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אריה שאגת
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הגורה מאור
 אבן טורי ספר המחבר בעל זצוקללה״ה אשר מויה׳ בהגאון ישיבה ראש ליב אריךן מוהר״ר כבור

המעטירה מיץ בק״ק ור״ם אב״ר היה אשר

שמו גדול ובישראל ביהודה נודע הזה והנחמד הנפלא החבור

שלישית פעם פה הדפסנוהו עתה והן בכרין ושניה בפד״א ראשונה פעם עמים פ שני נדפס

: הראשונים בדפוסים היו שלא מת עתה כתוסף אשר המעלות'אלו

: יעים בדפוסים נשמטו אשר רבות מקומות ומראה היריעה שולי על הצגנו הגהות והרבה בהם עלו אשר העעיוח מרוב הוגה )א(
:התיבה מן למשפחותיהם יצאו בהם נבלעו אשר והאותיות נפתרו הראשונים בדפוסים שהיו מאוד עד הרבים הר״ת )ב( ־

:בו הקורא יתענג למען למאמר מאמר בין נקודה והפסק לענין ענין בין ריוח ניתן )ג(
: התחבר הגאון הביאם אשר ורמב״ם מש״ס והתפתחות הסימנים לוח .הצגנו ^ד(עוד־
 כעי[ בפנים שם נסמן אשר תקותות בכתה ז״ל המחבר הגאון בדברי המעיין את להעיר חכמים דברי נחת כף מלא אחרון קונערס המגיה מהרב טסף עוד )ה( י
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 עמודי העדה עיני המפורסמים הגאונים הגדולים המאורות הרבנים הסכמות
דר וואלץ ליטא מדינת רבני חכמי עליהם נשען ישראל בית כל אשר התווך

 מגווית דבש לרדות תאוה התאוו שלמים וכן םירב
 חידושיו נייחין ארי׳דביהעלאיותתאי הארי

 וקול אריה שאגת תשמחי! ואנשים אלקים
ורבא דאביי הוויות ביה לביא
 בני של רבן גאונים גאון כבוד ה״ה טבא מאבני יקר

 אריהליב מוה׳ המפורסם הדור פאר הגולה
 זצוקללה״ה בהגאוןמוה׳אשר ישיבה ראש
 עד העולם מסוף כמעט נשמע קולו היה אשר
 ראו הגולה לכל המאיר אור אורו הפיץ וכאשר סופו
 התורה תשתכח היה אם ושלום חס כבמדור׳אשר אורו

 הנחמד ספרו לדפוס וכאש׳הובא מהדרה היה בפלפולו
 ונתקבל פארות ויעש אורות לקטו אריה שאגת וחביב

 הוסיף זקנתו ולעת החעטירה מיץ בק״ק ור״מ לאב״ד
 אבןחלק טורי והנחמד הנפלא בספרו קדשו לחשוףזרוע

 להעיד שפתים דבר למחסור הגדולי׳ואך קטןתחיבוריו
 לבני כ״ע ושקלי מאוד דחביבי אך בצהרים השמש על

יקרי ן1הן החיבורים *לזאת שתעתתא לבנין לבני

 חיבר אש' ה ארי שאגת בשמו הנקוב ספר זה תירק אריה משה מיה׳ המופלג הרב
הדא רבה גברא ווילנא

 מכבר אשר ספרים מגילות ובידו י לאתראי איקלע

 ■ <צ״ל אריה שאגת הרב מהגאון חקוקים
במצוה להתעסק הנ״ל הרב ורצון

 הנ״ל מהגאון הספרים שנית הדפוס בתשבח להעלות
 להוסיף וגס י הראשון בדפוס נפלו אשר הטעיות ולתקן
 זמנינו גדולי כתה בזה עמו הסכימו וכבר ־ משלו נופך
 וזכות • שבחא טנא לפועל אתן אנכי גס אמרתי לכן

 ולפעול להוצי׳מחשבתו לו יעמוד זצ״ל התחבר הגאוןבעל
 לעזר לו להיות בלבבו ה׳ יראת לאשר ומהראוי ־ בצדק
מבית יבא כאשר ספר תתנו מוכןלקבל אנכי גם וסמך

האמיתיהגחון הרב כבוד
 נורא שתו קדושת תורת של לאמיתה הגדול החריף

 בק״ק ור״מ אב״ד היה אשר זצלה״ה ליב אריה מוה׳
 תתפלא הטהור בחיבורו הרואה כל התפוארה־ מיץ

 ונרי״ף וירושלמי בבלי בש״ם ובקיאותו חרפתו מגודל
 עיצם רואה וגס הראשונים תן כאחד ותום׳ ורתב״ם
 הזך בפלפולו הרים הרי עוקר :תבונתו ורב חכמתו
 ישרה בסברא בהלכה הכתים עיני מאיר והנעים
 להטת תאווה התאוו ורבים תורה של לאמיתה וברורה
ע״כקס ־ האלו במדינות כלל שכיחים ואינם מאורו

 ושנוןכ״ש ותיק בתורה המופלג הרב ונתעורר
 רגליו וכתת יצ״ו נוילנא מק״ק ליב אריה תשה מוה׳ תקצ״ג כסליו חי״ת עש״ק יום הבעה״ח כ״ד הדפוס

ספר והנורא הקדוש להרי׳תיויבור טאחאייתירא וטרח י : דליטא בריסק ק״ק פה
הגאון מהמחבר אבן טורי ספר וגס הנ״ל אריה שאגת ק״ק פה חונה קצנאלפוגין מבית □יל היאר כאי׳

כבו׳ של והמפואר המשובח הדפיס לבית הנ״ל האמיתי:יצ״ו בריסק

 והשנון החריף המופלג הרב תרבנן האי ונתעורר קם והנה מציאות
 נפשית ולשתח חכמים רצון לעשות מקהילתינו ליב אריה משה מהור״ר
 הגאון חיבורי על שוקד הנ״ל הרב ־והנה החיבורים אלו ולהדפיס לחזור תמימים

 דלא אך ־ אצלו בכתובים והמה תקומות בכמה הקדושים דבריו וליבן ובירר דל
מלהדפיסם ידו את משך ז״ל אליו ערוך אין אשר הנ״ל להגאון חברות׳ ליהוי

 וכונתו ומאודו בנפשו טרח הנו׳ שהרב אחרי והנה חדא בצוותא הגאון דברי את
 האלו היקרים החיבורים לאהבת החושקים צתאון לרוות הרבים את לזכות רצויה
 ניזוקין מצוה שלוחי ח״ו יהו שלא עולה עושי בפני גדר ולגדור להודיע אמרנו לזאת
 הדפוס שני׳מיו׳כלות תןששה1ולחוקקןתשך החבורי׳האלו להדפיס אדם שום יבא שלא
 אלה בו ורבצה משיג בארור ליקום ח״ו והעובר האלו מהחיבורים אחד כל בל

 והמסייע עקות מכל וינצל ערוכות ברכות ראשו על יחול והשומע דרבנן ולטותא
 שה קיבוץ לעת יזכה עזרה שערי לו לפתוח לאורה מחשבתו להוציא הנ״ל להרב
 ווילנא ק״ק פה לפ״ק נדחי׳ תקבץ ר' אדר לחודש ך' יום היום בבי״א פזורה

זלה״ה מוהרא״ש ה״ג הרב בלא״א אבלי אברהם המעתי׳ הכ״ד

: זלה״ה תנחום מוה׳ ה״ג הרב באת״ו בער ישכר החותם נאום

 דק״ק הל׳ד קדושים של בנן המפורסם החסיד סרב
 משגיחים בעצתם שתתה נוסףלזה הדפיס של■ והיופי ההידור שתלבד יצ״ו סלאוויטא

 ידם תתחת תתוקן שאינו דבר ח״ו יצא שלא ושיבוש טעות מכל מנוקה שיהיה
 הנ״ל אריה תשה מות' הרב והנה י העולם בכל זה כל ותפורסם כנודע ורשותם
 נפלו אשר הלויעיות ותיקן הנ״ל האמיתי הגאון חיבורי על שוקד שתית תחתת

 תקומות וללנןבכמה לברר תדיליה הוסיף הראשוןוגס בדפוס הנ״ל קודש בחיבורי
 לפקק גרתא הזמן היה ולא פנאי לי היה לא כי והגם הנ״ל האתיתי הגאון דברי

 תזה עליו ידיהם תמכו זתנינו וחכמי גדולים שכמה ראיתי ראה כי רק דבריו על
 גבול ולהשיג לפדוץגדר אדם לשום וחלילה יישר טבא לפעלא אמרתי אנכי גס תזה ו

 הדפוס כלות מיום שני' ששה תשך הנ״ל ליב ארית תוה׳משת בתורה המופלג הרב
 הגיה כל בו ורבצה גבול תשיג בארור ליקו והעובר ה^ו מהחוברי׳ וא' א' כל של

 יבורך הנ״ל אריה תשה תות׳ הרב של ידיו והתותך והמסייע בתורה הכתובה
 ספר אקח מהדפוס הספר כשיוגתר אני וגס ־ ושלום חיים ושמת כתנים בברכת

 ולכבוד הקדושה התורה לכביד המדבר דברי עליו יושת אשר בתקח בל״נ אחד

 ה׳ יום היום חותם הנ״ל אבן נטורי אריה שאגת ספר התחבר האתיתי הגאון
:אוסטרהא ק״ק פה 'ק לם תקצ״ג ישראל בני לעתינו טוב א״ך

יצ״ו אוסטרהא ק״ק פה חונה ראפפורט כהן חיי□ נאום

מק״קווילנא ליב אריה משה מוהר״ר החריף הרב
 שאגת ספר מחדש לדפוס לכו אל נתן אשר

 בדברי פילפל אשר חידושי׳תתקבלים תוספות עם אריה
 ק״ק חכתי מרבני עלה בהסכתה כבר אשר ש״א נעל

 המתנדבים קהלות כתה ונגידים רבנים ושארי ווילנא
 המאסף ע״ם יושת אשר השוה בתקח כ״א לקבל בעם
 בל״נ מלקבל אמנע לא אני אף הנ״ל אריה תשה מות׳
 וחכמים רבנים ראיתי כבר גבול השגת א׳ובענין □פר
 גבול תשיג לא איסור חיזוק צריכין שאינן ד״ת את תמכו

 חוסיףוכולל באיסור עתהס נתנה ואףאנכי זתןהנ״ל על
 שנת חשוון ד' א' בעה״ח כ״ד תסכיתים שארי עם

ק״ק פה חונה דוד הקט! לט הדרש ומטיב טוב
נאווהרדק

 אריה שאגת ספר שיודפס ומשתוקקים מתאויס שלמים וכן רבים ראיתי הנה
 לכלנדיבי כראוי כולם והתנדבו הנ״ל הרב וחידושי הגהות עם אבן וטורי

 להיות החתום על באתי אנכי גס ע״כ הנ״ל הרב מיד הספרים את לקבל קדוש עם
 : חיר ק״ק פה תקצ״ג מרחשוון דר״ח א׳ ד׳ יום היום הכותב הכ״ד מהם כאחד

:הנ״ל מיר ק״ק פה חונה זללה״ה חוהרצ״ה בה״ה ד1ד היו׳ גאוס

 החריף הרב ידידי ש״ב הראני ווילנא ק״ק פה בהיותי
 להביא נפשו נתן אשר לי ארי' תשה כתוה׳ וכו׳
 בכתה אבן וטורי אריה שאגת ספר הדפוס תשבח על

 תוספת עם הנ״ל הרב יד תצאת אשר והגהות תיקונים
 שכלו עיון ע״פ הנ״ל הרב העלה אשר נחתדיס ביאורים

 לדברי הנוגעים וספרים סופרים מפי קבץ אשר בצירוף
 וחילו כחו ישר ארי׳ ואתינא הנ״ל התחבר הגאון הרב

 אותו התסייעיס ובעזר בעזרו יהיה והמקום לאורייתא
 ורבצת ח״ו והעובר גבולו להשיג אדם לשוס וחלילה

 ידו על הסכיתו אשר הגאונים דרבנן ולטותא אל' בו
 ביאת עד ושאנן שקט והיה אלה חכתים לדברי והשומע

יושת־לראיה אשר כפי אחד ספר אי״ה אקבל ואני ינון

א תקצ״ב סיון ך׳ ב׳ ווילנא פה עה״ח באתי

 לעלות ה׳הסכימו יברכם זמנינו שגאוני בראותי
 רשכבה״ג הגאון ספרי שני הדפוס על

 הדברי'מחודשי׳ עם אבן וטורי היאר שאגת
 התפו' החריף הרב הנוכחי של

 בתוספת ראיתי אנכי וגם ליבמוזילנא• משה מוהר״ר
 עלי קבלתי לזאת ונכוחים נעימים דברים הנ״ל הרב

 אשר במחיר לאור כשיצאו הנ״ל מספרים לקבל בלנ״ד
 אלול ב׳ט״ו יום עה״ח באתי ולראיה אי״ה עליו יושת

:יצ״ו מינסק פת לפ״ק תקב״ץ

 ראב״ד פינס נר״ו הערץ מוהר״נ בא״א יצחק נאום
:דפה י

: סלאבאדקא חובק״ק יצו יעקב בא״אמוה׳ אהו

 אריה שאגת ספר הדפוס על להעלות הסכיתו זתנינו שגאוני ראיתי אנכי בם
 תוספת עם תיץ דק״ק אב״ד ליב אריה תוה׳ רבשכב״ג להגאון אבן וטורי

 ראיתי אנכי וגס נ״י אריה תשה כמוה' והשטן החריף הרב של נחמדים ביאורים
 רבה מצוה לדבר תסכים אנכי גם ע״כ ונעימים נחמדים דברים הנ״ל הרב בדברי

 כ״ר הדפוס מבית כשיצא מידו אחד ספר אי״ה לקבל בל״נ עלי תקבל והנני כזה

מ״ל ק״ק חופה מאיר נישוועז ק״ק פה תקצ״ג דסוכות ה׳א״ח יום עה״ח הבא
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 תיכון ידי אמרתי אנכי ידיויגם ותמכו הנ״ל להר׳החריף זיכו ובחותמיהם עדיהן דורינונתנו מגדולי שלמים וכן רבים ראיתי וכאשר כאלה• מצות עושה ידי לחזק מא-ד
 טבת ט' ב׳ ליום אור חתמתי ולראיה עליז יושת אשר במחיר מהדפוס לאור כשיצאו הספרי׳הנ״ל אקבל אנכי נס אי״ת הספרי׳הנ״ל־ובל״נ בהדפסת ידיו ולחזק להסכים עתו

:ק״קקארלין פת חונה זללה״ה אהרן מזה' בלא"א עקבי נאום : קארלין ק״ק פת לפ״ק תקצ״ג

 המפורסם הגאון המאוה״ג הרב הסכמת
 מוה׳ ש כק והדרו הדור יפאר

 :יעי־א קארלין דק״ק אב״ד נר״ו יעקב

 המופלג הרב ה״ה גברארבא האי לאתרין אקלע
 ובידו נ״י ליב אריה החריףושנוןמוה׳משה י
 בדפוס לקבוע נפשו אותה אשר כתוב ספר מגילת

 אבן טורי וספר אריה שאגת ספר את כוו! ולעשותו
 מוה' הגולה בני כל רבןשל הדור מופת מהגאוןהאמיתי

 ויעןאשר מיץ בק״ק היה איתןמושבו אשר ׳ל ז ליב אריה
 ־ כלל נמצאים אינם הקודש חיבת מרוב הנ״ל הספרים

 מבארות תייס מים ישקנו מי לאמי מתאווים ורבים
 הרב נתן ואת ועוד ־ ז״ל הגאון קודם אמרי עמוקים

 הקש׳בחיבוריס דבר כל את ועיונו'לבאר לבו את הנ״ל
 כמוקשי׳טרח ונראים יושגו לא עמקם מרוב אשר הללו
 צא!1אותןמקורןומ לבאר בעיוןשכלו יגיעות בכמת ויגע
 בדברי׳ פארות וישלח בדים ויעש בעתו יפה עשת הכל
מהראוי ע״כ • הישר השכל אדני על ומיוסדים כניס

וחפן לבב ישר לכל מהראוי לזאת הדור מופלגי חכתי
בקבלת ידיו את ולתמוך ולאמצו לחזקו ה׳ בתורת

 טבת ט׳ נ׳ הרבהנ״ליום הנ״לתיד הספרים בל״נ אקבל אנכי וגס הדפוס מבית שיצאו לאחר מידו הספרים
: זלה״ה אהרן מות׳ אמ״ז יצחקב״א נאום : לפ״ק תקצ״ג

 החריף הגדול הרב אחיו בא ואחריו
נ״י: יצחק כמהו׳ המפורסם והבקי

 החריף המופלג הי־ב של הטובה דרכו ראיתי אנכי גם
 העמיס אשר ווילנא מק״ק נ״י ארית משת מות׳

 דורו מיפת עוזינו גאון ספרי שנית להדפיס עצמו על
 ארית שאגת ספ־ זלה״ה ליב ארית מות׳ רשכבת״ג

 לדבר שוקקת נפש מחיים המה אשר אבן טורי וספר
 אשר היטיב וגס חילית ויישר נמצאים אינם וכעת ה'

 כל את לבאר מדליה שהוסיף הנ״ל החריף הרב עשת
 הנ״ל והרב העיון בראשית קודש בספרי הקשת דבר

 מדברי אורות לקט גם נחמדים בדברים דבריו ביאר

 סיגי ובקי החריף הגדול הרב הסכמת
 מוה׳דוב כק״ש הרים ועוקר

:לויצק רק״ק אב״ר בעריש

 להבי׳לבית הלז מצוה לדבר ונמנה מסכים אנכי גם
 כל של רכן גאון האי רב דבי ספרי הני הדפוס

 הגהז׳ אבןעם וטורי אריה ס׳שאגת הגול׳בעהמ״ח כני
 וגם נר״ו ליב משת מוהר״ר המפורסם המופלג הרב

 הולך ישר כי וראיתי מגיה בעל הלז האיש עם פלפלתי
 שיכניש להגאוןבעהמ״ח ליה וניחא א־צטל׳ לאותו וראוי
 אדחף נתתי אני וגס המחבר דברי לבאר ג״כ דבי־יו

 י מהמגיה הרב עלי יושת אשר כפי ג״כ לקבל ועלי

 בער דוב ולומדיה התורה לכבוד המדבר דברי
: מלוצקא יצ״ו

 והוצרכו הדברי׳ להם נתחלפו ולפעמים הטעיות ותיקוני הר״ת פתרון מרשמי הגליונות מלאו כי הישנה מהעתקה להעתיק הפועלים על העבודה כבדה כי יען
 כטעיות הגהות ושגי ר״ת ארבעה נפתרו גם הישגיה מהדפוסים הטעיות חרולי כל אחר לשרש הנמנע מן היה עכ״ז רפה המגיהים מהשגחת יתירה לשמירה

וזהו הטעות הצגתי.לוח לזאת הרפוס במקום זמן איזה משך הייתי לא ואנכי

הטעות לוח ד ז
תיקון טעות שורה עמוד רף תיקון טעות שורה עמוד י1י

 ז
ף

3אוןחןכ1יר} ראשי! ייט 0 3 גג אחו; פרק • אחת פ' כ״ו ג א
ג״ז ק״ז נ״ג נ שם צלותא • צולתא ל״ז ד ה
דיש דאי ד ק גד משמורות :משמורת •כ״ה נ ו

לאו שאל ר. שם לסתמא • דסתמא שם ־ ר שס
דסלקא דסלקון ו שם סמך • סמוך כ״ז. ר שם יו

לומר צריך נפי לומרן נטי כ״ז 3 נח דתרומות • דתרומה ל״א א ח ז
תבערו דלא תעברו דלא ח נ שם לחלק • לחלוק "ה נ ד שם ן

ל♦ מספקא ליה מספקא ט״ו ך שם שלא אלא • שלא ו א י ן/

שני כאיסור שג באיסור עמוד בסוף דרבינא אליבא • דר״י אליבא בהגה״ה כ ן
אלה ט״ב א׳ כל ס״ב אלת א׳ כל ה 3 נו שתיים של שתיים אחר של כ״ז נ יא

ז

אאיסור דפליג איסור דפליג ל״ך שם הך( )והיעו שעות שש שחיטת שעת כ״כ א
כדרך שלא דנביל׳ • כדרך שלא ח 5 מ כיון וביון ׳ ל עזם
בצ״ל בעזרה בעמו אפי׳ יב ג נט עבודת עבודה ל״ט א ■ל

שאסוריט וצ״ל העמוד לסוף שייבא המתחלתמה״ת א סא ובהא כהא א זן לג
הא לך תקשה א״כ עליהם לוקין ואין בכזית מה״ת לי ניחא לי נראה כ״ח שם

מ׳ בכזית שאור אומרים כ״ש דתנן רביצה דרפ״ק צ״ו כו׳ דעירובין כפ״ב ך לד
להו למה לי למה ז סר ד״א י״א 3ל״ לה

יראה ולא ימצא לא • ימצא ולא יראה לא ס״ג ג שם הגהתי כן מ׳ כהנחתן מכוון שלא דהיינו לשמרן אפי׳ ט״ו ד שם
דרכאויא • בריהדרבא נ״ג ד שם לומר יש ראיה לומר ראיה ט״ז א לח

פ״ט סי׳ • פ"ח סי׳ י״ר ג סז י קדושתה קדושה כ״ק שם
שניה קושיא • שניה קידושי ם 3 סח וגומר וגו׳ חוזר ד לט 1

הקן ובשילוח • ובשילהיהקן כ״ג 3 עא עכ״ז זכוכית כלי עם כ מר 1
עוד כתב עליו• כתב ע״ד סוף שם ישמעאל ר׳ יהודא ר׳ נ״ה ד טח ן

ני׳י ש ש" מוה י נ״ר שש מור. א פג כתב עור כ״כ ס״ו א מי
זה ובכלל • זה ובלל ד 0 חי אי ט״ז א גא

כשאוכל • מצה כאוכל א פד ישמח שטח והוא ג גב
1 הבערה ! ■ בהערי• עז רסי׳ כשביע•" כשבעה -"א 5 שם



הדפוס לבית והמביא המגיה הקדמת
 תשא להכיל חסדו ברוב ה׳ גתלני אשר אחר הדפוס לבית והמביא המגיה

 לפורטס א״א אשר היגיעות מגודל שכמי על היה אשר הקודש עבודת
 חכתי דברי נחת כף הספר אל לצרף נדרי ושלתתי ־ עלי עלו אשר ההוצאות ורוב

 זכרתי ־ ולפרוק לטעון תקומות בכתה רנינו דברי על עתדו אשר ישראל גדולי
 בחיבורי עיוני קבעתי אשר תה זתן זה והנה דיהנאואידהן" קריבלגבי ז״ל מאתרם

 הספיק לא תאריה לב לבבו ולרוחב הראשונים גדולי כדרך שדרך וראיתי רבינו
 הצריכין מקומות כתה אספתי • כתזני הערך קטני תלתידי לפני הצורך כל לבאר
 שעבידנא לדעתם שיחי׳וחזיתי הדור מופלגי גדולי לפני והצעתי הקלושה לענ״ד ביאור

 כתכואר הספר עם לצרפם בדפוס לקבעם זצוקלה״ה התחבר לרבינו נפשא נייח נזה
 בפנים הספר בשולי לצרפם ידי את אךתשכתי עשיתי בעיניה׳ והטוב נהסכתותיהם

 הצבתי הקשה כ״ד על כ״א ־ להם ערוך אין אשי־ הק׳ בדבריו זולתו דברי להכציס
 תשיב הספר שבסיף אחרון תקונטרס לדרש באצבע תורה יד תבנית כעין בפנים
ותאשר ישראל גדולי חחכמי • בשתים תהרי ופרח כפתור ונעימים נטחים דברים

הקדמת
 זלה״ה אשר מוהרי התנוח הגאון באת״ו ליב התכונה אריה אמר

 אכשל שלא ה' תאת רחתיס לכקש דיטר כל וראשית חימר כל תחילת
 אני ענדו ונאתר מתורתך נפצאות ואניעה גלעיני הכתוב כתאתר הלכה נדבר

 שיד תקום עד בחכתה ולדרוש לתור אדם לכל ראוי והנה עדותיך ואדעה הבינני
 ולא אעזננה לא ושיבת זקנה עד וגם תנעורי אחזתיו זה דרך והנה מגעת שכלו

 הוא אצלי רשום והיה תנעורי שכתבתי תה כל והצה הלכה של בעותקה ללון ארפצה
 התלתידיס את לחדד שפלפלתי תה זה זולת כי ופוסקי׳ גפ״ת על שחידשתי מתה

 ורעות הבל אלא זה ואין רוח ישא הכל את כי ספר על העלתי לא דרוש דרך או
 ת״ת תורה של באמיתת הפילפול עיקר שיהיה דאפשר תה בכל שצזהרתי אף רוח
 תנעורי אצלי רשום שהיו אלת כל והנה לאתיתה שאינן דברים בו יתערב שלא א״א
 לבי 1ן שנתתי כביר לא יתיס זה והנה תאותה מהן בידי נשאר ולא מתני נאבדו הכל

 לבנות לביתי אנכי גם אעשה ותתי עתו את ידע לא והאדם הזקנה יתי קרבו לותר
 לתפלתי ה' שתע והנה השתים לאלהי ואתפלל תילי בספר ויחוקו נאתן בית לי

 אצלי רשום שתית תה תכל יותר לתושי׳ כפלים לי ונתן בתתנתחנס וחנמאלהיס
 רק בידי עלתה ולא כיון ויקבענו בדפוס יעשנה ואתרתי בדיו הספר על וכתבתי

 יראה כאשר בשליתות נגתר לא עדיין החלק זה וגם תחיבורי קטן חלק תזער מעט
 בעולת נאתר תנחות נשילהי שנינו אבל עלי כבד כי הדפוס הוצאות תפצי הרואה
 לשתים לבו את שיכוין ובלבד התתעיט וא' התרבה א׳ ט' ציחוח ריח אשת בהתה
 : בלולה תנחה עם ועולה חלבים כהקטר פי אתרי לרצון ויהיו לשתים כוונתי והנה

 תה כאן לכתוב אתרתי לניסן הסמוך אדר בחודש נשלם הזה הקטן שחיבור ובאשר
 אדר עוקכא לתר ליה שלחו י״ט( )דף דר״ה בספ״ק דגרסי' בהא אצלי שנתחדש
 ניסן על השבת את תחללי! חדשים שני על ר״נ תתיב חסר לעולם לניסן הסמוך

 אתאי חסר לעולם אא״א מחללינן תש״ה חסר וזתצין מלא זתנין אא״ב תשרי ועל
 דאדר אפשרלותרכן וכי לי ותימה הראייה,־ על לקדש דתצוה מחללינןמשוס

 דתצוה משום הוא ניסן על השבת את דמחללין והא חסר לעולם לניסן הסמוך
 תחללין חדשים שני על חתני' להא תנן הכי כ״א( )דף לקחן הא הראיה על לקדש

 את חתקנין ובהן לסוריא יוצאים שלוחים שבהן תשרי ועל ניסן על השבת את
 יוצאין השלוחים חדשים ששה על ורמינהי לא ותו חדשים שני על ונגח' המועדות־

 מפי שישמעו עד תשרי ועל ניסן על מבערב יוצאין שלוחין כולן על ה״ק אביי אתר
 יבאו וכשלא ט' חדשים בשאר הלכך רש״י ופירש כו׳ הכי נתי תמא חקודש ב״ד

 ויתעבר היום העדים יבאו לא אם ותשרי בניסן אבל ט׳ החודש יתעבר היום העדי׳
 את תתעטין נתצא מקדשי^נלילה ב״ד שאין תחר עד השלוחים יצאו לא החודש
 פסח ויהא בשבת ויקדשוהו ויעידו העדים יבאו אם כיצד ויותר לילה תהלך הליכתן
 החול יתי כל וילכו ילכו לת״ש שהרי שלחים יום י״ב מהלך לשלוחים זמן יש בשבת

 עד השלוחים יצאו לא היום העדים באו לא ואם שלחים הללו שבועות שתי של
 וחדיהיב ־ ע״כ שלימים יחים י״ב הלכו שלא נתצא ישבותו ע״פ של שבת וע״כ מחר

 ב״ד מפי שישמעו עד יוצאים שלוחים דאין משום ניסן על הנגדים לחילול טעתא
 ־. חסר ומנין חלא ותנין לניסן הסמוך דאדר ש״ח ליה חעברינן לא״ה הא מקודש
 מחלליןאת חדשים שני על תנינא נמי אנן אף ר״נ אמר א״ד התם דאמרי' ועקי־ל
 הראיה על דתצו׳לקדש תחללינן תש״ה חסר לעולם אא״ב תשרי ועל ניסן על השבת
 ודחי לתחר ולקדשיה האידנא ניעבריה מחללינן אתאי חסר ותנין חלא ותנין אא״א

 לקדש דתצוה בשבת ל״א דתיקלעיוס הב״ע בשבתה״נ שלשים יום דתיקלע אי לה
 תטרש טעתא הא למחר ונקדשי׳ ט׳ מחללינן אמאי קאתר מאי והשתא הראיה על

 ׳6 הנדבה ועתה ז אריה שאגת כקיל לשמוע גילי בני חנניה׳להעיראוזן
החתום על לבוא אי׳ע התנדבו אשר הקהילות טובי לטובים

 להוציא ידי בתותכי היו המה הדפום תבית צאתס אחרי הקדושים הספרים לקחת
 יעמוד כן זצוקללה״ה התחבר הגאון רבינו תורת ולהאדיר להגדיל לאורה תחשבתי

 ספר יתוש לא חייהם יתי כל ה' בתורת תעוזס להחזיק ובבא בזת נצח זכותו להם
 הדפוס לבית והתביא המגיה התעתיר כ״ד :א״ס זרעיהם וזרע זרעם תפי התורה
 :ווילנא ק״ק מתושבי זצללה״ה תוהר״י התנוח בלא״א ליב אריה משה

ששה משך על בהסכמותיהם שיעור חכתים נתנו שלא לאודועי צריך דא וכגון
 של הסכמו׳ בכל בהדפוסי׳ישני׳כנהוג הספרי׳וכתושהיו גוף על רק 'שמס

 התיקוני׳ בכל ורביתי טפחתי אשר הספר זה כתעשה כן •לא ישנים ספרי׳ מדפיסי
 ורש׳ רשותי בלא חלילה להדפיס אדם לשוס אסור השער על הצבתי אשר והתעלות

 שחידש תה להדפיס ידו את ירים לא איש שכל הקיר״ה תלך פי תצות וגס ב״כ
 האדון לי אתר כאשר וב״כ התחבר רשות בלא שנים משךכ״ה עד תחבר אחה

: יר״ה הצענזור

המחבר
 וראיתי ־ הילוכן את תתעטין לתחר נקדשי׳ ואי יוצאין שלוחץ שבהן בהדיא בתתני׳
 שישמעו עד תבערב יוצאין שלוחין שאין שאתרו זה שכ׳ התאור בספר שם להרו״ה

 שתא הספק ותפני בזתנו החודש בשנרא׳ אלא אתרו שלא נ״ל תקודש ב״ד מפי
 ב׳ן שישתעותפי עד להשהות השלוחים צריכי׳ התועדו׳ תקנ' תפני לעברו יסכימו
 להשהותם לנו צורך תה החודש את ב״ד קידשו ולא יום אותו עבר אס אבל תקודש

 שאתרו ווה • תבערב אפי' בניסן יוצאין זה ובכגון תעובר שהחידש בידוע הלא עוד
 עדים ידי על השבת לחילול טעם שלוחץ יציאת אין כו' ובהן יוצאין שלוחץ שבהן

 והולך כתונה הוא הרי אלא העדים לעדות וסעד סתך שים שלוחץ ביציאת ואין
 שלוחץ שבהן החדשים הן את׳הן כאלו החדשים כל על ותשרי לניסן שיש התעלות

 התעלו׳ אלו המועדו׳כל תקנת בהן הןשיש והן תקודש ב״ד תפי שישתעו יוצאיןלאחר
 שבת לחלול וסעד סתך וחי׳ השל ביציאת שיש תפ׳ ז״ל שלתה וה״ר • ט׳ בהן יש

 ק״ת ולא לניסן הסמוך דאדר סוגיא ההיא א״ש פי' ולהאי ע״כ־ כן איןנ״ל ובעיני
 דח״ד ז״ל לפי׳ קצת ליישב יש קתייתא קושיא והנה ־ לפירש״י הסכיתו התום׳ מ״ת
 הח״ה כפי׳ דתתני׳ יוצאין שלוחי׳ שבהן להא• תם׳ חסד לעולם לניסן הסמוך אדר

 כפי׳ לפ׳ יותר ותום׳ לרש״י נ״ל התם איתותב דהא הכי קיי״ל דלא לדידן בל א
 תקום דים אס״ד קשה ודאי דר״נ תנינא נתי אנן דאף תהא שני׳ קושיא אבל ז״ל
 א״ג ותום' כפירש״י העדים של שבת לחילול השלוחץ תיציאת וסתך סעד דיש לפ׳
 דלא ה״ט דילתא לתחר ונקדשי׳ האידנא ניעברי' כו' תלא ותנין אא״א קאתר תאי

: ניחא הרז"ה לפי׳ אבל הילוכן • לתעט שלא השלוחין יציאת ,תשים

 דתתצי׳ טעתא ר׳נ דתפ׳ הא דודאי שאבאר וכתי זו סוגיא ק״ל עדיין אכל
 האידנא ניעברי׳ עלניסןול״א בלשנאבתראדהאדתחללץאתהשבת

 ניסן דהתינח להקשות אין חסר לעולם לניסן הסתוך דאדר תשוס לתחר וצקדשיה
 ליכא והא תשרי ועל מסן על השבת את תחללין חדשים שצי על דתצי תשריתא״ל

 לתחר לתשרי ונקדשי' האידצא לאלול ציעברי' כן ואס חסר לעולם דאלול לת״ד
 שפיר פריך ניסן גני אבל באד״ו תשרי תקלע דא״כ היא קושיא לאו ודאי דהא

 )דף דסנהדרין בפ״ק פירש״י וכה״ג לתחר לניסן וגקדשי׳ האידנ׳ לאדר ניעברי׳
 תתיב החס דאתר ק״ל הא ק״ל אי אבל • חדשה בתקיפ׳ בעינן חג כוליה גבי י״ג(
 תשוס לאו תדכולהו הקרבן תקנת תפני כולן על אף תחללי! קיים כשהתקדש ר״כ

 אסיק זו קושיא תחללינןותפני אתאי חסר לעולם ט׳אא״א הראיה על לקדש דמצוה
 דס״ל נז( )דף בטרות דתם׳ בפ״ב עזאי בן איכא הא קושיא ותאי ־ בתיובתא

 דאתרי אנן עוקבא דשלחולתר הני א״ל והרי חסר לעולם הסתזךלניסן אדר נתי
 כו׳ החג ובפרוס הפסח בפיוס בהתה לתעשר גרנות שלשה התם תנן דהכי כב״ע
 בתאי )אתח׳בגתרא באב בכ״ט נסיו! בא׳ באדר אות׳בכ״ט בןעזאי ר״ע דברי

 ביום דתקלע ותנין תלא זיתנין חסר זיתנין לניסן הסמוך אדר סבר ר״ע קתפלגי
 לניסן הסתוך אדר סבר וב״ע זמן ליה קביע לא מש״ה בכ״ט דתיקלע זיתנץ ל׳

 במקומו כתבתי זאת ליישב ויש ־ באדר בכ״ט זמן ליה קביעי הילכך חסר לעול׳
 יהא שלא בדברי מןהתעיין ובקשתי דבריבד״ת פתח שיהא כאן^א זה כתבתי ולא

 יראה והדקדוק העיון אחר ואם בהןהטיב ידקדק אלא נים ולא ניס כתתנתנם קורא
 אוי עתו שהדין אראה ואם טוב תה אוי להודיעני אפשר ואס כן הדבר שאין לו

 הדין ואם בידי הן טעות שאתרתי דברי' ברם מלא בפה לותר אבוש ולא אודה
 עם חלקנו ישים וחסדיו רחתיו בגודל וה׳ עלי הטוב' ה' כיד דבריו על אשיב עמדי

 למען ולעשות לשמור וללתד ללמוד ויזכנו לשתה בתורה העוסקים תלמידי׳
: סלה אתן לע״הב אכלם ולא בעה״ז אנוש לא



אא סימן קש דיני אריה שאגת
 אכתי דאורייתא את״לק״ש ־ לא או דאורייתא כמ״דק״ש הלכה אי ־ 77*7^^

 והיה שמע פ' אי התורה מן לקרות חייב הוא כמה עד לברורי צריך
 אפילו או ־ סגי להוד שמע בפ׳ מדאורייתא דילמא או דאורייתא תרווייהו שתוע אה

: מדאורייתא סיי נמי ישראל שמע של ראשון בפסוק

 קי׳ש קרא שתו<(ספק )אמר (א) אר״י כ״א( )דף שמתו מי בפרק תשובה
 אמר לא ספק ויציב אמת אמר ספק וקורא מחר אינו קרא לא ספק

 ספק ק״ש קרא ספק אמר ור״י דאוריית׳)כ( ויציב אמת דרבנן ק״ש ואומר־ת״ט וזיזר
 הרי״ף וכתב • ומתפלל חוזר איט התפלל לא ספק התפלל ספק וקורת חוזר לתקרת

 רוב פסקו וכן י ע״כ דאורייתא ק״ש דק״ל דרבנן ק״ש דאמר *כשמו; הלכתא ולית
 ואדרבה דרבנן ק״ש דאמר כשמואל קי״ל לא אמאי דבריהם ביארו ולא רל פוסקים

 שמואל לגבי כתלמיד דהוי ר״א לגבי *כשמה לן דקייתא נראה היה הסברא תנד
 שיתפלל ולואי ואמר התם דר״א עלית דפליג יוחנן ורבי דוכתי בכמה בש״ם כדתוכח

 בפ״ב כתב והכ״ת ־ ס״ל כמאן דעתיה גלי לא בק״ש ת״ת כולו היום כל אדם
 ומשמע מקראי ש ק׳ דיני מדאשכחןכמהברייתותדדיינו דצ״ל )נ( ק״שונ״ל מהל

 טעם בדבריו ע"כיואין הס דאסתכתות לומר נצערך *ולשמו; נינתו גמורה דרתי'
 בפ״ק תנן נמי ובמתניתין ברייתות תני כל ידע דוודאי משמואל יותר נתחכם וכי

 בשכבך שנאמר יעמוד ובבקר ויק־א יטה אדם כל בערב בש״א י״א( )דף דברטת
 נאתר למה א״כ בדרך ובלכתך שנאמר כדרכן קורין אדם כל ובת״א ובקומך
 ידע לא וכי עותדין אדם שבני ובשעה שוכבין אדם שבני בשעת ובקומך ובשכבך
 דק״ש הפוסקים דראיית נ׳יל חבל : דרבנן דק״ש ס״ל ואפ״ה תתתניתין שמואל

 אביי א״ל ובקומך ובשכבך יוסף רב תתיב סוגיא באותו דאתרינן מתא דאורייתא
 האומר רב אמר גידל רב אמר אמרינן ח( )דף דנדריס ובפ״ק • כתיב בד״ת ההוא

 והלא ופריך ישראל לאלקי נדר גדול נדר זו תסכתא אשנה זה פרק ואשנה אשכים
 בעלמא זרוזי דאפילו קת״ל מאי שבועה על חל שבועת ואין הוא ועומד מושבע

 שחרית בק״ש נפשית פער בעי דאי כיון קת״ל הא ומשני קתייתא גידל דרב היינו
 0 שחרית בק״ש נפשית פער בעי דאי כיון ותדקאתר עליה שבועת חל תש״ה וערבית
 וק״ש איירי בק״ש אלא כתיב תורה בדברי לאו ובקומך דבשכבך ש״ת וערבית

 ועוד ־ יחידאהלגבי׳ שמואל ה״ל דאורייתא דק״ש כר"א דרבס״ל וכיון דאורייתא
 מ״ג(גבי בפ׳התכלת)דף והתוס׳בתנחית באיסורי *שמו; לגבי כרב הלכתא דקי״ל

 בו התלויה אחרת מצות וזכור זו מצות •ראה וזכרתם אותו וראיתם התם דתני׳ הא
 כתבו ללבן תכלת בין משיכיר בשחרית שמע את קורין מאימתי דתנן ק״ש זו זו ואיזו

 נ״ל ז״ל ולדבריהם ע״כ:>^=• דרבנן דק״ש אסמכת׳בעלמא ק״ש זו זו ואיזו בפשיעות
 דפרושו למימרא לאו כתיב בד״ת ובקומך דבשכבך דקרא אביי דקאמר דתא לפרש
 דמסכת דרב הא ע״כ דא״כ ולילה יומס ללמוד דצריך בד״ת דמיירי *לשמו; דקרא
 נדר גדול נדר זו מסכתא ואשנה זה פרק ואשנה אשכים האומר דאתר נדרים
 על חל שבועה ואין הוא ועומד מושבע דלשמואל *דשמה עלי׳ פליג ישראל לאלקי

 וכמו כתיב בד״ת ובקומך בשכבך *דלשמו; ה״פ אלא וכתש״ט כרב והלכת שבועה
 אחת ופעם שכיבה בזמן אחת פעם רק ק״ש לקרות א״צ דאורייתא ק״ש שלת״ד

 אחת בפעם אלא קימה זמן וכל שכיבת זמן כל לקרות וא״צ סגי ובתכי קימת בזמן
 היינו ובקומך דבשכבך קרא ההיא כתיב בד״ת דס״ל לשמואל נתי ה״ה ־ לחודסגי

 ובפעם שירצה התורה מן דבר איזה תורה דברי וקימה שכיבת בזמן לקרות שחייב
 ובשעה שוכבין אדם בני שדרך בשעה וקימה שכיבה בזמן שיקרא רק סגי אחת

 דוק׳פ׳ לקרות דאוריית׳צריך ק״ש שלמ״ד א*? ב״ה כדברי עומדין אדם בני שדרך
 תכתוב יחד לא ולשמואל ד״ת בשאר סגי ולא וקימת שכיבת בזמן התורה תן ק״ש

 הדברים דוהיו גי ס נתי ד״ת בשאר אלא דווקא ק״ש פ׳ לקרות ובקומך דבשכבך
 בקרא דכתיב ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בס ודברת כו׳ הגיה
 נתי שמוע אס דוהיה שנייה בפ׳ והרי קאי אד״ת א*; קיימא דווקא שמע אם׳ לאו

 כת״ש דאורייתא לאו לכ״ע שניה דפ׳ קאי לחוד פ' אההיא ולאו בס לדבר כתיב
 י״ג( )דף קורא היה ר״פ בגמרא תפרש שניה דפ׳ בם לדבר והאי ־ בס״ד לקתן

 וה״נ בהו דננרסי היכי כי תורה בנייכו אגתירו רחתנא ק וה׳ כתיב תורה דבדברי
 לקרות שתחויב קאי אד״ת ראשונה דפ' ובקותך בשכבך בס דודברת *לשתה ס״ל
 לר״א בק״ש סגיכתו שקרא אחת ובפעם התורה תן דבר איזה וקיתה שכיבה בזמן

 נמצא י וקיתה שכיבה בזמן לקרותה ק״ש פ׳ דווקא שיחדו חכתיס שתקנות א*ן
 פ׳ בשאר דלדידיה א*; לר״א כתו תורה של ת״ע תקיים ק״ש פ' בקרי׳ נתי *דלשתו;

 וקיתה שכיבה בזמן לקרותה וחייב התורה תן זו עשה תצות תקיים נתי תורה של
 דוודאי דשתו( אהא פליג לא בנדרים דרב הא ולפ״ז תורה׳ שקבעו בזמנים דווקא

שחרית פ׳ איזה בקרית ובקומך דבשכבך מחיובי נפשיה לפעורי מצי הוה נמי לשמו;■ ■
 נפשית פער בעי דאי כיון בנדרים שם הש״ס נקט ולא ־ וקימה שכיבת בזמן וערבית

 ידי לצאת שמע פ׳ דווקא לקרות רבנן דתקיט לבתר אלא וערבית שחרית בק״ש
 עצתו את תוציא אדם דכל נקע דמילתא ואורחא ובקומך בשכבך מצות חובת

 זו תצוה חיוב ידי לצאת שתקנו חכמים תיקון כפי ובקומך בשכבך תמצות חובתו ידי
 *דשמה אהא שם הש״ס תקשה שהרי לדברי בחרת וראיה דיקא: ק״ש באמירת

 מברך המזון ועל לאחריה ולא לפנית לא תברך ואינו בלבו תהרהר קרי בעל תנן
 ותשני לאחריו לברוך דאורייתא ויציב אתת ואס״ד לפניו תברך ואינו לאחריו

 ולא הא ונימא בק״ש ליה אדכר הא תצריס יציאת תשוס אי תברך טעתא תאי
אסיפא תקשה אתאי להקשות ויש : תרתי ביה דאית עדיפא ק״ש הא לבעי

 :התש תא*א ותו צ״ל )ה! :הא צ״ל )י( : נצ״ל להז(6דגפק ()ג ;אלעזר יר׳ ״ל5 )ב( ;נן איתא ר״ף מהות פס נש״ש )א( 3

א

 ארישא נמי מקשת ולא לאחריה לברך דאורייתא ויציב אמת ואש״ד דשתואל דתילתא

 ק״ש מהרהר אתאי דרבנן ק״ש ואס״ד דתתניתין מרישא דשתואל דתילתא
 משוס ואי • תברך דאין התם דתנן דלפניו ובה״ת תברכותית ק״ש מ״ש בלבו

 לא אכתי בלבו)י(הוי תהרהר דתדרבנןתיא אע״ג ומש״ת ת״ש עול בת אית דבק״ש
 ותשני הא לבעי ולא הא וניתא הכי לבתר פריך שהרי טעמא האי אדעתיה אסיק

 אלא : י״מ והזכרת שתים מלכות עול קבלת כלומר תרתי ביה דאית עדיפא ק״ש
 וקימה שכיבה בזמן תורה תדברי דבר איזה לקחת דאורייתא נתי לשתואל כ ע־

 קרא אם ה״ה אלא שמע של זו פ׳ לקחת דוקא לאו תורת של דתצותו דס״ל אלא
 • רחמנא דאתר ובקומך בשכבך חובת ידי יוצא הללו בזמנים תד״ת דבר איזה

 בד״ת לקחת תחויב מדאורייתא דהא בלבו ק״ש מהרהר אמאי ליה קשיא לא תש״ה
 דאורייתא ויציב אתת שתואל דאתר אהא אלא ליה קשיא קא ולא לשמואל אפילו
 מצדים יציאת משום אי תברך ת״ט ליה דמשני ולבתר לאחריה תברך אינו אמאי

 ידי יצא ויציב אתת דיאתר■ וכיון הא לבעי ולא הא וניתא פריך בק״ש ליה אידכר הא
 דס״ל לשמואל ובקומך בשכבך מצות חובת ידי יצא וגס מצרים יציאת הזכרת חובת

 אק״ש דוקא ילאו ־ בתכי ליה וסגי זו מצוה חובת ידי יצא מד״ת דבר איזה דבקריה
 יציאת בה שתוזכר הוא מד״ת הוא דגם ויציב אתת הא ניתא א״כ רחתנא קפיד קא

 תזז גדול יותר ד״ת לך ואין היס על ישראל שאתרו ותשירה סוף ים תצריס־וקריעת
 יציאת הזכרת חובת ידי יצא וגס לשמואל התורה תן שתצותו ד״ת חובת ידי ויוצאין
 בה ותקייס ד״ת הייט דאתרן תרתי הני תרתי ביה דאית ק״שעדיף ותשני תצרים

 עול קבלת נמי בה דאית תשום דידה ועדיפותא י״ת והזכרת ובקומך דבשכבך מ״ע

 ובקומך דבשכבך ת״ע תקיים ק״ש דע״י אע״ג תרתי דנקט והא : שתים תלכות
 על ק״ש תוסיף ועוד ויציב אתת אמירת ע״י אותם שמקיים כתו י״ת ודהזכחת

 תרתי דהני י״ל • תלת וה״ל שתים תלכות עול קבלת בת דאית ויציב אמת אמירת
 בחדא אלא קחשיבליה לא ק״ש ע״י כתו ויציב אמת אמירת ע״י נתי שתקיים מצות

 , בק״ש דאיתא שתים תלכות עול וקבלת להו אית נתי ויציב אתת דבאתירת כיון
 0 בית דאית תשום עדיפא ק״ש קאמר תש״ה • חדא עוד ה״ל ויציב באתת דליתא

 ץ .׳׳׳ ן ז ע״מ ארןקן ךח״ אען ארק לא קספ שק״ קךא קספ ,אלשמ תךא ןאך״, אןה . ,תרת

 ׳3־7 בזת חובתו ידי דיוצא תד״ת דבר איזה כבר דקרא היכי דוקא היינו דרבנן ק״ש
 י ׳/ץזי6ואץ דוקא ק״ש לקרוא חייב מד״ת דבר איזה עדיין קרא לא אם אבל תדאורייתא

 י' 7 ׳^״'םהש״ כדקאתר תרתי בית דאית דק״שעדיף תד״ת דבר איזה שיקרא על לסתוך
 ץ['^י?אתר>ג לא ספק ויציב אתת אמר ספק גבי התום׳ כתבו וה״נ :קרי בעל לגבי
 מלכותיים תרתי ביה דאית לק״ש יחזור ויציב תק״שותאמת לו תסופק דאי ויציב אמת

 ה״נ וא״כ • ע"כ חדא אלא דליכא ויציב אתת תלותר עדיף הכי תצריס ויציאת שתים
 ׳> י' בקריאת ליה סגי ולא קרא לא או ק״ש קרא אם תסופק אי דוקא ק״ש לקרות תחויב

[̂*1 סהש" דתסיק הא ולפ"ז • תרתי בית דאית עדיף דק״ש תד״ת אחר דבר
/ '׳ ^'ו פניהלאל תכרו ואינו בלבו תתרהר קרי בעל התם דתנן אהא זו מסוגיא
 ,ץ הרהיר התס דאתר חסדא לר׳ לפניו תברך ואינו לאחריו תברך המזון ועל לאחריה

 י ין שלא כדי אר״א תתרהר לתה דתי כדבור לאו דהרהור כיון דפריך דתי כדבור לאו
 ׳ ^6 ן /י בר אדא רב אתר אחרינא בפירקא ונגרום ובעל יושב והוא בו עוסקין העולם כל יהו

 ׳׳* היה ותנן בו עוסקין שהציבור דדבר תפלה והרי בו עוסקין שהציבור בדבר אהבת
לא תא דאתחיל טעתא יקצר אלא יפסיק לא קרי בעל שהוא ונזכר בתפלת עותד

 ! *■< £3 בה דלית לאחריו בה״מ והרי : שתים מלכות בת דלית תפלת שאני יתחיל לא אתחיל
 ׳■ י ץ גי ובה״מ ק״ש אלא י לפניו תברך ואינו לאחריו מברך המזון על ותנן שתים תלכות

ימשני ^הי ^דרבנ של גויס,ס ספריס רש 'הת,ס כתבוי *דרננ ה׳תפי דאורייתא
 1׳1 ה"בפ המרסא *כ 1דרבנ הלותפ דאורייתא ובה״ת שמיס מלכות בה אית ק״ש אלא

 תיירי דבתכי ויציב אתת אתר שלא כיון לכ״ע דאורייתא דק״ש פירש דבתתני' וקשת
 ׳י־-י ק״ש דאתר שמואל אפילו שהרי לה גרסינן לא בלא״ה מש״כ ולפי : ע״כ תתני'
 ;/׳ ׳תתדאוריי וקימת שכיבה בזמן מד״ת דבר איזה לקרו׳ דצריך נתי תודת מ״ת דרבנן

 התום׳ שתמהו גדולות התתיות נמי ניחא שכתבתי תה ולפי ובקותך תבשכבך
 ורבנן דרבי תפלוגתא דרבנן ק״ש דאתר דשתואל דסוטה)דףלב<אהא ברפ״ו

 לאזניו השתיע ולא שתע דתקורא פלוגתא הא וכן לשון בכל או ככתבה ק׳יש אי
 ס״ל דתרוייהו דתשתע לתעלה שהבאתי וב״ה דב״ש ופלוגתא תקרא לתו ויליף

 קאי אקרא תנא ברכות תם' בריש דקאתר דגת׳ וסתמא בק״ש תשתעי דקרא
 לאכול נכנסין שהכהנים תשעה איתת ק״שדשכיבה זתן קתני והכי ובקומך דבשכבך

 בעי שניה פ׳ דלתר קורא היה בריש יאשיה ור' זוערא דרבי ובפלוגתא ־ בתרומתן
 לדבר והאי קריאה בלא כוונה ולמר בם ולדבר לבבכם על וקריא׳משוסדכתי׳ כוונה

 דוק׳אק״ש:^■)"(!^ קאי בם דודברת מכלל בד״ת תדקאת׳ההוא כתיב בד״ת בם
 לפניהם ותברכין שמע קריאת קורץ הבית בעל עם מלאכה שעשו הפועלים התם

 . שניה כתיקונה ראשונה ברכה כיצד שתים לאחריה ומברכים ואוכלים ולאחריהם
 דניבנה דמדרבנן משוס והמטיב הטוב מברך ולא הארץ בברכת ירושלי' בונה כולל

 דמשמע הני דכל לומר דאוריית׳ודוחק לקרות דחיובה שמע דקריאת מכלל תקנות
 על כ״כ לדייק הגמרא שיטת דאין בעלמא אסמכתא הוי דתדאורייתא מנייתו

 נאמרת לשון בכל כולה התורה כל קסבר ליתא דאתר ועוד ורבנן רבי אסמכתות
 מכל אין שכתבתי תה ולפי : ע״כ תיניה לתידק צריך הוה לא אסמכתא הוי אי
 דבר איזה וקימה שכיבה בזמן לקרות שצריך תודה נמי הוא דהא לשתואל קושיא זה

דאורייתא הקריאה עיקר נמצא דוקא ק״ש פ׳ לקרות יחדו וחכמים מדאוריית׳ תד״ת
אלת



דני אדה ^זאגת

 הארץ עם בפני זה דבר לומר אסור ולמה ימוש לא קיים וערבית שחרית דבק״ש
 מן מ״מ והרי : התם רש״י כדפי׳ לת״ת בניו ירגיל ולא סגי יאמרבק״ש שלא מפני

 משתעי דקא דס״ל לשמואל ובקומך דבשכבך מקרא ולילה יומם ללמוד חייב התורה
 דדברי ימוש דלא זה מקרא דמה דבן עליה קרא למה ר״י וגס בד״ת קרא האי

 יונתן ר׳ אמר האיך וכ״ש ובקומך דכשכבך דאורייתא מקרא עליו קרא ולא קבלה

נמיאיכאמקרא דאורייתא ומצות חוב ברכה אלא תצוה ולא חוב לא אינו דתקראוה .ן
 הזכיר לא והש׳יס ואמוראי תנאי תני כל על שמואל דפליג אפשר וכי ובקומך דבשכבך ׳< י

דשמואל אליבא דמוקמינן דהא כדפירשתי ע״כ אלא :וה על מחלוקת שום שם ,
 תורת בדברי לעסוק אדם דחייב למימרא לאו בד״ת ובקומך דבשכבך קרא האי

 א׳יצאידי וקימהובפ׳ בזמןשכיבה ד״ת באיזה לעסוק שצריך אלא לשמואל ולילה יומס \
 מצות וזכור זו מצות ראה דהתכלת ההיא לי ניחא וה"} •־ וכדפירשתי וו מצות חובת ?/כ
 בזמן לקרות צריך דלדידיהנמי א״ש נמי דלשתואל זוק״ש זו ואיזו בו התלויה אחרת 777

 ללבן תכלת בין משיכיר הוי קימת דומן ציצית במצות זו מצות ותלויה ז״ת קימה
 ובקומך: ובשכבך של מצות י״ח לצאת דווקא זו לפ׳ חכמים שיחדו מה לפי ק״ש ונקט /

 שם שהרי דרבנן ק״ש דהא היא בעלמא דאסמכתא שכתבו התוספות על ותמהני •
 פרט אותו וראיתם ר״ש ודרש לא או הוא ציצית זמן לילה אי ורבנן ר״ש נחלקו

 לכדתניא לי׳ תבעיא להו עבדי מאי אותו וראיתם האי ורבנן ואמרינן לילה לכסות

 ק״ש זו זו ואיזו בת התלויה אחרת מצוה וזכור זו מצוה ראה וזכרתם אותו וראיתם 6^ 50^/
 אותו מוראיתם דברים כמה עוד התם דדריש ע״ג אף היא גמורה דרשה אלמא

 בעלמא לאסמכתא ולאו היא גמורה דררשה ש״מ לרבנן דרשה האי תדנקט מ מ׳ ^3
 גמורה דרשה מ״ת דרבנן ק״ש לת״ד דאפילו א״ש מש״כ לפי אבל • לה מייתי קא 45

 הש״ם ונקט מדאורייתא מד״ת דבר איזה קימה בזמן לקרות מחויב מ״מ דהא היא *
 ובשכבך של מצות חובת ידי בה לצאת דווקא וו פ׳ שיחדו חכמים תקנת לבתר ק״ש ׳ ׳ "

 ועבדים נשים דברכות בפ״ג תנן שהרי רש״י מדברי לי משמע נ ה1 : ^ובקומך 771/^
 המוון ובברכת ובמזוזה בתפלה וחייבין התפילין ומן מק״ש פטורים לוקטנים7,

 פטורות נשים גרמא שהזמן מ״ע וכל הוא גרמא שהזמן מ״ע פשיטא ק״ש ובגמרא ,ו " ׳

 נינתו דרחמי בתפלת וחיינין י קמ״ל שמים מלכות בה ואית הואיל דתימא מהו
 וכתב דמי׳קמ״ל שהזמןגרמא כמ״ע וצהרים ובוק׳ ערב וכתי׳בה הואיל דתימא מהו

ומדברי י היאע״כ דאורייתא לאו דהא פשיטא ול״ג נינתו דרחמי תפלת רש״יה״ג

 פעמים הרבה כתבו ז״ל הס והרי מדרבנן הוא ק״ש דווקא קורין שאנו מה אלא
 דהא ד( )דף דמנחות קמא ובפרק ה( )דף דובחים ומהסבפ״ק בשסר״ת
 היא דרבנן דרעייה רועה באשס מתה שבחטאת כל גמירי דוכתא בכל דאמרינן

 רבנן דתקון ומשום עולת קרב באשם מתה שבחטאת דכל הילכתא גמירא והכי
 למימר וה״נאיכא : רועהע״כ הש״סבאשס נקט הכפרה לפני אטו גזירה רעייה

 יחדו שרבנן רק הללו בזמנים מד״ת דבר איזה לקרות צריך דמדאורייתא לשמואל
 שמע קריאת מקראי דיליף דוכתא תני בכל נקט מת״ט דווקא ק״ש של זו פ׳ לקרות
 מדאוריית׳ דמצותו דאתי הוא קריא׳ לעיקר קרא ועיקר רבנן דתקנו מה לפי והיינו
 לשמואל אפילו היא דאורייתא הקריאה דעיקר שמע קריאת קורין פועלים מש״ה

 בס דודברת מכלל מיניה התוספ׳ ודייקו כתיב בד״ת ההוא הש״ס דקאמר והא
 רחמנא וה״ק כתיב בד״ת ההוא התם גופא הש״ס לה מפרש הא מיירי בק״ש דווקא

 מד״ת דווקא איירי לא ההוא כלומר דלגרסובהו היכי כי אגתירובנייכותורה
 ק״ש פ׳ זו מצוה ידי לצאת חכמים שיחדו וקימה שכיבת בזמן לקרות תורה שחייבו
 תורת שחייבו מד״ת מיירי בם ודברת אבל איירי לבנים ללמד בד״ת אלא דוקא

 נמי והכי : זו למצות ק״ש פ' דוקא יחדו וחכמים וקימה שכיבת בזמן לקרות
 התם דגרסינן י״א)דףצ״ט( דמגחותפ׳ סוגיא אהאי שמואל דלאפליג לי ניחא

 לא קייס וערבית שחרית ק״ש אלא אדם קרא לא אפילו רשב״י משוס יוחנן אמרר׳
 :הארץ עם בפני לאומרו מצות אמר ורבא הארץ עם בפני לומר אסור זה ודבר ימוש

 אני כגון ישמעאל ר׳ את ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמה בן שאל התם גרמי׳ תו
 לא הזה התהרא עליו קרא יוונית חכמת ללמוד מהו כולה התורה כל שלמדתי

 היום מן לא שאינה שעה ובדוק צא ולילה יומס בו והגית מפיך הזה ס״הת ימוש
 שמואל דאמר נחמני בר שמואל דרבי ופליגא יוונית חכמת בה ולמוד הלילה מן ולא
 יהושע את הקב״ה ראה ברכת אלא מצות ולא חובה לא אינו זה פסוק אר״י ב״נ

 מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו שנאמר ביותר עליו חביבה שד״ת
 הזה הס״ת ימוש לא ד״ת עליך חביבין כ״כ יהושע הקב״ה א״ל האהל
 פרשה אלא אדם שנה לא אפילו נלמד יוסי ר׳ של מדבריו התם אמר אמי ור׳ מפיך
 : מפיך הזה התורה ספר את ימוש לא מצות קיים ערבית אחת ופ׳ שחרית אחת

 דה״ה כתיב בד״ת ובקומך דבשכבך דשמואל אליבא דאמרינן דתא ואס״ד
 אחת ובפרשת שחרית א' פ׳3ד התם דאמר הא א״כ ולילה יומם ללמוד ארם דחייב

 קבלת מדברי שהוא ימוש דלא קרא שקיים נ״מ למאי ימוש לא מצות קיים ערבית
ר״י קאמר נ״מ למאי וכן : ולילה יומם ללמוד עליו תורה של חוב עדיין הלא

 ובוקר ערב דכתיב כיון פשיטא בתפלת שכתבו יותר מבוארים רש״י דברי התום׳
 גרים לא ורש״י נינהו דרחמי הויקמ״ל גרמא שהזמן כמ״ע ואהמה אשיאה וצהרים

 הלל דהא ליישב יש ומ״מ ביה שייכי מ״ע ותאי היא דרבנן תפלה שהרי משוס ליה

 שהיה מי בסוכה כדאתר הוא גרתא שהזמן דמ״ע מה״ט פטורים דרבק)א(דנשיס
 השומע לאין אומרים שהם תה אחריהם עונה אותו תקרין עבדואשהאוקטן

 דל״ג רש״י של טעתא תבואר הרי • ע״כ פטורים שהם כיון תקריאתן פטור
ת״ע מטעם הגשים את לתיפטר שייך לא דרבנן דבמצוה משום סשיטא גיאלת

א סימן ט ק
 לשתואל מק״ש נשים פטורים אתאי רש״י לפי׳ להקשות יש והשתא *גרתא•^ שהותן
 בין ובדרבנן בעלמא מדרבנן שהוא כיון ביה שייכי מ״ע דמאי דרבנן ק״ש דס״ל
 ולפי ־ בק״ש נשים ולחייבו שוה הכל גרתא הזמן שלא מ״ע בין גרתא שהזמן ת״ע

 אלא וקימה שכיבה בזמן התורה תן הוי קריאה עיקר לשתואל דאפילו א״ש תש״כ
 כדי דווקא שמע פ׳ לקרות שחייב יחדו וחכתיס ד״ת בשאר א״ע לפטור שיכול

 תן הוי הקריאה יקר דע וכיון מ״ש עול קבלת בה ואית הואיל תצוהזו לצאתי״ח
 דסד״א אלא הנשים את לפטור ת״עשהז״ג למיתר בה שייך התורה
ויחדו הואיל מדרבנן ליחייבו שתים מלכות בה ואית הואיל

 הואיל פעורות נשים דמ״ת קת״ל בה דאית שמיס מלכות משוס דווקא זו לפ׳
 קבלת תפני אותן חכתים חייבו לא תו תורה חיוב של הקריאה עיקר תן ופטורין

 הקריאה בעיקר שתחויב תי אלא שמע ם׳ לקרות חכתיס תיקנו דלא לחוד ת״ש עול
 נשים אבל • תורה של קריאת י״ח בה לצאת דווקא שתע פ' זו לו יחדו התורה תן

 שתע פ׳ לקחת חכתיס אותן חייבו לא התורה תן הקריאה בעיקר חייבין שאינן
 אותן חייבו לא שתע פ׳ בקריאת אותן חייבו דלא וכיון בה דאית שתים מלכות מפני

 מדרבנן אלא אינו קריאתן שעיקר אע״פ נתי וויאתר שתוע אס והיה בקריאת
 ק״ש של פרשיות שלש דכל שמע בם׳ תורה של ,קריאה חובת ידי יצא כבר שהרי
 דתסכת מהלל רש״י על התוספות שהקשו ומה • רבנן שווי דבריהם של מצוה כחדא
 שתתו תי ר״פ דתנן והא :מקותו כאן ואין אחר בתקוס זאת את ישבתי כבר סוכה
 שלאחר ואת התטה שלפני את חילופיהן וחילופי וחילופיהן המטה נושאי י״ז( )דף

 נהם צורך המטה שלאחר ואת פטורים בהם צורך המטה שלפני את המטה
 ותשתע היא דאורייתא דלאו רש״י ופירש :התפלה תן פטורים ואלו ואלו חייבי!

 חייבין בהם צורך המטה שלאחר את הכי תשום היא דאורייתא שתע קריאת הא
 ד״ת שוס עדיין קרא שלא דתיירי ניחא נתי לשתואל : התפלה תן שפטורים אעי׳ם
 : דאורייתא ונקותך ובשכבך חובת ידי לצאת כדי חכתיס תקנות כפי ק״ש וקורין

 אהא שתתו מי בם׳ שכתט יונה רבי׳ לתלמידי מצאתי זה כל את שכתבתי אחר
 על אף דרבנן דק״ש משוס וקורא חוזר שאינו ק״ש קרא דספק דשתואל

 ק״ש דווקא תורה אתרה שלא לשתואל ס״ל ובקותך בשכבך בתורה שכתוב פי
 איט דווקא הפרשה זאת קורין שאנו ותת שירצה תקום בכל בתורה שיקרא אלא
 שפירש׳ לתאי נוטה וזו? ע״כ וקורא חוזר אינו ס״ל ולפיכך תדרבנן אלא
 קמא בפרק דתנן מהא לי קשה אכתי אבל : היא סלולה ודרך

 יכנס לא שיתפלל יעד סתוךלתנחה הספר לפני אדם ישב לא ט( )דף דשבת
 תססיקין תפסיקין אין התחילו ואס לדין ולא לאכול ולא לבורסקי ולא לתרחן ארס

 אין רישא ליה תנא )דףי״א(הא ובגתרא : לתפלה תפסיקין ואין שמע לקריאת
 תפסיקין בד״ת עוסקין שהיו חבריס דתניא לד״ת אתאן סיפא ומשני מפסיקין

 דאורייתא דזמנה לק״ש תורתן מפסיקין ׳י רש ופירש לתפלה מפסיקין ואין לק״ש
 דרבנן ק״ש דאמר לשמואל וא״כ ־ ע״כ לתפילה מפסיקין ואין ובקומך מובשכבך

 הרי ובקומך דבשכבך ד״ת תצוה משוס ואי מלתפלה יותר לק״ש מפסיקין אתאי
 של ובקומך ובשכבך של חובת ידי יצאו ובזה עסקינן בתורת העוסקין בחברים0

 אלא ק״ש אין שוב בד״ת שעוסקין דכיון לק״ש מפסיקין 'ולמה לשמואל תורה
 בתורה העוסקים דלחברים אע״ג לק״ש דתפסיקין ה״ט דלשתואל ונ״ל :מדרבנן

 חכמים בה החמירו שתים מלכות עול קבלת בה ראית דכיון מדרבנן אלא אינו ק״ש
 ותא מלתפלה יותר לק״ש בד״ת העוסקים לחברי' להפסיק וחייבו מתפלה יותר

 חייא מר׳ חייא רבי דבי תנא אחי מיניה בעי י״ד( )דף קורא היה בר״פ דאתרינן
 ־ מיבעי' דרבנן הלל פוסק דאורייתא ק״ש ק״ו אתרינן שיפסק תהו ובמגילת בהלל

 התם דאמרינן הא וכן כלום בכך ואין פוסק א״ל * עדיף גיסא פרסומי דילמא או
 יצא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא דתנן הא גבי טו( פירקא)דף בהאי

 הא וכן ־ דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י קאמר לא כאן עד יצא לא אמר ר״י
 בביתך בשבתך כ״ה( )דף דסוכת ובפ״ב טז( )דף דברכות ובפ״ב בפ״ק דתניא

 טז( )דף בברכות דתניא הא וכן לחתן פרט בדרך ובלכתך במצוה לעוסק פרט
 הסכת אותר הוא ולהלן ישראל שמע שנאמר לבו את שימין צריך שמע את הקורא
 אתרינן דברמת בפ״ק ■ובירושלמי בהסכת כאן אף בהסכת להלן מת ישראל ושמע

 קבע תורה שנתנה כשם תני׳ ובתוספתא תורה דבר אינו ותפילה תורה דבר ק״ש
 שמואל שהרי דאורייתא ראי׳דק״ש זה מכל לתפלהיואין קבע חכמים נתנו כך לק״ש

 התורה תן חובתו ידי שיצא ליה שסבירא אלא היא דאורייתא קרי׳ דעיקר תודה נתי
 כל את שישבתי הרי וכתש״לי וקיתה שכיבה בזתן הללו בזמני׳ שקורא תד״ת באיזה

 דסבירא דשתואל אליבא דאורייתא דק״ש רהיטא לפיס מהם נראה אשר המקומות

 דאתר כר״א שפסקו פוסקים רוב על לתמוה יש ומעתה. :דרבנן דק״ש ליה
 לדבריהם וראיה סעד שום בידי ואין וכתש״ל שמואל לגבי דאורייתא שמע קריאת

 • בגמרא בהדיא המבוארים מדברים דאורייתא שמע קריאת כמ״ד שהלכה ז"ל
 ישראל שמע אליהם ואמר ת״ב( )דף סוטה דתסכת ברפ״ח דאתרינן תהא אלא

 אפילו לישראל הקב״ה אתרילהם רשב״י תשוס רבי )ב( אתר ישראל מ״ששתע
 דצריך ש״ת בידם נתסרים אתם אי וערבית שחרית שמע קריאת אלא קיימתם לא

 קיימא דאורייתא ס״ל^דק״ש דר״י וכיון התורה תן דווקא ישראל דשתע זו פ׳ לקרות
 שיטתי בחדא ור״א ר״י דקייתי כיון ועוד כר״י הלכה ור״י שמואל דקיי״ל חדא הכי לן

 ותתה כרבי׳ והלכה לגבייהו יחיד דרבנן ק״ש דאתר שתואל ה״ל דאורייתא דק״ש
 יתברר ושם דאורייתא כת״דדק״ש דקיי״ל ראיות עוד יש שאח״ז בסי' שאכתב

אחר : ע״ש בס״ד הטיב הדבר
:•ומנו זר׳ צ״ל (3) : וסים צ״ל )א(



דני אריה שאגת
ב׳ סימן

 אי לברר לנו נשאר אכתי דאורייתא שמע דקריאת הקדום בסי׳ שנתברר אחר
או לחוד שמע בפרשה או התורה תן הוו תרווייהו ע שתו אס והיה שמע

 פ״ח לבעל וראיתי י התורה מן סגי לחוד ישראל שתע של ראשון בפסוק אפילו

 שכן וכתב התורה תן הוו שתות אם והיה ששתע להוכיח שהאריך ס״ז ס־תן בח״ח
 שם לתש״כ שכיון לי וכמדומה • ע״כ ק״ש מהלכות בפ״א הרתב״ם דברי תטין

 ובקומך בשכבך שנאתר ובערב בבקר שתע קריאת קורין יום בכל פעמים הרתב״ס
 ותקדיתין ויאתר שתוע אם והיה שתע הן אלו פרשיות ג' קורא הוא ותה כו'

 ציווי בת שיש שתוע אס והיה כו׳.ואחריה ת' יחוד בה שיש תפני שתע פרשת לקרות
 זה סדר על אלו פרשיות ג' וקריאת כו׳ ציצית פ׳ כך ואחר התצוה כל שאר זכירת על

 קריאת קורין יום בכל פעתיס הרמב״ס תדכתב סבר והוא ע״כ ק״ש הנקראת היא
 תן שלשתן דחיוב ש״מ ק״ש הנקראת היא אלו פרשיות ג׳ וקריאת ותסיים שתע

 אותת קורין ת״מ ובקומך בשכבך בת כתי׳ דלא גב על אף ויאתר דקריאת התורה
 ביום בין מצרים יציאת להזכיר התורה מן ומצות שבת תצריס יציאת הזכרת מפני

 הרתב״ס דכתב דהא ליתא הא באתת אבל הרתב״ם שם שכתב כתו בלילה בין
 ותא לחוד שתע פ׳ על אלא קאי לא ק״ש קורין יום בכל פעתיס דבריו בתחילת
 בלשון היינו שתע קריאת הנקראת היא זה סדר על אלו פרשיות ג׳ וקריאת דתסייס
 הדינים שכל לאשתעינן זאת והקדים הללו פרשיות ג' כל את לקרות שתיקנו חכתיס
 וקריאת כתב שהרי ותדע זה־ בכלל הג״פ שכל סתתא ק״ש לענין לקמן שכתב

 והיה ואחריה שתע תחילת זה סדר על דווקא תשתע כו׳ זה סדר על אלו פרשיות ג'
 דבריו אריש קאי דזת לומר א״א א״כ ק״ש דנקראת הוא ויאתר ואחריה שתוע אם

 הפרשיות סדר אין ודאי דהא תקרא לה ויליף ק״ש קורין יום בכל פעתיס שתתחיל
 וכדתנן הרמב״ס שכתב מט״ז זה סדר על לקרותם תיקנום דרבנן אלא התורה תן

 ואס עבד בד מעכב הפרשיות סדר אין שהרי ועוד : י״ג( )דף דברטת ברפ״ב
 מהלכות בפ״ב גופיה הרמב״ם שכתב וכמו בת ל״ל למוקדם המאוחר את הקדים

 לפרשה פרשת תקדים אם אבל הפסוקים בסדר בד״א יצא לא למפרע הקורא ק״ש
 סדר ואי : ע״כ בתורת לת סמוכה שאין לפי שיצא אותר אני רשאי שאינו אע״פ

 שמעכב כמו בתורה לה סתוכה שאינו אע״פ תעכב סדרן היה התורה תן הפרשיות
 : כדאמרן ודאי אלא בתורה שאיןסתוכים טעמאאע״פ מהאי ותזוזה בתפילין סדק

אבל שמע פ׳ קריאת אלא התורה תן אינו להרמב״ס דע״כ נ״לראיה ו^וך
 לקריאת לתחשב ה״ל התור׳ תן הוי תרווייהו ד ח" דאי שתוע אס והיה לא

 וחדא חדא בכל דהא זו את תעכבותזו אין ודאי דהא ת״ע לשתי אלו פרשיות ב'
 אותה השניה את קרא ולא מתן אחת קרא ואס נפשית באפיה ובקותך בשכבך נכתב
 מ״ע שתע קריאת הלכות בפתיחת כתב הרתב״ם ותרי : חובתו ידי יצא תיהו שקרא
 אלא לק״ש חשיב לא המצות במנין וכן :ע״כ ביום פעמים ק״ש לקרות והיא אחת

 הי׳ הן חלוקות פרשיות שמוע אם והיה שמע הא איתא ואם ־ אחת ת״ע לעמן
ועיין התורה תן שתוע אס והיה קריאת שאין ס״ל ודאי אלא : ת״ע לב׳ לתנותס

:ג׳ סי׳ לקתן תש״כ

 היה בר״פ מדאתר התורה מן הוי שתוע אס והיה שפ' ראיה הפ״ח הביא ^וך
 תרומתו תרם ואס יתרום לא שומע ואינו המדבר חרש התם תנן קורא

 חסדא רב אתר לא לכתחילה אין דעבד שותע ואינו המדבר חרש תנא תרותוז-תאן
 וע״כ יצא לא אותר ר״י יצא לאזנו השמיע ולא שתע את הקורא דתנן היא יוסי רבי
 גרידא ראשונה דפ׳ איתא ואס ט׳ דאורייתא שתע קריאת גבי אלא ר״י ל״ק
 סתתא תנן שתע את הקורא בתתני׳ דהא ־ תשניר״ח תאי כן אם התורה מן הו♦

 פרשה דהא תקשה נמי לדידך וכ״ת מדרבנן דהוי שתוע אס והיה אפילו ומשמע
 תן תצריס יציאת להזכיר דצריך דכיון היא קושיא לאו תדאורייתא הוי לא ציצית

 גבי אלא ר״י ל״ק ע״כ חסדא רב תשני שפיר ציצית פ׳ בתקותה וקורא התורה
 בעי ולהט התורה מן הוי דהשתא פרשיות ג׳ דהיינו דאורייתא שמע קריאת

 דאורייתא שתע דקריאת היא ראיה לאו ולדידי ־ ע״כ לאזניו שישתיע לעיכובא
 בעצתו שהוא הפ״ח על ותהתיתה : התורה תן דהוי קאי לחוד שתע אפ׳ דקאתר

 שתוע אם והיה פרשה קרא ספק ר״א מדל״ק ראיה שתביא אהא כה״ג שם כן כתב
 שתוע אם והיה דפרש׳ תא*? גופיה בק״ש תפליג והוי וקורא חוזר אינו קרא לא ספק
 כדאתר ראשון פסוק היינו דתסתתא לדחוי׳ יש דבהא וכתב דאורייתא הוי נתי
 אפשר הקורא דפ' גס ולפ״ז : ע״כ ראשון פשוק היא תאי ק״ש הגזול לולב בם׳

 קרא ספק ר״א דל״ק הא הפ״ח שדחה תה ת״מ :קאתר ראשון דפשוק לותר
 ענין דתה דק לא ראשון פסוק דהיינו בהא וקורא חוזר אינו טלי שתוע אס והיה
 שתע אס והיה קרא ספק ר״א ליתא אתרינן אנן הרי שתוע אס לוהיה ראשון פסוק
 פ״ח לבעל הדברים שנתערבו ונראה : שתוע אם לוהיה ראשון פסוק ענין ותה

 : ראשון פסוק היינו שתע את הקורא דקאתר דהא תכי תתרן דר״י ואתא בכאן
 תסיים גם כו׳ תשניר״ח תאי כן אס דתקשה תשגיאה בכאן נתלט לא תקום מכל

 להדיא תדבריו דתשתע לאזניו שישתיע לעיכובא בעי תןהתור׳להכי הוו דג׳פרשיות
 וליתא בדרבנן־ לא אבל לעיכובא לאזנו להשמיע ר״י דבעי הוא בדאורייתא דדוקא

 שותע ואינו המדבר חרש התס כדאתר לעיטבא לאזניו להשמיע בעי נתי דבדרבנן
 כר״י לה ותוקי יצא לא תתנו השומע בדעבד ואפילו התגילה את לקרות כשר אינו

רבי קאמר לא כאן דקאמרעד והא : הויתדרבנן אףעלגבדקריאתתגילה

= ב ב סימן ק״ש
 דה״פ נ"ל אלא תילתא תליא דבדאורייתא לתיתרא לאו דאורייתא בק״ש אלא יוסי
 אבל דאורייתא שמע בקריאת א*? ר״ח )א( קאתר לא כאן עד התם אתר הכי דהא

 על אף כלותר תילתא תליא בברכה ולאו דרבנן וברכה הוא ברכה תשוס תרותה
 הפרשת על שבירך הברכת חובת ידי יצא לא שתורם שותע ואינו התדבר דחרש גב

 תילתא תליא בברכה לאו דרבנן וברכת הואיל תרותה תרותתו ת״מ לר״י תרותה
 לא ותדקאתר תרותת תרותתו כלל בירך ולא תרם דאפילו תרותה דהפרשת

 השתיע בלאי יצא לא הכי אפילו דרבנן בברכת דאפילו נתי ש״ת תילתא תליא בברכה
 לאו דרבנן דברכה כיון אלא כלל בירך ולא תרם כאלו וה״ל בדעבד אפילו לאזניו

 תרותתו תרם אם הילכך תעכבת תברכה ואין דהפרשת תילתא תליא בברכה
 תשום לאו דאורייתא שתע קריאת אלא ר״י קאתר לא ע״כ דקאתר והא ־ תרותת

 תעכבא נתי בדרבנן דתא לחזניו השתיע בלא לר״י עכובא דהוי הוא דבדאורייתא
 הוא ביןתצו׳שעיקרה הוא החילוק ועיקר הברכות וכל תגיל׳ כגון לאזניו השמיע בלא

 לאזניו השתיע תרות׳בלא תגיל׳וברכת דרבנןכתו ול״ש ק״ש דאוריית׳כתו בדבו׳ל״ש
 בלא ברכה חובת ידי יצא שלא פי על אף ותכלתקוס • בדעבד אפילו לר״י יצא לא

 תרותתו שתרם שותע ואינו התדבר חרש אפ״ה בדעבד אפילו לר״י לאזניו השתיע
 הפרשת את לעכב תילתא תליא בברכת לאו הברכת ידי יצא שלא פי על אף תרותה

 דאוריית׳ אלאגביק״ש קאת׳ר״י התצוה־וע״כלא לעשיית תעכבת תברכה תרות׳ואין
 תודת דרבנן ק״ש דאתר לשמואל ואפילו דאורייתא שמע וקריאת הואיל ה״ק

 משמע לתידרש איכא א״כ זה שלפני בסימן כת״ש התורה תן הוי קריאה דעיקר
 השתיע לא ואס מפיך תוציא שאתת תה לאזניך להשתיע ק״ש גבי דכתיב
 השתיע בלא התצות לכל ילפינן ותק״ש אדר״י התם ליה כדדריש יצא לא לאזניו
 שם שתביא בלבו בת״מ אדס יברך דלא הא התם כדתוכת לר״י יצא לא לאזניו

 לאוניו השמיע דבלא תיקון דאורייתא כעין נתי דרבנן וברכות ותגילה הגמרא
 דדאורייתא דכיון ה״פ דאורייתא ק״ש גבי אלא דקאתר דהא •וכיון לר״י יצא לא

 דקאתר דאורייתא ק״ש ע״כ קאי עליה לאזניו להשמיע רחתנא דכתב שמע א״כ הוא
 לא הא וויאתר שתוע אס בוהיה אבל גבת שמע דכתיב ראשונה פרשה על המכוון

 לה ואזדא ־ תיירי לא ־ יצא לא לאזניו השתיע בלא דודאי אע״ג בהו שתע כתיב
 קרא ספק וניתא גופיה בק״ש תפליג תדלא דר״א תהא גס : תהא הפ״ח ראיית
 דר״א היא ראיה לאו גופיה בק״ש תפליג דהוי וקורא חוזר אינו שתוע אם והיה
 לרבותא ותתפלל חוזר אינו התפלל לא ספק התפלל ספק שם דתילתיה בסיפא נקט

 דחוזר וס״ל היום כל אדם שיתפלל ולואי ואתר התם עלית דפליג תר״י לאפוקי
 ק״ש ק״ו אתרינן שיפסיק תהו ותגילת בהלל תדאתר כן ע״כתוכח )ב( • ותתפלל

 קאי• לחוד ראשונה דאפרשה כדקדחינן לתידחי איכא נתי והא ט׳ פוסק דאורייתא
 לתת ב״ק ר״י קאתר תאי תןהתור׳א״כ הוי לבד דפ״א איתא דאם ראיה הביא עוד

 דגם ע״כ א*? קדתה להט התורה תן הוי שתע הח שתוע אס לוהיה שתע קדמה
 לויאתר שתוע אס והיה קדתה לתה ליה דתבעיא התור׳והא תן הוי שתוע אס והית
 יציאת ענין תשום ציצית פ׳ ותיקנו תצריס יציאת לזכור דחייב כיון ליה קתבעיא הכי

 דפ׳ אתרת אי ועוד ־ לויאתר שתוע לוהיהאם יש קדיתת תה בתא״כ שיש מצרים
 אלא נוהגת שאינו אע״ג ציצית פ׳ להקדים ראוי א״כ התורה מן אינו שתוע אס והיה
 מת״ת איט שתוע אס דוהית דאע״ג ראיה זה ואין :ע״כ כדאתרן ודאי אלא ■ ביום

 טעם דאין התורה תן שהיא אע״פ שתע שפירקמבעיאליהלתהקדתתלתפ'
 התורת תן הוי היום קידוש דהא ^=•6 •־ התורה תן שהוא תפני בתא תליא הקדימה
 ברכת ואפ״ת ד״ת היום בקידוש חייבות נשים כ( )דף שתתו תי בפרק כדאתר

 )דף דברים אלו בר״פ כדאתר לב״ה תורה של היום לברכת קדתה דרבנן היין
 שיבא ליין גורס דהיום תשום אלא קודם היום דברכת ל״ק ב״ש ואפילו י נ״א(
 הוי היום דקידוש תטעתא אבל ־ התם כדאתר בא לא יין ועדיין היום קידש וכבר

 היין על תברך ובה״א התם דאתר ועוד • קאתרי לא דרבנן היין וברכת התורה מן
 תדיר היין ד״אברכת ־ שתאתר לקדושא גורם שהיין היום על תברך כך ואחר

 התם וכ״ת ד״א תאי ואתרי׳ קודם תדיר ושא״ת ותדיר תדיר אינו היום וברכת
 לו יש תורה דשל ואס״ד ־ וט׳ תדיר היין ברכת מנהו תרתי ה״נ חדא והכא תרתי

 התם הרי תרתי איכא ה״נ הלל בית קאתרי תאי א״כ סופרים של על קדימה דין
 היין לברכת להקדיתה ראוי ואכתי התורה תן דה״ל תלתא איכא היום ברכת גבי

 תורה לשל קדיתה שום דאין ש״ת ודאי אלא :תרתי אלא וליכא תדרבנן אלא שאינו
 התורת תן אינו שתוע אס דוהיה איתא דאי הפ״ח עוד ותש״כ ־ כלל סופרים של על
 דאתר לשמואל תקשה דא״כ ליתא ודאי הא י ט׳ ציצית פ׳ להקדים ראוי כן אם

 נתי שמע לפ׳ ואפילו שתוע אס והית לפ׳ ציצית פ' תקדוס דא״כ דרבנן ק״ש
 קריאת דאין כיון מ״ת התורת תן דהוי קריאה בעיקר דתודת ואע״ג לשתואל תקדוס

 בפ׳ תורה של הקריאה חובת ידי יוצא הרי התורה תן דווקא הוי שתע של זו פ׳
 קריאת לה לההדיס וראוי תדרבנן אלא שתע פ' קריאת הוי לא ותו נתי ויאתר

 ע״כ אלא • לשתואל אפילו התורה תן דהוי שבה תצריס יציאת הזכרת תפני ויאתר פ׳
 תוכח וכן הפ״ח כתב עוד • וכדאתרן כלל סופרים של על קדיתת דין תורה לשל אין

 פ׳ ליה קתבעיא ותדלא בק״ש קבעוה תה תפני ציצית פ׳ דברטת בספ״ק תדאתר
 דטעתא כלום זה ואין ־ ע״כ מדאורייתא דהוי אלתא קבעוה מ״ת שתוע אס והיה

 לתה בתתניתין דאתר ב״ק תדר״י נלתד כבר בק״ש שתוע אם והיה לם' דקבעו
 ואח״כ תחילה שתים עולתלכות עליו שיקבל כדי שתוע אס לוהיה שתע פ׳ קדתה

הוא תצות עול עליו שיקבל כדי שתוע אם דוהיה טעתא אלתא מצות עול עליו יקבל

עוד
:מונח וכן 9הפ״ נחג עיו צ״ל )ב( ;טשי ל׳ צ״ל )א(



חני אחה שאגת
 לתפילת מפסיקין ואין לק״ש מפסיקין דירושלמי ההיא מוכח וכן הפ״ח כתג טוד

 ד״ת הוי לנד ראשונה דפ׳ איתא ואי ד״ת איננה תפילת ד״ת ק״ש אחא דכי אתר
 זת ואין ־ ע״כ התורה תן הוי דכולה תשתע אלא גופת בק״ש תתניתין לפלוג
 סתוך הספר לפני אדם ישב לא תנן הכי ש( )דף דשבת דבתתני׳בפ״ק כלוס

 תפסיקין מפסיקין אין התחילו ואש כו׳ לתרחן יכנום ולא שיתפלל עד לתנחה
 אחבריס דסופו לק״ש מפשיקין דהאי בגתרא ותפרש לתפילת תפסיקין ואין לק״ש

 תני תפילת לענין תפשקי! אין רישא דתיירי דאיידי וי״ל ־ קאי כתורת שעושקים
 כן לותר אנו צריכין וכע״כ גופיה בק״ש תפליג ולא לתפלה תפסיקין אין סיפא נתי

 קריאת בעיקר שתואל דתודה לתש׳־כ ואפילו דרכנן ק״ש דאתר לשתואל שהרי
 ידי יצאו כן אס כתורת ככר שעוסקים מחברים דתיירי הכא ת״ת התורה תן דהוי
 ת״ש עול קבלת תפני ת״ש לק״ש דתפסיקין והא דאורייתא קריאת עיקר של מבת
 גופיה בק״ש לאפלוגי תצי הוה אכתי כן ואס זה שלפני בסיתן וכת״ש שתע שכפ׳
 עוד • כדאתרן ודאי אלא שתים תלכות עול קכלת ליכא שמוע אס בוהיה שהרי
 ספק שתע קריאת קרא ספק ר״א דקאתר תסוגיין ראיה להכיא ואין הפ״ח כתב

 כולה וקורא חוזר תר דקא תשמע סתותי לן ותדתסתים וקורא חוזר קרא לא
 וכמש״ב כתיקונה לקרות צריך כולה לקרותה רכנן דתיקון דכיון לתידחי דאיכא

 קורא היה בפרק תדאתר ראית להביא אין גס ־ הרשב״א
 אלתא ראשונה לכתיכה יחזור לכתיבה כתיכה כין ראשון לפרק יחזור לפרק פ׳ בין
 דכיון דש״ה לדחות דיש י חוזר לתת דאל״כ התורה תן הוי נתי שתוע אם והיה פ׳7

 כתבו בזה וכיוצא "ט ע כראוי לקרות דתצי כתה כל לתקן לו יש בק״ש עסוק שהוא
 דרבנן ק״ש דאתר לשתואל דאפי' לפרק פרק בין דשעה אהא יונה ר׳ תלמידי

 אפילו לקרו׳ כשהתחיל אכל כלל כשלא דה״ת וקורא חוזר אינו ותספיקא
 גם כן ואם הנכון הוא וזה שתתחיל כיון לתקן ישלו שעה שאם תודה שתואל

 (דודאי*וקורא) חוור דאינו שתוע אס והיה קרא ספק אר״א תדלא שהכיא זו ראי'
 חוזר אינו תספיקא תדרכנן אלא אינו כולה דק״ש דס״ל לשתואל דדוקא וקורא חוזר

 התורה תן עיקר תיהו ק״ס למקצת דיש לדידן אכל י כלל להתחיל צריך ואין וקורא
 אם ממ״נ תספק וקורא חוזר ת״ת ־ דרכנן שתוע אם כוהיה אפי׳ ליה תספקא אס
 לתקן לו יש בק״ש להתעסק שהתחיל כיון הרי דאורייתא ראשונה פרשה שקרא לו ברי
 לחזור צריך ע״כ7 כיון ראשונה תפרשה נתי מסופק ואס תספיקא דרבנן של אפי׳

 כיון דרבנן של אפי׳ לקרו' נתי לו גורם זה תורה של ראשונה פרשת תספק ולקרות
 וא״כ כולה וגומר תורה'חוזר של ראשונה פרשה משוס בק״ש להתעסק צריך דבע״כ

 מיהו • מדרבנן אלא שאינו אע״פ וקורא חוזר ע״כ שתוע אם והיה קרא אס ספק
 וכתש״כ היא ראי׳ לאו בלא״ה שתוע אס והיה קרא ספק אר״א תדלא ראי׳ הא

 סגי ולא התורה תן הוי כולה שתע פרשה דקריאת הוא בזה שנ״ל מה1:לתעלה
 לי ויש • תדרבנן אלא אינו שתוע אס והיה פ׳ אבל ישראל שתע של ראשון בפסוק
 תהא לחוד ישראל שתע בפסוק סגי ולא התורה תן הוי שתע פ׳ דכל ראיה להביא
 בהלל חייא מר׳ חייא ר׳ דבי תנא אחי בעי י״ד( )דף קורא היה בר״פ דאתר

 שתפסיקין כדרך והיראה הכבוד תפני שלום לשאילת כלותר שיפסיק תהו ומגילה
 אינו דאורייתא דק״ש כו׳יואס״ד פוסק דאורייתא ק״ש ק״ו התס־אמרינן כדתנן לק״ש
 מפני לא להפסיק רשאי אינו בדידיה הא לחוד ישראל שתע של ראשון פסוק אצא

 יהרגנו שתא תתנו ירא שהוא תפני לא אם הכבוד תפני ולא רבו או אביו כגון היראה
 וכךכתבהב״י נפש פיקוח תפני שעותד דבר לך דאין היא דפשיטא מילתא והא

 גדול דבר לך שאין כלל להפסיק אין ישראל שתע פסוק דבאתצע ס״ו סי׳ נא״ח
 דתנן מתפילה בק״ו זה ללתוד ויש הוא דתסתבר טעתא ובודאי (תש״ככבקבלת)

 תי בשלום שיאל באמצע שס בש״ע וכ״פ י יפסיק לא בשלותו שואל אפי'התלך
 כבוד שם וברוך ישראל שתע תפסוק חוץ כו׳ רבו או אביו כגון תתנו ירא שהוא

 יהרגנו שלא ירא שהוא תי תפני לא אס כלל בהם יפסיק שלא ועד לעולם מלכותו
 ישראל שמע תפסוק חוץ קאי אשארא ע״כ פוסק דאורייתא ק״ש ותדקאתר ־ ע״כ

 דאתר כר״א דהלכה נתי ראי' לי יש ותכאן •י תדאורייתא הוי נתי דהשאר וש״ת
 אההיא ובקותך דבשכבך קרא דהא• שתע פרשת קריאת דהיינו דאורייתא ק״ש

 ובקומך דבשכבך וקרא דרבנן שמע קריאת דאתר כשתואל דאי י קפיד דווקא פרשה
 ואפי׳ לדבר שיעור ואין יצא וקימה שכיבת בשעת שקורא ד״ת ובאיזה כתיב בד"ת

 תפסוק חוץ קאי ואשארא פוסק דאורייתא ק״ש קאתר תאי כן אס סגי אחד בפסוק
 דאורייתא ק״ש שאר הוי לא תו א״כ פוסק אינו בדידיה דהא ישראל שתע של ראשון

 השאר תור׳והשתא קריא׳של עיקר חוכת ידי יוצא ישראל שתע פסוק קרא דכיוןדככר
 וחייב תןהתורה הוי שתע פרשת קריאת דגוף ש״ת ע״כ ודאי אלא ־ תדרבנן אלא אינו

 שתע ראיהדפרש׳ להביא נ״ל עוד וכדאתרן־ תדאורייתא הפרשה כל את לקרות
 יהא יכול לבבך על הדברים י״ג( )דף קורא ר״פהיה דתניא התורה תן הוי כולה

 צריכת אין ואילך מכאן כוונת צריכת כאן עד האלה ת״ל כוונה צריכת הפרשה כל
 לתד אתת תכאן לבבך על היום תצוך אנכי אשר אותר ה״ה ר״ע א״ל דר״א כוונה

 לתכתב ה״ל כדקאתרת דאי לה דיליף התום׳ ופי׳ ־ טונה צריכה טלה הפרשה שכל
 לתעועי לר״א האלה ותדצריך ־ ע״כ ואילך מכאן אפילו תשתע דתצוך צויתיך אשר

 הפרש'שצריך לכל מצוךהיוס אנכי אשר לתכתב קרא שינה ולר״ע מכוונ׳תכאןואילך
 וא״ת לחוד' ראשון בפסוק סגי ולא כולה את לקרותה חייב התורה דתן ש״ת טונה
 שהרי התורה תן נתי הוי שתוע אס והיה דפ׳ נתי להוכיח יש גופיה תהא א״כ

 דאי האלה איצטריך דת״ת כוונה צריכת טלה הם׳ כל דאתר אדר״ע התוס׳ כתבו

שמע: )"לפרש► )מ

ב פימן ש ק
 שמיע אס וה-ה פ־ ליזפינו קרא ומדאיפריו ■ פ־נ מלל שג״׳ פ־ דאף ה"א לאיה

 פ׳7 להוכיח הפ״ח הביא זו וראית התור־ תן הוי קריאתה דעיקר תכלל תכוונה
 לת״תר דאיכא כלל היא ראיה דלא אני אותר י התורה תן הוי שתוע אס והיה
 תציך אנכי אשר לתכתב קרא דשינה תהא דרשא שוס ליה תשתע לא דלר״א דכתו
 דהאלה תקרא לתדרש לר״ע תשתע לא ה"נ צ"כ כולה הפ' דכל ר״ע תיניה דיליף
 על התם אידך תניא שהרי תדע • אתיא לדרשא ולאו הוא דקרא אורחא אלא תידי

 אתר יאשיה ר' קריאת תצות ואילך תכאן כוונה תצות כאן עד אתר זוטרא ר' לבבך
 ותם׳ ־ טונה תצית שתוע אס והיה פ' כלותר ואילך תכאן קריאת מצות כאן עד

 דכתיב תשוס כיונה תצית ואילך תכאן וקריאת כוונה תצות כאן עד דה״ק בגתרא
 בעי שתוע אס והית דפרשת ליה סבירא תקים תכל קייאת ובלא לבבכם על

 אתא תאי לתעוטי שתע דפרשה האלה האי תקשה נדידיה כן אם טונה
 כוונת צי־יכה שתוע אס והיה דפרשת ליה דסבירא דכתו תשתע דודאי

 שתע פרשת ואילך מכאן למעוטי האלה דריש ולא שמע פרשה כל ע״כ )?(נתי הכי
 אס והית פרשה דאפי' כיון דווקא לאו האלה ע״כ דלדידיה ר״א לה כדדריש גופיה
 בדוחק לדחוק ויש קאתי• תידי דלתעוטי ליה )י(לתה האלה וע״כ טונה צריך שתוע
 למעוטי לאו אתי דלתעיטי לר״ע ליה דתשתע גב על אף האלה דהאי ועי״ל :גדול

 פרשיות שאר לתעוטי אלא ־ התורה תן אינו שתוע אם והית דהא שניה פרשת
 בר״פ דתנן הני וכל חליצה ום׳ תעשר וידוי ביטרים כפ' התורה תן לקרותה שצריך

 קורח היה בר״פ התם התוספת פירש וכת״ג .׳ טונה שא״צ ל״ב( )דף דסוטה ז'
 דאהני נאתרה בלת״ק כילה החורת דכל רבנן דסברי לתיתר' התם דאתר הא גבי

 איפכא תוכח גופיה שתעתא תתתיא שהרי עלי תקשה ואל •־ קאי דאתרן פרשיות
 : יהו בהיייתן ותיו קרא דאתר בלה״ק כלותר ככתבת ק״ש התס ליה סבירא דרבי

 לתיתרא ואתרינן שומע שאתת לשון בכל שתע דכתיב לשון בכל אותרים וחכתיס
 והיו נאמרה הקודש בלשון דאס״ד נאתרה לשון בכל כולה התורה דכל רבי דסבר
 התורה כל רבנן דסברי למימרא שתע דכתיב תשים איצטריך י 'ל ל רחתנא דכתב
 איצטריך י ל״ל רחמנא דכתב שתע נאתרת לשון בכל דאש״ד נאתרה בלת״ק כולה

 לרבי קאתר תאי כן אס תק״ש התצוה כל לשאר דילפינן ואס״ד י והיו דכתיב תשוס
 נאתרה לשק בכל אס״ד לרבנן וכן י ל״ל רחמנא דכתב והיו נאתרה בלה״ק אס׳יד
 ־ בלה״ק שתע דקריאת והיו רחמנא דכתב כיון לרבי דילתא • ל״ל רחתנא דכתב שתע

 רחמנא דכתב כיין לרבנן וכן נאתרו דבלה״ק מק״ש המצות כל לשאר השתא ילפינן
 ול״ל • נאמרה לשון בכל כולה התורה דכל ילפינן תהשתא לשון בכל דק״ש שתע

 אע״כ • ותיו דכתיב תשוס דרבנן ואליבא ־ שתע דכתיב תשום דרבי אליבא לשנויי
 תצות שאר למעוטי דתאלה לר׳יע ליתר א״א כן ואס ש מק" תצית לשאר ילפינן לא

 מק״ש דהא ־ לתעטינהו קרא דאיצטריך כוונה דבעו תיתי דתהיכא אתי תטונה
 תקשה נתי דידי בלא דע״כ אני אותר : תיניה תצות שאר גתרינן לא כוונה דבעי
 ולא שמע את הקורא ליה דסבירא לר״י שהרי תק״ש תצות לשאר גתרינן דודאי

 תת לאזניך השמע ק״ש גבי רחמנא דכתב תשמע לה ויליף יצא לא לאזנו השתיע
 לר״י יצא לא לאזניו השמיע דבלא מק״ש התצות כל לשאר וגתרינן תפיך תוציא שאתת

 למכל': וכתש״כ לר״י לק״ש בה״ת דתדתי בלבו בת״ת אדס יברך דלא ההוא כדתוכח
 בלה״ק כולה התורה כל אי ורבי דרבנן פלונתא דגבי סוגיא ההיא תקשה כן ואס

 מצית שאר גתרינן דלא ז׳ סיתן לקמן שאכתב ולתת י וכתש״כ לשין בכל או נאתרה
 מטע דר״י דטעתא הגתרא דקאתי לתאי לאזניולר״יתק״ש השתיע לא לענין

 א בת וכ״כאצלי ארוך ביאור צריך זו קושיא תירוץ אבל הטיב זה יתבאר לק״תושס

 ראיה הפ״ח הביאעוד העתקתי: לא לנדוןשלנו כתוב כך )ה( נ״ת שאינו ומפני
 לט את שיטין צריך שתע את הקורא דאתרי׳ תהח התורה תן הוי שתוע אס דוהיה

 אס אתר ובתוספתא א״צ שוב ראשון בפרק לבו שכיוון כיון ר״י תשים אותר אחא רב
 לתר בין לתר בין הנה • יצא אחרון לפ' לבו כיון שלא פי על אף ראשון בפרק לבו כיון
 ראשון דבפרק היכא ס״לכי ת״ק פליגי בהא ד אלא התורה תן הוו ראשונות ב״פ

 צריך לכן בס לדבר לבבכם על כתיב שניה בפי־ק גס בס ודברת לבבך על כתיב
 וקריאה כוונה מצות איכא דבפ״א כר״ז ליה סב־רא ור״י י ראשונות בב״פ שיכוין
 לי' תיבעי בם לדבר לבבכס על דכתיב והא קריאה מצות אלא ליכא ואילך מכאן

 ־ ע״כ הלב כנגד שיתה שתהא צריכה אלה דבאי את ושמתם דאתר יצחק לכדרב
 כוונה צריך דק׳יש הג״פ כל לת״ק אלא פליגי בקראי לאו ור״י דת״ק ראיה זה ואין

 מדרבנן תכאןואילך התורה תן לר״א לבבך על ועד דלר״ע כולה)י( ראשונה פרשה
 ליה־ סבירח רבי' דכר״ע בלבד תורה של ראשונה פרשה אלא כוונה צריך אין ולר״י
 התירה: תן דכל)י׳(פ״שהוי ראיה אינו ור״א (דר״ת תפלונתא)' ראי׳זו תקום תכל

 אסתכתא ע״כ דרבנן ק״ש דאתר דלשתואל תדע י הוא בעלתא דאסתכתא דא״ל
 שמוע אס והיה דפ' לכאורה תתנה דתשתע ביאור צריכה אחת דסוגיא אלא י הוא
 כוונת תצות כאן עד אתר ווטרא ר' לבבך על החס קאתרי׳ דהכי התורה תן הוי

 לדני דכתיב קריאה תצות ואילך תכאן ת״ש ואתרינן קריאה תצות ואילך תכאן
 בלא קריאה ואילך תכאן וקריאה כוונה תצות ע״כ ה״ק • בם ודברת כתיב ה״נ בס

 על כתיב ה״נ בס ודברת לבבך על דכתיב ־ וקריאה כוונה תצות ע״כ ות״ש ־ כוונה
 צריכה אלה דברי את ושתתס דאתר יצחק לכדר' ליה תיבעי ההוא ־ בס לדבר לבבך
 אם דוהיה ש״ת בס לדבר לבבכם על כתיב ה״נ ותדקאתר • הלב כנגד שיתה שתהא
 ועל בס לדבר השתא דהמקשה דס״ד תה לפי דודאי וי״ל ־ התורה תן הוי שתוע

תן הוי שתוע אס והיה פרשת אייה וכוונה בקריאה שנית כפ' רחתנא דכתב לבבכם
התורה

דר״ע דל )ח( :להע צ״ל )ז( : נך נל ל״ל )י( .־ משמע )א ל״ל )ר( :כוונה לדנה ליל )ג( ; שמיס מלכות ל״ל )ב.( • חדא> ליתא ל״ל )א.(



5 ג ב סימן קש דיני אריה שאגת

 י ור״ח )ב( כוונה בלא לחוד לקריאה רבנן תיקנו שתוע אס דוהיה סבר ר״ז קתפלגי
 י דככרייתא דגתרא לישנא לי דייק והכי ־ נכון וזה קריאה בלא לכוונה שתיקנו סבר
 תצות ע״כ תניא ובדר״י קריאה תצות ואילך תכאן כוונה מצות כאן עד בדר״ו תניא

 לישנא דידתו ואילך בתכאן תניח בתרווייהו הרי כוונה מצות ואילך מכאן קריאה
 בשנויי שינת הגמרא ואלו כוונת מצות ולמר קריאה מצות ואילך מכאן לתר דתצות
 הרי כוונה בלא קריאה ואילך תכאן וקריאה כוונת תצות ע״כ קאתר ובדר״ז י דידיה
 בלא קריאה ^נן ואילך ובתכאן וקריאה כוונה תצות י דתצות לישנא נקט בע״כ
 ובתכאן וכוונה קריאת תצות ע״כ נקט בדר״י וכן י קריאה מצות קאמר ולא כוונת
 דהיינו ואילך דתכאן משוס ה״ט אע״כ קאתר לא כוונת תצות ואלו כוונת נקט ואילך

 ברישא נקט מה״ת הוי שתע פרשת דהיינו ע״כ אבל ד״ת אינו שתוע אם והיה פ׳
 והללו גמורה מצות וה״ל ד״ת דהללו ביניהם להפריש לא )?( ובסיפא דתצות לישנא

 קצת לדחות ,יש זה דיוק תקום תכל אבל י ד״ת לגבי כ״כ תצוה קרוי ואינו ד״ס
 קריאה בלא כוונה ותצות כוונה בלא קריאת מצות ואילך בתכאן לתיתני אפשר דלא
 קריאה כלא ובכוונה כוונה בלא בקריאה הכי בלאו סגי ולא בכך תצותו וכי
 בתכאן ליה תיתני לא הילכך דתי דשפיר וכוונת קריאה לתרווייהו עכיד אי כ״ש הא

 לך ותדע י נכון הוא שפירשתי תת זה ראית בלא תקום מכל דתצות לישנא ואילך

 כתיב בד״ת שתע דפ׳ ובקומך דבשכבך וקרא דרבנן שמע קריאת דאמר לשמואל
 דפרשת ובקומך בשכבך האי כן ואם וקימה שכיבה בזמן ד״ת איזה לקרות שצריך

 כבר דהא וקימה שכיכה בזמן ד״ת איזה לקרות להזהיר שכא למימרא לאו שני׳ע׳יכ
 על אלא ל״ל ותרתי אתי גופיה מילתא ולתא ראשונה בפרשה ובקומך בשכבך נאתר

 ה״ק שני' דפר' ובקותך בשכבך ותאי שכתבתי וכתר פליגי בדרבנן תנאי תני כרחך
פרשת אפילו דלשתואל מפשינן לא פלוגתא אפושי ועוד כו׳ תורת לבנייכו אגתירו

 למעוטי דכל התורה תן הוי שתוע אס והיה פ' אפילו ולר״א תדרבנן הוי שתע .
 שתע בם' אלא פליגי ולא דרבנן אלא אינו שמוע אס פ׳ותיה ולכ״ע עדיף בתחלוקת

 וה״מ דאורייתא ק״ש דקי״ל זה תכל ולתדנו :תדרבנן ולתר התורה מן דלתר לחוד
 ־ מדרבנן אלא אינו שתוע אס והיה פרשת אכל התורה מן מציתה כולה שמע פ׳

אחת למצוה ק״שאלא מנו דלא המצות מוני ושאר הרתב״ם נתכארדתדברי וכבר
 דאתר תהא ק״ל אכתי מ"ת • התורה תן אינו שתוע אס דותיה ליה דסבירא "ת ש ■

 למודך שיהא ולמדתם דרבא קמית עובדיה רב תנא ט״ו( )דף קורא היה בפ'
 כתיב שמוע אם והיה בפ' דולתדתס קרא האי והרי הדבקים בין ריוח שיתן תם

 גב על אף דולתדתס דקרא תסתבר לא וודאי דתא התורה תן דקריאתה וש׳׳מ
 הא י היא בעלתא דאסתכתא לתיתר ליכא והא ־ קאי שתע דאפרשת כאן שנאתר

 של צוואות כלותר צוואות ואפילו בכתב הכל וכתבתם ר״א תנא זה לפני שהרי ליתא
 תדלא תתה לכתיבה וכתבתם להאי דדריש תשוס לכתבם נתי צריך ותזוזות תפילין
 צוואות לכתוב שצריך תנלן דאל״כ היא גתורה דרשא וע״כ ת״ם בלא וכתבת כתיב

 ולא ולמדתם של ת״ס האי ה״נ אתיא לדרשא וכתבתם של ת״ס דהאי היכא וכי
 שיהא ולמדתם ר״ע של דרשא האי וא״כ אתיא קא לדרשא ע״כ ולמדת כתיב

 הוי שתוע אס דוהיה וש״ת בעלמא אסמכתא ואינו היא גמורה דרשא תס לימודך
 רבנן אבל •הודא לר׳ אלא אינו דוכתבתס גופיה דרשא דהאי ל״ל והא ־ תה״ת

 ה״נ אתי לדרשא לאו לדידהו דוכתבתס כיון ע״כלאדרשילהכלבכתכוא״כ
 בכתב הכל וכתבתם דר״א אהא התם אתרי' הכי שהרי ־ חתי לדרשא לאו ולמדתם

 כותב אינו צוואות כותב אלות סוטה גבי דאתר ר״י תני לך דאתר א״ל צוואות ואפילו
 צוואות אפילו וכתבתם דכתיב הכא אבל האלה האלות את וכתב דכתיב הוא והתם

 אלות אלות דכתיב משוס דר״י טעתא וכתב דכתיב משוס דר״י טעמא אטו י נמי
 אין אלות התם תה תהתס כתיבה כתיבה נילף סד״א איצטריך י לא צוואות אין

 לרבנן אלתא צוואות אפילו וכתבתם כתברחתנא י לא צוואות אףהכא לא צוואות
 כתיבת נילףכתיבה דסד״א תשוס לרבוי דצריך ה״ט לר״י דהא צוואות לרבויי קרא ל״צ

 לא ולתדתס רבנן וע״כ צוואות כותב נתי סוטה דגבי ס״ל הא רבנן אבל מסוטה
דר״א ההיא מהתם כתיבת כתיבה נילף סד"א דקאתר למסקנא י"ל דהא ־ דרשי

 כתיב הא כוונה בלא קריאה ואילך מכאן דקאמר אהא אלא ק״ל קא ולא התורה
 לי׳ מיבעי דההוא ליה קשיא דקא לחוד לבבכם על על לו השיב והתרנן לבבכם על .

 לבבכם דעל עיקר כל התורה תן אינו שתוע אס מתיה י״ל לתסקנא הבל לכדר״י
 מצות כאן עד התם אתר יאשית ר' דהרי כתיב תורה בדברי בס ולדבר לכדר״י
 תצות ואילך תכאן שנא תאי ואתרינן כוונה תצות ואילך תכאן קריאה

 קריאה בלא (א) ואילך תכאן וקריאת כוונת תצות ע״כ קאמר הכי כו' טונה
 כתיב בד״ת ההוא ־ בם לדבר לבבכם על כתיב הא נמי התם כו' ע״כ ומ״ש כוונה
 דקאתר לתאי והרי ־ בהו דליגרסו היכא כי תורת לבנייכו אגתירו רחתנא קאתר והכי

 והיה תתילא כתיב כד״ת ?•א קאי שתוע אם דותיה פ' אתתיא לאו כס דלדכר אדר״י
 נתי לבבכם על והאי קאי עלה לאו כס דלדכר כיון התורה תן אינו שתוע אם

 אלא זו פרשת בקריאת תצוה דאין כיון כדס״ד תיירי ככוונת דלאו תשמע מתילא
 דאתר לר״ז נתי י״ל תהשתא מדרבנן אלא אינו שתוע אם והיה ופרשת אתי לכדר"י

 כדדריש כתיב כד״ת כס דלדבר לה יליף כס מלדכר לאו קריאה תצוה ואילך מכאן
 אם והיה ע״כ דלר״י וכיון ־ לן עדיף כפליגתא למעוטי דכל תסתבר והכי ר״י לה

 ה״נ ־ זו פרשת קריאת תנלן כתיב בד״ת בם דלדבר כיון דאורייתא לאו שתוע
 נתי והשתא אתי יצחק לכדרבי לבככס־לכ״ע על ותתילא כתיב בד״ת בם לדבר לר״ז
 לחוד ובתא לתילתית אתר כתנאי ולאו אתיא עלתא לכולי דר׳יי דהא שפיר אתי

 :נא צ"ל )נ( : •אשיה וו' צ״ל )נ( ;קריאה נלא טונה צ״ל )א(

ב

 הוטה גבי דס״ל ע״ג ואף אתיא כרבנן אפילו י צוואות ואפילו בכתב הכל וכתבתם ר
 רחמנא דגלי לבתר היינו לחוד וכתב אלא כתיב דלא ע״ג אף צוואות אפילו דכותב

 כאן מה מהכא כתיבת כתיבה רבנן ילפי צוואות אפילו בכתב דהכל וכתבתם הפא
 האלות את וכתב דכתיב ע״ג אף צוואות אפילו סוטה גבי התם אף צוואות אפילו
 צוואות דאפילו לן גלי כתיבה דכתיבת דג״ש לא צוואות אין אלות אתרי' לא האלה

 מג״ש לה ומפיק אין אלות דתשמיי האלה האלות את דוכתב קרא דאתי ס״ל ור״י
 לתסקנא נמי דקאמר והא רבנן ואפילו לוכתבתם דרשי כ״ע אבל כתיבת דכתיבה

 דאמר אתיא כר״י דדווקא דתמתע לא דצוואות מהתם כתיבת כתיבה נילף סד״א
 ושקיל ר״י מני לך דאתר דאתר אדר״י דקאי משוס היינו לא דצוואות סוטה גבי

 כרבנן כתיבה דכתיבה ג״ש דמםיק למאי אבל י אדר״י נתי לה תסיק אליביה וטרי
 וה״נ יתירא מ״ס לוכתבתס דדרשי׳ תודו כ״ע דהא לך ותדע י וכדאתרן אתיא נתי

 וכתבתם ל״ד( )דף דתנחות בפ״ג אתרי׳ דהכי לכ״ע כתיבת דכתיבה לג״ש איתא
 הספר על להלן מת כתיבת להלן ונאתר כתיבה כאן נאתר האבנים על יכתבנה יכול
 ותשני כתיב׳כתיב׳ נילף אתרת ואת תזוזות על אתר רחמנא ופריך ע״הס כאן אף

 ה״א ג״ש לאו אי ל״ל ג״ש דכת׳האי ומאחר תזוזות על ותדר וכתבת׳כתי׳תתה א״ק
 אבני׳ועל על תזוז׳שלא עיק׳כתיבת דכל הרי קת״ל אסיפא וליקבעה אאבנה ליכתבה

 אית כ״ע ודאי והא לה ילפי׳ כתיבת דכתיבה ותג״ש תמה כתיבת מוכתבתס ספר
 וב׳ שבתפילין פרשיות לד׳ התם לה ילפי׳ תתת כתיבה וכתבתם תהאי וה״נ להו

 דרשי כ״ע אלתא מעכב יו״ד של קוצו ואפילו זה את זה מעכבין שבתזוזה פרשיות
 דר״י קתיה יתיב הוי אביי ל״ה( )דף התם אתרינן וה״נ ־ וכתבתם של לת״ס

 תתת קשירה שתהא כתיב וקשרתם א״ל לתקטרי׳ תהו א״ל דתפילין רצועה תיפסק
 לאו דר״י הא ודאי דהא לרבנן אפילו תתה לקשירה דוקשרתס מ״ס דדרשי׳
 נמי דולתדתם מ״ם ע״כ וא״כ כרבנן קי״ל הא ועוד ־ לתילתיה אתרה כתנאי

 דודאי וי״ל : מה״ת הוי שתוע אס והיה פ׳ וש״ת אתיא תם לתודך ולשיהא לדרשא
 ולא שתוע אם דוהיה שניה בפ׳ דכתיב כיון תם לתודך שיהא דולתדתס דרשא האי

 לכתוב א״א זו דבפ׳ בעלתא אסמכתא אלא אינו ע״כ דשתע ראשונה בפרשה כתיב
 שתוע אם כדכתיב נאתרה רבים בלשון זו ם' כל שהרי יחיד ל׳ מ״ס בלא ולמדתם
 נמי כתיב הילכך • כולם וכן נפשיכם ובכל לבבכם בכל אתכם מצוה תשמעו

 ולתדתס דדריש והא ־ לדרשא ולמדתם של ת״ס אתיא ולא רבים בלשון ולמדתם
 יתירא קרא מיותר דלא כיון בעלמא אסמכתא אלא אינו ע״כ תם למודך שיהא

 וקשרתם ושל בכתב ולהכל תתה לכתיבה וכתבתם של תמ״ס דדריש ותא ־ לדרשא
 לתו דריש שתוע אס והיה פ׳3 הנאמרים וקשרתם מוכתבתס לאו תמה לקשירת

 ראשונה בפרשה הנאתרים וקשרתם תוכתבתם אלא וכדאתרן נינתו יתירא לאו דהא
נאמרת יחיד בלשון הפרשה כל שהרי :נינתו יתירא דודאי לתו דריש שמע של

 נמי וכתבת וקשרת למכתב ליה כולןוהוי וכן לבבך על נפשך ובכל לבבך בכל ואהבת
 לקשירת אתיא ש״מלדרשא ל״ל רחמנא דכתב וכתבתם וקשרתם יחיד בלשון
 נפשיכם ובכל לבבכם בכל התורה בפי׳ פירש״י וכן י בכתב ולהכל תמה וכתיבה תמת
 כדאמרך אזהר׳ליחי׳אזהר׳לציבו׳ע״כיוהיינו נפשך^יא לבבךובכל תזהי׳בכל כבר והלא
 אסמכתא אלא אינו הדבקים בין ריוח שיתן תם למודך שיהא ולמדתם דהאי תדע

 יצא ר׳יהוד׳אומ׳לא באותיותיהר׳יוסיאומ׳יצא דקדק תנןקראולא בעלמ׳שהרי
 לימודך לולמדתסשיהא דריש לא לר״י וע״כ יצא דאמר ואיפסק׳הילכת׳בגת׳כר׳יוסי

 בלא יצא לא בדעבד דאפילו הל״ל הכי ליה דריש דאי הדבקים בין ריוח שיתן תם
 לא גבי ליה כדשמעינן הדבקים בין ריוח נתן שלא דהיינו באותיותיה דקדק

 השמע משמע דדריש משוס בדעבד אפילו יצא דלא התס דאמר לאזניו השמיע
 אפילו לאזניו להשמיע דשמע קרא דגלי כיון וס״ל מפיך מוציא שאתה מה לאזנך

 לכתחילה התס דאתר ראב״ע משום יהודה כר׳ ודלא יצא לא השמיע בלא בדעבד
 ליתן דולמדתם אס״ד לר״י וה״נ י יצא השמיע בלא ובדעבד לאזניו להשמיע צריך
 לא בדעבד דאפי' למיתר לי׳ הות דקדק בלא תיא גמורה ודרשא דאתי הוא ריוח
 דצריך ומדרבנןהוא בעלמ׳היא אסמכתא ודאי א1לאזניוי? הפתיע לא כדאת׳גבי יצא

 דתקרא לאזניו השמיע ללא ול״ד יצא בדעבד הילכו ריוח וליתן באותיות לדקדק
 ק״ש דאתר דלשתואל לך תדע י יצא לא לר״י בדעבד אפילו הילכו לת יליף דשמע
 : וכדאתרן בעלתא אסתכתא אלא אינו ע״כ תם לתודך שיהא ולתדתס האי דרבנן

 להתחיל יכולין אם וחזרו התת את קברו י״ח( )דף שתתו תי בר״פ דתנן והא
בגת' ואתרי׳עלה יתחילו לא לאו ואם יתחילו לשורת יגיעו שלא עד ולגתור

 ורתינהו א׳לא פסוק פר׳א׳או כול׳איןאבל את ונגמור יכוליןלהתחיל י"ט(אם )דף
 ותשני א' פסוק או א׳ פרק אפילו ולגתור להתחיל יכולין אס וחזרו התת את קברו
 לשורת יגיעו שלא א׳עד אפי׳פסוק או אפי׳פ״א ולגתור יכוליןלהתחיל אם קאתר ה״נ

 ולגתור להתחיל יכולין תדאזם תכאן לדקדק אין י יתחילו לא לאו ואם יתחילו
 דכולה ס״ד דאי י סגי ראשון בפסוק התורה דתן ש״ת יתחילו א׳ פסוק אפילו
 די״ל הוא כלום א׳לאו פסוק הא יתחילו אתאי א פסוק לגמור יטלין כי בעינן פרשה

 עול קבלת בית ואית הואיל ת״ת ראשון בפסוק חובתו ידי יוצא דאין ע״ג אף
 שמים■ מלכות עול לקבל כדי מדרבנן יתחילו ולגותרו להתחיל יכולין אס שתים מלכות

 דוקא כולה היינו ולגמור להתחיל יכולין אם האי תדס״ד איפכא לדקדק אין גס
 יתחילו לא אתאי התורה תן סגי לחוד שמע בפרשה ואי א׳ בפרק סגי ולא <
אע״כ י דאורייתא על מעכב דרבנן אטו תורה של ראשונה פרשת לגמור ביכולין !

דכל 1



ג כ סימן ק״ש דני אריה שאגת

: יוחנן סללנר׳ . צ"לננר׳ייסמ )ט.( ״ל:נינרףל :5״ננר> ״ל(}0 • כרע״ל ל״ל :לו( •וחנן יר׳ )ח(ל״ל:)הל״לחז״ל :עלמא נול• :)נ(ל״ל •וחנן נר׳ )נ(ל״ל לוי: נ! •הסע נר׳ ל״ל )א(

:יוחנן דנר׳ ל״ל (3)י ;נרינ״ל ל״ל )יא(

 ופרשת ובקומך בשכבך שנאמ׳בתס משום שמוע אם והית שמע מה״£ הוו ג״פ דכל
 ג״פ דכל את״ל אפילו דולטעתיך ־ כלום זה דאין שבה מצרים יציאת משוס צי^־ת

 אותת חובת ידי מהן אחת קרא ואס זה את זה מעכבין אין מ״ת הא מה״ת הוו
 איך תקשה אכתי א״כ י לעצמו ציווי בת נאתר וחדא חדא בכל שהרי יצא מיהו פ׳

 לי׳ דא״א מאן אעו ־ לא א׳ פרק אבל אין כולה את ולגמור להתחיל יכולין אס ס״ד
 אס דס״ד הא ע״כ אלא ־ בתתיה ליעבד לא נמי מצות חדא מצות תלתא למעבד

 אזל טעמא בתר לא • לא א׳ פרק אבל אין כולה את ולגמור להתחיל יכולין
 • ליה תשמע הכי דתתניתין דפשעא אלא דבר של טעתא ידע לא גופיה והתקשה

 לא א' פרק אבל אין כולה את ולגתור להתחיל יכולין אס לאקשויי דה״ל הוא ובדין
 בהדיא דתני ברייתא דאשכח כיון א1* בפ״א תורה של ק״ש חובת ידי יצא הא מ״ט
 ראשונה דפרשה להלכת נקטינן והשתא תינה: לאקשויי לי׳ אליתא בפ״א ליה וסגי
אלא קריאתה ואין תה״ת עיקר לה אין שתוע אם והיה פ׳ אבל התורה תן מי

:כנ״ל סופרים מדברי

ג סימן
 היאך מבע״י ערבית ומתפללין וברכותיה ק״ש שקורין הללו במדינות #אלה•

: דהלכתא אליבא כתקונה חובתו ידי לצאת ק״ש עם להתנהג ראוי

 משעת בערבית שמע את קורין תאיתתי תנן ברכות מסכת בריש י תשובה
 ופסק צ״ה דהיינו בגמרא ותפרש בתרותתן לאכול נכנסין שהכהניס

 וחכתיס לצ״ה ק״ש זתן דתקדתי בגת׳ בברייתא תנאי כתני ודלא הלכה דכן הרי״ף
 וכ״פ • ק״ש תה׳ בפ״א הרתב"ס וכ״פ • תתניתין כסתם ס״ל הכי נתי בגתרא

 קורין לתת א״כ רש״י ותסיים חובתו ידי יצא לא לכן קודם דהקורא בתתניתין רש״י
 ירו׳ בברכות בברייתא תניא והכי ־ ד״ת תתוך בתפילה לעתוד כדי בבה״כ אותה
 על קורא שאדם ראשונה פרשת ובקריאת תשתחשך לקרותה עלינו חובת לפיכך
 כרבי דקי״ל משוס עיקר דבה״כ דק״ש ר״ת בשם פי' והתוספת ־ ע״כ יצא מטתי
 דהיינו המנחת פלג עד הוי המנחת תפלח דומן כ״ז( )דף ת״ה בם' דאתר יהודא

 תתפללין שאנו ותה ערבית זתן תתחיל תנחה זתן שכלה ותיד רביע פחות שעה י״א
 השתא לקתן דאתר תשוס אר״י דפליגי כרבנן התנחת פלג אחר תנחת לפעתים

 • ע"כ עבד כתר עבדודעבד דעבדכתר כתר ולא כתר לא הילכתא איתמר דלא
 היינו עבד כתר דעבד א הלכת איתמר דלא דקאמרהשתא הא דהרי תמה ואני

 כיון התורה תן דהוי ק״ש אבל לתקל בספיקא אזלינן דרבנן דתפילה דכיון משוס
 לחותרא דאורייתא ספיקא דקי״ל לחותרא לתיזל לן אית תספיקא לן דמספקא

 ספק ק״ש קרא ספק שתיאל אתר יהודה א״ר כ( )דף שתתו מי בם׳ וכדאמרינן
 חוזר קרא לא ספק קרא ספק ורא״א דרבנן ק״ש ת״ט וקורא חוזר אינו קרא לא

 לחותרא וקורא חוזר ותספיקא כר״א הפוסקים ופסקו דאורייתא ק״ש ת״ט וקורא
 כתר ולא כתר הילכתא איתתר דלא הגתרא דקאתר ורבנן דר״י בפלוגתא וה״נ
 צ״ת עד ק״ש חובת ידי יוצא ואין לחותרא לתיזל לן אית ק״ש לגביה ספיקא וה״ל

 תשעת גיא תתחיל ערבית זתן ואין הערב פד הוי תנחה דזתן כרבנן הלכת דילתא
 וכת״שכ דרבנן ק״ש דהלכתכת״ד דס״ל דהתוס׳לטעתייהואזלו ונ״ל צ״הואילך־

 דר״תנמי לתיתר ואיכא לקולא בספיקא לתיזל לן ואית א' סיתן לתעלת בשמם
 קורא היה תסתתא בע״ש שבת של צלי תדרב דבריו את ר״ת וחיזק ־ ס״ל הכי
 ראית אינו דזה הרא״ש עליו והשיב ואילך התנחה תפלג ק״ש זתן אלתא ק״ש

 באתצע תפילה ד'( )דף לקתן דאתר כר״י )א( לרב ליה סבירא דילתא
 ־ ע״כ צ״ה אחר ק״ש קורא והיה לתפילה ערבית של גאולה לסמוך וא״צ תיקנו
 של צלי תדרב כ״ז( )דף השחר תפילת ר״פ אתרינן דהא היא תשובת לאו לדידי
 המנחה פלג עד תנחה זתן דאתר כלומר כר״י הלכה ש״ת מבע״י בע״ש שבת

 מצלו הוו לא ורבנן מדר״ה אדרבה ודחינן ערבית תפלת זמן עייל ואילך ומכאן
 כתר כו׳ודעבד הלכת׳ איתמר דלא ותסקינןהשתא כר״י הלכה אין ש״ת אורתא עד

 דס״ל כר״י ודעבד עבד הערב עד המנחת תפלת ומצלי כרבנן דעבד כלותר עבד
 ערבית תפילת זמן ועייל זמנה עבר ואילך ומכאן פ״ה עד המנחת הפלת זמן

 תקשה והשתא ־ דתי ושפיר עבד ואילך תפ״ה ערבית ותצלי כר״י דעבד ומאן
 ואתאי דתי ושפיר עבד המנחה פלג אחר ערבית ומצלי כר״י דעבד אתאי לדידן

 ב״לדאמר יהושע ת״תלדיקדקי״ל)נ(כרבי המנחה מפלג תנחת זתן דעבר נהי
 להתפלל ראוי אין להפילה ערבית של גאולה הסומך זה ע״הב בן איזה התם

 אלא לתפילה גאולה שיסמוך כדי וברכותיה ק״ש זמן דהוי הלילה עד ערבית
 דאין נ״ל מ״ת אבל ־ ר״ת ראיות זהו לר״י התנחה מפלג נתי הוי ק״ש זחן ודאי

 לתפילה גאולה אסתיכת קפדינן דלא די״ל חדא בדבר תשובות ושלשה כלל ראית זה
 הגיע לא שעדיין המנחה מפלג ערבית כשמתפלל אבל ק״ש בזמן כשמתפלל אלא
 התם דאמרינן הא גבי ל׳( )דף ת״ה בם׳ פירש״י וכה״ג ־ בה ל״ל ק״ש זמן

 מטי הוי וכד ותצלו מקדמי הוו לאורחא לתיפק הוהבעו כי ולוי אבוהדשחואל
 ע״כ )?( שחרית דבשל גב על אף לתפילה גאולת סמכי הוי ולא קרו ק״ש זמן

 דמצלו כיון לתפילה גאולה מסמך ומשום ופירש״י י למסתוך דבעי מודו
 ק״ש זמן קודם ע״כ רש״י שפירש ק״ש קודם והאי ־ ע״כ קפדו לא ק״ש קודם
 והא נתי ק״ש זמן דתטי ואע״ג קפדי דלא הוא ק״ש קודם משוס דאי קאתר

 הוא מתפלל כך ואחר וברכותיה ק״ש בקורא היינו לתפילה גאולה' דבעילמסתוך

 תפילה להקדים רצה אם אבל לתפילה גאולה בין יפסיק ולא למסתוך דנעי

 וריכ״ל )י׳( נויקת צעבאמ תפלת ר״י )י( קאמר בערבית בה,שהרי ל״ל לק״ש
 לתפילה ערבית של גאולה הסומך זה ע״הב בן איזה וקאמר עלית פליג

 אם אפילו והיי כר״י )י( באמצע ולא לתפילת ק״ש לאקדומי מיבעי הילכך
 משום אכתי וא״כ בכה״ג גאול׳לתפל׳ לסמיכת לחוש וא״צ בת ל״ל לק״ש יקדי׳תפלה

 היכא כל ש״מ ודאי אלא יוחנן כר׳ )!(למעבד בידו הרשות לתפילת גאולה סמיכת
 משמע נחי והכי ־ לק״ש תפיל׳ להקדים רשאי אינו לתפילה גחולה למסמיך דבעי
 דפירש״י קפדו לא ק״ש קודם דתצלר וע״ככיון ־ גופיה ת״ה דם' סוגיא ההיא
 בס׳ עצתו הרא״ש הביא ר״י תלמידי שפי' כמו ועי״ל *ס :קאמר ק״ש לזמן קודם
 ק״ש קורא היה צ״ה ולאחר ולמעלה מפ״ה בע״ש שבת של צלי רב השחר תפלת

 מחול להוסיף למצות תכוין שתי' כיון לתפל' גאולה סומך הי' שלא אע״ג בעונתה
 עצתו דברי שכח האיך הרא״ש על לי ותימה ־ ע״כ לסתיכה חייש לא הקודש על

 כהלכתא דלא לדרב ולאוקמי בע״א דרב תהא ר״ת ראיות בפ״ק לדחות ול״ל
 סי׳ בתשו' מש״כהרשב״א תחוור והיותר תיקנו־ באתצע תפלה )"(כר״ידאתר

 את לקח׳ יכול ת"מ ־ תפ״ה בה״כ בקריאת ש ק" חובת ידי יוצא שאין שאע״פ מ״ז
 התורה ברכות כתו ק״ש של ברכות אינו ולאחרי׳ לפני׳ ק״ש שברכות שכתב הברכות
 הן ת ברכו אלא שמע את לקרוא לברך לט היה כן שאם המצות וברכות
 עד הגאונים הסכימו וכן ולאחריו ק״ש לפני לאתים שתיקנו אלא בפ״ע שנתקנו

 ע״ג דאף כתר״י דאי ר״ת לדברי הן תשו׳ דלאו י״ל קתאי תשו׳ שתי אבל ־ כאן
 לסמיכה• חייש לא ע״הק תחול להוסיף תשוסתצוה גאול׳לתפל׳ת״ת דצרי׳לתסתוך

 הנכה הין ש״ת אורתא עד תצלי לא ורבנן מדר״ה להוכיח להגת׳ מנ״ל כ*דא ק״ל
תנחה זמן דאין כר״י דהלכה לך אימא לעולם דילמא כר״י
 התפלל שלא והיכא תנחה זתן עבר ואילך ומכאן המנחה פלג עד אלא

 ערבית וצלי עבר אי וכן ־ כר״י פ״ה בתר להתפלל א״א המנחה פלג קודם מנחה
 ערבית זמן ועייל המנחה תפלת זמן דעברתעתה כר״י בדעבד י״ח יוצא אחרפ״ה

 (וכריג״לטלתפל׳) גאול' סמיכת ומשום לכתחילה היינו לאורתא עד מצלו דלא והא
 אפילו לאורתא עד מצלו תדלא דייק דהכי וא״ת ־ הכי דעבדו הוא כוותיה דקי״ל
 ע״הק• תחול להוסיף למצות שתכוין כיון ל״ח לתפילה גאולה סתיכ׳ דתשוס בע״ש

 ורבנן לר״ה ס״ל דילתא היא ראי׳ לאו נתי הא כר״י הלכה דאין דס״ל ש״ת ודאי אלא
 וכדע׳ וי״ט בשבת ולא בלבד דיה״כ בעינוי אלא ע״הק מחול להוסיף דא״צ כת״ד

 להוסיף תצוה דאין וכיון העשור שביתות מהלכ' בפ״א ה״ה וכמ״שכ הרתב״ס
 וברכותיה ק״ש קורא כר״י ליה דאית תאן ע״כ ס־׳ליאלא לסתיכ׳ולעול׳כר״י חיישי ע״כ

 נדחה׳ ותזה לתפיל׳)י(כריב״ל גאולת שסתיך רב עביד מפ״ה־והכי ערבית ומתפלל
 דאת׳תפלות ס״ל רבל״^ר״י דילמא ר״ת ראיות דברכו׳שדחה דפ״ק הרא״ש סברת

 עד מצלו דלא ורבנן דר״ה תנ״ל דא״כ ־ לתפילת גאולת סמיכ' וא״צ תיקנו באמצע
 משום אורתא עד מצלו לא מ״ת כר״י דס״ל אע״ג דילמא ־ כר״י ס״ל לא אורתא
 אלא טותי׳ דקי״ל כו׳ עיהב בן איזה דאמר ס״ל (דכריב״לבלתפל׳)' גאולת סמיכת

 גס י ז״ל ר״ת וכדברי לתפילה גאולה בסמיכת בע״ש שבת של תצלי היה דרב ודאי
 גאולת לסמיכת ח״ש ולא בע״ש שבת של תצלי דרב דהא ר״ת ראיות שדחיתי מה

 רש״י וכדברי לסמיכה חייש לא ק״ש זמן הגיע לא דעדיין משוס טעתא היינו ־ לתפיל׳
 כי כתאן אתרינן ולוי דשמואל דאבוה אהא שהרי ליתא נמי ־ צ״ה אחר ק״ש וקרא
 קורא ק״ש ומן וכשיגיע מתפלל בספינת או בקרון לישב השכים דתניא תנא האי

 ואתר לתפיל׳ גאולה שיסתוך כדי ומתפלל ק״ש קורא כך ובין כך אומ׳בין רשב״א
 ולפרש״י עדיף לתפלה גאולה מסמיך עדיףות״ס מעומד תפלה מ״ס קמפלגי במאי

 חייש לא ק״ש זתן דקודם אע״ג עדיף לתפלת גאולה תסמוך מ״ס דקאתר הא
 ויקיים לסתוך שיתחייב כדי ק״ש זמן עד מלהתפלל שימתין מוטב ה״ק לסמיכה־ע״כ

 לא שאכתי פי על אף ק״ש זמן קודם מעומד תשיתפלל לתפל׳ גאולה סמיכת מצוה
 תפל׳ להקדים קאתר לא ת״ק אפי׳ והרי י לתפלה גאולת סמיכת מצות חיוב עליו חל

 לישב בהשכים אלא ק״ש זמן בקודם אפי׳ לתפלה גאולה לסמיכת חייש ולא לק״ש
 הא עדיף• משמד תפל׳ מ״ס וכדאת׳ מעומד להתפלל לו דא״א בספינה או בקרון

 דרב אס״ד וא״כ י עדיף לתפלה גאולת דמסמוך תודה ת״ק אפי' כ״ע הכי לאו
 זמן הגיע לא דעדיין ומשוס היה לתפלה גאולה סמיכת בלתי בע״ש שבת של דתצלי

 מודו דכ״ע תצלי הוי לתפלה גאולה בסתיכת רב ע״כ אלא י כתאן דאמר רב ק״ש
 דע״כ דרב תהא לדבריו ראי׳ ר״ת הביא שפיר וא״כ סתיכת בעי אונס בלא דבכה״ג

 ותא סתיכה בעי זמנו קודם אפילו נתי דלת״ק דפי' לתאי וא״ת ־ קרא ק״ש גס
 כלל לם׳ לרש״י ל״ל עדיף תעותד דתפל׳ משוס ה״ט ק״ש קורא ואח״כ דתתפלל

 בהא לת״ק סגי דלא ומנ״ל לסתיכה חייש לא ק״ש זמן הגיע לא דעדיין דתשוס
 כבר ־ סתיכת מצות עלי׳ רמי דכבר ואע״ג עדיף מעותד דתפל׳ לחוד טעתא
 הרשב״א דדברי בתא נדחה ר״ת ראיות מ״ת ־ מקומו זה אין בת״א זאת ישבתי
 מה גס • כו׳ חריפתא פלפלתא חדא טבא אמרו בזה כיוצא ועל הגאונים בשם

 דחה יפה לר״י המנחה מפלג שזמנה עצמת ערבית לתפלת ק״ש ר״ת שתדתי
 שכיבת ומן לאו אכתי המנחה ובפלג תליא שכיבת בזמן דק״ש דל״ד שס הרא״ש

 דרבנן דק״ש דס״ל משוס אלא ר״ת דברי לקיים דא״א כיון לי קשה ועוד ־ הוא
 דאורייתא ספיקא ה״ל כרבנן או כר״י הלכה אי לן דתספקא כיון דאורייתא דאי

 על לסמוך עלה סמכי׳ נמי ואנן זה על האחרונים רוב סמכו אתאי א״כ ולחומרא

 עיקר וכן פוסקים רוב וכ״פ דאורייתא דק״ש קי״ל הא ואילך המנחה מפלג ק״ש
 דרבנן ק״ש דאתר לשמואל דאפילו שם הוכחתי שכבר ועוד ־ א׳ סימן לעיל כתש״כ

היינו

$



ד* ג סימן קש דעי אריה שאגת
 איזה לקחת צריך דעכ״פ תודה ת״ת אבל שאת של זו פרש׳ קריאת דווקא היינו
 התם דאמר והיינו התירה תן וקיתה שכיבת בזתן שירצה בכ״ת תורת דבר

 בראיות שס כת״שכ כתיב בדי׳ת ובקותך בשכב־ דקרא דשתואל אליבא
 דהוי הוא דווקא ק״ש של פ׳ קריאת היינו לשתואל דרבנן דק״ש והא ־ ברורות
 בשכבך של ד״ת חובת ידי לצאת כדי לקרותם דווקא אלו לפ״שיות שיחדו מדרבנן
 זתן הוי המנחה דתפלג כר״י הלכה אי דתספקא כיון א״כ ־ תורה שחייבת ובקומך
 צאת אחר לקרות חייב עכ״פ כרבנן הלכת או ר״ת לסברת ק״ש וה״ה ערבית

 המנחה תפלג שקרא בק״ש דאלו התורה־ תן שחיובו תורת של דבר איזה הככבי׳לר״ת
 דאורייתא ספיקא וקי״ל כרבנן הלכת דילתא ספיקא ה״ל דהא חובתו ידי יצא לא

 • דאורייתא ק״ש לת״ד וקורא חוזר קרא ספק גופיה ק״ש גבי וכדאתר לחותרא
 בלילה דבר שום לקרות שא״צ תשמע אחריו שנתשכו אחרונים ורוב ר״ת ותדברי

 העולם נוהגים וכן • דבר תזה הזכירו לא שהרי המנחה תפלג ק״ש שקרא אחר
 הלילה קודם תשתס על שישיניס הקיץ ביתות תאוד קצרים שהלילות הללו בתדינות
 תן וזה המנחת מפלג שקרו ק״ש על הכל וסומכים היוס על רב זמן בשינה ונמשכים
 ד״ת איזה לקיות חייבין היו לשמואל אפי' •ועכ״פ דאורייתא בספיקח להקל התימה

 התור׳• מן שחיובו דבשכבך ד״ת של חובת ידי מספק לצאת כדי הכוכבים צאת אחר
 דקאמר ותא לשמואל אפי' התורה מן הקריאה חובת דעיקר כיון הדבי־ מסתבר ועוד

 חובת ידי לצאת דווקא חכמים שתקנו הללו פרשות קריאת דוקא היינו דרבנן ׳ש ק
 שכבר פי על אף הכוכבים צאת בתי־ ולקחת לחזור דמחוייב כיון כן אס קריאה

 • חכמים תקנות כפי דווקא ק״ש ולקחת לחזור צריך המנחה מפלג ק״ש קרא
 קרא לא ספק שמע קריאת קרא ספק שמואל אתר שם שמתו מי בפ׳ אמרינן דהכי
 שמע קריאת ת״ש ואומר חוזר חמר לא ספק ויציב חמת אתר ספק וקורא חוזר אינו

 לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל תדתנן ופריך דאורייתא ויציב אמת דרבנן
 מברך מ״ש ומשני לאחרית לברך דאורייתא ויציב אתת ס״ד ואי לחח־ית ולא לפניה

 הא ליבעי ולא הא ולימא ופריך שמע בקריאת ליה אידכר הא מצרים יציאת משוס אי
 אף דאורייתא מצרים דיציאת כיון הרי תרתי ביה דאית עדיפא שמע קריאת ומשני

:תרתי בית ואית הואיל ק״ש לקרות קרי לבעל תיקנו ת״ת דרבנן דק״ש גב על
 מ״מ דרבנן ק״ש דס״ל לשתואל אפילו קרא לא ספק ק״ש• קרא בספק וה״ה

 שכתבו כמו תרתי בית דאית ק״ש וקורא חוזר תספיקא דאוריית׳ מצרים דיציאת כיון
 בספק זה לפי התורה חן הוי הקריאה דעיקר שהוכחתי מת לפי א״כ ־ שם התום'

 עיקר ספק משוס ולקרות לחזור דצריך דכיון ק״ש וקורא חוזר לשמואל אפי׳ קרא
 עדיפא דק״ש ד״ת בשאר סגי ולא דווקא ק״ש וקורא חוזר התורה מן דהוי קריאה

 עיקר דמשוס וכיון הוי ספיקא המנחת מפלג שקרא ק׳'ש וה״נ ־ ת־תי בה דאית
 וההיא תרתי בית דאית ק״ש וקורא חוזר ע״כ משחשיכה ולקרות לחזור צ־־יך קריאה
 לחזור צריך דעתו לפי אפילו כן דאס עצתן התוס׳ סברת לפי כתי׳ן דלא אתי דר״ת

 המנחה מפלג קרא שכבר אע״ג הכוכבים צאת אחי־ תספיקא דווקא ק״ש ולקרות

 שאדם ראשונה פרשה ובקריאת שכתב רש״י לדברי נבא •ועתה ולמעל׳וכדאמרן
 פרשיות ג׳ דא״כ בקושיות ותרבו ז״ל התום׳ עליו הקשו וכבר יצא תשתו על קורא
 ועוד ערבית של בק״ש לאח־־ית וב' לפניה ב׳ לברך דצ"יך קשת ועוד ־ לקרות ה״ל

 י א״צ הוא ת״ח ואס בסמוך כדאתר תזיקין משוס אלא חינו סמוךלתשתו ק״ש דאותו
 ביןק״ש ביןב׳ק״ש תקנוספי׳באמצע באמצע תפילות דאתר פסקי׳כריב״ל דא״כ וע״ק

 הסומך זה ע״הב בן איותו לקמן דאתר כר״י קי״ל ואנן ערבית של לק״ש שחרית של
 תירצתי כבר כריב״ל דפסקינן מתא והנה ־ ע״כ לתפילת ערבית של גאולת

 הרשב״א דברי מתוך נתיישב ולאחריה לפניה לברך דצי־יך הא גס ־ יפת לתעלת
 הוא ואסת״ח דאתרינן תהא שהקשו מה גס לתעלה שכתבתי הגאונים בשם
 וזה ולמעלה תצ״ה ותתפלל ק״ש בקורא התם דמיירי כלל קושיא אינו א״צ

 זו אלא עליו שהקשו תה מכל נשאר ולא הרא״ש בדברי זה מבואר וכבי פשוש
 עיני ש־או מת רשי׳י של עינו שראתה אני ואומר ־ לקרות ליה הוי ג״פ דא״כ
 לן סבירא שאנו התום׳ שכתבו שעתי כתני לרש״י ליה וסבירא התום׳ בעלי
 סמכינן דאנן א״נ • ר״ת וכדברי תפ״ה הוי וק״ש ערבית תפילת זמן דאתר כ־״י

 דק״ש ליה דסבירא אלא התוס׳ בשם לקמן וכת״ש לצ״ה ק״ש דתקדתי תנאי אשאר
 חי־בין בהן צורך המשה שלאח־ את דתנן הא גבי שמתו מי בר״פ כמ״ש דחוריית׳

 וקשת דק״שדחחית׳ תקומות פירש'בכמה דאוריית׳וכן דק״ש בתפל׳תשוס תשא״כ
 שאר על וגס דספיק׳דאוריית׳לחותרא וקי״ל כת״ש ספיק׳היא דר״י הא הרי ז״ל לי־ש״י
 שכ׳ כתת הדחק שעת תפני יחידאי על לסמוך הכוכבי׳אין לצאת ק״ש דתקדתי תנאי

 דרבים בתקוס כיחידאי עבדינן לא תדחק בשעת אפילו בדאורייתא דודאי הרא״ש
 כדאתרי' בדרבנן אלא כיחידאי בהדיא הלכתא בנתר' איפסקא ולא עלייהו פליגי
 דבקריאת פירש״י הילכך ־ עונות ג' עליה שעברו אשת גבי ע״ב( ז דנדה)דף בפ״ק
 על לתסמוך וליכא התורה תן הוי פ״א דס״ל תשוס יצא תשתו על קורא שאדם פ״א
 סמכינן שפיר תדרבנן אלא אינו ואילך תפ״א אבל בדאורייתא דאתרן שעתי הני
 דבריו יהא שלא ז״ל רש״י על זכות ללתד נ״ל כן ־ בדרבנן שעתידאתרן תני על

 הזכרת ועל ־ תשתו שעל פ״א בקריאת פרשיות ג' של ק״ש שפוער שעם ובלי תתותין
 דברכות בספ״ק כדתנן בלילה אפילו התורה תן שמצוחו ויאתר שבפ׳ תצריס יציאת

 ג תצרי׳ יציאת הזכרת בדיני לקתן שאכתב כתר״י דס״ל צ״ל ע״כ ז״ל רש״י חייש דלא
 פ״א בקריאת ק״ש חובת ידי יוצא אדס שיהא רש״י שישת ליישב דא״א נ״ל ת״ת

 דאלו תנאי שאר על סותכין אגו הדחק דבשעת תשעתא אלא תשתו על שקורא
 ספיקאטי המנחה מפלג קורץ שאנו דק״ש כיון דר״תאכתיתקשהלך משמתא

 לכ״ע בודאי ק״ש זמן דהוי הכוכבים צאת אחר תספיקא לקרות צריך פ״א ובע״כ
 של פרשיות הג׳ כל לקחת שצריך גורם זה ספק דאורייתא ק״ש לרש״י דס״ל לתאי
 שעת להיכן יודע ואינו ושעה קרא ש״ו( )דף קורא היה בפ׳ אתרינן דהכי ק״ש

 יחזור לכתיבת כתיבה בין ראשון לפרק יחזור לפרק פרק בין לראש יחזור פרק באמצע
 קרא לא ספק שתע קריאת קרא םפק דאמר לשמואל תר״י והקשו ראשונה לכתיבה

 וי״ל ־ הפרק לראש שחוזר הכא אמר היכא ו דרבנן ק״ש ת״ש וקורא חוזר אינו
 כשתתחיל אבל דרבנן דק״ש וקורא חוזר אינו כלל קרא דבשלא לזה זה דותה שאינו

 כיון ה״נ וא״כ ׳ ע״כ שהתחיל כיון לתקן לו יש שעה שאס תודה שתואל אפי׳ לקרוא
 בע״כצריך ־ תספיקא להתחיל וצריך צ״ה אחר תספיקא פ״א לקרות דע"כצריך

 שהתחיל דכיון דרבנן אלא שאינן וויאתראע״ם שתוע אס והיה אפילו ולקחת לחזור
 תשעתאדבשאר צ״ל תשתולרש״י פ״אעל בקריאת דסגי הא וא׳כ ־ בע"כגותר

 פי׳ ור״י הרא״ש וז״ל : לצ״ה ק״ש דתקדתי תנאי שאר על סתכינן דרבנן פרשיות
 תשנה כסתם דהלכה ואע״ג לצ״ה ק״ש זתן דתקדתי תנאי שאר על סותכין דאנו

 ערבית לתפילת שנית להתאסף צבור שורח תפני גס הקילו בתפילה ת״ת וכרבנן
 כן נהגו הדחק ותפני ביחד וערבית תנחה להתפלל כן נהגו ביחיד מתפללין והיו
 ע״ו לסתוך ראוי אין ות״ת ז״ל ר״י בשם התוס׳ כתבו וכת״ג המאור בספר וכ״כ
 ק״ש לת״ד אפילו ועוד ־ לא דאורייתא ק״ש דקי״ל לתאי אבל דרבנן ק״ש לת״ד אלא

 התם סליגי תנאי שהרי תועש זמן אלא הכוכבים לצאת להקדי׳ה״ש אין זה משע׳ דרבנן
 נכנסין אדם שבני תשעה רת״א בערבית שתע את קורין מאיתתי דברכות ברפ״ק
 תשעת ולר״א יהושע לר׳ ס״ל וה״נ הכוכבים צאת משעת וחכ״א בע״ש פיתן לאכול

 מספק היום וקידש לילה ספק יוס ספק שהוא השמשות בין דהיינו בע״ש היום שקידש
 בתרומתן לאכול שובלין שהכהנים תשעה שני׳ בברייתא אתר ורת״א ־ רש״י כדפי׳

 הלאכהנים ר״י א״ל ־ יום בודאי שתש הערב להם שיהא כדי בה״שת קודם דהיינו
 אתר כתיב־ר׳חנינא בשכבך וקרא עדיין שכיבה זתן ואינו כלותר שובלין הן תבע״י
 שרוב תשעה אתר אחא ר׳ וא״ל אחאי ר' בתלח פתו לאכול נכנס שתעני תשעה

 והרי • בשבתות דאתרי ואית החול ביתות דאתרי אית ופירש״י להסב נכנסין כ״א
 שהרי לחוד אליעזר ורבי אדר״ת אלא להקדים א״א לצ״ה ק״ש להקדים באנו אם

 תנייהז הי דאתרינן תצ״ה תאוחר שהוא התם הגתרא תםיק חנינא רבי של שיעורא
 ש״ת לאו אלא ר״א היינו ר״ח תוקדם דעני דא״א תאוחר דעני תםתברא תאוחר

 קאמ׳דעני ותדלא צ״ה בתחתתןשהוא כלות׳לשע׳שהכהני׳נכנסיןלאכול תאוחר דעני
 הזת־ לזתן קודם שכיבת זתן דאין לי׳להגתרא דפשישא ש״ת דר״א לבת״שת תוקדם
 לצ״ה תאוחרנתי להסב נכנסין אדם שבני דר״אדשעה דשיעורא תוכחנתי ותהא

 וביח׳ • בה״שת קודם הוה שכיבת לת״דדזמן דליכא וש״ת גופה הוכח׳ תההיא
 משעה חייא רבי תנא בתרומתן לאכול נכנסין שהכהנים משעה תמנן אנן אתר
 צ״הוכ״ש אחר דהוי בהדיא התם ותוכח שבת בליל פיתן לאכול נכנסין אדם שבני

 יותר בחול לאכול שתאחרין צ״ה אחר דהוי חול בליל פיתן לאכול נכנסין שב״א דשעה
 הן תבע״י כהניס הלא ר״ילר״ת דא״ל ואהא ,שפירש" כתו תוכן שהכל שבת תליל

 דאנא סברת תי קא״ל הכי ור״ת לר״ת ר״י קא״ל שפיר בגתרא אתר שובלין
 עין כהרף בהש״ת דאר״י אתינא קא דר״י אב״הת אנא אתינא קא דידך אבה״שת

 יותר תעש אלא אינו דר״ת שיעורא האי וא״כ עליו לעתוד וא״א יוצא וזה נכנס זה
 כדי הוי שבילה שיעור שהרי דר״י עין דכהרף תב״הש אתה חתשיס תהלך תכדי

 ל״ה( )דף שבת ממסכת בס״פב והרא״ש התום׳ כת״ש אתת •נ׳ תהלך
 יהודא דר׳ דאב״הש תיתא אפי׳ בה״ש שהוא בע״ש היום שקידש תשעה דס״ל ולר״א

 הוי דר״י בה״ש דאתר דשבת בפ״ב שם לרבה אפילו הא שיעורא דנפיש קאי
 קודם שתע את לקרוא להקדים אין צ״ה קודם אתה ות״ק אלף שהן תיל ריבעי תלת
 תילתא תרי אלא אינו דר״י כה״ש התם דאתר לר״י וכ״ש לצ״ה אתה ות״ק אלף
 דאתר דע״כר״א נ״ל ועוד ־ שפי שיעורא דזושר ושליש אתה ושל״ג אלף שהיא מיל

 בה״ש התם דאתר דר״נקאי דאב״הש בה״ש והוא שבת בערב שק״ה תשעה
 הכי תקתי אבל אתת אלף תהלך שיעור שהוא תיל חצי תהלך כדי החתה תשתשקע

 קאי יהודא דרבי אב״הש ר״א אלא כן לא דאם הוא שכיבת זמן דלאו תודו כ״ע
 שובא דזושר קאי דר״י השתשות אבין דר״ת הגתרא קאתר דאתאי ק״ל

 הוא אתה ונ׳ אלף דהיינו דתקתיהכי שבילה וזתן קאי דר״נ אב״הש דר״ת ליתא
 הוא שכיבה זתן לאו אכתי שיעורא דבהאי להגתרא ליה קיס ע״כ אלא לר״ת ק״ש זתן

 ושל״ג אלף שהוא תיל תלתי תרי דהוי לר״י אפילו דר״י בה״ש דבשיעור וכ״ש
 תזה יותר דר״י דב״הש שיעור׳ דנפיש לרבה וכ״ש שכיבה זתן הוי דלא ושליש אתה
 כהרף אלא דאינו קאי דר״י אב״הש דר״א לומר אין נתי והא ־ הוא שכיבה ותן דלאו
 לאכול תשוהחן שהכהניס תשעה ואתר עליה יהושע רבי פליג תאי דא׳כ עין

 לעתוד א״א עין כהרף דר״ישהוא בה״ש שהרי ר״א היינו צ״ה דהיינו בתרותתן
 נ״מ שאין תפני בזת להאריך לי ואין דשבת בספ״ב והרא״ש בתוספ׳ ועיין עליו

 צ״ת לפני תיל חצי תהלך דר״י בה״ש דברכות בפ״ק פירש דרש״י ודע כ״כלענייננו•
 ליא כדאית יוסף ולרב ליה כדאית לרבה ודר״י הוא דר״נ ב״הש דהא וליתא

 ק״שבכל לזתן תקדים תאן הרי לעניימנו ונחזור :ש״סבפירש״י שיש וכמ״שונ״ל
 כדי שהוא צ״ה קודם אתה תאלף ליה תקדים לא ואפ״ה ר״א תנאי הני

 כדאתר׳ ליום פרסאות עשרה בינוני אדם תהלך חשבון לפי ועולה תיל חצי תהלך
 ואנן הוא ק״ש זתן לאו לכן וקודם שעה רביע תחצי יותר תעש שתא שהיה תי בפ׳

 סתכינן אדר״ת ע״כ הרבה לזה״ז קודם ק״ש וקורין ערבית ותתפללין שתקדיתין
כרבנן ולא לאכר״י הילכתא איתמר לא והרי המנחה מפלג הוי ק״ש ומן דלר״י

וקי״ל



ד ממן ק׳ש דני אריה שאגת
 פר׳ ולמעלה תצ״ה לקרות וצריך דאורייתא ספיקא וה״ל הוא דאורייתא ק״ש וקי״ל
 אף ג״פ כל לקרות שמחוייב גורם !ה ספק וא״כ י תורת של שהוא מפני ע״כ שמע

 וכמ״ש טעה להיכן וא״י וטעה דקרא ההיא כדמוכח מדרבנן אלא שאינן פי על

 קרית של ג״פ כל הכוכבים צאת אחר לקרות שמים ירא לכל לזהר ראוי לכך הי
:נ״ל כן ולמעלת המנחת מפלג בבת"כ כבר שקרא פי על ואף שמע

י זםימ
 רשאי אי השחר עמוד שיעלה עד ערבית של ק״ש זמן דקי״ל הא ־ שאלה

:לא או ע״ת שיעלה עד מלקרות להמתין לכתחילה

 מצותה בליל' ק״ש זמן איזהו ק״ש מהל׳ בפ״א כתב הרתב״ם י תשובה
 עד וקרא ואיחר עבר ואם הלילה חצי עד הכוכבים יציא׳ תשעת

 תן אדם להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו שלא חובתו ידי יצא ע״ת עלה שלא
 קורין מאימתי דברכות ברפ״ק תנן דהא ע״ז לתמוה יש ולכאורה ־ ע״כ הפשיע׳

 עד אומרים וחכמים דר״א הראשונה אשמורת סוף עד כו׳ בערבית שמע את
 כמאן חכמים ד( )ד׳ בגמרא ואתרי׳ • ע״ת שיעלה עד אומר גמליאל רב! חצות

 ליתרו ס״ל כר״א אי ־ ערבית של בקי׳ש שנא׳ דבשכבך דקרא בפי׳ כלותר ס״ל
 אינו וזה ולשכב לילך עוסקין שב״א זמן כל דקרא לבשכבך דדריש כלומר ־ כר״א
 שכיבת זמן כל בשכבך דדריש כר״ג ליתרו ס״ל כר״ג הראשונה־וחי אשמורת עד אלא

 את להרחיק כדי חצות עד דאתרי ותאי ס״ל כר״ג לעולם הלילהיומשני כל והיינו
 תן בא אדם יהא שלא כדי לדבריה' סייג עשו חכמים כדתניא העבירה תן האדם
 ואחר קיתעא ואישן קיתעא ואשתה קיתעא ואוכל לביתי אלך ואותר בערב השדה

 תן בא אדם אלא הלילה כל ישן ונמצא שינת וחוטפתו ואתפלל ק״ש אקיא כך
 ק״ש וקורא שונה לשנות רגיל אם קורא לקהת רגיל אס לבה״כ נכנס בערב השדה

 לחוד סייג תשום אלא אינו ע״ח דאמרו דלחכמי׳הא הרי ומברך• פתו ואוכל ותתפלל
 שיעלה קודם עד מלקרות להמתין ואפי׳לכתחל׳רשאי סייג ל״ללההוא מכללדר״ג

 דתצוותת הרתב״ם פסק ואתאי כר״גי הילכתא שמואל פסק גמ')״(דל״ח3 והרי ע״ה
 תרח״ש כ״כ1 כוותי׳ דתילכתא כר״ג ודלא כחכמים והיינו חצות עד לכתחילה

 דברים לשאר כמו ק״ש לגבי חצות עד להרחיק להחמיר וא״צ כר״ג הלכת כהדיא שם
 להיחיק תצריך לא ור״ג כו׳ בסייג אלא לר״ג )נ( ל״פ חכמים דהא
 עד חכמים דהאדאמרי ברכות בייש תר״י כתש״כ תפרש דהרתב״ס ונ״ל י ע״כ

 אחר לקרות רשאי אינו שוב חצות קודם קרא ולא דעבר היכא דכל סייג תשום חצות
 בשב התורה תן דבר לעקור חכמים כחביד יש שכיבת דאכתיזמן נאע״ג חצות
 הציצית תן וחכתיספטרו תה״ת בציצית שחייב סדין כתו סייג ס תשו תעשה ואל

 עבד בד אלא אחכמים פליג לא דר״ג י״ל וא״כ ־ עכ״ד לילה כסות תשוס גזיר׳
 שיעלה עד קורא ולר״ג קורא אינו שוב דלרבנן חצות קודם קרא ולא דעבר היכא
 פסק ולפי״ז סייג תשוס חצות קודם דקורא תודת ר״ג אפי׳ לכתחיל׳ אבל ע״ת

 דתנן אהא בירו׳ דאתר תהא זו לפירוש ראיה להביא יש ולכאורה ־ כר״ג הרתב״ס
 חייבין ע״ת עלה לא אם א״ל שתע את קרינו לא התשת׳וא״ל מבית בניו שבאו מעשת

 בתמי׳ כלומר כוותי׳ עובד׳ ועבד רבנן על פליג ור״ג בירו׳ ומקשה לקרו׳ אתם

 עובדא עבד ולא רבנן על פליג ר״ע והא כוותי׳ ע״ע ולא רבנן על פליג ר״מ והא
 יין איןטורפין גבי דר״ת והא י כוותי׳ ע״ע ולא רבנן על פליג רשב״י והא ־ כוותי׳
 והא קלד(־ )דף דתיל׳ פר״א דידן בגת' לה ותייתי מתיר ור״ת בשבת לחול׳ ושתן

 ותייתי תטהרין וחכתיס תטתא דר״ע תתיס תב׳ הבאה וגלגול' שדרה גבי דר״ע
 כל דתנן שביעית ספיחי גבי דרשב״י והא : נב( )דף ט׳ נזיר בתס' דידן בגת׳ לה

 )ד׳נא(והשת׳ שנהגו תקום פ׳ בגת׳דידן לה ותייתי תתיר ור״ש אסורים מספיחי׳
 היינו חצות• לאחר תדרבנן לקרות רשאי דאינו היינו חצו׳ עד רבנן דאתרו הא אא״ב
 עבד ולא אוסרין וחכתי׳ תתירין דאינהו לקולא רבנן על ור״שדפליגי תדר״ת דק״ל

 עבד אתאי חצות אחר לקרות איכ׳איסורא דלרבנן וה"נכיון לקולא כוותייהו טובדא
 עבד לקולא אפילו דתשתא בתכ״ש אר״ג פריך ותדר״ת (ג) לקולא כוותי׳ עובדא
 דאין דס״ל כרבנן להחתיר לר״ג דה״ל כ״ש : ותטהרי עליה דפליגי כרבנן עובדא

 וחייב תותר חצות קודם קרא לא אס נמי דלרבנן אא״א חצות אחר לקרות רשאי
 א״כ • סייג תשוס לכתחילה אלא אינו חצות עד דאתרי והא חצות לאחר לקרות

 דבדעבדקורא תודו רבנן אפילו נכ״עאורי-להא חצות אחר לקרות לבניו דאורי ר״ג
 דרבנן התס שאני כוותיה ע״ע דלא תנאי דתני מעובדא לו קשיא ותאי חנות לאחר

 טעמ׳דחכתים תפרש אינו דתית׳ ראי׳ זה דאין אני אומר מ״מ1 ־ עלייתו פליגי
 כר״א דקרא לבשכבך תפרשי נתי דחכתים ס״ל אלא שלנו הש״ם סייגכדתפרש משום
 אלא נמשך זה עסק אין שלר״א אלא ולשכב לילך עוסקים אדם שבני זמן כל דהיינו

 ותכאן ובשכבך ביה קרינן שעה אותו ועד חנות עד ולחכמים הראשונה אשתורה עד
 דעבד תדר״ע אלא אינו הירו' קושיות ועיקר התורה מן ק״ש זמן עבר ואילך

 עדיין חצות אחר דלר״ג ע״ג אף וה״נ :עלית דפליגי כרבנן לתקל אפילו עובדא
 לקהת וא״צ ק״ש זמן אינו חצות דאחר וס״ל עלית פליגי דרבנן כיון הוא ק״ש זמן

 אם לבניו אתר ואתאי חצות אחר לקרות דא״צ לקולא כוותייתו לתעבדעובדא □"ל
 קושיות עיקר דבלאיהע״כ לך ותדע : לקרות אתם חייבי! השחר עתוד עלה לא

 כרבנן דהחמירו הא לק״ת ור״ש תדר״ת דהא י לחוד תדר״ע אלא אינו הירו׳
 הילכך קולא לידי דאתי חותרא פלוגתייהו גבי שייך דאין משום עלייתו מליגי

•־ א׳ ליום לל )ח( : ר״ג לל )ר( :ומדר״ע לל )נ( ;אר״ג לל )כ( ;ע'נ ח ו׳ ליל)<(

 זמן עדיין דלר״ג כיון בלאחר׳חצות ק״ש גבי אבל י ולחותרא כרבנן עבדעובדא
 לחותרא טובדא עבד הוי ואי לקרות תחייב בע״כ א״כ י לקרות ורשאי הוא ק״ש

 לידי דאתי ה״לחומרא מדרבנן לקרות רשאי אינו שוב דלרבנן את״ל אפי׳ כרבנן
 תתצות מפקיעו אתת נמצא לקרות ותחויב רשאי דעדיין לר״ג דס״ל למאי קולא
 תדר״ע אלא ליה קשיא לא ע״כ אלא ■ כרבנן עובדא עבד לא הילכך כדין שלא ק״ש

 עובד׳ למעבד לר״ג ה״ל וה״נ : עליה דפליגי כרבנן ולטהר להקל דעבידעובדא
 כיון לקרות אתם חייבין ע״ה עלה לא אם אתר ואתאי עלית דפליגי כרבנן לקולא

 גררא אגב ור״ש דר״ת עובדא וההיא לילה חצות עבר תכי פטורין כבר דלרבנן
 דר״ת להא נתי מייתי כוותיה עובדא עבד לא דר״ע ותייתי הואיל בירו׳ ליה מייתי
 • לחוד חדר״ע אלא אינו הפירכא דעיקר אע״ג כוותייהו עובדא עבדו דלא ור״ש

דלא אע״ג גררא אגב א׳ תענין שתן דברים כתה להביא בכ״ת תירוש׳ דרך וכן
 : ירו׳ בתלתוד לרגיל תבואר וזה סוגיא אותו של ענין לאותו כ״כ שייך

 אלא והכתים ר״ג דל״פ ראיה להביא יש התם הירוש׳ לתסקנת ואדרבה
 תשני כוותי׳ עובדא עבד דר״ג קושיא דאהתיא לחוד בלכתחילת

 יכולין היו תתן תיתר דבעי ע״הואית תשיעלת אף תעתה לשינון שהיא הכא שנייא
 לא אס ד״ח לקיים יכולין היו ולא חצות עבר כבר הכא ברם חכתיס דברי לקיים
 לקרות דא״ל הא כלותר לשינון שהיא הכא שנייא דה״פ טותי׳נומשמע עובדא עבדין

 גני וכדתנן ק״ש חובת תשוס ולאו בתורה כקורא בעלתא לשינון ע״ה עלה לא אם
 בתורת הקורא כאדם הפסיד לא ואילך תכאן הקורא דברכית בפ״ק שחרית של ק״ש

 ע״ת עלה לא אס להם אתר ואמאי יקרא נתי ע״ה משיעלה אף תעתה ופריך
 דתחתיר בדר״ע אפי׳ כלומר חכמים דברי לקיים יכולין היו תתן תשני והדר :כו׳

 החולקין חכתיס דברי תבטל היה דא״כ לחותרא כוותי' עובדא עבד לא תקילי׳ ורבנן
 ברם חכמים דברי לקיים דיכול כיון דעתם מפני דעתו ביטל לפיכך ותקילין עליו
 ר״ג את ושואל חצות קודם בא אדם היה אס דודאי כלותר כו׳ חצות עבר כבר הכא
 עד מלקרות להמתין בידו הרשית או כרבנן לכתחילה חצות קודם ק״ש יקרא אש

 כדברי תורה והיה כוותי׳ עבדעובדא ז ל וראי כתויס״ללר״ג ע״ת שיעלה קודם
 ולא בניו אותו כששאלו חצות עבר שכבר תפני אלא חצות לכתחל׳קודס חכתי׳לקרות

 לקרות וחויבין רשאין >$רבנן דאפילו וש״ת ־ חכמים דברי לקיים יכול היה
 דלרבנן כיון לקרות אתם חייבין ע״ה עלה לא אם א״ל אמאי דאל״כ ־ חצות אחר

 לקיים יכול דהי׳ כיון ־ כוותיה עובדא למעבד ה״ל לא חצות אחר לקרות רשאי אין
 דר״גל״ל מכלל לכתחילה אלא אינו חצות עד רבנן דאמרי הא יוע״כ חכמים דברי

 כהרמלים ודלא כמותו והלכה חצות קודם לקרות א״צ לכתחילה ואפי' סייג ההוא
 כל אלא בלבד זו ולא דר״ג דמילתא בסיפא תנן דהא לתידק איכא אכתי אבל :ז׳יל
 שיע״ה חלבי׳ואבריןמצותועד הקטר ע״ה שיעל׳ חכמי׳עדחצו׳מצותןעד שאמרו מה
 להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו לתה א״כ עשע״ה תצותן א' ליום הנאכלים וכל
 ולא דקתני חצות קאמרעד ור״גתי )ד׳ט( בגת' ופריך העבירה תן האדם את

 ע״ה שיעלה תצוות׳עד חצית עד דקאתרי לרבנן ואפי' לבניהו ר״ג ה״ק ותשני בלבד זו
 דברים בשאר ר״ג דתודה ותשמע י ת״ה אדם להרחיק כדי חצות עד דקאתרי והאי

 דקאי והרמב״ס תר״י לפי' והשתא י בק״ש אלא ול״פ חצות עד חכתיס שאתרו
 מודה ות״ת קורא ולר״ג חצות אחר קורא אינו סייג תפני דלרבנן בשיטתייהו

 חכמים שאמרו דברים בשאר כמו נמי שמע קריאת גבי סייג בההוא ה״ג (ד)
 אבל • לר״ג אפילו חצות עד אלא אינו לכתחילה ק״ש זמן שהרי סייג משוס חצות עד

מ״ש לך תקשה לכתחילה אפילו ק״ש גבי כלל סייג ההוא ל״ל דלר״ג דפי' לתאי

 : ר״ג בהו דמודה חצות עד חכתיס שאתרו דברים תשחר ק״ש
 שסא״כלמה לשוני וזה זו תשנה על בחידושי תש״כ אעתיק זה לדבר תשובה

 זמנם קודם באכילת ואסרם פירש״י כו' חצות עד חכתיס אתרו
 האדם את לזרז בק״ש וכן כרת ויתחייב ע״ה שיעלה לאחר לאכלס יבא שלא כדי

 תפי' נראה וכן ־ תזמן לו ועבר ע״ת יעלה כך ובתוך שהות עוד לי יש יאתר שתא
 שאמרו העבירה תן להרחיק דכדי לפרש נ״ל הי' ולכאורה ־ זו תשנה על הרמב״ס

 שיעלה לאחר בעבירת לאכלס יבא שלא כדי שחשו לאולתיתרא קדשים אכילת גבי
 גבי י״ב( )דף דפסחיס נפ״ק כדאתר אינשי טעו לא ללילה ימתא בין דודאי ע״ה

 ק״ש גבי כתו פי׳ קדשים אכילת גבי שאתרו העבירה תן להרחיק הא־ אלא ־ עדות
 דאכילת עשה ובטל ע״ה יעלה כך ובתוך שהות עוד לי יש יאתר שלא האדם את לזרו

 כדבריה' בהדיא דבירו׳תוכח אלא : בוקר עד תתנו תותירו דלא בלאו ועובר קדשים
 עלה שלא סובר הוא ע״ה שיעלה עד אומר את אס להרחיק כדי התם דאמר ז״ל

 אוכל הוא אפי׳ חצות עד לו אומר שאת מתוך ותתחייב אוכל והוא השחר ענווד
 גני היינו אינשי טעו לא ללילא יתתא נין שאתרו ואע״פ י תתחייב אינו חצות אחר

 חתן של שעות טעות לענין סוגי׳ באותו כדאתר׳ בזריזין אלא דליתא דווקא עדות
 -ימים לב׳ בנאכלים גזרו לא ת״ט דאל״כ ז״ל כפי׳ ותדע :טעו אינשי סתס אבל

 חכמים דאתרו הא ע״כ אלא לזרו• כדי השני יוס של חצות אחר לאכול שלא א׳ ולילה
 ולא ע״ה שיעלה לאחר באיסור לאכלס יבא שלא ה״ט (ה) ליום בנאכליס חצות עד

 נס״פ התום׳ וכת״שכ מידי א׳ ולילה ימים לב' בנאכליס גזרו לא הילכך זירוז משוס
 ניכר אינו בלילה אבל החמה שקיעת יהיה מתי הוא דניכר )ד׳נז( מקומן איזהו
 בנאכלים לגזור וה״ל ללילה יום בין לחלק אין זירוז משוס הוא טעתא אי אבל י ע״כ
 שיין א׳ ליום בנאכליס דגזר לר״ג ת״ש לי ובהכינתיניחא : נתי ולילה יתיס לב׳

 ת״ש והשתא י גזרו לא דאורייתא נתי דהוי דקי״ל ק״ש וגבי חצות עד אלא נאכלים
דבנאכלים



5 הד הימן ק דיני אריה *שאגת
 וכןהקשר^-6ותנם אחר לאכלס שיכא איסו׳בקוסועשת לידי יבא שלא דבנאכלי׳גור

 יקשירס שתא גזירה נמי חצות עד בהן חכמים שאמרו דפי׳ לתאי ואברים חלבים
 אבל • המזבח ע״ג פסולים קדשים לתקשיר שאסור בידים איסור יעשה ע״ה לאחר

 הקורא זתשכדתנן עבר דכבר אע״ג חיסור ליכא ע״ה לאחר יקרא אס אף ק״ש גבי
 לרבנן גזרראכלק״ק לא לזרו משוס • בתורה הקורא כאדם הפסיד לא ואילך תכאן
 ימים• לשני בנאכלין נתי ל״ג מ״ש זירוז ומשוס חצות עד אלא אינו ק״ש דזתן דס״ל
 בכולי ותני תנא דרהיט והא גזרינן נתי יתיס לב' דבנאכליס אה״נ דלרבנן י״ל ואולי

 א׳ ולילה ימים נאכלי׳לב׳ וגני חצות עד א׳ ליום נאכלים גבי מקומן דאיזה פרקין
 ק״ש דגבי כוותי׳ דהלכתא כר״ג היינו ־ הלילה עד נאכלין אלתא לב״י ונאכלין תני
 לא שאס משמע כו׳ זמנם קודם באכילה ואסרם שפי׳ רש״י ומלשון :גזור לא נתי

 גבי ק״כ( )דף פסחים מס׳ בסוף כתבו התו׳ אבל אוכל אינו שוב חצות קודם אכל
 חלבים והקשר א׳ דהנאכליסליום כו׳ חצות לאחר אכלמצהבזה״ז האדא״ר
 תקשיר חצות קודם ולאכול מלהקשיר עיכב עדחצותדאס חכמים שאתרו ואיברים

 קודם הפסול לבית קדשים להביא לדבר סייג עשו לא דחכתיס ע״ה עד והולך ואוכל
 דלאו נתברר וכבר ־ ע״כ תב״ה בניו ובאו מעשה גביק״שבההיא כדתשתע זמנם
 לתא כאן דאין חצות לאחר יקרא שלא למיגור שייך דלא ק״ש גבי דשאני היא ראיה

 עוד וכדפי׳• דאיסורא לתא משום למגזר דאיכא ולאכול נלהקשיר תשא״כ דאיסורא
 אלא נאכל אינו הפסח דתנן דתתני׳ דקאמרהגת׳ נ״ז( )דף מפא״ת ראי׳ הביאו

 ופריך חצות עד אלא נאכל אינו התורה דמן דס״ל כלומר היא ראב״ע חצות עד
 מדרבנן הוי אי פי׳ אלא תאי א״כ ותשני היא ור״ע דרבנן דילתא דאורייתא ומתאי

 דאפילו אלא תני ולא חצות עד תני וחשאת תודה גבי לעיל דהא אלא לתיתני ה״ל לא
 חצות אחר ואוכלו נפסל לא חצות קודם אכל ולא חכמים דברי על דעבר אירע
 דגני נלישנא תנא מדשני שם מדייק דהגת׳ ראי׳ אינו זה דגם נ״ל • ע״כ

 בלילה אלא נאכל ואינו תני פסח וגני חצות עד ולילה ליום ונאכל תני וחטאת חודה
 נ״ל הרמנ״ם ומלשון : דרבנן הא דאורייתא הא ש״ת חצות עד אלא נאכל ואינו
 חצות עד אלא אינו בדעכד אפילו א' ליום בנאכלין כין ואיכרים חלכים כהקשר דבין

 חכמים אמרו הפשיעה תן להרחיק וכדי הקרכנות תעשה תהלכות כפ״ד כתב שהרי
 כתב ומדלא • ע״כ לילה חצות עד אלא העולה ואברי האימורי׳ תקשירים שאין

 לא דס״ל ש״ת חצות עד אלא תקשירין שאין וכתב לילה חצות קודם אותן שתקשירי׳
 ליום הנאכלים אלו כל כתב בפ״י ושם ־ מקטיר אינו שוב חצות קודם אותן הקטיר
 חכמים אתרו הפשיעה מן להדחיק וכדי השחר עמוד שיעלה עד נאכלין שהן ולילה
 תשמע: הכי דירו׳שכתבתי ולישנא הכי לדיוקא נתי איכא חצות עד אלא נאכלין שאין
 חלבים ולהקשר העותר לקצירת כשר הלילה כל דמגילה בספ״ב תנן אתאי וא״ת

 לתקשיר אסור דמדרבנן כיון הלילה כל שכשרים פסחים לאכילת תני ובגת׳ ואיכרים
 נ״ל הי׳ שוב : הלילה כל שכשר התם קאתר דתדאורייתא וי״ל • חצות אחר ולאכול
 שלשת בתני חצות עד חכמים דאתרו והא אינשי שעו לא ללילא יתתא בין דוודאי

 משום כרשב״י ס״ל ר״ג וחכמים ר״ג פליגי •ובתא לזרו אלא אינו נתתניתין דקחשיב
 עד השחר עמוד אחר נמשך ערבית של ק״ש דומן ח( )דף בגת׳ לקמן דאתר ר״ע
 עמוד שיעלה עד דקאמר והא שעתא בהאי דגני אינשי דאיכא משום החמה הנן

 א״צ דלר״ג אלא • סייג משוס דהוי דרבנן חצות עד כתו סייג משוס היינו השחר
 שהות לי יש עדיין בלבו יאתר אס הלילה וכל ואילך השחר תעתוד רק יותר לזרז

 אבל החמת הנן עד ק״ש זמן עבר לא עדיין דתא • בת ל״ל ע״ת יעלה כך ובתוך
 ורבנן ־ ק״ש זמן ועבר קרא לא ועדיין הנן יגיע שתא הנן עד לכתחילה ימתין לא
 ובהכי • חצות תקודם לזח צריך לפיכך ע״ה שיעלה עד אלא אינו ק״ש דזמן ״ל0

 אלא ר״ע משוס כרשב״י הלכה פסק ורי״בל כר״ג הלכה פסק דשתואל ניחא
 עד לר״ג דק״ש הא א״ש וא״כ בדעבד איירי ור״ע בלכתחלה איירי ר״ג ודאי

 :חצות עד אלא דאינו תודת א׳ ליום ונאכלין ואיכרים חלכים ובהקשר ע״ת שיעלה
 וגם לזרז כדי נמי א׳ ולילה ימים לב׳ בנאכלין גזרו לא אמאי דא״כ כן לומר א״א אבל

 א״כ תזה למעלת בחידושי שם כתבתי עוד ־ כן נראה אין שכתבתי היחש׳ תן
 ואיתורי׳ חלבים •ותקשר קדשים ובאכילת בק״ש פירש״י חצות עד חכמים אתרו לתה

 שכל להודיע אלא הכא לתו נקש ולא כלל חצות עד חכמים בו אמרו לא הכא דקתני
 לקצירת כשר הלילה כל דמגילה בפ״ב וה״נתנן ־ הלילה כל כשר בלילה הנוהג דכר

 דפששא כן לפרש לרש״י דחקו תאי יודע ואיני ־ ע״כ ואיכרים חלבים ולתקשר העותר
 חלבים אתקשר חצות עד חכמים אמרו למת א״כ דקאתר דהא תשמע דתתניתין
 להודיע אלא חלבי׳ואיברי׳אינו במתני׳הקשר דנקש שעמא אי ועוד ־ קאי נתי ואיכרים

 הלילה כל דנוהג העותר קצירת נתי לתיתני ה״ל הלילה כל כשר כלילה הנוהג שדכר
 מנחות במסג׳ כמ״ד 'לר״ג דס״ל למיתר ליכא דהא מגילה כמסכת התם כדתנן

 נתי העותר הכאת ביום נקצי ואם כשר כמצוותו שלא דנקצר ע״ב( )דף ר״י ס״פ
 ולילה יום דהא כלילה הנוהג תדבר העותר קצירת אין זה ולפי התם כדאתר כשר
 דדריש ישמעאל דר' הא ל״ל כשר כיוס נקצר ת״ד שהרי ליתא הא לקצירתו־ הן שוין

 שהוא העותר קציר יצא רשות קציר אף רשות חריש לתת תשכת וקציר דכחריש לקרא
 דחי אמאי כשר כמצוותו שלא נקצר אס״ד התם כדאתר׳ השכת את ודוחה תצוה
 לקרא דריש וע״כ פסול כתצותו שלא נקצר ש״מ שבת תדדחי אלא תע״ש נקצרו שכת
 שיצא *שביעי של וקציר לשכיעית שנכנס שביעית ערב של חריש לענין עקיבא כר׳

 דת״ק פ״ק כריש כדאתר׳ התורת תן שביעית לתו׳ מיניה ויליף שביעית למוצאי
 פרקים ב׳ על שנתנו דינו ובית דר״ג דמ״ק בפ״ק שס מסיקר״א והרי ־ ד( )דף

ראשונה

 ישמעאל כר׳ וקציר דבחחש לקרא דריש אלא דר״ע להו לית וביטלום שביעית תוס׳ של
 ואין פסול כמצוותו שלא נקצר דש״ל ש״ת השבת את לר״ג העומר קצירת ותדדחי

 נתי העותר לקצירת בתתני׳ ר״ג חשיב קא לא אתאי וא״כ י בלילה אלא קצירתו זמן
 דאפי׳ כר״א לר״ג דס״ל תסתבר לא ודאי דהא ־ השחר עמוד שיעלה עד דתצותו
 דאפי׳ לומר אפשר דר״א ואליבא השבת את דוחה מע״ש לעשותו שאפשר מלאכת

 ר״י־ בס״פ התם כדמוכח השבת את דוחה מקום מכל כשר כתצו' שלא נקצר תיתא
 חצות עד ע״כ אלא ־ הוא ויחידאי בתא כר״א דס״ל תנא שום אשכחן לא דהא

 דלא משוס העותר לקצירת נקע לא עעתא ותהאי קאי נתי ואיכרים חלבים אתקשר
 כל דתגילת בספ״ב התם תצן היכא א״כ וא״ת •־ חצות עד בדידי' חכמים אמרו

 דלזת ונראה חצות עד בהו חכמים דאתרו כיון ואיכרים חלכים לתקשר כשר הלילה
 הכלל זה תכן כסיפא שם שהרי דלק״ת ונראה • דתגילה מתני׳ שתכיא מת רש״י כיון
 פסחים אכילת לאתויי הכלל דזה כגת' ואתר הלילה כל כשר כלילה שנוהג דכר כו׳

 לר״ע אפי׳ והיי לא ותו חצות עד תדאורייתא פסחים אכילת דס׳ל כראב״ע ודלא
 מדרבנן תקום מכל הלילה כל זמנו התורה תן פסחים דאכילת וס״ל עליה דפליג
 כס״פ להדיא כדתוכח חצות עד בהו חכמים שאמרו א׳ ליום כנאכלי׳ דדינו תודו

 הכלל זת תנן ואפ״ה חצות עד אלא נאכל אינו הפסח דתק הא גבי מקומן איזהו
: בחידושי ע״כ הלילה כל שכשר פסחים אכילת לאתויי

 אם סייג משום דלחכתים שפי׳ תר״י לפי' דליתא נתבאר כבר לעניינו ונחזור
 ועוד ^-8 דירו׳ מההיא לקרות רשאי אינו שוב חצות קודם קרא לא

 ובתוך שהות לי יש עדיין אדם יאמר פלא הסייג לותרכןדמפני אפשר אי הסברא מצד
 קרא שלא זה את חכמים בשלו עעמא מתאי ק״ש זמן ויעבור השחר עמוד יעלת כך

 שלא אלא בכ״ת סייג תצינו ולא עוד לקרות רשאי ואינו ק״ש תמצות חצות קודם
 לילה כשות תשום גזירה הציצית תן שבשלו סדין כגון אחר מצד איסור לידי יבא

 ערל צ( )דף רבה האשת בם׳ דתייתי הני כל וכן ־ תצות במקום שלא כלאים דה״ל
 ועשה כקוס תורת של איסור לידי יבא שלא לחוש יש תני דבכל כו׳ איזמל הזאה
 אישור לידי יכא שלא תעשה ואל בשב תורה של ת״ע בישלו הילכך אחר מצד

 תמאן בודאי ק״ש מצות ולבשל לגזור סכרא אין הכא אבל י וע׳שת בקוס דאורייתא
 בקום איסור לידי יבא שלא חשש דאין חדא י הסייג מפני חצות קודם קרא דלא

 של איסור חשש תפני תעשה ואל בשב תורת של ת״ע לדחות תושב דניתא ועשת
 תעשה ואל בשב ת״ע בישול חשש תפני נמי הוא הסייג אלא ועשת דקום תורה
 עכשיו לבשל אפשר האץ ועוד י זה בפני זה לדחות תהאי דהאי אולמא תאי וא''כ
 שלא אחרת ק״ש ספק של סייג תפצי חצות קודם קרא דלא תמאן בודאי ק״ש תצות
 דק״ש הודאי את נניח והאץ הזתן יעבור כך ובתוך לו שיש שהות על לסמוך יבא

 תקשה ואל :סובלו הדעת אין זה דכר ודאי הא אחרת ק״ש הספק חשש תפני זו
 בארן נוהג בהתה תעשר התם דתנן נג( )דף בכורות דתס׳ דרפ״ש תהא עלי

 כדרבהונא דנאנתי תאי אפילו הכי אי ובגת׳ הבית בפני ושלא הבית בפני ובח״ל
 בהתה דתעשר למ״ע רבנן בישלו תה״ש כלומר יתום משוס גזירה הונא דא״ר

 תתעשר פטור ויתום להתעשר לדיר יכניסו שלא יתום משום גזירה לגמרי האידנא
 יכנים שלא ספק חשש משוס בודאי בתמה תעשר לת׳עשל כישלורבנן אלמא
 ועשהתצל בקוס איסור לידי יבא שלא חשש כאן שאין ועוד ־ להתעשר לדיר יתום
 בתמה למעשר חכמים כשלו זה חשש תפני ששיא לתאי ואפ״ה וכי׳ תינית אלא אחר

 עד דאתרי דחכתים אליכא דק״ש סייג לתאי תר״י כפי' ממש והיינו לגמרי בודאי
 וכ״כ זי סוגיא על עמדתי כבר אבל :דפי׳ תשעתא כן לפרש א״א נתי התם חצות׳

 מהן ואחד שלאיס עשר אחד לו יהיה דילמא פי׳ יתום משוס גזירה שם בחידושי
 היא שהעשירי למשעי ואתי בעשירי או עשרת בתוך היתום יצא דילתא ונזירה יתום

 )יף דאתרלקתן תעשר הוי והי״א תשיעי הוא העשירי ובאת׳ חולין והי״א תעשר
 ינהג והוא העשירי שם לו קרא דלא אע״ג כלותר קדוש הוא מאיליו העשירי נ״ט(
 איסורא דה״ל בקדשים ועובד דגוזז לאו על ועובר בו ולעבוד לגוז חולין תנהג בי״א

 יכנים דילתא יתום תשוס גזירת כפשיש׳ לפ׳ אין אבל ־ לפרש כנ״ל דאורייתא
 כן ליתר דא״א • כמצוותו עישר שלא ונתצא הוא עישורי כר לאו ויתום לדיר יתום

 יתום שיכניס ע״י תעשר מצות לבשל תקלת לידי א׳ פעם יכא דילתא גזירה דתשוס
 ספק אין ועוד י טפי דגרע כ״ש הא לגמרי תעשר תצות ביטלו זה תפצי לדיר

 כריש בכרכות כתבתי וכה״ג ־ תעשר תצות דכישול ודאי תידי תוציא דיתוס תקלת
 תעשר תצות בישלו לא שם שגס הרי :שם בחידושי ע״כ ־ ראשונה במשנת פ״ק

 גיזה תקלת ומשום אחי מצד ועשת קום של תקלת חשש משום אלא שינוייא לתאי
 ס׳יג משום חצות קודם קרא דלא למאן ק״ש מצות לבשל אבל בה נגעו ועבודת
 ק״ש גבי ש( )דף כרכות כמס׳ דתתני׳ כסיפא וא״ת י נראה אין גופי' ק״ש דמצות

 מכאן הקורא שעות ג׳ עד אותר יהושע ר׳ החתת הצן עד וגותרה תנן שחרית של
 דהקולא לתא כסיפא לה תני אתאי והשתא כתורה הקורא כאדם הפסיד ואילולא

 להתיא הניחא • ערכית של ק״ש גבי ברישא לתו תני ולא הפסיד לא ואילך תכאן
 דאפי׳יוצר נרכנ׳וקת״ל הפסיד שלא הפסיד לא עוקכ׳כנמ׳תאי את׳תר לישנ׳דאר״ח

 הפסיד לא ותאי אור יוצר יאתר שלא וכלבד לאידךלישנ׳דקאמר אלא יאתר נתי אור
 ולא שחרית של ק״ש גכי סיפא עד לה נשר אתאי אברכותיה ולא קאי לחודה אק״ש

 תני טעתא דתהאי שפיר אתי תר״י ולפירוש :ערבית של ק״ש גבי ברישא לה תני
 תכאן הקורא דר״י שעות ג׳ בתר בין דת״ק החתה הנן בתר כין דלכ״ע כסיפא לה

אשתורה דבתר ערני׳גהי של ק״ש גני ברישא אנל • בידו והרשות הפסיד לא ואילך

גימל
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והעלו דבריו דחו והם קאתר ג׳ שעה תחלת דעד נתב שמחה
: מלן )■(}״לייזר?

 ואין הפסיד דחכתים חצות בתר מ״ח הפסיד לא ע״הדר״ג ובתר דר״א ראשונה
 הקורא דכ״ע אליבא ברישא ליה תיתני דלא כיון הלכך • חצות אחר לקרות רשאי
 כלל ליה תני לא מה״ט הפסיד דידהו בשיעורא לרבנן דהא הפסיד לא ואילך מכאן
 ואתאי ברישא לתיתני ה״ל חצות אחר לקרות רשאי לרבנן דאפילו דפי' לתאי אבל

 חצות קודס קרא דלא היכא דלרבנן כיון גופיה ה״ט דתשוס סיפאטי״ל עד לה שביק
 דתאי ־ הפסיד לא ואילך תכאן הקורא ליה תיתני לא חצות אחר לקרות מחויב
 ז ק״ש חובת ידי ויצא רווח מרווח אפי׳ הא בתורה כקורא ?יא ואינו הפסיד דלא איריא

 דכ״ע אליבא ליה מיתני דלא כיון ת״ת רווח לא ודאי הא ור׳ג דלר״א גב על ואף
: לר״י בין לת״ק בין עלתא לכולי שפיר אתי בסיפא אבל לה תני לא ברישא

 ותאי ס״ל כר״ג לעולם חכתיס הש״ס קאתר שהרי תר״י על תמת אני ועור
 סייג עשו חכמים תדתניא לת ומייתי ט' להרחיק כדי חצות עד דקאתרי

 ושתת ואכל זה סייג על שעבר הרי עצתך על ותתה קיתעא ואוכל ט׳ לדבריהם
 בפ״ק תנן הא ועוד לא ודאי הא ק״ש לקחת רשאי אינו ואילך מכאן אטו לו וישן

 אדם יכנס ולא שיתפלל עד לתנחה סתוך הספר לפני אדם ישב לא ט( )ד׳ דשבת
 ,לק״ש תפסיקיןתפסיקין אין התחילו ואם לדין ולא לאכול ולא לבורסקי לתרחץולא

 חכתי׳שאסרוכלהני דברי על דעבר דאע״ג ש״ת מפסיקין אין התחילו אם ותדתנן
 דאל״כ התפילה הפסיד לא חכתי׳ דברי על עבר אם ת״ת ,למנחת סתוך סייג משוס

 דאתה וכיחכתים להתפלל וא״י תפילתו הפסיק כבר הא דנקט תפסיקין אין מאי
 שאיה תי ל״ח( )ד׳ ל״ה בפרק דתנן תא וכן אהא• פליגי חכתיס דברי על ק־־ש גבי

 וש״מ וטטל סעודתו כלותרדתפסיק ע״ש נוטל ליטול לולב בידו היה ולא בדרך
 לאכול אסור דהא חכתיס של סייג על ועבר הואיל אתרינן לא לאטל דהתחיל אע״ג
 מדתנן עלה ורמי לתפילה לה תדמי ובגתרא ותפילה בק״ש כתו לולב נטילת קודם

 לא בסיפא תנן וה״נ ־ ליטול רשאי אין שוב אתרינן ולא תפסיקין אין התחילו אס
 לא סעודתו להפסיק תצוה דה״ק בגתרא ותפרש הערבים בין יטול שחרית נטל

 טטלו ת״מ באכילתו חכתים דברי על דעבר אע״ג וש״ת • הערבים בין יטול הפסיק
 • ק״ש דגבי כחכתיס דלא תני כל וכי ליטול וחייב רשאי הפסיק לא אס הערבים בין

 שאין כיון דרבנן שני בי״ט התם לה דתוקי לולב ונטילת תפילת דשאני לותר ודוחק
 דאוריית׳חששו דק״ש בסייג אבל בדעבד• דידהו חכתי׳בסייג החמירו לא התורה מן

 ־ ביותר לזרזו כדי בדעבד אפילו החמירו הילכך תקלה לידי יבא שלא יותר חכתים
 דאורייתא בק״ש דאפילו וש״ת התורה מן דהוי אע״ג לק״ש מפסיקין דתנן והא
 אלא קאי וחביריו לאכול דלא ארישא לאו לקרותו עדיין וחייב רשאי סייג על עבר אס

 התם כרמפרש קאי תורה בדברי עוסקים שתיו ואחברים היא נפשי׳ באפי מלתא
 בהדי ותפילת לק״ש תני ט' קימעא דאוכל סייג בהא שהרי ליתא דהא • בגמרא

 דס״ל לשמואל ועוד • בדעבד ל״ג שניתם ועל בהתיאסייג הן דשוין וש״ת הדדי
: מתפילה ק״ש ת״ש לתיתר איכא תאי דרבנן ק״ש כ׳( )דף שתתו תי כפהק

 חצות קודם קרא לא אס דלרבנן שכתבתי ראיות תני תכל ברור הדבר הילכך
 תכלל לתעלת שכתבתי פסחים בסוף התום׳ וכ״כ חצות לאחר קורא

 אפילו כוותיה הלכתא דאיפסקא וכיון חצות קודם לקרות א״צ לכתחילה אפי׳ דלר״ג
 הרא״ש וכדברי השחר עתוד שיעלה קודם עד מלקרות להמתין רשאי לכתחילה
 והב״י • בזת הרתב״ס דעת אחר שנמשכו רל״ה בא"חסיתן כאחרונים ז״לודלא

 דאיפסקא הא מפרשים שהן משמע וכתב הרמב״ם כדעת הסמ״ג שדעת כתב שם
 בתאי אבל הראשונה אשתורה עד דאתר תר״א לאפוקי הייט כר״ג הלכת בגמרא
 טותייתו הילכתא העבירה תן האדם את להרחיק כדי חצות עד רבנן דאתרי
 הלכה לתיתר לשתואל ה״ל דא״כ כלל נכון ואינו • ע״כ כרבים הלכת ורבים דיחיד

 • כרבים הלכת ורבים יחיד דהא פשיטא שתואל קמ״ל מאי דא״כ ועוד • כחכמים
 מבית בניו ובאו מעשה גבי בגמרא תדאתר לזה סעד הב״י שהביא מה וגם

 ויחיד עילווך פליגי רבנן ליה ה״ק דר״ג הא לתו שתיע לא השתא ועד המשתה
 להרחיק כדי חצות עד דאתר והאי ס״ל כוותך רבנן דלתא או • כרבים הלכה ורבים

 דקאתר והא אתם וחייבין ס״ל כוותי רבנן להם אתר • העבירה תן האדם את
 דלית סבורין תיו גופיה ר״ג של דבניו בהדיא דתשתע כו׳ להרחיק כדי חצות עד

 נינתו דחייבין אתר לא גופיה ור״ג • חכתים דפליגעל היכא כאבוהון הלכתא
 הלכת תלתודא פסיק דכי לתיתר לן אית הילכך עליה פליגי לא דחכתים תשוס ^א

 קושטא דר״ג כלום אינו זה וגס ע״כ• חכתיס גבי ולא פסק דוקא ר״א לגבי כר״ג
 חכתים דאי בניו ותדסברו דובשכבך• בדרשא ס״ל טותיה דרבנן קאתר דתילתא

 עליה דפליגי תחכתים בניו עדיפי דלא י ראית איט ל״הכוותיה עלית פליגי
 דל״ל כר״ג קי״ל ק״ש דלענין ברור הדבר הילכך • כר״ג הלכת שמואל פסק ואפ״ה

:נ״ל כן בידו הרשות לע״ה סמוך עד לקרות שלא רצה ואם סייג לההוא

ה סימן
 דשחרית ואק״ש החמת הנץ עד וגומרה תנן ט׳( )דף דברכות בפ״ק • עאלה

 שעות בג׳ לעתוד תלכי׳ דרך שכן שעות ג׳ עד אותר יהושע ר׳ קאי
 ק״ש זמן והוי בכלל עד הוי שעות שלש דעד הא אי כר״י• בגמרא הלכתא ואיפסקא

 שעה סוף עד אלא ותנה ואין בכלל עד ולא עד דילתא או שלישית־ בשעה עדיין
: זתנת עבר ואילך ותכאן שנית

 שרביט מיימוט בהגהות שכתוב נ״ח סימן בא״ח כתב הב״י • תשובה

 הסכים וכן התוספות פירש וכן בירושלמי מוכח וכן קאמר שלישית שעה סוף דעד
 לדקדק נ״ל ולכאורה • ע״כ ז״ל הרחב״ס כתב וכן הסת״ג העלה וכן ע״כ הר״ס

 דאע״ג ת״ק דתנא החמה הנן דעד דומיא בכלל עד ולא עד הוי שעות שלש דעד
 כדאמרי׳ החמה הנץ ובתר החמה ר\ן ושעת החמה הנץ קודם !מניס שלשת דאיכא
 דקאמר החמה הנץ עד מ״מ • ת״ב( )דף ובסנהדרין י״ב( )דף דפסחיס בפ״ק
 כדתוכח כלל החמה הנץ בתוך נמשך לת״ק ק״ש זמן ואין בכלל עד ולא עד הוי ת״ק

 עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכול אס לטבול ירד כ״ב( )דף שמתו מי בפרק
 ובגמרא ויקרא במים יתכסה לאו ואס ויקרא ויתכסה יעלה החמת הנץ תהא שלא
 תימארבי אפילו ודחי החמה הנץ עד דאתר כר״א סתמא תנן לימא כ״ה( )דף

 החמת הנץ עם אותת גותרין תיו ותיקין יוחנן דא״ר כוותיקין ודילתא יהושע
 הכי ואפילו כר״א דתתני' דס״ד לתאי דתא הנץ בתוך ק״ש זמן אין לת״ק אלמא

 שלא החתתדדוקאעד הנץ תתא שלא עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכול אס תנן
 לר״י ניתא ה״נ וא״כ זמנה־ עבר הנץ בתוך אפילו הנץ תזמן אבל החמה הנץ תהא

 שמע את קורין מאימתי תנן קתייתא ובמתני׳ בכלל• עד ולא דעד דידיה בשיעורי
 הראשונה האשמורה סוף עד בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניס תשעה בערבית

 השחר עתוד דאין השחר־ואע״ג עמוד שיעלה עד א׳ ור״ג חצות עד וחכ״א ר״א דברי
 לקרות אתם חייבין השחר עתוד עלה לא בתתני׳אם התם לבניו אר״ג שהרי בכלל
 משוס כרשב״י ודלא השחר עתוד תשעלה זתןק״ש אין תןהתפרשיסדלר״ג הרבה וכ״ד
 משס הנץהחתה־אין עד זתנה הוי דערבית דק״ש בברייתא בגתרא התם דאתר ר״ע

 בגמרא דתצינו החתה בנץ ששייך כתו בכלל ועד עד לותר שייך אין דשם ־ ראית
 קודם !תניס שגי אלא דליכא השחר בעתוד משא״כ • וכת״ש זתניס שלשת דאיכא
 אלא דליכא דחכתיס בחצות וה״ה תשחר עתוד שיעלה ואחר השחר עתוד שיעלה

 האשמורת סוף עד לפרש דהוצרך תדר״א גס • חצות ולאחר חצות קודם ותנים שני
 מתא אבל ־ כלום לדקדק אין י בסתם ראשונה האשתורה עד נקט ולא הראשונה

 דר״י לעד ה״ה בכלל עד ולא עד הוי דידית דעד דכתו לתידק איכא דר״י דת״ק
 תפלת בר״ס שהרי ראיה זה דאין לי נראה ת״ת : בכלל עד ולא עד הוי דדיה
 המנחת פלג עד אותר יהודה רבי הערב עד המנחה תפלת תנן כ״ו( )דף השחר
 ולת״ק • בכלל ועד עד והוי קאתר ראשונה פלג דלר״י כ״ז( )דף בגתרא ומסיק
 ־ בלילה תנחת תפלת זתן דאין בכלל עד ולא עד הוי ע״כ הערב עד דאתר דדיה

 ועד עד הוי לר״י בכלל עד ולא עד הוי יהושע דרבי דלת״ק דאע״ג י״ל ה״נ כן ואם
 לתימר ואיכא כותיקין לתתני׳ ותוקי בתסקנא הש״ס התם דחי שהרי ועוד בכלל•

 לאבל לדידי׳ שחרית של הויזתןק״ש עדיין בכללובתנןגופא דלת״קהוינתיעדועד
 שהרי בכלל עד ולא עד הוי ר״י דקאתר ג׳שעות דעד לכאורה ראיה להביא עוד נ״ל

 לעמוד תלכים של דרכן והרי שעות בג׳ לעתוד תלכים שכןדרך לדבריו טעם נותן
 בפ״ק אתרינן שהרי דקרא ובקומך בכלל הוי לא שלישית שעה וא״כ שלישית בשעה

 קתייתא שעי בתלת דתוספי צולתא אינש ליצלי לא יוסף רב אתר ד׳( )דף דעכו״ם
 תעיינין דילתא דינא דתפקיד כיון דילתא ביחיד שתא דריש קתא ביותא דותא

 תנא למעלת התם תפרש דינא דתיפקד וטעתא ־ תידתי ליה ודחפו בעובדיה
 • הקב״ה כועס מיד לחתה ותשתחוין כתריהן מניחין שהמלכים בשעת משתי׳דר״ת

 שהחמה בשעה בסתוך כדאתרי׳ בשלישית פירוש קתייתא שעי בתלת התום׳ וכתבו
 בג׳שעות לעתור תלכיס של ודרכם כתריהן את תניחין ותערב תזרח שתלכי זורחת

 ותו ממטותיהן תלכים קתו כבר שלישית שעה ע״כ-אלתא דברטת פ׳ק כדאתרי׳
 שגרסינן שאע״פ ראייה זה שאין נראה ת״ת • ובקותך שעה באותה ביה קרינן לא

 לתימר ואיכא סתתא כתריהן תניחים שהתלכיס בשעה דר״ת תשתיה תנא הכי
 חיישי׳ ותש״ה הקב״ה כועס זה וע״י לחתה ותשתחוין כן עושין שלישית דבשעה
 בפ״ק מ״ת י דתוספי׳ צלותא ביחיד ליצלי ולא שעת באותה דינא תיפקד דלתא

 מזרח תלכי וכל זורחת שהחתה בשעה דר״ת תשתיה תנא גרסינן ׳(1 דברטת)ד׳
 שעת הרי ־ הקב״ה כועס תיד לחתה ותשתחויס תראשיהן כתריהן מלחים ותערב
 לחמה תשתחויס ותערב תזרח תלכי שעה באותה זורחת שהחתה בשעה הוי הכעס

 והמלכים זורחת שהחמה בשעה דר״ת תשתיה תנא גרסינן ק״ה( )ד׳ חלק ובס׳
 נ*ה ג״כ הרי הקב״ה כועס תיד לחתה ותשתחווים ראשיהם על כתריהן מניחים
 תשתמוים תלכי׳ שעה שבאותה תפני כעס שעת הוי זורחת שהחמה דבשעת גרסינן
 מזרח תלכי כל גרסינן דשם אלא דברכות קתא בפרק כדגרסינן לחתה

 מניחים מלכים סתתא גרסינן ובברכות (*) לחתה תשתחוים ומערב
 הוי החמה הנץ שהוא החמה זריחת שעת והרי לחתה ומשתחוין ראשם על כתריהן
 ביום פרסאות עשרה בינוני אדם תהלך חשבון לפי היום על שעה וחומש בשעת

 בפסחי׳ התסקנא לפי היום מן עשירי חלק שהוא מילין ד׳ הנ״ח עד השחר ותעמוד
 על השחר דתעתוד התם ורבא דעולא ס״ד דהוה דלתאי ואפי׳ ־ צג( )ד׳ פ״ט

 משתחוין שהם הרי וחצי לזתןשעה אלא עולה אין מילין ה׳ מהלך כשיעור הוי הנ״ח
 ליצלי לא קאמר אתאי לר״י תיקשי וא״כ ,כועס שהקב״ה זתן ווה שניה בשע׳ לחתה
 משום ביחיד שתא דריש קתא ביותא דיומא קתייתא שעי בתלת דתוספי צלותא אינש

 בשעה לחתה משתחוי׳ הם •והרי לחתה תשתחוין שהתלכי׳ בשעה טעם שהקב״ה
 שעת של טיבה ותה ליצלי דלא הל״ל השעה ובאות׳ החמה זריחת שעת שהוא *שני

 דיומא: שני׳ בשעה ועבר חלף הכעס זמן הרי ליצלי• דלא דאר״י התו' לפי' שלישית
 שהחמה בשעת בסמוך כדאמרינן והעתיקו שלישית בשעה שפי׳ התו׳ על ומהת״ת׳

זורחת



דיני אריה עאגת
 בשעה הוא החמה זריחת והח כתריהן את תניחין ותערב תזרח שתלכי זורחת

 שיהא כ״כ שתשתחוי׳ שעה עד החתה תזריחת תשתהי שלא תשתע דוודאי שני׳
 תשום שעות ג׳ עד לר״י ק״ש דזתן ואע״ג ־ שלישית שעה עד שלהם השתחוי׳ נתשך

 תשתחוין שאין תלכיס כל שאר זהו היום על שעות בשלש לעתוד תלכיס דרך שכן
 כדי החתה זריחת עם לעמוד תקדיתין לחתה התשתחויס המלכים אבל לחתה

 שהחמה בשעה הנכונה דהגירס׳ ונרא׳ • הארץ על השמש בצאת לה להשתחות
 ותערב תזרח תלכי כל גרסי׳ ולא בראשיהם כתריהן תניחין ותלכים זורחת
 הקב״ה לפני דוד אתר אתרינן )ד״ד( דברכות וברפ״ק האדתה תלכי כל שהם

 לילה חצות ואני שעות ג' עד ישינים ותערב תזרח תלכי שכל אני חסיד לא רבש״ע

 בשעת עותדין ואין שעות ג׳ עד ישיניס ותערב תזרח תלכי אלתא לך להודות אקום
 דחקו תת תפני יודע איני אבל • בלבד לחתה התשתחוי׳ אלא החמה זריחת
 דר׳ לפרש יש הרי שפיר׳ ותעעתא שלישית בשעה דווקא יוסף דר׳ הא לפרש התו׳
 העולם את דן דהקב״ה תשוס ליצלי דלא קאתר דיותא קתייתא שעי תלת בכל יוסף

 שלש אתרת והא התם פריך דקא והיינו התם כדאתרינן ביום ראשוט׳ שעות בשלש
 לא לעולם איתא ואיבעית • איפוך ותשני בתורה ועוסק יושב הקב״ה ראשוטת

 לפנים עושת תקב״ת אין תתכור ואל קנה אתת דכתי׳ אתת בה דכתיב תורה תיפוך
 אלתא הדין תשורת לפנים עושה הקב״ה אתת בי׳ כתיב דלא דין ־ הדין תשורת

 ולא דאתרן תטעתא היינו וע״כ ליצלי דלא קאמר היום של ראשוטת שעות ג׳ כל
 שעי בתלת בעט״ם שם שפירש הכי ליישב יש רש״י דברי גם ־ התו׳ שפירשו כמו

 ודן יוע שניי׳ התם כדאתח׳ קאתר הדין תחתת חרון היינו חרון בשעת קתייתא
 ויושב הדין מכסא עותד כלייה העולם שנתחייב שרואה כיון טלו העולם כל את
 תחלה נכנס תלך וציבור תלך דר״ה ובפ״ק ברה״ס התם ואתרי׳ • רחתי׳ כסא על

 -י חרון שעת הוי דין דשעת אלתא אף חרון דליפוש תקתי טעתא ותפרש לח
 בר״ה תוסף ביחיד יתפלל לא )תקצ״א( סי' בא״ח בש״ע שכתב הב״י כיון ויפה
 ודע • ביחיד להתפלל אין ראשוט׳ שעות ג׳ כל אלתא היום שעות ג׳ אחר עד

 ודווקא כו׳ עולתו דן הקב״ה האלו שעות שבג׳ לפי הטעם שם כתב ט״ז שבם׳
 או שזתנה יוצר תפלת משא״כ ההוא בזמן אותת להתפלל תחויב שאין כיון תוסף

 לא נתי דצפרא דיחיד תכי אי בהדיא דאתרינן בגת' עיין ולא • ע״כ לדחות אין
 :יותר בזת לתאריך ואין תידחי קא לא תצלו דקא ציבורא דאיכא כיון משום ותקני

דתנןבפ״ק שלישי׳תתא שעה כל נתי הוי ק״ש ראי׳ברור׳דזמן להביא לי יש אבל
 שנאת׳בשכבך יעתוד ובבוקר ויקרא יטה אדם כל בערב א נש׳ )ד׳י( דנרכו׳

 נאתר לתה א״כ בדרך ובלכתך שנאתר כדרכו קורא אדם כל או׳ וב״ה ונקותך
 בגת׳ ואתרי׳ • עותדין אדם שבני ובשע׳ שוכבין אדם שבני בשעה ובקומך בשכבך
 כב״ה אתרי לא ת״ט ב״ש אלא דב״ש וטעתא טעתייהו תפרשי קא ב״ה בשלת׳
 שכיבת בשעת ובקומך בשכבך מאי ובערב בבקר קרא ניתא א״כ ב״ש לך אמרי

 ניתא א״כ ב״ש קאתר מאי להקשות לי ויש ־ ממש קימה קימת ובשעת ממש שניבה
 הלילה כל זה בכלל דהוי בערב קרא ניתא דקאתר הא בשלת׳ ובערב בבקר קרא
 כרשב״י ס״ל ולא ברפ״ק דתתניתין כר״ג ע״ה עד הוי לילה של ק״ש דולק דס״ל א״ש

 תשו׳ החמה הנץ עד הוי ערבי׳ של ק״ש ותן בברייתא דאתר משתי׳דר״ע
 לזתן דמקדתי דר״ס תנאי כהני ס״ל לא וגס ־ שעתא האי עד דגני אינשי דאיכא

 שעתא מהאי הוי שכיבה דזתן ׳ל דס תשוס יתתא הוי לצ״הדאכתי לילה של ק״ש
 מצ״ה הוי לילה של ק״ש דזתן דסברי בברייתא יהושע וכר׳ תתני׳ כסתם ס״ל אלא
 הוי בערב קרא ניתא ואי לילה כולה הוי סופה ועד זמןק״ש תתחלת וא״כ לילה דהוי
 ולא בבקר קרא דניתא קאתר האיך אבל י סוף ועד מתחלה ק״ש זתן כל זה בכלל
 ג׳ עד ולר״י החמה הנן עד אלא איט לר״א שחרית של ק״ש זתן הא ־ ובקומך ניתא
 • שעות ג׳ אחר אפילו תיקרי דבוקר בבקר קרא לכתוב א״א א״כ ־ יותר ולא שעות
 שעו׳ותשתע ארבע עד אתר ר״י חצו׳ עד השחר תפלת תנן דברנות ברפ״׳ד שהרי

 תמיד כנגד השחר תפלת תקנו תתידין כנגד דתפלת משום פליגי דבהא בגת׳ שם
 תיקרי בוקר ולת״ה בבקר תעשה אחד הכבש את כתיב שחר של ובתמיד שחר של
 ואכתי בוקר בכלל רביעי׳ ושעה שעות ד׳ עד אלא מרך תיהו־י לא ולר״י חצית עד
 ק״ש גבי רחמנא כתב אי וא״כ ־ בגת׳ התם כדאתרי׳ לר״י ותפלה תמיד ימן היי
 בוקר קרוי דעדיין לר״י ק״ש זמן אכתי הוי רביעי' דבשעה ה״א בטקר שחרית של

 עד דזתנה ה״א ק״ש גבי בוקר רחמנא כתב אי חצות עד בורך דתיקח לת״ק וכ״ש
 קימה בזמן אלא שחרית של ק״ש זמן דאין ללמדנו בקומך רחמנא כתב להכי חצות
 קרא דניתא ב״ש דייקו דהכי צ״ל וע״כ • ליה כדאית יהושע ולר׳ לי׳ כדאית לר״א
 בבקר דכתיב בקרא פעמים כתת דתצינו זיתנא תרי בברך ובברך בערב
 בשום בקרא תציט לא ובקומך לישנאדבשכבך האי אבל ביחד ויתגא תרי בברך

 של זמנה להקדים תשמע הוי בבקר בבקר רחמנא כתב דאי וכיון ־ תזה חץ דוכתא
 לתיכתב קרא שינה ולמת קימת בזמן אלא ק״ש זמן דאין תשמע הוי ותתילא בורך

 ובשעת שכיב׳שכיב׳תתש בשעת ש״ת דוכת׳זיא בשום לישנא להאי תציט ובקותךדלא
 בברך קרא דניתא ב״ש תדדייקי וע״כ ־ ב״ש של דיוקא הוא זה תתש קיתה קימת
 דכר׳ ש״ת קימת בזמן אלא שחרית של ק״ש ותן דאין תיני׳ נתי תשתע והוי בבקר
 וכלשעהג׳אכתי בכלל וע״כלר״יהויעדועד שעות ג׳ עד דזתנה ס״ל יהושע

 תאן בגמר׳ שם דאתרינן היטיב באר הדבר אפרש :ועתה עדיין ק״ש שיזמן
 או שעות בד' תר או אתה שעות בד׳ ונמס השמש וחם דתנן להא תנא

אני תה הא אמור שעות שש הרי היום כחום אותר כשהוא שעות בשש אלא איט

נצ:1 )■(צ׳ל

* ו ה ממן ק׳ש
 שעות ד' עד ר״י אי רבנן ולא ר״י לא תני ופ־יך שעות בד' ונמס השמש וחם תקיים

 בברך קרא אתר רבנן אב״א ותשני הוא צפרא נמי חצות עד רבנן אי הוא צפרא נתי
 אחת־וטעתא שעת לו לתקדים יתירא בוקר האי ר״י ואב״א בקרים לשני חלקתו בבק׳
 כדכתיב בבקר הוי לקיטת דזתן משוס רבנן ולא יתידת ר׳ לא תני לי׳ קשי׳ דקא

 שעות בארבע הוי השמש וחם וע״כ ונמס השמש וחם בבקר בבקר אותו וילקטו
 שעת היא איזה ונמס השמש וחס קרא אמר נ״י אר״א תשמע תאי התם כדאתרינן

 קרא ניתא א״כ דקאתרי לב״ש וע״כ • שעות בארבע אותר שי צונן וצל חס שהשתש
 דאתר ס״ל יהושע כר' וכדפרישת זיתנא תרי בבקר בבקר דניתא ע״כ והיינו בבקר

 צריך בע״כ קימת זמן שי לחוד החמת שץ דע־ ס״ל כר״א דאי • שעות ג׳ עד
 לא אכתי זימנא תרי בבקר בבקר קרא כתב הוי אי דאפילו ובקומך לתיכתב קרא
 לש משמע בבקר נבקר דאפי׳אי הנץהחמה עד א *5 אינו ק״ש תיני׳דזתן שמעת הוי

 דשי החמה מהנץ יותר אכתי הוי יהודא דר' חכתיס כדדרשי בקרים לשני חלקש
 הש״ם ולמסקנת היום תן וחצי בשעת החתה מץ שעת שי ועולא לרבא שני׳ בשעת

 דאתר ס״ל יהושע כר' בע״כ אלא ־ וכמש״ל היום תן וחותש בשעת החמת הנץ שי
 ועד עד הוי ר״י דקאתר שעות ג׳ דעד ואא״ב י שעות ג׳ עד הוי שחר של ק״ש זמן

 תרי בברך בבקר קרא דניתא א״ש א״כ ק״ש זמן עדיין שי שלישית שעת וכל בכלל
 שני בוקר ולר״י שעות שלש דה״ל בקרים לשני חלקש תשמע שי ולת״ק זיתנא

 עד תשמע ושי המן לקיטת דגבי בבקר בבק־ גבי כדאת׳ אחת שעת לו להקדים
 ואין בכלל עד ולא עד היינו ר״י דקאתר שעות ג' דעד א״א אלא י שעות ג' סוף
 למיכתב קרא תצי לא א״כ יותר ולא שני׳ שעת סוף עד אלא נמשך שחר של ק״ש זמן

 שעת סוף תעד פחות לא עכ״פ בברך בברך משמע לכ״ע דהא זיתנא תרי בבקר
 למיתר ליכא ותא י שלישית שעה התחלת קודם כבר כלת ק״ש זמן סוף ואלו שלישית

 דכתיב היכי וכל היום תן ראשונות שעות ארבע כל קחי דבבקר ס״ל כר״י דב״ש
 לבוקר חולק דאתה וכיון בקרים לשני דחלקש כת״ק דרשי זימנא תרי בברך בבקר

 שעות ג׳ וער יששע כר' וס״ל היום על שעות ב׳ ה״ל בקרים לב׳ שעות דד׳
 הש״ש שני לתת דא״כ ק לותר דא״א • בכלל עד ולא עד ליה הוי ר״י דקאמר
 שעת לו להקדים יתירא בוקר האי מן דגבי בבקר דבבקר לומר ישדא דר׳ אליבא

 זמן היה ולא בקרים לשני חלקש בבקר דבבלך דת״ק אליבא כמו ליתאנמי א׳
 כן לומר א״א ע״כ אלא • יותר ולא יום ראשוטתשל שעות ב' אלא התן לקיטת
 ונתס תשמש דוחס היום על שעות ג' כל המן לקיטת חתן לתש״ם משמע דבע״כ

 בבקר דבבקר הלקיטה אחר תכף שי צונן והצל חם שהשתש רביעי' בשעה דהוי
 כתיב דתא שא בוקר לאו דארבע דמשמע הא תני דקאתר אהא התם וכדפירש״י

 ונמס השמש וחם ותדתוקי הנותר ונמס השמש וחם בבקר בבקר אותו וילקטו
 לקיטת זמן וע״כ ־ ע״כ מיקרי בוקר ולאו היא לקיטת זמן דלאו תכלל שעות בארבע

 גבי כתוב ואפי׳אישי ־ בברך בבקר בכלל הוי שלישית שעת וגס שעות ג׳ כל הי׳
 אלא בקרי׳ לשני חלקש יהודה לר׳ לות' א״א ע״כ בבקר בברך זימנא תרי ק״ש
 שחרית של ק״ש דזתן וש״ת י דאתי הוא אחת שעה לו לתקדים יתירא בוקר האי
 דאתר דר״י אהא התשנה בפי׳ להדיא הרמב״ס פירש וכן :לר״י שעות ג׳ כל הוי
 ובקותך הכתוב שאתר שתה סובר שהוא לפי שעות ג' עד ר״י ולדעת שעות ג׳ עד

 שעברו עד תתטתו יקום שלא מי ויש תתטתן עותדין אדם בני כל שיהא בעת
 שלישית שעת סוף עד לקרותה תותר וע״כ תלכיס בני והן היום תן שעות שלש
 שי תשמרות ארבע )ד״ג( דברכות ברפ״ק דתני הא לך תקשה ולא י ע״כ

 חצות אותר אחד כשב דרבי ת״ט ואמרי' שלש אותר נתן רבי רבי דברי הלילה
 משמורת ארבע כיצד הא אשמורת עיני קדמו אומר א׳ וכתוב לך לשדות אקום לילה
 תלכיט דרך שכן שעות ג' עד אתר ר״י דתנן כר״י ס״ל נתן ור' הלילה שי

 ור׳ רש״י ופי׳ תשתרות שתי לש דיתתאשי ותרתי דלילא שית שעות בג' לעמוד
 קאתר תלכיס לשאר קדמו דוד דקאתר אשמורת עיני קדמו האי לך אתר נתן

 קימת זתן אלתא • ע״כ שלישית שעה בתחלת היום על שעות כשלש לעמוד שדרכן
 תשתחוים שאין מלכים קימת זמן דלעולס די״ל ־ שלישית שעת בתחלת הוי מלכים
 דבקותך ק״ש זמן הוי שעתא ההיא ועד שלישית שעה סוף עד אלא הוי לא לחתה
 ־ תלכים לשאר אחת ושעה אשתורת עיני קדתו דוד קאתר דלא והא ביה קרינן
 להלן וכת״ש וחסידתו בתדותיו עצתו את תשבח היה המלך דוד שהרי טעתא היינו

 חסיל לא רבש״ע הקב״ה לפני דוד אתר כך התם ודרשינן אני חסיד כי נפשי שתרה
 לשדות אקוס לילה חצות ואני שעות שלש עד ישיניס ותערב תזרח תלכי שכל אני
 תלכי שעות שלש סוף עד לישן עט״ם תלכי של שדרכן ע״פ אף ובוודאי י לך

 יעתדו ואם ק״ש לקחת תחויבין התת גס שהרי לכן קודם לקום תחויבין ישראל
 בתחלת לעתוד תשיבין וע״כ ק״ש זתן עליהם יעבור עותדין א״ה שתלכי בזתן
 אין שאח״כ שלישית שעת כלות קודם ק״ש ויקרו א״ע שיכינו כדי שלישית שעת

 ולאותתדת שלישית שעת בתחילת לעתוד ישראל תלכי על גתור חיוב וזה ק״ש זתן
 ותאן בעונתה לרךותק״ש עליישכדי דאוחיתארתי אלאחיובא הוא חסידות

 נגע חסידת תדות תשוס לאו הכי דעביד תאן הלכך תיקרי רשע הכי עביד דלא
 חכתים דברי תקיים שאינו יכול (*) כ( )דף דיבתות בפ״ב וכדאמרינן בו

 דנירה בפ״ק אתח׳ וכה״ג ־ בתמי׳ תיקרי לא נתי רשע תיקרי דלא שא קדוש
 תיקח דלא שא צנועה חכמים דברי תקיים ושאינו צנועות של עדן גבי יב( )דף
 תורת דברי תקיים שאינו כה״ג לתיתר דאיכא כ״ש י בתתי׳ תקרי לא נתי רשע הא

היה שלא יום של שלישית שעה הלכך : תיקח לא רשע הא מיקרי דלא שא חסיד

מד



 שומרי ישראל מלכי על היא דאורייתא דחיובא חסידות של בגדר נכנס אינו ישן דוד
 דיתתא ותרתי דלילה בשית אלא לדוד וחסידות שבח ואין מצותיה ומקיימי תורה

 ־ בהן בתורה ועוסק קם היה והוא שעה אותה עד לישן רשחין ישראל תלכי ששאר
 ס״ל תאי להקשות ויש י יהושע כר' ס״ל ור״נ דקאתר כוותיה דייקא דגת׳ ולישנא

 דאתר ור״י החמה הנץ עד ק״ש זמן דאתר ר״א נחלקו לא ע״כ דהרי דקאתר כר״י
 ועד עלתא כולי קימת בתר אלא אזלינן דלא ס״ל דר״א אלא שעות ג׳ עד ק״ש זתן
 אע״ג ממעותיהן קתו כ״ע דכבר כיון הנן בתר אבל קימה זמן תיקרי החמה הנן

 דעד ס״ל ור״י אזלינן־ כ״ע קיתת דאחר תיקרי ק״ש זתן לאו קתו לא עדיין דתלכים
 לדידהו קיתה ותן דהוי וכיון שעות בג׳ לעתוד מלכים דרך שכן הוי קימה זמן ג״ש

 בג׳ הוי תלכיס קיתת דזתן דר״י עליה ר״א נחלק לא בהא אבל ־ ובקותך ביה קרינן
 כ״ע הא דאתר כר״י ס״ל תאי וא״כ ־ דנחויאנן בתציאות לחלוק א״א דהא שעות
 ג׳ דאתר דר״נ א"ש רפירשתי ולתאי : שעות בג׳ הוי קיתתתלכים בזהדזתן מודו

 תשתרות שתי שהן שעות שתנה קס שהיה א״ע דוד קתשבח ע״כ הלילה הוי משמורת
 החתהכר״א הנן ק"שעד זתן לתיקסואי התורה עלי׳חיובאתן דרתי׳ זמן קודם

 ואכתי שני׳ בשעה שהוא החתה הנן קודם לתיקס ישראל תלכי על חיובא רתי כ*א
 תחשוב אי אפי' שעות ח׳ הוי תשתורת ב' ותשך הלילה הוי תשתרות ג׳ אי היקשי

 ק״ש תשוס בע״כ לתיקס חיובא שרתי החתה הנן קודם עד ודיתתא דלילה שית
 חסידות תידות של לשבחא א״א וע״כ ־ תשתורת ב׳ חשבון של שעות לח׳ עולת אינו

 ?יא הלילה הוי תשתורת דג׳ ליה דאית נתן לר׳ תשתורת לב׳ עולה שיהיה דוד של
 תדקאתר ותוכרח נכון נ״ל ווה י ג״ש עד נתשך ק״ש דזתן יהושע כר׳ ס״ל א׳כ

גופא ר״א שהרי זה על להקשות שיש אלא : יהושע כר׳ ס״ל נתן דרבי הגת׳
 תשתורת שג׳ דברכות ברפ״ק התם ס״ל החתה הנן עד הוי ק״ש ותן ליה דאית

 לה תוקי האיך אשתורת עיני וקדתו לילה דחצות דקרא תתיא האי א״כ הלילה מי
 ופלגא תשתורת התם דתשני אשי כרב לה ותוקי דדחיק דלדידיה לומר וצריך

 דס״ל לשנוי דגתר׳ דסתתא ליה ניחא נתן דר' דאליבא אלא להו קרי תשתורת נתי
 דאתרוגותר׳ כר״א שחרית של ק״ש דזתן דס"ל ליה שתעינן דלא דכיון יהושע כר׳
 דרבי דוחקא תאי דאל״כ עפי ניחא שפירשתי תה לפי ואדרבה • החתה הנן עד
 כאלו ריהטא לפום נראה דלפ״ז לתו קרי תשתורת נתי ופלגא דתשתורת לשנוי אשי
 חס והוי בו שאין בתה א״ע כתשבח דנראת דידיה בשבחא לעעות מקום נתן

 כרבי דס״ל בתחילת הגתרא כדתתרן ניחא יותר הרי שקרים דובר בכלל ושלום
 אלא לשנוי א״א הלילה הוי משמורת ג׳ ליה דאית דלר״א כיון ע״כ אלא ׳ יהושע
 ל״ל שנויי דתרתי נתן• דר׳ אליבי' סגינתי דבהאישנויא אשי ר׳ קאתר אשי כדרב

 קדמו דוד דקאתר אשתורת עיני קדתו כאן שפירש רש״י כוונת הוא שזת נתי ואפשר
 דשאר שלישית שעה בתחלת ביום שעות בשלש לעמוד שדרכן קאתר מלכים לשאר

: וכדפרישית ישראל תלכי היינו דקאתר תלכיס

 שעת בתחלת לעתוד דרכן תלכים דבני )נח( בסי׳ בא״ח חדש לפרי יתירא1
 ג׳ עד יהושע לר׳ ק״ש דזתן הנזכר רש״י בדברי תשתע ושכן שלישית

 תשתע ובקותך יחיד בלשון נקט דתדקרא דה״ט ויראה וכתב בכלל ועד שעות
 שעת בתחילת לתיקם דאורחייהו וכיון בקיתם שיקראו תלכים בבני ג״כ דתיירי
 התום׳ שכתבו תת ומעין ק״ש ויקרא עצתו שיכון בכדי אחת שעת צריך שלישית

 היכי דכי ניחא ובתכי וכו׳ אפל בבית דגני לתאן ה( )דף קתא בפרק ז״ל
 דגני אינשי דאיכא תשים החתה הנן קודם לילה של בק״ש דיוצא ריב״ל דקאתר

 לא וחיתו דגנו• תלכיס בני דאיכא כיון שעות ג׳ עד בשכבך ניקי־ו א״כ שעתא בהאי
 דגנו אינשי דהנתו תידי ול״ק ניחא דכתיבנא ובתאי החמה: הנן קודם אלא קאתר
 הוי תלכיס בני אבל • בשכבך שפיר קרינן ולהכי עולם תיעוט הוי החתה הנן קודם

 :ע״כ תק״ש יפטרם שהכתוב בדין אינו בובקותך אבל תשיבו ולא דתיעוטא מיעוטא
 תשום וט־עתא החתה הנן עד ק״ש זמן דאתר לר״א דא״כ כלל נכונים דבריו ואין

 תהנץ תאוחר שלהם שזמןקיתה תתלכיס לבד אדם בני דרוב קיתה זתן אחר דאזל
 איתת א״כ החמה הנן עד נתשך אדם כל קיתת דזתן כיון לך תיקשי א״כ ־ החתה
 והיה ק״ש זמן עבר כבר וכשעותדין • החתה הנן עד היא עתידה ששעת ק״ש יקראו
 תשעת ולגותרת ק״ש לקרות שיכולין בכדי החתה תהנן יותר זתן להם להרחיב לר״א
 תהנן אחת שעת ק״ש לקרות ראוי היה ולדידיה :החתה הנן עד נתשך שהוא קיתה

 לו היה ה״נ שלהם קיתת תזתן א׳ שעה לתלכיס הי־ווחה שנותנין כתו ולהלן החתה
 דזתן אע״ג צ״ל ע״כ אלא : ק״ש לזתן אדם כל קיתת זתן אחר אחת שעת ליתן לר״ח

 הנן קודם לעתוד תחוייבין בק״ש שחייבין אנשים ת״ת תחתה הנן עד נתשך עתידה
 והאדזתןקיתה •־ זמנה שיעבור קודם שתע את לקרות שיכולין שיעור החמה'נכדי

 וטף ועבדים נשים כגון בק״ש חייבין שאין עתא לשאר היינו החתה הנן עד נתשך
 תחילת עד הוו המלכים קימת דזמן אס״ד לתלכיס ה״ת וא״כ נכרים וכן שפטורין

 ותלכי ־ תזה יותר ק״ש ותן להרחיב א״א אדם לשום קיתה זמן הוי לא ותו ג׳ שעה
 שיכולים בכדי היום על שעות ב׳ כלות קודם לעתוד תחויבין בק״ש שחייבין ישראל
 יבין והתבין גתגותיס כמה בדבריו יש ועוד המלכים קימת זתן קודם ק״ש לקרות
 דזמן נכוחה ראית לגו יש גופא שמעתתא דתהאי ונ״ל :להאריך לי ואין מעצתו

 שעות ג׳ ולא שעות ג׳ דעד דאס״ד יהושע לר׳ בכלל ועד שעות ג׳ עד הוי ק״ש
 להכין שיכולים בכדי שניה שעה כלות קודם לעתוד ישראל תלכי חייבי! א״כ בכלל
 תשבח דקא שבוחי אכתי א״כ שלישית שעה כניסת קודם שתע את ולקרות א״ע
 משכחת היני לעמוד ישראל דתלכי חיוב זמן נץדם אשמורת עיני קדמו נפשית קד

ו ד, סימן ק■^ דיני אריה *גזאגת
 שעות ג׳ לעד ע״כ אלא • שעתא תרתי ליכא ודימתא דלילה שית אלא ליכא הא לה
 עד אלא לעמוד ישראל למלכי חיוב אין ק״ש תשוס נמצא בכלל ועד עד יהושע דר'

 שהוא ישראל מלכי שאר ממידת לחיוב אשמורות עיניו קדמו שפיר א״כ שלישית שעה
 בכדי ק״ש לקרות כלי לעמוד מחוייבין שלישית ובשעה דיממא ותרתי דלילה שית

: היום על שלישית שעה כלות קודס שהוא זמנה בתוך לגמרה שיוכלו

 היום על שעות שלש כלות סוף עד נמשך שחרית של ק״ש דזתן היטיב בררנו הרי
 אחך ביום בין החורף ימות של קצר ביום בין היום תן רביעי חלק שהוא

 של ק״ש ותן הוי דיומא ורביע שעות לי״ב היום חשבי׳ ולעולם תקין יתות של
 במשנת הנזכרות השעות כל כי ודע התשנה בפירוש שם הרתב״ם וכת״ש שחרית

 שלש עד שחתר ותה בלילה שעות וי״ב ביום שעות י״ב תתס שיש )״( השעות הם
 יום או תמוז ש תקים יום היום שתית אחד היום רביע כלות עד אתר כאלו שעות

 אם ק״ש תלקרות ארוכות שתיתיס בקין התאחריס וציבור ־ ע״כ טבת תקופת
:לי נראה כן ק״ש חובת ידי ויוצאין דתי שפיר היום תן רביע עדיין שעבר קודם קראו

ו סימן
 התלוי© תצות בשאר וכן בק״ש חובתו ידי יוצא איך תדבר שאינו אלם • שאלה

 לצאת יכול אם שותע ואיט תדב־ וכן ובת״ת תפילת כגון בדיבור
: לא או דיבורו ע״י הללו תצות חובת ירי

 חשדא רבינאורב פליגי כ( )ד׳ דברכות דבפ״ג דע אלם ע״ד • תשובה
 לאו הרהור ס״ל חסדא ורב דתי כדיבור הרהור ס״ל רבינא

 ור״א ר״א וטרו תדשקלו חסדא כרב דתלכת והרא״ש התום' וכתבו דתי כדבור
 שא״צ אע״פ בשפתיו שיוציא עד בהרהור בק״ש חובתו ידי יוצא ואין לתילתי׳ לתרוצי

 זו לפלוגתא הביא לא והרי״ף • כן פסקו חננאל ר' ובשם ע״כ לאוניו לתשתיע
 כדבור דהרהורלאו ראית יונת ת״ר בשם הרא״ש שם שתביא משוס וצ״ל בהלכות

 הרהור אסור דבור דבר ודבר חפצך תתצוא השואל פ׳ שבת בתס׳ מדאתר דתי
 אלמא הכסא ובית התרחץ תבית חון להרהר תותר בכ״ת והאר״י ופריך מותר

 הא כלומר קדוש תחניך והיה דכתיב תשום ההם ותשני דתי כדבור הרהור
 לאו דהרהור דבר ערות בך יראה ולא דכתיב תשום לאו הרהור ר״י דאסר
 וכיון י כ*ע בהרהור אפי' תשתע קדוש תחנך והיה דכתיב תשום אלא דיבור בכלל

 הרהור דש״ת אתא סמוך תותר הרהור אסור דיבור שואל בם' שם פסק שתרי״ף
 אותר אבל תשתו השואל בפ׳ הש״ג שם שכ' עלהרי״אז ותמהני דתיי כדבור לאו

 לפעולתו לת״ש להשכירו שצריך שמודיעו לערב עתי שתעתוד הנראה לחבירו אדם
 קורא היה בפ׳ ואלו השואל בפ' שם כדאתר דתי כדבור לאו הרהור כת״ד והיינו ע״כ־
 הרהר שאס ונ״ל שכתב יצא לאזניו השתיע ולא שתע את הקורא גבי בשתו הביא
 מחר וזה דמי כדבור הרהור דס״ל ש״ת ־ "כ ע יצא בשפתיו הוציא ולא בלבו
 הברכות כל ברכות מהלכות בפ״ח כתב והרתב״ם •־ השואל בפרק שפסק לתה
 יצא לאוניו השתיע לא וחם אותר שהוא תת לאזנו לתשתיע צריך כולן
 בשפתיו תוציא לא אפילו שכתב הרי ־ ע״כ בלבו שבירך בין בשפתיו שהוציא בין

 לי בפ׳ שהרי וק״ל :דתי כדבור הרהור דס״ל ש״ת יצא בתי בלבו שבירך אלא
 לפיכך דבר ודבר חפציך תעשות דרכיך תעשות וכבדתו ונאתר כתב שבת מהלכות

 תה שותפו עם שתדבר כגון בהן לדבר ואפילו בשבת בחפצו להלך לאדם אסור
 פלוני למקום ילך סחורת באיות או זה בית יבנה אוהאיך יקנה תה יתכרלתחראו

 אלמא י ע״כ תותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר שנאתר אסור בו וכיוצא כ״ז
 להרתנ״ס דס״ל ונ״ל ־ תה״ב בפ״א לת״שכ סותר וזה דתי כדבור לאו הרהור

 בה דכתיב ק״ש גבי אלא לא אי דתי כדבור הרהור אי ורבינא ר״ח ל״פ דע"כ
 מהרהר קרי דבעל אתתני׳ שהרי בעי דיבור אלמא בס ודברת שנאמר דיבור לשון

 אבל • סוגי׳ באותו כמבואר לתילתייהו דייקי ומיכה פליגי ועלה קאי דאק״ש בלבו
 סגילהז דבהרהורנתי ר״חתודת אפילו דיבור בתו התצותדלאכתיב כל בשאר
 דינור ביא נאתר ולא סתתא וברכת ושבעת ואכלת רחתנא דכתב בה״ת הילכך

 כתיב לא דתא דמי כדבור לאו הרהיר דס״ל לר״ח אפילו סגי נתי בעלתא בהרהור
 כ״הת כעין מד״ס שהן הברכות לכל ות״ה כלל דיבור א״צ הילכך דיבור בי'

 בפ״ב הרמב״ם שמש״כ תבין ומזה ־ לתו סגי בעלתא ובהרהור תיקון דאורייתא
 וכתב יצא לאזניו השמיע לא ואס קורא כשהוא לאזנו להשמיע וצריך ק״ש מתל'
 בשפתיו קריאתו שיחתוך לאזניו להשמיע וצריך תנוח רבי בשם הכ״ת עליו

 יצא לאוניו תשמיע לא ואש הרתב״ס דתסיים הא ולפ״ז ־ ע״כ בלבו שיקרא לא
 להא' דליתא דתי כדבור הרהור אלתא בשפתיו הוציא ולא בלבו שקרא היינו

 דתי כדבור לאו הרהור דיבור בי' דכתיב דכיון הרתב״ס תודת ק״ש דגבי פירושא
 שהוציא היינו יצא לאוניו השתיע לא דכתב והא תת״ש כ״ד דפרק ההיא כדתוכח
 שמסיים כתו ק״ש גבי הרתב״ס מסיים דלא והיינו לאזניו תשתיע שלא רק בשפתיו

 שבירך בין בשפתיו שתוציא בין יצא לאוניו השמיע לא ואם ברכות מהלכו׳ א' בם׳
 דברי על לדקדק שיש ותת ־ ס״ל דתי כדבור לאו הרהור ק״ש דגבי משוס בלבו

 •' תקומו כאן אין לי אשר ותצות תורה כללי בס' רב באורך כ"כ אלו הרתב״ס
 ולדעת בהרהור חובתו ידי יוצא אין דבק״ש תרמב״ס תדברי לתדנו תקום מכל
 נאתר שלא בתקום אפילו בהרהור חובתו ידי יוצא אין התצות בכל רבוותא שאר

 לאי דהרהור כיון בהרהור בק״ש חובתו ידי לצאת תקנת לאלם אין ולפי״ז דיבור
הגזול)דף לולב כדאמרי׳בס' דמי כעונת שומע דקיי״ל כיון נ"ל מ״ת ־ דתי כדבור
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ו סימן קש דגי אריה שאגת
 : חובתו ידי יוצא ובזה כדבר התחוייב אחר תפי ק״ש לשתוע האלם מחריב ל״ח(
 או קדיש ושמע במתפלל ט׳ סימן א׳ בכלל שכתב לקט לסשכולי שראיתי אע״פ

ד ז
 לצאת א״א במגילה דחייב הא וא״כ שופר תקיעת גבי כדאתרינן דידיה חירות
 תקיעת לגבי כדחתרינן מגילה במקרא שתחוייבין אחרים אנשים מפי שומע אא״כ
 שמיעתו ע״י יצא ת״ת עצתו קריאת ע״י חובתו ידי יוצא דאין דאע״ג הכא והא שופר
 וה״ה לעיל דאמרן תעעמא תיקרי לבילה ראוי אינו לאו כה״ג כל אלתא אחרים תפי
 שהנ״י פי על ואף י וכדכתיבנא בדיבור התלוין תצות בכל הכי דינא נתי אלם גני

 דצד תשום א״ע תוציא חורין בן וחציו עבד שחציו דתי תרפ״ט סיתן בא״ח כתב
 אף ל וי׳ תינו את ג״כ יוציא תה״ט וא"ת וכתב ־ מגילה בתקרא חייב נ-תי עבדות

 דאין כיון וחירות תעבדות תורכב שהוא תאחר ת״ת חייב הוא צדדיו ששני פי על
 אם ואפילו ־ אחרים את להוציא ראוי אינו לעצמו חירות וצד לעצתו ניכר עבדות צר

 ששובר רש״י לדעת ט״ז צ״ל וע״כ ־ וחירות תעבדות ג״כ מורכבים אחרים אותן
 דטפי תשוס וטעתא ־ תינו תוציא אינו טותטיס ואפ״ה האנשים את תוציאין דנשיס
 אפילו טותטוס הוא תכשהמוציא ־ איש והשותע אשה ודאי הוא כשתתוציא עדיף

 תינא חד דתרוייהו כיון דסד״א טותטום השומע אס ואפילו נקיבה השומע אם
 ידי אחרים את שהמוציא דבעינן משום דלא קמ״ל חובתן ידי אהדדי נפקי נינתו
 שתוציא מאנדרוגינוס תקשה ולא ־ נקיבת הוא אס או זכר הוא אם ניכר יהא חובתן

 ראית אין ולדבריו • ע"כ בפ״ע ברית שהוא ניכר הוא שכבר שאני דהתס תינו את
 אותר מ״ת •־ לפ״ז עצתו את תוציא חורין בן וחציו עבד שחציו תי שהרי זו מתום׳

 תפני טומטום גרע לתת חייבין ועבד אשת דאם טעם של דברים אינן שדבריו אני
 בכך תת ודאית תאשה אפילו וגרע אנשים אפילו להוציא שלא אשת ספק שהוא
 ולא תעלה לא אינו זה בירור • חייב דת״ת כיון אשה או איש הוא אם תבירר שאינו
 יכול אינו תורכב שהוא תפני בדבר ת״ט חורין בן וחציו עבד שחציו בתי וכן ־ מוריד

 ופוסקים והתום׳ ־ צדדים תשני מגילה במקרא דתחייב כיון תינו אפילו להוציא
 תגילה במשמע אלא מגילה בתקרא חייבות נשים שאין ה״ג לדברי זו תום' כתבי
 אנשים את להוציא יכולות דנשיס רש״י לסברת אבל בדבריהם לתעיין כתבואר לבד

 עבד שחציו ותי ואנדרוגינוס בכותח׳דטותטום תביעתא יותר פשוט הדבר חובתן ידי
 בתקרא חייבין אשה ובין איש דביןךכיון חובתן ידי אנשים להוציא יכולין חורין בן וחציו

 שנעשה ואחר חובתן ידי אחרים תוציא גתור עבד כולו עצתך על ותתת ־ תגילה
 וגיורא בארעא יציבא ה״ל ־ וא״ת שבו חירות צד תפני טפי גרע חורין בן חציו

 כשרין הכל מגילת במקרא חייבין הכל אתרינן הכי בערכין שם והרי • שתיא בשתי
 בתקרא חייבות נשים דאתר וכדריב״ל נשים לאתרי תאי לאתוי המגילה את לקרות
 מגילת במקרא שחייבות נשים לאתויי ופירש״י הנס באותו היו הן שאף מגילה

 לא בה״ג אבל התום' וכ״פ (כ) ע״כ חובתן ידי זכרים ולהוציא לקיותת וכשרים
 הכל עד כו׳ תגילה במקרא חייבין הכל ח״ל התום' תן ראיה ותביאין הכי פסק
 ותוספתא דבה״ג הא אלתא לתעלת וכת״ש ולאבד ולהרוג לתשתיד בספק היו

 בה״ג לדעת אלא מתפרשת איל זו תוספ׳ דע״כ ותדע ־ ז״ל אדרש״י פליג שהביא
 את תוציא אינו אנדרוגינוס אתאי דאל״כ • תגילה בתשתע אלא חייבות אינן דנשיס
 נתי תינו לשאינו אף א״כ תבורר ליה חשיב אלתא תינו את דתדתוציא תינו שאינו
 אלא תגילה בתקרא חייבות א־נן דנשיס תשוס טעתא היינו ודאי אלא : יוציא

 מחתת וטומטום זכר דהיינו תינן שאינן תוציאות אינן טעתא מהאי לחוד בשמיעה
 נעלם רש״י תדברי עצתו את הב״י שתסתייע ותה : ספק שהוא
 דתניא השנה דראש פ״ג בסוף עצתו רש״י דברי תתנו
 שופר בתקיעת חייבין הכל דקאתר לתעלה וכמש״כ שופר תקיעת גבי כה״ג התם

 ותי טותטום התם וקאתר חורין בן וחציו עבד שחציו ותי טותטוס התם וקחשיב
 טותטום ופרש״י תינו שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו
 אלתא י ע״כ זכר וחבירו נקיבה זה תוקע שתא כמותו טותטוס תינו את תוציא אינו

 וחציו עבד שחציו תי גבי ועוד • תבורר שאינו תחתת ולא תוציא לא ספיקא תחתת
 לאחרים ת״ש לר״ה ר״נ וא״ל תוציא ולעצתו אר״ה בגתרא התם אמרי' חורין בן

 דידיה עבדות צד אתי לא נתי לעצתו חירות צד ותפיק עבדות צד אתי דלא דלא
 דלא לאחרים ת״ש לר״נ ליה קשיא תאי הב״י ולדברי • דידיה חירות צד ותפיק

 להוציא א״י תה״ט ותחירות תעבדות תורכב שהוא תשום דלא לאחרים טעתא הא
 אפילו שהרי חירות צד ותפיק עבדות צד אתי דלא תשום ולאו תיט אפילו אחרים

 את אפילו להוציא א״י רש״י כדעת תגילה תקרא כגון צדדיו תב' חייב שהוא היכא
 כתו שופר בתקיעת תוציא דלעצמו י״ל הוא הכי תשוס דטעתא וכיון תה״ט תינו

 לק״מ פירש״י ועל :ז״ל הב״י לדברי ליתא ודאי אלא • תגילה תקרא לגבי שתוציא
 את לקרות כשרים הכל דערכין הא תפ׳ ז״ל דהוא היא תשבשתא זו דתוס' דס״ל

 בדברי להדיא תבואר וזה חובתן ידי האנשים את ותוציאות שכשירות היינו התגילה
 אלם דה״ה וש״ת עיקר הוא כת״שכ ודאי אלא • ו״ל רש״י לדעת והפוסקים התום׳

 הרהור דהא לצאת לו א״א שלו הרהור ע״י גס בעצתו ק״ש לקרות שא״י אע״פ נתי
 שותע תטעם תאחרים שתיעתו ע״י לצאת יכול ת״ת ק״ש לגבי דתי כדבור לאו

 דאית דכיון חובתו ידי לצאת כדי אחרים תפי לשתוע תחריב א״כ וכדאתרן כעונת
 שומע דה״ל תאחר לשתוע ותחוייב בה וחייב עליה רתיא ק״ש תצות תקנתא ליה

 תגילת ובמקרא שופר בתקיעת תחוייב חורין בן וחציו עבד שחציו שתי כתו כעונה
 ותקרא שופר תקיעת לשתוע תחוייב ת״ת עצתו• וקריאת תקיעת ע״י שאיןיוצא אע״פ
 תאחר ק״ש לשתוע שתחויב באלם ק״ש לגני כה״ג דאתר' הה״נ תאחר תגילה

 פת בדיבור התלוין התצות כל ושאר וב״הת בתפילה ה״ה אלא בק׳יש דוקא ולאו
בהרהור חובתו ידי יוצא איט המצות דבכל דס״ל תהרמב״ס חון רבוותא כל לדעת

 אברהם שרבי כעונה שומט דקי״ל רשתע ששותק דס״ל מרבויתא דאיכא קדושה
 דסוכה כהנך לענות שיוכל במקום יצא ענת ולא שמע חתר היכא כתב שלמת ברבי
 כל דאתר לדר״ו ודמי בשמיעה יצא לא לענות יכיל שאינו בתפילת העומד אבל

 • ע״כ בו מעכבת בילה לבילת ראוי שאין וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי
 ראוי אין דה״ל בשמיעה חובתו ידי לצאת לו א״א לענות יכול שאינו אלם כ״ש א״כ

 דישתוק וס״ל ל״ה בפרק שם בדבר חולקין בת״ג בשם ותום׳ רש״י מ״ת ־ לכילה
 דכיון ולשמוע לשתוק שלא אמרו דתט״א אלא ור״י ר״ת בשם התום׳ וכ״כ ־ וישמע

 ר״א על רבוותא הני כל ל״פ דע״כ דחפשר ואע״ג • הפסק ה״ל כעונה דשותע
 דרניע הוא שאריה אלא לענות ראוי דאדס בתפילה כעומד אלא שלתה בר

 שגם אפשר באלם אבל ־ לכילה ראוי לדירתו וחשיב הפסקת איסור מחתת עלית
 עצתו את ולהוציא לדבר לו דאי׳א כיון ׳ לבילת ראוי אינו דה״ל תודים ז״ל הם
 מ״מ • כעונת דשותע משוס אחר מפי שישמע ע״י לצאת לו א״א ק״ש חובת ידי
 לגבי נתי אתר כעונת דשומע תשום תאחר ק״ש שומע אם חובתו ידי דיוצא נ״ל

 דבשלתא לבילה ראוי לאינו ענין זה ואין כלל עצתו ע״י לצאת לו שא״א אע״פ אלם
 בלל לא אס דקי״ל אע״ג לכתחילה בתנחת כילה תצות רחתנא דכתב כיון התם
 לקיים שא״א וכל לתצוה בילה צריך לכתחילה שהרי בעינן לכילה ראוי ת״ת ו כשר

 לכתחילה הכא אבל .־ בדעבד אפילו בו תעכבת בילה מצות זו בתנחה בילה מצות
 ופיו ליה סגי בשמיעה לכתחילה ואפילו דווקא בפיו לקרות וא״צ דתי כעונה שותע

 אלם שהוא מחתת בעצמו לקרות ראוי אינו אם אפילו א״כ דתי כפיו חנירו של
 אחר בקריאת חובתו ידי שיוצא רחמנא רבי שתדבר וכתו בזה גרע לא ת״ת

 חבירו של פיו דיבור ת״ת פיו דיבור שניטל אע״פ לנשתתק הה״נ ׳ לכתחילה
 : אלם שאינו אדם כל כשאר כעונה שותע תשום בשמיעתו הוא לצאת עומד במקומו

 תקיעת לענין כ״ט( )דף דר״ה בספ״ג דאמרינן תהא לדברי ראיה להביא לי ויש
 ־ תינו שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו שתי שופר
 צד אתי דלא דלא לאחרים ת״ש לר״ה נחמן רב א״ל תוציא ולעצתו הונא א״ר

 חירות צד ותפיק דידיה עבדות צד אתי לא נתי לעצתו חירות צד ותפיק עבדות
 חורין בן וחציו עבד שחציו תי תנ״ה ־ תוציא אינו לעצתו אף ר״נ אתר אלא • דידיה

 את להוציא יכול אינו בןחורין וחציו עבד שחציו דמי אע״ג מוציא־הרי אינו לעצתו אף
 תקיעת ששותע ע״י אלא תקנה לו אין וע׳יכ שופר בתקיעת חייב מ״ת • עצתו
 הבילה לבילה ראוי שאינו כל ניתא ה״נ ואתאי י בדבר המחוייב תאחריס שופר

 חובתי ידי יוצא אין תקיעתו ע״י עצתו את להוציא יכול ואין והואיל בו תעכבת
 ותטעתא לבילה ראוי לאיט ענין לו אין כה״ג כל ע״כ ?יא ׳ תאחר שותע שהוא ע״י

 שופר (תקיעת*) תשארתצות שופר תקיעת דשאני ולותר לחלק ואין ־ דאתרן
 והרשב״ץ הכלבו בשם תקפ״ט סיתן בא"ח הב״י כתב דתה״ט תילתא תליא בשמיעה

 בר לאו שומע דאינו כיון אינויתוציא לכ״ד כפיקח שהוא שומע ואינו המדבר שאפילו
 וכיוןשאינו השמיעה תברכיןעל תילת׳דהא תליא דבשתיעה משוס וטעתא הוא חיובא
 דתברכין הא בה״ג בשם הרא״ש וכ״כ ־ ע״כ מפיק ואינו הוא חיובא בר לאו שומע

 תקרא על כתו שופר תקיעת על או בשופר לתקוע תברכין ולא שופר קול לשתוע
 התוקע כדתנן שופר בתקיעת ולא דיוצא הוא שופר קול דבשתיעת משום מגילה

 הבור שפת על עומד שהיה כגון יצא לא בעצתו שהתוקע ופעתים וכו' הכור לתוך
 ולא דיוצא הוא שופר קול דבשתיעת וכיון ־ ע״כ ותוקע הכור לתוך פיו והכניס

 כתקיעה לצאת לו דא״א אע״ג חורין בן וחציו עבד שחציו מי תה״ט שופר בתקיעת
 הוי בשתיעה אלא בתקיעה תצותו אין שהרי ראוילבילה אין ה״ל לא עצתו של

 התצות כל שאר תשא״כ אדם• כל כשאר תצותו לעיקר לבילה ראוי וה״ל תצותו עיקר
 קורא הוא כאלו דה״ל תשוס היינו כעונה דשותע והא ־ למצותן פה בדיבור שתלוין
 יוצא ואינו לבילה ראוי אינו לדבר ראוי שאינו אלם מקרי דשפיר י״ל בעצתו ותדבר

 הא : תילתא תליא בשתיעה לאו תצותן דעיקר אחרים מפי בשמיעה חובתו ידי
 תליא נמי תקיעה בעיקר אלא תליא לחוד בשמיעה לאו שופר תקיעת דע״כ ליתא
 להדדי דתו שכיר וא״כ תצותן תליא הפה דבקריאת בדיבור התלוין תצות כתו

 ל״ב( )דף בפ״בדר״ה תנן דהא תליא נתי גופיה בתקיעה שופר תקיעת דתצות
 שוטה חרש דר״ה בס׳יפג נתי ותנן יצא לא המתעסק לאיצאוהשותעתן המתעסק

 תוציא אין בדבר תחוייב שאינו כל הכלל זה חובתן ידי הרבים את מוציא אינו וקטן
 אתאי תצותו נגמור לחוד בשמיעה שופר דתקיעת ואס״ר ־ חובתן ידי הרבים את

 בן וחציו עבד שחציו דתי ותא יצא לא בדבר מחוייב שאינו ותמי עסק התת תן השומע
 ת״ת דהא יוציא נתי תינו שאינו את ואפילו תוציא אינו לעצתו חף אתאי גופיה חורין

 חובתו ידי יוצא דאלם ראיה להביא נ״ל ועור כדאתרן: ודאי א1? שומע■ שופר קול

 התוס' כתבו שהרי לנילה ראוי אינו דה״ל אתרינן ולא אחרים מפי שמיעתו ע״י
 טומטום כו' מגילה במקרא חייבין בתוספת'הכל דתני׳ ג'( )דף ערכין בריש

 תוציא חובתןאנדרוגינוס ידי תוציאיןהרבים ואינן מגילה במקרא חייבין ואנדרוגינוס
 שאינו את ולא מינו את לא תוציא אינו טותטוס תינו שאינו את תוציא ואינו תיט את

 תינו שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו תי ־ מינו
 בתשתע שחייבין אלא הוסיפו וה״ג מגילה מקריאת פטורים וקטנים ועבדים נשים

 אינו חורין בן וחציו עבד ותדחציו • ע״כ ולאבד ולהרוג להשמיד בספק היו שהכל לפי
צד ותפיק דידיה עבדות צד אתי דלא תוציא אינו לעצתו אף "כ ע מינו את מוציא

;1ןולי )ב(.ו״צ: ועיקי (צ״ל*י



אריה שאגת
 מפי לשמוע האלתים את להזהיר ראוי ־ כהדיא דינור ביה כתיב דלא היכא אפילו

 הרבה לפלפל שיש אלא • בשמיעה חובתם ידי יצאו שהן כדי בדבר המחוייבין אחרים
 הוכחתי וכבר לא אס עיקר הרמב״ם דעת אס מק״ש חוץ מצות שאר לגבי בזה

וכת״שכ ז״ל רבוותא שאר כדעת שהעיקר שלי ומצית תורה בכללי ברורות בראיות

: ע״ש באריכות שם
 דאע״ג חורין בן וחציו ענד שחציו דתי תהא שהבאתי הראיות לדחות ןאין
ששומע ע״י חובתו ידי יצא ת״ת ומגילה בשופר א״ע להוציא יכול דאינו י
 יכול דאינו ע״ג דאף נתי דאלס דש״ת לבילה ראוי אינו דה״ל אתרינן ולא תאחר
 • כעונת שותע תשוס מאחר שמיעתו ע״י חובתו ידי יצא ת״ת א״ע ולהוציא לדבר

 דצד אע״ג א״ע להוציא יכול דמה״ת שאני חורין בן וחציו עבד שחציו מי דדילמא
 דאתרי׳ דהא חירות צד ותפיק דידיה עבדות צד אתי ת״ת בדבר תחויב אינו עבדות

 אפי׳ מה״ת אבל • תדרבנן היינו חובתן ידי אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו כל
 לאו עבד שחציו מי וא״כ לפנינו וכת״ש רש״י לדעת להוציא יכול בדבר מחוייב אינו
 להוצי׳ יכול בדבר תחוייב שאינו דידיה עבדות צד דאפי' כיון תיקרי לבילה ראוי אינו
 דהצריכו מדרבנן היינו תוציא אינו דלעצתו והא • מדאורייתא דעצמו חירות צד את

 זה מחמת להקל לא אבל ולחומרא חובתן ידי אחרים להוציא דוקא נדבר מחוייב
 לאחרי׳ וא״צ א״ע להוציא הוא לכילה ראוי דמיינא כיון לבילה ראוי איט דה״ל ולומר

 כלל בהרהור ולא בדיבור לא עצתו ע״י לצאת שא״א אלס אבל י חובתו ידי להוציאו
 שתיעתו ע״י נתי יוצא דאינו לתיתר איכ׳ דתי כדבור לאו הרהור דקי״ל למאי מה״ת

 שאכלו ג׳ בפ׳ שהרי לבילה ראוי אינו ה״ל דזת כעונה שומע משוס מאחרים
 כזית שיאכל עד חובתן ידי אחרים מוציא אינו לעולם יוחנן א״ר ת״ח( )ד׳
 הוא דרבנן שיעורא דגן דכזית אע״ג מפיק מיהא דגן כזית אכיל ומכי ופירש״י דגן

 ותוציא ביה קרינן בדבר תחוייב מדרבנן דתחוייב כיון תיהו ־ שמתו מי בפ׳ כדאמר
 לא מדרבנן אפי׳ הכי־ההוא אמרי׳ לא הא לחינוך שהגיע בקטן וא״ת ־ י״ח רבים

 תחוייב מדרבנן דתחוייב ומרפי׳ • ע״כ לחניכי׳ דרתי הוא דאבוה דעלי׳ מחוייב
 אלא אינו חובתן ידי רבים מוציא דאינו בדבר תחוייב אינו דהא ש״ת בו קרינן בדבר

 מדאורייתא בדבר מחוייב דאינו דאס״ד תוציא מדרבנן מחוייב הילכך ־ מדרבנן
 שאינו דגן כזית אלא אכל שלא מי יכול האיך מה״ת דבה״ת כיון הרי ־ מוציא אינו

 מ״ת הא ־ התורה תן שתחוייב שביעה כדי שאכל מי את להוציא מדרבנן אלא מחוייב
 מוציא אינו התורה מן מחוייב שאינו כיון מ״ת רש״י על שהקשו הכי ס״ל לא התום׳

 דאי הוא ד״ת מוציא אינו דאתר דהא דס״ל וש״מ התורה מן שתחוייבין אחרים
 כדעת וש״פ שתתו מי בפ׳ המלחמות בס' הרמב״ן וכד' מידי קשה לא מדרבנן

 שמתו מי בם׳ שהרי כן לומר א״א דהא ז״ל ׳י רש על תמה אני ובאמת ^־5 * התו׳
 לתנ״תלאפיקי דרבנן או דאוריית׳ בבה״ת נשים רבינאלרבא אמרי׳א״ל כ׳( )דף
 אין דרננןהוי דאוריית׳אא״א ומפיק דאורייתא דאוריית׳אתי אא״ב חובתן ידי רבים

 בהדיא •הרי חובתן ידי הרבים את תוציא אינו בדבר מחוייב שאינו וכל בדבר מחוייב
 דשאיט דהא •וש״ת חובתן ידי התחוייביןתה״ת איןרביסידרבנןאיןתוצ בבה״ת נשים אי

 מוצי׳את מדרבנןהי׳ בדבר מדרבנןהתחוייב דאי מה״ת הוא תוציא אינו בדבר מחוייב
 כדי שאכל מי את שתוציא דגן כזית שאכל תי לרש״יגבי כדמ״ל מה״ת המחוייב

 התום׳ כדברי שהעיקר ראיות עוד הבאתי שלי ת תו" ובכללי ־ תה״ט שביעה
 לדחות אין וגם ז הוא תה״ת מוציא אינו בדבר תחוייב דאינו דהא וסייעתם

 בשופר חייב עבדות מצד אפילו דמדינא עבד שחציו מי דשאני דתשח״ע מהא ראייתי
 תוציא אינו לעצתו דאף והא לגתרי בדבר תחוייב וה״ל התצות וכל ומגילה

 חובתו ידי יוצא הילכך מדרבנן בעלמא חומרא אלא אינו בע״כ תינו לשאינו וה״ה
 אלם תשא״כ א״ע־ להוציא אפי' תדינא לבילה ה״לראוי דהא תאחריס שתיעתו ע״י

 ■ לבילה ראוי אינו ליה הוה שפיר הרהור ידי על עצמו את להוציא יכול אינו דמדינא
 מינו ושאינו עצתו את מוציא אינו עבד שחציו מי אמאי להקשות לי דיש משוס והוא
 מי לאתויי מאי לאתויי בגת׳ ואמרי' בראיה חייבין הכל תנן חגיגה מסכת בריש הא

 איכא תאי הראיה מן דפטור דאתר ולרבינא ואתריכן ־ חורין בן וחציו עבד שחציו
 את עובד עבד שחציו דתי ראשונה כמשנה לדרבינא לה וחוקי ־ לתימר

 רבו את דכופין אחרונה כמשנה דמחייב ומתני׳ אחד יום עצמו ואת אחד יום רבו
 ר״פ בפסחים אמרינן וה״נ : וחייב כתשוחרר ליה והוה חורין בן אותו ועושה
 בגמרא ופריך רבו משל יאכל לא חורין בן וחציו עבד שחציו מי דתנן פז( )דף האשה

 יאכל לא הילכך כת״ש (*) לברייתא וחוקי רבו משל ולא משלו לא יאכל לא והתניא
 עצתו חשל אבל אוכל דאינו הוא רבו חשל לפיכך אחרונה כתשנה ומתניתין עצתו משל
 פירש״י הכי עצמו משל שאוכל חורין כבן הוא הרי לשחררו ובידינו הואיל יאכל

 נראה פסח קרבן מהלכות ובפ״ב חגיגה מהלכות בפ״ב שהרמב״ס אע״פ ,והתוספת
 שהרי הראיה מן דפעור וה״נ מש״ע אפילו יאכל אחרונ׳לא דלמשנה איפכא שתפרש

 עצתו תשל ולא רבו משל לא יאכל לא ב״ח וחציו עבד שחציו מי כתב פסח קרבן בהל'
 תפני פעור חורין בן וחציו עבד שחציו מי כתב ח' ובהלכה • חורין בן כולו שיעשה עד
 בן הר״א בשם טעמו פסח קרבן תהל׳ בפ״ב הכ״ת פי׳ וכבר ־ ע״כ שבו עבדות צד

 חשל אוכל זה ותטעם מחיובו להוציאו תקנה ליה עבדינן ראשונה דלתשנה הרתב״ס
 שיחרורו לעכב גורס זה יהיה שתא תקנה ליה עבדינן לא יתרונה ולמשנה עצתו
 עצתו משל ולא איש עבד ביה קרנן דלא משלך אוכל אינו זה לרבו אומרים אלא

 טעם נתן לפיכך ־ המצוה תן ימנע שלא כדי ושחררו מהר אלא גמורה תקנה שאינו

במצות תקנה עבדינן לשחררו חיוב דליכא ראשונה למשנה אבל חורין בן שיעשה עד

 )> :ראשונה נמשוה רל )א(

ו סימן קיש דיני
 ממתני׳נפ״ק רבינא כדדייק פטור התורה חן דאלו סופרים תדברי בהן חייב שהוא

 חורין בן וחציו עבד שחציו מי ליתויי בראיה חייבים הכל התם דקאתר דחגיגהיוהא
 לפירש״י הסכים שגות בה שם הראב״ד ת״ת • ע״כ דרבינא הא מקמי היא דחויה

 עצתו משל אוכל אחרונה דלמשנה כהלכתא דלא הא ק״פ תהל׳ בפ״ב •שכתב והתום׳
 למשנת דלדבריו בעיני תתוהין ז״ל הר"א דברי ובאמת • חגיגה מהל' בפ״ג וכ״כ

 דהא י מחיובו להוציאו תקנה ליה עבדינן התורה תן פטור שהוא אע״פ ראשונה
 תקנו האיך עצמו משל לאכול רשאי אינו תורה דתדין דכיון קלקלתו תקנה האי
 כתו דאורייתא איסורא דאיכא לחמיו שלא נאכל ה״ל הא עצמו משל שיאכל רבנן
 התם כדאת' מנוייו שלו על עבדות צד של מנוייו אין הוא עבד דאכתי כיון וזקן חולה
 האיך התקנה מפני הראיה תן פטור דתדינא כיון וה״נ ־ גמור עבד גבי האשה בפ׳

 חייכין בהכל כללו התנא שהרי אדם ככל שדינו ותשתע ראיה בקרבן חכמים חייבו
 כל כשאר שמחה ושלמי ראיה עולת שמביא ותשמע אדם כל כשאר עבד שחציו לתי

 באז ושלמים עולות דהא מידי לי קשה לא דתביא הא דבשלתא ־ בי״ט ואפילו אדם
 בי״טודאי אפילו להקריבן שיכול אדם ככל הוא דהרי אבלהאדתשתע בנדבה־

 ועולת דביצה בפ״ג )ב( :בי"ט קריבין אין ונדבות נדרים כת״ד דהאקי״ל קשה
 בקוס התורה תן דבר לעקור מתנין ב״ד אין והרי בי״ט קריבה אין לכ״ע נדבה
 פטור עבד שחציו מי אחרוג׳ למשנה בין ראשונה למשנה דבין כיון קשה ועוד :ועשה

 לחייבו ראשונה למשנה תקנתא ליה למעבד לרבנן להו לתה הראיה תן התורה תן
 להו עבדינן ולא הראיה תן דפטור בתתניתין התם להו דקחשיב הני מכל ת״ש

 חייב חירות צד דתחתת כיון למיתר איכא פסח גבי דבשלתא ־ מדרבנן לחייבן תקנתא
 רבו חשל ולא עצתו משל לא לאכול לו שא״א עליו תעכב עבדות שצד אלא בפסח
 אפי' לגמרי פטריה דרחתנא ראיה גבי אבל מחיובו להוציאו תקנתא לו עבדו שפיר
 אדון אלא לו שאין מי ה׳ האדון פני מאל התם רבינא לה כדיליף שבו חירות צד משוס
 • עיקר והראב״ד ותוס׳ פירש"י ודאי אלא ־ ולחייבו לרבנן לתקוני להו לתה אחד
 חורין בן וחציו עבד שחציו מי ליה הוה הכי דקי״ל אחרונה דלמשנה הוא דהכי וכיון

 ראית עולת ומביא עצתו תשל פסח מדאוכל לקולא אפי׳ לגמרי גמור כתשוחרר
 אחרים מוציא אינו אתאי לך תקשה כן שכתבתי־אס וכתה בי״ט אפילו שתחה ושלמי
 לקולא ואפי׳ גמור חורין כבן ליה הוה הא ומגילה בשופר חובתו ידי עצמו את ואפי'
 עבד שחציו דתי דהא צ״ל ובע״כ ־ עצמו את שיוציא ׳ש וכ חובתן ידי רבים ויוציא
 ראית מכאן אין שכן וכיון ומדרבנן היא בעלמא חומרא ומגילה בשופר תוציא אינו
 ראוי דהא שאני חורין בן וחציו עבד שחציו דתי אלם גבי לבילה ראוי אינו אתרי׳ דלא
 כתשוחרר כמשנ׳אחרונ׳ה״ל דקי״ל עצתו־דלמאי את התור׳אפי׳להוצי' מן לבילה הוא

 זת אין ח״ת אבל : תדאורייתא גמור חיוב בר ה״ל שלו עבדות צד ואפילו גתור
 תשחצי דאין הא הוא דתדינא משמע דר״ה דספ״ג דשתעתא פשטא דודאי דיחוי
 בדבר מחוייב אינו ליה דהוה ומשום חובתו ידי עצמו את ואפי' אחריס תוציא עבד

 אתי לא נמי כו׳לעצמו עבדות צד אתי דלא דלא לאחרים ר״נלר״המ״ש שהריא״ל
 לא הוא בעלמא חותרא מוציא דאינו הא אי הוא־ועוד הכי תשוס טעמא כו׳אלמא

 דהחתיח דילת׳אע״ג נתי כו׳לעצתו דלא לאחרים ת״ש בפשיטות כ״כ ר״נ תקשי היה
 יתירא חותרא דודאי לא נתי דלעצתו כ״כ החתירו לא דילתא ־ דלא לאחרים רבנן
 אינו מדינא ודאי אלא ־ לאחרים תוציא דאינו מהא יותר מוציא אינו דלעצתו הא היא

 אס׳ד ועוד ־ מלאחרים לעצתו מ״ש שפיר פריך הוא דתדינא וכיון לאחרים מוציא
 כעבד רבנן שוויה ת״ת הוא חורין כבן דמדינא אע״ג עבד שחציו בתי רבנן דהחתירו

 לא ואתאי אדם כל כשאר שלו חגיגה ושלמי ראית עולת להביא לו היה לא א״כ
 דשיפר תהא ק״ל ודקא תילי לכל הוא לתשנ׳אחרונ׳כב״ח ודאי אלא ■ כלל עליו החתירו

 כוותיהיי״ל דקי״ל למ״א דתי דכב״ח כיון ׳״ח עצמו רבי׳ואת תוציא אינו ומגיל'אמאי
 תיקון מפני לשחררו רבו את דכופין משוס ה״ט כב״ח ה״ל אחרונה דלתשנה דהא

 וה״ת • התם כדאתרי' יכול אינו חורין בת יכול אינו שפחה דלישא משום העולם
 כדאתרי׳ הוא כפי׳ בר לאו דקטן אותו כופין אין קטן של בעבד אבל גדול של בעבד

 וכיון לפלגי׳ ושחררי׳ קסחדמנייהו תרי דבי עבדא ההוא גבי ת( )דף השולח בם׳
 וצד ־ כמשוחרר שלו חורין בן וחציו עבד שחציו מי דין אין הוא כפי' בר לאו דקטן

 שור נגחו תב( )דף השולח בם' אמרי׳ דהכי ־ עליו עבד דין דבר לכל שלו עבדות
 ראשונה למשנה הייט התום׳ שם וכתבו ־ לעצתו עצתו של יום ־ לרבו רבו של יוס

 נ״ת תיהו • שחרור גט לתעוכב תדמי דבסתוך שלו ידיו מעשה אחרונה דלמשנה
 אלמאאף • ע״כ נינהו כפי׳ בני דלאו קטנים יתותין בשל כגון אחרונה למשנה אף

 בן וחציו עבד שחציו מי דההיא י״ל א״כ דתי כתשוחרר לאו קטן של אחרונה לתשנה
 על לדקדק לי שיש ואע״פ ־ תיירי קטן בשל ומגילה שופר גבי ביה דאיירינן חורין
 בראי' חייבין הכל דקאמר להא חגיגה בריש הש״ס תוקי לתה דא״כ אלו תום׳ דברי

 דההיא מסיפא התם לה דדייק כת״אולרבינא חורין בן וחציו עבד שחציו מי לאתויי
 תכן מדלא לה ודייק תשוחררי׳ שאינן ועבדים ונשים תחש״ו חון דתנן גופי' תשנה

 חן דפטור עבד שחציו מי אלא קאתר לגמרי משוחררין שאין דמאי סתתא עבדים
 לריש' לאוקתי ה״ל • ארישא תתני׳סיפא פליג לתשנ׳ראשונ׳דלפ״ז דסיפ׳אתי הראיה

 לאוקותי בשלקטןול״פ׳וה״נה״ל וסיפא גדול בשל וסיפ׳דמתני׳כתשנ׳אחרונ׳ורישא
 דאוכל תינה ותתני׳דדייקינן אחרונה כמשנה תרווייהו האשת דפ' ובריית' לתתני'

 בעבד עצתו משל ולא רבו משל לא אוכל דאינו ובריית' גדול של בעבד ־ עצתו משל
 שלי־ תו״ת בכללי אצל• כתבתי כבר ־ כמשוחרר ה״ל ולא הוא כפיה בר דלאו קטן של
שם ויתברר מילי לכל כתשוחרר איןדיט גדול של עבד שחציו דאפי׳תי לדוןעוד יש גס

אני ועוד • מקומו זה אין בס״ד
: יו נ נע• רו



2 ח ז ו סימן ק״ש דיני אריה שאגת
 תי ה״ל רבו את דכופין אחרונת כמשנה דקי״ל לתאי דתדינא את״ל אומרדאפי׳ אני

 אלא אינו אחרים את ולא א״ע לא תוציא דאינו והא לכ״ד כתשוחרר עבד שחצי
 לבילה ראוי אינו לותר שייך לא כה״ג דכל שפיר תוכח ת״ת ותדרבנן בעלתא חותרא
 תאחרי׳ שתיעתו ע״י חובתו ידי יוצא ת״ת אלם כגון תדינא א״ע להוציא דא״י ואע״ג
 דתדינא היכא וכל תיקרי לבילה ראוי אינו כה״ג דכל דאס״ד • כעונה שותע תשוס

 חילוק שום אין תדינא תאחרי׳יוא״כ שתיעתו ע״י יוצא אינו מה״ת א״ע להוציא א״י
 לצאת ואחרי׳שוין עצתו לבילה דבראוי אחרים לע״י עצתו ע״י חובתו ידי יצא אם בין
 הוא כלום אחרי׳לאו ע״י ה״נ עצתו ע״י לצאת לו שא״א כתו לבילה ראוי ובאינו • י״ח

 ותגילה שופר לענין משח״ע גבי חכתי׳בתקנתן הועילו תה חובתרא״כ ידי יוצא ואינו
 ועצתו אחרים תא דווקא■ אחרים ע״י אלא עצתו ע״י חובתו ידי לצאת שלא להחמיר

 ידי על נתי תועיל אינו ־ עי״ע תועיל שאינו וכ״ת תליא בהא והא היא מילתא חדא
 אתה דא״כ אחרים ע״י חובתו ידי יצא לא שח״ע שתי לתקן א״א וכיוןדע״כ אחרים

 ע״י ולא עי״ע לא חובתו ידי יצא דלא כיון לגתרי ותגילת שופר תתצות תפקיעו
 לבילת ראוי ה״ל דהא חייב דמדינא כיון להקל כן לתקן לרבנן א״א ודאי ותא אחרי׳
 תקייתא לא א״כ • כוותי' דקי״ל אחרונה למשנת לכ״ד כב״ת דינו שהרי עי״ע אפי'

 דע״כ דכיון חובתו ידי יצא שלא לתקן א״א עי״ע ואפי׳ • כלל בזת דרבנן תקנתא
 תפקיעו אתת דא״כ חובתו ידי להוציא שלא דרבנן תקנתא תקיימי לא אחרים ע״י

 וכיון ־ לבילה כראוי כבר עשיתו ובע״כ עליו להקל א״א והא אלו תתצות לגתרי
 דהא עי״ע חובתו ידי יצא לא לתה תתילא א״כ לבילת ראוי כאינו לעשותו לך דא״א

 לו אין כה״ג דכל ש״ת ודאי אלא ־ לחצאין להפרידו וא״א היא תילתא חדא תרווייהו
 יצא ת״ת ־ אלם כגון עי״ע לצאת א״י דתדינא היכא לבילהוכל ראוי לשאינו ענין
 גבי זו לתקנתא תקום כאן יש הילכך כעונת שומע תשום אחרים ע״י חובתו ידי
 תהן: לשתוע ותחוייב יוצא אחרי׳הוא ע״י דבע״כ אע״ג א״ע להוציא שלא שח״ע תי

 על תברך אחד ששוחטין שנים א״ז בשם שכתב דחולין רפ״ק בהג״א ית*ורא
 תברך א׳ מצות עשר עושין שתיו עשרה דברכות בתום' כדתניא שניהם

 ואין תואיל שוחטין כששנים אחר בברכת יוצא אם אלם ה״ת אם א״י ותיהו לכולן
 מעעס אחר בברכת יוצא אלם אס ליה דתספקא נראה • ע״כ לברך יכול עצתו אלם
 שחיטת תה' בפ״ד כתב אחר־והרתב״ס בברכת דיוצא הוכחתי וכבר לבילה ראוי אינו

 שוחט ה״ז שותע שאינו תי וכן לכתחילה שוחט ושותע תנין והוא שנשתתק מותחת
 באין אבל לכתחילה שוחט ה״ז כתב בנשתתק דחולין רפ״ק הרא״ש עליו ע״כוכתב

 לשחוט לו אין הברכת שומע שאינו לפי לכתחילה כתב ואין שוחט ה״ז כתב שותע
 תרם ואס יתרוס לא שומע ואינו התדבר חרש דתרומת רפ״ק כדתנן לכתחילה
 ולא שמע את הקורא דתנן אתא קורא הי' בפ׳ אתרי' והכי ־ תרותה תרותתו
 ד״ה מצות בשאר אבל בק"ש מחלוקת יוסף רב את׳ יצא לא רי״א יצא לאזניו השמיע

 לכתחלת חבל בדעבד ודווקא יצא בירך ואס בלבו בה״מ אדס יברך לא ותניא יצא
 גרע אדרבה ותרי לברך שא״י אע״פ לכתחילה שוחט דנשתתק הא ובע״כ ־ ע״כ לא

 ברכת ששותע תיירי ובע״כ הרהור ע״י אלא לברך א״י שהרי שומע מאינו טפי
 אתר נמי אלם דגבי תזה לדקדק אין ־ כעונת שומע תשוס אחרויי״ח תפי השחיטה

 די״ל י בו תעכבת הבילה ראוילבילת שאין כל דידיה לגבי אתר ולא כעונת שותע
 בקרא בתדיא דיבור בהן נאמר שלא המצות דבכל דס״ל אזל לטעמיה ז״ל דהרתב״ם

 דעתו שכן לתעלה שהוכחתי וכתו שויס ושניהם בתשתע דיבור ואח' הירהור אח׳
 ששותע ע״י הרמב״ס לדעת לכתחילה שוחט דאלם הא י״ל הוא דהכי וכיון ז״ל

 ע״י הברכה י״ח לצאת לו שאפשר כיון הוא ר״ל נתי דאלם תשוס אחר מפי הברכה
 לדבר ראוי ואין הואיל דניתא לבילת ראוי חינו תיקרי לא גופי' והוא עצתו הרהו'של

 דבתקו׳ ליתא בהרהור־דהא יי״ח ואינו לבילה ראוי אינו דיבו׳ה״ל ע״י לצאת לו וא״א
 ת״ת לדבר לו שא״א שויןואע״פ ושניה׳ נינתו נאת׳דיבו׳בהדי׳הרהו׳ודיבו׳כהדדי שלא
 לצאת יכול דאלס וכיון וכתש״כ בהרהור חובתו ידי יוצא שפיר להרהר לו שאפשר כיון
 וע״י לאזניו להשתיע צריך דלכתחלה אע״ג דעצתו הרהור ע״י הברכת חובת ידי

 ראוי ה״ל לאזניו השמיע בלא יצא דבדעבד כיון ת״ת אזנים השתעו׳ ליכא הרהור
 כאן דיש כעונה שותע דת״ל אחר מפי ששותע ע״י לכתחילה לשחוט ויכול לבילה

 אבל • עצתו של הרהור "י ע חובתו ידי לצאת יכול גופיה ואיהו אזנים השמעת
 שא״י דאלס להי־תב״ם דס״ל י״ל כגוןק"ש בהרהור חובתו ידי לצאת שא״י במקום
 תדברי ות״ת • לבילת ראוי אינו דה״ל כעונה שותע דידיה לגבי אמרי' לא לדבר
 שומע ואינו המדבר וחרש א' סי׳ בי״ד כתב שהרי לדברי ראיה להביא יש ז״ל הטור
 אם מדבר ואינו והשומע כו׳ הברכה שא״ש תפני ישחוט לא לכתחילה שתדבר אע״פ

 סי׳ בא״ח כתב ז״ל הוא ע״כ־ותרי תברך אחר אם אפי׳לכתחילה שוחט תותחת הוא
 השתיע לא אס ומיהו בשפתיו שתוציא תה לאזניו להשתיע וצריך בה״ת לגבי קפ״ה
 הוא כלום לאו הרהור דבכ״ת ס״ל אלתא • ע״כ בשפתיו שיוציא ובלבד יצא לאזניו

 אפי׳ בהרהור חובתו ידי יוצא שאינו אע״פ הרי ברכות לשאר וה״ה בה״ת לגבי כתו
 ואתאיניתא ־ מברך באחר לכתחילה שוחט תדבר שאינו דאלס כתב אפ״ה בדעבד

 דהא בהרהור ולא בדיבור לא עצתו ע״י לצאת א״י דהא לבילה ראוי ואינו הואיל
 ואתאי אחר תפי הברכה ששותע נתיע״י יוצא אין הוא כלום לאו ז״ל לדידי׳ הרהור
 לבילה ראוי אינו תיקרי לא כה״ג דכל ס״ל ע״כ אלא ־ לכתחילה שוחט נשתתק

: הטור כדעת שם האחרונים וכ״כ וכדכתיבנא

ז סימן
 בהא בקריאתו ק״ש חובת ידי לצאת לו אפשר אס • שומע ואינו תדבר ו^״ד

 ולא שתע את הקורא תנן טו( )דף דברכות בפ״ב הרבה לדון יש ודאי
 דכתיב דר״יתשוס ת״ט כגת' ואתרינן יצא לא אותר יוסי ר' יצא לאזניו השתיע

 שותע שאתה לשון בכל שתע סבר ות״ק מפיך תוציא שאתה תה לאזנך השמע שתע
 שתע את הקורא ראב״ע תשום אותר יהודה ר' התם תניא ותו ־ ש״ת תרתי ור״י
 תצוך אנכי אשר אותר ה״ה ר״מ א״ל ־ ישראל שתע שנא׳ לאזניו להשתיע צריך
 ר׳ אתר א״רחסדא אתרי׳ דשתעתא ובתסקנא ־ הדברים הן הלב כוונת אחר היום
 הלכה אשתעינן דאי וצריכא ־ כר״י והלכה ראב״ע חשוס שאתר כר״י הלכה שילא
 ואי רהב״ע תשוס שאתר כר״י הלכה קת״ל לכתחילה אפי׳ אתינא הוה כר״י

 תקנהקת״ל לו ואין צריך אתינא הוה ראב״ע תשוס שאתר כר״י הלכה אשמעינן
 תרווייהו ראב״ע תשום ור״י יוסי דר׳ תשמע רהיטא ולפום ■ כר"י הלכת
 ואם בדעבד אפי' תעכב אזנים השמעת שלר״י אלא י לאזניך לתשתע שתע דרשי

 כיון וא״כ י יצא ובדעבד לכתחילה אלא איט ולרא״בע יצא לא לאזניו השמיע לא
 איכא יצא דבדעבד אע״ג לכתחילה לאזניו לתשתיע צריך לראב״ע דתדאורייתא

 להשמיע לבילת ראוי שאינו שותע אינו אבל לבילה שראוי היכא כל ה״ת לתיתר
 דברכות דברפ״ב כן נ״ל אין התוס׳ תדברי ת״ת • בו תעכבת הבילה לאזניו
 קרא אתר דרבי ואתרי׳ת״ט לשון בכל וחכ״א רבי דברי ככתבה ק״ש יג(תניא )דף
 הא נתי ולר׳ שותע שאתה לשון בכל שתע קרא אתר ת״ט ורבנן יהיו בהויתן ותיו

 ורבנן תפיך תוציא שאתה תה ־. לאזניך להשמיע דצריך ת״ל ההוא • שמע כתיב
 כרבי דהלכה כרבנן דהלכת אור״י התו' וכתבו יצא לאזניו השמיע לא כמ״ד ס"ל

 פסקינן וכוותי' יצא לאזניו השמיע לא כת״ד ס״ל דרבנן ועוד מחבריו ולא תחבירו
 לא כת״ד דס״ל משוס כרבנן דהלכה ר״י קאתר תאי טובא לתידק ואיכא ע״כ לקתן

 תשוס כר״י הילכתא דאיפסקא כיון אדרבה הרי ־ פסקינן וכוותי' יצא לאזניו השמיע
 לשמע דרשינן א״כ לה יליף ותשמע לאזניו להשתיע צריך דלכתחילת דס״ל ראב״ע
 ובע״כ ־ כרבנן דלא והיינו שותע שאתת לשון לבכל ולא לאזניו לתשתיע שצריך

 להשתיע צריך שתע את הקורא ראב״ע דאתר דהא להתו׳ להו דתשתע צ״ל
 אפילו ומה״ת הוא בעלתא אסתכתא דשתע וקרא תדרבנן אלא אינו לאזניו

 ואין בקריאתו חובתו ידי יצא שומע שאינו חרש וא״כ לאזניו להשמיע א״צ לכתחילה
 • לכתחילה אפי' מה״ת כלל לאוניו להשמיע דא״צ כיון לבילה ראוי אינו משום כאן

 אלא לכתחילה לאזניו להשמיע תצריך לא דראב״ע להתו' תנ״ל לעיין ראוי מ״ת
 להשמיע צריך ומה־׳ת היא גתורת דרשא דילתא בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן

 טו( )דף דתגילה בפ״ב דתנן הכי דייקי דתהא לתיתר וליכא ־ לכתחילה לאזניו
 ובברכות ואתרי׳התס בקטן מכשיר ור"־ תחש״ו חוץ התגילה את כשירי׳לקרות הכל
 הקורא דתנן היא יוסי ר' תתנא א״ר לא נתי דעבד חרש תנא ע״א(תאן טו )דף
 כר״י תשנה לסתם לאוקתי ול״ל ־ יצא לא רי״א יהודה ל״ר יצא ולה״ל שתע את

 צריך דלכתחילה דס״ל כוותיה דהילכתא כרא״בע כוותי׳-ה"ללאוקומי הלכתא דלית
 א״י קריאתו ע״י בעצתו לצאת לו וא״א דאר״ל כיון וחרש ־ תה״ת להשתיעלאזניו

 תדרבנן אלא לאזניו להשתיע א״צ לראב״ע ודאי אלא י חובתו ידי אחרים להוציא
 אכתי תתנא רב דתא דיוק זה דאין לבילה־ ראוי אינו חרש גבי ל״ל לדידיה הילכו

 עלי׳ פריך שהרי י בדעבד אלא דאינו יצא בתתני׳ דאתר דלר״י אסיקאדעתי׳ לא
 הא דלא הוא ולכתחילה היא ר״י דילתא לא נתי ובדעבד היא דר״י ותתאי הגתרא

 הוא לחוד דלכתחילה לת״ד דאיכא אדעתי׳ אסיק לא ר״ת אלתא דתי שפיר דעכד
 דאתרי׳ התו' דייקי דמהא ל״ל נתי והא ־ בת ל״ל ובדעבד לאזניו להשתיע דצריך
 סיפא תדקתני והא כר״י לאוקותי תצית ותי היא ר״י דילתא דקאמר אהא התם
 קטן גוונא ותרי ר״י כולה דילתא ודחי היא ר״י לאו דרישא תכלל בקטן תכשיר ר״י

 בד״א וקטן שוטה תחרש חוץ המגילה את לקרות כשירים הכל וה״ק תחסרא וחסורי
 תכשיר שר״י • דר״י לכתחלת אפילו לחינוך שהגיע קטן אבל לחינוך תגיע שלא בקטן
 ולאוקתי תיחסרא חסורי דקאת׳ תקום בשום זה דאין תיתא התוס׳ וכתבו בקטן

 דלקתן תשוס וי״ל ־ תיחסרא חסורי ובלא כר״י לאוקתי ועוד תנא דחד אליבא
 ר״י כולה דילתא דקאתר הא ותשתע ע״כ אדר״י לאוקתי ליה ניחא להכי כר״י פסקינן
 הוא ולכתחלה היא ר״י דילתא בתחלה שדחי תה את להחזיק בא תיחסרא וחסורי

 דפסקינן תשוס היינו כר״י לאוקתי דדחיק דהא וכיון דתי שפיר בדעבד הא דלא
 שתע את הקורא ראב״ע בשם שאתר תה היינו כוותיה דפסקינן הא ותרי כוותיה

 צריך התורה ותן היא גתורה דרשה ואי ישראל שתע שנאתר לאזניו להשתיע צריך
 את לקרות פסול בדעבד אפילו שאר״ל בחרש זה לפי א״כ לכתחלה לאזניו להשתיע
 היא ר״י דילתא בתחלה שהקשה תה דבריו את להחזיק התקשה והאיךבא המגילה

 אפי׳ זה לפי ׳ תיחסרא חסורי שאמר עי״ז ש׳יד דעבד הא דלא הוא ולכתחלה
 מיחסרא חסורי דקאתר דלבתר י״ל דהא דיוק אינו זה דגס ־ פסול נתי בדעבד

 • ש״ד בדעבד הא דלא הוא לכתחלה בתחלה דקאמר מתאי התקשה ביה הדר
 פריך תתנא אדרב ות״ת לא נתי בדעבד אפילו ב״ע אדר״א כר״י לה דתוקי והשתא

 יצא לא לאזניו השתיע לא אם ששותע תי ואפילו היא יוסי ר׳ דתתניתין תנ״ל שפיר
 השמיע שלא אע״פ חרש שאינו ותי כוותיה דקי״ל היא ראב״ע משוס ר״י דלתא
 לבילה־ ראוי ואינו הואיל יצא לא בדעכד אפי׳ בחרש רלדידיה א1? יצא בדעבד לאזניו
 וקטן דשוטה דותיא חרש הוי ולא דתי שפיר דבדעבד בתחלה שאתר תתת ביה ותדר

 הוי דראב״ע אליבא כר״י לאוקתי השתא דרוצת ולתאי ־ בתגילת התם כדאתר
 הסוגיא כל לפרש יש שפיר ועד״ז בדעבד אפי׳ דפסולין וקטן דשוטה דותיא חרש

שומע שאינו חרש ראב״ע משוס לר״י דאפי' משמע נתי רש״י תדברי ת״ת : דתתס

בדעבד



ז פיק ׳עז ק דיני אריה עאגת
 פזי בן דר׳ש ברית יהודא דתנירבי הא שם מביא הגתרא שהרי דתי שפיר בדעבד

 ברייתא הא מביא שקליהוטריא לכתחלהואחרכל תורם שומע וחינו המדבר חרש
 ר״י תימא אפי׳ להכי דאתית השתא ותסיק • ור״ת ראב״ע תשים דר״י דפליגתא

 יצא בק״ש דאמר ר״י תיתא אפי׳ רש״י ופי׳ • ר״מ הא ר״י הא ול״ק סיל כרביה
 • היא ור״י לחרש דפסיל היא לכתחלה דמגילה ותתניתין לא לכתחלה אין דעבד

 דתכשיר היא ר״ת תני ב״פ דר״ש דר״יבריה הא ודק״ל י היא ,נתיר" דבה״ת והא
 מתניתין פי׳ ת״ת ס״ל כר״י (*) ר״י דתשיק לתאי אפילו הרי י ע״כ לכתחלה
 חרש פסול אינו נתי ב״ע לר״א וש״ת היא ור״י לחרש דפסיל הוא לכתחלה דמגילה
 תקום מכל :חרש לגבי לבילה ראוי שאינו כל אתחנן ולא בדעבד תגילה למקרא

 דהא דס״ל משוס אי בדעבד פסול חינו חרש דלראב״ע רש״י לדעת לספוקי איכא
 היא גמורה דדרשא דס״ל אפשר או בעלמא אסמכתא אלא אינו משמע לה דיליף

 מקרא לגבי בדעבד שומע ואינו המדבר חרש לפסול אין מ״ת שמע קריאת גבי
 ק״ש דגבי תק״ש מצות שהר ללמוד דאין משו׳ י לבילה ראוי דאינו מטעתא מגילה

 מדרבנן לאזניואלא להשמיע צריך אין תדינא מצות בשאר אבל גלי קרא דגלי
 מדתי תתנה דרב ואע״ג לבילה ראוי שאינו לחרש אפילו בדעבד תעכב ואין לכתחלת

 אפשר שותע ואינו התדבר חרש וא״כ לקתן וכת״ש לק״ת ־ לק״ש תגילה מקרא
 תה זהו ־ לאוניו להשמיע לו דא״א כיון תק״ש ופטור לבילה ראוי אינו ה״ל דבק״ש

 ראב״ע דיליף דהא התום׳ דייקי דהכי ונ״ל : ז״ל רש״י בדעת להסתפק שיש
 לאזניו להשמיע א״צ1 בעלמא אסמכתא אלא אינו לכתחלה לאזניו להשמיע משמע

 בדאורייתא דכל יצא אמאי בדעבד כן אם היא גמורה דדרשא דאס״ד מדרבנן אלא
 הכתוב עליו שנה בעינן לא כולה התורה בכל שהרי לדעבד לכתחלה נין לחלק אין

 גופיה ק״ש לגבי והרי .־ כ( )דף דתנחות בפ״ב כדאמר בלבד בקדשים אלא לעכב
 עליו שנה דלא ואע״ג להד נפקא יהו בהויותן ותוהיו יצא לא למפרע הקורא תנן

 בעלמא אסמכתא ודאי אלא י יצא לא בדעבד אפי׳ תקום מכל לעכב הכתוב
 לכתחל׳ לאוניו להשמיע צחך ולא לאזניו להשמיע משמע דיליףראב״ע הא היא
 לענין לק״ש מצות שאר שתדתי דחזינן תהא לזה ראיה להביא לי ויש • תדרבנן אלא

 ס״ל כרבי' ר״י תיתא אפילו להכי דאתית השתא דקאתר לראב״ע לאזניו להשמיע
 ר״י בירךיצא ואס בלבו בה״מ אדם יברך דלא ההוא כלומר האר״י ר״ת הא זל״ק
 ס״ל׳ דר״י)ב(כרב״י דתסיק השתא מק״ש בה״ת ללמוד ליה מנא לתידק ואיכא היא

 קרא דגלי ק״ש גבי דלתא דשתע תקרא לכתחלה לאוניו להשתיע צריך דק״ש דיליף
 תצות שארי אבל הכתוב תגזירת לכתחלה לאוניו להשתיע צריך הילכך גלי שתע
 וראב״ע לר״י בלבו בה״ת ארס יברך דלא מנלן וא״כ * גלי לא קרא בהו גלי דלא
 אפילו בה״ת גבי דלר״י הגתרא דקאתר לתאי התום׳ הקשו גוונא וכהאי י רבי׳

 יהודא ר׳ אי תני כו׳ בה״ת אדם יברך לא דתניא הא אלא דקאתר יצא לא בדעבד
 היא ר״י ודלתא וא״ת התום׳ וכתבו ־ לא נתי דעבד ר״י אי נתי לכתחלה אתר הא

 שהן דלקתן ותגילה דלעיל תרומה שתעדבשלתא ביה כתיב דלא שאני ובה״ת
 שהיא נה״מ חבל בק״ש כתו לאוניו להשתיע שצריך שתקנו לק״ש לדתות יש מדרבנן

 לאוניו השמיע לא אם יצא שלא לתקן לנו יש לתה שתע בית כתיב דלא מדאוריית׳כיון
 שתיקנו כיון וי״ל שתירצו ותת היא חוקה קושיא ובאמת ־ ע״כ יצא התורה דתן ביון

 בין לחלק אין להשמיע צחך ומדרבנן הואיל בקי׳ש כתו לאוניו להשמיע שצריך
 : כאן עד יצא שלא למיתר לן אית בדעבד ואפילו המזון ברכת ובין שתע קריאת

 לענין מקום מכל לכתחלה לאזניו להשמיע שצריך בבה״ת שתיקנו דאע״ג תוכרח אינו
 לתקן רצו לא שתע ביה כתיב דלא דכיון לק״ש בת״ת לדתות רצו לא דעבד
 דאפי׳לעניןלכתחל׳ ־ועוד לבטל׳ ברכה דה״ל לאזניו השתיע בלא בה״ת ויברך שיחזור

 תיבעיא ולא שתע ביה דכתיב לק״ש שתע בהו כתיב דלא שארתצות לדתות אין
 אלא גלי לא גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא תק״ש מצות שאר ללמוד אין מה״ת

 שכתב משוס לק״ש ולדתותס מצות בשאר לכתחלה לאוניו להשמיע א״צ נתי מדרבנן
 מצות בשאר מדבריהם יתקנו דאורייתא דק״ש דדותיא שמע ק״ש גבי רחמנא
 על גבי יאשי' ר׳ קאתר י״ג( )דף דברכות ברפ״ב דהא ־ לאוניו להשמיע דצריך
 ואילך מכאן בס ודברת לבבך על דכתיב משוס וקריאת כוונה צריך כאן עד לבבך
 הילכך כתיב בד״ת שני׳ דפ' בס לדבר והאי קריאת ובלא לבבכם על דכתיב טונה
 דכתיב דווקא דיבור צריך בפ״ר חבל שני׳ פ' חובת ידי יוצא נתי בהרהור אפי׳

 דיבור לענין לפ״ר פ״ב מדרבנן תדתינן לא גופי' ק״ש אפי' אלתא י בם ודברת
 ליה סגי מדרבנן דאפילו תשמע מתתא קחי' בלא כוונה ואילך מכאן דקאמר

 כיון מדרבנן אלא אינו לר״י ע״כ ק״ש של פ״ב קריאת עיקר כל שהרי ועוד • בהכי
 בסי׳ לתעלה וכת"שכ מה״ת זו פ׳ לקחאת תנין א״כ בד״ת ליה תוקי בם דלדבר

 אסמכתא לבבכם דעל וקרא מדרבנן היינו דקאמר כוונת ואילך מכאן והאי ב׳
 תורת של לפ״א דרבנן פ״ב תדתינן לא גופי' בק״ש אפילו אלתא ־ היא בעלמא

 ואפילו י בהרהור ליה סגי ולא דיבור דבעי למימרא בס לדבר גבי' רחמנא דכתב
 דפ״ר דדותיא משוס לאו דיבור בעי נתי "ב דפ ואתר התם עליה דפליג זוטרא ר'

 לר״ו ס״ל שהרי תדע ־ בס דלדבר אקרא לה דתסתיך משוס אלא רבנן תיקנוהו
 ליה תיבעי לבבכם על דהאי כוונ׳ בלא תכוונ'וקחא'מכאןואילךקחא׳5תצ ע״כ התם

 לפ״א פ״ב תדתינןליה ת׳לא*•? ואתפיליןקאי הלב כנגד שיתה דא׳צחכ׳שתהא לכדר״י
 וכוול קריאת לענין לפ״א פ״ב תדרבנן תדתינן לא גופי׳ ק״ש והשתא ,כוונה לענין
 של בין מצות שאר לדתות שאין כ״ש מדרבנן• אלא אינו פ״ב של דכלעצתו אע״ג

 וכ״ששלא לכתחלה לאוניו להשמיע שצריך מדרבנן לק״ש שלדבחהן תורתבין

: גמשן )•^'ל :גרמה צ״צ )נ? ;נרמה ליל (3)י

 והאין • יוסי ׳רל דומיאדק״ש מדרבנן בדעבד אפילו מצות בשאר חובתו ידי יצא
 בהן חובתו ידי יוצא שחין לר״י לק״ש בה״ת מדתי והגמיא מגילה מתנה ר׳ מדתי
 את הקורא תניא דמגילה ברפ״ב דהא ועוד ־ בדעבד אפי׳ לאזניו השמיע בלא

 ומגילת ולהלל תוהיו לק״ש לה ויליף בהלל וכן בק״ש וכן יצא לא למפרע המגילה
 ותגיל׳ דהלל כיון לי לתה קראי והשתא תקראי לאתויינהו התם אתוראי וטרי שקלי
 ודאי אלא יצא לא למפרע דהקורא קרא ביה דגלי לק״ש נדמינהו דרבנן אלא אינן
 דאפי׳התוס׳ לדאורייתא דאורייתא כ״ש תדתינן לא לדאורייתא דרבנן דאפילו ש״ת

 לק״ש דרבנן ומגילה דאורייתא בה״ת מדתי היאך וא״כ טפי דעדיפא בזת מודים
 לר״י ומגילה בה״ת דתדתי הא דבשלתא י יצא שלא לאזניו השמיע לא לענין לר״י
 בדעבד היינו דיצא ק״ש גבי דאתר לר״י לאזניו השמיע בלא ליה משמע דהוי למאי
 להשמיע דבעי דהא דכיון ־ א״ש ־ מדרבנן לאוניו להשמיע צריך לכתחלה אבל

 בדרבנן לחלק טעם אין מדרבנן אלא הוא הכתוב מגזירת לאו לכתחילה לאוניו
 *לד אבל * לכתחילה לאזניו להשמיע תיקנו בכילן ובוודאי מצות לשאר ק״ש

 מצות שאח לדמוי' מנין ־ בק״ש וג״ההוא לאוניו להשמיע דצריך תשמע דיליף
 לר״י לק״ש מצות שארי השתא דתדתי דלתאי לפי־ש נ״ל ובע״כ : לדידי' לק״ש
 דדריש ק״ש גבי' דכ״ר תשמע לאו דר״י דטעתא ס״ל יצא לא לאוניו השמיע דבלא
 לדמויי ליכא דא״כ ־ בברכות שס הסוגיא בתחילת וכדאתר לאזניו להשמיע תיני׳
 ושמע הסכת דכזיב תשים דר״י דטעמא ס״ד השתא אלא י וכדאמרן לק״ש ש״ת

 לא ד״ה תצית בשאח אבל בק״ש מחלוקת יוסף א״ר הסוגיא בסוף וכדאתר ישראל
 אדם יברך לא דתניא תהא ר״י דאיתותב ואע״ג ישראל ושמע הסכת דכתיב יצא

 דכתיב בק״ש מחלוקת אר״י איתמר הכי א״א אלא ותסיק יצא בירך ואס בלבו בה״ת
 בד״ת ההוא ישראל ושתע הסכת כתיב ותא יצא ד״ה תצית בשאח אבל ישראל שמע
 • תני דבה״ת ההיא דא״כ יצא לא ד״ה דבש״מ לר״י ס״ל דהוי לתאי היינו ־ כתיב
 נד״ת ישראל ושמע דהסכת סבר דר״י יוסי ור' ר״י פליגי דבהא קס״ד השתא אבל

 לאזניו להשמיע דצריך למימרא אייח התצות בכל *ישר? ושמע דהסכת וח״ס כתיב
 ק״שדכתיג גבי דאפילו דר״י כחו להודיעך דפליגיבק״ש והאי* יצא לא לאו ואם

 יוסי דר׳ דטעתא וכיון * עדיף דהתירא וכחו יצא לאזניו השמיע בלא אפ״ה שמע
 השמיע דבלא בזה שוין המצות כל ־ המצות כל גבי דכתיב ישראל ושמע תהסכת

 ודאי הא מה״ת תעכב אונים השמעת תורה של המצות דבכל וכיון יצא לא לאזניו
 תגילה תקרא כגון דרבנן בתצות הילכך תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקנו כל

 הגת׳בתחלת דתפ׳ והא ־ יצא לא לאזניו השמיע בלא נתי תרומת הפרשות וברכת
 היינו ק״ש גבי רחמנא דכתב תשמע יוסי דר' דטעמא קורא הי׳ ובר״פ הסוגיא

יצא: ד״ה מצות כתי׳ובשאר בד״ת *ישר? ושמע דתסכת בסוףהסוגיא דתסיק למאי
 דיו היי יוסי לר׳ נצרכה למי דתרומות דפ״ק תירוש׳ תן לדברי סייג לי
 רי״א יצא לאזניו השמיע ולא שמע את הקורא דתנינן הוא הדא יוסי ר׳

 ר׳יי פליגין מה מיתר תן סבורין הוינן יוסי א״ר היא דר״י מתנא א״ר ־ יצא לא
 י היא ר״י ר״ת דתר תה י לא המצית כל שאר הא שמע בה דכתיב בק״ש ־ ורבנן

 מה אזניך ישמעו למצותיו והאזנת דר״י ת"ט ־ המצות כל שאר היא שמע היא הוי
 את לקרות כשרים דהכל דאמתני׳ וביאורו ־ שם היחש׳ סוגיות זהו תדבר שפיך

 ולאו תמצות כל היא שמע היא וס״ל כר״י ר״מ לה ומוקי קאי מח״שו חון המגילה
 דר"• טעתא דאי • ישראל שמע גבי' רחמנא דכתב מק״ש לש״ת דיליף משוס

 גלי לא גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא תק״ש מצית לשאר ללמוד א״א ־ משמע
 דכתיב משוס לאוניו השמיע בלא יצא דלא ק״ש דא׳גבי דר״י דטעתא לר״ת ס״ל א*?

 שלנו דגת׳ א*שפיר׳? כתו והיינו בכלל התצות כל תש״ה דטעתא וכיון לתצותיו והאזנת
 הוא דהכי דכיון לתציתיו תותאזנת לה יליף ירו' וגת׳ *ישר? ושמע מהסכת יליףש״ת

 דמדמי ק״ש׳והא תשמ׳דכת׳רחתנ׳גבי אתר׳דטעמ׳דר״י אי לק״ש ש״ת לדמויי דאין
 דגר של טעמו נתבאר כבר לתתניתין ובה״מ מגילה דגתרא וסתמא ר״מ לה

 השתא כולן המצות כל גבי הנאמר וש״י מהסכת ר״י של דטעתו רס״ל משוס
 ר״י תיתא אפילו להכי דאתית השתא דשתעתא בתסקנא קאתר היאך לך תקשה
 ר״י בת״תבלבו אדם דלאיברך ההוא כלומר ר״י הא ול״קהאר״ת ס״ל כרביה

 להשמיע צריך דלכתחילת דס״ל דר״י כיון טפי גרע השתא אדרבה הא י היא
 לכתחילה לאוניו להשמיע דצריך הא תקנו דרבנן משוס טעתא היינו לאו לאוניו
 מצות לשאר שמע קריאת בין לחלוק טעם אין הוא דרבנן דתקנתא דכיון דניתא

 מ״לוהריראנ״ע דכרבי׳ משוס אלא ־ אזניס דהשמעת תקנ׳ בהא שוין וכולן
 ק״ש גבי רחמנא דכתב דשתע תקרא ק״ש גבי לאזניו לתשתיע דצריך הא רבית
 ק״ש גבי דווקא דילתא * תק״ש בלבו יברך דלא בה״ת לדתוי תנלן א"כ לה יליף
 להגמרא ליה דפשיטא ש״ת ע״כ ודאי א*? לא• בה״ת אבל הוא וג״ה גלי קרא דגלי
 וקרא תדרבנן אלא אינו לכתחילה בק״ש לאזניו להשתיע ראב״ע דתצייך דהא

 לאוניו השמיע לא אס בדעבד אפילו מדאורייתא דאס״ד • הוא בעלמא אסמכתא
 לדעבדוכמ״ש לכתחילה בין לחלק אין בדאורייתא דכל יצא אתאי לכתחילה )?(

 איט ראב״ע ורביה לר״י בק״ש לכתחילה לאזניו להשמיע דצחך דהא וכיון ־ לתעלה
 כולן המצות ובכל מצות לשאח ק״ש בין לחלק טעם אין תעתה * מדרבנן אלא
 כוותייהו דב״הת ההוא שפיר ואתי ־ מדרבנן לכתחילה לאזניו להשמיע דצריך ס״ל

 אם מדרבנן אלא לאזניובק״ש להשמיע צריך אין ראב״ע משום דלר׳י וא״ככיון
 שמה״ת כיון לבילה ראוי שאינו אתרינן ולא בק״ש חייב שומע ואינו המדבר חרש כן

 משום שאתר דקי״לכר״י לדק לכתחילה אפילו כלל לאוניו להשתיע צריך אין

ראב״ע
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 רבי אבל : היא המצות דכל ישראל ושמע הסכת בכלל נמי ק״ש הא ל״ל ק״ש
 ה״ש דגבי שמע דריש דלא וש״ת יצא לאוניו השמיע דבלא ק״ש גבי דס״ל יהודה

 לכל לי׳ דריש לא נתי ישראל ושמע הסכת ע״כ א״כ אתי קא לאוניו דלהשמיע
 לאוניו דלהשמיע ליה משמע לא ק״ש דגבי דשתע כיון לי׳ דריש הוי דאי המצות
 ושמע הסכת על רחמנא לן מגלי ולא דאתי הוא שומע שאתה לשון לבכל אלא קאתי
 ישראל ושמע דהסכת קרא על לר״י דק״ש שמע לן כדתגלי בדעבד מעכב דאינו ישראל

 קאתי המצית בכל לאוניו להשמיע דהסכת דקרא אס״ד ־ לכתחילה אלא דאינו
 הכתוב עליו שנה בעי לא דהא יצא לא לאזניו השמיע בלא בדעבד אפילו ק אס

 ־ המצות כל ונכלל ק״ש נפיק תי ־ יצא לאוניו השמיע דבלא ק״ש גבי קאתר ואתאי
 דריש לא ה״נ לאוניו השמיע ללא ק״ש דגבי שמע דריש דלא כמו לר״י ודאי אלא

 כדאתרינן כתיב תורה בדברי ההוא אלא לאוניו השמיע ללא ישראל ושמע הסכת
דגבי ישראל ושמע הסכת דרישלאשתעדגביק״שנלא דלא לר״י נתצא • התם

: ושארי ציל לב( : עליה צ״ל )א(

 כי ת״ת זר סומא בפירוש לכאורה שאע״גשכ״נ אני אותר תקום :מכל ראב״ע
 ת״ת כן לומר אפשר דתגילה לתתני' שמם׳ מתנה בדרב אע״ג השיב בת דייקת

 חרש תתס תנן התם אמר דהכי ־ ל״כ א״א תרומות דמסכת למתני׳ שמם׳ בדר״ח
 הרש תנא מאן ואמר תרומה תרומתו תרם ואס יתרום לא שומע ואינו המדבר
 את הקורא דתנן היא יוסי ר׳ חסדא א״ר לא לכתחלה אץ דעבד שומע ואינו המדבר

 אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ יצא־ לא רי״א ר׳יהודא• דברי יצא לאזניו השמיע ולא שמע
 בברכת ולאו דרבנן וברכה הוא ברכת משום תרומה אבל דאורייתא ק״ש גני

 גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״א דקאמר האי מאי למידק ואיכא • מילתא תליא
 יצא לא דלר״י לאזניו השמיע דלא הא ו אש דרבנן וברכת כו' דאורייתא ק״ש

 דעבד חרש לר״י ואפ״ה היא דרבנן מגילה הא מילתא תליא ודרבנן בדאורייתא
 קאתר גופיה סוגיאדר״ח וה״נבההיא • דמגילה למתני׳ ר״ת לה כדתוקי לא נמי

 הא ר״י אי מני לכתחילה תורם שומע ואינו המדבר חרש ר״י דתני הא אלא הגמרא
 משוס דתרומה אע״ג לא נמי דעבד אמר הא ר״י אי לא לכתחילה אין דעבד אתר

 • לר״י יצא לא בדעבד אפילו לאוניו השמיע בלא ת״ת דרבנן וברכה הוא ברכה
 ברכה משוס תרומה אבל לתילתיה תסיים שהרי כן לדייק יש נתי גופיה ר״ח ותדברי

 אי תרומת דהפרשת מילתא כלומר ־ תילתא תליא בברכת ולאו דרבנן וברכה הוא
 להפרשת מעכבת אין דרבנן וברכת תואיל תליא בברכת לאו לא או תרומה תרומתו
 השמיע בלא בדרבנן א״א תרותת־והשתא תרומתו יהא לא הביכה שמשום תרומת

 ואם מילתא■ תליא בברכת לאו למיתר לי לתת יצא דבדעבד מודה ר"? אפילו לאוניו
 מעכבת והברכה מילתא תליא בברכה אי אפילו ־ תרומת תרומתו בירך ולא תרם

 לאוניו להשמיע לו שא״א אע״פ שמברך שומע ואינו המדבר בחרש ת״ת להפרשה
 לאוניו השתיע בלא תברכה חובת ידי יוצא בדעבד דת״ת כיון ־ תרותה תרומתו

 כגון בדרבנן אפילו ודאי אלא • בדעבד יצא מדרבנן אלא אינו וברכת הואיל לר״י
 דאפילו תילת׳כיון תליא בברכת אי הילכך לר״י יצא לא נמי לאוניו השמיע בלא ברכה

 בברכת דלא לי׳למיתר איצשרך לפיכך כלל בירך ולא תרם כאלו ה״ל יצא לא בדעבד
 דקאתר האי מאי יצא לא לר״י לאוניו השמיע לא בדרבנן דאפילו וכיון • תילתא תליא
 תליא בדאורייתא לאו הא דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח

 בין הילכך לר״י יצא לא לאוניו השמיע דלא דכיון הוא השעם עיקר אלא מילתא
 משוס תרומת תרומתו מ״ת אבל יצא לא בדעבד אפילו ברכה גבי בין ק״ש גבי

 יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח דקאתר הא לפ׳ צריך ובע״כ תילתא• תליא בברכה דלאו
 לקרא למדרש איכא א״כ דאורייתא דק״ש דכיון ה״פ דאורייתא ק״ש גבי אלא

 הוא ברכת תשוס תרומת אבל דאתי הוא לאוניו דלהשמיע ק״ש גבי דשמע
 השמיע בלא בדעבד אפילו הברכת חובת ידי יצא דלא אע״ג דרבנן דברכה וכיון

 הברכת ואין תילתא תליא בברכת לאו כלל בירך ולא תרם כאלו וה״ל לאוניו
 דתא לומר דאורייתא ק״ש ומדקאתר : תרומה תרומתו הילכך להפרשת מעכבת

 ושמע תהסכת ולא לה יליף ק״ש גבי רחמנא דכתב תשמע לר״י לאוניו השמיע דלא
 השמיע דנלא ׳מ בת וכן ברכות תדמי ואפ״ה ־ יליף המצות כל אצל הנאמר ישראל
 כל דבשאר תנלן לדוכתא קושיין ותדרא ־ לר״י יצא לא בדיעבד אפילו לאוניו

 שמע רחמנא דכתב ק״ש דווקא דילתא יצא לא לאוניו השמיע בלא לר״י המצות
 גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא לא מצות שאר אבל • הוא וג״ה לת״ל דבעי הוא
 דהלל למפרע הקורא ולענין ק״ש של בפ״ב וכוונת קריאת לענין כדאתרינן גלי לא

 תרומת דגבי שומע ואינו המדבר דחרש תניא לתאי לה והאיךתוקי וכת״שכ ומגילת
 אחרת דרך לחפש אנו וצריכים לתעלת שכתבתי פירוש לתאי ליתא הילכך כר״י

 דר״י דשעתא ס״ל הוי אי ר״ח דודאי הוא בות שנ״ל ותת : זו סוגיא בישוב
 גמרינן לא דודאי כר״י דתרומות לתתני׳ לאוקתי א״א לחוד ק״ש דגבי משמע
 קא ישראל ושמע אהסכת דר״י לר״ח ס״ל אלא ־ וכדאתרן תק״ש מצות שארי
 כתב לא ואי לאוניו להשמיע דבעו זה בכלל המצות וכל סתתא שנאמר סמיך

 השמיע בלא המצות בכל אותר הוי ודאי הא לחוד ישראל ושמע הסכת אלא רחמנא
 והיו דכתיב משום למפרע הקורא גבי כדאתר' בדעבד אפילו יצא לא לאוניו

 אלא לעכב עליו הכתוב שנה בעינן ולא יצא לא למפרע בקורא בדעבד דאפילו
 לאוניו להשמיע שמע ק״ש גבי יתירא קרא עוד רחמנא מדכתב אלא לחוד בקדשים

 להשמיע גבייהו בעי דלא המצות כל גבי הנאתר ישראל ושמע הסכת על לן גלי
 רחמנא כתב הילכך • יצא לאוניו השמיע בלא בדיעבד אבל לכתחילה אלא לאוניו
 : יצא לא לאזניו השמיע בלא בדעבד אפילו ק״ש דגבי ללמוד ק״ש גבי נמי שמע

 שתעדכתיבגבי • המצות בכל בדעבד אפילו לעכב ישראל ושמע דאס״דדהסכת

 דגבי ־ ושתע דהסכת תקרא יצא דלא קאתר התצית בכל יוסי דרבי ל״ל דהא
 דאתי הוא לחוד לשון לכל דשתע לכתחילה אלא דאינו הסכת על לן תגלי לא ק״ש
 דכתב ק״ש גבי דאפי׳ דר״י כחו להודיע ק״ש גבי דפליגי והא כלל לאוניו להשמיע ולא

 ליתא דאתי־דהא הוא לשוןלחוד לכל דשתע לאוניו השתיע בלא יצא רחמנ׳שמעאפ״ה
 להשמיענו חושש ואינו דקמ״ל הוא יוסי דרבי מתני׳רבותא כולה דר״ח אליבא דהא

 כר״י יתרום לא דחרש לתתני׳ ר״ח דתוקי אהא בסמוך כדאתרינן דרי״ה לרבותא
 אין דעבד נתי ק״ש גבי ואתר היא יהודא רבי דילתא היא יוסי דרבי ממאי

 האי דר״חאמרי אליבא ודחי לא לכתחילה דעבד"אין הקורא תדע לא לכתחילה
 אפילו רי״ה דאי לא נתי דעבד דאת׳ יוסי דרבי כחו להודיעך דעבד הקורא דקתני

 תני הילכך יוסי רבי של כחו להודיע לתיתני תהדר תנא שתאי הרי • נתי לכתחילה
 דאפילו רי״ה של כחו ולהודיע לכתחלה לתתני חש ולא דעבד הקורא

 דקמ״ל היא גופיה דר״י תשוס בק״ש דפליגי הא ודאי אלא ־ דמי שפיר לכתחילה
 : לא דעבד אין לכתחילה מצות בשארי דאלו יצא לא בדעבד אפילו ק״ש דגבי
 ס״ל נתי תצות בשארי דר״י למיתר לן אית דודאי תקשה אכתי באתת הא וא״ת
 דר״י כחו להודיע ק״ש גבי דפליגי והא לאורו השתיע בלא בדעבד אפילו יצא דלא

 לכל דשתע יצא יו לאזג השתיע בלא אפ״ה שמע רחמנא דכתב ק״ש גבי דאפילו
 הילכך ־ בכ״ת בגמרא כדאמרינן עדיף דהתירא דכחו ומשום דאתי הוא לשון
 משום דתחתיר דר״י לרבותא ושביק דתקיל קמ״ל ודאי דרי״ה רבותא ע״כ

 יצא לא לאוניו השמיע בלא דאת' דר״י דבהא הכא דשאני עדיף־וי״ל דהתירא דכחו
 ק״ש לענין לקולא יוסי דר׳ וא״ש התדבר חרש לענין דנ״ת דהתירא כחו נתי איכא
תה״ת יצא ולא הוא כלום דלאו לאזניו בלאהשתיע דס״ל דכיון תצות לשארי )?(

 אפילו כלל לאוניו להשמיע צריך אין אתו קא לאוניו דלהשתיע המצות כל
 ושמע הסכת דדריש יוסי לרבי אבל ־ הא לן תיתי דמהיכא תה״ת לכתחילה

 לאזניו השמיע דבלא ה״א נדעבד ואפילו לאוניו להשמיע המצות לכל ישראל
 כל דגני ישראל ושמע דהסכת ק״ש דגני דשמע קרא לן דגלי אלא ־ יצא לא

 1דפרנ ק״ש גבי לאוניו השמיע בלא יוסי לרבי הילכך בדעבר מעכב אינו המצות
 דלכתחילת נהי המצות כל בשאר אבל יצא לא בדעבד אפילו יתירא קרא שמע ביה
 דבשאר ה״מ תיהו ־ לאזניו השתיע בלא יצא בדעבד ת״ת לאוניו להשתיע בעי

 ראוי כשאינו אבל שותע כגון לבילה בראוי לאזניו השמיע בלא בדעבד יצא מצות
 לכתחילה לאוניו להשתיע צריך דתה״ת כיון שומע ואינו המדבר חרש כגון לבילה

 יצא לא בדעבד ואפילו בו תעכבת בילה ישראל ושמע דהסכת מקרא המצות בכל
 להשמיע דצריך המצות בכל דלר״י מילתא והא : לאזניו להשמיע ראוי שאינו תפני

 ר״ח לה גמר תתני' תהא ישראל ושמע הסכת דדריש משוס לכתחילה לאוניו
 ושתע הסכת דריש דלא כיון היא ר״י אי ־ תני לכתחילה יתרום לא שומע מדאינו
 ואתאי אונים השמעת צריך אין לכתחילה אפילו א״כ לאוניו השמיע ללא ישראל

 להשמיע ישראל ושמע הסכת דדריש וש״ת היא יוסי רבי ע״כ אלא יתרום לא
 לאזניג להשמיע ק״ש דגבי שמע דדריש ש״ת יצא דלא ק״ש מדאתרגבי אלא י לאוניו

 דריש לא יוסי דרבי ל״ל נתי דהא י לכתחילה מצות שאר גבי ובדעבדוהסכת אתי
 דריש לא ק״ש דגבי שמע אבל לאוניו להשמיע לחוד ישראל ושמע הסכת אלא
 דלא וכיון דרבי עליה דפליגי כרבנן לחוד לשון לכל אלא לאוניו להשמיע כלל

 וק״ש המצות כל ־ לחוד הסכת אלא כלל לאוניו להשמיע ק״ש דגבי לשמע דריש
 לא לאוניו השמיע בלא בדעבד ואפילו לאוניו להשמיע לענין הן שוין
 עד דקאתר לר״ח ומנ״ל לכתחילה אלא דאינו הסכת על קרא לן גלי דלא כיון יצא
 דריש דר״י דס״ל דש״ת דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא יוסי רבי קאמר לא כאן

 דלר״יק״ש דאס״ד קשיתי׳לר״ח נ״לדמתני׳ לאוניו־ להשמיע דגביק״ש לשמע
 דריש לא דשתעדק״ש כיון יצא דלא לאוניו השמיע לא לענין הן שוין מצות ושארי

 לכתחילה אלא דאינו דהסכת קרא על תגלי ולא לחוד לשון לכל אלא לאוניו להשמיע
 דאפילו יוסי דרבי כחו להודיע מצות בשארי לאפליגו ה״ל בק״ש אדאפליגו א״כ

 איכא ק״ש גבי דפליגי השתא אבל יצא לא לאזניו השמיע בלא מצות בשאר
 דכתבירחתנא משוס לאזניו השמיע בלא יצא רלא הוא לר״י ק״ש גבי דווקא למיתר

 דריש דלא משוס אי ־ יצא מצות בשארי אבל דאתי הוא לאוניו דלהשמיע שמע
 ובש״ת בגתרא כראמרינן כתיב בד״ת דהסכת לאוניו להשמיע לענין כלל להסכת

 לאוניו להשמיע לענין להסכת דריש א״נ : לאוניו להשמיע א״צ לכתחילה אפילו
 ותתילא לאוניו השמיע ללא "ש ק דגבי לשמע נתי דדריש אלא מצות שארי גבי

 דכתב שמע דאל״ב דק״ש שתע על (*) דמגלי לכתחילה אלא אינו דש״ת הסכת
 ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י אמר דלא ש״ת ק״ש גבי תדפליג אע״כ ל״ל• ק״ש רחמנ׳גבי

לכתחלה: אלא דאינו דש״ת הסכת על מגלי והוא רחתנ׳גביה דכתב שמע משוס לחוד

 וחייב צריך ולרי״ה סגי לא ובלא״ה לאוניו להשמיע לו דא״א כיון כלל לקרותם א״ל
 לענין שרי״התחתיר הרי לרי״ה בה ל״ל לאוניו להשמיע לו שא״א אע״פ לקרותם

 כלוס ולאו יצא לא לאוניו השמיע ובלא הואיל פוטר דמחייבור״י וא״ש המדבר חרש
 בלכתחיל׳ לפלונתייהו לאשמעי׳ חש ולא דר״י כחו להודיע בדעבד פליגי הילכך עבד

 נתי יצא לא בדעבד דאפי׳ דר״י כחו דאשתעינן דהא ־ דרי״ה התירא כח להודיע
 דכלא כיון ק״ש לקרות דא״צ שומע דאינו לענין תילתא בהא דהתירא כח איכא

 צדאיכא דבחד וכיון לחומרא ורי״ה לקולא ר״י ובהא הוא כלום לאו לאוניו השמיע
 אי ליה עדיפא ודר״י לדרי״ה תנא שביק י לר״י צד ובאידך לרי״ה התירא כח

 וש״מ ק״ש דלר״י אמרת אי אבל כר״י דס״ל משוס אי עתו ניתוקו ר״י דקי״ל משום

שווין

הא



ז סימן קש דיני אריה שאגא
 דחרש דהתירא כחו א"כהא לא\צא כדטבד דאפי׳ לאוניו להשמיע לענין שוין

 מכיס גופי׳,!אי דר״י כחו להודיע המצות כל לאשמעי׳בשאר לו הוה דר״י שא״ש
 דהתירא כחו ודאי הא ־ לאוניו להשמיע א״צ ק״ש גבי דאפי' דרי״ה כתו להודיע

 מגלי וממילא נמי לאוניו להשמיע ק״ש דגבי לשמע דריש ר״י ודאי אלא עדיף דר״י
 משוס ק״ש גבי לפלוגתי׳ נקט והשתא לכתחילה אלא דאינו מצות דשארי הסכת על

 ש״מ וממילא לאוניו השמיע בלא ק״ש גני יצא לא בדעבד דאפי' דר״י רבותא
 דבשאר ר״ח לה דייק הכי א״נ ־ דווקא ק״ש מדנקט יצא בדעבד מצות דבשארי

 לה״ל ק״ש דגבי לשמע דדריש משוס לר״י יצא בדעבד לאוניו השמיע לא אס מצות
 יצא לא נמי בדעבד בש״מ לר״י דאי לכתחילה אלא דאינו הסכת על מגלי והוא
 דר״י אליבא להשמיענו דוכתא בשוס תנא לישתמיט לא האין א״כ לאוניו השמיע בלא

 מאי ממנו ללמוד א״א דק״ש מהא דהא יצא לא לאוניו השמיע בלא המצות דבכל
 הערל וליתני תנא לישתמיט אמרי׳בפ׳הערל)ד׳עב(לא וכה״ג מצות בשארי לר״י ס"ל

 יתרוסדמוקי לא וא״ש המדבר דחרש מתני' תהא וגס ־ ולימאר״עהיא והטמא
 שראוי בשומע אפילו בדעבד אפילו תעכב דלה״ל הא אי עלה לתיקס ליכא כר״י לה

 בשארי דבאתת ודאי לה״ל־אלא בראוי תעכב אין דילתא או לאוניו להשתיע לכילה
 ע״כ דר׳יוסי אליבא דלכתחלה והא לכתחלה א1? וא״צ בלה״ל מעכב אין לר״י מצות
 לכתחילה לאזניו להשמיע דעכ״פש״מדצריך יתרום לא דחרש מתני' תהא ש״מ

:נתי לכתחילה אפי' רי"ה דאי • כר״י אלא לאוקתי וא״א

 כר״י וא״ש כמדבר דחרש לתתגי׳ מוקי דר״ח סוגיא ההיא כל א״ש והשתא
 שום ליכא לר״י דאי לאוניו להשמיע המצות כל דגבי להסכת דדריש

 והיינו ־ המצות בכל ולא בק״ש לא בדעבד ולא לכתחילה לא לאוניו להשמיע קרא
 דדאורייתא וכיון כלומר דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח דקאתר

 ?!א אינו חצות בשארי דאלו ולעכב לאוניו להשמיע ר״י ליה דריש אק״ש ושמע היא
 דמיירי לאוניו השמיע ולא שמע את דהקורא במתני׳ כתו לבילה בראוי לכתחילה

 השתיע לא אס לבילה אפי׳בראוי תעכב ק״ש גבי אבל חרש שאינו אדם בני מסתס
 כלותר כו׳ הוא ברכה תשוס תרותה אבל גבי׳ רחתנא שכתב שתע משים לאוניו
 בראוי ה״ת מ״ת בדעבד א״מ לאוניו השמיע ולא היא מש״מ תרומה דברכת אע״ג
 ראוי אינו תחמה גבי דתנינן חרש והרי תעכב ודאי לבילה ראוי באינו אבל לכילה
 בירך ולא תרס כאלו וה״ל הברכה חובת ידי יצא לא בדעבד ואפילו הוא לבילה

 ולא חרס דאפי׳ דתרותה תילתא תליא בברכה לאו דרבנן וברכה הואיל ת״ת כלל
 דהואיל ברכה ברכתו דאין אע״ג שהרס נתי חרש הילכך תרומה תרומתו כלל בירך
 הגמרא ופריך תרומה תרומתו ת״ת בו מעכב ס אזני השמעת לבילה ראוי ואינו
 איןלכהחל׳לא• דטבד נתי ק״ש וא׳גני היא רי״ה תא דיל היא דר״י תתאי דר״ת עליה

 וכדאתרן־ אאל״כ קאת׳דלר״י מה״ת לאו אדר״י לותר התקשה דרצה לא לכתחל׳ האי
 תדרננן הן שוין תצות שארי ובין ק״ש ובין תדרננן היינו דקאתר לא לכתחילה אלא

 כל לפ׳ יש ועד״ז : כו' הקורא דקתני האי אתר׳ ותשני • לאזניו להשמיע דצריך
 לא דתנן הא ואלא פריך מאי תקשה דלפ״ז לברר לנו נשאר ד״א רק כולו הסוגיא

 אי יצא נמי לכתחילה אמרי הא רי״ה אי תני יצא בירך ואס בלבו בה״מ אדס יברך
 חוץ מצות בשארי ס״ל דהא היא ר״י ודאי הא קושיא ותאי לא נתי דענד ר״י

 דהאודאי א״ש נתי דהא נ״ל י יצא ובדעבד לאוניו להשתיע דלכתחילהצריך מק״ש
 ואף קאמר הרהור ידי על .תחש בלבו היינו דקאמר בלבו בה״ת אדם יברך לא האי

 במוציא שמיירי לכאורה ומשמע לאוניו להשמיע שצריך בלבו פי׳ שרש״י "פ ע
 בלבו תני דתנא כן לפ׳ תמוה הדבר מ״ת ־ לאוניו השמיע שלה אלא בשפתיו
 אלא בשפתיו במוציא לפר׳ אפשר והאיך בשפתיו מוציא ואינו מתש בלבו דתשמע

 שפירש״י ומה קאמר ממש בלבו ודאי אלא ־ בלבו זה אין דהא לאזניו השתיע שלא
 ומשוס לאוניו השמיע לא ממילא בלבו שבירך כיון כוונתו ־ לאוניו השמיע שלא בלבו

 הרהור ע״י ממש בלבו פי׳ מ״ת אבל כן פי' לאוניו השמיע ללא מנלבו דמקשה
 לאוניו השמיע לא גבי יצא נמי לכתחילה האמר רי״ה אי דפריך ניחא •והשתא קאתר
 להשמיע א״צ נתי מדרבנן אפילו תה״ת עיקר לאוניו להשמיע דאין כיון אלתא
 דהרהור ס״ל אלמא יצא בירך ואס מדתני בלבו גני ה״נ לכתחילה אפילו לאוניו
 לכתחילה אפילו מדרבנן בלבו יברך לא לכתחילה אמאי א״כ מה"ת דתי כדבור

 א״ש ולדידיה ר״י ואי ־ לאוניו השמיע לא גני לר״י ליה כדשמעינן דתי שפיר נתי
 רחתנא דכתב הסכת משוס מה״ת אפילו בלבו נה״ת ינרך לא דלכתחילה

 דהא בלבו יברך דלא כ״ש לאוניו להשמיע לכתחילה דבעי סתתא המצות בכל
 בדטנד מעכב אינו לאוניו השמיע לא מצות דבשארי יצא בירך אש ומ״מ לה״ל

 יברך לא דתני ברייתא הא מ״ת ־ וכדאתרן תנא להאי ס״ל דמי כדבור והרהור
 לה מוקמת אי לאזניו להשמיע לבילה ראוי שאינו תחרש נמי תיירי ע״כ בלבו נה״מ
 דהשתא לי לתה הרהור ידי על דהיינו בלבו בה״ת יברך דלא רישא דאל״כ כר״י

 תקרא תה״ת ואפילו לא לכתחילה לר״י לאוניו השמיע שלא אלא בתוציאבשפתיו
 כ"שדלא לא אונים והשמעת שפתים הוצאת פאן דאין בלבו בתברך ־ דהסכת

 דתי כדבור דהרהור דקמ״ל יפא ס דתני יצא בירך דאס תשום ואי לכתחילה יברך
 להוד סיפא אלא לתיתני ה״ל* לא ל״ל לכתחילה יברך דלא רישא • בלבו נקט

 איריא תאי לח דלכתחילה רישא אבל דתי■ כדבור דהרהור יצא בלבו בה״ת דהתברך
 אליבא לא לכתחילה נחי לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו בתוציא אפילו בלבו משוס

 שומע אינו ומשוס שומע ואינו המדבר מחרש נתי תיירי תנא להאי אע״כ ־ ר״י7
 להשמיע לו א״א דחרש דאע״ג וקת״ל בלבו בה״מ אדם יברך דלא לרישא נקט

:לאוניו השמיע ולא ל״ל )*(

 כדבור דהרהור כיון לכתחילה יברך נתי בלבו דאפי׳ וסד״א שומע שאינו כיון לאוניו
 ידי על בלנו יברך לא מקום דמכל קמ״ל ביה שייכא לא אזנים והשמעת דתי

 להוציא צריך לכתחילה מ״ת • לאוניו להשמיע לו דא"א אע״ג לכתחילה הרהור־
 דהיינו דאפשרלי' לחאן לאוניו השמיע לא גבי דהא בהרהור ליה סגי ולא בשפתיו

 אע״ג "ת תה אפילו לאוניו להשמיע צריך דלכתחילה הכי דינא נתי לר״י ששומע מי
 לו דא״א שומע לאינו רבנן תיקנו בכה״ג ה״נ ־ לאזניו השמיע בלא יצא דבדעבד
 דהרהור יצא דנדעבד אע״ג בשפתיו לכתחילה להוציא צריך ת״ת לאוניו להשמיע

 כיון תדרבנן אפילו לכתחילה לאזניו להשמיע דא״צ לרי״ה אבל ־ דתי כדבור
 לכתקלת יצא בדעבד תנא דלהאי כיון הרהור ידי על בלבו גבי ה״ג • יצא דנדעבד

 אפילו תה״ת לכתחלה נאזניו להשמיע דצריך לר״י א״נ • ליה סגי בלבו נתי
 ידי על בלבו יברך שלא רבנן תיקנו ת״ת לאוניו להשמיע לו שא״א שומע באינו

 על ועבר אונים השתעת בלא עי״ה יברךנמי שלא אדם כל שאר אעו גוירה הרהור
 א״כ נה ל״ל לכתחילה אפי׳ דבלה״ל לרי״ה אבל ־ מה״ת לאוניו להשמיע שצריך
 הרהור ידי על בלבו מברך נתי לכתחילה אפילו דמי כדבור הרהור דס״ל תנא אהאי
 יברך דלא ניחא רישא לר״י ות״ת ־ כרי״ה אתיא לא רישא ומשוס דמי ־ושפיר
 בשפתיו אפי׳בתוציא ת״ל בלבו אריא מאי איתא ואם לכתחילה הרהור ידי על בלבו
 קרש דמשוס י״ל ־ לי למה בלבו יברך דלא ורישא לא לכתחילה נתי שלה״ל אלא

 דלא קמ״ל ש״ד הרהור ידי על בלבו דאפילו וסד״א לה״ל לו דא״א וא״ש המדבר
 דר״י אליבא דאל״כ מחרש נמי דתיירי דכיון קשיא ודאי סיפא אלא לר״י ניחא ורישא
 כדבור הרהור תנא להאי דס״ל דאע״ג יצח בירך ואס סיפא קתני אמאי ל״ל רישא
 ראוי אינו וה״ל לה״ל לחרש ליה אפשר לא הא יצא אתאי דר״י אליבא ת״ת דתי

 והיינו יצא לא לבילה ראוי באינו לאוניו השמיע לא בדעבד אפילו ולר״י ־ לנילה
 דלכתחלה ה״א רי״ה אי וקאתר בלישני׳ שני ר״י וגבי לא נתי דעבד ר״י ואי דקאתר

 בהדיא ליה שתעינן לא דלר״י תשוס •י האתר נקט לא ובדר״י האתר נקט בדר״י כו'
 מדיוקא אלא לכתחלה צלה״ל ובר״ל לבילה ראוי באינו תעכב לה״ל מצות דבשארי
 נדר"• קתני דתגילה מתני׳ גבי מתנא בדרב דלקתן ואע״ג :הכי דס״ל לה שתעינן

 נהכי ליה סגי רי״ה מגבי' ר״י גבי ללישני׳ פ״א הגמרא דשני כיון ־ האמר נמי
: ב׳ נפעם לשנות הגת׳ חשש ולא

 דלמאי להבין צריך א' דבר רק בס״ד כהוגן עולה וו סוגיא כל השתא
 ע״נ בכלל נתי וק״ש התצות לכל הסכת דדריש תשוס לר״ח דר״י דפי׳אליבא

 נכלל אינו דק״ש משמע בגמרא והרי דאתי הוא לעכב ק״ש גבי רחתנא דכתב שמע
 בק״ש תהלוקת אר״י הסוגיא בסוף ההם חמרינן דהכי • מצות שארי עס הסכת

 דשארי הסכת בכלל אינו ק״ש אלתא וש״י הסכת דכתיב ל״י ד״ה תצית בשארי אבל
 על מגלי דק״ש שמע אין ת״מ הסכת דדריש תיתא אפילו לר״י ה״נ וח״כ ־ מצות

 ל״ל דק״ש שמע דאל״כ ־ יצא לאוניו השתיע בלא בדענד מצות דבשארי הסכת
 דק״ש שמע איצטרך והילכך מצות שחרי בכלל אינו ק״ש הא דש״ת מהסכת ק״ש ת״ל

 התם דאיתותב ואע״ג • לעכב שאינן מצות דשארי הסכת על לגלות ולא לגופיה
 בק״ש מחלוקת ומסיק יצא בירך ואס דקתני בלבו נה״ת יברך דלא בהאמהא ר״י

 לא הא כתיב בד״ת ההוא ומשני וש"י הסכת כתיב והא ופריך יצא ד"ה בש"מ אבל
 בהא אבל מני יצא בירך דאס הא דא״כ יצא לא ד״ה דקאמר בהא אלא איתותב
 וי״ל : איסותב לא בכלל אינו ק״ש אתי המצות לכל הסכת דאי מדבריו דמשמע
 דק״ש תיירי המצות בכל הסכת דאס לומר וסברא טעם שוס אין דודאי דלק״ת

 דברי ובודאי • היא מנוה לאו ק"ש אטו כולן מש״מ דק״ש גריעותא דמאי בכלל אינו
 ואמאי יצא אמאי ק״ש גבי לר״י דא״כ תתוהין יצא לא ד"ה מצות בשארי שאתר ר״י

 נ״ל ■ יצא ובק״ש יצא לא מצות דבשארי אדר"יה דר"י טעתא אבל ־ מש״מ ק״ש גרע
 דיבור רחמנא דכתב משוס אדרי״ה לר״י תצות משארי טפי קילי דק״ש הוא דה״ט

 ואכלת אלא המזון ברכות גבי כן נאתר שלא תה בס ודברת דכתיב שתע קריאת גבי
 הנאמר דדיבור ש״ת גבי׳להדיא דיבור ררתנא כתב ולא כתיב סתמא וברכת ושבעת

 דר' פלוגתא גבי קורא היה בר״פ וכדאמר׳ דאתי הוא הרהור להוציא ק״ש גבי
 דאס"דדלא ־ ק"שיצא גבי לאזניו השתיע דלא וש״ת יאשיהוכמשכ״ל זוטראור'

 ע״י דהסכת תקרא יצא לא לאזניו השמיע שלא אלא בשפתיו במוציא■ השתא יצא
 למעוטי דיבור יצא דלא כ״ש לא ולר״ל )?(בשפתיו מוציא שאינו טפי דגרע הרהור
 דש״מ הסכת בכלל אינו דק״ש ש״ת ודאי אלא • ל״ל "ש ק גני רחמנא דכתב הרהור

 יצא ק״ש גני יצא לא לה״ל דבש״מ דאע״ג לר״י ס״ל הילכך לאזניו להשמיע לענין
 רי״ה של טעמו זהו ־ יצא לא הרהור ע״י דת״מ דקת״ל דיבור גבי׳ רחמנא וכתב

 ק״שדלמעוטי גני רחמנא דכתב דדיבור ליה משמע לא יוסי ור' יוסף דרב אליבא
 דסביר׳ משוס אי הוא דיבור ובכלל דתי כדבור דהרהור דס״ל תשוס אי אתי הרהור

 הוא כלום לאו הירהור נתי דיבור רחתנא כתב דלא תצות בשארי דאפילו ליה
 חובת ידי יוצא דאינו וס״ל בה״ת גבי הרתב״ס על דפליגי פוסקים שארי וכדברי
 כיון דלוה ונראה ־ ו׳ סי׳ וכתשכ״ל דיבור בי׳ כתיב דלא אע״ג בהרהור בה"ת
 בבה״מ דדוקא ללתדינו דנא יצא לא ד״ה הברכות נכל תצות בשאר אבל רש״י
 ביה נאתר דלא תיקון דאורייתא התזון דברכת דדותיא דרבנן ברכות ושאר
 דיצא טעתא היינו שתע קריאת אבל לרי״ה אפילו יצא דלא הוא דיבור

 מכלל הרהור למעוטי ביה דכתיב דיבור תשום יהודה דר' אליבא לאוניו השמיע בלא
 לר״י שפיר אתי והשתא .־ וכדפי׳ יצא לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו דבמוציא

אדר״ח



דיני אריה עאגת
 ־• דתוקי והא א׳דר׳יוסי יוסף כרב דס״ל הוא דש״ת הסכת בכלל דק״ש דס״ל א׳דר״ח

 ר' משוס היינו כתיב בד״ת דהסכת יצא הכל דברי דבשארי'מצות דאר״י במסקנא
 דכתב דשמע אלא מיירי המצות בכל ישראל ושמע הסכת יוסי לר׳ אבל • יהזדא

 דפי׳ למאי ת וא : מצות בשאת לעכב דאינו הסכת על מגלי ק״ש גבי רחמנא
 מהרהר קרי בעל התס דתנן כ( )דף שמתו מי דפ' סוגיא ההיא לך תקשה השתא

 מברך ואין לאחריו מברך המזון ועל לאחריה ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו
 אומרת זאת רבינא אמר ובגת׳ ־ ולאחריהם לפניהם מברך אומר יטדא ר׳ • לפניו

 יוציא דתי כדיבור מאי מהרהרי^א למה ,דת כדיבור לאו דרס״ד דתי כדבור הרהור
 דתי כדיבור הרהור דלרבינא כיון טובא למידק ואיכא בסיני כדאשכחן • בשפתיו

 רבנן שאסרו ב׳יק ותשוס הרהור ידי על מצות ושארי ק״ש חובת ידי יוצא אדם וכל
 צריכין שהיו בסיני כדאשכחן ל״ג הרהור על התם כדאתר׳ עזרא מתקנת בד״ת
 דק״ש לאחריה ולא לפניה לא מברך אינו ת״ט כן אס דיבור היה ושם לקריין לטבול

 חובתו ידי ויוצא בהן להרהר לו התס־היה כדאתר׳ מתפלל אינו וכן לפניו המזון ועל
 אע״ג הרהור ע״י בד״ת אסור אינו ב״ק דתשוס כיון אדס כל כשאר הרהור ע״י

 ולמה דמי כדיבור דהא לרבינא הרהור ע״י תהני י״ח לצאת ולענין דמי דכדיבור
 קרי בעל דגרע דה״ט ל״ל ודאי דהא בחנם הללו מברכות קרי לבעל רבנן הפקיעו

 ע״י לברך דר״ל ■משום הרהור ידי על הללו ברכות חובת ידי דיוצא אדם כל השאר
 מדרבנן דאר״ל קרי בעל אבל הרהור ע״י נתי חובתו ידי יוצא הילכך גמור דיבור
 אינו ה״ל נד״ת קרי לבעל שאסור עזרא מתקנת גמור דיבור ע״י הללו ברכות לברך
 הרהור ע״י חובתו ידי יוצא ואין בו מעכבת הבילה דיבור ע״י לברך לבילה ראוי

 עזרא דתקנת דרבנן לבילה ראוי אינו אתי מדרבנן אלא שאינן הללו ברכות הילכך
 ואין הואיל הרהור ע"י חובתו ידי יוצא שלא דרבנן בברכות ומעכבת בד״ת שאסור

 התור׳ מן והרי התור׳הן דמן דלאחריו ובה״ת ק״ש אבל גמור דיבור ע״י לברך ראוי
 דאין בו ומעכבת דרבנן לבילה ראוי אינו אתי לא ממש דיבור ע״י לברך לבילה ראוי

 כדיבור דהרהור דכיון היא מילתא לאו ודאי דהא ־ תורה של על מעכבת דדבריהס
 בהרהור לכתחלה ואפי' בדבר שוין ושניהם כלום לדיבור הרהור בין אין לרבינא דמי
 דא״א דה״ט כאן צ״ל ובע״כ לבילה: ראוי דאינו הא למימר כאן שייך ואין ליה סגי

 מטעס הוא לבילה ראוי דאינו משוס הרהור ע״י ברכות אותן חובת ידי לצאת לו
 בברכות הילכך גמור דיבור ע״י אלא הרהור נ!״י א״א והא לאזניו להפתיע דצריך
 לבילה ראוי אינו ואתי לאזניו ולהשמיע לדבר מדרבנן לבילה ראוי אינו ה״ל דרבנן
 ראוי התורה מן והרי הן ובה״משלחורה אבלק״ש ־ דרבנן בברכות ומעכב דרבנן
 אסרו דרבנן אע״ג מדאורייתא נד״ת אסור אינו שהרי לאזניו להשמיע לבילה

 ש״מ מ״מ ־ תורה של ומעכב דרבנן לבילה ראוי אין אתי לא ־ לד״ת בדיבור
 מעכבת בילה הילכך לאזניו להשמיע לבילה ראוי אין ה"לב״ק דרבנן דבברכות

 הברכות את הרהור ע״י לברך צריך אין לפיכך הרהור ע״י חובתו ידי יוצא ואינו נו
 מדרבנן לאזניו להשמיע דצריך דס״ל רי״ה לימא אי מני מתני' והשתא ־ !דבריהן

 אפילו מיקרי לבילה ראוי אין לאו מה״ת לאזניו להשמיע צריך דאין כיון ודאי הא
 להתניתן ר״מ דמוקי אהא אמר ואפ״ה ־ דרבנן מגילה שהרי דבריהן של בברכות

 רבי לא נמי דעבד חרש תנא מאן מחרש חוץ המגילה את לקרות כשרים דהכל
 הוא ולכתחלה היא רי״ה דילמא לא נמי ודעבד היא דר״י מתאי ופריך היא יוסי
 להשמיע לבילה ראוי ואינו שח״ש דחרש אע׳ג ה/ י דתי שפיר דעבד הא דלא

 היינו וע״כ ־ דמי שפיר דענד הא דלא הוא לכתחלה אמרינן לרי״ה אפ״ה לאזניו
 לא מדרבנן אלא אינו עצתו וכל תה״ת עיקר אזניס להשמעת דליכא כיון טעמא
 כגון בדרבנן ואפילו לאזניו להשמיע יכול ואינו הואיל לבילה ראוי אין דה״ל אמרינן
 כיון שהרי דנ״ק ההוא לאוקמי א״א נתי יוסי וכר׳ • בדעבד תעכב אינו מגילה

 חובת ידי לצאת א״א וע״כ יוסי כרבי מה"ת ק״ש גבי עכ״פ מעכב אזניס דהשתעת
 ק״ש מהרהר למה הקשה אכתי א״כ י ־ לאזניו השמיע דלא כיון בהרהור ק״ש

 כדבור הרצור אי אפילו והרי למה'מהרהר דתי כדבור לאו הרהור אס״ד וכדאתר׳
 ק'ש חובת ידי יצא לא לאזניו השמיע דלא כיון ק״ש מהרהר לתה תקשה אנתי דתי

 הוא רביה ב״ע אדרב"א ר״י אע״כ • מהרהר ולמה הוא כלום לאו הרהור מה״ת
 ומ״ת דשמע מקרא לה ויליף לכתחלה לאזניו להשמיע צריך שמע את הקורא דאתר

 דצריך היא דאורייתא דראב״ע דהא והשתאאא״ב • יצא לאזניו השמיע בלא בדעבד
 דבריהם של הללו הברכות את מהרהר אינו דב״ק הא א״ש לכתחלה לאזניו להפתיע

 לא בדעבד ואפילו בו מעכבת בילה לאזניו להשמיע מה״ת לבילה ראוי איט דכתו
 ממש דיבור ע״י לאזניו להשמיע מדרבנן לנילה ראוי דאין ב״ק ה״נ • חובתו ידי יצא

 כל דהא דרבנן בברכות ותעכב דרבנן לבילה ראוי אינו אתי בד״ת אסור דהא
 ובה״ת בק״ש מהרהר ות״ת תיקוןכדאמר׳בגמר׳בכ״ת דאורייתא כעין רבנן דתיקון

 ומה״ת דמי שפיר בדענד לאזניו השמיע ולא דתי כדבור דהרהור כיון דאוריית׳דהא
 בשל ומעכב דרבנן לבילה ראוי אינו אתי לא לאזניו ולהשמיע לדבר לבילה ראוי

 מדרבנן אלא אינו לחזניו להשמיע דתצריך דראב״ע דהא אמרת אי אבל • תורה
 באינו מה״ת עיקר לו אין אזניס דהשמשת כיון דאתרן הברכות תברך אינו אתאי
 סוגיאדחוץ כדתוכחההיא ראוילבילה דה״לאין אתרי' לא לאזניו להפתיע ראוי

 לרישא לאוקתי א״א דע״כ דלק״ת אני אותר : וכמש״כ תגילה גני דתנן מחרש
 מכלל ולאחריהם לפניהם מברך וא' רי״ה דתדסיפא ב״ע ר״א תפוס כר״י דתחניתין

 את לקרות כשרים דהכל אתתניתן הכי הגמרא וכדדייק היא רי״ה לאו דרישא
 ר״י וסיפא היא ב״ע ר״א משוס ר״י רישא )לשנויי לאקשויי להגתרא וה״ל המגילה

ח )א(

״■ י : פיק ק^ז
 כסברא תמצא מקומות ובהרבה בכ״ת הגמרא דרך וכן לה קאתר דנפשיה משמיה

 פעמים דרשב״י הא גבי דברכות בפ״ק ומהן ז״ל להרמב״ן המלחמות בספר זו
 ע״י אפילו דדבריהן ברכות א״מ דב״ק טעתא דהיינו נ״ל א1ביוס:? ב״פ קק״ש שאדם

 דקאת׳התסכדאשכחןבסיני דהאי משוס לרבינא דמי כדבור שהרהור אע״פ הרהור
 כדאשכחן ?יא דאורייתא לק״שובה״ת קרי לבעל הרהור לאסור עזרא גזר דלא היינו

 כיון בד״ת להרהר אפי' אסור בלא״ה אבל תורה של תמצות לבטלו שלא (“בסיני)
 דרבנן אלא דאינן כיון להרהר לו התירו לא דרבנן ובברכות דתי כדיבור דהרהור

:■ הרהור ע״י לא אבל בדיבור אלא אסרו לא תורה בשל אבל

 השמע תשמע דר״י .דטעתא דאמרינן הא גבי פס בחי׳ להרשב״א יתירא1
 בכל ש״ת ממילא ור״י שכתב שומע שאתה לשון בכל שמע ות״ק לאזניך

 ש״מ נמי שמיעה לשון בכל שמע נתי דרשת כי ש״ת תרתי פירש״י שומע שאתה לשון
 היינו דלאו• ועוד תרתי דש״ת דמנלן בעיני מחוור ואינו ־ לאזניו להשמיע דצריך

 ש״מ ממילא שומע שאתה לשון כל מיניה דדרשת כיון דה״ק פירושו ונ״ל ממילא
 שאתה לשון בכל לתישדא רחמנא דאיצטריך ל״ל לא דאי • לאזניו להשמיע צריך דהוא
 כדמשתע שרי בעלמא בהרהור אפילו לאזניו להשמיע א״צ אס שהרי פשיטא שומע
 לשה״ק בין קפידא שאין שמעת ממילא לשון ל״ש הלב ובהרהור קרי בעל לגבי לקמן

 שמעינן ממילא לשון כל למישרי רחמנא תדאיצטריך ודאי אלא ־ לשונית־ שאר לכל
 להשמיע דא״צ דאע״ג דס״ל משוס הכין דל״ל דר״י ואפשר י לאזניו להשמיע דצריך
 למישרי רחמנא איצטריך מש״ה לבד בהרהור ולא בשפתיו להוציא צריך ת״ת לאוניו

 לא לאו ואס לאזניו להשמיע דצריך דס״ל יוסי ר' ולפ״ד • ע״כ שומע שאתת לשון בכל
 ־ בהרהור ליה סגי לאזניו להשמיע דא״צ ס״ד דאי משוס הוא דידיה טעמא יצא

 לשון שייך לא בהרהור דהא פשיטא שומע שאתה לשון לכל שמע רחמנא דכתב ול״ל
 לאזניו צריךלהשמיע שמע את הקורא נתי דאתרי׳ דראב״ע משוס דר״י י״ל מהשתא

 לשון לכל שמע רחמנא תדכתב נמי וס״ל ר\! גמורה דרשא משמע נמי לה ויליף

 יליף דר״י אלא ל״פ ע״כ שהרי יוסי• רבי לאזניווכשיטת דצריךלהשתיע ש״מ ממילא
 ■ לכתחל׳ א1? אינו ולראב״ע יצא לא לאזניו השמיע בלא בדעבד דחפילו דשמע מקרא

 לאזניויהשתא להשמיע דצריך ש״ת וממילא לשון לבכל דשמע שוין שניהן בהא אבל
 יברך דלא לברייתא דתוקי ר״י הא ר״מ הא ס״ל כרביה ר"י דאי דקאמר הא א"ש
 ודאי דהא לק״ש בה״ת דתדתי משוס ולא כר״יורביה יצא בירך ואס בלבו בה״מ אדס
 רחתג׳ דמדכתב ורבי'דרשי דר״י כיון ה״ק א1? גלי לא גלי דלא היכא גלי דגלי היכא
 דרבי׳ נמי בה״ת גבי א״כ לאזניו להשמיע דצריך נמי ש״ת ממילא לשון לבכל שמע
 וברכת ושבעת דאכלת מקרא ל״ג( )דף דסוטה ברפ״ז כדדרשי לשון לכל קרא
 בהרהור הא א״צ דאי לאזניו להשמיע דצריך ש״מ ממילא מברך שאתה לפון בכל

 דמסיים והא ל״שלשון בהרהור הא פשיטא לשון דבכל קרא ל״ל א״כ ליה בעלמ׳סגי
 בשפתיו צדךלהוציא מ״מ לאוניו להשמיע דא״צ דאע״ג כו' הכין דל״ל דר״י הרשב"א

 דמסיק לתאי אבל לאוניו להפתיע א״צ לכתחלה אפילו דלר״י דס"ד למאי היינו
 סגי נתי בהרהור לאוניו להשמיע דל״צ היכא כל ע״כ נתי דלדדיה ס״ל כרביה דר״י
 ביאור הרשב״אצריך שדברי אלא :וכדאמרן לשון בכל לרבויא קרא צריך ולא ליה

 ליה אתיא וממילא לשון לכל שמע דדריש ש״ת ממילא דלר״י למיתר להגמרא דל״ל
 בעלתא בהרהור לאוניו להשמיע שא״צ היכא כל דס״ל משוס והיינו לאוניו להשמיע

 השתא דס״ד למאי לרי"ה בינו חדשה אחרת פלוגתא עוד איכא זה ולפי סגי נמי
 לחוד לשון לבכל אלא לשמע דריש דלא לכתחלה אפילו לאזניו להשמיע א״צ דלרי״ה
 קרא ל״ל ליה סגי דאי בהרהור ליה סגי לא ת״ת לאזניו להפתיע דא״צ ואע״ג
 לאוניו להשתיע דלר״י הל״ל • לפון שייך לא בהרהור הא פפיטא לפו; לכל דכתע

 לא בהרהור ת״ת לאוניו להשתיע צריך אין אי ואפילו תליא בהא הא לאו והרהור
 דאתר ס״ל כרבי אלא לפון לכל ולא לחוד לאוניו להפתיע דריש ופתע ליה סגי
תשתע לדרוש ראוי דיותר להגתרא לו דתשתע ז״ל לשיטתו לומר וצריך ככתבה ק״ש

 דקאת׳ליתא הא גבי קורא היה בר״פ וכדמוכח לאוניו להפתיע מלתדרוש לפון לכל *
 דס״ל ר״י הילכך בס״ד וכת״שלקתן נאמרה לשון בכל כולה התורה כל רבי קסבר

 לדרוש ראוי יותר דודאי לחוד־ דרשא להא דדריש לומר א״א יצא לא לאוניו השמיע לא
 להשתיע נתי דתתילאש״ת דס"ל אלא לשון לכל ליה דריש ודאי א1? לשון לכל משמע
 ק״ל שהיה תה קצת נתי שפיר אתי זה ולפי ־ ז״ל הרשב״א לפי' תוכרח וזה לאוניו
 צריך ותה״ת היא גתור׳ דרש׳ לאוניו להפתיע תשתע דדריש ב״ע דר״א אס״ד

 יצא לאוניו השתיע בלא ובדעבד לכתחלה אלא צריך לא אתאי א״כ לאזניו להשמיע
 דאיכא היכא כל דודאי ־ בלבד בקדשים אלא לעכב הכתוב עליו שנה בעינן לא הא

 להשמיע יתירא קרא דליכא ש״ה אבל הכתוב עליו שנה ל״צ תידי לרבויי יתירא קרא
 דס״ל אלא דאתי הוא לשון לכל דשתע קרא דעיקר לה ילפינן תדיוקא אלא מאזניו
 וקרא ליה סגי בהרהור דאל״כ לאוניו השמיע ללא ש״ת דתתילא ב״ע לר״א

 לן די ליה אתי בעלתא דתדיוקא וכיון לשון ל״ש בהרהור דהא ל״ל לשון לכל דשמע
 לכל דשתע קרא איצטריך נתי דהשתא • לכתחלה לאוניו להשתיע דצריך אמרינן אי

 ת״ת לכתחלה בהרהור ליה סגי ולא לאוניו להשתיע דצריך דאע״ג דקת״ל לשון
 ל״ל דאכתי הרשב״א פי׳ על ק״ל ת״ת אבל : לשון בכל לכתחלה לקרותה מותר

 יוסי רבי בין וו בסברא חדשה מחלוקת לעשות ש״ת תתילא לאו להגתראלתימר
 ורבנן יהו בהויותן תוהיו התם לה ויליף ככתבה ק״ש דס״ל לרבי והרי יהודא לרבי
 השתיע לא כת״ד ס״ל ורבנן לאוניו להשתיע שתע ורבי אתר לשון לכל שתע דרשי
בלה״ק דאס״ד נאמרה לשון בכל כולה התורה כל רבי קסבר לימא ואמר יצא לאוניו

)היו



סימן? קאט דיני אריה עאגת
 והוי כלומר שמע רחמנא דכתב משוס איצטריך ומשני ל״ל רחמנא דכתב יהיר

 התורה דכל דאע״ב הרי קאתי־ לאוניו להשמיע ולא לשון דבכל לשמע למדרשי׳ ׳'ד0
 דבהויותן לרבי והיו רחמנא דכתב לאו אי אפ״ה בכלל וק״ש נאמרה בלה״ק כולה

 דיותרתשתעתפשטא אלמא לאוניו להשמיע ולא לשון לכל משמע דרשינן הוי יהו
 קרא אתי ואפ״ה לאוניו מלהשמיע לשון לכל למדרש דשמע דקרא
 לשון דכל מפשעיה דשמע לקרא ליה ומפיק ללה״ק רבי ליה דדריש דוהיו
 לר״י הל״ל ה״נ ־ לחוד לאוניו להשמיע אלא שמע אתי דלא ואמר

 לר״י דקאמר דלמאי עוד ולא ־ ש״ת דתתילא משום ולאו ס״ל דכרנית
 ללה״ק תוהיו דריש רבי שהרי ורבנן ארבי סברא בהאי נמי פליג ש״ת דתמילא
 לאוניו להשמיע דצריך ש״ת לה׳ק דמדבעי ש״ת ממילא אמרינן ולא ללה״ל ותשמע

 אתיא לא נתי וכרבנן לשון ול״ש ליה סגי נמי בהרהור לאוניו להשמיע ל״צ דאי
 • ש״ת ממילא לאו אתרי׳ ולא יצא וס״לכת״דלה״ל דרשילשתעלכ״ל רבנן שהרי

 לחוד יוסי דר׳ ואליבא יצא לא לאוניו השמיע דלא ש״ת לכ״ל שתע תדצריך דאדרבה
 יצא לא לאוניו השמיע דלא ש״ת תתילא בכ״ל דתשתע הפוכ׳ סברא הגת' קאתר

 אכולי סברא בהא ר״י דפליג בברייתא ולא במשנה לא רמז שוס מצינו שלא תת
 רדריש ש״ת תרתי דקאתרור״י דהא לפירש״יא״ש אבל : גדולה תתית וזהו • תנאי

 לא ותשתע ככתבה דק״ש ס״ל דר״י אתרינן ולא • לאוניו השמיע וללא לכ״ל תשמע
 לתאי •אבל כרבי אתיא תילת׳דר״י דהשת׳כולה לחוד לאוניו להשמיע גיא ליה תשמע

 תדברי זאת נתיישב דכבר ־ כרבנן ולא כרבי לא הוי לא ש״ת תרתי ור״י דקאתר
 בכל שתע קריאת דאתרי כרבנן דהלכה ראיות שם שתייתי קורא היה בר״פ הרא״ש

 • יצא לא דאתר כר״י ס״ל ורבי הכא דקאתר ועוד כתב הראיות תן ואחד לשון
 על לחלק רוצת היה שלא לפי ש״ת תרתי ור״י קאתר גופיה דר״י תילתא על ולקמן
 חדשת בפלוגתא ליה אדתוקי הרשב״א לפי׳ אבל י ע״כ כוותייהו דהלכתא רבנן

 דמתילא דקאתר תהא דהא • דהלכתא אליבא דידית תילתא אתי לא ואפ״ת
 אלתא סגי נתי בהרהור לאזניו להשמיע בעי דלא היכא דכל דס״ל ש״ת • ש״ת

 יותר י ו׳ תשובה בתחילת וכמשכ״ל דהלכ״ד קי״ל ואכן לר״י דתי כדבור הרהור
 דל״ה אע״ג ס״ל ואיהוכרכי תנאי בי׳ דפליגי דאשכחן לרר״יבתילתא ה״ללאוקתי

 דלא לתילתיה אתיא אכתי חדתא בתילתא לדר״י דתוקי לתאי נתי השתא הא כרבי
 לשון שייך כתי בהרהור דודאי הן תתוהין הרשב״א דברי שעיקר ועוד :כהלכתא

 בין לחלק סברא ואין סגי לשון בכל בתהרהר או דווקא בלת״ק להרהר צריך אס
 • לשון למיתר שייך נתי הרהור אצל דע״כ לך ותדע ־ כלל זה לענין לדיבור הרהור

 שנאמר לאזנו שישמיע צריך שמע את הקורא ראב״ע משוס אר״י התם תניא שהרי
 כוונת אחר לבבך על היום מצוך אנכי אשר אותר הוא הרי א״לר״ת שמעיש־אל

 בלבו בתהרהר אלא בשפתיו להוציא דא״צ לר״ת דס״ל הרי ־ הדברים הן הן הלב
 דתי כדבור דהרהור ב״ק גבי כ( )דף ת״ש בפ׳ רבינא דייק וה״נ י יצא נתי

 הרהור וגס לה״ל א״צ אד״ר )״( תשנה ולסתם לר״ת אלתא בלבו ק״ש תדתהרהר
 וא״כ בה ל״ל לאזניו השתיע בלא דהא אתי לכ״ל שתע ע״כ זה ולפי ־ דתי כדבור
 הא פשיעא " ל״ל רחתנא דכתב לכ״ל שמע דמי כדבור הרהור דס״ל כיון תקשה

 : ז״ל הרשב״א כדברי ושלא לשון שייך נמי דבהרהור ודאי גיא ־ לשון ל״ש בהרהור
 דלאו פירש״י על שתקשה ותה • עיקר פירש״י דודאי לדוכתא קושיותינו הדרא וא״כ
 וכתשכ״ל הרא״ש גרס וכן ש״ת תרת• ור״י ה״ג אלא הכי ל״ג רש״י ׳ תתילא היינו
 מת גס • היא יחידת ופירושו הרשב״א וגי' לב( )דף דסועת ברפ״ז התוס׳ ות״ג

 הא יליף דתר בגמרא רבות דכה״ג כלל קושיא זה אין תרתי דש״ת תנלן שהקשת
 תרתי ואידך ואתרי׳ אחרינא תילתא תיניה יליף ותר מקרא מילתא

 תרתי מיניה דרשינן לפיכך הן שקולין שהדרשות דעל משוס טעתא והיינו ש״ת
 קד( )ד׳ חליצה תצות בם׳ דאתר תהא ראיה להביא נ׳יל עוד תנייהותפקת: דתי

 בגתרא ותפרש פסולה חליצתה לקען וחולצת שחלצה והחרשת שנחלץ החרש דתנן
 לפי ר״י רבי אתר (נ) פסולה חליצתן שחלצה והחרשת שנחלץ דהחרש טעתא
 ואלתת אלס לפיכך תעכבא קריי׳ דאתרת השתא רבא יאמר ואמרה באתר שאינו
 כדר״ז כשירת חליצתה קראת לא התם דתנן כלותר ומתני' פסולה חליצתן שחלצו
 מעכבת בילה לבילת ראוי שאין וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל דאמר

 תקר׳ לה ויליף לאזניו להשתיע צריך שמע את הקורא דאר״י דהא אס״ד והשתא י נו
 שהרי לאזניו להשמיע לה ילפינן תק״ש המצות כל ושאר היא גמורה דרשא דשתע
 לכתחילה צלה״ל חליצה אצל והיבמה היבם של קריאת ה״ה א"כ בה״ת לה מדמי

 פסולה חליצתה וא״ש שתדבר חרשת או חרש היא או הוא היה אס זה ולפי ,מה״ת
 שחלצו ואלתת אלם את׳רבא אתאי א״כ לה״ל לבילה ראוי אינו ה״ל דהא גופי' מה״ט
 וחרשת חרש דאפי׳ טפי רבותא לתיתר ה״ל דקרייה שאר״ל תשוס פסולה חליצתן

 הואיל ת״ת קריית בעיקר דראוילבילה דאע״ג ־ פסולת חליצתן וא״שנתי המדברי'
 לה״ל דצריך ראב״ע משוס כר״י דקי״ל למאי בו מעכבת בילה לאזניו להשמיע ואר״ל

 משוס כר״י הלכת דא׳ שילא א״ר דר״ח הא ל״ל דרבא לומר ודוחק • לכתחלה
 איתא ואי • אר״ש כר״ח שפ׳ הפוסקים כל על לך דא״כתקשת ועוד • ב״ע ר״א

 ורבא מאביי בכ״ת כדקי״ל הוא דבחרא כרבא דהלכה ודאי הא עליה פליג דרבא
 דביר״יטעמא דמפרשי ולתאי רבא דלתאידקאתר ועוד • כבתראי הלכה ואילך

 תדבר שאינו חרש היינו דתתני׳ דחרש תשמע ואמרה בואתר שאינו לפי דתתניתין
 שומע ולא תדבר לא שאינו בכ"תאת חכמים בו שדברו חרש וכרתנן שומע ואינו

 דהא .־ במתני׳ לה נסיב כדי שומע דאינו הא וא״כ תרומות דמסכת ברפ״ק

 תשוס ואמר׳אבל בואמר לבילה ראוי שאינו תשו' פסולה חליצתו לחודיה תדבר באינו
 חליצתן לחוד תדבר אינו דהשתא צריכה שאינו תשנה שותע אינו וה״ל בה ל״ל א״ש

 לחרש לפרש ה״ל ־ מבעיא תדבר ואינו שומע אינו ־ דקריי׳ שאר״ל תשוס פסולת
 וכדאשכחן במשנחינו בכ׳ית תיקרי חרש הוא דגם לחוד וא״ש המדבר דתתני׳בחיש

 דתהוא ממלה במסכת דתנן תחרש חוץ המגילה את לקרות כשרים דהכל בההיא
 קא לה״ל דא״י ומשוס לבד שא״ש אלא מגילת תדקרי תיירי המדבר ע״כבחרש

 דמדבר וה״נו : ומגילה בברכות תתנה ר׳ לה וכדתוקי כר״י ליה פסול
 דהלכתא כראב״ע אתיא דמתניתין תשוס פסולה חליצתן שותע ואינו

 ול״א כשירה חליצתו שומע ואינו המדבר דחרש טעמא דהאי לומר ואין ־ כוותיה
 לא דקרייה תשוש לאזניו לתשתיע לו דא״א תשום דקרי׳ לבילה ראוי אינו דה״ל

 ואינו כשירת חליצתו כלל קרא לא ואפילו • לבילה ־בראוי עיקר כל תעכבא
 באינו זה תטעם לפסול לך די ואלתת אלם כגון דקרייה לבילה ראוי באינו ?יא פסולת

 אלא קריית מצות לעיקר שראוי שותע וחיט מדבר אבל ־ כלל דקרייה לבילה ראוי
 המצות בכל בדעבד נמי תעכב שאינו לאוניו השמיע לדין לביצת ראוי שאינו
 לכילה ראוי שאינו אתרי׳כל לא כה״ג כל ־ דוקא לכילה ראוי באינו אלא לבילה בראוי

 אמראביי אמרינן ק״ו( )דף חליצת מצות בפ׳ שהרי ליתא הא • בו מעכבת הבילה
 לחודיה יבמי אבה לחודיה לא לדידה לקרייה לא חליצת גע דמקריא תאן האי

 ■ לחודיה לא לדידית לקריית ולא ־ אחת בבת יבמי אבה אלא יבתי אבה דתשתע
 בנת לקחתה חפצתי לא אלא ־ לקחתה חפצתי דתשתע • לחודיה לקחתה וחפצתי

 צא לה ותקרי תצטער דקא לר״כ אשכחיה ר״א בה תילת׳ל״ל אסוקי אתר אחת־רבא
 תודה א״ל ־ בה*ל״-ל תילתא אסוקי דאתר דרבא להא תר לה ל״ס א״ל יבמי• אבה
 הראוי כל דאתר כדר״ז היא תילתא דאסוקי הכי הרי״ף וגרס יבמי• אבה בלא רבא

 למקרייה אסראוייה ה״נ בו מעכבת לביל׳בילה ראוי שאינו וכל לביל׳איןביל׳מעכב׳בו
 קורין אינן אס הכא והרי " ע״כ תעכבא לא ואי קריאתה תעכבא לא אחת בבת
 בבת לתקרייה לבילת ראוי באינו ת״ת תעכב אינו לבילה בראוי אחת בבת
 לבילה בראוי תעכב אינו לאוניו השתיע דלא אע״ג ה״נ • בו תעכבת הבילה אחת
 להשמיע לכתחלה דבעי אס״ד שומע ואינו מדבר כגון לבילה ראוי באין ת״ת

 צריך ובק״ש • תק״ש מצות לשאר דילפינן ב״ע דר״א אליבא בכ״מ חה״ת לאוניו
 חרש תעכב־א״כ לאוניו השמיע לא לבילה ראוי ובאינו לכתחל׳מה״ת לאזניו להשמיע

 ודאי גיא לבילה ראוי אינו משום פסולת חליצתן יהא שומעי׳ ואינם המדברים וחרשת
 מצות בשאר לאוניו להשמיע צריך ואין תק״ש מצות לשארי ילפינן דלא עכ״פ ש״ת

 לראב״ע תת״ת לאוניו להשמיע א״צ נתי ק״ש דגני ש״ת תתילא שכן וכיון תדרבנן ן<א
 היא גמורה דדרשא דאס״ד • הוא בעלמא אסמכתא דשמע וקרא מדרבנן אלא

 מדתי האיד א״כ הכתוב תגזירת ק״ש גבי לכתחלה לאוניו להשתיע צריך זתה״ת
 להא לה ותוקי ס״ל כרביה דרי״ה לתסקנא בת״ו/לק״ש כגון תצות שארי הגמרא
 כדתוכח תק״ש תצית שארי לתילף א״א כוותיההא בה״תבלבו יברך לא דתניא
 צריך אין ותת״ת היא בעלמא אסמכתא ודאי אלא • וכת״ש חליצה תצית דפ' ההוא

 השמיע לא לבילה ראוי באין הילכך מדרבנן ן<א לכתחלה ואפי׳ כלל לאוניו להשמיע
 שתצוותן המצות ובכל בק״ש חייב שומע ואינו המדבר חרש לפיכך בת ל״ל לאוניו

 בתוספת ועיין ־ נ״ל כן בת ל״ל לאזניו להשמיע לו שא״א ואע״ם פה דיבור ע״י
דחוקים שדבריהם יראה הרואה תקום מכל קצת דברי שסותרים אע״פ זו בסוגיא

:עוד בזה להאריך ואין

ח סימן
 כל של תחלת׳זמנס מאימתי לילה ושל יום של מציים יציאת הזכרת • עאלה

: לילה ושל יום משל זמנם סוף נמשך מתי ואחד.ועד אחד

 בכלידבר כדקי״ל צאתהככבים תשעת זתנו לילהתחלת דשל נ״ל תשובה•
 כדאמרינן לכן קודם ולא לילה הוי צ״ה דתשעת בלילה הנוהג

 יציאת דמזכיריס דהא כיון וה״נ התםתקראי• לה ויליף כ'( )דף דתגילה בספ״ב
 חייך יתי כל היתיס אלו חייך יתי חייך ימי דכל תקרא לה ילפינן בלילות תצריס
 וקיי״ל י״ב( )דף בתתני׳ דברכות בספ״ק זומא בן לה כדדריש הלילות את לרבות
 הזכיר אם ואפילו לילה דה״ל צ״ה עד ותנו אין י״א סיתן לקתן וכת״ש כוותיה
 דבה״מ כיון ודאי בלילה ולהזכיר לחזור וצריך חובתו ידי ;צא דלא לי פשוט בבה״ת
 שמתו מי בפ׳ שמואל וכדאתר • לחומרא דאורייתא ספיקא קי״ל הא הוא ספיקא

 אמת ת״ש ויציב אתת ואומר חוור אתר לא ספק ויציב אתת חתר ספק כא( )דף
 דמקדמי תנאי להני ואפילו • שבו תצריס יציאת הוכרת תפני הוא דאורייתא ויציב

 כתיב דלא ק״ש ה״ת ־ דברכות ברפ״ק כדאמר׳ לצ״ה קודם ערבית של ק״ש זמן
 זמן ה״ל וחד חד דכל דבשעוריה תנאי לתני וס״ל גבת כתיב בשכבך אלא לילה בת

 חייך יתי חייך יתי כל דכתיב הזכרה גבי אבל • לילה עייל לא דאכתי אע״ג שכיבה
 הכי דתקתי • צ״ה עד הזכרה ותן תטי לא א״כ הלילות את לרבות כל היתיס אלו
 דאע״ג ברכות בריש שכתבו ר״י לתלתידי שראיתי אלא :ברור וזה הוא לילה לאו

 וצריך ולמעלה המנחת מפלג בבה״כ שקורא בק״ש חובתו ידי יוצא אדם דאין
 דכיון • בהכי ליה סגי פרשיות ב׳ אלא לקרות ירצה לא הס :צ״ת אחר ולקרות לחזור

 גאל וברכת כתבו ועוד : סגי בב״הכ אותם שקיא בשעה מצרים יציאת שתזכיר
 מ״מ בלילה שהיה מצרים יציאת כנגד בלילה לאתרה שהתקינו אע״פ נתי ישראל

לילה כתיב ולא דכל תרבויא אלא בלילה תצרים יציאת הזכרת לתדנו שלא כיון

בפירוש
;ינאי רני רני אמרי צ״ל :)ב( יהודה דרני אלינא צ״ל )א(



ט ח פיק ^ ק" דעי אריה ^אגת
 לעמן הוא דכיון'דלילה ממש בלילה אותו אומרים אנו אין אם חיישינן לא בפירוש

 בכך דמה הן ■תימה ודברי עכ״ד׳ מצ־יס יציאת להזכיר הוי לילה ערבית תפלת
 דכל מיתורח קרא ורבי לימים חייך ימי דכתיב כיון הרי בפי׳ לילה כתיב שלח

 לענין הוא דלילה ומש״ככיון • בקראבהדיא לילה כתיב כאלו ה״ל הלילות לרבות
 רבנן שתקנו שאני ערבית דתפלת דתי לא מצרים יציאת להזכיר הוי לילה ת״ע
 פלג עד אלא ב״ה של תמיד הקרבת זמן אין דלר״י וכיון ופדרים אברים כנגד

 דכלה וכיון שעה אותו עד א1ן זמנו חין כנגדו שתיקנו המנחה לתפלת וה״ה המנחה
 דלא והשתא כ״ז( )דף השחר תפלת בפ׳ כדאמר ערבית תפלת זמן עייל תנחה ותן

 פלג עד המנחת תפלת דאמר כר״י לא כלומר כתר איתתרהלכתאלאכתרולא
 אבל עבד כמר ודעבד עבד כתר דעבי הערב עד דאתרי כרבנן ולא המנחה
 הרא״ש כתב נכה״ג • לילה דהוי צ״ה עד זמנה אין תילתא תליא בלילה י״ת הוכרת

 : בשתו ג' סי׳ לתעלת וכמש״כ לר״י לת״ע ׳ש ק לדתות שרצה ר״ת דברי על
 הוי דת״ע דס״ל כתו דלר״י נהי מה״ת הוי לילה של י״ת דהזכרת כיון ועק״ל
 דלדידן כיון ת״ת ־ שעה מאותו י״מ הזכרת זמן הוי ה״נ ואילך המנחת מפלג

 לא הילכתא איתמר דלא השתא כדאתר' כרבנן או כר״י הלכת אי הוא ספיקא
 דערבית צלי ואי עבד כתר דעבד ואתרו הקילו דרבנן תפילת דלענין נהי כו׳ כתר

 ספיקת ה״ל בלילה תה״ת דהוי י״מ הזכית אבל דתי שפיר כר״י ולתעלה תפ״ה
 מפ״ה ק״ש גבי ר״ת דתקיל והא י כרבנן קי״ל דילתא ולחותרא דאורייתא

 שתע קריאת דאתר כשמואל דקי״ל דס״ל משוס שם כתבתי כבר הא כר״י ולמעלה
 עד י״ת הזכרת זמן דאין לדידי להקשות ואין : ולקולא דרבנן ספיקא ות״ל דרבנן

 תקשה א״כ בס״ד לקמן וכת״ש השחר עמוד שיעלה עד הוא זמנו סוף והרי צ״ת
 היום כל כשר ביום שמצותו דבר הכלל זה כ( )דף דמגילה בספ״ב דתנן הא לך

 אכילת לאתויי מאי לאתויי הכלל זה בגת' ואתר כ״ה כשר בלילה שתצותו ודבר
 י התם כדתניא חצות עד אלא פסחים אכילת זתן דאין דס״ל כראב״ע ודלא פסחים

 שלר״ג בעובדאדבניו דברכות דברפ״ק סתתי אתלתא סתתא האי פליג ולפ״ז
 כדאתרי׳ הלילה כל שתצותן דברים עם פסחים אכילת קחשיב דלא תב״ה שבאו
 את תטמא חצות אחר הפסח דתנן פסחים תסכת בסוף וכן ט׳( )דף בפ״ק התם

 בגתרא לה דתוקי חצות עד אלא נאכל אינו הפסח דתנן תקותן איזהו ובפ׳ הידים
 דלאתויי הלילה כל כשר בלילה שתצותו דדבר הכלל דזת לתימר ה״ל כראב״ע

 הלילה קודם נוהג דאינו וה״ה ־ הלילה כל דנוהג אתי קא בלילה י״ת הזכרת
 הזכרת דזמן לקתן לתש״כ תקשה וה״נ ־ תר״י כדברי ושלא ולמעלה המנחה תפלג

 שתצותו דדבר הכלל דזה התם הגת' תוקי לתת דא״כ היום כל הוי יום של י״ת
 יוסי וכר׳ היום כל דכשר בזיכין וסידר בזיכין סילוק דלאתויי היום כל כשר ביום

 כלום בכך אין ערבית החדשה את וסידר שחרית הישנה את סילק אפי׳ דאתר
 בתתני׳ צט( )דף תנחות במס' דר״י עלית פליגי רבנן דהא כיחידאי לאוקתי ל״ל

 קאתי י״ת הזכרת לאתויי כו׳ ביום שתצותו דדבר הכלל דוה לאוקתי ה״ל וברייתא
 וסילוק סידור לאתויי דיוס דז״ה הגת׳ דקאתר דהא ל״ל והא ־ היום כל דנוהג
 דהא אחרינא תילתא לאתויי דליכא תשום לאו קאתי פסחים אכילת ודלילה בזיכין
 הגי דלאתויי הגמרא דקאתר והא וכדאתרן ודלילה דיום י״ת הוכרת איתא ודאי

 תשתע בלילה הנוהג וכ״ד ביום הנוהג דבר כל תדקתני ליה דתשתע משוס קאתי
 הלילה כל תצותו שאין בלילה ושנוהג • כ״ה תצותו שאין ביום שנוהג תידי דליכא

 דאילו כראב״ע ודלא דר״י עליה דפליגי כרבנן דלא תתגיתין לן קם ותתילא
 ואכילת היום כל כשר ואינו ביום שתצותו לרבנן בזיכין וסידור סילוק הא לדידהו
 לאתויי חדא כן לותר דא״א ־ לראב״ע הלילה כל כשר ואינו בלילה שנוהג פסחים

 ביום שתצותו דדבר הוא כללא לאו דע׳יכ ועוד ־ לפי״ז א״ש הגת'לא דקאתר
 לת״ק אלא היום כל כשר ואין ביום שתצותו יום של ק״ש איכא דהא היום כל כשר
 תמיד איכא ועוד דברכות בפ״ק כדתנן לא ותו שעות ג׳ עד ולר״י החמה הנץ עד
 לרבנן חצות ועד לר״י שעות ד׳ עד אלא היום כל תצותו ואין ביום שנוהג שחר של

 ואין ביום שנוהג הערבים בין של תתיד וכן כו( )דף השחר תפילת ר״פ כדתנן
 • נח( נשחט)ד׳ תתיד ר"פ כדאתר׳ ולמעלה ערב צללי ינטו תכי ?■א היום כל מצותו

 בפ״ק כדאתר חוץ בה! שנאתר בתקום אפי' הכללות מן לתידין אין ודאי אלא
 הכלל דזת ל״ק אתאי תקשה וא״כ כז( )דף דעירובין וברפ״ג לד( )דף דקדושין

 הזכרת דלאתויי דל״ק דה״ט וי״ל • וכדאתרן קאתי י״מ הזכרת לאתרי ודלילה דיוס
 כל דנוהג קמ״ל רבותא איזה הכלל דזה דרבויי לתגמרא ליה דתשתע קאתי י״ת

 ולא היא דפשיטא תילתא קאתי י״מ הזכרת דלרבויי אתר ואלו הלילה וכל היום
 פשיטא חייך יתי כל הוכרת גבי בקרא סתתא יום דכתיב דכיון תידי קת״ל הוי

 דנוהג היא דפשיטא תילתא לילות דכל תרבויי דתרבינן כיון וה״נ • היום כל דנוהג
 הדבר הילכך ־ נוהג אינו ובקצתן נוהג דבקצתן לותר תיתי דתהיכא הלילה כל

 י״ח יצא לא השמשות בין הזכיר ואפי׳אס ודאי בלילה י״ת להזכיר אדם שחייב ברור
:וכדכתיבנא לחותרא דאורייתא ספיקא וקי״ל הוא ספיקא השמשות דבין

ט סימן
 הלילה כל שזתנו ברור דהדבר נ״ל ־ לילה של י״ת הזכרת זתן סוף ולבנין
 לילה של ק״ש דזתן ואע״ג זתנו עבר השחר עמוד שעלה לאחר ת״ת י

 ־ כוותיה וקי״ל ט( )דף דברכות כפ״ק ר״ע משוס החתהלרשב״י הנץ עד נמשך
 אינשי איכא והרי בשכבך אלא בקרא בתדיא לילה כתב לא ק״ש דגבי התם שאני

יא
 מילתא תליא בלילה י״ת הזכרת זמן אבל בתהיאשעתאכדקאמרהגמ׳התס דגנו

 אינו לילה של ק״ש דזמן דאמר לר״א אפי' ולה״ט י הוא יתתא ע״ת שעלה ולאחר
 בגת' התס דאתר תנא לחד וכן דברכות ברפ״ק כדתנן ראשונה אשמורת עד אלא
 שעומד שעת עד בתלח פתו לאכול נכנס שתעני תשעת לא ח שמע קריאת זמן דאין

 תשמע לא דבשכבך משום טעתא היינו שמע קריאת גבי לא ותו מסעודתו לפטור
 לילך שעוסקים זמן כל לתו תשתע אלא שוכבים אדם שבני זמן כל להו

 אבל התס שפירש״י וכמו ולשכב לילך שעוסקים זמן תחילת תנאי ולאידך ולשכב
 דזתן תש׳יכ ולפי : הלילה כל דזתנה תודו הילכך תליא בשכיבת לאו י״ת הזכרת
 י הנץ ד ע יותר נתשך ק״ש דזמן אע״ג לא ותו ת״ה שיעלה עד אלא אינו י״מ הזכרת
 דתניא ט( )דף דברכות דבפ״ק רש״י דברי לי ניחא ־ כוותי׳ דקי״ל כר״ע החמת

 שיעלה דסוק א׳ בלילה ב״פ ק״ש קורא שאדם פעתים אותר יוחאי בן התםר׳ש
 הכי ובתר * לילה של ואחד שליום א׳ י״ח בהן ויוצא ע״ה שיעלה לאחר ע״הוא׳

 החמה הנן קודם א' ביום ב״פ ק״ש קורא שאדם פעמים ר״ע משוס רשבי״א תניא
 ובלבד זירא א״ר • לילה של וא׳ יוס של א׳ י״ח בהן ויוצא החמה הנך לאחר ואחד
 יאמר לא לע״ה סמוך שחרית לילה של ק״ש הקירא ופירש״י השכיבנו יאמר שלא

 תמת וכבר • ע״כ שכיבה סוף זמן אלא שכיבה תחילת זמן עוד שאין השכיבנו
 שניי' ביייתא של החמה הנץ אקודס דר״ז הא לפ׳ דת״ל פוסקים וקצת התו' עליו

 ה השכיבנו למיתר ויכול שכיבה אכתיזמן השחר עלות קודם אבל דסליקתיני׳
 לתה ז״ל רבינו על תיתה הא ובודאי קאי תיני׳ דסליק אתאי דר״ז דאה״נ ו״ל ופי׳
 קאתר אתאי קאי ע״ה אבתר דר״ו אס״ד ז״ל דק״ל תשוס זנ״ל י בפשוטה כן פי׳ לא

 השכיבנו אלא דערבית דלאחרי' משתים דילג דחינו דמשתע השכיבנו יאתר שלא
 אתת לומר הי' חכמים תקנת דעיקר כיון ואתאי ־ אותר ואתונה אתת אבל לחוד

 יאמר לא נתי ואמונה אתת אפי׳ ־ תצי־ים יציאת הזכרת תפני בערבית ואתונה
 ואתונה אתת אותר לפיכך דר״ז קאיהא השחר לעתוד דאסתוך ז״ל פי׳ הילכך
 דכבר כיון יאתר לא השכיבנו אבל הזכרה זתן עבר לא אכתי דהא י״מ הזכר׳ משוס
 הוא ציצית פ' רש״י שלדעת לתעלה שכתבתי ואע"ם י שכיבת זתן התחלת עבר

 תשוס לאו וערבית דשחרית שלאחריה ברכה אבל י״ת הזכרת תשוס עיקר שתיקנו
 רש״י תדברי לה ודייקינא ־ תיקנו ק״ש ברכת משוס אלא תקנוהו י״ת הוכרת

 ציצית פ׳ אלתא ציצית ופירש״יפ׳ בלילות י״מ מזכירין דתנן דספ״ק בתתניתין עצתו
 דע״כ והפוסקי' התום' קושית משוס רש״י בו חזר דשם י״ל • ליה קרי י"מ הזכרת

 לא אתאי תשחר עמוד דקודס ועוד קאי מיני' דסליק ע״ה שעלה אאחר דר"ו הא
 קאי ע״ה שיעלה אאחר דר"ז וכיון הוא שכיבת זמן דאכתי כיון השכיבנו יאתר

 זתן עבר כבר הרי ואתאי אותר או״א אבל ותשתע השכיבנו יאתר שלא וקאתר
 ציצית ובפ' י״ת הזכרת משוס תקנו לא ואתונה דאתת ש״ת ודאי אלא ־ י״ת הוכרת

 י״מ בשביל שלא מפני ע״ת אחר אפי' ציצית פ' אותר ות״ת י״ת י״ח דיוצא הוא
 ־ יב( )דף דברכות בספ״ק כדאתר דברים ששת בו שיש תפני אלא תיקנוהו לחוד
 יאתר שלא דובלבד אתא בתחילת שפי׳ ממה בספ״ק רש״י בית הדר אם תתמה ואל

 במקום שפי׳ מתה א׳ במקום חוזר ו״ל שרש״י מאוד הרבה מצוי דוה השכיבנו
 אוי כן תפרש לא חס אבל י ו״ל בפירושו שרגיל למי כנודע אחר
 שיעלה דאקודם השכיבנו יאתר שלא ובלבד על שפי' תת על עליו רבתי תיתה ודאי
 ות״מ : ז״ל עליו שהקשו וכתו תפשוטן הדברים להוציא דחקו דתי קחי ע״ה

 ר״ז דקאתר השכיבנו יאתר שלא ובלבד דהאי שפי' פוסקים ושארי התוס' לדעת
 דעיקר כיון יאמר לא נתי ואתונה אתת דא״כ תקשה לא קאי ע״ה שיעלה אאחר
 די״ל בע״ה־ הזכרה זמן עבר וכבר ׳"מ הזכרת משוס היה ואמונת אמת תקנת

 א״א שכיבה זמן ואינו ע״ה עלה דכבר דכיון אומר דאינו ה״ט השכיבנו דבשלתא
 זמן דעבר אע״ג תזכיר אם י״ת הזכרת אבל ־ שקרים דובר דה"ל השכיבנו לותר

 הזכרת זמן הוי נתי ביום והרי שקרים דובר משוס בזה ואין לן איכפת לא הזכרת
 ערבית של ק״ש של שלאחרי' בברכה ע"ה שעלת אחר תזכיר אס הילכך י"ת של

 אלו רש״י דברי וביאור ־ בת ול״ל שקרים דובר תשוס כאן אין דא"צ אע״ג י"מ
 מש״כ לך אעתיק מתכונתם על הדברים שתבין !□די : בחידושי כתבתי כבר
 אראנ״ע בלילו׳ י״ת מזכירין דתנן דברכות דספ״ק אתתניתין זה לפני שס

 שגא׳ זומא בן שדרשה עד בלילות י״מ שתאתר זכיתי ולא שנה שבעים כבן הריני
 חייך יתי כל הימים חייך יתי חייך יתי כל תצריס תארך צאתך יום את תזכור לתען

 י״מ תזכירים רש״י ופי' ־ התשיח ליתות להביא כל העה״ז חייך יתי וחכ"א הלילות
 וזכרתם אותו וראיתם דכתיב ציצית זתן לילה שאין אע״פ בק״ש ציצית פ' בלילות

 בפי׳התשנה הרתב״ס פי' וכן עכ״ל׳ שבה מצרים יציאת תפני בלילה אותה אותרים
 והסברא מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר בה שנאמר ציצית לפ' כנוי מצרים יציאת
 הראי׳ בשעת אותו וראיתם אומר הכתוב כי בלילה הזאת הפ' יקראו שלא נותנת
 דלפירוש׳לבן• ז״ל עליהם תמה ואני י עכ"ל שם שנזכר י״מ לולי הקבלה נאת כאשר
 דדרשי ולחכמים לילה של בק״ש ציצית פ׳ אומרים הלילות חייך יתי כל דדריש זותא

 אקרי דלא בתערבא כן אס בלילה לקרותה א״צ התשיח ליתות להביא כל
 כל ותדלגין אתת אלהיכס ה׳ אני אליהם ואתרת ישראל בגי אל דבר אלא ערבית

 ואס יתחיל לא רב אתר כהנא רב התם דאתר הא וכן י שבה י״ת עם ציצית פ׳
 תתחלי דקא מתחילין אתחולי אגן הלכך תסיק הוא דבתראי גותרואביי התחיל

 התחיל ואם יתחיל לא א״ר אר״כ דהא גמרינן נתי תגתר דאתחלינן וכיון בתערנא
 ה• אני אתר לא אמת צ״ל אלהיכס ה' אני אמר דאמר רב בר חייא וכן גומר

אלהיכם

ראו



אריה £אגת
 דלאכראב״ע ס״ל הני כל ־ יד( )דף גפ״כ לקמן כדא׳ ־ אתת אצ״ל אלהיכס

 צריך בלילות מצרים יציאת צ״ל דאס תליא בהא הא לפיחשס דהא זותא ובן
 א״צ בלילה ציצית פ׳ לקחת דא״צ דס״ל אמוראי הני וע/ נמי ציצית פ׳ לקרות

 לימות להביא חייך יתי כל דדרשי כרבנן בלילה תצריס יציאת להזכיר נתי
 לתני ע״כ הא • מצרים יציאת אזטרי בעי והא הש״ס פריך תאי א״כ ־ המשיח
 קא ומאי ערבית ציצית פ׳ אמרי תדלא בלילה מצרים יציאת אזטרי בעי לא אמוראי

ופלוגתא דספ״ק בתתניתין דתנאי דפלוגתא לפרש נ״ל הלכך : קשיאליה
 פ׳ציצית לקרות תכתים תקנת עיקר דוודאי נינתו תילי תרתי בגמרא בפ״ב דאמוראי

 וידי תצרים יציאת הזכרת בשביל ולא שבה ציצית מצות בשביל אלא היה לא בק״ש
 או ערבית ואתונה ובאמת שחרית ויציב באמת יוצאין אנו תצרם יציאת הזכרת
 לך ותדע הש״ס• כדמפרש כו׳ מצרים מארן שהוצאתנו ה׳אלקינו לך אנחנו בתודיס

 אם לוהיה פ׳שתע קדמה לתה קרחת בן יהושע ר' אתר י״ג( )דף רפ״ב תנן דהא
 מצות עול עלץ מקבל כך ואחר תחלה שתים תלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע
 אינו ויאתר בלילה בין ביום בין נוהג שתוע אס שוהיה לויאתר שתוע אם והיה
 הא צויאתר שתוע אם והיה קדתה לתה תקשי אכתי וא״כ בלבד ביום אלא נוהג
 בת דכתיב משום אטו הלילות חייך יתי דדרישכל למאן תצרים יציאת ביה ?(ית
 יציאת נמי בה כתיב ת״ת הא גרע תיגרע ביום אלא נוהג שאינה ציצית פ׳ נתי

 ע״ג ואף • שתוע אם לוהיה ויאתר פ־ לאקדותי וה״ל ־ בלילות נתי דנוהג תצריס
 חובתו ידי יוצא זו פ׳ קריאת שע״י רק תצרים יציאת של ציווי בה אין ויאתר שבם׳

 מאתרים עליה שנצטווה שתצוה שתוע אם לוהית דתי ולא מצרים יציאת הוכית של
 שע״י פ׳ לקדום תסתבר דיותר דאדרבה י ובלילה ביום טהג ותזוזת ת״ת כגון בה

 גוף תקיים ואינו בלבד התצוה ציויי אלא בה שאין ׳תפ התצוה גוף תקיים קריאתה
 שתוע אם לוהיה שתע הקדמת טעם ב״ק לר״י שהרי ועוד • קריאתה ע״י התצוה

 שתוע אס בוהיה תמאתרים בשתע הנאמרים תצות ציווי להקדים שראוי משוס לאו
 כ״ש • מצות עול יקבל כך ואחר תחלה שתים תלטת עול שיקבל כדי טעם אלא

 דאית דתאן למיתר וליכא ־ מצות עול תקבלת גופא התצוה קיום חשוב שיותר
 יד( )דף בברייתא בגמרא דמפרש כרשב״י ס״ל בלילות תצריס יציאת מוכיחן ליה

 וללמד ללמוד שזה שמוע אס לוהיה שתע שתקדם הוא דבדין דהקדתה טעתא
 אלא בה אין ויאמר ולעשות ללתד בה יש שזה לויאתר שתוע אס והיה ולעשות
 ועוד חדא ותשני מדריב״ק לי׳ ותיפוק התם הגמרא פריך תאי כן דאס בלבד לעשות
 ועודתשוס תצות עול יקבל ואח״כ תחלה שתים תלכות עול שיקבל כדי חדא קאתר
 יציאת תזכירין כת״ד ס״ל ר״ש דילתא קושיא תאי • אחרנייתא תילי מי בה דאית

 ־. לויאמר שתזע אם והיה בהקדמת דריב״ק בטעתא ליה סגי ולא בלילות תצרים
 לעשות אלא בה אין ויאתר ולעשות ללתד בה יש שזה דידיה לטעתא אנו צריכין וע״כ
 ללתוד שזה שתוע אם לוהיה שתע דהקדתת טעתא נתי לן קם תתילא וא״כ בלבד
 לויאתר ולעשות ללתד בה שיש תפני שתוע אם והיה פ׳ שתקדיש כתו ולעשות וללתד

 כריב״ק א׳ תצד הטעם לנתינת צריך ואין ־ בלבד לעשות אלא בה שאין
 פ׳ תקנת דעיקר ש״מ ע״כ אלא • תחדטעתאהוא שבק״ש פ׳ ג׳ כל סדר דעכשיו

 לן סגי והשתא מצרי׳שבה יציאת תשום ציצי׳ולא בתמצות שנזכר שבק״שמשום ציצית
 יציאת תזכירין למ״ד אפילו לויאתר שתוע אס והיה להקדמת ב״ק דר״י בטעתא

 קאמר ועוד חדא ותשני תדרי״בק ליה ותיפוק שפיר פריך תה״ט י בלילות תצריס
 דתילתא ורישא תצות עול יקבל ואח״כ תחלה שתי' מלכות עול שיקבל כדי תשוס חדא
 : ריב״קכתתניתין כדתפרש לייאמר שתוע אם לוהיה והיה ־ וגותר כתו והוי נקט
 קאי ציצית אם' לאו תצרי׳בלילות תוכיריןיציאת כפשוטה תתני׳אתיא הוא דהכי וכיון

 ולראב״ע לא אי בלילה תצרים יציאת מזכירין אי קאי לחוד מצרים יציאת אהוכית אלא
 היה וגם ציצית פ׳ לא קורין היה לא בלילות תצריס יציאת שתאתר זכיתי לא שאתר
 דערבית ק״ש של שלאחריה שתים אחר של ראשונה תברכה מצרים יציאת תדלגין

 אתת לותר צריך אין אלהיכם ה' אני אתר דאתרי׳לא רב בר דחייא תהא כדתשתע
 תיקט שלא ציצית מפ׳ איירי ואמוראי תצחס יציאת לאזכורי בעי ותא עליה דתתת׳

 לקרותם חייב אס בלילה ציצית מצות דאין וכיון שבה ציצית מצות תפני אלא בק״ש
 נתי והשתא מצרים יציאת לזכור בעי והא דפריך הא שפיר אתי והשתא : לא או

 אתתניתץ קבע ולא כאן הסוגיא וכל דבתערבא הא הש״ס דקבע הא שפיר אתי
 ראוי היה שם והרתב״ם לפירש״י דאלו בפ״ק בלילות תצריס יציאת דתזכירץ
 דפ״ק לתתני׳ ענין זו סוגיא דאין שפיר אתי תש״כ ולפי י היא בוקתא דבת לקובעה

 ה׳אלהיכס אני את׳ את׳ ב״ר דחייא דתשום לדחות יש שזה אלא י נינהו תילי ותרתי
 תה״ט ע״כ אתת אלהיס וה׳ כדכתיב אתת לותר צריך ,ופירש״ אמת לומר צריך

דהייט יפסיק לא ויציב לאתת ויאתר דאתרר״יבין אתתניתין קבעהש״סלסוגיאזו
:ר״י התם כדתפרש אתת אלקיס וה׳ דכתיב משום דר״י טעתא ,

 הזכרת תשום אינו בק״ש ציצית פ׳ חכתים שתקנו תת דעיקר שהוכחתי תה ולפי
בחיבורו הרמב״ס על גס לתתוה יש ציצי׳שבה תצות תפני אלא בה סנאתר יצ״ת
 קורץ בלילה נוהגת ציצית תצות שאין אע״פ ויאמר פ׳ על שכתב לתעלה שהבאתי

 תצרים יציאת להזכיר ותצוה תצריס יציאת הזכרת בה שיש תפני בלילה אותה
 ציצית תצות בשביל אלא אינו ויאתר פ׳ שקורין דזה הוכחתי והרי כו' ובלילה ביום
 לא ספק ויציב אתת אתר ספק דאתרינן הא גני התום׳ תדברי נראה וכן שבה
 • ציצית פ׳ עס ויציב אתת אתר לא ספק שר״ל הר״רש בשס פירשו ואותר חוזר אתר

תשום הוו ויציב אמת דטעס לפי ויציב אתת לי' קרוי מצרים זיציאת תילתא יכולה

י ט סימן ק״ש דיני
 יציאת הוכרת דתשום ש״ת ויציב אתת בכלל ציצית פ׳ הוי הלכך מצרים יציאת

 לפיק־ שבה ציצית תשו׳תצות אלא איט ויאתר ום׳ ויציב אתת לותר חכתים מצרי׳תקנו
 דוחן נתברר הרי :בחידוש• ע״כ ויציב אתת לי׳ קרי תצריס דיציאת תלתא לכולי

ותנה עבר ואילך ומכאן ע״ת עד מצ״ה הלילה כל הוי לילה של מצרי׳ יציאת הוכרת
: החמה רגן עד נמשך עדיין לילה של ק״ש דזתן גב על אף

יוד סימן
 הנה ־ וסופה זמנה התחלת יצ״משליוס הזכרת ומן לבאר לנו נשאר לאכתי

 הכוכבים צאת עד השחר תעלות היום כל שזמנה ופשוט ברור דבר נ״ל
 הילכך קימה בזמן רחתנא דתלה לק״ש היוס־ול״ד כל שכשר ביום שתצותו דבר כתו
 דברנות בפ״ק כדתנן לר״י שעות החתהלת״קועדג׳ הנן עד אלא זתנה אין

 רחמנא תליא ביתתא מצרים יציאת הזכרת אבל קימה זתן עבר ואילך ומכאן
 ולא ־ דתגילה נספ״ב כדהת׳ הוא יתתא הככבי׳ צאת עד והרי חייך יתי כל כדנתיב

 השתשות דבין כיון להזכיר חי׳יב השמשות בין ונזכר היום כל הזכיר לא אס עוד
 היה דאתרי׳בר״פ תא לך קשיא ואי ולחותרא• דאורייתא ספיקא ת״ל הוא יום ספק
 הנשיא ר״י של ק״ש היא זו אחד ה׳ אלקינו ה׳ ישראל שמע ת״ר י״ג( )דף קורא
 אמר ברבי ר״ש וגומרת חוזר איט אתר קפרא בר וגומרה חוזר אינו או וגותרה חוזר
 היינו וגותרה חוזר אינו דאתינא לדידי בשלמא ברבי ש לר׳ ב״ק א״ל וגומרה חוזר

 וגומרה חוור דאתרת לדידך אלא תצרים יציאת בת דאית אשתעתא רבי דמהדר
 פירושו בזתנה דהאי למיתרא לאו י בזמנה תצחס יציאת לתזכיר כדי י לאהדורי ל״ל

 דכבר ק״ש כתו קבוע זתן לה שיש תיני׳ ותידק תצרים יציאת הזכרת של תצותו בזמן
 זמנו תצריס יציאת הזכרת מצות אבל י ע״כ ק״ש בזמן בזמנה שפי׳ תזה רש״י נשמר

 והרי לאהדוח ל״ל וגומרה חוזר דאתרת לדידך אלא תדקאתר ואדרבה היום כל
 מצרים יציאת הזכרת דזתן ואס״ד ק״ש זתן שעבר עד תלמידיו עם לותד היה רבי
 אבל י בזה טועה קפרא בר היה לאהדוריולא ק״שע״כה׳־ל זמן עם ביחד כלת

 וגומרה דחוזר כיון לאהדורי ל״ל דניריך הא שפיר אתי י היום כל הזכרה זמן אי
 כלומר בזמנה תצרים יציאת להזכיר לי׳כדי תשני ואפ״ה ־ הזכרה ותן עבר לא ועדיין
 ותן עבר כבר שעה דבאותו כיון ת״ת היא הזכרה זמן עדיין וגותרה כשחוזר אע״ג
 סוגיא תבין שכתבתי תה ולפי :ק״ש בזמן תצריס יציאת להזכיר כדי תהדר קא ק״ש

 שפיר אתי ולמשיכ התום׳ בעלי רבותינו בת שנחבטו כ״א( )דף שתתו תי נפ׳ א׳
 ספק וקורא חוזר אינו קרא לא ספק ק״ש קרא ספק שמואל אתר אר״י התם דאתר
 ויציב אתת דרבנן ק״ש ת״ט • ויציב אתת ואותר חוזר אתר לא ספק ויציב אתת אתר

 ואס״ד לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו תהרהר קרי בעל תנן דאורייתא
 הא מצרים יציאת משוס אי תברך ת״ט ותשני לאחריה לברך דאורייתא ויציב אתת

 והקשו ־ תרתי בה דאית עדיפא ק״ש הא לבעי ולא הא וניתא בק״ש ליה אידכר
 תסופק שהוא צ״ל דע״כ ויציב ואות׳אתת חוזר ויציב את׳אתת דקאמ׳ספק התוס׳אהא

 דאי דאורייתא ויציב אתת הוי לא תו ק״ש קרא ודאי דאי לא או ק״ש קרא אס ג״כ
 לק״ש יחזור תשניהם שמסופק כיון וא״כ בק״ש ליה אידכר הא מצרים יציאת משוס

 שמסופק דתיירי ר״י בשס ותירץ י קרי בעל גבי כדאתר תרתי ביה דאית דעדיפא
 עדיפא ק״ש ויציב אתת ולא ק״ש לא אתר לא דודאי כיון קרי לבעל דתי ולא משניהם

 איתא דאם משוס תק״ש ויציב אמת לומר טוב יותר ספק גבי אבל ־ תרתי בת דאית
 תספיקא ק״ש וקורא וכשחוזר שלאחריה ויציב אתת אתר שלא כ״ש ק״ש קרא שלא

 למיתר היכא ויציב אמת ואותר כשחוזר אבל ויציב אתת אתירת בזה תיקן לא אכתי
 באתירת ועכשיו דלאחריה ויציב אתת אתר ולא קי׳ש קרא כבר דדילתא הכל שתיקן
 דאי חדא זה פי׳ על ק״ל וטובא ־ ז״ל דבריהם תורף זהו הכל את תיקן ויציב אתת
 ק״ש שקרא לו ברי דאי מק״ש נתי ליה דתספקא תיירי דקאתר ויציב אתת אתר ספק
 ק״ש קרא דספק וארישא בק״ש י״ת ליה דאידכר כיון ויציב אתת ואותר חוזר איט שוב

 ליה דתספקא תיירי שהרי ויציב אתת את' דספק דסיפא בבא האי קאי קרא לא ספק
 לשתואל ל״ל קאי ארישא דסיפא דבבא כיון א״כ ויציב ותאתת תקי׳ש תשניהס

 ק״ש קרא ספק הכי וניתא בבא בחדא לתיכללינהו ה״ל בבי לתרתי לתפלגינהו
 חוזר ואין ויציב אתת ואותר חוזר או״י אתר ש״ולא ק׳ קרא לא ספק ויציב אתת ואתר
 בהיכא אפי' דקת״ל וכיון • דאורייתא ויציב אתת דרבנן ק״ש מ״ט ־ ק״ש וקורא

 דק״ש אע״ג ק״ש וקורא חוזר ואינו ויציב אתת ואותר דחוזר בשניהם ליה דתספקא
 אלא ליה תספקא ולא ויציב אתת שאתר לו שברי היכא כ״ש תרתי בה דאית עדיפא
 מבבא הא ־ ל״ל קראק״ש דספק דרישא ובבא ק״ש וקורא חוזר דאיט לחוד תק״ש

 ואומר דחוזר הטעם עירך הוי לא דא״כ ק״ל ושד • וחותר בקל שתעינןלה דסיפא
 כיון דאורייתא ויציב ואמת דרבנן דק״ש תשוס ק״ש וקורא חוזר ואינו ויציב אתת

 חורה של 'תצרים יציאת הזכרת י״ח עדיין יצא ולא בשניהם ליה דתספקא דתיירי
 לחוד־ תדרבנן אלא שניה אתירת אץ ושוב הזכרת חובת ידי יוצא מהן אחת ובאתירת

 יצא דכבר כיון תדרבנן אלא ק״ש הוי לא תו מהשתא ויציב אתת אותר שאס וכתו
 ק״ש קורא שאס איפכא י״ל ה״נ ־ ויציב אתת שלתורהבאתירת הזכרה חובת ידי

 הזכרת חובת יד יצא שכבר כיון התורה תן ויציב אתת אתירת אין שוב תהשתא
 שאותר מהן דאיזה שניהם על דרבנן ושל דאורייתא של שם נתצא בק״ש תורת של

 אלא חברתה אתירת אין ותעתה תורה של הזכרה חובת ידי בה יוצא בראשונה
 ויציב שאתת כמו הא דרבנן וק״ש דאורייתא ויציב אמת לקרוא פסקא ותאי מדרבנן

• ויציב אתת אותר אינו אם התורה מן ק״ש ה״נ י ק״ש קורא אינו אם התורה תן
וה״נ



י סימן ק״ש דני אריה שאגת
 קרא אס דרבנן ויציב אתת ה״נ • ויציב אמת כבר קרא אם דרבנן שק״ש כמו זה״ג
 דכשחוזר משום הטעם עיקר אלא ודרבנן בדאורייתא עעמא תלא ולא ק״ש כבר

 והרי • שתע קריאת וקורא בחוזר משא״כ הכל לתקן אפשר ויציב אתת ואותר
 פי׳ עוד • נראה אינו גדול בדוחק זה ליישב שיש אע״פ הספר תן חסר הטעם עיקר
 לו ברי אבל ויציב תאתת אלא תסופק שאינו שפיר דתיירי הרר״ש בשם שם התו׳

 פ׳ עם ויציב אתת אתר לא ספק שר״ל דאורייתא ויציב אתת הוי ואפ״ה ק״ש שקרא
 יציאת כלל הזכיר לא וא״כ ויציב אתת ולא ציצית פ' לא אתר לא אס שתסופק צינית

 הוי ויציב אתת דעעס לפי ויציב אתת לי׳ קרי תצריס דיציאת תילתא וכולה מצרים
 חוזר האי ק״ל ולפי׳ ־ ע״כ ויציב אתת בכלל ציצית פ׳ הוי הילכך מצרים יציאת משוס
 ויציב אתת עס ציצית פ׳ ואותר חוזר אי היא תאי שתואל דקאתר ויציב אתת ואותר

 הא ל״ל תרתי קשה הרר״ש שפי׳ מעעתא ויציב אתת בשם נכללין יחד ושניהם
 אלא ויציב אתת אין ותו תורה של הזכרה חובת ידי יוצא ציצית פ׳ ואומר שחוזר כיון

 קאי לחוד ציצית פ׳ על (א״יא) ואותר חוזר האי וא״ת ־ לקולא וספיקא מדרבנן
 תורת של הזכרה חובת ידי יצא כבר דהא ואותר חוזר אינו תתש ויציב אתת אבל

 אתת ואין ויציב אתת בשם לחוד ציצית לפ׳ שקורא כן לותר א״א ציצית פ׳ באמירת
 תתש ויציב אתת אדרבה דקאתר־דהא ויציב אתת ואומר חוזר האי בכלל תתש ויציב
 לשניהם קורא ויציב אתת עם ציצית פ׳ יחד שכולל היכא דבשלתא ולומר לחזור א״צ

 בשם לחוד ציצית לפ׳ שיקרא אבל תתש ויציב תאתת נתי דתיירי כיון ויציב אתת בשם
 באתת ליתא ויציב אתת ואותר חוזר דקאתר שהא וכ״ש • תסתבר לא הא ויציב אתת
 האי ואי • ולומי לחזור א״צ מתש ויציב דאתת הוא איפכא אדרבה אלא ממש ויציב
 ולומר לחזור וא״צ ואומרו דחוזר תיירי תתש ויציב באתת • ויציב אתת ואותר חוזר

 כיון ציצית פ' ואותר חוזר ואיכו ויציב אתת ואותר דחוזר פסקא תאי קשה ציצית פ׳
 אתת ולותר לחזור וא״צ לאותרה רוצת אם הזכרה חובת ידי יוצא נתי דבאתירתה

 באמירת תורה של הזכרה חובת ידי יצא שכבר תדרבנן אלא אינו דמעתה • ויציב
 או קאי תרתי תהני א׳ על דקאמר ויציב אמת ואותר חוזר האי וא״ת ־ ציצית פ׳

 ואותר חוזר דא״כ קשה ־ ויציב אתת בשם נמי שנכלל ציצית פ' או ממש ויציב אתת
 לו שתספקא דפי' דרישא ויציב אתת אתר דספק דותיא הוי לא דסיפא ויציב אתת

 שניה ה״ל ־ א׳ קרא שכבר לו וברי מהם תא׳ אלא לו תספקא אינו דאם תשניהם
 א׳ שאותר היינו דסיפא ויציב אתת ואותר וחוזר תספיקא ואותרה חוזר ואינו דרבנן

 או לחוד ויציב אתת על ויציב אתת ואותר חוזר להאי נפרש קשהנתיאס וזה ־ מהן
 חוזר נפרש אס ועוד ־ דרישא דותיא סיפא הוי דא״כלא דוקא לחוד ציצית פ׳ על

 פ׳ ביחד תיירי'משניהם דלא כיון ת״מ קאמר משניהם א׳ דעל ויציב אתת ואותר
 בשם לחוד ציצית פ׳ לכלול ראוי אין סגי לחוד ציצית בפ׳ אפילו אלא ויציב ואתת ציצית
 בשניה׳ ליה דמספקא היכא כל בדוקא ציצית פ' ואומר חוור שע״כ ועוד ־ ויציב אמת

 וכת״ש ק״ש של חג״פ שהיא מפני פ׳ציצית ואותר חוזר ויציב ואתת פ׳ציצית אתר אם
 תסופק ואיע ק״ש של ראשונות פרשיות ׳3 קרא שכבר דתיירי כיון ק״ל ועוד בסמוך

 צריך דרבנן ק״ש דאמר לשמואל אפי' בע״כ ויציב ואמת ציצית פרשת אתר אם אלא
 לותר תחוייב אפ״ה דרבנן יצ״מ הזכרת הוי אי ואפילו ציצית פרשה ולותר לחזור

 תספקא ולא בוודאי בק״ש שהתחיל וכיון ק״ש של מג״פ א' שהיא תספיקא ציצית פ׳
 תספיקא• ולאתרה לחזור תחוייב אתרה לא או אתרה אס ציצית של נפ״ג אלא ליה
 בכל אלא תספיקא וקורא חוזר דאינו קרא לא ספק ק״ש קרא דספק תתוקתא ולא

 ותספקא תקצתה קרא בודאי אבל י עיקר כל מתנת קרא אס ליה דתספקא היכא
 אמת ואותר חוזר האי וא״כ ־ מספיקא ולגתרת לחזור תחוייב השאר על ליה

 והיא הואיל תספיקא ולאתרה לחזור שתחוייב קאי ציצית אפרשת ע״כ דקאתר ויציב
 תאי א״כ י דק״ש ראשונות פרשיות ב׳ בברי קרא וכבר ק״ש של תפרשיות א'

 ציצית פ׳ דהיינו ויציב דאמת משוס טעתא ויהב ויציב אתת ואותר חוזר קאתר
 אתת שאתר לו ברי אס יצ״תיהא הזכרת דאוריית׳תשו׳ טעת׳דהוי ראוריית׳דתשתע

 חתר אינו לא או אתרה אם לחוד ציצית פ׳ על אלא ליה תספקא ולא ממש ויציב
 צריך תספיקא ק״ש של ראשונות פרשיות ב׳ שקרא לו דתיירי כיון ואתאי ־ ואומרה

 הזכיר וכבר הואיל תדרבנן אלא שאינו אע״פ ציצית פ׳ שהיא ג׳ פ׳ ולקרות לחזור
 תספיק׳ כולה את גומר בברי שתתחיל ק״ש משום מ״מ ־ ויציב באתת מצרים יציאת
 וא״י וטעה קרא יוחנן דר׳ קתיה תנא תני ט״ז( )דף דברכות אתרי׳בפ״ב דהרי
 כתיבת בין ראשון לפרק חוזר לפרק פרק בין לראש חוזר הפרק באמצע טעה להיכן

 לשמואל להקשות ויש ר״י תלמידי שם וכתבו ך ־ ראשונה לכתיבה חוזר לכתיבת
 שחוזר הכא אתר היכא דרבנן דק״ש תשוס וקורא חוזר אינו ק״ש קרא ספק דאתר
 דק״ש ואומר חוזר איט כלל קרא דבשלא לוה זה דומה שאינו וי״ל ־ הפרק לראש
 כיון לתקן לו שיש טעה שאם מודה שמואל אפילו להרוא כשהתחיל אבל דרבנן

 לפרק פרק בין ליה ומספקא בודאי בהתחיל לשאואל אפילו הרי י ע״כ שהתחיל
 כיון לחוד ציצית בפ׳ ליה ה״הבמספקא י מספיקא וקורא חוזר לכתיבה כתיבה ובין

 היכא אפילו מספיקא ציצית פ׳ ואותר חוזר ראשונות פרשיות ב׳ בודאי שקרא
 כתש״כ תיקרו ק״ש ג״פ וכל שייכא לק״ש ציצית פ׳ ודאי דהא יצ״ת כבר שהזכיר

 להיכן וא״י דט־עה דאהא שם להדיא מוכח והכי ק״ש תה׳ א׳ נר״פ הרתב״ם
 סרכי׳ ירבו בלתען פתח אבל בלמעןירבו פתח שלא אלא ל״ש לתנא אר״י תסיים טעה
 לחזור וא״צ ויציב אתת עד מכאן לטעות אין ואתי נקט סרכיה ופרש״י ואתי נקט
 צריך לא״ה תא ואתי נקט דסרכי׳ טעתא ־ ע״כ בפיו שגורה שתפ׳ לאתת אלא

 שמואל מודה בודאי ק״ש שהתחיל היכא כל וש״מ י ויאמר פ׳ לראש מספיקא לחוור

:ציצית פ׳ )לא ל*צ )כ< ;ויציג אמת צ"ל (*)

פ! יד
 דהוי שבה יצ״ת הזכרת תשוס לאו ודאי והא תספיקא ואותר חוזר ציצית פ׳ דאפילו
 ־ הוא גומר דהתחיל תטעמא אלא ויציב אתת באתירת חובתו ידי נפיק דהא מה״ת

 פ' ואותר דחוזר היינו ויציב אתת ואותר חוזר ויציב אתת אתר דספק הא וא״כ
 דל״ל חדא בתרתי קשה והשתא • תתש ויציב באתת ליה סגי ולא דווקא ציצית

 יציאת בהזכיר דאפילו ליה תיפוק דאורייתא ויציב דאתת תפוס טעתא
 כיון ציצית פ׳ ואותר חוזר מספיקא ת״ת מדרבנן אלא דאינו מצרים

 דחוזר דהא כיון ועוד מספיקא גומר ק״ש של ראשונות ב״פ ואתר בברי דבהתחיל
 ויציב אתת קאתר היאך ממש ויציב אתת ולא דוקא ציצית פ' היינו ויציב אתת ואומר

 אמית קורא והיאך ויציב אתת לומר יצטרך שתספיקא לעולס ליה משכחת דלא כיון
 בדידיה אדרבה אלא זה במשמע אינו ממש ויציב דאתת כיון ציצית לם' סתתא ויציב
 אתת עס ציצית דפ' לומר תסתבר לא ודאי והא י לעולם תספיקא ואותר חוזר אינו

 • אמרם אס בשניהם לן דתספקא היכא בכל עניינא להא נינהו תילתא חדא ויציב
 של מצרים יציאת הזכרת ספק חובת ידי יצא כבר מהם אחד ואותר דכשחוזר אע״ג
 צ״ל כיוןדע״כ להקלימ״ת ספיקו בדרבנן וכל דרבנן אלא שניה של אמירתה ואין תורה
 דע״כ וכיון להחמיר• דספיקא תורה של מצרים יציאת הזכרת ספק משוס מהם אחד
 תספק השני את ולומר לחזור שתחוייב נתי גורס ממילא א׳מהס לחזו׳ולומ׳את צריך
 דרבנןוכדתוכח דאמרק״ש דשמואל אליבא ק״ש לענין כדאתרינן גומר שהתחיל דכיון

 ויציב ואמת ציצית פ׳ לומר דתיקנו כיון וה״נ ־ וכדכתיבנא לפרק פ' דטעהבין ההיא
 גומר בא׳ התחיל ואס נינתו תילתא חדא שבהם מצרים יציאת הזכרת משוס שניהם

 חוזר ויציב אתת אתר ספק דקאתר הא שפיר אתי והשתא • השני את תספיקא נתי
 ביחד ולשניהם מספיקא תתש ויציב ואתת ציצית פ׳ ואותר דחוזר ויציב אתת ואותר

 לחוד ויציב דאתת לתעלה הוכחתי דכבר ליתא הא : ויציב אתת כאן דקורא הוא
 תשום עיקרטעתא ציצית פ׳ אבל • מצרים יציאת הזכרת מצות לעיקר דתיקנו הוא

 גורס מהן ח׳ ואין נינתו תילי תרי וא״כ לאתרה דתיקנו הוא ציצית מצות בה שנאמר
 תילתא חדא ציצית פ׳ עם ק״ש של פרשיות ב' אבל תספיקא ולאתרו לחזור לחבירו

 תשום ׳ד( י )דף קורא היה בם׳ כדאתר בלילה ציצית פ׳ לקרות דא״צ אע״ג י רנהו
 ב׳ עם ציצית פ׳ ציצית תצות שנוהג בשחר ת״ת ־ בלילה נוהגת ציצית מצות שאין

 בא׳ התחיל אס הילכך דאמרן תהא כדתוכח כינהו תילתא חדא ראשונות פרשיות
 תילתא חדא לאו ויציב ואתת ציצית פ׳ שע״כ ועוד • תספיקא כולן את גותר תהן
 פ׳ אלא התורה תן דאינו אע״ג הג״פ כל בלבו ק״ש מהרהר קרי בעל שהרי נינתו
 לכל רבנן דשוויה וש״ת ־ דרבנן דאתרק״ש לשמואל שבה מצרים יציאת משוס ציצית
 למיתר איכא שמע פ' דקורא דהא ואע״ג י ציצית פ׳ עם תילתא כחדא דק״ש ג״פ

 קרי בעל דתהרהר שתוע אם והיה פ׳ ת״ת • שבת שמים מלכות עול קבלת משוס
 ואפי׳ כלל תברךלאחריה אינו ואפ״ה נינתו כחדא ג״פ דכל משוס אלא אינו ע״כ בלבו
 ק״ל נינתו:עוד תילתא כחדא לאו ציצית ופ׳ ויציב דאתת ש״ת להרהר א״צ ויציב אתת

 אתת דטעס לפי ויציב אתת ליה קרא תצרי׳ דיציאת תילתא דכולה שפי׳ פי׳הר״ש על
 בארע׳ נרא׳כיציבא דזת ויציב אתת פ׳ציצי׳ככלל מצרי׳הלכךהוי יציאת משוס הוי ויציב

 בקריאת ויציב לאמת בתורת שנאתרה ציצית פ׳ ונכלל טפל שיהא שתיא בשמי וגיורא
 יצ״ת הזכרת לעיקר שתקטה אע״פ חכמים תתקנת אלא אינו שלה שנוסח שם

 ותה״ט שבת ציצית מצות תפני אלא אתירתת עיקר תיקנו שלא ציצית תפ' )נ(
 ת״ת יצ״ת דתזכרת תילתא בתא ויציב לאמת פ׳ציצית טפל וא״כ בלילה לקרותה א״צ
 נתי וכתיבי שבת יצ״ת תשוס תיקנת לא דעיהרה אע״ג הזכרה י״ח בה דיוצא כיון

 : חכתיס שטבעו תתטבע שהוא ויציב לאמת לטפלה ראוי אין בהדיא באורינתא
של יצ״ת הזכית דזתן נתברר דכבר שכתבתי ע״ד זו שתעתתא לפרש !}"ל

 הוי לילה של ק״ש חמן השחר עלות עד הלילה כל לילה ושל היום כל הוי יום
 תשוס כרשב״י החמת הנץ עד השחר תעלות היום על זמנה נתשך ועוד הלילה כל

 ותו כוותיה דקי״ל יהושע כר' שעות ג׳ עד זתנה יום של וק״ש ־ כוותיה וקי״ל ר״ע
 הלילה עד שעות תג׳ ק״ש זמן אחר נתשך יום של י״ת הזכרת זתן עכשיו נתצא י לא

 איפכא הוי לילה ולמעל'•ובשל מג׳שעו׳ כבר עברת ק״ש וזמן עדיין הזכרה זמן דהוי
 ותן ואינו ק״ש זמן דהוי החתת הנץ עד מע״ה הזכרה מזמן יותר נתשך ק״ש דזמן

 לא שעדיין והזכרה ק״ש בזמן עותד עצתו את תצא אס דודאי א״ש והשתא • הזכרה
 עדיף ק״ש ודאי • לא או ויציב ואתת ק״ש קרא אס לו וספק מהן א' כל של ומט עבר

 אתת ואומר חוזר ואיט ק״ש ואותר וחוזר קרי בעל לגבי כדאתר תרתי ביה דאית
 ק״ש שקרא לו ברור אס וכ״ש תודת דרבנן ק״ש דאתר שתואל אפילו ובהא ־ ויציב

 חובתו ידי יוצא ציצית בפ׳ בק״ש יצ״ת הזכיר דכבר כיון ויציב אתת אתר אס וספק
 ברי אס וכן ויציב׳ אתת ואותר חוזר ואינו מדרבנן אלא אינו ויציב אתת ותעתה

 לא או אתרם אס ויציב ואתת ציצית בפ׳ לו ומסופק ק״ש של ראשונות ב״פ שקרא לו
 בק״ש שהתחיל וכיון לק״ש דשייכא תספיקא דווקא ציצית פ' ולומר לחזור צריך ע״כ

 ויציב אתת ואותר חוור אינו ושוב י תספיקא ציצית פ׳ ואפילו כולה לגתרה מחוייב
 תורה של יצ״מ הזכרת חובת ידי יצא כבר שהרי ולקולא דרבנן ספיקא דה״ל תספיקא

 ואינו תספק ציצית פ׳ או ק׳יש וקורא חוזר הללו דרכים דבב' הרי ־ שקרא ציצית בפ׳
 ואינו תספק ויציב אתת ואותר חוזר דאתר ודשתואל • תספק ויציב אתת ואומר חוזר
 דספק והא י עדיפא ק״ש ודאי דהא תיירי גוונא בחד לאו תספק ק״ש ואומר חוזר
 תיירי ערבית ושל שחרית של נק״ש אי ואותר חוזר דאינו דרישא ל״ק ספק ק״ש קרא

 בדלא א״נ ־ לקולא וספיקא דרבנן אלא בק״ש וליכא י״ת הזכיר בשכבר תתוקתא
ע״ה שעלת אחר עד נזכר שלא וכגון *תי״כ ערנית של ובק״ש עדיין ׳"ת הזכיר

 וקודם



דיני אריה שאגת
 ואפילו ■ ע״ה פעלת משעה צבייה כבר לילה של הזכרה דזמן האמה הנץ וקודם

 לא עדיין לילה של ק״ש זמן אבל ה צ משעלה תזכיר אינו שוב הזכיר לא ודאי
 שמואל וקמ״ל לקרות עדין מחוייב קרא לא ודאי ואס החמת הנן צד עבר

 שחרית של בק״ש אבל י להקל וספיקא דרבנן 'ש דק קורא אינו דתספיקא
 דעבר כיון כן דאם הזכרה זתן שצבר עד נזכר שלח וכנון לאוקתי יא א

 הזכר' תזמן קצי־ חתנו שחרית של שמע קריאת זמן כבר דצבר כ״ש הזכרת ומן
 הא דרבנן ׳ש דק משוס וקורא חוזר דאינו ק״ש קרא בשפק שמואל דנקכן איריא ותאי

 של ק״ש זמן שצבר כ״ש י הזכרה זמן שצבר כיון קורא אינו קרא נח בודאי אפילו
 • כדאמרן אלא דשמואל ק״ש קרא דספק הא תתוקס לח הילכך י כבר שחיית

 אתת ואותר את׳דחוזר לא ספק ויציב אתת אתר דספק דתילתאדשמואל סיפח הבל
 ואינו דרבנן ויציב אתת ה״ל תעתה הזכיר דאלו י הזכיר לא דצדיין תיירי ע״כ ויציב
 התת אתר ספק לילה של דאלו יום של תהזכרה נתי ותיירי י תספיקא ואותר חוזר

 ויציב אתת דאלו לילה של ק״ש שלאחר ברכה שהיא לתיתר ליה תבעיא ואתונה
 ויניב אתת אתר שלא כל י״ב( )דף דברכות בספ״ק היא יום של שלאחריה ברכת

 דשתואל מילתא לאוקתי ויש י חובתו ידי יצא לא ערבית ואתונה ואתת שחרית
 ועדיין שחרית של ק״ש זתן עבר דכבר היום על שעות ג׳ לאחר עד נזכר שלא כגון
 סיפא והוי היום כל שזמנה הלילה עד עבר לא יום של מצרים יציאת הזכרת זינן

 • עברה לא ק״ש וזתן הזכרה זמן בעברה נתי דתיירי ק״ש קרא דספק דרישא דומיא
 עדיין הזכרה וזתן עברת ק״ש דזתן איפכא תיירי ויציב אתת אתר ספק ובסיפא

 ועדיין כבר זתנה דעברה תק״ש דעדיפא ויציב אתת ואותר חוזר הילכך עברה נא
 תאי בגמרא ואתר הפסיד לא ואילך מכאן הקורא כדתנן עברת לא ויציב אתת זמן
 )דף דברנות בפ״ק לפנית וב' לאחריה ב' ותברך הברכות הפסיד לא הפסיד לא
 קריאתה ע״י חובתו ידי דיוצא תרתי בת דאית עפי עדיפא ויציב אמת הילכך ט(

 זמנה עבר לא שעדיין שלאחריה ברכה חובת ידי ויצא מצרים יציאת הזכרת מידי
 עול קבלת דאלו תצריס יציאת הזכרת חדא אלא ליתא ק״ש ואותר חוזר אם אבל

 אתת אמר ספק דנקע הא לי ניחא ובתכי נזתנת עבר כבר שבק״ש שמיס מלכות
 שהוא ואתונה אמת אתר ספק נקע ולא שהרית של שלאחריה ברכה שהוא ויניב

 אתת חמר המ״לספק ־נ והר״שה דאילולפי׳ר״י ערבית של שלאחריה ברכת
 אתר ספק קאתר דלא עעתא דהיינו ל״ל והא : דנקע ויציב אתת ות״ש ואתונה

 קורא היה בפ' כדאתר׳ בלילה ציצית פ׳ אותרין דאין תשוס דערבית ואמונת אמת
 ציצית פ׳ דאותרים דאע״ג לרבותא דשחרית ויציב אתת אתר ספק נקע הילכך
 קת״ל קרי בעל לגבי כדאתר׳ תרתי ביה דאית עדיף דק״ש וה״א שחרית של בק״ש

 ר״י שפי' תעעתא מק״ש יותר ולאתרה לחזור עדיף ויניב אתת ספק דלנבי שתואל
 דאין כיון ואמונת אמת ואומר חוזר דתספקא פשיעא דערבית ואתונה באתת אבל

 אתת באתירת אלא דאורייתא לילה של מצרים יציאת י״ח יוצא ואין ציצית פ' אומרים
 ויציב דבאתת ה״א מספיקה ואותר דחוזר ואתונה באתת שמואל אתר ואלו ואתונה

 דספק דפירש לפירש״י )א( דתתינח י דעדיפא ק״ש אלא מספקא ואותר חוזר אינו
 דלא דתיירי הר״ש לפי־ אבל ־ נתי תק״ש ליה דתספקא תיירי ויציב אתת אתר

 אין לבד ויציב ואתת ציצית תפ׳ אלא כלל 'ש ק של ראשונות פרשיות תב׳ לי׳ מספקא
 ואמונה אתת אתר תספק יותר ויציב אתת אתר ספק דנקע בהא רבותא שוס

 ועוד • דנקע ויציב אתת ות״ש ואתונה אתת אתר ספק נתי לתיתר תצי והוה
 וכן שתואל אתר אר״י ג ול לחוד אר׳י ק״ש קרא דספק בהא דגרסי נוסחי לקצת
 כדאמר' בלילות נוהג ציצית דתצות ס״ל ר״י והרי י שלנו בספרים הגירסא הוא

 ביתיה דאינשי לפרזותא תכלת רתי ר״י ת'( )דף התכלת פ׳ מנחות בתסכתא
 בלילות דנוהג דמ״ל וכיון חייבות ונשיס בלילה דנוהג היא הז״ג שלא ת״ע קסבר
 מצי הוה ולדידיה י בלילה ציצית פ׳ אומרין ע״כ דר״ש עליה התם דפליגי כרבנן
 דקמ״ל גופיה רבותא ההיא קת״ל והוי נתי דערבית ואתונה אתת אתר ספק למיתר
 מקצת דגרסי לתאי ואפילו י דשחרית ויציב אתת אתר ספק דנקע בתאי השתא

 תכצת דרתי דר״י מסתבר לא שתואל אתר אר״י ק״ש קרא דספק בההיא רבוותא
 רביה אדשתואל פליג בלילות נוהג ציצית מצות דס״ל תשוס ביתיה דאינשי לפרזומי

 פ׳ אותר דאין ס״ל רב והרי היא דרב או דשמואל דר״י הא אתר דוכתא בכל דהא
 סי׳ל נתי דשתואל וש״מ י בלילה ציצית מצות נוהג דאינו דס״ל ש״ת בלילה ויאתר
 אתר ספק נמי לתיתני וה״ל בלילה ציצית פ׳ אומרי׳ וא״כ בלילות נוהג ציצית דמצות

 וחתונה אתת אתר ספק למיתר תצי הוה דלא שפיר אתי לדידי אבל י ואתונה אמת
 של הזכרה זמן עבר כיוןדלא תצרי׳שבהידודאי יציאת מפני ואותר דחוזר ערבית של

 וא״כ אזכרתה• יותרתותן זמנה שנמשך. שלה ק״ש זתן עדיין עבר דלא לילהכ״ש
 דאית ק״ש ואותר חוזר אלא ואתונה אתת ואותר חוזר למיתר לשמואל לי׳ א״א
 ואתונה אתת ואותר חוזר ואינו תצרים ויציאת שתיס תלכות עול קבלת תרתי בית
 ויציב אמת ואותר דחוזר ליה משכחת שפיר שחרית בשל אבל י חדא אלא בה דלית
 לא עדיין הזכרת וזמן ק״ש זמן שעבר שעות ג' לאחר שנזכר כגון ק״ש חוזר ואינו

ויוצא בה אזכרה חובת ידי דיוצח עפי דעדיף ויציב אמת ואותר חוזר הילכך עברה
: זתנת עבר לא דעדיין ש*ק של שלאחריה ברכת חובת ידי >

 הנץ עד הוי ערבית של ק״ש דזתן דשתואל אליבא שפירשתי תה תתתתעל אל1
 רפ״ק בתתני׳ דאתר כר״ג דברכות מ״ק פאק שמואל אתר ר״י הרי החמה

 דר״ג שס הרא״ש כתב כבר הא ־ השחי־ עתוד שיעלה עד הוי ק״ש דזמן דברטת
 ובשני זק בשימן העיב באר לנו נתברר הרי ־ החמה הנץ עד הוי ק״ש דומן מודה

יא סימן ק־׳ע
 עד מצ״ה הלילה כל זמנה לילה של מצי־ים יציאת הזכרת חמן הקודמים סיתניס

 וחס החמה הנץ עד עוד נמשך ערבית של ק״ש חתן ע״ג אף לא ותו השחר עמוד
 ודאי דהא חובתו ידי יצא דלא ואילך התנתה תפלג תיבעיא לא ה נ קודם הזכיר
 שהוא ואילך תצ״ה ולהזכיר לחזור צריך בה״שת הזכיר אם אפילו אלא הוא יתתא
 יציאת וזמן ולחותרא דאורייתא ספיקא וה״ל הוא ספיקא בה״שת אבל ־ ודאי לילה

 חייב בהש״ת עד הזכיר לא ואם צ״ת עד תע״ה היום כל זמנו יום של מצרים
 אכתי דילתא דאורייתא ספיקא ה״ל הוא ימתח ספק דבהש״ת כיון בהש״ת להזכיר
נ נ״ל כן להזכיר חייב הילכך ולחותרא עדיין הזכרה זמן עבר ולח הוא יום

יא סמן
 ויציב ואתת ק״ש קרא ספק של הללו ספיקות בענין אחד דבר לביר ראיתי ^וד

 אלא ס״ז סי' ובא״ה בת״א מהם קצת ומוזכר ערבית וחתונה ואתת שהרית
 שנית ק״ש שיאתר דתועב תשתע קרי בעל בד״ה בתום' שכתב בעיני דבריו ישרו שלא

 אבל וי״ת מצות קבלת תרתי בה דאית ויניב אתת תשיאתר לו שתסופק היכא
 איתא דאי תשוס שנית ויציב אמת דאותר תשמע וכו׳ ספק בד״ה כא( )בדף
 אס ספק יש עדיין ק״ש אמר הם אבל י ק״ש קרא גס תסתתא כ א ויציב אתת שאתר

 שכולה ויציב חמת וגם ציצית פ' שיאתר תשמע ש הר לפי' אבל ע״ש ויציב אתת אתר
 אינו הת!ם' של ועריא שקלי האי דכל זה בכל ושגג ־ ע״כ היא תיצתא חדא
 י״ת תפני דאורייתא הוי לחוד ויציב ואתת דרבנן יש ק דאתר יודא דרב אניבא אלא
 ק״ש קיא וספק הוא דאורייתא נתי ק״ש דאתר אלעזר כר׳ דקי״ל לתאי אבל שבה
 • תספיקא א״וי ולותר לחזור וא״צ ק״ש קורת לפיר״י גס ח״כ הג׳־פ כל וחומר חוזר
 שלתורה י״מ הזכרת חובת ידי יצא כבר תספיקי ציצית פ וקרח חזר שע״כ דכיון

 הר׳ש לפי׳ מש״כ גס ־ לקולא וספיקא תדרבנן אלא אינו ויציב אתת אמירת ותעתה
 דלא ליתא נתי הא ־ היא תילתא חדא שכולה ויציב חמת יאתר גם ציצית פ׳ שיאתר

 ויציב אתת המר ספק שמואל דאתר דבהא אלא היא תילתא חדא דכולה הר״ש פי׳
 אתר דספק ציצית בפ׳ כבר שהזכיר י״ת בהזכרת לי׳ סגי ולא ויציב אתת ואו׳ חוזר
 נכללין ושניהם ציצית פ׳ קרא אס נתי לי' דתספקא תיירי שמואל דקאתר ויציב אתת
 חוזר דתמייס בהא אבל ־ נתשתע שניהם ויציב אתת אתר וספק ויניב אתת בשם

 ב״קתהרהר שהרי סגי לחוד ציצית דבפ׳ אנא בתשתע שניהם אין ויציב אתת ואותר
 חנן שהרי ויציב אתת אותר ואינו דרבנן ק״ש דאתר לשתואל שבה י״ת תפני ק״ש
 ואומר וחוזר דאורייתא ק״ש דקי״ל לתאי וא'כ לאחרי' ולא לפני' לא תברך ואינו

 תשמע ב״ק דבד״ה תש״כ גס ־ ויציב אתת ולותר לחזור וא״צ בהכי לי' סגי תספיקא
 דק לא שנית ויציב אתת דאותר תשתע ספק ובד״ה שניתכו׳ ק״ש שיאתר שתועב

 שפיר״י תעע׳ עדיף ויציב אתת ספק לענין דודאי זא״ז סותרין התו׳ דברי דאין כלל
 מברך ואינו בלבו מהרהר ב״ק כתבו שהרי כלל קרא בשלא תיירי קרי דבעל וההיא

 ק״ש לת״ר ואפילו ־ דרבנן וברכות דאורייתא ׳ש דק משום נאחרי' ולא לפני' לא
 לותראמח לו התירו שלא י״ת הזכיר שלח תתני' חבל י״ת שהזכיר היכ' היינו דרבנן
 ואין בק״ש מצרים יציאת הזכיר שהרי דרבנן ויציב ואתת דאורייתא ק״ש והוי ויציב

 נתי ביה דאית ק״ש דליתא דעדיף ק״ש ליתא ונא ויציב אתת דלימא נתקן להקשות
 והב״ח ־ זה לעעות הביאו תה יודע ואיני י ספק בד'ה גתי תבואר ע״כחה ת״ש
 או אסאמרן ויציב ואתת ציצית בפי לו וספק ראשונות יפ ב שקרא לו בריא אם כתב

 הג״פוספק כל שאתר לו נרי חבל או״י וברכת ציצית פר' ולותר לחזור צריך אתרן לח
 חלוק תה יודע ואיני ־ ע׳׳כ ולברך לחזור א״צ ויציב אמת ובברכת שלפני׳ בברכות לו
 לי' תספקא דלא היכא וכל שניהם ואותר דחוזר ואו״י ציצית בפ' לו םפק אם בין יש

 י ויציב אתת ולברך לחזור א״צ ציצית פ׳ שקרא לו וברי לחוד ויציב אתת בברכת אלא
 לבד ויציב מאמת אלא תסופק באינו ה״ה לי׳ חשיב כחדא ויציב ואתת פ׳ציצית אי

 י לי' 'סגי בחדא נתי בשניהם בתסופק להו חשיב כחדא לאו ואי הכי דינא נתי
 שהזכיר היכא אפי׳ תספק גומר דהתחיל וכיון לק״ש דשייך ציצית פ׳ ואותר וחוזר
 וכמש״כ ,^־• דאורייתא דררא ויציב ואתת ציצית בש אין ושוב תצריס יציאת כבר

לחוור צריך דבע״ג וכיון • תצרים יציאת עדייו הזכיר בלא כ״ש זה שלפני בסיתן
 י להקל וספיקא דרבנן א1? ויציב אתת אמירת אין שוב ציצית פ־ ולקרות

וברכותיה דק״ש תילתא בכולי ליה דתספקא היכא כל דודאי הוא בזה שנ״ל ומה
 הרמנ״ם וכתש״כ דאורייתא ק״ש דקי״ל לדידן תספיקא הכל את ואותר חוזר

 ידע אס אבל :ולאחריה לפניה ותברך וקורא חוור ק״ש קרא ספק ק״ש תהל׳ בפ״ב
 ■ ע״כ ותברך חוזר אינו בירך לא או ולאחריה לפניה בירך אס לו ונסתפק שקרא

 ספק שכל שהעעס יונה ר׳ פי׳ וכבר י פוסקים שארי 'פ וכ שס והש״ע העור וכ״פ
 ה״ל דרבנן שהברכות כיון בירך אס בספק אבל ־ עליו תברכין תורה של שהוא
 ונסתפק ראשונות פרשיות ב' שקרא לו ברי ע״כיואם ותברך חוזר ואינו בדרבנן ספק

 כנר אם אפילו תמפיקא ציצית פ׳ ואותר חוזר ע״כ לחוד ויציב ואתת ציצית בפ׳ לו
 והתחיל הואיל ת׳ית ציצית פ' בקריאת דאורייתא דררא אין ושוב תצריס יציאת הזכיר
 ויציב באתת לו נסתפק אס וכן ויציב אתת ואותר חוור אין אבל תספיקא נותר בק״ש

 של מצרים יציאת הזכרת חובת ידי יצא כבר דהרי תספיקא ואומר חוזר אין לבד

 ז מבואר וזה לקולא וספיקא דרבנן אלא מעכשיו ויציב אתת ואין י ציצית בפי תורה
 אחרונות בנ׳חלוקות לעיין יש ודאי הא לילה של יש נק אבל יום של בק״ש כ״ז ומיהו

 ובנסתפק ערבית של ק״ש חחר של ברכה שהיא ואתונה ואתת בפ׳ציצית לו בנסתפק
בלילה ציצית תנות דאין דקי״ל כיון לי ומסתבר נ דינו קה לחוד ואתונה באתת לו

)א״צ
חלסר״י )א(



יב יא פיק קיש דיני אריה שאגת
 דבתערבא יד( )דף קורא היה כס׳ כדאמר בלילה כלל זו פ׳ לקרות תרינא וא״צ

 תדלגין והיו אתת אלהיכם ה׳ אני אליהם ואמרת בי׳י אל דבר אתרי הוי ערנית
 אתיזלי דהא תתחילי! אתחולי אנן הלכך אניי שם דתסיק ואע״ג הפרשה כל את

 יתחיל לא רב זר א כתנא רב אתר דהא גמרינן נתי מיגמי־ דמתחלינן וכיין בתערנא
 של בק״ש ציצית פ׳ נותר רבנן תיקנו לא דתקנתין מעיקר ת״ת ־ גומר התחיל ואס

 דתתחלינן הוא בתערבא דתתחלי תשוס חנה בלילה ציצית זתן דחין כיון ערבית
 ב״י שתואל כר׳ ס״ל ואביי התחלה הוי לא אליהם דואתרת ס״ל דבתערבא אלא
 מנתר הלכך גומר התחיל אס והרי התחלה הוי אליהם דואתרת רב אמר
 כדאתר בלילה נוהג ציצית מצות דאין כר״ש דקי״ל כיון תדינא אבל ־ גתרינן נתי
 דברנות דאמרבספ״ק דאע״ג ונ״ל ־ בלילה ציצית א״צלקרותפ׳ התכלת בם׳
 דברים ששה בה שיש תפני חביבא בר יהודא א״ר קבעוה תה מפני ציצית פ׳ יב( )ד׳

 הרהור ־ עבירת הרהור • צדוקים דעת ־ מצות עול • מצרים יציאת ־ ציצית מצות
 דאין וכיון שיה ציצית מצות משוס אלא לאתרה נתקנה לא מ״מעיקרא • עכו"ס
 היכא כל הילכך י לאתרה תיקנו לא לחוד דברים שאר משום בלילה ציצית מצות

 פ׳ אותר רצה בידו הרשות ואתונה ואתת ציצית פ׳ א״ר אס בלילה ליה דתספקא
 פ' ואותר חוזר ואינו ואתונה אתת אותר רצה לילה של י״ת הזכרת י״ח לצאת ציצית
 פרשת אפילו תספיקא כולה את גותר בק״ש התחיל אס דקי״ל אע״ג ציצית
 עכין ציצית לפרשה אין ערבית בשל אבל שחרית של שמע בקריאת מילי הני ציצית

 מהרהר קרי בעל דתנן מתניתן לך תקשה כן אס תאתר ואם : כלל פתע לקריאת
 ק״ש דאתר יהודא לרב מיני׳ ואקשינן לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו

 יצ״מ משום אי תברך מ״ע ותשנינן לאחריה לכריך דאורייתא ויציב אתת דרבנן
 ־ תיתי בה דאית עדיפא ק״ש הא ליבעי ולא הא ולתא ־ בק״ש ליה אידכר הא

 תנן סתמא לאחרי׳ ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי דבעל הא והרי
 ־ תברך דאינו קאי דערבית שמע הקריאת ב•; דשחרית שמע אקריאת ובין

 ציצית פ׳1 ג״פ הוי דשחרית דק״ש לאחריה תברך דאינו א״ש דשחרית אק״ש והשתא
 ב׳ אלא דאינו כיון ערבית של ק״ש אבל ־ ציצית בפ׳ יצ״ת ליה אידכר והא בכלל

 כיון לאחריה תברך איע אתאי א״כ כלל ציצית פ׳ לקחת וא״צ ראשונות פרשות
 זותא דבן עלית דפליגי כחכתיס ס״ל דידן דתנא י״ל שבהא אלא ־ דאורייתא דיצ״ת

 בלילה יצ״ת להזכיר צורך ואין הלילות את לרבות חייך יתי לכל דרשי ולא בספ״ק
 בת ול״ל נתי תברך אינו בלילה ציצית פ׳ קורא דחינו אע״ג הילכך רה הת תן

 בק״ש דתהרהר הא דרבנן ק״ש דאתר לשתואל שהרי קשה אשתי אבל • יצ״ת תשוס
 חנן אתאי א״כ לתעלת וכתש״כ התום' שפי' וכמו מה״ת דהוי שבת יצ״ת מפני
 ואמאי מהרהר נתי ערבית של ק״ש אפילו דמשתע סתתא בלבו מהרהר קרי נעל
 ציצית פ׳ בה אומרים דאין כיון זו בק״ש ליצ׳ית תזכיר אינו והרי דרבנן דק״ש כיון
 ת״ת דרבנן דק״ש לשמואל דס״ל דאע״ג א׳ בסי׳ ולמש״כ ־ מהרהר למה א״כ

 וקימה שכיבת בזמן תד״ת דבר איזה לקרות שצריך התורה תן קריאה דעיקר תודה
 דתהרהר והא תורה של קריאה עיקר י״ח לצאת נתי לילה של ק״ש מהרהר תש״ה
 ומסקי דרבנן ק״ש דגרסי ולספרים תרתי בה דאית עדיף דק״ש תש!ס דווקא בק״ש

 כתש״כ תדרבנן אלא דאינו אע״ג בה תהרהר תש״ת עת״ש בה אית דק״ש ם תשו
 עליה דפליגי כרבנן אתיא דתתניתן י״ל א״נ ־ שפיר נתי אתי ותום' רש״י שם

 נתי ציצית לפ׳ אתרינן ולדידתו בלילה נוהג ציצית דתצות וס״ל התכלת בפ׳ דר״ש
 בלילות יצ״ת דתזכירין דידן לתנא ׳ל ום בלילה נוהג בת שנאתרת דתצוה כיון בלילה

 הילכך הלילות את לרבות חייך יתי דכל תקרא לה דדריש זותא כבן התורה מן
 הנאמרת תורה של מצרים יציאת מפני לילה של שמע בקריאת נמי מהרהר
 שפי' תת על תתמה ואל ־ לילה של שמע שבקריאת ציצית בפרשת

 שמעון דר׳ עליה דפליגי כיבנן או דב״ז עלית דפליגי כרבנן או אתיא דמתניתין
 ־ גסלכתא דלא דתתניתן סתמא אתיא והאיך וכב״ז כר״ש קי״ל והרי התכלת בם׳
 אסור קרי דבעל דס״ל כהלכתא דלא אתיא זו תשנה סתם דבלא״ה קושיא זה דאין

 כדאתר טומאה תקבלין ד׳ית דאין בד״ת דתותר בתירא בן כר״י קי״ל ואנן בד״ת
 דרבנן וק״ש בצילה ציצית פר׳ אותרין דאין דאע״ג לתרץ נ״ל אין אבל • בגת׳ התם

 אותרים אין אדם כל ששאר ואע״פ לילה של ק״ש אפי' מהרהר ב״ק ת״ת לשמואל
 דבעל איתא דאס ליתא דהא • כביום בלילה אותרה קרי בעל בלילה ציצית פ׳

לפרש אלא לתסתום לתנא ה״ל לא אדס כל תשאר לילה של בק״ש משנה קרי

.• ■והתחוורכדפי׳ ־
 הרשות ואתונה ואמת ציצית פ׳ אתר אס בלילה לו דבתסתפק לעניעעו ונחזור

 נראה כן או״א או ציצית פ׳ או שירצה תשניהס איות ולותר לחזור בידו
 ציצית פ׳ ולא דווקא או״א ולותר לחזור צריך אלא ליתא בי' דייקת כי חבל י לכאורה
 דקי״ל לדידן בלילה ציצית פ׳ לותר א״צ דתקנתין דתעיקר׳ כיון דתילתא וטעתא

 הילכך בלילה לאתרה היא חכמים ואו״אתקנת ־ בלילה ציצית תצות דאין כר״ש
 אבל הוא ק״ש ומברכת י״ת תרתי בה דאית ואמונה אתת ואותר חוזר תספיקא

 כתש״כ עדיפא ואתונה אתת הילכך גרידא י״ת חדא אלא בת אין בלילה ציצית פ׳
 בה דאית משוס תספיקא ואומר דחוזר לענין/׳ש ויציב אתת ספק התום'גבי

 אתת ויציב ובאמת בק״ש לי' דתספקא היכא דכל ר״י שפי׳ לה״ט וכ״ש ־ תייתי
 כדרך התפלל דתסתתא הכל את שתיקן אפשר ואומרה דכשחוור משום עדיפא ויציב

 כיון ערבית ואמונה אתת גני נתי שייך טעתא האי י ויציב אתת ואח״כ ק״ש תפילה
 היכ׳דתספקא כל א״כ תשוסדאביי ואתונה אתת קודם בלילה פ׳ציצית אתרינן דעכשיו

 הכל את שתיקן אפשר )אותרה דכשחוזר עדיף ואתונה אתת ואו״א ציצית בג׳ לן

*5 יג

 עדיףיתדב״ק דק״ש ויציב ואמת ק״ש של ספק שתדמו התוספת דברי על ואיןלפקפק
 דק״שעדפא משוס באו״י תהרהר ואינו דרבנן דאמרק״ש לשמואל ק״ש מהרהר

 ספיקא דל״ד למיתר איכא דהא י עדיפא ק״ש ספיקה לענין ה״נ תרת־ בה דאית
 אלא ויציב ובאמת בק״ש ודאי חיובא בר שהוא קרי בעל דבשלתא ודחי שהוא לב״ק
 בד״ת אסור טבילת וקודם לב״ק טבילת שתיקן עלי׳ רמי עזרא דתקנת דארי

 ק״ש דאמר ולשמואל בהרהור והתירו גזר לא תורה דבשל וכיון התם כדאתר
 דאפש׳ אע״ג בת דאית תורת של י״ת משוס בק״ש להרהר רשאי ת״ת דרבנן
 דתותר כיון הרי י ויציב אתת אמירת ע״י תורה של תצריס יציאת חובת ידי לצאת

 הא ק״ש לקרות חיובא בר והוא שבת יצ״ת של זו עילה ע״י בק״ש נתי נהרהר לו
 נתרתי י״ח לצאת כדי דייקא ק"ש לקרות ומחריב עדיפא תרתי בה דאית ק״ש ודאי

 של יצ״ת ע"י עזרא תקנת של הארי מיננו הוסר דכבר כיון עלית חיובא שרתי
 תחוייב ודאי הא בקרייתת שמיס מלכות ל ע קבלת לקיים נתי ויכול שבה תורת

 ואתר ק״ש קרא אס לו מסתפק אבל ־ עזרא תקנת משוס בה שאין כיון לקיימה
 דרבנן ק״ש דאתר לשמואל ולאתרן לחזור צ א עצתן ומצד לח או ויציב אתת

 אמירת דע״י וכיון דאורייתא ספיקא ה״ל שבהם יצ״ת תפני אלא לקולא דסשיקא
 הרשות תורה של יצ״ת ספק חובת ידי יצא ויציב אתת או ק״ש או שיאתר תהן איזה
 עול קבלת נתי איכא דהא תרתי בה אית דק״ש ואע״ג ויציב אתת לותר בידו

 היא דאורייתא לאו שבק״ש שמיס מלכות עול דקבלת כיון ת״ת ־ שמיס מלכות
 לשמואל לקולא ספיקא בק״ש לו ומסופק כבריצ״ת הזכיר שאם כתו לקולא ספיקא

 לצאת דאפשר כיון ויציב ותאמת תק״ש ותסופק יצ״ת הזכיר לא עדיין חס ה״נ
 ספיקא ק״ש של ת״ש וקבלת אומרה ויציב אתת אמירת ״י1נ תורת של יצ״ת י״ח

 דספיקא לבד מק״ש אלא תסופק ואינו כבר יצ״ת אתר בין לחלק ותנלן לתקל
 דספק^מ-שלמ״רת ויציב ואמת תק״ש ומסופק יצ״ת הזכיר לא ובין ־ להקל
 בקבלת להחמיר נתי גורס רמ״מ ויציב אתת אמירת ע״י תקנת לו שיש אע״פ

 בספיקא וה״נ תרתי בה דאית ק״ש ואותר חוזר ותספיקא דבריהם של שמיס מלכות
 תרתי בת דאית ואתונה אתת ניתא לא ואתונה אתת ואמירת לילה של ציצית פ׳ של

 תקנת משום ואי פ׳ציציתנתי קריאת ע״י תקנה לו יש תורת של יצ״מ עדיףכיוןדספק
 ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל שלאחריה ק״ש ברכת תשוס ואמונה באתת שיש חכתיס
 וא״צ תורה של יצ״מ ספק חובת ידי לצאת ציצית פ׳ ולקרות לחזור בידו והרשות

 בת דאית היכא נתי אתרינן קרא בספק דע״כ וי״ל :ואתונה אתת ולותר לחזור
 ואותר דחוזר *לשתון ס״ל אתר לא ספק ויציב אתת אתר בספק שהרי עדיפא תרתי
 דררא בו אין והרי ־ דאורייתא ויציב דאמת תשים טעתא ויהב ויציב אתת

 אלא אינו ויציב אמת נוסח שאר כל אבל לחוד שבו יצ״ת הזכרת אלא דאורייתא
 והשתא י לחוד דלאחרי׳ ק״ש ברכת משום לאומרו והתקינו חכמים שטבעו ממטבע

 לצאת בהכי ליה וסגי לחוד יצ״ת יזכיר תספיקא ויציב אמת ואומר חוור אתאי
 מן חובתו ידי יצא יצ״מ בת דאית בשתעתתא אפילו דהא תורה של הזכרת י״ח

 נוסח כל ותו מה״ט יצ״ת בה דאית אשמעת' דתהדר רבי גבי כדאתרי' התורה
 דוקא ויציב אמת ואותר חוזר ואמאי לקולא וספיקא מדרבנן אלא אינו ויציב אתת

 תרתי בת דחית תילתא כל אתרינן נתי ספיקא דלגבי ש״ת ודאי אלא ־ תספיקא
 ספיהא ה״ל דהא יצ״מ הזכרת תספיקא ואומר חוור דע״כ כיון הילכך עדיפא

 וא״כ ־ תרתי ביה דאית לן דעדיף דוקא ויציב אתת ולותר לחוור צריך דאורייתא
 ואתונה אתת ואמונת ואתת ציצית בפ' שמסופק היכא כל ערנית של בק״ש ת״ת

 ולא ציצית פ׳ שקרא לו שברי היכא אבל וכדאמר׳ תרתי ביה דאית לן עדיף
 דכיון ואומר חוזר אינו לא או אמרה אס לחוד ואמונת באמת אלא ליה מספקא

 וספיקא מדרבנן אלא ואתונה אמת אין תעתה ציצית נפר׳ יצ״ת הזכיר דכבר
 וברכותי׳ בק״ש ליה דמספקא היכא כל הללו ספיקות בדיני השתא נקטינן : לקולא

 וספיקאלחותרא דאורייתא ק״ש קי״ל דהא ק״ש ואותר חוור אתרן לא או אתרן אם
 ובחלוקה וסייעתו הרתב״ס כדברי נתי ברכותי׳ ואותר חוזר ק״ש ואותר דחוזר וכיון

 אית דינא חד ותרווייהו ערבית לשל וברכותי׳ שחרית של ק״ש בין חילוק אין זו
 ויאתר בם׳ אלא תסופק ואינו ק״ש של ראשונות ב״פ שקרא לו שברי והיכא י להו

 ציצית פ' ואותר חוזר דבשחרית לערבית שחרית נין לחלק יש בזה שלאחרי׳ וברכה
 ואתונה אמת ואותר חוזר בערבית אבל תספיקא ויציב אתת ולותר לחזור וא״צ
 ק״ש של ג״ם כל שקרא לו שברי היכא כל אבל • מספק ציצית פ׳ ולקרות לחזור וא״צ
 ואינו להו אית דיכא חד תרווייהו ערבית ואו״א שחרית באו״י אלא תסופק ואינו
 נתבאר וכבר מספיקא ערבית ואתונה אתת ולא שחרית ויציב אתת לא ואותר חוזר

:נ״ל כן הטיב למעלה כ״ז של טעמו

יב סימן יצ״מ הזכרת חגי
 יום את תזכור למען דכתיב מה״ת הוי יצ״מ הזכרת דקי״ל לתאי " שאלה

 הזכרת של זו בתצוה חייבות נשים אס חייך ימי כל מצרים מארץ ־צאתך
• חייבות אינן או י"מ

 ב״ע אר״א בלילות י״מ מזכירין חנן ברכות דמם׳ דבספ״ק אע״ג י ת׳עובה
 בן שדרשה עד בלילות י״מ שתאתר זכיתי ולא שנה שבעים כבן הריני

 העה״ז חייך יתי וחכ״א הלילות חייך יתי היתיסכל חייך ט׳יתי שנא׳למעןתזכור זומא
 ב״ז לגבי כחכמים דהלכה לכאורה ומשמע ־ המשיח לימות להביא חייך יתי כל

 כסתם הלכה אין תחלוק' ואח״כ דסתס קי״ל הא כב״ו ברישא תנא לן דשתם ואע"ג
 כדאתרינן



יב סימן ק״ש דיני אריה שאגת
 זותאבהאדסתתא ככן דהלכה בחר הדבר ת״ת ־ ת״ב( )דף החולץ כדאתרבס׳

 אותרי' דאין דס״ל אתוראי הני על החס דפריך מותי' אזלא קורא היה כפ׳ דגת'
 אלקינו ה׳ לך אנחנו תודים הכי דאתר ותשני י״ת לאדכורי בעי והא בלילה ציצית פ'

 ק״ש תה' בפ״א הרתב״ס פתק וכן כב״ז דגת׳ס״ל סתתא מתצרי׳כו׳^תא שהוצאתנו
 בה שיש תפני בלילה אותה קורץ בלילה נוהגת ציצית תצות שאין אעפ״י שכתב

 ויאתר ואפ' • ע״כ כו׳ תזכור למען שג' ובלילה ביום י"ת להזכיר ותצוה י״ת הזכרת
 ואע״ג ־ חייבות ונשים גרתא הזתן שלא ת״ע ה״ל ובלילות ביתיס שנוהג וכיון כ״כ

 ק״ש שאני כ( )דף דברכות בפ״ד כדתנן פעורים ונשים ובלילו׳ ביתיס נוהג דק״ש
 כר״ג השחר עלות עד הככבים תצאת הלילה כל זמנה ערבית של דק״ש דאע״ג
 החמה הנץ עד אלא זתנה אין יום של ק״ש מ״ת • כוותיה דקי״ל דברכות ברפ״ק

 לילה של י״ת הזכרת אבל ע(• )דף דברכות בפ״ק כדתנן לר״י שעות ג' ועד לר״א
 הז״ג שאין מ״ע ה״ל הקודתין בסי' וכתש״כ היום כל ותנה יום ושל הלילה כל ותנה
 וברכותיה ק״ש קורין נשי׳שאין שהרבה דידן נשי על לתמוה יש זה חייבותוולפי ונשים
 דעל אני אומר ■אבל כלל י״ת להזכיר נזהרין ואין וברכותיה תק״ש פעורין שהן תפני
 שלפום אע״פ הן נביאים בני נביאים אינן שאס לישראל להן הנח אתרו בזה כיוצא

 פעורות דנשים ודאי אלא תילתא• להא ליתא שפיר דייקת כי ת״ת כן־ רהיעאנראה
 שפעורים מק״שוכ״ש פעורים וקעניס ועברים נשים תנן שהרי תדע י י״ת תהזכרת
 י״מ בהזכי־ת חייבות דנשיס ואס״ד ־ ושחרית דערבית ושלאחריה שלפניה מברכות

 או ■ והרמב״ס לפירש״י ויאתר פ׳ או לאנשים י״ת הזכרת חכתיס שתיקנו כתו הרי
 גכי דברכות בפ״ב וכדתוכח וכתש״ל ושחרית דערבית ק״ש של שלאחריה ברכה

 אדכורי בעי והא ופריך אתת לותר א״צ אלקיכס ה' אני ראת לא התם דקאתר הא
 של הנוסחא יאתר דכך כלותר מ׳ אלקינו ת׳ לך אנחנו מודים הכי דאתר ותשני י״ת

 נוסח חכמים תיקנו אלתא ־ י״ת לתזכיר כדי דערכית שלאחריה ראשונה ברכת
 נוסח כפי ואחד א׳ כל שיזכיר ולא אחד בנוסח כולם שיזכרו לאנשים י״ת הזכרת
 חייבות נשים דאין ש״ת • י״ת להזכרת תיוחד נוסח תיקנו לא לנשים ואלו שירצה

 דקי״ל ואע״ג ־ פעורים שנשים שהז״ג ת״ע דה"ל תשוס דתילתא ועעתא זו בהזכי־ה
 מ״ת ובלילות ביתים שנוהג הרי הלילות חייך ימי כל הימים חייך יתי דדריש כב״ז
 א״צ שוב ביום הזכיר לא ואס בלילה זמנה ועבר חלף יתתא דשל כיון שתז״ג ת״ע ה״ל

 הזכרת הא בלילה י״ת להזכיר נמי דחייב ואע״ג ־ בלילה יום של זו הזכרה להזכיר
 להזכירה וא״צ זמנה עבר יוס של הזכרת אבל הוא לילה הזכרת ותשוס היא אחריתא

 להזכיר בליל׳א״צ תזכיר לא ואס ביתתא זמנה ועבר חלף לילה של הזכרה וכן בלילה־

 הוא אחריתא מצות ההיא ׳ י״ת להזכיר חייב נתי דניום אע״ג ביום זו הזכרה
 ותרתי מצות תרתי ודלילה דיום הזכרה שהרי דתזכיר הוא דיתתא הזכרת ומשוס

 הוכרה וחדא חדא כל ביום־ ליחא לילה ושל בלילה ליתא יום וכיוןדשל נינהו אזכרות
 שאין למ״ע לילה של להזכרה לשווי' יום של הזכרה תתני ולא שהז״ג ת״ע ה״ל מהן
ליתא יוס של וכן ביום זתנת אין לילה ושל היא אחריתא תצוה יתתא של דתא י הז״ג

:בחר וזה מצרים יציאת מהזכרת פעורות נשים הילכך בלילה

 דדרשי׳ שואלי'ת״ש יש ספ״א הכ״ת שכ׳כתב נ״ח סי' בא״ח תג"א לבעל תייורא
 יום של ק״ש גבי לילה של שמע קריאת גבי שוכבים אדם שבני זתן כל

 אתר דהא דאה״נ ותי' • היום כל דהיינו קמים שב"א זתן כל ובקותך נדרוש כתי
 לבעלת ברכותיו היו ק״ש זתן הי׳ לא ואלו הברכות הפסיד לא ואילך תכאן הקור׳

 תג״א בעל עליו והקשה • כו' הוא בעלתא אסתכתא קתים שב״א בשעה דאתר והא
 דותיא הז״ג שלא ת״ע וה״ל ־ ־ הלילה וכל היום כל זתנה תדאורייתא ק״ש דלדבריו
 הנה ־ ע״כ שתז״ג ת״ע דה״ל בהדיא איתא ובגת' ס״ב ק״ו בסי׳ כת״ש דתפילה

 הת״א של זו קושיא מ״ת מקומו כאן אין בזה נכונים הכ״ת דברי אין שבאמת אף
 כל ותנה לילה ושל היום כל זמנה יום של דק״ש את״ל דאפילו הוא כלום לאו עליו

 עד אלא היום כל זתנה אין לילה ושל בלילה זתנה אין יום דשל כיון מ״ת ־ הלילה
 מתפילה ראי׳ הת״א דתביא והא וכמש״כ פעורי' ונשים שתו״ג ת״ע ת"ל לחוד׳ ה״ה

 תק״ש שפעורים אע״פ ועבדים נשיס הש״ע כתב הכי דהתס ראי' אינו ס״ב ק״ו בסי'
 הז״ג שלא ת״ע דה״ל דה״ט סבר הוא ־ הזת״ג שלא ת״ע שהיא מפני חייבי׳בתפל׳

 כל זמן נמצא הלילה כל זמנה ערבית ושל היום כל זתנס ומנחה שחרית שתפלת תפני
 שאין ת״ע תפלה תצות לעשות ביחד ותצערפין בלילה בין ביום בין נוהגין התפלות

 כיון א״כ היום כל זמנה התורת מן יום של ק״ש דזתן אס״ד לק״ש ה״ה ׳כ וא הז״ג
 שאין ת״ע ק״ש מצות לעשות ביחד הק״ש שתי מצערפין הלילה כל זתנה לילה דשל
 ושל היום כל דזמנה יום של י״ת הוכרת נתי תצערפין דא״כ כן לומר וא״א • הז״ג
 נשי׳ ולחייב הז״ג שאין ת״ע י״ת הוכרת של ת״ע לעשות ביחד הלילה כל דזתנה לילה

 לא אלתא שהז״ג ת״ע דה״ל תשוס שפעורים הוכחתי וכבר י״ת בהזכרת ועבדים
 מעעס אינו הז״ג שאין ת״ע תפל׳ לתצות ליה דחשיב הא ע״כ ועוד י ביחד מצערפין

 ב׳ אלא חוב ואינו רשות ערבית תפלת קי״ל שהרי ביחד תפלות תג׳ כל שתצערפין
 בלילה נוהג תפלת חובת שאין כיון שתז״ג ת״ע ה״ל אכתי וא״כ לבד יום של תפלת
 רשות ערבית תפלת דקי״ל דאע״ג ר״י בשם פוסקים ושארי התום׳ שכתבו יאע״ם

 ת״ה)ד'כ״ו( בר״פ דאתר כר״י קי״ל הרי ת״ת איכ׳־ תיהא דתצוה בחנם לבעלה אין
 שעות ששת ועד ת״ה זתן דכלה שעות תד' והרי לא ותו שעות ד׳ עד השחר תפלת

 ת״ע וה״ל כלל תפלה זמן אינו דיותא בי־פ״ג כדאתר מנחת תפלת זמן שתתחיל
 הבנת כפי ליתא ודאי אלא הז״ג שלא ת״ע ה״ל שתפלת הש״ע כתב והאיך ־ שהז״ג
 ותרי מה״ת כפ״א הרתב״ס תדברי מועתקים אלו הש״ע שדברי דע אבל :המ״א

 התפלה תנין ואין יום בכל להתפלל התורה מן דת״ע תפיל׳ ה' ריש כתב הרתב״ס
 וכל קבוע זמן לה כיוןדאין שאיןהז״ג ת״ע התור׳וה״ל תן קבוע זמן לה ואין מה״ת
 בעיקר חייבין דנשיס וכיון התורה תן חובתו ידי יצא בלילה או ביום שתתפלל איתת
 גרתא זתן דה״ל אע״ג קבוע לזתן רבנן שתיקנו התפלות אותן תורה של תפלת
 וחיינין אתרי' ובגמרא • תורת של תפלה בעירך וחייבין הואיל לנשים נמי תיקנו

 ת״מ ־ וכת״ש שתז״ג ת״ע ה״ל דתפילה אע״ג כלותר כו׳ נינתו דרחתי בתפילה
 ונחזור ע״ש בזה עוד הארכתי תפלת ובדיני לנשים אף תיקנו נינתו ורחמי הואיל

של בין יום של בין מצרים יציאת מהזכרת פעורות דנשיס לנו נתברר הרי לענינינו
: למעשה הלכת נ״ל כן שהז״ג ת״ע דה״ל לילה

יג סימן הזכרת דיני
 ע״ג אף הרהור ע״י מצרים יציאת הזכרת חובת ידי יוצא אדם אס ־ ^אלה

 מ״מ י' בסימן כתש״כ תילי לשאר דתי כדבור לאו הרהור דקי״ל
 הרהור דקי״ל י תיל לכל שוה מצרים יציאת הזכרת דלתא או ־ דתי כדבור זה לענין

: הרהור ידי על זו הזכרה חובת ידי יוצא ואין דתי כדבור לאו

 מצרים יציאת הזכרת חובת ירי יוצא שאדם לדון לי יש רהיעא לפוס תשובה
 דתי כדבור לאו הרהור דקי״ל לתאי ואפילו דבור בלי בעלתא בהרהור

 דמגילת רפ״ב דתנן תהא לזה ראיה להביא לי ויש הזכרת הוי בלב דהזכיה משוס
 זכירה א״ראתיא מנלן בעי ובגתרא יצא לא המגילה כלומר ע״פ קראה יז( )דף

 מה כספר זכרון זאת כתוב התם וכתיב נזכרים האלה והימים הכא כתיב זכירה
 עיון דילתא היא קריאת זכירת דהאי ומתאי ופריך בספר כאן אף בספר להלן

 שכחת הרי ח^כח לא אותר כשהוא בלב יכונ זכור דכתיב לאס״ד ומשני בעלתא
 דשכחת תשכח לא רחמנא דכתב עעתא ש״ת בפת זכור תקיים אני ותת אתור הלב
 והכי הוא בלב זכור ה״א הכי לאו הא הוא בפה דזכור יתירא קרא לן גלי א' הלב

 מקרא גני דכתיב נזכרים האלה דהיתיס ה״א זכירה דוכירה גז״ש לאו דאי תסתבר
 הוציא שלח נאעפ״י סגי במגילה ותהרהר במעיין כלומר הוא בעלתא עיונא תגילת

 בהרהור קרא לן גלי לא י״ת דבהזכרת וכיון זכירת הוי בלב זכירה אלתא יצא בשפתיו
 כ׳( )דף דברכות נפ״ק דתנן תהא ע״ז לתקשו׳ לי שיש אלא ■־ ליה סגי בעלתא

 לאחריו תברך התזון ועל לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו תהרהר ב״ק
 דתי כדבור הרהור אותרת זאת רבינא אתר בגתרא ואתרי' לפניו תברך ואינו

 בשפתיו יוציא דתי כדבור הרהור תא־ א1ופריך; תתרהר לתה דתי כדבור לאו דאס״ד
 דהרהור דאס״ד דתי כדבור לאו הרהור אתר ורבחסדא בסיני שכחן כדא ותשני
 דילמא דתי כדבור דהרהור לתידק לרנינא תנ״ל והשתא בשפתיו יוציא דתי כדבור
 ותא דיבור דבעי התצות וכל ק״ש לענין דתי כדבור לאו הרהור לך איתא לעולם

 בהרהור חובתו ידי שיוצא ויאתר שנם' שבה י״ת תשים בק״ש תהרהר לתת דק״ל
 ואק״ש מהרהר ב״ק סתתא לתתתנן דא״כ הכי דל״ל זכירה־וא״ת הוי דזכירהבלב

 היה לא לחוד תצרי׳ יניאת תשום ק"שואי של ג״פ שתהרהרבלבוכל דתשתע קאי
 אם והיה שתע ולא תצריס יציאת בה שיש בלבד ויאתר פרש׳ אלא להרהר צריך

 שהרי ליתא הא ־ דתי כדבור לאו הרהור אי בהם שמהרהר בתה דתנ״ת שתוע
 שלא כדי אר״א תהרהר לתה דתי כדבור לאו הרהור תאי ואלא אדר״ח שם פריך
 אחרינא בפירקא ונגרום תו ופריך בעל יושב והוא בה עוסקין העולם כל יהא

 דדנר תפילת והרי ופריך בו עוסקין שהציבור בדבר אהבא בר אדא רב אתר
 יקצר אלא יפסיק לא נ״ק שהוא ונזכר בתפלה עותד היה ותנן בו עוסקין שהציבור

 כלומר ת״ש בה דלית תפלה שאני ותשני יתחיל לא אתחיל לא הא בה דאתחיל טעת'
 מ״ש דל״ב תפילה שאני רש״י פירש וכן שתים תלכות קבלת בה אית ק״ש אבל

 מיוחד ולמלך לאדון השם את עליו שתקבל בק״ש כדאיתא שתים תלכות קבלת
 קבלת והרי • רש״י שם שמוכיח כתו עיקר זו גירסא אחרת גירסא שיש ואע״ם ע״כ

 שמע פ׳ קדתה לתה רפ״ב כדתנן בלבד ראשונה בם' אלא אינו שתים מלכות
 עול עליו יקבל ואח״כ תחלה שמיס מלכות עול עליו שיקבל כדי ע שתו אם לותיה
 כחדא ק״ש של ג״פ לכל רבנן שווי' אלתא ק״ש של ג״פ כל תהרהר ואפ״ה תצות

 ק״ו הדברים ותרי ־ כולו תקצתהגותראת את לקרורל שצריך היכא תילתאוכל
 לאו הרהור דאמר דר״ח אליבא שקורא מקצתו אותו שאפילו התם תה

 בטל יושב יהא והוא בו עוסקין העולם כל יהא שלא כדי אלא אינו דתי כדבור
 ידי על יוצא תצרים יציאת דהזכרת ליתא אי כ״ש ־ כילו את גורר תקצתה ואפ״ה

 גורר שמקצתה דין דאינו גמורה כקריאת הוי שבק״ש יצ״ת הרהור ונמצא הרהור
 מקצתה הרהור דאס הנותנת דהוא שוס ת אי ביניהם לחלק תסתבר ולא ־ כולו את
 חד ואידי דאידי תשוס הכל את יגרור שתקצת הוא בדין גמורה כקריאה אינו

 בהרהור ויי״ח הרהור ע"י גתורה כקריאת העניןהוי דתקצת היכא אבל הוא עניינא
 ענייני דתרי י״ח לצאת שאינו לתותר י״ח לצאת שתהרהר המקצת שיגרור בדין אינו

 הוא הרהור דעיקר היכא א״נ ־ בגרירה זה ע״י זה את זה לחייב תמיט ואינו נינתו
 שתגורר הוא בדין שבה שתים תלכית עול קבלת תפני ראשונה פרשה תחתת

 מפני אחרונה הרהור חיוב שתחתת בדין אינו אבל • לה המאוחרת את הראשונה
 דכדי סברא הא דא״ל לר״ח א״נ לה המוקדתת את תגרור שבה מצרים יציאת
 פרשת לקרות רבנן דחייבהו וכיון בעל יושב והוא בו עוסקים העולם כל יהא שלא

 רמי נתי ויאתר וס' עעתא תהא שתים תלכות עול קבלת בה שיש ראשונה
 ק״ש של ואחרונה ראשונ׳ פרשה בהרהור דחייב וכיון שבת יצ״ת תפני עליו חיובא



יג סימן קש דיני אריה שאגת
 ־ שמוע אס והיה לפרשת נמי קורא מש״ה האמצעית את שידלג כדין אינו
 בטל יושב והוא בו עוסקין העולם כל יהא שלא דכדי טעמא דל״ל רנינא אבל

 למה דמי כדבור דאס״ד דמי כדבור צאו דהרהור תדתדקדק
 שבה מצרים יציאת מפני ויאמר פ׳ אלא לקרות חייב דאינו כיון א״כ ־ מהרהר

 שוה אינו זה דכל ראשונות פרשיות בב׳ מהרהר למה דמי כדבור לאו הרהור אי
 אמר ספק וקורא חוור אינו ל״ק ספק ק״ש קרא ספק אר״י לקמן התם אמר לי־וה״נ

 דאוריית׳־ואמרי׳תנן ויציב אמת דרבנן ק״ש מ״ש ואומר חוור ל״א ספק ויציב אתת
 ויציב אתת ד ואס" לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל

 בק״ש לה אידכר הא יצ׳מ משוס אי מברך מ״ט ומשני לאחרית לברך דאורייתא
 לר״י דס״ל אע״ג אלמא ־ תרתי בה דאית עדיפא ק״ש הא ליבעי ולא הא ולימא

 בפ״ג שנאמר׳ יצ"מלחוד תפני חכמים כתקנת הג״ס כל מהרהר מ״ת דרבנן ק״ש
 מהרהר ת״מ ק״ש לעמן דמי כדבור לאו דהרהור את״ל אפילו וא״כ תה״ת דהוי

 ועוד : זכירה הוי בלב דזכירה ליה סגי דבהרהור שבה י"ת תפני ק״ש של הג״פ כל
 כולה את גורר ותקצת׳ רבנן שווינהו כחדא ג״ס דכל תוכח גופי׳ רבינא מדברי
 לאחרי' ולא לפני׳ לא מברך אינו דמ״ת כיון הרי דתי כדבור דהרהור אע״ג דאל״כ
 ג"פנשלתא כל בק״ש מהרהר אמאי א״כ התם כדאמרי׳ הן דאורייתא דלאו תשוס
 קבלת משוס אי התם כדאמרי' היא דתה״ת משום אי בה מהרהר ראשונה פרשת

 בת דתהרהר ה״ט נתי ויאתר פ׳1 דרבנן ק״ש דאתר לר״י שבה שתים מלכות עול
 היא דאורייתא דלאו שמוע אם והיה פ׳ •אבל לכ״ע מה״ת דהוי שבה יצ׳ית תשום

 בה ולית היא דאורייתא דלאו דכיון בה מהרהר לתה י״ב בסי' לתעלה וכתש״כ
 • בהן מהרהר דאינו דאתרן הללו לברכות דתיא שתים מלכות עול דקבלת טעתא

 היכא א״כ כולה את גורר מקצתה הילכך שווינהורבנן כחדא פרשיות אע״כדכלג׳
 שבפ׳ויאתר יצ״מ משוס דילתא מהרהר לתה דתי כדבור לאו הרהור דאס״ד דייק
 ולא • כולו את גורר דתקצתת הג״ס בכל להרהר הגורס הוא בהרהור ליה דסגי

 ויאתר פ׳ כגון הרהור ע״י חובתו ידי שיצא פ׳ דחדא לרבינא דס״ל לותר תסתבר
 דהרהור אס״ד בהן להרהר לחייב ק״ש של פרשיות לכולהו גרר לא יצ״מ בה שיש
 שמהרהר נמה כלום הרהור־ל״ת ע״י פ׳ אותן י״ח יוצא ואיט תואיל דתי כדבור לאו
 ואחרונה ראשונה פ' גררא קא שפיר הכ״ד אי אבל • ויאתר שבס׳ יצ"ת תשוס בהן

 תיהת דמ״ת כיון תה״ת שאינה אע״פ בה נתי להרהר שתוע אס והיה לס׳ תורה של
 ע״י מהני שפיר הילכך ־ שבת דרבנן תחיובא פ׳ אותה חובת ידי יצא הרהור ע״י

 משוס וגס הן מת״ת דלאו ולאחריה ק״ש שלפני תשא״כברכות ־ שלובה הרהור
 הן ק״ש מברכת כ״כדלאו לק״ש שייכא ולא הן אחרינא דהאתילתא ליכא גרירא

 הגאונים בשם הרשב״א מ״ש ג׳ בסי׳ וכמש״כ ק״ש בלא בפ״ע אותן לברך ויכול
 דאורייתא אגב גרירא משוס וליכא מה״ת דאינו לפניו המזון על ברכת וכ״ש ז״ל

 ל״ל נתי והא • דוחק דוה בהן להרהר חכמים חייבו לא דתי כדבור דהרהור אע״ג
 מהרהר קרי בעל דתתני׳סתמ׳קתני משוס כדבו׳דמי דהרהור לה דייק הבי דרבינא

 לחכמים והרי בלבו מהרהר ערבית של ק״ש ובין שחרית של ק״ש בין ותשמע בלבו
 דתמאידתתניתין כלום זה דאין • בלילות יצ״ת להזכיר א״צ דברכותבתתני׳ דספ"ק

 הוא ותה״ת בלילות יצ״ת מזכירין דס״ל היא זותא בן דילתא היא רבנן קרי דבעל
 התם כדתנן הלילות את לרבות י״ח כל הימים רויך יתי תקרא ליה דריש דהא

 איי״ח דתי כדבור לאו הרהור שאי ש״ת ודאי אלא י״ב סי׳ כמש״ל כוותיה וקי״ל
 דהרתור דרבינא תהא זו היא ראיה תאי אכתי וא״ת :הרהור מ״י נמי יצ״ת הזכרת

 לא רבינא דילתא דמי כדבור לאו הרהור דקי״ל לדידן הוא כלום לאו יצ״ת גבי
 דמי כדבור דהרהור ש״מ לאחריו תברך ועל״המזון דתנן מסיפא אלא מק״שדייק

 דברי על שהשיב אדר״ח שהרי ליתא הא ־ מהרהר למת דמי כדבור לאו דאס״ד
 הש״ס• דייק קא בשפתיו יוציא דמי כדבור דאס״ד דתי כדבור לאו הרהור וס״ל רבינא

 כו׳: העולסעוסקין כל יהא שלא אר״א מהרהר למה דמי כדבור לאו הרהור תאי אלא
 בק״ש אלא שייך לא מילתא והא בו עוסקין שהציבור בדבר אר״א אחרינא בפ׳ וננרוס

 אלא חייב שאינו בה״מ העול׳ולא כל על חיובא שרתיא בו עוסקין העול׳והציבור שכל
 דייק קא שתים מלכות בת דלית תפל׳ שאני שס דשני לבת' שהרי ועוד • שאכל מי

 • לאחריו תברך המזון על ותנן שתים מלכות בה דל'ת לאחריו בה״מ והרי הגת׳
 לתילתית דייק קא מק״ש דרנינא וש״מ קאי אק״ש וטריא שקלי כל השתא עד אלתא
 אמוראי דפליגי תיירי מק״ש ור״ח דרבינא פלוגתא ההיא בתר דהתס סוגיא כולי ועוד

 לתילתיה דייק קא התזון דעל מסיפא דרבינא וא״א ־ דרבנן או דאורייתא ק״ש אי
 ־ דרבנן או דאוריית׳ אי דק״ש הא ולאקדומי אסיפא לתילתיה לתקבע להגת׳ ה״ל

 פריךעליהדא״תלאלפני׳כו׳ואס״ד דאוריית׳קא ויציב ואתת דרבנן ק״ש דהאלת״ד
 דייק קא ברישא דתנן תק״ש רבינא ודאי אלא • לאחרי' לברך דאורייתא ויציב אתת

 דהרהור כר״ח דקי״ל לדידן בהרהור חובתו ידי יוצא אינו י״ת דהזכרת וש״ת לתילתי׳
 בדבר לומר ב״א כו׳ולר״א כה״ע יהא שלא כדי לשנויי לר״א ל״ל כדבו׳דתי־וגס לאו

 לאו הרהור דס״ל לר״ח לק״מ דתק״ש לי' כדפי׳תיפוק קאי ואק״ש עוסקין שהציבור
 פי׳ וכן בהרהור ליה דסגי שבה י״מ תפני דתהרהר מהרהר•דה״ט למה דתי כדבור

 דהוי שבה י״מ משום בק״ש דתהרהר הא דרבנן ק״ש דלמ״ד להדיא התוספ' שם
 מלכות בה אית ק״ש אלא ותשני הוא דרבנן וי״סדגרסיק״ש כת׳ ותה״ט דאורייתא

 דבמתני'פי׳ וקשה ־ בפ״ה הגירסא וכן דרבנן ותפילה דאורייתא ובה״ת שתים
 להני גם ל ר" אלתא תתני' תיירי דבהכי או״י אתר שלא כיון לכ״ע דאורייתא דק״ש

 ק״ש לת״ר אפילו דידהו וטריא שקלי וכל מילתייהו דאתי׳ ור״ח רבינא אמוראי

ז4 יף
 רבינא דייק ואפ״ה תה״ת דה״ל שבה י״ת מפני לק״ש בלבו מהרהר ב״ק מ״ת דרבנן
 הלכ״ד אלתא מהרהר־ לתה דתי כדבור דלאו דאס"ד דתי כדבור דהרהור מיני׳

 נ״ל וכן ־ בהרהור חובתו ידי יוצא אינו מצרים יציאת הזכרת חובת ידי ואף תילי לכל
 אינו מצרים יציאת הזכרת י״ח ה״ה דתי כדבור לאו הרהור דקי״ל עיקרדלתאי

 דהאי כיון י״ל דתגילה תהא לי׳ קשה דקא ותאי בהרהור חובתו ידי יוצא
 דווקא בפה שהוא שעתו זכור על לן תגלי עתלק זכירת גבי רחמנא דכתב תשכח לא
 בפה אלא אינו זכירה דכתברחתנא היכא דכל ילפינן מיניה בהרהור ליה סגי ולא

 בעלתא עיונא דאינו מגילה דגבי האלה הימים וגם הוא בעלמא מילתא וגילוי
 לקראה אלא לזה צ ל' זכירה דזכירה וג״ש בפת אלא דאינו לה ילפינן עמלק מזכירת

 כדבור הרהור לת״ד דאפילו לומר ואפשר זו לגז״ש רבא אייתי דע״ז יצא לא בע״פ
 זכירת לכל ילפינן בפה אלא אינה דזכירה עמלק זכירת גבי לקרא לן דגלי כיון דתי

 ־ דתי דכדבור אע״ג בהרהור חובתו ידי יוצא ואינו בפה אלא דאינן תצינו בתה מיניה
 חון כולה התורה בכל דתי כדבור דהרהור להרתב״ס דס״ל לתאי נתי א״ש ולפי״ז

 • ו׳ סי' וכתש״ל בם ודברת רחתנא דכתב ק״ש גבי כתו בהדיא דיבור דכ״ר תהיכא
 תהרהר לתה דאל״כ דתי כדבור דהרהור למידק לרבינא תנ״ל להקשות יש דלדידיה

 דדייק לותר א״א בלא״ה להרתב״ס ועוד • לתעלת שהוכחתי כמו לה דייק ותק״ש
 עליה פליגר״ח האיך דא״כ דתי כדבור דהרהור לאחריו תברך דע״ה מסיפא לה

 גביה כתיב דלא החזון ברכת גבי הא דמי כדבור לאו הרהור ואתר
 דמי כדבור דהרהור מודה ר״ח ואפילו כ״ע • וברכת ושבעת ואכלת אלא דיבור

 דילמא והשתא ־ שם וכתש״כ יצא נתי בלבו דבירך תה״ב בפ״א הרתב״ס וכמש״כ
 דכתב ק״ש אבל שבת יצ״מ מפגי בק״ש מהרהר ת״ת דתי כדבור לאו דהרהור אע״ג

 הזכרת חובת ידי יוצא אדם דאין אע״כ ׳ דתי כדבור לאו הרהור דיבור גבי' רחתנא
 רחתנ׳ לן דגלי לה ילפינן עתלק מזכירת זכירה ביה דכתיב אע״ג בדיבור אלא יצ״ת

 דק״שובה״מ טעתא דתפ' צ״לדלתסקנא ולפי״ז : הוא דווקא בפה דזכירה בהדיא
 ובה״מ ק״ש מהרהר מה״ט דתי כדבור דהרהור משוס דס״ל לרבינא דאורייתא

 היא דאורייתא גופיה דק״ש ס״ל ע״כ מהרהר לתה דתי כדבור לאו דאי משוס בלבו
 תהרהר לתה לך תקשה אכתי ־ לחוד שבת יצ״ת אלא מה״ת ואינו דרבנן ק״ש דאי

 הרהור שאין היכא וכל הרהור ע״י מועיל אינו יצ״ת הזכרת נמי לרבינא דהא
 דאין דאע״ג א״ש לר״ח אבל • בו להרהר א״צ לרבינא חובתו ידי לצאת מועיל

 גופי׳ ק״ש תימא ואפי׳ בלבו להרהר חכמים חייבו תורת בשל ת״ת תועיל הרהור
 של שבק״ש די״ת כיון אפ״ה לקתן לר״י כדס״ל כתיב בד״ת ובקותך ובשכבך דרבנן
 ס״לכרבינא לא דלקתן ר״י זו שיטת ולפי • בלבו מהרהר הילכך לבה״ת דתי תורת
 דק״ש דכיון לדידי׳ תקשה דאל״כ להרהר א״צ דתי כדבור לאו הרהור דאי בהא

 תש״כ לפי אלא • תתרהר לתה בהרהור חובתו ידי יוצא אינו יצ״ת והזכרת דרבנן
 היא דאוריית׳ קריאה דעיקר תודה דרבנן ק״ש דאתר ר״י דאפילו בסי׳א' לתעלת

 אדם שחייב היינו כתיב בד״ת ובקותך דבשכבך אדר״י הגתרא דקאתר דהא
 יחדו וחכתים מדאורייתא דווקא וקימה שכיבה בזמן תת״ת דבר באיזה לעסוק
 קרי דבעל דרבינא אליבא אפילו דר״י אתיא א״כ שמע של זו פ' דווקא לקרות

: וקימה שכיבה בזמן לקרות רחמנא שחייב ד״ת מצות משוס מהרהר
 דתנן הא לך תקשה א״כ בהרהור י״ח יוצא אינו יצ״ת דזכירת דפי׳. לתאי ת

 ווידוי סוטה פרשת לשון בכל נאתרין. אלו לב( )דף סוטה דתס׳ רפ״ז
 והשתא כו׳ וחליצה בכורים מקרא בלה״ק נאתרין אלו כו׳ ובה״ת ותפל׳ ק״ש מעשר

 ל״לדהוכרת והא ־ נאמרת לשון באיזה בתשנתינו י״ת להזכרת נמי אמאילאתני
 שהרי ליתא הא ק״ש של מג״פ א׳ שהיא ציצית בם׳ נאמרת שהרי היא ק״ש בכלל יצ״ת

 שומע שאתה לשון בכל דשתע לה ילפינן תשמע לשון בכל נאמרת דק״ש טעמא
 דאורייתא שמע פ׳ כעין הן דתדרבנן ק״ש של פרשות ב׳ ושאר בגמרא כדאתרינן

 חד אכל שהרי לשון בכל דנאתרה מנלן הוא דתה״ת יצ״מ הזכית אבל • תיקנו
 ק״ש שהרי ועוד • בגמר׳ התם לה תייתי תקרא שנאתרי׳בכ״ל דתנן הני תכל וחד

 וי״מ לא ותו ג״ש עד אלא זתנה אין יום של ק״ש בזתניהס הן חלוקי' י״ת והזכרת
 שיעלה עד אלא זתנו אין וי״ת החתה הנץ עד זתנה לילה של וק״ש היום כל זתנו
 פ׳ שעיקר ועוד • נינתו תילי תרי י״ת והזכרת ק״ש אלתא וכתש"ל בלבד ע״ה
 בלילה לפיכך ציצית מצות בה שתוזכר תפני אלא שבה י״ת תשום נתקנה לא ציצית

 דתזכירי׳ כב״ז דקי״ל ואע״ג קורא כדקאתרי׳בפ׳היה לאתרה א״צ ציצי׳טהג שאיןתצות
 חובתו ידי יצא אדם י״ת הזכרת תצות ועיקר חייך יתי דכל תרבוי' בלילות י״ת

 לתעלה הטיב בארתי וכבר התם כדתוכח וערבית שחרית דק״ש שלאחרי׳ בברכה
 והתצות תפירות וברכת הלל שייר אתאי תיתה שם כתבו והתוס׳ :כ״ז את בסי׳

 להני ל״ד הילכך שותע אינו אפילו לשון בכל נאתרין דהני ונראה שבת של וקידוש
 ה״ג תזה לתעלת שכתבו אזלי ולשיטתייהו ־ ע״כ בלשונ׳ דווקא דנאתרין דתתני'
 שאינו למדי לאפוקי שותע שהוא בלשון אדם כל פי' בלשונם נאתרי׳ המשנ׳אלו בסדר
 שומע אינו בין שותע בין תשתע לשון בכל אבל שותעו אינו אס פרסי בלשון אותר
 והתצות הפירו' וברכת והלל דק״ה לותר הוא ותיתה ע״כ־ הכי תשתע לא ובגת׳
 נאתרי׳ דאינן דתנן הני תכל תני ת״ש ועוד ־ ותבין שותע אינו אפי' לשון בכל נאתר

 לי ל״ק להו תנינא דלא והתצות תב״ה ובשלתא לא למדי פרסי לשון אבל בלשונם אלא
 דאורייתא דבה״ת ודותיא בתתניתין לי׳ דחשיב הן בה״ת דבכלל דא״ל תשוס תידי

 דבניתיןרעיא עובדא ההיא וכדתוכ׳ בכ״ל דנאתרין דרבנן והמצות לב״ה רבנן תיקנו
המזון שלפני ואברכה יצא וא״ר פיתא דהאי מרי' רחמנא בר־ך ואמר ריפתא דכריך

נתי



יג סימן מצרים יציאת הזכרת ריגי אריה שאגת
 דאת׳כלשון דאע״ג רב וקת״ל ההוסקי׳ בפ׳כיצ׳מברכי')דףת(וכתש״כ התם קאי כמי
 תהלל ט"וכה״מוכן נאמריןבכ״ל אלו תנינא קת״ל תאי התם עלה ופריך יצא הול

 קירא הי׳ בר״פ כדתוכח כיסא פיסותי משוס רבנן תיקנו דהלל דכיון מידי לי ל״ק־
 הלכך עדיף ניסא פרסומי דלתא או כו׳ שיפסיק מהו ומגילה בהלל התם יאמר
 )דף דמגילת ברפ״ב כ־תנן יצר נתי ותבינו שומע ואינו הקודש בלשון קורא אפילו

 תידי קאמרי תאי ידעי לא והא בגמרא עלה ואתרי' יצא אשורית ששתע הלועז י״ז(
 מי הרמכיס בני האחשתרניס אק אטו רבינא לה מתקיף • וע״ה אנשים דהוה
 ניס׳ פרסומי משוס שהוא כ״ד אלתא פו' ה״נ ניסא ופרסומי קריאה תצית אלא ידעינן
 תק״ה אבל הלל גבי נתי איכא טעתא והאי י דתי שפיר קאתר תאי ידעי דלא אע״ג
 ־ בלשונם אלא נאמרים שאין דתנן הני מכל דת״ש לי' תנינן לא אמאי תקשה ודאי
 גרסינן לשון בכל נאמרים אלו שכתב החום׳ כגירסת רש״י גירסת שאין ועוד
 בשמיעה בבה״ת יוצאת דאשה יא( )דף מברכים כיצד )י׳( בפ׳ הרא״ש כתב והרי

 ראית הביא ורש״י מכירה שהיא בלשון לברך וח״צ לה״ק מנינה שאיג׳ אע״פ
 ניסא דפרסותי לדחות ויש הלשון שא״ת אע״פ יצא אשורית ששמע הלועז תדתניא

 כן ואם תבין שמא בלשון דווקא נאתר אינו לרש״י בה״ת אפילו הרי י ע״כ כו' שאני
 תיירי ותבין שומע שאינו אע״פ בלה״ק וא״נ לשון בכל נאמרים אלו דתנן מתניחין

 י״ת להזכרת נתי תני לא אתאי א״כ נאמרים לשון באיזה אלא מידי מתני׳ קת"ל ולא
 ק״ת וה״נ ליה סגי בהרהור תצרי׳ יציאת דהזכרת ■אא״ב נאתרין הן לשון באיזה וק״ה
 הזכרת הוי בלב דתזכרה ע״פ כפ' היין על וכרתו לקדשו השבת יום את תזכיר דנ״ל
 להו כיוןדסגי דפשיטא לתו תני לא טעתא דתהאי לתימר איכא פה דינור צריך ואין

 הרשב״א וכתש׳־׳כ לשון שייך לא הלב דבהרהור סגי לשון דבכל בעלתא בהרהור
 את הקורא דאתר דר״י ט״ו(טעתא )דף התם דתם' תא גבי קורא היה כפ׳ בחי'
 מוצי׳תפיךואת׳ות״ק שאתה לאזניךתת השמיע שמע דכתי׳ תשו' יצא לא ולה״ל שתע
 ל' לכל תדכ׳רחמנ׳שתע דה״ק ז״ל ש"מיופי׳הוא תרתי ור"י שומע שאתה ל׳ בכל שמע

 אפי׳בתרהו׳תלב א״כ לאזניו להשמיע א״צ דאי לאזניו להשמיע דצרי׳ שומע שחתה
 כל עכ"דיאבל לשון לכל לה״ק בין שמעינן וממילא לשון שייך לא הלב ובהרהור סגי
 קפידא ואיכא דתי כדבור לאו דהרהור הלב בהרהור סגי לא התם דתנן הני

 ־ הקודש בלשון ואלו לשון בכל נאתריס אלו לתו תני הילכך נאמרים לשון בהיזה
 חשיב ואפ'ה ק״ש גבי דתי כדבור דהרהור קרי דבעל תתתני' דייק דרבינא ואע״ג
 בהרהור דק״ש תתני' קת״ל גופיה דהא לק״ת ־ לשון בכל דנאמרה במתני׳ לק״ש

 בלא דאתר הוא קמא תנא קרי דבעל מתגי׳ א״נ ־ לשון בכל נאתר הילכך לה סגי
 בלא דאתר היא ר״י דסוטה ותתני׳ ־ ליה סגי דבהרהור הה״נ יצא לאזנו השתיע
 לשון בכל דק״ש לחשתעינן לי׳ ואיצטריך בהרהור סגילי׳ ולא יצא לא לאזנו השמיע

 סגי דבהרהור לי' פשיטא גבייהו זכירה רחתנא תצרי׳דכתב ויציאת היום קידוש אבל
 ודלא זכירה הוי בלב דזכירה וש״ת לתיתנינהו ול״צ לשון בכל דנאתרין זתתילא

 תמות לשון שייך לא הלב דבהרהור הרשב״א שכתב סברא דהאי אני כמש״כנאותר
 כמהרהר או דוקא כלה״ק להרהר צריך אם לשון שייך נתי בהרהור מדאי היא
 לשיטת עוד וכתשכי׳ל כלל זה לענין לדיבור הרהור בין לחלק ואין סגי לשון בכל

 תני למת א״כ סגי בעלמא בהרהור דיבור רחמנא כתב דלא בה״ת דגני הרתב״ס
 שהרי וע״ק ליה סגי דבהרהור כיון פשיטא לשון בכל דנאתריס בתתני׳לבה״ת

 א״כ אמורה הלב שכחת הרי תשכח מלא לה בפהכדילפינן אלא אינו עמלק זכירת
 לה סגי דלא כיון נאמרת היא לשון באיזה לה תנינן לא אמאי לך תמשה אכתי

 דודאי הוא בזה שנ״ל ומה : דאמרן לה״ט ליתא ודאי הילכך בעלמא בהרהור
 שנאמרת היא דפשיטא תילתא בלה״ק דוקא שנאמר קרא לן גלי דלא היכא כל

 כלה״ק דנאתרין הני וכל קיא גלי כיוןדלא דווקא לת״ק לומר תיתי דתהיכא לשון בכל
 היום קידוש מלכך התם בגמרא כדתפרש להו ילפינן תקראי כולהו בתתניתין דתנן

 תנא ול״צ לשון בכל שנאתרין הוא ועתלקתילתאדפשיטא מצרים יציאת וזכירת
 דחשיב הני כל אבל י כן לומר תיתי דתהיכא דווקא בלה״ק תיתא שלא לתיתנינהו

 כדפירש״י פ׳סוטת דוק' לה״ק דניבעו דקס״ד קמ״ל רבותא לשון שנאתריןככל במתני׳
 בק״ו מיבמה נגמור ה״א לשון בכל להתיר קרא כתיב לא דאי את׳ דנספרי בתקני'

 דלא קת״ל לכ״ש חמורה סוטה כלה״ק הלשונות כל בה עשה לא קלה יבמה ותה
 סד״א תעשר וידוי י אותר שהוא לשון בכל לאשה הכהן ואתר דכתיב לה יליף ותקרא

 מסוטה אמירה קת״ל בלה״ק כאן אף בלה״ק להלן תה מלויס אמירה אמירה נילף
 ק״ש דאתר מדרבי לאפוקי קת״ל ק״ש י בגמרא התס דמפרש מטעתא ילפינן

 תשמע דילפי כרבנן קת״ל יהו בהווייתן מוהיו ויליף ־דווקא כלה״ק דהיינו ככתבה
 בלשון צרכיו אדם ישאל אל דאתר רר״י ינשום תפלה ־ שומט שאתה לשין בכל

 כדאמר לשון בכל בציבור אבל ביחיד דה״ת קת״ל לו נזקקין מה״ש שאין ארמית
 קמ״ל דוקא דבלה״ק גריזים דהר מברכות סד״אנילף התוס׳ כדפירש בה״ת • התם

 בעי לא בה״ת שפירש כפירש״י ודלא תברך שאתה לשון בכל וברכת ושבעת ואכלת
 תני דלא היכא כי במתני׳ לה תני הוי לא דא״כ לה״ק דבעינן *תית דתהיכא קרא

 נילף דסד״א כדפירש״י ופקדון העדות שבועת י מצרים ויציאת ועמלק שבת זכירת
 כתיב העדות שבועות דגבי קמ״ל דווקא דבלה״ק עיבל והר גריזים הר משבועות

 אתיא הפיקדון ושבועת שומעת שהיא לשון בכל אלת קול ושמעה תחטא כי נפש
 •ולכאורה לי׳ סגי חצרי׳בהרהור דיציאת ראית מכאן הלכךאין תשה״ע תחטא תחטא

 מזכור ה ק" שהרי בפת אלא אינו זכירת רחמנא דכתב היכא דכל לה״ר לי יש
 זכירה רחמנא דכתב גב על ואף יצא לא דבהרהור ותשתע לן נפקא השנת יום את

•י שאגלי ולשה רל (1;) בזכירה ישנו בשמירה רל )נ( ; נזכילה •שבי נשמירה רל (3;;ע״נ מה דף שאכלו שלשה ל״ל (*ו

 תפורן עמלק מזכירת בתורה שנאמרו סתם זכירות כל מינה שמע
 בשש רט״א סי' נא״ח הב״י כתב שהרי בפה אלא שאינו רחמנא ביה דגלי להו ילפינן
 התווה מן וחייבות הואיל היום בקידוש י״ח האנשים את מוציאות שהנשים הכלבו
 ישע נזכירה (נ) שישנו כל ושמור זכור קרא אתר שמתו מי בה' כדדרשינן כתוחן

 !מד כדבור הרהור ואי בשמירה ישנו בזכירת )ג( וחיתנהו הוחיל נשי ותני בשמירה
 אפי׳ בדבר שמחריב משום אריא מאי א״כ זכירה בה ונאמר הואיל היום קידוש לענין
 בהרהור יוצא השומע שהרי י״ח אחרים מוציאין נמי חש״ו כגון בדבר מחיייב אינו

 הארכתי וכבר כעונה שומע משוס חובתו ידי להוציאו השומע להשתטות וא״צ עצתו
 בהרהור חובתו ידי יוצא אינו היום ע"כדקידוש אלא • שלישס תו״ת ככללי בזה

 ק״ת דל״ד לדחות שיש אלא י בהרהור יי"ח חין יצ״ת לזכירת וה״ה תשמע בפה חכור
 ברכת בלי בעלתא זכירת אלא חינו דאורייתא ק״ת דהר־ היום קידוש דשאני ליצ״ת

 ר!ינ7 בפ״ק דאתר הא לפרש ר״ת שרגיל כתו התורה תן היין על לקדש א׳־צ גס
 ואכדלתא קידושא נינתו ופריךתאי רשות כיין תצוה יין לאסור יזיר ושכר דףד(תיין)

 דאורייתא היין טל היום קידוש וכי בתתיה ר״ת ותפרש הוא סיני תתר ועותד מושבע
 ברכת ולברך היין על לקדש רבנן דת־קנו וכיון ס׳ סי׳ שבת בדיני וכתש״כ הוא

 ברכות דשאר דומיא תיקנו דמסתמא בהרהור יי״ח לא מדרבנן א״כ היום קידוש
 של ברכות לתני ות״ת הרתב״ם על לתקולקין דידהו לגבי דמי כדבור לאו דהרהור

 ערנית ואתונה ובאמת שחרית ויציב באמת שתיקנו אף יצ״ת זכירת אבל ־ קידוש
 דברנות בפ״ק דתנן הא דתפ׳ למאן שחרית של והבי־כות ק״ש זמן עבר אם מ״ת

 ןא׳ לפניה ב' ותברך הברכות הפסיד שלא ואתי הפסיד לא ואילך מכאן הקורא
 דווקא חצות עד או לר״י תפילה זמן שהוא רביעית שעה כל דווקא דהיינו לאחריה

 הרא״ששם כת״ש הברכות את נתי תפסיד ואילך מכאן אבל לרבנן תפל׳ זקן שהוא
 להזכרת דמ״ל וכיון ט' סי' לתעלת כמש״כ היום כל שזמנה לחוד יצ״מ תזכיר ת״ת
 ידי יוצא לחודה ליצ״ת דבתזכירה למיתר איכא ק״ש של שלאחרי' ברכה בלתי יצ״ת

 סגי לא וכירה רחמנא דכתב היכא עוד ראית להביא נ״ל מ״מ בהרהורי• חובתו
 כא״חט׳ הטור כתב דהרי פה דיבור בעי אלח בעלמא בהרהור ליה

 אינו אחרים אנשים אצל ובא ביתו לאנשי שקדש מי הגאונים ע״ש כתוב וראיתי רע״ג
 שא״י אחרים אצל נא אם חילק ובת״ג כן הגאונים כתבו אם תמה ואני להם מקדש
 הטור שתת־הות ונראה : ע״כ לתם א״מ לקדש יודעין אם אבל להן תקדש לקדש

 תוציא שיצא אע״פ כולן הברכות כל דר״ה בספ״ג דתניא תהא הוא הגאונים על
 החם ומסיק תוציא אינו יצא ואס מוציא יצא לא שאס היין וברכת הלחם מברכת חון

 ואתאי תוציא שיצא אע״ם נינתו דמצוה כיון קידוש של וב״ה מצת של הלחם ברכת
 ומצות תורה בכללי כתבתי ואני י לאחרים שוב מקדש אינו שקידש דתי הגאונים אנוח

 ריפתא כרך תלכא דינא־ עובדת גבי תח( )דף כ״ת )י( דבפ׳ קושיא זה דאין שלי
 שמעון החס ואתר לתו ובירך כשא לההוא שתיה שטח בן לשמעון כסא ליה יתבי

 חובתן ידי הרבים את מוציא אין לעולם אר״י דהכי עבד לגרמי׳ דעבד שטח בן
 אלא תוציא אינו כזית אכל דתכי בה״ג בשם ותו׳ רש״י וכתבו ־ דגן כזית שיאכל עד
 שאנל לתי לא חבל תדרבנן אלא בבה״ת תחוייב שאינו כתותו דגן כזית שאכל מי

 ותפיקאתהתחוייבמה״ת־ דרבנן אתי דלא תה״ת בבה״ת שתחוייב שביעה כדי
 שטח כן שתעון אכל הוי אי אפ״ה ושבעו אכלו וחבריו ינאי הא ותו׳ רש״י והקשו

 פוסקים ושארי התום׳ עליו הקשו ועוד ־ חובתן ידי להו מפיק מצי הוה דגן כזית
 לא אפילו תה״ת דודאי ז״ל הס ופי׳ י מיציא שיצא אע״פ כולן הברכות קי״לכל הא

 לוה זה ערבים ישראל דכל משים שביעת כדי שאכל מי את להוציא יכול כלל אכל
 מי אלא חובתן ידי הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו מי ול״א למצות
 והא י תוציא שיצא אע״פ בדבר התחוייב אבל י חש״ו כגון כלל בדבר תחוייב שאינו
 כדי תדרננן היינו דגן כזית שיאכל עד בבה״ת חובתן ידי אחרים תוציא דאינו
 דלק״מ שם כתבתי ואני י ז״ל וש״ם התום׳ פי' תורף זהו תשלו שאכלנו לונגר שיוכל

 חן כזית שיאכל עד חובתן ידי הרבים את תוציא אינו לעילם דאר״י דהא בה״ג על
 נקט פסיקתא ותילתא איתתר בעלמא שמעת' אלא ר״י קאי דינאי העובדא לאו
 לא ואפילו ענין בשום חובתן ידי אחרים מוציא אינו לעולם דגן כזית אכל דבדלא ר״י

 אפ״האינו מדרבנן אלא בבה״ת חייב דאינו שביעת כדי ולא בלבד כזית אלא אכלו
 דאינו תה״ת בבה״ת שחייבין שביעה כדי נאכלו וכ״ש חובתן ידי אותם מוציא
 א' לעולם דגן כזית אכל דבדלא לומר דנקט דלעולס לישנא ׳והיינו חובתן ידי מוציא
 אלא בה נתחייכו לא אפי׳ בה״מ חובת ידי אחרים להוציא שיכול מוצא אתה

 פסיקתא תילתא לאו דגן כזית בחכל אבל בלבד כזית אלא אכלו שלא כגון מדרבנן
 בבת״מ חייבין דאינן שביעה כדי אכלו שלא ,כגון י״ח אחרים תוציא דפעתיס היא
 בבה״מ דחייבין שביעה כדי שאכלו כגון תוציא אינו ופעתיס • כתותו תדרבנן אלא

 לא תדרבנן אלא בב״ת חייב דאינו כזית אלא שביעה כדי אכל לא דאיהו וכיון תה״ת
 אחרים תוציא ואינו תת״ת נדבר תחויינ אינו דה״ל דאורייתא ותפיק דרננן אתי
 חובתן ידי“ אחרים דתוציא ננוונא למילתיה ר״י נקט דלא והיינו חונתן ידי

 דפסיקתא תילתא דלאו משוס חונתן ידי אחרי' תוציא דנן כזית שאכל תי הכי וליתא
 י שניעה כדי שאכלו כגון י״ח תוציא דאינו זיתנין דגן כזית שאכל אע״ג דהא היא
 דפסיקת' תילתא נקט חונתן ידי אחרים תוציא דאינו גווני ההוא דקת״ל השתא אכל

 דגן כזית אלא אכלו לא אפילו ענין כשום תוציא אינו לעולם דנן כזית אכל דכשלא
 שאכלם לומר יכול דחינו משום תוס׳ כעלי של לטעמם צריכים אנו ואין י כלבד
 *ואיה מדרבנן בכת״ת מיתת דחייכין דנן כזית דאינהואכלו כיון ה״ט אלא י משלו

לא



דגי אדה #אגת
 מחוייב אינו בדרבנן ואפי' בדבר מחוייב אינו ה״ל חייב אינו מדרבנן ואפי׳ אכל צא

 עבד שהיה מי הגזול לולב בפ׳ כדתנן חובתן ידי אחרים תוציא אינו בדבר
 שהן תה אחריהן עונה קאי ואהלל אותו תקרא קטן או אשה או

 וקטן שוטה תחרש חוץ המגילה את כשרי׳לקרות הכל דמגילה בפ״ג אותרי׳ותנןנתי
 ק״ל ודקא י״ח את״א בדבר תחוייב אינו ואפ״ה מדרבנן אלא אינן ומגילה הלל והא
 דסי׳ל בה״ג לדעת דלק״ת נ״ל • תוציא שיצא אעפ״י כולן הברכות דכל תהא ז״ל

 אינומחוייב נתי דבדרבנן דאע״ג מוציא יצא דאם הוא דבריה׳ של בברכות דדווק׳
 גדול כגון בדבר בתחוייב אבל חש״ו כגון כלל תחוייב באינו ה״ת ־ תוציא אינו בדבר
 תוציא שיצא אעפ״י כולן הברכות והאדנקטכל • בדרבנן תוציא כבר שיצא אלא

 קצת אלא הכלל תן יצא ולא הכי דינם הברכות דכל כיון כן אינו דבבה״ת אע״ג
 ת״ש בם׳ להדיא כדתוכח תה״ת דהוי התורה וברכת בה״ת כתו תורה של ברכות

 אעפ״י הברכות דכל כללא בהאי הוי לא המזון ברכת שע״כ ׳תדע לי׳ קרי כל )ד׳כד(
■ הוא תדרבנן בה״ת חיוב דבר דגן כזית שיאכל עד שא״ת אר״י דהא תוציא שיצא

 לא דערבות וטעתא כברא״ת שיצא אלא בדבר תחוייב אפי' תורה בשל אבל
 כל דתניא גופי׳ תהא לדבר וראי' • זה בשביל בדבר מחוייב לקרותו כלום תתני

 ואם תוצי׳ יצא לא שאם היין וברכת הלחם תברכת תוציאיחוץ שיצא אע״פ הברכות
 איט יצא אם נתי בת״ת שהרי חוץ בתאי לבה״ת נתי תני לא ואתאי תוציא אינו יצא

 ומוציא יצא לא דה״ל דגן כזית שיאכל עד מוציא אינו שהרי מוציא יצא לא ואם תוציא
 הלחם לברכת שוה בה״מ שדין הרי תוציא אינו יצא דה״ל דגן כזית אכל לא ואס
 להו דל״ד תשום ודאי אלא י בהדייהו לי' ותני עריב לא ואתאי מילת׳ בהא והיין

 דאם בבא ת״ת ־ לגמרי להדדי דתו תוציא אינו יצא דאם בבא דבתאי דאע״ג לגתרי
 אלא אינו עצתן שכל והיין הלחם בברכת דאלו • לגמרי אהדדי ל״ד יצאתוצי׳ לא

 שביעה כדי באכל תה״ת עיקר לו שיש בה״ת אבל תוצי׳ יצא לא אס לעולם תדרבנן
 תוציא דאינו בלבד כזית אלא אכל שלא כגון תוציא אינו פעמים יצא לא באם אפילו

 התם תניא שהרי בה״ג לדברי ראיה להביא לי יש שביעה:ן^וד כדי שאכל תי את
 ובמגילת ובהלל כו' עמהס אוכל אא״כ לאורחים פרוסת אדם יפרוס לא

 תשמע ומגילת הלל ובברכת קתני ולא סתת׳ ומגילה הלל ותדנקט תוציא שיצא אע״ס
 של תצות שאר נקט ותדלא תוציא שיצא אעפ״י איירי גופייתו ומגילת הלל דבתצות

 תורת של בתצות אבל תוציא יצא דאס הוא נינהו דתדרבנן הני דווקא ש״ת תורה
 היין וברכת תצה של הלחם ברכת רבא בעי התם דאת׳ והא ־ תוציא אינו יצא אס
 קתבעי׳ לא וע״כ תיא חובה לאו ברכה דלתא או תפיק הוא כיוןדחוב תאי ק״ה של
 קאתי הנאה משום דלאו כיון גופיה ק״ה ברכת אבל ק״ה של היין ברכת אלא לי׳

 דנקש תפיק הוא דחוב כיון לישנא ע״כ שהרי תוציא דיצא דאע״ג ליה סשיטא
 שמע אס גופיה בק״ה דייקינן וכה״ג י ענה דלא אע״ג שתע אם י״ח להוציא היינו

 שבת בקידוש או י״ט של בקידוש דתיירי די״ל • שיצא אעפ״י תוציאו חבירו ענה ולא
 שמברכין היין ברכת שפי׳ רש״י תלשון לי תשמע וה״נ י נינתו דאוריית׳ דלאו יוס של

 ומפיק נינתו דחובה לך תיבעי לא ישראל ותקדש תצת אכילת על תאי קידוש לפני
 שבקידוש ישראל תקדש ונקט דשכיח שבת שבקידוש השבת תקדש הרב קשביק ע״כי

 דבשל תפיק לא נמי השבת דתקדש שבת דבקידוש ס״ל ודאי אלא ־ שכיח דלא י״ע
 פירש״י ועוד י שם וכתש״כ כבה״ג לרש״י ס״ל דבזה תוציא אינו יצא אם תורה

 כו׳ הנאת בלא עליווא״א חובת ק״ה וכן עליו חובת תצת אכילת הוא דחובה כיון
 ה״ע ע״כ סתת׳ קידוש דנקט תעלה תשל לישנא ושינה ק״ה כאן נקט י ע״כ ומפיק

 יצא אם י״ט ליל של ואפי׳ י״ט של קידוש שהוא ישראל בתקדש לה אסבר דלתעלה
 שבת של נתי דתשתע סתתא קידוש דנקט כאן אבל תדרבנן אלא שאינו תוציא
 אלא אינו שבת של דאפילו איירי יום של דבקידוש ללתדינו היום תיבת הוסיף

 בקידוש ולא תדרבנן שאינןאלא איירי קדושי תרי דבתני ללמדנו רש״י וכיון מדרבנן
 דקתבעיא דהא י״ל ועוד י תוציא אינו יצא אס דבזה תה״ת דה״ל שבת ליל של
 להוציאו יכול תש״ה יצא לא אכתי גופי' דבקידוש לו משכחת קידוש של היין ברכת לי'

 לברך א״צ קידוש של היין שברכת שתיירי אלא תה״ת דהוי שבת ליל של מקידוש אפי׳
 דקי״ל לו וחשכה מבע״י בע״ש ואוכל כגוןשיושב וה״ד חבירו בשביל אלא עצתו בשביל
 היין לברךברכת פוסקי'א״צ רוב ק(ולדעת ע״פ)ד' כדאמ׳בר״ס ותקדש מפה פורם
 וא״צ בעצתו יצא לא עדיין שהרי קידוש חובת ידי חבירו את ולהוציא לקדש ויכול

 ב״ת לרבא לו תיבעי׳ וכת״ג לחוד׳ חבירו בשביל אלא עצתו בשביל היין ברכת לברך
 אתי הוי וכי לן תקדש הוו בי׳ר״ם הוינן כי תדאר״א לי׳התס ופשטינן מאי קידוש של

 קידושי דבשאר לפרושי נתי איכא עובדא 'וההוא לתו תקדש הוי מדברא אריסא
 מקדש הוי תדברא אריסי אתי הוי דקאת׳וכי הא שבתיא״נ ליל של בקידוש ולא איירי

 ותקרא הי׳תקדש אלא הוי כעונה שותע תשום י״ח להוציאו ולא אריסי בשביל היינו להו
 דרבא בעיא לן איפשט ת״ת אותר׳ שהיה תה ודבר כ״ד אחריו עוני' היו והן אותן

 דנרכת הא שהרי לא או תפיק תצי אי קידוש של היין וברכת תצה של הלחם ברכת
 דלאו דכיון הוא לבטלה דברכה טעמא תשוס מוציא אינו יצא שאם וב״ה הלחם
 שלא ברכת בשבילו שתברך חבירו ברכת וה״ל לברך ולא ליתהני לא הוא חונה
 שאין כיון אחריו עונה והוא לו תברך חבירו אס ול״ש תוציאו חבית אם ול״ש לצורך

 אקרים לצורך לברך לבטלה ברכתו ה״ל ברכת באותו שעת באותו מחריב חבית
 לו לברך רשאי חבית דאם תליא בהא דהא משוס יצא ולא דיצא לישנא דנקט והא

 לרבא איבעי׳לי׳ א״מק לו לברך רשאי אין ואס נתי תוציאו לבטלה ברכה תשוס ואיןכאן
 דתי דעלתא היין וברכת הלחם לברכת אי קידוש של ובר״ה תצת של הלחש ברכת

הברכות לכל דתי דלתא או לבטלה ברכת משום לו לברך רשאי שאינו וה״ה וא״ת

חית

*5 פו יג סימן יצ״ם הזכרת

 דר״ע תהא לה ופשטינא תליא בהא דהא להוציאו נתי דיכול וה״ה לו לברך ותותר
 אחריו עונין דהן דאע״ג לאריסי' תקדש הדר ת״ת ויצא לעצתו קידש דכבר דאע״ג

 תשום כאן דאין ש״ת ת״ת תה״ת הוי ל״ש של דקידוש תשוס מוציאן היה לא־ והוא
 וממילא דתי הברכות לכל קידוש של דב״ה 'ת ש לתו תברך שהית בתת לבטלה ברכה
 ה״ג3 לדעת וא״ת :מצה של תלחם לברכת וה״ה תליא בתא דהא תוציא דיצה אע״ג

 י״א הרבים את תוציא אינו חש״ו שופר תקיעת לענין ר״ה בתס׳ התם דתנן הא
 תורה סל שופר תקיעת והרי ־ י״ח תרנים את תוציא אינו בדבר תחוייב שאינו כל ז״ה
 את תוציא דאינו הוא חש״ו כגון כלל בדבר תחוייב אינו אלא התנא תתעט ולא הוא

 טשי רבותא לתיתני ה״ל דאל״כ תוציא שיצא אעפ״י בדבר האתחוייב י״ח הרבים
 בדבר תחוייב שאינו ומי חש״ו וכ״ש תוציא אינו תישמחוייבבדבראסיצא דאפילו

 שלש תקיעות סדר לג( )דף דר״ה בפ״ד דתנן משום א״ש דפי' דלתאי וי״ל ■ כלל
 בר״ת נאמרו וששתקיעות תרועות שלש לתידין תצינו אמרו שס ובגת׳ שלש שלש של

 א׳ לכ״ע ת״ת י מד״ס וב' תד״ת א׳ לת״דהתס ואיכא מד״ס וא׳ תד״ת שתים
 אעפ״י בדבר התחוייב מד״ס שהן תקיעות ואותן תד״ס הוי ג״ג של ג׳ תקיעות מסדר

 י״ת הרבים את תוציא אינו בדבר תחוייב שאינו חש״ווכל תנן תש״ת תוציא שיצא
 י״ח הרבים את א״ת ד״ס של הללו תקיעות דאפי׳ היא פסיקתא דתילתא בתקיעת

 ד״מ של ־בתקיעות תוציא איט ד״ת של שבתקיעות אעפ״י ויצא בדבר התחוייב משא׳יכ
 לדבריו ראיות עוד והנאתי בה״ג לדעת שם כתבתי כ״ו י אי״ח להוציא יכול תיהו

 א״ש מלחתותנוהשת׳ בס׳ והרמב״ן בהשגות והראב״ד רש״יוהרתב״ם שכ״ד וכתבתי
 יצאא״ת אם תורה דבשל וסייעתו כדעתבה״ג דס״ל הטור שהביא הגאונים דברי

 דיצא דכיון להן תקדש אינו אחרי׳ לאנשים ובא ביתו לאנשי שקידש דתי אמרו לפיכך
 התוס׳ בשיטת הלך והטור תורה של דהוי שבת ליל של מקידוש ותיירי תוציא אינו

 בשיטת קייתו דהגאוניס לק׳ת אבל עליהם תתה לפיכך בברכות שם הרא״ש וכדע׳
 שא״י אחרי' אצל בא אם חולק ובה״ג הטור שכתב ותת י וכמש״כ וסייעתו בת״ג
 דידיה תקשת דא׳־כ הטור הבנת בה״גכפי פי'דברי אין כו׳ להן תקדש לקדש

 בתרי '5ל יש •אלא מוציא אינו יצא דאם ס״ל בה״ת כגון תורת של גבי דהא אדידיה
 כעונה שומע משוס י״ח להוציאן היינו להן תקדש אינו שאת׳ דהגאונים גווני

 לגבי כדתנן אותר שהוא תה אחריו שעונין היינו להן שתקדש דאתרןובה״ג ותטעתא
 וה״נ אומרין שהן תה אחריהן עונה אותו תקרא קטן או אשת או עבד שהיה תי הלל
 יודעין דאס וקת״ל עצתן בעניית יוצאין הן אלא י״ח תוציאן אין דהוא קידוש גבי

 של וב״ה קידוש ואפילו מוציא יצא אם הברכות כל דקי״ל ואע״ג ־ להם א״ת לקדש
 לברך דה״ת לבה"ג ס"ל לבטלה ברכה הוי ולא וכתש״כ הכי דינא נתי קידוש

 שיכול כיון לבטלה ברכה דה״ל להבקי תברך אינו אבל בע״א דא״א בקי שאינו לתי
 גבחא חד דלאו כיון בה ל״ל נקטי לישנ׳ חדא ובה״ג דהגאוני׳ ואע״ג לעצתו לברך

 כל דברי כל על לעתוד וצריך דידיה לישנא נקט וחד חד כל חז״ל דרך וכן אתרינהו
 וכדאתרן תורה של דהוי שבת ליל בקידוש תיירי הגאוני׳ תיירי-א״נ בתאי אח׳ואח׳
 נפ׳ע״ע דאתר׳ תד״ס אלא תה״ת דאינו שבת של יום של בקידוש איירי והבה״ג
 מניןת״ל ביום בלילה אלא לי אין היין על זכריהו לקדשו השבת יום את זכור )דףקו(

 תזכיר ואינו בלבד נפ״הג אלא אותר אינו שהרי היא בעלתא אסתכתא יום את זכור
 ע״כ מוציא שיצא אע״פ ובדרבנן מה״ש נגכ״ט הראב״ד וכ״כ מק״ה דבר שוס

 דתי שאתרו הגאונים של דטעתן נתבאר הרי : של' תו״מ בכללי שם כתבתי
 אינו ויצא דהואיל משום להם א״ת אחרים לאנשים ובא ביתו לאנשי שקידש
 אלא תוציא אינו יצא דאם ל״א זו סברא לפי אפילו וע״כ וסייעתו בה״ג וכדעת תוציא

 בלב דזכירה ואס״ד שנתבאר וכתו מוציא שיצא אע״פ דבריהן בשל אבל תורה בשל
 לתיקנו משום ומדרבנן ליה סגי בעלמא בהרהור דאורייתא ק״ה א״כ זכירה הוי

 תורה של קידוש ידי דהא אתאיא״ת יצאידיק״ה אפילו א״כ דיבור בעי ברכה
 הוא ול״י בדבר תחוייב שהוא דוק׳בעוד דניתא כעונה לשומע א״צ בהרהו' ליה דסגי

 בדרבנן הא יין ושל קידוש של הברכה משום ואי תוציא אינו יצא אס אבל דתוציא
 דגלי עמלק מזכירת זכירות לכולהו דילפינן היא בפה זכירה ודאי תוצי׳יאלא אףשיצא

 תוציא איט יצא אם מש״ה בהרהור יצא לא ומה״ת הוא בפת דזכור ביה קרא לן
 תה ולפי : כעונה שותע ל״א בדבר תחוייב שאינו מתי והשומע בדבר א״ת דה"ל

 עתלק של כמו בפה אלא אינו יצ״מ הזכרת הרהו׳כדבו׳דתיימ״מ למ״ד אפילו שכתבתי
 י״ת בזה ויוצא דתי כדבור דהרהור תשום בק״ש להרהר לב״ק התירו ולרבינא

 י״מ להזכיר לו התירו לא אבל בסיני כדאשכחן בהרהור נאסר לא ב״ק ותשוס ק״ש
 בד״ת אסור דב״ק תשוס בהרהור י״ת הזכרת ידי א״י לרבינא דאפילו אע״ג בפה

 ואל בשב מה״ת דבר לעקור כחבידחכתים ויש בגתרא כדאתר׳ עזרא תתקנת
 דתי כדבור לאו הרהור דס״ל לר״ח והרי צ( )דף רבה האשה בם׳ כדאתר' תעשה
 להחולקין בהרהור י״ח נתי שא״י בפהק״שוב״הת להוציא לב״ק התירו לא אפ"ה

 ט׳וכדאתק־וא״ת חכמים ביד כח דיש תשוס והיינו הן תורה דשל אע״ג הרתב״ם על
 דבר לעקור מתנין ב״ד אין דס״ל רבה האשה בפ׳ שם לרבה ר״ח ליה דאקשי הא
 נמי לה חשיב לא אתאי התם להו דחשיב וטובא אזתל הזאה תערל התורה מן

 דבשלתא דדבריהן עזרא תקנת משוס תורה של יצ״ת תזכיר שאינו קרי דבעל להא
 חובת ידי יוצא ואינו דתי כדבור לאו הרהור ס״ל גופי׳ דר״ח אע״ג אקשו לא תק״ש

 דרבנן ק״ש דאמר כשמואל לרבת ס״ל דדילמא תשום בלבו דתהרהר בהא ק״ש
 דלכ״ע מבה״ת ליה אקשי דלא הא ניחא שנויי ובתאי דמי כדבור הרהור ס״ל א״נ

 כדבור הרהור לרבה ס״ל דדילתא בו להרהר אלא לו התירו ולא הוא דאורייתא
 מודז דכ״ע מה״תאס״ד הוי דלכ״ע י״ת אבל :חובתו ידי יוצא הרהור וע״י דתי

דלגבי



מצרים יציאת הזכרת דיני אריה שאגת
 לק״מ הא ־ תימה ליה אקשי דמיאתאילא כדבור לאו הרהור יצ״ת הזכרת דלגבי
 לתו קחשיב לא ואפ״ה מנייתו ליה לאקשויי דת״מ מובא תילי אכתי בלא״ה דהא
 במסת השבת את דוחין דאין יבלתו וחתיכת לתחום תחון והבאתו הרכבתו כגון

 רבות וכת״ג דסוכה רפ״ד כדתנן מדרבנן השבת את דוחה שאינו ועיבה לר״ע
 לחשיב כרוכלא ואטו תלתנות רבו בגתרח מקומות ובשאר התערובת פ׳ בזבחים

 בהרהור חובתו ידי יוצא אינו יצ״מ דזצירת העיב באר לנו נתברר הרי ־ לכולהו זליזל
 *אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור ע״פ תצא כי פ' התורה בפי' להרתב״ן שראיתי אלא

 הצדקת לתריס נעשה אשר את שיזכור הרע ללשון אזהרה שזה שכתב לתריס
 כתו היא מ״ע זו וזכירה אחיה רבינו תשה על לה״ר שדברה על בצרעת שלקתה
 הן תצית שכולן תתצריס יצאתם היום חת זכור וכמו עתלק ושל שבת זכירת
 בתורה תש״כ הרי האלה התצות כל את תעשו ולא אותר כשהוא הספרי לשון ותביא
 זכור אותר הוא וכן בתורה עתלים להיות לי תשמעו לא אם תת״ל א״כ • אתור

 הא אמורה הלב שתירת הרי זכור אומר כשהוא בלב יכול לקדשו השבת יום את
 וכן ־ תשכח אל זכור אותר הוא וכן ־ בפיך שונה שתהא זכור תקיים אני׳ תה
 בנגע השתר אותר כשהוא בלבך יכול • לתריס כו׳ עשה אשר את זכור אותר הוא

 כפיך שונה שתהא זכור תקיים אני ותה אתורה הלב שמירת הרי לשמור הצרעת
 הלב שכחת הרי תשכח לא כשה״א בלבך יכול עמלק לך עשה אשר את זכור וכה״א
 בנגע השתר אצלם כי ופי׳ י בפיך שונה שתהא זכור תקיים אני תה הא ־ אמורה
 אתכם יורו אשר ככל בה ולעשות תבואך שלא מאוד לישתור צרעת תנגע צרעת

 תצום כו׳וזו תתיד בפה זה תזכיר שתהא כו׳לתריס עשה אשר את וזכור הכהני׳הלויס
 שבתחילת ונ״ל • ע״כ אחריו המצות המונים וכל ב״ה ושכחת מצות התרי״ג מכלל
 בלבך יכול לקדשו אתי״ה זכור לגרוס צריך וכן ישט״ס שהביא הספרי דברי

 תבואר: וזה קאי אחרונות שבדברו׳ ואשתור אתורה הלב שמירת הרי שתור כשה״א
 עמלק ושל תריס ושל שבת זכירת לןרחתנ׳גבי דגלי הללו הספרי תדברי למדנו ת״ת
 שזכירת תפני בפת שהוא אצלו שנאתר זכור על ללמוד יתירא קרא ואחד א' בכל
 א׳ זכירה ילפינן הוי ולא בלב אלא אינו דזכור ה״א הלא״ה אמורה כבר הלב

 גלי דלא יצ״ת זכירת גבי א״כ י בפת הוי דידה דזכור רחמנא בה לן דגלי מחברת'
 דאמרן הללו ומזכירות סגי נתי בלב בהרהור דווקא' בפה שהוא דידי' זכור על לן

 ודתרים דשבת כאחד הבאים כתובים שלשת ה״ל דהא יצ״ת לזכירת לתילף א״א
 כתובים ושלשה דווקא בפת הוי דידהו דזכור יתירא קרא רחתנא דכתב ודעתלק
 ניתא ואכתי * בגתרא מקותות בהרבה כדאי׳ תלתלין אין לכ״ע כאחד הבאים
 תגת׳ הוכחתי דכבר כיון הלכת לענין את״ת ליה סגי נתי בלב בהרהור יצ״ת דזכירת

 דספרא דתתיא את״ל אפילו בהרהור יצ״ת הזכרת חובת ידי יוצא אדם דאין שלנו
 א״לדס״ל ספראר״שהיא האקי״לסתם ועוד שלנו־ כגת' נקטינן הכי ס״ל לא

 הרהור למ״ד דווקא נאתר אם וצ״ש עלית פליגי ורבנן הוא דיחידאי דידן לגת׳
 אינו דתי כדבור לאו לת״ד אבל ■ בהרהור הזכרה חובת ידי דיצא הוא דתי כדבור

 כדבור אי שואל בפ׳ היא דתנאי פלוגתא דהא דא״ש דכ״ש בהרהור חובתו ידי יוצא
 דמי כדבור דלאו קי״ל ואנן כד״ד כת״ד אתיא דספרא דההוא וי״ל לא או דתי

: נ״ל כן בהרהור יצ"ת הזכרת חובת ידי יוצא אינו הילכו

תפילה דיגי י״ר סימן
 אלא אינו תה״תאוצלעצתה עיקר לאפל׳ יש אס א׳ שורש כאן לברר
 יוס בכל להתפלל ת״ע תפילה תה' בפ״א כתב שהרתב״ס דע ־ מד״ס

 ולעבדו של תפילה היא זו שעבודה לתדו השמועה תפי כו׳ ה׳ את ועבדתם שנאמר
 התפי׳תה״ת מנין ואין תפילה זו שבלב עבודה היא איזה חכתיס אמרו לבבכם בכל
 )דף ת״ש דבפ' וק״ל ־ ע״כ תה״ת קבוע ותן לתפל' ואין תת״ת התפל' תשנה ואין

 בתפילה וחייבין התפילין ותן תק״ש פעורים וקטנים ועבדים נשים תנן ע״ב( ך
 וצהרים ובקר ערב וכתיב הואיל ת״ד מנהו דרחתי בתפילה וחייבין אתרי' ובגמר׳
 ת״ל מנהו דרחתי תשום טעתא ל״ל והשתא ־ קת״ל דתי שהז״ג כת״ע

 לתפילת קבועים ותנים ותיקנו רבנן דאתו ואע״ג ה(״ג שלא ת״ע ה״ל דתדאורייתא
 ד״ת על להוסיף אלא פטורין ועבדים נשים יהיו דעי״ז קאתו ד״ת לעקור לא ת״ת
 אין דתת״ת כיון ובקר ערב דכתיב תשוס התפילה תן לפטרם ס״ד האיך ועוד קאתו

 הנשים את לחייב היינו מנהו דרחתי תשוס וי"לדהאדקאתרטעתא ־ קבוע ותן לה
 לחייבו ולא שהז״ג ת״ע דה״ל דסד״א מדרבנן יום בכל הקבועות תפילות ג' בכל
 תורת של תחיוב בזה שיי״ח שירצה נוסח ובכל תה״ת שחיובו ביום א' בתפל׳ אלא

 •והרתב״ןבס״ת רבנן שתיקנו ובנוסח התפור בכל מנהוחייבין דרחמי משום קת״ל
 כתו מדרבנן שתפל׳ בגת׳ חכתיס ביארו שכבר ואתר עליו השיב ה' סי׳ ת״ע חלק

 תתפלל ואינו המזון על ותברך ק״ש שקורא קרי בעל לענין דברכות בפ״ג שאתרי'
 תפלת גבי אתרי׳ דסוכה ובגתרא דרבנן ותפל׳ דאורייתא ובת״ת ק״ש עס1הנ והעלו

 מפסיק אלתא שלחנו על נוטלו דתנן תלולב והקשו תפסיקין אין התחילו ואס דתנן
 תת עליו השיב והכ״ת ־ דרבנן הא דאורייתא תא קושיא תאי תיתה בדרך והשיבו
 אותר אבל ביום ג״פ זה בנוסח זו תפילה שא״ת היינו תתפלל שאינו בב״ק שאתרו

 התורה תן דבר לעקור חכמים ביד כח א״ניש ־ ביום פ״א קצרה תפלה לעצמו הוא
 תן דבר לעקור חכתים ביד כח דיש תש״כ אנה • ע״כ רבה האשת בם׳ כדאיתא
 התורה תן דבר לעקור חכמים רצו שלא חזינן קרי בעל גבי אבל אתר אמת התורה

דמדאוריית׳ משום לאחריו המזון ולברךעל ק״ש להרהר אותו חייבו שהרי דידיה יה33

יג
 היה תדחנן הם תוכיח ובגת׳ ־ נמי בתפלה דתהרתר הל״ל דאורייתא תפלה ואי הן

 לא הא דאתחיל טעתא יקצר אלא יפסיק לא קרי בעל שהוא ונזכר בתפלת עותד
 כדבור לאו הרהור התם לת״ד ואפי׳ להתחיל ח״צ בהרהור ואפי׳ יתחיל לא אתחיל

 לגבי התורה מן דבר חכמים שעקרו אע״פ ת״ת בהרהור חובתו ידי יוצא ואין דתי
 אפ״ה הרהור ע״י תורה של לאחריו ובה״ת ק״ש חובת ידי יוצא אין שהרי קרי בעל
 ש״מ בתפלה להרהר חייבו ומדלא בה להרהר חייבוהו תורה של דכתצוה חזיכן

 אפילו לפניו המזון ועל ק״ש של ולאחריה לפניה מברך דאיט וכמו תורה של דאינו
 החס אתרי' ובהדיא ־ דתפל׳ ה״ט ה״נ ־ כדאי׳התם תורה של שאינן משוס בהרהור

 • לאחרית לברך דאורייתא ויציב אתת ואס"ד ־ דאורייתא ויציב אתת דאר״י אהא
 ת״ש בתחלה ומש״כ ־ יתחיל לא אתאי התחיל לא אם דאורייתא אס״דתחל׳ וה״נ

 לעצתו הוא אותר אבל זה בנוסח תפל׳וו תתפלל שאינו היינו תתפלל שאינו קרי בבעל
 אס״ד ועוד ־ לפרש אלא לסתום להגת׳ ה״ל דלא במשמע אינו כו׳ קצרה תפלה

 דאתרי' כתו א״כ תדרבנן הוא י״ח של זה שנוסח אלא התורה תן עיקר לתפלה שיש
 משוס אי תברך ת״ט ותשני לאחריה לברך דאורייתא ויציב אמת דאתר לר״י האס
 עדיפא ק״ש ותשני הא ליבעי ולא הא וניתא ופריך בק״ש ליה אידכר הא תצריס יציאת
 ק״ש ג״פ הני דכל הג״פ כל דהיינו אדם ככל ק״ש דקורא ותשמע * תרתי בת דאית

 דאוריית׳ ק״ש של פ״א שקורא מפני וש״מ ק״ש תתל׳ ברפ״ק תרתב״ס כתש״כ מיקרו
 להתפלל חייב אם וה״נ ־ חכמים כתקנת כולה את קורא שבה תצריס יציאת מפני

 יאע״פשיש חכמים כתקנת התפלה נוסח כל שיתפלל ג״כ ראוי היה א״כ התורה מן
 התור׳והנוסח תן עיקרו נתי המזון ברכת הרי ועוד נראה־ אין מ״ת בדוחק זה לדחות

 ברפ״א הרתב״ס וכמש״כ תח( )דף שאכלו שלשת בפ׳ כדאמר סופרים תדברי שלו
 )דףמח(א״כ שאכלו דאוריית׳כדאתרי׳בפ׳שלשת לאו והמטיב הטוב קי״ל מה״בוגם

 א״ה והתטיב הטוב וגס חכתיס תקנת בנוסח בה״ת תברך קרי בעל חס מת״נ
 בה״מ עיקר כמו ד״ת תפלה ועיקר הואיל בלבו כן גס יהרהר י״ח תפילת נוסח

 ואס ביה׳ מהרהר קרי דבעל לאחריו ובת״ת ק״ש בהדי לתפלה נתי תנינן לא ואתאי
 הטוב ולא סופרים נוסחדדברי כפי ולא בקצרה בה״ת עיקר אלא מהרהר אינו

 דתנן וכמו בקצרה תורת של תפל' עיקר נתי יהרהר א״כ תורה של שאינו והמטיב
 כתי לתיתני ה״ל ה״נ חכמים כתיקון תברך שאינו ואע״פ לאחריו תברך המזון ועל

 ולא לחוד שבהן התורה חיוב את בהן שמהרהר להדדי דתו דהא בה״ת בהדי לתפלת
 החווה תן עיקר לתפלת דאין ש״ת ודאי אלא שלתורה־ על שהוסיפו חכמים כתקנת

 דאור״ת׳ וכןק״ש בת״ת אבל כלל בלבו תהרהר תלכךאינו מדרבנן אלא אינו עצתו וכל
 עיקר להו ואית הואיל הוא ד״ת שבו תצריס יציאת דרבנןת״ת ק״ש דאתר לר״י ואפי׳

 של עיקר על שהוסיפו שבהם דרבנן תלתא אפי׳ בלבו הכל את תהרהר התורה תן
רבנן: פלוג דלא אדם כל כשאר הכל את תהרהר התורה מן עיקר דא״ל דכיון תורה

 הא דאורייתא הא עד כו׳ תלולב והקשו כו׳ אמרו סוכה ובגת' הרתב״ן ת״ש
 או ההוא ביום א׳ תפלת התפלל שכבר לפי היינו הכ״ת עליו השיב דרבנן

 התורה מן חייב שהוא ביותר קצרה תפלה יאתר או אותה להתפלל שהות לו נשאר
 שנשאר בכך דתה בזה דק לא אותה להתפלל שהות לו נשאר או תש״כ הנה ־ ע״כ

 דנשאר דאע״ג ללולב דתי התורה תן תפלה דמצות אס״ד אותה להתפלל שהות לו
 נוטלו כדתנן אכילתו להפסיק חייב התורה תן דהוי כיון לולב ליטול ביום עדיין שהות

 נראה אינו ביותר קצרה תפלה יאתר או ותש״כ ׳ בגת' התם וכדאמרי' שלחנו על
 א' תפלה התפלל שכבר לפי היינו שכתב תה ת״ת ־ לפרש אלא לסתום ה״ל לא דא״כ
 תנינן מנחת גבי תפסיקין אין התחילו ואם האי שהרי תקום לו יש זה ההוא ביום

 חכמים כתקון שתתפלל אדם סתם כדרך תיירי ותסתתא ט( )דף דשבת בפ״ק לה
 יצא כבר א״כ תנחה תפלת ותן קודם עבר שזתנה שחרית של כבר התפלל ותסתתא

 לדעת התורה תן להתפלל חייב דאינו היום אותו של תורה של תפלה חובת ידי
 התחילו דואם תתני׳ דהא בסיפא דהא ק״ל אכתי ת״ת ־ ביום פ״א אלא הרתב״ס

 תני והא בגת׳ שס דייק וקא לתפלת מפסיקין ואין לק״ש תפסיקין תנן תפסיקין אין
 בתורת עוסקים שתיו חבירים דתניא לד״ת אתאן סיפא ותשני מפסיקין אין רישא לה

 יש שניהם ותפל׳ ק״ש הרתב״ם לפ״ד והרי ־ לתפלה תפסיקי! ואין לק״ש מפסיקים
 ראשונה פרשת שתע דקריאת סופרים תדברי ותוספות תורה תדברי עיקר לתן
 יציאת מפני ויאתר פרשה של אחרון פסוק וכן ב' סי' לתעלת כתש״כ התורה תן הוי

 עיקר לה יש תפלה וכן תורה של על תכתים שהוסיפו תחוס׳ והשאר שבה מצרים
 וא״נ ־ ביום ג״פ י"ח להתפלל ד״ס של ותום' ביום אחת פעם קצרת תפלה להתפלל

 אי ־ לתפלה וא״ת לק״ש דתפסיקין בתורה עוסקים שהיו דחבריס הא תיירי בתאי
 מפסיקין נתי לתפילת בכת״ג א״כ תורת של ק״ש חובת ידי עדיין יצאו שלא תיירי

 של תפלת חובת ידי יצאו דכבר תיירי ואי תורת תפל׳של חובת ידי עדיין יצאו לא חם
 קרא שכבר כגון תורה של ק״ש י״ח יצא כבר אס א״ת נתי לק״ש בכת״ג א״כ תורה
 ק״ש גבי דחני פסקא ותאי ׳• יצ״ת נתי והזכירו ק״ש של ראשונה פרשת

 מד״ם ותום׳ תד״ת עיקר לו יש דלשניהן כיון מפסיקין דאין תפילה וגבי דתפסיקין
 ודא' אלא * דבריהן של לתוס' תפסיקין וחין תורת של לעיקר דתפסיקין שוין שניהן

 פסקא והשתא תד״ם אלא אינו עצתה וכל תד״ת ושורש עיקר שוס לתפילה אין
 שום דל״ל כלל לתפילה א״מ1 תיהת תורה של לעיקר לק״ש תפסיקין לתילתא תנא

 ועוי הרתב״ן כתב עוד • תד"ס אלא אינו דידה תילתא וכולה התורה תן עיקר
 לא ספק■ התפלל ספק בעצתו נסתפק ובמנחת בשא־ית התפלל ולא שנאנס שמי

מפר! בכל לעולם פסקו והם ולהתפלל לחזור צריך היה הרב לפ״ד א״כ תתפלל
בתפלה



>6 ט: יד סימן תפלה דיני אריה שאגת

 לותר הכ״מאפשר והשיב ■ ע״כ מדרבנן שהיא תפני ותתפלל חוזר שאינו בתפילה
 כשלא דווקא היינו ותתפלל חוזר שאינו התפלל לא ספק התפלל ספק אתרו שלא

 נאתר ואפי׳ ותתפלל חוזר כן לו נסתפק אס אכל ההוא היום תפילת ככל לו נסתפק
 רכי וכן קצרה תפלת שתתפלל י״ל פתור נתי היום תפלת ככל דבנסתפק

 ע״ד קצרה תפלה תתפלל יוסהיה ככל כיו׳אכל ג״פ תפל׳גמורה תצלי היה לא יהודא
 תעקר שלא פשוט הדכר להיות כגמרא זו קצרה תפלה לתזכיר הוצרכו ולא סכתכתי

 את׳ספה שתתו בפ׳מי התם ר״א שהרי נכון אינו זה ע"כיגס דאור״ת׳תמקומה מצוה
 חוז׳ותתפלל אינו התפלל לא ספק התפלל ספק וקורא חוזר קרא לא ספק ק״ש קרא

 ס״ל ור״א ־ דרככן ק״ש ת״ט וקורא חוזר אינו ק״ש קרא ספק דאת׳התם אר״י ופליג
 התפלל דספק דותיא תיירי ע״כ קק״ש ספק והרי לחותרא וספיקא דאורייתא ק״ש

 תור׳ תפל׳של עיקר שתתפלל לו שודאי כע״כ תיירי הרתכ״ם לדעת התפלל וכספק
 תסופק ואינו תורה של ק״ש עיקר ודאי שקרא ככה״ג נתי תיירי קק״ש כספק וא״כ
 ות״ש דבריהם של תום' ואותר שחוזר כק״ש ת״ש א״כ ־ דבריהן של חוס׳ על אלא

 שעם ואין היא אחת ודא דא ודאי הא דבריהן של תוס׳ ותתפלל שא״ח תפל׳
 ד״ם של תילתא וכולה תה״ת כלל עיקר לתפילה אין ודאי אלא • ביניהם לחלק
 דכולה תפלת אכל לחותרא ספיקה הילכך מה״ת עיקר לה יש ק״ש אכל היא

 הרתכ״ן ראיות את דחי אסתר מגילת וכספר י לקולא ספיקא תד״ס דידה תילתא

 דכרי על ת״א כעל כתב ^ור : דחויין שדבריהן נתברר וכבר כ״ת בעל כמו
 שזתני הגדול כחכורו שכתב הרב דכרי על עוד שתתה ותת הרתב״ן
 יהיה תתי יום ככל להתפלל מה״ת חיוב שאינו כן אס ואתר מה״ת אינם התפילה

 ככל להתפלל שת״ע ככירור כתב הוא שהרי הרב דברי על השגיח שלא נ״ל י החיוב
 שאין פירוש תה״ת אין תפילה שזתני אח״כ כתב ואם יום ככל שתצוה הרי וכו׳ יום

 שעה איזה להתפלל כידו הרשות תת״ת כי יתפלל היום תן שעה באיזה קכוע זתנו
 כנגד תפילה פירוש וזו התתידיס הקרבת כזמן זתניס לה תיקנו שחכתיס אלא שירצה
 ־ ע״כ הוא ונכון הרב בחבור ה״ת כתחילת עוז התגדול ת״ש לפי תקנו תתידין
 אכל כהשגחה שלא שכתב הרמב״ן ישראל של אביהן על לכתוב תרי׳ ליה ושארי
 שהוא הרמב״ן כדכרי השגיח לא הוא אכל פקיחא כעינא השגיח הרמכ״ן באתת

 כת״שכ פ״א יום ככל להתפלל דמ״ע ס״ל דודאי כ״כ הרתכ״ס לדעת לאו ז״ל
 שכתב הרתכ״ם דברי את שסתרהרמב״ן שלאחר אלא תכיאו שם והרמכ״ן בהדיא
 לא אם אפילו ותתפלל דא״ח התפלל דספק תהא יום ככל להתפלל תה״ת שת״ע

 ת״ת כלל היום כאותו שהתפלל ודאי שאינו אע״פ כתנחה לו ונסתפק שחרית התפלל
 כהרתכ״ם ודלא יום ככל להתפלל תורה של חיוב דאין ש״ת תספק ותתפלל א״ת

 ת״ת יום ככל להתפלל תה״ת ת״ע שאין אע״פ הטוען יטעון שתא הרמכ״ן וחשש
 החוב תהיה תתי יום ככל תצוה אינו ואם השיב ע״ז תזותנים לעיתים להתפלל ת״ע
 ניתן לא זה ודכר פ״א יתיו ככל או כשנה א׳ יום שיתפלל תה״ת עלינו המוטל הזה

 נכתר שאתר וויטל דוד רכי כשם ת״א כעל כתב עוד ־ פשיטתו תחב לכתוב
 שנשים שאת׳דתה מתה תדאורייתא הוי תפילה שתצות ראיה להביא שנ״ל שלו תורה

 קבוע זמן לה שאין הוא שפי׳ ואתר הזת״ג שלא ת״ע שהיא לפי כתפילה חייבות
 ואתר וכו׳ חצות עד השחר תפילת וכדתנן זתן לה יש תדרכנן ראי תדאורייתא

 שלא ת״ע דהוי תטעם נשים בה חייבו איך תדרבנן היא התפילה תצות שאס
 שאתר מתה ודאי אלא זמן לה תיקנו שהם מדרבנן שהז״ג תצוה היא הרי הז״ג

 ואין • ע״כ מה״ת שהיא מבינים אנו קבוע זתן לה שאין תפני בה חייבות דנשים
 שהיא מפני בתפילת חייבות דנשיס שאתרו תציגו דהיכא ואמתייס נכונים דבריו

 דתיתא תהו נינתו דרחתי בתפילה וחייבי׳ אתחנן איפכא אדרבה הז״ג שלא ת״ע
 מ״ע דהוי תכאן משמע לכאורה הרי קת״ל דתי שהז״ג כמ״ע כו׳ ערב וכתיב הואיל
 קבועים זתניס לה תיקנו והס תדרכנן אלא תה״ת לתפילה עיקר דאין משוס שהז״ג

 שבתחילת אע״פ י להתפלל שחייבות לנשים ג״כ תיקנו נינהו דרחתי תשוס אלא
 לד׳ תזה ראיה להביא אפשר האיך ת״ת הרתב״ס לדעת זאת את ישבתי דברי

 ברפ״א שכתב אטעיה הרתב״ס שלשון לי כתדותה תתה דברי אלא אלו אין הרמב״ס
 נשים לפיכך מה״ת קבוע זתן לתפילה ואין פו׳ יום בכל להתפלל ת״ע מה״ת

 שט״ז וסבר וטעה ע״כ כו' הז״ג שלא ת״ע שהיא לפי בתפילה חייבים ועבדים
 דתפל׳מ״ע דס״ל שיטתו לפי כ״כ הרמב״ס אלא וליתא הגתרא תן הרתכ״ס העתיקו

 ועבדי׳חייכיןכה ונשים הז״ג שלא ת״ע ה״ל לפיכך מה״ת זמנןקכוע אין אבל מה״ת
 בעל שם שהשיב מה וכתש״כ־מ״ת נינהו דתפל׳רחתי תשום אלא אתרו לא בגת׳ אבל
 דרבנן תצוה היא שתפל׳ גס כי כלל ראיה תשס שאין ונ״ל וכתב וויטל ר״ד על מ״א
 למצות רק לעיכובי אינם זתנים אלו שתיקנו שתה לפי הז״ג שאין בה לומר נוכל מ״ת
 שס שאת׳ תמה וראיה רחתיס זתן הוא עת ובכל כינהו רחתי תפילה דהא

 הנה י קת״ל כו' ערב בה וכתיב הואיל דתיתא תהו נינהו דרחתי בתפילה וחייכין
 אחרי שהז״ג לתצוה חשבוהו לא וצהרים ובקר ערב הכתוב בה שאתר שאפילו
 • וכו׳ חצות עד ת״ה שתיקנו תקנת על שהז״ג לתצוה יחשבנה שלא וכ״ש רחמי היותה

 הואיל ת״ד ולותר בתשנה ששנינו תקנתם את גס שס להזכיר להם הי' דאלת״ה
 שהתפילה גס כי תש״כ הנה • ע״כ וכו׳ ע״ת השחר תפלת נתי כו׳ותנן ערב וכתיב

 שאתרוחייבין מתה ראיה הז״ג׳והביא שאין בה לותר נוכל תי׳ת מדרבנן תצוה היא
 כו׳ ערב הכתוב בה שאתר אע״פ הנה • קמ״ל כו׳ מ״ד כינהו דרחתי בתפילה

 אלא זה אין י ע״ח השחר תפלת שתיקנו תקנת על שהז״ג למ״ע יחשבנה שלא וכ״ש
 דכתיב אע״ג דה״עלאה״למ״עשהז״ג הר״דויטלמס׳ שהרי איפכא בתר דאזיל

 דתדרכנן אותר והוא תה״ת קבוע זמן לה ואין היא תה״ת דתפילה משוס כו' ערב
 שהז״ג ת״ע ה״ל לא ת״ת כו' ערב דכחיב דאע״ג גופיה תהא ראיה ותביא היא

 לא דאורייתא דתפילה תשוס דוקא לתיתר איכא הא ־ מדרבנן תפילה את״ל אפילו
 תירוץ הקושיא תן כעושת וה״ז קבוע זמן לה אין ומדאורייתא הואיל שהז״ג ת״ע ה״ל

 וא׳יי שחר להם אין אלו דברים כו׳ תקנתם את גס שס להזכיר ה״ל דאלת״ה ומ״ש
 בסי' יתברר למצות רק לעיכובי אינן זמנים אלו שתיקנו שתה תש־׳כ ות״ת סח מהו

 אי זה כענין הראשונים דברי נתבררו הרי לענינינו ונחזור : בס״ד שאח״ז
כס״ד בזת לדקדק שיש תה אנן נחזי ועתה מד״ס או ד״ת תפילה

 שנא׳ועבדת׳ יום בכל להתפלל ת״ע בחבורו הרמב״ס לתש״כ בזה לדקדק לי יש והנה
 איזה לבבכם בכל ולעבדו שנאמר תפילה היא זו שעבודה למדו השמועה מפי
 היא בדין אתר )דףי״ד( קורא היה בפ׳ והרי תפילה היא שבלב עבודה היא

 ללתד שתוע אס והיה ופריךאטו ללמד וזה ללמוד שזה שתוע אס לוהית שיקדי׳שתע
 פריך לא ואתאי וכתבתם וקשרתם כתיב והא בה לית ולעשות ביה דאית הוא
 וכתבתם דוקשרתס לקראי דקדי׳ שמוע אס בפ׳והיה לבבכ׳דכתיב בכל מלעבדו נתי
 דלתו אע״כ היא תה״ת ותפילה תיירי בתפילה לבבכם יכל דלעבדו קרא האי אי

 גשמים גבורות תזכירים גבי את׳ תענית תסכת דבריש ואע״ג ־ איירי בתפילה
 ליה וסמיך תפל' יו שבלב עבודה איזה לבבכם בכל ולעבדו דתניא דבתפילה ומתאי
 הרמב״ם לדעת ונ״ל ־ בעלמא אסתכתא אלא דאינו י״ל בעתו ארצכם מטר ונתתי

 דנקט משום תיירי דבתפילה אע״ג ככללבבכס דלעבדו לקרא תייתו לא דמה״נן
 תיקרי תעשה לאו פה בדיבור תליא דתצותה כיון בי'ותפילה לית דלעשות לישנא

 ככת דכתיב משוס מעכבא צא קרי׳ דתה״ט קד( )דף חליצת מצות פ׳1כדאת׳
 הגמרא דייק לא א״נ י הוא מעשה לאו וקרי׳ תעכב תעשה שהוא דבר כל יעשה
 בקרא הכתובים וכתבתם תוקשרתס דידיה לפירכא ליה דתשכחת וכיון האי כולה

 לדעת להקשות לי יש עוד • דלעבדו תדרשא דאתיא מתפלה למפרך חש לא בהדיא
 אימת כל ז״ל לדידית וע״כ תה״ת קבוע זמן לו ואין מה״ת ת״ע הוי דתפי׳ הרמב״ס
 ודבר תפילה במצות החינוך בס׳ וכ״כ חובתו ידי יוצא בלילה או ביום שמתפלל

 דווקא יום בהן נאתר לא תפילה לתצות להו דמייתי קראי הני שהרי הוא פשוט
 כספ״ב דתנן הא א״כ * שירצה תהס שעה באיזה בלילה בין ביום בין ומצותו

 בלילה שמצותו ודבר היום כל כשר שתצוותוכיוס דבר הכלל זה דמגילה)דףכ׳(
 כל כשר ובלילה שתצוותוכיוס דבר הכלל זה בהאי נמי למיתר ה״ל הלילה כל כשר
 שתנן כמו הלילה וכל היום כל מה״ת שכשר תפי׳ מצות נינהו ותאי הלילה וכל היום
 בסיפא למיתני ה״ל ה״נ תוספי" ותפל׳ והלל לתגילה כשר היום כל ברישא התם

 היום כל כשרים ואין קבוע זמנים לתפי׳ יש דתדרבנן תורה־ואע״ג של תפילה למצות
 התם וכדתני לתיתני ה״ל הלילה וכל היום כל כשר דתה״ת אפ״הכיון והלילה
 פסחים אכילת לאתויי מאי לאתויי דלילה הכלל זה התם דאתר פסחים לאכילת

 מגז״ש לה ותייתי תה״ת ע״ח אלא פסחים אכילת זמן דאין דאתר ב״ע כר״א ודלא
 כל מה״ת כשר פסקים דאכילת וס״ל עליה דפליג לר״ע אפילו והרי י התם כדאתר
 אחד ליום הנאכלים .כל כמו חצות עד אלא נאכל אינו דתדרבנן מודה ת״מ הלילה
 ע״ה שיעלה לאחר לאכלן יבא שלא סייג משום מדרבנן ע״ח אלא נאכלים שאינן

 ואפי׳ ע״ת אלא נאכל אינו הפסח דתנן תא נ״ו(גבי מקומן)דף איזהו בס״פ כדמוכח
 הרתב״סוכמש״כ חצותוכ״ד לאחר לאכול אסור חצות קודם אכלן לא אם בדעבד
 כל כשר בלילה שמציתו דדבר בז״ה לה תייתי ואפ״ה ־ ד' סימן בתשובה לתעלה
 כל דכשר לה תנינן כשר דמת״ת כיון מ״ת לא״ח כשר אינו דמדרבנן אע״ג הלילה
 היום כל דכשר תפילת לאחויי וכלילה ביום שתצותו דבר הל״ל ה״נ תה״ת הלילה

 • כת״ג נמי דהוי פסחים לאכילת דתני כמו כן אינו דמדרבנן אע״ג תה״ת והלילה
 זמנם לילה לת״ד ותפילין ציצית כגון והלילה היום כל שכשירים מצות שאר דבשלתא

 מצוותן שהרי הלילה וכל היום כל כשירים בהו שייךלמימר דלא תפוס קתני לא הוא
 שייך ולא נוהג תצותן שאין והלילה היום תן שעה וליכא הלילה וכל היום כל נוהג

 אלא א׳ בשעה תתצותו שנפטר בדבר אלא והלילה היום כל כשריס למיתר
 במתני׳ להו דחשיב הני כל כתו תצותן שיעשה והלילה היום מן שעת באיזה שכשיריס

 התם דחשיב הני וכל תוספין ותפלת והלל מגילה היום כל כשר ביוס שמצוותו דבר
 בפ״א מוסף והקריב תוסף והתפלל והלל מגילה קרא אם בפ״א תצותן דנגמור

 כשרים תצותן שיקיים היום תן שעה דבאיזה אלא כולו היום כל לעשות וא״צ יצא
 תן את' כשעה תתצותן נפטר ולא כולה והלילה היום כל שנוהג דבר אבל היום בכל

 היום בכל לעשות כשר חין שהרי היום כל כשר בהו לתיתר שייך לא •והלילה היום
 לה אין אח' שעה לתו עביד לא דאי היום כל כשרים אין אדרבה שירצה שעה באיזה
 ובלילה ביום שנוהג סוכה למצות תני לא ותה״ט לתקן שא״י תעוות וה״ל אח״כ תקנת
 לתו תני לא הוא זמנם לאו לילה לת״ד ותפלה ציצית וכן • ובלילה ביום שנוהג בדבר
 כל כשרים אין אדרבה א״כ א' בשעה תצותן נגמר דאין תפוס ביום שמצותו בדבר
 והליל׳כולה• היום כל כיוןדמצות' תה״ט והליל' היום כל שכשיר' א״ל סוכה וכן היום
 תצותן אין שהרי והלילה היום כל דכשירה לתיתני ה״ל הוא תה״ת אי חפי' אבל
 תילתא אלא הכלל בזה תנא תני דלא וי״ל ־ והלילה היום תן א׳ שעה אלא נוהג

 סידור לאתויי התם אתר דיוס וז״ת תדראב״ע לאפוקי דלילה ז״ה כגון דרבותק
 לתיתני חש לא אבל ־ התם דאתר עליה דפליגי מרבנן לאפוקי כר״י בזיכין וסילוק

 זמן תורה לה קבע דלא כיון היא דפשיטא דתילתא תפי׳ לאתויי ולילה דיוס ז״ה
דחשיב דבהא ואע״ג ,־ והלילה היום כל כשירה דודאי והלילה היום מן שעה באיזה

התם



טז טו סימן תפלה דני אריה שאגת
 היום כל דכשרים הן דפשיטא דמילתא טובא איכא כשר היום דכל כמתני׳ התם

 כיוס דתצותן אמ״ל דהא ־ לה תני ת״ת ביום קבוע זתן תורה להו קכע דלא כיון
 כזה לאתויי א״נ ־ כלילת דא״נ כנת' תקרא וחד חד לכל לתילף כדצריך בלילה ולא

 ולילה דיום בז״ה תייתי לא הילכך יותר חידוש של דבר ללתדנו לצריך שאני הכלל
 ואברים חלכים הקטר ולאתויי ולילה דיוס ז״ה הל״ל דאלת״ה תדע י תפלה למצות

 דתילת׳ תשוס ודאי אלא ־ דברכות נרפ״ק כדתנן הלילה וכל היום כל שכשרי׳
 חש לא הלילה כל ע״ה מוקדה על העונה היא כתיב קרא דהא היא דפשיטא
 וז״ה דיוס דז״ה הנת' ל״ק דתה״ט ח׳ סי' כתשו׳ לתעלה כתבתי וכה״ג * לתיתני'

 • היא דפשיטא דתילתא תשוס קאתי לילה ושל יוס של י״ת הזכרת דלאתויי דלילה
 תילתא וכל מה״ת עיקר לתפי׳ אין דודאי נכונים הי־תב״ן שראיות בארנו כבר ת״ת

 התטת נושאי מ״ש ר״פ דתנן תהא ראיה להכיא לי יש ועוד מד״ס: אלא אינו דתפי׳
 התטת שלפני את המטה שלאחר ואת המטה שלפני את חילופיהס וחילופי וחלופיהן

 פטוריןמןהתפל'ופירש״י ו^ו נהןחייביןהיו צורך המטה שלאחר פטוריןואת בהן צורך
 ע״כ־ ל׳פטו' שאיןזת ול״נ שהות עוד להן שיש לפי פי׳ ורבותינו היא דאוריית׳ דלאו
 יזם באותו התפלל שכבר דתיירי לדחות יש זו ראית ־ת״ת היא דרבנן דתפי׳ וש״ת

 לדעת תורת של תפי׳ י״ח לצאת להתפלל ביום שהות יש עדיין וא״נ לילה או
 מ״ת -־ פטור לשון כאן שייך הילכך יעבור דבריהן של זו חפי׳ שזמן אלא הרמב״ם

:נ״ל ק וכתש״כ מד״ס אלא אינו תפילה דעיקר מכרעת הרמב״ן ראיות

ו ט סימן תפילה דיני
 אלו שתיקנו תת שכת׳ ת״א בשם הקודם בפי׳ שהזכרתי מה אכאר ועתה

 זתן עת ובכל נינתו רחמי תפי' דתא למצות אלא לעכוב׳ אינו הזמנים
 ואם לעיכובא הם ת״ת ר״פ ששנינו תפי׳ זתני אלו דוודאי כלל נכון אינו רחתי
 ראיה להניא לי יש ולכאורה ־ בס״ד וכתש״ל לתקן שא״י חעיות ה״ל הזמן עבר
 כל מוספין ושל שעות ד׳ עד רי״א חצות עד השחר תפילת התם דתנן דאהא לזה

 שחר של תפילת התתפלל כל אר״א בגת׳ עלה ואתר שעות ז׳ עד רי״א היום
 תתפלל דאם מתךוש״ת אספתי תתועד נוגי הכתו׳אומר עליו לר״י שעות ד׳ לאחר
 דאינו דאס״ד ־ בדעבד אפילו תקנת לו אין לר״י ד״ש לאחר כמו הקבוע זמנו לאחר

 דאתר תקשה א״כ ט׳ מגי עליה קרינן לכתחלה של זמן דעבר וכיון לכתחילה אלא
 הכתוב עליו לר״י שעות ז׳ לאחר תוספין של תפי׳ המתפלל כל ב״ל אר״י התם

 כבר עבר לא דעבד של ותן דאכתי אע״ג לכתחלה של זמן בעבר כו׳ואס״ד אות׳נוגי
 כוותי׳ הלכתא לית דהא לר״י ז״ש אחר למיתר ב״ל לר״י ל״ל א״כ ־ נוגי עליה קרינן
 לכתחלת תוסף תפלת להתפלל דאין תודו ת״ת דה״כ דרבנן אליבא הת״ל ־ בהא

 כלותר פושע ונקרא שם אר״י היום כל תוספין ושל דתנן אהא שהרי ־ ז״ש לאחר
 כתו פושע נקרא והתאחרה שעות ז׳ לאחר עד לכתחלת לאחרה אין לרכנן אפילו
 עה״א לרבנן ז״ש לאחר תוסף תפילת המתפלל כל תל״ל וא״כ ז״ל הפוסקי׳ שפי׳
 ועוד ־ בתא כרבנן הלכה והרי דלכתחלה זמנה עבר כבר נתי דלרבנן כיון מגי

 כיון זתןשלדעבד עבר דאע״גדלא דר״י תאליבא טפי רבותא ה״ל דרבנן דאליבא
 דעכד של זתן עכר דלא כתה כל אע״כ ־ נוגי אותר הכתוב עליו לכתחלת ותן דעכר

 נוגי דעה״א ר״א דקאתר שחר של נתפיל׳ שעות ד׳ לאחר וא״כ נוגי עליו נאתר לא
 י דלכתחלה זתן תשום נוגי עליו נאתר לא דאל״כ עכר נתי דעכד של זתן אפילו ע״ב

 כז׳שעותלכתחלהמכלל לרכנן תפלתמוספין תדזתן ת״א לבעל תקשה לא הא ות״ת
 ת״ת של דומן וש״ת רבנן היינו ר״י דאל״כ ז׳שעות לאחר זתנו עבר אפי׳בדעבד דלר״י
 עבר דאס לכ״ע התפילות לכל נשמע התוספין בתפילת ומדר״י הוא לעיכוכא לר״י

 לתפילת תפילות שאר דל״ד י״ל דכהא ־ יצא לא בדעכד אפילו חכתים שקבעו זתנים
 זתן כתו נתשך התפי׳ זתן ולפיכך תיקנו תתידין כנגד התפי׳ דכל דאע״ג תתוספין
 השחר תפילת אתרו תה תפני התם כדאתר׳ כנגדו שתיקנו הקרכן הקרבת

 תפי׳התם־אפ״ה בשאר את׳ כו׳וה״ג חצות עד והולך קרב ש״ש תתיד שכן חצות עד
 דברי אלא תוסףשאיןכה תפלת תשא״כ קרכט בטל זתנו עכר ל״א נינתו ביוןדרחתי

 ־ תפלות כשאר משא״כ התפי׳ בתוך גופיה תוסף לקרבן שתדכרינן ועוד כלבד שכח
 לענין הפוסקים כתכו וכה״ג יצא לא תו כדעכד ואפילו קרכנו כטל זמנו עכר הילכך
 קושיא אבל דאתרן תה״ט תפלות שאר כתו נדכה תוסף להתפלל שאין נדבה תפילת

 תפילת כלהתתפלל דאר׳א דאהא תשום ליישב דיש נ״ל ת״ת ־ קשה ודאי ראשונה
 דכתיב הוא דצערא לישנא נוגי דהאי תשתע מאי כגמרא את' שעות ד׳ לאחר שחרית
 נוגי דהאי משתע תאי את׳ ז״ש לאחר דת״ת דריב״ל ואהא תתוגה נפשי דלפה
 לאחר זמנו עכר שלא ת״ש דגכי י״ל וא״כ ־ כו׳ ר״י כדמתרגס הוא דתכרא לישנא

 אלא הוא תכרא בר ולאו כ״כ גדול העונש אין לחוד־ לכתחיל׳ של אלא כדעבד ד״ש
 עכר דככר לר״י שעות שכע לאחר מוספין תפילת אבל ־ עליו בא בעלמא צערא
 שחרית תפילת גבי לפיכך ־ הוא תברא ובר גדול העונש דעכד של תפיל׳ זמן אפילו

 גדול עונש שהוא דתברא לישנא מפ׳ תוסף תפילת וגבי דצער׳ לישנא נוגי לתאי מם׳
 גדול לפי וחד חד כל גבי ׳תפ הילכך הכי ומשתע הכי משתע טגי דהאי ביותר

 שעות שבע לאחר תוספין תפילת התתפלל דנקט תא א״ש והשתא העונש• העוןגידל
 אע״ג לרבנן דאלו תברא לעונש וראוי דעכד של אפילו תפי׳ זמן כבר דעבר לר״י

 גדול לעונש ראוי אינו דעבד של ותן עבר דלא כיון אפ״ה לכתחילה של זמנה דעכר
 מגי להאי לפ׳ ת״ש גבי תדנקט להיפך מכאן ראיה להביא אין ות״ת : תברא של

 דת״ש ש״מ גדול עונש שהוא דתברא לישכא חוספין תפילת וגבי בעלמא דצערא לישנא

 גדול לעונש ראוי אינו לפיכך לחוד לכתחילה של אלא דעבד של זמנו עבר לא אכתי
 לגמרי זתנו ועבר הואיל חוספין תפילת אבל ליה סגי בעלמא ובצערא תברא של

 מוסף מתפילת לבר תפיל׳ דומני וש״ת הוא תברא ובר גדול עונשו דעבד של אפילו
 תשמע להאימאי תפ׳ היה הגת׳ אס ראיהדודאי זה דאין ־ לכתחילה אלא אינן
 דנוגי מ״ת דהאי י״ל אבל הכי ש״ת ודאי דתברא לישנא דצעראוהכא לישנא הכא

 דנוגי תשמע תאי האי וה״ג לה קאתר גופי' ר״ח ת״ש גבי דנקט הוא דצערא לישנא
 לתירק ליכא ־ לה קאתר גופי׳ ריב״ל מוספין תפילת גבי דנקט הוא דתברא נישנא
 וגבי תברא של גדול לעונש ראוי מוספין תפילת דגבי לתיתרא דצאו תידי מיניה
 לנוגי לפ׳ לו תשמע תר אלא בלבד צערא של לעונש אלא ראוי אינו שחרית תפלת
 מעככין תפיל' דזחני ברור הדבר ת״ת אבל דצערא: לישנא ת״ל ותר דתכי־א לישנא
 וה״ג ב׳ ערבית תתפלל תנחה התפלל ולא טעה ת״ה ר״פ את׳ שהרי כדעכד אפילו
 כ׳ תנחה מתפלל שחרית ־ כ׳ שחרית מתפלל ערכית התפלל ולא טעה התם את׳

 שחרית של או ערבית של תפי׳ שביטל זה לתקן שא״י תעוות דתנן תהא הגת׳ ופריך
 עד ש״ע שביטל כין כו׳ תעוות ה״ל כתזיד כיטל שאם הרי כתזיד שכיטל הכ״ע אר״י
 דתיירי תיתא ולא ־ לרבנן חצות ולאחר לר״י ד״ש לאחר שחרית של שביטל כין דיום

 הלילה עד היום כל אבל תעוות דה״ל הוא הלילה עד שחרית של כשכיטל דווקא
 כטעה אפי׳ שהרי דאאל״כ כתויד כביטל אפי׳ כיותו תעוות ה״ל ולא בה ל״ל בדעבד

 תפלת שהיא בתנחה דדוקא הפוסקים כתבו תשלותין לו דיש שחרית התפלל ולא
 אפי׳בזמןתה״ת במזיד דככיטל תכלל אח״כ לא תשלותיןאכל לו דיש הוא לה הסמוכה

 להכיא נ״ל ועוד בדעכד־ אפי' מעככין תפי' דזתני וש״ת מתפלל אינו כיוס כו שהוא
 עד להו איבעיא ובגמרא ד״ש עד רי״א חצות עד השחר תפלת תנן דהא ראיה
 כל בנדה דאתר תימא התום׳ וכתבו בכלל עד ולא עד דילתא או בכלל ועד

 וי״ל • בכלל עד ולא עד אלתא כתמים של תכגריס חון להחמיר חכמים שעורי
 במזיד ואפילו קרבנו בטל זמנו עבר ול״א שיתפלל חותרא גס בו יש עוע״ב א״א
 ועד דרבנן ע״ח ותאי לכתחילה אלא אינו תפי׳ דזמני אמרת אי והשתא ־ ע״כ
 להתפלל וחייב ככלל עד ולא דעד תפשוט א״כ לכתחילה אלא אינו דר״י ד״ש

 חומרא בו אין בכלל ועד עד דאס״ד לחותרא לר״י ד' שעת קודם לכתחילה
 שעה קודם ולא ד' שעה כל לכתחילה מלהתפלל להמתין דרשאי כלבד קולא אלא

 כלא״ה דהא ליתא ־ זמנו דעכר ול״א להתפלל שתחוייב התום׳ דכ׳ חותרא והא ד׳
 דאפילו ש״ת ודאי אלא ־ להתפלל וחייב הוא תפי׳ ותן אכתי היום כל כדעכד נתי

חומרא איכא ככלל ועד עד את״ל אפי׳ וא״כ ותנו לאחר מתפלל אינו בדעכד
.־ נ״ל כן ת״א ככעל ודלא להתפלל שחייב זו

תפילה דיני ט־ז סימן
 לסמוך א״צ או כחול כתו וי״ט נשכת לתפיל׳ גאולת לסתוך צריך אי ^אלה

: לפנינו שיתברר תטעתא לתפילה גאולה בהן

 גאולה לסמוך א״צ דבשכת א״ז בשם כתב דברכות בפ״ק בהג״א תשובה
 יהיו בתריה דכתיב צרת ביום ה' תיענך ונ״ל הואיל לתפילת

 כיום דה״ה תשמע דכריו ותפשט ־ ע״כ הוא צרה יום לאו ושבת פי אתרי לרצון
 דא״ו דהא נ״ל ולפי״ז הוא צרה יום לאו נתי דתאי״ט לסמוך צריך אינו נתי טוב

 העוכר רי״א התם דתנן הא גכי תענית דמסכת רפ״ה הרא״ש תש״כ על חולק
 הרא״ש וכתב תזכיר אינו הראשון תזכיר האחרון חג של אחרון כי״ט התיבה לפני

 כשחרית ויזכיר פריך ותו ־ ליתכלעתאתתן ותשני תכערב ויזכיר פריך בירושלמי
 א׳ פדת ר׳ בשס ר״ח בירו׳ אחר טעם תפ' ועוד כו' בערב שהזכיר סבור הוא אף

 ויזכיר דפריך תניינא אפירכא קאי דר״פ נ״ל ־ ש״ז שיזכיר עד להזכיר ליחיד אסור
 תפלת קודם שיאתר פירוש ש״ן שיזכיר עד להזכיר ליחיד שאין וקאמר בשחרית

 להפסיק שא״י לפי בבקר א״א והאי הגשם ומוריד הרוח תשיב רס בקול תוסף
 זה הירו׳ מן ת״ת ־ להפסיק אין נתי כי״ט אפילו אלתא • ע״כ לתפילה גאולה בין

 קאתר נפשי׳ תילתאבאפי׳ כו׳ להזכיר ליחיד אסור דאת׳ פדת ר׳ ־ הא״ז על לק״ת
 דאפילו פשוט דהדבר ז״ל דס"ל משום אלא כדפי׳הרא״ש קאי תניינא אפירכא ולאו

 פירכא תתורץ הרא״ש שיטת לפי ר״פ בדברי דע״כ הכי פי׳ להפסיק אסור בי״ט
 ־ לתפלה גאולה לסתוך צריך בי״ט דגם למדנו הרא״ש תדברי ת״ת • תניינא

 השכים ל( )דף השחר תפי׳ ס״פ דתניא תהא הרא״ש ע״ד להקשות לי יש ולכאורה
 זתן וכשיגיע כת וקורא תגילת ותנענע לולב ותוקע שופר לו תכיאיס לדרך לצאת

 רשכא״א קורא ק״ש ותן כשיגיע תתפלל כספינה או כקרון לישכ השכים ק״שקורא
 קתפלגי בתאי ואת׳ לתפלה גאולה שיסמוך כדי ותתפלל ק״ש קורא כך ובין כך בין

 ־ עדיף לתפילה גאולת תסתוך ות״ם עדיף מעותד תפילה ת״ק כלותר ת״ס
 שופר קתני לדרך לצאת השכים דגכי בבי לתרתי תנא האי חלק לתה לתידק ואיכא

 הרי ט' בקרון לישב השכים לעצתה בכא לה ותני שייריה תפי׳ ואלו ותגילה לולב
 התם דהכיאת׳ איתא נתי לדרך לצאת השכים גבי דת״קורשב״א פלוגתא ההיא
 ומן מטי הוי וכי ותצלו מקדמי הוו לאורחא למיפק בעו הוו כי ולוי דשתואל אבוה

 הל״ל וא״כ כרשב״א ודלא כת״ק כלומר כו׳ השכים דת׳ תנא כתאי קרוכמאן ק״ש
 קורא ק״ש ומן וכשיגיע ותתפלל בה וקורא מגילה ט׳ לדרך לצאת השכים הכי

 ברישא דל״פ ה״ט אע״כ י כלל דסיפא לככא לתיתני צריך היה לא ותו כו' רשבא"א
 נתי רשכ״א ובהא ר״ה של תי״ט תיירי ותוקע שופר לו תביאין דנקט כיון משוס

די״ט כיון לתפלה גאולה ולסמיכת קורא ק״ש זמן וכשיגיע קודם דתתפלל מודה



*7 יז יז טז סימן תפלה דני אדה שאגת

;נרל להי קשיא )א(

טית

 חה״מ א״נ חג של ראשון מי״ט דמיירי לומר אפשר ומנענע דלולב חיישי׳יוהא לא הוא
 ודברי הוא תד״ק דפורים דכיון י״ל בה וקורא מגילה וכן הוא צרה יום לאו כמי

 ולא הואיל א״נ ־ לתפילה גאולת לסמיכת ול״ח היא צרה יום לאו דתי כד״ת קבלה
 אפילו בבא ההיא בכלל לי׳ תני לא דרישא שופר גבי דרשב״א לפלוגתא לי' תיתני

 אין להרא״ש מ״ת :לתפלת גאולה לסמוך א"צ דבי"ט ש״ת מ״ת • ומגילה לולב גבי
 לדרך לצאת השכים בפסקיו כתב הכי אלא כגרסתנו גורם אינו ז״ל שהוא קושיא תזה
 קורא כך ובין כך בין רשבא״א קורא ק״ש זמן וכשיגיע ותתפלל וקורא מגילה כו׳

 לו דתביאין והא כלל בקרון לישב דתשכים בבא לתהיא גרסינן ולא ומתפלל ק״ש
 וש״ת עדיף לתפלה גאולה תסמוך וס״ל רשב״א פליג נמי בי״ט דמיירי ותוקע שופר

 תסכת בריש כתש״כ אזל לטעמיה ואיהו לתפילת גאולה למסמיך צריך נמי דני״ט
 קרא דהאי נראין דבריו ואין הא״ז דברי על כתב קי״א סימן בא״ח והב״י :תענית

 שבת דתפי׳ ועוד לתפילת גאולת לסמוך צריך קרא האי ובלאו הוא בעלמא סתך
 מ״ת שחר לו אין ועוד דהאי ואע״ג י ע״כ היא צרת בעת דעניי׳ חול תפי' במקום

 כתב בכלבו אבל כתב שם ובד״ת תקום• לו יש הוא בעלתא סמך קרא דתאי מש״כ
 ונראה לכ״ע לסמוך צריך דבי״ט שם וכתב י״ט ה' בתהרי״ל וכ״ת הא״ז כדברי
 בי״ט אף סותכין צרה יום הוא פעמים בשאר י״ט של היום ואותו הואיל הטעם
 טעמו אין דודאי הא״ז בדעת נכון זה אין ולדעתי • צרה יום אינו לעולם שבת לאפוקי
 צרה יום ענין דתה טעם של דברים דאינו כו׳ לי׳ וסמיך כו׳ יענך דכתיב תשום

 דברכות רפ״ק מפירש״י ללמוד יש זה דבר עיקר אבל : לתפילת גאולה לסמיכת
 של לתפילת גאולה הסומך זה עת״ב בן איזה יוחנן דאתררבי הא גבי ד( )דף

 צורי ה׳ דכתיב תהלים בספר דוד רמזה לתפילה גאולת וסמיכת ופירש״י ערבית
 גאולת סומך שאינו מי ירו׳ בברכות ואת׳ צרה ביום ה' יענך לי' וסמיך וגואלי

 ותצאו המלך יצא תלך של פתחו על ודפק שבא תלך של לאוהבו לתת״ד לתפילת
 בתשבחות ותרציהו אליו להקב״ה תקרב אדם יהא אלא הפליג הוא אף שהפליג
 הרי * ע״כ צרכיו לתבוע לו ע אליו קרוב ובעודו אליו ותתקרב י״ת של וקילוסין

 של קילוסין ע״י אליו להקב״ה לקרב כדי לתפלת גאולת סמיכת של הטעם עיקר
 אלא שייך לא וזה תפילתו שתקובל כדי צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו י״ת
 וצרותיו צרכיו שאלת בהן שיש ברכות י״ח בהן מתפלל כאדם החול יתי שהן צרה בימי

 : צרכיו שאלת בהן שאין שבע אלא בהן תתפלל שאין בשבת לא אבל אדם של
 כתפי' ואין הואיל נדבת תפילת בשבת להתפלל שאין רבוותא מקצת ומה״טכתבו

 גאולת לסמוך צריך אין נתי בי״ט ולה״ט בלבד שבח דברי אלא צרכיו שאלת שבת
 שנ״ל תה זהו צרכיו שאלת בהן שיש ברכות י״ח בהן תתפלל אינו דהא לתפלה
 לסמוך צריך וי״ט בשבת דאפילו הב״י כדברי שהעיקר נ״ל ת״ת : א״ז של בטעתו
 פלוג לא א״נ בעלתא סמך אלא דאינו י״ל רש״י של טעמו דגם לתפלה גאולה

 בפ׳ת״ה תר״י תדברי הרא״ש דכתב תהא לי תשמע לתפילהיוהכי תפי' בין רבנן
 בעונתה ק״ש קורא היה צ״ה ולאחר בע״ש כ״ז(גביהאדרבצלישלשבת )דף

 ע״ת מחול להוסיף לתצוה מכוין שהיה כיון לתפילה גאולה סותך היה שלא ואע״פ
 ל״ח דאתאי דברכו׳ דרבברפ״ק בהא הרבה נדחקו וש״פ התום׳ גס לסתיכ׳ חייש לא

 צריך אין אפי׳בשחרית דבשבת כיון (קת״לאתאי) הא״ז לתפלה־ולדעת גאולת לסתוך
 דאיט בערבית כ״ש היתה ביום תצריס גאולת דעיקר אע״ג לתפילת גאולה סתיכת

 עייל לא אכתי רב תתפלל שהיה דבשעת ואע״ג בפ״ק התם כ״ככדאתר עיקר
 כשבת דינו שבת תוס׳ תה״ת הקודש על תחול תומיפין דקי״ל כיון ת״ת שבת ליל

 אלא צרכים שאלת בהן שיש חול של ברכות י״ח התפלל לא שהרי ועוד ־ לכ״ד
 גאולה סתיכ׳ צריך שבת של שבע בתפילות דאפי' ז״ל ס״ל אע״כ לבר שבת של שבע

 תרימר ל( )דף התם דאת׳ מתא הא״ז כדעת שלא ראית להניא וענ״ל ־ לתפלה
 מצלי אשי נפקילפרקארב והדר ותצלו דרגלא הוותכנפיביעשר׳בשבת׳ זוטרא ומר

 לעביד רבנן א״ל מעומד מצלי לביתיההדר אתי הוי כי תיושב ביחיד בהדיציבורא
 ולוי דשמואל כאבוה מר ולעבד מילתא לי טריחא א״ל זוטרא ותר כתריתר מר
 לק״ש תפילה דקדתי כלומר הכי דעבדי מינן קשישא לרבנן להו חמא לא א״ל

 נתי הוי דרגלי בשבתא נמי אשי דרב עובדא ודאי והא • לתפילה גאולה ול״חלסתוך
 דהוי ות״ז דתריתר עובדא גבי הגמרא דפי׳ ־וכיון זוטרא ותר דמריתר עובדא כתו

 חש ולא הכי תשתע תתילא דר״א עובדא ההוא להו והסמיך דרגלי בשבתא
 שם מפירש״י להדיא והנ״ת לכ״ז צריך היה לא השנה יתי בשאר דאלו ועוד לפרש
 לרבנן חזינא לא קאמר דר״א אע״ג גאון האי רב בשם בחידושיו הרשב״א וכ״כ

 ע״כ• וכו׳ הכי עבדי קאתרדלא דרגלא לותרדבשבתא אפשר הכי קשישאדעבדי
 לא ולמה הכי דעבדי קשישא לרבנן חוינא לא קאתר אתאי והשתא הוא ופשוט

 לסמוך צריך דאין כיון ק״ש קורא ואח״כ דתתפלל תודת רשב״א אפילו בשבת הא
 צריך בשבת דאפילו ש״ת ודאי אלא • ל״ל תפלות ותרתי בשבת לתפילה גאולה
 קי״א סיתן בא״ח האחרונים שפסקו לתה ליתא הילכך לתפלה גאולה לסמוך
 שבת בין לחלק אין ודאי אלא • בשבת לתפלה גאולה בין להפסיק מותר דלצורך

:נ״ל כן לתפלה גאולת סמיכת לתוללענין

יז סימן תפילה דיני
 דאכתי החמת שקיעת התחלת אחר תנחה תפילת להתפלל תותר *טאלהא׳

 שקיעת תשעת דלמא או לילה דהוי הכוכבים לצאת רב זתן איכא
: תנחה תפילת זתן ועבר חלף החתה

 הערב עד תנחת תפילת חנן (כו )דף השחר תפילת ר״פ בברכות תשובה

 הערכי עד המנחת תפילת תר״י שם וכתבו המנחה פלג עד רי״א
 הערב דעד למימר לן חית דע״כ ממש לילה שהוא הכוכבים יציאת עד לפרש אין

 מנץ בזבחים אמרינן דהכי משוס החמה שקיעת עד אלא ר״ל אינו בכאן האמור
 הדם זריקת זמן אין ואילך החמה דמשקיעת ומ׳ור״ל החמה בשקיעת שנפסל לדם

 הדם־ שזריקת היכא וכי הדם זריקת הוא דעיקרתמיד הערבים נין של תמיד של
 ■ זמנה אין כנגדה שנתקנה המנחה תפילת ה״נ החמה שקיעת עד אלא זמנה אין

 עד אלא תנחה תפלת זמן אין דבריהם לפי הרי ע״כ־ בלבד החמה שקיעת עד א1?
 שתית אי פרק הגמרא למסקנת צ״ה קודם מילין ארבעה תהלך כדי שהוא שק״ה
 את׳ אתרינן נ״ו( )דף א'׳ת פ׳ ובזבחים • זמנה עבר ואילך ומכאן צ( )דף עתא

 יאכל זבחו את הקריבו ביום שנאמר בשק״ה שנפסל לדם תנין אבדיתי בר ר״י
 התוס׳ ופי׳ • תקריב אתת אי זובח אתה שאי וביום תקריב אתה זובח שאתה ביום
 שק״הואיכא תחילת היינו בשק״ה נפסל דם דאתרינן דהא ג׳ בפ׳ ובתנחות התם
 קרא ל״ל קאתר שקיעה בסוף דאי לילה שהוא צ״ה עד מילין ד׳ תהלך כדי עדיין

 פשיעא השחר ועמוד כתיב צוותו דביוס לזרקו יכול אין דבלילה דנפסל פשיעא
 דלהאל״צ דפי׳ תוס׳ לפי' וק״ל י ז״ל דבריהם אלו דאיתורין בודותיא דפוסלת

 הגמרא פריך בזבחים שם שהרי ־ דאיתורין דותיא בע״ה בלינה נפסל שדם קרא
 נימא א״כ לגופיה לי׳ תבעי והא הקריבו תביום בשק״ה נפסל דדם דרשת אהאי
 שאי וביום תקריב אתת זובח שאתה ביום ש״ת ל״ל הקרינו יאכל זבחו ביום קרא
 דם קריב אי רחתנא קאתר ■?כי ודילתת פריך והדר ־ תקריב אתה אי זובח אתה

 לתחר הבשר נתאכל לתחר דם קריב ואי ולתחר האידנא הבשר נתאכל האידנא
 ול׳מ כשחיטה ולא בזריקה אכילה זתן רחתנא דתלה התקשה ור״ל אוחרא־ וליותא

 מנינן דמזריקה שלאחריו וליום למחר הוי אכילתו זתן למחר ונזרק היום נשחט אם
 מיירי שקרא כן לומר אפשר וכי • שלמים אכילת זמן של אחד ולילה ימים לב׳

 נשפך כאלו וה״ל בלינה כבד הדס נפסל הא שחיטתו לתחרת דתו שנזרק מקרבן
 לאחתורי דקרא תנ״ל דה״פ ל״ל והא ־ באכילה הבשר את מתרת זריקתו ואין הדם
 לאקולי קרא דלתא הוא יום דאכתי אע״ג שקיעת בתחילת נפסל דדם וללתד קאתי
 לזרקו ויכול בלינה נפסל אינו דם בלינה נפסלין דאיתורין דאע׳יג וללתד דאתי הוא

 ואין למחר דם דקריב תרתי זבחו את הקריבו דביום קרא וקת״ל שחיטתו לתחרת
 וליומא לתחר הבשר נתאכל למחר דם קריב דאי קרא האי קת״ל ותו בלינה נפסל
 שאתת ביום ש״ת ל״ל זבחו • הקריבו ביום קרא ניתא התם משני מאי דא״כ ־ אחרא

 הא ל״ל זבחו ליה קשיא תאי ־ מקריב א״א זובח את: ,שא וביום מקריב אתה זובח
 בלינה נפסל דם דאין שחיטתו לתחרת להקריבו דראוי גופיה תא לה ידעינן לא

 אפי׳בתר להקריבן דיכול דש״ת וזבחו הקריבו תרתי רחתנא תדכתב אלא כאיתורין
 אכתי לחוד הקריבו אלא זבחו רחתנא כתב לא אי אבל ־ בלינה נפסל ואינו זביחת יום

 לתחרתו ולא לחוד הזביחה ביום אלא לזרוק וא״א כאיתורין בלינה נפסל דדם ה״א
 אי קפידא אין לשניהם אח' וזתן ביום בו שניהם והקרבה דהזביחת כיון וודאי ותא
 תרתי רחתנא דכתב השתא אבל • בהקרבה או בזביחה אכילה לזתן קרא תלה

 ־ הזניחה יום לתחרת להקריב דאפשר שפיר תני׳ למשתע איכא והקי־בה זניחה
 מתניא ולא בשק״ה שנפסל לדם תנין שס פי׳ רש״י שהרי דה״פ תוס׳ לשיטת וי״ל
 הניחא־למ״ד תום׳ עליו והקשו לתחרע״כ בזריקת לאכשורי תזנח בראש הלנת ליה
 דביום לזרוק א״י בלילה קרא• ל״ל תועלת לת״ד אלא התזבח בראש מועלת לינה אין

 ת״ק דלתא דפריך הא והשתא י ע״כ כאתורין בע״ה תפסל ולתחר כתיב צוותו
 אליבא היינו אוחרא וליותא לתחר הבשר נתאכל לתחר הדס קריב ואי וכו' רחתנא

 שהלינו כגון לתחר דס דזרוק לה דתשכחת התזבח בראש תועלת לינת אין דת״ד
 פי׳התוס׳ על ק״ל ת״ת ־ התום' שיט' ליישב כנ״ל בלינה נפסל דלא התזבח בראש

 תלתא הא כי כל שקיעה מתחילת הפי׳ בשק״ה שנפסל לדם תנין דקאמר הא דאי
 בהרבה הכוכבים צאת תשתענתי כיוןדשק״ה לפרש אלא לסתום הגתרא דרך אין

 שקיעה בתחילת נפסל דדם ועודאיהאדיליף בעצתן תוס׳ שם כת״ש מקותות
 לצ״ת ענין אינו דבאם הוא יום אכתי שקיעת דבתחלת אע״ג זבחו את הקריבו מביום

 בהדיא למיתר להגתרא ה״ל ־ שקיעה לתחלת ענין תנוהו לן נפקא צוותו דתביוס
 רבנן טמא שהיה דתי דההוא זבחי׳ בתסכ׳ תוס׳ פירשו ועוד • ענין אינו אס לתאי
 דבריהם והעמידו בפסח לזחם וכדי דס הלנת לידי יבא שלא כדי הרחקה עבדי

 הוי לא ואילך דתשק״ה תקנו דלא לכאורה משמע אלו ולפ״ד י ע״כ כרת במקום
 בה״ע של תמיד וא״כ קרבנות בשאר ולא לזרזם כדי לבד בפסח אלא שחיטת זמן

 תפילת שזמן פשוט ולפי״ז ־ לילה שהוא צ״ה עד מדרבנן אפילו להקריבו מותר
 התורת דתן מ״ת כתבו דתנחות ובפ״ג י הלילה עד הוי נגדה רבנן שתקנו מנחת

 והעמידו שקיעה מתחילת ופסלוהו הרחקה עבדי דרבנן אלא עדצ״ה נפסל אינו
 ומשמע ־ ע״כ לבא למהר זריזין שיהא כדי רחוקה דרך לעמן כרת בתקום דבריהם

 ' הא והשתא שם תסיים שהרי משק״ה הדם לפסול הרחקת רבנן עבדי קדשים דבכל
 תועלץ זריקת לפני ט( )דף מעילה ובריש קב( )דף והנסכים המנחות בפ' דא׳

 דרבנן מעילה ההיא למזרקה שהות היה דלא לשק״ה סמוך דקבלינן לה ומוקי בו
 והנסכים. דתנחות וההיא דתעילת ההיא והרי לזרקו שהות יש הכוכבים צאת דעד
 כמו ־שק״ה עד זמנה אי המנחת בתפילת לספוקי איכא •ולפי״ז תיירי הזבחים בכל
 זמן כמו הלילה עד זתנת דלתא או יותר ולא תמיד לקרבן רבנן דעבדו הרחקה זמן

 כתו תמיד בקרבן הרחקה רבנן דעבדו ונהי הלילה עד שקרב התורה תן התמיד
דם. הלנת ליס יבא שלא ואילךכד תשק״ה להקריבם שלא הקדשים כל בהקרבת

ועביד



יקיזם תפלה דיני אריה שאגת
 לירושלי׳ שחיטה זמן התחלת שהוא היום בחצות להגיע ויכול הואיל רחוקה דרך הוי

 שחיטת ותן התחלת לא שאינו היום בתיך עליה דפסח חיובא חל שיהא לומר א״א
 ותן בהתחלת ולא רחוקה דדרך מילתא תליא י״ד ביום ואי ההוא היום התחלת ולא

 תתחלת דהיינו חצות עד השחר תעלות תיל עשרים תהלך בכדי לשער ה״ל שחיטה
 דתנן ולחון המודיעים דמן פסקא ותאי שחיטה ותן התחלת שהוא חצות עד היום
 טעם©׳־: בלי תיתא דברי אלא אלו אין מילין ט״ו חצות עד תתה״ח תהלך כדי שהוא
 כיון תירושליס תילין תט״ו פחות בהה״ח בעומר לחייבו ראוי טעם תאיות ק״ל ועוד

 הערבים בין עד אלא אינו הפסח שחיטת ותן שהרי עליו דפסח חיובא חל לא שעדיין
 לבא דראוי תשוס ואי עלית דפסח חיובא רתי לא שעה אותו ועד היום בחצות שהוא

 ת״ת זה לפי א״כ ־ תחייבו אתה עשה ולא בא ולא פסח עשיות זמן בהתחלת לירושלים
 מירושלים רחוק רבים ימים תהלך כדי אפי׳ או יומיס או יום תהלך כדי עתד אם

 ולא לירושלים ע״פ של היום בחצות לבוא ויכול ליום פרסאות י' תהלך חשבון לכדי
 לפניו רבים יתים לקודם שחיטתו זמן קודם שהוא ע״פ של בהה״ח לי דתה לחייבי בא

 עדיין הגיע שלא כיון עליה עדיין דפסח חיובא רמי לא אכתי נתי חצות קודם דהא
 ט״י ר״פ בזבחים והרי ־ השנת תתחלת עלית חיובא רתי שלא כתו שחיטתו שעת
 אנינות עלית חל לפסח איתחזי דלא חצות קודם תת לו תת בין אביי תחלק ק( )דף

 קודם עליה דפסח חיובא ורתי לפסח איתחוי דכבר חצות לאחר לתת י תפסח ונדחה
 טומאת לעמן התם אתרי' וה״נ ־ תפסח ליה ותדחי אנינות אתי לא ותו ־ לאנינות
 דאניטת וכיון עלית דפסח חיובא רתי לא אכתי חצות קודם בע״פ וש״ת קרובים

 פשת לחוב דחי דקדיס אנינות דפסח תיובא קודם על^ת חל לקרובים טומאת ומצות
 ומרבי' אונן שהוא בזמן ולא שלם שהוא בזמן שלמים ש״ת וכדאתרי׳ לו המאוחר

 חצות אחר בתת דאפי׳ התם דאתר לרבא ואפי׳ ־ זבח תדכתיב התם לפסח נתי ליה
 אכתי חצות דקודם דאביי עליה ל״פ בתא ת״ת ־ תפסח ליה ודחי חיילא אנינות נתי
 לירוש׳ בא ולא קרובה בדרך חצות קו־ם היה אם דפסחעליהוא״כ חיובא רתי לא

 ותן משך בתוך לבא יכיל היה שלא אונס לו אירע ואח״כ תפסח שחיטת התחלת לזמן
 כיון לירושלים שחיטה לזתן תלבא חצות קודם שנתעצל על לחייבו יכול א״א השחיטה

 לבא יכול היה אס חייב שאינו כמו עלית דפסח חיובא רמי לא אכתי חצות דקודם
 דתפרש לתאי ק״ל ועוד :ויום יום לכל פרסאות עשרת חשבון לפי השנה מתחלת

 התחלת של ברגע לבא שא״י כל ותשמע דיותא לפלגא תצפרא תילין ט״ו לתני
 ואילך היום תחצות שהוא שחיטה ותן תשך כל בתוך לבא יטל שהוא אע״פ שחיטת

 שאר כיוןשכל הא דר״ר לזה חשבת ואתאי רחוק׳ופטו' דרך זתןהשחיט׳ה״ל סוף עד
 ובדרך הפסח ולעשות תלבא וחדל לירו׳ ולבא להגיע יכול היה השחיטה ותן תשך

 לענין אלא חצות של- ברגע תילתא דתליא תצינו ולא י ולחייב בית קרינן הי׳ לא
 צו( )דף טמא שהית תי בס׳ למ״ד דאיכא תחתיו אחר והפריש באבד בלבד דיחוי

 תירו׳בצסרא רחוק היה אם שהרי שייך דיחוי תאי הב' אבל בדיחוי קבע היום דחצות
 משך בתוך ונא שחיטה התחלת של ברגע לירוש' לבא וא״י תילין מט״ו יותר די״ד
 פסק שתרתב״ס אע״ג ־ הפסח את לעשות חייב לסופו סמוך אפי' השחיטה ותן
 לא עליו וזרקו ושחטו רחוקה כדרך שהיה תי טמא שהיה תי בפ' דס״ל כר״י שם

 שחיטה התחלת של ברגע ונדחה הואיל ניתא וא״כ כטמא דחיית דרחתנא הורצה
 קינן אצל אלא גברא אצל דיחוי תורת שייך דלא ליתא הא ־ ונראה חוזר אין שוב
 הדס אצל תעליו תרובין ענביו תיו א״נ י ונתגלה וחזר הרוח כסהו כגון תצות אצל או

 אע״פ • דיחוי תורת ליכא גברא גבי אבל לב( )דף ל״ה בפ' כדאתר בי"ט ומעטו
 משמע אבילות יתי ל׳ בתוך ונתגדל קטן היה גבי תגלתין אלו נפ' הרא״ש שמד׳

 ־ גברא אצל דיחוי דאין אבילות בדיני הוכחתי כבר הא גברא אצל דיחוי תורת דיש
 שכ' תעשההק׳ תת' בפט׳יו כתש״כ נידחין אין דב״ח בכ״ת פוסק שהרמב״ס ועוד

 ה״ז והקדיש׳ אחר חצי ולקח וחזר שלו החצי את תהן א' שהקדיש השותפים בהמת
 מעיקרא הדיחוי אין חצית כשהקדיש היתה דחוי שמתחילה אע״ג וקרינה קדושת

 דחצות פוסק שהרתנ״ס ואע״ם ב״חנידחין דאין תטעתא שם ע״כ׳ומסיים דיחוי
 י״י יום ק״ח נת התיר אס פסח תתורת תהל׳תמורת נפ״ג כ׳ שהרי בדיחוי קנע

 איןנידחיף ב״ח כמ״ד פוסק ז״ל איהו ותרי ע״כ כו׳ תרעה אלא קרינת תתורתו אין
 אנלנגנרא שס וכתש״כהתוס' נידחין דב״ח אתי־ תש״ה בידים דדחי׳ דש״ת נ״ל

 וכה״ג מתיל׳ אלא בידים דיחוי כאן אין שחיטה בהתחלת לירו׳ להגיע דא״י היכא
 דדרך הרמב״ם לד' ועק״ל : הרמב״ם לד־ קרבן לגבי אפי׳ כלל דיחוי תורת אין

 עולא אתר אתאי א״כ לירו' חצות של רגע עד תתה״ח לבא שא״י כל הוי רחוק?
 הוי לא תצותצתים תילין לט״ו דאלר תטו״ק יותר הוי הא תילין בט״ו הוי דדר״ר
 שהיא מכוון היום חצות של ברגע לירו׳ חצות עד מהה״ח לבא יכול דתא דר״ר

 ״מ1נט ולא מילין מט״ו ביותר אלא דר״ר הוי לא ולפ״ז השחיטה זמן התחלת
 כדרר או טמא שהוא דתי תת׳ק״פ בפ״ת לתש״כהרתב״ם ־ואפי' תצותצתים

 אם כרת חייב הראשון את עשת ולא נאנס או שגג דאלו נאנס או תשגג טפי קיל
 הזידולא אפי׳ פטור רחוקה בדרך ותישהיה • השניוטתא את עשת ולא הזיד
 ומי טמא לפטור הוא גז״ה אלא תליא בטעתא לאו תילתא והא השני את עשת

 תליא בטעתא דלאו וכיון נאנס" או תשא״כבשגג בשני בהזיד אפי׳ בדר״ר שהיה
 התחלת של ברגע לירו' להגיע שא״י היכא כל מג״ה ליה דפטרינן י״ל תילתא
 שחיטה תחילת של ברגע לבא לו א״א דאם לתיתרא לאו אבל ־ בחצות שהוא שחיטת
 על הכרת מן פטור שיהא בסופת אפי׳ השחיטה זתן משך בתוך לבא לו ואפשר

•אלא עשת ולא בא ולא ולעשות לבא לו אפשר דתית כיון עליו חייב דודאי הראשון

נ״ח

 מ״ת • נוטה דעתי ולוה גזרו לא דרבנן כתפילה אכל דאורייתא איסורא ועביד
 בלבד בפתח אלא וו להרחקה רבנן עבדו דלא בזבחים מדבריהם דתשמע הא

 ברפי׳ד מדא׳ • זו להרחקת רבנן עבדו הקדשים דבכל במנחות מתש״כ יותר ניחא
 ולפנינו הערב עד והולך ,קרב הערבים בין של שכןתתיד הערב עד תה״מ דברנות
 ומדקאתר ממש לילה דהוי צ״ה עד היינו דקאמר הערב דעד ברורות בראיות יתברר
 ואפילו זמן אותו עד קרב דלכתחילת משמע הערב עד והולך קרב ב״ה של תמיד
 בפסח אלא ל״ג אי אבל דשמיא בסייעתא לפנינו וכמ״ש ליכא נמי דרבנן איסור

 דפסח משוס נ״ל קרבנות משאר יותר בפסח דגזרו ועעמא ; מהא לק״ת לבד
 שאר אבל פשיעת לידי יבא ושלא לזרו נופי רבנן חיישי בו חייבין והכל בהול זמנו

 ב״ה של ׳ותמיד אתרא וליומא למחר להקריב אפשר שהרי בהול ומנו אין קרבנות
 ואין לב״ד מסותם ציבור קרבנות מ״ת בהול נמי דזמנם אע״ג ציבור קרבנות ושאר
 שאין מפני ולהלן היום מחצות מותרין הרחוקים ר״י בפ׳ כדאמרי׳ בו מתעצלין ב״ד
 הרבה לתמר יש זה תירון על גם מ״מ ־ לכל דמסור פסח משא״כ מתעצלין ב״ד

 הגמרא וגם בברייתא או במתני׳ למתני תנא שום אישתמיע לא כזה חידוש דוודאי
 עולא ועוד עולא של דבריו מכלל אלא לה שמעינן ולא בהדיא לה קאמר לא

 שהתו׳ ולאבבריית׳ועוד במשנה לא דוכתא בשום גזיר׳דלארמיזא לתאי מנ״ל גופא
 ליה חשיב דלא והאי כרת במקום דבריהם העמידו בפסח לזרזם כדי שם כתבו

 )א( לתחום חוץ והבאת יבלתו חתיכת ל״ח ה״נ אינך בהדי האשת בפ׳ בפסחים
 תא הוי לא דאמאי אלו לדברים טעם ואין ־ ע״כ חידוש של דברים אלא ל״ח

 לך אין הנראה לפי כי חידוש של דבר שקיעה ,מתחילת פסח להקריב שלא שתקנו
 היינו בשק״ה שנפסל לדם מנין דהאדאתרי' לפרש ל״נ אבל :מזה גדול חידוש

 דאי זבחו ביום נמי איצטרך צוותו ביום נאמר דכבר ואע״ג דווקא צ״ה
 מתנות שאר אבל כפרה ומעכבת שמכפרת ראשונה מתנה ה״מ ה״א צוותו מיום

 במתנת שנתן החיצון המזבח על הניתנין כל דזבחיס ד' בר״פ כדתנן כפרה שא״ת
 וסדרים אברים דהקטרת דומיא דהוי ת״א כפרה דלאמעכבא וכיון כיפר אחד

 בשק״ת נפסל דדם זבחו את הקריב ביום קמ״ל הלילה כל וכשרים כפרת שא״ת
 בפ׳ד׳ דאמר בשק״היוהיינו הדם נפסל דכבר בלילה לזרוק אסור מתנות שאר ואפי'

 ג׳תתט' גופי׳שם ופי׳רש״י בלילה באות אין שבחטאת ג׳תתנות אר״י דזבחי׳)ד׳לח(
 דם ת״ת היא גמורה זריקת מעכיו׳ולאו שאין אע״פ בליל׳ באות שבחטא׳אין אחרות

 תקריב ומביוס ע״כ לכתחלת מזבח לגבי תעלין ואין כדלקמן החמה בשקיעת נפסל
 שנכנסו על ז״ל ותוס׳ רש״י רבותינו על ותמהני ־ בעיני פשוט וזה נ״ל זבחו את

 אי רחמנא ה״ק ודלמא דפריך הא ומ״ת :ולק״ת שפי׳ כמו בחר הדבר כי בדוחקיס
 של זו שיטת ולפי התום׳• לשיטת שפי' כמו זת לפי' גס ע״כצ״ל האידנא דס קריב

 כנגד שתקנו מנחה תפלת זמן אין התורה מן שקיעה בתחלת נפסל דדם כיון התום׳
 הוא יום דאכתי אע״ג ואילך שקיעה ומתחלת שעה אותו עד אלא התמיד דם זריקת

 התוס׳ כתבו עוד • ו״ל תר״י וכדברי מנחת זמן לו והלך חלף הככבים צאת עד
 שהית מי שקיע׳גבי אסור׳מתחלת דשחיטת טמא שהיה נפ׳מי שם וכ״ת במנחו׳שם

 התם ומוכח מילין המרדיעי׳לירושלי׳ט״ו דרךרחוק׳מן איזה רחוק׳דקאמ׳התס בדרך
 משקיעת מילין ד׳ חשיב ולא החמה שקיעת עד דיומא מפלגי מילין ט״ו דהיינו
 מש״כ י ע״כ שחיטת שעת א״כהוי עדצ״הכ דם מיפסל לא ואי צ״הכ עד החמת
 דהכי לה קאמר בהדיא לאו (צת״כב) עד דיומא מפלגי מילין ט״ו דהוי התם ומוכח
 ב״ח דאר״ב הא כי ס״ל תיל ט״ו לירושלים המודיעים מן עולא את' התם אתרי׳
 החמה הנן עד השחר תעלות פרסאות עשרת ביום בינוני אדם תהלך כתה אר״י

 חתיסר תלתין לתו פשו מילין ה׳ הככביס צאת עד החמה תיליןתשקיעת ה'
 עולא דאתר לטעמיה עולא ־ לאורתא דיומא מפלגא וחתיסר דיומא לפלגא תצפרא

 ט״ו לתני מפרש הרמב״ס והרי • שחיטת בשעת לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה
 ותן שאין ראיה תכאן לי אין וא״ב דיותא לפלגא תצפרא לעולא רחוקה דדרך מילין

 שהית מי ק״פ תהל׳ בפ״ה הרתב״ם שכ״כ הככביס לצאת החתת תשקיעת שחיטת
 היה ־ רחוקה דרך ה״ז יותר או תילין ט״ו השמש עליות עם י״ד ביום יחשל' ובין בינו
 חצות אחר ליחשלי׳ להגיע יכול שהוא רחוקה'תפני בדרך אינו תזה פחות ובינה בינו

 תחצות תיירי לא רחוקה דרך דקחשיב תילין ט״ו שתני הרי ־ ע״כ בנחת כשיהלך
 י״ד ביום בתה״ח שהוא כיון איירי חצות עד החמה תהנן אלא החמה שקיעת עד

 תמוהים הרתב״ם שדברי נ״ל ••אבל רחוקה דרך הוי תילין ט״ו תירושלים רחוק
 לעולא רחוקה דדרך תילין ט״ו לתני לפרש דא״א לדבר תשובות והרבה מאוד

 רחוק שהוא ולחוץ המודיעים מן התנא שיער לתה דא״כ ־ דיותא לפלגא מתנ״ה
 לו תה • דיותא לפלגא תהת״ח לירו׳ לבא שא״י ומשוס דעולא אליבא תילין ט״ו

 בספ״ג כדאתר הוא יתתא תע״הש קי״ל דהא היום תחלת שאינו תהה״ח לשער
 וכולן התם תנן ביום שתצוותן דברים וגבי תקרא התס לה ויליף כ( )דף דתגילה
 לשער לו היה ־ הוא יתתא השחר תעלות אלתא כשר השחר עתוד משעלה שעשאן
 דפסח חיובא דרתי אתרת אי ודאי דתא ע״פ של היום תחלת שהיא השחר תעלות

 דרתי או הללו זתנים תב' בא׳ אלא לותר א״א ע״כ זתןהקרבתו שהוא י״ד ביום עליה
 שהוא ההוא היום בהתחלת אם או שחיטתו זתן שתעתה היום בחצות עליה חיובא
 היה לא ואס עליה דפסח חיובא רתי ותעתה הקרבתו יום שהוא תפני השחר עלות
 חיובא רתי שיהא אבל • כרת חייב הפסח את עשת ולא שעת באותו רחוקה בדרך
 שהוא ההוא היום תהתחלת עבר וכבר הה״ח שהוא י״ד יום של עיצותו בתוך עליה

מהת״ח תילין ט״ו שבכדי ולומר דעולא אליבא מילין ת׳ מהלך כדי השחר מעלות

•־ שק״ק 7ע )״צ )נ( ;משיג דלא רל )א(



ין סימן הפלה דיני ארה שאגת
 קושיא לק״מ וא״כ • בו הזיד ואפי' רחוקה דרך משום פ״ש של מכרת לפטרו "מ נ

 זמן משך שאר בתוך לבא דיכול כיון מ״מ הא רחוקה דרך לזה חשיב דאמאי ג'
 בו שתזיד אע״ס השני על הכרת מן פוטרו שאתה למנ״ת וא״ת - כו׳ השחיטה

 תיפוק בא ולא שחיטת זמן משך בתוך לבא יכול שתי׳ כיון הא רחוקה ■-דרך מטעם
 לבא יכול היה לא אם דנ״ת וי״ל • הראשון את עשה שלא על בהכרת שחייב ליה

 שחיטת זמן משך כל נאנס או שגג וגם רחוקה דרך קרוי דזה שחיטת בהתחלת
 ולא הזיד אפי׳ השני על ופטור נאנס או שגג דהא הראשון על הכרת מן דפטור

 אאל״כ תטיב דייקת כי ת״ת אבל : בראשון רחוקה בדרך והיה הואיל עשת
 לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה דאת׳ לעולא רבת ליה פריך התם שהרי

 על וזורקין שוחטין ואמרי׳ שחיטת בשעת לכנוס שא״י שרץ טמא ותא שחיטה בשעת
 זמן משך כל היינו עולא דקא' שחיטה בשעת לכנוס יכול שאינו כל א״א והשתא מ״ש

 אבל • שחיטת זמן משך כל לכנוס א״י נמי שהוא שרץ מטמא שפיר פריך ־ שחיטה
 לפטרו ולא שחיטה תחילת היינו דקאמר שחיטה בשעת לכנוס יכול כשאין דהאי א״א

 ות״מ השני את עשה ולא הזיד אם הכרת מן לפוטרו אלא תיירי פסח מעשיית
 איירי לא הא עליו דשוחטין שרן מטמא ק״ל מאי א״כ • הפסח את לעשות חייב

 קשי׳ לא לדידי התם לרבה עולא משני תאי וגס פסח עשיית של תפטור כלל עולא
 ל״ד וטתא דטהור רחוקה דרך הא ־ לטמא רחוקה דרך ואין לטהור רחוקה דרך

 דתי ע״ב צ״ב ד׳ מסוגיא גם ־ זאת ליישב יש ובדוחק נינתו גוונא חד ולאו להדדי
 למילתי׳ סייעתא ומייתי הורצה את׳לא דר״ש עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהיה

 ועיין עליוז״ל־ להקשות יש טתאכו׳נתי תה רחוקה דרך טתאונאת׳ נאת׳ מדר״ע
 קוד׳שעת ולפנים תןהתודעיס נתון היה דקא׳ רחוקה דרך דאיזה זו תשנה על ביח׳

 ד׳הרמב״ם על שם כתב והכ״ת • כו׳ ח־יב יהא יכול לש״ש קודם לו יצא שחיטה
 מצפרא מילין ט״ו דאתר ה״ת דסוגיא דפשטא ע״ח תהה״ח רחוקה לדרך דתש׳

 מפלגא וחמיסר שם מסיים הגת׳ שהרי כ״כ בדקדוק ושלא ־ ע״כ דיומא לפלגא
 דדרך מילין ט״ו דהני התוס׳ לפי׳ אבל : התום׳ פי' לפי שייך וזה לאורתא דיומא

 דפסח חיובא כבר רמי מחצות דודאי א״ש לעולא החמת לשקיעת מחצות הוי רחוקה
 לא החמה שקיעת קודם לבא שיכול מילין מט״ו פחות בחצות רחוק היה ואם עליו
 קודם לבא שא״י כיון רחוקה דרך הוי מצומצמים מילין ובט״ו רחוקה בדרך הוי

 שתי׳ מי פ׳3 רש״י וכ״פ ־ שקיעה בתחלת הדס נפסל ואילך שמכאן האמת שקיעת
 החמה שתשקע עד ונמשך ואילך ז׳ מתחילת שחיטת זמן דעולא תילתא גבי

 הרי ע״כ־ מקומן באיזהו כדאמר החמה בשקיעת נפסל דדם לא החמה ומשתשקע
 שהוא שקיעה תחלת היינו א״ת בם׳ דאתר החמה בשקיעת נפסל דדם נתי שפיר׳
 שהרי ז״ל אדידי׳ לדידי' ק״ל ת״ת • לעולא הכוכבים צאת קודם מילין ה׳ מהלך

 הלנה לי' מתני דלא לענין החמת בשקיעת שנפסל לדם דמגין הא מם׳ א״ת נם׳
 הלנת לענין לם׳ ל״ל דאל״כ הכוכבים צאת עד נפסל דאינו ס״ל אלמא המזבח בראש

 נפסל דאינו ש״ת אלא ואילך החמת משקיעת הלילה מקודם דנפסל דקמ״ל ת״ל
 כבר •אבל התו׳ וכ״ד שקיעה בתחלת דנפסלת פי׳ ת״ש ובם׳ י הכוכבים צאת עד
 בתחילת נפסל דם דאין לך ותדע :וכתשכ״ל שקיעה בתחילת נפסל דם דאין פי׳

 נפסל דדם תתשתשוסדאס״ד לילה שהוא דווקא הכוכבים בצאת אלא שקיעת
 כנגד שהוא שקיעה בתחלת נפסל נמי בתנחת קומץ להקטרת ה״ה שקיעה בתחלת
 יג( )דף דמנחות וברפ״ב יב( )דף דזבחיס בספ״ק כדאתרי׳ בזבחים דם זריקת
 לתקותו וחוץ לזמנו חוץ פסול לענין תילי לכל דם לזריקת קומץ הקטרת הוקש והרי

 אמרת אי וא״כ שס שפירש״י כתו יב( )דף דתנחות בספ״ק כדתוכח דברים ובשאר
 הא קשת א״כ שקיעה בתחלת נפסל נתי קומץ הקטרת שקיעה בתחלת נפסל דדם
 ריב״ז התקין בה״ת דתשחרב דסוכת ובפר״יובס״פג ל( )דף דר״ה נפ״ב דתנן

 אשתקד ויאמרו ב״הת יבנה תהרה מ״ט בגת׳ ותפרש אסור כולו הנף יום שיהא
 עומר הוי לא דאשתקד ידעי ולא ניכול נתי עכשיו המזרח בהאיר אכלנו לא מי

 אליתא אימת דאיבני ופריך מתיר עומר דאיכאעותר השתא התיר הה״ח )?(
 ולהלן היום מחצות דאיבניבחמיס׳ אלא התיר המזרח תאיר בשיתסרהרי דאיבני
 שאיןב״ד שיודעין לפי 'ולהלן היום מחצות מותדין הרחוקים תכן דהא לישתרי

 דאיבני א״נ • החמה לשקיעת סמוך בחתיסר דאיבני ל״צ ותשני • בו מתעצלין
 מחצות חדש לתיכל רגילי הוי ואי חצות עד להקריבו שתות יהא ולא כלומר בלילה
 ־ שפירש״י וכמו איסורא ועבדי הכי יומא בההוא נתי למיכל אתו בז״הז היום

 עד אסור כולו הנף יום שיהא יומא ההוא משוס גזר לתה תקשה אכתי והשתא
 השתא נשתרו ולהלן שקיעה מתחלת ־ בתנחות התם כדאתרי' דשבסר אורתא
 שהרי אכלי שפירקא ואילך החמה משקיעת יומא בההוא יאכלו וא״נ חדש למיכל

 כמו קומצו את ולהקטיר העותר תנחת את להקריב א״א ואילך שקיעה מתחילת
 דתחלת שעתא ותהתיא שעתא מההיא נפסל קותץ ה״נ שקיעה תתחלת נפסל שדם

 דא״א כיון העותר נתקרב לא שעדיין אע״פ יותא בההוא חדש שרי קא שקיעה
 עד נפסלין אין קומץ והקטר׳ דם ע״כ אלא ואילך החמה משקיעת יעוד להקריבו

 משוס הנף יוס כל על גזר הילכך העותר את להקריב מותר צ״ה ועד הכוכבים צאת
 הכוכבי׳ צאת עד נפסל אינו דדס נאתניס עדים שני אעידהלי ן^וך :יומא ההוא
 לסמיכת כשר היום כל ך( )דף דמגילה בספ״ב שנינו שלימה משנה שהרי

 שהוא שקיעה בתחלת נפסל ואי ולהזיה ולקבלת לתליק׳ להקטרה לקמיצה לשחיטה
 היום כל אין טמא שהיה מי בם׳ המסקנא לפי הכוכבים צאת קודם מילין ד׳ תהלך

שאין וש״ת ולתוספין המומפין לתפי׳ כשר היום כל שם שצינו וגס אלו לדברים כשר

:הצוזוח האיר

!8 יח
 הרבה דאמרן הני בהדי תשנה באותו התם דחשיב ועוד שקיעה בתחלת נפסל דם

 היום כל זתנס ודאי והגי ולולב ושופר והלל תגילה כגון היום כל שכשריס דבריס
 צאת עד נתי זתנס בהדייהו דחשיב דקרבנות תצות הני הה״נ הכוכבים צאת עד

 ד( )דף דהוריות בפ״ק תדאתר מילתא להא גלוי׳ ראי׳ לי יש ועוד ־ הכוכבים
 ספק לו נתכפר מבע״י ספק בהש״ת כפרתו שהביא לאדם לתה״ד דסומכוס משל

 מיל חלקי שלשה אלא אינו בהש״ת •והרי תלוי אשם תביא שאינו לו נתכפר משחשיכה
 שקיעת ותתחלת לה( )דף דשבת בספ״ב כדאתרי׳ הכוכבים צאת קודם היותר לכל
 תהלך כדי שהוא שקיעת בתחילת נפסל דם ואי מילין ד׳ תהלך כדי הוי צ״ה עד
 • לו נתכפר לא בודאי דהא לכאן תלוי אשם ענין תת בהש״ת קודם ורבע מילין ג׳

 זמן כלה כבר לו קודם ורבע מילין ג׳ מהלך כדי ת״ת יתמא בתש״ת את״ל אפי׳
 לילה ספק דהוי בהש״ת הילכך לילה שהוא צ"ה עד נפסל דם אין ע"כ אלא • כפרת

 תהא התום׳ כד׳ דלא ראיה להניא נראה ועוד • לא או לו נתכפר אס ספק ה״ל
 לאחר, ובאות בלילה אינן שבחטא' מתנות שלש ע״ב ל״ח ד׳ דזבחיס בפ״ד דאר״י
 * כסופו מהן ויש כתחילתו מהן יש עלה ואר״ם חייב בחון בהן והתעלה מיתה

 כתחילתו בלילה באות אינן כסופךומדקאמר שריא לא מיתה ־ כתחילתו ולילה חון
 באות הלילה עד שקיעה תתחלת לכן קודם אבל באות דאינן הוא בלילה משמע

 השקיעה מתחילת אנל באה דלא הוא בלילה ראשונה תתנה דהיינו דתחילתן וש״ת
 כפרת תעכבין שאין שבחטאת מתנות דג' דאע״ג ל״ל דהא • בה ל״ל הלילה ועד

 חתיר כפרה ומעכבת דתכפרת ראשונה מתנה ת״ת • שקיעה תחילת לאחר באות
 ר״פ דחשיב מילי הני בכל מהן שחמורה כמו ־ שקיעת תתחלת באת ואינו מהן
 ה״ל דא״כ • ראשונה מתנת שהיא כתחילתן ולא הדם כשירי כלומר כסופן שהן

 כסופן שקיעה תחילת לאחר שבאות נמי להא דכסופן מילי הני בהדי לתחשיב לר״פ
 לאחר ובאות כתחילתן בלילה באות דא׳נן תילתאהכאוהכא הא למחשב וה״ל

 ראשונ׳כשיר׳ ואפי׳תתנת מת״ש נפסל דם אין ודאי הליל׳כסופןייאלא שקיע׳עד תחילת
 שקעו שלא תשתי׳דאילפ׳כיור דזבחי')ד׳כא(אר״י להבי׳ראי׳מפ״ב נ״ל צ״המעוד עד

 לתא לאוקתי הגת׳ ורצת תקדש אינו ולתחר לילה לעבודת תתנו תקדש תבערב
 כאברין לאברין כתתירין לתתירים נפסלין כיור תי התם דאתר ב״י כר״ח דאילפא

 וקותץתואיל דם דהיינו תתיר לעבודות לתחר דנפסל דאר״י תקדש אינו לתחר והיינו
 בתחלת נפסל דדם ואס״ר ־ בערב נפסלים גופן וקומץ שדס כתו ־ תבע״י שקעו ולא

 תחלת קודם שקעו לא ואס שקיעה בתחילת זריקה לצורך נפסלין כיור מי ה״נ שקיעה
 1דנקנ אריא מאי א״כ ־ למתירים נפסל הככביס צאת קודם ששקעו אע״פ שקיעה

 הככביס צאת קודם תבערב אפי׳שקעו הככביס צאת דהיינו תבערב שקעו שלא כיור
 גופיה דם ודאי אלא ־ תתיר לעבודת נפסל שקיעה תחלת קודם שקעו שלא כיון

 שקעו שלא כיור להאי לפרש ודוחק * צ"ה שהוא הלילה עד נפסל אינו הוא דתתיר
 ת״ת דתנן להא תר״י שתפרש כתו שקיעת תחלת היינו בערב האי דקאתר תבערב

 בכ״ת מ״מ הכי בתתני׳ לפרש תדחק אס אף דת״ת שקיעה תחלת דהיינו הערב עד
 דר״ח הא גני ק׳( )דף ע״פ בם׳ כדתוכח יותר דבריו לפרש צריך דאמורא אתרי׳

 שאין הרתב״ם תדברי ת״ל וה״נ ע״ש: במקותן לאחריהם ברכת הטעונין בדברים
 תקריבין אין הקרבנות כל הקרבנות תעשה תתל' ברפ״ד שכתב צ״הכ עד נפסל דס

 זבחים שוחטין אין לפיכך בלילה ולא ביום וגותר צוותו ביום שנאמר ביום אלא אותן
 זבחו את הקריבו ביום שנאמר השחיטה ביום אלא דתיס זורקים ואין ביום אלא
 ותדכתב ־ ע״כ הדס נפסל החמה ששקעה וכיון ההקרבה תהיה הזניחה ביום

 משתע ביום אלא דמים זורקים ואין כו' לפיכך בלילה ולא ביום צוותו ביום שנאמר
 להביא נראה ועוד :דמים זורקין צ"הכ עד אבל • לחוד לילה אלא למעוטי אתי דלא

 תפל׳ שעות ד׳ עד רי״א חצות עד השחר תפלת דתנן דברכית רפ״ד הירושל׳ מן ראיה
 שחר של תתיד שכן משוס דרבנן וטעתא • המנחת פלג עד רי״א הערב עד המנחה

 עד אלא קרב אינו שחר של תמיד ולר״י הערב עד הערבים בין ושל חצות עד קרב
 שנים דרבנן ת״ט בירושלמי עלה ואמר ־ המנחת פלג עד הערבים בין ושל שעות ד׳

 אא״ב והשתא ־ לשני שניה וחציה לאחד היום חצי תן כלומר היום את חלוק ליום
 תמיד דזמן נשוה היום את חלוק לרבנן להו דתשתע היינו צ״הכ עד נפסל דם דאין

 בין של תמיד וזמן היום של ראשונות שעות ו׳ שהן דיומא פלגא עד תצפרא שחר של
 שעות שש שהוא הלילה עד כח( דיותא)דף כדאתרי׳ברפ״ג דיומא מפלגא הערבים
 היום את חלוק התום׳ כדברי שקיעה בתחלת נפסל דדם א״א אלא היום של הנותרים

 חמש אלא אינו הערבים בין של תמיד זמן הא • לה משכחת היכי התמידיס לשני
 הלילה קודם וחומש שעה שהוא שקיעת חחלת עד מחצות היום מן חומש חסר שעות
 בם׳ הגת׳ למסקנת פרסאות עשר׳ ביוס בינוני אדם מהלך חשבון לפי בצ"הכ שהוא

 כל הוי שחר של תמיד ואלו מילין ד׳ מהלך הוא צ״הכ עד החמה דתשקיעת האשת
 לחלק ה״ל היום את חלוק דדרשי לרבנן זה ולפי חצות עד דאתרי כרבנן שעות שש
 יותר ולא ביום הקרבה זמן הוא ע״כ דהרי לשנים יום של חומש פחות שעות י״א הני
 הערבי׳ בין של לתמיד וכזה שעה חומשי וב׳ שעות ה' שהוא שחר של לתמיד חציו ותן

 לגמרי היום את דחלוק ל״ל והא ־ חצות עד הוי שחר של תמיד דזתן אמרי׳ ואתאי
 כיון דהא קאי לחוד יום של הקרבה זמן על ולא צ"הכ עד תע״ה היום כל על משמע

 זבחו את הקריבו מביום הוא התום׳ לשיטת שקיעה בתחלת נפסל דדם שנ״ל
 קדשי׳ דלענין וכמו יותר ולא שעה אותו עד אלא יום קחי אינו הזריקה דלענין הרי

 הולך היום בכ״ת משא״כ היום שלאחר הלילה זבחו יום קרוי היום אחר הולכת לילה
דגלי משוס להפך ובקדשים שלפניו הלילה עם יום מיקרי א' ויום שלפניו הלילה אחר

רחמנא



דיני אריה שאגת
 הקרבנות לעכיןזריקת קרא גלי הי׳נ בקר■ עד תמנו יניח לא יאכל זבחו ביום רחמנא

 ־ היום חת חלוק אומר אתה ואם יותר ולא שקיעה תחלת עד אלא יום קרוי דאינו
 ודאי אלא • יותר ולא קדשים לגבי יום רחמנא דקריא חימש פחות שעות י״א היינו
 מלזרוק הדם נפסל לא שעה אותו דעד צ״הכ עד יום קרוי נמי זריקה דלענין ש״ת
 השחר תפלת דפר' תהא כתתוס׳ דלא ראיה להביא לי יש ועוד :כתתוס׳ ודלא

 של תמיד שהרי הערב עד המנחה תפלת אתרו מת מפני שם דאת־ בת דעסקיק
 בין של תמיד שהרי ־ המנחת פלג עד רי״א ־ הערב עד והולך קרב הערבים בין

 דר״י המנחה פלג האי התם לן קאתבעיא והרי פת״מ עד והולך קרב הערבים
 ־ המנחת פלג עד רי׳א ת״ש ואמר בכלל עד ולא עד דלתא או בכלל ועד עד אי

 ר״י בכלל ועד עד אא״א • לרבנן ר״י דאיכאבין היינו בכלל עד ולא עד אא״ב
 והרי ־ הלילה עד שהוא קאתר אחרונה תנחת של אהרון פלג דס״דר״י רבנן היינו
 וכדברי צ״הכ עד ולא שקיעה תחלת עד היינו רבנן דאמור הערב דעד נפרש אס

 תחלת עד אלא זמנו אין דלרבנן א״ב עובא הא רבנן היינו ר״י קאתר תאי תר״י
 המנחת ופלג בכלל ועד עד אא״א דת״פ לדחות יש זה ת״ת ־ צ״תכ עד ולר״י שקיעת
 אלא בכלל המנחת פלג כל אין וע״כ ר״י דקאתר המנחה פלג עד בכלל הוי אחרונה

 ודלא האשה בם׳ הגת׳ למסקנת הלילה קודם וחומש שעה שהוא שקיעת תחלת עד
 שהוא דר״י המנחת פלג בין. הלילהואיכא קודם וחצי שעה ה״ל דלדידיה כעולא

 וחומש שעת דהוי שקיעה תחלת שהוא לרבנן הערב לעד הלילה קודם ורבע שעה
 להביא נ״ל ועוד :ת״ק היינו ר״י א״כ ־ בשעה מעשרים א' חלק הלילה קודם
 הצלי מדרב התם דאר״ח צ״הכ עד הוי תתמיד והקרבת המנחת תפלת דזתן ראית

 מצלי הוו לא ורבנן תדר״ה אדרבה ודחי כר״י דהלכה ש״ת תבע״י בע״ש שבת של
 כר״י דהלכת ש״ת כו׳ מצלי כר"יותדתוכיחתדרב הלכה אין ש״ת אורתא עד

 ערבית תפלת זמן עייל זמנו כלות ואחר מנחה זמן כלה המנחה דמפלג כלומר
 שהוא שקיעת תחלת עד אלא מנחת תפלת זמן אין דאפי׳לת״ק שפירש״י־ואס״ד וכמו
 להתחיל ראוי שעת מאותו מנחה זמן דכלה כיון א״כ הככבים צאת קודם וחומש שעה

 להתפלל לתו הוה לאורתא עד מצלי הוי לא ורבנן ר״ה קואתאי”לת ערבית זמן
 הא לת״ק אפילו מנחה זתן דכלה כיון לת״ק אפי׳ וחומש שעה הלילה קודם
 עד הוי לת״ק דתנן הערב עד תת״מ ודאי אלא ־ ערבית תפילת זמן מהשתא עייל

 תדרב תדתוכיח ועוד ־ ואילך מצ״הכ אח״כ אלא ערבית להתפלל וא״א ממש הלילה
 מבע״י למצלי אפשר נתי לרבנן הא ס״ל דכר״י דש"ת מבע״י בע״ש שבת של צלי

 מפ״הת היינו דקאמר בע״ש שבת של מצלי דרב הא ואי ואילך שקיעה תתחלת
 בע״ש שבת של מצלי דרב הכי בהדיא לפרש ה״ל ־ שקיעה תחלת וקודם ואילך

 אא״א ס״ל כר״י דרב להוכיח א״א שהרי הספר מן חסר עיקר והרי ואילך הת מפי
 בע״ש שבת של למצלי א״א לת״ק אע״כ ־ שקיעה תחלת וקודם מפת״מ צלי דהוי
 רב ותדצלי מבע״י כלל ערבית זמן עייל ולא הלילה עד צמשך מנחת ודזתן כלל

 הערב עד וש״ת "ל ס כר״י ודאי אלא ־ מבע״י לתיצלי א״א לרבנן וע״כ מבע״י
 דם אין מדרבנן דאפילו נמי מוכח ומהכא • כתר״י ודלא ממש הלילה עד דתנן
 משמע המנח׳ ע״פ והולך קרב )?(של תמיד שהרי מדנקע שקיעת מתחלת נפסל

 ־ לתעלת תזה וכ״כ ליכא נמי דרבנן איסורא ואפילו זמן אותו עד קרב דלכתחילה
 תפני תיל בט״ו רחוקה דרך ליה דחשיב דעולא טעתא דתפרשי התום׳ לדעת ועק״ל
 אתא התם אמר הא בשקה״ח נפסל שדם משום שקה״ח בתחילת לירו' להגיע שא״י

 בשעת לכנוס ,שא" כל רחוקה דרך איזה עולא דאתר לטעמי׳ עולא דעולא מילתא
 בשעת לכנוס ,שא" כל רחוקה דרך איות לתיתר ה״ל התוס׳ כדברי ואי • שחיטה
 נפסל ורם הואיל הוא זריקה משוס דעולא טעתא עיקר דהא זריקת שהוא הקרבת
 נפסל דם דאמרי' דהא לפ׳ נ״ל לכל : בשחיטה מידי ׳ תלי ולח שקיעה בתחלת
 והא לזריקה ראוי שעה אותו י ועד צ״ה שהוא שקיעת סוף היינו בשק״ה
 דתה״ט ואילך שקיעת תתחלת הפסח הקרבת זמן דאין דתשמע האשת דפ׳ דעולא

 שקיעת מתחלת לזריקה ראוי דאינו משוס לאו מילין כט״ו לדידיה רחוקה דרך הוי
 אלא • שכתבתי ראיות הני מכל וכדתוכח ליתא דהא הדס דנפסל משום ואילך
 בין שחיטתו דגבי שקיעה תתחלת הפסח שחיטת זמן שאין ס״ל7 משום ה״ט

 תו ואילך ומת״ש הערבים בין ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו כתיב הערבים
 דלאו אלתא בה״ע תיקרי לא תו ואילך דתפ״הת לר״י דס״ל כתו בה״ע תיקרי לא
 • ואילך שקיעה תתחלת בה״ע זתן דשליס לעולא וס״ל ליה קרינן בה״ע הלילה עד

 קודם ורביע שעה שהוא פת״ת עד קרב בה״ע של דתתיד דאר״י דתהא ואע״ג
 תילין ה׳ תהלך כדי הוי צ״ה עד דמשק״ה דס״ל לתאי לעולא תיובתא הוי הלילה
 בה״ע תיקרי לא תו שקיעה דמתחלת וכיון צ״ה קודם ותחצת שעת לחשבון שעולה

 שקיעה תתחלת שהוא פת״מ קודם שעה רבע הא עפ״הת ליקרב לתמיד אפשר איך
 ליתא מילין ה' הוי דמש״ה עולא דאת׳ הא בלא״ה הא י״ל ־ בה״ע זתן כלה כבר

 והה״נ לא ותו מילין ד׳ הוי צ״ה עד משק״ה ר״יא מדתניא התם ואיתותב לתסקנא
 דאתר ,לר" דאשכח כיון אלא וכדאתרן תתיד דגבי דר״י מתא לאותביה דה״מ

 דא״א תתמיד ולא מיניה לאותבי׳ לו ניחא מילין ד' אלא אינו דתש״הח בהדיא
 דס״ל דלתאי כן צ״ל התוספות לסברת אפילו ובע״כ .־ תדיוקא אלא עליז להקשות

 לדדיה קרבן שוס הקרבת זתן הוי לא משק״הח הילכך נפסלבת״ש דם לעולא
 דר״י מתא נתי תקשה א״כ מילין ה׳ תהלך הוי צ״ה עד שקיעת דתתחלת וס״ל

 .: כדאתרן ודאי אלא לכן קודם הדס נפסל כבר הא עפ״הת קרב תתיד דאתר
 שעה לחשבון שעולה מילין ד׳ מהלך כדי אלא אינו שקיעה א״שדתתחלת ולתסקגא

:צ״לנוסריו(3) : העונים )^רלנין

יז סימן תפלה
 א׳ חלק הלילה קודם ורבע שתוא׳שעה דר״י המנחת פלג וקדים צה״כ קודם וחומש

 • הערבים בין זמן כלת כבר מפ״הת ת״ש דקודם ,לר" בשעהוס״ל מעשרים
 שהוכחתי• וכמו צ״ה שהוא הערב עד קרב הערבים בין של דתתיד ךבנן דאמרו והא
 קיינן בה״ע לאו מת״ש דודאי ליתא דהא הלילה עד תיקרי דבה״ע דס״ל תשום לאו
 מילין ה׳ הוי צ״ה עד מת״ש דאתר לחוד בתא אלא עולא איתותב לא ע״כ דהא ליה

 בין קרוי לא ת״ש דאחר דבריו בעיקר ת״ת אבל ־ מילין ד׳ אלא דאינו ליתא דתא
 וטעמם הלילה עד בה״ע קרוי אינו נתי לרבנן איןד אלא • איתותי לא הערבים

 ועתחאבאר : בס״ד נכון על לפנינו יתבאר תערב עד קיב דתתיד רבנן של
גפי שהרתב״ן דע תה״ש ודפ׳ דעולא זו שתעתא הטיב באר הדבר

 דושחטו קרא אהאי הערבים בין בפירוש האריך בא בפרשת התורה
 שעה כתו שהוא בשק״ה אבל כתב דבריו ובתוך בה״ע ישראל עדת קהל כל אותו

 הכתוב אתר יתנה כו' ערבים נקרא ואינו השחיטה זתן אינו רבותינו ע״ד ורביע
 ולמעלה שעות תשש הוא מה״ת השחיטה זתן כי הערבים בתוך הפסח את שנשחיט

 ותן שהוא לה' פסח הערבים בין לחודש עשר בארבעה אתר וכן שק״ה תחילת עד
 ומבואר ־ ע״כ השחיטה שהיא תעשיה תחילת על אותו תעשו בה״ע וכן ־ שחיטת
 על לא אבל בלבד שחיטתו על אלא פסח אצל בה״ע על תורת הקפידה דלא מדבריו

 בתחילת נפסלין דאין הקדשים כל של דם זריקת וכ״ש דתו וזריקת עבודותיו כל שאר
 תחילת על אותו תעשו בה״ע וכן דתסייס והיינו צ״ה עד כשירים אלא שקיעת
 והולכה קבלת על ולא נאתר השחיטה על אותו שתעשו תדפי' שחיטת שהיא העשיה
 עבודות ד׳ יליףרבאשידכל דזבחים בפ״ק שהרי עשיותמיקרו־ שכולן וזריקת
 לשם עשיותה שיהא שלמים יעשה האיל ואת ביה דכתיב נזיר מאיל לשמה בעינן

 חטאתו את ועשת תדכתיב לשתה דבעינן עבודות ד׳ לכל יליף חטאת וגבי שלתיס
 שיהא פסח ועשת תדכתיב ז( )דף התם יליף פסח וגבי חטאת לשם עשיותו שתהא

 תשמע פסח גבי מ״ת נשתה דבעינן עבודות ד' לכל תיניה ויליף פסח לשם עשיותיו
 תחילת שהיא השחיטה על אלא קפיד לא אותו תעשו הערביים דנין דקרא להרמב״ן

 במ״א רחמנא דגלי משוס לי נראה וטעמו ־ שלו עשיות שאר על ולא בלבד עשיה
 וילמד לבד בשחיטה אלא בה״ע על קפיד שלא הרי הערביים בין כו׳ אותו ושחטו
 ולא קפיד לחוד שחיטת על אותו תעשו הערבים בין דהאי המפורש מן סתום

 .כל רחוקה דרך איזה עולא דאת' לו תשמע דגתראהכי ולישנא ־ עשיות שאר על
 או הקרבה בשעת לכנוס יכול שאין נקט ולא שחיטה בשעת לכנוס יכול שאין

 דהאי דאתר וטעתא עשיות אשאר ולא קפיד לחוד דאשחיטה ש״ת עשייה בשעת
 נהי דהוי עבודות שאר על ולא קפיד אשחיטת אותו תעשו הערביים דבין קרא

 כל דתעשו דכיון טעתא דהיינו נ״ל ־ וכת״שכ דזבחיס ההיא כדתוכח עשיות בכלל
 שהיא הוא עשיות מן אחת נתי שחיטת ותרי דזבחיס מההיא כדתוכח בכלל עשיות

 תקומות בהרבה זבחים במסכת כראיתא בהן פוסלת שהתחשבה עבודות תד׳ א׳
 הערניים בין רחתנא מדכתב ללתוד א״א א״כ דקרא תעשו בכלל היא והרי

 דתשום לתיתר איכא דהא הערביים׳ בין האי קאי עשיות דאכל סתתא אותו תעשו
 אחר בתקום לחוד בשחיטת קרא לן גלי וכבר שחיטת נתי הוי דקרא תעשו בכלל

 הערבים בין דתעשו קרא גבי רחתנא כתב לפיכך דווקא הערביים בין שזמנה
 אגל לחודה שחיטת אשכחן ואכתי דקרא תעשו בכלל שהיא לחוד שחיטת משים
 הערביים בין שזתנו עבודות דשאר תקרא הוכחת לנו דאין וכיון תנלן עבודות שאר
 א״א ודאי והא * שקיעה תחילת אחר עבודות שאר לפסול לנו אין הכי לבתר ולא

 מת לתיפרך דאיכא תשוס הערביים בין לענין משחיטת עבודות לשאר ללמוד
 כרס'ק הש״ס לה כדפי׳ )?( בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן לשחיטה
 תזביחת עבודות בשאר שפוסל לשתה שלא לתילף דבעי הא גבי ד( )דף דזבחיס

 בין לאחר בפסח שפסולה לשחיטת תת פירכא להא התם נתי פריך דלח והא
 לשחיטת דמה פירכא לאו דאי משוס י״ל ־ דלא עבודות בשאר תאתר הערביים

 נפסלין שאין להדיא קרא מיעט עבודות ובשאר בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן
 תחילת אחר נפסלין עבודת דכל ה״א התם ותוס׳ ,שפירש" כתו אוכלין לשם שלא

 הא משוס אלא ־ תשחיטה תילתא להא לתו ילפינן דהוי שחיטת כתו בפסח שקיעה
 לשאר א״א-לתילף בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן לשחיטת דתה פירכא

 בכלל ה״ל הערביים דבין פירכא הא א״כ י משחיטת הערביים בין לענין עבודות
 דנלא פירכא אידך ה״ל זו פירכא ובכלל בפסח אוכלין לשם שלא דכןנפסלת זו פירכא
 משחיטת להו ילפינן דהוי פסח גבי העבודות בכל הערביים בין פוסל היה זו פירכא

 לחוד השחיטה על תעשוסתתא לפ׳ דיש לזה סייג להביא יש ושד • וכדאתרן
 ר״י דבי תני כט( )דף רבה הקומץ בם׳ מדא׳ והוא עשייה תחילת שהיא ותפני
 מנורה הן ואלו באצבעו הקב״ה לו שהראה עד לתשת לו קשין היו דברים שלשת
 וסרש״י התזבח על תעשה אשר ווה שנא׳ שחיטת הילכות אף וי״א כו׳ ושרצים ור״ח

 המזבח על תעשה אשר וזה תוגרתת היא תתיכן תבין היה לא שחיטה הלכות
 וזה תאי של״יא הרי י ע״כ באצבע הראהו אלתא וזה וכתיב זביחת תחילת' ועשייה

 עשיות תחילת ששחיטה תפני תעשה לה וקרי איירי לחודיה תשחיטת אתעש' דקאי
 הרמב״ן דברי את אני רואת מ״ת : קרא האי כתיב תתידין דגבי היא התמיד

 זמן אינו רבותינו ע״ד ורביע שעה שהוא החמת בשקיעת אבל שת״שכ ן מעורבבי
 ערבים נקרא אינו הלילה קודם ורביע דשעה אתר אתת ערבים נקרא ואינו שחיטת

 פלג עד התנתה תפלת דקאמר השחר תפלת דפ׳ ר״י לדעת אלא אינו זה מיהו
ברור והדבר ־ המנחת פלג עד והולך קרב הערניים תתידשלבין התנחהשכן

דהיינו



דני אדה שאגת
 את וקראקאתר זמן אותו עד אלא הערביים ץ3 קרוי דאינו משום שעמא דהיינו
 ורביע שעה שהוא החמה בשקיעת תש״כ אכל ־ הערכיים כין תעשה השני הכבש
 הר צ״ה עד החמה דמשקיעת לעולא ס״ל דהוי לתאי דאי כתאן דלא דהא ליתא

 ד׳ תהלך כדי אלא דאינו דתמיק ולתאי ותחצה שעה ליה הוי מילין ה' תהלך כדי
 משקיעת ורכיע שעה שיהא אבל צ״ה עד החמה משקיעת וחומש שעה ליה הוי מילין

 שאינן דברים שני עירבב ז״ל שהרב אלא • הכי למ״ד ליכא הא צ״ה עד החמה
 כין של תמיד גבי אמרו ורביע דשעה דק ולא רהיטא לפום אותם והשוה שוים

 שחיטת זמן דאינו והא דר״י אליבית אלא נאתר לא וזה בפ׳תפה״ש הערביים
 ותחצת שעה הוא דידיה ואליבא אתרה עולא טתא שהיה תי בם׳ החתה משקיעת

 בין רחמנא דכתב דאע״ג פסח גבי כ״ז תיהו וחותשא שעה הוי התסקנא ולפי
 דלא הערביים בין אותו דושחטו במ״א קרא לן גלי הא ת״ת אותו תעשו הערביים

 • אח״כ ולא הערביים בין שקרויה בשעת שיהא לחוד דשחיטה עשית על אלא קפיד
 של תתיד גבי אבל צה״כ עד היום כל כשירים דתו זריקת ואפילו עבודותיו שאר אבל
 וכל סתתא הערביים בין תעשה השני הכבש ואת רחתנא דכתב הערביים נין

 בין על קפיד לחוד שחיטה דעל בת״א קרא לן גלי ולא תעשה בכלל העשיות
 תעשה בכלל העשיות כל לר״י ורבנן ר״י פליגי בהא • פסח גבי לן כדגלי הערביים

 התנחת פלג עד תה״מ אתר לפיכך תכולן התאוחרת זריקה ואפילו הערביים בין
 אזריקת דקאתר קרב והאי התנתה פלג עד והולך קרב הערביים בין של תתיד שכן
 הערביים בין תעשה האי דילפינן ס״ל ורבנן שתכפרת הקרבה עיקר שהיא קאי

 לחוד דשחיט׳ עשי' לאקפידקראאלאעל להלן דתה פסח מתעשהדגבי תמיד דגבי
 שאר אבל • הערביים נין שתהא דשחיטת עשי' על אלא קפיד לא תתיד גבי ה״נ

 שהוא הערב עד תה״ת רבנן דאת׳ והיינו צת״כ עד כשירים בכלל וזריקה עבודותיו
 עד הקרבן עיקר שהוא דתי׳ זריקת דהיינו קרב הערביים נין של תתיד שנן צ״הכ

 לאו שחיטה והרי התמיד הקרבת כנגד רבנן שתיקנו המנחה לתפי׳ וה״ה הערב
 ה״ה צה״כ עד כשירה דתו דזריקת וכיון דתו זריקת הוי הקרבתו ועיקר היא עבודת
 הערביים דבין דבשעורא אותר אני ולפי״ז :צה״כ שהוא הערב עד זמנה נתי תה״ת

 דאפושי המנחת פלג עד אלא והתתיד הפסח שחיטת ולכ״עיאין ורבנן ר״י ל״פ
 לחוד בהא אלא נחלקו ולא איתותב דהא לכ״ע ליתא ודעולא מפשינן לא פלוגתא

 הילכך זריקה ואפילו קאי עשיות אכולהו תמיד דגני הערבים בין תעשה דלר״י
 תעשה ולרבנן המנחה פלג עד אלא זמנם אין כנגדו שתיקנו המנחה ותפלת תתיר

 התפורש תן הסתום דילתוד לחוד אשחיטת אלא קאי לא תמיד דגבי הערבים בין
 על קרא קפיד דלא אחר בתקים קרא לן דגלי פסח דגבי הערבים בין מתעשה

 קפיד לחוד אשחיטה דתתיד הערבים בין ה״ה ־ לחוד בשחיטה אלא הערבים נין
 הקרבנות בכל כתו צה״כ עד כשרין בכלל דתו וזריקת עבודות שאר אבל קרא

 שהוא הערב עד זתנה התתיד דם זריקת כנגד רבנן שתיקנו המנחת תפלת והילכך
 של תמיד דגבי הערבים בין תעשה להאי להו משמע דלרבנן כיון וא״ת ־ צה״כ

 עד זמנם דתו וזריקת עבודות שאר אבל לחוד אשחיטה אלא קאי דלא כין,הערבים
 ואתרי שחר של תתיד דגכי בבקר תעשה האחד הכבש את דהאי ניתא ה״נ צה״כ
 בבוקר שתהא לחודיה שחיטה של עשי׳ על אלא קאי לא בוקר קרוי חצות דעד רבנן
 שתיקנו שחרית לתפילת וה״ה היום כל כשרין יהו דתו וזריקת עבודותיו שאר אבל
 תה״ש תנן אלתה היום כל זתנה תהא הקרבן עיקר שהוא דתו זריקת כנגד

 שהרי חצות עד תה״ש אתרו מפנימה בגמרא ותניא שעות ד׳ עד רי״א חצות עד
 קרב שחר של תמיד שהרי שעות ד׳ עד רי״א • ז חצות עד והולך קרב ש״ש תמיד
 שעות ד' עד אלא בקר קרוי אינו דלר״י וטעתייהותשוס * שעות ד' עד והולך

 להא תנא מאן דקאמר הא גבי להדיא שם כדתוכח חצות עד בקר נקרא ולרבנן
 הוא צפרא נתי שעות ד' עד ר״י אי מני כו׳ שעות בד' ונמס השמש וחס דתיר

 דרבנן מ״ט בירו׳ כדאת׳ טעתא דהיינו וכ״ת י הוא צפרא נתי חצות עד רבנן ואי
 ליום שנים הערב עד הערבים בין ושל חצות עד השחר תפלת דאמרי כלומר

 גבי לאו ליום שנים והאי לשני ושניה לראשון היום חצי תן כלומר היום את חלוק
 כבשים תקריבו אשר האשה זה כתיב דהכי כתיב תקריבו גבי אלא כתיב עשי׳
 הוא הקרבן עיקר ואדרבה בכלל הכל ובתקריבו ליום שנים תמימים שנה בני

 לה הקודמות עבודות וממילא בקר ובעי לכולן המאוחרת עבודה שהיא הדס זריקת
 תפילת בזמן דקי״ל קשה ודאי לדידן אבל לרבנן התינח ת״ת ־ הבקר בזמן נעשו

 שעות ד׳ אלא קרב שאינו ש״ש לתמיד וה״ה שעות ד' עד אלא דאינו כר״י השחר
 הלכתא איתמר דלא השתא הגמרא מסיק המנחה תפלת ולגבי התם כדאמר׳ לחוד

 בזמן לן א תספק אלמא עבד כתר ודעבד עבד כתר כתרדעבד ולא כתר לא
 אי בהאתליא הא דהא הערבים בין של תתיד הקרבת לזתן וה״ה המנחה תפלת
 • עבד כתר דעבד את׳ ותספיקא כרבנן הערב עד או כר״י המנחה פלג עד זמנם
 ה״נ וא״כ עשיות אכל או לחוד אשחיטה קאי תעשה אי הוא ספיקא עיקר והרי
 כל על או קאי לחוד אשחיטה אי שחר של דתתיד תעשה האי לדידן לספוקי איכא

 אחר נתי כשרים בכלל דתו וזריקת עבודות ושאר קאי את'דאשחיטה ואי עשיות׳
 כדדרשו היום את חלוק ליום תשניס לתדרש אפשר אי לדידן והא בקר שקרוי זמן

 דרשינן ליום שנים האי וע״כ חצות עד הוי שחר של ותפי׳ תתיד זמן דא״כ רבנן
 פרקלטין שני ליום שנים ליום חובה ליום שנים דר״י ג^יבא בירו׳התם לה כדדריש לה

 דהאי דא״ל תשום ע״ח הוי השחר תפילת דזמן נתי הל״ל מספיקא וא״כ כו׳ ליום
דקי״ל לדידן בקר דמי שעות ד׳ עד חתנה לחוד אשחימה אלא קאי לא תעשה

יט ה סימן תפרה
 ביןהערכים של תתיד גבי רבנן כדאת' מכאן לאחר עבודו׳כשירים שאר ומ״ת כר״י

 עשיות אשאר היום את חלוק ליום שנים לתאי לה דדרשינן נתי אתרת אי ואפילו
 דתפילת הל״ל אפ״ה שעות ד׳ עד אלא בקר תיקרי דלא וכר״י קאי אשחיטה ובקר

 גופיה סברא דתהאי תשוס שחר של תתיד דם זריקת כתו חצות עד הוי השחר
 גבי אתר־ עבודות אכל או לחודה אשחיטה אי קאי אהייא תעשה האי לן דתספקא

 של תפילה גבי נתי י״ל גופיה טעתא תהאי ה״נ • עבד כתר דעבד המנחה תפלת
 דרשי הערבים שלבין תמיד וי״לדאע״גדתעשהדגבי : עבד שחרדעבדכמר

 האי רבק דילפי משום היינו עבודת שאר על ולא לחוד שחיטה של עשיה על רבנן
 ׳תתעשת הערבים בין תעשה השני הכבש ואת שנא׳ הערבים בין גבי שנא' תעשה
 א1ן מפסח ללמוד אין שחר דתתידשל תעשה אבל הערבים בין אצל שנאמר דפסח
 שאר דאצל תעשה כמו בקר הנקרא בזמן נעשי׳ שיהו קאי עשיות אכל דידה תעשה
 ־ תמיד תקשינן דלא והא :וכתש״כל דזבחים בפ״ק כדאת׳ קאי עשיות דאכל קדשים

 כתיבוניתאתת הדדי גבי תרווייהו דהא דרבנן אליבא הערבים בין לשל שחר של
 י אלא קאי לא שחר של ה״נ לחוד אשחיטה אלא קאי לא הערבים בין דשל תעשה

 אפילו ענודות שאר אבל מכאן לאחר ולא בקר שקרוי בזמן שתעשה לחוד אשחיטה
 ג ל״ל תעשה תעשה תילתא בהא מהדדי להו ילפי דתילפי דא״כ וי״ל ־ מכאן לאחר

 ואת בבוקר תעשה האחד הכבש את לתרווייהו תעשה חד לתיכתב לקרא ה״ל
 הערבים נין גני שניה פעם לתעשה רחמנא כתג ומדהדר הערנים בין השני הכבש

 שאינןכשרי׳אלא קאי עשיות אכלהו שחר של תעש׳לחוד• והאי תעש׳לחוד דהאי ש״ת
 דגבי הערבים בין לתעשה כדאשכחן לחוד אשחיטה הערבים דבין ותעשה ־ בבוקר
 לר״י ר״ח א״ל השחר תפלת בם׳ דאת'שם הא חותר כתין לפרש נ״ל בזה1 פסח•־
 בבחירתא ותנן הואיל כר״י הלכת השחר תפלת גבי כלותר כהנא רב אתר התם

 ואיכא ־ מידי ולא א״ל ולא אישתק תנחה תפילת גבי כלותר תאי הכא כוותיה
 טלהו אטו כר״י הלכה ה״נ יהיה כר״י הלכתא התם דאיפסקא משוס לתידקאטו

 תליא בהא הא ולא נינהו תילי תרתי הא תחתינהו מחתא בחדא
 ר״ח מדאתר אלא היא דר״י רבותא משום לאו כר״י הלכת דהתס הא הא קשת ועוד

 תנן דלא המנחה בתפלת א״כ י כוותיה בבחירתא ותנן הואיל דר״כ משמיה גופיה
 אתאי ר״י וגם כרנים הלכה ורבים דיחיד דר״י לגביה כרבנן הלכה ודאי כוותי׳הא

 דהא י״ל דהא להו תספקא דתה״ט ניחא תש״כ ולפי י מידי ולא לו אתר אישתקולא
 אכל תעש׳ליום ע״כ שעות ד׳ עד א1ן דאינו השחר בתפלת כר״י תדהלכה תליא בתא

 דזריקת כיון שעות ד׳ אחר השחר תפלת ג״כ היה דאל״כ ־ קאי דתם וזריקת עשיות
 י״ל וא״כ הכי זמנה נתי כנגדו שנתקנו תפלה שעות ד׳ אחר כשר הוא התמיד דם

 נתי הערבים דבין תעשה ה״ה קאי עשיות אכל שחר של דתתיד דתעשה דכתו
 של התמיד כהקרבת המנחה פלג עד אלא המנחה תפלת זמן ואין קאי עשיות אכל
 של כנגד שהוא מנחת בשל ממילא כר״י הלכה שחרית דשל דבהא וכיון הערבים בין
 אכל שחר דשל תעשה שהאי דכתו תליא בהא דהא כר״י הלכה נתי הערבים בין

 דילמא או תרווייהו כתיבי קרא בחד דהא הערבים דבין תעשה ה״נ ־ קאי עשיות
 שעות ד׳ לאחר השחר תפלת זמן אין ומה״ט קאי עשיות אכל דשחרית דתעשה אע״ג

 זמע הערבים בין של תמיד נגד שנתקנה מנחה תפלת ת״ת י בקר קרוי אינו דתו
 בין להאי דילפינן משום קאי לחוד אשחיטה הערבים בין דשל דתעשה הלילה עד

 לא למילף שייך לא שחר של אבל פסח דגבי הערבים תבין תמיד דגבי הערבים
 והו י וכמש״כ לי למה תעשה תעשה דא״כ הערבים בין דשל מתעשה ולא מפסח
 מיניה למידק איכא השחר בתפלת כר״י תדהלכה להו דתספקא ור״י ר״ח של טעמן

 טעמי דתרי למיתר נתי ואיכא תליא בהא דהא המנחה בתפלת כר״י הלכה דתתילא
 מאי דאל״כ • דפי׳ למאי ראיה נמי מכאן והרי : בחברתה חדא תליא ולא נינתו

 השחר תפלת גבי כר״י הלכה מדאר״כ דידיה לבעיא תלת ולמה לר״ח ליה תספקא
 דפי׳ לתאי ראיה להביא נ״ל ועוד : נתי המנחה בתפלת הלכתאכוותיה דלתא

 בין תיקרי לא דתו משוס הוא שקיעה תתחלת שחיטה זתן דחשיב דלעולא דטעתא
 לסברת דק״ל תשום ־ התום' כפי׳ שקיעה בתחלת נפסל דדם תשוס ולא הערבים

 היום בחצות רחוק הוא באס רחוקה דרך דחשיב דעולא טעתא שהרי ז״ל התום׳
 עולא וכדאתר שחיטה לזתן לירושלים לבא יכול שאין תפני הוא תירושליס תילין ט״ו

 דתה״ט שחיטה־נכיון בשעת לכנוס יכול שאין כל רחוקה דרך איזהו דאתר לטעתי׳
 בכדי אלא בחצות רחוקתירושלים אינו אא״כ בא שלא על לחייבו יכול אתה אי ע״כ

 זתן שיעבור קודם פסח לעשות שהות לו נשאר ועדיין לירושלים שיבא לו שאפשר
 נשאר ועדיין זתנו בתוך לשם לבא לו שא״א כ״כ רחוק הוא דאס :הפסח עשיית

 על לחייבו יכול אתה אי עשיותו זמן בתוך לבא שבידו אע״פ פסחו לעשות שהות לוי
 א״כ פסח לעשות שהות לו אין יבא אם דאפי׳ כיון בביאתו בצע מה כי בא 'שלא

 מעט פחות הא ותשמע רחוקה דרך הוי תצוחצתים תילין דט״ו עולא אתר אתאי
 בינוני אדם תהלך חשבון דלפי כיון ואתאי וחייב רחוקה דרך הוי לא תילין תט״ו
 עבר שכבר שקיעה תחלת של ברגע כלות תצותצס תילין ט״ו ביום פרסאות עשר

 עשיות האי רחוקה דרך הוי לא פחותכ״שאתאי הוי כי תעתה הפסח עשיות זתן
 פחות ע״כ הוי ליחשלים התודיעיס תן וא״כ זתן שהות צריך עכ״פ והקרבתו הפסח
 עשיות חזתן שהות נשאר ועדיין לירושלים ולבא להגיע שיכול בכדי תילין תט״ו

 הוי לירושלים המודיעים תן עולא קאמר והאיך פסחו את לעשות זה שיכול הפסח
תט") פחות הוי ע״כ דדה לטעתא אדרבא לטעמי׳ דאזל משום מצומצם מילין ט״ו

 שפיר אתי לדידי אבל • לירושלים שיבא אחר הפסח הקרבת שהות שיעור בכדי מילין 2
יטעחא

לד



יח ה סימן תפלה דיני אריה שאגת
 מיקרי לא דתו דס״ל משום היינו פסח זמן אין שקיעה דמחחלת דעולא דסעמא

 שאר אבל בלבד שחיטתו על אלא הערבים בין של קפידא אין והרי הערבים בין
 שהות לתם יש הנכבים צאת ועד הכי לבתר להם אפשר דמו וזריקת עבודותיו
 והרי בלבד בשחיטה אלא שקיעה תחלת קודם על קפידא דאין וכיון לעשותם
 הוא אס לפיכך קטנה ברגע ולגותרה להתחילה אפשר דהא זמן שהות א״צ כחיטה

 תחלת קודם מה זמן לירושלים להגיע ויכול נחצות מירושלים מילין מט״ו מעט פחות
 וכל כ״ש זמן אותו בתוך פסחו לשחוט לו אפשר הרי שחיטה זמן שכלה שקיעה

 ראיה להביא ונ״ל :וחייב היה לא רחוקה בדרך הלכך זמן לאחר כשרים העבודות
 בשאר ולא בלבד בשחיטה אלא הערבים בין על פסח גבי קפידא דאין דפי׳ להא

 תדיר ושאינו תדיר להו אבעיא צא( התדיר)דף כל אמרי׳בפ׳ שהרי העבודות כל
 יהב א״ד • ליה מקריב דשחיט כיון אמה׳ מי תהו תדיר לשאינו ושחט וקדים
 ואתיכן • תדיר לשאיט מקייב והדר לתדיר ליה דתקריב עד בדתו דתתרם לאחר

 קודם • הערכים שנאתרבין ם תשו משול חצות קודם שחטו דתנן תהא לתפשט
 כגון עסקיק בתאי הכא ותשני דתתיד דם שיזרוק עד בדתו תתרס ויהא כשר לתתיד
 הדם שיזרוק עד דקתני דייקא נתי מתני׳ ואתרי׳ ברישא לתמיד ושחטיה דקדיס

 לבעייא נתי׳דאיפשט מהאידייקא ותשמע ־ ש״ת הדם ויזרוק שישחט עד ול״ק
 דשחטו תפסח פשט מאי למידק ואיכא ־ בס״ד ברכות בדיני וכמ״ש הרמב״ס וכ״פ

 לפסח קודם דתתיד טעמא הא תדיר לשאינו ושחט לקדים בדתו דתתרס קוד׳לתמיד
 הערבים בין א1ן בו של״נ לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר דיאוחר משוס

 שיאחר בהדיא פסח גבי רחמנא דגלי וכיון ־ בלבדוכדתניאר״פת״נ)דףנט(
 לשאיט ושחטיה קדים גבי אבל ליה מאחרינן ושחטיה קדים אפילו הלכך תמיד משל
 תפילין גבי גונא כהאי תצינו דהא ־ ליה מקריב דשחטיה כיון לומר יש אכתי תדיר

 של ויניח מטה אותה על להעביר צריך תחילה ראש של פגע דאס ראש ושל יד של
 דתלתא יטעתא ־ ׳ם ש וכ״פ כ״ה סי׳ א״ח בש״ע כתש״כ ראש של ואח״כ תחלה יד

 והיה תפילין גבי בהדיא רחמנא וכתב הואיל ת״מ המצות על מעבירין דאין דאע׳־ג
 על תשיעבור התצוה אותה על שיעבור מוטב ביןעיניך ולטטפות והדר ידך על לאות

 מאוחר דיהא להדיא קרא דכתיב פסח דגבי כה״ג למיתר איכא וה״נ בתורה׳ מש״כ
 קדים תמיד ושל פסח של תצוה אותו על יעבור שחטו אס אפי' לפיכך תמיד לשל
 יעבור ולא ליה מקריב דשחטי׳ כיון י״ל ברישא תדיר לשאינו שחטי׳ קדיס אבל

 ושחטי׳לתמיד קדים לא דאס דמשתע לתסקנא וכ״ש י תדיר תעלות תשוס עה״ת
 תתיד דתקדוס בהדיא רחמנא לתתידואתאיכיוןדכתב קודם הפסח לדם דזורק
 דהא י וש״ר תש״י גבי כדאתר תחלה לתמיד ויקדוס פסח של עה״ת יעבור לפסח

 לו תקריב דשחט כיון דדילתא ברישא תדיר לשאינו ושחטי׳ בקדים לן דתבעיא
 התצות על א״מ משוס דילתא לן דתיבעיא הוא במצותו והתחיל דקדים מטעתא

 מוסף לשל דקדמי מנחה ותתפי׳ היין מברכת לה לתפשט אתינן שהרי לתדיר קדים
 ודאי אלא י ראש ושל יד של דתפילין דהא דותיא והוי שם וכמ״שכ דתדירי משוס
 אשחיטתו אלא עבודות כל אשאר קאי לא פסח גבי רחמנא דכתב בה״ע דהאי ש״מ
 וגבי ־ לחוד בערב אלא הערבים בין נאמר לא עבודות שאר גבי וא״כ י לחוד

 המקרא מן חבירו על קדימה דין לאח׳ ואין ושקוליןהן בה״ע נתי כתיב הא תמיד
 לתמיד• מאוחרת ובה״ע בערב בה ונאמר העבודות לכל הקודמת דשחיטה כיון אלא
 אין תו ברישא לפסחו ושחט דעבר היכא מלכך י לה שמאוחדים עבודות שאר כ״ש
 עלייהו קאי דלא כיון המקרא מן פסח של עבודות שאר על לתמיד קדימה דין

 דתתיד משוס מסברא שלפסח עבודות לשאר תמיד להקדים שראוי אלא • בה״ע
 לא דאס למסקנא נתי וא״ש י תדיר לשאינו ושחטי׳ לקדים דתי הילכך הוא חדיר
 תעבירין אין דשחטי׳ דכיון ברישא לפסח תקריב הפסח אחר לחתיד ושחטי׳ קדים

 אשאר ולא לחוד אשחיטה אלא קאי לא דפסח דב״הע וכיון ליה ותקריב המצות על
 ולמעלה המנחה מפלג אפי׳ משחיט׳כשריס לבד פסח של עבודות שאר א״כ עבודות

 תתידין תה׳ בפ״א כתב והרמב״ם : וכדכתיבנא לילה שהוא הכוכבים צאת עד
 שהאריך לכל ויראה הצל משיאריך אותו שוחטין הערבים בין של תמיד ומוספין

 עד כתב למה יודע ואיני ־ ע״כ היום סוף עד ולמעלה ומחצה שעות תשש והוא
 שקיעה מתחלת שחיטת זמן דאין דתשתע דפ׳האשה דעולא מהא בשלתא היום סוף

 תפרש אינו ז״ל איהו דהא • ז״ל להרמב״ס לק״ת הוא יום דאכתי אע״ג ואילך
 לפלגא מצפרא אלא לאורתא דיותא תפלגא לעולא רחוקה דדרך תילין ט״ו להני

 מהא דעולא להא דליתא דפי׳ לתאי וכ״ש ־ זו תשוב׳ בתחל׳ בשמו וכתש״כ דיומא
 דאתרי להא תפרש ז״ל איהו וגס פה״מ עד קרב הערבים בין של דתתיד דאר״י

 שחיטת דאפי׳ וס״ל צה״כ דהייט הערב עד קרב הערבים בין של דתתיד רבנן
 הא אבל • ז״ל כהרמב״ן בה״עודלא צה״כקרוי דעד לרבנן צ״הכ עד כשר התמיד

 כיון הא צה״כ עד הוא התמיד הקרנת חתן כרבנן פסק דאמאי לי קשה ודאי
 כר״י הלכה אי לן מספקא אלתא ודעכ״ע כו׳ הלכתא איתתר דלא השתא דתסקיק

 עד חתנה כרבנן הלכה או המנחה פלג עד ותה״מאלא התמיד הקרבת זמן דאין
 הקרבת לגבי אבל ו ודעכ״ע הקילו מדרבנן אלא דאיט תה״מ לגבי הילכך צה״כ
 ספיקא ה״ל כתאן הלכתא לן דתספקא וכיון מה״ת דהוי הערבים בין של תמיד

 המנחה פלג עד אלא בה״ע קרוי דלא כר״י הלכה דילמא ולחומרא דאורייתא
 ולתטה התנתה תפלג תספק להקריבו מחוייב הילכך הקרבתו זמן עבר ואילך ותכאן

 כתב ז״ל הוא והרי ־ כר״י הלכה דילתא להקריבו אסור ולמעלה המנחת מפלג אבל
 מן שישאר עד ומחצה שעות מט׳ קטנה מנחה וזמן כו׳ למדת הא תפלת מה׳ בס״ג

 דכתג והא • ע״כ החמת שתשקע עד אותה להתפלל לו ויש ורביע שעה היום
 כרבנן הוא שתש״ה עד דתסיים והא כר״י היינו ורביע שעה היום תן שישאר עד

 של תמיד הקרבת גני וא״כ ליה תספקא אלתא בגתרא דאתר דעכ׳יע פי׳ והייט
 נפ״א הרתב״ס דכתב אהא ק״ל וה״נ י לחותרא לתיזל ה״ל תורת של הערבים בין

 דתספקא כיון והרי י ע״כ היום סוף עד כו׳ חצות אחר הפסח שחיטת ק״פ מה׳
 שחיטת להכשיר אין כר״י המנחת פלג לאחר זמנו אין דילמא דבה״ע בהא לן

 ולחותרא דאורייתא דה״לספיקא יותר ולא המנחת פלג עד אלא מספיקא פסח
 וכ״כ לכתחלת אפי׳ דתשתע היום סוף עד הוי הפסח שחיטת דזמן כתב ואתאי

 זיעתה וכמש״כ דעבדנמילא אפי׳ אלא דלא דלכתחילה ל״ת והרי י גביתתיד
 הייט עה״ע דאתרי לרבק דזמןתה״ח ברורות בראיות נתברר דכבר שלנו לנדון נבא
 מדברי מ״ל וה״נ הלילה־ 7ע תה״ח להתפלל רשאי׳ עבד כתר דעבד וכיון צת״כ עד

 ק״ן ולקרות ערבית להתפלל שנהגו שתת ר״ת בשם שכתבו ברטת בריש התוס׳
 לענין ערבי׳וה״ה לעניןתפלת ליל׳הוא דתפת״ת דר״י דסמכינןאהא מבע״יתשוס

 מפה״ת ערבית מתפללין דאנו אהדדי דסתרן קולא תרתי דה״ל ע״ז והקשו י ק״ש
 אלאכרבנן כר״י עצמהלאקי״ל תפי׳ כלהובזתן כבר מנחה חמן כר״י ולמעלה

 משעה דס״ל דגת׳ תנאי מבע״יס״לכהני ערבית שתתפללין ע״כאור״ידאט
 מבע״י היתה והיא ע״ש סעודת דהייט להסב נכנסין שב״א תשעה גס היום שקידש
 להתפלל רגילין שהיו מבואר ומדבריהם ־ ע״כ תפלה זמן הוי שעה ומאותו
 קדים ר״ילא שהזכיר הזמנים תן א׳ שוס והרי ז״ל ר״י שהזכיר זתן באותו ערבית

 וכתש״כל תיל רבע תג׳ יותר לא עכ״פ שהוא דספ״בדשבת יהודא לבהש"מדר׳
 צאת קודם תילין ד׳ תהלך שהוא שקיעה תחלת אחר רב זמן והוא ג׳ סי׳ בתשי׳

 לרבנן דאפי׳ אס״ד שקיעה תחלת אחר ערבית תנהג׳להתפלל שהיה וכיון הכוכבים
 ערבי׳אפי׳לרבנן תפלת זתןעייל מאותו וממילא שקיעת קודסתחלת תת״מ זמן כלה
 א1ן כר״י קי״ל לא עצתו תפלה ובזמן תדכחבו ■ועוד כרבנן אפי׳ ככ״ע עבדי הוי א״כ

 • שקיעה לאחרתחלת שעה באותו תנחה להתפלל ש״ד לאו כרבנן אפי' הא כרבנן
 וממילא לרבק הכוכבים צאת עד הוי המנחת תפילת דזתן להתו׳ ס״ל ודאי אלא
 העת עד תה״ת שפי׳ רש״י דעת וכ״נ ־ כתר״י ודלא שעה אותו עד ת״ע זתן עייל
 תאונן גבי כא( )דף דתגיגה ברפ״ג התום׳ חד' להדיא משתע וה״נ שחשיכת׳ עד

 עד התמיד תאחרי! שפעמים דא״ל שכתבו לקודש טבילה צריכים כיפורים ומחוסר
 אלמא ־ ע״כ הערב עד והולך שקרב השחר תפלת פ׳ בריש כדאתרי׳ ממש הערב

 • צה״כ שהוא ממש הערב עד הוי לת״ע וה״ה הערבים בין של תמיד חמן ס״ל
 זיבה או לידה עליה שיש דהאשה אהא שם שהקשו אהא כלום תי׳ לא דאל"כאכתי

 בין של תמיד דאחר לערב בקדשים ואוכלת וטובלת בשופר ונותנת מעות מביאה
:כןנ״ל הלילה עד הוי המנחה תפלת דומן מש״כ מכל וש״ח ע״ש־ תשתרי הערבים

יח סימן תפילה דיני
 אסור או תוסף תפילת שיתפלל קודם בסעודה להתחיל מותר אס י שאלה

: קודם תוסף לתפילת שיתפלל עד להתחיל

 ט( )דף התם דתניא אהא "ח ו בשם כ׳ דתענית בפ״ב הרא״ש י תשובה
 • דד״מ כפים נשיאת בהן יש כולן ונעילה תנחה ותוסף שחרית

 ואמרי׳ כפים נשיאת בהן אין ונעילה תנחת כפיס נשיאת בהן יש ותוסף שחרית רי״א
 משום בתנחתא ידייהו כתני פרשי לא תאי טעתא יותא כל סבר ר״ת קתיפלגי בתאי

 ל״ג שכרות שכיחא לא יומא ותוסףדכל שחרית סבר שכחת־ר״י ל״ש האידנא שכרות
 מוסף תפלת אחר אלא לאכול רשאי אדם דאין מדר״י ש״ת ר״ח כ׳ ־ כו' רבנן בהו

 לאכול דרשאי את״ל דאפי׳ לדחות יש זו ונ״לדראי׳ י פ״כ שכרות ביה ל״ש הילכך
 )ד׳קיז( התם דתנן אהא בירי׳פ׳ע״פ כדאתר שכרות בי׳ ל״ש ת״ת תוסף קודם

 כדי ישתה לא ולתה ישתה לא לד׳ ג׳ בין ישתה לשתות רוצה אם הללו הכוסות בין
 משכר אינו החזון שבתוך יין ותשני הוא חשוכר כבר והלא ופריך ישתכר שלא

 תשכרואם אינו החזון שלפני חין דהה״נ התם הרתב״ם ופי׳ תשכר החזון שלאחר
 • ע״כ לד׳ ג׳ בין אלא תנא מתעט לא דהא ישתה לב׳ א' בין לשתות חצה
 לנשיאת ראוי משכר אינו המזון שבתוך דיין כיון הסעודה בתוך ישתה אם אפילו א״כ

 המזון קודם שתה אם אפי׳ עבודה העובד כהן דלענין שמסתברא ואע״ם כפים
 איסורא דאיכא עבודה לענין ה״ת ־ תשת אל ושכר יין משנס חייב החזון בתוך או

 שלפני יין על מדרבנן אלא ביין אסור דאין מברך כהן גבי אבל ביין דאורייתא
 כתט וכה״ג ־ דבריהן בשל רבנן גזרו לא משכר שאינו כיון המזון ושבתוך המזון
 ט' תשתרתו שתכיר כהן כל דאתרי׳ כהנים גבי •י( )דף בספ״בדתענית התום׳
 כדא' עונד שאיט ואע״פ דאסור הוא ומדרבנן כו׳ היום אותו כל יין לשתות אסור
 שבתוך דיין חותר בסעודתו אבל לסעודתו ייןחון לשתות אסור פי׳ שם וכתבו התם

 החזון שבתוך יין על מדרננן יין שאסו׳לשתות דכל וש״ח ע״כ משכר אינו הסעודה
 אלא שכרות משום ביין אסור אין מברך דכהן כיון וה״נ י משכר ואיט הואיל ל״ג

 קודם לסעוד שתותר אע״פ הילכו ־ ל״ג החזון ושבתוך החזון שלפני יין על מדרבנן
 משכר ואינו ולפני׳הואיל הסעודה כתוך ששותה דיין שכרות שכיחא המוסףלא תפלת

 ששתת היין תפני שכרות שכיחא ודאי מנחה בתפילת אבל כפיס־ בנשיאת ומותר ל״ג
 ואע״ג • כפים בנשיאת אסור הילכך דמשכר בקר של הסעודה אחר היום כל

 דאסתכתא התם תסיק הא כפים בנשיאת אסור מברך דכהן מקרא התם דיליף
מ״י בשם שם שכתב קג״ח סי׳ בא״ח ט״ז בעל בזת טעה וכבר י ומדרבנן נינתו

דהא



יחיט סימן תפלה דיני אריה עאגת
 מאוד ותמוה עליו וכתב • היא בעלמא אסמכתא לעבודה ברכה דאיתקש דהא
 נדרשת שהתורה מדות א׳מי״ג הוא הקיש והלא אסמכתא אלא אמו זה שהקיש לומר

 בגמ׳במקומה עיין ולא • ע״כ אסמכתא זה הקיש שיהא רמז בגמרא נמצא ולא בהן

 זה דין לעיקר נבא ועתה :וכמש״כ הוא אסמכתא זה דהיקש נהדיח דאמר
 תנן ע( )דף דשבת דבפ״ק דע • לא או תוסף קודס לאכול מותר אי
 ולא למרחץ אדם יכנס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר לפני אדם שב* לא

 למנחה סמוך הי ובגמרא • תפסיקין אין התחילו ואס לדון ולא לאכול ולא לבורסקי
 למנחה סמוך אלא עובא ביום שהות איכא הא לא אתאי גדולה למנחה סמוך איליתא

 זמן שהגיע כיון דאת׳ ב״ל דר״י תיובתא תהוי ליתא תפסיקין• אין התחילו אס קטנה
 לעולם לא ותשני תנחה תפלת שיתפלל קודם כלום שיטעום לאדם אסו׳ תנחת תפלת
 כו׳ אותר יעקב בר אחא רב גדולה בסעודה לאכול ולא בו׳ גדולה למנחה סמוך

 התום׳ ופי׳ כו׳ לאיתשוכי אתי דילמא לא אתאי לכתחילה קטנה בסעודה לאכול ולא
 ואפי׳ מילה וסעודת ונשואים אירוסין סעודת אלא גדולה סעודה קרוי דאינו וש״פ

 • רל״ב סימן בא״ח הב״י כ״ז כתש״כ גדולה סעודה קרוי אינו וי״ט שבת סעודת
 וא״כ • ס״ק דה״ל תנחה תפלת קודם וי״ט שבת סעודת לאכול שרי לל״ק והשתא

 תוסף תפי׳ קודם לאכול דאסור ברייתא תהא דיוקא להאי דאיתא אס״ד לי קשה
 מתפל׳המנחה יותר טיבא ביום שהות איכא תפל׳תוסף דהא לישנא לההוא תקשה
 ורבע שעה שהוא לר״י המנחה פלג עד שעות תשש אלא שאינו גדולה למנחה סמוך
 ואלו שעות שש אלא אינו הערב עד המנחה תפל׳ דס״ל לרבנן ואפי׳ ־ הלילה קודם

 • ת״ת כדאתרי׳בר״ם בכלל ועד שעות ז׳ עד ולר״י היום כל לרבנן מוסף תפלת ותן
 תזתן אפי׳ יותר נתשך ותנה שעות ׳1 עד דאת׳ לר״י אפילו תוסף תפל' שזמן הרי
 לאכול אסור ואתאי בלבד שעות שש אלא דאינו הערב עד דאתרי לרבנן תנחה תפי׳

 דשרי לת״ג תסמוך יותר שהותביו׳טובא איכא הא תוסף תפל׳ קודם קטנת סעודה
 שהות דאיכא תה״ט לת״ג ס״קסתוך דשרי דאע״ג לותר ואין • לישנא להאי נס״ק
 שאדם דתנחה תשוס מידי שתות דאיכא הא תתני לא הוסף גבי ת״ת ־ טובא ביום

 תוסף אבל האי כולי סעודתו אחר ויתשך ישכח לדילתא חיישינן לא יום בכל מתפלל
 ישכח לדילתא יותר חיישינן ור״ח וי״ט בשבת מזותני' לעתי׳ אלא תתפלל אדם שאין

 דסוכת בפ״ג דהא ליתא דהא • תפל׳ ותן שתעבור עד בסעודתו גיתשך להתפלל
 שלחט על יטול לביתו לכשיכנוס ליטול לולב נידו היה בדרךולא שבא תי )דףלח(תנן

 איןמפסיקין־והא התחילו אם ורתינהו למימר׳דמפסיק שולחנו על אתרי׳נוטלו ובגת׳
 תפל׳מנח׳־והשת׳ גבי דתנינןלה דשבת תתני׳דפ״ק היינו תפסיקין אין התחילו דאם
 תפסיקין־אבל הלכךאין האי לשכח׳כולי ל״ח יום מנח׳חתנ׳בכל קושי׳דילת׳שאני מאי

 ומק״ו להפסיק וצריך ישכח יותרלשתא חיישינן בשנת פ״א אלא נוהג שאינו לולב

 נין לחלק הוא סברא ואי לה חיישי׳ ואפ״ה הלולב יותר שכיח דהרבה תוסף דחפי׳
 אין ודאי אלא • פריך ותאי נתי הפסקה לענין ה״ט י״ל ה״נ בלכתחילה לל״ש שכיח

 שכ׳ ואע״ם ־ הפסקה לענין בין התחלה לענין בין כלל לל״ש שכיח בין לחלק סברא
 אתי דילתא טפי חיישי׳ הוא זתני׳ יותא דכולי כיון דלולב לשנויי הוהתצי שם התום׳

 נפק אגבי׳ דחכי לולב תנטילת טפי בה ותתעצל שהות צריכה דתפי׳ וי״ל לתסשע

 שהות דצריכה תפי׳ בין לחלק דשייך הוא בה דתתעצל לחששא דוקא היינו ע״כי כיה
 תזתןלזמן דאתיא תפי׳ דגבי אס״ד אבל דעצלות טעתא ביה ול״ש שהות דא״צ ללולב

 אלא בא שאינו שכחה לאונס יותר לולב גבי לרוש דיש כ״ש א״כ שכחה חיישי׳לאונס

 חיישי׳ כדאמרןדלא ודאי אלא שכחה לאונס שתות שא״צ הה תתני ותאי לשנה משנה
 דהיינו ל״ל נתי והא ־ לזתן מזמן אלא נאה שאינו במצוה אפי׳ שכחה לאונס כלל

 תוסף דתפי׳ משוס בהנחה כן שאין הה תוסף קודם קטנה סעודה טעתאדאסור
 אסור נהי קטנה סעודה ואפי׳ לתפשע אתי לדילתא טפי וחיישי׳ היום כל ותנה

 דשרי כיון רשות ערבית תפילת למ״ד בבלאי חנרין הני אביי אתר החס וכדאמרי׳
 תנחה תפלת והא ליה הטרחינן חובה ולת״ד ופריך לי׳ תטרחינן לא המייני׳ ליה

 לש״ש התם ׳והשני חגורו ואר״חתשיתיר א״ת התחילו אס ותנן היא חובה דלכ״ע
 לתפשע אתי ולא מירתת זימנא ליה דקביע כיון במנחה א״נ שכרות שכיחא הכא

 דתפלת כיון אלתא ־ למפשע ואתי תירתת לא ערבית זתן לילה דכולה כיון ערבית
 בסעודה ואפי׳ מפסיק התחיל אס אפי׳ היא חונה למ״ד הלילה כל ומנה ערבית
 • היא קטנה דסעודה תיירי סעודה הסתם בבלאי חברין של סעודה דהא קטנה
 שהות לי׳ דאית ואע״ג לפשיעה טפי וחיישי׳ היום כל דזמנה כיון תוסף תפלת וה״נ
 קייתינן אדר״י הב׳ דהא ליתא דהא ־ היום כל זמנה דאין תנחה לתפי׳ ל״ד • טובא

 ס״ל איהו והא שכרות שכיחא דלא השוס כפיס נשיאת בהן יש והוסף שחרית דא׳
 לתפל׳ דמי א״כ • שעות ז׳ עד אלא היום כל אינו מוסף חתן השחר תפלת נר״ס

 נמשך מוסף דזתן כיון לותר מסתבר לא ודאי והא ־ ותירתת לי׳זיתנא דקניע מנחה
 נמשך זמנה אין לרבנן ואפי׳ רבע פחות שעות ה׳ אלא לר״י שאינו תנחה מזמן יותר

 שעות ז׳ עד מעה״ש נמשך זמנה לר״י אפי׳ מוסף אבל בלבד שעות ששה אלא
 אסורה קטנה סעודה אפי׳ הילכך • לפשיעה יותר וחיישי׳ תירתת לא בכלל ועד

 תליא לא מירתת ולא דתירתת דהא כן לומר סברא דאין ־ תוסף שיתפלל קודם
 נתת דא״כ בשעות תלי׳ לא אבל מקצתן או הלילה כל או היום כל שזמנו בתה אלא

 שכרות שכיחא לא תוסף אדר״י דאתר הא ע״כ וא״כ ־ פשוט וזה לשיעורין דבריך
 קודם לסעוד דאסור השוס ולאו וכתש״כ השכר איט המזון שבתוך דיין תטעם היינו

 בס״ק אסור לר״י דאפילו ר״ח לדעת ף״ל : ז״ל ר״ח וכדברי תוסף תפלת
 שעות שבע עד מוסף תפלת זמן דק״ל לדיר׳ למנחת דדמי אע״ג למוסף קודם
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 למיתר איכא גדולה למנחה סמוך ס״ק קתא לשנויא שרי טובא שתות לי׳ דאית דכיון
 קטנת ומנחה גדולה תנחה לה יש תפי׳ זתני דשני תנחה תפי׳ גבי התם דבשלתא

 להתפלל דאין דס״ל תרבוותא יש דהא בינייהו לחלק יש גופי׳ תפל׳ לענין וגם
 ? מ״ת לת״ג סתוך קטנה סעודה דשרי אע״ג ת״קיהילכך זמן עד תנחה לכתחילה

 שאין תוסף בזתן קטנה־אבל לתנחה בסמוך קטנה סעודת לאסור להתחיל הניכר זמן
 תנחה גבי כדאת׳ קטנה סעודה אפילו לחסור יש זמנו בסוף ובע״כ שתות ב׳ לו

 ניכר זמן שאין וכיון אסורה קטנה סעודה דאפילו תנחה זתן סוף שהוא קטנה
 בכל קטנה סעודה לגמרי אסרו • אסור ע״כ ובסופו לסופו זתט תחילת בין לחלק

 אסור לכ״ע קטנה למנחה סמוך קטנה סעודה שהרי לך ותדע ־ תוסף תפלת זתן
 ותזתןחנחת הואיל טעתא היינו וע״כ דשבת דפ״ק קתא לשמיא שרי לכ״ע לכן וקודם
 והרי ל להתפלל וישכח סעודתו בתר יתשוך שתא חיישינן טובא שהות ליכא קטנת
 נמצא הלילה קודם ורבע שעה שהוא המנחת פלג עד אלא אינו תנחה ותן לר״י

 התנחה זמן סוף עד ע״פ כדאתרי׳בר״פ ולמעלת שעות מט' שהוא למנחה מסמוך
 שלשה הערב-ה״ל עד המנחת תפילת דאתרי ולרבנן רבע חסר שעות ב' אלא אינו

 שעות ג׳ תשך יתפלל ולא סעודה בתר לאמשוכי חיישינן אי ממ״נ והשתא ־ שעות
 לא ואי • קטנה למנחת סמוך קודם ורבע שעה קטנה סעודה לאסור ה״ל לר״י

 אחר עד קטנת סעודה לישתרי לרבנן רבע חסר שעות ב׳ אלא לאתשוכי חיישינן
 ע״כ קטנ׳לכ״עידהא סעודה קטנת למנחה סמוך אסור ואתאי ורבע שעות עשרה

 פלג עד ומ״ס הערב עד דת״ס המנחה תפילת זמן בסוף אלא ורבנן ר״י ל״ס
 נתי דלרבנן טעתא היינו ע״כ אלא פליגי׳ לא דאתשוכי חששא בשיעור אבל ־ המנחה

 דתדר״י גב על אף שעות ג׳ שהוא קטנה למנחת סמוך קטנה סעודת אסור
 ב׳ משך דשיעור משום רבע חסר שעות תב׳ יותר לאמשוכי דל״ח לרבנן נשמע
 מסמוך לאסור למלתייהו רבנן פסקו הלכך הניכר ותן אינו לרבנן רבע חסר שעות
 הניכר ותן לו שאין תוסף תפלת לר״יגבי י״ל ה״נ א״כ • הניכר זמן שהוא לת״ק

 לענין מ״ת : נכין וזה זמנו משך כל לגמרי אסרו תוסף תפלת זמן בסוף ס״ק לאסור
 ערבית לתפלת דתי היום כל תוסף דתפלת כרבנן דקי״ל לדידן ברור הדבר הלכת
 לפשיעה חיישינן וה״נ י תירתת דלא תשוס לפשיעה חיישינן הלילה כל דזתנה דכיון
 חובה לת״ד ערבית תפלת גבי כתו והלכך היום כל וזמנו הואיל תוסף תפלת גבי

 תפלת למ״ד בבלאי חברין הני אביי אתר שהרי תפסיק• קטנה בסעודה התחיל אפי׳
 ליה מטרחינן חובה למ״ד הא ליה תטרחינן לא התייניה דשרי כיון רשות ערבית
 בבלאי דחברין והא ־ תנחה תפלת כדאר״חגבי התחיל היינו המייניה דשרי אע״ג

 תוסף תפלת גבי הה״נ י פוסק התחיל אפי׳ ות״ת היא דס״ק תיירי סעודה תסתס
 • פוסק בס״ק אפי׳ התחיל ואס לפשיעה חיישינן היום כל דזתנו כרבנן וקי״ל הואיל
 תפלת דלת״ד בבלאי חברין הני על אחר טעם עוד דשבת בפ״ק התם דאיכא ואע״ג

 שכיח לילה שהוא ובתעריב שכרות ל״ש דבתנחת תשוס ליה תטרחינן חובה ערבית
 דהני לותר דאפשר כיון מ״ת ,ביוס שהוא תוסף תפלת גבי שייך לא וה״ט שכרות

 בתפלת והלכך ־ חנם תחלוקת לעשות לנו אין איתניהו ותרווייהו ל״ם לישנא תרי
 כולי דהא למפשע דאתי טעתא דשייך כיון דשכרות טעתא שייך דלא אע״ג תוסף
 סי׳רפ״ו א״ח ובש״ע ־ פוסק קטנה בסעודה אפי׳ התחיל אס לפיכך הוא זימנא יותא

 ת״ד דאיכא דכיון כתב והת״א • תוסף תפלת קודם אסורה דסעודה פוסקנתי
 בספ״ד שהרי בזה דק ולא ־ ע״כ לאכול תותר תוסף מתפלת פטור דיחיד בנתרא
 עיר בחבר וחכ״א עיר בחבר אלא תוספים תפלת אין אותר ב״ע ר״א תנן דברכות

 הרי תוספין מתפלח פטור יחיד עיר חבר שם שיש כ״מ משתו רי״א עיר בחבר ושלא
 לא מוסף דר״י אליבא אתרי' אפ״ה תוסף להתפלל א״צ יחיד עיר חבר בתקוס לר״י
 להתעקש שיש אע״פ ־ תוסף תפלת קוד׳ לאכול שאסו׳ ר״ח למד דתיניה שכרו׳ שכיח
 שלא אפי׳ ויחיד עיר בחבר אלא תוסף תפלת דאין דס״ל ג״ע אדר״א לת״ק דדוקא בזה

 אליבא מוסף תפלת קודס לאכול דתותר הוא בגת' התם כדאתר פטור עיר בחבר
 דאסור כדאתרי׳בגמרא תוסף בתפלת חייב עיר בחבר שלא יחיד אדר״י אבל דידיה•
 וה״ל בציבור אלא אינו כפים נשיאת שהרי אאל״כ ע״כ ־ התוסף תפלת קודם לסעוד

 דאסור תשום ר״ח ופי' לר״י שכרות שכיחא דלא אדר"י אתר ואפ״ה עיר בחבר יחיד
 ראב״ע דרבי׳ תשתיה ר״י דברכות דההיא לומר לנו ואין תוסף תפלת קודם לסעוד

 דבתוסף דידיה אליבא בתענית אתר ותש״ה כרבנן אלא כוותיה ס״ל לא דיה ולדי היא
 לאקשויי להגתרא ה״ל איתא ואם תסברא• לותר לנו אין כה״ג דכל שכרות שכיחא לא

 בשם כה״ג וכ״כ בכ״מ הגתרא דרך דכן דרבי' הא דידיה הא ולשנויי אדר״י דר״י
 מתפלת פטור דיחיד ת״ד דאיכא בהא לנו תה ועוד • ז׳ בסי׳ למעלה הרמב״ן
 והתחוור כוותיה הלכתא דלית בהדיא איפסקא בברכות שם דבגת׳ כיון התוסף

 תטעמא פוסק התחיל אם ואפי׳ התוסף תפלת קודם לאכול להתחיל דאסור מש״כ
:נ״ל כן שכתבתי

י׳ט סימן תפילה דיני
 היום כל מוספים דתפלת כח( )דף ת״ה בר״פ דקי״ל לתאי לעיין לי יש הנה

 קודמת מנחה של מוסף של וא׳ תנחה של א׳ תפלות ב׳ לפניו שהיו והיכא
 ביום שהות לו שאין היכא ת״ת • התם רבנן כדאמרי דתדירא תשום מוסף לשל

 משום מוסף לשל קדים תנחת דשל נימא תי תהן אחת שתיהסאלא את להתפלל
 תתפלל מנחה של התפלל ולא טעה דקי״ל כיון דלתא או תבטיל• תוסף ושל דתדירא

שעבר לאחר תשלומין לה אין תוסף של אבל תשלומין תנחה לשל ויש ערבית.שתיס של

 ומנה



כ יט סימן תפלה דיני אריה עאגת
 ליהילקרבן תדכרינן עצמה ובתפלה קאי מוסף קרבן במקום מוסף דתפלת זמנה

 מוסף של א״כ ש״פ וכ״כ ת״ה התוס׳יר״ס וכת״ש קרבנו נטל יומו ועבר מוסףוהואיל
 תשלותין לה דיש כיון מנחה של אבל תשלותין לה דאין כיון עוברת מציה דה״ל קודם
 אפ׳יה התם כדאמר ליה יהבי לא נותנה תפלה שכר ליה יהבי חפלה דשכר אע״ג

 אימתי עכשיו לא דאס לה קדים לגמרי דנפסדת מוסף של לגמרי נפסדת כיוןדאינ׳
 מוסף של וא' מנחה של א׳ תפלות ב׳ לפניו היו ת״ר אתר כח( )דף ת״ה ובר״ם

 של תתפלל רי״א ־ א״ת וזו תדירא שזו מוסף של תתפלל ואח״כ תנחה של מתפלל
 אין ומה עוברת שאינה מצוה וזו עוברת תצוה שזו תנחה של תתפלל ואח״כ מוסף

 מנחה של ואתרי דר״י עליה רבנן ל״פ וע״כ לשי׳ע קדים עוברת דתנוה תכאן להוכיח
 וה״ל היום כל התוסף דתפלת בתתני' דס״ל לטעתייהו דאזלי תשוס אלא קודתת

 נתי רבנן עוברת בתצוה אבל קדתי דתדיר׳ מנחה של הלכך עוברת שאע׳ מצוה
 דבהא לרבק נשמע דתדר״י • עוברת שאיל לתדירא קדמי תדיר דאינו דאע״ג ס״ל
 לה אין שהרי דעוברת כיון דא״ת אע״ג תוסף של וא״כ דפליגי להו שתעינן לא

 דודאי • תשלותין לה יש דהא עוברת שאיל כיון דתדירה תנחה לשל קדתי תשלותין
 המנחה תפלת וזתן לא ותו שעות ז׳ עד תוסף תפלת דזתן דס״ל לר״י דבשלתא ל״ד

 דתדירה המנחה לתפלת קדים דעוברת תוסף לפיכןשל עברה לא עדיין זתנה עירך
 להתפלל ביום שמת לו שאין בהיכא אבל • עברה לא עיקרזתנה דעדיין כיון

 הכי אפילו תשלותין לה יש תנחה ושל תשלותין לה אין תוסף דשל גב על אף שניהם
 יהבי לא תו בזתנה תפילה ושכר תשחשיכה תעבור התנחה תפילת זתן דעירך כיון
 ועיקר ותדירי הואיל תשחשיכה לגתרי זתנה דתעבור אע״ג תוסף לשל קדתי לי'

 של מתפלל ת״ק מדקאתר למכיח אין נתי ותהא • תשחשיכה ועבר חלף זתנה
 וזו תדירה שזו מנחה של תתפלל סתתא קאתר ולא תוסף של תתפלל ואח״כ מנחה
 שחייב מוסף ותן עבר לא דאס פשיטא לי לתה תוסףדקתני של תתפלל ואח״כ א״ת

 כל קדים תנחה דשל את׳ דהיכא לה דיוקאנקט תשום אע״כ • אותה להתפלל
 • שתות נשאר שלא היכא כל אבל תוסף לשל להתפלל שהות נשאר שעדיין היכא

 די״ל ראיה זה דאין ■־ תשלותין לה יש וזו תשלותין לה אין דזו קדים תוסף של
 גופיה היא אלא לה נקט דיוקא תשום לאו תוסף של מתפלל ואח״כ ת״ק דנקט דהאי
 דאין עוברת מצוה שזו דאתר מדר״י לאפוקי היום כל מוספים דתפילת קת״ל
 : זמנה עבר לא דאכתי תוסף של מתפלל ואח״כ קת״ל שעות ז׳ עד אלא זמנה
 להביא יש תוסף של מתפלל ואח״כ מנחה של מתפלל הלכה התם דאר״י תהא מ״ת

 דתפלת דקי״ל כיון פשיטא תתפלל הלכה לתיתר לר״י ל״ל לדקדק יש דהא לוה ראיה
 מוסף של דתתפלל רי״ה ל״ק דע״כ ־ קודם תנחה של דתתפלל היום כל מוסף
 לתאי אבל שעות שבע עד זתנהאלא דאין עוברת תצוה דהוי דס״ל תשוס אלא קודם
 דתדיר בהא וכ״עתודו קודמת דתדירא תנחה דשל פשיטא היום כל דותנה דקי״ל
 דתפלת אע״ג א״נ • היום כל תוספין דתפלת קת״ל גופיה הא ות״ק ־ ת"ק ושא״ת
 קודמת תנחה של מנחה ותן שהגיע כיון מ״ת תנחת לשל וקדים תצפרא מוספין
 יותר מקודש ה״ל תוסף דשל דל״א קת״ל א״נ • יב( )דף דזבחים בפ״ק כדאת׳

 מכלל הלכה קשה לר״יודאי אבל י צ׳( )דף התדר כל בם׳ כדאת' תנחה משל
 גופיה דהא תיתא ואי ־ וכדאתרן סברא בהאי דרבנן עליה ר״י ל״פ הא דפליגי
 כרבנן הל״להלכה א״כ כר״י ולא היום כל תוספין דתפלת כרבנן דק״ל קמ״ל

 • שעות שבע עד או היום כל ותנה אי התוספים תפילת חתן פלוגתא בעיקר
 שעות ז׳ עד דאתר דר־׳י לתא תנן ולא היום כל תוספין ושל בתתני׳תנן שהרי וע״ק

 )•( תנא לן סקם וה״נ כרבנן תנא לן סתם א״כ בתשנה התום׳ כמש״כ בתתני׳
 היום כל שכשרים דברים בין התוספין ותפלת לתוספין דחשיב דתגילה בספ״ג
 הגתרא פריך וכה״ג כו׳ תתפלל הלכת למיתר ול״ל תשנה כסתם הלכה והאר״י
 כרבנן הלכה הל״ל כו׳ מתפלל הלכה ר״י קאמר לתה וע״ק י תקומות בהרבה

 דאפכי דאיכא דא״ל ואע״ג כרבים הלכה ורבים דיחיד כרבנן דתלכה פשיטא ועוד
 שתיק ואתאי בכ״ת ולשנויי להקשות הגתרא דרך כה״ג כל ת״ת י לרבנן דר״י לי׳

 בתא קמ״ל אורחיה אגב חדתא מילתא דר״י צ״ל ובע״כ : מהא הכא הגתרא
 של מתפלל ואח״כ מנחה של מתפלל דאתר ת״ק דאלו כו׳ מתפלל הלכת דקאמר

 תנחה של אחר מוסף של להתפלל שמת באין ס״ל תאי תיניה לתידק ליכא מוסף
 דדווקא לתידק ליכא תוסף של תתפלל ואח״כ דנקט דאע״ג קודמת מהן דאיוה

 לא לא ואי קודתת מנחת דשל מא דווקא תוסף של להתפלל שמת עדיין בדאיכא
 עד תוסף תפלת דאת' תדר״י לאפוקי קת״ל גופיה דהא כדדחינן לדחויי איכא דהא

 פשיטא קת״ל מאי דא״כ לה נקט הכי משום לאו ע״כ ר״י אבל י לא ותו שעות ז׳
 ואח׳־כ תנחת של תתפלל דדוקא לה נקט דיוקא תשום אע״כ ל״י לגבי כרבנן דהלכה
 תנחה של לאחר תוסף של להתפלל שמת עדיין בדאיכא דהייט תוסף של מתפלל

 ־ תשלותין לה יש מנחה ושל תשלומין לה דאין קדים תוסף של שהות בדליכא אבל
 לה נקט והילכך דר״י דרבנן תתילתא אשתעינן דלא תה קת״ל טובא *ר׳ והשתא

 • תברייתא אשתעינן דלא תאי דקת״ל תשום כרבנן הלכה נפשי׳ול״ק באפי לתילתא
 מוסף של מוסף ושל מנחה של שתיתם להתפלל ביום שתות דאין היכא דכל וש״ת
 והכי, • התפצל ולא נטעה תשלותין לה דיש מנחה לשל קודמת תשלותין לה דאין

 שכר דתו אע״ג לגמרי עובר ותנה אין דת״מ מנחה תפלת לדחות דמוטב מסתברא
 נטעה פשוט הדבר ות״מ • לגמרי תוסף תפלת מלדחות לי׳ יהבי לא בזמנה תפילה

 מנחה תפלת זמן כל תשלותין לו דיש שחרית של כגון אחרת תפילה התפלל ולא
 תפלת שהיא לה הסמוכה תפילה ותן שעבר לאחר תשלומין לה אין ותו לה הסמוכה

> '>1 רל )*(

 יתפלל דודאי לא ותו מהן אחת אלא להתפלל ביום שמת לו דאין דהיכא • מנחה
 תשלומים של יתפלל לא דאס ואע״ג * תשלותין של ולא עכשיו שזמנה תנחה של

 תשלומין לה אין לה הסמוכה תפלה זתן שתעבור לאחר דהא לגתרי בטילה שוב
 תפילת זמן שהוא הלילה כל תשלותין לה יהא מנחה של אבל פוסקים כתש״כרוב

 שזמנם תפילה להקדים דצריך תשלותין של בתפילה קי״ל הא לה הסמוכה ערבית
 תשלומין של חובת ידי יצא לא לה שלתשלותין הקדים ואס • תשלותין לשל עכשיו

 • ז״ל הפוסקים כל וכת״ש בשבת מנחת התפלל ולא טעה גבי ת״ה ר״פ כדאת'
 התפלל לא עכשיו שזמנה תפילה ואותה לחוד תשלותין של התפלל אם שנן וכל

 אתל להתפלל אלא זמן לו נשאר דלא כיון הילכו מא כלום דלאו לגמרי
 וו תפילה בלתי להתפלל לה אפשר דאי לגמרי בטילה תשלותין של מהן

 השתא זמנם ששניהם ומנחת מוסף בתפילת אבל פשוט• וזה עכשיו קבוע שזמנה
 ישלם מנחה ושל קרבט בטל יומו דעבר משוס תשלותין לה אין תוסף של אלה

 דליכא היכא מ״ת ^=־6 :דתדירא תוסף לשל קודמת מנחת דשל אע״ג תשלותין
 לה יש מנחת ושל תשלותין לה שאין לפי קודמת תוסף של שתיתם להתפלל שמת

" : נ״ל ק וכתש״כ תשלומין

כ סימן ברכות דיני
 או ר״ח בשל בבה״מ והתחיל ושכח בשבת להיות שתל י״ט או ר״ת • שאלה

 ומזליצנן רצה שהוא שבת של עדיין שאתר קודם ויבא יעלה שמא י״ט
 או ר״ת של אותר ואח״כ שבת בשל ותתחיל ויבוא יעלה באתצע להפסיק צריך אם

:שבת של אומר וי״טגותרוואח"כ ר״ח בשל שהתחיל דילתאכיון או * י״ט

 הוא וי״ט ר״ח לשל שבת של דתקדיתין דהא כיון לי תסתברא תשובה־
 בשל התחיל אפילו הילכך קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר מטעתא

 דאתרי׳ להא ול״ד ־ קודם תדיר שהוא שבת של ואותר פוסק תדיר שאינו וי״ט ר״ח
 לשאינו ושחטיה וקדים תדיר ושאינו צא(איבעיאלמתדיר )דף התדיר כל בפרק

 עד בדמו דתתרס לאחר יהב דלתא או ליה תקריב דשחטיה כיון את׳ מי תדיהתהו
 נעיין איפשטא דבתסקנא ותשמע ■ תדיר לשאינו תקריב והדר לתדיר ליה דתקריב

 משוס פסול חצות קודם שחטו ת״ש אשי לרב דרבא ברי׳ אחא רב א״ל דאת׳התם
 הב״ע ־ הדם שיזרק עד בדמו תתרם ויהא כשר לתמיד קודם • הערבים בין שנא׳
 דיקא נמי מתני׳ אשי לרב סבא אחא רב א״ל ־ ברישא לתמיד שחטיה דקדים כגון

 התסקנא לפי הרי ש״ת הדם ויזרוק שישחט עד קתני ולא הדס שיזרוק עד דקתני
 תיירי ע״כ הדם ויורק שישחט עד ולאקתני שיזרוק עד תדקתני גיסא לאידך מוכח

 לתמיד שחטיה דקדים טעתא מיניה דוק והשתא ־ ברישא לתמיד שחטיה דקדים
 שישחט קודם ברישא תדיר שאינו לפסח זורק לתמיד ושחטיה קדים לא הא ברישא
 שכח או עבר ותוספין תתידין מה' וכ״פהרתב״סבפ״ט התדיר• לתמיד ויזרק
 • ע״כ התקנדש את שוחט ואח״כ תקריבו בקדושה הפחות או תדיר שאינו את ושחט
 יקריב שירצה תהן שאיזה לתפסק ה״ל בעיין איפשט דלא להרמב״ס ס״ל ואלו

 נעיין איפשט דלא קודם תהן איזה ותקודש דתדיר שם כדפסקהתסגביבעיין
 כבר בתצותו והתחיל תדיר לשאינו דשחט כיון אלתא יקדים שירצה דאיזהתהן

 שאינו וי״ט ר״ח בשל התחיל שכבר כיון ה״נ ■ התדיר את תקריב ואח״כ גותרו
 היינו לאו דהתם דליתא : תדיר שמא אע״פ שבת של אותר ואח"כ גותרו חדיר

 התם אתינן דהא מא בו דהתח־ל תשום ברישא תדיר לשאינו ותקריב דקדים טעתא
 היום וברכת תדירא היין ברכת אחר דבר דתניא תהא בעיא לההיא לתפשוט

 מתפלל הלכה דאר״י ת״ש התם אתר׳ ועוד • קודם תדיר תדיר ושאיט ותדיר א״ת
 תשום לו מקריב דשחטיה כיון לן דתספקא טעתא ואי מוסף של ואח״כ תנחה של

 היין תדברכת זו היא ראיה מאי א״כ ־ ושחטיה וקדים מאיל בו התחיל שכבר
 עדיין ותפילה ברכה גבי התם הא • ושחטיה דקדיס להא קודם מנחה ושל קודם

 בקדים אבל קודם תדיר לפיכך תדיר שאינו תוסף ושל היום בברכת התחיל לא
 הא התם דחי הגתרא גס * גותרו בו התחיל דכבר כיון תדיר לשאיט ושחטיה
 ומן ה״נכיוןדתטי דחי ודתפי׳ דתי לתרווייהו כתאןדשחט כיוןדאתיין ה״נ דברכה

 דלא ותפי׳ ברכת שאני איפכא ול״ק ־ דתי לתרוייהו דשחטיה כתאן מנחה תפלת
 התחיל כבר בבעיין אבל עדיין שחט ללא ודתי ברישא תדיר כשאינו עדיין התחיל
 דכבר טעתא תשוס לאו בעיין אע״כ :ושחטיה דקדים כיון ברישא תדיר כשאינו
 הנשחט תדיר משוסדשאינו אתינןעלהיאלא וקדיסושחטיה הואיל תדיר כשאינו התחיל

 הגיע לא אכתי נשחט שעדייןלא והתדיר והקרכה זריקה לתצות זתןשראוי הגיע כבר
 לזריקה נתי ראוי יהא שכשישחטנו לכך שעותד אלא ולהקריבו לזרקו ראוי שיהא זתן

 .שעדיין יהתדיר לתצותו כבר ראוי תדיר ושאינו מאיל לן מכעיא וקא והקרבה•
 מקריל • בתדיר משא״כ לתצותו וראוי תדיר לשאיע כבר דשחטיה כיון ראוי אינו
 ע״ג אף ותפי׳ תברכה לה לתפשט ואתיק • קודם תדיר אפ"ה דלתא או • ליה

 תוספין לתפלת כשר היום דכל עתודהשחר משעלה למצותו כבר ראוי דתפי׳תוסף
 וכן ולמעלה שעות משש אלא זמנה אין ומנחה כ( )דף דתגילה כספ״ב כדתנן
 כדאמר׳נרפ״ה לאבא יין ועדיין היום קדש שכבר היין לברכת קדים היום ברכת

 כפר שהגיע בשעה תצותו זמן הגיע לא שעדיין תדיר אפ״ה י וכדפירש״י דברכות
 לשאינו ושחטיה דקדים אע״ג וה״נ • תדיר לשאינו קודם תדיר אינו של מצות זמן

 תשני והשתא קודם תדיר אפ״ה והקיבתו זריקתו של תצותו זתן בר5 והגיע תדיר
דשחטלשאינותדיר ואע״ג דתי: לכתאןדשחשי'לתרווייהו ותפי׳ שפירדברכה

,קודם



דני אריה #אגת
 הואיל להדיר שחענתי אח״כ אש אפ״ה לזריקה כבר ונראה להדיר קודם

 ע״פ אף תדיר לשאינו קודש תאוחר שנראה תדיר י לזרוק ראויס שניהם ועכשיו
 לשאינו תאוחר תצותו זמן שהגיע אע״פ ההדיר נתי והפי' ברכה • תוקדם שנראה

 שתינן לקדים דתדתילתו והיינו ־ למצותן ראויס שניהם ועכשיו הואיל קודם תדיר
 תייחל דשחיעת משוס מתן א׳ שום שתש ללא איפכא לתו תדמי ולא לתחוייהו

 :מצוותן זמן הנעת ע״י למצוות! ותפי׳דנראין ברכה גבי כתו להקרבת לראוי קדשים

דקדיש דתא כדאתרן שלנו לנדון ראיה מכאן דאין תבעיא לא והשתא
 טעתא היינו לאו להדיר קודם ליה דתקריב תדיר לשאינו שחעיה

 של מצרתו זתן ובא קדים השחיטה דע״י משום אלא הוא כבר בית דאתחיל משום
 הוכרה זמן אבל בא לא מצותו זמן אכתי מחש לא שעדיין וההדיר תדיר שאינו

 מצותן זמן הגיע כבר ושניהן וי״ש ר״א הזכרת עם ביחד בבה״תכברבא שבת
 ־ תדיר לשל קודם ובא קדים דא״ת זמנו דהתם ותפי׳ היין מברכת אפילו ועדיף

 התחיל דכבר ואע״ג ־ קודם דהדיר למיתר איכא וא״כ בא זתןשניה׳ביחד הכא אבל
 להיפך ראיה תכאן יש אדרבה אלא היא תילתא דאהחלתאלאו פוסק תדיר כשאינו
 דקדים דכיון דמשוס שעתא לאו אי הנא דהא ■ פוסק תדיר כשאינו התחיל דאפילו

 כ־ון תגיע לא תדר של תצותו ועדיין תצותו הגיע דככר תדיר לשאינו ושחשיה
 כשאינו התחיל דככר אע״ג קודם תדיר לזריקה נראה לא ואכהי נשחש לא דעדיין
 קידם ותדיר תש״ה שלו קדימת דין ההדיר אבד לא ת״ת ושחעו כשקדים תדיר
 • לו קודם ההדיר לי־צת ותקדים פיסק תדיר שאינו ויכא כיעלה דהתחיל אע״ג ה״נ
 כל פש( )דף התדיר כל ר״פ דתנן התום׳ תדברי לזה ראית להביא נ״ל עוד

 קידתין שבה תוספי • למוספים קודתין התתידין תכירו אה קודם תחבירו התדיר
 את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולה תלכד שנאמר כו׳ ר״ח לתוספי

 לתמיד קודש דכר יהא שלא את׳תנין נשחש תמיד דבפ׳ תימה התום' וכתכו • אלה
 שוכא התום׳ ושרי ושקלי • ע״כ תתכא לו תיפוק ל״ל ראשונה עולת העולה שנאמר
 קודם גומרו תדיר כשאינו והתחיל עבר או שכח דאס ואס״ד ־ ובכ״ת שם זו בקושיא
 התחיל דאפילו דהעולה קרא איצשרך להכי דילתא ז׳ל ק״ל מאי א״כ לתדיר

 קרא תשים דאי תהילת לתמיד ותקדים פוסק לתתיד קודם אחר בקרבן להתעסק
 התדיר לכל ילפינן ותימה הוא דתדיר דתשום דשעתא הבקר עולת דתלבד
 קמ״ל גותרו׳ תדיר כשאינו כבר התחיל לשאימתדירכדאתר׳התסבגת׳-אם דקודס

 אע״כ • קודם לתמיד ומקריב פוסק לתמיד קודם התחיל דאם דהעולה קרא
 פוסק תדיר בשאינו תחילת דהתחיל אע״ג תדיר ושאינו דתדיר לההוס׳ לתו פשישא

 קודם דתדיר הבקר עולת דתלכד תקרא לה דיליף תתיד של תדיר תשעס וא״כ
 ביעלת אפי׳התחיל בנ״ד ל״ל־וא״כ דהעולה א״כקרא פוסק אפי׳התחיל תדי' לשאינו

 כןנ״ל: ויבא יעלת אותר ואח״כ התדיר דשבת לרצה ומקדים פוסק תדיר שאינו ויבא

כאבא כ סימן ברכות

בא סימן ברכות דיני
 בזמנה ערביה של ש ק" קרא לא ועדיין בלילה ואוכל יושב שהיה מי י שאלה

 העותר ספירת סיפר לא ועדיין הספירה ביתי א״נ • ואילך מצ״ה
 : לבה״מ קודמים הן או להן קודם בה״ת אי תקדום מהן איזה

 בה״ת לכאורה לחבירו קודם מהן איזה וק״ש בה״מ דבר על • תיווכה
 בערב ופ״א בבקר פ״א אלא נוהג אינו ק״ש דאלו לק״ש קודם

 לגבי בה״ת וה״ל לברך תחויב ביום פעמים כתה אוכל אם בה״ת אכל כלכד
 חוכה דעכ״ם ה״לתדיר דק״ש להיפך י״ל השיב כת תעיינת כי ת״ת י תדיר ק״ש

 פה אכל לא כעי אי כת״ת אכל כלל תתנו לפעור וא״א יום ככל פעתים לקרותה
 דאיבעיא )שם( כ״ה דפי תהא זו לסכרא וראיה • לעולם ככה״ת יתחייב ולא כלל

 דלתא או דתדיר תשוס קדים תדיר קודם תהן איזה ותקודש תדיר התם לן
 של שלתים שליום ואשם וחשאת אמש של שלתים ת״ש ואת׳ י דקדיש קדים תקודש

 ודחי ־ תדירי דשלתים ואע״ג קדמי ואשם חטאת דיוס ואידי אידי הא קודתין אמש
 תדיר לאו שלתיס כלומר לן קתכעיא לא מצוי לן קקיבעיא תדיר קאתרת מצוי א״ר

 הן מצויין ונדבת בנדר שבאים מתוך מיקרי מצוי אלא חובה תדירתן שאין תיקרו
 ואין הואיל תיקרי תדיר לאו מה״ט ות״נ י תדיר קרוי זה ואין ואשם מחשאת הרבה

 תחוייב בע״כ שאכל שלאחר דאע״ג כלל פת אכל לא בעי אי דהא חובה חדירתו
 בתר ת״ת ולתקריבן להביאן תחוייב בע״כ ונדב שנדר שלתיסנתילאחר הרי לברך
 הואיל ה״נ מיקרו תדיר לאו ולנדב לנדר עליו חוב ואין והואיל אזלינן חיובן עיקר

 לברך בע״כחייב פת דכשאוכל אע״ג בה״ת לברך שיתחייב פת לאכול עליו חוב ואין
 חובה של דעיקרו בה״ת דאיכא ואע״ג • תיקרי תדיר ולא אזלינן חיובן עיקר כהר
 כפ' אתר דתה״ט כה״ת לכרך עליו שחייב פת אכל דלא סגי דלא וי״ש שבת של כגון
 אותו תחזירין בבה״ת וי״ש שבה של הזכיר ולא שעה תה(דאם כ״ת)דף (**)

 עליו שחייב יותר תדירי ק״ש הללו בת״מ לגכי הרי פה אכל סג/דלא דלא משוס
 דווקא הן תדיר ולא מצוי דשלתיס דקאמר דהא לומר תשעה ואל :יום בכל פעמים

 עדיף דתקודש לן פשישא מצוי של תדיר דלגבי הכי דאמר הוא ותקודש תדיר לענין
 ת״ת אכל • ליה דתכעיא הוא חובה של כתדיר ומקודש כתדיר לן תבעחא וכי

 ליתא דהא • כלל ר הדי לשאינו ליקדס מיקרי תדיר דנפשיה לנכי ,מצוי של תדיר
 אה אוציא וההניא מצוי לאו תדיר אטו לרכא ב״י הונא רב א״ל התם את׳ שהרי

 שהיא התילה את אוציא ולא תדיר שאינו שגגתו על קרבן חייבין דאין כלותי הפסח
ק״ל תאי א״כ ־ תדיר תיקרי שפיר דנסשית לגבי מצוי תכח הבא תדיר ואי תדירה

: מלו דף שאנצל שלשה לל )א(
ועדיי!

 והשתא ־ תדיר תיקרי שפיר דנפשיה לגבי תא תדיר מצוי שהיא למילת ,דק" מחא
 היינר תדיר למילה דקרי הא כלומר במצות תדירי תדירי ינאי התם דתשני לתאי ל״ת

 תצוי גבי שייך לא דה״ש כדפירש״י בריתות י״ג עליה שנכרתו בתצותו שתדירא
 דתיא תדיר כי פסח לגבי תילה התם דתשני בתרא לשנוייא אפילו אלא ־ דבת״ת
 לאו דחשאת תצוי לגבי דשלת־ס תצוי אבל תפשה הרבה היא שתצויה תפני ופירש״י

 פסח לגבי יום בכל פעתיס תרבה שנוהגת תילה דווקא היינו ־ כתדיראדתיע״כ
 תצוי אין יום בכל פעתיש שנוהג ק״ש אבל • תדיר כי חשיבא כשנת פ״א אלא ׳נ שא
 שלת תצוי דאין חעאת לגבי תשלתיס יותר וגרע לגביה כתדיר חשיבא בה״ת של

 של תצוי דאין כ״ש יום בכל חובת קבוע חעאת דאין גב על אף כתדיר חשיבי
 התם דאמר הא וא״ת י יום בכל פעמים חובת שקבוע ק״ש לגבי תדיר קרוי בת״ת
 ואש״ד קודם תדיר תדיר ושאינו ותדיר תדיר אינו היום וברכת תדירא היין ברכת

 של תדיר אינו היין ברכת הרי תיקרי תדיר לאו נפשית לגבי אפי' תצוי של דתדיר
 ־ תדיר ליה וקרי הוא לחוד מצוי של תדיר אלא כלל יין שתי לא בעי דאי חובה

 קודס איזהתהן ותקודש דתדיר לבעיין התם לתפשוע הש״ס דרצת הא דבשלתא
 חשיב תקודש לגבי חפי' אלתא קדישח היום דברכת אע״ג תדירא היין דברכת תהא

אתני היום לברכת שכת אעו התש דדחי לתאי ואפי׳ ■ תדירי המצוי היין לברכת
 היום ברכה לגבי אפי׳ תדיר קרוי התצוי היין ברכה לא״ה הא אהני לא היין לבו־כה

 ־ הכי רבא קי אס הכי דלכתי־ הוא תדיר לאו דתציי רכא דאשיק מקמי היינו המקודש•
 היין לברכת קרא אמאי תיקרי תדיר לאו תצוי לגבינפשיה דאפי' דפי׳ לתאי אבל

 וכן היין על אלא ותבדילין תקדשין אין שהרי תדיר ה״ל היין דברכת וי״ל :תדיר
 בלא להם ׳א וא הן שבחובת דבר הני וכל היין על אלא אינן ונשואין אירוסין ברכה
 דתדיר בעיי! דהא ותדע י בלבד קידוש של אלא אינו היום ברכה אבל היין ברכת
 תדירי היין דברכה תהא לתפשש רצה תדיר לשאינו ושחשיה וקדים תדיר ושאינו
 פסח גבי דתנן תהא לתפשש בא ועוד ־ בא לא יין ועדיין היום קדש דכבר אע״ג
 היין דברכת ואס״ד הדס שיזרוק עד בדתו תתרס ויהא כשר לתתיד קודס שחשו

 דנפשיה לגבי תדיר חשוב ואפ״ה בלבד מצוי של תדיר אלא הוא חיבה של תדיר לאו
 חוב של ולא דתצוי תדיר שהוא תיירי כה״ג בתדיר נתי דבעיין בתדיר ע״כ וא״כ

 קודם תשחשו לכעיין פשיש תאי א״כ ־ לבעיין היין דברכת תתדיר לתפשש תדבעי
 תדיר דה״ל חשיב שהוא דתתיד תדיר שאני דלתא • בדתו תתרס אחר דיהא לתתיד

 מצוי■ של גרוע בתדיר אבל קודם תדיר תדיר לשאינו ושחש קדים אפי' הלכך חובה של
 כתתיד חשוב בתדיר תדיר לשאינו ושחטו דקדיס בעיין ודאי אלא • הכי אתרינן לא

 אלא * הוי חובה של חשוב תדיר נמי דהוא ש״ת היין תברכת לתפשש ותדרצה מ״ל
 חובה של בתדיר בין תדיר וקדי׳ושחשיהלשאינו תדיר ושאינו דבעייןדתדיר י״ל שבזה

 של לתדיר לתפשוש רצת היין ותברכה ליה קתבעיא בתרוייהו תצוי של בתדיר בין
 דרצה והא קתיבעי׳ליה לחוד חובה של בתדיר נתי חובהיאי של לתדיר ותפסת מצוי
 השתא ליה פשיש ק״ו תכח שלתצוילחוד שהוא היין ברכת של תתדיר שוש לתפ

 כבר מ״ת י כ״ש לא מיניה דחמיר חובה של בתדיר הכי אתיר תקל מצוי של בתדיר
 שהרי תסתבר והכי י תיקי־י תדיר לאו דנפשיה לגבי אפי׳ מצוי של דתדיר הוכחתי

 לעולת אש־ הבקר דעילת תקרא תדיר לשאינו תדיר של קדימה דין עיקר כל
 התתיד עולת כתו החשוב בתדיר דוקא זו שלפני בתשוב' וכמש״כ לה ילפינן התמיד

 דאתר כיון בלבד המצוי תדיר אבל תדיר• לשאינו דקדיס הוא חובת של שהוא דקרא
 תדיר לשאינו שיקדוס תתמיד לתילף לך א״א חובת של כתדיר כ״כ חשיב שאינו רבא
 ק״ש על לבה״ת קדיתה שום אין הלכך עליו תדיר דין אין נפשיה לגבי ואפי' כלל
 וכדאתרן עליו תדיר דין אין נפשית לגבי דאפי' התצוי תדיר אלא שאינו כיון כלל
̂ 7 סגי דלא שוב ויום שבתות של כגון חובה של בה״ת נתי דאיכא גב על ותף

 תחזירי! בבת״ת בהן דבטעת )דף( (בכ״תכאתר) ותה״ש בה״ת השעון פת אכיל
 של בה״ת הרי ור״פ התו׳ שס שפי' כתו פח בהן אכיל דלא סגי דלא תשוס אותו
 עליו חובת שק״ש תהן תדירא ק״ש אדרבה ק״ש לגבי תדיר אינן הללו יתים של חוב

 לעיין יש ואכתי י לבד וי״ש בשבח אלא א״נ חיבת של בת״ת אבל יום בכל פעתים
 תדיר אלא שאינן בה״ת לגבי חיבה של תדיר שהוא זה תשעס לבה״ת קודם ק״ש אי
 מהני דלא נהי ק״ש לגבי תצוי של תדיר הוי עכ״פ דבה״ת כיון דלתא או מצוי של

 שלא התצוי תדירתו תעלת ליה דאתני ניתא עכ״פ תדיר ליקד׳לשאינו חדירתו ליה
 שתתצוי כיון לתדיר חובתו מחמת נחשב יהא ולא כמותו תדיר שאינו חוב של לו יקדם
 נ״ל ראשונה סברא ת״ת י יקדים שירצה ולאיזה שקולין ושניהן יותר תצוי תיהו

 ק״ש דנפשיה לגבי אפי' תצוי של בתדיר תעלה שוס שאין הוכחתי דכבר כיון עיקר
 דליתא: וכתאן תצוי של שהוא תבה״ת יותר חובת של תדיר דה״ל לבה״ת וקודם עדיף

:נ״ל כן בת״ת של לתדיר קודם ק״ש הלכך דתי

כב סימן ברכות דיני
 איזה■ העותר וספירת בה״ת הקדום בשי' שהתחלתי תשני החלק אבאר ועתה

 ספירת■ לשל תקדוס דאורייתא דבה״ת לותר שעם אין והנה קדם תהן
 ז״ל תהרתב״ס יזיז ר״פ לדעת קייס ב״ה בזה״זשאין תד״ס אלא שאינו העותר

 חורה לשל קדימה דין שאין היא תלתא לאו ודאי דהא ־ בת״א אצלי שנתבאר וכתו
 תורת של היום לברכת קודם מד״ס שהוא היין ברכת שהרי תדע ־ סופרים של על

 בש״נא תניא נא( )דף דברכות וברפ׳ח קיד( )דף ע״פ וכפ׳ תדיר שהוא משוס
היום קידש וכבר שיבא ליין גורס שהיום היין על תברך ואח״כ היום על מברך

; מע וף שאנל! נשלשה ל צ״ )נ( ;

יא



כג כב סען ברכות דיני אריה שאגת
 גורם שהיין היום על תברך ואח״כ היין על תכרו ובת״א ־ נא לא יין ועדיין

 ושאינו תדיר תדיר אינו היום וברכת תדירא היין ברכת ד״א ־ שתאתר לקדושה
 נינתו תרתי ה״נ חדא והכא תרתי התם וכ״ת ד״א תחי ואתרי' ־ קודם תדיר תדיר

 סופרי׳ של על קדיתה דין לו יש תורת דשל ואס״ד ־ קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר
 ברכת קדים ואתאי תרתי אלא חינו היין ובברכת תלתא היום בברכת הכא א״כ
 גב על ואף ו ב׳ סיתן לתעלה תזה וכ״כ י תורת של שבת ליל של היום לברכת היין
 תקדשין שאנו כתו דוקא הקידוש נוסח אינו דאורייתא היום קידוש לן דקייתא דהא

 תיקנו הגדולה כנסת אנשי דקדוש לג( עותדין)דף אין אתרי׳בפרק דהא הכוס על
 דבר איזה תזכיר אם או בתפלת קדשת אתה חותרים שאנו בתה התורה ותן

 היום לברכת קדים היין דברכת תהא ראיה אין וא״כ בהכי ליה סגי היום מקדושת
 לתילתייהו פסקי הילל בית ת״ת י סופחם של על תורה לשל קדימה תעלת שאין

 נמי הזכיר ולא עדיין ערבית התפלל לא אפילו יום לשל קדים היין ברכת דלעולס
 ברכת ואפ״ה תורה של קידוש ידי זה יצא היום דבברכת היום מקדושת דבר שוס
 התדיר כל דקי״ל כיון לך תקשה גופיה הא וא״ת ־ לו קדים סופרים דדברי היין

 ליקדם שראוי כ״ש * תורה של שהכל אע״פ חבירו את קודם תחבירו המקודש כל או
 קילותא משוס הנותנת דהוא וי״ל • סופרים לשל טפי ואלים דתקודש תורה של

 דהא • תורה של תדיר לשאינו דידי׳ תדיר להקדים תקנתו היא וו ד״ם על דד״ת
 תקודש או תדיר להקדים דצריך מצות בב' אלא אינו דקדמי והמקודש התדיר דכל

 מוסף לשל קודם מנחת של מתפלל כ׳תפילות לפניו דאמרי׳בהיו הא כגון לחבירתה
 עדייןהרשות להתפלל רוצה באינו אבל צריךלהקדי׳התדיר להתפלל דוק'ברוצה והיינו
 קודם הרשות בדבר להתעסק רוצה ואס התפילה זמן יעבור לא דאכתי כיון בידו

 היינו קודם המקודש או התדיר כל דאמרי׳ קדשים לענין וה״נ • בה לן לית שיתפלל
 להקריב רוצת באינו אבל המקודש או התדיר להקדים צריך להקריב ברוצה דווקא
 תדיר מעלת אין נמצא ־ בה לן ולית הרשות בדבר ומתעסק בידו הרשות עדיין

 קלין סופרים דשל וכיון הרשות דבר לגבי לא אבל חברתה על במצוה אלא ומקודש
 לשל הקלין ד״ס של תקדים אם הילכך הרשות כדבר ד״ת נגד ה״ל תורה משל

 מצות לשל רשות דבר כתקדים דה״ל תורה לשל זילותא כאן אין החמורים תורה
 דדבריהן תדיר דליקדס תיקון דאורייתא כעין דתיקנורבנן כל ה״לכך בה לן דלית

 לגבי הרשות כדבר ה״ל דהא לד״ת זילותא כאן דאין כיון תורה לשאינותדירשל
 תדיר שאינו לד״ת קודתין התדיר דד״ס שנתברר וכיון בהקדתתה בה דצ״ל מצוה

 אם לנ״ד נבוא ועתה :תדיר שאינו לד״ס וקדים גרע לא התדיר ד״ת ה״ה
 דלא סגי לא דהא חובה של תדיר ב״הת דה״ל וי״ט בשנת ע״ש יושב
 העותר ספירת דהא תדיר איט ה״ל חובה של ב״ה לגבי העותר וספירת פת אכל
 יותר שהם השנה כל בכבתות שנוהג חובה של ובה״ת בשנה־ יום מ״ט א1ן נוהג אינו
 לב״הת קדימה אין ודאי הא בחול אבל תדיר ה״ל מי״ט לבד בשנה שבתות ימנ׳

 על קדימה שוס לו ואין לחוד מצוי של תדיר ה״ל דהא העותר ספירת על דידי'
 לב״הת תהני לא הא חובת של תדיר הוי וי״ט שבת של תשוסדב״הת תדיר־ואי שאינו

 העותר לספירת דאין והה״נ • תורה של תדיר אינו גופי׳ דאיהו כיון תידי חול של
 של בה״ת תשא״כ שבחובה דבר הוי העותר רספירת דאע״ג ב״הת על קדיתה דין
 דבר שהן תה״ט לשלתים קדמי לא חטאת שהרי שבחובת לדבר קדיתת דין אין חול

 ט״י בם׳ כדתנן טפי קדשי ואשם דחטאת משוס אלא בשלמים תשא״כ שבחובה
 לספירת ב״הת או שירצה מהן איזה להקדים בידו הרשות הילכך ־ וכתש״כל

 העותר לספירת קדתי וי״ט שבת של בה״ת אבל ־ איפכא או חול של העותר
 ליה הוי דהא קודם ק״ש וק״ש העותר דספירת ללתוד יש אורחי׳ ואגב וכמ״שכ

:נ״ל כן שבחובת תדיר

כג סימן ברכות דיני
 תה׳ בפ״ח הרתב״ם לת״שכ לכתחילה לחוש שתים לירא ראוי אם שאלה•

 בפה״א האילן פירות על בירך ישנים בספרים שנמצא כפי ברכות
 לא בפ״הא או בפה״ע עליו לברך אס דבר באיזה לו נסתפק אס ונ״ת ־ יצא לא

: בפ״הא עליו יברך

 פיחת על בירך מ( )ד׳ דברכות בפ״ו דתנן לזה לחוש ראוי לכאורה ־ תשובה
 את׳ הוא ארעא אילן דעיקר תנא תאן ובגתר׳ יצא בפ״הא האילן

 תביא רי״א קורא ואינו מביא האילן ונקצץ המעיין יבש דתנן ־ היא ר״י ב״י ר״נ
 פיחת על בירך ואס כוותי׳ תנא לן דסתס כר״י דהלכה ונראה וכ׳התוס׳ ־ וקורא
 סדר אין מסכתא דבתרי קי״ל הא זו ראית על תמה ואני ע״כ־ יצא בפ״הא האילן

 ואח״כ סתם דילתא לומר דאפשר דב״ק ובפ״ט ח( )ד' דע״ז ברפ״ק כדאי' למשנה
 ברכות במס׳ וסתם ביכורים במס' מחלוקת וה״נ כסתם הלכה ואין הוא מחלוקת

 ד׳ ליישב נ״ל והי' : כרבים הלכה ורבים דיחיד לכללין והדרין כסתם הלכה אין
 האי ת״ת גמור כסתם חשיב דלא נהי כסתם הלכה אין כה״ג דכל דאע״ג התוס׳
 כרבים ה״ל אלא מחלוקתו בני רבנן לגבי יחידאי ר״י ה״ל ולא כרבים חשיב סתתא

 תנא לן סתם שבת גבי התם דאתרי׳ הא גבי דביצה רפ״ק התום׳ כתש״כ רבים נגד
 לה לחוש ראוי התום׳ לדעת דאפילו י״ל להכי דאתית והשתא ־ תוקצה לענין כר״י

 דבהכי האילןבפ״הא פיחת בירךעל בשכבר היינו התוס׳כר״י דפסקו דהא לכתחלת
 כרבים לי׳ תשוי דברכות סתתא דהאי כיון ולברך לחזור א״צ לפיכך ־ תתני׳ מיירי
 ולברך לחזור וא״א דיצא כר׳י הלכה ודילתא כמאן הילכתא ספיקא ה״ל רבים לגבי

 לדבר, לחוש דראוי ודאי הא בלכתחילה אבל ־ לבטלה ברכה תשוס תספיקא
 כי־בנן דפסק הרתב״ם של בפ״הא־וטעתו האילן פיחת על בבירך יצא דלא חכמים

 עצתן התום׳ כת״שכ דס״ל י״ל כרבים דנרכות סתתא לתאי חשיב ולא יצא דלא
 כרי תנא לן סתם קא וכ״ת התם דקאתר הא גבי קכ״ב( )ד׳ פי״נ ב״ב במס׳

 כדכיס למהוי סתתא האי דל״ח כסתם הלכת ואין הוא תחלוקת ואח״כ סתם ב״ב
 נסמוך תחלוקת כשאין טפי גרע ושתא ותסיימי דניצת דרפ״ק כההוא רבים לגבי

 המחלוקת אין וה״ג ־ ע״כ שסתם מתה הסתם תן רבי בי׳ דהדר לותר דאפשר
 :יצא לא בדעבד דאפי׳ כרבנן והלכה כרבים ר״י חשיב לא הילכך לסתם בסתוך
 שאין היכא אפי׳ רבים נגד כרבים ליה חשיב דביצת ברפ״ק שהתוס׳ ואע״ם

 הנרא : התם שפריך אלא אגעוד הגת׳בב״ב שסתיך וכתבו בסתוך התתלוקת
 אקושיא א״ע שסתך אלא דליתא תה בתחילה הגת׳ דפריך דוחק שזה להרתב״ס

 די״ל לכתחילה כ״ש בדעבד אפי' ני־אה הרתב״ס שפסק נראה היה זה ומחתת שני'
 נדברי נוסחת שמצא שכ׳ להכ״ת יתיורא : וכת״שכ תודיסלו התום׳ דאפי׳

נטמן והיא יצא בפ״הא האילן פיחת על בירך בה שכ׳ הר־תב״ס
 וכת״שנ ראי׳לכאן תשנה סתם דאין היא נכונה לאו ותה״ט תתני׳• כסתם דאתיא

 נמנה יותר נראית זו ונוסחה שתרתב״ספסקכחכתיס נחי'כתב הרשב״אשס וגם
 או המעיין ויבש ביכוריו הפריש ביכורים מת׳ בפ״ד כתב שהרי הרמב״ם בדברי
 • ע״ע אבדה שהרי קרקע לו שאין כתי שזה לפי קורא ואינו מביא האילן שנקצץ

 מוכרח אינו היא ר״י תתני׳ דאתר ע״ג דאף די״ל כתב שם שתכ״ת פי על !אף
 הכי ת״ד דאיכא ותאחר היא ד״ת ת״ד ואיכא הכי ת״ד איכא בירו׳ דהא

 מקי דיק דבגת׳ כלום אינו י ע״כ דבכורים וכת״ק דהכא תתני' כסתס נקטינן
 דידן בגת' כתו הכי ת״ד איכא גופי׳ שבירו׳ וכ״ש הירי׳ לדברי לחוש אין כי״י לה
 ינש דתנן אהא התם אתר דהכי ־ דידן כגת׳ לה תוקי ירו׳ דגת׳ סתתא גס

 על בירך תנינן תמן ־ כקשין האילן את עביד דר״י וקורא תביא רי״א כו׳ התעיין
 את עביד דר״י היא דר״י אחא בר יעקב רבי בשם ר״ח יצא נפ״הא האילן פיחת
 פרי ואין י האדמה פיחת בכלל האילן פיחת היא ד״ה יוסי א״ר ־ כקשין האילן

 משוס דר״י לטעתא נתי תפ׳ יחשל׳ דגת׳ דסתתא הרי העץ פירי בכלל האדמה
 ליישב לי נראה ת״ת : וכגת׳ ב"א כר״י אלא כר״י ודלא כקשין האילן את דעביד
 דהאי מכח בתחילה שכתבתי וע״ד יצא בפ״הא האילן פיחת על דבירך זו נוסחת
 היכא ברכות לגבי הילכך לחותרא ואזלינן רבים נגד רבים ר״י ה״ל משנה סתם
 לעגין אבל ־ לבטלה ברכה ספק משוס ותברך חוזר ואין יצא תספיקא בירך דכנר

 גני פ״א( )ד׳ הספינה בפ׳ וכדאתר קורא איט דתספק לחותרא פסק קריאה
 קנה אי להו דתספקא לרבנן אילנות וב׳ לר״ת חבירו של בתוך א׳ אילן הקונה
 ואינו " קרקע קנה דילתא תביא ותספיקא לחותרא אזלינן הילכך לא או קרקע
 אי לן דמספקא תשוס התם־וה״ג כדאתר קורא אינו ותספיקא קנה לא דילתא קורא

 אינאתרי בגמרא דהתס ואע״ג קורא דאינו פסק ותש״ה כרבנן או כר״י הלכה
 משום אי לרבנן אילנות וב׳ לר״ת א' אילן בקונה תספיקא קורא דאינו בהא טעמי

 ה״נן ובודאי כשיקרא דתחזי משום א״נ ומעשרות מתרומות לאפוקי אתי דילתא
 כל אלא תספיקא קורא דאינו תהני לא ומעשרות מתרומות לאפוקי אתי דילתא
 קנה לא דדילתא התם כתו לא או עיקר כל תביא אם אפילו לן דתספקא היכא

 אתרינן ואי תספק ותעשחת בתרומה וחייבין ביכורים ואינן להביא וא״צ קרקע
 כתוגביינש בודאי להביא שחייב היכא כל אבל • לאפוקי אתי דילמא וקורא מביא

 או קורא אי אלא לן תספקא ולא בודאי להביא חייב דלכ״ע האילן ונקצץ המעיין
 וביכורים ודאי ביכורים דה״ל כיון בודאי ומעשרות מתרומה פטורים הרי לא

 מספיקא קורא שאינו הרמב^ם פסק אתאי א״כ ־ ומעשרות מתרומה פטורים
 לא או תביא אי דתספקאלן היכא דכל וכתו לתיחשלתידי דליכא כיון לתיקרי ה״ל

 לההוא למיחש דליכא היכא כל בקריאת חייב תספק ה״נ לחותרא להביא חייב תספק
 חיישינן לא חששא דלתא דנתי י״ל ־ ומעשרות מתרומה להד תפקע לדילתא חששח

 בקריאה אלא לן תמפקא דלא כלהיכא אפי׳ כשיקרא דתחזי טעתא מ״תתשוס
 משום קורא אינו אפ״ה להביא חייב דבודאי האילן ונקצץ המעיין יבש כתו לחוד
 למיקרי דא״א וכיון נינהו ביכורים ודילמא התם דפריך ואע״ג ־ כשיקרא תחזי

 בשאינוראוילבילה אבל לבילה בראוי ת״ת תעכבא לא דקריאה אע׳י׳ג תספיקא
 דקריאהומעכנא אר״ל ה״ל תספיקא לקרות רשאי דאין תעכבא־וה״נכיוןדא״רל

 בצק דאמר ב״ח כר״י ליה דעביד התם דתשני כתו די״ל ־ מספק מביא ואתאי
 הני־ דעניד י״ל ה״נ קריאת דא״צ שליח ע״י לתו דתשלח כו׳כלומר שליח ביד ושגרן
 משום אלא דיצא בפ״הא האילן פירות על בירך דאס הרמב״ס פסק דלא כיון וא״כ

 א״נ לנטלה ברכת ספק ה״ל בפ״הע ותברך חוזר ואס הלכתכר״י דילמא ספיקא
 בדברי הטסת שעיקר נ״ל ת״ת אבל :יצא לא דלדידהו לדרבנן לחוש ראוי לכתחלת
 להביא יש הגת׳ תן וגס • יצא בפה״א פ״הע על דבירך הכ״ת כתש״כ הרתב״ס

 צלף רב אמר אר״י (כ״ת)ד׳לו בר״פ דאתרי׳ הספרים גירסת לפי הלכה דכן ראיה
 לחו וקפריסין פירי דאביונו׳ למימרא הקפריסץ את ואוכל האביונ׳ את זורק בח״ל
 ועל האביונ' על בפ״הא אותר, התתרות ועל העלים על נצפה תיני על ורתינתו פירי

 ואביונוה תתחת תתעשר צלף דתנן כר״ע דאתר הוא ותשני בפ״הע אותר הקם'
 דתניא הא וע״כ • פרי שהוא תפני בלבד אביונות אלא תתעשר אינו רע״א וקפריסין

 הוא ארעא דאתרע־קראילן ־ אתיא כר״י בפ״הא אותר התתחת ועל העלים על
 ,בפ״הע עליהם ואיןלברך מנהו פרי דלאו נהי לרבנן דאלו אילן לגדולי בפ״הא ושייך

 מכל



כב כד בג סימן ברכות דיני אריה שאגת
 לאו אילן ועיקר האילן מן שגדלין כיון עלייהו לברך שייך לא בפ״הא גם מ״מ

 אמר אס כולם ועל כדתנן דבר לכל דשייך שה״נב עלייהו לברך וה״ל היא ארעא
 ובמסקנא אתיא כר״י בפ״הא עלייהו דמברנין דתניא הא ע״כ אלא יצא שת״נב

 הקפרי׳ומדלגבי את ואוכל האביונות את חורק ר״א בר והלכת׳כתר אמר דשמעתא
 ?יא בפ״הע עלייהו ן מברכי ולא מנהו פרי לאו נמי ׳ברכ לגבי מנהו פרי לאו ערלה

 האילן פירות על בירך ואם הוא ארעא אילן עיקר דאמר כר״י דהלכה וש״מ בפ״הא

 אמר7 הא הגמר׳ מעיקר זה שאין כתבו פוסקים וקצת שתתום׳ אלא ־ יצא בפ״הא
 דלגבי הר״מ אומר והיה התום׳ וכתבו מנהו פרי לאו נתי ברכות לגבי ט׳ והלכתא

 בארן אבל בח״ל כמותו הלכת בארן המקיל דכל משום היינו הוא פרי לאו ערלה
 • ע״כ בח״ל בין בארן בין חלוק ליכא ובברכות בפ״הע עליו ומברכין פרי הוי ודאי '

 קפריסין שכ׳ ברכות מת׳ בפ״ב הרמב״ס וכ״פ הספרים כגרסת הרי״ף גרסת מ״ת י
 אילן עיקר דאמר כר״י דס״ל וש״מ • פרי שאינו מפני בפ״הא עליו מברך צלף של

 ושייך הוא ארעא אילן עיקר אי אבל אילן לגדולי בפ״הא עמן מה דאל״כ הוא ארעא
 בפ״העמברכין לברכת ראוי ואין פרי שאינו היכא כל אילן לגדולי בפ״הא ברכת
 לדבריהם טעם לתת לי יש וקצת :וכדאמרן אילן לגדולי נמי דשייך בפ״הא עליו

 ערלה בו טהג דבארן אע״ג בפ״הא עליו לברך ראוי הוא פרי לאו ערלה דמדגבי
 ערלת של קפרס נוטל אדם אס עצתך על דתמה ־ בפ״הע עליו לברך ראוי אין מ״ת
 דסתרן תרתי ה״ל הא • בש״הע שאוכל ערלת של זה קפרס על ויברך ואוכל בח־׳ל

 באותו הרי בפ״הע עליו ומברך לפרי לי׳ חשיב לא מדאכלו • אחת בבת אהדדי
 תברכין אין לעולם בח״ל ערלת משוס בו תדאין ע״כ אלא לפרי ליה חשיב שעת

 פעם ולא א׳ ברכה עליו לברך לעולם ראוי ברכת לגבי דודאי נפ״הא• אלא בפ״הע
 משמע וה״נ כר״י דהלכה נתי לתרמב״ס ׳ל דם למדנו מ״מ • בפ״הע ופעם בפי׳הא

 בפת״א עליהם מברך רטובים שהן בזמן והזנגבל הפילפלין התם דכתב מתא לי
 אע״ג בפ״הע ברכת שייך לא רטוב דבפלפל אתרה דרביה רבי׳ הרי״ף ובשיטת

 ש״ת נפ״הא עליה ותדתברך ־ הוא אילן דתין בערלה וחייב הוא פרי ערלה דלגבי
 אנו שצריכין אלא ־ בפ״הא ברכת האילן מן ביוצא ושייך הוא ארעא אילן דעקר
 אמאי הוא ארעא אילן דאתרעיקר כר״י ברכת לענין פוסק דהרמב״ם כיון ליישב
 ונ״ל • כר״י ודלא כרבנן קורא ואיט דמביא האילן בנקצן ביכורים לגבי פסק

 למימרא היא ארעא אילן דעיקר תנא תאן דאתר דהא מפרש אינו שהרמב״ס
 הוא ארעא אילן דלאס״לדעיקר תשום טעמייהו קורא ואינו תביא דאתרי דרבנן
 אילן עיקר דאין הוא מש״ה דרבנן דטעתא דאס״ד • הכי ס״ל נתי רבנן דודאי

 לרבנן דס״ל המעיין ביבש אבל • תה״ט קורא דאינו האילן נקצץ התינח ארעא-קשה
 דיבש הא שהרי הוא תעיין קרקע ס״דדעיקר וכי למיתר איכא תאי קורא דאינו

 • ה״ט למיתר ליכא והתם קורא איט לרבנן ואפ״ה איירי תבואה בשדה המעיין
 כר״י בפ״הא האילן פיחת על דבירך תתני׳ להא לאוקתי אפשר דתאיר ק״ל ועוד
 ועל לה( )ד׳ כ״ת ר״פ תנן דהכי מקום בשום דפ״הא לברכה כלל ל״ל ר״י והא

 כוסם גבי אדר״י אמר ובגת׳ • דשאים מיני בורא רי״א ־ בפ״הא אותר הוא הירקות '
 )ד׳ת( בגת׳ מפ׳ דר״י וטעתא זרעים תיני בורא עליו דתברך לו( )ד׳ החמה את

 תתש אדמה בגדולי אפי׳ והשתא לה־ יליף ומקרא ומין תין לכל ברכת דבעיהכיר
 עדיף וכי ליה אית ארעא אילן דעיקר תטעתא לאילן בפ״הא לברכת לר״י לי׳ צית

 כר״י ס״ל תנא דהאי לתיתר ליכא והא ־ ממש מארעא הוא ארעא דעיקרו משוס
 כלל בפ״הא ברכת לי׳ לית עליהבחדאדלר״י ופליג הוא ארעא אילן דעיקר בחדא
 כה״ג דכל • עלי׳ דפליגי כרבנן ס״ל ובהא ליה אית תנא והאי ארעא בגדולי אפי׳
 בחדא עליה ופליג בחדא טותיה ס״ל תנא האי ולשטיי לאקשוי׳ הגמרא דרך

 לה דתפ׳ צ״ל הילכו : להרמב״ם דק״ל תה זהו הכי הכא הגת׳ לה פריך לא וח״ט
 קורא דאינו דרבנן וטעתא ארעא אילן דעיקר ס״ל רבנן בין ר״י בין דודאי הכי

 כתשבח נראה שאיט תפני קורא ואינו מביא לכך י״ת שם התום׳ כתש״ר. האילן בנקצץ
 שייך וה״ט ־ ע״כ לפירות ראוי׳ שאינו אדמה לו שנתן תה על כקובל אלא להקב״ה

 אילן דעיקר תטעתא ילאו לפירות ראוי׳ הקרקע אין דתעתת התעיין יבש גבי נתי
 לתיתרא בבא בחדא האילן ונקצץ המעיין ליבש לה דתני והייט ־ הוא ארעא לאו

 לאו היא ר״י ארעא אילן עיקר תנא תאן הש״ס דקאתר והא הוא דחדטעתא '
 עיקראילןארעא דאין תשום לאו דרבנן טעתא דהא ולארבק דר״יהיא לתיתרא

 בתדיא הכי ש״ת ר״י דתדברי תשום היא ר״י אלא היא כקובל דנראה תשום אלא
 בהדיא לה שתעינן לא תדרבנן אבל וקורא תדתביא הוא ארעא אילן עיקר דס״ל
 דלא אלאתשום קאתר ומחלוקתו היאר״י ר״י הגת' הא.דקאתר ועי״ל :הכי

 כ״ש)ד׳ט( בפ׳ גורם וזה זה גבי וכת״גפירש״י היא• קאתרר״י תנו ת״ק ידעינן
 תשום אלא קאמר ומחלוקתו ור״א אסור גורם וזה זה דא״ל הוא ר״א התם דקאתר

 עלפ'רות בירך דתנן דתתני׳ כיון והשתא • לחוד לר״א נקט תנו ת״ק ידעינן דלא
 קשת לא תו הוא ארעא אילן דעיקר נתי דס״ל אתיא נתי כרבנן יצא בפ״הא האילן
 משוס ודלאכר״י בפ״הא ברכתן דפירותהארן דתתנית׳ לתנא דס״ל הא מידי

 בהא בין הוא ארעא אילן דעיקר בהא בין אתיא כרבנן תתני׳ וכולה כרבנן דס״ל
 הרתב״ם דפסק דאע״ג שפיר אתי והשתא הוא בפ״הא ברכתן הארץ דפירות דס״ל

 פסק הכי אפילו יצא בפ״הא הארץ פיחת על בירך ואם הוא ארעא אילן דעיקר
: וכדאמרן כקובל דנראה תטעתא קורא דאינו האילן בנקצץ

 בפ״הא פת״ע על דבירך זו תשנה כסתם דהלכה ראיה להביא 731
 רי״א תימס הרבה לפניו היו ת( )דף כ״ת גס׳ תנן דהא דצא

 שירצה מהן איזה על תברך וחכ״א תברך הוא עליו שבעה מין ביניהם יש אס
 את פוטר מהן א' דברכת כלומר שוות בשברטתיהן מחלוקת עולא אמר ובגמרא

 ברכותיהן כשאין אבל עדיף חביב מין סברי ורבנן עדיף ז׳ מין סובר דר״י חבירו
 אחד ברכה אין הכל דנרי ופירש״י ־ זה על ותברך וחוזר זה על תברך ד״ה שוות
 ה״ת יצא עצפה"עבפת״א בירך דתנן ואע״ג מחלוקת כחן אין ושוב פוטרתן תתן
 את פטר לא הצנון על ובירך וזית צנון אבל בפה״א עלית ובירך וטעה תינא בחד
 דידיה דטעמא ל״ל דהא רש״י כדפירש תש״ה דעולא טעתא וע״כ • ע״כ הזית

 משום כו׳ זה על דתברך בפה״ע והא׳ בפה״א שתא׳ דהיינו שוות ברכותיהן בשאין
 דתמא מהא התם פריך שהרי יצא לא האילן פיחת על בפה״א בירך דאי דס״ל

 האי הא קושיא תאי והשתא הזית את ופוטר הצנון על מברך וזית צנון לפניו קיו
 ארעא אילן דעיקר ש״ת הזית את פוטר בפה״א שהוא צנון תדברכת ס״ל כר״י תנא

 ברכת אין אלתא זה על ותברך וחוזר זה על ס״לתדתברך כרבנן ועולא הוא•
 בשאיןברטתיהן דקאתר דעולא דטעתא ש״ת ודאי א<5 ־ אילן פיחת פוטר׳ בסה״א

 אדתה של על דבירך משום טעתא זה על ותברך וחוזר זה על תברך ד״ה שוות
 • האילן פיחת פוטר בפת״א מינא בחד נטעה אבל • הוא עץ של את פוטר איט

 מיני דאפי׳בתרי הזיתוש״ת את הצנוןופוטר על תברך תדתניא שפיר פריך והשתא
 שוות ברכותיהן דאין דהא וו ראיה לדחות ואין : עץ של את נתי פוער אדמה של

 אין וטעהגתי תינא בחד אפילו דהתס קאי והעץ בפה״א אברכת לאו עולא דקאמר
 וקמ״ל תיירי העץ או ובפה״א שהכל בברכת אלא • האילן פיחת פוטר בפה״א
 רש״י וכדפירש ט׳ וטעה תינא בחד ה״ת יצא שתנ״ב אתר אם מלם על דתנן דאע״ג

 הוא ארעא אילן עיקר דאת׳ אתיא כר״י וזית דצנון ברייתא וההיא ־ וזית צנון גבי
 תדתניא שפיר פריך ות״ת • דר״י עליה דפליגי כרבנן אלא הכי לעילא ס״ל לא ובהא
 היכא וכל תינא לחד שוה נתי תימ דתרי ש״ת הזית את ופוטר הצטן על מברך

 בתרי נטעה • לר״י אילן פיחת דפוטר בפה״א כגון בטעה אותו פוטר זו דברכה
 כתו שהנ״ב בברכת לרבנן נשמע ותדר״י עץ של את פוטר האדתה של נתי תיני

 ואח׳ שהכל ברכתו אח׳ מיני בתרי נתי פוטר בטעה עץ ושל האדתה של את שפוטר
 וא״ת התום' כתט שהרי כן לותר אפשר דאי פוטרתן שהכל ברכת העץ או בפה״א

 לפי תשהכל טפי חשיב בפה״א דברכת קפרא דבר עובדא גבי לעיל אמר הא
 בפה״ע חשיב דלא וי״ל ־ בפה״א מברכת טפי חשיב בפה״ע גס א״כ טפי שתבוררת

 שוות ברכותיהן דאין תא א״כ י ע״כ משהכל שחשובבפה״א כמו מבפ״הא כך כל
 על מברך א״כ תיירי והעץ ובפת״א תשהכל •דאי תיירי והעץ תבפה״א ע״כ דעולא
 דתשמע עולא דקאתר ע״ז ותברך וחוזר ע״ז תברך ותאי לשהכל קודס והעץ בפה״א

 על בירך דאס כר״י בתא לעולא דס״ל וש״ת שירצה לאיזה להקדים בידו דהרשות
: נ״ל כן הלכתא הכי ודאי הכי ס״ל אתורא דהוא דעולא וכיון יצא ׳א בפת פת״ע

כד סימן ברכות דיני
 ולברך לחזור חייב אם לא התור׳או ברכת בירך אם אדם נסתפק אס ־ עאלה

 :תספיקא ותברך חוזר שאין דרבנן ברמת כל כשאר דינו אי תספיקא

להודות שנצטוונו מצות כתב העשין חלק סוף המצות בספר הרמב״ן • תשובה
 לנז שעשה הגדולה הטובה על בתורה שנקרא עת בכל ית׳ לשמו

 וכאשר העה״ב חיי ננחל שבהם לפניו הרצויים המעשים והודיענו אלינו תורתו בתתו
 התורה חן שת״ע להרב ס״ל ־ בזוע״כ נצטוונו כן אכילה כל אחר בברכה נצטוונו
 לת״ד ק״ש לגבי שתתו תי בפ' כדאתר לחותרא ספיקא א״כ תורת לימוד קודם לברך
 בגת׳ בהדיא תבוארים הרתב״ן ודברי ויציב אתת אתר ספק ולגבי דאורייתא ק״ש

 ואכלת שנאמר התורת תן לאחריה ׳ת לבת תנין יהודא רב אתר התם דאמרי׳
 אקרא ה׳ שם כי שנאמר תתורת תן לפנית התורת לביכת תנין ־ וברכת ושבעת

 התורה תן דהוי לאחריה דבה״תז דותיא לפניה התורת ברכת קתני כו׳ גודל הבו
 ט׳ תבה״תתק״ו לאחרי׳ התור' לתדנצ׳נרכת עלה דאר״י התור׳-ועוד לברכת וה״ה

 לפניה טעונה לאחריה טעונת שאין תורה תה תק״ו התורת מברכת לפמה ובה״ת
 מברכת לפני׳ בה״ת ותדיליף לפניו טעון שיהא דין אינו לאחריו טעון שהוא מזון

 אקרא ה׳ שם דכי תקרא מדאורייתא הוי לפניה התורה דברכת ש״ת מק״ו התורה
 לפנית לב״הת דר״י ק״ו האי ׳כ דא היא בעלמא אסמכתא ולאו היא גמורה ודרשא

 • תדר״יפשיטא למילף ל״ל מדרבנן לפניה בה״מ לחייב אלא אינו התורת מברכת
 כו׳ ברכת בלא בע״הז להטת אסור ות״ר ט׳ תפירות על תברכין כיצד תנן הא

 דבר כל דעל וברייתא במשנת תקומות בהרבה תבואר לה(וזת )דף דברטת ברפ״ו
 בה״ת שתברכין דבר דעל אלא למיצף א״א ק״ו דתתאי ועוד ־ לברך חייב שנתנה

 כל על תדרבנן ואלו ללפניו תייתי דלאחריה דב״הת תק״ו שהרי לפניה דתברך הוא
 לברכת לת״ע מנה לא שלו המצות בתנין והרמב״ם ©-6 :לירך חייב שנתנה דבי

 ק״ו האי ליה תקשה היא דאורייתא דלאו ס״ל דאי לתת יודע ואיני ־ לפנית התורת
 וכת״שכ־ לפניה לב״הת לברך דחייב תקותות בהרבה תנינא תא היא יוחנןמאי דרבי

 התורה דברכת תק״ו לפנית לב״הת אסתכתא נתי דאיכא ס״ל דר״י לותר ודוחק
 בעלתא אסתכתא לאתויי שייך דהאיך נכון זה דאין מאסתכתא יהודא להר' דיליף

 קח תבעל עלר״י שהריתקשינן ועוד ־ הגתר׳ דרך זה ואין ק״ו ע״י דבר לאיזה
 ברכת ואי • בתיובתא ותסיק לפניו חברך ואינו לאחריו תברך המזון ועל דתנן

 לפנית לב״הת לה תייתי לא ע״כ ור״י בעלתא אסמכתא אלא אינו לפני׳ התורה
 א״נ • תיניה לה דיליף גופי' התורה ברכת כתו לאסתכתא אלא התורת מברכת



כד סימן ברכות חני אחה שאגת
 ־ היא דאורייתא לאו גופיה דלר״י תשום לפניו המזון על מברך דאין דהא לק״מ

 דת״ט ונ״ל : היא גמורה דרשא מקרא ר״י לה דיליף התורה ברכת "כ ע אלא
 מהא התורה מן הוי לפנית התורה ברכת דס״ל דר״י אהא דק״ל משום דהרמנ״ם

 ועל לאחריה ולא לפנית לא מברך ואינו קאי ואק״ש בלבו מהרהר קרי בעל דתק
 מברך ואינו בגמרא התם כדתפיש הוא התורה דמן משוס לאחריו מברך המזון
 להרהר לו היה ולר״י ־ לבד וב״הת בק״ש כ״א יותר מהרהר שאין ומשמע ־ לפניו

 ממילא היא דתורה בק״ש להרהר לו שתתירו כיון שהרי לפנית התורה בברכת נתי

 משוס ובת״ת ק״ש שמהרהר כמו התורה בברכת ג״כ התירה מן נתחייב עי״ז
 רבים ימים לקריו טבל לא אפילו משמע דמתניתין ומסתמא י נינתו דדאורייתא

 הרי • התורה בברכת להרהר אמרו לא אפ״ה התורה לברכת היום בירך ולא
 מדאורייתא התורה ברכת לברך ממילא נתחייב בת להרהר לו שתתירו ק״ש משוס
 קרייואע״ג דקא לפניק״ש התורה לברכת מברךנמי לאתנןדב״ק לתואמאי קודם

 אלא מכוין שאינו כיון ותחנונים סליחות לומר במשכיס האחרונים מן קצת שאמרו
 על חולקין פוסקים הרבה מ״מ הא לפניהם ב״הת לברך א״צ בעלמא לתחנונים

 ולק״ש לתחנונים ק׳׳ש דמי דלא פשוט נראה ועוד עיקר• וכ״נ לברך דצי־יך וס״ל זה
 מברכת נפטר שלא ברכותיה בלא אותת קורא אם לה קודם בה״ת לברך צריך ודאי

 התם דאמר לר״ח יב(הניחא דברכות)דף בפ״ק כדאמר׳ רבת באהבה התורה
 חובתו ידי יוצא ואי; כלום לאו וב"הת בק״ש דמהרהר ותא דמי כדבור לאו הרהור

 הרהור האי משום דמי כדבור לאו דהרהור וכיון התם כדאת׳ זה הרהור מ״י
 תיקרי בתורת עוסק לאו הא 7 לפניה התורה בברכת לחייט אין שמהרהר דק״ש

 משאר גרע שב״הת אלא עוד ולא י דתי כדבור דלא כיון התורה בברכת להתחייב
 דאיט תנן ואפ״ה תדרבנן בהן חייב דת״ת ולאחריה לפנית ק״ש ברכת כגון ברכות
 ואי בד״ת אסור ב״ק שהרי בת נתחייב לא תדרבנן דאפילו בת״ת כ״ש י מברך
 נתחייב לא דתי כדבור לאו דתרהור כיון בהן להרהר לו שתתירו וב״הת ק״ש תשוס

 וכיון דתי כדבור הרהור התם דאתר לרבינא אלא ־ תדרננן ואפילו לגתרי בב״הת
 כמו היא דדאורייתא וכיון בב״הת ע״י נתחייב הא ד״ת שהיא בק״ש דמהרהר
 לפנית התורה בברכת נמי להרהר • תורת של שתן תפני ובת״ת בק״ש שמהרהר

 התורה מן תחויב דתי דנדיבור שלה הרהור וע״י תיא תורה דעסק ק״ש של
 לא תברך ואינו תנן דאתאי יותר שקשת אלא עוד ולא ־ לשניה התורה בברכת
 רבת אהבת ברכת לברך ראוי דאורייתא בת״ת משוס והרי לאחריה ולא לפניה
 ע״י שנתחייב התורה מברכת ע״י לפטור כדי שלפניה ביכת-ק״ש תן אחת שהיא

 השכים יב( )דף דברכות בפ״ק דשמואל משמיה גופיה ר״י כדאת' ק״ש של הרהור
 באהבת נפטר שכבר לברך א׳״צ ק״ש משקרה לברך צריך ק״ש קרא שלא עד לשנות

 ־ תבה״ת עדיף רבה אהבת רבת באהבה לפנית בת״ת חובת ידי שיצא וכיון י רבת
 אחת ברכת חובת וידי שלפניה בה'ת חובת ידי בת דיוצא חרתי בת אית דתא

 דכה״ג • לחוד ב״הת משוס חדא אלא בת אין ב״תת ואלו שלפניה ק״ש תברכת
 יציאת תפני דאורייתא ויציב ואמת דס״לדק״שדרען גופיה לר״י את׳התס

 לאחרית ולא לפנית לא תברך ואינו בלבו תהרהר קרי תדבעל ותקשינן שבת מצרים
 הא יצ״מ משוס אי תברך ת״ט ותשני לאחרית לברך דאורייתא ויציב אתת ס״ד ואי

 ■ תרתי בת דאית עדיפא ק״ש ותשני הא ליבעי ולא הא וניתא בק״ש לה אידכר
 וברכת י חובתו ידי בה שיוצא לפניה בה״ת תרתי בה דאית רבה אהבה לברך וה״נ

 זו את זו תעכבות אי! דברכות יב( )דף דברכות בפ״ק אתרי׳ דהא י ק״ש של א׳
 ואף ־ שבירך ברכת אותו חובת ידי יצא חברתה בירך ולא מהן א׳ בירך דאס
 ת״ת זו את זו תעכבות ברכות אבל תעכבות אין ברכות סדר ליץ״ד דאיכא ע״ג
 קושיא האי זהמנ״לדתשום את זה תעכבין אין גופיה דברכות פוסקים פוסקי׳ רוב
 לת״ד דע״כ תדאורייתא הוי ב״הת ליה דאית כר״י הילכתא דלית להרמל׳ס ס״ל

 ק״ש ב״-הת׳לפני תברך אינו קרי תדבעל י היא דאורייתא לאו דתי כדבור הרהור
 לאו דה-הוצי ע״כס״ל מדאורייתא הוי בה״ת דס״ל יוחנן ורבי ור״י וכדכתיבנא־

 ק״ש של הרהור דע״י משוס ק״ש לפני ב״הת תברך קרי בעל אין ותש״ה דתי כדבוא
 כדבור דהרתור דפסק אזל לטעמיה והרתב״ס ־ לפנית בה״ת ללדך נתחייב לא

 שישתיע צריך כולן הברכות כל ברכות תהלמת בפ״א כתב שהרי דתי
 שבירך בין בשפתיו שתוציא בין יצא לאזניו תשמיע לא ואם אותר שהוא תת לאונו
 :וכת״שכ תת״ת לפנית בה״ת אין ע״כ דמי כדבור הרהור דס״ל וכיון ־ ע״כ בלבו

 ליתא שפיר בית דייקת כי אבל בזה הרמב״ם דעת ליישב לכאורה שנ״ל זהותה
 ס״ל ע״כ י תה״ת הוי בה״ת דס״ל יוחנן ורבי יהודה רב דלפי״ז כיון דא״כ

 פסק אתא׳ א״כ • נתי בה״ת מהרהר אינו קרי תדבעל דתי כדבור לאו דהרהור
 דפליג כר״ח פסק ולא דתי כדבור ה־הור דס״ל הוא דיחידאי כרבינא הרמב״ם

 והלכה נינתו רבים דהא דתי כדבור לאו דהרהור כוותית ס״ל ור״י ר״י וגס עליה
 דניתא הוראה דסוף הוא בתרא לאו רבינא האי ע״כ דתא רבינא לגבי קוותייהו

 פסק תש״ה רבים במקום יחיד אפילו כבתראי הלכה ורבא מאביי דקי״ל משום
 בפ׳ הרא״ש כת״שכ ־ הוו רבינא דתרי הוא קדמון רבינא אלא כמותו הרמב״ם
 זאת רבינא אתר התם אמרי׳ דתכי דבריו על השיב חסדא רב שהרי הנשרפין
 אתר חסדא ורב • מהרהר לתת דתי כדבור לאו דאס״ד דתי כדבור הרהור אומרת
 ובספר בשפתיו יוציא דמי כדבור הרהור דתידאס״ד כדבור לאו הרהור
 שהרי ועוד ־ דתי כדבור הרהור אותרת זאת אבינא א״ר גרם המאור

 שכלע דמי כדבור לאו דהרהור כר״ח פוסק דהרמב״ס סי׳ו׳ לתעלה הוכחתי כבר

 יצא לאזניו השמיע לא ואם קורא כשהוא לאינו להשמיע וצריך ק״ש תה׳ בפ״ב כן
 כת"שכ בלבו שבירך בין בשפתיו שהוציא בין יצא לאזניו השמיע לא ואס תסיים ותדלא
 תשום יצא לא בלבו ק״ש קרא שאס דס״ל ש״ת לתעלת שכתבתי ברכות תה׳ בפ״א

 בה״ת לגבי תה״ב בפ״א דכתב והא ־ הכי דס״ל כר״ח דתי כדבור לאו דהרהור
 תשוש לתיתרא לאו בלבו׳ שבירך בין בשפתיו שהוציא בין יצא לחזניו השמיע לא ואס

 כר״ח פוסק ז״ל הוא ודאי אלא ־ אדידי' דידי' קשה דא״כ דתי כדבור דתרהור
 דתי כדבור לאו הרהור ר״ח קאמר לא דע"כ ־ל ז ׳ל ום • דתי כדבור לאו דהרהור

 והרהור בעי דיבור חלתא בס ודברת שנח׳ דיבור לשון בה דכתיב ק״ש גבי אלא
 פליגי ועלה קאי דאק״ש בלבו מהרהר קרי דבעל אתתניתין ששרי י דתי כדבור לאו

 :סוגיא באותו כתבואר לתילתייתו דייקי ותינה דתי כדבור הרהור אי ור״ח רבינא
 שגי דבהרהור תודה ר״ח אפילו עלתא כולי דבור בתו כתיב דלא מצות בשאר אבל
 ביה נאתר ולח סתתא וברכת ושבעת ואכלת רחתנא דכתב בה״ת הילכך י לתו

 לא דהא דתי כדבור לאו הרהור דאתר לר״ח אפי' סגי נתי בעלתא בהרהור דיבור
 ז״ל כוונתו שכן ראי' שם הבאתי ועוד י כלל דיבור בי׳ א״צ הילכך דיבור בי׳ נאתר
 בה"תתוימה״ת דס״ל יוחנן לר״יור׳ תקשה ■והשתא ע״ש שבת מה׳ בפ״כד מת״ש
 דיבור רחמנא דכתב ק״ש לגבי ה״ת דתי כדבור לאו דהרהור כר״ח ס״ל אי אפילו

 הא לעני! בק״ש דתהרתר הא אבל בהרהור ק״ש מצות חובת ידי יוצא דאין הוא
 לערן בתורה וקורא כמדבר ה״ל הרתיר דע״י דמי כדבור הרהור תיהו תילתא

 תלמוד לגבי וה״ה תצית שאר לגבי הרהור דלכ״ע כיון לפני' בת״ת לברך שתחוייב
 לר״ח דס״ל הוא לחוד ק״ש תצות שלענין אלא י כדיבור חשיב בה״ת לענין תורה

 החורת ברכת תביך אינו אתא׳ קרי בעל תקשה אכתי א״כ י דתי כדבור לאו הרהור
 ברכת׳התורה לפני׳ לברך שמחוייב התורה !עס לענין דהא שמהרהר ק״ש לפני

 לשאר דתי לא דבה״ת הרמב״ם לדעת צ״ל ובע״כ לכ״ע• הן שוין ודיבור הירהור
 דכיון דתיתשום כדבור לאו דתרהור לק״ש דתי אלא דיבור בהם נאתר שלא תצות

 כתאןדכתיב היינו אקרא דכתיב כיון אקרא ה' שס דכי מקרא לפני׳ לבה״ת דילפינן
 ע״י בתורת בעוסק אלא לפני׳ בבת״ת חייב ואין דיבור היינו דאקרא דמי דיבור

 כל דתי כדבור לאו הרהור דס״ל לר״ח הרהור ע״י לא אבל מננש ודיבור קריאה
 הרמב״ס שפסק תה לפי אפילו א״כ להכי דאתית והשתא • דיבור בקרא שנא היכא

 יוחנן ור׳ כר״י הלכתא דלית ראיה אין הירהור ע״י חובתו ידי דיצא בה״ת גבי
 דהא י שמהרהר ק״ש לפני לבה״ת תברך אינו קרי תדבעל תה״ת הוי בה״ת דס״ל
 ע״כ להרתב״ס והרי ־ בה״ת לברך א״צ תורת בדברי דבתהרהר ור״י ר״י תודו
 דבה״ת כוותייהו הלכתא דלית ראי' מכאן אין הילכך י וכדאתרן הלכתא הכי נתי
 הרהור דס״ל דלרבינא ואע״ג י ס״ל דכוותייהו למיתר איכא ר״ח שהרי תה״ת הוי

 אינו קרי תדבעל תיא דאורייתא לאו ע״כ בת״ת דלדידי׳ עלייתו פליג דמי כדבור
 כה״ת גפי אקרא רחתנא דכתב אע״ג דהא שמהרהר ק״ש לפני בת״ת מהרהר

 רחמנא דכתב בדוכתא אפילו דתי כדבור דהרהור ס״ל הא דדיבור לישנא דהיינו
 מהרהר אינו לפיכך תיא דאורייתא לאו דבה״ת ס״ל אע״כ ק״ש־ לעמן כדס״ל דיבור

 דאורייתא דלאו תשום המזון דעל ולפניו דק״ש ולאחרית לפני' מהרהר שאינו כתו
 רנינא דברי תפני נינתו דרבים יוחנן ור׳ ר״י דברי לדחות ראוי אין ת״ת ־ נינתו

 דאמר חסדא כרב דקי״ל ראית להביא נ״ל דכתיבנא ומחא : הוא דיחידאי
 באותו שס וכת״שכ זי׳ל פוסקים רוב שפסקו וכתו דתי כדבור לאו ה־הור
 מדבעל דאורייתא לאו בה״ת ע״כ דמי כדבור הרתיר דאמר לרבינא שהרי התשו'

 כר״ח דאורייתא הוי דאת׳בה״ת ור״י ר״י וא״כ שמהרהר ק״ש לפני בת"ת א״ת קרי
 הלכת וק״ל ור״י ור״י ר״ח לגבי יחיד וה״לרבינא דתי כדבור דהרהורלאו ס״ל

 קרא האי היא דאורייתא לאו התורה ברכת ע״כ דס״ל ולרטנא וא״ת ־ כרבים
 )דף שאכלו שלשת ר״פ אבות כדר׳ לי׳ דדריש י״ל לי׳ עביד מאי אקרא ה׳ שם דכי

 לה מפיק דאורייתא לאו הזימון ברכת וא״נ הזימון לברכת מיני' דתפיק ת״ה(
 מייתילהאי ור״א דאורייתא לאו הזימון ברכת דודאי תסתבר והכי אחרינא לדרשא

 פליגר״אאר״י שפירדלא אתי והשתא • הזיתון לברכת בעלמא לאסמכתא קרא
 דלרבינא את״ל אפילו הלכת ולענין :תת״ת התירה לברכת קרא מתאי דנ״ל ור"י

 מי התירה ברכת דס״ל יוחנן ור׳ כר״י הלכת ודאי וכדכתיבנא תת״ת אינו בה״ת
 לפר' דב״תת לתילף דרצת לתאי היינו ר״י דאיתותב ואע״ג נינתו דרבים מה״ת
 עולם לחיי שכן לתורה דתה הוא פריכא דדי' דק״ו תשוס תק״ו תבת״ת מת״ת

 איתותב לא תה״ת הוי דבת״ת ולר״י לדידי׳ דס״ל בתאי אבל בגת׳ התס כדאמר
 מהא לתידק תצינן וה״נ ־ וכדכתיבנא עליה רבינאפליג אם אפילו כוותית והלכתא

 מבניהן ת״ח לצאת ת״ח תצויין אין תת תפני התם דאתר פ״א( )דף דנדריס דס״ב
 האיש תי ת״ד א״ר יהודא דא״ר תחילה בתורה תברכין שאין תפני רבינא אתר

 הקלת שפי׳ עד פי׳ ולא ולנביאים לחכתיס נשאל זה דבר זאת את ויבן החכס
 הלט לא היינו בקולי שתעו לא היינו תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר שנאמר בעצמו

 דאי דאורייתא רבת״ת וש״ת תחילה בתורת תברכין שאין א״ר יהודה א״ר בת
 *לישרג להם תיקנו הגדולה כנסת דאנשי ל״ג( )דף עותדין אין בם' אמר הא תדרבנן

 יש שזה אלא • נתקן לא עדין ובימיו דרי כתה לתו קדים וירתית ותפילות ברכות
 אתר ות״נ שלהם נוסח תיקנו שתן אלא ירתי' ביתי התקינו כבר דבה"ת לדחות
 של נוסח תיקנו הס ע״כ אלא תה״ת הוי היום קידוש ותרי קדוש תיקנו התם

 האין ברכת ויהושע הזן ברכת לתן תיקן תשה שאכלו שלשת בפ׳ אתר ות״נ קידוש
ודאי אלא • התם כדאמר מדאורייתא דכולהו אע״ג ירושלים נוצה ושלמה דוד

הנוסח



בו כה סמן כרבות דיני אריה שאגת
 אנדה זה דבר דעל כ״כ גדול עונש מדנענשו נראה מ״ת תיקנו אינהר שלהם הנוסח
 וכה״ג ־ כ״כ גדול לעונש ראוין היו לא מדרבנן דאי מה״ת הוי דבה״ת ש״מ הארץ
 אחעו המלך לאגריפס ישראל דאתרו הא גבי ת״א( )דף דסוטה בפ״ז התום׳ כתבו

 והוכיחו לאגריפס לו שהחניפו כליי׳ ישראל שעהנתחייבו באותו שם אתהואמרינן
 דאי מישראל אמו שהיתה אע״פ תורה מדין למלכות ראוי הי' שלא התם החום׳

 להא כ״כ קצת דמי דלא ואע״ג דכוותי׳ וה״נ כזה לעונש ראוין היו לא מדרבנן
 גדול לעונש ראוי אין תד״ס אלא אינו בה״ת דאי מעצמו מוכרע הדבר דאגריפס

 ת״ח לצאת ת״ח מצויין אין מ"מ בתרא שהוא רבינא ומדאמר ■ הארץ דאבידת כ״כ
 דברכת דש״ת דר״יא״ר להמהא ומייתי תחילה מברכיןבתורה שאין משום מבניהם
 הוי רבינא והאי מה״ת הוי דבה״ת ס״ל אלתא לדבריו לראי׳ מה״ת הוי התורה

 שאתר אשי ר׳ דברי אחר שס דבריו את הגמרא סידר שהרי ובתראי הוראה סוף
 הא מה״ת דבה״תהוי בתראי לרבינא דס״ל וכיון לאינשיחתרי דקרו מכוס התם
 דאורייתא לאו דבה״ת דס״ל שמתו מי דפ׳ קמאי רנינא לגבי כוותי׳ קיי׳ל ודחי
 טעם דיהבי אלא בהא עלי׳ פליגי לא נדרים במס׳ התם אמוראי שאר ואפילו הוא
 לא דאורייתא דבה״ת בהא אבל ת״ח מבניהן לצאת מצויין ת״ח שאין זו לסיבה אחר

ומברן: חוזר בירן לא ספק בירך ובספק מה״ת הוי נקטינןדבה״ת עלי׳הילכך פליגי

כה סימן ברכות דיני
 וספק בירך וספק דאורייתא התורה דברכת דקי״ל לתאי לברר צריך ואכר]י

 לחזור צריך אם הקדום בסי׳ וכמ״שכ מספק ותברך חוזר בירך לא

 תקנת כפי בנו בחר ואשר נא הערב ראשונה ברכה שהן ברכות ג' כל תספק ולברך
 של בה״ת חובת ידי יוצא מהן בא׳ ודאי דהא סגי נתי מהן א׳ בברכה או חכתים

 ול״ד תה״ת חובת ידי יצא דנזה לי׳ סגי מהן דבארת לי ותסתברא דאורייתא חיוב
 דס״ל יהודא לר' דאפילו יונה ה״ר בשם יצ״ת והזכרת ק״ש בדיני לתעלה למ״שכ

 התחיל דה״מבלא • תספיקא וקורא חוזר אינו קרא ובספק דרבנן מ״שדק״ש פ'3
 ראשוג׳ כתיבה בין או לפרק פרק נין ליה ותספקא לקרות בהתחיל אבל כלל לקרות
 י בודאי לגתור צריך דהתחיל דכיון ולפ״א ראשונה לכתיבה מספיקא חוזר לשניה

 הברכות מן א׳ תספיקא ולברך לחזור צריך ובע״כ מדאורייתא דבה״ת כיון והשתא
 צריך בע״כ מהן נא׳ שהתחיל וכיון תורה של הספק חובת ידי לצאת כדי הללו

 דס״ל הרמב״ס לדעת אפילו אלא עוד ולא • חכמים כתקנת בודאי כולן את לגמור
 י״ל אכתי מספיקא ולברך לחוור א״צ ולדידי׳ מדרבנן אלא אינו בה״ת עיקר דכל

 בירך דבודאי היכא אבל • עיקר כל בירך לא חס בירך אס ליה בתשפקא דה״ת
 כדא' גומר דהתחיל דכיון מספיקא אותן ותברך חוזר השאר על ליה ורנספקא ח׳תהן

 דהא היום כל וקורא וחוזר קורא אי לן איכפת דלא ק״ש דשאני דרבנן ק״ש לגבי
 במקצתו בהתחיל הילכך בתורה הקורא כאדם הפסיד לא ואילך מכאן הקורא תנן

 כל ל״ג( )דף עומדין אין בפ׳ דקי״ל בה״ת בספק אבל כולן את מספיקא גומר
 שאינו פוסקים ושאר התום׳ דפי׳ ואע״ג ־ תשא בלא עובר שא״צ ברכת המברך

 דתספיקא י״ל • לצורך שלא לברך דרבנן איסורא איכא מ״מ הא מדרבנן אלא
 אינו דרבנן איסור איכא כבר בירך דאס דכיון וגומר חוזר אינו בהתחיל אפילו
 ובספק דאורייתא ק״ש דקי״ל לתאי שהרי להקשות יש שאכתי אלא • ותברך חוזר
 ומברך וקורא דחוזר ק״ש מה׳ בפ״ב הרמב״ס פסק תספק וקורא חוזר. ק״ש קרא
 ק״ש ולקרות לחזור ומחוייב הואיל אלמא פוסקים שארי וכ״פ מספק ולאחרי׳ לפני׳
 כתקנת מספק הברכות ולברך לחזור נמי מחוייב דאורייתא ספיקא דה״ל משוס

 לתאי תספק תבה״ת א' ברכה עכ״פ ולברך לחזור דתחוייב כיון ה״נ י חכמים
 • חכמים שתיקנו בה״ת כל מספיקא ולברך לחזור נמי לחייב דאורייתא בה״ת דקי״ל

 כך דמעיקרא שך״א( )סי׳ בתשו' הרשב״א כמש״כ טעתא דהיינו ק״ש דשאני וי״ל
 גבי אבל בברכותי׳ לכתחילה לקרות הוא צריך לקרות חייב שהוא שכל התקנה היתה
 המצוה עשיית שעיקר אע״פ לאו אם המצות עשה אס שנסתפק כל מצות שאר

 דסוכת בשמיני או מהול שנולד מי כתילת חייב הוא אס מסופק שהוא או דאורייתא
 ע״כ• לוניל לחכמי הרתב״ם השיב וכן • וכו׳ כלל מברכינן לא שביעי ספק שהוא

 ת״ת מספק לעשותה שתחוייב אע״פ מצוה ספק דבכל הרמב״ס לדעת בהדיא הרי
 א׳ ברכת אלא תספיקא מברך אינו בה״ת לענין וה״ה •שאני וק״ש עליה מברך לא

 אותן: תברך ואינו מדרבנן אלא אינו השאר תורה של ספק חובת ידי בת דיוצא וכיון

 כמבואר עלייהו מברכין מצות ספק דבכל דס״ל רבוותא לתני דאפילו !/}נ״ל
 א״צ בה״ת בספק ת״ת הרשב״א שם תש״כ7ו רש״י וכ״ד הפנמקי׳ בדברי

 ולעשות׳ לחזור חייב דע״כ כיון דאורייתא תצוה בספק דבשלתא א׳ ברכה אלא לברך
 על אקב״ו עלה נתילברך חייב א״כ ולחותרא דאורייתא ה״לספיקא דהא תספק

 ספק תחתת לעשותן נצטווינו כך בודאי התצות לעשות שנצטווינו כתו שהרי זו מצוה
 כודאי ברכה לענין וה״ל לעשותם נצטווינו נמי תספק שהרי וציוונו לותר ושייך נתי
 חובת ידי יצא כבר אס ואפילו ספק תחתת זו המצות לעשות שחייב כיון חיוב בר

 ולא • מספק ולעשותה לחזור נצטווה לי׳ דתספקא כיון דהא לבטצת אינו זו המצות
 דאתי מדאורייתא לחומרא דאורייתא ספיקא דק״ל הא דס״ל רבוותא לתני תיבעיא

 אלא אינו לחומרא דאורייתא ספיקא דקי״ל הא דס״ל להרתב״ם אפילו אלא שפיר
 על לברך וחייב ברכת בעי נתי דבדרבנן קי״ל הא ־ אחר בתקוס וכמש״כ מדרבנן

 דכבר כיון בה״ת גבי אבל מספק לעשותה תחוייב דעכ״ם כיון וציוונו מצוה ספק
 ולקולא דרבנן ספיקא אלא בהן אין השאר א׳ בברכה תורה ספק של חובת ידי יצא

*3 בג

 ספק־ בכל כדקי״ל לבטלה ברכה ספק משום א׳ תברכה יותר לברך רשאי ואין
 דצריך כיון נ״ל ות״ת י תשא לא משוס מספיקא ולברך לחזור דא׳־צ דרבנן ברכות

 בנו בחר לכתחל׳אשר ויברך שיחזור תורה של ספק ידי לצאת א׳ ברכה לחזו׳ולנרך
בציבור בתורה לקורא תיקנו דברכו׳ומת״ט בספ״ק כדאתרי׳ שבבת״ת מעולת שהיא

: בזה נ״ל כן ברכות משאר יותר אותת לברך

בו סימן ברבות דיני
 בירך לא אס־ לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל דקי״ל הא שאלה■

: לא או עשייתן אחר לברך תותר אם לעשייתן עובר

 אפילו ברכת בלא שחט אם ברכות מהלכות רפ״יא כתב הרמב״ס ־ תשובה
 אחר ותברך חוזר אינו בירך ולא שטבל או ומעשרות תרומת הפריש

 וכל כתב הא״ז בשם דברכות פ״ק בהג״א אבל ע״כ בזה כיוצא כל וכן עשייתן
 בסעודה אכן חובתו- ידי ויוצא התצוה אחר תברך דתצוה תקתיה בירך שלא היכא

 אחרונה ברכה והגיע ואכל דעבר דכיון ברכת בלא הע״הז תן שיתנה לאדם דאסור
 .ברפ״ק תדאת׳ כהרמב״ם הכריע י״ט סימן בי״ד והש״כ ע״כי אידחי ואידחי הואיל

 מן חוץ לעשייתן עובר עליהן תברך כולן המצות כל אמרי רב בי ז( )דף דפסח־ס
 קדשנו אשר ברוך אותר כעלייתו ועלה טבל תנ״ה • חזי לא גברא דאכתי הטבילה
 דווקא דילתא ברייתא תהך מייתי ראיה תאי איתא ואי הטבילה על וציונו בתצותיו

 תברך מעיקרא בירך לא אס נתי מצות בשארי דהא לא לכתחילה אבל ועלה טבל
 ושרי חזי לח גברא אכתי אתרינן דלא איתא דאי להש״ס ס״ל ודאי אלא • אח״כ

 שזה וכתב ־ ע״כ אידחי ואידחי הואיל תברך אינו בדעבד אפילו א״כ ־ לכתחילה
 אכתי את׳ דלא איתא דאם להש״ס דס״ל קאתר מאי יודע ואיני ־ ברורה ראיה
 שייך לכתחילה שרי דמאי תברך אינו בדעבד אפילו א״כ לכתחלה ושרי חזי לא גברא
 : חזי לא גברא דאכתי הטבילה קודם לברך לו א״א הא דטבילה בהא הכא
 דפסחיס בפ״ק שם את׳ דתכי דע והא״ז תרתב״ס לדעת זו שתעתא אפרש ואני
 חוץ אתרי רב בי לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל *שתו? אתר ז׳(אר״י )דף

 וכ״ת ת״ט שופר אלא ־ חזי לא גברא דאכתי טבילה ואת׳בשלמא ושופר הטבילה מן
 אתרר״ח אלא ־ נמי ומילה שחיטה אפילו א״ה תקיעת מקלקלא דילתא משום

 על אקב״ו ברוך אומר בעלייתו ועלה טבל תנ״ה א־תתר בלבד הטבילה מן חוץ
 דשתואל עליה דפליגי רב בי תדאתרי לתידק ואיכא • הש״ס סוגיות זהו הטבילה

 ותא לעשייתן עובר עליה תברך נתי טבילה אפילו דלשמואל תכלל הטבילה תן חוץ
 בלבד גר דבטבילת רבנן לה ומפרשי הרי״ף וכמ״שכ חזי לא גברא דאכתי אפשר אי

 חלתה לה קוצה נדת ק״ל דהא טובלין ואח״כ תברכין טבילות חייבי שאר אבל איירי
 בשם התום׳ וכפי׳ הגאונים שכ״ד הר״ן וכתב • ע״כ חלת להפריש לברוכי ותחייב׳

 לברך חזי לא גר דבטבילת וטעתא תשתו לתעלה וכת״שכ הרמב״ס וכ״ד ר״ח
 לומר א״א ע״כ וא״כ הוא נכרי אכתי דהא וציונו למיתר מצי דלא טבילת קודם

דקאתר דהא צ״ל ובע״כ ־ הוא נכרי אכתי הא טבילה קודם תברך דלשתואל
 לך דאין אתי שלרבות לתיתרח לאו לעשייתן עובר עליהן מביך הנוצות כל שמואל

 שא״א גר טבילת איכא ודאי דהא לעשייתן עובר עליה תברכין שאין תצוה שוס
 מברכים תתצות כל וה״ק אתי ולמעוטי קאי אדיוקא ע״כ אלא לעשייתן עובר לברך

 עובר־ לברך א״א אם הילכך מכאן לאחר לא אבל דווקא לעשייתן עובר עליהן
 הטבילה אחר דמברך ס״ל רב ולבי ־ כלל תברך אינו גר טבילת כגון לעשייתן
 בטבילה אלא עשייתן לאחר דמברך רב בי קאמרי לא דע״כ להרמב״ס לי' ומשמע

 לא■ אס קודם לברך דאפשר תמצות בכל אבל אח״כ מברך קודם לברך דא״א דכיון
 בירך לא אם רב לבי המצות לכל דה״ה ת״ל ולהא״ז ־ אח״כ תברך אינו בירך
 דנקט והא בהכי לחלק סברא דאין טבילה גבי לתו כדשמעינן מברךאח״כ קודם

 התצות כל דאתרת הא קייתי דשתואל מילתא דאכולי תשום לחוד הטבילה תן חוץ
 • כללא לתאי ליתא דבטבילה כלל ךרמב אינו לא ואי לעשייתן עובר עליהן מברך

 הוא־ טבילה לאחר ודווקא לעשייתן עובר תברך דאינו הוא איפכא אדרבה אלא
 בשאר הטביל׳אבל אחר דוקא תברך גר דבטבילת נקט דפסיקתא ותילתא דמברך

 עובר לברך צריך ודאי לכתחילה ת״ת לדשמואל ליתא דבדעבד ע״ג אף תצות
 קודם. לברך חזי דלא ע״ג דאף בטבילה רבותא קת״ל ועוד • דווקא לעשייתן

 שאינו וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל דאמר כדר״ז ול״א אח״כ מברך
 לא־ אם לעשייתן עובר לברך דבראוי אע״ג וה״נ בו מעכבת הבילה לבילה ראוי
 דלא סד״א לעשייתן עובר לברך נו ראוי שאינו בטבילה אח״כ מברך בירך
 ועלה טבל דתניא רב כבי תנ״ה שפיר תייתי והשתא ־ דלא קמ״ל אח״כ יברך

 • ברור וזה כלל תברך דאינו דס״ל כשמואל ודלא הטבילה על תברך בעלייתו
 דאכתי■ שפירש לפירש״י שפיר אתי וה״נ כלל הרתב״ם לדברי ראיה תכאן ואין

 תורת בדברי שאסור בברכות דקי״ל קרי בעל טבילת כגון חזי לא גברא
 ומשום תורה לדברי קרי לבעל טבילה תיקן דעזרא ובברכת

 ז״ל ליה דתשמע ומשוס • ע״כ לבסוף ברכתן הטבילה בכל תיקן טבילה ההיא
 אחר ומברכי במשמע טבילות חייבי כל סתמא טבילה וברייתא רב בי תדנקט
 התוס׳ מדברי להדיא משמע והכי הש״ך כתב עוד :וכדפי׳ כשמואל ודלא טבילה

 דע׳׳כ לברך דצריך ברכה בלא בידו הלולב נטל שאס שכתב הגזול לולב פ׳ והרא״ש
 משמע י ע״כ נענוע דבעי לגמרי עדיין נגמרה לא והמצוה הואיל אח״כ דתברך ה״ט
ואין: • ע״כ מברך אינו האיטעמא שייך דלא בעלמא וכן תמצות כל גמר אם הא

זה

יב



כו סימן ברכות חני אריה שאגת
 היכיתשכחת תלכתחלה אלא לט^ )דף מיירישס לא והרא״ש דהתוספת כלום זה
 כלל: מדענד תיירי ולא ביה נפיק תדאגביה הא לעשייתן עובר הלולב על דיברך לה

 אפי׳ המצוה עשיית לאחר תעכבין דאין דס״ל נ״ל והרא״ש התום׳ מדברי
 זמן והניע בתורה קורא היה יג( )דף קורא היה נר״פ דתנן דאהא בדעבד

 מעכבות אינן ברכות אומרת זאת בירושל' הרא״ש כתב יצא• לנו כיון אם המקרא
 מעכב אינו דסדרן כתב גאון האי ורב ־ פר״ח וכן יצח בברכותיה קרא שלא ואע״ס

 אהבה דאמר לעולם לא בפ״ק הגמרא תדקאתר ודייק שתיהן את לקרות צריך אבל
 אלתא ליקדם מעכבות אין ברכות מאי אמי־• זתג׳ מעי וכי אור יוצר אתר ולא רבה

 הכא דדייק והא מעכב כלל אמר לא אס אבל מעכב איני דסדרן ס״ל דגת׳ סתתא
 דקתני דלעיל כההיא מעכבו' בציבור אבל ביחיד מעכבו׳היינו אינן בירושל׳דברכות

 יצא לבו כיון אס דתנן תהא ק״ל תאי לתידק ואיכא • התום׳ וכ״כ התתונה א"ל
 תעכבנ׳לקדם אינן ברכות תאי דקאת׳ בביכו׳תפ״ק קרא שלא אע״פ ק״ש חובת ידי

 שלא ואע״ס ק״ש חובת ידי דיוצא אלא תיירי דתתני׳לא תעכב כלל אתר לא אם אבל
 אלא כלל תק״ש תיירי לא בפ״ק אבל ־ לק״ש תעכבות ברכות ואין כלל לברכות קרא

 זה מעכבות כלל אמר לא אס אבל לקדום זה את זה תעכבין דאין עצתן מברכות
 אתר דהכי חובתו־ ידי יצא לא שבירך אותו אף השניה בירך ולא א׳ בירך ואס זה את

 הדברות עשרת וקראו ברכו והן ז׳ (א) ברכת ברכו התתונה א״ל יא( )דף התם
 ור״ז רבה אהבה שתואל אתר א׳ ברכה תאי ואתר ־ ויאתר שתוע אס והיה שתע
 אותר׳ברכו׳איןתעכבות זאת דאר״ל איתתר תכללא דר״ז ואתרי׳הא אור יוצר אר״ל
 קא דלא מעכבו׳זא״ו אינן דברכו׳ היינו אתרי הוי אור יוצר בשלת׳ אתרת דאי זא״ז

 מעכבות אינן ברכות תאי אתרי הוו רבת אהבה אתרת אי אלא רבה אהבת אתרי
 תעא וכי אור יוצר זמן מעא דלא תשוס אור יוצר אתרו דלא הא דלתא זת את זה

 וכי אתרי הוו רבה אהבת לעולם מאי תכללא ואי ואתרי' י אתרי הוו אור יוצר זתן
 • ברכות סדר זה את זה מעכבות אינן ברכות ותאי א״ל הוו אור יוצר זמן מעא
 אתר ע״ו חברתה בירך ולא ק״ש תברכות אחד דבירך תהיכא דתיירי דבהדיא ה-י

 ולא זו את זו תעכבות לחברתה כלל בירך לא אס אבל תעכבות אינן ברכות דסדר
 בירך שלא אע״פ עצתה ק״ש חובת ידי דיוצא איירי תק״ש ובתתני׳ תק״ש־ כלל מיירי

 אע״פ התצוה חובת ידי ויוצא מעכבות אינן דנרטת בכ״ת קי״ל וה״נ ־ ברכותיה
 דייק דהכי צ״ל ובע״כ ־ אהדדי ודפ״ק דתתני׳ הא ליה קשה עליה־ומאי בירך שלא

 ברטת אבל מעכבות אינן ברכות סדר הגמרא דתדתסיק וסייעתו האי רב לה
 א״ל הוי אור יוצר זמן מעי וכי רבה אהבה א׳היינו ברכת האי וא״כ זא״ז מעכבות

 אור יוצר זמן תעא כי אפ״ה ־ ויאתר שתוע אם והיה שתע ק״ש דכברקרהו אע״ג
 ידי הברכות קרא שלא ואע״פ לק״ש תעכבות ברכות דאין אס״ד והשתא ־ א״ל הוו

 אח״כ לותר האיך;אפשר חובתן ידי ויצאו כבר ק״ש שקראו לאחר א״כ יצא־ תיהו ק״ש
 כל של כולן הברכות כל קי״ל הא ק״ש של דלפניה תברכות שהיא אור יוצר ברכת

 "ש ק תצות ברכות נמי ק״ש של דלפניה ב' והני לעשייתן עובר עליהן תברכין התצות
 מעכבות עצתן הברטת אבל תעכבות אין דסדרן דתסיק דלתאי ש״ת ודאי אלא ־ הן
 דאל״כ אור יוצר אתרו לק״ש וקראו רבה אהבה ברכת שאתרו אחר וע״כ זה את זה

 כבר שקראו ואע״פ לק״ש תעכבות ברכות בע״כ לבעלה רבה אהבה ביכת ה״ל
 ואם לתפרע ק״ש חובת ידי יוצא אור יוצר יאמר ואי ועומדת תלוי ק״ש מצות ק״ש

 אור יוצר ברכת לק״ש שקרא אחר וכשאומר יצא לא ש קי חובת ידי אפי׳ יאתר לא
 אור ויוצר ק״ש חובת ידי יוצא נתצא לתפרע׳ ק״ש חובת ידי דיוצא הוא אתירתה ע״י

 עדיין אותה בירך שלא זתן דכל דכיון לעשייתן עובר מברך כאלו וה״ל אחת בבת
 של מצותת ונגמר נעשה לא עדיין אותת שתברך ובשעה יצא לא ק״ש תצות ידי חפי׳
 דרפ״ק תתניתין מההיא ק״ל קא ושפיר ברכתה שגתר לאחר עד כבר שקרא ק״ש

 דס״ל אס״ד והשתא .־ ז״ל בכוונתם נכון נ״ל וזה לק״ש תעכבות ברכות דאין דש״ת
 תעכב אינו לעשייתן עובר עליהן תברך המצות דאתרי׳כל דהא וסייעתו האי לרב

 את״ל אפי' א״כ ־ אח״כ תברך בדעבד המצות עשיית קודם בירך לא ואס כדעבד
 אתרו שלא אע״פ כבר שקראו תשעה ק״ש חיבת ידי ויוצא לק״ש תעכבין אין דברנות

 דתברך המצות ברכות כל כדאמרי׳גבי אור יוצר אח״כ תברך ת״ת אור־ יוצר עדיין
 לכתחלהתשום ק״ש קודם לעשייתן עובר אור ליוצר ברכו דלא אח״כוהא בדעבד

 דאפי׳ ז״ל דס״ל ש״ת ע״כ •אלא הגת׳ כדאתר אור יוצר זתן תעא לא דאכתי דא״א
 תתני׳ ק״ל קא ושפיר עוד תברך אינו לעשייתן עובר בירך לא אס נתי בדעבר
 שהוא אלא כן ללתוד יש זהנתי ירושל' תדברי :ולכאורה וכדאמרן אהדדי ודספ״ק

 הירושל׳תדתנן דתדדייק ז״ל וסייעתו גאון תאי רב לדברי שכתבתי זו תסברא להיפך
 והא לק״ש תעכבות ברכות דלתא לתידק מעכבו'ואיכא אין דברכות יצא לנו כיון אם

 אור יוצר לגבי וכדאמרי׳בגמ׳דידן ק״ש אחר הברכות שאותר תיירי יצא לבו כיון דאם
 דקאתר דהא לתיתר ליכא והא ־ לק״ש תעכבות כלל הברכות אתר שלא היכא אבל

 וכדאתרי׳ דאיןתעכבו׳לקדס ה״ס באתת תעכבות׳ ברכות דאין אותרת זאת בירושל׳
 ברטת אץ וה״ק קאתר ליקדס זה את זה תעכבות אין ברכות לענין דידן בגת'

 ־ בה לן לית שלפניה לברכות קודם לק״ש וקרא קדם שאס לקדום לק״ש תעכבות
 יש דע״כ כן לותי• דא״א יצא• לא ק״ש חובת ידי אפי׳ כלל לברכות קרא לא אס אבל

 בלבו מהרהר קרי בעל דתנן דתהא דאע״ג לק״ש כלל מעכבות ברכות דאין לדקדק
 לק״ש־דהא ברכו׳תעכבות דאין תידי ליכ׳לתידק לאחריה ולח לפניה לא מברך ואינו
 שתתו תי בפר׳ שם כדאתרי׳ כד״ד לאו הרהו' לת״ד יצא לא ק״ש ידי הכי בלאו התם
שתתו תי ר״פ דתנן מתא מ״ת • התם תפרש עעתא בק״ש דמהרהר והא כא( )דף

 לטרה יגיעו שלא עד ולגמור להתחיל יטלין אס וחזרו התת את קברו יח( )דף
 כדאמר׳ א׳יתחילו פסוק או פ״א אפי׳ ולגמור להתחיל יטלין אס עלה ותניא יתחילו
 שקרא• פ׳ או פרק אותו חובת ידי יצא הברכות קרא דלא דאע״ג ש״ת ־ בגת׳ התם
 לחוד ליקדס תעכבות ברכות דאין קורא דהיה תהא מדייק דהירושל׳ אא״ל וא״כ
 ודאי אלא כלל• מעכבות ברטת דאין שתתו תי דפ׳ תהא יותר לדייק לו היה דא״כ
 לדייק לו וניחא כלל מעכבות ברכות דאין הירושל׳ לה דייק נמי קורא היה דפ׳ תהא

 תהא הא קשה והשתא • א׳ פסוק או אחת פרשה דאפי' זו מברייתא יותר תתתני'
 שלא היכא אבל אח״כ הברטת שקורא דתיירי א״ל דהא כן לתידק א״א הורא דהיה
 ת״ת הכי לתידק איכא שתתו מי דפ׳ ברייתא דתהא אע״ג דתעכבות י״ל כלל קרא

 המצות כל דקי״ל דהא להירושל' ליה דפשיעא צ״ל ובע״כ ־ תידי תוכח לא מתתני׳
 •אבל לעשייתן עובר נתי ודוקא בדעגד אפי' תעכב לעשייתן עובר עליהן מברכין

 דהייט לעשייתן עובר זה ואין הוא כלום לאו ביחד הביכה עם התצוה עשיית אתי אי
 שקורא אע׳ג לק״ש תעכבות דברכות אס״ד והשתא בב״ח• ולא עשייתה קודם דוקא

 השתא עד דהא ־ אחת בבת הברכות עם ק״ש חובת ידי ויצא ק״ש אחר לברכות
 קיש מצות נעשה הברטת באמירות והשתא וקיימא תלויה הוי כבר שקרא ק״ש

 דאין ש״ת אצא ־ לעשייתן עובר זה אין דהא הוא כלום לאו מ״ת ביחד והברטת
 לעשייתן עובר עליהן מברך המצות דכל דקאתר דהא לק״שוש״ת מעכבות ברכות

 אין ק״ש של דלפניה ביטת דהא כן לומר דאין נ״ל ת״ת : תעכב בדעבד אפי'
 קניו אשר תברכין אין דהא ק״ש של ברטת אלו דאין המצות ברכות לשאר לדתותס

 ג׳ בסי׳ לתעלה וכ״כ ז״ל הגאונים בשם בתשוב׳ הרשב״א וכת״ש ק״ש תצות על
 לא ואילך מכאן הקורא ק״ש־כדתנן זתן שעבר לאחר אפי' הברכות את לברך וראוי

 לפנית ב' תברך אבל הברכות את הפסיד שלא הפסיד לא ואתרי׳בגת׳מאי הפסיד
 דס׳ל משוס מעכבות אין ברכות אומרת זאת בירושל' דדייק הא אבל לאחריה וא'

 בתורת בקריאה ק״ש י״ח מיד דיצא דתשתע יצא לבו כיון אס דתנן דהא להירושל׳
 כיון אס לתיתני שייך לא לק״ש מעכבות דברמת ואס״ד • עוד מעשה מחוסר ואינו
 ועומד תלוי ק״ש ומצות הברכות אמירת של מעשה מחוסר דעדיין כיון יצא לבו

 אץתעכבו׳לק״ש: דנרטת ש״ת ודאי אלא ק״ש חובת ידי יצא לא הברכו' יקרא לא ואס

• תילתא בהאי הרחנ״ם בדברי לעיין שיש תה אכתוב בזה עוסקין שאנו וביה
 ביומ בין ראשונה לברכה שניה ברכה הקדים כתב ק״ש תהל' כבפ״א דע י

 ותדכתב ־ ע״כ בברכות סדר שאין לפי יצא לאחרית בין לפניה נין בלילה בין
 אין ברטת דסדר דצא הוא בהקדיס תשתע דיצא לראשונה שניה ברכה בהקדיס
 בירך ולא מהן בירךיאח׳ ואס זו את זו מעכבות עצתן ברטת הא זו את זו מעכבות
 היינו דתנן א' ברכה ברכו האי ולפ״ז שבירך הברכת חובת ידי יצא לא חברתה

 אהבה חובת ידי אפי׳ דאל׳־כ ליה אתרי הוי ע״כ אור יוצר זתן תעי וכי רבה אהבת
 תמי־ין מהלכו' ובפ״ו ־ לבעלת ברכה דה״ל חובתן ידי יצאו לא נתי דקאתרי רבה

 עולם אהבת וקרין פותחין והן א׳ ברכה ברכו להן אותר והתמונה כתב ותוספין
 ז״ל שהוא אלא שתואל דקאתר רבה אהבה היינו שכתב עולם אהבת והאי • ע״כ וכו׳

 שם כתש״כ עולם אהבת אלא רבה אהבה אותרין דאין התם דאתרי כרבנן פסק
 מעכט׳ דברכות ק״ש בהל׳ דבריו תתוך כיוןדתשתע ז״ל עליו קשה ק״ש־ת״ת בהל'

 דמנוי דכיון הכא כתב לא ואתאי ליה אתרי הוי אור יוצר זתן תעי כי ע״כ זה את זה
:בזה כאן להאריך ואין בדוחק ליישב רש ליה אתרי הוי אור יוצר זתן

 צריך הבודק אר״י התם דאתרי' דפשחיס דפ״ק שתעתא תהא לעניינינו ^חזור
 את׳ פפא חתץרב לבער דרבא תשתיה אמר פפי רב תברך תאי שיברך

 בעל פליגי כי תשתע להבא דודאי ל״פ כ״ע בלבער חתן ביעור על דרבא תשתית
 ט׳ לעצמו לולב העושה תיתבי ־ תשתע להבא ומ״ס תשמע תעיקרא ת״ס ביעור

 דאגבההנפק דבעידנא שאניהכא לולב נעילת על אקב״ו ברוך אותר בו לצאת נעלו
 זא״ת התיס׳ וכתב ־ כו' ר\נ אין ותשני ליה מנצייא בו יוצא בו לצאת הכי אי • בית
 אכתי דנפק אע״ג ואר״י ־ לעשייתן עובר לברך צריך והלא יברך היאך דנפק כיון

 נלל תובנין אינן דבריהן ולכאורה • ע״כ הלל בקריאת לנענע שצריך בתצוה עוסק
 דמהי׳ט דס״ל אלא תשתע תעיקרא דעל דס״ל פפי דרב יבא1? קייתינן הכא שהרי

 יצא שכבר לאחר אלא לברך לו אפשר אי דע״כ תשוס בעל לולב בנעילת תברכין
 והאץ דתברך הוא העבר על מברך וכי ביה נפק דאגביה בעידנא דהא בו

 להבא על דמברך דתשתע כו' במצות עוסק אכתי דנפק גב על אף ר״י קאתר
 לברך ליה והוה תשתע מעיקרא דעל ס״ל ר״פ תא לדוכתית קושיא הדרא כן אם

 בעל פליגי כי זה לפני שפירש׳ ע״ד הוא הכי דבריהם ביאור לי ונראה : לולב ליעול
 אנל מלהבא עפי תשמע לשעבר תם רבינו פירש תשמע לשעבר סבר תר ביעור

 כ! אס לשעבר אלא להבא כלל ל״ת דאי להבא קצת נתי תשמע תקום תכל
 יודעי! אנו שאין בשביל וכי תהיל איהו דלאו סגי לא לתול ניתא בסתוך קאתר היכי
 לגמרי העבר על לברך א״א הכא דודאי שפיר אתי והשתא • ע״כ שקר יאתר לתקן

 וגם לעשייתן עובר לברך דצריך קי״ל הרי ביה נפק דאגבהה בעידנא דהא משוס
 בשעת לנענע צריך דאכתי ותשים לחוד להבא על קאי דהברכה אפשרלותר אי

 גם דהא דוקא לאו הלל בקריאת לנענע שצריך התום' דתסייתי דהא נעילתו
 דמשמע בעל לברך ה״ל לא דא״כ א״א נתי הא ־ לנענע צריך נתי הנעילה בשעת

 לברך ה״ל אלא לר״פ חמן ביעור על תברך אינו תה״ע דהא תלהבא עפי לשעבר
תרוו״מ על קאי הברכה ודאי אלא ז חמן לבער לדידיה שתברך כתו לולב ליעול

.על
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כו סימן ברכות דיני אריה שאגת
 דכתר ונענוע מה״ת ביה נפק דאגבה׳ דתעידנא כיון דהא להבא ועל העבר על

 דתשתע בעל תיקנו הילכך ברכה בלא תורה של לתצוה א״א מדרבנן אלא אינו הכי
 עובר וה״ל דבריהן של נענוע על קצת להבא נמי ומשמע תורה של הגבהה על לעבר

 המצות כל דאמרי׳ כללא מהאי לולב נעילת נפיק ולא דבריהן של לנענוע לעשייתן
 תדשתואל בין לדידיה תקשי א״כ כללא מתאי נפיק דאי לעשייתן עובר עליהן חברך
 מפקי דלא רב בי מאתרי בין לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל ללא כ דכייל
 כדאמרן ודאי אלא י מפקי לא לולב נעילת ואלו לחוד טבילה אלא כללא מהאי
 נמיקצת תשמע דהא דדבריהן נענוע של לעשייתן עובר על נתי קאי על דהאי

 לר״פ על לשון דהא תורה של עבר של הגבהה על קאי הברכה עיקר ות״ת להבא
 לעשייתן עובר היכאדלאבירך דכל אס״ד והשתא • מלהבא מעיקרא משמע טפי

 בעל׳דמשמע זו לברכה תיקנו למה תקשה לר״פ א״כ • עוד לברך אין כדעבד אפילו
 עמך דאינו כיון לברך שייך לא דלעבר הגבהה דעל מלהבאכיון לעברעפי

 לדידיה שמברכין כמו לולב ליטול לברך ה״ל דלהבא נענוע משום ואי • לעשייתן
 לעשייתן עובר בירך דלא היכא דכל ש״ת ודאי אלא • לגתרי על דתורה חמץ לבער
 תורת של הגבתה על נתי לתורו׳ בעל זו לברכת תיקנו הילכך עשייתן אחר תברך

 לאו תשתע להבא על דאתר דרבא תשתית דלר״פ ונ״ל ־ וכדכתיבנא דלעבר
 ע״כ לולב בנטילת לדידי' וא״כ כלל לשעבר ולי׳ת להבא תשתע דלגמרי למימרא

 ד״ת של הגבהת על כלל תברך ואינו דלהבא לחוד דבריהן של נענונג על אלא אינו
 דתשתע דס״ל אלא תעיקרא נתי תשתע על לדידיה דאפילו ליתא דהא דלעבר
 לדידיה והשתא לעבר דהיינו תעיקרא קצת נתי תשמע אבל תתעיקרא טפי להבא

 לאחר טבילה גבי דהא ותדע " דלעבר תורה של הגבהה על זו ברכה ננני קאי
 תשום לעשייתן עובר תברך דאינו וטעתא הטבילה על אקב״ו תברך ועלה שטבל

 אע״ג בלחוד להבא אלא לשעבר כלל משתע לא לר״פ על ואי חזי לא גברא דאכתי
 משתע לדידי׳נתי הא לטבול יברך דאם אחר בענין טבילה ברכת לתקן דלדידי׳א״א

 על ויברך שקר יאתר לתקן יודעין אנו שאין בשביל וכי תקשה ת״ת • להבא

 נתי תשתע על לר״פ ודאי אלא • ועלה טבל שכפר אחר להבא דתשתע הטבילה
 משתע דעל ס״ל כ״ע פפא ורב פפי רב והשתא טפי תשתע דלהבא אלא לעבר
 דאפשר היכא כל הילכך תלהבא טפי לעבר דתשמע ס״ל דר׳פפי אלא ולהבא לעבר
 טפיתש״הפ״ל לעבר דתשתע כיון בעל לברך אין לעשייתן עובר אחר נענין לברך

 וקדשים ופסח לתול תברך הבן אבי וכן ־ תשתע להבא דלגתרי חתן לבער דמברך
 לגמרי דתשתע בגת' כדאתר לשחוט עליהן תברכיס שחט איהו דלאו סגי דלא

 ובנטילתלולב תלהבא טפי לעבר דתשתע השחיטה ועל המילה על ולא להבא
 הברכת קאי דהשתא הכי ותשתע הכי דמשתע בעל תברכין ביה נפיק דאגנהה כיון
 תברכין בטבילה וכן • דלהנא דבריהן של נענוע ועל דלעבר תורה של הגבהה על

 גברא אכתי דהא הטבילה קודם לברך דא״א כיון דתי ושפיר לעבר דתשתע בעל
 דתברכין התצות בכל הילכך תלעבר יותר להבא תשתע דעל ס״ל פפא ורב • חזי לא

 תלעבר טפי להבא דתשתע כיון בעל לברך דתי שפיר לעשייתן עובר עליהן
 כיון לולב ובנטילת : לעבר נתי דתשתע כיון בה ל״ל נתי אח״כ דתברך ובטבילה
תורה של אהגנהה לולב נטילת על ברכת קחי להבא ותשתע לעבר דתשתע

: דלהבא דדבריהן ואנענוע דלעבר ,
 להבא דמשמע אלא קצת תשתע לעבר נתי על פפא דלרב שהוכחתי לתאי זה

 עובר עליהן בירך לא אס המצות דכל תכאן להוכיח רל • תלשעבר טפי
 לאחר לברך א״א בדעבד דאפי' דאס״ד עשייתן לאחר נתי תברך בדעבד לעשייתן
 לכתחלה המצות בכל וכן חמץ ביעור גבי תברך אתאי לר״פ תקשה א״כ עשייתן

 תשתע דלא כה״ג מצות בשאר וכן לבער לברך ה״ל לשעבר קצת נתי דתשתע בעל
 לגמרי מבוררת הברכה שתהא טפי ניחא כה״ג •דהא בלחוד להבא אלא לשעבר כלל

 דלא היכא דכל ש״ת ודחי אלא • לשעבר קצת נתי דתשתע בעל תשיברך בלהבא
 נתי תשמע שיהא בעל לברך צריך אח״כוהתסע״כ תברך לעשייתן עובר בירך

 בין לחלק שלא כדי בעל נתי לעשייתן עובר שמברך בהיכא תיקנו מה״ט לשעבר
 ותוס׳והרא״ש רש״י פי׳ תזו גדולת והרי אח״כ: למברך לעשייתן עובר שתברך היכא
 לברך חזי דלא ב״ק או גר טבילת תשום הטבילה לאחר תברכין טבילה חייבי דבכל
 בטבילת דדוקא וסייעתו הגאון לדעת ואפי׳ ־ דכוותיה וה״נ חילקו לא טבילה קודס

 דחזו טבילה חייבי שאר אבל אוי לא דגברא תשוס הטבילה אחר דתברך הוא גר
 דכ״ע טבילות חייבי כל שיהיו ראוי דאין התס דוקא היינו הטבילה קודם מברכין
 • דידה גררא תשום טבילתן שישנו קרי בעל של או גר של יחידית לטבילה טפלים

 נתי עשייתן קודם בעל תברך א״כ עשייתן אחר דתברך היכא דכל כיון הכא אבל
 לרב כ״כ קפידא ליכא נתי עשייתן בקודם אפי' אלא עוד ולא לחלק שלא הכי תברך

 לעולם• בעל ותיקנו חילקו לא תלעבר טפי להבא שתשתע כיון בעל תברך אם פפא
 הא לשעבר׳ ברכה כלל שייך ולא עשייתן לאחר תברכין אין דלעולס אתרת אי אבל
 בלעבר לברכה דליתא כיון לשעבר קצת דתשתע בעל לתקן לרבנן ל״ל תקשה ודאי
 דהא כלל לעבר בתשתעתו דאין חמץ לבער כגון בלהבא לתקן ה״ל כלל

 בתשתע שיהא כדי נעל לולב ובנטילת בטבילה ותיקנו הואיל לומר סברא אין ודאי
 בעל ברכות הרבה שיש הפוסקים כל דעת והרי :כן הברכות בכל נתי תיקנו לעבר

 הר״ן בדברי וכמבואר והתוספתא הגמרא תן כדתוכח על בלא תהן והרבה
 תיקנו ולא ברכות ה' בסוף והראב״ד הרתב״ס ובדברי דפסחיס בפ״ק והרא״ש

לברכת תברכה לחלק שלא לומר שייך לא ודאי אלא ־ לחלק שלא תשום בעל כולן

34 כד
 בעל תיקנו הילכו אח״כ מברך לעשייתן עובר בירך דלא היכא דכל תהא ש״ת
 קיד( )דף ע״פ מם׳ לזה ראיה להביא נ״ל ועוד • וכדאמרן לחלק שלא כדי

 בפה״א אתרור תעיקרא תברך אר״ה תאי חסא אלא דליכא היכא התם דאתרי׳

 שתילא לאחר ר״ח לה תתקיף ואכיל תחר אכילת על עליה תברך ולבסוף ואכיל
 ועל בפה״א עליה תברך מעיקרא ר״ח אתר אלא עליה ותברך חוזר תיתנו כריסו
 ־ דר״ח כותיה והלכתא ברכת בלא חסא אכילת אכיל ולבסוף ואכיל תחר אכילת
 לברך' נכון דאין סבר אעפ״כ כוונה דבעי כר״ל דסבר נראה נתי ר״א התום' וכתב

 דנפיק בהדיא הל״ל כוונת דא״צ סבר דאי כייסו תילא שכבר כיון שני בטיבול
 לפי״ו להקשות ויש ־ ע״כ לבטלה ברכה הוי שני בטיבול יברך ואס ראשון בטיבול

 להדיא שס התו׳ וכ״ס כוונת צריכות דתצות ש״ת כר״ח הלכתא דאיפסקא דכיון
 הכי סבר התלמוד דתסדר וסתתא כוונה דבעי סברי אתוראי אלו כל והשתא

 שני בטיבול יברך דלא פשיטא כוונה צריכות אין ואי כר״א לתפסק תדאיצטריך
 לבטלה ברכה הוי שני בטיבול יברך ואי בי׳ נפקא א׳ בטיבול בירך לא דאפילו

 צריכות אין כ״א( )דף ב״ד ראוהו בם׳ דא״ל דשתואל דאבות כוותיה הלכתא ולית
 תקשה א״כ כוונה צריכות אין תצות דהלכה פסקו פוסקים רוב והרי ־ ע״כ כוונה

 דפסק הרתב״ם ואפילו ־ לבטלה ברכת ה״ל דהא שני בטיבול יברך דלא דפשיטא

 פסק תצה ואכל בכפאו ת״ת כוונה צריכות דמצות תשוס יצא דלא לשיר תוקע גבי
 רב״ל ׳בפ הר״ן וכתש״כ אכיל קא והא רחתנא אתר תצה אכול דקוס תשוס דיצא

 ואין אח״כ תברך לעשייתן עובר עליהן בירך שלא. תצות דכל ש״ת ודאי אלא ■ שס
 תחר תצות חובת ידי ויצא כוונת צריכות אין דתצות אע״ג לבטלה ברכה תשוס כאן

 אין תיהו ־ כריסו תילא שכבר כיון שני בטבול לברך נכון דאין אלא ראשון בטבול
 תצותצריכופ להפוסקיס אבל כוונה צריכה אין תצות הפוסקים לדעת אלא ראיה זה

 מברך דאת׳ דר״ה ודאי תשתע ולכאורה ־ התו' וכתש״כ ראיה תכאן אין כוונת
 אכיל דכבר ואע״ג תחר אכילת על עליהן תברך ולבסוף ואכיל בפה״א תעיקרא

 בירך לא דאס דס״ל תשוס טעתא דהיינו אח״כ עליו תברך אפ״ה א׳ בטיבול מרור
 ידי יצא ולא טונה צריטת דתצות דס״ל ל״ל דהא י אח״כ מברך לעשייתן עובר
 חג של ראשון י״ט רי״א תנן תא( )דף דסוכה בפ״ג דהא א' בטיבול תחר חובת
 ואתר ברשות• שהוציא תפני פטור לרה״ר הלולב את והוציא ושכח בשבת להיות שחל

 העוףהוא חטאת וכסבור ביןהאגפיים העוףשנתצאת עולת ר״י היה בגת׳אותר ר״ה
 דתיתא מהו ותשני הך היינו פטור תצוה בדבר דטעה קת״ל תאי ופריך פטור ואכל
 בדבר דטעה הכא אבל מצוה דעבד היינו פעור תצוה בדבר דטעה הוא התם
 חובת ידי שיצא דהיינו תצוה ועבד מצוה בדבר דטעה לולב גבי ותדקאת׳ כו׳ מצות

 ידי לצאת כיון לא ודאי דהא ־ כוונה א״צ תצות דס״ל ש״ת זו בהוצא' לולב נטילת
 הבקי אצל לילך לרהיר הלולב את והוציא בשכא תיירי דהא זו בהוצאה לולב חובת

 תברך המצות דכל דשתואל הא גבי לט( )דף דסוכה בפ״ג התוס׳ וכתש״כ ללתוד
 אין ת״ת • כשהפכו אביי דא' הא גבי גופיה סוגיא ובההיא לעשייתן עובר עליהן

 עלית דרתי מצוה דתיתא תהו דגרסי ספרים ואית שם כתב התו׳ שהרי ראיה זה
 דח״א שקיל דלא ליה סגי דלא לולב כלותר לא איתא עליה רתי דלא תצוה אבל
 מפום עיקר נ״ל זו וגירסא • ע״כ אחר שיאכלנה אפשר חטאת אבל אחריס ע״י

 דטעת משוס לולב גבי דר״י דטעתא לומר א״א דהא ק״ל ראשונה דלגירסא
 שמעינן הא כוונה א״צ דתצות משוס נתטין דלא ואע״ג י מצוה ועבד מצוה בדבר

 דאר״י מהא בפ׳ע״פ הגת׳שס לה כדדייק צריכו׳כוונה מצות דס״ל גופיה לר״י ליה
 מכאן דאין ברור הדבר הילכך י כו' חזרת לפניו להביא תצוה בחזרת שטיבל אע״פ
 לעשייתן עובר בירך לא דאם דס״ל למדנו אלו התוס׳ תדברי ת״ת אבל י כלל ראית

 (איןצריטת*תצות) דס״ל אתוראי תני לכל לאוקתי ל״ל דאל״כ עוד תברך אינו שוב
 בירך לא דאס דפסחיס תפ״ק שהבאתי זו ראיה ת״ת כת״ש איכאלפ' הא כוונה

 תהא ראיה להביא נראה ד1ו^ : נכונה ראית היא אח״כ תברך לעשייתן עובר
 ולא לעשייתן עובר עליהן תברך התצות כל תדאת׳ גופיה דשתואל

 • לא נתי דעבד דאפילו תשתע דהוי לעשייתן עובר אלא עליו תברך אינו קאתר
 ולפי״ו לכתחילה אלא בתשתע אינו לעשייתן עובר עליהן תברך דקאת׳ השתא אבל

 אלא אתו קא דשתואל עליה לאפלוגי לאו דקאת' הטבילה מן חון רב בי אתרי
 תברך לעשייתן עובר בירך לא דאס תודת נתי דשתואל דאע״ג אתו קא לאוסיפי

 דאינו קרי בעל או גר טבילת אבל לעשייתן עובר לברך בראוי ה״ת ת״ת ־ אח״כ
 אחר תברך דאפ״ה קת״ל כלל יברך ולא לבילה ראוי אין ה״ל קודם לברך ראוי

 דתה״ט ונ״ל ־ לברך חייב הטבילה אחר דמ״ת רב לבי לסייע תנ״ה ותייתי הטבילה
 נקט ולא לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל וקאתר לשונו את שמואל שינה

 עובר דהאי משמע מאי דאת׳עלה ואע״ג בכ״ת• לומר הגת׳ דרך שכן קוד׳לעשיירן
 ויעבר ^,לפניהם עכר א״נוהוא הכושי את ויעבור דכתיב הוא דאקדותי לישנא
 בתסכת תצינו והרי ־ לחוד חכתיס ולשון לחוד ותקרא לשוןתורה ת״ת לפניהם תלכס
 תאתים רחלים כדכתיב רחלים חתש לברי׳ איסי דאתניי׳ הגז ראשית ר״פ חולין

 לחור חכתיס ולשון לחוד תורה דלשון רחלות אתניי׳ וא״ל התם ר״י עליה ואיקפד
 ולישנא כבר שעבר להיפך בכ״ת משתע חכתיס בלשון עובר דלשון הכא שכן כל

 ודאי אלא שעשאן לאחר תשתע לעשייתן ועובר דאקדותי ולאלישנא דאחוריהוא
 לעשייתן קוד' עליהן דלכתחל׳תברך והפכו דבר תרתי דש״ת לישנא האי נקט שמואל

 מברך לעשייתן קודם בירך לא אס ובדעבד המקרא בלשון עובר האי כדתשתע
דהאי ל״ל והא ־ עשייתן אחר שהוא חכתיס בלשון עובר האי כדתשתע אח״כ

עובר
; כיונה צוינוח מצית צ״צ )א(



מ כו סימן ברכות דיני אריה שאגת
 לישנא נתי דתשתע ומנלן תכתים כלשון לחוד עשייתן לאחר אלא כתשתע אינו עובר

 לעשייתן עוכר עליהן תברך המצות כל תאי קשה דא״כ המקרא כלשון דאקדותי
 ודאי עשייתן קודם עליהן מכרך אס אדרבה הכי בלאו סגי לא וכי שמוחל דקאמר

 דתנן הא גבי פא( )ד׳ מנחות במס' התודה בפ' הגת׳ דייק וכה״ג י דתי שפיר
 עובר דהאי אע״כ תייתי דלא מגי לא יביא ופריך יביא המעשר תן ולחתה היא התם

 למעל׳ שבמ״שכ וכדפי׳:ןר^ ש״ת ותרתי נתי לעשייתןפי׳קוד׳לעשי־תןכלישנ׳דקרא
 בנו את תל היה שאם תילה תה' בפ״ג שכ׳ הרתב״ס דעת ליישב לי יש

 תחוורין דבריו ואין דפסחיס בפ״ק הר״ן עליו וכתב הבן את למול ב״ו א״ק מכרך
 הבן אבי ביעור על דאמר לר״פ אבל לבער דאתר פפי לרב ה״מ הכי אתר דכי
 אלא חייב נתי דאיהו דמי חתץ כביעור הבן באבי דמילה המילה על תברך נתי

 ליישב ונ״ל ־ כן עליו הקשו הדורות תחכתי והרבה ע״כ אחר ע״י למעבד דאפשר
 מעיקרא משמע להבא על דס״ל דלר״פ לתעלה הוכחתי דכבר שכ׳ ע״ד דבריו

 תיקנו לתת דא׳יכ להרתב״ס לו קשה והשתא טפי תשתע דלהבא אלא תשתע נתי
 נתי תשמע על ואלו תשתע דלהבא לגתרי דתבורר בלמ״ד לתקוני ה״ל בעל

 עובר בירך דלא דזיתנין דתשוס למעלה כת״שכ לומר א״א לל ולדידי׳ ־ מעיקרא
 מיל הא לשעבר נמי דתשמע בעל תיקנו תה״ט שעבר על אח״כ ותברך לעשייתן

 תשכחת לא שעבר על ברכת וא״כ כלל תברך אינו לעשייתןשוב עובר בירך לא דאס
 ־ בלחוד להבא אלא לשעבר כלל משתע דלא בלמ״ד לברך ה״ל וא״כ לעולם לה

 שתל באחר תודו כ״ע פפא ר׳ בין פפי רב בין דודאי הכי ליה תפיש הילכך
 הבן באבי אבל תל איהו דלאו מגי לא וכי לתול לברך לו דא״א התילה על מברך

 דתשתע כיון מ״ת תשמע להבא על דאי פפא לר' ואפילו לתול תברך לכ״ע שתל
 ■ לבד להבא אלא לשעבר כלל תשתע דלא עדיף למול ודאי הא קצת נתילעבר

 פפי לרב היינו לתול תברך הבן אבי דאמר דהא תשתע הסוגיא דבתחילת ואע״ג
 אבי בין לן ל״ש תשתע להבא דס״ל לר״פ אבל תשמע מעיקרא דעל דס״ל לחוד
 לר״פ דעל אכתי לן קיס דלא משום היינו בעל תברך נתי הבן ואבי לאחר הבן

 לבתר אבל • הבן לאבי תאחר הברכה את לשנות ל״ל א״כ קצת לשעבר משמע
 דבטבל אע״ג בעל נמי תברך ועלה נטבל וכן בעל דתברך דלולב הגת' דתייתי

 הוא עשייתן לאחר עלייתו תברך וכי בית דאגבי׳נפק דתעידנא בלולב וכן ועלה
 האיך א״כ לשעבר כלל תשתע לא דעל אס״ר והשתא ־ בעל תברך ואפ״ה דתברך
 צ״ל בע״כ ותהשתא בברכתו משקר הוא והרי להבא אלא דאינו בעל בהו מברך

 באבי וא״כ בעל עלייתו לברך דתי ושפיר לר״פ אפי' קצת לשעבר נתי תשתע על7
 להבא אלא לשעבר כלל תשתע דלא בלת״ד להכניסם לברך ראוי לר״פ אפילו הבן

 על ותארתברכין ־ התסקנא לפי קצת לשעבר נמי דתשתע בעל לא אבל בלחוד
 דל״ת בלת״ד לבער תברך ולא לשעבר קצת דתשתע אע״ג לר״פ נעל חתן ביעור

 לוה תשובה לתדנו עצתו הרמב״ם דברי מתוך ־ בלחוד להבא אלא לשעבר כלל
 בין לעצתו שבדק בין חתץ ביעור על תברך הוא וכך תה״ב בפ״יא התם םכ״כ

 כמו שיבדק קודם הביעור תצית נעשית לבטל בלבו שגמר שתשעת לאחרים שבדק
 קודם הביעור תצית נעשית לבטל בלבו שגתר תשעה והאי ־ ע״כ בתקותו שיתבאר

 בכ״ת פסחים בתם' כדאמר ליה סגי בעלמא דבביטול תה״ת היינו דכתב שיבדק
 בביטול לי׳ סגי ולא בדיקה בעי מדרבנן ת״ת אבל ־ חו״ת בה' הרמב״ס וכתש״כ

 וא״כ תורה של הנטילה חובת ידי ויצא בי' נפק דתדאגבהה ללולב דתי נתצא לחוד
 של נטילה על קצת לשעבר דמשתע בעל תברך הילכך נפק לא דבריהן של לנענוע
 חמץ ביעור גבי בעל מברכין וה״נ דבריהן של נענוע על להבא ותשתע תורה

 לבטל בלבו שגמר תשעת כבר שעבר תורת של ביטול על קצת לשעבר דתשתע
 התם פשק וה״נ לעשות שעתיד שלפניו דבריהן של נענוע )׳•( על להבא ומשתע

 תטעתא נמי והיינו נעל ולא לשחוט בלמ״ד תנרך וקדשים פסח דהשוחט הרמנ״ם
 בלת״ד להכניסו תנרך הכן אבי דלדידי׳ כיון הרמב״ס על לי קשה מ״ת :דפי׳
 בעל יברך הטבילה אחר דתברך גר בטבילת נתי טבילה גבי ה״נ בעל תברך אחר
 יברכו בשמו וכתשכ״ל ז״ל לדידי׳ הטבילה קודם דתברכין טבילות חייבי שאר אבל

 ותשנה ׳ס הרתב לד׳ *להכניס פפא לר' אפי' תברך הבן שאבי כתו בלמ״ד לטבול
 על בטבילת דתברך ופסק מתם ז״ל הוא והרי בעל שתברך שתל אחר של מנוסח

 נטל שם פסק לולב שגבי ועק״ל : כן תברכין טבילות חייבי דכל דתשמע הטבילה
 קודם בירך אם אבל חובתו ידי יצא שתגבי' שכיון לולב נטילת על תברך הלולב את

 תכי ניתא נתי טבילות בחייבי ע״כוא״כ בסוכה לישב כתו לולב ליטול תברך שנטל
 • בלמ״ד לטבול יברכו טבילות חייבי ושאר בעל יברך הטבילה אחר שתברך דגר

 קודם הביעור תצית נעשית לבטל בלבו שגתר שתשעה שפי׳ ז״ל לדידי' ועק״ל
 כתו ביעור על לברך ה״ל בלת״ד לבער תברך אתאי פפי לר׳ דא״כ שינדק
 ניחא הכל שפי' לתאי אבל בי׳ נפק דאגבי' כיון תת״ט לולב נטילת על שתברך
 דלפעתיס תשוס לשעבר נתי קצת דתשתע פפא לר׳ בעל תברך דבכ״ת
 עובר לברך ראוי שלכתחילה ואע״פ לעשייתן עובר בירך לא אס אח״כ מברך

 כיוןדלפעתי׳בדעבד ת״ת לשעבר כלל משתע דלא לברךבלמ״ד יותר ושייך לעשייתן
 התוס׳ סברת שפיר אתי והשתא • בעל הכל ותיקנו חכתים חלקו לא אח״כ מברך

 תיקנו לעשייתן עובר לברך להם שא״א קרי ובעל גר טבילת דתשוס ורש״ישפי׳
 תברך המל אחר פפי לרב דהא קשה ולכאורה הטבילה לברךלאחר טבילות חייבי בכל
 לשחיטת חולין שחיטת בין חילוק איכא שחיטה גבי וכן בלמ״ד הבן, ואבי בעל

 דאין אתר אתאי בטבילה כן ואם לחלק דאין אמרינן לא אלמא. וקדעיס סח5

 טבילות דבחייבי הל״ל וה״נ טבילות חייבי לשאר קרי ובעל גר טבילת בין לחלק
 • לעשייתן עובר יברכו ובחפשר אח״כ יברכו הטבילה קודם לברך להס שא"א

 כלל תשתע דלא לבער תדמברך חלקו לא אמרי׳ לא פפי לרב דודאי ניחא ולתש״כ
 צריך ע״כ אח״כ ומכרך לעשייתן עובר הבדיקה קודם בירך לא באס ותרי לשעבר

 גכי רבנן דתיקנו וש״ת בברכתו ישקר לבער יברך דחם לשעבר דתשתע בעל לברך
 לאני אחר בין לחלק יש נתי מילה גבי גתי ע״כ א״כ ביה דשייך תאי וחד חד כל

 דס״ל כיון כוותיה דקי״ל לר״פ אבל ־ וקדשים לפסח חולין בין שחיטה וגבי הבן
 תשמע דלא בלת״ד לברך ראוי לעשייתן עובר דבתברך אע״ג בעל תברך דלעולס

 תיקנו אח״כ לתכרך לעשייתן עובר למברך בין לחלק שלא משוס אלא לשעבר כלל
 גר טבילת משוס טבילה לאחר לברך בכולן תיקנו לחלק שלא משום ה״נ בעל הכל

 ת1 סותרין שדבריו הרא״ש בדברי עיון תקום לי יש חלקו דלא ובהא ־ קרי ובעל
 להאריך מקום כאן שאין אלא נט״י לענין הרואה כפ' לתש״כ דפסחיס כפ״ק זה חת

 מכרך לעשייתן עוכר המצו׳ על בירך לא דאס נתבאר הרי לעניינינו ונחזור ־ בזת
 אפי׳ הלכך א״ר התם דאמרי' שחכלו שלשת בפ׳ משמע והכי שם תש״כ אח״כותש״כ

 ולא הא״ז לדעת אותו ותירצו האחרונים תן עלית עתדו כבר כו׳ תלאכול גתר
 בית דאתיליד דבר שחט ואס י״ט סי' בי״ד רמ״א שם וכ״פ בזת עוד להאריך ראיתי

 ובלבד השחיטה על תברך וכשיתצאכשר ברכה בלא ישחטנו בדיקה וצריך ריעותא
 התחיל ואס תל״ב מי' בא״ח כתב ז״ל שהוא וק״ל ע״כ לשחיטת מתוך שיהא

 לו אין שיסיים לאחר ותשתע ע״כ בדיקתו ימיים שלא !תן כל יברך ברכה בלא לבדוק
קנ״ל: אח״כ תברך לעשייתן עובר המצות בירך.על לא שאם נתכרר ככר מ״מ לכרך

כז סימן ברבות דיני
 כפה״א האילן פירות על ובירך האילן ופירות הארך פיחת לפניו היו ־

־ לא או נמי פה״ע של הברכת חובת ידי יצא אם

 ביניהם יש אס רי״א הרבה מינים לפניו היו תנן ת( )דף כ״ת בפ׳ • תשובה
 שירצה מהן איזה על תברך וחכ״א תברך הוא עליו שבעת תין

 סנרי ורבנן עדיף ז׳ תין מבר דר״י שוות בשברכותיהן מחלוקת עולא אמר ובגת׳
 זה על ותברך וחוזר זה על תברך ד״ת שוות ברכותיהן בשאין אבל עדיף חביב תין

 על בירך דתנן ואע״ג תחלוקת כאן אין ושוב פוטרתן אחת ברכת אין ד״ת ופירש״י
 וזית צען אבל בפה״א ■עלית ובירך וטעה תינא בחד ת״ת יצא בפת״א האילן פיחת
 ר״ו מי׳ בא״ח הב״י וכתב דבריו התומ׳את והביאו ע״כ זית נפטר לא הצנון על ובירך
 אבל פת״ע נתכויןלפטו׳ לא שבירךבפת״א דוק׳שבשעת היינו כ׳שם יונה ת״ר מיהו
 ותוס׳ ברורשרש״י ברהדכר הכל וכ"כ ולברך לחזו׳ א״צ פה״ע את לפטו' נתכיין אם

 דוק' כו׳תשמע וטעה תינא בחד דתנןבירךכו׳ה״ת דהר״ישפי׳דהא הא להו לית ודאי
 הזית: את פוטר הצנון איןברכת אפי׳בתתכוין מיני בתרי אבל דתהני הוא תינא בחד

 ובירך העץ ופיחת האדמה פיחת לפניו תיו בש״ע שם שכתב ב״י הרב על לי ותימה
 דעת שביק והיאך ר״י כדעת שפסק הרי יצא העץ פרי את לפטור ונתכוין פה״א על

 דברי מהרב״י שנעלם לי וכתדותת ליה תסייע שהכלכו כר"יאף ופסק ותום׳ רש״י
 לפלוגתא דתוקי עולא דהא תתה אני ועוד בב״י הביאם לא שהרי התוס'

 בברכה נפטרין דשניהם דכיון תשום עדיף לר״י שבעת דמין ה״ט שוות בשברכותיהן
 שניהם את לפטור בתתכוין דתיירי הרי השני התין את ויפטור ז׳ מין על יברך ח׳

 שניהם את לפטור דתתכוין שוותאע״ג ברכותיהן באין ואפ״הקאתר אחת בברכה
 פה״ע אין נתי בתתכוין אפי' אלמא פה״ע את פוטר בפת״א ברכת אין א' בברכת

 תהא לעולא התם פריך דתא ק״ל ועוד :פה״א על שמברך בפת״א בברכת נפטר
 ברכותיהן דאפי'בשחין דש״מ הזית ופיט'את הצנון תברךעל וזית צנון לפניו היו דתניא

 הצנין בברכת הזית את לפטור במתכיין תיירי הברייתא הא קושיא ותאי פוטר שוות
 הזית על תברך ואתר ר״י פליג דההיא דבמיפא ואע״ג ־ תודה נתי עולא ובתא
 ודלא עדיף ז׳ תין לר״י אפ״ת שוות ברכותיהן כשאין דאפילו וש״ת שכעת תין שהזית

 בשהצנון עסקי׳ בתאי הכא דתשני לבתר אלא דר״י להא מייתי לא הגת׳ הא כעולא־
 לר״י ליה ולית ז׳ תין שהזית הזית על מברך רי״א סיפא איתא הכי אי ופריך עיקר

 ה״נ ונ״ת הטפל׳ את ופוטר העיקר על תברך טפלה ועתו עיקר שהוא כל דתנן הא
 הרי הזית את ופיטר הצנון על תברך הזית בא צנון תחתת אם רי״א והתניא דל״ל

 בשאין לעולא דס״ל לחוד ואהא לחוד ת״ק תדברי אלא לעולא הקשה לא שבתחלה
 פריך לא אמאי באתת וא״ת דפריך הצנוןהוא בברכת נפטר זית דאין שוות ברכותיהן

 מין נתי לר״י שוות ברכותיהן בשאין אלתא כו' הזית על תברך דאתר תדר״י לעולא
 ה״נ וכ״ת קאתר כו׳ דתנן הא לר״י ליה לית וכי תקשה דקא דאהא ועוד עדיף ז׳

 ■ הזית בא הצנון תחתת דאם ברייתא תאותו להקשות ל״ל ־ כו׳ והתניא ליה דלית
 כשאי! דאפי׳ ש״ת ת״מ ־ דתנן הא ליה דלית דאע״ג ובי׳ תעי׳ להקשות ה״ל

 דאם ברייתא הא תניא דתה״ט וי״ל כעולא ודלא עדיף ז׳ מין לר"י שוות ברכותיהן
 עיקר בשהצנון איירי לא קתייתא דברייתא תיני׳ דתוכח הזית בא הצנון מחמת

 פיטר הצנון אין שוות ברכותיהן דבאין דס״ל במאי דבריו לכל לעולא קשה דהשתא
 שוות ברכותיהן דכאין דקאתר ובתאי דפוטר דקא' ת״ק תדברי ק״ל הזית את לא

 ברייתא בלא אכל • הזית על תכרך דא׳ תדר״י ק״ל עדיף ז׳ מין דאין ר״י תודה
 הצנון בברכת נפטר זית דאין דס״ל ברואי אבל י תדר״י אלא ק״ל הוי )כ( שני׳
 בתמקנא השתא דהא לותר ואפשר עיקר בשהצנון הב״ע די״ל ־ תת״ק ק״ל הוי לא

 סגי לחוד מרישא לטולא להקשות דתצא כיון ונתחילה צ ורבנן מדר״י פריך באתת

;הוי לא ל״ל )ב( נויקה רל 1 נא



דני אריה שאגת
 בהרבה הגמרא דרך וכן מסיפא כמי אחרת פירכא עוד דאיכא אע״ג נהכי לי׳

 ועק״ל : מידי ת״ק מדברי הריך לא דלדידי׳ קשה יונה ה״ר לסברת ת״ת מקומות
 ד לת׳ ופריך תחלוקת נתי שוות ברכותיהן בשאין דאף לקמן התם למ״ד דאיכא
 א׳ בברכת נפערין דאין כיון כנותר פליגי בתאי פליגי נתי שוות ברכותיהן כשאין
 לפ״ד קושיא ותאי בברכתו השני את פוער שאין כיון עדיף שבעה תין אר״י אתאי
 הילכו לפערו במתכוין בברכתו השני המין את לפעור דאפשר כיון הא יונה ה״ר
 דהחי י״ל שבזו אלא ־ השני המין את לפעור ויתכוין עליו ויברך עדיף לר״י ז׳ מין

 אמורא האי בין דל״פ דס״ל עולא בין אמוראי הני דקאתרי שוות ברכותיהן בשאין
 שוות ברכותיהן שאין מדאתרי תיירי שוות ברכותיהן שאין גוונא בכל פליגי• דקאמר
 או זע 1'מ ותשני בת״ת שברכתו דגן תין הא׳ אם אפי׳ תשתע פליגי ולת״ד סתתא

 פייך והשתא • פליגי אפ״ה ענין בשום חבירו ברכת ע״י לפער לא׳ שא״א האדמה
 ע״ז תברך ד״ה שוות ברכותיהן בשאין תדאתר פריך ולעולא פליגי בתאי שפיר
 הא׳ נפער לא שוות ברכותיהן שאין גוונא דבכל דתשתע סתתא ע״ז ומברך וחוזר

 קושיות ת״ת הזית את ופוער הצנון על תברך והתניא וזית צנון כגון חבירו בברכת
 לכוין שיש יראה שם יונה ה״ר בדברי המעיין באתת והנה קשה ודאי הראשונות

 שם בש״ע דפסק אהא וכ׳ תדותיו על הפריז ע״ז ובס׳ ־ ותו׳ רש״י לדעת דבריו
 פירות על בירך אם כ׳בס״ה הא לפניו שיהא ל״ל תתי׳לי כו' ופה״ע פה״א לפניו היו

 נתי וכאן ־ לברך דא״צ ראשון כברכת שברכתו אחר תתין יותר לו והביאו שלפניו
 א״צ גסעלפה״ע בפה״א באמירת נתכוין שאס פה״א כברכת פה״ע ברכת הוי

 כברכת שברכתו בדבר תיירי ה דס" דהא כלל קושיא זה ואין • בפה״ע אח״כ לברך
 אבלכאןדתיירי הברכת בשעת לפניו היו שלא אע״פ חהני לפיכך ממש הראשון
 היו אא״כ זו בברכת הען פירו' נפער אין תילכך הארץ פירות על בפה״א דבירך

 עץ של לפעור ל״ת בכה״ג אפילו ותום׳ רש״י לפי׳ והרי י. הברכה בשעת לפניו
 שתשמע ותפוחים מאגוזים ראיה שהביא ותה האדתה פירות על שבירך נבפת״א

 שבירך אחר השני לפניו הביאו אפילו חבירו את פוער הא׳ שברכת הרשב״א מדברי
 אין עכ"דהאנתי בה שיוצא כיון פה״א אחר פה״ע לענין כאן וה״ה הראשון על

 הראשוני' על אתרו בזה כיוצא ועל לגמרי שוה דברכתן ותפוחים אגוזים דשאני ראיה
 לפסוק שראוי ברור הדבר דינא ולענין : עליהן להוסיף שבא אלא תצעערי׳ אנו

 לפניו היו ואפילו כן לכוין יש יונה ה״ר דברי וגס הגת׳ מסוגיות וה״ת ותום׳ כרש״י
זו בברכה פת״ע את לפעור ונתכוין בפה״א פה״א על ובירך ופה״ע האדמה פרי

:נ״ל כן בפ״ע ברכה ען של על לברך וצריך תהני לא

כח סימן ציצית דיני
 אם לחבירו להקדים ראוי מהן איזה בציצית ותתעעף תפילין המניח *טאלה

: איפכא או לציצית קודמים תפילין

 כנגד ששקולה ציצית מצות להקדים שראוי נראה כ' ציצית בה׳ מ״י ת^טובה
 בי״ע בין בשבת בין בחול בין שנוהגת יותר שתדירה ועוד המצות כל

 שתתעעפין אותן ומ״ת היראה בם' לה״ריונה וכ״ת קודם תדיר תדיר ושאינו ותדיר
 תקעוריהן ושנותנין המלבושין כל אחר אלא להתעעף דרך שאין כיון גדולת נעלית

 מעבירין שאין לפי תחילה עליהם ותברכי׳ תחילה לפניו בא תפילין מצות בראשיהם
 נ״ל יותר תדיר׳ שהיא מפני ציצית מצות להקדים שראוי מש״כ ע״כיהנה המצות על

 דאין נמצא בלילה הציצית מן פעור יום כסות אפי' ר״פ דעת שהרי ליתא דהא
 אלא בלילה נוהג התורה שתן ר״פ דעת תפילין אבל בלילה כלל נוהג ציצית מצות

 שאינו ציצית ממצות תדירה תפילין דמצות הרי בהן ישן שמא משוס עלה גזרו שרבנן
 פקע לא דרבנן גזירה ומשום בלילה נוהג התורה מן ותפילין מד״ת בלילות נוהג

 דציצית משוס ואי כבימי' בלילות נוהג התורה דמן כיון תפילין תמצות תדיר תעל׳
 הוא בציצית תשא״כ בלילות שנוהג מת ת״ת הא תפילין משא״כ זי״ע בשבת נוהג
 כסות כמ״ד דהלכה ניתא אי דאפי' נ״ל ועוד ציצית של וי"ע דשבת תהא תדיר' יותר
 בדיני וכת״ש בלילה התורה תן נוהג אינו ותפילין בלילה אפי׳ בציצית חייב יום

 דיןקדיתה לציצית אין ת״ת תתפילין־ תדיר ציצית מצות וה״ל בס״ד וציצית תפילין
 דמגילת בפ״ב כדאמרי' ציצית תשא״כ הן שבקדושה דבר תפילין דהא תפילין על

 ורצועותיהן תפילין של ונרתיק דנזרקין תצוה תשמישי בין ציצית דחשיב כו( )דף
 התדיר כל תנן פ״ע( )דף רפ״י בזבחים והרי דנגנזין קדושה תשמישי בין חשיב

 צ( )דף ובגמרא חבירו את קודם תחבירו המקודש וכל חבירו את קודם תחכירו
 דלמא או דתדיר׳ משוס קודם תדיר קודם מהן איזה ומקודש תדיר להו איבעיא
 על קדימה דין לא׳ אין א״כ איפשע דלא וכיון איפשעא ולא דקדיש קודם מקודש
 ומקודש תדיר לפניו היו ותוספין תתידין תה' בפ״ע הרתב״ס וכ״פ י חבירו
 תפילין על קדימה לציצית אין דלכ״ע כיון זא״כ ־ ע״כ שירצה מהן איזה יקדים
 שירצה מהן ואיזה ומקודש תדיר וה״ל קדישי תפילין הא תדירי דציצית את״ל אפילו
 ומקודש תדיר ה״ל תציצי' תדירי תפילין לציצי׳דאי תפילין להקדים ראוי הרי יקדים
 תדיר וה״ל קדישי תפילין ת״ת הא מתפי' תדירי דציצית את״ל ואפי׳ • לציצית וקדמי

 ומת״נ הדין שורת על עבר לא לציצית תפילין תקדים ואי יקדים שירצה ואיזה ותקודש
 וכסות הוא תפלין זתן לילה לת״ד הרי לתפילין ציצית תקדים אי ■אבל כהלכה עבד
 דלא ועושה בציצית תשא״כ ומקודש תדיר תפילין ה״ל בלילה הציצית תן פעור יום

 חייב יום וכסות בלילה נוהג אינו תפילין למ״ד דאפי׳ אותר אני עוד : כהלכה

25 כה כח סימן ציצית

 הוא שבחובה דבר לאו דהא ציצית תצות על תדיר שם אין ת״ת בלילה אפי׳ בציצית
 מצות ושאר בתפילין שחייב כתו חיובא בת עלית בתר לאהדורי תורה חייבא דלא

 כה״ב כל לא לא ואי ציצית בת להטיל עליו תצוה תיובא בת עלית אלח־שאסישלו
 שם שהרי ־ תדיר ולא תיקרי מצוי אלא תדיר לשאינו להקדימו עליו תדיר דין אין

 של שלמים דתנן תהא קודם מהן איות ותקודש דתדיר לבע״ן למפשע הש״ס בעי
 חטאת דיוס ואידי אידי הא קודתין אמש של שלמים היום של ואשם חעאת אמש

 לא מצוי לן קמבעיא תדיר קאתר' מצוי א״ר • תדירי דשלתיס אע״ג קודמין ואשס
 קאתרת תצוי ובנדבה תתוךשבאיןבנדר מצויין שהן תדירי שלתיס ופירש״י קמיבעי׳לן

 שנדר דלאחר אע״ג הרי י ע״כ תחבירו יותר מצוי שהוא אלא חובה חדירתו שחין
 והואיל עיקרחיונא בתר אזלינן אפ״ה בע״כ חובה עליו הקרבתן שלמים קרבן ונדב
 תדיר הוו ולא הן שבחובה דבר לאו להקריבן כדי שלמים להקדיש עליו חובה ואין
 בתר חובה עליו ציצית מצות כנפות ד' בת עלית לובש דאס אע״ג ה״נ מצוי אלא

 שיתחייב כדי ד׳כנפות בת עלית ללבוש חובה עליו ואין והואיל אולינן חיובן עיקר
 בלבד מצוי אלת תדיר לשאינו דליקדמי תדיר ת״ל ולא הן שבחובת דבר לאו בציצית
 בציצית חייבין קופסא כלי לת״ד ואפי׳ ־ מצויותיו תפני קדיתת דין לו ואין תיקרי

 שיתחייב כדי כנפות ד' בת עלית לקנות חובה עליו אין ת״ת ת( )דף התכלת ׳בפ
 קדושה דשם תהבירו המקודש כל והשתא מקודש דה״ל קודמים תפלין וא״כ בציצית

 כגון מקודש ואינו מקודש י חבירו את קודם תחבירו מקודש שא׳ אלא שניהם על
 רב א״ל התם דאתר ואע״ג • מקודש לשאינו קודס דהתקודש כ״ש לא וציצית תפלין
 ולא תדיר שחינו הפסח את אוציא ותתניא הוא מצוי לאו תדיר אעו לרבא ׳י ב הונא
 לגבי מילה אימא אינעית במצות תדירה תאי ותשני תדירה שהיא התילה את אוציא
 תפני תדיר לתילה דקרי דהא קתא לשנויי תיבעיא לא והשתא • דמי תדיר כי פסח

 גבי שייך לא דה״ע שפירש״י כתו וציווין בריתות י״ג עליה שנכרתו בתצות שתדירה
 פירש״י הא דתי תדיר כי פסח לגבי מילה דקאתר בתרא לשנויי אפי' אנא ציצית מצות
 דציציין ע"כיוכ״ש דתי כתדירה לאו דחעאת תצוי אבל תפסח הרבה היא שתצוי מפני
 פסח גבי למילת דתי ולא חעאת לגבי יותרתשלתיס דמי בתדירה לאו תפילין לגבי

 בשנת פ״א אלא נוהג אינו ופסח תמיד ויום יום בכל נוהגת דתילה דתיא דנתדירה

 שכתבו ונ״י הר״י על ומרתימא : ברור וזה מכסח תצוי היא והרבה בלבד
זה ולפי וכדאתרן מצוי אלא דאינו וליתא תיקרי תדיר דציצית
 קדושה שם שייך דלא תיתא ולא י שבה קדושת משוס לציצית להקדימו ראוי תפילין

 תפילין כגון דבריס בשאר לא אבל בקודש המזבח גבי על הקריבין בקדשים אלא
 לתפשע רצה הש״ס שהרי ליתא דהא ־ קדימת דין לו גורס שבו קדושת דשס דניתא
 כך ואחר מנחה של אדם תתפלל הלכת דאר״י מתא ותקודש דתדיר לבעיין התם

 קדימה• דין לענין קדושה שם שייךנתי קדשים שאיגןשל תצות דנשאר ש״ת תוסף של
 קרבן בתקוס זו דתפלה תשוס תקודש תוסף לתפלת קרי דתה״ט ולותר נדחות ואין

 לקרבן מדכרינן וגס כו( )דף השחר תפלת בר״פ כדאתר רבנן תיקנהו מוסף
 של תמיד כנגד אותה דתיקנו גב על אף תנחה בתפלת כן שאין תה זו בתפלה תוסף

 קרבן אותו עצתה התפלה בתוך תדכרינן לא ת״ת התס וכדאתרינן הערבים בין
 נדבה תוסף תפלת להתפלל דאין פוסקים קצת כתבו תה״ט והא כנגדו שנתקנה

 לקרבן התפלה בתוך ותדכרינן דהואיל נדבה התפלות כל דתתפלליס גב על אף
 לתדיר ומנחה תוסף תפלת דתדתי דהא דליתא ־ נדבה באה תוסף קרבן אין תוסף

 ליה הוה התפלה בתוך לקרבן דתדכרינן משום הוא עעמא מהאי לאו ומקודש
 לא■ תנחת לתפלת אהני תוסף לתפלת שבת אעו התם דחי ־שהרי דקדשיס כתקודש

 תיוחדת תפלה שהיא תפני תנחה תשל קדישי תוסף דתפלת דס״ד דה״ע ש״ת אהני
 ותדקאתר איתני נתי בחול תנחה תפלת אבל ור״ח וי״ע כשבת תקודשיס ליתיס
 לתפלת כלל תעלה שוס דאין ש״ת תוסף לתפלת כתו אהני נתי תנחה לתפלת דשבת
 דתדכרינן תשוס תפלות תשאר יותר עצתה מצד. עלה קדושת שם להיות מוסף

 תאי אכתי כן דאם ־ התפלות כל בשאר תשא״כ עצתה התפלה בתוך הקרבן את
 קדושת תצד שבת של מנחה דתפי׳ אע״ג הא למוסף כתו לתנחה תהני דשבת משני
 מוסף תפילת הא ת״ת תוסף תפילת כתו בקדושתה ושקולה חתירא שנת

 יא״כ בתנחה תשא״כ תוסף לקרבן בה דתדכרינן תשוס תתנחה יותר תקודשת
 שתדיר אלא קל תקודש נגד חתור תקודש דהיינו ותקודש דתדיר בעיין תפשוע אכתי
 תרצה שהיא תפני עולה לדם קודם חעאת דם התם דחשיב מתני׳ כדתוכח יותר
 קל והשני חתור קודש שהא׳ אלא תקודשין כולן התם לתו דחשיב הני כל וכן

 חמיר קודש דהיינו ותקודש קל קודש דתדירוהוא בעיין קאי ועלה בקדושה תתנו
 א״כ הוא קל מקודש ותדיר חתור במקודש דבעיין וכיון ־ סוגין כולי וה״ת תתנו
 ה״ל תוסף ת״ת הא לתוסף כתו אהני לתנחה דשבת בהא תידי תשני לא אכתי

 תוסף לתפילת אין ודאי אלא י בתנחה תשא״כ עצתה תצד שקדושתה חמור מקודש
 לאו עצתה התפילה בתוך לקרבן דתדכרינן דהא עצתה תצד קדושה תעלת שוס

 לבעיין התם. עוד לתפשע בעי שהרי ועוד ־ תא״ט קדושה שם לתיקרי היא מילתא
 תדיר אינו היוס וברכת תדיר היין ברכת אחר דבר דתניא תהא ותקודש דתדיר
 לברכת שבת אעו ודחי י קדושה היין דברכת אע״ג קודם תדיר תדיר ושחינו ותדיר
 לקדשים ענין לו שאין אע״פ תקודש לב״ה ותדקרי אהני לא היין לברכת אהני היום

 תקודש לשאינו ליקדם מקודש של זו לתעלת שייך שבקדושת דבר דבכל ש״ת כלל
יום בכסות נוהג ציצית אי אפי ומקודשת הואיל לציצית בודאי קדמי תפילין והה״נ
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כט כח סימן ציצית דיני אריה שאגת
 ראיתי ותחילה • שרי נמי מצוה כמקום שלא אפילו או עבודה כשעת כגון מצות
 להרמכ״ס תציע הנה כציצית דכלאיס הא אבאר ואח״כ כהונת דכגדי הא לבאר
 אפילו דה עכו בשעת שלא כהונה בגדי שלבשו כתנים כלאים תה׳ בספ׳י שכתב

 שהיא עבודת כשעת אלא בו הותרו ולא כלאיס שהוא האכנט מפני לוקין כמקדש
 לפיכך כהן לתנות תותר כהונה בגדי התקדש כלי מה׳ כפ״ח וכ״כ כציצית ת״ע

 שעטנז שהוא תפני האבנט תן חון עבודה כשעת שלא ואפילו עמדתו כיוס לובשם
 כת׳ הראכ״ד עליו וכתב :ע״כ עבודה כשעת אלא ללכשו הדיוט לכהן אסור

 שלא אפילו כמקדש כה״ג לו כא פ׳ יומא כמסכת אתרי׳ שהרי כזה טעה כלאים
 הגת׳ תן תחוור לא הרמב״ם דברי על כתב התקדש כלי וכת' תותר עבודה כשעת

 הש״ס דקאתר דהא השגה זה אין ובאמת י ע״כ כמקדש מוהר היום כל אלא הכי
 אלא כלאים ומשום קאי אאכנט לאו מותר עבודה כשעת שלא אפילו כמקדש
 דאסור די״ל תאכנט ולכר כהן לתנות ניתנו כהונה דכגדי וקת״ל קאי כהונה אכגדי

 כתרה ראיה נ״ל ת״ת :ז״ל הרמכ״ם וכדברי כלאים תשוס עבודה כשעת שלא
 עכודה בשעת שלא שרי הוא דכלאיס אבנט דאפילו ז״ל הראכ״ד לדעת לכאורה
 כשעת שלא אפילו לגתרי שרי עכודה כשעת כהונה ככגדי כלאים והותר דהואיל
 הסעק על באה עוף חטאת תלתודא ככולה דאתרי׳ הא לך תקשה דאלת״ה עכודת

 קרנן כר אינו דדילתא נכילה ספק לידי לכא שלא תקנתא דאיכא נהי נאכל ואינו
 משכחת היכא תקשה אכתי ת״ת הא נאכל שאינו בהא נבילה הוי חולין ומליקת

 בשעת כתונת בגדי ללבוש צריך ע״כ הרי תספק על העוף חטאת דמביא לה
 ששימש בגדים תחוסר שהרי ללבשו צריך כלאים שהוא האבנט ואפילו עבודתה

 פ״ה בסנהדרין כדאת׳ נתי מיתת וחייב דזבחיס ברפ״ב כדתנן עבודה דמיחל קי״ל
 לאובר דילתא ־ ללבשותספק רשאי והיאך הוא גמור קרבן ודילתא י פה( )דף
 שלא כלאים לובש נמצא גמורים חולין וה״ל בנדבה באה חטאת ואין הוא קרבן

 כהונת בגדי דכלאי ש״ת ודאי אלא • בגדים דכלאי לאו על ועובר תצוה במקום
 שלובש בהא בה לן לית הילכך עבודה בשעת שלא אפילו רחמנא שרי לגמרי
 דה״ל את״ל אפילו הספק על הבא העוף חטאת עבודת בשעת כלאים של אבנט
 אי לו בא בפי תבעי׳לךהתס מאי א״כ אבנטטא״ת של כלאי׳ בלבישת לןבה לית חולין
 גופיה תהא לן תפשוט לא או עבודה בשעת שלא בהן להנות ניתנו כהונה בגדי

 קרנן נר לאו דילתא דאל״כ בהן להנות דניתנו ש״ת הספק על עוף חטאת מדתכיא
 אמר דתי לא דודאי לק״ת הא ־ ודה עב בשעת שלא כהונת תבגדי ונהנה הוא

 יזליא הנאת איסור דגבי כלאים לאיסור עבודה בשעת שלא כהונה דבגדי הנאת
 להוציא עליהן תתנה ב׳ד לב ביה תתני והילכך אדם ע״י הבא בקדושה תילתא
 מתרומת נוטליןשכרן היו שתרבה דכתובות ברפ״ב כדאת׳ לחולין הקדש מעות

 שלא כלאים של דאבנט דס״ל להרתב״ס והרי עכודה לצורך היה שלא אף הלשכה
 הרמלס וכמ״ש בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי דקי״ל אע״ג אסור עבודה בשעת
 ע״י שנא כהונה בגדי. של הנאה איסור דגבי טעמאמשוס היינו וע״כ • גופיה
 ע״י ולא מאיליו שבא כלאים איסור גבי תשא״כ עליהן מתנה ב״ד לב מהני אדם

 שלא אבל '.ל״ת ודחי עשת דאתי עבודה בשעת אלא הרתב״ם לד׳ שרי אדס־לא
 כהן ליהנות ניתנו כהונה דבגדי בעיין לתפשוט א״א הילכך לא עבודה בשעת

 כקדשים לאכול תקנה לגברא לר ואין דהואיל די״ל ספק על הבא עוף מחטאת
 ליהנות התנו כ״ד לב גברא תקוני תשוס הספק על העוף חטאת תניא אא״כ

 ליהנות ניתנו לא דילתא למבעי איכא אכתי עבודה לצורך שלא אכל מספק כהן
 אס״ד כלאים איסור גכי אכל כלל לצורך שלא שהוא כיון כך על כ״ד התנו ולא כהן

 היאך העוף חטאת איסו׳כלאי׳גכי משוס כיה אית מא1? אסור עכודת כשעת דשלא
 כלאים וה״ל דכנאיס ל״ת לדחות ת״ע כאן ואין הוא חולין דילתא הספק על בא

 נמי עבודה בשעת שלא אפילו כהונה דבגדי כלאים ודאי אלא ׳ מצוה בתקוס שלא
 בגדי לן קתבעיא תאי לך תקשה אכתי וא״ת • ז״ל הראכ״ד וכדעת רחמנא שרי

 תדחטאת לןמהכא תפשוט ת״ת הא עבודה בשעת שלא כהן ליהנות ניתנו אי כהונת
 משום באבנט ליתא נמי עבודה כשעת שלא דאפילו ש״ת הספק על בא העוף

 בשעת שלא אפילו הקדש של הנאה איסור משוס דליתא ה״ה א״כ כלאים איסור
 דהיינו כלאים איסור דשאני וי״ל דאכנט׳ כלאים מאיסור איסורא האי דת״ש עכודה
 דשרי כציצית מכלאים לה דילפינן משוס עבודת כשעת שלא אפילו דשרי עעמא
 מא( )דף פ׳התכלת מנחות כמסכת התום׳ כתש״כ מצות כמקום שלא אפילו רחמנא

 תלבש גדילים שכמקום לומר לך תעשה גדילים שעטנז תלבש לא כתיב דהא
 דנגדי לש>טנו מיניה נתי ילפינן הילכך ע״כ רחמנא שרי לכישה דכל משמע שעטנז
 כהונה דכגדי הנאה איסורי אכל ־ ציצית אצל כתו רחתנא שרי לכישת דכל כהונה

 בציצית שרי שכן דקיל לכלאים דתה רחמנא שרי לבישה דכל מכלאים לתילף א״א
 כל בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי אי שפיר לן מבעיא הילכך הקדש איסור משא״כ

 )דף דכזיר בפ״ד שהרי ראיה זה אין שפיר ביה דייקת כי ת״ת ־ לכאורה נראה זה
 ת״ל נאכלת שאינו הספק על הבא העוף לחטאת מנין אומר ב״י יוסי רבי כט(תני'

 אף הוודאי על קרבן מביא זכר תה לזכר נקבה תקיש ולנקיבה לזכר זובו את והזב
 וכר מה אי כו׳ הספק על מביאה נקיבה אף הספק על תביא זכר ותה כו' נקיבה
 שכן בזכר אמרת אי לא אמרת ונאכל קרבן תביאה נקיבה אף ונאכל קרבן מביא

 לאו איסורים שני מאי הגמרא ותפרש איסורים׳ ששני בנקיבה תאתר איסורא'
 תה״ת לעוף שחיטה דיש לריב״י דס״ל מיניה ודייק בעזרה וחולין נבילה איסור
 לוכד דנקיכה תהקישא רחמנא לן רבי אלתא דאורייתא בעזרת שנשחטו וחולין

שמביאה

 מצוי שם אלא ציצית מצות על תדיר שס לאו כלילה נוהג אינו ותפילין כלילה אפילו
 מצוי דה״ל רכא דקאמר דשלמים ודומיא דפי׳ מעעתא שבחובה דכר ואינו הואיל

 כעלמא דיחוי׳ תדיר ולא מצוי לשלמים דקרי דרכא די״ל ואע״ג ־ מה״ט תדיר ולא
 דתדירי לשלמים דקדישי ואשם חעאת ■ מדקדתי מכאן תפשונו דלא לי׳ מדחי קא

 כמו מצוי אי ממ״נ לציצית קדמי. דקדישי תפילין מ״מ לתדיר קודם דש״מדמקודש
 ואשם חעאת ואפ״ה הן תדיר נמי דמצויין שלמים א״כ מיקרי תדיר נמי ציצית

 לתפילין ה״ה א״כ קודם מקודש ומקודש דתדיר וש״ת להן קדמי המקודשים
 חעאת לפיכך מיקרו תדיר לאו המצויין שלמים ואי התדיר לציצית קדמי המקודשים

 תפי׳ וממילא מיקרי תדיר לאו המצוי ציצית ה״נ א״כ להן קדמי המקודשים ואשם
התדיר כל כפ׳ כתב תרפ״א סימן כא״ח ט״ו דכעל :להו קדמי המקודשים

 ע״ג ואף כו׳ כספק ונשאר קודם מהן איזה ומקודש כתדיר לן מבעיא
 כתורת כלל שהיח כיון דתדירעדיף לפסוק לנו שיש משמע כספק הכעיא דנשאר

 דכל דהא קאמר מאי יודע ואיני • ע״כ כו' הכלל מן להוציא כרור דכר לנו ואין
 ־ הוריות מס׳ כשלתי לת ילפינן ומקראי כתורה כלל נמי הוא חחכירו המקודש

 דאיוה שפסק ומקודש כתדיר למעלה שהבאתי הרמכ״ם דברי ממנו נעלם וגס

 תפי׳ מצות לתקדים מחוייב דפי׳ מת דלפי לעניינינו ונחזור •י יקדים שירצה
 מצוייץיניח טלית שלכש לאחר כ׳ סי׳כ״ה א״ח •וכש״ע מקודש דתפי׳ה״ל משוס לציצית
 תפילין אדרכה לייא דכלפי תימת דכרי אלא 'אלו ואין ע״כ כקודש שמעלין תפילין
 חבירו את קודם מחכירו המקודש כל וכדתנן לציצית להקדימן ראוי קדושתן משוס

 ממנת חמורת לק' קלה מקדושה שמעלין מיירי חת לכאן כקודש מעלין ענין ואין
 עושים שליד רבהדתפילה הקומץ דפ' יכההיא לקלה מתמורת מורידן אין ■אכל

 אין ראש ושל יד משל חמורה קדושתה ראש דשל כקודש מעלין משוס ראש של אותה
 קודם מחכירו המקודש כל דכריס כשני אכל מורידין דאין משוס יד של אותה עושין

 זה כל מיהו וכמש״כ׳ קודם דמקוד׳ ותפי׳ ציצית כמו מקודש ואינו מקודש וכ״ש לו
 ככסות כלילה אפילו נוהג ציצית את״ל דאפילו המחוור אכל והנ״י הר״י לדעת הוא

 כ״ז מקרי תדיר דמצוי נמי את״ל ואפילו מה״ת כלילה נוהג אינו ותפי' ליום המיוחד
 ואפילו קודם תדיר תדיר ושאינו תדיר משוס לתפי' ציצית להקדים כלום מועיל אינו

 קודם תדיר דאת״ל וחטאת לשלמים דמי ולא קודם תדיר ומקודש תדיר נחי את״ל
 חוכת של אינו דעיקרן נהי שלמים דשאני משוס לחטאת קדמי שלמים למקודש

 מ״מ כלל ונדב נדר לא כעי אי שלמים אכל כע״כ להביא שמחוייכ חטאת כמו
 חובה אינו לעולם ציצית אכל כע״כ להקריבן עליו חובת שתקדיש לאחר כסופן

 לגמרי הרשות דכר וה״ל ציצית מצות לקיים כדי חיוכא כת טלית ללכוש עליו
 ־ חוב של אחרת מצות על קדימה דין לה אין א״כ ציצית יעשה ולא ילכוש דלא
 חיוב אין אפ״ה היא חוכת של מצות לאו ציצית דמצות דאע״ג אומר אני מ״ת

 וטעתא ציצית לגכי ומקודש תדיר ה״ל דתפי' נמי תימא אפילו לציצית תפי׳ להקדים
 כשתי אלא נוהגין אינן מקודש של או תדיר של כגון קדימה דיני דכל דמילתא

 כת לן לית הרשות דכר לגכי אכל מחכירתה מקודש' או תדירה מהן שאחד מצות
 לעסוק ומותר כידו הרשות הללו הקרכנות מן א' שוס להקריב ירצה לא אם דהא

 ולהקריב להקדים מחוייב להקריב רוצה שאס אלא הקרבה קודם וצרכיו במלאכתו
 אם ה״נ א״כ כס"ד כ״ב כסי׳ כרכו׳ כדיני וכמ״ש לחכירו קוד' המקודש או התדיר

 הרשות דכר מקדים ה״ל דהא כה לן לית לתפי׳ קודם התצוייץ הטלית מקדי׳ללבוש
 כלל לי׳ מלכיש לא כעי ואי עליו חוכה אינו זה טלית לבישת דהא מצות לדבר
 ללבוש או קודם תפי' ללבוש או כידו הרשות לפיכך כהקדמתו לן איכפת לא הילכך
 משוס לתפי' ציצית להקדים דראוי מ״י ומש״כ • לתפילין קודס מצוייץ טלית

 כיון אכל שפיר אתי הוי חוכה ציצית היה אם ודאי הא המצות כל נגד ששקולה
 תדיר שהוא משום לה קודם היה תפילין מצות כודאי חובה היה דאס שנתברר
 בעלמא סברא מפני מה״ת שהוא ומקודש תדיר מעלת לדחות לנו ואין ומקודש

 גרם הוא שבחובה דבר שאינו דמפני דקולתא אלא המצית כל כנגד שקולה שהיא
 תפילין למצות שתקדם מתני לא נמי ה״ט א״כ לה קודם תפילין מצות שאין לה

 עד ׳0 גדולה כטלית שמתעטפין אותן ומ״מ הנ״י ומש״כ ־ תקדום שירצה ואיזה
 עדיף המצות על מעבירין דאין מדבריו דמשמע המצות על מעבירין שאין לפי

 ענין זה אין ומ״מ כרורו' כראיות זה והוכחתי • במ״א כן וכ״כ כיון יפה מתדיר
 משוס לציצית לאקדומי לתפילין מתני לא תו״ת דמעלת העליתי שהרי דידן לנידן

 אמרינן דלא גדול לטלית תפי׳ ליקדוס ה׳יט תתני דמיה״נלא הרשות דציציתלדכר
 כת ל״ל לה מקדם אי הרשות דכר אכל מצות כשני אלא המצות על מעבירין אין

 לפיכך ברור וזה יד של תפילין שמניה קודם ראשו על המקטורין להניח מותר דהא
 תפלין להקדים רצה ואם דמי שפיר לתפילין להקדים רצה אס קטן או גדול טלית כין

כיון לתמיד קודס ששחטו דפסח הא גכי י״ז מש״כסימן ועיין דמי שפיר נמי להן
:ג״ל כן הכי נמי מוכח המצות על מעבירין אין משוס ליה מקריב ששחטו

כט סימן ציצית חגי
 מצוה כמקום דווקא הוא אס רחמנא שרי כציצית כלאים דקי״ל הא ־ שאלה

 מן דפטור שאולה כטלית או לנשים כגון מצוה כמקום שלא אפי' או
 וכמו ציצית דיני לכמה עי״ז מינה נפקא ת״ת תכלת לנו דאין ואע״ג הציצית

: בס״ד לפנינו שיתכרר

 וגס כהונה ככגדי כלאים רחמנא דשרי חצינו נזה כיוצא עוד הנה ת^ובה•
כמקום דווקא שרי אי כזה הקדמונים חכמים שנחלקו מצינו שם



כט סימן ציצית דיני אריה #אגת
 נתי נאכל הוי א' איסור אלא הוי לא ואי הספק על העוף חטאת שמביאה

 מקשינן דהא כהונה דבגדי אבנט משוס לכהן פלאיס איסור משוס כאן אין א״כ
 לא דקאמר ואע״ג כלאים לאיסור חיישינן ולא הספק על קרבן שתביא לזכר נקיבה

 שהרי ג' ובנקיבה איסורים ב׳ איכא דבזכר קאתר ולא כו' א' איסור שכן בזכר א״א
 לא דקאתר איסורים וב׳ א' דאיסורא לק״ת • דאבנט כלאים איסור נתי איכא
 שאסורים בעזרה וחולין נבילה איסור דהיינו אכילת ע״י שבאין החיסור אלא חשיב

 אבל כו׳ אמרת כו׳ ונאכל קרבן מביא זכר תה אי לה קאתר אהא שהרי באכילה
 ויש ובתום׳ בסומא אכילה־וע״ש בשעת ולא עבודה בשעת אלא אינו כלאים איסור

 הראב״ד דברי להקשות שיש תבין ותתש״כ • מקומו זה ואין דברים דיקדוקי בזת לי
 בה׳ אמש״כ עבודה בשעת שלא אפילו כלאים של אבנט דתתיר הא אדידיה דידיה
 : סראב״ד לסברת ראיה מכאן שאין נתברר הרי בס״ד בזה אכתוב ולפנינו ציצית
 ה(דתניא )דף דמנחות בפ״ק דאתרי' תהא הרתב״ם לדברי נתי ראיה להביא ואין

 והלא הטריפה את להוציא אלא ת״ל שאין למטה הבקר מן אותר כשהוא התם
 להדיוט שאסורה טריפה לגבוה אסורה להדיוט שתותר תום בעל מה הוא דין

 שאין למטת הבקר מן אותר כשהוא השבתה ואס כו׳ לגבוה שאסורה דין אינו
 תשוס ב״א אדא ואמ׳רב השבתה אס ואמרי׳תאי הטריפה את להוציא לותר תלתוד

 ופריך ,כהונה בבגדי לגבוהכלותר ומותרין להדיוט שאמרין תוכיח כלאים דא״ל
 הדיוט צורך ציצית אטו ותשני בציצית הדיוט אצל תכללן הותרה שכן לכלאים תה
 שכלאים הראב״ד כדברי ואי י בכך שתצוותו לכלאים תה אלא ודחי היה מצות היא

 לכלאים תה קאתר תאי א״כ עבודה לצורך שלא אפילו לגמרי הותרה כהונה בבגדי
 יש )וכן כהונה בבגדי לגמרי הותר מצות במקום שלא אפילו הרי בכך שמצוותו
 כגון מצות במקום שלא אפילו לגמרי שרי בציצית דכלאיס שפירש לר״ת להקשות

 הותר לא עבודה גבי דת״ת וי״ל : בס״ד( לקמן שאכתב וכמה לנשים או בלילה
 במקום שלא נתי הותר מצות בתקום דהותר תיגו משוס אלא מצות בתקום שלא

 מצוותו תצוה במקום שלא נתי להתיר הגורס עיקר שהיא מצות בתקוס והרי מצוה
 אין גס • בכשירה אפשר שהרי בכך מצוותו אין שלעולם טריפת גבי תשא״כ בכך

 אמר רבא מט(אמר )דף מיתות ד׳ בר״פ דאתרי' מתא הרמב״ס לד' ראית להביא
 לאפוקי כו׳ ומאוחר מוקדם אין תנין דרך חכתים ששנו כ״ת הונא א״ר סחורה רב

 תצנפת ותכנסיס בכתונת בארבעה וההדיוט כלים בח׳ תשתש כה״ג דתכן תהא
 על יהיו נד *ותכנס שנאמר לתכנסים קודם דבר יהא שלא תנין ותני׳ כו' ואבנט
 אקדמיה ת״ט וקרא קרא דאקדתי׳ תשוס לכתונת אקדתיה מ״ט ותנא נשרו
 הואיל לכתונת אקדמיה מ״ט ופירש״י ־ ליה עדיפא גופיה לכולה דתכסיא משוס

 ־ ע״כ וגומר כד ותכנסי ילבש קודש בד כתונת קרא דאקדתיה קודמים ומכנסים
 סדר שאין במקום אפילו נקט דקרא סדרא דהתנא כיון לתידק ואיכא

 לכתונת דאקדתי ומכנסים כתונת גבי הכא כתו כן הלבישה
 כן אס לכתונת קודם מכנסים הוי הלבישה קראאע״גדסדר דאקדתי' משום

 לתנא ראוי שאין לבגד בגד להקדים הלבישה בסדר קפידא שאין בתקיס כ״ש
 כתיב הכי ביה״כ כה״ג של בגדים ד׳ דגבי קרא האי והא דקרא תסדרא לשעת
 בד ובתצנפת יחגר בד ובאבנט בשרו על יהיו בד ותכנסי ילבש קודש נד כתונת

 לאבנט קודם לתצנפת התנא הקדים ואתאי לתצנפת אבנט קרא שהקדים הרי יצנוף
 לתצנפת תנא דאקדמי׳ ה״ט ע״כ א1? ־ דקרא כסדרא לתצנפית קודס אבנט נקט ולא

 ביה״כ כה״ג תבגדי איירי דקרא משוס כתיב איפכא קרא ואלו לבסוף לאבנט ונקט
 כדאתר כלאים זה באבנט הי׳ ולא יחגר בד ובאבנט כדכתיב בוץ של הוא דהאבנט

 למצנפת קודם לאבנט ולבש קדים אי כלל קפידא ליכא א״כ י״ב( )דף דיומא בפ״א
 אבנטו התם דאמר כרבי דקי״ל הדיוט כהן של תאבנט דתיירי התנא אבל ירצה אס
 דהא בוץ של דהוי ואתר עליה דפליג ולאכראב״ש כלאים של הוי הדיוט כהן של

 כלאים של הוי הדיוט כהן של דאבנטו וכיון • הרתב״ס וכ״פ תחבירו כרבי הלכה
 וכדברי תעשה ללא ודחי עשת דאתי תשוס אלא עבודה לצורך ללבשו שרי ולא

 כדי נגדים כל לנישת אחר באחרונה אלא האבנט את ללבוש לו א״א ע״כ הרתב״ם
 העבודה להתחלת האבנט לבישת בין תפסיק דאס דאפשר תה כל לעבודה לסתוך

 לצורך שלא אחר בלביש׳בגד שע׳שעוסק בכלאי׳באותו תלובש הרי אחר בגד בלבישת
 קודם תצנפת ללבוש תוכרח הילכך בחנם שעטנז תלבש דלא בלאו ועובר העבודה

 מצנפת בתר לאבנט תנא נקט לעבוד׳לפיכך סמוך יהיה האבנט שלבישת כדי לאבנט
 של מאבנט איירי דקרא משוס דקרא סדרא שנוי׳ משוס בזה ואין הדיוט כהן גבי

 קפידא דאיכא הדיוט כתן בשל אבל למצנפת מקדיתו אס קפידא דליכא כוך של כה״ג
 איכא הדיוט בכהן בין בכה״ג דבין ומכנסים כתונת גבי משא״כ*באחרונה ליה תנא

 נתי אקדמי׳ לכתונת קרא אקדמי׳ ואפ״ה לכתונת קודם למכנסים להקדים קפידא
 אבל שפיר אתי הרמב״ס לדעת והשתא : דקרא תסדרא לשנות רצת ולא תנא

 גבי אפי׳ א״כ עבודה בשעת שלא אפי' דאבנט כלאים דתותר הראב״ד לסברת
 של אבנטו גבי כתו לתצנפת קודם לובשו אי קפידא ליכא נתי הדיוט כהן של אבנט
 לתצנפת ואקדתי' דקרא תסדרא התנא שינה אתאי לך תקשה דיה״כ כה״ג

 אקדתי׳ ת״ת תכנסיס בהקדמת קפידא דאיכא ומכנסים בכתונת השתא לאבנט
 א׳ להקדים בלבישתן קפידא דליכא ואבנט מצנפת ־ קרא דאקדמי׳ משוס לכתונת
 די״ל * קרא דאקדתי׳ משוס למצנפת אבנט להקדים להתנא דה״ל כ״ש לחבירו
 לזה חשיבות ואין הוא קפידא משוס לאו למצנפת אבנט דאקדיסקרא דהא דלק״ת

 להקדים צריך בע״כ הן דשוין ואע״ג כאחת דבריס ב׳ להוציא שא״א אלא תזה יותר

26 כל

 אתהארן הארץ ואת השתים את דחגיגהגבי נרפ״ב וכדאתרי׳ תחבירו לאחד
 הוי לא מ״ת ברישא כתיבי דשתיס אע"ג את לאו דאי לארץ שתים להקדים ל״ל

 דברים ב׳ להוציא דא״א תשוס קרא דאקדתי' והאי לארץ שתים להקדים אתרי׳
 דהא וכיון * תקותות בהרבה לותר אנו תוכרחים וכזה שפירש״יהתס וכתו כא׳

 התנא הילכךלאחש היא קפידא תשוס לאובדווקא לתצנפת אבנט קרא דאקדתי׳
 שא״א משום אלא הכי לה נקט סדרא תשוס גופי׳לאו קרא דהא דקרא סדר׳ לתנקט
 קודתים דתכנסיס כיון ותכנסיס כתונת גבי אבל וכדאתרן כא׳ דברים נ׳ להוציא
 ותשום הכי לה נקט קפידא ותשוס בדווקא ש״ת לכתונת קרא אקדתי ואפ״ה

 בדווקא קרא דאקדתי׳ משוס ליה אקדמי׳ הילכך ליה עדיף גופי׳ לכולי׳ דתכסיא
 משמש כה״ג תנן דהא הרמב״ס לדברי תשוב׳ יש מכאן ואדרבה :קפידא ומשוס

 ה״ל ז״ל לדבריו והשתא וציץ ומעיל ואפוד חושן כה״ג עלהן תוסיף כו' כלים בח'
 לאבנטו קודם כלאים תשוס בו ואין זהב של טם אלא שאינו לציץ ללבוש לכה״ג
 לד״ה כלאים של אבנטו היה דאז השנה יתות בשאר תשתש הוא בגדים בח׳ שהרי

 בקרא כדכתיב כלאים של מהן היו בגדים בשאר וכן יותא בתם׳ התם כדאתרי׳
 אחר ציץ לבישת לאחר ולא לעבודה סתוך כלאים של בגדים לבישת לסתוך לו והיה

 הוא לבישתו בשעת ונתצא בלבישתו לעבודה ביניהן ותפסיק כלאים בגדי לבישת
 איסו׳ תשוס בהן אין כהונה דבגדי בזה קפידא אין ודאי אלא בחנם בכלאים תלובש
דברי על ועק״ל : רל הראב״ד וכד׳ עבודה בשעת שלא אפילו כלאים

 עבודה בשעת א״כ כלאים איסור תשוס בה יש כהונה דבגדי דאס״ד ז״ל הרמב״ס
 דאתי אתרי׳ היכא דביצה בפ״ק אתרי׳ הא ל״ת ודחי עשה דאתי תטעם שרי היכא
 תקיים ללאו דתעקר דבעידנא בציצית סדין א״נ במילה צרעת כגון ל״ת ודחי עשה

 כלאים הרי והשתא ־ דח• לא לעשה תקיים לא ללאו דתעקר בעידנא אי אבל לעשה
 מקיים לא ללאו דתעקר דבעידנא בעבודה שתתחיל קודם דלובשס כהונה דבגדי
 עשה תיני׳לכל לגתור א״כ דכלאיס לל״ת דוחה דעבודה עשה ואפ״ה דעבודה לעשה
 דשרי דהא ש״ת ע״כ אלא לעשה מקיים לא ללאו דמעקר בעידנא אפילו ל״ת דוחה

 עשת דאתי משוס ולאו עבודה בשעת שלא ואפי' אשתרי לגמרי כהונה בבגדי כלאים
 לעשת מקיים דלא כיון ל״ת לדחות לעשה א״א כה״ג כל דהא לל״ת ודחי

 לו בא דפ׳ סוגיא מההיא ז״ל הרמב״ס לדעת ועק״ל :ללאו דתעקר בעידנא
 בהן ליהנות ניתנו לא או בהן להטת ניתנו כהונה בגדי לן דאיבעיא דאהא גופיה
 בדין ודחי • מהלכי הלוכי הא דלא הוא שינה קודש בבגדי ישיניס היו לא ת״ש אמרי'

 ראשיהן אותןתחת ין ותניח ותקפלין פושטין ליה איצטריכא וסיפא לא נתי דהלוכי הוא
 ראשיהן תית׳תחת לא בהןאר״פ ליהנות כהונ׳ניחנו ראשיהןש״תבגדי פושטיןכו׳תחת

 ליה ראשיהןותיפוק תחת דאס״ד ראשיהן תסתבר׳דכנגד ראשיהןה״נ כנגד איתא א*?
 :תכלאיס תתהני הא בהן ליהנות דניתנו נתי ונהי אבנט איכא דהא כלאים תשוס
 דתתני׳ אסיפא מסתברא נתי הכי להאי למיתר הש״ם נטר אתאי לתידק ואיכא

 הא דלא הוא שינה דדייק דתילתא ארישא לה קאתר לא ואתאי כו׳ ותקפלין אפושטין
 לא נתי דהלוכי והנ״ת למיתר ה״ל כו׳ לא נתי דהלוכי הוא בדין ודחי תהלכי הילוכי

 ע״כ אלא ־ כו' אבנט איכא דהא כלאים משוס ליה ותיפיק דתי שפיר הלוכי דאס״ד
 כדרך לבישה דרך בהן תלובש אס כלאים איסור משוס כהונה בבגדי דאין ודאי דהא

 דאבנט כלאים משוס בה לן ולית תהלכי הילוכי הא הלכך עבודה בשעת שלובשין
 תשום בו יש לבישה דרך שאינו כיון ראשיהן תחת אותן ומניחים פושטן אס אבל

 נס״ד• וכת״שלפנינו ר״ת בשס תא( )דף התוס׳בפ׳התכלת וכתש״כ כלאים איסור
 כהן של דאבנטו דס״ל ו( )דף דיותא דפ״ק אתוראי ולהני לראב״ש דא״כ ק״ל ועוד

 כהונת ובבגדי הדיוט כהן של כהונה בבגדי כלאים שוס ליכא א״כ בוץ של הוי הדיוט
 וגם כלאים של דהוי תודו כ״ע כה״ג של אבנטו שהרי כלאים היה גדול כהן של

 עבודת בשעת ללבשן לכה״ג דהותר הא הרמב״ס ולדברי כלאים היה בגדיו בשאר
 כלאים איסור תשוס דליכא כיון הדיוט בשל אבל ל״ת ודחי עשה דאתי תטעתא הוי
 עבודת שוס לעבוד כת״ג רשאי היה לא זה ולפי • הדיוט בעבודת ל״ת לדחיות א״צ

 כיון השנה ימות בשאר אבל בו אלא כשירים דאינן לחוד ביה״כ אלא השנה ימות כל
 דעבודה העשה לקייס לנו אין דכלאיס הל״ת דחיות בלתי הדיוט בכהן דאפשר
 גבי קלב( )דף דתילה פר״א שבת במס׳ אמרי' דכ״הג ־ הל״ת דחיות ע״י בכה״ג

 תותר תתכוין שאינו דבר דאתר דר״ש ג^יב׳ לאביי דפריך יקוץ אפי׳בתקו׳בהרת בשר
 תתכוין שאיט דבר ה״ל הא ל״ל בשר האי ימות ולא רישא פסיק דהוי בתקום אפי'

 לענוד אחר איכא ואי פריך הדר • קתכוין בנו בהרת לקוץ הבן אבי באומר ותשני
 שניה׳ את לקיים יכול אתה אס ול״ת עשה מוצא שאתה מקוס כל דאמר כדר״ל אחר

 דעיקר מילה גבי אפי׳ הרי אחר־ דליכא ותשני ל״ת וידחה עשה יבא לאו ואס תוטב
 הל״ת לדחות שלא אחר ע״י עביד אחר דאיכא היכא ת״ת הבן אבי על תוטלת התצוה

 דאפשר דכיון הדיוט תכהן יותר כה״ג על תוטלת אינו שהיא דעבודה ת״ע כ״ש
 כיוןדאפשר גדול כהן ע״י דאיןלעשות דכלאיס תעשה הלא דחיות בלתי הדיוט בכהן

 הרשות כולה השנה כל לעבוד רצה אס גת׳אמרי׳דכה״ג בכולי והרי • שניהם לקיים
 שכה״ג בזתן דתתיד בפ״ב ותנן בראש חלק תקריב שכה״ג דיותא בפ״ק כדתנן בידו
 טבוח יום גבי יז( )דף דחגיגה בפ״ב נתי וחנן כו׳ בכבש עולה היה להקטיר רוצה
 השבת אחר האותרי׳עצרת לקייסדברי שלא בכליו תתלבש איןכה״ג השבת אחר שחל

 לעבוד רגיל שהיה עבודה לעשות שלו כהונה בבגדי היינו בכליו תתלבש כה״ג ופי׳אין
 לעבוד רצה אס השנה יתות דבשאר וש״ת הירושלתי חן התם התום׳ שפי׳ כתו בי״ט
דיבר תלא ותקרא השנה יתות בשאר עובד תקותו׳דכה״ג בהרבה אתרי' וה״נ עובד

 הכתוב



ל כט סימן ציצית דיני אריה שאגת
 קטרת אהרן עליו והקטיר יקטירנה הערבים בין הנרות את אהרן ובהעלות הכתוב
 אע״ג אלמא קאי השנת ימות והכל יקטירנה הנרות את בהטיבו בבקר בבקר סמים

 מכאן נילף ואמאי רוצת אם אהרן לה עבי־ ת״ת הדיוטים שהם בניו עי׳י דאפשר
 עשת אתי ת״ת שניהם את לקיים דיכול אע״ג ול״ת עשה מוצא שאתה מקום דכל
 הל״ת לקיים יכול ואתה הדיוט בכהן אפשר השנה ימות שאר עבודת דהא ל״ת ודחי

 אפי' ועוד כר״ל־ ודלא הל״ת דחיות ע״י כה״ג שהוא אהרן לה עביד ואפ״ה דכלאים
 כהן בשל מ״מ הא כה״ג של כמו כלאים של נמי הוי הדיוט כהן כל אבנטו לת״ד

 כלאי׳ של בגדי' עוד היה כה"ג בשל ואלו לחוד אבנט אלא כלאים משום ליכא הדיוט
 וא״כ ובגד בגד כל על בל״ת עובר הרשות לדבר כלאים הלובש והרי תאבנט לבר
 כלאים של ל״ת שאין הדיוט ע״י אפשר השנה ימות שאר דעבודת כיון לדידיה הפי'
 כלאים של בל״ת שעובר כה״ג ע״י לעשותה אין א' בבגד אלא עבודתו ע״י נדחה

 בבגדי איכא עבודה שעת דבלא אס״ד והשתא כלאים של שהן מבגדיו וא׳ א׳ כל על
 וכדעת ל״ת ודחי עשת דאתי עבודהןתשוס בשעת שלא שרי ולח כלאים מכוס כהונת

 ש״ת ע״כ אלא השנה ימות בשאר שיעבור לכה״ג לו משכחת לא א״כ הרתב״ם
 דעשה לתא משוס ולאו עבודה בשעת אפי׳שלא לגמרי הותרת כהונה בבגדי דכלאיס

 של אבנטו למ״ד אפי' השנה ימות כל לעבוד כת״ג רשאי הלכך היתרה ל״ת דוחה
: שלו כהונה בבגדי לגמרי הותרת לכה״ג כלאים ת״ת נין של הוי הדיוט כהן

 עולת באיברי שנתערבו חטאת אברי ע״ז( )דף הזבחים כל בם' דתכן ק״ל ן^ןך
 עצים הן כאלו מלמעלה החטאת בשר חת אני ורואה למעלה יתן רח״א

 הא עצים הן כאלו אני דרואה אע״ג למעלת ליתן חטאת בבשר כשמתעסק והשתא
 ואמרי התם עליה דפליגי רבנן ואפי׳ מצות במקום שלא דכלאים לאו על עובר

 בגמרא כדמוכח רואין ליה דלית מטעמא היינו השריפה לבית ויצא צורתו תעבר
 אס רא״א מימין איבריןבאיבריןבעלי תותנןהתם חיישי׳• לא כלאי׳ משים אבל
 לאונה ישפך מומין בעלי בדם תמימין דם ותנן הראשים כל יקרבו א׳מהן ראש קרב
 כלאים לאיסור חיישינן ולא הכוסות כל יקרבו א׳ כוס קרב אם רא״א בכוסות כוס

 דר״א עלית דפליגי רבנן ואפילו ־ מומין בעלי ואיברין דם להקריב שעוסק בשעה
 ד' מתן התם חנן ותו • כלאים איסור משום ולא התם כדאמ׳ אחר מטעם הוא

 עובר הוא הרי ר״א א״ל ־ אחת במתנת ינתנו רי״א ד׳ במתן ינתנו רא״א א׳ במתן
 תוסיף בל נאמר לא ר״א א״ל תוסיף בל על עובר הוא הרי ר״י א״ל תגרע בל טל

 הוסיף בל משוס כאן אין ד׳ במתן דכשיתן נהי תקשה ץאכתי בעצמו כשהוא אלא
 שלא בכלאים מלובש א׳ מתן של הדס תן ד׳ מתן ליתן שעוסק בשעה ת״ת לר׳א

 בכוס אפילו אלא תיירי בבלול לאו א' בתתן ד׳ דתתן הא שהרי ־ תצוה בתקוס
 שרי כהונה בבגדי דכלאים הני מכל וש״ת בגמרא התם כדא' איירי נמי בכוסו'
 בפ״ב דאת׳ מהא לזה רחיה להביא נ״ל ועוד ־ עבודה בשעת שלא אפילו לגמרי

 דא״א משוס טעמא ויתיב ־ קודש בבגדי רנ״א תפיסין ע"ב(נתה ד כ׳ דף דיומא)
 צריכים ע״כ ט־עמא לתאי וא״כ ועביד תיקרי חביבותיה אגב דילתא חול בבגדי

 איכא דאצ״כאכתי כלאים של שהוא אבנט ואפילו בגדים הד׳ כל ללבוש התפיסין
 עליה דפליג ר״ש ואפילו לננט בלא ועניד תקרי חביבותיה אגב דילתא למיחש
 תודת לא״ה הא ועבדי דחרסי זרוע בעלי שום ת טעתא יהב הא חול בבגדי ואתר

 קודשסתמא בבגדי ר״נ מדנקט ועוד י אבנט ואפילו כדר״נ קודש בבגדי דתפיסין
 ניני הכי דקאת' לו אתרו דפ׳ ההיא כדתוכח אבנט ואפילו בתשתע בגדים ד' כל

 של דהוי אבנט תשום ליה תיפוק ראשיהם תחת ד ם" דאי ראשיהן דכנגד מסתברא
 ראשיהם תחת כו' קודש בבגדי ישיניס היו לא דתנן הא דילתא קושיא ותאי כלאים
 דתתיד דבפ״ג ואע״ג • כלאים של דהוי האבנט תן חוץ כהונה בגדי כשאר מיירי

 אתרינן לא קתאי שנויי לתני ת״ת כלאים בהן שאין באותן איתא ואיבעית גרסינן
 כל ש״ת אלא בתפרשים וע״ש אימא איבעית לתאי לגמרי ליתא דיומא ובפ״ז הכי

 ת״ל הא ואמאי במשמע אבנט ואפילו בגדים ד׳ כל סתתא כהונה בגדי דתני היכא
 בבגדי כלאים רחמנא התיר דלגתרי ש״ת ודאי אלא י מצות בתקוס שלא כלאים
 הא לקמן וכתש״כ בתקדש אלא שרי דלא ואע״ג עבודה בשעת שלא אפילו כתונת

 הרי י התם אביי כדא׳ בקודש שבנוי ברציה הגזית בלשכת קודש בתקוס הוי פייס
 בשעת אפי׳שלא לגמרי שרי כהונ׳ בבגדי דכלאיס ברורות ראיות בהרבה לנו נתברר
 דכלאים בתוספתא מוכח דכן וכתבו ר״ת בשם התכלת בם' שם וכ״דהתוס׳ עבודה
 במדינה שיצא כה״ג בגדי כלאים משום בהן אין כה״ג ובגדי כהונת בגדי דתניא

: בס"ד זה יתבאר ולפנינו פטור לשרת שלא בין לשרת בין במקדש חייב

ל סימן ציצית דיני
 עבודה בשעת שלא אפילו לגמרי שרי כהונת בגדי של דכלאיס שנברר ואחר

 במקום שרי אי בציצית כלאים לענין השני לעיקר נבא עתה ־ בתקדש
 הבשר כל ובפר' התכלת בפ׳ שהתוס' דע מצות■ במקום שלא תפילו או דווקא מצות
 שלא אפילו צגמרי שרי בציצית דכלאים ר״ת בשם כתבו קי( )דף חולין בחס׳

 מקום כאן לי ויש ־ בציצית חייבת דאינה לאשת או שאולה בטלית כגון מצוה במקום
 לגמרי שרי כהונת בבגדי דכלאיס ז״ל דס״ל נתבאר דכבר הראב״ד לדעת שאלת
 שהרי הכי ס״ל לא מצות במקום שלא ציצית לענין ואלו עבודת בשעת שלא אפילו

 תתורת מן הציצית מן פטורין וקטנים ועבדים נשים ציצית מת' בפ״ג הרמב״ס כתב
 בציצית דווקא בהשגת הראב״ד עליו והגי' מספק חייבין ואנדרוגינוס טומטום ט׳

 שלא אפי׳ כלאים דשרי עבודה לענין מ״ש לתידק ואיכא ־ ע״כ כלאים בה שאין

;לאשמעינן אתי ל״ל )מ(

 שם התום' והנה לא מצוה במקום שלא אין רוצות במקום ציצית ולענין מצות במקום
 בתחילה ות״ת מצות במקיס אפי׳שלא לגמרי כלאים שרי ציצית דלענין פי' ר״ת בשם
 עבודה דשעת מצות במקום אלא שרי לא כהונה בבגדי דכלאים לומר ר״ת גמג'
 ששטח תלבש לא דכתיב משום טעמו התוס׳ שם פי׳ הא לחוד

 לבישה דכל תשמע שעטנז תלבש גדילים שבמקום לומר לך תעשה גדילים
 כהונה בגדי אבל בכלאים הכתוב חייב להנאתו העשוי שבטלית ועוד רחמנא שרי
 ציצית בה' והרא״ש ־ סתומים דבריהם ועוד והאי עבודת בעידן אלא לביש לא

 ללבישה המיוחד בטלית הותר בציצית כלאים ועוד שכתב בביאור דבריהם העתיק
 גני אבל בלילה בין ביום בין הותר לבישתו זמן כל הילכך להנאתו עשוי שעיקרו
 • ע״כ שרו עבודת בעידן דווקא הילכך לעבודה בתיוחדין אלא הותר לא כהניס

 דלאהותר ציצית גבי ולהחמיר מצוה במקום שלא אפי' כהונה בגדי גבי להקל אבל
כיון לדעתוז״ל ק״ל ועוד : למת טעם צריך הראב״ד כד׳ מצות במקום אלא

 ליהנות ניתנו אי לן קתבעי מחי א״כ לגמרי שרי כהונה בנדי גבי דכלאיס לן דפשיט׳
 דמ״ש הנאתן ה״ה מצוה במקום שלא דידהו כלאים מדשרי לן תפשוט לא או בהן
 היינו לגמרי שרי כהונה דבגדי דכלאיס דקאמר דהא דא״ל ואע״ג ־ מתא הא

 בשע׳עבוד׳הלכךמהשתא בהןאפי׳שלא ליהנות ניתנו כהונה לןדבגדי דאיפשט לבתר
 לכלאים דיליף מדבריו להדיא[ משמע והכי כלאים לענין מיני׳ ילפינן

 נתי הכי מדקאמר לתעלה הוכחתי כבר הא תי׳מ ־ בהן ליהנות ממיתני
 דבגדי להגמרא ליה דפשיטא דש״ת ארישא ולא דמילתא אסיפא מסתברא

 לא דאכתי גב על אף כלאים משוס בהן אין מצות במקום שלא אפילו כהונה
 פשיטא כלאים דגבי כמו תקשה וודאי והשתא ליהנות ניתנו כהונת דבגדי לן איפשט

 דהא ומ״ש הכי ניתא נמי הנאת דלענין ה״ת עבודת בשעת שלא אפילו לגמרי דשרי
 כהונת בבגדי כלאים דשרי טעתא דהיינו י״ל שבזה אלא ־ לן מספקא והא לן פשיטא

 ה״צלמיסר נתי עבודה בשעת אפי' הדין תן שהרי תשוס עבודת בשעת שלא אפי׳
 שהרי ל״ת וידחה עשה יבא לותר שייך ולא תאציו הבא איסור דהוי כלאים משוס

 למיתר איכא הילכך רחמנא שרי ואפ״ה לעשה תקיים לא ללאו דתעקר בעידנא
 ליתנו לענין אבל עבודת בשעת שלא אפילו לגתרי הותר עבודת בשעת דהותר תיגו

 דהא נאסר לא שעה באותו שהרי עבודה בשעת דהותר לתיתר ליכא בהן ליהנות
 אס ואפילו עבודה בשעת תהן וליהנות לעבוד כדי הוא הקדישן עיקר
 בגדי וה תתקדש ליקח להתנות בהן תתנה ב״ד לב הרי הלשכה תתעות בלקחו
 עבודת בשעת איסורא עלייהו מעול' רכיב ולא ענודה בשעת בהן ולהנות כהונת

 הותר עבודה בשעת דהותר תיגו בהא ל״ל הילכך לחוד עבודה בשעת שלא אלא
 עבודת בשעת בהן ליהנות ניחנו לןאי תבעיא תה״ט עבודה בשעת שלא אפילו לגתרי
 י קשת ראשונה קושיא אבל לגתרי דהותר לן פשיטא כלאים איסור דלענין אע״ג
 בבגדי כלאים דהותר דה״ט התום׳ תדברי שם הרא״ש העתיק דכבר דנק״ת ונ״ל

 יפשטם עבודתו דכשיגתור השרת לתלאכי תורת ניתנה דלא תשוס לגתרי כהונה
 אפילו הותרה לגתרי לבישה התורה כשהתירה הילכך כלל עליו ישהא ולא תיד
 י עכ״ד אסורה הילכך הכי לתיתר ליכא ראשו תחת בהנחה אבל עבודה בשעת שלא

 דלא טעתא האי דל״ל אסורה תצות בתקום שלא ציצית דגבי נתי טעתא והיינו
 משוס אסורי נתי ציצית זמן שאינו בלילה חיוב לבר ואפילו י השרת למלאכי ניתנה

 ציצית בת׳ הראב״ד דכתב דהא ועי״ל י הלילה קודם להפשיטו אפשר דהא כלאים
 אע״ג אשהוא״ל ספק שהם קאי ואנדרוגינוס כלאי׳יטותטוס בה שאין בציצית דוקא
 דשרי מיגו לגמרי בציצית כלאים שרי מצות במקום שלא אפילו איש דגבי דס״ל

 נפ״ע עם דנשיס אתרינן לא לאשה נתי שרי דשרילאיש תיגו ת״ת ־ תצוה בתקוס
 דטבעת ס״ג( )דף אשה בתה בם׳ וכדאת׳ • תינו לשאינו תתין תיגו אתרינן ולא הן

 דתניא ע״ג אף חטאת חייבת בו שיצאה ואשת לאיש תכשיט הוי חותם עלית שיש
 עם דנשיס תשוס אדם כל אלא אתרו בלבד רועים ולא בשקים יוצאים הרועים

 מת ר״תכפי לד׳ אבוא ועתה : עיקר נ״ל וראשון דכוותיה ות״נ הן בפ״ע
 במסכת התום׳ ובדברי תסודרים דבריו כי דבריו את הרא״ש שהעתיק

 כלאים תשוס בו אין הכלת שתואל א׳ אר״ז הרא״ש וז״ל הרבה טעיות נפלו תנחות
 מיידי פטורה טלית דהאי ותסיק פטורה בטלית ואפילו
 משמע וי״ו בלא אפילו קאתר ולא ואפילו תדקאת׳ ר״ת ודקדק לתוטלת בהטיל

 ההיא כי כלאים תשוס בו אין דתכלת לאשתעינן איצטריך פטורה טלית דבלא
 שניתותרו עולה אברי ר״ת היה אותר קפרא בר תשוס אר״א בקלפי טרף דפ'

 התם ותוכח בשנת ואפילו וסודרן עצתן בפני תערכה להן עושה
 נו דאין לאשתעינן (“) וה״נ אתילאשתעינן תילי ואפי׳בוי״ודתרתי מדקאתר

 כלאים הכתוב התיר דלגתרי הוא ציצית זתן דלאו אע״ג בלילה אפילו כלאים תשוס
 גני דקאתר תהא תשתע וכן בלילה ללבשו ואפי' כלל כלאים תשוס בו ואין בציצית

 וכן בלילה בו יתכסה שתא גזירת קאמר ולא לילה כסות תשום גזירה בציצי-ז סדין
 כשלי מראי׳ תשום ואילך יום תל' בציצית חייבת שאולה דטלית התכלת בפ׳ אתרי׳

 הטלית בעל אצל דהותרה כיון אצלו תדאורייתא דפטורה אע״ג כלאים בה ותשתרי
 ר״י התם תניא ועוד בציצית חייבת ולילה ליום תיוחדת היתה אם תניא ובספרי

 שנעלה פעתיס אלא הציצית תן אשה כסות הכתים בטלו ביחוד אתר בבא בן
 לאשת בין לאיש בין איש של בטלית שרי בציצית דכלאיס נראה הילכך בה תתכסה

 יודע ואיני ע״כ פטור לילה דכסות כיון שה״זג ת״ע חשיב ואפ״ה בלילה בין ביום בין
 מתא ללמוד אין א״כ בלילה אפילו בציצית קייב יום ינסות דהי' כיון קאמרי תאי

דלגתרי



דיני אדה #אגת
 מציתו !תן לילה דהא תצוה במקום שלא אפילו בציצית כלאים הכתוב תתיר דלגתרי

 כדאמר כלאים משוס אשור דהא איירי לא וודאי לילה ותכסות יום בכסות היא
 איסור אלמא ללילה המיוחד כסות פי' ר״ת דלדברי לילה כסות משוס גזירה
 מכסות תיירי כלאים תשום בו אין ר״ת לדברי תכלת דהאי ועק״ל בר נוהג נלאיס

 היא תילתאדפשיטא דהא רבותא זה אץ בלילה כלאים תשוס בו דאין וקת״ל יום
 דאין ופשיטא ללילה יום בין לחלק אין בלילה בציצית חייב יום כסות דס״ל כיון
 ־. דשתואל דתילתא דרישא בבבא רבותא שוס כאן ואין בלילה כלאים תשום נו

 דרישא בבבא דשתואל תקום לו יש אכתי מכאן וראייתו ר״ת דברי בעיקר ת״ת
 אשת א״נ שאולה אטלית אלא קאי אלילה לאו כלאים תשום בו אין תכלת קת״ל
 התם דאר״י ק״י( )דף הדס כיסוי וכפ׳ ■ כלאים תשוס בו ואין תכלת דשרי קת״ל
 כגון כלאים של הוא דאם י״ת התוס׳ כ׳ הציצית תן פטורה יום ל׳ כל שאולה טלית
 התכלת בריש דאתר לחוש דאין ואור״ת מדאורייתא דפטורה כיון דאסור׳ תכלת
 הטיל כגון ותסיק פטורה בטלית ואפי׳ כלאים תשוס בו אין תכלת

 הסיר שאח״כ כגון לתיתר בעי ולא כבר ציצית בו שיש טלית פי׳ לתוטלת
 ל״ל א״כ7 העשוי תן ולא תעשה תשוס פסולה הוי דלא וקת״ל הראשונים

 קמ״ל הא אלא כשירת לתוטלת הטיל ליתא כלאים תשום בו אין לתיתר
 להתעטף בין עניינים בכל מותר בתכלת דהיינו כלאים בת דאישתרי טלית כל
 שרי דלגתרי בלילה בין ביום בין לאשתו בין לחבירו בין לו ובין תחתיו להציע בין

 פטורה בטלית מדקאמראפילו לה דייק דר״ת תשמע ולכאורה ־ ע״כ כלאים ביה
 אין אפ״ה לצורך שלא שניות וה״ל הראשונים את השיר ולא לתוטלת שהטיל כגון

 דאי כן לומר א״א אבל • בציצית כלאים שרי ענין דבכל ש״ת כלאים תשום בשנייה
 מ אין תכלת א״כ בסיפא דקאמרשתואל פטורה בטלית תואפי׳ נלתדהאתילתא

 ואפי׳ תדקאתר נינתו תילי תרי לר״ת והרי תידי קת״ל לא דרישא כלאים משוס
 פטורה בטלית דאפי׳ סיפא ועוד ־ התכלת בפ׳ שתו ב התוס׳ נתי וכתש״כ בוי״ו

 לחוד העשוי נגן ולא תעשה תשוס בו דאין גיא קמ״ל לא ודאי לתוטלת הטיל דהיינו
 הטיל זירא ר׳ דאתר זיתנא חדא זירא רבי אתרה והא התם פריךהגתרא שהרי

 חדא זירא ר' אתר׳ הא ותדפריך אתתר חברתה מכלל חדא ותשני כשירה לתוטלת
 לתוטלת דהטיל לחוד הא אלא פטורה בטלית דאפי׳ בהא קת״ל דלא ש״ת זיתנא

 בתקום שלא דאפי׳ קמ״ל טובא הא פריך תאי דאל״כ זירא דר׳ וכאידך כשירה
 שם דהכא תצוה בתקוס לשלא דמי דהטיללמוטלתלא אלאע״כ כלאים־ שרי תצוה
 זיתנא חדא ר״ז והאמרת תצוהוכדפירש״י בתקוס שניהם וה״ל ובתראי אקתא׳ ציצית
 פסיק הוי אי בקמאי כ״ש בתראי בתנך דתתכשר וכיון כשירת לתוטלת הטיל לעיל

 ו1ן דבריר״ת ע׳יכי^א מיקרו ציצית כולה דהא כלאים משוס בה פשיט׳ראין לנתראי
 כגון לתימר בעי ולא וה״ק ״ התכלת דפרק דר״ת דאידך היא היינו כ״ה דפר'

 דאין לחוד הא אלא שמואל אשתועינן ולא כלומר כו׳ וקת״ל הראשונים הסיר שאחי׳כ
 בבא כלומר כלאים משום בו אין למיתר ל״ל דא״כ העשוי תן ולא תעשה תשוס בו

 תא אלא • נינתו תילי תרי ע״כ ואפי׳בוי״ו ותדנקט ל״ל כלאים משום בו דאין דרישא
 בטלית דואפי׳ (דסיפ בבבא אבל תא קת״ל דרישא בבבא כלותר כו׳ טלית כל קת״ל

 דבריו והרי ־ דקת״ל הוא העשוי תן ולא תעשה ודאי למוטלת הטיל דהיינו פטורה
 ז״ל: בכוונתו לי ברור ווה הוא אחת ראית הןושניהס אחדים ובפ׳תתכלת נפ׳כ״ה ו״ל

כלאי׳בציצית הותר דלת וס״ל זו סברא על חולק ז״ל דהראכ״ד נתברר כבר מ״מ
 כסות ציצית תהל׳ בפ״ג שכתב הרתב״ס דעת וכ״נ דוקא תצות במקום אלא

 שאינו בלילה בה יתכסה שתא מדבריהם גזיר' כו׳ תכלת בת מטילין אין פשתן של
 ולא ביום הציצית שחובת ת״ע שם שאין בשעה ל״ת על עובר ונתצא ציצית חיוב זתן

 יום כסות אפי׳ ז״ל לדידיה הרי ־ ע״כ ראיה בשעת אותו וראיתם שנאתר בלילה
 והנה • עליו עובר כלאים של הוא ואס הציצית מן פטור בלילה בו מתכסה אם

 הא גבי דיבמות בפ״י דאתר תהא ר״ת לדעת גדולה ראיה להביא לי יש לכאורה
 התורה דתן תסדיןבציצית ופריך התורה מן דבר לעקור מתנין ב״ד אין התם דאתר

 שאני תעשה ואל שב ומשני הציצית מן אותו ופטרו לילה כסות משוס רבנן וגזרו שרי
 דבת בטלית תיכסי דכי תעשה ואל שב הוי היכא בציצית סדין וא״ת התום׳ וכתבו
 עד מחייב לא אכתי עיטוף דבשעת וי״ל בידים עובר הרי ציצית בו ואין היא חיובא

 אתי בה תכסה והשר כבר בה תכוסה שאתה תשמע דכסוחך שנתעטף אחר
 • הוא תעשה ואל שב דמתחייב שנתעטף ולאחר בתנחות אתר וכד חחרינא לדרשא

 תעשה ואל שב חשיב לא פושטן ואין כלאים לבוש כשהוא תשתע שתתו מי בפ׳ וא״ת
 באיסור שלבש לבישת בשעת האיסור דעיקר כלאים דשאני ואור״י ועשה עתוד אלת
 לתידק איכא והשתא ־ ע״כ כדפי' שנתעטף לאחר עד מתחייב לא כאן אבל
 שנתעטף לבתר עד חלה לא דציצית ות״ע עטיפת בשעת עליו חל כלאים דאיסור כיון
 ל״ת דוחה דכיסוי מ״ע דאין לענין דביצה בפ״ק ומהן בגת' בכ״ת דאמר הא א״כ

 ללאו דתעקר דבעידנא בציצית כלאים כגון ל״ת ודחי עשה דאתי אתר היכא די״ט
 עטיפת בשעת דהא להיפך הוא בציצית כלאים גבי אדרבה הא ־ לעשה מקיים קא

 לאחר עד לתצוותה דליתא דציצית לעשת תקיים לא אכתי דכלאיס ללאו דתעקר
 שלא נתי פרי מצות בתקום ושרי תואיל דאמר ר״ת לדברי אבל ־ פרי ואתאי עיטוף

 אלא מצות בתקוס פלא אפילו פרי לגמרי בציצית דכלאיס נמצא חצות במקום
 הא שפיר אתי והשתא חצות במקום שלא נתי להתיר גורס מצות דבחקוס דהתירא

 אינו ועדיין בלאו עובר עיטוף דבשעת אע״ג בצינית בכלאים להתעטף רחמנא דשרי
 ובמקום הואיל משוס שרי נתי תצוה במקום שלא אפי׳ דהא משוס לעשת מקיים
קא ללאו דתעקר דבתקוס היכא היינו מצות במקום רחמנא דשרי והא שרי מצוה

*7 כז ל סימן ציצית

 דהשתא בציצית שחייב בסדין מעוטף שכבר היכא כגון לה ומשכחת לעשה מקיים
 תקיים שעת באותו דכלאים דתעקרללאו בעידנא תא כלאים של תכלת כשתטילבו

 לו דמשכחת וכיון בת ומעוטף עימד שכבר תאחר עליו דחלה דציצית לעשת נתי
 וזה דכלאיס לל״ת לדחות ראוי לעשה תקיים ללאו דתעקר דכעידנא דציצית לת״ע
 דתותר וכ״ש כלל מצות במקום שלא אפי׳ לגנגרי בציצית כלאיס להתיר גורם

 מקיים לא ללאו דתעקר דבעידנא אע״פ מצוה במקום בציצית בכלאים להתעטף
 הא בכלאים לה משכחת הוי לא אי יאבל לגמרי מצות במקום תשלח גרע דלא לעשה

 בתקום אפי׳ לגמרי בציצית כלאים אסור הוי לעשה מקיים ללאו דתעקר דבעידנא
 דבכלאים אתר ושפיר שרי חצות ובתקוס הואיל דנ״ל כיון ת״ת ב שלא וכ״ש מצוה

 דראוי וכיון הוא ללאו דתעקר דבעידנא תטעמא ל״ת ודחי עשת דאתי דאתר בציצית
 עת בכל לגמרי להתיר גורס עידנא ההוא ל״ת וידחה עשה דיבא זו בעידנא להתיר

 היכא מצות במקום אלא שרי לא בציצית דכלאיס והראב״ד תרתב״ס לדעת אבל
 תקיים קא לא ללאו דתעקר בעידנא הא בציצית בכלאים להתעטף שרי

 דמערר בעידנא בציצית דכלאים הש״ס קאתר היכא טפי דקשת שכן וכל לעשת
 לפנינו תראה לזה תשובת אבל וכת״שכ ליתא ודאי דהא לעשה מקיים ללאו

 פטור יום כסות הרתב״ס דלדברי הנדון לעיקר נבא ועתה ל״ג: בסי׳
 היינו ע״כ לילה כסות משום גזירת בציצית סדין דאסרו הא וא״כ בלילה הציצית מן

 בזמן שלא לובשו אס בציצית שחייב בנד דאפי' וש״ת בלילה שלובשו יוס כסות אפי׳
 הציצית תן פטור יוס כסות זו דלסברא דאע״פ ל״ל דהא כלאים תשום בו יש מצותו
 בזמן שלא אפי׳ ציצית מצות בו שנוהג דכסות כלאים תשום בו אין אפ״ה בלילה
 שרי נתי מצוותו בזחן שלא שרי מצוותו ובזחן דהואיל כלאים משוס בו אין מצותו
 הציצית מן דפטור ללילה המיוחד כסות היינו דקאתר לילה כסות תשום גזירת והאי
 כלאים תשוס בו יש לעולם הילכו בו נוהג ציצית תצית אין דלעולס וכיון ביום אפי׳
 אזלינן הכסות בתר לאו בלילה הציצית תן פטור יום כסות דאפי׳ דכיון ליתא דהא
 לפטור להקל הזמן בתר שאזלינן כתו א״ס ולפטור לחיוב גורס דקא הוא הזתן אלא

 אפילו ולחייב להחמיר הזמן בתר לתיזל לן דאית כ״ש בלילה הציצית תן יום כסות
 לך וא״א ביה׳ קרינן אותו וראיתם היא ראי' וזמן הואיל ביום בציצית לילה כסות

 ליום המיוחד כסות ל״ש ראיה זתן על אלא הראיה על דקפיד אותו וראיתם למעט
 משום גוירה והאי פטורין שניהם ראית בזתן ושלא חייב ללילה המיוחד כסות ול״ש

 כלאים משום בו יש מצוותו בזמן שלא אפ״ה בציצית דחייב אע״ג דקאתר לילה כסות
 ללילה המיוחד בכסות דווקא היינו לילה כסות משוס גזירת האי ר״ת לפי׳ אבל

 כלאים אבל כלאים משוס בו יש הילכך ביוס אפי׳ בו נוהג ציצית מצות אין דלעולס
 :שאולה בטלית או לנשים כגון מצות בתקוס שלא אפי' שרי חיובא בת בכסות בציצית
 דבתערבא יד( )דף דברכות נפ״ב אתרי׳ דהא ר״ת לפי' להקשות לי יש והנה

 כלומר אתת אלקיכס ה׳ אני אליהם ואחרת ישראל בני אל דבר אתרי הוי ערבית
 חייב יום כסות ואי בלילה נוהג ציצית מצות שאין תשום ציצית פרשת תדלגין והיו

 כיון זה לדילוג טעם אין הציצית חן פטור לילה דכסות אע״ג בלילה אפי׳ בציצית
 לובש אדס אין דלעולס היא פסיקתא חילתא וכי בלילה נוהג ציצית חצות דת״ת
 ואפילו הוא טלית חובת ציצית לת״ד החס הקשו שהתוס׳ ואע״פ בלילה יום כסות

 דאם וי״ל גרתא הזמן שיהא אשכחן היכא בציצית חייבת אפ״ה בקופסא תונחת
 טלית חובת ציצית למ״ד ק״ל קא תאי יודע ע״כיאיני פטור ללילה התייחד כסות היה
 בת טלית ללבוש תורה חייבה לא ת״ת הא הוא גברא חובת ציצית תלתי׳ד יותר

 להטיל חייב ולובשו חיובא בת טלית לו יש שאס אלא ציצית חצות לקייס כדי חיובא
 לולתימר אית תאי אלא הז״ג שיהא אשכחן היכא תקשה נתי לדידיה והשתא ציצית

 וא״צ ציצית בו שאין אע״פ חיובא בת טלית ללבוש מותר דבלילה הז״ג ה״ל דמה״ט
 קופסא כלי ואפי' הוא טלית חובת ציצית לת״ד ה״נ ביום משא״כ ציצית בו להטיל
 חייב ביום משא״כ ציצית הטלת בלי חיובא בת טלית להשהות רשאי בלילה חייבת
 תכילתא רמי מג(ר״י )ד׳ התכלת בפרק דאתר תהא ק״ל ועוד : ציצית בו להטיל

 קסבר תדרתי ופריך בציצית להתעטף צפרא בכל ותברך ביתיה דאינשי לפרזותא
 תברך אתאי חדרתי ותדק״ל וצפרא צפרא בכל חברך אמאי הוא הז״ג שלא ת״ע
 תברך אתאי ק״ל היה לא כהז״ג ת״ע דה״ל וס״ל רתי היה לא דאי תשת' צפרא בכל
 בלילה אפי' בציצית חייב יוס דכסות כיון צפרא בכל תברך אתאי תקשה אכתי הא
 אתאי חדרתי השתא ק״ל נחי דהא אריכא יותא כחד כולו וה״ל חפס־קתו הלילה אין

 קסבר אשתו לכסות תכילתא חדרתי שפירש״י וכתו תפסיקתו צילה דאין כיון תברך
 בלילה בין ביוס בין דזתנה הוא הז״ג שלא ת״ע קסבר חלתא בת חייבות נשים
 כשנתעטף ראשון פעס אלא תברך אחאי זמנה דלילה א״כ פטורות נשים ז״ג דאי
 לילה אין דהא הוא אריכא יותא ואילך תכאן הא למך ה״ל חדשת כשהיתה בה

 יום לכסות לילה תכסות תשני דהוי אדעתי׳הא אסיק לא אכתי ע״כיוהרי תפסיקתו
 עליהם תברך שמניחן זתן כל תפילין דתניא כר׳ דמדר״ימשני ההיא דא׳ לבסוף עד

 ומ״ש כוליהיומא לגליתי׳ ליה שרי ולא הוי צניע אינש ר״י נתי שעתא כל א״ה ד״ר
 זתן לאו לילה דקי״ל דלדידן ש״ת חע״כ יוסי לכסות לילה תכסות תשני כי תצכרא

 וראוי חפסיקתו הלילה הילכך בלילה הציצית חן פטור יוס כסות אפי׳ הוא ציצית
 דלילה ס״ל אלתא חדרתי פריך לפיכך לגליתי' שרי לא אי אפי׳ צפרא בכל לברך

 א״כ בלילה הציצית תן פטור יום דכסות וכיון צפרא בכל תברך ואתאי ציצית ותן
 לילה כסות חשום גוירה האי וע״כ ביוס אפי׳ בציצית חייב לילה דכסות להיפך ה״ה

דכלאיס וש״ת בלילה ולובשו לילה של או יום של כסות היינו בציצית בסדין לאתר

בציצית

יד



אריה שאגת
 שדקדק ומת ביום ציצית מצות גו שנוהג ככסות אפי׳ שרי לא כלילה כגון בציצית

 ואפי׳ ומדאמר פטורה בטלית ואפי' כלאים משוס בו אין תכלת דאמר מתא ר״ת
 במקום אפי׳שלא כלאים מפום בו אין דתכלת וקמ״ל נינתו מילי דתרי משמט בוי״ו
 שהיה כלומר לתוטלת הטיל פטורה טלית מאי הגת׳ מפרש התם שהרי ק״ל ־ מצוה

 דאר״ז זמנא חדא ר״ו אמרה ופריךוהא כלאים של אחר' ציצית עוד לו והטיל ציצית לו
 הוי אי בקמאי כ״ש בתראי בתני דמתכשר כיון ופירש״י כשירה למוטלת הטיל התם
 ומשני ע״כ מיקרו ציצית כולה דהא כלאים משוס בה דאין פשיטא לכתראי פסיק

 כלאים משוס בו אין דתכלת בהא ר״ז קמ״ל אי והשתא איתמר חברתה חדא״תכלל
 משום בו דאין לענין ודאי הא כלאים של תכלת שרי מצוה במקום שלא לאפי׳

 כלאים משוס כי אין מצות כמקוס שלא דאפי׳ כרישא רבותא הוי ביה דמיירי כלאיס
 דהא כלאים משוס בו דאין למיטלת דהטיל פטורה בטלית דאפי׳ מסיפא יותר
 דקאמר פטורה כטלית ואפי׳ מאי וא״כ כשירים דהציצית אלא קמ״ל ולא מיקרי ציצית
 אדרכא הא מרישא יותר כלאים לענין בסיפא רבותא דקת״ל דמשמע כלאים לענין

 אין אפ״ה הוא מציה במקום שלא דאע״ג יותר כלאים לענין רבותא איכא ברישא
 בו דאין מיקרי ציצית כולה דהא דמי מצות דכמקוס סיפא וכ״ש כלאים משוס' בו

 דקאמר כלאים משוס בו אין דתכלת הא אי אבל דקאמר־ ואפי' ותאי כלאים משום
 אע״ג פטורה בטלית ואפי׳ דנקט הא שפיר אתי מצות במקום דווקא כפשוטה אתיא

 כיון מיקרו ציצית דכולה כלאים משום בו אין אפ״ה המצות על יותר כאן דיש
 בפ״א תמיד למס׳ בפי׳ להראב״ד ראיתי זה אחר:כשירה לתוטלת דהטיל
 תמצית ואכתוב בטעות הרבה שנדפס אלא הללו ר״ת דברי על שכתב
 לל״ת ודחי עשה דאתי ליבום רמי מדאורייתא לאוין דחייבי מצינו זה והוא דבריו
 ראשונה ביאה דאישתרי כיון אתרינן ולא שני' ביאה אטו ראשונה ביאה גזי' אלא

 דאישתרי תיגו אמרינן ולא בי״ט ונדבות כדרים גבי תצינו וכן שניה ביאת אישתרי
 עולת השוחט ומש״ה ונדבות נדרים גבי נתי אישתרי ותוספין תמידין לגבי י״ט

 שבת שחילל בכהן אבל בשבת ששימש בזר פליגי אחים ובפ״ד ־ לוקה בי״ט נדכה
 שבת לחלל רשותלכהן תורה שנתנה כיון אתרינן ולא חייב ד״ת עבודה לצורך שלא

 נקט^זר דווקא ותש״ה עבודה לצורך שלא אפי' לחלל להם רשות שיהא במקדש
 אמרינן ראי׳דלא כ״ז דאין אומר ואני ־ ז״ל דבריו חלו עכודה לצורך דהיינו ששימש
 לה אזלא ראשונה ביאת אחר דהתם משוס אישתרי ואישתרי הואיל שניה בביאה

 בציצית כלאים גבי אבל מצותת לעולם עוד תחזור ולא זו מיבמה לגמרי יבוס מצות
 פקע לא למצותה תחזור היום כשיאיר אפ״ה נוהג ציצית מצות דאין בלילה אפי'
 גבי אישתריוכן ואישתרי הואיל אמרי׳ הלכך מצוה כבמקום וה״ל מכאן ציצית מצות
 ציצית מצות עדיין שהרי אישתרי ואישתרי אתרי׳הנאיל נמי אשה ולגבי שאולה טלית

 ליכא שני׳ בביאה יבום גכי משא׳׳כ אישתרי ואישתרי אמרי׳הואיל בעליו אצל כאן יש
 פקע ראשונה ביאת לאחר דעכשיו אישתרי ראשונה בביאה ואישתרי הואיל למיתר
 דמאי עליו תתת אני ונדבות תנדריס ראיה שהביא ותה • אדם כל אצל לגתרי מצרתו

 כלאים שרי בציצית תצוה בתקוס ושרי הואיל אתרי׳ דכלאי׳ הא גבי וכי לזה זה ענין
 בנדרים נתי שרי ותוספין בתתידין ושרי הואיל ה״נ דניתא בציצית שלא אפי' לגמרי
 שלא אישתרי מצוה במקום בגד בהאי ואישתרי הואיל אלא אמרינן לא הא ונדבות
 כתו בשאר| נמי שרי זה בדבר ואישתרי הואיל אבל עצתו בגד בהאי תצוה נתקוס
 איסור כטלת דא׳'כ ־ אמרינן לא ודאי ונדבות לנדרים ותוספין תתתידין הואיל

 הרשות לדבר אפי׳ שרי ותוספין בתתידין ושרי הואיל לגתרי וי״ט דשכת מלאכה
 מצות אין דלעולס ללילה המיוחד דכסות שיטתו לפי ר״ת והרי ־ במקדש שלא אפי׳
 ז״ל־ שיטתו לפי דקאמר לילה כסות משוס גזיר׳ והיינו בכלאים אסור בו נוהג ציצית

 דזר הא ובלא״ה עבודת לצורך שלא שבת שחילל מכהן ראייתו לה אזדא ומה״ט
 הואכדאתרי׳ איסור על חל איסור אין תשוס הוא הפלוגתא עיקר בשכת ששימש

 שם הראב״ד כתב :עוד לכאן עבודה לצורך שלא שכת שחילל כהן ענין ואין התם
 מחתת שאינו בזה וכיוצא תיאר ביפת אלא אישתרי דאישתרי כיון לותר שייך דלא

 דנתנה אם כי בביאתו מצוה שוס עושה אינו תואר יפת שהרי ל״ת את עשה דחיית
 את עשה דחיית מחמת .שהוא נתקוס אבל באיסור עליה יבא שלא כדי רשות לו

 אינו בציצית כלאים נ וה׳ עשה קיום דתקייס בעידנא אס כי תותר אינו שם ל״ת
 בההיא לפ׳ לשנות ואין ■ בלילה ולא ביום כגון עשת דתקיים בעידנא אלא מותר

 דאתר דמנחות וההיא • יעקב ר׳ פי' לפי עבודה בשעת אישתרי דתסיק דערכין
 ומהא :נינתו מילי תרי לאו פטורה בטלית אפי׳ כלאים תשום בו אין תכלת שתואל
 אין לומר דאפשר ראית להביא אין יום >!' כל הציצית מן פטורה שאולה דטלית

 דפטורה ועוד יום ל׳ כל הציצית מן דפטורה כיון כלאים משום בה דיש נתי הכי
 ופטור' אדם לשוס חובה אינו בלילה תשוס דלילה לפטורה דומה אינו שאולה דטלית
 כיון לומר שייך דלא מש׳׳כ הנה • ע״כ הטלית בעל אצל בחובה יש שאולה דטלית

 גני כא( )דף בפ״קדקדושין דאמר להא כיון תואר ביפת אלא דאשתריאשתרי
 פליגי לא דכ׳׳ע א' בביאה ואתרי׳ אסר ושתואל שרי דרב תואר ביפת תהו כהן

 תותר אמר רב שנייה בביאה פליגי כי הרע יצר כנגד אלא תורה דיברה דלא דשרי
 חזיא לא לכהן וגיורת גיורת ה״ל דהא אסור את' 1ושתו? אישתרי ואישתרי הואיל
 לאקשויי ה״ל הראב״ד ולפ״ד • כו׳ דאסירא ל״פ דכ״ע ב׳ בביאה דאתרי איכא

 בטלית ואפי׳ דאתר דשתואל תתילתי׳ דייק הוא דהא תיני׳ דעדיפא דר״ת על
 בתקום אישתרינתישלא תצוה בתקום ואישתרי הואיל דלשתואלאתרי׳ ש״ת פטורה

 ולא^אמרינן אסורה שני׳ בביאת דלשמואל קתא ללישנא אתר התם רהא מצוה

ל סימן ציצית דיני
 שכתכתי למאי אבל ואישתרי הואיל להר לית ב׳כ״ע וללישנא אישתרי ואישתרי הואיל
 התו׳ למש״כ כיון • כו׳ דתסיק דערכין ההיא לם' לשנות ואין ותש״כ לק׳ית לעיל

 דקאמר והא עבודה בשעת שלא אפי' שרו כהונה דבגדי דכלאיס בשסר׳׳ת שס
 עבודת בשעת שלא האי .אשתרי לא עבודת בשעת שלא עבודת בשעת דאישתרי נהי

 דוק להראב״ד נראה וזה לעבוד׳ מיוחדין שאין בגדים בשאר היינו דקאמר
 שלא אפי׳ כהונה דבגדי דכלאיס כר״ת בהא ס״ל ז"לנתי איהו כן־וק״להא לפר׳

 צריך ז״ל הוא נס ע׳־כ א׳־כ בשמו שלפ״ז בתשו׳ לתעלה וכתש״כ שרו עבודת בשעת
 יפתהשיב• שאולה דטלית תהא ר״ת אראיות ת״ת • ז״ל כפיר״ת דערכין ההיא לפ׳
 דלא נינהו תילי דתרי דתשתע פטורה כטלית ואפי׳ תדאתר ר״ת ראיות שדחה ותה
 כה"גדנקט דכל כקלפי טרף דפ' תהא ר״ת הוכיח דהא קשה ־ תילי'נינתו תרי

 דטלית כתי׳שני שאולה דטלית בהא לתש׳־כ ת״ת תילינינהו■ תרי ודאי כוי״ו ואפי׳
 י״ל • השואל אצל כלאים תשוס בו אין לפיכך הטלית בעל אצל בחובה יש שאולה

 ת״ת אבל ־ אתי קא שאולה טלית דלרנות כלאים תשום בו אין דתכלת דקת״ליבהא
 הא ודאי הא דנקט אפי׳ תאי פטורה בטלית ואפי' דקאתר תסיפא קשה אכתי

 דסיפא פטורה תטלית יותר רבותא דהוי נראה כלאים תשוס בו אין שאולה דבטלית
 בהא וקמ״ל נינתו חילי תרי ודאי דהא ונ״ל :וכתשכ״ל הטיללתוטלת דהיינו
 הד׳ כל פשתן של בסדין תטיל אס דאפי׳ דרישא כלאים תשוס בו אין דתכלת

 חזטין בב' אלא דינו דאין אע״ג כלאים תשוס בו אין צתר שהוא תכלת של חוטין
 אס אפ״ה כלאים תשום בו דאין ליה סגי תינו של לבן חוטי בשני והשאר תכלת
 שמואל דאת' וכהא ־ בה לן לית כלאים שהוא תכלת של חוטין הד' כל בסדין תטיל
 שמואל דאתרה ואע״ג פשתן כשל פוטרין צתר חוטי דלוי לט(תשתי' )דף התם
 ורבותא פטורה בטלית ואפי' עלה לסייס דכעי תשוס הכא לה נקט זיתנא חדא

 בטלית אפי' אלא הוא התצוה מן דכולו פשתן בשל פוטרין צמר דחוטי זו לא קת״ל
 והרי קמאי קייתי דהא מצותו על יותר ציצית כאן דיש למוטלת הטיל שהוא פטורה

 שפירש״י וכמו פסולין תרווייהו תינייהו לחד פסק ולא קיימי ובתראי שקתאי זמן שכל
 הטיל לעיל זיתנא חדא ר״ז והאמרת לתוטלת הטיל פטורה תאי אלא דקא' אהא

 לבתראי פסיק הוי אי בקתאי וכ״ש בתראי בתנך דתתכשרא וכיון כשירה לתוטלת
 ששגיהס כ״ז תשתע ־ ע״כ מיקרו ציצית כולה דהא כלאים משום בו דאין פשיטא

 הנותר מינייהו לחד פסק אא״כ ציצית תחובת זה לטלית פוטרין אין קיימין'שניהם
 הטלית את פוטרין אע״פשאין קיימין שניהם כעוד אפי' ;ומ״ת הטלית את פוטר
 תנייהו לחד פסק דאם כיון שניהם על ציצית דשם כלאים משום כהן אין אפ״ה

 א׳ בחשו׳ כן הוכחתי וכבר : אובבתראי כקתאי או שנשתייר מהן באיזה תתכשר
 כל תטיל אם כלאים משוס בו אין דתכלת תיבעי׳ לא דנקט אפילו והיינו : כס"ד

 אפילו אלא ציצית תמצות הן חוטין הד׳ דכל פשתן של בסדין תכלת של חיטין הד׳
 אלא עוד ולא מהן בא' אלא ציצית תצות דאין לתוטלת הטיל שהוא פטורה בטלית
 קיימי! בשניהם אפי כלאים משוס בו אין אפ״ה פסולין שניהם קייתין ששניהם בעוד
 הוי והשתא ־ באידך תתכשר חנייתו לחד פסיק דאי כיון שניהס על ציצית דשם

 כלאים איסור לענין תרישא יותר דסיפא פטורה דטלית דאפי' בהא טפי רבותא
 נתכוין אס ציצי׳ ציצי׳על תה׳ציצי׳הטיל כ׳בפ״א שהרמב״ס £ ׳ע •־ ביה דתיירי

 אע״פ להוסיף נתכוון ואס וכשירה חותכה או הראשונה תתיר הראשונה את לבטל
 התך או וכשהתיר הכל את פסל כשהוסיף שהרי ־ פסולה ה״ז משתיהן א' שחתך

 הרי • ע״כ היתת פסולה הראשונה שעשייתו העשוי מן נעשה השאר נמצא התוספ׳
 את לבטל בנתכון ודווקא הראשונה את שחתך אחר לחוד השני׳ אלא הכשיר שלא

 לתוטלת בהטיל דהיינו שמואל דקאתר פטורה בטלית אפילו ולפ״ז ־ הראשונה
 נתכשר דאז הראשונה את בחתך אלא תיירי לא ע״כ כלאים משוס בו דאין

 תפני כלאים תשוס בו דיש ליה תיפוק קייתין ששניהם בעוד דאלו • כשניה
 הטלית את לפטור תקנת לה שאין כיון עלה ציצית שם אין דהא הראשונה

 עלה ציצית שם כבר דהי' כיון מסתבר לא ודאי דהא ־ ביטלה שככר מאחר
 להיות דא״א כיון בלעבר לנו דתה כלאים תשוס בה אין לשניה שהטיל קודם

 לאתר אלא איירי לא ודאי א1? זו בטלית עכשיו תוטלת שהיא כתו להבא ציצית שם לה
 דפסיטא כלאים איסור תיד^לענין קת״ל ולא בשניה דתתכשר הראשונה את שחתך

 לתוטלת דהטיל קת״ל לחוד הא אלא היא גתורה ציצית דהא כלאים תשוס כה דאין
 בה דתיירי כלאים לענין הא דנקט פטור׳ ואפי׳כטלית תאי תקשה אכתי כשיר׳-וא״כ

 וכבר לפירש״י הסכיתו ר״פ ת״ת הא • תסיפא יותר דתילתיה ברישא רבותא הוי
 כנתטין ציצית על ציצית בהטיל שכתב הרתכ״ם ע״ד שסלק״ל וז״ל :כזה שסי הארכתי
 לעולם אר״א אר״א פה( )דף הנחנקים בפ׳ דאתר תהא פסולין שניהם להוסיף

 גרע הוסיף ואס להוסיף בו ויש תד״ס ופי׳ תד״ת שעיקרו בדבר אלא חייב אינו
 ותשני כו׳ תד״ת שעיקרו ציצית איכא והא ופריך ־ ואדר״י אלאיתפילין לנו אין ואנו

 ש״ל ואי כו׳ קאי לחודיה האי דאורייתא לאו עליון קשר ס״ל אי ס״ל תאי בציצית
 ציצית והאיכא לתפרך איכא אכתי והשתא • הוא ועותד גרוע דאורייתא עליון קשר

 היו הב׳ הציצית שהטיל קודס דתעיקרא ועותד גרוע דלאו ציצית על ציצית בהטיל
 ועוד • לראשונים ופסל דגרע הוא ־ הב' כשהטיל ועכשיו כשרים הראשונים הציצית

 שנעשו דכיון נפסלו הראשונות את לנטל נתכוין דאס לדבר טעתא תאי לי קשה
 תאי איהו תבטלן כי פסול שום בהן שאין כיון ולפסלן לכטלן אפשר האיך בהכשר

 להוציאם אפשר וכי כדינם כהכשר שנכתכו ותזוזה תפילין או תורה ספר וכי ־ הוי
שתענו לא הא נ שיבטלן ע״י ולהבא מכאן ויהונפסלין ביטול ט״י מהכשירן



לא ל סימן ציצית דיני אריה שאגת
 גדול חידוש להשמיענו אמורא או תנא שום אישתתיט לא מילתא להא איתא ואי
 שנכתב שלאחר כה״ג גע גבי ליה דסבירא לטעמיה דהרמב״ם לי ונראה : כזה

 גירושין מהלכות בפ״ו שכ״כ בו ומגרש חוזר ואינו ולפסלו לבטלו יכול בהכשר כדינו
 שאמר כגון וביטלו הבעל ביד הגט היה אס לפיכך כו׳ ובטל השליח ביד גט השולח

 אינה נו גירש ואם הנשבר כחרס הוא והרי לעולם בו תגרש אינו הוא בטל זה גט
 בטל הוא הרי ששלחתי ואמ׳גט השליח ביד והוא שניטלו בעת פירש חם וכן מגורשת
 כהלכתו הגט שנכתב דאע״פ ז״ל דס״ל הרי ־ ע״כ לעולם בו תגרש אינו גט מלהיות

 שציצית אע״פ וה״נ ־ לעולם בו ותגרש חוזר ואינו לגתרי בטל אח״כ תבטלו אם
 ונפסלו לעולם בטלין ציצית תתורת מבטלן אם כהלכתן זו בבגד ונתלו נעשו הללו
 וס״ל בזה עליו חלקו ככולן פוסקים רוב ות״ת ־ עוד להכשירן לחזור להם וא״א

 כהלכתו שנכתב לגט וא״א בו ותגרש חוזר לגרש רצה אס גט תתורת שבטלו דאע״ג
 כתש״כ בגמרא גירס' בחלוקת תלוי ותחלוקתן • ביטולו ע״י גט מתורת להבטל
 כהלכתן שנעשו לציצית תועיל ביטול אין א״כ שם הה״ת והזכירו והפוסקים התוס׳

 לשניות כשחותך הראשונות את לנטל שנתכוון אע״פ הציצית על ציצית הטיל ואם

 בציצית כלאים בדין לעניינינו ^חזור י שס כתבתי כ״ז להכשרן הראשונות חזרו
 דכלאים עיקר והראב״ד הרתב״ס שדעת נתברר כבר בו עושקים שאנו

 שלא והראב״ד הרתב״ס בזה נמי דס״ל בלילה כגון תצותן בזתן שלא בציצית
 פטור בלילה יום כסות אפי' אלא בלילה אפילו בציצית חייב יום כסות דאת' כדר״ת

 כלאים תשוס בו יש שאולה בטלית או לנשים וכן כלאים תשוס בו ויש הציצית תן
 לדעת ראוי מ״ת :שרי נתי תצוה במקום שלא אפילו כהונה דבגדי כלאים משא״כ

 שלא דאסור בציצית וכלאים דעבודה תצוה במקום שלא דשרי כהונה לענין ת״ש
 לתעלת וכ״כ שנתבאר וכמו הרמב״ס לד׳ ציצית זמן דאינו בלילה כגון תצוה נתקוס

 להפשיט זהירין שיהא השרת לתלאכי תורה ניתנה דלא תשוס דה״ט הראב״ד לד'
 ללבשן שלא להזהר אפשר דציצית כלאים אבל לגתרי שרי הילכו העבודה גתר עם
 דכיון דה״ט ענ״ל : אסור תצוה בתקום שלא הילכך חיובא בר וכן תצותן בזתן אלא
 דת״ע תשוס לאו ע״כ עבודה בשעת כהונה בבגדי כלאים ללבוש רחתנא דשרי להא

 בשע׳ שהרי לעשה מקיים לא ללאו דמעקר בעידנא דכלאי׳הא לל״ת דוחה דעבודה
 הכי לבתר עד דעבודה לעשה מקיים אינו אכתי דכלאיס ל״ת על דעובר לבישה

 במקדש לגמרי שרי כהונה בבגדי כלאים ע״כ אלא ל״ת דוחה עשה אין כה״ג כל והרי
 עבודה בשעת לשלא עבודה שעת בין לחלק טעם אין דהא עבודה בשעת שלא אפי'
 רחמנא דשרי בציצית כלאים גבי אבל לל״ת דוחה דעשה טעמא כאן שייך דלא כיון
 עשה דליתי הוא בדין דהא הוא ל״ת ודוחה עשת דאתי טעתא לתיתלי איכא הא

 דהלאר לעשה תקיים ללאו דתעקר בעידנא דהא דכלאיס לל״ת ולידחי דציצית
 תצוה בתקום אנא לנו אין א״כ לבישת בשעת חיילי קא הדדי בהדי תחייהו והעשה

 בפ״ג דאתר כרבה פוסקים רוב דפסקו דלתאי לנהענ״ל אין תצוה במקום שלא אבל
 ותיקלעו הואיל דאמרי׳ תשוס לוקה דאינו להול תי״ט האופה תו(גבי דפסחים)דף

 וחזי הואיל מחייב לא דאחרישה התם אתר דידיה ואליבא ליה חזו אורחים ליה
 דכסוי עשה אתי הוי בכיסוי דחייב ציפור דם שם היה כלותראם ציפור דם לכסויי
 התום׳ כת״ש כלאים של חרישת ר"ת ולפי' לפירש״י די״ט איסור של לל״ת ודוחה

 כל תה״ת איסור כלל ליכא הואיל דאתר דלרבה להדיא התם ותשתע תשתו שם
 היאך הואיל לך דלית לדידך לר״ח רבה דאת׳ליה הא גבי דאיכ׳לתית׳הואיל היכא
 א״ש הואיל ליה דאית לדידיה תשתע ־ כו׳ תבשילין עירוב ע״י לשבת תי״ט אופין

 שרי תה״ט ה״נ וא״כ י מה״ת כלל איסור דליכא תשוס לשבת מי״ט דאופין הא
 הואיל י״ל עבודה בשעת ושרי הואיל עבודת בשעת שלא אפילו כהונת דבגדי כלאים

 של כהונת בגדי ללבוש לו תותר עבודה לעבוד שעתא בההיא ליה תיקלע ואי
 ולה״ט • אורחים ליה תיקלע ואי תואיל לההוא תתש ודתי שרי נמי השתא כלאים

 בגדי דתניא התכלת בפ׳ התום' שם שתביאים כלאים דתס' תוספתא ההוא לי ניחא
 בין בתקדש חייב למדינה שיצאו כ״ג בגדי כלאים תשוס בהם אין כה״ג ובגדי כהונת
 ובגדי כהונה בגדי ה״ג זו דברייתא דבסיפא ונ״ל ־ ע״כ פטור לשרת שלא בין לשרת

 דהא ממדינה תקדש ת״ש טעם צריך ובודאי ־ הוא ופשוט חייב בתדינה שיצאו כ״ג
 בתקדש שרי עבודה בשעת שלא דאפילו כיון ת״ת לעבודה ראוי תדינה דאין אע״ג

 שכתבתי טעתא להאי ובין ענין בכל שרי דבתקדש כיון בתדינה לחייב נכון טעם אין
 להאי בין השרת לתלאכי תורה ניתנה דלא משוס עבודה בשעת שלא דשרי הא

 הילכך הוא ל״ת ודחי עשת דאתי משום לאו כהונה בבגדי דשר/כלאיס דהא טעתא
 בבגדי לצורך שלא כלאים דאישתרי כיון הא שרי נמי עבודה בשעת שלא אפילו

 שכת׳ בתרא טעמא לתאי אבל ■ לישתרי ובכ״ת למקום תקום בין לחלק אין כהונה
 לי׳ חזי עבודה ליה תיקלע ואי הואיל תשום עבודה בשעת שלא אפילו שרי דמה״ט

 דלא בתדינה אבל לעבודה דראוי בתקדש אלא שייך לא הואיל דהאי שפיר אתי
 • חייב במדינה כהונה בבגדי תלובש אם לפיכך טעתא האי שייך לא לעבודה חזי

 דשבת בפ״ב דקי״ל וי״ט שבת בליל כהונה בגדי לובש אס לאינך טעמא ביןהאי ונ״ת
 וחין בי״ט חול עולת ולא בשבת חול עולת ולא בשבתו שבת עולת כד( )דף

 כהונה בנדי ללבוש שרי קתאי דלה״ט וי״ט קריבקבשבת וי״ט ע״ש של פדריס אברים
 דהא לי׳עבודה ותקלע הואיל לתיתר דהאליכא ולוקה אסור ולה״ט וי״ט שבת בלילי

 דבתדינה אהא כתב שם והתום' ־ אותם שדוחה וי״ט שבת בליל עבודה שו© אין
 דשתעון עובדא וההוא מדרבנן דחייב דחייבזי״צ למדינה דומה לילה אי וצ"ע חייב

 מיהו הפרת שייך נמי בדרבנן תורתך הפרו לה׳ לעשות דעת לו בא דפ׳ הצדיק

•־ נהוגה ננגדי צ״ל )נ( :עעמא וה״ט צ״ל לא(

28 כח

 דבמדינה למדינה לילה ואיןלדמות מדאורייתא דחייב טפי נראה אלא הכי תשמע לא
 ראויה שאינו לשרת הראויה שעה בין תפליג לא דהתם ותרע ־ היתר פוס ליכא

 שייך דלא ראשיהן תחת אותן שתקפלין כהונה בגדי גבי לו בא בם׳ דאת' והא לשרת
 אין ציצית גבי אבל רחמנא דשרי ללבישה דתי דלא בהצעה היינו כלאיס תשוס
 לשרת ראוי שאינו בשעה דאפילו בהדיא כתבו והרי • ע״כ ללבישת הצעה בין לחלק
 אפילו שרי בציצית בכלאים דאפילו אזלי ולטעתייהו * כהונה בגדי ללבוש תותר

 דאע״ג שהוכחתי לתאי אבל ־ דאתרן טעתא שייךהאי דלא אע״ג תצוה בתקוס שלא
 שרי לא בציצית כלאים גבי אפ״ה שרי עבודה בשעת שלא אפילו כהונה בגדי דגבי

 דשרי טעתא היינו כלאי׳)ב(בציצית דגבי תשוס טעתא (היינו אמצוה) בתקום אלא
 גבי אבל כהונ׳ועובד בגדי לובש עבודה ליה תיקלע ואי הואיל דאתרי׳ תשום לגתרי
 דליכא שאולה בטלית או לנשים א״נ בלילה כגון תצות בתקוס שלא בציצית כלאים
 לעבודה ראוי שאינו בשעה כהונה בגדי גבי הה״נ • שרי לא הואיל להאי לתיתר
 תקדש בין. בתום׳ דתפליג והא ־ נתקדש אפילו ללבשן אסור הואיל לתיתר דליכא

 דתילתא תשוס י״ל ראוי שאינו לשעה לשרת הראוי שעה בין תפליג ולא לתדינה
 זה מ״מטעם : לשרת הראוי בשעה אפילו חייב לעולם דבתדינת נקט לפסיקתא

 איכא תאי הואיל ליה דלית לר״ח אבל הואיל דא״ל לרבה דהתינח עיקר אינו
 דע״כ אניאות׳ •עוד שפיר אתי לר״ח אפילו קתאי טעמי תרי להני אבל • לתימר

 דכלאיס תשוס כהונה לבגדי בציצית כלאים בין חילוק דיש דהא עיקר טעתא האי
 בתקוס שלא ל״תהילכך ודוחה עשה תשוסדאתי אלא שרירחתנא לא בציצית
 האי שייך לא דהא רחתנא שרי לגתרי כהונה דבגדי כלאים אבל אסור מצות

 תשוס א״נ השרת לתלאכי תורה ניתנה דלא טעמא לתאי דאלו • וכתש״כ טעתא
 • עבודה בשעת שלא אפילו כהונה דבגדי הנאה אשור נתי להתיר ראוי תש״ה הואיל
 כהונה בבגדי דכלאיס להגתרא דפשיטא דאע״ג שלפ״ז בסיתן הוכחתי כבר והרי
 בהן להטת ניתנו אי לו בא בפ׳ לן איבעיא מ״ת עבודת בשעת שלא אפילו שרי
 ־ הנאת גבי נתי שייכי טעמי הני והא איבעיא ותא לן פשיטא דהא ומ״ש :לא או

 דהא עבודה בשעת לאסור היה הדין דתן כלאים דבשלתא שפיר אתי לה״ט אבל
 דת״ש• לגתרי הלכךשרי רחמנא שרי ואפ״ה ל״ת ודוחה עשה אתי בזת שייךלומר לא

 הי׳ הקדשן תחילת שהרי בה ל״ל לצורךעבודה לובש כהונ׳אס איסו׳הנא׳דבגדי אבל
 לתילף וא״א אסורין עבודה לצורך דשלא עבוד׳־אפש׳לומר לצורך בהן ולהנות ללבוש

 דכלאים הקודם ובסימן זה בסיחן לנו נתברר הרי : הנאה לענין בציצית מכלאים
 דבגדי כלאים אבל לא מצות במקום ושלא לחוד מצוה במקום אלא שרי לא בציצית
 אין תני דכלאים פ״ט ובירושלמי ־ במדינה לא אבל במקדש שרי גוונא בכל כהונה
 טעון הפליגו אס חבירו עס לדבר שיצא כהן והתניא התקדש בבית נכלאים עראי

 יש לנן ננגדי כאן זהב כנגדי כאן • ורגלים ידים קידוש טעון לשעה אס טבילה
 ועיין יותר בזה להאריך ואין הרמב״ם לד׳ בין והראב״ד התום׳ לד׳ בין ליישבו

: בנו אלעזר את והלבשת כו׳ את והפשטת דכתיב הא גבי חוקת פ׳ רבה בתדרש

לא סימן ציצית דיני
 תצוה במקום אלא רחמנא שרי לא בציצית דכלאיס הקודם בסימן שנתברר אחר

 שחייבין אע״פ ואנדרוגינוס טומטום והילכך לא מצוה במקום שלא אבצ
 יש • שם הראב״דוכתש״כ וכדברי לתו שרי לא בציצית כלאים ת״ת תספק בציצית

 מ״מ תכלת בו תטילין דאין אע״ג בציצית דסדין דס״ל רבוותא תני לדעת לעיין לי
 דאע״ג בסדין מינו של בציצית חייבין ואנדרוגינוס טומטום גס אם מינו של חיי׳בלבן

 בראוי ה״ת ־ לבן תטיל תכלת לו אין ואם הלבן את תעכב אינו התכלת דקי״ל
 בציצית כלאים דהא בסדין תכלת להטיל דתה״תראוי כיון הילכך נמי תכלת להטיל

 ליה הוה לילה כסות תשוס עליו גזרו דרבנן גב על אף רחתנא שרי
 דבלא כיון דידהו גבי אבל ־ שרי התורה דתן כיון לכילה ראוי

 ספק תשוס להו שרי לא בציצית כלאים נתי לילה כסות דתשוס גזירה ההיא
 מחתת לתכלת ראויס שאינן מה דהא • לבילהדמצותתכלת ראוי אינו וה״ל אשה
 אילן הקונה גבי פא( )דף הספינה בם׳ כדאתרי׳ לבילה ראוי אינו נתי קרוי ספק

 קנה לא אי קרקעי קנה אי להו דתספקא לרבנן וב׳אילנות לר״מ חבירו שדה א׳בתוך
 דחפרש תטעתא לקחת רשאי אינו ספק דמחתת מספק קורא ואינו מביא הילכך
 ופריך תעכבא לא קריאה ותשני קריאה ובעי נינהו ביכורים ודילתא דפריך התם

 הבילה לבילה ראוי שאינו וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל והאר״ז
 מעכבת קריאה קרקע קנה דילמ׳לא מספק לקריאה ראוי כיוןדאינו וה״נ בו מעכבת

 ראוי שאינו דכל וש״ת ■ בקריאה חייב שאינו בענין דעביד התם לה ותשני ־ בו
 בסדין תכלת להטיל ראויה דאין כיון ה״נ • לבילה ראוי איט ה״ל ספק מחתת
 דתכלת לבילה ראוי אינו ה״ל תצוה בתקוס שלא כלאים ה״ל דילתא ספק מחתת

 לעיין יש וה״נ ־ פטור נתי תינו של בלבן ואפילו הלבן את תעכב תכלת כה״ג וכל
 של ציצית תטיל חי ספק תחתת אלא בציצית חייב אינו שהגברא או שהבגד בכ״מ
 כלאים איסור ספק תחתת דתכלת לבילה ראוי דאינו כיון דהא פשתן של בסדין תינו

 דהכי לעיין יש גופיה שבהא אלא ־ פטור נמי הלבן תן ואפילו ללבן תעכב תכלת
 ופרש״י תחיינין וב״ה פוטרין ב״ש בציצית סדין ת( )דף בפ'התכלת תניא
 טנק ולא וחייב פטור לשין דנקט והאי בציצית כלאים לתישרי סתוכיס דרשי לא דב״ש
 והיתר ואיסור לובשו אינו אפי׳ לבגד הוא חובה דציצית תשוס ותותר אסור לשון

 משוס עליו ועובר תצוה במקום שלא כלאים ה״ל סטור דלב״ש כיון נמיבהאתליא
כלאים



לב לא סימן ציצית חני אריה שאגת
 ותותר כלאיים משוס כאן ואין סתוכין דדרשינן בציצית ליה דתחייבי ולב״ה כלאים
 מתכלת אלא פטרי לא דב״ש מדבריו דתשתע הרבה עליו הקשה ור״ת ע״כ־ ללבשן

 פערי ב״ש דודאי פי' לח למה וק׳יל • בזת ר"ת דחק והרנה מחייבי בלנן אבל
 לבילה בראוי ה״ת הלבן את תעכב אינו דתכלת ואט״ג ומלבן מתכלת לגמרי
 דרשי לא דב״ש כיון בסדין אבל בו מעכבת תכלת של הבילה אין תכלת נו להטיל
 ואפילו בו מעכבת הבילה כלאים איסור משוס תכלת של לנילה ראוי ואינו סתוכין

 לבן משוס ותותר אסור לשון נקט ולא וחייב פעור לשון נקט תטיל■ותה״ט אינו לכן
 לשוןפטור־וראיתי נקט לבן ותשוס להטיל דא״צ אלא איסורח ליכא לבן תטיל דאס

 פוטרי׳ ־פי׳ פוטרין ב״ש סדיןבציצית שכתב דשבת בפ״ב המלחמות בספר להרתב״ן
 סתוכי׳ להר דלית דב״ש וטעתייהו תכלת תשוס בו יש איסור דאפי׳ ואצ״ל מלבן אפי'

 תעכבין אין למ״ד ואפי׳ ליכא נתי לבן ליכא דתכלת וכיון בציצית כלאים לתישרי
 להם ועשו כתיב וכי בלבן תורה חייבתו לא בתכלת שאסור טלית מ״ח זה את זה

 ־ תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו כדכתיב קאתר לתכלת הראוי בבגד כו׳ ציצית
 • לדברי דבריו קרובים ע״כ פשתים ולא צמר אלא אינן כאן שנאמרו שבגדים הרי

 עליה גזרו דרבנן כיון ת״ת הרי שרי בציצית כלאים דמה״ת דקי״ל אפי׳לתאי וא״ת
 דתדרבנן כיון ת״מ הא התם דמפרש טעמים משאר או לילה דכסות גזירה משום

 ליה חשיב הספינה דפרק ההיא הא לבן בו תטיל אתאי דתכלת לבילה ראוי אינו
 תשוס אי התם דתפרש ה״ט תפני לקרות לו דא״א תשוס דקריי' לבילה ראוי אינו

 דתה״ת הכא והא כשיקרא דמחוי תשוס א״נ ותעשרות תתרותות לי׳ תפקע דילתא
 ראוי אינו דתדרבנן כיון ואפ״ה תדרבנן אלא אינן טעתי הני דהא לקריי׳ ראויין
 דבשלתא הכי• ניתא ה״נ עיקר כל להביא לונתי וא״א לבילה ראוי אינו ה״ל לקריי'
 לכילה ראוי דאינו אע״ג לבן תטיל פשתן של דבסדין רבוותא להגי דס״ל לתאי

 תספיקא אלא אינו דתביא דהא ביכורים גבי הכא דשאני לק״ת תדרבנן דתכלת
 הלכך קנה לא אי קרקע קנה אי לתו תספק׳ באילןא׳ורבנןבב׳אילנות כדאתרי׳דר״ת

 ולא ■ תביא ואינו ליה נתפקע דרבנן לביל׳ ראוי אינו אתי ספיק' דבתקו׳ לתית׳ איכ׳
 ראוי אינו תדרבנןאתי לחומר׳^א דאוריית׳ ספיק׳ דקי״ל הא הרמב״ס לדעת מיבעי'

 אמרו• והס אתרו תדרבנןדהס ?יא שאינו הבאה דספק תחיובא ותפקע לביל׳דרבנן
 אין אפ״ה תה״ת הוי לחומרא דאורייתא דספיקא וס״ל עליו להחולקין אפילו אלא

 לי׳איך ותפקע דרבנן לכילה ראוי אינו דאתי בספק אתרו דחס תספיק' ודאי ללתוד
 בר גברא ההוא אס ספק גבי ת״ת אבל י תיניה דחתיר לודאי תזה אנו גלמוד

 נתי ויפקע בסדין דאסרותכלת דרבנן לכילה ראוי אינו יבא ודאי חיובאהואהא
 כדאת׳ חיובא בר מספק תפקע תדרבנן לבילה ראוי ואינו הואיל הצלו דלבן מחיובא

 לאשה אפילו לגתרי שרי בציצית דכלאיס דס״ל לר״ת אפילו ונ״ת ־ ביכורים לגבי
 אס הוא חיובא בר לאו אי אפילו דהא לתכלת מה״ת לכילה ראוי הספק וה״ל
 חיוב ספק וליפקע ליתי מדרבנן לכילה ראוי שאינו כיון אפ״ה • בה ל״ל תכלת מטיל

 אילן קונה דאס התם ומה הדברים ק״ו ועוד ־ ביכורים גבי התם כדאת' דידית
 להביא שחייב כתו קרקע דקנה תשוס הוא חיובא בר לרבנן אילנות וב׳ לר״ת א׳

 תחתת אלא אינו נתי מדרבנן דקריי' לכילה ראוי דחינו והא לקרות חייבנתי
 ספיקא דתחתת דרבנן לכילה ראוי איט אתי אפ״ה • קרקע קנה לא רילתא ספיקא

 דהא ודאי תחתת תדרבנן לבילה ראוי דאינו הכא כ״ש ־ דהבאה חיובא לספק ודחי
 ודאי לבילה ראוי אינו שאתי דין אינו בתכלת אסרוהו ברור חיובא בר אפילו
 גופיה לבילה ראוי אין דהאי כיון הכא דשאני וי״ל ־ דידיה חיובא לספק ודחי רבנן

 גזרינן לא ואפ״ה איתיה גתי חיובא בר ודאי גבי שיובא בר ספק גבי די״ל דרבנן
 ראוי אינו האי לותר לך א״א ־ תלבן לגתרי לפטרו לבילה והוי אינו תשוס בודאי
 שייךנתי דספק גופיה טעתא דהאי כיון ־ ודאי לגבי ולא ספק לגני לחצאין לבילה
 להאי גרם לא הא ביכורים דגבי לבילה ראוי אינו האי גבי אבל • בודאי לומר
 לכילה ראוי אינו האי שייך ולא כאן שיש גופיה הספק אלא לכילה ראוי אינו

 לענין מ״ת ־ לכילה ראוי אינו להאי התם אתר שפיר ־ חיוכא כר בודאי
 כתקוס אלא רחתנא שרי לא בציצית דכלאיס שלפ״ז בסי׳ שהטלתי דלתאי נ״ל הלכה
 ספק א״כ ז״ל כר״ת ודלא והראב״ד הרמכ״ם וכדעת דווקא חיובא בר ואצל מצוה

 תספק ודחי לכילה ראוי אין ספק אתי תה״ת דתכלת לכילה ראוי אין חיוכא בר
 תחתתההואק״ו תימה לההיאדכיכוריסוטדיפא לגמרי ודתי דידיה חיוכאדלבן

 קרבנותיו השולח גבי סב( )דף דתנחות כספ״ה להתוספית תצינו דאתרן־וכה״ג
 ניתא לסתוך שא״י ערלוטתא ת״ת תעכבא לא דסתיכה נהי וא״ת שכתבו מתד״הי

 דכל ודנזיר ודכריתות דשקליס כההיא וכן בו תעככת בילה לבילה ראוי שאין כל
 הספינה בפרק כדאשכחן לכילה ראוי אין שפיר חשיב ספק משוס דא״ילסתוך היכי
 דחגיגה ונפ״ק תנגעו ולא תזוכו כהנים בתורת דתדאתר ותסקו ־ ביכורים גבי

 תשלח קרבנות דשאר ש״ת שתה והבאתם שתה דובאת תקרא תראייה מתעטטתא
 ספק דמחמת להו דפשיטא הרי • ע״כ לסתיכה בראוי סתיכה לענין חיישינן ולא

 קרא• תדגלי לודאי אפילו חיישינן לא סתיכה דגבי אלא לבילה ראוי אין שפיר חשיב
 אין שפיר חשיב נתי ספיקא תחתת אפילו קרא גלי דלא ולבן תכלת גכי אבל
 דתניא פח( )דף דפסחיס שתעתא לי ניחא לבהבי;וכדפירשתי לכילה ראוי
מהן כא׳ יכלת ונתצאת כזה זה פסחיהס עורות שנתערכו ה׳ התם
 הפסח תותר ומיתי ופריך שני פסח תלעשות ופטורים השריפה לכית יוצאים כולן
 הוא תם דידי אי פסח כהוי השתא דאייתי האי תום כעל דידי אי תנאי על

 ואילו סמיכה בעי לא פסח דאלו סמיכה משוס אלא שלמים נהגי השתא דאייתי האי

 מתנות משוס אלא א״ל• מאי נשים קרכן אנשים קרבן תינח הא סמיכה כעי מותרו
 תזנח על הניתנין כל והתנן תנ״מ • ד׳ שהן ב׳ שלמים ואלו א׳ תתנה פסח דאלו

 בזריקת שלמים וחלו בשפיכת פסח דאלו ינשום אלא 4 כפר א׳ בתתן שנתן החיצון
 דאי אתריגן דקא איתר יצא בשפיכה שנתן בזריקה הניתנין כל והתניא נ״ת מאי
 אתר דאכולהו וה״ה דעבד ה״ת התום׳ וכ' הגת' סוגית זהו ■ נתי לכתחילה עבד
 סתיכה תשיס או נותר יהיה דשתא בשביל וכי ותיתה ואנותר ואתתנות אסתיכה הכי
 שידחה דטוב וי״ל כרת ספק לידי יכנס כהלכתן המתנות יעשה לא או תעכבא דלא
 פסח עשו רוכס כבר כי כהוגן שלא רובן שיעשו תמה תעשה ואל בשב כרת ספק
 שנתערבו ב׳ דה״ה פסחיהס עורות שנתערבו ה׳ דוקא דלאו הן תימה ודברי • ע״כ
 שהית תי כס״פ ה׳ ה׳ של חבורות ה׳ כתו כן התנאים דרך אלא הכי דיכא ודאי
 סיבולת ועשו חתשה אפי׳ אלא עוד ולא תניא פ״ט( )דף האשה כפ׳ ושם צ״ח( )דף

 לבילת בראוי ה״ת יצא בשפיכה שנתן בזריקה הניתנין כל דאט״ג דה״ט ונ״ל ־ כו׳
 וכל יצא לא בשפיכת נתנן אס בזריקה ליתן לכילה ראוי באינו אבל בזריקה ליתן

 וא״אליתן פסח ספק דהוי כיון והכא ראוילבילה אינו שפיר חשיב ספק מחתת
 שפיכ׳בכלל ולא שפיכה בכלל זריקה דס״ל פסחים מס' בשלתי ישמעאל וכר' בזריקה
 דזריקת ובילה כמצוותן זריקה למצות הן שלמים אס לבילה ראוי אינו ה״ל זריקת

 דאייתי האי כיהוי הוא תם דידי אי תנאי על להביא א״א הילכך • בו מעכבת
 ספק משוס דזריקה לבילה ראוי דאינו כיון פסולי׳ שלמים ת״ל דהא שלמים השתא
 נתי לכתחילה דעבד דאתר איתר הגמרא דתתרן והיינו ־ הוא פסח דילתא

 אינו הוא פסח דילתא מספק לזרוק וא״א זריקת צריכים שלתים דלכתחילה וכיון
 דתשניכתחלת דלתאי ע״ג ואף ־ תעכבתבו דזריקת והכילה הוי לכילה ראוי

 בודאי אפילו תעכב אינו נתי דסתיכה לכילה ראוי כאינו ע״כ סתיכה משוס
 איט דודתי אע״ג קרכנותיהן תשלחין והטמא הערל שהרי כספק וכ״ש • ראוי אינו
 תעכב דאינו קרא ני׳ דגלי משוס וטעמא התום' כשס וכת״שכ דסתיכה לכילה ראוי
 באינו דאפילו ד׳ שהן כ׳ ושלמים א׳ תתנה פסח דאלו לת״ט וה״ה לסמיכה ראוי
 א׳ ד׳כתתן (מתן פ דזכחיס)דף כפ״ח דתנן ההיא מעככיכדמוכח לא לכילה ראוי

 נותר יהיה שתא דתשוס וכ״ש תוסיף כל על יעכר שלא כדי א׳ כתתן ינתט דלר״י
 פירכאאח׳ תחתת ה״ט קתו לא דכלא״ה כיון ת״ת ־ כלל עיכוכא שייך לא דלה״ט

 דעבד את׳ דקא איתר הגתרא דתסיק הא מחא נתי וכהכי • הגתרא לה חש לא
 בעי לא פסח דאלו קינאי אשנויי הכי אסיק ולא בשפיכת פסח דאלו שנויי׳ אההוא
 סמיכת בדעכד תעכב דלא דכיון תקשה דאכתי משוס ־ א׳ תתנה פסח ואלו סתיכה

 אפילו דתעכב בשפיכה שנתנן דזריקה הא אבל • כרת ספק לידי יכנס ד׳ ומתן
 • תה״ט תנאי על פסח לעשות תקנה לו דא-ץ שפיר אתי לכילה ראוי כאינו כדעכד
 ד׳ תתן לענין לכילה ראוי אינו אתחנן לא דאתאי טעם צריך גופיה דהא ואט״ג

 לעניינינו ונחזור : מקותו זה אין וכת״ש ודשתעתין דזנחיס ההיא כדתוכח
 של כציצית וחייב לבן תטיל פשתן של דבסדין דס״ל רבוותא להני דאפי

 הוי דספיקא טותטום אבל בודחי חיובא בת שהיא ובגד ודאי חיוכא בר ה״ת לבן
 היא חיובא דבת בגד א״כ הערל כפ׳ ספק נתי דהוי דס״ל לתאן אנדרוגינוס וכן

לכילה ראוי ואיט הואיל לבן אפילו בה להטיל א״צ פשתן של היא אס תספיק׳
: נ״ל כן התורה תן דתכלת

לב סימן ציצית דיני
 אי בו שתתעטף בעת אס ציצית של הטלית על לברך ראוי איתתי #אלה

:בו להתעטף ורוצה בידו שתחזיק בשעה

 בציצית חייב דאינו שפי׳ התו׳ בשם כסי״ל בתשכ״ל תלוי זה דבר תשובה
 א״כ ציצית חובת עליו חל כבר שנתעטף לאחר אלח עיטוף בשעת

 לעשייתן עובר עליהן תברך התצות כל דקי״ל ע״ג דאף ־ עיטוף קודם לברך אין
 )דינו( דתנחות ׳7 בם׳ את׳ ותה״ט • לעשייתן סתוך א1ן לברך דקוד׳אין קודם מ״ת

 קשירה קודם לא אבל הנחה שעת עד קשירה תשעת עליהן תברך תאיתתי תפילין
 עד חלה התצוה דאין וא״כה״נכיון הפוסקים כתש״כ לעשייתן דקודס דה״לקודס

 המצות דאין כיון לעשייתן עובר דה״ל העיטוף קודם לברך ראוי אין העיטוף לאחר
 הא7 שס שהטלתי דלתאי תתוהין התוס׳ דברי ת״ת אבל י עיטוף לאחר עד חלה
 א״נ לא תצוה בתקום שלא אבל תצוה בתקוס אלא אינו בציצית כלאים רחתנא דשרי

 בשעת חל ע״כ כלאים איסור והרי עיטוף לאחר עד חל ציצית תצות דאין אס״ד
 הלאו הא לטשה תקיים לאו דתעקר בעדנא בציצית דכלאים אתר היכא א״כ עיטוף

 י עיטוף לבתר טד חלה אינו והעשה עיטוף בשעת חל שהלאו לטשה קדים דכלאים
 קודם לברך ראוי וא״כ עיטוף בשעת חלה נתי דציצית דהטשה ש״ת ודאי אלא

 עובר ואינו התצוה עליו חל דכבר עיטוף בשעת ולא לעשייתן עובר דה״ל שנתעטף
 לאחר עד חלה ציצי' תצות דאין שפי׳ בהח נרגא בעצתןשדו שם התום' גם ־ לעשייתן

 עיטוףעביד דבשטת תדתברכיקלהתטטףבציצי׳תשתט קשה ותיהו וכתבו שנתטטףכו
 על ועק״ל • ע״ב הוא גברא דחובת בציצית דקי"ל נתי תוכיח להתעטף ותל' מצוה
 בטלית תיכסי דכי אע״ג תעשה ואל שב בציצית סדין ה״ל דתה״ט שפי' התום׳ דעת

 אכתי עיעוף דבשעת תשוס בידים עובר הוא והרי ציצית בו ואין הוא חיובא דבת
 ט״י עליו חל ציצית דחיוב כיון ת״ת הא בכך דתה שנתעטף לאחר עד תחייב לא

 לכתר אלא העיטוף מעשה עשיית בשעת נתחייב שלא אט״ם העיטוף של מעשה
ודמי ינטשה ט״י אלא א״א ותחילתו הואיל ועשה כקוס ליה חשיב כה״ג כל הכי



חגי אריה #אגת
 ואין אפי׳בשיק פושטן בבגדו כלא־ס המוצא התם דאתר ת״ש דפרק דכלאים לתא
 תבריר כבוד תפני נדחה תעשה ואל שב ד אע״ג דכלאם ל״ת את דוחה הבריות כבוד

 עושת אינו שוב לו וכשנודע בשוגג לבש שכבי־ אע״פ הכא והא • התם כדאתר
 בספ״ק תנן וה״נ ■ תעשה בלא ללבישת שא״א אזלינן תחילתו בתר אפ״ה תעשה
 לו אתרו אתת אלא חייב אינו היום כל כלאים לביש היה כב( )דף תמת דתם׳

 עלה ר״א ואתר • עכא״ו חייב היום כל ולובש פושע והוא תלבוש אל תלנוש אל
 והרי חייב נתי וללבוש לפשוע כדי שתא אפילו אלא תתש ולובש פושע לא בגת׳

 בשהא תעשה כעושת ליה לוקיןעליואפ״החשביגן אין תעשה בו שאין קי״ללאו
 תשך כל נגרר באה תעשה ע״י הלבישה ותחילת הואיל וחייב וללבוש לפשוע כדי
 שהית ככל כאלו וללבוש לפשוע כדי כשתא עליו לחייב תחילתה אחר הלבישה זתן

 תקדש עותאת גבי לן תבעיא כד( )דף שבועות דתם׳ מעשתיובפ״ב עושה ושתית
 חייב שהית צריך אי ומ״ת לא או מלקות לחייב השתחויה כדי שהיה צריך בתזיד אי

 אלא לו שא״א אזלינן תחילתה בתר ע״כ אלא תעשה עושה אינו ששוהא דבהא אע״ג
 בתר בהו דאזלינן ה״ע הגי דכל תיתא ולא • לתקדש כניסתו בשעת תעשה ע״י

 שלבש או בטומאה למקדש שנכנס באיסור היה המעשה דהתחלת תשוס תחילתן
 ת״ש בפרק בבגדו •וההיאדהתוצאכלאים באיסור לבישה בשעת בתחילה כלאים
 אע״ג הלבישה בשעת עלה סור א שס ת״ת ה־תה בשוגג הלבישה דהתחלת אע״ג
 תעשה ע״י שהיתה תחילתה אחר נגרר הלבישה זמן משך כל לפיכך ידע לא דהוא
 מעשת וע״י באיסור היתה הלבישה שתחילת כיון בידים תעשה כעושה עכשיו והרי
 דהא בשוק• ואפי׳ פושטן לפיכך אותת דוחה הבריות כבוד ואין ועשת כקוס וה״ל
 אי בקבר בנזיר ת( )דף חינין ובפ״ג דשבועות בפ״ב התם תבעיא שהרי ליתא
 תיבה בשידה הקברות לבית כגוךשנכנס התם לה ותפרש למלקות שהיה צריך

 ת( )דף אתרהתסבפ״גמינין ועוד המעזיבה את עליו ופרע חבית ובא ומגדול
 ביאה ומשום עומאה משום דחייב אתיין הדדי בהדי וביאה היכאדעותאה גבי

 את עליו ופרע חבירו ובא ותגדל תיבה בשידה שנכנס כגון ר״א בר תר לה ומוקי
 בהתירא הכניס׳ תחלת הכא והרי אתיין קא הדדי בהדי וביאה דעותאה המעזיבה

 אלתא ח״ב המעזיבה את עליו ופרע חבירו כשבא ואפ״ה ותגדל תיבה בשידה הוי
 תעש׳תשעה עושת שאינו אע״פ איסורא אח״כ בא כי הכניס׳בהתירא שתחלת אע״פ

 שעת שלאח־ לאיסור גורס התירא של המעשה תחילת ת״ת ־ האיסור עליו שבא
 דגבי למלקות דשהיה בעיא דההיא ועוד • בידים מעשה כעושה נחשב להיות

 שיעור שייך לא שהרי היה בהתירא הכניסה שתחילת נתי תיירי ע״כ תקדש טומאת
 הי׳ ולא טהור היה עדיין שנכנס דבשעה בעזרה בנטמא אלא השתחויה כדי שהיה
 הכניסה תעשה תחלת ואפ״ה התם כדאתר הכניסה בשעת עליו איסור שם שום

 כקוס נחשב להיות תעשה ואל בשב שעה לאחר תאליו הבא לאיסור גורס התיר סל
 בדיני תזה וכ״כ ־ היתה בהיתר כניסה של שהמעשה אע״פ עליו להתחייב ועשה

 שבשעת התם תה ק״ו הדברים נראין והרי ־ ע״ש באריכות נס״ד כהן טומאת
 יטמא שלא אפשר דהא שעה לאחר דאתי האיסור עבידא לא היתר של כניסה
 שעת לאחר האיסור כשבא אפ״ה המעזיבה את עליו ויפרע חבירו יבא ולא נעזרה
 הכא כ״ש ־ דהתירא כניסה של התעשת תחלת מחתת מעשה כעושת ליה ססבינן

 בציצית נתחייב לא אכתי עיטיף דבשעת אע״ג ציצית בלא בסדין שתתעטף דנשעה
 שיהא דין אינו עליו ציצית מצות חיוב בודאי דאתי עבידא העיטוף אחר הא מ״ת

העיטוף של התעשת תחלת ע״י ציצית בלא ותלובש דעותד תא ועשה לקום נחשב
:ציצית מצות עליו חלת לא שעדיין היתה שבהיתרא אע״פ *

 דאין תשוס תעשה ואל שב חשיב בציצית דשדין תא הוא בזת שנ״ל תה אבל
 ציצית מצות של תעשה חסרון מחתת אלא עצתה מצד אסורה הלבישה

 הילכך אסורה עצתה תצד דהלבישה כלאים לאיסור דתי ולא עליה רחמנא דרתי
 איסור עושת שאין בידים תעשה כעושה חשיב ציצית בלא חיובא בת נגד הלובש אין

 הרמב״ם תדברי לי תשמע והכי ־ תעשה ואל בשב תצוה שחיסר אלא זו בלבישה
 בעזר׳בי״ט פנים שנראה היא בתורת האמורה הראייה חגיגה תה׳ בע״א שכתב

 א׳ ביום בעזר׳ שבא קרבןעול׳ביןתןהעוףביןתןהבהת׳ומי עתו ויביא חג הראשוןשל
 פני יראו ולא שנאמר ל״ת על עבר אלא ת״ע עשת שלא דיו לא עולת הביא ולא

 דאתר היכא דכל ואס״ד • ע״כ תעשה עשת לא שהרי זה לאו על לוקה ואינו ריקם
 כנפות ארבע בת טלית לובש כשאתה כגון זאת עשה זאת כשתעשה רחמנא

 הטרם תעשה אותה לעשות התורה שציוותה מה עשה ולא עבר אם ציצית עשה
 במעשה אותה ועשה הואיל ־ באיסור ועשה כקוס נעשית היא תורה של ציווי לקיום
 שב חשיב ציצית שמצות אלא זו תעשה ע״י תורה אותה שחייבה המצות קיום בלתי
 ה״נ א״כ ־ התוספות וכדברי העיטוף לאחר אלא בא תיובא שאין מפני תעשה ואל
 פני יראה ללא גורס אותו שהרי מלקות לחייב עולת הביא ולא לעזרה שבא מי

 בעבירה ועשה בקוס נעשית היא בעזרה ביאתו ע״י פנים ראיית דהיינו ריקם
 שתלובש כמו ־ העבירה וגוף עיקר הוא תעשה שהיא בעורה פניו וראיית וביאתו

 • בעבירת עיטוף של למעשה חשבת עיטוף בשעת בא החיוב דאם ציצית בלא טלית
 תורת סל ציווי לחיוב הגורם הראשון מעשת אין כת״ג דכל ז״ל דש״ל ש״ת ודאי אלא
 שלתורה מצות שחיסר העבירה היא תורה של הציווי חיסרון אלא העבירה היא

 גבי וה״נ ־ עליו לוקין אין לפיכך תעשה ואל שב אלא ועשה קום ה״ל לא הילכו
בלי טלית לבש אס ציצית למצות דהא לך ותדע ■ תעשה ואל שב ה״ל בציצית סדין
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 ונ״ת. • תעשה ואל בשב ציצית של מצות שחים־ אלא איסור שום בלבישה אין ציצית
 כיון ציצית בלא איסור בה יש עצמה מחמת דתלבישה דא״א ציצית לו אין אס בזה
 א-סור שוס בלבישה דאין אמרת חי אבל ־ חיובא בת טלית ללבוש אסור לו דאין
 אין התכלת תנן והרי ־ בת לן לית אפשר דלא היכא ציצית להטיל שמחוייב אלא

 נמי אנן והרי לבן מטיל תכלת לו אין לח( )דף התם ותניא הלבן את מעכב
 ברחיובא בנד שלובש היכא כל ואס״ד לחוד לבן אנו מנרלין תכלת לנו שאין השתא
 היכא א״כ בוי ומלובש שעומד בתה איסורא *עני עליה רחמנא דרתי מצוותו בלתי
 ועובר בלבישתו איסורא קעביד הא זה לטלית ולובש לבן תטיל האיך תכלת לו שאין

 דתרי הלבן חת תעכב אין ותכלת תכלת לו דאין דכיון ל״ל והא ־ דתכלת ת״ע על
 לל״ת דוחה דתכלת עשה שתצות כתו דתכלת למ״ע ודחי דלבן ת״ע אתי נינהו מצות

 אלא • זו מפני זו לדחות עשה מהאי עשה דהאי אולתא דמאי ליתא דהא ־ דכלאיס
 דאין והיכא תצוה שחיסר אלא ציצית בלי הבגד בלבישת איסור׳ שים דאין ש״ת ודאי

 התום׳ קושית שתי׳ וכיון : בה ול״ל לבן תטיל תכלת לו אין ולפיכך בה ל״ל לו
 להתעטף תדתברכינן עליו חלה ציצית תצית עיטוף דבשעת לן קם תעתה דיבתות
 ורוצה בידו הטלית שאוחז בעוד לעשייתן עובר הטלית על לברך ראוי וא״כ בציצית

 חצות עליו חלה דכבר כיון לעשייתו עובר זה דאין עיטוף בשעת לא בו להתעטף
 הפוסקים בדברי בזה לפלפל שיש תה עשה דוהה עשה דאין שכ׳ ובתא ־ ציצית
 עצתה. בלבישה איסור שוס דאין לתדנו שכ׳ ות״תתהח בס״ד׳ שאח״ז בסי' אכתב

 בת׳ המרדני וכ״כ * לבד ציצית תצית שחיסר אלא ציצית בלתי הטלית לובש אס
 ותהתיתה כו׳ ומעקה תזוזה בו שאין לבית לכנס אסור אטו ׳שכ ר״י בשם ציצית

 הטיב נתבאר והרי י שבתרדכי אלו ר״י ד׳ את סותרין לתעלה שכ׳ בתום׳ ר״י שד׳
 בשעת העיטוף קודם לברך ראוי הילכך טיפה ע בשעת חלת ציצית דתצות
 העיטוף כשעת ולא לעשייתן עובר דה׳יל בו להתעטף ורוצה בידו הטלית שאוחז

: נ״ל כן

לג סימן ציצית דיני
 - בדבר שוין כ״ע לאו עשה דוחה עשה דאין הקדום בסי׳ שכתבתי דהא ןף^

 חברת׳ עשה את דוחה דעשה וש״ל בדבר חולקין וסייעתו דהרתב״ס דנ״ל
 דברי טופס וזה ת״שכ אעתיק התועלת רבות שהוא ותפני בחי׳ בזה הארכתי וכבר

 לאו איסור יבתה על אסורה היבתה היתה יבוס מהלטת בפ״ו כ׳ הרתב״ס ־ שם
 תפני חליצה צריכה ות״ת תתיבתת׳ ולא חולצת ה״ז שני' שתיתה או עשה איסו׳ או

 הי׳ הדין ותן ־ ליבום זקוקה היא הרי בהן תופסין וקדושין הואיל לקוחין בה שיש
 • ל״ת את וידחה עשה יבא ול"ת עשת תוצא שאתת וכ״ת ־ ת״ע שהיבוס שיתיבתו

 ב׳והרי פעם עליה יבא גזיר׳שתא ושניות לאוין חייבי יתיבתו שלא גזרו חכתים אגל
 יבתתו ובעל עבר אם לפיכך א׳נלבד ביאה גיא שאיןתצוה אסור׳ואיןשסתצוה ביאתו

 בגט ותוציאה גתור קנין קנה ה״ז שני' ואצ״ל עשה תשום או לחו תשוס לו האסורה
 על רבתי תיתה לי ויש <■8 י ע״כ נפטרו שהרי לזר תותרת צרותי' וכל והיא

 והיא בגט ומוציאת שקנה עשה תשום לו האסורה יבמתו ובעל עבר שאס ת״שכ
 דינום איןעשת לינו׳דהא רתי לא תה״ת עשה חייבי לזריהרי ותוחרת נפטרו וצרותי'

 דורות ג׳ בתוך ואדותית תצרית כגון עשה דחייב׳ עשת מהאי עשת את ליחות ראוי
 נפטרה שלא תיבעיא לא ובעל עבר אס וא״כ עשה מהאי עשת דהאי אולתא דמאי
 דיבתות בפ״ב ובגמרא ־ חליצה וצריכת נפטרה לא עצתה היא אפילו אלא צרתה
 ונתינ׳ ממזר׳ הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכה״ג אלמנת התם דתנן אהא נ( )דף

 ל״ה וידחה עשה יבא האירוסין תן לכה״ג אלמנה פריך ול״ת דחולצת כו' לישראל
 א׳ יבמה לך יש יבמתו ותת״ל יבמתו ת״ל שאין יבמתו ועלתה קרה אתר רב ואתר
 פצוע תדתניא רבא ותתיב ־ לאוין חייבי זו ואיזה ליבום עולת ואין לחליצת שעולה

 ליבום רתיא לחליצה מדאורייתא לאוין חייבי ואס״ד קנו בעלו אס שפכת וכרות דכא
 הרי שני" ביאה אטו ראשונה ביאת גזיר׳ א״ר אלא י קנו אתאי בעלו אם רתיא לא

 חייבי וא״כ קנו לח נתי בעלו אס אפילו ליבום רתי לא תה״ת לאוין חייבי הוי דאי
 * קנו לא בעלו אם להו דוחה דיבוס עשה דאין תה״ת ליבום רתו לא דוודאי עשה
 לאוין חייבי יתיבתו שלא גזרו חכתיס אבל דבריו בתחלת כתב גופי׳ ז״ל איהו והרי

 הדין תן אינו גזירה בלא עשה דחייבי כיוון ויפה שיירי׳ עשה חייבי ואלו כו׳ ושניות
 והרי קנה ובעל עבר דאם עשת לחייבי עתהס כלל לבסוף אלא ־ וכדאתרן שיתיבתו

 ואיתית^ א״ר בגת׳את׳הדר רישאיושם סיפא ולא סיפא רישא ולא תעורבבין דבריו
 לקיים אתהיטל אם עש׳ול״ת תוצא שאתה כ״ת דאמ׳ר״ל דאתרי תילת׳היא לאו ר״א
 תהא ואיתותב בחליצת אפשר ה״נ ל״ת וידחה עשת יבא לאו והס תוטב שניהם את

 אע״ג ליבום רתיא התורה תן לאוין דחייבי וטעת׳ בתיובתא ואסיק קנו בעלו דואס
 וא״כ היא יבוסלאותצוה במקום דחליצה תשים בחליצה שתיתם את לקיים דאפשר

 קנו: לא בעלו אש ודאי עשת דוחה עשת דאי; ליבום רתיא לא התורה תן עשת חייבי
 ר"♦ באלתנה כה״ג ביאת איתמר התם דאתר אתא סמך שתרתב״ס לי וכתדותת

 באלמנה הגתר׳ ותם׳ צרתה פוערת אינה אמר וחד צרתה פוערת אמר חד ור״א
 • ט׳ באלמנה כ״פ ועשת ל״ת דוחה עשת דאין פוטרת דלה ל״פ דכ״ע הנשואים מ;

 אבל דוחה דאיט הוא ועשה ל״ת תשמע ועשת ל״ת דוחה עשת דאין ותדקאתר
 הנשואין תן דבאלתנה כיון ראיה זה אין אבל • צרתה ופערה דוחה גרידא עשה
אבל דאלתנת געשה ל״ת דוחה עשה דאין נקע דמילתא קישעא יל״ת עשה איכא

ה״ה

ואו טית
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 עשה• מהאי עשה דהאי אולמא דמאי גרידא אפי׳לעשה דוחה דימם עשה דאין ה״ה
 הנשואין מן באלתנה תקיימי דרב והא בה״ג בשס שם המגיד הרב דכתב הא נמי והא

 דוקא לאו נתי הא ־ ע״כ רחתנ׳לחליצה רביה היא יבוס בת לאו דתדאורייתא אע״ג
 נקט ולא דרב הא מקיימי גרידא עשה בחייבי דה״ה הנשואין מן באלמנה הוא

 שב׳ להטור וראיתי :להדיא הגת׳ לה דקאתר משוס אלח הנשואין תן אלמנה
 היא דרבנן שניות בהי' או בעשה הו בלאו ליבם שהיא יבמה קע״ד סי' ריש בא״ה
 צרתה חליצת אבל צרתה פוטרת חליצתה ואין תתייבתת או חולצת וצרתה חולצת

 בגט ומוציאה צרתה ונפטרה קנאת עליה ובה עבר ואם לעיל כדפי׳ אותה פוטרת
 עשה ואחייבי ציתה ונפטר קנאה עלית ובא עבר ואס כתב ז״ל הוא גס הרי • "כ ע

 תוציאה ואתאי קנאה אתאי ליבום רתיא לא דמדאורייתא כיון תיתה והוא קאי נתי
 ובא הנשואין תן אלתנה שהיא ואלתנה שם תסיים והרמב״ם י בעיא חליצת הא בגט

 התור' תן ול״ק והואיל ועשה ל״ת את דוחה שאקעשת צרתה נפטרה לא כה״ג עליה
 לל״ת דוחה עשה שאין כתו והרי ־ ע״כ שתחלץ עד לזר צרתה הותרה לא גתור נין ק

 אלא לי אין תשלח שלח חולין בשלהי כדאזח׳ גרידא לעשה דוחה אינו ה״נ י ועשה
 לאו הא תשלח רחתנא דכתב טעתא ופריך תשלח ת״ל תנין תצוה לדבר הרשות לדבר

 ל״ת דוחה עשת והין ועשה ל״ת והאי עשה האי מכדי לא מצות לדבר ה״א הכי
 יבא סד״א דאיכא הוא עפה ליכא דלאו לשלח ע״ת שנטלה כגון ל״צ ותשני י ועשה
 וכיון ־ עשת תהאי עשת אולתאדהאי ותאי ותתתה ־ קמ״ל עפה וידחה עשה

 שאלתנת כתו א״כ תאיאולתא תשים לעשה דוחה עשה דאין ליהלהגת' שיטח דם
 קתיה רתיה דלא תשוס התם כדתוכח לעצתה וה״ה צרתה פוטרת אינה הנשואין חן

 דוחה דיבוס עשה דאין כיון גרידא עשה חייבי ה״נ ול״ת לעשה דוחה דאינה ליבום
 דשלוח בההוא גס חליצה: ובעי נפטרה לא עצתה היא ואפי׳ צרתה נפטרה לא אותה

 בני׳ על אס ליטול אסור שחיטה תת׳ י״ג בס״פ שכתב תמוהין הרתב׳ם דברי הקן
 לוקה שילח לא ואס לשלח חייב לקח תצוהואס שהוא התצורע את בהן לטהר אפילו
 לל״ת דוח' שאיןעשה ע״כיותדכתב דוח׳עשה ול״ת ועש׳ועשת לל״ת דוחה עשה שאין

 דאי לחוד־ועוד עשה א1? ליכא לאו דא׳'כ לשלח ע״ת בנטלו תיירי דלא משמע ועשה
 וגס י עשת על לוקין אתאי שילח לא אס ליכא דלאו כיון תיירי לשלח ע״ת בנטלו

 דוחה עשה דאין טעתא ותדיהב י לשלח ע״ת בנטלו דתיירי תשתע לא תדסתס
 הוא ול״ת עשה דחיכא לשלח ע״ת נטלו בלא וטעתא הכי נתי תשתע ועשה ל״ת

 דוחה תצורע דטהרת עשה עשה אלא דליכא לשלח ע״ת בנטלו חבל דוחה דאינו
 דגדול תשוס ולאו לעשה דוחה דעשה זיל דס״ל דה״ט ותשתע ־ הקן דשלוח לעשה

 יתהה בקדושה שנכתב הקב״ה של שתו תורה אתרה שהרי לאשתו איש שבין הפלוס
 שהרי ־ התס בגת' כדאתרי׳ בת״הת אסור תטהר דלא כתה תצורע והאי המיס טל

 לחודיה תצורע אטהרת ולאו ועשת ל״ת את דוחה עשת שאין כייל כללא הרתב״ס
 וראוי : דוחה גרידא אחרת לעשה עשת הא דוחה אינו ועשה לל"ת ותשתע קחי

 דוחה עשה שאין כתב דבתחלה זא״ו סותרין דבריו דלכאורה הרתב״ס דברי לפרש
 עשה דוחה ול״ת ועשה ותסיים דחייא גרידא לעשה הא דתשתע ועשה ל״ת את

 חביתה: לעשה דוחה אינו גרידא עשה אבל לעפה דדוחת הוא ול״ת דוק׳עשה משתע
 וטהרת יבום כגון ועשה דקוס עשה .דודאי הוא הכי דכוונתו ברור הדבר אבל

 ואדותי מצרי עשה חייבי כגון זאת תעשה ואל שב הוא דתצותה לעשה דוחה תצורע
 תפוס לחוד עשה הלא דליכא לשלח ע״ת בנטלו הקן ושילוח דורות שלשה בתוך

 אע״ג לתו ודחי עשה ואתי הן תעשה ואל בשב ככולן שרובן לל״ת דותה כה״ג דעשה
 ועפה דקוס ת״ע אלמא • דעליה בשיטת דיבתות רפ״ק כדאתרי' תעשה התיר דל״ת
 ועשת דקוס דעשת כ״ש תיניה דחתיר תעשה ואל שב של לל״ת אפי׳ לתדחי אלים
 דוהה ועשת דקום עשה אין ות״ת ־ תעשה ואל שב של הקלה לעפה לדחות ראוי
 לשלח ע״ת נטלו בלא הקן ושילוח מה״נ אלתנה כגון תעשה ואל דשב ועשת ל״ת

 דוחה עשה דאין דבריו ריש והיינו התם מיניה הרתב״ס דתיירי ול״ת עשה דאיכא
 דתסיים והא דחי ואדומי תצרי כגון תעשה ואל שב של גרידא עשה תא ועשה ל״ת

 דוחה תעשה ואל שב של תעשה ולא עשה היינו לעשה דוחה תעשה ולא ועשת
 רישא נתצא דיבוס לעשה דוחה הנשואין תן אלתנה כגון ועשת קום של לעשת
 ועשה דקוס דעשה ז״ל ס״ל ת״ת י זא״ז סיתרין ואין הן א׳ ז״ל דדבריו וסיפא
 מהאי עשה דהאי אולתא תאי בגת'אתרי׳ והרי שוא״ת של חברתה לעשה דוחה
 לדבר דאפי׳ תשלח קת״ל עשה תשאר טפי אליס דתצורע דעשה סד״א ותשני עשת
 והא י חברתה לעשה דוחה אינו אלים דלא עשה שאר הא דתשתע לא תנות

 תחוייב נטלה אם דאפילו כיון ועשה דקוס עשה כתו נתי הוי הקן דשלוח דעשה ל״ל
 תפוס תצורע לטהי־ת לקהה אס לשלח דחייב לפרש ס להרתב' ל״ל א״כ ־ לשלחה

 אין לחוד ת״ע אלא הקן שלוח היה לא חפי׳ לי׳ תיפוק ועשה ל״ת דוחה עשת דאין
 עפה דהאי אולתא כתות׳ומאי ועש׳ קום דהוי אות׳כיון דוחה תצורע דטהרת עשה

 ליקח שלא תעשה ואל בשב שהוא אזלינן מצותת עיקר בתר ודאי אלא י עשה מהאי
 לטהרת עה״ב אס ליטול שהסיר שכתב הרמב״ס על תמה חני ועוד הבנים׳ על אס

 ליכא דלאו לשלח ע״ת בנטלו הא תשתע ול״ת עשה דוחה עשת דאין תשוס מצורע
 לדבר דתשלח קרא ל״צ הא אותה דוחה מצורע דטהרת עשה דאיכא הוא עשה
 בכ״ז נתעורר לא כ״ת ובס' : בגמרא כדאמרי׳ עשה אלא דליכא להא אלא מצוה

 דהא לתמוה יש ול״ת עפה את דוחה עשה שאין הרתב״ס תש״כ על הקשה רק
 • בלבד עשה אלא כאן אין לקחה והס תקח דלא בלבד ל״ת אלא כאן אין מעיקרא

אכתי אבל • כר הבנים מעל תקחגה ולא האס את תשלח תשמע הכי דקרא י״ל1

 לוקה עה״ב אם דהנוטל סובר ותש״ה תשמע תעיקרא שלח דאתר לר״י היינו קשה
 האס לאתקח משתע הכי קרא ־ לוקה ואינו משלח דאתרי לרבנן אבל משלח ואינו
 1הימ דאפ״ה ולק״ת • ע״כ וצ״ע ל״ת אלא כאן אין מעיקרא וא״כ שלח לקחת ואם

תקח דלא ל״ת ביטל מיד נטילה דבשעת יל״ת לעשה ביטל שילח ולא ונטל שעבר
 לטהרתמצורע א״א נמצא תשלחי דשלח לעשה נתי ביטל תשלח ואינו שלקח ואחר
 תשלח רחתנא דכהב טעתא פייך תהי וא״ת : תעשה ולא לעשת תבטל אא״כ

 לצורך מצורע לטהרת אס.עה״ב יטיל לאד קרא דלת׳קת״ל הואכו' עשהול"ת כו'
 בתר שילוח של והעשה לחוד בל״ת אלא עובר אינו הנטילה שעת דעל התשולחת

 דלא ל״ת וידחה עשה יבא וסד״א כמצוותה כשישלחנה לקייס סופו ודאי הא שנטלה
 מצורע לטהרת הבני׳ על אס ליטול א״א בע״כ ועוד דלא׳ דתשלח קרא קת״ל תקח

 לחוד תקח דלא בלאו אלא עובר דאינו המושלחת לצורך אלא דתשלח קרא בלא אפילו
 דאינו המשולחת לצורך שיקחנה ומיטב כמצותת כשישלהנה יקיים והעשה

 דאר״ל להא ודתי ועשת׳ בלאו שעובר השחיטה לצורך תשיקחנו לחוד בלאו א1? עובר
 דאיצטרי׳תשלח כו׳יוהא שניה׳תוטב את לקייס א״י אס ול״ת עשה תוצא שאתה כ״ת

 הנני׳ שאין דתיירי •י״ל הבני׳ שניה׳בלקיחת אפש׳לקיי׳את אמרי׳הא ולא תצוה לדבר
 אלא שס היה שלא או הבצי׳שחייבי׳בשילוח כגוןשי־ובצ׳על א״נ מצורע לטהרת ראויס
 תקש׳ בלא״ה דהא בעינןב׳צפורי׳יוי״ל כדאתרי׳בגת׳ולט״ת בשילוח א׳דחייב אפרוח

 עפה וליתי איכא עשה■ ליכא דלאו לשלח ע״ת שנטלה כגון התם דתשני לתאי לך
 העפה לקיים אפשר הא עשת וידחה עשה דליתי ס״ד היאך והשתא עשה ולידחי

 ועוד המשולחת לצורך אותה שיקח הקן דשילוח העשת דיחוי בלתי תצורע דטתרת
 עובר אינו לשלחו סופו ע״כ לתשולחת כשיקחנה הא לשלח שלא ע״ת נטלה אס אפי'
 להדיא בגת' כדתוכח תשתע תעיקרא שלא דאתר לר״י אפי׳ לכ״ע כלום בלא
 שניהם לקיים דאפשר כיון עשה וידחה עשה דיבא ס״ד היאך וא״כ י פירש״י וכן

 אא״כ תצא ולא תצורע לטהרת ציפורי׳ שתי דצריך שמעתא דכולי ה״פ ע״כ אלא
 מצורע טהרת של העשה לקיים וא״א והתשולחת השחוטה לצורך עה״ב אס יטול

 דבריו ליישב נ״ל והנה הרתב״ס לדעת ונחזור שה"? של דוח׳לעש׳ול״ת אא״כ
 דהאי אולתא ותאי פריך ט׳ לשלח ע״ת שנטלו כגון דתשני דאהא

 דלא כתה מצורע והאי כו׳ שלוס גדול ואת׳מר הואיל ס״ד משני עשה מהאי עשה
 אשתו 11 אהלו 'ימיס שבעת לאהלו מחוץ וישב דכתיב המטה בתשמיש אסור מטהר
 עשה ליתי המטה בתשמיש דאסור כיון דתיתא מתו המטה בתשמיש שאסור מכאן
 הואיל ס״ד דאמר הא דע״כ לתידק ואיכא ־ קת״ל הקן דשילוח עשה ולידחי דידיה
 היינו המטה בתשמיש אסור תטהר דלא כתה תצורע והאי כו׳ שלוס גדול תר ואתר
 יתי התם לת״ד דאלו י חלוטו ליתי ק״ו סיפורו יתי ח( )ד׳ דת״ק בפ״ק כת״ד
 מטהר דלא כתה כל דהא הפלוס גדול תשוס כאן אין חלוטו יתי ולא ספורו

 בתה״ת ומותר ספורו לימי חלוטו מימי עדיי! יצא לא ספורו לימי בא דע״י בציפורי'
 לת״ד תקשת אכתי וא״כ י חלוטו לימי ק״ו ספורו יתי כת״ד דאתיא פרש״י וה״נ
 דט״ת דעשה אולתח דמאי פשיטא ל״ל תצות לדבר תשלח חלוטו יתי ולא ספורו יתי

 דהאית״ד ל״ל ותא י השלום דגיול טעתא ל״ל דלדידיה כיון הקן תעשהדשילוח
 דרשא הא לתו אית דכ״ע התם תשתע הא י תצות לדבר דתשלח דרשא הא ל״ל

 עשת ליתי דאיכא הוא עשה עברי' דלאו לאס ושקלי דעבר ל״צ תפני דבתחלה
 דתני למאן אלא קייתו ולא קייתו דתני לתאן הניחא ופריך קת״ל עשה ולידחי
 תעיקרא שלח דאתר לר״י ותו ללאו עברי' לא שחטי' דלא כתה ביטלו ולא ניטלו

 ותדפריך • לשלח ע״ת שנטלו כגון תשני זה ותחתת • ליכא נתי עשה אפי' תשתע
 תשני תאי אכתי א״כ ־ לתו אית דכ״ע ש״ת דרשא הא ל״ל דר״י ול״ק ט׳ לר״י ותו

 לתיתדיובע״כ איכא תאי חליטו יתי ולא סטרו יתי לת״ד הא השלום גדול תפוס
 דשוא״ת לעשה בכ״ת דוחה ועשת דקוס עשה חלוטו יתי ולא ספורו יתי לת״ד צ״ל

 דטא״ת עשה דה״ל לשלח בנטל׳ע״ת דשת״ק וידח׳לעשת דט״ת עשת דיבא וסד״א
 דבעלמא ש״ת דל״צי לד״ת תשלח תדאיצטריךלתכתב לה ילפינן דלאיותהכא קת״ל
 דקוס עשה אין הכא תה תינית דלגתור ל״ל דהא בשוא״ת עשה דוחה עשה כה״ג
 ותהיכאתיתי תינית קרא לשתוק דא״כ בעלמא ה״נ דשוא״ת לעשה דוחה ועשה
 כה״ג בעלתא הא דחי דלא הוא דהכא קרא דגלי ש״ת אלא לעשה ידחה דעשה

 עשת תהאי עשה ׳דהאו אולתא תאי■ דאתרי׳ ליהלהנתרא דפשיטא ותא י דחי
 לתגתר ליכא דלדידיה חלוטו ליתי וחותר קל ספורו יתי דאתר לתאן היינו

 עמד דוחה עשה רחתנ׳האבכ״ת דרבי דטעתא תצוה לדבר תפלח תדכתברחתנא
 תשו' טפי דאליס תצורע דטהרת עשה שאני עשה דוחה עשה דאין דאע״ג י״ל דהא
 דלא יתיחלוטו ולא סטרו יתי למ״ד אבל דלח• קת״ל דידחה סד״א השלום גדול

 א״כ השלום גדול תשוס ביה דלית כיון עשת תשאר מצורע דטהרת עשת אליס
 בעלמא תא דתשלח דקרא רבוי תשום דוחה דאינו הוא הכא דווקא תינית גתרינן
 לד״מ מתשלח קרא לשתוק א״כ י תינית וגתרינן הכא קרא דגלי דאס״ד דחי כה״ג

 הא דל״ד הוא כאן לותר קרא דגלי ש״ת אלא לעשה עשה שתדחה תיתי ותהיכי
 ול״ל עשה תהאי עשה דהחי אולתא ותאי פריך תאי אכתי וא״ת : דחי בעלתא

 יתי ולא ספורו יתי קי״ל אגן דהא כהלכתא דלא דהוי השלום גדול תשוס לשנויי
 כעלתא הא תיניה לתגתר דתשלח קרא דגלי לשנויי ה״ל י בס״ד לקתן כת״ש חליטו
 נ' ונשיטיא ושקלו דעבר דל״צ קתא דבשנוי׳ תשוס וי״ל י לעשה דוחה עשה כה״ג

 כלו' עשת ולידחי עשה ליתי דאיכא הוא עשה הגתרא תסיים לשלח ע״ת דשנטלו
 דנלא תשתע דלא קרא קת״ל ט׳ עשה ליתי ה״א תשלח רחתנא כתב לא דאי

האי



רד מ ממן ציצית דני אדה שאגת
 בלא ס״ד והאיך אולתא ותאי שפיר פריך והשתא ־ עשה דחי דעשה ה״א ררא האי

 דטהרת דעשה קרא בלא דסד״א תשני לפיכך עשה דוחה דעשה קרא דהאי* רמי׳
 לתאי אבל חלוטו ליתי ק״ו ספורו יתי וכת״ד השלו׳ גדול תשום טפי אלים מצורע

 עשה דוחה עשה כה״ג דכל תיניה גתרינן ע״כ חלוטו יתי ולא ספורו ימי דקי״ל
 קרא קמ״ל הגתרא דל״ק והא ־ עליה בשיטת דיבמות נפ״ק הרנה תמצא וכה״ג

 תלתא דהא י״ל כוותיה דהלכתא חלוטו יתי ולא ספורו יתי וכמ״ד מיניה למגמר
 בלא דס״ד רבותא קת״ל חלוטו לימי ק״ו ספורו יתי לת״ד אבל היא דפשיטא

 ־ השלום דגדול טפי דאליס תשום דש״הק לעשה דחי מצורע דטהרת דעשה קרא
 עשה משאר מצורע דטהרת עשה אלים דלא חלוטו יתי ולא ספורו יתי למ״ד אבל
 הא דחי דלא הוא כאן לאורויי ע״כ מצורע דטהרת לד״ת תשלח רחמנא דכתב הא

 והרי ־ תעשה ואל דשב חברתה לעשה דוחה ועשה דקוס עשה כה״ג בעלמא
 מצורע טהרת תתל׳ בפי״א של חלוטו יתי ולא ספורו ימי כמ״ד פסק הרמב״ס

 ואסור ימים ז׳ ומונה כו׳ וטובל בגדיו מכבס ואח״כ כו׳ המצורע את מטהרין כיצד
 לא חלוטו ביתי ואלו ע״כ בתה״ת שאסור תלתד לאהלו מחוץ שנאמר נתת״ת בהן
 שהרי עתו והדין חלוטו יתי ולא ספורו ימי כמ״ד דפוסק ש״ת בתה״מ שאסור כתב

 ליתי ק״ו ספורו יתי התם דאת׳ ב״י ור״י ־ ס״ל הכי דת״ק בפ״ק תנאי כולהו
 דלתאי וכיון בזה התם עליה פליג תחבירו דה״כ דרבי ועוד הוא יחידאי חלוטו
 תעשה ואל דשב לעשה דוחה ועשה דקוס עשת ע״כ חלוטו ימי ולא ספורו ימי דקי״ל

 תה״ת ועשה דקוס דיבוס דעשה האחרונים וכ״פ ־ והטור תרתב״ם פסק א״ש
 צרתה ונפטרה קנה ובעל. עבר אס לפיכך תעשה ואל דשב דח״ע לעשה דוחה

 דלא טעתא שכתב דשת״ק בהא הרתב״ס לד׳ ק״ל אכתי ת״ת ־ בגט ומוציאה
 הא דתשתע ועשה ל״ת דוחה עשה דאין משוס מצורע לטהרת עה״ב אס יטול

 • אותה דוחה מצורע דטהרת עשה דאיכא הוא עשה ליכא דלאו לשלח ע״מ בנטלו
 דוחה אינו מצורע דטהרת עשה אפ״ה עשה דוחה דעשה לשיטתו אפילו הא ואמאי
 מדגלי תהא אלא עשה דוחה דעשה ללתוד א״א גופי׳ הא שהרי • דשה״ק לעשה

 אולתא מאי אתר הסברא תצד דהא דחי דבעלתא תכלל מצוה לדבר תשלח רחמנא
 וסייעתו ד׳הרמב״ס ליישב יש שכתבתי במאי ומ״ת ־ וכדכתיבנא עשה מהאי דה״ע
 הוא שכתבתי כ״ז תיהו :הצרות ונפטרו קנו בעלו אס דח״ע יכום לענין דס״ל בהא
 כן לותר א״א הטיב דייקינן §^=־אבלכי הרתב״ם לדעת חולין דשלהי ההיא לם׳

 משתע מעיקרא שלח דאתר לר״י ותו פריך קמא אשנויי׳ דהא דק״ל משוס והוא
 כו׳ השלום גדול עד כו׳ לשלח ע״ת שנטלה כגון תסיק ועלה ליכא נתי עשה אפילו
 דגדול אדר״י לשנויי אפשר והאיך בתת״ת אסור תטהר דלא כתה מצורע והאי

 יתי דמ״ק בפ״ק שם בהדיא לר״י ליה שתעינן בתת״תהא דאסור ותשנס השלום
 לשלח ע״ת בנטלו אפי' הא לד״מ תשלח לדידיהל״ל והשתא חלוטו ימי ולא ספורו

 כיון עשה מהאי דהאיעשה מאיאולתא איכא מיהו דעשה אפ״הכיון דלאוליכא
 עצומת קושיא ודאי והא ל״ל וקרא השלום גדול משוס מצורע דטהרת בעשה דאין
 תטהר דלא כתה תצורע והאי דקאתר דהא זו שתעתא בפי׳ שנ״ל ומה : היא

 מכאן אשתו זו אהלו יתים ז׳ לאהלו מחוץ וישב דכתיב בתה״ת אסור
 פלוגתא בהא נפשי' מעייל ולא סתומי לה תסתיס דהגמרא בתה״ת שאסור
 פי׳ שרש״י אע"פ ־ חלוטו לימי ק״ו אי חלוטו בימי ולא ספורו ביתי אי דתנאי
 בהדיא הכי לה תסיים הגת׳ היה דא״כ חלוטו לימי ק״ו ספורו נימי כת״ד דאתיא

 אימי נתת״ת אסור מטהר דלא כתה מצורע ותאי דקאתר דהא כיון
 ותאי דוקא ספורו ביתי תיירי לראיה דתייתי לאהלו מחוץ דישב קאיוקרא חלוטו
 כת״דמאי ולא חלוטו ליתי קי׳ו התם כתי׳ד לא אס ליתיחלוטו סיפורו מיתי ראי׳
 האי ודאי דהא חלוטו ליתי וק״ו נהדיא הכי הל״ל גלי לא גלי דלא ותאי גלי דגלי
 כאן אין ולדידיה גלי לא דל״ג תאי לת״ד דאיכא כיון היא דפשיטא לאו.תילתא ק״ו

 לה תסתיס ותש״ה לה קאמר דכ״ע אליבא הגת' ע״כ אלא • השלום גדול תשוס
 חלוטו בימי ולא ולת״ד כפשוטו שפי׳ אתי חלוטו ליתי ק״ו סיפורו נימי ולת״ד סתותי
 כגון דתי והיכי השלום גדול תשוס תצורע דטהרת כעשה דיש לה תשכחת אפ״ה
 מתנה וכשנרפא הראשונה נגע של סיפורו ביתי כשעותד אחרת נגע לו שנולד
 לצאת לו אפשר ואי • השנייה זו נגע תשוס בפרשה האמור וכל צפרים הבאת צריך
 שיגלח עד הסיפור יתי שבעה עליה שעברו אע״פ הראשונה נגע של סיפורו מיתי

 ספורו יתי מדין יוצא אינו גילה שלא זמן כל אבל ספורו יתי של שניה לתגלחת
 התטת תשמיש איסור לענין ומסתמא נגעים תתסכת י״ד בפרק כדתנן לעולם

 שבעת כבר עליו שעברו עלפי אף גילח שלא ומן כל ליה אית ספורו יתי דין
 ביתי א׳ נגע לו שנולד זה חצירע־והרי טהרת של זו בם׳ נאתר נתי דהא סיפורו יתי

 תנגע ציפורי׳ הבאת ע״י נטהר שלא כ״ז לגלח לו אסור ראשונה נגע של ספורו
 מדכתיב לה ויליף טו( )דף דת״ק ברפ״ג כדאת׳ בגילוח אסור תצורע והרי • שניה

 ראשו דהאי דאמ׳התס לר״ע ואפילו שער גידול אלא פריעה אין פרוע יהיה וראשו
 תוד׳ אפ״ה התם וסודר׳כדא׳ כומתא דהיינו לגופו שמחוץ בדבר תיירי פרוע יהיה

 תה״ת לגלח אסור לכ״ע מצורע נמצא ־ התם התו׳ פמש״כ קאי נתי שער דאגדול
 שעומד בשעה א' נגע לו שנולד זה מצורע והרי פרוע יהיה דראשו בעשה ועובר
 קתייתא נגע של ספורו מימי לצאת לו א״א ע״כ ־ קתייתא נגע של ספורו ביתי עדיין

 בעשה ועובר לגלח אמור וה״ז שלה ב׳ לתגלח' תגלח אא״כ בתה״ת תותר ולהיות
 וסד״א ציפורי׳ שתי הבא׳ ע״י שלה חלומו ויצאתיתי שיטהר עד שניה נגע תשוס

 ציפורי׳ ב׳ יביא לא דאם כיון הקן שלוח של לעש' ידחה זה מצורע דטהר׳ דעשה
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 עד לעולם עליה לגלח לו דא״א א' נגע של ספורו יתי תשוס בתה״ת אסור עדיין
 גדול משוס י זה מצורע טהרת של עשה בהדי כאן יש והרי זו נגע טהרת אחר

 לעשה ידחה זה מצורע דטהרת דעשה דסד״א והא ־ דלה קרא קת״ל ־ השלום
 דיגלת ול״א טהיתה קודם לגלח לו וא״א הואיל השלום גדול משוס הקן דשלוח

 לעשת וידחה השלום גדול משוס דאליס שלה עשה דיבא הא' צרעת של ב' תגלחת
 • השלווה גדול משוס הקן דשלוח בעשה ליכא ותו הב׳ נגע של פרוע יהיה דראשו

 יקיים דעי״ז תקן דשלוח עשה על שיעבור דתיטב ס״ד דהוי דפשיטא לק״ת ודאי הא
 שיעבור בלתי ראשונה נגע של שניה תגלחת ושל ב' דנגע מצורע טהרת של עשות ב׳

 יקיים לא אכתי פרוע יהיה עש׳דראשו יעבו'על אם אבל פרוע יהיה עש׳דראשו על
 שידחה דה״א הא לזה אחר טעם ליתן יש ועוד ־ ב׳ נגע של תצורע דטהרת לעשה
 : בזה כאן עוד 'להאריך שאין אלא פרוע יהיה דראשו לעשת ולא הקן דשלוח לעשת

עשת דחייבי דס״ל בזה מאוד תתוהין וסייעתו הרתב״ס שד' לענייננו חזור31
 דאין כיון דאמאי תהרצ ונפטרה בגע ויוצאת קנאה יבם עליה בא אס

 ד^תנת דותיא וה״ל עשה דחייגי לעשה לדחו' דיבום לעשה א״א עשה דוחה עשה
לי יש ועוד : צרותיהן נפטרו ולא קנה לא בעלו ואס ־ לכת״ג הנשואין מן

 ואל בשב הוא שאזהרתה א' לעשת דוחה ועשה קום עשת שאין לזה נחרה לה״ר
 בין של תתיד אחר שתתעכב דבר לך אץ נט( )דף ת״נ בי״פ דא׳ תהא תעשה

 של בנו ר״י • בערב פסחו את שני׳ואוכל שטובל בע״פ כיפורים ותחוסר הערבי׳כו׳
 בקדשים ואוכל שטובל השנה יתות בשאר כפורים תחוסר אף אומר ברוקה בן ר״י

 דהשלמת לעשת וידחה כרת בו שיש דפסח עשה יבא צת״ק בשלתא ופריך לערב
 בחטאת הכא ר״א ותשני עשה תהאי עשת דהאי אולמא מאי לר״י אלא כרת בו שאין

 דאכילת עשה אין בתמה חטאת הא ותשמע דתה אלא לתזבח שאין עסקינן העוף
 דחי דלא דה״ט ול״ל ־ תעשה דשבואל דהשלתה לעשה דוחה ועשה דקוס קדשים

 ואם כפורים תחוסר והוי לתמיד קודם נדבה שלמי ששחט תיירי דתתס משום לה
 בהן כפר אשר אותן ואכלו כדכתיב ת״ע ואכילתן • לאכלן לו א״א כפרתו יביא לא

 עשת תפני דהשלתה עשה על עובר הכהן אין הילכך הוא הבעלים על זו ות״ע
 על שתוטל דפסח דעשה ואע״ג ־ הבעלים על אלא עליו תוטלת שאינו אכילה של זו

 בו שיש דחמיר דפסח עשה שאני י הכהן אצל השלמה של לעשה דוחה הבעלים
 דוחה ועשה דקוס עשה אין דקילי עשת שאר אבל טפי אלים הילכך כרת

 זה אצל דחי לח אבל גברא בחד תחייהו אא״כ תעשה ואל דשב אפילו לעשה
 הגת׳לא בה־דהאלית׳דהא התחוייב חבירו אותה שיקיים כדי בעש׳זו חייב שאינו

 תשלתי שהרי עשהיועוד תהאי עשה דהאי אולתא תשו׳דמאי דאתר^א קאת׳מה״ט
 דואכלו קרא עיקר והרי תהן התורם ושוק החזה את המקחב הכהן נוטל נדבה
 פירש״י וה״נ י נאמר הקדשים תן התורם כהן של הלק גבי בהן כופר אשר אותן
 הנאכלין בין לכהניס הנאכלים בין הוא עשה קדשים אכילת אלתא כו׳ ואכלו התם

 התורם אכילת של שהתצוה שלתיו שהקריב כהן להאי אפשר והרי ־ ע״כ לישראל
 שתועלת דאכילתן עשה ויבא כפרתו את נתי להקריב לאכלן עליו מוטלת מהן
 דוחה עשה דאין להגתרא הוא פשוט דבר ודאי אלה • דהשלתה לעשה וידחה עליו
 דיבוס עשת דאין דפי׳ גיסא להידך לתמוה יש ז״ל רש״י על והנה :ענין בכל עשת
 מצות דאימור להא תייתי נג( )דף מיתות ד' דבפ' גרידא ל״ת את אפילו דוחה

 והיא יבם לפני שנפלה יבמה מצוה אי׳ ההם ופירש״י ול״ת חולצת קדושה ואיסור
 ע״ג אף כלום בולא יוצאה ואינה חולצת קדושה משום או תצוה משוס עליו אסורה

 בלא כלום בולא תיתנו דיוצאת דעליה תגז״ש דיבמות בפ״ק קי״ל כריתות חייבי דגבי
 תצוה אי׳ אבל בי׳קדושין תפסי דלא חמור איסור דאסורהלי' הוא התם ־ חליצה

 השערת שעולה אח' לך יש תיבתתו התס תרבינן נינתו קדושין דבנות קדושת או
 בתסקנא הא הן תיתה ודברי ■ ע״כ לאוין חייבי זה ואיזה ליבום עולה ואינו לחלוץ

 עולין שאין לאוין חייבי למעוטי יבמתו תיבתתו דדריש התם דרב הא קייתי לא
 דהא תתייבתת ולא טפיה פירש״י בסמוך התם שהרי ועק״ל ־ ליבום ועולין לחליצת
 יבמה בה שתקיים ראשונה ביאה גזיר' ל״ת ותדחה עשת תיתי וכ״ת לי׳ אסירא

 לאוין חייבי תדאורייתא אלתא ־ ע״כ ת״ע בה שאין שניה ביאה אטו עליה יבא
 דדריש למאן ואלו שניה ביאה אטו ראשונה ביאה גורו דרבנן אלא ליבום רתיא

 לא בעלו ואס הן יבוס בת לאו תדאורייתא לאוין חייבי לתעוטי יבתתו תיבתתו
 ואתי והואיל בחידושי כתבתי ע״כ זה את זה סותרין ז״ל דבריו הרי ^•6 •י קט

: בתורה גדול כלל שהוא תפני כ״ז את העתקתי לידיכו

לד סימן ס״ת דיני
 לכתוב מישראל ואחד אחד כל שחייב ס״ת כתיבת תצוה עיקר מהו שאלה•

; שיתבאר וכתו הוא תורה של ות״ע לעצתו ס״ת

 אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא לא(אתרי'אתר דסנהדרין)דף בפ״ב • תשובה
 השירה את לכם כתבו ועתה שנא' תשלו לכתוב מצוה ס״ת לאדם

 לעצתו ס״ת לכתוב מישראל ואיש איש כל על ת״ע ם״ת תה' ברפ״ז הרתב״ס ופי'
 לפי זו שירה בה שיש ס״ת לכס כתבו כלו׳ השירה את לכס כתבו ועתה שנאת'

 רחתנא תדכתב תדבריו תבואר ־ ע״כ פרשיות פרשיות התורה את כותבי' שאין
 את לכתוב דצריך מיניה ילפינן האזינו שירת על דקאי השירה את לכס כתבו ועתה

 עיקר אס לפי״ז לעיין לי ויש ־ פ׳ פ׳ התורה את כותבים אין שהרי התורה כל
קפידא



לו לה לד פתדפימן דני אחה שאגת
 את לכתוב כיוןשא״א קפידיאלא קא לחוד השירה על רחמנ׳לכתוב קפיד דקא קפידא

 כל את שכתב היכא לסיפ׳יונ״ת מרישא התור׳כולה כל לכתוב חייב ט״כ השיר׳בפ״ע
 א״נ ־ זו מצוה חובת ידי יוצא לחודה השירה אלא נשתייר ולא ונקרע ובלה התורה

 את שא״כ כיון דלתא או חובתו ידי יוצא לחודה השירה את וכתב שעבר בדעבד ,
 במשמע לחודה שירה לאו השיר׳כע״כ את לכס ורחמנ׳את׳כתבו לחוד פ׳ פ׳ התורה

 התורה לכס כתבו ועתה להדיא רחתנא כתב כאלו וה״ל ס' פ׳ כותבין אין דהא
 אות אפילי בלה או חסר ואס לכתוב רחמנא קפיד התורה כל ועל זו שירה בה שיש
 מד' להדיח וה״ת לפניו כולה כתובה שתהא עד זו מצוה חובת ידי יצא לא א'

:זו שירה בה שיש תורה לכס כתבו כלומר כתב שהרי הרמב״ם ,
 אביי איתביה דרבא אהא דאתר דסנהדרין מההיא זו לסברא ראיה להביא "?31

 דאע״ג לא הדיוט אין תלך אחרים בשל ׳תנאה שלא לשתי ס״ת לו וכותב
 בלה אס הדיוט דלגבי נ״מ דילתא לא הדיוט אין תלך פרין תאי קשה לא ודאי דהא

 תלך ואלו • חובתו ידי יצא לחוד השירה וכתב בעבר א״נ קיימת והשירה חסר או
 לגבידידיה דהא לסיפא מרישא לפניו כתובת כולה שתהא עד חובתו ידי יצא לא
 התורה תשנה את לו וכתב שנא׳ לחודה אשירה ולאו קפיד קא התורה כל על

 דתיירי לשתו דאביימלישנ׳דמתני׳פריךדתנןוכותבלוס״ת לאוקושי׳היא הזאתידהא
 לכתוב כתיב׳דא׳־צ תשעת הדיוט דתתעט לא הדיוט תלךאין דייק כתיב׳וע״ז משעת

 ^א עליו השיר׳התוטלת תפני לכתוב מחוייב ת״ת הא ואתאי אבותיו לו הניחו אם

 לחודה השירה תפני אלא התור׳כולה כל את לכתוב דאיןתצוה אסי׳ד קשי׳ קשי׳הא אי
 כל את לכתוב גוררת השירה כתיבת תצות פ׳ פ׳ התורה כותבין שחין תפני אלא

 אביו לו הניח אס דבהדיוט להדיוט תלך בין נ״מ איכא הא "כ א י כולה התורה
 כשהבן • שתת עד לגומרה הספיק ולא השירה עד תרישא בחייו שכתבה ס״ת
 כתב שהרי השירה את לכס כתבו ועתה של זו תצוה קייס וגותרה השירה את כותב
 כתב אפי׳לא ך1מ ואלו לפניו כתובה כולה שהרי פ׳ פ׳ נכתבה השיר'•ולא את הוא
 שלא כיון חובתו ידי יצא לא כולה את וגתר כתב והוא א׳ אות או תיבה אלא אביו

 חובתו ידי יצא לא בכה״ג הדיוט דאפילו ש״ת ודאי אלא י לסיפא תרישא כולה כתבה
 א׳ תאות חיץ כולה כתבה ואס זו שירה בה שיש תורה לכס כתבו ועתה קרא ה״ק 7

 דתדכתב מנ״ל ק״ל ת״ת • כלל וו תצוה קייס לא בה כתובה אביו לו שהניח
 פ' פ׳ התורה את שא״כ משוס בתשתע התורה דכל השירה את לכס כתבו רחתנא

 כדאת׳ בפ״ע וא' אחד כל תורה חומשי תה׳ וחומש חומש כל לכתוב מותר הא
 לכתוב דניתן וש״ת ציבור כבוד מפני בבה״כ בחומשין קורין אין ס( )דף בהנזקין

 ־ אפטרתא ספר גבי התם כדאת׳ בי׳ לתיקרי איכא איסורא אפילו בלא״ה אל״כ7
 בפ״ע וחומש חומש כל התורה לכתוב תותר פ״ז ס״ת בה׳ להדיא הרתב״ם וכ״כ
 וא״כ • ע״כ ט׳ פ׳ בה שיהא בפ״ע מגילה יכתוב לא אבל ס״ת קדושת בהן ואין
 כולה לכותבה חייב שיהא פ׳ פ׳ התורה את כותבין שאין תפני ללתוד לנו אין

 אבל זו שירה בת שיש תורה תשנה לכתוב חייב שיהא לחוד הא אלא לסיפא מרישא
 פ״ד ובנדרים • לכותבם מה״ת שת״ע לנו אין הראשונים תורה חומשי ארבעה

 כתב שנא׳ ולזרעו לחשת אלא תורת ניתנה לא חנינא ברבי יוסי רבי אתר לח( )דף
 ופריך לחודיה השירה ומשני הזאת השירה לכס כתבו ועתה ופריך ט׳ לך פסל לך
 ־ בעלתא פלפולא אלא ותסיק ישראל בבני לעד הזאת השירה לי תהיה לתען תו

 • איכאע״כ סהדותא תאי קאתר לבדה שירה ואי ט׳ תהיה למען הר״ן ופי׳
 לכס כתבו דועתה דקרא רישא על תגלה לי תהיה דלתען דקרא דסיפא ותשוס

 התורה דכל וש״ת תיירי כולה התור' תכל ?יא קאתר בלחוד שירה השיר׳דלאו את
 לתען הרא״ש פי׳ שכבר ראיה זה אין אבל ־ הזאת השירה את לכס כתבו בכלל הזי

 כתבו ע״כיא״כ תעיד מה על השירה זו ?יא תורה להם ניתנת לא כו׳ואי לי תהיה
 תעיד הזאת שהשירה ה״ק לי תהית ולמען תיירי לחודה בשירת השירה את לכס

 ישראל לכל תורת שניתנה וש״מ • לא או התורה תצות יקיימו אס ישראל טל
 את כותבין שאין משוס ואי • קאת׳ ממש שירה השירה את לכס כתבו ולעולם
 התורה כל את לכתוב דמ״ע ותנ״ל סגי לחודה תורה תשנה בס׳ פ׳ פ׳ התורה

 או א' תיבה אפילו כ״ש אלא כתובה אבותיו לו הניחו לא שאפילו לתדנו ת״מ ־ וצ״ע
; זו ח״ע חובת ידי יצא לא הכל את והשלים גתר והוא לבד א׳ אות

לה סימן ס״ת דיני
 י״ל דהא לא או כאנשים ס״ת כתיבת של זו במ״ע חייבין נשים אם לעיין

 ותרי תליא בת״ת לאו ס״ת כתיבת תצית ת״ת תת״ת פטורים דנשים דאע״ג
 תצוה שט שלו בס״ה להרתב״ס שראיתי חלא :כלל אהדדי שייכי דלא נינהו מילי
 לכתבו לו א״א ואס לעצתו ס״ת טתב מתנו איש כל שיהא שציוונו הוא י״ח

 ואין הזאת השירה את לכס כתבו אתרו והוא לו יכתנהו תי ישכור או שיקנהו צריך
 זאת שכוללת התורה כל השירה את באתרו רצה כי פ׳ פ׳ אותה לכתוב חותר

 וכ׳ בהן חייבות הנשים שאין ת״ע חשיב ת״ע מנין תשלום ואחר ־ ע״כ השירה
 שתשמע תת לפי ואפי' זאת תנין־לו תימה וזו ־ ע״כ חיימ׳בהן הנשי׳ ואין י״ח הלכה

 וכת״ש בה ללתוד כדי תשוס הוא ס״ת כתיבת מצות דעיקר הרא״ש תד' לכאורה
 ללתוד וחייבו' הואיל בה״ת תברטת דנשיס רבוותא כתבו הא ת״ת בסי׳שאח״ז לקמן
 משום ואי • הסת״ג בשס ת״ת סימן סוף בא״ח הנ״י וכמש״כ בהן הנוהגת מצות
 כל את לפטור יכולנו א״כ בהן וכיוצא שהז״ג ת״ע כגון תצות בהרבה חייבות שאינן

 אלא בישראל מתג שאיט מלות הרבה שהרי ס״ת כתיבת תטת מדין כולו העולם

 ת-הש והרבה לכד גדול בכהן אלא תצות הרבה נוהג אינו הדיוט בכהן ואפי׳ בכתנים
 טעם לנו ה״נאין א״כ היא תילתא לאו הא אע״כ אדם־ ככל נוהג התלךואינו חצית

 כלל תלוי ס״ת כתיבת תצות דאין שם לתש״כ וכ״ש ־ וו תתצוה הנשים את לפטור
 • ס״ת תכתינת פטורי! שיהא תת״ת פטורין תדנשיס ראיה לנו דאין ת״ת במצות

 תפילין ס״ת מה( )דף השולח בם׳ דאת' תהא הרמב״ס לד׳ ראיה להביא ואין
 שנאמר פסולי! תותר וישראל טתי וקטן אשה ועבד עכו״ם ותוסר תין שכתב ותזוזות

 אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל וכתבתם וקשרתם
 אינן דהא שפיר אתי פסולין ועבדים נשים שכתבו לתפילין תא והשתא י בכתיבת
 וי״ע שבת נתי אי תפילין ותן לאו דלילה משוס אי הוא שהז״ג דת״ע בקשירת

 ס״ת בכתיבת חייבות דנשיס אס״ד ס״ת לענין אבל שפירש״י• כתו תפילין ותן לאו
 דפשולין תנלן ־ בכ״ת כדאתר׳ תילי לכל מאשת לה לה גתרינן דהא עבדיס וה״נ

 אגל הנחתן שאינןבתצזת תפי' דשאני לכתוב שפסולין תתפי' ללתוד דאיןלנו לכתיבתה
 אי לכתוב דפסולץ לתו חשיב דקת אינך דבשלתא עלית תצוון תא ס״ת בתצות
 דאץ תשים ואי וקטן נכרי כתו עליה תצווין דאין תשוס אי בקשירה שאינו תשוס

 תפי׳ דא־ןראויןלכתוב תתפי׳דכתו דילפינןלס״ת י״ל וחביריו תין כתו תקייתיןמצותה
 תשים אי גיפיה תה״ט ס״ת לכתוב ראוין אינן ת״נ וכתבתם דוקשרתס מהקישא
 לט אין ועבדים נשים לענין אבל אותת תקייתין שאין תפני או תמצותה שפטורין

 במצות אבל בכתיבה אינן הילכך תפי׳ בקשירת שאינן דש״ה תתפי' ס״ת ללמוד
 פעורים ועבדים רנשיס ודאי אלא • בהן כשר נתי כתיבתה ותהא איתנהו הא ס״ת

 בכתיבת אינו בקשירת שאינו דכל קרא לתפי׳דגלי דתי והשתא ס״ת דכתיבת תת״ע
 • מה״ש לה פס־לץ ועבדים נשים שיהא מיניה ס״ת לכתיב׳ לתילף דאיכא ה״ה
מזווה לכתיבת נתי פסולין ועבדים נשים דהא כלל ראיה זה אין אבל
 משוס כ( )דף שתתו תי בפרק כדתנן בתזוזה דחייבין גב על אף

 קרא דהאי משום תזוזת לכתיבת דפסולין ה״ט וע״כ ־ חיי בעי לא נשי חיי בעי דגברי
 נתיבוכתבתס אינו דתפילין טקשרתס שאינו כל ודרשינן כתיבי תזוזה גבי דוכתבתס

 בתזוזה דחייבין דאע״ג מתזוזה לס״ת ילפינן וא״כ ־ אהדדי קראי דסתיכי דתזוזה
 • ס״ת במצית דאיתנן אע״ג ס״ת לכתיבת פסולין ה״נ ־ תהקישא לכתבן קרא פסלן
 ציין ועדיין לי נתברר לא ס״ת כתיבת של תת״ע שפטרו הרתב״ס דעת הלכך

 ירפ״ג ל״ד( )דף דקדושיך בפ״ק דאמר תהא ז״ל דבריו על שק״ל ועוד י תלתוד
 מן למדין דאן חייבין נשיס הז״ג שלא ת״ע כל דתנן אהא ז( כ׳ )דף דעירובין
 • פעורים ונשים היא שתז״ג ת״ע דלא הבן ופדיון ורביה ופריה ת״ת דהא הכללות

 דנשים ■ש״ת פטורים ונשים היא הז״ג שלא דמ״ע ס״ת כתיבת למצות נתי חשיב ותדלא
דהא לי' חשיב דקא ת״ת בכלל הוא ס״ת דכתיבת דת״ע לותר ודוחק י בת חייבות

:בס״ד שאח״ז בסי׳ לקתן וכת״ש נינהו תילי תרי ודאי

לו סיטן פית דיני
 ודל ר״ע סי׳ בי״ד הטור כתב האלו כדורות אכל הראשונים כדורות כ״ז הוימ

 ס״ת כותבי! שתיו הראשונים לדורות אלא נאתר לא שזה הרא״ש א״א וכתב
 ת״ע כרבים כהן לקרות ככת״כ ותניחיןאותה שטתבץס״ת האידנא אכל כת ולותדין

 ופי׳ וגמרא ותשנה תורה חותשי חמשה לכתוב תשגת ידו אשר תישראל אדס כל על
 את ולמדה דכתיב כת ללתוד כדי הוא התורה כתיכת מצות י וכניו הוא בה להגות

 הן לכן בוריין על והדינין התצית פי׳ ידע ופי' הגת' וע״י בפיהם שיתה ישראל בני
 מ״ת הגאונים בשם ירוחם ת״ר שכ״כ ע״כיוכתבהב״י לכתבן מצוה הספרי•שאד' הן

 שעכשיו משוס ואי ופי' כגת' ס״ת כתיבת מצות שהחליף על עליהם הב״י תתת
 ולא כהן וילתדו ס״ת לכתוב חייבין עכשיו שגס הל״ל בבה״כ אותה תניחין
 כתיבת חיוב לנו לחדש אלא באו שלא הב״י ותסיק • ס״ת מכתיבת לפטרן

 ס״ת תלכתוב תצוה יותר וזה ס״ת כתיב׳ תטת בכלל הן שנס ופי' חותשיסוגת׳
 ס״ת כתיבת תצות עיקר זהו בו לקרות ס״ת לכתו' אבל ברבים לקרות בב״ה ולהניחו

 ס״ת כתיבת תתצות עכשיו לפעור א״א דע״כ עיקר נ״ל וכן י עכ״ר האידנא גס
 דא״כ היא כה ללתוד כדי תשום כתיב׳ס״ת תצות טעם דאטו כה לותדין שאין תפני
 א״כאמאי זו קייסתצוה ללתודתתנה שיטל כיון שיהיה ענין כשום ס״ת לו יש אס

 מס״ת ללמוד יכול הרי תשלו לכתוב תצוה לאדם אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא אתר
 בעצמו הוא שכתב׳ ס״ת לו שיהא הוא התצוה עיקר ודאי אלא אבותיו־ לו שהניחו זו

 נדחין ובזה • לאלו הקודתי' דורות בין לחלק אין דזהועיקרהתצוה וכיון משלו
 ללמוד צריכין היו נע״פ לותדין שהיו ביתיהס דדווקא הש״כ שתביא הפרישה דברי

 לתה א״כ כפ״ע כ״א דפין דפין ספרים לכתוב היתר לנו שנעשה בזה״ז אבל תס״ת
 שאין הללו בדורות נתצא לצורך שלא תתוכה ללתוד חנם ס״ת בכבוד לזלזל לנו

 ס״ת אביו לו הניח אם דא״כ דליתא ע״כ עירך וכ״נ ת״ע בהם ליכא תתוכה לותדין
 ס״ת כתיבת תתצות אחר תדין לפטור יכולני ת״ת תשלווכדאתרן לכתוב תצוה אתאי
 ליה כדאתר ויתירות בחסרות בקיאים היו לא אמוראי' ביתי דאפילו משוס בזה"!

 לא אנן ויתירות בחסירות בקיאים אינהו ל( )דף דקדושין בפ״ק לאביי יוסף רב
 מצית לקיים בידינו אין פסולהא״כ א' יתראפי'אות או שחסר •ותריס״ת בקיאינן

 שתית משום לאו משלו לכתוב תצוה ס״ת אכותיו לו שהניחו אע״פ דא״ר ואע״ג י וו
 וקבל דרוש משום דגתרינן קדשים סדר כתו קת״ל דינא אלא בימיו נוהג זו מצוה
 דאל״ע תט״א בזת״ז ס״ת לכתוב חייב מדרבנן דת״ת ברור הדבר ות״ת ־ שכר

למכתב אתוראי כימי אפי' רבנן שרי תה״ט והא מישראל משתכחת תורה היתה



3* לא ח לו סימן ותפילין ס־ת דיני אדה שאגת

1נ״נ צ״ל )א.(

 תמורה דתם' כדאתררפ״ג כשבתא אגדתא כס׳ מעיינו חדתאור״יור״ל מילתא
 תורה לישתכח דלא מעעמא וכולתו שבע״פ תורה לכתוב הותר והתידכא יד( )דף

 קדושת כדיני לכתוב ראוי תורה חומשי חמשה לכתוב צריך דע״כ וכיון ־ מישראל
 ס״ת לו יש שת״ת כיון משלו לכתוב א״צ ס״ת אבותיו לו הניחו אם ולה״ט לכ"ד ס״ת

 שבימי ראשונים דורות בין לאפלוגי דאיכא וכיון יותר לכתוב ל״צ תו מתנה ללמוד
 מצות בטלת מדרבנן אפי׳ א״כ והרא״ש הגאונים שכ׳ תה״ט אלו לדורות אמוראי
 של מ״ע והי׳ ויתירות בחסירות בקיאים היינו אלו אבל הללו בדורות ס״ת כתיבת
 מצות דודאי תורה של תת״ע לבטל מספיק זה טטס הי' לא תה״ת נוהג ס״ת כתיבת

 בקיאי׳ אנו דאין כיון אלא וכתש״כ היא ת״ת מצית מטתם ולא היא 'ע בס זו
 משום אלא לחייב לנו ואין מה״ט תה״ת זו מ״ע נתבטל ובזה״ז ויתירות בחפירות

 לא אבל חכמים ביתי אלא ל״ש כ״ז תישראל תורה ישתכח שלא כדי ת״ת מצות
 הזה בזמן הנשים את לפטור קצת לצדד יש ומה״ט הגאונים שפי' מה״ט נוה״ו

:נ״ל כן לגמרי ם״ת כתיבת ממצות

לז סימן תפילין דיני
 מן פטור זרוע לו אין לו( )דף הקומץ ם״פ במנחות דתניא הא ^אלה

 בלבד יד משל אלא פטור אינו או ראש משל נתי פטור אי התפילין
: חייב ראש בשל אבל

 ר״פ תנן דהא ראש בשל חייב יד משל שפטור אע״פ פשוט הדבר ת^ובה
 אינו ראש ושל ש״ר את תעכב אינו יד של תפלת לח( )דף התכלת

 שנתחייב היכא ש״ר את דשלידא״ת דה״ת ע״ז לדון שיש אלא • יד של את מעכב
 יצא שתניח תפילין אותו ידי מתן א' את הניח ואס זא״ז מעכבין דאין הוא בשניהם

 ־ ראש של את להניח נתי א״צ יד של מתפילת דפטור ורוע לו שאין היכא אבל • י״ח
 ראוי שאינו וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל בכ״ת דאתו־ להא ודתי

 לא ובודאי ותפילין ציצית כתו נינתו מצות דתרתי ואע״ג בו מעכבת בילה לכילה
 ענין דתה לבילה הראוי דכל תתפיליןמה״ט נתי פטור מציצית פטיר שייךלמית׳דאם

 ראש ושל תש״י גבי ת״ת י חייב דחייב ובתאי פטור דפטור בתאי אלא זה אצל זה
 הקומץ בפ' דאתר' משום ־ יד משל דפטור היכא מתש״ר נתי לתפטר טעמא איכא
 של חולץ חולץ וכשהוא ראש של מניח ידואח״כ של תניח תניח כשהוא תנא לו( )דף
 והדר כו׳ וקשרתם דכתיב כו׳ תניח כשהוא בשלתא ואתר יד של חולץ ואח״כ ראש
 והיו קי־א אתר לי אסברא ר״ה א״ר תנלן כו' חולץ כשהוא אלא כו׳ לטוטפת והיו

 לכתחלה קפידא איכא דמה״ת וכיון שתים יהיו עיניך שבין כ״ז עיניך נין לטוטפת
 אע״ג ש״ר תעכב אינו דש״י דת״ת י״ל שפיר א״כ שתים יהיו עיניך שבין כ״ו על

 דראוי לו שאין אלא יד של בתפילת נתי בחייב י שתים יהיו עיניך שיין כ״ז כאן דאין
 שבין דכ״ז לכילה ראוי ואינו מתש״י שפטור היכא אבל י עיניך שבין דכ״ז לכילה
 יש כן י ש״ר תתפילין אפי' ופטור כו תעכבת עיניך שכין ותן דכל הכילה • עיניך

 זרוע לו באין תתש״י שפטור דאע׳יס נראה בי׳ מעיינת כי ת״ת ־ לכאורה לדון
 חייבין הכל ג׳( )דף דערכין ברפ״ק תדאתר לדברי וראי׳ י^־• בש״רחייב ת״ת

 סד״א ליה איצטריך כתנים ותשני פשיטא ופריך וישראלים ולוים כתנים בתפילין
 ותני דראש בתצוה איתי' דיד במצות דאיתי׳ כל כו׳ וקשרתם וכתיב הואיל
 דבר יהא שלא בשרו על ילכש דכתיב דיד בתצוה וליתנהו הואיל כתנים

 מעכבו דלא קת״ל לחיינו לא נמי דראש במצות אימא בשרו ונין בינו חוצץ
 משום מתש״י דפטוריס ע״ג אף עבודת בשעת דכהניס הרי כו׳ כדתנן אהדדי
 יהיו עיניך שבין זמן דכל לבילה ראוי דאינו אע״ג ראש בשל חייבין ואפ״ה חציצה
 דיש משום זו ראיה לדחות ואין י ראש בשל דחייב זרוע לו לאין ה״ה א״כ • שתים

 בתפילין חייבים עבודה בשעת דכהניס הכא דתשתע דערכין זו אשמעתא למידק לי
 לימוד התם אתי דא״ר הכי תשתע לא י״ט( ואלובפ״בדזבחיס)דף שלראש

 בתעתדן וישראל בדוכנן ולויס בעבודתן כהנים חוצצתיתתיבי תפילין בידנו הוא ערוך
 הניחו אם לא חוצצין אין הניחו אם לאו תאי התפילין ותן התפילה תן פטורין
 דלא וישראלים לויס דאיכא כיון ־ ליה תיבעיא אסורין פטורין הכי אי חוצצין
 הא ל״ק י חוצצין אינן הניחו אם והתגיא י פטורים תש״התני אשורי׳ ליה תיתני

 נתי ראש תשל אפי׳ התפילין תן פטורין דכהניס הא וע״כ דראש הא דיד
 תשום י דפטורין דתפילה ודותיא וישראלים דלויס דומיא חייצי דלא אע״ג פטורים

 פטורים א״ה דפריך אתא תשני דלא והא התצוה תן פטור בתצוה עוסק דקי״ל
 נקט חוצץ אינו דהא איסור ביה דל״ש ראש של תפילין דתשום ליה מיבעיא אסורים
 לוים תשוס לשנויי ול״ל גופייתו כתנים תשוס דפטורין לישנא שייך דהשתא פטורים

 לבסוף עד חוצץ אינו ראש של דתפי׳ אדעתיה אסיק לא דאכתי תשום ־ וישראלים
 דכתי׳ נתי דראש כו׳ בשרו על ילבש דכתיב דחוצצת יד של ת״ש דפריך הכי דאסיק
 מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה שערותיה תניא ותשני ראשו על המצנפת ושתת

 בגדים יתור ומשום עבודה בשעת להניח אסור נתי ראש דנל דס״ד וש״ת י תפילין
 ראש תשל עבודה בשעת דכהנים ש׳ית דזבחים ות״תתהא י שס התום' וכת״שכ

 שכולן וכמו בחציצה טעמא בהו דל״ש אע״ג וישראלים לויס שפטרו כתו פטורי נתי
 בסוגיאדערכין ואלו התצו׳• במצו׳פטו׳תן עוסק תשוס יטעתא התפלה מן סטורין
 עוסק משוס להו פטר ולא חציצה משוס בו דאין ראש של בתפילין כהניס מחייב

 חתןוהשושבינין דתני׳התס אהא כו( )דף דסוכה בפ״ב פי' שרש״י ואע״ג במצות׳
 בק״שתשוסר׳שילאא׳ וחיינין התפילין ומן התפילה תן פטורין החופת מ• וכל

זיין טית ־
חיינ

 תן פטור במצות עוסק תנאי לתני דל״ל חייבין החופה בני וכל שושבונין ׳פטור חתן
 דליכא החוס׳התם הוכיחו הא ׳ ס״ל הכי ערכין דתס׳ תנא דתאי י״ל וא״כ המצות
 הא*פי׳ שם והרא״ש שתחוס' ־ואע״פ המצות תן פטור אינו במצות דעוסק לת״ד

 אינו ביכול אבל שניהם את לקיים יכול באינו ה״ת המצות תן פטור בתצוה דעוסק
 שהתחיל קודם תפילין כבר שתניח כגון תיירי ביכול דערכין דההוא י״ל א״כ פטור

 תיירי דזבחים וההיא העבודה תן תבטל איט עליו שהתפילין זה דע״י בעבודה
 תש״ה עבודה מלעבוד יתאחר זה ע״י תפילין בהנחת יתעסק ואס עדיין הניח שלא

 המצות תן פטור לעולם בתצוה דעוסק ס״ל פוסקים ושארי שס הר״ן הרי ׳ פטור
 וסייעתו הר״ן לדעת לפרש אני תוכרח כ ^31שמהם: סו״רל לביט ו'לפא

 של חייביןבתפילין דכתניס קת״ל דידיה רבותא עיקי־ דערכין תנא דהאי
 זא״ו תעכבין דאין וקת״ל חציצה חשום יד של את להניח דא״אלהס אע״ג ראש

 כגוןדתקרבי במצות עוסק תשום פטורי ולא בש״ר דחייבי לה ומשכחת הגת' כדמם׳
 נאכל ואיט הספק על בא עוף חטאת דקי״ל זיבה או לידה הפק על העוף חטאת

 שבקרבן אלא נבילה הוי חולין דתליקת דתילת׳תשוס תלתודא־וטעתא כדאמר׳בכולא
 אולינן דבספיקא נאכל אינו בספק אבל תליקה לאכול תורה התירה גמור

 ולאו שראה תה זיבה הי' לא א״נ ־ הפילה רוח אלא ולד ילדה לא דילתא לחותרא
 ולחומר׳ נאכל ואינו קרנן תביא נדב׳הילכך בא עוף חטאת אין והרי נינתו קרבן בני

 לו וא״א הקרבתו בשעת כהונה בנדי לובש בע״כ זה קרנן התקריב כהן ונמצא
 חייב ראש של בתפלת ות״ת ׳ הוא גמור קרבן דילמא חציצה משום תפילין ללבוש
 ליכא ראש של בתפלה חציצה משוס שהרי ולחותרא תספק וה קרבן הקרב׳ בשעת
 תשום שא״צ אלא בידו הרשות להניחו רוצת אס גתור קרבן הקרבת בשעת ואפילו
 אתה צריך ע״כ נינהו קרנן בגי לאו ודילתא הוא חרבן דספק וכיון בתצוה עוסק
 אסור חציצה משוס איכא נתור קרבן דגבי לגביתש״י הילכך ׳ לחותרא למיזל

 דגני תש״ר אבל ־ הוא נתור קרבן דילתא תספיקא ספק הקרבת בשעת להניחו
 בשעת לפיכך ׳ במצות עוסק תשום דא״צ אלא להניחו איסור ליכא נתי גמור קרבן

 מספק שלראש את להניח וחייב לחותרא מספיקא זהאזלינן ספק קרבן הקרבת
 רבותא ועיקר ׳ בתפילין וחייב בתצות עוסק תשים כאן ואין הוא קרבן לאו דילתא

 משוס איתא מיהו דראש בתצוה תספיקא כע״כ דיד במצות דליתא דאע״ג התנא של
 חטאת הקרבת בשעת אבנט ואפי׳ כהונה בגדי שלובש ואע״ם אהדדי תעכבא דלא
 ל״ת על עובר עבודה בשעת שלא אבנט הלובש הרמב״ס דלדעת אע״ג • עוף

 דנקיבת רחמנא שרבי ולנקיבת דלזכר תהקישא ע״כ והיינו שרי ואפ״ה דכלאיס
 דחטאת וכיון נ״ט )״( סי׳ וכתשכ״ל כלאים לאיסור ול״ח הספק על קרבן מביאת

 אשם כתו לתקל אפי' ודאי קרבן דין עליו יש דקרא תרבויא הספק על הנא עוף
 הרתב״ם לדע׳ אלא זה אין ת״ת ודאי׳ קרבן כמו עבודתו משעת דפטור ה״ה תלוי
 וכמש״כ עיקר וכן לגמרי שרי כתונת בבגדי דכלאים והראב״ד התום׳ לדעת אבל
 היא אסמכתא לזכר דנקיבת הקישא דהאי והוכחתי בת״א וכ״כ תוכרח זה אין שם

 דאתית והשתא • הספק על הבא עוף חטאת על גתור קרבן דין אין להקל א״כ
 יהיה עיניך שבין דכ״ז לכילה ראוי דאין ורוע לו לאין ראיה תכאן אין כן אם להכי
 לכילה ראוי דאינו דאת׳אע״ג עבודת בשעת דכהן והא מתש״ר נתי דפטור י״ל שתים

 ודאי קרבן בתקריב איירי לא דבע״כ כיון הא בש״ר חייב ת״ת חציצה תשוס יד בשל
 תיירי ספק קרבן במקריב אלא במצית עוסק משוס נמיפטור ראש דא״כבשל

 זמן דכל לכילה ראוי שאינו משום לפטרו לך א״א לחותרא כספיקא דאזלינן ומשוס
 תספק אלא כודאי אינו גופיה דתש״י ואיסורא פטורא הרי שתיס יהיו עיניך שכין

 כתש״י ואפי׳ הוא קרכן לאו דלתא נתי למיתר איכא והרי הוא גמור קרבן דדלתא
 היא תלתא לאו הא אבל : שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לכילה וראוי תחייב נתי

 אתרינן ולא ראש של בתפי׳ דחייב זרוע לו דאין לתא היא גתורה ראיה דודאי
 אינו כודאי הכי דאתר דאס״ד שתים יהיו עיניך שכין לכ״ו לכילה ראוי אינו דה״ל
 דא״י תשום לכילה ראוי אינו כספק עוף חטאת גכי הכי הל״ל ה״נ לכילה ראוי

 ראוי אינו אפי׳ לכילה ראוי אינו דאתר היכא דכל ׳ חציצה ספק תפני תש״י להניח
 כפ׳הספינת תדאמר לדכר וראית י כו תעככת דהכילה נתי אתר תספק אלא לכילה
 קורא ואינו דתכיא לרכנן אילנות וכ׳ לר״ת חכירו כשל א׳ אילן הקונה פא(גכי )דף

 או קרקע קנה אי לתו תספקא אילטת כב׳ ורבנן א' כאילן דר״ת כגת׳ התם ואתר
 דלתא תספיקא קורא אינו אכל קרקע קנה דלתא לחותרא תספיקא מביא הלכך לא
 דלתא תשוס אי כשיקרא דתחוי תשוס אי תספיקא לקרות ואסור קרקע קנה לא

 וכעי נינתו ביכורים דילתא ופריך ׳ התם כדאתר ותעשרוח תתרומות להו תפקע
 אין לכילה הראוי כל והאר״ז ולא פריך ותדר ׳ תעככת לא קריית ותשני קריה׳
 ליה דעביד ותשני כו תעכבת הכילה לכילה ראוי שאינו וכל כו תעככת הכילה

 לקרות דא״א דכיון כלותר לכילה ראוי שאינו כל דאתר תדר״ז ותדפריך כו׳ כריב״ח
 אתרינן ולא נינהו כיכורים דדילתא תע״ב הכילה נינתו ביכורים לא דלתא תספיקא

 שחייב לחותרא הכא תספיקא וניזל לקריאה נתי וחוי חייב הא נינהו ביכורים דאס
 הוא קריאה כר ולאו קרקע קנה לא דלתא לחותרא והכא קרקע קני דלתא להביא

 דאמר אס״ד וה״נ הוי לבילה ראוי אינו תספק לקרות לו שא״א תיכא כל ש״ת אלא
 דפטור ש״י להניח לו כא״א לכילה ראוי אינו שתים יהיו עיניך שכין דכ״ז הא גבי
 דכהקרנת תש״ריותדחזינן לפטור נתי כש״י לכילה ראוי אינו כספק הת״נ תש״ר נתי

 דאפ״ה חציצה ספק משוס כתש״י ואסור דפטור הספקדאע״ג על הבא עוף חטאת



לח ל! סימן תפילין דיני אריה שאגת
 ש״ת ־ שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לכילה ראוי דאינו הא מעכב ולא בש״ר חייב

 נתי ורוע לו באין כגון שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לבילה ראוי אינו בוודאי דאפי׳
 דלא דתילתא וטעתא בש״ר• חייב לתש״י ראוי שאין ואע״ס נו מעכבת הבילה אין

 יד של שיהא תורה אתרה דלא תשום דה״ט נ״ל לבילה ראוי שאינו כל בהא אמרינן
 של גס יהיה ראש של הנחת משך שבשעת המובחר תן תצוה לאיזה ראש לשל שייך

 ציצית מצות כתו כלל בזה זה רחתנא תליא ולא ראש דשל דידיה לתא תשוס עליו יד
 שניהם דאס אלא כלל להדדי שייכא תישך ולא היא בפ״ע מצוה חד שכל ותפילין
 ש״ר ויחלי׳ן שתים יהיו עיניך שבין שכ״ז רחתנא קפיד לבד תילתא להא עליו מונחין
 ותברך לחוד ראש של תניח זרוע לו שאץ שתי נ״ל הלכך ־ אחריני לתידי ולא קודם
 • חייב בש״ר אבל תיירי לחוד בש״י התפילין תן פעור זרוע לו אין דתניא והא עליו
 זרוע לו א״זאין שכתבע״שר״י בה״ת הגיבורים בשלטי מצאתי כ״ז שכתבתי אחר

 הרי ־ ע״כ יד של תתפלה פטור הקיבורת מן לתעלה השתאלית הזרוע שנחתכה
:נ״ל כן וכמש״כ חייב ראש של בתפלה אבל ומשמע יד של מתפילין אלא פעור ■שלח

לח סימן תפילין דיני
 הדעת בהיסח שאסורין את״ל לא או הדעת בהיסח אסורין תפילין אס ־ עאלה

: לא או לדבר שיעור יש ואס הדעת היסח נקרא דבר איזה

 את׳רנה אתרי׳ לו( דתנחות)דף בספ״ג בתפילין הדעת היסח ע״ד • ת^ובה
 שאין תציץ ק״ו שעה בכל בתפילין לתשתש אדם חייב תונא רב בר

 בהן שיש תפילין תתט דעתו יסיח שלא תמיד מצחו תור׳על אתרה א' אזכרה אלא בו
 דבפ״ק וק״ל ־ הונא רב בר כרבה ז״ל הפוסקים כל וכתבו ־ עאכ״ו הרבה אזכרות

 ורב בציבור היא הותרה אתר נחתן רב התת איתתרטותאת ו׳(אתרי' )דף דיותא
 בין עלתצחו שישנו בין ציץ דתניא הגת׳כתנאי ותסיק בציבור היא דחויה אתר ששת

 אינו מצחו על עודנו אין מרצה מצחו על עודנו רי״א דר״ש תרצה תצחו על שאינו
 לכה״ג הנח ר״י א״ל ומרצה מצחו על עודנו שאין יוכיח בי״כ ר״שכה״ג א״ל מרצה
 הגת׳ ותפרש בציבור היא דחויה סבר דר״ש מכלל בציבור הותרה שטומאה ביה״כ
 לה משכחת מי מצחו על תמיד ?•ימא תתיד מאי לרצון תמיד דכתיב דר״ש טעתא

 ופריך י הוא מרצה תמיד אלא מינם בעי לא מי הכסא לבית לתיעל בעי לא מי
 כל בתפילין למשמש אדם חייב דאתר הונא רב בר כדרבה תמיד כתיב הא נתי לר״י
 ואע״ס דאתי הוא מרצה לתמיד דדריש לר״ש ותשמע ־ עאכ״ו כו׳ תפילין כו׳ שעה
 תדרש לא הא דרשת דאי תתנו דעתו יסיח לי׳שלא לית מרצה תתיד מצחו על שאינו

 ביה״כ לכה״ג הנח ליה ושני יוכיח ביה״כ כה״ג לר״י ר״ש ליה מדאקשי והא • הא
 לו הורצה טומאה ביה״כ דלכה״ג מודו דכ״ע מכלל בציבור לו הותרה שטומאה

 משום ולר״י תרצה תצחו על שאינו פי על דאף הוא ציץ רצוי מחתת דלר״ש אלא
 וכתו בציבור היא דחויה טותאה לן דקיימא וכיון : בציבור לו הותרה לטומאה

 עיקר וכ״נ בתשובה הרשב״א פי' וכן תקדש ביאת מהלכות בפ״ד הרמב״ס שפסק
 הא ע״כ ציץ רצוי וצריך בציבור היא דחויה שטותאה וכיון ־ שאוכיח'לקמן וכתו

 קרא והשתא י כר״ש תרצה מצחו על דאינו גב על אף ש״מ תרצה ביו״הכ דכה״ג
 איסור לנו אין ותעתה ־ מתנו דעתו יסיח שלא ולא דאתי הוא מרצה לתתיד דתתיד
 הדעת היסח בהן לאסור למדנו לא עצתן שכל בתפילין וכ״ש אפי׳בציץ הדעת היסח
 פסקו אתאי וא״כ לאסור לנו מנין בתפילין נאסר לא דבציץ וכיון מציץ מק״ו אלא
 נאסר לא דאפי׳בציץ כיון הדעת היסח תשוס כ״ש בתפילין למשמש אדם דחייב ז״ל

 דחויה שטומאה שפסק בזה הרמב״ס על ק״ל וביותר ־ לכ״ש תפילין הדעת היסח
 עליהןשלא שהן זמן כל בתפילין למשמש אדם חייב כתב מה״ת ובפ״ד בציבור היא

 אח׳ שם אלא בו אין שהציץ תציץ גדולה שקדושתן אח׳ רגע אפי׳ מהן דעתו יסיח
 תרתי והתה ־ ע״כ יד בשל וכתותן ראש בשל הוי״ה של שתות כ״א בהן יש ואלו

 הציץ ואין מקדש ביאת תה׳ בפ״ד שם פסק שהרתב״ס ועק״ל ־ אהדדי דסתרן
 תקשה ותיתא • ע״כ תתיד מצחו על והיה שנאתר תצחו על שהוא בזמן אלא מרצה

 מצאתי בצבור־שוב היא דחויה טומאה פ' ז״ל הוא והרי יוכיח ביה״כ כה״ג לדידיה
 דקסבר ושני לר״י אקשו דבגת׳ לתידק דאיכא קור״קום הר״י בשס שכתב נכ״ת

 תרתי והוי בציבור דחויה דטותאה רבי׳ שפסק ומאחר בציבור הותרה טומאה
 כן לו ותירץ כן ליתר תוכרחת אינו קושיא שאותה רני' שסובר ותירץ דסתרן
 ומאן חשיב מאן לקושיא חשבוה ור״ש כיוןדר״י יודע ואיני ־ ע״כ דתילתא לרווחא

: מוכרחת קושיא זו שאין לומר רקיע ומאן ספין

 הלכה דקי״ל חדא בציבור היא דחויה לטומאה לה אתינא דמנא אפרש ועתה
 ס״ללר״חור״י פט( )דף צולין כיצד ר״נועודדבפ׳ באיסור׳לגבי כר״ש

 אפי׳ישראליס התם דתנן אהא אמר ומה״ט פסח לגבי בציבור היא דחויה דט־מאה
 בט״מ הסכין שנטמא דדווקא בטומאה יעשו טמאים שרת וכלי טהורים כהנים

 ולא בלאו בשר בטומאת יאכל תוטב כו' שרץ בטותאת הסכין נטמא אבל כו׳
 טתאיס אפי׳ וא׳ החס דפליג רבא ואפי' בכרת שהוא הגוף בטומאת לבשי■ ייאכל
 דקרא הקישא תשוס אלא בציבור היא התיר טומאה דס״ל משום לאו עבדי נמי

 ס״ל ולעולם כו׳ יגע אשר והבשר דכתיב בשר לטותאת הגוף טותאת דאיתקש
 )ד׳לג( דזבחיס דבפ״ג ועוד ־ מהקישא לתילף ל״ל דאל״כ בציבור דחויה טומאה

 בציבו׳וגני היא טותא׳דחוי׳ ורבא כלות׳אביי ס״ל דתרווייהו מכלל קאת׳הגת׳נהדיא
 דטותא׳ נינהו דבתראי ורבא אביי וגס אתוראי הני דכל דס״ל וש״ת התם קאי בסח

 דס״ל ל״ל והא י בציבור הותרה דאת' לגבייהו כר״נ הלכה ואין בציבור היא דחויה

 שאתה ועד התם הגת׳ ,ה(דתקשה דיותא)ד׳ בפ״ק התום׳ כסברת ז״ל להסוסקום

 רבא את׳ המת מטומאת הפרישהו יה״כ קודם לכ״ג כלומר ביתו מטותאת מפרישו
 דס״ל דזבחיס דפ״ג מההיא התום׳ והקשו בציבור היא הותרה טה״ת אומרת זאת

 סבר אלא ס״ל לא וליה קאמר אותרת לזאת ר״י בשם ותירץ היא דחויה עומאה
 נהי לומר ואפשר תיירי פסח לענין דבזבחיס תירץ ועוד י היא דחויה טותאה

 כיוןדלאו ת״ת הטומאה ואת השבת את ודיחה כק״צ חש־ב בכנופיא דאתי כיון דפסח
 בקרבן היא ט״ה אפי׳למ״ד אטהוריס תהדרינן בשותפות פסח חד תייתו ישראל כל

 ליה קביעא דזימנא אע״ג אהרן של באילו וכדאת׳לקמן בשותפות הבא גמור ציבור
 תהדריקאטהורי׳ היא דקרבןיחיד כיון ת״ת הטותא׳כקרבנו׳ציבור ואת אה״ש ודחי

 דחויה לטומאה פסח לגבי אמוראי הגי לכל דס״ל אע״ג י״ל וא״כ י ע״כ וכו' לכ״ע
 וכדר״י לרצוי׳ ציץ בעי ולא היא דהותרה דס״ל לומר אפשר יה״כ גבי ת״ת היא
 קס והשתא דאתי הוא תתנו דעתו יסיח לשלא ותתיד תרצה אינו תצחו על עודנו דאין
 לומר א״א אבל ז״ל׳ הפוסקים וכדעת דהלכתא אליבא הונא רב בר דרבה הא ליה

 שס תש״כ ואצתיק ציבור קרבן לשאר פסח בין לחלק התום׳ כדעת
 לשאר פסח בין התוספות שחילקו תה על ק״ל שם וז״ל בחידושי

 יב( )דף דסנהדרין בפ״ק תניא להא בציבור הותרה טומאה לת״ד ציבור קרנן
 תלך בחוקיה תעשה אר״י תעבריס רי״א הטומאה תפני השנה את תעברין אין

 אס רש״א כו׳ שנאת' ע״ע רחתיס וביקש הטומאה תפני השנה את שעיבר יהודה
 אלא מעברן שאין ע״ע רחתיס ביקש ת״ת אלא מעוברת עיברוהו הטומאה מפני
 והתניא בציבור היא דחויה טומאה א״ל אלתא תעברין דאת׳ לר״י ופריך כו׳ אדר
 קושיא תאי התום׳ ולדעת י בציבור הותרה שטומאה עד כו׳ תצחו על שישנו בין ציץ

 נני ת״ת בציבור הותרה טומאת לר״י לס״ל אע״ג דלתא לפסח ציבור מקרבנות
 השנה את תענרין והלכך אצלו היא דחויה טומאה לכל בשותפות אתי דלא פסח
 ש״ת אלא ־ אצלו דחויה לטומאה בטהרה הפסח את לעשות כדי הטומאה תפני

 שנוו אלא ־ ציבור קרבנות לשאר פסח בין לחלק אין היא הותרה טומאה דלת״ד
 פירכא אידך תשוס הברייתא להגיה צריך שבלא״ה אלא הכי לשנוי• לה״מ דה״ה י״ל

 ע״ע רחתיס וביקש תעשה אר״י תעברין רי״א גופיה היא לך תקשה התם דפריך
 מעונית עיברו ואס הטומאה תפני השנה את תעברין אין תיחסר׳וה״ק חסורי אלא
 לפיהתסקנאחזינן אפי׳ דהא ק״ל ת״ת אבל :וכו׳ תעשה תעבריןואר״י אין רי״א
 מעונו אינו עברו דאס ס״ל ותש״ה נתי פסח גבי אפילו הותרה טומא׳ דס״ל לר״י

 טומאה דס״ל ולר״ש • בפסח הותרה לטומאת כיון לצורך שלא היה דהעיבור תשום
 ני״הנ־ כה״ג גבי ביומא כדאתרי׳ הכי ס״ל נתי ציבור קרבטת שאר גבי היא דחויה

 ולא כר״י לא כתאן דאתר ציבור קרננות לשחר פסח בין ליה דשאני רבא א״כ
 חשוד דשני דלבתר שפיר אתי היא תנאי דתלתא התם דתסיק דלתאי וי״ל ־ כר״ש

 והרי מעברין אין רי״א מעוברת עינרוהו ואם כו׳ תעברין אין וה״ק תחסרא
 א״מ תנ״ה בינייהו איכא לכתחלה רבא אתר ת״ק היינו יש ר א״ה ופריך כו׳ תעשה

 לר״י דנשלתא לתידק ואיכא • תעברין רש״א לכתחלה הטומאה תפני השנה את
 כיוןדטומא׳הותרה לצורךכלל שלא העיבור דהוי כיון בדעבד תעבריןאפי׳ דאין ה״ט
 שיהא כדי לכתחלה אפי' מעברין היא דחויה טומאה דס״ל ולר״ש פסח גבי היא

 לכתחל׳ואם מעברי! דאת'אין ת״ק אלא בטהר'• הפסח את ולעשות להיטהר שהות
 נתי הותר׳דענד ואי אפי׳לכתחל׳נמי היא טומק׳דחויה אי ס״ל תאי תעוברת עיברו

 טומא׳הותרה דס״ל דת״ק דה״ט צ״ל ובע״כ י כלל לצורך שלא העיבור ה״ל דהא לא
 בשותפו' ישראל לכל א׳ פסח בא דאינו כיון פסח דגבי אלא צבור קרבן בכל היא

 התם כדאמרי׳ היא• דחויה דטותאה תודו דכ״ע דתי זמן ליה דקביע יחיד כקרבן
 מהדרינןאטהורי׳־והא הוא זתןכיוןדקרבןיחיד ליה דקביע אהרןדאע״ג של אילו גבי

 כמי ותן לו הקבוע יחיד בקרבן אפי' הותרה לת״ד תה״ת דאלו הוא מדרבנן
 הכי משום פסח לגבי היא התיר התורה דמן וכיון לקתן וכת״ש הותרה

 :מעוברת בדעבד עבר אם היא דחוי' דתדרבנן כיון ות״מ לכתחלה תעברין אין
 הא מעוברת אתאי עברו אם לעבר הואוא״צ התיר התורה דמן כיון תתמה ואל
 אדר של ל׳ ביום וקידשו עברו דאס לרבא אתרי׳התס דכה״ג בפסח חמץ שרינן קא

 לזלזולי אתי ודילמא פסח בהלכות דרשינן תשוסדתפוריא מדרבנן העיבור בטל
 סמעתא ובהאי ־ נזה לחכמים ישכח אלתא תעובר התורה דמן אע״ג בחמץ
 נימי בעט״ס שנטמאו הטומאה תפני השנה את עיבר דחזקיה הא ,פירש" גופיה

 כד(ניון כדאתרי׳ר"פר״ע)דף תדרבנן אנא איט עכו״ס דטותאת אע״ג • אביו אחז
 רחמי' ביקש תה ותפני תעוברת עיברוהו הטותאה מפני אס אר״ש עליה גזרו דכבר
 דחויה טומאה לת״ד מעובר עבר אס נתי דרבנן בטומאה אפי' אלתא כו׳ ע״ע
 אם דרבנן ודחוי דאורייתא בטותאה כ״ש ע״ע רחתיס לבקש צריך היה ולא היא
 לכתחלה רבא ואתר ת״ק היינו ר״ש התם דאתרי' ואע״ג • תעובר עבר

 דחזקיה כעובדא דרבנן אטומאה לאו לכתחלה לר״ש דמעברין הא לפ״זא״ל א״ב
 מעברין אאין אלא לכתחלה מעברין אין לכ״ע תדרבנן אלא דאינו דכיון תיירי
 היא דחויה דתה״ת קאי דאורייתא תת מטותאת דתיירי דת״ק הטותאה תפני

 וה״מ מעברין אין לר״ש אפי׳ היא דרבנן דטומאה דחזקיה בעובדא אבל לר״ש
 דלנתהל' לשוןדעבד עיבר׳מעוברת הטומאה תפני אס נבריית׳קתייתא ר״ש דנקט

 לר״ש אסילו לכתחלה לעבר לחזקית לו היה ולא דרבנן טומאה תפני מעברין אין
 מ! היא דחויה דטומאה לכתחלה דתעברין לר״ש ס״ל דאורייתא דבטותאה אע״ג

 מדרבנן היא דחויה פסח דלגבי אלא היא הותרה טותאה דס״ל כת״ק ודלא התורה
ואייר לכתחלה תעברין דלר״ש שפירש״י כמו לדחוק וא״צ לכתחלה א״מ הילכך

לאתר
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דאמר והא קאי דחזקיה אעובדא דדעכד לישנא עיכר מה״ט אס דאר״ש דהא עפי
:קהי דאורייתא תת אטותאת תעכרין לכתחלה דאפי' ותנ״ה רבא

 דמהאי ליתא עצמו על רחמים ביקש ת״ת אלא ר״ש קאמר תאי א״כ ת
 לכתחלה עיכר והוא לכתחלה תעכרין שאין עצמו על רחתיס ביקש עעתא

 שעיכר תפני עצתו על רחמים שביקש דתסיק לתאי אפי' שהרי דרבנן כטומאה
 אלתא כדעכד ותעובר מקודש וקידשו עיכרו שאס לר״נ התם אתרי׳ הא בניסן ניסן
 א״כ תעובר עכרו דאס אע״ג עצתו לכתחלהכיקשרחתיסעל תעכרין דאין כיון

 דאס אע״ג לכתחלה דרכנן טומאה תפני שעיבר עצתו על רחמים שביקש הל"ל
 אדר של ל׳ ביום דהיינו כניסן ניסן שעיבר דקאמר דלמאי וי״ל תעובר• עבר

 וכיום ניסן אחר ואין ניסן זה לכס הזה החודש דכתיב דרחמנא אתיתרא ועכר
 דאע״ג א״ש ניסן אחר ואין ביה קיינן ניסן בו לקכוע וראוי הואיל ארד של ל׳

 אתר׳ אי אכל עצתו על רחתיס כיקש תורת דכרי על שעכר כיו! תעובר עבר דאס
 דרבנן וטותאה הואיל לכתחלת כן לעשות ראוי שאי! אע״ג הטומאה תפני שעיבר

 תורה דכרי על עכר לא וגס כדעכד תעוכר עכר דאס כיון תקום תכל ־ היא
 פסח גבי דאתר רכא שפי' תה ולפי ־ ע״ע רחמים לכקש צריך היה לא שעיבר בהא

 ס״ל• ברייתא דהאי כת״ק היא הותרה צבור קרבנות שאר וגבי היא דחויה טומאה
 הוא דיחיד כיון זתן דקביעליה אע״ג אהרן של באילו דאתרהתס הא נ״ל ועוד

 שאין יחיד קרבן גזי׳אטו מדרבנן אלא אינו ע״כ אצלו היא דחויה וטומאה תהדרינן
 באילו היא דחויה דטותאת הא אלא דאלת״ה י טומאת דוחה שאינו זמן לו קבוע

 תקשה אכתי ־ היא הותרת טומאת לת״ד אפי' הוא תה״ת ית״כ של אתרן של
 מאי התת מטותאת הפרישהו ביתו תטותאת תפרישו שאתת עד ביה״כ אכה״ג
 די״הכ אהרן של כאילו ת״ת הא • רבא כדשני כציכור הותרת טותאה אתר'

 כדתנן הוא יחיד קרבן נתי די״כ אהרן של פרו שהרי ועוד ־ היא דחויה טומאה
 השבת את דוחין ציבור קרבן דכייל לת״ק כלומר ר״ת א״ל יד( )דף דתתורה בפ״ב

 יחיד דקרבן ופסח כה״ג וחביתי יה״כ פר והלא לא יחיד קרבנות אכל הטומאה ואת
 נתי דת״ק לו הוציאו פ' כיומא ותסקינן הטומאה ואת השבת חת ודוחה הוא

 אהרן של אילו אצל תה״ת היא דחויה טומאה וחי הוא יחיד קרבן יה״כ דפר מודה
 עיקר והרי גופי׳ תה״ט יה״כ פר אצל תה״ת טד״ה ה״נ הוא יחיד דקרבן מטעתא

 הפרישו לדוכת' קושיא הדרא א״כ יותא תם' כדאמרי׳בכולו כפר תלוי יוה״כ כפרת
 בו תלוי׳ הכפרה ועיקר אצלו היא דחויה דטותאה כה״ג פר משום התת מטומאת

 פר ת( )דף בקלפי טרף כר״פ כדאמרי׳ כפר תלוי דיה״כ ציבור וקרבן הואיל זל״ל
 ה״ה בציבור היא הותרה טומאה ולינ״ד ציכור כקרבן דינו השעיר את מעכב

 תאי דאל״כ ־ לכ״ד יחיד כקרבן דינו דת״ת ליתא דהא ־ פר אצל היא דהתיר
 הואיל יה״כ פר שאני דילתא כו׳ הוא יחיד דקרבן יה״כ פר והלא לת״ק ר״מ פריך

 • לכ״ד יחיד כקרבן אלא דינו דאין ודאי אלא ציבור כקרבן דינו בו תלוין ציבור וקרבן
 הנח ותרצה תצחו על עודו שאין יוכיח כית״כ דכ״ג אהא לר״ש ר״י תשני תאי ועוד

 עבודת בשעת ביה״כ כת״ג תקשה אכתי בציבור היא הותרה שטותאה ביה״כ לכה״ג
 תפר• דם טומאת על בין כהן טומאת על בין ומרצה מצחו על עודו שאין יוכיח פר

 ציבור קרבן בין לו שני לא מה״ת בציבור היא הותרת טומאה דס״ל מאן ודאי אלא
 דתהדרינן הא הוא ומדרבנן יה״כ של ואיל פר כגון זמן לו הקבוע יחיד לקרבן
 מטומאת להפרישו חכמים חשו לא הוא בעלמא דתדרבנן וכיון אהרן של באילו

 דאתר' אהא שכתבו להתוס׳ ראיתי שוב -י אהרן של ואיל פר משום מת
 תשה וידבר כ״צ בפ׳ לן נפקא תקרא כולהו והא ות״ל ט׳ אתרן של באילו

 כהס שהותרה תהן דיש ת״ש ־ לכולן אחד תועד קבע הכתוב ה' תועדי את
 תדאורייתא הותרת בכולן היא הותרה טומאה לת״ד וי״ל ־ דהוי' מהן ויש טומאה

 דחויה טומאה ולמ״ד ־ אטהורין דלהדרי' יחיד קרבן דהוי אהא גזר מדרבנן אלא
 הא היא דתדרבנן נתי ליה סבירא הרי ־ ע״כ מדאורייתא היא דחוי' בכולהו היא

 שאינו שאף מעתה לפסח ק״ו שכן •וכיון וכדפי׳ אהרן של באילו אטהוריס דמהדרינן
 כל הא שת״ת אהרן של ואיל תפר צבור קרבן קרוי יותר ת״ת בשותפות לציבור בא

 דחוי׳ פסח דלגבי היא הותרה טומאה דלת״ד אא״ל וע״כ ־ בפסח חייבים ישראל
 א״אכ(וא״כ בציבור תיא הותרה טומאת )"()דלמ״ד תדרבנןבעלתא א15 מת״ת היא

 לב(טותאה בזבחיס)דף דס״ל הא ע״כ היא הותרה לפי׳התוס׳דטומאה דס״ל לרבא
 • גביה דדחוי׳ הוא בעלמא תדרבנן אלא היא דמה״ת אא״ל פסח לגבי תיא דחויא

 פסח אצל היא דחויה דטותאה לרבא דס״ל קאתר תת״ת התם דע״כ התימה תן וזה
 ואפ״ה ביאה שתית במקצת ביאה התם דאת' תדעולא ש״ת אר״י התם דאמרי׳

 ־ לבהונות ידיו תכניס וטבל ביום בו קרי וראה בע״פ שלו שמיני שחל מצורע את׳
 ואקשה לזיבתן הותרה לטומאתן והותרה הואיל זבין ונעשו תתיס טתאי רונן
 היא דחויה טומאה אשתרי ואישתרי הואיל הוא התירא מצורע דמי מי לר״י אביי
 התירא מצורע מסתברא איפכא אדרבא רכא א״ל אידחי לא להא אידחי להא
 דיחוין שתי לי תה דיחוי חד לי מה טומא׳דחוי׳היא אישתרי לא להא אשתרי להא הוא

 התירא דבתקוס לרבא דס״ל בציבור״וכיון היא דחויה טומאת ס״ל דתרווייהו מכלל
 ונעשו מתים טמאי ברובן לדידיה את׳ ואס״ה אישתרי ואישתרי הואיל אתרי' לא

 דדחויה ש״ת פסח לגבי היא דחויה דטותאה תשוס אישתרי ואישתרי הואיל זכין
 אתרינן לא דבהתירא כיון היא הותרה תה״ת אבל מדרבנן תה״תדאס״ד היא

 להקל ניתא להחמיר פסח אצל היא דחויה שטומאה תיקנו דרבנן משום וכי הואיל

 התת טותאת הדין שורת והרי הואיל־ משום זיבת טומאת של כרת איסור ולהתיר
 נידחת ואינו עומדת במקומה זיבת טומאת וא״כ לרבא הואיל בה ול״ל כאן הותרה
 דבסתוך אתרן של לאילו דפסח הא שדימו התום׳ על ותתתיתה : פסח בשביל

 הוא דלגבי'דחוי' היא הותרה טומאה דתאדאמרלת״ד פי׳ ז״לעצתם הריהם
 דדחויה דאמרי׳ הא פסח לגבי ה״ה וא״כ מדרבנן א>5 אינו היא דיחיד כיין מטעתא

 הילכך ־ להקל הואיל דאמרי׳ בזבחים רבא אתר אתאי א״כ תדרבנן אלא אינו היא
 אותרת זאת היא הותרת טותאת אותרת זאת ביותא דא״ר דהא כפיר״י דהעיקר נ״ל

 הרי : דובחיס ההיא וכדתוכח היא דחויה טותאת ס״ל אלא ס״ל לא ולי' קאתר
 דפר תק״ו תה״ת הותר נתי פסח גבי בציבור היא טומא׳הותרה דלת״ד לנו נתברר

 ואפשר וכמ״שכ זו שיטת לפי דסנהדרין סוגיא נתיתהתיא וכדתוכח יה״כ של ואיל
 תהדרינן היא דיחיד דכיון אתרן של לאילו דתי ולא הותר נתי תדרבנן פסח לגבי

 •ואיתא״כ בהא צבור קרבן לשאר דמי כפסח חייבין ישרי• דכל דכיון פסח דשאני
 אי תעובר עבר ואם הטומאה תפני תעברין אין דא׳ דסנתדרין דפ״ק דת״ק מ״ט
 ,בדעבד אפילו הותרה טימאת ס"ל ואי לכתחלת לעבריה היא דחויה טומאת ס״ל
 דאפ״ה הואיל לכתחילה תעברין אין ואפ״ה היא דחויה טומאה דס״ל וי״ל לא נתי

 ובהאי ־ תה״ת היא דחויה שטומאה אע״פ בטומאה הפסח את לעשות ראוין
 לכתחילה אפי׳ תעברין מה״ת היא ודחוי' הואיל ס'ל ר״ש ות״ק ר״ש פליגי סברא
 הותרת ולא תיא שדחוי׳ אע״פ בטומאת אפי׳ פסח לעשות ראוין דת״ת כיון ולת״ק
 הותרה• ולא היא דחוי׳ דת״ת כיון תעובר עב־ אס לכתחל׳אבל תעברין אין אפ״ה
 טומאה כת״ד פסק תקדש ביאת תה׳ בפ״ד שהרי הרתב״ס תדברי לי משמע וה״נ

 קידוש תה׳ בפ״ד ואלו צבור קרבן בשאר בין בפסח בין מה״ת בציבור היא דחויה
 או הקהל רוב שתיו כגון הטותאת תפני ולא כו׳ השנת תעברין אין אבל כ׳ החודש

 ויעשו לטהר פנאי להם שיהא כרי השנת את תעברין אין טתאיס הכתניס רוב
 ע״כ תעוברת ה״ז הטומאה בפני השנה את עכר ואם בטומאת יעשו אלא בטהרה

 דאיצטרך הא טפי דניחא וכ״ש כיומא שם התוס׳ שתסיימו ותה ־ כדאתרן ש״ת
 כציבור היא דחויה דטותאה ורכח אכיי כלומר ס״ל דתרויייהו מכלל התם לתידק
 איצטריך היא הותרה דטותאה הכא ס״ל דרכא משוס אלא דיוקא כתאי דמנ״ת
 אילים כסמוך הכא דשנינן דשנויי וש״ת כפסח הוא תודה דאפ״ה התם לתידק
 ופסח אתרן של אילו כתו יחיד כקרבן ת״ת היא התיר לת״ד דאפילו אתרן של באילו
 • ע״כ אטהרה דתהדרינן הוא תודה וטותאה שכת ודחו לתו קכיע דזימנא אע״ג

 היא דחויה דטותאה לרבא דס״ל התם לתידק דאיצטריך לדבריהם ראיה תזה אין
 לא ולי' אומרת ־זאת ותא* במסכת דקאת׳ הותרה טותאה אומרת זאת דהאי מכלל

 דקאר״ח בטומא׳ יעשו טמאים שרת כלי נכי כ״צ בפ׳ תשתע נתי והכי :ס״ל
 ורכא היא דחויה דטותאה משוס כטותא׳ עכדי לא שרץ כטומאת סכין דכנטתא

 הוי ואי כטומאה־ יעשו שרץ כטותא' סכין נטמא דחפי' תקרא ותייתי עליה פליג
 ותאתר שתדחק לא אס : תקרא תא לאתויי ל״צ היא הותרה טותחת דמה״ת ס"ל

 טתחיס נתי עכדי ת״ת תה״ת היא דהויה טותאה לי' דאית קאמר דר״ח דלדכריו
 רכא דיליף להא נתיהאיהקישא צריך גופיה לרכא ות״ת ־ תהקישא דקרא תרכויא

 זריקת לפני טמא כשר שאכל טהור לענין לד( >דף דזכחיס כפ״ג תקישא תהאי
 אדת״ד צכור קרנן לשאר פסח כין לחלק נראה אין ־גס דוחק דזה ־ לוקה דאינו

 לי׳זיתנא קביע דלא תשום תה״ת דדחוי׳היא תודה בפסח ת״ת כציכו' טותא׳הותרה
 תה כתא תליא וטומאה שכת דחיות ועיקר שני כפסח תשלותין לו יש שהרי כ״כ

 לו הוציאו כפ' לקמן לה ותייתי יד( )דף דתתורה כרפ״ג כדתנן זתן לו שקכוע
 יותא עכר דאי הקרכנות כל בשאר פסחמשא״כ אצל טד״ת דתה״ת וא״ל תט( )דף
 כ״צ כפ׳ כהדיא כדתוכח כשני עכדי לא ציכור דרוכ ליתא דהא ־ קרבנו כטל
 כרוב א״כ תתיס טמאי ושלישתן טתורין ושלישתן זכין שלישתן היו גכי פ( )דף

 דכיון כפ״ש תשלותין לפסח שיש תשוס היא דחויה דטומאה לותר א״א טמאים ציכור
 ודתי תשלותין לו אין זה פסח א״כ נתי כשני עכדי תצי לא רוכא כראשון עכדי דלא

 זה כפסח דהותר ה״ה כהן הותרה טומאת ואי זמן להן הקכוע ציבור קרבן לשאר
 וא״כ ־ תה״ת הותר בפסח גם כציכור טה״ה לת״ד אע״כ תשלותין לו דאין כיון
 ציבור קרבנות לכל ה״ה תה״ת כפסח היא דחויה טומאת לתו דאית אמוראי תני כל

 תאי אל״כ7 תה״ת טד״ה דס״ל מסתכרא בזכחיס שם אביי לדכרי גס ־ נתי
 דתה״ת כיון כו' היא דחויה טותאת היא התירה תצורע דתי לר״יתי ליה אקשה

 הוא דדחוי לומר כרת כמקום דכריהס דתעתידו מנ״ל הוא התירא נמי טומאת
 במקום דבריהם העמידו דלא הפרס ובית מצורע אונן מצינו הרי הואיל ל״א ומה״ט

 משמע נתי והכי • בחידושי כתבתי ע"כ צב( )דף האשת בס״פ כדאמרי׳ כרת
 ואינן בטומאה באין דברים ה׳ דתנן חסתמאדגמראבפ׳כ״צ)דףעז(גביהא

 ציץ ובעי בציבור היא דחויה טומאה דלכ״ע כו׳דקאתרסברוה בטומאה נאכלין
 בזה הרבה ודחיק ר״י אלא בציבור ט״ה דאמר ליה דשתעת תנא דליכא לרצות

 ולית הוא בציבו׳דיחידאה דט״ה למתני׳כר״י דגמ׳לאוקתי ניח׳להלסתמא לא אלתא
 שנסתרו ואחר י בציבו׳ להגת׳דטותא׳דחויה קי״ל נתי ק״צ בשאר גיתא הלכת׳כוותיה

 על שהקשינו לקושיא ותרופה צרי שוס מדבריהם לנו נשאר ולא ז״ל התום׳ דברי
 דתתיד כרבה ז״ל פסקו עותד׳דאתאי בתקומת דידן קושיא א״כ ז״ל הפוסקים דברי
 דצין תמיד ע״כ הא תיניה בק״ו ילפינן ותפילין תתנו דעתו יסיח לשלא אתי דציץ

 דקי״ל כיון ציץ ריצוי צריך דע״כ יוכיח ביה״כ דכה״ג דאתי הוא תרצה לתמיד
 בר״הדא׳חייב דרבה דהאיתימרא *דכיו ונ״לדלק״ת ־ בציבור היא דחויה טותאה

אדם
מיותר ה6>ר



לט לח סימן תפילין ריגי אריה שאגת
 יב( דשבת)דף ובפ״ק בספ״ג בתכחות הש״ס לה הייתי בתפילין לתשתש אדה
 דחייב כדרכה מ״נן חשיכת עם ע״ש כתפילין אדם יוצא התם ר״י דבי דתני הא גבי

 בלי בסתהא דכיר תידכר תהס יס״ד שלא כדי שעת כל כתפילין לתשתש אדם
 דגבי תמיד לתאי דדרשינן וטעתאחע״ג י היא פסיקתא הילכתא ודאי מחלוקת

 שאינו כין מצחו על שישנו כין לתילף גתי איכא מ״ת המט דעתו יסיח לשלא ציץ
 ההט דעתו יסיח שלא לו מיבעי׳ תתיד דתא לה ילפינן תתהיד ולאו הרצה מצחו טל

 דאהר ואהרור״ש הצחוונשא על דכתיב דר״י ה״נן כיומא דאמרהתס משוס אלא
 א״ה למצח שא״ר מיצה למצח ראוי לו אמר ונשא מצתו על כתיב הא מרצה תמיד

 ור״ש מצחו ממצח נ״ל מנ״ל הציץ נשכר ולר״י ־ מרצה דלא הציץ נשכר לאפוקי
 קרא חד אלא רחמנא כתב לא אי ר״ש בין ר״י בין הרי • לו משמע לא מצחו מצת

 יתירא קרא בלא מצחו על אינו אכל קאתי לחודיה מרצה דאין הציץ לנשכר
 דעתו יסיח לשלא דקרא תמיד לתאי דדריש ר״י אפילו דהא י דהרצה ס״ל מסברא

 מרצה דאינו הציץ לכשבר אלא יליף לא קרא מחד אפ״ה מרצה לתמיד ולא ממנו
 השוס הכא איכא קראי דתרי דס״ל אלא י מרצה מצחו על שאינו אע״פ אבל לחד

 מצחו על לאינו שני וקרא הציץ נשכר למעוטי קרא חד ואתי ליה משמע מצחו דמצח
 מהשתא הרצה מצחו על דאינו אתר׳ יתירא קרא כלא דתסכרא וש״מ ־ תרצה דאינו
 הוא תתנו דעתו יסיח לשלא דתהיד קרא דהא ס״ל כר״י נתי דר״ש להיתר לן אית

 ור״ש ר״י כין חדשה מחלוקת לעשות לנו ואין עדיף כמחלוקת למעוטי דכל דאתי
 דעתו יסיח שלא דרשי דכ״ע אלא י מותר ולר״ש הדעת כהסח אסור דלר״י
 לנשבר מיעוטי חד אלא כאן ואין לו משמע לא מצחו דמצח כיון דלר״ש אלא ממנו
 תסכרא יתירא מיעוטי דל״ל כהה כל מצחו על לאינו אכל דאתי הוא לחוד הציץ

 השני ותיעוט תיעוטי תרי כאן איכא א״כ לו תשתע הצחו מצח ולר״י י אתרי׳דתרצת
 אדר״ש אמר הסוגיא דכתחילת ואע״ג 5 אתי מרצה דאיט מצחו על לאיט ע״כ

 מרצה תמיד דאהר ור״ש אתרינן וה״נ דאתי הוא דתרצה מצחו על לאינו דתתיד
 מרצה איט מצחו על דאיט אמר קרא כלא דמסכרא וש״מ ונשא מצחן על כתיב הא

 היינו מרצה שאינו מצחו על לשאינו לר״י ונשא מצחו על קרא דצריך הא י״ל וא״כ
 דאתי הוא תרצה דלתהיד דקרא פשטי' תשמע דיותר לרצון תמיד דכתיב לבתר

 לרצון תמיד לאו אי אכל ׳ כ״כ כמשמע דאינו דעתו יסיח לשלא ממט מלמדרש
 אינו דאמר ר״ש וא״כ להכי קרא ול״צ הרצה חינו מצחו על דאינו אתר מסברא

 שלא מתתיד להידרש ל״ל לדידיה ואכתי • לה יליף האמיד ע"כ תרצה מצחו על
 על להיתר דאיכא וכיון הנ״ל הציץ נשכר ור״י דפריך והייט ־ התנו דעתו יסיח
 דהשתע התשהעותיה דתהיד לקרא לאפוקי ל״ל תו אתי הציץ לנשכר ונשא מצחו

 דאינו אתי קא התנו דעתו יסיח תלתדרשי׳לשלא מצחו על אינו אפילו תרצה דתתיד
 אינו מצחו על לשאינו ונשא הצחו על וא״כ מצחו התצח נ״ל והשני ■ כ״כ במשמע

 דלשלא אנפשי׳ ותיקי דחיק דאיהו דתתיד לקרא שבקי׳ וההשתא דאתי הוא מרצה
 לא לר״י תקשה דח״כ ל״כ דא״א ־ הרצה לתמיד ולא דאתי הוא תמנו דעתו יסיח

 ע״ס מצחו על כלא״ה ל״ל מצחו דעל וי״ו ונשא מצחו ועל תמיד אלא רחמנא לכתוב
 נשכר שלא אע״ס מצחו על לשאינו ונשא ניצחו ועל דעתו יסיח לשלא לתמיד דרשינן

 הציץ לנשכר ונשא מצחו ועל אתי תרצה הצחו על לשאיט לתתיד דאס״ד • תרצה אינו
 וע״כ לחוד ונשא מצחו על אלא דתתיד לקרא רחתנא לכתוב לא דא״כ הרצה דאינו

 הציץ נשכר דווקא דק למי לן אית ותתילא הציץ נשכר להטוטי אתי כי ונשא תצחו על
 ונשא הצחו על דאי הרצה הצחו על שאינו אע״פ נשכר לא אכל הרצה דאינו הוא

 איט עלתצחו דאינן ידעינן הסכרא הא ל״ל אתי קא הרצה דאינו הצחו לשאינועל
 אית וממילא הרצה דאינו דאתי הוא הציץ לנשכר אע״כ ל״ל ונשא מצחו על הרצת

 כתב כי וע״כ הרצה מצחו על שאינו אע״פ נשכר לא הא דנשכר טעהא לתידק לן
 :ל״ל ליה דהשהע לר״י דעלהצחו אתיוי״ו התנו דעתו יסיח לשלא לתמיד רחמנא

 תצחו דעל קרא חד אלא כאן ואין לו תשמע לא תצחו דתצח כיון לר״ש תקשה וה״נ
 מצחו על דלאינו דאס״ד תרצה דאינו דאתי הוא הציץ לנשכר למעוטי וע״כ ונשא
 תרצה׳ דאינו מצחו על דאינו ידעינןלת הסכרא הא קרא ל״ל דאתי הוא תרצה דאינו
 מצחו על שאינו אע״פ נשכר לא הא תיניה ולתידק דאתי הוא הציץ לנשבר אע״כ
 היינו תצחו מצח לר״ש לו השתע דלא דהא ל״ל והא ־ ל״ל לר״ש לרצון ותהיד מרצה
 לא דא״כ מצחו מצח לו תשתע הוי תמיד לאו אי אכל לרצון תמיד דכתיב לכתר
 דעתו יסיח לשלא תתיד נתי לר״ש לתסקנא אע״כ דתצחו וי״ו ולא תהיד לא נכתוב
 דתפילין כר״ה כרכה דהלכה כהוגן הפוסקים פסק עלה וא״כ י■ אתי עתנו

:תציץ ק״ו שעה כל כתן להשהש וחייב הדעת כתסח אסורין

לט סימן תפילין דיני
 נקרא מה לברר ראוי הדעת בהיסח אמורין שתפלין הקדום כסי׳ שנתכרר חף3

 הנכנס דסוכ׳ (ב?״גאדאתר) אתא ת״ש כפ׳ כ׳ הרא״ש הנה הדעת הסח
 להסיח אסור והלא מותר עראי שינת האין וא״ת ־ תניח רצת, חולץ רצה כיוס לישן

 תתוך יונה ת״ר אותר והיה י דעתו שתסיח נתצא שתתנתנס וכשעה מהם לעתו
 קשעותד אלא הוי לא הדעת היסח דודאי זה לדכר תירוץ מצאנו ז״ל תשה ר׳ לכרי

 לצרכיו ותתעסק כיראה כשעומד אכל וכשחוק ראש ?קלות
 עליהם דעתו ואין !באומנתו כתלאכתו שעוסק פי על אף

 היום כל תפילין להניח אדם יכיל דאלת״ההאיך הדעת היסח נקרא זה אין ממש
 ראש קלות כאן ואין עולם הכלי שוכח הוא כי הדעת היסח. כאן חין נתנתלס נקי וק

: וףנ׳ך )•(רלנע׳ג

 סי׳ י״ד הטור ומביאו ת״ה גס׳ הרתב״ן שכ׳ אההיא פליג דר״י דהא ונ״ל י ע״כ
 תהס דעתו יסיח שלא לתפילין לבו ולערן דעתו לאואוכי לאכל ליה עי3ומי שפ״ח
 והרי ־ לאמנחלהוע״כ והספד ככי כשעת אכל דעתו כישוב להו מנח הילכך
 הוא שעה כאותו אדרבה ראש וקלות שחוק כאן אין תאכל של והספד ככי כשעת
 • הדעת היסח משום תפילין להניח אשיו ואפ״ה ובהכנעה ראש בכובד עותד

 שעה באותו להניחן לבא עליו תונחיס שכבר היכא כין לחלק טעם שים אין ובודאי
 אס ה״ת בתחילת להניחן נבא הס״ה משום שאסורים ותה הדעת היסח לעניו
 הדעת היסח שייך לא הנחה דבשעת ועוד הדעת היסח אסורי׳תשוס נתי כבר הניחן
 הילכך הרתב״ן שתסיים שתה ברור והדבר י בהן ותתשתש כהנחתן עוסק שהרי
 דקאתר להו לאתנח ותאי לתו חולץ ככר עליו כתונחים אפי׳ היינו לתוכו' תנח

 שבי״ד הטור על לי ותיתת ־ פשוט וזה לתו חולץ אלא עליו להיות תניחן שאין היינו
 עראי שינת אפי׳ כתן לישן אסור כתב )תד( סי׳ וכא״ח הרתב״ן דכרי העתיק

 הוי ולא עראי שינת בהן וישן סודר עליהן פורס כראשו כשהן אכל כידו כשאוחזן
 והמת יונה ת״ר דברי ותם ע״כ ראש ובקלות בשחוק כשעותד אלא הדעת היסח
 דעתו קאין ותי תצטער מה״ת בפ״ד כתב והרתכ׳יס י אהדדי דסתרי חרתי

 דעתו להסיח אסור תפילין שתתניח התפילין מן פטור עליו ונכונה מיושבת
 בהכנעת עותיין אדרבה ראש וקלות בשחוק עותדין אלו אין ותרי ־ ע״כ מהן

 כה״ג כל אלתה הס״ד תשים התפילין תן הרתב״ס פטרן ואפ״ה ראש וכובד
 הר״י כדעת ושלא הרתב״ן וכדברי ז״ל לדעתו תיקרי הדעת היסח

 הרמב״ס דברי העתיק ל״ח סי' שבא״ח תזה גס הטור על ותהתיתה
 היסח דכל נ״ל הלכה ולענין ־ ת״ד בסיתן שהעתיק הר״י דברי סותרין והן אלו

 והרמב״ןושלא כד׳הרתב״ם ראש וקלות בשחוק עותד אפי׳אינו כתפי׳ אסור הדעת
 דאס ק״ל הר״י בשם הרא״ש ע״ד והנה י בס״ד בראיות לפנינו וכת״ש הר״י כד׳
 למשמש חייב תאי א״כ לחוד ראש וקלות בשחוק בעותד אלא הדעת היסח נקרא אינו

 כיון טיבו תה יודע איני זה תשתוש בי״ה רבה דקאתר הדעת היסח משום כתפי׳
 אתא לג( )דף דיותא וכפ״ג י כת ל״ל תהם דעתו תסיח אפי' ראש קלות דכלא

 אטוטסתא דרעא עבורי תדר״ל ש״ת עלה וא״ר התצות תעכיריןעל אין התם דאר״ל
 אלי׳ ר' בכם גופו הרא״ש וכן התוס׳ וסי׳ לטוטפתא תדרעא עביד היכא אסור

 קאמר׳ והשתא תציץ ק״ו כ״ש בתפי' לתשתש אדם דחייב איירי משתוש דלענין
 וכ״נ ראש בשל תתשתש ואח״כ ברישא בהו דפגע תשום בתחילה תתשמש יד דבשל

 כלשעתויתשתשבשלידתחלהואח״כנש״ר בהם ויתשתש כ״ח סיתן הטורבא״ח
 זה אין עליהם דעתו שאין אע״ס ראש כקלות עותד אינו אם ולדבריהם י ע״כ

 נל ר״א דבי רבנן את׳ ת( )דף דסוכה ל״ליובפ״ד ותשתוש הדעת היסח נקרא
 שלא בהן לתשתש דתצוה תשוס התום׳ ופי׳ קאי ואתפי׳ תברכי בתו דתשתש אימת

 נ״נ1 ונ״י וסמ״ג התרומה ם׳ שכ״פ כ״ח סיתן בא״ח הב״י וכתב דעתו יסיח
 מקים הר״יוהרח״שאין ולד' ותברכי׳עליה היא מצות שהתשתוש הרי י מפירש״י

 כשמשמשנהן בשסר״י דר״א דרבנן הא סי׳ דהרא״ש י״ל שבזו אלא זו לברכה
 ואפילו כ״ה בסימן הטא״ח וכ״כ הנחתן ממקום גשתטו אס למקומן להחזירן
 ענין זה אין א״כ לכרך צריך למקומן להחזירן בהם וממשמש תתקוחן נשמטו

 זתרא״ש הר״י לד׳ ליתא וסייעתם התום׳ לפי' ת״ת הדעת היסח על למשמש
 והרא״ש ר״י לדברי עומדת במקומה ראשונה קושיא עדיין אבל וכתש״ק
 ראש קלות של הדעת בהיסח אסורים דתפי׳ כיון דה״ט וג״ל טיבה תה זה תשמוש
 שעליו תחפי׳ וישכח מהן דעתו יסיח שלא תתיד בהן לתשתש חייב הילכך
 דעתו דמסיח ואע״ג בהן לישן תותר ולפיכך שכחה ט״י ראש קלות לידי יבא ושתא
 רחוק בתלאכתו בעמוק וכן ראש קלות לידי לבא בשינה דא״א כיון בת ל״ל מתם

 תא ניחא וכהני ז״ל לדעתם בהן לתשתש צריך ואין ראש קלות לידי לבא הדבר
 שנת ערב כתפילין אדם יוצא דר״י תנא י( )דף דשבת כפ״ק דאתר׳

 למשמש אדם חייב דאמר כדרבח מ״ט חשיכה עם
 כיון תקשה ז״ל לדעתם והרי י דכיר מדכר מהן דעתו יסיח שלא כ״ש בתפילין

 ויצא ישכח שתא ניחש אכתי א״כ בת ל״ל הס״ה אבל ראש קלות אלא איסור דאין
 דעתו יסיח שלא נדי בתם לתשמש חייב דח״מ לתש״כא״ש אבל ׳ בהסתשחשיכה

 אהא רנ״בשנ׳ סיתן בא״ח בד״ת וראיתי י דכיר תדכר ראש קלות לידי ויבא תהס
 דלא ת״ל סיתן ולעיל ■ נלל התפי׳ תן להס״ד דאסור משתע דתכא וצ״ע דר״י דתנא
 ראש כקלות תהס להס״ד ואסור הואיל דה״ק ונ״ל ־ ראש קלות אלא הס״ה מיקרי

 שפשע אלא לתש״כ כיוון ואולי לדבריו טעם ואין ־ ע״כ בשכת ותסלקן זוכרן לכן
 שהרי הסוגיא תפשט רחוק והרא״ש הר״י פי' ת״ת אבל ־ תכי תשתע לא לשוט

 מצץ כלל ישכח שלא ותשמע חתם דעתו יסיח שלא ילפינן ציץ מתתידדגבי
 דנתב ל״ל ועק״ל • ראש קלות לידי יבא שתא גזי' תשוס ולא הוא וג"ת תצחו שעל

 כקלות נעותד אלא הס״ה קרי לא ואם תתט דעתו יסיח לשלא ציץתתיד גכי רתתנא
 עבודה בשעת אלא תצחו על הציץ להניח לכ"הג אסור גדולים להרבה הרי ראש
 לת״ד ואפילו י עבודת בשעת ראש בקלות שרי ציץ עליו שאין הדיוט כתן ואטו

 דאסזר ל״ל לי קשה מ״ת עליו ציץ להניח שרי עבודת בשעת שלא אפי׳ דבבת״ת
 ככ״המ ראש קלות לנהוג אסור דבלא״ה לו תפוק תצחו שעל ציץ תשוס ראש קלות

 י ו( )דף דיבתית ובפ״ק דברנות בפ״ט וכדאת' תיראו ותתקדשי דכתיב תת״ת
 על הציץ להניח לכת״ג שתותר ס״ז( )דף דקדושין כס״ג התום׳ דפי' לתאי ואפי'
בציץ ראש קלות ינהג שלא להזהיר תכתוב שבא מקיתבר לא בתדינס אקי׳ תצחו

)ל
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 תשכח פן על ועוכר מעליו שמיס מורא מיסר הלא שרי מי ראש קלות ציץ כלא וכי
 וקלות שחוק אבות במסכת נמי ותנן י במדרש ח״ל בדברי כמבואר אלקי׳ ה׳ חת

 אלא מז״ת ראש קלות אישיר דאין את״ל ואפילו ערוה לירי האדם את תרגיצי׳ רחש
 מציץ מק״ו ראש קלות של דעת בהיסח אשורי' דתפי׳ למילף צ״ל בלבד מדרבנן
 דיליף ק״ו האי שהרי ־ תפי׳ בלא אפי׳ מדרבנן ראש בקלות תסור דנלא״ה לו תיפוק
 הוא פריכא ק״ו דהא מדרבנן אלא אינו מצין בק״ו לאסור בתפי' הדעת היסח
 שם ביומא התום' כת״שכ עור מחופין בתפי׳שהן תאמר בגלוי השש שכן לנין דתה
 טפי בציץ חומרא דאיכא נהי ות״ק ־ 'מדרבנן אלא מת״ת גמור ק״ו דחינו ופי׳

 הרבה אזכרות בהן שיש טפי זה חשיבות צד בתפי׳ דאיכא כיון מ״ת כדפי׳ תתפי׳
 ראש קלות והרי ־ ע״כ כ״ש בהן למשמש לתקן לחכמים יש הדין שמן הוא סברא

 דצין דותיא כתפי׳ אשור הדעת היסח דכל ש״ת אע״כ מדרבנן אסור נמי תפי׳ בלא
 ר״י ומש״כ וסייעתו קךמב״ס וכ׳ד עליו בעודן מהם ומחשבתו דעתו להסיח ואשור

 שסתם ידוע שהרי קאתר תאי יודע איני זה לדבר חי׳ תצא תשה רבינו שתדברי
 : וכמש״כל איפכא תוכח הרמנ״ס תדברי והרי הרתב״ם הוא ר״י שתביא ר״ת
 עליו שהן כ'ז בתפילין לתשמש אדם חייב תה״ת בפ״ד כ׳ הרתבי׳ם שהרי ועור
 אין שהציץ הציץ מקדושת גדולה דקדושתן א׳ רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא
 והרי : ע״כ בש״י וכמותן ראש בשל הוי׳ של שם ך״א בהן יש ואלו א׳ שם אלח מ

 וכן ז״ל וסייעתם והרמב״ן הרתב״ם כדברי בתפי׳ אסור דעת היסח כל7 נתברר
: עיקר נ״ל

מ סימן תפילין דיני
 לברר נשאר אכתי בתפי׳ אשור הדעת היסח דכל הקדום בסימן שנתברר אחר

 תחשבתו יפריד שלא היינו הדעת דתיסח ל״ל דהא הדעת היסח שיעור כתה
 בתפי': תותר עראי שינת היאך דא״כ היא חזקה יונה ר׳ קושיות ודאי דהא כלל תהס

 לת״דלילה תצותןכלהיוסואיכא שהרי נעשית תתי ומלאכתו תורתו דא״כ ועק״ל
 להסיח שאסור כיון עבודת לעבוד לכת״ג אפשר האיך גם היא תפילין זמן נתי

 דברים בב׳ לחשוב לאדם א״א כי העבודה תן דעתו יסיח בע״כ א״כ הצין חן דעת
 א' תטרוניתא אצל אחד דבר הוצרך פ״א את׳ קכז( )דף תפנין ר״פ ובשבת :כא׳
 ונכנס אמות ד׳ ברחוק תלץתפי׳ ביתה לפתח שהגיע כיון ותלמידים ר״י הלך כו׳

 היה לא הכי לאו הא טותאת במקום קדושה דברי יכנסו שלא משום טעתא ומפ׳
 וא״א הרעת בישוב לדבר וצריך כדאת׳ ובינה בינו היה תלכות דדכר אע״ג חולץ

 וכיוצא : לבינה בינו הדברים שנמשכו זמן תשך כל תפי׳ על תמיד דעתו להיות
 ושאר מלכות גדולי עם רבים עסקים לחכמים שהיה רבים מעשים תצינו בזה
 בסוכת שם שכ' לדבר תירץ לתדתי הר״ן מדברי מ״ת : עליתם תפי' והיו ב״א
 עליתם מברכין שהיו ח״ל מברכי בהו דתתשתש איתת כל אשי רב דבי דרבנן אהא

 השמטות לתת ידעתי ולא בזת כיוצא או הדעת מהיסח כלומר התפי׳ את לשמור
 בתוך הויקי״ל דאינתו דת״ט ואפשר :אשי רב דבי דרבנן להא הלכות פוסקי

 כ״ז נברך דאי קי״ל לא אנן אבל בהן לתשמש חייב אדם זמן של השיעור ר;
 נמצא :ע״כ לבטלה מברכיו ומצאנו חיוב בשעת שלא שנתשתש אפשר בהן שנתשתש

 עליו שמונחין כ״ז עליהן דעתו שיהא. למימרא לאו מהן דעתו יסיח שלח דאתר הא
 ובתוך מתן דעתו יסיח לא תקצוב זמן מאותו שיותר לדבר קצוב וזמן שיעור יש אלא
 השרת לתלאכי תורת ניתנה דלא כן נוטה והדעת הדעת היסח מיקרי לא הזמן אותו
 לזהר אדם לכל אפשר וא״כ עליהן דעתו יהיה תמיד כולו היום שכל אפשר ואיך

 תזמן שעליו התפי׳ על דעתו שיהא עסקיו ובשאר במלאכתו שעוסק שאףע״פ
 חכמים שהתירו עראי שינת דשיעור י״ל וה״נ הדעת היסח לשיעור הקבוע לזמן

 הדעת היסח שיעור היא בסוכה ההם כדמם׳ אתה תאה הילוך כדי שהוא באפי׳
 הדעת היסח שיעור הוי תזה ויותר הדעת היסח תשוס בו ואין שרי זה שיעור דעד

 חכתים ביארו לא האיך הדעת היסח לאיסור שיעור יש אס תתתה ואל • לאיסור
 גבי ל( )דף ובר״פהתביא קמח( )דף שואל בר״פ תצינו דכיוצא בתדיא שיעורו

 התום׳ וכתבו כו׳ שיכה שח עד ושתי אכלי דידן נשי והני דאורייתא דהוי יה״כ תוס׳
 אוכלין תיו לא ודאי דהא מבע״י להפסיק מדאיצטריך יה״כ לתום' שיעור שיש משתע

 כו׳ השיעור הוזכר מדאוריית׳וכו׳ובפי׳התוס'לא איסורא דעבדי שחשיכה עד מתש
 כאן אין עכ״פ אתת מאת תהלך כדי תכאן למדנו נמצא פוסקים שארי וכ״כ ־ ע״כ

 תתמה ואל :אתה תאה תהלך כדי בתפילין לישן לו תדהותרו הדעת היסח משום
 זמן אין א״כ לתפילין ילפינן ומיניה הציץ תן דעתו יסיח מתתידשלא דילפינן כיון

 לחם גבי צט( )דף בתנחות וכדתנן תתיד תיקרי לא דאל״כ הדעת להיסח קבוע
 ה׳ לפני שנא' זה של טפחו כנגד זת של וטפחו מניחים ואלו תושכין אלו לרבנן הפנים
 על מיום דפי׳ תתידיס גבי תמיד דתצינו שוה פי׳ דתמיד לישנא בכ״ת דלאו • תמיד

 כדאתר׳ לרבנן חצות ועד לר״י שעות ד' עד וזמנו בבקר א׳ אלא תקריבים דאין יום
 ולר״י לרבנן הערב עד חצות מאחר וזמנו ב״ה והשני כו( )דף השחר תפלת בר״פ

 תתרתב״ס לבד רבוותא ולרוב בנרות תמיד ונאתר התם כדאתר המנחה פלג עד
 של וקטרת תמיד אחר הוי זמנן ותחלת בלבד בלילה אלא ם בי הדלקה מצות אין

 רש״י כת״ש ללילה מלילה הוי תמיד והאי )דףנט( ב״הכדאמרבר״פת״נ
 אלו דאתר במתני׳ שם לר״י גופיה הפנים לחם דגבי תמיד והאי ־ התורה בפי׳

 אני ומת אדר״י בגת׳ ותפרש את״ק ופליג תתיד היתת היא אף תניחין ואלו גוטלין
לתימרא לאו ותתיד תמיד כל חלמא לחם בלא שלחן ילין שלא תמיד ה׳ לפני תקיים

 יוד

 קביעתו זמן יעבור שלא לו הקבוע ותן באותו תמיד אלא הפסק בלי הדבר שינהג
 זמנו משך ואין לעולם קבוע הזמן ותועד בזמנו דתמידנוהג וכיון י לעולם תמיד

 לתילתיה ביה תמידקרינן בזמנו וחד חד כל יותר ופעם פחות פעם להיות תשתנה
 תמשך יות~ הציץ תן דעתי להסיח שאשור לעול׳ קבוע הדעת היסח איסור זתן ות״נ
 יותר ורגע הדעת היסח תשוש בו אין זמן אותו שעד שות זתן אותו ולעולם זתנו
 דפירש״י והא י למילתית תמיד ביה קרינן שפיר הדעת היסח קמי תזמן אותו על

 יפיח שתא משום קבע שינת לא אבל ע־אי שינת בתפילין .אדם דישן הא גבי התש
 י״ל • הדעת היסח משום איסו׳ איכא עראי שינת תכדי דיות־ משוס פי׳ ולא בהם

 חון עראי שינת ישינים ואץ לסוכה חיץ עראי אכילת אוכלין תניא דהתם משוס
 שינת אדם ישן דתניא הא אלא אביי ׳ל א י ירדס שמא גוירה אר״א מ״ט לסוכה
 אינו כתפי׳ הדעת היסח דאיסו׳ לרש״י וס״ל י ירדם שמא ליחוש כו׳ בתפילין עיא׳
 בתפילין קבע שינת דאסור דהא פירש לא תש״ת ו׳7הק בסי׳ וכתש״כ מדרבנן אלא
 לשמא תפילין גבי חיישינן לא אתאי אביי פריך תאי דא״כ הדעת היסח תשום הוא

 חון שינת דאיסור ש׳ה דלתא סוכה גבי לה כדחיישינן עראי שינת לאסור ירדם
 אלא אינו ירדם דאפי׳אש תפי׳ גבי אבל לה גזרינן חיסור'דאורייתא איכא לסיכה
 קבע שינת דאיסור רש״י פי' לפיכך • ירדם שמא ל״ג דרבנן הדעת היסח איסיר
 תורה של איסו׳ דה״ל תצוה בזוי תשוס דאשור בהן יפיח שמא תשוש הוא בתפי'

 שלא וכסה ושפך דתניא דס דכולהו אבתון כב( )דף דשבת כדאתרר״יבפ״ב
 מעות להרצות דאסור התש מיניה ויליף עליו בזויות המצות יהיו שלא ברגל יכסה
 דבשינת ואע״ג כתפי׳ יפיח כ״ששלא ז׳ כל סוכה מנוי ולהסתפק חניכה נר כנגד
 שאני הא לסוכה מתפי' אביי פריך תאי ואכ׳תי יפיח לא דלתא י״ל הא נתי קבע
 דלא אפשר אכת׳ ירדם אש ואפי ירדש לא דלתא ירדם לשתא דל״ח דהי׳ט תפי׳
 איסורא עביד ודאי ירדש אם סיכה גבי אבל בהם יפית לא דדלתא איסור לידי יבא

 ירדם אם נתי ׳ דבתפ לאביי ליה דמשתע י״ל י ירדם לשמא חיישינן הלכך דאורייתא
 לך ותדע ־ תורה של איסור לירי ויביא דתילתא אורחא שכן בהן שיפיח לודאי קרוב
 תוכיח תאי דאל״כ תורה של לאי׳ למיחש איכא כתפי' ירדם דשתא חששא בהא דע״כ
 ירדם איסו׳דרבנןדל״חלשמא לידי א1לבאן לו דא״א כתפי׳ לשמאירדס מדל״ח אשיי
 וא״ת ־ כדאתרן ודאי אלא י תורה של איסורא עביד ירדום דאס לסוכה חון

 אי׳ משוס ד־לתא יפיח שמא הוא בתפי' קבע שינת דאי׳ דטעתא מנ״ל גופיה ואביי
 חששא דאיכא תיכח דהתש משוס וי״ל י ירדס שתא ל״ג ותה״ט דרבנן הדעת היסח
 ביום לישן הנכנס דת׳ יפיח שתא טעתאמשוס וע״כ בתפי׳ בש״ק תירה של דאי׳
 קבע לישן דרך אין דניוס תשום וה״ט תניח ואינו חולץ בלילה תניח רצה חולץ רצת
 ואתאי קבע ישן דילמא חיישינן קבע לישן דדרך בלילה אבל קבע ישן שתא ל״ח

 ־ דרבנן הדעת היסח משום אלא קבע דליכא אס״ד בלילה קבע אטי עראי גזרינן
 מת״ט דאורייתא דאיסור לתא תשום בי׳ אית בקבע אע״כ ־ לגוי׳ כגזי׳ ה״ל הא

 ביום ואפי׳ גוונא בכל ליה שכחת ת לסוכה חוץ ש״ע ישיניס דאין הא ולפי״ז גזרינן
 גוי׳ לר״א ואפ״ה גוזנא בכל דתיירי לסוכה חוץ עראי אפי׳ דחוכלין דרישא דותיא

 בתפי׳ עראי שינת אדם ישן דתניא מתא שפיר אביי לי׳ אקשי והשתא : ירדס שתא
 ויבא ירדס לשתא ביום ול״ח אסור עראי שינת אפילו בלילה דאילו ביום דתיירי

 דאכתי אלא ־ ירדם שתא גוי' ביום אפי' סוכה וגבי בהם דיפיח תורה פל אי' לידי
 יונה ה״ר כד׳ ושלא הדעת היסח שייך נתי בשינה דאפי׳ איתא אם לתידק איכא

 ואינו ברצועה אוחז קרי וראה בתפי׳ הישן דסוכה בפ״ב שם דתניא תהא והרא״ש
 וכתת קבע שינת לא אבל ש״ע כתפי׳ אדם ישן וחכ׳א יעקב ד״ר בקציצה אוחז
 שרי דר״י תשתע הלשון מתוך התום׳ וכתבו י אמת ק' הילוך כדי עראי שינת

 לשתא דר״יל״ח נהי והשתא : ע׳׳כ פליגי בתאי דחל״כ קבע שינת אפילו
 ל״ח דבשינה אע״כ י הס״ה תשום אסורה קבע דשינת לי' תיפוק ת״ת בהן יפיח

 פי׳התם עוד שהרי לק״ת אבל י הר״י וכדעת ראש קלות כאן דאין תשוס לתס״ה
 לישן דשרי בסתוך נתן דר' בתילתא ופליגי דאסור בש״ק תודו דכלהו וי״ל התום׳

 מיתלך דילתא לש״ע אפי׳ חולץ ובלילה קבע שינת לישן דרכו שאין ביום בתפילין
 לתירוץקתא דאילו עיקר נ״ל זה ותירוץ ע״כ• מיתלך דילתא חייש לא ור״י ש״ק וישן
 שתשקע עד קאי ואתפילין תניחן ועדתתי לו( )דף הקותץ בפ׳ דאתר תהא ק״ל

 שם ופי' שינה זתן עד וחכ״א השוק תן רגל שתכלת עד אתר יעקב ר׳ החתה
 ר״י ועביד בהן ישן שתא דחיישינן אלא תפילין זתן דלילה ס״ל וחכתים התוס׳דר״י

 ישן דאתר דהא ל״ק אדרבנן דרבנן בשלתא והשתא ־ ע״כ מדרבנן טפי הרחקת
 לישן אדם בני דרך דאין קבע ישן שתא ול״ח ביום תיירי עראי שינת בתפילין אדם
 של דרכן שזר קבע לשינת דחיישיכן בלילה היינו שינת זתן עד דאתרי ותא ביוסי קבע
 אפי׳ לישן סוכת בתס׳ דתתיר כיון קשה ודאי אדר״י יעקב דר׳ אבל • בלילה ב״א
 תצריך תדלא הוא תפילין זתן דלילה נתי וס״ל התום׳ לפי' בתפילין קבע שינת

 אלא לחלוץ דא״צ השוק מן רגל דתשתכלה תיבעיא לא א״כ כת״ק משת״ת לחלוץ
 ליכא תא בתפילין לישן שרי נתי קבע שינת דאפי' כיון לחלוץ א״צ שינה לזמן אפי'

 נמי ותא השוק תן רגל תשתכלה יתירה להרחקה ראוי שאין וכ״ש לתידי לתיחש
 שינת על אפי' דגזר בתפילין לישן אסור וביום עראי שינת אפי׳ דלר״י לפרש ליכא
 לתא ר״א דתפרש אהא אביי פריך תאי דא״כ קבע דשינת גזירת משוס דיוס עראי
 עראי שינת אדם דישן תהא ירדם שתא גזירת לסוכת חוץ עראי שינת ישינים דאין

 נתי תיירי לסוכת חוץ ש״ע ישיניס דאין הא אי אפי׳ ירדס לשתא בתפי׳ול״ח
ירדס שתא גזירת כתפי' וביום עראי שינת דאוסד ר״י איכא דהא לק״ת מביום

)ישן

זיק



דיר אריה שאגת
 פשיטאליה ודאי אלא ־ כר״י אתיא דלגכיסוכה ברייתא ההיא ודילתא קבע וישן

 פי' הילכך • ירדם לשתא ל־׳ח דביום תודו דכ״ע כיום ש״ע דאסור לת"ד דליכא
 ול״ח בלילה דש־יש״ע דהא דר"יהדר״י ול״ק ח״ש והשתא עיקר התום׳ של בתרא

 רוצה אינו אם אפי׳ הכי לבתר אבל רת״ה שתכלה זמן קודם היינו תימלך לדלתא
 נתברר היי • לחלוץ ליה תצריך הילכך קבע בהן ישן לשתא חייש עיקר כל לישן

 יש תזה ויותר הדעת השח תשוס כתפי׳ אין אתה תאה תהלך שיעור דעד מתש׳־כ
 ת״ת • כלל ראש וקלות בשחוק •עומד אינו אפי' ערן בכל הדעת הסח תשום בין
 לא אבל להלכה לי נראה הדעת הסח תשים בהם אין אתה תאה תהלך דעד הא

:לתעשה

מא סימן תפילין דיני
 דקי״ל אע״ג צורך לאיזה ירצה אס ר״ט בשבת תפילי! להניא חותר אי ■ שאלה

 לברר ראוי ונס תפילין בהן להניח אסור או הן תפילין זתן דלאו
 היוצאים דינים חילוקי שאר גס זת״ה לאו או הוא תפילין זתן לילה נח״ד קי״ל אי

:בס״ד שאבאר וכמו הללו העיקרים

 הקומץ דבס׳ דע • לא או וי״ט בשבת להניחן תותר אי תפילין ע״ד • חשוכה
 החוקה את ושמרת תניא צו( )דף דעירובין ובפ״ב לו( )דף

 וי״ט לשבתית פרע יתיס כל ולא תיתיס לילות ולא יתיס יתיתה תיתיס הזאת
 זת״ה דלילה לר״ע וס״ל בלבד לפסח אלא זו חוקה נאמרה לא רע״א הגלילי דר״י
 דתניא אחרינא תקרא התם ונ״ל זת״ה לאו וי״ט דשבתות תודת נתי ר״ע ת״ת

 ב״ע ולט־עפות ידך על לאות והיה ת״ל וי״ט בשבתות תפי׳ אדם יניח יכול רע״א
 וי״ט דשבתות תודו דכ״ע אע״ג ונ״ל אות גופן שתן שבתו׳וי״ט יצא אות שצייכי' תי

 יתיס כל ולא דתיתים תקרא לתו דתתעט דלרי״ה א״ב ח״ת היא תפילין זמן לאו
 דלילות בין י קאי תעועי אתרווייהו דושתרת וקרא לילות נתי תתעט גופיה ותהא

 או בלאו עובר הניחן ואם וי״ט בשבתות תפילין להניח אסור וי״ט דשבתות בין
 לאחר תפילין המניח כל אר״א התם כדאת' בלילה בתניחן אדרי״ה כדאת' נעשה
 שנ׳ כ״ת דאמר קתפלגי בדר״א ליתא את' י בלאו עוכר רי״א בעשה עובר שק״ה

 דכ״ע ותסיק ־ דר״א ליה לית ותר דר״א לית אית דתר ל״ת אלא אינו ואל פן
 ות״ס י השתרדעשתעשת לאו דלאו דת״סהשתר בתאקתפלגי דר״אוהכא א״ל

 וי״ט דבשבתות הה״נ דושתרת באזהרת עובר דבלילה וכיון לאו נתי לעשת השמר
 לרי״ה קאי נתי וי״ט דשבתות אתעוטי ושחרת תאי דהא י זו באזהרה עובר נתי
 לקרא לר״א)א(דתוקי אבל קרא תהאי נתי דנ״ל דלילות אתעוטי לדדיה שקאי כתו

 לאותיתח־ובא דותית אחרינא תקרא תפי׳נ״ל ותן דאינן וי״ט ושבתות לפסח לושתרת
 הרשות תפילין בהן להניח רצת ואס ליכא איסורא אבל קרא לתו הוא.דתתעט

 דושתרת אזהרה לאיכא דרי״ה קרא באידך כתו אזהרת ליכא קרא בהאי לתא בידו
 תפי׳ לשדורי לרבנן להו שרי ששת רב טו( )דף דביצת בסס״ק להדא תשתע וה״נ
 כל ־ה״ק ותשני אותו תשלחין בי״ט בו שנאותין כל תכן אגן והא אביי א״ל בי״ט

 ניאותין אין ותפי׳ ט' תנן והאנן ופירש״י אותובי״ט תשלחץ בחול שגאותיןבו
 ני״ט אותן תשלחין אות עצתן שהן וי״ט שבתות יצא בעירובין כדאתרי' בי״ט בהן

 דבתיי׳ולאתויי אמשלחין אלא קאי דלקתי׳ אנאותין לאו דקתניתתני׳ דהאיני״ט
 ליתא דלא לא התסותר סנדל ותיהו י איסורח ליכא בי״ט לתו תנח דא״נ אתי חפי׳

 תנח דא״נ בהדיא הרי שם התום׳ וכ״פ ע״כ לנעלו תותר ש״ת לשלחו רבנן מדשרי
 לשדורי שרי ותת״ט תוהי׳לאות וי״ט לשבתות דתתעט לר״ע אי׳ ליכא בי״ט לתפי'
 רבקלשלחו תדשרו ליתא דלא תשוס התם כדתנן התסותר סנדל לא אבל בי״ט תפי'
 לתו לשדורי אסור היה דאל״כ בי״ט ללבשן שרי דחפי׳ וש״ת לנעלו תותר ש״ת

 דקאי וי״ט בשבתות להניחם אסור לרי״ה אבל לר״ע כ״ז מיהו ־ גופיה מה״ט
 וי״ט לשבתות דתתעט רי״ה דע״כ לך ותדע ־ וכדפי׳ דושתרת באזהרת עלייתו
 הא דאלת״ה סתיך דר״ע לאות דהיה אקרא נתי ולאכליתיס דתיתים תקרא

 וגס שבתות דלתעוטי תנ״ל כתיב סתתא יתיש כל ולא דתתעט דתיתיס דקרא כיון

 תשבת דקילי י״ט אכל קדושתן דחתיר שבתו׳לחוד גיא קרא ממעט לא דלת' אתי י״ע
 כתי׳תיו׳ל׳יחיד דכיוןדכ׳רחתנ׳תיתי׳ל׳רבי׳ולא תסתבר לא והא קרא לתו תתעט לא

 י״ט כל וכן נינתו תיני חדא שבתות וכילתו קאתי יתיס תיני שני לתעוטי דקרא דש״ת
 זה דאין י״ט וגס שבתות איתעטו תתילא יתים תיני שני לתעוטי דקרא וכיון

 נהדיא קרא בהן דתיירי תפי' בהן שתניחי׳ איתיס דקרא רבים דלשון בתשתע
 לשון לשנת פייט דידיה בתעוטי לתיתר לרי״ה ה״ל ועוד י דקרא אתעוטי ולא קחי
 לי״ט נתי דתתעט דדיה דטעתא כיון רבים לשון לשבתות פיט נקט " ואנו יחיד

 דוהי׳ אקרא נתי רי״ה ודאי אלא להו קרו יחיד לשרן השבתות דכל משוס קרא מהאי
 דאוהי׳ וכיון שבת כמו אות גופן י״ט דהא שניהם איתתעטי ודאי ותהא סתיך לאות

 לך לותר ע״כ גיה • ל״ל וי״ט לשבתות יתיס כל ולא דתיתים מעוטי א״כ סתיך ת לא
 ואס לחוד תחיובא אלא קרא תתעט דלא ה״א לאות תוהיה דאי איכא נתי דאיסורח

 אזהרת גבי יתיס כל ולא דתיתיס רחתנ׳לתעוטי כתב להט בידו הרשות להניח רצת
 שניה׳בתשמע וי״ט ושבתות קאי נתי עלייתו ושתרת של זו דאזהרה לך ושתרתלותר

 הן שוין ממילא לחות תוהיה ולפי׳ בהן להניח חובת שחק הן דשוין כיון זו באזהרה
 נתי ותהא ־ זו באזהרה עלייהו דקאי מלילות י״ט גרע ולא ושמרת של זו באזהרת

 שט בערובין שס להתוס׳ רחיתי שוב י בשוי״ט תניחן אם איסו׳ ליכא דלר״ע ש״ת
־ ע״כ סמיך קא דבסמוך ידך על דלאות דאדרשא נראה לשוי״ט עיט ט' יחים

;לר״ע נ״ל )א(

ממא סימן תפילין
 בהלכוק הרא״ש שהניא הגאון דעת ליישב ל' ישדפ״ לתש"כבחא שכיוונו נראה
 להמן אסור נתגאוןורלכתא פסק ראיתי כרצלוני הרב של העתים ונס' שכתב תפי'

 • בחש״ת הפי' להניח ואסור הזאת החוקה חת וי״טדכזיבושתרת תפי'בשבת
 כתג והרח״ש תושתרת׳ דנ״ל למאי וי״ט בשבת תפי׳ להניח אוסר הגאון שגס הרי

 מוקי ואיהו מהבירו כר״ע הלכה דקי״ל משום פיסקא האי על נסמוך דחין ונ״נ עליו
 היח תפי׳ זמן דלילה ר״א לחותוכ״פ לך תוהיה נ״ל וי״ט ושבת פסח בחוקת ושמרת
 י״ס בכלל חת״ת ודאי לדידה וי״ט לשבת פרט יתיס כל ולא תיתים דדריש ולי־י״ה

 בכלל הה״ת חין לאות מוהיה וי״ט לשבת דנ״ל לר״ע אבל קודש תקרא שקרויין כיון
 דבקרא א״ככיון סתיך דר״עקא אקרא דרי״ה ואאל״כדכיון י ע״כ לעיל כדפי'

 קישיות עייר נס לחיי דרי״ה תקרא לתעטינהו לך א״א בתשתע חה״ת אין דר״ע
 חה״תנמיבכלל דרי״ה דכתעוטי להרא״ש דפשיטא דכיון לק״ת הגאון ע"ד הרא״ש

 אות גופן שהן דקאתר והא י בכלל נתי בדר״ע ע״כ א״כ קודש תקרא וקרויין הואיל
 ביהית נתי שייך וה״ט האות הוי סיכה תצית וסיכות בחמץ אסור דפסח תשום או

 אלא קאמר תלחכה איסור תשום אות גופן א״נ רבוותא בשם שס הרא״ש וכתש״כ
 אישור הוא דתהית שם הרא״ש כדפ•׳ דאי התורה תן נתלאכת אסור דחת״תנמי

 ת:תע לא דר״ע ותתעוטי דרבנן דחה״ת תלאכה ואיסור דשבת דותיא תלאכה
 סלך ד״ע אתעוט׳ ע״כ נתי איהו הא רי״ה לתו תתעט היאך א״כ י חה״ת לתעט

 קרוי י״טשהרי בשם נכלל תס־תא וחה״ת לי"ט פרט סתתא דקאתר תדר״י ודאי א1ן
 אע״גדמדטע בכללי נת׳ הת־עד דחול דר״ע לי״ט לפרט נשתע קודש תקרא

 להו דתמעמ דתשוס י״ל דהא • בכלל נתי דחה״ת סתתא י״ט תדנקט ראיה חין
 דאין תשמע ותתילא דשבת דותיא מלאכה דעשיות אות היינו וע״כ אות גופן תהן

 הוי דד״ע במעוטי בע״כ ת״ת י התורה תן בתלאכה תותר דהא זה בכלל חה״ת
 הגאון דנקט תאי נתצא י סתיו אדר״ע נתי איהו רי״הוהא לתו תדתתעט חה״ת

 מחנית כר״ע הלכה דודאי מותיה דהלכת׳ תשוס לאו וי״ט שבת לתעט דרי״ה קרא
 ק״לכען הא הגאון על לי קשה אי אבל :וכדפי׳ לר״ע נשתע דתדרי״ה תשים אלא

 ליכא לר״ע הא וי״טוחת״ת בשבת תפי׳ להניח דאסור קאתר אתאי כר״ע דהלכת
 יתבאר ולפנינו כמותו פוסק הרתב״ם וה״נ כרי"ה פוסק דהגאון והתחוור איסורא
 הנחת זמן חפי' תהל׳ בפ״ד שכתב הרתב״ס דבח לי נראה ולתש״כ :בס"ד טעתס

 שנתו׳ר״ש תפי׳וכן תצות היא זו חוקה יתיתה תיתים שנאתו־ בלילה ולא ביום תפי'
 דרי״ה קרא נקע ע״כי אות עצתן הן וי״ט ושבתות לאות והיו שנאתו־ תפי׳ זתן אינן

 אף7 תשים דטעת׳דידיה הכ״ת וי"ט-יוכתב שבת לתעט דר״ע וקרא לילות לתעוטי
 ס״ל תיאי דכתה תשוס היינו היא תפי׳ זתן דלילה בהא כר״ע דלא דפסקינן גב על

 דר״ה ח,1ן לעניןדנא ליה תודו כ״ע וי״ט בשבת אבל היא תפי׳ זתן לאו דלילה התם
 עעס ואין י תחבריו כר״ע והלכה קרא תחד ליה תייתי ור״ע קרא תחד ליה תייתי

 הכתוב חפי' בחוקת זו דחוקה דס״ל דלרי״ה תליא בהא הא דודאי אלו לדברים
 צריך לא לר״ע ואפילו לילות כתו וי״ט שבת קרא תהאי איתעט תתילא תדבר

 והר מדבר הכתוב הפסח דבחוקת ליה דסבירח שום ת אלא לאות דוהיו קרא
 לי י ולמר לילות כתו נתי וי״ט שבת קרח הרתב״ספסקכרי״הואיתעטתהאי

 ע*ר7 הקרא נתי רי״ה7 דתשום שפיר חתי ולתש״כ ־ לאות והיה7 תקרא לתילף
 נמי הרמב״ס הביא לא חתחי7 קשת ת״ת י הרתב״ס ליה נקט הלכך סתיך
 כמו בלאו שעובר בטי״ט תפי׳ הניח אם7 לענין ונ״ת שוי״ט לתעט דח״ה לקי־א
 הרחנ״ם דפמק למאי ועק״ל י וכתשכ״ל בלאו שעובר הרתב״ס שם שפסק בלילה
 וכתש״נ לילה כתו ושתרת אזהרת על ועובר לשוי״ט ה״ה א״כ תפי' זתן לאו דלילה
 ע״ב שתים שתים רג״א זוג זוג תכניסן תפי׳ התוצא דעירובין ברפ״י דתנן הא ולפי״ז

 נדי ואפי׳ בשבת תפי' להניח דאורייתא איסורא דאיכא 'כיון דלדידיה כרי״ה דלא
 לכתחילה להניחן אבל תבע״י עליו שתונחיס באס אלא להרתב״ס שרי לא לשתרן

 דינא נתי לשוי״ט וה״ה בשתי שחח״ז בסיתן וכתש״ל תה״ת אסור בלילה עליו
 כרו קא לא תפי׳ בזיון תשוס ודאי הא י וכתש״כ נ״ל קרא החד דהא לרי״ה הכי
 י ולהביאן עליהן להחשיך אלא תקנת לו אין ולרי״ה דאורייתא איסור לעשות לי׳

 לפ׳דת"יו לאוקמי הגת׳שס דבעי ואע״ג כריכות׳ או צבתים תצאן גבי סיפא כדתני
 ת״ל לישנא ולחד תפי' זתן לאו ולר״ג תפי׳ זתן דלת״ק תפי׳ זתן בשבת ור״ג

 הגמרא וקאמר תפי׳ זתן לאו שבת ודכ״ע פליגי בזתע שלא תוסיף בל על בלעבר
 בחוקת דושתית דקרא דאת׳ כר״ע לאוקתי תגתרא ורצה תפי׳ זמן שבת ס״ל תאן

 לל״ק וא״כ ס״ל כרי״ה תפי' זתן לאו שבת דת״ד ותשתע י תדבר הכתוב הפסח
 .ל״ק הא • -אורייתא איסורא איכא הא תכניסין היאך לכ״ע בתרא וללישנא לר״ג

 ומן לאו כבת נתי דלר״ע דתניא הא התם תייתי שהרי הכי קייתי לא דבתסקנא
 דס״ד ולתאי וכמש״כ בשוי"ט תפי׳ במניח איסורא ליכא ולדידיה לאות תוהי׳ תפי'

 היא רי״ה תפי׳ ותן דת״דלאו תכלל ר״ע תפי׳ ותן שבת תנא דתאן תעיקרא
 ות״ק ר״ג י כשבת ות״ה בלילה אסורתת״ת לשתרן דאפי׳ דס״ל להרתב״ס ע״כ

 לעבור או בלצאת ופליגי זמןתפי׳ס״ל שבת בזיוןכ״ע משוס תפי׳בשבת להכניס דשרי
 הרמנ״ס הבל י הכי דמ״ל בגתרא התס לישני וכאידך לא או כוונת צריכה אי בזתנו
 חפי' בחוקת דס״ל כרי״ה היא תפי' זתן דלאו לילה לערן דפסק דלתאי קשת ודא־

 ה״ה ולפי"! לשתק בכדי ואפי׳ ושתרת דאזהרת בלאו עליו ועובר תדבר הכתוב
 בשנת תפי׳ התוצ' שבת תה׳ בפי״ט פשק אתאי וא״כ ־ הכי דיכא נתי בשבת
 וחולצן ונכנס בראשו ראש של בידו יד של תרח כדרכן לובשן עושה הוא כיצד בר״ה
על עוט־ הרי : ע״כ כולן את שיכרש עד וחולצן שני זוג ולובש ויוצא וחוזר בבית

לאי



מב מא סימן תפילין דיני אריה שאגת

: היא תפילין זמן צ״צ.דצילכ )נ( ; צ״צנע״ש )א(

 במעוטי דרי״ה למדנו הרמב״ס תדברי גם ת״ת י בשבת בלבישתן דושחרת לאו
 בירוש׳ דאת׳ הא וא״ת ־ וכדפי׳ סמיך דר״ע אקרא נתי לשוי״ט פרט דתימיס דדיה

 ושמרת ות״ט בעשה עובר תפי'בלילה הנותן חבוהבשסר״א פ״בדברכותר'
 מיתר דבעי חית לשוי״ט פרע יתיתה לילות ולא ימים ט' הזאת החוקה את

 כתיבמיתיס כן ולא חות שכולן שוי״ט יצאו ידכה על לאות הדאוהיה תן נשמענא
 תן לה תסתכין תהוורין דלא תילתח כל יוחנן ר' דמר כיי אלא לך לית ימימה
 איצעריך ת״ת הא ימימה מימים כתיב כן ולא פריך תאי והשתא • סגין אתרין
 קא "ט אי דלאו לק״ת י י״ט ולא לחוד שבתות אלא למעט א״א דאל״כ לאות והיה
 ימימה דתימיס תקרא הא לאות מוהיו למעוטי ל״ל לחוד אשבתית אלא פריך

 תדפריך לדברי ראיה מכאן ואדרבה • וכדפי׳ מיניה שבתית עכ"פ נתמעטו
 לא לאות תוהיו דדריש ר״ע הא קושיא ותאי ־ ימימה מימים כתיב כן ולא

 דלילה וס״ל תדבר הכתוב הפסח דבחוקת ס״ל אלא לתפילין ימימה מימים דריש

 דתייתי לאות דוהיו בריית׳ והתי׳ לאות לוהיו דריש נתי רי״ה ע״כ א1ן היא תפילין וחן
 מיני׳ דתתעט ימימה מימים כתיב כן ולא שפיר פריך הילכי לה תגי רי״ה בירו׳

 י״ט אלא ת־ניה למעט ה״ל לא לאות תוהיו נתי לשבתות למעט ול״ל עכ׳יפ שבתות
 קראי תרי תקשה דת״ת כו' מחוורין דלא תילתא כל דמשגי הא נמי וא״ש • לחוד

 מימים דאי וצריכי ניחא למש״כ אבל ־ ל״ל לאות לך והיה ימימה מימים וי״ט לשבת
 לי״ט לאות לך והי' רחמנא כתב י״ט ולח לחוד שנתות אצח נתמעטו לא ימימה

 ה״א אות גופן יהו תרוו דהא י״ט וגס שבתות דנתתעטו הע״ג נאות גך מיהי׳ ואי
 דאיסור׳ למימרא ימימה מימים רחמנח כתב ליכא איסורא אבל אימעטו דמחיובא

 כ״ט סי׳ בא״ח להב״י וראיר/י •י קאי נמי עלייהו ושמרת דאזהרת איכה נתי
שבת דממעט לאות לך דוהי׳ קרא האי אי לר״ע בזה שמסתפק

 מאיסור׳ ולא להו תמעט קא תחיובא דלתא תפי׳או בהן להניח דאסיר לומר וי״ט
 איסור׳ אבל להו תתעט דתחיובא בי״ט הפי' לשדורי דשרי דר״ש תהא נתברר וכבר
 באורתא בהו מצלו ורבר״ה ר״ח דאתר דהקומן שמעתא תההיא ק״ל אבל י ליכא

 תניח ולא חולץ לא חשכה לא ספק חשיכה ספק והאתר הכי את׳רבר״ה תי ופריך
 קסבר אי קסבר תאי תו ופריך איתמר בע״ש ההם ומשני חולץ חשיכה ודאי הא

 זתן לאו נתי לילה תפי׳ זמן לאו שבת קסבר ואי ז״ת נתי שבח תפילין זמן לילה
 דנ״ל מהיכא נ״ל ותשני • וכדרי״ה לילות תתעטי שבת דתתעטי דתהיכא חפי׳

 להניח אסור לר״ע דאפי' וש״ת י אות גופן שהן שבתו׳וי״ט יצאו לאות תיהי׳ לר״ע
 נאמרה לפסח זו לחוקת דדריש כוותי׳ דס״ל רבה שהרי לי״ט וה״ה בשבת תפי'
 חשיכה ודאי הא חולץ לא ספקחשיכה קאתר לאות תוהי׳ נתמעטו )י״ט ושבת
 איסורא דאיכא משוס לאו חשיכה בודאי בע״ש לן דחו דהא ל״ל והא ־ חולץ דע״ש

 אלא ליתא דהא לרי״ה כדאיכא תפי' מצות של עצינו מצד בשבת תפי׳ בהנחת
 נרה״ר ד״א לאתויי אתי דילתא משוס דחולן דע״ש חשיכה דודאי ה״ט

 איסור משום בו דאין י״ט וא״כ סא( )דף אשה נמה בפרק כדאמר
 אפשר דאי טוב ביום תפילין לשדורי שרי לפיכך להניחם מותר הוצאה

 אי קסבר ינאי פריך תאי אתתר בעי״ט (א) ההוא משני כי דא״כ כן לומר
 אע״ג חולץ משיכה ודאי נתיומןתפיליךמהבכךת״ת כבת תפילין זמן לילה קשבר

 ה״ט אע״כ ־ ברה״ר ד״א לאתויי אתי דילתא גזרו דרבנן משוס היא תפילין דומן
 לצאת חכמים שאסרו כל סד( )דף ב״א בפ׳ דאתר לרב דחפי׳ התום' שפי׳ כתו

 בחצר לרה״ר לצאת דאסרו דאע״ג רב תודה בתפילין ת״ת לחצר לצאת אסרו לרה״ר
 חבל י לרה״ר לאפוקי ואתי תישתלי דילתא בחצר רב דגזר תכשיטי' לשאר דל״ד שרי

 אתר דתה״ט ־ להו דכיר תידכר שעה כל בתפילין לתשתש אדם דחייב כיון תפילין
 ע״ש בהן לצאת דאסור דברים נשאר תשא״כ חשיכה עם "ש ע בתפילין אדם יוצא
 תפילין זמן לאו דשבת כיון ע״כ חולץ חשיכה דודאי הא וא״כ ־ ע״כ משיכה עם

 וכיון י לרי״ה כתו עצתן תצד תפלין להניח אסור לאות תוהיה דיליף לריע אפי׳
 נתמעט לאות מוהיה נתי י״ט שהרי לי״ט שבת בין לחלק אין הוא מש״ה דטעתא
 לר״ע דויא׳ וי״ל י בי״ט תפלין לשדורי ר״ש שרי חתאי תקשה וא"כ ־ תפלין מהנחת
 ל״ל מניחן ואס הוי רשות אבל מתצוה אלא תתפלין שוי״ט נתמעטו לא לאות חוהיה

 בחצר נתי ואסרו ברה״ר ד״א לאתויי אתי דילתא ה״ט חולץ משיכה דודא׳ והא בה
 תפילן זמן לילה אי שפיר פריך ות״ת ־ לאפוקיברה״ר ואתי ,תישתל מה"טדילתא

 לתשתש חייב הוא ז״ת דשנת דכיון חולן חשיכה ודאי ואתאי תפילין זמן נמי שנח
 תישתלי לדילתא ול״ח דכיר תדכר הילכך עליו כהנחתן חפי' תצות שתקיים כיון בהן

 דהואיל בהן לתשמש חייב אינו עליו שתונחים אע״פ תפילין זמן לאו שבת חי אבל
 הילכך ליה לתה תשתוש בהס״ה אסורי' ואינן עליו בהנחתן תצנה עושה ואינו

 בהן• לצאת אסור נתי בחצר ואפי' חולץ חשיכה ודאי לפיכך מישתלי לדילתא חיישינן
 אלא לתעטן א״א לאות דתוהי' אע״ג תפילין ותן לאו שבת דס״ל אדר״ע הילכך
 הואול תישתלי לתא די בחצר אפי' אסור מדרבנן ת״ת ־ לח מרשות אבל מיזצוה
 דלר״ע לה״ר נ״ל תכאן ואדרבה • בהן לתשתש חייב ואינו עליו כהנחתן מצוה וליכא

 • ליכא איסורא אבל קרא להו דתתעט הוא תחיובא לאות מוהי׳ שזי״ט דמתעט
 בס״ד שאח״ז בסי׳ לקמן שיתברר לתאי א"כ מה״ת כהנחתן איכא נתי דאי׳ דאס״ד

 להנחת חליצה בין לחלק אין בלילה חפי' להניח שלא מה״ת אזהרה דלריךסדאיכא
 לר״ע איסורא דאיכא חיתא דאס לר״ע נשתע תדרי״ה א״כ תה"ת אסורין ושניהם

 דרכה דמסיק לתאי לך תקשה א״כ ׳ לאיסורא תה״ת הן שוין חליצה ל״ם הנחה ל״ש
 תורה של אי' ספק ה״ל הא כע״ש חילץ לא משיכה ספק אתאי ס״ל כר״ע בר״ה
 כלל חלאודאילר״עליכאאי׳ • לחותרא דאורייתא ספיקא וקי"ל הוא לילה דילתא

34 לן-

 ספק על ול״ג לרת״ר ונפיק תישתלי דילמא דגזרו הוא ורבנן תה״ת בשוי״ט כהנחתן
 דתנן וענ״ללה״רמהא • הוי וסש־קא הוחיל בחליצה לא אבל בהנחה אלת משיכה

 בגת׳ עלה ואמר חטאת חייב חינו ינח ואס בתפי׳ האיש יצא לה ס.( )דף נ״א כפ׳
 חייב אינו זחןתפי׳הוא לאו שבת אפי׳לת״ד א*ן זת״ה שבת אדת״ד תית׳ ספר׳לח א״ר

 ותן לאו שבת לת״ד דאפילו ר״ס דאתו־ הא וע״כ ־ עבידא מלבוש דרך מ״ט חטאת
 של איסו' דאיכח לדידי'כיון דהא לה קאתר אדרי״ה לאו חטאת חייב אינו תפלין
 ברפ״י כדתנן חטאת חייב יצא אס ודאי ושמר׳ מאזהרת בשבת תפי' במניח תורה

 בגת׳ ות״ל י שתים שתיס רג״א זוג זוג תכניסן תפי' המוצא צת( )דף דעירובין
 ואיכא דזת״ה דכיון ופירש״י זת״ה שבת דתק״ס קתפלגי תפי' ותן בשבת לישנא לחד

 איסור׳ תשום ע״כיאלתא כתשאוי עלי׳ להו ותשוי תוסיף בל איסור אתי תוסיף בל
 אתאי לרי״ה א״כ י כתשאוי דה״ל כיון חטאת חייב יצא אס וא״כ כתשאוי ה״ל

 בשנת לכתחילה הניחן אס הא חטאת חייב אינו כתפי׳ יצא לתילתי׳אם תנא פסיק
 לרי״ה בלילה בכה״ג שע״ע כתו לכ״ע ושמרת אזהרת על עובר לשמרן תתכוון ואינו

 ־ חטאת ולחייב לתשאוי עליה ולשוי׳ ושמרת אי׳ ליתי וא״כ י הקדום בסי׳ וכמש״ל
 לת״ד קאמר דידי׳ ואליבא לאות תוהיה התפי' תן לשבת דתתעט היא ר״ע אע״כ
 אס״ד והשתא עבידא תלבוש דדרך משוס חטאת חייב דאינו תפילין זמן לאו שבת

 ליתי אח״ח אתאי לך תקשה אכתי בשבת בתניחן חורה של חי' היכא נתי דלר״ע
 ודאי אלא ־ חטאת ולחייב עבידא מלבוש דדרך ואע״ג כמשא עלית ולשוי חיסורא

 על ק״ל באתת והנה י לתו קאתר דר״ע אליבא ור״ם כלל אי׳ ליכא דלר״ע ש״ת
 תעכבת ציצית ד' הקומץ בס״פ דתנן תהא • לתשאוי לה תשוי דאיסור רש״י סברת

 בינייהו תאי לז( )דף בגת׳ ואתרי׳ ד׳תצות ארבעתן רי״א א׳ תצוה שארבעתן זא״ז
 חייב בשבת כהלכתה תצוייצת שאינו בטלית היוצא דאתר נינייהו איכא דר״ת וא״ר

 דתא ופעור כהלכתה תצוייצת ה״ל ולר"י לד׳ ולא לג' הטיל ואס כלומר י חטאת
 כדאת׳ תגרע בל על עובר לד' ולא לג׳ במטיל לר״י והרי • איכא מיהו מצות ג׳ מ״ת

 דאם א׳ מתן בניתנין שנתערבו ארבע מתן הניתני׳ גבי עט( )דף בפי׳חדזבחיס
 שנתנן ד' במתן הניתנין כל דקי״ל אע״ג תגרע בל על עובר דה״ה א׳ בתתנה נותן

 ולא לג׳ בהטיל ת״ת זא״ו מעכבין אין לר"י ציצית דד' אע״ג הה"נ ־ יצא א' בתתנה
 ת״קלר״י בין דר״ה בהא מידי ליכא הא רש״י לד׳ וא״כ תגרע בל על עובר לד׳

 הואיל ת״ת הן מצות וד׳ הואיל לג׳ בהטיל כהלכתה מצוייצת ת״ל דלר״י דאע״ג
 אע״כ לר״י נתי חטאת וחייב לתשאוי להו ומשוי ב״ת אי' אתי תגרע בל על ועבר

 ' ודלא דר״ה הא לת״ק ר״י בין דא"ב א״ש והשתא ,למשאו להו תשוי לא אי׳ דמשוס
 ליכא דלר״ע לנו נתברר הרי ת״מ י בזה כאן להאריך לי ואין ליישב ויש רש״י כד׳

:בסי•׳ בס״ד לפנינו שאכתב כוותי׳וכתו וקי״ל ויו״ט בשבת תפי' בהנחת כלל איסורא

סיקמב תפילין דיני
 ספק דאת׳ הונא רב בר דרכה להא השמיטו לתה הלכות ,פוסק על תתה ואל

 • איתתר שבת דבערב ואוקיתנא תניח ולא חולץ לא חשכה לא ספק משיכה
 היא תפילין ותן לאו דלילה דפוסק תשוס לק״ת שהשמיטו הרתב״ם דבשלתא

 א״צ אבל ־ ,וכר" בלאו עליו עובר בלילה לכתחלה והתניחין דא״ת בהנחה וה״ת
 לא משיכה דבספק היא דפשיטא מילתא א״כ כן תורין ואין הלכה דהוי אלא לחלצן
 תילתא נמי חולץ דלא והא ולחיתרא דאורייתא ספיקא ה״ל דהא מניח

 ורבה ־ לתקל וספיקא בעלמא מדרבנן אלא א״צ בלילה דחליצה היא דפשיטא
 מותרין משיכה בספק לילה ומחמת היא תפילין זמן דלילה כר״ע ס״ל הונא רב בר

 כמש״ל בלילה לכתחלה מניחן אין חולצין אם דלכ״ע ואע״ג לכתחילה בהנחה אפי׳
 בס״ח וקת״לדאפ״ה ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל בספקחשיכה ת״ת • בסיתן׳שאח״ז

 בס״ח ת״ת דרבנן ספיקא דה״ל אע״ג לכתחלה תניחן לא שבת אי' תחתת דע״ש
 פוסקי שאר אבל לכתחילה תניחן אין דאפ״ה חכתיס גזרו שבת תחתתאי' דע״ש

 ה״ל כן אס ־ היא תפילין זתן דל״ל )ב( שפסקו והאחרונים הטור וכן הלכות
 תניחן לא אפ״ה דרבנן ספיקא דה״ל אע״ג דע״ש דבס״ח דרבה הא להביא

 מ לצאת הכתים שאסרו דכל בהא כרב דלא שפסקו לר״פ ובשלתא ־ לכתאלה
 שבת תה׳ בפי״ט הה״ת כתש״כ אסור נתי דבבי׳ וה״ה להצר בו לצאת אסור לר״ה
 דר״י תשתיה ב״א בפ׳ שם דאתר ששון בר ענני כר׳ אלא והרתב״ן הרשב״א בשם

 דהא הונא רב בר דרכה בהא נ״ת ליכא א״כ ־ לחצר בו לצאת ושרי ככבול דהכל
 איסו׳לא ליכ׳ ת״ת לזת״ה דשבת אפי׳לכתחלהאע״פ תפי׳ להניח מותר אפי׳בשבת

 בה דל״ל משיכה בספק בה״ש וכ״ש לרה״ר בהן יצא גזי׳שתא משוס ולא עצמן מצד
 דאפי׳ כרב נ״א בפ׳ שפוסק כיון קשת להרי״ף אלא ־ ס״ל רני׳ כרב בר״ה ורבת
־. לכתחלה תניח אינו חשיכת דכפק בהלכות דרכה הא להביא ה״ל ה״כ אסור בחצר

 עליו וקידש בראשו ותפי׳ בבת״ת יושב היה דביצה בספ״ק דאמר דאביי דס״ל ול״ל .
 דקד״ה ז״ל לו דתשתע תשום אדרבה פליג לביתו שתניע עד עליהם ידו מניח היום
 ק״ש גבי דברכות ברפ״ק שפירש״י וכמו מספיקא וקד״ה הוא דספיקא בהת״ש היינו

 י ־ תספיקא דקד״ה בה״ש דהיינו בע״ש שקד״ה משעה הוי דזתןק״ש התס דאר״א
 תא לחלצן שלא שמירתן מפני לו והתירו יראום שלא כדי וטעתא עליה׳ ידו ותדתניח

 ספק דאמר כרבה ודלא לכתחלה מניח שאינו וכ״ש בהת״ש בעי חליצת אפילו לא״ה
 סמיך דעירובי׳ובה׳תפי׳שלו נרפ״י דאביי להא בהלכות שתביא חולץ׳וכיון לא משיכת

 ליחא דהא מניח שאינו וכ״ש בעי נמי חליצה אפי' ובס״ח י כרבה הלכתא דלית עליו
היום עליו וקידש בראשו בבה״תותפי׳ יושב היה דתנא ברייתא התם הביא שהרי

 כו'



מג מב סימן תפילין דיני אריה שאגת
 היום עליו וקידש דהאי אע״כ לרבה תקשה ברייתא מהא וא״כ י אביי וכדבר• כו׳

 קושיא הדרא וא״כ ־ מיירי בצה״כ אלא דברכות כההיא תיירי בבהת״ש לאו
 שמכאן וא׳אני מניח־ אין חשיכת דבספק דרבה להא הרי״ף השמיע דאתאי לדוכתא

 תפילין !מן לאו לילה כמ״ד דתלכת נתי ס״ל דהרי״ף שאח"! סימן לתש״ל ראית
 דקי״ל לדידן וא״כ ־ הרמב״ס לדעת וכתש״ל כלל דרבה בתא נ״ת אין וא״כ היא

 לצאת חכמים שאסרו דכל כרב שפסקו פוסקי׳ לתני מה״ת היא תפילין ומן לילה
 וא׳־כ י כרבה מניח ולא חולץ לא חשיכה בספק לחצר בו לצאת אסור לרה״ר נו

 דלאו שוין שניהם דתה״ת תילתא.דאע״ג בהא לי״ט שבת בין חילוק ים ז״ל לדידהו
 אפי' עליו תפי׳ להיות מדרבנן אסור בשבת אפ׳יה מניחים רוצת ואם הן תפילין זמן

 איסיר בו דאין לכתחלת להניחן תותר ובי״ט לרה״ר בהן יצא שמא גזי׳ תשוס בבית
 לאו תניח דאינו חשיכה בספק דלרבה דה״ט לזה סייג להביא לי ויש ־ הוצאה
 ודווקא לרה״ר בהן יצא שתא גזי׳ תשים חלא הוא עצתן תצד בהנחה דאסור משום
 עצמן מצד בשבת כהנחתן איסור היה דאי בת בי״על״ל אבל דאסור הוא בשבת

 חשיכת דספק דרבה הא איתמר בע״ש ההוא תשני אתאי א״כ נתי בי״ע אסור היה
 בברייתא שהרי איתתר ועי״ט בע״ש ההוא ול״ק שיירי י״ע ואלו תניח ולא חולץ לא

 לאות לך תוהיה לתו תתעע ותר יתיתה מתיתיס לתו תתעע דתר ודר״ע דרי״ה
 רש״י תדברי לי תשתע והכי : כדאמרן ודאי אלא • וי״ע לשבתות לתרווייהו נקעי

 דבסנהדרין רבי׳ כרב 'ל דס תשוס תניח לא חשיכה דספק דרבה בעעתא כתש״כ
 משום בו גער תפי׳ לחלון בנו הורקנוס נכנס ר״א כשחלה גבי סח( )דף ספ״ז
 אביו של חפי׳ לחלון ופירש״י שבות באיסור ועוסקין סקילת איסור מניחין *איך

 ואיכא • ע״כ לרה״ר בהן יצא שתא להניחן ואסור היא תפילין ותן לאו שבת דקסבר
 תפילין ותן שבת את״ל אפי׳ היא תפילין ותן לאו שבת דקסבר לפ׳ ל״ל*? לתידק

 זוג זוג מכניסן התוצאה^' גבי דעירובין ברפ״י כדתוכח להניחן אסור ת״ת היא
 דאפילו ספרא א״ר חעאת חייב אינו יצא ואם בתפי' ולא דתנן אהא ב״א וכ?׳ מ׳

 לאו שבת דס״ל ז״ל דפי' ה״ע ובע״כ : יצא לא אפ״ה היא תפילין זתן שבת לת״ד
 היה דלא אע״ג ר״א של פ״ה י תפי' לחלון שם כתבו דהתו' תשום הוא תפילין זמן

 אס!׳ לרה״ר בו לצאת חכתיס שאסרו דכל שבות איסור ליה קרי אחד תתקוס זו ר״א
 לצאת אסור לא ע״כ והרי ־ אסורע״כ א' כתקום יושב דאפי' וה״ה לחצר בו לצאת
 איסור ננשום בהן ואין היא תפי' זתן לאו שבת לת״ד אלא דרב אליבא לחצר נתפי'
 לת״ד אבל ־ לרה״ר בהן יצא שתא וחיישינן כהנחתן תצוה דאין כיון הדעת היסח
 היסח משוס בהן יש עליו כהנחתן ספי׳ תצות ותקיים הואיל היא תפי׳ ותן שבת

 דאסורים דכיון דשרי בבית וכ״ש לחצר בהן לצאת דמותר תודה רב אפי׳ הדעת
 זו לא דר״א וכיון לרה״ר בהן יצא שתא חיישינן ולא דכיר תידכר הדעת בהיסח
 לאו שבת דס״ל ש״ת שבות תשוס כתפי׳ לו אסור ואפ״ה חוליו תחתת א׳ מתקוס

 בתל׳ דשם הרתב״ם על ק״ל ותכאן • שבות תשוס אסור בבית ואפי' היא תפי׳ זמן
 תעורבת שאינו בחצר היינו כוותיה דפסק דרב אליבא בחצר דאסור דתא כתב שבת
 תפי׳ לחלון לר׳־א ל״ל א״כ ־ איסורא דליכא בבית כ״ש זה ולפי בתעורבת לא אבל

 הורקנום נכנס תפרש ז״ל שהוא ואפשר ־ א' תתקום זז דלא כיון שבות איסור משום
 נכנס לשון אלא קאתר עצתו של אתפי' אלא קאי אביו של אתפי׳ לאו תפי׳ לחלון בנו
 לדין לעניינינו ונחזור • בזה לתאריך ואין בדוחק ליישב ויש פי׳ להאי שפיר אתי לא

 תצד כהנחתן איסור' דליכא אע״ג ובשכת שרי לכ״ע דכי״ע וי״ע בשבת תפי׳ הנחת
 חנית לא השמשות בין ואפי׳ להניחן אסור בבית אפי׳ כרב דפוסק לתאן מ״ת עצתן
וכ״ש לחצר בהן לצאת תותר בשבת אפי׳ ענני כרב דפוסק למאן אבל בר״ה כרבה

:מידי לא ותו בבית

מג סימן תפילין דיני
 תאימתי תפי׳ ת״ר אמר הקומץ בפ׳ לא או היא תפי׳ זתן לילה אם אבאר תה^1

 שתא ומתיירא לדרך לצאת תשכים היה כיצד הנחתן תשעת עליהן תברך
 שתשקע עד תניחן תתי ועד עליתן ותברך בהן תתשתש זתנס מניחןוכשיגיע יאבדו

 ור״י תכתים ותודיס שינה זמן עד וחכ״א השוק תן רגל שתכלת עד החתהרי״א
 ותניחן חוזר אינו שוב חתה ושקעה התרחץ לבית לב״האולכנס לצאת חלצן שאם
 ועבד. בהן ישן שתא חיישינן אלא תפי' זתן דלילה ס״ל וחכמים התוספתר״י ופי׳
 דלילה דס״ל הוא וחכמים דר״י מדבריהן ותשמע • ע״כ תדרבנן עפי הרחקה ר״י
 לצאת תשכים הי׳ ת״ק דקאתר והא י תפי׳ ומן לאו דלילה ס״ל ת״ק אבל חפי׳ ותן

 התניחס תפי׳ ותן לאו לילה דלת״ד אע״ג תניחן יאבדו שתא ותתיירא ופרש״י לדרך
 אתר הא • וכת״שכ דושתרת אזהרה על שעובר דאורייתא איסורא עביד בלילך.
 להניחם תותר יאבדו שלא לשתרן ואס ופירש״י תותר לשתרן ואס אר״א לקתן
 היינו דתניחן הוא יאבדו שלא דתתיירא וכיון י ע״כ החמה שקיעת לאחר אפי׳

 ק״ל שלפי״ז אלא ׳ תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד אפי׳ לכ״ע להניחן ומותר לשמרן
 וי״ל ־ הכי תניא בהדיא הא קת״ל תאי תותר לשתרן אס דאתר ר״א דא"כ

זמן תשעת הנחתן תשעת עליהן תברך השחר עלות קודם שהניחן תפי׳ כדפירש״י .
 ואתר ד״א ברחוק חבירו משיראה אתרו אחרים בק״ש דברכות כפ״ק דאמר הנחתן

 כשהאיר אינו תפי׳ שזתן ע״כיהרי כאחרים תפי' הנחת כלותר כאחרים לתפי׳ התס
 וא״כהא ד״א ברחוק חבירו משיראה ותן לאחר אלא השחר עמוד ועלה מיד היום

 אין דשוב השחר עמוד לאחר ביוס במשכיס לפ׳ יש לדרך לצאת תשכים הי' זתניא
 שעדיין אלא חה״ת הוא ספי׳ וזמן הוא יחתא ע״ה משעלה קי״ל דהא לגניחס איסור

 הילק• ויכירנו ל״א כרחוק חביח את משיראה כהוא דבריהם של זמן הגיע לא
 דאורייתא איסורא דאיכא בלילה להניחן אבל ־ יאגדו שלא בשביל להניחן נעתר
 תתמה ואל ־ דפרי ר״א קמ״ל אשור נמי יאבדו שלא בשביל לשמרן אפילו סד״א

■ השחר עמוד שעלה לאחר דתניאדתיירי לדיר לצאת משכים דהי׳ דפי׳ מה על
 שהשכים אלה היום קודם בהשכמה פי׳ דאין משכים דהי׳ נישנא חצינו דכ״הג

 הת״ בס״פ תניא דהכי • ביה דאיירי זה לדבר הקבוע זמן קודם לצאת והקדים
 וקורו! מגילה ומנענע לולב ותוקע שופר לו מביאים לדרך לצאת השכים ל( )דף
 וקורס ע״ה לאחר פי׳ ע״כ לדרך לצאת השכים והאי ־ קורא ק״ש זמן וכשיגיע בת
 נמכ״נ כיתנן ומגילה ולולב שופר חובת ידי יוצא אינו ע״ה קודם דאלו ׳ש ק זמן

 ליכאלת״ד תפי' זמן לילה דלת״ד שיעתהתוס׳ לפי ללמוד ויש • כ( )דף דתגילה
 ולחכמים ליה כדאית לר״י אלא הקמה שקיעת לאחר תיכף מדרבנן לחלצן שצריך
 דקאמרתיר והא ־ בהן ויפיח ישן שתא תשוס רבנן ל״ג זתן אותו עד אבל כדא״ל

 י!5ק זמן לה! לילה דס״ל תשוס ה״ע לא ותו החמה שתשקע עד מניחן תתי עד

 משתשרע לכתחלה להניחן דאסור תודת תפי' זתן נילה לת־׳ד אפילו ות״ת היא
 נמימשתע והכי • כו׳ חלצן שאש ור״י חכמים מודים סיפא כדקתני מדרבנן החמה

 ושקעה בראשו ותפי׳ בדרך בא הי' עו( )דף דביצה בספ״ק אביי דאתר מהא
 הואל בחול דתיירי התום׳ שם ופי' לביתו שמגיע עד עליהם ידו תניח חתה עליו

 כתייר דאב" לתא ותדתוקי ־ ע״כ תפי' זתן לאו לילה וקמ״ל לסלקו לו יש ושק״ה
 תשיז״ה מדרבנן לחלצן דצריך לת״ד תפי׳ליכא זמן לילה דאי תפי׳ש״ת זמן לאו לילה

 ומן לילה קי״ל התיש' לדעת דהא כהלכתא דלא דאביי הא לאוקתי ל״ל דאל״כ
 בריח ורבה ר״ח כר״י הלכת אר״נ התם דאתר לפי"! וק״ל - לקמן וכת״ש ספי׳
 לא ספק השיכה ספק בר״ת ותא״ר הכי בר״ה א״ר ותי ופריך באורתא בהו תצלו

 והשתא י איתמר בע״ש התם ותשני חולץ חשיכת ודאי הא תניח ולא חולץ לא חשכת
 חולן משיכה ותדודאי בחול תיירי כו' חשיכה ספק רבת דאתר דהא דס״ד לתאי
 דלת״ה ואס״ד יותר ולא המתת שתשקע עד תניחן חתי דאתרעד ס״ל כת״ק ע״כ
 בלילה תה״ת עליהן עובר תפי׳ זמן לאו לילה לת״ר והרי תפי׳ ותן לאו לילה

 מ5ש7 כיון הא חילץ אינו אתחי חשיכה לא ספק חשיכה ספק א״כ דושתרת באזהרת
 דאורייתא ספיקא וקי״ל הוא לילה דילתא דאורייתא ספיקא יל ה הוא וחשיכה לילה

 לאו לת״ד בלילה תפי׳ דתנתת איסורא בתא לחלק אין לתתוס׳ והרי לחותרא
 דנני אהא שם פי' שהרי ־ תת״ת חסורין ושניהן לחליצה תנחת בין הוא תפי׳ ותן

 סמוך כשתשלקין דדוקא חוקיו לשתור תפי׳ דתסלקי בתר תברכי מערבא
 חפי׳ הניח בסמוך כדאתר לסלקן ותחריב לילות ולא ימים דדרשינן החמה לשקיעת

 לאו לילה לת״ד תה״ת ולחלצן לסלק תחוייב אלתא ־ ע״כ בעשה עובר שק״ה אחר
 מקשה דהאי וי״לבדוחק • תספיקא חולץ אינו אתאי חשיכת בספק וא״כ תפי' זמן
 שיהא החמה שקיעת אחר תפי׳ דהתניח דלקמן ור״י דר״א הא אדעתי' אסיק לא

 אבל התפי' תן ללילות קרא תתעע קא דתחיובא ס״ד אלא בעשה או בלאו עובר
 וחשך דר״א קמי' יתבינא הוי רבינא א׳ אתר הסוגיא ובתסקנת י בה ל״ל תניחן אם

 הוא לשמרן דלתו לדעתי׳ וחזיתי' אץ וא״ל תר לתו בעי קא לשתרן וא״ל תפי׳ והניח
 דקי״ל כו( )דף דעירובין בספ״ב התוס׳ וכתבו ־ כן תורין ואין הלכה וסבר בעי

 דלילה פסקינן רבה בהקותן בלבדו פשה לענין אלא זו חוקת נאתרה לא דאתר כר״ע
 כל אלא כן מורין ואין הלכת התם תסקי ורבינא ורי׳א שינה שעת עד תפי׳ זמן

 פסק דבהקומץ תש״כ על תמה ואני י ע״כ דשתעתין כר״ע תפי' זמן הלילה
 החס אמר׳ דר״נ לל״ק שהרי הכי ת״ר ליכא דתא שינת שעת עד תפי׳ זתן דלילה

 באורחא ורבר״תמצלו ר״ח ותא כר״י הלכת אין דאתריאר״נ איכא הלכהכר״י
 שתכלת עד אלא בלילה תדרבנן תפי׳ זמן א־ן כר״י הלכה לל״ק הרי • פליגי ההוא

 ללישגא ואפילו י וכתשכ״ל בהקומן התום׳ כתש״כ שינה לזמן דקדים השוק תן רגל
 זמן עד דאתר׳ כחכתיס דהלכה לתיתרא לאו כר״י הלכה אין דאר״נ בתרא
 באורתא בהו מצלו בר״ה ורבת ר״ח ותא פריך מאי דא״כ * שינת
 שפיר נתי שינה זמן עד כחכמים ר״נ דפסק לתאי הא ־ פליגי ההוא למימר ול״ל
 כת״ק דהלכת לומר כר״י הלכת אין דאר״נ הא ודאי אלא ־ באורתא בהו תצלו

 נהו מצלו ורבר״ה י״ח והא התו'׳ התם ותולאוכת״ש החתה שתשקע עד דתניחן
 הלנה שיהא תשוס לאו כר״י הלכה אין ר״כ דקאת׳ הא לי' פשיעא : באורתא
 הלכת אמר דלא והא דהלכ׳כת״ק למיתר אלא כחכמים הלכת ליתא דא״כ כחכתים

 ונ״ל • ע״כ יחיד לפון ולא רבים לפון בו נזכר ולא סתם שנוי שהדבר לפי כת״ק
 דליתא אע״ג אמר כר״י הלכה אין אדרבה אלא כר״י הלכה ר״נ אתר לא דל״לב כיון

 דספ״ק דאביי להא גס תפי׳ זתן לאו דלילה כת״ק דהלכת לישנא לתאי דס״ל להא
 מן מ״מ ־ הוא דבתראה תפי׳ זמן לילה דס״ל כר״א אלא הכי נתי דס"ל דביצה
 י. כרבים הלכה ורבים דיחיד לכללין הדרינן הלכתכר״י אתר לא לישנא דלהאי

 הילכך ר״י •תשל תאוחר חכתיס של וזתנס התיקל אחר הלך סופרי׳ בשל דק״ל ועוד
 געירובין התום׳ כיונו ואפשרשלזה ־ שינת זתן עד חפי' דזתן כחכתיס הלכה
נוסתא כגרסת דל״ג נראה התום׳ של זו שלשיטה : בלשונם שקיצרו אלא
 אחר לכתחילה דהניח דתשתע תפי׳ והניח חשך דר״א עובדא בההוא דידן

 ומודים כדתניא שת״שת לאחר להניחן דאסור תודו כ״ע דהא ליתא דהא שחשיכה
 ולא חשך ה״ג אלא כתאן דעבד ור״א ותניחן חוזר אינו כו' חלץ שאם וחכתיס ר״י

 •אבלרש״י בס״ד הטיב זה יתבאר ולפנינו גי׳הרי״ף הרא״ששכן וכ' סלקתפי'
ור״י. חכמים תודיס שם דקאת' אהא7 שמעתא בההיא אחרת שיטה לו שיש נ״ל

שאם



35 לה מג סימן תפילין דני אריה עאגת
 אם דר״א הא לפ׳ א״א ונם י היה כך שהיה תעשה י״ל דהא י שאשור׳ לשמרן
 אאידך דד״א תיתרא ההיא שהרי אהנחה ולא קאי לחוד אחליצה תותר לשמרן
 ־ בעשה עובר החמה שקיעת■ לאחר תפי׳ דהתניח זה לפני שאמר קחי דר״א תימרת

 לשמרן ואם קחי ועלה בחליצת ולא בהנחה אלא עובר אינו הרתב״ס לדעת והרי
 ועוד • לשמרן כדי להניח אפי'לכתחלהתותר אלתא בעשה עובר ואינו מיתר
 איח■^ תאי דא״כ חהנחה ולא קאי אחליצה לשמרן האי הרתב״ס לפרש;לדעח שא״א

 *שאין אלא חפי׳ זמן לאו לילה לת״ד אפילו לחלוץ ח״צ לשמרן שלא לשתרןאפי׳
 כן מורץ אי הש״ס איירי אכתילא והרי "א דר כעובדא הרמב״ס לדעת כן תורין

 תפ׳ שהרחב״ס ונ״ל :קאי ואתייא ר״א דקאמר מותר לשמרן תאי וא״כ לא או
 תות הילכו תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל וחכמים ר״י תנאי דהני שכתבתי רש״י כשיט'

 אלא תה״ת איסורא ליכא בחליצת אבל תה״ת תניח אינו החתה שקיעת דלאחר
 וכבר י כדא״ל חד כל תכאן לאחר אלא תיד תש״תה לחלוץ צ א לפיכך תדרבנן
 אי נתברר לא ת״ק של שטעמו כתבתי שכבר אלא כן שתפ׳ רש״י של טעמו בארתי

 אלא תפי׳ ותן לילה דס״ל מדרבנן שניהם או תה״ת אסור תנחה בין חליצה בין ס״ל
 תה״ת אסורה דהנחת ס״ל א״נ :בהן ישן שתא תשת״ה אחליצה אפי' גורו דרבנן
 הכי ת״ק של דטעתו להרתב״ם דס״ל ואפשר ־ תדרבנן לחוד וחליצה וחכמים כר״י
 תנאי תלתא הני נמצא " לן עדיף ברייתא דהאי מתנאי במחלוקת למעוטי דכל

 תפי׳־ זמן דלילה בעירובין שם ס״ל ור״י ור״ת ור״ע תפי׳• זמן לאו לילה ל ס׳ ור״יה
 עלי׳ דפליג ויונתןהקיטוני תניח חולץרצ רצת בליל דאודהניעו־ לר׳נתןהזם ס״נ וה״נ

 תניח אינו תה״ת אי דידיה אטעמה למיקם ליכא בלילה תפי׳ תניח אינו ואתר התש
 דחכתים ת״ת תנאי ר' כנגד תנאי ד' דת״ל ואע״ג י תדרבנן אי תפי׳ זתן לאו דלילה

 הגת' תפ' תפי' להמוצא ור״ג דת״ק פלוגתא דהא ו-אע״ג ־ נינתו דרבים לן עדיפא
 תפי׳ זמן שבת אי דפליגי דתם׳ לישני להתיא ואפי' תפי׳ זתן שבת דכ״ע לישני בתרי

 לחוק׳ דרשי לא וא״נ תפי׳ זמן שבת לת״ק ס״ל הא נתי לישני להא׳ הא ת״ת י לא או
 תשום דה״ט י״ל תפי׳ זמן לאו שבת דקי״ל ואע״ג הפסח בחיק׳ )כ( תכי׳ בחוק׳ זו

 לן עדיפא דהכא חכתים ת״ת י תפי׳ ותן לילה אבל לאות תותי׳ לה דיליף דר״ע
 לישנא חד התם ועודאיכא התם כדאמר׳ הוא לותרר״ת דחפשר דהתס מז״ק
 לתאי ועור י פליגי ב״י ובדר״ש התם 'ד כרס תפי' זמן לאו שבת דכי׳ע ליה דתוקי
 הלכת אין דאתר לישני לתאי תפי׳יואפי׳ זת; לאו לילה ם״ל כר״י הלכה דאר״נ לישנא
 דאתר ור״א ר״י גם י תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל נמי דת״ק פי׳ הא ס״ל וכת״ק כר״י

 דאביי הא ועוד י ס״ל הכי בעשה או בלאו עובר שק״ה אחר תפי־ המניח
 וכיון ללז״ת לילה וס״ל איירי דבחול התוס׳ פירשו בראשו ותפי׳ בדרך בא דהי׳
 לדחות דאין להרתב״ס ס״ל תפי' זתן לאו דלילה ס״ל הכי ואמוראי תנאי הני דכל
 הלכה קסבר דקאתר והא ־ דל״פ י״ל ע״כ דר״א עובדא וההיא י מהלכה כולן אז
 הרתב״ם לדעת ה״פ אלא י דלל״ז״ת (נ) הלכת קסבר לתימי־א לאו כן תורי! ואין

 כת״ק ודלא תפי׳ זמן לאו דלילה אע״ג תבע" עליו היו אם לחלנן דא״צ הלכה קשבר
 תפי׳ סלק ולא חשך ונרסבההואעובדאדר״א י כן ואיןתורין וחכמים דר״ן )י(

 זהו י תושמרת התורה תן דאסור ר״א תודה לכתחלה בהנחה אבל תרי״ף וכגירסת
 תן בלילה בהנחה הרתב״ם תפי׳ואפי׳לשת־ןאוסר .חת ה בדין הרמב״ס של טעמו

 בלשמרן הרתב״ם התיר ולא בהנחה־ אפילו תותר מרן נש דאמר כר״א ודלא התורה
 התורה דאסורתן בהנחה אבל ־ ה:״מ שפירש וכמו כן ותורין אלאדא׳נלחלץ

 לשמרן אס דאתר כר״א הרתב״ס פסק דלא דה״ט ונ״ל : אסור לשמי! אפילו
 תשוס לתעלת וכת״ש תות־ ׳א לר בלילה לכתחלה להניחם ואפילו תותר

 דלא חצות לשם מניחן שאינו היינו מיתר לשמרן אס דאר״א הא ז״ל ליה דמשמע
 החוקה את תושתרת שהרי י מצות לשם מניחן אא״כ לה בל להניחן תורה אש־ה

 דיתיס דותיא אלא לילות תורה אסרה ולא לילות׳ ולא דיתיס ילפינן תיתים למועדה
 שלא עלה קרא דאזהר לילות אף לתציה תפי' חוקת אז משמר אזה ימים תה

 לן גלי דלילות ותיעוטי דיתיס דרבוי כיון י תצום לשם בתניחן דוקא היינו להניחן
 תניח שאינו וכל י דריבויא דותיא לתעיטי לת־דרש לן אית ע״כ קרח בחד רחמנא
 דרך דאין תשום ליה קריא לשתרן תצוה לשס שלא וכל בת ל״ל תצית לשם בלילה
 דאפי׳ תיתא דאי ־ להניחן דרך אין ובלא״ה לשתרן בשביל או מצית לשם או להניחן

 אכל דושתרת דקרא ר״א דקשרי הוא דוקא להניחןובלשתרן אשור נת׳ מצות לשם שלא
 אתי דקרא אותרה תכלל להוציא לר״א תנ״ל לך תקשה ־ תלשתרן חוץ אזהר גוונא

 עלייתו דאזהררחמנ׳ גוונ׳ מכל יותר באוריית׳להתירא רתיזה שמיר׳תי לשתרןאטו
 במניח אלא רחתנא אזהר ולא שרי תצוה לשם שלא שתניח ודאיכדחתרןדכל אלא

 כדפי' היינו ר״א דשרי לשתרן דתאי וכיון ־ דאתרן ותטעתא לבד תצוה לשם בלילה
 בכל אלא כר״א דלא דפסקהרמב״ס נכין טעם ליתן יש תצוה כוונת בלא במניחן

 תפי׳ התניח כל דאתרי ור״א לר״י תנ״ל להקשות דיש תשים י להניחן אסיר גוונא
 דקרא דדיוקא רחתנא דאזהר ושמרת לאזהרת לה חוקים וקא בעשה או בלאו עובר

 חיתי׳ דתיירי כלל דקרא אגופיה ושמרת אזהרת קאי ולח לילות תמעט דקא דימיס
 יתיס מן דקרא גופיה דאיירי אתאי דקאי ושמרת אזהרת לאוקתיה ה״ל אדרבה
 דאיירי אלילה אזהרה קחי ולא דוקא ביום תפי׳ אמצות ושמרת קרא ואזהר׳ בהדיא

 רחמנא שתיעט כמו תחוב אלא לילות רחתנא מיעט ולא י כלל דקרא דיוקא ביה
 תפי׳בלילה להניח בא וא© ליכא איסורא אבל אותו תוראיתס תציצית לילה כסות

 לאוקתי לן לית לגופי׳ דקרא אזהרה לאוקתי לן דאפשר כתת דכל חדא י בת ל״ל
בשם מיתה חייב ?ירם ולא פרע לשלא חבל גבי בת״ק הרא״ש כת״ש לדיוקא

הר״מ

 • ע״כ לקמן כדאת׳ היא תפי׳ זמן לאו דלילה פי׳ ומניחן חיזר כו'איט חלצן שאס
 שאס תודו כ״ע לפיכך תפי' זמן לאו דלילה ס״ל ברייתא דההיא תנאי דכלהו הרי
 • לחלצן צריך איתזי מבע״י כבר עליו במונחין אלא ול״פ ־ ומניחן חוור אינו חלצן

 ושמרת אזהרת על דעובר שק״ה לאחר תפי׳ המניח דאתר׳ דהא נ״ל ולדידיהז״ל
 לחלצן וא״צ בה תבע״יל״ל בתונחיס^עותדים אבל לכתחילה במניחן דווקא היינו

 לר״י לחלצן עליהו גזרו דרבנן אלא בס״ד לקמן שאכתוב הרמב״ם וכשיטת מת״ת
 תניחן תתי עד דאת׳ לת״ק ת״ת שינת תזתן ולחכמים השיק תן רגל משתכלה

 כיון בלילה לחלצן נתי צריך דמה״ת ס״ל אי ס״ל תאי להסתפק לי יש שתש״ה עד
 וחכמים אר״י פליג נתי ובהא לכתחלה להניחן שאסור כתו היא תפי' זמן דלאו
 תת״ת לחלצן א״צ אבל לכתחלה להניחן שלא ה״ת תפי׳ ומן לאו דלילה אע״ג זס״ל

 מדרבנן היינו משת״ת לתו דחלין והא דא״צמה״ת מודהת״ק בחליצת דלתא או
 • בלבד לכתחילה בהנחת אלא מת״ת אישור ואין בהן ישן שמא גוי' תשז״ה שנורו
 דהלכתא כר״ע תפי׳ ורנן לילה ס״ל דכ״ע פי׳ ולא כן לפר׳ לרש״י שהכריחו ותה

 תדרבנן דאי דק״ל משום לל בהן ישן שתא תשוס עלית גזרו דרבנן אלא כוותית
 החמה תשתשקע מניח שאינו וחכמים ר״י תודים דבתנחה להנחה חליצת בין תה

 תיד תשק״ת למגזר איכא אי י ליה כדאית ולמר ליה כדאית לתר מאחרים ובחליצה
 נתי יניח בחליצת לתגזר ליכא ואי • בחליצת נתי נגזור ה״נ י בהן ישן לשתא בהנחה

 לפיכך י לרבנן שינת זתן ועד לר״י השוק תן רגל שתכלת עד משתש״ה לכתחלה
 לסור ו לילה הוי משת״שת והרי י היא תפי׳ זתן לאו דלילה מה״ת אשורה דהנחה פי׳

 אלא עליו גזרו ולא בהן ישן שמא ומשום תדרבנן אלא אינו חליצה אבל להניחן
 דא׳ל שלת״ק בטעתא עוד להסתפק יש ז ולפ ־ ליה כדאית חד לכל ותן לאח־
 וחליצת תורה דברי דהנחת ש״ל ע״כ להנחת חליצה בין דמחלקין וחכמים דר״י אע״ג

 דש'ל י״ל תש״ת י שניהם ואוסר להנחת חליצת בין תחלק דלא ת״ק ת״ת מדבריהן׳
 שמא גזי׳ מדרבנן ואילך תשק״ה שניתם שאושר אלא דהכא וכר״ע חפי ותן דלילה

 רש״י ולשיטת י וגזרינן בהן ישן לשתא חיישינן ואילך דמשק״ה דש״ל אלא בהן ישן
 לא ספק חשיכה ספק תדא״ר באורתא בהו דתצלי דדבת אהא דפריך אהא לק״ת
 חולץאפי׳את״ל אינו חשיכת בספק דת״ת חולץוכת״ק חשיכה ודאי הא חולץ לא חשכה
 ־ להקל וספיקו תדרבנן אלא אינו לחלוץ אבל להניח ה״ת תפי' זמן לאו לילה לת״ק
 ההוא דתשני לתאי ת״ת תד״ס א1ן דאינו בחליצה ת״ק פשיט׳רתודת תא דש״ד ולתאי
 רש״י לשיש ות״ת היא׳ מה״ת נתי חליצה דלת״ק לתיתר איכא אכתי איתתר בע״ש

 תשעת עליתן תברך מאימתי דתפי' אהא שהרי שרי נתי להניח אפי׳ לשחק כל

 שהניחם תפי׳ תפ׳ תניח! יאבדו שתא ותתיירא לדרך לצאת תשכים היה כיצד הנחתן
 להניחן תותר לשמרן דהיינו יאבדו שלא תתיירא שאס וש״ת השחר עלית קודם
 אפי' להניחם תותר יאבדו שלא לשתרן אם דר״א בהא פי' וה״נ ־ השח־ עלות קודם
 זמן דלילה הלכת קשבר דר״א עובדא גבי דפירש״י והא ז ע״כ החמת שקיעת לאחר
 • ע״כ בעינא קא לשמרן תדקא"ל בהן וישן ישכחס שמא כן תורין ואין היא חפי׳

 דתי שפיר לא תפי׳ זמן לאו לילה דמ״ד תכלל תפי׳ זתן דלילה הלכה קשבר ומדפי׳
 לילה ^"ד משחשיכת לחלצן צריך תכע״י עליו במונחים דאפילו ש״ת הכי למעבד

 את״ל תפי' שלק ולא וחשך דר״א עובדא בתהוא ל״ג דרש״י נ״ל י תפי' זמן לאו
 גרש אלא י תה״ת לחלצן א״צ ת״ת תפי׳ זתן לאו לילה אי אפי' לת״ק אפי׳ דלכ״ע

 ושני תפי' ותניח וחשך שלנו תש' וגי׳ חפי' תנח והוי וחשך הרא״ש ׳שכ הס׳ כגי׳
 זתן לאו דלילה (א) וש״ת שתחשך לאחר תפי׳ לכתחילה שתניח ופי' הן ר״א הגי'
 והיינו לכתחילה שהניח' כיון דשתרת אזהרת על עבר הא תפי׳ זתן לאו דאי הפי׳

 לת״דלילת חפי׳ לכתחלה להניח אפי׳ שרי דלפמרן בעינא לשמרן דקא״ללרבינא
 תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד דאפי׳ פי' לתאי ראיה להביא לי ויש ־ היא תפי׳ זתן לאו

 ר׳אבוה קורא היה פ׳ בירו׳ דאתר תהא בה ל״ל לחליצת אבל בהנחת ת״ת מה״ת
 ולא יתים כו׳ החוקה את ושתרת ות״ט בעשה עובר בלילה תפי׳ הנותן ר״א בשם

 עלוהי ותפי׳ ברתשא ותתני' יתיב אבוה ר׳ והא י וי״ט לשבת פרע יתיתה לילות
 הנותן אלא אתר לא תיתר דבעי ואית ־ בידו הי' פקדון וכמין הי' מצדד! ותשני

בהנחה אלא עליתם דא״ע שנויי לתאי בהדא הרי ־ תותר מבע״י עליו הי' אם אבל
:ז״ל והרמב״ס רש״י וכשיטת בה ל״ל חליצת אבל .

 ולא ביום תפי׳ הנחת זתן תה״ת בפ״ד שר אחרת שיטת יש ם ולהרמ□
 • ת״א סי׳ וכת״שכל אות עצתן הן וי״ט שבת עד כו' בלילה

 הלילה כל עליו הן אפי׳ עליו וחשכה החמה שתשקע קודם תפי' שהניח תי כתב עוד
 בלילה עליהן תפי׳ יניחו שלא הכל את תלתדין אלא לרבים זה דין מורץ ואין מותר
 עובר החמה שתשקע אחר לכתחלה המניח וכל החמת תשתשקע אותן יחלצו אלא
 תפי' חלץ לא ואס כתב עוד ימימה׳ מימים וגו׳ הזאת החקה את ושמרת שנא׳ נ^זו

 מיתר לשתק כדי עליו ונתצאו לשתרן תקום לו היה שלא מפני החמה מששקעה
 שאין אלא א״נ לחלוץ אבל להניח בד״א תפי׳ זתן לאו דלילה כרי״ה פסק ע״כ

 דברייתח תנאי דהני כיון הוא כרי״ה שפסק שטעתו הכ״ת עליו וכתב ־ כן תורין
 תחבירץ כר״ע הלכה דאין קי״ל הכי הפי' ותן לאו לילה ס״ל כלהו תניחן תתי דעד
 וחכתיס לשיט׳התו׳ר״י זתןתפי׳הא לאו לילה ס״ל תנאי דהני לו הגיד תי יודע ואיני
 • וכת״שכל ת תה׳ תפי׳ זמן דלילה ס״ל נתי דת״ק ואפשר תפי׳ ותן לילה ס״ל

 לשתרן ואם דאר״א דתא תפי׳יוכתב סלק ולא הכ״תחשך העתיק דר״א ובעובדא
 • ׳כ ע דר״ח תעובדא כדתשתע לא לכתחלה להניח אבל לחלצן שא״צ היינו מותר
פדי לכתחלה דלהניח וו גי׳ לפי אפי' דר״א תעובדא תשמע החיך יודע ואיני

;יעקה ,דר צ״ל )י( ; תסלק ומן ולילה ציל )ג. ;מסיו בחוקת אלא צ״ל )כ( ;תפלי! זמן ולילה ל״ל )א(

חית יוד



מג סימן תפילין דיני אריה שאגת
 נאתר לא דאתר דר״ע אליבא שהרי ועוד • כן נוטה והדעת ־ תרוטנבורק הר״ת
 הא וחלא התם ואתרי׳ בערובין שם אליבית דייקינן בלבד לפסח אלח זו חוקת
 בפסח לה דתוקי כיון ר״ע דאי כר״ע דלא ליתא עשה תצית והתילה הפסח דתנן
 אפי׳ ותשני ל״ת גיא אינו ואל פן שנאתר כ״ת דאר״א אר״א כר״א איכא נתי לאו

 דאזהרה האי מוקתיכן לר״ע תא^2 עשת• דעשת השתר לאו דלאו השתר ר״א סיתא
 פסח לעשות ואחד אחד כל את לחייב בזה רחתנא ואזהר פסח אתצות ^ץשמרת

 שלא קיא דאזהר הפסח בחוקת דאיירי דושתרת אזהרה דהאי אתרי׳ ולא בזמנו י
 הזאת תחקה חת דושתרת אדר״עפי׳דקרא •שהרי בזמנו שלח הפסח לעשות

 דתתרגמינןתזתן לשנה יתיתהתשנה תיתיס כדפרש״יהאי יתיתה מימים למועדה
 כיון ע״כ אלא ־ בזתנו שלא הפסח לעשות שלא קרא דאזהר וניתא • ע״כ לזתן

 בהדיא קרא ביה דאיירי בזתנו פסח למצות לגופיה אזהרת האי לתידרש לן דאפשר
 ־ דאתי הוא בזתנו שלא פסח לאסור ולאזהרת דקרא אדיוקא ליה למידרש לן לית
 א״ל ה״נ • אדיוקא ולא אגופיה ליה ררשינן אגופיה לן לתידרש דאפשר כתה דכל

 דאזהר תדבר הכתוב תפי׳ בחוקת ושרדת קרא דתאי דא״ל אדר״יה הכי לתידרש
 אליבא ור״א לר״י ותנ״ל אדיוקא קאי ולא ביום תפי׳ תמצות דאיירי אגופיה קרא

 דאזתרת דרי״ה אליבא דדרשינן דה״ט ע״כ תפי׳נלילה־גיא להניח לאסור דרי״ה
 תפי׳בימתא אזהרת דאילו אתי קא בלילה תפי' הנחת ולאסור קאי אדיוקא ושתרת

 שאינו כל תג( )דף התכלת בם' וכדאתר׳ ־ דוכתי בכתה בהדיא לןקרא כתב כבר
 להניח שלא ולאזהרה אדיוקא ליה תוקתינן וע״כ עשת בשתונה תפי׳עובר מניח

 לתידרשי׳ דאיכא ואע״ג דוכתא בשום ליה שתעינן לא דלכתי דאתי הוא בלילה
 לתידרש דאיכא היכא כל ת״ת י זו בעשה עוד עליו ולעבור ימתא לאזהרת לגופיה

 שעה כל נפרק כדאתר׳ יתירה לעשה לה מוקתינן ולא דרשינן חדתא לתילתא
 חתשצירעה לוקה נמלת ארבע לוקה פיעיתא אכל דאי גב על דחף )ד׳כד(

 ללאו לה תוקתינן ולא דרשינן לתידרש דאיכא היכא תקום מכל שש לוקה
 דרשינן אי אפי׳ ע״כ פסח בחוקת לה דתוקי עקיבא דר' אליבא אבל • יתירא

 שלאלשחעו כגון דאתי הוא בזמנו שלא לעשות שלח פסח להלדיוקאולאזהרת
 כדאתר דקאתי הוא יתירה לאזהרה ע״כ ־ פסח לשם פסח ערב של חצות קודם
 הערבים בין שנאתר תשוס פסול חצות קודם שחט סא( )דף נשחט תתיד בפרק
 לשתו שלא פסול לשמו השנה יתות בשאר פסח גבי תניא ח( )דף דזבחיס בפ״ק
 הכתוב שנת פעתיס וכתת הערבים בין שנא׳ תשוס פסול דלשתו וטעת' כשר

 כתה הכתוב תזהיר אלתא שם שפירש״י כתו הערבים בין בי״ד זתנו בקביעתו
 תכלל הבאים להוי וה״ל הערבים בין בזתן שלא הפסח את לשחוט שלא סעתיס

 את לשוחט איכא נתי גתור לחו וגס ־ אחר בזתן ולא הערבים בין דווקא עשה
 )ד׳כט( דזבחיס בספ״ב כדאמר׳ שלמים לשם ולא פסח לשם בזמנו שלא הפסה

 לאו דלת״ד אלא יחשב לא ת״ל לוקה שהוא בקדשים לתחשב מנין ינאי א״ר
 הרמב״ס וכ״ס איכא מיהו לאו לקי לא תילקא עליו לוקין אין תעשה בו שאין
 שאין אלא יחשב דלא בנאו עובר בקדשים דמחשב התוקדשין פסולי תה׳ פי״ט
 אלא אתי לא אדיוקא לת תוקתת אי דחפי׳ וכיון י תעשה בו שאין תשום לוקה

 אדיוקא תלאוקתי יתירא ולאזהרה לגופיה לאוקתי לן אית יותר יתירה לאזהרה
 דחוקה ליה דסבירא דרי״ה אליבא הבל לן עדיף לגופיה דכל יתירא ולאזהרה

 אדיוקא לאוקתי יותר ניחא מדבר הכתוב תפלין בחוקת זו
 לגופיה תלאוקתי דוכתא בשום לה שמעינן לא דאכתי אתי בלילה תפילין זלאזהרת
 תוקתינן אדיוקא לאוקתי לן דאית וכיון לה שמעינן דכבר אתי יתירא ולאזהרה

 התניה כל דס׳יל ר״י הוא דהכי וכיון ־ לצורך ושלא יתירא לאזהרה תוקתינן ולא לה
 תותר לשתרן אם דאמר דר״א ל״ל ע״כ נלאו עובר החתה שקיעת לאחר חפי׳
 הא וא״כ לעיל וכדפי׳ תפי׳ תצות לשם להניחן תכוין שאינו פי' לשתק דהאי דכיון

 בר״ה והרי תפי׳ תצות לשם בלילה כהנחתן בתתכוין הייט בלאו דעובר
 תוסיף• כל על עובר תצוה לשם מכוון אס בזמנו שלא דאפי׳ לכ״ע תסקינן כח( )ד׳
 דושתרת בלאו תצוה תפי׳בלילהלשס הנחת על רחמנא דאותר בהאי צ״ל ע״כ א"כ
 הרי מצו׳ לשם בתתכוין אלא דושתרת לאו על שא״ע כיון יתירא ללאו אלא אינו

 ברפ״י כדאתר׳ מצות תצותןלשס בזמן תפי׳שלא שתניח כיון דב׳ית לאו על עובר
 לאו לילה לת״ד בלילה וה״ה תפי׳היא זתן לאו שכת לת״ד שבת לענין דעירובין

 על לעבור אתי דקא הוא יתירא ללאו דושתרת לאו האי וע״כ י היא תפי׳ זמן
 להא דרשת נמי כי דהא תקשהלר״י אכתי א״כ י דושתרת אזהרת ועל ב״ת

 לתידרש ה״ל יתירה ללאו אלא אתי חדתי לתילתא לאו לדיוקא דושתרת אזהרה
 לדיוקא לי׳ דרשת דא״נ כיון י יתירא ולאזהרה ביתתא תפי׳ לאזהרת לגופיה יותר
 לר״א בשלתא י טפי עדיף לגופיה למדרשי יתירא לאזהרה חלא אתי לא נתי

 גב על דחף ניחא בעשה עובר החמת שקיעת לאחר תפי׳ המניח ליה דאית גופיה
 לשם כהנחתן כשתכוין דכ״ת כלאו מוזהר כבר החמה שקיעת אחר תפי' דהמניח

 שלא תזהר קא בלילה חפי' ולאזהרת לדיוקא ושמרת לאזהרת דרשינן ת״ת תצוה
 בל״ת מצות לשם כהנחתן תוזהר הוא דככר אע״ג כעשה־ עליו לעבור כדי להניחן

 והכי נינתו תריתילי ול״ת שה דע הוא קראיתירא דושתרתלא עשת דב״תת״ת
 לקרא תוקיס ע״כ וא״כ מספר אין כמקומות ול״ת בעשה להזהיר אורחאדקרא

 עליו עובר אינו ב״ת משום דאי אתי קא בעשה לילה ולאזהרת אדיוקא דושתרת
 לקרא ליה מוקתית ואי • נמי בעשה עליו לעבור דושמרת קרא לן כתב נלאו אלא

 תעשיין על נוסף יתירה נעשה עליו לענור ניתמא תפי׳ למצות לגופיה דושתרת
 היכא כל ללאו )״( לאו לי דתה יתירא קרא הוי כבר מאתרים

; מיותר ”דר הא תינית נ׳ )ב( ; צעשת צ״ל יא(

 לא כתי הכי יתירא בלאו לה תוקמינן ולא דדשינן לתידרש דאיכא
 לאזהרת דרשיק תה״ט • לתידרש דאיכא היכא כל יתירה בעשה לה תוקתינן
 רכל י הוא יתירח ולא נינתו תילי דתרי ול״ח בעשה ולעבור לדיוקא ושתרת

 ואיס ס״ל תותר דלשתרן אס״ד • בלאו .עובר ש״ה אחר תפי׳ המניח אמר7 לר״י
 לשס מטי! אם והרי תצית לשם י מטין כן אם אלא בלאו עובר
 יתירא ללאוי אלא ושמרת הזהרת אתי לא וע״כ ב״ת משום עובר כבר מצות

 יתירא יללאוי ל"יוקא ליה מוקמת אמאי תקשהלרייי יא״כ לחוין בב׳ עליו ולעבור
 בעמק עליו ולעבור חפי׳דיתמא ולאזהרת לגופיה לאוקמי ניחא יותר אדרבא
 להניח דה״ני ועשת קום אזהרת ה״ל קאתי דימתא תפי׳ לאזהרת דאי משום יתירא
 אפי׳לר״ע ת״ע דהוי פסח כמו עשה הוי דהשמר אזהרה לר״י דאפי׳ בי״ט חפי׳

 הא דר״י( )הא (כ) לר״י ס״ל לא ע״כ א1ן ־ בעירובין שם התום׳ שפי׳ כתו תה״ט
 דושמרא^ א וקר ־ תותר תצוה לשם בהנחת! תיכיון שאינו דהיינו לשתק דאס דר״ח

 מאה״ל לר״ילאו דושתרת כיון תצוה לשם בלילה להניח שלא לאזהי־ה כיאתא
 שלא דהיינו אפי׳לשמרן לר״י ע״כ אלא ליתתא לגופיה ושתרת לאזהרת לאוקתי

 לאו על ועובי־ אסור ת״ת תאחר בל על עובר ואינו תצוה לשם כהנחתן תיכון
 לתילת׳יתירא לדיוקא ושתרת לאזהרת ר׳י לה דריש תה״ט וא״כ י דושתרתכלחוד

 ואינו מציה לשם תיכון אינו אפי' החמה שקיעת לאחר כהנחתן חדתא לתילתא
 בלאו עליו ולעבור לגופיה דאלו ׳תירא ולעשה לגופיה תלוקתי תאחר בל על עובי־

 ושמרת אזהרת הוי לא דהשתא לאוקתח א״א תפי׳ דתצות הענין על נוסף דושתרת
 דבשלמא כן לומר דא׳יא ־ אדר״א וכת״ש נינתו מילי תרי ועשה לאו דהא מיותר

 חפי׳ להניח שלא דהיינו תעשה ואל שב דת״ל לדיוקא ושמרת לאזהרת מוקמת כי
 לאזהרת לגופי׳ ליה תוקמת כי אבל • לאו הוי ושמית אזהרת דהאי י״ל שפי' כלילה
 • עשק אזהרת אלא אינו ושמרת תאי אפי׳לר״י ועשת קום דה״ל תפי׳כיוס מצות
 כעשה עוכר דאתי־ כר״א ולא כלאו עובר ש״ת תפי׳אחר דהמניח כר״י דק״ל וכיון

 דעיג לשתקמותר אם דאתר דר״א לתא נמי ליתא תו הוא דר״א דרבי׳ תשום
 הזכיר דלא כתא הרתב״ס את לזכות כנ״ל ׳ וכדאתרן אשור לשמרן אף לר״י

 נשחיר וטח עלית דפליג מאן דליכא אע״ג תותר לשתק אם דר"א להא בחיבורו
 הרתכ״ס ע״ד למידק לי יש ואכתי ;לל כתהי גדול באילן לתלות ראוי ופרח
ושקעה בראש; וחפי׳ בדיך בא היה אביי דאתר דביצה דספ״ק תהא
 וקידש ירחשו ותפי׳ בב״הת יושב היה לביתו שתגיע עד עליהם ידו תניח חמה עליו
 בדרך נא היה די״א בריה ר״ה תתיב לביתו שמגיע עד עליהן ידו תניח היום עליו

 השתוך לבית שמגיע עד כו' בב״הת יושב היה צחותה הסמוך לבית שתגיע עד כו'
 מאי תינטרא דלא אי ופריך תנטרא דלח הא דתינטרא הא ל״ק ותשני י לב״הת
 ותשני זוג זוג תפניסן תפי׳ המוצא חנן דהא נתי בארעא תחתן אפי׳ בי־אשו איריא

 תינשרן ולא כלבי מחתת דמנטרן הא כלבי ומחמת גנבי דתנטראתחמת הא ל״ק
 פי׳ ונכר י קת״ל כהו תזלזלי ולא נינתו ישראל לסטים רוב דתיתח תהו גנכי תחמת
 חפי׳ זמן לאו לילה וס״ל כחיל תיירי בדרך כא דהי׳ דאכיי דתילתא לרישא התום׳
 ומה״ע י כע״ש תיירי היום עליו וקידש דנקט בכ״הת יושב דהיה דמילתי׳ וסיפא

 עליו ושקעה נקט כאבדרך וגבי היום עליו וקידש נקט ככ״הת דכיושכ בלישני' שני
 וכת״ש שם הרתכ״ם תדברי וכ״נ ־ בע״ש לתרווייהו דתוקי כפירש״י ודלא חמה

 דאעיג הרתב״ס לדעת א״ש עליה! ידו דתניח חמה עליו דשקעה הא ות״ת י הכ״ת
 הלנת שהוא אלא כה ל״ל כחניצה אכל כהנחת ה״ת ת״ת תפי׳ זמן לאו לילה דס״ל

 תאי פריך תאי ק״ל הא אכל ־ יראו׳ שלא עליהם ידו תניח לפיכך כן תורין ואין
 היכא חפי׳ זמן לאו לילה דס״ל כיון הא י נתי אארעא תחתן אפי׳ בראשו איריא

 הילכך הרתב״ס לדעת תה״ת אסור לשתק כדי אפי׳ בלילה לכתחלה שתניחם
 שמירתן בשביל בראשו להניחן אסור כלל תינטרא לא אפי' אארעא דתחחן היכא

 א״ש בראשו דנקט היום קידש גבי וכן י ד״ת על לעבור א״א הפי׳ בזיון דמשוס
 ותתעע תפי׳ זמן לאו לילה דלר״יה ת״א סי׳ בחשו' דפי׳ לתאי תיבעיא ולא ־ נתי
 מהאי לתו דתתעט וי״ט שבת ה״נ ־ להניח תה״ת איסור איכא דושתרת מקרא לתו

 וא״צ שרי בראשו דווקא הילכך .כהנחתן תורת של איסור נתי איכא גופי׳ קרא
 מחתן אכל י לרי״ה דלילה דותיא תנחת אלא אסור ולא חליצה א״צ דתה"ת לחלצן

 א״א תפי׳ כזיון תשום לשמרן כדי ואפי' תה״ת דאסור כיין הנחת דהיינו אארעא
 xוכת״ כר״יה דלא זוג תפי׳תכניסןזוג דתנןהמוצא הא תורה־וע״כ איסו׳של לתישרי

 לאו דלילה דאע״ג להרמכ״ס דס״ל למאי אפי׳ אלא י ס״ל כרי״ה ע"כ ואכיי שם
 אפילו דאורייתא איסור ליכא וי״ט כשכת מ״ת תה"ת בהנחת ואסורי׳ תפי׳ זמן

 הוי היום דקידוש מה״ת להניחן אסור היום קידש שכבר היכא ת״ת י כהנחת
 לר״א ק״ש לענין דברכות ברפי׳ק כדתוכח מספק היום שקידש כהש"ת
 לילה לת״ד וא״כ ־ התם שפירש״י וכמו י כע״ש היום שקידש תשעה דאתר

 ולחותרא דאורייתא ספיקא דה״ל לילה ספק תשוס כהנחת אסור תפי' ומן לאו
 א*! לה תשכחת תפי׳לא זמן לאו לילה לת״ד זוג זוג תכניסן תפי׳ דהמוצא הא וע״כ

 מאי וא״כ הוא דלילה משוס דאסור דת״ל שכת כליל ולא השכת כיוס כמוצאן
 בהנחה אסור אארעא כתחתן הא נמי אארעא תחתן אפי' בראשו איריא תאי פריך
 איסורא א״אלתישרי תפי׳ כזיון ומשוס הרתכ״ס לדעת התורה תן לשתק כדי אפי'

 יושב והיה בדרך בא דאביידהיה בבי לתרווייהו לתאידפירש״י ואפי׳ י דאורייתא
 מאי ת״ת י תפי׳ וחן לאו דלילה לאביי דס״ל ש״ת ולא לחוד תע״ש תיירי בכה״ת

 ויל י הרתב״ם לדעת כותיה דהלכתא תפי׳ זמן לאו לילה כת״ד ס״ל דלתא פריך
בראשי אביי נקט לתה רק״ל לאו נתי אארעא תחתן הפילו בראשו מ״א דפריך דהא

ה״ל
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 תפירש״י לכאורה כדתשתע שרי נתי אארעא במחתן אפי׳ רבותא לחשתעינן ה״ל
 תחתן אפילו אב" נקט דקא תבע״י בהן מלובש היה שכבר בראשו איריא תהי שפי׳

 מכתים לו התירו בקרקע תונחין מצאן המתה שקיעת לאתר ואפילו נמי אארעא
 בתתתן לתילתיה למינקט ׳מ ה לא אב" דודאי • ע״כ ולהצניען בראשי להניח

 קת״ל תאי כלומר בראשו אריא תאי ה״פ אלא ־ וכמש״כ הרמב״ם לדעת ארעא על
 תשוס שרי בראשו בתיו ת״ת לרה״ר בשבת בתפי׳ לצאת מדרבנן דחפור דאע״ג אב"
 קת״ל נתי דק״ה רבותא משום אלמא וק״ה דמדנקט לחלצן וא״צ תפי׳ בזיון
 שנייה נבא ודאי דהא התום׳ לפי׳ נתי ניחא ווה • לחוד דלילה רבותא משוס ולא

 לה שמעינן דכבר דלילה רבותא משום ולא קת״ל דשבת רבותא משוס דק״ה
 דשרי במתני׳ לה תנינן כבר ארעא על מחקן אפילו בדרך בא דתית קתייתא תנבא
 דפסק לתאי ק״ל ת״ת :בראשו תבע״י כבר כשהן כ״ש בשבת בהן לצאת להכייזן

 לאו לתאי הרמב״ס חשיב לא ואמאי בלאו עובר בלילה תפי׳ דהתניח הרמב״ס
 מהל׳סנהדרין בפי״ט גם שלו תצות בס׳ שמנה הלאורן בתנין בלילה תפי׳ דהתניח

 עליו ללקות בהדייתו לאו לתאי תנה לא אתאי עליהן שלוקין הלאווין כל שם שתנה
 משום עליו וחייב א׳ תלם חורש יש דתנן הא גבי כב( )דף תכית דתסכת בפ״ג והרי

 צ־עת בנגע השתר מהכא ואזהרתו בהי־תו את הקיצן נמי ולחשוב לאוויןפריך שמונה
 הכתוב בהרתו את בקוצץ צי־עת בנגע דהשתר קלג( דתילה)דף בפר״א אתר וה״נ

 והכווה טומאה סימני התולש ׳ט פ נגעים במסכת תנן וה״נ גמור לאו והיי תדבר
 משתים אחר צג(אתתר )דף התצניע בפ׳ עלה ואתר תעשה בלא עובי־ המחיה את

 דעובר צרעת טומאת תהצכות ברפי׳י הרמב״ס וכ״פ ־ חייב רנ״א תשלש אחד חייב
 צרעת סי' החותך הלוקי! בכלל תנה סופרים תהל׳ בפי״ט גם י עליו ולוקין נל״ת

 חפי׳ המניח לילקי ה״נ עליו׳ גתורולוקין לאו הוי השתי־ לת״ת אושכווהואלמא
 הרמב״ם• לדעת הוא שנת' כ״ז ומה י דושתרת לאו מכלל שבא החמת שקיעת אח"
 ליכא דהא ר״א וכדברי לכתחלה להניח אפילו תותר לשמרן דכל די״ל נ״ל מ״ת
 אזהרה דהאי ור״י לר״א מנ״ל ק״ל ודקא ־ בגתרא בהדיא עליה דפליג מאן

 תניח אינו ראש קאי דקרא דילמאאגופי' האי לילות ולא דיננים אדיוקא דושתרת
 הוא לחוד תחיוכא לילה אבל • ושמרת קל דאזהרה בעשה עובר ביום תפי׳

 רשות אלא ליכא איסורא אבל לילות ולא דימיש דושתרת בקרא לתו דתמעט
 ע״כ נתי דרי״ה ת״א בסיתן כתבתי להא-כבר דלק״ת י״ל ־ תניח בעי ואי הוי

 תיתים רחמנא כתב דהדר הא וע״כ ־ שוי״ט למעוטי סמיך קא לאית דוהיה אקרא
 נתי דאיסורא ולתיתרא לתו תמעט נתי ת״שית שוי״ט למעוטי משמרת נקיא
 אתעונף ושמרת אזהרת דע״כ וכיון לאות תוהית ש״ת כבר לרשות דאלו י איכא

 א״ב י תפי׳ תלמיח עליהם שמוזהר לומר לשוי״ט פרט הית־ס כל ולא דמימיס
 להניח שאשור לותר אתי לאזהרת לילות נתי דתתעט דתיתיס התיכה לכל ה״ה
 וי״ט ושבת לילות דמתעט דתיתיס תיבה חדא לחלק א״א דהא י תפי׳ בהן

 או בשוה שניהם לדרוש צריך ובע״כ עלה מוזהר וחדא תחיובא לתו מתעט דחדא
 וכיון י באבהי-ת עלייתו קאי שניהם או הוי רשות אבל לחוד מחיובא לתו שממעט
 לחוד דתחוב לתדרש לך א״א דלילות מעוטי גס אתי לחזהרה ע'כ דשוי״ט דמעוטי
 דע״כ גופיה קרא דבהאי דשוי״ט מעוטי כתו אתי נתי לאזהרה תע״כ להו תתעט

 אלא איתתעטו לא דשוי״ט דס״ל כן אינו הרתב״ס שלד׳ אלא י לאזהרה אלא ל״צ
 ונ״ל זה שלפני עליובתשו׳ תמהתי כבר אבל ■ עליהם מוזהר אינו אבל תחיובא

 בת׳ הביא שהרי היא תפי' זמן לאו דלילה תלמידו הרתב״ס כדעת הרי״ף שכ״ר
 • לר״א ובעשת לר״י בלאו עובר שק״הח לאחר תפי׳ דהתניח ור״י דר״א להא תפי׳

 בתהיא דליכא כיון בהלכית זאת את להביא ת״ל לא תפי׳ זמן לילה דהלנה ואיס״ל
 ז״ל דעתו שכן עודראיי׳ י הקדום בסימן לתעלת כתבתי וכבר נ״מלדינא פלוגתא

 דהלכת הוא הכי נת׳ ת״א בסימן לתעלה שהעתקתי הרא״ש שתביא הגאון דעת ונס
 בתא ות״ת ־ שם וכת״שכ ימימה דמימים תקרא ושבת ללילה דתתעט כרי״ה

 אם דאתר דר״א לתא שש הביא שהרי הרתב״ם כדעת הרי״ף דעת אין דלשתרן
 דלילה טותית דש״ל ואמוראי כרי״ה הלכתא דלית נ״ל הלכת ולענין י מותר לשמרן

 פי׳ דע״כ • תפי׳ זמן דלאו ס״ל דע״כ הוא דבתראי דר״א מעוב־א תפי׳ זמן לאו
 ושניהם להנחת חליצת בין לחלק אין תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד דן דלגת׳ד עיקר התו׳

 חליצה בין וחכמים ר״י דתחלקיס ותא י ביניהם שמחלק כהירו׳ ודלא מה״ת אסורין
 ותן לילה דש״ל תשיש היינו י לא וחליצת החמה תשתשקע א אסיר דהנחה להנחה

 פריך באורתא בתו מצלו ורבר״ה אדר״ח שהרי בהן ישן שמא גזרו דאבנן אלא חפי׳
 חשיכת ודאי הא תניח ולא חולץ לא אינוחשיכה שפק מדא״דבר״הספקחשיכה

 שבת תפי׳ זמן לילה קשבר אי קשבר תאי ופריך איתמר בע״ש ההיא ומשני חולץ
 דתתיכא תפלין זמן לאו נתי לילה תפי׳ ומן לאו שבת קשבר ואי תפי׳ זמן נתי

 דנפקא תהיכא לו נפקא שוי״ט ומשני י וכדדי״ה לילות נתי תמעטא שבת דתתעטא
 אכל כהנחה ה״ת תפי׳ זמן לאו לילה למ״ד דאפי׳ א״א והשתא י לאות מוהי׳ לר״ע

 ודאי תא מיניה דדייקי' דרבה לתא ליה דתייתי לבתר ק״ל מהי א״כ בה ל״ל כחליצה
 בי׳ מצצו ואמאי תפי' זתן לאו נתי לילה תפי׳ זמן לאו שבת אי בע״ש חולץ חשיכה

 שמונחים היכא לחלוץ א״צ ת״ת תפי' זתן לאו דלילה דאע״ג קושיא דמאי • באודתא
 בודאי בע״ש חולץ דאתאי ק״ל דהא ל״ל ותא י בית מצלו ושפיר מבע״י עליו

 אף בשבת לחלוץ א״צ ה״נ תפי' ומן דלאו אע״ג בלילה לחלוץ שא״צ דכתו חשיכה
 • לאות לר״עמוהיה נ״למהיכאדנ״ל תשני מאי א״כאכתי י חפי׳ זתן דלאו ע״ג

א״צ ואפ״ה תפי' זמן לאו לת״ד לילה הרי לר״ע בשבת חולץ אמאי תקשה אכחי

 לת״ק דש״ל כתו דר״ע אליבא בשבת לרכר״ה דס״ל ׳ת וכ י ודגמים לר״י כחלוץ
 דאין מת'ת חליצה בעי דלת״ק לרבה יל וש תשתש״ת בעי חליצה דאפי בלילה

 זמן לאו שבת דש״ל לר״ע לשבת זע נש בלילה ותת״ק י להנחת חלילה בין לחלק
 ס״ל דאלו י חילץ לר״ע בע״ש חשיכה ודאי ותילכך להנחה חליצה בין לחלק אין תפי׳

 חליצת צייך תדרבנן אלא וחכמים לר״י יל דס כתו תת״ת חליצה ח״צ דלת״ק לרבת
 סתם משום חולץ אמאי בע״ש חשיכה בודאי א״כ ־ בהן ישן שתא גזיר' משתש״ה

 רבנן גזרו דתשתש״ה ס״ל לא אלתא באורתא בתו דתצלי לרבת חליצה א״צ לילה
 דס״ל תשים דהלץ הוא שבת ליל תשום ואי י וכת״ק בהן ישן שתא משום לחלוץ
 ת״ת תתי׳ זמן לאו ס״ל דכולתו וחכמים ור״י מת״ק הא תפי׳ זמן לאו דשבת כ־״ע
 בהנחת ה״ת ת״ת תפי׳ זמן לאו דשבת דאע״ג לר״ע נשתע לחלוץ דא״צ תודו כ״ע
 4לת״ר ותלילה תת״ת לחלוץ צריך בלילה דלת״ק ס־׳ל ודאי אלא ־ לחלוץ א״צ אבל

 לרבת דס״ל דצתאי הכי ל״ל דודא׳ ־ תהית צריך חליצה דאפי׳ לר״ע לשבת נשתע
 תורה של איסור דאיכא דא״כ לחלוץ חייב שתה״ת תפי׳ ומן לאו דשבת כר״ע
 ה״ל הא חולץ אינו חשיכה ספק רבה קאת׳ אתא׳ חוצצן ואין חפי׳ עליו בתניח

 ליכא ודאי אלא ־ חשיכה בספק תספיקא לחצוץ ויחייב ולחיתרא דאורייתא ספיקא
 אבל תחוב אלא קרא לתו תתעט ולא לר״ע בשבח תפי׳ בהנחת חיסור שוש

 בשבת לצאתבתפי׳ שלא שגזרו הוא תדרבנן חולץ חשיכה דודא׳ ותא איסוראליכא
 לת״דשבתלאו ודוקא אסיר נתי דבחצר וה״ה סא( )דף אשת במה בש׳ כדתנן

 דלאוזתן לר״הדכיון בהו ונפק תישתל' דילתא גזיר׳ בחצר דאסור הוא תפי׳ זמן
 דאיכא כיון תפי׳ זתן שבת לת״ד אבל ־ לה חיישינן הילכך בהן לתשתש א״צ תפי׳
 ישיח שלא כדי שעה בכל בהן למשמש וחייב הדעת בהישח חשוריש כהנחתן מצות
 • שרי בחצי ת״ת כהן לצאת אסיר דכר״ה ואע״ג תישתלי לדילתא ׳ח ול מהן דעתו

 דליכ׳תצות זתןתפי'וכיון לאו דשבת כר״ע חולץ חש־כת דודאי דרכה להא הלכךתוקי
 איסור ותשום לר״ה כהו ונפיק תישתלי דילתא מדרבנן אסור בחצר אפי׳ כהנחתן

 זמן דשבח לרבה ס״ל דאלו ־ עצתן מצד הנחתן איסור משוס ולאו בת נגעו שבת
 חייב דהא תישתלי לדילתא ול״ח מותר ובחצר לחלצן נתיא־צ שיכה ח בודאי תפי'

 נתי שבת תפי׳ זמן לילה ואי דפריך והיינו ־ הנחתן זתן דהוי כיון בהן לתשתש
 לתשתש נדיב היא דכיוןדזתןתפי׳ בחצר לחלוץ א״צ חש־כה ואפי׳ודא׳ כלות" תפי' זמן
 ות״ת • ע״ש באורך יותר זאת שלפני כתשובה וכ״כ מישתלי לדילתא ול"ח כהן

 כשפק אפ״ה שכת איסור משוס חולץ חשיכת וודאי לז״ת דשבת לרבת דס״ל אע״ג
 ות״מב״סאכתי רש״י לשיטת וא״כ ולקולא דרבנן דה״צספיקא חולץ אינו חשיכת

 דלילה אע״ג הרי באורתא בהו תצלי ואתאי לז״ת נתי ליל׳ לז״ת שבת פריךאי מאי
 באורתא בתו לפיכךמצלי ס״ל כוותייהו ורבה וחכת־ס לר״י לחלוץ א״נ תפי' זתן לאו

 מדרבנן ת״ת דלזת״ה אע״ג בתפי׳בחליצה תה״ת אישיר שום דליכא אע״ג שבת אבל
 אי לילה תשים אי שבת ליל דלזת״ה כיון תישתלי דילתא גזירת בחצ־ אפי' חשור
 דפשק לתאי וכ״ש י א״ש כ־י"הנתי הא כר״ע דרבה לתא לאוקתא ול״ל שבת תשוש

 כוותי׳וכדאתרן דהלכתא כרי״ת לדרבת לאוקתי דת״ל טפי דקשת כרי״א הרתב״ס
 לז״ת שבת אי '׳ך דפ הא וא״ש תת״ת לחלוץ ח״ב ללזת״ת דלת״ד ש״ת ודחי אלא

 וכיון י באורתא בהו תצלי ואתאי תת״ת לחלון וצריך 'ת לז נתי לילה מדריי׳ה
 דר״א עובדא בההוא א״כ תת״ת צריך נתי חליצת אפי׳ תפ.י׳ זמן לאו לילה דלת״ד

 קשבר הגתרא עלה דתשיק תפי׳ שלק ולא חשך או חפי' ותנח חשך גרשי' אי בין
 שפי׳לדעת וכתו דללז״ת אע״ג חליצת דא״צ הלכה לפרש א״א כן תורין ואין הלכת

 חשך לגי' ואפי' תת״ת כעי חליצה אפי׳ לכ״ע לז״ת לילה אי ודאי דתא הרתב״ס
 דלו״ת הלכת היינו דקאתר הלכת קשנר האי ע״כ אלא י א״ש לא תפי' סליק ולא

 דאל״כ ס"ל ז"ת לילה ע״כ כאורתא כהו תצלי דהוי ורבר"ה ר״ח וגש כן וא״ת
 לשיטת לתעלה שתקשתי קושיא וההיא : רב תעשה וקי"ל התורה מן לחנון חייב

 דשפק דרכה דהא ש״ד האיך דא״כ חפי׳ זתן לאו לילה דלת״ק שתפ־ש התוש׳
 אינו אתאי לת״ק התורה מן נתי דחליצה כיון הא י כת״ק חשיכת איט שפק חשיכה

 התורה דתן שתיכחתי לתאי ולחותרא דאורייתא ספיקא ת״ל הא תספיקא חולן
 דתהיא תנאי תני דכל תכי לפ' נ״ל י תפי׳ זתן לאו לילה לת״ד כעי נתי חליצת

 כין דגזר אלא ש״ל תכי ת״ק ואפי׳ לז״ת ש״ל עליתן תברך תאיתתי דחפי׳ ברייתא
 תשתש״ה דגוי־ו הוא בהנחה ור״יוחכתי׳ ־ תשתש״ת תדרבנן בהנחה בין בחליצה

 עד לחלון ולחכתי׳א״צ השוק תן רגל שתכלת עד חליצ׳ 'צ א לר״י א1? בחליצ׳ לא אבל
 ואפ״ה חולן חשיכת דבודאי ס״ל כת״ק דרכה דש״ד לתאי א״ש והשתא • שינת זתן

 בודאי דחולן דהא ולקולא דרבנן ספיקא דה״ל חולן אינו דספקחשכת ס״ל
 והא לז״ת תת״ת דאלו י כהן ישן שתא גזירת תדרכנן אלא אינו לת״ק חשיכה
 וחכתים ור״י לזת״ת לילה לת״ד להנחת חליצה כין חילוק אין מדאורייתא אי דקשה

 כאותו לחלון ואלו תשת״ת מדרבנן׳ שאשיר להנחה חליצה בין תה ס״ל תפי׳ זתן לילה
 החמירו דחכתיש לק״ת י רש״י לשיטת וכתש״ל ליה כדאית חד לכל אלא ל״צ שעה

 ס״ל חולן לא ואפ״ת מניח לא לרבה בהשי׳ת בע״ש שהרי מחליצה יותר כהנחה
 דאםי׳ דפי׳ להא ראית לי ויש י מחליצה יותר כהנחת החמירו כדרבנן דאפי׳ ש״ת

 התום׳ כפי׳ ודלא חפי׳ זתן דליל׳ נתי ס״ל תניח ואינו חולן דתשתי׳ה דש״ל לת״ק
 וק״ה ככה״ת והית החתה ובקעה כדרך בא גבי אביי דאמר דביצ׳ דשפ״ק מההיא
 עד עליו ידו דתניח דתניא תהא עלה ופי־יך לביתו שתגיע עד עליהם ידו דתניח
 תניטרא דלא הא דמנטרא תא ל״ק ותשני לבה״ת או לחותה השמוך לבית שתגיע
המוצא תנן דהא נתי אארעא מחתן אפי׳ בראשו איריא תאי תינטרא דלא אי ופריך

תפי׳



מה מד סימן תפילין דיני אריה שאגת
 בדמנטרא דאביי דס״ד לתאי לתידק כו׳יואיכא דתנטרא הא ל״ק תהל זוב ת״ז חפי׳

 שתגיע עד עליהם ידו להניח היום עליו קידש גבי לי׳ שרי ואפ״ה איירי לגמרי
 בחפי׳ האיש יצא לא דתנן אשה בתה מתניתקדם׳ לי' תקשה א״כ לחלצן וא״צ לביתו
 דהתוצא התם לה דתייתי ובברייתות דעירובין יפ״י בתתני׳ התם והנ״ת • בשבת
 • לאביי ותקשה לא לא״ה הא בלבד תפי׳ בזיון תשוס אלא להכניסן שרי לא חפי׳
 גנבי תחתת לגתרי דמנטרא וש״ד בדתנטרא לברייתא לי׳ דתוקי לבתר ועוד
 כשהם להוציאן שרי אתאי דתנטרא אי תיניה דעדיפא לאקשויי ה״ל ־ איירי וכלבי

 תנן הא • לבה״ת או לחותה הסמוך לבית שתגיע עד בקע״ה תלבוש דרך בראשו
 בדתנטרא לברייתא ליה דתוקי דהא כ״כ קושיא זה שאין אלא • כתפי׳ האיש יצא נא

 לא בבה״ת או בדרך אבל דתנטרא הוא לבה״ת או לחותה הסתוך בנית היינו
 דה״ט י״ל תפי׳ דהתוצא דתההוא דאע״ג קשת ודאי דאביי תהא אבל • מינטרא

 עליו בתונחין אבל בתחילת בשבת דתניחן תשוס אסור תפי' בזיון בתקום שלא7
 קשת ודאי בתפילין האיש יצא דלא תהא ת״ת ־ דאביי ההוא והיינו בה ל״ל מבע״י
 אלא י יצא לא נתי מבע״י עליו היו ואפי' אסור גוונא דבכל תשתע תפליג תדלא
 בדתנטרא תיירו ברייתא וההיא דאביי דאע״ג ס״ד הוי זאת שתקשה ר״ה ודאי

 בפסח אלא זו חוקת ול״נ היא תפי׳ זתן לילה דס״ל תשוס לחלצן א״צ ת״ת לגתרי
 מניחן דא^ וה״ה כן מורין ואין הלכת שהוא אלא בה ל״ל בלילה תניחן ואס וכר״ע

 לאות-לא לך תותיה לר״ע ואפילו י היא תפי' זמן דלאו ואע״ג בה ל״ל נתי נשוי״ט
 איסורא ואפי׳ תניח להניח רצת אס בידו הרשות אבל תחיובא אלא רחמנא מיעט
 עליהם ידו להניח צריך לילה עייל וכבר חתה עליו דשקעה כיון אלא ליכא דרבנן

 ע״ג אף עליהם ידו תניח נתי בקע״ה וכן י כן וא״ת הלכת שהוא כיין יראום שלא
 כיון בשב׳ת״ת תות׳לצא׳בתפי׳ לכתחלה אפי' דהא עליה׳ ידו להניח א״צ שבת דתצד

 דנקט קוהא וא״מ הלכת דהוי לילה עליה׳תחתת ידו צריךלהניח חשיכה היינו דקע״ה
 בתניח נתי בקע״ת דאפי׳ דקת״ל י״ל • לילה דה״ל ליה ותיפוק דקע״ה בבא היא לה
 יצא דלא ועירובין דשבת במתניתין דתשתע והא ־ לחולצן וא״צ סני עליהם ידו

 בלילה והתניחן היא חפי׳ זתן לאו דלילה כרי״ה דס״ל תשוס היינו בשבת בתפי׳
 תפי׳ בהן להניח ואסור היא תפי׳ זתן לאו וי״ט שבת והה״נ ־ ושתרת אזהרת ע״ע

 ושתרת אזתית וקאי הלילות עם איתעטו יתיתה דתיתיס קרא מהאי נתי דאינהו
 ואיסורא עבידא תלבוש דדרך משוס חטאת חייב אינו יצא אס ות״ת עלייתו נתי

 וכמש״ל כתשא ליה תשוי דאיסורא כפי־ש״י ודלא כמשא עליה תשוי לא דושתרת
 חתה עליו בשקעה ואפ״ת זת״ה לילה ס״ל ברייתא וההיא דלאביי דר״ה ומדס״ד

 כן• וא״ת הלכה דהוי לילה תשוס עליתם ידו תניח בקע״ה וכן עליהם ידו מניח
 תחמה מידמשתשקע תפי׳היאאיכאלת״דדצריךלחלצן זמן לילה חי וש״תדאפי׳

 זמן לאו וי״ט דשבת כר״ע דקי״ל דלתאי נתי וש״מ י התום' כפי' ורנא וכת״שכ
 • ליכא איסורא אבל קרא מעטינהו תחיובא לאות לך דוהי׳ תקרא היא חפי׳
 ושתרת אזהרת על דעובר בשו״יט או בלילה דבתניחן לרי״ה דחפי׳ ש״ת ועוד

 מתניתין הני כל דאביי אליבא דר״ה דס״ד לתאי שהרי ־ שרי לשמרן כל אפ״ה
 תשוס תכניסן תפי' התוצא ואס״ה ס״ל כרי״ה בתפי' יצא דנא דס״ל זתתניתא
 איסור לתישרי א״א תפי' בזיון משום לשמרן אפי׳ תורה איסור הוא ואי שמירתן

: כדאמרן א״ו ־ חורה

מד סימן תפילין דיני
 התום' דלש-ית נתבאר כבר ־ שב“מת דל'היוצא חילוקי כתה אבאר ועתה

 לזת״ה דלילה לחודס״ל ות״ק היא חפי' זתן דלילה ס״ל וחכמים ר״י
 הא א״כ החמה תשתשקע לכתחלה מניחן אינו חלצן שאס וחכמים ר״י תודו ות״ת

 דתניחן דהלכה קאי דאהנחה לותר א״א דר׳א דעובדא כן מורין ואין דהלכה
 לר״י שהרי ליתא דהא ־ כן תורין שאין אלא היא תפי׳ זתן דלילה בלילה לכתחלה
 תשתה״ח לכתחלה מניחן שאין תודיס אפ״ה היא תפי' זמן לילה דס״ל אע״ג וחכמים

 תניחן אינו חלצן שאס וחכמים ר״י מודים האי ודאי דהא כחאן דאתר ור״א
 קאי אחליצה דקאתר כו׳ הלכה אע״כ כן מורין מאין ולא תיירי דקאתרתדינא

 לכתחל׳ בהנחה אבל כן תורין ואין כת״ק ודלא החמה תשתשקע לחלצן שא״צ דהלכה
 סליק ולא חשך דר״א בעובדא ה״ג ולפי״ז י אסורתדרבנן וודאי החתה משתשקע

 ולפי״ז י דידן וס׳ הרא״ש כגרסת תפי' מנח והוי חשך ול״ג הרי״ף כגרסה חפי׳
 שינה זתן עד לחלצן א״צ תתי עד דאת' נינתו דרבים כחכתים דהלכה תסתברא

 שפסק התרדכי דעת תה הקדום בסי' לתעלה וכת״שכ כן תורין שאין אלא
 י שם לתעיין כמבואר התוספת בשיטת דאזל תשום והוא כחכמים חפי' בהל׳

 תודו הילכך תפי' זתן לאו דלילה ס״ל וחכתיס ר״י אפי׳ תנאי הני רש״י ולשיטת
 מאזהרת בלילה לכתחלת להניחן אסור תה״ת דהא משתש״ה תניחן אין חלצן שחס

 ־ולחכמים השוק מן רגל תשתכלה לר״י מדרבנן אלא תה״ת לחלצן ח״צ ות״ת ושמרת־
 בהנחת אפי' תפי׳ זמן לילה דקי״ל דלתאי י״ל ולפי״ז ־ שינה זתן עד לחלצן ח״צ

 אינו חלצן שאם דמודו תנאי והני כן• מורין שאין אלא שינה זמן עד תותר לכתחלה
 אפי׳ הוא תפי' דזתן לדיק אבל היא תפי׳ זמן לאו לילה דס״ל תשוס הוא מניחן

 לפרושי ואיכאנתי ־ הפי׳ מנח והוי חשך דר״א בעובדא וגרסינן שרי נתי בהנחה
 זתן עד לחלצן דא״צ נמי תורין בחליצה אבל בהנחה דווקא תניחן דאינו זו לגירסא

 אבל קאמר בחליצה כן מורץ ואין דהלכה זו שיטה לפי לפ׳ יש ועוד ־ וכחכמים שינה
 ולפי״ו י מה״ת חפי' זמן לילה דקי״ל אע״ג תשתש״הח מדרבנן אסור בהנחה

 וכדפרש״י עיקר נראה קתא שפי׳ אלא דר״א בעובדא תפיליו סלק ולא חשך גרסינן
 •ועודי״ל רש״יוכת״ששם כשיטת כזה הרמב״ס ושיטת ־ הקדום בסימן וכת״שכ

 אסורה אינו הנחה נין חליצת ובין היא הפי׳ זמן דליל׳ ס״ל ת״ק ואפי׳ תנאי הני דכל
 מדרבנן אסורי ושניהם לחליצת הנחה בין לחלק אין אלאלת״ק מדרבנן אלא

 תשתש״הח מדרבנן אסיר לכתחילה דהנחה תחלקיןביניהם וחכמים משתש״החור״י
 ולפי״ן שינה זמן עד לחלצן א״צ ולרבנן לר״י השיק תן רגל שתכלה א״צעד וחליצה

 לכ״ע ודאי לכתחלה להניח דאלו תפיליו סלק ולא חשך גרסינן ע״כ דר״א בעובדת
 לחלצן דא״צ הלכת היינו דק-תר הלכה והאי לזת״ה )א( דלילה אע״ג אסור

 לר״א ס״ל כמאן בחליצת נתברר לא ת״ת ־ כן תירין ואין כת״ק ודלא משתש״תח
 פסקן עכשיו נתצא נינתו דרבים כחכמים דהלכה ותסתברא כחכמים אי כר״י אי
 שלא גזרו שרבנן אלא תה"ת היא הפי' זתן לילה דקי״ל זו שיטה לפי הדברים של

 בחליצה אבל בהנחה וה״ת י בהן ישן שתא החמה תשתשקע תיד בלילה להניחן
 לחלוץ הכל את תלתדק אלא כן תורין שאין אלא שינה זמן עד צ א׳ תדרבנן אפי׳

 אף בלילה לכתחלה להניח שאין פסק ל׳ סי' א״ח ובש״ע י מיד החמה משתשקע
 שכת׳בב״י׳ תחוור טעתו שאין אלא להלכת כיון ויפת ־ היא תפי' זמן דלילה ע״ג

 הכי בלילה בתחילה להניחם שאין תסכיתים והרמב״ם שהרי״ף כיון הלכה ולענין
 דלילה להדיא פסק שהרי ראיה אינו הרמב״ם תדברי ודאי והא י ע״כ נקטינן

 אץ וא׳־כ וכתש״כל דושתרת לאו ע״ע בלילה לכתחלה והתניחן היא תפי' זתן לאו
 דאפי׳ דא״ל ־ לכתחלה תניחין דאין היא תפי׳ זמן לילה דקי״ל לדיק ראי' ז״ל תמנו

 א״כ לזת״יר דלילה כן הרי״ף דעת דגם לתעלה ולת״שכ שרי נתי לכתחילה להניח
 בלילה לכתחילה דא״מ כיוון יפת דינא לעני! ת״ת • לדידן ראית אין להרי״ף גס

 תיתיא את להוציא לנו אין ולפי״ז י וכת״ש זת״ה לילה דקי״ל לתאי אפי' תשתש״הח
 ט׳ ושע״ה בראשו ותפי' בדרך בא דתית דביצה דספ״ק קתייתא דאביי

 לחלצן דצריך לת״ק ס״ל אפ״ה היא תפי׳ זמן לילה אי דאפי' כיון מהלכה
 כת״קצריך אלא כן מורץ שאין כיון ת״ת כחכמים שהלכה אע״פ תיד משתש״הח

 מהלכה ■הוא דבתרא אביי דברי לדחות לנו ואין ־ יראום שלא עליהם ידו להניח
 תשתש״הגן לחלצן דצריך כת״ק דתלכת דס״ל או ללזת״ה דהלכת דס״ל או לומר
שא״צ כחכמים והלכת היא אפי׳ זמן דלילה דתלכת כר״א נתי ס״ל ודאי אלא מידי

: עליהן ירו להניח צריך לפיכך כן שא״ת אלא שינת זמן עד לחלצן

מה סימן תפילין דיני
 יכול לדרך לילך צריך ואם הטור שם כתב לדרך לצאת תשכים דהית
 • ותברך בהן תתשתש זמנם ולכשיגיע ברכה בלא זמנם קודם להניחן

 בהן ישן שתא גזירת תשוס בלילה להניחן שאין אלא לזת״ה דקי״ל כיון כתב והר״פ
 כן כתב לא וא״א מיד עליתן ולברך זמנן קודם להניחן יכול לדרך לצאת שרוצת מי

 ממשמש זמנן לדרךתניחןוכשיגיע לצאת דתנןהשכיס דהא להר״פ דס״ל ע״כיתשתע
 תנאי דהני שהוכחתי למאי אבל היא תפי' זמן לאו לילה כת״ד דהיינו ותברך בהן

 גזרו דרבנן דכיון זמנם שיגיע עד עליתם תברך אין אפ״ה לז״ת ס״ל ת״ק ואפי'
 להניחם שרו לדרך לצאת תשכים דבתי׳ אע״ם לכתחלה בלילה תפי' להניח שלא
 תדברי לי תשתע וה״נ מדרבנן הנחתן זמן שיגיע עד לברך ראוי אין שמירתן מפני
 תשעת הנחתן תשעת עליהן ויברך השחר עלות קודם שהניחן חפי׳ שכתב רש״י

 ד׳ ברחוק חבירו תשיראה אותריס אחרים בק״ש דברכות בפ״ק דאמר הנחתן זמן
 לאחר והרי ע״כי כאחרים חפי׳ להנחת כלותר כאחרים לתפי׳ התם ואתר אתות
 אין ואפ״ה ללזת״ה לת״ד אפי׳ מה״ת הוא תפי' וזמן הוא יתמא לכ״ע עה״ש
 רחוק חבירו את תשיראה שהיא דבריהם של הנחתן זחן שיגיע עד עליהם תברך

 שמירתן תפני הוא לכתחלה הזה לזתן קודם להניחן לו שהתירו כיון ול״א ד״א
 שעע״ה לאחר עליהן לברך ה״ל ת״ת תת״ת ללזת״ת ס״ל תנאי הני שלפרש״י אע"פ

 חבית את שיראה עד עליהן תברך אין ולתה תורה של הנחה זתן דהגיע תיד
 של הנחת זתן שיניע עד לברך אין ת״ת הנחה לו שהתירו אע״פ ד״אא״ו ברחוק

 תברך זמנן וכשיגיע מניחן תדנקט תשמע הכי דברייתא ולישנא לכתחלה דבריהם
 זמן שיניע עד תברך דאינו ש״ת ־ ותברך בהן ממשמש עה״ש וכשיעלה קתני ולא
 דם״ל למאי תורה של זמנם קודש דהניח׳ הא בין לחלק ודוחק קאתר־ דבריהן של

 מלברך תמחץ הילכך הנחתן בשעת לברך לו וא״א ללזת״ה ס״ל תנאי דרגי לרש״י
 לפיכך עיקר כל זמנם דאין הנחה בשעת לברך דא״י הואיל דדבריה׳ זמן שיגיע עד

 מציותן הנחה ובשעת זת״ה לילה דקי״ל לתאי אבל ־ חתתיןתלברךעדעיקרזתנס
 לו שמירתןלתה נרשו׳חכמי׳בשביל שתניח הנחה בשעת לברךתיד ויכול הואיל מה״ת

 דראוי איתא דאי טעם של דברים אלו דאין זתןדדבריהס׳ עיקר עד תלברך להתתין
 מניחן אס ל״ש ברשות שתניח היכא הנחתןכל עיקר קודם ולברךלכתחלה להקדים

 של זמן כשתגיע ת״ת תורה של זתן קודם תניחם אם ל״ש תורה של הנחתן בזמן
 של הנחת עיקר זמן עד לאחר ולא תיד עליהן ולברך להקדים ראוי לאח״כ תורה

 עליהן מברך ואינו חכמים חילקו לא ברשות בתניחין דאפי׳ ש״ת א״ו י דבריהם
 אפי׳כשיטת הר״פ דדנרי נ״ל ועוד י אדם לכל לכתחילה דבריהם של הנחה זתן עד

 הוא לחוד ת״ק אלא דלזת״ה ס״ל וחכתיס ר״י ז״ל לדבריהם דהא אתיא לא התו׳נתי
 צריך תשתש״הח דלת״ק הנחתן זתן אסוף וחכמים ר״י ותדפליגי ללזת״ה דס״ל
 דקאמר אתחילתזתנם ואלו זתן לאחר עד עדיין לחלצן א״צ וחכתים ולר״י לחלצן
דאין ס״ל אלתא ות״ע בהן ממשמש זמנם וכשיגיע כו׳ מב״ע מאימתי תפי׳ ת״ק

6הי תפילין זמן ל״ל )א(



מר מה סימן תפילין דיני אריה #אגת
 שיטה לפי הוא תפי׳ זמן לילה דס״ל אע״ג טליה ל״פ היום שיאיר עד עליהן לכרך

 לר״י ה״ל א״כ לדרך ביוצא בלילה כשמניח׳ מיד עליהם תברך לזתי׳ה למ״ד ואי • זו
 ־ דצזת״ה משוס גופי׳ מה״ט בסיפא עליה כדאיפליגי ברישא את״ק לפלוגי והכתים

 אפי׳כשתניח' נם וי קודם עליהן לברך ראוי אין ת״ת לזת״ה דס״ל אע״ג ודאי אלח
 רש״י לשיטת אנא הר״פ סברת להעמיד וא״א לדרך דיוצא הא כגון ברשות בלילה

 בד״א אלח תה״ת דללזת״ה ס"ל וחכמים לר״י אפי׳ כ״ע דלש־טתס והרתב״ס
 לזת״ה דקי״ל דלתאי ל“י זו ולשיטה • תה״ת א״צ נהליצה הבל לכתחילה בהנחה
 י בלילה כשתניחס תיד נתי עליהם תברך לדרך ביוצא כגון חנתיס ברשות במניח

 ז״ל דס״ל דכיון דהר״פ סברא להא ליתא הרמב״ס לשיטת דאפי׳ אותר אני ועוד
 לדרך לצאת תשכים הי׳ ע״כ בלילה לכתחילה להניחן אסור לשמרן אפי' דמה״ת

 תורת של הנחה ותן דהגיע השחר עמוד שעלה לאחר בתשכיס היינו דקתני מניחן
 ברחוק חנירו את משיראה שהוא דבריהם של הנחה זמן ועדיין הוא יום דתשעע״ה

 לדעת לכתחילה להניחן א״א בלילה למשכים דאלו ־ הגיע נא עדיין ויעירנו ד״א
 לתאי דאורייתא איסורא איכא נתי יאבדו שלח כמתיירא אפי׳ ענין בשום הרמב״ס

 לאחר במניחן דאפי' וכיון וכמש״כל תותר לשמרן ואם דהת׳ כר״א דלא דפסק
 הנחה זמן שהגיע עד עליהן תברך אינו אפ״ה חכמים ברשות השחר עמוד שעלה

 בתניחן דאפי׳ עליה גזרו דרבנן אלא תה״ת לזת״ה דקי״ל לדידן ה״ה • דדבריהס
 לדבריה׳• הנחתן זמן שיגיע עליה׳עד לברך דאין לדרך ביוצא חכמים ברשות כלילה
 ס״לללזת״ה כולן תנאי הני דס״ל לחוד רש״י לשיטת אלא הר״פ כברת לקיים וא״א

 דקתני לדרך לצאת תשכים היה דהאי לפרש אפשר דלפי"! ־ תותר לשמרן וכל
 כדי כרשות דתניח אע״ג הנחתן כשעת מכרך אינו ותש״ה היום אור קודם נמשכים

 עליהם לכרך א״א מה״ת חפי זמן לאו דלילה כיון ת״ת רש״י• לשיטת דתותר לשמרן

 תכרך כרשות דתניחן כיון תפי׳היא ותן ליל' דקי״ל לתאי אבל כשמניחן שעה באותו
:ז״ל דהר״ש הא ס"ל לא בתפי׳ גופיה רש״י דאפי׳ נתברר כנר ת"מ ־ עליהן נתי

פו סימן תפילין דיני
 הרי״ף הביאו דביצה דספ״ק בבה״ת יושב ודהיה נדרך בא דאביי-דהיה והא

 בא היה ראשון פיק בי״ט גרסינן וז״ל דעירובין וברפ״י הפי' בהלכות
 היה לביתו שתגיע עד עליה׳ ידו תניח החמה עליו ושקעה בראשו ותפיליו בדרך

 ואי לביתו שתגיע עד עליה׳ ידו תניח היום עליו וקידש בראשו והפי׳ בב״הת יושב
 • לחותה הסתוך בבית תניחן תינטרן בה מניח! דאי לחומה הסמוך בית איכא
 "ל קי לא החתה שקיעת לענין •י״ל • דביצה "ק ספ המאור בס׳ ז״ה הר עליו והשיג

 ק מורין ואין הלכה זתןתפי׳היא לילה בדוכתיה דאסקינא משוס דאניי מות־ה
 ראיתי זה על השיב המלחמות בס׳ ז״ל והרתב״ן • עליהן ידו להניח א"צ הלכך
 שאילו טטה הדעת וכן בע״ש בדרך עליו שהחשיך כגון כולה שפי׳ ז״ל ורש׳יי לר״ח
 הבית היה ואפילו הוא דלשתרן משוס עליהן ידו להניח צריך היה לא בחול היה

 ועיבר בעשה עובר לת״ד ואפילו ־ תותר ה״ז לשתרן ואם משתמרת לחותה הסמוך
 עציהן ידו תניח ולתה בידו ויביא יחלץ אסור ואם מנחות במס' כדחיתא בלאו
 לומר אביי ששנה והלשון בברייתא השינוי ולענין אמורה היא בע״ש נולה אלא

 לו תפס הענין דרך היום עליו קידש המדרש ובבית החמה עליו ששקעה בבדרך
 ב״ד וקידוש לתקיעות בבה״ת והיושב אליו החמה בשקיעת מסתכל נדרך שהבא
 כבר דהא זה לכל צריך הרתב״ן היה ולא ־ ע״כ ז״ל הגדול רבינו כתבה לפיכך

 תדברי ות״ת היא תפי׳ זמן לאו לילה כת״ד פוסק ז״ל דהרי״ף לתעלה הוכחתי
 בשקעה ז כוותיה וקי״ל היא תפי' זתן לילה דלת״ד שהסכים משתע אלו הרמב״ן

 פסקו בא״ח שם והאחרונים והטור י עליהן ידו להניח א״צ בחיל החמה עליי
 אפ״ה תפי׳היא זמן לילה כת״ד נפסקו אע״פ החמה עליו בשקעה בחול אפילו כאביי

 כן הוכחתי וכבר הרואים תפני עליהם ידו תניח י כן תורין ואין הלכה דהוי כיון
 עליהם ידו להניח צריך ואפ״ה היא תפי׳ זתן לילה כת״ד אתיא דאניי דהא לתעלה
 הוא ט' לו תפס הענין דרך כו׳ אביי ששנה והלשון הרמב״ן ותש״כ • בחול ואפילו
 לערבינהו לו שדרךהעניןתפס א1? תיירי בע״ש דאביי נבא תרווייהו אי וטק״ל דחוק־
 עליו וקידש בבה״ת יושב שהיה או החמה עליו ושקעה נדרך נא היה וליתני
 ודיושב מיירי בחול בדרך דנא ע״כ אלא י לביתו שמגיע עד עליהם מניח-ידו היום

 ותה • בנא בחדא להו עריב לא ומש״ה הן ענייני דתרי וכיון תיירי בע״ש בבה״ת
 כבר עליהן ידו מניח ולמה בידו ויביא יחלץ יסור והס ט׳ בחול היה שחלו שהקנה

 וי״ל נידו אותם מביא אין אתאי בחול תיירי אי וא״ת שב׳ שם התום׳ עליו עמדו
 וכתבו שסתתו והאחרונים הטור על תתה אני ת״ת :ע"כ מידו ליה משתלפי דלתא

 לביתו שמגיע עד עליהן ידו יניח החמה עליו ושקעה בדרךותפי׳בראשו נא היה פס
 בב״הת יושב היה ־ שם ומניחן חולצן כס שמשתחרין לחותה סמוך בית יש ואס
 דיושב בהא חלקו לא יאתאי לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח וקע״הי בראשו ותפי

 התם לה כדתוקי גנני מחתת תנטר ללא גנני תחמת דתינטרי היכא בין בב״הת
 כבר והס הואיל הלכך גנבי תחמת ולא כלבי תחמת במינטרא דאניי להא בגת'

 להניחן אסור אארעא מחתן אי אבל • היום עליו בקידש מראשו לחלצם א"צ בראשו
 תחתן אפילו וגנבי כלבי תחמת תנטרן לא אי אבל כלבי תחמת ותנטרא הואיל

 בפי׳ דעירובין ברפ״י יונתן וה״ר המאור בס׳ שם והרז״ה בראשו להו מנח אארעא
 גנבי מחמת תיגטרן ולא אארעא דתחתן היכא מסופק בזה חילקו הלכות
 לכתחלה בשנת להניחן לשרי כתו בלילה בראשו לנתחלה להניחן שרי אי וכלבי

$7 לז

 א״א דבשבת משוס תבשבת יותר בלילה להחמיר דיש דתלתא וטעתא י בכה״ג
 הוצאה איסור משים בידו להביאם ׳ח א דהא בראשו בהנחה אס כי אחרת בתקנה

 רבנן ליה שרו לפיכך בנזיון שס מוטלין יהא ע״כ להניחן ציה שרית לא ואי דשבת
 אלא נידו להביאן אפשר דהא בחול בלילה אבל תפי׳ בזיון תשוס בראשו להניח!

 הא דתדינא בראשו הלכך הוא רחוק וחשש תידו ליה תישתלפי צדלתא דחיישינן
 סגי• עליהן ידו ובמניח רבנן ליה שרו כן תורין דאין אלא בלילה לחלץ דא״צ הלכה

 בלילה בתחלה להניחן מדרבנן איסורא איכא תדינא דלכ״ע ארעא על נתחתן אנל
 בידו להביאם בתקנה דאפשר כיון בראשו להניחן ארעא על נתחתן שרורננן נח
 לא דידיה לתא תשוס הוא רחוק דחשש כיון תידו תישתלפי דלתא חששא תשום ואי

 דאל״כ לכאורה תסתבר והכי ־ בלילה בתחלה תפי׳ הנחת של דרבנן איסורא שרינן
 יושב והיה החמה עליו ושקעה בדרך בא היה תרתי לתיתר לאביי ל״ל לך תקשה

 שהוא החמה עליו שקעה היינו היום עליו קידש הרי היום׳ עלץ וקידש בבה״ת
 דהשתא החמה עליו דשקעה להא מיניה שמעת היום עליו דקידש ותבנא לילה

 עליו בשקעה סגי עליהם ידו בתניח אפ״ה ושבת לילה תרתי דהוי היום עליו בקידש
• לחלצן וא״צ סגי עליהן ידו דבתנח כ״ש לא לילה תשום חדא אלא הוי דלא החמה

 הרואים תפני עליהן ידו להניח צריך נתי החול בציל דאפי׳ דקת״ל צ״ל והא
 הא דתשני אהא פריך תאי דא״כ * לחוד כן תורין שאין אלא הלכה דהוי אע״ג

 אארעא תחתן אפי' בראשו אריא מאי מינטרן דלא אי תינטרא• דצא הא דתנטרא
 לן קתשתע רבותא דלתא קושיא ותאי זוג זוג מכניסן תפי' המוצא תנן דהא נתי

 חדא י כלום זה דאין רביתא זה דאין ודאי אלא י עליהן ידו להניח דצריך
 שברן בליל כ״ש עליהם ידו להניח דצריך חול ליל של בשע״הח אביי קת״ל כנר להא

 כו׳ בראשו א־ריא תאי דה״פ י״ל ועוד ו שפיר פריך והשתא דצריך תרתי דאיכא
 עליתם ידו דתנית זוג זיג תכניסן דתנן ארעא על נתחתן לאשמועינן לאניי וה״ל
 דקת״לדאפילו משוס ואי נפשי׳ באפי׳ מימרא ולא דמתני׳ אפירושי לתימרח זה״ל
 טא• מש ת־לתא דהא הרואין תפני עליתן ידו להניח צריך אפ״ה בראשו כבר נהיו
 ת>ם כתובתניחןבתח־׳דתאןמפ־ס תנע״י כבר בראשו בהיו שייך הרואים לגזרת היא

 בבי תרי לתני דתפרש לתאן נתי ניחא תירוצי ולתאי ־ תבע״י עליו שתיו או הניח׳
 להתיר תכאן ראיה לנו דאין כיון ונ״ל ־ חול בליל ולא בע״ש תיירי דתחוייהו דאביי
 דלאתינטרן בתיכא בראשי להניחן ארעא על דתחתן בהיכא בשבת כתו בלילה
 בתה השתא ,נקטינן :דפי׳ תטעתא תשבת צילה א״אללתוד וגנבי כלבי תחתת

 לך תוהיה תפי׳היא זתן לאו יי'ט דשבת כר״ע דקי״ל הכא עד מ״א תסי׳ שכתבתי
 פלוגתא דהוי בח״הת נ״ת וא״כ ־ תפי׳ בו במניח איסורא ליכא בי״ט הילכו ־ לאות

 להניח ראוי תספיקא תפי׳ הנחת לענין לא או הוא י״ט בכלל אס דרבוותא
 ליכא בהן תניח אם התפי׳ תן דפטור את״ל דהא בו נוהג תפי׳ תצות דילתא

 תה דכל ב״ש ענני כר׳ דפשקו ר״פ לפ״ד נתי ובשבת דדינא תעיקי־א איסורא
 יצא שלא ובלבד תפי׳ בו להניח תותר שרי בחצר לר״הר נו לצאת חכתיס שאסיו

 תדרננן ות״ת הוא תפי' זתן לילה קי״ל לילה ולענין י בפ׳ב״א ברה״רוכדתנן בהן
 זתן עד לחלצן א״צ תבע״י עליו תונחין ואם תשתשת״ח להניחן לכתחלה אסור
 שתתפללין בט״ב הילכך • ברבים כן תורין ואין הלכה שהוא אלא כרבנן שינה

 כהוראה ה״ל ברבים כיוןשתתפלל לחלצן צריך בתפי׳כשחשיכה סתוךלחשיכה נתנחה
 ותפי' בב״ה יושב שהיה והיכא אחרונים קצת וכ׳יד י תורין ואין הלכה היא והרי
 דהוי דכיון ראשון התשתתר לתקום שתגיע עד עליהן ידו תניח בחול לו וחשכה עליו

 תצאן אס אבל בראשו בתיו וה״ת י עליהן ידו להניח צריך כן חורין ואין הלכה
 דבשבת אע״ג גנבי תחתת ולא כלבי תחתת לא תנטרן דאין אע״ג בארן תינחין

 אפשר דלא משוס ה״ט זוג זוג להניחן תפי' בזיון תפני רבנן ליה שרו שבת בליל וכן
 להניחן רבנן ליה שרו לא בידו להביאם דאפשר כיון חול בליצ אבל • נע״א

 רחוק חשש ותנוס בע״א ואפשר הואיל תדרבנן איסורא דאיכא בלילה בתתלה
 לדרך לצאת ובהשכיס • בתחלה להניח ליה שרינן לא תידו ליה תישתלפי דילתא
 תחתי! תינטרן דלא היכא אפי׳ לכתחלה בלילה להניח שרי דלא ואע״ג תניחן בלילה

 לדרך ויצא שהשכים כיון בהן ישן שתא דל״ח לדרך לצאת השכים שאני וכלבי גנבי
 שרי נתי יאבדו שתא תתיירא אינו אפי׳ ולט״ז ־ ל' סיתן בש״ע וכת״שכ כבר

 כלל תוריד ולא מעלה לא אינו בלילה לכתחלה להניח לענין יאבדו שתא דתתיירא
 לא אפי׳ הילכך לשינה דל״ח דשרי הוא לדרך לצאת שהשכים תפוס אלא וכת״שכ
 *ותתייר לדרך לצאת השכים שס פי׳ שרש״י ואע״ם ־ שרי נתי יאבדו שתא מתיירא

 בלילה והמניח! תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל תנאי הני דצשיטתו היינו יאבדו שתא
 נתתיירא אלא לכתחלת בלילה להניח להתיר א״א לפיכך ־ ושמרת אזהרת על עובר
 לתאי אבל י מותר לשמרן ואס התס וכדאר״א לשמרן דה״ל בלבד יאבדו שלא

 בהן ישן שמא בלילה לכתחלה להניחן שלא גזרו דרבנן אלא תפי׳ זמן לילה דקי״ל
 דהשכים דטעתא תשמע הס״תק דתדברי אע״פ ־ ושרי ל״ח לדרך לצאת בהשכיס

 ואקרצונילהאריךבזת• חבר לו חצינו לא ת״ת דשרי הוא יאבדו לדרךתשוסשתא לצאת
 על עליהם תברך אינו ת״ת בלילה להניחן שרי לדרך לצאת דבהשכים אע״ג ומ״מ

• שעברו בסימני׳ כ״ז של טעתס נתברר וכבר ויכירנו ד״א ברחוק חבירו את שיראה
ו אלו בדינים שנ״ל מה זהו

פז סימן תפילין דיני
ומותי. פוסקים דם לסמן עימד צויגים תפי1 ונדת דק״ל :.הא שאלה

,}י! "
טית יוד



דיני אריה שאגת
 לא: או תמנה קלה לקדושה תתני חמורה לקדושה עיבוד אם ,לשמת עיבוד בעי גתי

 דל״ת ניאה תזוזה לשם עיבד ואם ב״י כתב ל״ג סימן בא״ח■ • תשובה
 דכי לשתה עיבוד א״צ דתזוזה להאותר תיבעיא לא תפי' בו לכתוב

 תתני לא עיבוד צי״כה דתזוזה החותר לדעת אפי' ן<א ־ היא כלום לאו לשתה עיבד
 עיבד אם אבל ־ התכלת בפ' כדאיתא תזוזה תקדושת חתורה תפי' דקדושת מאוס
 תי בפ׳ כדאת׳ תפי׳ תק׳ חמורה ס״ת דקדושת תפי׳ בו לכתוב מתני ס״ת לשם

 ובמ״ת כלי בתוך בנלי שיניחם ע״י בו לשמש תותר תפי׳ בו שיש דבית • שתתו
 זכ״פ ע״כי "׳ע גבוה תחיצה לעשות צריך אחר בת לו אין ואס שיוציאנה עד אסור

 כאלו וה״ל תתני קלת לקדושה חתורה דתקדושה להדיא שפסק הרי בש״ע שם
 שנזבחו הזבחים כל תנן זבחים בריש דהא ע״ז להקשית יש ולכאורה י לשתה נעבד

 אותר עזריה אחי שתעון כו׳ חובת לשם לבעלים עלו שלא (א כשרים לשתן שלא
 ק׳ לשם ששחען ק״ק כיצד פסולין מהן נתיך לשם כשרים מהן גנות לשם שחען
 לש' אפי' לת״ק הרי • כר כשירים קדשים ק׳ לשם ששחען קלים ק' ־ פסולין קלים
 שלא נשחע וה״ל תהני לא לקילתא תחתירתא דאפי׳ וש״ת פסולין נתי תהן גבוה

 דאת׳ א״ע לשמעון ואפי׳ לשתה שלא נעבד נתי ה״ל עיבוד לענין וה״ה ־ לשתה
 אין מהן בתורם ב״י קדשי את יחלל ולא קרא דגלי ש״ת כשרים מהן גבוה לשם

 אפי׳ קרא גלי דלא לשמת עיבוד לענין אבל י( )דף בגתרא התם כדאת׳ מתחללין
 לכתוך גבות דאפי׳ דה״ט קדשים דשאני זי״ל י תתני דלא א״ל נתי לנתוך הגבוה

 כגון מתן גנות לשם ששחטן אע״פ קלים ק׳ לשם דהקדישן דכיון תשוס תתני לא
 ותרי :נשנילו הוקדש שלח כיון זה קרנן על לחול הגבות לקדושת •א״א קדשים ק׳

 עליו חל הגבות קדושת דאין כיון לשתה שלא וה״ל אחר לזבח זה זבח לשנות א״א
 חמורת ק' לשם שעיבד כיון עיבוד לענין אבל :עלו לא הילכך שחיטת בשעת

 עליו שחלה וכיון תלחול שמעכבת! אחרת קדושת כאן חין שהרי עליו חל קדושת אותו
 תתני הילכך תנת תאתים בכלל דתא בכלל נתי קלה קדושה חתורה קדושת
 ל״ת דילתא תתני לקלה דתחתורה דתנלן ראיה צריך הדבר ת״ת י לנתוך מגבוה

 ראית להניא ואין • תיתנו אחרת לק׳ לא אבל קדושה אותו לשם בפי׳ שיעבד עד
 עושין אין שבלו ותפי' שבלה ם״ת לג( )דף רבת הקומץ בס' דתניא מתא לזה

 דתזווה לת״ד והשתא • קלת לק׳ חמורה תקדושת תורידין שאין לפי תזוזה מתנו
 תזוזת לשם נעבד שלא תשום ליה תיפוק תורידין איריא תאי לשתה עיבוד בעי
 פתוחות הכא עושין תורידין הא התם הגמרא דייק וכה״ג ותפלין ס״ת לשם אלא

 ־ ותפי׳ תס״ת קלה ותזוזה עיבוד מתני לקלה תחתורה ודאי אלא ־ סתותות והכא
 יש ועוד ־ ראית תזה אין לשתה עבוד בעי לא דתזוזת דס״ל פוסקים להני מיהו

 השולח)דף בס״פ דרשי׳בג וכת״ק כלל לשתה עבוד בעי לא תנא האי דילתא לדחות
 לשתה כתיבת בעי והא עושין תורידין הא גופיה תהא ראיה להביא יש מ״ת • מה(
 כתיבת שבשעת דתיירי ל״ל והא ־ תזוזת עושי! ותפי׳היאך ם״ת לשם שנכתבו וכיון

 וכשבלת לתצוותן שראוי כ״ז תפי׳ או ס״ת לשם וו וכתיבת עיבוד שיהא התנה ועיבוד
 הא גבי יג( )דף דעירובין בספ״ק תצינו וכה״ג י לתזוזה זו וכתיבה עיבוד יהיה

 אפ״ה אחרת סוטה בת להשקות כשירת ?!גילתה דאין לת״ד דאפי' התם דאר״פ
 בס״ת ר״פ הכא תכשיר היכא וא״ת התום' וכתבו ־ תתני כתיבא דסתמת תורת
 ם׳ איש תקרין סופרים קול שמע הגט כל נר״פ תק והא לשתה דבעי לתאן אפי'

 נתי וס״ת להתלמד העשוי׳ בסופרים בגתרא ות״ל ־ בו לגרש פסול ט׳ פ׳ מגרש
 הגט להכשיר כלל נכתב לא דהתס דלתתלתד וי״ל ־ להתלמד עטי׳ הכא ליה חשיב
 תנאי ?יתא ע״כ פ׳סוטה תמנו יתחקו יצטרט שאם כן לדעת סתם כותב ס״ת אבל
 ה״נ • לשתה נתי דבעי סוטה ׳לפ יהיה יצטרכו ואס ס״ת לשס שכותב תהני כזה

 ־ תזוזת לשם זו כתיבת יהא וכשבלה תפי׳ או ס״ת לשם שכותב כזה תנאי מועיל
 שנכתבו תיירי ואי שיטוט בעי והא עושין תורידין הא התם פריך דהא ל״כ דא״א
 דאל״כ ־ כתיבה בשעת נתי שרטוט בע״כ א״כ לתזוזה יהיה שבלו דלאחר ע״ת
 תוקי דלא הא התום׳ שכתבו ואע״פ ־ תהל״ת שרטוט דצריכה לתזוזת ראוי אינו

 בדבר תחוייב שאיט דכל משוס ותפי׳ ס״ת לשרטט רגילות דאין תשוס בתשורטט
 ותפי׳ מס״ת תזוזת לעשות דא״א כיון ת״ת הא ־ בירו׳ כדאת׳ הדיוט נקרא ועושהו

 ־ לשמת כתיבה תשוס לתזוזת יהיה שבלה דלאחר כתיבת בשעת התנה אא״כ שבלו
 אנפשיה רתי הוא והרי שרטוט בלא לתזוזה ראוי דאין כיון נתי שרטוט נע״כ
 אינו בל״אה דהא נתי שרטוט בע״כ לתזוזת יהיה שכשבלה להתנות כתיבת בשעת

 הוצרך בע״כ בלא״ה סגי לא דלתזוזה כיון הדיוטות תשוס כאן ואין לתזוזת ראוי
 אין הסתם דתן וכיון ותפי׳ ס״ת כתיבת כסתם תיירי התנה דבלא אע״כ לשרטוט׳

 • שרטוט בעי הא עושין תורידין הא שפיר פריך לשרטוט ולא להתנות לא רגילות
 דתזוזה לת״ד ואיכא היא דתנאי דשרטוט הא התם דא״ל לתאי אפי׳ אכתי וא״כ
 אלא • תזוזת לשם כתיבת בעי והא עושין תורידין הא תקשה ת״ת י שרטוט א״צ
 ותפי׳ ס״ת לשם שנכתבו וכיון לשתה כתיבת לענין תתני לקל דתחתור ש״ת ודאי

 אתרי׳ נתי עיבוד לערן וה״ה לשתה נכתב כאלו הקלה תזוזה לשם תהני החתורין
 ראוי ודאי א״כ בדהתנה דאי תיירי התנה בלא דע״כ תברא תצידת ועוד :הכי

 התנאי שתועיל דכמו תורידין אין תשוס כאן ואין שבלה לאחר תזוזה מהן לעשות
 כיון לקלה תחמורה הורדה כאן דאין תועיל ה״נ לשתה ועיבוד כתיבה לענין

 לת״ד דאיכא תשמע ת״ה( )דף השולח דבפ׳ משוס זו ראיה לדחות ואין י שהתנה
 ישרף חדא תר עכו״ס שכתבו ס״ת התם את' דהכי בעי לא לשתה כתיבה דאף

דאתר ר״א^היא ישרף דתני הא קשיא לא :ט קורין אידך ותני יגטז אידך ותניא

מז סימן תפילין
 חפי׳ומזת׳ ס״ת ר״ה דתני הוא תנא תאי יגנוז דתניא לעכו״סוהא נכרי סתסמחשבת

 סכרי׳ לוקחין דת׳ הוא תנת החי בו קורץ דתניא והא כו' פסולי! עכו״ס שכתבן
 שהיה בצידן א' בנכרי ומעשה : כהלכתן כתובי' שיהא ובלבד בכ״ת העט״ס תן

 ■ לשתה כתיבה דא״צ ש״ת נו ותדקורין ־ תמני ליקח והיתררשב״ג ספרים כותב
 ו״ל והפיסק־ס ־ עוש־ן תורידין תא ׳ת ותש ס״ל כוותיה תנא דהאי י״ל והשתא
 י״ל • לשתה וכתיבה עיבוד תשום ות״ל תורידי! דאין תטעמא דס"ת להא שכתבו
 בפ״ה שכתב אי׳ש בלא״ה הרתב״ם ולשון י בכ״ת דרכם וכן נקטו דברייתא לישנא

 אץ ס״ת של ולאתתגליוטת תזוזה תהס א״ע שבלו ותפי׳ שבלה סית ־ ס״ת תת'
 טעתת כתב י קלהע״כ לקדושה חמורת מקדושה שא״ת לפי תזוזה עלית כותבין

 עיבוד תשים ואי עדיין כתיבה כאן דאין ס״ת של גליוטת תשוס תורידין דאין
 ס־׳ת תה' בפ״א כמש״כ לשמת עיבוד ׳צ א דתזוזה ז"לס״ל איתו הא לשתה
 שם שהרי ־ לשמת עיבוד בעי לא ותזוזות תפי׳ דס״ת למ״ד דליכא ליתא ודאי דתא
 זהב צ־פן דתנן כעי לא לשמת כתיבה כעי לשמה עיבוד ורשב״ג פריך השולח כפ׳
 בתתו׳ עור הפי׳ רשבג״א לשמן עיבדן שלא אע״פ כשרות טהורות בתתו' עור כו'

 יראת תחמת לסורו שחזר בגר ר״א לת ותיקי לשתן שיעברן עד פסולות טהורות
 מעיבוד תק'ז לשמת כתיבה בעי נתי לרשב׳יג אפי׳ הרי ,לשמת דבעי דיודע כלומר
 דלא שוס ת לאו הנכרים תן ספרים לוקחין אתר דק תנא תאי וע״כ ־ לשתה דבעי
 לדבריו ראיה תביא דהא תיירי יראה תחינת לסורו שחזר בגר אלא לשתה עבוד בעי

 תנא כתאי בו קורץ דתניא לתא הגת' דתוקי ותא תכה״ג דמיירי דרשב״ג תעובדא
 לשוה שחזר תגר נתי תיירי ע״כ בו קורין דתנן ברייתא האי תתסקנא לפי ע״כ

 גם ־ לשמה כתיבה בעי דלא למ״ד ליכא דהא גמור תעט״ס לא אבל יראה מחתת
 תזוזה לשם נעבד שלא תשוס ׳ת״ל עושין מורידן דהא תהא שכתבתי קתייתא ראיה

 ומש״כ י לשמה עבוד בעי נתי דתזיזה ס״ל פוסקים רוב שהרי היא גתורה ראיה נתי
 שפי׳ לפירש״י ניחא הא דרשב״ג כת״ק כלל לשמת עבוד בעי לא תנא האי דלתא
 כרשב״ג תילתא הזתנת התם דס״ל דאביי תט( )דף בסנהדרין הדין נגתר בס״פ
 אלתא לשתה עבוד כעי דלח כת״ק היא תילתא לאו דאתר ורכא לשתה עכוד דכעי
 אבל י ס״ל כוותית תנא דהאי י״ל וא״כ לשמת עבוד בעי דלא לת״ק ס״ל ז״ל לפי'

 הזתטת בשאר דסגי לשתה עבוד בעי דלא כת״ק דאביי התם שתכריע לר״ת
 כרשב״ג וי־בא היא ת־לתא דהזתנת כיון לשמן אותן ותשרטט־ן הקלפין שמתקנין

 שאר לת״ק אפי׳ ולפי״ז י ר״פ וכ״ד ע״כ מועטת הזמנה ולא לשמה עטד דבעי
 במקום בהם לתו סג׳ היא תילתא דהזמנה דס״ל כיון אלא לשתן בעי תיהו הזתנות

 עושין תורידין הא כת״ק דס״ל אפ״ת תקשה אכתי א״כ י רשב״ג דכעי לשתה עכוד
 ונא והפי' ס״ת לשם אלא נעשו לא ותרי לת״ק אפי' לשתן הזתטת שאר בעי ותא
 להביא חין ות״ת י ז״ל הכ״י וכדברי תתני לקילתא תחתירתא ודאי אלא * תזוזת לשם

 מהפלת תתני היה לא דל״תיתת״נ דאס״ד לקל תחמור תהני וכתיבת דעיבוד ראיה
 )דף רבה בתקותץ והרי י יד חשל קדושתה חמורה ראש דשל יד לשל ראש של

 מהם" א׳ על עור טולה ראש של תפי' ב' לו ויש יד של תפי' לו אין שאס את' לד(
 וש־־מ יד לשל תתני ואפ״ה לש״ר שלידנכתב׳אלא לשם לאו זו תפילה ותניחתוהרי

 משמית ר״ח שלח דתא איני התם פריך דהא אינו זת תהנייאבל שפיר לקל דתחתור
 שאין לפי יד של אותת עושין אין ראש ושל ראש של אותת עושין יד של תפי׳ דר״י

 בעתיקתאיוהשתא הא בחדתא הא ל״ק ותשני קלת לקדושת חמורה תקדוש׳ מורידן
 גופיה בקודש דתעלין תת״ט תא בקודש־ תעלץ תשום ש״ר אותת עושין אתאי יד של

 תשו׳כתיב׳ועיכוד ראש של יד תשל לעשות א״א יד תשל חמורה קדוש' ראש של אלמא
 ל״מ הקלת לש״י שנכתב וכיון ־ תתני לא לחתורה תקלת ודאי דהא ־ לשתה שלא

 דאע״ג לתיתר לך אית תאי אלא ־ לשתה כתיבת ת״ל ולא תתנה החמורה לש״ר
 א״נ ־ התום׳ כפי׳ הל״ת שהוא ראש של שי״ן תשוס תש״י חתורה קדושתה דש״ר
 ש״י תש״ר עושין אין ותה״ט ־ כפירש״י בש״ר נעשית שדי שם של שרובו תפני
 וכשנעבד היא תילתא חדא לשתה ועבוד כתיבת לענין ת״ת ־ תורידין שאין תפני

 אלא י זו של לשתה ונכתב נעבד כאלו לחברתה נתי מהני תהן א׳ לשם ונכתב
 נמי לה השווה דכוותה דבקדושה י״ל ה״נ מהני לקל תחתור אתר' דאי י״ל שאכתי

 דתסי׳ ואע״ג ־ תהני לש״ר תש״י לשתה ועבוד כתיבה לפיכך לחברתה תזו תתני
 רובו תשוס א״נ . תפי׳ של שי״ן תשום דעעתא כיון תש״י חתורת קדושתה ש״ר

 הפרשיות אבל הללו אותיות ששם הבתים של בעור אנא ל״ש זה הוא שבש״ר שס של
 מזה לשתה ועבוד כתיבה הילכך שוות שתיהן וקדושת תידי לזה זה בין אין עצתן

 ל״מ לקלה תחתורה דאפי׳ א״א אבל ־ צחתורה תקלת הוי דלא כיון תהני לזה
 לאו חי נתי וש״ר ־ ש״ר אותת עושין אתאי ש״י ־ לזת תזה תתני דלא כשוין כ״ש

 ־ לשתה שלח ועיבוד כתיבת ת״ל הא ־ ש״י אותה עושין היו תורידי! אין תשוס
 ועיבוד כתיבה בעי לא כת״ד כהלכתא דלא דר״י תילתא לאוקתי׳ תסתבר לא והא

 חיישינן ולח ש״ר אותת עושי! דש״י הכי פסקו הפוסקי' כל שהרי ועוד ־ לשתת
 וה״ה לשתה כתיבת דל״ב לת״ד דליכא כתבתי שכבר ועוד ־ לשמה שלא לכתיבת

 אפשר ולפ״ז י לשתה בעי קטטת דתזתטת תודו דכ״ע לתעלה כ״כ עיבוד לענין
 על הוא הקפידה אלא הורדה זה דאין ש״י תהן לעשות קפידא אין ש״ר דפרשיות

 ש״ר של ועיבוד כתיבה דבשעת דתיירי ל״ל והא ־ דאתרן תטעת׳ הבתים עור
 כאן אין הילכך .כן ש״ר על התנה בש״י וכן לש״י יהיה לו יצטרך שאס התנה
 דמשני אהא התס הגת׳ דתסיק והא • התוס' נשם שכ״כ וע״ד לשתה שלא תשוס

תשמע תעיקרא עלייתו דאתני היא תילתא תנ׳1ה ולמ״ד כו' בחדתא כאן ל״ק
דלת״ד



מט מח מז סימן תפילין דני אריה שאגת
 מעיקי־א להתנות צריך דת״ת ליה תיפוק להתנות א״צ היא מילתא לאו דלת״ד
 לכ״ע לשמה משום ומעבד סופי־ של תנאי דודאי די״ל ־ לשתה ועבוד כתיבת משוס

 הזמנה בשעת בעלים של מתנאי אלא איירי לא זה ומתנאי ועיבוד כתיבה בשעת בעי
 כתיבה דמשום י״ל א״נ הזמנה בשעת נמי עלייתו לאתכויי בעי מילתא דלת׳יד
 יצנז־כו שאם לדעתכן תפילין כותב אתרי'דתסתתא אלא כלל תנאי א״צ ועיבוד
 לגבי נםתמא התם שמתני כמו ומתני יעשו ש״ר תש״י א״נ ש״י ש״ר תת׳ לעשות
 ל־תא הא • כר בסתתא טתב ׳ת ם אבל שכתבו התיספת לפי' סוטה מגילת

 הרתי״ם מד' וכ״נ ־ התורה תן לה ן מוחק• דאין התם דא׳ כת״ק הלכה דמסתתא
 וכותב ס״ת כתו טהור עור של מגילת תביא ואח״כ שכתב סוטה תת׳ בפ״ג
 תוחקין דאין משמע דבריו ומסתימת ־ ע״כ הגט כתו האשת של לשתה עלית

 אי תש״ר וה״נ ש״ר עושין תדתש״י וא״כ ר״פ סברת כז״קול״ת תת״ת לת
 ש״ת י לשמת ועבוד כתיבת משום ול״ח יד של עושין היו תורידין אין משום לאו

 לחברתה מזו לשתה ועבוד כתיבת ושי׳י תש״ר כתו לו ושוה דכוותיה בקדושה דאפי'
 בלא דאפ״ה קצת לדחות יש הא ת״ת י דמהני לקילתא דתחמירתא וכ״ש מתני
 וכשנעבד הן תילתא חדא לשתה ועיבוד כתיבת לענין וש״ר דש״י לומר ראיה שוס

 י וכמש״כ זו של לשתה ונכתב נעשה כתלו לחברתה נתי תתני מהן א׳ לשס ונכתב
 לשמת ועטד דכתיבת היא גמורה ראיה ודאי הא כו׳ שבלה דס״ת מתא ת״ת אבל

: ז״ל הב״י וכדברי מתני לקלה תחתורה

מדו סימן תפילין דיני
 חמורה קדושתה מהן אמה ומזוזות חפי' ס״ת תלתא כהני לברר ראוי ועתה

 בקדושתה לקלה תהני זו של לשתה נכתב או נעבד ואס מחברתה
 שבלה ס״ת כדאתר ותפי׳ תס״ת קלה קדושתה דתזוזה פש־טא ודאי ותא. י מתנו
 ש״ת י לק״ק חמורת מקדושה תורידין שאין לפי תזוזת מתן עושין חין שבלו ותפי׳

 ותפי' נס״ת אלא • למזווה נתי מתני לשתן נעבד או נכתב ואם מהם קלת דתזוזה
 א״נ מס״ת חמורה קדושה חפי׳ או תתפי׳ חמורה קדושת ס״ת אס לעיין יש

 ותפי' שבלה ס״ת דתניא גופי׳ ברייתא מההיא להוכיח ואין י לזו זו שוות קדושתן
 קדושה ואי חתורת מקדושה תורידין שאין לפי מזוזה מתנו עושין אין שבלו
 ת״ל תזוזה מתנה עושין אין שבלה ס״ת דקתני איריא תאי תתפי' חמורת ס״ת

 לתיתני וה״ל שבלה תס״ת עושין אין נתי ממזוזה חמורת דקדושתן חפי׳ דאפי׳
 ועודאס״דדס״ת • מתפי׳ בקדושת הקלה למזוזה וכ״ש הפי׳ תתנה עושין דאין

 תתנה א״ע שבלו תפי׳ דקתני דכיון שבלה לס״ת כלל ל״ל מתפי׳ מתורה קדושתה
 אע״כ • תזוזה מתנת עושין דאין מתפי׳ חמורת דקדושתה לס״ת כ״ש תזוזה

 תפי' וכן • תפי׳ תתנה עושין שבלה־אין מס״ת וא״כ הן שוין ותפי׳ ס״ת דקדושת
 דקדושת כיון מקדושתן הורדת משוס כאן דאין ואע״ג ס״ת ממנו א״ע כבלו
 אם לענין דתי שפיר בתורת תורה אי העיר בני בר״ם לן איבעיא ותא שוין שניתן
 שוה דבקדוש׳ את״ל אפי' אפ״ה איפשט׳ ולא חדש בו ליקח ישן ס״ת למכור תותר

 דקדושת דכיון מטעמא ס״ת ומתפי׳ תפי׳ מס״ת עושין אין הורדה תשום בו אין
 אלא תתני דע״כלא י לחברתה תתני לא שלזו לשתה ועיבוד כתיבה שוות שתיהן

 שבלה ס״ת לפיכך וכתיבה העיבוד ל״ת לזו תזו בשוין אבל וכתש״כ לקל תחתור
 בלא״ת אפי׳ לזה מזו הא מורידין דאין תטעתא תזוזה תהס א״ע שבלו והפי'

 בברייתא דנקט הא א״ש והשתא י לשתה שלא וכתיבת עיבוד משוס עושין אין
 מתנה דא״ע בק״ו מחברתה חדא ללמוד א״א בקדושה הן דשוין כיון ותפי׳ ס״ת

 ס״ת נקט לא אפ״ה מתפי׳ חמורה ס״ת דקדושת דאע״ג ראיה זה דאין י מזוזת
 לתידק תזוזה תמנו א״ע נקט דמה״ט די״ל תורידין אין תפי׳משום מתנו א״ע שבלה
 הא כדדייקהגת׳ שרטוט בעי לא דמזוזהנתי דש״מ עושין מורידין הא מיניה

 שכתבו כתו שרטוט בעי דלא קי״ל והפי׳ וס״ת שרטוט בעי והא עושין תורידין
 שרטוט בעי לא נתי דמויות כת״ד ס״ל תנא והאי י בתנאי ליה ומוקי התם האום׳

 מתפי׳לאשתעינן מק״ו לס״ת לתילף דאיכא אע״ג שבלה ס״ת נתי קתני והילכך
 לקצר לה דל״ח א״ל ת״ת לה דדחי לתאי ואפי׳ התם כדדייק סתותות פ' נתי דתזוזה

 תהכא לתישתע ליכא הילכך אתיא תחפי׳ דתק״ו אע״ג שבלה ס״ת דנקט הא כ״כ
 חמורה ס״ת דקדושת הב״י ראיה שהביא תה מ״מ ־ שוין ותפי׳ ס״ת דקדושת תידי
 כלי בתוך בכלי שיניחם ע״י בו לשמש תותר תפי' בו שיש דבית תהא תפי' תשל
 ראיה זה אין אבל ־ הקדום בסי' כחש״כ כלי בתוך כלי תתני לא ס״ת לגבי ואלו

 להו סגי כלי בתוך בכלי ובשתיהן לתפי׳ בזה שוה ס״ת שדין שפסק הרתב״ס לדעת
 לזה וא״צ מעצתו ברור הדבר ת״ת אבל ־ תתפי' התורה ס״ת דקדושת מנלן אכתי
 תזוזה א״ע שבלו תתפי׳ דתה״ט תזוזה לגבי הוא ק״ח דתפי׳ הא שהרי ראיה

 איכא ובתפי׳ ב״פ אלא בה אין דתזוזה משום התם פירש״י הרי מורידין שאין לפי
 שאץ תחפי׳ חתורה דקדושתה מאוד הרבה פרשיות בה שיש וכ״שס״ת פרשיות ד'

 לתפי׳ומזוזה נתי מהני ס״ת לשם ד עיב אס נקטינן תהשתא ־ בלבד ד״פ אלא בהן
 לס״ת לא אבל תהני מתנה קלה שקדושתה לתזוזה י לתפי' עיבד ואס תמנה הקל?

 ז״ל הב״י וכדברי לתזוז׳בלבד אלא ל״ת תשלשתי נתזוז׳הקלה עיבוד ואס החתור׳תתנה
כןנ״ל: תלת׳וכתש״כל כחדא איפכ׳דשתיהןחשיבא וה״ה לש״ר תהני לתש״י עיבד ואס

מט סימן מילה דיני
שנה י״ג אחר א״ע למול שמנהגן זו במדינה הנמצאים המרים י שאלה

33 לח

: לא או אותם למול לישראל ומצות חותר אס

 בה נצטות המילה ומלחמותיהן מלכים ■תה׳ בפ״י כתב הרתב״ם ־ תשובה
 של תזרעו יצא אחריך וזרעך אתה שנאמר בצבד וזרעו אבי־הם

 את לך ויתן ליעקב אתר יצחק שהרי עשו ויצא זרע י״ל ביצחק כי שנא׳ ישמעאל
 בתומו המחזיק אברהם של זרעו לבדו שהוא מכלל ולזרעך לך אברהם ברכת

 של זרעו שהם קטורת שבני חכמים אתרו בתילה התחיייב־ן והן הישרה ובדרכו
 בני היום ונתע־־בו והואיל בתילת חייבין ויצחק ישמעאל אח' שבא אברהם
 הרתב״ם ותש״כ י ע״כ עלי׳ נתרגין ואין בשתיני בתיל' הכל יתחייבו בב״ק ישתעאל

 היום ונתערבו הואיל שכתב קאי דבריו אסיוס אי יודע איני כונתו עלית נהרגין ואין
 הוא מב״י דלתא תספק להרוג דא״א משוס עלית נתרגין דאין הוא כו׳ בב״ק ב״י

 ז״ל לדעתו עליה שנצטוו ק מב׳ שהוא לנו ברור היה אס אבל במילה חייב שאינו
 דמ״מ בתילה חייבין שב״ק שכתב קאי דתילתי׳נתי דארישא אפשר או עלית נהרגים

 בהלכה שם למעיין ז״ל בכוונתו עיקר נ״ל וזה בת שחייב אע״פ עליה נהרגין אין
 א״נ נתי ובזרעו בלבד אברהם בזיע אלא בב״נ שא׳־נ מילה תצות דכי׳ש שאח״ז

 ת״ת עליה דא״נ ועשו ישמעאל בבני ולא בלבד וב״ק ישראל בבני במקצתן אלא
 למולן ומצות תותר א״כ ק בב ונתערבו הואיל תספק למול חייבין בזת״ז וב״י הואיל

 )דף תיתות ארבע בפרק דאמר כן נראה אין רש״י דעת אבל • לדעתהרמב״ם
 תילת והרי ופייך נאתרה ולזה לזה בסיני ונשנית לב״נ שנאמרה מצות כל נ״ח(

 ותשני ־ לב״נ ולא נאמרת לישראל ימול תשתיני וביום בסיני ונשנית לב״נ שנאמרה
 איתא איבעית קאתר ולבסוף בשבת ואפי' ביום דאתי הוא שבת למישרי ההוא
 אתת כו' תשמור בריתי אתה רחמנא דתזתרליה הוא לאברהם מעיקרא מילה
 ביצחק כי ותשני לחייבו ישמעאל בני תעתה אלא ופריך לא אחרינא אינש חין וזרעך
 תעתה אלא ר״א לה תתקיף י יצחק כל ולא ביצחק לחייבו עשו בני ־ זרע לך יקרא

 בני לרטת תפר בריתי את ריב״ח ואיתיתא ב״א האר״א לחייבו לא קטורת בני
 השתא וניתא לחייבו לא עצתן הן לאברהם שנולדו ששה אותן ב״ק ופירש״י קטורה

 ולא לבדן ששה אותן קטורת בני לרבות בחייו לו שתית בניו כל אברהם תל דלא
 לרבות דקאת׳ דהא ז״ל שפי׳ ע״כיהרי לו הנולדים בכל נצטוו אברהם אבל זרעם

 זרע לכל דתחייב הרתב״ם ע״ד וק״ל זרעם׳ לא אבל עצתן ששה אותן היינו ב״ק
 תשני דפ׳וכי הוא אזרעם לחייבו לא דפריךב״ק הא דתפרש ש״ת בתילה קעורה בני

 לחייט ב״קלא תעתה אלא ר״א תשתעמדקאתר הרי קאי ב״קנתיאזרעם לרבות
 כו׳ לאברהם תעיקרא תילת דתשני דק״ל הוא לחוד איתא בעית דאאי דתשתע
 דאלא לישנא והיינו י לק״ת קתא לשנויי אבל זרע לך יקרא תביצחק ועשו ב״י ותתעט
 פריךהכי־ לחוד שנויי דאהאי זה דפריךלפני לחייבו אלאתעת׳ב״י כמו דנקט תעתה

 תצוה כל התם אתר׳ דהכי הכי להקשות ה״ל קתא אשנויי גם הרתב״ס לדעת והרי
 ולא נא׳ לישראל בסיני נישנית ולא לב״נ • נא׳ ולוה לזה בסיני ונשנית לב״נ שנאתר

 לתישרי ההיא ותשני לב״נ ול״נ יתול הח׳ ביום ונשנית דנאתר ממילה ופריך ־ לב״נ
 תעתה אלא לתפרך וה״ל לב״נ ולא נאתר ולישראל ול״נ נאתר וה״ל דאתי הוא שבת
 ולא נאתרה דאתר דהא א״ש לפרש״י אבל ־ נשנית ולא הואיל לחייבו לא נ״ק

 בב״נ נתי נוהג היה סיני עד אבל ואילך תסיני היינו לב״נ ולא נאתר לישראל נשנית
 תצור! נוהג היה עדסיני התסולפי״ז וה״ת ׳ סוגיא באותו רש״יהתס שפי' כתו

 הילכךליכא נישנית שנאתרולא כ״ת כתו ועשווב״ק בב״י אברהם זרע בכל תילה
 תילת תצות נוהג היה בזרעם דהשתא ליחייבו לא ששה אותן שנויי לתאי למפרך

 זרע לכל לתו דתתעט לחוד בתרא לשנויי אלא ק״ל ולא כ״ש לא עצמן הן סיני עד
 זרע לך יקרא מביצחק וזרעך אתה תשמור בריתי את ואתת מאזהרת אברהם

 דאתה וו אזהרה בכלל כלל מעיקרא היה ולא תיקרי זרעו לאו בניו שאר אבל
 מעולם היו ולא הס ורעו דלאו כיון ל״ל עצמן ששה אותן קטורה א״כבני י וזרעך

 בני תעתה אלא תאיק״ל לדעתהרתב״ס ק״ל ועוד • וזרעך אתה של זו באזהרה
 ישתעאלועשו שזרע כתו אה״נ דילתא קאיתאיק״ל דלפי׳אזרעס לחייבו לא קטורה
 כ״כ דפריך דחייבין ומנ״ל גופיה תת״ט פטורין ב״ק זרע ה״נ תביצחק פטורין

 דלא השתא דנימא דתתתה א״ש פריך עצמן ששת דאאותן לפרש״י אבל ־ בפשיטות
 דקישיא הרמב״ם לדעת לפרש שפרש״יזונ״ל וכמו בחייו שהי׳לו בניו כל אברהם תל

 ששה אאותן ליחייבו לא ב״ק תעתה אלא דפריך הא דודאי בחברתה תתורצת חדא
 להרמב״ם דת״ל אלא קתא אשנויי לק״ת ותה״ט • שפרש״י וכמו פריך לחוד עצתן

 אחריה' וזרעם דהן איכ׳לתילף דתהא ב״ק לרבות הפר בריתי את דתשני דלבתר
 דתשתע ב״ק לרבות ב״ה את גופיה לישני ההוא בשנויי דנקט והא ־ במילת חייבין

 ב״ה את האר״י הגת' תדנקט י״ל • אזרעס ולא קאי לחודיה ששת דאאותן נתי
 איתמר ר״א אקושיות לאו דר״י דהא משמע כו' ב״ה אר״יאת נקט ולא ב״ק לרבות
 הן ב״ק לרבות דקאתר דהא וי״ל ־ איתמר בעלמא אלא ליחייבו לא ב״ק דפריך
 דלדידיה משום אתרה ר״א אקושיות נתי דר״י דהא את״ל ואפי׳ • קאתר וזרעם

 שנויי ה״נ לחוד ששה אאותן קאי שהקושיא כתו וא״כ יבו ליר. לא ב״ק ק״ל הוי נתי
 * לישנ׳משום האי נקט דהמתרץ אזרע׳י״ל ולא לחודי׳קאי עלייתו לרבו׳ב״ק ב״ה דאת
 ת״ת אבל עצתן ששת אאותן אלא פריך דלא התקשה קושיות אלא לתרץ חש דלא

 : זה בכלל וזרעם דהן לרבות סתתא ב״ה את רחתנא דכתב דהא ש״ת תתילא
 אשנויי אלא פריך לא ואפ״ה קאי וזרעם אהן ליחייבו לא ב״ק דפריך רתא עי״ל

 אתן לא אבל ואילך דמסיני לחוד אזרעם אלא ל״ק קתא דלשנויי תפוס בתרא
 אליתא תש״ה אחריהם זרעם וכל אהן קשה בתרא לשנויי אבל סיני דעד וזרעם

ליה



מט סימן מילה דיל אריה ?ואגת
 הערל נפ׳ כדחמר אבינו לאברהם פרימה ניתנת לא שהרי לפרוע לא אבל מקא7

 לי^ל דיוקא הילכך בס התום׳ כמ״ש נאמיה בהל״ת מילה ופריעת עב( )דף
 ואינן הוחיל ישראל לגבי כערליס ה״ל נמי ב״ק לפיכך קשורה לבני ולא נאמרה
 ק עשה ואס תל לא כהלו פרע ולח תל תק ישראל לגבי וחלו פריעת במצות
 )דף דתילה נפר״א כדאתר חצוה בתקו© שלא חבורה דעביד חשאת חייב בשבת
 הלכהדתל ונתחדשה תורה דכשגיתנה תשו□ ב״ת את ואתה בכלל אינן הילכך קלז(

 נתי תצווה ח״כ אלא ברית שתירת ישראל אצל קרוי אינו תל לא כאלו פרע וצא
 טי׳אה אתו שאין דכל קלה( דף)דתילה ר״א פ׳3 אתר וכה״ג י הפריעה על

 לידה שתאה אתו שאין יוכיחו ראשונים דורות ופריך לשמונה נימול אינו לידה
 חרמנים דעת על עוד ק״ל אבל • הלכת ונתחדשה תורה ניתנה ותשני לח' ונימולים

 ותותר בישראל אסור אברהם לורע נתנה שאיני לא( )דף דנדריס בפ״ד דתנן תהא
 ביצחק עשו והחיכא כתיב יל״ז ביצחק ותשני ישמעאל והאיכא יך פ ובגמרא בא״ה

 נתתעטו ולא אברהם זרע שקרויין ב״ק איכא והא אכתיתקשה והר־ ־ יצחק כל ולא
 אתאי זה מקרא שנא׳ שעה באותו עדיין טלדו ולא הואיל זרע לך יקרא תביצחק

 ותא א״ש ,לפרש" אכל ־ תותר בנ״ק דאפי׳ דתשתע בב״נ דתותר סתתא תנן
יל״וכתינ ביצחק דתשני י״לדבתר • תב״ק פריך ולא ועשו ישמעאל תבני דפריך

 ב״קאהן ב״הלרטת את תשני וכי קמא תשטיי יותר שטיי אהאי לאקשויי ליה
 דפריך חייבין וזרעם הן קטורה שבני ׳א לר תנ״ל קשת חכתי שע״ז אלא קאי וזרעם

 לפרש״י נץ ק״ל חכתי אבל ־ עיקר הוא בתחלה שפי' תה הילכך בפשטות כ״כ
 פריך לחוד ששת אאותן ליחייבו לא ב״ק דפריך דהא הרתב״ס לדעת לתש״כ בין
 ב״ק ונקט ליחיינו לא עשו בני מיניה לעיל דאיירי פריךאעשו לא אמאי חזרעס ולא
 לא נופיה עשו תעתה אלא למפרך ת״ל והכי י השתא עד בהו איירי דלא

 דלא וניתא יצחק כל ולא דביצחק ממעוטי וזרעך אתה בכלל הוי דלא דכיון לחייב
 נאתר סתתא שהרי אותו תל דודאי היא קושיה לחו אבל בניו׳ כל את יצחק תל

 הנקרא הוא מהן איזה נודע לא אכתי ועשו יעקב וכשטלדו יצחק כל ולא ביצחק
 בתומו הולך יעקב והיה שנתגדל לאחר עד עשו או יעקב הס אברהם זרע ע״ש

 עשו על ולא נאתר עליו זרע לך יקרא ביצחק כי דהאי נתברר אברהם של וצדקתו
 אברהם זרע יקרא מהן איזה נודע לא עדיין למולם שחייב ימים ח׳ בני כשהיו אבל

 לאטדעשעשו קייס היה שיצחק א״נכ״ז \ שניהם למול חייב יצחק היה ותספק
 תעוטי קאי ועלייהו בניס עוד שיוליד אפשר שהרי זרע לך יקרה ביצחק בכלל אינו

 תיעקב יותר בניס הניח ולא שתת לאחר עד ביצחק בכלל עשו אבל יצחק כל דולא
הרשע ועשו זרע לך יקרא ביצחק בכלל הוי הצדיק דיעקב נתברר תעכשיו ועשו

 יותר "'3מ לתפרך לו ניחא והתקשה מיצחק לבד מיני' איתתעטו נתי ב״ק תתילא
 זרען כ׳ גני' דכתיב אברהם זרע שנקרא גופי׳ בישמעאל דתצינו משום מב״ק

 ולתעועי יצחקקאי אזרע ביצחק האי כלומר זרע לך יקרא ביצחק כי ותשני הוא
 שהרי הן אברהם זרע בכלל לחו ב״ק דע״כ ועק״ל י וכתש״ל אתי ישתעאל זרע
 לומר שא'׳ קורא ואינו מביא הגר קורין ואין תביאין אלו ביכורים דתם' בפ״ק תנן

 עלה וחמר י וקורא תביא תישראל אתו היתה ואס לנו לתת לאבותיט נשבע אשר
 היא משה התן קני ובני ב״י שמואל ר׳ בשס תרוויהן יפה ור׳ יונה ר' בירו׳

 5וה־ י לך והעבט אתנו לכה דכתיב וקורץ משהמביאין חותן קני ובני מתניתא
 דקירן הוח קני בני דווקא וקורא תביא מישראל אתו היתה וחס סיפא דתני דהא
 לן והטבנו דכתיב בחרן חלק נטלו שהרי לי נתת אשר לומר דיכול מישראל נאמו

 והשתא ־ לאנותיט נשנע אשר לומר אי׳י דאל״כ מישראל אתו נתי נעי ואפ״ה
 דווקא תשה חותן קני בבני דתתני׳ כיון "כ א הן אברהם זרע בכלל דב״ק אס״ד
 שנולדו ב״ק מששה א׳ שהוא הי׳ מדין תורע תשה חותן הא ל״ל תישראל אתו תיירי

 מישראל אמו שאין ואע״פ אברהם זרע וה״ל שרה חיי בפרשה כדכתיב לאברהם
 רניסמי׳מ לשו! לאבותיט שנחתו־ אע״פ שהרי לאבותינו נשבע' אשר לומר יכול נת׳

 ר׳ נשם תני נירו' התם אתר דהא ־ לאבותינו לומר יכול לחוד אברהם בשביל
 לארם אב היית לשעבר נתתיך גויס התון אב כי ת׳יט וקורא תביא עצתו גר יהודא

 לומר ויכול וקורא תביא גר לר״י אצמא הגויס לכל אב אתה ואילך תכאן ועכשיו
 ויעקב דיצחק ע״ג אף הגויס לכל אב שנקרא לחוד אברהם בשביל לאבותינו

 דנ׳יל אלא ר״י על ת״ק ל״פ וע״כ לגויס אבות שנקראו בהן תציט לא
 לאביתיט־ לות־ יכול לחוד אנרהס דבשביל מודים כ״ע אבל גויס המון דאב דרשא
 נקראו הגרים דכל הן א' העולם חבות שלשה רכל לומר אץ נתי הרמב״ס ולדעת

 ומאברהם הספינה בס׳ שלו ב״ב בחי' הרתב״ן וכתש״כ להם אבות וכולן שמן על
 המון אב שדריש לר״י הלכך ג״כ ויעקב ליצחק נתי למדנו גויס המון אב שנקרא

 לשון לאבותינו לומר שיכול וקורא תניא הגויס לכל אב אתה ואילך דמכאן גויס
 משה חורן קני בני הכי פ״ל לת״קדלא אבל זה בכלל העולם אבות ג' שכל רבים

 לשון לאבותינו לותר א״י ת״ת לאברהם זרע דנקראו אע״ג מישראל אתן לאו אי
 ה״טשהר ל״ל דלהרתב״ס ־ תישי־אל אתו באין קוראין ואי! מביאים לפיכך רביס

 *נתוזין גויס המון אב לאברהם שנא׳ וקורא תביא הגר בכורים תה' ברפ״ד כתב
השבועה היתה ולאברהם השכינה כנפי תחת שנכנסין כולו העולם לכל אב ה״ה

:יצחק כל דלא תיעוט בכלל הוא .

 אמררחתנא זרע לך יקרא ביצחק שהרי לחייט דלא שפיר פריך אב״ק אבל
 ק״ל עדיין ת״ת ־ תיד לידה בשעת כלל זרעו נקראו מינן בניו שאר אבל

 בענם דכתיב ישתעאל את אברהם שתל בהדיא בקרא תצינו שהרי ז״ל הרתב״ם על
 ישמעאל וע״כ הוא אברהם זרע בכלל דלאו אע״ג בט וישמעאל אברהם נמול ה״ה

 הן במילה נ״קדחייבין א״כת״ש י ב״ק כתו הפר בריתי תאת נתרבה עצתוג״כ
 • לא זרעו אין איהו גופיה קרא מהאי שנתרבה ישמעאל ואלו רבויא מהאי מרעם

 דהא אתי ישמעאל למעוטי לאו הרתב״ס לדעת זרע לך יקרא ביצחק דהאי י״ל
 זרע קרוי עצמו ישמעאל חלתא הוא זרעך כי ט' האמה בן את וגס בתריה כתיב

 ביצחק דדרשינן אהא קאי ישמעאל דתתעט זרע לך יקרא ביצחק האי אלה אברהם
 זרע אבל לא ותקצת אברהם זרע קרוי זרעו דתקצת קאי יצחק ואזרע יצחק כ; ולא

 קרוי זרעו כל ישמעאל אבל יצחק כל ולא דביצהק ל״ל דאיפכא ־ לא כלל כלל ישמעאל
 הצדיק יצחק תזרע עדיף יהיה ישמעאל דזרע הכי לתדרש תסתבר דלא אברהם זרע
 אכתי וא״ת י תיקרי זרעו עצתי ישמעאל ות״ת לא כלל ישמעאל זרע ה״ק ע״כ אלא

 ולא קאתי ב״ק זרע לרבות הפר בריתי דאת דרבוי דמנ״ל הרמב״ס לדעת תקשה
 דהאי ולפירש״י ־ ב״ק של ולא במילה ישמעאל זרע ולחייבו איפכא ואימא ישמעאל ורע

 ל״צ עצמו דלישתעאל א״ש אזרעם ולא קאי עצתן ששה אאותן ב״ה דאת רבויא
 לאברהם זרע קרוי עצתו הוא אלתא הוא זרעך כי ביה דהאבהדיאכתיב רבויה

 עצתו הרתב״ס תדברי ללתוד יש לזה תשוב־ה אני ואותר י קשה הרמב״ס לדעת אבל
 חייבין ויצחק ישמעאל אחר שנאו אברהם של זרעו שהם שב״ק חכמים התרו שכתב

 ישמעאל בני אלא אחריך וזרעך אתה מכלל נתמעטו דלח דבריו ביאור • במילה
 יצחק זרע במקצת כלומר זרע לך יקרא ביצחק כי זה תקרא כשנאתר שטלדכבר

 הן וה״ל מכאן נתמעטו לא עדיין נולדו שלא ב״ק אבל י לא כלל ישמעאל זרע אבל
 קרא איצ-טריך ומ״ת נתילה חייבין וזרעם הן הילכך וזרעך אתה בכלל וזרעם

 לתעוטי אתי זרע לך יקרא דביצחק ה״א דאלה״כ ב״ק לרטיח הפר בריתי דאת
 הפר בריתי דאת קרא אתי ־ להולד העתידים בין כבר שטלדו אותן בין הכל .

 מיניה איתתעטו טלהו דלא זרע לך יקרא ביצחק דכי קרא על וגלי לרבויא
 ני׳ל כן • עדיץ טלדו שלא ב״ק ולא איתתעט כבר שנולד ישמעאל דבני ותסתברא

 גרע תיגרע וכי ז״ל עליו קצת לתתוה יש ת״ת ־ הרתב״ס לדעת זו סוגיא לפרש
לאברהם זרע קרוי תקצתו יצחק זרע דאלו הרשעים ב״ק תזרע הצדיק יצחק זרע

 היהה ולאברהם דמסייס דהא ברור ונ״ל ־ ע״כ הארץ את בניו שירשו תחילה
 אב נקרא שאברהם תפני וקורא תביא גר למה טעם ליתן שטונתו תחילה השבועה

 ויעקב איצחק דילתא קאי אאברהס לאבותינו נשבע דאשר דמנלן כולו העולם לכל
 השבועה היתה ולאברהם כתב לפיכך כה״ג אבית שנקראו ל״ת דידהו וגבי קאי

 לאטתיס נשיע דאשר קרא עיקר ותפתתא העולם אבות לשאר קודם תחילת
 יצחק שאין חע״ג בשבילו לאבותינו נשבע אשר לותר יטל גרנתי הילכך קאי עליה

 נשבע אשר לומר יכול לחוד אברהם בשביל דגר וכיון להן אטת נקראים ויעקב
 אברהם זרע נקראים דב״ק אס״ד להו אבות ויעקב יצחק שאין אע״פ ■י לאטתיט

 ׳טלין בלאיה ת״ל י מישראל אתן שתהא עד תב״ק שהן תש׳ חותן קני בבני ל״ל
 שא״א ע״פ ואף זרעו קרויין שהן לחוד אברהם משום לאבותינו נשבע אשר לומר

 ע״פ אף כלומר ט' היתה ולאברהם ותש״כ שם פי' שהכ״ת ואע״פ ־ נתי מישראל
 לי שנאמר קודם שבתחילה תפני בארץ חלק הגרים נטלו לא לכ״ה אב שאברהם

 ממש בלו אלא בה זכו שלא נתצא וכו׳ השבועה היתה נתתיך גויס המון אב כי"
 נטלו שלא תה על כאן טעם ליתן להרמב״ס דל״ל וריח טעם לדבריו אין ־ ע״כ

 לגופיה ומוריד תעלת לא זה אץ בארן חלק נטלו דלא שהא כיון בארץ חלק גרים
 מהמ״ש פי״א בסוף לזה קודם למכתב ה״ל וה״ט וקורא תביא דהאת״ת דדינא
 וממזר! אלxי שס שכתב הספר בסידור ביכורים לה׳ קודם שהוא

 אומר ה״ה בארץ חלק להם שאין תפני תשיחרריס ועבדים גרים לא אבל מתוודין
 היתה ולאברהם זה טעם ליתן לו היה ושם ע״כ לט נתת אשר האדמה ואת

 דמש״ה הדין לעיקר שנ״מ בארץ חלק נטלו לא דחה״ט לומר תחילה השבועה
א״ת

 שתיא: בשתי וגיורא בארעא טציבא זה והרי ק״וייןזרע ורעם כל ב״ק כולןוזרע ולח
 ל(שאינו דנדריס)דף בפ״ג דתנן תהא המילה על מצווין דב״ק אס״ד ק״ל ו^וף

 נהנה שאיט א״ה בתולים ויסור ישראל בערלי תותר הערלים מ) נהנה
 לתילתיה תנא פסק אתאי והשתא א״ה בתולי וחותר ישראל בערלי תתוליסאסור

 איתנהו א״ה דכל ותשמע איפכא התולין ובמן א״ה בתולי אסור הערלים תן דבנודר
 תולין בכלל נתי יהיה כישראל במילה דחייבין כיון ב״ק והרי מישראל לבד דינח ^האי

 ערלים בכלל ישנן ת״ת המילה על דתצווין דאע״ג דב״ק וא״ל ערלים בכגל ולא
 שנ׳ א״ה ע״ש אלא קרוי ערלה שאץ במתני׳ שם שתפרש מטעתא אינן תולין ובכלל

 תנין דאתר כ״ז( )דף דעט״ס דפ״ב תהא קשה דא״כ י ט׳ ערליס הגויס כל כי
 יתול המול רי״א תשתור בריתי את ואתה אתר רב פסולה שהיא בעט״ס לתילה

 ות״ד כא א ימול המול לת״ד בינייהו איכא מהול וגבטני תהול ערבי בינייהו מאי
 כו׳ ערלים תן שא״נ והתנן איכא ימול המול ולמ״ד ופריך ־ ליכא תשמור בריתי אח

 מחתת אחיו שתתו ישראל נינייהו איכא אלא דתי דל״ת כתאן דמהילי אע״ג אלמא
 ליכא יתול התול למ״ד איכא תשמור בריתי את אתה למ״ד י תלהו ולא מינה
 כתאן תהילו דלא אע״ג אלתא ט׳ חתולים א״נ והתנן ליכא ימול המול ולמ״ד ואריך

 אשה בינייהו איכא ומסיק אורחא לההוא שביק זו קושיא ומחמת ־ דתי לתהילי
 שמירת דבני איכא תשמור בריתי את ואתה דלת״ד ב״ק בנייהו איכא הל״ל והשתא

 דמהילי אע״ג אמרת דהא ליכ' ימול המול זלת״ד ,התיל' כיוןדתצוויןעל רנהו ברית
 וישנן כישראל מולין בכלל אינן נדרים לענין דמה״ט ישראל לגבי מהילי דלא נמאן
למול הייט בחילה ח״בין דב״ק דאע״ג י״ל שבוה אלא : כא״ה ערלים בכלל



נ מט סימן מילה דיני אריה שאגת
 והא וקורא מביא עצתו דגר כר״י שפוסק כיון כזה נ״מ שום אין כאן אכל א״ת
 ׳ת וש עיקר הוא כדפי׳ ודאי אלא קריאה לענין כלל תגרע אין בארץ חלק נעלו דלא

 וקורא תביא גר ואפ״ה ויעקב יצחק ולא לכה״־ע אב נקרא לחוד דאברהס ז״ל דס״ל
 דפליג לת״ק תשה חיתן קני בבני וא״כ לאבותינו לותר יכול להוד אברהם דבשביל

 הן ב״ק תששה שהרי וקורא תביא נתי בלא״ה תישראל אתו ל״ל דר״י עליה
 הדין ומ״תגוף אברהם זרע ין קרו ב״ק דאין ש״ת ודאי אלא אברהם זרע שנקראו

 בבני לת״ק תישראל אתו בעינן ות״ת אברהם זרע קרויין דב״ק אתת להיות יכול
 אדידיה דידיה ל׳רבי׳אלא לאבותינו נשבע לומר א״י לחוד אביהם דבשביל תשום קלי

 ב״ק לרבות הפר בריתי את להאי דתפ׳ לפרש׳י להקשות ואין :וכמ״ש קשה ודא־
 דפד״ת סוגיא מההיא זרעם על ולא קאי לחוד לאברהם שנולדו ששה אותן על

 הוא שכת לתישרי ההוא קתא בלישנא תשני כו׳ תילה והרי דפריך דאהא גופיה
 אתה כו' רחתנא דאזהר הוא לאברהם תעיקרא מילה תשני בתרא ובלשנא דאתי
 נח לבני שנא׳ מילה והרי פריך תאי לתידק ואיכא לא אחרינא אינש אין וזרעך
 המילה על נצעוו נח בני דכל לומר טועה היה בתאי תשמור בריתי את ואתה שנא׳
 דתשתע וזרעך אתה בהדי' נאתר בריתי את דואתה נופיה קי־א דהאי בסיפא דהא
 שכת לתישרי תשוס אלא בסיני נשנית לא דתילה לשנויי ול״ל לא אחרינא אינש אבל
 כדכתיב לחוד וזרעו לאברהם אלא נח לבני נאמרה לא ודאי דהא ת״ל דאתי הוא

 עועין היו לא תעיקרא והתתרץ התקשה ובוודאי ב׳ בלישנא וכדתשני בהליא בקרא
 היינו נח לבני שנאמרה מילה והרי דקאמר תא צ״ל ובע״כ הוא רב בי קרי דויל בזה

 דמאי דותיא הם נח בני בכלל תורה מתן קודם ישראל ואפי' לחוד אברהם לזרע
 ואליבא ג״ה אלא לנו אין כו׳ואנו בסיני נישנית ולא נח לבני נאתרה התם דאתרי'

 ולא נח בני שתיו בעוד דווקא לישראל היינו נח לבני נאמרה דג״ה הא ,ופירש״ דר״י
 קתא לשנוי׳ לתידק איכא השתא ־ כתיב ישראל בני יאכלו לא ע״כ דהא נח בני לשאר
 תזרע נח כני לא״ה הא ול״נ נאתר' דה״ל דאתי הוא שבת לתישרי ההוא דתשני

 דוק׳תסיני תשתע נישני׳ ולא נאתר דה״ל דתשני לתאי אפי׳ ועוד תצוויןעלה אברהם
 אברהם תזרע נח בגי סיני עד אבל עלה תוזהרין נח כני דאין הוא ואילך

 דג״ה קא( )דף ג״ה כס״פ ס״ל ותה״ט דר״י ואליבא ג״ת גבי כדאת׳ עלה תווהריס
 איזה והשתא בעתאה תשא״כ נח כבני נוהג שכן חתור איסו׳ דה״ל בעתאה נוהג

 לאו ודאי הא ועשו ישמע?■ בני אי לישני לההוא עלה תוזהרי' אברהם מזרע
 ועשו בב״י ואפי׳ נח בבני תותר אברהם תזרע הנודר וכדתנן הן אברהם זרע בכלל

 דלשנויי׳ תוצא א״א ובע״כ לחוד בישראל אלא אסו' ואינו תיקרו זרעו דלא תותר נתי
 ת״ת הן אברהם זרע דלאו דאע״ג לחוד בב״ק אלא נח לבני מילה שנאתר קמא

 ולא לבד ששה אותן אלא איתרבו לא הא לפירש״י ואי הפר כריתי מאת איתרבו
לשנויי הילכך קרא מהאי איתרבו וזרעם דהן סרמב״ס כפי׳ אע״כ : זרעם י

 מסיני פעורים וב״ק לחוד לישראל אלא ל״ג ואילך מסיני בסיני נשנית לא דתילה קמא
 ולזה דלזת בסיני ונשנית נח לבני תנאתרה מילת חשיב בתרא לשנוייא אבל ואילך

 לדעת דל״ק וא״ש שינויי כהאי פסק הרמב״ס והשתא חייבין נתי וב״ק נאמרה
 דלשנויי משוס ב״ק א״ב ול״ק אשה איכ׳בינייהו דעכו״ם דקאמר׳בפ״ב הא הרתב״ס

 מסיני תשמור בריתי את ואתה בכלל הוו ולא ואילך תסיני פעורין ב״ק קתא
 כי אני ואותר :קשה לפירש״י אבל וכתשכ״ל ימול התל בכלל דאינן וכ״ש ואילך
 לכאורה תכאן קשה הרתב״ם לפי' ואדרבה לפרש״י זאת ליישב יש היטב דייקת
 לתישרי ביום דהאי כיון בסיגי נשנית כלא תילה ה״ל נתי נתרא לשנוי׳ ע״כ שהרי
 מסיני נח לבני ולא נאמרה ולישראל נישנית כלא ה״ל לכ״ע כה״ג כל דאתי הוא שבת

 סיגי עד דווקא היינו וזרעם ב״ק היו הפר בריתי את דבכלל א״ת אפי' ואילך
 וחתם נח לבני שנאמרה ורביה פריה והרי התם פריך דהא ואילך מסיני ולא
 נח לבני ולא נאמרה ולישראל לכסלאהליכס שבו להם אמור לך בסיני ונשנית ורבו פרו

 דצריך כיון דאתא,ש״ת הוא להתירו אחר תנין צריך לכ״דשבתנין ההוא ותשני
 וע״כ נח לבני ולא נאתר׳ ולישראל נשנית כלא ת״ל חדש דבר לאיזה בסיני לשנות
 בחרא לשנויי ואי דאתי הוא שבת לתישרי דביוס כיון מה״ט כל״ג ה״ל נמי מילה

 כיון וא״כ סברא האי להו אית כ״ע אע״כ כו׳ פ״ו והרי לי' תקשה סברא האי ל״ל
 וזרעם הן הפר בריתי את בכלל ה״ל דב״ק את״ל אפי׳ נישנית ולא נאמרה למילה

 *שנוי תרי הגי דודאי לפירש״י לפ׳ נ״ל הילכך לא• ואילך מסיני אבל סיני עד היינו
 לכ״ע בסיגי נישנית ולא מעול׳ נח לבני נאמרה מיל׳לא דודאי מידי בינייהו וליכ׳ ל״פ

 דאתר׳ הא כתחלה ומשני כו׳ ונ״ב כו׳ נח לבני דנאתרה מילה והרי דפריך וה״פ
 פ״ו כתו נישנית כלא וה״ל דאתי הוא שבת לתישרי ההוא ליתא בסיני נשנית מילת
 לאברהם דתעיקרא ליתא נמי הא נח לבני נאתרה דתילה דאתרת הא קאמר והדר
 והא לחוד ישראל אלא זרעו מיקרו דלא וכדתסיק כו' אין וזרעך אתה כו' דמיתר הוא

 מ״ת :וכדפירש״י לחוד ששה אותן היינו ב״ק הפר בריתי מואת בתסקנא ךמרבה
 ביום דהאי אע״ג בתרא לשנויי דודאי הרתב״ם לדעת ליישב לי יש זאת קושיא

 חייבין ב״ק ועדיין בסיגי נשנית ה״ל אפ״ה דאתי היא שבת לתישרא השמיני
 ההוא ה״פ דאתי הוא כו׳ שבתנין דלכ״ד מעעמא בסיני נישנית פ״ו חשיב דלא והא

 לכ״ד אלא כלל ביה איירי ולא אתי פ״ו למצות לאו כו' אתור לך דסיני קרא כלומר
 השמיני דביוס קרא דהאי אע״ג מילה אבל כלל בסיני ל״נ ופ״ו קאתי לחודיה שבמנין
 וב״ק בסיני נישנית וה״ל איירי נתי מילה מצות מעיקר אפ״ה אתא שבת למישרי

 ואפי׳ בסיגי ל״נ מילה ה״ל קמא דלשנוי׳ דכיון לי נוח זה אין ׳מ״ת שנויי להתוא חייבין
 א״כ ואילך מסיני פעורי! הרמב״ם לדעת הפר בריתי את נכלל דהוו וזרעם ב״ק
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 לפירש״י: וכתש״כ דל״פ דא״ל כיון לכתרא קתא שנוי' בין חנם מחלוקת לעשות מכלן
 אברהם זרע בכלל לאו ב״ק ודאי דהא לתעלה שהקשת׳ תה הרתב״ם לדעת וע״ק

 את והאי הן אברהם זרע בכלל לאי דב״ק ולתש״כ דנדרים ׳ג דפ ההוא כדתוכח הן
 הוזהרו לא סיני קידם ואפילו זרעם ולא לבד ששה אותן אלא תרבה אינו הפר בריתי

 בינייהו איכא דתסיק לתאי דעכו״ס בפ״ב שס דאמרי׳ הא תקשה לא המילה על
 ביה קרי ותשני צר .ציפורה ותקח והכתיב לא אשת לת״ד איכא תי ופריך כי׳ אשה
 להרתב״ם ועבד לאחר דאמרה ותנרת ביה קרי ותשני ותכרת כתיב ופריךוהא ותקח
 שהיה תדין מאנשי א׳ לאיש דאתרה לומר ואפשר נסע תתדין תשה שהרי ניחא ודאי

 נתי ד״ת דפ׳ קתא לשנוי' ואפילו שרה חיי בפ׳ כדאיתא הס מב״ק ומדין עמהס
 שהיה צ״ל ולפירש״י במילה עדיין חייבין ב״ק שהיו סיני קורס היה דוה שפיר אתי

 בריתי מאת דודאי שלנו לנדון נבא ועתה :ועבד לו ואתר בהדייהו מישראל א׳
 סיני קודם אפי' לזרעס ולא לבד ששה אותן אלא איתרנו לא ב״ק דאיתרבי הפר
 ישמעאל בגי עם ב״ק תערובות מחתת עכשיו יבם לח שאין 'ש וכ סיני לאחר כ״ש
 בפ״ב ותני התנא דפסיק נמי והיינו מצוה שוס זו שבמרינה ההגרייס אי^במילת וא״כ

 ואפי׳ תיירי שבעולם הנכרים שבכל כו׳ גר להם העכו״ס את תל ישראל דעכו״ם
 התילה על נצטוו וזרעם דב״ק לפ״ד אפילו הרתנ״ם על תתת אני ועוד בב״ק
 תן פעורין הכל תעתה האותות כל את אשור תלך סנחרב שבלבל לאחר אפ״ה

 ותייתי ידיס בתס׳ כדתנן בקהל לבא עמוני גר ליהודא התירו תה״ע דהא המילה
 וא״ל בבה״ת לפניהם עמוני גר יהודה בא ביום בי כח( )דף דברכות ברפ״ד לה

 עלה כבר יושבין הן במקותן ומואב עמון וכי ר״י ח״ל בקהל לבא אתה אסור ר״ג
 וכ״פ בקהל לבא התירו מיד כי' שנאמר האותות כל את ובלבל אשור תלך סנחרב

 סנחריב כשעלה ביאה חיסורי תהל׳ בפי״ב שכתב תכללן והרמב״ס הפוסקים כל
 התצרים ואלו ממקומן אותן והגלה זה עס זה וערבן האותות כל בלבל אשור תלך

 ונתערב והואיל אדום שבשדה וכןאדומיס הס אחרים אנשים עתה תצרים שבארץ
 מהן הפורש שכל הכל הותר תותרין שהן א״ה בכל האמורים אסורים אומות ד'

 בין אדומי נין בכ״ת בזה״ז שנתגייר גר לפיכך הרוב מן שפורש חזקתו להתגייר
 תותרין נקיבות זכרים א' האותות שאר בין כושי בין תואבי בין עתוני בין מצרי
 ה״ע עכשיו אפי׳ בקהל לבא אסור דתצרי וס״ל להחולקין ואפי' ע״כ מיד בקהל לבא

 תודו האותות כל בשאר אבל התם כדתנן שנים ת׳ קיצבה נתן דלתצריס משוס
 ח( )דף דסוטה פ״ק בתום׳ ועיין וש״פ התם הה״ת כתש״כ כולן נתבלבלו דודאי
 נתברר שכבר כ״ש הרתב״ס לדעת אפי' תלתול עכשיו פטורין האותות כל וא״כ

 א״כ זרעם ולא לבד ששה אותן אלא לתילה נתרבו ב״ק דאין כפירש״י שהעיקר
:נ״ל כן כלל בהן נוהג תילה תצות אין זו שבתדינה ההגריים

נ סימן מילה דיני
 שנשתיירו רואה 'תתנו ידו את התל וסילק שנימול ואחר שנימול תינוק ־ שאלה

: לא או עליהן לחוור צריך אס המילה את מעכבין שאין ציצין בו

 שתתעסק כ״ז התל כתב רס״ד סי׳ הטי״ד הפוסקי׳ בין תחלוקת הא י תשובה
 מתנה פירש תעכבין שאין על בין המעכבין ציצין על בין חוזר בתילה

 חוזר אז בשבת תיירי פי' תעכבין שאין על לחזור וא״צ התעכבין על אלא חוזר אינו
 בין תעכבין בין הכל על חוזר בחול אבל תעכבין שאינן על חוזר אינו אבל התעכב על

 לשונו ת״ת מעכבין שאין על אפי׳ לחזור צריך דבחול שכתב הרי ע״כ תעכבין שאין
 רשאי שאין לתיתר וה״ל תעכבין שאין על לחזור דא״צ שבת גבי שכתב קצת מגומגס

 תילה תהל׳ בפ״ב כתב והרתב״ס :איכא נתי איסורא דהא תעכבין שאין על לחזור
 על פי' תעכנין שאין על בין שתעכבין ציצין על בין חוזר בתילה שעוסק כ״ז התל
 תילת צרכי כל עושין כתב ואח״כ חוזר אינו תעכבין שאין על חוזר התעכבין ציצין

 שאין ציצין ועל שפי' אע״פ התעכבין ציצין על וחוזר ותוצצין ופורעין מוהלין בשבת
 בחול דאפי׳ וקת״ל תיירי בחול דרישא דבבא ותשתע ע״כ פי׳ שלא כ״ז מעכבין

 דעד בשבת קת״ל ובסיפא הטור כדעת ודלא שפי׳ לאחר תעכבין שאין על לחוור א״צ
 חייב התעכבים ועל שפי' לאחר לא אבל תעכבי! שאין על אפי׳ לחזור רשאי פי׳ שלא

 לענין דהכל עוד פי׳ שבכ״ת אע״ם הרתב״ס דעת הב״י וכ״פ שפי' לאחר אפי׳ לחזור
 לה קחני שבת בדיני דעסק והכא לה קתני בדיןציצין עסק דהוי ולעיל תיירי שבת
 שיכפיל שחר לו אין השני דפי' הוא ברור ודבר עיקר נראה דהראשון כתב מ״ת

 את תעכבין שאין ציצין על לחזור א״צ בחול דאפי׳ דס״ל הרי כ״פ א' דין הרמב״ס
 קלג( )דף דתילה בפר״א תניא דהא הרמב״ס לדעת ק״ל אבל * שפי' לאחר המילה

 על פי' תעכבין שאין על בין המעכבין ציצי! על בין חוזר במילה שעוסק כ״ז התל
 חוזר אינו פי׳ תנא תאן ואתר חוזר אינו תעכבין שאין ציצין על חוזר התעכבין ציצין
 של בנו ר״י דברי החזה 7ע הפסח את תפשיט בשב׳ שח״ל י״ד דתניא היא ר״י אר״י
 דלא תשוס התם ר״י קאמר לא ע״כ מתאי ודחי כולו את תפשיטין וחכ״א ב״ב ר״י

 התגאה ואנוהו אלי דחנןזה ה״נ ואנוהו אלי זה דבעינן הכא אבל ואנוהו אלי זה בעינן
 התנאה דדרשינן ואנוהו אלי זה דתשום הרי כו׳ נאה סוכה לפניו עשה בתצית לפניו
 דתנן הא וע״כ תעכבין שאין אע״פ שפי' לאחר הציצין את לחתוך צריך בתצות לפניו

 פי' וכבר תעכבין שאין דכיון דוקא בשבת היינו חוזר אינו תעכבין שאין על פי׳
 המעכבין על אלא שבת תחללינןעלייהו לא ואגוהו אלי זה תשוס תצוה בהו דאית אע״ג
 בתצות לפניו התנאה תשוס תעכבין שאין אע״פ עליהן חוזר ודאי בחול אבל בלבד

דותה הוי ואגוהו התם לה דריש שאול דאבא ואע״ג ואגוהו אלי תזה תנא לה דדריש
 .לו



נא נ סימן מילה דיני אריה שאגת
 פליג שאול דאבא את״ל אפי' ת״ת וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום הוא תה לו

 אחכתי׳ותודה ל״פ ע״כ שאול אבא ועוד כרבים הלכה ורבים יחיד קי״ל הא אחכתיס
 אתי נתי דותהלו דלהוי לתדרש עוד שתוסיף אלא אתי בתצות להתנאה דואנוהו
 לא ע״כ פריך תאי א״כ בתצות לפניו דהתנאה דרשא הא ל״ל שאול אבא דאס״ד

 שאול אבא דלתא קושיא תאי ואנוהו אלי זה ־בעינן הכא אבל כו׳ התם אתרר״י
 להתנאה הכי ליה דרשי כ״ע ע״כ אלא בתצות לפניו דהתנאה דרשא האי דל״ל היא

 בחול כיוןשהרתב״ס שפי׳טנ״ל אפי׳לאחר בע״כ עליהן חוזר בחול הלכך בתצית לפניו
 ז״ל דס״ל ש״ת תעכבין שאין ציצין על חוזר אינו דבפי׳ פי׳ ללא פי' בין תחלק גתי
 לאחר אבל תתנו ידיו סילק פי׳ולא שלא בעוד אלא תילה גבי לפניו התנאה שייך דלא
 ולהתחיל לחזור שיתחייב בתצות לפניו התנאה תשוס כאן אין תתנו ידיו וסילק שפי׳

 בדבר תצוה עיכוב וליכא והואיל הוא אחריתא תילתא אתחלתא דפי' דכיון תחדש
 לדעת תוכרחת זו וסברא ואנוהו אלי זה תשוס תחדש ולהתחיל לחזור א״צ בדעבד

 דהתנאה ה״ע שייך לא דבפי׳ דס״ל ש״ת פי׳ ללא פי׳ בין בחול תדתחלק הרתב״ס
 הוא דהכי וכיון מש״ה אלא בינייהו לחלק אחיינא טעתא ליכא בחול דהא בתצות לפניו
 חוזר אינו פי' תנא תאן דבעי אהא התם תסיק הגת' שהרי תידי ול״ק שפיר אתי

 סדרים ב׳ בידם ב׳ נכנסין כתנים ד׳ דתנן אדר״יהיא דפליגי רבנן אתרינהרדעי
 ה׳ לפני שנאתר תשוס זה של טפחו בצד זה של טפחו תניחין ואלו תושכין אלו ט׳

 ופירש״י תתיד היה זה אף תניחין היו ואלו נוטלין היו אלו אפי׳ אומר יוסי ר׳ חתיד
 אחריתא אתחלא אלא תתיד להו תיקרי לא תסדרי והדר ליה ושבקי שקלי אי ולרבנן
 הוא אחרינא אתחלתא אתי הדר כי נתי פי' וגבי לחס בלא שלחן שתתעכב ונתצא
 חוזר פי׳ ה״נ היא תילתא דחדא הוא תתיד נתי תתחלא והדר שקלי כי דאתר ולר״י
 דתוקי דאע״ג לתידק ואיכא י ע״כ היא תלתא גתר דכולי׳ תעכבין שאין אע״פ
 הוא אחריתא ואתחלתא תתיד תיקרי לא כה״ג דכל וס״ל דר״י עליה דפליגי כרבנן
 ה״ע התם דל״ש הפנים לחם גבי אלא רבנן דע״כל״ק כדדחינן לדחויי איכא אכתי

 דאפי׳ ה״נ בתצו׳ לפניו התנאה תשוס דאיכא תילה גבי אבל בתצות לפניו דהתנאה
 אסיק לא דאכתי השתא עד דבשלתא צ״ל ובע״ב דר״י להא תה״ט וכדדחי חוזר פי׳

 כלא פי׳ התורה דתן ס״ד אלא התורה תן אחריתא אתחלתא ה״ל דבפי׳ אדעתיה
 לר״י החזה עד אלא הפסח את תפשיט דאינו והא היא תלתא חדא וכולי דתי פי׳

 באתחלתא רבנן שוויה דבפי' ולחותרא תדרבנן אלא אינו הוא דפי׳ תשוס וטעתא
 שלא להקל ל״ג ואנותו אלי זה דבעינן תילה גבי דדלתא שפיר דחי א״כ אחריתא

 איכא ואכתי דתי פי׳ כלא פי׳ התורה דתן כיון בפי׳ תעכבין שאין ציצין על לחזור
 אתחלת' בפי׳ה״ל דר״י עליה דלרבנןדפליגי דתסיק לתאי אבל ואטהו אלי זה תשוס

 תכלל תתיד היה זה אף תניחיס ואלו נוטלין אלו אפי׳ ואתר ר״י תדפליג התורה מן
 זה תשוס בפי׳ ציכא תו הוא אחריתא ואתחלתא התורה תן תתיד זה אין דלרבנן

 משום כאן אין היא אחרת התחלה והא מצותו לכל גתר דכבר דכיון ואנוהו אלי
 מעתה לחזור רשאי ואינו הימנה ופי׳ מצותו כל שנגמר אחר מעתה לפ״ת התנאה

 להתחלה ליה דחשיב דכיון בחול אפי' חוזר אינו דבפי׳ תהא וש״ת תעכבין שאין על
 עליהם לחזור צריך דבחול דאס״ד ואנוהו אלי זה תשום מעתה כאן אין אחרת
 לותר ל״ש בתצות לפניו התנאה דלענין ואנוהו אלי זה תשוס בהן יש דאכתי

 חוזר אינו דפי׳ והא לפניו התנאה משוס איכא דת״ת היא אחריתא דאתחלתא ה״ט
 השבת את עליהן לחלל א״א היא אחריתא אתחלתא התורה דתן דכיון דוקא בשבת

 איכא שפי׳ אע״פ אכתי דאי היא תלתא לאו הא ־ התילה את תעכבין דאין כיון
 עליהן לחזור וחייב רשאי התילה את תעכבין דאין אע״ג במצות לפניו התנאה משוס

 משום ה״נ השבת את דוחה עצתה שתילה וכתו תצוה הידור איכא דעדיין כיון
 לפניו היו א״ר )דס״ד( ר״י בם׳ אתרי׳ דהכי השבת את לדחות רשאי תצוותה הידור

 ואח״כ כחושה חייב כחושה ואח״כ שתינה שחט כחושה שתינהוא׳ א׳ חטאות ב׳
 בפי' אי וה״נ ושחוט לכתחלה שתינה הבא לו שאותריס אלא עוד ולא פטור שתינה
 עליו ולחלל לחזור תותר תעכבין דאין אע״ג לפניו התנאה תשוס איכא ת״ת לרבנן

 ששחט אחר שתינה לשחוט השבת את שתחללין כתו תצוה הידור תשוס השבת את
 דפי׳אתחלתא דכיון תליא בהא הא ע״כ אלא דשתינה מצוה הידור ותשוס כחושה כבר

 וא״ב תצותו כל נגתר דכבר כיון לפניו התנאה תשוס ליכא ה״נ לרבנן היא אחריתא
 ב׳חטאות שחט איתתר בפר״י דאתרי׳התס •ואע״ג שפי׳ לאחר לחזור א״צ בחול אפי׳

 נתצאת ואפילו כו׳ השני על חייב ר״א ואתיתא א״ר אחד אלא וא״צ ציבור של
 פריך הא השבת את עליו לחלל ניתן לא תציה הידור תשוס אלתא כחושה הראשונה

 שמיי עוד דתשני ע״ג ואף תקתייתא כחושה סתי ומשני אדרבה דרבה התם
 הפוסקי׳בכ״ת וכ״ד דל״פ קתא כשנויי נקטינן ת״ת אתרה ר״א ההיא אימא אינעית

 הראשונה נמצאת התם לר״א רבינא דא״ל הא ועוד עדיף במחלוקת דלתעוטי
 של דה״ט וענ״ל י שגגות מה׳ בפ״ב הרתב״ס וכ״פ אזלא אד״ר תהו בב״ת כחושה

 הא ולדידיה חובל ואפי׳ פטורין התקלקלין דכל כר״י דפסק תשוס הרתב״ס
 דאתר דר״א תשוס הוא דתקלקל ע״ג אף בשבת מילה לתישרי רחתנא דאיצטריך

 לאחר דאפי׳ אס״ד והשתא נ״ב׳ סיתן וכתש״ל גברא תתקן לי תת מילה תתקן לי מה
 וראוי בתצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זה משוס תצוה איכא אפ״ה המילה תן שפי׳

 תשום כאן אין תעתה תעכבין דאין וכיון המילה את תעככין שאינן ע״צ אפי׳ לחזור
 מקלקל וה״ל נברא תקוני משוס כאן אין דהא מה״ת עליהן לחייב מילה מתקן

 מעכבין שאין ציצין של מילה מצות ליתי עליהן חוזר אין דפטורואתאי בחבורה
 בחבלה מקלקל ולידחי מדרבנן אלא אינן במצות לפניו דהתנאה את״ל אפי' דרבנן

 דוחה המעכבין נציצין דאורייתא מילת שמצות וכתו מדרבנן אלא איסור בה דאין
 רמי אכתי שפי׳ אע״פ מעכבין שאין בציצין אי ה״נ דאורייתא דחבלה גברא תיקוני
 דהא דרבנן בחובל מקלקל איסור ולידחי ליתי עליתם לחזור מדרבנן מילה מצות

 להקת׳ להרמב״ס לי׳ ניחא ולא חוזר שפי' ע״פ אף המעכבין בציצין בדאורייתא
 לדעתו דלאכהילכתאדאתיאכר״ש דאתוראי שקליוטריא וכל דברייתאוו לסתתא

 נני לומר שייך אינו במצות לפניו דהתנאה דהא לה תפרש כר״יהילכך דפוסק ז״ל
 א״צ בחול ואפי׳ שפירש לאחר לא אבל פי׳ שלא אלאכ״ז תעכבין שאין בציצין מילה
 שפירש לאחר עליהם לחזור רשאי אין בשבת לפיכך מדרבנן ואפי' עליהם לחזור
 אין דבריהן של תצוה ואפי׳ תדרבנן דחיסור׳ בחבלה דתקלקל שבות איסור משוס

 צריך שאין בטעתן נכינים הרתב״ם דדברי נתבארו מפני׳הרי השבות שתדחה כאן
 הנ״י עשה ויפה בחול ואפי׳ שפיר׳ לאחר המילה את תעכבין שאין ע״צ לחזור
 דרבנן תילתא שהוא ובפרט שם תביאו שרמ״א אע״פ הטור לדעת שהשמיט בש״ע

 חולי חשש אלא נפשות סכנת תשום בו שאין אע״פ קצת חלש בתינוק נ״ל הילכך
 בחול אפילו המילה את תעכבין שאין ציצין על לחזור שלא ע״ז לסמוך ראוי בעלמא

: שפירש לאחר

נא סימן מילה דיני
 לא ודאי ותא שפי׳ לאחי תעכבין שאין ציצין על חוזר אס בשבת אבאר ועתה

 וכת״ש לחזור חייב אינו בחול אפי' דהא לא או לחזור חייב אם לן מבעיא
 והטור לא או לחזור רשאי אם לעיין יש ודאי הא אלא בשבת כ״ש הקדום בסיתן

 שאינו ועל שפי' אע״ס התעכבין ציצין על וחוזר שבת גבי כתב רמ״ו בסיתן בי״ד
 חוזר תעכבין שאין דאע״ם כתב ובה״ע חוזר לאו ואם חוזר אינו פי׳ אס מעכבין

 דהאדתניא תשוס בה״ע של דה״ט ונ״ל ־ כ״כע״כ לא הרא״ש וא״א שפי׳ אע״פ
 והוא דר״י עלי׳ דפ׳ כרבנן לה תוקי במסקנא מעכבין שאינן על חוזר אינו פי׳

 כ(דתנן )דף דתגילה בספ״ב כוותיה תנא לן כר״יתשוסדסתס ז״לס״לדהלכה
 בויכין וסילוק סידור דלאתויי בגת' ואת׳ היום כל נוהג ביום שתצוותו דבר ז״ה התם
 דקי״ל ואע״ג תתיד זה אף ט' שחרית הישנה את סילק אפי׳ דאת׳ וכר״י אתי

 וי״ל כמגילת וסתתא בתנחות פלוגתא והכא לתשנה סדר אין תסכתא דבתרי
 עדיף דתגילה סתמא האי ת״ת ־ כסתם הלכה ואין מחלוקת סתסואח״כ דילתא
 כשר בלילה שמצוותו דבר בסיפא תנא דהא פסיקתא הילכתא גבי לה דתני תשוס
 הלנת פוסקים קצת ולדעת ודלאכראב״ע פסחים אכילת דלאתויי בגת׳ ואת׳ כה״ל

 הלכתא גבי לה דתני תשוס כראב״ע סתתי נתי דאיכא אע״ג סתתא כההוא
 נני צ״ע( )דף הלחם שתי בם' שם שהרי ועוד והפוסקים התום׳ כת״ש פסיקתא
 פ״א אלא אדם שנה לא נלתדאפי׳ ר״י של תדבריו אר״א את' ורבנן דר״י פלוגתא
 קרא לא ואפי׳ תפיך הזה ס״ת את יתיש לא מצות קיים ערבית א׳ ופרק שחרית

 נזה קייס לא דלרבנן ותשתע התם כדאת׳ יתיש לא קיים שו״ע ק״ש אלא אדם
 מס׳ אשנה או זה פרק ואשנה אשכים האותר א״ר אר״ג אתר׳ דנדריס ובפ״ק ל״י
 דר״ג ה״ע בעלמא זרוזי דאפי׳ קת״ל תאי ואת' ישראל לאלקי נדר גדול נדר וו

 חייל תש״ה וערבית שחרית בק״ש נפשיה פטר בעי דאי קת״ל הא ומשני קתייתא
 מלא וערנית שחרית בק״ש נפשי׳ פטר בעי דאי ס״ל כר״י רב אלתא עלי׳ שבועה

 ואפי׳ שפי׳ אע״פ תעכבין שאינן ציצין על נתי חוזר הילכו כר״י דהלכה וש״ת יתיש
 של טעמו כנ״ל וכר״י היא ראשונה תעשה גתר אלא היא א׳ אתחלתא דלא בשבת

 אתחלתא דלא רכיון בשבת בין בחול בין לחזור וחייב דחוזר שבחול כ״ש ולפי״ז בה״ע׳
 ־ לפב״ת התנאה תשוס איכא אכתי חשיב ראשונה תעשה כגותר אלא היא אחריתא

 אס בשבת חוזר אינו תעכבין שאין דעל פשק והרתב״ם ־ בזת עוד אכתוב ולפנינו
 של בנו כר״י דהלכה תשתע ודאי דלפי״ז לי וקשיא לחזור רשאי שאין ותשתע פי׳

 דהא כולו ולא בלבד החזה עד אלא א״ה תפשיט דאיט בשבת שח״ל דע״פ ריב״ב
 לתו מדמי דמויי ר״י והרי אימורין בהוצאת ועוסק ההפשט תן פורש לחזה משהגיע

 פסח עשיית סדר גבי תה׳ק״פ כ׳בפי׳א הרתב״ס והרי בסיתןהקדום להדדי.וכת״שכ
 מעשהו כך בחול בשבתכתעשהו להיות י״ד חל ואח״ככ׳ כולו את ותפשיטין ותולין
 חוורוגו׳ כיוןדפי׳אינו הא טלוואתאי את תפשיט נתי דבשבת דס״ל ש׳ית ע״כ בשבת

 מפשיט שם שפרש״י וכתו הוא פי' דפסח וההיא שא״ת בציצין מילה גבי וכת״ש
 מן תתחיל שהית הפשטו גבי תתיד בתסכת דתנן פי׳ והיינו החזה עד א״ת

 ט׳ הראש את חתך לחזה הגיע לחזה שתגיע עד ויורד תפשיט והיה הרגלים
 ההפשט מן ידיו סילק לחזה תשהגיע ש״ת כו׳ והפשיט ותירק הכרעים ואח״כ

 הידים ותנתח והפשיט תירק כליל דכולו עולה וגבי קצת בניתוח להתעסק והתחיל
 בלא אימוריו להוציא דיטל החזה עד תשהפשיט נתי פסח וגבי הראש אחר תחילה

 ומפשיט גומר אץ שוב וקאר״י ההפשט תן פי׳ וה״ל תיד ותוציאן קורען נימין
 דומיא גבוה לצורך שלא לנפשה דאתחלתא מילתא חזרה הוי דפי׳ דכיון משום
 הפסיע! גבי בתצות הת״ל תשום דליכא התם והשתא ־ ע״כ תעכבין דלא דציצין
 כ״ש בת׳ הת״ל תשוס דאיכא מילה גבי וגותר חוזר שפי׳ אע״פ ואפ״ה דפסח
 בסי׳ פי׳ דהא להאיק״ו ליתא דלהרתב״ם אע״ג י שא״ת אע״פ דחוזר פי' שאם

 ליתא דק״ו אע״ג ת״ת ב״ת הת״ל תשום בו אין דבפי׳ ס״ל התסקנא דלפי הקדום
 פסח דגבי ות״ש פסח דגבי התפשט תן מפי' בפי׳ שא״ת דציצין הא גרע לא אפ״ה
 תה׳תתידיןותוספין שבפ״ה ועק״ל כפי׳ א״ח מילה שפי׳וגבי אע״פ ההפשיטו גותר
שנאמר טש״ז בצד זה של וטפחו מגיחין ואלו תושכין אלו הנינים לחם גבי כתב

לפני



4־ מ נב נא סימן מילה דיל אריה שאגת

 ואמאי היא א׳ אתחלתא שפי׳ היכא א״כ כרבנן שפסק הרי ע״כ תמיד •לפני־ה׳
 י״ל שבזה אלא א״ח דפי' כיון הא כולו את שמפשיטו בשבת שח״ל בננ״ם פסק •

 לחזה כשמגיע ההפשע תן פורש היה פסח דגבי דפירש״י הא ס״ל לא דהרמב״ם
 היה ולא אימוריו את תוציא היה ואח׳׳כ ביחד כולו את מפשיט שהיה ס״ל אלא4

 בת' שם שכתב להדיא מדבריו וה״ת ההפשט באמצע איתורין בהוצאת מפסיק
 הצואה מהן שתסיר עד קרביו את ומתחת וקורעו כולו את ומפשיטין וחולין ק?פ

 כולו את שתפשיט אחר בהדיא ע״כיהרי בכלי ונותנס האימורין את ותוציא •והפרש
 דפסק ניחא והשתא שפרש״י כתו התפשט באתצע איתוריוולא את תוציא היה

 עליהן שחוור שא״ת לציצין ודתי ההפשט תן פי' דלא כיון כולו את דתפשיט כרבנן
 דעת לפי לפרש קשה דמילה ר״א ׳דפ דשתעתא גופיה ת״ת אבל י פי׳ שלא כ״ז

 פליגי האיתוריןוכי בהוצאת להתעסק באתצע ההפשט פי׳תן דלא דא״כ ■הרתב״ס
 החזה עד אלא מפשיט אינו לר״י ואפ״ה פי׳ כשלא דידיה ורבנן ריב״ב של בנו ר״י

 בציציןשא״ת הה״נ ולפ״ז כולו את תפשיט ואינו האיתורין את להוציא שיכול בלבד
 פי׳ דה״ללא ההפשט גבי כתו חוזר פי' כשלא ולרבנן חוזר פי'אינו שלא אע״פ

 איירי לא הא היא ר״י חוזר פי'אינו תנא תאן ר״י ת״ק אתכולוא״ב ומפשיט
 פי׳ בשלא דתני ברייתא ההיא וא״כ דא״ח ס״ל ואפ״ה פי׳ בשלא אלא נפי' ר״י

 ואכתי לרבנן ס״ל תאי ידעינן לא בפי' אבל ר״י ולא היא רבנן שא״ת על חוור
 :פי' בשלא אלא בשפי׳ תיירי לא אינהו דהא א"ח פי' תנא תי׳ן למיבעיא איכא

פי׳ ל הי החזה עד דכשתפשיט ס״ל דתילה ר״א דפ׳ זו סוגיא דודאי דאע״ג ל 21
 ת״ת בע״א לפרש א״א ודאי דהא שפרש״י וכמו דר״י אליבא התפשט תן

 תשוס בזה דאין ע״כ ס״ל דרבה <^יבא פג )ד׳ ר״י דר״פ דסוגיא להימב״ם ס״ל
 את נוטל ואח״כ ביחד כולו תפשיט אלא החזה עד כשתפשיט התפשט מן פי׳

 עותר התם דאמר ר״י התם דא״ר התפשט באתצע בהן תפסיק ואינו האימורין
 את תפשיט שחינו דאמר ריב״ב של בנו ור״י תחתש ובחול סאין חג׳ בשבת נא היה

 זאיכא טרחינן לא דאפשר דכתה אחד דבר אתרו החזה עד אלא בשבת הפסח
 אלא תפשיט דאינו הא הוא ב״ב ר״י של בנו דר״י טעתא לר״י תשתע דהא לתידק

 כדשתעת טרחינן דאפשר דאע״ג תודה פי׳ בדלא הא הוא דפי׳ תשוס החזה עד
 דתוקי ברייתא אההיא כדתני חוזר פי' בדלא שא״ת בציצין דאפי׳ תילה גני ליה
 לדידי׳ דהא בהדדי פליגי הא ד״א אתרו ור״י דאיהו רבה ת״ק וא״כ כוותיה ר״י לה

 תן פי׳ לא עדיין סאין ג' בשבת כשקוצר הא ולר״י פי׳ בדלא טרחיכן דאפשר אע״ג
 טרחינןואפי׳ לא דכיוןדאפשר תשוס חתש עד ולקצור לגתור אסור ואפ״ה הקצירה

 בפ׳ ר״י דברי הגת׳ דדחי לתאי ואפי' תט״א היינו רבה דברי הגת׳ דדחי לתאי
 דלא בתא אבל ואמתו אלי זה תשוס מילה גבי חוזר אפי'בפי׳ לתקל דרצה היינו ר״א
 החזה עד אלא תפשיט דאינו וטעתא טרחינן לעולם ב״ב ר״י של בנו לר״י פי'

 כשיעור שקצר לאחר דעותר דהא ל״ל והא דפי׳ תשוס דטעתא קאי כדקאי לעולם
 דמפשיטו להא דתי ושפיר בפי׳ ל״ט דאפשר כיון לר״י ותש״ה כפי׳ ת״ל סאין ג׳

 דהא בפי' טרחינן לא דאפשר וכיון הוא דפי' תשוס דטעתא יותר ולא החזה עד
 הפנים לחם גבי דר״י עליה רבנןדפ' א״ח פי' תנא תאן אתר בתסקנא דהא ליתא
 דחי לא דתה״ט א״ח דפי׳ הא הוא ותה״ת היא א׳ אתחלתא דבפי' דס״ל היא

 יוחנן לדר׳ תה״ט כדדחי חוזר בפי׳ אפי' ואמתו אלי זה תשוס מילה גבי דילתא
 זה תשוס שבת דדחי כאן לותר א״א א' לאתחלתא ליה חשיב דתה״ת דכיון משוס

 קדמא גבי הלחם שתי בפרק שם ליה שמעינן לר״י והרי • נ' בסי׳ לעיל וכת״ש א״ו
 צא לו והשיב יונית חכמת שאלמוד כה״תכמהו שלמדתי אני כגון ממנו ששאל
 דווקא הוא ימיש לא דכתיב דהא דס״ל הלילה ומן היום מן לא שאינו בשעה ולמוד
 שו״ע דבפ״א התם אתרי׳ לדידיה דהא כר״י ס״ל דלא וש״ת ולילה יום בו והגית
 הכי בתר רבה והרי תה״ת א״ח ובפי' כרבנןס״ל וע״כ לעיל וכת׳'ש יתיש לא קייס

 ביחיד נקצר היה בשבת התם דאתרי הכהניס סגן ור׳חנינא ר״י התם קאתר
 אי והשתא ד״א אמרו קופות ובג' מגלות ובג׳ בג׳ ובחול א' ובקופה א׳ ובמגל

 דילתא ד״א אתרו תאי דאל״כ דתי לפי׳ ע״כ נתי דר״ח לפי׳ דתי דר״י דהא אחרת
 ס״ל דשבת אפי׳ פי׳ ללא דדתי דר״ח בהא אבל דפי' תשוס אלא ר״י ל״ק ע״כ

 היכא א״ב דתי לפי' נתי דרחס״ה הא לפי' דמי דר"י הא אי ע״כ אלא דבשלשה
 ג׳ גבי התס אבל תלתא דליכ׳פרסומי א1ן הנא ר״י ל״ק ע״כ דובה להא החס דחי

 השבת את מחלליכן פ״ת דתשוס לומר אפשר וכי ס״ל כרבנן תלתא פרסותי דאיכא
 דאתר דר״י הא ובע״כ לפי׳ ל״ד דר״ח הא א״ו מה״ת דאסור כפי' דה״ל בשלשה
 למיתר בתחילה דרכה ס״ד היאך וא״כ דתי פי׳ ללא נתי סחין מג׳ נא היה בשנת

 ור״י דפי'הוא משוס ב״שר״י דר״י טעתא הא ד״א אמרו ריב״ב ב״ש דר״יור״י
 עד דס״ללרבהדכשמפשיט ש״ת א״ו בדאפשר דל״ט נתי ס׳יל פי׳ דלח אע״ג
 דאע״ג יותר תפשיטו אימ ר״י ב״ש לר״י ואפ״ה ההפשט תן פורש אינו החזה
 דאפשר כיון פי׳דתי דכלא אע״ג דר״י בהא עותר גבי ה״נ ל״ט דאפשר פי׳כיון דלא
 כרבנן דפסקהרמב״ס א״ש והשתא ד״א אתרו דאינהו דקאתררנה והיינו ל״ט

 בשבת ואפי׳ איתורין את נוטל ואח״כ ביחד כולו הפסח את דתפשיט דרכה אליבא
 מן פי׳ לא אם וא״ת חוזר פי׳ בדלא שא״ת ציצין גבי וכדאחר׳ פי׳ כיון-דלא ש״ד

 קי( )דף כתבי כל בפ׳ שם דאתר הא לך תקשה א״כ ההפשט גתר עד ההפשט
 מצילין אס ב״ב ר״י ב״ש לר״י חבריא ליה תאיאהדרו עוקבא מר אתר אר״ח

 טלטול התם דתי מי ופריך מעזרו הפסח את נפשיט לא הספר עם הספר תיק
 וחותך מפסיק דקות בחתיכות ופירש׳יי בברזאי ליה דשקיל ומסיק מלאכה הכא

 הנא ק״ל ולמ״שכתאי • ע״כ שבות אלא הוא מלאכה ולא בכך הפשט דרך דאין
 מלאכה משום כאן אין ההפפש כל גמר עד התפשט תן פי׳ דלא כיון הא מלאכה

 לרבנן מלאכת משום ואיכא יוחנן וכר׳ התפשט תן פי׳ לחזה תשהגיע א״ו לכ״ע
 לר״י ס״ל ודילתא תלאכה והכא פריך והכי הפנים לחם גבי דר״י עלית דפליגי
 תן דפירש יוחנן כר' אזלא דגתרא דסתתא וכיון חבריא ליה אהדרו ותאי כרבנן

 אבל כרבה הרמב״ס פסק ואתאי הלכתא הכי כרבה ודלא לחזה כשתגיע התפשט
 וכה״ג דלה״כ דאתורא אליבא סתתא להקשות הגמרא דרך כן כי קושיא זו אין

 בתולות נשים דרוב וכיון דגתרא סתתא דפריך טז( )דף דכתובות ברס״ב מצינו
 בר״פ רובא בתתוןבתר דאזל הכא פריך ואד״ר הוי תאי עדים אתו לא כי נשאת

 הולכין אין התם'ואתר עליה דפליג כשמואל קי״ל ואנן צב( )דף פירות המוכר
 בכ״מתיהוכ״ן והפוסקים התום' כת״ש בגמרא הרבה וכהנה הרוב אחר בממון
 בא היה דבשבת דר״י הא דאפ״ת מוכרח אינו ת״ת הרמב״ס דעת ליישב כתב׳
 בשבת קוצר אי תורה של איסור כאן אין אפ״ת לפי' דתי תה׳ ובחול סאין מג׳
 ת״ת שבת חילול ואיכא בהרקדה לתרבות צריך סאין ג׳ קוצר א״נ דהא סאין ה׳

: ע״ש נ״ט סי׳ וכתש״ל

 לאחר המילה את שא״מ ע״צ בשבת לחזור תותר אס לנ״ד לעניינינו !נחזור
 דאי אותן לדחות דיש נ״ל בה״ע לדעת שהבאתי הראיות והנה שפי׳

 פסיקתא הילכתא ה״ל דכה״ג ס״ל לא ר״פ דתגילה דספ״ב תשנה סתס משוס
 בספ״ב וכדאת׳ חצות קודם אפיקותן של תצה לאכול דצריך לחותרא כראב״ע ופסקו

 רבדפ״ק אתר גידל דרב ותהא יצא לראב״עלא חצות לאחר מצה דפסחיסאכל
 מש״ה וערבית שחרית בק״ש נפשי' פטר בעי דאי קמ״ל הא הגת׳ דקאת׳ דנדריס

 ט דותגית אקרא לאו דקאת׳ בק״ש נפשי׳ פטר בעי אי האי עלי׳ שבועה חייל
 עלית דפליגי כרבנן בק״ש תינית נפשיה פטר לא ודאי דהא קאי ולילה יותס
 דלא כיון וא׳ית בק״ש נפשית פטר דתיניה קאי ובקותך דבשכבך אקרא אלא דר״י

 כת״ש וי״ל שבועת עליה חייל אתאי ולילה יותס בו דוהגית מחיובא בזת נפטר
 דדרשינן אע״ג וכתב קאי ובקותך דנשכבך אקרא נפשיה פטר לתאי שפי' הר״ן שם

 דאתא מידי כל ת״ת ליתכי סגי לא שו״ע וק״ש בפיך תחודדין ד״ת שיהא ושננתס
 עליו חלת שבועה בהדיא בקרא תפורש שאינו כיון תה״ת שהוא אע״פ תדרשא

 הוא דד״ק קרא אלא בתורת של״נ ולילה יום בו דוהגית קרא האי וכ״ש ע״כ
 ועותר תושבע והלא שם שפי׳ הרא״ש על ותהתיתה • עליו חלה דשבועה

 כר״י והיינו בק״ש תתנו נפשית פטר לר״ג וא״כ ולילה יומם בו והגית דכתיב הוא
 אף חוזר פי' דאפי' וה״ת תמיד נקרא זה דאף קי״ל אלתא כר״ג שם הרא״ש וכ״כ
 כתהי׳ פוסק דתילה ר״א ובם' הוא אחריתא אתחלתא דלא המילה את שא״ת ע״צ

 מכאן דאין נתבאר כבר ת״ת " אהדדי דסתרן תרתי ותמה חוזר אינו דפי׳ ברייתא
 רשב״י משוס אר״י הלחם שתי בם׳ התם דקאתר ואע״ג העיטור בעל לדברי ראיה
 לאתרו אסור זה ודבר יתיש לא קיים וערבית שחרית ק״ש אלא אדם קרא לא אפילו
 כר״י ס״ל הוא דבתרא רבא אלתא ע״ה בפני לאתרו מצוה אתר ורבא ע״ה בפני

 דבק״ש דס״ל קא״ל דרשב״י לדבריו דרבא למיתר איכא בק״ש יתיש לא מדתקייס
 לא קיים דבק״ש דס״ל לדידך אדרבה ע״ה בפני לאתרו ואסור יתיש לא קייס
 דר״י עלית דפליגי כרבנן דס״ל י״ל גופיה ולדידיה ע״ה בפני לאתרו מצות ימיש

 נזזר דאפי׳בפי׳ בה״ע של בטעתא לותר לי אפשר עוד יתיש׳ לא בק״ש קיים ולא
 עלית דפליגי כרבנן דהלכה אע״ג בשבת אפי׳ המילה חת מעכבין שאינן צ־צין על

 ויליף מחובל חון פטורין המקלקלין כל לר״ש ס״ל קו( דבפ׳האורג)דף משוס דר״י
 דאפי׳תקלקל ס״ל ור״י חייב בעלתא חובל הא מילה לתישרי קרא תדאיצטריך לה

 ולר״י כלים תתקן ת״ל תילה תתקן דא׳ת״ל כדר״א הוא תתקן והתם פטור בחבלה
 דתקלקל כיון בה ל״ל שפי׳ לאחר אפי׳ תעכבין שאין עלציצין בשבת חוזר באס י״ל

 בציצין דווקא היינו מילה מתקן משום גיא אינו בשבת רחמנ׳מילת דשרי פטור בחובל
 תשום כאן דאין בה ל״ל תעכבין כשאינן אבל מילה מתקן דה״ל הוא התעכבין

 בתקלקל מדרבנן איסורא דאיכא ואע״ג עליהן לחזור א״צ דתה״ת כיון מילה תתקן
 שאינן ציצין על בחול לחזור צריך דתדרבנן כיון לבה״ע ס״ל לר״י אפי׳ בחבלה
 ודחי דרבנן תילה בהןאתיתצות מתג מילה מדרבנן אלתא אע״פשפי׳ מעכבין

 של במלאכה שבת דוחה תורה של מילת שמצות כמו דרבנן בחבורה במקלקל שבת
 ציצין על חוזר אינו פי׳ דתניא והא דרבנן איסורא דחי דרבנן במתקןתיל׳ה״נ תורה
 ודחי דבריהם של מילה מצות אתי ולא חייב בחובל דמקלקל היא ר״ש תעכבין שאינן

 חוזר הילכך כר״י פוסק העיטור ובעל חייב נחבלה דתקלקל תורה של מלאכה
 בסימן היטב נתברר כבר הא ת״ת שפי׳ לאחר אפי׳ מעכבין שאינן ציצין על נתי

 ׳כ א תעכבין שאינן על לחזור א״צ בחול אפי׳ שפי' שלאחר הרתב״ם לדעת הקדום
:נ״ל כן שבות משוס איכא נתי איסורא בשבת ממילא

נב סימן מילה דיני
 צריך אס נפש פיקוח מפני ללידתו שמיני קודם לתלו שצריך תינוק • שאלה

 שפיר נתי הפסולין ע״י אפי׳ או דווקא למול הכשרים ע״י למלו
 א״נ זמנו בתוך נימול אס וגם זמנו בתוך כלל מילה מצות שם עליו דאין דמי

 : לא או ברית דם תתנו ולהטיף לחזור צייך אס שמיני בליל או זמנו לאחר בלילה
 להטיף צריך אם ללידתו ימים שמנה בתוך שנימול תינוק בדבר י

רפ״ב סימן ני״ד האחרונים וה הזכירו כבר לא או ברית דם ממט

והש״כ



גב סימן מילה דיני אריה שאגת
 )דף מנחות כמסכת דאת׳ תהא ראיה והביא להטיף דצריך הכריע שם והש״כ
 שלא נקצר זאס״ד עד כו׳ אתרו אביו של רבו ר״ע כשיטת בר״ש ר״א דקאתר עב(

 שכת דחי תילה אתאי יצא ח׳ תוך תל אס ע״שה״נ שבת דחי אתאי כשר כמצוותו
 הללו הש״ס דברי נעתיק רק הכרע תות דאין אותר וחגי ע״כ כו׳ תע״ש ליתהליה

 הבא לו אותר אחרת יש אס ונטתא עותר מנחת ותקריב עומד הי' תניא התם
 ובין כך כין אתר ראכ״ש רכי ד׳ ושתוק פקח הוי אותרי׳לו לאו ואס תחתיה אחרת

 אר״י רבב״ח אתר פסול כתצותו שלא שנקצר העותר שכל ושתוק פקח הוי א״ל כך
 לו שאפשר מלאכה כל אר״ע כלל דתנן אחר׳ אביו של רבו ר״ע כשיטת ראכ״ש
 תצוה העותר דאתרקציר ישמעאל כרבי וס״ל השבת חת דוחה אינו מע״ש לעשות

 מצוה שהוא העותר קציר יצא רשות קציר אף רשות חריש תה חותר ישמעאל ר׳ תנן7
 שכת תדדחי אלא מע״ש נקצריה שבת דחי אמאי כשר כתצותו שלא נקצר ואס״ד

 כתוך נימול אס״ד נמי מילה נכי הש״ך דייק ומזה י פסול כתצותו שלא נקצר ש״ת
 ראית מזה רואה ואיני ־ מע״ש לימהלית שכת דחי אתאי כשר כמצותו ח'שלא

 אפשר ת״ת עכיד כלום ולאו יצא לא ח' בתוך נימול דאס את״ל אפילו דולטעתיך
 אכתי א״כ כו׳ לעשרת לתשעה לשמונת נימול קטן וכדתנן וכשר שתונה אחר לתול

 כשירה מילת דלכ״ע שמונה לאחר ליתתליה שכת דחי מילת אתאי לר״ע תקשה
 ואתאי לתפרך איכא שפיר כשירה ומנו כתוך דמיל׳ אתרינן אי דודאי ל״ל והא היש
 ותנה לאחר דמילה כיון תקשה לא ודאי הא אכל תע״ש וליתהליה לקדם שכת דחי

 לכתר עד התצוה את ולהחתץ לאחר ראוי דאין שכת לכתר ולימהליה לאחר כשירה
 דאתרכל דודאילר״ע לאומילתאהיא יהא למצות זריזיןתקדימין ויתניהדהא

 לעשות׳מע״ש א״א אס הה״נ השכת את דוחה אינו לעשות׳תע״ש שאפשר מלאכ׳
 לכין להקדים כין חילוק דאין השבת את דוחה אינו שכת לאחר לעשותה ואפשר

 אמר והתניא הוא דר״ש תלמידו לאו ורבי התם פריך שהרי שכת דיחוי לענין לאחר
 אר״ש דר״ש כאידך לה סכר ותשני כו׳ כתקוע ר״ש אצל תורה לותדין כשהיינו רבי
 כל כשרים ואכריס חלכיס הקטר שהרי כשעתה מצוה חכיכה כתה וראה בא

 ואברים חלבים תהקטר זו היא ראיה ותאי שתחשך עד להן תמתין הי' ולא הלילה
 לקצירת דה״ה ת״ש ליל עד לאחר להו דאפשר אע״ג כשכת להקטיר להו תדתקדיתין

 הקטרה שאני דילמא השבת את דוחה ת״ת תע״ש להקדים עומראע"גדאפשר
 העותר בקצירת אבל למצות תקדימין זריזין משוס להו תקדימין לאחר דאפשר אע״ג
 כאן ואין אקדותי ליה לקדם כשר כתצותו שלא נקצר אס״ד למיתר איכא שפיר
 אלא לי׳ שמיע לא וראכ״ש התם דפריך ועוד זריזות• כאן יש אדרכה חסרון שום
 אלתא השבת את שחיטה דחתה ה״נ ולרבי השבת את שחיטה דחתה שהרי הכא שאני
 מהני הי׳ לא להקטרה קודם השבת את כבר שחיטה דדחתה משוס לאו אי לכ״ע

 ממתין היה אלא בשבת להקטירן למצות מקדימין ודזריזין בשעתה תצוה דחכיכה הא
 הואיל נתי מילה גבי ה״נ וא״כ שכת אחר לעשותן ואפשר הואיל שתחשך עד להו

 מבעל נעלם תבל : שבת אחר ליתהליה שכת דחי אתאי שכת אחר למול )אפשר
 דלכתחילה ע״ג ואף מע״ש נקצריה שכת דחי אתאי שכתבו שם דבריהתוס׳ ש״ך

 דכתיב דתתיד דומיא הוי לא כשר דדיעבד כיון בלילה מציתה
 בעינן דתתיד דדותיא זמסתברא שבת דדחי לומר במועדו בית
 להו דגתרי׳ הוא קדשים דוקא א״כ לה אתינן קא דתמיד דדותיא משוס וכיון ע״כ

 למול דאפשר ואע״ג ילפינן לא מתמיד מילה אבל ילפי׳ מקדשים דקדשים מתמיד
 תל דאס את״ל אפילו וה״נ כמצותו בותנו לתול כדי השבת את דוחה ת״ת זתנו אחר

 הוא דע״כהכי כתצותו־ותדע בזמנו למול כדי השבת את דוחה ת״ת יצא זתנו קודם
 כשירת בזתנה שלא דתילה איתא דאי סברא כתאי אתרינן לא מילה דלגבי כתש״כ

 ביום השמיני מביום ר״י יליף קל״ב( )דף דתילת ר״א בפ׳ דהא שכת דחי אתאי
 מיבעי שמיני האי ואתר׳ בשבת ואפילו שמיני משמיני לה יליף וראכ״י בשבת ואפילו

 ז׳ למעוטי חד ליה מיבעיא ואכתי נפקא ימים שתנת תכן שכיעי שכיעי לתעוטי ליה
 הוא זיתניה ואילך תטיזיתניהאבלמח׳ דלא ז'הוא ה״א תחד דאי לתעוטיט׳ וחד
 רחמנא דכתב כיון הא ׳1 למעוטי קרא ל״ל לר״י והשתא ■ כדר״י מחוורתא אלא
 ליתהליה שבת דחי אתאי דתי שפיר ז׳ דאי ז׳ איתעוט תתילא כשבת אפילו ביום

 אלא הכי אמרינן דלא ודאי אלא העומר קצירת גבי הכי אתר גופיה ר״י דהא מע״ש
 והשתא מילה גבי לא אכל בעינן דתתיד דדותיא דמסתברא משוס לחוד קדשים גבי

 ולא דתי שפיר לכתחלת אפילו דבז׳ ת״א '1 למעוטי שתיני כתברחתנא לא אי התם
 רחמנא דמיעט השתא כ״ש ־ ח׳ בתוך לתול ראוי דאיקו ש״ת שכת תדדחי אתרי׳
 שכת דחי אתאי אתרינן דלא דתי שפיר דבדעכד אפ״ת ח' קודם לכתחלה תלתול

 לגופיה שתיני דחד דודאי כ״כ ראיה דאינו לדחות יש שזה אלא §ר|=־ •־ מע״ש ליתהליה
 כזתנו שלא תל דאם שכת תדדחי דש״ת כשכת ואפי׳ כיוס דכתיב ואע"ג אצטריך

 לישנ׳ אלא הימים תשיר אחד או ז׳ או ח׳ אס זתנו איתת ידעינן הוי לא אכתי יצא לא
 ברית דם דהטפת זה נידון חת נניח ועתה הכי: תשתע לא ז׳ לתעוטי דקאתר דגתרא

 ואס זמנו בתוך בתל עליה מילת תנות שם אם זה נדון את ונבאר לא או צריך אס
 לדברי ונחזור לא או למול הפסול אפי׳ע״י לתולו יכול אס נפש פיקוח תפני לתולו צריך

 סברא אין ודאי דהא הרכה בזת שגג ש״ך שהבעל אותר אני י 1הש״
 דלא אלא מילה תצות דקיים דתשתע מילה י״ח יצא שתונה בתוך תל דאם לומר כלל

 תוך אותו תל אית׳דאס דאי ק״ל דתש״ה תלאותוכזתנו שלא מצו׳תןהתובחר עכיד
 קודם שתולהו היכא דכל ליתא ודאי דהא תע״ש ליתתליה שכת דחי יצאאתאי ח׳

 אצלו שייך ולא למול תת לו דאין הגיד נכרת כאלו וה״ל מילת מצות כלל קיים לא ומנו

לש׳ נימול ״השמ5ל נזלו סנןר )א(

 שייך לא כזתנו ערלה לו ואין זמנו קודם הערלה את דחתך כיון ה״נ כלל מילה תצות
 דכבר כיון כלום עשת לא בזה הח׳ ביום ביית דס יטיף אם ואפי׳ כלל מילה אצלו

 דבוהאיט ליתהליהתע״ש כלל קושיא אין תצותווא״כ זתן קודם ערלתו נחתכה
 א״א תציתו זמן דבהגעת לעולם לגמרי מבטלת אדרכת מילת מצות כלל מקיים

 לחני אלא דאלת״ה לך ותדע זמנה קודם נחתכה שכבר ערלה לו דאין כיון לקייתה
 קייס דבדעבד תשוס ה״ט ברית דם להטיף דא״צ זתגו קודם תל דאם דס״ל רבוותא

 ומנו קודם א״כ בזמנו בח׳ לתול תצותו שלכתחלה אלא ותנו קודם בתל תילה מצות
 המוכחר ת! מצות עבד דלא אלא מילה מטת קייס דבשניהס הן שוין ותנו ולאחר
 שלימה תשנה דהא לך תקשה א״כ ערלתו בפר יתול השמיני ביום רחמנא דאתר

 ולא פחות לא לי״ב לי״א לי׳ לט' לח׳ נימול קל"ז(קטן )דף דתילת בספר״א שנינו
 לאחר י״ט לעפרה נימול ע״ש של בתש״ת נולד )?( לח׳ נימול כדרכו כיצד הא יותר
 יוס ולאחר ח' יום דקודס אס״ד והשתא לי״ב נימול ר״ה של י״ט שני לי״א נימול שבת

 התוכחר תן תצוה קייס שלא אלא קיים מילה תצות בהו שתל דהיכא שוין שניהן ח'
 ושתא נימול תיא תחר של ח' יום תשום לט׳ ניתול לב״הת בנולד א״כ בותנו תילה של

 של ח' יום וניתהלית תשתינן לא תטה שיהוי הא אתאי לט׳ ונימול הוא יום בהש״ת
 ואס הוא לילה בה״שת דא״ל ואע״ג ותנו היום של וח' הוא יום ב״הת דלתא היום

 ומט לפני אפילו בדעכד מילת תצות ת״ת׳קייס שמונה תוך ת״ל היום של ח' נתהלית
 הוא יום בה״שת דלתא איפכא א״נ הא תחר של ח׳ תולהו שאתת נתי השתא שהרי
 לאחרו לילה בה״שת דלתא לספק חכתיס דחפו ות״ש ותנו לאחר ת״ל מח־ של וכח׳
 שמא חששא תפוס היום של בח׳ למולו הוא יום דלתח לספק חשו ולא ותנו אחר

 כלל מילה מצות קייס לא זתנו קודם תלו דאם ש״ת ודאי אלא ותנו קודם מלתו
 ה״ל היוס של ובח' הוא לילה בהש״ת דלתא משוס היום של בח׳ למולו א״א לפיכך
 את״ל אפי' תחר של בח׳ מולו אם אבל כלל מילה מצות מקיים ולא ומנו קודם

 לפי שקשה וכ״ש בדעבד מילת מצות קיים ת״ת ותנו לאחר וה״ל הוא יוס דבה״שת
 נימול ע״ש של בבה״שת ואתאי ולי״ב ולי״א לעשרת דניתול הא ש״ך הבעל הכנת

 ולאחד לעשרת שתהלינן היכא שכן וכל זמנו אחר כודאי ליה דתתלינן לעשרה
 בע״ש גיתהלינן השנת ראש של י״ט שני או שבת אחר י״ט יבחל עשר ולשנים עשר
 ליה מהלינן דלתא חדא תרתי מרווחינן דתשתא שכת ערב של בת״שת שנולד היכא
 למולו להקדיתו מוטב ת״ת הוא לילה כה"שת אי ואפי׳ הוא יתתא דכה״שת כזתנו

 הוי דבודאי חדא לריעותא תרתי הוי דעכשיו ויותר לעשרה מולו משאתה מעכשיו
 זמנו קודם דמולו היכא דכל ש״מ ודאי אלא משהינן לא מצות שיהוי ועוד זמנו כתר

 בזמנו ערלת לו ואין הגיד נכרת כאלו ת״ל אלא מילת מצות כלל קיים לא
 מצות כותנת מילה תצות קייס דלא נהי ותנו אחר אותו שתולין היכא ואלו

 מצות מיהת תקיים דבזת לי' תקדמינן ולא לי' תאחרינן הילכך קייס תיהו מילה
 קודם תל דאם הוי ברור דדבר הוא דהכי וכיון ■ מידי ולא עשת לח וכוה מילת
 במולהו דתילת כפר״א הר״ש בשם הרא״ש דכתב הא ע״כ הוא כלום לאו זמנו

 משום הלא ש״ד דכדעכד משום לאו כזתגו כרית דם תתנו להטיף א״צ ותנו בתוך
 האחרונים ושאר כהש״ך ודלא כרית דם כהטפת לתקן שא״י תעוות דת״ל דס״ל

 בדעבד חובתו ידי יצא ע״כ כרית דם להטיף אתר׳דא״צ דאס שתבינו לקתן שאכתב
 מילת מצות חובת ידי שיצא ח׳ בתוך מל דאס ס״ד האיך ועוד : וכת״שכ דליתא

 שתי לו שהיה מי קלו( )דף דמילה ר״א בס״פ שנינו שלימה תשנה הא בדעבד
 כשנת שבת אחר של את ותל ושכח בשבת לתול וא׳ שבת אחר לתול א׳ תינוקות

 מחייב ר״א בשבת ע״ש של את ומל ושכח בשבת לתול וא' בע״ש למול ח׳ ח״ב
 בשבת ע״ש של את בתל דסיפא תשוס בגתרא תפרש וטעמא פוטר ור״י חטאת
 כשנת שבס אחר של במל רישא אבל מצו' תצו׳ועשת בדבר דטעה משום ר״י דפיטר

 דמא! ה״ט ע״כ וא״כ הוא כלום לאו ותנו קודם דתל היכא וש״ת תצוה עבד לא
 מצות קיים דבדיעבד תשוס לאו ברית דם להטיף דא״צ ח׳ בתוך שתל היכא דס׳יל
 פדיון גבי הרי ועוד ־ ־כ וכתש לתקן שא״י כתעוות ליה דחשיב תשום אלא מילה
 המעות ונתאכלו יום שלשים בתוך פדה ואס תפדה חודש תבן ופדויו כתיב הבן

 האומר דהוה תידי תשוס ה״ט פדוי בנו דא' לרב ואפילו פדוי בנו אין לשתואל
 מר1וכדאמ׳בפ׳ישבכור)דףמ(ובא כו׳ יוס ל׳ לאחר אתתקודשתלי הרי לאשת

 ימול ימים שתנת תבן כתיב הא וה״נ התם כדאת׳ פדוי כנו דכ״עאין מעכשיו

 הנן פדיון לגני כדאת׳ כלום ולא עשת לא תורה שקבעת לזתן קודם תל ואס
 ונתנטל לתקן א״א הכא אבל בזתנו ולפדותו לחזור לדבר תקנת יש שהתם אלא

 להטיף א״צ הילכך תקנה דאין'זת רבוותח להני ס״ל כרית דם ובהטפת לגתרי מצותו
 כשום שלשים בתוך פדיון למצות כלל תציגו דלא הכן פדיון גכי דש״ה לדחות ואין

 שם כדאת' לאחד שגיתולין כסף ותקנת בית לילוד תציגו מילה גבי אכל מקום
 זמנם כתוך ותל עכר אס לשתונה ניתלין אפי' הילכך קלה( )דף ר״א בפ׳

 דני! אין דהא כלום זה דאין הזמן בתוך שנוהג למצותו ומצינו הואיל יצא בדעכד
 תוכח ר״פ ותהס בגתרא תקותות בכתה כדאת' כתצוותו תדבר כתצותו שלא דבר

 נתקדש כשר ויוצא נאיתורין כשר לן שכן נדם כשר לן גני פד( )דף מקדש
 דנר דנין וכי עלה ופרי' כנתה כש־ יוצא שכן ירד לא עלה שאם כדעכד כלותר

דתגילה כספ״ב דתנן אהא כתב שס י :שכתצוותי תדבר כתציותו שלא
 עמוד תשעלה שעשה וכולן תלין ולא בלילה תזין ולא טובלין ולא מולין אין

 וא״כ כשר דאינו משתע דתתני' תפשטא בלילה ותל דעבר והיכא כשר השחר
 על לתמוה יש כן הדבר ואם הג״תי וכ״כ כרית דם מתנו ולהטיף לחזור יצטרך

 הפוסקים



גג גב סימן מילה דיני אריה שאגת
 הרא״ש מד׳ וכ״נ להטיף שא״צ סוברין שהם ואפשר הזכההו שלא הפוסקים

 תדברי וכ״נ ולהטיף לחזור א״צ שתונה בתוך שניתל דקטן דמילה בפר״א שכתב
 משעלה שעשה וכולן ששנינו שתה צ״ל ולפי״ז רס״ד בסימן שאכתוב הרשב״א תשו׳

 ע״כ אאינך אלא אמילה קאי לא פסול בלילה עשו שאם דמשמע כשר השחר עתיד
 כן לומר וחלילה אמילה קאי לא וכולן דהאי אינך עם מילה דכייל דכיון ואאל״כ

 להפוסקיס ס״ל ת״ת אבל עבד כלום ולא פסול בלילה עשו שאס ברור הדבר אבל
 תנינן שפיצ־ והשתא שאי״ל מעוות וה״ל בהטפת מיתקן דלא משוס להטיף שא״צ

 ואדרבה כלום ולא עבד לא בלילה תל אם אבל דכשר הוא השחר עמוד דתשעלה
 לו יש בלילה והיות שטבל כגון בלילה עשאן דאם בתדיא דתנן תאינך טפי גרע

 - תקנת לו ואין עבד דעבד תאי בלילה תל אם ואלו ביום ולטבול לחזור תקנת
 דתשתע כפר השחר עתוד תשעלה עשה ואם תילה לגבי דתנן בהא לתנ״ת וא״ת

 זה לדבר תשו׳ ־ ולהטיף לחזור וא״צ כו' תעוות ה״ל דת״ת כיון פסול בלילה הא
 כיון זמנו בתוך למולו צריך דאם הב״י שהביא בתשוב׳ הרשב״א מד' תבוארת

 ושאר עכו״ם כגון לתול הפסולין ע״י אפי' למולו יכול תילה תצות שם עליו דאין
 לתולו צריך לרפואת למולו צריכים ואס כשר השחר עמוד דתשעלה וקמ״ל פסולים

 עליו מילת מצות שס אין פסולה דמילתו כיון בלילה אבל דווקא למול הכשרים ט״י
 ות״ת • מאליו תבואר והדבר גוונא לכתה נ״ת ועוד פסולין ע״י אפי׳ למול ויכול
 הוא כו׳דגם פסול בלילה עשו שאס דתשמע כ׳ צ״ל ולפי״ז הב״י תתש״כ רוחה אתת
 הבינו וכן זתנו בתוך שמל במה מילה מצות דקייס להעיף דא״צ החותר דלד' הבין

 מילה תצות את בידים ביטל אדרבה אלא וליתא הב״י אחר שנמשכו אחרונים מקצת
 וא״ת : ברורות בראיות לתעלת שהוכחתי וכתו בהטפה אפילו כלל תקנת לו ואין

 א״פ בזה כלל תצוה עשת ולא כלום ולא עשה לא ח' בתוך תל דאס שהוכחתי לתאי
 לתול ואח׳ שבת אחר א'למול ב״ת לו שהיה דתי גופיה משנה ההיא תקשה
 האורג בפ׳ דאתר לר״ש הניחא אתאי חייב בשבת שבת אחר של את ותל ושכח בשבת
 דחייב בחובל לתקלקל ויליף ומבעיר מחובל חוץ פטורין התקלקלין כל קו( )דף

 התם דאתר לר״י אלא חייב בעלמא חובל הא מילת לתישרי קרא תדאיצטריך
 לתקן ת״ל מילה לתקן ל' דא׳מה כדר״א הוא תתקן והתם פטור נתי בחובל דחקלקל

 את במל וא״כ זו חבלת ע״י מילה מצות שמקיים הוא גברא תתקן דמילה כלותר כלי
 בחבלה תצות שום עשה לא זמנו בתוך דבמל כיון חייב אמאי בשבת שבת אחר של
 דר״י לומר תימה וזה ולפטור זו בחבלה תקלקל ת״ל גברא תתקן תשום כאן ואין וו

 דבתל ש״ת ודאי אלא חייב בשבת שבת דלאחר תודיס דשניהם ור״י ר״א ארבותיו פליג
 שבזו אלא לר״י אפי׳ דחייב גברא מתקן וה״ל מילה תצות תקיים "ה אפ זמנו בתוך

 דאתר יט( )דף פ״ד בכריתות כדאתר כר״י דלא תתני׳ הא ע״כ בלא״ה דהא י״ל
 בשבת שבת אחר של את תתני׳דתל תהא ופריך פטור בשבת דתתעסק התם גידל רב

 חייב נתי בחבורה תתעסק חייב בחבורה ותקלקל הואיל לתינוקות הנח ותשני דחייב
 דתל הא וע״כ פטור נתי בחבורה תתעסק פטור בחבורה תקלקל דאתר לר״י והרי

 ק״ל לפי״ז ת״ת י דר״נ אליבא כר״י דלא בלא״ה דחייב בשבת שבת אחר של את
 הרי כיצד פטורין התקלקלין כל שכתב כר״י שבת תהל׳ בספ״א שפסק הרתב״ס

 בחובל תקלקל אלתא ־ ע״כ פטור ה״ז כו' השחתה דרך בבהמה או בחבירו שחבל
 שתקיים משוס הוא גברא דתיקוני תשוס בשבת תילה רחמנא דשרי הא וא״כ פטור
 וא׳ בשבת לתול א' תינוקות ב' לו שהית תי וכן כתב שגגות תהל' ובפ״ג תילה תצות
 לא אס אבל כו׳ מחטאת פעור בשבת שניהם ותל ושכח בשבת בא׳ או בע״ש למול
 חייב בשבת לתולו ראוי שאינו תי בשבת ותל ושכח בשבת לתול ראוי מהם אחד היה

 נתי זתנו בתוך דה״ל בשבת בשבת אחד של את תל דאפילו ותשתע י ע״כ חטאת
 קאי ארישא שהרי בשבת לתולו ראוי אינו והוא תהם א' אלא לו ואין הואיל חייב

 והשתא חייב ואפ״ה זתנו בתוך הוא עדיין דבשבת בשבת בא' למולו תהי' נתי דתיירי
 גברא ותיקוני תקלקל ת״ל הא חייב אתאי תצוה עשה לא זמנו בתוך דבמל איתא אס
 אותן שס הרתב״ם שכתב ק״ל עוד י ותנו בתוך בתולו תצית עשת דלא כיון ליכא נמי

 ואס שתתול כדי ביוס פנאי נשאר לא לו ואתרו השבת ביום היוס לפנות למול שבא
 ואתר תצוה עושה ולא בשבת חובל ונמצאת שבת יציאת עד תשלים לא למול תתחיל

 חטאת חייב ה״ז שבת יציאת עד אלא השלים לא אם אמול ובמהרה וזריז אני רגיל
 תשוס כאן אין מצוה עשה ולא השלים שלא כיון חייב ואתאי י ע״כ בו התרו שהרי

 יש דת״ת י״ל שבזו אלא כר״י דפסק לדידיה דפטור בחובל תקלקל וה״ל גברא תיקוני
 נחשב זה גס שבת לאחר לכשיגתור בשבת שתל תקצת דאותו גברא תיקוני משוס כאן
 זה גס הלכך בחול לתולו צריך היה בשבת התקצת זה את תל לא ואלו המצות תן

 ניתן לא בשבת לגתרי השלים דלא כיון ות״ת תתקן דה״ל לענין גברא תתקוני נחשב
 • וכתש״כ הרמכ״ס לדעת קשה ודאי דתנוקות תההיא אבל וחייב אצלו לדחות שבת
 תתקן משוס חייב שבת לענין אפ״ה כלוס עשת לא זמנו בתוך דבמל דאע״ג י״ל ואולי
 דא״צ כיון אפ״ה תצוה עשה ולא כדין שלא שתלו אע״פ שתלו תחתת שהרי גברא
 : למולו עדיין צריך היה תלו לא אם שהרי גברא תתקן בזתנוה״ל מעתה למולו
 שתג׳ בתוך התינוק שנימול היכא דכל ברורות בראיות לנו נתברר הרי לענייננו ונחזור

 ברית דס ממנו להטיף דא״צ דס״ל רבוותא להני ואפילו כלל מצוה שוס בזה אין
 וה״ל לגמרי מצותו ביטל אדרבה אלא מילה מצות קיים דבדעבד משוס לאו בזמנו

 למול צריך אס הלכך עליו מילה מצות שס אין זמנו בתוך והתל לתקן שא״י מעוות
 וכיוצא נכרי כגון למול הפסולין ע״י אפילו למולו רשאי נפש פיקוח משוס שמונת בתוך

האחרונים כהבנת וכתש״כודלא להטיף דס״לדא״צ מאן אפי' בזת מודים בווכ״ע

מא
 תכשר ט״י אלא לפ״ד למולו וא״א מילה מצות יי״ח דבדעבד להטיף א״צ דס״ל דמאן

:וכמש״כ דליתא למול

גג סימן מילה דיני
 נימול אינו בזמנו שלא מילה דאפי' דקי״ל לתאי בלילה ותל בעבר לעיין יש ועדין
 בסי׳ הוכחתי דכבר אע״ג לא או תילה מצות בדעבד קייס אם ביום אלא י

 תטי לא שעדיין זתן תחיסר דת״ל ׳ה ש כלום עשת לא שמונה בתוך דבתל זה שלפני
 ותנו הגיע וכבר הואיל ותנו ולאחר כלילה אבל טפי גרע לפיכך לגתרי המצות ומן

 שתנץ עד מזין ולא טובלין ולא מוהלין אין דתנן דיצאיוהא א״ל וכדעבד טפי עדיף
 היינו יצא לא בלילה תל דאם דתשתע כשר השחר עמוד משעלה שעשת וכולן החמה
 תישך מילה תצות לענין והלילה היום עד זמן תחוסר עדיין דת״ל ח׳ בליל דוקא
 כיון השמיני יום דכתר לילות אבל זמן מחוסר דעדיין שלפניה הימים לשבעת שייך

 טובלין דאין בהא והרי דתי שפיר בדעבד לא דלכתחלה אע״ג מצוותו זתן תטי דכבר
 למחר טבילתן דזמן תת וטמא וזבת זב של ז׳ בליל דוקא דהיינו בלילה יצא דלא
 לא ותאי בכ״ת כדתוכח לכתחלת אפי׳ בלילה טובלין שלהן ז׳ שעבר לאחר אבל

 י״ל ה״נ לתחר עד טבילתן זמן עדיין תגיע שלא לחוד ז׳ אליל אלא קאי לא טובלין
 לחוד ח׳ אליל אלא קא' לא יצא לא בדעבד דאפי׳ דמשתע דתנן תוהלין דאין דהאי
 דלכתחלת אע״ג לילות שאר אבל טובלין דלא דותיא למחר עד זתנו עדיין תגיע שלא

 דיצא בלילה ותל עבר דחס דאת״ל לומר תסתפק אני עוד י דתי שפיר בדעבד לא
 דאתתעט אא ניתא תי תהו ח' בליל שתל תיכא יצא לא זמנו כבתוך אע״ג בדעבד
 זמן מחוסר מתורת דילתא או דמי שפיר ובדעבד אתמעט לילה תתורת תלתול

 ולא זה לענין היום תן הלילה ונחלקה שלפניה יתיס לשבעת ושייכא דנתתעט הוא
 בפ׳הערל דאתר ב״ש דר״א •ואליבא תשתיני יום של עצותו עד מילה תצות זתן תגיע
 כשירים הלילות דכל כיון ודאי הא ובלילה ביום ניתול בזתנת שלא דתילה עב( )דף
 כרבנן דקי״ל לתאי אבל הוא זתן מחוסר משוס ע״כ מהם נשתנה ח׳ דליל הא למול

 ח׳ דליל בהא לעיין יש ביוס אלא נימול חינו בזתנו שלא בין בזמנו בין התם דאתרי
 זמן דתחוסר פסול תשום אי לילות לשאר ודתי לילה פסול איתשוס דפסוללתול

 י״ל דפסול בלילה תל דאס דתשמע דתגילה דספ״ב ותתני׳ שלפניה יתיס לז׳ ודתי
 רחמנא דתיעט הא ולדידית ובלילה ביום נמול בזמנה שלא דאתר ב״ש כר׳יא דאתיא

 הב״י דתתת תא ניחא ובתכי : וכמש״כ מיעטו זמן מחוסר משוס ע״כ תלתול ח׳ ליל
 תל אם כרבנן דקי״ל לתאי זהדי״ל בסי'שלפני וכתש״כ שהשמיטוהו הפוסקים על

 אחר הולך דהיום דכיון לותר אין היאיוהא ר״א ותתני' יצא בדעבד ח׳ בליל אפי'
 אכילת תלענין חוץ בכ״ת תיקרי א׳ יום שלאחריה יום עם והלילה שלפניה הלילה
 אין נתי הלילות כל דלרבנן וכיון פ״ג( )דף בנו ואת אותו בס״ם כדאתר' קדשים
 כל כתו דלילה לתא תשוס הוא ח׳ ליל דפסול לותר תסתבר יותר מילת למצות ראויין

 הגיע וכבר למול ח׳ראוי דיום דאע״ג מיומו נשתנה דהלילה מלומר לתו דדתי הלילות
 זה שלפניתידאין ימיס לז׳ שייכא ותישך עדיין זמן מחוסרת הלילה אפ״ה מילה זתן

 אפוטריקי ר׳ אתרי׳ יב( )דף דזבחיס דבפ״ק זמן מחוסר לענין תצינו דכה״ג תיתה
 לילה הא ירצה הח׳ מיום וכתיב י1ח לילה הא אתו תחת יהיה ימים שבעת כתיב רמי

 ול״ל צוותו תיוס ת״ל תיתה התום׳ וכתבו להרצאה יום לקדושה לילה כיצד הא חזי לא
 עלה אם בלילה שחט אם ה״א יתים שבעת חלא כתב לא דאי וי״ל הח׳ וביום דכתיב

 תנן נתי ובפ״ב בקודש פסולו דאין ותרד זתן תחוסר דהוי קת״ל והשתא ירד לא
 תתקבל דקרוי התם תוכח ירד לא עלה דאם בכרת אינו בחוץ ששחטו זתן תחוסר

 תחוסר תשוס ח׳ לליל רחתנא תיעט אלתא ע״כי בחוץ כרת וחייב תועד אוהל לפתח
 תשוס אלא פסול ואין שתיני שהוא זה ליל ליום ולא שלפניו יתיס לז' שייך ותישך זתן

 דברי על דק״ל אע״ג • דכוותיה וה״נ׳י״ל ירד לא עלה ואס הלילות כל כשאר לילה
 קרא אתר שבת דוחה דתילה ר״י התם דיליף קל״ב( )דף תפר״אדמילה התום׳

 ביום בהן דכתיב כפרה תחוסרי תעתה אלא לר״י ר״ל וא״ל בשבת ואפי' ביום ביום
 תבן ההוא בלילה ולא ביום ת״ל נתי האי בלילה ולא ביוס ת״ל ההוא שבת דדחו ה״נ

 איצטרכא צוותו תביוס דנפקא אע״ג נפקא צוותו תביוס נתי האי נפקא יתיס שתנת
 הרבה התס ודחיק קת״ל ליתי נתי בליל׳ בדלות לאתויי רחתנ׳עליה וחס הואיל סד״א
 אונן ויהא בהן כשר זר יהא תעתה אלא רנינא לה תתקיף התם דגרסי׳ שנויי בתאי
 צוותו תיום דאי לישני האי טלי לדחוקי ל״ל והשתא קרא אהדריה הא ותשני בהן כשר
 הלילות כל כשאר ירד לא עלה אס נתי כפרה תחוסר של ח׳ בליל שחט אס ה״א

 תחוסר ה״ל ח׳ יום דליל לתימרא כפרה תחוסרי גבי הח׳ ביום רחתנא דכתב השתא
 לתעוטיליל הח׳ ביום דהאי ירד עלה אס ואפי׳ ח' של היום עד עדיין בבעלים זתן
 ירד עלה אם דאפי׳ אתא בבעלים זמן תחוסר תשוס אלא לילה משוס ולאו ח׳ יום

 פטור זמן ומחוסר בנו ואת אותו חון שחוטי גבי קי״ב( )דף דזבחיס בפ״ב תנן דתא
 הזב בבעליו זמן מחוסר איזה בבעליו בין בגופו בין זמן מחוסר במתני' לה ותפרש
 תחוסר ותדפטור פטורין בחיץ ואשמם חטאתם שתקריבו והמצורע היולדת והזבה

 פי׳התוס׳ על היא קושיא בודאי והא התוס׳ וכמש״כ ירד עלה דאס ש״ת בבעליו זמן
 דפסול הא דנ״ת ועי״ל התום' פ״א(תסיימי )דף בנו ואת אותו בפ׳ הא אפ״ה י אלו

 בשלתי לשתואל בבתה ליכא לילה פסול אבל בבתה אף דפסול זמן תחוסר משוס
 אלא זמן מחוסר לפסול לילה פסול בין נ״מ דאין כיון שפיר אתי והשתא י ע״כ זבחיס
 תחוסר גני למיתר ליכא נ״ת האי השתא פסולה זתן ומחוסר כשירה דלילה בבמה
דזבחים בספ״ב כדאמרי׳ קטנה בבמת קרב אינו ונידוב נידור שאינו כל הא7 כפרת

ושפיר

כא



נג סימן מילה דיני אחה שאגת
 כר״י ר״י ירד לא עלה דאם נ״ת השוס ואי נפקא צוותו מביום נתי האי פריך ושפיר

 לא עלה דאס תקדש המזבח ר״פ דחתר כר״ש ודלח 'ירד עלה אס נמי דלילה ס״ל
 משום פסול קרבן לענין ח׳ דבליל נתברר הרי :כר״י הלכה ור״ש ר׳י קי״ל דהא ירד

 הלילות כל לשאר דתי ולא זמן מחוסר נתי הוי מילה לענין ח' ליל י״ל וה״נ זמן מחוסר
 התם דיליף כ״ע( )דף דפ״קדקדושין תהא זאת לברר לנו דיש וניל ■ וכדאתר'

 וכתבו אותה ולא אותו צוה כאשר תדכתיב בנה את למול מצוות אשת דאין
 דתיום וי"לכיון פעורים ונשים בח׳ללידתו שנימול הוא שהז״ג דת״ע ת״ל וא״ת התום׳

 אלא מלין דאין הוא שהז״ג ת״ע אכתי וא״ת הוא ז״ג לאו הפסק לה אין והלאה הח׳
 ביום בין נוהג בזמנו שלא דתילה התם כת״ד דאתיא וי״ל הערל בפ׳ כדאתר׳ ביום

 שלא דתילה ע״ב( )דף הערל בם' דס״ל הוא ב״ש ר״א הא וק״ל ■ ע״ע בלילה בין
 כרבים והלכת ביום אלא דא״נ וס״ל התם עליה פליגי ורבנן בלילה נתי נוהג בזמנו
 כאשר לרבנן א״כ כהלכתא־ועק״ל דלא דהש״ס סתתא לאוקמי דוחק וזה ז״ל וכ״ש
 רבנן ואי אתא לדרשא וע״כ לגמרי הוא מיותר אותו האי ודאי דתא לי לתה אותו צוה
 אותו האי ורבנן והל״ל תיניה הגת' שתיק הוי לא לדרשאאחרינא אותו לתאי ת״ל
 דס״ל לרבנן שהו״ג ת״ע ת״ל דתילה להתוס׳ דת״ל דלתאי ועק״ל ־ פ' לדרשא מ״ל

 הה״נ בנשים נוהג אינו הבנים שתילת כתו א״כ בלילה נוהג אינו בזמנו שלא דתילה
 א״כ האיש כתו עבדים מילת על תוזהרות ואינן פעורות נשים ■נתי עבדים תתילת
 איש עבד כל דכתיב דרשב״א ת״ע דא״ר ת״ח( )דף החולן דס״פ תא לך תקשה
 לא תי תלו ולח עבדים שקנתה ואשת כלומר אשת עבד ולא איש עבד כסף מקנת

 ההוא ורבנן בע״כ איש בן תל אתה ואי בע״כ תל אתת איש עבד אלא דינא בתאי הוו
 לרבנן עבדים את לתול מצוות אינם דנשיס אס״ד והשתא • כו׳ לכדשתואל ת״ל

 איש עבד ק״ל תאי א״כ אינ׳נותג׳בלילה בזמנה דתיל׳שלא וסברי כוותייהו דהלכתא
 הפסח את מלאכול תעכבתת מילתו אין אשה עבד ודאי הא בתתיה אשה עבד ולא
 דעבד קרא מהאי יליף דרשב״א ואפ״ת ־ איש לעבד ול״ד למולן מצוות דאינה כיון
 ולפ״ז בלילה אפי׳ נוהג בזמנה דמילה׳שלא ב״ש כר״א ס״ל כו' בע״כ תל אתה איש

 ולא מאותו רחתנא מיעע ולא הז״ג שלא ת״ע דה״ל עבדים את לתול חייבות נשים
 ת״ת איש כתו חייבת עבדים בתילת אבל בנה את למול תצוות שאינה אלא אותת

 איש ועבד כתלכתא לרבנן לאוקתי ת״ל כדשתואל ת״ל ההוא ורבנן לתיתר ל״ל
 עבדיה את לתול מצוות דאינה משום אשת עבד ולא איש עבד קרא קאתר דווקא
 יצא בדעבד בלילה מל דאס אתרת אי אבל פסחה• את תעכב׳תלאכול אינה לפיכך

 ותצות למול היא א׳ מצות חלקים לב' נחלקת זו: מצות נמצאת מילה תצית חובת ידי
 נמצא בדעבד קייס מיהו מילת מצות אפ״ה ׳ביום תל לא ואס ביום לתול הוא ב'

 זו תצות דהא גרתא שהזמן עשה מצות הוי לא מילה מצות
 אותו רחמנא כתב הילכו שהז״ג מ״ע דהוי הוא השניה והנוצות לעולם נוהגת

 ודאי קרא תיעע דלא עבדים בת־לת ות״ת בניס תתילת אשה לתעועי אותה ולא
 את׳ אי בתתיהיאבל אשה עבד ולא איש עבד לכ״ע דמתתה הא א״ש והשתא חייבת

 ודאי הא עבד כלוס לאו לרבנן בדעבד ואפי׳ כלל בלילה נוהגת מילת מצות דאין
 אשה עבד ולא חיש עבד תתמה תאי וגם אותה למעועי אותו ול״ל הוא שהז״ג ת״ע
 קושי׳קתיית׳שהקשו ועבדי׳־גס בניס תתילת פעורים ונשים שהז״ג ת״ע דה״ל כיון

 כיון שתי' ותת תיא קושיא נתי הא ללידתו בח' שניתול תפוס שהז״ג ת״ע דה״ל
 בלא״ה דלכאורה אע״ג תוכרח׳ אינו הוא ז״ג לאו הפסק לה אין והלאה הח׳ דמיוס

 לתולו חייב שלו שמיני שחל אימת כל אלא זה לשמיני ז״ג אין דהא תיא קושיא לאו
 מילת מצות שחל אימת כל אלא לעולם פעור זמן זה ח' ליום דאין כיון ז״ג זה אין

 ה״ל ת״ת עצתו לשתיני ז״ג דאין דאע״ג ח׳ דק״לתליל דבריהם לפרש יש בו נוהגת
 צ״ל בע״כ וא״כ ־ בו נוהגת תילה מצות אין שחל איתת כל דשתיני דלילה תשוס ז״ג

 אפי' דתא שהז״ג ת״ע ה״ל דא״כ דנתתעע הוא זתן תחיסר תשוס לאו נתי ח' דליל
 ובדעבד נתמעט הלילות כל כשאר לילה תשום אלא יצא לא זתן בתחוסר בדעבד

 ידי יצא בהן תל אס ח׳ ליל וגס הלילות דכל תרתי וש״ת הז״ג שלא ת״ע וה״ל יצא
 ידי שיצא בו תל שאם ח׳ לליל תכאן ללתוד דא״א נראה ת״ת אבל •־ בדעבד חיבתו
 דהגיחא הלילות כל כשאר לילה תשום אלא נתתעע זמן תחוסר תשום דלאו חובתו
 ב״ש לר״א אבל הכי א״ל ביום אלא אינ׳נוהג׳ בזמנה שלא מילה דאפי' דס״ל לרבנן

 הוא זתן תחוסר תשוס ח׳ ליל ע״כ וא״כ ובלילה ביום נוהג בזתנה שלא תילה דא׳
 ח׳ בליצ נימול דאינו כיון שהז״ג ת״ע ה״ל הא ל״ל אותה ולא אותו ולדידיה דנתתעע

 לא הפסק לה אין והלאה הח' דתיוס כיון עיקר הוא התו' שפי' כתו ודחי אלא
 ודאי ז״ג ת״ל דאלת״ה יצא בדעבד הלילות כל דבשאר ש״ת עדיין ת״ת אבל הוא ז״ג

 עבדיו תילת אץ הקטן פסח קרבן מהלכות בפ״ה כתב □ 00*1^1 • וכת״ש
איש עבד שנ׳כל הפסח על תלתתנות תעכבתו שפחותיו ועבילת
 אשת איש עבד וכל בתכילתא דתניא לתמוה ויש הכ״ת עליו •וכתב הקען את להוציא

 אשת של ולא איש עבד וכל גויס הי׳ שרבינו ־ונראה ת״ת כסף תקנת ת״ל תנין וקען
 נמי השה גבי לכתוב ת״ל אשה של ולא גורש דהרתב״ס דא״כ לי ע״כ״-וקשה וקטן
 דגרס' דאע״ג וי״ל קען גבי כ״ש הפסח על תלתתנות תעכבתה עבדים תילת דאין
 אשת עבד ולא איש עבד דתתתת החולץ דפ' דידן גת' תפני לה דחי במכילתא הכי

 תן תעכבתת עבדים דתילת דידן לגת׳ לי׳ פשיעא נתי אשת דגבי דש״ת בתתיה
 תאי דא״כ קטן עבד איש מעבד דתמעע הרמב״ם לתתו׳על יש אכתי הפסחימ"ת

 לחוד קען למעועי איש עבד דילתא בתתיה אשת עבד ולא איש עבד הגת׳ מתמה
 קען דלתעועי וי״ל דידהו דרשא תא'ש למידרש ורבנן לרשב״א ותנ״ל דאתי הוא
 עבדיו את נתול עלי' מיובא רתי ולא המצות מכל דפעור כיון קראדפשיטא ל״צ

 קרא ל״צ דלקעו אשה עבד ולא איש עבד ׳.דמתמה והיינו מעכבתו עבדיו מילת דאין
 אך ־ להכי קרא ול״צ נקע דתלתא לרווחא קטן ולא איש דנקע ותרמב״ס למעועי

 וק שס שכתב הפסח תן מעכבתו אמהותיו דטבילת פסק הרמב״ס שהרי קשה
 שהטבילה הקבלה מפי זת ודבר תפסח מעכבתו עבדות לשם אמהותיו בטבילת
 שפחוחיו טבילת קטןדאי! גבי דכתב תהה משת' נתי והכי לעבדים כמילה לשפחות

 הא עבדות לשם שפחותיו לטבול עליו חוב וכי ואתאי תעכב דבגדול מכלל תעכב
 תה״ע למעוטי קרא דל״צ קטן של לעבד ודמי וש״ד בנכרותה מקיימה רוצה אם

 הפשה תן האדון את תעכב דתילתו כסף מקנת לעבד ול״ד הרתב״ם לד' וכדא׳
 שנולד קודם שפחות לשם כבר טבלת שאתו מילה בתצות שנתחייב בעבד תיירי דזה

 לא אס לפיכך לתולו האדון על תילתו מצות ורתי ביתו יליד הוא א״נ מישראל וקנאו
 טילה דלא ש״ת עבדות לשס טבילה תדצריכה שפחה גני אבל תפסחו מעכבו מלו

 כיון טבילת ל״צ דאל״כ גמורה נכרית היח והרי שנולדה יקודם שפחות לשם אתה
 דלא וכיון ־ שפחות נשם אתת טבלה וכבר השפחה מן שנולדה

 לקיימה רצה י ואס האדון על טבילתה מצות רמי
 גני והרי הפסח תן האדון את תעכבת טבילתה אתאי בידו הרשות בנכרותה

 תעכב מילתו אין למולו רוצה ואינו השוק תן עכו״ם שקנה היכא בכה״ג נתי עבד
 ולא הוא גמור עכו״ס דהא מילת במצות חייב דאינו כיון הפסח תן האדון את

 כבר שטבלה השפחה רנן שנולד כסף ומקנת ביתו יליד אלא למול תורת חייבת
 תיבעי׳ ולא ,לא נכרי עבד אבל למולו האדון על חיובו רמי כרחו דבעל שפחות לשס
 ,אפי אלא לקיימן תותר תלין שאין דעבדיס תח( )דף החולץ בס״פ דאתר לר״י

 תעכבין אין דתה״ת ס הת ותשמע מקיימן דאין וס"ל התם עליה דפליג לר״ע
 הספיק ולא בהש״ת עבד בלוקח ליה ושני אתתך בן וינפש אותר ת״ה ר״י א״ל דהא

 דפסקא היכא אבל פסקאלתילתא דלא היכא ה״ת התם אתר הא (הנ״תאלתולו)
 לקיימו שתותר ערל עבד איזה אמר׳תתס ועוד מקיימן לר״ע ואפי׳ כלומר פסקא

 עבדים רצו ולא בא״י היה א׳ עיר התש אמר ועוד למולו שלא ע״ת רבו שלקחו זה
 אפי׳לר״ע גווני בהני הרי לנכרים ומכי־ו וחזרו חדש י״ב עד ס עתה וגלגלו לתול

 מקיימץ ואין מלו שלא כעבדים דינם טבלו שלא דשפחות תיתא אפי' וא״כ תקיימין
 תקייתין נמי טבלו שלא שפחות תלו שלא עבדים דתקייתין גוונא בתני אפ״ה לר״ע
 פסחו תעשיית טבילתה תעכב אתאי שפחה לשם להטבילה עליו חוב דאין וכיון
 מפסח תעכבו אין שימול עד לקיימו רשאי שאין בגוונא דעבד אפי׳ תסתבר ועוד
 שרתי בעבד אלא שתולו קודם ולא בו יאכל אז אותו ותלתה תורת אתרה דלא

 האדון על תצוה אין לר״ע תקייתין דאין בהא אבל לתולו האדון על תילה תצות
 חין כדין שגא דתקייתו אע״ג ניתול שלא בעוד לקייתו רשאי שאין אלא לתולו

 מפסחו תעכבו שאין שבתורת איסורים תשאר אחד על כעובר ות״ל תפסחו מעכבו
 לאחד ולא לעכו״ם מותר שהוא בו יאכל לא נכר בן כל אלא תורת אתי־ה שלא

 בפירוש תפירש״י ודלאכדמשתע שם הרתב״ס כתש״כ שבתורת עבירות משאר
 וכ״ש מקומו זה אין במ״א כתש״כ בו יאכל לא ערל דכל תקרא בא בפרשה התורה
 שפחות תלו שלא העבדים את תעכבין דאין דבגוונא אפ״ת טבלה שלא בשפחה

 הרמב״ס לדעת לתש״כ ופשיט׳ תפסחו תעכבין אין תעכביןת״ת אין נתי טבלו שלא
 עבדים מילת תצות רמי ולא הואיל הפסח תן תעכבתו עבדיו טבילת אין דקטן

כמי גדול גבי אפילו השפחות בטבילת דה״ה קטן למעוטי קרא ול״צ תקטן על
: נראה ואין ביניהם לחלק יש ובדוחק תפסחו לעכב ראוי אין

 דס״ל הללו הרמב״ס מדברי לתדנו ת״ת שיהיה איך ויהיה דידן לנידון ^חזור
 אפ״ה אמהותיו טבילת כתו עליה חיובא רתי דלא דבר דאפי׳ ז״ל

 את למול חייבת אשה דאין את״ל אפי׳ י״ל ולפ״ז פסחו את תלעשות מעכבו
 מטבילת גרע דלא הפסח מן תעכבתו אפ״ה שהז״ג ת״ע דה״ל תשוס עבדיה

 אשה עבד ונא איש עבד דמתתה החולץ דס״פ תהא ראיה אין ותעתה האתהות
 דאל״כ ש״ד בדעבד בלילה ותל בעבר וע״כ עבדים את לתול חייבת דאשה דש״ת

 דפטורות אע״ג דא״ל הפסח תן תעכבתת ואמאי פטורים ונשים שהז״ג ת״ע ת״ל
 רחמנא דכחב משוס ואי האתהות מטבילת גרע דלא תפסח חן מעכבת אפ״ת
 דא •אף יצא בלילה בתל דבדעבד ז״גהואתשוס דלאו דש״ת אותה לתעוטי אותו

 שהז״גה״ת תת״ע פטורים דנשים הא בקדושין שם הריטב״א פי׳ דכבר תברא לא
 מב״דדמחויינים גרע דלא דתחייב ה״א בתצוהדבנת הכא אבל דנפשה בתצוה
 לתפטיה שייך דלא תדבריו נתבהר ע״כיהרי לתפטרת קרא איצטרך להכי לתולו

 דאם כלל ראיה אין להכי אתית ד והשתא שתז״ג ת״ע דה״ל תשוס בנה את תלתול
 איש עבד הגתרא דתתתה והא • החולץ דפ' תהא כשר דבדעבד בלילה ותל עבר
 מןהפסח תעכבתו אתהותיו דטבילות בהא הרתב״ם דעת אפי׳בלא אשת עבד ולא
 אבל בנה תתילת אלא אותה ולא תאותו רחמנא מיעט לא דע״כ שפיר אתי נתי
 הבנים למילת העבדים מילת דתי דלא לזה טעס ליתן לי ויש :חייבת עבדים בשל

 אפשר קיים שהאב היכא כל הבן דבתילת תשוס האשת את לפטור תינית לתילף
 היא' ולפיכך רחתנא פלוג לא אב לו אין אפי' לפיכך האב ע״י תצותו להתקיים

 תורא כתיב ולא פ״ו כתיב לד(ואי )דף דקדושין אתר׳בפ״ק וכה״ג לעולם פטורה
 כלל תתחייב לא לעשות בידה סיפוק דאין אין־אשת לעשות נידו דסיפוק איש ת״א

 כלל תתחייב לא עליו אחרים אימת שאין אביו את לכבד לעשות בידו סיפוק ופירש״י
 אחרים על מוטלת תמצות אין שלעולם עבדים במילת אבל ע״כ פנויות ואפי׳
שפסק שם רת״א דברי כ״ע רס״ב סי׳ ב־״ד שש ח״בת־והש״כ בלבד עלית אלא

עבר
הנתונמדנר צ״ל )א(



נד נג סימן מילה דני אריה שאגת

 היינו יצא וכיום ח' כתוך מלו כרית דס ממנו ולהטיף לחזור צריך כלילה ותל עכר
 נימול מאלו ח׳ כתוך דעדיף דאפשר ל״פ והרא״ש דהגמ״י בד״ת מש"כ ע״פ

 גס שכת דחי אמאי כו׳ כמנחות להדיא כדתוכח כן לומר א״א לדעתי אכל כלילה
 כפר״א הרא״ש תש״כ גס כשר כדיעכד כלילה דניתול ופרישה וב״ח רש״ל מש״כ

 דהתס ש״ס הך עלייהו קשה כרית דס להטיף וא״צ כשר ח׳ כתוך דניתול דמילה
 באמת כו'אבל מע״ש לימהליה שבת מילה דחי אתאי כשר דא״א יצא דמוכחדלא

 אפילו אלמא שבח תדדחי התם בש״ס כדאיתא כדעכד אפי׳ יצא לא כלילה נימול
 ומ״מ דמנחות לההיא דאיןזהענין שלפ״ז כסי׳ דבריו דחיתי ע״כמכבר פסול דעני
 כלאחר משם ראית אינו מ״ת יצא לא ח' כתוך דכתל משם ראיה דיש לפ״ד חפי'
 וכדפי׳כתחילת טפי עדיף זמנו הגיע וככר הואיל כלילת די״ל יצא דלא וכלילה זמנו

 ונ״ל יצא לא בלילה ובמל יצא זמנו דבתוך להיפך הוא רמ״א סכרת ות׳ית זז: תשובת
 משוס לזה מילה זמן דאין נהי וביום זמנו דתוך טפי גרע דלילה ז״ל לדעתו דה״ט
 דאינו בלילה משא״כ זמנו כבר שתגיע למי הוא מילה זמן אפ״ה זמן מחוסר דה״ל

 מדעת גס ומ״מ ביום אלא נימול אינו בזמנו שלא אפי' דקי״ל לגנאי כלל מילה זמן
 יצא דלא בלילה אבל ברית דם להטיף א״צ ויצא הואיל ח׳ דבתיך הרת״אמשתע

 הר״ש לדעת ברית דס להטיף א״צ יצא דלא אע״ג בריתולדידיה דם להטיף צריך
 וכמש״כ יצא לא דבודאי אע״ג ז״ל לדידהו להטיף א״צ ח' בתוך בתל דהא והרא״ש

 ׳בפ שכתב יצא לא נמי ובלילה זמנו שנלאחר נ״ל הרתב״ס מדברי :מ״מ שלפ״ו בסי׳
 שהוא הח׳ ביום בין השמש עלות אחר ביום חלא לעולם תלין אין מילה תה׳ א'

 כליל׳אבל ולא ביום השמיני ביום שנא׳ והלאה מתשיעי שהוא בזמנו שלח בין זתנו
 הח׳ ביום בין ביום אלא תלין אין וכתב ■מדהקדיס ע״כ כשר השחר עמוד משעלה

 אפילו דבלילה משמע כשר השחר עמוד משעלה תל כתב ואח״כ בזמנו שלח בין
 נתי וש״פ הטור תדברי וגס פסול נתי בזתנו שלא ל״ש ח׳ בליל ל״ש פסול כדעבד

 יליף תלין ולא דתנן דאתא דתגילה דספ״ב תההיא לזה ראיה להביא ונ״ל כן נראה
 קרא האי דריש דבפר״א קשת התוס' וכתבו ימול תשתיני וביום דכתיב בגמרא

 הדרש״א תייתי דהכא וי״ל בלילה דרישולא ימים שמונת ומבן בשבת אפי' לומר
 ימים שמונת מבן דאטו דוחק נראה זה ותירוץ ג ע״כ נגעים כראיית יותר הפשיטה
 שמונת דותבן קרא דהאי ועוד היא פשוטת דרשא לאו לילות ולא יתיס דדרשינן

 ברור הדבר אבל בת״כ נאמר השמיני דביום וקרא מילה בפ' שנאמר קדיס יתים
 לא לתאי דמ״ל משוס בזמנו שלא אפי' ביום אלא תלין דאין לתילף רוצה דהגת׳

 תבן למילף א״א והא כיוס אלא תלין דאין תיירי בזתנו שלא אפי' דתנן תלין
 כזתנוניתולכיוס דשלא ב״ש לר״א ס״ל ולפיכך בזמנו אלא תיירי דלא יתיס שמונת
 דס״ל רבנן אבל לחוד שמיני ליל אלא תתעט לא יתיס שמונת דתכן דקרא ובלילה

 לפיכך ימול השמיני דוביוס מוי״ו התס לה ילפי׳ ביום אלא נימול אינו בזמנו דשלא
 אין בזמנו שלא דאפי׳ מינית לתילף ימול השמיני דוביום קרא לתאי הגת' נקט
 תיירי דתתני' וכיון ־ ברור וזה תתני׳ תיירי נתי בזמנו דמשלא ביום אלא תלין
 הא דתשתע כשר השחר עתוד תשעלה שעשה וכולן סיפא וקתני בזתנו תשלא נתי

 ודע : יצא לא נתי בזמנו שלא אפי' בלילה שנימול היכא דכל ש״ת פסול בלילה
 תת״ע פטורות דנשיס דהאי ה״א אותה ולא אותו לאו דאי שם תירץ שהתוס'

 ותנייהו כרת בהו דלית והקהל שתחת דתצה דותיא כרת דליכא היכא היינו שהז״ג
 בהו דתחייב ה״א בריתות י״ג עלית ונכרתו כרת בה שיש מילה אבל נשים תתעטינן

 במילת חייבות נשים אס לדון יש ולפ״ז ע״כ דלא אותו קת״ל בנייהו את למול נשים
נשגכת פליאה והיא ד״א עוד אזכיר רק :בזה עוד להאריך רצוני שאין אלא עבדים

 שש^ת תרוטנבורק תהר״ת תשובת הובא סי׳תתע״ז הרשב״א דבתשובת דע
 א1ן אינו בזמנו שלא מילה דאפי׳ נראה בלילה למול מותר אס בזמנו שלא מילה על

 שלא אפילו מוביום דריש דת״ק מוכיום פלוגתא מוקי דבתסקנא ועוד כ׳ ניוס
 ה״א וי״ו וי״ו דריש דלא מאן דאפי׳ כת״קבהא וקי״ל דריש לא ב״ש ור׳א נזמנו
 ונחלפו ־ ע״ב יוחנן ר' לו והודה והנותר גבי הכי בתר פדת בן ר״א כדאתר דריש

 *דאפי תודו כ״ע לפיכך והנותר ת״א וי״ו שנח׳ הוא נותר דגבי הדברים ז״ל להרב
 נאמר לא מילה גבי אבל לר״א ר״י הודה ובהא ביום אלא נשרף אינו בזמנו שלא

 בזמנו ב״שוא׳שלא ר״א לה דריש לא לפיכך לחוד השמיני וביום של יתירא אלאוי״ו
 כרבים הלכת ורבים דיחיד כרבנן דהלכה ברור הדבר מ״ת ־ ובלילה ביום ניתול
 כלילת תל דאס נתכרר הרי ז״ל הפוסקים כל וכ״פ ז״ל הרב שם שכתב וכתו
 א״צ ות״מ יצא לא בדעבד ואפילו כלום עשה לא בזתנו שלא ל״ש ח׳ בליל ל״ש

:מ״ל ברית דם להטיף

נד סימן מילה דיני
 זמנו אחר א״נ שמונה קודם שנימול היכא הקודמים סי׳ בשני שנתכרר אחר

 ברית דם בשניהם להטיף צריך אי לברר צריך אכתי כלום עשת לא ובלילה
 להטיף א״צ מהול שנולד דקטן פסק שבהי׳ג דמילה בפר׳יא כתב הרא״ש והנה לא או

 ערלת לו שהיתת כיון דגר דה״ט ופי׳ר״י להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר ובגר
 קטן א״כ הר״ש והקשה ערלת לו היתה שלא מקטן יותר הטפה דצריך הוא דין

 ואינו כזמנו שלא ונימול ערלה לו שהיתה כיון הטפה צריך יהא ח׳ תוך שנייייל
 לדחות שכת ניתנת שלא כע״ש שבת של ותל דקדם היכא פ' כשלהי חדאתר כן

 תשוס הטעם ופי׳הוא פלוג ולא הטפה צריך יהא לא תהול כשהוא שנולד דגר ועוד
 למעוטי ערלתו תדאיצטריך מוכח וכן הטפת צריכים קטן כין גר דבין דתסתבר

42 מב

 דקאמר בהא כוונתו •וא״י ע״כ גלי לא גלי דלא וכגר גלי דגלי בקטן ודווקא קטן
 מערלתו קרא דתיעט קאת׳ לחוד מהול דנולד תילתא בתא אי גלי דגלי בקטן הר״ש

 האדקאתר הפסוליןלתול־א״ד ע״י או בלילה כגון כדין ניתוליןשלא בשאר לא אבל
 כן לא דאס קאתר דבכל ומסתברא קאמר כדין שלא קטן מילת בכל דגלי בקטן
 דאין קאתר קטן דין ככל עלכרחך אלא להטיף צריך דאין ח' תוך בניתול מנלן
 הערל פ׳ דבריש לזה ראיה להביא לי ונראה מהול: תנולד לה דילפינן להטיף צריך
 בפסח ושכיר תושב נאתר אוכלנתרותה שאין לערל תנין אר״א תניא ע( )דף

 הערל לרכות איש איש אותר ה״ה א״צ רע״א כו׳ כתרומה ושכיר תושב ונאתר
 וקטן טבל ולא שתל גר לאתויי ותסיק ליה עביד תאי ושכיר תושב האי ע ור ואת׳

 דגר דאמר לטעמיה ור״א ברית דם תתנו להטיף צריך וקסבר תהול כשהוא שנולד
 והשתא ־ ד״ב להטיף א״צ תהול כשנולד קטן וקסבר הוא מעליא גר טבל ולח שתל

 למ״ד אפי' להטיף צריך לכ״ע בלילה או זמנו בתוך כגון כדין שלא דבנימול אס״ד
 לר״א דס״ל אע״ג א״כ ערלה לו היתה שלא תשום ה״ט להטיף א״צ מהול נולד

 כדיןאתי שלא נימול דלאתויי איש איש להאי לאוקתי ה״ל להטיף דא״צ מהול בנולד
 שלא נימול לרבות דילתא אתי מהול נולד דלרבות אדר״ע להגת׳ תנ״ל קשה וה״נ
 להטיף צריך ואי כדין שלא לנתול מהול נולד בין לחלק אין ודאי אלא אתי כדין

 אפי׳בנימול א״צ בקטן לר״אדס״ל הילכך א״צ בתרווייהו א״צ ואי צריך בתרווייהו
 דאמרבקטן ולר״ע דאתי הוא בתרומה דאסור לערל קרא וע״כ א״צ נמי כדין שלא
 בלילה דניתול ל״ל והא י דצריך כ״ש ערלה לו דהיתה כדין שלא בניתול ע״כ צריך
 בניתול ברית דס להטיף א״צ זמנו תוך בניתול ואע״ג ותנו בתוך תניתול טפי גרע

 לנימול ר״א ליה תוקי דלא והא שלפ״ז בסי' שכתבתי הרת״א וכדכרי צריך בלילה
 משום ואי ובלילה ביום נימול בזמנו שלא דאתר ב״ש כר״א דס״ל דצריךמשוס בלילה

 זמנו תוך דה״ל זמן מחוסר משום אלא שמיני ליל נפסל לא לדידית הא שמיני ליל
 משוס זמנו בתוך תנימול כלילה נימול דגרע דה״ט שס כתבתי הא ועוד וכמש״כ
 למי חזי לזה חזי דלא נהי זמנו תוך אבל אדם לשום כלל למול ראוי איט דבלילה
 תקשה בלילהידאפ״ה נימול בזמנו שלא לת״ד שמיני בליל שייךנתי ה״ט זמנו שהגיע

 דפניגי כרבנן ור״ע בלילה בניתול לאוקמי ת״ל מהול בנולד לדר״ע לאוקתית ל״ל
 דגרע דה״ט כיון ועוד ביום א1? נימול אין נמי בזמנו שלא ואתרי ב״ש דר״א עליה
 א״כ זתנו בתיך משא׳־כ כלל מילה זתן אינו דבלילה תשום זתנו מתוך בלילה נימול
 דם להטיף צריך נתי פסולי-ן ושאר כגוןנכרי למול הפסולין אותו תל אס ת״ה לפי״ז
 לאוקמא ת״ל אכתי וא״כ לעולם למול היתר צד לתם שאין ללילה דמו דהא ברית

 כדין לניתלי׳שלא מהול נולד בין חלוק דאין ש״ת ודאי ?יא ע״יפסול לקראבניתול
 דא״ל למאן יצא בתוךזתגו אתר׳דבניתול אס דבשלתא •ועוד וכדאתרן הטפת לענין
 ולא טפי גרע כלל מילה זמן ואינו הואיל בלילה דניתול לומר שייך להטיף דא״צ

 יצא לא נמי זמנו דבתוך למעלה שהוכחתי מת לפי אבל להטיף צריך לפיכך יצא
 דאס כ״ש בלילה אף א״כ לתקןבהטפת שא״י מעוות דה״ל משוס להטיף א״צ ואפ״ה

 שוב יצא בדעבדלא דאפי׳ בהא שוין דשניהם כיון ועוד מעוות דה״ל טפי גרע
 ת״ל בזה דאי האי כולי גרע ללא טפי גרע בין נ״מ ליכא דבהטפת לחלק אין

 את מתקן אין דהטפת נתיכיון בזה ה״ה הטפה ע״י לתקן יכול שאינו תעוות
 להטיף א״צ לפיכך יצא ותנו בתוך דניתול שהבינו תה לפי המעוות־והאחרוניס

 וצריך יצא לא בדעבד אפי׳ בלילה והילכך טפי גרע דלילה לותר יש לה״ט
 א״צ ואפ״ה יצא לא נתי ותנו תוך בנימול האתת לפי אבל התעוות את לתקן להטיף
 גרע לי תה תתקנו הטפת דאין וכיון הטפת ע״י לתקן וא״י תעוות דת״ל ש״ת להטיף

 מהול נולד דס״ל תר״א אפי׳ הערל ׳5ד תהא ראיה יש וא״כ טפי עדיף לי תה טפי
 יצא דלא אע״ג להטיף דא״צ ש״ת זמנו בתוך בניתול ליה תוקי ותדלא להטיף א״צ

 ר״א ביה דאיירי דתילה ר״א דס״פ בשבת בשבת א׳ של דתל תהא לתעלת וכת״ש
 אלא ניתול אינו בזתנו שלא לת״ד תיניה נשתע נתי בלילה בניתול ה״ה א״כ גופיה
 תילת תהל׳ בפ״ב שכתב הרתב״ס תדברי ת״ל וה״נ ברור: וזה הטפה דא״צ ביום
 ע״כ שנית ולתול לחזור א״צ תל ואם כלל ימול לח נכיי אבל כו׳ לתול כשרים הכל
 הטפה ע״י לתקן שא״י תעוות ת״ל כדין שלא שניתול היכא דכל דס״ל דה״ט ונ״ל
 בלילה נתי אי זתנו בתוך כגון כדין שלא הנ״תולין בכל ה״ה ולפ״ז להטיף וא״צ
 בנכרי תילה אי ליה תספקא ספוקי דהרתב״ס שם פי׳ שהכ״ת ואע״פ הכי דינא נתי

 ע״כ• שנית ולמול לחזור א״צ תל ואס יתול דלכתחל׳לא פסק לפיכך פסולה או כשירה
 ספיקא דה״ל שנית ולתול לחוור צריך ודאי תספק הוי ספיקא דאי נכונים דבריו אין

 תהתול או דעכו״ם בפ״ב יליף תקרא פסולה בנכרי תילה דא״ל מאן דהא דאורייתא
 גופיה תילה וגבי לחותרא דאורייתא ספיקא וכל תשתור בריתי את תאתה או יתול
 ערלות שתי לו שיש ומי דופן ויוצא דאגדרוגנוס תילה תהל' בפ״א הרתב״ם פסק
 הוו דספיקא תשום שבת דוחה מילתן ואין לשמונת ניתולין מהול כשהוא שנולד וקטן

 לן הוי הוי ספיקא אי וה״נ ולחותרא דאורייתא ספיקא דה״ל משוס לח׳ נמול ואפ״ה
 יצא דלא היכא דכל שסבר תפני והכ״ת עיקר הוא כתש״כ ודאי אלא לחותרא למיזל
 וכתש״כ בלילה מל גבי בב״י מנבריו כדמשתע ברית דם תתנו ולהטיף לחזור צריך

 דאע״ג ליתא הא באתת אבל הרתב״ס בדברי לדחוק לו שגרס היא נ״ב בסי׳ בשמו
 בסי׳רס״ב שס וכתש״טוהש״כ בהטפה לתקן שא״י תעוות להטיףדה״ל א"צ דלאיצא

 של ותל דקדם דהיכא דתילה בפר״א שס הר״שמדקאתר שס שהביא והראיה כתב
 שבת ניתנה דלא כיון ברית דם להטיף א״צ אלתא לדחות שבת ניתנה דל־ז בע״ש שבת

 מתש תילה אלאעלתצות לדחות שבת ל״נ ת״ת יצא דלא נהי תיא ראיה לחו לדחות
 ולא



נו נה נד הימן מילה דיני אריה שאגת
 דוח׳ הח׳ע״כ כיוס כרית דם הטפת צריך אומ׳אס ואני ע״כ כרית דם הטפת על ולא
 דכרית תיל׳לכל כתחלת היא הרי צריכ׳תה״ת הטפ׳אס לי מה למיל לי דתה שכת כתי

 קל״ה( )ד׳ דמילת ר״א וכפ' כלל הטפה דא״צ ש״ת אצלו לדחות שכת ניתנה ותדלא
 דופן יוצא ותאתתר איני ופריך לח׳ נימול אין לידה טמאת אתי שחין כל קאת׳ר״א

 אתר וחד השקת את עליו תחללין אתר חד ר״הור״חכ״ר ערלות כ׳ לו שיש ותי
 ותשני לי׳ תהלינן ודאי לח׳ אכל השכת את עליו לחלל אלא ל״פ ע״כ מחללין אין
 הטפת ה״נאיצריך וא״כ שכת דוחה לח׳ דתהלינן היכא כל וש״ת בהאתליא הא
 גבי אתר דתילה כפר״א דשם ואע״ג ־ השבת את נתי דוחה היה בזתנו ברית דם

 משוס ה״ט השבת את עליו תחללין אין ואפ״ה ברית דס להטיף דצריך מהול בולד
 הלכךתספיק׳ היא כבושה דתיישי׳דלמ׳ערלה משום א *להטיף; א״צ מהול דנולד דקי״ל
 לאו דילמא שבת תחללין ואין היא כבושה ערלה דילתא לח׳ ותהלינן לחותרא אזלינן
 היכא כל אבל תספיקא שבת לחלל וא״א להטיף דא״צ מהול נולד אלא היא ערלה
 הר״ש ראיית והשתא השבת את ודוחה מילת כתחילת הי' הרי הטפת צריך דודאי
 שבת נתנה ותדלא לדחות שבת ניתנת היה הטפת צריך זמנו בתוך אס״ד נכונה

 י הטפת א״צ פסולין ע״י או בלילה הטפהוה״הבנימול דא״צ ש״ת אצלו לדחות
 בשם ר״ס סיתן בי״ד כתב דהטור ואע״ג • וכמש"כ הערל דפ׳ תהא תשתע וה״נ

 הר״ש הא מ״ת ברית דם תתנו ולהטיף לחזור צריך נכרי ע״י דבניתול התצות ס׳
 המילה דפ' תהא תוכח והכי נכונה הר״ש ראיית והרי ס״ל כתרתב״ס נתי והרא״ש
 ותנו כתוך דניתול דתיכא הקודמים סימני' ובשני זת בסי' תתש״כ נקטינן והשתא

 פקוח תפני בתוךזתנו בליל׳או צריךלתולו ואס כלום עשת ובל־ל׳לא זתכו לאחר א׳נ
 שניתול והיכא עליהם תילה תצות שם דאין כיון נכרי כתו פסולין ע״י לתולו יכול נפש

ולהטיף לחוור וא״צ לתקן שא״י מעוות ת״ל פסולין ע״י נמי אי בלילה או זמנו בתוך
נ״ל: כן ברית דם מתנו

נה סימן מילה דיני
 רך שכשרו קטן כ׳ בש״ע רס״ד ססי׳ בי״ד עליה לעתוד ראוי היא אחת

 ואם כו׳ מהיל אינו כאלו שנראה עד הרבה בשר בעל שהי׳ או ותדולדל
 נראה שיהיה עד המדולדל הבשר כל לחתוך צריך הקישוי בעת ניתול נראה אינו

 הואיל העטרה רוב קישויו בעת נראה שיהא צריך וחין קשויו בשעת כניתול
 צריך ואין סגי העטרה מיעוט רק נראה אינו אפילו כהוגן אחת פעם ונימול
 ברית דם והטיפו מהול בנולד לי ותסתפק הט״ז וכתב שנית לתולו
 ואפילו העטרה כל נראה ולא לתעלה העור ונתשך נתרבה שתנו תכח ואח״כ

 שייך אינו דכאן כראוי ולתקנו באיותל העור לחתוך שצריך ניתא תי הקישויו אחר
 לכסוי ודתי כלל ערלת לו הי׳ לא שעת דבאותו תה״ת כראוי ניתול הי׳ שכבר לומר
 תצית אצל דיחוי דאין לכסות חייב ונתגלה וחזר הרוח דכסהו כ״ה בם׳ דאת׳ הדס
 בא החיוב ת״ת בשעתו ליתול ראוי הי' שלא בתה לן אכפת דלא הוא כן ה״נ
 בתולדתה הערלה רק חיוב אין דתה״ת הכא שאני דלתא או תת״ת חפי׳ אח״כ עליו
 העור נתשך אח׳׳כ שאס לי פשיטא קצת מהול נולד אם אבל אח״כי שנתשך תה ולא

 לי׳ פשיטא ע״כיולדידי עדיין כראוי פעם 'שוס ניתול שלא כיון אותו לחתוך שצריך
 אח״כ העור שנתשך שאע״פ קצ׳ מהול בנולד בין לגתרי מהול בנולד בין דבתרווייהו

 מיעוט בנראה אפי' אלא העטרה רוב נראה שיהיה וא״צ • כבר כניתול שדינו
 לי אין עא( הערל)דף בפ׳ דאת' תהא ברורהילדברי וראיה מגי נתי העטרה

 זה של האתור את ליתן תנין אכילת בשעת ועבדיו עשייה בשעת אלחתילתזכריו
 בשעת וליתנהו אכילת בשעת דאיתנתו זכריו הש״ס ופריך לגז״ש אז אז ת״ל כו' נזה

 בהא אתוראי התם דחקו והרבה תעכבא לא בזמנה שלא ערלה הת״לדהא עשיית
 עדיין נימול דלא כיון העור בנתשך תת״ת למולו צריך כה״ג דכל ס״ד אי והשתא

 וליתנהו אכילת בשעת דאיתנהו זכריו לה משכחת הא כראוי פעם בשום
 עשייה בין העור ונמשך גוונא כהאי מהול שנולד כגון עשייה בשעת

 ש״ת ודאי אלא שנתשך• בשעה עשייה לאחר תצותתילה עליו חלה דעכשיו לאכילה
 פעם בשום ניתול שלא אע״פ התורה תן תילה מצות עליו חלה לא דכלכה״ג

 לפיכך מדרבנן אלא מה״ת למולו שא״צ נמשכה ואח״כ כתהול ודינו עדיין כראוי
 אפילו קישויו בעת ובנראה העטרה נמשכת ואח״כ כניתול דינו מדרבנן אפי׳

 בם׳ התם דאת׳ תהא לזה ראיה להביא נ״ל ועוד י לי׳ סגי נתי עטרה מיעוט
 תפני עליו גורו ומדבריהם בתרומה אוכל משוך ד״ת הונא א״ר עב( )דף הערל

 ותנו שעבר וקטן כו' מהול כשהוא וטלד משוך כתנאי ליתא ואתר כערל שנראה
 ניתולין בזתנו שלא ביוס אלא ניתול אינו בזתנו בש״א ר״א ביום אלא ניתולין אין כו׳

 ותיסברא דרבנן משוך תשוךדאוריית׳ות״ס דת״ס קתפלגי בהא לאו תאי ובליל׳ ביום
 זתנו שעבר וקטן דרבנן דלעתשוך אלא דרבנן לת״ד איכא תי ותנו שעבר קטן

 והשתא וביום דרשינן לא ות״ם וביום דרשינן דת״ס קתפלגי בהא והכא דאורייתא
 הוי תתול בנולד אס״דדתשוך דרבנן בתשוך ברייתא דהאי למשוך ל״ללאוקמי

 מהול נולד והאי משוך נעשה ואח״כ מהול ובנולד תורת של במשוך לאוקמי מת״ת
 בסופו היינו דקתני ותשוך ברית דם תתנו להטיף שצריך בתחילתו היינו דנקט

 קתני תהול נולד גיונא ותרי ערלתו נתשכה זתן ולאחר ברית דם תתנו שהטיפו
 אלא כלל תה״ת לתולו א״צ כה״ג דכל ש״ת ודאי בכ״ת־אלא בגתרא אתרינן דכה״ג

דינו נתי תילתא להא הילכך תדרבנן אלא דאינו שנימול לאחר משוך כשאר דיט
: נ״ל כן למולו א״צ1 סגי נתי עטרה מיעוט ובגילוי כניתול

נו סימן שבת דיני
 5טו דוס בשבת שריין המט״ם חן הנלקחים חדשים כלים טבילת אס ־ שאלה

: אסירים או

 את מטבילין בפ״א שבת אחר להיות חל תכן י״ז( )דף דביצה בפ״ב ־ תשובה
 ובגת׳ בשבת ואדם שבת מלפני כלים אומרים וב״ה שבת מלפני הכל

 אתר כרה״ר ד״א ויעברנו יטלנו שתא גזירה א״ר מ״ט לא בשבת כלים תיהת דכ״ע
 בור אטו בחצרו בור גזרינן ליה אתר למיתר איכא תאי בחצירו בור לו יש אביי ליה

 מוא יוסף רב שבת אטו י״ט גזרו לתיתר איכא תא י״ט שבת התינח הרבים ברשות
 סתית׳ בני דלאו כלים נינהו סחיטה דבני כלים התינח אביי א״ל סחיטה משום גזירה
 ישתא שתא גזרינן אתר ביבי רב הני אטו הני גזרינן א״ל לתיתר איכא תאי כינהו
 ישתא שתא גזרינן בי״ט אותו תטבילין אין תעי״ט שנטמא כלי ביבי דרב כוותיה תניא
 :׳מהג סיניות זהי כתקר נרא׳ אדם נתי אדם א״ה כלי שנרא׳כתתקן מפני אתר רבא

 הרא״ש עליו ורבאוכתב דרבה לטעתיה ושביק ור״ב ׳י דר הביאטעתיה והרי״ף
 הטעתי׳ לפי ועוד כלי׳האידנא שייךטבילת דתה זו תשנה לפרש האריך לתה ותתהני

 עיהר דרכה דטעתא לפיש נראה לכן בי״ט חדשים כלים להטביל תותר שכתב
 תא וכן ומגילה ושופר לולב גבי זה טעם מצינו וכן דר״י לגבי כוותיה דהלכתא
 דבריו וכל •' כ"ע כי״ט כ״ח להטביל אסור טעתיס ב׳ ותאלו הוא בתראה
 טבילת שייך דתה זו תשנה לפרש האריך דלתה הרי״ף על שתתה דתה בעיני תתוהין

 הטעתי׳ לפי ועוד שכתב בחברתה תתורצתא קושיא הלא הן תיתא דברי כלי׳האידנא
 כלי׳ טבילת להתיר תה״ט ללתוד הביא א״כ בי״ט חדשים כלים להטביל תותר שכתב

 דטעת׳ הרא״ש ותש״כ אהדדי דסתר׳ קושיין תרתי שהקשה תימה וזה בי״ט חדשים
 תאן וכי עליו תתת אני ושופר.ומגילה לולב גבי הטעם זה שתצינו תשוס עיקר דרבת

 ליכא ע״כ ולולב בשופר דהא ברה״ר ד״א יעביר שתא דגזרינן דרבה גזירה אהא פליג
 טעתא הכי דתפרש גופיה רבא מסיק והכי לחוד דרבה גזירה הא אלת אחר טעם

 יעבירנו שתא גזירת תשוס דשופר דטעתא כתתקן שנראה מפני בי״ט כלים דטבילת
 דמגילה דמפרשבפ״ק ר״י ואפי׳ )דףכח( דר״ה ברפ״ד ד״אברה״רכדאתרי׳

 ע״כהוא מגילה למקרא נשואות עניים של שעיניהם מפני דתגילה )דףד׳(טעתא
 אלא דרבה גזירה תשוס אלא ליכא ולולב בשופר שהרי דרבת גזירה להא תודה נתי

 דרכה דלטעתא בתקדש שבות אין דקימ״ל במקדש דנ״מ ט״א מגילה גבי שתפר'
 התוס׳התס וכתש״כ בשבח המגילה את קורין אין במקדש אפי׳ דידי׳ ולטעתא שי־י

 הא משוס למגזר דאיכא תודו בשבת צט״כ אחר טעס דיהבי אמוראי הני וע״כ
 אותר אני ועוד : לתנ״ת יתבאר ולפנינו דקאתי הוא דידי׳ אטעמא ולאסופי דרבה
 מצוה של דברים שהן ש״ה דרבה גזירה הא להו אית ומגילה ושופר דבלולב אע״ג
 ד״א ויעבירנו ללתוד בקי אצל ילך שמא טפי למגזר איכא הלכך לעשות עליו וחובה

 שופר בתקיעת חייבין הכל דר״ה כדאתרי׳ברפ״ד י״ח לצאת בהול שהוא מתוך ברה"ר
 ויעבירנו ללמוד בקי אצל וילך בידו יטלנו גזרינןשתא שופר בתקיעת בקיאי׳ הכל ואין

 תגילהקאמר מקי־א גבי דמגילה וכרפ״ק דמגילה ד״אברה״רוה״טדלולבוה״ט
 דלולב וה״ט דשופר טעתא והיינו מגילה במקרא חייבין הכל לישנא האי גופיה רבה

 ע״כימשא״כגבי י״ח לצאת בתול הוא בדבר תחוייב שהוא ומתוך חייבין הכל ופרש״י
 לא הלכך כ״כ בהול אינו לפיכך שבחובה ודבר תצית משוס כאן דאין כלים טבילת

 )דףמ״ב(גבי דסוכה דברפ״ד וא־ע״ג ברה״ר ד״א יעבירנו שתא אתוראי שאר חיישי
 ללתוד בקי אצל וילך נידו יטלנו שתא גזיר׳ לא בשבת דלולב דה״ט רבה קאתר לולב

 בקיאין הכל ואין לולב בנטילת חייבין דהכל קאתר ולא דמגיל׳ וה״ט דשופר כו׳וה״ט
 כ״ב בהול דאינו תצוה בתקוס שלא דאפי׳ אזיל לטעתא דרבה הטעם י״ל כו׳ גזירה

 דהיישלהאי כלים טבילת גבי ליה כדשתעינן ד״אברה״ר יעבירנו נתיחיישלשתא
 ול״ון נידו יטלנו שתא גזרינן סתתא לולב גבי לה נקט תה״ט יעבירט דשתא טעתא

 בדבר אפילו דלדידיה תשים לה דחיישינן הוא לולב בנטילת חייבין דהכל תטעתא
 מגילה תקרא גבי גופיה רבת דנקט והא לה׳ חיישינן נתי כלים טבילת כתו הרשות

 דלולב ות״ט דשופר וה״ט כו' גזרינן כו׳ מגילה במקרא תייבין דהכל משוס לטעתא
 דסביראליה ד״אברה״רתשום יעברנו לשתא נתיחייש הרשות לדבר דאיהו אע״ג
 במקו׳ מ״ת יעברנו שתא משוס גזרינן כלים טבילת כתו הרשות דלדבר אע״ג לרבת
 ברה״ר ד״א שיעביר כ״כ שכיחא דלא משוס תמצות את לבטל לה חיישינן לא מצוה

 שרגל תתוך י״ח לצאת ביותר בהול שהוא ליה גרמו שמצותו גופיה הא תשום לאו אי
 יעברנו שתא טפי לתגזר איכא תצותו בהילת ותחתת בו בקיאין הכל ואין בת חיינין
 נמצא נתי תצוה בתקוס גזרו הלכך ברה״ר ד״א העברת שגגת דשכיחא תלתא וה״ל

 נו בהול אדם דאין אע״ג הרשות לדבר אפי׳ יעברנו שתא לתגזר איכא דרבה אליבא
 שתא סתתא דסוכ׳ ברפ״ד רבה נקט גזררהלכך ת״ת ויעברנו שישכח שכיח ולא כ״כ

 לתא לתגור דאיכא הוא בת בהול ואדם מצות שהוא מט־עתא לאו דהא בידו יטלנו
 י״ל דאכתי משוס א*? גזרינןלה ג״כ כ״כ בה בהול אדם שאין הרשות גזיר׳דאפי׳לדבר

 דה״ל משוס חיישי׳לה לא בתקו׳מצוה לה איכילתגור דמקו׳הרשות דנהי גיסא לאידך
 מש״ה שכיח דלא גזירת בשביל המצית את לבטל למגור ראוי ואין שכיחא דלא תלתא

 בת דאדו לומר בהן בקיאין הכל ואין בהן חייבין הכל מגילה במס׳ רבה נקט
 בתלותו ומתוך בהן בתול להיות הגורם הוא בהן חייבין והכל מצות שהוא מתוך
 מצות בדבר מלתאדשכיחא וה״ל ד״אבר״הר להעברת גורס הוא חובתו ידי לצאת
ששכיח לה גורס דתצותו לה גזרינן נתי תצוה במקום הילכך הרשות מדבר יותר



נו סימן שבת דיני אריה שאגת
 שאר אכל דרכת אליבא כ״ז תיהו ד״אבר״הר העברת של זו תקלה לידי לבא

 אכל כת בהול שאדם תחון־ לחוד מצות כתקום אלא יעברנו לטמא כלל ל״ל אמוראי
 אני אחהועוד טעם כלי׳כשכת לאיסו׳טבילת יהכי לפיכך גזרינןלה לא הרשות לדכר
 דטכילת זטעתא דר״ב כוותיה תניא הא ביבי כרב ולא ורכא כרכה פסק האיך תמה
 להטביל מותר דר״ב דלטעמא דאתאיכתב תתת אני עוד ישהא שתא משוס כלים
 עד תלהטכילן ישהא שתא למגזר שייך נתי דידהו האלגכי כי״ט חדשים כלים

 מש!ס ואי טבילה כלא כהן שישתמש תקלה לידי אתי כך וכתוך פנוי שהוא י״ט
 הטומאה כולד ני״ט אותו מטכילין אין הטומאה כאב שנטמא כלי התם דתר׳

 ישהא שתא תשוס גזריק לא דרכנן הטומאה דוולד כיון אלתא כי״ט אותו מטכילין
 תשוס כהו גזרינן לא הלכך תדרכנן אלא אינו חדשים כלים דטכילת להרא״ש וס״ל
 חדשים כלים להטביל אסור ורכה דרכא דלטעתא כתב אתאי א״כ ישהא שמא
 נראה אינו דכדרכנן ש״ת כי״ט אותו מטכילין הטותאה כולד דתני׳ כיון הרי כי״ט

 יעבירנו שתא כדרכנן לתגזר איכא דאי ד״א יעכרנו לטמא גזרינן לא וה״נ כמתקן
 דאינו תפוס גזרינן לא דכדרכנן וה״ט שכת אטו י״ט נתי למגזר ת״ל אמות ד׳

 שרי תה״ט א״כ התום׳ וכת״ש התורה מן טבילתן דאין כיון להטבילן כ״כ להוט
 משום למגזר ליכא מדרבנן אלא טבילתן דאין כיון ורכא לרכה חדשים כלים טכילת

 דטכילת להרא״ש ס״ל ואי דרכא מתקן משוס כהן אין גס דרכה יעברנו שמא
 כאב שנטמא לכלי דמו א״כ הכי דס״ל פוסקים מקצת כדעת מה״ת חדש־ס כלים

 דטכילת להרא״ש דס״ל דאע״ג ל״ל לכ״עיוהא כי״ט אותו מטנילין דאין הטומאה
 כי״ט להטבילן אסור דרכה גזירה משוס ת״ת תדרכנן אלא אינו חדשים כלים
 שכת אטו וי״ט כורכרה"ר אטו כחצירו כור דגזררכה אהא פריך דהתם משוס

 הא הטו הא נגזור איתא ואי כי״ט אותו תטכילין הטומאה כולד והתניא גורינן ומי
 דכהניס טעמא ה! זריוין כהנים כהניס גבי לה משכחת היכי הטומאה ולד ומשני

 גבי א״כ דאורייתא אכהטותאה אטו דרבנן הטומאה ולד גזרינן לא״ה הא הן זין זד
 ת״ת מדרכנן אלא דאינו אע״ג וישראלים בכהניס שנוהג חדשים כלים טבילת
 דא״כ ־ לטהרתן הטותאה אב של כלים טבילת אטו חדשים כלים תלטנול נזרינן
 נתי לדידיה הא חדשים כלים להטביל תותר דר״י דלטעתא הרא״ש כתב אתאי
 ליה ושני תיוכתא הני כל איתיכי התם אתר דר״י אשנויי שהרי הא אטו הא גזרינן

 נגזור וא״א כי״ט אותו תטכילין הטותאה דכולד הא תיוכתא תהני וחדא כדשנין
 דלטעתא כתב אתאי קשה ועוד • רכה כדשני הן זריזין כהניס לי׳ ושני הא אטו הא

 תדרכנן אלא דאינו כיון הא חדשים כלים להטביל אסור כמתקן שנראה תפני דרכא
 שזה אע״פ הא אטו הא גזרינן לא דרכא ולטעתא הטותאה כולד שנטמא לכלי דתי

 וכת״ש דרבא אליבא הטותאה כולד לנטמא חדשים כלים טבילת דל״ד לדחות יש
 : לפרש אלא לסתום הוי לא לזה הרא״ש כיון חס ת״ת המגיד הרב בשם לקחן

רכה לגבי כר״י הלכתא דלית אע״ג דרכה לטעם שהכיא הרי״ף כדעת שנ״ל ומה
 ענה דאתתר ותה תתניתי׳ להא כהלכותיו שהביאו תה דהא משוס הוא

 לדין תזה ללמוד דיש משום הזה כזמן נוהג וטהרה טומאה דאין אע״ג כגמרא
 כדתשתע ת״ה הוי חדשים כלים דטבילת להרי״ף ס״ל ואי חדשים כלים טכילת

 דוטהר תקרא חדשים כלים לטבילת לרכא דיליף הא ע״ז כשלהי מדהביא לכאורה
 הטומא׳ כאב שנטמא כלי׳חדשי׳לכלי טכילת דמי א״כ אחרת טהרה הוסיףלךהכתוב

 בני דלאו אכלים דגזר דכמו וביןלטעת׳דר״י ביןלטעת׳דרנה דאיןתטכיליןאותןכי״ט
 כלים טכילת נזר ה״נ טהרה טבילת לענין סחיט׳נינהו דכני כלי׳ אטו נינתו סחיטה
 כולן נינהו סחיטת כני דלאו וזכוכית מתכות ככלי אלא נוהגין שאינן אע״פ חדשים

 גזירה כתו דה״ל אע״ג לטהרתן שטוכלן נינתו סחיטת דכני כלים אטו גזירה מ״ת
 טבילת הטו סחיטת כהו שייך לא דלעולס חדשים כלים טכילת דגזרינן שלישית

 נינתו סחיטת דכני כליס הטו גופיהו ואינהו לטהרתן נינתו סחיטה כני דלאו כלים
 כטבילת תידותיהס חת חכמים השוו ת״ת יסחוט שתא משוס כהו דגזרינן לטהרתן

 לטהרתן נינתו סחיטה דכני כלים אטו גזי׳ כי״ט כלי שום להטביל ושלא כלים
 כלים טיילת כל וה״ל שכת י״ט^טו וגזר יעברנו תשוס כשבת גזר רכה שהרי
 אין תעי״ט שנטמא כלי תדתני׳ התם אביי לי' אקשיה אפ״ה לגזירה גזי' כי״ט

 דעי״ט אטו די״ט נגזור איתא ואי כי״ט אותו מטבילין כי״ט בייט אותו תטכילין
 אקשי׳ ותו רכנן כהו גזרו לא דל״ש ותלתח שכיחא דלא תלתא בי״ט טומאה ותשני

 הטומאה כולד בי״ט אותו תטכילין הנטתאכאכהטותאהאין תהאדכלי לי'
 משכחת היכי הטומאה ולד ותשני הא אטו הא נגזור איתא ואי כי״ט אותו מטבילין

 דעי״ט אטו הטומאה ודולד די״ט נגזור פריך ותאי הן וריזין כתנים כהני׳ גכי לה
 לגזירה גזירה ה״ל כי״ט כלים טכילת דכל שלישית גזיר' לי׳ הוי הא הטומאה ודאב

 השוו ע״כ אלא שלישית גזירת ת״ל כי״ט כלים טכילת שאר אטו הני נגזור ואי
 לר״י ה״נ עיקר כל להטבילן שלא כי״ט כלים טכילת לענין מידותיהן את חכמים

 שלישית גזירת כי״ט גזרינן ע״כ לרכה שהרי זו ראיה לדחות דיש :ואע״ג הכי גימא
 בחצירו כור דגזרינן לגזירה גזירת ה״ל כחצירו כור לו דיש היכא גיפיה כשבת שהרי
 אמות ארכע יעברנו שהא גזירה אלא אינו גופיה בר״הר וכור כר״הר כור אטו

 חין כחצרו כור לו כיש אפי׳ דהא שלישית גזירה בי׳ט קר רכה ע״כ א״כ כר"הר
 דעי״ט אטו הטומאה ודולד די״ט נגזור שפיר אכי• פריך והשתא בי״ט כלים תטבילין

 דתדתני' שפיר פריך אפ״ה רביעית גדרה ה״ל דהשתא אע״ג .הטומאה ודאב
 ענין דבכל תשמע בי״ט אותו דתטכילין הטומאה וכולד בי״ט בנטמא סתמא

 הטומאה ודאב דעי״ט אטו נגזור דאס אע״ג בחצרו בור לו אין אפי׳ אותו מטכילין ׳
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 שלישית גזירה דגזר לרכה תקשה ושפיר גזרינן לא אפ״ה שלישית גזירה אלא אינו
 לגזירה גזירה דגזר אלא לי' שמעינן לא דע׳־כ א״ל לר״י אכל בי״ט כחצרו כבור

 לאסור שלישית גזירה דגזר חנלן אכל לטהרתן כטוכלן נינתו סחיטה דלאוכני ככלים
 •דלר״י כיון ת״ת נינהו סחיטה כני דלאו ככלים אלח נוהג שאינו חדשים כלים טכילת

 כלים על גזרו שהרי לגזירה גדרה חדשים כלים דטבילת בהא חכתיס גזרו ע״כ
 שמא גדרה אלא אינו גופיה והא ננהו סחיטה דכני כליס ננהוהטו סחיטה בני דלא

 כתא דבריהן חכמים השוו ש״ת גזרינן לא לגזירת גדרה דכעלמא אע״ג יסחוט
 גזרינן נתי ויותר שלישית גדרה ואפי׳ לחלק אין שוב ענין בכל אסור כלים דטכילת

 בין ת״ת מדרבנן אלא אינו חדשים כלים דטבילת להרי״ף ס״ל אי ואפי׳ : ברור וזה
 הטותא׳דרבגןדתטנילין כולד שנטת' לכלי ול״ד אץתטניליןאותןבי״ט וביןלר״י לרכה
 טעמא היינו דהתס משוס הטומאה כאב שנטתח כלי אטו גזרינן ולא כי״ט אותו

 הלא״ה הן זריזין כהניס ככהניס לה משכחת היפי הטומאה ולד בגמרא כדתפרש
 תא גזרינן כוודאי וישראלים בכהניס לה דתשכחת חדשים טכילתכליס א״כ גזרינן
 עם מתניתין הא להניא הרי״ף שכיון חדשים כלים טבילת דלענין וכיון הא אטו
 דלדכרי לדר״י דרכה טעתא נין נ״ת שוס ליכא בהלכותיו בגמרא עליו שנאמר מה

 ולערן דורשין משמעית כעין אלא בזה הן ביג ואין בי״ט להטבילן אסור שניהם
 משום אי רכה משל ר״י של א *טע נכון לרי״ףיוחר נראה נ״תהי׳ דינאליכא

 י״ט שוה דלר״י תשוס א״נ לעיל כת״ש יעברנו שתא למגור ליכא הרשות דלדבר
 דנזר לרבת אבל אסירא בי"טנמי מחיטה יסחיטשהרי שתא גוירה בהאי לשנת
 ונדרה שרי בי״ט גופיה ברה״ר ד״א דהענרת כיון אמו׳כיה״ר ארבע יעברנו שתא

 לענין דהא שבת אטו חול למגז־ שייך דלא כמו שבת אטו י״ט למגור היא רחוקה
 טעם הכיח לפיכך כחול כמו בי״ט נוהג הוצאה איסור דאין כיון שווין וחול י״ט זה

 שמא גזי׳ רכה דחפ' ש־יפה כשמן ולא דתגן הא גבי (כפ״גדשכתא) ועיין דר״י
 ר״י לדכרי דהכיאהרי״ף לענייננו ונחזור :כתו׳ שם ועיין שכת אטו י״ט וגזר יטה

 ות״כ הואיל ישהא שתא דגזר כיכי לדרכ נתי והביא דאמרן מטעמא לדרבא ושביק
 איכא לחוד דר״ב משום ות״כנ״ל הואיל לחוד בטעתאדר״ב לי׳ דלאסגי והא

 שטבילתן בת״א העליתי דכבר בי״ט זכוכית של חדשים כלים לטבול להתיר לתטעי
 מס׳ בשלהי אשי רב דאמר והא ־ כפ׳ אתורין מתכות כלי דהא מדרבנן אלא אינו לכ״ע

 הא דתו מתכות ככלי תקנת להן יש כשנשתברו הואיל זכוכית כלי והני עכו״ס
 דתהאי אמרי׳ טז( )דף דשבת בפ״ק דהא מדרבנן בטבילה לחייבן אלא ל״ת טעתא
 ככלי לשווינהו טעתא הא ל״ת תדאורייתא אלתא זכוכית כלי על טומאה גזרו טעתא
 כלים ישתה דשמא דר״ב לטעתא מדרבנן אלא אינו זכוכית כלי דטיילת וכיון מתנות
 ח״שינן ולא הטומאה בולד שנטמא כלי כתו ני״ט לאטבלינתו שרי דידהו חדשים

 אבל הא אטו הא גזרינן לא דידיה ולטעתא דרבנן תקלה לידי ואתי ישהא שתא
 דלא והא הא אטו הא גזרי' ע״כ דידיה טעתא דאליבא תשוס אסור דר״י לטעתא

 טבילת גכי ל״ל וה״ט הן זריזין דכתניס משום הטומאה בולד שנטמא בכלי גזרינן
 דינא ולענין אהדדי פליגי לא ור״י דר״ב לחרי״ף וס״ל זכוכית של חדשים כציס

 כלים טבילת לענין דנ״ת נ״ל לחוד דר״י בטעמא לי׳ סבי דלה איתניהויוהא תחוייהו
 אמוראי דכולי דלטעתא וי״ט שבת של השמשות בין ־זורייתח ד מתכות של חדשים
 שמא גזיר׳ ומשוס יעברנו שמא דרבת גזי׳ משוס השמשות בין להטבילן חותר

 ב׳ בפ׳ דאתר כרבי קי״ל ותרי שבות ה״ל דרבא כמתקן נראה ותשוס דר״י יסחוט
 ולדעת השמשות בין עליו גזרינן לא שבות משוס שהוא כל לב( )דף דעירובין
 אבל עכ״פ תצוה במקוס או הדחק בשעת עליו גזרינן לא תה״ש בפי' הרמב״ס
 להו תשתי וי״ט בשנת להטביל לי' שרית דאי כלו׳ דר״ב ישהא דשתא לטעתא

 שפירש כמו תקלת לידי אתי כך ובתוך ממלאכה פנוי שהוא וי״ט שבת עד מלתטביל
 משוס אלא וי״ט שבת דתלאכת וסייג לתא ומשוס שבות משוס זו גזי׳ אין ותום׳ רש״י

 השמשות דבין כיון להטבילן אסור נמי השמשות בין טעתא מהאי בה נגעו תקלת
 בין ממלאכה פנוי שהוא וכיון מספק במלאכה אסור וע״כ לילה ספק יום ספק ה״ל

 לתיחש היכא אכתי השמשות בין להטבילן לי׳ שריח אי מספיקא בע״כ השמשות
 של כלים הילכך תקלת לידי אתי כך ובתוך וי״ט דשבת השמשות בין עד ישהא שתא

 ת״הת הוי דידהו חדשים דטבילתכליס כיון אסו׳להטנילןלר״ב השמשות בין מתכות
 דטבילת להרי״ף דס״ל ש״ת ע״כ ולפ״ו נזה לקמן אכתוב ועוד • ישהא שתא גזיר'
 דר״י טעתא בהא דנ״ת נהי דחל״כ התורה תן עכ״פ הוי תתכות של חדשים כלים

 ה״ל לא ת״ת וכדאתרן נינהו דתדרבנן ע״ג אף חדשים כלים טבילת לענין דתייתי
 למגור ליכא וי״ט בשבח חדשים כלים בטבילת דידיה לטעמא שהרי לדר״ב למיתי
 דרבנן אלא שאינו הואיל הטומאה בולד שנטמא בכלי גזרינן דלח כתו ישהא שתא

 לידי אחי ״כ3ו ישהא לשמא חיישינן לא וי״ט שבת בוודאי והשתא ישהא שתא משום
 חדש^ם ם:כ< טבילת על למגזר דליכא כ״ש מדרבנן אלא כלים ואיןטכילת הואיל תקלה

 כלי׳ להרי״ף־טבילת ס״ל ע"כ נ״ל־אלא דר״ב וטעמא ישהא שתא תשוס ביןהשתשות
 כטעמא ונ״ת ישהא שתא תשוס בתו למגור ואיכא התורה מן הוי תתכות של חדשים
 דס״ל נמי וש״ת דאורייתא מתכות של חדשים כלים בטבילת ביןהשמשות לענין דר״ב

 דר״י בטעמא נ״ת דהשחא מדרבנן אלא אינן זכוכית של חדשים כליס דטבילת
 לר״ב דאלו וי״ט שבח בוודאי דרבנן זכוכית של חדשים כלים טבילת לאסור שהביא

 ש״ת דר״ב דתדהביא דנהי לדחות יש ישהאמ״ת שתא גזרינן לא דבדרבנן שרי
 דס״ל לדרי׳י תדהכיא ראיה אין ת״ת ז״ל לדעתו דאורייתא חדשים כלים דטבילת

נון דהוי דס״ל לומר תמצא אס דחפי׳ דרבנן זכוכית של כלים טבילת
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שבת דני אריה שאגת
 באו שלא חדשים כלים טבילת לענין דר״י דהא נ״מ התורה
 בם׳ שם טומאה לענין כדאת׳ ישהא שתא בהא ל״ג דר״ב דלעעתא מעי״ט לרשותו

 ה״נ ישהא לשמא ל׳יג בכה״ג אלתא בי״ט אותו מטבילי! בי״ט שנטמא כלי דביצה ב'
 לו אפשר דלא כיון ישהא לשתא י״ט עד ברשותו באו שלא חדשי׳ בכלי׳ חיישינן לא

 אסור בכה״ג אפי' דר״י לטעמא אבל ברשותו היו לא עדין שהרי להטבילן-מעי״ט
 שתא גזירה ר״י דאמר אהא שהרי בי״ט שנטמא לכלי דמי חדשים'ולא כלי' להטביל

 ליה אקשי סחיטה דנני כלים אטו נינהו סחיטה בני דלאו בכלים וגזרינן יסחוט
 תלתא בי״ט טומאה ותשני נעי״ט נטמא אטו בי״ט נטמא ל״ג אמאי דא״כ \צביי
 רבנן ביה ל״ג הלכך ברגל א״ע לטהר אדם דליב תשוס וטעמא היא שכיח דלא

 תיובתא הני כל איתיביה דר״י אליבא אמר׳ מ״מ.הא הכי בגמרא דרבהשכי אע״ג
 ואיכא שכיחא י״ט כלי׳חדשי׳דאפי׳של טבילת גבי שייך לא ה״ט והרי כדשנין ליה >שני

 שהביא דר״י בה״ט נ״מ א״כ הא אטו הא דגזר דעי״טלר״י אטו י״ט9 בהו למגזר
 דאלו להטבילן שאסור י״ט עד לרשותו באו שלא חדשים כלים טבילת לאסור הרי״ף

 חדשים זכוכית כלי דטבילת להרי״ף דס״ל ראיה אין וא״כ שרי כה״ג דר״ב לטעתא
 בת״א וכמש״כ מדרבנן אלא אינן זכוכית כלי דטבילת המחוור ת״ת התורה תן •אינן
 דר״ב ישהא דלשתא וי״ט דשבת בהש״ת להטביל שרי דידהו דכ״ח חזה ללתוד ויש
 ותשום הטומאה בולד שנטתא לכלי ודמי מדרבנן אל> טבילתן דאין כיון חיישינן לא

 לבלי דתי ולא דאורייתא אטו דרבנן בהו לתגזור דאיכא אע״ג דר״י יסחוט שתא
 א1? לה משכחת דלא משוס הטומאה באב שנטמא אטו דל״ג הטומאה בולד שנטמא
 ת״ת וישראלים בכהניס לה דתשכחת ׳חדשי׳ כלי טבילת תשא״כ הן דוריזין בכהנים

 שבות על הדחק בשעת ל״ג ולהרתב״ם בהש״ת על ל״ג בעלתא שבות אלא דאינן ■כיון

 כלי י״ט מהלכות בפ״ד כתב והרמכ׳ם נ הרי״ף לדעת שנ״ל תה זהו בהש״ת
אותו ישהא שתא גזירה בי״ה אותו מטבילין אין מעי״ט שנטמא

 אסור כתב שבת מהלכו׳ כ״ד דבם׳ וק״ל דת״ב ר״ב של טעתא והוא ע״כ בטומאתו
 לטבול מותר טמא אדם אבל כלי כמתקן שהוא תפני בשבת טתאיס כלים להטביל

 כבי שטרא כתזכי וה״ל דרבא וה״ט כ ע־ בשבת עליו תזין כתקרואין שנראה מפני
 דר:ב כוותיה דתניא כיון ועוד דר״ב טעתא ובי״ט דרבא טעתא נקט דבשבת תרי
 ת״ת חדא אתר ומר חדא אתר ומר דל״פ דס״ל את"ל ואפילו לדרבא ליתא ודאי הא

 תחייהו ור״ב לדרבא למכתב ה״ל דר״ב טעתא ובי״ט טעפ׳דרבא נקט שבת גבי מ״ש
 כוותיה תניא דהא אר״ב ל״פ דרבא ז״ל דס״ל ונ״ל בי״ט או בשבת או אחד במקום

 שבת לענין ונ״ת כלי כמתקן שנראה מפני אחר טעם עוד להוסיף בא שרבא אלא
 י״טנקטלדר״ב גבי אבל דרבא שבתנקטלטעתא מה״טגבי בס״ד לפנינו כמ״ש
 שתא גזירה בי״ט אותו תטבילין אין תעי״ט שנטמא כלי י״ט גבי כוותיה דתניא משוס
 דתניא תהא כלי כתתקן שנראה תפני דתפרש דרבא לטעתא דק״ל תשום והוא ישהא
 בי״ט נטתא ת״ל תתקן תשום טעתא ואי בי״ט אותן תטבילין בי״ט שנטתא כלים

 תה״ט להטביל ליתסר בי״ט נטמא ואפי׳ בשניהם שוה התיקון הרי תעי״ט לנטמא
 בנטמא וסחיטת ד״א דהעברת גוירה משום דטעתא ור״י לרב׳ דבשלתא דתתקן

 לר״ב וכן בגתרא כדאתרי׳ היא שכיחא דלת תלתא בי״ט דטותאה משוס ל״ג ני״ט
 בי״ט להטבילו תותר דא״א דגזדנן הוא תעי״ט בנטתא דווקא ישהא שתא משוס
 דגזרו השתא אבל לתקלה לתיחש איכא כך ובתוך תתלאכה פעי שהוא עד ליה משהי

 המעשה ביום להטבילו צריך בע״כ ממלאכה פנוי שהוא וי״ט בשבת כלים טבילת על
 תשהי לא תו טבילה בשעת חתלאכה לבטל צריך סוף דסוף כלום תרוויח שאינו וכיון

 תטבילין אין מעי״ט שנטמא הלכךכלי תקלה לידי אתי לטומא׳ולא סמוך ומטבילו לה
 בתוך דלתא היום מלהטבילו עליו לאסור שאין כ״ש בי״ט בנטתא אבל כי״ט אותו

 אית עצתו מצד דהטבילה כלי שתתקן תפני דתפרש לרבא אבל תקלה לידי אתי כך
 ובנטתא אסורא למעבד שכיח דלא תלתא תשים להתיר טעם אין דרבנן איסור ביה

 קרי דאדס דרבא אטעתא פריך הגמרא שהרי ועק״ל : להטבילו שרי אתאי בי״ט
 שרי דבשבת מידי איכא מי רבא מא״ל״אתר בשבתבי״הכ כמקרתינח שנראה תפני

 לרבא ליה שתעינן והא ופריך שרי נתי בי״הכ שרי ובשבת תוחיל אנא אסור וביה״כ
 ומתאי פריך והדר תההיא רבא ביה הדר ותשני הואיל דל״ל בשבת בשיניו החושש גבי

 דאינו דכיון בי״כ לטבול אסור דאדס וס״ל כלומר הדר מהאי דלתא הדר דתהאי
 בין כדרכן טובלין טבילות חייבי כל דתניא ס״ד לא ותשני כתתקן נראה כתקר נראה
 נתי בי״כ שרי ובשבת הואיל ליה דאית לרבא תנ״ל לתידק ואיכא בי"כ ובין נט״ב
 כתקר נראה דאינו כיון ובי״כ בשיניו החושש גבי לה כדשתעינן הואיל ליה לית דלתא
 אסור טתא דאדס ה״ת תיהו אלא כמתקן שנראה תפני טתא אדם לטבול אסור
 תטבילין דאין תעי״ט שנטתא לכלי ודתי י״ט קודם טבילתו זמן בהגיע בי״כ לטבול
 נראה דאינו גב על אף לטבול שרי וודאי בי״הכ טבילתן זמן בהגיע אבל בי״ט אחו

 בנטמא ל״ג אפ״ת כמתקן דנראה אע״ג בי״ט כלים הרי מ״ת כמתקן ונראה כמקר
 ערב ובטומאת תליא.מלתא בי״ט בנטמא לאו ישהא שתא דגזר לר״ב בי״טוע״כ

 כטומאת אריכתא בטומאה אפילו אלא טוב ביום אותן דתטבילין הוא ונבלה כשרן
 קודם רבים ימים נטמא שכבר פי על אף הכלי על טוב ביום והיזה הזיד או ושגג מת

 אותן תטבילין בי״ט תת טתא של שביעי חל אם הוא אריכתא טותאה דהא לי״ט
 דתניא והא ישהא שתא לתגזר ליכא י״ט קודם טבילתן זמן הגיע דלא דכיון בי״ט
 אלא הכי דינא טוב ביום נטמא דווקא לתיתרא לאו טוב ביום אותן מטבילין בי״ט

 דקתני רישא וכן י״ט קודם טבילתן זתן אין דבנטתאבי״ט נקיט פסיקתא מלתא
 שנטמא דכיון בעי״ט נקט דדווקא בי״ט אותו מטבילין אין מעי״ט .שנטמא כלי

 של א*< טותאתז׳ של היא אריכתא טומאה ע״כלאו בי״ט להטביל ורוצה בעי״ט

נו סימן
 משום בי״ע אותו מטבילין אין תעי״ט אותו להטביל יכול דהיה וכיון ערב טומאת

 קוד׳ להטבילו דא״א כיון "ט בי ז׳שלו וחל מת בטומאת ה״ה אבל ישהא שתא גזירה
 ישתא שתא בית שייךלמגזר ולא בי״ט אותו מטבילין ת״ת זתנו תסא לא דהא לכן

 אמו הא נתי גזרינן ובע״כ וסחיטה העברה תשום דגזרו ור״י לרבת דנשלתא
 שכיחא דלא תלתא הוא בי״ט תשו׳דטותאת ה״ט עי״ט אטו י״ט גזרינן דלא והא הא

 דהיינו תלתא תליא דווקא בנטת׳בי״ט ודאי הא ברגל א״ע לטהר אדם דהאחייב
 אריכתא אבלשקותאה היא שכיחא דלא תלתא בי״ט עצמו דטומאה • ערב טומאת
 קודם טבילתן זמן דלאמטי אע״ג טומאה דשכיחא י״ט קודם רביס ימים שנטמא

 י״ט קודם טבילתן זמן דמטי היכא אטו גזרינן בי״ט אותו מטבילי! אין מ״ת י״ט
 אפי׳ א*ג מלתא תליא בטומאת לאו ודאי הא ישהא שמא משום דר״ב לטעתא אבל
 מטנילץ י״ט טבילתןקודם זמן הגיע לא אם י״ט קודם ימי׳רביס הכלי נטמא אם

 קאי אטותאה לאו בי״ט אותן תטבילין בי״ט דתני הא נתי לרבא י״ל וא״כ אותן
 דלא כיון ת״ת לכן קודם רבים יתיס נטמא ואפי׳ איירי טבילתן זמן תהגע׳ אלא

 דאדם את״ל אפי׳ וא״כ בי״ט׳ אותן תטבילין השתא עד זו כלי טבילת זמן הגיע
 ט׳ שרי ובשבת הואיל כתתקןול״ל ונראה כמקר נראה דאין בי״כ לטבול אסור
 אפי׳ י״הכ עד טבילתן זתן הגיע לא אם אבל י״כ קודם זמן בתגיע ה״ת ת״ת

 להטביל וטותאתמתתותר וצרעת זיבת של אריכתא בטומאה לכן קודם נטמא
 ני״ס תתקן משוס בכת״ג כליס גבי גזרו שלח כתו מתקן תשים בזה גזרינן ולא

 אף וני״כ בט״ב כדרכן טובלין טבילות חייבי דכל ברייתא הא לאוקתי׳ איכא וא״כ
 חייבי כל תילכך לכן קודם ולא בי״כ טבילתן זמן בהגיע דמיירי הואיל דל״ל גב על

 והייט בי"טנמ/שרי כלים גבי אריכתאדכת״ג תאה ט: של אפי׳ טובלין טבילות
 טובליןכדרכן ויול;!׳ גדה בי״כ כדרכן טובלי! טבילות חייבי כל יומא בשלתי דתניא

 נדת ביה״כ כדרכן טובלות כו׳ והזבה הזב ברייתא באידך התם תני וה״נ י״כ בליל
 דזמן בי״כ כדרק טובלין וחניריו זב גבי ומדנקיט י״כ בליל כדרכן טובלות ויולדות
 כשלא דמיירי ש״ת י״כ בליל כדרכן טובלין נקט ויולדת נדת וגבי ביום טבילתן

 טובליןבלילה ויולדת נדה ביום וחביריו זב טבילת ובזמן י״כ עד טבילתן ותן הגיע
 בכ״מ כדאמר בלילה ובין ביום בין לטבול רשאים הני כל טבילתן בזמן שלא דאי

 תיירי בי״כ ונין בט״ב בין כדרכן טובלין טבילות חייבי דכל ברייתא ההיא וא״כ
 ונ״ל ־ שרי בכת״ג הואיל של״ל את״ל ואפי׳ י״כ עד טבילתן זמן הגיע בלא נתי

 לא אבל י״ט נקט דווקא בי״ט אותן תטבילין בי״ט נטמא דתניא הא דרגא דלטעתא
 וה״ע לשבת דדתי בי״כ וה״ה בשבת תטבילין אין בשבת בנטמא אפי׳ אלא בשבת

 דהא אותו מטבילי! אין ובי״כ בשבת נטמא אפי' כמתקן שנראה .תפני דגזרו כיון
 גב על אף דבנטתאגי״טתטביליןאותן ה״ט ובי״ט וכדאתרן כמתקן ,נראה מ״ת

 מעי״ש לעשות שא״א נפש אוכל מכשירי דשרי כר״י דקי"ל משום כני כמתקן דנראת
 כגון תעי״ט לעשות שאפשר מכשירין אבל כי״ט שנרצף שפוד או שנפגם סכין כגון

 כא( )דף צדי! אין בפרק כדאמר בי״ט לתקנו ר אש י״ט קודם שנרצף או שנפגם
 שנטמא כלי כ״ש בי״ט מותר בעי״ט לעשות כלישא״א של גמור תקון דאפי' וכיון
 לא עדיין שהרי מעי״ט לעשות דא״א כיון תקוןגמור ואינו כמתקן דתחזי בי״ט

 הלכה הוי כר״י דקי״ל דתא אע״ג • מתקן בה,תשום לן ולית אותן מטבילין נטמא
 כמתקן דנראה כלים טבילת אבל תעליא בתקין ה״ת התם כדאמר כן תורין ואין
 תשו׳דנראה אסור מעי״ט בנטמא אבל להתיר כן הלכהומורין הוא גמור תקון ולא

 טבילת על גזרו אסו׳ תעי״ט לעשות דאפשר כה״ג גתור דבתקון הואיל כלי כמתקן
 טבילת דע״כ א״ש והשתא י מעי״ט לטבול ואפשר הואיל כמתקן דתחזי משום כלים
 אסור בי״כדאס״ד טובלין טבילות חייבי דתניאכל הוחיל שריבי״כתשוס אדם
 דהא כלי כמתקן דמחזי משים אסור נמי הוי י״כ עד טבילתן זמן הגיע לא אפי׳
 אוכל שהרי שר אם מעי״כללא לעשות שאפשר תכשירי בין לאפלוגי ליכא י״כ גבי
 דתניא הא ולפ״ז שרי נתי בי״כ שרי ובשבת הואיל י' דאתו ע״כ ג>א אסור בי״כ נפש

 דגזרו ולר״י לרבה דע״כ לך ותדע שבת ולא י״ט דווקא בי״ט אותן תטבילין בי״ט
 שהרי בשבת אותו מטבילי! אין בשבת נטמא אפי׳ שבת גני וסחיטת העבר׳ תשוס

 משו׳גזירה להטבילו בי״ט נטמא אפי' לאסור ראוי היה הא אטו הא דגזרו לדידהו
 לטהר אדם דחייב שכיחא דלא תלתא כי״ט דטותאה משוס ?יא עי״ט אטו די"ט
 וודאי בשבת דטותאת דע״ש אטו גזריט ודאי שבת גבי אבל גזריט לא ברגל א״ע

 דווקא וע״כ הא האאעו גזרינן בשנת א״ע לטהר חייב דתאאין שכיחי תשכח
 בי״ט נקט דווקא י׳ל נתי רבא א״כ לא בשבת אבל בי"ט אותו תטבילין בי״ט קתני
 שנטמא כלי ורבא ור״י דרכה דלטעתא לנו נתברר דפי׳הרי ותטעתא לא בשנת אבל

 שנטמא כלי ואפי' שווין וי״ט שבת לר״ב אבל בשבת אותן תטבילין אין בשנת
 ישהא שתא ביה למגור שייך לא ביום .בו שנטמא דכיון נשכת אותו תטבילין בשנת

 דלטעמא משו׳ דר״ב ודלא ררנא טעתא הרתב״ם נקט שבת דגבי הא ניחא והשתא
 לטעמא אבל בשבת אותו מטבילי! כשנת שנטמא כלי ביבי דרב

 מטבילי! בי״ט שנטמא הרתב״סכלי כתב י״ט דפ״דדהלכות והיינו אסור דרנא
 מפני בשבת טמאים כלים להטביל אסור וכתב סתם מה״ש כ־ג בם׳ ו*ון בייט אותו

 עניןאפור דנכל ש״ת בשכת לנטמא נטמאבע״ש בין חילק ולא כלי כמתקן שהוא
 בי״ט אותו מטבילין בי״ט נטתא ולכ״ע לר״ב רבא בין נ״ת דליכא בי״ט אבל בשבת

 שנטמא כלי נקט דר״ב דתניאכוותיה בריית' דבהאי והיינו דת״כ טעמ׳דר״ב נקט
 אפי' בשבת אבל אותו בילין ת כי״ט בנטמא הא כי״ט אותו מטכילין אין מעי״ט
מה זר\ וכדפי׳ מדר״ב חון אמוראי דכולהו לטעמי אותן מטבילין אין בשבת נטמא

שנראה



44 מד נו סימן שבת

 דרבא תתקן לתשום ואפי׳ להטבילו תותר בי״ט בין בשנת בין היום עד טבילתן
 נפש אוכל למכשירי דדתי להטבילו תותר בי״ט ת״ת להטבילו אסור דבשבת אע״פ
 אפי׳ להטבילו אסור ור״י דרבה לטעתא אבל וכתש״ל דשרי תעי״ט לעשות שא״א
 שנטתא כלי דווקא לדידהו דהא י״ט קודם טבילתו זתן הגיע אטו גזירה משום בי״ט
 אטו •ט די ל׳יג לפיכך שכיחא לא בי״ט דטותאה תשום בי״ט אותו תטבילין בי״ט

 הגיע דלא אע״ג תת דטותאת אריכתא בטומאה אבל ערב בטותאת ודווקא דעי״ט
 ביה דשכיח י״ט קודם שנטתא דכיון בי״ט להטביל אסור אפ״ה י״ט עד הטבילה זתן

 קודם הטבילה זמן שהגיע היכא אטו בי״ט הטבילה ותן בהגיע לתגזר איכא טומאה
 שנטמא כלי י״ט תהל׳ בפ״ד בתש׳־כ תזה חובתו ידי הרמב״ם יצא שכבר וי״ל י לכן

 אכל אותו דתטבילין הוא בי״ט בנטתא דווקא דתשתע בי״ט אותו תטבילין בי״ט
 אותו תטבילין אין אפ״ה י״ט עד טבילתו ותן הגיע דלא אע״ג לכן קודם בנטמא

 דאסו׳ זה הוא מש״כ תכל וי״ט בשבת חדשים כלים טבילת לענין נ״מ והשתא י בי״ט
 וליכא תד״ס אלא טבילתן דאין זטכית כלי ואפי׳ טעמי הני לכל כ״ח בהו להטביל

 הגיע שלא כלי ואפי׳ איכא דרבהור״י גזירה משוס ת״ת ישהא ושתא מתקן משוס
 טעמי מכל אסור ת״ת ליכא ישהא שתא תשוס דנהי אסור נתי וי״ט שבת עד לידו

 גזיר' תשוס ת״ת מתקן משום דליכא וכי״ט תתקן ואפי׳תשום בשבת אתוראי דשאר
 דשבת בהש״ח כ״ח וטבילת מה״ט אסור נתי דרבנן זכוכית כלי וכן אסור דרבהור״י

 השמשות בין השבות על גזרו לא דהא לתיחש ליכא טעתי דלכולהו אע״ג וי״ט
 תורה של מתכות של כלים טבילת וה״ת אסור ודאי דר״ב ישהא שתא תטעמא ת״ת
 בכלי כדאתר חיישינן לא נתי ישהא שתא תשוס דרבנן זכוכית כלי טבילת אבל

 כדע׳הרתב״ם ולמאןדס׳יל וי״ט דשבת בהש״ת להטבילו ושרי הטותאה בולד שנטתא
 אפילו הדחק בשעת או מצוה בתקוס אלא אינו בה״שת השבות על גזרו דלא דהא
 בתקוס או הדחק בשעת אא״כ בהש״ת להטבגל אסור זכוכית של חדשים כלים
 טעתי תשום אפ״ה תדרבנן אלא דאינו כיון ליכא מתקן דמשוס גב על דאף חצוה

 שכתב י״ט תהלכות נפ״ד להה״ת וראייתי : איכא אתוראי דשאר דשבות
 הניקחין תשמיש כלי בי״ט תטבילין דאין ז״ל הרשב״א למד אלו ומדינין

 תד״ס כלי' שטבילת תהל׳מ״א שכ׳בפי״ז רבינו כו׳ולדעת הצריכי׳טבילה העכי״ס מן
 את שתטבילין י״ל כמש״ב תד״ס שטותאתו תפני הטותאה ולד שתטבילין ונתבאר

 שאפי׳לתאןדל״ל לפי קייס הרב של שדין אותר אני זכוכית כלי עם ות״ת הכלי׳בי״ט
 הכלי הי׳ טבילה קודם שאפי׳ טומאה טכילת גבי ה״ת כלי כמתקן דתחזי טעתא

 חשיב לא ותש״ה בטהרה חוליו אוכל שאין ולתי לטמא בטומאה בו להשתמש ראוי
 הניקחין כלים אבל תיקון וה שאין דבריהם של בטותאה שוין וכולן תיקון הטבילה

 לכ״ע ואסירא כלי כמתקן מחזי טבילתן ודאי חזו לא טבילה רקודם העכו״ס תן
 קודם לתידי חזי דלא היכא כל דודאי שאתרן לתי וראוין עיקר נ״ל ודבריו • ע״כ

 טטל מפ׳ לזה וראיה תתקן תשוס אסור מד״ס אלא אסור שאינו אע״פ תיקונו
 פריך ובגתרא ותאה בא׳ המדותע את תעלין אף רי״א התם דתנן קךא( )דף

 דאת׳ הוא לבסוף דתשני עד לי׳ תתוקס ולא לשנויי ומהדר תתקן קא הא ואתאי
 אתוראי הני דכל ואס״ד אחר בצד ואוכל זה בצד עיניו נותן רשבא״א דתניא כרשב״א

 כלי כגון ד״ם של בתיקון לרבא ואפי׳ דתתקן טעתא להו לית דרבא עלית דפליגי
 דתעלין הא הרי קתתקן והא ק״ל תאי תתקן משום ני׳ לית הטותאה נולד שנטתא

 להעלותו א״צ התורה ותן השבט גזל תשוס תדרבנן אלא אינו ותאה בא׳ התדותע את
 בי׳תשום לית נתי לרבא אפי׳ א״כ בכ״ת התו׳ והביאו כדאת׳בירוש׳דתס׳תרותה

 אלא שאינו אע״פ תיקונו קודם לתידי חזי דלא היכא דכל רבאתודה אלאע״כ מתקן
 רבא אפי׳ דרבנן כתיקון דהא אתוראי לשאר נשמע ותדרבא כמתקן מדרבנןתחזי

 בדרבנן אפי׳ לתידי חזי דלא היכא ואפ״הכל לתתקן ל״ח כלים טבילת דגבי מודה
 לזה ראיה להביא יש ועוד ־ אתרי׳קכי נתי אתוראי לאינך הה״נ תתקן תשוס אסור
 בתרותות חייב שאינו תה ואפי' בשבת ותעשרות תרותות תגביהין אין קי״ל דהא

 זרעים תסדר בכ״ת כדתוכח תתקן תשום תגביהין אין נתי מדרבנן אלא ומעשרות
 בשביעי׳ואות׳מכאן התוקצ׳ע״ש על אדם רא״אעומד לג(חנן דביצת)דף ובספ״ד

 ותיקנו עבר שאס שבת אצל הוא מוכן דטבל דקת״ל התם ומסיק למחר אוכל אני
 תרומות בהן נוהג ואין שפירש״י כתו וצתוקים גרוגרות הוי תוקצה סתם והרי תתוקן

 פירות דתרותת ובכ״ת י״ב( )דף דר״ה בפ״ק התום׳ כתש״כ התורה ותעשרותמן
 כדע׳ שס בהשגת הראב״ד וכ״ד תה׳תרומות בפ״א כהרתנ״ס ודלא דרבנן האילן
 לזן ותעשרות תרותות נוהג אינו וענבים בזיתים דאפי׳ הרתב״ן ורעת התום'
 צתוקיס של אפילו ותעשרות תרותות וא״כ בהן ולא היוצאיןתהן בתשקין אלא התורה

 תתקן תשום לא לכתחילה אבל ותיקנו עבר שאס קאתרי ואפ״ה אלאתד״ס אינו
 תיקונו קודם למידי חזי דלא היכא דבריהן של תיקון דאפי׳ וש״ת
 שאיסורן וטבל תדותע כגון האסור אוכל בין לחלק א״נ ודאי והא אסור לכ״ע
 שאסוף אלא עצמן תצד איסורן שאין טבילה בלא חדשים כלים ובין עצמן תצד

 דהא לדחות יש זו ראיה נזהיתיהו לחלק טעם דאין כתתקן מחזי לא בהן להשתמש
 תפני אלא תתקן משוס לאו ד״ם של אפי׳ בשבת ומעשרות תחתית מגביהין דאין

 תפני ומעשרו תחתית מגביהין ואין תה״ש בפכ״ג כת״שהרתב״ם כמקדיש שהוא
 ת״ת • ע"כ בשבת כמתקן שהוא תפני ועוד שהפריש פיחת איתן כתקדיש שהוא
 לעניןטבילת גיסא לאידך אדרבה ל״ל והא היא גמורה ראיה ודאי נוטל דפ' תהא
 טבילה דקודס תשוס מתקן תשוס דאסור מטותאתן ט״כ גבי רבא ל״ק דע״כ כ״ח

חוליו שאוכל לתי וה״ה ־ וקדשים תרותה בהן להשתמש תקנה בשום כלל חזי לא

בטהרה

דני אהה שאגת
 עד לידו באו שלא כ״ח דשכילת לך *יחברו תש״כ וחתוך • הרחבים שרללדעת

 והאדלא טוב ויום שבת דערב אטו דגזרינן להטבילן אסור ור״י לרבה זי״ט שבת
 בי״ט דטותאה משום דעי״ט אטו טוב דיום גוונא בכהאי טומאה גבי גזריכן

 שאי במכשירין דה״ל שרי בי״ט ולרבא חדשים כלים טבילת גבי שייך לא וה״ט ל״ש
 בי״ט בין ולר״ב אסור ובשבת י״ט עד לידו בא ולא הואיל מעי״ט לעשות אפשר

 כמו ישהא שמא גזרינן לא וי״ט שבת עד לידו בא דלא דכיון נכה״ג שרי נשכת בין
 בשבת להטבילו שרי בשבת בנטמא וה״ה ט בי׳ בנטמא טומאה גבי גזרינן דלא

:דר׳יב לטעמא
 י״ל והשתא והרמב״ם הרי״ף ודברי אמוראי דברי כל את לקיים נ״ל ש'01

 אדחברי׳ואיכא מוסיף חד כל אלא דמר ליה אית ומר אמוראי הני דל״פ
 הוא ור״יחדא דטעמאדרבה נתבאר •וכבר בטעמאדחבריה בה״טמשא״כ נ״ה

 בי״ט כלים טבילת לאיסור ג׳טעמיס אלא כאן ואין בינייהו מידי לדינא נ״ת וליכא
 דר״ב ישהא שתא משום או ור״י ורבה יסחיט או יעבירנו שתא גזירה משוס אי

 בין כלים להטביל דאסור דר״ב בטעמא ונ״ת וכדרנא כתתקן דתחוי משוס א״נ
 השבות על גזרינן לא דהא שרי אתוראי דהני ולטעמי ישהא שתא תשום השמשית

 דתשום בשבת שח״ל בי״ט שנטתא בכלי דרבא דתתקן נטעתא ונ״ת השמשית נין
 גב על דאף שרי נתי ור״י ולרבה וי״ט שבת קודם נטתאו דלא כיון ל״ג ישהא ־שתא

 אטו די״ט גזרינן לא דבי״ט כיון אס״ה דע״ש אטו דשבת גזרינן דעלתא דבשבת
 נתי בשבת שח״ל אע״פ זה דבי״ט תסתברא שכיחא לא ני״ט דטיתאה תשים ט דעי"

 דעלתא לשבת דמי לא זה שבת די"טוהרי קילותא צד בתר דאזלינן גזרינן לא
 בוי״ט וח״ל הואיל זה בשבת אבל דע"ש אטו דשבת וגזרינן טומאה בית דשכיחא

 נפש אוכל שהרי אסור דרבא תתקן תשוס אבל גזרינן ולא טומאה ביה שכיחא לא
 דרבה בטעמא ונ״מ ־ דעלתא בשבת כתו אסור זה בשבת נפש אוכל מכשירי וכ״ש
 תשוס תעי״ט בידו היו ולא י״ט עד לידו באו שלא חדשים כלים טבילת לענין ור״י

 מ״ט שנטמא כלי גבי כדאתר ליכא נתי תתקן ותשוס ליכא דר״ב ישהא שתא
 משו׳ היינו דעי״ט אטו די״ט ל״ג טומאה דגבי אע״ג איכא ור״י דרבה משום אבל

 שכיח דבי״טנתי הכי ל״ל חדשים כלים טבילת לגבי שכיחאאבל בי״טלא דנדמאה
 כלים טבילת לענין ור״י דרבת בטעתא נ״ח ועוד העכו״ם• תן כ״ח לילו שיבוא

 דכיוןדטבילתן ליכא דר״ב ישהא ושתא דרבא תתקן דתשום דרבנן זכוכית חדשי׳של
 לשתא בדרבנן ולאגזרינן תתקן תשוס כאן אין התורה תן אינו

 ור״יאיכא דרבה גזירה תשוס אבל הטומאה בולד שנטמא כלי גבי כדאתר ישהא
 דולד משוס ה״ט הטומאה באב נטמא אטו הטומאה בולד נטמא גבי דל״ג דהא

 חדשים כלים טבילת אבל הן זריוין כהניס כתני׳ גבי ליה משכחת היכא הטומאה
 בין נ״ת דאין רואת אתה והרי גזרינן ודאי זריזין וכשאינו בזריזין ליה דתשכחת

 בזה״ז הנוהגים כ״ח טבילת לענין מידי אמוראי לטעת׳דשאר דתתקן דרבא טעתא
 בשב׳ שח״ל בי״ט שנטמא בכלי אלא טעמי לשאר דידית ביןטעתא נ״מ ליכא דהא

 דשבת לתא משום ביום בו שנטמא טמאים כלים להטביל אסור דידיה דלסעתיה
 שכיחא לא בי״ט טומאה דהא ליכא גזירה דמשוס שרי אמוראי דכולהו ולטעמא

 הגיע שלא היכא גזרינן דשכיחא דכיון אסור ור״י לרבה אפי׳ כ״ח בטבילת אבל
 ־ אסור נמי בחול שח״ל דעלתא בי״ט וי״טואפי׳ ע״ש אטו וי״ט שבת עד לידו

 לענין דידהו דנ״ממטעתא ור״י דר״ב טעתא אלא הרי״ף הביא שלא א״ש והשתא
 שלא וכלים דרבנן זכוכית כלי לאסור נ״ת דר״י דטעתא בז״הז חדשים כלים טבילת

 ישתא שתא תשוס ולא איכא תתקן משום דלא שרי טעתא דלכל י״ט עד לידו נאו
 של חדשים כלים טבילת לאסור דר״ב בטעתא ונ״ת אסיר דר״י גוירת אבל איכא
 בין השבות על גזרינן לא דהא שרי טעתי דלכולה השמשות בין תתכת של תורה

 דין בחיבורו שתביא ותרתב״ם אסור לחוד ישתא שתא תשום דר״ב ולטעתא השמשות
 נוהג שאינו תה חפי׳ להעתיק ז״ל דרכו שכן בגת' הנאתר תטותאתן כלים טבילת
 שנטת׳ בכלי דרבא בטעתא דנ״ת לחוד ור״ב דרבא טעתא א1? הביא לא הלכך נז״הז
 ואע״ג ליכא דר״ב ישהא ולשתא ואסור איכא תתקן משום דידיה דלטעתא נשבת

 לטעתא ונקט להניטעתי שביק ת״ת אסור נתי וסחיטה דהעברה דגזירה דלטעתא
 להטביל שרי ור״י דרבה דגזיר׳ דלטעתי בשבת שח״ל בי״ט דנ״ת שבת בהלטת דרנא
 הואיל שכיחא לא זו בשבת טותאה דהא ביום בו נטתאו אם זו בשבת טתאיס כלים
 לדרבא ונקט ור״י לדרבת שביק הלכך אסור לחוד דרבא דמתקן ולטעתא בו י״ט וח״ל
 ונקט וכדאתרן מדר״י יותר בשבת לאסור תוסיף דרבא דטעתא משוס שבת נהל'
 של בהש״ת טתאים כלים לטבול דאסור דנ״ת ישהא דשתא דר״ב לטעמא י״ט בהל׳
 בהש״ח כלים טבילת דקילאסור דבי״ט וכיון לחוד ב דד" לטעתא אלא דאינו י״ט

 דחתיר דשבת דכהש״ח נלתד ממילא י״ט בתל׳ שתביא ישהא דשתא טעתא משוס
 שנטמאו כלים טבילת לאסור דנ״ת דתתקן לטעתא שבת בתל׳ ונקט דאסור כ״ש

 לאסור דתתקן בטעתא דנ״ת וכיון ליכא ישהא שמא משוס דאלו תתקן תשום בשנת
 י"טדליכא ולעניו לה״ט בשבת נקט לפיכך ישהא דשתא חטעתא יותר שבת לענן
 לבהש״ת ג״ת וגס כוותית ותניא הואיל דר״ב ישהא לשתא נקט מה״ט נ״ת

 לידו באו שלא חדשים כלים טבילת לענין דרבהור״י דגזירה דנ״מנטעתא ואע״ג
 טבילת דדיו כיון אסור גוירה תשום ואנו תותר ישהא ושתא דתתקן דלטעתא י״ט עד

 לענין שנ״ת תת להעתיק הרתב״ס דרך אין בהדיא בגת' נאמרו לא חדשים כלים
 נתי להביא להרמב״ס רג׳ל ת״ת וא״ת : להדיא בגת׳ תבוארים שאינן חדשים דינים

 אריכתא טומאה לענין נ״ת דהא יסחוט ושתא יעביר שתא גזירה ור״י דרב׳ לטעמא

1זת הגיע לא ד כיון ישהא שתא גזירה מי״ב לטעחא דאלו בתת שנטמא כלי של



נח נז נו סימן 'שבת דיני אריה שאגת
 אבל תתקן משוס אסור לפיכך ד נטכיל׳לח אלא תקנה בשום ליה הזי לא געהרה

 לנכרי במתנה שיתן ע״י טבילה בלא בהם להשתמש תקנה להם ים חדשים כלים
 בפ״ב המרדני כמ״ש טבילה דא״צ הנכרי מן כשואל דה״ל תתנו וישאלנו ויחזור
 בטבילתו אין טבילה בלא בו להשתמש תקל לו דיש וכיון ז״ל האחרונים וכ״פ דביצה
 לי׳ דאפשר דכיון ומאה באחד התדותע את דתעלין דר״י להא ודתי מתקן משום
 כיון ה״נ מתקן משום בה ל״ל אותו שמטלה אף אחר בצד ואוכל זה בצד עיניו בנותן

 בה ל״ל להו טניל כי לטכו״ם במתנה שיתן ט״י טבילה בלא בהן להשתמש דאפשר
 בדבר תשובות ושתי נכונים הה״ת דברי נראין אבל ־ להטבילן וש״ד תתקן משוס
 כוותיה ליה סבר ומי עלה פריך ב״א כר״ש דאתר הוא דמשני אתא גועל בם׳ דהא
 אותר ותאהרשב״א באחד התדותע את תעלין רי״א דתניא לווי' ע פליג תיפלג והא
 דלרשב״א כלותר מדרשב״א עדיפא דר״י ותשני אחר כ<־ ואוכל זה בצד עיניו נותן

 דס״ל הרי • מעלין אין אפ״ה כו׳ זה בצד עיניו שיתן ט״י תקנתא דאיכא אע״ג
 טבילת גבי ה״נ תתקן תשום תעלין אין אפ״ה עיניו בנותן תקנה ע״י דאפשר אע״ג

 תתקן תשים תטבילין אין אפ״ה לנכרי בתתנה דאפשרע״יתקנהליתן כ"חאע״ג
 והלכה תעלין אין וס״ל עליו פליגי דרבנן תכלל מעלין רי״א תדתנן לותר ואפשר
 כ״ח בטבילת מודה דאפי׳ר״י ועי״ל • ,כר" דלא המשנה בפי׳ הרתב״ם וכ"ם כרבנן

 ואפשר הואיל ס״ל מדומע דגבי אע״ג בתקנה דאפשר אע״ג תתקן תשוס דאסור
 שאן בבית ירק של עלה שאכל ר״ת גבי ז׳( דחולין)דף בפ״ק דהא דתעלין בתקנה
 חשיכה ספק דתנן הא וא״ת התום׳ וכתבו כו׳ זה בצד עיניו נתן ר״מ ודילתא דפריך

 יהא עיניו נותן כיוןדאפשרע״י הא לאואתאי חשיכה ודאי הא הדתאי את מעשרין
 תיקון חשיב לא ולהכי תה״ט דתעלין תדותע גבי כדאתרי׳ בשבת להפריש מותר
 שרו לא טבל של תחילת אבל נתקן היה שכבר מדומע שאני וי״ל :לה כשר בשבת

 להטבילן שרי ולא דמי טבל לתחילת כ״ח טבילת וה״נ י ט״כ עיניו ליתן דאפשר ט״י
 דאסור כ״ח בטבילת תודה דר״י ועי״ל בתתנהי לנכרי ליתן תקנה להם דיש משוס
 ט״י תקנת להן ויש הואיל דשרי המדותע את לתעלין ול״ד תקנת להם שיש אע״פ

 יעלה נד מאיזה בדעתו גמר כבר אותו שתעלה קודם שהרי התם דשאני עיניו שיתן

 שגמר ותשעת קודם בתחשבתו גותר חא״כ מעשת עושת אדם חין דהא אותו
 תתקן תשום העלאת של במעשה אין ושוב ניתקן כבר זת מצד להעלותו בדעתו

 כבר מחשבת ומשעת עיניו נותן של מחשבת לו קדמת אא״כ זו למעשה דא״א כיון
 מעשת לעשות רשב״א אוסר ואפ״ה העלאת של תעשה לידי שבא קודם נתקן

 שיתן ע"י טבילה בלא אע״גדאפשר כ״ח טבילת גבי אבל מחשבתו על התגלה
 בלא בהן להשתמש דאסור כיון לנכרי נתן שלא כתת כל אפ״ה לנכרי בתתנה
 נינתו תילי תרי לנכרי ונתינה טבילת של הללו תקנות דב׳ כיון כתתקן תחזי טבילה

 התדותט את תעלין גבי תשח״כ תתקן תשום אסור כ״ח דטבילת תודת ר״י אפי
 כבר עיניו נתינת ותשעת עיניו דנותן קדיתה בלתי להעלאת וא״א נינהו דחדא

: נכון זה וגס אדר״י תתקן תשוס בהעלאת חין הילכך נתקן

נז סימן שבת ודיני
 לטעתא וי״ט דשבת דבהש״ת הקדום בסי' שכתבתי תת הטיב לבאר *וראית

 דשאר ולטעתא חדשים כלים להטביל אסור ישתא שתא גויר דר״ב
 ישהא שתא תשוס אשור לכ״ט אהדדי ל״פ אתוראי דהני וכיון שרי אתוראי

 שנטתא כלי דביצת בפ״ב התם אתרי' דהכי הכי תשתע לא רש״י תדברי דלכאורה
 אותו תטבילין אין בחול חף אותר שזורי בהש״תר״ש אותו תטבילין אין מע׳ייט

 אשכחתינהו רבה אתר שתש הערב בעי לא ות״ק ופריך שתש הערב שצריך מפני
 כגון וה״ד קתפלגי מעשיו מתוך נכרת בתחשבתו דיתביוקאמרי רב דבי לרבנן
 מידע ואזיל רהיט דקא האי ת״ס לאטבולי׳ בהש״ת ואזל ורהיט בידי׳ תנא דנקט

 תתוךתעשיו רהיטיופירש״י דקא הוא תלאכתו תחתת ות״ס שתש הערב דבעי ידע
 להספיק כסבור דרהיט והיינו שתש הערב דבעי ירע תידע במרוצת רהיט דקא

 ותתתין טבילתו גומר לתקוה ובא הואיל יספיק שלא וכשיראה היום יציאת קודס
 דמטביל משוס אסור די״ט בהש״ת הילכך למחר שתשו שיעריב עד בו להשתתש

 הוא שתש שלתערב נכרת דתחשבתו ביה תחינן לא בחיל אבל לצורך שלא כי״ט
 משים אסור די״ט בתש״ת הלכך ותדפי' ־ ע״כ מרוצתו של מעשיו מתוך תתכוין

 בתש״ת דאסודלתא הוא גופיה די״ט בהש״ת דוק לצר־ךתשתע שלח בי״ט דתטביל
 אחר בו להשתמש שהית לו אין דהא י״ט ש״ל בי״ט מטביל ונתצא הוא יתתא

 דאסור חול לצורך בי״ט כתטביל וה״ל שתש הערב בעי דלא חולין אפילו הטבילה
 ה״ל הוא לילה השמשות בין אי אפי' דהא להטביל שרי דעי״ט השמשות כין הבל

 קי״ל הא שבות משום ואי היום כל גופי' בי״ט בו להשתמש שיכיל י״ט לצורך טבילתו
 משוס דאיכא תיירי בעי״ט שנטתא דתכלי ואע״ג בהש״ת השבות על גזרו דלא

 דקאתר הא דהא דק״ל תשים חאל״כ אבל י בבהש״ת ל״ג אפ״ה ישתא שתא גזירה
 דאל״כ מלפניו לו סמוך אלא בהש״ת דווקא לאו לאטכולי׳ בהש״ת ואזיל ורהיט

 תדרהיט ידע לא ע״כ הא שמש הערב דבעי ידע מידע דקרהיט האי קאתר תחי
 כסבור דפירש״י והא כדפי׳ ודאי אלא לאטבולי׳ הוא לילה דספק בהש״ת בתוך

 פשיט וזה קאתר לילה ספק שהיא בהש״ת שקודם וודאי היום יציאת קודם להספיק
 דתי שפיר בחול הא די״ט בהש״ת אותו א״ת ת״ק דקאתר הא וא״כ י ותוכרח

 בהש״ת דאלו נכרת דתחשבתו הוא דבכה״ג לאטבולי' בהש״ת קודם ואזיל בדרהיט
 ניכרת מחשבתו אין ע״כ דבכה״ג בי׳ ותחינן אותו תטבילין אין בחול גיסיהאפי׳
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 מלפניו לו סמיך לאטבולי׳ רהיט האיך איירי גופיה די״ט דת״ק דבהש״ת הא ואי
 לו סמוך ורהיט תיירי דעי״ט בבהש״ת ודאי אלא :בי״ט כלים תטבילין חין הא

 משום ואי ישהא שתא גדר׳ תשוס אי אסור שלו בהש״ת ואפ״ה הוא דחול מלפניו
 דתייה לומר תדחוק אם אפי׳ ועוד ־ בהש״ת השבות על דגורו תנא להאי דס״ל

 במחשבתו התם רבה תסיים הא בי״ט כלים להטביל דאסור ידע דלא מגברא
 ת״ס לשיילי ואתי תכעדשה בפחות דאיטתא כגון כ״פ ל״פ כ״ע תעשיו תתיך נכרת
 שמש הערב הא גתיר דלא הוא האי ות״ס גמיר לא נתי שמש הערב גתיר לא מדהא
 תבעדשה בסבות דאיטת׳ תבחון בחוקימתא לאוקתי לרבה ל״ל והשתא גתיר

 דעסיק גופיה גברח בההוא לאוקתי ה״ל גתיר דלא הוא דהאי משום דת״ק וטעתא
 אההוא חות! תטבילין אין בחול אף שזורי דאר״ש והא דפליגי הוא ואתי ת״ק ביה

 טביל׳ איסור דמדהח־ כלים להטביל לבה״שת סמיך בי״ט דרהיט קאי גופיה גברא
 ודוחק י '1כ גתיר דלא הוא האי סבר ות״ק גמיר לא נמי האי גתיר צא בי״ט כלים
 מכעדשה פחות היינו גתיר לא <תדהאא) לת״ק לותר שייך דלא לרבא דס״ל לומר
 לא ותה״ת טימאה מת׳ נתי דהוי שתש הערב נתי הא י ותה״ת טומא׳ תה' שהוא
 תדרבנן אלא שאינן כלים טבילת ועוד י״ט הלכות דיני גתיר תדלא אבל • גתיר

 דת״ק בתש״ת אי אבל דוחק דכ״ז ־ ותה״ת תה׳טותאה דהוי שתש הערב גתיר לא
 א״כלא גמור חול הוא לחטבילי לפניו לבהש״ת סמוך דרהיט והא קאתר דע״יט
 דת״ק דהאיבהש״ת אס״ד פירש״י על ועק״ל : ידע דלח מגברא כלל ת״ק תיירי
 א״כתאי לצורך שלא בי״ט דתטביל משוס עי״טוטעתא משל ולא תיירי י״ט תשל

 שנטמא כלי דתניא אע׳־ג נתי בי״ט בנטמא אפי' מעי״ט שנטמא כלי דנקט איריא
 תשים דטעמא כיון השמשות בין אבל היום בתוך ה״ת בי״ט אותו תטבילין בי״ט
 בהש״ת להטבילו אסור חעי״ט נטמא ל״ש בי״ט נטתא ל״ש י״ט לצורך שלח דה״ל
 הילכך הש״ת ב תטב־לין דאין הוא ישהא שתא גזירה תשום טעתא אי אבל די״ט

 דלתא דע״יט אפי' בהש״ת אותו מטבילין דאין הוא מעי״ט שנטתא נקט דווקא
 נטמא אי אבל בי״ט אותו תטכילין דאין תע״יט נטמא וה״ל הוא לילה בהש״ת

 הוא י״ט ואי בת לן לית הוא חול בהש״ת דאי תמ״נ כהש״ת אותו תטבילין כי״ט
 והא ישהא שמח משום למגזר שייך ולא בי״ט אותו תטכילין כי״ט כנטמא הא

 דאבין בתש״ת אותו תטכילין אין דקאתר דהא לגלויי תע״יט שנטמא כלי דנקט
 השבות על גזרי דס״ל תשוש א״נ י ישהא שמא גזירה ומשוס קאי דעי״ט השמשות
 דיריה רש״י דברי ועק״ל : הוא י״ט לצורך שלא דתטביל משום ולא הוא בהש״ת

 ונמצא לילה ספק שהוא מפני בהש״ת אותו תטבילין אין התש פי' דהא אדידיהז״ל
 תיירי עי״ט של דבהש״ת ש״ת לילה ספק שהוא מפני ותדנקט ע״כ כי״ט תטביל
 ספק שהוא מפני הל״ל די״ט תבתש״ת תיירי דאלו לילה ספק תפני איסורא דאיכא

 דבריו ומסיום הוח חול דהא בת לן לית לילה הוי דאלן הוא תש״ה דאיסורא יום
 דרש״י נ״ל הילכו ־ לצורך שלא תטביל ותשוס עצתו די״ט תבהש״ת רתיירי תשמע
 של בין תיירי דבה״שת גיונא דבכל בה״שת אותו תטבילין אין דתניא לתא תפרש
 ותא קאי דעי״ט אב״הש לילה ספק תשום בתחילת דפי' ותא י״ט של בין ע״יט
 דטעתא ׳ל ם לא וע״כ קאי די״ט אבהש״ת לצורך שלא דתטביל תשום לבסוף דפי'
 דא״כ בהש״ת השבית על גזרו תנא להא' דש״ל תשום הוא בהש״ת תטבילין דאין
 אע״כ ניפי' תה״ט ליה תיפיק לצורך שלא תשום די״ט בהש״ת על אחר טעם ל״ל

 בולד בנטמא וא״כ היא ישהא שמא גזירת משוס בהש״ת אסור דט״כ דס״ל תשוס
 תשום אסור די״ט דבהש״ת פי׳ לפיכך כמשב״ל דעי״ט בהש״ת שרי לה״ט הטומאה

 מש״ה להטבילן אסור נתי הטומאה כולד כנטמא ואפי׳ י״ט לצורך שלא שתטכילין
 לא והשתא • אשור כהש״ת אפי׳ ישהא שמא גזירה דמשים ז״ל דס״ל תהא וש״ת

 והא י וכת״שכ לי תסייע קא סיוע אדרבה אלא ז״ל תדבריו עלי קשה שלא תכעיא
 הודאי את תעשרין אין אינתחשיכת ספק חשיכה ספק לד[ ]דף דשכת כפ״ב דתנן
 לתאי ס״ל וע״כ כלי תתקן תשוס שכות דהוי רש״י ופי׳ הכלים את תטכילין ואין

 דק״יל לתאי ואפי׳ ישהא שמח תשוס לאפי' ואתאי בהש״ת השבות תנאדנזרועל
 דגזרג כע״ש ס״ל תנא תשום־האי לת״ט־ אשור נמי כה״שננ השבות על גזרינן .לא
 כגון חשיכה ספק ז'ל שפי׳ וכמו הודאי חת תעשרין תדאין השמשות בין השבות על

 הוא בעלמא דשטת אע״ג הוא תעליא דתיקון הודאי חת תעשרין חין בהש״ת
 דגזרו ס״ל בע״כ תנא דתאי וכיון ע״כ בה״שת על אף השבות על גזרו קשבר

 • תעשר גני נתי דשייך דתתקן טעמא לתינקט ליה ניחא בהש״ת השבות על
 חלקים לשלשת נחלק וי״ט דשבת בהש״ת חדשים כלים טבילת דדין תבין ותת״שכ
 כלי אבל ישהת שמת משוס תורת של מתכת כלי תטבילין אין וי״ט דע״ש בהש״ת
 זכוכית כלי אפי' גופייתו וי״ט דשבת בהש״ת חבל אותן תטבילין ד״ס של זכוכית

 חול לצורך אלא היום לצורך שלא וו טבילת דה״ל תשוס אותן תטבילין אין ד״ס של
: נ״ל כן ואסור

נח סימן שבת דיני
 תחריב אס רואה וחברו כרי׳הר כשבת מציציוחיו א' לו שנפשקו תי שאלה

 א״צ הבריות כבוד תשום דלתא או תעליו טליתו שישליך כדי לו להגיד
:לביתו שיבא עד לו להגיד

 פושטו בבגדו כלאים המוצא רב אתר אר״י שתתו תי בפ' גרסי׳ תשובה
 תקום כל ה׳ נגד תבונה ואין עצה ואין חכמה אין ת״ע בשוק ואפי'

 בשוק שהלך הרי ירו׳ דנדה בק״ע הרא״ש וכתב לרב כבוד חולקין אין ה' חילול שיש
 ונמצא . •



45 מה נח סמן שכת דני אריה שאגת
 ד״ת דאוסר תאן תותר ■אתר חד אסור אמר חד אתוראי' ארין כלאים לכוש ונמצא

 תדקדקץ אין תני בל״ת התצוה את שדוחה הכריות כבוד גדול כדאר״ז מאןדתתיר
 לא דנפק תאן מיתא והויתתן ותתני יתיב תר ר״י כב״הח במתולאבכלאיס לא

 לחבריה חד א״ל ותתני יתיב הוי ר״א • כלום לי׳ אתר לא דיתיב תאן כלום א״ל
 א״נ דשרי כאמוראי ר״א וסבר • לי׳ והב תחנך שלוף ר״א א״ל כלאים לבוש את

 ואין חכתה אין בבגדו כלאים המוצא דודאי דאורייתא בכלאים א״נ דרבנן בנלאיס
 חבירו בבגדי כלאים רואה אדם אם אבל בשוק אשי׳ לפשוט וצריך ה' לנגד תבונה

 ישתוק הבריות כבוד דתשום לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר אין א״י כלאים והלובש
 בנדון א״כ בתרח תי׳ להאי העתיק ש״ג סימן כטי״ד ע״כוגס משוגג יפריש ונא
 ת״ת • תשוגג יפרישנו ולא ישתוק הבריות כבוד תשוס א1ן בר״ה להודיעו א״צ דידן
 ר״א בר אבתרי׳דתר אזיל הוי לז(רבינא דתנחות)דף דאתרי׳בשפ״ג תהא ע״ו ק״ל

 מהחם א״ל לביתי' תטי כד תידי ולא א״ל ולח דחוטי׳ קרני׳ איפסק דריגלא כשבתא
 הכריות ככוד גדול תר אמר והא ופריך שדתי' מהתם לי אמרת הי■ ת״ל איפסק
 כלאו כהנא דרב קתי' שבא כר רב תרגת׳ הא ותשני שבתורה ל״ת את שדוחה

 שלא על עליו שהקפיד תשתע שדיתי' תהתס לי אתרת אי ותדא״ל תסור דלא
 תשוס דלאו ׳וי״ל להודיעו רבינא הי׳תחוייב ידע דלא אע״ג לתישדי׳וש״ת כדי מהתם

 אתרתלי אי הכי קא״ל בניחות׳ אלא הכי ל קא׳ א״למהתס שלא על עליו שהקפיד
 ותרתי א״ל שלא על עבד שפיר דלא ולאו להפשיטו תחוייב כלות׳הייתי שדתי' מהתם
 ציצית דד' קת״ל ותו תורה של ל״ת דוחה הבריות כבוד דאין חדא בהא קמ״ל

 תעככין דאין במתני' דא׳ כר״י החס דפסיק כשתו^ ולא כת״ק זה את זה מעככות
 דעתך תאי א״ל א״ל מהתם דאתרי איכא התם דאת׳ תהא קשה אבל י זה את זה

 דרב קתיה שבא בר רב תירגתה ט׳הא הבריות כבוד גדול תר את' והא למישדינהו
 דס״ד לתאי אפי׳ תקשה והשתא • היא דרבנן כרתלית ה״נ תסור דלא .בלאו כהנה

 י״ל בוו שגס אלת מהתם לתיתר לי' הי' לא ת״ת כשידע לתישדי׳ דחמוייב דרבינא
 דקיל ירננן תסור דלא ל״ת את דוחה הבריות כבוד דאין דלתאידס"דדרבינא

 חבירו את להפריש תחוייב דמה״ת וכיון תעשה ואל בשב אפי' ד״ת דוחה שאינו כ״ש
 נדחה ד״ת דאפי' דקי״ל לתאי אבל ליה דחינן לא הבריות כבוד תשוס מאיסורה

 שוגג הלובש אם ועשה בקוס אפי' סופרים ושל תעשה ואל בשב הבריות כבוד מפני
 כבוד תפני ונדחה תעשה ו?• שב ?•א אינו לו תלהגיד שנתנע דתה לו להגיד א״צ

 דלא בלאו שבא בר רב תירגתה והא דפריך והא הוא תורה דשל הע״ג הכריות
 אשי רב בר אמר אלא תהתס שא״ל על רבינא עביד דשפיר למימרא לאו תסור
 ותשני מהתם לי' שדי לא ואתאי קתא כלישנא תעשה הי' דבר״ה דס"ד פריך

 ללישנא מדא״ל תהכא לדבריהם ראיה להביא ואין ־ תעשה היה דרבנן בכרתלית
 הקפיד לא ?•מא תהתס א״ל לא מ״ט א״ל ולא שדיתי׳ מהתם לי אתרת אי קתא
 ל( )דף העדות שבועת ר״פ התום׳ תדברי ת״ת אבל :מוכרח זה דאין כזה עליו

 דידע תדרכנן צורכא האי ר״ה כר א״ר התם דאת׳ זו סברא על שחולקין נ״ל
 א״ר ליזל לא קתי' לאסהודי תיני׳ דזוטר לב״ד לתיזל תילתא בי' וזילא כסהדותא

 וה״ת יטול לא ה״ז ליטול דרכו ואין קופת או שק חנינ׳תצא אףאנןנמי ברי׳דרי׳א שישא
 חלול בו שיש כ״ת ה' לנגד תבונה וחין עצה ואין חכתה אין באיסורא אבל כמתונא

 הוא תעשה ואל שב דהכא תיתא תיהו התוס׳ וכתבו לרב ככוד חולקין אין השס
 פושטו בבגדו כלאים מוצא גבי דפריך באיסורא אפי' דשרי תוכח שתתו תי וכס׳
 כזיון תשוס תצוה לתת שמטתא כנו את ולתול פסחו את לשחוט חהולך כשוק אפי'

 תיקרי לא ידו על איסורא דכשעושין ב׳ בתי׳ ותי׳ שאני תעשה ואל שב ותשני התת
 ותלתיד למשא להתירה החכם לפני האשה שבאת כגון כדפ״ה והכא תעשה ואל שב
 ותצא כדין שלא תכעליו ע״י תתון תוציאי׳ אפי' שרי ובתתונא חי שבעלה יודע זה

 דאיצטריך הא ניחא נתי והשתא ליטול אחר שרוצה כגון ראיה דתייתי קופה או שק
 דע״י דכיון ז״ל דס״ל הרי •׳ ע״כ למחילה דאיתיהב תתונא שאני התם לשנויי

 וא״כ הבריות ככוד תפני נדחה ואין ועשה כקוס ה״ל בידים חיסור נעשה שתיקתו
 לא והוא כר״ה ציציותיו לו נפסקו א'נ בכלאים מלובש חבירו את רואה אס ה״ה
 הבריות כבוד מפני נדחה ואינו בידים מעשה כעושה ה״ל תודיעו אינו אס ידע

 לו שאין תצוה לתת הוא גדול גנאי דהתס שם עוד התום׳ שתי׳ ?יא ■־ לו להגיד וחייב
 וכן ותילה פסח דידהו כבוד דחי לא דבקרוביס תדע שרי תעשה והל שב לכן קיברין
 ליכא עדות גבי הכא אבל תיני' פריך להכי מצוה תת כגנאי גדול גנאי כשוק לפשוט

 או שק דתצא לגנאי ודתי תעשה ואל כשב אפי' באיסורא שרי ולא כ״כ גנאי.
 ואל שב לשנויי וה״ת פריך כתכ״ש קופה או שק תינצא דפי־יך נמי והחס קופה

 או לתחילה דאיתיהיב תמון שאני תשני דשפיר ?יא הכי נתר כדתשני שאני תעשה
 דאס דידן לנידון ראיה אין ולפי״ז כ ע׳ שנויי' האי אדעתיה אסיק לא אכתי שתא

 הרתב״ן מד' ת״ת ־ ועשה כקוס ה״ל ■האיסור מן חבירו את מלהפריש שוחק
 דתשני דאהא שכ״כ התום׳ של השני כתירוץ ס״ל דע״כ נ״ל הכהניס שער נתה״א
 וגיסי דמוספי עתיקא נוסחי דיש כתב שאני תעשה והל שב ולאחותו גבי הגמרא

 לאו שכן לכהן תה מכהן נילף יהוכ״ת4בש ישנו שכן לנזיר תה מנזיר לילף וכ״ת
 כבוד תפני נדחה דטומאה לחו דכל נוסחי הני לפיס תשמע והשתא בכל שוה שאינו

 בטמאה דבא דלעיל סיגיא לי׳כולהו ואידחי הן ככל שוה שאינו לאוין דכולהו הכריות
 מתים של ארונות ע״ג ותדלגין דאורייתא בטומאה הפילו נטמאה עמו כהים

 ע״כ דאורייתא טומאה דהיא ודאי טפח פותח בהן בשאין אפילו ישר?• מלכי לקראת
 דתשוס דה״ה הבריות כבוד משום להו למת.מצות-ושרי .מטמאי! ונזיר ומדיליףמדכהן

 ול״א לטמא לתו שרי לקראתו לצאת המלך כבוד ומשוס בטמאה דבא האבל כבוד
 אבל לגבי' ונזיר דכהן טומאה חיסור נדחה לכן גדול גנאי דהוי תצוה תת שאני

 גדול גנאי בין הבריות כבוד לגבי לחלק דאין מ ש׳ ואסור לה ל״ד ותלך דאבל הא
 היכא אפי׳ שרי ענין בכל הבריות כבוד משוס איסורא דשרי היכא וכל גדול לאינו

 ילפיגן תצוה ומתת דאבלותלך כההוא בעלמא כבוד העדר ?•א כלל גנאי דליכא
 בכל הבריות כבוד תפני הנדחין תעשה ואל שב ולפי'ז דשרי כבוד להעדר נתי

 מפני נתי שנדחין ה״ה תצוה תת תפני שנדחין ותילה מפסח לה דילפינן האיסורין
 באיסור׳ אבל בתמונא ה״ת בשבועת דאמרי׳ הא ע״כ ולדידיה בעלתא כבוד העדר

 כן אס תעשה והל שב חשיב שתיקתו ע״י רא איס שנעשה דנוה אס״ד כו׳ חולקין אין
 ה״ט אע״כ קטן גנאי שהוא אע״פ הבי־יות כבוד תשום להעיד א״צ נמי באיסור

 הכריות כבוד מפני נדחה שאין ועשה לקוס חשיב דזה תשום להעיד חייב דבחיס׳יר'

 רש״יברפ״ק תדברי תשתעלי 0 ה1 : בידים איסור נעשה שתיקתו דע״י כיון
 מקרא מגילה ומקרא עבודה לי פשיטת א׳רנא התס דתגיל')דףג׳(דאתרי

 רבי בית של תדסמכו עדיף מגילה מגינ׳תקרא ותקרא ת״ת ב׳־ח מדר״י תגיל׳עדיף
 ולהכנסת התת להוצאת ת״ת תנטלין מדתנן עדיף תתמצוה ומתמצות ת״ת
 תת״להרי לאחותו דחנן תולאחוחו עדיף מצות תת חצות וחת עבודה כלה
 אמרת יטתא יכול תת לו שתת ושמע בנו את ולתול פסחו הת לשחוט הולך שהי'

 ולאחותו ת״ל מצות לתת תטמא אינו כן לאחותו מטתא שאינו כשם יכול יטמא לא
 הי תצוה ותת מגילה יוקרא רבא בעי תציה לתת תיטמא אבל תטמא דאינו הוא

 עדיף מצוה תת א״ד ניסח פרסומי תקום עדיף מגילה תקרא עדיף תנייהו
 כבוד גדול תר דאת' עדיף מצוה תת פשטא דבעיאהדא בתר הבריות כבוד תשוס

 להתעלם תוכל לא דכתיב תעשה לא את ופ־ש״י שבתורה ל״ת את שדוחה הבריות
 ואיכה ־ ע״כ כבודו לפי ואינו זקן כגין תתעלם שאתה פעתים והתעלמת וכתיב
 ליה תיבעיא אפ״ה אחותו מול ותילה לפתח דוחה תצוה דמת אע"ג דהא למידק
 דוחה הבריות דכבוד דמשום אגלמא תאי כן ואם עדיף מגילה מקרא דילתא לרבא

 מצות דמת תהא יות־ מגילה מתקרא עדיף תצוה דתת מיניה לתילף אנידת להשבת
 הא עוד ולא י עדיף מגילה תקיא דילתא ליה תיבעיא דאפ״ה ומילה לפסח דוחה

 וכיון דקיל שבתתון דבר דהוי אבידה מהשבת טפי אליתא ומילה פסח אדרבה
 למקרא מצות מת שידחה הבריות כבוד דגדול ומילה תפסח לתפשיט דא״א

 מגילת למקרא דוחה דקילאדכנודהבי־יות אנידת תהשנת לפשוט כ"ששאין תגילה
 מחה נתי מגילה מקרא דהא תשוס ומילה דפסח תהא לחפשוט דל״ת ה״ט וע״כ

 א״א ה״נ כן ואס ניסא פרסותי תשים בנו תחילת נמי דעדיפא וה״ה לעבודה
 דהא מגילה למקרא נתי שתדחה אבידה להשבת הבריות כבוד תדדחי לתפשוט

 תניחה חבירו אבידת רואת דחס אנידת להשבת דחיא נחי מגילה תקרא ודאי
 דעבודה ברור הדבר והרי להו דדחי ומילה דעבודה מק״ו מגילה למקרא לו והולך
 התום׳ בשיטת ע״כרש״י ■אלא שבממון דבר דהוי דקילא אבידה להשבת דוחין ומילה
 ליטלו אחר בשי־וצה כגון ועשה כקום ליה חשיב אבידה דהשבת דהא אמרה

 דחקרא דכיון אבידה להשבת דוהה מגילה מקרא אין ודאי ותהשחא
 בשב אלא בקוסועשה דברתה״ת לעקור מתנין ב״ד דאין קי״ל הא דרבנן מגילה

 להשבת דוחה הבריות כבוד ואפ״ה צ( )דף רבה האשה כפ' כדאמרי' תעשה ואל
 תתקרא עדיף דננ״ת הבריות דכבוד ש״ת וא״כ ועשת בקוס שהיא אע״ג אבידה
 ליכא להיוהא דחי לא תגילה תקיא ואלו אבידה דהשבת ועשה לקוס שדוחה מגילה
 לתקראמגילה דוחה ואינו אנידת להשבת ש־והין יוכיח בנו ומילת דעבודה למיתר

 אפ״ה אבידה להשבת שמחה דחע״פ מצות דתת הבריות כבוד אביא אני אף
 מצות תת מפני נדחין שכן דקילין ומילת לעבודת דמה י תגילה למקרא תדחה לח

 מפני שנדחה דל״ת מצות תת תשא״כ מגילה תקרא תפני שידחו הוא דין לפיכך
 עבודה תפני אפי׳ תצוה שוס תפני נדחת תגילה תקרא שאין כמו מצות שוס

 בתקרא משא״כ אנידה השבת לענין תצוה חחורבתת צד דתצינו וכיון ב״ח תדר״י
 עדיף חצות תת שיהא הוא דין א'כ ועשת בקום אותה שתדחה תגילהדא״א

 דפ׳ שחעתא וההיא בס״ד מגילה בדיני יתברר נזה לעיין שיש ותה תגילת ממקרא
 לתש״כ מתנגד אין השנת את דוחה תצוה תת קכורת ויהא גני לה( )דף אד״ת

 תש׳:כ ומתוך: בזה להחייר רציתי לא לכן לחנין מעצמן מבוארים והדברים
 יפריש י ילא שישתוק דע״י כה״ג דכל מדן לנידון ברורה ראיה לנו יש

 כבוד מפני נדחה ואינו ועשה כקוס ליה חשיב מאיסור הכירו את
 לא אבל למחילת דאיתיהב דקיל שבממון כדכר אלא הבריות

 השבת את תדדוחה מגילה לתקרא דוחה תצוה דתת רבא-דכה״ב תדפשיט נאיסורא
 דחשיב משוס ה״ט וע״כ אבידה להשבת דוחה אינו תגילה דמקרא וש׳ית אכידה

 כה״ג דכל דאס״ד ועשה כקוס חה״ת דבר לעקור מתנין כ״ד ואין ועשה קוס ליה
 דהשבת ל״ת את דוחה הכריות דכבוד תהא תידי תוכח לא א״כ וא״ת שב חשיב

 תעשה ואל שב חלא אינו אכידה דהשכת כיון דהא תגילה לתקרא שתדחה אנידת
 כדאתרן• א״ו ותילה ק״ותדדחילפסח אותו נתיתדחה מגילה שתקרא הוא מן

 שמחת הכריות ככוד גדול מר דאחר תהא רכא דפכט הא דילתא לדחות ואין
 דהקימן וכההיא ת״ש כפ׳ כדאחר דרכנן תסור דלא כלאו היינו שבחורה ל״ת את

 איסור של ועשה כקוס ואפילו כתנא דרב קחיה שבא כר רב וכדחרגתוה רכה
 דכרמלית וכהא ת״ש דם׳ ואכל דחלך כההיא אותו דוחה הכריות ככוד דרבנן
ודטלטול המוציא דס״ס בשבת הכסא לבית אבנים וטלטול רבת הקומץ פ'7 דרבנן

התת

כג



גט נח סימן שבת דיני אריה שאגת
 דרבנן דל״ת לאו דוחה אינו מגילה תקרא אבל המצניע דס׳ הדליקה מפני החת

 ועשה נקום דרבנן איסור דדוחה חצוה דתת הבריות ד דכבו וש״ת ועשה בקוס
 גופיה דהא ־ ועשה קום של דרבנן איסור לדחות כח בה שאין מגילה ממקרא עדיף
 לאיסור נמי דוחה ניסא פרסומי משוס מגילה דתקרא אה״נ דילמא לרבא מנ״ל

 דחיןתקרא תעצמו ומוכרח מוכרע דהדנר א״ש לפירש״י אבל ־ ועשה בקוס דרבנן
 הבריות כבוד ואפ״ה ועשה אבידהדה״לקום השבת לדחות יכולה דרבנן מגילה
 מגילה מתקרא עדיף מצוה הבריו׳דמת דכבוד וש״ת דוהתעלמת תקרא אותה דוחה
 תרגתו׳בלאו ולא דל״ת בלחו הבריות כבוד דגדול להאי שנא בר רב תרגמוה והא

 שבואלתעשהותדקאמר אלא חשיב לא דהשבתאבידה אבידהאלאש״ת דהשבת
 תות׳לעשותו הבריות כבוד ותפני תיירי תעשה לא של בדבר משמע ל״ת את שדוחה

 תשים דלא לאו כגון ועשה קום של אפי' שבתורת לאוין כל דידאי דיוק זה דאין
 על נבלתו תלין דלא בלאו שהוא התת הלנת וכגון תעקה דעשיית בביתך דתים

 נגתר בס״פ תנן ובהדיא תלמודא בכולה תיקרי ל״ת וקברו יעשה קום אלא העץ
 קרי אלתאל״ת בל״ת עובר מתו את המלין כל אלא בלבד זו ולא תו( )דף הדין

 להגדיל רוצת דהתנא תשו׳דתשתע אבידה דהשבת בלאו לה תוקי דלא הא אבל לה
 שבתורה ל״ת את שדוחה דוגתתה החצות בכל שאין לתעלה עד הבריות כבוד

 דדוחין וחילה עבודה נתי איכא הא תיירי אגידה תתשנת ואי התצית בכל משא״כ
 לפעמים אות׳ דוחין אין ומילה פסח דאפי' תיירי דרבנן תסור דלא תלאו א״ו חותה
 דבריהן העתידו איזתל הזאת ערל צא( )דף האשת בס״פ וכדאתר ועשת נקום

 כשם דתניא איזמל התם כדתפרש תיירי מילה לענין דאיזתל והא כרת בתקוס

 דברים וכתה כו' גנות דרך אותו חביאין אין רה"רכך דרך אותו תביאין שאין
 ותיל' דפסח ועירוביןהרי במס'שנת כדאחר בפניהם נידחת שתילה איכא שבות של

 הבריו' כבוד שגדול מלןהרי את דוחה הבריות כבוד אבל דרבנן א־סור תפני נידחין
 תר דאתר הא בכלל נתי אבידת דהשבת הא וח״ת : שבתורה החצות חכל
 מצות לתת מיניה ראיה רבא תייתי הילכך כללא תהא נפיק ולא הבריות כבוד גדול

 דתתני' קופת או שק דתצא תהא ולא תינית לי׳לאתויי וניחא תגילה תתקרא דעדיף
 תקר׳דוהתעלתת שם כבודו לפי לזקןואינו תבריית׳דמחעע ולא דב״ת נספ״ב הוא

 בפ״י שכתב כן נתי הרתב״ס שדעת ונ״ל י לכה״ב תגדיל תר דאתר דהא חשוס
 לו קופץ בשוק תהלך היה אפי' חבירו על תורה של כלאים הרואה כלאים תהל'
 תעשה לא דוחה הבריות כבוד שאין חכתה שלתדו רבו היה אפי' תיד תעליו וקורע

 נדחת מתוןולתה של לאו שהוא אבידתתפני בהשבת נדחה ולמה בתורה המפורש
 אינו לאחותו לתדו השמועה מפי ולאחותו הכתוב וערע הואיל התת בעותאת

 תעשה ת• שב הוי אבידה דהשבת ס״ל ואי ע״כ חצוה לתת הוא תטתא אבל מעתא
 הלכך ועשת קום דה״ל חבירו על תורה כלאי׳של לרואה אבידה עניןהשבת חה א״כ
 שתדחה הוח ובדין תעשה ואל פב ה״ל אבידה והשבת הבריות כבוד מפני נדחה אינו

 ש״ת הלא נדחה שאינו לכלאים הבריות כבוד מפני שנדחה מהשב׳אבידה ק״ל ותאי
 כבוד תפני דנדחה דה״ט אלא כלאים כתו הוא ועשת קום נחי דהשב׳אבידה דס״ל

 קשה דבריו סוף ת״ת ־ דקיל תחון של לאו שהוא תפני כלאים תשא״כ הבריות
 ק״ל ונזיר עומאתכהן על אי ק״ל אתאי המת בטומאת נדחה ולמה שכתב מאוד
 הכתוב ופרע הואיל קאמר מאי א״כ מצות דתת הבריות כבוד תפני נדחין אתאי

 חעתא אינו לאביו תלאניו אלא אתא תולאחותו לא ונזיר כהן טומאת הא ולאחותו
 תת בטומאת נדחה למה ואי וכה״ג ט״י בר״פ כדאמר תצוה למת הוא תטמא אבל

 דתטתאים תולחחותו לה דילפינן ?נו את ולמול פסחו את הולךלשחוט היינו דקאתר
 לכנאיס בני את ולמול פסחו את לשחוט הולך ענין תה תקשה אכתי ת״ת תצוה לתת
 קאמר תאי ועוד • ועשת קום ה״ל וזה תעשה ואל שב ה״ל זה הא נדחה ולתת דק״ל
 נדחה ולחה דקאתר בתחלה ועוד ־ מיניה נגתור ת״ת ולאחותו הכתוב ופרט הואיל

 לחו שהוא תפני למיתר ול״ל והתעלמת הכתב ופרט הואיל נתי הליל בהשב׳אבידה
 :כך כל דידן לנדון נוגע שאינו מפני בזה להאריך שאין א1ן ליישב יש ובדוחק מתון של

 דאין להא שמפרש זו תשוב׳ בתחלת שהתחלנו הרא״ש לדברי נבא ועתה
 של נכלאים א״נ דרבנן בכלאים בב״הת בכלאים ולא בתת לא תדקדקין

 דמאי וק״ל הבריות כבוד תשוס להפרישו הרואה א״צ שוגג שהלובש כיון אלא תורה
 בי״ד והטור אחר מתקוס יותר הבריות כבוד שייך בבה״ת וכי לוה ה״מ3 ענין
 בשוק ואפילו פושטו דאורייתא הס אס בבגדו כלאים התוצא כתב ש״ג סימן
 לתתר א״צ בבה״ת הוא אס וכן לפושטו א״צ בשוק והוא דרבנן כלאים הס ואם

 בכלאי׳ מדקדקין דאין להא יופרש שהוא תשמע האחרונים וכ״כ תשס לצאת בשבילו
 תירוץ ותרי בה״ת ביטול תשום אלא הוא הבריות כבוד תשוס לאו דטעחא בבה״ת

 שוגג כשהלובש האחרון תירוץ וכן דשרי כאתורא אתי ר׳ וסבר הרא״ש של הא׳
 וכ״כ להדיא הרא״ש כת״ש הבריות כבוד משוס טעתא מי לו לותר הרואה דא״צ

 וכדאמר הוא הבריות כבוד תשים הב׳בכלאים;דרבנן דתירוץ ודאי ותשתע הטור שס
 דלא בלאו שבא נר רב דתרגוחוה שבתורה ל״ת את שדוחה הבריות כבוד גדול מר

 תשום דרבנן דכלאיס מכאן ללמוד לנו ואין בה נגעו בה״ת ביטול משוס ולאו תסור
 בדרבנן לפרש א״א בב״הת בתת תדקדקין דאין הא לי קשה ועוד י שרי נה״ת ביעול
 בתת חדקדקין דאין דהא י״ל שבזו אלא הוא דאורייתא התת אהל טותאת דהא

 וכמו תיירי המת להוצאת תורה ביטול לענין אלא תיירי כהן תטותאת לאו נבה״ח
 • שי״מכן דכתונית והרא״שגופובפ״ב ההוצאה שער תה״א בס׳ הרתב״ן שכתב
 דאין להא תפרש דכאן זא״ו סותרין שדבריו הרא״ש על לי תחיה גופיה ותהא

 משוע לפשיט דא׳־צ ודא דר״י ועובדא בבה״ת נכלאים ולא בתת לא תדקדקין
 ננה״ת תדקדקין אין שכתב אחר בענין לה מפרש דכתובו׳ בס״ב ושם הבריות כבוד
 מוהר דקסבר לצאת אותו תצריכין אין עלע מאהלת וטומאה בבה״ת שיושב כהן

 בטומאה אבל וח״ל הפרס בבית אלא שריא דלא פליגי דידן וגת' לת״ת נטתאות
 להפשיטו אותו מזקיקין כלאי׳אין ולבוש בב״הת יושב היה אם ובכלאים לא דרורייתא

 ר״א אחרינא עובדא חייתי ועוד לצאת ר״י א״ל ולא יתיב דכהן עובדי תרי וחייתי
 התירו הבריות כבוד משוס דלאו הרי ע״מ ט׳ כלאים לבוש את לחבריה חד א״ל כו׳

 משוס טעתא איפכא תשמע ואדרבה כלאי׳וטומאה לאיסור דוחה דת״ת משוס אלא
 הכלאים את ולפשוט הטומאה תן לפרוש כדי לו להגיר חייבין לא״ה הא ת״ת חצית

 דכתובו' בפ״ב מש״כ ונאתת תשוגג הבריו׳ישתוקולאיפרישנו אמרי׳משו׳כבוד ולא
 והרמב״ן אהדדי דסתרן תרתי והתה ההוצאה שער בס׳תה״א ן הרמב׳ מדברי מא

 לת״ת כהן שיטתא תהו התם דגרסי׳ ת״ש פ' נירו' שנוי הזה הענין וכן שם תסיים
 כנר הלכה ולענין :ע״כ כלום א״ל לא דיתיב תאן תיתא ועל ותתני יתיב הוי ר״י

 שישתוק שע״י שכל תי' לחד התום׳ וכ״ד והרתב״ן והרמב״ס רש'י שדעת נתבאר
 האיסור חן להפרישו כדי לו להגיד חייב ועשה נקום תורה של איסור חבירו יעשה
 נב״הח מדקדקיןנכלא־ס דאין פי׳ההוא הסת״ג וגס הבריות כבוד מפני נדחה ואינו

 ההולךבשבת לפיכך וכת״ש דתגילה דרפ״ק תההיא משמע והכי דוקא דרבנן בכלאים
 טליתו שיפשיט כדי לו להגיד חייב הציצית מן א' לי שנפסקו רואת וחבירו בר״הר
 כהטיר ודלא הכי דינא נתי בכלאים וה״ה הבריות כבוד תפני נדחה ואין מעליו

:נ״ל כן ש״ג סי' בי״ד והאחרונים

נט סימן שבת דיני
 יפרע והשני יחול שא׳ דהיינו מוהלין ב' ע״י בשבת לחול שרי אי שאלה

 תחללין אין ויפרע שיחול א' מוהל עיי לעשות שאפשר כיון דלתא או
:מוהלין ב׳ ע״י השבת את

 הדנרנאר אבאר ואני רס״ו סי׳ בי״ד האחרוני׳ בו נחלקו זה דבר תשובה
 הנהנים סגן חנינת ר׳ תנן סג( )דף דתנחות ברפ״ו בס״ד הטיב

 ובג׳ קיפוח בגי בשלשה ובחול א' ובקופה א׳ ובמגל ביחיד נקצר הי׳ בשבת אותר
 טרחינן לא א' חדס ע״י כלומר דאפשר כיון משוס דר״ח טעתא בגת' ומפ' חגלות

 טרחינן' לא אחד ע״י ולפי־וע למיל ואפשר הואיל נחי מילה גבי ה״ה וא״כ ג' ע״י
 וש״מ בשלשת מל וא' שבת ת׳ וחתרי דר״ח עלי׳ התם פליגי דרבנן ואע״ג בשנים
 בשבת עומר דקצירת ת־לתא פרסומי משוס דרבנן דה״ט י״ל טרחינן דאפשר אע״ג

 י הפשר ה״לכלא בת״ש דווקא העותר קצירת דאמרי צדוקים של חלבן להוציא
 מחמש ובחול סאין תגי בשנת בא הי׳ עותר רי״א תנן תתני' דהא ברישא שהרי

 נגן ור״ח ר"׳ רבה אמר בגמרא ואתרי׳ בא הי' תחמש חול וא׳ שבת א' וחכ״א
 ה״נ טרחינן לא דאפשר מין התם ר״ח אתר לא תי אחד דבר אמרו הכהנים

 ריי קאמר לא ע׳־כ דילמא מתאי הגמרא ודחי טרחינן לא דאפשר כיון בדר״י
 מילתא פרסומי דאיכא שלשה גבי התם אבל תילתא פרסומי דליכא אלא הכא

 לא ביחיד דאפשר כיון לכ״ע ה״ט שייך דלא מילה גבי וא״כ ס״ל כרבנן איתא
 לדינה התם דחי שהרי טרחינן דלח בדחפשר דתודורננן כן צ״ל טרחינן־ונע״כ

 'הנא אבל כהלכתו תתעביד גבוה צורך בג׳ אי בחד דאי התם ר״ח קאמר לא ע״כ
 אימא טפי תילתא שכיח )א( דבחתש לר״י דס״ל תשים גבוה איתעבידצורך דלא

 י״ר דתני׳ אחד דבר אתרו ריב״ב של בנו ור״י ר״י התם אר״י ועוד ס״ל כרבנן
 אחר לא חי כולו את שיפשיט עד וחכ״א החזה עד הפסח את מפשיט בשבת שח״ל

 ודחי ט׳ ה״נ טרחינן לא דאפשר כיון התם כרוקא בן יוחנן ר׳ של בנו יהודא ר'
 בזיון דאיכא התם אבל קדשים בזיון דליכא חלא הכא ר״י ל״ק ע״כ דילמא ממאי

 נרוקא בן יוחנן ר׳ של בנו יהודא ר' ל״ק ע״כ א״נ ס״ל כרבנן לך איתא קדשים
 איתעניד דלא הכא אבל שבתא צאחולי ול׳־צ גביה צורך ליה דאתעביר אלא התם

 דמויי חילי תלתח הני אלתא ס״ל כרבנן איתא שבתא לאחולי וצריך גטה צורך ליה
 ושאין בשבת סאין מג׳ בא ושהיה בשלשת בשית נקצר דעותר הא לתו מדתינן
 טרחינן לח דאפשר כיון משוס דכולהו וטעתא החזה עד אלא הפסח את להפשי'

 לאפשר ליה חשיב דידיה דתלתא דאע״ג אחד דבר אתרו דלא דחי שהגמרא אלא
 חד דכל טעתא הגת׳ וכדתפרם וטרחינן לאפשר ליה חשיב לא דחבריה טרחינן ולא
 דחשיבאלטלא ה״ט דטרחינן תלתא הני בכל דס״ל דרבנן טעתא ע״כ וא״כ וחד

 נם׳ דהא טרחינן דלא תודו תילת גבי כגון נאפשר אבל דאתרן תטעתא אפשר
 גניה צורך ליה איתעבד הא ר״י בשלתא אתר הפסח הפשט )ד׳קגז(גבי כתבי כל

 רי״א" איכא למענהו תאי והכא למענהו ה' פעל כל תשים ותפר' ת״ט רבנן גיא
 תודו רבנן אפי׳ לא״ה הא כנבילה תוטלין שתים קדשי יהו שלא ר״א יסריח שלא
 תשים ה״ט בשלשה נקצר דבשבת רבנן דאתרי הא וע״כ בדאפשר טרחינן דלא

 דלעולם זו ראי׳ לדחות יש ת״ת . ־ תילתא פרסיתי תפוס אפשר כלא להו דחשיב
 אמוראי דתפ׳ והא טרחינן תיטרח דאפשר אע״ג ס״ל אהניתנאי דפליגי לרבנן
 חוטלין שתים קדשי יהא שלא או יסריח שלא משוס לרבנן הפסח את דתפשי' טעמא

 הא להו יתשתע תשוס אלא דליתא טרחינן לא לרבנן דבלא״ה תשוס לאו כנבילת
 רוצה אינו ואס טלו תפשיטו רצה אס הוא רשות לא כולו את תפשיט רבנן דא׳

 סגי ולא טלו את להפשיטו רבנן מחייבי חיובא אלא ליה סגי החזה עד בהפשט
ולישנא כולו אח שיפשיט עד ר״י נס׳ שלנו ספרים וה״ג לחוד החזה עד בהפשט ליה

 עד7^
• מילתא שביש צ״ל )א(



דיני אריה שאגת
 כל בס' ודכא דר״י טעתא הני חשיס ע״כ והיינו גלא״ה ליה סג׳ דלא משמט דעד

 הרבה בזה שכתב ע״ו סי' בחשו׳ לרת״א מצאתי זאת שכתבתי אחר : נתבי
 דבשנת דר״י הא הגת' דתדתי הוא דבריו ותמצית דפר"׳ ההיא והביא

 היה דבשבת דר״ח להא תה׳ נא הי׳ דברוול אע״ג סאין משלשה בא עומר היה
 שבת חילול לעני! שזין בגברי ולרבו׳ במלאכה דריבוי ש״ת בג' ולא ביחיד נקצר

 עוקצין נב׳ גרוגרות ב׳ ויש גרוגרות לב' שאתדו חולה רבא בטא התם ואתר׳
 תתטטי דקא ג' אודילתא ליה דחוי נ׳תייתינן תייתינן היתנ״הו א' נעיקץ וג'

 תמעט דכי אלא החס ר״י קאתר לא דע״כ ה״תינן דג' פשיטא ואמר קצירה
 קצירה תפשא קא באכילה תמעט דכי הכא אבל קצירה מתטט קא באכילה

 אגב חתיתילהחס דאישפוך ינוקא גבי דאתר׳ והא התוספת וכ' ת״תינן ג׳ ודאי
 דחיא גופי׳ דהיא תילה ונתקום דרננן איסור אלא ליכא דהא עד בעירובין איתי'
 נחרי ה״ה בתלאנה נתילה להרנות דשרי תאחר זה לפי והשתא גזריכן לא שבת

 להו דאית משתע דינא נענין ת״ת בע״א שם התום׳ שיזם' יאע״ם נתי גברא
 דהא דינא לענין תי הא להתוס' ליה דאית לו תנא יודע ואיני ע״כ־ תיהצא האי
 אגב להרס חתיתי׳ דאישפיך ינוקא גני נעירונין דשרינן נת׳ והא שם התום' כ׳ הכי

 ליכא דהכא ניחא ישראל ע״י תיירי ואפי' ר״ח וכן כדפ״ה נכרי ע"׳ היינו איתי׳
 תספקא הרי גזרינן לא שבח דחיא גופי׳ דהיא תילה ונתקום דרננן איסורא אלא
 ישראל ע״י לא אבל נכרי ע"׳ דהיינו פי׳ ור״ח רש״י והא כן כחנו אפי׳ וננשון להו

 בעוקץ ג׳ דווקא לדקדק וים שם רת״א כתב עוד :וכתש״ל והר״ן הרשב״א וכיד
 ה״ל דאל״כ בקצירה תתעט ולא הואיל דאסור משתע עיקצין בב׳ ג אבל א׳

 דותה דהוא נברא בחד לעשות שים נתקוס גנרי בחרי וה״ה טפי רבותא לאשתעינן
 עוקצין בב' גרוגרות ג׳ שרי נת׳ חולה לענין ואפשר כ ואח״כ שנתבאר וכתו לזה
 והא אסור בכה״ג דאפילו דהא קאתר דבעיא לרבותא עוקץ נחי ג־ דנקט והא

 לריבוי' דחייש נר״י דווקא היינו שחיס הביא אינו לכן קצירה תפשא דקא דקאמר
 דכ׳ דניצה בפ״ב הר״ן דברי תתנו ע״כיונעלס שרי ענין בכל לחכתיס אבל מלאכת

 תשתע אכל בקצירה דאיכ׳ריבוי בב׳עוקצין דבשתיס בכה״ג אלא לן מבעיא לא ע״כ
 דלרבוי תייתי לא ג׳ ת״תי נ׳ א׳ בעוקץ ושלשה א׳ בעוקץ דשחיס לן דפשיטא

 והרא׳יש דחולין נפ״ק הרשב״א שכ״כ שכ״ה הנ״יבא״חסי כ׳1 אסור בשיעורא
 וג׳ עוקצי' בב׳ ב׳ אלא תצאו ולא גרוגרות לב' אתדוהו בש״ע שם וכים בתשיב
 יכרתו לא א׳ בעוקץ וג׳ א׳ בעוקץ ב' היו ואס ג' בו שיש העוקץ כזרתין א׳ בעוקץ

 יכרתו לא עוקצין בשתי וג' עוקצין בשני ב׳ ה״ה וא״כ ע״כ שנים בו שיש עוקץ אלא
 עוקצין בשחי ב' דבכה״ג נראה ועוד אסור בשיעורא דלרבוי בלבד נ׳ אלא
 הפוסקים הוצרכו ולא דאסור בכותחא תביעתא יותר פשוט הדבר עורצין בב׳ וג׳

 החולה צריך דלא דכיון דאסור בזה הודים בחרא בשנוי׳ החים׳ ואפילו בזת לדבר
 דהיינו א׳ בעוקץ א׳ ועוד אחד בעוקץ זב׳ עוקצי! ב׳בב׳ שנים ב״פ כחן לנ׳ויש גיא
 הגרוגרות להפסק א״א כ א הרת״א נדון של עוקצין בשני ושלשה עוקצין בשני נ'

 הרי הג׳ הגרוגרות פסק ואם בלבד גרוגרות לשני אלא אתדוהו לא דהא השלישי
 שבו להעוקץ תחילה לפסוק ואפילו חטאת וחייב נפש פיקוח לצורך שלא שבח חילל

 לפסוק ובע״כצריך גרוגרות לב׳ אתדוהו שהרי לחולה הספיק אינו וזה א' גרוגרות
 יפסוק לי׳ סגי לחוד דבהא כיון אסור נת׳ גרוגרות ב׳ שבהם העוקצים תן א' עוד

 ואפי׳רבא לצורך שלא בקצירה ותרבה באכילה נדרכה והרי גרוגרות כ׳ שכו העוקץ
 ליההגת׳לאיסורא פשיט ואפ״ה כאכילה ותתעט בקצירה בתרכה אלא ליה תכעיא לא

 חידשו ולא דאסור ליה פשיעא רבא אפילו לצורך שלא חרווייהו נחרכה אבל
 תתעט ולא תרבה לא אינו בקצירה אבל לחוד באכילה בהרבה אלא הפוסקים

 דאזכינן אסור והר״ן והרשב״א ורש״י דלר׳יח א׳ בעוקץ וג׳ א׳ בעוקץ נ׳ דהיינו
 והואיל אולי קצירה בתר ב׳ בתי' והתום׳ אסור באכילה דתרבה וכיון אכילה כתר
 היכא כל עכשיו בהגתצא לן לית כאכילה דתרבה אע״ג בקצירה תרבה ואינו

 אחד בעוקץ וא' עוקצין בשני ב' גרוגרות ג׳ כאן שיש כגון וקצירה באכילה דמרכה
 שהרי השני העוקץ לפסוק נתי צריך דא״ר א' שבו העוקץ בתחילה לפסוק אסור

 קא לא רנא ואפילו לצורך שלא ויצירה באכילה ותרבה גרוגרות לב׳ אמדוהו
 באכילה דתתעט בזה ודי א' שבעוקץ הב' פוסק אלא אסור דכה״ג ליה מבעיא
 בעוקץ וג׳ עוקצין בב׳ ב׳ כגון באכילה ותמעט בקצירה דתרבה היכח וכל וקצירה

 עדיף באכילה דתרבה אע״ג קצירה דכללתעוטי הגת' יפשיט לרבא ליה מבעיא א׳
 תמעט ולא תרבה לח שאינו והיכא בקצירה ולהרבות באכילה תלתעט דתי ושפיר

 בהא אחד בעוקץ וג' אחד בעוקץ ב׳ כנין באכילה תרבה אחד שבצד אלא בקצירה
 יל הוי בתרא ולהחו׳בשנויי עדיף באכילה מעוטי וסייעתו לדע׳רש״י רבוותא נחלקו
 לן ולית תרבה באיכלא להרבות ירצה ואס שוין שניהם קצירה מיעוטי כאן וליכא

 תה זו אבלרסיגיא ועתה : כלל בזה דק לא ורת״א הם ברורים ודברים כה
מרכה שאינו אע״פ באוכלא שדיכוי נחכרר ככר דידן לנידון שניגע

 דאפילו דכיצה כפ״ב שם הר״ן ודעת אסור פוסקים רוב לדעת ובמלאכה כקצירה
 דיוקא עט״ס דעירוכיןע״י איתי' אגב ליה דניחוס וההיא אסור הוא התורה חן

 • לזה ראיה והכיא התורה חן אסור כשיעורא לרבוי דכל ישראל ע״י ולא קאחר
 מג' כא עותר הי' דכשכת דר״י הא הגת' טוכאדמדתי לתידק איכא והשתא

 כג׳ש״ת ולא כיחיד נקצר הי' דכשכת דר״ח להא חה׳ נא הי׳ יכחול אע״ג סאין
 אסור מלאכה דריכוי וכיון שנת חילול לענין נגנרישוין ולרכזיי כמלאכה דרינויי

 דא׳רכה לדחויילהא להגנד׳ דאל״כה״ל תה״ת אסור נתי לגברי לרבו׳ התורה מן
 איסורא דאיכא בתלאכה לרבויי ר״יאלא קאתר לא ע״כ ד״א אתרו י"קר״ח

46 מו ט נ סימן שבת
 נתי גברי ריבויי כ*ע אלא בה ל״ל תה״ת אסור דאינו גברי לרנויי אבל דאורייתא

 בת הותר נפש שאוכל בי״ט שם הר״ן שכ׳ ואע״ג מלאכה רבוי כתו תה״ת אסור
 לי׳ דניחוס כהא נב״א א׳ בטורח שהוא היכא ה״ת כתש״ל בה נ״ל תלאכה ריבוי
 דר״י אחדכהא בטורח שאינו בתלאכה להרבות אבל הר״ן שם כתש״כ איתיה אגב
 הא תצרכו יותר שקוצר כל העותר קצירת אצל הותר׳ דשנת אע״ג עותר גבי

 שדוחין צינור לקרבגות וה״ה תה״ת אסור כה״ג בי״ט דאפילו חטאת חייב ודאי
 א׳ אלא וא״צ ציבור של חטאות ב׳ שחט התם אמרי׳ כד חטאת חייב כה״ג שבת
 להא הגת׳ התס דחי תאי דח׳׳כ וק״ל ־ הרמ״א כדע׳ שלא זכיז הוא ופשוט ט׳

 דאיכא התם אכל תילתא פרסומי דליכא אלא הכא ר״י קאתר לא ע״ב דרבה
 תלכן להוציא יו״ט בתיצאי העותר שקצירת הדבר לפרסס כלוחר תילחא פרסוחי

 אסור גכרא ריבוי דלר״י כיון כן לותר אפשר וכי ס״ל כרבנן אימא צדוקים של
 שרינן צדוקים של תלכן להוציא תילחא פרסותי תשוס וכי תלאכה כריט• תה״ת

 דריטי דקי״ל לתאי ועוד גבוה לצורך שלא השבת את לחלל דאורייתא איסורא
 הי׳ בשבת דא׳ כר״ח הלכה א״כ גכרי לרנויי הה״נ וא״כ תה״ת אסור תלאכה

 בני בשלשה נקצר הי׳ בחול וא׳ בשבח א׳ דאחרי כרבנן ודלא א׳ באדם נקצר
 ריבוי אי ועוד כרבנן פסק ותוספין חתידין תה׳ ד׳ בפ׳ הרחב״ם והרי אדם

 היא דאורייתא ואיסור תוהלין ב׳ ע"׳ בשבת למול א״א א״כ חה״ת אסור לגברי
 לא ואס החילה את תהלקטין דתניא קלג( )דף דתילה דפר״א הא תקשה א״כ

 אנא להו ליתא אותן ר״פ לה תתקיף אותן כהגא א״ר חני כרת ענוש הילקוט
 ק״ל ותחי גדול אתרר״פ חלא דתצוה פלגא עבידתו אחון דמציה פלגא עבדי

 לתולע״יב׳ אסורמה״ת הא דתצוה פלגא עבידתו אתון כו׳ ליתא לריפאוחן
 דריטי דס״ל להר״ן דבין הוא דשתעתא נפי׳ שנ״ל תה אנל ; נשנ׳ת חוהלין

 דרי?וי דס״ל תשתס הר״ן שם דב׳ והרשנ״א לר״י ובין מה״ת אסור בתלאכה
 דאע״ג תלאכה לרבוי דגברא רנוי דתי לא תדרננן אלא אסורה אינו תלאכה

 חתין להחם כגון תלאכה רינוי שתאסר הוא הדין תן החס אסורה תלאכה דרבוי
 אימי׳ אגב ליה דנחים הא כתו נפשות סכנת בו שיש חולה צרכי י שהו תמה יותר

 דשתים אחד בעוקץ וג׳ אחד בעוקץ שתים וכגון א׳ מלאכה טורח שהוא אע״פ
 שנתנה רשות על יותר השבת את לחלל ראוי דאין תשוס תייתינן לא ג׳ חייתיגן
 תדרבנן חי מה״א אי אסורה נפש פיקוח תלצרכי נוסף תלאכה ריבוי הילכך חורה

 שנחנה כשיעור אלא הצורך על יותר שבת חילול כאן דחין כיון גברא ריבוי אבל
 ע״י ת״ל א׳ ט״י תורה שנתנה רשות של זה חילול נטשה לי תת רשות חורה
 דההיא דתלאכה לריבוי דגברי ריבוי ל״ד ודאי הילכך ש״ד תאה ע״י ואפילו שנים

 דאסור תודו כ״ע דבהא איתיה אגב ליה דנחים ולההיא לב״ג שאתדוהו דרוולה
 דר״י 'סאין דה׳ תלאכה ריבוי האי ורבה הגת׳ דתדתי תד״סעהא א׳ תה״ת אי

 טוער רי״א תנן הכי דהתס תשום ה״ט דר״ח אדם בני דשלשה דגברי לריבוי
 נא הי׳ תשלש חיל וא׳ שבת א׳ וחכ״א תחחש ובחול סאין תשלש בשבת נא הי׳

 אלא כשנת ול״ש כחול ול״ש אתי תשלש תוכחר עשרון סכרי רננן כגרי׳ ואתר
 אי נתי כשכת אפי׳ תה׳ אלא אתי לא מוכחר עשרון קסכר אי קסבר תאי ר״י

 טירחא כלא תוכתר עשרון ר״י קסכר רכא אתר נתי כחול אפילו אתי תשלש
 תוטב כשבת חילתא שביחא דהכי תה׳ תייתינן כחול תג׳ אתי נטירחא תחמש אתי

 כאן אין א״כ דה״ט וכיון הרכה בתלאכות ירכה ואל בהרקדה א׳ בתנאכת שירכה
 בקצירה שמרבה משוס אי סאין ג׳ קוצר תאם יותר סאין ה׳ בקצירת מלאכה ריבוי

 יותר בה׳סאין שבת חילול בזה אין אפ״ה סאין תג׳ יותר סאין בה׳ תלאכות ובשאר
 א׳בהרקד׳ בתלאכה ירבה ת״ת בקצירה ויתעט ג׳סאין אלא יקצור לא אס שהרי מג׳

 תלאטת עשרה כגוןשיעשה מלאכות בהרבה שנת מחצל אס לי ותה פעתיס הרבה
 בזה בין סוף סוף פעחיס עשרה א׳ תלאכה יעשה אס ות״ל אחת פעס תלאכה כל
 עשרה ת״ל מלאכה בחד פעמים עשרה ת״ל פעמיס עשרה שנת מחלל נזה נין

 תבזו־ בזו שבת לעניןחילול גרעין ולא תוספות לא כאן אי! מלאכות נעשרה פעמים
 ואל א׳ במלאכה שירבה תוטב דת״מ לר״י אלאדס״ל כלום לזו זו נק אין הדין ומן

 אפ״הקפיד שבת חילול לענין כלום לזה זה בין דאין הרבהאע״ג בתלאכות ירבה
 דר״ח הא חדתינן דמויי שפיר לזה א׳ מלאכה משם הרנה מלאכות שס על ר״י

 נקצירתו יותר השבת את היחיד שיחלל דמוטב ביחיד ובשנת בג׳ נקצר היה דנחול
 קוצרו תאלו ייתר שבת בחילול ימעט א׳וא׳ דכל אע״ג אדם בני ג׳ יחללו ואל לבדו

 סאין הג׳ בכל יחידי שבת תחלל קוצרס א׳ אס סאין ג׳ של הקצירה דשיעיר א׳ א׳
 שיחלל אתרי׳תוטב לבד א׳ סאה בקצירת אלא שנת תחלל אינו א׳ כל ג׳ יקצרו ואס

 , נג׳ לחלל ירנו ואל לר״י נהרקדה א׳ נתלאכה לירנה דדתי פעמים הרבה א׳ אדם
 אדם בר והרבה א׳ לתלאכה דתי דר״ידאדסא׳ הרבה נתלאטת ירבה לאל דדתי
 תרובה חילול ואין השנת את לחלל דת״תצריך כיון ולחכתיס • הרנה לתלאטת דתו
 פעמים הרנה מלאטת ובין הרבה פעמים א׳ מלאכה נין חילוק אין מנזה ביה

 טון מיעט כחילול וח׳ א׳ כל אדם בני כתה לבין רב בחילול א׳ אדם ונין מעוטין
 שתים ט׳ שאתדוהו חולה רנא ובעי מבזה בזה מלאכה בריבוי חילול כאן דאין

 כו׳ ת״תינן ג׳ פשיטא הנתרא ותסיק הא ליה קתבעיא ואדכ״ע כו׳ ליה דחזי תייתינן
 לן עדיף מלאכה דתיעוט תייתינן ג< ודאי בקצירה מפיש קא באכילה קממעט דכי

 בשבת תוהלין דשני הא ולפ״ז י ט׳ באכילה ממעט דכי אלא קאמר לא ״יר ואפילו
 אי בג׳ נתי דנשנת דס״ל ולחכתיס ביחיד ובשבת בג׳ דבחול דר״ח להא דתי ודאי

מלאנה ריבוי כאן אין סוף דסוף כיון לא׳ ג׳ בין לחלק דאין דס״ל משוס טעמיירו



נט סימן שבת
 מאבריו א׳ שהיא מתילה שבת דוחה נפש דפיקוח ילפינן דהא נתי במילה וא״כ בחול

 בפיקוח נתי אסור במילה דאסור נמקוס וא״כ :נפש פיקוח כ״ש שבת דוחה אדם של
 חדא ראית זה ואין • ע״כ חלוק דאין ש״ת • ממילת לא אס תיתי דמתיכי נפש

 תנאי ושאר פה( )דף אתא בשלהי ממילה נפש לפיקוח דיליף הוא לחוד דראב״ע
 שימות ולא בתם מוחי שמואל לה יציף א׳ובמסקנא מקרא לה וילפי התם עליה פליגי

 תה״ת לאסור דנין אנן וכי ועוד מדשמיאל נר פי׳־כא להו אית לכולהו ויא״ר בהן
 מילת גני דנזרו חע״ג א״נ לאסור עלה דנין אנן מדרבנן אלא מוהלין ב' ע״י למול

 חכמים הקילו דברים והרבה סכנת לידי הדבר יבא שלא תפני גורו לא נפש בפיקוח
 וגס גוונא בכתה לחלק יש ועוד ז״ל ופוסקים בגת' כמבואר תת״ט נפש פיקיח גבי
 נעצמו הוא גמגם דבריו ורוב כלל ברורים אינן תשובה באותו הרת״א תש״כ כל

:למבין תעצתן גלויס הדברים כי בניטוצס להאריך ואין עליהם

 ביתוהלין ע״י בשבת למול דאסור משמע ר״י דפ' שמעתא דמהתיא לנ״ד ור*בח
 דתתס מוהלין לב׳ ביחיד נקצר דבשבת הא בין לחלק בדעתי עלה וכבר

 אבל כלל מצות לצורך שלא במלאכה מרבת כאנו עשוהו בגברי לרבוי מדרבנן אסור
 דשרי והא פטור נתי בחובל דמקלקל קו( )דף האורג בפ׳ דס״ל מילהלר״י גבי

 חובל האי כלומר מילה מתקן לי מת גברא מתקן לי תת משוס בשבת מילה רחתנא
 וכמשכ״ל זו חבלה ע״י מילה מצות שמקיים מחתת מקלקל ולא תתקן ה״ל דמילת
 שלא במלאכת מרבה כאלו ולעשות מותלין ב' ע״י לאסור לך א״א א״כ מילה בדיני
 דתילה זו חבלה אלא בחבלה במקלקל התורה מן איסור אין דהא כלל מצוה לצורך

 מת״נ והשתא י בת לן לית הכי לאו הא למתקן לה דהתצוהתחשב משום אסורה
 תקלקל אלא תתקן כאן אין א״כ תצוה במקום שלא הוי כאלו עושה אתה אם שריא
 לתפיס לך א״א ותא : שבת דחיא א״כ תנות במקום כאלו עושת אתת ואש בת ול״ל
 כאלו מדרבנן אסור ואפ״ה המצית תפני כתתקן לעשותו ראשים בתרין החבל את

 לר״ש אבל לר״י התינח אכתי ת״ת הא לח הא ואי הא לח הא דאי תצוה במקום שלא
 העומר קצירת גבי בגברי לרבוי שאסור כתו א״כ חייב בחובל תקלקל התם דא״ל

 דביצה בפ״ב שם כתב והר״ן ־ דסתרי תרתי משוס כאן ואין מילת גבי לאסור יש ה״נ
 ממלאה התם כדהתר שרי בי״ט ואפ״ה בשבת בשיעור׳אסו׳מה״ת דלרבוי שיטתו לפי

 שהשבת דה״ע כו׳ נחתום ממלא א' לחתיכה אלא שא״צ אע״פ בשר קדירה אשת
 תיספתו או< אסור מלאכת שעיקר כל לפיכך הותרה ולא חולה אצל היא דחויה
 מעיינן אפשר דאפילו בת מותר נפש שאוכל ט י" אבל מדאורייתא ותיתסר כתוהו

 י״ל וא״כ ע״כ כתוהו תוספתו א׳ בטורח שיהא ובלבד העיקר על תרבה כ״ש שרי
 מלאכת לרבוי דאפי׳ בת ל״ל גברי לרבוי א״כ בשבת הותרה שהרי נתי תילה גבי

 מדרבנן אפי' שריא בי״ט כתו שהותרה היכא אפ״ה דיחוי בתקיס מה״ת דאסירא
 י וכתשכ״ל מדרבנן אלא איסורו דאין גנרי לרבוי כ״ש כו׳ אשת ממלאת כדאמרי׳
 בהואפי׳תדרבנן ל״ל בי״ט נין בשבת דהותרהבי, מילה גבי כמו שהותרה ובתקום

 אדם ע״י נקצר דבשבת תהא ע׳יז תקשה שאפתי אלא מוהלין ב' ע״י למול ומותר ש־י
 ובע״כ • אסור בגביי לרנוי ואפ״ה הותרה נמי העותר קצירת גבי שבת והרי א'

 במקום מדרבנן אפי׳ שרי מלאכה ריבוי דקיל דבי״ט דאע״ג נ״ל אלו הר״ן לפ"ד
 שפי׳ וע״ד • מדרבנן אסור נתי דקיל גברי ריבוי אפי' דחתיר שבת התיר

 דקיל בי״ט תוהלין ב' ע״י למול דוזותר מנ״ד לנו דיצא נהי וא״כ בפר״י התום׳
 שרי גברי רבוי התיר במקום דקיל דבי״ט לך ותדע י אסור מיהו דחמיר בשבת
 האור חת מביא א׳ כתו לעשותו שרי גברי כתת ע״י אפי׳ בי״ט דהותר א״נ דהא

 חייב וא׳ ח׳ כל בכת״ג דבשבת וכו' המיס את נותן וא׳ הקדירה את שופת וא'
 אישתמיט דלא לכתחלה שרי כת״ג בוודאי ובי״ט לד( דביצת)דף בספ״ד כדאתרי׳
 לכתחלה שרי ודאי אלא אסור דכה״ג לאשמעינן דוכתא בשום ז״ל והפוסקים הגתרא

 דחתיר דבשבת אלא י בי״ט מוהלין ב׳ ע״י למול דשרי בידך פלגא מיהו נקוט וא׳כ
 ביחיד נקצר דבשבת עותר גבי דא׳ הכתנים סנן דר״ח לתא לדמויי ל; יש אכתי
 נשבה מוהלין ב׳ ע״י למול דאין וה״ה אסור דחתיר בשבת בגברי לרבוי אלתא
 משום בגברי לרבוי דשרי עותר גבי אלא דר״ח עלית רבנן ל״פ ע״כ א״ל ותרי

 האמת לפי דע״כ נ״ל ת״ת י וכתשכ״ל לי׳ תודו אחר במקום חבל תילתא פרסומי
 בגברי לרבוי דלדידהו בשלשת נקצר דבשבת וחתרי דר״ח עלית דפליגי לרבנן
 פרסומי ומשום שרו עותר ול״דגבי דחתיר בשנת אפי׳ דוכתא בכל דמי שפיר

 )דף דביצה ודפ״ה ג'( )דף דתגילת דפ״ק תתני' לך תקשה דאלת״ה י תילתא
 דבי״ט הא נתי איכא הא. בלבד נפש אוכל אלא לשבת י״ט בין אין דתנן ל״ז(

 דאין אהא התם הגמרא פריך וכה״ג אסור ובשבת מילת גבי כגון שרי גברי לרבוי
 ותשצי בבבת לא אבל בי״ט דוץ.אדובה פירות תשילין דתנן מתא לשבת י״ט בין
 דס״ל היא ר״י דתתני׳ למיתר ליכיא והא ־ כו' דתנן נ״ה הא ב״ש הא קשיא לא

 תילה תיקון משוס קראילתישרי דצריך ה״ע ומילה י פטור נתי בחובל תקלקל
 בפ״ק הא • וכתשכ״ל מילת גבי בשבא גברי לרבוי שרי נתי בשבת אפי׳ ולדידיה
 זה נפ,ש אוכל מכשירי לענין הא כו׳ י״ט כין דאין תתני׳ דהא עלה את׳ דתגילה

 כר״י'• תתוקתי לא תתני׳ הרי (א״כג) אףמכשירי דתתיר כר״י דלא תתני' שוין וזה
 הש״ס דרך כה״ג דכל • בחדא עלית ופליג בחדא כר״י ס״ל תנא דהאי ל״ל והא

 כר״ש ע״כ אלא פעתיס כתת, התלחמות נס׳ הרתב״ן וכת״ש הכי ולשנויי לתידק
 י מילת לגבי גברי דרבוי הא לשבת י״ט בין איכא אכתי הא תקשה׳ ו^׳כ אתיא נתי

 מה״תובי״טשריהאלת״לאלא אסור בשבת דרבויתלאכה הר׳ין לתש׳־כ דבשלתא
לשנת י״ט בין דהוי דתנן נפש אוכל בכלל הוא והרי כי״ט דשרי נפש אוכל לגבי .

וה״נ

דיני אריה שאגת
 ואי א׳ תתוהל תוהלין בב׳ מלאכה רבוי דאין כשבת תוהלין ב׳ עיי למול מותר ה׳׳נ

 פרסומי משוס אלא בשלשה בשבת לקצור תדרננן לאסור ראוי הדין דמן דרבנן טעתא
 דהן מלתא פרסומי משוס דדבריהם איסור ודחו ביחיד לקצור רבנן גזרו לא מלתא
 • דווקא א׳ ע״יתוהל אלא בשבת למול אסור חוהלין ב׳ מ״י א״כ אמרו והן אתרו
 ע״כ שרי בישראל אפי' אימיה אגב ליה דניחם בתרא בשנויי התוספת לדברי ות״ת

 אינו לא״ה והא הוא מ־לתא פיסותי משום לאו בג' נקצר דבשבת דרבנן טעתא
 מלאכה ריבוי משוס כאן דאין ליאיד ג' בין השתא קשה דא״כ ביחיד אלא נקצר

 לא אימיהכתאן אגב דניחסלית וההוא כ״שדאסור לא מלאכה ריבוי אסור ואפ״ה
 בריבוי אפילו כלל לן איכפת דלא משוס דרבנן טעתא ודאי אלא כרבנן ולא כר״ח

 אימי' אגב ליה ניחס דהאי וסייעתו לרש״י אבל בה־ דל״ל לג׳ יחיד בין כ״ש מלאכה
 יש מדרבנן אי התורה תן אי היא מלתא מלאכה דריבוי וש״ת דוקא נכרי ט״י היינו

 או שרי אי בשבת מוהלין ב' לענין לנ״ד ונ״ת וכדפי׳ לפ״ז דרבנן בטעתא להסתפק
 דהשתא מוהלין ב׳ ט״י למול דאין כ״ש ביחיד נקצר בשבת דאמר לריח פי' ולהא' לה

 פרסומי שייך דלא מילה גני בג' אסור אפ״ה תלתא פרסומי משום דאיכא הכא
 דאסור תסתברא זו דסוגיא רהיטא לפוס הלכך תוהלין בב' דאסור כ״ש לא תלתא
 ואפילו גנרי בריבוי אשור העותר קצירת דלר״ח דכיון מוהלין ב׳ ע״י בשבת למול
 משום אלא בשלשה בשבת עומר גבי שרו לא דע״כ למיתר איכא עליה דפליגי רבנן

 עדיףלןדהשת׳לפ״ז במחלוקת מעוטי דכל מסתב׳לותריותר (והכאאתלת׳) פרסומי
 פליגי ולא ל; עדיף בגברי דלתעוטי שבת דחילול תילי בכל ורבנן ר״ח פליגי לא

 דוכתי בפאר אבל מלתא פרסומי ומשום לחוד עומר גבי אלא דר״ח עליה רבנן
 איתיה אגב ליה דניחום דהא בתרא בשנוייא להתוס׳ דאפילו נראה ועוד י ליה תודו

 ובתקו׳ ;רבנן איסורא אלא ליכא דהכא משום טעתא פי' הא שרי ישראל ע״י אפילו
 אגב ליה ניחום לא דאי התם דווקא והיינו גזרו לא שבת דחיא גופיה דהיא מילה

 בד״ה ח( )דף דגיטין בפיק התוספות וכתש״כ בזמנו בשבת נימול היה לא אימיה
 אחרת תצוה משוס אבל רבנן גזרו א״ילא ישוב משום שבות לנכרי דאתירה אע״ג

 ינוקא ההוא הדר בפ׳ כדתוכח דאורייתא במלאכה לנכרי אמירה תתירין היינו (נ)
 אגב ליה נחיימו צריכה אי לאיתיה נשאליה א״ל דרבא לקמיה אתו חמיתיה דאשתפוך

 וקודם למולו כדי לחממו צריכים שהיו היה המילה דניום תשמע ולכאורה אימיה
 "כ ע כו׳ שנת עליו מחללין חימיה ונלא הוא מסוק המילה לאחר דאי היה המילה

 תפני בזמנו בשבת למולו ח״א ניחום לא ואם למולו כדי להחס צריכין שהיה וכיון
 במקו׳ שבת דחיא בזמנה ומילה והואיל דרבנן איסור אלא דליכא כיון הלכך הסכנה
 לתיפרי לן לתה בשבת מוהלין דב׳ בהא אבל רבנן גזרו לא מילה מצות שתדחה

 דלא וכיון א׳ מוהל ע״י מילה מצות לקיים דאפשר כיון בגברי ולרבוי דרבנן איסור
 למצות דאפשר כיו! אסור ה״נ אסור גנרי לרבוי כת״ג בעלמא ,א הוא מילה צרכי

 לא ורת״א גברי ע״יב׳ דדבריהן שבות שרינן לא גברא חד ע״י להתקיים מילה
 דרבנן שבות משום מוהלין כ׳ ע״י בשבת למול דאסור נראה הילכך בזה נתי דק
 ב׳ ע״י למול שתותר הרמ״א שם ראית שהניא ותה ־ אחד מוהל ע״י דאפשר כיון

 היה דלא תנא שום מישתמיט דלא שבת של ותוספים תמיד מקרנן בשבת תוהלין
 בחול כמעשהו סח( בפ׳ת"נ)דף את' פסח לעני! וכן בחול כמעשהו בשבת תעשהו

 וישראלים כהניס - הרנה והיה נחול כמו ונפשט נשחט שתי' בשנת תעשהו כך
 כס' כתוב תצא שכן וכתב א׳ בכהן אפשר שהיה אע״פ שבת ותחללין בו מתעסקין
 כלל ראיה זה שאין אני ואומר ־ ז״ל דבריו אלו מתמיד זו ראית ותביא התרומה

 כמעשהו נשחט תמיד בם׳ התם תנן גופיה, פסח וגבי במקדש שנות אין קי״ל הא7
 ואר״ח חכמים ברצון שלא העזרה את תדיחין שהכתנים אלא בשבת תעשהו כך בחול
 אשי רב ואפי׳ במקדש שנות אין הוא דשנות כיון רבנן דאי ר״א ברצון שלא בגת׳

 דתמיד ההיא התירו לא שא״צ שבו' התירו צריכה שבות רבנן אפ״ת התם דאתר
 תי גבי דיומא בפ״ג כדאתרי' תלך הדרת עם דברוב היא צריכה שבות ותוסף
 שהות היה ולא מרובים שהיו פסחים גבי וכ״ש למזבח הכבש מן איברים תעלת

כתב : ברור וזה בהקרבת טרודים שהית והפשט בשחיטה לעסוק לכהניס
 כדי תוהלין ב' ע״י לעשות טוב דיותר אתינא מסתפינא לאו ואי רמ״א שם

 וכתו דפטורין ביחד מלאכה שעשו כב׳ וה״ל שלימה מלאכת מהן א׳ שוס יעשה שלא
 הוי שבת דוחה דתילה דמאחר שרי ענין בכל שבאמת אלא י מניח וזה עוקר זה

 על תמה הוסיף ובזה • ע״כ נפש פקוח אצל שמבואר וכמו דבריו לכל כחול אצלו
 שיעשה עד חייב אינו דתתם מותלין לבי ביחד מלאכת שעשו נ' ענין דמה תתת

 שלימה מלחכת עשה לא א' דכל פטורים שנים ע״י שנעשו וכיון והנח' עקירה
 כדאתר׳ פטנרין לפיכך אח' ע״י נעשית הוצאה אין א׳ביחד חפץ בב׳שהוציאו וכן

 לא המלאכה דתא חייב ודאי ה! גמר ולא תל אם אבלהכא דשנת בפ״ק
 התם וכדאמר׳ חובל ה״ל הא מילת בהתחלת אלא דווקא מילה נגמר ונגמרת תליא
 וא״כ דחייב אספיק ולא ועבד וא׳מספקינא תספיק ולא א״ל בהש״ת אתי גבי

 המילה בגמר וזה בהתחלת זה תיבל משוס ואחד אחד כל חייב ב' ע״י כשנעשה
 מיד שכח והיאך נתש״ת דאתי הא שם הביא בעצתו ז״ל שהוא פשוט־ותהתיתה וזה
 מענין ראיה ועוד תזה לתעלת שם מש״כ הוא נפש פקוח אצל וכמ״ש ותש״כ הא

 סי׳ הטור כתב ולכן גתור כחול אצלו הוא דשבת והטור הרתב״ם דכתב נפש .פיקוח
 לכל גמור כחול אצלו שהיא תשוס נבילה אותו תאכילין ולא לחולה שכ״חדשוחטין
 נפש בפיקוח מרקדקין ח״כאין תהר״ת בשם יומא סוף הרא״ש הצירן־לחכ״כ

כמו א׳ מלאכה לעשות יכולין בשבת וה״ה כחול שהוא תאחר הקל האיסור לעשות

ניס אוכל צ״ל )נ( :ה״ט לא צ״ל )נ( ;יהני צ״ל )א(



 מוטב שניהם לקיים יכול אתת אם ול״ת עשה מוצא שאתת כ״מ דאר״ל אחר לעביד
 לה דילפינן צרעת והרי ־ אחר דליכא ומשני • ל״ת וידחה עשת יבא לאו ואס

 אתרי׳ ואפ״ה כשבת אפי׳ מביום לה דילפינן שנת כינו מילה אצל הותרת נמי מבשר
 כתב סימן־ר״ס וכ״כהטי״ד ־ דאתרי׳כה״ג שבת גבי והה״נ אחר לעביר אחר דא״א
 למול יודע שהוא מי אחר יש אס בשבת למול איןלו למול יודע האב אס הלוי הר״א
 אחר לגבי אבל בנו את לתקן תתכוין שהוא לגבי׳ רישי׳ פסיק היא מילה דהא

 אם אפ״ה מילת אצל הותרה וצרעת דשבת אע״ג וש״ת ־ ע״כ ושרי מתקן תיקרי לא
 לעשות דאפשר כיון והה״נ מילה מקמי וצרעת דחיקלשבת לא בהתירא צתול אפשר

 תלוי להר״א אפי' אחר ט״י דהאאפי' חילולין ב׳ ט״י לעשות לנו א׳אין חילול ט״י
 לומר אין כמי והא ,רישי' פסיק דה״ל יותר חילול הוי אביו ט״י אלא חילול הוי נמי

 צרעת גבי אחר דאיכא היכא כגון כלל איסורא בלתי לעפות דאפשר היכא כל דודאי
 א״א א' מוהל ט״י הכל נעשה אס דאפי׳ כיון בשבת מילה גבי אבל • אחר לעביר
 אצל שבת נדחה דכבר כיון תוהלין ב׳ ט״י לעשות נתי תותר שבת חילול בלתי
 )דף תצחות בתסכת ישתעאל רבי בס״פ אתרי׳ וכה״ג ־ שבת חילול בלא וא״א זו תילה
 דכבר תשוס הלילה כל דכשרים אט״ג שבת שדוחה ואברים חלבים הקטר גבי עב(

 בשנת למילה א״א דע״כ כיון וה״נ שבת דחו נתי אינהו השבת את שחיטה דחתה
 מותר א׳ חילול ט״י דאפשר אע״ג בט״כ שבת דחתה דכבר וכיון שבת דחיות בלתי

 לא לחוד א״ה שחיטת דחתה דכבר ׳ט דה ליתא דהא • נתי חילולין ב' ט״י לעשות
 בא אר״ש התם כדאתרי׳ בשעתיה מצוה חביבה משוס נמי דאיכא משוס אלא מהני
 הלילה כל כשירים ואברים חלבים הקטר שהרי בשעתיה תצוה חביבה כתה וראה
 התיר ובין בי״ט נפש דאוכל התיר בין צ״ל בע״כ ולפי־׳ז ־ שתחשך עד להן וא״ת

תהא וכתשכ"ל־והנ״ת לכתחלה שרי נפש באוכל גברי ריבוי בי״ט דתא בשבת דתילה

43 מזם גט סימן שבת דיני אריה שאגת

 נעשה1 ׳ ' בין לחלק דיש משום ולא בשבת מוהלין ב׳ ט״י למול דאסור בחר חילול משום בו חין י■פ שיח •עוד

 ט״י בשבת לרבנן דשרי עומר דקצירת תהא כדמופח ליתא דהא י לע׳־יב׳ א׳ ט״י למ)י ׳א אם ל.א' .א/ לל אלא
כיון משום אלא • לתעלת כתש״כ מילתח פירסותי תשום לאו וטעתא אדם בני ג' -ן ׳ י

 ידע לסלק אסור לפיכך חילולין ב' ט״י לעשות אסור א' חילול ט״י לעשות דאפשר
 א׳ בין חילוק אין תו ידיו שסילק אירע אם אבל הפריעה שיגמור עד למול כשהתחיל

 ב׳ בלתי א״א למול שהתחיל מי נתי יגמור דאס דכיון לגומרה לאחר ותותר לב׳
נ״ל: כן הן שוין וי״ט שבת ובכ״ז שנים ט״י או א׳ ט״י נעשו אס בה לן לית תו חילולין

סימן.ם קידוש דיני
 וק״ל היין על זכרהו לקדשו השבת יום את זכור "פ ע בפ׳ דתניא הא י שאלה

 :היין דוק׳על לאו או ת״הת דווקא היין על אי ת״הת הוי היום דקידוש

 דנזיר)דףג( דפ״ק בסוגיא ותליא היא דקמאי תחלוקת מלתא הא ׳ תשובה
 לא אפי׳ אתרו ורבנן תכולן שיזיר עד חייב אינו רש״א התם דתניא

 ההוא ור״ש יזיר ושכר תיין קרא אתר מ״ט רבנן ואתי־ נזיר הוי מנתון מחד אלא נזר
 תושבע ואבדלתא קידושתא היא מאי ■י רשות כיין תצוה יין לאסור ליה מיבעיא
 נזיר הריני ואתר וחזר שאשתה שבועת דא״ר הא כי אלא ־ סיני עליותתר ועומד
א״כ רשות כיין תצוה יין לאסור ת״ל הא נתי ורבנן שבועת על חיילא נזירות אתיא
 ואבדלתא קדושא היא תאי התפרש ופי׳ ־ תרתי ש״ת ושכר מאי תיין קרא ליתא
 זכרהו כו׳ זכור דכתיב סיני מתר ועומד מושבע הרי נזירות איסור עליו חל אתאי

 דלא פטור המצות את לבטל נשבע וקי״ל כו' תנין ביציאתו בכניסתו לי אין היין על
 תותר ונזיר תה״ת הוא היין על היום קידוש ולדבריו ע"כ תצו׳ ומבטלה שבועה אתיא
 א׳ קושיות כתה זה על הקשו והתו׳ י עליו חלה נזירות איסור דאין לשתותו וחייב

 דנזירות דכיון דלרךת ונ״ל נזירות־ עליו דחל לומר מיותר קרא אצטריך להכי אדרבה
 תינית נגתור מציה דבר על חלה דנזירות קרא דגלי כיון ה״פ לה תדתינן לשבועה
 פריך קא התצוה את לבטל נשבע דתנן תהא ולאו תצוה דבר על חיילא נתי דשבועה

 להטיב או תלהרע לה ילפי' דפטור הא דהרי לק״ת ודאי דתהא ־ התפרש וכדפי׳
 ללמוד א״א א״כ )דףי״ז( דנדריס אתיאכדאתרבפ״ב שבועה תקרבן ולפוטרו

 לענין דהא ועוד י דחיילא גלי נזירות וגבי חיילא דלא קרא גלי שבועה דגבי תזה זה
 אלא י נזירתו על בעובר קרבן אין דהא תנזירות שבועות לתילף שייך לא קרבן
 אסור בנדרים כו׳ עושה שאני סוכה קונס פריךדתנן נדרים בתש' התם דתנן תהא

 לא דכתיב טעתא בגת׳ ותפרש התצוה על לעבור נשבעין שאין תותר בשבועות
 כי איש דכתיב נדר ת״ש ופריך שתיס חפצי הוא תיחל אבל יחל לא דברו דברו יחל

 דלת׳ תנלן כלותר לה׳ שבועה השבע או כתיב הא נתי שבועה כו׳ לה׳ נדר ידור
 תיחל אבל יחל לא ודבריו יחל לא נתי תצות דבר שהוא שתים חפצי דאפי׳ קאי אנדר
 הא עלי סוכה ישיבת דאתר הא ותסיק אנא איפך קאי אשבועה שתים לחפצי הוא

 לפיכך אנפשיה חפצא תיתסר דנדרים כלותרכיון בסוכה אשב שלא שבועה דאתר
 נפשית דתיתסר שבועת אבל לתצוה תשועבד החפץ דאין קאי טלייהו דלת׳ אמר

 מחוייב והוא בדנסשיה דתלת קאתר פ' דבר אעשה שלא שבועה דהא הוא אחפצא
 להטיב או דלהרט וקרא קאי עלייתו שתים חפצי דתתעט דרברו אתר לפיכך במצות

 והשתא התם כדאתר דשבועה תלאו לתפטריה זה וקרא שבועה לתפטרי׳תקרבן
 דקידוש תצוה דבר על חלין דנזירות יזיר ושכר דמיין קרא דגלי כיון שפיר פריך

והבדלה

 ריבוי הא אלא ־ תאליו תובן והדבר למעלה שכתבנו דהתוס׳דפר״י אליבא י״ל וה״ג
 לה תנינן לא אתאי אמור ובשבת שרי דבי״ט אס״ד קשת ודאי דמילה גברא
 דוכתא בכל גברי לרבוי כל דלרבנן ש״ת ודאי £לא לשבת י״ט בין דאין בהא

 רבנן בין דאין ותתני׳ תילתא פרסותי ותשוס עותר גבי ול״ד דתי שפיר בשבת
 שרי לפיכך כוותיהו והלכתח בגברא לרבוי שרי לרבנן בשבת בין בי״ט דבין וש״ת היא
 דאיכא לותר לי יש עוד מ״ת אבל • בי״ט וכ״ש בשבת תוהלין ב׳ ט״י למול גמי

 הראשון של דאיסורא לתא תשום ולאו בשבח תוהלין ב' ע״י לתול דאין רבה טעתא
 דתילה בפר״א גרסינן שכתב 'ו רס סיתן בי״ר הב״י וכתש״כ גתר ולא שהתחיל

 ר״פ לה תתקיף אותן אר״כ תני כרת ענוש תלקוט לא ואם המילה את מהלקטין
 תהלקטין ופירש״י דתצוה פלגא עבדיתו אתון דתצוה פלגא עבדי אנא להו ולימא

 וחבורת התחיל ברשות כשהתחיל כלותר פלגא עבדי אנא המעכביןוניתא בציצין ,
 לדקדק ויש • המלאכה וסיימו אתם לכי להו אתאיחייבלימא עשת ברשות 'שעשת

 ולפי"! המצות גמר ולא הואיל איכא תיהו אימורא ליכא דכרת דחיובא נהי מדבריו
 וזה יתול שזה ביניהם שיתנו כגון בשבת א׳ מילה תוהלין ב׳ יתולו שלא לזהר יש

 לכתחלת דתות' השני האומן ל״ת הרמ״א שם כ״כ ־ ע״כ יפרע הוא התל אלא יפרע
 הרחשון דאף נראה כו׳^א תל לא כ^ו פרע ונח דתל המוהל עיקר דהוא פשוט חה

 תשום לאסור תסתבר דיותר האחרונים כל תדברי ט״כיכ״נ כו׳ מוחרלכתחלת
 יש השני של לתא דתשום תשמע לדידי אבל ־ השני תן גתר ולא שהתחיל הראשון
 כ״ז התל התם דאתרי׳ תשוס דתילתא וטעתא איסירא עביד קא דאיהו לאסור

 תעכבין שאין ציצין על פי׳ המילה את תעכבי! שאין ציצי! על אפי' חוזר פי׳ שלא
 ה״ל חוזר אס תשפי׳ אבל הוא חילול חדא כולה פי' שלא דכ״ז והטעם ־ חוור אינו

.. . . . - - . ט״י נעשה הכל אס והשתא חוזר איט תעכנין ואין והואיל לנפשי׳ דחילול אתחלתא
 שרי נכרי ט״י נפש אוכל לטשו׳ אפי׳אפשר ובי״ט אב ולא אחר עבי־ אחר איכא דאי ■ חילול א1ן כאן אין פי' ולא המילה תן ידיו סילק דלא וכיון יפיע הוא והתל א׳ מוהל

 . ךך*.י,ך<ס״תהר בשם אדןת בפ״ב הרא״ש וכמש״כ עצתו ט״י לעשות *ישת לחוור בידו רשות יש תעכבין שאין על אפי׳ שהרי שנגתרה עד התילה מהתחלת א'
י *"1"יי--------ר פי'אין שלא בעוד בחבורה שתרבה כל <יא חדש חילול כאן ואין

י._. ־ א׳ חילול אלא ופרט שתל וו בתילה שבת חילול כאן ואין חדש
 י את התל שסילק לאחר שהתחיל הפורע ושל התל של חילולין ב׳ כאן יש יפרע והשני

 י חילולין ב׳ לדחות ניתנת לא א' חילול ע״י להתקיים וו לתילה שאפשר וכיון י ידו
לתול תוהלין ב׳ ט״י לאסור יש זה טעם ולפי : זו מילת בפני

ניתנת לא א׳ חילול ט״י וו למילה לקיים דאפשר דכיון בי״ט אפי׳
 ■ לכתחילה אפי׳ בי״ט דשרי מלאכת לריבוי ול״ד חילולין ב׳ בפני לדחות
 וכיון חילולין ב' דאיכא כאן תשא״כ א' חילול אלא שם אין ת״ת דתתס

 דאפי׳ לתיתר איכא ותתשתא ־ חילולין ב' ט״י לטשות לנו אין א' חילול ט״י דאפשר
 דווקא היינו אדם בני בג' נקצר הי׳ נתי דבשבת ואתרי דר״ח עליה דפליגי לרבנן

 כיון תודו רבנן אפי׳ תילה גבי אבל תילתא פרסותי תשוס העומר קצירת גבי
 איסור דאפי׳ לדון שיש אלא עוד ולא י חילולין ב׳ ע״י טרחינן לא א' בחילול דאפשר

 ־ מילת גבי כנון א' חילול ט״י לעשות דאפשר היכא חילולין ב׳ ט״י לעשות יש תורה

 נקצר אס דאפי׳ משוס דה״ט למיתר איכא עומר גבי שלשה ט״י רבנן דשרו יהא
 יש א׳ אדם ט״י ואפי׳ ־ דתי וחוזר לפירש וקוצר שאוחז כפו תלא כל א' אדם ט״י
 חילולין ריבוי דאין וכיון י א' תע״י שלשת ט״י חילולין ריבוי ואין הרבה חילולין כאן
 דאמור הוא תדרבנן ביחיד בשבת דא׳ ור״ח ־ בת ל״ל בג׳ נקצר אם ־ מבזת בזה
 שרו קא תילתא פרסומי משום א״נ ־ יותר חילול כאן דאין כיון לה ל״ח ורבנן לי'

 בשני חילול דאיכאתוס׳ תילה גבי אבל ־ תביחיד בג' חילול תו׳ כאן דאין כיון
 פירש שלא כ״ז המל התם דתניא והא ־ תה״ת דאסור י״ל א׳ תתוהל יותר מוהלין

 לאו ־ חוזר המעכבין ציצין פי׳על ־ תעכבין שאין טל בין התטכבין ציצין טל בין חוזר
 לו דאפשר כיון ודאי דהא ־ ולחזור לפרוש לכתחלת הכי לתטבד דש״ד למימרא

 קאתר בדעבד אלא חילולים ב׳ ט״י לעשות בידים לגרום אין. א׳ חילול ט״י לעשות
 ■ מילה השבתכתחלת את ודוחין לחזור תחוייב ן המעכב עלציצין ופי' עבר שאס
 ליתא אותן קא־ דאאותן דאר״כ כרת ענוש הילקוט לא דאם אהא ר״פ דאקשה והא
 איסוראע״י דטביד אע״ג פלגאדתצוה טבידתו אתון דתצוה פצגא עבדי אנא לתו

 הכל לגמור אפשר והי' וו במילה חילולין שני זה ט״י וגרם המילה תן ידיו שסילק
 כרת לחייבו יכול א״א ת״ת באתצע המילה תן ידיו תסלק הי' לא אס א' בחילול

 לחייב א״א א״כ עשת ברשות שעשת וחבורה התחיל ברשות שתתחיל כיון שהרי ע״ז
 תעשה ואל שב ט״י אלא בתעשה שבת חילול כאן דאין באמצע ידיו שסילק על

 בעצתו הוא ואפי׳אם תעשה ע״י ולא דיליה בגרתא שבת חילול לידי שיבא גרם שלו
 ניתנה דהא גותר קא כרשות אח״כ גותר וכי שבת חילול תשוס בוה אין וגותר חוזר
 עבר כבר ידיו שסילק על כדין שלא דעבד ותאי המעכבים ציצי! על לדחות שבת
 לידי לבא גורס אלא חילול משום בזה אין דהא לחייבו א״א וע״ז בתקנה זא״א
 ע״י שלא לעשות באפשר אפי׳ מילה אצל הותרת דשבת דכיון ל״ל והא ־ חילול
 גבי ע״ב( ו' )דף דיומא כדאמרי׳בפ״ק חילול ע״י לעשות בידו הרשות אפ״ה חילול

 וטמאים טהורים איכא אפי' דהתס ב' דללישנא בצינור דא׳התירהיא לר״נ טומאה
 טהורים לאתרי לאהדורי א״צ קתא ללישנא ואפי' טמאים עבדי אב בית נההיא

 אע״פ בשר אתר קלג( )דף דתילה ר״א ׳דבפ ליתא דהא י אחר אב מבית
 אמר י ומותר הוא תתכוין שאין דבר קרא ל״ל הא ופריך דר״י ימול בהרת שיש

 עביד תאי בשר האי אדר״ש ואביי ופריך : אסור דש״ת דא׳ לרי׳י אלא ל״נ אביי
אחר איכא ואי : קתכוין הוא דבגו בהרת לקון הבן אבי באומר תשרשי׳ א״ר ו ליה



ס סימן קידומו דני אריה עאנת
 דתלה קאתר נזיר הריני דהא ה,יא מחפצא נפשיה מיסר כמי דנוירות אע״ג והבדלה

 דשבועות תימה נגמור א״כ הוא מלתא לאו מחפצא נפשיה דתיסר ש״ת בדנפשיה
 קאי עלייהו דלה' וקרא תצוה אדבר חיילי אפ״ה תחפצא נפשיה דתיסר אע״ג נתי

 שנשבע כגון הכי בתר תשני תאי וע״ק התום׳ כתבו עוד ־ קאי אנדריס דדברו וקרא
 תושיע הרי תקשה אכתי אשבועה וחיילא נזירות דאתיא בנזירות ונדר וחזר לשתות
 תזה נדבר ולפנינו לשתות שנשבע תזה גדול תושבע לך דאין סיניכלותר מהר ועותד

 היין על זכרהו ודרשינן דאוריית׳דכתי׳זכור לאו היום דקידוש התר כתבו בע״ה׳עוד
 הוי ודאי היום קידוש רעיקר אסתכתא הוי היין על כלותר • ע״כ היא אסתכתא

 הוי היין דעל די״ל תוכרח אינו ת״ת כ( )דף שתתו תי פ׳ בהריא כדאתר מה״ת
 ועומד תושבע וכי בתתיד דגרסינן לר״ת נראה לכן שם התום׳ ותמייתי מה״ת נתי

 מ״ל הרי ־ ע״כ כר תושבע וכי תצוה יין לאשור תיותר קרא ל״ל כלותר סיני מהר
 והבדלת דקידוש מה״ש כ״ע בפ׳ שכתב הרתב״ם וכ״ד מה״ת אינו היין דעל לר״ת
 הקשת שם שכתב ספרו בסוף צהראב״ן הייורא: תד״ס היין ועל תה״ת הויין

 ',שהגדר דקתני תתני׳דנדרי׳ דק״ל הוא סיני מהר ועומד תושבע דפ' אתא ר״ת לו
 התם דה״פ לו והשיב הצרפתי יעקב ר׳ פי את ושאל רשות כדבר תצוה דבר על חלין

 יזיר ושכר תיין קרא שהוצרך קו״ת על סיני מתר הוא ועומד תושבע וכי בנזיר
 והבדלת שקידוש בקר׳בפי' תצינו שלא סיני תהר עליו תושבע אין הלא לת־סריה

 התורה כל דהא פי׳ האי נראה ולא י היין על זכרהו דרשו שחכמים אלא היין על
 וניתנת היא פה בעל תורת של מצוה הוא חכמים שדרשו ומה הוא חכמים מדרש
 תן היין על לקדש שתצוה וכיון הוא סיני מתר ועומד תושבע פי׳ נ״ל אלא בסיני

 מצות מיין נזיר הריני שיאמר במפרש אלא עליו חל בסתם הנזיר נדר אין התורה
 שאני לולב עושת שאני סוכת עד״מ חלים שהנדרים בנדרים כדתנן קידוש דהיינו

 ותימה ־ ע״כ מידי לא ותו בסתם ולא חיילא במפרש אלמא תניח שאני תפילין נועל
 אדרב' לא בסתם אבל בתפרש דוקא תצוה דבר על חלין דנדרי׳ הא דתפ׳ פי׳ על לי

 כולל ע״י חלין אפ״הבסתתא חיילאבתפ' דלא שבועת אפי׳ דתא עפי חלין בסתם
 הרי״ף ותביא בירוש׳ את׳ דהכי תצוה דבר על נתי חלין הרשו' דבר על דחלין דתיגו
 לאכול אסור תצה אוכל שלא שבועת פסחים ובשילהי בתרא שתים שבועות בס״פ
 פסח בליל מצת ואוכל לוקה פסח בליל מצת אוכל שלא שבועת פסח בליל מצה

 לוקה סוכת בצל אשב שלא שבועת סוכה בצל לישב אסור בצל אשב שלא שבועת
 חיילא לא תצוה של וסוכה תצה על בפירוש דכשנשבע ועעתא י סוכה בצל ויושב

 מיגו סתתא וצל במצת בנשבע אבל המצות על לעבור נשבעין דאין עליה שבועת
 שבועת אפי׳ אלמא • כולל ע״י מצות של על נמי חייל דעלתא וצל מצה על דחייל
 במפרש שחלין •נדרים חיילא בסתתא אפ״ה במפרש מצות דבר על חיילא דלא

 דתפרש זו דלשיטה ואע״ג י׳ בסתמא דחלין כ״ש לא כו׳ עושה שאר סוכה כדתנן
 תצוה יין כולל דנזירות אע״ג והא עליו חל נזירות ואין סיני מתר ועומד מושבע

 בהא דידן גת׳ ל״פ ת״ת • תצות יין על כולל ע״י חיילא לא אפ״ה רשות יין עס
 שבועת טללכדתנןבפ״גדשבועות דל״ל קייתינן גתראירושלתידהכאאדר״ש על

 דברים בכולל בגת׳ ות״ל • פוער ור״ש חייב כו' ועריפות נבילות ואכל אוכל שלח
 לתאי אתיא ותירוש' כולל ליה דלית לעעתיה ור״ש האסורים דברים עם התותרין

 ע״י חיילא ה׳׳נ כנבילות תעשה ואל דשב באצות כולל דקי״לדשבועהחיילאע״י
 דאין וס״ל כיחש' דלא דפסק תאן ואפי׳ • וסוכה כתצת ועשת דקוס בתצוה כולל

 תעשה ואל דשב תצות דעל אע״ג ועשת דקוס תצוה על כולל ע״י חיילא שבועת
 גב על אף תעשת ואל שב תסתם־והרי עפי חייל דתפרש לת״ד ליכא ת״ת ־ חיילא

 חייל דסתתא ש״ת דר״ש לרבנן דשבועות כההיא חיילא במפרש־בסתתא חיילא דלא
 לנדרים נזירות ואי בסתתא דח־ילא כ״ש ־ בתפרש חיילא לנדרים וק״ו תתפרש טפי

 בסתתא דחיילין כ״ש בתפרש תצות דבר על וחיילין הראב״ן כדעת לה מדתית
 מצות דבר על חיילין נדרים הא סיני תהר ת״ו פריך תאי לדוכתא קושיא והדרא

:בתפרש בין בסתם בין
 גב על אף תצוה דבר על נדרים חיילי לא דהראב״ןדבסתס דה״ע צ״ל ובע״כ

 תדבר אלא לנדור כיוון דלא אתרי' דבסתתא משוס חיילא דבתפרש
 התצוה את לבעל כיוון דלא הוא דתוכח דאומדנא המצות את לבעל ולא הרשות

 חיילאעל נדרים דוודאי תידיתתירוש' קשת לא והשתא • פירש דפירש היכא אבל
 דבר על הנדר בשעת דעתו כשהיה ה״ת תיהו תתפרש ק״ו בסתתא תצוה דבר

 א״כ התצוה את לבעל כוונתו היה שלא היא דתוכח אותדנא בלא״ה אבל מצות
 דקידוש מצות דבר על חיילא ת״ת הא בכך מת הוא סיני מהר מ״ו פריך מאי

 בשעת והבדלה דקידוש מצות דבר על וכוונתו דעתו בשתיתה בסתתא והבדלה
 מצות דבר על כוונתו היה שלא לדעתיה את־ינן הסתם דתן אלא נזירות קבלת

 והכי עלה אתינן סיני מהר ועותד דתושבע תעעתא לאו והא והבדלת דקידוש
 : תצות דבר על דעתו אין בסתתא הא והבדלת קידוש היא תאי לתיפרך ה״ל

 איסור עליו דקיבל דתיירי לאוקתי הוא סיני מהר ועומד מושבע פריך תאי ועק״ל
 בפי׳ דחייל דפשיעא קרא א״צ דלזה לותר ודוחק והבדלה תקירוש גס בפי' גזירות
 שאשתה דא״רשבועה הא כי קאתר תאי דא״כ בפי׳יועוד אנדרי׳רחיילא דהוי מידי

 בקושיא התום׳ שהק' וכמו הוא סיני מהר ועומד תושבע תקשה אכתי הא כו׳
 קושיו׳ הדרא א״כ הראב״ן לדעת להו תדתית לנדרים דנזירות כיון לי וע״ק ־ שגית

 נזירותמע״ק עליה דחייל לותר תיותר קרא איצעריך להכי דאדרבת לדוכתא התום׳
 על דעתו אין דמהתתא משוס ת״ע מצות דבר על חיילי לא דבסתס תא כיון צי

 בדעתו לאו נוירו׳ אבל מילתא תליא דבדעתו נדרים דהתינחבשאר דברתצוה
 כח דיש כיון א״כ לרבנן תכולן נזיר הזי מנתון מחד אלא נזר לא אפי' דהא תליא

 לנדרים נזירות דמדתי להראב״ן נדרים כתו נתפרש תצוה דבר על לחול לנזירות
 פירש דאס כיון והבדלת דקידוש תצוה דבר על לחול דעתו דאין אע״ג בסתתא א״כ
 תתילא הא ־ הוי תאי עלייהו דעתו דאין בסתתא נזירות איסור עלייתו גס חייל

 אין אפ״ה שיחולו בדעתו היה לא והשאר תחדתנהון אלא נזר לא שאם כתו חיילין
 והבדלת קידוש דיין כיון ה״נ ברצונו שלא מתילא תכולן נזיר והוי לחצאין נזירות
 קידוש מיין זמ פיר׳להדיא אם אפי׳ עלייתו רכיב נזיר ואיסור נזירת בתורת איתנו

 דאין אע״ג בסתתא כ״ש לחצאין גזירו' דאין כיון עליהם חל נזירות אפ״ה והבדלה
 לעולם דאמר כיון ולר״ש לרבנן חיילא נתי השתא חיילא דבתפרש כיון עליהם דעתו
 והבדלת קידוש יין תל בסתתא דעתו היה דלא כיון א״כ מכולן שיזיר עד נזיר אינו

 אכל ־ לחצא־ן נזירות ת״ל במפרש נזירות בתורת דאיתנהו כיון כלל נזיר להוי לא
 נפשית מיתסר דהא תצוה דבר על חיילא דלא שבועות כדין נזירות דדין לת״ש

 והבדלה קידוש על לחול לגזירות א״א דלעולס כיון שפיר אתי כוותייהו אחפצא
 גרוגרות כתו וה״ל נזירות איסור בכלל כלל והבדלה קידוש יין אין ענין בשום

 כלל שייך לא והבדלת קידוש ה״ניין • נזירות לאיסור כלל שייכין דלא ותאנים
 • כלל נזירות בדין שאינן כיון לחצאין נזירות ת״ל לא בתו שרי וכי נזירות לאיסור

 והבדלת קידוש על ח"לא ולא דרבא הא על חיילא דנזירות הא שפיר נתי ואתי
 שא״א ועוד תעצמו בע״כ עלית רחמנא דרמי מצות הוי והבדלה דקידוש משוס

 וישנו עצתו ע״י בא הוא לשתות דנשבע דרבא הא אבל ענין בשום מהם לפעור
 ע״י לבא מאליו הבא איסור בין זה וחילוק • עלה חל נזירות איסור הילכו בשאלה

 איסור על חייל מאליו הבא׳ דאיסור דאע״ג דשבועו׳אדר״ל בפ״ג שם אמרי׳ עצתו
 ע״י הבא איסור נתי הוי דנזירות ואע״ג לא־חייל עצתו ע״י הבא איסור כולל ע״י

 יזיר ושכר דתיין קרא אתי הן דשוין כיון ת״מ שבועות כתו בשאלה וישנו עצתו
 דגריעי נזירות שתחול להגתרא תסתבר לא אבל ־ בכה״ג תצוה יין לאסור ורבי

 דבשבועות ואע״ג י בשאל׳ וישנו עצמו ע״י בא ה״ל דהא עלייהו והבדלה מקידוש
 וכדתנןבספ״ג חייל לא לשתות שלא ונשבע וחזר לשתות שנשבע כגון בכה״ג אפי׳

 • אשתה שלא שבועה ואתר וחזר זה כוס שאשתה שבועה כח( )דף דשיועות
 דיצאתמפיז תשום שוא שבועת תשוס השניה ועל ביעוי שבועת תשוס חייב הא' על

 יזיר ושכר דתיין קרא גלי ת״ת • ראשונה שבועה על לחול לה א״א דהא לשקר
 ולא נזיר הריני ואתר וחזר שאשתה שבועה דא״ר והיינו שבועה על חיילא דנזירות
 זו שיטה לפי' התורה תן דהוי והבדלת קידוש על חייל דנזירות עפי רבותא קאתר

:דאתרן תטעתא חייל לא ודאי אלא

 דכסתמא לעניןנדרים לתפרש ביןסתס שתחלק הראב״ן לדעת ק״ל וכלא״ה
 כילה אלים לא דסתתא דס״ל שנאתר בין מצות דבר על חייל לא

 דעתאדבסתת׳לא אותדן תשוס שנאתר בין ־ דברתצוהכתפרש על לתיחל האי
 שאבא יודע הייתי אלו כת( )דף דנדריס דפ״ג וכההיא התצוה את לבעל כיוון

 חכם־והרי היתר וא״צ תותר דאביו תותר ואבא ופ׳אסורין פ' אותר הייתי ביניהם
 אותרין היו בראשונה ושבתות בי״ע פותחין תנן סו( )דף ר״א ס״פ נדרים בתס׳
 שתותר שנדר וליתד ר״ע שבא עד אסורין היתיס כל ושאר תותרין היתיס אותן

 בסתתא עלייתו נתי חל דתנדר ש״ת ושבתות בי״ע ותדפותחין כולו הותר מקצתו
 אשור וי״ע בשבת ותרי בהן להתענות שנדר כגון פפא רב (א) ־ פי׳ פותחין ותאי

 עלייהו־ואפי׳ חל בסתתא נדר ואפ״ה עלייהו שבוע׳חיילא ואין תןהתורה להתענות
 היינו תדפותחיןבהס הא הוא־ דעתא אותדן תשוס חיילא לא דבסתתא עעתא אי

 לא אמר ואם נודר היית נדרך יתי בתוך חלין וי״ע ששבת ידעת אלו לו שאותרים
 על בפי׳ דעתו היה ולא בסתתא שנדר תכלל ־ דנדרים פתח דזהו אותו מתירין

 את לבעל כוונתו היה דלא דעתו אותדן ול״א ־ עלייהו חייל ואפ״ה י וי״ע שבת
 בהןדהוי להתענות בנדר לאו פותחין לתאי תפרש שהראב״ן י״ל שבזה אלא • התצוה
 דבריהן של שבת עונג תניעת בהן פרעיי׳שיש בנדרתדבריס אלא תורה של איסור

 ת״ת ־ דנדריס בפ״ג הר״ן וכ״פ רשות של יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא כגון
 לדעת תצוה דבר על נדרים חיילא לא דבסתתא הא לותר דא״א שהוכחתי לתאי

 בין לחלק דוחק דעתא אומדן משו' אלא הוא אלים דלא משוס דעעמא הראב״ן
 כתו דד״ס במצות נתי שייך דעתא אומדן דהא סופרים דברי לשל תורה של מצות
 בד״סעבהכי בין תורת בשל בין היא מילתא לאו אומדנא האי ודאי ?יא תורת בשל
 שבת בו ואירע ידוע זמן להתענות נדר אס רע״ווכן סי' בי״ד העור תש״כ ניחא
 מצות דבר על חלין דנדרים כיון פשוע זה הב״י עליו עליה׳וכתב גס הנדר חל וי״ע

 רואת אתת ע״כ־ותרי זה תעעס חל לנד וי״ע בשבת לצום נדר אפי׳ הרשות כדבר
 כו׳על בנדרים חותר והתנן וא״ת כתב נזיר לתס׳ והמפרש ביניה׳ תחלק שתראב״ן

 עליו אותת דאוסר עלי סוכת ישיבת דא׳ כגון אלא הוי לא הא ל״ק מצוהכו׳ דבר
 אין בסוכת אשב שלא אתר אס אבל לו האסור דבר האדם את תאכיליס ואין

 תשא״כ עליה חפצא תיתסר דנדריס כמ״ש דבריו לפרש ע״כיאפשר כלום בדבריו
 נתי חלין עלית חפצא ובתיתסר גוונא בכל חלין דנדריס דס״ל אלא ונזירות שבועות

 דחייל אע״ג פ׳ דבר אעשה שלא שאתר כגון אחפצא נפשיה ובתיתסר תצות דבר על
 לנזירות דתי אחפצא נפשית דנת־תסר תשום חייל לא תצוה דבר על ת״ת רשות ע״ד

 דנדרים)דף פ״ק בריש בתר״ןמ״ש ועיין מקומו זה אין כן שפי' וישתי ושבועות
וכ״ת ט׳ אוכל שלא שנועה דאתר דרבא הא על התפרש שפירש תה ת״ת ע״ב ב(

מ״ש
פוסקים מג צ״ל )א(



ס סימן קידוש דיני אדיה שאגת
 מטעה במס׳שבועו׳ בתדיא אתרי׳לה הכי סיני מתר מנשבע עצתו מפי נשכת מ״ש

 בישר שבושת משום ח״ב הא' על אוכל שלא שבועה ואתר וחור זה ככר שאוכל
 תיני׳ לתשתע לן איכא מיהו י שעתא מפרש והתם שוא שבועת משום חייב הב׳ ועל

 אהא חייל נמי דנזירות המצוה את לבשל נשבע דה״ל אע״ג הב׳ על חייב מדקאתר
 עליו חל נוירות דאין סיני מהר נשבע בין תחלק דהוא ע״טוצ״ל יין לשתות משנע

 עצתו ע״י עליו שבאת שבועת ובין מה״ת דהוי זו שישה לפי והבדלה קידוש כגון
 בנזירות דדווקא ליתא כן לחלק יש שבועה גבי דגם תדבריו להדיא דתשתע מת אכל

 שהביא ■ותת בשבועה לא אבל זו שישה לפי יזיר ושכר דתיין תרבויי כן אתר לחוד
 תשני׳משוס על מדחייב להיפך ראיה תשם אדרבה שאוכל דשבועה מתתני׳ ראיה

 והכי שבועת על חלת שבועת דאין ש״ת תפיו לשקי שבועה שיצאת מפני שוא שבועת
 הגמ׳תושבע דקאמר הא די״ל לנו נתברר מ״מ ברור• וזה בהדיא בגת׳ שס משתע
 התו׳ שתקשה תת מידי קשת ולא בתמית ולא לה קאתר בניחותא סיני מהר ועומד
 ואין מה״ת הוי היין על והבדלה דקידוש זו שישה על ק״ל עדיין ת״ת י וכמ״ש
 מבשותאת הגפן תן ביוצא חותר תד( )דף מינין בפ׳ג' דתנן תהא עליו חל נזירות

 מכללןבתגלחת הותרו ושומא'ותגלחת תכללו הותר לא הגפן תן שהיוצא ותבתגלחת
 סותרת שהיא שותאה תה מטותאת ק״ו תכללו יותר ויין ובגת׳ י מצות ובתת מצות

 יזיר ושכר תיין קרא אתר ־ תכללו שיותר דין אינו סותרת שאינו יין י מכללה הותרת
 והאי כו' עליו שנשבע תצוה יין לאסור התפרש ופי׳ רשות כיין מצות יין לאסור
 תשום נזירות מעולם עליו חל דלא משוס תכללו הותר חשיב לא בק״וה דתותר

 ואחר דחייל היכא אלא ליה חשיב לא תכללו ותותר הוא סיני תתר ועומד דתושבע
 נזירות איסור אין והבדלת קידוש יין דעל שישתו לפי פי׳ וזה ע״כ בהו מישתרי כך
 על חלת ואינ׳ שבועה על חלה דנזירות הא זו לשישה הרי תקשה אכתי ת״ת עליו חל

 בשאלת וישנו עצתו ידי על הבא איסור ה״ל דשבועה משום ה״ש והבדלה קידוש
 דאתר לפי״ז שפיר אתי לא דהתס סוגיא כולה א״כ וכתשכ״ל והבדלת קידוש משא״כ

 תכללה הותרה לא סותר ייןשאינו תה תיין ק״ו מכללו תותר לא וטומאה התם
 בקל לטומאה לתילף דבעי תא ובע״כ מכללת תותר שלא דין אינו שסותרת טומאה
 כגון עצתו ידי על הבא באיסור אלא לתילף א״א מכללה תותר שלא תיין וחומר

 תשכחת דלא דיין מכללו הותר דלא דותיא נזיר הריני ואמר וחזר למת לטמא שנשבע
 לא ולאמו לאביו קרא אתר התם קאתר מאי כן אס לחוד לשתות בנשבע אלא לה

 גב על דאף לכאן תצוה תת ענין תה מצוה לתת הוא תשתא אבל יטמא
 ואתר וחזר לטמא בנשבע ת״ת ־ עצתו ידי על בא ולא בשאלה דאינו לת״ת דמטמא

 וא״א עי״ע ובא בשאלה ישנו שבועת דהא תיין ק״ו תכללו תותר לא נזיר הריני
 התם קא' וה״נ תשבועה דחתיר ת״ת אצל תכללת תדהותר תכללה שתותר ללמדה
 נזיר הריני ואתר וחזר לגלח בנשבע ע״כ וכו׳ תיין ק״ו תכללה תותר לא ותגלחת

 אפ״ה בכך תה ־ זקנו וא״ר ראשו רחמנא אתר התם מ״ק א״כ ־ דיין דותיא תיירי
 מצות תגלחת תשא״כ דשבועהקילא משוס תק״ומיין לגלח בנשבע תכללו תותר לא

 תאי ועוד • לנזירו׳ דחי תילכך בשאלת ואינו עי״ע בא דאינו דחתיר ומצורע
 לה תשכחת לא דביין כיון הא מיין ק״ו תכללו תותר לא ותגלחת וטותאת קאמר

 בכה״ג ותגלחת בטותאה אה״נ דילתא • לשתות בנשבע אלא תכללה הותר לא
 הותר ותגלחת דטותאת תנן לא בתתניתין הא תכללו הותר לא נתי עליתם שנשבע
 הגפן תן ביוצא חותר תנן דבתתניתין ואע״ג ־ ובת״ת תצוה בתגלחת אלא מכללו

 מכללן דהותר׳ תשמע תכללן הותרו ותגלחת וטומאה ־ מכללה הותר שלא
 בנשבע שהוא • הגפן מן דיוצא מכללו הותר דלא דותיא הוי ותגלחת דטומאה

 תתני' ת״ת • הגפן תן ביוצא מכללו הותר לא לה משכחת לא דבע״א עליתן
 ותגלחת תצוה במת ותגלחת דטותאה תכללו הותר האי מסיים דהא קשה מפי'
 משכחת לא בכה״ג הגפן תן דיוצא תכללא הותר לא והרי י תצורע של דהיינו מציה

 תשוס תכללה תותר לא בכה״ג נתי ותגלחת דטותאה א״ל והרי י בנשבע אלא לו
 התם אמרי' ועוד • ותגלחת מבעותאת הגפן תן ביוצא חותר כאן דקילוא״כאין

 תכללם שתותר ותגלחת מעותאת ק״ו יום ל' יסתור או הכל את יסתור ויין
 דטותאה י״ל דיין תכללו הותר דלא דותיא הא כו׳ תכללו הותר שלא יין ־ וסותרים
 שתותר קרא רבי לא ותרי עליהם בנשבע דהיינו תכללו הותר לא נתי ותגלחת

 עצתו ידי על באין ולא בשאלת שאינן דחתירי תצוה ותת תצוה בתגלחת אלא מכללו
 ואיכא דקילא עצתו ידי על ובאה בשאלה שישנה שבועה יוכיח ואל י תאליתן אלא

 כלל תסתור לא ותגלחת התם קאתר וה״נ י שבועה לגבי תכללו הותר דלא למ־תר
 הא וכן ־ דאתרן טעתא מתאי שפיר אתי לא נתי תכללו היתר שלא מיין ק״ו

 תכללו תותר הא תכללו ותותר דסותרת תטותאה ק״ו תכללו יותר ויין דקאתר
 שבועת אצל תכללו דיותר ליין תתנו ללתוד וא״א דחמיר תצות תת משוס דטימאת

 איסור בין לחלק אין ודאי אלא ־ עצתו ע״י הבא איסור והוי בשאלת שישנת יקילא
 כגון בשג>ת וליתא עצתו ע״י באה לאינו י שבועת כתו בשאלת וישנו עצמו ע״י הבא

 מצות תת תפני שנדחין ותגלחת בטותאה רחתנא דגלי וכיון י ות״ת מצורת תגלחת
 ואתר וחזר ולטתא לגלח נשבע אס כמן השבועה תפני דנדחין ה״ה מצורע ושל

 וחזר יין לשתות נשבע דאם הגפן תן ייצא גבי משא״כ י ותטמא מגלח נזיר הריני
 דקאתר ק״ו תני כל שפיר אתי א״כ לשתות ואסור מכללו הותר לא נזיר הריני ואמר
 חילוק דאין כיון אסור לשתות ונשבע לנזיר שרי והבדלה קידוש דיין אא״ל וא״כ

 ועומד תושבע והבדלה אקידוש דפריך הא ע״כ תצוהוא״כ דבר לשאר שבועה כין
ר״ת וכדברי מדרבנן אלא אינו היין על דקידוש וש״ת קאמר בתתי׳ סיני מתר

48 מח

 דפי׳ דלתאי ודקדוקא עיונא צריכא זו שתעתא אכתי ״0£ •־ ז״ל והרמב״ם
'לתגלחת יין כין נזיר הריני ואתר וחזר דנשבע בתא חילוק דיש ש״ת

 ואם • מכללו הותר לא נזיר הריני ואתר וחזר יין לשתות בנשבע דאלו וטומאה
 נזרו ביתי ותטתא ותגלח תכללו הותר נזיר הריני ואתר וחזר ולטתא לג,ח נשבע

 נזיר איסורי לשאר ילפינן לא וא״כ שפיר אתי לא דשתעתין ק״ו הני כל דאל׳׳כ
 לגבי תכללו הותר ואינהו תחילת בנשבע תכללו הותר שלא לנזיר יין תאיסור
 פ״ג מכות בתש' התס דהא כן לותר אפשר אי אבל • לנזירות שקדמה שבועה

 בשור החורש לאוין שתונה תשום עליו וחייב א׳ תלם חורש יש תנן (3ך )דף
 וא״ל הטומאה אבית ונזיר כתן וי״ט שביעית בכרס כלאים תוקדשין והן וחתור

 חיילא קא לא התם בי״ט אחרוש שלא שבועת דאתר כגון נתי וליחשוב לר״ת ר״ז
 בין אחרוש שלא שבועה דאתר כגון א״ל הוא סיני תתר ועותד תושבע שבועת

 אלא ותסיק כי״ט עליהנתי חלת בחול שבוע׳ עליה דחל' דתיגו בי״ט בין בחול
 כהן כולל איסור ליה דלית דא״כ לתידק ואיכא י ליה לית כולל איסור תנא האי

 איסור על וחייל נזיר איסור ליתי לא ב' עלייהו חייב אתאי הטותאה אבית ונזיר
 איסור ואיתשום עליו ח״ל קבלתו ט״י ונזיר תרחם כהן שקדושת דקדיס כתן
 כולל איסור תנא האי הא ותגלחת הגפן תן ביוצא נתי איסור כולל דנזירות כולל
 כולל דאיסור כיון תרתי עלייתו חייב אתאי לי ל״ק )י״ט שביעית ובשלתא ל״ל
 כדתנן מיקרי י״ט נתי דר״ה תיירי ר״ה של תי״ט י״ט דהאי ׳ל די ־ ליה לית

 ושביעי׳ ׳"ט ה״ל תיירי ר״ה של דתי״ט וכיון בשבת שח״ל ר״ה של י״ט דר״ה רפ״ד
 דלית מאן אפילו והרי דר״ה ברפ״ק כדתנן שביעית חייל דמר״ה אחת בת איסור

 א״א ונזיר כהן אבל אתי׳ ארבעה בס״פ לי׳כדאתר אית ב״א איסור אי׳כולל ליה
 וחל דנזיר טומאת איסור ואתי קדים כהן איסור ובע״כ אחת בת באיסור לאוקתא

 דה״ט צ״ל ובע״כ • ליה אית כולל איסור תנא דהאי וש״ת כולל איסור משוס עליו
 גבי בנזיר בתרא בשנויי דשם משוס דכהן טומאת אאיסור וחייל נזירות איסור דאתי
 רש״א דתניא איסור על חל איסור ל״ל ר״ש איתא איבעית את׳ יזיר ושכר מיין

 הכא קרא לאו ואי בעלמא כו׳ ל״ל ר״ש התוס׳ ופי׳ פטור ביה״כ נבילת האוכל
 קת״ל אנזירות לחייב לא יין זשתה בנזיר הזיר ושוב לשתות שלא שנשבע תיכא ה״א
 ושתה ועבר בנזיר ונדר זת כוס לשתות שלא נשבע דאס יזיר ושכר דתיין יתירא קרא

 שבועה לעיל כדא״ר תיתא ולא ־ נזירות ומשוס שבועתא משוס תרתי דלקי הכוס
 דלר״ש אע״ג הרי י ע״כ וכדפי׳ אשתה שלא שבועה אפילו לת״ן תוכל אלא שאשתה

 המותרים דברים דכולל הוא כולל איסור נבילה לגבי יה״כ דהא ליה לית כולל איסור
 אתי אפ״ה נבילה איסור על וחייל יה״כ איסור אתי לא ואפ״ה האסורים דברים עם

 דנזירות יין איסור אתיא לשתות שלא נשבע שאס לומר יזיר ושכר דמיין יתירא קרא
 דחיילא נזירו׳ איסור גבי קרא לן חידש ?יתא תרתי לחיובי שבועה איסור על וחיילא

 איסור אתיא נתי ונזיר כהן גבי הילכך ־ לר״ש בעלמא משא״כ איסורים שאר על
 כולל איסור תנא דהאי אע״ג וחיילא דכהן טומאה איסור על דנזירות טומאה

 ולשטיי ס״ל בתרא כשינויא ור״ת • קרא דגלי שאני נזירות דאיסור משוס לי' לית
 ב׳ וחייב כולל איסור א״ל שפיר א' תלם חורש דיש תנא דהאי י״ל דנזיר דפ״ק ק׳

 ונחשוב התס דפריך כתו ושייר דתנא דשבועה הא חשיב דלא והא טומאה משום
 האי דשני ר״מ אבל התוס׳ שס כתש״כ ושייר תנא ובע״כ תידי תשני ולא טובא
 כשנוייא ע״כ הטותא׳ אבית ונזיר אכהן ב׳ חייב ואפ״ה לי׳ לית כולל איסור תנא

 וה״ה שבועה איסור על חל יין דאיסור יזיר ושכר דמיין קרא דגלי ס״ל בתרא
 איסור גבי אלא איסור על חל דאיסור בנזירו׳ גלי לא דקרא אע״ג והא * לטותאה

 וש״מ דכהן טומאה איסור על דחיילא תיני׳ טומאה לאיסור גמרינן אפ״ה יין
 ה״נ וא״כ נ איסור על דחל שנויי להאי קרא דגלי מיין נזיר איסור לשאר דילפי'
 ואמר וחזר לשתות בנשבע יין גבי קרא דגלי דכיון הכי נתיניתא קתא לשנויי
 ואמר וחזר ולגלח לטמא בנשבע הה״נ שבוע׳ על נזירו׳וחיילא דאתי׳ נזיר הריני
 יין מאיסור נזיר איסור לשאר דגתרינן שבועה על וחיילא נוירו' אתיא נזיר הריני
 הדרא והשתא י שבועה לגבי תכללו הותר דלא יזיר ושכר תיין גבי קרא דגלי

 הותר ותגלחת וטומאה תכללו הותר לא דיין תכח דאתר ק״ו הני כל קושי׳לדוכתא
 הא • בנשבע אלא יין גבי תכללו הותר לא לה תשכחת דלא כיון נינתו תאי מכללו

 מיין להו דילפינן י מכללו הותר לא נתי עליהם דנשבע בכה״ג ותגלחת טומאה
 לא לדידי ר״ל ׳ אחר איסור על דחיילא לענין מיין בתרא בשנוייא לתו וכדילפינן

 דגלי וכיון תאליו הבא לאיסור עצתו ע״י איסור בין לחלק דאין דכיון תידי קשת
 ילפינן מצות ותגלחת תצוה תת לגבי תכללו דהותר ותגלחת טותאה גבי רחמנא

 חילוק דאין כיון ־ דת״ש ולטתא לגלח בנשבע שבועה אצל נתי מכללן דהותרו לה
 ותגלח' טומאת לגבי שבועה לאיסור דנילף למיתר וליכא איסורין לשאר שבועה בין

 מצוה בתת תכללו דתותר קרא בתו דגלי לתילף לן עדיפא דתגופי׳ יין מאיסור
 מיין דהאי בתרא לשנויי אבל • שבועה לגבי מכללו שהותר ה״ה תצוה ותגלחת

 נזיר לאיסורי ילפינן שפיר איסור על חל דאיסור יין לגבי רחתנא גלי יזיר ושכר
 איסור• על חל דאין גופייתו בדידהו קרא גלי דלא כיון מיין ותגלחת טומאה מהדדי
 בין לדידהו לחלק דצריך דכיון והתפרש הראב״ן לשיטת קשת אכתי תהא ולפי״ז
 איסור תדחל לתילף א״א א״כ תצות דבר לשאר וקילי עצמו ע״י דבא שבועה איסור

 על דנזיר טותאה איסור דחייל דה״ה בתרא לשנוייא דקיל שבועה איסור על יין
 חורש דיש תנא דהאי וכיון מאליו ובא בשאלה שאינו דחתיר דכהן טומאה איסור

אין הא • הת״ל נזיר משום דחייב הטומאה אבית ונזיר כהן : ל״ל א״כ א׳ תלם

איסור



סא ס סימן קידוש דיני אריה שאגת
 לומר יש ובדוחק דקלים כהן טימאת איסור על וחיילא אתיא לנזיר טומאה איסור
 לנזיר/ וה״ה וה״ת (א) נדר נדרן לאיש סמוך דמופלא דופן יוצא בם' דקי״ל דלמאי

 והביא משהגדיל עליו חל כהן טומאת ואיסור כט( )ד׳ דנויר בספ״ד בדמוכח
 שיחול נזירו' עציו שקיבל לאיש סמוך במופלא לה משכחת והשתא ־ שערות '3

 לגבי ה״ל ונזיר דכהן טומאה איסור דהשתא שערות כ' הבאת של כרגע עליו
 כשבת שערות כ' דאייתי כגון אח־ס כספ״ד אתרי׳ וכה״ג • אחת כת איסור דהאי

 האי קאמר תאי ועוד • רוחק לזה אתיין קא הדדי בהדי זרות ואיסור שבת דאיסיר
 ככה״ג אחת בת באיסור נמי שבועה גבי לה משכחת הא ליה לית כולל איסור תנא

 ב׳ ואייתי חרישת של השבועה עליו תחול שערות בי הבאת של שברגע שנשבע
 תופלא דהא אחת בת באיסור עליו חל וי״ט לשבוע' חריש' דאיסור בי״ט שערות

 דתנן אע״ג לה תשכחת לא אביו ע״י אכל ־ תה״ת שכועה שכועתו לאיש סתוך
 אין הא לנזיר כספ״ג שם כדאר״י הוא התורה ותן כנזיר כנו את תדיר 'האיש
 אין נדר נדרו התורה מן לאיש סמוך מופלא ולמ״ד שיגדיל עד אלא כנזיר מדירו
 זמן אותו כשתגיע לכן קולס בתדירו ואפי' זתן אותו עד אלא להדירו יכול אביו

:כאן בזת להאריך ואין התם כלתוכח תעליו אביו נזירת בטלה

 יין רחמנא לגלי כתו לודאי הוא שתעתא בההיא דהתחוור נ״ל מ״ת אבל
 ותגלחת טומאה לאיסור הה״נ לשתות לנשבע שבועה על דחיילא לנזירות

 שלשת וכל נזיר הריני ואתר והזר ולעתא לגלח נשבע אם שבועה על חיילין נתי
 דגלי מיין לכולה! לגתרינן להו לקלים שבועה לגבי מכללם הותר לא נזיר איסורי

 אם שהרי תלע ־ לשתות לנשבע שבועה על לחיילת יזיר ושכר למיין יתירא קרא
 עליו נזירות ליקדוקי וכל נזיר ה״ז התגלחת תן או הטותאה תן נזיר הריני אמר

 נדר לא דאפילו יזיר ושכר מיין דכתיב תשוס דרבנן טעמא והרי התם כדתנן לרבנן
 מנלן ותגלחת מטומאת כנזר ואכתי כגת' כדאתר מכולן נזיר הוי לחוד מיין אלא
 ויין שכועה אצל מכללו תותח ותגלחת דטותאת אתרי׳ אי וכ״ש מכולן נזיר דהוי

 נזיר איסורי שלשת דכל ש״ת אלא מיני׳ דקילין כיון מיין ללמדן א״א תכללו הותר לא
 הה״נ וא״ב תיני' לכלתו גתרינן תנהון חד גכי רחתנא רגלי מיליומאי לכל הן שוין

 דשתעתין ק״ו הני וכל הכי אתרי נתי להו שכוע׳דקרים אצל תכללו הותר לעניןדלא
 הותר לא דיין דלתאי אע״ג תכללו הותרו ותגלחת וטומאה מכללו הותר לא דיין דאתר
 מצות תת לגבי תכללו משוסדהותרו ואי תכללו לאתותרו נתי הני שבועה לגבי מכללו

 תכללד הותר דלא משבועה לבד תצוה של יין כה״ג לת״ל יין גבי הא תצוה ותגלחת
 קרינן מכללו הותרו לאו ולהתפרש תה״ת אינן לפיר״ת הא והבדלה קידוש ואי

 איתא תיהו ק״ו משבועה לכד תצוה של יין גבי לה תשכחת דלא דאע״ג וי״ל ־ לתו
 מיין חוץ תצות של יין שום כיוןדליכא תצוה לגבי תכללו הותר לא ביה שייך דלא אע״ג

 דבעילתילף הא גבי פח( )דף התוכל כפ׳ תצינו וכה״ג בכולן דשוה שבועת של
 תאמר למילה ראוי אינה שכן לאשה תת ופריך תאשה ק״ו לעדות פסול דעבד התם
 ע״כיוה״נ היא פירכא במילה שייבא דלא התוס׳אע״ג וכת' למילה ראוי שהוא בעבד
 ההוא לה משכחת דלא יין ותה איתא תיהו ק״ו תצות של יין יין לגבי שייך דלא אע״ג

 ק״ו הני כל וכן כו' סותר אינו אפ״ה דירי' גבי מצות אצל מכללה דהותר קילותא
 בין חילוק דיש שיטתם לפי לפ' דצריך והראב״ן התפ־ש לפי' מ״ת הכייאבל לפ׳ יש

 אתי לא חכתי בשאלה וישנו עצמו ע״י דבאה דקילי ומשוס והבדלה לקידוש שבועת
 ושכר מיין קרא אמר בו' ותגלחת מטומאה ק״ו תכללו תותר ויין דקאתר הא שפיר

 של ליין לת״ל דהא קאתר דשבועת איין דקאתר תכללו תותר ויין האי דבע״כ יזיר
 ותת תצורע בתגלח' דה״ת ותגלח׳ מטומאה תק״ו ללמדה אפשי והיאך אחרת מצוה
 שפיר אתי לדידי בשבועהיאבל תשא״ב ובאיןמאליהן כש^ת שכןאינן לתנך דתה מצות
 תכללו תותר ותגלחת שטומאה כתו ת״א יזיר ושכר תיין רחתנא כתב לא אי דודא׳
 שבועה בין לחלק דאין כיון דמ״ש שכועת לגכי תכללו הותר ה״נ ותצורע תצוה בתת

 לה דתשכחת שבוע׳ לגבי תכללו שתותר ליין דנילף קאתר והשתא תצית דבר לשאר
 קרא גלי והשתא וכו׳ יזיר ושכר תיין קיא את־ ותשני דידהו תנהו תק״ו יין גבי נמי
 תותר דלא מיין נתי ותגלחת לטומאת וילפינן יין גבי תכללו הותר דלא שביעה גבי

 תצוה תמת לתילף ולא לתיגמר לן עדיפא תשכועה דשביעת שבועה אצל מכללת
 הא תצינו בתה על לתס־ך שייך לא תיין להו גמרי׳ בק״ו דלאו דכיון מציה ותגלחת

 תיין לבד תצוה ליין לת משכחת דלא כיון תצוה לגבי תכללו הותר דלא ליין דתה
 שמעתין דקאת׳בכולה תה לי קשת הכיזועוד לחלק תעצמו מוכרח זה ודבר דשבוע'

 שפי׳ ותה והבדלה קידוש לגבי תכללה הותרה הא אתאי תכללו הותר לא דיין
 א״כ והבדלת קידוש אצל נאסרתעולס דלא כיון תכללו הותר הוי לא דזת התפרש

 נאסרו דלא מת״ט תכללו הותר הוו דלא הכי ותגלחת טומאת גבי טמא ה״ג
 ותא תכללו הותר ליה קרי דהא דת״ש דתצורע תצית ותגלחת תצוה מת אצל מעולם

 והשתא תה״ת אינן והבדלת קידוש יין ודאי אלא ביניהם לחלק טעם אין הא לא
 חל נזירות דאין דאע״ג לתייתר ליכא נמי והא תכללו הותר לא דיין שפיר אתי ודאי
 נזיר הריני ואתר וחזר לשתות שנשבע היכא שבועה על ת״ת והבדלה קידוש על

 התקדש דקי״ל משוס למילת' איכא רבה וטעתא שבועה על וחיילא נזירות אתיא
 שהוכיחו כמו מרביעית פחות והוא ק( בפ׳ע״פ)דף כדאמר יצא לוגתיו תלא וטעם
 נזירות ולענין לוגמיו במלא סגי נמי להבדלה וה״ה הפוסקים וכ״פ התם התום׳

 איכא חייב נמי יין בכוית ד לרו ואפי' יין רביעית שישתה עד חייב הנזיר אין הא
 קידיש של כוס שתיית ששיעור נמצא תכזית אפי' בציר הוי לוגתיו דכמלא למיתר

עד חייב דאינו נזיר איסור לענין שיעור חצי הוי לוגמיו במלא לתו דסגי והבדלה

 של ביין נאסר לא נזירות איסור מחמת הילכו לוגתיו מלא משיעור יותר שישתה
 ברפ״ח דאמר כר״י קי״ל דאנן ואע״ג שיעור חצי אלא דאינו כיון והבדלה קידוש

 לחול נזירות איסור של שיעור לחצי א״א מ״ת תה״ת אסור שיעור חצי ד׳ע״ד דיומא 'י
 שאוכל שבועה תה״ש בפ״ה כתב שהריהרחב״ס והבדלה קידוש של מצוה דבר על

 על חלת שבועה אפילו אלתא ־ ע״כ בשבועה חייב וטריפה נבילה תכזית פחות
 חיילי עליו לוקין ואין הואיל ת״ת תה״ת דאסור אע״ג איסור תכשיעורשל פחות

 דקידוש מצוה דדבר וכיון דנזירו' תכשיעור פחות על ד״מ דחיילי ה״ג עלית שבועה
 לבעל תכשיעור לפחות כח אין נזיר איסור של תכשיעור כפחות ליה סגי והבדלה
 לו דא״א נזיר הריני ואתר •חזר שאשתה שבועה דאתר דרבא בתא אבל תצוותם

 ולעגין תרביעית פחות׳ שתיה אין דהא רביעית כדי שותה אא״כ שבועתו לקיים

 נ״ל חייב ויהא ישתה וכתה מה״ש בפ״ד הרתב״ס כתש״ב הכי אמרינן נתי שבועה
 שישחת בנשבע ה״ה וא״ב ־ ע״כ האיסורים כשאר רביעית שישתה עד חייב שאי?ו
 דקיוס תצוה דבר שיעור נתצא רביעית שישתה עד שבועתו חובת ידי יוצא אינו

 שבועת אתר לפיכך ברביעית דשיעורן שוין שניהם גזיר איסור ושיעור שבועאו
 לקיים לו דא״א כיון שבועתו על וחל נזיח׳ אתיא נזיר הריני ואמר וחזר שאשתה
 ביין ואסור וחיילי נזירות אתיא נזירו׳ איסור של שלם שיעור שותה אא״כ שבועתו

 שמעתא בההיא כדאי' למכות כ״ש ס״ל ר״ש שהרי כן לומר א״א אבל :זו מצוה
 איסורי על למוד התם רבנן א״ל ושכריזיר מיין כתיב הא נתי ולרבנן דנזיר דפ״ק
 ולא למכות שהוא כל רש״א דתניא צירוף ליה לית ור״ש זה עם זה שתצטרפין נזיר

 ושיחה הגפן מן יוצא באוכל חייב נתי דנזיר ס״ל אלתא קרבן לענין אלא כזית אתרו
 דשיועת מצוה יין על גזית׳ שחל כשם א״ב קייתינן אדר״ש והכא שהוא בכל יין

 איסור תשוס לר״ש חייב היין מן כ״ש בשותה שהרי והבדלת קידוש על תחול ה״נ
 תאי דקאתר הא א״ש לא לת״ט בלא״ה ועוד • כלל שיעור חצי כאן ואין נזירות

 חלת ועותד תושבע משוס הא הוא סיני מהר ועומד מושבע ואבדלתא קידושא היא
 קידוש על חלה והאדלא כדרבא לשתות שנשבע ע״ז חלה שהרי נזירו׳ איסור

 ליחא ע״כ אלא א ה ועומד דתושבע תטעתא ולאו שיעור חצי דה״ל משוס והבדלה
 והבדלת דקידוש וש״מ קאתר בתתי' הוא ועומד תושבע דקאתר והא פי׳ להאי

 יין דוקא לאו היין על זכריהו דאתר' דהא נתי לותר ואין :יין א״צ התורה תן
 בפ׳ כדאתר עליהם תקדשים מדינה חתר שתן בתקוס תשקין לשאר ה״ה אלא
 תקדשין דאין דס״ל מר״ת חוץ עליו תקדשין פוסקים רוב לדעת לפת וה״ה ע״פ

 הוא ועומד תושבע ואבדלתא קידושא היא תאי דקאתר הא והשתא ־ הפת על
 ליה סגי הא דווקא היין על והבדלה קידוש בעי תדאורייתא וכי לה קאתר בתתי'

 איזה על אלא היום קידוש אין ת״ת אבל לנזיר התותרים בשארתשקיס א״נ בפת
 פריך תאי דא״כ כן לותר דא״א התורה תן תהני לא כלום בלא אבל פת או תשקה

 ועומד תושבע וכי ואבדלתא קידוש של תצוה יין לאסור יויר ושכר תיין קרא ל״ל
 שאין כגון תצוה יין לאסור קרא צריך דתה״ט א״ל הא לאוסרו קרא דצריך הוא

 בענין וא״א הואיל עליו ויבדיל דיקדש וסד״א בלבד יין אלא תשקה שאר או פת לו
 ורבנן התורה תן דהוי הוא לחוד היום קידוש ודאי אלא דלא קרא קת״ל אחר

 היין על והבדלה קידוש דע״כ נ״ל ועוד : תשקין ושאר פת או היין על תיקט
 סיגי תתר ועומד תושבע ואבדלתא קדישא היא תאי והאדקאתר התורה מן אינו

 הוי פי' להאי הכוס על הבדלת וא״כ קאתר בניחותא דאי וכפיר״ת קאתר בתמי'
 גבי לג( )דף דברכות גספ״ה אמרי׳ דהא ליתא ודאי והא בע״כ התורה תן נתי

 וקבעוה חזרו תענו הכוס על קבעוה העשירו בתפילה קבעוה בתחילה הבדלה
 כלל כוס בלא אפי' הבדלה חובת ידי יצא נתי בתפילה אפי׳בהבדיל כו׳הרי בתפילת

 דהבדלה וש״ת הכוס על להבדיל א״צ בתפילה דתבדיל התם דס״ל תאן איכא והרי
 מושבע ואבדלתא קדושא היא תאי דקאתר הא וע״כ התורה תן אינו היין על

 וממילא לה קאמר בתתית אלא לה קאתר בניחותא לאו הוא סיני תהר ועומד
ראית תת לה קאמר דבתתי' כיון התורה תן אינו היין על דקידוש נתי תיניה שתעת

: נ״ל כן דאורייתא לאו היין על קידוש וש״ת תשובה עליה שאין

סא סימן קידוש דיני
 לבטל שבועה חלה אם הרשות ודבר תצוה דבר על נשבע אדם אס לברר שין

 וי״ט שבת ואירע ימים כתת להתענות שנשבע כגון כולל ע״י המצות את
 כתש״כ עליו חלה שבועה אין וי״ט בשבת להתענות נשבע דאס אע״ג ביניהם

 נתברר ככר והנה כולל ע״י חלה עמהס החול ימות על כנשבע מ״ת ז״ל הפוסקים
 ואם מצות דכר על חלת כולל ע״י דשבועת הרי״ף שתביא היה' תן זה שלפני בסימן
 בצל לישב שלא נשבע אס וכן פסח בליל מצה לאכול אסור מצת לאכול שלא נשבע

 זת על חולקין הפוסקים תן ויש הוא כולל משום וטעתא סוכה בצל אסורלישב
 דברים בכולל כולל ע״י חלת שבועת תעשה וגי דבשב דאע״ג דירו' להא דליתא וס״ל

 חיילא לא כולל אפי׳ע״י תצוה דדבר ועשת בקוס ת״מ האסורי' דברי׳ עם המותרי׳
 יש לכאורה והנה הסוכות בחג סוכה כצל ולישכ פסח בליל מצת לאכול ומותר וחייב

 גמ׳דידן שביק האיך הרי״ף על לתמוה דידןויש מגת' דירו׳ להא דליתא להבי׳ראיה
 למגמר דא״א אתרי׳ עלית בשיטת ה( )דף דיבתות בפ״ק שהרי הירו׳ על וסתיו
 לעשת דוחה צרעת דתגלחת דעשה ללתד וזקנו ראשו מצורע גבי רחמנא תדגלי
 דוחה דעשת דש״ת דנזיר הראש דתגלחת תעשה ולא ולעשת כהן זקן דתגלחת ול״ת

לנזיר ומת ככל שוה שאינו לאו שק לכהן דמה דקילי הני דשאני תעשה ולא לעשה

שכן
תרזמה. ותרומתו צ״ל )א(
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 לשתות נשבע כגון המצות את לבעל בנשבע אפ״ה האסור דבר ולשתות לאכול שלא
 שניה שבועה חייל לא לנזיר דומיא כלל יין לשתות שלא ונשבע וחזר יין של זה מס
 כולל לי׳ דאית תאן אפי' עלמא לכולי לפיכך לשתות שנשבע זה דכוס מצות דבר על

 וכיון כהירושלתי דלא והיינו הוא דכולל אע״ג חיילא בכה״ג דנזי׳ לרבוי קרא צריך
 כמה לאכול שלא בנשבע ה״ה מצו׳א״כ דבר שבוע׳על שתחול כלל לה לית דגת׳דידן

 יש נזה והנה ־ חיילי לא וי״ט שבתות על אפ״ה החול ימות על דחלין אע״ג יתיס
 דתם׳ בתוךנדר נדר דיש הלכה של לעומקה צריךלירד ונס דברי׳הרכה דקדוקי לי

 הרשב״א. תשוב׳ בשם תש״כ רע״ו סימן י״ד בב׳יי ועיין מקומות כתה ועוד נדרים
הואיל רק בזת אאריך לא הללו בדינים עתה עסוקים אנו שאין ותפני פוסקים ושאר

:עליו המעיין את לעורר זה כתבתי גררא אגב לידנו )אתא

סב סימן קידוש דיני
 היום לקידוש יין לו ואין לאחרי׳ בין לפניה בין לשבת הסמיך י״ע שאלה

 בי״ע עליו שיקדש או בשבת עליו שיקדש עדיף אס א׳ רביעית אלא
:עדיף

 ליל שקידוש י״ט ליל מקידוש עדיף שבת ליל שקידוש ברור הדבר תשובה
 סופרי׳ תדברי אלא אינו י״ט ליל קידוש אבל התורה תן י ה) שבת

 קודם תהן איזה וי״ט דשבת דיוס קידוש להסתפק יש בהא רק הפוסקים כמש״כ
 בפכ״ר בתשגו׳ הראב״ד כתש״ש תד״ס אלא אינו שבת של אפי׳ יוס של קידוש דהא

 התם דאתר מט( )דף התכלת דפרק א׳ תסוגיא זאת לדקדק דיש ונ״ל י תה״ש
 קודם מהם איזה ומוספים תמידים להם שאין ציבור תר״ח ב״א ר״א מיני׳ בעי

 עדיפא תתידין פשיטא דיומא ותוספי׳ דיומא תמידי׳ אליתא דתי היכי עלה והוינן
 שכן עדיפא תתידין דהאידנא ותוספין דלתחר תתידין אלא ותקודש תדיר דה״ל

 התם בעיין איפשט דלא וכיון תקודש דה״ל עדיפא תוספין דלתא או תדירא
 תדיר יום טבול בם' לן איבעיא דכה״ג יקריב שירצה מהן דלאיזה ברור הדבר

 ותוספין תתידין תה' בפ״ט הרתכ״ם ופסק איפשטא ולא עדיף תהן איזה ותקודש
 י״ע שהיום ותקודש יום בכל תדיר ותקודש תדיר ופירש״י יקדים שירצה דאיזה

 תתירי׳ אחרינא לישנא אלאתקודש הוי לא ותוספין תוסף ליכא י״ע לאו דאי הוא
 דלתחרותוספין תמידי׳ וגבי • ברישא קרבי דתמידין תתיספי׳ יותר מקודשי׳
 דלמחר ותמידי' קודש שבת דהיום נינהו מקודש דהאירנא מוספי׳ פי' דהאידנא

 תתידין קודם מקודש ת״ל תוספין אחרינא לישנא י הוא חול דלמחר מקודש ת״ל לא
 בתרא ללישנא ע״כוהנה למחר עד היום יקרבו לא ותתידי׳ היום יקרבו דתוספין

 הדבר א״כ מקודש ת״ל לא זמן לאחר ושזמנה מקודש תיקרי היום שזמנה תצוה
 ומקודש תדיר לה״ל קודם שבת של היום דקידוש בשבת בא' שח״ל בי״ע ברור

 למחר עד זמנו ואין הואיל מקודש ולא תדיר לא אינו י״ע ושל היום וזמנו הואיל
 והרשות תדיר שבת ושל היום וזמנו הואיל מקודש י״ע של ה״ל בע״ש שח״ל ובי״ע

 תדיר שהוא לשבת למחר עד להניחה או מקודש שהוא בי״ט עליו לקדש או בידו
 רש״יאיןבזהשנס של וללישנאקתא הן שקולין שניהן בעיין איפשוע דלא דכיון

 שתצותו תה תיקרי ותקודש למחר שזמנו תה על היום שזמנו תה וחשיבות תעלת
 ר״ה של י״ע ולשני לשבת כדי סוגי׳לקתןגבי באותו וי״עעהנה שבת כתו קדוש ביום

 היום קידוש בע״ש שח״ל בי״ע תי״טיא״כ קדישא דשב מקודש שכת שמוספי פירש״י
 במ״ש שח״ל כי״ע אכל נני״ע עפי קדיש דשבת ומקודש תדיר דה״ל קודם שכת של
 משום אי ומקודש תדיר דה״ל עדיף שכת של כתרא ללישנא כין קמא ללישנא כין

 ללישנא קתא לישנא כין וליכא מי״ע עפי קדישא דשכת משום ואי היום דזמנו
 תדיר דה״ל עדיף שכת של לל״ק שכת כערב שח״ל כי״ע לחוד הא אלא בתרא

 היו׳ושל וזמנו הואיל הוא מקוד' י״ע של וללישנ׳כתרא מי״ע טפי דקדיש ומקודש
 לישגי תרי הני על תמה שירצ׳־ת״מאני להקדי׳איזה והרשו׳בידו תדיר ה״ל שבת

 קוד׳תדיר ומקוד׳איז׳תהם תדיר וזכחי׳)ד'צ(איכעי׳להו דאמרי׳כפ״י תהא דרש״י
 לתוספין קודתין התתידין ת״ש ואתר דקדיש תשוס תקודש דלתא או דיר דת תשים
 שכת תוספי ת״ש אהני לא לתתידי׳ אהני לתוספין שכת אטו קדישי דתוספין ואע״ג
 • אהני לא שכת לתוספי אהני דידי' לתוספי' ר״ח אטו י ר״ח לתוספי קודתין

 לתוספי ר״ה אטו " קדושה דר״ה אע״ג ר״ה לתוספי קודתין ר״ח תוספי ת״ש
 תחכירו יותר דקדשי תת תקודש דקרי וש״ת אהני לא ר״ח לתוספי אתני לידיה
 ר״ח תוספי עם שכת ותוספי ותוספי׳ תתידי׳ כגון א' כיוס קריכין שהכל אע״פ

 רש״י של כתרא ללישנא קשה וזה א' כיוס זתנס שכולן אע״ם ר״ה עם ר״ח ושל
 רצה שהרי תשכת טפי תקודש ליה קרי ר״ח של אפילו דהרי קשת קתא וללישנא
 קדשי דר״ח אע״ג תדיר שהוא תשוס לר״ח קודם שכת תדמוספי לכעיין לתפשט

 • קדשה דר״ה אע״ג כדאתר תדר״ח אפיי טפי דקדיש ר״ה וכ״ש תשכת טפי
 אטו דתשני לתאי ואפי' תשכת טפי קדיש ר״ח אפי' דהא תשכת טפי דקדשה כ״ש
 קדושה אהני קדושות שני לו שיש זה ביום היינו כו' אהני דידי לתוספין )ר״ה ר״ח

 כפי קדישין ור״ה ר״ח א' כקדושת ת״ת אכל תתנה קלה קדושת לתיספי חתירה
 דאיקרי תשים שכת תשל תקודשין ר״ח תוספי כזכחיס כדפרש״י וטעתא תשכת
 תועד איקרי דטלהו תשוס תשכת טפי תקודשיס י״ט כל טעתא ולתאי תועד

 נתי ואע״גדר״ח כפ׳קאי הנאתרי׳שס י״ע לה׳כמועדיכ׳ואכלהו תעשו ^ה כדכתי'
 אסורה תשו׳דר״ה דה״ט נ״ל תדר״ח קדשי הגת׳דר״ה קאתר ואפ״ת תועד איקרי

 תר״ה טפי חתיר דשכת גכ על ואף כר״ח שא״כ תה התורה תן תלאכה בעשיית
כיון ת״ת י״ט ושאר בר״ה משא״כ )בסקילה נפש אוכל בתלאכת אפי' דאמר

לשבת

ק׳ דיני אדה שאגת
 ככל שוה שאינו תעשה ולא לעשה מכהן לתילף איכא ודאי ות״ת כשאלה ישנו שכן

 ודאי והשתא להו ודחי עשה דאתא כשאלה שישנה תעשה ולא לעשה וממיר
 ת״ת כהן וכיוצא וסוכה לתצה תצוה דכר על חלה שמעה כולל דע״י נהי תקשה

 עשה דהוי אע״ג שבועה לאיסור ולידחה כשאלת שאינו וסוכה לתצה עשת ליתי
 אפ״ה ת״ע זהו יעשה מפיו היוצא וככל ל״ת תו ז דברו יחל לח לכתיב תעשה ולא

 ראש תגלחת גבי כדאתרי' לה ודחי עשה אתא בשאלת דישנה קילי ושמעה הואיל
 ה״נ לה ודחי מצורע דתגלחת עשת אתי נזירות איסור עליו הל דכב־ לחע״ג הנזיר

 דמצוה עשת ליתי כולל ע״י מצות דבר על דחיילא אע״ג הכי נימא שנועה גכי
 מפרש דנדריס בפ״ב להא דלק״ת היאנונ״ל אלימתא קושיא ולכאורה לה ולידהי
 ידור כי איש דכתיב משוס בשבועות משא״כ מצות דבי על חלין לנדרים שטמא

 לתשתע רחמנא דכתב ודברו דברו יחלל לא לה׳ שהן שמיס כחפצי דאפי׳ לה׳ נדר
 גבי ופריך לה׳ שבועה השבע אאו קאי שמיס לחפצי הוא אכלתיחל יחל לא דברו

 ישיבת דאתר הא ומסיק יחל לא לה׳ לאפי׳ ניתא ות״נ לה׳ כתיב נתי שנועה
 הא מצות דבר על חלין לפיכך אנפשי' תיתסרחפצא דנדרים כלומר עלי מכה

 חיילא לא חפצא חן נפשי׳ דתיתסר שבועה כלומר בסוכה אשב שלא שבועת דאמר
 הילכך מתנו א״ע להפקיע כמינו כל ולא למצות תשועבד איהו להא מציית דבר על

 לא לאם א״ש אשכועהיוהשתא שתים לחפצי הוא מיחל אבל דברו יחל לח לרשינן
 אבל אחפצא נפשי׳ דתיתסר כיון כלל לחול א״א לחוד מצות דבר על חלת נשבע
 דחיילאהאודאי וכיון כולל ע״י חיילא לשבועת תצוה עסדבר הרשות דבר נגולל
 אתא לא תו בשאלת דישנו ע״ג אף על״ת לחול כח להס דיש דכיון לנדרים למיא
 מצות דבר על דחיילא היכא כל שבועת גבי ה״נ לה׳ דכתיב תשוס לתו ודחי מצות
 על שקאי כמו נתי קאי לה׳עלייהו דהא לתו ודחי מצות אתי לא תו כולל ע״י כגון

 היכא כל והשבועות הנדר חלות בתחילת אלא לשבועות נדריס בין לחלק ואין נדרים
 אנפשיה חפצא ותיתסר הואיל חיילין דבנדריס לבד מצות דבר על נשבע חו שנדר
 אבל הוא אחפצא נפשי׳ ותיתסר הואיל לחוד תצוה דבר על לחול א״א שמעות אבל

 לא תו מצות דבר על כולל ע״י חלה נמי לשבועה הרשות דבר עם מצות דבר בכולצ
 כתו קאי נתי אשבועת לת׳ דהא לנדרים תצות דחי שלא כתו לה ודחי חצות אתי

 על אפי׳ ענין בכל חל דנדר שלהן חלות בתחילת חלא ביניהם חינוק ואין אנדריס
 דשבועה בכולל אבל לחול לחוד מצות דבר על לתן א״א ושבועות לחוד מצות דבר

 תסוגיא ת״ת •אבל לנדרים דוחה שאינו כתו לה ודחי תבנול מצות דבר אין נתיחלה
 שהרי בהא ירו' אגת׳ פליגי דידן דגת׳ דנראת הרבה בה לעיין יש אכתי דנויר זו

 נזיר הוי תנהון מחד אלא נזר לא דאפי׳ ליה תכעיא יזיר ושכר מיין האי לרבנן
 נמי ורבנן ואתרי׳ רשות כיין לשתות שנשבע תצוה יין לאסור לה דריש ור״ש מכולן
 ש״ת ושכר תאי מיין קרא ליתא א״כ רשות כיין תצוה יין לאסור לי' תבעיא ההוא
 אתיין כיחידאי רבנן ולפ״ז דרשא לתאי אתיא שכר דלרבנן לתיתר ל״ל והשתא תרתי
 גבי תה לתקדש שכר שכר לאלופי שכר דכתיב טעתא היינו ור״ש התם אמרי' דהא
 לאפוקי כו׳ תקדש גבי אף לא תשקין שאר אבל דליתסר הוא יין נזיר

 לתקדש ונכנס וחלב דבש ושתה קעילית דבילה אכל דאתר מדר״י
 ואייתר התשכרין תשקי! בכל תקדש גבי דחייב סיל כר״י דר״ש דרבנן מכלל חייב
 תצות דבר על חלת דשבועה ס״ל דרבנן הל״ל דאתי הוא תצוה יין לחסור שכר להו
 דחלין זה שלפני בסיתן וכתש״כ לשבועה לנזירו׳דדתו והה״נ היח׳ כדברי כולל ע״י
 של עס רשות של יין כשכולל כולל ע״י הנזירות קודם לשתות שנשבע השבועה על

 קרא וצריך סוגיא לי׳כדאתרי׳באותו לית כולל איסור לר״ש דבשלתא דשבועת מצות
 ול״צ כולל איסור לתו דאית לתימר ת״ל לרבנן אבל כולל ע״י דבנוירו׳חלת לרבוי
 הרי ועוד ופשיעא הוא כולל איסור דתא השבועה על לנזירו׳דחיילא לרמי קרח
 שבועת כג( )דף דשבועות בפ״ג כדתנן לתו אית כולל חיסור ע״כ רבנן
 בכולל ור״י ושמואל רב בגת' לה ומוקי פוער ור״ש חייב כו׳ נבילות ואכל אוכל שלא

 )ר״ש מצוה דבר על שבועה חייל לא דאל״כ האסורים דברים עם המותרים דברים
 אתרי׳ שבועת גבי דאפי' התם רבא אתר וה״נ כולל איסור לי׳ דלית לטעמיה

 שבוע׳ דלגבי התם דאמר כר״ל דנזיר זו דסוגיא לאוקתי׳לסתתא ודוחק כולל איסור
 לית להא עצמו ע״י הבא איסור וה״ל הואיל עלמא לכולי כולל איסור אמרי׳ לא

 ודאי אלא • ס״ל כר״י נתי ורבא ושמואל דרב הכא כ״ש ר״י לגבי' כר״ל הלכתא
 אוכל שלא כגון המצות את לקיים בנשבע ת״ת כולל איסור לי׳ דאית תאן אפי' ש״ת

 איצערך הילכך חייל לא נמי כולל ע״י אפי' התצות את לבעל אבל ושחוע׳ נבילות
 חל דלא ת״א לא״ה דאי תצוה יין לאסור כולל לתו דאית לרבנן אפי׳ קרא
 על חלין לא בכה״ג דשמעות כתו עליו שנשבע דיין תצוה דבר על כולל ע״י אפי'
 ל״ל ר״ש וא״א אתרי׳ בתרא דבשנויי זו מסיגיא ועק״ל ־ כולל ע״י אפי׳ מציה דבר

 דמיירי התום' ופי' פעור ביה״כ נבילת האוכל רש״א לתני' חיסור על חל איסור
 יויר ושכר דמיין קרא וקמ״ל תיירי לשתות מנשבע ולא יין לשתות שלא שנשבע כגון

 ופי' שבועה על חיילי נזיר׳ דאפ״ה חיסור על חל איסור אין דבעלתא דאע׳ג
 יראת הרואה כאשר כלל שחר לו אין התפרש דפי׳ דתח• היא תוכרח החוסם'

 שלא בנשבע יזיר ושכר תיין לתאי ליה דמבעיא שנויי להחי ותדקאמר׳ מעצמו
 דמבעיא ח קת בשנויי הכי ול״ק איסור על חל איסור לי׳ דלית לעעתיה דר״ש לשתות

 איסור לי׳ דלית לעעתיה לר״ש לשתות בנשבע יזיר ושכר דתיין קרא לתאי ליה
 בכולל איסור על חל איסור ליה דאית תאן דאפי׳ תכלל • איסור על חל

 דבריס עס התותרין דברים שכולל הוא כולל יה״כ איסור להא ביה״כ נבילה כתו
 אבל לשתות שנשבע זו שבועה על חלת נזירו׳ שאיסור קרא צריך אפ״ה האסורים

■תמצות את לקיים בנשבע כולל לי' דאית מאן דאפי׳ ש״מ1 חייל לא קרא לאו אי

כה



פב פיק קיחש דיני אריה שאגת
 על אף תשבת טפי מקדשי תיעד תיקרי וי״ט תועד תיקרי לא דשבת

 תת לן אתני תועד קרוין שניהם ור״ה ר״ח אכל תלאכה לענין מהן שחמיר פ׳
 א״נ מלאכה בעשיית שתותר תר״ח טפי דקדשי במלאכה אסורין י״ט ושקר שר״ה

 תועד על' דקרא קבלה דיברי תקרא אלא ליה ידעינן לא תועד איקרי דר״ח הא
 דאלת פרשה בההיא כתיב נתי דר״ח ואע״ג ע״ו( )דף צולין כיצד בפרק כדאתר

 ותמיד אשבת קאי דלא כתו עצי'קאי דלאו לומר אפשר בתועדיכס לה׳ תעשו
 רגלים באמצע דכתיבי ר״ה משא״כ ארגלים אלא קא׳ ולא התם התום' וכתש״כ

 בתור׳ לר״התיעד דקרא וכיון בתועדיכ׳ האי קאי עלי׳נתי ודאי הא ועצרת פסח אחר
 קדשי ר״ה קבלת דדברי תקרא אלא מועד דמיקרי ידעינן דלא ר״ח משח״כ בהדיא

 משבתענ״ל טפי קדשי י״ט ושאר דר״ה ש״ת ת״ת עיקר נ״ל וראשון מדר״ח טפי
 דאתרי׳בפרק הא דק״ל משום תי״ט טפי קדישא דשבת לפרש לתום׳ שדחקו שתת

 לשבת כדי הטלאים בלשכת התבוקרים טלאים תששת פוחתץ אין ת״ש התכלת
 לאו אלא הוו טובא ומוספין תמידין ליה דאית איליתא דתי ר״ההיכי של י״ט ולשני
 הד׳בשבת יקרב אמרינן דלא עדיפי תתידין וש״ת ,ופרש" תתידיןעדיפא וש״ת דל״ל

 עדיפי שני יום של תתידיס אלתא ר״ה של שני י״ט תמידי! ויבטל ומיספין לאמידין
 דר״ה ואס״ד ע״כ־ תי״ט קדיש דשבת הן מקודש שבת שמוספי ואע״פ שנת ממיספי

 לתתידין יקרבו אתריכן דלא עדיפא יתמידיס דייק קא תכי ע״כ משבת טפי קדיש
 תמוספי עדיפא שבת של תתידיס אלתא שבת של תמיד ולבטיל ר״ה של ותיספין

 שנאת' כתו כבשים שבעת צריכים ר״ה של לתתידיס הרי קושיא ומאי המקודש ר״ה
 אמרת אי אבל ר״ה למוספי מספיקים כולן הללו טלאים ששה ואין בהדיא בקרא
 למוסף תתן ב' קרבי תדלא עדיפא דתתידים שפיר דייק תר״ה טפי קדיש דשבת

 תעכבין התוספין ולא התש דתנן גב על ואף לבד כבשים בב׳ ליה דסגי שבת של
 זת מעכבץ אין מינים דשני התוספין דווקא דהיינו ז״ל לרש״י ס״ל !ת את זה

 והשעירים והכבשים והאלים הפרים ת״ד( )דף תזה לתעלה התם זתוכדתנן חת
 תעכב׳ תינא דחד אבל תעכב אינו חבירו על דתין דתשתע זה את זה תעכבין אין

 או לחוד כבשים ששת אלא לו שאין כגון תין לאותו הקצוב תנין לו אין שאס אהדדי
 על דתין כו' הפרים אדאשתעינן הכי תיתא לא דאי אהדדי תעכבי מהן פחות
 מין כ״ש אהדדי תעכבי לא תינא דחד לאשתעינן ה״ל אהדדי תעכבי לא תינו שאינו

 אר״ש סיפא קתני דהא תברא ומצידה ראיה אינו דזת נ״ל תיניומ״מ שאינו על
 כולן יקרבו ולא א׳ונסכיו פר יביא נסכים להן היה ולא מרובי' פריס להם היה אם

 פליגי לא וע״כ זה על מעכביןזה אינן נינתו תינא דחד אפי׳פריס ן>תא נסכים בלא
 אחד תשיק־יב טפי עדיף נסכים בלא כולן דיקריבו דס״ל אלא דר״ש עליה רבנן
 ותדע לחוד• דקרב רבנן תודו אחד סר א1ן לו דאין היכא אבל נסכי) עם בלבד מהן

 א' תביא ב' תצא לא שאס ומנין פריס בתורה שנאתר לפי תת״ל פר התם דאתר
 ז׳ תצא לא שאם ותנין שבעת בתורה שנאתר לפי ת״ל תת כבשים ששת פר ת״ל
 כו׳ותניןשתעכבין א׳ ואפי' כו׳ ה' יביא ששת תצא לא שאס ותנין ששה ת״ל ו׳ יביא
 אחד דתין אפי׳ נתי לרבנן הרי • יהיו ת״ל הקצוב מנין כל להן כשי,ש כלומר זא״ז
 בלא הפריס תנין כל להקריב טוב דיותר דס״ל דרבנן דה״ט ונ״ל זא״ז תעכבין אין

 נסכים אבל קרבנו בעל יומו עבר דפרי׳אס משוס ונסכיו אחד פר משיביא נסכים

 אפי׳ ונסכיהס ומנחתם מר כדאמר אחרינא וליומא למחר להקריבן תקנה להן יש
 והא הוא הכתוב וגזרת תקרא התם לה יליף דר״ש וטעתא למחר ואפי׳ בלילה

 דחד הא דמשתע זה את זה תעכבין אין והשעירים והכבשים והאלים הפריס דתנן
 תינו אינו על דתי! נקט פסיקתא תילתא דתנא תשוס היינו זה את זה תעכבין מינא

 וכדאתר אהדדי תעכב א׳בדאיחנהו בתין תשא״כ אפי׳בדאיתנהו תעכב לעול׳אינו
 ותוס׳דהאי פרש״י וכן וכת״ש תיירי ובדאיתנתו יהיו ת״ל זה את זה שתעכבין ותנין
 ופדרים באברים תצינו ע״שוכת״ג תיירי בדאיתנהו זה את זה שתעכבין ומנין

 להקשות שיש צוליןותה בפ׳כיצד כדאתר תעכבי לא ובדליתנהו תעכביס דבדאיתנהו
 )ד׳תח( דסוכה בפ״ד ורבנן ר״י דפליגי דחג ושעירים וכבשים ואלים מפריס ע״ז
 והשתא תיקרי מקודש שבת לגבי די״ט נתברר הרי לעניינינו ונחזור ־ בת״א כ״כ

 ת״ל וי״ט תדיר ה״ל דשבת כיון לאחריה בין לפניה בין לשבת הסמוך בי״ט נקטינן
 ומוספין תמידין כגון דלתחר דתדיר בע״ן איפשט דלא כיון הן שקולין מקודש

 היום לקידוש אלא יין לו שאין ושקוליןהןתי עדיף מנייתו הי תקודש דה״ל והאידנא
 במקודש דאתר כתו דהא יבטיל חבירו ושל שירצה יוס באיזה יקדש תנייהו דחד

 איפכא י״ל ה״נ בטלי' דהאידנא מוספין עדיף תדיר דאי דלתחר ותדיר דהאידנא
 עדיף תקודש דאי תוספין כגון דלתחר ומקודש תמידים כגון דהאידנא דתדיר

 תמידין בכה״ג איפכא לתיבעי אבין בר לר״ח דה״ל וה״ה בטלין דהאידנא תתידיס
 מוספיןעדיפא דלתא או תדיר דה״ל עדיפא תאיתתידין דלתחר ומוספין דהאידנא

 תתדיר עדיף דלמחר תקודש עדיף דמקודש איאתרת ודאי דהא • תקודש דה״ל
 עדיףתמקוד׳דתאידנ' דלתחר תדיר עדיף תדיר דאי תדיר לגני כדאתר דהאידנא

 תקודש את״ל דאפי׳ ס״ד דאי לחבירו זת״ה נקט תנייהו חדא אבין בר דר״ח אלא
 יותא חד בני דתחויהו דווקא דהאידנא תדיר לגבי דהאידנא תקודש היינו עדיף
 תדיר של מצותו דזמן דכיון י דהאידנא תדיר לגבי דלתחי־ תקודש לא אבל ננהו
 איפכא לי' קתבעיא לא ולפיכך ־ זתן דלאחר התקודש תפני ליה דחינן לא היום

 כו׳ טלאים תששת פוחתין דאין תהא לתפשטלבע״ן רצת היאך לך תקשה א״כ
 יוסהתקוד׳ קרנילמוספי׳של תדלא עדיפיכלות׳תדירעדיףתתקודש תתידי וש״ת

דשבת לאחרונ׳לפרש״י חל המקודש דיום תיירי דילמא לגתרי יבטלו דתדיר ותתידין

 דפי׳די״ט ולתאי בשבת וששי בחמישי שא"לי"טשלר״ה כגון ותיירי תי"ט תקודש
 דתאידנא לתדיר אותו תקריבין תילכך בשבת ובב' בא׳ י״ט שחל כגון משבת מקודש

 ותדיר דתאידגא למקודש מכאן תפשיט ולא זמן דלאחר למקודש אותו תניחין ואין
 דלתח אפי׳מקודש עדיף מקודש אמרת דאי ש״ת ודאי אלא עדיף• דתדיר דלתחר

 דלתחר דהאידנ׳ותקודש בתדיר לה חוקי דתדלא וא״ת דתאידנא תתדיר עדיף נת׳
 ש י״ט וב׳ לשבת כדי ומדתנן מי״ט מקודש דשבת לפירש״י ראיה להביא יש דמזת
 אחר להיות שחל ביי׳ט דתיירי ש״ת לי״ט קודס ברישא לתיתניה לשבת דאקדתי ר״ה
 תקשה לדידיה אבל (א) ין דבע דותיא דלתחר ותדיר דהאידנא תקודש דת״ל שבת
 ה״ל לי״ט קודם ברישא לשבת לתיתני מקדים והתנא משבת מקודש די״ט כיון

 דהאידנ׳ותדיר לבעייןדתקידש מינית למפשט ותנלן דלתחר ומקודש דתאידנא תדיר
 אפשר ת״ת לי״ט קודם לשבת דאקדתית דאעי׳ג היא מילתא לאו הא דלמחר
 בכ״ת לתיתני התנא שדרך ג<א לשבת קודם להיות שחל בי״ט לפירש״י אפי׳ לאוקמי

 ליה חביבא ליה תקדשיס ב״ד וי״ט וקיימא קטעי דשבת משוס לי״ט קודם שבת
 תר״ה דשבתמקידש דס״ל שיטתו לפי אפי' גופיה רש״י לי״טוהרי שבתלחקדותי

 יארעו שמא ששת צריכים שפי־ולהכי לשבת קודם שח״ל בר״ה לת אסברת הכי אפי'
 שיטתו לפי דת״ל ע״כ כו׳ ב׳ יום בכל ויצטרט בשית ובו׳ בה׳ ר״ה של י״ט ב׳

 לומר א״א דע״כ וכת״שכיותדע הכי נתי ס״ל כ עי דהאידנא ותדיר דלמחר תקודש
 לן פשיטת דיומא ותדיר תחר בשל אבל בדיומו ה״ת תתדיר עדיף מקודש דאי כן

 דלתחר בתדיר גיא לן תבעיא ולא דהאידנא מתדיר עדיף לא דנתחר דתקודש
 התמידי' תניתוה ר״ח א״ל שהרי איפכא לא דהאידנ׳אבל תתקודש דעדיף די״ל הוא
 לי׳ דאית אליתא ת״ד התתידין את תעכבי! המוספין ולא המוספין את תעכנין אין

 לאו אלא עדיף תדיר ותק' תדיר אמאי דיותו ואי ליה דלית פשיטא א1ן כו׳ ולקדם
 דתיירי תנ״ל והשתא נינהו הדדי כי אלמא זה את זה מעכבי! אין וקתני דלתחר

 תתוספין תיירי דילתא ־ דבעיין דותיא דה״ל דהאידנא ומוספין דלתחר תתתידיס
 הואיל ותקודשדלתחרהילכךתקודש דיותיה תדיר דהאידנ׳דה״ל ותתידים דלתחר

 דהאידנא תקודש אבל נינתו הדדי וכי דהאידנא תתדיר עדיף לא הוא תחר ושל
 הוא ודהאידנא הואיל קודם דתקודש לך אימא לעולם דבעיין דותיא דלמחר ותדיר
 דהאידנא תוספין דאי לן פשיטא הא ודאי אלא • מחר של אלא שאינו תתדיר עדיף
 לתדיר ליקדס ראוי תחר לשל ה״ה עדיף תקודש אלתא דלתחר לתתידיס קדמי

 דהאידנא תתדיר עדיפא לא תחר דשל תמתני׳ ש״ת דעכ״ם וכיון דהאידנא
 בין לחלק דאין תחר של תתדיר עדיף לא היום דזתנו אע״ג דהאידנא דתקודש הת״נ

 ואי עדיף תחר של ל״ש היום של ל״ש תתדיר עדיף מקודש ואי מחד לשל היום של
 שחל י״ט נמי דידן בנידון הילכך גרע היום של בין תחר של בין תיניה גרע

 דתאידנא ה״ל דתדיר ושבת מחר של שהוא אע״פ מקודש די״ט שבת אחר להיות
 כי ומספיקא בעיין איפשט דלא וכיון י למחר מניחו עדיף מקודש אמרת אי אפ״ת
 המקודש'ושבת דלתחר י״ט של היום לקידוש היין להניח בידו הרשות א״כ נינתו הדדי

 שוס אין נינתו הדדי כי בודאי שאס דכמו תיבטיל הוא דהאידנא אע״ג התדיר
 :אמרי׳הכי נת׳ נינתו הדדי כי ספיקא דתחתת לדידן ת"נ תחר לשל היום של מעלה
רש״י לפי׳ ואפי' בע״ש להיות שחל בי״ט אפי׳ היום קידוש דלענין לדחות ואץ
 תשים דלתחר משבת עדיף דהאידנא י״ט של מ״ת ומקודש תדיר ה״ל דשבת *

 תניחו אס אבל שניהם חובת ידי ויוצא עליו לקדש למחר עד יין לו שיזדתן דאפשר
 והא ודאי תידי תוציא ספק ואין יבטיל וודאי דהאידנא י״ט של דלתחר שבת לצורך

 תוספין עדיף תדיר אתרת דאי דלתחר ותתידיס דהאידנא במוספין דתבעיאלית
 ודאי תידי תוציא ספק אין ול״א דלתחר תתידיס לצורך דמניחס בטילין דהאידנא

 ביקור טעון דתתיד משוס לתתידיס לתחר עד כבשים לו שיזדמן אפשר דהא
 כבשים יזדתנולו אס ואפילו סוגיא כדאתרי׳בתתיא לשחיטתו קודס ימים ארבעת

 הוא וודאי מדאי קודש ימים ד׳ נתבקרו שלא כיון לתתידיס למחר להקריבן א״א
 דהאידנא נתוספין לבעיין נקט דווקא ולפ״ז עדיף דתדירי דלתחר תמידיס הילכך

 את״ל אפילו דתאידנא ותמידיס דלמחר תוספין איפכא דאלו דלתחר ותתידים
 שיזדמן אפשר דלתחר דלתוספין לתמידיס אותן תקריבין ת״ת תתדיר עדיף תקודש

 ה״ל הילכך קודם ביקור טעונין אץ מוספין דהא הקרבתן זמן עד אחרים כבשים לו
 לבעיין למפשט רצת היכא דא״כ ליתא דתא ודאי מידי תוציא ספק ואין וודאי ספק

 תששת פוחתין דאין מתא עדיפא דתמידין דלתחר ותמידין דתאידנא דתוספין
 תתאי • יבטלו דתדירי ותתידין רקדישי תוספין לצורך יקרבו אתרינן דלא טלאים
 דקדיש בר״ה קרבי ותדלא התדיר לשבת קודם התקודש ר״ה להיות שחל דתיירי

 הילכו התדיר שבת אחר ח״ל המקודש שר״ה תיירי דילתא עדיף תדיר ש״ת ותקודש
 בודאי שבת של תמידים תבטיל בשבת קרב לא דאם וקדים התדיר בשבת קרבי
 מידי מוציא ספק ואין עדיין כבשים לו שיזדמנו אפשר הא ר״ה מוסף לצורך אבל
 מקודש הוא וודאי דודאי דלתחר ותמידין דתאידנא מוספין בבעיין ולעולם ודאי

 דרך למחר כבשים לו יזדמנו שלא לו שכמדומה היכא שכל ש״ת ודאי אלא עדיף
 מקודש־ ואי רחוקה סיבה איזה ידי על לו יזדתנו דילתא אתרינן לא אפשרי תציאות

 דידן בנידון וה״ה בטלים דתאידנא ותמידיש מחר תוספי לצורך אותן תניחין עדיף
 דתאידנא תדיר אפ״ה עדיף מקודש דאי לומר סברא זה אין ע״כ ועוד את׳הכי נתי

 מחר של תוספין לצורך כבשים לו שיזדמנו דאפשי משום דלתחר לתוספין קודם
 אפשר נת׳ דתא ־ קודם ביקור טעון דתתיד משוס דא״א תחר בחמידי משא״כ

צפר איכא והא רכינא פריך התם שהרי קודם ימים ד׳ מבוקרים טלאים לו שיזדמנו

דתלתא
לדידי צ״ל )א(
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 וזתן זמנה ככר שתגיע מצות דכר ככל ה״ת אלא לתדיר ליה דתקריב עד
 ראוי הרי ככר שנשחט תדיר דהשאינו הכא כגון לן מבעיא הגיע לא עדיין חכרת׳
 לתצותו ראוי אינו עדיין נשחט שלא והתדיר דמו את ולזרוק להקייכו למצותו

 היום וכרכת תדירי היין כרכת ד״א ת״ש התם אתר שהרי דתו ולזרוק להקריבו
 לתרווייהו דשחיט כתאן דאתי׳ כיון ה״נ ותשני קודם תדיר ושא״ת ותדיר תדיר אינו
 תוסף של תתפלל ואח״כ תנחת של אדם תתפלל הלכת דאר״י ת״ש אתר תו דמי

 ברכות ותדתדתי דתי תחייהו דשחט כמאן תנחת תפל׳ זתן דאתיי׳ כיון ה״ג ותשני
 לתוסף ותנחת היום לברכת היין ברכת דתדתקדיתין ושחטי׳ דקדיס לתא ותפי'
 קידש דככר היין לברכת קדים היום וברכת תנחת לזתן ובא קדים תוסף דזתן אע״ג
 תקדתינן אי דזלזל טעתא לתאי ל״ש ותפי׳ כרכה גכי ותרי כא לא יין ועדיין היום

 ושחטי׳ הואיל כרישא תדיר לשאינו תכעיאכקדיסושחט דתש״ה ש״ת לחברתה א׳
 ראוי אינו עדיין מצותו זתן נשחט שלא התדיר אכל עכשיו וראוי תוכנת מצוותו וזמן

 לשל קדים דתצפרא תוסף ותן שהרי ותפי׳ כרכה לי' דתדתי א״ש והשתא ותוכנת־
 היין לברכת קדים זתנה היום וברכת ולתעלת תחצות אלא זתנה הגיע דלא תנחת
 שחטי׳ לקדים וה״ה ־ קודתין תנחת ותפי׳ היין ברכת ואפ״ה כו׳ היום קידש שככר

 כתאן יין בא וככר תנחת זתן נתי תטי ככר דעכשיו כיון ודחי ברישא תדיר לשאינו
 ברישא תדיר שחטי'לשאינו דקדים היכא כל את״ל0ותשתא) דתי לתחייתו דשחט

 שום לו אין תדיר שאינו ואע״פ תצותו זתן הגיע וככר הואיל לתדיר קודם לי' תקריב
 ותזותנת תוכנת ותצותו הואיל לתדיר קודם ברישא לי׳ תקריב קדים אפ״ת תעלת

 לשחטו שבידו אע״פ עדיין תזותנת תצותו אין עדיין נשחט שלא כיון התדיר תשא״כ
 דהאידנא כתקודש התכלת דפ׳ לכעיין ק״ו הדברים נראין והשתא ־ לתצותו ולהזמינו

 התדיר של וזמנו השתא תצותו זמן הגיע שככר דהאידנא דמקודש דלמחר ותדיר
 את״ל אפילו ועוד היום מצוותו לזמן כידו אין וגם זמן לאחר עד תצותו עליו יחול לא

 דתקודש כ״ש לא מקודש תעלת עכ״ם ישלו התקודש ת״ת תמקודש עדיף תדיר
 דלתח• לתדיר קדים דהאידנא תיכעי׳דתקודש ולא ־ דלתחר תתדיר עדיף דהאידנא

 ומקידש התדיר תחר לשל עדיף מקודש ולא תדיר לא שאינו דהאידנא אפי׳קרכן אלא
ב״א דר״ח כעיא דההיא צ״ל ר :ברישא תדיר לשאינו ושחטי׳ דקדיס דותיא

 קא באת״ל עדיף תנייהו הי דלתחר ותדיר דהאידנא דתקודש התכלת ׳דפ
 דתתרס לאחר דיהב ברישא ושחטי׳לשא״ת וקדים תדיר ושאינו תדיר את״ל לה כעי

 את״ל אכל תאי דלתחר ותדיר דהאידנא תקודש לו קודם לתדיר ותקריב בדתו
 דהאידנא תקודש כ״ש לתדיר קודם לי׳ תקריב דשחטי׳ דכיון תדיר לשאינו כשחטי׳
 דפ׳ דשתעתא כתסקנא שם והרי וכדאתרן עדיף דהאידנא דתקודש דלתחר אחדיר

 ותעתה לתדיר קודם לי' ותקריב קדים תדיר לשאינו שחטי' קדים דאם התדיר כל
כשניהם ה״ת עדיף תדיר את״ל אפי' דלתחר לתדיר דקדיס דהאידנא לתקודש מש

 ,ופירש" הוו שכעת ששת ותני כשכתא דחד רש״יצפרא וגרסת כשכתא דתלתא
 טלאים אחר א׳ ביום שיחזר לתיתר איכא וג׳ ודב׳ הערכים דכין דכשלמא

 ותמידין דהאידנא תוספים תיעיא תאי א״כ ־ ע"כ כו׳ קודם יתים ד׳ המבוקרים
 לצורך ואלו קרבנו בטל יומו דעבר קדמי דתאידנא תוספין ודאי הא דלתחר

 כדאמרן ש״ת ודאי אלא קודם יתיס ד׳ תבוקריס לו שיזדמנו אפשר עדיין תמידים
 המקודש י״ט וחל היום לקידוש א׳ כוס כדי אלא יין לו אין אם ידידן כנידון ה״נ זא״כ
 דרך יין לו שיזדמן מצפת אינו אס מלאחריו כין מלפניו כין דתדיר לשכת ממוך

 אם הילכ־ חיישינן לא רחוקה סיכת איזה ע״י יין לו יזדמן לשתא אפשרי• מציאת
 היום עליו לקדש ירצה ואם כידו הרשות דלתחר היום קידוש על היין להניח ירצה

 שקולין שניתן קודם מתן איזה ומקודש דתדיר בעיין איפשט דלא כיון כידו הרשות
 עדיף דתדיר דס״ל לתאי דכשלתא לותר דכרי את כקש תדחה ואל ' וכת״שכל הן

 חיישינן ולא דתאידנא תתקודש עדיף דלתחר דתדיר שפיר אתי כודאי מתקודש
 ולא דלתחר תדיר לצורך רחוקה סיכת איזת ע״י תנוקריס ככשיס לו יזדמנו לשמא
 דדילתא כספק העדיף התדיר את להכניס לנו דאין לגמרי המקידש את כודאי ידחה

 כי ספיקא ותחמת כעיין איפשט דלא לתאי אכל לצרכו לתחר ככשים לו יזדמנו לא
 ע״י יין לו יזדמן דדילמא למחר תלתניחו האידנא עליו יקדש תוטב א״כ נינהו הדדי
 תחר לצורך אכלאסיניחנו נתי דלתחר היום קידוש ויקיים לתחר סיכת איזה

 רצת ר״ח שהרי כן לותר אפשר אי דע״כ לגמרי דתאידנא היום קידוש יבטיל ממילא
 נינתו הדדי כי אלתא כו׳ התוספין את תעכבין אינן התמידי' תדתנן לבעיין לפשוט

 אתרינן ולא • מחר לצורך להניחו בידו הרשות נינתו הדדי כי דלדידית אע״ג והרי
 וש״ת עדיין לו שיזדמנו אפשר תחר לצורך דאלו היום יקריבו נינתו הדדי דכי כיון
 עולת התכלת דפ׳ זו תסוגיא הילכך לה חיישינן לא דירן כנידון ה״נ לה ח״שינן דלא

 כין תלפניה כין לשכת הסמוך די״ט נינתו וכתדדי כעיין איפשט לנ״דלמאידלא
 קידוש של היין להניח כידו הרשות תדיר ה״ל ושבת מקודש ת״ל די״ט מלאחריה

 נ״ל ת״ת אכל : תכטיל ההוא היום ושל י״ט שהוא כין שכת שהוא בין המחרת ליום

 אפ״ה שכת והיום תתדיר עדיף מקודש את״ל דאפי' המחרת מיום קדים יומו דשל .
 היום יקדש עדיף דתדיר את״ל אפי' י״ט היום אס וכן כטל מחר ושל היוס יקדש

 ללמוד יש זה ודכר תכטיל למחר עד מצותו זמן שאין כיון התדיר שבת ושל
 תדיר ושאינו תדיר להו איכעיא דאמרי׳התם צא( )דף התדיר כל דפ' א' מסוגיא

 יהכ דלתא או ליה תקריב דשחט כיון אתרי׳ תי תאי תדיר לשאינו ושחט וקדים
 ותשמע תדיר לשאינו תקריב והדר לתדיר לי' דתקריב עד בדתו דתתרס לאחר
 בדתו למרס כיה (דילת'תזלזלינןאדתכעי׳לן) לי׳הוא שחט דככר תשום דלאו ודאי

 תדיר תשאינו תק״ו דלמחר תתדיר עדיף ודאי דהאידנא מקודש אכל היום זמנם
 דהכי • המסקנא לפי לתדיר קדים למצוותו ומזומן ושחטי׳תואיל כקדיס מקודש ואינו

 שנאמר משוס פשול חצות קודם שחטו לר״א דרכא כרית אחא רב א״ל אתרי'התם
 תא>5 התתיד דם שיזרוק עד כדמו תתרס אחר ויהא כשר לתמיד קוד׳ הערכים כין

 ושחטי׳ דקדים הכ״ע ודחי לו קודם תמיד אפ״ת לפסח ושחטי' דקדים אע״פ
 הדם שיזרוק עד דקחני דיקא נתי תתני׳ לר״א סכא אחא רב ח״ל כרישא לתמיד

 שישחוט עד קתני תדלא תוכח התסקנא לפי הרי הדס ויזרוק שישחוט עד קתני ולא
 גיסא לאידך תינית דוק והשתא ברישא לתמיד ושחטי' בקדים דתיירי הדס ויזרוק
 קדים הפסח זריקת ושחטי׳ קדים לא הא לתמיד ושחטי׳ דקדים תשום דווקא

 לי׳ תקריב דשחט כיון ברישא תדיר לשאינו ושחטי׳ לקדים וה״ה התמיד להקרבת
 התכלת דפ׳ כעיין איפשט •והרי תתדירדלמחר דהאידנאעדיף דתקודש וכ״ש

 דתצמו ע״ז תתמה ואל ־ דפכ״ה מההיא דלתחר תתדיר עדיף דתאידנא דתקודש
 כעייןדהני אחר לןתתקום ואיפשוט כעייןכדוכתא איפשט דלא הכי תקומות כהרבה

 שט ואים דלאאיפשטאבתקותה דנדריס ד׳ כפ׳ דרחתנא שלוחי או דידן שלוחי כהני
 • ־רחמנא שלוחי כהני הני דקדושין וכפ״ק דיומא כפ״ק כדר״י תדאמרי׳ר״ה לן

 מתפיס קא כהתירא או תתפיס קא במקרא אי דנדרי' כס״ק ב״ח בעי'דרתי גס
 שסמשמו הר״ן וכת״שכ דנזיר איפשטאתפ״ג הרתב״ן ולדעת התם איפשטא ולא

 א״כ דלמחר מתדיר עדיף דתאידנא דתקודש כיון ולפי״ז ־ כתלמוד רכות וכהנה
 • תכעיל שכת ושל בי״ט עליו מקדש דירן כנידון שכת בערב להיות שחל כי״ט

 לו אין די״ט לפרש״י אפי׳ אלא מקודש מעלת מיהת לו יש די״ט לדידי מיכעיא ולא
 השתא שמצותו די״ט אפ״ה ומקודש תדיר ת״ל שכת של אלא שכת לגכי מעלה שוס

 דלמחר שכת ושל היום בי״ע עליו לקדש וחייב זמן דלאחר שכת לשל וקדים עדיף
 טעם אין וודאי והא ־ כרישא תדיר ושחטיהלשאינו קדים כדאמרי׳גכי תבטיל

 י י״ט לנכי שבת כמו ומקודש תדיר וכין התדיר כל דפ׳ כההיא לחוד תדיר כין לחלק
 י״ט ה״נ לתדיר קדים כיישא תדיר לשאינו קדים כמו ודאי אלא לפרש״י
 והיכא לפירש״י ומקודש תדיר שהוא אע״ש שלאחריו משבת עדיף לשכת דקדיס

 דלאאיפשטא ומקודש וה״לתדיר מקודש ה״ל די״ט לתש״כ אפי׳ כשבת י״ט שחל
 אכל היום של כשתיתן ה״ת יקדים שירצה ואיזה קודם מתן דאיזה נ״ה כפ'

 תדיר ״ש5 תציתו זתן הגיע דככר תשוס קדים היום של מחר של ומקודש בתדיר
 דאע״ג לומר תטעה ואל המקודש תחר של לי״ט וקדים שעדיף שכת כגון דהיוס
 דתקודש את״ל אפ״ה תקודש (דילתאגושחטיה) בקדים לתדיר קדים תדיר דשאינו
 הא דהשתא תתדיר עדיף דלתחר ואפילו טפי אלים דתקודש י״ל תתדיר עדיף
 דתנן תהא תדיר לשאינו ושחטי׳ דקדיס לבעיין שם לתיפשט אתינא שהרי ליתא

 דותיא דיום תא יום לשל קודם אתש של יום של ואשם חטאת אתש של שלמים
 ואשם דחטאת אע״ג הרי קדמי ואשם חטאת לשלמים שחעי׳ דקדיס ות״ד דאמש

 מקודש אפ״ה מקודש לשאינו ושחטי׳ מדקדים מ״ת מקודש אלא הן תדיר לאו
 גב על אף הא איתא ואם קודם תדיר תדיר לשאינו שחטיה לקדים הה״נ קודם

 משאינו עדיף לא מיניה דגרע תדיר אפ״ה מקודש לשאינו קדים דאלים דתקודש
 מתדיר אלים דלא דלמחר מקודש כ״ש ל״ש ודאי אלא ושחטיה בקדים תדיר

: עדיף דהאידנא ותדיר דהאידנא
 את ושחט שכח או תו״מעכר מהלכות בפ״ט שכתב להרמב״ם ראיתי שוב

 התדיר את שוחט ואח״כ תקריבו תחילת כקדושת הפחות או תדיר שאינו
 תקריב ושחטיה דקדים היכא נתי תקודש דכשאינו ז״ל דס״ל הרי התקודש את או

 לן איפשט דהתכלת דכעיין כן נראה שלכאורה אע״פ ת״ת לתקודש קודם ליה
 חדיר לשאינו ושחטיה דכקדים דאע״ג בו לדון לי יש אכתי התדיר דכל תהא

 לכעיין תתנה לפשוט אין אפ״ה כ״ה דפ׳ שתעתא כדסלקא קודם ליה תקריב
 תבטיל תחר ושל עדיף האידנא דשל דלתחר ותדיר דהאידנא לתקודש דהתכלת

 וכן לגתרי כטילין דלתחר תמידין ותתילא דהאידנא למוספין ותקריכו לגמרי
 קאתר לא דע״כ די״ל תשוס לגמרי כטל תחר ושל האידנא דתקדש דידן בנדון

 לתדיר וקדים לתצותו תזומן וככר הואיל ליה תקריב תדיר לשאינו ושחטיה בקדים
 שאינו אחר להקריבו אפשר דהא תהקרכה לגתרי נדחה התדיר ה״טתשוסדאין

 להקריבו אתרת אם תהס לא׳ כדי אלא ותקודש תדיר לתם שאין כציבור אכל תדיר
 אכתי להקריב תה לו אין דהא לגתרי בטילין דלמחר תתידין דהאידנא למוספים

 כדי דהאידנא תתקודש עדיף דלתחר תדיר אפי׳ ממקודש עדיף תדיר את״ל י״ל
 איפכא והה״נ המקודש תפני טפי דאליס לגתרי התדיר תבטיל שלא

 אלא לו כאין דהאידנא תתדיר עדיף תח־ של אפי׳ תתדיר עדיף תקודש את״ל
 תתנו הקל התדיר תפני לגתרי טפי דאליס המקודש ידחה שלא כדי מתם לא' כדי

 שהרי זו לסברא סייג להביא לי ויש ־ הכי נימא נמי דנ״ד היום קידוש וה״נלענין
 קודתי׳לתוספין תתמידין ת״ש קוד׳אמר מהן איזה ומקודש דתדיר אכעיין בפ׳כ״ת

 היום לכרכת קודם היין מברכת ועוד-תייתי אתניוכתש״ל לא ר״ח למוספי 7ע כו׳
 היום דכרכת אע״ג תוסף של תתפלל ואח״כ תנחה של תתפלל הלכת דאר״י ותהא

 תעככין אינן התתידין גבי התכלת כפ׳ לדקדק וצריך התום׳ וכתבו קדשי ותוסף
 דלא תידי תיניה פשיט ולא ומקודש דתדיר כעיא תך כי דאיכא המוספין את

 לפרש תוכרח אני וכע״כ ־ ע״כ הכא ל״ת דתתס והנהו דתתס ראיות הכא תייתי
 אלא לגמרי כטל מהם א׳ שוס ואין זה אח• כזה קריכיס שניהם כ״ה דכפ׳ דלק״ת

תכלהני פשיטליה והילכך תתנו תאוחר ואיזה ליקרב תוקדם איזה דתכעיא ז

דתייתי
ת״ל6 מקודש 6צמ7פ״ה6 )גהצ׳־צ לומר אפשר צ״ל )נ( דצא צ״ל )א(



פב סימן קידאנז דיני אריה יסאנת
 דותיא ממנו תאוחר וזה תוקדם דזה הלא לגמרי כעל א' כוס שאין ההס דתייתי
 איזה ומקודש דתדיר אחרינא כגוונא הוי הר,כלת רפי בציץ הבל דהתס דבע״ן

 תמידי' הי מהם לא׳ כדי הלא להם שאין ציבור כגון לגמרי בעל קוד׳וחבירו תהס
 קרב שהאחד מכה״ג ליה ופש־ע איפכא א״נ לגמרי בעילין ותוספין עדיפא דתדירי
 על קדימה דין לו שיש תה בין לחלק דיש ותוכרח־וש״ת ברור וזה לגתרי בטל וחבירו
 והשני שהא׳קרב תהס א׳ כדי הלח לו שאין ובין לנתרי בטל חבירו אין ות״מ חבירו

 ושחטיה דקדיס דפכ״ה שני' בעיין דאיפשט אע״ג לומר אפשר א״כ לגמרי בטל
 אחריו יקרב התדיר דת״ת ה"טתשום קודם ליה דתקריב ברישא תדיר לשאינו

 עדיף דתדיר את״ל א"ל אכתי תהס לא' כדי אלא להן דאין דהתכלת בההיא אבל
 שיבטל מוטב אפ״ה תחר של הוא והתדיר דהאידנא הוא אע״גדמקודש תתקודש
 תיניה־ת״ת ועדיף החתיר לגתרי דלתחר התדיר תשיבטל הקל דהאידנא התקודש

 דהגתרא דאע״ג לגמרי דבטל להיכא קדימה דין בין לחלק מוכרחת ראיה זה אין
 דבכל משום בפכ״ה התכלת ודפ׳ התכלת מייתילהניפשיטותאדפכ״הבפ' לא

 אחריו יקרב והשני להקרבה דתוקדם דדתי׳לבעיין פשיטותא לי׳להביא ניחא דוכתא
 תביאבפ׳התכלת לגמרי נדחה דהשני •והיכא דהתם דדתיאלבעיא תביאבפכ״ה

 לענין לן דאיפשט וכיון ביניהם לחלק שאין אפשר האתת לפי אבל לדהתס דדמי
 קודם ליה דמקריב תדיר לשאינו שחטיה דקדים אחריו יקרב שחבירו אע״פ קדיתה
 ותקודש תדיר בתעלת תיניה דעדף אע׳ג תחר לשל קודם היום דשל ה״ה לתדיר

 לא ת״ות תה׳ בספ״ח שכתוב בתחילה כת״ש להדיא תוכח הרתב״ס תדברי ת״ת
 הרי תתידיסלתחר להן אין היום לתוסף אותן יקריבו אס כבשים שני אלא מצאו
 יניחו לתחרלתתידין להניחו רצו ואס הקרינו היום למוסף הקריבו אס שקול הדבר
 רצו ואס שקול דהדבר כתב הילכך התכלת דפ׳ בעיין איפשטא דלא דס״ל הרי ע״כ

 כתב ברישא תדיר לשאינו ושחטיה קדים דגבי ואע״ג יניחו לתתידין לתחר להניחו
 מקריבו תהילה בקדושה הפחות או תדיר שאינו את ושחט שכח או עבר בפ״ט שם

 : איפשטא דפכ״ה דבעיין דס״ל וש״ת התקודש את או התדיר את שוחט ואח״כ
 אחריו שיקרב היכא לבין לגתרי נדחה מהן היכאשא׳ בין דשאני דס״ל צ״ל ובע״כ

 תקודש לשאיט או תדיר לשאיט שחטיה וקדים הואיל אחריו שיקרב היכא דכל
 שחטי׳ דקדיס בעיין והיינו יקרב נתי ומקודש התדיר ומ״מ הואיל קודם ליה מקריב
 נדחה מהן שח׳ היכא כל אבל וכתש״כ התסקנא לפי לן לאיפשטא תדיר לשאינו
 נדחה ומקודש תדיר ושאינו קרב התקודש או התדיר התכלת דבפ׳ כבעיין לגתרי
 ואם בפניהם לגמרי נדחה הוא למחר יתנה ותקודש והתדיר היום זמנו ואפי' לגתרי

 :לגתרי בטל וחברו יקריבו שירצה תהן ולאיזה שקול הדבר מקודש וא׳ תדיר א׳
 שיעור אלא לו ן וא לאחריה בין לפניה בין לשבת הסתוך בי״ט נקטינן הילכך

 חיפשיט דלא לתאי תקודש וי״ט תדיר ה״ל דשבת כיון בלבד א׳ קידוש כדי רביעית
 להניחו או היום לקדש או בידו והרשות הן שקולין הרתב״ס כדעת דהתכלת בעיין

 יום של שבת של קידוש ה״ת תיהו י״ט שהוא בין שבת שהוא בין תחר של קידוש על
 תשו' בתחילת כת״ש תה״ת עיקר להס דאין לילה של בין יום של בין י״ט וקידוש

 אלא אינו היין דעל אע״ג תה״ת דהוי שבת ליל של קידוש אבל הן שקולין הילכך זו
 אינו קידוש של עיקרו שכל לי״ט קדים לפיכך תה״ת הוא הקידוש דעיקר כיון מד״ס

 קודם יום כבוד לילה וכבוד יום כבוד קה( )דף ע״פ בפ' דתניא והיינו תד״ם אלא
 יום לכבוד קודם יום שקידוש מפני היום קידוש עליו אותר א׳ כוס אלא לו אין ואס

 והולך תקדש בע״ש קידש שלא תי דאתר ב״י לר״נ התם פריך ומיניה לילה וכבוד
 מצוה חביבה ותשני תרתי ביה ולעב־ לתחר עד לישבקי' איתא ואי כולו היום כל

 בהדיה דאיכא אע״ג לגתרי נטל השבת יום וקידוש שבת בליל מקדש תא1ן בשעתיה
 והא י״ט ליל לקידוש שבת ליל קידוש דקדים כ״ש לילה מכבוד דעדיף היום כבוד
 דאמר׳כי ותתידיסדלתחר דהאידנא*למוספי' דהתכלת לבעיין דתי לא הא ודאי
 קידוש וכן נינהו תילי תרי דהתס בשעתיה תצוה חביבה אתרינן ולא נינהו הדדי

 יום של תפני יותו של לבטל בידו הרשות הילכך נינהו תילי תרי וי״ט שבת יום
 שבת יום תקידוש עדיף דאי דו שבת ליל קידוש אבל הן ושקולין הואיל התחרת

הפוסקים מש״כ ועיין לתחר עד לישבקי׳ שלא עתה בש תצוה דחביבה הא מהני
.־ צ״ל כן בזה להאריך ואין וחנוכה חודש ראש הפטרת גבי ז״ל

סג סימן ט י דיני
 שהעיסה בזה״ז וסוכות ר״ה או עצרת של בי״ט שנילושה עיסה שאלה

 שתאפה קודם חלה שש ל: לקרות אסישקפידא טותאה בחזקת
 לאחר חלה שם לה ולקרות כולה לאפותה בידו הרשות או י״ט מוצאי עד ולהניחה

: האפית
 בי״ט בטומאה חלה תפרישין כיצד תנן תו( )ד׳ עוברין אלו בפ׳ תשובה

 נן בצ תטיל מר א בתירא בן שתאם עד שם לה תקרא לא רא״ח
 ומנחתה תפרשתה אלא ימצא ובבל יראה בבל עליו חתןשמוזהרין זהו ארי'לא

 מתון אינה הנאת טובת דכ׳יע בגת' לה ותוקי החמיצה החמיצה ואס הערב עד
 הוא תתוני' עליה תיתשיל בעי ואי הואיל אמרינן סבר ר״א קתפלגי בהואיל והכת
 ואח״כ שש לה יקרא א״כ בקו' הקשת התום' וכתבו הוחיל אתרינן לא סבר ור״י

 הואיל בלא לעשות דיכול כיון ואר״י ענה מיתשיל בעי ואי הואיל תטעם תאפה
 חדא דכל משוס לאפות ר״א שרי אמאי א״כ וא״ת ע״כ הואיל ע״י לעשות לנו אין

 דהכי ואור״י לצונן הטלה ע״י לעשות יכיל הואיל בלא כדלקמן ליה חזיא .וחדא
 ע״כיוכיון אימין נילי ויבא יפה תזהור שלא לתיחש ר^ לצונן מהטלת טפי עדף

 דע״כ י״ל א״כ הואיל ע״י לעשות לנו אין הואיל כלא לעשות דאפשר היכא דכל
 אלא לי׳ חזיא וחרא דכלחדא הואיל משים שס קריאת קודם לחפות ר״א שרי לא

 אכל התום' שפי׳ תה״ט צונן בהטלת א״א דהא חיתון חשש תשוס פסח של בי״ט
 החתיצת אס דהא הערב עד ולהניחה אפיה קידם שס לקרות טפי עדיף י״ט בשאר

 הוחיל בלא תקנה לה דיש כיון הוחיל משוס קריא'שם קודם מלחפות בה לן לית
 וא״נ של ר״י כסברת להדיא תביאר שלפנינו בפרש״י גס הואיל ע״י לעשות אין

 כתהדאפשר וכל כו׳ עליה תיתשיל בעי וחי הוחיל לה לתיפא תצי שם עליה קרא
 דהא ותום׳ פרש״י על וק״ל 1 ע״כ לתיעבד ניחא הואיל שוס בלא שפיר לתיעבד

 ליה ותיקלעי הואיל אתרינן לא לוקה רח״א לחול מי״ט האופה איתתר אתרי׳התס
 אמ׳ אחרי׳ דשתעתתא ובסיפא הואיל אמר לוקה את'אינו רבה ליה חזיא אורחי'

 ור״י הואיל אתרינן סבר דר״א ור״יהיא דר״א מחלוקת ורבת דר״ח ב״חהא רמי
 תיתשיל אהואילדאיבעי קאיולא י״ט דמלאכת ואהואיל הואיל אתרינן לא סבר
 דקא דבעידנא אלא הואיל דאתר התם ר״א קאתר לא ע״כ התם דחי שהרי עליה
 דלא התם ר״י קאמר לא וע״כ כו׳ לדידי' לי׳ חזיא וחדא חדא כל לתנורא עיילו

 והשתא כו׳ לאורחים ולא לדידי׳ לא חזיא דלא חדא דאיכא אלא הואיל אתרינן
 מודו כ״ע לחול מי״ט באופה דילתא בהואיל ור״י ר״א דפליגי מנ״ל ור״י לפרש״י
 את׳ שפיר הואיל בלא אפשר דבדלא מודו בתתני׳כ״ע וה״נ כרבה הואיל דאמרי׳

 עליו תוזהרין אי פליגי לחוד ובהא לכ״ע הואיל ע״י לעשות לנו אין ובדאפשר הואיל
 וא״כ בב״י עליו תוזהרין דלר״א תליא בתא דהואיל הא ותתילא ימצא ובבל יראה בבל
 שהרי חיתין חשש תשום קודם שם לקרות א״א שהרי הואיל בלא אפשר לא ודאי הא

 שאס גב על ואף תחילת לאפותה צריך ובע״כ לאפותה אפשר אי שם קריאת אחר
 אפשר דאי כיון הא ליה חזי וחדא חדא וכל הואיל ידי על אלא שרי לא תחילה אופה
 עליו שתוזהרין חתן זהו לא דס״ל ולר״י דמי שפיר הואיל ידי על אפי׳ הואיל בלא
 ותשו׳ שתאפה קורס אס קריאת ע״י הואיל בלא תקנה לו ויש יתצא ובבל יראה בבל
 דתי שפיר לאו הילכו יראה בבל עליו שתוזהרין חתן זהו דלא בת ל״ל חיתון חשש

 בלא לעשות דאפשר כיון דהא לו חזי וחדא חדא דכל הואיל תשום תחילה לאפות
 ללא אפשר בין חילוק אין ע״כ אלא הואיל ידי על לעשות לנו חין לפיכך הואיל
 לית גוונא בכל ליה דלית ותאן ליה אית גוונא בכל הואיל ליה דאית ותאן אפשר

 דהא דלק׳ת ור״יזונ״ל כפרש״י דלא וש״ת כר״י ור״ח כר״א רבה ע״כ והשתא ליה
 למידתי איכא דהא לה תתתני׳גתר לאו אתרי׳הואיל לא סבר ור״י ני׳ח רתי דאתר

 ר״א דאתר דרתי להא קיבלה לא ר״י התם דחתר סתיך אברייתא אלא כדדחינן
 תעשה לא תשוס עובר הוא הרי לדבריך ר״י א״ל דתניא ינשום פליגי בהואיל ור״י

 לי׳ ותדקאתר הואיל תשוס דידי טעתא ליה לימא איתא ואי ליה ושתיק מלאכה כל
 לר״י ליה לית התורה תן ש״ת תלאכה כל תעשה לא תשוס עובר הוא הרי לדבריך

 אפשר ללא אפשר בין לחלק חין ודאי הא הואיל ליה לית התורה דתן וכיון הואיל
 לה שני דר״ז תשים דר״י הא ליה ל״ק ברייתא הא לרתב״ח ליה דשתיע ואע״ג
 ליה דאית דתאן ל את" דאפי' ובע״כ אחריתה בתכילתא ליה אהדר דילתא התם

 דאל״כ סתוך ברייתא אההיא דרתי צ״ל ת״ת ליה אית נתי בדאפשר אפי׳ הואיל
 חלה שס חקריאת כלל בתתני׳ איירי לא ר״י דהא הואיל דר״יל״ל לרתי מנ״ל

 שר״א גיא נתתני' ל״פ שהרי שתאפה לאחר או שתאפה קודם אי לה קורא איתתי
 רוצת ואס דמי שפיר ולר״י חיתון חשש תשום שתאפה קודם שס לה לקרוא אוסר
 שיהא אבל עליו שתוזהרין חתן זהו דלח בה לן לית תחתין ואם קודם שם לה קירא
 ותחתיר הואיל ליה דלית לר״י שתענו לא בהא שם קריאת קודם לאפותה אמור
 הואיל אופהקוד׳תשוס רוצה לי׳אם אית קולי תרתי דר״י וא״ל תר״א יותר בהא
 ליה אהדר חיתון חשש תשוס קודם אופה דדוקא לר״א ליה דשתיע תשוס אלא

 לא ורי״ס רב״ח דאתר הא ודאי אלא קודם• שם קורא רוצה ואס חתן זהו לא
 תעש׳ לא על עובר ה״ה לדבריך דקא״ל יליף ותינה סתיך אברייתא הואיל אתרינן

 בהא בריית׳קאיסתיך אההי רב״ח דע״כ לךעוד הואילתתדע דל״ל מלאכ׳ש״ת כל
 ור״יהיא ר״א תחלוקת ור״ח דרבה הא קאתר אתייו דאל״כ הואיל ליה לית דאר״י

 תפ׳ תדאר"׳ דמ״ל כיון דהא דלוגי תדלג בצונן תטיל בתתני' דאתר לנ״ב ואלו
 אמיר שם קריאת קודם לאפות אבל הוא דדווקא ערב עד ותנחתו

 שכן כל בתעשה ליה תטריח דאין בצונן תטיל דקאתר בתירא בן שכן כל
ליה דלית תשים אסור שם קריאת קודם דלאפות תיניה דשתע
 ולא בתירא לבן שביק ות״ט הוחיל אמרינן לא סברי ור״י בתירא בן והל״ל הואיל
 די״ל תידי תיניה לתשתע ליכא בתירא דתבן תשום אע״כ לחוד ר״י אלא קאתר
 אלא׳ הואיל ׳ליה דאית דמי שפיר שתאפה עד שם לו לקרוא שלא רוצה אס דס״ל
 מגי ולא דווקא תאפה שלא עד שס קורא ס״ל ר״א דאלו אדר״א פליג לחוד בהא

 ולבן חיתון לידי ויבא יפה יזהר לא דילתא לתיחש דאיכא תשום צונן בהטלת ליה
 הואיל ל״ל דר״י ות״ל הכי לתיתר איכא נתי בדר׳י וא״כ להכי חיישינן לא בתירא

 : וכדאמרי׳ הואיל ליה לית ר״י דקאתר בהא סתיך דאבר״תא ש״ת ודאי אלא

כתושפ׳ר״ם כוותיה וקי״ל הואיל דא״ל ר״א דאפי׳ ור״י דע׳רש״י ישבתי הרי
 ע״י לעשות לנו אין הואיל שוס בלא לעשות שאפשר היכא כל אפ״ה ז״ל

 שתאפה קודם שס לקרות אסור לר״א אפי׳ פסח של שאינו י״ט בשאר א״כ הואיל
 ”ת״תרש הואיל־אבל שום בלא הערב עד ולהניח להפריש אפשר דהא הואיל תשוס
 לאורחים תיהת דחזי׳ הכא אבל דקאמר אהא שתעתא בסיף לגזיזי׳ חברי׳ עצתו
 כו׳ עליו שתוזהרין חתן זהו לא דאר״י הא קשיא ואי כתב דאתרי׳הואיל ה״נ איתא
לקולא דהכא הואיל וכ״ש לחותרא אפי' עליו מיתשל בעי ואי הואיל ליה לית אלתא

כר



5! נא סד פג ממן ט י דל אריה שאגת

 ה״ג אלא ל״ג עליו מיתשל בעי ואי הואיל שמעתא בריש הכאוב דפי׳ בו׳וכתדומה
 לאפות׳ שרי סבר ר״א וה״פ הואיל אתרינן לא סבר ור״י הואיל אתרי' סבר ר״א

 וכל הואיל מלאכה איסור כאן אין ליה חזיא דלא חדא איכא סוף דסיף ע״ג לאף
 דהא הואיל אמרינן לא סבר ור״י פורתא חדא מכל למשקל דתצי ליה יזו׳ וחרא חדה
 עלה עבר ולא ממון אינה הנאה דטובת כיון הילכך לחלה מהן א' ליטול מופו

 בעי ואי הואיל לתאי אתרינן לא דלכ״ע כיון וא״כ ע׳׳כ וישרם׳ הערב עד מנחתה
 תאפה שסואח״כ לה תקרא דא״כ רש״יותום' האדהקשו עלהתולק״ת מיחשל
 דכל ראי׳ לנו הין וא״כ לכ״ע הואיל לתאי אמרינן לה דהא ואת״ע הואיל מטעם

 י״ע בשאר ולפי"; הואיל ע״י לעשות ראוי אין הואיל בלא לעשות שאיפשר היכא
 נ״ל ועוד י כר״א דהלכה ר״פ דפסקו לתאי שם קריאת קודם לאפות שרי נתי

 עלה תיתשל בעי ואי הואיל להאי ליה לית ר״א אפי׳ דכ״ע דפרש״י דלתאי לה״ר
 עליה ויעבור תחמיץ שלא כדי הוא שתאפה עד שם לה תקרא לא דאמרי׳ ועעתא

 הלכה אותר רבי תניא התס ותרי ממון הנחת טובת דס״ל משום הוא יראה נבל
 חשש משום שתאפה קודם שם לקרות דאוסרלר״א דפרש״ידהא ולתאי כר״א
 יראת בבל עלית ועובר כדידי׳ וה״ל ממין הנאת טובת דס״ל משוס הוא חיתון

 טובת לר״א יאלו קאי דר'א מילתא אכולת לאו כר״א הלכת רבי דאת׳ הא א״כ
 דפליגי חבירו של טבלו גונב גבי נח( )דף דקדושין בספ״ב והרי תתון הנאת

 אינה הנאת טובת ס״ל דכ״ע דהתה לישנא לכולתו הגת׳ מהדר ב״י יוסי ור׳ רבי
 רבי דל״ק צ״ל ובע״כ כר״א ודלא ס״ל מתי! אינה הנאה טובת רבי אלתא מתון

 לפלוגתא רמב״ח דתוקי לתאי תואיל דאת׳ דס״ל לאוד בהא אלא כר״א הנכה
 ממון אינה הנאת טובת לר׳ דהא מתון הנאת בטובת לא אבל בהואיל ור״י דר״א
 לאפות רבי שרי קא אמאי א״כ אפשר בנא אלא הוחיל דל״א אס״ד והשתא ס״ל

 הנאה טובת דלדידיה כיון לית חויא וחדא חדא דכל הואיל משוס שם קריאת קודם
 ואע״פ הערב עד להניחה אפשר הא יראת בבל חלה על מוזהר ואין מתון אינה

 לא תואיל בלא דאפש־ היכא כל את־ת ותא תואיל לשום וא״צ בת לן ליש שתחתון
 קריאת קודם לאפות שרי ואמאי תואיל בלא אפשר הא ולרבי הואיל ע"׳ לי' שי־ינן

 לא ממין הנאה טובת דס״ל כיון דלדידי' א״ש ר״א דבשלתא תואיל ע״י שם
 הילכך יראה בבל עליה ועובר תחתון הערב עד תניחה דאס הואיל בלא אפשר

 ש״ת ע״כ אלא קשת ממון אינה הנאה טובת דס״ל לרבי אבל הואיל ע״י ליה שרי
 אף הואיל ע״י רבי שרי ואפ״ה בתואיל פלוגתייתו לאוקתי ב״ח רתי דבעי דלתא׳

 אפי'באפשר הואיל ליה דאית דלתאן דש״ת הואיל בלא לעשות אפשר ע״גדלדידי׳
 דאתרי' התם ר״א קאמר לא דע״כ התם ר״פ דדחי ואפי׳לתאי הואיל ע״י שרי כתי

 הכא אבל לדידי' ליה חזי וחדא חדא כל לתנורא עיילי דקא בעידנא אלא הואיל
 הלכת דא׳ ולרבי לר״א אתרי' ודאי י״ט אפיות דגבי הואיל תאי מ״ת כו׳ דלאורחי

 מינית לתישתע איכא וא״כ וכדאתרן בראפשר אפי׳ הואיל תדר׳דאת׳ וש״ח כר״א
 דמדרבי שרי נמי הואיל ע״י הואיל בלא דאפשר אע״ג נתי דלר״א י״ט לשאר
 לגי׳רש״י אלא אינו זה ומיהו וכתש״כ־ י״ט בשאר נתי לר״א נשמע פסח של בי״ט

 ותרא״ש הרי״ף אבל לכ״ע אמריגן לא עליו תיתשל בעי ואי דתואיל ופירושו
 הנאת טובת דס״ל משוס לאו דר״א דטעתא דס״ל פיסקיס כתת ועוד והתום'

 מיתשל בעי ואי דאמ׳הואיל לר״א דס״ל אלא מתון אינה הנאה טובת דכ״ע מתון
 בעי ואי הואיל משוס תאפה ואח׳־כ שם לקרות ר״א שרי דלא הא ובע״כ עלה

 א״כ הואיל ע״י לעשות אין הואיל בלא לעשות דאפשר דכיון ה״ט מיתשלעלה
 ופי׳ רש״י ולגי׳ הואיל נ״ל ת״ת שם קריאת קודם לאפית אסור נתי י״ט נשאר

 הואיל ועי״ל שם התום׳ לתש״כ וה״ה הואיל ע״י שרינן נתי באפשר דאפי׳ הוכחנו
 דבאפשר לומר ראית אין ולפי״ז ע״כ כו׳ להתיר ל״א שכיח לא עלה תיתשל בעי ואי
 אפיה קודם שם לקרות דאפשר אע״ג י״ט בשאר הה״נ א״כ הואיל אמרינן לא

 קודם ולאפות הואיל ע״י לעשות שרי אפ״ה להואיל א״צ1 הערב עד ולהניחה
 וסופו מצרפן שהסל כיון רש״י שדעת שג״ל רשב״א בשם שם התום׳ לתש״כ הה״נ1

 דאי שרי הואיל תטעם אלא לאכילה שא״ר בדבר שטרח נמצא כולן על א' ליטול
 לי׳ חזיא וחדא חדא וכל וחדא חדא מכל פורתא בצע אלא לחלה ח־א תפריש לא כעי
 יקרא ואם הואיל ע״י אלא שרי לא שתאפה עד שם לה תקרא לא נתי דכי וכיון

 בשאר א״כ ע״כ אתרינן לא הואיל ותרי הואיל תרי הוו שתאפה קודם שם לה
 בת לן ולית הואיל חד אלא ליכא דהא שם קריאת בלא לאפות שרי גתי ׳"ט

: ג״ל כן תק״ו סי' ובא״ח בס״ד פסח בדיני בזה תש״כ ועיין

סד סימן י״ט דיני
 בדיקות מחמת כשירות כתו טריפות מצויים הללו בשנים אלו כמקומות שאלה

: לא או בי״ט בהמה לשחוט תותר אס הריאה

 ושחטה )א( בכותל שטרפה או דרסה גבי לד( )דף דביצה כפ״ד תשובה
 לשחטה תהו תר״ן ר״י בעי בדיקה וצריכת כשירה ושחטת מע״ל

 שאר בשלתא ופרש״י בעיין איפשוט ולא לא או בי״ט ריעותא תחזקינן תי בי״ט
 אינן בהמות ורוב ארובא סמכינן מיהו ובדקינן אנפשית דתחתרינן אע״ג בהמות
 לחותרא בה דנקטינן ותסתברא נעיין חיפשוט דלא כיון הר״ן וכתב ע״כ טריפות

 שתטריפות במקום אבל תב7א״ד בשם ובהג״א ע״כ ולחותרא דאורייתא ספק דה״ל
 בת דאזלינן נמי דס״ל ש״ת ע״כ בי״ע בהתה לשחוט אסור הכשירות כתו חצויות

 הרעפים י את מלבנין אין תנינא צ״צ התם תדאמרי׳ כתב הרא״ש אבל לחותרא

ושה וא(צ״ל

 שצריך מפני עסקינן חדשים ברעפיס הכא ואר״י קעביד מאי בה ותזינן בהן לצלות
 ר״ל דהא הלכתא דהכי ונראה לה מתנינן לחסמן שצריך מפני אגן א״ל לבדקן

 נגעו ,ס רעפ ליבון ומשוס עסקינן חדשת בקדירה דקאמרהכא לישנא כתאי סבר
 שצריך משוס אבל בפטיש מכת משוס חטאת חיוב חיסוסדאיכא משוס והיינו בה

 כת״ש הרשב״א וכ״ד י״ט תה' בפ״י להקל הרמב״ם וכ״ד חטאת חיוב ליכא לבדקן
 ללישנאקמא חיישינן דאילו דבריהם את אנין ולא בי״שש שם כתב שסיורש״ל הת״ת
 תשוב׳ לאו ודאי והא ע״כי לגביר״י ליתאלדר״ל לבדקן שצריך מפני דאתר דר״י
 דס״ל בהדיא ליה שמעינן ולר״ל לישנא תרי איכא יוחנן דר׳ דאליבא דכיון היא

 הפוסקים דרך וכן עדיף טפי במחלוקת למעוטי דכל לן עדישא דר״ל בתרח כלישנא
 ומאן ולחסתן נבדק! דחיישינן איתא תרווייהו דילתא ועוד רש״ל כתב עוד י בכ״ת
 שצריך מפני דמתני תאן תשוב׳דע״ב אינו זת וגם ע״כ חיישינן לא דלבדקן לן לימא

 בפטיש דמכת מלאכת גמר משום חייב דאינו וס״ל דחיסום טעמא ל״ל לבדקן
 משום דאסור דלבדקן הספק את ותופס דחיסוס ודאי איסור מניח למה דאל״כ
 נתי דאיכא דס״ל לחסמןי״ל שצריך תפני תאןדמתני אבל פקעי דלמא בעלמא חששא

 איסור כאן יש דידיה שבגררא טעתא שתפרש אלא לבדקן שצריך מפני איסורא
 דל״ל משוס דלאו י״ל קאמר לחסמן שצריך תפני דר״י את״ל חפי' הילכך בודאי
 מייתי תדר״ל אבל חיסוס בזת דשייך קת״ל ועוד נקט הודאי איסור אלא לבדקן
 בת נגעו כו׳ בקדרה הכא מדקאמר דלבדקן טיעתא ל״ל דע״כ ראי׳ הרא״ש שפיר

 לתיתלי ול״ל מלאכת משום בשבת הקדרה את שופת דתחייבת קאי וחברייתא
 טעמא שהרי חיסוס ומשום עסקינן חדשת בקדירה הכא סתמא תל״ל רעפים בליבן

 י״ל רעפים דליבן דתתני' עעתא אבל חיסום משוס אלא לפרש א״א דברייתא
 ודאי אלא מפרש בדלא טעתא דמפרש תניא תלי וה״ל לבדקן משום

 במתני׳ רעפים ליבן דאס־ר והא בת ל״ל לבדקן דתשום לר״ל לית פשיטא
 טעמא תלו לתכי לאוסרן ליכא בדיקת משוס אבל חיסוס משוס אלא לפרש א״א

 עיקר היא ברייתא דההיא למימרא דמתני' רעפים בליבן דברייתא חדשת דקדרת
 זו דברייתא למימרא דת״ר להא תנינא בכ״ת וכדאתר ליה תסייע ומתגי׳ הואיל
 תתתני׳ סיוע אין דאל״כ איןלאסור תספק לבדקן לר״לדתפני דס״ל וש״ת הוא עיקר

 תיא בדיקה דתתני׳משוס רעפים דליבן טעתא למיתר דאיכא כיון דברייתא לחיסום
 היון ודבור הרא״ש בכוונת כנ״ל דלבדקן טעתא דל״ל מוכח שפיר דר״ל תהא וא״כ
 ראיה דיש ענ״ל :להקל זו לבעיא והרא״ש והרשב״א הרתב״ס פסקו ויפה הוא

 והוא ולחותרא דאורייתא ספיקא דה״ל דכת׳ כהר״ן ודלא זו נבעיא לתקל ברורה
 לצורך שלא מלאכת איסור מכדי בי״ט לשחטה מהו לי' קתבעיא תאי דק״ל משוס
 טריפה לאיסור שחששו וכתו טריפת איסור כתו התורה תן אסורה בי״ט נפש אוכל

 ה״נ הפניתי׳ שחיטת׳באברי' לאחר בדיקת צריכה לעתאפ״ה תעת ששתתה ואע״פ
 דהאי תפרש אני גופי׳ובע״כ מה״ט בי״ט לשחטה ואסור תיא טריפה דילתא לחוש יש

 בששהתת מה״ת דאילו תדרבנן אלא אינו ושחטת מע״ל ששהתה לאחר בדיקת
 וטרפה דרסת סתותי לי׳ דתסתים והיינו אח״כ בדיקת וא״צ לי' סגי בלחוד מע״ל
 במתני׳ תנן ולא כשירת ושחטת מע״ל ושתתה ומפרכס' בתתה שרצצתת או בכותל

 ואי בדיקת דצריכת התם אמוראי אתרי דבגת' אלא השחיטה אחר בדיקה דצריכת
 וביצתה בדיקת תחוסרא דעדיין כיון סתתא כשירה תנא האיך ׳ת מה זו בדיקת

 • קתני דאורייתא דינא ותנא היא דרבנן זו בדיקה ודאי אלא אסירה קתא דשיחצא
 בי״ט ריעותא מחזקינן מי בי״ט לשחטה תהו ליה דתיבעיא הא שפיר אתי והשתא

 דמילתא עלה למיקס כיוןדאפשר טריפה גבי ישאל לא או טריפת גבי כתו מדרבנן
 עלה למיקס דא״א י״ט גבי אבל לתבדקה רבנן הצריכו שחיטה לאחר בבדיקת
 חשש משום בדיקה צריכת הריאה סירכת לגבי שהרי גזרו לא מחיים דתילתא
 היאך בי״ט בתתה דאל״כ לה חיישינן לא י״ט לגבי ואלו וש״פ שפרש״י כתו טריפות
 ריעותא תחזקינן י״ט גבי ואפי׳ שאני ריעותא בו דאתיילד כיון הכא א״ד שחטינן
 דתיט י״ל א״נ ־ י״ט גבי חיישינן לא לפיכך ריעותח אתיילד דלא ריאת גבי משא״כ
 בשהתה בדיקה להצריך תדרבנן ריעותא תחזקינן טריפת איסור דתשום דאע״ג
 בתם׳ בכ״ת כדאשכחן רבנן אקילו י״ט שתחת דמשום לה חיישינן לא י״ט לגבי מע״ל
 דלת דנתי אותר אני ועוד : י״ט שתחת תשום דבריהם של באיסור רבנן שהקילו ביצה

 נא( )דף דחולין דבפ״ג אחר תתקום לי׳ לפשטה לנו יש הכא לבעיין איפשטח
 הוא נולד שאם ושוין ת״ש ואתרי' איברים ריסוק תשוס בו אין הרחם בית אר״נ
 לעתור שנינער כלותר קרקע ע״ג שהפריס הב׳יע ודחי התוכן תן שזה עמו ומותו
 בדיקת צריך אין הלכה בעי ודאי בדיקת מע״ל א״צ עמדה א״ר ר״י אתר התס והרי
 אע״פ לעמוד ידה פשטה א״ר נ״א אר״י בדיקת צריכה זו ואחת זו אחת בא״א ור״ח
 שלא אע״פ לעמוד ננערה ורח״א הלכת שלא אע״פ להלך רגלה עקרה עמדת שלא

 וכדפרש״י לעמוד ננערה היינו קרקע גבי על שתפריס הב״ע דתשני הא ותרי עמדה
 בדיקת דבעי תודו כ״ע בעתדה אפי׳ והרי דתי כעמדה לעמוד דננערה כר״ח והיינו

 משום בו יש הרחם בית דאי לר״נ סייעתא הוי אכתי בי״ט ריעותא דמחזקין ואס״ד
 הא עתו ותומו הוא בנולד בי״ט לשחטו ותותר התוכן תן הוי אתאי איברים ריסוק
 ואסור בי״ט ריעותא תחזקינן והרי בדיקת בעי אכתי קרקע גבי על שהפריס אע״ג

 ריעותא מחזיקין אין באת״ל קרקע גבי על בתפרים דדחי הא די״ל ואע״ג לשחטו
 הרחם דבית או אלה א׳תשתי תהא למפשט איכא לפ״ז ת״ת הרי לה דדחי הוא בי״ט

 הב״ע לשנויי ת״ל בי״ט ריעותא תחזיקי! דאין או איברים ריסוק משום בו אין
ולא לדר״ג לא מידי מיגית תפשוט לא ותו א״ר לר״י א״צ בדיקה דאפי׳ בשהלכה

לבעיא



סה פד סימן ר״ט קידש דר אריה שאגת
 א״ר ח״יכ קי״ל אה היקבד חכה< כה^ה אפילו דלרחכ״א גב על ואף דר״י לכעיא

 לא קרקע ע״ג שתפריס הב״ע דתשל נתי השתא דהא ז״ל וכ״פ בדיקה א״צ דהלכה
 עתידה אמוראי שאר דאלו עמדה שלא אע״פ לעמוד ננערה דא׳ כר׳״ח אלא אתיא
 דאניי׳ כשהלכה לשנויי ת״ל ה״נ הגת' לה חש לא כר״ח דהלכה כיון אלא נעו ממש

 לדר״נ לח תינית תפשוע לא תהשתא דתו דה״כ רב אתר י יודא ל״צלרב בדיקה '
 בי״ט ריעותא תחזיקין דאין להגת׳ לי' דקים ש״ת ודאי אלא דר״י לבעיא ולא

 ע״ו תתמה ואל מגי נתי קרקע ע״ג אפי׳בהפריס אלא בהלכת לתרץ חש לא ןהילכך
 אחר תתקוש לן ואיפשע במקומה בעיין איפשוט דלא בתלמוד רמת תצינו דכת״ג
 דנשיסבבה״ת מעיין גבי דברכות בפ״ג המלחמות בס׳ ן הרמי" תביא ומקצתן

 דס״ל להר״ן להקשות אין תהא מ״ת תהן כא׳ זו דגם ונ״ל דרבנן או דאורייתא
 משום בו אין הרחם דמת דר״נ אהא בפ׳א״ט כתב ז״ל דהוא משוס לחומרא דבעיין
 ימותו הנולדים רוב דאל״כ פשיעא קת״ל דמאי הראשונים דהקשו איברים ריסוק

 דתתרסקי מיעועי אי אלא איברים ריסוק ליכא דברובא לן פשיעא דודאי ז״ל ופי׳
 לא תע״ל בשיהוי דתילתא עלה לתיקס דאיכא כיון דשכיחא תיעועא הוי לידה בשעת

 דשכיחא דתיעוטי הריאה בסירכת לבדוק צריך דמת״ט לעיל כדכ׳ ארובת סתכינן
 ולא הוא שכיח דלא מיעועי הרחם במת דתתרמקי דתיעועי קת״ל מש״ה כינהו

 ע״כ הוא דשכיחא דתיעועי ס״ל בגמרא כדאמר לסייעתא דדחי ומאן כלל לה חיישינן
 תה״ת לה חיישינן ולא מיעוטי אלא אינו לס־יעתא דדחי למאן אפילו ז״ל דלפי׳ וכיון
 אלא שאינו הריאה בדיקות כתו הוא שכיח זה דתיעוט הואיל בעלמא מדרבנן אלא

 תחזקינן אי לר״י תיבעי׳לי׳ לא ע״כ י״ל א״כ דחולין בפ״ק ז״ל הוא כתש״כ מדרבנן
 הא כתו בדיקת להצריכה תה״ת לה דחיישינן גתורה בריעותא אלא ני״ט ריעותא
 ליהלספיקא תדחשיב זו בדיקה תה״ת ת״ל דלהר״ן בכותל טרפת או לדרסה

 תדרבנן אלא אינו בדיקת דצריך את״ל אפילו הרחש דבית ההיא אבל דאורייתא
 דהפריס דבדיקת כ״ש א״כ למיעוטי חיישינן לא ומה״ת המצוי מיעוט משוס בעלמא

 רבנן גזרו לא י״ט דלענין א״ל מדרבנן אלא אינו הרחם דבית ק־קע גבי על
 ד(ו מתא דר״י בעיא לן איפשוט לא וא״כ לתעלה דאתרן תטעתא ריעותא להחזיק
 ריעותא תאי נתי דר״י בעיא דתהיא תעצמו תוכרע הדבר ת״ת אבל :כלל טרפות

 נתי דרבנן בריעותא אפילו ואפ״ה דאתי־ן ותטעתא בעלמא מדרבנן אלא אינו
 דא״ט תהא דר״י בעיא איפשט שפיר א״כ לא או בי״ט לה תחזקינן אי ליה היבעיא

 לן מבעיא לא תה״ת בדיקה דצריכה גמורה דבריעותא שפי׳ למאי׳ וא״ת וכדאתרן
 לך תקשה א״כ דרבנן■ בריעותא לר״י ליה מבעיא וכי בי״ט ריעותא תחזקינן דודאי

 מוס שתות יש אא״כ ישחוט לא מסוכנת בתתה כה( דביצת)דף בפ״ג דתנן הא
 לשחוט מותר לכ״ע ותרי טביחתה מבית חי כזית אפילו רע״א צלי כזית מתנה לאכול
 עד אסורה מסוכנת והרי ואתאי מתנה לאכול ביום שהות יש אס מסוכנת בהתה

 התש כדאי׳ר שחיטת לאחר שאתרו ופירכס לז( )דף דחולין בפ״ב כדתנן שתפרכס
 אנא דדל וי״ל • שחיטה גתר לאחר תפרכס לא שתא ניחש בי״ט ריעות׳ תחזקינן ואי

 ליה תפשוט אכתי תורה של גתורה בריעותא הוא דר״י דבעיא תיתא אפילו מהכא
 וכ״ת פירכסה דלא כתה כל אסורה דתיהת בחולין התם דתשתע דמסוכנת מהא

 תסוכנת מההיא תיירי לא דביצה מסוכנת ההיא אע״כ ז״ל הפוסקים תד׳ להדיא
 תיירי אלא עותדת ואינו אותת שמעתידין כל מסוכנת ה״ד התם דמפרש דחולין

תמות שלא עד לה שחיט וקדים לתות ונטויה ביותר חולה שהוא דעלתא מתסוכנת
 : תידי קשת לא נתי לדידי והשתא שחיטה לאחר כלל בדיקה א״צ זו ומסוכנת

וניתוח הפשט ב״א רמי אמר התם דאתר שתעתא תהאי תקשה אכתי ואת
 בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורת למדה מכאן לקצבים וה״ה בעולה

 בחזקת נשחטה דאתר תדר״ה לאפוקי אליתא קת״ל תאי ואתר וניתוח הפשט קודם
 אפילו רע״א דתנן כדר״ה תתני׳ תנן ותא נטרפה בתת לך שיודע עד עומדת התיר
 שעובחת תתקוס לא ודחי ממש טביחתה תמת לאו תאי טביחתה תמת אי כזית

 שטובחה תתקום לתאידאתר לך בי״טתקשה ריעותא מחזיק־ן אי והשתא אכילתה
 א״כ בדיקת קודם הבהמה מן לאכול דאסור וכיון בדיקת לאחר דהיינו אכילתה
 מסוכנת אפילו לשחוט מיתר לר״ע בין לת״ק בין ותרי שחטינן היכא מ״ט בהתה

 דאפילו לק״מ הא כדא״ל ולמר ליה כדאית לתר תתנה לאכול כדי ביום שתות יש אס
 מספקא ספוקי נתי דגת' דסתתא די״ל דרבנן בריעותא היא דר״י דבעיא דפי׳ לתאי

 אין לותר תתצא אס קאתר לותר תתצא ואס לא אי בי״ט ריעותא מחזקינן אי ליה
 והרי תהא לר״ה תסייע ולא אכילתה שטובחת תמקוס א״ל בי״ט ריעותא מחזיקין
 בדיקת דבעי היכא כל דכ״ע לש״פ הר״ן בין המחלוקת את שהשווינו תבין מת"שכ
 א״נ דרוסה ספק א״נ עותדת ואינה אותת שמעתידין דחולין מסוכנת כגון מה״ת

 ריעותא תחזיקין לכ״ע א״ט בפ' כדאתרי׳ תה״ת בדיקה דמעי טריפה ספק שאר
 תחזיקין לכ״עדאין תד־בנן אלא בדיקת בעי היכאדלא וכל לתישחטנה ואסור בי״ט

 ספיקא דת״ל תשוס אנא דר״ילחותרא לבעיא נקט לא הר״ן אפילו דהא ריעותא
 ואזלי׳לקולא דרבנן ספיקא דת״ל מידה ז״ל תיא אפינו דרבנן בריעותא הא דאורייתא

 דבעי ובשתאתע״ל לבד הנדרס בעוף אלא פוסקים לשאר הר״ן בין תחלוקת )אין
 ריעותא תחזיקין אין דאורייתא ספיקא וה״ל היא תה״ת זו בדיקה להר״ן בדיקה

 לתקל וספיקא מדרבנן ^א אינו הנדרס דעוף זו פוסקי׳בדיקת ולשאר אזלינן ולחומרא
 כשירות כתו טריפות דשכיחי הללו שבשני' לנ״ד נבוא ועתה : עיקר שכ״נ וכ״כ

 תודו כ״ע כת״ג דכל לד״ה להחתיר ראוי לת"שכ לכאורה א״כ הללו במקומות
 תה להא ולהתיר לרון לי יש ת״ת אבל י הא״ן וכדברי בי״ט ריעותא דמתזקינן

 מחמת שבריאה טריפות מחמת הוא הכל הללו בשנים כשירות כמו טריפות ששכיחי׳
 מן הרבה והרי הריאה בבדיקת הרבה חותרות שהחמירו האחרונים חומרת

 ק נהגו שכבר אלא בחנם ישראל מתון עלשתאבדין ע״ז ככרוכי׳ צווחו האחרונים
 בדיקה בלא לאכלה איכא דרבנן איסורא דעכ׳־פ הנדרס תעוף גרע לא כה״ג וא״כ

 אלא אינו הנדרס עוף דבדיקת דא״ל למאן בי״ט ריעותא תחזיקין לא ואפ״ה
 דיש ואע״ג ליכא דרבנן איסור ואפילו בעלתא חותרא אלא דאינו הכא כ״ש מדרבנן

 בדיקת א״צ דת״הת דכיון בי״ט לשחטה דתותר ה״ט הנדרס בעוף דבשלתא לחלק
 תמצא ואתרי׳דודאי סמכינןארובא קיימו כשרות בחזקת תע״ל שהיות אחר רובן (תא

 צריכה דתדרבנן ואעי׳ג תיניה למיכל דאתא היא י״ט צורך זו שחיטה ותרי כשירת
 בנידון אבל דאמרן מטעמא גזרו לא י״ט לגבי אפ״ה טריפה חשש משוס בדיקה

 תןהבהתו׳ תחצה שהרי לא תיני׳או לתיכל אתי אס הוא שקול ספק דידןכיוןדעכ״פ
 האלה החותרות תן איזה בת תתצא ואם האחרונים חותרת תכח לאכילה ראוין אינן
 פסקו ר״פ דהא י״ל ־ בי״ט ריעותא תחזקינן שקול בספק ודאי הא לאכל׳ סופו אין

 דהואיל משוס לוקה דאינו לחול מי״ט באופת תו( )ד׳ דפסחים בפ״ג דס״ל כרב׳
 לאישחוט תסוכנת בתתה דתנן בהא ולדידי׳אתרי׳התם לי׳ חזי לי׳אורחיס ותיקלעי׳

 למיכל אע״גדלאבעי לאכול יוכל צלימבע״י כזית הימנה לאכול שיוכל כדי אלא
 ואין שרי דתדינא כיון וה״נ ישחוט הכי תשום אכיל מצי למיכל בעי ואי הואיל תשום
 ישחוט תש״ה אכיל תצי לאכול בעי ואי והואיל בעלתא חותרא תפני אלא לאכלו סופו

 ה״ט דהא איכא דרבנן איסורא ת״ת הואיל ליה דאית גב על אף נתי דלרבה ואע״ג
 בהתה וגבי התם כדאתרי׳ לשבת טוב תיוס תבשילין עירוב דאיצטרכורבנן לדידי׳

 דספק כיון הא רבנן גזרו ולא הואיל תשום דשרי הוא תתונו הפסד תשום מסוכנת
 דרבנן ספיקא ת״ל התחתירים של טריפות אפילו בהם אין תחצה דהא הוא שקול

 מן תיא אם אפילו דתא לאכלה שסופו המחצה מן היא זו שבהתה ותלינן ולקולא
 ואי הואיל משוס בי״ט לשחוט שרי תה״ת אפ״ה היתנה לאכול סופו שאין המחצה

 שהוא אע״פ טריפה נמצאו בהמות רוב דאס נראה ולפי״ז אכיל מצי למיכל בעי
 ואע״ג כוודאי ה״ל לאכול סופו אין דרובן כיון בי״ט לשחטן אסור חותרא מחתת
 אסור תה״ת בדיקת דבעי היכא דכל וכ״כ איכא דרבנן אפ״האיסורא הואיל דא״ל

 לא נתי למיכל בעי אי ואפי׳ טריפה תמצא דילמא שקול ספק דה״ל בי״ט לשוחטה
 מדרבנן אלא בדיקת היכאדלאבעי וכל ולחותרא דאורייתא ספיקא וה״ל אכיל מצי
 בדיקת דבעי ע״ג אף תע״ל ששהא אחר הנדרס ובעוף בי״ט ריעותא תחזיקין לא

 לפיכך עיקר וכ״נ כהר״ן ודלא מדרבנן אלא זו בדיקת דאין ר״פ מדעת לי משמע
 הטיב באר זה בענין דינים חילוקי ה׳ נתבארו הרי ־ וכתשכ״ל בי״ט לשחטה מותר

 כתו מצויות שהטריפית בתקוס במש״כ דברי את סותרין הא״ז דברי שאין ודע
תיירי הדין תן גתור תטריפות ז״ל דאיהו בי״ט בהתה לשחוט חסור הכשירות
: כתבתי אלו בדינים צ״חותהשנ״ל בא״חסיתן האחרונים בדברי ועיין

סה סימן יי׳ט דגי
 נוהג אינו דלתא או תה״ת בזה״ז נתי נוהג בחגך דושתחת ת״ע אי שאלה

: שתחת שלמי לנו דאין כיון תה״ת

 כתבו ברגל אבילות נוהג אינו דאבל הא גבי יד( )דף א״ת בר״פ תשובה
 כראיתא שמחת בשלתי היינו ושתחת דרבנן הרגל דשתחת נ״ל התו׳

 דפשחים בפ״ו דאתרי׳ תהא לדבריהם ראיה להביא לי יש ולכאורה ע״כ בחגיגה
 שמחה תשוס לא בהן יוצא אינו מעי״ט ששחטן שלתים אר״א עולא א׳ ע״א[ ]דף
 לי׳ תסייע ואתרי׳ליתא וליכא שתחת בשעת זביחה בעינן ושמחת וזבחת דכתיב כו׳

 אינו או אחרון י״ט ליל אותר אתת לשמחת אחרון י״ט ליל לרבות שמח אך והיית
 ואיכא לשמוח בתת לו דאין תשוס לאו ת״ט חלק שתח אך ת״ל ראשון י״ט ליל אלא

 בעינן וא״א ־ שמונה והשתתת תתלל רבא תתיב אמר הכי בתר שהרי לתידק
 יו״ט שחל כגון שבעת אלא לה משכחת דלא זיתניןסניאן הא שמחת זביחתבשעת

 קאמר תאי א״כ ישן ויין נקייה בכסות דמשמחו ר״פ ותסיק בשבת להיות ראשון
 אלא ישן ויין נקית בכסות תשמחו לא אמאי לשתח בתת לו דאין תשום לאו ת״ט
 תשמחו דאר״ם והא לחוד שתחת בשלתי אלא שתחת תצות נוהג אינו תה״ת ע׳׳כ

 שמחות תיני בכל נוהגת שתחת תצות תדרבנן דודאי תדרבנן היינו נקי׳ בכסות
 אסיק לא דאכתי ראיה זה אין אבל • י״ט תשתחת לתנועי ואתי גת׳ בכולי כדאתר
 ראית להביא אין וגס ־ דר״פ הא אדעתי׳ רבא אסיק דלא כתו דר״ש הא אדעתי'

 בתת לו דאין ת״ט תהא לעולא לסיועא דבעי הא שס הגת׳ דחי שהרי לתיפך
 ראשון י״ט ליל ולהוצי׳ אחרון י״ט ליל לרבות ראית תת טעתא לאכדקתני לשמוח
 שתחת שאין ראשון י״ט ליל אני ותוציא לפניו שתחת שיש אחרון י״ט ליל אני תרבה
 טעתא ל״ל שמחת באעת זביחת בעינן דאת׳ לר״א להקשות יש והשתא לפניו

 במת לו דאין .ליה תעוק לפניו שמחת שאין משוס ראשון י״ט ליל דתוציא
 מצות לקיומי ואפשר בתשתמ שמחות מיני כל דושתחת ע״כ אלא לשמוח
 דאין משום טעתא קאתר הילכו שמחות מיני בשאר ראשון י״ט בליל שמחת
 שיש אחרון י״ט ליל אני תרבה דקא׳ דהא די״ל ראיה זה דאין • לפניו שמחת
 שתחת דכיוןדיש שתחת בשעת וביחה בעינן דאר״א לתאי ה״פ באתת לפניו שתחת
 שנוהג חג של בשביעי שיזבח שתחת בשעת זביח׳ בי׳ לקיומי איכא א״כ לפניו

 שתחת שאין חג של ראשון י״ט ליל אני שתוציא אחרון י״ט ליל לצורך שמחת בו
חובת ירי יוצא אין שמחות מיני ובשאר שתחת בשעת זביחת בי׳ לקיומי וליכא לפניו

שתחת



דיני אריה שאגת
 דאין תשוס לאו שב' בתום' ראיתי שוב • לחוד שמחה בשלתי אלא מה״ת שמחה

 דאי זי״ל שתחת בשעת זביחה דבעינן קרא תאידך ת״ל א״ב וא״ת ישמח בתת לו
 לשחטה שיוכל יום של בחגיגה אלא שתחת בשעת זביחה בעינן דלא ה״א מהחם

 • ע״כ לתעט אך איצטריך להכי לא בלילה לשחטה יכול שאינו הכא אבל ביום נו
 יתי וח' הפסח יתי ז' י״ט תת' בפ״ו כת' הרתב״ם אבל • נכון הוא שפי׳ תת מ״ת
 וטוב שתח בהן להיות אדם וחייב ותענית בהספד אסורי! כולן י״ט שאר עם החג

 ־פ אע כו' בחגך ושתחת שנאת' עליו הנלויס וכל ביתו ובני ואשתו ובניו הוא לב
 הוא לשתח שתחת אותו בכלל יש כו' שלתים קרבן היא כאן האתורה שהשמחה

 ומגדנות ואגוזים קליות להן נותנין הקטנים כיצד לו כראוי אחד כל ביתו ובני וגניו
 ושותין בשר אוכלין והאנשים ממונו כפי נאים ותכשיטי! בגדים להן קונת והנשים

 ושתית שהאכילה אע״ם ע״כ ביין אלא שמחת ואין בבשר אלא שמחת שאין יין
 ברפ״ר שכת׳ הר״ן מד' וכ״נ ע״כ כו' היום כל ושותת אוכל יהא לא ת״ע נמועדי׳

 כו׳ שלמים בשר לאכול והשמחה שמונת והשמחה ההלל התש דתנן אהא דסוכה
 לשמחת איתא אפ״ה כו' בשלמים אפשר אי בשבת ראשון יום מיקלע דכי ואעיג
 למצות אצא בבשר אלא שתחת אין אתרו שלא שמחות מיני בשאר או חולין של בבשר

 נתי שמחות מיני דבשאר לזה בחרה ראית ונ״ל ע״כ לעכב לא אבל המובחר מן
 ישראל היו איתמר פ( )ד' כ״צ בפ' דאמר תהא תה״ת זו ת״ע חובת ידי יוצא

 תשלחין אמר ועולא בשק מהן אחד תטמאין א״ר טהורים ומחצה טמאים מחצה
 במת ויטמאהו שרן טתא על וזורקין שוחטין קסבר בשק ויטתאנו לדר״ר מהן א'

 בשני דעביד אפשר תפשחו אתת מדחיתו נתי השתא תחגיגתו אחה מדחיהו
 נינה! דראשון תשלותין כולן עולא קסבר ־ שלו ח' דה״ל בו׳ דעביד אפשר נתי נתח
 למידק ואיכא בכולהו חזי לא בראשון חזי דלא היכא וכל בכולהו חזי בראשון דחוי

 ואע״ג לזה ות תשלומי! כולן ס״ל דילתא דראשון תשלומין סלן קסבר למיתר מנ״ל
 אתה דח״כ משוס ־ בתת ויטתאנו לי' קשיא ודקא בכולהו חזי בראשון חזי דלא

 בחגך ושתחת של ת״ע לקיים לו וא״א הפשח ימי ששת כל שתחת תשלתי מדחיהי
 ואע״ג תת״ת שמחות מיני בכל לקיים אפשר ושתחת של זו ת״ע ע״כ אלא נהן

 נעקר שאינו כיו! ניחא זו תקנתא ת״ת דווקא שמחת בשלתי המובחר תן מצות דאיכא
 ציית מאן התם ר״נ עליה כדאקשי ־ דעולא מתקנתא שתחת של זו ת״ע לגתרי
 דס״ל ם תש אלא דיני' לתקנתא קאתר לא עולא ואפי' ורהיט ותשכני סיכי׳ דעקר

 ־ הן דראשון תשלותין כולן דס״ל מחגיגחו תדחי' חה שא משוס אחר דא״אבענין
 דכיון ה! דראשון תשלותין כולן עולא דשבר להגת׳ ליה טא דפש דה״ט לדחות ואץ

 ס״ל כר״ג ע״כ בשרץ אותו תטתאי! תדלא שרץ טמא על ווורקין שיחטין דס״ל
 דא' כרבי ולא דראשון תשלותין שני פסח צו( )דף שהיהטתא תי בם׳ דאמר

 שוחטין אי וא״ת ס״ט( )דף דברים אלו בפ׳ התום' כתבו והרי הוא בפ״ע רגל
 כתיב דהכי פשיטא פתח עושת אין טמא רחמנא כתב אתאי שין טמא על מורקין

 ונראה ־ כ״צ בפ' כדמוכח לאכילת דחוי גברא דבעינן לעכב תכסו אכלו לסי איש
 דשני משוס דתיפטר ניתא דלא שני בפסח דחייב לאשתעינן דאיצטריך לרשב׳־א
 כדאמר בשני חזי לא בראשון חזי דלא בשני חזי בראשון דחוי הוא דראשון תשלומי!

 שרן טמא על וזורקין שוחטי! דס״ל טולא ולפי״ז • ע״כ בכ״צ חגיגה גבי לקת!
 תשלומין שני דפסח דכתו להגת׳ ומשמע דראשון תשלומי! דשני נתי ס״ל ע״כ

 נתנה פסח דלגני דכתו דראשון תשלומי! כולן נמי חגיגת לעני! אתרי׳ ה״נ דראשון
 כל דנוהג חגיגה לענין ה״נ השני את יעשה הראשון את עשה שלא שמי תקנה תורת

 כדס״ל הוא דראשון תשלותין ט( )דף דחגעה כדאתרבפ״ק שבעתלתשלותין
 פסח דלענין וחגיגת פסח של הללו תשלותין שני בין לחלק סברא דאין פסח גבי

 דפסחשני לעולא למ״ל וכיון ותלות תשלומי! חגיגה ולעני! תשלומי!דראשון
 כולן עולא קסבר תשני תש״ה ־ חגיגת גבי תכי ש״ל ע״כ ה״נ לראשון תשלותין
 שאתת מפני במת אותו מטמאי! אי! דתת״ט לשנויי דה״ת ואע״ג דראשון תשלומי!
 תשלומין כול! דעולא אליבא לומר תוכרח דבע״כ כיון ת״ת ־ שמחת תשלמי מדחיהו
 כולן דס״ל דעולא אליבא לותר אפשר אש דבשלתא נקט טעמי תתרי חד לראשון

 בשרן ליה תטמאין דלא ותא תכי ס״ל דלא תנ״ל קשת ודאי א״כ לזה זה תשלומי!
 לומר תוכרח קושיא ההיא דבלא לתש״כ אבל שתחת תשלמי תדחיהו אתת שא״כ י״ל

 מחגיגת תדחיהו אתת נמצא דהת״ל אע״ג דראשון תשלומי! כולן לעולא דס״ל
 נקט: טעתא תתרי חדא י״ל שפיר בתא לחוד חגיגת אלא קאתר ולא שמחת ומשלמי

 לגבי א״ל דראשיןאפ״ה תשלותין שני פסח תימא דודאיאפי כן לומר אפשר אי אבל
 אותו התם דאתר דחגיגת דפ״ק תהא לדבר וראיה לוה זה תשלותין טל! חגיגה

 תשלותין תאי לתשלותין שנעת נאתר לתת א״כ ז׳ כל חוגג אתת ואי חוגג אחה
 א׳ ביום חיגר אר״ו בינייהו תאי לזה זת תשלותין רא״א דראשון תשלותי! ר״א

 לא בראשון חזי דלא כיון דראשון תשלומי! רי״א בינייהו איכא השני ביום ונחפשט
 אר״י ומי ופריך ־ בשני חוי בר׳ חוי דלא אע״ג לזה זה תשלומי! רא״א בשני חוי

 נראה אע״גשלא אלמא תביא נת׳ בלילה שנטמא נזיר גבי ליה שמעינן ותא הכי
 בפסח תשלותין נת דיש טומאת שאני אר״י תשלומי! לו יש טימאת תחתח לקרבן

 פסח לת״ד אלא הוא דראשון תשלותין שני פסח לת״ד הניחא ר״פ לה תתקיף שני
 שני בפסח דס״ל דמאן אס״ר והשתא כו' ר״פ א״א תא״ל ,הוא בפ״ע רגל שני

 אמרינן וה״נ לוה זה תשלותין דטלן נתי חגיגה דלענין ע״כ הוא בפ״ע דרגל
 שפיר א״כ דראשון נתיתשלוחין חגיגה גבי דראשון תשלומי! שני דאספסח להיפך

פשא לת״ד לר״פ ק״ל ודקא שני בפסח תשלותין לו ויש הואיל טומאת שאני ר״י שני

5־ נב סד. סימן ט י׳

 חשלותין דכולן חגיגה גבי לר״י תדס״ל הא • לתיתר איכא תאי בפ״ע רגל שני
 והא הוא בפ״ע רגל ולאו דראשון תשלומי! דשני פסח גני ס״ל ה״נ נע״כ דראשון

 תשלותין דע״כ שני בפסח תשלומי! לו ויש הואיל טומאה שחני ר״י קאתר שפיר ודאי

 ש״ת ודאי אלא דראשון תשלומי! דכולן חגיגה גני דס״ל כתו לר״י הוא דראשין
 ובהא דראשון תשלומי! דבהא ואפשר נינתו תילי תרי ודחגיגה דפסח דחשלותין

 תשלותץ טלן עולא קסנר תדקאמר גופי׳ דעולא תהא ותנ״ת לזה זה תשלומי!
 לאחזיבכולהוש״ת טומאת מחתת בראשו! חזי דלא מאן ותדס״ל כו׳ דראשון
 בראשון דל״ח אע״ג בפ״ש תצינו הא דאל״כ הוא דראשון תשלומי! לאו שני דפסח
 גבי ואפ״ה דס״ל הוא בפ״ע רגל שני פסח ודאי אלא בשני חזי טומאה מחתת
 תלתא בתא שוין וחגיגה פסח דאין וש״ת דראשין תשלנתין דכולן ליה חית חגיגת

 תשלומין כולן עולא קסבר להגת׳ מנ״ל לדוכתי' קושיא הדרא וא״כ דתשלותי!
 שאתת משוס בתת ליה מטתא דלא ותא לזה זה תשלותין כולן ס״ל דילתא דראשון
 דפסת תת״פ בפ״ה פסק הרתב״ס וגס • פסח יתי ששת כל שמחת תשלמי תדחי'

 דראשון תשליתין כולן הגיגה דלענין פשק חגיגה תה׳ ובפ״א הוא בפ״ע רגל שני
 - ׳ טמא על וזורקין שוחטין דלת״ד שפי׳ הרשנ״א לדברי תשו׳ נ״ל ומכאן : הוא
 רחמנא דכתב טמא דאל״כ דראשון תשלותין שני דפשח ס״ל יבע״כ שרן

 פ״ש ס״ל ע״כ שרן טמא על שו״ז עולא קסבר דקאתר למאי דא״כ ל״ל פסח גבי
 גבי שתצינו כתו תשלומין לו יש הטומאה בפני הנדחה לפי״ז הוא דראשון תשלומי!

 וה״ה בפ״ש תשלומי! לו יש טמא אפ״ה הוא דראשון דתשלומין דאע״ג שני פסח
 דראשון תשלומי! כולן לת״ד אפילו תשלומי! לו יש חגיגת גבי בראשון בנטמא נמי

 הגמרא תופס האיך תקשה א״כ שגי בפסח תשלותין לו ויש הואיל טומאת דשאני
 שרן טמא על וזורקין שוחטי! דס״ל דכיון ראשי' בתרין תחבל את דעולא אליבא

 אע״גדלאחוי השני את עושה טמא ואפ״ה דרחשון תשלומי! שני דפסח ס״ל ע״כ

 משום תחגיגתו אתה מדחיהו א״ת תאי בתת ויטתאנו תקשה אכתי א״כ1 בראשו!
 תשלותין דכולן דאע״ג שלו ח׳ שהוא בו' דעביד אפשר ת״ת דראשון תשלותי! דכולן

 תשליתין שני דס״ל כיון שני בפסח תשלותין לה דיש טומאת שאגי תא דרששון
 אפ״הא״ל טתאשרן על וזורקין שוחטין דס״ל אע״ג ע״כ ודאי אלא דראשון

 יש הטותאת תפני הנדחה תצינו ולא הרשב״א כסברת נדלא בפ״ע רגל שני פסח
 תשלותין כולן דס״ל תשום תחגיגתו אתה תדחיהו קאמר ושפיר תשלומי! לו

 תיני בכל מה״ת נוהג שתחת דתצות ש״ת דדחינן לתאי דליתא כיו! נא״כ דראשו!
 שתק׳ תת ולעגין וכדאתרן שתחת תשלתי אתת תדחיהו קאתר לא הילכך שתחנת

 עושה אינו טמא רחתנא כתב אתאי שרן טתא על וזורקין שוחטי! דלת״ד התוס׳שס

 בשמו שכ׳ זו סברא לותר להרשב״א לחצו זו קושיא לחן שתפני פשיטא הפסח את
 בטומאה עבדי שציבור לתיתר איצטריך א״נ שכתב בע״א התום׳ שם האתי׳

 אותר אני ועוד ע״כ נידחי! ציבור ואי! נדחה איש טמא יהיה כי איש כדדרשינן
 דלת״ר זה דבר יאתרו העולם ואבות תאוד תתוהין בה״ת דברירנותי' שודאי

 ל״צ לגופי׳ פסח עושת אין טתא רחמנא דכתב הא שרן טמא על שוחטיןוזורקין
 תאן הא קרא הואדקת״ל בפ״ש דחייב א"נ נידחין אינן דציבור לאשתעינן אלא

 דס״ל צ( )דף האשת פ' בפסחים לה יליף שרן טמא על וזורקין שוחטי! דל״ל
 ר דת" תכלל נדחו וא״ר כו׳ בע״פ להיות שלהם ז׳ שחל תצוה תת טמאי דא׳ כר״י

 או ששי אלא בע״פ שלהם שביעי יום היה לא עדיין אלא כר״י ס״ל לא שוחטין
 ת׳ לפני תשפטן את תשה ויקרב כרכתיב תרע״ה נסתפק התאי כן אם לו קודם

 שני פסח פרשת נאתר שאלתם בתשובת שהרי כלל שני תדין ידעו לא ע״כ הא
 ודאי הא ליה תבעיא ואתאי ראשון פסח לעשות יכולין אם אלא נסתפק לא ובע״כ

 ביאור צריך אלו טמאים פ' ובודאי מצרים בפסח נאתר כבר אכלו לפי איש דהא לא

 נתברר כבר לעניינו ונחזור ׳ שאיןזתתקותו אלא רבים בת נסתבכו וכבר
 אפילו ולפ״ז שמחות מיני בכל נוהג דושתחת וו דמ״ע ברורה בראיה
 שמחות תיני בשאר נוהגות וו מצות נתי שמחה שלמי לנו אין שבעונותינו בזה״ו
 תן הוי ראשון יום דאבילות דס״ל פוסקים ושאר והרי״ף הגאונים תדברי והנ״ת

 עשה דאתי ברגלתשום אבילתו נוהג אין אבל דת״ק בתהוא את' ואפ״ת התורה
 בשלתי א1ן התורה תן שתחת של עשת אין ואי דיחיד דאבילות לעשת ודחי דושמחת

 דאבילו׳ תורה של לעשה ודחי דרבנן שתחות דשאר עשת אתי האיך א״כ לחוד שמחת
 גיא תורה של אבילו׳ את לדחות לרגל כח אין לאבילו' רגל קדים ואפי׳ ועשת בקוס
 קדים אפי׳ הילכך שמחות איני בכל התורה תן נוהג דושתחת דעשת דס״ל ש״ת

 שמח׳ של דברדת״ע של וטעמו דיחיד לאבילות ודחי דרבים רגל אתי אבילו׳לרגל
 אין קייס שבה״ת דבזמן ע״פ בפ׳ דאמרי׳ אע״ג שמחות מיני בכל התורה ת! נוהג

 כו׳והשתחה נצטוו מצות דחגיגהשלש בפ״ק נתי ואתרינן שלמים בבשר ג>א שמחת
 דשלתי תקומות ובהרבה דחגיגה קמא פירקא בכל וכדתוכח שתחת שלמי והיינו

 א1ן פרטיות שמחה אינו ברגל שנצטווינו שמחת תשו׳דתצות נ״ל דאוריית׳הן שתחת
 דתי ולא לשמוח בידו שיכולת שתחת מיני בכל בי״ט לשתוח שתחוייב כללית שתחת
 כל 11 שתחת אבל ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר אדם בכל ששוין מצות לשאר
 להןונשי׳ בראוי אנשים וכן עושרו רוב ולפי כפ״יכולתו לשתות תחוייב ואדם אדם

 אצל שתחן דכ״ר דאשכחן וכיון ע״פ בפ׳ התם כדאתרי׳ קטנים ה״נ1להן בראוי
 בהן חייב ברגל שלמים להביא בידו יכולת יש אם שלמים גבי עיבל ותר גריזים הר

 בזה״ו או טתא הוא אם אבל שתחת בהן שתציגו כיון שמחות תיני שאר כל על נוסף
בילו יכולת שיש שמחות מיני בשאר חובתו ילי יוצא הוא הרי שמחת בשלתי שא״א

ליה וסגי לקייתן



פו סה סימן ט י חל אריה שאגת
 בשלתי לו אפשר ואי בתת מהן א־־ ימטתאין בהא לן איכפת לא הילק־ בהל ליה

 דנטתא כיון שמחה בשלתי עליו חלה שתקה תצית אין דהא הפסח יתי בו' שתתה
 וכ״כ לקיימן שבידו שמחות תיני כל בשאר שמחה תצית לקיים ויכיל המל קודם

 שלתים שנקריב הוא השמחה ותנין נ״ד סי׳ העשין חלק התצות בספ~ הימב״ס
 שתחה תיני בכל בתם לשמוח ג״כ שאמי־ו תה בחגך ושתחת א' בכלל כי' טכ״פ
 מתיקה ומיני פירות מיני ולחלק חדשים בגדים וללבוש יין ולשתות בשר להכיל ומזה

 מדבריו וכ״נ ע״כ כו' לבד במקדש ולרקד ניגון מיני בכל ולש־וק ולנשים לקטנים
 והתרדכי תר״ן כ׳ ,והי־ לקמן דבריו ואכתוב ה־מב״ן נכ״כ לתעלה שכת׳ בתיבות

 כדי היינו לרה״ר בי״ט קטן להוציא ב״ה דשח דהא בפ׳יקדביצה פוסקים ושא־
 עליו מוטלת שתחת מצות אדם דכל ש״ת י״ט שתחת תשוס בזה שיש התינוק לטייל
 אתי דילתא פעמים הי־בה בגתרא דאמרינן והיינו מתנו שנתנה ובתת לו בראוי

בכל בזה״ז התורה מן נוהג שתחת דתצות נתברר הרי י״ט משמחת להתנועי

: שמחות מיני

פו סימן י״ט דיני
 ו( )דף דר״ה דבפ״ק דע לא או זו במצית חייבות נשים אס לברר אמרתי ^וף

 בראי׳ מחייבי לא הא אתרי׳ מי תאחר בבל מתו אשת זירא ר׳ בעי אתרי׳
 אביי אתר ותי בשתחת איתא דהא ליה ותישק אביי א״ל בשתחת איתא הא א״ד
 ולכאור׳נראת קאתר דר״ז לדבריו ותשני משמחת בעלה אשת אביי אתר ותא הכי

 זו בתצוה חייב' אינה והיא תשמחה בעלת אשת דאתר הוא דבתי־א כאביי דהלכה
 תאחר בבל עובר האשת וא' האיש א' הקרבנות מת׳מעשת בפי״ד כתב והרתב״ם

 בעי׳דאיפשטא כרשם א׳האיש הכ״ת וכתב תאחרע״כ בבל עובר אינו היורש הבל
 דאפשטא בעיא שם זה גם כר היורש אבל שכתב ותת

 בין לו ונחלף הן שגגה ודברי ־ ע״כ נקטינןכר״ז פליג דאביי דתשתע אע״ג אדר״ז
 דכ״ע אליבא התם דאיפשטא בעיא הוא תאחר בבל אינו דיורש דהא לבעיא בעיא

 אדר׳ איפשטא תאחר בבל מתו דאשת בעיא וההיא ליורש פרט מעמך ר״ח מדתני
 בעלת אשת דאתר ולאביי בשתחת איתא דהא משוס דעוברת גיסא לתאי זירא

 'ס הרתב על לתמוה יש ות״ת י עוברת דאינה גיסא לאידך איפשטא משתחת
 והשמחה כתב חגיגת תה׳ ובפ״א כר״ז ופסק הוא דבתרא אביי דברי דחת למת

 בתצוה חייבת ונשים כר הגיגה שלמי על יתר שלתים שיקיב תיא ברגלים האמורה
 שתעלה בעלת עם שתשתה בשתחה אלא בקרבן לא א״א הראב״ד השיגו וכבר זו

 משתהה בעלה אשת דאתר כאביי לפסוק ז״ל דעתו ע״כ אותה שתה והוא עמו
 ־ ע״כ זה לבאר האריך לא לתה הרתב״ם על תפיסה זה ואין עליו כתב והכ״ת
 שהגמרא ועוד להשמיטו מהראוי ואין הוא גדול חידוש דודאי היא דחויה תשובה
 תאי אלתנה משתהה בעלה אשת אביי דאתר אתא קפריך לו( )דף דקדושין בפ״ק
 הלכו׳ כי להשמיט ולא לבאר היהלהרתב״ס וכ״ז אצלו בשרוי ומשני למיתר איכא

 מעה״ק מה׳ דפי״ד הא הכ״ת שכח באתת אבל י־אביי אליבא הן וקבועות גדולות
 אשת דס״ל כר״ז דהלכה ס״ל אלמא תאחר בל עובר׳על שה דא הרתב״ס דתדפסק

 ודלא שתחת שלמי משוס שתת והבאתם שתה ובאת בה וקרינן בשמחת חייבת
 ר״ז נגד כאביי פסק לא ת״ת טעם צריך ת״ת משתהה בעלת אשת דאתר כאביי

 דאתיא תשתע דנדריס בפ״ק דהש״ס דסתתא תשים דה״ט ונ״ל הוא דבתרא
 בבל עובר נדריס תה להזיר נזיר נדר דלנדור תהקישא נ( )דף התם דיליף כר״ז

 דאתר כיון נזיר ׳ל דנזירותהמ תאחר בל ופריך תאחר בבל עובר נזירות אף תאחר
 בבל עובר בדר״ת זוטרא תר ושני יאכל בבל ליה קם אכל נזיר ה״ל נזיר הריני
 אלו ידרשנו דרש כי ליה נפקא מהתם ליה נפקא הכא מן ופריך קרבטתיו תאחר

 מאי ותסיק בנזיר תורה שחידשה הוא חידוש דתיתא תהו ותשני ואשתות חטאות
 לכפרה אתיא קא ח״ת חלב לךחטאת קשיא בנדרודקא מתפיסו דלא משוס חידושה
 עליו ועובר לכפרת אתיא דלא יולדות חטאת והרי ופריך אתיא לתאי נזיר חטאת
 להגת׳ ליה ומדפשיטא בקדשים למיכל לה שריא קא ההוא ותשני תאחר בל משים

 ועוברת הוא נשים קרנן יולדת חטאת ותא יולדת בחטאת תאה:־ בבל עליו דעובר
 לדעת היא גדולת ראיה וות • תאחר בל על עוברת נתי אשת ש״ת תאחר בבל

 תתלכו׳ בפ״ג שכתב הרתב״ם דברי נ״ל ולתש״כ י שהשיג כהראב״ד ולא הרתב״ס
 בזכרים בד״א כע״כ אותו מטתאין להטתא רצה לא שאס ת״ע יטתא לה אבל

 אין כן הטותאה על מוזהרות ואינן הואיל הכהנת אבל הטומאה על שה־זהרו
 וכ״ע ע״כ־ תתטמאות לא לאו ואס תתטתאות רצו אס לקרובי׳אלא להתטתא מצוות
 היא וכן לה תטתא ולה אונן לא הרוסה אשתו דתניא הא קשיא בהשגות 'ד הראב

 עליו כתב בתת״א והרמב״ן ע״כ לו תטמא נשואה הא לו תיטתאה ולא אוננות לא
 תימה ודברי ע״כ נקט שיטפית אלא דוקא לאו לו מיטתחה לא דתניא הא ולפי״ז

 תוזהרת כתנת דאין כיון ליכח איסורא ודאי דהא כלל דליתא תילתא תני היאך הוא
 אפי׳נשואה ארוסה איריא תחי קאתר לו להטמאה תהייבת דאין ואי הטומאה על
 שהרתב״ם נ״ל לקי־ובין להטתא תצווח נשים אין הרתב״ם דלדעת כיון נתי

 בתרא כלישנא כט( )דף דיבתות בפ״ג שפרש״י כתו לו תטתאה לא לתאי תפרש
 תגעו לא תבונכלתס הטומאה על הרין תת שישראל ברגל תיטמא ולא ול״נ שכתב
 כדאמר הטותא׳ על שהוזהרו ברגל פי' לו תטתאה לא התום׳ שש וכ״פ ר״ה בתס׳
 תטמאה דלא תהא הרמב״ס על שהשיג תראב״ד על זכות ללתוד ונ״ל ע״כ בר״ה

 אדם חייב אר״י דהכיאמרי׳בפ"קדר״ה)דףטז( תשוס ברגל לפרש לוולאנ״ל
 תגע על מוזהרין ישראל יתו יכול תגעו לא ובנבלתם תנ״ה ברגל עצתו את לטהר

 איקמוזהרי ישראל בני מוזהרץ אהרן כני אתק הכהניסבני אל אתור ת״ל נבילת
 תוזתריןי אינן ישראל בני תוזהרין אהרן בני התורה טומאה תה ק״ו הדברים והלא

 דתוקי לזה טעם וצריך ברגל תגעו לא בנבלתם ת״ל תת אלא כ״ש לא קלה טומאה
 דברגלחייב משוס ה״ט ובע״כ הכא ורתיזי כתיבי מי רגל ברגלדאטו קי־א לתאי
 הראי׳וחגיגה כתו ברגל חוב שתן המצות את לקיים טותא׳כדי תכל עצתו את לטהר
 מוזהר איני והחגיגה הראיה דתפני ומסתברא בטומאה לעשות שא״א שתהה ושלמי

 חבל שבעה טומאת שהיא תת טותאת של אריכתא בטומאה אלא תלהטמאת
 ראית עולת עדיין הביא לא אם ואפי' בה לן לית ונבילה שרן כתו ערב בטומאת

 עדיין שיש כיון להטתאות תותר רגל של ז' יום קודם עדיין הוא אם חגיגת ושלתי
 ומשוס שבעה כל תשלותין לתן דיש תרגל שיצא קודם חותן ולהביא להיטהר שהות
 דתכאן רגל של בשבעת אלא ערב בטומאת תלהטתא תיזהרין אינן אלו שבות
 וחאן דראשון תשלותין כול! וכת״ד רגל של ראשון יום בליל א״נ זתגס עבר ואילך

 עד ראשון תיוס אבל כ״צ דפ׳ מההיא לעיל וכת״ש בכולן חזי לא בראשון הזי דלא
 הביא אס א״נ בה לן לית ערב בטומאת עצתו את תטתא אס בכלל עד ולא ז׳ יום

 בטומאה אפילו עצתו את להטתא איסור כאן אין מעתה ברגל הללו לחיכות כבר
 חובתו ידי יוצא אחת פעס ברגל מביאים שאס חובת מחתת ה״ת תיהו אריכתא

 לך ואין הרגל ימות בכל אותן לאכול שחייב שתחת שלתי תשוס אבל הרגל תכל
 ע״ג אף הרגל ימות בכל א״ע לטתאות אפשר אי בהן חייב שהינו הרגל תיתי יום

 הגיע וכבר הואיל ת״ת וכתש״ל שתהות תיני כל בשאר שתהה תצות לקיים דאפשר
 הטומאה ע״י תתנו א״ע להפקיע וא״א שתחת בשלתי שתהה מצות נתי עליו חל רגל
 דשלתי להפקעת חיישינן ולא בתת ויטתאנו דפריך בשרן א׳תתן את לתטתאין ול״ד

 בשאר שתחת מצות לקיי׳ ואפשר ראי׳הואיל דעולת להפקעה התם דחייש כתו שתחת
 שמחה• תצית חיוב עליו חל לא דאכתי קיד׳הרגל א״ע שתטמא הכא שתחו׳דשאני מיני

 שתחות מיני בשאר אלא דשמחה ח״ע עליו חל ואינו טתא הוא כבר הרגל וכשיגיע
 אבל א״ע מטמא אס בת לן לית לגמרי שתהה מצות תיניה פקע ואינו והואיל

 שתחת בשלמי הרגל דשתחת ת״ע עליו חל טהור הוא ועדיין רגל הגיע שכבר הכא
 של זה ענין בשורש שנ״ל תה זהו טומאה ע״י תתנו עצתו את להפקיע א״א נתי

 אשת והשתא : והדבריסברוריס־לתבין ברגל לה דתשכחת תגעו לא ובנבלתם
 נמי בעזרת פנים תראיית ואפי' דתגיגה רפ״ק כדתנן וחגיגת ראיה תעולת דפטורה
 ודלא דידן תגתרא ברורות בראיות הדבר והכריחו שם התום׳ וכתש״כ פטורה
 דבנבלתס נלאו ברגל גתי תוזהרת בשתחה דתחייבי אתרי׳ אי א״כ ירושלת׳ כגתרת

 אזהרת עיקר ע״כ דהא עלי׳ שתחהזשתוטל תשלתי א״ע תפקיע שלא כרי תגעו לא
 מיתי יוס כל חובת שהיא הוא שמחה שלתי ברגליתשוס תגעו לא ובנבלתם של זו

 אינו ערב מאת ט שהיא נבילה בטומאת וחגיגה ראיה עולת משום דגיו הרגל
 וחגיגת ראיה עולת עדיין הביא וכשלא הרגל יתות של השביעי ביום אלא עליה מוזהר

 דתשמע כוותיה ותניא דאר״י סתתא ברגל ותאי בה לן לית כבר בהביאם אבל
 תגעו לא דבנבלתם קאתר שתחת שלתי תשוס ודאי אלא זו באזהרה הרגל יתות דכל

 יפקיע שלא כדי ברגל בת ליגע אסור ת״ת תיא ערב טותאת דנבילה דאע״ג ברגל
 יכול שתחת שלתי הרגל של זה ביום כבי־ אכל דאם ואע״ג שמחה תשלתי א״ע

 לקיים ואפשר שמשו ויעריב יטבול הלילה ועד דנבילה ערב בטומאת א״ע לטמאות
 על תוזהר הרגל תיתי יום בכל ת״ת הא בלילה שתחת בשלתי שתחת תצות

 חייבת דאשה וכיון ביוס בו שתחת שלתי את עדיין שאכל קודם תגעו לא ובנבלתם
 עיקר דהא כאיש ברגל תגעו לא דובנבלתם לאו על נתי תוזתרת שתתה בשלתי נתי

 דאין אתרי׳ אי אבל בה חייבת נתי היא ותרי הוא שתחת שלתי תשוס זו אזהרה
 לגבי לחלק אין נמצא בה נוהג אין נתי הרגל חובות ושאר שתחת בשלתי חייבת אשת
 תגעו לא ובנבלתם של זו לאזהרה ענין לה ואין השנת כל לשאר רגל בין דידה
 כרגל א״ע לטמאה תיתרת השנת יתית משאר אצלה חלוק רגל דאין כיון ברגל
 שפיר אתי והשתא דנבילה ערב בטומאת כ״ש דטותא׳תת אריכתא בטומאה אפי׳

 כתש״כ שמחת תשלמי פטורים דנשיס דס״ל דתראב״ד אזלי לטעתייהו ז"ל דרבנן
 רגל דאין כיו! ברגל תגעו לא בנבלתם לאזהרת ענין .לה אין א״כ חגיגת תת׳ בפי׳א
 דאסורת אא׳־ל לו תיטתא לא ארוסה דאשתו תא וע״כ השנת יתות תשאר לה חלוק

 הטומאה על תוזהרין אין שמחת בשלתי דליתא כיון דתא תיירי וברגל לתטמאות
 שינת לותכללדנשואה להטמא אינותחוייבת דקתני לו אינותטמאה וע״כ ברגל

 מתא השיגו ושפיר כהרתב״ס ודלא לקרובים להיטתאה תצוות נתי דנשיס ׳ת וש
 מוזהרת שהיא ותתילא שמחת בשלתי חייבות שפסקישנשיס לטעתיה הרתב״ם אבל
 שתחת שלמי תשוס זו אזהרה דעיקר דכיון כאיש ברגל בנבלת'לאותגעו אזהרת על

 איני והאי ברגל זו באזהרת נתי איתיה שתחת שלתי על תצוות נתי היא והרי הוא
 ולק״ת • ותום׳ שפרש״י וכתו ברגל לאוקתי איכא ארוסת אשתו דגבי לו מטתאת

 ,רש" דגם לתדנו ולפ״ז • לקרובים לתטתא מוזהרת כתנת דאין דס״ל לתאי תהא
 ארוסה דאשתו זו וברייתא הואיל השמחה על תציות דאשה כר״ז דהלכת ס״ל ותום'

 משמחה בעלה אשת דאתר לאביי דאלו לי׳ מסייעת ברגל דתיירי לו מטתא לא
 ודאי הלא השנה ימות תשאר לה חלוק רגל דאין כיון ברגל זו לאזהרה ענין לה אין

 זה בלאו תוזתרת אינ' תשמחה בעלה אשת דאתר דאביי דפי' למאי וא״ת ־ כדפי'
 וכל כט( )דף דקדושין בפ״ק דתנן הא לך תקשה א״כ ברגל תגעו לא דבנבלתס

 תטמא ובל תשחית ובל תקיף תבל חון חייבות נשים הז״ג שלא בין שהז״ג בין מל״ת
 וי״ל פטורות נשים דנתי דרגל תגעו לא לובנבלתם נתי חשיב לא אתאי לתתים

דולטעתך
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 ואתאי בשמחה ולא בראי׳ לא דאינן כיון תאחר ככל אינן נשים לאמי הא דולטעמך

 דטעתא כיון למיתר לך אית מאי אלא פטורים דנשיס תאחר דבל ללאו השיב לא
 שמת ובאת דכתיב כהבאת תאחר לבל רחמנא דתלה תפוס הוא תאחר בכל ד״ע'

 מלאחר לית׳בבל שמחה משוס ולא ראיה משוס כהכא׳לא וכיוןדליתא פתה והכאת
 ממ״ע דפטורה דהואיל פטורות דנשים שהז״ג ת״ע כל התם דתנן הא בכלל ה״ל

 לא דבנבלתס דלאו כ״ש תאחר דבל זה תלאו לפטור נתי לה הגורם הוא שהז״ג
 ת״ע לכטל שלא כדי הוא זו אזהרת של עצמו דכל הללו ת״ע ככלל דה״ל ברגל תגעו
 קתני דלא טעתא דהיינו די״ל מוכרח זה אין ת״ת ככללן זת לאו ה״ל ז״ג של הללו

 על עוברת ואינה משמחת כעלה אשת דאמר לאמי אפילו תאחר תכל חון במתני׳
 והבאת שתה ובאת דכתיב ברגלים רחמנא דתלינהו בקרבנות דווקא היינו תאחר כל

 שכיחי דהא לאלתר עלי' מחוייב וצדקת דר״ה בפ״ק שם רבא צדקה אבל שמה
 לשאר והת״נ ברגלים תליא דלא כיון בצדקה תאחר כל על עוכרת נמי אשה עניים

 לאלתר תאחר כבל עליתם שעוברת כו וכיוצא ופיאה שכחה לקט כגון עניים מתנות
 עוברת אשת לאמי דאפי׳ ומעשרות( )ד״ה ד( )דף שם התו׳ כמש״כ כצדקה כתו
 עליהם עוברת נמי שנשיס מילי איכא תאחר דכל ל״ת דבהאי וכיון תאחר בבל עליו
 קתני לא תה״ט דרגליס שתת בוכאת רחמנא תלינהו דלא ת״ע ושאר צדקה כגון

 במקום אצלי כתוב ככר הרכה כזה לפלפל שיש אע״פ תאחר מכל חון לתאי כתתני׳
 אפ״הכלא״ה לתש״כ הכרח תאחר דכל תהא שאין ומ"תאע״פ תקומו זת אין אחר
 תה״ט דאביי אליבא חוץ בהאי תגעו לא דובנכלתס לאו לתאי חשיב דלא כן י״ל

 בתצות חייבת נתי דאשת ברורה בראיה לנו נתברר הרי לעניינינו ונחזור דאתרן
: כאיש דרגליס שתחת

פז סימן ט י דני
 מם׳ הרא״שכסוף תש״כ על הרכה לתמוה שיש תכין הקדום כסי׳ כ שמש

 הטבילה טל מברך מלטבול כעלייתו סעדיה וא״ר עיה״כ גבי יומא
 חייב דאר״י משוס ואי כו׳ זו לטכילת רמז בהש״ס מצינו שלא כזה נראין דבריו ואין

 ולהזות מת מטומאת אפילו טומאות מכל עצמו לטהר היינו ברגל עצמו לטהר אדם
 י ע״כ עליה לברך ואין זו לטבילה חוב אין כו׳ טהרה לנו אין והאידנא וו׳ ג' עליו

 א״ע לטהר חייב בזה״ז אפילו טומאה מכל א״ע לטהר אפשר אס תדכריו ותשנלע
 לו אפשי־ אם א״ע לטהר חייב בר״ה הה״נ ולד׳ ־ זו לטהרה חיוב יש ביה״כ .אפי'

 ככלל ויה״כ דר״ה לומר תמצא אם דהפילו ליתא ודאי והא טומאה מכל להטהר
 ושאר ר״ה מסכת כסוף הרא״ש כתש״כ קמאי רבוותא נחלקו שכזה הם מועדות
 דאת׳התם צא( )דף תנחות כמס׳ מדות כ׳ תם׳ ראי׳ כידי ויש עיקר וכ״נ פוסקים

 מכתועדיכ׳ ש״א אילו ופריך דיה״כ כלומר אהרן של אילו לרכות אר״ש לי למת לאיל
 לר״ה וה״ה הוא מועד ככלל דיה״כ ש״ת לא דיחיד אכל דציבור ה״ית סד״א נפקא
 דתוקמינן הא דהא בהם א״ע לטהר אדם חייב ואין לעניןזה רגלים ככלל אינן מ״ת
 מצות לקיים שיכול כדי משוס ה״ט כע״כ דווקא ברגל תגעו דובנכלת׳לא לאו לתאי

 דבר״ה וכיון כטותאה לקיימן אפשר שאי ושמחה וחגיגה ראי׳ כתו הרגל שלחוכת
 בהןדמ״ש א״ע לטהר אדס שיתחייב ענין איןלהס הללו חובות א׳תכל איןכהן ויה״כ

 לטהר חייכין אין קייס היה שכה״ת כזמן אפילו וזה השנה ימות כל אינהותשאר
 אמוראים בזמן שהיה כמו פרה אפר לנו היה אס אפילו כזה״ו אכל ויה״כ נר״ה

 כה חיינין אנו ואין זו לטהרה ענין לנו אין אפי׳כג׳רגליס ת״ת התוס׳ככ״ת כמש״כ
 לנו אין הצריכי׳טהרה הרגל תחונת חוב שום לנו ואין כה״ת חרב דנעוונותינו דכיון
 וכן ־ כרור וזה השנה ימות מכל טהרה לענין לדידן רגלי' דת״ש ־ זו לטהרה ענין

 טהורין להיות מוזהרין ישראל כל אוכלין טומאת מה׳ כספי״ו שב׳ להרמכ״ס ראיתי
 וכנכלתם בתורת שנא׳ וזה קדשים ולאכול למקדש לכנס נכונים שהן מפני רגל בכל
 הרי ע״כ א״ת השנה ימות בשאר אבל לוקה אינו נטמא ואס כלבד כרגל תגעו לא

 למקדש לכנס שנכונים מפני רגל ככל טהורים להיות שתוזהרין דה״ט כהדיא שכתוב
 א' בהן אין דהא זו טהרה ככלל ויה״כ ר״ה דאין חדא תרתי וש״ת קדשים ולאכול

 תקדש לנו דאין כיון רגלים בג' אפי' א״ע לטהר חייכיס אינן דכזה״ז וש״ת אלה מכל
 כת״כ כתב ותכ״ת לגנה טעם צריך לוקה אינו נטתא ואס תש״כ ות״ח ־ וקודש

 ול(ת ת״ל י ילקה כנבילה נגע אם יכול אומרים אחרים ברגל תגעו לא ובנבלתם
 דיבר ולא ע״כ ברגל לוקה אינו נתי דלת״ק לרכינו ותשמע רשות אותר הוי תטמאו

 דאחרי׳ מרשות ללמוד ענין ותת מלקות כאן ל״ש ודאי רשות דאתר דלאחריס נכונה
 דהא דכיון מפום הוא הרמכ״ס כוונת אכל כרגל ילקה שלא דת״ק רגל .לאיסור

 קרכנות להביא שיוכל כדי משוס הוא כרגל תגעו לא דובנכלתס לאו לתאי דתוקתינן
 אינן דהא מלקות בר אינו הרגל חוכת מביא אינו אס דאפילו וכיון הרגל חיבת של

 יותר הרגל חובת לבטל וגורם ביגל א״ע כמטתא להחמיר אין א״כ כעשה אלא

: המכטלן מטהור

סח סימן ׳ט י דיני
 שמחות מיני כשאר בזה״ז נוהג שתחת דמצות הקודמים כסי' שביארנו יי

 אין י״ט של ראשון שליל ברור הדבר מ״ת שתחת שלמי לנו שאין אעפ״י
 ת״ת ר״ם )א( הרי"ף דמדברי אע״ג בס״ד לפנינו וכת״ש תה״ת בו נוהג שמחה מצות

 שאחריו כלילה ולא המיתה כיוס אלא תה״ת נוהג אכילות שאין שם שכ׳ הכי ל״ת
דתעיקרא אכילות דאי ברגל אבילתו נוהג אינו אבל התם מדאתרי הרי״ף והקשה:

• קורא היה ס"ס ג״ל (א)

 כף

 דנפנן בתר דאורייתא חיובא דאיכא וש״ת דיחיד עשת ודחי דרבי׳ עשה אתא הוא
 לד״ת אכילתו נוהג אינו אכל דה״ק לק״ת מיתה יוס דהוא קינא יומא ליה

 האי והרי ע״כ כו' אבילות דאי מדאורייתא לילו את תופס ראשון יום לת״ד אפילו
 יום וליל כעי״ט שמת היינו תה״ת לילו תופס מיתה יום למ״ד דתעיקרא אכילות
 ודתי הרגל דשתחת דרבים עשה דאתי קאתר ואפ״ת י״ט של ראשונה לילה ת" מיתה
 מדרבנן אלא תה״ת כו נוהג שמחה מצות אין ראשון יו״ט דליל ס״ל דיחידואי לעשה
 תופס מיתה יום למ״ד ועשה כקוס תורה של לאבילות ודחי דרבנן עשת אתי היכא

 דרבים עשה ואתא תה״ת ראשון יו״ט בליל נוהג דשתחה ס״ל ע״כ אלא תה״ת לילו
 ליל לרבות שמח אך והיית דקאמר )ד׳עא( דפסחיס תהא וק״ל דיחיד לעשה ודחי
 ׳־ שתחת שיש אחרון י״ט ליל אני תרבה ראית מאי ותפרש חלק אך ת״ל ראשון י״ט

 נוהג שמחה מצות שאין ש״ת לפניו שמחת שאין ראשון י״ט ליל אני ותוציא לפניו
 - ששחטן שלמי׳ אר״א עולא דאמר דפסחיס מתא והנ״ת י תה״ת ראשון י״ט כליל

 חגיגת ר״י ותתיב ־ שמחה בשעת זביחה דכעינן פתחת משוס כה יוצא אין מעי״ט
 כשע׳ זכיחה כעינן הא ואתאי חגיגה משוס כת יוצא ואינו שתחת משוס כה יוצא י״ד

 תאןקתני תתניתא הא דאלת״ה הנ״ת אר״א ושחטה כשעיכב כ״א אידי א״ר שתחת
 שמחת מצות א׳ י״ט בליל ואי ש״ת בלינה לה פסול הא תימא לכן כןתימא לה

 פסח בערב ששחטה תיירי לעולם דילתא בלינה לה פסול תא ק״ל מאי תה״ת טהג
 ראשון י״ט ליל שתחת תשום בה ויוצא שתחת בשעת זניחת בעינן ולא כמצוותו

 ראשון י״ט בליל נוהג שתחת מצות אין אע״כ בוקר עד לה א־פסל לא קאמ׳דאכתי
 : ושחטת בשעיכב אלח מתוקם לא כע"כ א־״א דעולא לתא ליתא אי ואפי׳ תה״ת
 כמסכת דאתר והיינו ראשון י״ט בליל שננחת מצות נוהג מיהו דתדרבנן נ״ל מ״ת
 י״ט ליל בין תפליג ולא י״ט שתחת תשוס דברים כמה חכמים שתתירו ככ״ת ביצת

 \ קן ניהג מיהו שמחה מצות דתדרבנן ש״ת י״ט של זיתים לילות לשאר ראשון
 פסח ליל של כוסות ארבע גבי קח( )דף ע״פ בם׳ תדאתרי׳ ראיה להביא וענ״ל
 ידי ופירשב״ס יצא לא כוסות ד׳ ידי יצא יין ידי עלת רבא ואתר אחת בבת שתאן

 וכ״כ ע״כ ביין תשמחו בתת בחגר ושתחת לקתן כדתניא י״ט שתחת תשוס יצא יין
 נפיק לא כוסות ד׳ ותיקון הואיל דס״ד י״ט שתחת ידי פירוש יצא יין ידי שם התו'
 שתחת תצות נוהג שאינו הוכחנו ותרי ע״כ כוסות ד׳ ידי יצא אא״כ י״ט שתחת מידי
 להא תוקי לא אתאי לפ״ז וא״ת נהוג תיהו דתדרבנן ש״ת אלא ראשון י״ט בליל
 ליל של שתחת ידי דקאתר שתחת תשוס בה ויוצא ושחטת עיכב כשלא תיתא דכן
 אפשר אי ־ שתחת כשעת זכיחה דאיאתרי׳כעינן ואע״ג קאתר דרכנן ראשון י״ט

 תורת של שתחת דידי וכיון תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון כל דודאי כן לומר
 של שמחת ידי לצאת לתקן לרבנן א״א ע״כ תעי״ט כשחטן חובתו ידי יוצא אינו

 כשעת זכיחה בעינן לא דילמא תקשה גופיה הא אבל י מעי״ט בשחטן דבריהם
 וכיון שתחת בשעת זכיחה כעי לא נמי דכריתס כשל והשתא תורה כשל שתחת

 דאוריית׳ וכעין דכריהם של לשתח׳הלילת מעי״ט שלמים לשחוט רכנן שתיקנו י״ל שכן
 לומר לתגתרא תסתבר לא דהא וי״ל ־ שתחת שלתי נתי כעי דלשתחה תיקון

 רכנן שיתקנו תקום כשום תצינו שלא דבריהם של לשתחת קרבן רבנן שיתקנו
 היא דאוריית' לאו לת״ד י"ד חגיגת דתיקנו אע״ג התורה תן עיקר לו שאין קרבן

 על נאכל הפסח שיהא כדי טעתא התם תפרש הא עא( )דף כדאתרי׳בפ׳א״ד
 בשאר דבריהם של ראשון י״ט ליל שמחת לקיים דאפשר כיון הכא אבל השובע

 דת״ע אלו בסי' תש״כ נקטינן השתא לזה שמחה שלמי שתיקנו ל״ל שמחות מיני
 זו בתצוה חייבין נשים וא׳ אנשים וא' בזה״ז אפי' תה״ת נוהג י״ט שתחת של זו

 ימי׳והלילות כל וה״ת שמהות מיני כשאר לקיים אפשר ת״ת קרבן לנו שאין ואע״ג
 מדרבנן ות״ת מה״ת נוהג שמחה מצות אין י״ט של ראשונה לילה אבל י״ט של

כרגל א״ע לטהר אדס דחייב דהא למדנו אורחין ואגב שמחה מצות כה נוהג
;נ״ל כן וכת"ש כזה״ז נוהג איט

סט סימן י״ט דיני
 א״צ או מספק ואומר חוזר אם אתר לא ספק כי״ט הלל אתר ספק שאלה

: מספק ולומר לחזור

 אמרת שיפסיק מהו ומגילה כהלל אמר יד( )דף דכרכות ברפ״ב תשובה
 סתתא ותדקאמר כו׳ מכעיא דרכנן הלל פוסק דאורייתא ק״ש ק״ו

 ספיקא וא״כ דרכנן אלא אינו י״ט של אפי' הלל קריאת דכל משמע דרבנן הלל
 שורש כס״ה שכתב עלינו מספק שהרמכ״ן אלא כדרבנן ספיקא ככל להקל דרכנן

 כת״ש כה שנצטווינו השמחה ככלל שהוא או הל״ת ויהיה מה״ת שהוא הלל על א'
 וכלי בפה השירה עיקר כי בחצוצרות ותקעתם וכר״ח ובמועדיכס שמחתכם וביום

 בכלל הקרבן בשעת ושלא הקרבן על השיר שתחת על ונצטוונו הוא קלא לבסומי
 ושם שירה טעון ואינו לחג מקודש שאינו תפני בגבולין ר״ח שמיעטו ^א השתחה
 עבדת לא אשר תחת מהכא תה״ת שירה לעיקר מניין אמר )ד׳יא( ערכין במסכת

 שכתוב בי״ט שנדרוש אפשר וא״כ שירה זו אומר הוי לבב וכטוב כשמחה ה' את
 א' עליו השיב אסתר מגילת ובעל מכללן• השירה שתהא שמחות מיני כל ונתרבו

 ומפורש במועד נשים נושאין יהו שא״כ שבעולם שמחות מיני ככל נתחייבו שלא אני
 וליתא ע״כ כשמחה שמחה מערבין שאין לפי כמועד נשים נושאין אין בת״ק אכזרי׳
 תשוכתו הא במועד נשים נושאין דאין והא וכת"של שמחות מיני בכל נצטוונו דודאי
 תמה אני מ״ת התס לה יליף ותקרא בשמחה שמחה מערבין שאין משוס בצידו

 על



ע סט סימן ט י דיני אריה שאגת
 דנשים דס״ל לר״ז א״כ היא שמחה מצות בכלל י״ט של דסלל אס״ד הרתב״ן פל

 תקשה א״כ י״ט של בהלל דחייבות הה״נ וכת״של מה״ת שתתה במצות חייבות
 אחריהן עונה קטןתקי־יןאותו או אשה או שהי׳עבד דסוכ׳)ד׳לת(תי דתנןבפ״ג הא
 חובתן אחרי׳ידי תוציא אינו בדבר מחוייב שאינו וטעתאתשו׳דכל שהןאומרין מה

 .סוכות של ואהלל סכי הללויה אחריו דבעונה ■סיפא קתני אותו מקרא בגדול דהא
 נמי אשה הא אומרים שהן מה ועבד אשה אחר עונה ואתאי התם קאי

 שמח׳ מצות דבכלל כיון תחשה לה לה גמר דהא לעבד וה״ה איש כתו בהלל חייבת
 הואאפ״האין שתחה ובכלל הוא תה״ת בי״ט שירה לעיקר דאע״ג ל״ל •והא הן

 את שחכמי׳ייחדו אלא ליה סגי נתי אחרת ובשירה תה״ת זו לתצוה דווקא מיוחד הלל
 פוטרת אלא שהז״ג ת״ע דה״ל משום בה חייבות נשים ואין זו לתצוה דווקא ההלל
 לפטור סברא אין איתא דאי לותרכן תסתבר תרצהדלא אם אחרת בשירה א״ע
 זו שירה שיחדו כתו כאנשים שירה בעיקר דכיוןדחייבות הלל מקריאת הנשים את

 שירה בעיקר הן דשוין כיון י״ח לצאת נמי לנשים זו שירה לייחד ה״ל ה״נ לאנשים
 לומר חייבות דנשי׳ זאת להשמיענו דוכתא בשום הגת' אישתמיט דלא ועוד מה״ת
 שמחה בכלל הלל קריאת אין ודאי אלא • אנשים של הלל במקום בי״ט שירה איזה
 דהכי ראיה דאינו נ״ל דערכין מההיא ראיה שהביא ותה י מדרבנן אלא ואינו כלל

 אשר תחת תהכא ר״מ לה ויליף מה״ת שירה לעיקר תנין יא( )דף התם אתרי׳
 שהשירה למימי־' ולאו שירה זו אותר הוי לבב ובטוב שבשמחה עבודה היא כו׳איזה

 לשמחת סיבה והיא דתית׳דהואיל יה1? סיבה והיא ע״י שתבא לשמחה הגורמת היא
 בטבע קודם היא שהשמחה ה״פ א1? בת גס חייב שמחות מיני בכל שחייב ני״ט

 אין שפירש חפירש״י משמע והכי אחריה לבא לשירה הגורמת סיבה והיא לשירה
 אלמא ע״כ לבב מטוב ירונו עבדי הנה דכתיב לבב וטוב תשמחה א*? שירה שר אדם

 והא לשמחה השירה ולא לה קדמה והיא אחריה שתבא לשירה גורמת השתחה
 משמחי ותשני לב משתחי ה׳ישריס פקודי דכתיב תורה דברי ואימא התם דפריך

 תשתחים שהם קאי גופייתו תורה אדברי לב תשתחי והאי איקרו לא טוב איקרו לב
 פ״ק כדאתרי׳בריש בי״ט בד״ת לעסוק אדם חייב באתת הרי לב לשתחת וגורתיס
 תקר׳ לה ויליף לבה״ת וחציו ושתית לאכילת חציו חלקיהו אדר״י סט( )ד׳ דפסחיס

 כיצד הא לכס תהיה עצרת אותר אחד וכתוב אלקיך לה' עצרת אותר אחד כתוב
 דאי לק״ת שתחת מצות משוס ליה תיפוק והא לזה קרא דצריך והא כו׳ חלקיהו

 אפ״ה בכלל תורה ודברי שמחות מיני בכל בי״ט דתחוייב דאע״ג ה״א קרא האי לא
 בהן א״ע תשמח אס להו דסגי שמחות שאר כתו להו סגי מעט בין רב בין מ״ש
 השמחות כל לשאר וחציו כולן כנגד דת״ת לה׳ דחציו קרא קת״ל מועט זמן אפי׳
 במענה לאיש דשתחת תות בת״ת שחייבין לאנשים ה״ת ות״ת לחוד לת״ת וחציו
 בתצות המקום מצות ותקיים בתורה שעוסק בתת שתחת לו דיש ת״ת של פיו

 חין בת״ת שאינןחייבות נשים אבל המצות כל כנגד התקוס לפני ושקולה החביבה
 של לילות כל א״כ הוא שתחת משוס דהלל אס״ד ועוד כלל שתחת משוס בהן להן

 משו׳שתחה מה״ת עיקר להלל אין ודאי אלא נתי הלל ניתא בשמחת דחייבין י״ט
 ולקולא דרבנן ספיקא ת״ל אתרו לא ספק אתרו ספק הילכך מדרבנן אלא ואינו
 ודשחיטת דרגליס דהלל לומר הרתב״ן התם מצדד עוד ־ ולאתרו לחזור וא״צ

 לאאישתתיט דא״כ תילת׳דתתיההיא וודאי הא הן מסיני לתשת הלכת פסחים
 הלל קורא היה בר״פ מדקאתר ואדרבא דוכתא בשום זאת להשמיענו הגת'
 שהביאו תדרבנןותת אלא אינו בכ״ת הלל של עיקיו דכל תשמע מבעי׳סתתא דרבנן

 ת״ד על ר״י דהקשה קיז( )דף ע״פ דאתרי׳בס״פ תשוס הוא כן לותר להרתב״ן
 הלל ול״א לולביהן את ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל אפשר אתרן דוד זה דהלל
 למשה הלכה ויהיה מת״ת זה תדבריהןשהלל והנראה ק״ל תאי מדבריהן הוא ואם

 לקרות מסיני למשה הלכת הוא ככתבו זה הלל שנוסח משמע ולפ״ז ־ עכ״ד מסיני
 ע״ם ז״לשתריבפ׳ עליו תמת :ואני תיליס בס' כתובים שהן כתו הלל פרשיות

 מפני ותשני אתרי׳להאי ת״ט אנן הגדול הלל דאיכא תאחר וכי אמר קיח( )דף
 הוא הל״ת הא האי אתר מ״ט ק״ל קא ומאי כו' יצ״ת הללו דברים ה׳ בו שיש

 דהיינו ופרק פרק כל על לאו אתרי׳האי ת״ט דפריך דהא את״ל ואפי' ־ לאתרו
 הציבור על תבא שלא צרה כל על אלא היא הל״ת דהא ליה קשיא קא רגלים

 הגדול הלל נימא דפריך הוא כדאמרי׳התם גאולתן על אותו אותרי' וכשנגאלים
 לו יש ודאי מסיני למשה הלכה זה הלל נוסח דאס ז״ל לדבריו קושיא אינו ק״ו

 עולס של ברומו יושב שתקב״ה תפני גדול שנקרא אע״פ הגדול הלל על מעלייתא
 ק״ל ואי הוא הל״ת וזה קבלה מדברי אלא אינו האי אפ״ה בריה לכל מזון ומחלק
 בו שיש תפני כלום תשני לח א״כ ־ תרווייהו ליתרו כ״כ חשוב הגדול והלל הואיל

 דאפי' ז״ל הרב על תתה אני עוד ־ תרווייהו ליתרו תקשה אכתי הללו דברים ה'
 דש״מ כו׳ פסחיתס את שוחטים ישראל אפשר ר״י דמדתתמת כדבריו יהיה לו

 התם לת״ד ואיכא התם דר״י עליה פליגי תנאי כל הא הוא הל״ת זה דהלל
 נאמר לא תשה בימי ואכתי כנען תלכי עליהם שעלו בשעה אתרו וישראל דיהושע

 דלכ״ע וש״ת התם כדאתר יותר הלל אמירת זתן את תאחרין תנאי ושאר זה הלל
 הכי הלל אתרו ולא כו׳ שוחטין ישראל אפשר דאתרר״י והא דאורייתא לאו הלל
 טילת וג פסחים שחיטת על הלל לומר תיקנו לא דוד עד תשה שתיתי אפשר וכי ק״ל
 כח( )דף דתענית בפ״ד דא״ר בהא תטעה ואל ־ אסתר תגילת בעל וכ״כ לולב
 הא הוא דאורייתא הלל דשאר דש״ת דאורייתא לאו דר״ח הלל אומרת זאת א״ר

 החם כדפירש״י ודאי אלא ־ ודאי הוא חכמים דתקנת קאי דחנוכה אהלל התם
 אותו אומרים שיהא תקנו דנניאים דכיון ;חי ודאי בטבת א' כגון לחנוכה הלל אבל

 גאולתן על אותו אומרין היו עליה׳כשנגאלין הבא שלא צרה כל ועל ופ׳ פ׳ כל על
 הילכך דאורייתא לאו דהללדי״ט הפוסקים כל דעת וכ״נ ע״כ דמי כדאורייתא

:נ״ל כן ואומר חוזר אינו אמר לא ספק אתר ספק

ע סימן יה״ב דיני
 לענין וכן לרשות תי־שות הוצאה לענין לשבת יה״כשוה אם לבאר ראוי שאלה

 בשבת שאסורים מלאכות ואיכא ביניהם חילוק יש או מלאכות שאר

: מותרים וביה״כ
 עירוב דאין וברייתא תמתני׳ רפרס דייק יג( )דף דכריתות בפ״ג תשובה

 וכתב היא בדותא דרפרס הא ותסיק הגת' לה ודחי ליה״כ והוצאה
 עירובי וא״צ תחותין עירובי צריך טוב דיום לן וקיימא דביצה קמא בפרק הרי״ף
 דתניא תבואות ושתופי חצירות עירובי אפי׳ צריך יה״כ אבל תבואות ושתופי חצרות

 בתענית שחייב אע״פ ביה״כ לגדול שתערבין תולים אחס אי לב״ש ב״ה א״ל
 ב״ת בין ב״ש דבין ש״ת בתרותה ולישיאל ביין לנזיר תערבין כך לאכול לו ואסור

 וכ״כ ע״כ הלכת וכן כשבת וחצירות תחותין עירובי ביה״כ לגדול דתערבין ס״ל
 תעירוביתחותין ביה״כ לגדול דתערבין הא דדילתא ראי׳זו על תמהו ורבים הרא״ש

 לא לכן ממש בהם ואין זה על נאמרו תירוצים והרבה חצירות תעירובי ולא תיירי
 עירוב דע״כ הרי״ף לה דייק דהכי ול״נ : עליהם ולהשיב אותם להעתיק אטריח
 דתא בית נהיג לח נתי תחומין איסור הוצאה איסור בו דאין דאס״ר ליה״כ והוצאה

 תחותין עירובי על לוקין ר׳חייא אמרי׳תני )ד׳יז( דערובין בספ״ק דהא תליא בהא
 אר״א עליו לוקין ואין הוא ר ב" תיתת לאזהרת שניתן לאו יונתן ר׳ עלה ואקשת ד״ת

 תאל הוצאת נ״ל ר״א ובין ר״י דבין התום׳ וכתבו כתיב יצא אל יוצא אל כתיב מי
 את ללקיט כליו עם בשבת יצא שאל דקרא פשטיה תשתע והכי בכ״ת כדתשמע יצא

 דמהאי דכיון לקי לא דאורייתא תחותין לת״ד אפי' ר״י וסבר בחול שעושין כדרך התן
 עיקר דהוי יוציא אל כתיב תי תשני ור״א ב״ד בתיתו' דהוי היצאת איסור צ״ל נתי קרא
 כתיב יצא אל אתי נתי דלתחומין אע״ג עליו לוקין הוי לא ודאי דאז בתוצאה קרא
 לאיסור צתי דאיתי' גב על אף עליו לוקין יציאת בלשון קרא דעיקר וכיון

 א״כ בשית לאיסור ג״ל קרא תחד ותחותין הוצאת דאיסור וכיון ע״כ הוצאת
 אפי׳ ביה״כ לגדול ותדתערבין ליתא דלית׳לאיסו׳הוצא׳איסו׳תחותיןנתי אס״ד ביה״כ
 בי׳ נהיג נתי הוצא׳ איסור תחותין חיסור ביה תדנתיג תחותין מעירובי דתיירי את״ל
 תחותין ה״ת דאורייתא תחותין דאתר כר״ע קי״ל דלא ואע״ג חצירות עירובי וצריך

 בספ״ק כמש״כ הרי״ף לדעת התורה מן הוי תיל די״ב תחומין אבל אתת דאלפיס
 מן נוהג אינו תיל די״ב תחותין ואי שבת לתחום אתה אלפים גזרו ורבנן דעירובין

 דליכא כיון נתי דבריהם של דאלפים תחומים על רבנן גזרי הוי לא בית״כ התורה
 אמת דאלפים תחומים על גזרו אלמא בית״כ ותדתע־בין דד״ת לתא משוס למגזר

 איסור תחותין איסור ותרנתיג התורה תן נתיג תיל די״ב דתחותין ש״ת דדבריהן
 ליה״כ דילפת וכיון שבת גבי לתו נפקא קרא מחד תרווייהו דהא בית נהיג נתי הוצאה
 כדאמרינן בית צתיג תחותין חיסור די״ט ואע״ג לאידך ה״ה תנייהו לחדא תשבת

 ה״ט התם יב( )דף דביצה בפ״ק וכב״ה הוצאת חיסור בו אין ואפ״ה ביצת במסכת
 ולא לצורך שלא נתי הותרה לצורך הוצאת שהותרה מתוך אמר הוצאה דגבי משוס

 תן ביי׳ט אסור לגמרי לצוי־־ך שלא דהוצאת דס״ל וסייעתם התום׳ לדעת מיבעיא
 וסייעתו־ רש״י אפי׳לדעת אלא בי״ט נתי הוצאת איסור נוהג ה" עליו ולוקין התורה

 לרש״י האס״ל ת״ת לגמרי לצורך שלא ואפילו בי״ט לגמרי שריא דהוצאת דס״ל
 תחותין גבי הילכך מתוך משום ליה דשריגן אלא בי״ט נאסרה הוצאה של שעיקרה

 תחותין דס״ל הרי״ף לדעת אלא אינו זה ת״ת קייתי באיסורייהו הכי לתימי דליכא
 דס״ל הרא״ש אבל כדאתרן א״ל יצא דאל קרא תתאי התורה תן אסור תיל די״ב
 כדברי כתב דביצה ובפ״ק תיל י״ב של אפילו התורה תן כלל עיקר לתחותין דאין

 דהוי להרי״ף דס״ל תיל די״ב דתחותין תילתא ובהא : קשה ודאי הא הרי״ף
 דכמסכת דע דרפרס שתעתא בהתיא נחמד דבר לותר לי יש התורה מן

 שאם ליתר ששת רב אתר הלכתא לתאי ופריך בשבת אפי' עתי את' סו( )דף יומא
 ואין לשבת והוצאת עירוב אות־ת זאת רפרס אתר כתפו על תרכיבו חולה היה

 )ד׳י״ב( בפ״ג ואלו דרפרס אותרת זאת את הגתרא שם דחי ולא לי״כ והוצאת עירוב
 אומרת זאת רפרס אמר בשבת אפי' עתי קתני בשבת אפי׳ עתי הכי אתר דכריתו׳

 *שהכשיר התשתלח שעיר שאצי תתאי ליה״כ והוצאה עירוב ואין לשבת והוצאה עירוב
 תיירי מכילתן דכולי׳ יותא דבמסכת תיתת וזה היא בדותא דרפרס אלא בכך בי״ה
 אלא לה תייתי דלא כריתות במסכת ואלו בדותא דרפרם עלה תסיק לא יה״כ מדיני
 נפ' את" כו' רפרם אתר כתב שם יומא במסכת ותתוס' הכי עלה מסיק גררא אגב

 *דהכשיר המשתלח שעיר שאני ודילמא עלית דפריך י היא בדותא דרפרם לו אמ:־ו
 לה תסיק לא לתת טעם שום כתב ולא ע״כ היא בדותא דרפרם אלא בכך ביה״כ

 הא נתי איתא שעירי שני ובם' היא בדותא דרפרס אלא כתב ובכריתות הכי הכא
 ד״ת הוא רגילים אלא הכא כדדחי כו' המשתלח שעיר שאני דילתא דחי ולא דהכא
 אפילו רבותינו לנו תראין שהי' יתן ומי ע״כ: אחר במקום ועשירים במקומן עניים
 מייתי אחר ובמקום בסתם א' במקום אתיר' איזה דברי תייתי שתגמרא א' תקום

 ליה דחי לא יומא במסכת שבתקותן אלא עוד ולא דהכי כהך ידים בב׳ ליה ודחי לה
 תשו׳ הוא בדותא דרפרם דהא בכריתות דתמיק הא לפ' נ״ל הילכו • כ״כתש

 ביותא אבל עלה דאיתתר ששת ר׳ לברי שם הביאו ולא גרידא אברייתא שם דתתני
יאיתא
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 תשוס הוא בדותא ולאו שפיר ׳1למילת רפרם דייק אברייתא ששת לדרב דאיתא
 תשו' דלתא הילכתא לתאי בשבת ואפי' עתי ששת לרב לו קשיא תאי לתייק דאיכא
 התחום תיל י״ב בתוך וחתוך גזו׳ צוק אין אם לרבוי קרא אתי קא תחומין איסור

 וע״כ לתחום חון אפי׳ תשלחו חתוכה אלא גזיר׳ אין גזירה סח( )דף התם כדאתר
 כדתנן תחותין לחיסור דוחה גזי' לארץ השעיר שילוח דאוריית תחותין דס״ל לר״א
 קרא וחתי תיל לכל ומחצה ז׳ ריס תשעים צוק עד תירושליס סוכות עשרה החס

 הלכתא לתאי שכתב תזה רש״י נשתר וכבר לתחום חוץ אפי' שתשלחו לומר דעתי
 י ע״כ כינהו בעלמא דרבנן תחותין תשום אי להתירו שהוצטרך יש שבת חילול מה

 אתי להכי דילתא תה״ת הוי תיל די״ב דתחותין דס״ל וסייעתו הרי״ף לדעת מ״מ
 הא דבשלתא תיל י״ב בתוך וחתוך גזור צוק אין אם תיל לי״ב חוץ לשלחו שתותר עתי

 תחוד גבוה יהיה ההר כלומר ויורד התתגזר דבר אלא גזירה אין גזירה התם ואמי
 היה לח התם נתי ותנן אברים אברים ותתגור נופל תתנו השעיר שכשדוחה עד

 תיניה יליף יא( דף ) דחולין ובפ״ק אברים אברים שנעשה עד התר לחצי מגיע
 השעיר את תתית שתי׳ הרי הוא טריפה דילתא חיישינן ולא רובא בתר דאזלינן
 תקלקל החותר לדברי ואפי' תלאכה־ אב דהוי נשתה נטילת תשוס ביה ואית נידם

 בפסחים כדאתרי׳ החי תן אבר תידי שתוציאו נח לבני תתירו הרי פטור נחסרה
 תפילו עתי לר״ש ק״ל תחי וא״כ לע״ז בחוץ בשבת חטאת חט הש גבי ע( )דף

 נשתה׳ דנטילת מלאכה אב לתישרי קרא אתי דלתא הילכתא למאי בשבת
 קרא דאתי תשמע כתיב השעיר שילוח גבי עתי דהאי כיון לר״ש דס״ל משוס די״ל

 בשעה הנעשה תאיסור תיירי ולא השעיר שילוח בשעת הנעשה שבת לתישריאיסור
 והתשלח סו( )דף התם אתר דר״ש ואע״ג שילוחו אחר שהוא לצוק כבי־ שהניע

 דחיפתו קסבר בגדים ותטתא ראשו בבת זורקו בגדיו יכבס לעזאזל השעיר אח
 בגדים תטתא מאימתי ואתרי עליה רבנן התם פליגי הא • שילוחו זהו הצוק מן

 אבל דרבנן אליבא אפי' דעתי לקרא לאוקתי רצה ור״ש ירו׳ לחומת חיץ משיצא
 תה״ת הוי תיל די״ב תחותין איסור וסייעתו הרי״ף דלד' קשיא תחותין מאיסור

 שהרי שבת לתישרי קרא ל״צ תחומין איסור דתשום לר״ש דס״ל צ״ל בע״כ1 לרע
 ע״כ ר״ש וא״כ שישלחנו רחתנא אתר ואפ״ה נוהג תחותין איסור יה״כ בלא״ה

 חולהכו׳ הי׳ שאם ליתר ת״ל תש״ה בכך דהכשרו יה״כ דשאני סברא האי ליה לית
 לתישרי קרא ל״ל לר״ש תקשה אכתי כשבת ליה״כ והוצאת עירוב. דיש ס״ד אי והשת'
 ע״כמ״ל אנא שישלחנה ואתררחתנא דתי כשבת נתי בחול כשקל הרי בשבת אפילו
 בדותא ולאו תדר״ש שפיר לתילתי' רפרס ודייק והוצא׳ליה״כ עירוב דאין לר״ש

 דתניא בשבת אפי׳ ועתי היא דבדותא א״ל תברייתא לה דדייק בכריתות אבל היא
 ביומא רפרס תדיליף לפ״ז ות״ת ־ לתישרי חיצטרך תחותין איסור משוס באתת

 דתת״ט בו נוהג תחותין איסור ואפ״ה ליה״כ ותוצאה עירוב דאין דר״ש תמילתא
 והוצאת עירוב דאין דאע״ג ש״ת היא בדותא לאו דר״ש תתילתא רפרם דיליף הא

 דפ״ק הרי״ף לדעת כתש״ל דלא והיינו בו נוהג תחותין איסור ליה״נאפ״ת
 תיל די״ב דתחותין דס״ל וסייעתו הרי״ף לדעת נכון זת דבר ת״ת וביצה

:הכי ל״ל כלל מה״ת עיקר לתחותין אין פוסקים חב לדעת אבל הוימה״ת

 ליה״כ והוצאת דעירוב והרא״ש הרי״ף שדעת נתברר כבר לעניינינו ור*ונח
 דיבתות בפ״ג רש״י דעת אבל עשור שביתת תת' בפ״א הרתב״ס זכ״ד

 דכריתות תתני' שש תביא שהרי ליה״כ והוצאה עירוב דאין דס״ל נראה לד( )דף
 חייב בפיו והוציא הי'שבת אם רת״א ד׳חטאות עליה וחייב אחת אכילת אוכל דיש

 ליה״כ והוצאת עירוב אין דקסבר אהיצאה תחייב לא יה״כ תשוס אבל ,ופרש"
 תיא ־בדותא דרפרם אתא אתר בכריתות התם והרי ע״כ בכריתות תפ' והכי
 דקא׳ דהא לרש״י דס״ל ש״ת שבת תשים אף חייב בפיו והוציא שבת היא אס וה״ק
 לא דבריו עיקר ת״ת אבל ראיה ראייתו דאין היינו היא בדותא דרפי־ס הא הגת׳
 והאחרוני׳ הראשונים נחבטו לתת תתת אני ת״ת י ליה״כ והוצאה עירוב דאין נדחו
 מילתי' ועיקר בזה לדרפרם ליה״כוליתא והוצאה עירוב דיש ברור הדבר כי נזה
 דת״ש ליה״כ ותוצאה עירוב אין דא׳ דרפ־ס ת״ט לתמוה יש דהא היא בדותא פתי

 דה״ט צ״ל ובע״כ כבשבת ביה״כ שאסורין המלאכות מכל תוצאת של מלאכהזו
 לך יתברר גופי׳ סוגיא ומאותו יב( )דף דביצת דפ״ק בסוגיא דרפרסכדאמר

 את לא תוציאין אין בש״א התם תנן סוגיא אותו ואעתיק כוותי' הלכתא דלית
 קמי' תנא תני ובגת' תתירין וב״ה לרה״ר הס״ת את ולא הלולב את ולא הקטן
 דלא היא ב״ש תני לך דאמר א״ל לוקה בי״ט נדבת עולות השוחט ב״א דר״י

 אתרינן לא ה״נ לצורך שלא נתי הותרה לצורך הוצאת שהותרה מתוך אתרינן
 כו' מתוך ה״א ב״ה דאי לצורך שלא נתי הותרת לצורך שחיטה שהותרה מחוך

 לשבת והוצאת בעירוב דילתא פליגי בתתוך וב״ה דב״ש מתאי רבת לה מתקיף
 והוצאה ועירוב לשבת והוצאת עירוב סכרי דב״ש פליגי לי״ט ותוצאת עירוב ואין

 ולא כדכתיב לי״ט והוצאה עירוב ואין לשבת והוצאת עירוב סברי וב״ה לי״ט
 תעתה (א ר״י לה תתקיף בי״טלא אין בשבת השבת ביום מבתיכם תשא תוציאו
 רי״ס ואף ש״ת פליגי דבתתוך ש״ת באבנים איפלגו תדלא אלא באבנים לפלגו

 ותוצאת דבעירוב כרבה לרפרם וס״ל התם הגת' סוגיות זהו כו' פליגי בתתוך
 תדכתיב לה ודייקי לי״ט והוצאת עירוב אין כיותייתו דקי״ל ולב״ה פליגי לי״ט

 ־ לא דקיל בי״ט אין דחתיר בשבת השבת ביום בתיכם תתוך תשא תוציאו ולא
 ב״ד בתיתת זדונו שבת דאלו תשבת קיל נתי יה״כ דהא לא בית״כ לדייק יש וה״נ

 התום' שם שפי׳ כתו א״נ ב״ד תתיתת דקיל כרת אלא זדונו אין ויה״כ החמור
 מלאכות שאר תכל היא דגרוע הוצאה דשאני לי״ט והוצאה עירוב דאין טעתא

 לה ודייק אנבמסק נדחו רבה דברי ותרי הוא מש״ה דרפרם דטעתא וכיון ע״כ
 דטעתא וכיון פליגי לצורך שלא בהוצאה ש״ת באבנים חיפלגו תדלא תתתני׳

 בכלל הוי הוצאה לצורך הוצאה הותרה דלא יה״כ כן אם הוא תש״ה דב״ה
 אוכל לצורך שלח דהוצאה שם .דפי' התום' לפי ול״ת י כרת עליו וחייב מלאכות כל

 א״כ מתוך בת אתרינן ולא מצקות עליו וחייב הקורה מן אסירא י״ט ושמחת נפש
 בי״ט דהוצאה התם לרש״י דס״ל לתאי אפי' אלח לגתרי הוצאת אסירא ודאי יה״כ
 דעיקר התוס' כתב רש״י לשיטת אפילו הרי כלל לצורך שלא חפי' לגתרי שריא

 להן אית דב״ה כיון וא״ת שכתבו מחוך־ תשים אלא שריא ולא בי״ט נחסר' הוצאת
 ף״ל י״ש צורך אינו אפילו דבר וכל אבנים טלטול אפילו תתירין אין אתא' מתוך
 דבר על גזור רבנן אלא לגתרי הותרה והותרה הואיל דתדאורייתא את״נ דודאי
 כלל י״ט לצורך שאין בדבר לאסיר יש נאסרת הוצאה דעיקר דכיון י״ט צורך שאינו
 ולא עליה חייב היא גרועה שמלאכה אע־פ״י תתיך לומר שייך לח יה״כ והרי ע״כ

 תויעבירו לי״ט הוצאת איסור יש דכ״ע התם כדפירש״י השבת מביום ליה תתעטינן
 חתורין שהן השבתות על תזהירין היה וירמיה מלאכות בשאר דישנו במחנה קול

 עירוב יש לת״ד דאיכא תודה גופיה רפרם דע״כ לך ותדע ע״כ ישמעו והלואי
 קיר( )דף דשבת ובס״פט״ו נד( )דף דסוכת בספ״ה תניא דהא ליה״כ והוצאת

 איסו׳ לענין כשבת חמור דיה״כ תשו' וה״ט הוקעין היו לא בע״ש להיות שחל יה״כ
 תוקעין היו בע״ש חל חס נפש אוכל בו שהותר תיניה דקיל י״ט תשא״כ תלאכת
 שבת חלבי דאת׳ כיון ר״ע דחי היא ר״י בשבת שם ואתר חתור והנכנס קל שהיוצא
 זריזין' כתנים ודחי ביה״כ קריבין שבת דחלבי דלידע היכח כי ליתקע ביה״כ קריבין

 לפי אר"׳ י ולמעלה המנחה תן ירק בקניבת דשרי דלידע היכא כי וליתקע ופריך הן
 לא רחוקה שבות התירו קרובה שבות דרא״א ור״שב־י' להתיר שבות דוחי! שאין

 הנכנם שהרי ליתקע בע״ש להיות שחל ביהיכ תקשה אכתי לרפרם והרי ■י התירו
 ע״כ אלא לאסיר שבות דה״ל אסור ובשבת שרי הוצאה דביה״כ היוצא תן חתור
 דשרי בי״ט לצורך שלא בהוצאה דב״ת דטעמא דס״ל ס תש כראתרי׳ דרפרם ה״ט

 לב״ש א״כ דלא ליה״כ וה״ה בי״ט ולא בירתית שנאתו־ השבת דביוס תעוטי תשים
 לתיו׳ שאל יה״כ דתנן והא נתי ליה״כ נאסר׳ה״ה דתיצא׳בי״ט וס״ל ת״ע לתו דלית

 • כוותייתו דהלכתא קאתר דב״ה אליבא ורפרס ב״שהיא תוקעי! היו לא בע״ש
 קאתר התורה מן ליה״כ והוצאה עירוב אין דא״ר דהא זו ראיה לדחות יש ת״נו
 בפיו והוציא שבת היה אס דא' ותדר״ת בשבת ואפילו דעתי להתקרא דייק שהרי
 דהוצא׳ רפרס תודה תדרבנן אבל תירה של תלאכה על אלא באת דאינ׳ חטאת חייב

 וכיון חצירות עירובי בו תיקנו ה״נ היצאה איסור על בו שגזרו וכתו בית״כ אסורה
 כשחל הילכך התורה תן בשבת שנוהג כתו תדרבנן בו נוהג היצאה איסור דת״ת
 כתו לא ליה״כ והוצאה עירוב אין דא״ר ותא להכירא בו לתקוע א״צ בע״ש יה״כ

 עירובי רבנן תיקנו דלא תליא בהא דהא אלא נסבא כדי עירוב בייתא שש שפירש״י
 תר״תי הוצאת תשים גוי' לרשות תרשות שגזרו היצאת איסור בשביל אלא חצירות
 שתקנו ה״ה תדרבנן בו נוהג צאת ה שאיסור כיון לרפרם אפי' דודאי ע״כ לר״הר

 פי׳ לשבת והוצאת עירוב בכריתות שם התוס' שפי' כתו אלא חצירות עירובי בו
 תלאכות שאר עם הוצאה נתערבה ולא לשבת תלאכות שאר עם הוצאה נתערבה

 עירוב דאין הא גבי כהן הר״ח בשם שם בביצה התוס׳ פי׳ וכת״ג ע״כ ביה״כ
 ביוה״כ לגדול דתערבין תהא ראית הרי״ף ראיות דאין כ״ש ולפי״ו לי״ט׳ ותוצאת

 ת״ל ולא לרפרם אפילו בו נוהג תדרבנן ת״ת תא חצירות בעירובי תיירי אי דאפי׳
 לרשותגזיר׳ תרשות וגזרו שבת גזי׳אטו תדרבנן א12 אינו דהוצאתביה״כ לגז׳' גזי׳

 בהרבה בגתרא כדאתר היא גזיר' חדא כולי כה״ג דכל לר״הר תר״הי הוצאת תשוס
 הדבר ת״ת : תחלוק שלא לגתרי בשבת כתו בית״כ תדותיהן חכמים והשוו תקומות
 לדרפרם ליתא ע״כ במתוך פליגי ע י׳־ גבי וב״ה דב"ש דקי״ל לדידן תעצתו תוכרע

 והוצאת בעירוב דפליגי התם רבת דת״ל למאי אלא דבריו להעתיר אפשר שאי
 נתי בשיטתו דקאי רפרס דברי תתילא סיגיא באותו רבת דברי דנדחו וכיון לי״ט
 בו אין ברור דבר וזה תלאכות כל כעל ביה״כ הוצאה איסור על כרת וחייבין נדחו

:כלל ספק שום

 לאו ליה״כ ותוצאה עירוב אין דא' דרפרם אחר תמקוס ראיה להביא נ״ל 0' מ
 ליה״כ והוצאה עירוב יש לת״ד דאיכא תודת דע״כ לה קאתר דכ״ע אליבא

 וזה אדם בידי זדונו שזה אלא ליה״כ שבת בין אין ז( )דף דתגילה בפ״ק תנן דהא
 דאסורת את״ל אפי' הוצאת לענין בינייהו איכא אכתי הא איתא ואי בהכרת זדונו

 • אינו בהכרת אפי׳ וביה״כ אדם בידי זדונו בשבת מ״ת תדרבנן לרפרס ביה״כ
 ותתני׳ כב״ה דאתר ואיהו ביה״כ כרת עליו חייב דלב״ש תודה רפרם ודחי אלא
 עול התם איכא דהא ב״ה בתקוס כנ״ש תנא לן דסתס תתתה ואל ־ היא ב״ש

 )דף דביצה בפ״ב הגמרא נתי דמ״ל בלבד נפש אוכל אלא לשבת י"ט בין אין סתתא
 דתנן תהא לזה ראית להביא וענ״ל ־ כב״ה ודלא כו' הקטן את דא״ת כב״ש (לז

 תהם איזה יודע ואינו תהס א' ואכל לפניו ונותר חלב בפ״דדכריתות)דףיט(
 שבת שגג תהן באיזה יודע ואינו תהן בא' שגג בבית עתו ואחותו נדה אשתו אכל

 חטאת תחייב ר״א עשה תהן באיזה יודע ואינו השמשות כץ מלאכת ועשת ויה״כ
 שאני פעור שהוא השמשות כין מלאכה העושה על נחלקו לא פוטראר׳יי ור״י

 אחרי דיקדקתס ר״י א״ל תניא ובגמרא למחר עשת ומקצת היום עשת מקצת אותר
 כלותר תאי ביןהשתשות הגביה א״ל הכי ותשני אחרי דקדקתס דא״ל א״ל ופריךתאי

 שיש תיד מחייב דאהגבתת להוציאו כדי ליה״כ שגת שבין השמשות בין חפן הגביה

הגבהה



ע סימן יהיב דל אחה שאגת
 תשכחת היכא תהו הרכים לרשות סמוך שהוא כגון הוצאה שהיא הגבהה

 אחרי דקדקתס א״ל כדפירש״י למחר ומקצתו היום מקצתו לה
 עשה ביה״כ אי חייב עשה בשבת אי תמ״נ משוס התם מס׳ דר״א שע״ת )א( והרי
 ולרפרס חטא במה שיוודע עד בה חעא אשר אותר הוא הרי דר״י וטעתא חייב

 ההגבהה היתה דאם תת״נ כאן אין הא לר״א חייב אתאי השתשות בין בהגבהת
 ס״ל כרבה דרפרם כדפי׳ ע״כ אלא ליה״כ והוצאה עירוב אין דהא פעור בי״הכ
 ה״ג לי״ט והוצאה עירוב שיש כשם ולב״ש פליגי לי״ט והוצאה בעירוב וב״ה דב״ש

 בשם דתילת ר״א ר״פ ופי'התום׳ הוא שתותי ר״א דקי״ל ס״ל כב״ש ור״א ליה״כ יש
 תהא ופשע ב״ש בשיעות תתיד ועותד ב״ש מתלמידי שהוא היינו דשתותי היחש'

 תשום בה חעא תאשר עעתא דיליף ור״י ע״ש לב״ה הודו דב״ש כב״ה לר״א דס״ל
 אליבא ל״צ וי״הכ שבת תשוס דאלו דתייתי הוא ואחותו נדת ואשתו ונותר חלב

 עשה תקצתו אותר שאני משוס תודה ר״א אפי׳ מלאכות דבכל כיון ברייתא דהאי
 בהוצאה אלא נ*תת משוס לר״א דחייב לה משכחת ולא למחר עשת ומקצתו היום
 שביק לא ר״י מסתמא לי״הכ והוצאה עירוב אין דב״ה אליבא דלרפרס וכיון לחוד
 עירוב אין והרי ביה״כ לתה ההגבהה דא״ל פעור נתי קרא ובלא כב״ש ואתר ב״ה

 יש דקי״ל ראית להביא ונ״ל ■ כדאמרן ודאי אלא דרפרס אליבא לב״ת והוצאה
 שופר תעבירו בי״הכ נע( )דף דר״ה ברפ״ד דאתרי׳ תהא לי״הכ ותוצאה עירוב

 ב״ל ועם מחי ב״ד ועם ר״ת ואמר לתקוע חייב ויחיד יחיד שכל תלמד ארצכם בכל
 זמן כל אלא תוקעין אין התם א״ר וה״נ דלא ב״ד בזמן שלא לאפוקי ב״ד בזמן
 יעבירנו שמא גזירת משוס דלא ב״ד בזמן שלא דה״ע וודאי ותשתע יושבין שב״ר
 תוקעין היו במקדש להיו׳בשבת שחל ר״ה של בי״ע גזרו נתי דמה״ע בר״הר ל״א
 דבירח בשבת להיות שחל בר״ה אתרי׳התס וה״נ כדאתרי׳בגתרא במדינה לא אבל
 ולא עליה׳ ב״ל דאיתת משום ועעמא לווקא יושבין שב״ד זמן כל נתי תוקעין היו

 *דא תה״ת בי״הכ הוצאה איסור דיש וש״ת בר״ה ל״א יעבירנו לשתא כ״כ חיישינן
 תוציאין אין לב״ש שהרי לך ותדע • בר״הר ל״א יעביר לשתא חיישינן לא מדרבנן

 השופר את תוציאין שאין ה״ה וא״כ תתוך דל״ל תשום לר״הר בי״נן הלולב את
 חג ושל ר״ה של י״ע בכל לגזור לב״ש וא״כ בחול להיות שחל בר״ה ואפי' לר״הר

 ואפי' יעבירנו דשתא תה״ע לא ותו יושבין ד שב" זמן כל ?יא לולב וליעול לתקוע שלא
 דאינו קיל די״ע משוס ה״ע ע״כ אלא שמענו לא וזה נגזור בחולנמי להיות חל

 ואס״ד דחתיר שבת תשא״כ יעבירנו שתא תשוס גזרינן לא בעלתא בלאו אלא
 אלא ־. יעבירנו שתא גזרינן דלא כ״ש תדרבנן אלא הוצאת איסור נו אין דבי״הכ

 וכיוןדחתיר תלאכות כשאר כרת עליו וחייב תה״ת הוצאה איסור בו יש ודאייה״כ
 להבי׳ראיה יש עוד גזרינןלמש׳ לא דקיל י״ע אבל יעבירנו שתא תשום גזרו דבכרת

 ופירש״י חלוקו תתח׳חפות יוצי׳ידו שלא ובלבד דיות׳)ד׳עז(עובר דאתרי׳בפ״ב מהא
 ואת׳מר זרועו על כנושאו א1ן כמלבוש דא״נ זרועו על חלוקו להגבי׳שולי חלוקו שפת

התם קאי הכפירים ואיום ע״כ חעאת חייב בשבת כתפו על תקופלת בעלית היוצא
 תשוס האי כולי גזרינן לא דאיתדרבנן תה״ת בי״הכ הוצאה איסור דיש וש״ת

 ולא שיזכור כדי יוציא שלא הטעם פי׳ תרי״ג סיתן א״ח שהעור אלא שנראה תפני
 אהא תדאתרי׳התס ראיה להביא יש ת״ת :ראיה תזה אין א״כ סחיעה לידי יבא

 והרא״ש הרי״ף ה״ג תאי תנעל דאיכא שבת תנעל דליכא יה״כ תינח דקאתרי׳עובר
 א״נ תנעל בו היה דאילו תשתע תנעל דליכא י״הכ דתינח עעתא ותדתלי
 בתנעל דמותר עקרב סכנת דאיכא בתקוס כגון ביה״כ תנעל דאיכא בתקוס

 דילתא או בנהר לעבור שרי אי לתיבעי נתי איכא עח( )דף דיותא כדאתרי׳בפ״ב
 תה״ת אסור' דהוצאת וש״ת • בר״הר ד״א לאתויי ואתי התנעל נפיל דילתא חיישינן

 דלא לרש״י ואפי' התם דאסר דתאן חיישינןלהכיות״ע לא ודאי הא דאיתדרבנן
 דאין להדיא תבואר ת״ת ־ תאי תנעל דאיכא שבת ה״ג אלא י״הכ תינח גרס

 שוה הי' בי״הכ תנעל הוי אי אבל תנעל דאיכא תשום אלא לי״הכ שבת בין חילוק
 והלכתא נינהו דבתראי ור״א רבינא וערו שקלי דתנעל ובהא וכדאתרן בזה לשבת

 נשים שתי שקידשו שנים תנן לד( )דף דיבמות ובספ״ג : רפרס לגבי כוותייהו
 עליהם חייבים אלו הרי לזה זה של ואת לזה זה של את החליפו כניסתןלחופה ובשעת
 אחותה אל אשת תשוס אחיות היו ואס ־ אח אשת ננשום אחים היו ואס א״א משוס
 ואיסור תוסיף ואיסור כולל איסור דא״ל תנא תאן ובגת' נדה תשום נדות היו ואם
 ואשם חעאות ד' עליו וחייב א׳ אכילה אוכל יש דתנן היא ר״ת א״ר אר״י אחת בת
 והוציאו שבת היה אס רת״א ־ בי״הכ התוקדשיס תן נותר והוא חלב שאכל עתא א׳

 דה״ג הכי בגת׳ י״ד( )דף דכריתות בפ״ג לה ותם׳ השם תן אינו א״ל חייב בפיו
 לית איסור על חל דאיסור נהי ותהדר איסור על חל איסור לר״ת א״ל ניתא התם

 אסור לא תעיקרא עהור ל״ת אית אחת בת ואיסור תוסיף ואיסור כולל איסור ליה
 איסור נתי ביה איתוסיף טהורות בחתיכות דאסור תיגו עתא ה״ל בחלב אלא
 ביה דאיתוסף תיגו אקדשי׳ ־ באכילה אלא אסור לא תעיקרא וחלב * חלב טלוי

 היל ־ שרי לגבות אסור הוא להדיוט ואכתי ־ חלב לגבי ביה איתוסף הנאה איסור
 עלית חל ־ תדיוע לגבי ביה איתוסף גבות לגבי' איסור ביה דאיתוסף תיגו נותר
 בת איסור אבל ־ גבוה לגבי ביה איתוסף חולין לגבי ביה דאיתוסף מיגו י״הכ
 דבשקיעת אחת בת איסור הכי דאיכא ופרש״י בגמרא איתפרש לא דהכא אחת

 התוס׳ וכתבו אחת בבת שבת הוצאה ואיסור י״הכ אכילת איסור עליו חל החמה
 אפי׳ איסור חל חיסור אין לת״ד דאפי' אחת בת איסור זה ענין דתה לר״י וק׳

 בזת ותוצאת אכילת יעשה ואפי׳ זה אחר בזה אפי׳ לכ״ע חל הכא אחת בת איסור

 הוא אם שבת מלאכות איסור שבשביל זה אחר בזת וי״הכ שבת חלו ואפי׳ זה אחר
 שבח מחמת זה נאסר לא שעדיין אחריו לחול י״הכ אכילת איסור ימנע לא בתחילה

 הוצא׳דיו״הכ ואיסור דשבת איסו׳הוצאה היינו אחת בת דאיסור ואור״י איפכא וה׳יה
 דאי ז״ל מפי׳ וש״ת בהלכות שם הרי״ף וכ״פ ע״כ חיובא לאפושי שבת דנקע כדפי'
 שאל דהתס ואע״ג שגגתו על חטאת תדחייב כרת עליו וחייב ליו״ה והוצאה עירוב
 דסלקו כיון ת״ת הוא בתראה רפרס והרי רב א' ר״י אלא לה קאמר דגת' סתמא

 שבת הוצאת משום אחת בת איסור איכא דר״ת דבהא דיבתות בפ״ג הכי שמעתא
 חננאל ר׳ נשם ז״ל וכ״כ מקומות בהרבה הפוסקים כ׳ וכה״ג הלכתא הכי ויו״הכ

 וכ״ש הכי הלכתא הכי שתעתא דסלקח כיון מתון הנאה עובת גבי דקדושין בספ״ב
 א״ל ־ לה דייק מדר״ש יומא דמסכת דרפרס אומרת זאת דהאי לעיל דפי' לתאי
 דרב דתלמיד ר׳ש לנגד כרב דהלכה ומסתברא ס״ל לא ולי׳ קאמר אותרת דזאת
 דמס׳כריתות דרפרס ותא רבי׳ס״ל דכרב תשמע דרב דאת׳תשמי׳ דר״י וכ״ש הוא

 שהרתב״ס פי על ואף : היא דבדותא עלה תסיק דהא נדחו תברייתא לה דדייק
 שערות ב׳ שיביא קודם נטמא האוכל שיהא הוא ט' שא״ח טמא פי׳ התשנה בפי'

 בטומאה קדשים ואיסור חלב איסור עליו וחל לפרקו כשיגיע התסוייתי׳ בשנים
 דחי מאוד תאוד תמוה פי' ת״ת • "כ ע כאחת באין איסורי׳ ב' אלו הרי א' בשעה
 מוסיף ואיסור כולל איסור במתני׳ דאיכא לרב תנ״ל א״כ בכה״ג תיירי תתני׳

 שחל ולאחי־ נותר שנעשה שלאחר וכגון לחוד אחת בת איסור אלא כאן אין דילתא
 כל הגמרא לה תוקי כה״ג הא ועוד ביום בו שערות ב' הביא י״הכ עליו

 ניחא דלא ש״ת בהכי רב לה מוקי ומדלא אחת בת באיסור דתתני׳דיבתות האיסורין
 אי' לב׳ לאוקתי א״א א״כ שערות ב׳ הבאת קודם האי׳ עליו בשחל הכי לי׳לאוקמי

 הגמרא לה תפ' כריתות במס׳ הא ועוד ־ בכת״ג בטומאה וקדשים חלב אי' אלו
 אלמא חלב אי׳עלזי נתי בו איתוסף טהורות בחתיכות דאסור תיגו טמא ה״ל בהדיא
 הרמב״ס על להפליא יש ויותר כולל איסור משוס עליו וחל לאי׳טותאה קדים אי׳חלב

 הי׳ קודש הבהמה שהיתה שקודם לפי הזאת אכילה על במעילה ג״כ וחייב שם שכ׳
 דאיתוסף ומיגו בהנאת נאסר שתוקדש ולפי בו לתנות ותותר חלבה לאכול אשור

 מעילת אשם אכילתו על דחייב אכילה איסור לעמן נתי איתוסף הנאה איסור ביה
 בטומאה קדשים ואי׳ חלב דאיסור כיון היא רבה ותימה י ע״כ תוסיף איסור וזהו

 היתה כבר זו בהתה ע״כ שערות ב׳ שהביא קודם ובנטתא אחת בת באיסור תיירו
 כטומאת אי׳קדשיס ועדיין שערות ב׳ בהבאת עליו שחל קדים אי׳חלב דאל״כ קודש
 נ׳ הנאת קודם כבר קודש שתיתה שמיידי וכיון חולין עדיין שהיתה כיון ליחא

 קדשים ואיסור חלב איסור עם אחת בת איסור ת״ל נתי מעילה איסור א״כ שערות
 בת לאיסור לת משכחת דלא משוס כן לפר' להרמב״ם שדחקו וכמדומה בטומאה־

 בנטמא דילמא בהכי לאוקתי לרב דמנ״ל כלום הועיל לא אכתי אבל בע״א אחת
 איסור משוס חלב איסור על טומאה איסור חל ואפ״ה תיירי שערות ב׳ הבאת אחר
 אחת בת באיסור א' דוגתא ואר״ת שם מסיים גופי׳ הרתב״ס שהרי ועוד כולל
 לרשות מרשות תוציא תשום שחים חייב שהוא אכילת בשעת בפיו הוציא כי והוא

 בת לאיסור שתפ' הרי ־ ע״כ כא' באין י"הכ ואי' שבת שאי׳ לפי בי״הכ וכן בשבת
באיסור אחת בת איסור למשכח לדחוק לו לתה והתוס׳א״כ הרי״ף כפי׳ דר״ת אחת

 : כלל להולמן וא״א תתוהין הרתב״ס דברי דבר סוף בטותאת וקדשים חלב
 כולל איסור לי׳ דאית תנא תאן תדקאמר ק״ל והרי״ף התום׳ פי׳ על גס מ״מ1

 אחת בת איסור לי׳ דאית תנא לאשטחי דבעי ש״ת אחת בת ואיסור תוסיף ואיסור
 ואשת איש אשת דמתני׳דיבתו׳שהס אחת בת איסור דהא הוסיף ולא כולל לא שאינו

 א״א משוס אחת בבת עליו נאסרה אשתו את ראובן שכשקידש הוא כה״ג אח
 לכל אסורה א״א אח אשת מוסיףנגד איסור הוי איש דאשת ואע״ג אח ואשת

 ובכרת לכד אחיו על (א אסורה אינה אח אשת ומשוס דחתיר ב״ד ובמיתת העולס
 בת איסור אלא כלל תוסיף ולא כולל לא אינו א״א נגד בתא אח אשת ת״ת דקיל
 התם פריך קא( )דף ג״ה כס״פ דהא כן אינו וי״הכ שבת אי' ואלו גרידא אחת

 בעצמו ע״ז שחייב תנין מלאכה ועשה שגג וי״הכ שבת והתניא כולל איסור ל״ל ור״יה
 בת איסור והני ופירש״י כו׳ רעיא דר״ית היא י״הכ היא שבת ת״ל בעצמו זה ועל

 לי׳לר״יה דחית בשלמא אמרת אי מיהו החמת בשקיעת אתו הדדי בהדי דהא אחת
 אתרוייהו מתחייב תש״ה למיתר איכא אי׳ שאר על דחיילי תוסיף או כולל באיסור

 לגכיי״הכ דשבת עליו וחל חבית אתי לחבירו חד דקדתי׳ אפשר הוי אי נתי דהא
 שבת אתי וכי כרת מלאכה זדון על חייב הוי קדים י״הכ הוי דאי הוא מוסיף איסור

 ותותר במלאכה אסורה דשבת כולל איסור שבת לגבי וי״הכ ב״ד מיתת בי׳ איתוסף
 אי אלא י"הכ משוס מלאכה ליה איתסר י"הכ משוס באכילה דאיתסר תיגו באכילה

 תרווייהו חיילי אתאי אהדדי אתי כי חיילא לא מוסיף ואיסור כולל באיסור אמרת
 לגבי כולל איסור מי די״הכ הרי לדר״ע דר"יה מהפך קושיא האי ומשום ־ ע"כ
 לגבי חמור אי׳ מי ושבת לשבת משא״כ מלאכה אי׳ עם אכילה אי׳ שכולל שבת
 ,רש" שם שפי' פי׳ לתאי ואפילו בי״הכ תשא״כ דחתיר ב״ד במיתת שזדונו י״הכ
 דקבע הוא ב״ד וי״הכ וקיימא דקביע משוס קדים ליה חשיב דשבת דס״ד ותוס׳

 י״ל א״כ ־ וכדאמרן כולל איסור וי״הכ חמור אי׳ הוי שבת ע״כ אפ״ה לי'

 וי״הכ חתור איסור הוי דשבת משוס וי״הכ שבת אהוצאת שתים ר״ת תחייב תש״ה
 ,דקי לרש״י ל״ת ־ אתרווייהו מחייב לחכרי׳ חד קדיס הוי ואפי׳אי כולל איסור הוי
 לפי' אפילו חלא לי' אית תוסיף איסור תנא האי תוסיף איסור חמור לאיסור ליה

וח״נ טפי אלים חמור איסור מ״ת תוסיף איסור הוי לא חמור דאיסור שם התום'

;נזעמא צ״ל )א(
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 כולל אישור לי׳ דלית ר״יה דהא תרתי וי״הכ שנת אהוצאת לי׳ תחייב דתה״ט א״ל

 לא התום׳ לפי׳ הנאה אי׳ וכן התם כדאתרי' לי׳ אית חתור באיסור טלל איסור
 אי' ביה דאיתוסף מינו אקדשי׳ אתרי׳ ואפ״ה שם כת״סב חתור איסור אלא ףה

 אי׳אחר על וחייל חשיב חתור איסור תנא להאי אלתא חלב לגבי ביה איתוסף דהנאה
 וי״הכ שבת הוצאת על ר״מ תחייב תה״ט לתיתר איכא טפי אלים חתור דאיסור וכיון

 כולל איסור הוי א״א דאיסור נהי אח ואשת איש אשת אי' בתתני׳ אבל תרתי
 תנ״ל לחוד אחת בת איסור אלא אינו אח אשת ת״ת אח אשת לגבי חתור ואיסור
 לפרש נ״ל הילכו • לחוד איש אשת תשוס אלא חייב אינו דילתא לר״ת תרתי דחייב
 לרב וס״ל המוקדשין תן חלב היינו אחת אכילה אוכל דיש אחת בת איסור דהאי

 דקדיש בכור היינו מוקדשין האי כד( )דף דשכועות בפ״ג לה דתוקי כהניאתוראי
 תתני׳ תהא כולל אתרי' תעצמו הבא באי' אפילו דאתר לרבא התם דפריך מרחם

 וחלב תתריס אוכל שלא שבועה שא׳ כגון חתש ת״ל כו׳וא״א אחת אכילה אוכל דיש
 תעצתו אי׳הבא תאיליו אי׳הבא קתני כי ותשני אחלב נתי חייל אתתרים דחייל מיגו

 דאית שבועה תשני ועוד דקדושתומרחם בבכור ותשני הקדש ותרי ופריך קתני לא
 רב אוקי דהכי ס״ל כרנא נתי ורב בבכור אוקתינן הא הקדש והרי ל״ק שאלה ליה

 דברי׳ בכולל חייב וטריפות נבילות ואכל אוכל שלא שבועה התם דתנן למתני׳ החס
 כרבא תעצתו הבא באי׳ אפילו כולל ליה אית תא*ג האסורים דברים עם המותרים

 חלב אי׳ ואתי תרחם דקדושתו בבכור כדרבא לה תוקי דת׳ התוקדשיס חלב וא״כ
 לת״ד קדשים וולדות גבי דכריתות בס״פת וכדאתרי׳ הדדי בהדי חוקדשין ואי׳

 הדדי בהדי מוקדשים ואי' חלב אי' לידתן בשעת כלותר קדושים הן כהוויחן
 הדדי בהדי חלב חיסור עם דידיה תוקדשיס אי' תרחם דקדושתו לבכור והיה קאתו
 בי׳ איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף תיגו א״ל מוקדשין דבאי׳ אע״ג • אתן
 חייל והפ״ה לחוד אחת בת חיסור אלא אינו אי׳מוקדשין לגני א״ל אפ״ה חלב לגבי
 אקדשי׳תיגו בכריתות דאתרי׳שס והא אחת בת איסור לי׳ דאית ש״ת מוקדשי! אאי׳
 וא״ת : בבכור דווקא למתני' תוקי דלא בשבועות התם אתוראי לשאר היינו ט׳

 תן דחלב אחת בת תאיסור דיבתות אחת בת לאיסור יליף האיך תקשה נתי לדידי
 אלא אינו לרבי אפילו ותוקדשין דחתיר דבכרת התור איסור הוי חלב הא המוקדשין

 דאתרי לרבנן וכ״ש לב( )דף כ״ש בפ׳ כדאתרי׳ תכרת דקילי שתים בידי במיתה
 הואיל אי׳קל ה״ל ת״ת בכרת דחלב אע״ג וי״ל בלאו אלא אינו נתעילה הזיד התם

 אי׳ כ״שנגבי שבועת לענין בשבועות שם התום׳ כת״שכ חיה אצל תכללו והותר
 דהוי צ( )דף ג״ה כפ׳ חתור איסור ליה דקרי כרת לידי לבא דיטל מוקדשים

 לא בבטר דתתני׳ לתוקדשיס דל״ת בשבועו׳ אתוראי ולאינך לגבייהו קל הלב איסור
 דיש כתנא דאתיא די״ל מני אחת בת איסור דא״ל דיבתות מתני׳ דא״כ תקשה

 אחת בת איסור כ״ש תוסיף ואיסור כולל איסור דא״ל דכיון אחת אכילה אוכל
 בת באיסור ב׳ תחייב כולל באיסור ר״י השתא )דל״ג( דיבתות נפ״ג יכדאתר

 א״כ לי״הכ והוצאה עירוב אין דס״ל והרי״ף תוס׳ לפי׳ כן צ״ל בע״כ1 מבעיא אחת
 ודאי אלה תני דיבתות מתני׳ צרפרס א׳־כ אחת בת איסור דכריתות במתני׳ ליכא

 לכל ש״ת מת״ק הא היא ר״ת תתני' קאתררב אתאי דפי' לתאי וא״ת • כדפי׳
 והוא היא ר״מ ליה נקט תני ידעינן לא דת״ק תשום וי״ל איסור על חל איסור מי

 לה דתייתי גורם והוזה גני כ״ש)דףכז( מצינובפ׳ וכה״ג קאמר ומחלוקתו
 תכאן אין דפי׳ ולתאי שם כדפירש״י קאתר ותחלוקתו ור״א אשירה דעצי מר״א
עירוב דיש ברורות ראיות בכתה נתברר כבר ת״ת לי״הכ והוצאה עירוב דיש ראיה

: לדרפרם וליתא לי״הכ והוצאה

עא הימן יהב דיני
 שכ׳ ה״ט ל״ל דידי׳ דגבי דאע״ג ביה״כ הבערה לאיסור מנ״ל עוד תמה אני1

 ביה״כ הבערה לאי' דלית' י״ל אחר תטעם ׳ת מ לרפרס הוצא׳ גבי
 תדכתיב בי״ט ולא תעי״ט שאור דתשביתו ר״ע יליף ה( )דף דפסחיס דבר״פ

 שהיא להבערה ומצינו תעשו לא תלאכה כל וכתיב שאור תשביתו הראשון ביום אך
 יצתהתדקרי לחלק התוס׳ יצאת׳ופי׳ לחלק הבערה ש״תתדר״ע וא״ר אכתלאכה

 דאין כיון ני״ט אסור הי׳ לא יצאתה ללאו דלת״ר ריב״א או׳ וסוד מלאכת אב לה
 תלאכה לאוי בכלל דאינו י״ל עלה מלאכה שם דאין וכיון ע״כ עלה מלאכה שס

 )ד׳ שבת בתס' דאתר הא לפי׳ריב״א ריב״אוא״ת פי' לפי ושריח בי״תכ שנאתרו
 יה״כ של אף יכיל בי״הכ שקריבין שבת חלבי על ליתד בשבתו שבת עולת קי״ד(
 שתקריבין שבת חלבי על ליתד בשבתו שבת עולת דר״ירע״א בשבתו ת״ל בשבת
 קריבין ונדבית נדרים לדר״י לותר כשתתצא בשבתו ת״ל בי״הכ אף יטל ני״ט
 איצטריך וכי כי״ט קריבין אין ונדבות נדרים לדר״ע לי״הכ קרא איצטריך וכי ני״ט
 הבערה איסור אין יצאת ללאו הבערה דלת״ד אס״ד והשתא ־ בי״ט לתישרי קרא
 דילתא לא או בייט קריבין אי ונדבות בנדרים דפליגי תנ״ללהגת׳ א״כ כי״ט
 בלא קרבן לשוס וא״א מלאכה אב שהיא שחיטה תשים בי״ט קריבין אין דכ״ע

 חלבי להתיר קרא ול״צ בי״ט ושריה יצאת ללאו הבערה סובר שר״י אלא שחיטה
 בפ״ג כדאתר לחוד הבערה אלאתשום איסור בו חין בהקטרה שהרי בי״ט שנת

 ללאו הבערה והאר״י בהקטרה בתאי בשבת ששיתש זר דקאתר לג( )דף דינמית
 בי״ט ואסירא יצאת הבערהלחלק דאתר דפסחים קתא לטעתי׳דפ יצאתור׳עקיבא

 אסיר' אפ״ה יצאת ללאו לת״ד דאפי' ש״ת א1? בי״ט עול׳שבת לתישרי ואיצטרי׳קרא
ללחו תבערת דאי דפי׳ לתאי ח־א בדבר תשו׳ דשתי וי״ל ריב״א כפי׳ ודלא בי״ט

דגלי כף

 קרא ל״צ יצאת ללאו דהבערה לר״י דס״ל ואס״ד בי״ט כתו בי״הכ אסירא לא יצאת
לעולת .לתישרי לדידי' שא"צ כתו בי״הכ שבת לעולת לתשרי לר״י שבת דעולת

 יצאת ללאו דהבערה כיון בהו שרית דהבערה בהא שוין דתרווייהו כיון בי״ט שבת
 , דלאכעי והא ובי״ט בי״הכ ואסירא יצאת דהבער׳לחלק לר״י ודאיס״ל (ח בשבת

 כדתפ׳הגמרא בי״ט קריבין ונדבות נדרים תשוסדס״ל ה״ט ע״כ לע״שבי״ט קרא
 ה״ב ריב״א לפי׳ בי״ט דשריא כתו יצאת ללאו הבערה לת״ד ע״כ תוכח ולפי"!
 יצאת לחלק הבערה מ״ל ר״י דודאי לדבר תשו' יש עיד אבל • תה״ת בי״הכ שר־א
 בשבת הנר לאור אחת פעם קרא דר״י יב( )דף דשבת דאמרי׳בפ״ק ללאו ולא

 חטאת ותדתחייב שמינה חטאת אביא בה״ת כו׳לכשיבנה פנקסו על וכת' ותטה
 שגגתה־ ועל כרת זדונה על עליה חייב אלא יצאת דללאו ס״ל דלא ש״ת הבערה טל

 אבל כו׳ פנקסו וכת׳על והטה שקרא א׳התם נתן שר' אלא המלאכות ככל חטאת
 תת תבערו לא גבי יעליה בסוגיא דיבתות בפ״ק ועיין להטות וביקש קרח לת״ק

 ביה״ה הבערה איסור דליכא תטעה ואל מקומו זה ואין בתום' וע״ש לומר תלמוד
 ענן וכיסה ת״ל עשן תעלה בה שנותן ומנין נג( )דף דיומא בפ״ה דאתר תהא

 חייב סמני' מכל א' שחיסר או עשן תעלת בת נתן לא אס הא א״ה הקטורת
 י בביאת שסגג כגון הב״ע אר״ש רקנית ביאת מעייל דקא ליה ותיפוק ופריך מיתה
 ׳' הקטרות׳ שתי דעייל והב״ע ובזו בזו שהזיד תיתא אפילו רא״א בהקטרת והזיד

 דקא' תחייב אהקטרה שלימה עייל דהא תחייב לא אביאה חסירה וא' שלימה א'
 כיון ליה תיפוק ובזו בזו שהזיד כגון דשני לר״א תקשה ואכתי חסירה קערת תקטיר

 להקטרת׳ ולא דהקטרהא׳אתררחתנא לצורך שלא אחת דה״ל הקטרה ב' דעייל
 ל״ל והשתא גבוה לצורך שלא יה״כ שחילל תשוס תנלתה דחתיר כרת עלית וחייב
כרת דחייבעליה ליה תיפוק חסירה הקערה על תיתה דחייב ימות דלא קרא

 שקטרת היכא תבעיא ולא די״הכ גבוה לצורך שלא הבערה משום ממיתה דחמיר
 שלא יה״כ שחילל משום כרת אפי' עליה חייב נתי שלימה אפילו אלא הסירה שני׳

 דא״כ די״תכ הבערת איסור על ושגג הקטרה כאיסור שתזיד דמיירי ול״ל לצורך
 כיון בהקטרת והזי־ בביאה ששגג כגון כר״ש לאוקמי וה״ל כלום ר״א הועיל לא

 • יה״כ ג׳דהבערת כאיסור ושגג איסורי' שהזידכב׳ כגון לומר נתי דתשני דלתאי
 לאקשויי ה״ל מיני' עדיפא רקנית כיאה דעייל ליה ותיפוק הגח׳ מקשה דאמאי ועוד
 מבעיר וה״ל חסירה קטרת דעייל כיון תחייב נתי תתיתה דחתיר כרת דאפי' ת״ל

 להוכיח יש א״נ תת״ת בי״הכ הבערה איסור אין ע״כ אלא גבות לצורך שלא כי״הכ
 הבערה דס״ל לר״י מ״נו בי״הכ הבערה איסור דיש לומר תמצא אם דאפי׳ מכאן
 וכמ״ש כרת ביה ולית כעלתא לאו אלא בו אין גביי״הכ ה״ה שבת גבי יצאת ללאו

 מידי מיני' למידק וליכא שיבוש כ״ז אבל כר״י סוגיא ההיא ואתיא בס״ד לפנינו
 הבערה דא' דר״נ אליבא אתיא סוגיא וההיא בי״הכ מה״ת אסורה הבערת דודאי
 על כרת דחייב ת״ל דק״ל והא נתי לי״הכ ות׳־ה בשבת עליה וחייב יצאת לחלק

 חיסר דאתרשאם הא על אלא ק״ללהגמ׳ דלא הוא כלום לאו לצורך שלא הבערת
 דבלא״ת ליה תיפייק חסירת קטרת בפנים שתעייל תפני דחייב סתניה תכל אחת
 זו ביאה על חייב קטרת ובלא לפנים רקנית ביאה דעייל משום זו ביאת על חייב

 שלא הבערת משים כרת דחייב ליה תיפוק ק״ל לא הא אבל רקנית ביאה משוס
 ולא י"הכ חילול משים אלא עליה אתי קא ביאה משוס לאו כרת דההוא לצורך
 על קרא ליה דמחייב חסירה קטרת על אלא ק״ל ולא כלל לביאה זו כרת תליא
 ינשו© זו ביאת על מיתה חייב חסירה קטרת דנלאו ות״ל ביאה ומשום ביאה שעת

 העדות שטעות גבי לג( )דף דשבועות בפ״ר דתנן ותהא י ברור וזה רקנית ביאה
 בגמרת ואתרי' חייבין אלו הרי בי״הכ גדישי את שתדליק כו׳ עליכם אני משביע
 אין ואי כו׳ לתשלותין כשבת י״הכ את עושת שהי' הקנה בן נחוניא תדרכי לאפוקי
 דלר״י ראי׳ מכאן אין מ״מ אתיא נתי כר״נ אפי" כן אס לי״הכ הבערה איסור

 שאכתב מטעמא עליו חייב דבי״הכ תודה דאפ״ה בשבת יצאה ללאו הבערה דא׳
 ואפ״ה תתתשלומין פוטר דכרת ב״ה כר׳׳נ לאוקתי ה״ל כן לא דאם בס״ד לקתן

 לא מתני' דע״כ יצאת ללאו דהכערה כרת בו דאין כר״י דס״ל משוס דחייבין תנן
 האתר ר״י ואי פטורין אלו הרי בשבח גדישי ושהדליק סיפא דקתני כר״י אתיא

 דקתני ועוד פעורין ואתאי ב״ד ומיתת כרת בה ואין בשבת יצאת ללאו הבערת
 כולה אלא שפרש״י כמו קאי ואי״הכ חייבין אלו הרי חבירי בי ושחבל רישא
 שבת בין חין דתנן ז׳ ד׳ דתגילה דפ״ק ומתתני' הקנה בן נחוניא כרבי דלא מחני'
 לי״הכ הבערה איסור איכא דר״י דאליבא להוכיח אין בהכרת זדונו שזה אלא לי״ה

 שנהגו תקום דפ׳ ותתהיא יצאת לחלק הבערה דאתר היא ר״נ מתני' דא״ל תה״ת
 כל בהבערה אסור שהיה תפני י״הכ בתוצאי האור על דמברכין דאתר נד( )דף
 לת״ד דאפי׳ נ״ל מ״מ אבל אשור מיהו תדרטן דמ״ת די״ל כלל ראיה אינו היום

 עליה מלאכה שם דודאי בי״הכ וכ״ש בי״ט עליה חייב אפ״ה יצאת ללאו הבערה
 איסור בהם דאין לרפרס הכ ולי׳ דביצת בפ״ק לרבה בי״ט הוצאה לאיסור ול״ד

 איש יצא מאל רחמנא דרכי לאו דאי הוצאה דשאני בסי'הקדום כת״ש הוצאת
 ר״פ כדאתר במחצה קול ויעבירו משה תויצו נ א עירובין במס׳ לר״י ממקומו

 דתלאכה משוס שבת גבי הנאמרים מלאכת אזהרת בכלל הויא לא צו( )דף הזורק
 לי מת לרה״י תר״הי תוציא לי דתה מלאכת תעשה לא בכלל ואינו היא גרועה
 דגלי והשתא שבת דמסכ' קמייתא במשנה התוס' כת״ש לר״ה תר״הי מוציא

 לא גלי דלא וי״הכ בי״ט גלי דגלי כשכת ולרפרס לרבה מ״ל שבת גבי קרא לן
 לא אי נתי כשכת הא7 י״ט1 בי"הב הנאמרים מלאכות אזהרת נכלל ואינו גלי



עב עא סימן י״הכ דעי אהה שאגת
 במשכן שתיתה גב על אף דשבת מלאכה אזהרת בכלל היתת לא קרא דגלי

 מקרקע הקרשים את העלו הם מט( )דף טותנין במה בפרק כדאתרי'
 דמלאכת משום כו׳ הורידו הם לר״הי ׳ה תר תכגישו לא ואתם לעגלת

 ביום אש תבערו דלא יתירא קרא נאתר לא אי אדרבה הבערה אבל היא גרוע
 ואתר אר״י דפליג לר״נ דהא מלאכות שאר על כתו ומיתה כרת חייב היה השבת

 יתיתת כרת עליו וחייב דשבת מלאכות שאר בכלל הויא תתילא יצאת לחלק הבערה
 אלא התם כדאתר סמתנין בבישול בתשכן היתה וגם היא חשובה מלאכה דהא
 תכלל הכתוב והוציאה יצאת ללאו דהבערה לר״י תעברו דלא יתירא קרא דגלי
 גלי דלא בי״ט אבל דשבת לאוין בכלל אלא ואינו שבת מלאכת של וכרת מיתה עונש
 תלאכת דהא היא בכלל ודאי הא די״ט תלאכות שאר אזהרת תכלל להוציאה קרא

 גלי דלא כיון תכללן להוציאה לן תיתי ותהיכא שולן המלאכות כל כשאר היא חשובת
 דאתר דלר״י לי תסתבר ות״ת י לרפרס אפי׳ בכללן הויא יה״כ גבי וה״ה קרא

 כרת בעונש ולא בלאו אלא אינו יה״כ גבי נתי ח״ת שבת גבי יצאת ללאו הבערה
 דיה״כ כרת עונש תכלל לתבערה להוציא יה״כ גבי קרא גלי דלא אע״ג יה״כ של

 כיון מלאכית דשאר עונש מכלל להוציאה לן תיתי תהיכא א״כ שבת גבי כרגלי
 נוטה הדעת תכללומ״ת להוציאה קרא נמי גלי ולא כתותן היא חשובה דמלאכת
 על חייב אינו דבתיתת דחתיר שבת ותת תילתא לתא בק״ו תשבת יה״כ דילפינן
 ולא בלאו אלא דאינו כ״ש לא דבכרת דקיל יה״כ בלבד תלקות אלא כרת הבערה

 תשא״כ עינוי תשום עליו חייב שכן ליה״כ תת לתיפרך וליכא תלאכות כשאר בכרת
 שכן מיה״כ חתיר שבת מיהו ובתלאכת לתלאכת תעינוי פירכא זה דאין בשבת

 והוא דיה״כ הבערה אישור לענין ד״א עוד לעיין יש דאכתי אלא : במיתה
 תתני׳פליגי אשור אתר חזקיה קאי ואי״ט אבטלה של נר להדליק בירוש׳תתו דאת׳

 אתה תבעיר אבל תבעיר אתה אי בשבת השבת ביום בכ״מ אש חזקי׳לאתבעיו על
 אילא דר׳ אחותי נחום ר׳ תתירין וב״ה אושרין ב״ש תתן תני אבינא א״ר גי״ט

 לפי דת״ט י״ט תת׳ בפ״א הת״ת ופי' תשרי ולא תאשר לא א״ל ר״י קתיה בעי
 והי׳ כו' השביעי וביום תינית לעיל קרא תיירי בשבת דהא הוא תיותר השבת שביום

 איכא השבת דביוס תיעיטי מהאי ותרי ע״כ אשנכ״ת תבערו באותרולא די
 אע״ג ביה״כ תבעיר אתת אבל תבעיר אתה אי השבת דביוס יה״כ נתי לתעוטי

 המקודשים יתיס שאר למעוטי השבת דביוס דקרא יתורא אתי היא חשובת דתלאפה
 יצאת ללאו הבערה תניא גדול כלל דבריש ואע״ג כלל תבערה באישור דליתנו

 דילתא יצאת לחלק או דללאו תנ״ל תקשה תירו' ולדברי יצאת לחלק רנ״א לר״י
 קרא דהאי דאש״ד תשוס מידי קשה דלא נ״ל דאתי הוא לחור בי״ט הבערה לתישרי

 אלא ליה כדאית ולמר ליה כדאית לתר עצמו לשבת אתי לגופי׳ לאו תבערו דלא
 קרא דל״צ כיון שבת לתכתבי׳גבי ת״ל לא בי״ט הבערה ולתישרי אתי לחוד לדיוקא
 או ללאו איצטריך נמי לשבת וראי אלא יי״ט לתישרי לחוד לדיוקא אלא כלל לגופי'
 ל״פ דהירושל' וכיון לי״ט הבערה התיר נמי נ״ל השבת דביום ומיתורא לחלק

 לר״ע לר״יובין בין והרי לית״ב הבערה אישור תנ״ל תקשה אכתי דידן אגתרא
 למישרי בשבתו שבת מעולת דריש ר״י דתא התורה תן ביה״כ אשורה הבערה
 ש״ת הבערה אלא תלאכה שום בה אין הקטרה והרי ביה״כ שבת חלבי להקטיר

 עולת לתישרי ליה דאיצטריך לר״ע בשלתא תה״ת ביה״כ אשורה הבערת דשאר
 אישו׳הבערה ליה דאית וש״ת להקעירן אשור שבת עולת אפי׳ וביה״כ בי-״ט שבת
 תעשו לא כתיב הא בי״ט דאי דתעי״ט שאור השבתת גבי קאתר וה״נ בי״ט אפי׳

 אתה אבל תבעיר אתה אי השבת דביוס דבירו' מעוטא ההוא לי׳ לית אלתא מלאכה
 בשבת מלאכות שאר בכלל הוי דהבערה כיון וי״ל ט״מ ״יר אכל בי״ט תבעיר

 אתי השבת דביום דקרא דיתורא אלא ו״ל הריב״א כדברי ושלא וכת״של רת״כ זי״ט
 נפש אוכל בו והותר לבד בלאו אלא שאינו דקיל י״ט תיני׳את למעט לך די לתעוטי

 תמעטי׳ לא נפש אוכל אצל מכללו הותר ולא בכרת שכן דחתיר יה״כ הבערת אבל
 והשתא בע״כ־ מלאכות כשאר ועונש בלאו יה״כ אצל קאי כדקאי תבערה ואישור

 דלא ביה״כ גדישו את לשהדליק דתוקי דשבועות תהא ראיה איכא סברא לתאי
 לתאן השבת דביום ממעוטי ביה״כ הבערה איסור אין ואי הקנה בן נחוניא כר'

 כתאן דידן לתנא וס״ל אתיא הקנה בן נחוניא כר׳ אפי־ א׳־כ י״ט תינית דתמעט
 תתני׳ דבלא״ה למעלה למש״כ אלא ליה״כ ות״ה לי״ט השבת מביום מיעוטי דדריש

 דאין לת״ד דליכא ברורה ראיה בידי יש ראיהית״ת אינו תקנת בן גחוניא כר׳ דלא
 לאישו׳ דתמעט למאן בין יצתה ללאו הבערה לר״ידא' בין ביה״כ הבערה איסור

 תטעמא תינית נתמעט לא דחתיר יה״כ ת״ת השבת דביוס תיתורא בי״ט הבערה
 והיום מערכות ארבע שם היו יום בכל תו( )דף דיותא בפ״ד מדתנן והוא דאתרן

 שניתותרו עולה איברי ר״ת היה אומר קפרא בר משוס אר"א ובגת' דר"ת חמש
 והיום תנינא ואפי׳בשבת ופריך ואפי׳בשבת וסודרן עצתה בפני תערכה לתם עושת
 תערכה לתם עושת דלר״ת קפרא בר קת״ל טובא הא .פריך תאי איתא ואי חתש
 ביה״כ בפ״ע תערכה להן עושת אלתא חתש והיום דתנן דאע״ג בשבת עצמת בפני
 בית״כ לר״ת דס״ל א״ל דהא לשבת תיה״כ לתילף ליכא הא נתי לשבת דה״ה וש״ת

 כתאן ש״ל א״נ מה״ת לגמרי הבערה תיתשר ולא יצאת ללאו דהבערה כר״י או
 מאיסור ית״כ נתי אימעט ומיניה השבת דביוס תיתור׳ בי״ט להבערה דתתעט
 פשיטא ודאי אלא • לה ידעינן לא ברקפרא לן דאשתעינן לאו אי שבת אבל הבערה

 דפשיטא ומילתא דשרי תאן וליכא לכ״ע תה״ת ביה״כ להבעיר דאסור להגמרא ליה
:מידי לא לר"מותו תי״תכ לשבת לה ידעיגן קפקא בר ובלא היא

עב סימן יה״ב דיני
 והבערה הוצאת לאיסור לשבת יה״כ ששות היטב באר לנו שנתברר אחר

 דתחתר לאו על מצווין אנו אם והוא אחד דבר לברר לנו נשאר חכתי לכ״ע
 לאו בכלל אינן וודאי דתני לא או כבשבת ית״כ3 ובהתה עבד שביתת ועל

 דכתיב בפ״ע לאו שבת גני קרא דתחתרפרטלן לאו שהרי בשבת אפי׳ דמלאכה
 ובשניתת קנג( )דף שהחשיך תי כדאתרי׳ר״פ ובהמתך אתת מלאכה תעשה לא

 וחמורך ושורך ואמתך עבדך ינוח דלתען עשת אלא ליכא לאו אפי׳ ובהתה עבד
 תחתור קל למיד׳; ואין עונש לענין משבת קיל יה״כ דתא תשבת יה״כ ללתוד ואין

 בידי זדונו ששבת אלא לשבת ית״כ בין דאין ותתתני׳דתגילה)ד׳ז( עליו להחמיר
 שוין שניתם תילי דבשאר דתשתע הא לתיפשט ליכא בהכרת זדונו ויה״כ אדם

 וביה״כ מיתת בשבת עליו דחייב דגופית גמורה ממלאכת אלא תיירי לא דתתני׳
 וכ״ש שם תשי׳ה בר״פ כדאתר אפי׳בשבת עליו חייב דאיט דתתתר לאו אבל כרת

 תןתמנחת ירק בקניבות שרי יה״כ דתא מיירי-תדע לא תזה ובהתה עבד שביתות
 ש״ת לה ל״ק ואפ״ת קיד( )דף דתס׳שבת בספי״ד כדאמר אסור ובשבת ולמעלת
 תא ובהמת עבד שביתות על מוזתרין בי״ט דאפי' דס״ל רבוותא ולהני כדאמרן

 אדם אין דס״ל רבוותא לתני ליה תספקא כי עליהם מיזהרין לכ״ש יה״כ ודאי
 או ואשור לשבת חי לתו נדתי לתאי יה״כ בי״ט ובהתה עבד שביתות על תצווה
 כחולין שהרי כבשבת בית״כ עליו חייב זר ח דת דלאו ראית להביא ונ״ל ־ ושרי לי"ט
 באיסור איסור על חל איסור אין דא״ל התם אדרי״ה אתר קא( )דף ג"ת ס״פ
 והתניא כולל איסור ל״ל ורי״ה ופריך ליה אית חתור באיסור כולל איסור אבל כולל
 שבת ת״ל בעצתו זה ועל בעצתו זה על שחייב תנין מלאכת ועשת שגג וית״כ שבת
 אחת בת איסור ופרש״יוהני י אחת אלא חייב אינו רע״א י דרי״ה הוא יה״כ היא
 רנין שלח ואתר ע״א סי׳ למעלה לשונו שהעתקתי וכמו תרווייהו חיילי עד כו'

 אי והשתא קושיא האי משוס ואיפך זו תשנה של הצעת כך ב״ח דר״י משמיה
 הוצאת כגון תלאכית שאר וכן כשבת ביה״כ מחמר איסור דיש בשלתא אמרת

 היא דשבת הוא ויה״כ היא שבת דאיצטרכן היינו בשבת כתו בו אסורין והבערת
 יה״כ תשוס דחייב קמ״ל היא ויה״כ ־ יה״כ בו חל אס שבת תשוס דחייב קמ״ל

 היא שבת אלא רחמנא כתב לא ואי ילפינן לא תחבריה דחד ־ בשבת להיות חל אם
 מיתת זדונו על שחייב חמור איסור דה״ל לחוד שבת איסור משוס עליו דחייב ת״א
 הוא־ יה״כ רחמנא כתב בכרת שכן דקיל ית״כ משוס חייב אינו אבל דחתיר ב״ד

 אית״כ ת״א תיא שבת כתב ולא הוא יה״כ רחמנא יה״כואיכתב נתימשום לחייב
 נתי חייב יה״כ משום אאכילה דחייב מיגו כולל איסור דת״ל תשום מחייב לחוד

 חייל דלא עלית תחייב דלא ת״א טלל אישור שאינו כבת אבל ית״כ משוס אתלאכת
 דיש׳ אא״א שנת תשום נתי לחייב היא שבת רחמנא כתב יה״כ אאיסור שבת איסור

 נתי שנת ת״ל השתא, דתחתר לאו כגון ביה״כ ותותרין בשבת שאסורין מלאכות
 שיה״כ כתו ביה״כ המותרות עם האסורות תלאכות שכולל ית״כ לגבי כולל איסור

 המותרת אכילת עם בשבת תלאכה״האסורה את שכולל שבת לגבי כולל איסור ת״ל
 עם ביה״כ האסורות תלאטת שכולל ית״כ לגבי כולל אישור שבת ה״ל ה״נ בו

 איסור אלא דאינו יה״כ השתא לי לתה רחמנא דכתב היא שבת והשתא בו המותרות
 כילל איסור הואשבתדת״ל כתיבית״כ דהא בשבת חל אס עליו חייב לחוד כולל

 לי לתת רחמנא דכתב היא ושבת יה״כ בו חל אס עליו דח״ב לכ״ש התור ואיסור
 בשבת דאסור תת כל אלא שרי וביה״כ בשבת דאסור מידי דליכא ש״ת ודאי אלא

 'שנת רחמנא כתב הילכך יה״כ לגבי כולל איסור בשבת וליכא ביה׳יכ נמי אסור
 איסור שכן ליה״כ דמה מיה״כ לשבת ללמוד דא״א עצתו בפני עליה לחייב היא
 והוצאה עירוב אין דאתר לרפרם מתא ל״ק ת״ת י דלא בשבת תשא״כ כולל

 וכן היא תנאי דרפרם דהא שם כ״כ דהא לי לתת לרי״ה היא שכת דא״כ ליה״כ
 ביה״כ מת״ת דאשורה דת״מס״ל תות איןלתוכיח יצאת ללאו הבערת דס״ל לר״י
 ביה״כ נוהג להוכיחדאיסו׳מחתי יש הא מ״ת אבל דרי״ה ליה לית דר״י א״ל דהא
 חיתית דאיסורתחמר וא"לדאע״ג מידי וליכאלדחויי היא גדולת ראיה ודאי ותא

 'ע בפ עליו לחייב יה״כ לגבי כולל איסור שבת הוי לא ת״ת ביה״כ וליתיה בשבת
 אכילת איסור דהיינו יה״כ של החדש דאי' תשוס כולל איסור ליה״כדת״ל ול״ד

 איסור ה״ל ושפיר בשוגג וחטאת במזיד כרת עליו חייב בשבת משא״כ בו הנוהג
 הנוהג חדש איסור שהוא דתחמר לאו אבל אתלאכה בפ״ע חטאת עליו לחייב כולל

 אסור שבת תשים דמחתר בלאו דאסור נניגו כולל איסור ל״ל ביה״כ בשב׳תשא״כ
 'ע בפ חטאת עליו לחייב בו יה״כ להיות כשחל שבת תשום תלאכות בשאר נתי
 לכלול תחמר לאיסור כח אין בשבת חטאת עליו חייב אינו עצתו תחתר דעל כיון

 חת חט עליו חייב אין עצתו דתחתר כיון חטאת עליו לחייב שבת מלאכת לשאר
 בדידי׳ משא״כ חטאת עליו לחייב דידיה מיניה עדיף להיות ע״י שנכלל לתה דא״א
 וליתא בשנת איתא דתחמר וא״כאע״ג העיקר תן חתור טפל יהא והיאך גופיה
 בע׳ע עלית לחייב היא שבת רחמנא כתב לפיכך שבת משום לחייב דלא ה״א ביה״כ
 ר חמי תוסיף דחיסיר דאע״ג תכי נימא נתי תוסיף באיסור דא׳־כ ליתא ודאי דהא

 2דינמו נספ״ג כדאתר אייל תוסיף ואיסור ל״ל כולל איסור ר"י דהא כולל תאיס־ר
 כולל איסור הוי לא כה״ג כל לאי בינייתו לאפלוגי שייך לא בתא ת״ת לב( )דף

 נמי תוסיף איסור דכה״ג ה״ה גורר של בעצתו דליתא במילתא זה את זה לגרור
 שני באיסור בחפצא דאיתוסף משום אתי קא גרירה מנושס נמי דהוא הוי לא

לאיסור



הב י דיני אריה שאגת
 לחול עי״ו זה שני איסור נתי גריר ראשון איסור מחתת תותר שתית מי על איסור

 אוכל דיש מתני׳ תא ותרי ראשון איסור מחתת ועומד אסור שתית מי על אעי׳
 כאיסור נותר איסור דה״ל בגת' תפרש א׳ ואשס ד׳חטאות עליו וחייב א׳ אכילה
 דאיתוסףאיסור תיגו נותר ת״ל שרי לגבוה דאסוראבל הוא להדיוט דאכתי מוסיף

 חיוב בו אין לגבוה דאיתוסף איסור האי והרי הדיוט לגבי יה ל איתוסף גבוה לגני
 על נותר לאיסור גריר גבוה איסור ע״י ות״ת לגבוה והקריבו עבר אס חטאת

 כולל ע״י גריר מחמר לאיסור ה״ה וא״כ נותר משוס אכילתו על חטאת לחייב ירו
 ואיסור שם כתבו שהתוס׳ שבת־ואע״פ תשום חטאת עליהם לחייב מלאכות לשאר

 איסור ליה דלית תאן היא אחת בת דאיסור ואע״ג כו׳פ״ה והתניא טללל״ל
 השתא פריך לד( )דף אחין ד׳ בפ׳ דהא לר״י וא״נ אחת בת איסור ליה לית טלל

 איסור דל״ל מאן אלתאאפי׳ תבעיא אחת בת באיסור תרתי מחייב כולל כאיסור
 אתת כת איסור דלאו ס״ד דהשתא לר״י נראה לכך אחת בת איסור סבר מצי טלל

 על הקשו בעצתם הן ת״ת • וקייתא משוסדקביעא קדים שבת 5חשי א4הואן
 פשיטא ל״ל היא שבת א״כ הוא אחת בת איסור לא דאי קשת אבל שכתבו פירושו
 תחמת היא הגת' שקושיות כפירש״י העיקר הילכך ע״כ קדים דשבת משום וחייב

ר״יאיט קושיות וגס אחת בת איסור ליה לית כולל איסור ליה דלית וס״למאן
:למבין כ״כ קשה .

ה״פ כולל איסור ליה לית הגלילי ור״י דפריך דהא זו סוגיא לפרש אין אבל
 איפוך זו קושיא מחתת דתשני ב״ח ולר״י לתתקשן ליה דתשתע

 ליה אית אחת בת דאיסור אפשר מ״ת כולל איסור ליה דלית דאע״ג מודאי
 דאע״ג שסברי אלא כפירש״י ודלא ליה קשיא לא וודאי ותא ד״א בם׳ וכדאתרי׳

 באים האשורי׳ דב׳ ת״תהיכא כולל מאישור לחול טפי חתיר אחת בת ואישור
או כולל איסור בשניהם שיש כגון שוים שניהם אחת בבת

 אבל אלו מכל אחד בהם אין שבשניהם או אחבריה וחד חד כל תוסיף אישור
 האישו' כה״ג בחבירו וליתא תושיף איסור או כולל איסור איכא מהם דבאחו היכא

 שאין השני והחיסור אחת בת באישור חייל מוסיף איסור או כולל איסור בו שיש
 אלא חייב ואינו חייל לא חבירו עם אחת בבת שבא אע״פ מוסיף ולא כולל לא ט

 או כולל שאיסור דכתו מוסיף איסור או כולל שהואיאיסור לחוד איסור אותו על
 ותוסיף כולל איסיר אלתא קדום שחל את־ איסור על לחול חמיו־ מוסיף איסור

 באים האסורי׳ דשני דתיכי הכי אתרי׳ דלהקל ה״נ קדום כאיסור להחמיר חשובים
 כאיסור איסור האי חשוב תוסיף איסור או כולל איסיר הוי מתם ואחד אחת בבת

 איסור למ״ד זה כל תיהו • אחת בת באיסור חייל לא וחבירו חייל ואיהו קדים
 איסור על חל איסור ליה דלית תאן אבל מוסיף או כולל באיסור איסור על חל

 ה״נ עלית לחול קדיש אישור לגבי חשיבא דלא דכתו ותוסיף כולל באיסור אפי׳
 ושניהם אחתעמותלחול בבת שחל השני איסור על לעכב אחת בבת לאחשיבא

 לר״יה דס״ל למאי ות״ה תפקת תנייתו דתי קרבן שניהם על וחייב אחת בבת חלין
 כולל איסור אחד אסור אם חייל חתיר באיסור כולל ובאיסור חייל לא כולל ובאיסור

 כולל איסור אחת בבת שניהם שחלין היכא חתור באיסור כולל איסור והשני לנד
 אלא שאינו והשני קדים כאיסור וה״ל חטאת עליו וחייבין חייל לחוד תתיר נאיסור

 לר׳ ס׳ל דע״כ הכי פריך והשתא י קרבן עליו חייב ואינו חייל לא לחוד כולל אישור
 דאס״ד חטאת וא׳ א' כל על ויה״כ שבת על תדחייב לחוד כולל איסור הגלילי יושי

 ליה אית דווקא דאיסורחתיר כולל איסור אלא לחוד כולל איסור ליתלרי״ה דלית
 מלאכו׳ שאר שכולל משום כולל איסור הוי שבת הרי בשכ׳ובי״כ בתרתי תחייב אמאי
 ב״ד מיתת עליו שחייבין חתיר איסור נתי והוי מחמר כגון ביה״כ אסורין שאינן
 בשבת שתותר איסור־אכילה שכולל לחוד כולל איסור אלא אינו כיה״כויה״כ“משא
 חייל שבת אחת ובבת קדים כאיסור שבת וה״ל בשבת האסורה מלאכת איסור עס

 לחוד כולל איסור לרי״ה ליה אית אי״הכאלאע״כ חטאת לחייב ולא חייל יה"כלא
 קדים איסור על נתי חל שהרי קדים כאיסור נמי חשיב לחוד כולל דאיסור וכיון

 שתי׳ חייב ומש״ה חתור איסור עם כולל לאיסור לחוד כולל ביןאיסיר לחלק אין שוב
 ובאיסור קדים איסור על לחול כאחת חשובים שניהם שהרי ליי״ה ויה״כ שבת על
 נוהג אינו דתחתר דלאו תוכח פירושא ולהאי עליהן לחייב חיילי תרווייהו אחת בת

 איסור וכיה״כ כולל איסור בלא לחוד חתיר איסור אלא בשבת ליכא דאל״כ ניה״כ
 חמור איסור לרי״ה ליה דלית• דאדרבהכיון קאק״ל ומאי חתיר איסור בלא כילל
 איסור על חלין אינם לחוד ושניהם חתיר אישור בלא כולל ואיסור כולל איסור בלא

 הא ניחא והשתא ־ תפקת תנייהו דהי חיילי תרווייתו אחת בבת דבאו היכא קדים
 שבת וה״ל ביה״כ נוהג אינו דתחתר לאו ע״כ אלא ב׳חטאות ויה״כ שבת על ותחייב
 כיון חייל לא יה״כ חייל ושבת לחוד כולל איסור ויה״כ חתור באיסור טלל איסור
 אשבת תרתי ליה תחייב ואתאי חתור איסור בלא לחוד כולל איסור לרי״ה ליה דלית

 וזה בדר״ע לדרי״ה חנינא בר ר״י ליה תהפך ותש״ה שפיר פריך והשתא ויה״כ
 כולל באיסור השתא ד״א בפ' דאתרי' הא ניחא ולפ״ז ־ תאוד נכון הוא הפי'

 נבילת דהוי תליקה שאכל תזר איירי דתתס תבעיא אחת בת באיסור תרתי תחייב
 שוס אלו אסורים תב׳ לאחד ואין אחת בת איסור נבילת ואיסור זרות אישור והוי

 שווים דשניהם וכיון יחול לא וחבירו יחול לחוד דאיהו דנימא חבירו על חותרא
 תאישור טפי עדיף וודאי כת״ג אחת בת ואישור תפקת מנייתו דתי חיילי תרווייתו

 האי אבל ליה אית כת״ג אחת בת אישור כולל איסור לית דלית מאן ואפי׳ מלל
חייל שבת כולל איסור ליה תאןדלית תיה״כ טפי אלים דשבת וית״כ דשבת אחת נת

56 נו עג עב ממן

 לי׳איסור לית אי לרי״ה דקאמרי הא כתי ניחא ובתכי דאתרן־ תטעתא חייל לא יה״כ
 לחוד אשבת דהיינו חדא אלא ב״אתרתי איסור שהן וי״הכ אשבת תחייב לא כולל

 דאלו לחוד כולל איסור אלא אינו וי״כ חתור באיסור כולל איסור שהוא מי״כ טפי דאלים
 דע״כ דכיון קשה חדא אלא חייב אינו אחת בת איסור דא דמפרש רש״י לפירוש

 מב׳ א׳אלה כל דעל אתגוריאתגור באיסורב״אדא״כ כלום בולא לפטרו א״א
 חטאת חייב שבת בלא לחוד יה״כ על וכן י״הכ בלא לחוד שבת על שהרי חייב לחוד
 חייב וא״כ אותו לחייב אתת צריך ובע״כ בתמי' פטור יהיה בשבת שחל י״הכ ועל

 חייב בחבירו והזיד מהן באחד שגג אס שהרי תפקח מנייתו דתי שנים אתרווייהו
 אבל :׳ חטאת ואחד אחד כל על חייב יהיה בשתיהן שגג כי חטאת:א״כ השוגג על

 בר״ג ר״י שלח אתרי׳ שהרי חדא בדבר תשובות ושלשת כן לפרש אפשר אי ע״כ
 בשבת הזיד חייב בי״הכ והזיר בשבת שגג ראפכן לתאי רי״ה לדברי דר״י תשתית

 דינא בי יה״כ וקיימא קכיעא שבת לומר אביי ודחיק ת״ט ופרי' פטור בי״כ ושגג
 זו קושיא ותכח אתו קא הדדי בהדי תרווייתו סוף סוף רבא וא״ל • לה קבעי דקא
 ולדברי ־ הוא שבתא שתא דהאי די״כ מתם ושלחו הוי שתדא לשנוי' רבא דחיק
 טעמא הא הדוחק זה כל את לנו ולתת י להד״ם לדרי״ה ר״י דשלח הא ע״כ רבא
 לרי״ה חייב בשבת ושגג בי״הכ הזיד דאס דר״י תשתית ר״י דשלח ותא איכא רבה
 באיסור כולל איסור הוי ושבת חתור באיסור כולל איסור ס״ל שהרי דאפכן לתאי
 בשבת הזיד אס אבל בי״הכ נוהג תחתר איסור דאין זו לשיטת דפרישית לתאי חתור
 לי׳ לית לר״יה גרידא כולל ואיסור כולל איסור אלא ליכא י״כ שהרי פטור בי״כ ושגג

 ר״י דשלח תהא מאוד מדוקדק שהי׳ אלא עוד ולא שמעתא האי בכולא כדאתרי׳
 אלא חייב אינו דלר״ע תעקרא דס״ר דאלולמאי דאפכן לתאי לרי״ה דר״י משתית

 מהם באיזה לר״ע דדלתא פטור ובי״הכ חייב בשבת שגג דאם למיתר אחתליכא
 בשום לי׳ שמעינן לא דהא לר״ע נינתו הדדי כי דתרווייהו חייב בחבירו והזיד ששגג

 או דלתא ליה לית גרידא כולל לי׳ואיסור אית חתור באיסור כולל דאיסור דוכתא
 דאפכן לתאי אבל • שוויןבזת ושבתויי׳כ ליה לית לי׳אותרווייהו תרווייהואית

 איה״כ חייב אשבת ע״כ אחת אלא חייב דאינו ליה דאית הוא הגלילי יוסי ולרבי
 באיסור כולל ואיסור ליה לית כולל דאיסור לרי״ה לי' שמעינן תילתא דהא פטור
 ־ דפרישת לתת דליתא ש״ת טעתא האי הגתרא תפרש ומדלא ליה אית חתור

 להגתר׳ ליה הוי דא״לכ בי״הכ נוהג תחמר איסור דע״כ תוכח זתנתי ותחתת
 דפרישת פרושא להאי ליתא דע״כ תשובה עוד ־ דאתרן הא תשוס דר״י טעתא לפרש
 שאכל בטמא דפטר התם לי' שתעינן תתתני׳ כולל איסור ליה לית דרי״ה הא שהרי

 באיסור כולל איסור ליה דאית ותא קו( )דף בחוץ השחוט פ׳ בזבחים הטהור את
 תדלא הש״ם לה קאתר תסברא אלא הכי דאתר בהדיא ליה שתעינן לא חתור

 זו קושיא עיקר ע״כ דפרישת ולתאי חמור באיסור כולל איסור דפליג ליה שמעינן
 דס״ל לאו ואי חתור באישור כולל איסור הוי דשבת תשום י״כ1 דשבת תהא שתקשה
 ליה קשת הוי לא גרידא כולל איסור ליה דלית אע״ג חתור באיסור כולל איסור

 וי״הכ דשבת תהא וקשת כולל איסור ליה לית התקשןיורי״ה נקיט לתת א״כ • מידי
 ואי היא שלימה תשנה שהרי הוא הכי האתת ע״כ כולל איסור ליה דלית הא פרי

 חתור באיסור כולל איסור ליה אית ורי״ה להקשות ה״ל ויותר ־ זאת להכחיש אפשר
 דאי ־ וי״כ אשבת תדתחייב ליה לית ע״כ ותא דוכתא בשום בתדיא שתעינן דלא
 • וכדפרישת חתור באיסור כולל איסור דה״ל לחוד אשבת אלא לחייב לא ליה אית
 תהא אלא אינו תתקשן קושיות כדפרש״יוכל אלא דידי פירושא להאי ליתא ע״כ אלא
 ואתאי כולל איסור לרי״ה ליה דלית משום הטהור את שאכל בטמא דפטור דתנן

 בי״הב נוהג תחתר אסיר דאין דפרישת לתאי ועוד • תרתי וי״הכ אשבת תחייב
 לתעלת כת״ש אתי קא תי״הכ דתק״ו לי לתת רחתנא דכתב שבת-היא לך תקשי
דאיסור )ש״ת מ״ת עיקר ז״ל רש״י פירוש וע״כ דפרישת למאי ליתא ע״כ אלא

: ביה״כ מחמר\והג

עג סימן י״הכ דיני
 תכאן ללתוד אין ת״ת בו נוהג דתחתר לאו איסור די׳׳הכ מכאן שהוכחנו אע׳פ

 דתחתר לאו שאני דאיכא בו נוהג ובהמה עבד שביתת דאיסור
 קנד( )דף פ״כד שבת במסכת חטאת עליו שחייבין לת״ד איכא שהרי מלאכה דהוי
 כל תעשה לא רחמנא דלכתוב קרא לן דגלי משוס היינו התם דפטר למאן אפי׳

 לא בהמתו דמחייב נהי הוא לי למת אתת ובהמתך מלאכה
 נעשית זו המלאכה תקום תכל התם כדאתרינן מחייב

 שביתת אבל דתחתר בלאו עליו עוברין וגס הבהמה אחר שתחתר עצמו האדם ע״י
 בכלל הוי לא ובהתתו עבדו ע״י רק עצתו ע״י נעשית התלאכת שאין ובהתה עבד
 וקי״ל ינוח דלתען עשת אלא בהם שאין קילא שהרי ועוד ־ י״הכ של דתלאכה לאוי

 לנו אין דעלית בסוגיא דיבתות בפ״ק כדאתרי׳ לאו קילתאיסור דאיסורעשת
 איסור דאין דאס״ד גופא זו מראית ללתוד ואין ׳ תשבת דקיל בי״הכ לאסור
 כולל איסור שבת ה״ל כן אם בשבת שנוהג אע״פ בי״הכ נוהג ובהתה עבד שביתת

 שיא ק לא וודאי הא לי לתה רחמנא דכתב תיא שבת אכתיתקשה גביי״הכוא״כ
 בי״הכ נוהג תחתר איסור דע״כ שפיר הוכחתי תחתר איסור על דבשלתא תידי

 לתאן בין בכל שוה תחתר איסור שהרי כולל איסור שבת לי' הוי נוהג אינו דאס״ד
 בגתרא תקום בכל דאתרינן האי שהרי בתתה ליה דלית לתאן ובין בהתה ליה דאית

התחתר נתי נקיטוה״ה דמילתא אורחא אלא דווקא לאו בהמתו אחר התחמר



עגער סימן כ יה דיני אריה שאגת
 דעכו״ס בפ״ק הר״ן כמ״ש דאורייתא איסורא עבד נמי בשבת חנירו בהמת אחר

 איסור משום הש״ס דמפרש גסה בתתה להן מוכרין אין מקום דבכל גשתעתא
 ה״ל בע״כ שליו בבהמ׳שאינו נוהג מחתר וכיוןדאיסור זה לדבר ראיה והביא תחתר
 בהתה לו שאין אע״פ אדם לכל דשות מחמר אישור מחתת כולל איסור שבת איסור
 עבד שביתת איסור אבל מחמר איסור בהס ונוהג בשוקת איכא בהמות כתה שהרי

 לו אסור כזה איןאיסור ובהתה עבד לו אין ואם ובהמתו בעבדו א!5 שאינו ובהתה
 עבד שביתת שאין אפי׳את״ל א״כ אחרים של ובהתה עבד שביתת על תמהר שאינו

 עבד ליה דלית י״הכלתאן לגבי כולל איסור שבת הוי לא מ״ת בי״הכ נוהג כהתה
 שבת לגבי וי״הכ לחוד חתור איסור אלא יה״כ לגבי שבת הוי לא ולדידיה ובהתה

 דהוי מי״הכ ללתדו דא״א היא שבת רחמנא כתב מש״ה לכ״ע כולל איסור הוי
 עבד ליה דלית תאן לגבי כולל איסור בלא חמור איסור אלא אינו ושבת כולל איסור

 אלא לגביה אינו דשבת לדידיה דאפי׳ היא שבת קרא וקמ״ל ובהתה
 ז בי״הכ שחל היכא שבת משוס חייב אפ״ה כולל איסור בלא לחוד חתור איסור
 כולל איסור שבת לדידיה הוי לא ובהתה עבד ליה דלית דמאן לה אתינא ותנא

 שבת ה״ל ובהתה עבד ליה דאית דתאן הואיל כולל איסור דמ״מהוי אתרינן ולא
 שהרי • ליה דלת לתאן אפי׳ טלל איסור הוי זה מטס כולל אישור י״הכ לגבי

 וכלתו בתו בת משום חייבעלי׳ כתבתו על הבא תנן יד( )דף בפ״גדכריתות
 עלית חייב ונשאה זקן עבר אם אותר ר״י ־ ונירה וא״א אביו אחי ואשת אחיו ואשת
 תוסיף איסור תאי ותפרש תוסיף באיסור לרר״י בגתרא לה ותוקי ־ אב אשת משום
 אסורא אתוסף בריה לגביה אסורא דאתוסף תגו לסבא ברא דאיכא הכא איכא

 הואיל אתרי׳ לא לסבא ברא ליכא הא לסבא ברא דאיכא עעתא דידיה לגביה
 • תוסיף איס־ר נתי הוי ליה דלית נתי השתא מוסיף איסור הוי ברא לו היה ואלו
 עליהן הערות זו שתאסר אלו כל שגגות מהלכות בפ״ד בהדיא הרתב״ם כתב וכן

 עליהן שתאסר כדי בעולם תצויין האחרים האנשים שיהיה צריך תוסיף באיסור
 בנים לזה היה אלו הואיל אומרי׳ אין תצויין אין אם אבל לזה אחר איסור ותוסיף

 ולא ב! לא עתה שם אין שהרי לזקן איסור בה יתוסף זה על נאסרת היתה אחים או
 איסור ה״ל ובהתה עבד ה״ל אלו אתרי׳ לא ה״נ • ע״כ בהן כיוצא כל וכן אח

 דכיון התם דשאני לחלק דיש אע״ג ־ כולל אישור הוי נתי ליה דלית השתא כולל
 לי׳עבד דלית אע״ג הכא משא״כ אדם לשם תוסיף איסור הוי לא לסבא ברא דליכא

 הוי נתי ליה דלית לדידיה ־ ליה דאית לתאן כולל איסור הוי דשבת כיון ובהתה
 לכל כולל הוי מש״ה ליה דאית למאן כולל איסור זה שבת שם שהרי כולל איסור

 ובהתה עבד לקנות בידו דהא כולל איסור לידי לבא שאפשר שבת שאני א״נ ־ אדם
 בי״הכ נוהג אינו ובהתה עבד שביתת שאיסור נ״ל הלכה ולענין ־ בזה לחלק נ״ל אין

 י״תנתיהאקילתשבת תשבתה״נ דקיל משוס בי״ע נוהג דאינו ליה דאית למאן
 למדין ואין בו נוהג אינו ובהתה עבד שביתת רחמנא בית ריבת דלא וכיון בעונש
 איסור אבל עליו להחמיר מחמור קל לתידין שאין דקיל לי״הכ דחתיר חשבת
 האדם זו מלאכת שהרי בי״הכ הנאמר מלאכה איסור אזהרת בכלל הוי מחמר
 עלית שחייב בו החוצב כגרזןביד זו בהתה וה״ל בהתה ע״י שתעשה לה גורם בעצתו
 לת״ד ודתי עלית חייבין שאין תחתר של זה בלאו הקילה שהתורה אלא תחתר וה״ה

 דכוותיה וה״נ לתעלת כת״ש תדאורייתא בי״הכ אסורה ואפ״ה יצאת ללאו הבערת
 את ועושה תחתתו ואזלא לקלא ששותעת מחתת אזל וכי דעת לבהמה שאין כיון

 יחפור לא בפ׳ כדאמרי׳ שבת לגבי דחייב תסייעתו והרוח לליבת ודומה המלאכה
עת וכאן בס״ד באורך עוד הדבר יתבאר הגדול בחיטרי י״ע ובדיני ךו( )דף

:נ״ל כן לקצר

עד סימן יתיב דיני
 לאכילת שאינןראוין אוכלי׳ אכל )ד'פ׳( דיומא כתר' בפרק דתנן הא שאלה

 או אסור אבל פעור הוי אי פעור לשתי׳ ראוי! שאינן משקין שתה או
: לכתחילה ותותר פעור דלתא

 או כרת לחייבו דוקא שיעור דבעינן והא כת׳ תרי״ב סי׳ הטו״אח השובה
 כ׳ לאכילת ראוי׳ שאינו תדבר אבל בכ״ש איכא איסורא אבל חעאת

 ציר כגון לשתי׳ ראוין שאינן תשקה שתת שם כתב עוד ליכא איסזרא דאפילו אבי״ה
 הנראה ולפי • ע״כ חייב מזוג חותץ אבל אסור אבל פעור חי חומן או תוריים או

 איסורא דאפילו אב״י בשם כתב ראוין שאינן אוכלין דגבי זו את זו סותרין דבריו
 כן הקשת וכבר אסור אבל דפעור וכ׳ סתס לשתיה ראוין שאינן תשקין וגבי ליכא

 ראוין שאינן דתשקין וההוא תכשיעור נפחות מיירי דאב"יה דההוא הב״יותי׳
 לפרש אלא לסתום להעור ה״ל לח נכוןדא״כ זה ואין י עכ״ד בכשיעור תיירי לשתיה
 דברו דאריש כו׳ אבי״ה כ׳ • לאכילה ראוי׳ שאינו תדבר אכל דכ׳ דהא די״ל אע״ג

 אין ת״ת בכ״ש־ איכא איסורא אבל דכ׳ מכשיעור תפחות דתיירי קאי תינית דסליק
 תכשיעור פחות דין העור כ׳ דאתאי ועק״ל לפרש• אלא לסתום הפוסקים של דרכם

 או וכשיעור תכשיעור פחות דין לתכתב ה״ל תשקין גבי כשיעור ודין אוכלין גבי
 או ציר בשתה דווקא די״ל הב״י תי׳ עוד איפכא א״נ מיניה תשקין ונילף אוכלין גבי

 איכא איסורא אבל דקאתר הוא עיבול ע״י הנאכלין דברים שהן חומץ מורייסאו
 וגם ע״כ כלל אדם לתאכל ראויין כשאינן ליכא איסורא דאפילו אכי״ה קאמר וכי

 תשקין גבי או אוכלין גבי או הצדדים שתי לאשתעיכן להטור ה״ל דא״כ לי נוח חינו וה
 : טיבול ע״י בנאכלין נקע משקים וגבי כלל ראוין כשאינן נקע אוכלין דגני מ״ש

 ראיין שאינן משקין ושתה לאכילה ראוין שאינן אוכלין אכל תכן במתני׳ דהא וע״קל
 ע״כ לפעור׳ בבא בחדא ומשקין לאוכלין ותדתנא פעור תורייס או ציר ושתה לשתיה

 ,ע" שנאכלין בהדייהו ותורייס לציר נקע שהרי אסורקאתר אבל פעור תרווייהו
 כלל ראוין כשאינן לאו ע״כ דתכן לאכילת ראוין שאינן אוכלין הכ״י ולדברי טיבול
 אכל דפעור תיירי דתשקין ותורייס דציר דותיא תאוכלין אלא ותותר דפעור תיירי
 דפעור תאוכלין דתיירי דתתני׳ לדינא שביק דהעור לותר אפשר האיך וא׳־כ אסור

 במשנת נזכר שלא כלל ראויין שאינן דאוכלין חדש וכת׳דין לה כתב ולא אשור אכל
 דין במקומו ולכתוב להדיא במתני' לה דתנינן תה להשמיע העור דרך אין הא

 בין דלרא״ביה בחר הדבר אבל :בהדיא האוכלין דין להביא לו היה עכ״פ אחר
 ותשום גוונא בכל ותותר דפעור ס״ל בתרוייהו ראוין שאינן משקין ובין אוכלין
 להא איתא והס עיקר להם שאין חילוקים לבדות לנו אין אהדדי העור דברי דקשה

 שכתב דראב״י אהא פליג הרתב״ס ות״ת ־ לסתום ולא בהדיא לכתוב ת״ל תילתא
 המרים עשבים כגון אדם לתאכל ראוין שאינן אוכלין אכל שת״ע מה' בפ״ב

 וחותץ תורייס או ציר כגון לשתיה ראוין שאינן תשקי' ששתה או הבאושים ושחפים
 אתה תרדות תכת אותו תכין אבל הכרת תן פעור הרבה תהס ושתה אכל אפילו חי

 שתת דתנן דאהא הגמרא בגי׳ דתליא נ״ל פלוגת־יהו ועעם :ע״כ חייב בתים מזוג
 משיב חומץ ר״א דתניא היא רבי תני תתני' חייב חותן הא אתר פעור תורייס או ציר
 ושתו מזגו כ״ע נפקו לשנה כרבי הלכה אין דנרש תבירי גידל רב דרש הנפש את

 איתר אתרי תי לכתחילה דעבד אנא דאתר איתר אתר ואיקפד גידל רב שתע חלא
 גי׳ זהו אתרי מי תזוג חי אנא דאתרי איתר אתרי תי טובא פורתא אנא דאתרי
 חי וחומץ ומורייס ציר גבי שכ׳ הרתב״ס אבל וש״פ הרא״ש וגי' דידן ספרים
 גידל בדרב בבא להא גורס היה שלא ש״ת דפעור הרבה מהן ושתה אכל דאפילו

 חי חותן בשותה עובא בין פורתא בין <'א אמרי מי טובא פורתא אנא דאתרי איתר
 אנאדעבד דאתרי איתר אר״ג ואפ״ה לשתית ראוין שאינן כלהתשקין כשאר פעור

 א׳יב אסור אבל פעור לשתיה ראוין שאינן תשקין בשותה אלתא אתרי תי לכתחילה
 ראב״יה אבל אסור אבל דפעור הכי דינא נתי לאכילה ראוין שאינן באוכלין הה״נ
 תחייב נתי כרת דבעובא אתרי תי עובא פורתא אנא דאתרי איתר דגרס נראה
 מלא בשותה משקין דבשאר אלא לשתית הראויס משקין לשאר חומץ בין דאין נמצא

 .שישתה עד תחייב לא לוגתיו בתלא אבל רבת שיעורא בעי בחומך אבל חייב לוגתיו
 תי לכתחילה דעבד אנא דאתרי איתר דאתר דר״ג תהא לתילף ליכא א״כ עובא
 איתא דלעולס ־ לא לכתחילה לאוכלין וה״ת לשתיה ראוין שאינן תשקין דש״ת אתרי

 דיומא ברפ״ב דא' כר״י דקי״ל תשוס ה״ע לא לכתחילה חי דחומך דהא דתותר לך
 איסורא לאצערופי דחוי דכיון שתו לכל וה״ה תה״ת אסור שיעור דחצי עד( )דף

 חיכא ■פורתא בשותה כרת חייב עובא ח׳ חומץ דבשותה כיון ה״נ וא״כ אכיל קא
 דאסורתה״ת ראויןבי־הש ותשקין אוכלין של שיעור חצי כתו איסוראמה״ת
 יןדתחצי הרא ומשקין דאוכלין שיעיר חצי בין לחלק אין דהא ־ כדאתרקהתם

 לשתי׳ואין ראוי אינו פורתא חי חומץ אבל תתנו נהנה ראוי תאכל ה״ל שלהם שיעור
 לאצערופי דחזי תשום אסור שיעור דחצי דעעתא ליתסריכיון ולא כלל מתנו נהנה

 לאיצעחפי חזי הא סוף סוף • ראוי לשאינו הראוי שיעור חצי בין לחלק אין שוב
 אתרי תי לכתחילה דעבד אנא דאמרי איתר בתחילת דנקע והא אכל קא ואיסורא

 לכתחילה אסור לא ד כיון אתרי תי עובא פורתא אנא איתרדאתרי קודסדנקע
 נקע זו אף זו• דלא יי׳ל ־ איפכא לתנקע ה״ל כרת חייב דבעובא תשום אלא פורתא

 דעבד לתיתני שייך לא תו תיחייב כרת דאפילו אתר תי עובא תחילת נקע הוי ואי
 ומשקין אנכלין בשאר אבל תחייב נתי כרת בדעבד אפילו דהא אתרי תי לכתחילה

 מת זהו לכתחילה לאסור תהא ראיה לנו אין פעור נתי בעובא דאפילו ראוין שאינן
 דברי ליישב יש והשתא תאוד נכין והוא בזת וראב״י הרתב״ם מחלוקת בעעס שנ״ל

 ומותר דפעור האבי״ה דברי כתב לאכילת ראוין שאינן דבאוכלין אע״ג קצת העור
 אפי׳ והוי מיניה דסליק קאי לחוד ואחותך אסור אבל פעור תשקין גבי כתב אפ״ה

 חייב דבעובא הא כתב לא דהעור ואע״ג שיעור חצי תשוס אסור הי תחותך פורתא
 להלךבעקבית דרכו והעור חייב בעובא לגי׳הרא״ש הא כתרתב״ס דס״ל תשוס לאו

 כנות לו קיס דלא תשוס חייב עובא דבשותה שהשמיע ה״ע אלא בכ״ת אביו הרא״ש
 הצי ת״ל בפורתא א״כ חייב דבעובא תודה ת״ת אבל הב״י כתש״כ עובא מיקרי
 ראויןדפעור שאינן כאוכלין דינם ראוין שאינן משקין שאר אבל תה״ת ואסור שיעור
 בדברי קצת דוחק זהו ת״ת פעור נתי תהס בעובא דאפילו כיון לכתחילה ונוותר
 ותורים אציר ולא לחוד חותך אלאתשוס אסור אבל לתאי דלאנקע לותר העור

 והפוסקי' דלגי׳הספרים שנתבאר אע״פ הדין לעיקר נבא ועתה בהדיא: דנקע
 נ״ל ת״ת • הרתב״ם לדעת ראיה אין פורתא אנא דאתרי איתר דגרסי

 מיהו איסורא דפעור גב על אף ראיין שאינן ותשקין דבאוכלין ז״ל כדעתו עיקר
 איסורין כל ך״ד( )דף כ״ש בפרק דאתר אזל דלעעתיה נראה דתתיר ורא״בי איכא

 א? ות״נ שפעור חי חלב אוכל למעועי אכילתן דרך אלא עליהן לוקין אין שבתורה
 מכתו ע״ג הנסקל שור של חלב הניח שאס לתעועי הנאתן כדרך אלא עליהן לוקין

 כדרך שלא לאכלן שרי איסוריןשבתורה דכל רא״בי בשס התרדכי שם וכתב שפעור
 באכילת אפילו תותרין איסורי! ושאר ט׳ הנאתן כדרך שלא תהן להנות או אכילה

 דפעור הוא שבת תפעורי דלאו ותותר פעור אלא דוקא לאו פעור דנקע והא כו׳
 פעור דכל ז״ל דס״ל הרי י ע״כ בדבר יזהר בריא שהוא אדס תיהו אסור אבל

לתאי ליה משתע וה״נ קאמר ותותר דפעור שבת מאיסורי חון בכ״ת שאמורים

פעור



עו עה סימן כ יוה דיני אריה שאגת
 )א( קאתר ותותר דפטור ראוין שאינן ומשקין אוכלין אצל יה״כ לגני דתנן פטור
 גבי דאתר פטור דהאי אלה כן אינו והריט"נא והר״ן והרשב״א התום׳ דעת והרי
 בספ״ב דתנן אתא הקשו שהרי אסור אבל פטור הוי והנאתן אכילתן כדרך שלא

 לתנות שרי הא ואתאי מקודשת אינה הנאה באיסורי דהתקדש נז( )דף דקדושין
 בס״ד קדושין בדיני בשת׳ וכת״ש אסור תדרבכן דת״ת ותי׳ הנאת! כדרך שלא מהן

 והנאתן אכילתן כדרך שלא גבי שאתרו דפטור וש״ת עיקר שכ׳׳נ שס היכחתי ונכר
 שאינן ותשקין אצלאוכלין יה״כ לגבי דתנן פטור להאי הה״נ אסור אבל פטור הר

 הללו ראב״י דברי העתיק קנ״ה סי׳ שהש״כ ודע • אסור חבל פטור דהוי וארן
 דבשלא פטור דהאי שהבאתי פוסקים שאר דברי אל לבו אל שת ולא להלכה נסתם
 לתאי ה״ה א״כ עיקר נראה שכן וכ״כ אסור אבל פטור הוי והנאתן אכילתן כדרך
 הרמב״ס וכדע' אסור אבל פטור הוי ביה״כ ראוין שאינן ומשקין אוכלי! דגני פטור

: שתביאו והטור ראב״י כדברי ולא

עה סימן יה״כ דיני
 ומשקין אוכלין ולשתות לאכיל מותר אי סכנה בו שאין חולה לעיין לי יש ואכתי

 לרפותה הנאתן כדרך בשלא התם כדשרי לרפואת הכ׳ ני ראוי! שאינן
 בל״ב התם דקאתר דערלת לברתי׳בגוהרקי שייף דהוי כ״ה( )פסחים רבינא גבי

 ככתב תי ראיתי שס שכתב להר״ן וראיתי לרפואת ושיי עבדינא הנחתן דרך מידי
 הכרם וכלאי הכסח יו על שעבר חת־ן כגון דבריהן של תנאה איסורי בכל דמתרפחין

 כשל שעשחן דאפשר לנו אין אכילת לענין תיהו סכנת בו שאין חולי אפי׳ נח״ל
 באיסורי דתתרפאין מדצמדו ו ע״כ סכנה בתקוס שלא בהם להתרפאות שלא תורה
 לנו אין אכילת דלענין ס״ל ואפ״ה הנאתן כדרך בשלא תדתתרפאי! דדבריהן הנאה

 מתרפאין אין מדבריהן תורה באיסור דאסור אכילתן כדרך דשלא דס״ל ש״ת
 בחוט ושתית לאכילה ראוין בשאינן בי"הכ אסור ה״נ א״כ סכנת בו שאין בחולה

 עליה׳הואיל ומשקה אוכל שם דאין טפי שרי ראוי! דבשאינן אפשר חו סכנת בו שאין
 לפיכך עליו אוכל שם אכילתן כדרך בשלא אבל בעלמת עפרא וה״ל ראוין ואינן
 בשימן וכת״שכ כרת עליו וחייב אסור אכילתן בדרך בשלא בי״הכ דהא טפי חתור

 לוקין הכרס וכלאי בחלב בשר וה״נ ־ עליהן פטור ראוין שאינן על ואלו שאח״!
 ראוין כשאינן ואלו כ״ש בפ׳ שם כדאת׳ והנאתן אכילתן כדרך כשלא אפי׳ עליו

 לפגם טעם נותן שהרי עליהם פטור נמי הכרם וכלאי בחלב בבשר דאפי׳ מסתנרא
 ש״ת דעכו״ם נפ"ב כדאת׳ לגר ראוין דאינן משום וטעתא שרי נתי בחלב בנשר

 דבשלא אפי׳את״ל י״ל הילכך • אכילתן כדרך משלא טפי קילי ראוין שאינן דאוכלין
 לאכלן ותותר ביה״כ תתרפאין ראוין באינן ת״ת תתרפאין אין אכילתן כדרך

 שאינן את רבנן דאסרו ונהי : טפי דקילי תשוס סכנת במקום שלא אפי׳ לרפואה
 שלא תורה של הנאה תאי׳ חתיר לא עליו אוכל שם דאין כיון אפ״ת ביה״כ ראיין
 ותשקין דאוכלין לי ותסתברא סכנה נתקוס שלא אפי' בהן דתתרפאין הנאתן כדרך
 בר״פ הרא״ש כתב' וכה״ג אחשבינתו דאכלן דכיון אסור לרפואה אפי׳ ראוין שאינן

 זמנו לאחר אף בהנאתו מותר זמנו קודם חרכו חתץ לגבי ראוין דאין אהא כ״ש
 הנאה דווקא לאו לומר רוצים יש שעיפשה דפת דומיא לכלב תלאכול שנפסל וכגון
 האוכל דעת דבטל דאע״ג מסתבר ולא ־ הוא בעלמא דעפ־א אכילה נתי ה״ת
 הרי • ע״כ כו׳ הברצילוני הרב וכ״כ אסור לי׳ קאכיל דאיהו כיון ת״ת אדם כל אצל

 אתרי׳ יו"הכ גבי וה״נ אסור אפ״ת הוא בעלתא ועפרא כלב תאכילת דנפסל אע״ג
 אביו הסכמת בתסקנא הביא תת״ב סימן שבא״ח הטור על ומהתימת ־ הכי

 שאינן דבאוכלין אב״י דברי י״הכהביא וגבי זמנו קודם דחרכו דבאכילהאסורתא
 הרא״ש אביו דברי סותרין שדבריו די שלא נתבאר וכבר ליכא איסורא אפי' רחוץ

 כדרבא אלא גני (כד )דף דשביעות בפ״ג ועיין זה את זה סותרין שדבריו אלא ז״ל
 והדר אכל דתעיקרא כיון התם ט׳עד פטור עפר ואכל אוכל שלא שבועת דאמר

 להאריך וא״צ דלק״ת מעצמן תבואריס ותדברי כו׳ אחשבי' חשובי ליה אישתבע
 לשתיה ין ראו שאינן תשקין וכן לאכילה ראיין שאינן דאוכלין נקטינן והשתא • בזה

 סכנת בו שאין בחולי לרפואה ואפי׳ איכא תיהו איסורא בי״הג עליתן שפטור אע״פ
:נ״ל כן אסור

עו סימן כ יה דיני
 בספ״ה גרסינן בחדושי תש״כ להעתיק אתרתי זה בענין עוסקי׳ ואנו והואיל

 על חל איסור אר״ש ותי לר״נ רבא א״ל כג( )דף כריתות דמסכ׳
 האוכל אר״ש תניא ותא אחלב נותר משום במתני׳ התם דתחייב כלומר איסור
 לא תש״ה יו״הכ גבי שאני דילמא פריך תחי )א״ת התום' וכ' פטור בי״הכ נבילה

 איסור ה״ל נותר גבי הכא אבל טלל איסור רק דאיט תשוס נבילה איסור על קל
 דקאמר ע״ב ע״ז ד' יוחסין בפ״י וכן לעיל כדאתר כולל מאיסור דחתיר תוסיף
 ר״ש וקאתר אחותו איסור על חל אלתנה איסור אין אלתגה אחותו על הבא כה״ג

 באיסור אבל הוא כולל דאיסור יו"הכ שאני דילתא תייתי ותאי ־ היא ר״ש תני הא
 דתניא תוסיף איסור אף ליה לית דר״ש ידע דהש״ס וי״ל • ר״ש תודת תוסיף

 טעתא שם שפי' בתה תאוד דחוקים ודבריהם ט' א' אחות שהיא אחיו אי על הנח
 כולל איסור אלא דאינו ביו״הכ נבילת דאוכל דר״ש להא והחס תכא הגת׳ דהניא

 דע״כ לק״ת ולדידי • מוסיף איסור שהוא ע״א )?(על להבא הא הביא ולא

 ;לו אתרו צ״ל ()ג :אחיו אשת צ״ל )כ( • שש קידושין תיס׳ ע'

טית כף

57 נז

 דקי״ל משום נבילה איסור לגני תוסיף איסור הוי דיו״הכ תוסיף איסור ל״ל ר״ש
 משוס וטעתא אכילתן דרך אלא עליהן לוקין אין שבתורה האסורים כל כ״ש בפ׳

 הנפש כל אנא אכילת ביה כתיב דלא יו״הכ גבי ודאי והא ־ בתו כתיב דאכילת
 כדאתרי' חי חלב אוכל כגון אכילתן כדרך שלא אכלן אם אפי' תעונה לח אשר

 • 5די״ה תעונה לא תשוס חייב חפ״ה שם התו' כת״ש חי בהמת בשר וכ״ש התם
 משום ביו״תכ גסה אכילה באוכל אלא פטרינן לא פ( )דף דיומא ובפ״ב

 ודחי הא תזיק דאינו אכילתן בדרך שלא אבל לתזיק פרט תעונה לא אשר דכתיב
 אכילתן כדרך שלא דנבילה אחפצ׳ תוסיף איסור הוי ״הכ1י איסור הרי ־ חייב
 זתדפטר ־ חייב ״הכ1י ומשום פטור חי אכלת ואס בה כתיבי דאכילה תשוס שרי׳
 איסור על חל איסור לי׳ לית מוסיף באיסור דאפי׳ ש״ת ביו״הכ נבילה אוכל ר״ש

 ואשם חטאות ד' עליו וחייב אחת אכילה אוכל יש דכריתות בפ״ג דתנן הא וא״ת
 תני לכל בגת׳ ומ״ל ־ ביו״הכ י המוקדשים מן • נותר והוא ־ חלב שאכל טמא א׳

 בי' דאיתוסף תיגו יו"הכ עלי' חל וקאתר תוסיף ואיסור כילל באיסור דתתני׳
 שבינן ואתאי א״כ דקא׳היינו תיגו והאי • גבוה לגבי בי׳ חיחוסף חולין לגבי איסור

 הא לי וע״ק לקיל דידיה כולל איסור ונקט טפי דחלים די״הכ תוסיף לאיסור
 אוכל שלא א׳שבועה כולל איסור ליה דאית לתאן שם דשבועו׳ פ״ג כ״ד בד׳ דח״ר

 אתאני׳ נתי חייל אענבים דחייל תיגו י וענבים תאנים אוכל שלא ואתר וחזר תאנים
 שא' כגון חתש לה תשכחת איתא ואי • אחת אכילה אוכל דיש תהא ליה ותקשה
 ומאי * אחלב נמי חיילא אתתרים דחיילא וחלבתיגו תתרים אוכל שלא שנועה
 ט״י טומאה תשיס לי׳ דתחייב והא כולל חיסור תנא לתאי לי' לית דילתא קושיא
 נותר תשום לי׳ דתחייב אהא דכריתות בספ״ת שש דתסיק כר״ש דס״ל משום כולל

 - תוסיף באיסור ולא טלל באיסור לא חיסור על חל איסור לי׳ דלית אע״ג חחלב
 האיתורין את ליבות לה׳ אשר דתני׳ חיסור על חל דאיסור רחתנא גלי דבקדשים
 טומא' איסור וקאתי כרת באיסור עלייתו קאי וחלב לאו באי' עלייתו קאי ואיתורין

 לחוד כולל אלא אינו יו״הכ דאיסור בשלתא אתרת אי כו׳ הוא שכן תדע :עליה חייל
 אי״הכ• תשז׳כולל בתוקדשי׳תדתחייב שלח אף איסו׳כולל תנא לתאי ס״ל ע״כ א״כ
 דאית כר״י תנא להאי ס״ל דילתא א״כ ,תוסיף איסור הוי דיה״כ אתרת אי אלא
 תשום דחייב תעילות דאשס וי"לתשום • כולל איסור ליה ולית תוסיף איסור לי'
 הויד לת״ר בין דתעילה משוס אכילתן כדרך שלא אף עליו חייב נת׳ ׳,המוקדש תן

 בפ׳ כדפרש״י תתחמה חט חט בגז״ש לה ילפינן במיתת לת״ד בין בלאו במעיל׳
 אכילתו כדרך שלא אף עליו לוקין בגופי׳ אכילת כתיב דלא וכיון י לב( )ד׳ כ״ש

 דכתיבי טרפ׳ בשד׳ דבשר מגז״ש לה דיליף אע״ג בחלב בשר לענין התם כדאתר׳
 רחמנא כתב לא דתת״ט אכילתן דרך בשלא אף עליו לוקין אפ״ה אכילת גבי'

 דמח־יב כיון שפיר אתי והשתא י אכילתן כדרך שלא אף שלוקין בטפי׳לומר אכילה
 איסור נגד י״הכ הוי' א״כלא אכילתן כדרך שלא שאסור תוקדשין תשום ליה

 עלי׳ דתדחייב ־ תוסיף איסור ולא לבד כולל איסור אלא לי"הכ דקדים מוקדשים
 • נותר כבר מדנעשה יו״הכ קודם ואקרב׳ דחקדשית ש״ת נותר איסור משוס
 חתש■ ת״ל וא״א שפיר פריך והשתא במזקדשין שלא אף כולל איסור לו דאית וש״ת

 ותא • עשוי דלתוכו היכל שאני גבי כו( )ד׳ בפכ״ש התוס׳ כדעת שלא וזה ־ כו׳
 ולא חלב לגבי בי׳ אתוסף הנאת איסור בי׳ דאיתוסף תיגו אקדשי התם דאמרי'

 איסור ואידי דאידי כיון אכילתן כדרך דשלא תוסיף איסור האי תוקדשין גבי נקט
 קרי כד( )ד' דשבועות בפ״ג ז״ל שרש״י נקטיאלא טעתי תתרי חדא י הוא מוסיף

 התוס׳ותא וכ׳ אחלב נתי חייל ועור אבשר דחייל מיגו כולל איסור תוקדשין לחיסור
 איסור בה איתוסף הנאה איסור בת דאיתוסף תיגו אקדשה אלו (נ) בפ׳ דא׳

 שהוא תשוס אלא תוסיף לי׳ קרי ולא הוא כולל איסור נת׳ התם חלב אכילת לגבי
 תוקדשים לאיסור חשיב לא אתאי לדוכתא קושיא הדרא א״כ : ע״כ קל על חתיר

 סותרין עצתן רש״י שדברי אלא ־ אכילתן כדרך שלא שנאסר תשום תוסיף איסור
 הוקדשה ש:' תוסיף איסור הוי תוקדשין שאיסור פי' לד( )ד׳ דיבתות שבפ״ג זא״ז
 אכילה איסור בי׳נתי איתוסף י זרות תשוס החלב על הנאת איסור דאיתוסף תיגו

 למזבח איסור דאיתוסף מיגו נותר ה״ל באכילה וקאי דאסור זאע״ג זרות ננשום
 ע״ט תוסיף איסור משוס תרי הנך הרי נותר משוס לכהן נתי סף איתו נותר משום
 לג חית חתור באיסור כולל איסור גבי קא( )דף ג״ה בס״פ לרש״י ס״ל נה׳־נ

 שאין אע״ם י ת״א תת' בפ׳י״ד הרתב״ס וכ״ד תוסיף איסור ת״ל הנאה דאיסור
 תוסיף איסור ולא נעלתא חתור איסור הנאה דאיסור ס״ל אלא כן התו' דעת
 שלה בי״הכ ושותה דהאוכל לתדנו אורחין ואגב • בחידושי ע״כ בת״א תזה וכ״כ
 כתיב תעונה לא אשר אלא גבי׳אכילת כתיבא דלא תשום חייב ושתית אכילה כדרך
 תפני פא( )דף דיומא בפ״ב דאר״ל הא תקשה א״כ וא״ת ו נתענה לא והרי

 יאכל לא רחמנא נכתב נכתוב היכא אפשר דלא משום בעינוי אזהרה נאמר לא מה
 בשלא כן דאם משוס יאכל לא רחמנא כתב לא דתש״ה ל״ק ולמת בכזית אכילה
 עליו וחייב אסור י״הכ ואלו יאכל דלא זו באזהרת במשמע אינו אכילתן כדרך
 במשמע אינו יאכל לא דבאזהרת דאע״ג לק״מ הא • אכילתן כדרך בשלא אפילו

 ומוטב עליו דתוזהר תיני׳ למישתע איכא עכ״פ אפ״ה אכילתן בדרך שלא שמוזהר
 בי״הכ באוכל תיהו דמוזתר בידך פלגא תיהו נקוט דהשתא יאכל לא רחתנא דכתב

 אזהרה שום ליכא אכילתן בדרך דאפי׳ תידי כתב דלא תתשתא י אכילתן דרך
י״הכ וגבי משמע בכזית אכילה יאכל לא רחתנא נכתוב קא׳ הילכך :כלל בעינוי

בעינן



עז סימן חמץ דיני אריה שאגת
 נתי בהזהרה בעונש דליתא היכא כי בכזית אבל תכזית יותר שהוא ככותבת בעינן

:נ״ל כן ושאיה אכילה כדרך בשלא בי״הכ דמייב 'ת ש ת״ת ליתא

עז סימן חמץ דיני
 ובבל יראה בבל עליו לעבור שלא לענין חתן דאת׳גבי הא לבאר ראוי שאלה־

 דלתא או חתן בכל נוהג זה דין אי ליה סגי בעלתא דבביעול ימצא
: בביטול ליה סגי דלא חתן יש

 דבדיקת דפסחיס)דףד( ברפ״ק דאתרינן הא לברר ראיתי תחילה תשובה׳
 בכתה את׳ וה״נ ליה סגי בעלמא בביטול דתדאורייתא דרבנן חתן

 כתיב ולא תשביתו תדכתיב לן דנפקא התם פי׳ רש״י והנה הא דתנלן תקותזת
 בעלתא בביטול דתדאורייתא ר״י בשם פי' והתום' היא בלב השבתה אלתא תבערו

 רואה אתה אבל תדאתר ותותר תרשותו ויצא הפקר הוי שביטלו דתאחר תטעם סגי
 לא דהפקרכה״ג דאע״ג וכתב הדבר ביאר דפסחים רפ״ק והר״ן ע"כ אחרים של

 ואלו כעפ־א ולהוי ליבטל דאותר הוא דביטול ועוד תהני בלב ביטול דהא תהני
 בכה״ג לי תפקר תצי לא דאיניש דברשותי׳ דתאי דנהי דה״ט תהני לא כה״ג הפקר
 ותה״ט ברשותו הוא כאלו הכתיב שעשאו אלא אדם של ברשותו שאינו חתן שחני

 להביא סגיע״כ־ונ״ל כלל בגוויה דלהויזכותיה ליה ניחא דלא בעלתא דעת בגילוי
 בכת״ג מתני ברשותיה שאינו תפני הר״ן שפי׳ וע״ד תתני הפקר תדין דביטול ראיה
 הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים ב' ו( )דף דפסחיס בפ״ק אר״א דהא
 תפני ברשותיה דאינו וה״ט ולתעלה שעות תשש חתן תהן ואח' ברשותו הוא כאלו
 אסו׳בהנאת ולתעלה שעות תשש דחתן דתשום התם וקאתר בהנאה אסור שהוא
 היה והתניא ופריך איסורו לבתר ליה לבטל יכול טעתאאינו מהאי ברשותיה ואינו
 י״ט וא' שבת אח' בלבו תבטלו ביתו בתוך חתן לו שיש ונזכר המדרש בבית יושב

 הוא איסורא בתר י״ט אלא בשבת י״ד להיות שחל כגון לי' משכחת שבת בשלתא
 בתוך תגולגלת עיסת לו שיש ונזכר עסקינן רבו לפגי יושב בתלתיד הכא ב״י אר״א

 היה דקתני נתי דיקא דתחתין תקתי לי' ותבטל קדים תחתיץ שתא ותתיירא ביתו
 האי דילתא הוא איסורא בתר י״ט אלא פריך תאי לתידק ־ואיכא ש״ת בב״הת יושב
 תותר נתי בפסח אפי דחתן כח( )ד׳ שעה כל בם׳ דאתר ס״ל הגלילי כר״י תנא

 להסיקו ראוי דהא ותוי ודידיה קאי ברשותיה בפסח חתן לדידיה ודאי והא בהנאה
 תבערו שאתת דבר בכל דביעו׳חתן דס״ל לרבנן כלבו לפני להריצו או תבשילו תחת

 אפילו ליה תבטל מצי א״כ קאי וברשותיה הוא דדידיה וכיון שעה כל ר״פ כדתנן
 כבר דהחתין תיירי לעולם דילתא דקאתר נתי דיקא תאי דתקשה וכ״ש בפסח
 הגלילי לר״י לנכרי נותנו היה בת״ת תחתת לא ד^ו בבה״ת יושב היה נקט ואפ״ה

 ש״ת ע״כ אלא בי״ט דש־י תבשילו תחת מסיקו היה א״נ בהנאת בפסח חתן דשרי
 בהפקר דתהני הוא ברשותו חינו שחתן תחתח ודווקא הפקר תתורת תהני דביטול

 ברשותו הוא והרי בהנאה דחת־ןתות׳ כיון הגלילי לר׳יוסי וא״כ בלבו ביטול ע״י כה״ג
 לאו בלבו תבטלו דבי״ט דתניא הא וא״כ הפקרגתור אלא .ביטול תהני לא ע״ב

 דטעתא לפרש״י שפיריאבל אתי והשתא ביטול תהני לא לדידה דהא כרי״האתיא
 לן ותקשת תתני נתי לר״יה א״כ ליה נפקא תשביתו דכתיב תשום ביטול דתהני

 דקי״ל הא לי תסתבר בה נגעו הפקר תתורת ביטול דתהני דהא וכיון דאתין הא
 עליו עובר אח־יות הנפקד עליו וקיבל אחרים של דחתן ה( ף7) דפסחיס ברפ״ק

 ברשותי׳ לשלומי בעי תיתבד ואלו תגנב דאלו דכיון תטעתא יתצא ובבל יראה בבל
 דבשלתא עליו עיבר שביטלו שאע״ם ניטול תתני לא זה דבחתן דתי־ קאיוכדידיה

 רחתנא שחידש אלא שלו שאינו זה חתן אבל הפקר תדין ביטול תהני שלו בחאן
 כדידי׳ לשלותי בעי תיתבד או מגנב אלו לממון גורס משוס יראה בבל עליו לעבור

 דס״ל לר״ש ואפי' דתי כתמון לאו לתתון הגורס דבר כולה התורה דבכל אע״ג דתי
 תודה בעינא והדרא איתא דהא הכא אבל בעינא דליתא היכא ה״ת דתי כתתין
 ביטול קודס הא הוי תאי ותפקירו תבטלו כי א״כ התם כדאת' דתי כממון דלאו
 והפקר ביטול אחר והרי לתתון גורם תשים רחמנא שחייבו אלא הוא דידה לאו נתי

 שלו שאינו בתת שייך והפקר ביטול מאי ועוד כדתעיקרא הוא גורסלתתון אכתי
 שייך לא לממון גורס תשוס רחמנא דחייבו תילתא אהא דהא תפקר ותאי מבטל מאי

 כז(רי״א )דף כ״ש נפ׳ מדאתרינן לזה ראיה להביא לי יש ולכאורה ־ והפקר טול ב
 ובבל יראה בבל עליו עיבר שאין נותר ותה נותן והדין שריפה אלא חתן ניעור אין

 א״ל שריפה שטעין דין אינו יתצא ובבל יראה בבל שישנו חתן שי־יפה טעון ימצא
 יהא לשורפו עצים דןלאתצא אינו להקל וסופו להחתיר תחילתו דן שאתה דין כל

 להשביתו יכול שאתת דבר בכל תבתיכס שאור תשביתו אתרה והתורה בטל יושב
 פלוגתייהו גבי דבר בכל השבתתו ביעורו בשעת לר״י בפ״ק דאתר ואע״ג ופרש״י

 וכשאין לבער זקוק דאמרי' ל' בשייראבתוך לצאת רוצה שהוא בתי היא קולא תיהו
 השיבו תת למידק ואיכה : ע״כ^ יבערנו ולא ובטל יושב יהא לשרפו גציס

 אלה תשני באחת תה״ת הרי ונטל יושב יהא לש־כו עצים תצא לא לר״י מכתים
 ניטלו שלא היכא זה ביעור ועל ניטלו שלא היכא בביעור או בביטול או סגי

 וחכמים שריפה אלא חתן ביעור אין דר״יםבר תבערו בתה וחכמים ר״י נחלקו
 ות״ת שעה כל ר״פ וכדתנן ליה סגי נתי לים תטיל או לרוח וזורה בתפרר סברי

 נדינו אין א״כ לבערו צ ח עלן שב ואחר החזרה מן סגי לחיד דנביטול תודו ע כי
 ובטל יושב יהא לא חכתי עצים תצא לא דאם לתקל וסופו להחמיר תחילתו ר״י של

 לשרפו עצים בתצא אפי׳ תה״ת לעולם תועיל ביטול והרי לבטלו תחוייב אלא

 מחוייב לר״י בע״כ עציס תצא לא ובאם ליה נתיסגי ובשריפה ביטול שא״צ אלא
 אלא לר״י סגי לא לים תטיל או לרוח וזורה דבתפרר אחרת תקנה לו ואין לבטלו

 להאמיר וסופו תחילתו זה דין א״כ י לשרפו א״א אס בביטול או דווקא בשריפה
 זמן קודם לעולם דתהני ביטול ע״י לתקן לו אפשר דהא בטל ישב לא ולעולם
 ברשותי׳ לאו דהא ביטול ע״י תקנה לו דאין איסורו זמן לאחר תשום ואי איסורו

 ר״י תודה איסורו זמן לאחר דהא ובטל ישב לא נתי לר״י ליה תבטל תצי ולא קאי
 דאיכא לתש״כ אבל • לפרש"י ליה סגי לים תטיל או לרוח וזורה דבתפרר נתי

 אחרים של חתן נינתו ותאי תה״ת דווקא ביעור בעי אלא בביטול לי' סגי דלא גוונא
 להקל סופו ר״י של דינו זה חתן דלגני שפיר אתי אחריות הנפקד עליו שקיבל

 אלא : זה לחתן ביטול תתני לא דהא בע״כ ובטל ישב לשייפו עצים תצא לא דאם
 דבר השבת׳בכל ביעורו בשעת לר״י דאתר דהא שפי׳ לפרש״י אלא ראית אינו שזה

 כת״ש איפכא שפיר״ת לתאי אבל חתן איסור זתן קודם )א( הוי ביעורו דשעת
 העולם שרוב שש אחר היינו ביעורו בשעת דשלא יג( )דף בפ״ק התוס'בשמו

 איסורו לאחר והיינו תנותר לה דיליף תשום וטעמו חכמים כתקל בשש מבערין
 אתר וכן דבר בכל השבתתו לו וקודם בשש דהיינו ביעורו בשעת אבל דנותר דומי'

 את״ל דאפי' ראיה תכאן אין א״כ י פוסקים שארי וכ״כ שם התו' וכת״ש בירוש׳
 אחריות עליו שקבל אלא שלו שאינו לחתן אפי' שבעולם חתן לכל דביטולתהני

 אין דהא לשרפו עצים תצא לא באס להקל דסופו לר״י תכתים השיבו שפיר ת״ת
 לסברת גס ראי'זו לדחות יש ועוד בטל ישב ובע״כ איסורו זתן לאחר תועיל ביטול
 :בזת עוד לתאריך אין לפיר״ת הפוסקים כל כתעט שהסכיתו כיון אלא קצת רש״י
 שריפה אלא חתן ביעור דאין דיליף טפי' דר״י תהא לזה קצת ראיה להביא יש ועוד
 והשת׳ איסורו זתן קודס אלא לר״י שריפה טעון חתן אין לפרש״י והרי תנותר ק״ו

 תאתר דווקא שריפה אלא תקנה לו אין שכן לנותי תת ק״ו האי על לתיפרך איכא
 תקנה לו שאין חתן דאיכא ש״ת ודאי אלא והפקר ביטול ע״י תקנה לו שיש בחתן

 חתן האי ועל אחריות הנפקד עליו שקבל אחרים של נינתו ותאי והפקר ביטול ע״י
 סברא אין בשריפה אלא תקנת לו אין חתן דהאי וכיון תנותר ק״ו לתילף איכא שפיר
 ביעורו אין והפקר ביטול לי' ותתני דידי' שעיקרו ואפילו לחתן חתן בין לחלק
 תשביתו הכתוב דיבר תלא תקרא שהרי והפקיר ביטל לא אס שריפה ע״י אלא

 והשבתת שיין השבתות כל אלא לחתן חתן בין הכתוב חילק ולא תבתיכס שאור
 ועוד • ראית זה אבללפיר״תאין לפרש״י אלא ראיה אינו זה גס תיהו לכולן אחת

 שקבל אחרים של לחמן פיסקיס רוב לדעת שהרי ראיה אינו לפרש״י דגם נראה
 ותו בתשו׳שאח״ז וכתש״ל עשר׳ תחיצות או בית לו ייחד תהני אחריות הנפקד עליו
 תקנת לו אין שכן לנותר תה לתיפרך איכא אכתי וא״כ יראה בבל עליו עובר אינו

 זת דאין וראי אצא דאתרן בהא תקנה לו שיש אחריות עליו שקבל בחתן תאתר

 אין לת״ד דע״כ פרש״י על ק״ל ובאמת • כלל ראי׳ תכאן אין וא״כ פירכ׳
וכפיחת דווקא איסורו לאחר היינו שריפה אלא חתן ביעור
 תבתיכס שחור תשביתו הראשון ביוס אך דכתיב דהא יליף בפ״ק ר״ע שהרי

 שהיא להבערה ותצינו תעשו לא תלאכה כל כתיב הא בי״ט אלא אינו או תעי״ט
שריפה אלא חמן ביעור דאין לר״ע דס״ל ש״ת התם רבא ואתר תלאכה אב

 ואע״ג בי״ט ׳"ל אכתי דבר בכל השבתתו עלתא לכולי איסורו לבתר ואי
 ודאי אלא דבר בכל דהשבתתו הוא איסורו לאחר י״ט הא תלאכה אב דהבערה

 :ז״ל ר״ת וכ״ד שריפה חלא חתן ביעור אין לת"ד בשריפה דהוי הוא איסורו לאחר
 השוחט עג( )דף בפ׳ת״ג תהאדתנן לדברי ראיה להביא יש הנה לענייננו ונחזור

 עתו שיהא עד חייב אינו לעולם אר״ל ובגת' בל״ת עובר החתן על הפסח את
 קתיפלגי ספק דבהתראות לותי הגת' ורצה בעזרת עתו שאין אע״פ ורי"א בעזרה
 חזינן אי החתן על תשחט בי׳לא תתרין וכי בהתראה אלא ליתא דתלקות ופרש״י

 אשתכח ואפי' היא ספק התראת לא ואי וודאי התראה הוי בי׳ ותתרין גבי' חתן
 להכחישנו התותרה שיכול היא הת־אה לאו ידעינן הוי לא דאנן כיון בביתו דה״ל
 אלא לתתרה ספק אם לנו דתה לר״י ול״נ התוס' וכ' ע״כ הייתי שוגג ולותר
 הקו׳ ולשון לתזיד שוגג בין להבחין אלא התראת ניתנה דלא לתותרת ודאי שהיא

 המותרת שיכול הוא התראת לאו ידעינן הוי לא דאנן דכיון דת״ק ליישב יש נתי
בין לר״י בין דת״ת להקשית יש והשתא : ע״כ הייתי שוגג ולומר לתכחישנו

 לאו על דלוקין לה משכחת והיכא עליו לוקין לכ״ע בעזרה עתו החתן אס לר״ל
 איסורו זמן קודם החמץ את ביטל דכבר למיתר תצי הא חמץ על תשחט דלא זה

 חמן על תשחט לא על עובר אינו ה״נ שביטלו לאחר יראה בל על עובר שאין וכתו
 שיהא עד אלא לכ״ע חייב אינו והא הוא דידיה לאו חתץ דהאי כיון ביטול לאחר

 עלית פליג לא ר״י ואפילו התם וכדאר״ל חבורת תבני לא' או לזורק או לשוחט
 שנינו שליתה ותשנה פליג לא בתא אבל בעזרת עתו שיהא עד דקאתר בתא אלא
 ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר וכו' פסחו את לשחוט ההולך תט( )דף א״ע בפ׳
 הרי בלבו תבטלו לאו ואם ויבער יחזור למצותו ולחזור ולבער לחזור יכול אם

 עתו שאין דאע״פ ס״ל ר״י והא בלבו שמבטלו חנן פסחו את לשחוט שבתולך
 הגת׳ כדתפר' בסתוך על בעינן דלא תשוס חתך על תשחט לא על עובר בעזרה

 לא על עובר הבורה תבני לא' ויש לשוחט לו אין ואפי' בתסקנא ת״נ בפי התם
 על יעבור דשלא וש״ת וכמש״כ ר״ל על ר״י פליג לא דבהא לכ״ע חמן על תשחט

 א״ע ביטלו דאס הוא דתכי וכיון סגי בעלמא בביטול נתי חתן על תשחט לח
תצי דהא ספק התראת ה״ל הא זה לאו על דלוקין הת״ל חכנץ על תשחט לא על
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עז סימן חמץ דני אריה שאגת
 ספק התראת לת״ד דאפילו ועוד איסורו ומי קורס זה לחמץ בטלתי כבר למימר

 היכא ספק התראת דתי דהיכי כלל היא התראה לאו פת״ג כל התראה שתי׳
 ספיקא התראה שבשע' אלא איסורא דעביד זמן לאחר להתברר עומד שהדבר

 דכשעבר דתייתיקהתס אכלו ולא היום ועבר היום זה ככר שאוכל שבועה כגון הוא
 התראת שבשעת אלא שבועתו על ועבר איסורא דעביד נתברר אכלו ולא היום
 כל שבועתו את עוד לקיים שהות לו יש דהא יעבור לא דשתא ספק התראת ה״ל

 להתברר עומד שאינו בדבר אבל שתי׳התראה לת״ד דאיכא ספק התראת ה״ל כה״ג
 אינו ביטלו דאס החמץ על הפסח את שוחט כגון לא או איסורא עניד אי לעולם
 דרחתנ' אתימרא עבר אי לתתברר^לעולס וא״א בספיקא עומד והדבר עליו עובר

 איסורו זמן קודם שביטלו קאשחיט דבהתירא לעילם להתנצל לו אפשר דהא לא או
 זה לאו על דלוק׳ לה משכחת היפי וא״כ היא התראה לאו לכ״ע ודאי כה״ג כל

 א״נ איסורו זמן אחר בע״פ חמץ שקנה כגון דתיירי ל״ל והא חמץ על תשחט דלא
 ברשותו (א) איסורו זמן דלאחר ע״פ של היום חצות אחר עיסה אצלו שנתחמץ

 לפני דחתץ כח( )דף כ״ש בם׳ דאתר לר״י הניחא ת״ת י לי׳ מבטל מצי ולא קאי
 לפני חמץ התם דאתר לר״ש אלא בהנאה ואסור בל״ת עליו עובר זמנו
 לאו על דלוקה לה משכחת היכי בהנאת ומותר כלום בלא עליו עובר אינו זמנו

 ברשותי׳ ודאי הא פסח ליל עד הפסח שחיטת זמן כל בהנאה דמותר כיון הא זה
 תנן אלתה בלבי זה לחמץ בטלתי לתימר מצי והרי י״ט ליל עד לי' תבטל ומצי קאי

 הפסח רש״א החמץ על הפסח את השוחט־ גבי ס״ג ד׳ ת״נ גם׳ החם
 קאי ברשותי' לדידי׳ הא ואתאי זה לאו על דלוקין דס״ל וש״ת כו' חייב לשמו י״ד3

 וברשותי׳ בהנאת דשרי גופי׳דס״ל תא דתשוס די״ל ואע״ג בהנאה דשרי כיון נע״פ
 אע״ג הפקר תתורת תועיל שביטול תת דהא לו מועיל ביטול אין תה״ט קאי
 קאי ברשותי' דלאו דכיון משוס טעחא היינו מהני לא בהפקר גוונא כהאי דכל

 הר״ן בשם וכתשכ״ל לי' סגי דידי׳ דלהוי ליה ניחא דלא בעלמא תילתא בגילוי
 של זת מלאו להנצל לע״פ מועיל ביטול אין בהנאה שרי בע״פ חתץ דלר״ש וכיון

 סגי ולא קאי ברשותי׳ בהנאת שרי דאכתי כיון בע״פ שנוהג חתץ על תשחט לא
 גמור הפקר הא בע״פ לר״ש תתני ביטול דאין אע״ג ת״ת הא בעלתא בביטול ליה
 בספ״דדנדרים דאתר לריב״ל תתני נתי עצתו לבין בינו הפקר ואפי׳ תהני ודאי
 חוץ הפוסקים כל וכתש״כ הפקר הוי נתי חד בפני הפקר תורה דבר תה( )דף

 והיכא עצתי לבין ביני החתץ את הפקרתי לתיתר תצי אכתי ותרי הרמב״ס מן
 דשסבתס׳נדרים ואע״ג ־ החמץ על הפסח את השוחט של למלקות לה משכחת

 וא״כ זוכה לרשות דאתי עד הפקר הוי דלא דר״י אליבא בתחילה לומר הגת' רצת
 אתי לא דעדיין כיון הוא כלום לאו הפקיר אס אפי׳ דהא מלקות להאי לה משכחת
 הכי בתסקנא התם קיימו לא הא ת״ת ס״ל כר״י דר״ש י״ל וא״כ זוכה לרשות

 ביטול דאין חמץ דאיכא ודאי הפקרתיא הוי זוכהנתי לרשות אתי דלא אע״פ אלא
 ושפיר אחריות עליו וקיבל בידו שמופקד אחרים של חמץ דהיינו לו מועיל והפקר

 קא וכי כלל וביטול הפקר לו תועיל שאין כזה חמץ על הפסח את בשוחט משכח׳לה
 בבל כזה חתץ על שעובר כתו וודאי דהא שחט קא באיסורא וודאי שחיט
 דאפילו ותשמע לך כתיב לא בבתיכם ימצא דלא אזהרת דגבי תשוס תת״ת יראת
 על תשחט לא כתיב ה״נ אחריות עליו דקבל היכא יראה בבל עוברים אחרים בסל
 התם וכדאתר •עליו עובר דידיה לא דאפי׳ דתשתע חתצך על כתיב ולא חמץ

 לאו על עובר חבורה תבני לא׳ ויש ולשוחט לו אין דאפילו חתצך על כתיב דמדלא
 • בס״ד הבאים בסי׳ לפנינו שיתברר וכתו בעי אחריות קבלת ות״ת דלאתשחט

 דלא כגון חתן על תשחט דלא זה לאו על דלוקין לה דלר״שתשכחת ליתר ודוחק
 הפסח את ששחט שעה עד לרשותו זה חתץ שבא תשעת ידו תתחת עדים ידי זזו
 חמץ על הפסח את ששחט אחר עד שקנה תשעה הפקירו שלא וידעו החמץ על
 דאכתי כיון לע״פ תועיל אינו בלב וביטול בהנאת שרי בע״פ חתץ דלר״ש דכיון זה

 לאו בלב והפקר תרשותו להוציא גתור הפקר אלא תתני ולא קאי ברשותיה חתן
 דתילתא עלית לתיקס אפשר א״כ בפת תוציאו אא״כ ז״ל הר״ן וכדעת הוא הפקר

 לזה ראיה להביא נ״ל תאודועוד דוחק רזה לא או שחיטת קודם בפה הפקירו אם
 תקרא לא רא״א בי״ט בטותאה חלה תפרישין כיצד תו( )דף א״ע בפ' דתנן מהא

 עליו שתוזהרין חמץ זהו לא אר״י בצונן תטיל אותר בתירא בן שתאפה עד שס לה
 החתיצת החמיצה ואם הערב עד ומנחתה מפרשת' אלא ימצא ובבל יראת בבל

 טובת ורי״ס ממון הנאה טובת סבר דר״א קתפלגי הנאת בטובת לימא ובגת'
 סבר דר״א קתפלגי בתואיל והכא א״ת הנאה טובת דכ״ע לא ן תת א־נה הנאה

 ופרש״י הואיל אתרינן לא סבר ור״י הוא תתונא עלית איתשיל בעי ואי הואיל את'
 שרשאי זו בחלה לישראל לו שיש הנאת טובת והיינו ט׳ תועט דבר הנאה טובת
 ע״כ לו שיתנה בשביל כהן של תאוהבו תועט דבר וליטול שירצה כהן לכל לתחת
 דזת ומשמע ימצא ובל יראת בל על עובר הרי לדבריך ר״א ל א" בגת׳ שם ואתר
 לפירש״י ועוד שתאפה עד שם לה תקרא דלא דס״ל ר״א של טעתו עיקר

 הכא וה״ג אמרינן לא לכ״ע עליה תיתשיל בעי ואי דהוחיל דשמעתא בתסקנא
 לאפותה שרי סבר דר״א קאי י״ט דתלאכת ואהואיל לא ותו קתפלגי בהואיל

 הואיל תלאכת איסור כאן אין ליה חזי דלא חדא איכא סוף דסוף גב על אף
 הואיל אתרינן לא ורי״ס פורתא חדא מכל לתישקל דתצי ליה חויא וחרא חדא וכל
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 דקאתר שתאפה עד שם לה תקיא לא ע״כוא״כהאי ויש־פנה הערב עד מנחתה
 טובת ובע״כ דחמץ יראת בל ומשוס שתאפה קודם שס לה לק־וא דאסור היינו ר״א

 ואפי׳ י תרצה אס שתאפה קודס שס לה תקרא לא אתאי דאל״כ ס״ל מתון הנאה
 שתאפה קודם שס לה לקחת כגון הואיל בלא דאפשר היכא דאפילו דאע״ג את״ל
 תקרא שלא תרצה אם לפיכך דתי ושפיר בה לן לית הואיל ע״י למעבד בעי אי מ"ת

 משמע שתאפה עד שם לה תקרא דלא לישנא מ״ת בידה תרשו׳ שתאפה עד שס לה
 דס״ל משוס ה״ט ובע״כ שתאפה קודם שס לקרא לה ואסור בדבר עיטבא דאיכא
 איכא והשתא י זה תבין ומשם ס״ג סי׳ י״ט בדיני מזה וכ״כ מתון הנאת טובת
 3ט(ובפ״ )ד' דקדושין בפ״ב והרי כר״א הלכה א' רבי תניא התס אמר הא לתידק

 לישנא בכולי הגמרא תהדר חבירו של טבלו האדהגונב גבי פא( )דף דנדרים
 ר׳ קאתר תקשההאיך והשתא א״מ הנאה טובת דס״ל דתתם לאוקתילתאדרבי

 ואף ממין אינה הנאת דטובת ס״ל ורבי ממון הנאה טובת לר״א הא כר״א הלכה
 אלא קא׳ דר״א מילתא אכולת לאו כר״א הלכת ר׳ דאת׳ דהא שס שפי׳ גב על

 תתון הנאה דטובת לר״א דס״ל בתאי אבל ־ קאי הואיל אתר דלר״א לחוד אהא
 לפיש א״א לפירש״י ודאי הא מתון אינה הנאה טובת אלא כוותיה לרבי ס״ל לא

 רבי דאי טובא קשת הדבר ת״ת אבל בס״ד לפנינו ש וכת שם שפי' כתו אלא בע״א
 ועוד • שלפי אלא לתסתו׳ ה״ל לא הלכה קאתר דר"א תילתא אכולה לאו

 יש הא שתאפה קודם ולא שתאפה עד שס לה תקיא לא ר״א קאתר תאי לי קשה
 חתן דאתר יה״ג כרבי לר״א ס״נ אי ואפילו בביטול יתצא ובל יראה לבל תקנה
 הנא׳ לטובת להפקיר ויכול גתור הפק־ ע״י תקנת לו יש אפ״ה בהנאה תותר בפסח

 לפרש נ״ל והי׳ יתצא ובל יראה בל על עובר אינו ושוב הפרשת לאחר בו לו שיש
 שבכולת התקותו׳ כל ל״דלשאר לא או מתון אי הנאת בטובת ור״י ר״א דפליגי לתא
 לא או דידיה לתתונא לו נחשב אי הנאה טובת לבעלים דיש איתא פי׳ דשס גת׳

 דתי תשלם אי חבירו של טבלו לגונב א״נ בהם לקדש יכול אם קדושין לענין ונ״ת
 אם וכן דנדריס בפ״ב הנאת תודר ולענין דקדושין בפ״ב שבו ומעשרות תרותות

 הנאה טובת דלת״ד יא( )דף דב״ת בפ״ק קרקע אגב בתטלטלין להקנות לו אפשר
 ותעשה׳ תרומו׳ דתי תשלם והגנב תקודשת בהן קידש ואם דדיה ה״לתתונא תתון
 קרקע אגב בתטלטלין נתי להקנותן ויטל הנדר חל תתנו תודרין הלוי או הכהן ואס
 ותא דאתיין תילי הני לכל תתון אינו הנאת דטובת ס״ל כ״ע ור״י בדר״א הנא אבל

 ימצא ובל יראה בבל עליו לעבור לענין היינו מתון הנאת טובת סכר ר״א דקאתר
 יראה בל לענין חשיב מתון הנאת דטובת דס״ל דר״א וטעתא כתתון נחשב דווקא
 בל לענין התורה דהחתירה דתצינו משוס הוא דמי כממון לאו מילי דלכל אע״ג
 לכ״ע דתי כמתון לא כה״ג לתתון הגורם דדבר אע״ג אחריות עליו בקיבל יראה
 בל לענין קרא לן חידש אפ״ה לתרי' והדרא בעיני' איתי' דהא תשוס דוכתא בכל

 דבכל אע״ג הנאה דטיבת ס״ל ה״נ דפסחי׳ בפ״ק כדאתרי' דתי דכתמון יראת
 סבר ור״י וע״ע היא תתון תנאה טובת יראת בל לגבי אפ״ה דתי כמתון לא דוכתא
 לענין מינית גמרינן לא יראה בל לענין לממון הגורס בדבר קיא לן דחידש דאע״ג

 חתן זהו ולא ב״י לענין תתון אינו ה״נ דוכתא בכל מתון שאינו וכתו הנאת טובת
 אינה הנאת טובת דס״ל אע״ג דרבי הא ניחא והשתא יראת בבל עליו שמוזהרין

 שפיר ואתי וכדאתרן הוא תמון ב״י לענין אפ״ה חבירו של טבלו גינב לענין תתון
 קודם שש לה תקרא דאס שתאפה עד שם לת תקי־א דלא לר״א דס״ל הא נתי

 דטובת יראהדכיון בבל תלעבו־עליו ביטול תקנהע״י לו ואין עליו עובר אפיה
 הביטול יחול תת דעל כלל לו תועיל והפקר ביטול אין א״כ בכ״ת תתון אינה הנאת

 שעות תשש דחתן דותיא וה״ל דידיה תמונא ולאו הוא ברשותית דלאו כיון והתפקר
 תקום תכל : התם כ־אתר ליה תבטיל תצי ולא קאי בישותיה דלאו ולתעלה

 בבל עליו לעבור שלא הנאת בטובת והפקר ביטול שייך דלא תכאן לת־נו
 עיקר שאין בדבר והפקר ביטול ל״ש ה״נ בכ״ת הוא תתון ולאו הואיל יראת

 ואל תקום בכל דתי כתתון לאו דכת״ג כיון לחוד באחריותו שחייב שלואלא התתון
 דאתרי׳ תתון הנאת טובת לשאר דל״ד תתון הנאת טובת להא שפי׳ תה על תתתה
 וכתבואר מתחלפין והפי' שיין נות שתלש בגת' תקותות בתרבת תצינו דכה״ג בכ״ת
 גבי ב( )דף דתנחות ב־פ״ק א' תקוס לי יש ועור בכ״ת פוסקים ושאר בתוס׳

 לדרבא תדרבת תתחלף והפי' שוין לשונות דה״ל ורבא דרבת תינכרא דלא תחשבה
 הלכת רבי דא׳ דהא י״ט בדיני למש״כ סותר זה אין ות״ת : ע״ש להיפך תתיפך
 דשם תמון אינה הנאת טובת לרבי ס״ל דהא קאתר דידי׳ תילתא אכולה לאו כר״א

 דגבי תתון הנאה טובת בין לחלק דאין ודאיתשתע ולדידית ז״ל לפירש״י כתבתי
 בהדיא לפרש ז״ל לו היה דאל״כ דוכתא בכל דאתר הנאה לטובת ור״י דר״א פלוגתא

 וכת״ש תוכרח והוא דפי׳ לתאי תקוס לו יש זו שתעתא בפי' ת״ת אבל לסתום ולא
 זה אין ות״ת קאמרי תילתא אכולה לאו כר״א דא׳הלכת דרבי לותר דוחק זה דודאי

 ואי הואיל אבל י״טקאי דר״אאתלאכת הואיל דהאי לגי׳רש״י ^א דרבי ראי׳תהא
 עד שם לה תקרא לא דאתר דר״א וטעתא אתרינן לא לכ״ע עליה תיתשל בעי

 דשתעתין בתסקנא "ל ז שפי' וכמו מתון הנאה טובת דס״ל משום הוא שתאפה
 וכראתרן ביטול תתני לא כת״ג דכל מכוס הוא בביטול ליה סגי דלא הא צ״ל ובע״כ

 תיתשל בעי ואי הואיל את' סבר ר״א דגרסי פוסקים ושאר והרי״ף התוס' לגי׳ אבל
 תשוס עליו ועובר כדידיה הוי אפ״ה תתון אינה הנאה טובת אי אפילו א״כ עלית
לפי׳ אפילו ת״ת אבל הלכת קאתר דר״א מילתא אכולת רבי וא״כ הואיל האי

גירסא
לאו צ״ל )א(



דני אריה שאגת
 קודם אבל שתאפה עד שם לה תק־א לא ר״א מדאתר ראיה יש וודאי זו גירשא
 ויבעלנו אפיה קודם שם לה יקרא אמרינן ולא חיתון איסור משוס לא אפיה

 מיתשיל כעי ואי הוחיל השוס דתי דכדידיה דאע״ג עליו עוכר לא ותו יפקירו או
 היושב כתלמיד כדאמר שתחמיץ קודם הפקר או מעול תהני נתי בדידיה הא עליה
 לר״א דס״ל דה״ט ש״ת ודא' אלא דתחתיץ תקתיה ומבעל דקרים ט' רבו לפני
 אע״ג הוא דידיה לאו דעכשיו כת״ג דכל תשוס שתאפה עד שם לה תקרא דלא
 לו אפשר ואי הוא דידה לאו עניה תיתשל דלא כתה כל עליה תיתשל בעי דאי

 דאיתי׳ כתה דכל כיון אחריות עליו שקיבל אח־ים של בחמץ ה״נ להפקיר או לכעל
 מלעבור להנצל ליה תתני ולא והפקר ביעול לענין הוא דידית לתו בעינא הדרא

 התם ר״י קאתר לא כאן עד בתסקנא התם דאמר הא א״ש ולת״ש יראת בל על
 זהו לא ר״י דאתר הא קשיא ואי ופירש״י כו׳ חדא דאיכא אלא הואיל אמרי׳ דלא
 אפי׳לחומר׳ט׳ עליו תיתשל בעי ואי הואיל ליה לית אלתא כו' עליו שתוזהרין חתן

 ליה תייתי בעי ואי הואיל דניתא שלו שאיט בדבר כזה הואיל דאין בעיני ונראה
 פריק בעי אי הא ר״א פליג ולא גבות של רואה אתה אבל דקי׳־ל הקדש לרשותי'דא״כ

 דתלאכת ואהואיל הואיל אתרי' סבר ר״א אלא רש״י ל״ג הכי ותשוס דידיה והוי ליה
 אתרי׳בכל לא כזה הואיל דודאי בחברתה מתורצת חדא דק' אותר ואני ־ קאי י״ע

 ליה דאית הוא לחוד יראה בל דגני אלא דפירש״י תעעתא עלתא לכולי מקוס
 הגורם דכר דבכ״ת אע״ג אחריות עליו קיבל לענין שחתיר כתו הואיל האי לר״א
 יראת בל דאפי׳לגבי הנאת תשובת זה הואיל ליה ואלים דתי כתתון לאו כה״ג לממון

 הא וא״ש אתרי' לא הואיל האי נתי יראה דבבל ורי״ס לר״א אפי' דתי כתתון לאו
 דהא עליה תיתשל דאי להואיל לחול תי״ש דהאופה דרבה הואיל הגת׳ תדתי דלא
 רואה אתת דאבל תהא לרש״י דקיל והא לחוד יראה בבל אלא ליה ת לי ר״א אפי׳

 דקשת מאי נמי וא״ש עליה תיתשל אי הואיל בד״ה זה תירצו התוספות גבות של
 תיתשל בעי ואי הואיל משוס תאפה ואח״כ שם לה תקרא לר״א ותום' לרש״י לית

 דלרש״י וכדפי׳וש״מ להוד יראת בבל אלא הואיל להאי ליה לית אפי׳ר״א דהא עליה
 נתי לחלק ה״ל דאל״כ תקום לכל יראת בל בין מתון הנאה דעובת בתא ל״ש

 והפקר ביעול מתני דלא דהא כו׳ות״ת שם לה תקרא לא אתאי ולק״ת הכי בהאי
 לאוברשותיה נכ״ת תיתשלעליה בעי ואי הואיל אתרי׳ דלא כיון תה״ט לר״א

 אתרי׳להאי לא דבכ״ת כיון אחריות־ועוד עליו בקיבל נתי ל״ת מה״ט ע״כ קאי
 אי וע״כ לחוד יראה בכל אלא לרבי בכ״ת תתון אינה הנאה שובת וה״נ הואיל
 בכל רחתנא דהחתיר משוס שאני יראת דבל משוס אלא שעתא למיתלי הפשר
 לעניןעובת בישול דל״ת וכיון בכ״ת מציט דלא מת אחריות עליו קיבל גבי יראה
בלמד להחמיר דא״א אחריות עליו בקיבל נמי תתני לא ע״ב הואיל והאי הנאה

:הספ־ שבסוף בלה״ש וע״ע התלמד תן יותר
 הנאת שובת לר״י דס״ל משמע דהכא שתעתא בהא עצותה קושיא לי שיש

 דאינו ס״ל ר״י מתון הנאת בטובת דפליגי דס״ד לתאי בין דהא א״מ
 אינו לר״י כ*ע פליגי דבהואיל דתשני לתאי ובין עליו חמץ׳שתוזהרין זהו ולא מתון
 בפ״ק דהא לתמוה לי ויש ־ עליו תוזתרין ודאי הא הוא מתון דאי ס״ל מתון

 מתא ופריך בצידו עומד אא״כ לו קונת אדם של דאיןחצירו אתר יא( )ד׳ ב״מ7
 נתון לתוד עתיד שאני עישור אר״ג בספינת באים שתיו וזקנים בר״ג מעשה דתנן

 שדתו בצד ור״ע ר״י וכי כו׳ לעקיבא ניתן כו׳ ועישור לו מושכר ותקומו ליהושע
 לא וכי רבא ופריך לתן תקנה קרקע אגב תשלשלין ר״ג ומשני עומדין היו ר״ג של

 בחליפין לקטת מתון אינה הנאת שובת אלא בחליפין מתנו לקנות סודר לתן היה
 כהונת מתנות הוא הגת׳ולא וקאמר קרקע ע״ג לקנות מתון אינה הנאה שובת ה״נ

 נתינת קרקע תשלשליןאגב הוא וממכר מקח דרך חליפין בהו כתיבא נתינה שאני
 דקי״ל לתחי והרי ־ שאני אותן תקנה אחרת דעת התם תשני ור״פ ־ היא אליתתא

 הקנה קרקע אגב תטלטלין דר״ג צ״ל לו דקונה הוא דווקא שדתו בצד שעומד והוא
 אגב בתשלשלין להקנות א״א ממון אינה דאי מתון הנאה שובת ובע״כ להן

 הנאת שובת ע״כ שאני חותן מקנה אחרת דעת ר״ע (א) דתשני לתאי גס קרקע
 אינה הנאה דשובת דכיון לתן שתקנת אחרת דעת כאן אין דאל״כ מ״ל מתון
 שובת אלא כהו ליה לית והא נינתו דידיה לאו דהא המתנות להן להקנות א״א מתון

 דר״ג עובדא ההוא והא י לאחרים להקנות שיכול מתון אינה ותא לחוד הנאה
 אר״י מתני׳ דההיא כסיכא ותנא פ״ה ת״ש כמס׳ לה תנינן והזקנים

 הנא׳ שוכת לר״י ס״ל אלתא לו תושכר ותקומו לאב״ע נתון למוד עתיד שאני עישור
 מתון: אינ׳ הנאה דטובת ס״ל שתאה חלה גכי דהא אדר״י דר״י קשיא א"כ מתון

 הקנה קרקע אגב ר״ג בע״כ ולפי״ז שדהו בצד שעומד והוא עולא א' דהתס ועק״ל
 דקדושין •ובספ״ב ממון הנאה כת וש״מדש שאני אותן תקנת אחרת דעת א״נ להן

 וה״ל דהתס תתתני' ליה פריך והתם מתון אינה הנאת שובת עולא אתר )ד׳נו(
 ש״ת ע״ב שדתו בצד שעותד והוא דס״ל דלתאי דת״ש תתני׳ תהא נתי לתיפךך
 ועצומות רבות קושיות ממון הנאה דשובת בהא שיש ודע ־ מתון הנאה דשונת
 וכתבתי עליה עמדתי וכבר הרמב״ס בדברי ובפרש הפוסקים בדברי רבה ומבוכה

 לאור להוציא ה'בחיים יגזור ואס מכילתו זה קשן חיבור ואין מיוחד קונטרס בה
 א׳ ראיה כאן נתברר הרי לעניינינו ונחזור • בס״ד יפת יתברר שם הגדול חיבורי

 ענ״ל י והפקר בישול ליה תהני לא אחריו' הנפקד עליו וקיבל אחרים של דבחמץ
 לחמץ ליה תשכח דאי ו( )ד׳ דפסחיס בפ״ק דאתר מתא לדברי ראית להביא
אינן דברים ב׳ דאר״א ליה תבטל תני ולא קיימי ברשותיה לאו איסורא לנתר

;ר״פ ל צ׳ )א.(

עזעח ממן חמץ
 וחמץ ברה״ר בור תן ואלו ברשותי הוא כאלו הכתוב ועשאן אדס של ברשותו

 כיון דהא שלו שהוא מפני אינו עליו דעובר דע"כהא כלומר ולמעלת שעות
 לעבור ראוי אין קיימא ברשותיה דלאו וכיון קיימא ברשותיה לאו בהנאת דאסור

 אפשר אי כן אס שלו הוא כאלו הכתוב עשאו שאפ״ה אלא • יראה בל משום עליו
 מתני אחריות עליו שקיבל אחרים של חתן אס״ד והשתא ־ שלו דאינו כיון לבשלו

 קאי ברשותיה מיתביד או תיגנב ואלו הואיל שלו שאינו פי על אף בישול נתי ליה
ה״נהוי עליו לעבור לענין דמי דכדידיה וכשם דתי כדידית לשלומי ובעי

 דחתן להכריח תנלן כן אם בישול ליה דתהני לענין כדידיה
 הרי • לכשלו לו א״א ברשותו ותדאינו בהנאת שאסור כיון אדם של בישותו אינו

 דאינו אע״ג בפסח חתן כל בהנאה שרי הפסח לאחר דתמן כר״ש דקי״ל למאי
 האוכל כח( )דף כ״ש בפ' תני' דהא ־ הוי מיהו לתתון גורם הוא ממונית ולאו שלו

 לממון הגורס בדבר דפליגי ר״י ותוקי תעל לא ר״א תעל במועד הקדש של חמץ
 בי״א ור״א • דמי כמתון לאו קסבר מעל לא ומ״ד דתי כממון קסבר תעל ת״ד

 שעבר חתץ דא' כלומר כר״י תעל לא ומ״ד דתי כממון לממון הגורם דבר דכ״ע
 שעבר דחתן כר״ש תעל ות״ד לממון גורם כאן ואין בהנאת אסור הפסח עליו
 הוא לממון גורס בפסח חתן דכל וכיון לממון גורס וה״ל מותר הפסת עליו

 בפסח חלון כל ודחי הח • הפסח עליו שעבר חתן דשרי בהח כוותיה ל דקי לר״ש
 אחרים של מחתן בהנאת דאסור אע״ג דתי וכדיייה קאי ברשותיה יותר שלו שהוא

 נקיבל דתיחפ״ה כמתון לתתון הגורם דבי למ׳ד אפי' דהא אחריות עליו שקיבל
 דעובר לרבויא ימצא דלא קרא איצשריך ומש״ה דמי דידיה כמתון לאו אחריות עליו
 לאו בעיניה הדר איתיה וכי הוחיל תשים אחריות עליו בקיבל יראה בבל עליו

 לתתון גורס דידיה בחתן ואלו ה( )דף דפסחים כדאמרי׳בפ״ק ברשותיתקאי
 דתהני אמרי׳ אי תעליוהשתא במועד הקדש של חתן האוכל דתי כמתון הויולת״ד

 גורס ואפי' הוא ממונית דלאו אע״ג אחריות עליו שקיבל אחרים של לחתן בישול
 דאסור ע״ג אף נפסח אפי' דידיה לחתן בישול תתני שיהא כ״ש אינו נתי לתתון

 כן ואס בהנאת דמותר כר״ש דקי״ל לתאי הפסח אחר לתמון וגורס הואיל בהנאת
 עליו בקיבל הא לבשל יכול דאינו ברשותו ואינו בהנאת תדאסור ראיה זה הין

 ואפ״ה ליכא נתי לתמון גורס ואפי׳ ברשותו ואינו שלו דאינו תיניה גרע אחריות
 שלו חמץ כ״ש בישול לענין דתי כדידיה לשלומי בעי מיתביד או תיגנב דאלו הואיל

 ליה דיהני הפסת אחר איכא לממון דגורס שפי עדיף ת״ת בהנאת דאסור דאע״ג
 בישול מהני לא אחריות עציו שקיבל אלא דידה דנאו דבחתן ש״ת ודאי אלא בישול

 לא קאי ברשותיה ולאו בהנאת ואסור הואיל בפסח דחתן אתר דק הא א״ש והשתא
 כר״ש קיי׳ל לא הא ת״ת הפסח לאחר איכא לממון דגורם אע״ג בישול ליה מתני
 דלא פשוטת ראיה נתי יש ועודלפי״ז י דתי כממון לממון הגורם דבר ס״ל7 בהא
 תתני לא דידיה בחתן דהשתא אחריות עליו שקיבל אחרים של בחתן נישול מתני
 איכאכ״ש לממון דגורם אע״ג קאי ברשותיה דלאו משום איסורו זמן לאחר נישול
 קאי דלאוברשותית ניכא לממון גורס דחפי׳ אח־יות עליו שקיבל אחרים של בחתן

 חתן כל דתי כממון לממון הגורס דבר דלת״ד כיון וא״ת ־ לי' תבטל מצי ולא
 ולבתר התס פריך תחי א״כ לי' מבטל ומצי קאי וברשותיה הוא דידיה בפסח

 חנון לו שיש ונזכר בי״ט בבה"ת יושב היה תניא ותא ליה מבשיל מצי לא חיסורא
 כר״ש ס״ל דילתא קושיא ותאי היא רא איש נתר י״ט ותא בלבי׳ תבטלו ביתו בתוך
 כר״ש נמי בתא וס״ל למתון גורס בפסח חתן כל וה״ל תותר הפסח שע״ע דחתן

 מבטל ומצי קאי ברשותי׳ בפסח חתן הילכו דתי כתמון לתתון הגורס דבר דחמר
 איסורו דלנתר שפיר אתי לתתון הגורס דדבר בתא כר״ש קי״ל דלא לדידן אבל ליה
 אם כר״ש דאי וי״ל קא׳ ברשותיה לאו דתי כתתון דלא דכיון ליה תבטיל תצי לא
 ניטול א״כ הוא דידית ותתונא כר'ש דס״ל דכיון דקאמר נלבו תבשלו תאי כן

 לדידן דמהני ותא גמור בהפקר הפקיר א״כ אלא מרשותו להוציאו מתני לא בלב
 בגילוי ממונו דאינו וכיון דתי כמתון לאו לממון הגורם דבר דקי״ל משום בלב ביטול
 בעי תעליא הפקר כת״ד דש״ל למאן אבל סגי נתי ליה ניחא דלא בעלתא דעתא

 דלא ש״ת בלבו בביטלו תנא לתאי ליה ותדסגי וכתש״ל יראה נבל עליו עובר לא ואי
 מתורת ביטול דתהני דתא מוכח נתי תהא ולפי״ז שפיר פריך והשתא בהא כר״ש ס"ל

 תותר הפסח עליו שעבר חתן דס״ל לר״ש דאפי׳ ועי״ל •־ וכתש"ל בה נגע הפקר
 ר״ש קנים וקנסא הואיל אפ״ת דתי כממון דלדידיה לממון גורם וה״ל התורה מן

 הואיל קאי ברשותיה לאו בהנאה שאסור הפסח עליו שעבר ישראל של בחתן
 דפסחים בפ״ק התם כדאמרי׳ ליה מבטל מצי ולא הוה לממון גורס לחו ומדרבנן

 קייתא ברשותיה ולא דמיא כדאורייתא עילויה דרבנן דאיסור כיון ונבטליהבשית
 ניטול תהני דלא דנ״ד הא בראיות יפת ביררנו הרי כו' כדר״ג תבטיל מצי ולא

ענירה מידי מיציאתו זה דרך ואין אחריות עליו שקיבל אחרים של בחמץ והפקר
: נ"ל כן שריפה חלא תקנת לו ואין ימצא ובל יראת בל על תלעטר

עח סימן חמץ דיני
 יראה בבל עליו שעובר אחריות עליו וקבל ידו שתחת עכו״ם של חתן שאלה

 : לא או תקנה לו יש אם איסורו זמן קודם ביערו לא אס יתצא ובל

 כל על מלעבור להנצל תקנת ים אם לב׳חלקים נחלקת זו שאלת ־ חשובה
 לאחא תות׳בהנאה ואס הפסח תוך עד נזכר לא חם לתפרע יראה

תשש.. שהוא איסורו זמן לאחר פסח בערב נזכר אם ב׳ חלק ועוד ־ א׳ חלק הרי הפסח
שעיח



עח סמן חמץ דגי אריה שאגת

למד

 ידו שתחת עכו״ס של דבחתץ דע א' עיקר שנקדים צריך לזה והנה ולמעלה שעות
 שלו לחמץ מהני שלא מה יראה בל על מלעבור תקנות ב׳ איכא אחריות עליו וקבל

 לבער זקוק אין בית לו יחד ו( )ד׳ דפסחיס בפ״ק כדתני׳ בית לו יחד שמתני א'
 תקנת לו יש ועוד פוסקים רוב התוס׳וכ״ד כת״ש מיירי אחריות עליו דבקבל ופיר"ת

 בשם ומצה חמץ מה׳ בפ״ד והה״ת שם הר״ן כמ״ש טפחים עשרה מחיצת בעשיית
 אס דאתרן תקנות ב' דהני לי ברור והדבר ז״ל האחרונים מן וקצת זב-ה הרמב״ן

 ואפי׳בתוך איסורו זמן לאחר לעשות תקנה לו יש אכתי איסורו קוד׳זתן עשחן לא
 ומן לאחר דחמץ משוס אישורו לבתר מהני דלא לביטול דמי ולא דמי שפיר הפסח

 עליו לעבור ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשאן אלא ברשותו ואינו שלו אינו איסורו
 דה״ט הללו תקנות ב׳ משא״כ ולהפקירו לבטלו א״א שלו שאינו וכיון יראה נבל

 עשת או בית לו דיחד כיון משום אחריות עליו שקבל אחרים של בחמן דמהני
 זה יצא בידך שמצוי מת בבתיכם ימצא לא ורחמנ׳את׳ הוא ברשותו לאו תחינה לפניו
 החמץ כאלו וה״ל קאי ישראל ברשות לאו בית ויחד מחיצה דע״י בידך מצוי שאינו
 ותא ז״ל הס וכתש״כ וגבולו ביתך בית קרינן לא ישראל ולגבי נכרי של בביתו תונח
 שהרי מרשותו ולהוציאם וגבולו ביתו להפקיר יכול חתך איסור זמן לאחר אפי׳ ודאי

 רחמנא דרבי דאע״ג בזה עיון מקום לי ברורנויש וזה כלל נאסר לא והרשות הבית
 דווקא היינו אחריות עליו בקבל גבות ושל אחרים של המך על יראת בבל לעבור
 ליה נפקא בבתיכם יתצח לא שאור ימים דשבעת תקרא דהא הפסח בתוך
 אחרים של לחמך רחתנח רני דלא תשביתו הראשון דביוס בעשה אבל ־ החם
 איסור לענין הפסח בתוך דהא להשביתו שחייב לנו מנין אחריות עליו שקבל

 בתוך א'כ עציו עובר היה לא קרא דגלי לא אי יראה בל
 ולמעלת שעות תשש נתי דמיירי דתשביתו עשת האי אבל גלי קרא דגלי הפסח

 אין דודאי אחריות עליו בקבל להשביתו חייב שיהא לנו אין גלי דלא וכיון הלילה ועד
 הפסח דתוך יראה תבל דקיל דתשביתו קרא דמיירי ולמעלת שעות משש ללמוד
 וכתש״כ הפסח תוך עד ולמעלה שעות תשש עובר אינו יראת בל דהא דחתיר

 הכי תשתע בפ׳התניחלא רש״י שתדברי אע״פ הוא ופשוט בפ״א הראכ״דוהכ״ת
 אלו דתנן מב( )דף דפסחיס התוס׳ברפ״ג כתבו וכה״ג דבריו ליישב יש לכאורה
 בבל עליו לעבור עוברין פי׳אלו כו׳שרש״י התדי ושכר הבבלי כותח בפסח פוברין
 לא תחמצת תכל תרבינן הנך כל דתשמע לר״ת נראה ואינו יתצא ובל ירחה

 ובל יראה בל תיתי ותהיכא דרביהקרא לאו חי תחייב היה לא באכילה ואפי׳ תאכלו
 היה לא שלו חתך אפי׳ תעי״ט להשבית דחייב קרא דגלי לאו אי וה״נ ־ ע״כ ימצא
 ראיה להביא ואין • אחריות עליו בקבל אחרים של תיתי תהיכא להשבית צריך
 דכתב בקר עד תתנו ישאירו דלא בפרטי צה( )דף שהיה תי בפ׳ דאתרי׳ מהא

 לוקה אינו דהא ליה דדתי ימצא ולא יראה לא קתתעט תאי שני פסח רחתנאגבי
 הוא יראה דבל לעשה הניתק לאו והאי כו' לוקה אינו והאי לעשת שניתק לחו דה״ל
 של בחתך יתצא ובל יראת בל על שעובר דכתו בשלתא א״א והשתא דתשביתו עשה

 לעשה ניתק דה״ל שפיר חתי ־ קאי והשבית בעמוד ה״ג אחריות עליו שקבל החרים
 כיון הא לחוד דידיה אחתך אלא קחי לא דתשביתו דעשה אמרת אי אלא דתשביתו

 אחריות עליו שקבל אחרים של בחתך בין דידיה בחמץ בין הוא יראה דבל דהלאו
 וכתש״ג לעשת הניתק לאו ליה חשיב לא כה״ג כל ללאו שוה העשה שאין ונמצא

 ניתק שבת לאו והרי התמורה על לוקין ולמה תמורה מהלכות בפ״א הרתב״ם
 שאין ועוד לאוין ושני עשה בה שיש תפני קודש יהיה וגו׳ התר ואס שנא׳ לעשה
 שהן אע״פ התירו אם תמורה עושין אין והשותפין שהציבור לעשת שוה שבה הלאו

 דיליה בחמץ אלא דתשביתו העשה שאין איתא אס וה״נ ־ ע״כ יתירו שלא מוזהרין
 שקבל אחרים של בחמץ דתשביתו דהעשת ש״ת ודאי אלא ־ לעשת שוה הלאו אין

 ותעשה דהלאו כיון לעשת הניתק לאו שפיר ה״ל דהשתא קאי נתי אחריות עליו
 דתתעט שלנו ספרים כגי׳ הכי ל״ג ע״כ דהרמב״ס ראיה זה אין אבל שוין שניהן

 תה׳ בפ״א הרתב״ם כתב דהא לעשה הניתק לאו דת״ל כו׳ יתצא ולא יראה לא
 חמצו או בפסח חמץ קנה אא״כ יתצא ולא יראת לא תשוס לוקה אינו ומצה חמץ
 וש״מ תעשה בו בעשה יראה בל על דלוקה דס״ל הרי וכו׳ תעשה בו שיעשה כדי

 חתצו או בקנה מדלקי להיפך הרתב״ס מד׳ ראיה להביא ואין הנזכרת כגי' דל״ג
 ובע״כ לעשה הניתק לי׳לאו חשוב דלא ש״ת עליו לוקין אין לעש' הניתק דלאו אע״ג
 אחרים של בין שלו בחתץ בין הוי דהלאו לעשת שוה שבה הלאו דאין תשוס ה״ע

 ־ אחריות עליו בקבל ולא שלו בחתן אלא אינו העשה חבל אחריות עליו שקבל
 עליו עובר בגבולין בין בבתים דבין דפסחיס בפ״ק דתסקינן תשוס דלק״ת וי״ל
 עשת אתי לא לאוין בי בו שיש וכיון יתצא ובל יראה בל של הללו לאוין ב' על

 הי־תב״ס ע״ב(וכמש״כ ד׳ דתתורה)דף בפ״ק כדאתרי' לאוין לב' ועוקר דתשביתו
 לאוין וב׳ עשה בה שיש מפני התמורה על ולתהלוקין אח׳ בטעם תמורה לגני

 לעשה ניתק ה״ל ימצא ובל יראה בל דלאוי ז״ל בדעתו כן לומר תוכרח ולכאורה
 ארבעי׳כסתס לוקה דתשמע סתתא לוקה חתצו או בקנה אתאיכתב כן דאסלא

 להוי דתרי כיון ימצא אבל וחדא יראת אבל חדא שיונים לוקה הל״ל ת׳ שהוא חלקות
 לאוי הרי ועוקר עשה חד אתא דלא אלא לעשה ניתק דת״ל ס״ל ע״כ אלא כינהו
 נתי אחריות עליו שקבל אחרים של אחתן דתשביתו דעשה וש״ת א' לאו על וחייב

 לגבי וכמש״כ לעשה שוין הלאוין שאין כיון עקר לא נתי לאו חד אפי' דאל״כ קאי
 שתדברי אעשה תה חבל הסברא תצד ונכון נראה היה כן • השני בטעם אחורה

על שלוקין הב׳ בטעם שכתב כן משמע לא תמורה דה׳ בהא עצתו הרמב״ס
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 אינו ואפ״ה לעשה שות הלאו שאין הואיל לעשה ניתק ליה הוי דלא משוס התמורה
 ולא יחליפנו לא לאוין שני דאיכא אע״ג לא ותו ארבעים אלא התמורה על תחייבו

 תרתי דהני הרתב״ס על לתתות יש ת״ת ־ בזה״ל בחי׳ עליו כתבתי וכבר יתיר
 התמורה על לוקין ולתת שכתב הא' טעם דלפי זה חת זה סותרין שכתב טעתי
 לחוד ת׳ ולוקה א' לאו ועקר עשת אתי דת״ת ותשתע לאוין ושני עשה בת שיש תפני

 לעשה ניתק ה״ל ולא לעשה שות שבה לאו שאין שכתב הב' ולטעם תשני על
דתתורה לאוי תרי תשוס שתונים התתורה על ללקות וראוי כלל

 אותר נתצאת שם שמסיים ועוד אותו יתיר ולא יחליפנו לא דכתיב
 מ׳ע״כוהרילפי לוקה בשבת התיר ואפילו קודש התתורה הרי שתתיר שהיחיד

 שקשה וכ״ש לעשת שוה שבת הלאו דאין כיון ליה תבעי׳ שמונים לוקה הב׳ טעם
 ציבור תקרבנות בקרבן שתתיר תי או שהתיר השיתפין תן וחת׳ שס דתסייס לתאי
 סתמא לוקה ותדכ' ע״כ קודש התמורה ואין לוקה ה״ז שיתפין בהן לו ויש הואיל

 יתירו שלא הרין מוז ושותפין דציבור לפ״ד והרי לא ת'ותו מלקות כסתם תשמע
 ליה תנעיח פ׳ ליקה א' טעם לפי אפי' א״כ דתתורה לאוי לעשה ציתק לא ולדידהו
 עושין והשותפין הציבור אין דתתורה ברפ״ב דתנן דהא דתפרש תאי לפי ועק״ל
 ואין תמורה תמורתן אין התירו שאם אלא יתירו שלא תוזהרין שהן תייצו תתורת

 בו עשה שבתור' ל״ת כל בתתורה שם אמרי׳ הא ע״י התמורה על חלת הקדושה
 חבית את ומקלל ומיתר מנשבע חוץ לוקה אינו תעשה בו עשת לא לוקה תעשה

 מחולץ שעושה כלותר תעשה עשת דבדיבורו מיתר תיתני לא לתנא ר״י וא״ל בשם
 התמורה לע מוזהר? ושותפין דצינור הרתב״ם ולפ״ד קדושה שהתמורה קודש
 שלא אע״פ בתמורה דלוקין הרי פיתם על קדושה התמורה שאין אע״פ עליה ולוקין

 דלא אע״ג תימר איכא הא כו' מיתר תתני לא אר״י ואתאי תעשה בדיבורם עשו
 בנשבע דליקה הה שהרי ועק״ל :תיתר סמי אתאי וא״כ לוקה אפ״ה תעשה עשת

 הכתוב וגזירת התם לה יליף תקרא תעשה בהם דאין אע״ג בשס חבירו ותקלל
 התמורה דאין כיון בדיבור׳ תעשה עושין דלה וציבור דשותפין תיתר א״כ הוא

 לוקה התמיר כל תזה לתעלת כתב שהרתב״ס ודע לוקין אתאי פיהם על קדושה
 חין תעשה בה שאין תל״ת שכל לתדו השתועת תפי תעשה עשת שלא ואע״פ כו׳

 תעשה בהן שיהא א״א ו<2 ג׳לאוין בשם חבירו ותקלל ותיתר תנשבע חוץ עליו לוקין
 לתנא דאר״י בגתרא אמרי' דהא לתתוה ויש הכ״ת עליו וכתב י עליהם ולוקין כלל
 ולא מעשת בו שאין רביצו כתב לתת א״כ תעשה עביד דבדבורו תיתר תיתני לא
 ט שאין אע״פ דתיתר כת׳ יפה לשיטתו דהרתב״ם תידי קשת ולא ע״כ לדר״י חש

 איפכא עליו לתתוה שיש אלא ושותפי! ציבור קרבן אצל דהיינו לוקה מעשה
 לאני דאין הרתב״ם דדעת יתברר הבאים בסי׳ ולפנינו בחידושי כאן עד : וכתש״כ

: בס״ד תתכונתו על זה ענין כל יתברר ושם לעשה ניתק ימצא ובל יראת בל

 ביום אך ה( )דף דפסחים בפ״ק ר״י דיליף תהא לזה ראיה להביא ו^ג״ל
 תשחט לא ת״ל עצמו בי״ט אלח אינו או תעי״ט שאור תשביתו הראשון

 התם רבא לה יליף וה״נ קייס חמץ ועדיין הפסח את תשחט לא זבחי דם חמץ על
 התום' ופי' רחמנא אמר שחיטת זמן ותשני שחיט כי וחד הד כל ואימא ופריך
 השוחט ת״נ בפ' דאתר שחט כי וחד חד כל חמץ על תשחט דלא הוא דאמת אע״ג

 ותזהיר ההשבתה על דהזתיר דאשכחן כיון ת״ת בלאו עובר החמץ על הפסח את
 ע״כ השבתה על הזהיר שחיטת שבזמן הוא סברא החמץ על פסח לשחוט שלא

 דאסוך תה וכל שחיטה דאזהרת דותיא הוי השבתה דאזהרת אתרת אי והשתא
 שמוזהר אחריזת עליו שקבל אחרים של חתץ כגון השבתה על תוזהר כנגדו בשחיטת

 לה תשכחת לא תשחט דלא מלקות דאל״כ שלפ״ז בסי׳ וכתש״כ בשחיטת עליו
 רחמנא אתר שחיטת דאת׳דזתן הא א״ש השבתה על עליו דתוזהר ת״ה שם וכתש״כ
 לשחוט שלא השחיטה על נתי הזהיר תש״ה השבתת על דתוזהר כיון הוא דסברא

 לו אין השביתו ולא השבתה זתן הגיע שכבר כיון באיסור אצלו לחמץ דשהי׳ כ״ו
 בחתן השבתה אזהרת דאין אתרת אי אלא איסור של החמץ שיבער עד לשחוט
 אזהרת אין ע״כ תתשתא איתא שחיטה באזהרת דודאי ע״ג אף אחריות עליו שקבל

 אחריות עליו שקבל אחרים של חמץ דהא באיסור אצלו לחמץ דשהיי׳ תשוס שחיטת
 השחיטה על עליו מוזהר ואפ״ה הפסח שחיטת !תן של בע״פ בהתירה גבי׳ דשתיי׳

 תויהר דאינו אע״ג אלא עליה דרתי השבתה תצות תשוס שחיטת אזהרת דאין וכיון
 כי חד כל איתא תקשה אכתי תעתה השחיטה על עליו תוותר השבתה על עליו

 תילי דתרי כיון השחיטה על תוזהר ואפ״ה י״ט עד תוותר אינו השבתת ועל שחיט
 הרתב״ן לדעת שהרי ראי׳ זה אין ת״ת אבל ־ בזת זה רחתנא תלי׳ לא ובע״כ נינתו

 וברשותו בביתו החתץ במשתא א1? תה״ת יתצא ובל יראה בל על מוזהר אין וסייעתו

 פ״ג בסיתן וכתש״ל כלל להשביתו וא״צ עליו עובר אינו שוב תרשותו בתוציאו אבל
 אבל בעזרה עתו שיהא עד חייב אינו לעולם אר״ל סג( )דף בפ׳ת״ג והרי בס״ד

 בסתוך על דבעינן תשים חמץ על תשחט לא על מוזהר אינו בעזרה עתו אין אס
 תוצא אתה אי חתץ על תשחט ודלא דהשבתה תילי תרי הני ע״כ א״כ התם כדאתר

 ברשותו הוא דאס להא ליתא להא דאיתא ובמקום אחד חמץ על עליו תוותר שיהא
 עתו הוא ואס נעורה עתו שיהא עד בעינן דהא לר״ל השחיטה על תווהר אינו

 אזהרת תשוס דשחיטה דטעתא לותר אפשר אי וא״כ השנת' על תוותר אינו בשור'
 ואע״פ התס דאמר לר״י ואפי' שחיטה במקום להשבתת ליתא דהא הוא השבתה

בעורה עתו הוא כ״שאם הא ת״ת בסמוך על ?עינן דלא משום בעורה עמו שאין



עט עח סימן חמץ דיני אריה עזאגת
 דתשתע ר״י דקא׳ בשרה טמן שאין דאע״ם לישנא והיינו שחייב בסמוך על דה״ל
 על דחייב בעזרה בעתו א״כ הוא דהכי וכיון דחייב נעזרה עתו הוא דאס דכ״ש

 עשה דלענין סי׳פ״ג למש״ל הוא־מיהו השבתת דאזהרת מטעמא ע״כלאו השחיטה
 וסייעתו אפי׳לד׳הרמנ״ן איסורו זמן לאחר מרשותו במוציא ליה סגי דהשבתהלא

 אפי׳ ראי׳ועוד זה אין ימצא ובל יראה בל על עליו לעבור שלא לענין דתהני אע״ג
 עליו עובר אפ״ה וברשותו בביתו החתן באין דאפי׳ וס״ל הרמב״ן על להחולקין

 יראה ובל השבתה על מוזהר אין אחריות עליו שקבל אחרים של בחמץ מ״מ מה״ת
 ברשותיה דלאו ויחוד עשרת מחיצת ליה תתני ומה״ט וברשותו בביתו החמץ אא״כ

 וכל השחיטה על מוזהר בכה״ג והא פוסקים הרבה בשם הה״מ שם כת״שכ קאי
 חהריות עליו שקבל אחרים של זבח״ אלא תשחט דלא למלקות תוצא א״א עצתו
 וכן השבתת על מוזהר שאיט ואע״פ בעזרה עתו שיהא עד חייב אינו לר״ל והרי
 דבכה״ג אע״פ בעזרה בעתו (“אפי׳ו אחריו׳ עליו אחרי׳שקבל של בחמץ חייב לר״י
 לאו דשחיטה דטעתא ושית השחיטה על מוזהר ואס״ה השבתה על מוזהר אינו

 את שתשהא היכא דכל ז״ל ר״י בשם התום׳ שפי' למאי וכ״ש היא השבתה משוס
 השבת' מצות לא כאן אפי׳לכתחיל׳ואין דמי ושפיר בה לן לית לבערו מנת החתןעל

 בסי׳ וכתש״ל יבערנו ולח הפסח ימות כל עליו שיעברו עד יתצ׳ ובל יראה בל ולא

 דא״סד השבתת לאזהרת דליתא אע״פ שחיטת לאזהרת איתא ע״כ א״כ בס״ד פ׳
 לבערו ע״ת בתשהא אבל לבערו ע״ת אותו תשהא באין ?יא שחיטה אזהרת דאין
 לה תשכחת לא אכתי בכה״ג השבתה לאזהרת דליתא כתו שחיטה לאזהרת ליתא

 מצי דהא אחריות עליו וקבל אחרים של בחתן אפי' חתן על ת:חט דלא למלקות
 ע״ת אותו והשהא לבערו היה דעתו הפסח את עליו ששחט זה דחתן ולותר להתנצל
 לעדים וא״א נינתו שבלב דברים תילתא והא כלל איסורא עביד ולא לבערו

 אחר דהתס התראה דשתיה לת״ד דאיכא ספק תתתראת טפי וגרע להכחישנו
 שהיי׳ אס להתברר א״א לעולם הכא אבל איסירא דעביד להתברר עותד התראה

 ע״ת אותו דבמשהא כרחך על אלא בסי׳שלפ״ז כת״שכ לא או לבערו ע״ת זה לחתן
 וחייב אית־ תיהו שחיטה אזהרת ר״י לדע׳ השבתה לאזהרת דליתא אע״ג לבערו

 י״ל ה״נ כן אם השבתה לאזהרת דליתא אע״ג שחיטת לאזהרת דאיתא וש״ת עליו
 שחיטה אזהרת ואפ״ה אחריות עליו שקבל אחרים של בחתן לאזתר׳השבתה דליתא
 קודם חתן דס״ל אפי׳לר״ש חמן על תשחט דלא למלקות לו משכחת ושפיר איכא
 עליו שקבל בחתן הפסח שחיטת בזמן י״ט קודם הפקר ליה ותתני תותר ותנו

 תבין ותמ״שכ ־ שלפ״ז בסימן וכמ״שכ כלל והפקר ביטול ליה תתני דלא אחריות
 וכד׳ שלפ״ז בסימן וכמ״שכ בת נגעו הפקר מתורת לחתן ביטול דתהני הא דע״כ

 תבערו כתיב ולא תשביתו תדכתיב הכתוב מגזרת תתני ביטול דאי והר״ן התוספות
 לא על לעבור שלא דלענין ת״ש לך תקשה וכדפרש״י השבתה הוי בלב והשבתה

 פסחו את לשחוט ההולך דתנן תהא להדיא כדתוכח תהני ביטול חתן על תשחט
 תשחט לא על עובר שאינו לענין ליה ותהני בלבו דתבטלו בביתו חמן לו שיש ונזכר
 תשחט לא לענין ברשותו ואינו אח־יות עליו שקבל אחרים של בחתן תתני דלא ות״ש
 דלא מלקות עיקר ואדרבה בכה״ג יראת בבל עליו לעבור שלא לענין דתהני כתו

 שקבל בחמן בכת״ג אלא בעזרת עתו שיהא עד דאמר לר״ל לה תשכחת לא תשחט
 יראת דבל תלאו תשחט דלא ללאו גתרינן אי ביטול ליה תהני דלא אחריות עליו

 ללא לה גמרינן לא ואי נתי תילתא להא לגמור יראה בל לגבי דתהני ביטול לענין
 לענין ה״נ יראת דבל תלאוי ברשותיה וליתא אחריות עליו שקבל חמן לענין תשחט
 דלא כיון תשחט לא על לעבור שלא לתני לא שביטלו ואע״ם מינית לגמור לא ביטול

 גתרינן לח ודאי אלא יראת־ בל לגבי דתהני כתו ביטול דתהני שחיטה לגבי קרא גלי
 גבי גלי דלא ברשותו ואינו אחריות עליו נקבל לפיכך יראה ובל תהשבתה לשחיטה
 כיון דתא תשחט לא לענין תהני הפקר וחפ״ה תמי לא עליו עובר דאינו שחיטה

 תבני א' של או זורק של או שוחט של חתן על אלא עובר ואינו שלו אינו להפקירו
 מי תשום דחייב חבורה תבני לא' לו ויש לשוחט לו אין דאס התם כדאתרי' חבורה

 בסוף א׳ אפילו א״ת ואתר כתיב חמן על תשחט לא חתצך על תשחט לא כתיב
 עלית דקיית׳ הנך חמן על תשחט לא ילין ולא תשחט לא קרא אתר נתי העולם
 השוחט אין ילין בלא דקייתי לתנך חמן להם אין אם אבל כלותר ילין לא משוס
 חמן יש אס בלבד השוחט אלא תשחט לא על חייב אינו דתא תשחט לא על עוכר

 לענין תתני דתפקר וכיון ר״י בשם שם התוספות כת״שכ ילין בלא דקייתי תתני לא'
 תתני יראה בל לענין דמהני הא בה נגעו הפקר דתתורת ביטול מש״ה תשחט לא
 דחתן ז״ל דס״ל קושיא זה אין ז״ל לרש״י ות״ת ־ גופיה תה״ט תשחט לא לענין נתי

 הרמב״ן שכתב וכמו עשרת ומחיצת בית לו יחד לית תתני לא אחריות עליו שקבל
 תיירי אחריות עליו קבל דבלת בית לו דיחד אתא שפי׳ תתת תשמע דהכי והר״ן

 דלא וכתו יראה בל על ועובר תתני לא נתי מרשותו תוציאו אפי׳ דה״נ זי״ל
 קרא דגלי ביטול אבל חתן על תשחט לא לענין תתני לא ה״נ יראה בל לענין מתני

 וכי מיניה לה דגתרינן תשחט לא לערן מתני ה״נ יראת בל לערן דתתני דתשביתו
 שחיטה דאמרזתן הא ליישב צריך וכת״שכנואכתי ז״ל רבוותא לשאר קאתינאאנא

 דליתא מה בשחיטת איתא דהא תהשבתה שחיטה גמרינן דלא דכיון רחמנא אתר
 בשוחט קרא האי ודאי הא להשבתה חמן על תשחט לא ערן מה א״כ בהשבתה

 ורבא למידקאר״י איכא דהא מידי קשה דלא נ״ל י שחיט כי חד וכל תיירי חתש

 כי בפרשה הנאמר חמן על תשחט דלא תקרא מעי״ט דמיירי תשביתו לתאי דילפי
 ודאי אלא דקדים תשפטים דפרשת חתן על תזבח דלא תקרא לת ילפי ולא תשא

 תזמן ולאו שחיט כי חד וכל תיירי תתש בשוחט דההוא תזבח תלא לתילף דא״א
 אתא שחיטה לאזהרת אי ל״ל תאוחי הנאתר תשחט דלא קרא אבל תיירי שחיטה

 לאוין בב' עליו דלעבור למיתר דאיכא ואע״ג זו לאזהרת תזבח לא נאתר כבר הא
 כדאת׳בפ׳ יתירא בלאוי לה תוקתינן ולא דרשינן לתידרש דחיכא היכא כל ת״ת הא

 דדרשי נתי דהשתא ואע״ג שחיטת לזמן ורבא ר״י לה דרשי לפיכך כד( )דף כ״ש
 דלזתן תשחט תלא לן נפקא דכבר כיון ל״צ דתשביתו קרא האי שחיטת לזתן לת

 לעשה נתק ירא׳ דבל דלאו דס״ל ור״י רש״י לדעת תבעיא דלא לק״ת אתא שחיטת
 לוקין שאין לומר לאוי לנתוקי דתשביתו קרא האי צריך א״כ דתשביתו עשה תהא

 שפיר אתי נתי לעשה נתק דב״י לאו דאין דס״ל הרתב״ס לדעת אפילו אלא עליהם־
 תעשה לא עם עשה לכתוב הוא דקרא ואורחא נינהו תילי תרתי ול״ת דעשת
 למדרש דאיכא היכא כל יתירא לאוי אבל תעשה ולא בעשה עליו לעבור ביחד

 לתא דילפי ואמוראי תנאי ושאר שחיטת לזמן תשחט ללא דרשי לפיכך לה דרשינן
לזמן לתו משמע לא תשחט דלא דכיון משוס אחריני תקראי תע״יט דתשביתו

 : ורבא ר״י בכוונת לי ברור וזת יתירא י ללאו ליה תוקתינן ע״כ •שחיטה

 תשבחה עלי׳תצות דחייל זה תכל ראית לנו דאין נתברר הרי דן די לנידון !נחזור
 הוא תמקותו אותר אני ת״ת אבל אחריות עליו שקבל אחרים של בחתן

 וחייב אחריות עליו שקבל אחרים של בחתן ח״ע דתשביתו דעשה ומוכרח תוכרע
 עשת דגבי דכיון שלו חתן שעת מאותו לבער שחייב כתו ולתעלה שעית תשש לבערו

 בין דידי׳ שאור בין דמשמע סתתא תנתיכס שאור תשביתו רחמנא כתב דהשבתה
 קא דווקא דידיה דאשאור קרא בית גלי ולא מביתו להשביתו חייב אחרים של שאור

 רואה אתה אי שלך לך יראה לא דכתיב ימצא ובל יראה דבל בלאו שגלי כתו תזהיר
 נתי אחרים דשל ת״א לא״ה הא דפסחיס בפ״ק כדאת' אחרים של רואה אתה אבל

 אחרים של את להשבית שא״צ לנו אין קרא גלי דלא דתשביתו בהא וא״כ ־ אסור
 אחרים בשל יתצא ובל יראה בל על עובר דאינו דאע״ג לתיתר איכא ותא מביתו
 שאור שאור התס דילפינן דכתו ה״ט כרחיך על אלא עובר תיהו דתשביתו אעשה
 שאור תה התס כדאתרינן להחמיר בין להקל לכלתיליבין מהדדי ודגבולין דבתיס
 יקבל ובל יטמין ובל ימצא ובבל יראת בל על עובר בבתים האמור

 שלך בגנוליו האמור שאור ותה כן בגבולי׳ האמור שאור אף הנכרים תן פקדונות
 כן בבתים האמור שאור אף גבות ושל אחרים של רואה אתת אבל רואת אתת אי

 גבות ושל אחרים של רואת לאתה בגז״ש דראי׳ משאור דהשבתה שאור ילפינן ה״נ
 אחריו' עליו דבקבל להחמיר להדדי דילפי׳להו וה״ה אחריות עליו קבל בשלא להקל
 שות בגזירת דראיה משאור דהשבתת לשאור גתרינן דע״כ לך ותדע להשבית חייב

 דהא ומערו' שיחץ מבורו׳ שעות להשבי׳תשש דחייב מנלן תקשה דאל״כ וכדאתרן
 שאור תשביתו אלא התם כדאתר במשמע נמי דהני גבולך כתיב לא השבתה גבי

 ש״ת ודאי אלח ראייה לגבי התם כדאמר תנלן הני בתים אלא לי אין מבתיכם
 של חמן דאפילו נתי מינית שתע כן ואס וכדאמרן שוה לגזירה שאור שאור דילפינן

:גופיה שוה גזירה תהא השבתה במצות איתא נמי אחריות עליו שקבל אחרים

עט סימן חמץ דיני
 עשרה מחיצה לפניו עשת או בית לו יחד ולא ביערו שלא היכא אבאר ועתה

 אע״ג י״ט ליל קודם בית לו יחד או מחיצה ועשה איסורו זמן קודם
 הפסח בתוך ואפי' עשרה ומחיצת בית לו דיחד הא להבא על ליה מתני ודאי דהא
 לעיין יש מ״ת חבל וכתש״ל ימצא ובל יראה בל על מלעבור להבא על מהני ודאי
 הפסח קודם שעשאן אע״ם איסורו זמן קודם הללו תקנות לב' עשת דלא כיון

 דאם לי ־ברא תם ות״ת י קנסא משוס הפסח לאחר בהנאה דאסור א״ל אפ״ה
 נאסר וכבר שעות שש לאחר עד עשאן שלא אע״פ י״ט ליל קודם הללו לתקנו׳ עשת

 אם בהנאה שאסור זמנו בלפני כר״י שפסקו פיסקיס רוב לדעת בהנאת החתץ
 עליו שעבר עכו״ם ושל וכדתנן בהנאה מותר הפסח עליו ועבר עכו״ם של הוא

 עכו״ם של ואפי׳ כדתנןהתס בהנאה אסור ישראל דשל ואע״ג בהנאה מותר הפסח
 ישראל גבי לח( )דף כ״ש בפ׳ כדמוכח בהנאת אסור נמי אחריות עליו שקבל אלא

 הללו לתקנות שעשת כיון אפ״ה ־ כו' הפסח אחר חמצו על עכו״ם את שתלוה
 עשת על עבר דכבר אע״ג הלילה עד יראת בל על עבר לא ועדיין פסח בערב

 עליו שעבר אלח ישראל בשל ר״ש דקניס מצינו לא הא שעות שש מלאחר דתשביתו
 ירחה בל על ועבר הואיל ר״ש קניס קנסא התם רבא אמ' דהא ־ באיסור הפסח

 משום לח אבל קנים דחמירא ימצא ובל יראת בל משוס דווקא משמע ימצא ובל
 מצינו לא בהא דעלי׳ כשמעתא דיבמות בפ״ק כדאמר מל״ת דקילי דהשבתה עשת

 כן לומר לנו אין להדיא ובפוסקים בגמר' מצינו דלא כיון כת״ג וכל : דקניס
 ס״ל בפכ״ש והוא זה לענין שנוגע מת עוד אכתו׳ אחד דבר ברורזרק וזה מדעתינו

 הינכת׳בגת׳ ואיפסקא התירה תן בהנחה חסור פסח ולאחר פסח לפני דחתן לר״י
 ^ת״תובה״ע והרב כר״י פוסקי׳פסקו רוב זמנו ובלפני כר״ש זמנו כלאחר בהדי׳
 הלכה ע״כ כל!ם בולא עובר דחינו זמנו בלאחר כמותו שהלכה רכתו כר"ש פסקו
 להביא ונ״ל כ״ש נס' הרא״ש וכמ״ש דבריהם תורף זהו זמנו בלפני נתי כמותו

ראיה
עמו: כאין צ״ל )*(
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 לעיין יש אכתי הפסח תוך עד הללו תקנות משני לאחד עשה לא חם חבל
 א׳ עשת דלא כיון הוא פשוט דבר ולכאורה לא או הפסח לאחר בהנאת שרי א׳ בזה
 שעשת קודם פסח בתוך יראה בבל עליו עבר וכבר הפסח קודם הללו תקנות תב׳

 הללו התקנות א'תן שעשה ומה דר״ש קנסא משים בהנאת דהסור לתקטתתללו
 על אבל יראת בבל עליו לעבור שלא להבא על אלא תועיל אינו הפסח יתי בתוך
 ,באי אצלו שהא אס לי דתה בהנאת ולאסור לתקנסיה שייך עליו ועבר היאיל לעבר

 קנסא תשוס בו יש באיסור א' שעה בשהא ואפילו תקצתם לי ותת הפסח יתי כל
 אז בית לו ייחד דאם א״ל דהא טובא לעיין יש הטיב ביה דייקת כי ת״ת דר״ש׳

 עבר לא לתפ־ע אפילו הפסח יתי כל עליו שעבר קודם עשרה מחיצה לפניו עשת
 חתן שהמשהא בשסר״י כט( )דף שעת כל בפי־ק התום׳ כתב שהרי ב״י על

 לעשה ניתוק יראה דלא תהום שתי׳וטעתא באותו עובר שאינו לבערו ודעתו בפסח
 הפסת יתי בתוך כשמבערו ז״ל דס״ל וכיון ע״כ לבסוף כשתבערו עובר אינו לכן

 אחריות עליו שקבל אחרים של בחתן ה״ה יראת בבל עיבר אינו למפרע על הפי'
 יתי בתוך לתו עביד ואי ביעורו זהו עשרה תחיצת או בית ייחד ע״י תקנה לו שיש

 שלא כיון הפסח לאחר בהנאה ושרי יראת בל על עבר לא למפרע על אפי׳ הפסח
 ברפ״א שכתב ר״י כסנרת ס״ל דלא לי תשמע הרתב״ס מד' ת״ת כלל• עליו עיר
 או בפסח חמן קנה אא״כ יתצא ולא יראה לא משום לוקה אינו ותצת חמן מה'

 ביערו הפס׳ולא ובא הפסח קוד׳ חתן לו היה חם אבל תעש׳ בו שיעשה כדי חמצו
 בו עשת שלא תפני תה״ת לוקה אינו לאוין שני על שעבר אע״פ בישותו הניחו אלא

 ש״ת שחמצו או חתן בקנה מלקות ע״כ־ותימחייב מרדות מכת אותו ותכין תעשה
 תתל׳ בפי״ח פסק דהא לעשת ניתוק ת״ל יתצא ובל יראת דבל דלאו ס״ל דלא

 שדך פאת תכלה לא הכניס על אס תקח לא כגון לעשה שניתק לאו וכל סנהדרין
 בקנה תלקות דתחייב דהא וא״ל ע״כ שבהם עשה קייס א״כלא אלא עליו לוקין אין
 העשה קיים דלא ביעיו ולא הפסח יתי כל עליו בעבר דווקא היינו חיתצו או

 לעש' הניתוק בלאו דס״ל לוקה אפ״ה תעשה ע״י בידים ביטלו דלא ואע״ג דתשביתו
 א״נ תאלית ותתה הבנים על אס שלקח כגון תעשה ע״י שלא תאליו נתבטל אפי׳

 ליה הוה לא דא״כ שחיטת הלכות ובסו׳ שם כת׳יש דליקת ונשרף שדה פחת שכילה
 לאחר שביער ואע״פ תיד לוקה חיתצו או בקנה ס״ל ודאי אלא לפ־ש אלא לסתום

 יתצא ובל יראה דבל לאוי דהני לתפרע תתקן אינו הפסח יתי שיעברו קודם זמן
 או בית לו ייחד לא אס אחריות עליו וקבל נכרי של נחמן ולפי״ז לעשה ניתקו לח

 ואסור לכן קודם יראה בל על עבי־ כבר הפסח ימי תוך עד עשרת מחיצה עשת
 רפ״ק דתנן מהא הרמב״ם ע״ד ק״ל ולכחורה י קנסת משוס הפסח לאחר בהנאה
 ואתרי׳ בכיית וזת זה וחכ״א בככותבות וחתן בכזית שאור אותריס ב״ש ד׳ז' דביצה
 חמן תת אתינא ואנא שיזור בעי ולא חתן רחמנא לכתוב א״כ דב״ש ת״ט בגת'
 לומר לי לתה רחתנ׳ דכתב שאור לכ״ש קשת שחתוצו שחור נכזית קשה חיתוצו שאין

 תא ליה לית וב״ש ופריך כו' וב״הצריכא זה של כשיעורו לא זה של שיעורו לך
 ותשני חתן זהו שאור זהו לך לותר בחתן וסיים בשאור הכתוב פתח זירא רבי דאתר
 ביעור ילפינן לא סברי ב״ש ביעור לענין פליגי כי פליגי לא כ״ע אכילה לענין

 ביעור לענין דפליגי נתי לתסקנא והרי תאכילה ביעור ילפינן סברי וב״ה מאכילה
 ותה אמינא ואנא כו׳ חמן רחמנא ליכתוב דא״כ משוס הוא אכתי דב״ש טעמי׳ ע״כ
 בעשה ימצא ובל יראת בל על גוונאדלוקין דאיכא הרמב״ס כדעת ואי כו׳ חמן

 במס׳ קי״ל הא כו' חמן רחמנא לכתוב קאתר תאי א״כ חיתצו או שקנה כגון תעשה
 ברפי״ג בהדי׳ אתרי' וה״נ י לכ״ע הדין תן תזהירין דאין ובכ״ת ה( )דף מכות

 מזהירין אין הדין תן עונשין לת״ד ואפי׳ הדין תזהיריןתן וכי קו( )דף דזבחיס
 שאור קנה דאס ת״א אתיא מחתן ותק״ו שאור רחמנא כתב לא אי וא״כ הדין תן
 כתב להכי אתטו הדין תן מזהירין אין דהא עליו לוקין אין הפסח בתוך חמצו או

 לטעתי׳ דהרמב״ס דלק״ת ונ״ל ־ נכה״ג עליו שלוקין לותר בהדי' לשאור רחתנא
 פרסהכו׳שומע מפרסת בהתה וכל שנאמר תכלל תה׳תאכלו'אסורו' שכ׳רפ״ב אזל
 את נאתר כו' ובגתל היא עשה עשה תכלל הכא ולאו אסורה כו' שאינו שכל אני
 א׳ סיתן בהן שיש אע״פ בל״ת שהן למדת הרי ט׳ הגרה תתעלי תאכלו לא זה

 יתר בל״ת אכילתה שאסור סי׳כלל בתם שאין טתאה וחיה טמאה בהמה שאר וכ״ש
 לוקה כזית טמאה וחיה בהמה תבשר האוכל לפיכ' תאכלו אותה מן הבא עשה על

 תה על לחתות שאין ודע בביאור בספרא מפורשת זי בבא תה״ת עליו וכתב תה״ת
 אין שאתרו מתה וארנבת שפן החזיר מק״ו בא טתאין וחי׳ בהתה מיני שלאוי שא'

 בביאור תה״ת עשה הבאתן בלאו נאסרו כבר שאלו לפי הדיןתק״ו תן תזהירין
 ביום דאך עשה דאיכא דכיון י״ל וה״נ ע״כ תק״ו לבא שלהן ללאו אפשר שכן וכיון

 תזהירים הילכך קאי הפסח יתי כל על זו ועשה תבתיכס שאור תשביתו הראשון
 לגבי שאור רחתנא כתב לא אי בהדיאאפי׳ שאור על עשת היאילואיכא הדין תן

 דעבידתעשה היכא עליו לוקין היה אפ״ת תחמן ק״ו להתדין תייתינן והוי ביעור
 הה״ת כד' הדין תן תזהירין בהד־א עשה דאיכא היכא דכל חמצו או בחנה בידים

 )דף כ״ש דבפ' הת״ת כסברת ס״ל דלא לי תשתע התיס' תדעת ות״ת .־ ז"ל
ת־ם מה ק״ו אתרת תנין משקין שאר מים אלא לי אין במים התם דתניא מא(

שאין

 הלכת זמנו בלפני זמנו דהלכ׳כוותי׳בלאחר דאע״ג פוסקי׳ רוב כדע׳ ברורה ראיה
 הפסח עליו שעבר עט״ם ושל כדתנן כר״ש תנא לן סתיס זמנו בלאחר דהא כר"׳

 בלפני בגת׳וגיו כדאתר בהנאה אסור נמי עכו״ס של אפי' לר״י ו1ו! מות׳בהנאה
 פסחו את לשחוט ההולך וברין ע אלן בס״פ דתנן מהא כר״י לן סתיס כ*ע זמנו

 למצוותו ולחזור ולבע־ לחזור יכול אם ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר בנו את ולמול
 מתורת דביטול הקודמים בסי׳ נתברר כבר והרי בלבו יבטל לאו ואם ויבער יחזור
 חין שלו שהוא במת ה״ת תהני לא כה״ג הפקיר דאס ואע״ג בת נגעו הפקר
 שאינו חמן אבל מרשותו להוציאו כלל מתני בלבו אלא שאינו ועוד כזה גרוע הפקר

 סגי בעלמא דעת בגילוי ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשה אלא אדם של ברפתו
 ולמעלת שעות משש זמנו לפני בשלתאדחתן אמרת אי והשתא הר״ן• וכדעת ליה
 בעלמא בביטול לי' תהני שפיר ברשותו ואינו הפסח בתוך כתו בהנאת אסור נתי

 אחר שהוא הפסח שחיטת בזתן תרשותי׳ יוצא זה ביטול שע״י איסורו זמן קודם
 לשוחט יש אם דהא פסחו בשחיטת חתן על תשחט לא על עובר ואינו שעות שש
 טמן דהא ת׳׳נ בפי כדא' חתן על תשחט לא על עובר חתן חבורה מבני לא׳ אן

 להוציא איסורו דקודס דביטול דעתא בגילוי וסגי ברשותו אינו כבר פסח שחיטת
 פסח שחיטת ובזמן הלילה עד בהנאת אסור חמץ דחין אא״א זמן לאותו מרשותו

 אלא מרשותו שחיטת של זמן לאותו להוציאו אפשר אי א״כ בהנחה מותר עדיין
 הוא שלו דעדיין כיון ביטול של בעלמא דעת גילוי ע״י ולא גמור הפקר ע״י

 לא על עובר חכתי הוי תאי בלבו מבטלו כי א״כ הוא וברשותו דידית ומתינא
 עד בהנאה אסור חמן דאין א״א ועוד ־ בעי תעליא והפקר חתן על תשחט
 וא״כ ולמעלת שעות תשש תעי״ט הוא השבתה תצית עלתא לכילי והרי הלילה

 ולא תעליא בהפקר אלא א״א להשביתו יצטרך שלא כדי מרשותו החתן את להוציא
 אכתי השבתה זתן של שעה דבאותו כיון בעלתא דביטול דעתח בגילוי סנילית

 הנהר ותן תגייס תן להציל דההיא בסיפא תנן אלתה קאי וברשותי' הוא דידי׳
 אפ״ת הוא נפשות דסכנת לחזור דא״צ נהי בלבו יבטל התפולת ותן הדליקה ותן

 כיון שעה לאותו הביטול תועיל אינו דהא בלבו לבטלו ולא לגמרי דיפקיר הל״ל
 ביטול ע״י השבתת חיוב של העבירה תן מיציאתו הדרך זו ואין הוא ממוני׳ ועדיין

 ליה תתני לפיכך בהנאת אסור זתנו לפני דחתן דידן לתנא דס״ל ש״ת ע״כ אלא
 כיון מרשותו זיון לאותו עי״ז שיצא איסורו זמן קודם בעלתא בביטול דעתו בגילוי

 בהנאה אסור זמנו לפני דא״א איתא אם והשתא הוא ממוני' לא שעה דכאותו
 זמנו דלאחר אתר' אי וה״ה אסור נתי ותנו לאחר ע״כ הדין הוא

לך הפשר ואי בע״כ בהנאת שרי נתי זתנו לפני ה״ה בהנאת שרי
 בעל וכדברי כר״ש כולה או כר״י כולה או אלא כר״ש ובתא כר״י בתא להפיס

 לן סתיס זתנו בלאחר שעה כל בפ׳7 אסתתא סתמא קשת א״כ והעיטור המחור
 אלו דס״פ תשנה מסתם ואלו תותר הפסח עליו שעבר נכרי של דחתן כר״ש תנא

 אסו׳בהנא'• זמנו דלפני דש״ת ש״ש אחר לע״פ ביטול להרי׳תדתתני תוכח עיברין
 לפני ימנו לאחר שתותר כתו כ״ש דפ' ולתתני׳ ר״ש הא ר״י הא קשיא לא תיתא ואי

 ביטול תדתהני בהנאה אסור דלפ״ז דתיכיח א״ע דפ׳ ולתתני' תותר נת׳ ותנו
 לא ולשנויי אסתתא סתתא למרמי הגת' דרך כה״ג דכל אסור נתי זמנו לאחר הה״ג
 נינתו תילי תרתי זמנו ולאחר ותנו דלפני הא ודאי אלא פלוני והא פלוני הא קשיא
 אסתתא סתתא פליג ולא כר״ש זמנו ובלאחר כר״י זמנו בלפני דידן לתנא וס״ל

 שעה כל רפ״ב סתמא הוי וה״נ דתתניתין כסתמי הכי הילכתא ודאי הא וא״כ כלל
 מוכרח שאינו אלח כר״י והיינו בהנאה אסור זמנו עבר כו׳ תאכיל לאכול שמותר

 בהנאת חסור דלפ״ז תשתע נתי דגת' דתסתתא ועוד : בזה לתאריך ואין כ״כ
 נשים אפי׳ חמן בדיקת על נאמנים הכל גבי ד( )דף כדאי׳בר״פק ביטול מדמתני

 דתדאורייתא דרבנן חתן דבדיקת דכיון משוס ומפ׳טעתא קטנים אפי' עבדים אפי׳
 א״צ שוב ביטול לאחר ותשמע בדרבנן רבנן האתנותו ליה סג׳ בעלמא בביטול
 קשה ואכתי בביטול סגי לא אלאתדרבנן לחוד בביטול וסגיליה התורה תן בדיקה

 בביטול השבתת חובת ידי יוצא ואינו שעות שש לאחר לע״פ ביטול תהני לא הא
 שתעתא בכולי (י דף ) פירקא בההוא שם אתר וה״נ גתור בהפקר אלא מת״ת
 או בדוק לבית עייל ואי שקיל תצת אי שקל חתן אי ידעינן ולא ושקל עכבר דאתי
 דבדיקת תשוס טעתא יתפ׳ להקל דאזלינן דהתס כפיקא הני כל וכן בדוק שאינו
 ואתאי סגי בעלתא בביטול תדאורייתא דהא להקל ספיקא תלינן לפיכך דרבנן חמן
 איתא אס בעלתא בביטול ליה סגי לא השבת׳ חובת ידי לצאת הא בביטול תה״ת סג׳

 דחתן דגתרא לסתתא דפשיטא ש״ת ודאי אלא ־ וכת״שכ בהנאת תותר ועדיין
 ולתעלת שעות תשש דהיינו השבתה מצות עליו שחל תומן בהנאת אסור זמנו לפני
 וש״ת השבתת תחובת להוציאו ביטול ליה תתני שעה באותו בהנאת דאסור וכיון

 דתתני׳ לסתתא דס״ל ראיה מכאן אין ות״ת )לתעלה שעות תשש בהנאה ואסור
 דאסור הוא דתדרבנן לותר דאפשי־ וכר״י תה״ת אסור ולתעלה שעות דתשש וגת׳

 ליה ותהני קאי ברשותי' לאו מדרבנן דאסור כיון וא״כ העיטור בעל וכדעת
 דאסור ש״ת ת״ת אבל בסי׳ (א) וכת״שכ קדושין לענין התם וכדאתרי׳ ניטול
 ייפה גידל כדרב קדושין קדושיו אין קידש ואס ולמעלה שעות תשש מדרבנן תיהו
 אע״ג ת״ת דידן לנידון :ונחזור עליו המאור בעל קושיות קשיא ולא כר״ג הי־י״ף פסק

 אחריות עליו וקבל נכרי של אפי' איתי' השבתת במצות ולתעלה שעות משש דחתן
 אע״ג שעות שש לאחר עד בית לו יחד א״נ עשרה מחיצת לו עשה לא אם אפ״ה

:דר״ש קנסא משוס בו ולית פסח לאחר בהנאה שרי דהשבתה עשה על דעבר
; "ז ע סימן צ״צ )א(

פ סימן חמץ דיני
שעות שש אחר אפילו הפסח קודם מחיצה לו ועשה בית לו ביחד זה כל מיהו



דני אדה שאגת
 אין בתים יומר *רב כ״ש לא טעתן מפיגק“ משקין שאר אסור טעמן תפיגין שאין

 בינייהו איכח בינ״הו מהי ואתרי׳ ת מ מבושל ובשל ת״ל מנין משקין שהר מים א1ן לי
 הדין תן מזתירין א־ן הא מק״ו משקין שאר ילפינן וה־נא ת וא התוס׳ כ׳1 קדר צלי

 לפני והרי משקין בשאר רפי׳ תיירי דקרא דבישול מגלה אלא אינו ק״ו דהאי וי״ל
 הוי פסול לכ״ע אבל לא רו עליו לוקה אי פי׳ קדר צלי בינייהו איפא הרוס׳ כ׳ זה

 ע״כואי רש דכ״אצלי עשה ואיבת הוא אחר דבר תרמת דצלי בי׳ אית נתי ועשה
 תאי א״ב הדין חן תזתירין עשת דאיכא היכא דבל והה״ת הרמב״ס כדעת ס״ל הוי

 תא קושיא מאי הדין מן מזתירין אי! הא תמים תק״ו משקין שאר ילפיגן היכר ק״ל
 ל״ל ודאי אלא הדין תן מזהירין שפיר בהדיא אש צלי אם דכי עשה דאיכא כיון
 יתצאה״ל ובל יראה דבל ס״לדלאוי ר״י כדעת ע״כ התום׳ ולפ"תש : סכיא האי
 רחמנא לכרוב הגמרא קאתר תאי דא״לכ עליו לוקק ואין לעשה הניתוק לאוי
 בעשה עליו ללקות שאור רחמנא כתב מש״ה דילמא כו׳ ר שא בעי ולא חתץ

 לעשת ניתוק ת״ל יראה דבל דלאו ר״י כדעת ס״ל ודחי יא א חיתצו או שקנה תעשה
 להדיא התום׳ וכ״כ עליו לוקין אין אפ״ה בהדיא שאור רחמנא דכתב השתא ואפילו
 עד מתנו ישאירו דלא בפרטי התם דקאתר הא גבי צה( )דף טמא ת״ש נפרק

 לאו ה״ל יראה דלא ר״י שפי' כתו תשמע כהן ימצא ולא יראה לא קמתעט תאי בקר
 מפורשת עשת דריכת דאע״ג התוס׳דס״ל אדנרי לי קשה ע״כנמ״ת לעשה שניתוק
 בעי ולא חנון רחמנא לכתוב הגמרא קאתר מאי דח״כ הדין חן מזהירין אין אפ״ה
 גבי מלקות לה דמשכרת כיון הא לה ילפיק הוי ותק״ו ביעור לגבי שאור
 דלתו ז״ל דס״ל ג ואע הדין מן תזתירין אין הא הפסת בתוך חיתצו או בקונה שאור

 בפ״ג דאתר לר׳י הניתא ח״ח עליו לוקק דאין לעשה שניתוק לאו ה"ל יראה דבל
 דביטלו והרוס׳ ,ופירש" ביטלו ולא ביטלו לעשה הניתוק לאו גבי טו( )דף דתטת

 הוא בידים האם את והרג הבנים על אס שנטל כגון בידים אלאבביטל הוי לא
 גבי לפיכך לוקה אינו מאליו שתרה כנין מאליו העשת נתבטל אס אבל דלוקה

 ימי ך בת! בידים אבדו אס דהא לעשה בידים לביטלו לה משכרת לא יראת כבל לאו
 הרי בו כיוצא או לנהר שזרקו כגון אלא שריפה ע״י שלא הפי׳ שהוא ענק בכל הפסח

 ביעור הין דאחר כא( )דף שעה כל 'פ בר ,דר" עליה דפליגי לרבנן העשה נתקיים
 דב״ש לומר ואפשר ליס מטיל או נרות וזורה תפרר אף ותכ״א שריפה אלא חתן

 בידי׳ ביטלו לא הרי הפסת עליו שעבר עד החמץ ביער ולח לו ישב ואי ס״ל כחכמים
 דבל בלאו מלקות ליה משכחת דלא וכיון עליו לוקק ואין העשת נתבטל מאליו אלא

 הרס דתני לר״ל אבל אתי תק׳יו ושאור התן רחתנ׳ ליכתוב נ״ש קאמרי שפיר יראת
 או הלאו עבירות לאתר דיבור כדי בתיך לעשה קייס אס כלומר קיימו ולא קיימו
 לגתרי העשה עדיין נתבטל לא אפילו לוקה לאו ואס לוקה אינו ב״ד אזהרת לאחר
 מלקות ליה משכחת ולדידיה הרס ותום' ,שפירש" כמו קיימו ולא הואיל לוקה אפ״ה
 בתוך קיימו ולא מעשת דעשת חימצו או בקונה לעשה שניתק אע״פ יראת דבל בלאו
 יראת דבל בלאו מלקות לה דתשכחת כיון א״כ ב״ד לאזהרת או לעבירה דיבור כדי
 הדין תן מזתידין אין הא לה ילפינן תק״ו ושאור חתץ רחמנא לכתוב קאתר מאי
 ושלא הדין מן מזהירין הכא כגון מפורשת עשת דאיכא היכא דכל ש״ת ע״כ הלא

 אינו יראה דבל לאו דלהרמב״ס נתברר שכתבנו תמה ומ״ת : ז״ל התוספו' כדברי
דבל דלאו כדעתר״י י רש שדעת 'פ שאע :לעשה ניתוק ולריי לעשת ניתוק
 דדמי ימצא ולא יראת לא תמעט קא תאי דבפרטי׳ דאתא לעשה ניתוק ה״ל יראה

 ת״ת המועד כנימות ותשבר נעמוד לעול׳היא תשביתהו נראה ואי יראת פי׳לא ליה
 שעברו הימים על אפ״ה הפסק יתי בתוך דתבערו דאע״ג וס״ל עליה פליג בתא
 א״ר דאר״י ו^חתא )דף דפסריס ק כפ שהרי לתפרע מרקן ואיט יראה בבל עבר

 שמא גזירת אייר חשיב לא הא פירורק משים ניתא אי ופ־י׳ת״ט שיבטל צרי׳ הבודק
 לה משכחת דילתא ותשני לבעלי׳ לה תשכחת וכי עלוי׳ ודעתו יפת גלוסקא ימצא

 היא עלוי׳חשונה ודעתו ,ופרש" תבטליה תצי ולא ,ק״ת ברשותיה ולא איסוריה לבתר
 יתצא ובל יראה בל על עובר ונתצא א׳ רגע אפי׳ ותשהא לשורפה עליה וקס בעיניו

 ומשתא לשורפה עליה וחס ותדכתב תשביתו גיא כתיב דלא עיני־ אינו תשביטלה אבל
 ־ א׳ רגע כשתא עליו עובר ת״ת הכי בתר שמבערו אע״פ תשמע א' רגע אפי׳
 בבל ומיהו ופרש״י הכלי את עלית כופת בי״ט בביתו חתך המוצא שם אתר וה״נ

 ביל עובר ביטלו שלא תיכא כל ותשמע מאתמול בלבו ביטלו דהא עבר לא יראה
 דבשביעי לאוקמי ליכא והא י״ט במוצאי לבערו ודעתו לבערו שסיפו אע״פ יראה

 בל על עבר זה טוב יום במוצאי ודאי הא ביטלו לא ואס י״ט שהוא תיירי פסח של
 פירש דהא • דהשבתה לעשה קיים ולא הפסח יתות כל ו על שעבר כיון יראה

 טוב יוס תערב לבטלו שדרך ,תייר ראשון טוב ביום אלתא תאתתול בלבו שביטלו
 ועוד ליה תבטל מצי ולא הוא איסורא לבתר דידיה אתמול אחרון טוב ביום דאלו

 ופ־ש״י טפחים עשרה תחינה לו עושה נכרי של חתצו התם אתרינן
 ובלילה כלי בכפיות ליה סגי יומא חד ותשום לי׳בתחיצת אפשר לא דלעיל האי מיהו

 קאי ראשון טוב דניוס תיגיה שתע יבערט ובלילה ומדכתב יבערט
 לתפרע עליו עובר ת״ת עליו לוקק אק לעשת הניתק דלאו דאע״ג ,לרש" דס״ל וש״ת

 כשתבערו יראה בל על עובר דאין דס״ל ז״ל ר״י לדעת וק״ל :ביעורו שעת עד
 ודעתו יפה גלוסקא יתצא שתא משום שיבטל צריך הבודק אתרו לתה דא״כ לבסוף
 ליה תבטל תצי דלא בכך תה ליה מבטל תני דלח איסוריה לאחר וכשיתצא עלויה
 ,ברשיע לאו וודאי והא יראת בל על עבר לא לבסוף כשתבערו הא אכתי

 שאתרו חכתים לדברי ישתע שגא כ״ש דא״כ ועוד בתזיד ד״ת על שעובר עסקינן
כמו מאליו בטל ולא עלויה ודעתיה פרוש! הכי ע״כ אלא שיבטל צריך היודק

פא פ ממן חמץ
 בל על יעבור איסוריה לבתר ביטול מהר דלא וכיון התום׳ וכתושפי׳ פירורי!

 לה תשכח כי ביטול ליה תתני הוי אי אבל שיבערט שעת עד מציאה תשעת יראת
 תניאה שעת של רגע באותו לבעליה לה תשכח כי אלא בדקת כשעת לבטל א״צ

 כו׳ עלוי׳ ודעתי׳ כדפרש״י א״נ לבער שהות שצריך כתו לזה זתן שהות שא'צ
 דהא לשורפו ובדעתו לשורפו סופו רודאי דאע״ג וכוונתו וכתש״כל תשביתו אלא עד
 שעת ועד תציאה תשעת לשורפה עליה שחס תתוך ה״ק אלא עסקינן ברשיעי לאו

 תה מידי קשה ונא • ל 1 בכוונתו לי ברור וזה יראה בל על עובר שריפה
 הא לבסוף בע״כ לבערו שסופו כיון הא ר״י כד' ואי ־ עליו שם התום׳ שהקשה

 נתפרע תתקן איט דלהבא בביעור ע״כ אלא עליו עבר לא לתפרע על חפי'
 של בשביעי יפת גלוסקא יתצא שתא דחיישינן ,ר" לד׳ וי״ל ־ שיבטל צריך לפיכך

 ז"לנפ״ק וכמ״ש ביטלו לא אפי' לבערו (א״עלוא) התום' ולפ״ד י״ט שהוא פסח
 דתשביתו העשת נתבטלה תתילא הלילה עד החמץ את ישהא דע״כ וכיון דכתובות

 יפה גלוסקא על עובר ונתצא הפסח יתי עברו שכבר כיון עוד לקייתה לו וא״א
 דאף ,רש" שדעת נתבאר כבר ת״ת י שיבטל צריך הבודק אתרו לפיכך שתצא
 הביעור קידם לתפרע הפסח בתוך שביערו אף ת״ת לעשה ניתוק יראה דבל דלאו
 יראת על לאיי אינן לעשה הניתק לאו אפי׳ הרתב״ס ולדעת יראת בל על עובר

 הפסח קידם תחיצה עשת או בית ייחד לא אס דידן בנידון ז״ל ולדעתם יתצא ובל
 כהנאה דאסור הפסח עליו שעבר ישראל חתן וה״ל יראה בל על עובר כבר

 הפסח יתי בתוך העולם תן בתבערו אלא קאתר לא דע״כ י״ל ר״י לדעת ואפי'
 העשת ,והר לה קאתר הרתרןלעשה לאו דהאתטעס לתפרע על עובר דאק הוא

 תשביתו שאתת דבר בכל תשביתו ולרבנן דווקא כשריפה לר״י הוא דתשכיתו
 ככלל איט עשרת תחיצת לו עשת חו כית לו דייחד הא אכל כ״ש כפ׳ כדאתרי'

 יצא כידו שתצוי תי יתצא לא שנאתר תשוס דאתי הוא אחרינא ותקרא זו עשה
 לא זה ע״י ת״ת אכל ז״ל הפוסקים וכדפי' כגמרא כדאתרי׳ בידך תצוי שאין זה

עליו דעוכר וכיון לתפרע הל״ת את תיקן לא ע״י לפיכך דתשביתו עשת קייס
: פסח אחר כהנאה ואסור דר״ש קנסא תשום איכא יראה בכל

פא סימן חמץ דיני
 דעת יתצא ובל יראה דבל לאוי בתני נתברר כבר הראשונות על נחזור ועתה

 בתוך לבערו תנת על להשהותו ותותר לעשת הניתק לאוי דה״ל ז״ל ר״י
 לאני ה״ל דלא הרתב״ס ודעת עובר אינו למפרע על אפי׳ ניערו ואם הפסח יתי
 הניתק לאו׳ דה״ל ז״ל דמ״ל ביניהם תתוצע ,רש״ ודעת כלל לעשת ניתק אלו

 אותו תשהא ואפי׳ הפסח בתוך ביערו אס אפי׳ ת״ת אבל עליו לוקק ואי! לעשת
 עוכר הביעור קודם הפסח תיתי עליו שעבר תת כל אפ״ה וביערו לבערו כדי
 על אותו שתשתה כל ס״ד אי תאוד ק״ל ,ר" סברת והנה ־ יתצא ובל יראת בל על

 )ד׳תו( אלועוכרין בם׳ דתנן הא א״כתקשת וש״ד־ בת ליתלן לית לבערו תנת
 בתירא בן שתאפה עד שס לה תקרא לא רא״א ני״ט בטותאה חלה תפרישין כיצד

 א1ג . יתצא ובבל יראה בבל עליו שתוזהרין חתן זהו לא אר"י בצונן תטיל אותר
 לדבריך ר״א א״ל תניא החתיצתהחתיצהובגת' ואם הערב עד ותנחתה תפרשתה

 שסעד לה תקרא דלא לר״א ס״ל ותה״ט יתצא ובל ירחה בל על עובר הוא הרי
 דמצי היכא כל דלר״א התם פי׳ גופיה ר״י והרי הואיל ע״י א** שרי דלא שתאפה
 בל איסור השום והכא הואיל ע״י לתעבד דתי שפיר לא הוחיל שוס בלא להעביד

 תחמיץ אס אפי' והא י״ט בדיני לתעלת וכת״ש הואיל ע״י א1? לתעבד א״א יראה
 התירו ולמה שהיה באותו עובר אינו ושוב י״ט אחר לבערו ע״ת להשהותו יכול

 תואיל שוס בתתירבלא להשהותה אפשר הא הואיל ע״י שס קריאת קודם לאפות
 אחרון בי״ט היינו דקאתר בי״ט בטותאת חלה תפרישין כיצד דהאי לתיתר ליכא והא

 שתאפה קודם שם קורא עלתא לכולי דהתס ראשון בי״ט ולא פסח של ז' שהוא
 מפרישין כיצד לפ׳ ^א לסתום לתנא ה״ל לא דא״כ לןבה לית החתיצה ואם דווקא

 שהמשהא לותר האוד תתוה ,ר" סברת בלא״ה ועוד ־ אחרון בי״ט בטותאת חלת
 אק לעשה הניתק לאו דקי״ל אע"ג דהא עליו עובר וחין דתי שפיר לבערו ע״ת
 לבסוף העשה שקיים אע״פ איכא ודאי איסורא אבל לקי דלא הוא תילקא עליו לוקק

 איכאוה״נ איסורא ודאי והא לוקיןעליו דאין דקי״ל תעשה בו שאין דלאו דותיא
 לאו על עברת שאס ליתר לעשת זה ללאו רחתנא נתקו תש״ה לעשת הניתק לאו
 על ותמה י פלט לא תאיסורא אבל המלקות מן לפטור זו עשת בקיום תקנתו זה

 כדאמרי' שנל״ע לאוי ת״ל תני דכל שגירש ואונס ופיאה ותשכון דגזל לאוי עצתך
 בשעת כשכוונתו הללו לאוין על לעבור לכתחילה תותר וכי דתכות בפ״ג התם

 תנת על וגזל להחזירה תנת על שגירש אונס כגון שבו העשה לקיים הלאו עבירות
 כדאית ולר״י לתו לרבנןכדאית להפריש ע״ת ופיאה להחזיר תנת על ותשכון להשיב

 ס( )דף הכונס בפ׳ אתר ובהדיא הכי לת״ד ליכא ודאי והא התם כדאתרי׳ ליה
 לפני ליתן דישראל שעורים של גדישיס ליטול תהו לסנהדרין דוד דשאל הא גבי

 גזילת רשע ישוב חבוי ליה דפלשתיסשלחו עדשים של גדישיס לשלס ע״ת בהתתו
 ע״ת' שמול אע״פ הרי • כו׳ תלך אתה אבל הוא רשע ישלם שגזילה אע״פ ישלם

 עצמת הגזילה לו תשיב דאינו כיון י״ל דדוד דבעובדא ואע״ג תיקרי רשע להשיב
 הא רשע נקרא לפיכך שעורים חליפי עדשים שלו חליפי אחר דבר לו שנותן א1ן

 ע״ת בגוזל אפילו רשע נקרא ענק דבכל תשתע ישיב דחכלה תקרא ת״ת
מחסר! אינו ואפי׳ גזלן ,הו בעלים תדעת שואל ואפי' בעצתו דבר אותו להחזיר

ואינ
: אפ£ר;6נא(צ״צ



דני אדה שאגת
 שאור בש״א דתכן דביצה דרפ״ק הא לך תקשה א״כ ׳,עליה לוקין ואין חה״ת
 1שה כל 7 אע״ג דחבית בשתעתא תא( )ד׳ התפקיד בס״פ כדאמר תקלקלו זאינו
 ל״ל רחמנא דכתב תגנובו לא אתר סא( )דף נשך איזהו ובר״פ • להחזיר ע״ת הוי

 אפי' ותשתט כפל תשלותי לשלם ע״ת תגנובו לא לתיקנו ע״ת תננזבו לא לכרתניא
 כפל תשלומי לשלם וע״ת היא הכי דלתיקע בעצתה הגניב׳ לו להחזיר ע״ת בגונב
 הואיל לעשה הניתק כלאו ה״ל דגניבה לאו והרי תגנונו דלא לאו על עובר אפ״ה

 כו׳ ומשכן גזל והרי דפריך הא גבי דתכות בפ״ג התם כדאתר נתשלותין ואיתיה
 בתשלותיןאינו כיוןדחייב התם ותשני בטלו ולא ביטלו קייתו ולא בקייתו משכח׳לה

 הבנים על אם דתנוטל בגת' חולין בשילהי תשתע וה״נ בתום' וע״ש ומשלם לוקה
 לאוי הני כל בין לחלק צייך ז״ל ר״י ולדעת • לעשה הניתק לאו ה״ל דגניבת דלאו

 העשת לקיים ע״ת עושת אם אפי׳ איסורא איכא בידים תעשה שעושה כיון דאמרן
 תשתא חם לפיכך מעשה קעביר דלא יתצא ובל יראת דבל לאו ובין ייהם5 שניתק

 יראת דבל בלאוי ולפי״ז כלל איסורא קעביד לא שבו העשה ולקיים לבערו ע״ת אותו
 איכא נתי הפסח בתוך חימצו או בקנה כגון בידים תעשה דעביד היכא נתי ימצא וכל

 ם והרמב׳ ר״י פליגי דלא י״ל לפי״ז והשתא לבערו ע״ת אותו תשתא אפי׳ איסורא
 ועוד ־ בהדיא ללמדנו מינית הגת' שתיק הוי לא דאתר! לתא איתא דאי אהדדי

 בתועד הקדש של חמץ האוכל כט( )ד׳ כ״ש בפ׳ תדאתר הוא ר״י הוכחת שהרי
 תאן קתפלגי ורבנן הגלילי דר״י דבפלוגתא אשי רב לה ותוקי תעל לא וי״א מעל

 דהא להקדש ואפסדיה בהנאה תותר בפסח חתן דס״ל כלותר כר״י מעל דאמר
 חתן שתתשהא ר״י הוכיח תכאן התום' וכתב תבשילו תחת ולהסיקו חזילתיפרקי׳

 לר״י מעל אמאי אכתי דעובר אמרת דאי שהייה באותו עובר אינו לבערו ודעתו
 עבר לא ודאי אלא רואת אתה דשלךאי ר״י ותודה ■שלו הוא אותו שיפדה מיד הא

 ס״ל ואי • ע״כ לבסוף כשתבערו עובר אינו ולכן לעשה ניתק ירחה דלא וטעמא
 עביד העשת לקיי׳ ע״ת אפי׳עושה מעשת דעביד לעשההיכא הניתק דבלאו לר״י

 שע״י בידים קעבידתעשה הכא שהרי מעל)א(לר׳יהודה אתאי אכתי איסור׳א״כ
 לבערו ע״ת שפוד'אותו ואע״פ שלו חתןזהמןההקד׳ותידהוא קונה שפוד׳אותו

 האי ליה מתני לא תו יראה בל איסור עליה פדיוןרכיב של מעש׳זה דע״י כיון הא
 משום לפדותו דאסור כיון לר״י תעל ואתאי לפדותו לכתחילה להתירו לעשה ניתק

 הניתק לאו דה״ל בפסח תותיר דא״כ ר״י לסברת ועק״ל • יתצא ובל יראה בל
 לא לשרוף ע״ת מותיר אס )דפ״ד( כ״צ בפ׳ כדאתר תשרפו באש דוהנותר לעשה
 זאת להשמיענו הגת׳ אישתתיט לא איתא ואי גדול חידוש וזה איסורא עביד

 דמש״ה י׳ל שבזו אלא איפכא תוכח פסחים ומס' קדשים תסדר בכ״ת ואדרבה
 הזה בלילה הבשר את דואכלו לעשת דתבטל תשוס לשרוף ע״ת להותיר אסור

 )דף התם כדתוכח כלום תתנו להותיר ולא לגתרי כולו לאכלו הוי וו עשת דבכלל
 וידחת עשת יבא שהרי תתתת ו( ואוכל שובר תוח בו שיש בעצם אבל דקחתר פה(
 בכזית ליה סגי ולא קאי הפסח כל על הבשר את דואכלו עשת דתצות וש״ת ל״ת

 דאתרי׳בפ׳ תהא ז״ל עליו תקשה לדר״ידלא שכתבתי בתה הרווחנו ממממנו:
 ל״ת אחר עשת ליתן הכתוב בא בקר עד תתנו ישאירו לא ד( )ד׳ דתתורה קמא
 לאו דה״ל תשום אלא הוא השם תן לא את' יעקב ר' דר״י עליו לוקין שאין לומר
 לוקיןעליו סיר דר״י מכלל עליו לוקין אין תעשה בו שאין לאו וכל מעשה בו שאין

 איצעריך ותא התוס׳וא״ת וכתבו אתא לתאי בקר עד מתנו הנותר תאי ור״י ופריך
 הכא כתב הילכתא לתאי פריך קא הסמיכות דמן וי״ל שריפה דין לנו להורות

 מאי לפיר״י והשתא י ע״כ רחר במקום לכתביה אתא לנתוקי לאו אי ללאו סמיך
 בו דאין משוס תותירו דלא לאו על יעקב לר׳ לוקין דאין אע״ג דהא פריך

 נתקי׳ להט לשרפו ע״ת אפי׳בתותיר איכא איסורא דת״ת כיון הא אפ״ה מעשה
 דהאאפי׳ שפיר אתי ליכא־ולמש״כ איסורא אפי׳ דבכת״ג למימרא לעשת רחמנא

 אבל קדשים דאכילת עשת משוס איכא תיהו איסורא אפ״ה דנתקי׳לעשה דהשתא
 דס״ל ז״ל ר״י ע״ד לי קשת עוד • דאתרן קושיות הני כל ז״ל עליו קשה ת״ת

 ימצא ובל יראת בל על עליו עובר ואינו ש״ד לבערו ע״ת חתצו את נמשהא
 אלא חינו או מעי״ט שאןר תשביתו הראשון ביום אך דפסחים בפ״ק דאר״ע תהא
 עלת ואמרירבא מלאכת אב שהוא להבערה ומצינו ל״ת מלאכה כל כתיב הרי ני״ט
 ופי׳התו' לצורך שלא ה״נ לצורך הבערת שהותרה מתוך אתרי׳ דלא מדר״ע ש״ת

 • ע״כ צורך הוי שתבער תת הכא קצת היום צורך דבעינן אע״ג שרי מתוך דא״א
 דתותר אע״ג רחתנא דכתב הראשון דביוס תשביתו האי ע״כ ז״ל ר״י לפ״ד והשתא

 על דעובר כתו לבערו ע״ת תשהא באינו ת״ת לבערו ע״ת לכתחילה להשהותו
 אית דילתא תתוך לר״ע דל״ל מנ״ל וא״כ דתשביתו עשת על עובר ה״נ יראה בל

 לבערו ע״ת בתשהא הפסח סוף עד להשהות' דיכול דכיון לא בי״ט ואפ״ה ליה
 תתוךנתי ליה דאית לתאן ואפי' בלא״ה כיוןדאפשר כלל צורך זו בהבערה אין א״כ

 שרי כלל לצורך שלא אפי׳ תתוך ליה דאית דלתאן ס״ל פוסקים דיש אסורואע״ג
 לתאןדא״ל דאפי׳ וס״ל עליו חולקין התוס׳ הא יב( )דף דביצה בפ״ק רש״י וכ״ד

 לרבא תנ״ל קשה א״כ ר"י לדעת הסכיתו ז״ל הס וגס קצת צורך בעינן מתוך
 תתיך ליה דאית דמאן ס״ל רש״י כשיטת דר״י צ״ל ובע״כ מתוך ליה לית דר״ע
 כפי' תשתע דתכאן האשה בפ' התוס׳ דכתבו והא שרי נתי כלל לצורך שלא אפי'
 לאו דה״ל עליו לוקין דאין ונ״ת כווחית ס״ל לחוד בהא לעשה ניתק יראה דבל ר״י

 על ועובר איסור׳איכא לשורפו ע״ת במשהא דאפי׳ ס״ל ת״ת אבל לעשה הניתק
 דה״ל שרי נתי בי״ט אפי' תתוך ליה אית אי וא״כ דתשניתו עשה ועל יראה נל
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6! סא פא סימן חמץ

 דאע״ג יתצא ובל יראת דבל דלאו ס״ל כמי דהתוס׳ ש״ת לפי״ז וא״כ קצת לצורך
 כדתוכת עליו עובר נתי לבערו ע״ת שהא בת אפי׳ אפ״ת שביתו דת לעשה דניתק
 קצת צורך בעינן אפ״ת מתוך ליה דאית למאן להתום׳ דס״ל לתאי דר״ע תהא
 חיבוריהם ורוב ז״ל תחוס' אחר לתשוך שדרכם פוסקים ושאר והטור הרא״ש והרי

 להשמיענו דבריו הביאו לא אתאי דר״י להא דס״ל א״א התום׳ דברי על תיוסד
 לא כלהו ודאי (א עליו עובר אינו לבערו ע״ת חמץ דתתשתא כזה גדול חידוש

 בתא תטעה ־ עליו עובר נתי לבערו ע״ת תשהא באפי' א>5 בהא כוותיה ס״ל
 לשלת ע״ת שנטלו כגון הקן שילוח גבי קמא( )דף חולין תסכת בסוף דאמרי׳

 לקיים ע״ת כשעושה לעשת הניתק בלאו וש״ת דאיכא הוא עשת ליכא דלאו
 ו״ל "י ר כסברת תתש והיינו כלל איסורא וליכא הלאו על עוכר אינו לבסוף העשת

 תנייןת״ל תצוה לדבר הרשות לדבר (א לי אין תשלח אתרי׳התם דהכי ליהא דהא
 לא מצות לדבר ת״א לא״ה הא תשלח רחמנא דכתב טעמא ופריך ת״א תשלח
 ליכא דלאו לאם ושקלית דעבר ל״צ ועשת ל״ת דוחה עשת ואין הוא ול״ת עשת
 קייתו ולא קיימו דתני למאן הניחא קת״ל עשה ולידחי עשה ליתי דאיכא הוא עשה
 דא׳ לר״י ותו ללאו עבריה לא שחטיה דלא כמת ביטלו ולא ביטלו דתני למאן אלא
 לינא דלאו לשלח ע״ת שנטלו כגון ותסיק ליכא נתי עשת אפי׳ תשתע מעיקרא שלח

 דאתר לר״י ותו שהקשה אהא ותרי • עשת ולידחי עשת ליתי וס״ד דאיכא הוא עשה
 תעיקרא דשלח כיון לר״י והרי שנטלהע״תלשלח שנויי׳כגון האי נתי קאי שלחנו׳
 ליכא לאו נמי אפי׳לדידיה לשלח בנטל׳ע״ת ואפ״ה לעשת הניתק לאו כאן אין משמע

 כן לומר אפשר אי ע״כ ועוד “׳© הוא: לעשת הניתק לאו משום לאו דטעתא ש״ת
 אלא יראת בבל עובר דאינו לבערו ע״ת בתשתא קאתר לא ז״ל ר״י אפי' דהא

 כשתשלחו אלא עליו עובר דאינו ל״ל לשלח ע״ת בנטלו ה״ה וא״כ לבסוף כשמבערו
 ליכא דלאו לשלח ע״ת בנטלו תשני תאי ואכתי איכא נתי לאו אפי' לא״ת הא לבסוף

 עשת ולידחי עשת דליתי ס״ד ותאי איכא נתי לאו לבסוף תשלחו דאינו כיון הא
 הא וא״ת • הוא לעשת ניתק תטעם לאו ליכא לאו דקאתרי׳ הא ע״כ אלא נל"ת

 עבריה לא שחטי' דלא כמת ביטלו ולא ביטלו דתני למאן אלא כו׳ הניחא דפריך
 עבר לא לבסוף העשת את תקיים אס לעשה הניתק בלאו לדידיה וש״ת ללאו

 קיימו ולא קיימו תני ר״י (כ) תכות במסכת שם ותום' רש״י לגי׳ והרי הלאו על
 מינית שמע ולר״י ר״ל לגבי כר״י קי״ל הא ביטלו ולא ניטלו תני דר״ל ואע״ג (ג)

 ר״י כסברת והיינו ללאו עבר לא העשת את ביטל דלא כ״כ לעשת הניתק בלאו
 לקיים הלאו העברת בשעת כשדעתו אלא קאת׳ לא ר״י אפי׳ דהא ליתא ז״ליהא
 עליו דעבר מודה ר״י אפי' לכך דעתו בשאין אבל לבערו ע״ת תשתא כגון העשה

 דלא כתת ביטלו ולא ביטלו דתני לתאן האדקאתרי׳ כפשוטו לפרש א״א א״כ
 בנטל׳ע״ת לה תוקי לא דתא איסור׳כלל עביד דלא לתיתר׳ ללאו עבר לא שחטי׳
 באיסור ובנטלה לשלח שלא ע״ת בנטלה תיירי שנוי׳ בהאי אבל לכסוף אלא לשלח
 וא״כ תיירי איסור ועשה בעבר אלתא לאם ושקליה דעבר ל"צ דקאמרי׳ והיינו
 תקיים אס אפי׳ הלאו תתקן ואינו איסורא עביד בלקיחתו תיד ז״ל לר״י אפי'

 ובע״כ • ללאו עבר לח שחטה דלא כתת קאתר והיאך ותשלחת לבסוף העשת
 עבר דלא לתיתרא )י( ללאו עבר לא שחטי׳ דלא כתת קאמרי׳ דהא נ"ללפ׳

 מיד ללאו עבר דודאי כלומר לגמרי ללאו עבר דלא ה״פ אלא בלקיחתו כלל הלאו
 מלעבור לגמרי הלאו נתבטל לא שאכתי אלא לשלח ע״ת נטלו שלא כיון בנטילתו

 שהרג כגון ביטלו דאם לגמרי פקע ולח ועומד תלוי הלאו ועדיין להבא על עליו
 וזה תשלח שלח של עשת ועל תקח דלא בלאו ב' פעס עוד עובר אכת׳ בידים לאס

 לבערו ע״ת אפי׳ חתצו את שמשתא היכא דאפי׳ שנתברר ואחר :ברור
 דתאוכל ז״ל לר״י דק״ל תת ליישב אנו צריכיס יראת בכל עליו עובר
 ול״ל רואה אתת אי שלך תא כרי״ה דס״ל לת״ק תעל אמאי בתועד הקדש של חתן

 לפיר״ת יראת בבל עליו עובי־ דאינו חמץ מתערובת א״נ נוקשת מחינץ דתיירי
 יראת בבל עליו דעובר דאע״ג ליתא דהא משמו התום׳ כת״ש מג( )דף ח״ע בר״פ
 בשם פסחים תסכת בריש התום׳ כת״ש לבערם צריך מדרבנן אפ״ת מת״ת

 אפ״ת בת דתה״תליתלן אע״ג לפדותו א״א ו ביעור בעי דתדרבנן וכיון הרשב"א
 לא במועד הקדש של חמן דאוכל ה״ט דלר״י כ״ש דפ' ההיא כדתוכח תעל לא

 דהאי התום' והוכיחו לכלבים להאכיל הקדשים את פודין דאין משוס לת״ק מעל
 דרבנן חששא משוס אטו לתתוה ואין וכתב מדרבנן אלא אינו לת״ק פודי! אין

 וה״כ ע״כ מידי שרא לא פודין אין רבנן דאתרי דכיון דאורייתא מעילה נפקיע
 שלו חתן דאפי' והר״ן להרמב״ן דס״ל דלתאי לומר אין נתי ותת״ט : דמותיה

 להכניסו ושלא לפדותו אפשר דע״כ עליו עיבר אינו וברשותו בביתו אינו אס
 א״כ וכת״ש לבערו צריך תדרבנן דת״ת תודו ת״ת הא פסח שיעבור עד לרשותו

 בפחות לפדותו דיכולין וי״ל תעילה בו ואין תידי לאשר תדרבנן פודין דאין כיון
 ברפ״ק כדתנן דווקא בכזית אלא יתצא ובל יראה בבל עובר דאינו תכזית פחות

 דבצק שתעתא כולה כדמוכח ליכא נתי דרבנן איסורא אפי׳ תכוית ובפחות דביצת
 דבל דס״ל ר״י לסברת כן צ״ל ובע״כ : תת( )דף א״ע דפ׳ עריבת שכסידקי

 תעשה בעשה אפי' עליתן לוקין אין וא״כ לעשת הניתק לאו ת״ל יתצא ובל יראה
 יתצא ובל ירחה בל לענין תה״ת אסור תכזית פחות דהיינו תכשיעור דפחות ואס״ד

 חצי עד( )דף דיותא ברפ״ב דאתר כר״י דקי״ל שבתורת איסורים בכל כתו
שאסורים ושניה׳שוין תכשיעור לפחות ביןכשיעור לחלק אין א״כ תה״ת אסור שיעור

בנוית



פב פא סימן חמין
 דסד״א קאמרהגת׳אתתורה והאיך תעשה בו שיש לאו לביכורים תרותה דתקדים

 ובל יראת דבל דלאוי דא״ל לנ״ד ונחזור : לא תעשה בו שאין לאו אבל כו׳ ה״ת
 וליתא בנשים נוהג שאינו לעשת שוין ואין הואיל לעשה שניתק לאיי ה״ל לא ימצא
 לעשת ניתק דה״ל עליותשוס ליקין אין יתצא ובל יראה דבל האשת דפ' דידן לגי׳
 ת״ע דה״ל אע״ג דתשביתו זו ת״ע על תצוות נתי נשים דודאי נ״ל מ״ת אבל

 ולתעלה שעות תשש מעי״ט חלה דהשבתה ת״ע דהא דכיון תשוס גרתא שהזמן
 ללאזידבל דהשבתה זו עשת איכאבהדי כפסח ותרי פסח שיעבור עד ונתשכז

 כהזמן העשה לא מצות להא תצוות נשים אפי׳ אלו לאוין ועל נתי ימצא וכל יראת
 עלית ומצוות אלים שעתהן העשה אף הלאוין על דתצוות וכיון חייכת נשים גרתא
 דאין הר״ימא״י כשם כד״התעקה( לד )דף דקדושין כפ״ק התום' כחכו וכה״ג

 עשה אלא אינו קדשים ול״תושריפת עשה די״ט משוס ש־יפהכי״ט כשמן תדליקין
 ש־יפה בשמן להדליק תוכל וכי גרתא זמן דהוי די״ט כעשת חייבת שאינה אשת
 לתיתר לך אית תאי אלא אשתעי׳לך ילא תנא לשתתוט לא אתאי את״נ וכ״ת בי״ט

 נאתר אנו ואף ע״כ עשת ליה דחי ולא אלים הלאו אף לאו עתו שיש דעשת
 מצוות נשים גרתא זתן דהוי ואע״ג אלים העשת אף עשה עתו שיש דלאו איפכא

 נשים דאין אשתעי׳לך דלא תנא לשתמוט לא דאתאי גופי׳ ותה״ט נתי העשה על
 גרמא שהזתן עשה דתצות ודאי אלא ולמעלה שעות תשש חמץ להשבית תחוייב'

 עלית ומצוות אלים שעתו העשת אף הלאו על מצוות דנשיס כיון לאו עתו שיש
 יתצא ובל יראת דבל לאו עתו שישנו דאליס התועד בתוך דתשביתו עשה דהאי וכיון
 שעות תשש בעי״ט ואפי׳ דהשבתה זו עשת על לגתרי תצוות ע״כ בנשים ונוהג

 דהשבחה זו עשה על תצוו' ת״ת ימצא ובל יראה בל על עובר אינו דאכתי ולתעלה
 התועד דתוך השבתה עם ולמעלה שעות דתשש השבתת לתצות רחתנא דכלל דכיון
 בטלת ולא תצות בתקצת מצוות שהנשים לומר א״א כע״כ א׳לכולן השבתת וכתב
 שעות דתשש ואפי׳ דהשבתת זו ת״ע כל על ותצוות לחותרא לתיזל לך אית וע״כ

 מכלל עשת לי' דחי דלא ללאו לי׳ ותאלתי איפכא נקטי דהתו׳ ואע״ג ולתעלה
 שריפא לעמן התם דהתוס׳ אלא הוא דוקא לאו לחוד ללאו אלא לעשה דליתא
 שתעשה כתו האתת לפי ת״ת אבל לתו סגי הלאו באילותי אלח יותר ל״צ קדשים
 הוא דהכי וכיון גופי׳ הוכחת מהאי וכדאמרן לעשת מאלים הלאו ה״נ ללאו תאליס
 ואין לעשת ניתק ה״ל ואכתי לעשה שוין הלאוין בנשים דהשבתהנוהג עשה שמצות

 לוקה דהתיתר דה״ט תתורת דריש הגרגר׳ מד׳ דתשתע דלמאי ועי״ל :עליו לוקין
 הלא״הה״ל לאוין לב׳ ועקר עשת חד אתא ולא עשת וחד לאוין תרי דה״ל תשוס

 זליתנהו הוחיל ושותפי׳לוקין ציבור אבל לוקה אינו המתיר ויחיד לעשת הניתק לאו
 דאל״כ דהשבתה זו בת״ע חייבת דנשיס תה״ט י״ל ה״נ א״כ דתתורה זו בעשה
 דעביד הפסח בתוך שחתצו או חתן שקנה איש דאילו מבאנשים בנשים תחמיר אחה

 תיהו ליה עקר דתשי-יתו דעשת את׳ אלח יתצא ובל יראה בל על לוקה אינו תעשה
 דהא שתיהן על שתוניס תלקה אשת ואלו יתצא ובל יראת דבל תרתי תתני לאו לחד

 הוא ישראל אס דתתורה בפ״ק שש שגירש אונס גבי וכדא' ליתאלעשת בדיד'
 שתחתיר א״א והא דכוותיה וה״נ תחזיר ואינו לוקה הוא כהן אס לוקה ואינו תחזיר
 .תורת פטרה ולא שתיא בשתי וגיורא בארעא כיציבא דה״ל תבאיש יותר כאשת
 אתרי׳ דכה״ג ואע״ג ־ עליה להחתיר ולא עליה להקל אלא גרתא שהזתן מת״ע

 הוא ת״ת הא י לוקה אינו והוא לוקה דהיא חרופת שפחת גבי דכריתות בספ״ק
 בפ״ג כדאתר׳ תתלקות חתיר דתתונא לותר אפשר 'והא כדאתרי׳התס קרבן תביא

 בתצות חייבת דתת״ט וכיון לדהתס כך כל דתי לא בלא״ה ועוד לב( )דף דכתובות
 לשניהם א' דהשבתת ולתעלה שעות דתשש בהשבתת נתי חייבת בתועד השבתה

 אעתיק ותחילה דידן לנידון ור*^") • בס״י (א) בסי' בזת עוד נדבר ולפנינו
אתר הא לעשה ניתוק ה״ל יראה דבל דס״ל ר״י ע״ר ק״ל בחי׳ מש״כ

 יראה דבל אלו לאוין בשני א׳ כל על עובר בגבילין בין בבתים דבין דפסחיס ברפ״ק
 רפ״ק אתרי׳ דהכי לאוי תרי ועקר דתשביתו עשת חד אתי לא וא״כ יתצא ובל

 לעש׳ שניתק לאו תיתר והא לקי לא לעשה שניתק לאו וכל אביי דתתורה)ד'ד(א״ל
 ותשני הת׳ את וסופג תותר התיר שאס אלא להתיר רשאי שאדם לא דתכן ולקי
 : הכא ניתא וה״נ לאוי תרי ועקר עשת חד אתי ולא עשה וחד לאוי תרי ה״ל

 ותן למחוסר הנח התם דאמר׳ הא גבי פא( )דף דחולין ברפ״ה להתוס׳ וראיתי
 תשום לוה זה סמוכים ין לאו שהב' היכא דווקא דהיינו ש:' לעשה נתקו דהכתוב

 דאיכא הגזילה את דוהשיב לעשה דניתק משוס חגזל דלא לקיאלאו דלא דאמר
 כב׳ כתכיה ולמת גזל היינו עשק היינו המקבל בפ׳ דא״ר תעשוק דלא לאו נתי

 קאת׳דלא סתוכין דב׳לאווין היכא דווקא ודאי אלא לאוין בב' עליו לעבור שתות
 אתר איפכא דאדרבת מאוד תתוהין דבריהם ולכאורה :ע״כ עשה חד להו עקר
 ואונאת מריבית הצד בתת דאתיא ל׳׳צ תגזל לא לאו דא״ר סא( )דף א״נ בר״פ

 שכיר שכר תעשוק לא בי' כ׳ בתדיא שכיר ופריך אתא שכיר שכר לכובש תגזול ולא
 כבישת דעל היינו בהתקבל דאתר גזל זהו עושק וזהו לאוין בב׳ עליו לעבור ותשני
 שעובר לאוין בת' תגזל בל בברייתא שם חשיב וה״נ שניתם על עובר שכיר שכר

 וא״ת א״נ בר״פ שם תש״כ עפ״י דבריהם לכוין יש ואולי שכיר שכר כבישת על
 תשום דגזל אלאו לקי דלא משוס וי״ל לאוין בב' עליו ולעבור גופי' בגול ולאוקתי

 • ע״כ שפיר לקי עמן אינו באס שכיר שכר אכובש תוקתינן כי אבל לעשת דניתק
 אשר העושק את או נתי כתיב הגזילה את דוהשיב קרא בהאי דהא ביאור צריך וג״ז

דה״פ ונ״ל נתי שכיר שכר אכבישת לקי ולא גזל כמו לעשה ניתק נמי וה״ל עשק
דבריהם

דל אריה שאגת
 פליגי לא כ״ע אכילה דלענין ואתרי' בסיר! וזה זה ובה״א בככותבת וחתן בכזית

 שיעורא בכתה פלוגתא בהא תינה נפקא תאי ביעור לענין פליגי כי בסיר! וזה זה7
 עליוולעניןאיסורא לוקין אין רבה אפי׳בשיעורא דלעולם כיון ביעור לענין דשאור

 גרידא איסורא הפי' תכשיעור דבפחות ש״ת ודאי אלא תה״ת אשור בכ״ש אפי'
 בל לערן דת״ש לדבר טעם ליתן ונ״ל :שיעורא בהאי טובא נ״ת והשתא ליכא נתי

 דאתרינן תשים ריס האיס בכל תשא״כ תכשיעור בפוזות כלל איסורא דליכא יראה
 יה״ט קאכיל איסורא ל־צטרופי דחזי תשום הוא תה״ת אסור שיעור דחצי דהא התם

 פרס אכילת שיעור בכדי כזית אוכל חס דקי״ל אכילת באיסורי אלא שייך א5
 אכילת בכדי ויאכל כשיחזור שהוא כל עכשיו אכל שאם הרי עליו וחייב מצטרף

 אכל באיסורא כבר שהכל שהוא נתצאהאיכל כזית לשיעור עתו שישלים עד פיס
 אם דחפי' יראה בל גבי אבל אכילה לשיעור ותשלים תצטרף איהו דהא למפרע

 אצלו ששתא וכ״ז ולהבא מכאן על אלא עובר אינו כזית לשיעור ותן לבתר ישלים
 עובר אינו לכזית שהשלימו לבתר אפי׳ לתפי־ע כלל איסורא ליכא מסית פחות

 לכשיעור שתשלים תשעה להבא על אלא דלשעבר כלל תכשיעור פהות שתיות על
 בל לענין תכשיעור פחות של זו שהיי׳ על איסור לידי שיבא לעולם דא״א וכיון

 ת״ת חלב דכל תקרא שיעור לחצי התם דיליף ואע״ג בה לן לית לתפרע יראה
 הרי :התוס׳ שם וכת״ש אכל קא איסורא לאצטרופי דחוי תשוס הוא טעתא עיקר

 אשי׳ ת״ת דתשביתו לעשה ניתק לי׳ הוי יראה דבל דלאו את״ל דאפי׳ נתברר
 וכדתוכח ו״ל רש״י וכדעת ימצא ובל יראה בל על עובר אפ״ה לבערו ע״ת בתשתא
 דיתבאר לתאי וכ״ש וכתש״ב עצתן התום' ותדברי ו״ל הפוסקים כל מדברי
': סברא להאי דליתא כלל לעשת ניתק יתצא ובל יראה בל לאו דאין שאח״! בסימן

פב סימן חמץ דיגי
 שניתק לאוי ה״ל ימצא ובל יראה דבל לאמי הני אי לברר אמרתי ואברל

 לא דתתנרה דלחו שכ׳ הרתב״ם לדברי והנה לא או דתשביתו לעשת
 על תוזהרי' והשותפין שהציבור לעשת שוה הלאו שאין תשים לעשה ניתק ליה הוי

 ירחה דבל דלאוי י״ל ה״נ פיהם על קדושת התתור' אין התירו ואס התתור׳
 שתז״ג בין תל״ת דכל עליהם תיזהרי! נתי נשים אלו לאוין דעל לעשת שוין אינן
 דתשביתו עשת וחלו ט כ ׳7 דקדושין בפ״ק כדתנן חייבות נשים הז״ג שלא בין

 וכיון שורות פ דנשים שהז״ג ת״ע דה״ל בת חייבית הנשים דאין נראה לכאורה
 דעת אבאר ותחילה : עליהם ולוקין לעשה ניתק ה״ל לא לעשת שוין הלאוין דאין

 והשותפיןעושין הציבור דאין רחמנא דתיעט דתא תדבריו דתשתע תה הרמב״ם
 תמירה תמורתן אין התירו שאם אלא יתיר דלא לאו על תוזהרין דת״ת התורה

 לאשת קרא דרבי טעתא ופריך תקרא לתמורה אשת תרבינן דתתירת ברפ״ק והא
 לאיש חשת הכתוב השוה הא לקיא לח תתורת עבדא כי ה״א קרא רביי׳ לא הא
 איצערך ותשני האדם חטאת מכל יעשו כי אשת או תאיש שבתורה עונשי! לכל
 שחינו דעונש כיון הכא אבל בציבור בין ביחיד בין דשות עונש ה״ת דתיתא מהו
 לא עבדא כי נתי חשת תתורת עושין והשותפין הציבור אין דתנן הוא בכל שוה

 תה״ט דתא כלל התמורה על תוזהרין והשותפי׳ הציבור דאין הרי :קת"ל לקיא
 לקיא לא אפ״ה שבתורת עונשין צכל לאים אשת הכתוב דהשוה דאע״ג אתינא הוי

 וי״לשתרתב״ס בתמורה׳ לקו לח נתי דאינהו ת וש וכשותפים בציבור וליתא הואיל
 בו שאין לחו אבל תעשה בו ש ש לאו ה״ת ה״ג שפי' דרש״י קתא כלישנא גורם

 תהא ק״ל קתייתא דלגי' עיקר זו דגי׳ נראה ולכאורה קת״ל לא איתא מעשה
 ע״י מוזהרת שהאשה תלתד יקחו לא יקחו לא התם דאתר פ״ר ד׳ דיבתות דרפ״ט

 לאו רבל בכל השוה לאו ה״א תתאי אי ותשני נפקא רב את' תדר״י ופ"ך האיש
 דכתב וטיעתא בכל שות שאינו דלאו טותאת והרי פריך והדר לא בכל שוה שאינו

 דר״י תשים לאו ת״ט חייבות נשים ה״א הלא״ה אתרן בנות ולא אהרן בני רחתנא
 דנשים קרח לי לתת תתורת גבי ה״נ וא״כ יקחו תלא דגתרינן לא ותשני י א״ר

 למגתר דאיכא ואע״ג חייבו׳ נשים בכל שות שאינו דאע״ג יקחו תלא נגמור חייבת
 דתשני לתאי )ת״ה מקשינן לחותרא וחותרא קולא קי״ל הא פעורי' דנשים מטומאת

 דכתב השתא ח״כ ־ קמ״ל תטותחת לגמור סד״א לי' איצטרכא קיחה א״ד התם
 להקשית דיש וה״ה לי לתה וקרא לחותרא תיניה תתורת נגתור קיחת רחתנא
 חייבת נשים בכל שוה שאינו דלאו לחותרא תתתורה לגתור לי לתה יקחו לא איפכא

 בכל שוה שאינו דלאו יקחו לח וגבי תתורת גבי קרא רחמנא רכתב השתא ועוד
 ל״ל טומאה גבי קרא רחמנא דכתב אהרן בנות לתעיט׳ אהרן בני חייבת נשים

 ב' יל ה ודתתירה יקחו לא דהא יקחו תלא לתינתר ליכא דהא בכל שות דאינו כיין
 דכלישגא כגי׳ גרס אלא הרתב״ם לה דל״ג ונ״ל י תלמדין ואין כא' הבאים כתובין

 מסייע נווי סיוע אלא תתכא להרתב״ם ק' דלא מיבעיח לא והשתא דרש״י קתא
 ב׳ יקחו ונא תמורת ת״ל דחל׳־כ תמורה חרת באז איתנתו ושותפין דציביר ליה

 רחמנא כתב אי דבשלתא ל״ל אתרן בנוח למעוטי אהרן ובני כא' הבאים כתובים
 תמורת אלא״לכתוב תעשה בו שאין לאו ה״ל דהא תינית אתיא לא תמורה יקחו לא

 דציבור ית ש ודאי אלא מיני׳ לקיחת ונגער חייבת נשים בכל שות דאינו ואע״ג
 דה״ל תשוס אלא קרא צריך לח תמירה והאתא תתורת באזהרת איתנהו ושותפין

 הבאין כתובים ב' ה״ל ולא תיני' לקיחת לתגמר וא״א לחוד תעשה בי שאין לאו
 התם דאר״י הא קשה זו גי׳ על גם ות״ת ־ בזת ים הרתב דברי ציישב נ״ל כן נא׳

ללאו התם הגת' חשיב ומה״ט מעשה עביר דבדיבור חימר תיתני לא לתנא

; מאים ש>מנים5 צ״ל ■)א.(



6> סב פב סמן חמץ דיני אריה שאגת

 ועקר עשת חד אתי לא סתיכין לאוין דהב' דהיכא לשיטתייהו דאזלי ז״ל דבריהם
 דגזל ללאו חוקתי׳ כי הילכך לשניהם עקר עשת חד סמוכים באינו משא״כ להו

 אתי לא דסתוכי׳בחדקרא תעשוק ולא תגזל לא דהשת׳ב׳לאויןדשכ׳שכיר אשכ׳שכיר
 תתש לגזל תגזול ללא חוקתינן אי אבל מנייתו אחד ולקי לאוין ב' ועקר עשה חד

 לחוץ דהב׳ כיון לאוין בב' עליו לעבור ואונאה מריבית הצד בתה דאתי )אע״ג
 אחד לוקה ואינו לשניהם ועקר הגזילה את דוהשיב עשת חד אתא סתוכים אינן

 היכא דכל ש״ת ות״ת הצד בתת דאתיא כיון ל״ל רחתנא דכתב ל״ת א״כ מנייהו
 עליו ולעבור בגזל לאוקתי דאל״כ להו עקר עשת חד סתוכיס לאוין הב׳ שאץ
 • תכוון לשונם שאין אע״פ דבריהם עיקר ליישב נ״ל כן למלקות ונ״ת לאוין נל
 אתא דלא אתרינן נתי סמוכים דבאינו תיתא דאפי׳ דאע״ג ראיה זה אין ת״ת אנל
 דלא בלאו לאוין בב׳ עליו ולעבור בגזל ת״ל לא אפ״ה לאוין ב׳ ועקר עשה חד

 בלא הצד דבתה לאו על דהא ואונאה מריבית הצד בתת דאתיא ובלאו תגזל
 תחוס׳ שם וכמש״כ הדין תן תזהירין אין דהא עליו לוקין אין נתי לעשה ניתק

 דהא לקי לא נתי תגזל דלא אלאו לעשה דניתק הא משוס וא״כ ה״נ( אין )נד״ה
 לאו דאלו דב״ת (א) ללאו אלא לעקור א״צ הכא והרי לאו לחד עקר עשת חד

 ולעבור שכיר בשכר לה תוקתינן כי אבל עליה לקי לא בלא״ה הצד בתת דאתיא
 לאוין דה״ל ואע״ג בהייא דכתיבא כיון מלקות בני שניהם הרי לאנין נב׳ עליו

 ח״כ השני לאו על לוקה לאוץ לב' ועקר עשה חד אתא דלא כיון לעשה הניתק
 הגת׳בסוף קאתר לתה תהס־וא״ת א' על ללקות לאוין בב׳ עבר דלא הא אהנילן

 דלא כיון ליה תיפוק לעשה דניתק ת׳תשו׳ תלקות בכלל אינו דגזלן יז( )דף חולץ
 שכיר אשכר לי' שדינן הא דל״ת ולאו הדין תן מזהירין אין הצר כתה אלא אתא
 הצר בתת דאתא ואע״ג תתש לגזל תגזל לא תוקתינן הוי לעשת ניתק לאו דאי דל
 דס״ד לתאי היינו גזל על לוקין דלר״י התם הגת׳ דר״ל והא עליו ללקות נ״ת

 ותשים אתא לגופי' דגזל לאו ע״כ א״כ לעשה שניתק לאו על לוקין דלריי התם
 דאונס לדייק עולא רצת טו( )דף דתכות בפ״ג שהרי הוא דהכי ותדע : מלקות
 תהי׳ לו יאתר שלא משוס לעשה שניתק לאו דה״ל תשים לוקה ואינו תחזיר שגירש
 לתת כ״ש לא אונס כו׳ תעשה עשה שלא רע שם ממוציא ולגמור באונס לאשה
 ק״ויש בתאי והרי יחזור גירש שאס לאחריו ענין תנוהו לפניו ענין אינו אס נאמר
 לשלחה יוכל ולא יתיו כל לשלחה יוכל דלא לפניו רע שס ממוציא אונס נתי ללמוד
 אע״ג אונס גבי בהדיא הלאו רחמנא דכתב הא וע״כ ל״ל אונס גבי רחתנא דנתב
 לתילף איכא בעלמא לאיסורא אבל הדין חן מזהירין דאין משום בק״ו לתילף דאיכא
 אינו דבאס אע״ג וא״כ לאוין ב' לשלחה יוכל דלא אונס והיל בק״ו תתש״ר אונס
 אלא לאוין ב׳ ועקר עשת חד אתי דלא עלי׳ ילקה ת״ת לעשת דניתק לת יליף ענין
 דברי ת״ת : סתוכיס הב׳לאוין שאץ משוס התוס׳ לדעת כמש״כ אז כדפי' ודאי

 לאו ל דה" לוקה אינו שכיר שכר דכובש לאו על דהא תתוהץ דר״פא״נ התום׳
 בב׳ עליו ולעבור ואונאת בריבי׳ ולאוקתי׳ שס הגת׳ דפריך ועוד מעשת בו שאץ

 דנחי׳ היכא כי לי׳ אהדר עתך אחיך דוחי לעשה הניתק לאו ה״ל ריבי׳ והרי לאוין
 קצוצת דריבי׳ דתמורה ובפ״ק א״נ בם׳ גופי' לרבא ס״ל והכי מותי׳ דקיי׳ל לר״א

 התום׳ לדעת לאוץ ב׳ ועקר עשה חד אתא ין הלאו סתוכים דלא וכיון בדיינים יוצא
 לרבאותאי בריבי' א״אלאוקתי בגזל לה תוקי דלא וא״כמה״ט דגזל ללאו ודתי

 בפ׳א״נ תדאתר התיס׳ לרע' ראיה להביא יש ת״ת אבל :בריבי׳ ק״לולאוקתי
 ותפ׳ ועשת קום כתם שיש תפני והערב התלות את פוטרין וראב״י ר״נ סב( )דף

 בה׳ עובי־ המלות והרי לעשת ניתק וה״ל ואהדרו קומו לתו דאתרינן משוס ננתרא
 סמוכים אינן דהלאוין תשים ה״ט וע״כ להו ועקר עשת חד כדאתרי׳ואתא לאוין

 ניתק ה״ל ימצא ובל יראה דבל כ״ש בפ' ר״י בשם התום׳ תש״כ התם נ״ל וכחכי
 עשת חד אתא ימצא בל של ואח' יראה בל של א׳ לאוץ ב' דה״ל ואע״ג לעשת

 זה ימצא ובל יראה דבל ץ לאו הב' סמוכים דאין משוס לאוין לב׳ ועקר דהשבתה
:ר״י סברת על לק״ת הא משוס וא״כ :בחידושי כתבתי ע״כ לזה

 לניתק ימצא ובל יראה דבל ללאוי תשוי דתשביתו עשת האי אי ק״ל אב}
 דכ״ע דפסחיס בפ״ק דאתר הא א״כ עליו לוקץ שאין לומר לעשה

 ימים שבעת כתי' כתיבי קראי תרי אביי תנלןאתר אסור ולמעלה שעות תשש חתן
 לביעור י״ד לרבות כיצד הא שאור תשביתו הראשון ביום אך וכתיב ימצא לא שאור

 דהאי תיתא אפי׳ והשתא דריש קא דקרא דתיתורא גופי׳ ר״י בשם התום׳ ופי'
 דבל ללאוי לנתוקי דתיבעי׳לו הוא יתיר׳ קרא לאו אפ״ה תיירי בי״ט דתשביתו קרא

 לעשת ניתק דלאו ראי׳ אינו ות״ת עליו לוקין שאץ לותר לעשת ימצא ובל יראה
 פי׳ר״י על אבל פריך חלק אך לקמן ודרשינן תדכתיב עוד שס התו׳ פי׳ דהא הס

 הניתק לאוי להו תשוי דתשביתו אס״ד להקשות ואין י וכמש״כ אדירי׳ דידי' קשת
 אע״פ שורפו שאינו כל שריפה אלא חחן ביעור אין דאתר לר״י לפ״ז והרי לעשת

 קיימו ולא קיימו דתני ולר״ל )כ( לעש׳שכה קיי' לא אחר דבר ע״י שתשכיתו
 נתי תעשה עשת בלא אפי׳ לר״י ועוד עליו לוקין שחתצו או שקנה תעשה בעשה
 תשביתו אס ולרבנן עליו לוקין תעשה בו שאין לאו ס״ל שס דתכות בפ״ג דהא לוקץ
 פלוגתא בתא דנ״ת כיון והשתא עליו לוקין ואין דהשבתה לעשת קייס דבר בכל
 ר״י יליף תאיך א״כ לקי דלר״י שריפה ע״י שלא בתשביתו מנקות לעני! ורבנן דר״י
 שלא בתשביתו זה ק״ו דע״י כיון הא מנותר מק״ו שריפה אלא חתן ביעור דאין
 כל לי׳ לתיתר לרבנן ל״ל וגס • הדין תן תזהירין אין קי״ל הא לוקה שריפה ע״י
 )*( את״ל ׳ ואפי הדין מן תירץ ת! דאין תיפוקלית ט׳ להחמיר תחילתו ק שאתה יין

: עט סימן צ"צ׳םיף (5) ט׳ וצר׳ל ביטלו דתני •וחנן לוני ל״ל )כ( תגזול דלא ל״ל )*(

 שלא היכא כל חתצו או בקנה ת״ת עליו לוקין אץ מעשה בו שאין לאו לרבנו דס־׳ל
 אחרבתהתציטתנותר דין דהדרר״יודנו הא וגס י לוקיןעליז שבו עשה קיים

 וי״ל ובכ״ת דתילה בפ־״א התום' וכת״ש עליו לוקין אין נחי חצינו בתה על הא
 או בק״ו גופיה האזהרה ללמוד באנו באס דווקא היינו הדין מן מזהירין דאין דהא
 או תק״ו דיליף דר״י הא כגין הדין חן אחד דבר ללמוד באנו אס אבל חצינו במה
 כיון בה ל״ל לחלקות נחי נ״ת זה דין דע״י אע״ג תנותר דכש־יפה חצינו בתה
 לידי לבא זה דין גורם שתתילא אנא הדין תן גופיה לחלקות לותדין אנו דאין

 להיפך לכאורה מראין ותקיתות סברא לתאי מסייעים מקומות לי יש וכבר מלקות
 אפשר היאך הדבר עיקר על תמה אני מ מ" • מקומו זה אץ אבל לבארם וצריך
 שקדמם לאוי אלא אינו הא דתשביתו לעשת ניתק ימצא ובל ירחה דבל לומר
 עשת שק־תו תעשה לא דה״ל דממת נפ״ג דאתיי׳ טמא התקדש אל בא כתו עשת

 לקייס אפשר אי א״כ אלא לעשה הניתק לאו ה״ל דלא תשוס וטעתא עליו ולוקין
 אפשר אי נותר דשריפת עשה כגון הלאו עבירות לאחר אלא העשת
 העשת הכא אבל תותירו דבל לאו על עבר אא״כ לקיים

 חחניה׳וכתו את יטמאו דלא הלאו עבירת קודם לקיים אפשר התחנה תן דוישלחו
 לעשת קודם הל״ת בתורה דכת־בי בתת ולא עשת שקדחו ל״ת ׳,פ דזהו שפירש״י

 ניתק ימצא׳ יבל יראה לכל להו חשו׳ לא דתשביתו העשה הכא זא״כ תילתה תליא
 ואפשר יתצא ובל יראה דבל לאוי על עבר שלא אע״פ להתקיים יכול דהא לעשת
 דתודת אפשר עליו לוקין אין עשה שקדתו דל״ת התם לפרש״י דס״ל ר״ל דאפי'

 דהא זה בלא לזה אפשר וחי אחת בבת חלין שניהם והל״ת העשת דהתס תשוס הכא
 בלתי אפש׳לחול אי וכןהל״ת יטמאו דלא ל״ת בלתי עליו לחול אפש אי דוישלחו עשה

 הבל הוא כת״ג נתי עשה שקדמו לאו דהוי התם דס״ד לתאי דאונס הא וכן העשת
 עד חל שאינו תעשה נלא קודם ולתעלת שעות תשש חלה דהשבתה עשת הא

 בלא דהשבתת לעשה נתי דאפשר ועוד ימצא ובל יראה בל על עובר דתעתה הלילה
 בתוציאו יתצא ובל יראה בל דלענין פ״ג סיתן כתש״ל ימצא ובל יראת דבל ל״ת

 עשת לענין אבל עליו עובר ואינו התורה חן ליה סגי הפסח בתוך אפי' מרשותו
 לו אץ בתא ולמעלת שעות שש קודם מרשותו הוציאו לא ואש מתני לא להשבתה

 בהא דדווקא עליו דלוקין מודה ר״ל דאפי׳ י״ל בתא דווקא בביעור אלא תקנה
 עשת של זמנה קדים דלא משוס עליו לוקין דאין דס״ל הוא טמא המקדש אל דהבא
 לאו עשה שקדמה ל״ת ליה דקרי דהא אחת בבת עליו חל אלא תעשה ללא קודם

 לתאי תבואר־וא״ת קאתרי׳זזה הלאו עבירות קודם קדחה אלא קאתר זת קדיחת
 עשת משוס ואלו סגי הפסח בתוך אפי׳ מרשותו בתוציאו יראת בל דתשים דפי'

 זו בת׳ע חייבת דנשיס תנלן תקשה א״כ דווקא בביעור אלא סני לא דתשביתו
 לא לעיל שכתבתי שנויי הני שייכי לא דהשתא גרתא שהזמן ת״ע ת״ל תא דהשבתת

 לא השתא דהא שעתהס לעשהדהשבתה תאלתי יתצא ובל יראה דבל דלאוי תשוס
 באפי׳ והעשה העשת קיום בלתי תקנתא לתו דאית כיון כלל לעשת הלאוין שייכי
 דלגבי תבאיש יותר באשה תחמיר שלא משום לעיל שכתכתי ה״ט ולא קאי נפשת
 כאן דאין שהוכחנו כיון תלקה ואשת עליו לוקין ואין לעשה הניתק לאו ה״ל דידיה
 לנו אין ואכתי שחתצו או שקנה תעשה בעשה לוקה נתי איש דתשביתו לעשת ניתק

 :וכתשכ״ל חייבת דאינן לותר אפשר אי ודאי והא דהשבתה זו בעשה חייבת שנשים
 שריפה אלא חמץ איןביעור דא׳ לךלר״י תקשה נתי דידי בלא ולטעתך לומר לי. יש

 ובל יראת דבל ללאו׳ והרי דווקא שריפה ע״י אלא דתשביתו העשת לקיים וא״א
 נראה אינו תעתה דתא ליה סגי שיהיה ענין איזה ע״י העיילס תן בתכערו יחצא

 להו דאית כיון כלל לעשה הלאוין שייכי לא נתי ולדידיה בעולם כלל נתצא ולא
 כאן אץ ע״כ הא תבאיש באשה תחתיר שלא תשים ואי העשת קיום בלתי תקנתא

 לעשה ניתק כאן דאין זאת להכחיש וא״א נינהו עשת שקדמה ל״ת אלא לעשת ניתק
 משאור דהשבתה שאור כגז״ש דילפינן סיתן (א) למעלה דלמש״כ וי״ל : וכת״ש
 חייבת נשים דראיה שאור תת שוה גזרה מהאי לה ילפינן נמי דהא לק״ת דראיה

 זאכתי : חייבת נשים דהשבתת שאור אף חייבת נשים גיתא שהזתן תל״ת הא7
 ^!♦^7מצו׳ותרורי צה(דקאתרי׳אקר׳דעל שהיה)ד דפ׳תי שתעת׳זו לכאר נשאלנו

 ל״ת חצו׳ א1ן לי בוק׳ואין עד תתנו ישאירו לא ת״ל מנין ל״ת מצו' ת״ע אלא לי אין
 תוציאו לא תרב׳ליה תאי ישאירו כו׳וקאתרי׳בכללי'דלא מנין גמור לעש׳ל״ת שניתק
 יראה לא תתעט קא תאי בפרטיה ביוצא תיפסל והאי בנותר תיפסל דהאי ליה דדתי

 מפרי׳ ה״ג כו' והאי לעש הניתק לאו דה״ל לוקה דהאיאינו ליה דדתי ולאיתצא
 נראה התום׳ תדברי ת״ת ־ לעשה הניתק לאו ה״ל יתצא ובל יראה דבל וש״ת דידן
 יראת דבל שפיר״י כתו משתע כאן יראת בל קתתעט תאי בפרטיה דכתב הכי דל״ג
 קאתרי בהדיא הא דקאתרי כ״ת דא״כתאי הכי בהדיא דל״ג ותשמע לעשה ניתק

 לעש׳אלא, שניתק ל״ת מצות אלא לי בבריית׳אין דל״ג נחי תשמע ותה״ט הגתר׳ לה
 דקאתר׳ לוקה אינו דתאי ונ״ל תנין גמיר חצו׳ל״ת גתור שאינו ל״ת מצות אלא לי אין

 תעשה׳ בהם אין רוכן ימצא וכל יראה בל וכן מעשת שאיןבו לאו דתותירה״ל חשוס
 גס תעשה בו אין ר״פ אבל כפסח חתצו או קנה אא״כ עליו לוקין ובםתמאאין

 ליה דדמי משוס קאתר ולא בפסול ליה דדתי תשום ל״ת דתרבה דגרסינן תהא
 סתרן גירס׳דידן וא״כ לעשה הניתק לאו ליה חשיב כה״גלא דכל ש״ת לוקה דאינו

 דכתיב הוא לעשה הניתק לאו תוציאו לא התום' וכתב להא ל״ג וחים׳ ורש״י אהרדן
 אחל בבית אלא אחר בנית לאכלו תוציאו לא דתשתע תוציאו לא יאכל אחד בבית
לעשה הניתק לאו ליה חשיינן היכא לר״י וקשה הוציאו אס קאי והחזיר בעתוד יאכל

הא



פג פב פיק חמין דיני אריה שאגת
 דמעות בפ״ב כדאמרי׳ לעשה שניתק לאו השיב ולא הוא פשה שקדמו לאו הא
 אנא לעשה הניתק לאו תוציאו לא7 ללאו ליה השיב לא גופיה זיל שריי הרי ע״כ
 משוס דלא הלאו עבירת קודם להתקיים הפשר דעשהזו משום עשה שקדמו לאו

 וכן ת ל שהוא הבית מן תוציא לא קודם יאכל א' לבבית לעשה במקרא טנא'
 עשת שקדמו לאו ליה להשיב הוח יטמאו לולא ל״ת קודם נאמר התחנה מן וישלחו

 דתליא הוא הלאו עבירת קודם העשה לקיים שאפשר משום אלא תליא בהני ללאו
 קא דנבילה בלאו גבי לו( )דף דיומא בפ״ג ועיין התם שפירש״י וכמו מילתא
 כיון לעשה ניתוק ה״ל לא ימצא ובל יראה וא״כה"הדבל בתוס' וע״ש גרפלגי
 לומר אפש־־ אי תוציאו דלא בהא וגס הלאו עבירת קודם להתקיים לעשה לאפשר

 )ד׳פה( דססחים כפ״ז אתר בהדיא הא עליו לוקין ואין לעשה הניתוק לאו דה״ל
 ביה כתיב הוצאה שיניח על חייב אינו לחבורה תחבורה פסח בשר המוציא אתי א״ר

 על וצ״ע לעשה הניתק לאו ה״ל ללא ש״ת חייב תניח אס הא ט' שבת תת כשבת
 חה תשום הוא ליה דתי דהאי שפיר אתי לידן ספריס לגי׳ אבל ותום׳ רש״י גי׳

 עשה תלות על מוזהרות לנשים לתדנו אורחין ואגב ביוצא תיפסל חה בנותר תיפסל
: נ״ל כן להשבתה

פג סימן המץ חני
 בתוך תקנה לו יש אם איסורו זתן קורס ביטלו שלא שלו בחמץ שאלה

: יראה בל על מלעטר הפסח

 אתרתי שקוד׳לזה (א לוה קלת תקנה ויש יש הרתב״ןוםייעתו עת7ל תשובה
 בח״ח הטור ז״ל בדבריהם האחרונים תן תקצת ששגגו מה לברר

 חצל או חבירו ישראל אצל או חבירו ישר( אצל חתצו שהפקיד ישראל כת׳ ת״ת סימן
 הנפקד עליו שקבל כיון שכתט הגאונים מן יש אחריות הנפקד עליו וקבל טמ״ם

 תבערו אינו אם עליו עובר שהתפקיד כתב והר״י עליו עובר התפקיד אין אחריות
 עובר אין עד כו' שתפקיד ישראל הב״י עליו וכתב ז׳יל הרא״ש א״א הסכים ולזה
 ונראה עמ״ס אצל הפקיד לענץ הרמב״ן בשם לפסחים בפ״ק הר״ן כ״כ עליו

 הפקיד לענין גס גאונים קצת בשם שם כ״כ והרשב״א דעתו הוא שכן הר״ן מדברי
 במכילתא תדתני' ראיה שהביא וכתבו עליו עובר התפקיד שאין לותר ישראל אצל

 אבל מדאורייתא ה״ת מיהו הר״ן וכתב ברשותו ואינו עד כו' נאתר לנות בבתיכם
 התפקיד ברשות דלעולס אותר היה יונה שת״ר הרא״ש וכתב ביעור צריך מדרבנן

 בפ׳ כדתנן חתצו על לישראל שהלוה בעכו״ם תיירי דתכילתא וההיא עד כו׳ הוא
 יראה בבל עובר עכו״ס אצל חתצו שהפקיד שישר( בפ״ג שכתב הרמב״ס וכ״ד כ״ש
 כפי הגאונים דברי ענין דאין כלל ל״ד הכא תש״כ ובכל הב״י עכ״ד יתצא ובל

 בקבל שתיירי הגאונים דאלו הרמב״ן בשם הר״ן לדברי דבריהם הטור שהביא
 עובר שאינו לתפקיד גרתא היא הנפקד של אחריות וקבלת אחריות הנפקד עליו
 טעמם אלתא עליו עובר התפקיד חין אחריות הנפקד עליו שקבל כיון וכת״ש עליו

 (א התפקיד בבית שאינו אעפ״י אחריות הנפקד עליו קבל לא אם אבל מש״ההוא
 הנפקד עליו בקבל לאו הרתב״ן בשם הר״ן לד' אבל עליו עובר הנפקד בבית

 עובר התפקיד אין אפ״ה אחריות עליו קבל דלא אע״ג אלא תילתא תליא אחריות
 אתרה דלא עליו עוכר אינו שלו שהחמץ אע״פ וברשותו כביתו שאינו כיון עליו

 ובגטלו בכיתו אינו אם אכל גבולך וככל בבתיכם אלא ימצא ולא יראה לא תורת
 שתסיים "י הב על ותהתיתה : שיתבאר וכמו עליו עוכר אינו שלו שהחמץ אע׳־פ

 לא הרמב״ס והא כו׳ עוכר עכו״ם אצל זצו ח שהפקיד ישראל שכתב הרתב״ם וכ״ד
 עליו כקכל אכל עליו עובר לפיכך אחריות העט״ם עליו שקבל בדבריו הזכיר

 העתקת כפי לדבריהם שהרי הגאונים וכדברי עליו עובר דאיט דס״ל י״ל אחריות
 שגגה חדא כולה אכל י עליו תלעכור המפקיד על תציל דנפקד אחריות קכלת הטור

 ישראל של לחצירו שנכנס עכו״ס ת״ר דפסחיס כפ״ק הר״ן דכרי ואעתיק היא
 לבער זקוק אין בית לו ייחד לבער זקוק אצלו הפקידו לבער זקוק אין כידו ונצקו

 ואפ״הכיון עסקינן אחריות עליו פי׳דכקבל ר״ת אכל כו׳ ופרש״י ימצא לא שנאמר
 עט״ם של ככיתו עכו״ס של חתצו של אחריות עליו כמקכל דה״ל שרי בית לו דיחד
 והכי עליי עוכר אינו העכו״ס ברשות שהוא כל ישראל של חמצו אפי' שהרי לשרי
 ברשות שהוא כל ישר( של חתצו אפי' דהאישהרי ב״י הרב כו׳סבר במכילתא איתא

 ולא קאי אחריות הנפקד עליו בקבל דתיירי דבריו אריש עליו עובר אינו העכז״ם
 והאי עליו עובר אינו ישראל של ברשותו דאינו כיון אחריות עליו קבל דאפי׳לא היא

 דשרי עכו׳יס של בביתו כו' אחריות עליו כמקבל דה״ל מיני' דסליק אהא קאי אפי'
 איט ברשותו שחינו כל ישראל של יחמצו אפילו שהרי ישראל של ברשותו דאינו כיון

 עליו בקבל כו׳ ישראל של חמצו אפילו שהרי דהאי הב״י הבנת ולפי • עליו עובר
 הנפקד בתר ב׳יי לענין דאזלי ס״ל הגאונים וכד׳ תיירי אחריות הנגקד העט״ס

 שקבל ישראל לנפקד הוה ראיה מאי ח״כ המפקיד בתר ולא אחריות עליו בקבל
 עכו״ם שהנפקד מהיכא עכו״ס של בביתו החמץ אם עובר דאיט אחריות עליו
 הוא דהנפקד הכא דשאני עובר דאינו העט״ס ברשות שהוא כל אחריות עליו וקבל

 ישראל בנפקד אדרבה גופיה ומה״ט אזלינן נפקד בתר יראה בל לענין והרי עכו״ס
 הר״ן שלד כת״ש ברור הדבר ודאי אלא :אזלינן נפקד דבתר כיון עליו עובר יהא

 ה״ת ומיהו הר״ן שם מתש״כ והנ״ת : ותפקיד בנפקד ולא תילתא תליא ברשות
 תכן דהא ביעור צריך עכו״ס ברשות שהוא ישר( של חתצו מדרבנן אכל בדאורייתא

 נשהרהינו וחוקיתנא עליו ענ^ר אפיה חמצו על ישר( את שהלוה עכו״ם אכל לקמן

 אחר אסור שהוא כלומר דעובר אמר ואפ״ה תשמע עכו״ם של בביתו והרהין אצלו
 שתלות ישראל דההיאתניא רישא והא ־ ע״כ ביערו שלא עליו ועבי הוחיל הפסח

 עליו קבל בדלא בע״כ תיירי וההיא עובר איט הפסח לאחר חתצו על עכו״ס את
 והפוסקים התו' פי׳ וכן כדאמרי׳בפ״ק עליו עובר ודאי. הא דאל״כ אחריות הישראל

 עליו קכל בדלא נתי שהלוה־לישראל דעכו״ם סיפא ההיא וא״כ י הוא ופשוט ו״ל
 ובשיטת דידיה לטעתא תלה אחריות עליו בקבל הר״ן ואי • תיירי אחריות העכו״ם
 העכו״ם עליו בקבל בישר צריך דמדרבק להוכיח מנ״ל כן אם אתרו הגאונים
 תילתא תליא ברשית ודאי (א ־ ־יות א׳־ עליו קבל בדלא תיירי דהתס כיון אחריות

 הישר( עוכר איט שוב אחריות עליו קכל דלה אע״פ עכז״ם של כרשות הוא דחם
 הר״ן שם כתב שד • ביעור צריך מיהו דתדרכנן מהתם שפיר הר״ן דייק והשתא

 ובל יראה בבל עליו שבר עכו״ם אצל חתצו שהפקיד שישראל כתב הרמב״ם אבל
 עט״ס אבל כ״ש נס׳ שאמרו שמועה פשט על סמך ואולי לו תנין ידעתי ולא יתצא

 תיירי הרין ואי י ע״כ הפסח ארד לתיתני ה״ל לא דא״כ נהירא ולא כו׳ שתלוה
 תיירי לא הרמבים הא לו תנין ידעתי לא עליו כתב אמאי אחריות עליו בקבל
 ודאינת״ש (א עליו דעובר תודה הר"! אפי' ובהא אחריות העכו״ם עליו תקבל
 מילתא תליא בישות אלא כלל אחריות עליו בקבל דידיה טעתא תלת לא דהר״ן

 שהביא תכילת' ההיא שתביא יותר הדבר תבואר פ׳נא התורה בפי' הרתב״ן ומד׳
 נקיים שלא אלא מה״ת הוזהרנו שלא הזו הברייתא תן ולתדנו עלה ותסיים הר״ן
 עט״ס ביד אותו הפקדנו אם אכל כגטלינו בין בבתינו בין ברשותינו שלט התץ

 כן תאמי נא שאס הדבר וכן ימצא ובבל יראה בבל עוביי׳עליו איןאנו שלו בבית
 עכי״ס של ועל הים במדינת עכו״ם ביד ואפי׳הפקידו בכ״ת שבר שלו חמץ על (א

 אין גבולך ןל״נ בתיכם נאתר לתה כן אם ׳שרחל של בביתו אפילו עניו עוכר אינו
 מה״ת כלל הוזהרנו שלא, אלא הפ־ש וגטליה׳שוס העט״ם לבתי וגבולינו בתינו בין

 אתרי' ולפי״ז מקום תכל שלנו חמץ לבער הוצ״כנו תד״ס אבל מרשותינו אלא
 אחריות עליו שקבל עטים של שחמץ לותי עליו עובר אינו בית לו ייחד בגמרא
 ואפי' תותר עכויס ברשות אבל ישראל ברשות אלא אסור אינו כשלו שנדון אע״פ

 ע״כ־ דפסחיס בפי׳גתרא כ; סב־ לא והרב רש״י על ותסיים עליו ל״ג מדבריהם
 כיטלו שלא לחמץ תקנה שיש והדן הרמב״ן תדברי תבואר הרי כת״ש תכואר וזה
 דלאו ז״ל לדעתם ביור הדבר כי תה״ת עליו עוכר אינו ושוב מרשותו שיוציאנו ע״י

 כל לרשי׳עמ״ם הכניסו לא אס דה״ה דאע״ע הוא העט״ם לרשות הכניסו אס דוקא
 וכל בזיכ׳וגטלך (א נאתר לא דהא ע״ע אינו ושוב בהכי ליה סגי מרשותו שהוציאו

 רש״י מדברי למדנו ת ות' ברור וזה עליו טיבר אינו תעתה וגבולנו בבתינו שאינו
 נ״ל וכן עליו עוכר מרשותו שהוציאו אע״פ עט״ס אצל הפקידו דאפילו והרתכ״ס

 לד׳ להקפות אץ והגה : בס״ד וכמש״ל והרא״ש שכטור ז״ל יונה ה״ר תדברי
 א׳לא דר״א בייט בטותא׳ חלה תפרישין דכיצד תתני׳ מההיא והדן הרתב״ן

 עניו ועיבר חיתוץ חשש תשוס לא פה4שת קודם אכל שתאפה עד שם לה תקרא
 עליה תיתשיל כעי דאי ואיתשוס מתון דטוכתהנאה משים אי ימצא וכל יראה בכל

 דהא עוברעליו דשוכאינו מרשותו ויוציאנו קודם שם לה יקרא ואתאי דתי כדידיה
 שתוזהרין חמץ זהו לא דס״ל התם לר״י דאדא הא וכן עליו עובר תדרבנן אפיה

 החמיצה החמיצה ואם הערב עד ומנחתה תפישתה אלא יתצא ובל יראה בבל עליו
 תקרא דלא דידה ט.מא7 לתיתרא לאו יראת בבל עוכר הוא הרי לדבריך

 הא ד הוא יראה כל על עליו לעבור שלא כדי מטס הוא שתאפה עד שם לה
 על עליו לעבור שלא תקנתא איכא שתאפה קודם שם לה קורא אי אפילו דהא ליתא

 דקאתרי הוא תקנתא בתיי ליה סגי דתדרבנןלא כיון (א מרשותו בתוציאו יראה בל
ליה ה״ק אלא הוא יראה בל משוס ולאו שתאפה עד שס לה תקרא לא

 הוא הרי לדבריך החתיצת החמיצה ואם ט׳ מפרשתה דאתרת לדבריך
 משוס ואי מתון הנאה דטובת תשוס אי יראה בבל עובר
 תשביתו הראשון ביוש אך דפסחיס בפ״ק דאר״ע הא ק״ל הא ק״ל אי אבל :הואיל
 ומצינו תעשו לא מלאכה כל כתיב הא בי״ט אלא אינו או מעי״ט מבתיכם שאור

 שהותרה מתוך אתרינן לא תדר״ע ש״ת עלה ואמ׳רבא מלאכה אב שהוא להבערה
 אע״ג שיי מתוך אתרי׳ דאי ופי׳התוספות לצורך שלא נתי הותרה לצירך הבערה
 דכתוציאו איתא ואם י כאן עד צורך הוי שתכער תה הכא קצת היום צורך דבעינן
 לר״ע ליה דלית לדייק לרבא תנ״ל א״כ יראה בל על תלעבור לי' סגי מרשותו

 היום צורך דבעינן תשים חמץ לכער בי״ט אפשר אי ואפ״ה ליה אית דילתא מתוך
 היום צורך בהבערת ליכח תו בתכי ליה וסגי מרשותו בתוציאו דאפשר וכיון קצת
 לחוד בשריפה אלא תקנה לו ואין ליה סגי לא מרשותו בתוציאו ודאי אלא כלל

 בכל לעבור שלא שתכער דתה בי״ט ולשורפו לבערו שרי מתוך אתרי׳ אי הילכו
 ב״ה דשה דהא דס״ל וסייעתו רש״י כדעת להרתב״ן דס״ל וי״ל : צורך הוי יראה
 הוצאת שהותרה תתוך תשום בי״ט לרת״ר וס״ת ולולב קטן להוציא דביצה בפ״ק
 וכמ״שכ מתוך תשוס שרי נתי לגתרי לצורך אפי׳שלא לצורך שלא נתי הותרה לצורך

 מתוך דא״ל לב״ה להבערה וה״ה י״ט תתלכות בפ״א והה״ת התס והר״ן התום'
 הי'לבער מתוך דאמר לר׳ע הויס״ל אי וה״נ לגמרי לצורך שלא אפי׳ נתי הותרה
 הוצאה ידי על בתקנה דאפשר כיון כלל לצורך שלא דהוי אע״ג בי״ט חמץ ולשרוף
 אר״י דפסחיס בפ״ק דהא תספיק זה תי׳ אין אכתי הר״ן לדעת ות״ת :תרשותו

 חזי לא דתא הרין וכתב הכלי את עליו כופה כי״ט בביתו חתץ המוצא רב אמר
 משום כו׳(א מאתמול בטלי׳כלבו דהא עכר לח יראה בבל תיהו1 וקי5וא לטלטולי

שלא



דעי אריה שאגת
 לתשרפי׳ מצי לא וכי״ט שורפו יו״ט ולמוצאי הכלי את עליו כופה ישכח.ויאכלנו שלא
 הנא אבל קצת היום צורך דאיכא היכא דה״ח כו׳ שהותרה מתוך דקי״ל ע״ג ואף

 ביטלו לא מדכריודאם להדיא ותשמע ־ ע״כ בביטול חובתו ידי נפיק דהא ליכא
 דל לדדיה אלתא בי״ט לשורפו א״א דכביטלו כיון ואתאיהא בי״ט לשורפו מותר

 א״א אכתי הוי מאי ביטלו לא כי קצת היום צורך בדאיכא אלא מתוך אתרינן לא
 כלל לצורך שלא שריפתו ה״ל מרשותו הוצאה ע״י תקנה לו דיש כיון בי״ט לשורפו

 שפי׳ (1 דכתובו׳)דף התוס׳כפ״ק כת״ש דס״ל י״ל ואולי :מתוך ביה אתרינן ולא
 ביתו בתוך חמץ ותוצא מתוך אמרינן ולא אסורה כלל היום לצורך שלא דהוצאה

 תשום היינו מתוך תפוס לשורפו שרינן ולא כלי עליו דכופה דפשחים דאתר׳בפ״ק
 בשביטלו דתיירי ליתר אין אבל לטלטלו דאסור תוקצה מדרבגןתשום לשורפו דאסור
 דאיכא היכא שרינן נתי דרבנן דבתצוה היום צורך והוי לשורפו מצוה מדרבנן דת״ת
 משוס ש־ינן נתי דרבנן דבמצוה כהתוס' להר"! ס״ל ובהא • ע״כ מתוך למיתר
 סגי לא דתדרבנן כיון מרשותו שיוציאנו ע״י תה״ת תקנת דיש אע״פ הילכך מתוך

 כתתו׳ולא ס״ל לא בהא בביטלו ומ"ת לשרפו תותר ביטלו לא אם לפיכך בהכי ליה
 אלא וכת״שכ כשריפתו ליכא נתי דרבצן מצות דאפי׳ מתוך משוס לשורפו ליה שרינן
 תוצאי עד שעת לפי בתכי ליה וסצי הכלי חת עליו כופת ויאכלט ישכח שלא משוס

 בל על לעבור שלא תה״ת ליה סגי מרשותו דבתוצאה לומר דאין נראה ולפ״ו י״ט
 רך לצ בשלא אבל קצת בצורך אלא מתוך אתרינן דלא ס״ל פוסקים דרוב כיון יראת

 דלמ״ד משמע מתוך אתרינן דלא לר״ע ש״ת רבא ותדאתר תתיך אתרינן לא כלל
 לת״ד אפי' ותרי קרא קא׳ מעי״ט דתשביתו להוכיח ואין בי״ט לשורפו שרי מחוך
 לצורך שלא ה״ל תרשיתו הוצאתו ע״י תקנה לו דיש כיון בי״ט לשורפו אפשר אי מתוך

 ביעור דאין ר׳־י דיליף תהא הרתב״ן ע״ד ועק״ל : לכ״ע מתוך אמרינן ולא כלל
 תחילתו דן שאתה דין כל לו ואמרו יראת בבל שאינו מטתר תק״ו שריפה אלא חמן

 לדבריו ותרי בטל יושב יהא לשורפו עצים תצא לא דאם דין אינו להקל וסופו להחמיר
 דאלו מרשותו החתן את מוציא אינו באס אלא אינו ע״כ ורבנן דר״י פלוגתא האי זיל

 לתקל דסופו רבנן קאמרי מאי וא״כ כלל ביעור וא״צ כהכי ליה סגי מרשותו במוציאו
 דווקא תרשותו להוציאו מחוייב לר״י לשורפו עצים תצא לא דאס להקל סופו אין הא

 ע״י תרשותו החתן את להוציא שא״א בהיכא וא״ת : הוא להחמיר וסופו ותחילתו
 אפשר הרי ת״ת הא לר״י לשורפו עציס תצא לא באס הוא לתקל סופו סיבה איות

 לד׳ תה״ת מהצי עצמו לנין ביצו חפילו והפקר בו תוצח שתחתן רשותו את להפקיר
 רשותו את להפקיר אפשר ותרי חתן בדיני כת״של תהרתב״ס חון פוסקים רוב

 ואס רשיתו מלתפקיר תניעה לשום וא״א לעולם אפשר וו תקצה והא בו מונח שהחתן
 יראת בל על עובר החתן על אחריות עליו דבקבל קרא דגלי כמו ז״ל לדעתו נאתר

 עליו שואל או שוכר שהוא כגון אחריות עליו שקבל אלא שלו שאינו ברשות ה״נ
 בפי' אחריות עליו שקבל תיירי לקרקע ובתחובר בקרקע שותרין דין שאין ואעי׳פ
 דלא וכמו בכת״ג חתן על שעובר כתו עליו ועובר יראת בל לענין דתי בדידיה

 ואף לתעלת וכמ״ש אחריות עליו שקיבל חלא שלו שאינו בחתן וביטול הפקר מתני
 לא כלא״ה דתא והתפקר הביטול חל דאתאי עליו עובר חכתי והפקיר שביטל ט״פ

 לה משכחת ׳כ וא הפקר בית תתני לא כת״ג ברשות ה״נ שם וכת״שכ הוא דידה
 תגוף הרשות את זו כדבר ללמוד זאת דתניןלנו ליתא דהא י ר"׳ של בדינו לתקל סוסו

 של רואה אתת אבל רואת חתה אי שלך לך חתן גבי כתברחתנא דהא תדע החתן
 ותרתי הרמב״ן לפ״ד אחרים של למעוטי וגבולך ביתך נתי כתב רשות וגבי אחרים

 לא ודאי חלא בת לן לית אחרים דשל תתרשות תחמן או תתחתן הרשות נילף ל״ל
 דתרתב״ן נאמר ואס מהדדי: לתילפינתו תסרב־ לא בלא״ה ועוד מהדדי לי\ גתרינן

 לבערו ע״ת ובתשתא לעשת ניתק ת״ל ימצא ובל ירחה דבל דלאו ס״ל ז״ל ר״י נד'
 כל עליו שיעבור קודס לבסוף תבערו אם לכתחילה אפילו דתי ושפיר בה לן לית

 אבל אלי׳ שניתק דתשביתו העשת מקייס דאו לבסוף בתבערו ה״ת תיהו הפסח ימות
 וו תקנת ע״י עובר שאיט אח־ת תקנת איזה לו שעושה אלא לבסוף מבערו לא אס

 עשרת מחיצה לפניו עשת או בית לו ויחד אחריות עליו שקבל בחתן כגון יראה נבל
 תקנות ע״י ולהבא מכאן יראת בל על מלעבור ליה דתהצי נהי הפסח יתי נתיך
 דחינו עתה עד פסח משנכנס דלתפרע יראה בל מאיסור תוציאו זה אין אפ״ה הללו

 העשה אין והרי אליה שניתקו דהשבתת העשה אלא למפרע עליו מלעבור מצילו
 מן מנערו ות״מ לרננן תשניתו שאתה דנר ונכל לר״י בשריפה אלא דהשבתה

 אחר דנר ע״י תקנה לו שעושה אלא נעין דהחמן היכא כל אבל לגמרי העונס
 תיקן לא שעבר על אבל להבא דתהני נהי וב״י יראה בל על לעבור שתהנישלא

 לו עשה לא אש אחריות עליו שקבל אחרים של חמן ולפי״ו לתעלת זכת״ש עי״ז
 לתקנו׳ לעשות לו א״א הפסח קודם עשרה תחיצת או בית לו דיחד הללו תקנות

 ולבערו להשביתו תחוייב אלא לשעבר יראה בל על עובר דא״כ הפסח בתוך הללו
 ע״י שהוא אליה שניתקו העשה ע״י לשעבר הל״ת אח לתקן כדי דווקא העולם תן

 בשעשאן עשרה מחיצת או בית לו יחד מהצי וכי דווקא העוצם מן והעברה השבתת
 לתאי צתי וה״ה לתפרע תתני דלת תשום לא הפסח בתיך אבל דווקא הפסח קודם
 תחוייב פסח שצכצס קודס עשאו לא ואס מהני לא לשעבר מרשותו דמוציאו תקנה

 דתשבתה עשת ידי על אלא תקנה לו דאין לשעבר משום דווקא ולבערו ,להשניתו
 ישב לשורפו עצים מצא לא דאס כי׳ דין כל לר״י דא׳ הא א״ש והשתא ־ דווקא

 ע״פ ואף לגמרי תשביתו אא׳כ לתפי־ע על תקצה לו אין תפסח דבתוך דכיון נעל
 דווקא להשביתו מחוייב לשעבר משוס מ״מ ליה סגי מרשותו במוציא לקנא שעל
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 בשריפה אלא בהכי ליה סני לא ולר״י לשעבר על דנרסגי בכל בתשביתו ולרככן
 בשריפה אלא יתצא ובל יראת דבל לאוי אליה שניתקו דתשבתת עשה דאין דווקא
 משוס אלא השבתת צריך ואיצו סגי תי־שותו כתוציאו להבא דמשוס וכיון

 מרשותו הוציאו לא והוא לשרפו עצים מצאי לא אס לרבנן בלבד לשעבר
 מחוייב דבר בכל דתשניתו עשה מצות דתקייס כיון הפסח קודם ביטלו ולא

 השבתה מצות דאין יהודה לרבי אבל לשעבר לתקן משוס דווקא להשביתו
 מן יבערנו דאס כיון לשרפו׳ עצים מצא דלא היכא דווקא בשריפה אלא

 לתקן ליה מהצי לא ליס־ תטיל או לרוח וזורה תפ־ר כגון שריפה ע״י שלא העולם
 ע״י שלא ביעור הא לשעבר משום דאי כלל העולם תן לבערו א״צ שכן וכיון לשעבר
 נמצא לחודסגי מרשותו ובתוציאו ביעור א׳צ להבא חשים ואי מתקנו אינו שייפה

 העול׳ מן לבערו צריך בע״כ דלרבנן לשרפו עצים מצח בלא להקל סופו ר״י של דינו
 לבערו צריך לפיכך דתשביתו לעשת מקיים שריפה ידי על שלא ביעור דע״י כיון

 חמן ביעור דאין יהודה לרבי אבל מרשותו בתוציאר ליה סגי ולא לשעבר משים
 מקיים לא שריפה ידי על שלא העולם תן ובתבערו דווקא שריפה אלא

 במוציאו לשורפו עצים מצא בלא לשעבר ועי״ז תתקן ואינו דהשבתת לעשת
 ע״י כתו יראה בל על מלעבור לתנא מתקן נתי זו הוצאה ע״י דהא סגי מרשותו
 מתקן אינו נתי שריפה ע״י שלא העולם תן כמכערו הא לשעבר תשוש ואי ביעור

 ע״כ דלרבנן לשורפו עצים תצא בלא לתקל ר״יסיפו של דינו הרי לשעכי־
 גיא לשעבר תתקנו זה ביעור דאין ולר״יכיון לשעבר משוס העולם תן ביעור צריך

 דאלת״ה נ״ל ובהכי :ל״ל זה וביעור להבא סגי נתי מרשותו בתוציאו לחוד להבא
 ורבנן דר״י פלוגתא הא וא״כ סגי מרשותו דבתוציאו הרמב״ן לסברת תקשה
 וכי דווקא הוא מרשותו תוציאו באינו ככ״ד או דווקא בשריפה אי תבערו בתת

 אלא תוציאו אינו והוא בהכי ליה וסגי תרשותו להוציא לו שאפשר עסקינן בשופטני
 לת משכחת היכא העולם מן ביעור ע״י שהוא השבתה ומצות העולם מן תאבדו

 כשתוציאו השבת׳הרי מטת הוי ליס טיל ת או לחח וזורה בתפרר דאתרי ועו׳לרבצן
 לא אס • ולהטילו לזרותו תו ול״ל בהכי ליה סגי הא לרוח או לים להטילו מרשותו

 ודאי אלא רוח דברי אלא אלו אין הא לרוח ברשותו ובוורה שברשותו ליס שתאמ׳נמטילו
 ימי בתוך אבל הפסח קודם בתוציאו אלא מרשותו מוציאו מהני דלא כדאתרן ש״ת

 • דווקא העולם מן וביעור בהשבתה אלא לשעבר משוס ליהבסכי סגי לא הפסח
 ע״ת חתצו את דהתשהא כן לומר אפשר שאי רבות בראיות נתברר שכבר אלא

 הצדדים כל על לחזור אנו צריכים וא״כ ז״ל ר״י וכסברת עליו עובר דאינו לבערו
 שתוכיח תת מן מוכרחים דבריו כי רוויחא בשנויי בזה הרתב״ן דברי את לקיים

 ז״ל לדבריו ראיה אביא ועוד לי לתה רחמנא דכתב וגבולך ביתך דאל״כ ו״ל הוא
 לעבור שלא לעצין דתהני אע״ג דודאי זה הוא נזה שנ״ל ומה : בס״ד לפנינו

 כתב שלהן אזהרת דגבי משום מרשותו בתוציאו ימצא ובל יראת נל על
 בתוציאו ואפי׳ עלו עובר אינו שוב וגבולו בביתו שאינו וכל לך וגנו ביתך רחמנא
 נראה ולא כביתו נמנא אינו דעכשיו כיון כהכי ליה מגי הפסח בתוך מרשותו
 גבולך בכל יראת ולא בבתיכם ימצא לא ביה קרינן לא דהא דמי שפיר בגבולו

 היכא כל אלא כן אינו השבתה מצות לענין ת״ת אכל תעתה ברשותו דאינו כיון
 מוציאו אפי׳ ע״פא״נ של שעות שש קודם שהוא איסורו קודם מרשותו שתוציאו
 חל לא שוב החמיץ לא שעדיין אלא הפסח בתוך ואפי׳ איסורו זמן נאחר מרשוחו

 להשביתו וא״צ שהחמיץ ולאחר איסורו זמן לאח־ אפי' תה״ת השבתת מצות עליו
 איסורו זמן לאחר שהחמיץ לאחר ברשותו היה אס אבל כלל העולם תן ולבערו
 תשום וה״ט מרשותו בהוצאה תעתה ליה סגי ולא השבתה תצות עליו חלה מעתה
 תן ביעור היינו השבתה ותאי תכתיכס שאור תשביתו הראשון ביום אך דכתיב
 ביום ברשותך כשהוא מכתיכס ותשמע דבר ככל לרבנן אי כשריפה לר׳יי אי העולם
 ולא דווקא העולם תן ולכערו להשביתו חייב אתה איסורו זמן לאחר שהוא הראשון

 דןכז׳ שאתה דין כל לר" לו דאתרו הא ניחא והשתא ־ מרשותך בתוצאה ליה סגי
 ע״ג דחף בטל דיכב קאמרי השבתה תמצות בטל יושב יהא לשורפו עצים מצא לא

 ובל יראה בל על לעבור שלא משוס עצים תצא לא אס תרשיתו להוציאו ימחוייב
 לתנצל כדי מרשותו להוציאו תחוייב וכע״כ ליה סג־ נתי בפסח אפי׳ דלתא ימצא

 השבתה תמצות כטל ישב ת״ת תקנה לו אין לשעבר דאלו דלתבא דב״י תאיסור
 סגי מרשותו דבמוציאו כיון דק״ל הא נתי שפיר ואת־ דווק' בשריפה אלא מצותו דאין
 להשביתו מחוייב איסורו זמן דלאחר לה תשכחת היכי העולם תן השבתת א״כ ליה
 מדאתר רכא דדייק הא נתי וניחא תרשותו בתוצאת ליה סגי ולא החתץברשותו אם

 דלא דס״ל דש״ת תעשו לא תלאכה כל כתיב הא בי״ט דאי תעי״ט תשביתו ר״ע
 דחל דכיון הוא לצורך הבערת דהא נתי אפי׳בי״ט תתוך אתרינן דאי מתוך אמרי׳

 מרשותו בתוציאו ליה סגי לא וברשותו בביתו החמץ ועדיין כבר השבתת מצות עליו
 מצות משוס היא דלצורך משוס שרי ודאי מתוך ס״ל ואי השבתה מצות משוס

 ולדידיה בהנאת מותר בפסח דחמץ דס״ל הגלילי לר״י ניחא נתי ובתכי : השבתת
 זמן בתר לדידן ביטול תהני דצא תה דהא הפסח כתוך אפי׳ תתני גתור הפקר

 לית מבטל מצי ולא קאי ברשותיה לאו כהנאה דאסור דמון מטעתא הוא איסורו
 מתני דלא ונהי הוא דידי' ומתונא קאי כרשותיה כהנאה דתותר כיון לדידית אבל

 מרשותיה לצאת א״א קאי וברשותיה הוא דדידיה דכיון גופיה ׳ט מה לדידיתכיטול
להפקירן יכול והרי מתני ודאי גמור הפקר אפ״ה : דביעול דעתיה גילוי ע״י



פג סימן חמץ דגי אריה שאגת
 שרי הפסח עליו שעבר חמץ ס׳'ל7 וכןלר״ש גמר הפקר עליו חל דדידי׳הא כיון

 חמן כל והרי דמי כמתון צממין הגורם דבר הזהב ונפ׳ מרובה בפ' בהנא׳וס״ל
 דלדידיה וכיון הפסח לאחר וכרי הואיל לתתוןהוא גורס בהנאה דאסור אע״ג בפסח
 לאחר אפ׳ להפקירו ומצי קאי בפסחברשותיה חתן כל דתי כתתון למזון גורס

 לה משכחת ה־כי ור״ש לרי״ה וא״כ : הקודמים בסית׳ וכמשכ״ל איםורו זמן
 עסקינן בשופטני אטו לתה זה טורח לגתרי העולם מן שמבערו השבתת למצות
 אתי לתש׳־כ אבל : העולם מן לבערו נפשו וטרח בעלתא הפקר ע״י לתקן שיכול
 ובל ירחה בל על לעבור שלא לענין אלא בהפקר סגי לא אסורו דלאח־ שפיר
 ליה סגי לא איסורו זמן קודם הפקירו שלא כיון השבתה תצות לעמן אבל ימצא
 נתי ובהכי : רחמנא דכתב השבתה מצות והיינו לגמרי העולם תן תשביתו אח״כ

 מצא לא כו׳ דין כל לר״י חכתיס דא׳ בהא להקשות לי שיש מה עצומת קושיא ג״ל
 שלא לענין דהרי ובטל ישב אמאי עצמך על דתתה ובטל יושב יהא לשורפו עצים

 שיהיה ענין איזה ע״י העולם תן תבערו אס ימצא ובל יראה דבל לאוי על לעבור
 איןגראה שוב העולם מן החתן שנאבד דכיון מכאןולהבא עליו עובר אינו בידאי שוב
 בידו שאין היכא כל שריפה אלא חמץ ביעור אין דאתר לר״י אפי׳ א״כ נמצא ולא

 כדי אחר ענין י*ע העולם מן לבערו מחוייב אפ״ה שריפה מצות ולקיים לשרפו
 חובת ידי יוצא דאינו ואע״ג להבא על יתצא ובכל יראת בבל עוד יעבור שלא

 יראת בל על לעבור שלא ליה תתני ת״ת שייפה ע״י שלא שתבערו ע״י השבתת
 ענין באיזה לבערו מחוייב ליה דתהני וכיון עמן בכל בתבערו להבא יתצא ובל

 תצוה חדא תצות תרתי לתעבד לו אפשר דאי תאן דאטו העולם תן ולהוציאו שיהיה
 העול׳ תן תבערו שלרבנן כתו לשורפו עצים תצא לא אס וא״כ בתתיה נעבד לא נתי
 תקיים שאינו אע״פ לר״י ה״נ השבתת תצות בזה ותקיים להשביתו שיכול דבר בכל
 איסור תשום שבידו דבר בכל העולם תן לבערו תחוייב אפ״ה השבתה לתצות עי״ז

 אפשר בלא אבל בשרים׳ בדאפשר חכתי׳אלא על ר״י נחלק ולא יתצא ובל יראת בל
 א״כ שוין וחכתיס ר״י ובהא בע״כ דבר בכל תבערו לשורפו עצים תצא שלא כגון
 לא תא כו׳ עצים תצא לא לר״י רבנן קאתרי ותאי לר״י אפי׳ להקל סיפו כאן אין
 לעבור שלא דלענין כת״ש ודאי אלא לרבנן■ כתו לר״י ת״ת לבערו ותחוייב בטל ישב
 הפסח בתוך ואפי׳ איסירו זתן אפי׳לאחר תרשותו בתוציאו יתצא ובל יראה בל על
 שוב איסירו זמן קודם תרשותו הוציאו שלא כל השבתה תצות לענין אבל תהני נתי
 תצות תשוס תרשותו בתוציא ליה סגי ולא בהשבתה אלא אחר בענין תקנה לו אין

 לי' סגי לא בכ״ד השבתת דס״ל־דתצות ל־בנן לשורפו עצים תצא לא ואס השבתת
 אינו בכ״ד דבתשביתו לר״י אבל דבר בכל להשביתו תחוייב אלא מרשותו בתוציאו

 בתוציאו הא ימצא ובל יראת בל משוס ואי להשביתו א״צ השבתה לתצות תקיים
 : לשורפו עצים בל״ת בע״כ להקל סופו ר״י של דינו נתצא להו סגי נתי מרשותו

 בל על לעבור שלא לעמן מהני עכ״פ מרשותו דבמוציאו מכאן להוכיח אין זת״ת
 דבלא כלל להקל סופו ר״י של בדינו אין דאל״כ ז״ל הרתב״ן וכדברי ימצא ובל יראה
 תחוייב ע״כ ימצא ובל יראת דבל לאוי דתשום בטל ישב לא מ״ת לשורפו עצים מצא

 דאפי׳ לדחות יש ודאי דהא • אחר בענין תקנה להם דאין כיון דבר בכל לבערו
 אפ״ה ימצא ובל יראת בל על לעבור אפי׳לענין מרשותו בתוציאו תתני דלא את״ל

 של בחמץ וה״ד לשורפו עצים תצא בלא להקל מופו ר״י של בדינו לה משכחת
 וכתש״ל עשרה מחיצה או בית לו ביחד להו דסגי אחריות עליו שקיבל אחרים

 אישורו ותן לבתר תתני ה״נ איסורו זתן קודם להו תתני תקנות ב׳ שתני זה״נכתו
 לתצות אבל יתצא ובל יראה בל על לעבור שלא לענין תהני נתי הפסח בתוך ואפי׳

 לא שוב איסורו זמן קודם אלו תקנות לב׳ עשה בלא לרבנן אלא מתני לא השבתה
 שקיבל אחייס של בחתץ גס דהא דבר בכל משביתו אלא השבתה לתצות .בהן תהני
 דווקא בשריפה תשביתו ולר״י ע״ח סי׳ וכת״של השבתה תצות נוהג אחריות עליו
 ובל יראת בל תשוס ואי השבתה מתצות בטל ישב בע״כ לשורפו עצים תצא לא ואם

 דינו נתצא העולם תן לבערו וא״צ להו סגי עשרה מחיצה או בית לו ביחד ימצא
 סותר זה שאין ודע ־ לשורפו עצים תצא בלא זה חמץ לגבי להקל סופו ר״י של

 לפרש״י תכאן תעצתויומ״תלאתקשה יבין (והתנין אסי׳) בתחילת לתעלה לתש״כ
 בית לו יחד תתני לא אחריות עליו שקיבל אחרים של דבחתן דס״ל והרתב״ם

 אפי' בכה״ג ואכתי מרשותו בתוציאו שלו בחתץ תתני שלא וכ״ש עשרה ומחיצה
 דאפי׳ כלל להקל סופו ר״י של בדינו אין הא וא״כ עובר נתי יתצא ובל יראה בבל

 ב״י משוס לר״י ואפי' דבר בכל העולם תן לבערו תחריב לשורפו עצים תצא לח
 קודם אלא אינו שריפה אלא חמץ ביעור אין דאר״י הא לפירש״י דהא לק״ת וב״י־תא

 דינו וכל דבר בכל דתשבתתו תודה נתי איהו איסורו זתן לבתר אבל איסורו זמן
 א״כ )?(שפירש״י וכמי איסורו זמן קודם בשיירא ויוצא בתפרש אלא אינו ר״י של

 ב״י תשוס כלל לבערו וא״צ לתקל סופו ר״י של דינו בע״כ לשורפו עצים תצא בלא
 חל השבתה תצות ואלו בב״תשתוא בע״פ לבטלו ויכול הפסח עד עליו חל דלא וב״י
 והרתב״ם שם שפירש״י וכתו פסח בה' ודורשי! ששואלין הפסח קודם יום ל' עליו

 שחולקיןעל רבוותא כל לדעת אנא קאתינא וכי בהא ס״ל כרש״י נתי ז״ל דאיהו י״ל
 והוכיחו בשריפה דווקא דהוי הוא ביעורו זמן בלאחר דר״י להא ותפרשין סירש״י

 לךלמאי קשיא ואי וכדאתרן תהא לדברי ראיה יש ודאי הא א״כ בראיות כן
 לי׳והתני׳ מבטל מצי לא איסורו ולבתר דפסחים בפ״ק דפריך הא לך תקשה דפי׳
 י״ט ואחד שבת אחד בלבו מבטלו ביתו נתיך חמץ לו שים ונזכר נבת״ת יושב היה
 ביטול תהני נמי השבתה למצות דאפי׳ דס״ד לתאי והרי איסור׳הוא לבתר י״ט והא

 שיכול דבר בכל ולרבנן בשריפה דלר״י השבתה מצות קשה ח״כ איסורו לבתר ואפי׳

 השבתת ואפי׳לתצות בתוךהפסח אפי׳ לעולם מתני כיוןדביטול ת״ל היכא להשביתו
 ולטעתךולא למיתר דתצי הגת׳ דרך כן אלא וכדאתרן ולטעמך לתיתר מצי דהוי וי״ל

 דקתני נתי דיקא התם דקאתר ואע״ג תספר אין בתקותות התום' כת״ש לה קאתר
 נתי דיקא ליתר חש דאתרןלא תהא נתי דיקא נתי קאתר ולא ש״ת בבה״ת יושב היה

הוא אחר דתמקום נתי האידיקא אבל עצתו דברייתא תגום׳ דדייקלה תה אלא
־ ליה לתיתר חש לא

 א״כ כו׳ הדבר וכן שכתב נכוחה תרמב״ן הוכחת הנה הנדון לעיקר נבא ועתה
 הרמנ״ן ראיה שתביאו ועוד כו׳ גבולך נאתר ולתה בתיכם נאתר לתה

 גבולך בכל שנאמר לפי נאתר לתה בבתיכם דתניאהתס המכילתא תן שם והר״ן
 חתצו יצא ברשותך גבולך אף ברשותך ביתך תת בבתיכם ת״ל כתשתעו אני שומע

 חמצו יצא ברשותו אינו אבל לבערו יכול שהוא אע״פ נכרי ברשות שהוא ישראל של
 אבל ברשותו שהוא אע״פ תפולת עליו שנפל וחמץ ישראל ברשות שהוא נכרי של

 בכל חתצנו נניח שלא גבולך בכל לך יראה ולא בתשתע שהי׳ ופי' לבערו יכול אינו
 מברייתא ולתדנו נכרי של ביתו להוציא בבתיכם בא לכן נכרי של בבית אפי׳ גבולנו

 יצא שכתבט בברייתא שסיימו וזה תשתו וכתשכ׳יל גת׳דפסחיס בפי׳ עד וכי' זו
 בנבוליןתותר דתה קאתר וגבולין בתים מהיקש ישראל ברשות שהוא נכרי של חתצו

 בבתיכם אף גבוה ושל אחרים של רואת אתה אבל רואה אתה אי שלך לך דכתיב
 והיא הגל לפקח בידו שאין גדולת תפולת עליו שנפלה חמץ נתי ומוציא תותר נתי

 שתרא׳ש ואע״ם ע״כ שלך בית קרינן דלא תותר שהוא אדם ותכל מתנו אבוד
 הגאונים דעת וגס תתותין דבריו אחי־ בענין מכילתא לההיא שם תפרש

 לעני! דבריהם סבב שתרא״ש אע״ם הרתב״ן כדעת שהוא נ״ל הרא״ש שם שהביא
 דבייו ובזה זו ע״ר הגאונים דברי הבין יונת ה״ר גם ־ כן לותר אפשר אי אחר

 הגאונים מן יש וז״ל דפסחים בפ״ק שם הרא״ש דברי אעתיק* ומובנים פשוטים
 אחריו׳ הנפקד עליו וקיבל חבירו ישראל אצל או עכו״ס אצל חתצו שתפקיד ישראל שא'

 והביאו ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ המפקיד ולא בביעורו חייב הנפקד
 אני שומע גבולך בכל שנא׳ לפי נאתר לתת בבתיכם התם דת' תתכילתא ראיה

 עט״ם של חתצו יצא ברשותך גבולך אף ברשותך ביתך תה בבתיכם ת״ל כפשוטו
 העכו״ס ברשות ישראל של חתצו יצא לבערו יכול ואינו בביתו שהוא ישראל ברשות
 לבערו וחייב התפקיד ברשות דלעולס אותר היה והר״י ברשותו ואינו שלו שהוא
 ל*ו הר״י בשם כ״ת הקדש מבית ולא האיש מנית וגונב מרובה בפ׳ כדאמר מה״ת

 דבר ונ״ל ראיה תתנו שהניאו דתכילתא הא כתבלפ׳ לא וגס ראייתו הבנתי ולא
 הוא הבעלים של התתון עיקי־ ת״ת אחריות עליו קיבל שהנפקד דאע״ם הוא פשוט
 איירי דמכילתא וההיא ביתו ביה קרינן תתונו לשתירת ביתו נפקד שהשאילו וכיון

 הרא״ש הבנת לפי אותר ואני ע״כי בפיכ״ש כדתנן חמצו על לישראל שהלוה בעכו״ם
 לו שגרתה הוא הנפקד אחריות הביעור תן פטור דהמפקיד דהא הגאונים בדברי
 התפקיד ולא בביעורו חייב הנפקד מסייתי אתאי דא״כ קשה הביעור תן לפטרו
 הא בי־שותו שאינו כיון תשוס טעתא תלו אתאי ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ
 התפקיד אחריות הנפקד עליו קיבל לא ואס הביעור תן התפקיד נפטר לא תש״ה

 גורם כחוד הנפקד אחריות דאין ת״ל אס ואפי' ברשותו שאינו אע״פ לבערו חייב
 אין בעלים ברשות הוא אם אבל ג״כ הנפקד ברשות הוא אא״כ התפקיד את לפטור

 ישראל של אחריות קבלת שאין כתו הביעור תן הבעלים את פוטר חבירו של אחריות
 ברשות הנא אס אבל ישראל ברשות הוא אא״כ בביעור תחייבו עכו״ס של בחתץ
 אינו בית לו יחד דתניא והיינו בביעור תחייבו ישראל של אחריות קבלת אין עכו״ם

 דה״ל לבער זקוק אינו אחריות עליו קיבל דאפי׳ פוסקים ורוב ר״ת דפי׳ לבער זקוק
 אפי׳ נפקד של ברשותו דאינו ש״ת עכו״ם של בביתו עכו״ס של ׳ע״ח אחריו כת״ע

 לא בחדא אבל נפקד של ברשותו והוא אחריות עליו קיבל תרתי דאיכא עד להחמיר
 בתרתי אלא הביעור תן התפקיד את ולפטור להקל נפקד של ברשותו שאינו כ״ש

 וקנל ברשות אלא התפקיד את ופוטר תתני לא לחוד הנפקד דרשות כיון אפ״ה
 עליו וקיבל ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ הל״ל תילתא תליא אחריות עליו

 לפטור לו •הגורם העיקר שהוא אחריות עליו לקיבל שבקי ואתאי הנפקד אחריות
 אחריות דקבלת הגאונים בדברי הרא״ש הבנת לפי ועוד הביעור תן התפקיד את
 דתני׳במכילת' תהא ראיה מאי הביעור תן לתפקיד־לפוטרו הגורתת היא הנפקד של
 במכילתא נזכר לא הא ברשותו ואינו שלו שהוא עכו״ס ברשות ישראל של חתצו יצא
 • בלבד ברשותו שאיט משוס אלא טעתא תלו ולא העכו״ס אחריות עליו מקיכל כלל

 יצא נבא תרתי תני דתא אחריות עליו בקיבל המכילתא את לפרש א״א בע״כ ועוד
 ישראל של חמצו יצא לבערו יכול ואינו בביתו שהוא ישראל ברשות עכו״ס של חמצי

 ואי תיירי גוונא בחדא וסיפא רישא ובע״כ ברשותו ואינו שלו שהוא עמ״ם ברשות
 רישא אחריות עליו בקיבל תיירי עכו״ס ברשות ישראל של חתצו דיצא בבא ההיא
 וודאי הא א״כ יחריות עליו בקיבל נתי תיירי ישראל ברשות עכו״ם של חתצו דיצא

 היאך ועוד אחריות עליו וקיבל וברשותו בביתו כיוןשהוא לבערו חייב הנפקד ישיאל
 בנית הוא וגס אחריות הנפקד עליו שקיבל אע״פ דהא בזה הגאונים שיטעו אפשר

 פשוט שדבר עצתו הרא״ש וכת״שכ הבעלים התתוןתרשות את תוציא אין־כ״ז הנפקד
 ודבר הוא הנעלים של התתון עיקר מ״ת אחריות הנפקד עליו שקיבל דאע״פ הוא

 הגאוני׳שדבריה׳ רבותינו את הרא״ש חשד והיאך יותרתביעתאבכיתחא הוא פשוט
 בהרבה הרתב״ן עליהן שהעיד וכתו ישראל לכל תורה תצא ותהן הן קבלה דברי

הבנת לפי וגם כזה פש^ט נדבר יטעו הזה השבח כל ואחר בחיבוריו מקומות

הרא״ש
: נא נדף צ״ל )כ( ;ע״ו ״ל1 (*)
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 דרך לדבר הר״י של דרכו ואין פתרון הצריך כחלום הס ז״ל יונה ה״ר דברי סדא״ש
: כידוע בכ״ת הטיב דבריו לפרש רק וחידה רמז .
 מטעמא המפקיד את לפטור הגאונים כוונת שהין בעיני פשוט הדבר אבל

 לענין כלל תוריד ולא תעלה לא אינו דזה הנפקד של אחריות דקבלת
 כתו אחריות עליו קיבל שהנפקד אע״ם הוא דידיה תתונא דאכתי התפקיד פטור

 ברשותו ואינו הואיל תליא לחוד בהא התפקיד פטור ועיקר אחריות עליו קיבל בלא
 הנפקד של אחריות בדבריה׳קבלת הגאונים הזכירו ולא ז״ל הגאונים וכתושתסייתי

 אבל אחריות עליו בקיבל דוקא והיינו בביעורו חייב שהנפקד דכתבו הא חשים אלא
 אתת אי וכדאתר׳שלך לבערו חייב אינו שהו׳ברשותו אע״פ אחריות עליו קיבל בלא

 דהנפקד חבירו ישרן( אצל דהפקידו סיפא ותשוס אחרים של רואה אתה אבל רואה
 קאי נכרי אצל דהפקידו ארישא ולא אחריות עליו וקיבל נקט מש״ה לבערו חייב
 משו׳הוציאו התפקיד פטור משום הוא יראה בל על תעבר בר לאו דתנפקד דכיון

 ע״דשפי׳והשת׳דבריו הגאונים דברי הבין יונה ה״ר וגס ־ ליה סגי לחוד מרשותו
 התורה תן לבעיו וחייב התפקיד ברשות דלעולס וה״ק הטיב ומובנים פשוטים
 אחרי׳ בבית הוא אפי שהו׳ברשותו כל אלא בביתו דוקא לאו בנתיכם דכתיב ואע״ג
 וגונב דאתרי' תהא ראיה והביא הוא שלו התתון ועיקר הואיל דתי בביתו כאילו
 מתון עיקר אלא לפטור או לחיוב גורם הבית וכי ההקדש תבית ולא האיש חבית
 וממון בכפל הגנב חייב ונגנב הקדש בבית המונח הדיוט ממון והרי הגורס הוא

 מההיא התם וכדתוכח ־ הכפל תן הגנב פטור ונגנב הדיוט בבית הייונח הקדש
 הגורס דבי־ דס״ל תשוס ב־פל התם ר״ש דתחייב באחריותו שחייב דקדשי׳ פלונתא

 א ן( מילתא תליא בבית לאו איש בבית רחמנא דתלי אע״ג דתי כתתון לממון
 שהשאילו כיון הרא״ש שטען ברוריומה וזה שנא ה״נלא תילתא־ תליא המתון בבעל

 הגת׳דשכירות תסיק הא הן תיתה דברי ביתו ביה קרינן לשתיר׳תתונו בית רגפק־
 שתכניסו את׳תפני דירה לבית לא להשכיר בתקו׳שאתרו אף דתגן תהא קניא לא

 גב ואףעל תעייל קא דנפשיה לביתו תעייל קא כי קניא שכירות ואס״ד ע״ז לתוכו
 ימצא לא בלשון רחתנא דאפקה משוס לבער זקוק אינו בית לו דיחד דה״ט דתשני

 לעניןבליראה קניא דשכירות משוס לאו בידך מצוי שאינו זה יצא בידך שמצוי מי
 הוא דידיה תתונא ולאו הוא כלום לאו הדין תן אחריות עליו דקיבל כיון היק אלא
 בקיבל אחרים בשל דאפי׳ לך כתיב דלא ימצא דלא בקרא רחמנא לן דגלי אלא

 היינו אחריות עליו לקיבל יתצא לא בלשון ותדאפקה עליו עובר נתי אחריות מליו
 מצוי זה אין אפ״ה קנייא לא דשכירות אע״ג בית לו ביחד אבל בידך במצוי דווקא
 הנפקד שהשאילו תפני קניא לא ושכירות דשאלת כיון אחר אצל בהפקידו אבל בידך
 שכתב אפרים כר׳ ס״ללהרא״ש ואולי ביתך ביה לאקרינן מתוכו לשמירת ביתו

 סיגיא ת״מ אבל דלחותר׳אמר׳שכיר׳קניא דעכו״ס בפ״ק תשתו אשירי הגהת
 תרותה כרשיני תכהןיאכילנה פרה ששכר 1ישר? התם דאתרי' הכי תשתע לא דהתס
 לא עליו שתזונותי׳ אע״פ מישראל פרה ששכר וכהן דתני תסיפא התם דייק ומיניה

 כרשיני יאכילנה אתאילא קניא דאס״ד קניא לא דשכירו׳ תרותה כרשיני יאכילנה
 כרשיני יאכילנה אתאי רישא תקשה כו׳אכתי דשכיר׳ וא״א היא דידיה פרה תחמה
 הרא״ש ומ״ש בזת לתאריך תקותו כאן ואין בזה לר״א חבר מצינו לא גס תרומה
 ק״ל ע״כ בפ׳כ״ש כדתנן חתצו על ישרן( את שהלוה בנכרי איירי דמכילתא דההיא

 אסור )א( הפסח אחר חתצו על *ישרן את שהלוה נכרי התס ההואדתנן דהא
 דאתר ולרבא גובה הוא למפרע דב״ח משוס לאביי אי בגת׳טעתא תפרש בהנאה

 תילתא איגלי פרעו ולא זמנו דהגיע דכיון מעכשיו בדא״ל גובה הוא ולהבא מכאן
 הישראל עבר דלא פשיטא וכה״ג קיימא הוי הנכרי ברשות הפסח דבתוך למפרע

 תיירי בכת״ג דתכילתא ההיא אי ועוד ל״ל למעוטי וקיא יראת בל על הפסח בתוך
 דילתא קאי יראת בל בספק הפסח ביתי אכתי א״כ הפסח לאחר עד זתנו הגיע דלת

 ההיא אי ועק״ל ־ הפסח בתוך לתפרע יראה בל על עבר יפדהוקא זמנו כשיגיע
 נכרי של חמצו דיצא בבא ההיא א״כ תיירי בכה״ג כו' ישרן( של חתצו דיצא בבא

 גובה הוא לתפרע לאכיי ואי חתצו על לו שהלוה איירי בכה״ג נתי ישראל ברשות
 למפרע על עובר ונמצא הנכרי יפדנו לא דילתא הפסח קודם לבערו חייב וודאי הא
 הרמב״ן פי' ודאי אלא תה״ט לבערו חייב ודאי הא א״כ מעכשיו בדא״ל לרבא וכן

עליו מקיבל ולא חתצו על מהלואת לא המכילת׳כלל תיירי ולא עיקר הוא במכילתא
: מה״ת עליו עובר אינו נכרי ברשות ישראל של אלא׳חמצו אחריות

 נכרי בישות ישראל של לחתצו תמעט בבתיכם דהאי תנ״ל הרתב״ן לדעת א״ת1
 קרא דתתוא ארישא אלא בבתיכם האי קאי לא דילתא עליו עובר דאינו

 ואתא כדאתרי׳התס אחריות עליו שקיבל נכרי של חמן מיניה דמרבינן ימצא דלא
 אכתי דידיה חמץ אבל נכרי של ורשותו ביתו לתעוטי דבתיכס דקרא סיפא קאי

 התם דאתר אשי לרב דבשלתא עליו עובר דאינו נכרי ברשות שהוא דכל מכלן
 כ״ש אחריות עליו שקיבל בחמץ תהני בית לו ביחד אפי׳ לן נפקא ימצא דתלא

 ישראל של אחמץ בבתיכם ע״כ עליו עובר דאינו לגמרי נכרי בבית הוא דתהניאס
 שמצוי דתי דר״א הא ליה דלית פפא לרב אבל עליו עובר דאינו קאי עכו"ס ברשות

 מיני׳תאי דאיירי אחריות עליו שקיבל עכו״ס של אחתך בנתיכם האי דילתא בידך
 ברשות ישראל של בחמץ לא אבל עכו״ם בית דתמעט הוא דלאימצא קרא

 לו דיחד דאההיא התוס׳ מדעת ללמוד יש לד״ז תירוץ במכילתא לה עכו״סכדדריש
 ימצא מלא תפיק ומש״ה תיירי באחריות דאפי' ר״ת נשם כתב לנער זקוק אינו נית

 כאלו הוי בית לו דיחד כיון תסברא ליה אית ור״פ בית לו דיחד טון מצוי חשיב לא7

 מסברא דהא וכיון עכו״סע״כ של בביתו עכו״ס של חמצו על אחריות עליו קיבל
 ולתשכ״לסי׳פ״ו אתא דקא הוא עט״ס שבנית שלו חמץ למעוטי בבתיכ׳ ע״כ נ״ל

 דבתיכם דתהא ס״ל כתרתב״ן נתי דהתוס' בעיני הדבר וקרוב שפיר אתי בלא״ה
 תנ״ל דמכילתאלר״פ ההיא קשיא וא״כ עכו״ם שבבי׳ שלו חתן המכילתא קאממעט

 שק״ע לחוד עכו״ס של אחרון אלא קאי לא דילתא שלו לחמן תמעט בבתיכם דהאי
 ס״ל מסברא הא דר״פ פי' לפיכי ימצא דלא דקרא רישא מיני' ניירי ד אחריות

 תסבר׳ ליה אית לפ׳דר״פ לי לתה דאלת״ה©-6דידה חמן לתעוטי בבתיכם וע״כ
 של בביתו עכו״ס של חתצו על בקע״א ואפי׳ תהני בית לו דיחד כלל ל״ל דילתא

 לנ״ד ונחזור דבריה׳ביותר: סתמו לפי״ז ת״ת כדאמקאבל א״ו דע״ע ס״ל נתי נכרי
 שהפקיד יש־אל של דחתן והר״ן הרמב״ן כדעת נמי הגאונים שדעת נתברר הרי

 התורה תן עליו עובר הישראל אין אחריות עליו קבל שלא אע״פ עכו״ס ברשות
 תליא בבית דלאו הק־ש תבית ולא האיש תבית דוגונב תהא יונה ה״ר שטען ומת

 כלל טענה אינו ז״ל דבייו שפי׳ וכמו הכי ניתא ׳נ ה שלו שהממון במי אלא מילתא
 מסתבר לא האיש מבית וגונב וגבי לחכמים אלא הכתוב מסרן לח כת״ג כל דודאי

 להם נראה אלה הכפל תן פטור שיהא וביתו לרשותו חון גנב אס למעט לחכמים
 שדרך נקט דמילתא חורחא וקרח שלו שיהא המתון אגוף האיש מבית לתאי לדרוש
 לרז״ל תשתע חמן דגבי בתיכם האי אבל וברשיתו בביתו להיות אדם של ממונו

 דאס״ד עליו עובר דאינו וברשותו בביתו אינו אס למעוטי תתש ביתו למדרש
 שלך לך יראה לא כתיב כבר תא לי למת בתיכם אתא אחרים של דלתעוטיממון

 ליתר אנו צריכים וכה״ג גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי
 יראת מלא דתתעט גיפיה שמעתא בההיא הוא מהן וא' בגתרא תיבה במקומות

 עכו״ם למעוטי לך מחד ממעט התוס׳דכאן וכתבו גבות ושל אחרים של לחוד לך
 הקדש למעוטי וחד עכו״ס למעוטי חד כתיבי עריסותיכם תרי קא' ובפ־״י וגבוה

 דלק״ת בחידושי כת׳ ואני גדול בדוחק לך( לך דכתיב משוס )בד״ה במסקנא ותי'
 גבוה של או עמ״ם של דווקא היינו מעריסותיכם דתמעט דודאיהא שאני דתתס

 לאו עריסותיכם והאי בודאי בחלה חייב אחר ישראל של אלא שלו שאינו עיסה אכל
 אלא רחמנא כתב לא אי תילכך עכו׳ס של או גבות של אלא אתא אחרים של למעוטי

 הכא אבל מיעיט׳ מחד לתרווייהו גבוה ושל אחרים של למעט לך א״א מיעוטי חד
 האי אלא דווקא עכו״ם אחרים פי' אין שלאחרים רואה אתה אבל מלך דדרשינן הא

 ולא וברשותו בביתו אצלו אח׳המופקד ישראל של אפי׳ אלא דידיה דלאו היינו אחרים
 לאו הא פזיטא גבוה של כלל נקט לתת כן אם וא״ת עליו עובר אינו אחריות קבל

 חשיב גבוה דשל דשד״א וי״ל דריש׳ אחרים של רואה אתת אבל בכלל וה״ל דידי׳הוא
 הואיל( ד״ה תו )דף בפא״ע התום' וכת״ש עלית מיתשיל בעי ואי הואיל כדידיה

 בעכו״ם אלא איןלי בברייתא דתסייס והא הא למעוטי קרא ל״צ ת״מ אבל דלא קת״ל
 אלא עכו״ס היינו דאחריס לתיתרא לאו ע״ש תנין שכיבשתו עכו״ס כו׳ כיבשתו שלא

 נתי נקט שכיבשתו למיתר שייך לא ישראל וגבי שכיבשתו עכו״ם לסייס דבעי משוס
 בישראל כתו אחרים של מעיטי בכלל נתי היא דבאתת כיבשתו שלא עכו״ם רישא
 הוא שכיבשתו בעכו״ם אלא לי אין ה״ק דלדידיה ניחא איפך דתשני לאביי וכ״ש

 וה״ה כיבשתו שלא עכו״ם רישא אגב סיפא נת׳ תני אחריות עליו בקבל דאסיר
 של ולא גבוה של או עכו״ס של דווקא למעוטי תעי־יסותיכם דדרשינן והא לישראל
 ישראל של ואפי׳ דידיה דלאו דהיינו אחרים של תמעטינן לך יראה ומלא אחר ישראל

 להן ותסתבר בעיניהם הנראה כפי המקראות דרשי דחכמיס לק״ת במשמע אחר
 ולעריסותיכם במשמע ישראל ואפי׳ אחרים של למיעוטי חמן דגבי ללך דרשי הילכך

 עכי״ם של למעוטי אלא אחר ישראל של ואפי' אחרים של למעוטי לתו מסתבר לא
 דכתי׳עריסותיכם כיון אחר של תעריסותיכס למעוטי א״א בלא״ה ועוד גבות של או

 אמ׳שלך שפיר יחיד לשנן לך דכתיב חתן גבי אבל במשמע ישראל כולהו רבים לשון
 ועוד הוא שלך לאו דתא ישראל של ואפי׳ אחרים של רואת אתה אבל רואת אתה אי

 עריסותיכם תרי דא״כ ישרחל של ואפי׳ אחרים של למעוטי א״א עריסותיכם דגבי
 אבל נינתו דידיה לאו דהא הן אחרים של בכלל נמי גבוה ושל עכו״ס של הא ל״ל
 דהא 9בתשי נתי ישראל של ואפי' אחרים של מעוטי חד אלא כתיב דלא לך גבי
 הגאונים ואף לחותרא והר״ן כהרמ״בן נקטינן והשתא :כ״כבחי׳ הוא שלך לאו
 דלא היכא הילכו דל ע״ד אלא מתפרש׳ לא נתי והמכילתא וכת״ש ס״ל הכי ז״ל

 יוציאנו במהרה כ״כ לבער לו וא״א תפסח בתוך ותצא הפסח קודם חמן ביער
 עכ״פ דתעתה בו תונח שהחתן רשותו את יפקיר תרשותו בתוצאת א׳א ואש מרשותו

 ואז לבערו בידו שיהיה עד מה״ת ימצא ובל יראה בל על יעבור שלא לו תועיל
 שתא תשוס שיבטל צריך הבודק ־,דקאת דפשחיס דפ״ק הא לך תקשה ולא יבערנו

 תשכח דילמא ותשני לבטליה לה תשכח׳ וכי ופריך עלוי' ודעתיה יפת גלוסקא יתצא
 הא בכך תת והשתא ליה תבטיל מצי ולא קאי ברשותיה ולאו איסורא לבתר לה

 במפקיר או מרשותו במוציאו תקנה ליה אית אכתי הא איסורא לבתר לה אפי׳משכח
 לית סגי לא דתשביתו עשה משוס דהא חדא בדבר תשובות שתי רשותו את

 איסורו זמן קידם מבטלו לפיכך איסורו זמן קודם ת־שותו הוציאו דלא כיון בהכי
 ליה סגי לא מדרבנן ימצא ובל יראה לבל אפי' ועוד דה:בתה זו לעשה נתי דתתני

 עובר ד״ה הפסח אחר חתצו על ישראל את שהלוה עכו״ס ותה״ט מרשותי בהוצאה
 עליו עובר דמדרבנן משוס ברשו׳העכו״ם שהוא אע״פ הפסח אחר בהנאה ואסור

יראה בל על בעבר וקנסו תורה כשל לדבריהן חיזוק רבנן ועשו ז״ל הר״ן וכדברי
אחר בהנאה לאסור תורה כשל דדבריהן ימצא ובל

מותר: צ״ל )א(



דיל אחה שאגת
: יתבאר ולפנינו הפשה אתר

פד סימן חמץ דיני
 חדא בפ״ע וא׳ א׳ כל ואבאר דברים כתה למדנו שעברו כסי' כ ממש1

 בהכי לי׳ סגי' הפסח בתוך אפילו מרשותו החתן תוציא דאס
 דהשבתת עשה לענין ות״ת יתצא ובבל יראה בבל עליו לעבור שלא לענין תה״ת

 שיבערנו עד ליה סגי לא איסורו זתן קודם תרשותו הוציאו לא ואס בהכי לי' ל״ת
 לתעלה שכתבתי ואע״ג ; תשביתו שאתה דבר בכל ולרבנן דווקא בשריפה צר״י

 דגבי בהדיא קרא גלי הכא ת״ת תילי לכל דראי׳ תשאור דהשבתה שחור דילפינן
 וכל בבתיכם יתצא ולא גבולך בכל יראה לא דכתיג פגי מרשותו בתוציאו ראיה

 תשביתו הראשון ביום ה״ק השבתה גבי אבל בת ל״ל תו ותגבולו תביתו שתיציאו
 אכל לרבנן שתשביתו דבר וכל לר״י שריפה היינו השבתה והאי מבתיכם שתור

 ויש וכתש״ל לה משכחת לא זו השבתה מצות דאל״כ ליה פגי לא מרשותו בתוציאו
 אב תבנין או תק״ו ^או שרים׳ אלא חתן ביעור דאין ר״י דיליף מהא עוד לזה ראיה

 העולם מן בביעורו אלא תקנת לו שאין לנותר תה לתיפרך איכא ותא מנותר
 בהכי ליה וסגי תרשותו בתיציאו תקנת לו שיש בחתן תאתר שריפה טעין לפיכך
 הוציאו לא אם בפסח דחתן ודאי חלא לתעלה מזה יכ״כ וסייעתם הגאונים לדעת

 לעבור שלא לענין הפסח בתוך אפי׳ בזה תקנת לו דיש נהי תפסח ת־שותוקודם
 העולם תן בביעורו אלא תקנת לו אין השבתה חצות לענין יתצא ובל יראה בל על

 דרפ׳ק תשוגיא בזת לעיין יש דאכתי אלא :דר״י אב ובנין ק״ז שפיר ואתי דווקא
 כ׳ כתיבי קראי דתרי תשים אפור ולתעלת שעות תשש דחתן אביי דיליף דפסחיס

 הא תבתיכס שאור תשביתו הראשון ביום אך בבתיכם יתצא לא שאור יחים שבעת
 יתים שבעת מדכתיב דק״ל שפי׳ לפירש״י בין והשתא לביעור י״ד לרבות כיל־
 בו שהה הרי תשביתו הראשון ביום וכ׳ יתיס ז' בתוך א׳ שעת תשתעאפי׳ כו׳

 פריך מאי פריך חלק אך תדכתיב או דקרא דמיתורא בתום׳ לפר״י בין א' שעה
 בבל ליתי׳ מישותו ובמוציא נינתו תילי תרי יראה דבל ולאן השבתת דמצות כיון

 הפסת דבתוך איצטריך דהא מיותר אינו דתשביתו קרא א״כ בהשיחה וחיתא ימצא
 דשבעת קושיא אינו וגם לגתרי דמשביתו עד מרשותו בתוציאו ליה סבי לא

 אבל במשתע א' שעה אף ימצא בבל דילתא כו׳ א׳ שעת אפי' משמע ימים
 ובל יראה בל דחלת אע״ג דילתא לק״ת חלק מאך וכן י״ט עד ליתא בהשבתה

 י״ט של היום חצות עד לי' פגי מרשותו בתיציאו אפ״ה י״ט ליל בכניסת מיד ימצא
 וסייעתם הגאוני׳ לדעת ונ״ל :ביעור אלא תקנת לו ואין השבתת מצות עליו דחלה
 כתבתי דכבר משים הוא כו' ימצא לא שאור ימים ז' כ׳ אביי דקאמר דתא דה״פ
 הכי והשתא חילי לכל ימצא דלא משאור דהשבתה שאור בגז״ש דילפינן הללו בסי'
 כל ימצא דלא לאו על דעובר דתשתע יתצא לא שאור ימים שבעת חדכתיב ק״ל

 דכמו הרי ליה דפרט ראשון מ״ש שאור תשביתו הראשון ביום אך וכתיב שבעת
 ליום קרא דפרט מ״ש היא ז׳ כל השבתת מצות ה״נ ז' כל ימצא בל על שעובר
 • קאמר שבעת לכל קודם ראשון והאי אתא י״ד לרבות אלא השבתת במצות ראשון
 נמי נילף יחצא מלא השבתה לגו״ש שאור שאור מילתא להא דילפינן כיון וא״ת

 משש נמי ימצא בל אף ולמעלה שעות תשש השבתת תה תהשבתה ימצא לא איפכא
 שאור השבתת איתקוש יהא ני״ל פעמים כתה וכת״ש: ליתא וראי והא ותעלה שעות

 ולא כדמסיק חצות תאכלו בערב וכתיב חצה לאכילת חתן ואכילת חתן לאכילת
 ונפ״ה תא( )דף השולח בפ' כדאמר׳ תגז״ש עדיף דהקישא וס״ל הערב קודם

 דשנה הכא דשאני י״ל מהקישא עדיף דגז״ש התם לת״ד ואפילו תח( )רף דזבחיס
 חתן לך יראת ולא שאור לך יתצא ולא יראת לא שאור ימים שבעת הכתוב עליו

 גוונא בכמת ליישב יש ועוד לא ולמעלת שעות תשש אין יחים דז׳ למימרא ימים 1
; מידי לא ותו דפי' לתאי א״ש פוגיא וכולה בזת עוד להאריך אין אבל

פה סימן חמץ דיני
 המפקיד על ותציל מנין זה אין אחריות הנעקד עליו שקבל דחתן ללמוד יש ו^וד

 הנפקד באחריות שהוא פי על אף ימצא ובל יראה בל על תלעבד
 דעת וכן המפקיד של תחתון דעיקר כיון עליו עובר נמי המפקיד אפיה ובביתו
 החכתיס בין המחלוקת את השווינו ותרי וכתש״ס מידים עלתא כולי ובהא הרח״ע

 והוצאו הואיל יראה תבל המפקיד את ערים שפו תוריסנזהאלא הגאונים דאםי׳
 דבמיציא כיון וא״ת ־ ו״ל והר״ן הרמב״ן וכדעת וגבולו ביתו ביה ול״ק תו מרש

 דאין ברשותו והוא אחריות הנפקד עליו קבל דחס כ״ש א׳׳כ *פג לחוד מי־שיתו
 דנ״ח וי״ל ־ גיע תגרע הנפקד של אחריות קבלת תשים דאעו עליו עיבר המפקיד
 שהוא ומה הנפקד של אחריות דקכלת והאחרונים והעור לתרא״ש ס״ל דהוי דלתא׳
 המפקיד את להציל הגורס הוא יראה בל על לעבור ראוי שהנסקד נענין ברשיתו

 בב״י עליו לעבו׳ לענין הנפקד ברשות רחמנא אוקמי כה״ג רכל יכיון עליו מלעבור
 ואיכא כלל תפקיד של ברכותיה ואינו אזלינן נפקד בתר נתי לקולא ה״נ לחותרא

 צכה״ג הפקידו ואס ליה פגי ובתכי ביעור א״ל נמי מדרבנן דחפי' נכה״ג למיתר
 הפסח עליו שעבר נכרי של חמן כתו בהנחת מיתר הפסח עליו ועבר הנכרי אצל

 לתת אבל • ז״ל הגאונים דעת את הכי שתבינו הפוסקים תדברי לתדיא וכדתשמע
 לחוד תרשותו הוצאת מסו' אלא המפקיד את לפעור הגאונים כוונת שאין שהוכחתי

 וכיון המפקיד מרשות להוציאו כלל ומוריד תעלה אינו הנפקד של אקת־ת קבלת אבל

פו פח פד סימן חמץ
 ' עובר המפקיד מדרבנן אחריות עליו שקבל אע״פ הנכרי אצל הפקידו אס הוא דהכי
 י ישראל■ של חתן ה״ל מדרבנן עליו עובר דת״ת כיון מרשותו ציאו שה ואע״פ עליו

 אסריוין עליי בקבל סי׳ת״ת רת״א תש״כ ילפ״ז בהנאה ואסיר הפסת עליו שעבר
 ת״א בספר עליו וכתב אח׳ נכרי ביד הפקידו אפי׳ לבערו דחייב נכרי חמצושל על

 ■ דשרידהא נ״ל השני הנכרי אחריות עליו וקבל אחר נכרי אצל הפקידו הישראל ואס
 - דלא ואף שרי הנכרי אחריות וקבל נכרי ביד שהפקידו ישראל של חמצו דחפי׳ י״א

 ' דקנל׳ הגאונים בדברי הבנתו לפי וזהו ע"כ־ שרי נכרי של בחמצי ת ת הכי קי״ל
 ל תילתא תליא ילא תש״כ לפי אבל תלעס׳עליו התפקיד את תציל הנפקד של אחריות

 עליו עיבר אכתי שלו דבחמן אלא תה״ת סגי לחוד מרשותו בהוציאו אלא בהכי
 עובר ואין ליה סגי תרשותו במוציאו אחריות עליו וקבל נכרי של ובחמן מדרבנן

 סמכינן אי ממ״נ א״כ וסייעתו והרמב״ן ור״ת הגאונים לדעת תדרבנן אפי' עליו
 'הנכרי אחריות עליו קבל לח אפי׳ א' נכרי אצל בתפקידו וסייעתם הגאונים על

 י ותרתב״ם יש״י דמדברי תשוס עלייהו סתכינן לא ואי כרת״א ודלא סגי נמי השני
 ולענין : תהני לא נחי השני הנכרי אחריות עליו קבל אפי' הכי ס״ל דלא תשמע
 חתצו על הישראל אחריות עליו בקבל הגאונים ע״ד לסתוך ראוי דעכ״פ נ״ל הלכה

 דמ״ת השני הנכרי אחריות עליו אע״פשלאקבל אחר נכרי אצל ותפקידו נכרי של
 אסור אינו הפסח עליו שעבר ישראל של חתן דאסי׳ הואיל בהנאה ש־י הפסח אחר
 אחריות עליו קבל אלא יש־אל של החתן דאין בכה״ג קנסא חשים מדרבנן אלא
 הפסת לחחר א״כ הפסח בתוך ואפי׳ ש״ד מדרבנן אפי׳ תו ברש ואינו והואיל לחוד
 האח-וני הבינו אלו בעיני ברוי ותדבר בהנאה להתירו עכ״פ עלייהו לסמיך ראוי

 דאהי׳ לאשורן והר״ן ן הרחב ד' ואז הרשב״אוהרא״ש שהביאו הגאונים דעת את
אתיתתן על דל דבריהם פי' לנו שנברר ואחר עליהם סותכין היו הפסח בתוך

:נכה״ג בהנאת להתירו עליהן לסמוך ראוי הפסח לאחר עכ״ס בס״ד

פו סימן חמץ דיני
 להקל בית לו דיחד הא דתתני כתו אי עניינא בההוא להסתפק לי יש עור

 של חתצי על אחריות עליו כמקבל דה״ל אחו־יות עליו שקבל נכרי של בחתן
 ישראל של חמן ואס ר לתחת ניחא ה״ג דל ר״ת דעת וכן נכרי של בביתו נכרי
 ליה סגי מרשותו בתיציאו דהא התורת מן עליו עובר ישראל דאין נכרי בבית תונח

 בחתן וכן עליו עובר בית הנכרי לי ביחד אפ״ה ז״ל וסייעתו היתב״ן וכדעת תה״ת
 מרשותו במוציאו וכ״ש מדרבנן אפי׳ לנכרי בית לו ביחד דתהני ע״א וקבל נכרי של

 אח׳אלא נכרי אצל והפקידו אחריו׳ עליו קבל אח׳אס נכרי אצל שהפקידו כגון לגמרי
 ובחמץ היא דתילתא אתר נתי להחתיר בית לו יחד ד את' תי בית לו יחד שהנכרי

 אצל והפקידו אחי־יות עליו שקבל אלא אחרים ובשל תה״ת אכתי עליו עובר שלו
 עליו קבל א1ן לגמרי שלו החתן ואי! הואיל דתי ושפיר אפי׳מדרבנן דחהני א' נכרי

 בית התפקיד לו ביחד אפ״ה וכתש״ל רבנן ל״ג מרשותו הוציאו וגם לחור אח״יות
 הירוד ותחתת אחריות עליו קבל דהא עליו עובר תה״ת ואפי' היא דתילתא אמרי׳

 תהני אחריות עליו וקבל נכרי בשל בית לו דיחד את׳ לקולא א״ד ברשותו׳ כתונח ה״ל
 עובר אין בית לו שיחד אע״פ נכרי שברשות שלו ונחמן אתרינן לא לחיתרא אבל
 אח׳ נכרי אצל ותפקידו אחףות עליו שקבל אלא אחרים יבשל תה״ת תיהו עליו

 לן ולית תתני נתי בית הנפקד הנכרי לו יחד אפי' דתי ושפיר מהני תדרבנן דאפילו
 בית לו דיחד תילתא דהא ותסתברא :ברשותו כתונח דה״ל ל״א בית יחד דע"י בת

 דאלת״ה • אתרינן לא נכרילחותרא של על אחריות עליו בקבל ותתני את׳ לקולא
 לא ישכירו' ואע״ג לחומרא בין לקולא בין מילתא תליא לחוד בית לו ביחד אלא

 בין קפדינן בידך שמצוי אכל יתצא לא בלשון רחמנא דאפקא שאני הכא מ״ת קניא
 שלך בית דמשתע ימצא דלא קרא רחתנ׳בהאי דכתב בתיכם א״כ לתחתיר בין להקל
 ודא• אלא • מילתא כולא תליא לחוד בידו מצוי באינו הא לה משכחת היכי לך הקנוי

 דחדלא ימצא דלא קרא בהאי רחתנא לן דחידש אתא אלא קאי לא בידך דתצוי ש״ת
 בידך במצוי ודווקא לאסור אחי״ות עליו שקבל אחרים של לחתן מרבינן לך כתיב

 אע״ס לו קנוי באינו אבל לו הקנוי בתיכם בעינן שלו בחתן אבל נית לו יחד לאפוקי
 אדרבא בתרווייהו לקולא דאזלת חזית דמאי ל״ל דהא י עליו עובר אין בידו שמצוי

 שברשות שלו מחתן תיירי לאסור' קרא דגלי בידך מציי דהאי וניתא לחותרא ניזל
 שקבל החרים של חתן לאסור לך הקנוי דתשתע ובתיכם בית לו שיחד אלא אחרים

 דבתיכם אסור אפייה תצוי שאינו דאע״ג בית לו שיחד אלא שברשותו אחריות עליו
לך כתיב דלא ימצא לא דמהא דכיון ליתא דהא י קניא נא דשכירגת כיון בית קרינן

 תינית נתי דאתיא תצוי דאינו הא א״כ אחריות עליו שקבל אחרים לשל חרבינן י
 דידית אחתן בע״כ לך הקנוי בתיכם ומהשתא קאי נתי עליה בית לו יחד לאפוקי
 אחריו׳ עליו בקבל כ״ש דידיה אפי׳בחתן אמרינן לא להחמיר בית לו ויחד ליה דרשינן

 תהא לן דנפקא לחוד אחריות עליו בקבל גוונא בהאי להחמיר תדרוש דא״נ לחוד
 אח׳ נכרי אצל והפקידו קע״א דאס להחמיר בידך מצוי לשאינו ותמעט יתצא דלא
 ביד שהפקידו ?יא לגתרי שלו שהוא בחתן וכ״ש בידך תשו׳דמצוי דאסיר בית לו ויחד

 עליו וקבל אחרים של בחתן להחתיר ובתיכם בידך תצו• שאסו׳תשו׳ בית לו א׳ויחד
 חריג! בתיכם דאכתי לחוד בית לי שיחד אלא ברשותו הוא אס מתני דלא אחריות

 לחוד' אחריות עליו אקבל בתיכם דתאי כן לומר דשפירותלאקניאירא״א כיון ביה
 השתא אבל תיניה עיקי־ דמיירי דידי׳ אחתן ולא תינית תיירי לא קרא דעיק- קחי

 עלץ קבל לאסור משום לך ימצא לא רחתנא דכתב הא דהרי ניחא נקולא דדרשינן
 אחריות
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 בידך בתצוי אלא אחריות עליו בקבל לאסיר רחמנא אפקה לא הרי הוא אחריות
 בית לו ביחד ולח לגמרי לך בקנוי וקא ד■ ו דית די כחמץ תיירי לך הקנוי ובתיכם

 : בית לו יחד ע״י בידך במצוי ולא לך הקנוי דבעינן לחוד אחריות עליו בקבל ולש
 כולה התורה ככל תשא״כ דברים שני חמץ גבי קרא לן דחידש דמצינו ועי"לכיון

 אפי' הוא כלום לאו כת״ג דוכתח דבכל אע״ג עליו עובר אחריות עליו דנקבל חדא
 כדאמרי׳ הדראבעינא דאיתי׳ כתת כל דהא דמי כמתון לממון הכירם דבר לת״ד

 לא שכירות דהא דוכתא בכל תתני דלא אע״ג הכא תתני בית לו דיחד וחדא בגמרא
 כאן דתהני בית לו ביחד אתרי׳להחמיר דאי אחידושא חידושא דשדינן מסתברא קניה

 דתי דכדידית הכא קרא לן גלי הא נתי אחריות עליו ובקבל תקים בכל משא״כ
 דתצוי אתרי׳דבהא אי אבל חידוש־ של דברים שני כאן הרי א״כ תקום בכל משא״כ

 א׳ ח־דוש אפילו אלא חידוש של דברים ב' כאן דאין תיבעיא לא להקל אזלינן בידך
 כדידיה ת״ל חמץ הכאלגבי לחור אחריות עליו בקבל ■שהוא רחמנא לן דחידש לחוד

 ולא בידו מצוי אא״כ אחריות עליו דקבל הא קרא חידש דלא זה לחידוש מיעטתי'
 תפשת לא מרובה תפשת בכלדוכתא לתחדאת־ינן דתי כה׳ג וכל בית לו ביחד

 בהדיא בקרא מצינו דלא בתת ולתיבות לתפוש לנו אין ת״נ תפשת מיעט תפשת
 קשת אכתי אתי׳קתא דאילו עיקר נ״ל סלת־ותי׳זה התורה תכל יותר כאן שהחמיר

 שהוא דידיתואע״ג נתיאחמן דקאי י״ל בידך מצוי שאינו תי ימצא דלא אנא איפך
 אח־יותלחוד עליו בקבל עליווכ״ש עובר אין ביתלנפקד לו שיחד אלח ברשותי־

 שיחדלו אע״ם א׳ בבית דידיה בחמץ לו הקנוי ובבתיכם בית לו דיחד הא דמהבי
 או לתקל אזלינן מנייתו חד ובתר ל״ק דשכירות כיון עליו עובר אינו לתפקיד ניח

 לדחות שיש אלא ־ בידו שמצוי אע״פ לו קנוי באין או לו שקנוי אע״פ בידו מצוי באינו
 בידך דבמצוי בכת״ג להחמיר נדרש קשת אכתי ת״ת להקל ולא דרשינן דלחותרא

 בין ובתיכם אחריות עליו בקבל שלו חמץ על בין עליו עובר ברשותו שאינו אע״פ
 האי בידויא״נ מצוי שאינו אע״פ יחוד מתני לא דבביתו להחמיר ע״א קבל נין שלו

 מחמץ תיירי בתיכם דהאי וכיון יחד מהני דלא קאי לחוד דידה אחמץ ננתיכס
 דע״כ ל ועיי להקל• בידו מצוי דאינו הא לדרוש ותנ״ל א״ש יחוד למעוטי נתי דידיה
 כתיב יראה לא גבי שהרי בידך תשו׳מצוי עליו עיבר אינו בית לו ביחד דידיה בחמץ

 לא והתם דמי שפיר מרשותו בתוציאו אבל שלו ורשותו דתשת׳גכולו גבולך נכל נתי
 לא ואפ״ה רואת אתה אי שלך כתיב לך דהא אחריות עליו וקבל אחרים משל מיירי

 קרינן לא בית לו אע״פ מרשותו במוציאו ולא ורשותו בגבולו א12 תורה אסרת
 וש״מ בידו מצוי לרבות ימצא לא כתיב לא והכא קניא לא דשכירות כיון גבולו ביה

 אינו בידו ומצוי בית לו שיחד אע״פ לו הקנוי בישותו אינו אס דידיה בחמץ דחפי'
 דאינו לחוד בידו מצוי דע״י אה־יות עליו וקבל אח־יס של בחמץ כ״ש עליו עובר
 על עיבר דאינו ת״ה בכה׳יג עובר אינו יראת לא דעל וכיון יראה לא על עובר

 בין בגז״ש מהדדי ימצא ובל יראת דבל שאור שאור ילפינן דהא בכת״ג ימצא לא
 אקבל אלא ,תדרשי לא בידך מצוי האי ובע״כ בגמרא כדאמיינן להחמיר בין להקל
 לחודיה ימצא דלא קרא אלא יראה דלא קרא ביה איירי דלא לחוד אחריות עליו

:נ"ל כן מידי מהני לא להחמיר בית לו דיחד כדכתיבנא מסתברא הילכך

פז סמן חמץ דיני
 אף וחכ״א שריפה אלא חמץ ביעור אין דאר״י בהא עסוקי׳ שאנו ובעוד

 הרי״ף ־ בזת הפוסקים דע׳ לברר ראיתי ליס מטיל או וזור׳לרוח מפר'
 כר״י דהלכת נראה כת׳ והתום׳ פוסקים הרבה דעת וכן כרבנן פסקו והרמב״ם
 ר״י דשתיק ואע״ג הרא״ששכ״פרש״י דתמורהוב׳ בפ״ב תנאכוותי׳ דסתיסלן

 וה״ר הר״ב וכ״פ בס״ת וכ״פ עצמו מדברי אלא איתותב דלא שתקינן לא אנן
 וכ״כ כחכמים פשקו והגאונים שריפה אלא חמץ ביעור אין ש״ח לעיל רבא מדאתר ■

 וא״כ סדר אין מסכתות בתרי קי״ל דתמורה סתמא משוס ואי ז״כ נה״עוהר"׳
 דאמ' כר״א ותרא״ש הרי״ף פסקו דקדושין בספ״ק הא וק״ל ־ ע״כ כרבי' הלכה
 ערלת במסכ' כוותי׳ תנא לן דסתם משוס מת״ת אסור בח״ל חדש במתני' החס
 דתנן משנת כסתם כ״מ בפ' פסקו ות״נ מקום בכל מה״ת אסור ■החדש דתנן
 דאמר כר״י בגמרא דמ״ל אע״ג יצא בפ״הא האילן פיחת על בירך התה
 ואע״ג ביכורים במסכת עלי׳ דפליגו כרבנן ודלא הוא ארעא אילן עיקר

 סתם וא״ל למשנת סדר דאין דאע״ג משוס ה״ט ובע״כ ־ הוא מסכתא דבתרי
 תנא לן דסתיס יחידאי לההוא ליה משוי סתמא ההוא אפ״ה הוא מחלוקת ואת״כ
 ■ הוי וספיקא רבים לגבי כרבים ת״ל עליה פליגי דרכים ואע״ג כרבים כוותי'

 • שלי חדש בדיני אצלי וכמ״ש ברכות בדיני וכמש״ל זה דבר למדתי התו' ותדברי
 ספק קי״ל הא ב־כות ולגבי לחותיא כר״א פסקו חדש לגבי הוי דספיקא וכיון

 'ל ה ה״נ וא״כ דיצא 'הא בפ האילן פיחת על בבירך פסקו לפיכך להקל ברכות
 דתמורת סתמא דההיא כיון שריפה אלא חמץ ביעור דאין לחומרא כר״י לתפשק

 ־ הוא דחומרא דבשריפת לחומר׳ ואזלינן רבים לגבי כרבים וה״ל הוי כרבים נמי
 מכנה וסתם לדר״י חששי ולא להקל כרבנן שפסקו ף ותרי׳ דהגאונים דה״ט זנ״ל
 וחמץ תותירו בכל ישנו נותר א׳ דין ודן ד״י דחזר דאתא דק״ל משוס לחומרא ,,שלו

 העוף וחטאת תלוי יאשם וא״ל בשריפה חמץ אף בשריפה נותר תה תותירו כל3$
 ושתק בקבור' אותר ואתה בשריפה אותריס שאנו יוכיח לדבריך הספק על הבא
 ואע״גשכתב • פירש׳ ליכא דהא מנותר לילפי דלדידתו לרבנן תקשה כן אם ד״י

 ולשרפם להחמיר ראוי לכן קודש לנותרשכן מה למיפרך איכא דלרבנן הרא״ש
 אתהנקברין לשרוף ע״ע להחמיר רצת ואס תמורה בשילתי כדאי׳ חמורה ושריפה

 והשיבו לכל ששות זו לתשיכת רכנן השיבו לא לנות קשת הדבי־ ת ת י ע״כ רשאי
 ק״ן דהאי להגאוניס תסתבר זו קושיא ותשוס לחוד ר״י לפ״ד אלא שאינו תכו׳
 לפי אכל עצתו לר״י דס״ל לתאי אלא אינו שכשריפה לחתץ תנותר אח׳ ודין דר"׳

 אדבריו רכנן התם שהשיבו תה וכל כלל תנותר דחתץ להא ללמוד א״א האתת
 דחתץ ת ז דין על פירכא נתי איכא גופי׳ לר״י דס״ל לתאי דאפילו לותר אלא אינו

 דס״ל למאי דאלו כהכי לתו סגי מדבריו פייכא דאשכחו בתסקנא ולפיכך כשריפה
 למופרך איכא דהא והוא הדבר אפ־ש ועתה :דין ר״י של דינו אין כלא״ה לרבנן
 כחמץ תאתר לאיסורו התיר אין שכן לנותר דתה דר״י תצינו ובתת ק״ו אתא

 לאיסורו התיר דיש הא ודאי והא פשח אחר לאיסורו התיר דיש קי-ל שכן בפסח
 כז׳ כעיקר טעם ליתן תשרת תד( )דף א״ע בפ' אתרי׳ וה״ב היא רבה פייכ׳
 טעם בו עשה לאישורו התיר ויש כו' נזיר תת כולה התורה לכל דן אתה תכאן

 דקדושין בספ״ק אר״ש וה״נ כו' דין אינו לאיסורו תתיר ואין כו׳ כלאים כעיקר
 לחיסור! התיר שאין כלאים כ״ש לאיסורו היתר שיש תחדש ק״ו כח״ל נוהגין דכלאיס

 לטעתי׳ תנותר לחתץ דיליף דר״י צ״ל בע״כ1 הכי לתיפרך איכא חתץ גבי ה״נ וא״כ
 ולדידי׳ כ״ש כפ׳ כדאתר מה״ת בהנאה אסור הפסח עליו שעבר חתץ דס״ל אזל

 הפסח עליו שעבר חמץ דקי״ל לדידן אבל לאיסורו התיר אין נתי כפסח חנון
 התית תשים דכשריפת תנותר חמץ ללמוד לנו א״א ודאי הא התה כדאתר תותר

 לי קשה קצת ובאתת וסייעתם הגאונים של כטעמן שנ״ל תת זהו דאתרן פירכא
 אסור הפסח עליו שעב־ דחתץ דס״ל לתאי אפילו תנותר חתץ ר״י יליף דהיאך
 אינו שכן בחתץ תאתר לעילם ככרת שכן לנותר תה לתיפרך איכא אכתי בהנאת

 בכרת ולא בלאו אלא אינו לר״י אפי׳ הפסח לאחר אכל הפסח כתוך אלא ככרת

 תדאתר ראי׳ הר״ב שהביא ותה לנ״ד ונחזור נ כדוחק ליישב ויש התם כדא׳
 הא תבין איני זו ראי' שריפה אלא חמץ כיעור אין ש״ת לעיל רבא
 היכא וכי שריפה אלא חתץ כיעור אין תדר״ע ש״ת לת קא׳ דר״ע אליכא רכא

 אתר והרי גופי' מת״ט לדר״ע ליתא ה״נ עלית פציגו דרכנן תת'ט לדר״י דליתא
 הותרה לצורך הכערה שהותרה מתוך אתרינן דלא תדר״ע נתי ש״ת התם רכא

 )דף דכיצה כפ״ק כדאתרי׳ תתוך כב"הדא׳ קי״ל ואנן ככ״ש והיינו לצורך נתישלא
 כשריפה דחתץ יליף דר״י דק״לבהא זהאכתו׳תה בענין עסוקין שאנו ובעוד יב(
 ובבל יראה בבל שישנו חתץ שריפה טיגון ימצא ובל יראת בכל שאינו תנותר ק״ו

 להקל וסופי להחמיר תחילתו דן שאתת דין כל לו :רו וא שריפה שטעון דין אין ימצא
 דבר ככל שאור תשביתו ותתור׳אמר׳ וכטל יושב יהא לשורפו עצי מצא לא דין אינו

 ל״ל דין אינו לתקל שסופו דין כל דס״ל לרכנן לי ותימה ־ להשכיחו יכול שאתה
 שכיחאותי־י דלא מילתא דהוא לשורפו עצים תצא כלא לתקל סופו לתיתרלהאי

 פעם ככל בודאי לתקל דסופו תת הל״ל עצים לו ביש להקל סופו אין פמתיס רוב
 נקברין לתו לכ וחשיב הנקברין הן אלו תנן בתתני׳ תתורה בשילהי דהא ־ לעולם
 בגת׳ בתדייהוואתרי׳ כפסח לחמץ וחביב בשריפה שדינן הני לכל הכיחשיב ובתר

 כיון דנשרפין דה״ט הת:ס׳ ופי' אסור אפרן ותנקברים תותר אפרן דהנשרפין
 הטעין דלא ה.קברין איסורי׳אבל הלך תצותו שנעשית כיון לשירפן הכתוב שצוה

 הנשרפין תן דחתץ אתרת אי והשתא י ע״כ לעולם איסורו תשיך לשורפו הכתוב
 ר״י של זה דין לעולם א״כ אסור אפ־ו הנשרפי׳ תן אינו ואם תותר אפ־ו הוא

 בשעת אבל דאר״י הא דתפ' לפירש״י תזה סיוע שיש נראה והי׳ אפרו לענין להקל
 אלא חתץ ביעור אין דאר״י הא וא״כ איסורו לאחר היינו בכ״ד השבתתו ביעורו
 כדא״ר תותר אפרו עלתא לכולי איסור בקודם הרי ו איסורו קודם אלא אינו שריפה
 קודם דנפסל תשים וטעתא זמנו אחר בהנאתו תותר זמנו דם ק: חרכו כ״ש בר״פ

 ליכא אפרן לענין וא״כ התם התום' שפי׳ וכתו כלב תאכילת איסור שם עליו שחל
 וקודם אסור אפרו וא״כ בשריפה אינו לר״י אפי' איסור דלאחר לרבנן ר״י בין נ״ת
 ותנו וקודם הואיל תותר אפרו אפ״ת כש־יפה דאינו דס״ל לרבנן אפי׳ רו איס
 ויש אפרו תשום כלל להקל סופו ר״י של בדינו אין והשתא כלב תאכילת נפסל כבר

 דאינו רש״י לפי' סיועא יש ועוד : בזה לתאריך ואין נתי לפיר״ת קצת ליישב
 רי״א תנן כא( )ד' כ״ש בר״פ דהא דוקא איסורו זתן קודם אלא לר״י בשריפה

 ואיכא לים תטיל או לרוח וזורה תפרר אף וחכ״א שריפה אלא חמץ ביעור אין
 שא״צ אלא דתי שאיר לשורפו רוצה דאס תשתע תפרר אף רבנן תדאתרי לתידק

 וכל ישרפו לא הנקברים כל תנן תתורה בשילהי שה והרי סגי נתי כו׳ ובתפרר
 רשאי הנקברים את לשרוף עצתו על להחמיר רצה אם רי״א יקברו לא הנשרפין

 ־הנקברים את לשחף לשעת רשאי דאינו לרכנן דס״ל לשנותיוכיון מותר אינו א״ל
 לשרוף רוצה דאס תודו אמאי הוא הנשרפי׳ תן לאו דלדידהו כיון בפסח בחתץ א״כ

 התם תפ׳ הנקברים את לשרוף רשאי דאינו טעתא דהא ניחא לפירש״י אבל דרשאי
 אתי הנקברין את ישחף ואם תותר אפרן ונשרפי' אסור אפרן דנקברין בגת׳תשום

 היינו שריפה אלא חתץ ביעור אין דאר״י דהא וכיון לאפרן לתשריי׳ תקלה לידי
 ואס בה לן לית לשחף רצת אם לרבנן דאפילו שפיר אתי דווקא איסורו זמן קודם

 זתנו לחחר בהנאתו תותר זתנו קודם חרכן דתא דתי שפיר לאסרן לתישריי׳ אתי
 איסורו קודם ולא דווקא איסורו לאחר אלא לר״י בשריפה דאינו לפיר״ת אבל כדרבא

וא״כ



פט פח פז הימן חמץ דיני אריה שאגת
 1 רבנן קאמרי ועלה איסורו לאחר היינו שרים׳ אלא חמץ ביעור אין דאר״י הא וא״כ

 דינו דאין כיון אתאי קשה ודאי דתי שפיר נתי להו שריף ואי ותשתע תפרר אף
 , לידי אתי דילתא לשרפו רשאי ואינו אסור אפרו א״כ בשריפה לרבנן חתן של

! :אלו בדינים שנ״ל תה זהו בתתורה רבנן כדאתרי לאפרן לתשריי׳ תקלה

פח סימן חמץ דיני
 י פשיעה של אחריות הישרגי עליו וקבל ישראל אצל חתצו שתפקיד נכרי שאלה

 אי הישר( אצל הפסח עליו ועבר ואבירה גניבה של אחריות ולא לחוד
1 : לא או הפסח אחר תתנו להנות שרי

 > חתירא בעירו תחוזא לבני רבא א״ל אתרי׳ ה( )דף דפסחיס בפ״ק ־תשובה
 י קחי ברשותיכו תיגנב או תיתבד דאלו כיון תבתייכו ח־לא דנני

 ׳ בגניבה דחייב שכר שומר דווקא הרא״שי״א וכתב דמי כדרכו לשלומי ובעיתו
 > ובה״ג ר״י וכ״כ תיתבד או תגנב דאילו תלישנא ודייקא לא חנם שומר אבל ואבידה

 > לתיתר דבעי ומשוס קאתר בפשיעה ותיתבד ומיגנב נתי חנם שומר דאפי' כתב
> שותר שאפי' שם הכריע והרא״ש ־ ותיתבד תיגנב לותר הוצטרך לשלותי ובעיתו

ו לבער זקוק אינו בידו ובצקו ישר( של לחצירו שנכנס נכרי התם תניא דהא נתי חנם
 • לבער חייב חנם דשותר ראית מכאן הרא״ש עליו וכתב י לבער זקוק אצלו הפקידו
1 נוהג שומרין דין וכי זו ראיה על ואניתתה •־ ע״כ הוא חנם שותר פקדון דסתם

! רעתו תדכתיב שותרין תדין הקדש של תמעטינן נו( )דף הזהב בפ׳ הא ננרי בשל
 הרמב״ס וכ״כ נכרי של ולא רעהו תיניה נכרי של לתעט יש ׳נ ה הקדש של ולא

 עליו וכתב נכרי ושל הקדש של איתעטו רעהו דתהאי שכירות תת׳ ברפ״ב להדיא
 בתכילתא ותבואר הוא ופשוט בכלל איןהנכרי רעהו שהוזכר מק□ שכל תשום הה״ת
 חייב דתסתתא תשוס לאו לבער זקוק אצלו הפקידו דתניא הא וא״כ ־ ע״כ

 שהפקידו תיירי בע״כ אלא נכרי לגבי שותרין דין אין הא שותרין תדין באחריותו
 איירי חנם שותר אלא דאינו פיקדון בסתם ולאו בפי' אחריות עליו וקבל אצלו

 לאוקתי איכא הא בפירוש אחריות עליו שקבל תיירי דע״כ וכיון הרא״ש וכדברי
 תאחריות איירי דלא כיון ואבירה גניבה של אחריו׳ אפי' בפירוש עליו שקבל שתיירי

 דא״צ י״ל פשיעה של אחריות אנלתשום לבער צריך ולפיכך דסתתא פקדון של
 ותסיים לבער זקוק עד כו' ישר( של לחצירו שנכנס נכרי דתניא דאתא ודע :לבער

 פירש הר״ן כתב יתצא לא שנאתר לבער זקוק אינו בית לו ייחד בברייתא
 עליו דקבל כתאן ברשותו שקיבלו דכיון לבער זקוק בסתם אצלו הפקיד רש״י

 דאתר כתאן בית לו ייחד אבל חייב ברשותי שורך בב"קכנוס כדאתרי׳ דתי אחריות
 נתי תשתע י ע״כ ז״ל פירש״י דרך זהו דפטור התם דאמרי׳ ברשותך שורך כנוס
 והא כו' דתי אחריות עליו דקבל כתאן ברשותו דקיבלו כיון תדכתב כהרא״ש דס״ל

 כנוס כתו לחוד בפשיעה אלא חייב דאינו חנם שותר כדין אלא אינו זה אחריות
 דין אין הא מידי קשת לא רס״י ע״ר ומ״ת : לבער זקוק ואפ״ה ברשותי שורך

 וכיוצא וקרקעות דעבדיס דאע״ג שם הרמב״ם כמ״שכ דס״ל די״ל נכרי אצל בותרים
 הוא תזיק הפושע שכל לשלם חייב בהן פשע אם ת״ת שותריס תדין נתתעטו בהן
 רש״י לדעת א״ל וה״נ י ע״כ מטלטלים המזיק לדין קרקע התזיק בדין הפרש ואין

 נתמעט לא חנם דשותר פשיעה מדין ת״ת שותרין מדין נתתעט דנכרי דאע״ג
 קשת ודאי הרא״ש על אבל י חייב בהן פשע אס חבל עליהם נשבע שאינו אלא

 התם דת:ן והקדשות ושטרות וקרקעות דעבדיס הדיינים שטעות כפ' כתב הא7
 דכיון בפשיעה נתי דפטורין דה״ה תשלם אינו שכר נושא נשבע אינו חנם שותר

 ונאבד בדבר ופושע התזיק אדם אלא לחייבו אין שומרין תפ' אלו הכתוב דהוציא
 נכרים נכסי נתי לפ״ז וא״כ ־ ע״כ בידים אפסדיה דלא כיון החזיק אדם ל״ת (א)

 הא ע״כ וא״כ פטור נתי כהן פשע אם אפי׳ שותרין פ׳ תכלל הכתוב שהוציא
 כה נגעו דחייב פשיעת ומדין תיירי כסתתא לאו לכער וקיק אצלו הפקידו דתניא
 גניכה של אחריות עליו כדקבל וא״ל תיירי כפירוש אחריות עליו נדקכל זכע״כ

תות׳דאין הפסת עליו עבר ואם לכער זקוק אינו פשיעת תשוס אכל תיירי ואכידה
 • יתצא ובל יראת כל על עכר ולא הואיל דר״ש קנסא תשוס כאן

 קכל אם ישראל אצל חתצו שהפקיד נכרי חו״מ תה' כפ״ד כתב ם והרמב
 ח״כ ה״ז דתיו לו ישלם נגנב או אכד שאס אחריות ישראל עליו

 דח״כ הוא ואכידה גניבת של כאחריות דווקא תשתע ־ ע״כ כו׳ הואיל לכערו
 לא(דתניאהתם דפ'כ״ש)דף תסוגיא שלתדכן לאיונ״ל פשיעה תשוס אכל לבערו
 עובר אמרו מאיר רבי ם תש עובי־ אינו הפסח לאחר חתצו על לנכרי שהלוה ישראל
 סבר קתא כו׳תנא תשכין קונה חוב בעל דא׳ יצחק בדרבי רקמיפלגי הגמר׳ זת״ל
 קנה לא תנכרי ישראל אבל צדקת תהיה לך בית דקרינן הוא תישראל ישראל ה״ת
 אפ״ה תשכין קנה לא תנכרי דישיאל נהי לתידק ואיכא ק״וכו'־ סבר תאיר ורבי

 )דף דכ״ת בספ״ו כדאתר עלתא לכולי חנם תשותר פחות היי לא התשכון על תלות
 כל ז״ל לדעתו ותרי בפשיעה חייב חנם שותר והא מג( דשבועות)דף פא(ובספ״ו

 אמאי וא״כ וכתשכ״ל נתמעטו לא פשיעת תדין אפ״ה שוחרי׳ מדין שנתמעטו אלו
 גניבת אחריות עליו בקבל אלא לבער חייב דאינו ע״כ אלא ־ לת״ק עובר אינו

 על דתלוה התם למ״ד חפי׳ שפיר אתי והשתא ־ לא פשיעה משוס אבל ואבירה
 בו נוהג דאינו כיון בנכרי אבל בישראל ה״ת שכר שומר הוי המשכון

 עליו עובר אינו כפשיעה אלא ואכידה כגניבה חייב ואינו שותרין דין
 על מלוה דת״ד טעתא בלא״ה ועוד ־ תשכון קנה לא תנכרי ישראל דס״ל לת״ק

 נטן נ״ל מה ה״ט שייך לא לנכרי ובמלות עביר קא דתצוה משום ש״ש המשכון
׳• חשיב צא צ״צ

 מדבריו דתשתע דלפי הרא״ש על ק״ל נתי תהא ודאי והא : הרתב"ס בדעת
 צדידי׳ תקשה א״כ לבער וקוק ש״ת דאהי׳ נתי וס״ל נכרים בנכסי נוהג שותרין דדין

 המשכון על מלות הא לת״ק עובר אינו אתאי חתצו על נכרי את שהלוה בישראל
 ראיה זה אין ת״ת אבל ־ ז״ל לדעתו עליו עובר וא״כ מש"ח גרע לא טכ״ם לכ״ע
 עליהם היינין אפ״ה שומרין מדין דאימעטו הני דכל דס״ל הרתב״ם לד׳ אלא

 נתי פשיעה מדין ואפילו איתמעטו דלגתרי עליווס״ל אבללהחולקין בפשיעה
 לת״ר. עובר דאינו החמץ על לנכרי שהלוה דישראל תהא ראי' אינו א״כ פטורים
 אפילו ישראל ליה קנה דלא לת״ק נכרי של תשכון הא לבער א״צ פשיעה דתחתת
 לחוד פשיעה של אחריות דתשום לתדנו הרמב״ס תד' ת״ת ־ חייב אינו נתי בפשיעה

 אלא חינו טעמו עיקר כל הא כן אינו הרא״ש שדעת ואע״פ יראה בבל עובר אינו
 הר״ן תד' שתשמע ותה :זו ראיה דחיתי וכבר הוא חנם שותר פיקיון דםתם תהא

 ט׳ אצלו דהפקידו דהאאהא שכ״כ לרש״י מצינילהדיא לא נתיכהרא״ש רש״י שד'
 בית לו וייחד לבער זקוק ואזיל כתדפרש אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו פרש״י

 לבער זקוק אינו הזויות תן בא׳ הניחו לפניך הבית הרי א״ל אלא עליו קבל לא כלו׳
 אצלו הפקידו הא בפירוש אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו דווקא תפי׳ ע״כימשתע

 ט׳ עליו קבל לא כלו' בית לו ייחד פי' וה״נ אחריות עליו כקבל הוי לא סתתא
 • הר״ן כד' ושלא באחריותו חייב אינו תסתתא בפירוש עליו קבל דלא כיון משמע
 תן ואפילו שומרים מדין נתמעטו לגמרי נכרים דנכסי דס״ל משוס אי י״ל וטעמו

 אחריות עליו לקבל צריך אפ"ה נתמעטו לא פשיעה נהידמדין נתי אי הפשיעה
 עליו קבל אא״כ לבערו תזקיקו חין פיקדון דסתס דסשיעה אחריות דאלו בפי׳

 גניב׳ של אחריות היינו ז״ל רש״י דקאתר אחריות עליו קבל והאי ואבידהנתי גניבה
להר״ןלפרש שהזקיקו ומה : עליו קבל אא״כ בסתתא חייב שאינו ואבידה
 ה״ל נסתתא אצלו דבהפקידו אלא תיירי בסתתא ברייתא דהאי רש״י לשיטת
 פסקא תאי דק״ל תשתעיתשוס הפשיעה תן אפי׳ פטור בית לו בייחד אבל כש״ח

 תקבל אינו תסתתא בית לו ונייחד אחריות עליו תקבל מסתמא אצלו דבהפקידו
 אינו הרי בית לו וביחד אצלו בהפקידו ופטורא דביעור תיובא דתלי אחריות עליו
 דתליא הוא לחוד אחריות עליו קבל ולא עליו בקבל אלא לו ויחד בהפקידו תלוי

 דינו אצלו הפקידו וסתם רש״י לד׳ תיירי בסתתא ברייתא דכולה פי' לפיכך תילתא
 תוכרח אינו • עליו חנם שותר דין אין בית לו ובייחד בפשיעה וחייב כשותרחנם

 דדוקא לבער זקוק דאינו בית לו דייחד דהא בהא ס״ל כרש״י הרתב"סנתי דהא
 בשם התום׳ כפי׳ ודלא תיירי לא עליו בקבל אבל תיירי אחריות עליו קבל בלא
 דבקבל לתרתכ״ס ס"ל דהא רש״י לד׳ הר״ן שפי׳ כמו לם׳ א״א ולדידית וש״פ ר״ת
 דבהפקירו לפ׳ א״א וע״כ י יראה בבל עליו עובר אינו לחוד דפשיעה אחריות עליו
 אמאי דאכתי חנם שומר עליו דהוי ומשום בשתתא דתיירי לבער דוקוק אצלו
 אשי׳ בפירוש עליו שקבל ה מי בע״כ אלא בפשיעה א1ג חייב דאינו כיון לבער זקוק

 קבל בשלא תיירי בית לו דייחד סיפא ע״כ הוא דהכי ואביד׳וכיון אחרירדגניבת
 בפירוש עליו בקבל אלא מילתא תליא וייחד בהפקידו לאו וא״כ כן עליו

 שאתה וע״ד י תילתא דתליא הוא עליו קבל בשלא או ואבידה גניבת של אחריות
 ייחד נקט זקוק אינו וגבי אצלו הפקידו נקט לבערו זקוק דגבי הרמב״ס לדעת צ״ל

 חינו יחד גבי תנא החי תדנקט לת״ר אין ות״ת ־ לפירש״י כן תפ־ש ה״נ בית לו
 ותידון אמיתי הוא רש״י לדעת הר״ן פי' דע״כ לבער זקוק הפקידו וגבי לבער זקוק

 פוסקי׳ וחב ר״ת פירש דתא תוכרח זה דאין • לבער חייב חנם שומר דאפי' מכאן
 של כביתו ה״ל בית לו דייחד וכיון תיירי אחריות עליו בקבל נמי בית לו דיחד דהא
 תליא בית לו ביחד אלא לא או אחריות עליו בקבל תילתא תליא לא וא״כ נכרי

 ונחזור • יראה בל על תלעבור מצילו ייחד האי אחריות עליו דקבל דאע״ג התירא
 נל על עובר אינו לבד פשיעה אחריות עליו בקבל דלהרתב״ם כיון דידן לנידון
 הא עליהם חולק שהרא׳ש ואע״פ בשת' הרא״ש כ*כמש וי״א ר״י דעת וכן יראת
 חשונע שיח פקחן וסתם לבער זקוק אצלו הפקידו תדתניא הוא ראייתו עיקר
 דכל פוסקים והרבה להרתב״ם דס״ל לתאי ואדרבא לתעלת זו ראית דחיתי כבר
 בפשיעת אבל ואבידת תגניבה אלא נתמעטו לא שומרי׳ מדין שנתמעטו אותן

 על עובר אינו בפשיעת אלא חייב שאינו דש״ח זו סברא לפי ראית יש הרי חייבים
 שדברי אלא עוד ולא חתצו על נכרי אח שהלוה דישראל כ״ש דפ' תהאי יראה בל

 לסמוך ראוי דאין נהי א״כ הטיב באר כמש״ל אדידיה דידיה קשיא גופיה הרא״ש
 ואבייה דגנינה אחריות עליה קבל דלח והיכא דאורייתא באיסורא לתקל לכתחילה

 כיון לזה תתני לא ביטול ואפי׳ הפסח קודם לבערו חייב לבד פשיעת אחייות אלא
 עליו ועבר ביע־ו ולא דעבר היכא מ״מ הקודמת בתשובה וכתש״כ הוא דידיה דלאו

 שקליש אלא עוד ולא מדרבנן אלא אסור אינו הפסח עליו שעבר חתן והרי הפסח
 קנים קא קנסא כדאתרינן קנסא תשוס אלא שאינו דרבנן איסורי תשאר איסורא

בהנאה ושרי המקיל על לסתיך ראוי וכה״ג יראה בבל עליו ועבר הואיל ר״ש
: לי נראה כן הפסח לאחר

פט סימן חמץ דיני
 שאסור הפסח עליו שעבר חתן הוי תהן א' של שותפין ב' של חמץ שאלה

 אותו א קנס ההוא שניליתביהתשוס ושל דר״ש קנסא תשים בהנאה
:הפסח לאחר תהו חתך

 ישראל של הוא זה שותפות אס חלקים לב' שנחלקת נ״ל זו שאלה תשובה
ונכרי ן



צ פט סמן המץ דיני אריה שאגת
 חכר לא והשני לנכרי שהוא בכ״ת חלקו את חכר והאחד ישראלים ב׳ של או ונכרי

 עתה שותפו׳ונבאר של החתן את ונכרי הישרן! הב׳ישראלי׳או חלקו הפסח ולאחר
 חלק ואס הנכרי חלק אם לב׳חלקים נחי נחלק וזה דאתרן וישראל נכרי של זה חלק

 דשרי בעיני ברור הדבר החלוקה נאחר לעכו״ם המגיע חלק ע״ד והנה הישראל
 חלקו דזהו הדבר הוברר ואחרי׳ ברירה יש בדרבנן קי״ל דהא הפסח לאחר בהנאה
 בהנא׳כדתנן ותותר הפסח עליו שעבר עכי״ם של חתן ראשונ׳וה״ל תשעת המגיעו

 בשותפות ובהתה חבית שלקחו ב' גבי לז( )דף תשילין בפ׳ אתרי' וכה״ג ש נפכ
 דיש תשוס לתקו׳שעירב חלקו להוליך לכ״א תותר כלומר חביתתותרת אתר דרב

 הגמרא התם ותסיק ברירה דאין משים אשורה נתי חבית את' ושמואל ברירת

 דריש ברירה אין ובדאורייתא ברירת יש דבדרב^ן מיתר׳ דחבית דר׳אוקעיא יבא1ן
 שעבר ישראל של דחתן הא וה״ג קי״ל דהכי נ״ל וכ״פ הושעיא כר' הלכה ווטרא מר

 בבל עליו ועובר הואיל קנסא ומשום מדרבנן אלא אינו בהנאה אסור הפסח עליו
 של חלקו ברירה יש דבדרבנן וכיון בפכ״ש כדאתרי׳ הכי דס״ל כר״ש דקי״ל יראה

 דאתרי׳ תילתא בי' ניחא לידנו ואחא היאיל רק : הוא ברור ודבר שרי ודאי עכו״ם
 אחר׳ עיר וחצי׳של הנדחת עיר של חצי' בהתה ח ר אתר )ד׳קי״ב( חלק פ' בסוף

 כתאן בהתה ת״ע חותרת אחרת עיר של וחצי' הנדחת עיר של חצי' עיסת אסורה
 עיסת ר״ח דאתר דהא הוא ברור ודבר דתיא דפליג׳ כתאן עיסה דתיא פליג׳ דלא

 דכשפלגי תותרת עיסה הילכך תורה נשל אפילו ברירה יש כת״ד אזלא מותרת
 נאסר ולא ראשונה תשעה לה המגיע חלקה זהו א׳ עיר של דחלק להאת־י׳נרירה

 עיר של הוא חלוקה לאחר אח' עיר שביד דחלק י״ל ברירת אין לת״ד דאלו בהנאת
 שללה דהא לזה זה ושל לזה זה של אח'והחליפו עיר ביד הוא הנדחת עיר ושל הנדחת

 מת״ט אסורה ברירה אין חביתלמ״ד וכדאתרגבי תה״ת ר חס הנדחת עיר של
 בשוחפית שדה שקנו ועכו״ם ישראל גבי תז( )דף השולח בפ' אתר וה״נ :דאתרן

 דבשל פסקבכ״ת והריהרתב״ם בזה זה תעורבין לין וח טבל ברירה אין לת״ד
 זה ומחזירי׳ הן לקוחות שחלקו האחים שתיטה תה' בפי״א ומהן ברירה אין תורה

 בהתה כתב עכו״ם מת׳ ובפ״ד ברירת אין כת״ד והיינו ־ ע״כ ט׳ ביובל חלקו לזה
 שהיא ועיסה אסורה ה״ז בתיכה שהיתה אח־ת עיר של הנדחתוחצי' עיר של חצי'

 תותרת עיסה אתאי עליו לתתוה ויש • ע״כ לחלקת שאפשי־ לפי חותרת כן
 הרבה לתמוה יש ועוד אסור תה״ת הנדחת ועיר בי־ירה אין תורת בשל פשק הא

שרי עכו״ם של חלקו שלנו בנדון ת״ת מקומו זה אין ברירת בדיני נ״ל עליו

: ביירה יש דתדרבנן

צ סימן חמץ דיני
 הרבה לדון יש ודאי בזת לישראל התגיע בחלק אבל עכו״ס של בחלקו כ״ז מיהו

 ישראל של חתן דה״ל בהנאה אסור ודאי חלקו ברירה דיש אתרי׳כיון מי
 דבדרננן הא א״ב תורת בשל ברירת אין דקי״ל כיון דלתא או הפסח עליו שעבר

 ולקולא ברירת על לסמוך דבריהם בשל חכתיס שהקילו הוא קל ע״כ ברירה יש
 כמו לחותרא אבל ברירה דיש תה״ט דתותרת חבית גבי כגון ברירה דאתרי׳יש הול
 לא ואסור ראשונה תשעה התגיעו ישראל של חלקו וזהו ברירה יש אתרת דאי הכא

 של חלקו הוא ישראל שביד ותה לקולא ברירה אין אתרי' אדרבה אלא י אמרי׳
 השולח בפ' דשס דע רברבי באשלי תליא זה דרין ונ״ל : בהנאת ותותר עכו״ם

 ר״ש ד״ר בזה זה תעורבין וחולין בשותפו׳טבל שדה שלקחו ועכו״ם ישראל תניא
 ברירה אין ס״ל ורבי ברירה יש דס״ל תשוס חייב ישראל ושל פטור עכו״ס של נג״א

 שאין חטה כל לך אין בזה זה תעורבין וחולין טבל ופירש״י בגת' לה מפ׳ הכי
 תן הלוקח התבואה שחלקו לאחר ואף פטור שחלקהעכו״ס חולין וחצי' טבל חצי׳

 טבל על תתנו ולא וביה תיני׳ שלו את לעשר צריך ישראל ואף לעשר צריך העכו״ם
 על החיוב וחן החיוב על הפטור תן שתפריש תפני עליו גתור תטבל ולא גמור

 על שבו החיוב תן תעשר נתצא שלם תעשר תיניה׳וביה תפריש כי אבל הפטור
 חלקו ואפי' ברירה אין ולת״ק כר שבו הפטור על שבו הפטור וחן שבו החיוב

 אתרי' חלוקה לאחר אף ברירת אין לת״ד לפרש״י הרי ־ ע״כ עותדין הן נספיקא
 המגיע חלק שלנו בנדון א״כ י חבירו של ומחצה שלו תחצה תעורב התניעו דחלקו

 ישראל של חמץ ת״ל למפרע חלקו וזהו ברירת יש אי תת״נ בהנאה אסור לישראל
 תעורב וחלק חלק דכל אתרי׳ הרי ברירה אין את״ל ואפי' הפסח עליו שעבר

 בהנאה אסור שלו תחצה לישראל התגיע חלקו והיי חבירו של ותתחצה שלו מתחצה
 חמץ ואין תחצה על תחצה ה״ל בהנאה שרי חלקו שבתוך עכו״ם של דתחצה ואע״ג
 מחצה• על במחצה ולא דתתירא ברובא אלא תערובות ע״י שרי הפסח עליו שעבר
 ברירה דאין דכיון זה לטבל תקנת דאין ונראה וכ׳ רש״י על שם חלקו התום׳ מ״ת
 ובי׳ חיני׳ תעשר ואי כמה ידעינן ולא חציו או עכו״ס של חלקו כל לו הגיע שתא
 פי׳לת״ד ולתאי מקצתו או איפכא או עכו״ס של חלקו והשאר תחלקו תעשר שתא

 הוא דהכי וכיון שלעכו״ם חלקו כל ישראל ליד הגיע שמא מספקינן ברירת אין
 שבידו וזה בדרבנן להקל ברירה דאמרי׳אין בהנאה תותר ישרן! שביד חלק תשפיקא

 חתץ ישראל שביד ות״ל ישראל של חלקו הוא העט״ם ושביד הוא עכו׳יס של חלקו
 דלמ״ד התום׳ נדעת ק״ל לכאורה ותנה : בהנאה וש־י הפסח עליו שעבר נכרי של
 החליפו לא שמא א■ מקצתו או כילו לזה זה של חלקו החליפו דילתא י״ל ברירה אין

 אסירת חבית יוחנן ר׳ אתר אתא׳ א״כ ספיק׳ תני כל לספוקי דאיכא וכיון כלל
 ברירת דאין דהאאע״ג בכך מה בדרבנן אפילו ברירה ליה דלית משוס וטעתא

66 סו
 התגיעו חלקו דזהו אמרי׳ ואחד אח׳ וכל כלל החליפו דשת׳לא למיתר א־כא מ״ת

 הבית ואפי׳ ולקולא דרבנן ספיקא ת״ל דרבנן דתחותין וכיון ראשונה תשעה
 בו תעורב וחלק חלק כל ודאי ברירה אין דלת״ר שפיר אתי לפרש״י אבל ־ לישתרי
 תחותין תתערוב' בודאי בחלקו דיש תשוס אסורה חבית לפיכך חבירו של תחנה
 דאמר דביצה ברפ״ק אשי כרב לר״י דס״ל וי״ל י חבירו ושל תשלו תחצה על תחצה

 ביצה ספק גבי אסורה ספיקא ה״נ באלף אפי׳ בטל שאינו כתו מתירין לו שיש דבר
 ביצה תסב' בסוף ר״א כדאתר הן תתירין לו שיש דבר תחותין וה״נ בי״ט שנולדה

 לענין כטיל לא כאלף דאפי׳ לעיסתה ותלח תיס מחברתה ששאלה האשת גבי
 יוחנן רבי כן ואס הן שוין וספיקא ביטול לר״א דהא אסור דספיקא וה״ה תחית־ן
 לא ן תתיר לו שיש דדבר כר״א ס״ל ברירה אין תשוס אסירה חבית אפילו דאתר
 זה של החליפו דילתא ספיקא ת״ל ברירה דאין וכיון אשור נתי ספיקא ואפילו בטיל

 לו שיש ספיק׳ובדבר ת״ל כלל החליפו לא דילתא נתי די״ל אע״ג מקצתו או כולו לזה
 המלחמות בס' הרמב״ן לד׳ תשובה ומכאן :לחותרא אזלינן תחומין כגון תתירין
 ובדיני כר״א ודלא בטיל תתירין לו שיש דבר לר״י דכ׳ כד( )דף דפסחים בפ״ב
 חבית התם דאתר אושעיא לר׳ עוד וא״ת י- בס״ד באורך זת יתברר שלי חדש

 ברירת אין בדרבנן אפי׳ דאלו תשתע ברירה יש דתדרבנן תשוס וטעתא מותרת
 תתירין לו שיש דבדבר נתי ס״ל אלתא ספיקא דה״ל אע״ג אסורה נתי חבית הי׳

 הא ברירה יש דבדרבנן אע״ג דתא תותרת חבית אתאי אכתי א״כ אשור ספיקא
 יש אי דדינא ספיקא דה״ל ס״ל אלתא לחותרא ברירה אין ס״ל דבדאורייתא כיון

 חתירין לו שיש דדבר וכיון לקולא ובדרבנן לחותרא אזלינן תורה ובשל לא או ברירה
 דילמא ולאסור לחומר׳ לתיזל ת״ל הוא דבדרבק אע״ג וה״נ נחותרא דספיקא ס״ל
 לו דדברשיש אשי דרב ל״ל אושעיא ר׳ ע״כ אלא חבירו של חלקו וזהו ברירה אין

 אין אי ואפ״ה תותר דספיקו התם אתוראי כשאר ס״ל אלא אסור ספיקא מתירין
 בכל בודאי ברירה אין דאי רש״י כדפ וש״ת אסור׳ אתרי׳דחבית הוי בדרבנן ברירת

 תחוס׳ לפי׳ אבל ודאי איסור אלא ספיקא כאי ואין חבירו תשל תחצה תעורב חלק
 למיתר ליכא והא י לזה שלזה כלל החליפו לא שמא דהאי״ל הוי ע״כספיקא

 לחיד א' בספק ה״ת אסור תתירין לו שיש בדבר ספיקא הושעיא לר׳ דס״ל דאע״ג
 יש אי דדינא ספיקא וה״ל בדרבנן ברירה אין דס״ל כיון הילכך שרי בס״ס אבל

 ברירה אין את״ל ברירה דילת׳יש ספק ס״ס דה״ל מיתרת חכית לפיכך לא בריר׳או
 דאתר לר״ה התם פריך שהרי ליתא דתא • חלקו וחד חד לכל הגיע דילתא י״ל אכתי
 להוציאו חישב דאם תרבה פתחים ולו בבית תתתת ברירה יש אלתא תות״ת חבית

 ברירה דאין תשום לתפרע הפתחים שאר את תטהר אינו התת תשיתות תתס בא'
 לתה והשתא ברירה ליה אית בדרבנן איל בדאורייתא ברירה ליה לית כי ומשני

 ס״ס ל*דה שפיר אתי נתי דאורייתא תחותין אי אפי׳ הוא בדרבנן משום למימי־ לו
 מ״ת לן דתספקא אע״ג בבית התת גבי אבל לא או ברירה יש אי לן דתספקא כיון
 דאי ברירה יש דלתא א׳ ספק אלא כאן אין דהא לתפ־ע הפתחים את לטהר א״א

 ליתא ודאי אלא ־ לתפרע טתא דודאי אחרינא ספיקא ליכא תו ביירה אין אמרת
 דילת׳ ספק אותר אתה דאס היו שתא חד תספיקו׳ דשני הוי ס״ס לאו דכה״ג לה״ט

 חלקו הגיע חד אתרי׳דלכל ברירה דיש דכיון תשוס דשרי ת״ט וע״כ ושרי ברירה יש
 הך דהיינו חלקו חד לכל הגיע דלתא ברירה אין את״ל לומר לך אפשר אי וא״כ
 אסור ודאי א״כ חלקו חד לכל הגיע ולא ברירה אין את״ל ליתר אתה צריו וע״כ
 פתח גביהאותר ח( דכתובת)דף דפ״ק תהתיא וגרע י חלקו לו הגיע דלא כיון

 קטנה ופיתוי זינתה דילת׳בקטנות׳ ס״ס הוי דלא עליו לאוסר׳ נאתן תצאתי פתוח
 הוא חד אונס דשם שרי בישראל ואונס נאנסה דלתא בגדלותה את״ל הוא אונס

 בתרי ה״ל ספיקא התרי ת״ת דהתס • טפי וגרע דכוותי׳ וה״נ התם התום׳ וכת״ש
 ענייני חד שניהם זו ס״ס אבל בגדלותה נאנסת א״נ זיגתה כקטנותה דלתא ענייני

 ברירת אין את״ל השני ספק גופי' והיינו חלקו לו והגיע ברירה יש דלתא ספק הן
 דתי דלא וי״ל : לחוד ספיקא חד אם כי זה אין ודאי הא חלקו לו הגיע דילתא
 האי כי דדינא ספיקא אסור ספיקא דדשיל״ת דאע״ג ספיקא לשאר דדינא ספיקא

 אין הושעיא לר׳ ס״ל הוי אי הילכך לקולא ספיקא לא או ברירת יש אי לן דתספקא
 הגיע לא דדילתא אסור תספיקא חלקו חד לכל שהגיע די״ל אע״ג בדרבנן ברירה

 דדינא ספיקא דה״ל ברירה יש ובדרבנן ברירה אין בדאורייתא דס״ל הא אבל
 • ספיקות תשאר זת לענין טפי אלים דדינא דספיקא לקולא אזלינן בדש־ל״ת אפי׳

 וחבית ברירה יש ובדרבנן ברירה אין דבדאורייתא הפוסקים כל פסקו שכן ותדע
 ש״ת ודאי אלא ־ אסור ספיקא בדרבנן אפי׳ דדשיל״ת כר״א שפסקו אע״ם תותרת

: וכדאתרן ספיקות לשאר דדנא ספיקא בין לחנק דיש

 דאמרי׳ וקשת רש״י פ על שהקשו תשוס ז״ל פי שם הכריחו התום׳ והנה
 לקוחות שחלקו והאחים דתי הגוף כקנין לאו פירות קנין דאי לקמן

 לו יש ברירה אין לת״ד אפילו הא חד בר חד אלא ביכורים דתייתי תצינו לא הן
 כדאתרי׳ ליה תקדיש מצי חולין שהוא והתותר בביכורים דתחייב בו חלק בודאי

 להקדיש יצטרך שלא כהלכתן ביכורים דמייתי מצינו דלא לותר ודוחק הספינה בפ׳
 אינן התום' דברי ת״ת כ״ע י׳מרקא ללכ יח״ת לאד משתע אשנל,ד קאמרי-
 הספינה בפ' כדאתרי׳ ליה תקדיש תצי חולין שהוא והתותר במ״ש כלל לי תובניס
 ת״ת דתי הגוף כקנין לאו פ־רות קנין לת״ד אפי' שהרי לכאן טיבו תה דהקדש

 א1? דאינו נוהג שהיובל בזמן לפירו׳או שדהו התוכר כגון פירו׳דתביא בקנין תודו
 קזרא דאינו אלא קאתר ולא ביובל לחזור סופו הקרקע גוף שהרי פירות קנין

משום



צ פיק חמץ חני אריה שאגה
 ה״ל שחלקו האחים גבי אפ^ה קורא ואינו דתי הגיף לאוכקנין פירו׳ קנין את״ל

 די״ל ספיקא ת״ל ברירה דאין תילתא האי דהא לא או בקריאה חייבין אס ספיקא
 כל ובשל החלקים חקצת שהחליפו א״נ לחבירו חבירו ושל לו הגיע זה של חלקו שכל
 הללו חלוקו' •ובשני חבירו תשל ומקצתו תשלו תקצתו החלוקה אחר שבידו אחד
 בזת זה של החליפו שלא כיון דתי הנוף כקנין לאו פירות קנין אי חפי׳ לקרות ראוי
 לקח׳ ראוי עדיין החליפו לא הללו פירות יניקת שיעור כדי אם מקצת החליפו א״נ

 קצת ת אלא החליפו לא וא״נ לגמרי החלקיס החליפו דילחא לספוקי נחי ואיכא
 ביכירי׳ביחד תהן שמביא פיח׳אלו יניקת שיעור כדי ואחד אחד לכל נשאר לא ת״ת

 כקנין לאו פירות קנין לת״ד לקרות ראוי אין הללו ובב'חלוקות נחלף־ שלא תחלקו
 לא אי נינתו קריי׳ בני אלו ביכורים אי לן דתספקא היכא כל והרי י דתי הגוף

 " קינה של ספיקא גבי הספינה בפרק התם כדאתרינן לקרות רשאי אינו תספיקא
 אינו ותספיקא קריי׳כלותר ובעי נינתו ביכורים ודילמא דפריך ורבנן דר״ת אילנות

 דתצות לבילה ראוי אינו ת״ל תספיקא לקרות ראוי דאינו היכא וכל לקרות ראוי
 ובעי נינתו ביכורים דילתא החס אתרי' דהכי ־ בו תעכבת דקריי׳ ובילה קריי'
 הבילה אין לכילה הראוי כל ותאר״ז ולא ופריך חעכבא לא קריי׳ ותשני קריי׳

 לקרות ראוי דאינו כיון אלתא בו תעכבת הבילה לכילה ראוי שאינו וכל בו מעכבת
 פעור הקריי' תן פעור אס דהתם אע״ג י דקריאת לכילה ראוי אינו ת״ל תספיקא

 יילתא תשום לכילה ראוי דה״לאינו אח״ינן קריי׳ בספק אפ״ה ההבאה תן נחי
 דודאי שחלקו האחים גבי הכא כיש דקריי׳ לכילה ראוי ואינו וכקריי' בהבאת חייב

 דאס לא או נינתו ,קרי׳ בני אי דספק אלא החלקים החליפו אס אפי׳ בהבאת חייבין
 נינט קריי׳ בני החליפו לא ואס קורא ואינו ומביא נינתו קריי' בני לאו החליפו
 דקריי' ובילה לבילה ראוי אינו ה״ל תספיקא לא או החליפו אס לן דחספקא השתא

 ברירה דאין דכיון כו׳ דתייתי ל״ת כו׳ דאר״י לאו אי יוסף בויוהיינלדא״ר תעכבת
 השתא נינהו קריי׳ בני לאו החליפו ואם דתי הגוף כקנין לאו ק״פ אי הן ולקוחות

 קריי׳ בני לאו דדילתא חספיקא לקרות ראוי ואינו לא או החליפו אי לן דתספקא
 דקריי׳ מיובא בר אי להבאה בו תעכבת דקריי׳ ובילה לכילה ראוי אינו ה״ל נינהו
 חד בר הד אלח ואר״ל דקריי׳ ספיקא תשוס דתייתי ול״ת א״א להביא ואפי׳ נינתו

 החליפו ספיקאשתא ת״ל ברירה ׳אין אתר לפי׳התוס׳דאי אלא אינו כ״ז ט׳וחיהו
 ספיקא הוי וא״כ א״י ואפי׳ל־־ניא תספיקי לבילת ראוי אינו וה״ל החליפו לא שתא

 ברירת איי דאיאתרי׳ לפרש״י היל כדאר״י חייתי דלא תתילא גורתת היא דקריי'
 קנין ואי אחיו ותשל תשלו תעורב יניקת תשיעור ותשהו משהו דכל אתר בוודאי
 אלא שלו היניקה שיעור כל דאין תשוס בודאי קורא אינו דתי הנוף כקנין לאו פירות

 אפ״ה רח ק דאינו אע״ג א״כ אחיו דחלק פיחת וחקנין שלו הגוף תקנין תעורב
 קורא דאינו אלא חייתי ודאי הא כו' דמייתי ל״ת י אר אתאי תקשה אכתי מביא

 נ״לד׳ ובתכי :עיקר החום׳ פי' ודאי אלא חד בר חד אלא דקרי ל״ת והל״ל
 וכתשכ״ל ביובל לזה זה ותהזירין הן לקיחות שחנקו האחים שפסק הרתב״ם

 החיכר ביכורים תה׳ בפ״ד שכתב דחי הגוף כקנין לאו פירות דקנין ופסק תשתו
 א׳׳כ ע״כ הגוף כקנין חינו פירות שקנין קורא ואינו תביא הלוקח לפירות שדהו

 התום׳ הקשו וכבר חד בר חד אלא ביכורים דתייתי תציגו דלא יוסף דרב תא תקשה
 בדאוריית׳ וקי״ל בפ׳החולז כדאתרי דחי הגוף כי,נין לאו רות פ קגין דקי״ל כן שם
 כר״ל ק״ל מיתת ולאחר מהיום לבנו בהכותב לחוד בתא דדווקא וי״ל ברירה אי!

 י״נ בפי לתו תצריך דהכי חחיל אחולי ברא לגבי דאבא תשים דתי הגוף כקגין דלאו
 ועי״ל דתי הגוף דכקנין קי״ל בעלמא אבל ודהתם דהכא דר״ל חיל׳ תרי בתני

 דלקוחו׳הן אע״ג סברי אמוראי שאר אבל ביובל לזה זה דתחזירין א״ל ר״י דדווקא
 הרמב״ס ולד' א״ש׳ והשתא לא ותתנה ירושה דלהדר דא״ר הוא דתכר חחזירין אין

 דלאג אחר לפיח׳דאפי׳לגבי שדהו המוכר גבי ופסק ביובל לזה זה דתחז־רין דפסק
 דהרתבים ניחא לתש״כ חבל :קשה ודאי דתי הגוף כקנין לאו פירות קנין נת׳ ברא

 תחצה חלקם החליפו דבודאי לתיתרא לאו ברירת דאפי׳איאין ס״ל התום' כשיעת
 כל בירח ויפה כלל החליפו לא שתא גתי להסתפק יש אלא אחיו של בתחצה שלו

 לאותרא הכא אזלינן תירת בשל ק אביווחספ תירושת לו התגיע חלקו ואחד החד
 לקרות ן ח״ב קריי' ולעגין החליפו דילתא לזה זה תחזירין לפיכך לחותרא והכ׳

 גבי ורבנן דר״ת ספק דגבי ואע״ג י ביררו ויפה כלום החליפו לא דילחא מספיקא
 א״ל אתרי׳התס דהא לק״ת לקחת רשאי נו א אתרי׳דתספיקא דפ׳הספינת אילנות

 כשיקרא דחחזי תשום א״ל ליקרי נינתו פסוקי מכדי אשי לרב דרבא ברית אחא רב
 דהתם כלותר ותעשיות תתחמה לאפקועינהו אתי דלתא את׳ דריח ברית ר״מ
 דתפ־יש ומשני ומעשרות מתרומות נהו מפקא וקא ביכורי׳נינתו לאו ודילתא אתר
 תתנה דרב לעעתא כשיקרא דתחז׳ טעתא כין כיגייהו דאיכא בחר ונ״ל ־ לתו

 הקריי׳בנבד על אלא לן תספקא ולא בביכורי' ח״ב דבודאי היכא להו תפקע לדילתא
 לחו פיחת וקנין ברירה אין אחרת דאי שחלקו דהאחים בהא כגון לא או חייב אי

 אבל בקריאה חייב ואינו החליפו לדילתא לספק התוס׳דיש ולשיעת דתי הגוף כקנין
 הגיף כקגין לאו אי אפי׳ בהבאה בודאי חייב ח״ת דהא נינתו ודאין ביכורין ת״ת
 אילןח׳ לספק ול״ד נינתו ביכורים דודאי כיון ומעשרות תתרותה פעורים וה״נ דמי

 ה'לכך לגתרי נינתו ביכורים לחו קרקע קנה לא דאי לרבנן אילנות וב' לר״ת
 דאורייתא ספיקא ככל ביכורים במקרא חייב חספיקא לתו תשקע דדילתא לעעמא
 וחעשחת תתחמה הן פעורין הא להו תפקע דילמא משוס ואי לחותרא דאזלינן

דילתא מספק לחקרי א״א כשיקרא דתחזי לעעתא אבל נינתו ודאין דבכוריס כיון

 מביא לכ״ע פיחת בקנין אפי׳7 וכיון דתי הגיף כקצין לאו פירות דקנץ משים
 לכ״ע ביובל לזה זה ותתזירין הן לקוחות את״ל אפי׳ שחלקו האחים א״כ ביכורים

 פיחת ק:ין דאר״י לאו אי התם דאר״י והא י חד בר חד דלתו אפי' ביכורים תביא
 לקיחות שחלקו האחים אר״י דאר״א ת בבה ורגליו ידיו תצא לא דתי הגיף כקנין

 ביכורים דתייתי תצינו לא דתי הגוף כקנין לאו ם״ד ואי ביובל לזה זה ומחזירץ הן
 ותשים קאתר וקורא ביכורים דתייתי מציגו לח נון בן יהושע עד חד בר חד אלא

 שפיר ודחי הא הבאה הבל חד בר בחד אלא תציגו דלה לר״י 'ל ק קא לחודיה קריאה
 יהושע ביתי תשגפלה של״ג בירושה הלח וקורא מביא תציגו לא פרש״י והכי תביא

 הקדש קריא׳ ומשום לכ״ע תביא ת״ת אבל לר״י ק' לחוד דאקירא הרי ־ ע״כ כי׳
 מביא דתשים א״ש החם ליה דתקדיש הספינה בפ׳ דאתרי' והא כלל ענין לו אין

 לרבנן אילנות וב׳ לר״ת א׳ אילן דבקונה התם אתרי' דהכי ליה דתקדיש הוא
 כלל תביא ואינו קרקע קנה לא או וקורא ומביא קרקע קנה אי להו דתספקא

 נינתו ביכורים לאו ודילתא ופריך תספק לקרות יכול אינו אבל תספק תביא הילכך
 משום להו דתקדיש הוא דוקא והתם להו דמקדיש ותשני בעזרה חולי! ומעייל

 וקנין ברירה אין דאפי' כיון הכא אבל בעזרה חולין וה״ל נינתו ביכורים לאו לתא*7
 הא לאקדושי ל״ל וודאי ביכורים וה״ל לכ״ע מביא ת״ת דמי הגוף כקנין לאו פיחת

 לאו ואס״ד קאמר קשי׳תאי הא פרש״י על קשיא אי אבל בעזרה־ חולין משוס כאן אין
 וקורא תיית׳ דמייתי מצינו לא והאי כו' ביכורים דמייתי מצינו לא דמי הגוף כקגין

 דהא קורא ת״ת ברירה אין אי אפי׳ הא שפרש״י וכמו ק״ל קא ומקריאה קאמר
 נתי דהא ג״ל ת״ת : בקריאה דתחייב• הגיף קנין בו לו שיש בו חלק בודאי לו יש

 אילן עולא אמר כו( )דף דב״ב בספ״ב אתרי׳ דהא י רש פי' על מידי קשת לא
 מכוס ועעמא ביכורים מתנו תביאין וחין הוא גזלן אמה י״ו בתוך לתיצר הסמוך
 כתו והרי התם שפירש״י כמו מארצך הגידולין כל שיהא מארצך תביא אשר דכתיב
 שהוא האילן יניקת שיעור כל שיהא צריך שלו אקי־קע דקפדינן ביכורים הבאת לענין

 לו שיהא שקפדינן קריאה לענין ה״ג תביא אינו לאו ואם שלו קרקע אמה .י״ו
 לאו פיחת קגין לת״ד קי־יאה לעני! פי׳לחוד בקגין ליה סגי ולא קניןהגוף זו בקרקע

 לאילן סביב אתה י״ו שהיא האילן יניקת כשיעור קרקע לו אין הס דתי הגוף כקגין
 ואינו ותביא קריאה לענין ל״ת לחוד פיחת קנין אלא הגוף פירוז קנין בה לו שיש

 קורא אינו לר״ל עעתא דתהאי ה׳ לי נתת אשר האדמה חן ביה קרינן דלא קורא
 קרקע בכדי הגוף קנין לו דאין כיון דמי הגוף כקנין דלאו תשוס לחוד פיחת בקנין

 לה תשכחת לא • דקאתר דר״י הא ר שפ אתי והשתא האילן יניקת כל שיעור של
 קשהלי׳דהאכלז׳תיניס קא האילן פירו' ואביכורי חד בר חד אלא וקורא דתביא

 תשהו כל רן לקוחות שחלקו דאחיס כיון והרי בביכורים חייבין א״י בת שנשתבחה
 גבי רש"׳ וכדפי' פיחת קנין ותקצתו הגוף קנין בה לו יש מקצתו הקרקע מן ומשהו
 של מחלקו חציה וחמה חשה כל ברירה אין לת״ר בשותפת שדה שקנו ונכרי *שרחל
 לא הגוף קגין כולו האילן יניקת שיעור כדי לו ואין נכרי של מחלקו וחציה ישראל

 כי התם דאמרי׳ ואע״ג ־ חד בר חד אלא האילן בפי' וקורא דמייתי לה משכחת
 יהושע הנחיל כן שע״ת וקורא תביא ט׳ למיצר הסמוך אילן א׳ אר״י רבין אתא

 תר״י רי׳ל ^יניה בעי אתר דוסא רבי אתא כי התש אתר הא הארץ את לישראל
 ביכורים תביא'תתנו ואינו הוא גזלן איל תהו אחה י״ו בתוך לתיצר הסתוך אילן

 לרבין אפי' ועוד • חד מ ח~ אלא דתיית׳ דל״ת ר״י לה פריך דד׳ד ואליבא
 אינו מדינא לחיצי־ הסמוך דאילן רבין מודה דהא כפיר נחי פריך דר״י אליבא
 טעתא כדיהיב דמביח הוא יהושע מתקנת אלא שלו היניקות כל דאי! כיון מביא
 חד בר חד אלא מדינא וקורא דתייתי מציגו לא וא״כ כו' יהושע הנחיל כן דע״ת

 תקנת דאפי׳ ועוד • לה משכחת היכא באורייתא רחמנא דכתב ביכורים ותקרא
 ותו זה על זה יקפידו שלא הנחיל כן שע״ת בלבד דתביא לענין אלא תתני לא יהושע

 קנין לת״ד כלל זו תקנה מהני נא קורא לענין אכל תביא שפיר הילכך גזלן ה״ל לא
 דאפי׳ וענ״ל י הגוף קגין בה לו אין דו תקנה תחחת דהא דתי אגוף כקנין לאו פיחת

 דתנן לתא התם דתוקי דאע״ג דתייתי ל״ת נתיקאתר ושעורה חשה ביכורי על
 תחתית אלא יונקת חשה דאין ית וש חשה בביכורי בביכורים חייבת כ״ש קרקע

 הקרקע תכל יונקת וחשה חשת דכל י״ל ת״ת והמפרשים התיש׳ כ כמש לבד
 של קרקע המשהו יונקת זה שבעבר חשה ומקצת בה שגדילה

 יניקת תערובת וחשהאיכא חשה בכל והיי הכני שבעבר חשה מקצת
 וכפיר לחוד פירות קנין אלא בו לו כאין אחיו ותחלק הגיף קנין בו לו שיש מחלקו
 להאריך שהין אלא רחיה לזה ויש חד בר חד אנא וקורא דתייתי תציגו דלא הייך

 אבל : כלל התז©' קושיות עליו קשה ולא כהוגן רש״י דברי עלו וא״כ בזה כהן
 דאר״י אהא -ק״ל משוס עיקר התוס׳ דפי' גופי' סוגיא מההוא להוכיח ג״ל ח״ת

 לאו לת״ד אפי' תא חד בי־ הד אלא דמייתי תציגו לא דתי הגוף כקנין לאו ואס״ד
 לאקשויי ת״ל והכי קורא דאינו אנא קאתר ולא תביא ת״ת7 תודה הא דמי כקגיןהגוף

 פי׳ דרש״י ואע״ג י חד בר חד אלא דקורא מצינו לא דגל הגיף כקנין לאו ואס״ד
 דמשתע יישמו וכתשכ״ל כר בירושת אלא וקורא תביא מצינו לא ר״י בדברי
 עיקר שהוא לקורא דשביק דר״י תלישגא הכי משמע לא י דק״ל הוא מקורא

 הוא דמביא תא ודאי אלא תידי׳ קשה לא דתזה לחוד מביא ונקש לה ול״ק קושיותו
 דאינו וע״כ וא״ב דמי הגוף כקנין אתרי׳דלאו דאי התוס׳ניחא שישת ולפי ־ דק״ל
 כו' דתיית׳ ל״ת קאתר ושפיר נתי תביא דאינו גורם קורא דאינו הא א״כ קורא
אפילו ותרי ברירה דאין משעם הוא הן לקוחות שחלקו האחים דאר״י הא דהא
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 : עיקר התום׳ שפי' עצימת בראי׳ נתברר כבר ת״ת קאי התום׳ בשיטת
פריך גופי׳ ואהנא׳ ביכורים דתייתי תצינו לא ר״י ת״ק התום' לפי׳ אפי׳ ת א1

 הא נתי יביא דלא להבאה גורס הוא דקריי' לבילה ראוי שאינו דתחתת
 ב״חדא׳ להוכר״י דר׳זיראדעביד מאר״ל דפריך אהא משני הספינה בפרק התם
 למעבד דאפשר כיון וה״נ קורא ואינו מביא בדרך שליח ותת שליח ביד ושגרן בנרן

 מן לפטור גורמת קריאה ואין קריאה חובת עליו תחול שלא לגרוס ב״ח כדר״י
 חד בר בחד אלא דקורא מצינו לא לומר לר״י ה״ל אכתי א״כ מביא אלא ההנאה

נטלה למציט למאי ק״ל קא דהכי וי״ל התם־ כמו לה משכחת ודאי הא הבאה אלו 7

 דפ׳הספיג׳ כההיא הבאת שבספק וכמו לזה זה של החליפו דשתא בקריי׳ חייב אינו
 חייב שהוא אע״פ קריי׳ בספק ה״נ כשיקרא תחזי ספק תשוס מספיקא קורא אינו

 קנין דדילתא כשיקרא תחזי ספק משום תספיקא קורא אינו אפ״ה ודאי בהבאה
 כיון כשיקרא תחזי לי נתת אשר האדמה תן וכשאותר דתי הגוף כקנין לאו פירות

 שהרי כשיקרא דתחזי תשים התם פי׳ שהרשב״ס ואע׳׳פ ־ דתי הגוף כקנין לאו7
 • ע״כ כו' תשקר וקא גדלה שלו בקרקע לאו ושתא קרי קא ביכורים הבאת בשביל
 דוקא לאו נינהו כלל ביכורים לאו דדילתא תנוס כשיקרא תחזי להאי משתע ולפי׳

 א״נ בקריי' חייב ואינו קרי קא אי כשיקרא תחזי שייך נתי ביכורים בודאי לאפי׳
 דתילתא קושטא הרשב״ם אלא כשיקרא תחזי לספק חיישינן בקריי׳ חייב בספק
 לתאי לתיחש נתי איכא כינהו כלל ביכורים לאו דילתא לן מספקא דהתם כיון קאמר

 אינו אס כשיקרא תחזי שייך לחוד קריי׳ דתשיס וה״ה ז״ל דתלהוא כשיקרא מחזי
 כדרך בינייהו תאי הגת׳ קאתר דלא כרורוה״ט וזה וכדפי׳ קרי וקא לקרות חייב *

 דאר״י לאו אי דא' ר״י ע״כ והשתא :דאתרן הא כינייהו דאיכא תשוס בכ׳׳מ הגת׳
 דתייתי תצינו ולא קאתר קריי' ותשוס חד בר חד אלא ביכורים דתייתי ל״ת בז׳

 כשיקרא מחזי משוס ה״ט תספיקא לקרות רשאי דאינו דהא ס״ל ע״כ וכת״ש
 ואינן כשקרא למחזי חיישינן נתי קריאה וספק הבאה בודאי אפי׳ לפיכך
 להבאה נתי גרמי קריי' וממילא דקריי' לבינה ראוי אינו זת״ל מספיקא קורא
 לה תפקע דילמא משוס תספיקא קורא דאינו עעתא דתפ׳ לר״ת הבל מביא ואינו
 פעורין הא נינהו בכורים דודאי כיון תספיקא לקרות חייב קריי׳ וספק הבאה בודאי
 ברירה דאין גב על אף וקרי ביכורים דתייתי ת״ל והשתא ומעשרות־ מתרותות נינהז
 החליפו לא דילמא לחותרא תספיקא קרי ת״ת דמי הגוף כקנין צאו רות פ וקנין
 כשיקרא דלמחזי לתידי לתיחש ליכא דהא קרי כי בה לן לית להחליפו את״ל רפי'

 בהן נוהג ואינו נינתו ודאי׳ ביכורין דהא ליכא להו תפקע ולדילמא חיישינן נא
 אלא כשיקרא לתיחזי חיישינן דלא כר״ת פוסק ז״ל והרתנ״ס יתעשרוז־ תרומות
 דתי הגוף כקנין לאו פירות דקנין דפסק גב על אף הילכך להו תפקע לדילתא
 דעעת׳ דכיון תספיקא קרי אפ״ה ביובל לזה זה ומחזירין הן לקוחות שחלקו והאחים

 דילמא הוא ספיקא ברירה דאין הא והרי ברירה אין משום היינו הן ללקוחות
 קריי׳ ובני החליפו לא דילתא נתי לספוקי דאיכא וכיון תחזירין ומספיקא החליפו

 מ״תי הילכך למידי לתיחש דליכא כיון נתי בקרייה חייב מספיקא נינתו
 מספיקא לקרות חייב לקרות דרשאי וכיון תספיקא וקרי בוודאי
 דתייתי תצינו לא למיתר ליכא והשתא דאורייתא ספיקא ליה דמה

 דפסק ועעתא : מספיקא וקרי מודאי תייתי נמי דכ״ע חד בר חד אלא דקרי או
 דהא כשיקרא דתחזי משוס דאתר כר״א פסק ולא לתו דילמאתפקע נדר״ממשום

 דכתובות בפ״ט דהא משוס דה״ט נ״ל תר״מ טפי דגת׳ ותרי הוא בתרא אשי רב
 חיישינן לא כשיקרא דלתחזי סתתאדגת׳ מסיק כו( דגיטין)דף ובפ״ג פה( )דף
 ברירת דאפי׳אין כיון לפרש״י דאלו אתרה התום' בשיטת הרתב"ם ע״כ מ״ש ולפי

 ביחד הגוף קנין של יניקה שיעור דא״ל משוס בודאי קורא ואינו ביכורים מביא
 הא תקשה אכתי להרתב״ם א״כ קאתר וקרי דתייתי דקאר״י דתייתי ת״ל לא והא
 כרש״י הרמב״ס אי דאפי׳ לדחות יש ת״ת אבל ־ וכת״ש ס״ל התוס׳ כד' ודאי אלא

 משים חד בר חד אלא וקרי דתייתי לה דל״ת דר״י לדידיההא ס״ללאתקשה
 תביא נוהג שהיובל בזמן שדהו את דהתוכר דר״ל אהא תקשינן השולח בס׳ דהתס
 אילנות ב׳ הקונה דתנן תהא דתי הגוף כקנין לאו פירות דקנין תשוס קורא ואינו
 היובל שאין בזתן הב״ע ותשני וקורא תביא ג׳ הא קורא ואינו מביא יזכירו בשל

 נתי ותשני וקורא תביא וקרקע אילן הקונה דתניא תהא התם תקשה טהגוה״נ
 תביא ד״ת ראשון ביובל אבל שגי ביובל תחלוקת דאר״ח והשתא תסיק הכייולבסוף

 של ראשון יובל פי' שרש״י ואע״פ ב' ביובל הא א׳ ביובל הא קשיא לא וקורא
 כן תפרש שאין נראה הרתב״ם תדברי הארץ ביאת בשעת היובלות תנין התחלת

 או שדהו המוכר בכורים תה׳ בפ״ד שס כתב שהרי ללקיחתו ראשון יובל אלא
 שעדיין בלבד ראשון ביובל וקורא תביא ת״ז נוהג שהיובל וקרקע׳בזתן אילן שמכר

 ב׳ ביובל ומכרת חזר אס אבל הקרקע לו שתחזור תוכר של דעתו סמכה לא
 אינו פירות הפירו׳וקנין אלא לו שאין רעתו סמכת שהרי קורא ואינו תביא זה הרי

 פיחת וקנין דא״ב תשוס ביובל תזל״ז שחלקו דתאחים אע״ג ולפי״ז ־ הגוף כקנין
 סתכה דלא משוס וקורא תביא החלוקה שאחר א׳ ביובל ת״ת דתי הגוף כקנין לאו

 חד בר חד אלא דמייתי תצינו דקאמ׳לא ר״י וע״כ גתור לוקח כדאתרי׳גבי דעתו
 לר״ח דאלו יובלות לשאר ראשון יובל בין חילוק ואין תעיקרא כדס״ד אלא דר״ח ל״ל

 אחר ראשון ביובל שני בדור וכן האחים חלוקת אחר ראשון ביובל דתייתי דת״ל לק״מ
 לק״מ כדר״ח דתסיק לתאי אבל חלוקתם אחר א' ביובל ודור דור בכל וכן חלוקתם

 שהרמב״ס ראי' אינו כן חלוקת׳ואס אחר ראשון ביובל דור בכל וקרי דמייתי ות״ל

 דתני דלמאי וקורא מביא תספר אין מקומות בהרבה וברייתא במשנה תלתודא
 אלא לה משכחת לא בקורא דהא ל״ת והשתא ב״ח כר״י לה עביד דלא ש״ת קורא
 דספק ב״ח כר״י לה עביד דלא כיון מצינו לא גופיה אפי׳התבאת אלא חד בר בחד

 דידיה לפירכא תאליס קא ואילותי יביא דלא להבאה גורתת גופיה היא קריי' של
 ב״ח כר״י תקנת ליה שביד ולא קריי' תצות עליו דחל ש״ת קורא דאמרת דלתאי
 דספיקא יניא אתאי ק״ל נמי אהבאה א1; קורא דאינו ל״ת הקריי׳השתא מן לפעור
 בם׳ בתו׳ שם ראיה הביאו ועוד • וכדאתרן יביא דלא ממילא לו גורמת הוא דקריי׳
 חתש חצי ולא דבכור סלעים חמש גבי בכור דאתרי׳בפ׳יש תהא כפירש׳־י דלא השולח
 אי משמע לקוחות ומחצה יורשין תחצה שחלקו האחים דאת׳ דר״א להו אית דכ״ע

 • ע״כ ליכא חמש חצי דאפי׳ חמש חצי ואפי׳ חמש לת״ד אפי׳ פטורין הן לקוחות
 החליפן שתא לספוקי נתי איכא שותפים או אחים דבחלוקת עיקר החים׳ דפי׳ וכיון

 שותפין ונכרי שישראל חתן א״כבנ״ד ברירת דל״ל לתאן לזה זה של לגתרי חלקם
 הכי אפי׳ הפסח קודם לנכרי חלקו הישראל תכר שלא הפסחאע״ס אחר וחלקו בו

 ברירה אין דקי״ל דכיון דרבנן ספיקא דה״ל מותר ישראל של לחלקו שהגיע החמץ
 שישראל חתן דין נתברר הרי .־ ולקולא דרבנן מפיקא ה״ל דבריהן בשל בדאורייתא

: הפסח קודם חלקו את הישראל מכר ולא בו שותפים ונכרי

צא סימן חמץ דיני
 לנכרי חלקו מכר והא' בו שותפין ישראלים שב׳ בחתן לעיין לנו נשאר ואבהי

 ודאי והא הפסח אחר וחלקו תכר לא והשני שהוא בכ״ת הפסח קודם
 הוברר הא ברירה יש דבדרבנן דכיון נוותר ודאי לנכרי התוכר דחלקושל לי פשיטא
 דהא מהו לנכרי מכר שלא השני של חלקו אבל לנכרי מכרו והרי חלקי שזהו הדבר

 המוכר של דחלקו ולומר בדרבנן להקל ולתלות שניהם של חלקס שתתיר לך א״א
 אחר לידו שהגיע המוכר של חלק וכן לוה זה של והחליפו מכר שלא ביד הוא

 חלקו הגיע א׳ וכל ביררו ויפה החליפו שלא איפכא דנימא משום תתיר נתי החלוקה
 ראוי המוכר שביד חלק החליפו דאם אהדדי דסתרן תרתי הוי זה דהרי לידו

 את להתיר לך שא״א וכיון לאסור ראוי תוכר שאינו חלק החליפו לא ואס לאסור
 הוא השותפים זה תכל מחצה דהא שניהם לאסור לך אפשר אי וה״נ שניהם חלק
 ד(ים החלוקה אחר המוכר ליד שהגיע הלק להתיר תסתבר הילכך המוכר הלק
 משעת המגיעו חלקו אתרי׳זהו ברירה יש בדרבנן דקי״ל כיון דידיה התירא כח טפי

 התניעו חלקו דזהו אמרי' מכר שלא זה במקולקל הקלקלה את ותולין ראשונה
 לתלות היא גדולת סברא זה ודבר ־ דר״ש קנסא תשים אסור תכרו שלא וכיון
 אתרת אי בין ברירה יש אתרת אי דבין כיון חלקו את מכר שלא זה בשל האיסור את
 לו ואין דר״ש קנסא משוס בו ויש תקנה לו אין לחלקו המגיעו חצית ברירת אין
 חלקג דזהו להתירא לתלות איכא הא חלקו את שמכר ותשני תתנו והתלטה נס

 תדרבנן א*2 אינו הפסח עליו שעבר שחתן כיון מדינא דהא מכרו והרי לו התגיע
 דמת״נ שניהם את להתיר לך דא״א תשום אלא להקל מפיקא בדרבנן כל קי״ל הא
 סברא תבחבירו יותר בזת האיסור לתלות חזית ותאי הוא איסור של מהן אחד של
 א״כ מבחבירו יותר בזה האיסור לתלות וא״א הן שקולין בששניהן גיא שייך לא זו

 כגון חבירו משל אלים מהן א' של התירא דכח היכא אבל חזית תאי אתרי' שפיר
 בשל איסור ושל דידיה התירא כח דאלים בזה התיר של את תלינן שפיר הכא

 ביה חזינן דהא חזית מאי להקשות לך וא״א דידיה תירא ה כח גייס דלא חבירו
 דנדידיה חבירו משל יותר דידיה דהתירא כח דגייס זה של את להתיר רבה טעתא

 ודבר • הכי למיתר ליכא חבירו ובשל מכרו והרי המגיעו חלקו וזהו ברירה יש י״ל
 תולה התם דתניא ס( )דף נדה ממסכת בפ״ט דאתרי׳ מהא יותר עדיף זה

 כתם ואתוצאת טבלה שלא שבעה ובסיפרת שלה בשני יום כנגד יוס בשותרת
 מקולקלת וחברתה מתוקנת היא לפיכך קאי אחרת לאשת חלוקה והשאילה בחלוקה

 עודז׳ לספור צריכה ז׳ דסופרת עי״ו לחברתה דתקלקלה אע״ג (תא רשב״ג דברי
 כת דגייס כיון בת תולה אפ״ה א' יוס עוד לספור צריכה יום כנגד יום ושומרת
 בחלק) דא״ל כיון יותר המוכר כת דגייס דידן בנידון ק״ו מדידתו דידה התירא

 דתולה אסור שחלקו כ״ש ברירה יש אמרת דאי חבירו בשל תשא״ש ברירה יש
 שתיהן לפיכך תולה אינו ואמר אדרשב״ג התם דפליג לרבי ואפי׳ בו האיסור

 בחזקת טבלו שלא אע״פ יום כנגד ז׳ושותר׳יוס דסופרת התם דווק׳ מקולקלו׳היינו
 הכא אבל חזית תאי וא״כ טבילתן זמן כבר שהגיע כיון כבר טבלו ו*כג הן טהרה

 אחרונים בדברי ועיין וכדאתרי׳ תבתיכר מוכר באינו האיסור יותר לתלות כאן יש
 בדיני ובמקותו נזה להאריך רציתי ולא ובתהה״א קי״א וסימן ק״צ סיתן בי״ד

: הללו בדינים שנ״ל זהותה בס״ד יותר הדבר יתבאר איסורות מאכלות

צב סימן ומרור מצה דיני
 שמא לחוש ויש אחד בתנור תצוה של חצות שאופין אדם בני כמה שאלה

 מה גזולה במצה חובתו ידי יוצא אדם ואין לזה זה של התצות נחלפו
: לדבר יש תקנה

 לומר ללמוד שטוב הרוקח בשם כתב ומצה חמץ מת׳ בפ״ו בהגמ״י תשובה
 וערבה כדאתרי׳בפ׳לולב במתנת לו ה״ה שלי מצת לידו שיגיע מי כל

 כיון ע״ז וק״ל • ע״כ במתנה לו ה״ה לידו לולבו שיגיע מי כל לומר אותן מלמדין
ייו״ל



צג צב ומרור מצה דיני אריה שאגת
 > אין לח(והרילמ״ד )ד' דביצת בפ״ב וכראתרי׳ כדירה אין מדאורייתא דקי״ל

 ן בפרק כדאמרי׳ הפקר לעני! דל״מ כמו תתנה לענין מתני לא כה״ג ודאי גרירה
 י שילקטו ואות׳כל עומד בטה״ב שחרי׳ ר׳יהוד׳אותר התם דתניא סט( )ד׳ מרובה
 ,ו היום עניי׳ שלקטו כל אותר ערב לעתותי אותר דוסא ד׳ הפקר יהיה היום עניים
 5 לר״י ליה דשתעינן תשוס דוסא לדר׳ דר״י התם הגת' ותהפיך הפקר יהיה

 5 הפקר שזה הוביר לקטו דכי אתרי׳ דלא טעתא ”ופירש ברירה דל״ל בעלמא
 ו תתני תאי ה״ג דינס־וא״כ על יותר ילקטו דשמ׳לא שחרי׳ יודע בעה״ב ,ואין הואיל

 ו דאין כיון במתנה לו היא הרי לידו דכשיגיע לחבירו מלתו שיגיע קודם הכי דאתר
 ! הואיל אתירה בשעת תתנה שם עליו שחל למפרט הדבר הוברר אתרי׳ לא ברירה

 1, לולב גבי דתנן הא וע״כ לחבירו תצתו שיגיע אתירה בשיטת יודע בטת״ב ואין
! אינו תה״ת דהא תורה בשל ברירת ים כת״י אתיא כר אותן תלתדין דאורייתא

 । יוצא דאינו הא וה״נ ־ דסוכת כדאמרי׳בפ״ג והשאול הגזול בלולב חובתו ידי יוצא
1 של תצת דאתרי׳התס כ״ש בפ׳ הרא״ש כת״שכ הוא תה״ת גזולה בתצה חובתו ידי

1 בפסח חובתו ידי יוצא אינו הוא תתוןגבוה שני מעשר דמ״ל כלות' לרר״ת שני מעשר
ו ה״נ גבוה של ולא שלכם עריסותיכם להלן תה תחלה לחם לחם דאתיא משים

1 דלאו בו תצה חובת ידי יוצא שתינו תיניה למילף איכא נמי טל ן לעני וה״ה כן
 ׳13 תי כל דקאמר הא תהני ולא ברירה אין אתרי׳ הוא דמה״ת וכיון הוא שלכם

 י כת״שכ להרוקח ׳ל דם ואפשר חבירו ליד תצתו הגיע לא עדיין אתירה דבשעת כיון
 > בוצע שנ' ע״ש אר״א עליה לברך אין גזולה מצת אתרי' בירו׳ בתחילה שם הרא״ש

 י כר בוצע תשוס ?יא איסור בו דאין משתט תא1? הרא״ש ותסיים ה׳ ניאץ ברך
 אותר ר׳ינסי תצוה עבירה אות׳אין רבי בירו' בה תסיק בהרתו נפק בדטגד אבל
 תצות אינו כמצוותןתצוהוא״ל עשאן אס התצות אלה א״ראילא עבירה תציה אין

 חובתו ידי יצא ולא תצוה עשאןכתצוותןאינו כיוןדלא וא״ל פליגי אמוראי דהני ואפשר
 היינו עבירת תצוה ואין תצוה עבירת אין דאמרי וריי דלרבי ודאי ומשתע ־ ע״כ
 הבא׳בטביר׳ מצות תשים שני כי״ט אפי' פסול הגזול דלולב דידן דאמרי׳בגת' תת

 אינו בעבירת הבאת רמצוה ט( )י' דסוכה בפ״ק התום׳ כתש״כ להרוקח וס״ל
 תצות משוס ת״ל תשלכס תלכס ראשין בי״ט טולה לתטט ל״ל דאל״כ מדרבנן ?יא

 בעלמא אסמכתא א1? אינו ט״כ התצות תאלה ר״י דיליף הא ולפ״ז בעבירה הבאה
 הא מדרבנן ?יא אינו בטבירה הבאה דתצוה וכיון ל״ל לכס תקשה אכתי דאל״כ

 כסבר' להרוקח דס״ל י״ל •א״נ דביצת בפ״ב כדאתרי׳התס ברירה יש בדרבנן קי״ל
 ידי יוצא דאינו אפ״ת בריר׳הילכך אתרי׳יש תורה דאפי׳בשל דפסק התו׳ בטל ר״י

 הרא״ש שלדברי כיון ז ולפי ־ תנאי האי תתני ת״ת תת״ת גזולה במצת חובתו
 אין וקי״ל תחלה לחש דלחם גז״ש תהא גזולה במצת חובתו ידי יוצא אינו דמת״ת
 ־ בס״ד יותר יתברר ז שאח" ובסי' תנאי ההוא מתני לא א״כ תורה בשל ברירה

 דהא אלא דאלת״ה ברירת אין לת״ד אפי׳ לכ״ע תתני תנאה דהאי אותר אני מ״ת
 ברירה יש בתתנ׳אתיאכק״ד לו היא הרי לידו לולבו שיגיע תי ל״ה.דכל דפ׳ מחני'

 כל ואותרי' המעות את מניחים והצנועים דתנן הא תייתי תרובה בפ׳ שם והא
 לא דר״י יבא1? ליתר שם הגת' ורצה הללו המעות על תחולל יהא קזה הנלקט

 ר״י והא ברירה לר״י ליה אית תא1? ופריך המתלקט כל איתא א1? הנלקט כל תיתא
 הגת׳ ביה הדר זו קושיא ומחמת הן לקוחות שחלקו האחים גני ברירה ליה לית

 תשו׳ היינו ברירה לר״י ליה אית תא1? דפריך והא המתלקט איתא דקאתר מתא
 הרי לידו לולבי שיגיע תי דכל זו תשגה סתם ואי י משנה כסתם הלכה דאר״י

 תסתס ברירה ליה דלית לר״י תקשה אכתי ברירה יש ?ת״ד אתיא במתנה לו הוא
 לידו לולבי שיגיע מי דכל הא ברירה אין למ״י דאפי׳ ש״ת ודאי ?<א י זו משנה

 למש״ק ברורה ראיה ומכאן • תתני נתי מצה גבי וה״ה תהני במתנה לו הוא הרי
 לי׳בריר׳ דלית למאן הפקר יהא המתלקט כל לומר תהני דלא דל״א שאח״ז בסי׳

 דבורו תשעת למפרע חל הפקר יהא שיתלקט דלאחר אתר אא״כ
 פי על אף ואילך לקיטה תשעת להבא חל ההפקר שיהא אמר אם אבל

 לכשיהיה נמתנה א1? ברירה שייך דלא לכ״ע תהני אס״ה לקיטה קודם כן שאמר
 לכשיהי׳ להבא על אלא תתנה אינו אס אבל דיבורו תשעת למפרע תנאו יחול כן
 מצתי או לולבי לכשיגיע וכן ולהבא לקיטת משעת הפקר יהא לכשיתלקט כגון כן

 אין דאתר למאן אפילו לכן קודם היה שהתנאי פי טל אף במתנה לו היא הרי לידו
להוציא מקום מכל בזת בחיבורי הארכתי הרבה והנה תנאה ומתני ש״ד ברירה

 תשובה תשלום וגס שאח״ו 6בס שם שכתבתי תמה קצת ואטתיק א״א לגמרי חלק •
: נכון על יתבאר זו

צג הימן ומרור מצה דיני
 למאן הפקר יהא המתלקט כל לומר דל״ת דל״א שעבר בסי' נתבאר בבר

 יהא וכשתתלקט למפרט הפקר שיהיה באומר אלא ברירת ליה דלית
 ולהבא מכאן אלא חל התפקר יהא שלא באומר אבל אמירה תשעת חל ההפקר
 ראיות הבאתי והנה תהני נמי ברירת ליה דלית תאן אפי' ואילף לקיטה משעת
 הא כה( דף הגט) כל דאמרי׳בפ׳ דע זה הוא שהבאתי הראיות מן לוהוא׳ הרבה

 הכותים מבין יין דהלוקח בהא ברירה לתו לית עצמו בדעת דתילה ור״ש ר״י
 הימים באותן היא תה דתנן ר״י ברירה להו אית אחרים בדטת ותולה התם דתייתי

ולכי דבריה לכל איש כחשת היא הרי רי״א זה מקולי מתי אם ה״זגיטך ואאותר

 ואט״ג מעכשיו דאמר כיון הוא מיתה לאחר גט ול״א ,ופירש" ־ גיטא הוי תיית
 וחייו שמותו מי בדעת התנאי ותלה עוות אס יחיה אס ליה מספקא הגט דכשכתן

 זה מחולי לתות ראוי היה נתינה שמשעת הדבי־ הוברר אתרי׳ וכשתת בידו תלויין
 ננתנה שאדם התנאים כשאר זה ואין מס־ו כן שע״ת שטתא מההיא הגט ,והוי
 גט הוי התנאי ולנשנתקייס עליהן כשמתנה לקייתס ובדעתו לקיית׳ שבידו בגט

 התנאי ובשעת ■ בידו דאין הכא אבל הוא ברירה תשוס טטתא לאו דהתס לתפרע
 • ע״כ תחיים גט הוי לא ברירה תשום לאו אי תאיליו תתקיים והתנאי ספק הוא
 האב רצה ר״ש אות׳תשוס ב״י ר״ש אבא שירצה כועליךט״ת הריני דתניא ד״ש

 דבשטת אט״ג תקודשת תיהת רצת וכי כלותר תקודשת אינה רצת לא תקודשת
 ומסיק קדושין הוי בטילה דבשטת הוברר אתחנן רוצה אינו ספק רוצה ספק בטילה

 אחרי׳ בדעת תולה ל״ש טצתו בדעת תולה שנא לא ברירה ילית דאית דתאן התס
 תשוס לא הכותים תבין הליקנ^״ן גבי ור״ש דר״י וטטתא ל״ש נתי דל״ל ותאן א״ל

 אין בדאורייתא דקי״ל לתאי ולפי״ז התם כדתפרש אחר תטטם אלא הוא ברירה
 כגון תנאי טל תגרש או במקדש פ״חא״כ סי׳ כמשכ״ל דדינא ספיקא וה״ל ברירה
 ספק וגירושין קדושין אלא הוי לא בו וכיוצא האב ברצון אחרים בדטת שתולה

 סב( )ד׳ דקדושין 'ג בפ תכן דהא חדא זה טל לי יש תמיהות והרבה ; ולחותרא
 לאחר שתתגיירי לאחר או שאתגייר לאחר לי מקודשת את הרי לאשת האומר

 שיחלוץ אחותיךלאחר שתמות לאחר בעליך שימות לאחר שתשתחררי לאחר שאשתחרר
 מדם דאין תשום מקודשת דאינה דה״ט התם בגת' ומפ׳ מקודשת אינה יבתך לך

 דגר משוס הוא בידו לאו נתי וגר בידו שאינו בתת לטולס בא שלא דבר תקנת
 דתתני׳ יטטתא מכלו והשתא ־ תלתא הני לי' דתזדקקי ייתר תי שלשה צריך

 תשום ה״ט דילתא לעולם בא שלא דבר תקנת אדם דאין תשוס תקודשת דאינה
 אחרי' תטש׳ אא״כ כלל לחול להם א״א דהא אחרי' בדטת תולה הוו קדושין הני דכל

 ותותם שחייהן בתי והאחות הבטל ובתית׳ תלת׳ ובגירא הרב שיחרו' שיחול תסייטן
 היכא והשתא ביבם תלוי שיחלוץ ובלאחר תקי אס גיטך ה״ו גבי כדאתרי׳ בידו

 אחרי׳אתרי׳אין בדטת תלוי טתתנאי אלא נינתו וגירושין קדושין בני והאשת שהאיש
 לטיקר דא״א הכא תתי אס גיטך זה וגבי אבא שירצה ע״ת כדאתרי׳גבי ברירה
 קדושין דאינן ברירה אין דלת״ד כ״ש אח־יס דעת ע״י אלא לחול אלו של קדושין
 ועק״ל :נינהו קדושין לאו הני כל לפיכך ברירה אין כת״ד ס״ל דידן תנא ודילתא
 רת״א מקודשת דאינה וקתני דתתני' הני כל וחשיב ט׳ לאשת האותר התם דתניא

 כלומר איבת מטס מקודשת אינה אתרו ות״ט מקודשת אותר הנשיא ר״י מקודשת
 דר״י התם הגת׳ ׳ ■ותם דתקודשת ס״ל כר״ת בשארא אבל ובעלה אחותה איבת

 ת!( )דף השולח בפי ברירת דאין דכרל לרבי ליה שתעינן והא י רבי היינו הנשיא
 רבי דברי בזת זה תעורבין וחולין טבל בשותפות שדת שלקחו ועכו״ם ישראל דתנן
 אינה דחשיב תני בכל ברירה אין דס״ל וכיון ברירה דאין תשוס טעמא ותפ׳

 תופסין קדושין דאין נה( )דף רבת האשת פ׳5 ,ר" דאתר ועוד י תדינא תקודשת
 תקידשת אינה יבתך לך שיחלץ דלאחר תתשנתינו ראי׳ יוחנן ר׳ ותייתי לשוק ביבתה

 השתא קדושין תפסי דלא תשום תקודשת דאינה דטעתא מנ״ל והשתא י וקלסי׳ר"י
 בסתתא תעכשיו תקדשת הוי אי דילתא לעולם בא שלא דבר תקנת אדם ואין הוא
 בתנאי בתקדשת ואפ״ה לשוק ביבמה תופסין דקדושין קדושין דהוי ה״נ תנאי בלא

 אחרים בדעת תנאו וקלה הואיל מקודשת ואינה טפי גרע יבמך לך שיחלוץ דלאחר
 תנאו בתולה מהני לא ברירה אין דלת״ד קאתר לא דע״כ וי״ל י יבתה בחליצת
 בתא לתפרט גירושין או קדושין. יהא התנאי לכשיתקיים באומר אלא אחרים בדעת
 שמשטח הדבר הוברר התנאי לכשיתקיים אתרינן דלא ברירה אין למ״ד איכא

 הגירושין או חליו׳הקדישין שטת ומאותו להתקיים וטומד ראוי הי׳ גירושין או קדושין
 הקדושין יהי/חלין ולהבא שטה מאותו התנא' לכשיתקיים את׳ אם אבל ־ לתפרע

 • ברירת אין או ברירה ק תשים כאן ואין קיימים דבריו למפרט ולא הגרושין או
 לקדושין אפשר אי דהא ברירה אין מטס כאן בתתני׳אין דחשיב הני בכל הילכך

 קדושין בני לאו ואחו׳אשת איש ואשת ושפחה וטבד ונכרית נכרי דהא למפרע לחול ו1?
 ותיתק ושחרור גירות לאחר ולהבא מכאן אלא לחול אלו לקדושין א״א וע״כ נינהו

 מקודשת דאינה טטמא וע״כ בי־ירת אין מטס כאן אין שבן וכיון והאחות הבעל
 כמכאן שמקדשה תשמט יכתך לך שיחלץ בלאחר וכן הוא לעול׳ בא שלא דבר משוס

 שלא דבר תשום אלא ברירה תשים כאן אץ וא״כ למפרע ולא חליצה לאחר ולהבא
 אבל לשוק ביבמה תופסין קדושץ דאין שפיר תתתניתן דייק והשתא • הוא לעולם בא

 אלא אפשר אי אבא רצת ש ע״ת בועליך הריני וכן אסתתי גיטך בהאדה״ז
 תשים אפש־בגט אי ולהבא תכאן דאלו לתפרע חלין יהיה התנאי לכשיתקיים

 אפשר אי בביאה שתקדשת כליתר בוטליך ובהריני תיתה לאחר גט אין דהא
 ואפי׳ בלתפרע אלא ואילך האב רצין תשטת ולהבא בתכאן לחול אלו לקדושין '

 דתי ע"תלאוכאותרתטכשיו דכלתאותר פ"ג)דףס( קדושין בתס׳ לת״ד
 בניא' לי התקדשי לאשה האותר כבין זתן לאחר לחול להם א״א ביאת בקדושי אפ״ה

 שנחקרט כגון בינייהי איכא דקא׳ דקדושין בההיא כדתוכח יום שלשים לאחר זו !
 .ולת״ד לתפריט תגורשת דתי תעכשיו כאימי ע״ת האומר כל למ״ד שאבד או הגט ו
 קייס הגט דאין כיון בלהבא הגירושין יחול תה דטל גט אינו דתי כתטכשיו לאו י
 התעית ואשי׳נתאכלו כסף בקדושי אלא זמן לחקר לחול לקדושין וא״א שעת באותו <

משים



מצה דגי אריה שאנה
 וכן נע( )דף דקדושין ברפ״ג כדא׳ דמו לפיקדון ולאו למלוה לאו זוזי דרגי משוס

 בלאחר בביאת אבל הקדושץ חלות זמן לאחר עד השער נתקרע ולא שער ,בקדושי
 זה ודבר : ופשוע ברור וזה הקרושין עליו שתחול דבר שום כאן אין דהא א״א זמן

 וכיון לכשאקחךכו׳ דכתבלית כגון גבי דקדושין בפ״ג התום׳ מד׳ יותר מתברר
 האי כן ואם ואילך ביאה תשעת למפרע אלא זמן לאחר לחול ביאת לקדושי דא״א
 א״א.אלא דמי כתעכשיו לאו דע״מ למ״ד אפילו אבא שירצה ע״ת בועליך הריני

 ירצת אם ה״ק אלא בלהבא לחול לקדושין א״א האב רצה אם אפילו דאל״כ ?מעכשיו
 מתי אם גיעך ה״ז דתאי וכיון ואילך ביאת תשעת למסייע חלין הקדושין יהיה האב

 ולמ״ד ברירת משום כאן הרי בלתפרע אלא א״א אבא שירצה ע״ת בועליך .והריני
 האות׳לאשת מת׳אישות ברפ״ז הרמב״ס שכתב תה נ״ל ובהכי :מתני לא ברירת אין

 שתת או ששתק או רצת לא מקודשת האב רצת אבי שירצה ע״ת לי מקודשת את הרי
 מקודשת אינה שתעותיחה אבי ימתח שלא ע״ת תקודשת אינה הדבר שישתע קודם
 ש״מ מקודשת אינה שישתע קודם מת או דבשתק כיון לתמוה ויש י ש״פ וכ״כ י ע״כ

 דתא תקידשת אינה מת או בשתק דמת״ע אין שיאת׳ היינו אבא שירצה ע״ת ותאי
 מקודש׳ כתב אתאי האב ברצת וא״כ סה( )דף דקדושין בפ״ג כדתוכח אין אתר לא

 כיון הא שני לקדושי א״ח וקידשת אחר בא ואס ודאין קדושין דהוי דתשתע סתתא
 הוא ספיק׳ משוס ברירה אין בדאורייתא דאתרי׳ הא ש״ת ברירה יש בדרבנן דקי-״ל

 האחרון תן חוץ פוסלין אין כולן כ״הגבי דגיעיןדף בע׳ג הר״ן וכמ״ש ולחומרא
 דלתא בודאי תקודשת ברצההאבאתאי שכן וכיון שם הר״ן כמש״כ זכ״דהרתב״ס

 ואע״ג נת־ שני לקדושי ניחוש וקידשת אקר בא ואם מקודשת ואינה ברירה אין
 את הרי דתנן תתני׳ כסתם קי״ל דכי ז״ל הרמב״ן בשם דגיעין בפ״ג הר״ן וכתב

 דע״ת האומר בס' התס דאתר דקי״ל הוא דר״י אליבא אבא שירצה ע״ת לי מקודדת
 ניחא שפי׳ ולתאי • וכת״שכ כן לותר אפשר אי לד׳הרתב״ם הא ע״כ הוא ימח׳ שלא

 למ״ד כ״ע כא״ תמק ליךבןע יניהר דהת בביא׳ במקדש׳ דמיירי ברייתא דבשלתא
 אלא לחול ביאת לקדושי דא״א כיון מקודשת אינה נמי האג רצה אפילו ברירה אין

 דתנן במתני' אבל למפרע תהני לא ברירה אין למ״ד כת״ג כל ודאי הא ?למפרע
 תשירצת ולתנא מכאן במקדשה לאוקתי איכא אבא שירצה תצת על סתמא

 זמן בלאח־ אפילו לחול להם דאפשר ושער כסף ובקדושי ואילך אביו
 ׳ם ה־תב נתי תיירי ובתכי מתני נמי ברירת אין למ״ד אפילו כה״ג וכל

 מעכשיו כאותר ע״ת כלהאותר כת״ד דק״ל כיון תאתר ואם ־ פוסקים ושאר
 לחול הללו לקדושין כיוןדא״א ושער בכסף בקדש׳ אפי׳ שירצ׳אבא בע״ת א״כ דמי

 ת״ת הא האב שיצה אע״פ תקודשת אתאי ברירת דאין תשוס ובתע?שיו למפרע
 אלו לקדושין להם וא״א בתעכשיו דקדיש וכיון התקדש ברצון אלא חלין קדושין אין

 לחצאין קידושין אין דהא יחלו לא בלהבא אפי׳ ברירה דאין משוס בתעכשיו לחול
 אבל מעכשיו לחול דתיבאסשרלתס כמעכשיו ע״ת האומר רלדה״תדאתרי'כל

 לתו בתאי שיחולו דעתו במיעכשיו לחול להן א״א אלו דקדושין כיון מכא

 דתנןברפ׳ק הא לתש״כתקשתלך את1 : בלתבאנתיש״ד ואפילו למיחל
 אחר כהן ומתקינין כו׳ תביתו כת״ג תפרישין י״הכ קודם ימים ז׳ דיומא
 אין א״כ א״ל כו' אשתו תתות שתא לו תתקינין אחרת אשת אף רי״א כו׳ תחתיו
 דתקדש הוא ביתו לאו ותא א״ר ביתו בתקנת׳ ליה סגי ותי י״ג ד׳ ובגת׳ סוף לדבי•

 ור״א בתי׳ ב׳ ת״ל א״כ לה דכניס היא ביתו לאו לה כניס דלא כתה כל והא לת
 תתות שלא ע״ת גיעיך ה״ז דא״ל ותסיק בתים ב׳ בעד ולא ביתו ובעד בעדו וכפר

 ודילתא ופריך הא קייתא הא תיתא ואי תיגרשה חברתה תיתא לא אי וזכרתיך
 הוא גיעא לאו דתא דגיעא למפריע תילתא ואיגלי דעבודה בפלגא חברתה מיתה
 גיעיך ה״ז א״ל לחדא לתרוייהו דתגרש אלא ותסיק בתים בב׳ עבוד׳ ליה ויעביד
 תייתא דאי לבת״כנ שאכנס ע״ת גיעך זה הרי א״ל ולחדא חברתיך תתות שלא ע״ת
 חזי אי כו׳ דעבוד׳ בפלגא חברת׳ תייתא דילתא אתר' תאי כו׳ ואו הא קיימא הא
 זהו למפרע גיעא דהא לגיעא ותשוי לבת״כנ ועייל איהו קדים למיתת בעי דקא לה

 ומגרש את׳ עוד דתקדש למת לר״י זה עורח כל לתידק לי ויש •־ הגמרא סוגיות
 בפ״ד תנן והרי ושנת שנת בכל הכהונה תן א' אשת שפוסל ועוד תנאי על לשתיהס
 כלותר פסולת וא׳ כשירה א׳ היתת כו׳ נשיה לב׳ נשוי שתית תי ד׳ת״ג דינמית
 תשום הכהונה מן הכשיר' את יפסול שלא לפסול׳ חולץ חולץ היה אס לכהונת

 דיבמות ובפ״ב בגמרא התס כדאר״י להם צריכים ואחרי' בורו מי אדם ישפוך לא
 לכהונה כרוז מצריכת אתת ונמצא קיימא בן ולד יהיה שמא משוה קיע( )דף
 ולא תחלץ שלא בעליך תת וא״ל לתד״הי וצרתה בעלה שהלך באשה גזרו

 חכמים חששו שהרבה הרי ־ צרתה היא מעיברת שמא שתדע עד תתייבם
 בכל אח' אשת כה״ג תקדש לתת וא״כ בחנם הכתונת תן אשת לפסול שלא

 אחת אשת לקדש ת״ל בתים ,ב משוס תנאי על לגרש תוכרח ־ועי״ו שנה
 תנת על גיעך ה״ז יאתר ולאשתו לי תקנדשת תהא חברתיך תתות אס תנאי על

 ת״ל למת זה עורח ועק״לדאפי' גירושין• וכדאתרי׳גבי לב״הכנכו׳ אני שאכנס
 דבות לו מקודשת זו תהא שעת מאותו אשתו תמות שאם ע״ת אחרת אשה לקדש
 אין דהא בת לן לית דעבודת בפלגא אשתו תמות אם ואפי׳ החששות כל ידי יצאנו
 הראשונה שעה אותו ועד ואילך אשתו מיתת תשעת לתנא אלא לו תקודשק שנית
 כתת דאמרי׳כל ואע״ג כלל לאשתו תנאי על גע ליתן א״ל בכת״ג דהא היתה אשתו

 להכניסה יכול והרי חופת הכנסת היינו זו כניסת תה היא אשתו לאו לה כניס דלא
לאו בחופה תנאי שאין לפי דיבמזת ברפי׳ג דאתרי׳ הא7 תנאי על נתי לחופת
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 תנאי על חופה לעשות רגיל הדבר שאין אלא בחופה מועיל תנאי דאין לתיתרא
 ואין ופשוע ברור וזה תתני ודאי דאתני היכא אבל התם והפוסקים התום' וכמ״שכ

 וא״א ביאה היינו כניסת האי היא ביתו לאו לה כניס דלא כתת כל דהאי לומר
 ביאה ולא חופה פי׳ בכ״ת דכניסת ליתא הא זנות בעילת תשוס תנאי על לנעול
 אף דאמר ר״י דהא לחוד חופת אלא היא ביאת לאו דכה״ג כניסת החי ע״כ ועוד
 קודם דאמרז׳ימיס דת״ק אמילתא ארישא דקאי תשמע לו תתקינין אחרת אשה
 בתוך לו תתקינין אחרת אשת דאף ר״י הוסיף ועלה '0 מביתו כ״ג מפרישין יה״כ
 ת״ל לא א״כ כו' אף וא׳ קאי דת״ק אלו ימים ז׳ אקודס דר״י הא דאי יתיס ז׳ אותן

 אותו מפרישין דהא לאשת לגשת לו א״א ימים ז׳ אותן בתוך לפר׳והרי אלא לסתום
 כדאתרי׳התם גדה ספק ותמצא אשתו על יבא שתא משוס מאשתו דהיינו מביתו
 ,פרש" וכן היא ביתו ובתכי ביאה בלא לחודה חופה אלא זו כניסת אץ וע׳כ בגת'
 בעי״הכ לערביה״כע״כיוהרי לו תתקינין אחרת אשת אף )ד׳כ( דסוכת נפ״ב
 הדרא וא״כ חופת היינו זז כניסת 5ע״ ואלא נדת דספק חששא תשום בביאת א״א

 מצי דה״עדלא לומר אני מוכרח זהל"לוכדאתרןיובע״כ עורח כל לדוכת׳ קושיון
 לקדש א״ג לגרש״ע״ת זל״צ השניי׳ע״ת את לקדש תקנת׳אדר״י-או לתאי ליה למעביד

 והוא מהן אח׳ שום לגרש וא״צ מית׳ראשונה אחר מיד חלין הקדושין השניי׳שיהו את
 בריר׳ולתאן לר״י דל״ל איו דתגי לו( )דף דעירונין בפ״ג תתניתא לחדא מדאיתא

 לי׳לית׳ לית אחרים בדעת תולה ל״ש עצמו בדעת תולה ל״ש ברירה דל״ל תאן דס״ל
 ברירה ליהלר״י אית אלתא גיטא הוי תיית דלכי הימים באותן היא דתה צמתני׳
 דלית איו תדתני למתני׳ ליתא התם רב ברירהוה״נא׳ לר״י ליה דלית דאיו מקמי

 דהא כו׳ ל״ש ברירה ליה דלית דתאן יוחנן צר׳ תוכח התס וגס ברירה לר״י ליה
 ,עירוב לתורח חכם בא אם אלא כא׳ דברים ב' על תתנה אדם אין רי״א איו תני

 ברירה דאין משום דלא ומכאן תכאן ת״ש ופריך לא ולכאן לכאן כו'אבל למזרח
 שאני הא כו׳ ת״ש פריך ומאי חכם בא וכבר ואר״י ברירה אין נמי ותערב תזרח
 לכאןולכאן אבל ברירה אמרי׳יש אחרי׳הוא בדעת תולה ומערב דמזרח משוס ושאני
 ברירה לי׳ דלית מאן לר״י ס״ל ודאי ברירה-אלא אין לפיכך הוא עצתו בדעת תולה

 כי אפי' מתי אם גיעך ה״ז באת' ברירה ליה ת לי דלר״י איו דתני ולמאי כו׳ ל״ש
 וא״כ ברירה אין והרי בידו ומותו שחייו בתי דתולה משום גיעא הוי לא נתי תיית
 דלית לר״י הוא כלום לאו פלוני במיתת ותולה תנאי על תגרש או במקדש ה״ה
 הואיל ברירה דאתרי׳אין הוא ימות באם במית׳פ׳ תנאו בתולת ה״מ בריר׳מיהו ליה

 שלא בע״מ תנאו תולה אי אבל בידו פ׳ של ומיתתו שחייו מי בדעת תלוי והתנאי
 תעשה ואל בשב אלא במעשה תלוי אינו שהתנאי כיון לתאןדלל״ב אפי תתני פלוני ימות
 בועליךע״ת בהריני דס״ל שכתבשסהר״ן הרמב״ן תדברי ללמוד יש זה ודבר

 הרי דתנן תשנה כסתם קי״ל וכי ומסיים דלל״ב למאן מקודשת אינה אבא שירצה
 הרי הוא ימחה שלא ע״מ דאת׳ דקי״ל הוא אדר״י אבא שירצה ע״ת ל׳ מקודשת את

 מקודשת. אינה ועשת בקוס התנאי דהר אין ויאת׳ אבא שירצה ע״ת דנא׳ בהדיא
 תעשה ואל בשב התנאי דנתקיים אבא ימחה שלא ע״ת באות׳ אבל דלל״ב לתאן

 תהני פ׳ יתית שלא בע״ת אבל הוא כלים לאו פ׳ שימות באות'ע״ת ות״נ מקודשת
 ־ הן ברורים ודברים תעשה ואל בשב מאליו תתקיים והתנאי תואיל דלל״ב אפי׳למאן

 אתיא סוגיא דההיא ,תיל קש־א ולא דיותא דפ״ק ההיא א״ש להכי דאתית והשתא
 הוא כלוס פ'לאו אותו מת אס פ׳אפי' ימית נאם תנאו ובתולה דלל״ב ,אדר" כאיו

 זת דתנאי תנאי על אשה שיקדש בתקנתא לכת״ג סגי לא הילכך ברירה דאין משוס
 והא לי מקודשת שתמות.חברתיךתהיה ע״ת ועשת בקוס צריךלהתנות ע״כ דקדושין

 בלא ליה וקם מקודשת אינה הברתה תתת אש ואפי׳ דלל״ב דאיו אליבא לר״י ל״ת
 דתקדש הגמרא לה תוקי תש״ה תנאי קדושי ע״י לכת״ג תקנה ליתליה הילכך בית

 שב של תנאי דת״ל חברתיך תמות שלא תנאי על ומגרשה וחוזר תנאי בלתי לשנייה
 לבה״כג אני שאכנס ע״ת א״ל ולקתייתא ברירה משום זת בתנא' ואין תעשה ואל

 אחרים בדעת תנאו תולה זה אין דהא בת לן לית ועשת שלקום תנאי דה״ל אע״ג
 שפירש׳ינפ׳כל בריר׳כמו ל״ל )א( עצמו בדעת שתלוי תנאי וכל עצתו בדעת אלא
 מתני׳ מקמי לדאיו דליתא דעידובין בפ״ג שס הגמרא דמסיק ואע״ג וכתשכ״ל הגג!

 ת״ת תתני נתי ועשה בקוס שהוא דקדושין תנאי אפי' וא״כ ברירת לר״י ליה דאית
 אליבא דמתני׳ לתנא ואפי׳ לכ״ע דתהני תעשה ואל בשב שהוא דגירושין תנאי נקע
 אלו אבל עבידמהני אי מ״ת סגי נתי קדושין של בתנאי דאפי׳ אע״גדל״צ דר״י
 אליבא לר״י דמהני תנאי נקע תילכך תתני לא אדר״י לאיו דקדושין תנאי נקע

 אחרים בדעת תנאו את דתולה אתרי׳ דהיכא למעלה דפי' לתאי והשתא דכ״ע•
 ברירת ליה דלית למאן אפי׳ ולהבא בתכאן אבל בלתפרע ת״ת תתני דלא

 דלהבא בקדושי מתני פ' ימות באס ועשה בקוס תנאו את בתולה ולפי״ז י מתני
 באס תנאי על לשנייה דלקדש מידי קשה לא ראשונה דקושיא נהי למפרע לא אבל

 דתנאי לבת״כג שאכנס תנאי על לגרש ולאשתו למפרע מקודשת שתהא אשתו תמות
 במקותה שנייה קדושי אפ״ה ברירה אין משום מתני לא למפרע תמות דאם זה

 מיתת של מרגע מקודשת שתהא אשתו תמות באס תנאי על לשניה דלקדש עומדת
 אלא למפרע על מתנה דאינו כיון ברירת משוס כאן ואין ולהבא ואילך

דאף אני ואותר : בה לן לית ועשה קוס של תנא• ואפי׳ להבא על
 תקנת על חכמים דחשו משוס שנית לקושיא ליתא אחר ומעעס תברא לא דא

אשתו שתמות באס זה יה״כ כפרת ממקצת נעדרת תהא שלא שניית אשתו
הראשינה

נדרה ש״ך לא צ״ל )א(



צר צג ומרור מצה דל אדה שאגת
 חלין הקדושין שיהא תנאי על לקדשה אפשר אי הילכו דעטדה נפלגא הראשונה

 לר״י פ״ל להא ־ כפרתה תקנת מכוס ואילך הראשונה ממיתת ולהבא מכאן
 וקדשיו מקדש טומאת על מהכפרים משוח וכהן יג(דכהניס דשבועות)רף בשפ״ק

 ובעל בעדו וכפר מדכתיב התם לה ויליף שבפנים השעיר בדם וישראל הפר בדם
 דאשתו וכיון ה׳ את ברט אהרן בית כדכתיב הס ביתו בכלל הפרגים וכל ביתו
 נמי היא אשתו זו ביתו ביתו ובעל בעדו נמתני׳וכפר ר״י כדימר הוא ביתו בכלל

 שתחילת נג( )דף פ״ה יומא בנוסכת תנן והרי • זה עון על הפר בדם מתכפרת
 וכן ממנו ומזה השעיר את שוחט היה ואח״ג ולפנים לפני הפר מדם מזה היה

 כפרת נמצא השעיר לדם בהזאה קודם הפר דם בכונן הזהב במזבח וכן בהיכל
 יחולו שלא ע״מ לשניהם מקדש היה אם א״כ ישראל לכפרת קדמה זה בעון כהניס

 הראשונה אשתו תמות דילמא לחיחש איכא ראשונה מיתת לאחר עד הקדושין
 אשת תתכפר בתאי א״כ השעיר דם מתן וקודם הפר דם מתן אחר עבודת בפלנא

 הזאת בשעת דהא תתכסרה לא הפר בדם זה ביה״כ וקדשיו תקדש טומאת על זו
 השעיר ובדם עדיין קיימת היתה שהראשונה גדול כהן אשת היתה לא אכתי דתו
 ומעתה גדול לכהן היא מקודשת כבר שעיר דם מתן בשע׳ שהרי מתכפרת אינה נתי

 ואינו הפר דם כפרת עלית וחלה בו מתכפרת שאין השעיר מדם כפרתה ניתקה
 ומכאן־ומסתברא מכאן ונתצא׳קרחח כה״ג אשת שתיתה קודם הפר דס הוזה שכבר
 כה״ג ואשת בלבד כהונה זכרי אלא הפר בדם מתכפרין אין נתי כתנים בנות דאפי׳
 לקדש א״א כהן בת אפי׳ לפיכך כתנים בנות לא אבל אשתו וו ביתו רחמנא דרבי

 שאם תנאי על לקדש א״א הילכך דפי' גופיה חששא ההוא משוס דאתרן תנאי על
 אפילו ותתני ואילך ראשונה ממיתה ולהבא מכאן מקודשת זו תהא אשתו תמות

 דהא איכא כה״ג תקנת אפ״ה ברירה משוס כאן אין כה״ג דכל דר״י אליבא לאיו
 וכדפי׳ עבודת קתייתאבכלגא תתית אס ליכא האשת תקנת אבל בית לו יש עכ״ם

 למפרע מקודשת תהא הראשונה תמות שאם ע״ת השנייה את שיקדש אמרת מאי
 קתייתא וכקושיא לבת״כנ שאכנס תנאי על יגרש השניי׳ ואת ענודה התחלת קודם
 בין עבודה בפלגא ראשונה תמות אס דאפילו נעדרת שניי׳ כפרת אין דעכשיו דידי

 מילתא איגלי דהא כפרת נעדרת תהא לא השעיר דס לכפרת הפר דם כפרת
 אי ודאי הא בו תלוי׳ וכפרתה כה״ג אשת היתה הפר דם הזאת דבשעת למפרע
 על מקדשת א״כ אלא אפשר אי נעדרת תהא שלא שניי׳ כפרה דמחמת כיון אפשר
 דר״י אליבא איו דתני לתאי הקדושין לחול א״א הרי למפרע הקדושין שיחול תנאי
 נעדרת תהא שלא השניי׳ אשתו ותקנת כה״ג תקנת מפני הילכך ברירה■ ליה דלית

 שתיהס את ומגרש תנאי בלא מקדשה בע״כ אלא תנאי על לקדשה אפשר אי כפרתה
 ברירת אין משוס ולא ראשונה לשניי׳בתיתת כפרת העדר משוס כאן דאין תנאי על

 הואיל זה דתנאי כו׳ לגיטא ותשוי לבת״כג ועייל קדים למיתת דבעי חזי כי דהא
 דשניי׳ גיטא ת״ל הראשונ' תמות לא ובאם ברירה תשוס בו אין עצתו בדעת ותלוי
 תעשה ואל בשב דגיטא ותנאי מאיל ברירת אין תשים דידה ואיןבתנאי למפרע גיטא
 לא 'כ וא השעיר בדם ישראל כל עם ותתכפרת ברירה אין משום כאן אין הוא

 לכשיהי׳ אתר אא״כ ברירה אתרי׳אין דלא אפש׳לותר ושפיר דיומא תהא מידי קשה
 שתחול כן לכשיהיה התנה אס אבל ואילך אמירה תשעת לתפרע שתחול כן הדבר
 ברירה דיני וכל י לכ״ע ותהני ברירה משום בזה ואין גה לן לית ולהבא מכאן

 חל א״כ אלא ולהבא במכאן התנאי שיחיל שא״א הוא הכי בגת׳ בכ״ת הנאמרים
 ובין לתערב עירובי לתערב לתזרח עירובי לתזרח חכס בא אס כגון לתפרע

 תן לא׳ בשבת החכם וכשיבא החכם בא לא עדיין העירוב קנית שעת שהוא השמשות
 העירוב קניית שעת שהוא השמשות שבין למפרע הדבר הוברר צ״ל הרוחו׳בע״כ

 בע״ככשמפריש להפריש עתיד שאני לוגי! שני וכן הרוח לאותו עירובו לו קנה
 מיחל שהרי ואילך הפרשת תשעת ולא לתפרע ותעשר תרומה שם לחול צריך

 כל פ׳ דריש ההיא וכן ברירה ליה דלית למאן לתפרע תתני לא לפיכך תיד ישותה
 בו לגרש פסול בו אגרש שארצה ולאיזה כתוב ללבלר אמר ךד( )דף הגט

 צריך התם ברירה דאין משום דפסול תחילת בפתח שתצא לאיזה כתוב ובגמרא
 בתכאן דאלו זו של לשתה נכתב כתיבה שבשעת לתפ-ע הדבר הוברר ליתר

 כתיבה בעינן דהא זו של לשתה נכתב לא דלתפרע כיון מידי מי־גי לא ולהבא
 במכאן אבל בלתפרע אלא ברירה אין אמרינן דלא דפירש׳ לתאי ואי׳ת :. לשתה
 הבית בעל שחרית רי״א סט( )דף מרובת בפרק דתניא הא לך תקשה לא ולהבא
 כל אות׳ ערב אומ׳לעתותי דוסא ר׳ הפקר יהא עניי׳היום שילקטו כל ואומר עומד

 הלוקח גבי ברירה לית דלית לר״י שמעי׳ והא ופריך הפקר יהא היום עניים שלקטו
 דאר״י הא דילתא קושיא ותאי לדר״ד דר״י מהפך זו קושיא ותשוס הכותים מבין יין

 ואינך משע׳לקיטת במפקיר היינו דתהני הפקר יהא עניסהיוס שילקטו דבאות׳כל
 ע״כ דהתס משוס וי״ל • תתני בכה״ג ברירה ליה דלית לתאן ואפי׳ לתפרע ולא

 ערב דלעתותי ס״ל ולא בשחרית כן ותתנה הפקר יהיה היום שילקטו כל דת״ד ה״ט
 כלל א״צ דבזת טפי דעדיף לשעבר על לקיטת לאחר כן ותתנה שלקטו כל אותר

 יכולין אינן שניהם הבעלים נתיאשו ולא גזל התם דאתר כר״י דס״ל תשוס לברירה
 תת להפקיר יכולין שאינן והה״נ ברשותו שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש

 שילקטו כל אות׳ שחרית ת״ל בע״כ כן ואם כדאתרי׳התס גזל בתורת עניים שנטלו

 ולהבא במנאן דאלו לקיטה קודם למפרע הפק׳ שיהא היינו הפקר יהא היום עניים
 אין מעתה ברשותו אינו שעה דבאותו כיון כלל דידה אמירה תהני לא לקיטה לאחר

 בלתפרע אלא לחול להפקר א״א הפרך יהא שילקטו כל וכיוןזדהאי פיו על ההפק׳חל
 הארכתי והרבה מידי חהני לא ברירה ליה דלית ולתאן עלה אתינן ביירה מדין ע״כ
 כארתי גס שם התום׳ ודברי מרובת דפ׳ זו סוגיא הטיב התם ובארתי בחבורי בזה

 שלכאורה תה שם לערובין ודפ״ג מעילה מס' דשלהי ליה רתי אלוגין דכיסין מוגיא
 : ימיט בל בתסתור׳ דברי עוד וחזקתי שכתבתי זו לסברא כמתנגד משם נראה

 ללתוד שטוב ברורים הרוקח דדברי שעבר בסי' שהתחלנו לנ״ד נבא ועתה
 תלתדין וכדתנן בתחנה לו הוא הרי שלי מצה לידו שיגיע תי כל ולומר

 ומצחו לולבו שיהא ותתנה בתחנה לו הוא הרי לידו לולבי שיגיע תי כל לומר אותן
 ליה דלית למאן אפילו מהני ולכ״ע חבירו ליד שבא לאחר ולהבא בתכאן במתנה
 ולהבא במשאן תהני ות״ת ולהבא בתכאן אלא למפרע על תתנה דאינו כיון ברירה
 גזל דאר״י להא דמי ולא חבירו ליד ומצחו לולבו שבא לאחר ע״פ התחנה שיחול

 ליד שבאו לאחר להפקיר יכול אינו וה״נ בידו שאינו לפי זה מ׳ הבעלים נתייאשו ולא
 יצא דכבר עניים ליד שנא לאחר ע״פ חל ההפקר דאין משוס ולהבא במכאן עניים

 אבל בעלים מרשות יצא לפיכך גזל בתורת עניים וליד הגולן ליד שבא דש״ה מרשותו
 נתחלף בטעות אלא גזל בתורת ולולבו מצחו חבירו ליד בא לא ומצת לולב גבי הכא

 הוא שלו וכסטר שטעה אלא חבירו של ולא שלו את נוטל הי׳ ידע ואלו לזה זה של
 שירצה מי לכל במתנת וליתן ולהפקיר להקדיש ובידו בעלים מרשות יצא לא נוטל
 להר״י(מש״כבשם תתקיף בד״ה נו )ד׳ דקדושין ספ״ב בתים׳ ועיין • ברור וזה

 לידו לולבי שיגיע מי דכל זו תשנה על דסוכה פ״ד בירוש׳ ועיין כדברי ותתצא ר״ת
 והמעיין בזת ולהאריך להעתיק רציתי ולא לדברי ראיה ותמצא במתנה לו מא הרי
 יכול אינו היעלים נתייאשו ולא נזל דאת׳ לר״י דחפילו וענ״ל • מעצתו יבין

 יטל ודאי לגזלן אבל לאחר ה״ת יכול איט בתתנה ליתן וה״ה ולהפקיר להקדיש
 תצחי או לולבי שיגיע מי כל כן אס ברור וזה במחנה הנזילה אח לו וליתנו לו למחול

 שאיטענין הלא הרבה ראיות לזה ויש תתני ודאי בלא״ה במתנה לו הוא הרי לידו
: בס״ד היטב נ״ד נתברר ׳הרי כתבתי' לא לפיכך כ״כ לנ״ד

צד סימן ומרור מצה דיני
 הבאת מצות משום אי ת״ט דפסולה גזולה דמצה הא למידע אנו צריכים ברם

 לענין ונ״ת מחלה לחם לחם דאיתא הרא״ש שכתב גז״ש מהא בעבירה
 גזולה כיוןדמצה מגז״ש דאתיא דא״א לא או גזולה במרור חובתו ידי יוצא דאין מרור
 נמי במרור במצת רחמנא דפסל דכל פסול נתי גזול מרור לפסולא תקרא אתיא
 לט( כ״ש)דף בם' כדתוכח דרבנן בזה"! בתרור ואפי׳ ומרור דתצה מהקישא פסול

 שני תעשר של במרור חובתו ידי אדם שיצא תהו חתא בר רמי דבעי הא גבי
 אמר כו׳ נפיק דרבנן תרור אבל נפיק דלא הוא דאורייתא בתצה כו׳ בירושלים

 פסולת אינו גזולה תצת ואי ומרור מצה בדיני וכתש״ל ומרור מצה תסתברא רבא
 בעבירת פפול׳דמצוההבאה תאי והא בעבירה הבאה תצוה משוס אלא זה מקרא

 אי פסולת בעבירת הבאה דתצוה המצות בכל הוא כללא אלא נאמרה מצה גבי לאו
 כט( )דף דסוכה ברפ״ג לה יליף הפיסח ואת הגזול דאת ומקרא מדאורייתא

 וקרא מדרבנן ואי כולה התורה לכל ילפינן ותתנו כתיב קדשים גבי קרא והאי
 הבאה תצוה דבדרבנן דפסקו רבוותא ולהני צ״ז סיתן וכתש״ל בעלתא אסמכתא
 מדרבנן אלא ואיט הואיל כשר שני בי״ט הגזול לולב וחה״ט בה לן לית בעבירה
 בזה״ז מדרבנן אלא ואינו הואיל כשר הגזול מרור הה״נ א״כ לולב בדיני וכתש״ל

 עצתה מצה גני דל״נ כיון הוא תה״ת בעבירה הבאה דתצות פסולא האי אי ואפי׳
 הבאה דתצוה פסולא להא חשו לא בדידהו ורבנן כולה התורה לכל הוא כלל אלא

 דפסולין דידהו מכללא נפק ולא תורה של המצות כל בכלל מצה א״כ בעבירה
 דשאר מכללא נפקא לא מדרבנן אלא דאינו ומרור בעבירה הבאה מצוה משום
 גזול מרור לפסול שייך ולא בעבירה הבאה למצוה חיישינן ולא דרבנן מצות
 החום' מד' לי תשמע והכי • דרבנן בזת״ז במרור ומרור דתצה הקישא מהאי

 ודאי אבל התום׳ וכתב יצא דמאי אכלן מרור גבי החס דתניא קיד( )דף ע״פ בם'
 ומיל בטבל לא אבל כ״ש בפ׳ מצה כדאמרי׳גני דרבנן ירק דתעשר אע״ג יצא לא

 בעי דאי משוס במצה נתי יצא ובדמאי למצה מרור ואיתקוש מדרבנן טבול בטבל
 מפיק דאורייתא דטבל דרבנן "בודאי דהחתירו וטעמא ליה וחזי נכסיה מפקיר

 טנל תאכל בל משום שאיסורו זה יצא חמן עליו תאכל מלא התם
 לא דאורייתא דטבל טעתא פי׳ למה לתידק ואיכא • ע״כ לחמן מצה ואיתקוש

 על חל אישור אין דא״ל כר״ש התס מ״ל ברייתא דההיא חתן עליו תאכל לא משום
 ידי יוצא דאינו דמתני׳ וטעתא צ״ו סי׳ וכתשכ״ל בזה כוותי׳ הלכתא ולית איסור
 דה״ט הל״ל שם וכתש״כ שפירש״י וכמו בעביר׳הוא הבאה תצוה משום בטבל חובתו
 בריית׳ ההיא נעביר׳דאתיא הבאה מצוה משוס טבל בתרו׳של חובתו ידי יוצא דאינו

 יצא דמאי אכלן דתניא דהא להתוס׳ להו דתשתע משוס ה״ט ודאי אלא • כהלכתא
 משום טעמא ואי מדרבנן אלא למרור דאינו תיירי בזה״ז אפילו לא ודאי אבל

 ותקשה בעבירה הבאה למצגת חיישיק בדרבק דאפילו ש״ת נעביר׳ הבאת מצגת
מברייתא



פט צו צה סימן ומרור מצה דיל ארה שאגת
 ואינו הואיל הגזול בלולב שני בי״ט דיוצא דסוכה רפ״ב דא׳ לשמואל זו מבריית׳

 משום ואי התם התום' שפי׳ וכמו חיישינן לא בשבירה הבאה לתצוה מדרבנן אלא
 • וכתש״כ הקישא האי שייך לא כעבירה הבאה מציה לענין הא למרור דתצה הקישא
 וכיון הוא חמץ עליו תאכל לא משום יצא דלא טבל בודאי דאכל דטעתא פי' לפיכך
 לא נחי דזה״ז דבמרור ומרור דמצה הקישא תתני כתיב גופי' מצה גבי קרא דהאי

 דבתצה ואע״ג הקישא מתני לא בעניר׳ הנאה מצוה משום פסולא דלענין וש״ת •צא
 דפסחיס בפ״ג להר״ן מצינו והנה : לה חיישינן לא זה״ז של במרור לה חיישינן
 משוס גזולה מצה דפוסל דירו׳ לההוא שהביאו ומצת חמץ מת׳ !׳ נס׳ המגיד ולהרב

 א״כ דידן דגת׳ בעבירה הבאת מצוה והיינו המצות אלה ומשוס מצות עבירה חין
 דלא משמע דבריו בסוף זה ירוש׳ הביא הרא״ש וגם בה לן לית דרבנן מת״ז במרור
 אפשר וכי לתמוה לי יש ובאמת • גזולה מצה לפסול דגז״ש טעמא הא ליה נרירא
 גזל של אלא שלו שאינו מצה לפסול למצה מחלה לה דאייתינן מצתכס מהאי ללמוד

 מיני׳ ממעטינן הוי שפיר להאימצתכס גופי׳ מצה גבי רחמנא כתב דהאודאיאי
 כתב לא מצה השתאדגבי אבל גזל של דגכילולב מלכם דממעטינן כמו גול של

 בחלה והרי תחלה לחם דלחס בגז״ש לה דמייתינן אלא למצתכם בהדיא רחמנא
 של מאה שגזל הרי צד( )דף הגוזל בר״פ כדאתרי' בחלת חייב גזל של גופיה

 ת״ת אבל תנאץ אלא תברך זה אץ חלה מתנו והפריש ואפאה וטחנה חיטים
 התם כדאתרי׳ בשיטי הגזלן קנה ולא עומדת במקומה שינוי אי אפי׳ בחלה חייב

 כה״ג דכל המלתד חלה מן יותר גזל של למעט הלמד במצת א"כא״חלהחתיר
 שחיטה אשכחן מח( )דף דזנחיס ברפ״ה וכדאמרי׳ העיקר תן חמור טפל ה״ל

 בר אדא רב אתר תנלן לעכב וקבלה שחיטת לתצו׳אשכחן נמי קבלת לתצוה נעולה
 שבאה עולה תעכבת עולה תכח הבאת חטא׳ תה ק״ו שילא בר רבה אהבהואיתיתא

 אתר כריתות חייבי על תכפרת שכן לחטאת תת שמעכבת דין אינו מכחה חטאת
 העיק׳ופירש״י תן חתור טפל מצינו כלום אהבה בר אדא לרב ק״ל הא הונא רב

 בעולה צפון דעיקר עולה תכח שבאת חטאת כגון התלמד תן חתור למד כו׳ טפל
 טיכוכא ואלו לתצוה אלא תעולה למידה אינה חטאת התם והרי ־ ע״כ כתיב

 לא מצה דגבי הכא ק״ו טפל לי קרי אפי׳ה התם כדאמרי׳ כתיב׳ עצתה גביז־ידה
 טפל יהא לא דאתרי' ילפינן תחלה דידה תילתא וכולה עיקר כל תצתכס כתיב
 גזולה תצה תימה למעט א״א בחלה חייב גזל של דנחלה וכיון העיקר מן חמור

 בלולב חובתו ידי דיוצא בש״ע תרמ״ט סימן בא״ח דפסק לתאי ולפי״ז * זכדאמרי׳
 פוסקים הרבה וכ״ד בעבירה הבאה לתצוה חיישינן לא דבדרבנן שני ני״ט הגזול
 אלא שאינו בזה״ז הגזול בתרור דיוצא ה״ה כן שם הרת״א דעת שאין אע״פ

 לתצה איתקוש דמרור כיון נסתפק תתר״א כתב תתרי״ו תשובת ובסוף • מדרבנן
 להני ר״ה דא״ל אאסא דהוי מידי הקרקע מן מחר יעקר לא ישר( א״כ פסול וגול

 גבי גול לפסול טעתא שתלת כיון ויפת ־ ע״כ הגזול לולב בפ׳ כו׳ אסא דמובני
 כבר ות״ת בת ל״ל בעבירת הבאה מצוה משוה ד(ו למצה דאיתקוש משום מרור

 אלא תה״ת דהוי קייס שב״הת בזמן אפי׳ ולאתרור מצת לא לפסול דאין נתברר
: בה לן לית מדרבנן אלא אינו שתרור בזה״ז וא״כ בעבירה הבאה תצוה משום

צה סימן ומרור מצה דני
 ואף בה יוצא אינו דלכ״ע נ״ל שני בליל גזולה במצה חובתו ידי יוצא אס ולבנין
 משום אינו דידן לגבי שני )י״ט דירחא בקביעא בקיאים שאנן פי על י

 משום תורה כשל דפסול גול אפ״ה מדרבנן אלא ואינו דביצה כדאתרי׳כפ״ק ספיקא
 וחסר שאול לולב גבי דסוכה בפ״ג הרא״ש וכ״כ בו פסול בעבירה הבאה מצוה
 דספיקא ראשון כיוס הוא דידן שני וי״ט ימים בשאר וכשר ראשון בי״ט לין דפס
 תפני פסולין שהם שאמרנו אלו כל לולב תה׳ בפ״ח הרמב״ס לתש׳יכ ואפי׳ ־ טא

 הימי׳ שאר עס שני בי״ט אבל בלבד ראשון בי״ט וגניבה גזל מפני או שבארנו תומין
 נהי דלולב הכא שאני ראשון כי״ט גזל לעמן שני י״ט דין אין ע״כ״אלתא כשר הכל

 ראשון שבי״ט ואע״פ שבעה כל נוהג מיהו ראשוןתדרבנן בייט (א נוהג אינו דתה״ת
 לדעתהרמב״ם כשרים וגזל אלו פסולין דדבריהן יתיס בשאר פסול גזל תורה של

 ראשון י״ט ספק תתורת שני בי״ט הללו פסולין ליטול אפשר דאי אע״ג לפיכך
 גבי הכא אבל הללו כפסולין לן איכפת דלא החג יתי שאר תתורת ניטול אפ״ת

 הא וע״כ רשית ואילך ותכאן לחובה בלבד ראשון י״ט בליל אלא נוהג דאינו מצה
 בקיאים אנו אין כאלו רבנן דשווי' תשום אלא אינו שני י״ט בליל מצה אוכלין דאנו

 כיון בשני פסול בראשון דפסול בתה בע״כ א״כ ׳ הוי וספיקא דירחא כקביעא
 לולב ובדיני ברור וזה דראשון ספיקא תפוס אלא בו תצה אכילת חיוב דאין

: בזה תהשנ״ל בס"דזהו בארוכה יותר הדבר יתברר

צו סימן ומרור מצה דיני
 אחר איסור של או חדש של אלא התיר של מצוה של למצת לו שאין מי שאלה

.׳ לא או ל״ת וידחה דמצה עשת יבא אתחנן אי

 ראשונה ־ לא׳ א׳ ונכארם דברים בארבעה לעיין ראוי זה בדבר תשובה
 כטבל חובתו ידי אדם יוצא יכול לה( )דף דפסחיס כפ״ב דתמא הא

 תעשר תרותת תתנו נטלת ולא גדולת תרומת ממנו שנטלת צ־כו כל נתקו כלא
 תי חתן עליו תאכל לא ת״ל תנין עני מעשר ואפי׳ שני מעשר ולא ראשון תעשר

 הרי • חתן תאכל בל משוס איסורו שאי! זה יצא חמן תאכל בל משוס שאיסורו

 איסורים לשאר ה״ה וא״כ בטבל חובתו ידי יוצא דאין ילפינן לחמן דמצת דתהקשא
 ואיסורא אתרי׳התס שהרי ליתא הא אבל • התן תאכל בל משום איסורו שאין נמי

 דתניא איסור על חל איסור אין דאתר היא ר״ש מני הא אר״ש אזלא להיכא דחתן
 דמתע' דהא ל״ל כולל איסור ע״כ תנא האי והרי פטור בי״הכ נבילה האוכל רש״א
 ימים שבעת דקרא דסיפא משוס ה״פ חמן עליו תאכל חלא איסור של נוצת

 חמץ היה ד(ו כיון מצת חובת ידי איסו׳אין־וצא לחתןובשל ותקשינןתצה מצות תאכל
 אין לפיכך איסור על חל איסור אין דהא חתן עליו תאכל לא על עובר היה לא

 נפסח חתן דהא ליה לית כולל איסור תנא האי ע״כ מצה־והרי חובתו ידי יוצ׳נתי
 איסור של על נמי חל איסור של שאינו תבואה שאר על דחל תיגו כולל איסור ה״ל
 אסור נמי בהנאה בפסח חתן ואלו בהנאת ושרי באכילה אסור טבל שהרי ועוד
 אסור ה״ל התום' ולפי׳ תוסיף איסור ת״ל והרתכ״ם לפרש״י הנאה איסור ותרי

 איסור או חתור איסור עס כולל איסור ית״כאלתאאפי׳ בדיני וכת״שכל חתור
 הרמב״ס וכת״שכ איסור על חל לחוד כילל איסור דאפי' קי״ל ואק ל״ל מוסיף
 כר״ש קי״ל דלא לדידן וא״כ י בכ״ת בגמרא תוכח והכי ביאה איסורי תה׳ בפי״ז
 הקישא מהאי איסור של למעט לנו אפשר ואי איסור של בתצה חובתו ידי יוצא אדם

 י בכה״ג איסור על חל דאיסור כיון חתן תאכל בל איסור׳תשוס דהא לחתן דתצה
 בלבד חתן תאכל בל תשוס שאיסורו תי רבנן אפ״ת התם שני דרבינא ע״ג ואף
 טבל תאכל בל משוס אף אלא בלבד חתן תאכל בל תשום איסורו שאין זה יצא
 ־ ברור כר״שחהו תחוורתא אלא כתיב בלבד תידי דאתרי׳ בגתרא דבריו אידחו הא

 אבל כו׳ בדתאי כו׳ בפסח חובתו ידי יוצא שאדם דברים אלו התם תנן וכתתני'
 שלא והקדש שני במעשר ולא תרומתו נטלה שלא ראשון בתעשר ולא בטבל לא

 וגרסינן בעבירה הבאה תצוה דה״ל תשום דכלהני טעתא הר״ן וכתב נפח
 אין רי״א ה׳ מאן ברך בוצע ע״ש אריה עליה לברך אסור גזולה תצת בירושלמי

 לאו ואס מצות הן הרי כמצוותן עשיתן אס המצות אלה אילא א״ר מצות עבירה
 לנכסיה מפקיר בעי דאי תיגו ותשני ליה חזי לא הא דתאי בגתרא ע״כ־ תצות אינן
 לקמן ואתרי׳ ליה חזי לא דתאי ופרש״י ליה חזי נתי השתא דתאי ואוכל עני והיי

 לו שיש מי יצא מצה לשם בה יוצא אתת לבדו חתן תאכל בל תשוס שאיסורו תי
 טעתא דאיכא כיון התיתה תן וזה ־ ע״כ בעבירה הבאה תצוה ה״ל א״נ אחר איסור
 תיפוק לי לתה לחתן דתצת הקישא דס״ליע־״ש תנא לתאי בעבירה הבאה דתצוה

 הטעתיס לב׳ שהרכיב ז״ל רש״י על ק״ל •וביותר בעבירה הבאה תצוה תשוס ליה
 דתצוה טעתא דאיכא וכיון בעבירת הבאה תצוה ותשום הקישא תשוס ביחד

 דיבא איסור של דאיכא טעמי תרי לתני דצריכא ונ״ל י ל״ל הקישא בעבירה הבאה
 בעבירה דתצוההבאה בטעתא לן סגי לא כזה ולאיסור אותה וידחה דתצה ת״ע
 עבירת כאן אין הרי זה איסור של ל״ת את לדחות דתצה לת״ע דראוי דכיון

 תשים ואלו לחתן דתצה לתקישא אנו צריכים לפיכך כאן יש תצוה אפי' ואדרבא
 להאי לתדרש שייך לא דלדידהו לרבנן אבל לר״ש אלא לן סגי לא לחוד הקישא
 חתור באיסור וה״אאפי' כולל באיסור איסור על חל איסור דש״ל כיון הקישא

 בדעבד תצה חובת ידי יוצא ואכל עבר אם אותת לדחות ראוי דתצת עשת דאין
 דכיון דעבד בזה יוצא דאינו בעבירה הבאת דמצוה לטעמא אט צריכים לפיכך

 מצות וה״ל באכילתו עבירת כאן הרי דתצה עשה מפני לדחות ראוי זו ל״ת דאין

 מסקינן עליה בשיטת דיבמות בפ״ק הרי הדבר אבאר ועתה : בעבירת הבאת
 דהא תשים דתילתא וטעתא כרת כה שיש לל״ת דוחה ת״ע דאין

 תלבש דלא תסמוכיס רחתנא דשרי בציצית מכלאים לה ילפינן ל״ת דוחה דעשה
 דאתרי' היא גרידא ל״ת דה״ל דכלאיס דותיא ודווקא לך תעשה גדילים שעטנז
 ברור ותדבר לה דחי עשת אין דחתיר כרת כת שיש ל״ת אכל לה ודחי עשת דאתי

 גרידא תל״ת דחמיר שמיס בידי מיתה כה שיש ל״ת דוחה עשה דאין דה״ה לי
 כרת כה שיש ל״ת דוחה עשה אין דאמרי׳תתס והא בציצית דכלאים דותיא הוי ולא

 ל״ת כ״ש מכרת דקילי שמיס כידי מיתה כת שיש ל״ת אפי' דוחה דאינו הל״ל
 דהתם משוס היינו לב( )דף שעה כל כפ' כדאתרי׳ תינית דחתיר כרת כה שיש

 כת שיש ל״ת נקט שתים כידי תיתה כהן ואין ככרת שכולן דעריות תיבוס תיירי
 והשתא ־ טעתא כתר דזיל דחי דלא שתים כידי מיתה כה שיש לל״ת וה״ה כרת
 דהא דתצה ת״ע תפני לדחותן ראוי אין כתתני׳ דחשיב איסורי תני דכל שפיר אתי
 תרותתו נטלה שלא ראשון ותעשר הנשרפי' כדאתרי׳כס״פ שתים כידי כמיתה טכל
 נדחה אינו אפ״ה כמיתה דאינו אע״ג נפדה שלא שני ומעשר דכתיתת טכל היינו
 דגנך מעשר כשעריך לאכול תוכל לא דכתיב ועשת ל״ת דה״ל דתצה עשת מפני

 אין ת׳ לפני ומשמע תאכלנו אלתיך ה' לפני אם כי דקרא וסיפא ל״ת הרי כו'
 הוא עשת עשה מכלל הבא לאו וקי״ל עשת מכלל הכא לאו וה״ל לא אחר כמקום

 תעשה ולא עשה לדחות דתצה לעשה וא״א ול״ת עשה נפדה שלא מ״ש ות״ל
 שם דס״ל לרבי ול״ת אותת לדחות דתצה לעשת ראוי אין נתי נפדה שלא והקדש

 מיתה בת שיש ל״ת דוחה עשה אין הא במיתה במעילה דהזיד בפ׳הנשרפי־ובפ׳כ״ש
 דקי״ל כיון מיתה בה ואין בעלמא כאזהרה כתעילה הזיד דס״ל אלאאפי׳לרכנן

 לי מה להדיוט גזל לי תה א״כ הירושלמי וכדברי גזולה כמצה חוכתו ידי דאיןיוצא
 בגת׳ לה דתוקי ואע״ג • גבות גזל משום כאן יש נפדה שלא זמן וכל לגבוה גזל

 ורחמנא קרקע ע״ג שחיללו כגון כהלכתו נפדה לא נפדה לא ומאי שנפדה לעולם
אתקדש דרחמנ׳קפיד דכיון שנפדה אע״פ גזל ת״ל אפ״ה לו וקס הכסף ונתן אתר
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צו סימן ומרור מצה דל אדה שאגת
 גבות דדעת גזל מתורת נפק לא כהלכתה נפדה שלא כל קרקע ע״ג לפדותו שלא

 וכיון מעליא גזל וה״ל קרקע ע״ג בחילול גבוה מרשית יוצאת דרחמנא גזה שחין יש
 דעבר היכא לפיכך דמצה עשה מפני גידחין אינן במתני' דתנן איסורין הני ככל
 כתצה בעביר'כיוןדאץת״ע הנאה מצות דה״ל משום י״ח יוצא חינו אפי׳בדעבד וחכל
 וכלא כר״ש משנה סתם אתיא דלא שפיר אתי והשתא י לכתחילה לדחותן ראוי

 באישור איסור על חל איסור כס״ל אע״ג אתיא נמי כרבנן דאפי׳ קהלכתא
 אפ״ה איסור של במצת י״ח יוצא שאינו לחמן דמצה תהקישא למילף לן וא״א כולל

 אותן דוחה דמצה עשת ואין דהואיל אחר מעעס חובתו ידי יוצא חינו תני ל . 3׳
 בעביר׳ הבאת מצות משוס אפי׳בדעבד י״ח יוצא אינו ואכל בעבר לפיכך בלכתחילת

 פריך מדרבנןאפ״ת אלא אינו כדתאי אע״ג חזי לא הא דמחי כפריך והא ־ וכדחתרן
 משו׳ תצת י״ח בו יוצא אינו דאורייתא תעשר לתרומת הטבול דעבל כיון כתא כפיר

 לתרות׳תעשר טביל דהוי לדמאי ה״ה אותו דוחה דמצה עשה ואין דבתיתה כחתיר
 בגת׳ וכדאתר' י״ח בו יוצא ואינו תיקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל מדרבנן

 ותנא י נקוב שאינו בעציץ שזרעו מדרבנן טבול בטבל ל״צ פשיטא בטבל לה אנל
 תה״ט ולא חמץ עליו תאכל חלא צרכו כל נטלה שלא לטבל כממעט כברייתא

 לבד הכל תמנו שהופרש תניןדתשתע ואפי׳ת״ע קתני דבברייתא תשוס ה״ט לאמוץ
 מעש׳ של טבל אכל רב טז(את׳ הלוקין)דף הן אלו בפי מכות במסכת ותרי מת״ע

 אומר הוא ולהלן בשעריך לאכול תוכל לא דכתיב מקיא התם לה ויליף לוקה עני
 תוכל לא ואת׳רחמנא עני מעש׳ כאן אף עני להלןתעשר תה ושבעו בשעריך ואכלו

 עליו חייב אינו אבל גרידא זה בלאו אלא עליו עובר אינו תעש׳עני של דטבל ותשמע
 הטבל מן כזית האוכל ת״א תה׳ בפ״ו להדיא הרתב״ס וכ״כ ־ טבל כשאר מיתת
 האוכ׳ שתי׳כו׳אבל בידי מיתה ותרות׳מעש׳חייב תחמ׳גדולה תמנו שיפרוש קודם

 תעשרות תתנו הפריש ועדייןלא תעשר ותרותת גדולה תרומת תתנו שניטל׳ ,מדבר
 שאין מיתה בו ואין טבל אוכל תשוס לוקה ה״ז תעש׳עני אלא בו נשאר לא והפי׳

 הראב״ל ריבו איש ע״כ׳וקלסי׳ כו׳ תעש' ותרומת גדולה בתרומת אלא מיתה טון
 (נראתכתסתפקיס-בזתאתותרות)כף() יש בס׳ שתאום' אע״פ בהשגות שם דל

 חיוב בו אין שני תעש׳ תתנו הופרש שלא טבל עודדאפי׳ לתדנו הרמב״ם ומדברי
 ותרומת גדולה בתרומה אלא מיתה עון שאין כתב שהרי בלבד מלקות אלא מיתה

 בבריית׳ דקתני תית׳ה״ט בו אין ומעש׳עני שני תעשר של דבטבל וכיון מעש׳בלבד
 דאתי תיתתוסד״א בהם ואין גרידא לאו דה״ל תנין עני תעשר ואפי׳ תעש׳שני ולא

 כאןכיון יש אפי׳תצוה דאדרבת בעבירה הבאת מצוה תשוס ואיןכאן להו עשהתדחי
 קרא גלי כר״ש דאליבא חתן עליו תאכל תלא קת״ל ל״ת ודוחה עשת דאתי דקי״ל
 נתי תני דבריש׳דברייתא ואע״ג גרידא ל״ת אפי' ל״ת שום דוהה אינו דתצה כעשת

 הקישא מהאי נמי מעשר דתרותת לטבל אלמא מעשר תרותת נטלת,מתנו ולא
 דיד׳ ל״ת לדחות דתצה לעשה לכתחילה ראוי ואין מיתת בה שיש דכיון ל״ד לה יליף

 הבאת מצות דת״ל פשיטא כתא חובתו ידי יצא דלא קרא ל״צ בדעבד אפי' דחתיר
 ראשוןוכה״ג למעש׳ נתי לה נסיב עני ותעשר שני דתעשר גררא אגב אלא בעבירת

 ואינו לזקן אלא וא״צ מיעוטי תלתא תוהתעלתת לב( )דף תציאות אלו פ׳3 יליף
 לומ׳דנקט עוד אפשר והכא בגת׳ רבות וכהנה התם תש״ס דמפרש לחוד כבודו לפי
 ׳בפ התם הגת' שהביא דר״י לישנא באשגרת תרומתו שנטלת ראשון תעש׳ נמי

 עיקר כל תמנו הורס שלא טבל על אלא חייב •תא לא יכול אר״י דתניא את'ת
 תעש׳ ולא ראשון ראשוןתעשר תעשר תתנו הורס ולא גדולה תרומת ממנו הוי־ס

 שפיר אתי והשתא • וכו׳ בשעריך לאכול תוכל לא ת״ל מניין עצי תעשר ואפי׳ שני
 שאין כיון י״חתצת יוצא אינו דמתני׳ הגי בכל דר״שאפ״ה לן לית כלכידן דאע״ג

 מצות תשים י״ח יוצא אינו בדעבד אפי׳ דתצה ת״ע תפני נדחין הללו איסיריס
 נתי רש״י דנקט והא ׳ טעתא לתאי והר״ן נקטירש״י תה״ט בעבירה הנאת

 דנאתרת תשום כוותיה הלכתא דלית כר״ש אליבא אלא אתיא דלא אע״ג■ להקישא
 שני למעשר דטבול שכתבתי אהא ק״ל דמילתאנואי לתלרווחא בהדיאנקט ■בגמר׳
 אפשר הא ואתאי אותה לדחות כמצה למיע ראוי בלאו אלא כאיג׳ כיון עני ותעשר

 תקום כל אר״ל הא שניהם לקיים וכיוןדאפשר עני תעשר או לתעשרשני בהפרשת
 לה תשכחת הא לק״ת תוטב שניהם לקיים יכול אתה אס ול״ת עשת תוצא שאתה

 שאינו את דהתורס דתרותו׳ רפ״ק כלתניא בהפרשה וא״א שלו אינו שהטבל כגון
 תיפוק א״כ וא״ת מקומות בכמת כדחוכח למעשר וה״ה תרומת תרומתו אין שלו
 שהטבל כגון לה דמשכחה וי״ל גזולה מצה דה״ל משום חצה י״ח יוצא דאינו ליה
 לנכרי ומכרו ישראל אצל שנתמרח כגון פוטר נכר• תירוח למ״ד ואפי׳ נכרי של הוא

 מעשר או שני ממעשר חוץ ומעשרות תרומת הישראל מתנו והפריש מירוח בתר
 מצת ת״ל לא ואפ״ה שלו שאינו כיון בהפרשה וא״א בו נוהג טבל אי' דהשתא עני

 בעבירה הבאת מצות משוס בה דל״ל תותר נכרי גזל למ״ד מבעית לא י גזולה
 הפקעת כמי שרי במתילא אבל בידים דגזלו היכא ה״ת אסור למ״דגזלו אפי' אלא

 אינו ת״ל ומעשרות תרומו' לעני! ואפ״ה דב״ק בפ״ב כדאת' לכ״ע דשרי הלואתו
 תעשר של דטבל לל״ת ידחה דתצת דעשת לה משכחת •א״ג בהפרשה שליוא״א

 טבל של תמצה תצומצם כזית אלא לו שאין כגון בהפרשת וא״א עני תעשר או שני
 תעשר שהרי שיעורא ליה חסר עני תעשר או שני למעשר מעט מתנו יפריש דאם
 דתעש׳שני לעשהול״ת דוחה כתצ עשה דאין תצוה למצת לאכלו לירו׳א״א חוץ שני

 בפ״ב ועיין גזולה מצה וה״ל עניים של דה״ל בו יוצא אינו עני ומעשר וכמשכ״ל
 היכא כל דא״ר היא תנאי ותרומת טבל גני בוללנס שאחזו דתי גבי פ( )דף דיומא

 כל נטלה שלא בטבל י״ח יוצא דאין תתני׳ דהא ואע״ג כו' ל"פ כ״ע בחולין דאפשר
 למכית כ״ש ס״ל הא ור״ש כר״ש ת״ל עני ותעשי■ שני מעשי■ תתנו נטלת שלה צרכו

 מצת כגון תצת אכילת דה״ה וא״כי״ל בכזית אכילה דשיעור לר״ש ת״ל דלא אלתא
 קרבן לענין אלא כזית ול״א את׳ עצתי ר״ש ת״ת הא כזית בעי ולא ליה סגי נכ״ש
 כזית ר״ש בעי תרכ עונש לענין ה״ה כ״ד דף דשבועות בפ״ג התוספות ולפי' בלבד

 סגי ולא כזית צריך נתי לר״ש תצת דאטלי׳ לותר אפשר ת״נ שהו בכל ליה סגי ולא
 :תקומו זה אין בת״א כן וכ״כ אי' לכל ולא ליה מדמינן וקרבן ולשרת שהו בכל ליה

 כמצה הקישא מהאי ללמוד לנו וא׳יא כר״ש קי״ל דלא לתאי ולפ״ז דידן לנדון ונחזור
 תותר הישן תן תצוה של לתצה לו אין אם איסור של במצת י״ח יוצא דאיצו לחמץ
 כאן ואין דחדש ל״ת ודוחה כמצה עשת דאתי החדש תן מצות של כזית לאכול

 נתברר הרי וכת״שכ כאן יש נתי מצות אפי׳ דאדרבת בעבירה הבאה תצוה משים
 תן מצות של תצת לאכול ומותר בת לן לית בעבירה הבאת דתצות ה״ט משום דגם

 איסור של תצת לאכול דאסור ג׳ דרך י״לעוד שלהתי: תצת לו אין אש החדש
 ממחרת הארץ תעבור ויאכלו את׳ דקדושין דבספ״ק. היתר של תצת לו דאין אע״ג

 וכאבו אכלו והדר עומר דאקריבו אכול לא מעיקרא אכול הפסח ממחרת הפסח
 מצות תאכלו דבערב עשת ויבא מחדש תצת אכלו לא לתת תקשה ^"התוס׳בירו׳

 כ*ע הדיבו' “דאח ל״ת דוחה הדיבור דקודם עשה דאין ומארץ דחדש ל״ת וידחה
 משוס שלאיסור ל״ת לשוס לדחות ראוי דתצת עשה דאין דירו׳ לתא איתא אס וק״ל

 עני תעשר של טבל ותמעט כר״ש דקאי תנא לתאי א"כ הדיבור דקודס עשת שהיא
 ל״ת דוחה דתצה עשה אין הא לכתחילה שוס ת אי ל״ל הקישא לאמץ דתצה 'תהקישא

 ת״ל ״ח” שלא ואכל עבר דאפילו דעבד משוס ואי הדיבור קודם שהיא תפני כלל
 אס איסור של תצת לאכול לכתחילה תותר דאינו דכיון בעבירה הבאה תצוה משוס
 דהא ונ״ל בעבירה הבאת תצוה תשוס אפי׳בדעבד י״ח יוצא אינו תתילא ואכל עבר
 א1ן אינו בעבירה הבאה מצות ע״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשה דאין א״א ודאי

 אליבא איסור של במצת י״ח יוצא אינו דאפי׳תה״ת הקישא דתשוס וקמ״ל מדרבנן
 דתנן תתניתין כר״ש קי״ל דלא לתאי ולפ״ו איסורי על חל איסור אין דס״ל דר״ש
 דחתי׳ משוס אי לכתחיל' לאכלן ראוין דאינן אע״ג הא בהן דא״י כו׳ בטבל לא אבל

 תשום קילא דמצה דעשה תשוס וכתשכ״לואי אותן דוחה עשה שום ואין איסורן
 בדעבד בהם יוצא דאינו הא ע״כ תפני' נדחה ל״ת שום ואין היא הדיבור דקודס

 התם דתנן בטבל לא אבל והרי בעבירה הבאת מצוה ותשוס מדרבנן אלא אינו
 י״ל ת״ה בה יוצא מה״ת אבל בדרבנן מתני׳ דתיירי וש״ת דרבנן בטבל בגת' ת״ל

 י״ח יצא תדאורייתא אבל דחשיב הני בכל יוצא דאינו הוא תדרבנן תתני׳ דכולה
 כר״ש תשנה סתם לאוקמי תסתב׳ לא ודאי דהא דר״ש עליה דפליגי לרבנן בדעבד

 דה״ל( תשום ד״ה )ד״ל דסוכת ברפ״ג להתוס׳ ראיתי שוב : כוותיה הלכתא דלית
 ליה תיפוק תקרא לה ודריש בטבל תצה ידי יוצא דאינו תניא כ״ש דבפ׳ תיתה של

 דהתוס' ונ״ל ־ ע״כ תצת ידי ונפיק איסורא אכיל דקא בעבירה הבאה מצות משוס
 קשת לא דאל״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודס דתצת עשה דאין דס״ל אזלי לטעמייהו

 והרי עני תעשי■ של דטבל ל״ת ודוחה דמצה עשה דאתא ה״א קרא לא דאי מידי
 דעשה כיון כאן יש תצוה אפילו אדרבה אלא בעבירה הבאה תצות משוס כאן אין

 להתוס׳ דס״ל וש״ת ־ כדאתרן ודאי אלא דלא קרא קת״ל הל״ת את דוחה דתצה
 כתלו ט( )דף דסוכה בפ״ק אבל היא תילתא תה״ת אפילו בעבירת הבאה דתצוה
 הא וכן תשלך לך תעשה הסוכות תחג גזולה סוכה החס דתתעט אהא התום'
 הבאה תצוה תשוס ליה דתיפוק תשלכס לכס משום הגזול באתרוג יוצא דאינו

 ולפנינו ע״כ תדרננן אלא דאורייתא לאו בעבירה הבאה דתצוה דטעמא בעבירת
 הירו׳ בשם התום׳ של הא על להקשות יש עדיין ת״ת :בס״ד יותר הדבר אבאר

 הדיבור כקודם עשה אלתא ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשת דאין
הדיבור דקודם דעשה אדרבה תשמע דירן בגמרא ואנו קיל

 ל״ת דוחה דעשת הגת׳ ללתוד רוצה דיבתות בפ״ק דהא הדיבור מלאחר טפי חתיר
 ישא שכן לכולהו מה ודחי השבת את שדוחין ותמיד ומילה מפסח כרת בו שיש

 כלל נשנית ולא הדיבו׳ לפני שנאמרה עשת דודאי די״ל לק״ת אבל י הדיבור לפני
 נתי ונשנית הדיבור לפני שנאמרה היכא אבל תירו׳ כדברי טפי גרע הדיבור לאחר
 והיא הואיל לחוד הדיבור לאחי שנאמרה עשה משאר טפי אלים הדיבור לאחר

 הדיבור קודם נאמרו לח אינהו ואלו הדיבור לאחר נתי ונשנית הדיבור לפני נאמרה
 הדיבור אחר פעתיס כתת ונשנית הדיבור קודם בתצריס נא' דפסח א״ש והשתא
 וכן הפקודים בחומש ונשנית נא׳ הדינור קודם תמיד וכן תורה ובמשנה שני בחומש

 ונא׳ הואיל הילכך ימול השמיני וביום בת״כ ונשנית אבינו לחברתם נאמרה מילה
 הדיבו׳ קודם במצרים אלא נאמרה לא תצת אבל דידן גת' כדברי טפי אליתא ונשנית

 בתצרים א1ן ל״נ יאכלהו ותרוריס תצות ודעל מצות תאכלו דבערב קראי דהני לחוד
 דחובת ע״ג ואף הירד וכדברי טפי גרע הילכך כלל הדיבור לאחר נשנית לא אבל
 קא' שני אפסח ההוא הפקודים בחומש שני פסח גבי הדיבור לאחר נתי נאתר מצה
 הירו' וכדברי לא ראשון דפסח אבל ל״ת דוחה שני דפסח דתצה ת״ע דבאתת וא״ל
 הוא בפ״ע רגל שני דפסח בפ׳האשת דאפי׳לת״ר הוא לראשון טפל דפס׳שני כיון א״נ

 חתיר טפל ל״ת השני את לעשות א״צ הא׳ את עשה אס דהא הוא לראשון טפל מ״ת
 דוחה אינו ראשון דפסח תצת תקומן)ד׳תח(וכיוןדחובת כדאמרי׳בפ׳איזהו העיקר מן

 לאוכל מנין כח( )דף כ״ש בם׳ נגדאתרי׳ ק״ל אכת־ אבל י דוחה אינו נמי דפ״ש לל״ת
וני ר״ש א״ל דר״י- חמץ עליו תאכל לא ת״ל בל״ת שהוא ולמעלת שעות תשש חתץ
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צו סימן ומרור מצה דני אריה שאגת
 תצוין עליו תאכל ימים עליוחתןשיעת תאכל לא נא׳ כבר והלא ק לותר אפשר
 מנ״ל תוכה לקבעו ור״ש דאתא הוא בז״הז אפי׳ חובה לקבעו ההוא ור׳יי ואתר
 ׳ כו׳ רחוקה בדרך ושהיה לטתא מ״ל ור״י מצות תאכלו מבער? ליה נפקא

 להכי דלתא דר״י יבא1? לז״הז ליה מבעית חתן עליו תאכל לא דהא' תנ״ל והשתא
 הדיבור אחר נשנית דלהוי היכא כי תורה במשנה קרא בהאי מצה אהדרי'לחובת

 לאחר נשנית לא דא״נ ע״כ אלא לל״ת ותדחה דמצה עשה מצות דתיתי היכא ני
:הירושלמי כד׳ לל״תושלא דחיא נמי הדיבור

 כן לומר אפשר וכי לר״י ר״ש קא״ל דמאי ביאור צריכה זו ש״עתא ובאמת
 הקישא האי ת״ל לר״ש הא ק״ל תאי כו׳ עליו תאכל לא נאתר כנר הרי

 וס״ל הואיל חתן תאכל בל תשוס דאיןאיסורו תשום איסור של במצה י״ח יוצא שאינו
 ש״ת ותרווייהו למחצה הקיש דאין תשוס אי ענין בשוס איסור על חל איסור דאין

 אלא נוהג אינו תצה שמצות כתו הלילה עד עליו עובר שאינו למצת חמץ דמקשינן
 יוצא ואינו חתן תאכל נל משוס ?יא איסורו שאין לתי לחתן מצה נתי ותקשינן בלילה

 ור״י דשני לבתר פריך תאי למחצה הקיש אין לאתרי׳ דא״כ איסור בשל מצת י״ח
 אין' לר״ש הא תנ״ל חובת לקבעו ור״ש דאתא הוא בזת׳ז אפי׳ חובת לקבעו ההוא
 ונ״ל • בזה״ז נוהג חתן שאיסור כתו לבזה״ז תיניה תילף נתי והא למחצה הקיש
 קא׳ דר״י לדבריו ור״ש בלבד אחד דבר אלא ללתוד לנו א״א הקישא מתאי דודאי
 לתידרש א״א לר״י אבל איסור בתצ׳של יוצא דאינו הקישא להאי ליה תבעיא לדידי

 בפג״ה לר״י שמעינן דהא חמן תאכל בל משוס שאיסורו דתי להכי הקישא .האי
 ועדיין הנשה גיד נאסר יעקב דתבני משוס בטתאה הנשהנוהג דגיד קא( )דף

 גבי קב( )דף שס התוס׳ כתש״כ חתור איסור ות״ל להם מנתרת שתאה בהתה
 לא עכ״פ דחתן הנאת איסור והרי בשתאיס החי תן אבר נוהג לרי׳י דס״ל הא

 פ־יך כן אם חתן תאכל בל על עובר איסור בשל אפי׳ נתצא כתשכ״ל מא״ח גרע
 אלא הקישא לתאי לתדרש א״ל ולדידך חתן עליו תאכל לא נאתר פבר הרי שפי׳

 דש־יך והא התם כדאתר כו׳ חמן תאכל בבל ישנו תצת אכול בקוס שישנו לבשעה
 הקישא האי דהא שפיר פ־יך דנפשי׳נתי ?ייבא לר״ש אפי׳ תנ״ל חובת לקבעו ור״ש

 פוסקים רוב לד׳ ק״ל אכתי אבל י חתן תאכל בל משוס שאיסורו לתי ליה מבעיא
 אפי׳ איסור על חל דאיסור וקי״ל בלאו עליו דעונר כר״י זמנו בלפני שפסקו
 אתא לתאי הקישא האי א״כ חתור ואיסור כולל באיסור כ״ש לחוד כולל באיסור

 א״א נתי בהנאת דאסוריס הכרס כלאי של בחישי תצת י״ח לצאת שלא אפי׳ והרי
 כיון חתור איסור בחתן כאן דאין דאע״ג חתן אכל ס בל על עובר אפ״ה שהרי

 חל דאיסור קי״ל נתי לחוד בכולל הא ת״ת הוא הנאת מאיסור נתי הכרה דכלאי
 איסור משום הכרם כלאי של שאינו חישין לשאר שכולל הוא כולל וחתן איסור על

 וכלאי בכרת שכן הוא חתור איסור נתי הכרם כלאי לגבי אפי׳ דחתן ועוד חמן
 דא׳ לרבא התינח בזת״ז חובה לקבעו משוס ואי ־ בעלמא בלאו אלא אינו הכרס

 דרבנן בזת״ז תצת! התם דאתר לראב״י אלא דאורייתא בזה״ז תצת פסחים בשילה׳
 הקישא תתאי לאו דאורייתא בזה״ז תצת דס״ל רבא אפי׳ ועוד ־ למיתר איכא מאי
 בלפני להפוסקי׳ אבל בתום׳ ועיין התם כדאתר תצות תאכלו מבערב אלא לה יליף
 דס״ל גופיה ור״ש לבשעתכו׳ להאיהקישא דתבעיאליה שפיר אתי כר״ש יזמנו

 לק״ת איסור של לתצת ליה מבעיא הקישא דהאי אע״ג כלום בולא עובר אינו דלס״ו
 התם אחרינאכדאתר לדרשא ת״ל ותנו ר״יללפני מיני׳ דיליף יתירא דהאיקרא

 להפוסקי׳ אבל לאיסורא קרא גלי כירןדלא כלום בולא עובר אינו זתנו לפני וממילא
 דחתן הקישא לתאי איצשריך בלא״ה תיהו ל״ל־ הקישא לדידן קשת כריי ותנו בלפני
 שנאתר תורת דבר תצת באכילת חייבות נשים ת״ג ד׳ א״ע ר״פ דא׳ לכדר״א ומצה

 נשי ותני תצת אכול בקוס ישנו חתן תאכל בבל שישנו כל כו׳ חתן עליו תאכל לא
 שהרי התיתה תן וזה מצת אכול בקום ישנו חתן תאכל בבל ואיתנהו הואיל

 ליה לית ור״ש דתתמה )ד״צ( האשה בפר׳ להדיא כדאתר דר״א הא ליה אית ר״ש
 איסור של למצת הקישא מתאי לתעט תנ״ל כר״ש דקאי תנא לתאי וא״כ דר״א

 הירו׳דאל״כ כד' שלא תוכח שתעתא מההיא ות״ת וצ״ע: לכדר״א ליה מבעיא הא
 דלהוי היכא כי אהדרי לתכי דילתא זה״ז תשום קרא דאהדרי דהאי לר״י מנ״ל

 דאס״ד שבהאי״ל אלא דאיסור לל״ת דתצה עשה ותדחה הדיבור אתר נישנית
 דשבעת קרא להא רחתנא דכתב לי לתת לל״ת דנידחי היכא כי׳ אהדרי׳ דמש״ה

 'נפשי׳ באפי' למכתבי' ת״ל חתן עליו תאכל דלא לקרא סמוך תאכלו מצות ימים
 פי' וכה״ג לזה זה סתוכיס רחתנא כתב להדדי ותצה חתן דלהקיש ^׳ת ודאי אלא

 מצות לאורינן דצריך אע״ג ליה תאיעביד והנותר האי ור״י דתתורה רפ״ק התום'
 אך התם התוספו׳ וכמש״כ תותירו דלא ללאו סמוך לתכתוב ת״ל לא ת״ת שריפה

 דהאי כיון הא ל״ת לדהות הדיבור דלאחר עשה דמצת לעשה חשיב לא אתאי קשת
 אחר נשנית הרי ממילא הא מצת אכילת ממצות תיירי כניתיה דקי״ל לי״י קרא

 של תתצה קיא דהאי ש״ת תצת באכילת חייבות דנשיס תהא יניף וכן־ר״א הדיבור
 לאחר דנשנית דהא כיון ול״ל נתי הדינור אחר נשנית הא ותתילא תיירי נתי מצות

 נשנית כלא ת״ל ליה כדאית ולר״ש ליה כדאית לר״י לדרשא ליה תבעיא הדיבור
 ופריך נאת־ה ולזה לזה בסיני ונשנית נח לבני אתר׳ שנ ■כל גבי ד״ת זכדאתרנפ׳

 נח לבני ולא נאמרה ולישראל ימול ממיני וביום ונשנית דנאתית תתילה
 לדרשא דא־צעריך וכיון כלומר דאתא הוא בשבת ואפילו ביום ההוא ומשני

מצות גבי נאתר ות״נ \ כה״ג ומשני .מפ״ו הסס פריך. וה״נ נשמת כלא ק״ל

הן

7ס ע

 דנשנית דהיכא גב על דאף תעשה לא דוחה שאין דגרע הדיבור לפני שנאת־ה
 שנשנית היכא הכי אפילו תעשה לא דוחה נתי הדיבור לאחר
 לתילף דרצה דיבתות תהא לדוכתא קושיא הדרא א״כ נשנית כלא ה״ל דבר לשוס

 דש״ת הדיבור לפני ישנו שכן לתילה תה ופריך דכרת ל״ת דוחה דעשה תתילת
 נתי נשנית דתילה אתרת תאי עשת תשאר טפי אליתא הדיבור שנאתר׳לפני דתצות
 ה״ל בשית .אפי׳ לביום ליה תיבעיא דהאי כיון הא יתול הח׳ ביום הדיבור לאחר

 לתתות יש באתת אבל: ואת ליישב יש גדול ובדוחק תצה גבי כדאתר נשנית כלא

 דקוים עשה דאין תשוס החדש תן תצה אכלו דלא הא תירו׳ בשם שכ׳ התום' על
 שם איתא חלה דתס' דבפ״ב בית׳ ליתא דה״ט הדיבור דלאחר ל״ת דוחה הדיבור

 שתהא תהי לחת קתת ותצאו לארן ישראל שנכנסו בשעה ר״י קתיה בעי ר״י הכי
 ואפי׳ ינשה ואפי' א״ל ואפי'יבשה לחה כדון עד לא לתת א'ל חדש תשום אסורה
 פסח בליל מצה ישראל אכלו לא אותר אני כך בעליה חיטים ואפי' תעתה קצורה

 ע״ד ל״ת את דוחה שת״ע היא שנייא ליה אתריית דלא תהית דנפקית מן יונה א״ר
 דו יוסי ר׳ ע״ד ניחא בנידה כתובה שאינ׳ אע״פ ל״ת את דוחה שמ״ע אתר דו דר״י
 מוכרים נכי־יס תגרי שהיו תת בצידה כתוב היא אא״כ ל״ת את דוחה איןת״ע אתר
 הוא החדש מן אכלי דלא יוסי ולר׳ החדש תן תצת אכלו יונה ליי׳ הרי ־ כו׳ להו

 פליג דר״י כתב והר״ש ־ הדיבור קודם תשים ולא בצידה כתיבה דאינה תטעתא
 דיבתו׳ד׳כ׳דאיסו׳ והק׳תפ״ב בצידה כתוב׳ שאינה אע״ג ל״ת גת׳דעש׳דוחה אכולת
 א׳ דביאת גזירה תשוס לאו אי היתה מתייבתת ואפי' תתייבתת ולא חולצת מצוה
 הא לי וקשה הוא דיבמתו מ־יבוי דחולצת דהאי סבר דר״י ותירן ב׳ ביאה אטו

 פי׳ עוד • כו׳ ואס״ד קנו בעלו ואם דכא פצוע גבי דתגיא תהא רב שם איתותב
 בכניסתן וחדש במצרים דתצה וחדש ממצה ביתד נצטוו שלא תמת בצידו כ' אין דקרי
 יקוץ בהרת שיש אע״פ ערלתו בשר יתול דאתר דתילה מפר״א זה על והקשה לארן

 יודע ואיני • וכו' בהרתו דקוצן ללאו קדמה דתילה ועשת ל״ת ודחי עשת דאתא
 דאתיא משום בהרת שיש אע״פ ימול התם קאתר קתא בלישנא הא לי' קשת מאי

 דאין נפרש אס והשתא ־ לה תפרש לישג׳ כתאי דר״י וי״ל כו' חתורה שבת תה בק״ו
 תשום דה״ט י״ל כו׳ בתצריס דתצה אלא ביחד נצטוו שלא תה קרי בצידה כתוב
 דת׳ אהא אתר דביצה בירו׳פ״ק כןדתא לומר אפשר אי ת״ת הדיבו׳הואנאבל קודם

 דעתיה על למל״ת דוחה אתרי׳שת״ע חבריא ויכסה בדקי■ שיחפור שחט שאם ותודים
 כתוב' אא״כ כו' יוסי דעתיהדר׳ על ניחא בצידה שאינ׳כתובה כו׳אע״פ יונה דר'

 כתב אא״כ דהאי וש״ת עלית נצטוו בת״כ לא״הד הדס כיסוי והרי י כי׳ בצידה
 תלבש לא דכתיב בציצית כלאים כתו קאתר תתש לזה זה סמוכים בצידה בצידה
 יוסי דר׳ כוותיה ודאיליתהלכתא הא וא״כ לך תעשה גדילים ליה וסתיך שעטנז

 ה־לכך בצידה כתובה שאינה אע״ג ל״ת דוחה דעשה תשתע תלתודא בכולה דהא
 (א) פג( )ד' כ״צ בפ' דאתר תהא ־ ק״ל אכתי אלא דחדש ל״ת דוחה דתצה ת״ע
 הני בי״ו ישרפו ותגידי! והנותר העצמות תנן צוואר תגידי חין בשר תגידין כל א״ר
 גידי פשיטא אלא נותר היינו דאיתותר ואי נאכלינהו בשר גידי ה״דאילימא גידין
 בשר לאו אמרת אי אלא שריפה בעי להכי אתטו נינתו בשר בשלמא אתרת אי צואר
 באחת אלא נוהג אינו דאתר דר״י ואליבא תנשה בגיד ומ״ל י שייפת ל״ל נינת־

 או נתערבו ולבסוף ?הוכרו נתי אי שתאל בשל או יתין בשל אי ליה ותספקא
 עשה ניתי והשתא • תדרבנן אלא אסורין דאינן האיצץ בגיד או גיד של בשותנו
 החיצון וגיד גיד של דשומנו וכ״ש הנשה דגיד לל״ת ונידחי הבשר את דואכלו דפסח
 הפסח כל על דואכלו מ״ע דהא אותם ולידחי דואכלו עשה ניתי מדרבנן אלא דאינו

 צז( )דף דזבחים ט' בס״פ כדמוכח אכילה שיעור דהוא תתנו כזית על ולא קאי
 כלותר עשת וניתי דפייך תפסול היא לה פס אם יקדש בכש־ה יגע אשי כל גבי

 נפסל שלא הקרבן תן הרבה בשר שם דיש אע״ג והרי ל״ת וידחה קדשיס דאכילת
 לת ומייתי שיתקדש ל״ת דוחה עשה אין התם שני ט׳ורבא עשה אתרי׳ניתי אפ״ה

 עשה ניתי אתרי ולא תוח בו שיש לעצם שני בפסח בו תשברו לא מדכת׳רחתנ׳ועצם
 דהא קאי הבשר כל על דואכלו דעכה ש״ת תשברו לא דועצ' ל״ת ולידחי דואכלו
 דועצ׳ ל״ת דוחה דואכלו דועשת רחתנ׳ה״א רבי דלא ואי יש תתוח לבד בשר הרבה

 ל״ת וידחה פסח ד־כילת עשה ניתי וה״נ (ב) סי' למעלה תזה קצת וכ״כ תשירו לא
 דואכלו לעשה א״א א״כ כו׳ הדיבור דקודס עשה דאין אתרת אי אבל תנשה דגיד

 בס״פ דס״ל לרבנן הדיבור לאחר שהות הנשה דגיד ל״ת לדחות הדיבור קודם שהוא
 דתה״ת אה״נ7 לתיתר ליכא והא י במקומו שנכתב אלא נאתר בסיני הנשה גיד

 גזירת עליו גזרו ומדרבנן ל״ת ודחי עשה דאתי פסח של תנשה גיד לאכול מיתר
 אתיא נתי כיבנן ׳,כר״יהאאפ לאוקתי לי לתה דא״כ בתקוסתציה אטושלא

 לאוקמי לי לתה וגס שריפה בעי לפיכך נינהו בפסח אכילה בני התורה דתן כיו!
 גופיה הנכה גיד אפילו הא תדרבנן אלא אסורין דאינן בשמנו או החיצון בגיד

 ליה תספקא דר״י הפשוט התם דקאתר הא גס תדרבנן אלא אסור אינו בפסח
 אכילה בר התורה דת! כיון לנשדייה אפשר וכי ודאיסו׳נשדייה ניכליה כו׳דהתירא

 פסח דאכילת דעשה דכיון ש״ת אלא שייפה בעי ובע״כ נותר סיר א עליו וחל הוא
 כגם אלא התיס׳ וכדברי הנשה דגיד לל״ת דוחה אינו הוא הדיבור דקודם עשה

 ג״ה נאסר יעקב דתבני הנשה גיד בס׳ שס לר״י ס״ל דהא שכיר אתי לא לדע׳התו
 ה״נ דכווותה ל״ת הדיבו׳דוחה דלאחי שעשה דקוד׳הדיבו׳וכתו ל״ת נת׳ הל״ת וה״ל
זשניה׳שקולץ הואיל לר״י הנש דקוד׳הדיבו׳לג־ד ל״ת דקוד׳הדיבו׳לידחי דפסח עשה
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צו סמן ומרור מצה חני אהה שאגת
 תקשה אכתי דר״י ו?זינא הנשת בגיד לה דתיקי לתאי וא"כ הדיבור דקודם בהא הן

 בחדא כר״י ס״ל תנא דהאי ל״ל והא ל״ת וידחה עשה דיכא ניכל נתי דאימר׳
 נתי והא בהדיא הכי ולשנו" להקשית הגתרא דרך כה״ג כל בחדא עליה ופליג
 היכא כל אפ״ה ל״ת דוחה עשת הדיבור לאחר שניהם דאם דאע״ג לתיתר ליכא

 * תנשה דגיד לל״ת דפסח עשה דוחה אינו לפיכך דוחה אינו הדיבור לפני דשניהם
 של נתי דהעשה אע״ג שבמקדש ל״ת דוחה עשה דאין רכא קאתר כה״ג והרי

 עשת דאין להוכיח לרבא תנ״ל דא״ב ליתא דהא י בהא שקולין ושניהן היא תקדש
 ל״ת דעצם ל״ת דוחה הפסח מוח דאכילת עשה תדאין שבתקדש לל״ת דוחה

 ואע״ג הדיבור דקודס עשת ת״ל פסח דאכילת דעשת תשום ה״ט התם דילתא
 את׳ הא מ״ת הדיבור דקודם נתי ת״ל ראשון דפסח בו תשברו לא דועצם דהל״ת

 לאתר נשנית פסח דאכילת עשת הא ועוד דוחה אינו נמי שקילין בשניהם אפי'
 ל״ת דוחה כזו דעשה מודים התום׳ אפי' כהיג וכל ואכלת ובשלת דכתיב הדיבור

 פע( )ד׳ דחולין דתנןרפ״ז יותרמהא לי קשת ועוד ; דיבמות מההיא זכתשכ״ל
 פקע דאקדשי׳ תשים פשיעא בגמר׳ ופריך ובתוקדשין כו׳ בארן נוהג תנשה גיד
 פשיעא פריך מאי לתמוה ויש • טובא בתא וטרי ושקיל מיני׳ גיד איסור ליה

 קדשים דאכילת עשת ניתי במוקדשים נוהג אתאי גיסא לאידך לאקשויי היל אדרבה
 בגמרא החס כ־אמר בנ״ט בגידין יש ׳ל ס תנא האי דהא תנשה דניד ל״ת וידחה

 מכל נתברר הרי דידן לנידון ונחזור : צ״ע וזה הבשר את ואכלו בכלל וה״ל
בה שאין ל״ת לשאר וה״ה דחדש ל״ת לדחות ראוי דמצת דעשת זת

 הכרם כלאי חיטי׳של כגון א״נ עני מעשר או שני למעשר הטבול טבל כגון מיתת
 טעמא לתאי דליתא וכיון י ל״ת דוחה הדיבור דקודס דמצה עשה דאין לה״ט וליתא

 תאכל דלא הקישא האי דאיצטריך והא תה״ת הוי בעבירת הבאה דתצוה ייל א״כ
 שני למעשר הטביל במצה מצת י״ח יוצא דאינו כר״ש דס״ל תנא לתאי חתן עליו

 תשום כאן ואין זה טבל של ל״ת וידחה דמצת עשה יבא דס״ד תשום עני תעשר או
 נדחה זה דל״ת כיון באכילתו מצה מצות מקיים אדרבה אלא בעבירה הנאת מצות
 הקישא מהאי ללתוד לנו דא״א לדידן ולפ״ז • דלא הקישא קת״ל דתצה עשת מפני

 דחדש לל״ת ודוחה דתצת עשה אתא א״כ איסור על חל איסור דקי״ל כיון הא
 התום׳ כ' שוד :בעבירת הבאה מצוה משום בזה ואין דאמרן הללו ודאיסורי'

 אטו ראשון דגזיר׳כזית משום לארץ בכניסתן החדש תן מצת אכלו דלא דה״ט התם
 דתצינו ואע״ג הכי לה תוקי דלא אתו ירו׳ גת׳ על לחלוק וכי וא״י ־ ע״כ שני כזית

 תשום ליבום רתי דתדאורייתא אע״ג לאוין דחייבי יט( )דף דיבתות בס״ב כה״ג
 ראשונה ביאת גוי' מתייבתת דאינ׳ רבנן גזרו אפ״ה לל״ת דוחה דיבום דעשה

 ביאה איסורי גבי בלא״ה ועוד • לזה זה חכתים גויר׳ לדחות אין שניית ביאה אטו
 י״א ד׳ דחגיגה ברפ״ב וכדאמר טפי גזרינן להן ותתאוה מחתדתן אדם של גפשו

 שייך לא ות״ט כולה התורה בכל משא״כ בשלשה עריות בסתרי דורשין אין דתה״ט
 ת״ת :גוי׳ להא גזרו כבר יהושע דביתי למר דוחק זהו ובלא״ה איסור אכילת גני

 ל״ת לשאר וה״ה דחדש לל״ת לדחות ראוי דמצת דעשת הללו תוס' מדברי הרווחט
 פסח בליל דאכלו דאה״ג התום׳ בשם כת׳ דקדושין בפ״ק שם והריטב״א *דכוות
 חדש אכלו ט״ז יום ואח״כ ט״ו ויום הלילה כל תן אכיל והדר כזית מצה צהובת

 כן דכתב ואע״ג • ע״כ הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא הפסק נלא
 שאתם כ״ת מושבת לת״ד דה״ה י״ל ת״ת תשמע וישיבת ירושת לאחר תושבת למ״ד

 בליל תתנו אכלו אפיה חדש איסור נוהג היה לארץ בכניסתן ותיד במשמע •ושביס
 והא הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא מצה חובת לשם כוית פסח

 תישבות דלת״ד אע״ג פסח בליל מצת ישראל אכלו לא מעתה יונה ר׳ דתקשת
 נהיג לא דאכתי כיון פסח בליל כזית מצת אכלו ע״כ משתע וישיב׳ ירושה לאחר

 לת״ד הכי נתי י״ל וא״כ הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא חדש איסור
 אין בארוכה חדש בדיני כ״כ ליה חשיב ולא דאכלו יושבים שאתם תקים כל מושבות

 אכילת חובת ידי יוצא אדם אין ותצת חמן תת׳ בפ״ו כ' והרתב״ם ;תקימו כאן
 תרותתו נטלה שלא ראשון ותעשר טבל שאכל כגון לו אסורה שהיא במצת מצה

 עליו מברכין שאין וכל י״ח בו יוצא בת״מז עליו שתברכין כל הכלל זה שגולת או
 בין איסור דבר האוכל כל כת׳ ברכות תת׳ ובספ״א ע״כ י״ח בו יוצא אינו ג״התז

 של טבל שאכל הרי כיצד בסוף ולא בתחילת לא עליו תברכין אין בשגגה נין בזדון
 והקדש שני תעשר שאכל או תרומתו נטל' שלא ראשון תעשר שאכל או דבריהן

 יין ששתה או טריפות או נבילות אכל אס ואציל מברכין אין כהלכתן נפדו שלא
 גבי לומר דשייכי׳ איסור׳ דבכל תדבריו דתשתע וק״ל ע״כ• בהם כיוצא או נסך
 ב״הת גבי ודאי ותשמע עליהן תברכין שאין כמו תצה י״ח נהם יוצא אינו מצה

 אפי׳ נמי איסורי' שאר ה״ה אלא עליהם מברכין דאין הוא להו דחשיב הני דל״ד
 ת״ש בה״ח לגבי בלא״ה ועוד להו דחשיב וטריפות כנבילות בעלמא בלאו אלא אינן
 ז״ל והרב ל״ת לדחות כאן יש עשה דמאי לל״ת דדחי לומר שייך לא דהא תהני הני

 איסור ואפי׳ מצה חובת ידי בו יוצאין אין עליתם מברכין שאין דתה כייל כללא
 ואכל עבר אס דבדעבד מבעיא לא ואתאי מיתת בו ואין גרידא בלאו אלא שאינו
 א"? 1"׳3וכמש תהא״ב בפ״יז ו״ל הוא שפסק וכמו כר״ש קי״ל דלא כיון בהם •י״ח

 נדעבדאפי׳ חובתו ידי בהם יוצאין שאץ לחתץ דחצת מהקישא ללמוד לנו אפשר *א
 דמנ^לא עשה תפני לדחות נתנה ולא תיתה עליהן שחייבין החחורין באיסור׳

 דינא גרידא לאו אלא בהם שאין איסורי! באותן לצאת ראוי לבתתילה אפי'

 יש מצות אפי׳ אדרב' אלא בעבירה הכאה מצות תשוש בזת ואין ל״ת וידחה עשה
 עליהן שחייבין החתורין באיסורין דבשלתא חותן לדחות ראוי' דמצה דעשה כיון כאן

 עשה דאין כיון מצה לחובת לאכלן אסור דלכתחילת כיון למיתר איכא דקהשיב מיתה
 אותןלכתחילה דוחה כיוןדאיןעשת נפדו שנא והקדש שני תעשר אותןוכן דוחה דתצה

 בעבנרהאבל בדעבדמשו׳תצוההנאה אפי׳ י״ח בהם יוצא איט ואכלן עבר אפי'אס
 תעשר אפי׳ ועוד אותן וידחה דתצה עשה יבא נתי אפי׳לכתחילה גרידא לאו איסורי

 דאע״ג הרחבים לדע׳ לתעלה שכתב ה״ע ל״ל בתדיא ליה דחשיב נפדה שלא שני
 ת״ת תאכלנו אלהיך ה' לפני אם דכי ועשת לאו דה״ל כת״ש נראה הסברא דמצד

 לדידי׳ וא״כ זו בעשה נת׳ עליו דעיבר נפדה שלא ת״ש דעל כן שכתב ז״ל לו מצינו לא
 בעלמא לאו אלא דאינו כיון לכתחילה אפילו אותה לדחות דתצה לעשת ראוי ו״ל
 תשכחת מ״ת ת ולי לעשה לקיים יכול ואתה כפדיון תקנה לה דאית גב על )אף
 של כסף על אלא תתחלל שני תעשר דאין עליה לפדותו תטכע לו שאין כגון לה

 בפרק כדאתרי׳ טרה של כסף דבעי בידך הכסף וצרת כדכתיב התורה תן צורה
 לדעתו נפדה שלא שני דתעשר ל״ת לדחות דתצה לעשה ראוי ובכה״ג ובכ״ת הזהב

 קודם שהיא דתצה דעשה סי׳ל דהרתב״ם נאמר ואם • גרידא ל״ת אלא ט שאץ דל
 נדחה איסיר שום דאין וכיון הדיבור דלאחר ל״ח שום לדחות לאאלימא הדיבור

 בדעבד אמי׳ י״ח בו יוצא אינו ואכל בעבר אפי׳ לפיכך דתצה עשה תפני לכתחילה
 עשה דאין אלו ריכשי׳ אחרי לארכבי׳ א״א ע״כ והרי בעבירה הבאת מצוה משוס
 בעבירה הבאה תטה תשים וגס הדבור דקודס עשה שהיא תפני ל״ת דוחה דתצה
 אלא אינו בעבירה הבאת דתטה ניתא אא״כ בדיעבד אפילו חובתו ידי יוצא אינו

 תנא לתאי לך תקשה א״כ היא תה״תתילתא בעבירה הבאת דאס״דמצוה מדרבנן•
 ל״ל עני תעשר או שני מעשר של בטבל חיבתו ידי יוצא דאינו הקישא דקאיכר״ש
 לאו לדחות ראוי הדיבור דקודס דתצה זו עשה אץ דהא הקישא ל״צ דלא דלכתחילה

 לא נת׳ דעבד דאפי׳ ש״ת תתילא לא דלכתחילה וכיון הדיבור דלאחר דטבל זה
 נע״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודם עשה דאין את׳ אי ח״ו בעבירה הבאה תצוה תשום
 בדעבד דאפי' הקישא וקת״ל היא תילתא לאו תה״ת בעבירה הבאת דתצוה ש״ת

 בעבירה הבאה דתצות ס״ל הרחבים והרי עני תעשר של במצת חובתו ידי יצא לא
 מן לא ונסכים מנחות תביאין אין תזבח אי׳ בפ״התת׳ שכ״כ היא תילתא מה״ת
 הכרם וכלאי מערלה וא״צל התדותע מן ולא לעותר קודם החדש מן ולא הטבל
 להיותן נתקדשו לא הניר ואם שונאה שהקב״ה בעבירה הנאה מצות שהוא מפני

 ערוכה גת' והוא ־ ע״כ שנפסלו כקדשים ויהיו לתפסל נתקדשו אכל לקרבן ראויין
 וביכורים בהתה ותנחת ונסכים ת:חות תניאין אץ פח( )דף ספ׳ט זבחים בתס׳

 תיתא ואי רבא חתר קידש לא הניא ואם הכרס וכלאי תערלה ואצ״ל התדותע תן
 תדאיצטריך היא תה״ת זה פסול והרי לפסל קדוש אכל ליקרב קדוש לא אשי רב

 בפ׳א״ע שהרי ועוד לפסול דקדוש פשיט׳ מדרבנן דאי לפסול קדוש אבל לתית׳עלה
 והא לישראל המותר חן ישראל חתתשקה הטבל מן נסכים תניאין דאין יליף

 תן אותר כשהוא דקאת׳ הא גבי ה( )דף דתנחות בפ״ק כדתוכח היא גמורה דרשא
 ישראל תתתשקה טריפה דפריך הטריפה את להוציא אלא ת״ל שאין לתטה הבקר
 מותרין ונעבד דתוקצה התם דתוכיח ל( האי׳)דף כל ר״פ בתמורה והנ״ת נפקא־

 הא לגביה לאסור קרא ל״ל אסוריןלהדיוט ס״ר דאי רחתנ׳לגבוה מראס׳להו להדיוט
 ה תצ משום לה תייתי והרמב״ם הוא תה״ת פסולא דהאי וכיון ישראל מחשקה בעינן
 ע״כ שכן וכיון הוא תה״ת בעבירה הבאה חצוה דס״ל ש״ת בעבירה הבאת

 ל״ל כר״ש דקאי תנא האי דאליכ ל״ת דוחה הוא הדיבור דקודם אע״ג דמצה עשה
 כיון ליה תיפוק שני ותעשר עני תעשר של בתצהשלטבל יוצאי״ח דאינו הקישא

 הבאה חצות תשוס לא נתי דעבד ממילא הוא הדיבור דקודס משום לא דלכתחילה
 הדיבו׳ראוי דקודס אע״ג דתצה עשת ע״כ אלא ל״ל והקישא הוא דתה״ת בעבירה
 א״כ • לחתן דתצה הקישא תשום דלא כר״ש דקאי תנא האי וקמ״ל ל״ת לדחות

 וידחה דחצת עשה יבא נמי לכתחילה אפילו הקישא מהאי הא ללמוד לנו דא״א לדידן
 בעבירה הבאה מצוה משום כאן אין ותרי גרידא ל״ת לשאר והיה זה דטבל ל״ת
 ק׳לדוכתית הדרא ואיכ אותן דוחה דתצה דעשה כיון איכא מציה אפי׳ אדרבה אלא
 לתימר דל״נ תמוהין מזבח איסורי תה' דפ״ה זיל דבריו גס • הרחבים על

 ששט זו כעורה וכי שונתה שהקנ״ה בעבירה הבאה מטה חשים פסולין אלו דכל
 בס״דיודע בזה עוד אכתוב ובסי׳שאח״ז לישר;• המותר חן ישר;• בגמ׳תשו׳ממשקה

 תנחית ן תניא אין הרחבים דברי וכ״ע דזנחיס דספ״ט הגמרא נעלם שתהכ״ת
 אין חתרו תכהן כו׳ תתשקה א״ע ובפ׳ ספ״א ודתעילה ספ״ח דמנחות בתוס׳ כ׳

 איןת:יאיןתנחת פר״י במשנה נתקדכו לא הביא ואם נתש״כ הטבל תן מביאיןנסכים
 לומר דהיינו לרבינו ותשמע פסול הביא ואם לעיתר קודם נסכים ׳מנחת ביכורים

 את׳ רבהדיא דובחים דספ״ט הא ושכח אינך לכל דה״ה ות״ל שנפסלו קדשים דהוו
 ותא אנסכיס אף אלא קאי כלבד אתנחות לא החדש תן ולא ות״ש כת' עוד כן ס ש

;סח( )דף פריי בהדיא כדאתר ככר הביא אם לעותר קודם דנסנים ליתא
 האי דל״ל לדידן ודאי אלא תתוהין הרתב״ם דברי דבר סוף דידן לנידון !נחזור

 ;וכדכתיבנא גרידא ל״ת ישאר דחדש ל״ת דוחה דתצה עשה הקיש׳דר״ש
 חסורלו שלהתיר תצת לו אין דאס רביעי דרך לותר בדעתי עלה

 ל״ת ודחי עשה את׳דאתא דכי אח׳תשום איסור של או חדש של תצה לאכול
 נשית פשץ4של בבגד תכלת של מ״ש לקיים אקשר שאי בציצית פלאים כגון ה״ת

ענץ



עא צו סימן ומרור מצה דני אריה שאגת
 לעשה באפשר אבל הוא עתרא תכלת דהא כלאים של ל״ת מחה אא״כ ענין

 נזדמן לא שלזה אע״פ דהתירא במצת אפשר דהא הכא כגון ל״ת דחיית להתקיי׳בנתי
 שאפשר בעלמא הרבה התירא דאיכא כיון לל״ת דוחה אינו איסור של אלא התיר של

 ודחי עשה דאתא את׳ היכא אתרי׳כגתרא ע״״והריבכ״ת להתקיים דמצה זו לעשה
 בפ״ג אתרי׳ וה״נ לעשה תקיים ללאו דתעקר דבעידנא בציצית כלאים כגון ל״ת

 נצרעת מילה כגון תעשה לא ודחי עשת אמרי׳דאתא היכא מ( )דף דכתובות
 מי.איתא בעינא לא אתרה אי הכא אבל לקיותי׳לעשה אפשר דלא בציצית כלאים א״נ

 בציצית כלאים כגון ל״ת ודחי עשה דאתא אתרי׳ היכא נאתר אנו ואף כלל לעשת
 בלתי ענין בשום זו דתילה עשת תצות להתקיים אפשר דאי בצרעת מילה א״נ

 בלתי ענין בשום להתקיים זו לעשת דאפשר היכא אבל דצרעת ל״ת לחיות
 דלא כיון כת״ג כל לחוד אישור של אלא דתתירא לזה נזדמן שלא אלא ל״ת לחיות

 וערי דשקיל והא י ל״ת ודחי עשה דאתי ל״א בציצית וכלאים בצרעת למילת דמי
 ודחי עשה דאתי תעעתא לארן בכניסשן החדש מן תצת ישראל אכלו אס ביחש'

 חדש תשוס אסור היה לעלי׳ חיטי דאפי' אזל לטעתיה להירושל' תשום ל״ת
 משום נאסר נתי רבות שנים של וה״ה דאשתקד חיטים ׳ אפ כלומר לארץ בכניסתן

 משים במדבר העותר קרב לא וגס השתא עד חדש איסור חל דלא משום חדש
 תשונה א״כ ־ וכתשכ״ל הר״ש וכ״פ חדש תש^ס הכל נאסר ואז ביה כתיב לביא׳

 תבואת שוס העותר קודם היה דלא טלן השנים מכל לארץ כניסתן של זו שנת
 ח״ל ואפי׳של תשו׳חדש נאסר נמי מיושן ישן של ואפי חדש משוס נאסר שלא בעולם

 רחתג׳ מושכו׳דכתב דריש דלא ש־׳ת לארץ בכניסתן מיד לחל׳נאסר דס״ל דכיון נתי
 ואפי' יושבין שאתם מקום כל מושבו׳ אלא במשמע וישיבה ירושה לאחר חדש גבי

 לקיים אפשר היה לא שנה באותו א״כ לח( )דף דקדושין בספ״ק בח״צבדאמרי׳
 חדש משוס נאסר שלא בעולם תבואה שום היה דלא כיון -בחדש אלא ס־דמצה
 ל״ת דחיות בלתי ענין בשים להתקיים זו דמילת לת״ע דא״א בצרעת דתילתילה

 ליל של למצה לת״ע ואפשר בעלמא איכא ישן של תבואה להרבה עולם למרו׳ אבל
 של מצת לזה נזדמן שלא בשביל לדחות ל״ת ניתן לא התיר בשל להתקיים פשחזת

 ה( )דף דמנחות תפ״ק לזה ראיה להביא לי יש ולכאורה :ר איס של אלא התיר
 הטריפה את ציא לה אלא ת״ל שאין למטה הבקר תן אותר כשהוא התם דתניא
 להדיוט שאסורה עריפת לגבות להדיוטאסור שתותר תום בעל תואמת דין והלא
 הושבתה אס תאי כו־ הבקר תן אותר כשהוא הושבתה ואס שאסור'לגבוה דין אינו

 לגבות ותותר להדיוט דאסור תוכיח שבת דא״ל משים דרבינא נרי׳ מר וקאתר
 מצות תילה הוא הדיוע צורך מילה אעו במילה הדיוע אצל הותרה שכן לשבת מה
 כלאים דא״ל משוס את׳ אהבה בר אדא רב בכך מצוותו שכן לשבת מה אלא היא

 אעו צית צ הצל תכללו היתר שכן לכלאים תת לגבוה תר ותו להדיוט דאסור תוכיח
 והאי בכך מצותו שכן לכלאים תת אלא תיא תצוה ציצית הוא הדיוט צורך ציצית

 שבת ותוספי תתידי להקריב שא״א היינו וכלאי׳ שכת גני דקאמר בכך מצוותו
 אפשר הא להקרבה בעריפה תאתר בכלאי' אלא כהונה לבגדי וא״א בשבת אלא

 תת וכל גבוה צורך נתי היינו דתצות תשמע דשמעתא רהיעא ולפוס • בהשירה
 צורך וציצית מילה אעו תדקאתרי׳ ליה קרינן לגביה מותר מצות לצורך ?תותה
 מציתו שכן לכלאים תת כל יותר תבואר הדבר ת״ל ומדב^סתיס׳ נו׳ היא הדיוט

 א״א בציצית שחייב פשתן של בסדין ת״ת צמר של בעלית לקיים אע״גדאפשר בכך
 למיתר א־כא א״כ אפשר ה״ל צתר של דעלית הא דאלו כוונתם ״^;1נ בכך לקיים

 אביא אני אף דאפשר אע״ג לגבות ותותר להדיוט שאסור תי?ח ;כצרצת כלאים
 תשים אלא בכשירה דאפשר אע״ג לגבות מיתר להדיוט שאסורה אע״ע טריפת

 ההוא בציצית אכלאיס לתפרך איכא הילכך פשתן של בסדין אפשר לא .ת״ל דהא
 שאפשר ת״ע דכל אס״ד והשתא בכך מצותו שכן בציצית מהלכלאים גופי׳ פירכא

 הישן תן תצותה להתקיים שאפשר תצת כגון ל״ת דחיות בלתי בתתירא להתקיים
 חדש של אלא ישן של לו שאין כגון לחוד איסור של אלא התיר של לו נזדמן לא אס

 שאסור תוכיח תל״ת ושאר חדש א״ל השתא הא ל״ת ודחי עשה אתי אתרי' לקוד
 כגון בהתירא לו בשא״א תצת לצורך חדש כגון מצות לצורך לגבות ותותר להדיוט

 לקיים לו אפשר באי בי׳ דשייכא ת״ע לגבי שהותרה ל״ת בשאר וכה״ג ישן לו שאין
 שאסורה אע״פ באיסור .אלא לקיים בידו ואין התיר לו נזדמן שלא כגון בהתירא
 שאסורה אע״פ עריפת אביא אני אף גבות צורך שהוא מצות לצרכי מותר להדיוט
 לצורך כשירת לו שאין כגון כשירה בשל לו אפשר באי לגבוה תותר להדיוט
 דותיא קרבנו ובטל יומו עבר יקריבנה לא ואס בלבד טריפה ותוספיןאלא חתידין

 אחר בענין דא״א כיון העריפה תן דיביא וסד״א איסו׳ של גיא לו בשאין דתצה
 ודאי אלא לאי דאפי׳בכה״גנתי העריפה את להוציא הבקרלתעת מן רחמנא כתב

 היה לידו להגיע לו נזדתנו שאילו בעולם המותרים דמים דאיכא היכא ש״תדכל
 של אלא לו נזדתנו לא אם אפי׳ הל״ת דחיות בלתי בהתירא הת״ע לקיים אפשר
 אע״פ לגבוה שתותר מצה כגין תצית לותר א״א א״כ ל״ת דוחה עשה אין איסור

 לה וא״א בכך שתצותה בתקום אא"כ להייוע מותרת איג׳ הא לתדיוע שאסור
 להתקיים אפשר דהא עריפה תשא׳'כ האיסור דחיית ע״י אלא בשעתה להתקיים

 בתקים וכה״ג בעלתא איכא כשירות עובא הא לו.כשירה נזדמן שלא בכשירהאע״ס
 התו' לתיפרך איכא וא״כ בעולם אחר בענין כלל אפשר אי אא״כ הותר לא נתי מצית

 בפ׳ר״א דהא כן לומר דא״א אני אותר ת״ח בכך מציתו ■שכן גופי׳ פירכא
 דבר קרא ל״ל ופחך יקיז בהרת שם שיש אע״פ בשר התם תניא קלג( )דף דתילה

 תקטין שאין לבר לאתר לי״י אלא נצרכת לא אביי נאמר ושרי היא תקטין שאין

 הבן אבי באומר ומפני ליה עביר מאי בשר האי דר״ש אליבא ואביי ופריך אסור
 תקום כל לאתר כדר״ל אחר לעביד אחר איכא אי ופריך תכוין דבנו בהרת לקיץ

 לאו ואם תיעב שניהם את לקיים יכול אתת אם תעשה ולא עשת תוצא שאתה
 אחר דבאיכא גב על אף הרי אחר דליכא ותשני תעשה לא וידחה עשת יבא

 אתרי׳דיבא דליכ׳אחר בהיכא אחריאפ״ה ע״י הל״ת דחיות בלי זו ת״ע לקיים אפש'
 ' בלתי זו ת״ע לקיים אפשר היה התיר לו נזדמן דאס אע״ג ה״נ ל״ת וידחה עשת

 רת״ש לה דחי עשה ל״ת דחיות ע״י אלא לקיים לו א״א אס אפ״ה ל״ת דחיות
 בע״א להתקיים באפשר ה״נ שרי אחר ליכא אי אח׳אפ״ה אדם ע״י להתקיים אפשר
 תס׳חולין דשילהי תהא והנ״ת דשרי ה״נ איסור של אלא לזה נזדתן לא אש אפ״ת
 דכתב עעתא ת״ת תשלח ת״ל תנין לדב׳תצוה הרשות לדבר אלא איןלי תשלח דאתר

 דאפש׳לעשת ואע״ג הקן לשילוח דוחה דמצורע דעשת ת״א הלא״ה תשלח רחתנא
 דלוה כיון אפ״ה בעלתא איכא ציפורי! הרבה דהא בהתירא להתקיים זה דתצורע

 איסו׳שיליח את דוחה תצורע דעהרת דעשה דאיסורה״א אלא דהתירא נודתן לא
 דכתב עעתא התם פריך דהא קצת' לדחות יש זו ראיה ת״ת ■ כדאתרן וש״ת הקן

 ע״ת שנעלה כגון ותסיק הוא ול״ת עשת לא תצוה לדבר ת״א הלא״ה תשלח רחתנא
 דעהרת דעכה תשום עכה וידחה עשה יבא ס״ד דאיכא הוא עשת ליכא דלאו לשלח

 אתרי׳ לאו דגבי דאע״ג י״ל וא״כ דלא קת״ל התם דתפי־ש מעעתא אליתא מצורע
 תפני הנדחית הקילא עשה גבי אחר בענין א״א אא״כ אותה דוחה עשת דאין כה״ג
 )דף דפסחיס רפ״ה התום׳ כתב וכה״ג לה דחי בכה״ג אפי' תתנה החמורה עשה

 דמעקר בעידנא בעינן דחתיר בל״ת דדוקא ר״י בשם דפסח( עשת אתי בד״ת נע
 מקיים לא אפי׳ ענין דקילבכל עשה דחי דחתיר עשת אבל תקייס"לעשת ללאו

 ששיחרר ר״א גבי בהשולח כדתוכח הקל אעשה עבר דקא בעידנא חמיר לעשת
 דאת׳ לא אי הקן דשילוח לעשת דחתיר דמצורע עשת דחי דהוי הקן ובשילהי עבדו

 ראי׳קתייתא ת״מ כה״ג י״ל בנ״ד וה״נ ע״כ תצוה לדבר אפי' תשלח שלח רחמנא
 אבר למעועי ׳ל ל באש עה(אלא )דף דפסחיס בפ״ז דאתר מתא והנ״ת י מכרעת
 תדאיצעריך ש״ת הא תעיקרא אבר למעוטי קרא ל״ל התום׳ והקשה מעיקרא

 מעיקרא באבר לשרפו יכול דאינו מכלל שבת כהןדוחה בת שריפת שאין תבערו לא
 דחיות בלא לעשות דיכול כין שבת דחיי׳ דלא פשיעא א״כ נו לשרפו יכול דאם
 מעיקרא אכר דליכא היכא קרא דאיצעריך כלל היא פירכא דלאו ואור״י שנת

 פתילת להרתיח דיטל כיון שבח דחיא דלא קרא איצעריך אתחי תקשה דאלת״ה
 ן נזדת לא אם בהתירא העשת לקיים דאפשר דאע״ג וש״ת ע״כ מע״ש חבר של
 בד״ת ג( )ד׳ דשבועות רפ״ק בתום' ועיין לל״ת דוחה אפ״ה איסור ע״י אלא לו

 שם דאתר הכי תשמע לא דנזיר תפ״ו שלכאורה ואע״פ הכי נתי דתשתע הזקן ועל
 תער כתיב עבידתדלא קא מצות ורהיטנא במלקט יעביד כי אס״ד ותו )ד׳תא(

 ת>עב שניהם את לקייס יטל אתת אם ול״ת עשה מוצא שאתת כ״ת דאתר נדר״ל
 רחמנא דכתב לזקנו והמ״ל זקן דגילוח לאו ולדתות לגלק־בתער א״א וא״כ כלומר
 אלא לו דאין היכא להתיר אתי זקנו דילמא קושיא ומאי בגילוח׳זקן מצורע להתיר

 במלקט לו דאפשר כיון ל״ת ודחי עשה .דאתי לא-אמרי' כהי׳ג כל ודאי אלא תער
מ״מ מקומו זה אין אחר במקום זאת ישבתי כבר לזה יש לזה שאין ואע״פ ורהיטני

:כדאמרן טעמא לתאי דליתא בראיות הרי..נתברר ,

היא מצות היא הדיוט צורך וציצית מילה אטו דקאתר הא לפרש נ״ל הילכך
 הדיוט מצורך יצאת מצות אלא מיקרי גבוה צורך דמצוה למימרא לאו 1

 אתי והשתא גבוה מצורך וגריעי הדיוט מצורך הגיע׳דעדיפא לא גבות צורך ולכלל
 אביא אני אף לגבוה ותותר להדיוט שאסור יוכיח וכלאים שבת דקא׳ הא שפיר

 לכלאים תה לתיפרך וליכא לגבוה תותרת תהא להדיוט שאסורה אע״פ טריפת
 לפיכך לגתרי להדיוט אסורין דאין וכיון וציצית בתילה להדיוט תותרין שכן ושבת

 אסורה שתהא הוא דין לגמרי להדיוט שאסורה טריפת משא״כ לגבוה מותיין
 ואכתי הדיוט צורך מכלל ויצאו הן מצות וציצית מילה דהא פירכא זה דאין לגביה

 נתי טריפת ה״ה לגבוה תותרין "ה ואם כלל הותר לא הדיוט לצורך וכלאי׳ שב׳
 הדיוט לצורך דמ״ת כיון גבוה לצורך שלא וכלאי׳ שבת שהות' מתה פירכא זה ואין
 דלהדיוט אע״ג מציה לצורך איסורי׳ איזהו מדשרו למילף ליכא הא הותריאבל לא

 לא דתצוה כיון לגבוה מותרת תהא להדיוט דאסורה אע״ג לטריפת דה״ה אסור
 לתילף איכא ושפיר הללו באיסורי' לגבוה דתותר אשכחן לא הא מיקרי גבוה צורך

 דל״ת תוכיח ל״ת ול״ל ־ לגבוה ואסור להדיוט שתותר תום תבעל בק״ו לטריפה
 ואכזי יוכיח זה אין הוא גבות צורך לאו דתצות כיון לתצוה ותותר להדיוט אסורה

 שתהא לטריפה לתילף איכא ושפיר להדיוט שאסור תה לגבוה תותר שיהא אשכחן לא
 תצת לאכול לאסיר בידיט אין זה תטעם גס הרי י תום תבעל בק״ו לגבוה אסורה

 תצת לו אין אס גרידא כלאו אלא שאינו אחר איסור של או החדש תן תצוה של
 לזה תודה דינא לענין ז״ל הוא דגס כדוחק ליישב יש הרתכ״ס דכרי גס התיר של
 ל־׳ת דוחה הדיכור דקודם עשת דאין תי׳ כתאי דעתם נח שלא נראה התום׳ גס

 כזית אטו ראשון כזית גזרו דתדרכנן לותר עצתם את שדחקו עד הדיבור דלאחר
 תצת אכלו לא אתא׳ דק״ל תשום הוא לזת שדחקס תת ועיקר שרי תה״ת אכל שני
 דעשת כרור נ״ל הילכך *וכתש״ל הריטכ״א כדכרי זה נתיישב וכבר החדש מן

 א״נ הכרם כלאי של כגון בו כיוצא איסורי׳ ושאר דחדש גרידא ל״ת דוחה דמצה
 דס״ל ז״ל והראב״ד הרתב״ס לדעת בלבד עני תעשר או שני לתעשר הטבול טבל

 תותר תתיר תשל מצה לו אין ואס מיתה עונש בהן ואין גרידא בלאו אלא דאינן
 לכתחילה



דיני אריה שאגת
 כ״ז את שכתבתי ואחר הללו האיסורין מן תא׳ מצות כל מצת כזית לאכול לכתחילה

 נתי בו וכיוצא בזה״ל דבריו בתוך שכ׳ כ״ש נס׳ המלחמות נס׳ לה־תב״ן ראיתי
 גיא הוא פשיטא לאו ותא פשיעה בטבל ולא הפרק בזה רישא לה דתני משוס פגישה

 דחי ז״ל שהוא הרי • ע״כ רישא משוס אלא היא כהלכתח ודלא הוה נמי פלוגתא
 אסורה י״חבתצה יוצא דאינו לומר דא״א משוס ובע״כה״ט ־ מהלכה משנתינו ל

 למידרש ואיכא שנין נשוס איסור של חל איסור אין דס״ל דר״ש אליבא חלא
 לדידן אבל • חמץ תאכל בל משוס איסורו שאין זה יצא לחמץ דמצת מתקישא

 י״ח יוצא שאינו הקישא מהאי לנו אין כולל באיסור איסור של חל איסור דקי״ל
 לא ל״ת דוחה דששה האמון הבאהבשייר׳ מנוה משוס ואי . איסור של במצה

 זכיתי ות״ל כדברי והיינו וכמש״כ כאן יש מצות אפי׳ אלא שבירה כאן דאין מנשיא
 הרי מהלכת לתשנתינו דחה לתה שליו תמה אני ת״ת אבל • ז״ל לדעתו להסכים

 דתצה ששה תפני לדחות ראויס דתשנתינו איסורים אלו דאין טעם שוב כתבתי
 בשבר אפי׳ ־ תצה לחובת לכתחילה לאכלן ראוי דאינו וכיון שנהן חותר משים
 ל ק נפדה שלא שני תששר ואי ־ בשבירה הבאה תצות תשום י״ח יוצא אינו ואכלן
 דר״שראני לן דלית ולדידן הרמב״ם וכדברי בשלתא לאו אלא בו דאין דס״ל משוס
 מצינו הא ־ במיתה ואינו גרידא לאו אלא דאינו כיון אותה לדחות דמצת לששה

 שכ׳ תרתב׳יס של המצות מנין של שתוסיף בתה ת״ש חלק בסוף בסת״ת להי־תג״ן
 ואכלת או׳ והוא יתשלה האל בירו׳לפני ובכורים שני תששר לאכול שנצטווינו א׳ מצות
 של תמה ואני ט' מאוד גדולת המצות תן תצות וזו דגנך תששר אלהיך ה' לפני
 שזו ושוד עשת תצות בחשבון ששה תכלל הלאוין תונה ז״ל הוא והלא ט' -בז הרב

 שני ותששר קדשים לאכול אתר הלכות בשל זכרה וכבר כו' קבועה תצוה באתת
 וא״כ ששת תכלל הבא לאו ה״ל נפדה לא שניש שמעשר ז״ל ס״ל הרי ש״כי בירוש׳

 דהלכתא אליבא אתיא טלה תשנתיט ולפי״ו איתה לדחות דתצה לת״ש ראוי אין
 ל״ת לדחות ראוי דתצה דששה לדבריט תסכים ז״ל הרתב״ן הדין בשיקר ת״ת

 בותלאוי וכיוצא חדש של כגון בלבד איסור של אלא דהתירא תצת לו אין אם לפיכך
בליל תצוה של כזית ממט אוכל ששה שמהם אין וגס מיתה בעונש שאינן גרידא

:פסח

צז סימן ומרור מצה חני
 ששתה ל״ת לא אבל גרידא ל״ת דוחה דמצה דת״ע שלפ״ז בסי' שנתברר אחר

 יש תצוה של תצה כזית תהן ואכל ששבר היכא תיתה ששונשת או ששה
 הילכתא לאו בשבירה הבאה דתצוה דהא תשום בדשבד חובתו ידי יוצא אי לשיין

 הבאה דלמצוה דס״ל מהן ויש ז״ל הפוסקים בין מחלוקת בזת ויש היא פסיקתא
 או בס״ד לפנינו שיתבאר וכמו בה לן לית מדרבנן ואפי' כלל חיישינן לא בשבירה

 דרבנן או דאורייתא היא תילתא היאואת״ל תילתא בשבירה הבאת דתצוה טעמא
 ידי יוצא נתי ובדעבד בה לן לית בשבירת הבאה דמצוה טעתא משוס תה״ת אבל

 ונ״ת דמצה ת״ע תפני לכתחלה נדחין שאין שאתרנו החתורין באיסורין אפי׳ חובתו
 ששת תפני נדחין חתוריןשאין איסורים תני תכל א׳ תצת לחובת ואכל שבר כגוןאס

 תןהאיסוריןהקלין איסור של אלא התיר של מצת נזרמןלו לא ואח״כ לכתחילה דתצת

 בשבירת הבאת אמרי׳דתצוה דאי בו כיוצא או חדש כגון אותן דוחה תצת7 סת"ע
 תצת אוכל שיקר כל תצת חובת ידי יצא לא ותדאוריית'שדיין תלת' לאו <א) מה״ת

 חיסור אתרי׳דבאכילת אי אבל דתצה ת״ש תפני נדחה חדש אישור דהא חדש של זו
 ת״ת ת בעבירת הנאת דתצוה בדענד מצהתת״ת חובת ידי יצא בראשונה שאכל

 תורה של תצה חובת ידי יצא דהא חדש תשל בשני׳ לאכול אשור היא תלתא ,לחי
 דבריהן של תצת תצות תפני תורת של חדש אישור לדחות ניתן ולא ראשונה ׳באכילה

 ואפי׳ היא תילתא לאו תה״ת בעבירה הבאה דתצוה ראית להביא לי יש ולכאורה
 כל ׳בפ שם שהרי תדרננן אלא אינו דסוכה בי־פ״ג לה דחייש רשב״י משום לר״י
 מתון שני תעשר דס׳ל כלומר לדר״ת שני תעשר של לחאלאמרי׳תצה )דף שעת
 בפסח חובתו ידי יוצא אדם חכתיס לדברי בפשח חובתו ידי יוצא איןאדס הוא גבות

 כתיב לחס לחס דאתיא בפסח חובתו ידי יוצא אינו דלר״ת טעתא בגת׳ ומפרש
 תשלכם כאן׳ אף תעשר תשל ולא משלכם להלן תת הארץ תלחם וכתיב עוני לחם
 לחם לחם דילפינן כיון דאורליינש הר״י הקשת התום׳ וכתב י תעשר משל ולא

 טבל תאכל בל תשוס שאיסורו תי לתעוטי לעיל איצטריך משלכ׳אתאי תצת דבעינן
 ב״ה דמכשרי דתאי של אתרוג דהא שלשס אינו וטבל שלכם דבעינן ליה פוק ת ט'

 וחזילי׳השתא עני והוי לנכסי מפקיר בעי דאי משום מפרשהתס הגזול לולב פ3
 של אתרוג ר״י ותירץ שלכם חשיב לא גמור דטבל תשמע בית קריכן שלכם נת׳

 שלו האתרוג כל שיהא ובעינן ולוי לכהן תתני ליתן דצריך כיון שלו חשיב לא טבל
 אכתי שאכל תמת מעשי או תרימה תכננו נותן היה שאס כ״כ אכל שאש תצת אבל
 טבל של לתצה לאכול אפשר אי ע״כ ׳ז ולס • ע״כ שלו שפיר חשיב תצת שיעור אכל

 ל״ת דתצהורחי עשת דאתי תעעס בלבד עני למעשר אלא טביל לא אפי' לכתחילה
 תקיים לא ואכתי דטבל לאו על עבר כבר תצומצם כזית כשאכל שהרי טבל של

 עני תעשר זית אותו בתיך תעורב דהא הוא תצתכס דלאו תשוס דתצה לעשה
 שבתוכה עני תעשר שיעור כדי תטית יותר לאכול צריך וע״כ עני של חלקו שהוא

 שיעור על המותר דהיינו מצה מצות חובת תכדי יותר שאוכל תה כן ואס
 הדרא והשתא ־ מצה למצות לו עולה שאין חיסור דבר אוכל בזית

 יע״פ עני מעשר של בטבל מצא שאיע מיעועי ל' למת לדוכתא קושיא

צז צו סימן ומרור מצה
 דטבל תעשה לא וידחה דמצה עשת יבא דלא משוס צריך לא לכתחלה תשוס

 יותר דהיינו תצת של מצותו מכדי יותר לאטל דצריך כיון הא עני תעשר של
 לכתחילה לאכול ראוי שאין ופשיטא תצוה קיום איסוראבלא א״כעביד חכזית
 קיום שיעור על נוסף הלאו לדחות צריך בע״כ שהרי ללאו העשת דחיות תשוס

 טבל של במצת חובתו ידי יונא דאין הקישא איצטריך כי ע״כ אלא העשת
 בתו ח ידי יוצא אין ואכל עבר דאפי׳ דאיצטריך הוא דעבר משוס עני למעשר
 ליה תיפוק לדעבד הקישה ל״ל הוא תה״ת בעבירה הבאת דתצות ואס״ד בדעבד

 תתנו נטלה שלא דטבל לתעלת שכתבתי ואע״ג • בעבירה הבאה תצוה דה״ל
 דידיה משוס למעוטי ול״צ דברייתא תנה ליה נסיב גררא אגב תעשר תרומת

 קא דידיה תשוס דמעוטא דרשא עיקר בברייתה דתני עני תעשר טבל הא ת״ת
 קא תיניה שהרי בברייתא ליה דחשיב איסורים הני תכל יותר תנא האי ליה נסיב
 למעוטי לקרא ליה נסיב קא דידיה משום אלתא תנין עני תעשר אפי' ותני סליק
 הנאת מצות תשים ת״ל לך תקשה וא״כ עני תעשר של בטבל חובתו ידי יוצא דאין

 תי׳ שהתוסשת ואע״פ :דרבנן אלא אינו בעבירה הבאה תצוה אע״כ בעבירה
 כנין שלו יהיה שיפריש שתה לתיכא קרא דאיצטריך הרשביא בשם שס עוד
 דשלכס ומעשיות תרומות כבר תתנו וניטל עני ישראל או לוי או כהן הוא אס

 יוצא וכיה הטבל תן תצומצם מצת של כזית כ״א לאכול א״צ ולפ״ז ־ ע״כ ביה קרינן
 ק־אדנת צריך עני דתעשר ית לל דוחה דתצת דעשת כיון וא״כ תצת חובת ידי

 לא בעבירה הנהת דלמצוה תכהן ראית והין לכתחילה תשום חמץ עליו תאכל
לעולם דע׳כא׳אמיצא הרשב״א כדברי דאאל״כ אני אומר : חיישיקמה״ת

 לעצמו שלו עני התעשר לעכב א״א עני הוא דאפי' לבעלים עני תעשר שיהא
 אוהו מוציאים שביש־אל עני אפי' וכו' עני מעשר קלא( )דף דחולין כדתנןברפ״י

 הבאה יתצוה וש״ת ר״י כתי' העיקר ע״כ אלא י תקרא התש לה ויליף תידו
 טבל חשיב דלא דטעתח לותר לי יש עדיין ת״ת ־ וכדכתיבנא תה״ת אינו בעבירת

 הפרשת קודם בטבלו בעודו באכילה אסור והוא הואיל אתרוג לענין שלכם ודאי
 של אהרוג חנן לד( )דף ל״ה בם׳ שם דהא שלכם תיקרי לא ומעשיות תרומות

 טמחה תחתה דשל טעתא בגתרא ותפרש פסול טתאה תרומה של פסול ערלת
 הראוי לכס אתר ורחתנא ופירש״י אכילה התיר ט שאין לפי דכ״ע אליבא פסול
 תשום פסול טבל של דאתרוג דה״ט י״ל וה״נ התוס׳ וכ״פ הנאתן דרכי בכל לכס

 תחוס׳ קושית לק״ת וא״כ הנאתו דבר בכל לכס הראוי לכם ור״א באכילה שאשור
 קרא לאו דאי דייל לכם תיקרי לא הא בטבל חובתו ידי יוצא דאינו למעוטי דל״ל
 דתצה עשת דאהי אח־׳תשוס תצה לו אין אס טבל של תצת לאכול שמותר היא
 שעתא התיא א״כ זו לל״ת דחי עשת דתדינא וכיון עני תעשר של לל״ת ודחי

 אחרת מצה לו באין שעתא בתהיא לאכילה קאי ששרי שלכם תצהכם ביה קרינן
 לל״ת דוחה דתצה דעשת משים שעה באותו לכס הראוי תצחכס ביה וקרינן

 איסור מפני משלכם לכס ניבל של קרי לא תצוחו דאפי׳בשעת אתרוג גבי משא״כ
 גבי שייך ולא בנטילה אלא באכילה תצותו אין שהרי תציתו בשעת אפי׳ שבו אכילה
 חותן כל להכי דאתינן השתא ות״ת : ל״ת ודחי עשה אתי ליתר דידיה

 דלתציה את״ל אפיי אותן לדחות דתצה לעשה כח שאין החמורין האיסנרין
 חובל/ ידי בהן יוצא אץ. אפ״ה כלל חיישינן לא בעבירה הבאה

 ואפי׳ בזכילה לאסורים כיון דהא ואכל בעבר בדעבי אפי׳ התורה תן תצה
 כיון מיקרו תצתכס לאו איסורא עלייהו רכיב נתי תצה חובת של שעתא בזהיא

 שכתבתי .התום׳ שתדברי אלא ליכא ותא מצתכם בעינן ואנן באכילת דאסורין
 הלק משוס לא ואי באכילה דאסור אע״ג לכס קרוי טבל דאיסו׳ לתדיא תשמע

 נתי איריא לא מש״ה ז״ל ולד׳ טבל של באתרוג חובתו ידי יוצא בו התעורב אחרים
 דחמירי מעשר ותרומת גדולת לתרומת בטביל אפי' תצת י״ש לצאת שלא תצה גבי
 תצתכס ואכל בעבר אפ״ה דתצת ת״ע תפני לכתחלה נידחין ואינן במיתת שכן

 את ונברר שהתחלנו בעבירה הבאה דתצוה טעתא הא נניח ועתה ביה: קרינן
 דהתוס׳ אליבא ונ״ל לא או ואתרוג תצה לענין שלכם תיקרי זה טבל אי זת

 אע״ג לכס מיקרי דלא משים פסול טמאה תרומה של דאתרוג דאע״ג דס״ל
 תהא שלך לך דר״א כה( )דף דשבת בפ״ב כדאתרי' בהנאה שרי טמאה דתרותה
 אכילה איסור דתשום וש״ת לחוד באכילה אלא אסור ואינו תבשילך תחת להסיקה

 שיש כבל איסור אבל לאיסורו שאיןהתיר אכילה איסור ה״ת שלך קרוי אינו לחוד
 ועני ולוי הכהן חלק תשום לאו אי ותעשיות תרותות הפרשות ע״י לאיסירו התיר

 ושל דתנן אתא שם שכתב התום׳ כדעת הר״ן וכ״ד שלכם תיקרי שפיר בו המעורב
 בו שיש תפני לבייש לכס ביה קרינן דנא תשוס תכשירין וב״ה פוסלין כ״ש דתאי
 עלתא ולכולי תנייהו חד ביה נפיק דלא שותפים של כאתרוג וה״ל כהן של חלק

 אותר שהיה עליו כתב הרתב״ן ובשם • ע״כ ראשון ביום בו יוצא אינו גתור בטבל
 שיפריש דעלתא באתרוג והלוי הכהן לסלק דיכיל כיון לכס ביה קרען טבל דשל
 :עליה דרכיב אכילת איסור תשוס טבל סל אחרוג לפסול דאין נתי דס״ל הרי ע״ז

 בגמרא אתרי׳ מכשירי׳ דב״ה ד־תאי של אאתרוג דהא לי תסייע ז״ל רש״י ת״ת
 התיר בה לית הא דב״ה ת״ט פי־ש"י כו׳ לנכסי תפקר בעי דאי כיון דב״ה ת״ט

 דיש אע״ג אכילת התיר דל״ל משוס פסול ודאי טבל של דאתרוג ש״ת ־ ע״ב אכילה
 שכחב ר״י לסברת ראיה מביאים ל״ה( ד׳ ) ל״ה בפי התום' והנה :לאיסורו התיר

 דדתאי נפ״ה בירוש׳ כ־מוכח נחלה מחוייבת טבל של דעיסת ניחא נתי ותה״ט
להפריש מיזקיק תיירי בודאי כאחת וחלה מעשר ותרומת תרומה להפריש הרוצה

תרומה
היא מילתא מה״ת צ״ל



־ד עב צז מימן ומרור מצה דר אדה שאגת
 בלא רבעים ה' בו ביש דתיירי עריסותיכם תדכתיב ליה פטרינן ולא גדולה תרותה

 טבל דשל תפרש״י וכדתשמע דפי' לתאי לכאורה ודאי והא ־ ע״כ כהן של הלקו
 בחלה חייב טבל של עיסה אתאי א״כ עליה דרכיב טבל חיסור תפני לכם קרוי אינו
 תןהחלה שני תעשר של פטרינןלעיסה דמה״ט עריסותיכ׳שלכס קרינןביה לא הא

 תיירי כא' וחלת תעשר ותרותת תרותה להפריש דהרוצה דההיא ל וי" ־ דר״ת (׳בח
 דפניהבית פח( )דף דב״ת כפ״ז דאמר לר״י הבית פני עדיין ראה שלא תעכל
 החצר פני עדיין ראה שלא תיירי קובע חצר אפי׳ התם דאתר ולר״י לתעשר קובע
 פני עדיין ראה שלא אע״פ עליו חל ותעשרות תרומות שם עליו קיא אם וח״מ
 תלאכתו נגתרה שלא דבר על מלאכתו נגמרה שלא תדבר אפי׳ דהא והחצר הבית

 שלא דתדבר ואע״ג ־ דתרומית בפ״ק כדתנן תרותה תרותתו תרם ס6
 ותרומת תרותה להפריש הרוצה הכא ואלו לכתחילה תורמין אין מלאכתו נגמרה
 ילא וי״ל נתי לכתחילה ואפי' מילתא תליא ברצונו דתשתע קתני כא׳ וחלה מעשר

 כדגן חמיה דרחתנא משום לא דלכתחילת 1ה״נ תלאכתו נגמרה שלא דדבר דתי
 וכת״ש גתור משאינו לא אבל כגמור על הגתור תן היקב תן וכמלאה הגורן מן

 בכרי נתתרחה לא שעדיין תבואת כגון גתור שאיט דווקא והיינו המפרשים
 ראה שלא טבל כגון בגופו תעשה מחוסר שאינו היכא אבל בגופו תעשה דתחישר

 רישא דתני גופיה מתניתין תהא משמע והכי :נתי לכתחילה אפי' והחצר הבית פצי
 שלא תדבר ולא תלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורתי! חין

 וע״כ עדיין בכרי נתמרחה שלא תבואה כגון דהיינו שלנ״ת דבר על ננתר׳תלאכתו
 אמאי א״כ כבר בשראה דמיירי דאס״ר עדיין והחצר הבית פני ראה שלא תיירי

 על החיוב מן או החיוב על הפטור תן ת״ל הא תרותת תרומתו תרם סיפ׳ואם תני
 ט(ובכ״ת )דף דפסחים בפ״ק וכיאתרי׳ תרומתותרומה דאין התם דתק הפעור

 אוכלת בהמתו שתהא כדי שלה במיץ ומכניסה תבואתו עי הדס מערים א חר
 פטורה תירוח קודם החצר או הבית פני ראה אס אלמא התעשרות מן ופעורה

 בשלא תיירי ט״כ אלא גתור פטור וה״נ לתעשר קובעתו החירנח אין ושוב לעולם
 שנא אע״פ נגמרה הא תלאכתו נגתרה דלא וטעתא עדיין והחצר הבית פני ראה
 שלימה משנת התו׳ תן שנעלם ודע ־^ן׳ • לכתחילה אפי תורמין עדיין ראה

 תל״ג א׳ נוטל כאחד תעשר ותרותת תרותת להפריש הרוצה דת;ן דדמאי דפ״ה
 מדזקוקלהפ׳־י' איירי ובודאי בדרותו או בצפינו ותע״ש כו׳והשא׳חלת ואומר ושליש

 לדחו׳כדדחינ׳יומ״ת יש תזה דגם א1ן ראית להביא להתו ה״ל ותכאן גדולה תרותה
 כי התם דאתרי' איתא לאיבעי׳ אבל פ״ז בב״ת שם קתא לשנויי דהתינח קשה עניין

 בתו כתיב בהדיא גירן חיטי׳ושעירין אבל נינתו גורן בני קאתרבזיתי׳וענב־׳דלאו
 תחיטים בחלה תדתחייב דדתאי ותוספ׳ זו השנת והרי והחצר הבית לראו׳פני וח״צ

 לתו פטרינן לא ואמאי לחוד תירוח ע״י למעשר קבעו ה והרי תיירי ושעורים
 ל שק אלא • בס"ד זה יתבאר ולפנינו רש״י ולשיטת לתש״כ טבל ר1יס5 משוס מחלה
 לאיסורו היתר ויש הואיל וטעתא שלכם מיקרי דטבל והר״ן התוס׳והרת־ב״ן לשיטת

 פעורה שני תעשר של קיב(אתרי׳עיסה )דף חלק בם״פ שהרי וכת'ש הפרשה ע״י
 בירושלי׳דר"תסברתע״ש מחלוק׳בתע״ש מחייבי׳אר״ח וחכתי ר״ת דברי האלה מן

 פטור הכל דברי בגבולין אבל הוא הדיוט מתון סברי ורבנן הוא גבוה המון
 דהיינו חלת חיוב בשעת אכילת התיר לה דאין בנבולין אבל ופרש״י
 עריסותיכם ראשית ביה קרינן לא העיסה גלגול בשעת

 קרוי לא לין בגבי שני שמעשר הרי י ע״כ החלת מן פטור מכאן לאחר פדאה ואפי'
 ע״י לאיסורו התיר דיש אע״ג אכילה התיר שם לו דאין תשוס שלכם עריסותיכם

 א״נ אחר תמקום עליו ויפריש לטבליה והדרא עליה מיתשיל בעי י דא פ־יהא״ג
 אע״ג עליו וש( ופדאו העלוהו דלא כתה כל אפ״ה באכיל תותר ושם לירושלי׳ יענהו
 ומצה אתרוג לענין טבל גבי הה״נ שלכם עריסותיכם תיקרי לא לעשותו דנידו
 דלא כתה כל ותעשרות תרומות הפרשת ע״י אסורו מידי להוציאו דבידו אע״ג

 בפ׳ שס פי׳ דרש״י ואע״ג :וסייעתם כהתום' ודלא תיקרי שלכם לאו עליו הפריש
 הא הוא גבוה דמתון החלהתשום פטורתן ד״ה דבגבולין דה״ט חלקבלישנאא׳

 תיקרי לא דבגבולין דתשום הא' כפי׳ הוכיחו נג( )דף דקדוש-ן בפ״ב החוש'
 תעשר הפודה רקאמר תהא ראיה שהביאו שמה ואע״פ דפעורה הוא עריסותיכם

 בירושלי׳איןפודין דאי בגבוליןאיירי ע״כ וההיא כר״י לה ותוקי מוסיףחיתש שלו שני

 ראיה אינו בגבולין אפילו לר״י הוא הדיוט תתין דתעשרשני וש״ת כני תעשר גי
 הפודה אמרי' הכי לקתן דהתס וה״פ סתומים דבריהם כי כוונתם אבאר ונתחלה

 תני הש״ס וקאמר במתנה לו שניחן בין תשלו בין חותש עליו מוסיף שלו שני מעשר
 אלא הוא גבוה תמון שני תעשר חמר הא בתתנה ליה יהיב תצי מי ר״ת חלימא

 תעשר וקי״ל שם ונטתא בירר במחנה ליה דיהיב די״ל הכרה אינו ת״ת היא ר״י לאו

 הביאו ת״ת : ונכ״ת חלק בפ' החס כדאתרי׳ בירי' אפי׳ אוחו פודין כנטמא שני
 במזיד קידש לא בשוגג שני במעשר נר״י קדושין גבי התם מדתנן ראיה עוד כס

 הוא הדיוט דמתון קידש בתזיד ואפ״ה בגבולין תיירי דתחניתין החס ומשמע קידש
 בחלת להתחייב היא עיסה דנאו ה״ט החלה תן פטורה דבגבולין דמודה הא וש״ת
 שיש חיסור אי וא״ת ־ דאתרן הא קשת וה״כ ע'כ לאכול כס ראוי ואינו הואיל
 תרותו׳ותעשחת לענין דגנך תיקרי דלא הה״נ עריכותיע תיקרי לא לאיסורו תקנת

 תמעט ה״נ הקדש של ולא שלכס חעריסוחיכס כממעט כתו סז( )זף ר״י בפ' דהא
 חד איסור של לענין ה״נ1 פוטר הקדש דמירוח הקדש של ולא שלך תדגנך החס

העומר מותר גבי ס״ו( )דף במנחות י ר' בפ' דחק הא תקשה כן חס י הוח שנגתא

שלא תהום במעשר נתי חייב עקיבא ולרבי התעשר תן ופעור נחלה חייב דלרבכן
 לצורף אלא המעות נתנו דלא גב על דאף בכך ותה לתן לצורך אלא ת־עות ניתנו

 שהוקנע תירוה ובשעת הואיל התעשר תן לפטור ננקום תכל הקדש של ואינו להן
 הקרבת לאחר עד רו איס שקע שלא חדש איסור אכתי טליה רכיב הוי לתיעשר
 כדאתי־ינן העמוד הקרנת קודם שהיה תירוח כשעת דגנך תיקרי לא העותר

 לותר יש עלתא לכולי כחלה דחייב הא דכשלתא לעניןחלה כגכולין שני תעשר לגכי
 הקוכט גילגיל כשעת דהתירא ככר דהיה העותר הקרבת להחר דנתגלגל דתיירי

 הקרבת קודם היה למעשר שקובע תירוח דהא קשה ודאי תתעשר אכל לחלה
 כגוןחדש תעשה ע״י שלא מאליו להתיר החמר איסור דאי דו וי״ל • ולפטור העותר
 לכ״ע הנף יום של החמה שקיעת עד אלא נוהג איסורו אין עותר ליכא דחפי'
 תשום שלכם תיקרי באיסורו עומד בעודו אפי׳ מאליו להתיר חוזר ואינך ותכאן
 כתעשר חייב העותר תותר לפיכך דחתי עכידא ודאי דהא מכאן שלאחר התירו
 ת(יז להתיר זה איסור יחזור וסופו הואיל החדש קוד׳שהותר שנתמרח אע״פ לר״ע
 ושמשא הנף יום של החתה כשקיעת עותר הקרכת אפי׳בלי תעשה ע״י כלא בודאי

 ת״ש כגון תעשה ע״י שלא ממילא להתיר חוור שאינו איסור חבל ערכא תתילא
 להעלותו או פדיון או שאלה של תעשה ע״י להתיר־אלא לחזור שא״א בגכולין

 *תרותו׳ותעשרו הפרשת של תעשה ע״י אלא התיר לידי בא אינו וכןטבל לירושלים
 עריסותיכם קריקביה לא עדיין כלזתןשלאהותר לעולם באיסורו עומד לאו ואס

 תעשה בו נעשה לא אס עכשיו שהוא כתו דהרי אתרוג לענין ולכם חלה לעני!
 התיר לידי התביאו תעשה ותחיסי־ לעולם באיסורו עותד התירו לירי המניאו

 קרוי אינו דטבל כ״זלפיתש״כ תצחכסיתיהו קרוי חינו טכל של מצה ולפי״ז עדיין
 ותצתכס לכם קהי טבל וסייעתם החיס׳ לדעת אבל שבו אכילה איסור תפצי לכס
 התיר דאין חע״ג שלכס תלתיקרי עליו תעכב עליה דרכיב אכילה איסור ואין

 תרותות הפרשת של תעשה ע״י לאיסורו התיר לי יש ות״ת הואיל מאליו לאיסורו

 לפי להקשות לי דיש ינשום ז״ל כדבריהם שהעיקר נ״ל העיון ואחר: ומעשרות
 נכרי עיסת ולא עריסותיכם וככ״ת סז( בפר״י)דף דאתר הא מש״כ

 של תשו׳דה״ל החלה תן פעורה הקדש דעיסת דטעתא ותשתע הקדש עיסת ולא
 עיסת דלאו תה״ט נתי דפטורה נכרי דעיסת דותיא תיקרי ישר^ עיסת ולאו גבוה
 דתירוח ותפוס הקדש ושל נכרי לדגן תדגנך התס תמעט וה״נ היא ישר(

 של שהוא תשו׳דכיון ולאו דג;ישר(הוח דלאו תשוס דה״ט נתי ומשמש פוטר הקדש
 דאתרוג דותיא תיקרי שלכם לאו אסור בהנאה ואפי' אסורא עליה ורכיב הקדש

 לכם תיקרי לא דודאי משוס טעתא דהוי הגזול לולב בפ' כדתנן דפסול ערלה של
 הקדש של דתמעטינן דטעתא אס״ד ועוד אסור בהנאה דאפילו כיון שלכם

 דנקע הקדש של אריא תאי א״כ עליה דרכיב תשו׳איסירא הוא ודגנך מעריסותיכס
 ות״ש בכלל והקדש הקיסרים כל דתי׳ איסור של ולא דגנך עריסותיכ' לתית׳ ה״ל

 יטר( עיסתודגןשל ותשו׳דלאו דוק׳קאתר הקדש של ודאי לחודי(ח הקדש של דנקט
 דטעתא בפר״י התם לת״ד דאיכא ועוד ליה תתעט קא הוא גבוה של אלא הוא

 אינו הקדש תירוח דס״ל תשוס הוא בתעשרות העותר לתיתר דתחייב דר״ע
 תשים ומעשרות תחלה פיטר הקדש ותירוח דגילגול תיפוקליה והשתא פוטר

 דלא כיון ת״ת ■׳שאלה פדיון ע״י לאיסורו התיר דיש ואע״ג עליה דרכיב חיסורא
 שלכם לחו ותעשרות לחלה הקובעים ותירוח גלגול בשעת עדיין עליו ושאל פדה

 אפי׳בעודו מתשתא תעשה ע'י אפי׳ לאיסורו תקנה שיש דאיסור ש״ת אלא תיקרי
 תניא הא ועק״ל י ז׳יל והר״ן והרתב״ן התוס׳ וכדברי ביה קרינן שלכם באיסירו

 דר״ט עצים ותדתי התשלותין תן פעור חתן תרותת האוכל לב( )דף כ״ש בם׳
 דקדושה בפסח חתן לתרומת לה דתשכחת כלומר בד״א סיפא וקתני ריב״ןמחייב

 ואת׳ קדושה אינה הכל דברי חתן תרותת בתפריש אבל והחתיצ׳ תיותה במפריש
 *דר" ברית ר״ת אתא כי להורו ולא לו תחן קרא אתר ביי אר״נ מנה״ח בגנג'
 להדיא ותשתע נכרין ריה כאיןש זו יצתה לישראל ניכרין ששיריה ראשית א״ק חמר

 תרותה חיוב בת התבואה תקום תכל אבל חמן תרותת על חלה דלא הוא דקדושה
 דאינ׳קדושה הוא החרותה דתשתע דחניח אינ׳קדושה תאי דאל״כ היא ומעשרות

 דאיסו׳חתן דכיון ותיפיקליה הכר׳ על טבל שם הא מומש עליה חייב לעניןשחיט
 משום דא״ק טעתא דתפרש הונא לרב ובשלמא שלך דגנך קרוי אינו עליה רכיב
 לא ומעשרות לתרומית הקובעו תירוח שבשעת דמיירי י״ל ניכרין שיריה שאין

 דגנךשלך ביה קרינן דנשעתתירוח הפסת שמירחהקודס א״נ עדיין החמיצה
 אינה החרותה אבל עליה חל טבל שם הילכך ההתיצה הפרשה קודס ואח״כ
 שהרי ל״כ אפשר אי ב׳" לר״נ אבל י לישראל נכרין שיריה שאין משוס קדושה

 בשוגג חרס ואס לטהורה הטתאה תן תורתין אין דחנן מהא לר״נ החס פריך
 הכושר שעת לו הית' החס ל״ק ותשני לאורו !לא ל! ליתא ואתאי תרותה חרותתו

 דאחתיןבתחובר כגון הכישרה״ד שעת ה״ל ודלא הכושר שעת לו היחה לא הכא
 אינה תאי בתחובר באחמין תרתי קשה והשתא דקדושה ה״נ בחלוש ארתיץ אבל

 ה״לפטורגתורולא חיפוקליהדהא לאורו ולא דתתןלו קרא ול״ל דתניא קדושה
 תיירות ובשעת החתיצה תירוח קודס בתרובר שחרי תעולס טבל שם עליו חל

 נ*ה׳ בתלוש חחמץ אבל קאתר תאי ועוד דגנך ביה קרינן לא לתעישר הקבועה
 שם חל לא דהא קדושה אינה ע״כ ח רי ת וקודם בחלוש אסי׳בהחתיץ הא דקדושה

 קריקבהדגנן• ולא החץ איסור עלה רכיב כבר תירוח דבשעת כיון הכרי על טבל
 הנקבצג לא דאכתי מירוח קידם שתרם כגון עסקינן במאי דהנא למיתר ליכא נהח

למעשר



צז ומרור מצה דני אריה שאגת
 ביה קרינן דלא עליה דרכיב חייץ איסור מכוס למפטריה אפשר ואי למעשר

 לתרומות הקובעו מירוח שהוא דיגון בשעת אלא לפוטרו תהני■ לא דה״ט דגנך
 דאינ׳קדושה וקת״ל תרומה שם עליו חל מירוח קודם אפי׳ מקום ומכל ומעשרות

 תותרתה״ת הפסח עליו שעבר דחתן כיון א״נ • לאורו ולא כתיב לו תחן משום
 מאליו להתירו חוזר חמץ דאיסור נתצא כיותיה זקי״ל כח( נפרקכ״ש)דף לר״ש

 מירוח בשעת עבל איסור עליו וחל חדש כתו שלך דגנך ביה וקרינן מעשה ע״י שלא
 עליו שעבר דחתן כר״י ס״ל ע״כ ב״י אדר״נ תנא האי שהרי ק לומר אפשר דאי

 דאל״כ קמא לטעמא נמי ליתא וממילא לאיסורו התיר ואין בהנאה אסור הפסח
 תדכתי׳ בהנאה כרי טמאה דתרותה ב״י ר״נ יליף )ד׳כה( דבפ׳ב׳דשבת לי קשה
 למעיטי לו למכתב קרא כלות׳תדאיצטריך הוא אורו דבת מכלל לאורו ולא לו תתן

 דתרומה מכלל עמאה תרומת אלא לאורו ראוי ואינו לו דראוי מידי ליכא והרי לאורו
 לו רחמנא דתיעט דהא מנ״ל לתידק ואיכא ־ היא אורו ובת בהנאה שרי טמאת

 לאורו ולא לו דילתא היא אורו דנת ש״ת ותתילא אתי טתאה דלתרותה לאורו ולא
 מחתן דבשלתא עליו חלה קדושה דאין ולמימרא אתי הנף יום קודם חדש לתעועי

 תרות׳ תפריש אבל דתניא להא גופי׳תפרש ב״י דר״נ דאע״ג מידי קשה לא בפסח
 מיעוטי דהאי כיון וא״כ לאורו ולא לו חתן קרא דאת׳ משום קדושה איל דייה חתן

 הא די״ל בהנאה שריא טמאה דתרותה מנ״ל בפסח אחתץ נאוקתי איכא לו דחתן
 חתן לת״ד היינו לו תחתן קדושה איל חתן דתרותת כ״ש נם׳ למילף דאיצטריך

 בהנאה אסור בפסח חתן לת״ד אבל וחוס' רש״י שם וכת״ש כהנאה שרי בפסח
 דאסור דכיון ליה תתעטינן לחוד דתתתן בפסח חתן למעוטי דלו יתירא ק־א ל״צ

 ולתעוטי יתירא קרא לו צריך לא וע״כ ר׳יי בשם התום׳ וכת״ש נתינה זה בתנא׳אין
 קשת לא וא״כ י היא אורו ובת בהנאה דשרי וש״ת טמאה תרומה משוס אלא לאורו
 בהנאה אסור בפסח חתן דקי״ל לתאי לה קאתר דשבת דבפ״ב אדר״נ דר״נ

 איצטרי׳ כי וע״כ בפסח חמן נתמעט לחוד תתתן דהא דלו קרא ל״צ דידיה ומשום
 חתן דמ״ד אליבא דפסחיס בהנא׳ובפ״ב ושריא היא אורו דבת וש״ת טתאה לתרותת

 דשרי כיון היא נתינה בת דהא חתן נתמעט לא לחוד ותחתן בהנאה תותר בפסח
 בהנא׳אליבא ש־י טמאה דתרותה ותא דנתתעט הוא לאורו ולא תלו אלא בהנאה

 תבעיר אתה אי נטת׳תתט מתנו בערתי תלא א״נ תרותותי תתשתר' ילי׳לה דידיה
 דילת' קשה ודאי הא כדאתרהתסיאנל תרותהשנטתאת של שתן תבעיר אתה אבל
 אוח דנת תכלל תינית ולתידק אתי טתאת תרותה למעוטי לאו לאורו ולא לו חתן
 וחתן היא אורו בת ולאו בהנאה אסורה ודאי טמאת דתרותה בהנאה ושרי היא

 קדושת דאין אתי הנף יום קודם חדש למעוטי היא אורו דבת מכלל לאורו ולא לו
 צ״ל ובע״כ י ךב( )דף כ״ש בם' כדאתר בהנאה שרי חדש דהא עליו חלה חרותה

 לאיסורו התיר דיש כיון דחדש לאורו ולא תלו הנף יום קודם הדש למעוטי דא״א
 ראוי שהרי בית קרינן לו וחתן עליו חלה קדושה איסורו זתן אפי׳בתיך זמן לאחר
 בתהיא השתא בתר אזלינן ולא ולאכלו הנף יום לאחר עד להצניע' עצתו לכהן

 והשת׳ נ<־6בית קרינן לו תתן לאיסורו תתיר דיש כיון הפיש׳אלא שעת של שעתא
 בפסח חתן לאורו ולא לו תתתן כפכ״ש ב״י ר״נ תתעט האיך דא״כ תקשה כתי א

 מאליו הפסח לאחר לאיסורו התיר לו יש נתי בפסח חתן הרי בהנאה תיתר לת״ד
 ובע״כ זתן לאחר עצתו לכהן חזיא דהא לאורו ולא ביה קרינן ולא דחדש דותיא

 דס״ל דר״י אלינא היינו לאורו ולא לו מתתן קדושה אינה חתן דתרותת דהא צ״ל
 אין לעולם וא״כ כ״ש בפ׳ התם כדאתר מה״ת בהנאה אסיר הפסח שע״ע חמן

 הכל דברי דקאתר והא לאורו אלא לעולם ראוי ואינו לאוכלו עצתו לכהן התיר לו
 וריב״ן ר״ע תנאי דהני אפלוגתא אלא קאי ור״ש דר״י אפליגתא לאו קדושה ^ינ׳

 שעבר דחתן תנא לתאי דסיל כיון והשתא קדושה: דאינו קאת׳ לחוד דר״י ואליבא
 דתשתע קדושת דאינה ת״א לדוכתא ן קוש הדרא ח״כ אסיר הפסח־לעולם עליו

 ביה קרינן לא הא ואתאי טבל תשום אסירה ת״ת אבל עליה חל דלח הוא קדושת
 ותרי ב״י לר״ג קדושת דאיג׳ הא תיירי בתחובר בהחתיצה שהרי תירוח בשעת דגנך

 לענין שלכם תיקרי לא טבל איסור תשום )״( והשתא • זמן לאחר התיר לה אין
 לאיסורו התיר דאין כיון ותעשר תרותה בהפרשת לאיסורו תקנה דיש אע״ג אתרוג
 כלל לאיסורו התיר ליה דלית תנא להאי בפסח חתן שלכם ביה קרינן לא מאליו
 טבל שם עליה חל ואתאי שלך דגנך ביה קרינן דלה כ״ש לא תקנה שוס ע״י לעולם

 בפ׳ כדאתרינן במיתה דהוי טבל משוס מיתה חייב הפסח לאחר דהאוכלה ונ״ת
 כדאתרי׳ בעלמא בלאו אלא אינו לר״י אפי׳ הפסח לאחר חתן אבל ׳ד פ ד׳ הנשרפין

 אבל דשבת ב בפי שם התום׳ כת״ש כלוי של בהנאה אסור דטבל נ״ת א״נ התם
 טבל שם חל אתאי והשתא כלוי של אפי׳בהנאה שרי בהנאה תותר למ״ד בפסח חמן

 בתפרי׳ דתיירי לתידחי ליכא והשתא י שלך דגנך ביה קרינן לא הא בפסח חתן על
 וכתשכ״ל תירוח קודם אפילו עליו חלה חרותה דשם תירוח קודם חתן תרותת

 דאינה חתן תרותת במפריש דקאתר תנא דהאי תעיקרא דס״ד לתאי דנשלתא
 דתי ולא שפיר אתי תת״ת תותר הפסח עליו שעבר דחתן כר״ש ס״ל קדושה

 פטור הפטור דהתס תרותה תרותתו דאין איפכא או החיוב על הפטור תן לתפריש
 לאחר ושרי הוחיל עליו טבל שם בפסח חתן אבל כלל טבל שם עליו ואין לעולם
 הילכך טבל איסור עליו וחל למעשר הוקבע הפסח לאחר עד ימרח לא ואס הפסח

 דאינו בפסח תרימה שס עליו קרא דחס לאורו ולא תלו לתעוטי קרא איצטריך
 בשמת מאליו להתיר החוזר איסור דאפילו מעיקרא דס״ד למאי אפילו קדוש

 נתתרח בשלא איירי לר״שדהב׳ בפסח וחתן חדש כגון דגנך ביה קרינן לא איסור
שהרי טבל שס עליו וחל ת־רוח קודם בפסח תרומה ממנו ומפריש נפסח בכרי

• איחשיס צ״ל )א(

 שהומתי למאי אבל • וכדאחרן למעשר הוקבע הפסח לאחר עד נתתרח לא אם
 אליבא אלא אינו קדושה דאינה בפסח חתן חרותת בתפרי' דקאתר תנא דהאי השתא
 וכל כלל לאיסורו התיר ואין לעולם אסור הפסח עליו שעבר חתן דאתר דר״י

 כלל טבל שם עליו לחול וא״א לתעשר נקבע אינו הפסח לאחר הפי׳ שיתרח איתת
 לתורם דתי ולא תירוח בשעת שלך דגנך קרוי שיהא תוצא אתה אי דלעולס כיון

 תרות׳ חיוב לידי לבא לו אפשר דהתס תרותה דתרותתו מלאכתו נגמרה שלא תדבר
 קרא וגס תנא דתני קדושה אינ׳ תאי א״כ י תלאכתו כשתגתור זתן לאחר ותעשרות

 טבל שם לא כאן ואין גתורין חולין דה״ל ליה תיפוק לי לתה לאורו ולא לו דתתן
 ע״י לעולם לאיסורו התיר אין אפי׳ דאיסור ש״ת ע״כ ודאי אלא ־ תרותה שם ולא
 שלך ודגנך עליו חל טבל שם בפסח חתן הילכך בית קרינן שלך מ״ת תקנה שוס

 ■: תה״ת אסור הפסח עליו שעבר חתן דאת' כר״י דס״ל תנא לתאי אפי' מקרי

 ת״ת לעולם התיר לידי לבא לו שא״א איסור דאפי׳ לנו שנתברר אחר והיטתא
 תהא לעיל דק״ל תאי ליישב אנו צייכין דבר לכל שלכם ביה קריגן

 הוא הדיוט תמון שני תעשר לת״ד אפי' בגבולי! תחלה מן פטורה שני מעשר דעיסת
 התו׳ וכתש״כ שלכם עריסיתיכם בית קרינן לא עליה דרכיב איסורא משום וטעתא
 איסור כ״ש תיקרי שלכם לאו אפ״ה התיר לידי לבא תקנה לו יש זה שאיסור ואע״פי

 דודתי לחלק ליש ונ״ל תיקרי: שלכם דלאו תינית איסורו דליפקע כלל תקנת לו שאין
 להאי בפסח וחתן חדש כגון בהנאה ושרי בלבד באכילה אלא אסור שאינו איסור

 עלץ שעבר דאתרחתן דס״לכר״י ברגאהואע״ג תותר בפסח תנאדס״לחתן
 מיקרי• שלכם בהנאת ושרי הואיל ת״ת לאיסורו התיר ואין תה״ת אסור הפסח
 אפי׳ שאסור דבר אבל הוא בעלים ותתון תתנו להנות בו לבעלים זכות יש שהרי

 וקי״ל בהנאה דקי״לדאס־ר לדידן בפסח חתן כגון לאיסורו תקנת יש אפי׳ בהנאת
 עומד בעודו אפ״ה התורה מן תותר הפסח עליו שעבר חתן דאתר כר״ש נתי

 שנאחר אע״פ שלכם ביה קרינן לא אפי׳בהנאה שאסור הפסח בתוך דהיינו באיסורו
 אפי׳ אסור ועכשיו והואיל אזלינן שעחא ההיא בתר באכילה אפי׳ תותר יהא זמן

 אדם של ברשותו אינן דברים ב׳ דפסחים בפ׳ק דאר״א וכהא הוי שלו לאו בהנאת
 אנץ והרי ולתעלה מש״ש וחמן ברה״ר בור הן ואלו ברשותו הס כאלו הכתוב ועשאן

 חוששין אין בו והתקדש ביטול לענין ברשותו אינו איסורו בשעת ואפ״ה כר״ש קי״ל
 קחי איט בגבולין שני דתעשר הא שפיר אתי והשתא י התם כדאתרי' לקדושיו

 כדאתרי׳בפ׳קדבכזחת בהנאה שאס.יר שני מעשר דשאני משוס שלכם עריסותיכם
 דיש מטעתא בהנאת אסור חמור דפטר דר״י אליבא התם דיליף הא כי ט( )דף

 שתקפיד' מעשר והרי ופי־יך ושריא לאיסורי'בשה לאפקועי׳ חורה שהקפיד׳ דבר לך
 מיקדש׳ גמי חתור נפטר ותשני קידש בתזיד רי״א ותניא צורי נכסף תורה עליו

 בירושלי׳ ואוכלת ועולת ידה על תתחלל שני תעשר שאין יודעת אשת דאר״א כדר״א
 דביני בתך' ותיקדשא גשה לה ופרקא ביה איסור׳אית חמור דפטר יודעת אשה ה״נ
 לא נתי ותה״ס בתקו׳אחר וכתש״ב בהנאת אסירה בגבולין שני תעשר אלתא וביני

 לא בית ולאקרינן ק״א( )ד׳ סנהדרין במסכת הנדחת עיר לגבי שללה ליה חשיב
 שני תעשר בתבואת בדש צ( )דף הפועל את השוכר פרק בב״ת בדישו שור תחסום
 שלך׳ דישה תיקרי לא אסו׳בהנאה בגבולין שני ומעשר דאתרי׳דהואיל תת״ט וטצהו

 לולבי האידפ׳ שפיר נתי ואתי בעלי' של הוי לא בהנאת האסור דדבר שלך שלל ולא
 אסו׳בהנא׳ב דהאערלת טתא׳פסול תרות' ושל ערלת ושל דתנן אתרוג גבי הגזול

 דהא ז״ל הרמב״ן בשס הגזול לולב בר״פ שם הר״ן כת״ש י״ל טמאה תרומה ושל
 כיון א״ל בזה״ל לשיטתו שם שכתב אכילה היתר לה שאין תפני בגת' דאתרי׳עלה

 אלא התיר שוס לה אין דערלה 7שעורי תכת׳ כתותי נינתו הנאה דאיסורי
 דתמורת בפ״ב כדאתרינן הנשרפים תן טתאה תרומה וכן עומדת תיא לשריפה

 מצות ששריפה וכיון תבשילו תחת להסיקה תהא שלך תורה שאתרה תה אלא כו׳
 שריפתה בשעת הנאה תן ח־ץ בהנאה ואסורה עותדת היא ולשריפה
 שיש אע״פ שבעה כל פסול הילכך שיעורא תיכתת כתותי שוה וביעורה שהנאתת

 לא בעלתא כדאמרי׳ בהנאה אסור הייט בגת׳ שהזכירו אכילה והיתר מתון דין בה
 ולא היא הנאה איסורי נתי טמאה תרותה אלתא • ע״כ אכילה היתר בה יהא

 ולא שמעתתי׳ הני כל שפיר אתי והשתא שבה הנאה איסור תפני לכס בה קרינן
 דא״כ לתעלה שהקשיט תה לבאר אח׳ דבר לנו נשאר דאכתי אלא :אהדדי קשיין

 הוא גבוה תתון שהוא תפני דטעתא דתשתע הקדש של ולא עריסותיכם למעט ל״ל
 מה״ע הקדש דגן ולא מדגנך דתמעט תרומה גבי וק עריסותיכם ביה קרינן דלא

 לאיסורו התיר שיש אע״ם שלכם מיקרי לא הקדש של הנאת איסור משוס ליה יזיסוק
 שניבנבולז במעשר כדאמר הנאה באיסורי תיקרי שלו לאו אפ״ה ופדי׳ שאלה ע״י

 ולא הוא גבוה תשוסדתתון תעריסותיכס הקדש עיסת דהאדתתעט וי״ל :אדר"י
 דר״ת בירושלי׳ואלינא שני מעשר עיסת לענין דנ״ת שבו יאאה איסור תשו' תמעט

 של דמתעט הא וכן ליכא ואיסורא הוא גבוה דממון מה״ט החלה תן נתי דפטורה
 הנאה איסור תשוס ליה תמעט ולא הוא גבוה דתמון תשוס תטעתא תדגנך הקדש

 חל נמי בשבלים דאפי׳ גדולה לתרומת קודם בשבלים שהקדימו לתע״ש נ״ת שבו
 וקאמר שני דמעשר תחסיס בל גבי )ד״צ( פ״ז בב״ת כדאתר שני מעשר שם עליו
 גדולת לתרומה תירוח קודם בשבלים הקדימו ואס בשבלים שהקדימו כגון ה״ד
 כ״ש בם׳ אתר וכה״ג ־ גבוה של ולא דגנך משוס לתרומה קובעו תירוח אין שוב
 בפ״ז ועיין גדולה מתרומה פטור בשבלים שהקדימו ראשון מעשר ובכ״ת לה( )ד'

הרע״ב בפי׳ כו׳ תת״ש ט׳ולא הלקט תן תפרישין אין דתנן הא גבי תרומות תמס'



?5 עג ק צט צח סימן ומרור מצה דיני אריה שאגת
 הא גבי כס בפר״י החום' פי' שפי' כווכא וכהאי כזה להאריך מקומו כאן ואין

 הקדש עיסת ולא וחד נכרי עיסת ולא חד כתיב עריסותס זמני תרי החס דאתר
 דסבר הקדש כעיסת דהוי משוס היינו לר״ת שני תעשר עיסת נמי דתתעטינן ואע״ג
 שס הגת' דרצה למאי קשה עדיין שלפי״ז אלא ־ כת״שכ והיינו ע״כ הוא גכוה ממון
 מתון דה״ל תשוס פוטר דאינו אע״ג הרי לר״ע פוטר אינו הקדש דתירוח לומר
 שם הכי קיימי דלא כ״כ קושיא שאינו אלא שכו הנאה איסור תפני דפוטר ת״ל גנוה

 תתעט ולא גבוה ממון שהוא תפני הקדש ודגן עיסת דתתעט הא ועיי׳ל ־ נמסקנא
 ורקיקי תודה חלת חלה דתס׳ בפ״ק דתנן לתא נ״ת שבו הנאה איסור מפני לי׳

 פטורי כלל קדשי לא אפילו הר״ש שם ופי׳ חייב בשוק לתכור פטור לעצתו עשאן נזיר
 להקדישן ע״ת שגלגלן אלא הקדישן לא אפי׳ אלתא : ע״כ לקדשן וגינגלן הואיל

 אדעת׳ תירוח בשעת כיון אס ותעשרות תרומה לענין י״ל וה״נ ־ החלה מן פטורה
 הקדש של לתעוטי כתיב ועריסותיכס דדגנך תטעתא התעשר מן פטור להקדישן

 פטור להקדישן אדעתא ותעשיות לחלה הקבען ותירוח גלגול בשעת כיון חס הילכך
 הזהב)ד׳נו;גבי בם׳ בהנא׳ועיין ושרי קדשי לא דאכתי אע״ג התעשרו' ומן החלה מן

 שבהם הנאה איסור לי׳דתשוס תקשי דאכתי ק׳ אבל דר״פ בשנויי ה״ד דהקדש ריבית
 והשתא י שפיר אתי קתא לתי׳ אבל בדוחק וי״ל בכהיג ועריס׳ דגנך קרינן לא נמי
 בחלה חייב טבל של דעיסה דתשתע ותוספתא דתתניתן דדתאי הא נתי כפיר אתי
 עריסותיכ' בהנאה אסור טבל דאין דכיון שלכם עריסותיכם תשום לי' פטרינן ולא

 הטבול מצה ואכל עבר אס שלכם דמצתכס ה״ט דתשוס לנו נתברר ניהיהרי קרינן
 ואינו במיתה שהוא אע״פ ראשון למעשר או תעשר לתרותת או גדולה לתרומת

 אסורה ואינו הואיל באכילה דאסור דאע״ג בה ל״ל אפ״ה דמצה ת״ע מפני נדחה
 עשת מפני נדחה שאינו החמיר הנאה איסור בשל אבל בה קרינן תצתכס כהנאה

 דאסורה טמאה בתרומה אלא לה משכחת ולא י״ח יצא לא נדעבד אפי׳ דמצה
 בשעריך עשה מכלל הבא לאו דה״ל משוס דתצה עשה תפני נדחה וחינה בהנאה
 של בחיטי אבל לעשת דוחה עשה ואין הערל בם׳ כדאמרי׳ לאחר ולא לזה תאכלנו

 גרידא לאו אלא בת דאין כיון לה משכחת לא בהנאה דאסור אע״ג הכרם כלתי
 אחר׳אוכלה מצה לו אין ואם בה קרינן שעת׳מצתכס וההיא דמצה עשה תפני נידחת

 אדרבה אלא כאן אין בעביר׳ הבאה מצוה תשום ואפי' תצה י״ח בה ויוצא לכתחילה
של דלולב תתא זה על שקשה ותה אותה דוחה דתצה דת״ע כיון כאן יש מציה חפי'

: בס״ד לולב בדיני יתבאר יצא נטל ואס 'טול לא עכו״ם

צח סימן ומרור מצה דיני
 דמצות לה״ט חיישינן אי הקדום בסי׳ שהתחלנו תה לברר לנו לשאר ו^תה

 פסול והיבש הגזול לולב תנן דסוכה דברפ״ג דע לא■ או בעבירה הנאה
 ראשון י״ט בשלתא גזול אלא כו׳ שני י״ט ל״ש ראשון י״ט ל״ש ותני קפסיק ובגיג'
 מציה דה״ל תשוס רשב״י תשוס אר״י לא אמאי שני י״ט אלא תשלכס לכם דנתיב
 ראשון בי״ט אלא ל״ש שתיאל את׳ ב״נ דר״י ופליג תקרא לה ויליף בעבירה הנאה

 תדרננן שהוא דווקא התוס׳ וכי ־ בגזול נתי יוצא בשאול שיצא מתוך שני בי״ש אכל
 לתצות דחיישינן תודו כ״ע דבשלסורה תשתע כעביר׳ הכאה לתצוה לחחייש־נן

 חיישינן ולא בגזול י״ח יוצא שני דבי״ט פסק התאור בס' ״זה והר ־ כעבירה הכאה
 הבאה למצות תורה בשל דאפי' להדיא נראה ותדבריו כעביר' הכאה מציה משוס

 מכשירין וחכתיס פוסל ר״א גזולה סוכה דת״ר והא שכתב חיישינן לא כעבירה
 ד״ה בהם וסיכך עצים גזל אבל מסוכתו והוציאו חנירו את בתוקף ואיקיתנא

 ש״ת תקנתאתפניתקנתהשביס־ומהכא רבנן דעבדי בלבד עצים דתי אלא נו חץ
 כן הי' שאס בעבירה הבאה תצוה תשום הגזול בלולב דפוסל כרשב״י ס״ל דלא

 היא בעבירה הבאת תצוה היא שאף בהן וסיכך עצים בגוזל הפסול סוכת אפילו
 בעבירה הבאה תצוה משום בה ל״ל היא תורה דשל בסוכה דאפי׳ דס״ל ׳כוש״ת ע

 את״ל דאפי׳ ל נ׳ ת״ת תשלכס לכס דבעינן אלא ראשון בי״ט הגזול לב ל פסול ולא
 א1? • כן הלכה אין ת״ת תורה אפי׳בשל כלל חייש לא בעבירה הבאה לתצוה דכמזאל

 תהא לדברי ברורה וראית :חיישינן בעבירה הבאה דלתצוה הלכה תורה בשל ודחי
 של בשופר יצא תקע ואם יתקע לא עולת של בשופר דר"ה)ד'כח(אר״י דאמ׳בפ״ג

 נפקא בה דתעל כיון תעיל׳היא בת עולה ת״ט יצא לא תקע ואס יתקע לא שלמיס
 לחולין נפקו ולא בהו דרכיב הוא איסור' נינתו תעילה כני דלאו שלתיס לחולין לה

 זה אחד א״ר אלא תקע כאיסור תקע כי דתקע לבתר תעל אימת רנא לה מתקיף
 דלר״י והה ניתנו לתנות לא מצות יצא זה ואחד זה אחד א״ר הדר יצא לא זה ואחד

 אס נתי עולה של בשופר אפי' ביה דהדר מקמי ולרבא יצא לא שלמים של כשופר
 הבאה תצוה ת״ל תקע קא באסורא תקע דכי דכיון משום ה״ט בע״כ יצא לא תקע

 כעבירה הבאת דתצוה ה״ט משום אלא יצא דלא טעתא למיתלי ליכא דהא כעבירה
 ניתנו להטת לאו דתצות משוס אלא דיצא קאמר לא ביה דהדר לבתר לרבא ויפי׳

 ומודה ביה הדר לא תהא באיסורא וכיתקעבהתיראתקעאבלכלהיכאדתקע
 היא תילתא בעבירה הבאה דתצות וש״ת בעבירה הבאה תצוה דה״ל משוס יצא ילא

בזת הפסקים ודעת כבתראי הלכה וק״ל הכי הוא דבתרא ורבא כיוןדס״ללר״י
:בס"ד סוכה בדיני יתבאר

צט סימן ומרור מצה דיני
 חובתו ידי יוצא בעביר׳אין הבאה דבתצוה דהלכה בסי׳הקדוס לנו שנתברר

,אלא אינו או היא תילתא תה״ת כעבירה הבאה מצות אי לברר לנו יש עדיין

 תהא־ מדבריהן אלא אינו כעבירה הבאה דתציה ראיה להביא יש ולכאורה מדרבנן
 המותר מן ישראל ממשקה הטבל תן נסכים תביאין דאין דתפיק עוברי! אלו דפ'

 ה״ע הרמב״ס וכתש״כ בעבירה הבאה מצוה משום ליה תיפוק קרא ול״ל לישראל

 אינו בעבירה הבאה תצוה ודאי אלא ־ שעבר בשי׳ וכת״של תזבח איסורי תת' בפ״ה
 תצוה חתרינן דלא לכאן בעבירת הבאה תליה ענין דאין ראיה זה אין אבל מה״ת
 אכילת■ ע״י או גזל ע״י כגון עבירה ע״י נעשית עצתה המצוה אא״כ בעבירה הבאה
 בו שנעשית העבירה ידי על לאו הטבל תן ותנחות נסכים דתביא תא אבל איסור
 לקמן וא״ת שכתבו דסוכה התוספז׳רפ״ג כתבו וכה״ג ותנחות נסכים תצות נעשית

 תשום תיפוקליה שיעור' דתיכתת תשום הנדחת עיר ושל אשרה דפסליקלולבשל
 דתחת׳ לגזל דתי דלא דמש׳וי״ל אשירה דלאו שרינן אתאי ותו בעבירה הבאה תטה

 תי בו שנעשית עבירה מחתת אטו תני אבל בו שיוצא ה התצ באה הגזל עבירת
 דתיי ולא קריעה ידי דיצא בשבת הקורע גבי הירו' תן נראה וכן ־ ע״כ בית נפיק

 עבירה עבר הוא הכא ברם עבירה גופא תתן תשום בת יוצת שאינו גזולה למצה
 ליה חשיב דכה״ג הרתב״ס על ותהתיתה כתש״כ והיינו הסוטת חג בדיני וכת״ש
 תהא תדרבנן בעבירת הבאה דתצוה ראית להביא אין גס :בעבירה הבאה תצוה

 מחג רחמנא דתדתיעט מ״ל( ההוא ד״ה ט )דף דסוכת בפ״ק התום׳ שהכריחו
 ש״ת אלא בעבירה הבאה תצוה תשוס ליה ותיפוק גזולה למעוטי לך תעשה הסוכות
 המלחמות בס׳ הרתב״ן תד' למדתי זה תה״תיתי׳לדבר אינו בעבירה הבאה דתצוה
 בעביר׳ הבאה דתצוה לטעתא חיישינן דלא בס׳התאור ראיה שהביא דסוכה רפ״ג

 דתצות ואע"גי השם בשינוי ונקניי' למיתר וטרי׳ שקלינן אוונכרי לתני מדאר״ה
 יש הרתב״ן בהיוכ״ע לן לית בעבירה הבאת מצות דמשו׳ ש״ת היא בעבירת הבאת
 דלתקנא אתתר לכם ומשום שכיחי דלא ישרן( של ולא גזלי דעכו״ם דארעתא להשיב
 י״ל וה״נ ־ ע״כ ליכא בעבירה הבאת תצית )תיהו רשות ושינוי יאוש בעי תנייהו

 של בגזל בעבירה הבאה תצוה תשוס ולא תשלך תלך גזולה סוכת דתתעט הא
 רחתנא דתיעט דהא י״ל וה״נ ־ היא שלך לא ואפ״ה ליכא דתה״ב תיירי עכו״ם
 בעבירה הבאה תצוה תשוס ליה ותיפוק משלהם להם תועשי פסול גזל של דציצית

 בעבירה הבאה דתנוה נ״ל ת״ת אבל : לי׳ קתתעט עכו"ס של גזל דתפוס די״ל
 דסיכה דפ״ג מתא וראי' לה איישינן לא מה״ת אבל תדרבנן חיישינןלהאלא לא

 שני בי״ט אבל ראשון בי״ט אלא שנו לא ל פסי הגזול דלולב דהא שמואל דקאתר
 הבאה למצות מדרבנן והוא דהואיל התום׳ ופי' בגזול נמי יוצא בשאול שיוצא מתוך

 היינו מדרבנן אלא אינו דתה״ב בשלתא אמרת אי והשתא ־ חיישינן לא בעבירה
 מצות משום גזרינן לא דבריהם דבשל דבריהם לשל תורה של בין לאפלוגי דאיכא
 כעין רבנן דתיקון כל ודאי הא פסול מה״ת דמה״ב אמרת אי אבל בעבירת הבאת

 פסול תורה דבשל וכיון תקומות ובכתה דיבתות בפ״ק כדאתרי' תיקון דאורייתא
 תציצו פסולים דהיבת ואע״ג מדרבנן לפסול ראוי נתי דבריהם בשל תדאורייתא

 כמ״שכ כשר דבריהם של יתים ובשאר פסול תורה של ראשון דבי״ט ואתרוג בלולב
 דאפי׳בתקדש תשוס ה״ט דהתס תידי קשה לא הא דתיקון כל אתרינן ולא הפוסקים

 בס׳ הרתב״ן כת״שכ כפירים פסולי' אותן אפ״ה תה״ת הוי שבעה כל לולב לנטילת
 לולב דהא דאורייתא כעין רבנן תיקון הא א״כ דסוכה רפ״ג והר״ן התלחתות

 בעביר' הבאת מצות אבל דסוכה בספ״ג כדתנן לתקדש זכר הוא ז׳ כל דינה בת ניטל
 בשל טעתא תתאי תה״ת ז׳ כל פסול נתקדש א״כ הוא תה״ת דעתך סלקא אי

 דאתרן כה״ג תגזל תיירי דשתואל לתיתר ליכא והא " לפסול נתי דרבנן גבולין
 דר״י אהא דשתואל ופליג' קאתר הגת׳ הא בעבירה הבאה תצוה תשוס בית דלית
 תגזול תיירי דשתואל ש״ת בעבירה הבאה תצוה תפוס שני בי״ט פסול גזול דאת׳
 ומדתחלק דרבנן לי׳בי״ט תכשיר ואפ״ת בעבירה הבאה תצוה תשום ביה דאית כה״ג

 ת״ת :תדרבנן אלא אינו בעבירה הבאה תצות ש״ת דבריהם לשל תורת של בין
 הבאהבעביר' דתצוה טעתא נמי ליה אית דשתואל התיס׳ לפי' אלא ראית זה אין

 לשמואל לי׳ ותדשאני לי׳ שאני לא ור״י דבריהן לשל תורה של בין לי׳ דשאני אלא
 דהא עליה דפליג לר״י שמעינן לא ובהא תה״ת אינו נעביר׳ הנאה דתצוה ש״ת
 נשל דאפי׳ וס״ל תדרבנן אלא אינו בעניר׳ הבאת תצות נמיס״ל דר״י לתיתר איכא

 והר״ן הרתב״ן שפי' למה אבל ־ בעביר' הבאת תצוה משוס גזרו נתי דבריהם
 דתכשיר והא תורה בשל אפי' בצבירה הבאה לתצוה כלל חיישינן לא דלשתואל שם

 כר״י קי״ל ואנן תכשיר נתי התירה תן ז׳ כל דניטל בתקיש אפילו שני בי״ט לנזול
חג ובדיני בעבירה הבאה לתצוה חיישינן תה״ת אפי' לר״י דא"ל ראי׳ תכאן אין

: הללו בדינין שנ״ל תה זהו בס״ד הטיב זה יתבאר הסוכות

ק סימן ומרור מצה דיני
 תחר כזית ליקח צריך אס כהלל למקדש זכר עושין שאנו בכריכה שאלה

.־ ליה סגי נתי תחר שהוא בכל אפי׳ או התצת עס

 אכילה בין ישהא שלא ובלבד יצא לחצאין אכלן תניא ע״ם בם׳ ת^וסה
 על דתברך הרא"שתשום וכת' פ־ס אכילת מכדי יותר לחברתה

 הראכמי׳ בירקות אבל תכזית פחותה אכילה דאין כזית שיאכל צריך מרור אכילת
 ז ולפי׳ כזית תהס ל׳אכילהא״צ עליהם מברך ואינו בעלמא עליה׳בפה״א שמברך
 מדינא דהא כזית א״צ בפה״א אפי׳ עליה תברך דאינו בכריכת שאוכל המרור

 א״כ כזית דצחכה הוא בברכת אכילה לשון שמזכיר תפני אלא סגי בכ״ש תחר
יאכלהו ותרוריס מצות דכתי׳על דהא צ״ל ו״ל ולפ״ד *כזית•^ א״צ ודאי בכריכה

האי



ק סימן ומרור מצה דיני אדה שאגת
 דקי״ל הא דא״כ וק״ל שעמו ומרור אמצת ולא לחוד אפסח אלא קאי לא יאכלהו האי

 דנאתר מצות תאכלו בערב דכתיב לן נפקא קרא מהאי ע״כ כזית צריכה מצת
בזה״ו מצה דאמררבא פסחים דשילהי ההיא לך תקשה א״כ מצה אצל אכיל'

 אין פסח דאיכא כזתן יאכלוהו ומתריס מצות על דכתיב דרבנן ומחר דאורייתא
 וא״ז זה אח׳ אמר ב״י אחא ורב מצות תאכלו בערב דכתיב קרא אהדריה מצה אנל

 רחוקה בדרך ושהיק לטמא ליה תיבעי ההוא מצות תאכלו בערב •והכתיב דרבנן
 דלזה״ז מצות תאכלו מבערב למצה דאהדרי׳קרא דהא לרבא זרבאמ׳־והשת׳מנ״ל

 שיטו׳ תשו׳ דאתדרי׳קרא דילת׳ה״ט רחוקה ושהי׳נדרך אהדרי׳לטתא ולראב״י אתי
 כמושא״צ כזית לאכול ה״אדא״צ יאכלוהו ומרורים מצות מעל דאי בכזית אכילה

 האי דבלא אע״כ • בכזית אכילה לשיעור מצות תאכלו בערב רחמנא כתב מרור גבי
 אכילת דאין ש״ת יאכלוהו ומרורים מצות דעל מקרא מצות תאכלו דבערב קרא
 יאכלוהו מהאי דנ״ל הה״נ וא״כ קאי נתי אמצת יאכלוהו דהאי תכזית פחות מצה
 נתי מרור הא קרא בתאי דכתיבא מצה על שקאי דכתו כזית דבעי למרור גופי׳
 קאי לחודיה אפסח יאכלהו דהאי אפ״ת ועוד * קאי נתי ועלי׳ כתיב קרא בהאי
 דעלמצות קרא בהאי לפסח ואיתקשו הואיל דבעיכזית ומרור למצה נתי נ״ל מ״ת

 חצות אחר בזה״ו חצה אכל רבא אתר ע״פ בס״פ אמרי׳ וה״נ ־ יאכלהו ומרורים
 וכיון דמי כפסח לפסח דאיתקוש כיון פשיטא ואתרי׳ חובתו ידי יצא לא נראב״ע

 לדרשא ע״כ מצות תאכלו בערב קרא דאהדרי׳ הא כזית דבעי נ״ל דפסח לתהקישא
 משוס כזית צריכה דתצה דטעתא וכיון י ל כדאי ולראב״י כדא״ל לרבא אחרינא

 הרא״ש על קשת תהא וגס :גופי׳ מה״ט כזית צריכת נתי תרור לפסח דאיתקיש
 לפסח ואיתקוש הואיל יצא לא לראב״ע חצות אחר מצת באכל רבא דאתר דכמו
 ית בכ כדאתרי׳ כזית בעי פסח דהא כזית לענין גופי׳ הקישא מהאי ללמוד יש ה״נ

 וכתט יצא לא בודאי אבל ותשמע יצא דמאי אכלן התם תניא וה״נ פסחים בתם׳
 שאיסורו יצאזת חמץ עליו תל״ת דנ״ל תרורלתצת דאיתקוש תשוס דה״ט התום׳
 והנ״תבפ׳ :כו׳ יצא מצה אפי׳ ובדמאי לחמץ מצה ואיתקוש טבל תאכל בל משוס
 חייבות ונשים למצת דאיתקוש משום תרור באכילת חייבות דנשים צ( )דף האשת

 חתך עליו דל״ת בקרא לחמן מצה מדאיתקש שתו״ג ת״ע דה״ל אע״ג מצה באכילת
 ת״ש של במרור י״ח אדם שיצא כ״ש)דףלח(בעירתיב״חתהו בפ' וה״נאתרי׳
 דתיקן דלת׳כל או נפיק דרבנן במרור אבל נפיק לא דאורייתא במצה בירושלי׳כו׳

 תחר דתקשינן הרי תצתותחר• תסתברא רבא אתר תיקון• דאורייתא כעין רבנן
 דתרור משוס א1ן ליה תיבעי לא ב״ח רמי ואפי׳ מצת כתו בת״ש י"ח יצא דלא למצה

 והה״נ תילי לכל למצת תחר דתקשינן ליה פשיטא איהו אפילו לא״ה הא דרבנן
 בהאי לי וק״ק : בכזית תחר אף בכזית תצה תה להו תקשינן כזית לענין

 ב״ח רמי אטו ותרור מצה מסתברא רבא קאתר תאי שתעתא
 דתקשינן ליה פשיטא נתי איהו הא לא או לתצה תרור תקשינן אי ליה תיבעי הא
 • לא או כו׳ רבנן דתיקון כל אתרי׳ אי דרבנן דחרור תטעתא אלא ליה תיבעי ולא
 וה״ל ותרור דמצה הא פשיט׳ליה נתי הארנ״ח ותרור מסתבר׳תצה ת״קרבא א״כ

 דתיקון כל מסחברא לתיתר לרנא ה״ל והכי בשעורים לו והודה חיטים כטענו
 לי תשתע 3וה״ :לנ״י ונחזור תקותו זה ואין וי״ל תיקון דאורייתא כעין רבנן
 כפסח יי״ח שאדם ירקות אלו התם דתנן (לט )דף כ״ש בפ׳ שפירש״י מתה

 זית חצי תזה לו יש אם כזית מהן תא׳ לו אין אם ופירש״י זע״ו ומצטרפים כו'
 תשתע י״ח לצאת דפי׳ הרי ־ ע״כ י״ח לצאת כדי ע״ו זה תצערפין זית חצי ומזה

 בפחות תחר דאיי״ח כיון וא״ת :הוא ברכה תשוס ולאו יי״ח לא תכזית בפחות הא
 ירקו׳ שאר דאיכא היכא )ד׳קיד(פשיטא דאתרי׳בפ׳ע״ם הא לך תקשה מכזיתא״כ

 בפה״אואכילולבסו׳ אמרור תעיקרא אר״התברך תאי חסא יליכאאלא היכא כו׳
 חוזר תתנו כריסו שמילא לאחר ר״ח לה תתקיף י ואכיל תחר אכילת על מברך

 ואכיל תרור אכילת ועל בפה״א עליו תברך תעיקרא ריח אתר אלא עלי' ומכרך
 ירקות אשאר תהדר דרכא כריה ר״א ואתר כרכה כלא חסא אכילת אכיל ולכסוף
 תכזי׳כיוןדאיי״ח פחות יאכל כתחילה האי כולי זהשת׳תאי מפלוגתא נפשי׳ לאפוקי

 לתד שתוה אני ואות׳ ככ״ש־ יוצא תחר חוכת ידי ודאי אלא : תכזית כפחות מרור
 דטיכול אלתא כו׳ כזית ואוכל בחרוסת אותו ותטכל ירק ולוקח כפ״ח מש״כ הרתכ״ס

 דטכול וס״ל עליו להחולקין ואפי' כפת״כ וא״א ז״ל לדעתו כזית נע׳ נתי ראשון
 דאפילו דס״ל י״ל התית שם כמש״כ כזית א״צ הכירא תשוס אלא דאינו ראשון
 דתילתא וטעתא התצוה ברכת כלתי לאכול ראוי המצוהאין תן תכשיעור פחות

 לאיצטרופי דחזי כיון תטעתא תה״ת אסיר איסור של שיעור חצי דקי״ל כתו נ״ל
 פחו׳מכשיעור כאוכל ה״נ הכי התם דס״ל וכר״י דיותא ברפ״ב כדא׳ אכיל איסור׳

 לכשיעור השלים ואלו לאצטרופי דחזי כיון עביד שפיר לאו ביכה כלא התצות מן
 וצריך פרס אכילת כדי כתוך תשליתה דאינו אעי׳ג התצוה תן נחשב תשהו האי גם

 דהא כרכה כלי פת״כ לאכול נכון לא אפ״ה שני כטיכול שלם כזית לאכול לחזור
 כאתצע ולא כלל לאכול שיתחיל קודם מצה אכילת כגון המצות בכל לברך חייב ודאי

אכיל׳ וגומר הואיל התם דבשלתא כ״כ דל״ד ואע״ג • כזית לשיעור שיגמור קודם
 הואיל התצוה תן למפרע נתי הוי הראשון תשהו נמצא פרם חכילת בכדי ־הזית

 לזה זה בין דיש כיון שני לטיבול ראשון טבול כין אכל כזית לכשיעור ותצטרף
 ואם לתצוה נחשב אינו לכשיעור תצטרף לא כ״ש שהאי כיון פרס מאכילת יותר

 פחות ליכל כזית ל״צ ראשון דטבול אס״ד והשתא ־ כת ל״ל כרכה כלא אוכלו
 פחות דאפי׳ רבוותא להני ס״ל מ״ת ־ כזית דבעי ש״ת אלא כרכה בלא חכזית
 אס כמנה א״צ חצות דאי התם דאר״ל להא ול״ד ברכת בלא לאכול ראוי אין מסית

 מונה דבלא דש״ה התום׳ וכמ״ש בה ל״ל ראשיו נטבול תתכוין בלא אכלן
 דחוי כיון תכזית פחות אבל כלום המצות תן כאן אין כוונה צריכות מצות ד לת׳

 מצית ס״ל ר״ח התם התום' לפי' והרי י ברכה בלא לאכול נכון אין לאצטחפי
 גבי ה״נ כוונה כלתי ברכה בלא ראשון בטבול לאכול נכון אין ואפ״ה כוונה צריכות

 דווה׳ כזית צריךלאטל תחר דגם בחרר בראיו נתברר והרי אמרי׳הכי תכזית פחות
 א־׳צ דתחר דאס״ד הרה״ש על לתמוה יש ועוד :תדרבנן ובזה״ז פסח בזמן תה״ת

 לחכמי׳ דהי׳להס קשה אכילה לשון עליה שמברכים לחוד הברכה תפני אלא כזית
 דלא לומר ודוחק גביה אכילה דל״ש כיון אכילה לשון ולא זו בברכי אחר נוסח לתקן

 ועוד מצה אכילת של הברכות כל שאר מנוסח זו ברכה נוסח לשנות חכמים רצו
 מרור אכילת על וצונו בתצותיו קדשנו אשי־ שתברך כשיקרא תחזי זו ברכה דא״כ
 דקאת׳ וציוונו ותאי בכזית אכילה שיעור לאכיל כיוןדא״צ אכילתו על נצטווינו דהיכן

 ותדנקע כו׳ ישהא שלא ובלבד יצא לחצאין אכלן דתניא תהא ועק״ל :בברכתו
 יותר שהא דאס לותר היינו דתסיק ישהא שלא ובלבד האי א״כ דעבד לשון אכלן
 דת״תאפי׳בשהא כיון הא ואתאי ולאכול לחזור וצריך בדעבדל״י אפי׳ א״ם מכדי
 ולשון דיי״ח כיון ולברך לחזור א״א ע״כ ותוכל וכשחוזר כזית צ וא הואיל יי״ח כבר

 בירך עליה לא דהא זו אכילה ע״י להתקן א״א בראשונה בברכה שתזכיר אכילה
 ובשהא כזית צ־יך דתרור ש״ת ודאי אלא ואוכל חוזר ואתאי ראשונה אכילת על אלא
 מדרבנן א1? דא״צכזית דא״ל תה״ת שצריכת ראיות אלו אין לכזיתנת״ת תצטרף אין

 וכיון כהרא״ש ודלא בכזית תיור צריכה דתה״ת תכריחות הראשונות הראיות אבל
 שאנועושין דבכריכה ברור הדבר תעתה תכזית פחותה תחר אכילת חצות דאין

:נ״ל כן תכוית פחותה אינו אפ״ה עליה חברך דאין אע״ג כהלל למקדש זכר

קא סימן השנה ראש דיני
 כתו בו להתענות שאסור ניתא או ר״ה של בי״ט להתענות מותר אס • שאלה

: טוב יום בשאר
 מבוארים ודבריהן הן ובתראי קמאי הגאונים מחלוקת זה דבר תשובה

 חלא עוד ולא ז״ל מחברים ובשאר ר״ה מם׳ בסוף הרא״ש בדברי
 ז״ל עליתם תמה ואני ־ בר״ה להתענות שתצוה לומר התדה על שהפריזו מהן שיש

 וחקשינן לא אי תענית מגילת בטלת א׳ אמוראי אפלגו יח( )דף דר״ה בפ״ק דהא
 עשוהו בו שנעשה נס מחמת בתשרי בתלתא דתנן תהא תענית מגילת בטלת לת״ד
 הגת׳בומן ותשני מוסיפי בטילאחרנייתא תעני׳קמייתא מגילת בטלת ואס״ד לי״ט

 אלא ל״נ רבא אמר אחיקס בן גדליה שנהרג דה״ליוס ות״ל ופריך קיים שבה״ת
 דאוריי׳ ר״ח ותשני ר״ח שלאחר יום דה״ל ת״ל נתי שלפניו ופריך שלפניו את לאסור

 בתענית אסור ר״ת שהוא תשרי של ר״ח דהאי אלתא חיזוק בעי לא ודאורייתא
 מפני תשרי של ר״ח בהאי להתענות רשות או דתצוה האומר ולדעת ר״ח כשאר
 ר״ח כל משאר ר״ח האי שאני דהא ר״ח שלאחר יום דה״ל ת״ל ק״ל מאי ר״ה שהוא
 דאין רבוותא לתני דס״ל ול״ל י שלאחריו ביום כ״ש להתענות מותר בדידיה ואפי׳
 תענית מגילת דנטלה ההם דקי״ל ולתאי ר״ח תטעם אלא בר״ה להתענות אסור

 תי״ח סי' בא״ח הב״י הביאו ר״י וכ״כ בזה״ז בר״ח להתענות איסור אין מעתה
 תהא הא • בזה״ז בר״ח להתענות איסור אין תענית תגילת בטלה דקי״ל דלתאי

 אלתא חיזוק צריך ודאורי׳אין דאורייתא ר״ח דאת׳ לדבריהן תשובה יש דשתעתין
 תשו׳: עליה שאין ברורה ראיה וזה תענית במגילת הכתובים כימים ר״ח איסור אין

 משום תענית בו לאסור י״ט כשארי ר״ה שאין מכאן ראיה להביא יש שלכאורה אלא
 לה׳ תעשו אלה מדכתיב האומר כדברי ושלא בלבד ר״ח משוס אלא י״ט שם

 • זה נכלל נתי ור״ה תענית איסור לענין לזה זה המועדים כל הוקשו במועדיכס
 אין בבה״ת ר״ח של הזכיר ולא דטעה ת״ט( )דף שאכלו בפ״ג דאמרי׳ להא ונ״ת

התוספות ופירש אכיל לא בעי אי אכיל בעי דאי משוס אותו מחזירין
עליז שתברכין פת היינו דקאמר אכל לא בעי אי דהא ור״פ

 בהן לאכול דחייב היינו אכיל דלא סגי דלא וי״ט שבתות התס דקאמר והא בה״ת
 הצבור על תענית גוזרין אין )דףט״ו( דתענית דתנןבפ״ב להא א״ננ״ת פתי

 דחתירא ר״ע דשבת ברור והדבר מפסיקין אין התחילו ואס ובפורים בחנוכה בר״ח
 אם בלבד ר״ח תשוס אלא בר״ה תענית איסור דאין א״א והשתא מפסיקים טפי

 אין בבה״מ ר״ה של הזכיר לא ואם פת אכיל לא בעי ואי מפסיקין אין התחילו
 ואם פת בו לאכול חייב י״ט שם משוס בו להתענות דאסור א״א אבל אותו מחזירין

 ר״ה ראיהדודאי זה שאין נ״ל ת״ת תפסיקין־ התחילו ואס אותו מחזירין הזכיר לא
 נמצא דאוחיתא לאו דר״ח דקס״ד א1ן מה״ת שאסו׳להתענו׳בהן י״ט שאר בכלל הוא

 ב׳קדושות בו יש ר״ה א׳אבל קדושת משוס אלא בהן שאין י״ט כל משאר בר״ה חומר
 לפי מד״ס להתענות שאסור ר״ח ושל תה״ת ביה תענית וחיסור י״ט שהוא ר״ה של

 צריכין דד״ם ולאחריו להתענו׳לפכיו שאסור שעליו ר״ח נשס ונ״ת השתא דס״ד מאי
 אין דד״ת ולאחריו לפניו להתעמת אסור אינו שעליו וי״ט שבת משוס דאלו חיזוק

 דה״ל ת״ל פריך תש״ה לאחריו להתענות לאסור בא דתתקשה וכיון חיזוק צריכין
 מד״ם אלא בו להתענות אסור דאינו דקס״ד דר״ח לתא דתשוס ר״ח שלאחר יום

 שלאחריו יום לאסור אין די״ט לתא משוס אבל שלאחריו יום לאסור יש חיזוק דצריכין
 תה״ת תענית איסור יש דבר״ה ליה פשיטא להמקשן רגס חיזוק צריכין אין דדי׳ת
 שלאחר יום דה״ל ות״ל פריך תאי אכתי הוא דהכי כיון וא״ת : י״ט שהוא מפני
קדושת אלא עליו שאין בשארר״ח קה״מ4חי וצריך תד״ס דר״ח דס״ד לאע״ג ר״ח

ר״ח



קב קא סימן השנה ראש דיני אריה שאגת
 תורה של י״ע קדושת שם עליו דאיכא כיון תשרי של זה ר״ח אכל בלבד דד״ס ר״ח

 של י״ע שהוא מפני תה״ת בו להתענות נתי אסור ר״ח ובלא חיזוק צריכין אין וד״ת

 אין נמי שעליו ר״ח שם מפני א״כ ולאחריו לפניו ומותר חיזוק צריכין דאין ר״ה
 ואעו שעליו י״ע קדושת משוס בו להתענות תורה של חיסור בו דיש כיון חיזוק צריכין
 צריכין ד״ת דאין ה״ע דהא גרע תגרע ד״ס של ר״ח קדושת עליו שניתוסף מפני

 ד״ס אבל בהם להתענות אתי דלמא חייש־נן ולא לאינשי להו דחמירי משוס מיזוק
 לפניהם לאסור חיזוק צריכין עצתו בי״ט להתענות אתו דלתא וחיישינן לאינשי דקילי

 כ״ש תורה של על ד״ם פל איסור בו דניתוסף יותר דחתיר ר״ה כן ואס ולאחריהם
 פריךהתס אח״ז חיזו׳דהא צריכין ת״ת דודאי היא קושיא לאו חיווקיהא צריכין דאין
 קבל׳ דברי אחיקס בן גדלי׳ אחיק׳אר״א גדלי״בן בו שנהרג יום שלפני יום דה״ל זת״ל
 חיזוק צריכין שאין הוא מד״ק בתשרי דבתלתא אע״ג ה־י דתיא כד״ת וד״ק הוא

 שלפניו יום לאסור כדי י״ע אותו עשו בו שנעשה נם תפני ת״ת ולאחריו לפניו לאסור
 די״ע לתא תשוס חיזוק צייכין שאין תד״ק בתענית אסור דבלא״ה כיון אתרינן ולא
 בעשותו בצע תה ואכתי שלפניו יום לאסור חיזוק צריכין אין נתי ביום שנו דיס של

 עליו שיש יום ש״ת ודאי אלא אחיקס בן גדליה בו שנהרג יום דה״ל ת״ל ד״ם של י״ע

 משום ולאחריו לפניו אסור חיזוק צריכין אין וא' חיזוק צריכין א׳ י״ע של שחות נ׳
 שם עוד עתו ואין י״ע היום הוי לחוד דידיה לתא תשוס כאלו חיזוק שצריכין י״ע
 י״ז( )דף דתענית בפ״ב תצינו מזאת וגדולה >!=־ • חיזוק צריכין שאין היום י״ע

 דשבועיא חגא איתותב מועדא סוף עד בניסן כלותר ביה תתתניא דאמרי׳התס
 אר״פ אסור• ומועד המועד עד ליתא תועד סוף עד ל״ל ופריך בהון למספד דלא

 נצרכה לא הכאנתי שלפניו יום לאסור אלא נצרכה לא כדאמררבא
 שלתורה פסה של עוב יום על הרי • שלאחריו יום לאסור אלא

 • וכדאמרן שלאחריו יום ולאסור לחזק כדי ד״ס של י״ע עליו גזרו חיזוק צרינין שאין
 דצריכין הוא תד״ס דר״ח קס״ד ר״ח שלאחר יום דה״ל ות״ל דפריך דהא ולפמש״כ

 יום דה״ל ות״ל פריך לא ותש״ה חיזוק צריכין אין דד״ת התקשן ידע הא אבל מיווק
 א״כ לאחריו לאסור חיזוק צריכין אין הוא דמה״ת כיון תשוס ר״ה של ׳"ע שלאחר

 אסורים תענית בתגילת הכתובים האלה הימים כדתני' התם שתביא ברייתא ההיא
 הפרש ותת תותרין ולאחריהם לפניהם אסורין הן וי״ע שבתות ולאחריהן לפניהן

 תדברי לאו חיזוק צריכין וד״ס ד״ס והללו צריכיןח<וק ד״ת ואין ד״ת הללו לוה זה נין
 דתניא הוא דגת' סתתא אלא וכדאת׳ זו נרייתא ידע התקשן גם שהרי הוא החרצן

הרי מידי לא ותו נגת' רנות וכהנה קאתי והתרצן התקשן דברי ולפ׳ זו לברייתא
: שבו ר״ח קדושת תשוס בר״ה להתענות שאסור לנו נתברר

ק״ב סימן השגה ראש דיני
 דאתרן להא ונ״ת י״ע כשאר י״ע קדושת תשוס בו יש אס שקול הדבר עדיין מט

 בו שאין השנת דראש מההיא לכאורה שנראה דתה לא או זה שלפני בסי׳
 ואין : הקדום בסי' בס״ד עעס בעוב דחינו כבר י״ע קדושת משום תענית איסור
 עירוב רבנן דתיקנו דעעתא עו( )דף דביצת רפ״ב רבא דאתר תהא ראיה להביא

 בי״ע והרי לי״ט יפת ותנה לשבת יפת תנה שיברור כדי בע״ש שח״ל בי״ע תבשילין
 אין דבר״ה ביצהואס״ד כדאתרי׳בתם׳ לע״ת נתירבע תיקנו ר״השח״לבע״ש של
 דעלתא ר״ח ככל ר״ח תשום בלבד תענית איסיר אלא בו ואין י״ע שתחת משוס נו

 כלותר לשבת יפת תנה שיברור כדי תשום הוא לי״ט ע״ת דתיקנו דעעתא כיון א״כ
 בר״ח ע״ת לתקן תיותיס יוס תה כבודו כדי לשבת יניח ולא לי״ע הכל את יכלה שלא

 לכדי חיישינן ולא ע״ת תיקנו שלא ׳ש בע שח״ל ר״ח כל תשאר יתר תשרי של זה
 ותשים ר״ח של בסעודה להרבות כ״כ תצוה שאין תשום לשבת יפת תנה שיברר
 ולא בר״ח הכל יכלה לשתא חיישינן ולא ליה סגי תיעעת באכילה שבו תענית איסיר
 בהן לאכול ב״א של שדרכן ע״ש בכל להכי חיישינן שלא כתו כבודו לפי לשבת ישייר
 לשבת יפת תנת שיברור לכדי רבנן שחשו ע״ת תיקנו לתה בע״ש ׳ל שח בר״ה וה״נ
 ר״ח תשום אלא י״ע שתחת תשום באכילתו תצוה שחין .בר״הכיון הכל יכלה ולא

 שתיקנו דע״ת עעתא התם דתפרש אשי לרב בשלתא • ר״ח משאר עדיף לא לחוד
 ע״ת נתי דתיקנו שפיר אתי לחול תי״ע ק״ו לשבת מי״ע אופין אין שיאתרו כדי רבנן

 כתו לחול תי״ע בו אופין ואין תלאכה בעשיות אסור ר״ה דהא בע״ש שח״ל נר״ה
 שתצות בהא י״ע לשאר נתי שות ר״ה של די״ע ע״כ אלא קשת לרבא אבל י״ע נשאר

 ר״ח בשאר תשא״כ לשנת יפת תנה לבירור וחיישינן תעעתיס נו ולהרבות לשמוח
 זכות ללתוד לי יש היא גדולה ראיה דלכאורת אע״ג מ״מ : ע״ת בו מש״התקנו

 דר״א עעתא נתי א״ל שיברור כדי דע״ת עעתא דמפרש דרבא ז״ל הגאונים על
 רבנן תקנו לחוד אשי דרב עעתא תשום דידיה עעתא דל״ש ובר״ה שיאמרו דכדי
 מר״ה חון י״ע בכל שתיקנו לע״ת אחר עעם להוסיף בא שרבא אלא ־05 לע״ת
 עעתים ב׳ אלו בין דנ״ת ויראה שם הרא״ש כמש״כ בזה ונ״מ שיברור כדי משים

 לערב יכול ולר״א לשבת יפת תנת שיברור כדי מעי"ע דוקא לערב צריך דלי־בא
 בערב לערב שצייך דידיה בעעמא תוסיף שרבא נתצא ־ ע״כ עי״ט קודם אפילו

 בע״ש שח״ל ר״ה זה ולפי דר״א לעעתא כן שאין תה לכן קודם דווק׳ולא עוב יום
 דידיה עעתא ל״ש דבר״ה עי״ע קודם לערב דיכול תודה רבא אפי'

 י״ע שתחת ל״ש אס״דדבר״ה ק״ל עדיין ת״מ • לחוד ר״א של עעתא אם כי
 הדין תן שהיה דברים הרבה תצינו ביצת בגתרא הדי דעלתא ר׳ח כשאר אלא

 לפני עור ומהן אותן התירו י״ע תשתחת לאתנועי אתי דלא נחשום בי״ע לאסרם
 ולכמת ולשקוע לחפור ולכמת בי״ט לשחוט התירו ולר״י חניות ותריסי המרסן

73 עג

 י״ע תשתח׳ אתילאתנועי ליה שרי׳ לא דאי תשום שחע ולא תימלך ול״חדילתא
 בכלל נתי ר״ה אדרבה הא בכל י״ע כל תשאר ר״ה של י״ע חכתיס שהוציאו ול״ת

 בו אין ואי תוקעין היו נתקדש בשנת להית שחל שלר״ה י״ע וכדתנן תיקרי י״ע
 אותן בו התירו לתה דעלמא ר״ח כשאר בתענית אסור רק י״ע שתחת תשוס

 • בו נוהג י״ע שתחת שאין כיון י״ע שתחת תשוס אלא בי״ט התירו שלא דברים
 תשוס בהן דיש משוס דברים אותן להתיר לחכתים נראה י״ע דככל דכיון וי״ל

 בכל ושרי דהואיל ר״ה של אי״ע עליהן נמי גזרו לא עליהם גזרו ולא י״ע שתחת
 ובשבת הואיל יח( אדכ)דף גביעבילת וכדאתרי׳ גורו לא שלר״הנתי בי״ע י״ע
 להביא נ״ל מט :שאח״ז סימן משכ״ל ועיין עליו גזרו ולא שרי נתי בי״הכ שרי

רפ״ן תנן דהא י״ע כשאר נתי בר״ה י״ע שתחת דשייך ברורה ראיה
 יבלתו וחתיכת לתחום תחיץ והבאתו פסח של כלותר הרכבתו סו( )דף דפסחיס

 שהיא שחיעה אס תה הוא דין והלא אר״א או׳דוחין ?ויעזר רני השנת את דוחין אין
 השנת את שידחו דין אינו שנות תשוס שהן אלו השנת את דוחה תלאכה משוס

 תה ר״א א״ל שבות תשום בו ואסור מלאכה תשוס בו שהתירו יוכיח י״ע ר״י א״ל
 נמי י״ע שתחת דאתר לעעתיה ר״י ובגתרא לתצוה רשות ראיה תה יהושע זה

 רי״א ושונה יושב או ושותה אוכל או אלא בי״ט לאדם לו חין רא״א דתנן היא מצוה
 כתוב דרשו אחד תקרא ושניהם אר״י לבה״ת וחציו ושתיה לאכילה חציו חלקיהו

 כולו או לה׳ טלו או רא״ס לכם תהיה עצרת וכא״א אלקיך לה׳ עצרת אותר אחד
 לתצוה רשות ראיה תה לר״י ר״א השיב תה וק״ל ־ לכס וחציו לה׳ חציו ורי״ס לכס

 שמת תשום בו אסרו תש״ה רשות שהוא י״ע ׳לשתחת תת כלומר
 התירו אם וחותר לקל להקשות יש ושפיר תצוה שתואתשום פסח אבל

 (1ך בפ״בדסוכה)דף הריס״ללר״א שבות תשים לו יתירו לא תלאכה לותשום
 יליף דהא הוא ומה״ת בלילה וא׳ ביום א' בסוכה לאכול אדם חייב סעודות י״ד
 ביום א׳ סוכה אף בלילה וא׳ ביום א׳ דירה מה תדורו כעין תשבו תקרא התם לה
 י״ע שהוא חג של ראשון י״ע של סעודות ב׳ הוי סעודית י״ד תאלו והרי בלילה ואי

 דר״א ק״ו למיפרך איכא כ*וא בלילו וא׳ ביותו א׳ סעודות ב׳ בו לאכול שחייב
 משו׳תלאכ׳ בו והתירו מצות שהוא יוכיח הסוכית חג של ראשון י״ע גופיה תדידיה

 מלאכת משוס בו שהתירו אע״ם פסח אביא אני ואף שבות משוס בו התירו ולא
 י״ע ליל אכל שלא מי ר״א אתר ועוד התם דתנן ואע״ג י שבות תשוס בו נתיר לא

 סעודות י״ד אר״א והא בגמרא ופריך חג של אחרון י״ע ליל ישלים חג של ראשון
 ר״א בו חזר ,ופירש" ר״א בו חזר אתי א״ר בירא א׳ ואתרי׳ בסוכת לאכול חייב
 ראשון י״ע מליל חוץ יתענה להתענות רצה ואס קצבה לדבר אין לותר חכמים אצל
 א׳ סעודות י״ד דתצריך תהא ר״א חזר דלא התם התום׳ הכריחו הרי ־ ע״כ כו׳

 שהיה תתה אלא ר״א בו חזר ולא סעודות י״ד בעי דלעולס בלילה וא׳ ביום
 הכל אר״א אתרי' בפסחים ושם עותדת: בתקותה דידן קושיא א״כ סוכה תצריך

 ההוס׳תיתא וכתבו הוא תורה בו שניתנה יום ת״ע לכס נמי דבעינן תודי׳בעצרת
 תצוה שהוא יוכיח עצרת דניתא לתצוה רשות ראית מה ר״א 'ק ת א״כ לריב״א

 של סעודות ע״כיוהריבב׳ תסברא אלא תקרא עצרתל״ד ר״א דהאדבעי וי״ל
 ראשון י״ע מליל דבשלמא למיתר איכא תאי וכת״שכ מת״ת דהוי חי של ראשון י״ע
 בו ולאפות ללוש מלאכה תשוס בו והתירו תצת בו לאכול תורת של שמ״ע פסח של

 היא פירכא דלאו דר״א ק״ו תינית לתפרך יוכיח ל״ל שבות תשוס בו ואסרו תצית
 כתו השבת את דוחה מכשיריה וכל דתצה קל( )דף דתילה בפר״א ס״ל דהא לר״א
 בו התירו אס פסח גבי ר״א דקאתר ק״ו האי א״כ תקרא התם לה ויליף פסח

 תצה גני גיפיה ק״ו האי לדון יש ה״נ שנות משוס בו שיתירו א״ד תלאכה תשום
 קרא ליכא הסוכות חג של ראשון י״ע סעודת גבי אבל י״ע גבי כ״ש בשנת אפילו
 דוחין תכשיריה וכל סוכה התם לר״א דס״ל ואע״ג השבת את שידחו לר״א ואפילו

 קרא ל״ל ביד״ס אבל גופי' סוכה בעשיות ה״ת תקיא התם לת ויליף השבת את
 לאכול חייב דיד״ס וס״ל ר״א ביה דהדר לתאי כ״ש השבתי את שידחו לר״א אפילו
 יפו ולא כלל סוכה בתצות הסעודות תליא דלא בסוכה לא אבל סיכות של בי״ע
 משים בהס התירו לא ואפ״ה תצוה תשוס דהוו לר״י י״ע דכל י״ע תשתחת כחס

 לר״א ראשון י״ע של שהסעודות ואע״פ תלאכת תשוס בהם שהתירו אע״פי שבות
 תלאכה תשוס בו שתתירו שאעפ״י פסח קרבן אביא אני אף תצוה תשום נתי הוי
 סוכות של י״ט דידית תיניה דר״א ק״ו לתפרך איכא ואכתי תשו׳שבית בו נתיר לא

 ול״ת תצית הוי הי״ע כל דשתחת דס״ל לר״י דבשלתא דלק״ת נ״ל זבע״כ • יוכיח
 תורהני״ע שהתיר נפש אוכל כל דהא הרשות לדבר תלאכה משוס בהם שהתירו

 שלא שאע״ג יוכיח י״ע דר״א אק״ו י״ל שפיר א״כ שתח׳י״ע תצו׳של הוי י״ע לצורך
 לדבר שהוא אף שבית משום התירו לא אפ״ה תצוה לדבר גיא תלאכה משים הותר
 שהו׳לדבר אע״פי שנות תשוס נתיר תלאכ׳לא תשוס שהותר אע״פי פסח ה״נ תצוה
 שתח׳י״ערשו׳ דס״ל ר״א אבל שמח׳י״ט של תצוה גבי נתי מצינו כה״ג דהא תצוה
 בי״עטלן שהותר נפש תלאכ׳אוכל כל וע״כ שלחג ראשון י״ע תב׳סעודו׳של חין

 איני ותות הרשות לדבר התירו לא דבריהן של ושבות הותרו הרשות דבר משוס
 אפי׳ כן אס למצוה רשות ראיה דאין פסח גבי אליעזר דרבי וחותר לקל פירכא

 לתפרך אתה צריך דע״כ פירכא ליכא בי״ט חכמים התירו שלא תצוה דדבר משבות
 משו׳מצות מלאכה משוס בו התירו דאס פסח גבי דר״א דק״ו דומיא יוכיח י״ע

 של רחשון י״ע תאמר היאך פסח תצות תשוס שבות תשוס בו נתיר לא פסח
תשים רוצות משים בו התירו ולא מלאכה מכוס מצות משוס שהתירו יוכיח סוכות



קג קב סימן השנה ראש דיני אריה שאגת
 שופר תקיעת א״ל הי״ט את דוחה ספיקו שאין דין אינו השבת את דוחה ודאו

 מאי הגמרא עלה ודייק י״ט דוחה וספיקה שבת את דוחה שאיןודאה יוכיח בגבולין
 דחיא י״ט ודאי השתא ספ׳חול י״ט ספ׳ אלימא י״ט שדוחה ׳ש ספ׳דת כלומר ספיקא

 נמי ודאית אשת דאת' לטעמיה ור״י אשת ס' איש ס' אלא מבעיא חול ס' י״ט '0
 זהו רשית סומכת נשיס וי־ש״א ר״י סומכ׳ ישראל בנות ולא סומכין ב״י דתנן תקעת
 דוחה ודאה שאין פי׳התו׳דה״ק ת״ש דקאמ׳נבי י״ט ספיק׳דוחה ותאי הגת׳ סוגיות

 דרב;ן איסור נחי דאיכא אע״ג י״ט דוחה וס' יעברנו שמא דרבת גוי׳ משום שבת
 דאפי' יד אס ע״כ־^יוהשתא מספק אי׳זה מלאכונדחה ואינו חכמת שהיא בתקיע'

 והא מצות לצורך שלא לתקוע לו אסור אפ״ה שופר בתקיעת הוא חיובא דבר גברא
 ספיקא מספיקאכדקי״ל ותוקע חוור בע״כ תקע לא אם תקע אם לי׳ מספקא אי

 וה׳יל חיבתו ידי יצא כבר דילמא דרבנן איסור לספק ול״ח לחומרא דאורייתא
 גטחי חי בתורה האחורה בתרועה לן דמספקא משים תדע רך לצ שלא תקיעה

 והדר תקיעה תרועה שברים ג' תקיעה בקסרי אבהו ר' אתקין יליל ילולי או גניח

 מתני ואע"גדבחדא לג( )דף דר״ה כדאמרי׳בפ״ב עבידתר״ת והדר עבידתש״ת
 עניד■ לן דמספקא כיון ת״ת מצות לצורך שלא הוו מהן שנים ובודאי סגי תלתא
 ולתקוע לחוור דחייב תקע לא ספק תקע בספק כ״ש דרבנן איסור לודאי ול״ח כולהו
 לספיקי נתי איכא הא חובתו ירי כבר יצא דילמא דרבנן איסור לספק ול״ח

 לטעמיה ור׳יי מ״ק השתא וא״כ היא־ חצוה צורך זו ותקיעת י״ח ל״י דילתא
 שבת דוחה ודאה שאין יוכיח בגבולין ת״ש דדיה לק״ו לתיפרך איכא ת״ת הא כו'

 בגבר׳דנר ודאי אלא מספק ותוקע וחוזר י״ט דוחה תקע לא ספק תקע וספיק׳ספק
 ליה שרי נמי דרשות תקיעת חצות של תקיעה היום ליה ושרי הואיל הוא חיובא
 אשת ס' איש מספק אנא איש של תקע לא ספק תקע תספק לתיפרך ליכא הילכך
 תקיעה לו והותרה הואיל דבאיש וש״ת רשות סומכת אשה דאין לרבנן דס״ל לתאי
 דרתי באיש ול״ת לצורך שלא אפי' ר״ה של זה בי״ט לגתרי הותרה תצת לצורך
 רשות סומכת נשים לת״ד אפי׳באשת אלא דאתרי׳הואיל זה ביום לתקוע חיובא עלי׳
 תקיעת ה״כ בקדשים׳ עבודה כעובד דנרחה אע״ג ידא באקיפי לתסמוך לתו ושרי

אפילו התוספות שם כתש״כ לנשים שרי דרבנן איסורא אלא דליכא

קג סימן השנה ראש דיני
 של תקיעה חובת ידי שיצא לאחר לצורך שלא בר״ה לתקוע מותר אס שאלה

: לא מצוהאו

 ונ״ל תקצ״ו סי' בא״ח אחרונים הפוסקים בין היא מחלוקת זה דבר בה1תש
 חולין במס' דתניא מהא ראיה להביא לי ויש התתירין כדברי להכריע

 דמו את מכסין אין שחטו ואם בי״ט אותו שוחטין אין כוי רי״א פד( )דף כ״ה ׳9
שאין ,ניסן תי״ט את דוחה ספיקה אין השנת את חח? שידאה חילה ותה חק״ו

 משוס לאו מלאכה משום בו דהתירו הא ראשון לי״ט דתה פירכא ות דאין בות0
 לר״א מצות תשום בהן שאין אע״פ י״ט בכל הותר י״ט מלאכת שהרי הוא מצות
 י בהא חתיר י״ט של שבות שהרי שבות משום בו נתיר רשות י״ט שתחת דס׳יל

 שבת תלאכת נדחה שלא בשבת פסח אבל ־ הרשות דבר מפני נדחה ולח ממלאכה
 את פסח מצות תהום א״דשנדחה שלפסח מצוה דבר משוס רק הרשות דבר מפני

 מיניה דקיל שבות כ״ש דחתירא מלאכה לדחות פסח מצות כח דיפה כיון השבות
 דוחה ואינו מלאכ׳דחתיר משוס דדוחה חג של ראשון די״ט מציה סעודת יוכיח ולא

 רק מלאכה משום לדחות תצותו משוס כח יפוי שוס לו דאין דקיל שבות משים
 מאוס דגם הוא ודין די״ט מלאכה משוס שדוחה י״ט שאר של הרשות דבר כמו

 י״ט ומשאר שבות משום דוחה שאינו י״ט משאר כח יפוי שוס לו יהא לא שבות
 התוס׳עלתת לתי' צ א׳ ולת״שכ ־ למצוה רשות ראיה דאין לפסח יוכיח לומר אין

 שאר שתחת דס״ל כיון ח תוכ איןזה דלר״א מצוה שהיא תוכיח שצרת דנימא שהקשו
 וניתא פסח גבי דר״א ק״ו למפרך שא״א שהוכחתי וכיון וכדאתרן רשות הוי י״ט
 י״ט תלאכת שהותרה ול״ת מצוה הוי י״ט כל דשתחת שנאמר לא אס יוכיח י״ט

 ליכא הרשות לדבר י״ט תלאכת שהותרה תקוס בשוס תצינו אס אבל הרשות לדבר
שהרי מ״ש הותר ולא ת״ת שהותר שתצינו מציה תתקוס אפי׳ דר״א קיו לתפרך

:וכדאמרן חג של ראשון תי״ט פירכא לי׳ר״א ל״ת תה"ט

 י״ט כשאר י״ט שמחת של תצוה משוס בו אין ר״ה של די״ט אסי׳ד והשתא
 תצוההיא נמי י״ט שתחת דאתר לטשתיה הגמ׳ר״י קאתר מאי א"?

 כל דשתחת אע״ג בכך מה דר״א ק״ו לתפרך מיניה ראיה תייתי מש״ה כלומר
 בשלת׳ תשנית איסור גיא בו ואין רשות הוי ר״ה ושתחת הואיל מ״ת תצית הוי י״ט
 מלאכת הותרה אלמא מלאכת משוס שהוא נפש אוכל בו הותרה ואפ״ה ר״ח כמו
 לדבר מלאכה משום בו שהותרה מהן בא׳ שחצינו וכיין הרשות דבר מפני י״ט

 וכדאמרן י״ט אפי׳משאר רר״א למפרךק״ו יוכיח א״ל דשוב ת״ה ר״ה כגון הרשות
 בכלל נמי ר״ה הוא מצוה י״ט שתחת דס״ל לר״י אע״כ בסוכות־ דר״א אליבא

 וא״ת י מצות בתקום אלא י״ט מלאכת תורה שהתירה מקוס בשוס תצינו לא א״כ
 נפש ואפ"האוכל ראשון י״ט תצו׳שתח׳בליל נוהג דאינו לעי׳סייס״ח כתבתי כנר

 תתצ׳ זה לדבר תירוץ יוכיח י״ט מצוהומ״קר״י בתקו׳ שלא דה״ל אע״ג בו הותר
 אוכל מלאכת היתר שהרי לזה לה״ר ושנ״ל ־ בס״ד בסי׳ חג של ח' בדיני לקמן
 ולתאי ר״ה ואפי' מיניה י״ט לכל וילפינן המצות חג של בי״ט אלא נאמרת לא נפש

 המצות מחג לר״ה ילפינן היאך רשות ר״ה ושל מצוה י״ט שאר דשתחת סברא
 שהוא נפש אוכל בו שהותר המצות חג דשאני בא בפ׳ נפש אוכל היתר בה שנא׳

 נתי ר״ה של י״ט שתחת ודאי אלא •׳ רשית משוס שהוא בר״ה נתיר מצות משוס
 המצות מחג בר״ה נפש אוכל היתר לתילף איכא שפיר לפיכך כשא׳י״ט היא נוצות
 מצות של נתי דשמחתו בהא ליה דדמי כיון בהדיא נפש אוכל היתר קרא בי׳ דגלי
 לאו בי״ט נפש אוכל מלאכות דשרי דהא לדחות יש זו ראיה ת״ת אבל • הוא

 כו' נפש לכל יאכל משר אך רחתנא דכתב התצות מחג לכלתו דגתרינן משוס
 תיקרי לא עבידה ומלאכת ל״ת עבודה תלאכת כל וחד חד בכל דכתיב תשיס אלח
 בשס אתור בפ' התורה בפי׳ הרתב״ן ׳שכ וכת נפש אוכל לצורך שאינו תת אלא
 זה בענין א״נכדכתיב במלאכת אלא תתיר שאינו תגיד עבודה מלאכת כל ר״ש

 ותפני בתם יעשה לא תלאכה כל לכם יהיה קודש מקרא הראשון וביום ת״א3
 מלאכ׳עבוד׳ כו׳פי׳ הוא נפש לכל יאכל לפ׳אךאשר היצטרך מלאכה כל שתזכיישם

 אבל בהן וכיוצא וחפירה וקצירה זריעה כגון קנין לעבודת המשתמרת מלאכה
 ר״ה גבי והרי ר״ש לדברי ז״ל הוא והסכים י ע״כ עבודה מלאכת אינו נפש אוכצ
 לה אזדא וא״כ דשרי נפש אוכל למעוטי כתיב תעשו לא ענודה מלאכת כל נמי

 אוכל דשרי תהא וגס היא גתורה ראיה ראשונה ראיה ת״ת י פי' להאי זו ראיה
 לא עבודה מלאכת דכל התורה בפי' דפירש״י לתאי היא ראיה ר״ה של בי״ט נפש

 בי״ט דאסור ולומר אתי האבוד דבר לתלאכת י״ט כל גני רחמנא דכתב תעשו
 דשתחתו אלא בר״ה להתענות דאסור לדין.דל״מ זכינו הרי • אתי נפש לאוכל ולח

 רגלים של קרבנות דל״נ שמחה שלמי קרבן בו שאין אלא י״ט כשאר היא מצוה
 שהרי ראיה ועוד ־ עליו י״ט שמחת מצות מילי בשאר אבל בלבד רגלים בג׳ אלא

 נכון לאין תנות ושלחו מתתקיס ושתו תשתניס אכלו לכו ר״ה גבי נאמר בעזרא
 ברפ״ב ודרשינן מעוזכם היא ה חדות כי תעצבו ואל לאדונינו היום קדוש כי לו

 הקב״הלישיאל אתר בר״ש ר״א משוס אר״י מעוזכם היא ה' חדות כי תאי דביצה
 וקדשו עלי לוו ומדקאמר פורע ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו בני

 דמצד ברור והדבר ליה קרינן היום וקדושת היא תצוה אכילתו אלתא היום קדושת
 היום קדושת דקרוי וש״מ היום קדושת לקרותו ראוי אין ר״ח של תענית איסור
 כלום לטעום ואסור טוב יוס כשאר בקידוש שחייב לי פשוט והדבר י״ט כשארי
 :נ״ל כן עליו י״ט סעודת דין וכל סעודה נתקום אלא קידוש ואין הקידוש קודם

 איכא רבא וטעמא הואיל משים שרו לצורך שלא
 י״ט ובתקצת והואיל וי״ט שכת לתקצת דדבריהם שבות רבנן גורן שלא משום לדבר

 שבות איסור כלל ל״ג תו רשות סותכת נשים לת״ד לתקוע לנשים וכן לאנשים שרי זה
 דתחושש בתסקנא יח( )דף דניצה אתרי׳בפ״ב וכה״ג ר״ה׳ של זה בי״ט תקיעה של

 לאחר שרי טיבול וקודם דהואיל טיבול אחר אפיי ובולע החותץ את תגמע בשיניו
 הותר לתקצתו והותר הואיל אלא שבת תקצת על דל״ג וטעתא שרי נתי טיבול
 זה בי״ט לתקוע דתותר ברורה ראיה נ״ל נתי וחזה : התם 'י שפירש וכמו לגתרי

 לגזור דאין בשיניו דהחושש וכדאתרי׳בהא הואל תשוס לצורך אפ׳שלא ר״ה של
 אסזרין רשי' סומכות נשיס דל״ל למאן נשים גבי מ״ת היום על דרבנן שבות

 רבנן תיני׳ דפרכוהו 'יוכיח בגבולין שופר דתקיעת תהא ר״ה של זה בי״ט לתקוע
 בני וכדתנן הואיל ל״א לנשי דמגברי לאשה שרי לאיש ושרי הואיל ול״א דר״י לק״ו

 אסור אדס כל לשאר אבל בחול לסוך דרכן שכן מכותיהן ע״ג ורד שתן סכין מלכים
 אפי׳ אלתא אסור הלח״ה הן מלכים בני ישרחל דכל משום חלא שרי לא ר״ש ואפי׳

 ב״א)ד׳ כדאתרי׳בפ׳ הן בפ״ע דנשי׳עס לנשי מגברי וכ״ש תוחיל ל״א לגברי מגברי
 הרועים דתנן אע״ג מבנשי בגברי דחלופי חותם עלי׳ שיש טבעת לענין סג(

 ול״א הן בפ״ע עם דנשיס אדם כל אלא אתרו בלבד רועים ולא בשקים יוצאין
 לתש״כ וא״ת : דאתרן להא וה״ה תכשיט לענין לגברי ותנשי לנשי מגברי הואיל

 א״כ מצוה לצורך שלא אפי׳ ר״ה של זה ני״ט לתקוע לגתרי שרי הואיל דמשום
 י״ט בכל שרי ר״ה של זה בי״ט ושרי הואיל משוס לתקוע לישתרי נתי י״ט בשאר
 אסור כלים לטבילת אע״ג בשבת אדס טבילת דשרי דרבא אליבא התם אמרי' דה׳׳נ
 ותשני תא״ל יה״כ שבת ואתרי׳תינח כתיקר נראה א־ס אבל כמתקן דנראה משוס

 ונגעי׳ שרי נתי ביה״כ שרי ובשבת הואיל אלא אסור וביה״כ שרי דבשבת מצינו לא
 אחרי' אלמא לא״טנמישרי שרי טיבול דקודס הואיל דאתרי׳להאי הגת' שס יליף

 ר״ה של זה ט מי" הואיל ניתא ה״נ ליה״כ משבת כגון לחבירו מקודש מיוס הואיל
 ר״ל ת״ש בדידהו למישרי י״ט כל לשאר מצוה לצורך .א1ש אפילו לגמרי ת״ש דשרי
 טבילת שרי גופי׳ בשבת דהא הואיל חד אלא דליכא לי״הכ משבת דבשלתא דל״ד

 ראוי הי׳ הדן מן ר״ה של זה בי״ט אבל לי׳ אתרי׳ שפיר הואיל שוס בלי לגתרי
 ושרי הואיל נתי וא״א הואיל משוס אלא ליה שרית ולא לצורך שלא תקיעה לאסור

 חצוה של תקיעה דהא לצורך שלא אלא שאינו י״ט בשאר נתי שרי ש״ל ר״ה של בי״ט
 שכולו י״ט בשחר שרי הרשו׳ לדבר בר״ה ושרי הואיל הואיל תרי ה״ל ליתא בדידהו

 לצורך ושרי הואיל משום אלא הרשו׳ דבר שרי לא גופי׳ וכר״ה הרשות דבר אלא אינו
 גבי תו( )דף יא״ע בפ' התום׳ שפי' וכתו אמרינן לא הואיל ותרי זה ניוס תצוה
 שתאפ•׳ עד שם לה תקרא דלא התם לר״א דס״ל בי״ט בטומאה חלה מפרישין כיצד

 ואי הואיל תשוס שתאם׳ קודם שם לה לקרוא א״א הואיל התס לר״א דא״ל ואע״ג
 בסי׳ לפת״שכ ואפי' י ל״א היאיל ותרי הואיל תרי דה״ל משום עליה מיתשל בעי
 ר״ה של תי״ט הואיל ל״א אמרי׳מ״ת נמי הואיל תרי התו׳דאפי׳ של שנויי לחד ס״ג

 טביל׳דדוק׳ לענין ליה״כ משבת דאתרי׳הואיל אע״ג שופר תקיעת לענין י״ט לשאר
 שפיר מיני' יקיל כרת שזדונו לי״הכ דהמיר סקילה שזדונו משבת כגון לקל מחמיר
 הא• אבל כ״ש תיני׳לא דקיל יה״כ שרי דקמיר שנת מק נק") דאתיא הואיל אמרי׳

אי>1ק



קר קג סימן השנה ראש דני אריה שאגת
 ודבר :הואיל ל״א ק״ו וליכא י״ט משאר ר״ה תתיר דלא י״ט לשאר דמר״ה הואיל

 טעתא משנס שרי במלאכי דחמירא דבשבת כיון התם שפי׳ רש״י תד׳ למדתי זה
 בי״הכ■ תלאכ׳ לענין תחמיר שלא כמקר נראה דלא אע״ג שרי נמי ביה״כ דמיקר
 וא״ת שפי׳ וכמו תיה״כ תמיר דשבת משוס זה דהואיל טעמא שתל׳ הרי ע״כ משבת
 דקודס בשיניו החושש גבי למימר דרבא דס״ר למאי הגת׳ התם דתקשה הא לפי״ן
 זה ומחמת ליה״כ כדאמרי׳משבת הואיל ל״א דאמאי אסור טיבול ולאחר שרי טיבול
 טיבול לאחר שרי טיבול וקודם הואיל דאתרי׳ וס״ל רבא בי' דהדר הגת' קאמר

 הילכך לקל מחמיר דת״ל ליה״כ תשכח ש״ת הא קושיא תאי לפירש״י ואי שרי נמי
 והרי יותא בחד הוו דתרווייהו טיבול לאחר טיבול מקודם אבל הואיל שפיר אתרי׳
 להגת׳דתרווייהו דמ״ל ונ״ל הואילי ל״א לפיכך קצתו על בקצתו חותר ליכא א׳ ביום

 יומא דתרי גב על אף לקל מחתיר הואיל לחבירו תיום דאת׳ דכתו שקולין
 חותר דליכא גב על אף הואיל את' למקצתו ממקצתו גופיה יומא בתהוא ה״נ כינהו

 ה״נ הילכך ז״ל לפירש״י מוכרח ווה הוא יותא חד כולו דת״ת כיון קצתו על בקצתו
 ושרי אתרי׳הואיל גופיה דר״ה יומא לפיכ׳בההוא אתרי'הכי נתי שופד תקיעת לענין

 גב על אף שרי מציה לצורך וקצתו הואיל שרי נתי לצורך שלא מצוה לצורך בו לתקוע
 לחבירו מיום דה״ל י״ט לשאר ר״ה של זה מי״ט אבל קצתו על בקצתו חותר דליכא

 ל־ה״כ משבת טבילת דלענין י״ל י"ס־א״נ שאר על לר״ה חותר דאין כיון הואיל ל״א
 הילכך בלבד בשנה פ״א אלא איט ויה״כ ותדיר מצוי דשבת משום הואיל דאת׳ ה״ט
 שרי נתי ביה״כ הטבילה על ול״ג שרי ותדירא תצויה דקדושתו ובשבת הואיל את׳

 ובטל אח׳מקודש יום על לגזור לך א״א הטבילה על ל״ג יתי׳התקודשיס דבכל דכיון
 דתדתי והא כולו השנה כל של המקודשים הימים כל אחר ונגרר התקודש זה יום

 דסינול דבהואיל גב על אף ליה״כ דתשבת הואיל לתאי דטיבול הואיל החי הגת׳
 שקולין דשניהם להגתרא דמ״ל משוס דאתרן טעתא להאי למיתר ליכא

 אמרי׳ ה״נ כינהו יומא דתרי אע״ג הואיל מצוי לשאינו מתצוי שאתרינן וכמו הן
 אע״ג טיבול ללאחר טיבול מקודם כגון לקצתו מקצתו גופי׳ יומא נההוא הואיל

 לדברי שפי׳ תה וכעין הואיל שפיר אתרי׳ הוא יותא חד דהכל כיון ה״ט שייך לא7
 לתקוע ושרי דהואיל לקצתו מקצתו הואיל אמרי׳ גיפי׳ שלר״ה כי״ט הילכך רש״י

 לשאינו מתצוי כאן דל״ל אע״ג מצות ש״ל אפי׳ בכולו נתי שרי מצות משוס במקצתו
 הואיל ל״א הא לחבירו מיום אבל הואיל אמרי׳ שפיר הוא יומא דחד כיון אפ״ה מצוי
 י״ט שאר אדרבה שהרי י״ט לשאר מר״ה הוחיל ל״ל לפיכך מצוי לשאינו תתצוי אלא

 ועיין למצוי משא״ת הואיל לומר לך שא״א כ״ש וא״כ ר״ה של מי״ט יותר מצויים
 איכא ומי מ״ש אבל שכ׳ בי״ט מוקצה גני דביצה בפ״ק ז״ל להרתב״ן מלחמות נש׳

יתברר שאח״ז ובסי׳ בזה יותר להאריך ואין ע״ש כו׳ אסור וביה״כ שרי דבשבת
:נ״ל כן בס״ד יותר

קד סימן ה ר דיני
 ר״ת של בי״ט שופר תקיעת בחיוב א״ע מכניסין שנשים שנהגו לתאי שאלה

 בני אנשים להן שיתקעו או בעצמן הן שיתקעו אי טפי עדיף איזה

:טפי עדיף חיובא
 אחר שאין מסתברא נשים גבי בה״ע בשס כ׳ דר״ה בפ״ב הרא״ש תשובה

 קודם יולדות לנשים לתקוע באשכנז ונהגו בעצמן הן אלא להן תוקע
 ועבדי רשות סומכות דנשים כיון כ' וראבי״ה א״ע התוקע שיצא כדי בב״הכ שיתקעו
 חכתה שהיא לתקיעה ה״ה בקרשים לעבודה קצת דדמי אע״ג ידייהו בהקפת סמיכה

 הא זו ראי׳ על תמה ואני ע״כ כבר שיצא מי אפי׳ להן לתקיע תותר מלאכה ואינו
 רשות שסומכות כתו תלתקוע תנשים את נתי מעכבין אין רשות סותכית נשים למ״ד

 ס״ל ואפ״ה מדרבנן אסורה מצות לצורך שלא דתקיעה אע״ג בגת׳ התם כדאמרי׳
 עדיין חובתו ידי יצא לא אא״כ להן תוקע אחר שאין באשכנז נהגו וכן לבה״ע
 נש־ס לצורך לתקוע אסור עוד לו ׳צ וא יי״ח כבר אם חבל לצרכו זו תקיעה דה״ל
 ולהן לתקוע מותרין דווק׳הןבעצתן דהיינו תשתעלהו רשות סומכות דנשיס אע״ג
 דנשים רוח נחת מפני תצוה לצירך שלא תקיעה של לדבריהן איסור חכתיס ויתרו

 מציה לצורך שלא ואסירי בקדשים לעבודה דדתי אע״ג רשות סומכות שנשים כינו
 לתקיע לאחר אסור אבל רבנן להו שרו דנשים חח נחת מפני ידיהון בהקפת אפילו

 דנשים תהא זו היא ראיה תאי וא״כ דנשים רוח נחת תפני דרבנן איסור על ולעבור
 בעצתן לתקוע בה״ע להו שרי נתי ת״ש גבי הא הןבעצמן סתיכה עבדי סותכ׳רשות

 שע״י תסתיכה ראיה אין ותזה לאיש אלא אסור סותכ׳ולא עצתן שהן דסתיכה דומיא
 תפני דרבנן חיסורא דשרינן דכיון תסברא לראבי״ה ס״ל ואי אחר ע״י לת״ש עצתן
 דסתיכ׳ תהא להביא צריך היה לא ל״ש נתי אחרי׳ ע״י ה״ה עצתן ע״י דנשיס נ״ר

 שיב מלתקוע הנשים את מעכבין דאין כיון הכי ביהנתיא״ל דאיירינן מת״שגופי׳
 דלא נ״ל וכן שם תסיים והרא״ש שרי והכל אחר ע״י בין עצתן ע״י בין לחלק אין

 לנשי׳דמכוונ׳ כ״ש שילתדו כדי בהן דתתעסקין לחינוך הגיע שלא תקטן גריע׳אשה
 שבות התירו לפיכך חיוב לידי לבא שסופן תינוקת דשאני א״ר וג״ז ע״כ למצוה

 שרינן לא ת״ש חיוב לידי לעולם יבאו שלא נשים אבל שילתדו כדי תפניהן דדבריהס
 אין התם תכן דהא לאיתדע לאחר אבל בעצתן הן אלא נ״ר מפני בי״ט לתקוע להו

 בני דס״ל כרי״ה ומ״ל מעכבין נשיס בגת׳הא ודייקינן מלתקוע התינוקת את מעכבין
סיפ׳ קתני ואפ״ה רשות סומכות נשים ול״ל סומכי־ ישראל בטת ואין סותכין ישראל

לח

75 עה

 לפי׳הרא״ט לחינוך הגיע שלא בקטן הגת׳ ות״ל שילמדו טד עתהס מתעסקים אבל
 דל״ל דידן לתנא תעכבין אשה דאלו מאשת עדיף לחינוך הגיע שלא דקטן וש״ת
 לתצוה דמכוזנת אע״ג חח נחת תפני זה שבות לתו שרינן ולא רשות סותכות נשים
 נשים ה"הלת״ד וא״כ כ־אמין ה״ט וע״כ עתו מתעסקין לחיטך הגיע שלא וקטן

 נחת תפני שרינן ולא לחינוך הגיע שלא תקטן גריעי דאשה א״ל רשות סותכות
 איפכא דתפ׳ רבוותא לתני וכ״ש לאחר לא אבל בעצמן לתקוע אלא דנשים רוח

 תאשה עדיף דודאי לחינוך כבר שהגיע תקטן תיירי שילמדו עד דתתעסקין דהא
 ותדע י תתעסקיןעתו לפיכך מדרבנן עליו תוטל ת״ש ומצית לחינוך שתגיע דכיון
 לחינוך הגיע כלא ולמר לחינוך בהגיע לתר תתני' דמיירי קטן בהאי שהרי עוד

 חיובא בר לאיש אפי' והא התם כדאמרי׳ אפי׳בשבת שילתדו כדי עתהן מתעסקין
 בתקדש בשבת שח״ל ר״ה של י״ט כדתנן מצוה של תקיעה אפי׳ בשבת לתקוע אסור

 שבות איסור עליו ול״ג שאני שילמוד כדי קטן ש״ת אלא במדינת לא אבל תוקעין היו
 פיסקים הרבה בשם מה״ש בפ״ב בהגת״י וכ״כ בי״ט בין בשבת בין תקיעה של זה

 הקדום בסי׳ מש״כ לפי ת״ת :לאיש לא אבל בעצתן סן אלא ת״ש לנשים שרינן דלא
 עיקר כל זה בי״ט זה כבות ול״ג של״ל אפילו לתקוע תותר ר״ה של זה דבי״ט

 לצורך לתקוע לאיש דשרי כ״ש א״כ לגתרי הותר מצוה לצורך והותר דהואיל
 לתקוע אסור אשה לצורך דאיש בתגת״י שם ראיה שהביא וחת • אשת

 ודאה דאת׳אשת לטעתי׳ אתרי׳ור״י כ״ה בפ' וכן לדידהו אלא ל״א יוסי ר׳ דאפי׳
 תשתע נ״ת ויאה אשת תדקא׳ ז״ל ת״ל ע״כ כו' סותכ׳ נשים דתניא תקעת נתי
 ותא הואיל מפום כלל של״ל אפי' לגתרי שרי דלאיש היא ולא לא לאשת איש אבל

 איש ס׳ דהיינו וספיקא ד״ש ודאה שאין יוכיח בגבולין ת״ש התם רבנן דקא׳
 ס׳ או אשת גבי הייט י״ט דחיות ספיקא גבי דשייך ע״כהא י״ט דוחה אשת ס׳

 אבל הואיל האי בדידהו ל״ל דהא שבות תשום לתקוע אסור היא אשה דאם אשה
 ודאית אשת דאת' לטעמי׳ ר״י קאתר והשתא לגתרי י״ט דחיות כאן אין גברי גבי
 של תנין לתקוע אצלת זר דתו וכיון רשות מותכית נשים דס״ל תשום תקעת נתי

 ונ״ל ־ איש כתו גופי׳ הואיל האי תשוס כלל של״ל אפי׳ לגתרי שרי תצוה תקיעות
 כל עליו וליג ר״ה של זה בי״ט לגתרי ת״ש הותרת דבאיש להכי דאתית דהשתא

 רשות סיתכות נשים דל״ל לתאן שבות איכאתשוס אשת וגבי הואיל תשום עיקר
 והרי שבות משום עיקר כל לתקוע לנשים ראוי אין ולדידי' הקדום בשי׳ ׳כ וכמש

 בידינו דאין ונהי בס״ד וכתש״ל רשות סותכות נשים דאין פסקו פיסקיס הרבה
 איש לתן שיתקע ראוי יותר אפ״ה כו׳ שוגגין שיהו דתיטב תלתקוע להן למחות
 של״ל ואפי׳ הואיל תפוס לגמרי ליה שרי דהא בתקיעתו דאיסורא דררא דליכא

 נשים דל״ל תאן דהא תתקע לא נמי לעצמת היא ואפי' אשה להן תתקע ואל
 פסק ריא״ז ותרי הואיל בדידת דל״ל כיון בתקיעתה אימירא עבדה רשות סומכות
 א״ז בפם בהנ״א שם וכ״פ תשתו דר״ה בפ״ב בשת״ג וכתש״כ נס״ר דל״ל כרי״ה

 בגת׳הא ודייק תלתקוע התיטק׳ את מעכבין אין התם חנן דהא הרי״ף שכ״ד ונ״ל
 בי״ט תלתקוע התטקות את ולא הנשים את לא מעכבי! והתניאאין נשיסתעכבין

 ר״י י״ס בנות ואין סותכין ב״י ב״י אל דבר דתניא ור״ש ר״י הא רי״ה הא ל״ק
 ולא כצורתה התשנה את כתב בהלכות והרי״ף רשות סותכות נשים א׳ ור״א (*)

 דנשיס מש:׳ כסתם דפיסק ש״ת כו' הגשים את לא תעכבין אין דתניא הא הביא
 תפי' המיצא תנן דעירובין ברפ״ב דהא ז״ל שכ״ר ראיה להביא מעכבין:וע״ג

 כו׳ האשת וא' האיש א׳ זוג זוג תכניסן תפי׳ התוצא תניא ובגת׳ זוג זיג מכניסן
 תדשרי חייבית ונשים הז״ג שאין מ״ע דחפי׳ לר״ח דס״ל בגת׳ דייק ומיני׳ דר״ת
 ס״ד לא ומשני רשות סימכות נשים לר״ת ס״ל ודילתא ופריך להכניסן לאשת
 תאיר רבי תשנה וסתם מעכבין נשים הא תלתקוע את״ת תעכבין אין דתנן

 אלא בהלכית כתב ולא האשה ואח' האיש אח' דתניא הא השתיט והרי״ף
 להכניסן אסורה בשבת תפי׳ התוצאת דאשת דס״ל וש״מ כצורתה התפנה

 גרתא שהזתן עשת תצות וה״ל הוא תפי׳ זתן לאו דשבת קי״ל דאנן אע״ג והרי
 נשיס• אין דס״ל ש״ת ודאי אלא להכניסן תותרת רשות סותכות לת״רנשיס אפ״ה

 ראית ת״ת בו לתאריך תקותו זה ואין כ״כ ראית אין שתוה אלא רשות סותכית
 סותכות נשים כת״ד הלכתא דלית ז״ל דס״ל תכרעת דר״ה דפ״ב תהא קתייתא

 התיטק׳ תהל׳שופר בפ״ב דתתש״כ ס״ל כתאן תסופק אני הרתב״ס נביעת :רשות
 מהלכות ובפ״ג שייר נשים ואלו כו' מלתקוע אותן תעכבין אין לחינוך הגיעו שלא

 סותכת דאשה כתב ולא כו׳ ואשת ועבד מחש״ו חוץ סומכים הכל כתב מעה״ק
 בסוף דכתב והא רשות סיתכת נשים דאין משנת וכסתם כר״י דפסק ש״ת רשות

 שהנשי׳ ת״ע שאר וכן ברכה בלא תתעטסו׳ להתעטף שרצו ועבדים נשים ציצית הל׳
 דפסק לתיתרא לאו ע״כ בידן א״ת ברכת בלא אותן לעשות רצו אס פטוח׳מהן

 דל״ל י דר" דה״ט כפירש״י תפרש אינו ז״ל דהוא די״ל רשות סותכת נשים כת״ד
 וכמש״כ מהן הנשים את שפטרה ד״ת כמוסיפו׳על דנראה משום רשו׳ סומכת נשים
 תוחין אותן לעשות חצה אם פטורות שהנשים המצות כל דלפי״ז דעירובין ב נפי

 בתקיעה דדוקא שם התום׳ כפי׳ ס״ל אלא י אדיד׳^ דידית קשת דא״כ לרי״ה בידן
 סומכת נשים דל״ל למאן לסמיכת הגת׳ ליה דתדתי הוא בעורה פנים וראיית זתפי׳
 בקדשים כעבודה דתחזי משום סתיכת דאיסורא דררא בהו דאית תשוס רשות

 וראיית בזת זהירות אינן ונשים נקי גוף דצריכה תשוס ותפילין שבות תשום ותקיעה
לעזרה חולין כמביאה דתחזי משום א״נ לצורך שלא פנים ראיות תשום בעורה פנים

ע״כ
צ״צוו״ש )א(



קד סימן השנה ראש דיני אריה שאגת
 דאתרן להא ונ״ת ספיקא תשום ולא בודאי דפטור ספק שהוא כ״ז למעטו איצטריך

 לטומטום פסק יפה הדין בעיקר ת״ת הרתב״ס על קצת לגתגס יש דאכתי והע״ג
 הפס׳ ע״ד תשוב׳ נ"ל ותכאן :מבחוץ נשבציו ולא אשת ספק תפני אלא פטור אינו

 מחג הכניעות לחג תשלותין דילפינן דלקמן והפא דחס'חגיגה בפ״א; שם שכתבו
 זאאל״כ ע״כ פא גמור דחול כיון זל״ז תשלומי! למיתר מסתבר לא ׳1 כל המצות

 להוקתיכשנציו א״כל״ל דרחשון תשלותין דכולן השבועות נחג תודו דכ״ע דכיון
 תשלותין דלכ״ע זכר השבועו׳ונתצא דחג טבוח ימי של בשני לנקרע דנ״ת מבחוץהל״ל

 ולדידיה הכי ס״ל נתי השבועות בחג זל״ז תשלומי! למ״ד ש״ת ודאי אלא לראשון
 תאי לי נתברר לא הרמב״ס דדעת לענייט ונחזור :תבחוץ בשבציו צ״ל ע״כ
 ביור הדבר ת״ת אנל לא או לנשים רשות אי ותםי׳ תרתי.ת״ש בהני ס״ל

 ואין בידן תוחין בשתיהן או בידן מוחין אין בשתיהן או להו אית דינא חד דתרווייהו
 סימן בא״ח ככתב רמ״א על קצת ומהתיתא לתו אית טעתא חד להא ביניהן לחלק

 רוצות הנשים ואס תפי׳כתב גבי ל״ח ובסי׳ עליו מברכות שהנשיס שיפר גבי תקפ״ט
 וסתם כר״י הלכת וסייעת? הרי״ף דלדעת נתבאר וכבר בידן מוחין עליהן להחמיר

 ת״ש ליה דשריא לאשת איש שיתקע תוטב א״כ רשות סותכות נשיס דאין משנת
 לדידה איסורא דאיכא אשת תתקע ואל הואיל משוס ר״ה של זה בי״ט לצורך שלא

 לפי׳ כ״ז ומיהו י ולא׳לאיש לאשת דש־־י בה״ע דעת היפך וזה שבותלרי״ה משוס
 משוס היא רשות סומכות נשים דל״ל למאן לסמיכה ת״ש דמדמינן הא שפי' הפס'
 תוסיף בל משוס רשות סומכות נשים דאין דה״ט לפירש״י אבג עצתה תקיע' של שבות
 כך בין ביןאשה איש בין להן פקע לאחר תוקעות בעצמן שהן בין לחלק אין לפי״ז
 להא קירץ לחד כ״ה בם׳ התום' דפי׳ לתאי וכן תוסיף בל תשוס איכא כך ונין

 בי״ע דאסור ברה״ר ל״א להעברת לתא תשוס ר׳ה של בי״ט לנשים ת״ש דאסור
 לאשת אשת או לאשת תוקע איש נין לחלק אין נתי לה״ט כלל של״ל דהוי תיכא מה״ת
 של״ל העביה וה׳יל לה שיתקע בקי אצל תלך שתא למגור איכא גוונא בכל דהא
 הוא הטעם ועיקר לתיחש ליכא דלה״ט בס"ד אוכיח שלפנינו בסי׳ הא ת״ת :כלל

 וכת״ש׳ לאשה אשת ולא לאשת לתקוע לאיש ראוי א״כ עצתה דתקיעת שבות תשוס
 לתקוע לאיש שרי אפ״ה רשות סותכות נשים דל״ל לרי״ה דאפי' דפי׳ לתאי )א״ת

 שתא גזירה מכוס ולא תוסיף בל משוס לא לאשה אסור ת״ש תצות דאין כיון לאשה
 ר״ה של זה בי״ט איש וגבי תקיעה של עצתה שבות משוס אלא ברה״ר ד״א יעבירנו

 כר״י תעכנין נשים דאבל למתני' לאוקתי ל״ל א״כ דאמרי׳הואיל שבות משום ליכא
 דע״כ לנשים תעכנין ת״ש דגבי תודו נתי ור״ש ר״י דלתא רשות סומכות נשים דל״ל
 )אם בע״א■ דא״א סמיכה גבי אלא דנשיס חח נחת משוס רשות סומכות נשים ל״ק

 רבנן לפ שרו דנשים רוח נחת משים לפיכך בע״א א״א בעצמה היא תסמוך לא
 משום ואיכא לתו שיתקע איש ע״י לה דחפשר כיון ת״ש גבי אבל דדבריהס איסור

 איסור לתישרא לרבנן ויי״חלתהלהו לאיש תוקע איש אפי׳ דהא דנשיס רוח נחת
 איסורא איכא נתי דבאיש ש״ת ודאי אלא ־ כלל לצורך שלא בחנם דדבריהס שבות

 דדבריה׳• שבות רבנן לתו שרו אא״כ בת״ש לנשים רוח לנחת לצורךוח״א שלא לתקוע
 לתה אפ״ה שבות תשוס בת״ש אסור של״ל דבאיש אפ״ת דלטעתיך דלק״ת אני אותר

 שלא בעוד איש לה! שיתקע אפשר הא דנשיס רוח נחת תשוס זה שבות רבנן שרו
 ור״ש כי״י נתי אתיא דתתני׳ אכתיח״ל וא״כ שבות תשוס כאן דאין י״ח בעצתו יצא

 נשים דס״ל ור״ש דלר״י להגת׳ דמ״ל אע״כ א״א סמיכת אבל דאפשר שאני ות״ש
 אפשר בין רבנן פל׳־ג ולא דאפשר בתיכח אפי׳ גוונא בכל שרי ת״ש גבי רשות סומכות

 דהותר׳ היכא דכל ברורה ראיה נ״ל מכא! ואדרבה ולק״ת: א״ש נתי לדידי א״כ לל״א
 לאיש כגון הואיל משוס ר״ה של זה בי״ט לגמרי לו הותרה לצורך תקיעה מקצת ליה

 דאלת״ת וכמשכ״ל רשות סומכות נשים לת״ד לאשת ות״ה מצות של ת״ש לו שהותר
 התינוקות את תעכבין אין תדתנן לדייק להגתרא תנ״ל א״כ לצורך אלא הותרו דלא

 נשים עני! דמה רשות סומכות נשי׳ דל״ל כרי״ה מתני' ואתיא דנשי'מעכבי! מלתקוע
 שירצ׳ואפי׳ כתת כל להו לתקוע ושרו לגמרי מעכבין אין תינוקת דהא תינוקת אצל
 כשיעור אלה להו שרי לא רשות סומכות נשים את״ל אפי' נשים אבל כולו היום כל

 ודאי מכשיעור יותר אבל ר״ה מס׳ בשילהי כדתנן ג״ג של ג׳ שה! תצוה תקיעות
 אסור לצורך שלא הבל שלמצות ת״ש אלא להו שרי דלא תגברי עדיפא דלא אסור
 של מצות דסתיכת דומיא אי פעם לסמיך אלא לתו שרינן לא גופי' בסמיכה והרי
 ה״נ מצות של״ל בקדשים עבודה דה״ל אסור ואילך ומכאן פ״א אלא שרי דלא גברי

 בקדשים כעבודה דתחו׳ תשים מדרבנן לאסור דראוי ידייהו באוקפת דנשי סמיכת
 מצות דסתיכת דימית פ״א אלא שרי לא דנשים נ״ר משים אלא רבנן לתו שרו ולא

 את מעכבין אין דתנן הא וא״כ ־ בהר וזה לה ולסמוך ולחזור לסמוך אבל דגכרי
 מעכבין אין דתינוקת ל״ד הא מעכבין נשים הא למידק ליכא מלתקוע התינוקות

 תקיעת שיעור דהוי ג״ג ג׳של תקיעת רשות נשי׳פותכות אפי׳את״ל נשים אבל לגמרי
 שרי דלגברי ש״ת ודאי אלא תעכבין ודאי תזה יותר אבל מעכבין דאין הוא מצות
 רשות מכות נשי׳ס דס״ל ור״ש לר״י לנשי וה״ה פאיל תשו׳ של״ל אפילו לגמרי ת״ש
 ש״ר כולי' היום נל לתקוע )אפילו לגמרי לתו שרי מצות של ת״ש כשיעור להו ושרי

 כל לתקיע לפ שיי וחיל• דאידי דתינוקת דותיא נשים הוי והשתא • הואיל משוס
 ולא תתניתין תייר• ר״ה של ובי״ט מלתקוע התינוק את תעכבין אין ותדתנן היום

 מלתקוע תנשים את תעכבין אין תני ולא בגמר׳ לה דקאתר הוא ר״א דהא משבת
 ש״ת נס״ר לת״ד הואיל משים של״ל כין לצורך בין לגמרי שרי נתי דלדידהו בי״ט

מאיל• מ3 ל״ל להא לגמרי }אמרי'לתקוע רשות לל״לנשי׳סותטת היא מתגי׳רי״ה

 כו׳ ת״ע שאר וכן דמסייס והא נידן א״ת לר״י ׳,אס שהרג ת״ע כשאר אכל י ע״כ
 לא אבל בעשייתן לאיסורא דררא תשוס לתיחש דליכא לציצית דותיא דוקא היינו

 • וכמש״כ ותוקעת סומכות דאינה דש״ת בתקותן ת״ש על וסמיך ותי׳ש בסמיכת
 נשים פעור בהדיא דלאממב תשוס ה״ע בידן דתיחין תפילין גבי כתב דלא והא

 פעור מק״ש הפעור כל תה״ת בפ״ד שכתב לה שתעינא תכללא אלא התפילין תן
 לא בהל׳חגיגה וכן ת״ע שאר וכן וכתב מדסתס להיפך לצדד שיש אלא מתפילין

 ותפי׳ ת״ש אפי' בידן מוחין דאין דס״ל ש״ת בידם למוחין פנים ראיית גבי כתב
 הא וא״ת :ז״ל דעתו לי ברירא לא הלכך רשות סומכות דנשיס משוס פניס וראיית

 דעונר׳ תשוס רשות סומכת נשים דל״ל דר״י דה״ע כפי׳רש״י להרמב״ס ס״ל ע״כ
 לרי״ה לעשותן רשאות אין מהן פעורות שנשיס המצות כל דלה״ט תוסיף בל על

 הרתב״ם תדכתב ע״כ ולה״ט ד בס״ שאח״ז בסי' וכתש״ל בעשייתן יש תורה ואיסור
 אם פעורות שהנשים ת״ע שאר וכן להתעטף נשים ביד להרשות ציצית הל׳ בסוף

 ת״ע עושות נשים אס ב״ת משוס חיישינן דלא ש״ת בידם מוחין אין לעשות רצו
 הרשות ותעתה רשות סותכו' נשים אין דס״ל כרי״ה דל״ה משוס מעשייתן שפטורות

 סומכות איןנשים דאמר לדר״י דליתא כיון בידן הרשות לסמוך וכן נמי לתקוע בידם
 ואנדרוגינוס עותעוס ראיה גבי חגיגת תהל' בפ״ב כתב הרמב״ס שהרי רשות

 את להוציא וכר תניא דחגיגת בפ״ק דהא לתידק ואיכא • ספק שהן מפני פעורין
 למעוטי קרא איצעריך אעותעוס ופריך ואנדרוגינוס טומטום להוציא וכורך הנשים
 קרא תשעו אס״ה הוא ודאי דזכר אע״ג כלומר מבחוץ בשביציו אביי ושני ספיקא
 ביציו אס הא דמשתע הספק מפני פעור דעומעום דעעמא הי־תב״ם כתב ואתאי
 מבחוץ בשביציו אלא למעוטי קרא ל״צ עצתו כל והא חייב וכר ודאי דהוי מבחוץ

 פריך מאי להרמב״ס דק״ל משוס ה״ט ע״כ אלא ־ למעיעי קרא ל״צ סשיקא דהא
 לחותרא לתיול ה״ל מספיקא ודאי הא לא דאי ספיקא למעוטי איצעריך ודאי הא

 נדחקו והרבה התום׳ בו הרגישו וכבר לפטור קרא קמ״ל הוא זכר דדלמא ולחייב
 תשו׳ לידיה ועעתא רשות סומכות נשים דל״ל דר״י אליבא פריך הכא ע״כ בזהיאלא

 שנשים ת״ע לעשות רשאי אין הוי דספיקא טותעוס ולדידית דאורייתא ב״ת איפור
 והשתא לחומרא דאורייתא ספיקא וקי״ל ב״ת על ועברה הוא אשת דדלתא פעורות

 לעלות רשאי ואינו היא אשה דלתא דהא ספיקא למעוטי קרא איצטריך שפיר פריך
 ואליבא לרגל עולת שתיתת יונה של אשתו גבי דעירונין בפ״ב כדאתרי׳התס לרגל
 כוותיה דל״ה תנא דחד אליבא פריך דגת׳ דסתתא תתמה ואל לה דפריך הוא דר״י

 אליבא דאביי שנוייא האי נ״א-וא״כ סי׳ וכתשכ״ל הכי מקומות בהרבה מצינו דכה״ג
 וטומטום ציצית בהל׳ הרמב״ס שפסק וכמו כרי״ה קי״ל דלא לדידן אבל אתיא דר״י

 חייב פטורות שנשים ת״ע לשאר וה״ה שם הרתנ״ם כמש״כ מספק בציצית מתעטף
 שפיר א״כ בעשייתן איסורא ליכא נקיבה היא אם דאפי' כיון הוא זכר דלתא מספק

 לשנויא א״צ והשתא תספיקא דחייב ה״א קרא דבלא טומטום למעוטי קרא איצטריך
 ולא מחיובא• קרא מיעטו ולא הוא ודאי וכר דהא חייב מבחוץ ביציו וממילא לאביי
 ספק משוס פטורות שנשים ת״ע לעשות רשאי אין דטומטוס מש״כ על לך תקשה

 כשהוא אלא ל״נב״ת דאר״א בתתןא׳ ד׳ תן ת דהניתכין ע״ט דזבחיס נ״תתתא
 דכולה בטומטום משא״כ ד' מתן ודאי שדינו חד דאיכא דש״ה ד' מתן ויתן בעצתו
 דל״ל משמע א' מתן יתן התם דאתר ר״י ועוד ספיקא אלא אינו דידיה מילתא

 התם ליה דאית הוא לחוד תגרע בבל אלא בעצמו כשהוא אלא תוסיף בל דל״נ ה״ט
 ולכאורה ס״ל כפירש״י דהרמב״ס ש״ת מ״ת בס״ל• שלי תו״ת בכלצי וכתש״כ לה״ט

 ז״ל ס״ל דהא ז״ל לדעתו כן לומר אפשר אי הטיב ביה דייקת כי מ״מ : היא נכין
 הגמ׳כפשוטה קושית אתיא א״כ בת״א וכתש״כ לקולא לאוריית׳״מה״ת דספיק׳
 פערינן נתי קרא בלא דפשיטא הכי ק״ל דכ״ע ואליבא ספיקא למעוטי קרא איצטריך

 פטר דלא הרמב״ם דעת ובישוב להקל ספיקא מה״ת הוי דספיקא דכיון '■ליה
 הכי נ״ל הגת' כתסקנת ודלא חייב מבחוץ ביציו דאס דתשמע תספיקא אלא טומטום

 היה אם נ״ת הא ספיקא למעוטי קרא איצטריך פריך מאי למידק דאיכא משוס
 והרי זכר ונמצא הרגל יתי תשאר בא׳ ונקרע הרגל מיתות הראשון ביום טומטום

 בטלתו חזי בא' דחוי דראשון תשלותין דכולן ט?( )דף דחגיגה בפ״ק לר״י ס״ל
 קרא מיעט לא אי וה״נ פטור ב׳ ביום ונתפשט א׳ ס ביו חיגר כגון בראשון חזי דלא

 ביום זכר שנתצא זה דלהקל ספיקא מחמת ליה פערינן ואנן הראיה חן לטומטום
 דחזי למפרע תילתא איגלי דהא הן דראשון תשלומין דכולן אע״ג בראיה חייב שני
 את להוציא זכורך רחמנא כתב להכי אתטיו זכר שנמצא כיון הוי חיובא ובר נא׳

 ושאר חיגר כתו טומטום שהוא כ״ז פא חיובא בר לאו דודאי למימרא הטומטום
 ביום חזי דלא זה דפטי׳א״כ פא ספיקא תשו׳ ולאו דחגיגה רפ״ק דתנן ראיה פטורי

 ספיק׳ לתעיטי קרא איצטריך ק״ל ותאי דראשון תשלותין דכולן כיון לגמרי יז׳פטור
 אלא אתיא לא ושנייי קושיא דהאי צ״ל ובע״כ ־ מבחוץ בשביציו לשנויא לאביי ול״ל

 בכולן חזי בראשון חזי דלא ואע״ג לזה זה תשלומין כולן התם דאתר דר״א אליבא
 אע״ג בב׳ זכר ונמצא נקרע אם אכתי לטומטום קרא מיעטו דהשתא אע״ג ולדידית
 קרא שפיראיצטריך פריך והשתא זל״ז תשלומין דכולן כיון חייב בראשון דלאחז•
 בב׳ נקרע משום ואי ספק שהוא כ״ז ליה טרינן פ הוי קרא דבלא ספיקא למעוטי

 דכולןתשלומין בא׳כיון חזי דלא אע״ג חייב אפ״ה קרא דמיעעו אסי׳השתא ונתצ׳זכר
 חזי ודלא דראשון תשלותין כולן דאתר כר״י פסק מה״ח בפ״א הרמב״ם ותרי זל״ז

 למעוטי ואיצערי׳קרא מבחוץ בשבציו דאביי לאוקימת׳ א״צ לפי״ז בכולן חזי בא׳לא
וקרא פא ודאי וכר להא חייב מבחוץ בשבציו !ממילא בשני זכר ונמצא נקרע משוס

וה״ן



סי ס קה קד סימן השגה ראש דגי אריה שאגת
 התינוקו׳מלתקוע את אתהנשי׳ולא לא אץתעכבין התם דתניא תהא תיכח וה״נ
 הותר לא לגברי דאפי׳ אס״ד והשתא רנות נ״ס דס״ל ור״ש כר״י ות״ל ני״ט
 משיעור יותר ור״ש לר״י אפילו לנשי היתר דלא כ״ש הואיל ול״א מצוה של״ל ת״ש

 הא תעכבין דאין בבא בחדא ותינוקות לנשים התנה שנה האין־ א״כ מצוה תקיעת
 הוא תצוה תקיעת שיעור נשים אבל דבעו כמה כל כלל מעכבי! אץ דתינוקות צ״ד
 רשות דנ׳ס תנא לתאי דס״ל כיון ודאי הלא מעכבין מזה יותר אבל מעכבין דאין
 הוו והשתא הואיל משוס ש״ד כולו היום כל ואפילו דבעו כתת כל לתקוע להו שרי

 ביום מצות של בת״ש דחיינין גברי כ״ש והשתא כלל דא״מ דת/וקת דומיא נשים
 ראיה דוה לי וכמדומה :כלל של״ל לו ואפ לגמרי להו ושרי הואיל בהו דאמרינן זה

 דשרי הקדום בסי׳ מראי׳שהבהתי יותר הרבה זו מראיה ותרנותנו תשובה עלית שאין
 הא תקעה נמי ודאית דאמ׳חשה לעעתי׳ ר״י דקאתר מהא כלל של״ל אפי' לתקוע
 תקע לא ספק תקע ספת כגון וספיקא דוח׳שבת ודחו שאץ ח תוכ ת״ש א״ל אכתי

 ושרי משו׳הואיל כלל אפי׳של״ל ר״ה של בי״ט לגמרי ת״ש דשרי ש״ת אע״כ דוח׳י״ט
 טעמא א״ל אפ״ה לאיש ת״ש שרי של״ל דאפילו ראיה מכאן דיש נהי דאכתי לצורך

 כדרבה ה״ט אלא של״ל נמי ליה דהותר׳ הוא לצורך ליה והותר הואיל משים לאו
 מקלעי וחי הואיל משוס לוקה דאינו לחול מי״ט האופה גבי )דמו( נפא״ע דאמר

 איש לי׳ מקלע ואי הואיל כה״ג אמרינן וה״נ ת״ל נמי השתא ליה חזיא אורחים ציה
 דס״ל למאי ואפילו ושרי ל״ש נמי השתא לתקוע ליה שרי י״ח להוציאו תיובא נר

 כיון בדבר א״ת ה״ל דמהשתא י״ח אחרים א״ת כבר יצא דאס וסייעתו צבה״ג
 דתחוייב מודו דנדרבנן שס הוכחתי ת״ת הא סימן)י״ג( וח״תוכתשכ״ל כבר דיצה

 ר״ה של דת״ש ג״ג ש: דא׳מג׳ דר״ה אמרייבספ״ד ותרי מוציא שיצא אע׳פ נדבר
 מלחמות נס׳ דכתב להרמב״ן ואפילו מד״ס מהן ב' לת"דהתס ואיכא הוימד״ס

 דתוקעין הא איכא הא תה״ת הוו ג׳ על ג׳ של תקיעות הני דכל סיכה נמסכת
 לחינוך שהגיע קטן א״נ מד״ס הוי דהשניה השטן את לערבב כדי ותוקעין זקוורין
 ואע״ג דאמרן הואיל להאי וא״ל מוציא יצא אפילו בדידהו וא״כ מד״ס אלא דא״ח

 דתדרבנן דה״ת י״ל ־ לרבה לשבת תי״ט דע״ת טעתא והיינו הואיל ל״א דתדרננן
 לחול מ״״ט באופה כגון דאורייתא איסורא הוי הואיל דבלא במילתא הואיל ל״ח
 אפילו ת״ש אבל בי״ט נעשים שבת צרכי דמדאורייתא התם דל״ל לרנה לשבת א״נ
 דא״ל היכא כל מלאכה ואינו חכתה הוי דהא מדרבנן אנא איסורו אין הואיל נלא

 ליה מיקלעי דאי הואיל החי בין ונ״ת עליו ל״ג תדרבנן ואפילו לגמרי שרי הואיל
 זמן דאינו בלילה ר״ה של בי״ט לתקוע לאיש שרי אי לצדך ליה דהותר חשים להואיל

 לצורך והותר ותשו׳הואיל ואסור ליכא ליה תקלע ואי הואיל דנושום תצוה של ת״ש
 תעכבין אין ותני בבא בחדא ותינוקו׳ לנשים דכייל מתא ותרי ושרי איכא זה ני״ט

 דתינוקו׳דאין דותיא נשים דתשתע בי״ט מלתקוע התינוקו' את ולא הנשים את לא
 אחרת אשת לה תקלע ואי הואיל האי שייך נמי נשים דגבי כללואפייאת״ל מעכבין
 מ״ת בדבר תחוייב אין משום כאן וחין ל״ג דנשים רוח נחת דתשיס לה דתוקעת

 ר״ה של י״ט בליל אפילו תעכבין אין דתינוקת לתינוקת נשים בין איכא הא אכתי
 ודאי אלא בלילה לתקוע שרי לא לגברי אפילו דהא מעכבין נשים אבל מלתקוע

 • וכדאתרן הוא לצורך והותר' הואיל משוס דטעתא וש״ת שרי נמי דנלילה ל״ש
 גבי התם הואיל האי ל״ל ר״ח הא ליה תקלע ואי דהואיל דה״ט לדחות יש ועוד

 הה״נ לצורך והותרה הואיל אידך תשוס טעתא ע״כ ולדידיה לחול מי״ט האופה
 דכה״ג שעברה בתשובת הוכחתי כבר הא ועוד ל״פ בהא דהא ט ה" )א( לרבה
 שרי נתי טיבול לאחר שרי טיבול וקודם דהואיל תהא לצורך והותרה הואיל אתרי׳

 דכאן תהא רבא ביה דהדר התם דהת״ל וה״ה חורה לאחר לרבא דביצה דבפ״ב
 ולא הנשים את לא מעכבין דאין תהא הואיל דל״א טיבול לאחר כאן טיבול קודם

 שם מייתי בלא״ה דהא אלא הואיל דחמרינן דשיית בי״ט מלתקוע התינוקית את
 ברייתא וההיא ביה״כ בין בט״ב בין כדרכן טובלין טבילות חייבי דכל מברייתא

 איל אה״נ דא״ת ברייתא ההיא וקושית הואיל דל״ל כרבא דלא כפשוטה אתיא
 דלא תניא דאתר אהא קב( )דף דחולין ספ׳יז התוספות כתב וכה״ג כ״כ פשוטת
 מתתניתין לדייק דמצי אע׳ג מעיס בני על הנכרי אח מזתנין אין דאמר כררבי׳י

 שחיטתה המ׳ואין את סופג אינו מתנה את״ה דתנןחכל כוותיה דלא דשהרות דפ״ק
: כ״כ פשוטה אינה דק'המשנה משום התם מטהרתהכדאתר

קה סימן השגה ראש דיני
 והנה רשות סותמת נשים דל״ל כרי״ה פוסקין דיש הקדום בסי׳ נתבאר כבר

 תוסיףולפי״ז בל ובפ״בדר״התשוס דעירובין דרי״הפירש״ינפ״ב טעמא
 צ״ו(דשלא דעירובין)ד׳ בפ״ב קי״ל הא וק״ל שהז״ג׳ ת״ע שוס לעשות רשאי אינה
 אשת והא ילקה בסוכה בח׳ הישן דאל׳־כ תוסיף בל על עוכר אינו לכ״ע נזמנו

 ובע״כ תוסיף בל עובר' ואתאי דתי בזתנו כשלא תפקדא דלא כיון שהז״ג במ״ע
 אינו דעכשיו בסוכה בח׳ הישן כגון כלל תצותי זתן דאין בזתנו לשלא דל״ד צ״ל
 כיון אפ״ה פטורות דנשיס ע״ג אף תלותו בזמן שתז״ג ת״ע אבל אדם לשוס זמנו

 דל״ל לר״י תוסיף בל על טוברין נתי נשים לפיכך אנשים לגבי הוא תצותו דזתן
 תנא האי אלא צו( )דף בעירובין שם האדאמרי׳ תקשה א״כ רשות סותמת נשים
 ישינות וא' א׳חדשות וא׳האשת האיש א' זיג זוג מכניסין תפילין המוצא דתניא הוא

 באשת אבל וישינות בחדשות א*ז ל״פ ע״כ בישינית ותתיר בחדשית אוסר ר״י דר״ת
 כר״י ס״ל ודילתא חייבות׳ נשיס הז"ג שאין מ״ע וכל הוא הז״ג שאין ת״ע ש״ת ל״ה

 התינוקולז את מעכבין דתנןאין כר״י מ״ל ר״מ לא ס״ד רשו׳לא סותכו׳ דאת׳נשיס
 והשתאו י מ׳ כר״י ס״ל רי״ה ולא ־ ר״ת משנה וסתם תעכבין נשים הא מלתקוע

 סותכר נשים ל״ל דהא שהז״ג ת״ע דס״לתפיילאו ש״ת בחשה מדל״פ תוכיח מאי
 לאו דשבת דמון באשת דל״פ הנותנת היא שתז״ג ת״ע דה״ל ס׳יל אפי' הא רשות

 דהישן דנתיא בזמנו שלא דה״ל אפי׳לאיש חוסיף בל משוס בו ואין הוא תפילין זמן
 לשום מצוותו זמן דאין כיון לאשת תוסיף בל משוס בו אין כדאמרי׳התס בח׳בסוכה

 כר״נג דס״ל ממס אי הייני שהז״ג ת״ע ה״ל דתפי' אמרי' אי דהא י בשבת אדם
 וי״ש שבתות יצאו אות שצריכים מי לאות לך מוהיה תחפי׳ תן )י״ט לשבת דמתעט

 תפילין בחוקת החוקה את לושתרת דדריש כרי״ה דס״ל תשום או אות גופן שתן
 פרט ימים כל ולא מימים לילות ולא ימים ימימה מימים ותמעט תדבר הכתוב

 תפילין זמן לאו ולמר היא חפילין זתן דלמר' בלילה ל״פאלא וע״כ וי״ט לשבתות
 ש״ת באשה מדל״ם היא ראיה מאי וא״כ היא תפילין זמן אבלשבתלכ״עלאו היא

 סותמת נשים דל״ל דתאן דה״ט ס״ד אי נס״רנועק״ל דל״ל כיון הוא ז״ג דתפי׳לאו
 דס״ל ה״ט רשות סומכות נשים מ״ד לפי״ז וא״כ וכפירש״י ב״ת איסור משוס רשות
 • אחרינא מטעתא אי בזמנו לשלא דדמי משוס אי נ״ת משוס בו אין כה״ג דכל
 את תעכבין דאין תהא רכות סיתכות נשים לר״ת דל״ל להוכיח תנ״ל כן אם

 בשבת תפי׳ תוצא גבי לנשים דשרי הא וע״כ תעכבין נשים הא מלתקוע התינוקות
 רמת סותמת נשים ס״ל דילמא שהז״ג ת״ע לאו דתפי דס״ל משוס זוג זוג להכניסן

 תוסיף בל משוס ולאו מלתקוע הנשים את מעכבין ואפ״ה תוסיף בל משוס בזה ואץ
 של זה י״ט פטורו׳תת״ש דנשיס דמון עצמה תקיעה של שבות איסיר משוס אלא
 שרש״י ואע״ם שבותי משוס בהן לתקוע שאסור י״ט ושאר לשבתות להן שוה ר״ה
 תקיעת יצא שילא דבי כדתני תיא י״ט חילול דלאו אע״ג תעכבין נשיס הא שם פי׳

 יצא האי ע״כ כתוסיפות נראות מיהו מלאכת ואינה חכתה שהיא הפת ורדיית שיפר
 עבודת דתלאכת תקרא דהא תה״ת היינו דקאמר מלאכה ואינו חכמה שהיא ת״ש

 היא מלאכה לאו הא ועוד כט( )דף דר״ה ברפ״ד לה מייתי ואהא ליה ממעט קא
 ת״ש יצא תעשו לא עבודה מלאכת כל שילא דבי דתני למעוטי קרא דחיצטריך

 התוספות שם וכתש״כ בתו יש שבות איסור ת״מ אבל וא"ת חכמת שהיא ורדה״ם
 טוב יום דוחה וספיקה שבת דוחה מדאה שאין יוכיח בגבולין דת״ש ההיא וכדתוכח

 ודאית דא׳אשה לטעמי׳ ור״י ואמר אשה ספק ספ׳איש ספיקא להאי הגמרא ומפי
 איסורא איכא כי״ט דת״ש דבהא ש״ת רשות סומכות נשים ס״ל דהא תקעה נתי

 איש ספק אלא הכי התם פי' טפיה גרש״י תקיעה של עצתה מצד טוב יום וחילול
 עובדא ול״א תחייבא דלא גב על אף רשות סומכות ע״כ גתור טוב יום ודוחה

 בספ״ב להדיא אתרי׳ וה״נ .־ ע״כ היא טוב יום מחללת ל״א ה״נ בקדשים עבודה
 דבר דה״ל החצוצרות את ולא השופר את לא מטלטלים שאין לו( )דף דשבת

 וע״שבתו׳ שבות תשוס בי״ט וה״ה בשבת אסורה דת״ש משים לאיסור שמלאכתו
 סומכות נשים דל״ל הנשים את מדתעכבין לדייק תנ״ל שבות משוס בת״ש דיש וכיון

 ראוי דבסמיכה אלא לכ״ע תיסיף בל משוס בזה דאין ניחא התוס׳ ולפי׳ * רשות
 גבי וה״נ רשות סומכות נשיס לת״ד דנשים רוח נחת משום ול״ג מדרבנן לאסור

 וה״ה ׳ ל״ג דנשיס רוח נחת תשים מדרבנן לאסור דראוי גב על אף ות״ש תפי׳
 ה״ה דנשי׳ רוח לנחת ול״ח רננןעליה וגזר רשות סומכות נשים לתאןדל״ל פכא א

 אפי׳ ועק״ל להו: שרינן לא דנשיס רוח נחת ומשוס מדרבנן לאסור ראוי לתפי׳ות״ש
 דל״ל למאן גופי׳ סמיכה גבי ת״ת פטורות שהן בת״ע ב״ת שייך אשה דגבי את״ל
 להז א״א רשות סומכות נשים למ״ד אפי׳ שהרי דב״ת ה״ט ל״ש רשות מותכות נשיס

 סתיכ' לתצו׳ לית׳ וכה״ג ידיהו באוקפיי א1בקדשי'ן עבודה תשוס כחס בכל לסמוך
 נשי׳סותכו׳רשית דל״ל תאן דחגיג׳וא״כ כדא׳בפ״ב בעינן כחו סתיכ׳בכל דהא כלל
 נשים דסתיכות בכה״ג עיקר כל סמיכה למצות כאן אין דהא קאתר ב״ת משוס ל״ל

 ומנ״ל לסמוך לנשים אסרלהו קא ב״ת איסור תשוס לאו וע״כ המתיר לדברי אפי׳
 כיון תוסיף בל תשום לדידיה דאסור שהז״ג ת״ע לשאר מסמיכה ללמוד

 נשים ור״ש ר״י ל״ק ע״כ גיסא לאידך א״ל הא ועוד • ה״ט ל״ש עצמה דבסתיכה
 תודו מצות בשאר אבל תוסיף בל משוס דליכא סתיכה גבי אלא רשות סומכות
 ור״ש כר״י דלא תעכבין דנשים תשנה לסתם תיקי ואתאי תוסיף בל משים דאסור

 סתיכה אלא שרי ולא תוסיף דבל לתא תשוס דתעכבין בת״ש מודה דאינהו י'ל הא
 דא׳אשה לטעמי׳ ור״י בפכ״ה מ״ק ועוד • תוסיף בל משוס דליכא ידייהו ובאקופי

 דנשים דאע״ג זה היא לטעמי׳ מאי רשות סומכות נשים מדס״ל תוקעת נתי ודאית
 בל דליכ׳תשוס בסמיכה תשא״כ תוסיף משו׳בל תקעי דלא א״ל רשו׳אכתי מותכות

 בו אין שהז״ג ת״ע בתו כה״ג כל דע״כ ועק״ל • רשות סותכות ולפיכך תוסיף
 מצוותו דומן כיון ול״א בסוכה בח׳ דהישן לשל״ב דדתי לכ״ע לנשים ב״ת משוס

 אהא כח( )דף דר״ה דבפ״ג תוסיף בל חשים האשה את עלה לחייב איש לגבי הוא
 אפי׳ דכהן תדתניא בי׳א ר״ש עליה פריך בזמנן אלא עליהן עובר אין ת מצ דא״ר
 והא תוסיף בל על עובר תשלו א׳ ברכה תוסיף אס כהנים ברכת שסיים לאחר
 תתרמי דאלו כיון ש״ה ותשני דעבר וקתני לי׳זתכיה עברה ליה דבריך כיון הכא
 בעי דאי כיון ב״א ואתרי׳ור׳יש הוא זמני' יומא כוכי תברך הדר ציבור׳אחרינא ליה

 ע״ג אף קושיא תאי ואכתי דעבר• וקתני הוא זמני׳ לאו תברך לא בעי אי מברך
 ול״ת תוסיף בל על דעובר דתניא הא א״ש אפ״ה זמניה ליה ועביר דבריך
וכיון עדיין בירכו ולא לדוכן עלו לא דאכתי בעלמא איכא שונא כהני דהא לרבה

דלדידהו

ג >0 ג^רציס



קהקו סימן השנה ראיס דיני אריה שאגת
 רגילה הוא דרשות דכיון תשאוי משום בו אין נחי הוא דרשות וכיון רשות מותכות

 שאיל משוס הוא רשות לאו דתדרבנן וכיון כו' ס״ד לא ותשני תפשיט ות״ל בהן
 י הא לאיש תכשיט דה״ל תשום ואי תשאוי וה״ל כהן רגילה אינה נקי בגוף זהירה

 : אהדדי ול״פ הן אחדים ועירוכין דשבת סוגיא והשתא ה, כפ״ע עם נשים
אסור׳ רשות סותכו׳ נשים דתאןדל״ל שפי׳רש״י לתת לפי׳התוס׳אכל כ״ז ומיהו

 ס״ד איך אכיי על קשה הא׳ודאי תוסיף כל תשוס תפי' להניח מה״ת
 תפי׳ להכניס לאשת דאסור בשבת תיכעיח לא דא״כ שתז״ג ת״ע דת״ל לר״י לומר
 ומשוס הוסיף כל משוס ביה אית דהא להכניסן תה״ת אסורה נמי בחול אפי' אלא
 ותאי הז״ג שאין ת״ע דה״ל ס״ל ע״כ אלא תורה של איסור לתישרי תפיליןא״א בזיון
 שכתבו התום' דברי א״ש שכתבתי וכתאי ־ עיקר התוכן' פי' ודאי אלא אעולא ק״ל
 כ״א בפ' כדאתרי׳ לאיש מלטש דהוי תשוס דילתא וא״ת ל״פ באשת חבל שם

 אכל בחול ללבשו דרגיל תשום לאיש דווקא דהיינו וי״ל עביל תלנוש דרך דתפילין
 דחזי ומידי לאשת ל״ח לאיש דחזי דתידי באיש וחלופיהן התם כראתרי׳ לא לאשת
 ז״ל דאינהו ש״ת לאיש תלבוש דהוי תשוס ודילתא ותדק״ל • ע״כ לאיש ל״ח לאשת

 זוג זוג בשבת להכניס מדשרי הוא ז״ג לאו דתפי׳ דתנכחתהגת׳ הכי תפרשי נתי
 דלרי״ה שפי׳ לפירש״י קשה דאתרן הא כל ת״ת וכדפי' תשאוי דה״ל ול״א לאשת
 דאע״ג בו חזר עצתו דרש״י ונ״ל ב״ת• תשוס תה״ת אסור רשות מתוטת נשים דג״ל

 תקעי וכי שהז״ג דפטורו׳לגתריבת״ע האנשיסתעככין גבי פי' דכפ״כדר״ה
 דעירובין בפ״ב ת״ת תוסיף בל איסור תשים תה״ת דאסור איכאבלתוסיףתשתע

 בה מיחו ולא פי חפתיס בה ת־חו ולא תפילין תנחת היתה כושי בת תיכל גבי
 על כתוס' דהוי ותדכת' שתז״ג נשיסתת״ע שפטרה ד״ת כתיספרעל דהוי חכמים

 ואסור כמוספ׳ אלא נתור תוספת ואינו תוסיףמה״ת בל על עוברת דאיג׳ ש״ת ד״ת
 כו׳ הוא י״ט חילול דלאו אע״ג תעכבין נשים הא גבי פי׳התם נה״נ לרי״ה תדרבנן

 כתוסיפו׳ נראה אלא ותה״ת תתש תוסיפו׳ דאינו תשמע כתוסיפים נראות מיהו
 אכתי ת״ת • עליו שהקשיתי הקושיות מן הרבה ול״ק ניחא והשתא תדרבנן ואסור

 דאפי׳נראהכמוסיפי׳ ניחא לפי׳התו׳הכל אבל כמקות׳עותד׳ ודאי הקישי׳ מן קצת
 ותפי׳ סמיכה לחוד תצות ד׳ כהני אלא ליכא שהז״ג בת״ע לנשים מדרבנן ולאסור

 כתן חותרת רשות סומכות נשים דאת' ור״ש ולר״י בה אסורה לר״י וראי׳ ושופר
 ;בעירובין דפי׳ לרי״הלתאי אסורים תיהו שהז״גתדרכנן לר׳יכלת״ע ולפירש״י

 נשים דאין כר״י שפשקו וסייעתו אפי׳להרי״ף א״כ דשיט׳התו׳עיקר נתבאר וכבר
 כלולב שהז״ג ת״ע בשאר אבל לחוד ות״ש תפי׳ בהנח׳ א1ן אסור אין רשות סותכות

 ש״ר לה תוקע איש אם ת״ש ואפי׳ בידם הרשות רוצו׳לקייתן ואם בת צ״ל בו וכיוצא
 שלא ובלבד לגתרי תקיעת ליה שריא ר״ת של זה בי״ט איש לגבי דתא בה ול״ל

 בי״ט ת״ש רגבי כ״ה בה׳ התום' שלפי' אע״פ לעצתה אשת או לאשה אשת תתקע
 רשות סוחטת נשים דל״ל למאן ולפי״ז יעבירנו שתא גזיר׳ משום לגזור יש לאשת

 לולב ליטול רשאית דאינה לדון יש דלפי״ז וה״ה ש״ד לאו לה תוקע איש אפי׳אם
 איכא דהא רשות סומכות נשים דל״ל כרי״ה דפסקו וסייעתו להרי״ף חג של ביט״ר
דאאל״כ בס״ד שאח״ז בסי׳ לק׳ אבאר הא יעבירנו שתא תשום נתי לולב גבי למיגזר

:נ״ל כן חג של ביט״ר אפי׳ לכ״ע לולב ליטול שריין הילכך

קו סימן ה^נה ראש דיני
 כאנשי׳אע״פ בחג לולב ונוטלת בר״ה תוקעו׳שופר שהנשי׳ דנהגו לתאי שאלה

 ולולב שופר להוציא תותר אם עצמן על חובה קבעו אפ״ה שפטורים
: לא או בי״ט לצרכן

 רשות סומכות דנשים כיון ראכי״ה בשם כתב דר״ה כפ״ב הרא״ש תשובה
 בקדשים לעבודה קצת דדתי אע״ג ידייהו באקפת סמיכת ועבדי

 כבר שיצא מי אפי׳ להן לתקוע תותר תלאכה ואינה חכמת שהיא כתקיעה ה״ה
 דתותר ה״ה ולדבריו ־ ע״כ להן לתקוע כדי לרה״ר השופר את להוציא נתי ותותר

 אפי׳לפ״ר הרבה בזה לדון יש ת״ת • לצרכן חג של ראשון בי״ט הלולב את להוציא
 סותפות נשים דאמר ור״ש כר״י דפסק לתאי להן לתקוע תותר כבר שיצא מי דאפי׳
 משום תדרכק אלא איסור בו דאין ת״ש אלא להו שרי לא דע״כ י״ל הא רשות
 דדתי תפוס חדרבנן אלא תה״ת איסור בו דאין ידייתו באקפת סתיכת וה״ה שבות

 הכופר להוציא אבל • רבנן ל״ג ור״ש לר״י דנשים רוח נחת ותשוס בקדשים לעבודה
 משוס אלא שרי לא מצות לצורך ואפי׳ מה״ת אשור לצורך שלא לרת״ר והלולב
 )דף דביצה בפ״ק וכדתנן לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאה שהותרה דתתוך

 לר״הוב״ה הס״ת את ולא הלולב את ולא הקטן את לא תוציאין אין בש״א יב(
 שלא נמי הותרה לצורך הוצאת שהותרה מתוך דב״ה דת״ט הגמרא ותסיק תתירין

 לקרות וס״ת לחולו כגוןקטן דאתרי׳תתוך הוא קצת לצורך דהוי היכא ודווקא לצורך
 אבל תתוך תשום לב״ת שרי נפש אוכל לצורך דאיט אע״ג י״ח לצאת ולולב בו

 • ז״ל ר"פ וכ״ד התום׳ שם כת״שכ עליו ולוקין תה״ת אסיר כלל של״ל דהוי היכא
 בשופר חייבות דאוריית׳כיוןדאינס איסור לתישרי א״א דנשים רוח נחת תשוס א״כ

 של״ל הוצאה וה״ל עיקר כל תצוה תשוס כאן אין דהא מתוך בדידהו ל״ל ולולב
 משו׳ ור״ש לר״י שרי לא ע״כ גופיה דבסתיט והרי תה״ת זו הוצאה ואסורה לגתרי

 לא כחו בכל אבל תדרבנן אלא איסור בו דאין ידייהו באקפת אלא דנשים רוח נחת

ואע״ג דחגיגה כדאמרי׳בפ״ב מה״ת בקדשים דאסורה גתורה ענודה ה״ל7 משום
דבכל

 כל על עוכר איהונתי לפיכך !ימני׳ לתו עכר ולא מצוואה זמן אכתי הוי דלדידהו
 כת״ע כלל חיוכא בת דליתא אשת והשתא ־ לרי״ה כה״ג אשת גכי כדאתרי׳ תוסיף
 כ״ש דגכרי תיובא מפני זמנו כתוך דה״ל משום כ״ת ע״ע לרי״ה ואפ״ה שהז״ג
 כתוך דה״ל תוסיף בל על עובר דאפ״ה תיובא בר דה״ל כבר ברטתיו שסיים דכהן
 אלא • היא ר״י ברייתא ההיא ודילתא בירכו לא דאכתי אחיינא כהני משוס זמנו
 בכ״ת ליתא תו זמנו עבר דלדידי׳ וכיון אזלינן דירי׳ בתר לכ״ע ב״ת לענין ש״ת

 דאינ׳עוכר׳ שהז״ג במ״ע אשה וכ״ש לדידהו זמנו עכר לא דאכתי אחרינא משים
 דאין התוס׳ דפי׳ למאי וא״ת י בזמנו שלא דה״ל דגברי תיובא משום תוסיף בל על

 האיך א״כ רשות סומכית נשים דל״ל לר״י מדרבנן אלא לנשים וסמיכת ת״ש איסור
 סומכות דנשיס ס״ל לא דהא הז״ג שלא ת״ע דתפי' דס״ל ש״ת באשה חדל״פ מוכיח
 ותפילין ושיפר בסמיכת לנשים איסורא ליכא לדידהו אפילו הא בכך מת רשות
 תפילין בהנחת תורת של איסור דליכא וכיון התום׳ שפי' תעעתא תדרבנן אלא

 לצאת דרבנן איסור איכא לאיש אפי׳ דהא רבנן ל״ג תפילין בזיון דתשום א״ל לנשים
 ל״ג תפילין בזיון תשום ואפ״ה ס( )דף אשת בתת בפ׳ כדתנן בשבת בתפילין

 וגבי שבת תשום א׳ איסור אלא ליכא איש דגבי ואע״ג אשת גבי כן ״ל ׳נ ה רבנן
 כיון ת״ת לת דאסירי עצמת תצד הנחת זתשוס שבת תשוס איסורי ב׳ איכא אשת
 איסורי חדאיסוראומ״לתרי ת״ל תפילין בזיון אצל דבריהם חכמים העמידו דלא
 דלת״ד א״ש לפירש״י אבל : הוא הז״ג שלא דמ״ע באשת מדל"פ היא ראיה ותאי

 תפילין בזיון ומשוס ב״ת משוס תה״ת שהז״ג ת״ע לעשות להם אסור סיר נשים אין
 והא • הוא הדג שלא דמ״ע ש״ת באשת ותדל״פ דאורייתא איסירא לתישרי א״א

 דתפילין תשום רשות הוי לא למ״ד דעעתא טון התום׳ לפי׳ לומר תסתב׳ לא
 תפילין מניחות א״כאם הוא דהכי וכיון ליזהר זריזות אין ונשים נקי גוף צריכים

 בזיון תפני ועשת בקוס תפילין בזיון לדחות ראוי ואין תפילין בזיון תשום נתי איכא
 גנבי מפני תשתתרין שאין בתקוס אארעא שמונחין בהא תעשה ואל שב של תפילין
 תפילין בזיון איסורי תרתי איכא לובשתן שאם ועוד דכיצת בספ״ק כדאמר וכלבי

 בזיון חדא תשוס אלא ליכא קרקע ע״ג חונחין אם תשא״כ הוצאת של שכות ואיסור
 כ״ב בזיון משים דאינו דאשה הנחת דל״ד היא בורכתא ודחי דהא • לבד תפילין

 עובא כזיון תשוס דאיכא וכלכי גנבי שא״תתפני במקום קרקע ע״ג דמננחין להא
 הא קשת התום' לפי' גדולוא״כ בזיון לידי יבא שלא משנס זה בפני זה לדחות וראוי

 לפי׳ ואדרבה לפ״׳-התיס׳ ראיה מכאן יש שפיר בהא דייקינן כי חני דאתרן־ואותר
 חזי לא לאיש דחזי דתידי לעולא ס״ל סב( )דף אשה בתת דכפ׳ תשים קשה רש״י

 האיש א' זוג תכנים! תפילין דהמוצא מתא אביי ופריך הן בפ״ע עם דנשים לאשת
 ר״מ קסבר התם ותשני הוא שהז״ג ת״ע ותא הן בפ״ע עם נשים וח״א האשת וא׳

 בשלתא והשתא י הדג שלא ה״למי׳ע הוא תפילין זמן ושבת הוא תפילין זמן לילה
 סוחטת נשים דס״ל אלא שהז״ג ת״ע לר״ת דתפי' דעירובין בפ״ב דס״ד לתאי
 לדידה היל לא בתפי׳ חייבת דאינו וטון הן בפ״ע עם דנשיס תהא לקית רשות

 ל״ל השתא דס״ד דלתאי די״ל י זוג זוג להכניס תותרת ואתאי תשוי אלא תכשיע
 וכדאמרי׳התם לאשת נמי חזי לאיש דחזי ומידי הן עסכפ״ע דנשים דעולא הא

 דס״ד לתאי אכל ■ כו׳ אדם כל א1^ אתרו כלבד הרועים ולא בשקין יוצאין הרועים
 אכתי • לאשת חזי לאיש דחזי דתידי אלא שתז״ג מ״ע דתפי׳ לר״ת דס״ל דאכיי

 משנה מסתם בעירוכין שם כדתוכיח ס״ר אשת ל״ל ר״ת דע״כ כיון לדידי׳ תקשה
 אשה דל״ל תאן אפי׳ ודאי א1ן • זוג זוג להכניס תותרת אתאי אשת א״כ תעכבין דאין

 טעמי תתרי זוג זוג תכנמחן אשת דאפי' כחול תפי׳ כמוצא מודה רשות סומכת
 דרבנן אלא לאשת תפילין הנחת איסור דאין כיון רבנן ל״ג תפילין בזיון משוס חדא

 דבריהם העמידו אי אפי' ועוד בשבת תפילין צא בת דבריהן שבות רבנן וכדשרו
 תפי׳ כבוד תפני ^א לחשה תפי' הנחת עצ דל״ג דכיון שרי הכא תפי׳ בזיון כתקיס

 יותר גדול כזיון לידי ויבאו שם משתניחם זוג זוג שתכניסן כבודן זהו הכא עצתן
 ת״ע דלאו ור״י ובעירוביןתוכי׳דס״ללר״ת דאביי הא והשת׳אתישפיר וכלבי מגנבי
 תשו' א1הנח'ן של עצתה תצד ולא אסור אשת הוא הדג דאי באשה תדל״פ שהז״ג
 ודילמא דפ־יך והא ־ משאוי דת״ל שבת תשום איסורא ואיכא הן בפ״ע עם דנש־ס

 ולית בשבת להכניס תדשרילאשת תוכיח ואי רשות סותכות נשים דא' כר״י ס״ל
 כיון רשות סומכות נשים אפי׳אי א״כ הוא הז״ג שאין ת״ע ש״ת תשוי תשוס בה

 דאי לק״ת י הוא שתז״ג ת״ע דלאו ש״ת ואכתי תשאוי תשוס ה״ל חייבת דאינה
 בידה דהרשות כיון חייבת דאינה תפי׳אע״ג להגיח ורשאות ישית סותטת נשים חת׳

 תכשיט נתי לדידה ת״ל כהנחתן דרגילה וטו! כחול תפילין לפעמים תניחו׳ להניחם
 כדבר דאפי׳ מילתא תניא ורשות כחיוב לאו ותשאוי דתכשיט דהא תשאוי ולא

 התם כדאמרי׳ תשאוי ה״ל רגילה אינו ואס תכשיט ה״ל כהן רגילה אס הרשות
 אשה של דרכה ואין הואיל הנקובה ותאט חותם עלית שיש טבעת לענין ב״א כפ׳

 וכאיש ככך ודרכה הואיל פטור' נקובה ואינו עלי׳חותס ובאין חייבת בחול בהן לצאת
 לצאת דרכה לאשת רשות ה״ל אי תפילין גבי וה״נ לפ״ד־ ווו דרכו לפי זה להיפך הוי

 כתו משאר תשוס בו ואין לדידה תפשיט ת״ל בה! דרגילה וכיון בחול לפעמים בהן
 תליא הרגיל בדבר אלא ותשאוי תכשיט לענין כלום לרשות חיוב כין דאין איש גכי

 נשים דל״ל למאן אכל תכשיט• וה״ל כהן רגילה אשת לגבי רשות תפלין ואי מילתא
 איג׳ מדרבנן דאמורה כיון אפ״ה תפי׳ כהנחת שריא דמה״ת אע״ג רשות סומכות

 דתדל״ם דתוטח א״ש דעירוכין סוגיון כולה ־והשתא תשאוי: לדידה וה״ל כהן רגילה
נשים ס״ל דילתא ופריך לאשת משאר ה״לתשום ולא שהז״ג ת״ע דלאו ש״מ באשת



ד7 עזקו קו סימן השנה ראש דיני אריה שאגת
 באקפת אלא להו שרי דלא תהשתא יותר לנשים רוח נחת משוס איכא כחו דבכל
 רוח נחת דמשוס וש״ת בעינן כחו בכל סמיכת דהא כלל לסמיכת דליתא ידיהו
 וזת סמיכת גבי כתו עצתן לדידהו אפי' תורה של איסור לתו לתישרי א״ח דנשיס
 לצרכןחלאאפי׳ להוציא לאחרים לאסור תיבעי׳ לא ושופר לולב הוצאת •וא״כ פשוט
 לולב של תירם הד' תן איזה בידה שיש וכגון לתקוע שא״י כגון עצתה לצורך אשת

 של״ל הוצאת ה״ל בהן חייבת דאינה כיון רה״ר דרך להביא צריכת וא׳מד״ת
 נחת תשוס תורה של איסור להתיר וא״א תתיך ל״ל דהא תת״ת ואסורה לגמרי

 שלא תקטן אשת גרע דלא וכנ״ל ראבי״ה ע״ד שס תסיק והרא״ש ־ דנשיס רוח
 דהאי ונ״ל י לתצוה שמכוונת לנשים כ״ש שילתדו עד בהן דתתעסקין לחינוך הגיע
 דכת׳ראבי״ה לחוד אהא אלא קאי לא הרא״ש שכתב מקט! אשת גרעה דלא וכנ״ל

 משוס א1ן דליכא תקטן עם שמתעסקין כמו כבר שיצא אפי׳תי להן לתקוע למותר
 לרה״ר השופר את להוציא נתי דתיתר ראבי״ה דמסייס אהא אבל דרבנן שבות
 אע״פ כלל תהוצאת תיירי דלא הקטן עם דתתעסקין תהא ראיה אינו דע״ו ל״ק

 דלמאי תפרשי׳ קצת כד׳ ס״ל ראבי״ה ואולי תקפ״ט סי׳ בא"ח כן הבין לא שהטור
 כלל תתוךבשל״ל דל״א לד׳ר״פ אבל שרי כללנתי של״ל דקי״לכב״הדאתרי׳תתוך

 פד(רי״א )דף בחולין דתני׳ תהא להתיר לתבי׳ראי' ולכאור׳יש אסור־ ודאי הא
 שודאה תילה תה תק״ו דתו את תכסין אין שחטו ואם ני״ט אותו שוחטין אין נוי

 ספיק׳ שאין דין אינו שבת דוחה ודא׳ שאין כיסוי דוחהי״ט איןספיקה שבת דוחה
 ותפ׳ י״ט וספק׳דוחה שבת דוחה ודאה שאין תוכיח בגנולין ת״ש א״ל י״ט דוחה
 טעתא והא וא״ת התוס' וכתבו אשת ספק איש ספק היינו דת״ש ספק האי הגת׳

 ביום נתי דשייך וי״ל בי״ט ל״ש והא בר״ה ד״א יעבירנו שתא תשום בשבת דשופר
 ואיןלהתיר מחייב׳ לא דהא לצרכה להוציא אסור הטומטום זה הוא אשה דאס טוב

 היכא דווקא היינו לצורך שלא נתי הותרה לצורך הוצאת והותרה הואיל מטטם
 ור״י בגת׳ אתרי׳ והתם ־ ע״כ כלל היום צורך ליכא הכא אבל קצת היום צורך דהוי

 ורש״א ר״י סומכת ב״י ואין סותכין דתנןב״י תקעה נתי ודאית אשת דאתר לטעמיה
 לרהיר שופר להוציא תייתר רשות סומכת נשים לת״ד ותשמע רשות סומכת נשים
 שפיר ביה דייקת כי תקום תכל אבל ־. לכאורה נראה כן לולב וה״ה לצרכת נ״ט

 שרי לא ע״כ הא מהוצאה התם תיירי אי דקאתר לטעתיה ר״י תאי דא״כ אאל״כ
 דאסור כוחו בכל סתיכת אבל תדרבנן אלא דאינו ידייהו באקפת סמיכה אלא ר״י

 רשות סותכ׳ נשים מדס״ל ראיה אין כן ואס דנשיס רוח נחת תשוס שרי לא מת״ת
 תה״ת׳ אסור׳ כלל של״ל הוצאה דס״ל ור״פ התוס׳ לדעת תורה של הוצאה למישרי

 תקיעה ענין תה תקעת נתי ודאית אשת דאתר לטעמיה ר״י קאמר מאי וע״ק
 התם דאתר וע״ק ־ עצתה מתקיעה ולא מהוצאה אלא פי־כוהו לא רבנן הא לכאן
 שבת דוחה ודאה שכן לת״ש מה פירכ׳ ליה אית רבנןנתי דקאתרי ולתאי רבא את׳

 של״ל מהוצאה רבנן הא ת ז הוא פירכא ותאי כלל דליתיה בכיסוי תאתר נתקדש
 א1ן בתקדש שרי ולא תת״ת דאסורה כיון שבת דוחה אינו נתקדש אפי׳ ותא תיירי
 לר״ה השיפר את להוציא בתקדש־אע״כ שבות דאין עצתתתשום תקיעה של שבות
 בי״ט לאשת ת״ש שאמור תדרבנן לגזור שראוי אלא לכ״ע אסור ודאי אשה לצורך

 כיון תה״ת דאסור׳בי״ט ברת״ר ד״א לצרכה יעבירנו דשתא גזיר' תשום ר״ה של
 תדרבנן לאסור דראוי אע״ג רשות סותכות נשים לת״ד גיא כלל היום צורך דליכא

 דנשים רוח נחת ותשום בקדשים לעבודה קצת דדתי תשוס ידיהו באקפת אפי׳
 יעבירנו דשתא גזירה תשום תדרבנן בי״ט לאשה לאסור דראוי תקיעה ה״נ ל״ג

 את להוציא אבל ־ ל״ג דנשיס רוח נחת תשוס לצרכה הרבים ברשות אמות ארבע
וש״מתהכא התו׳ בכוונת לי ברור וזה אסור לכ״ע תה״ת דאסור לצרכה השופר

:ז״ל הראבי״ה תדברי היפו

 ה״ט רשותוע״כ סותכות לר״ינשים דס״ל דכיון לומר תסתבר לא ודאי הא1
 דשייך וש״ת בקדשים לעבודת קצת דדתי אע״ג ל״ג דנשיס רוח נחת דמשוס

 רוח נחת תשוס בו יש כת״ג דכל וכיון חפקדא דלא אע׳־ג דעבדי במה רוח נחת נזה
 ת״ל הכי אפי' דלא״מפקדא דאע״ג ש״ל נתי זה בי״ט לצרכה לרה״ר שופר הוצאת
 שיש כיון דנשים ריח נחת תשום שרי דלא כוחו בכל לסמיכת ול״ד לצורך הוצאת

 בקדשים עבודת דה״ל כוחו בכל ממיכה הותרת דלא דש״ה תורה של איסור נו
 אבל ל״ת ודחי עשת דאתי בכ״ת דאמרי' לתא דותיא דת״ל סמיכה מצות אצל אלא

 הרשות לדבר אפי׳ לגמרי בי״ט דהותרה הוצאת אבל הותיה לא הרשות דבר לצורך
 טיול לצורך התינוק את ולהוציא ברה״ר בכדור לשחק אפי׳ דהא לצורך דהוי י היכ
 פוסקי׳ שארי כתבו וכן דביצת בפ״ק התו׳שס כתש״כ י״ט שתחת משום בי״ט שרי
 דיש כיון אפ״ה תיחייבת דלא אע״ג שרי לצרכה השופר את להוציא ה״ה א״כ ז״ל
 שתחת תשוס בו אית אלא לצורך שלא הוצאה ה״ל לא לנשים רוח נחת תשום בזת

 כפשוטה התוס׳נתי דברי לפ־ש אפשר היה בי״ט־ולפי״ז בשבילה הוצאה דשרי י״ט
 ש״ת רשות סומכות נשים לר״י ליה דסבירא דמכח ור״י רבנן תיירי תתש דתהוצאת

 דקאתר והיינו לצרכה שופר להוציא שרי לפיכך לנשים רוח נחת תשום בזת דיש

 דתקעת וכיון רוח נחת תשוס תקעת נתי ודאית אשת דאמר לטעמיה יוסי ר'
 ור״ש ור״י רי״ה דאטו דאאל״כ לצורך הוצאה ה״ל דהא לצרכה שופר א להוצ תותר

 דלא כיון לנשים רוח נחת תשוס בזה יש אי פליגי רשות סומכות בנשים דפליגי
 דלר״י דנשים רוח נחת משוס דבריהן איסור חיחייבההאל״פאלאאיל״גרבנן

חייבת שאינה אשת גבי

לט

 *לטעתי ר״י מ״ק וא״כ חח כחת תשו׳ כוה יש לכ״ע ודאי אבל גזרו ולרי״ה ל״ג ור״ש
 לטעמיה ותאי רשות סותכות דנשים דס״ל משוס תקעה נתי ודאית אשת דאתר

 דנשי׳ רוח נחת משום בו דיש דאע״ג רשות סומכות דאין ס״ל הוי אפי׳ תא דקאתר
 תקום מכל דרבנן איסור אלא דליכא אע״ג באקפ׳ידייהו סמיכה התירו אפ״הלא

תיחייבה דלא אע״ג דתקעה בהא רוח נחת לה דיש דכיון שרי לצרכה שופר הוצאת
 תהא דפרכותו דרבנן ות״ט בי״ט דשרי לצורך הוצאת וה״ל י״ט שמחת תשוס בו יש

 אפילו להתיר יש ת״ת רשות מותכות נשים ס״ל דלא לתאי אפי' נת״ש הא דת״ש
 לספק כ״ש ודאית לאשת אפי' בי״ט ת״ש על שאיןלגזור כ״ש לצרכה ההוצאה גוף

 להאי ש״ת ודאי אלא ־ לצרכה שריא גופיה דהעברה כיון יעבירנו שתא תשוס אשה
 דפליגי הוא בתא אלא לצרכה תת״ת אסורה לכ״ע עצתה דהוצאת התוס׳ של פי׳

 דל״ג כמו יעבירנו שתא משים עצתה התקיעה על ל״ג רשות סומכות נשים דלמ״ד
 שתא תשוס גורו מומכו׳רשות נשים ולתאןדנ״ל דנשים רוח נחת הסתיכ׳תשוס על

 וא״כ דדבריהן איסור דגשים רוח נחת תשוס התירו ולא ממיכה גבי כתו יעבירנו
 דמשן׳ ול״א תה״ת אסור נשים לצורך לרה״ר שופר הוצאת דלכ״ע פי׳ לתאי ש״ת
 תוקעו׳ רשות סותכות נשים דאמר לר״י אלא לצורך הוצאה ת״ל דנשים חח נחת
 ו׳ נפרק להדיא התוס׳ שם וכ״ה דנשים רוח נחת תפני יעבירנו שתא משום ול״ג

 בכל אבל כדאתרי׳בא״ד ירא באקפויי היינו רשות סומכות נשים פה( )דף דחולין
 ידא באקפויי לנשים לסמוך ר״י דשרי היכא כי הל ותייתי דאסור ר״י תודת כחו

 ר״י שרי דרבנן איסורא א.1ג דליכא תקיעה היג בקדשים כעבודה דנראת אע״ג
 לת״ש תת רבא דאמר הא א״ש לא דאכתי כן לפרש א״א בלא״ת ע״כ־ועוד בנשים

 ליתא התום׳ של פי׳ דלהאי ברור הדבר הילכך ־ וכת״ש במקדש ד״ש ודאו שכן
 •מכל ול״קלפי״זע״רהראבי״ה פי'א' עוד שם התום׳ שפי׳ לדראבי״הואע״פ

 דנשים רוח נחת משוס לרה״ר לולב או שופי־ הוצאת להתיר כלל תסתבר לא מקום
 התוספות והא בכדור ולשחק תינוק לטיול כלל ול״ד לצורך שלא הוצאת ה״ל דודאי

 נשים לצורך לרה״ר שופר הוצאת ז״ל לדבריהן ואפ״ה וכדור דטיול בהא שרי
 לצורך לרשו׳הרבים בי״ט הלולב ואת השופר את להוציא דאמור עיקר נ״ל וכן אסור
 להוציא שתותר דראבי״ה הא שם הביאו משלא האחרונים דעת נראה וכן נשים

:נשים לצורך לרה״ר שופר

קז סימן השנה ראש דיגי
 שספק איש לצורך לרה״ר הלולב השופ׳ואת את להוציא שרי אי לעיין יש רל2וא

 דהוצאת כיון נטל לא ספק בייט לולב נטל ספק או תקע לא ספק תקע
 יצא דילמא דאורייתא ספיקא ה״ל תה״ת אסור בי״ט לצורך שלא לרה״ר ולולב שופר
 נראה שעבר נסי׳ הנזכר התום' מדעת בס״דיוהנה וכתש״כל שרי א״ר ואסור כבר

 וספקה שבת דוחה ודא׳ דאין בגבולין ת״ש גני האדאתרן פי׳ דהא דאמור להדיא

 ספק איש ספק היינו ספיקא האי והרי דהעברה גזירה משום היינו י״ט דוחה
 להוציא חותר לא או חיוב בר הוי אי לן דתספקא היכא דכל ואס״ד ־ אשת
 גופיה דהוצאה כיון הא בי״ט לצורך שלא הוצאה דה״ל ול״א לצרכו השופר את

 רבנן קאמרי ותאי הכא איכא יעבירנו שתא גזירה תאי זה ספק בשביל שריא
 תדרבנן לתקוע דאסורה היא אשת דדילתא דרבנן באיסור י״ט דוחה ומפיקה

 הא תקעת נתי ודאית אשת לטעתי׳דאתר לות׳ר״י ול״ל יעבירנו גזיר׳שתא תשוס
 תשו׳ לתגזר ואיכא הוצא׳לצרכה דאמור תשוס היינו תקעת לא ודאית דאשה אע״ג
 גופי׳שרי׳ דהוצאה כיון בתקיעת׳ דרבנן איסור אשהליכא ספק אבל יעבירנו שמא

 : אמורה ספק לצורך דהוצאה ס״לז״ל ודאי אלא ־ כלל גביה למגזר וליכא לצרכה
 מפ׳נפ״ק דכוי דר״י ברייתא להא שם שתביא רבת דהא התום' פי' על ק״ל מיהו

 דתתירין וב״ה כו׳ הלולב את ולא הקטן את לא מוציאין אין דאתרי דב״ש דביצה
 כנ״ה "ל דק־ וכיון בתתוך ולא פליגי לי״ט והוצאה עירוב ואין לשבת והוצאה בעירוב

 תלאכ׳ דהוצאה משוס ואי השבת דביוס דקרא מעוטי משוס אי לי״ט עו״ה דאין
 נאסרה כיוןדלא לצורך לשלא לצורך בין איןלחלק ולה״ט התו' כת־׳שש היא גרוע׳
 להוציא שריא נתי ודאית אשת אפי' אלא ספק תיבעיא לא יא״כ בי״ט כלל הוצאה
 דתסקינן לתאי דאפי' יעבירנמועק״ל דשתא גזיר׳ להא כלל הכא ול״ש בי״ט שופר
 שתא תשוס ל״ג בעלתא לאו אלא דאינו דק־ל טוב יום גבי פליגיהא דבתתוך התם

 תוציאין דאין וה״ה הלולב את איןתוציא־ן ואתרי תחוך דל״ל דלב״ש תדע יעבירנו
 ותן כל אלא תוקעין יהא שלא ר״ה של שיפר תקיעת גבי ל״ג אתאי השופר את

 וה״ט דר״ה ברפ״ד כדאתרי׳ הכי יובל של שופר תקיעת גני כדגזרו יושבין שב״ד
 י״ע אבל גזרו דחת־ר דבכרת דיה״כ ה״ט ע״כ אלא ־ יעבירנו גזיר׳שמא תשוס
 תאי התוס׳ לפי׳ ועק״ל • ע״ש ע' יה״כסיתן בדיני לתעלת וכ״כ ל״ג דקיל דפלא!
 תשום תקעה לא לרבנן תשתע תקעת נתי ודאית דאת׳אשת לטעתיה ור״י קאתר

 איש גבי דבשלתא אשת גבי גזי׳ הא ל״ש הא ואתאי יעבירנו דשתא גזי׳ האי
 ברפ״ד וכדאתרי׳ ללתוד בקי אצל ילך שתא בת״ש דחייב דכיון תשוס דגזרינן ה״ט

 ויעבירנו ללתוד בקי אצל ילך שתא גזירה בקיאין הכל ואין בת״ש חייבין הכל דר״ה
 אבל לה דחיישינן הוא חובתו ידי לצאת כדי ובהול ש בת דחייב תשים דוקא ותשתע

 דל״ח בשבת הניעלין דברים נשאר אצלה שופר הרי
לשתא



קח קז סימן היענה ראינו דיני אריה שאגת
 טבילות על דגזרו דה״ט יח( )דף דביצה דאתרנפ״ב לרבה ואפי׳ יעבירנו• שמא5

 חייבין הכל לומר ל״ש דהתם גב על אף יעבירנו דשמא גזי׳ משוס בשבת כלים
שלא רק בת ל״ל בטותאתו להניחו רצת ואם הוא שבחובה דבר לאו דהא בטבילת

 א׳ מצוה ולעקור לבטל אפשר אי והא תתקדש ליד ישראל תכל בחול ח״ל אפי׳
 בשבת בח״ל לחצאין שבות האי משום לתיגזר ל״ש נתי והא • לעולם לגתרי תה״ת

 לתעלה שכתבתי ואע״פ ׳ שבות האי לגבי תשבת י״ט דת״ש גרידא בי״ט לא אבל
 לא אפ״ה נתי י״ט גבי יעבירנו דשתא גזי׳ האי ושייך לי׳יט עו״ה יש דס״ל דלב״ש

 ובר״ה יובל של ביה״כ הכי שגז־ו כתו יושבין שב״ד כ״ז אלא תוקעין שאין גזרו
 גזירה דהא דכיון ש״ה אפ״ה בלאו אלא דאינו קיל די״ט תשים בשבת להיות שחל

 ומתוך מצוה של ת״ש בת שיש לחוד בר״ה אלא כולן בי״ט שייך לא יעבירנו דשתא
 בשבת לפיכך יעבירנו שתא משוס לתיגזר איכא בקיאין הכל ואין בה חייבין שהכל

 דגורו תקיעה של דמצ״ע שבות הא אבל דקיל בי״ט לא אבל גזרו דחתיר ובי״הכ
 לי״טתעוד שבת נין לחלק שייך לא לחוד ר״ה של י״ט בהא א״כ י״ט בכל נתי רבנן

 לתקוע שלא ר״ה של בשנת גזרו אי י״ט בכל דת״ש בשבות לזלזולי ליתא דצא משוס
 משוס לגזור א״א גרידא ר״ה של ובי״ט כבות האי משום ב״ד בתקוס אפי׳ לגמרי

 אין דאתיי נתי י״ט בשאר בת״ש לזלזולי אתי לגתרי ת״ש מצות לעקר א״א דהא זה
 שח״ל בר״ה דת״ש שבות האי וביטלו לגמרי י״ט בשום נוהג דת״ש שבות איסור
 ותתרי י״ט בשאר שבות בהאי לזלזולי ליתי דלא תפני ב״ד בתקוס גזרו ולא בשבת
 לן עדיף ת״ש לבטל שלא כדי חדא די״ט שבות תפני דשבת שבות הא ביטלו טעמא
תשום בשבת שח״ל בר״ה א1ן דאינו שכיחי דלא דשבת שבות האי קצת ביטלו ועוד

 לקלוחומר דרבנן פירכא ותאי גמור הרשות מדבר גרע דלא לצורך הוצאה לדידיה
 תא לת״ד תיבעיא ולא • דכיסוי לספק כלל ל״ד הא שופר דתקיעת מספק דר״י

 תה״ת שופר בתקיעת חייב דטומטום כיון תה״ת הוי לחומרא דאורייתא דספיקא
 נ׳ סימן בתשובה הר״ן כתב וכת״ג ־ לצורך הוצאה ה״ל ודאי לצרכו הוצאה מספק

 לשקיעת סמוך נדרו לו להתיר דרשאי בשבת העיר בתוך יהא שלא שנשבע אחד על
 ספק שהדבר כיון הנדר חל כן אם אלא תתיר חכם אין דקי״ל גי על אף החמה

 תחוייב שמה״ת וכיון דאורייתא ספק ה״ל השבת קודם משס שיצא שבועתו בכלל אי
 אפי׳ דכוותי-ת־^א וה״נ תיקרי הנדר חל שקה״ח קודם מספיקא העיר תן לצאת
 מיקרי לא ולפ״ז מדרבנן אלא אינו לחומרא דאורייתא דספיקא הא דס״ל מאן

 להוציא גופייהומותר התוספות לד' אפ״ה ־ הר״ן שם ׳כ כמש הנדר חל מספיקא
 נתי דאתרינן ס״ל דרבנן דבתידי טומטום כגון ספק לצורך הרבים לרשות שופר
 דכופה טוב ביום בביתו חתן דתוצא אהא ז( )דף דכתיבות בפ״ק כמש״כ • מתוך
 ת״ת הא בשביטלו דתיירי לותר אין אבל כו׳ מתוך תשום שרינן ולא הכלי את עליו

 תתיך דא״ל היכא שרינן נתי דרבנן דבתצוה היום צורך והוי לשורפו תצוה מדרבנן
 דהוצאה מתוך דהני הוצאה לטנין חתוך נתי אמרינן דרבנן בתצוה וה״נ • ע״כ

 דספיקא עיקר הא דביצה־ועוד בפ״ק להדיא שם כדתוכח הוא תילתא חדא והבערה
 התום׳ על להחולקין אפילו א״כ הר״ן שם כמש״ש הוא תה״ת לחותרא דאורייתא

 טומטום אצל שופר תקיעת גבי הכי אפילו כמש״ל דרבנן בתצוה מתוך דל״א זס״ל
לפי דת״ש מספיקא דר״י לק״ו דרבנן פירכא תאי וא״כ וכתש״כ מתוך אתרי׳שפיר

 ת״טדטבילת התם יעבירנו שתא משום גורו ואפ״ה וקדשים תרותה בו ישתמש
 הטותא' באב שנטמא כלי דווקא אמרי׳התס והרי להטבילן דאדסלהוט שאני כלים
 ביום אותו תטבילין הטומאה בולד נטמא אס אבל טוב ביום תטבילין דאין הוא
 וכן ול״ג להטבילו כך כל להיט אינו תדרבנן אלא טמא דאינו כיון ות״ט טוב

 אפי׳ כלל חייבת דאינה לאשת תקיע׳שופר שכן כל נ״ז מיתן שבת בדיני מזה כתבתי
: כלל יעבירנו לשמא "ח דל תדרבנן

 היינו יעבירנו שתא תשים ולאשת טוב ביום לתגזר דשייך את״ל אפילו ק״ל עור
 תחקיעת שפטורה כיון לגתרי לצורך שלא העברה ליה הוי אשה דלגבי תשום

 הוא איש דשתא תספק שופר בתקיעת דחייב טומטום אבל אתרי׳תחוך ולא שופר
 ליה הוי דתא לצרכו שרי ודאי גופיה תוצאה ולחותרא דאורייתא ספיקא ליה והוי

 ספק׳ תאי כן ואס תספק בה תחריב פנים כל דעל כיון איש גבי כתו לצורך היצאה
 תתילה דר״י וחותר קל למפרך שופר תקיעת גבי רבנן דקאתרי טוב יום דוחה

 הוי דספקא כיון שיפר תקיעת גבי הא טוב יום דוחה כיסוי ספק דאי! לכיסוי
 גופיה הוצאה שריא ספיקא מחמת דהא טוב יום דחייות כאן דאין הגורם הוא

 הדין תן הכי אפילו טוב יום דוחה דודאה גב על דאף לכיסוי זל״ד לגמרי לצרכו
 בספיקה לפיכך טוב יום דדחי הוא כיסוי תצות דודאי טוב יום א״ד דספיקה הוא

 טוב יום לחלל ניתן לא הרשות דבר לצורך והרי כיסוי מצות כאן דאיכ׳לתימ׳דאין
 ה״ע נמי דהתס תתילה וחותר בקל לכיסוי ר״י לה יליף ושפיר דכיסוי מילתא בהא
 לדבר אלא הותרת ולא אסורה הרשות דבר לצורך דחבלה יו״ט דוחה ספק׳ דאין

 שהיא כל ביו״ט הוצאה תצוה־אבל כאן אין דילתא דוחה אינו מספיקא מצוהיהילכך
 גב על אף הותרה נתי תצוה ספק לצורך הילכך הותרה הרשות לדבר אפילו לצורך
 ה״ל ספיקא משוס בה חייב דעכ״ם כיון אפ״ה מצוה משוס כאן אק שתא דא״ל

 ! דת״ש שבת דוחה ספיק׳ דאין הא התום־ כפי' ביארנו הרי :ז״ל התוס׳ של זה פי׳
 לתעלה החום׳ כתש״כ הוא הפי׳ ועיקר • תמות הוא לצורך שלא הוצאה מטעם

 י״ט דוחה וספיקת יעבירנו שמא גזיר׳דרבנן משוס שבח דוחה ודאה דאין מזה
 איסיר ונדחה תלאכה ואינה חכתה שהיא בתקיעה דרבנן איסור דאיכאנמי ואע״ג

 דת״ש הדיחוי לפ׳ בתרא בתי׳ א״ע דחקוהתוס׳ לתה ומהחיתה ־ ע״כ והמספק
 וכתש״כ שבות משוס שאסורה עצתה תקיעת תצד כפשוטו ולא היצאה תטעם גי״ט

 תשום לי וכמדומה י בשמם וכתשכ״ל דשבח וספ'ב דר״ה רפ״ד בעצתן ז״ל הס
 איסור משום לאו ע״כ שבת דחי דלא דהא מת״ש זה הוא פירכא תאי לתו דקשיא
 שח״לבשבת ר״ה של י״ט דר״ה רפ״ד דתנן דתא דנתי עצתה התקיעה שמצד שבית

 תשחרב דתנן קשה סיפא אבל במקדש שבות אין דקי״ל א״ש תוקעין היו במקדש
 אלא גזרו אא״בדלא והשתא ־ ב״ד בו שיש כ״מ תוקעין שיהא ריב״ז התקין בה״ח
 ב״ד אזהרת שאימת ב״דלאגזרו דבתקום א״ש לחוד יעבירנו שתא גזי׳ משום
 שבות דתשום א״א אבל דסוכת רפ״ד המלחמות בס׳ הרתב״ן וכתש״כ עליהן

 תשום תצ״ע שהתקיעה כיון ב״ד במקום להתיר טעם אין גזרו נתי דתקיעהעצמה
 דלא וכיון במקדש שבות דאין תטעתא לגבולין תקדש בין אלא לחלק ול״ש שבית
 גזי׳דשתא משום חלא י״ט גבי נתי דשייך עצמה תקיעת של שנות תשוס בשבת גזרו

 ׳"ט דוחה ספיקה ואין כו' יוכיח ת״ש 'ק ת א״כ בי״ט ד״ש (א) לחוד יעבירנו
 תצ״ע בשבת אסור ת״ש ודאי דהא לק״ת אבל ־ י״ט גבי דשבת גזי׳ הא ל״ש הא

 זה דשבות כיון שבות תאי משום בשבת ת״ש על גזרו לא הכי ואפי׳ שנות משוס
הגבולין מכל לגמרי ת״ש תצות בטל א״כ * בחול ח״ל אפי' גרידא בי״ט נמי שייך

 דעירובין בפ״ו אתרי׳ וכה״ג יותר׳ דככיחא י״ט בכל דת״ש בכבות לזלזולי ליתי דלא
 לים מתוכי לטלטולי רבנן שרו בכולי׳ לטלטולי דאסור סאתיס תבית יתר סז( )דף
 ומ״ש בכולי׳ לטלטולי ואתו היא גמורה ר״הי אמרי דילתא מ״ט לתוכו הים ותן

 דלא שכיחא דלא גזי׳ הא בטלי שכיחא לא לתוכו הים ותן ליס תתוכו שכיחי תוכו
 דלא הא הכא אבל הן שבת של תרווייהו דהתם אע״ג בהאדשכיחי לזלזולי ליתי

 דלא הא דבטלו נתי א״ל שפיר אפ״ה י״ט של הוי ודשכיחי שבת של הוי שכיחא
 דקיל אע״ג דשכיחי י״ט בשל לזלזולי ליתי דלא דחתור שבת של שהוא אע״פ שכיחא
 גבי כלל שייכא דלא יעבירנו שתא תשוס אלא בשבת תצוה של ת״ש על ל״ג הילכך

 והשתא • מדרבנן תצ״ע אסורה בי״ט נין בשבת בין רשות של תקיעה אבל י״ט
 דשייך טעתא משוס שבת דוח׳ ודאה שאין יוכיח בגבולין ת״ש דקאתר הא א״ש

 שבית משוס דאלו יעבירנו שתא תשוס דהיינו בשבת תצוה של תקיעה גבי לתגזר
 ודאי ות״ת :דאמרן תטעתא תצוה של ת״ש גבי לתגזר ל״ש תקיעה של דמצ״ע

 של דתצ״ע שבית וספק שבת דוח׳ ואינו גזרו תצוה של ת״ש גבי לתגזר דשייך שבות
 ה״ל אשה היא דאם אע״ג אשה ספק איש בספק י״ט דוחה רשות אצל שאסור ת״ש

 דבספק לי מסתבר הילכך ברור: וזה רשות אצל מצ״ע דאסור׳ני״ט רשות של תקיעה
 לרה״ר שופר להוציא מותר הוי דספיקא טותטוס וכן תקע לא ספק תקע

ותוס׳מכללן ורש״י וש״פ והר״ן הרשב״א כדברי דהעיקר כיון ללולב וה״ה לצרכם
: כתש״כבת״א מה״ת הוי לחומרא דאורייתא דספיקא

ה״ח סימן השנה ראש דיני
 לאשה דמי ולא קטן לצורך לרה״ר ולולב שופר להוציא שרי אי .לעייןיש ואבהי

נשים אצל מתוך ול״ל תד״ס אפילו הללו במצות כלל חייבת דאינה
 חייב מיהו מדרבנן מה״ת ח״ב שאינו דאע״פ קטן משא״כ זה שלפני בסי׳ וכמש״כ

שריפת גבי בשמם שם וכמש״כ התום׳ לדעת דרבנן במצות אפי׳ מתוך א״ל ושפיר 1
 אתרינן דלא כן אינו רו״פ דעת ת״ת ־ מתוך תשוס להתיר יש אפי׳ביטל בי״ט חתן

 סי׳תמ״ז• ובב״י בטא״ח כתש״כ היכ׳שביטלו לשרפו שרי ולא מתוך תשו׳מצו'דרבנן 1
 כמש״כל דלא מיד מדרבנן בערו ל חייב דביטלו דאע״ג משת׳ התו׳ דמדברי ואע״ג י

 ובאתת ־ דרבנן מצות משוס שרי לא נתי בהוצאה ה״ה וא״כ הר״ן לדעת פ״ג סי'
 כדעת דס״ל כיון אתרי׳תתיך נתי דרבנן דבתצוה הא דתנ״ל התום' ע״ר לי תתיהא

 לתישרי אפשר האיך מצות לצורך אלא תתוך ל״א מה״ת לצורך דבשלא פוסקי' רוב
 וכבר • לגתרי לצורך שלא ה״ל דתה״ת כיון דרבנן מצוה משום תורת של איסור
 אפשר דלא כיון התם נט(דאמרי' )דף ת״נ ר״פ התום׳ בד' כזה תימה דבר ראיתי
 קידם קדשי׳ בשר לאכול מה״ת שאסור אע״פ כלותר שאבדו או שנטמאו כתי עשאו

 כדיליף שרי שאבדו או איתורין בנטתאו אפ״ה תקרא החס כדיליף איתורי׳ הקטר'
 נטמאו הכא מקט הא ניחא העולין על תרצ' הציץ אין למ״ד התום' וכתבו התם לה
 כיון תימה וזה • ע״כ האימורין אבדו כאלו ה״ל תרצה אין ותדרבנן הואיל צ״ל כו׳

 משום וכי הקטרתן קודם הבשר תה״ת לאכול ואסור להקטירן וראוי תרצה דמה״ת
 שע״י לומר הדעת מן רחוק ודאי והא תורה של איסור שרינן תדרבנן מיצה שאין

 הקטרת קודם בשר אכילת כתו דד״ת איסורי נתיר זו בגרתא דד״ס תצוה או איסור
 שופר להוציא ולהתיר לדון יש אכתי מ מ •׳ שניטלו אחר חמן ושריפח איתורין

 עוברין אלו דבפ' לתתוך תה״ט מדרבנן תחוייב לצורך לרת״ר ולולב
 ליה ומיקלע הואיל דאתרי׳ לוקה דאינו לחול מי״ט האום' גבי רבת אתר תו( )דף

 הואיל דל״ל לדידך לר״ח רבה דא״ל תה״ת כלל איסור ליכא ולדידי׳ ליה חזי אורחים
 כרבה רו״פ ופסקו דלדידי׳א״ש תשתע ע״תכו׳ ע״י לחול תי״ט אופין האיך

 ולולב שופר להוציא שרי שלחג ראשון וי״ט ר״ה של הללו והריבי״ט • דאמרהואיל
 של איסור כאן אין אלו בי״ט כלל של״ל המוציא' אפי׳ א״כ תצותס לצורך לרה״ר

דהא לצרק להוציאם שרי חיובא בר ליה תיקלע )אי הואיל דאחרי׳ עיקר כל תורה

: ן*ש דצא צ״ל )א(



ראש דיני אריה שאגת
 וכמו מדרבנן אלא כלל איסור וליכא שרי דשריהשתאנתי מציה לצורך .;להוצאה

 להוציאם מותר ה״נ מתוך משום תורה של תיובא בר לצורך להוציאם תה״ת ומותר
 דאיןבהוצאת' דכיון קצת לצורך וה״ל גופי׳דאתרי׳תחוך תת״ט דרבנן תיובא מ:ו׳נר
 ושרי דרבנן מצוה צורך אתא תדרבנן אלא הואיל תשים הללו בי״ט תה״ת צימר

 שריאמשום תורה כל מצוה שלצורך כתו תתיך משים דרבנן ־ה צ1ה לאיסור לר\
 י״ל אכתי אכל : תה״ת אסורה תציה לדבר שלא צורך כ שלא צאה דהו אע״ג מתיך
 אורחי׳האפיה ליה תיקלע אי דהא לחול תי״ט דהאוס בכה״ג יא4 יל הוא ל״א ןע״כ
 אבל רחמנא שרי בי״ט נפש אוכל שהרי דמתוך טעתא בלא להדיא שריא

 דלאשרי ונטילתו תקיעתו לצורך ולולב שופר כגון גיפא דברמצוה לצורך הוצאת
 לא דע״כ ־ הואיל משום תה״ת אפילו שרי לא תצוה לצורך בשלא מתוך תשוס אלא
 א״נ תצוה לצורך כגון לחוד דתתוך לטעתא אלא דל״צ היכא אלא התורה מן שרי

 לצורך נפש אוכל דהא לחוד דהואיל לטעמא אלא דא״צ גופיה נפש דאוכל לחול מי״ט
 לא גופיה מצוה דלצורך תצוה לדבר ולולב שום־ הוצא־! אבל מתוך שום בלא שרי י״ע
 כיון היאיל תשוס שרי נתי תצוה לצורך דשלא את־ינן ואי דתתוך מטעמא אלא שף

 והואיל מתוך ע״י אלא תצוה לצורך שלא ולולב שיפי־ הוצאת להתיר להביאן לך לא״א
 הש־שת גבי שם התיס' והרי ־ לרבה אסורה התורה מן זו והוצאה ל״א האי טלי
 דאפילו תי׳ להאי ואפילו אתרינן לא איל ה דתרי תי׳ לחד פי׳ בי״ט בטומאה חלת
 הוא חד הואיל דשם הואיל גבי דווקא דהיינו י״ל אתרינן הואיל תרי
 שופר דהוצאז וכון ־ אתרינן לא ודאילכ״ע תילינינהו דתרי והואיל מתוך אבל

אם ביחד מתוך עם הואיל אתרינן דלא משוס חה״ת אסור מציה לצורך שלא ולולב

78 עח קח סימן השנה

 אפי׳ בו דאין כיון לחוד מתוך משום הוצאתם להתיר א״א דרבנן מצוה לצורך כן
 ר״י דאמר י״ט דוחה ספק להאי התום' דפי׳ לתאי ותנה : התורה מן צורך קצת
 מיחייבא דלא כיון לצרכו להוציא אסור הטומטום זה הוא אשה דאס היינו ת״ש גבי

 ליכא הכא אבל קצת ס היו צורך דהוי היכא דווקא דהיינו מתוך משים להתיר ואין
 לאשה בר״ה ת״ש על דנגזור דה״ק ז״ל כוונתם פי׳ העבר ובסי׳ כלל• היום צורך

 דה״ל דידהו ת״ש לצורך הרבים ברשות אמות ד׳ יעבירנו שתא משוס וטומטום
 יוכיח תאי כן אם תה״ת אתרי' נתי והואיל דאפי׳מתוך א״א והשתא ־ של״ל הוצאה

 נתי אשה ודאי דאפילו שופר תקיעת דשאני טוב יום דוחה תת״ש זה הוא
 ליכא תצוה של״ל דאפילו כיון תצוה של״ל הוצאה תשוס לתגזר ול״ש לתקוע ראויה
 לצרכו להוציא שרי חיובא בר ליה תיקלע אי הואיל נמי דאמרי׳ לגמרי תה״ת איסור
 איכא תיהו דרבנן איסורא הואיל במקום דאפילו גב על אף הרבים לרשות שופר

 גזירה כתו דה״ל למגזר ל״ש דרבנן איסור תשוס ליכא תורה דאיסור כיון אפ״ה
 • דאורייתא איסור דה״ל יעבירנו שתא משום לגזור ראוי ודאי בשבת אבל לגזירה

 והשתא תה״ת אפילו תקום בחד ביחד והואיל תתוך ל״א נתי טוב ביום ודאי אלא
 דלהוציא נקטינן והשתא :תצוה לצורך שלא לאשת שופר תקיעת לגזור ראוי שפיר
 היכא א״נ קטן לצורך וכן אסור נשים לצורך הרבים לרשות טוב ביום ולולב שופר

 שעל התקיעה ליה הוי לא ותו תה״ת חובתו ידי דיצא דתיושב תקיעות כבר דתקע
 שבהלל נענועי׳ לצורך הנטילה אחר בלולב וכן נתיאסור מדרבנן אלא ברכות סדר

תקע וספק טומטום אבל מדרבנן גיא שאינן כיון הרבים לרשות הלולב להוציא אסור
; נ״ל כן ללולב )ה״ה :לצרכן השופר להוציא תותר תקע לא ספק

עולם בורא לאל שבח ונשלם תם



אחרון קונטרס
א סימן

 לכאורה כו׳־ כתיב תורה כדברי ההיא אביי דאמר הא נ״ל ז״ל ולדבריהם
 אחת פרשת קריאת דעיקר הא ס״ל התוס' דאי לדקדק יש

 לותר ה״ל לא א״כ לק״ש דתקנו הוא וחכתים התורה תן הוא וקיתה שכיכה ן בזת
 אסמכתא דהוי בו התלויה אחרת מצוה וזכור זו מצות ראה אותו דוראיתס דהא

 איוו אחת פרשת לקחת נהיינושיוכור גמורה דרשת דה־א "לשפיר* דהא בעלמא
 התוס׳ על ותתיהני ח״ל לקמן כתב ורבינו י ללבן תכלת בין שיכיר בשעה שתהיה
 וראיתם האי ורבנן דפריך אהא הש״ס מדתשני הא היא בעלמא דאסתכחא שכתבו
 גמורה דדדשא ש״ת כו׳ זו מצוה ראה לכדתניא לתו מבעיא ליה עבדי תאי אותו
 שפיר א״כי״ל מה״ת היא קריאה עיקר דאי גופא תהא עליהם הקשה כו׳ולא היא

 דאפשר כ״כ קושיא מזה דאין י״ל שלכאורה אלא • כנ״ל היא גמורה דדרשא
 דכלאים דותיא אסתכתות כ״א אינם דרשות הנהו דכל להתום׳ להו שתסתברא

 דהקרא לומר סברא דאין היא דאסתכתא דמסתבר בברייתא כן גם התם דרריש
 קריאת הוי דאי אלא כתיב ה' מצות כל את וזכרתם שהרי אחת תצות מזכירת תיירי
 שפיר מצות ועול שמיס מלכות קבלת בה שיש כיון שפיר אתי הוי דאורייתא שמע

 לומר צריך ע״כ דרבנן שמע דקריאת כיון אלא ה׳ מצות כל את וזכרתם בה קרינן
 תיבעי׳ ההיא הש״ס דמשני תהא רבינו הוכיח זה על בעלמא אסתכז' כ״א זה דאין
 שכתב תת על עיון תקום כאן יש עדיין אך • גמורה דרשא הוי דע"כ לכדתניא ליה

 דרב דהא הוכיח ומזה דרבנן שמע דקריאת בפשיטות כתבו בתנחית דהתו׳ רבינו
 פ׳אחת.ט׳הא קריאת עיקר על רק היינו דאוריית׳ שמע את דקרי דאתר בנדרי

 קריאת ליה דסבירא לשמואל אס כי דרבנן שמע דקריאת כתבו לא דהתו׳ לומר יש
 ברייתא מהך שמואל על תיקשי כן לא דאם כן לומר צריך וע״כ דרבנן שמע

 ה״ג וד״ה ב״ק ד״ה ך׳ ד׳ ברכות תו׳ יעוין דאורייתא שמע דקריאת תינה דמוכח
 לומר יש כן ואם דרבנן שמע דקריאת להלכה כתבו שלא ל״ב סוטה ותוס׳

 לשמואל אלא דרבנן שמע את דקרי בעלמא דאסמכתא כתבו לא דהכא התוס׳ דגם
 וא״כ מ״ד דחר אליבא בסתימות מפרשים שתתו' טובא בדוכתי אשכחן גוונא וכהאי
 אינו זה שמואליאך לגבי כרב דקי״ל דאה״נ לומר דיש דנדרים דרב תהא לק״ת
 לומר ואין בית דריש מאי אותו וראיתם האי שמואל על קושי׳רביט תיקשי כן דאס

 יש הא כו׳ בעלמא אסמכתא לומר להתוס׳ ל״ל כן אס ליה סבירא כר״ש דשתואל
 בברכו׳ שהרי בעלמא לאסמכתא אפי׳ זו מצות דראה הך כלל ליה לית דר״ש לומר

 ויוצא ביום פשתים ב׳ שמע קריאת קורא שאדם פעמים רשב״י אתר תניא ז׳ ד׳
 תכלת בין דתשיכיר הך כלל דל״ל כו׳הרי השחר עמוד שיעלה אחר תיד שחרית בשל
 כו׳ זו תצוה לראה הך ור״ש במנחות שם הש״ס פריך דלא שפיר אתי ולפ״ז ללבן

 ובבריית׳ השמייןבמשנה זתנים הני כלל ליה לית דר״ש כה״ג־ש״ת כדפריךשס תנ״ל
 דלדידיה אלא בירושלמי כדאי׳ נפקא אותו דוראיתם מהך כולהו דהא בברכות שם

 ת״ל לא ס״ל כר״ש דשמואל ניתא אי וא״כ ובקותך ביה קרינן השחר עתוד משעלה
 ליה לית דשתיאל תוכח ע״כ דהא ועוד ־ וכדאתרן אסמכתא דהוי לותר להתוס'

 דהא רבינו הוכיח י׳ בסי׳ לקמן דהא לילה לכסות דפרט כר״ש אותו דוראיתס הך
 ה״ל דציצית וס״ל ביתיה דאינשי לפרזומא תכלתא רתי יהודא רב בתנחות דאתרי׳

 דשמואל או דרב או דר״י דהא ס״ל כשמואל ע״כ חייבות ונשים הז״ג שלא ת״ע
 שהז״ג ת״ע ה״ל דציצית דס״ל ש״ת בלילה ציצית פ׳ אומרים דאין ס״ל דרב וכיון היא
 דר״ש ליה לית דשמואל תוכח יעו״ש־א״כ היא דשתואל אליבא דר״י הא ע״כ א״כ

 הרא״ש וכת״ש הז״ג שלא ת״ע דציצית ת״ע ה״ל לשמואל דהא לילה לכסות דפרט
 אותו וראיתם האי לשמואל תקשי כן ואס • יעו״ש דר״ש ליה לית דר״י דהא בהלק״ט

 בזמן אחת לפ׳ קריאה עיקר דלשתואל תוכח ע״כ דהא ועוד • ליה עביד מאי
 במנחות אתי ור׳ דרשב״י מהא לקמן רבינו כת״ש התורה תן היא וקיתה שכיבה
 וקימה שכיבת בזמן אחת ם׳ בקריאת דקרא ובקומך ובשכבך האי לדירהו דע״כ

 ולהוציא דרבנן שמע דקריאת לשמואל מנ״ל לכאורה שקשה תה לי ניחא מיירי־ולפ״ז
 בברכות שם אתרי׳ דהא שמע בקריאת דתיירי תפשטיה ובקותך דובשכבך קרא

 אך בד״ת־ לאוקתיה ומנ״ל מיירי בק״ש דקרא תשמע כו' ובשכבך יוסף רב מתיב
 שחרית אחד בם' או שמע דבקריאת דאתרי׳ דתנחות מהא רבינו שהוכיח ע״פ

 פ׳ קריאת לעיקר היינו תיירי בד״ת ובקותך דבשכבך ע״כ ימוש לא קייס וערבית
 דפליג אלעזר ור׳ וכר׳יוסיס״ל כר״ש דשמואל שפיר אתי דרבנןא״כ וקריא׳שמע אחת

 לא ולרידהו שם אר'יוסי כרבנןדפליגי פוסק דאור׳דאיהו שמע קריאת עליהוס״ל
 קושי׳ סרת •ובזה דאו׳ וק״ש איירי בק״ש ובקומך בשכבך דגם וממילא כפשוטו ימוש

 לכן קודם הקורא תתן דתני תהא שמואל על דברכות רפ״ק בירושלמי המפרש
 יעו״ש דשמואל שתע קריאת קרא דספק להא ודתי חובתו ידי יצא לא בה״ש( )היינו
 ולקרות צריךלחזור אין ד״ת איזה דקרא והיכי ס״ל ור״י כר״ש דשתואל לק״ת דלפ״ד

 לשתואל דגם וקימה שכיבה של ד״ת שוס עדיין קרא שלא היכי תיירי שהברייתא או
 התו' על ותתיהני בת״ש רניט של קושיתו בעיקר רבינונאך ולקרו׳כת״ש לחזור צריך
 דהתוס׳ י״ל דהא תמיהתו להבין זכיתי לא כו׳ היא גמורה דדרשא תוכח שהרי
 כתיבא שתע שקריאת דתשתע ק״ש זו ואיזו בברייתא דמסייתי אהא עצתן את ציינו

 דרבנן דק״ש אותו מראיתם אקרא אסתטהו בעלמא דאשחכתא כתבו וה על בקרא

 ומוטב התורה מן היא אחת פ׳ קריאת דעיקר לרבינו התום׳ דתודו ודאי וזה
 ■ כך כל גדולה תמיהא עליהם שיקשה תמה התוספות כוונת כן ניישב
 והיינו דרבנן דק״ש בפשיטות כתבו דהתוס׳ בת״ש רבינו על להקשות אין ות״ת

 ע״ב י״א ברכות התום' הרי וקיתה שכיבה בזמן אחת פ' בקריאת סגי דמה״ת
 יומס בו והגית דכתיב ללתוד תחוייב אדס שעה דכל להדיא כתבו שכבר ה ד

 קרא קייס יוסיור״ש דר׳ אליבא לשתואל והרי ימוש דלא קרא הך והיינו מ׳ ולילה
 תקרא תקום דתכל לומר ואין וערבית־ שחרית א׳ בם' או שמע בקריאת ימוש דלא

 יתוש לא קיים מיניה נפקא לתאי תיקשי כן דאס תמיד ללתוד תחוייב דוהגית
 ולילה• יוס ללתוד עליו והגית של חוב עדיין הא הארץ לעס אותו תגלין אין ולמה
 דושננת׳תחוייב דתקרא ודאי דוה אע״כ בד״ה בסמוך שכתבתי מה ע״פ לק״ת דוה

 בקריאת נפשיה פטר תצי שמה״ת ארן בדרך עוסק שהוא מי אלא תמיד ללמוד
 תגלין אין תקום ותכל ובקומך ובשכבך יחוש לא חובת ידי יוצא א׳ בפ' או שמע
 יעו״ש לת״ת אותם ירגיל ולא ארן לדרך בניו את ירגיל שלא כדי הארץ לעס אותו
 ובקותךהוא ובשכבך תמיד ללמוד ת״ת של המצר עיקר הוא דושננתם כתו א״ש א״כ
 חורה תלמוד ׳של מצו לעיקר הוא בו דוהגית קה״נקרא אם ארן בדרך שנוהג למי

 דברי שפיר אתי כן אס ארן בדרך שעוסק לתי הוא יתוש דלא וקרא תמיד ללתוד

 והא דוהגית תקרא תמיד ללמוד תחוייב ארן בדרך עוסק שאינו מי דבודאי התו'
 ולילה: יוס ללמוד דחייב יותר תשמע בו דוהגית דושננת׳תשוס התו׳קרא נקטו דלא

 הקשה כו׳־וכן ארישא ולא דשתואל דתלתא אסיפא אתאימקשה להקשות יש שם
 והקשה על שמיס מלכות בת דאית שמע קריאת דשאני תירן והוא הרשב״א

 שיאתר היינו הא ליתא ולא הא וניתא דפריך הא לי ונראה תזה ידע לא אכתי הא
 ויציב דבאמת תורה שילתוד פי׳ תרתי בת דאית ותשני ויאמר פ׳ ולא ויציב אתת
 פסוקים בו אפי׳יש דבר הפוסקי׳רבאתירת כתבו דהא תורה לימוד מקיי׳תצות אינו

 יש בלא״ה אך ־ הרשב״א כוונת לפרש יש כן התורה ברכת לומר א״צ התורה מן
 דכתיב משוס תק״ש חון בהרהור יוצא אדס המצות דכל ז״ל הרתב״ס לד' לתרן

 אצל תצויין ת״ח יהיו שלא תטעם הוא בד״ת דאסור קרי בעל והנה • דבור בה
 כיון אסור בהרהור אפי' בהרהור יוצא שהוא תה דכל תסתבר וא״כ כו׳ נשותיהן

 שפיר מדוקדק ונזה : להרהר מותר בהרהור יוצא דאינו תה אלא כדבור דהוי
 מהרהר ואינו לומר דה״ל כו׳ תברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל המשנה לשון

 אמר לכך כדבור הרהור הוי דבברכות ־ ניחא דברינו לפי אבל ולאחריה לפניה
 ולפ״זניחא ־ בלבו ק״ש מהרהר תני לכך הרהור רק הוי בק״ש אבל תברך ואינו

 לן איכפת תאי תדרבק דהוא כיון פריך תצי לא דאק״ש והרשב״א רבינו קושית
 אתת ואי פי־יך ולוה כנגדו שנתקן ק״ש חובת ידי בוה יוצא דאינו כיון מהרהר אם

 דאורייתא מצוה בוה דמקייס ויציב אתת נימא בהרהור יוצא ובזה דאורייתא ויציב
 אידכר הא תצריס יציאת משום אי ותשני בפת תוציא דאינו כיון היכר הוי ות״ת

 יאתר דבזת כו׳ הא ונימא ופריך • בהרהור יוצא ג״כ ויאמר ובפרשה בק״ש לי׳
 מצרים ויציאת ד״ת פי' תרתי בה דאית האעדיפא ומשני הגאולה על ברכה ג״כ

 נתיתצוה יקיים לק״ש שנתקן כיון ת״ת הראשונות פרשיות קייסבב׳ דד״ת אע״ג
 גו ואיזו בת התלויה אחרת מצוה וזכור זו תטה ראה התכלת ׳בפ כדאתרינן דרבנן

 דהתקשן ותתרצן התקשן דתחולקין אפשר עוד :ביחד פרשיות הג׳ כל ויאתר ק״ש
 דסגי ותשני ויציב אתת דנימא פריך לכך בשבח תצריס יציאת שמכור דבעינן סבר

 ובלא שבח בלא אבל אלהיכם ה׳ אני שאותר דהודאה בהזכרה פי' בהזכרת
 איכא דבויאמר ותשני בשבח שיאתר עדיף דטפי דעכ״ם ופריך יוצא אינו הודאה

 אקרא דאסמכותו כיון קשת דאק״שלא נראה ויותר •־ מצרים ויציאת ד״ת פי' תרתי
: א׳ ל״ד שבת עיין חמיר

 דל״ת שכ׳ הר״ןבר״ה על רבים ימים זה לי שקשה תה מתורן שכתבתי ובמה
 אתר ספק אתר אתאי תדאורייתא דאי תדרבנן רק הוא שא״צ תברכה

 דספק ס״ל הא לי קשה ע״ש־ דאורייתא ספק הוי הא ואותר חוור ויציב אמת
 האיסור גי.יז חל תדאוריית׳ולא ואותר חוור שפיר מדאוריית׳תןהתור'לחותר׳וא״כ

 דרבנן הוי וזה דגאולת הברכה ג״כ אותר ויציב אתת דכיוןדבאותר בת״שניחא אבל
 : ואי׳ש הברכה לא איל תצרים יציאת תשום הוח דאורייתא ויציב אתת דעיקר

 תה תתורן תצית בשארי תשא״כ בהרהור יוצא אינו דבק״ש שכתבתי הסברא ובזה
 דאף בדחתרא דפתח בסוגי! תר״י דכתבו אהא ר״ה על אבן טורי בס' שהקשה

 צריכה לבד באמירה בתלויה אבל במעשה התלויה במצוה הנ״ת טונה א״צ דתצות
 ע״ז ומקשה מצות שים כלל עשת לא א״כ מעשה עשה ולא נתכוין לא דאס כוונה
 לבו כיון לא דאם בתורה קורא דתית תהא כוונה א״צ תצות את״ד פריך מאי א״כ

 כוונה מיני דב' ונ״ל • יעו״ש כוונה צריכה לכ״ע בדבור שהוא ק״ש הא יצא לא
 דודאי הש״ס בד׳ ונראה בפשוט שאותר למה שיכוין ב׳ ק״ש י״ח לצאת שיכוין א׳ יש
 לא לבו כיון לא אס אתאי שפיר הש״ס ופריך שאותר מה יודע בתורה שקורא מי

 כוונת א״צ תצות ואי ק״ש י״ח לצאת דווקא שיכוין היא שהכוונת ע״כ אלא יצא
 הא בק״ש כאן ת״ת כלום עשת לא אחר בדבר תחשב אס דבברכה ניתא אפי׳
 •אך פשוט כנ״ל כוונה צריכות דמצות ש״ת ע״כ אלא יצא לא ואתאי עכ״פ קרא

 שהוא לחת תכוון אינו דאס תר״י כתבו דבברכ׳שפיר חידי קשה בלא״הלא לפת״ש

חברך



אחרון קונטרס
 א״כ בהרהור שיוצא כיון אחרה ברכה הטעון דבר טל בא״י איתר שהוא רק מברך

 יוצא דאינו כיון בק״ש אבל בה שחייב המציה כלל עשה ולא אחרת לברכה בזה יצא
לא אס אמאי שפיר ופריך ומצה בשיפר כמו גתור מעשה הדבור הוי בהרהור

: זצללת״ה תאיר יעקב תוה־ר הגדול הרב : יצא לא לבו כיון

 דהא תמוה לכאורה ־ כו׳ ויציב חמת אתר ספק גבי התום׳ כתבו וה״נ שם
 ע״ש הכל שתקן שאפשר ויציב לאמת יחזור דאדרבא להיפך ס ש כתבו התום'

 שאפשר תטעם רק ויציב לאתת דחוזר התום׳ כתבו לא דע״כ היא כוונתו אך
 שלא לו שבר• היכי אבל ויציב ותאתת תזיאתר שתסופק היכי והיינו הכל שתיקן

 אמת שיאמר כמה סני לא דבודאי ויאתר ומפ׳ מק״ש ותסופז ויציב אתת אתר
 להב׳ נמי וגורר לויאתר חוזר אלא תורה של תצ־יס יציאת הזכרת ידי לצאת ויציב

 י״אוא״כ ובסימן הבאים בסי' רבינו וכת״ש תרתי בהו ואית הראשונות פרשיות
 כוונתו וזה ־ דווקא ק״ש לקרות תחויב ודאי הכל שתיקן טעמא האי דל״ש כאן
די״מ כיון לשמואל אפי׳ ק״ש קרא נספק וה״ה שם שכתב ג־ בסימן לקמן ג״כ

 :כה"ג ג״כ כתב י״א ובסימן ע״ש תרתי בה דאית לק״ש חוזר דאורייתא
 לקרות חיובה דק״ש מכלל וכו׳ מלאכה שעשו הפועלים התם תנן ותו שם

 דכמו י״ל דהא מוכרחין אינן הללו התום' דדברי י״ל •לכאורה ט דאיר״תא
 לשמואל י״ל ה״נ היא רחמי דתפלה מטעם חייבין ת״ת דרבנן דתפלה אף שמתפללין

העוסקים כחביריס לשתואל דהא תתפלה דעדיפא שתים מלכות מפני בק״ש דחייבין
: לתפלה תפסיקין ואין לק״ש מפסיקין בתורה

 ובשכבך קרא דהאי דשתואל חליבא דמוקתינן דהא כדפרשתי ע״כ אלא שם
 וקיתה שכיבה בזמן ד״ת באיזה לעסוק שצריך אלא כתיב בד״ת ובקומך

 יוסי לרבי וכן דלשמואל רבינו דברי מפשטות שתשמע לפי לכאורה הנה :כו׳
 ידי נהכי וסגי וקימה שכיבה בזמן אחת פרשה כ״א תה״ת ללמוד א״צ ולרשב״י

 כשמואל ועיבית שחיית נפשיהנק״ש פטר דמצי בנדרים דאמר רב א'יכ ת״ת חונת
 דתני׳ת״ר דקדושין)ד'כ"ט< מהא דהא תתוה ת״ת־וזה חובת ידי בזה ויוצ׳נתי ס״ל

 ודאי וזה נו תגמגם תל דבר אדם ישאלך שאס בפיך תחודדין ד״ת שיהו וסכנתם
 ד״ת יהיו לא וערבית שחרית אחד פרק או וערבית שחרית שבק״ש סשיטא

 יום ללמוד איכא תה״ת דמצוה בנדרים שם הר״ן להדיא וכ״כ י כ״כ נפיו מהודדין
 ע״ז שבועת הלה בהדיא בקרא כתינא דלא כיון שמ״ת אל־ז דושננתם מקרא ולילה
 ללמוד שתצוהמה״ת ות״ת וג״ח ד״ה ד״ז הגיגה על אבן בטורי רבינו וכ״כ יעו׳יש

 מקרא ברייתא הך על דפליג תאן דלית ומשמע לד׳הר״ן דושננתס תקיא ולילה יום
 דהא דושננתס תהא סגי דבק״ש דאתר רב על תידי הר״ן מקשה לא דאל״כ דושננתס

 שהביא ותמה היא• דכ״ע ודאי אלא דושננת הך על דפליגי תנאי כהני ס״ל דרב י״ל
 ג״כ קשה ימוש לא קיים וערבית שחרית דבק״ש דאמר נתנהו׳ דרשב״י תהא רבינו
 ויאמר לת״ת בניו ירגיל שלא לע״ה אותו מגלין ואין יתוש לא דק״ס נ״ת למאי

 תקשי ועוד כהו לפי ולילה יום תמיד ללמוד חייב מושננתס הרי סגי שמע נקייאת
 וה״ל דוקא וקימה שכיבה בזמן אחת פ' רק ללמוד צריך אין רתה״ת רבינו לסיד
 ת תת׳ נשים למעט בנותיכם ולא דבניכם קרא לן לתה כן אס שהז״ג ת״ע ת״ת
 פטורות ם נש שהז״ג ת״ע דכל איה תר דנילף פעורות ונשיס שהז״ג ת״ע ת״ל הא

 הא הבן ופדיון מפ״ו דפטורות ותאי חייבות מתוראדנשיס נילף שלאהז״ג ומ״ע
 ול״ה ל׳יד דף דקדושין בסוגיא יעו״ש תלתדין ואין כאהד הבאים כתובים שני הי׳ל
 התו׳ ככתבו ע״פ -ותירץ חן השיאות טפי בשם זאת קושיא שתעתי זה :אחר ע״א

 לא ונשי את״ת נתי קאי יתיכס ירבו דלמען תטעם נת״ת לחייבם דה״א ד״הגברא
 דאף לותר יש נתי כןהכא אס לתפטרינהו דבניכם קרא צריך ולכך בתתיית חיי כעי

 תספיק זה אין יעו״ש־ת״ת חיי דבעו תטעם לחייבם ה״א ת״ת שהז״ג תיע דהוי
 שלא תטעם למזוזה לת״תולא תפילין בפ״ב התורה תדהיקישה ידעינן ודאי דהא

 בין ראשונה בפ' בין איתקיש לת״ת תפילין שם הש״ס כדתשני למזוזה להקיש נטעה
 דבעו מטעם צחיינן דה״א הנ״ל חן התשואות כתי' מר ל א״א כן אס כו' שניה נס׳
 התורה מדהקישה דע״כ אינו וזה בת״ת כתו חייבות בתפילין נס "כ ע כן דאס חיי

 ש״ת ראשונה נם׳ שכתבה כתו לת״תלא קודם תפילין וכתבה בפ״ב לת״ת תפילין
 תהקישא פעורות ות״ת שבתפילין אלא לחיוב או לפטיו־ להדדי כילהו דתו דלא

 ימיכם ירבו דלתען שכתבו נשי אטו ד״ה שם התום׳ תד׳ תוכח יוכן חייבות )בתזוזה
 ולכאורה כו׳ דבניכס תיעיטא דכתיב כיון לחייבן סברא אין ות״ת ת״ת על גת׳ קאי

 בעו לא נשי אטו אמרת תאי לת״ת תתזוז׳מהקישא נמי נפטרינהי דא״כ זה על קשה
 דפטורות נתי ניתא כן אם חיי דבניכ׳אףשבעו תתיעיטא פטורות בת״ת גס הרי חיי

 ת״ל דא״כ דז״א ע״כ אנשיס-אלא כלל קאי לא ירט דלתען תהיקישאוקרא ממזוזה
 ידעינןדפעורו׳ ותתילא ומזוזה ותפילין ת״ת ראשונה בפרשת ב׳כתו בפ' לאקישינהו

 חייבית• ובמזוזה פטורות ות״ת ידעינןדנתפילין שניה דפ׳ ע״כמהקישא אלא מכרן
 לאו אי לתיית מזוזת התורה הקישה תאי לענין ה״פ לת״ת מזוזה ונקיש דפריך והא

 לחייבן ימיכם ירבו למען גבית כתוב דלהכי כנ״ל־ומשני א״א וזה ממזרה לפערינהו
 בפ׳ראשונת לתזוז׳כתו ולא לת״ת תפלין ב׳ בפרשה התורה ־הקישה תא ועי׳כ במזוזה

 לפטור או ה״א ב' בפ׳ כתו ראשונה נפ׳ כתבת ואלו פטורות ות״ת שבתפילין ש״ת
 ניליף שתז״ג ת״ע הוי ת״ת תיקשיאי כן כנ״ל־ואס בכולן לחייבן או מכולן אותן

 ובניכ׳ דפ'שניה תתקישא בתפילין כן גס נסטרינהו וממילא דפטירות מראיה שפיר
 ת״ע דכל תת״ת ף וניל דפריך כן משמע לא דשם הסוגיא דתשתעות לינועול לתה

ד9 עט
 דת״ת דס״ל תנאי הני וכל ואביי לשמואל הניחא אמר ולא פטורות נשים הז״ג שאין
 דאוריית׳ ק״ש דס״ל ולד׳אלעזר במנחות יוסי אר׳ לרבנןדפליגי אלא שהז״ג מ״ע הוי
 ת״ע ת״ת הוי דלכ״ע ודאי אלא כה״ג טוכא בש"ס התש כדאתר למימי איכא מאי

 ל״ת א׳ ל״ה שם התום׳ קושית דתקשי ועוד מנ״לזה׳ עלרבינו ותקשי הז״ג שאין
 הז״ג שלא דמ״ע תנ׳ל תלמדין כאחד הנאים כתובים שני דאתר יהודה ר׳ משום
 כתובי׳ ג' דה״ל תירוצם ל״ש זה ועל הבן ופדיון מפ״ו דפעורות אימא חייבות נשים
 דאה״ג י״ל זה על אך שהז״ג ת״ע הוי ת״ת הא תלמדין ואין הבן ופדיון ופ״ו ת״ת
ת״ת הפנים בלחם יוסי אר' דפליגי כרבנן הז״ג שאין ת״ע ת״ת ה״ל יהודא דלר׳

:עותדות בתקותס נות הראש קושיות
 ואספת ת״ר ל״ה בברכות אתרי׳ שהרי נטן בדרך ת״ל הכל ליישב נראה אמנם

 לאדם דרשית הרי ישתעאל רבי דברי ארץ דרך מנהג בהן הנהג דגנך
 תלאכה שאיןעתה תורה יכל ביתו אנשי ופרנסת פרנסתו להרויח בכדי בתו״ת לעסוק
 בחיים ובחרת ישתעאל רבי תני דפיאה רפ״ב בירושלמי אמרי׳ ובהדיא בטלה סופה

 תי א״כ אומנות זו חייהם בית את להם והודעת בב׳ית שפרש״י וכמו אומנות זו
 עכ״פ לקרות עליו התורה הטילה ת״ת מת״ת אז ופטור ארץ בדרך שעוסק
 ואתי ובקותך דובשכבך תיתורא נלמד וזה וקימה שכיבה בזמן אחת פרשה
 היינו יתוש דלא קרא וערבית שחרית אחד פרק בקריאת קייס דלר׳יוסי הא כפיר

 תחרב ללתיד ספוק לו שיש במי ודאי וזה ואומנות סחורה נ שעוסקין ב״א בסתס
 בדברים ולא בם דודברת ול״ת בעשה בר ע חולין שיחת השח וכל תתיד ללמוד

 עובר התורה תן ופירש התורה כל לתד שכבר תיפלג זקן אפי׳ הסמ״ג ולד׳ בטלים
 ד״א תנהג דהנהג להא דדריש ישמעאל לרבי זה כל והנה :מלבבך יסורו דפן בלאו
 תורה כו' חרישה בשעת חורש אדם אפשר ואתר שם עליה דפליג לרשב״י אבל
 אחרים ע״י נעשית תלאכתן מקים של רצונו עושין שישראל בז־זן אלא עליה תהא תה
 דגם צ״ל ע״כ באתת דהא תברא לא דא גס אך לדוכתה קושי' תהדר א״כ כו׳

 אדרשב״י דרשב״י קשה דאנ״כ ופרנס׳ ד״א תנהג לנהוג לאדם דרשות ס״ל רשב״י
 נתי שיוצא ותשתע יתוש לא ג״כ קייס שחרי׳ועי־נית דאפי׳בק׳ש ס״ל בתנחות דהא
 עליו תורה של חוב עדיין הא ימוש לא שקיים נ״ת תאי דאל״כ ת״ת חיבת ידי נזה

 רשות לרשב״י דגם ודאי אלא תמיד ללמוד דתח״ב בברכות דס״ל להא וסותר
 דזהו דגנך ואספת דדריש ישמעאל רבי על פליג שבהא אלא ארץ דרך לנהוג לאדם

 עושי בנדר היו שאס אלא כו׳ חרישה בשעת חורש אדם שיהא ממש התורה רצון
 האדם דעת לסיף תורה שירדה אלא התריס ע״י נעשית תנחכתן היה כ״כ רצונו
 יש לכאורה והנה ־ מלאכתן לעשות יצטרכו ס בעצי־ והס כ״כ רצונו עושין יהיו שלא

 ברישיה הרי כ״כ רצונו עושין מאין תיירי דגנך דואספת דהקרא אפשר האיך א להפל
 ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכס ה׳ את לאהבה תשמעו שמוע אס והיה כתיב

 ובכל שניה בפרשה כתבה ולא התורה תדשינה לה דייק דרשב״י ונרהה י נפשיכס
 אוהבים יהיו שלא תיירי דקרא ש״ת מאודך ראשונ׳ובכל נפישה כדכתיב מהודיכס

 להם ישלם כגמולם לזאת ביותר עליהם שחביב הממון זה מאודם בכל אותו
 ורעו זרים ועמדו הכתוב שייעד תמה היפך פרנסתם להרויח בעצמם שיצטרכו

 דר׳ להקשות עדייןיש לד'התהרש״א:אך ת״ל בזה שכוונתי ראיתי זה צאנ׳־אחר
 במנחות ושם ארץ דרך 1 מנהג בהן דהנהג הא דבברט׳ס״ל ידר׳ישמעאל ישמעאל

 שעת ובדוק צא לו אתר יוונית חכתת שאלמוד תהו ר׳ישתעאל את דתא בן שאל אתרי׳
 ללמוד דתחויב תשתע הרי ולילה יומס נו והגית דכחיב לילה ולא יום לא שאינו

 לפרנסתו נוגע יוונית חכתת לימוד שאין דמא בבן ידע דר״י שפיר אתי תתיד־ולפ״ד
 בירוש׳ ראיתי כנ״ליאך דושננתס מקרא תמיד ללמוד ומחויב ללמוד נידו סיפק ויש

 אתר יוונית חכמת ללמוד מהו ר׳יהישע את שאלו □ה״ל התם דאיתא דפיאה רפ״ק
 כאומנית יעסוק לא מעתה ופריך לילה ולא יום לא שאינו שעה ונדוק צא להם

 חכמת ידי שעל היינו המסורת תפני ותשני אותנות זה נחייס ובחרת ר״י והתני
 לימוד חיוב תטעם אינו ידנית חכמת שאסרו הטעם היי י ע״כ מלשינים היו יוונית

 רשב״י משוס דר׳יוחנן התשובה בסיף רבינו ת״ש על עיון תקום יש עדיין תורהנאך
 אם כו' ישראל שמע אליהם ואתר דכתיב תהא תא דאורי דק״ש ת״ב בסוטה ס״ל

 רשב״י תשוס דאתרי׳ תהא דהרי רשב״י תשוס אדר״י רשב״י משים דר״י קשה כן
 ת״ת של ת״ע בזה דקייס ת:תע התורה ספר ימוש נא קייס בק״ש דאפילו במנחות
 תורה של חוב כיוןדעדיין יתוש דלא קרא קייס נ״ת לתאי רבינו קושית תקשי דאל״כ

 נזה לצאת היינו ובקומך בשכבך תורה ס״לדהאידכתבה דרשב״י דייל ואף עליו
 לקרות אדם כל על חיב התירה שהטילה והיינו נד״א שעוסק למי ת״ת חובת ידי

 ויבטל פרנסה עסק אח״כ לו יזדמן חולי ת״ת חובת ידי נפשו לפטור ק״ש של פ״א
 ברי׳ לתעלה רנינו שהקשה וכמו ־ הנ״ל דרשב״י הסוגיות שני וא״ש ת״ת תמצות

 דק״ש מזה שמוכח כו' בק״ש נפשיה פטר דמצי דאמר דנדריס דרב מהא הסי׳
 בק״ש ת״ת חובת ידי נתי יוצאין דאו׳ דק״ש איניתא שלדעתו הרי ע״ש דאורייתא

 נד״ה כת״ש לומר ואין דרבנן דקיש דתנ״ל שמואל על תיקשי כ! דאס אינו זה אך
 כן ואס דאורייתא ק״ש לרשב״י הא יוסי וכרבי כרשב״י דס״ל כו׳ ז״ל ולדבריהם

 תלמוד חובת ידי בזת ויוצא בק״ש יתוש לא קייס ולדידיה יוסי לרבי ניתא ה״נ
 אחד דבפרק דאתר אתי דרבי צ״ל לפ״ז וכן אחר בפרק לא אבל תורה
 דק״ש צ״ל ע״כ לרשב״י דהא ארשב״י פליג כו׳ יתוש לא קייס

 צ״ל לדידהו ודאי אלא ■ אחר בפ׳ ולא ת״ת חובת ידי נתי יוצא ובק״ש דאורייתא

י.א מם



אחרון
צ הראשונה מלילת לצד

 הלה ׳ כו׳ לשמואל מק״ש נשים פעורי אתאי לפירש״י להקשות יש והשתא
 פשיטא הש״ס תדפריך שהוכיח בברכות שם ח הצלי הוכחת יסולק בזה

 איכא והא פשיעת תקשה דאלייכתאי גרתא זמן שייך דבריהם של במ״ע דגס שית
 ק״ש לת״ד פריך דהש׳־ס נתי לותר יש ובלא״ה י ע״ש דרבנן ק״ש דמ״ל שמוחל

 א דל אף דמ״ד אליבא דסריך דוכתי בכתה תציגו וכה״ג הכי דק״׳ל דאורייתא
 דתייתי דנרכות רפ״ק בירושלתי התפרש שהקשה תה נתי ותיושב י כוותיה קי״ל

 מה״ת הוא קריאה כיוןדעיקר ע״ש שתואל על וקורא ק״שחוזר קרא נריית׳דספק
 רש״י בדעת רביט שתבין מה לפי לכאורה לתמוה יש אמנם וקורא חוור לכך

 נינתו דרחתי לטעתא ליה לתה תקשי א״כ חייבות נשים דבריהם של ת״ע דבכל
 חייבות דגשים ד׳ דף בתגילה דאתרי׳ ועוד י היא דבריהם של דמ״ע ליה תיפוק

 בנר חייבות נשים אתרי׳ דשבת ובפ״ב הנס באותו היו הן שאף מגילה במקרא
 תן שאף כוסות בד׳ חייבו' דגשים ק״ו ד' הנסובע״ם באותו שתיו תטעם חנוכת

 כעין רבנן דגם ע״כ אלא נינהו דתדרבנן תני בכל ליה תיפוק הנס באותו היו
 שנראה רקהיכא חייבום ולא שאף ר״ה ק״ו פסחים תום׳ וכת״ש תיקון דאורייתא

 מטעמא ותפלה הנס באותו שתיו מטעם תני כל כתו לחייבם בדבר טעם לתס
 ראש תום׳ כתיש לחייבם אין בל״ז אבל בתתיה רחתי בעו לא ונשי נינתו דרחתי
 שמדרבנן ת״ע בכל א״כ דפריך ך' דברכות תהא להוכיח הח ד״ה ל״ג השנה

 של גרתא שהזמן עשת תתצות פטורות דגשים דתשתע ב׳ סוכה ובריש ליחייבינהו
 מ״ל מכל קושיא בדרך ׳י רש על התום׳ הקשו שלא תמת נראה )וכן דבריהם

 נשי׳ לחייב חכמים לארצו תת תפני לשמואל גם תידי קשה לא וא״כ,ותגילה( ומהלל
 קבל? תשום ואי לחייבם בדבר טעם להם נראה דלא לותר דיש שתע בקריאת

 בקבלת נשים חיינו לא ג״כ דאורייתא שתע קריאת לת״ד אף הרי שתים מלכות
 בחברים לשמואל שהרי מתפלה עדיפא ת״ש וקבלת חייבות שבתפלה אף מ״ש

 מקום ומכל לתפלה חפסיקין ואין ת״ש קבלת תשוס מפסיקיןלק״ש בתורה העוסק׳!
 ה״נ א״כ ת״ש בה שיש אף מק״ש ופטורות דרחתי עתי מט בתפלת חייבות נשים
 מוהרר ה״ג הרב בכתבי שראיתי ע״פ רבינו דעת ליישב ג״ל אמנם '1לשמו? ניתא
 שכתבתי ע״ד כמעט התום׳ תקושית רש״י דעת ליישב שכתב זלה״ה מאיר יעקב
 דרחתי תטעם שתקנוהו רק הזמן על נתקנה לא חפצה דעיקר כיון והוא י״ד בשי'
 ראיה והא בתפצה רתיזי תתידין דאטו דתתידין אקרא אסתמה ורבנן הוא

 ־ הטפל זתן משום התפלת מעיקר נשיס לתפטר משתבר נדבהא״כלא שתתפללין
 השים הוצרך לכן פטורות מש״ה הזמן על הוא מצוותן עיקר וחנוכת בהלל אבל

 כ״א איע והזמן רחמי מטעם הנא התקנה דעיקר כלותר דרחתי לטעתא בתפלת
 עיקר שאין היכא בכה״ג דס״ל לרש״י שפיר רבינו מקשת א״כ ׳ ע״כ לה טפל

 דעיקר נתי בק״ש לשתוקי לחייבו א״כ חייבות דגשים בזמן תלוין דבריהם של התצוה
דאסמכומ טפל כ״א אינו וקימה שכיבה של והזמן ת״ש קבלת מפני היא מצותה

: וכנ״ל דבשכבך אקרא

ב סימן ־
 כו׳נהא שתוע אם והיה קרא ספק ר״א קאתר דלא הא הפ״ח שדחה תה מט

 לו דלתה אינו הפר״ח כזונת דגש לותר אפשר כו׳ ראשון פשוק דהיינו
 בסתו׳ רבינו שדחה כתו ח״א גופיה בק״ש ליפלוגי לתפל׳יות׳ה״ל ק״ש בין להפליג

 קריאת קרא ספק סתם תדקאתר הוא כוונתו רק יוחנן מר׳ לאפוקי תפלה דנקט
 מסופק ואינו ראשונה פרשה שקרא לו ברי אס אף שתהיה פרשת איזו משמע שמע
 גופא בקיש לחיפלוגי ה״ל דאצ״כ וקורא חוזר ת״ת שמוע אם והיה תפרשה אלא

 דייל דחה ע׳יז התורה תן היא פ״ב דגס ע״כ אלא דתפלה לבבא גס דליתני ואה״נ
 שלמי תתיר. ראייתו ג״כ דחה ובזה ראשון פסיק היינו ק״ש דסתס ידעיגן דתסתחא
 ותפצה תורה דבר ק״ש אחא א״ר לתפלה תפסיקין ואין לק״ש דתפשיקין דבסתוך

 איידי דתפלה לסיפא דתני ואף לב׳ א' פרשת בין ליפצוגי נת׳ דה״ל ד״ת *אינה
 פסוק היינו ק״ש דסתס ג"כ דחה ע׳יז כנ״ל גופא בק״ש לאיפליגי ה״ל ת״ת דרישא
 ק״ש דסתם ניתא אי דאף כולה את וקורא חוזר סחס תדאתר הביא אח״ז ראשון
 הן מה״ת פ־שיות תג׳ קאתרוש״מדכל כולה את חוזר ת״ת ראשון פסוק היינו
 פשוק היינו ק״ש דסתס בהא והנה כולה: את גותר שהתחיל כיון דאה״נ דחה עי׳ז

 ואתר זה דחה לבו כיון אס ד״ה ע״ב ת״ג ד׳ ר״ה על אבן בטורי רביגו ראשון
בשאר משא״כ ראשין בפסוק נפשו פטר לאחי־ים תלתד שהיה הנשיא ר״י דדוקא

: ע״ש אדם כל
 על קידוש תא להקשות אין ׳ כו' התורת תן הוי היום קידוש דהא ע״ב
 נ״ה אתרי שפיר א״כ קידוש בהלכות רביט וכת״ש דרבנן רק אינו הכום

 למלתייהו ב״ה מדפסקי כ״ב בסי׳ רבינו כתב דהא אינו דזת ׳ קודם היין ברכת
 החורת מן היא הכוס על הקידוש ודאי דאז בחפלה קידש שלא היכא דאף משמע
 זז לפי אתגם • ד״ס על לד״ת תעלת שוס שאין ש״ת קודם היין דברכת ס׳יל ות״ת
 היין ב״ת אתרי תאי א״כ בתפלת קידש בלא תיירי דב״ה רבי׳ כדברי דאי קשה
 שיהיה נוסח באיזו לקדש מחוייב יין בלא גס הא בו איכא גורם תאי לקידוש גורס
 דאז בתפלת קידש שכבר בסתתא דתיירי ע״כ א1? תורה של קידוש חובת ידי ^צאת

או שסיד הכום על לקדש שתקע היין בשביל דרבנן אס כי אינו הכוס על הקידוש

קונטרס
 דרבנן׳ וק״ש גמורה דרשא לאו ישראל שמע להם דואתר ת״ב בסועה דרשכ״י הא
 כוונתו דאורייתא דק״ש ס״ל בשועה דרשב״י שכתב דתה רבינו דברי ליישב יש אך

 לדרשא דרשא להך דס״ל תטעם אלעזר בר׳ דאורייתא דק״ש להפיכקיס יצא לתזה
 ת״ת יוצאיןי״ח דבק״ש ולר׳יוסישם בת:חות דלרשב״י ע״כצ״ל ולדידהו גמורה

 דרשא חינו בסוטה דרשי״י דהא אה״נ !ואל לש אבצ ׳ דאורייתא ש וק התורה מן
 דאי דרבנן דק״ש נתי סובר אתי דר׳ להוכיח אין ות׳ת : חסתכתא כ״א !מורה

 פרק דהאי לותר ואי! דווקא בק״ש כ״א אח־ בפרק יוצא אינו ודאי דאורייתא ק״ש
 א׳ בפרק דיוצא תנ״ל כ דא דז׳א הן מצות שני וק״ש ות״ת ק״ש לבד היינו דאתר א׳
 ועוד כפשועו יתוש ולא לישננתס תקרא תמיד ללמוד דחייב י״ל ודאי הא ת״ת י״ח

 דתנ״ל ועוד א׳ לפרק כצל לו ולמה ד״ת משאר ק״ש ־ע0 לא ק״ש כבר קרה דאס
 ודאי אלא יתוש לא קייס בלבד דבק״ש ל דם׳ עצרשב״י בזת יוסיפליג שר׳ יתי לר'

 ־ התקנת לאחר לק״ש וה״ה סגי אחד בפרק ותה״ת דרבנן ׳ש דק יל ס דכשתואל
 שמואל כ״א דרבנן דק״ש שסובר תי מצינו דלא רנינו ת״ש על ז לפי תיקשי יא״כ

 רק קאתר לא אתי דר' ׳ל וי : כן סובר אתי ר׳ גם לפ״ד הרי כו' הוא )יחידאי בלבד
 וכרבנן דאורייתא דק״ש כר״א דס״ל י״ל גופיה ואייתו כן נלתד 'י ר של שתדבייו

 שאתרו ומתה אחד בפרק י״חת״ת שיוצאין לנו ואין הפנים בלחם אר־יוסי דפציג׳
 תפסיקין אין שתע לקריאת אפי׳ אגו כגון רשב״י תשוס אר״י בירושלמי

 רחתנא שכתב ק״ש חובת עיקר דלדידית כיון ׳ל די דרבנן ק״ש ס״ל דרשב״י הכ־ע אין
: לק״ש תת״ת תפשיקין אין שפיר א"כ בד״א שעוסק לתי ת״ת י״ח בזה נצאת הוא

 דאתר הא דנדרים סוגין יפה עולה דאורייתא דק״ש להלכה רבינו דתסיק ת
 גדול נדד זו תסכתא או זה ם־ק ואשנה אשכים האומר רב אתר גידל רב

 תיגו ותשני דושננתס תקרא והיינו סיני מתר הוא ועותד תושבע והא ופריך ־ כדר
 לדקדק ויש י שבועה ח״לא הכי תשום וע־נית שחרית בק״ש נפשית פער בעי דאי

 זה פרק אשגה סתם באותר ולא ואשנה אשכים באותר הדין לתנות לרב לו לתה
 בעי דאי תיגו דמשני ועיד קתייתא גידל דרב היינו דהא תלזרוזי תיירי דלא כיון כו׳

 אלא תתיד התורת לימוד על כלל מושבע דאינו הל״ל תגו לטעם לו תת נפשית סטר
 שעת על דנשבע כיון דוקא אשכים נקט שפיר דאורייתא ק״ש דאי אך ־ סבי דבק״ש

 תגו אתי שפיר א״כ תצותק״ש עליו תוטל דאז כיון תורה דוקאעל תושבע שאינו
 אז שיקרא ע״י ת״ת תמצות ההשבתה זמן של רגע בכל אז נפשית פעי בעי דאי
 וחייל רווחא נדרו תשכח שפיר דוקח תורה ליתוד על אז תושבע דאין וכיון ק״ש

 : ג״כ ק״ש שיקרא בכדי ק״ש זתן לסוף סמוך עד שנדר הפיק אותו ללתוד נחייב
 פטר בעי דאי תגו שבועתו יחול השכמת זתן על שלא בנשבע גם א״כ להקשות וחין

 כל דא״כ בירושלמי וכדאיתא המצות לכל תת״ת תבעלין דהא אחרת בתצוה נפשיה
 דיחיד ת תת" עדיף דתעשה דקדושין פ״ק סוף וכדאיתא עליהן תהא תת המצית
 על משבועתו גם נפטר א״כ אחרת תצית לו תתרמי אי דהא אינו דזת בתוס' יעו״ש
 קיום בשביל מת״ת שמבטל סיני תר משבועת שבועתו אולתא דתאי הפרק אותו

 דדוקא לומר התצוה־ואין את לבטל כנשבע דהוי חיילא לא שבועתו גש א״כ המצית
 תורה על כצל תושבע שאינו תשום תצות איזה לקיים לבטל יכול סיני הר משבועת

 דוקא הפיק זה ללמוד שנשבע זה כ תשא׳ תצוה איזה לעשות לפניו שיש באס
 י״לדלא דתא משבועתו נפטר לא אחרת מצות לו תתימי אי אף א״כ בהשכמה

 כוונת אחר הולכין דבנדריס וכיון המצות את לבטל בשבועתו כלל נתכוון
 משבועתו דנפטר ודאי תת״ת שעדיפא המצות את לבטל בדעתו היה ולא הנודר

 יבטל לא הפרק זה ובלימוד התורת תן בק״שאז דוודאיחייב לעניןק״ש משא״כ
 דתשגי הא על שש הר״ן קישית יתיישב ולפ״ז ־ שבועתו דחלה ודאי ק״ש מצית עכ״פ

 ולפמ״ש כו׳ תמיד ללתוד תחויב דושכנתם תהא תא ש בק נפשית פער בעי דאי מגו
 בקיש: אז נפשית פטר בעי דאי תושננתש כלל תושבע אין דאז אשכים נקט דדוקא

 בשתם ולא דוקא זה פרק ישנת בחומר נקט את־זי לכאורה עיון תקים יש עדיין אך
 קשה לא זה גם חך אחד פרק ללתוד וחייב שביעתו דחיינא אחד פ־ק אשנה באותו׳

 קרבן שנחייבהו או ביטוי שבועת על ולילקא שבועתו שיחול ליה פשיקא לא מידידהז
 דעל ואף בכלל ק״ש ואפי׳ שיה׳' עלא־זתם־ק היה שדעתו לומר יכול הנשבע דהא
 נשבע דזה דאז״נ ניתא ת ת בק״ש חייב דבלא״ת לשביעתו צריכין חנו אין ק'ש

 דווקא זה פרק נקט לכן תספק קרבן יבתו נח או נלק־ ך וא ופעור התצוה את לקיים
 קשת המקשן על דת״ת אך • קרבן או מלקות לענין הן שבועתו דחיילא ליה דפסקא

 אינו עליו שנשבע דוקא זה פרק על דודאי הרי הוא ועותר תישבע והלא פי־יך מאי
 בכל ד ללמ בידו רשות דהא דוקא תחר יום של בהשכמת אותו שילתוד כלל מושבע

 מחר יום של בהשבתה אותו ללתוד שחייב שביעתו שפיר חיילא ותעתה שירצה עת
 תחר יום של ת״ת מצות קייס שבועתו ע״י דת״ת כיון שפיר הקש' התקשן דגם ונראה

 ת״תא״כ של ת״ע תתילא ג״כ יקיים עליו שנשב! הפיק אותו כשילתוד ■-שהרי
 תת דהרעה דותיא הטבת בעינן דאנן ופטור הוא המצות את לקיים נשבע בכלל

 בק״ש נפשית פטר בעי דאי הרא״ש־ותשני שם וכת״ש רשות הטבה אף רשית היעה
 התצוה את לקיים נשבע בכלל זה ואין התורת ליתור על כלל אז מציות ואינו ' פ

 על כלל אז תושבע דחינו אשכים תדנקט הרין ליישבקושית למ״ש ראי׳ )ומזה
 מושבע ראינו כיון שילמוד בתה היא מציה עושת שמ״ת כנ״ל(הף תורה לימוד
 רותת זה למה והא רשות אלא תמצות את לקיים נשבע בכלל זה אין בפדוש עליו

 בת שיושב שבשעת אף ראשונה לילה לבד הסכות יתי בשבעת בסוכה לישב לנשבע
הימים בשאר סוכה ישיבת על תישבע דאינו כיו! שבועתו סיילא מ״ת חצות מקיים



קונטרס
 ברכת שלעולם לתלתייכו דפסקיחו קאמרי דב״ש לדבריהם ונ״ה לקידוש גורס היין

 הייןגורס דאין היכי ולעולם גורס היין אז הא בתפלה כבר שקידש אף קודם היום
 ראיתי ארז"! התורה־ ת: שהוא מטעם ואפשר קודם היום דברכת תודו נ״ה גס

 מדרבנן אם כי אינו הכוס צל הקידוש הרי גירס היין דאין אהא ג״כ שהקשה נצל״ח
 ברכת מברכי! בתפלת קידשו כלא נשיס יכנון בתפלה קידש שנא היכי דבאתת וכתב

: יהישע פני ובספר ע"ש קודם היום
שיטתהרא״ש ע״פ הנ״ל קושיתי צל נר״והשיבצי אנרה׳אבלי מוהרר והגאול
 וידוע התורה מן היא סעודה במקום אלא קידוש דהאדאין בע״פ 1

 לקידוש גורס פת או יין הוי שפיר וא״כ פת אפי׳ אלא דוקא לאו היין על דקידוש
דמחויב פת ייןאו לו יש ואס כלל קידוש ידי יוצא אינו כן אם פת או יין לו אין אם7

: ע״כ לקידוש גורס הפת או היין הוי שפיר לקדש

 ראשון באדר המגילה את קראו ע״ב ו׳ דף דתגילה תהא לעיין יש והגה
 שם ומפרש ראשון באדר לכתחילה קוראין דלראב״ש השנה ונתעברה

 תצוה בחד דאף בתים' שס ופי׳ המצית על מעבירין דאין טעתו דמסתבר הש״ם
 להעבירה רשאי אינו ה התצ זמן ע״שיהריבהגיע התלות על תעבירי! אין אתרי'

 לגני חשיבא הרשות כדבר דבריהן של דברכה הנות:ת דהיא ניתא אי ה״נ וח״כ
 תורת חובת ידי עליו לקדש ודעתו בידו הכיס כשנוטל נתפנה קידש בלא ת״ת ד״ת

 שתניח היכי דדוקא ואפשר ־ הרשות בדבר להעבירו רשאי איך מציתו זמן שהגיע
 תחלה בו שפוגע מערבי ד דים דותיא המצוה על תעביר מקרי אז לו והולך המצוה
 בנידון תשא״כ שני אדר עד עתה תניחו ראשון באדר במנילה וכן לו והולך ותניחו

 ת״ש צפי ואף בה ל! לית הרשות בדבר שמעבירו רק לו והגנך תניחו שאינו דידן
 תטעם והיינו מעבירין אין שייך נעלתא זתן בהעברת דאף שס אבן בעורי רבי׳
 מיד ולקדש לקיים ודעתו בתצוהזו שעיסק כיון הכא ת״ת נתלות מקדיתין זריוין

: בה התחיל לא כיוןשעדיין תצוה הפסק תעעס ולא תקדיתין זריזין תשום בזה אין
 וקשרתם גס הא תקשיס שתעתי כו׳ נאתרה יחיד בלשון הפרשה כל שהרי

 ליחיד צווי והוא שלפניו האלה הדברים על דקאי היא יחיד נשק ראשונה פ7
 לקשיר׳ דוקשיתס להא דדרשי הש״ס דע״כ הס רני׳מוכרחים דדברי ג״ל ובאמת

 וע״כ מידי לתידרש ליכא שנית מפרשת דאי דרשי ראשונה דתפרשת תשתע תמה
 כמג כתבם קשרם או וכתבת וקשרת לתיכתב מצי דהוי קדרשי ראשונה מפרשת

 נ״ל והעיקר מקיס בכל דקרא כאורחיה אותם וקשרת למיכתב דה״ל או א' כ־זשלי
 דפ׳שניה ולתדתס של אותם אפי׳האי דהא שפיר חתי נתי אותם בלא וכתבת אפי'7

 דקרינן בעצתו תור׳ ללמוד שחייב אב ד׳כ״טלאיןלו דקדושין אתילדרשאבפ״ק נמי
 שכ' כתו היינו אותם בלא ולתדתס שגורסין כ״א ד׳ נב״ב ספרים לתיש ואף אתס

 נקוד דשם כן תוכרח ונ״ל ה'ע״ש דדברים ולתדתס דהיא שם המהרש״א
 נקוד שם דפ׳שניה ולמדתם אבל בעצמו שילמוד היינו ל ה תבנין והוא בשבא הלמד
 שתעינן אותם מדכתיב רק הבנים עם שילתוד והיינו 'שני יוצא שהיא בחירק הלמד
: תרנים ת״ס תי״ו בלא ר״ל יחיד בלשון לתיכתב דה״ל רבי' ות"ש אתם

נ סימן
 תחול להוסיף לתצוה תכוון שהיה כיון יונה רבינו תלמידי כת״ש לומר יש ו^ןך

 הקושיא תהדר כן דאם תתוה לכאורה כר־ לסמיכה חיישינן לח הקודש על
 בע״ש התנחה פלג אחר צלי דרב הא דאי הרא״ש על מתחלה שהקשה כתו לדונתה

 הקוד׳ על להוסיףמחול שנתכווןלתצוה מטעם כ״א אינו לתפלה גאולת סמיכת בלא
 איפסקא היאך כן אם הככביס צאת קודם להתפלל דתי שפיר לאו הכי לאו הא

 הא ואתאי כר״י ערבית המנחה פלג אחר להתפלל ורשאי עבד כתר דעבד הילכתא
 הוי התנתה פלג אחר ;יד ש ר״ת כד׳ תוכח כן ואם לתפלת גאולה לסמוך יכול אינו

 קריאת שקירין שייף שכתבו תר״י לפי' קשה כן גם וזה לק״ש ערבית זמן ג״כ אז
 צאת עם ת״ת לתפלה גאולה בסמיכת המנחה פלג אחר תצבור עס בבה״כ שמע

 שבת של צלי דרב והא עילם אהבת ברכת טס שמע קריאת וקורא חוזר הככביס
 עבד כתר דעבד הילכתא איפסקא איך א״כ ע״ש לתצוה דנתכיון תשיס שית בערב
 קריאת ולקרות לחוור צריך הא כר״י התנחה פלג אחר ערבית תתיד להתפלל ויכול
 גופיה תהא הוכיח דר״ת נראה היה לכאורה והנה : עולם אהבת ברכת עס שמע

 קריאת זתן אלא דאל״כ שמע וקריאת תפלת זתן הוא המנחה פלג אחר ע״כ דלרי״י
 גאולה לסמוך דצריך יוחנן לר' מנ״ל כן אס הכוכבים צאת עם דוקא הוא שמע

 אלא ערבית בזמן אם כי לתפלה גאולה בסמיכת פליגי לא ורבנן דזדאיר״י לתפלה
 כתר דעבד הלכתא חיפסקא שפיר כן ואס שיה שתע וקריאת תפלת זתן דלר״י ע״כ

 רשות ערבית דחפלת בהא פליגי ורבנן דר"־ לותר אין ר"ת־אבל הוכיח ושפיר עבד
 דתפלת ס״ל ורבנן לתפלה גאולה בו לסמוך צריך ואין רשות ערנית דלר״יתפלת

 דס״ל רב דאף כתבו והרא״ש התום׳ דהא אינו זה7 לסמיך וצריך חובה ערבית
 דס״ז יוחנן ר' דאל״כ לתפלה גאולה לסמוך דצריך תודה ת״ת רשות ערנית תפלת
 צרין וע״כ :ע״ש אהלכתא הלכתא וקשיא רשות דת״ע דס״ל אדרב פליג לסמוך דצריך
 דאפשר היכא דוקא היינו עבד כתר דעבד דאיפסקא דהא ותר״י רבינו לדעת לומר

 או הקודש על תחול להוסיף שתכוון בשבת כגון להפלה גאולה סמיכת בלא להתפלל
 הלכת׳ איפסקא זה ועל תר׳׳י לדעת הצבור עם מבע"' להתפצל שרוצה או מציה לדבר
בכדי הככבים צאת עד להתפלל אין לר׳י גס תצוה לצורך שלא אבל עבד כמר דעבד

פ. אחרון
 אלאר ערבית זמן הוי המנחה פלג דאחר קאתר לא ר״י דגס להפלה גאולה שיסמוך

 להתפלל צריך לתפלה גאולה סתיכת מטעם ולעולם ערבית תפלת להתפלל יכיל דאו
 דברייתא ולישנא כנ״ל לתפלה גאולה לסמוך צריך שאין להיכי ונ״מ הככביס צ״ת עם

 קרא בספק וה״ה :שם תתפלל כך ואחר שמע קריאת קורא לר'יוחנן ליה מס־יעא
 בת״ש עיין כו׳ שם התום׳ כת״ש חרתי בה דאית שמע קריאת קורא שמע קריאת

 דע״כ לי' נראה ועוד הסי׳ בסיף שם ש:"ע החים' כתכי וה״נ ד״ה א׳ נסי׳ לעיל
 תוכח דהא תקשיס שמעתי י ט׳ קחי נחמיה דר׳ אבה״ש דר״ת ליתא כו' דאתר ר״א
 ולד״ה פליגי בסופו רק כלל בה״ש בהתחלת פליגי לא נחמיה ור׳ יוסי דר׳ בשבת שם

 הרשב״א וכ״כ ויטבול וירד ד״ה מתום' נראה וכן החמה משתשקע בה״ש תתחיל
 ונראם : תתוהין רבינו דברי כן ואס כוה ור״נ דר"י בה״ש דהתחלת להדיא בחי׳

 צאת עד למנות תתחיל דלר״י והיינו בה״ש בהתחלת ממילא דפליגי תפרש שרבינו
 אלף שיעור לילה( שהוא וניכר גדולים כוכבים שנראין נשעה )היינו תתש הכוכבים

 ולרבי הנ״ל כוכבים צאת עד אמה אלף אס כי אינו ולר״נ בה״ש הוי וזה אתה ות״ק
 בה״נן בהתחלת נ״ת שיש נתצא הככבים לצאת סמוך עין הרף כ״א בה״ש אינו יוסי

 השוה היינו דר״י בה״ש שלים ולשתואל יום הוי ליה כדאית חד לכל בה״ש דקודם
 להש״ס ליה דפשיטא תה נתי ניחא דר״י־ובהכי הככביס צאת קודם תעט לתחתון
 קשה דלכאורה פשיטא בו טובלין כהנים יוסי ור׳ דר״י בה״ש אלא שמואל על דפריך

 שקיעת אחר הסמוך עין הרף באותו רק יוסי לר׳ ליה תספקא דלא איתא פריך תאי
 סמוך עין דהרף ליה דפשיט פשיטא פריך ומאי יוסי לר׳ לילה הוה ותיד החמה
 דגם איתא קשה נתי קאי ,יום דר׳ אבה״ש אנא לר״י ר״ת ת״ש וכן הכוכבים לצאת

 טובלי׳ הס תבע״י כהניס הלא קשה סוף וסוף יהודא לר׳ כתו בה״ש תתחיל יוסי לר׳
 בעובי החתה שתשקע היינו החמה שקיעת בשיעור דפליגי הוא דפשוט ודאי אלא

 הכיכביס צאת עד כ״כ החמה תשתשקע אתה ות״ק אלף מנינן דלתר כ״כ הרקיע
 הככבי' צאת עד אלףאתה אס כי ואינו הרקיע בעובי יותר החמה צריךשתשקע ולתר

•יום הככבי׳הוי לצאת קוד׳ עין הרף דעד לטפוייאתי ור׳יוסי יום הוי הכי ומקמי

ד סימן
 של דרכו• לפי הנה • ט׳ חצות אחר לקחת וחייבין רשאין לרבנן דאפי׳ ושים

 אלו דבר״ע דדווקא הירושלמי דברי נפרש תחוח יותר נראה היה רבינו
 הטהרות שתאבד הכתים דברי תבטל היה א״כ חכמים של טהרות מטמא היה

 תשא״כ* מכתים י דבי קייס שטיהר ונזה וטהרות תחמה עליהם ושורף בידים
 שקורא בתה ות״ת חצות שעבר כיון חכמים דברי לקיים עוד יכול היה לא הכא
 ת״תלא חק״ש ופטור שכיבה ותן עבר שלדבריהם בזהדאף דבריהם מבטל אינו
 אינו דזה כו' ע״ה משיעלה אף תעתה קשה לא תו והשתא י בתורה תקורא גרע

 דיקרא שפסק אלא אחכתיס כלל פליג לח דר״ג דסובר קמא לשינויא דדווקא
 לרבנן לקרות שיכול כתו יקרא ע״ה תשעלה אף הקש׳תעתה שקור־בתור׳שפיר כתו
 אחכתיס פליג דר״ג חתרינן ב׳ לשינויא תםא״כ ־ לר״ג ה״נ באורה שקורא כמו

 ע״ה כשעלה תשא״כ ־ לקרות להן הורה לכך ק״ש זתן עדיין הוי אז ולדידיה
 חכתיס דברי בזה תבטל אינו ות״ת לקחת להן הורה היה לא ק״ש זמן אז דאין

 עכשיו משא״כ כחכתים תורה היה בו ליתלך חצות קודם אדם בא היה אלו דוודאי
 הורה שפיר בתורה כקורא ת״ת הוי ולרבנן לקרות חייב דלדידיה חצות שעבר

לרבנן לקרות רשאי חצות אחר שאף י. ותר״י כהרתב״ס דלא מוכח וא״כ ליקרות
:כלל דסייג טעתא לן ולית בתורה כקורא

 דסייג דהירושלמיליתלוטעמא דאיךאפשר רבינו קשהע״ד לכאורה אמנם
 להדיא איתא במתני׳ הא דווקא חצות עד דבשכבך לקרא דדרשי אלא

 דלא בברייתא לקתן וכן העבירה תן האדם להרחיק כדי אלא חצות עד אתרו דלא
 דהי׳לן י״ל אך ־ הוא סייג תטס דרבנן דטעתא מוכח בערב השדה תן נא אדם יהא
 שאתרו תה כל אפי' אלא דבשכבך לקרא דדרשי תשוס חצות עד אתרו בלנד זו ולא

 ובזה ־ החתירו סייג תטעם ת״ת קרא תשוס רשא7 להו דלית חצות עד בעלמא
 תא התפרשיס בזה ועמדו ס״ל כמאן חכמים ד׳ ד׳ לקחן דאתרינן הא נתי תיושב

 כסברת די״ל ניחא הנ״ל ולפי : החתית סייג דתטעס להדיא תוכח במתני׳
 חייש ולא רבנן על פליג מ״ט גופא ור״ג כר״ג הלכתא דאיפסקא והא ־ הירושלמי

 קדשים כמקריב או דנותר כרת באיסור דש״ה רבינו תי׳ כבר סייג לטעם נתי
: גזר לא לזרז אלא שאינו בק״ש תשא״כ גזר המזבח ע״ג פסולים

 בקוס תורה של לאסור לחוש יש דבכלהני כן לומר א״א הסברא תצד ועוד שם
: כו׳ ועש־

 שרבנן רק בצ״ה כ״א התורה תן נפסל אינו דדם כתבו פ״ג בתנחות התו׳ הנה
 ראשון דפסח כרת בתקוס דבריהם והעתידו שקיעה תתחילת לפסול גזרו
 בסי׳ לקתן תביאו )ורבינו הכא תר״י כדעת וזהו לבא ותתהרין זריזין שיהו כדי ושני
 דאתרינן תהא תר״י לדעת ראיה להביא יש אתנס ע״ש( שם דבריהם ודחה י״ז

 הדר גריווא ההוא דאפי' סבר דר״ח הטהור על תטתא בתורם שס רנה בהאשה
 הטהור תן יתרום שלא אף והרי הטהור מן ויתרום יחזור שלא פשע דלתא לטיבלה

 די״ל רבינו על תזה לק״מ ות״ת ד״ת׳ עקרו ות״ת התורה מן תרומה תרומתו מ״ת
 יש עוד • ועשה בקוס איסורא דעביד הטמא תן פ"א ויתרום יפשע שתא דחיישינן

התו׳ והקשו ט' ד' במתן שנתערבו א' בחתן הניקנין תק7 תהא ראיה להביא
נעיחבץ



אחרון קוגטרם
 מחמת והרי כיוס אלא נוהגת אינה פ'ויאתר דאתרי' אהא שקשה תה

 תצריס יציאת משים ניתקנה שלא רבינו ולפ״ד ׳ בלילה גס נוהגת מצרים יציאת
 שניכר לצווי אינה ויאמר שנפרשה מצרים שיציאת מפני הטעס כתב ובצל״ח ־ ש*א

• בסמוך רבינו וכ״כ ציצית פרש' על וצווי טעם נותן שהכתוב אלא מצרים יציאת
: ציווי בלשין הפרשת כל נאמרה שתוע אס והית פרשה תשא״כ

א י סימן
 קאי הת״א שהרי הקשהע״ז מופלג אתד חריף ט׳• כלל דק כו׳לא זה בכל 3^1

 מפ׳ אלא תסופק ואינו ראשונות פ־שיות ב׳ כבר שקרא היכי להדיא שס
 התמצית כתש״ש גיפא מהש״ס )והיינו ב״ק דתתו׳ד״ה כתב ע״ז ויציב ואתת ויאמר
 ויאתר פ׳ שיקרא תוטב בנ״ד ה״ה א״כ תרתי בה דאית עדיף דק"ש תשתע השקל
 מכרתם אותו וראיתם בה דכתיב תצות עול וקבלת מצ־־ים יציאת תרתי בה דאית

 תטעם ויציב אתת שיאתר להיפך תשתע ספק ד״ה מתו׳ אבל ה׳ תצית כל את
 ולא • הכל שתיקן דאפשר ויציב אתת שיאת' תוטב ה״נ א״כ הכל שאפשי־שתיקן

 רוצי׳ ואנו כלל עדיין קרא שלא ב״ק דדווקא כתבו ספק ד״ה התוס' דהא תידי קשה
 עדיף ויציב אתת ספק לענין משא״כ תרתי בה דאית ק״ש שיאמ" תוטב לו להתיר
 ב״ק ד״ה מתו׳ כלל תשתע ולא עדיף ויציב אתת ה"נ 'כ א הכל כתיקן תטעם
 נסי׳ לעיל רבינו הוכיח שכיר אלא עוד ולא * בשניהם שתסיפק היכי ק"ש שיקרא
 שהיא את״ל אף תשנייה ומסופק רחשינה פרשה שקרא לו שברי באס תתר״י ב׳והוא

 ה״נתחוייב הכלע״שיא״כ לתקן לו ויש כולה את מתר שהתחיל כיון תדרננןת״ת
 שב׳ הב״ח על להשיג ך נסתי רבינו שכתב וכתו כולה את ולגתור ויאתר פ׳ לקרות
 והיתר שחוזר אלא שניהם את וקורא שחוזר ויציב ותאתת ויאתר חפ׳ שמסופק דהיכי

 כהת״א: ודלה י לעי׳נסי ע״ש לתקל מדרננןוספיקו אלא אינו ויציב אתת ושוב פ׳ויאתר

 סי׳ נר״י היינו :זה שלפני נסי' כת״ש דאורייתא דררא ציצית בפ' אין ושוב שם
: ע״ש כולה את גומר שתתחיל כיון מ״ת ויציב אתת טודאי שאתר דאף יו״ד

ג י סימן
 קאי זה כו׳ תוציא אינו כבר שיצא הלא בדבר תחוייב אפילו תורה בשל אבל

 כעין דרבנן הוא דבריו ותוכן ־ ט׳ דבריהם של בביכות דדוקח אדלקתי'
 הכל אם ת שתה וכמו תה״ת עיקר כזית של לבהמ״ז שיש כיון תיקון דאורייתא

 חין דגן כזית שאכל תי ה״נ דגן כזית רק אכל שלא אחר תוציאו אינו שביעת כדי
 רבינו דברי עיקר והנה ־ בהלל וקטן טבד כתו ודינו כלל אכל שלא ת׳ מוציאו

 לוניל לחכמי כן השיב שהי־מב״ם ט״ז הלכה ניטת תה' בפ״ה בכ״ת הס כתובים
 בה״תשלתורה דעיקר כיון רבינוהטעם ת״ש אך נה״גע״ש כדעת ג׳׳כ שדעתו

 דתשו״ה נסתיך רבינו ת״ש תקשה א״כ תחוייב אינו חשוב בדרבנן תחוייב לכך ת״א
 תשום תוציא אינו יצא אס ד חיובא בר דאפי׳גדול יותר רבותא דר״ה בתתני׳ תני לא

 ד״ס של תקיעות גם הא כו׳ תוציא שפיר ד״ס של בתקיעות דתא ליה דלאפסיקא
 ע״א ל׳ ד' שס כת״ש תרועות דג' אקיא׳ אסתכינהו וגם תורה בשל עיקר להם יש

 אוכל אס דבשלתא לחלק יש אך :ושבעת דואכלת אקרא דגן לכזית שאסתכו כתו
 תורה בשל קרו ע חשוב שפיר תה״ת בבה״ת יתחייב יותר תעט יאכל דאם דגן כזית

 של בתקיעות אין שיב תורה של התקיעה שתקע כיון ד״ס של בתקיעות משא״כ
: תורה בשל עיקר ד״ס

 על אבן בטורי עיין : כו׳ קידושי בשאר לפרושי איכא עובדא וההוא שס עוד
 של תקידוש דחלו שבת ליל מקידוש דתיירי בפשיטות שכתב ספ״ג שם ר״ת

 להוציא תכוין היה לא פפא ש־ב לתרץ עוד כתב אך ־ תדברא שאתו שייך לא יום
 יוצא בעי ואי הואיל טונהוכה״ג צריכות חצות וקסבר ברחיובא בעצתו וה״ל א״ע
 ולכאורה : ע״ש ציא ת אינו ככר שיצא בתי אבל אחרים תיציא לכך נזה עצתו הוא

 קידוש של היין ברכת התס דבעי האיבעיא כלל נפשט לא דא״כ תתוהין דבריו
 בעצתו לצאת בעי אי דהא כלל ראיה אין להם תוציא שהיה דר״פ תהא הרי ט׳ תהו
 : עיתדת בתקותה האיבעיא כבר שיצא בתי משא״כ * אותם היציא לכך יוצא היה
 היין בברכת ת״ת א״ע תוציח היה לא קידוש של היום דבנרכת דחף לותר ואין

 לטעום לו אסור הא אינו זה י שיטעום צריך לטעוס־דהתקדש שיוכל כדי א״ע הוציא
 קידוש גבי דדוקח לק״ת באתת חך • בקידוש א״ע הוציא שלא כיון קידוש קודם

 תחריב ה״ל עדיין יצא לא והוא עצתו את תוציא היה בעי דאי כיון כפיר אתרינן
 ברכת כתו וה״ל הוא חובה לאו דביכה ניתא אי היין ברכת לענין תשא״כ בדבר

 כלל בדבר לתחוייב ענין דאינו יצא לא עדיין גופיה שהוא בתה כלל מהני לא הנהנין
 להוציא שתברך היכי רק ־ לינרוך ולא לתהני דלא חיוב שייך לא הנהנין דבברכת

 איפשעא שפיר א״כ דתי כפיו חבירו של ופיו כעונה שותע ירו בחב אתרינן עצתו את
 • ומפיק הוא דחובה ש״ת היין בברכת אותם א תוצ שהיה דר"פ תהא האיבעיא

 נרכה וה״ל א״ע להוציא שלא תכוון שהיה מין היין ברכת ר״פ בירך איך דאל״ה
 לתהצי ל״שחיובדלא דנברכתהניאין חיובא בר גופיה שהוא דטהל״ש לבטלה

:כנ״ל ליברוך ולא

׳יד סי

 שבא דהיט ותירצו דנ״ת ל״ת ולידחי דתים דתתן עשה ליתי ל״י ד׳ בעירובץ
 אבל דחי דלא הוא דתדרבנן ברור והדבר ׳ דחי לא פשיעה ע״י שלא לדחות

 נ״ח ד׳ ר״ת על אבן נטורי רבינו קושית בזה )ותיושב דחי ענץ בכל מדאורייתא
 שאס יקדש דתניא תהא שנתקדש ל״ת דוחה עשה דאין רבא דדייק דזנחי׳צ״ו מהא

 הוכחת תזה התו׳אץ לדעת כו׳והרי ל״ת וידחה עשה יבא ואתאי ת־פסל היא פסולה
 עצין בכל דמה״ת ניחא לפת״ש אך י ע״ש פסול שנעשה פשיעה ע״י שבא דש״ה

שלא כדי גזרו ועשהואפ״ה קוס לידי יבוא לא שם והרי קראקאמר( והתם דחי
• זלה״ה תאיר יעקב מתור״ר הגדול הרב • יתעצלו

 ידעתי לא ט׳ התזנח ע״ג פסולין קדשים להקטיר שאסור א״ש והשתא שם
 הונח אחר לתחר יקטירו ואס הוא תעשה והל שב ינין דלא לאו דהא כוונתו
:הנ״ל מהרב ־ ירד לא עלה ואם תזבח של לחתו יעשה

ה סימן
 שלישית בשעת דווקא דר״י הא לפרש התום׳ דחקו תה תפני יודע איני אבל

 דרתח על שציינו רק דר״י להא שייך לא דהתו׳ "ל י קדשו דברי ולוצא י מ׳
התיבהק הרב • התוספות דבורי וכ"תתסידור לזה הקודם קתייתא שעי בתלת

: גר״ו ש״ש חוהר״ר
 כי׳ הלילה רזי תשתורות דג' ס״ל גופיה ר״א שהרי ע״ז להקשות שיש אלא שם

 שפירש לתי שראה וכתב שתירץ• תה וע״ש בזת כן נם עתד ברכות ח כצל"
 לקמן דהא גמור טעות זהו אבל הוא ר״א תדברי לאו הנןהחתה עד ומתרה והאי

 החמהייעו״ש הנץ עד וגות־ת דאתר ׳א כר סתתא תכן ציתא להדיא איתא ד׳כ״ה
 שתוהל אתר איפסקא 'ב ד׳י׳ע דלעיל זה ליישב אבלי תוה׳אברהם תתגאון שמעתי

 כרבי פסק שמואל הא היא דר״א אי תת״נ הש״ס תקשה ע״ז ־ יהושע כרבי הלכה
 התשנה שסתם תד׳רני אלא הוא ר״א דלאו אמרת תאי הוא שמותי ור״ח יהושע

 באתת י״ל לעיל אבל תשנה הסתם נגד שפסק שתואל על יותר דתיקשה פשיטא
ר״איע״כ: לאו דאמרי׳רישא דתתני׳ רישא כתו הוא תדר״א לאו וגותרה דהאי דסבר

ו סימן
 רבינא א״ל ב׳ ך׳ ת״ש בפרק אתרינן דהא ז״ל רש״י על תמה אני לבאמת

 רש״י לדעת י״ל : ט דרבנן או דאורייתא בבה״ת חייבות נשים לרבא
 שתדרבנן אלא חיבתן ידי אחרים תוציא נתי כדבר תחוייב אינו אפי' שתה״ת כיון

 תוציא דמה״ת דהא ע״כ הרבים את תוציא אינו בדבר יב תחו שאינו דכל אתרי'
 ערבות תטעס תוציאו תחוייב שחבירו כיון ת״ת בדבר תחוייב הוא שהין דחף מכוס

 ליישב היינו שס התום׳ ותירוץ התום׳ כתו ערבות טעם ס״ל רש״י דגם )דפשיטא
 מדרבנן ונתחייב דג! כזית שאכל וכיון מוציא אינו שמדרבנן רק בזה רש״י דעת גס

 תועיל אינן ת״ת מדרבנן שחייבות שאף מנשים לק״ת וא״כ ־ אדאורייתא הו אוקמ
 יכולות אינן התורה כיוןשתן אדאורייתא ולוקתינהו חיבתן ידי רבים שיוציאו להם

 שיוציאו ד׳׳ת לעקור באו לא חכמים גם כלל בערנות חובתןש־ינן צי׳אחרי׳ידי לה
 ספ״ג ר״ה על אין נטורי רנינו שהקשה תה נתי תיושנ וביה ־ חובתן ידי אחרים

 תינו שאינו ולא תינו תוציא אינו דעותטוס תהא רש״י על הברכות כל ד״ה
 בדבר תחוייב דאינו הא רש״י דלדעת כיון ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל הא ואמאי

 וודאי אפי׳לזכר יוציא זכר ספק הטותטוסשהוא זה דרבנןא״כ אלא אינו תוציא אינו
 דאורייתא ספיקא ה״ג היא ה אש דשתא כיון א״ש רש״י לדעת ת״ש ולפי ־ ע״ש

 שתקשה פי על יי רש כ־דעת נס יישב נ״י הבלי אברהם תוה׳ והגאון ולחותרא:
 נתי תונה אינו לתת דרבנן לחציה חנוכה נר מצות הבה״גידמונה על הרתב״ם

 הרמב״ן חו"לותחרץ שעשו סייגים והרבה לעריות שניות כמו דרבנן חצות באיי
 תסור דלא בלאו הס דאורייתא במציה נכללות שהם דרבנן ומצות הסייגים בכל

 תנה לכך דרבנן רק אינו עיקרה שכל חניכת נר תשא״כ תירה של למצות ונחשבות
 היה שפיר בקטן דבשלמא מנשים כלל קשה נא כן ואס בפ׳ע דרבנן למצות אותו
 דאורייתא י ה דזה וי״ל גדול אטו ר לגז ויש גדול לכלצ אחיי׳כיוןשיביח דיוציא ה״א
 אי שס הש״ס לשין תזהמדוייק לגמרי מדרבנן שהן בנשים חשא״כ תסור מלא

 לכלל דאתי כיון לאביו דתברך בקטן נתי א״ש כן אס דאורייתא שלתא ב אמרת
 הוא תיובא בר קטן ולטעמיך התרצן לו והשיב תסור דלת תלאו דאורייתא ה״ל גדול

 כדאורייתא והוי אח״כ לכשיגדל סייג דהוי ■״ל שפיר עצמו תצד חיובו היה אי כלומר
שיעורא שהכל דמיירי צ״ל וע״כ כנ״ל ל״ל לחנכו אביו על רק אין דתחיוב כיון אבל

: מדרבנן רק מחוייב שאינו למי שיוציאו תיקנו וע״ז בנשים ה״ג כן אם דרבנן

ח סימן
 יציאת לענין ה״נ ט' לילה הוי המנחה דתפלג ׳ל דס כתו דלר״י נהי ק״ל >וד 1

 לטעתייהו ואזל' החמה תששקעה איתא שס יונה ברבינו הנה ־ כו' מצרים
 ללה או הוי לרבנן אף א״כ ־ שקיעה תהילת היינו הערב דעד השחר תפלת בר״פ
: מקארלין ג״י מחיר יעקב כמהו' המפורסם המובהק הרב ־ מצרים יציאת לענין

ט סימן
ניחא בזה ט' ציצית פ לקרות חכמים תקנת עיקר דודאי כו׳ לפרש נ״ל הלכך



אחרון קונטרס
יר סימן

 דמ״ע ליה תיפוק דרחת׳ לטעמא ל״ל ותשחת כו׳ תכן תישתתו דבפ׳ לי וקשה
 דדבר שני שורש התצות בספר ה־תי״ן מ״ש לפי הנה י היא הדג שלא י

 י״ל א״כ ־ תורה כשל דהוי להרמב״ס תודה דמה בד״ק ופירושו בתורה שסתמו
 וצהרים ובוקר ערב וכתיב הואיל דתיתא מתו הש״ס וה״פ מה״ת היא דתפלה פשוט

 ג״פ תה״ת קבוע זמן לה שיש סתם ועבדתם בתורה ת״ש על פירוש והוי כלומר
 אדם בכל למצות אינו דוד שפרט הללו זמנים דג' פירוש נינתו דרחתי קת״ל גיוס
 יותר שתתפלל ותי המבקש צרכי לפי תלוי וזה כ״כ יחתים תכקש היה שדוד אלה

 עובר הרי״ף שתביא גאונים קצת שלדעת ואף • תוסיף בל על ענר לא הזמנים מאלו
 חובת בתורת תכתים שטבעו בתטבע שתתפלל תדרבנןהיכי היינו תוסיף בבל נזה
 נוסח באיזה ולי מת״ת תשנה שום לתפלה שאין כיון מה״ת תשא״כ • חידוש נלא

 • שרי חידוש עיי או ותחנונים נדבת בתורת שהרי תוסיף בל תשום בזה אין שיתפלל
 אף אחת במצות תוסיף בל שייך דלא ותנא ד״ת ב׳ כ״ח ד׳ ר״ה התו׳ ת״ש ולפי

 בזת ויש • בתפלה תוסיף בל שייך לא בלא״ת א״כ פעתים כתת אותה שעושה
 שתפלת ודעתו המצות בספר הרתב״ם על ג לתש שתרבה הרתי״ן על עיון מקוש

 נשים אי התם לאיבעיא הא על כתב שתתו תי פ׳3 בתלחתותיו. והרי דרבנן היא
 כלום פירש לא והרי״ף המאור בעל כתב ודל דרב:ן או דאורייתא בבתמ״ו חייבות

 אתר • חובתן ידי רבים מוציאות אם לענין דרבנן או דאורייתא א־נשסבבה"ת
 וכל הז״ג שלא ת״ע דה״ל חייבות ובת־׳ת ותזוזה תפלת ואתר פירש והלא הכותב

 נתי תינה א״כ ט׳ תורה דבר חייבות שתן תשווע הא חייבות נשים הז׳־ג שלא מ׳ע
 והא כדאיתא הא לותי דאין בה חי־בית ג״כ ונשים ז״ל לדעתו תור> דבר דתפלה

 של גרתא הזמן שלא ת״ע דה״ל תשום חייבות נשים ות״ת דרבנן ותפלה כדאי׳תא
 לחייבם היינו הדג שלא ת״ע דה״ל תרי׳־ף דת״ש הכי תז נ בבת״ת גם דנריהן־דא״כ

 ועוד • התורת וגן בבה״ת חייבות דנשיס ס״ל דהרי״ף תידי תוכח ולא מדרבנן רק
 דת״ש תפרש דל שהוא ש״ת הוא דרחתי לטעתא הביא לא דהרי״ף כיון דנראה
 אלו לזמנים פירש שדוד אף שתז״ג ת'ע ה״ל לא דלכך היינו הוא דרחתי בגמרא

 ות״ע לעיכובא הזמנים אלו אין התבקש רחתי צורך לפי ותלוי נינתו דרחתי כיון ת״ת
 ת״ע הוי אי אף ח״כ תדרבנן הוא לדעתו דתפלה ואי • בסתוך וכת״ש היא הז״ג שלא

 ודאי אלא רחמי בעי לא נשי אטו רחתיס תטעם חכמים אותן חייבו ת״ת שזז״ג
 רבו בלשון שאמרה תדע תת״ת היא דתפלה אתית הרי׳יף רבו בשיטת דהרתב״ס

 פירש ולא ־ ע״כ הזיג שלא 'ע ת שהיא צפי בת חייבות ועבדים נשים לפיכך שכתב
 הרי״ף שבשיטת וודאי אלא רחתיס תטעם חותן חייבו שחכתיס רק תיא שתז״ג דת״ע

 שהרבה בעת הרי״ף הגדול רבינו דברי את זכר לא תדוע לתתוה יש וא״כ • אמרה
 ;בדברינו וכנ״ל שהוא כל זיז אפי׳ תמיד מדבריו זו לא ז״ל שהוא הרמב״ם על להשיג

 ק״ש אחא רב אתר לתפלת מפסיקין ואין לק״ש דתפסיקין אהא איתא ובירושלמי
 נראה קבוע זתנת אין ותפלת קבוע זמנה ק״ש חתר בא ר׳ ד״ת אינה ותפלה ד״ת
 תקנו שרבנן רק מה״ת קבוע זתן לה שאין כיון אלא ד״ת ג״כ תפלת בא דלר'

 היינו קבוע ותנה אין תפלת א' בפי׳ התפרש שם שפי' •ותת להפסיק אין הזמנים
 ושארי הרי״ף ת״ש לפי אינו דוה ע״ש יוחנן כיי' כולו היום כל להתפלל שיכול

 ולא נדבת בתורת דווקא היינו כולו היום כל שיתפלל הלואי דאר״י דהא גאונים
 בתורת כקורא שכר תקבל ת״ת זתנה לאחר קורא אי אף נתי ק״ש א״כ חובה בתורת

 ותזוזות תפילין ספרים כותבי תני התם אתר עוד ־ עיקר השני פי׳ וודאי אלא
 שתפסיקין כשם אותר עקניא בן חנניא ר׳ לתפלת תפסיקי! ואין לק״ש מססיקין

 נתי משמע תורה של מצוותיה כל ולשאר ולתפילין לתפלה תפסיקין כך לק״ש
 כש״ם דס״ל תטעם היינו לתפלה תפסיקין ות״קדאתרא־ן • דתפלתהיאתת״ת

 לק״ש דתפסיקין רק תורת של תמצות אף המצות תן פטר בתצוה דהעיסק דילן
 אתא ד׳ ד׳ תגילה על אבן בטורי רבינו ת״ש גפי ותנה : שתים תלכות קבלת מפני

 כשל דינה נאמרה ברות״ק דאסתר כיון תן שאף ד״ת תגילה בתקרא חייבות דגשים
 קשת דלא פשיטא א״כ ופעורות גרתא שהזמן ת״ע וה״ל לנשים נאמרת ולא תורת

 דברי גרע ולא מה״ת היא דתפלת ולהוכיח הסוגיות כל ליישב שטרח הרמב״ס על
 דכד״ת אתרי׳ קבלת דברי בכל שהרי ועוד אסתר תתגילת בו דבר ה׳ רוח אשר דוד
 קת״ל ופטורות שהז״ג ת״ע ה״ל הללו ותנים לג׳ פרט דדוד כיון ה״א וא״כ י דתי

 כתב י״ח בסי׳ והסת״ק ־ בדברינו כנ״ל שתז״ג ת״ע ה״ל ולא מהו דרחמי
 להתפלל והיינו התורת תן שהיא תפלת •ש ת״ת מדרבנן היא התפלת שעיקר אע״פ
 בספר הרתב״ן דעת וזו • ע״כ אלקיך ה' את תשס ובקשתם דכתיב צרה נעת

ישראל שאין ״זבות״ז דלפ כו׳׳ואפשר משם דובקשת׳ קרא הך הוכיר שלא אלא המצות
דובקשתם הקרא שהרי התורה תן התפלה לד״ה הגולה בתוך והם אדמתן על שחין

: ה' את יבקשו הגולה שתן מורה

 • .כו׳ מפסיקין אין ובתפלת לק״ש תפסיקין ק״ש גבי דתני פסקא ומאי שם
 דזה לק״ש תפסיקין דלכך בירושלמי דאיתא ע״פ זה יישב החכמת בתעייני

 כגון אתר רשב״י משום דר״י להיפך זה תייתי בירושלתי אך י יעו״ש שינון וזה שינון
 וזה שינון דזה תטעם שם ותסיק תפסיקין אין לק״ש אפי׳ בתורה עסוקין שאין אנו

 דאתרי׳דתורה ע״פ ליישב אתר אחד וחכם :תק״ש יותר ד״ת עליו חביב והיה שינו;
 לכך שעה בחיי ועוסקין עולם חיי תניחין ואין שיעה חיי היא ותפלת עולם חיי היא
לתאי וודאי חת להשיב יש האל! תשומת דב׳ ונראה : ע״כ לתפלת קין תפס אי!

3! פא

 לי תת לתפלה גס תפסיק שתית פשיטא לרשב״י התורה תן תפלה הית אלו שינוייא
 והליתוד לולב ולעשות סיכה לעשות שתפסיקים ר״ש תודת לא וכי לשינון שאינה

 עוד ולא לעשות ובכלל היא ענודה ה1תפ והרי בירושלתי כדאיתא לעשות ע״ת הוא
 רשב״י א״כ תורה תדברי אחד דבר קרא שכבר היכי דרבנן דק״ש לשמואל דנין אלא
 ■ בתורה עוסקים שתיו תחבריס גרע דלא וודאי ק״ש קודם בדית כבר דעסק ודא־

 רשב״י תטם דאר״יי הא וח״כ דאורייתא־ ק״ש דס״ל לר״א ובין דרבנן דלדידהוק״ש
 ע״נ דאורייתא ק״ש ס״ל דרשב״י ניתא אי ת״ת דמצות קרא אדם קיים דבק״ש
 יקרא בד״א אדם יעסוק באס היינו ת״ת תנות על כ״א באת אינה ק״ש דתצות
 דזת לקז׳ש תפסיקין דחק רשב״י אתר ושפיר ת״ת תצית ידי בזה ויוצא ק״ש עכ״פ
 פשיטא תפילת כמן בפ״ע ומצות תה״ת ק"ש מצות היה אלו משא״כ שינון וזה שינון
 נלא״ה שעה עוסקיןבח" ו עולם חיי דתניחין ותהא :לשינון שהיא אף תפסיק שתית

 תאריך היה התנונא שרב מחתת אלא התם אתר לח רנא הא תשונה זה אין
 היום באותו התפלל כבר נא התנו שרב לומר אפש־ הא ועוד י תדאי יותר בתפלת
 בתפלת תשא״כ מדרבנן חלא אינו התפלת או וא״כ התנתה בתפלת שהיה ואפשר

 ובכלל עבדיו על רגלך גזירת והוא בעת חיי לה קרי איך התורה תן ת״ע שהיא
הרשות שעה חיי על להתפלל ירצה לא שאס האדם בדעת תלוי זה ואין היא עמדה

; מ״ל היא חובה אלא בידו

טז סימן
 לו מביאין לדרך לצאת ים השכ הכי למיתר ליה הוה וא״כ מ׳ לוררק איכא1

 פת לעתיד זכיתי לא הנה ־ כו׳ קורא ק״ש זן ו וכשיגיע ותתפלל שיפר לו
 ה״ל א״ב קודם דתהפ!ל "ט דיו בבפא ז בריש >־דה אירשב״א דבריו ברש׳ על

 ח״צ לכ״ע דביו״ט מנינו ל ו לק״ש קידם ג׳־כ דמזפנל כזה גדול חידוש לאשתעינן
 לאחר הוא וע״כ ותוקע שופר לו ותביאין דתני כיון והרי לתפלת. גאולת לסמוך
 שביענד כיון נזה מ ת החתה מתנן הוא שיפר שתצית ואף השח־ עתוד שעלה

 פר לש שוה נתי תפלה א״כ כדיעבד ה״ל בתגילה התם כדתנן יצא ע״ה תשעלה
 ות״ש יצא תשעלהע״ה ובדיעבד ב' ט׳ בברכית כדאתרינן החתה הנץ עם שתצותת

 לאשתעינן בני לתרי פלגינהו דתש״ה וודאי אלא • לתפלה ולא דשופר להא דתני
 למין יכיל הפ״ר או פסוקים דשלשה נדרך אח״כ יקרא וק״ש שופי־ לו תביאין דביז״ט

 דצריכת תפלה תשא״כ תטון ציבחר דאינון גו תן דשבת רפ״ק בירושלתי וכדאיתא
 דלת״ק שאח״כ ורשב״א דת״ק בפלוגחא תלוי דוה תשום נקט לא הרבה מונה

 הוה אי אבל עדיף לתפלה גאולה תסתך ולרשב״א כוונה תשום קודם תתפלל
 קודם ג״כ דתתפלל לת״ק ס״ל ביו״ט דדוקא איפכא ה״א דיו״ט בבא בחד כללינהו

 בחול אבל לתפלת גאולה לסתוך צריך אין טוב דביוס ליה דסבירא תבום
 וחתר פליג נתי טוב ביום ורשנ״א לתפלה גאולת לסתוך דצריך לרשב״א תודה

בתרי פלגינהו לכך ־ לתפלת גאולה צריךלסתוך נתי דביו״ט דם״ל אח״כ דתתפלל
: כנ״ל י דרישא בבבא כלל הומר לא ותפלת בכי

יז סימן
 כיוןדילפי׳ הרתב״ם לדעת י״ל ד״ק •לולא ט׳ טעם בלא תיתא דברי אלא אלו אין
 שם ופירש״י דפסחיס רפ״ק כדאי׳ מ' טוב נכי אדם דיצא אור דהבוקר מתא י

 מילין ט״ו תוך רחוקה בדרך הוא שזה כיון שפיר אתי כן ואש י המתה הנן דהיינו
 הראוי הזתן קידם חשכים הלך שלא על כרת תחייבהו שהתורה סברא אין מירושלים

 מןהדין ולא זריזות תטעם כ״א היה לא השחר תעלות השכים תןהתור׳ואףשאברהס
 : היום ערך לפי חשבון כ״א אינו זת ביום פרסאות עשרת בינוני אדם שתהלך ת״ש ו

היינו בכלל עד ולא עד בשלתא אתרת אי ר״ל ־ ט׳ ת״ק היינו ,ר" א״כ שם
 בכלל ועד עד אתרת אי אלא בשעה תעשרים א׳ חלק לרבנן ר״י בין ■דאיכא

: ת״ק היינו ור״י י שקיעה בתחלת לכ״ע הזתן נשלם כן אס

יט סימן
 הת״א כן גם כתב וכן קודתת כו'יתוסף שתיתם להתפלל שהית דליכא היכי מ״מ

 תפלת ר״פ הרא״ש שהרי זה על תתה תרבבה דגול בספר והנה רפ״ו בסי'
 יעו״ש קודתת תנחה נמי שתיהן להתפלל שהות דבאין הירושלמי בשם כתב השחר
 תפלת שביטל היכי תיירי דתיחשלתי לתרץ שכתב אפרים בית בתשובת וראיתי
 שהרי תידי קשת דלא ולעד״נ • קודם תנחת ולכך תשלותין לתנחה ואין בתזיד תנחת
 ותה ורבנן 'י ר דפליגי תת דידן ברייתא לתך כלל תני לא שתירושלתי להדיא תוכח

 לא דאס תוספין של תתפלל כך ואחר תנחת של תתפלל הלכת יוחנן ר' עלת דאתר
 תנחה יוחנן דא״ר דהא לתיתר בעו דתוו בהא תאוד תתוהין הירושלתי דברי כן

 בברייתא הרי תוסףקודתת שתות ביש אבל שתיהן להתפלל שתות באין היינו קודתת
 להתפלל שהות דיש ש״ת תוסף של תתפלל כך ואחר תדאתרי׳ להדיא תוכחא דילן
 כך אחר תוסף של דתתפלל לה תשכחת לא דאל״כ קודתת תנחה ות״ת תוסף של גם
 יהידא ר׳ וגס תנחה ולא קודתת תוסף כן אס תוסף של להתפלל שהות דביש כיון
 חלא שאינה תוסף תפלת זתן יעבור שלד;דיה כיון תטעם אלא עלרבנן פליג לא
 תוסף של גס להתפלל שהית ביש שאיןכן מה קודתת דמוסף ס״ל ז׳שעות-לכך עד

 טובי לרב שם אדאותביה דתיקשי ועוד דתדירה קודמת דתנחה לרבנן דתודה ודאי
 דהיינו יצא המנחת תפלת הקדים דתניא תהך קודמת מנחת שתות ביש אפי' אמר7

חקא מא



אחרון קונטרס
 ורבנן דר״י ברייתא תהך לסיועיה ה״ל קודם מוסף לכחחלה אבל כדעבד דוקא

 דגם דמוכח מוסף של כך וחתר תחצה מנחש של תתפצל דהלכה עלה ר׳יוחנן זדאתר
 אהךבריית׳ המנח׳פליגא הפלת דהקדים ברייתא הך וע״כ קודמת תנחה שהות ביש

 ת״ת קטנה תנחה זתן הגיע כלא דאף תוכח ע״כ דידן לברייתא שהרי ורבנן דר״י
 שביעי׳ דבשעת דס״ל ר׳יהודא על פליגי רבנן שהרי כהירוכלתי ודלא קודתת מנחת
 דאיבעיא צ״א דזבחיס תהא זה להוכיח יש ועוד קודתת• תנחה ולדידהו קודתת מוסף

 דשהטיה כיון אתרי' תי תאי תדיר לשאינו ושחטיה וקדיס תדיר ושאינו תדיר לן
 כו׳ופשיט לתדיר ליה דתקריב עד בדתו דתתרס לאחר יהנינן דלתא או ליה מקריב

 דאיבעיא מוסףוהייט של מתפלל כך ואחר תנחה של תתפלל הלכה ר״י דאמר מתא
 הגיע לא עדיין התדיר של וזמן מצותו זמן והגיע תדיר לשתינו דשחטיה כיון לתו

 מצפרא תוסף זמן הגיע שכבר אע״פ שלמנח׳תחלת דתתפלל דאר״י זפשיטלי׳תהא
 הגיע בלא תיירי דר״י בשלתא אתרת אי והשתא יעו״ש ס״ב בסי׳ רבינו כת״ש כו'
 הגיע לא שעדיין אף תזה לפשוט דרצה היינו קודס מנחת ות״ת קטנת מנחה זמן

 לבד השנה בכל התתיד הקרבת זמן קטנת מנחה דהיינו מנחה חיוב של הזמן עיקר
 כןהתם אש קודם מנחת ות״ת מצפרא הגיע תוסףכבר של וזמנו בע״ש שחל תע״פ

 זמן בהגיע תיירי דר״י אמרת אי אלא זתנה הגיע שלא פי על אף קודם תדיר נתי
 המנחה דהקדיסתפלת ברייתא כהך קודם מוסף הגיע בלא אבל דוקא קטנה מנחה

 הירושלמי וכד׳ קטנה תנחה זמן הגיע בלא קודש תוסף מתפלל דלכתחלה שתשמע
 שעדיין תדיר של קרבן הך עדיפא לא ודאי דהא כלל האיבעיא איפשטא לא כן אם
 י יצא ובדעבד תנחה זתן היא הדין שתעיקר תנחה דתפלת תהך כלל זמנו הגיע לא

 לשאינו ליה דתקריב כ״ש התדירא למנחת קודתת מצותו זמן כבר שהגיע תוסף ות״ת
 דהש״ס אע״כ י כלל הגיע לא עדיין התדיר של וזמנה תצותו זמן הגיע שכבר תדיר
 ותה דידן ברייתא להך כלל תני לא והיחשל׳ כלל דירושלתי להא לה לית דילן

 בבי תוסף של תתפלל כך ואחר תנחה של תתפלל הלכה יוחנן א״ר עלה דאתתר
 ר״ח התם אתרי' דהכי י עצתו בפני לתלתא דר״י להא שהביאו אלא דידהו מדרשא

 קודמת תנחה של תיסף ושל תנחת של תפלות שתי לפניו היו יוחנן ר׳ בשם אבא בר
 תיירי שהות דבאין לתימר בעו הוו ולכך תוסף של מתפלל דאחרכך הזכירו ולא
 תינה דתש־זע כו׳ התנחת תפלת הקדים דתניח תהא תוכח הרי שהות ביש דאי

 ביש אפי׳ דר״י די״ל בהא אלא עלייתו פליג לא תתנה ורב קודם תוסף דלכתחלה
 באין אבל שהות ביש דוקא תיירי דר״י לותר עליו פליג לא בהא אבל תיירי שהות
 הש״ס יוחנןאבל תר׳ מידי תוכח לא דזה תשום והמ״א רבינו כד' קודם תוסף שהות

 תתפלל כך ואחר מנחה של תתפלל הלכת עלה ר״י ודאתר הךברייתא שהביאו דילן
 אבל קודתת תנחה אז מוסף של כך אחר להתפלל שהות ביש דדוקא ש״ת תוסף של

תשלותין לה יש ולמנחה תשלומין לה אין דלתוסף תטעם קודתת תוסף שהות באין
: רבינווהת״א וכדעת

כג סימן
 מוה׳ הגאון איכאמ״דט׳: נירושלתי דהא כו׳ שם כתבו שהכית א^״פ1

 תה י האלו הירושלמי דברי ע״פ תירץ נ״י אבלי אברהם
 אדם שאכל עץ למ״י שס שכתב ז׳ הלכה ברכות תה׳ ד׳ בם׳ הכ״ת על שקשת

 דהא תמוה וזה ע״ש יצא העץ פרי בורא הפת על בירך אם היתה חטה הראשון
 בורא האדתה פרי על בירך אס דתנן אהא דפריך יצא דלא להדיא איתא בש״ס

 אדם שאכל אילן דאתר לר״י אלא נצרכא לא ותשני פשיטא יצא לא העץ פרי
 יצא דלא קת״ל יצא העץ פרי בורא החטה על בירך אס והיא היתה חטה הראשון

 על להקשות יש לכאורה דהנה הנ״ל הגאון ותירן הכ״ת מת״ש ההיסך בהדיא הרי
 אדרבא איתא כו׳ יהודא לרבי אלא נצרכא לא ותשני פשיטא פריך תאי הש״ס

 דרישא לר״יכיון אפי׳ ליהלאוקתי י״לדניחא תדרייאך אתילאפוקי דתתניתין
 הוא ר״י נתי סיפא תסתתא כר״י אתי יצא בפה״א האילן פירות על בירך דאס
 דתתני׳ דרישא כהירושלתי דהרתב״סתפרש הכ״ת כתב י' בפ״חהלכה שם והנה
 פרי על בירך דאם דסיפא ניתא הכאנתי הואא״כ לד״הולאודוקאר״י אתיא

 אם הוא אילן תין חטה דאמר לר״י ולעולם היא ר״י לאו נתי בפה״ע האדמה
לאפוקי יצא דלא דקתני ותתני׳ הכ״ת וכדעת יצא העץ פרי בורא פת על בירך

: ודפ"חח היא תדר״י

כד סימן
 תירץ בצל״ח ־ כו' לת״ע התורה לברכת תנה לא המלית בתנין והרטב״ם

 נדחה ולרבינא הוא דבתרא כרבינא שפסק לשיטתו שהדתנ״ם
 עדיין בירך לא ובודאי לילה תקרה שהוא קרי בעל תנן דבתתניתין יהודא דרב הך

 לדידיה תברך אינו לתה א״כ ד״ת תשאר נרע לא ק״ש הרהור והנה התורה ברכת
 בטוב זה דחת רכינו איך רואה והנך ע״כ הוא דתדרבנן ודאי אלא התורה ברכת
 לתדו לא אבדיתי בר שתואל א״ר וז״ל שאכלו שלשת ר״פ בירושלמי וראיתי טעם׳
 לרבים ואס ופריך לכלן תברך פי׳שאחד לרבים אלא הזיתון מברכת התורה ברכת

 דחכתיס פי' תורת של מצית כשאר עשאוהו ותשני יברך לא עצתו לנין בינו אפי׳
 וג״ש ק״ו תני דכל התפ־ש שם ופי׳ תור׳ע״ש של המצות כל על כמו עלי׳נרכה תיקנו

 העירני לזה בעלמא תלתא גילוי אלא התורת מן אינן המזון מברכת לצה״ת דילפיק
 ככתב אסתר מגילת בעל להרב וראיתי דקארלין אב״ד כמוהר"• הגאון

 אסמכתות שהן ראית להביא הרתב״ס ועל המקים בזה נכונה הרמב״ן שהשגת
 השיג ונחנס ־ תשונה עציו ואין נכונה ראייתו הנ״צ הירושל' ע״פ ועתה בעלמא

מדרבנן; כ״א איט התורה דברכת כן גם שהוכיח משה פני בעל על אדם חיי בספר

כו סימן
 דאיתייליד כיון זה תירץ כי״פ בספר תל״ב סי' בא״ח כתב ז״ל דהוא לי

הטבילה לברכת ודתי אח״כ תביך קודס לברך וא״א ריעותא ביה י
:נ״י תיהרש״ש הרב את״כ דתברך רב לבי

כז סימן
 יונת הר׳יר גס ודאי דהא ד״ק להבין זכיתי לה כו׳ עילא דהא תתת אני
 א״כ ינא יכב־ לפטור שנתכוון כיון דיעבד מטעם אצא קאתי לא

 אבל תינאלדעתרש״י בחד לטעת ודתי לבטלה ברכת חשש הו״ל שנית כשיברך
 לברך דצייך תודה יונת ר ה גם הב' המין את לפעור ע״ת לכתחלה שיברך

 על בירך דאתרי׳ דאף ת־נא מחד עדיף ולא תין לכל התבוררת ברכת לכתחלה
 בפ״הע דתברך ודאי לכתחלה אבל בדשבד אם כי זה אין יצא בפה״א האילן פרי

 מדין תיירי דעולא כיון דעולא מהא קשת לא וא״כ לה השייך ברכת שהיא
 דתניא תהא שהקשה והתקשן ע״ו !תברך וחוזר ז ע׳ דתברך ודאי לכתחלה קדיתת

 תשים הזית את ופוטר הננין על מירך לכתחלה דאף שסבר וזית צטן לפניו היו
 נכתחנה בין דכא-י ׳"ל ח למשק בלתת אבנ ליה תשמע הכי הברייתא דלשון

 ס הש פריך דתהי בינו ר עוד שהקשת ומה י ע״ש הרשב׳יא בחי' וכ״כ לדעבד
 ון בנתכ דפליגי י״ל ר״י לד׳ הא יגי פ במאי פליגי שיות ברכותיהן בשאין לת״ד

 נא האדמה פרי על המך פרי נורא נירך אס לד״ת הא התיה לכאורה כו' לפעור
 חיטים של בקניות כגון דנ״ת ׳"ל אך • הצנון לפטור נפ״הע הזית על יב־ך ואיך יצא

 ויפטור הקליות על דרברך נפ״הע שברכתן ותפוחין התינין משבעת שהן
 לפת'ש חך הצנון תת ונפטור בס״הא הזית על שיברך דכוונתו י״ל או תפוחים

 ׳הא בפ הזית על לכהחלה יברך איך התגוררת ברכה נברך צריך בוודאי דלכתחלה

:פה"א שברכתו הצנון נפניו במונח ומכ״ש הען פרי שברכתו

כט סימן
 כו׳הנאון הספק על באה עוף דחעחת מהנא לךכו׳תפשיט תקשה אכתי 1א״ר1

 הרתנ״ס דתא הני לכל כלל דתי לא דהא רבינו על תתת המלך יד בעל
 אלו בכל משת״כ לוקה דאז נפש בשאט כלאים ללמש המכוון כתן אלא אתר לא

 דתוכרין כסות ממוכרי גרע לא ודאי ההר של וללבישת לעבודה מהכוון שהכהן
 בפי' ברתב״ס עיינתי אך כו׳ החמה תפני בחמת יתכוונו שלא ובלבד כדרכן

 תוכרין כם־ת דתוכיי אתא להדיא שס ככתב וראיתי דכלאים בפ״ט המשנה
שאינו דדבר שכתב כתר״ש ודלא לנישה דרך ולא גביהן על ן בנושא כו׳ כדרכן

: לשיטתו הרתב״ם על רבינו מקשה ושפיר תותר בכלאים ן מתכו
 כתב היתב״ס הרי ד״ק להבין זכיתי לא כי' ש אי הרתב״ם לדעת והשתא
 ואח״כ האבנט הדיוט כתן לבישת בסדר התקדש כלי תתלכו׳ בפ״י להדיא

 עבודה לצורך שלא דכלאים בת״ש קאמר הרמב״ס לד׳ שרבינו וצ״ל ע״ש התצנפת
 כד׳ שתוכיח החכתה במעיין ראיתי : וצ״ע הלבישה בסדר בת״ש לא אבל אסור
 הלבישן כיצד ד׳ה' דיותא מתא בלבישתן איסור ואין הס קשי! כהונת דבגדי רש״י

 הקפידה שים לדינא דנ״ת ניתא והשתא קראי לתסנר ותשני לתנ״ת ופריך כו׳
 שיסמוך כדי הוא ודאי בניו בלבישת אהרן של האבנט לבישת בין להפסיק תורה

 בב״כ כלאים ש־י בכך התירה הקפידה לא ואי לעבודה סתוך כלאים של האבנט
 הי' כה״ג דבגדי כיון תתוהין ודבריו ע״ש הן קשין כהונה דבגדי ש״ת אלא לעולם

 גש לעבודת סמוך שיהיה דוקא האבנט על תורה הקפידה ולמה כלאים של רובן
 הי׳ בניו של דהאבנט צ״ל אחת בבת לת״ד דע״כ נ״ת ליכא בניו של האבנט לענין

 ת״ש לפי קשת לכאורה אך : תידי תוכח לא וא״כ ם בש׳ שש כדתוכח ביץ של
 התורת דכתבה והא דוקא לעבודה סמיך האבנט ללבוש צריך הדיוט דהכהן רבינו
 מילואים פ׳3 הא כץ של הי׳ שאב׳טו גביו״כ בכ דווקא היינו למצנפת קודם אבנט
 האבנט ללבוש להם הי׳ רבינו ולד׳ לתסתגבעות ויעש אבנט אותם ויחגור כתיב
 ודאי דהא ת דלק" ־ונ״ל נ״ה תות׳ והרב המלך היד הקשת כן התגבעות אחר

 כתינה נגדי ללביש ובניו לאה־ן אז שתות־ אף בלא״ת דהא ראית אין ממילואים
 לבןוהלמשת בחלוק משת שימש המלואיש ית־ שבעת כל דהא עבודה רך לצ זת אין
 שום ואין המשחת ושתן הדש בתזית הבגדים ואת אותם לקדש כ״א להם היתה לא

 הנ״ל: החכמה התעיין קושית וגם המלך היד קושית "ת לק וא״כ להן סמוכת עמדה

 יבינו רבו בשש שאתר דוואל־ז־ן אב״ד תיה׳ר״ח הגאוןהתנוח בשם שמעתי
 דאי׳ ׳"ב דיותאדף תהא כדע׳הרתב״ס עוד להוכיח :ה״ה ז התחבר

 דיסא יהודאר׳ ר׳ דברי הדשן להרתת ואבנט תצנפת להביא ילבש ת״ל תת התש
 תש־בותבדבר שני איתר הדיוטא׳ לכהן שכשרין בי״הכ כה״ג בגדי להביא אותר
 שנשתתשו בגדים ועוד הדיוט כהן של אבנטו זהו לא כה״גני״הכ של דאבנטו חדא

 השחקין את להביא ילבש תת׳יל אלא קלה קדושת בהן ישתמשו חמורה בהןקדושת
 מצנפת לרבות צכדר״י דאתי אימא כר״י דלא ג״כ וזה שחקין לרמת ל״ל וקשה כי׳

 בהא ונראה דר״י ולא דוסא דר׳ הך אלא דחה לא ר' דהא הדשן לתרתת ואבנט
דקאתר



אחרון קונטרס
 אתא דאי לר״י קשה לכאורה דהנה דר״י הא ג״כ נדחה כדבר חשיבות שני דקאתר
 ותכנסיים לכתונת שפירש כחו נהדיא לפרש להקרא הו״ל והבנט תצנפז לרביית

 רחתנא נכתוב איך א״כ בון של הי׳ הדיוט כהן של דאבנטו סיבר דר״י ע״כ אלא
 קודם ללבוש הו״ל בוץ של הי׳ דאבנטו כיון תיקשי לאבנט קודם מצנפת נכתוב אי

 למצנפת קודם האבנט ולבש בוץ של הי׳ דכגדיו ביו"הכ בכה״ג שכתוב כתו למצנפת
 ימות בשאר כה״ג של דאבנטו ודאי הא ביו״כ בכה״ג כתו קורס אבנט נכתוב ואי

 נתה״ד ללבוש צריך דכה״ג וע״כ להדיא שם כדאי׳ לכ״ע כלאים של הי׳ השנה
 תריבויא ואבנט למצנפת קרא רבינהו לכך לבסוף האבנט השנה ימות שאר כל

 המגבעת וכה״ג קוד׳ האבנט כ״הד כדינו ילבש אחד דכל דשתעיקתתילא דילבש
 האבנט הדיוט דבכהן במשנה שהתם שם לשיטתו ר׳ אבל יהודא לר׳ זהו קורם

 ברבר תשובות שתי שפיר תקשה כלאים של הוא כה״ד של דאבנטי דס״ל לבסוף
 הדיוט כהן של דאבנט הדיוט כתן של אבנטו והו לא ב־ו״כ כה״ג של דאבנטי חרא
 הדשן להרמת ואבנט מצנפת לרבות אתי רילבש דר״י הך צרחה א״כ ם כלא של הוא

 אע״כ וכה״ג בכ״הד דשות לבסוף ואבנט קורס תצנפת לפרושי לקרא ת״ל דא״ב
 אסור כהונה בבגדי דכלאיס הרמב״ס כד׳ מוכת תתילא א'כ אתי שחקין לרבות

 וראיתי יושק: ושפתיים לעבודה האבנט לסמוך הכהן וצריך עבודת לצורך שלא
 שפי׳ צו בפ׳ התורה על יפות פנים בספרו ז״ל הפלחה הלויסבעל נשיא להגאון

 דכלאים תהא תאומה הזכיר שלא אך רבינו שפירש כתי׳ "ל הנ דיותא הש״ס ג״כ

 אלו הגאונים דברי ע״פ הנה : הנ״ל הרתב״ם כד' ולהוכיח כהונה בבגדי
דלת״ד שם דתוכח ה׳ דף דיותא הא על לי שקשת תה לי ניחא

 על יחלוק ך הא תיקשי א״כ בוץ של הי׳ כ״הד של דאבנטו ס״ל ע״כ בב״א שהלבישן
 פליג דראכ״ש ואף כלאים של הי' דאבנטו וס״ל לבסוף דאבנט התשנה שסתם רני

 כתב וכן תחבירו כר׳ הלכה ת״ת ביץ של היי דאבנטו וס״ל ביותא שם דר׳ עליה
 יחלק איך ת״ת לי׳ דתסייע תנא לי׳ דאית אע״ג שני ד״ה ע״ב ד״ט חגיגה התום

 יוחנן ור' אחת בבת דאתר הוא דר״י לותר ודוחק תחבייו יהלכהכרבי רבי על
 הש״ס כדרך בב״א דאתר הוא דר״י תסתיים ליתר להש״ם ה״ל ופליגדא״כ תנא

 כ״הד של דאבנטו סבר ר״י דגם להוכיח הנ״ל הגאונים שכתבו תה לפי אך נכ״ת
 דהאבנט תנאי י״לדס״לכהנך ת״ת כרבים ג׳׳כ נחשב יסתם א״כאף בוץ של הי׳
 בספר תצאתי כו׳ הרתב״ס דעת על לי קשת ועוד שם : בוץ של הי׳

 בפ״ע לת״ע הבגדים ללבישת שם שתינה ל״ג תצוה להרמב״ם המצות
 אז בלבישה היינו דכלאיס לאו על שעבר דבשעה שפירנעידנא יעו״שיא״כהוי

 דסנה׳נותן כדדרשיקבפ״ט עליו כהונתו זה וע״י הבגדים לבישת של "ע מ ים מק
 מיתה וחייב נחשב זר כתו אח׳ נגד חסר ואם עליהם כהונת' עליהם שבגדיהם

 וע״ש כנ״ל בפ״ע לת״ע לבישתן חשיב ת״ת ענודה לצורך אלא אינן שהיגדים ואף

 זכות ללתוד שיש כתב חגיגה ריש אבן בטורי רבינו אמנם •׳ נרתנ״ןובת״א
דעבירה אתחלתא ע״י כ״א התצוה לקיים דא״א דהיכי הרתב״ס על
 זה דבר עיקר והנה זבחים התום׳ פסקי ע״פ שכתב ע״ש נעידנא שפיר הוי

 השבת לענין הרנב״ר נשם שם ככתב ט״ו דף תציאות אלו נם׳ ננ״י מבואר
 א״ע שיטתא ע״י לא אס הבעלים לבית להשיבה דא״א כיון בבה״ק בכהן אבידה

 כתב קת״א שאלה אה״ע חלק ת״ת ננ״ב ראיתי ^ןך : ע״ש בעידנא שפיר הוי
 דאין פשט ונ״ל הנ״ל בהנ״י זה ראה ולא דנפשו תסברא זה כתב שינינו

 דא״א בציצית כלאים דדוקא הנ״י לדברי ענין זה שאין בדבריו לתדקדק חיתא זה
 לקיים א״א ג״כ בפסח עצם ושבירת עיטוף בלא דציצית עשה תצית להתקיים לעולם

 לעולם דא״א כהונה בבגדי כלאים וכן העצם שבירת בלא המוח דאכילת ת״ע
 וכן תיתה חייב ששיתש בגדים דתחוסר הבגדים בלבישת כ״א עבודה לעבוד לכהן
 הת״ע בעולם להתקיים דאפשר בבה״ק דכהן הא תשא״כ וכדותה דייבוס ת״ע

 אשת או ישראל ע״י להתקיים יכול הי׳ עכשיו בה״קוגס ובלא כהן בלא דהשבה
 גאוני׳שתביאם הני רבי׳לכל תודת שיהא אפשר התצו׳כלל תגוף זה ואין ה־׳כאן אס

 וקציצת ביו״ט כתישה לענין שם רבינו וכמ״ש שם הרנב״ר על שחולקין הנ״י
 של כיסיי ע״י עבודה ושל כיסוי של זו לת״ע להתקיים דאפשר כיון דכהן בהרת

 בס״ם כה״ג דחה שרבינו ואף ע״ש התצוה תגוף זה אין בהרת בלא כהן וע״י התר
 חדתן לא כיקשלזה ת״ת איסור בלא בעולם החצות לקיים דאףדאפשי־ והוכיח צ״ו

 בעינן דת״ת שאני בעידנא לענין ת״ת ע״ש לל״ת ודחי עשה אתי איסור של אלא
 לתרץ תת״ו בסי' התג״א ת״ש על תתהתי אשר רב זתן זה בעידנא:והנת שיהא
 עשת אתי ולא עדיין ביטלו כשלא אף ביו״ט החתץ לשרוף אסור דלכך ה־״ת בשם

 הר״ןגבי וכ״כ הת״א כתב ע״ז נעירנא הוי דלא תשוס יו״ט ר ס לא ודחי דתשביתו
 תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו דחכתיס תשוס הגל את עליו תפק־וין אין דלכך שוס־
 אלא יו״ט הוי לא אי גס הש״ל שם והקשה די״ט לעש׳ול״ת דחי דשופר עשה יא־ן
 בעינן לא דרבים דבעשת ותתרץ בעידנא הוי דלא כיון דחי לא נתי לחוד ל״ת

 הבנתי לא בהר״ןגיפא לתעיין להבין קשה הם שדבי־יו ותלבד בת״א יע״ש כעידנא
 הר״ן הוא הרנב״ר בשס בסתוך ת״ש לפי דהא שיפר גבי תהר״ן ראייתו ג״כ

 הוי לבסיף עד גותיה דאינו אע״פ בה ותתחיל התציה בקיום שתתעסק דהיכי
 שפקוח להדי׳ הר״ן כת״ש בעידנא הוי לא הר״ן לדברי גם פר שבש אף א״ב נעידנא

 כיון י״ל דחתץ בטלטול תשא״כ דכהן לקציצ׳בהרת ודתי ה תצ תכשירי גיא אינו הגל
 בעידנא תיחשב הר״ן שלד׳ תיבעי לא עלעול ע״י גיא התת! לשחף א״א הרוב שעל

פב 82
 על שם שחילקין גאונים לתני אפילו אלא תשביתו של התצוה בגיף שתתעסק כיון

: וכנ״ל בעידנא דהוי החמץ בשריפת תודו ת״ת בבה״ק והוא בכהן ן הרי

 אחד ראש קרב אס אותר ר״א תותי! בעלי באיברין איברין התם תנן תו שם
 הגדול הרב ־ כו׳ כלאים לאיסור חיישינן ולא כולן הראשי] כל יקרבו תהן

 ד׳ס״ד ביותא דאיתא תהא רבינו על לתתוה הפליא נ״ע תאיר יעקב כמוה׳ התנוח
 תערובות ע״י הא ירצו לא בס תדכתיבתוס לכ״ע תרצו תערובות ע״י תיתין דבעלי
 תרצו דתדאורייתא תודו נתי דתתניתין דרבנן תשמע הא ד״ה בתו׳ ושס י מרצו
 תדאוריתא דלד״ה להדיא כתבו רב ד״ה ע״ד ובדף עבר הא ד״ה ע״ז זבחים ובתו׳
 היא גמורה דעבודה הרי ע״ש דתרצו בחד לחד קרח איצטייך וכי ברובא בטלי

 הם שלימים רביכו דדברי ונ״ל • תהא הרתב״ס על ולק״מ כהונה בנדי וצייכת
 להקריב שרי דלר״א כיון גופא ובית מניה רבינו על להקשות דצכאורהיש אתנו

 בתמורת כדאיתא בה׳לאוין עובר תזבח ע״ג תותין בעלי שבהקטרת אף התערובות
 וחייב שרי ה״נ לר״א עבודת והוי להקריב שרי תערובות דע״י צ״ל ע״כ ד׳ דף

 להקריב דשרי תהא להקשות ה״ל היא עבודה דלאו אתרת תאי כהונה בגדי לכביש
 דלא להוכיח הוא רבינו דטונת נראה ע״כ אלא כהונת דבגדי תכלאיס ולא גיפא

 ע״י הא ייצו לא בם תום לתדריש לר״א תנ״ל תיקשי גופא דהא תשים כהרתב״ם
 בבגדי התערובות להקריב להתיר התו' וכמ״ש בחד חד ואפי׳ תרצו תערובות

 להתיר תרצו תערובות ע״י הא לדייק אתי לא דהקי־א דאיתא זה דתנ״ל כהונה
 עובר אינו תערובות שע״י לאשתעינן דאתי אלא בכלאים אף לכתחילה להקריבם

 אינו תערובות ע״י הא ירצו בלא עיבר בם חוס וה״פ מוס בעל דהקטרת בלאווי
 סור 4ד■ ולעולם להתיר כאן התורה נחת לא כלאים איסור משום עוברות״ת

 ע״כ אלא בהקרבתה מטת דאין כיון כלאים תשוס לכתחילה לתקציב
 : לגמרי אישתרו כהונה בבגדי וכלאים כהרמב״ם דלת
 עיבר אינו תערובות דע״י לדייק בם תום התורה כתבה נ״ת לתאי להקשית ואין

 והקריב עבר דאם דנית לותר ואין דכלאיס בלאו עובר כיוןדת״ת ירצו דבל בלאזי
 ע״ת יבתית כדאי התורה כתבה לא באיסור ועשה עבר דאי כל הא הקרבן הורצה

 בה' עוברים תום בעל שתקדישו הבעלים שהרי הבעלים לענין דנ״ת דלק״ת ע״א
 לעניןכהן דצ״ת י״ל ועוד תערובות ע״י דאיןעונריס התורה כתבה לזה הצלו לאוין

 והא : גווני בכתה י״ל ועוד לוקה אינו ירצו דבל לאוי תשוס בו התרו שאס גופא
 עם גס והיינו קודש נבגדי תפיסין דהיו תהא כהרתב״ם דלא ראיה תביא שרבי׳

 בלא״ה דהא חיישינןלתקריועביד פורת׳לא דבלבישה הנ״ל הרבהג׳ יישב האבנט
 תקרי דלתא ניחוש ה״נ תתן אחד של תצנפקו הכהן נוטל הפייס דבשעת כיון תקשי
 ודוחק חיישי לא באבנט חיישי׳ה״נ לא פורתא בלבישת ודאי אלא תצנפת בלא ועביד

 כלאים לבש דיחד בכבש ועולין רצין תה״דשזיו של תפייס ראיה אין לחלקיותה״ט
 להביא אין גס • ולובשין יורדין שתיו די״ל ראיה אין הכי בלאו תזה אך י בחנם
 דסיבר ר״ל על שס דפריך בנזיר בנו את תדיר האיש גבי כ״ט דנזיר תהא ראיה
 לובש לתפרךהא ה״ל •עדיפא ותשני חוליןבעזרה קתייתי והא תדרבנן רק זה דאין

 אישתרי לגתרי כהונה בבגדי דכלאים הראב״ד כדעת ע״כ אלא ־ בחנם כלאים
 זה •ת״ת בוץ של היה הדיוט כהן של דאבנטו סיבר דר״ל לתדחי דה״ת אינו דזה

 תתני׳ ולאוקתי להדר לפי־ושיוה״ל אלא לפתותי להש״ס ה״ל לא האי כי דכל דוחק
 לדע׳הראב״ר תןהירושנתי ראיה להביא ויש אלא ד״ה ס״ט תו׳יותא כת״ש ככ״ע

 בבגדי עובד רצת אותר יוחנן ר׳ בשם באלור׳ייסא בם׳ דהכיאיתאבירושלתי
 בחנם כלאים ללבוש לו נתיר לתה הרתב״ם ולדעת תילתא תליא ברצת כו׳הרי זהב
כלל־עכ״ל לצורך שלא שלובשס היכי אלא קאתר לא הרתב״ס גס דבאתת י״ל אך

:הנ״ל הג' הרב
למד סימן

 כוונתו נראה ט׳ לתעלה הוכחתי כבר ת״ת הא כו׳ ז״ל לדעתו לי קשה וד^1
 אשתרי כהונה בבגדי דכלאים בלא״הפשיעאלו דלהראב״דגס דאיניתא

 חתור יהא דת״ש הנאה לענין ליה קתיבעי תאי קשת א״כ עבודה בשעת שלא אף
 ראשיהןתתש דתחת דתסקנא תהא זה לתד דהראב״ד תשני ע״ז • מכלאים יותר
 שלא כלאים דהש״ס דלת״א י״ל ולעולם כלאים אףתשוס ושרי תהלכי הילוכי וא״כ

 ת״ת הא כתב אח״ז הנאה לענין אלא ליה תיבעי ולא אסור ודאי עבודה בשעת
 בשע׳ דכלאי׳שלא ליה פשיטא הוי נת׳ להאיבעיא דש״ת כו׳ לתעלה הוכחתי כבר

 אסור והנאה לא נתי דהילוכי בדין לו תדחה תאי לדידי תקשי וא״כ שרי עבודה
:נתי הנאת ותשתרי תכלאיס הנאת דת״ש

 בתם׳ אבן בטורי רבינו הנה • כו׳ להיפך היא בציצית כלאים גבי ואדרבא שם
 באופן התצוה לקיים דא״א תטעם כנ״ל זה יישב כ״ט בסי' שהבאתי חגיגה

 כיון הא כנ״ב תקשה כאן רבי׳ ת״ש ולפי בעידנא ר שפ תיקרי בעיטוף כ״א אחר
 שתטיל עד ציצית של לת״ע תקיים דכלאי׳ואינו בל״ת עוכר אחד בכנף ציצית שתטיל

: הד׳ כל

 כו' כלילה שלוכשו יום כסות אפי׳ ע״כ ט׳הייגו הצדון לעיקר צכוא ועתה שם
 לכ״ש דדוקא די״ל כלילת כה יתכסה שתא גזירה לותר ה״ל לפ״ז איןלהקשות

 שם התוספית ת״ש ע״פ לילה כסות תשום גזירה אתרי' הנא תנא חוכת ציצית דס״ל
 שאיןכן תת פטור דהכמת דס״ל תשים אוסרי! נקט ולא פיטרין כ״ש נקט דלכך

הרמג״ם



אחרון קונטרס
 דבלאז דתשלח קרא ל״צ וודאי המשולחת לצורך הא שאלת תקום כאן יש ם2£א

 אינה דהא התשילחת לצורך הבנים על האס ליטול לו דאין ידעינן הכי
 כדנתיג ליקוחין בהן לו ושיהא שלו הציסיין שיתו בעינן דהא לתשונחת כלל ראויה
 זמת בה לו אין לבסוף לשלחה ע״ת כ״א לנטלה רשאי שאין וכיון לתטהר ולקח

 כתזותן הוי השילוח שעת עד להחזיקו שצריך כיון שאפשר אתר אחד והכם ־ כלל
 המשולח׳ להשת׳את כיוןשצריך לתזותןועוד פרט יקרא דכי שילוח מצות בזת ותבטל

 תתוס׳ כת׳״ש לעיר תחייך וישלחנה בעיר עתה הכהן ושיחזור השניה שישחוט עד
 בשעת 'ל ז דלדעחו לד׳רבינו תשובת אין תזה דגם ונ״ל תן׳ כתז הוי א״כ נ״ג קידושין
 אינו דשילוח ותעשה בלבד תקח דלא בלאו אצא עובר חינו הבנים תעל אם שנוטל

 לאתיבעיא ל״ת דחי דעשת דאמרינן היכי כל וודאי וזה שנוטלה לאחר עד חס כי
 עשת אתי הנטילה שבשעת כיון וא״כ איכא תצוהנתי אפי׳ אלא עבירה כאן שאין

 דתשולחת בגווה התורה לו שזכתה הוא זכות תקח דלא תעשה ללא ודחי דתצורע
 דש־לונן העשת עליו חל כשנוטלה שאח׳־כ ואף ליקוחץ בה לו שיש ולקח בו וקרינן

 דפרע ותהא ־ בלבד בלאו כ״א אינו דחז הנטילה לשעת ענין זה אין ת״ת נת׳
 מעול׳ הל ולא תעיקרו כשמזומן אלא מזותן תיקרי דלא לקית הכי דבלאו נ״ל לתזותן

 שילות תמצות להפקיעה בא ווה בשילוח כשנתחייב תשא״כ הקן זה על שילוח תצות
 ־! ביחשלתי ראיתי אך ־ תחיובת להפקיעה היתיני כל צאו בידים שתומינת תה ט״י

 כמו שיין שיהיו דכעינן דמצורע ציפרין לב׳ שם דדריש שעירים דיותאר״פשני
 השחיטה של הציפריס שתי שיהיו דבעינן אפשר כ וא׳ שיין שיהיו יו״כ בשעירי דבעינן

 כלל ראויה אינה המשולחת לצורך כשנוטלה תשא״ש אחד לדבר ראויין והתשולחת
דאין ואפשר תוכרח זה אין ת״ת תעשה ולא כעשת עליה יעבור דא״כ שחוטה להיות

:לשוין ענין זה

 קושיא שתביא קל״ד סימן א״ח חלק תניינא תהדורא ביהודא בנודע תייורא
 הריב״ס על להקשות שכתבו שם חולין התום׳ על מוהי־״ז תג' בשם

 העשת לגבי דליתא כמאן הלאו ול״ת עשת דוחה עשה דאין דהיכי שכתב בפסחים
 דתלאו תשמע ׳0 עבריה דלאו לאס ושקליה דעבר התם תדתשני התוס' הקשו ע״ז

 זה על איכח תיהו איסורא דת״ת י״ל הריב"ס שלדעת התום׳ ותירצו כן גם איתא
 שלא הוא הל״ת תתילא איכא תיהא דאיסורא כיון תקשי דס״ס תוהר״ז הג׳ הקשת

 נגר צריך דזת אתר ביהודא נודע כעל שהגאון שם וכתב נתי ולילקי תצוה במקום
 עשה דאין דהא כיון הוא התוס׳ דכוונת ולומר בזת לדון לי ויש דיפ־קינת׳ נגר ובר

 תחויר ואל יטמא אביו לו אמר דהרי ותתא בהדיא תקרא נלתד לא ועשת ל״ת דוחה
 התום׳ כתבו דהא דכיבוד ועשה ל״ת דוחה ענה דאין לתישתע ליכת לו ישתע דאל

 לימוד לנו דאין כיון רק ע״ש מצות הכשר שכן כבוד דשאני ליגתור ד״ה ה' ד׳ יבמות
 לט אין ות״ת כלום ולא עשת לא בדיעבד ואף דחי ללא י״ל תמילא שדחי לתיפך
 וא״כ • דאיתא כמאן עשת לגבי דתלאו בהדיא רחמנא גלי לא שהרי תלקות לחייבו

 ידעינן בלא״ה הא דתשלח קרא ל״ל הש״ס פריך דתכי הנ״ל דחולין סוגיין א״ש
 דעבר ותשני כנ״ל ועשת תעשה לא דוחה דעשת לנו כיוןדאין יטול ולא לשלח דחייב

 לט אין הא תוא ול״ת עשת הא פריך מאי דלכאזרה הוא שכן ותדע :כו׳ ושקלית
 עשת דאין גופא זה לאשתעינן אתי דתשלח י״ל א״כ ול״ת עשת דחי לא דעשת בהדיא

 כיון קרא צריך לא ע״כדע״ז אלא הקן דשלוח ונ״ת לעשה דוחה מצורע דטהרת
 כלום־ואין ולא עשת לא בדיעבד וחפילו דחי דלא לותר לן יש תתילא דדחי לנו דאין
 מלקות חיוב תינה לתשתע ליכא דהא דז״א תלקות נתי דליחייב קרא דאיצטריך לותר

 ואשתעינן דליתא כתאן עשה לגני הלאו דבעלתא רחתנא דגלי איפכא די״ל כלל
 דעשה ה׳ ביבתות דתסקינן כיון לדחות יש שזה ואף ־ דאיתא כתאן דהלאו כאן

 קרא תדאיצטריך ידעינן א״כ בכל שוה ואינה בשאלה דישנה קילי ודכתן דנזיר ול״ת
 אינה עשה דבעלתא ש״ת דקילי ודכהן דנזיר לעול״ת דוחה תצורע דטהרת דטשה
 דעשה תכלאיס דילפינן כיון דה״א קת״ל דתשלח י״ל ת״ת גתורים לעול״ת דוחה
 דאף דתשלח קרא קת״ל דקילא לעשה דדוחה תכ״ש עליה דלוקין דחתיר ל״ת דוחה

 ט׳ עשת דהאי אולתא דמאי נדחית אינה שעתה העשת מ״מ נידחית דהל״ת
 דעש׳דעלת׳אינה לעש׳מכ״ש דוחה השלו׳אינה גדול משום וכיוןדעש׳דתצורעד^יס

 ונראה :גווני בכתה ליישב יש ועוד לתלקות תידי לתשתע וליכא לעשת דוחה
 ת״ת ונהלאו ליכא נתי דאיסורא ניתא אי דאף הריב״ס תעל התום׳ קושיה לתרץ
 ד״ה תילואים באבני חגיגה על אבן בטורי רבינו שהקשה ע״פ דהכא תסוגין לק״ת
 אץ דהא דחי לא נתי לחוד ל״ת כ״א היה שאלו הרי היא ול״ת טשה פריך תאי כופין

 תיניה עד־פא דהש״ס ה״נ דאין ותתרץ • לעשה תקיים לאו דתיעקר בעירנא כאן
 אל^ז הוי לא אי דבשלתא הש״ס פריך דהכי ונ״ל ע״ש א־כא נתי עשת דאפי' פריך
 דע״כ השלום דגדול אליתא דתצורט דעשת תטעם דדחי דה״נ י״ל שפיר לחוד עשת

 בעינן לא פשה לגבי ובעשה בסתוך כת״ש השלום דגדול תהא ידע השתא גם
 פשיטא עשה בהדי איכא תעשה לא דגם וכיון נ״ט ד׳ פסחים תו׳ כת״ש בעידנא

 דמטע׳ הכא דשאני דהכא תהך הריב״ס על לק״ת וא״כ בעידנא כיוןדליכא דחי דלא
 דהל״ת כהריב״ס י״ל ודאי בעידנא דאיכא היכא בעלמא ולעולם בת נגעו בעידנא
 תוהריי הגדול להרב שם וראיתי ־ ליכא איסורא ואפילו העשת לגבי נדחית

 תעשה ולא עשה הש״ם דקאתר תהא הריב״ס על שתקשיס לותר דאין התום׳ ד' פי'
 בעלחי< איכא ול״ת עשת שם וודאי דהא יפלא דוה דאיתיה כתאן דהלאו אלתא הוא

 דעבר דקאתר תהא דתקשו אלא העשת תפני נדחית דהל״ת רק הקן ושילוח ביו״ט
 :ע״ש ליכא לאו לומר וה״ל כלל לאו כאן אין הריב״ס ולדעת עבדיה דלאו ושקליה

 )שקלית דעבר איתא מצוה לצורך וסקליה דעכר תיירי דהש״ס זה תנ״ל יודע )איני
נאןשורא

 בלילהישתעתי בת יתכסה כת׳שתא שפיר הוא גברא חובת דציצית דפסק הרמב״ם
:נר״ו מלבוב הגאון בשם

 לכאורה העיטוףכו'זה בשעת ולא העיטוף לברךקודס ראוי הלכך ל״ב סי׳ סוף
י נא" אומר נתעטף שס שכתב י״ד ד' הרואה בש׳ הירושלמי כדעת שלא *

:צ״ה חוה' הרב :ט׳ להתעטף קב״ו אשר

ל״ג סימן
 ואדומית דמצרית לעשת לדחות ראוי דיבוס עשת אין דהא רבתי תימת לי לש

 שמביא קל״ח סי׳ תנינא מהדורא ביהודה בנודע ראיתי י דורות ג' בתוך
 מקרא נלמד לא עשת דוחה עשת דאין כיוןדהא תירץ והוא הרש״ל בשם הקישי׳הנ״ל

 העשה וקייס עבר אם כו׳א״כ עשה דהאי אולתא מאי אמרי' מסברא רק בפירוש
 ובעל עבר דאם הרתב״ם פסק ושפיר העשת ונתקיים חולמא מאי אמרי׳להיפך אז

 דתסוגי־ן שכתב ג״ע מאיר יעקב כמהו' המנוח הג׳ הרב נשם וראיתי ־ קנה
 קרא לן ולמה כו׳ עשת דהאי אולתא מאי שם פריך דמאי כן משמע לא הקן דשלוח

 או שירצה משניהן מצות איזה לקיים נידו דרשות ה״א הכי בלאו הא כו׳ דתשלח
 פריך ותאי דלא דתשלח קרא קת״ל הן דשקולות כיון מצורע טהרת או הקן בלוח
 עצתה בפני תצוה מצורע וטהרת תציהבפ״ע היא דשלוחהקן כיון ל צ ע״כ אלח

 דאתר הא בזה שייך דלא )ואף הלאו עבירת בלא להתקיים מצורע לטהרת וחם;ר
 וכת״ש כו' שניהם את לקיים יכול אתה אס תעשה ולא עשת תוצא שאתה כ״ת ר״ל

 כיון תשתע אחרכו׳ דליכא קל״ג בשבת דתשני תהא צ״ו סיתן בתשובה רבינו
 דשקולותהן כיון ת״ת ליבום( דתי וא״כ לל״ת ודחי עשת אתי אחר ליכא דעכשיו

עשת בדחיית יבוס תצית לקיים אסור ה״נ א״כ הקן דשלוח העשת לדחות אסור
• ע״כ • כלום ולא עשת לא ובעל עבר ואם כלל תטה כאן ואיך

 הרשב״א שכתב ע״פ הנ״ל הרתנ״ם דעת תי׳ יהושע פני בעל להרב וראיתי
ונדחת קילא עשה עשת תכלל הבא דלאו נערה בת' הת״ל והביאו

 ביחת דאיסור אישות תה׳ בפ״א הרתב״ס שכתב כיון ה״נ א״כ תפורשת עשת •פני
 שתדחה בדין א״כ י עשה תכלל היא לאו הוא דורות שלשה בתוך ואדותית מצרית
 מעל התיתח להשקיט לזה רבינו נחת שלא להעיר יש ועתה ־ דיבוס עשה מפני

 על להקשות התשובה בסוף רבינו תת״ש והוא בצדה שתשובתה ונראה הרמב״ם
 ועשת בקוס שהיא דיבוס דעשה משים קנה עשה לחייבי ובעל עבר אם הרתב״ס

 דפריך נ״ט דפסתים תהא כו׳ תעשה ואל בשי שהיא עשת דח״בי לעשה דוחה
 דאכילת עשת והרי כו׳ דתשלתה מעשת קדשים אכילת של דעשה חולמא מאי שם

 מוכת הרי כו׳ תעשה ואל בשב היא דהשלמה ועשת ועשה בקיס הוא קדשים
 תכלל הבא לאו ג״כ היא דהשלתת עשה דהא כהרשב״א דלא גם תהא ממילא

 התמיד אחר שתקריב ומת התתיד לאחר ולא תורה אתרה השלם דעלית עשת
 עשה דאין ש״ת אולתא תאי פריך ות״ת כנ״ל דעליה עשת מכלל הבא בלאו הוא

 הנ״ל הפ״י ד' ג״כ שדחה הפלחה בספר ראיתי ואח״ז ענין בכל עשת דוחה
לת״ש דעתו שם ולא הפ״י כת״ש רבינו ד׳ שדחה אחד בספר וראיתי • ת״ל כדברינו

־ וכנ״ל דהשלתה תהא התשובה בסוף רבינו

 כו׳ הוא תעשה ולא עשת הא תשלח רחתנא דכתב טעתא פריך מאי וא״ת שם
 תתוה לכאורה ־ כו׳ המשולחת לצורך אפי' יטול דלא קרח קת״ל דלתא

 במטלת אפי לשלחה ע״ת בנטלה תא המשולחת לצורך ליטול התורה תאסור דלתה
 ידע המקשן גם דודאי וי״ל ־ להדיא שם כדאיתא איסורא ליכא הרשות לדבר
 ־ הרשות תדבר בתכ״ש תצוה לדבר דתשלח קרא לאוקתי לי׳ תסתבר לא ולכך מזה

 תצורע לטהרת המשולחת את דתשלח מרבויא לחסור הוא הכתוב דגזירת ואיןלותר
 לאסור אתי תרועת דזכרון דקרא לומר דאין דר״ה רפ״ד הת־ס׳ כתבו דהרי

 התורת תן איסור בו אין הרשות לדבי שאפי' כיון בשבת שחל בר״ה שופר תקיעת
 התו׳ כתבו הא ועוד • לאו ר איס כאן שיש רביגו כתב ואיך • ־ד בג ה״ה א״כ ע״ש

 לבסוף כשתבערו עליו עיבר אינו לבערו ע״ת חתך דהמשהא הריי נשם פסחים
 בולא עובר חינו לבסוף כשישלחנת לשלחה ע״ת אותה שמשהא ה״נ ה״ה כן חס

 שהרבה פ״ב בסימן והוא אחר תתקוס תם עשירים רבינו דברי אתנס • כלום
 שיקיים אף לעשת הניתק לאו דנכל והוכיח הנ״ל בפסחים הר״י ד׳ על שם להשיב
 הקן דשליח תהא תטעה וחל כתי אח״ז איכא לאו איסור ת״ת לבסוף העשת
 להדיא כו׳־הרי דאיכא הוא עשה ליכא דלאו לשלחה ע״ת שנטלה כגון התם דמשני

 כאןאיסור אין העשה ס לקי שבדעתו היכי כל לעשת הניתק דבלאו הר״י כסברת
 תשתע תעיקרא שלח דאתר ־הודא לרבי נתי קאי שינויא האי דהא ליתא הא לאו

 כגון דתשני אלאע״כדהא תשני ומאי הוא לעשה ניתק לאו הקן שילוח ולדידיה
 גם והנה י דבריו תוכן ע״כ היא לעשת נתק מטעם לאו לשלחה ע״ת שנטלה

 תאי כן אס כהר״י דלא ניתא דאי קשה דת'ת לכאורה תובן להם אין אלו לדברים
 כוונתו דהכי ונ״ל לאו איסור איכא דת״ת כיון לשלחה ע״ת שנטלה כגון הש״ם משני

 וודאי דא״כ לבסוף לשלחה ע״ת הפירוש אין לשלחה ע״ת שנטלה הש״ס דת״ש
 ולא הבנים תעל תיד נשלחת ע״ת שנטלה דה״פ אלא וכנ״ל לאו באיסור דעובר

 לעשה הנתק ללאו ענין זה ואין קעביד נתי שמצות ?יא לאו איסור כאן מיבעי׳שאין
 תצורע לטהרת להחזיקה שנטלת אחר מיד שנתלך דתיכי ה״א שפיר ובזה דעלמא

 ניחא להכי דאתינן והשתא דלא תשלח קת״ל דשלוח לעשה ודחי דתצורע עשת דחתי
 יטול לא המשולחת לצורך דאפילו דתשלח קרח דאתי דאיתא הכא רביט קושית נתי
 הנ״ל בפסחים כהר״י ודלא לאו באיסור עובר לבסוף לשלחה ע״ת דבטטל כיון

:דתשולחת תעשה לא ודחי עשה אתי דלא ז־תשלח קרא וקת״ל



פג אחרון קונטרס
 לגבי דליתא כתאן הלאו תצוה לצורך בנטלו ואה״נ מציה לצורך שלא־ וכגון ב^סורא

 בעלתא איכא עשהול״ת שם דתאיקאמרהא תתוהין דבריו הכי שבלאו אשתיועיד
 לגבי דליתא כמאן דהל״ת הרינ״ם כדעת לתא דאי שסיר התום׳ תקשו ת״ת הא כי׳

 לאו אי ודאי הא דתשלח קרא ול״ל הוא ול״ת עשה הש״ם פריך תאי כ“א העשה
 השלום דגדול דמצורע עשה אתי העשה תפני נדחית דתשלחה"אכיוןדהלאו קרא
 דעשה תהא העקשן ידע השתא דגם צ״ל ע״כ דהא הקן דשלוח לעשה נתי ודחי

 הוא עשה עבריה דלאו תשני תאי כן לא דאם השלום גדול תעעס אליתא דמצורע
 דהאי אולתא מאי תיקשי מ״ת הא ליה ניחא בתאי כו׳ לר״ל הלחא וקאער דאיכא

 הוא ול״ת עשה פריך תאי א"כ התקשה גם לה דידע ע״כ אלא עשה טשהתהאי
 דוחה השלום דגדול דעשה דאף י״ל הריב״ס דעת בלא דבשלתא הריב״ס לדעת
 כגון שתסיק התסקנא לפי כן צ״ל דע׳־כ ול״ת לעשת דוחה אינו ת״ת חביתת לעשה

 השלי' דגדול דעשה דה״א רק לשלחה ע״ת בשלא גס תיקי ולא לשלחה ע״ת שנטלה
 הריב״ם לדעת אבל ול״ת לעשת דחי דלא דפשיטא כנ״ל' ע״כ אלא יל״ת לעשה דוחה
 איסירא דת״ת כיון תטעם הוא ול״ת עשה פריך דהש״ס התום׳ תירצו זה על קשה
 תפני טובא אלים דמצורע עשה דבאתת כיון להקשות ואין : בדברינו וכנ״ל איכא
 אמרינן ה׳ דף דיבתות בפ״ק שהרי תעשה ולא לעשת נתי תדחה א״כ השלום גדול

 כתבת סתמא התירה דע״כ אינו זה •ד ודכהן דנזיר ול״ת לעשת דוחה דתצירע דעשה
 גדול דליכא היכי אף וכהן דנזיר ול״ת לעשה דוחה דתצורע עשה גווני דנכל

 שית ואינה בשאלה דישנה דהא צ״ל וע״כ חלוטו יתי ולא ספירו יתי למ״ד השלום
 גדול תעיד בתצורע דאיכא אף חלוטו ליתי ק״ו למ״ד נתי ה״ה א״כ טפי קילי בכל

 וכהןדאיגא בנזיר דוקא די״ל הקן דשילוח ול״ת לעשה אתרי׳דתדחה לא מ״ת השלום
 עשא״כ לתו ודחי השלום דגדול דתצורע עשת אתי דידהו ב^שהול״ת צדגריעותא

 דכולי ה״פ ע״כ אלא שם ומ״ש •י להי דתי לא דאליתי הקן דשילוח ול"ת עשה
 שזי לתצוא לו דא״א ר״ל כו' מצורע לטהרת ציפרים שתי דצריך שמעתין

 הבצי׳והבני׳אינןראוין: על רובצת שתאם קינין תשני הבנים על אם ש־טול כ״א צפרי׳

כן להקשות ת״ל הרגשנו כבר ־ כו׳ כן לותר א״א היטיב דייקינן כי אבל שם
 בר׳ יוסי דר׳ פלוגתיה בר תקותות ברוב שהוא יהודא ר' במקום רבי והגתנו

:י׳1ן הג׳תות׳ הרב פרש׳ב׳: במצורע ת״כ בספרא להדיא כן מצאתי אח״ז • זהודא
 הערבים בין של תתיד אחר שתתעכב דבר לך אין כו׳ ראיה להביא נ״ל עוד
 דהכא מסובין הרתב״ם על ג״כ שהקשה הפלאת בעל להגחון ראיתי • כו׳

 עשת דחי לא דתה״ט הרתב״ס לדעת לומר אין דלכך רבינו ת״ש אך תינו זכת״ש
 איתנהו ת״ת שהרי גבי־א בחד דילתנהו תטעם דהשלתה לעשת קדשים ?אכילת
 להקשות אין כן׳ ושוק החזה לאכול עליו קהתציה הכתן אצל תרוריהו

 ת״א ד׳ וגיטין כופין ד״ת א' י״ג וב״ב ת״א ד' כאבת ר״י בשם התוס׳ כתבו שידי
 עבד בחצי כופין ותת״ט חבירך שיזכה בשביל חטוא לו אומרים פשע 'דלא דהיכי

 דהעבד תשוס תעבידו בהם דצעולס בעשה אףשעובר שישחררו לרבו חורין בן וחצי
 כדי דהשלתה עשת על הכהן יעבור פשעו לא דהבעליס כיון ה״נ א״כ פשע לא

 באבני אבן בטורי רבינו דעת לפי ואפילו ־ קדשים דאכילת העשת הבעלים שיקייתו
 דפיו ת״ע היו אפילו שהרי עלהזוס׳ להקשות שכתב ד״הכופין חגיגה על שותם

 עשה דהאי אולתא דתאי דחי הוי לא נתי גברא בחד תעבוא בהם דלעןלם ןן״ע1
 שהיא דהשלתה לעשת דדחי ועשה בקוס שהיא קדשי' אכולת ת״ת כן' עשה מהאי

 דחתירא בת״ע הבעלים שיזכו כדי חטוא לכהן דאותרים שפיר י״ל תעשה ואל בקב
 יש אך י התום' של תירוצי כאידך ס״ל דהרמבי׳ס י״ל דהא דלק״ת ודאי זת ת״ת
 שתתצוה שלתיו את שתקריב כהן לתאי אפשר והרי רבינן במ״ש עיון תקום כאן
 ענין תת וכי לתתוה יש זה על כפרתו את נתי להקריב תהם התורם את לאכול עליו

 כפרתן את הבעלים יביאו לא אס אטו הבעלים לכפ־ת הכתן של וקיק חזה אכילת
 לאכול יכולין אין שהבעלים אף בכ״ת ןהרי התורם את זה בשביל הכקן יאכל לא

 כן קרבנותיהן שמשלחין יטמא ערל כתו תתכפריו ובעלים אוכלין הכתניס אתרינן
 גופא בכהן לה דמשכחא לותר אין והנה רי ש״ש תוה׳ המובהק הי־ב זת על חתה
 גברא בחד ה״ל וא״כ ושוק החזה את או שלמיו את לאטל וצריך כפורים מחיסי ש־וא
 וע״כ פ״ג דף בסנהדרין כדאיתא ,חייב'מיתה ששימש כפורים מחוסר שהרי דז״א
 עוד היה ולכאורה :גברא בחד ליתנהו סוף וסוף את,כפרתו )הביא אקר )הן צריך

 לא אכילתן תפסח לבד הקרבמת דבכל ס״ב בפסחים דאתרינן דהא לומר תקום
 בתם כופר .אשר אותם דואכלו בקרא רחתנא דגלי משוס טעתא .היינו מעככא

 תחיסרי התת דהבעלים כיון בנ״ד כן אס תתכפרין ובעלים אוכלין דהכתניס
 תצד כפרה תחוסרי הס שהרי תתכסריץ בעלים 'לוקר שייך לא ^רה

 נתקיים לא כן אס לחוד כתן באכילת קני דלא דבקהאייגוונא וכיון וציעתן ,ועת!
 ולכך הבשר ג״כ ויאכלו קקרתן אא קבעליק ,שיביאו עד קדשים דאכילת קעצה

 אף קרבנותיו תשלח טתא קרי תקשה ,ולא ,דהשלתה עקה על לעביר לכהן כרי
 טתא ולא טתאשרץ היינו כאן שאתרו טקא כקרקדז״אשקרי” מחוסר וודאי שהוא

 נת״ק התום׳ וכ״ר מקדש ביאת ב?;ב.תה׳ וכ"כקךקב״ס )דאיתא'זבחים'כ״ב מת

 הכהניס ענין האליתאדאין אך דבריו ליישב ,?ראה היק כן • אחרי ד״ה ב׳ ט״ו
 הכתניס אמרינן כקרה דשייכא ברני,די )קקא לכאן מתכפרים ובעלים )]וכלין
 עיקר כל לכפרת ,באין דאין קנ״ד ,נדקה ב^תי תרןכן״רי^משא״כ ובעלים אוכלין

 ־־מה' ״י5נ .דבר;הרמב׳:ם קןרין וכן לאכילת.קבוצים תיאון כקנים אכילרן אין

 טס

 ואכלו שנאמר ת״ע ואשם החטאת אכילת א׳ הלכה הקרבנות מעכה
 וה״ת תתכפריס ובעלים אוכלים הכהניס נהם כופר אכר אותם
 דהא להריא תשמע ע״ב מצות שאכילתן הכהניס אותם שאוכלין הקדשים לשאר

 אוכלים שאין הקדשים לשאר או ואשם בחטאת אלא אינו כו׳ אוכלין דהכהנים
 שלמי אצל נאמר אותם ואכלו דהקרא שאף נראה וטעמו • הכתניס אלא אותם

 דאשר קרא גלי הא ת״ת כהן היה ומשה הבעלים אז שהיו ולבניו לאהרן מלואיס
 באכילת וגס גמורה מ״ע האכילה אז לכפרת דאתא במידי דדוקא בהם כופר

 הקדשים אותן תשא״כ כופר אשר ד״ה ע״ב נט ד׳ ג״כ כפירש״י כונו כפרה תלויה
 תיקשי ז לפי אך • זה בכלל אינן לכפרה באין ולא לבעלים ג״כ שנאכלים קלים

 השלמים בשר אכילת שגס להדיא דמשתע דהכא דפסחים הרמב״ססוגין טל
 ולא נזה העיר לא עשהכו״ורבינו דהאי אולמא תאי פריך שהרי היא ת״ע לבעלי׳

 להדיא רש״י ד׳ והרי דהכא רש״י תדברי לתרתב״ס מסתייע שרבינו אלא עוד
 דאכילת משמע בתם כופר אשר אותם דמואכלו כתב רש״י שהרי כהרתב״ס לא7

 כהרמב׳יס דלא וזהו ע״כ לישר?• הנאכלין ובין לכהניס ביןהנאכלין היא ת״ע קדשים
 שאר או ואשם בחטאת לכהניס כ״א הקדשים בשר באכילת ת״ע דאין שכתב

 שכתב פ״ט תצוה שלו התצות בספר ראיתי ושוב ־ אותן אוכלין שהכהניס קדשים
 והוא קדשים קדשי שהן ואשם החטאת כלומר קדשים בשר לאכול הכהניס צוה וז״ל

 ותרותת קלים הקדשים אכילת אין אבל כו' בהם כופר אשר אותם ואכלו אומרו
 ו&ן התתכפר כפרת תשלם ואשם החטאת באכילת כי ואשם החטאת בשר כאכילת
 אחר נגרר הוא ולפיכך ותרומה קלים בקדשים בא שלא תת צווי בלשון אכילתן
 שכח שהרתב״ם כתב ת״ע בסוף תצוהע"כ־והרמב״ן עושה אותם והאוכל התצוה
 דפריך דפסחיס תהא והי־י לבעלים ותעשר תבכיר הבשר אכילת של המ״ע לתנות

 בלבי שתחת ונתתי הוא ת״ע הבעלים דאכילת תוכחא כו׳ עשה דהאי אולתא מאי
 עליז שכתב אסתר מגילת בעל להרב ל'וראיתי הגדולה לדעתו בזת שכוונתי
 פשוט דדבר כוונתו יודע ואיני נשלתים דתיירי ותעשר לבכור ראית אין דתכאן

 ולא לת״ע שלתים בשר אכילת תנה שלא תתת ג״כ היא הרתב״ן שקושית הוא
 התקום בזה הרתב״ן השגת להבין זכיתי לא בעניי אני אך : כלום בזה תיקן
 שיהא תצוה וו״ל הקרבנות תעשה של תצוה כל על י כתב הרמב״ס שהרי

 הנזכר תואר על השלתיס תעשה שיהא תצוה כו' הנזכר הזואר על החטאת מעשה
 הקרבנות של התצוה עיקר ז״ל לדעתו ש ונראה יעו״ש הקרבנות מעשת 'בכל וכן

 הוא בהקרבן שנאמרה והאכילה בפרשת האמור הסדר על במזבח הקרבתו הוא
 תשא״כ תעכבא לא ואכילה בפ"ע לת״ע זה נחשב ולא המצות תחלקי חלק רק

 : ב' ס״ט פשחיס תו׳ ע׳ ־ תעכבא אכילתה ודאי לאכילה באה עיקרה שכל בפסח
 קלים הקדשים שאכילת שכתב פ״ט בתצוה משתו בסמוך תת״ש ג״כ מבואר ווה
 ת״ע שאינה ף4ש כלומר כו׳ מצות עושה אותן והאוכל התצוה אחר נגרר הוא

 על הקרבן שהקטיר שאחר הייט הקרבן של התצוה תחלקי חלק רק ואינה גתורה
 סוגין שפיר אתי א״כ ־ ג״כ תצות עושה אותו ואוכל לאכילה הבשר והותר הסדר

 ושפיר היא מצוה הבעלים שאכילת הרתב״ס תודה שת״ת כיון דהכא דפסחיס
 כיון בפ״ע לת״ע ראוילתטתו שאין אלא אולמאדהאיעשה־כו' מאי הש״ס פריך
 ואשם בחטאת כתו המתכפר כפרת באכילתו נשלם ולא צווי בלשון אכילתו בא שלא

 אכילת תשא״כ תעכבא ואכילתן כפרה תלויה דבאכילתן דואכלו מקרא שנלמד
 ניחא לזה שזכיט ואחר :הנ״ל ס״ב בפסחים כדאיתא מעכבא לא קלים הקדשים

 נלמד ת״ע ואשם החטאת דאכילת בת״ש הרתב"ס על לדקדק שיש תה נמי לי
 התורה שכתבה תה זו היא כעורה וכי כו׳ בהן כופר אשר אותם דואכלו תקרא
 זכר כל כתיב באשם וכן יאכלנה אותה התחטא הכהן החטאת נפרשת להדיא

 להוכיח לרש״י ל״ל גיסא לאידך ז״ל רש״י על לתתוה יש וכן יאכלנה אהרן בבני
 כתיב גופא שלתים בפ׳ והרי היא ת״ע לבעלים הבשר שאכילת דואכלו מקרא
 • ט' יאכל זבחו את הקריבו ביום כתיב ונדבה ובנדר יאכל שלתיו תודת זבח ובשר

 די״ל לתצוה שהיא ראיה אין בשלמים אכילת דכתיב דתהא י״ל לרש״י אך
 ישרף והנותר בקרא הקצוב בזמן יאכל הבשר לאכול שירצו באס כתבה שהתורה

 לולו יכול בראשון מצות יאכל זבחו את הקריבו ביום ח״ל בת״כ ת״ש לפי ואף
 ח״מ כו׳ יותיר הותיר אס והנותר ת״ל יתיס לשני לאכול תצוה יכול ותתחרת ת״ל
 בידו הרשות ת״ת תבשני יותר בראשון תצוה הבשר לאכול שרוצים באם דהיינו י״ל

 דמדהא ניחא הנ״ל ולפי למציה• דש״ת דואכלו קרא רש״י הביא לזה כצל לאכול שלא
 לחלק רק האכילה באת לא דשם ראיה אין הקרבנות פרשיות אצל אכילת דכתוב
 רחמנא דגלי דואכלו קרא לתך הביא לכן כפריה דמעכבא ידעינן ולא המצות מחלקי

 באה לא קלים דבקדשיס ות״ש כפרה ומעכבא המתכפר כפרת תשלם דבאכילחן
 רתכ״ש חובת של צווי זה דאין רש״י לד׳ לתעלה כת״ש היינו צווי בלשין אכילתן

 נתי ולק״ת לתנה תהיה לו רק אכילה לשון נזכר לא הכהן של ושוק חזה דבאכילת
 אלא כנ״ל שלתים בשר באכילת תצות איכא להרתנ״ם דגם ודאי דזת רבינו על

 ואף לכפרה הבאים בקרבנות דווקא דואכלו לקרא מפרש שהרתב״ס יותר שנראה
 משא״כ בחומש ,שפירש" כתו ותיעוב זרות תכל לכפרת באו תיליאיס השלתי
 הא ענין שאין לדין שזכינו כיון ועתה : בתשתע זה אין דעלתא בעלים אכילת

 בפשיטות שפיר אתי א״כ קלים הקדשים באכילת תתכפרין .ובעלים אוכלים דכהמס
ועותדין ראויין הס והרי הבשר שיאכלו הבעלים על 6איכ דמצוה כיון רבינו דברי

־לאכילה



קלנטר©
 באכילת השלתים בכר לאכילת התלוה נתקיים לא כפרתןא״ב שיקריב! באם לאפילת

 על שיתקיים כדי הרתב״ם לד כפרתו שיקריב הכהן על נתי ותצות כלכד כהן
 יעבור למה אמרת מאי שניתם בי! שתועלת השלמים בשר דאכילת הת״ע ידו

 הבשר אכילת אין והרי הבעלים אכילת בשביל בחנם דהשלתה עשה על הכתן
 דהאי אזלתא תאי השים פריך תא' א״כ בעצמך הגע ושוק הזה לאפילת מעכבא

 נגררת אלה ואינה כלל מעכב־ לא דהכילה כיון לתפרך ת״ל עדיפא הרי ט׳ שה1ג
 או ושתא ערל כתו דינם בקדשים לאטל ההורים שהבעלים טון ׳כ א תמניה אה־

 אתאי אוכלי! שאינן אע״פ קרכנותיתן דתכלחין הים תתדינת קרבנותיו התפלח
 דחי שפיר בו תעכבא דאכילה פשה בשלתא לתפ־ך נ וה דהשלתה נעשה תדחה

 כיון ע״כ אלא להשלתת תדחה אתאי שלמים דאכילת עשת אנא לעשתדהש־אה
 דהא כן צ״ל הפי שבלאו אלא עוד דהשלתה־ולא לעשה דחי שפי־ למצות תיע שהיא

 למ׳ע להתקיים ואפשר דקאזר קדשים בפנל נמי ימים לשני הנאכלין בלמים
 תיוס תיירי דהש״ס נע״כ בחנם דהשלתה עשה על יעבור ולתת למחרתו דאכילת

 לשקיעתו השני תיום תיירי ואי קתני לערב ם בקדש אוכל שהרי לשחיטת׳ רהשין
 לאכול דתצוה כיון צ״ל ע״כ אלא כנ״ל ותיקשי אכילתו זמן לערב עבר כבר פ*ה

 התיש׳ ולת״ש להשלמת לעשה דחי לכך כתנים החורת בשם לתעלה כת׳ש בראשון
 דהכא פשישא וא״כ שפי א״ש א״כ כו׳ למצות אלא אינו השלם דעליה ב' פ״ח יומא
 סגי דלא ודאי לישראל הנאכלים ובין לכהן הנאכלים בין היא דתצוה כיון נתי

 כשיאכלו כ״א הבשר חטלת של המצות עיקר נתקיים ולא בלבד כה! לאכילת
 ערל כגון הבשר לאכול לבעלים לעולם דא״א היכי וודאי זה ג"כות״ת הבעלים

:מעכבת לא אכילת בוודאי קרבעתיו המשלח או ועמה

 כיוןדלדעת שהשיבו דהשלמ׳יש עשה7 מתח הרמב״ם על הקושיא בעיקר ה3ה1
 דוחה עשה ואין תעשה כלא דינה תעשה ואל בשב שהיא עשת הרמב״ס

 אולתא תאי הש״ס קושית ועיקר לעשת מקיים לאו דתיעקר בעידנא אאיכ ל״ת .
 אחד ומופלג ־ ליכא .והא בעידנא בעינן ודאי פסח כמי כ ט אלימא דלת כיון כוח

 שבמקדש תעשה לא דוחה עשה אין דאמרי׳ ע״פ הרמב״ם דעת כ ג ליישב חתר
 שבתקדש כיון כן אם תעשה כלא דינה דהשלתה הרתב״סעשה שלדעת כיין והרי
 הרתב״ם שלדעת תת דוודאי כלל תשובת זה מכל שאין ונראה ע"כי נדחה תינה היא

 חתירא להיות כל׳ית שדינה למימרא לאו תעשה כלא דינה תעשה ואל לשב עשה .
 עעתא שהרי דז״א שבמקדש עשת אותת תדחה שלא או בעידנא בת ובעינן מעשה

 דלא ו׳ ד׳ דאתרי׳ביבתות מעעס לעשה מקיים לתו דמיעקר בעידנא בעינן מאי
 תעשה לא על מלקות כיוןשתצינו זא׳־כ עליו לוקין שהרי י ופירש׳ תעשה תתיר תעשה

 ל״ת דוחה שעשת רחמנא דגלי רק מעשה חמיר דל״ת אמרי׳ שפיר בעשה משא״פ י
 ל״ת משאט בב״א העשה דתקיים עבירתהלאובעידנא בעידנ׳שיהו עכ״פבעינן

 כת׳יש הרשב״א כת״ש המפורשת תעשה אפי' דקילא ודאי עשה תכלל הבתה
 אין עשה מכלל הבא לאו שהרי כלל מלקות בת שייך דלא יש ומכ י בשמן לעיל
 לא עשה לגבי דבעשה וכיון המפורשת תעשה שקתירא נאתר ומת״ת עליו לוקין

 ואין עשה׳ תכלל הבא לאו לגבי ש תכ ר״י בשם שם התוס׳ ש כת נעידנא בעינן .
 בעינןבעידנא עשה לגבי בעשה התוס־דגס של כתירוץקתא סובר ם דהרמב לומר

 את לאכול ראוי הוא כפרתו הקרבת ,שעלי־ בעידנאכיון חשיב הפסח !הקרבת
 ט׳ כית בו שיש דפסח עשה יבוא לת״ק בשלמא פריך מאי יכ א י ׳ש יעו הפסת

 איכא בפסח דבשלתא תהא היא הקושיא עיקר הא כרת בו שיש לעעתא לו למה
 גס התו' של לתי׳הראשון שהרי ועוד בעידנא ליכא השלמים באכילת אלא עידנא3

 אפי׳ אותת תדחה האלימא דעשה דבדין ודאי וא״כ יפשיט בעידנא איכא בשלמים
 ע״כ: שס הצל״ח וכמ״ש אפי׳במקדש אותה דוחה הגיימא דפסח דעשה כמו .במקדש

 יעקב כמוה' הגדול ה־ב :כו׳ גיסא לאידך לתמוה יש ז״ל י רש על והנה ם̂*
 דדריש דרב תך קיימא לא דבתסקנא בת״ש רכינו על בזה תמה תאידזלה״ה

 גזירת תשוש דעעתא רבא דאסיק לבתר אף דהא כו׳ לאורן חייבי למעוטי ליבמתו
 עשת דאיכא הנשואין מן אלתנת למעוטי יבמתו דהאאיצטריך דרב הך אידחיא לא

 הרב בשם בעצתו רבינו וכת״ש גזירת ד״ה שם יבמות תחוס׳ כמ״ש תעשה ולא
 פסק דתנא ליה דקשיא יחד רש״י דברי צדקו ובזה בחידושיו הרשב״א וכ״כ המגיד

 תעשה לא ולידחי עשת ליתי קשה האירוסין תן הנשואין מן ול״ש האירוסין מן ל״ש
 בד״ה פירש״י זה על י כריתות חייבי כמו נתי החליצה מן שיפערו קשה הנשנאין ומן

 פירש תתייבמת ולא ובד״ה הנשואין תן לאלתנה דאתי דיבתתו דרשא תשוש חולצת
 דתה לתדתי אלו רש״י ותדברי תייבם: אינו האירוסין מן דחף גזירה משום הטעם
 עולין אין דתדאורייתא ועשת לאווין חייבי על. הוא ראית ומה שם ביבמות דפריך
 ודמי לאורן בחייבי תופסין קדושין דאין דסבר ר״י על הש״ס פריך זה ולפי ליבום
 תהוס׳ על צ״ע ומיה ותני פסיק הנשואיןדהא תן חליצת תיבעי אמאי כריתות לחייבי

 חייבי זו ואיזו שכתב רש״י לשון על תקשה שיבינו נראה הנ״ליות״ת הרב עכ״ל שם
 על שם המהרש״א וכ׳־כ ועשה לאווין חייבי לפרש וה״ל שם אידחי ודאי דוה לאווין .

לאווין חייבי על נפרש וה״ל כו׳ הכא חזינא תעורבבים דברים וז״ל חלו רש״י לברי

:רבינו דברי הן והן ע״ש ועשת

לז סימן
 במעיין • כו׳ דזבחים בפ״ק ואלו דעירוכין ברפ״ק תדאתרינן לדברי ו^ה

דהא סת״ק בהגהות מ״ש ע״פ זה ליש■: ראיתי מהמבורג לתגאון החנתה

. . #חרון
 והליל סי' חעמץ לו רש אכל לי כאץ דווקא ה״דו ראש של תעכב אינו דחסלה

 אבל לו דדווקאבאין איפכא להדיא דאתרינן בתנחות שם הש״ס נגד דתוא יפלא
 לו דבאין התשנה על בפי' כהרתכ״ם תפרש דהסת״ק ונראה ־ תעכבות לו כיש
 וא״כ• האחת על תתיר ויסתץ יפשע שתא נורה תעעם זה את זה תעכבין אחת אלא
 להם אין דהכתניס דה״א אשתעינן דבעירוכין ודעירוכין דזבחיס הסוגיות שני א״ש

 ויסתפו יפשעו שתא תגזרה שמיהם יניחו העבודה לאחר כ״א לבד ראש של להניח
 ואינן דלאגזרינן קת״ל הרמב״ם וכסברת עבודה בשעת שלא אף האחת על תמיד
 ן\3חיי אין ות״ת הן זריזי! דהכהניס בהו גזרינן ולא לבד ראש בשל אלא חייבין
 שאס דאשמעינן רק בתצוה עוסק תשוס להניח שלא בידם דרשות ראש בשל דווקא

 עיקרא אשתעינן ובזבחים העבודה לאחר אטו בהו גזרינן לא ראש השל להניח ירצו
 כמו׳ הגדול הרב ושארי :וא״ש במצוה עיסק תשוס ראש תשל אף דפעורין דדינא

 לכהנים הותר לכך הראב״ד דלד׳ ציצית בה׳ רבינו שכתב תה ע״פ תירץ ניי אלי׳
 להו הוי עבודה לתו מתיי־תי ואי הואיל עטרת בשע' שלא אף כהונה בגדי ללבוש
 כהונ׳ בבגדי לנושין וכשהן עבוד׳ לצורך משלא תיירי דסוגי׳דעירוטן י״ל ח״כ ו ע״ש

 דאלו ראש בשל אלא חייבין אינן ות״ת במצות עוסק תשוס לתפטרינהו ליכא ואז
 שיהיו לתו שרינן תאי דטעתא כהונת הבגדי אז ללבוש רשאי! ואין דחוצץ כיון יד בשל

 עליהן יד ששל בשעה הא עבודה לתו אתרמי ואי הואיל תשים כהונת בבגדי לכושי!
תיירי בתנחות אבל חציצה משוס לעבודה ראויין אינן דהא טעמא מהאי לתשרי ליכא

: בתצוה עוסק מטעם לגמרי פעורין וודאי ואו ממש עבודת בשעת

לח סימן
 האלו הדברים • כו' לומר אפשר לפ״ז כו' ת״ק היינו ר״ש התם דאתר
 תעב־ין דלר״ש דלתסקנא הוא כך דבריו שיעור ונראה באור קצת צריכין

 הותרה דטומאה כר״י אי ס״ל כמאן הת״ק על קושיתו תיקשי א״כ לכתחילה אף
 דרבנן כטומאה אפילו הא כר״ש ואי תעובר אינו בדעבד אפילו לדידית הא בציבור

 שתירץ תת נדחה וא״כ דרבנן ודחויה דאורייתא בטותאה וכ״ש לכתחילה תעברין
 הא כו' תעובר בדענד ת״ת תעברין אין דלכתח־לת דאף ס״ל דכר״ש בסמוך רבעו
 דלעולם כלנתר תירוץ והוא לותר אפש־ כתב ז*ע תעברין אפי׳לכתחילה באתת לר״ש

 : לת״ק כתו תעובר ב־עבד 'ת ות לכתחילה לר״ש תעברין אין דרבנן בטותאת
 אתיתרא ועבר אדר של ל׳ ביום היינו בניסן ניסן שעבר דקאמר דלתאי

 הוא ניסן לקובעו וראוי הואיל דאתרינן דהא נראהתד׳רבינו ט׳ דרחתנא
 דראוי כיון שכתב רש״י ד׳ לכאורה תטין וכן • תעובר בדעבד ות"ת התורה תן

 לפי״ז אך ־ התורה חן שהוא משתע ניסן אחר יאין ניסן זה בית קרינא ניסן לקובעו
 גס לניסן שקבעו לאחר בעיברו ודאי הא תעובר בדיעבד דלתה טעם צריך הדבר

 שתקי אלא פ־רש״י החודש תקדשיןאת אין עברו דאס אתא העיבור־נס נטל בדעבד
 התורה תן ואי ניסן לשם ליה תקדשין אחרינא ירחא ריש תעא וכי
 בפ״ד הרתב״ם ותד' ־ בה יש טעם ותה שתיקת זו תת ניסן זה וה״ל תעכרין אין

 קידוש בת׳ התפרש ותדע׳ הכרע אין תקדש ביאת ובפ״דתה׳ החודש קידוש תת'
 בהלכו' הרתב״ס ת״ש אך ? ע״ש ניסן זה וכלל התורה תן שהוא תשתע החודש
 מקדשין חלו הרי הירח י על והעידו שעיברו אחר עדים באו דאס שם קת״ח

 דאתר שם הש״ם נגד זה לכאורה ־ ט' שני אדר ריח ויהיה שלשים ביום החודש
 העיבור בטל רבא אתר תאי קידשו החודש את תקדשין אין עולא אתר תאי עיברו

 אלא שני חדר לשם לכתחלת תקדשין אין דלד״ה הרי ותקודש תעובר אתר ר״נ
 דתא תפרש שהוא לותר ודוחק שם פפירש״י כתו אחרינא ירחא ריש דתטי עד שתקי

 קודם הירח על והעידו עדים שבאו תיכי היינו ניסן לקובעו וראוי הואיל דאתרינן
 ראוי ת״ת החודש את קידשו לא שעדיין אף ניסן לקבוע ראוי ה״ל ושפיר שעיבט
 דתנ״ל החודש את תקדשין שעיברו אחר עדים שבאו היכי תשא׳׳כ הוא ניסן לקבוע

 פסק הרחב״ס ואולי ג״כ עדים באו לא דעדיין כתב ע״ב י׳ ד׳ בברכות ורש״י :זת
 תתש בניסן ניסן עיבר דחזקית שהיה תי ר״פ ובפסחים דברכות הירושלתי ע״פ

 הירושלתי שיטת תופס דהרתב״ס ונראה : יעו״ש ניסן לשם שקידשו אחר והיינו
 בלא הפסח את אכלו כי כו׳ עליהם חזקית התפלל כי כתיב דבקרא כיו! לעיקר

 אינו בדעבד דגם ניסן לשם שקידשו לאחר היינו בניסן דעיברניסן ככתו׳ט׳משת׳
 תדרבנן אלא ואינו שמעובר וכיון תעובר עברו אס שלשים ביום תשא״כ תעובר
 דס״ל תטעם היינו תקדשיץ דאין איתא דילן דבש״ס והא החודש את נתי מקדשין
 וא״א ניס! זה בכלל הוי דזה תטעם רבינו וכ״ד אדר ל׳של ביום תעברין אין שתה״ת

 תה״ת היה ד^ו תדרבנן ג!א אינו חה י״ל הירו׳ לדעת תשא״כ שני אדר לשם לקדשו
 תעובר לכתחלהובדעבד תעברין אין שמדרבנן טון וא״כ תעובר אינו בדעבד גם או

 וקדש יתיס תנה חדשים לקדש איכא תה״ת תצוה דהא החודש לקדש נתי תציה א״כ
 היח׳ דפירוש היט דכל כתב ק' בשורש ותהריי׳ק ט' לחדשים תוגה אתה יתיס חודש

 בסנהדרין שם התהרש״א והנה :יוע״ש כהירושלתי הרמב״ם פוסק תרווח יותר
 ואף עצתו על רחמי׳ חזקיהו ביקש אתאי א״כ ותקודם תעובר דאתר לר׳נחתן הקשת

 אסור שמה״ת להא .נחת ולא ט׳ תעובר דבדענד כיון ת״ת תעביין אין שלכתחלה
 הואיל דהא׳ תפרש שהתהרש״א ואפשר רלנו דרחתנ׳כמ״ש אתיתרא ועבר לכתחלה

 ושתקי מעובר דבדעבד הא שפיר אתי ולא"! מדרבנן כ״א אינו ניסן לקובעו וראוי
 דלות לתרץ שם התהרש״א שכתב מה כפירש״ידד״מ אחרינא א ירח ריש דתטי עד

 אחר היינו בניסן ניסן שעיבר מעני רחמים חזקיה כקש דלכך דאמר בדר״ש פ־רש״י
שקידשו
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 • וכי הש״ס קושית תקשי דא״כ תתות וזה כו׳ בטל לר״נ דאז'גס ניסן לשס שקידשו
 ו אמיתר׳ עבר דמ״מ כיון שפיר אתי ולד׳רבינו ניסן אחר ואין ניסן זה לחזקיה ליה ליה

ז :עצמו על רחמים בקש לכך דרחמנא

; מא סימן
 ! רפ״ק אבן בטורי לפת״שרבינו ־ ט׳ י״ט מדנקט ראיה אין דמדר״ע
 ז בדבר במלאכה תה״ת אסור דחוה״ת ברורות בראיות להוכיח דחגיגה

1 אך בחוה״ת תפילין להניח ואין טוב- יום בכלל ג״כ חוה״ת הוי א״כ אבוד שאינו
> בשבת דגם כיון תמעד בחול תפילין להניח לראוי ת״ו בסימן לקתן כתב רבינו

י : תפילין מניח אם איסיר ליכא טוב ויום

; מג סימן
 ( שלא אפי׳ תוסיף בל מאום עובר לתליה מתטוין אם לכ״ע תמקינן נר״ה יןחר

! בהש״ת הוסיף בל משוס דאי בהש״ת לעני! דנ״ת מי־ יל שיש אף ־ ט׳ בזמנו
 ספיקא האומרים לדעת תיבעיא לח אסיר דושתרת קרא משוס אבל בתפילין חייב

 ואפי׳ תוסיף בל בזה שייך ולא תפילין בהנחת חייב וודאי לחומרא תה״ת ,דאורייסא
 מ״ת לחותרא הוא שמדרבנן רק לקולא תה״ת דאורייתא דספיקא האומרים לדעת

 מצות פי על שעושה דהיכי לר״ה בחידושיו הרשב״א לפמ״ש תוסיף בל נזה אין
 וא״כ ול״ת בעשה דעובר ודאי דושמרת מקרא חבל תוסיף בל משוס בו אין חכמים
 חדא השובה זה דאין נראה י ת״ת אחד חכם ע״ז שהעיר נמו רבינו קושית לק״מ
 אסורות מה׳תאכלות בפ״ט מ״ל והרמב״ס השתא קאי הרמנ״ם בשיטת רבינו יהא

 מילואים באבני אבן בטורי גו רבי דעת וכן לקולא התורה תן דאורייתא .דספיקא
 האשכת׳הרשב״א גס עליו החולקים וסייעתו ודלאכהרשב״א איצט־יך ד״ה חגיגה

 להשיב הרבה רבינו תוסיף בל תשוס בו אין חכמים מצות ע״פ שעושה להיט בחי׳ .
 תפילין תניח אי י״ל שפיר וא״כ תוקעין לתה ד״ה י״ו ד' ר״ה על אבן בעורי עליו

 הא דיומא ספיקא עושין איך כן אס להקשות ואין : תוסיף בל משוס עובר בהש״ת
 הרשב״א לשיטת בשלתא הוסיף בל תשים בזה יש רבינו לשיטת הרתב״ס לדעת
 דלא רבינו לשיטת אבל לק״ת תוסיף בל תשום בזה אין חכתיס ע״פ שעושה דהיכי

 כוונה בעי בזמנו דשלא בר״ה דאסקינן כיון מידי קשה דלא ויי׳ל קשת כהרשב״א
 כיון תוסיף בל משוס בזה אין בשת־ני בסוכה שישן או בשמיני מצה כאוכל כן אם '
ל״ה צ״ו בעירובין שפירש״י כמו בשמיני בסוכת דתישן דומיא תצית לשם תכווין שחינו י

 מלאכה אישור בו שנוהג סוכתיומה מכויןלתצות לא הוא שמיני ט׳דאי הישן ועוד
 נקייה בכסות טוב יום ושתחת בשוקא איכא נטלני דכתה תוסיף בל הוי לא בלא״ה

 ליום דווקא תיוחד זה שאין תוסיף בל ל״ש נתי בזת״ז גש מה״ת שהוא אף ישן ויין
 שהקשה מת נתי ניחא ובתכי ילקה בחול נקייה כסות וילבש יין שישתה ותי טוב

 דעבדינן דקמן מהא לתפרך ה״ל עדיפא ילקה בסוכה בשמיני מהיישן אביילרבא
מירושלים הרחוקים ת״מ הראיה ע״פ תקדשין היו שבימיו אף דיומא כלספיקא

 בזת יש רבינו ולשיטת תספיקא טובים ימים שני עישין היו יום י״א תתהלך יותר .
 יום של תצוה תעשה שעושה אלא תוסיף בל שייך דלא ודאי הלא תוסיף בל משוס

 חייב שבהש״ת איתא במרדכי בהלק״ט אמנם : בסוכת בשמיני הישן כתו טוב
תיירי דהתררכי וי״ל תניח אינו חשיכה ספק אתרי׳בש״ס הא קשה בתפיליןולכאורה

:תפילין הניח שכבר היכי תיירי ובש״ס היום כל תפילין הניח לא שעדיין היכי

מו סימן
 זה דאין רבותא זה דאין וודאי אלא ט׳ חול בליל דאפילו דקת״ל ל״ל והא

 דקת״ל מ״ל לדחות יש ת״ת דהא להולתן קשין האלו הדברים י כו׳ כלים
דבתקוס נראה והיה שבת מליל שמעינן הוי לח דזת עליהן ידו להניח צריך דבחול

 דאין שפיר ודחה שאח״ז פריך תאי לא״כ שייך ל״ל והא ותיבות וי״ל צ״ל ל״ל ותה ;
 תכאן ראיה ואין עליהן ידו להניח צריך בחול דאפילו דקת״ל י״ל דבאמת כלום זה

 ובדוחק תשבת׳ חלוק דדינו תשוס חול דנקט י״ל דהא בשבת כתו דחול בלילה להתיר
 זה דאין ועד דלעיל לכאורה על קאי ל״ל והא שכתב ותה ט״ס בלא ג״כ ליישב יש

 דיוקא לאשתעינן חול דנקט לדחות תצי דהוה ות״ה י לכאורה בדרך נתשך כלום
 כיון ולהניח ליטלן לו אסור אא־עא בתחתן אבל לחלצן א״צ ראשו על בתיו דדוקא

 להניחן שרי תפילין זתן דלילה כיון דת״א אביי תיירי דבהכי כלבי תחתת דמנטרן
 אלא להניחן נמי שרי כלבי מחמת אף כלל תנטרן בלא ולעולם ללא קת״ל נמי

לדחות: ליה עדיפא דמגופת

מט סימן
 בתס׳ דאיתא ע״פ תתרצים שמעתי ־ מ׳ לחייב לא גופיה עשו לתפיך ה״ל ודבי

 עד להמתין וציה ביותר אדום התינוק שהיה נתן דר' בעובדא ת״ז חולין
למולו יכול היה לא ביותר אדתוני שהיה עשו גבי י״ל ה״נ הסכנה תפני דמו שיבלע

 לה חשיב בתרא לשינוייא אבל ׳1כ הרתב״ס כפי' אע״כ שם : דמי שיבלע עד ■
 ידעו והתרצן המקש! דאי ביאור צריכין אלו דברים ׳ ס׳ נח לבני נאמרה
 והתקשן קטורה בני לרבות הפר בריתי ואת ב״נ למעוטי וזרעך ראתה מקרא

א"? מצות שבע גבי להו חשיב מדלא לפטורים שתבין צ״ל ע״ב לליחייבן יהקשה

 ועיקר להא ידע מעיקרא גס להא אימא האיבעית של האילוץ יוסיף ומת יתן מה
 י הספר חן חסי במילה עתה גס קעורה בני לחייב איתא האיבעית של התירוץ
 דנתתעטו וזרעך דאתה מקרא ידע דהמקשן דאף הוא כך רבינו דברי שיעור ונראה

 רק ידע דלא ודאי קעורה בני לרבות הפר בריתי דאת מתא ת״מ ממילת נח בני כל
 דאת מהא ידע דע״כ י״ל- שפיר דאתי הוא שבת למישרי כל הראשון תירוץ שלפי

 וליחייבו דפייך אתא לתרץ ה״ל עיקר כל דאל״כ קטורה בני לרבות הפר בריתי
 אברהם זרע דכל דתבין למשמע וזרעך מאתה א־מעעו דלא במילה אברהס זרע

 זרע דכל וה״לילתלן דנדרים מתתני׳ רבינו שהוכיח וכמו אינו יזה ובאמת חייבין
 משמע בסיני נשנית ואינה אתי שבא למשרי תשני ומאי ישראל לבד פעורין אברהם
 התירוץ דלפי ע״כ אלח בסיני נישנית דלא רק אברהם זרע לכל מאמרה לו דמודת

 משני הוה לא וא״כ קעורה בני לרבות הפר בריתי דאת תהא ידע כבר הראשון
 דלא לתרץ הוכיח לזה חייבין קעורה בני תעתה אלא ליה תיקשי דס״ס תידי ליה

 איבעית עוד תשני ע׳יז י לבר ישראל אלא בתילה חיינין אינן ולכך בסיני נישנית
 ליחייבו אברהם זרע שכל מדבריך כמשמע ותה בסיני משנית דלעולם כלותר איתא

 לא קעורה בני תעתה אלא שהקשה עד וזרעך דאתה הקרא לו פירש ע״ז במילה
 ח״כ פעורין אברהם זרע כל דאי בסיני שנישנית בתירוצך תועיל וא״כמה ליחייבו

 ושפיר קעורה בני לרבות הפר בריתי דאת הקרא פירש ע״ז בסיני נישנית לתת
 בהדי קעורה בני לתילת אשיש דלא ותא :בתילה עתה גם לחייבם כדי בסיני נישנית

 אלא חשיב דלא ורבו פרו והרי ד״ת שם התו׳ כמ״ש י״ל הרמב״ס לד׳ תצות שנע
 אומת שרק תה ולא חייבי! נח בני שכל בתה אלא חשיב דלא ״ל או תעשה ואל לשב
 עשו למעט יצחק■ כל ולא ביצחק אצעריך דלתאי בסיגין לדקדק ואין חייבתי אחת

 קעורה בני לרבות הפר בריתי את מדאיצעריך זה ידעינן בלא״ה הא וישמעאל
 הס דזרעו כיון קרא צ ל' ודאי עשו בני דלרבות פעורין וישתעאל עשו דבני מכלל

 אתי קעורה בני לרבות וע״כ וזרעך מאתה אימעעו דהא א״א נח בני שאר ולרבות
 לגמרי מופנה אינו דביצחק דקרא דלק״ת עשו בני אימעעו וממילא אח״כ שנולדו

 בישמעאל ולא זרע לו יקרא שביצחק לאברהם בישר דהקב״ה לגופיה דאיצעריך
 וישמעאל עשו דבני דב־צחק מגופיה דייק בריתי דאת לקרא שמביא קודם והש״ס
 על תמה אני ועוד שם : הפר בריתי מאת זה דשמעינן נתי וה״ה פעורין

 מקשים שמעתי • כי' מלמול פטורין האותות כל א״כ כו׳ הרמב״ס
 ניתילין שאינן אותות שאר עם הנימולין קעורה בני שיתערבו אפשר איך זה על
 שאין ברור ונ״ל ־ מינן בגי שהם אימות בשארי שנתערבו ומואב לעמון דמי ולא

 א״כ האותות כל בלבל שסנחריב כיון שכוונתו אלא הם שהבינו כתו רבינו כוונת
 בחר שדינן אחד שכל בהו אתחנן שפיר קבועין היו שאלו רובא בתר לתיול ליכא

 שארי של דרובא להבא איפכא חיישינן האיתות כל שבלבל לאחר תשא״כ ־ דידיה
 היכי התוס׳ כתבו דהא הבעל אחר כו׳ רוב למיתר וליכא ישמעאל ובני אותות

 דאתררבא ל״ח ביבמות וכדתוכח י״ג וכתובות ב׳ כ״ב ע״ז ועיין שאני ביותר דפרוצה
 יי ופירש כו׳ מנו ידעינן אפילו אלא אבוה ידעינן ולא אבט׳ אין רבנן דאתרו הא
 • תנו אבוה ידעינן לא למה הבעל אחי רוב אתרינן ואי כו׳ תאומים שנולדו כגון
 בבני ימתר התולים תן שהנודר דנדריס תמתני׳ הרמב״ס על רבינו שמקשה והא

 קטורה שבני כיון זה שיישב למלך במשנה ראיתי מילה במצות שאינן ש'מ קטורה
שחיי□ למי הנודר דעת היה וודאי תספק רק הרתב״ס לד׳ במילה חייבין אינן

:לספיקא אינש נחת ולא תספק רק ח־יבין אין קטורה ובני בוודאי במילה

נא סימן
 דברי יהא שלא י״ל כו׳אולי לתילה ר״א ובפרק כו׳ ז״ל הרא״ש על ומחתימה

 הפני׳ דלחם מתמיד ר׳אתי דיליף להקשו׳אהא יש דהנה כ״כ תמוהין הרא״ש
 גבי דכתי׳ הבדים יסורו לא הרי יצא וערבית שחרית דבפ״א ג״כ תשמע יתוש דלא
 אמרינן שהרי ממש תמיד פירושם הענן עמוד גבי דכתיב יתוש ולא הארון בדי

 לרבי ליה דתשמע צ״ל וע״כ קלה לשעה אפי׳ הבדים הסרת על דלוקה ע״ב ביומא
 לבה״כ ולמיעל למינם בעי לא דתי כפשוטו לומר א״א התורה ספר ימוש דלא אתי

 ודאי אלא דוקא הפנים דלחם תר״י זה ללמוד ל״ל וא״כ ז׳ ביותא ציץ גבי כדאמרי׳
 החדשה שיהותקצתתן דוקא בעינן דלרבנן בלה״ם פליגי ורבנן דר״י לי׳ דמשתע

 בחד הוא הצווי דעיקר סבר ור״י תמיד דליקרו השלחן על הישנה תן מקצת עם
 כתת כל אתרינן לא דוקא דלאו וכיון דווקא לאו דלה״ם תמיר וע״כ שלם לחם

 החדשה ושידר שחרית הישגה סילק אפילו אלא תקייתינן תמיד בו לקיים דאפשר
 תת כל אמרינן דלא כן נתי דבת״ת אמי לרבי לו תשמע כן אס תתני נתי ערבית
 זת אבל סגי וערבית שחרית אחד בם׳ אפי׳ אלא מקיימינן ימוש לא לקיים לאפשר

 דלר׳ דחזינן כיון רק כפשוטו אתרי׳ כפשוטו ימוש לא או תמיד די״ל היכי כל ודאי
 במילת דה״ה אתרי' תתיד ותיקח המצות את גומר פירש אפי׳ הפנים בלחם יוסי
 א״כ כפשוטו בעינןתמיד הפנים כרבנןדבלחס קי״ל אגן אבל וגיתר חוזר פירש אס

התורת ספר יתוש בלא אבל חוזר אינו פירש אס נתי דבתילה הרא״ש פסק שפיר י
ד״א תנהג לנהוג יכול בעי דאי פי׳ בק״ש נפשו פטר בעי דאי גידל כרב נקטינן !
 ולעסוק להקדש לנכסיו תפקיר בעי לאי מגו מ״ת נכסין עתיר הוא שאפי' והפשר ו
 אתי ר׳ דיליף והא שבועתו׳ חייל לכך התורה ליתוד על אז מושבע ואינו אק בדרך י
כל ודאי ללדדידהו ל״ה בברכות ור״ש ישמעאל מרבי לאפוקי י״ל דוקא יוסי מרבי ;

מת



ארדון קונטרס
נט סימן

 פשוט י״ל בזת :וכו׳ פש!ט עוקציןהדבר בב׳ וג' עוקצין בב׳ דב׳ נראה וד^1
בעצתו הפירי שהוא כתית לותר גרוגרות על והרת״א הש׳'ס כוונת דאין

 שבכל כגון בב׳עוקצין גרומות ג׳ שפיר לה ותשכחת קאתרי גרוגרת שיעור אלא
 הת׳הננפ׳ הרב :וכדוהה ותחצת גרוגרת א׳ שיעור שתם פיחת שני גדל עוקץ

 יגרתרג דהא קאתרי מתש דגרוגרת לותר דא״א תוכרח נ"ל ווה נ״י נחתן מוהר״ח
 גרוגרת דשיעור ודאי אלא כלל קצירה בה שייך ולא וינשה תלושה תאינה היא

: קאתרי

סמך סימן
 ג״כ התור׳הביא הפלה׳בפי׳על בעל דאורי׳כו'־והגאון לאו היין על קידוש מ׳ש1

 דפריר דעירובין דפ״ג תהא דאורייתא לאו היין על דקידוש ראיה
 הא דאורייתא היין על קידוש ואי כו׳ ליה חזי לא והא ביין לנזיר דתערבין אהא שם

 לרבנן עיות רב שתי בעינן ולעירוב סגי ברביעית שלקידוש ואף לקידוש ליה חזי ודאי
 ורביעית סעוד׳אחת לתזון פת לו שיש היכי לה תשכחת ת״ת דסותכוס עליה דפליגי

 איט היין על דקידוש ש״ת אלא סעודה במקום קידוש דהוי טפי שפיר דהכי יין אחד

:ע״כ דרבנן כ״א

 דואספת קרא איצשריך ישמעאל לרבי מס מקיימיצן ימוש לא לקיים דאפשר מה
 יוסי תרבי להוכיח הוצרך לזה תמיד ללמוד חייב ולר״ש הדגן לאסוף להתיר דגנך

 על שיהא הייט ציץ גבי דכתיב דתתיד ו׳ ד׳ ביותא ר״ש מפרש לא למה לעיין ויש
 הציץ את נושא היה דהכה״ג כתבו ס״ת ד׳ בקדושין התוספות דהא תתיד מצחו

:נ״י אלי׳ כתוהר״ר הגדול הרב • בלילה

נב סימן
 לא הכ״כו׳ משמע דגתר׳לא לישנא כו׳אלא כ״כ ראי׳ דאינו לדחות יש לזה אלא

 יוחנן דלר׳ פשוע נראה ודאי הא הכי תשמע לא אתאי ד״ק להבין זכיתי
 כיון אלא שבת תדדוחה ידעינן דזה ותשיעי שביעי למעוטי ושתונת שתיני כלל 5ל״

 ויתיס ביום דלכתוב סגי לא לילות למעוטי וימים שבת למעוטי ביום לו דאיצעריך
 :בזה ג״כ שעמד נרו אלי׳ כמוהר״ר הגדול הרב לשארי וראיתי ושמונת שמיני בלא

 לאחריו או שבת לפני בתל תקיי׳נתי תילה רבי׳דאףדתצות מ״ש על תמה והר׳הנ״ל
 גרע מצוה דצירך אתרי' במנחות הרי כו׳ תתמיד תילה ילפינן דלא שבת דוחה מ״ת

:כ״ש לא בתקו׳תצוה כה״ג שבת דוחה אינו אפי׳בקרבן דקרבןוהרי גבוה תצורך

 מצות קיים דבדיעבד לאותשום ט' בזה שנג ש״ך שהבעל אותר אני ועוד שם
 כסברת הש״ך על להשיג ג״כ כתב ע״ב ד׳ פסחים בצל״ח הנה ־ ט׳ תילה

 דאס ביו״ר שכתב הרת״א על ואך הגיד נכרת כאלו הוי ח׳ בתוך דבתל תטעם רנינו
 דקאתר שם דבש״ס קשה המצות חובת ידי שיצא תשתע יצא ח׳ ובתוך ביום תל

 דקאתד דיצא ליישב יש אך כלל תצוה כאן שאין תשתע חצוה עבד דלא כאן
 לא ודאי ח׳ בתוך ות״ת למפרע מילה מצות נתקיימה שמיני כשיגיע היינו הרמ״א

: כלל מילה תצית נתקייתה

נג סימן
 על בחידושיו הרשב״א מ״ש לפי • ט׳ נשגבה פליאה והיא אחד דבר אזכיר רק
 ואפילו הש״ס פי׳ והכי גופא אמילה קאי הא דואו משרשים דיש ע״ב יבמות י
 אינו בזמנו שלא מילה דאף דריש השמיני דוביוס הא ואו בעלמא ואו דריש דלא מאן

;הדבר״׳ לו נתחלפו לא א״כ ע״ש הא ואו נדרוש נתי נותר גבי וא״כ ביום אלא נימול
הנ״ל מהרב :הפי׳ זה הרשב״א שם דחה שבאחת אך

נו סימן
 כ״כתמוהין יהיו שלא ליישב נראה היה לכאורה ט׳• בעיני תתוהין דבריו כל1

 שלא תה טמאים בכלים אלא שייכין שאינן טעמים הרי״ף נקע לתה דה״פ
 מותר היה לדבריו ועוד כתב אח״ז בינינו נוהג וטהרה טומאה שאין האידנא שייך

 להשמיענו לעיקר הטעמים אלו שתפס ניתא ואי כלומר בתתיה חדשים כלים להטביל
 הא לא נתי ישהה ושתא יסחיט שמא בתם שייך דלא חדשים כלים טבילת שתותר
 לאוקתי דוכתא בשום אישתמיט ולא השבת חלפני הכל את מטבילין תנן נתתני'

 יהיה הרי״ף שלדעת לומר אפשר איך להקשות ואין :דוקא טמאים בכלים מתניתין
 והמתני׳לא האידנא וטהרה טומאה שייך שלא תטעם חדשים כלים בטבילת מותר

 נאסרו ת״ת הא בכך דתה יסחוט דשמא תגוירה טתאים כלים טבילת אלא חסרת
 כלים אטו סחיטת בני דלאו אפי׳בכלים גזרינן יוסף דלרב וכיון שבמנין דבר משים

 טומאת שאין סחיטה בני כלים אטו למיגור שייך לא שעכשיו אף א״כ סחיטה בני
 כדאית׳ שבתנין דבר משום אסיר ג״כ הטעם שבטלה היכי אף ת״ת נוהג וטהרה

 בכל הגזירה היתה לא בימיהם דגם י״ל דע״ז נ״ט סנהדרין תום׳ ועיין ה' ד׳ ביצה
 הטומאה בולד שנעתא בכלי התירו וכן בבגדיה וטובלת תערתת נדה והרי מקום
 היתת לא שהגזירה ומטעם קט״ו סימן ביו״ד כדאיתא האידנא שבטלת לגלוי ודתי
 דדתי אפרים בית בתשובת ת״ל תצאתי זו וסברא תצוין הנחשים שאין תקום בכל

 בהן שאכל דקערות בשבת דאתרינן אתא שכתב ג״כ הר״ן בשם עוד והביא לגלוי
 כן ואם בכוסות אלא הדחת דאין סחיטה בני כלים אטו ולאגורינן מדיחן שחרית

: שבתנין דבר משום בזה אין עכשיו גס

נח סימן
 כבוד תפני נדחה אינו בידים איסור נעשה שתיקתו ידי דעל ז״ל דס״ל הרי

 ידי שעל בחבירו עדות שיודע בהת״ח דשאני בזת לדון יש •לכאורה הבריות
 גברא בחד שלו הבריות וכבוד שעליו ועשת קום בידיםוה״ל איסור יעשה שתיקתו

 כלאי׳ איסור של ועשת דקים ואפי׳בשוק שפושטו בבגדו כלאים להתוצא דתי א״כ
 לבוש אתחבירו שרואה בא׳ בנידוןדידן חשא״כ שעליו הבריות לכבוד דחי שעליו

 דכבוד די״ל עומדת בתקומת ד״דן בעיין והיינו תציציותיו אחד שנפסק או כלאים
 בקוס האיסור חבירו על שאין כיון לו להגיד חייב ואין עדיפא חבירו של הבריות

 שהוא בעצתו יודע היא שאס דעתהרא״ששאף ג״כ שוגג־וזהו שהוא מאחר ועשה
 כיון לו להגיד חייב אינו הרואה אחר ת״ת בשוק ואפי׳ דפושטו ודאי כלאים לבוש

:שוגג לכוש שהוא

סא סימן
 *מ דשבועת ול״״ת לעשת ולידחי דתצת עשת ליתי כי' נהי תקשה ודאי והשתא

 בשאלת דישנן ועשת דוח׳ל״ת דעשת ממצורע נגמור האיך להקשות אין
 דהתור׳ כיון חינו דזת ה׳שס התוס׳יבחות כמ״ש השלום דגדול מצורע דשאני י״ל הא

 דליכא היכי דאף תשמע ונזיד דכתן ול״ת לעשת דוחה דתצורע דעשה כתבת סתמא
 בעצזס והתוס׳ באשתו תותר חלוטו דיתי קי״ל דאנן חלוטו ביתי כטן השלום גדול
 דגם ל״ג בסי' רבינו לת״ש ע״שיואף חלוטו ירד ולא ספורו למ״דיתי זה טעם דחו

 נגע לו שנולד כגון השלום דגדול הא לה תשכחת חלוטו יתי ולא ספורו יתי לת״ד
 ראשונה נגע של ספורו מיתי כשנרפא ואח״כ הראשונה נגע של ספורו ביתי אחרת
 בתורה דהא שפיר רבינו תתה ת״ת ע״ש השנית נגע של חלוט! יתי מחתת אסור

 ותנה תתש חלוטו בימי אף נזיר של ול״ת לעשת דוחה דתצורע דעשה כתיב סתתא
 • רבינו שתירץ כמו הראיש בשם כן שתירץ נ״ג שאלה ׳״ר בחלק ת״ת בלב מצאתי
 ול״ת עשת הס דנדרים משוס תצוה ע״ד חלין נדרים דתת״ט תירץ הרא״ה ובשם
 לעשת דמי דעשה תהכא דאתרי׳ונילף דנזיר יתכןסוגיא לא דא״כ תמוה וזה יעו״ש
 לתו דחי דלא מנדרים נילף אדרבה הא כו׳ בשאלה ישנו דנזיר משום ותשני יל״ת

 הא ותנה :לי אלי׳ כתוהר״ר הגדול הרב : בשאלה ג״כ דישנן אף דתצוה העשה
 אין דשנועה לעשהול״ת ולידחו בשאלת שאינן וסוכה דתצה עשת ליתי רבינו שכתב

 ל״ח ד׳ קידושין התום' כתבו והרי הדיבור דקודס עשה היא דמצת עשה הא להקשות
 בסי׳ לקתן הוכיח רנינו הא גרידא לל״ת אפילו דוחה אינה הדיבור דעשהדקודס

 טעם ליתא הירושלתי בשם ומ״שזת דלאכהתוס׳הנ״ל חגיגה ריש אנן ונטורי צ״ו
 הא אך : ע״ש דירושלתי הא ס״ל לא מ״ת דתלתודא שסתתא ועוד בירושלתי זה

 דסוכה עשה הא תקשיס שתעתי כו׳ ול״ת לעשה ולידחי דסוכה עשה דליתי שכתב
 זא״כ הנשים אח להוציא כ״ב בסוכה דרשינן דהאזרח דמקרא בכל שוה אינה היא
 שהקשה ט״ז ד׳ בפ״ק ר״ה על אבן בטורי ראיתי אמנם ־ בכל שוה שאינה עשה ה״ל
 אהרן נני דדוקא לקרובים להיטמאות מצוות אינן דנשיס הרמב״ס מ״ש על שם

 נשי׳ משא״כ לקרובים להיטמאות נמי מצווים דקרא ברישית הטומאה על דמוזהרים
 מצוות אינן אהרן בנות ולא כתיב אתרן דבני דטותאה לאו על מוזהרין דאינן

 דאינן כיון הכי נימא נמי בישראלים דא״כ הקשת ע״ז נמי לקרובים להיטמאות
 בכ״ח •דאתרינן הא קשה א״כ קרובים דטומאת בעשה אינן הטומאה על מיזהרין

 אתי מצות מת דלהתיר זה דתנ״ל כו' מצות לתת הוא מטמא אבל יטמא לא לאביו
 ודרשינן יבוא לא תת נפשות כל על דקרא ברישיה דכתיב דמהא אתי דלגופיה איתא

 קרובים טותאת על תצווה ואינו ישראל הוא שהנזיר היכי דוקא ה״א הקרובים אלו
 אתי לקרוביו להטתאות דתציוה כהן הוא אס תשא״כ לקרונין תטתא דאינו הוא

 והין דלא לאביו קת?ל בשאלת דישנן דנזיר ול״ת לעשה ודחי קרובין דטותאת עשה
 שוה דאינו כיוון דנזיר ול״ת לעשת דוחה קרובים דטותאת ה״א תיתי דתהיכי לותר
 תדאצסרי' •^דזתאיטדהא ובנשים בישראלים נוהגת דאינה הרמב״ם לדעת היא בכל
 שאיןבחבית תה באחד חותר דיש ש-מ תחבריה וכהןולאגמרינןחד לנזיר קראי תרי

 בכל שוה דאינה הא ה׳יא א״כ דנזיר,נ״ח( מהש״ס זה כתבו שם יבמות )והתום'
 דלא דלאביו קרא קת״ל • דנויד 'ת ול לעשת ודחי קחביס דטותאת עשה ואתי חתיר
 בכהן קראי תרי דמראיצטדיך כיון כאן ג״כ יתיישב האלה הדברים וע״פ ע"ש־ יטמא
 תדחה וא״כ מנור חתיר בכל שוה דאינה ואפש׳ תחבירו שחמור אחד שיש ש״ת ונזיר

 כמר תעשה ואל בשב -שהן דנדר ול״ת לעשה ועשה בקוס שהוא דסוכה העשת
 בשב שהן דנויר ול״ת ודוחה-לעשה ועשה בקום קרובים דטותאת עשה דאתי שה״א

לעש׳ ועשה־דוחה דקום ■דעשה ^פסק הרמב״ם לשיטת קשה זת7 ומכ״ש תעשה
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 דלא ודאי בדיקה דצריך בהדיא ולאקתני סתותי תדתסתסלה ליה דמשמע׳ שפיר
 מבעי׳ קא תאי דא״כ הנ״ל ה״ג הר' כמ״ש לדייק לר״י תשת׳ליה דרבנןולא כ״א הוי
 ליה קתיבטיא גופא דהא לומר ודוחק כנ״ל שאסור פשיטא ביו״ט לשחטה תהו לי'
כנ״ל: התשנה לתיבעי׳על ה׳ל דא״כ לא או כנ״ל ולדייק הוא התורה תן זו בדיקה אי

10 זםימ * ״  כו׳: תאחר בבל ועברת הוא נשים קרבן יונדת חטאת והא כו׳ טעתא דהיינו ונ״ל

ראיידגרסי׳ מיה שאץ זציקלה״ה שאול מוהר״ר הגאון בשס שמ^תי
 נראה אדרבא וא״כ תאחר בבל עובר שהוא הבעל על וקאי עבר וקא שס

 ל״ה נדרים וכדאיתא הבעל עבר וקא תדקאתי־ תאחר בבל עוברת אינה שאשת
 נמי הבעל עובר ולכך חייבת שהיא קרבנות וכל אשתו על עשיר קרבן תביא שאדם

 תדרבנן הייט אשתו של קרבנו׳חובה תביא שאףשהבעל רנינו לדעת תאחר־ונ״ל בבל
 קרבנות כל להביא חייבוהו לכך כלל פירות קנין לה ואין לו אחראין הנכסים שכל

 וכדאמרינן נדר לא דאיהו כיון לחייבו אין ודאי תאחר בל לענין ות״ת שטציה חובה
 דה״כ ותסקינן כו׳ נדר לא דאיהו כיון אתרינן מי תאחר בבל תהו יורש ו׳ ד׳ בר״ה

 לחייבו שייך לא נדר לא דהבעל כיון כן ה״נ א״כ ע״ש נדר לא דאיהו כיון עובר אינו
 נדר שלא אע״פ עובר נמי בעל הא ביורש ליה קתיבעי׳ תאי דאל״כ תאחר בבל
 בקיום תלוי אשת נדרי עיקר דכל כיון לותר ודוחק עובר אינו נתי דהבעל ודאי אלא

 תאתר בבל האב לחייב אביה בבית בעודה א״כ גופא איהו נדר כאלו ת״ל הבעל
 דקרא דאורחיה ולביתך ד״ה ב' ת״ז גיטין התוספות ת״ש לפי ואף שתענו לא חת

 תורה תחייבהו זה שתטעם סברא אין ת״ת חשתו את זן שתבעל תתה לאורויי
 על בנרלואים אבן בטורי לרבינו וראיתי ־ תאחר בבל ולעבור קרבנותיה להביא

 יולדת בקרבן תאשר בל ליה שתשכחז זה לדח־ת שכתבג״כ ׳הד״האתררבא ר
 יעז״ש תאחר בבל עובר האיש ואז תאטאת' היולדת ר לפט עלי הרי אתר שאיש כנין

 ליה ולמה גופא הבעל על לפ״ז לפרש ליה ניחא ולא עבר וקא שם גרס שלפ״ז ונראה
 ונ״ל שם י ומ״ל נדר לא דאימ כיון הבעל את לחייב שאין ש״ת אחר באיש לפרש

 ת״מ דהא תתוה זה לכאורה ־ כו׳ ברגל היינו לו טמאת ת ולא־תפרש שהרתב״ם
 כיון ברגל ליה תיטתאה נתיאינה נשואת אפילו ארוסת ־חיריא תחי תקשי

 כיון לותר ואין הרתב״ם לדעת לו להיטתאות תצווה ואינה שמחה בשלתי שחייבת
 כיון לקרובים להיטתאות ג״כ אז תצוות לכך הטותאה על נשים גס תוזהרות דנרגל

 למצות ה־גל טומאת דאיסור שייטיה דתה אינו דזה הרתב״ם לדעת תליא בזת דזה
 דמזזהרים אהרן בני לענין אלא בזה זה דתלו אתר לא דהרתב״ס קתבים טותאת

 ענין באותו לו הסמוכים קרובים טותאת על נתי תצוים הטומאה על הפרשה בריש
 רבינו כוונת ונראה ־ כלל ם קרוב לטומאת ענין לו אין הרגל טימאת איסיר משא״כ
 דהשתא היא שיטפיה אגב בארוסה מטמאה לא דנקט דהא תודהלהרתב״ן דהשתא

 דהא אינו דזה כו׳ ליכא איסורא ודאי דהא כלל דליתא תלתא תני איך קשת לא תו
 אינה ניר תני לה תיטמא לא דנקט איידי וא״כ ברגל להיטמאות איסורא איכא ודאי

דאתראן? דאביי דפרשתי לתאי וא״ת שם •י נתי נשואת לווה״ה מיטתאה
 : צדקות ד״ה ד׳ אבן רי בט עיין כו׳ תשמחה בעלת

סח סימן
 פסחים על בצל״ח ראיתי כו׳ התורה מן נוהג שמחה מצות ראשון יו״ט בליל ואי

 דהש״ס י״ל דהא זה על הקשה אחד וחכם כדע׳רבינו תכאן ג״כ שהוכיח שס
 א״כ ושחטה עיכב כשלא ואי ט״ו חגיגת משוס בה יוצא דאינו תסיפא כ״א פריך לא

 נראה דודאי ראשון יו״ט בליל שמחה דנוהג י״ל ולעולם בלינה דאיפסלא ליה תיפוק
 למשמע תחוג ימים שבעת כדכתיב בלילה ולא ט״ו ביום כ״א נוהג אינו חגיגה דתצות

 מדברי אך נ ה׳( ופסחים קל״א ושבת סוכהת״ג תוספות )עיין לילות ולא ימים
 גם נוהג חגיגה דתצות דדעתו תוכח וחגיגה ד״ה ד"ה תגילת על אבן בטורי רבינו
 שחטה ואם צוותו דביוס תקרא בלילה אותו תקרינין שאין רק ראשון יו״ט בליל
 ביו״ע יויט חלבי והוי יו״ט בליל שלה ואיברי' חלבים תקריב ט״ו חגיגת לשם בי״ד

 בירו׳ תצאתי אך • רבינו ד׳ שפיר אתי א״כ בפסחים דהכא התום׳ כד' שלא יעו״ש
 בחגך ושמחת התם אתר דהכי ראשון יו״ט בליל נוהג אינו חגיגה דתצות חגיגת
 בחגיגת חייב דאיט ראשון יו״ט בשתחה־ליל תתחייב את בחגיגה תתחייב משאת

 א׳כ חיובו זתן הוא ראשון יו״ט דליל רבינו כדברי ואי • יעו״ש בשמחה חייב אינו
 מקשת רבינו והנה • שמחה ידי נתי יוצא תעי״ט ובשחטן נתי בשמחת לחייב תקשי

 יוצא אינו תעי״ט ששחטן שלתים דאר״א דהא שכתבו שס פסחים התום' על שס
 כיוןדאינז נתי ט״ו חגיגת אפי׳הקדישןלשם היינו תשו׳חגיגה ולא שתחת תשוס בהןלא

 דדוקא שם רבינו כתב ע״ז ע״כ לחגיגת הראויה שעה בעינןנתי מןהחולין א*5 בא
 פ׳א בירושלמי אבל כז׳ דש״ד ודאי חגיגה לשס הקדישן דאלו ששחטן שלמים נקט

 שתתה קיעיומה בעל פי׳שס כו׳וכן ששחטן חגיגה שלתי להדיא אי׳ ה״ד דחג־גה
 הוא שמונת שבעה השתחה לעיד״ח דאתרי׳ תהא התו' שהביאו הראיה על רבינו

 תנת ע״ש הוו ח׳ אכתי מעי״ט לשחטו דיכול ואי כו׳ דוחה איט בשבת בחל ס׳הא
 ואי ושחטה בשעיכב דאתר רבינותתא תמה ועוד בירושלמי־ להדיא ג״כ זהאיתא

 והא נמי ט״ו אפי׳ י״ד חגיגת איריא מאי א״כ בי״ד בששחטה יוסף דרב כס״ד
: בירושלמיע״ש שם והפריך גס מה כו׳ קתני י״ד חגיגת

' - עיין סימן . מג

 את לבטל כולל ע״י דנשבע בהא כהירושלתי נמי פסק והרתב״ם תפשה ואל 3ש של
 ועשה דקוס דעשת כהרמב״ס ס״ל הרי״ף וכן התצוה תן ופטור שבועתו 1דש המצות

 אניד' בהשבת לןהא וקשיא כתב מציאות אלו פ׳3 שהרי תעשה ואל דשב לטשה דוחה
 ותאי ע׳ש דטומאה ול״ת לטשה דוחה אינה אתאי והיינו כו׳ עשהול״ת איכא נתי

 ש״מ כו׳^א טשת האי אולתא דחי,דמאי דלא י״ל קרא לחו אי גס ע״כ הא תקשה
 ואל בשב שהוא לטומאה ולידחי וטשה בקוס שהוא אבידה דהשב׳ טשה ליתי דק״ל

 רבינו שהקשה בזה לדון דיש איברא : כהרמב״ם נתי ליה דסבירא וש״ת תעשה
 תיקחי כן דאם כו' כתן והוא לנזיר אתי דלאביו דאיתא דנזיר תהא הרתב״ס על

 בשאלת דישנן מזיר תעשה ולא לעשת דדוחה בתצורע דראשו איצטריךקרא למאי
 ול״ת לעשת דוחה דכהןאינת קרובים דטותאת דלאניו תדאיצטרן־קרא ירעינןזת הא

 דבטלתא ש״ת בכל שות אינה קרובים דטותאת דטשה תשוש טעתא והיינו מזיר
 דאי בשאלת דישנן ול״ת לעשה דדוחת בשאלה ואינה שוהבכל שהעשה היכי

 התורה כתבה לתאי בשאלה דישצן ול״ת לעשה דחי לא נתי גתורה עשת בעלמא
 עשה גני ליכתוב ת״ל דפשיטא דחי דלא נכל שוה שאינה קרוניס טומאת גני

 שם שתקשו כולה ד״ה ע״ב ה' ד׳ ביבמות התום׳ כתבו וכה״ג דחי דלת גמורה
 קדשים תשריפת נילף ל״ת דוחה דטשה בציצית תכלאיס לתילף איצטריך לתאי
 ודחי קדשים דשריפת עשת אתי ולא ביו״ט קדשים שורפין דאין רחמנא דגלי ניו״ט
 דחי להמתין דא״א דהיכא תכלל לתחר עד להמתין דאפשד תשום דיו״ט לל״ת
 התורה כתבת דלא כיון דהא לדחות יש זה אמנם • הכי ניתא נתי הכא א"כ ע״ש

 התורה כתבה ואי בחבירו שאין תת נאחד חותר דיש ש״ת בנזיר או בכהן קרא דוד
 קשה דלא י״ל וא״כ דחי לא דחתיר חיירו תשא״כ דקילא דלתךדחי ת״ח קרא חד

 דתא דלאביו בקרא קמ״ל דהתורה די״ל ותר ת דתצורט דראשו דכתי׳דלאניו תהא
 וא״כ מזיר ול״ת לטשה דחי לא ולכך בשאלה תישנה חתיר לא בכל שוה דאינה

 לאו ואי בכל שוה תאינת עדיפא בשאלה דישנה דהא י״ל נתי תצורט גני ממילא
 לטשה ודוקא בכל שות מאינת טדיפא בש^ת דישנת תא ה״א נתצורע דראשו קרא
 גלה קרובים בטותאת שהרי דאליתי דנזיר ול״ת לטשה לא אבל דחי דכהן זל״ת

 עשת נדחה ותתילח מזיר ול״ת לטשה דוחה אינה קרובים דטותאת דעשת רחמנא
 ורש״י וכת״שהרי״ף לדחות לאתצרפינן דתל״ת מזיר עשת מפני קרובים דקותאת

 קרא קת״ל מזיר ול״ת לעשת דחי לא נתי דתצורט דעשת ג״כ וה״א דב״ת נפ״ב
 תחדא פלטינן לא עדיין לפ״ו ול״תמזירנאך לעשת אפי׳ דדוחה במצורע דראש
 טומאת דגני תלאביו דידעינן כיון דט״כ לי לתת תצורט גבי דזקנו תקשי דא״כ

 דגרע נתי ואפשר בשאלה תישנה טדיפא לא בכל שוה דאינו הא דטכ״פ קרובים
 אלא נכתוב לא א״כ דנזיר ול״ת לעשה דחי לא קרובים דטותאת כיון וכנ״ל מינה
 דחי א״כ דנזיר ול״ת לטשה דתי דתצורע דטשה כיון ידענא ואנא נתצורע ראשו

 אתי לא ללאביו תוכח ע״כ אלא תינה טדיפא דלא דכהן ול״ת לטשה נתי בוודאי
 דכהן דעשת להא קרא צריך דלא ואפשר דכהן קרובים דטותאת דעשת להא כלל
 דעומאת עשת אי תהןתתור איזה ידעינן דלא כיון דפשיטא דנזיר ול״ת לעשה דחי לא

 ואל עדיף תעשה ואל דשב אתרינן ודאי כת״ג כל דנזיר ול״ת עשת אי קרובים
 דקום עשת הרמב״ם שלד׳ ואף :בפ״ב לב״ת מקובצת השטת שפי' וכמו יטתא
 בתעשה שאין היכא כל היינו תעשה ואל דשב תעשה עדיפא ועשה

 עשת בנזיר דאיכא הכא כתו חותר צד תעשה ואל דשב
 כת״ג כל ול״ת לעשה ודחי עשה אתי ולא עדיפא מזיר הא דלתא ותספיקא ול״ת

 פושק ז״ל שהוא כיון הרמב״ס לדעת י״ל ועוד • עדיף תעשה ואל שב אתרינן
 שבועתו דחלה כולל ע״י התצוה את לבטל בנשבע הרי״ף כתו כהירושלתי ג״כ

 אתי דלא דאיצטריך דאיתא דלאביו תהא נתי לק״ח א״כ נתי המצות את לנטל
 דבהא כיון דחי דלא דפשיטא דנזיר ול״ת לטשה ודחי קרובים דטומאת העשת

 טימאת גס לבטל כולל נשבעע״י וה״ל דרשות בטומאה גס נאסר נזיר שנטשה
 דתי נזירות דהא המצות את לנטל שבועתו דחלה ודאי וכת״ג קרובים של מצות

 יזיר ושכר דמיין בענין לקמן נו רב גס וכת״ש אחפצא נפשית דמיתסר לשבועה
 למת ע״כ גיא להכי יטתא לא דלאביו קרא צריך לא וא״כ כייןרשות תצוה יין לאסור
 זכיתי לא דיבתות תהא ורתב״ס הרי״ף על הקושיא בעיקר אך •־ אתי מצות

 מצורע לנזיר הותר דלכך נזירות תה׳ בפ״ז לתדיא כתב הרתב״ם שהרי להבין
 כאן ואין תצרעתו הנזיר נטמא דכבר כיון תשים ול״ת עשה כאן דיש אף א״ט לגלח
 לעשה ודחי תצורע דטהרת עשה ואתי בלבד הל״ת אלא יהיה דקדוש העשה עוד

 א״כ בשאלה שישנן אף ועשה לל״ת דוחה עשה אין שלדעתו הרי יעו"ש דנזיר ול״ת
הרי"ףאתיה: רבו בשיטת דשטע׳והרמב״ס ול״ת לעשה דחי דתצותלא דעשה ה״ה

סד סימן
 י״ל הר״ן ולד' • כו׳ סתותי לן תסתס התנא איך היא התורה מן זו בדיקה ואי

 הוא יתר שפת ושחטת דהאי כשירת ושחטת תע״ל ושהתה מדקתני לה דדייק
 או לבדקה ואפשר ששחטה דלאחר אתי דלדיוק ש״מ אלא עסקינן פשיטאדבשחטה

 תטעם אסורה וביצתה חלבה אז לבדקה אפשר דאי בחיית תשא״כ דכשירת הוא
 שהוכיח כיון י״ל רבינו ולדעת :ני' אלי' תוהרר הגדול הרב התורה תן היא דבדיקה

 זורה ה תן בדיקת שצריך כיון אתר ולא ביו״ט לשחטה תהו יוחנן לר׳ דתבעי' חהא
רנינז כתב ולפ״ז דרבנן כ״א אינן זו בדיקה לדידה וע״כ לשחטה שאסור פשיטא



קונטרס

ע הימן
 ראיה להביא הרי״ף הוצרך דלא נראה • ט׳ לדעתהרי״ף נכון זה דבר

 ולא נפש אוכל בו הותר דלא כיון פשיטא דזה ביה״כ והוצאה עירוב דנוהג .
 דדוקא כלל עירוב מהניבי״הכ דלא דה״א אלא ף בסח רני׳ וכת״ש מתוך בו שייך

 תקנת שייך שפיר שביתה קונה העירוב וע״י לאכילה ראוי דהעירוב וי״ט בשבת
 הביא ע״ז העירוב בזה תהני תאי כלל לאכילת ראוי דאינו כיון ביו״כ תשא״כ עירוב
 תיתא אפילו שכן וכיון ביו״כ עירוב דמתני ביוה״כ לגדול דתערבין תהא ראיה

 ואין • כנ״ל חצרות עירובי נתי דצריך ידעינן תת־לא מ׳'ת תחותין תעירובי דמיירי
 עירוב ולעולם ברגליו מעירב ביו״ש לגדול דתערבין הברייתא תיירי דלתא להקשות

 ד?>ו פת ע״י והיינו בשבילו שתערבין תשתע לגדול תערבין דהא דז״א תתני לא פת
 לדעת ת״ל שכוונתי שמעתי אח״ז :ברגליו בעצתרלערב הוא צריך ברגליו עירוב
 אין רבי׳דביו״כ לפ״ד ואין־להקשות יתינתן תפארת בספרו יהונתן מוהר״ר הגאון
 כן אס בכלל נתי ויו״כ השבת תביוס איתעיטו דלרפרם תטעם והוצאה עירוב

 דא״כ תתוךוי״ל ביה דל״ל ביו״כ ליפליגי יקשה באבנים ליפליגו בביצה שש אדמקשה
 שריתשא״כ משא״כבי״ט ב״ש יו״כאסרי גבי דווקא ב״שדה״א נד' לטעות יש

 ולב״ה מי״ט דתיירי קאי אנ״ש נ״ה דהא אסרי יו״כ דגני נב״ה ליכ׳נמיטעי השתא
י השבת דביום תתעוטא שרי כפור דניום ה״נ

 בתיספות להדיא איתא כן ׳ כו' בכריתות דתסיק הא לפרש נ״ל הלכך
 להקשות יעו״ש־ואין רני' שתירץ כתו אחד בסגנון תירץ ובצל״ח ־ שם ישנים

 דבתחותין כיון בשבת אפי' דשרי קרא צריך לא תחותין לאיסור הא דבריהם על
 ל״ת ודחי דשילוח עשה אתי וא״כ ע״ב י״ז עירובין כדאי׳ לאו איס־ר כ״א אינו

 הכשר הוי אז מילין הי״ב ונשלם לצוק שהגיע דבשעה בעידנא ג״כ והוי דתאותין
 ע״ש תציאות אלו בפ׳ יוסף בניתוקי ולד׳הרנב״ר זבחים חום׳ הפסקי לדעת מציתו

 לאוי שאני ה׳ יבתות כדאי׳ דחי לא גרידא לל״ת ואפי' חתיר דשבא דלאו לותר ואין
 בעל והרב • פריך לא בעלמא תנא והא זה דחה דהש״ס ע״ש דחתירי דשבת
 תלאכת שבתדהוצאה התום'ריש שכתבו ע״פ התום׳ ג״כדעת ישב התלך טעם
 איש יצא ואל דיים היתה והמלאכה בהוצאה קראי תרי מדאיצטריך היא גרוע

 תחותין לת״ד אבל דרבנן תחותין לת״ד דוקא דזהו שם כתב יהישע והפני תמקותו
 ששת תרב אך ביו״כ נתי נוהגת וח״כ היא חשובה מלאכה דהוצאה י״ל דאורייתא

 דס״ל ש״ת תחות־ן דעתילתישרי קרא תיקי תדלא ליו״כ הוצאה דאין שפיר תוכיח
 אבלבכריתו׳ היא בדותא לאו היאודרפרם מלאכ׳גריע הוצאה וע״כ דרבנן תחותין

 בכךשאני: והכשירו היא בדותא דרפרם שפיר הש״ס דחי אבריית׳גופיה רפ־ם קאי

לעיל כתב שיבינו אף • כו׳ התורה תן ביו׳־כ הוצאה איסור דיש וש״ת שם
 דשם לק״ת ת״ת ליו״כ והוצאת עירוב דאין דיבתות בפ״ג רש״י לדברי

 וע״ש הוא דבחרא כרפרס פוסק גופיה ואיהו יהודא דרב אליבא רש״י פי׳ ביומא
 דאשת אח אשת נגד תוסיף איסור הוי איש דאשת ואע״ג :שם י״ר דף בכריתות

 הרי זה טל תקשיס שמעתי ־ ב״ד ובמיתת העולם לכל איסורה הוי איש
 אוסרה אין אח דאשת איש מאשת חתיר אח דאשת להדיא איתא ע״ב נ״ד ביבתות
 • ע״ש לגרשה יכול שהבעל היינו תתירה אוסרה שכן איש אשת תשא״כ אתירה

 ואי׳ אח ואשת מנדת הצד בתה התורה חן העראה למילף רצת דהתס כלום זה ואין
 השו׳ בהצד הלמד דבר כל כס ופירש״י דהו פרכי׳כל הצד תה דעל בחוליןקטוע״ב

 קל לא אינו אפילו נו שוה אינו ותלת־ נו שווין שהתלתדין דבר שוס להשיב בו ויש
 תתירה אוסרה אין שכן אח דאשת תהא שם שפיר ע״כ־ופריך ליה פרכינן חותר ולא
ב״ד ובמיתת העולם לכל שאיסורה איש אשת נגד כלל חותר זה אין שבאתת אף

:מ״ל דהו כל פרכינן תקום תכל רבינו כת״ש

עא סימן
 תמוה לכאורה • ט׳ הריב״א כדברי ושלא מלאכות שאר בכלל דהוי כיון ל ף

 דחנ״ל הריב״א על הסי׳ ברי' שתקשה כתו לדוכתת קושיתו תיהדר דא״כ
 קריבין אין עלתא לכולי דילתא ביו״ט קריבין אי ונדבות בנדרים דפליגי להש״ס

 ישמעאל דלר׳ ביו״ט הבערה באיסור דפליגי רק מלאכה אב שהיא שחיטה תשים
 ליו״כ קיא איצטריך וכי ניו״ט הבערה שרי א״כ השבת דביוס תיעוטא ליה דאית
 ליו״ט ואיצטרךקרא השבת דביוס ליהתיעוטא דלית בפסחים לשיטתו ר״ע אבל
 על וחייב היח תלאכת בכלל והבערה הירושלמי על פליג דידן דש״ס ע״כ אלא

 השבת דביוס בתיעוטא פליגי ור״ע דר״י י״ל ולהירושלתי כצל צצייך שלא הבערה

 לדעת יו״ט מהלכות בפ״א הלח״ת כתב דהא תידי קשה לא נאמת אך :מ״ל
 היינו ניו״ט תבעיר דאתה השבת מביים דתמעטינן דהא התגיד ׳הרב

 חתוך בו אתרינן לא נפש אוכל גוף בו שאין כיון דה״א תתוך בהבערה גם דאמרינן
 י״ב בביצת שם ג״כ הצל״ח וכ״כ מתוך בו דאתרינן השבת דביוס תיעועא קת״ל׳
 ודברי תקי״ח סי׳ ובת״א ע״ש תצ״ה בסי׳ התגיד הרב הב״ידברי העתיק וכן יעי״ש
 דאתרינן להא ליה דדריש ונ״ל חשבת דביוס תיעוטא ל״ל ר״ע דע״כ תמוהין הת״א

 ליו״ט תלי־כות חילוק ואין לשבת מלאכות דחילוק כ״א ד ובתכית דת״ח בפסקי׳
 כיון היינו יצאה לחלק דהבערה דס״ל תדר״ע ש״ת רבא דאמר הא יתיישב זלפ״ו
 מלאכותי לחילוק ליה תיבעי' ע״כ ביו״ט הבערה לתישרי הכנת ביום דריש דלא

 התום' שפי׳ לתה ול״צ יצאת לחלק תבערה וש״ת ליו״ט מלאכות חילוק ואין לשבת

אחרון
 ת״ל בזה ה'וכוונתי פסחים בצל״ח מצאתי אח״ז מלאכה אב לה מדקרי הטעם

 לא ראשונים והרבה רש״י ולד׳ מתוך בו דאתרינן אדם בצורך דוקא זה לדעתויוא״כ
 נאיסור עליו וקאי לגבייה ולא משלכם איתעט גבוה צורך תשא״כ כלל צורך בעינן
 גי פל דלתא כנ׳ל ולק״ת רבינו דברי שפיר א"כאתי ־ י״ב ביצת תום׳ כת״ש עשה

 ונדרים השבת דניוס תתעוטא ביו״ט הבערה שרי דלר״י ביו״ט הבערה באיסור
 אין ותה״ט תתוך אתרינן לא גבוה דלצורך כיון אינו דזה ביו״ט קריבין אין ונדבות
 הקרבן דעיקר כיון ת״ת לנעלים נאכל דהנשר אף ביו״ט ונדבות נדרים קריבין
 בשתן תדליקין אין לענין כ״ה דף שבת תוס׳ כת״ש לכס תיחשיב לא סליק לגבוה
 נדרים דלר״י תוכח ע״כ אלא הבערה תשום אסורה דהקטרת נתי ה״ת א״כ שריפה
 לכם נתי תיקרי קרבן דצורך ט הותרה הבערה גס ושפיר ביו״ט קריבין ונדבות
 הריב״א לדעת תשא׳־כ שם התום׳ כת״ש לכם חשיב הבשר דאכילת קריבין לת״ד

 גס ופשיטאדתותר עליה תלאכה שש דאין כיון ביו״ט כלל איסור בו אין דהבערה
 ; ; הבערה ותותר יצאתה ללאו הבערה ס״ל ר״י דלתח רבינו הקשת שפיר גבות בצורך
 תתוך אתרינן דלא שחיטה משום קריבין אין ונדבות נדרים ולאולם ביו״ט לגתרי
 עליה מלאכה דשם כיון רבינו שכתב וזה עליה מלאכה שם שיש היכי גבוה בצירך

 חתרי׳נו דלא נגבות לאפוקי כנותר כו׳ נפש אוכל בו והותר דקיל יו״ט לתעט לך די
 כצל ש־י׳בהו דלת אף האור את בהן בהשצה ביו״ט קרינין שבת דחלבי תתיך׳והא

 שהקשת ומה :שחיטה כתו לכס תיקרי באכילה הבשר שתתירין כיון צ״ל ע״כ תתוך
 שתירץ יפות פנים בספר ראיתי השבת דביום תקרא ליו״כ נתי דנתעט בסמוך רבינו
לא דיו"ט תנאכה באיסור תשא״ש שבתון שבת בו דכתיב שנת נתי איקרי דיו״כ

: ע"ש שבת כתיב

ער סימן
 הרמנ״ם דברי יישב המלך יד כו׳־בעל ומורייס ציר גבי שכתב הרמב״ם אבל

 הלא"^ דכל ותרבוי לאצטרים׳ דחזי תטעם רק אסיר שיעור דהצי כיון
 לאצטריפיהא דחזי לר׳יוחנןהטעס צ״ל דאל״כ עינוים שאר מחתת אפי׳ הי'תותר

 שיעור חצי נחיתץ ולפ״ז נדאתרן ודאי אלא עיניים שאר מחתת אשור הכי בלאו
 ות״ת הנאתן כדרך שלח שוב יהי׳ כן דאס לאצטרופ׳ חזי הא אמרת מאי מותר

 .תי מדרבנן לכתחילה דיענד דאמרי איתור גידל רב וז״ש אסור וודאי תדרבנן
 ת״ת כרת בו כאין אף בטונא דגם היינו פורתא דאתרי ואיתור אתרי
 הרתנ״ס הביא ע״ז אףבכרת והיינו אתרי תי תזוג חי דאתרי ואיתור תה״ת אסור

 לא מדרבנן דאי אסור דתה״ת דש״ת מרדות מטת ולוקה תכריז פטור חי דחותץ
 הא אבל כרת חייב דבתזוג הא הביא גס הנאתן כדרך בשלא תרדות תכת מצינו

: לכתבו וא״צ הוא פ:וט דבר תדרבנן אסור שיעור דחצי

עו סימן
 ! כדרך שלא לא אבל גסת אכילה באוכל אלא פטרינן לא דיותא בתרא □£׳1

תזה שאין שכתב קט״ו סי' ת״ת בנ״ב חייב־ראיתי וודאי תזיק דאינו אכילת
 הוא דאכילה כיון דה״א יותר רבותא הוי אכילה שתה לא גסה דאכילה דהא ראיה
 תשא״כ לתזיק פרט קת״ל ולחייב אכילה תיקרי כ״כ שבע שאינו אחר אכילה וגבי
 ליז אבין ולא שמעתי ואני ־ טפי גרע אדם לשוס ראוי שאינו אכילה כדרך שלא

 אכילת שהיא אף גסת אכילה מתעטינין אכילת בה דכתיב דאפי׳נתרותה מאחר
 בכלל גסה דאכילה די״ל דעתא ויתובי בעינוי רחמנא דקפיד ביו״כ ש תכי לאחר
 לגבי אכילת שהוא בזת ותה נתי שהזיקו ואדרבא דעתו נתיישבה דלא כיון עינוי
 . שלא פרט לותר לחזי׳ל להו הוי יותר כן ואס כלל דעתא יתובי וזה שאין כיון אחר

 כיון חייב אכילתו כדרך שלא והאוכל ע״כ אלא דפטור תזיק ומכ״ש אכילתו כדרך
 ואשתעי׳דאף דווקא לתזיק פרט אלא תתעטינן ולא היזיקו ולא דעתו דנתיישבה

 דלא ותעילה בנב״ח כתו גסה אכילה על גס חייב אכילה כתיבא דלא בעלת׳היכא
 :עינוי בלשון דאפקה כיון דפטור ביו״כ קת״ל ד׳ת' החולץ בם׳ כדאי' לתרותת דמו

: חייב אכילתן כדרך שלא אכלן אם אכילה כתיבא דלא יו״כ גבי וודאי והא 0^
 ד׳פ״ו שם להש״ם מנ״ל ח״כ נ״י ק״ב צ״ה כתוהר״ר השלם המופלג הקשה

 ככותבת יו״כ של דשיעורו תעונה לא בלשון ביז״כ התורה דשינתה תהא ללתוד
 י ובאמת דאתי הוא לחוד להא איתא חייב אכילתו כדרך דשלא תיני׳הא דדרשינן כיון

 בלשון רחתנא כיוןדאפקה ת״ת דאתי הוא אכילתו כדרך דלשלא נהי דלק״ת נראה
 1י דעת׳וכן יתובי ליכא תככיתבות דבפאית לחדל להו קים דעתא ביתובי ותלי עינוי

 תטע׳דתליניתובי אכילתו כדרך לשלא ידעי׳נתי מ״ת לככותבות דאתי איפכ׳אף י״ל
 בככותבות נתי אכילתו כדרך שלא לחייב תסתבר דלא אפכא לדון דיש דעתא־איברא

 כתו האדם דעת תיישב תנבחי דככותבת אפשר דעתאוכי ביתובי כיוןדתלי
 גדול היותר בשיעור לאכילה ראוי שאין בדבר לשער צריך וע״כ פת או בשר ככותבות

 וי״ל אכילתו כדרך בשלא כלל דחייב לרבינו תנ״ל כן ואס שתענו לא וזה תככותבת
 גדול היותר בשיעור אפילו אכילתו כדרך שלא לאוכל פרט תתעטינן דתהאדלא

ש״ת גדול היותר אחר שיעור לרבנן להו שמעינן דלא וכיון חייב כד״א דשלא ש״ת
: בככיתבית לעולם לחייב תדותיהס חכתים דהשוו

 לדייק יש דלכאורה חייב אכילתו כדרך דשלא רנינו לדעת ראי׳ להביא ןי^
חכתים >שינו עינוי בלשון דכתבה במשמעה התורה מדשינתה מדאתרי׳

1 בשיעורן
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 לא לגמרי במחשבתו תוציאו אינו ואי ניעור ל״צ כן אס ביטול ידי על מרשותו
:דווקא שייפה שצריך אלח נכ"ד ביעור תהני

תשבית! תטעם זה אין בשרים׳ דלר״י דהא חיים מקור בעל הגאון דעת והנה
 דחשיב בשריפה שמצותו הנאה איסרי שאר כתו בפ״ע ת״ע דהיא א1ן דקרא

 לדבריו צ״ל וע״כ דתשביתו לת״ע נשי־יפה תתקן אינו וא״כ יעו״ש דתמורה בתחני'
 פירושו דתשביתו נ״ל דתק״ו כיון תמוה דאל״כ אסמכתא כ״א אינו דר״י דהקי׳ו
 שהרי ועוד נתי בביטול וה״ה דתשביתו לת״ע בש־־פת מקיים אינו אמאי שריפה

 הרי שריפה זו אומר היי וב״י בב״י שהיא השבתה איזהו ר״ע אתר תניא במכילתא
 שפירוש! דקרא תשביתו על מלתא גילוי הוא והק״ו דבשריפה נ״ל גיפא דתתשביתו

 תדר״ע דאמרש״ת דרבא אהא המפרשים שהקשו תת נת׳ מיושב ולפ׳יז שריפה
 והבערה כו׳ תפרר אף וחכ״א במשנה להגורסיס הרי שריפה אלא חתץ ביעור דאין

 רש״י על תורו בשם בצל־׳ח הקשת זה וכעין א״ש נמי כרבנן א״כ תשביתו בכלל כ ג
 דוקא לר״ע דס״ל א״ש הנ״ל המכילתא ולפי יעו״ש ליה נפקא מדלא וש״ת בד״ה

 תת ג״כ א״ש ולפ״ז : במכילתא ר״ע מ״ש על סמך ורבא יהודא לר׳ כתו שריפה
 הנ״ל בצל״ח כתיש יראה תבל השיבו ולא תשביתו אתרה והתורה לר״י שהשיבו
 איסור! ותן תקודם תיירי דהקרא ע״כ ביטול נ״ל דתתשביתו דכיון רש״י לד׳ דנראה
 רביני כת״ש בשיירא ביוצא השבתה תצות עליו שחל לפסח קודם יום לת״ד ואפשר

 לר״י שריפה חצות וא״כ ליה תבטיל תצי לא איסורו זתן לאחר דאי פ״ג בשי'
 דק־א וה״פ תיירי גוונא תחד הקיא דהא איסורו זתן קודם דוקא ג״כ ודאי תתשביתו

 דאם איסורו זמן תשא"כלאחר ששית שעה כשיגיע ועומד תושבת החתן שיהא
 ׳1מש בכ״ד לבערו דחייב ודאי תתניח בפ׳ לד׳רש״י ב״י על עובר ברשותו אז החמץ

 עשת שעיקר כיון ת״ת הלילה עד בב״י עובר דאינו לקתן רבינו לת״ש ואף ב״י
 הלאו לתקן רק הוא שש לאחר שמשביחו ותה איסורן זמן לפני כ״א אינו דתשביתו

 בשאר שתשביתו להא דתי לילה של הראשינה רגע בכניסת עליו יעבור שלא דב״י
 ולא תתשביתו לר״י שהשיבו תה וא״ש בכ״ד שתשביתו הלאו לתקן הפסח יתי

 דהבבתתו ר"יתודה גס ב״י עליו ולכשחלה ב״י עליו חלה לא עדיין שאו כיון תב״י
 תהני ואז איסירו זתן מקודם תיירי דתשביתו כיון לר״י להקשית ואין : בכ״ד
 שאין דתיכי נסמוך שכתנתי ע״פ די״ל ל״ל העולם מן השבתה מצות א״כ ביטול

 שסיבר דלר״י ופשיטא דוקא שריפה צריך מחשבתו ע״י לגמרי רשותו תן תוציאו
 לי דמה טפי א״ש בהנאת אסור עכו״ס של ואפי' הפסח עליו שעבר דחמץ ג״כ

 קת״ל עוד לו ראוי אינו הפסח לאחר לו שישאר שהחתן כיון שריפה לי תת ביטול
: דוקא שריפה צריך העולם תן תבערו דאם קרא

 תצי הא עליו לוקין לכ״ע בעזרת עמו החתן אס כי׳ להקשות יש והשתא שם
 החמרת בני של החתן שיהא דצריך י״ל כו׳ החתן את בטלתי כבר לתיתר

 שתא לותר אין דע״ז וודאי התראת הוי שפיר וא״כ בעצתן החבורה בני בו ויתרו
 • לבטל שלוחן עשוהו ולא שלו שאינו דבר יבטל ואיך שלהן שהחתן כיון הא ביטל
 גם לבטל מצי לר״ש הא קשה ולא שש אחר חתן שקנה בסמוך רבינו כת״ש ועי״ל
 ד״ת ע״ב ד׳ע״ו נתכות התום׳ כמ״ש די״ל אינו דזה ניטלו שתא י״ל וא״כ שש לאחר
 יחזור ולא באיסורו שיעמוד אתרינן התראה בשעת האיסור שעושה היכא שכל בתאי

 בשעת שש לאחר חתן שקונה איסור תעשה שעושה כיון ע״שא"כה״ני"לכן נו
 חויב בפסח חתן בקנה ת״שהרתב״ם : אח״כ יבטלט לא תסתתא הפסח שחיטת

 בשור ד״ת ד״פ סנהדרין תיס׳ כמ״ש תכירה שייך לא הנאה דבאיסורי ע״ג אף
 לשלם מוכרח יהא אם נ״ת אחריותדמאי עליו כקבל הוי דזה נראה מ״ת יעו״ש

 לא! חד אלא ליכא אחריות עליו דבקבל ואף תשלותין לו הקדים אס או לבסוף לו
 שקדת! לאו הוי דזת ס״ל דהרתב״ם י״ל ת״ת לוקין ואתאי דתשביתו לעשה וניתק
 ת״ש אך ־ נ״ע תאיר יעקב תוהר״ר הג' מהרב ע״ש פ״ב בסי׳ וכת״שרבינו עשה

 אסור זמנו לפני דחתן דס״ל יהודה לרבי דהניחא חצות אחר עיסה לו בנתחתן
 שנתחתן קודם הקתח את בטלתי כבר לותר יכול ת״ת הא קשה ע״ו כו׳ בהנאה

 ביטל שכבר לותר אין ע״ז שש לאחר בידים שהחתין הוא דכוונתו וצ״ל שש קודם או

: בידים ותחתצו עכשיו אחשביה הרי הקמח את
 נבל עוברים אחרים דאפי׳בשל ותשמע לך כתיב לא ימצא לא אזהרות דגבי שם

 היינו יתצא תלא אחרים של חתן דרבינן דהא מדבריו משמע כו׳ יראה
 לך דכתיב ע״ב ה' ד׳ שם מסקינן דהא תמוה ולכאורה נב״י כתו לך כתיב מדלא

 ימצא אלא לך דתדשדינן השוס ד״ה בתו׳ שס ופי׳ ימצא אלא חד שדיוהו זמני תרי
 ימצא דתלא הרי ע״ש שכבשתו עכו״ס לאפוקי לך בעינן בידך במצוי דאף תשתע
 תלונתו רבינו על לא יעו״שיאתנס גביה לך שכתוב ואף אחרים של לחתן תרבינן

 יתצא לא כו׳ת״ל לך דכתיב כיון כו׳ יטתין יכול נד״ה להדיא כן שפי׳ רש״י על כ״א
 אין התוספות וד׳ אלו רש״י דברי ׳,דאישתתיטת ונראה לך כתיב לא והכא כו׳

: ופשוט ”לפירש׳ כלל סיתרין

 כו׳ לבטלו יכול הרי שתאפה עד שס לה תקרא לא קהתר תאי ק״ל ועוד שם
 יש לכאורה ותנה יעו״ש נזה ג״כ עמד יהושע פני תשובת בעל הגאון הנה

 הנאה דטובת רבינו שכתב תטעם לבטל יכולין אין דהבעליס די״ל אף לדקדק
 והצל״ח הוא• דתתונו כיון לבטלו יכול ודאי והכהן לכהן יתנו קשה ת״ת מתון אינה
 יכול אין נמי דהכהן שכתב תי וראיתי מיל בשיעור כהן שם שאין שמיירי כתב

 מצות לקיים עליי דדעתו כיון יכטל איך החלה את לשרוף ליו*נ דמצוה כיון לבטלו
שריפה

 בלשון אלא *עיט כלשון למכתב התורה שעתה לא ,די( דתשיזע תס־ח בשיעורן
 קושיות תקשי ע״כ הא נכזית אינו ״כ1בי אכילה דשיעור ידעינן הוה לא אכילה
 לא לכתוב אפשר דלא הש״ם כתירוץ צ״ל וע״כ ביו״כ אזהרה רחמנא נכתוב הש״ס

 לדחות ואץ מידי תשני לא ח״כ בכזית יו״כ שימור ואי בכזית אכילה דה״א יאכל
 ביו״כ חייב שיעור בחצי דגם א־פכא דאיתא בככותבות להקל ידעינן לא תזה דהא
 תיתי דתהיכי אינו דזה בכזית להקל דה״א לאזהרה יאכל לח היורה כתבה לא :ולכך
 דתהא צ״ל ע״כ אלא לה אכ איסור בשום תצינו שלא מת שיעור חצי על לחייב ה״א
 דאין דה״א יאכל לא לכתוב א״א דלכך די״ל ראי׳ אין יאכל לא הזהרת נאמרה דלא
 הוצרך וע״כ אכילתו כדרך שלא אף דחייב וודאי וניו״כ אכילתו כדרך אלא חייב

 דאי לדחות יש אך • במשמעה התורה דשינתה תהא ככותבת יו״כ דשיעור להוכיח
 שתיישב תטעם הגסה בכותבות חכמים שיערו לא עינוי בלשון התורה דשינתה לאו

 לשער סברא דאין שם התום׳ שכתבו תעעס אפשר לא דבכגרוגרת אף האדם דעת
 לשער אפשר ת״ת נינתו דלהוחדעניינא כיון קרא תחר ואכילת שבת הוצאות

 תיהא נקוט דהשתא כו׳ דאר״ל הא לך תקשי לכתי וח״ת שם :ביטלת ׳בכותבות
אכילה ה״א דת״שהש״ס כוונתו אי כונתו להכין צריך :כוי בידך פלגא
 דאין העונש על קאי דאזהרה כיון בכזית כ״א אינו דכרת עונש גס היינו בכזית

 ה״א יאכל לא כתיב הוה אי דהא תירי תשני לא א״כ תזהירין א״כ אלא עונשין
 מ״ת אזהרה כתיב דלא רף השתא משא״כ דווקא אכילתו דרך יא כ כרת חייב דאינו

 היינו בכזית הכילה דה״א הש״ס כוונת ואי י תג״ש כ גי ומנקות כרת ידעינן
 בככותבות א15 דאינו תתעונת ידעינן דכי־ת עונש ות״ת כזית על אף היא שהאזהרה

 כזיתועדיפא על אזהרה ונכתוב בידך פלגא מיהו נקוט בכך דתה תקשה א״כ
 לא כתיב הוה אי דוודאי הוא כוונתו אך ־ כלל אזהרה נאמרה דלא תהשתא יותר
 דווקא כזית אכילה דאלו דככותבות העונש על גס ההזהרה נתי קאי הוה •אכל

: גרידא בלאו מוזהר כזית על דגם נמי תינית תשמע דהוה אלא יותר ולא משתע

עז סימן
 כריה״ג תנא האי דילתא הוא איסורו לבתר יו״ט פריו תאי לתידק ואשא

 כתי׳ד תנא לתאי ס״ל דלתא תקשה דלא ותא כו׳ ס״ל
 בשס התום׳ שכתב תה לפי תותר ביו״ט והבערת יצאתה ללאו בהערה
לעיל דריב״א לתא דחה דכבר כיון לותר יש ב׳ ה׳ בפסחים הריב״א

 תכאן דתוכח הריב״א על נמי תזה קשה רבינו דלדעת ואפשר לה■־ חש לח ע״ת בסי׳
 אך לצורך בשלא עליה וחייבין ביו״ט עליה תלאכה שם ת״ת יצאת ללאו לת״ד דהף

 תותר לריה״ג דהא דיו״ט רבותא תאי א״כ היא ריה״ג דאי רבינו קושיות ניישב יש
 ה׳ פסחים תו׳ וע׳ ביעורו כתחלת אף תתנו להנות דיכול כיון בירט חמן לשחף

 כו' דפסחיס בפ״ק ר״ע שהרי פיש״י על לי קשת ובאמת שם : ואותר דה
 הלילה עד דתשש עשת שקדתו ליו הוי דחתץ ס״ל דרש״י ליישב יש

 אפי׳ וא״כ לעשה הניתק לאו ה״ל ולא דתכביתו עשה על רק יראה בבל עובר אינו
 תחתת א״כ פ׳ בסי׳ לקתן רבינו וכת״ש כהר״י ודלא עובר לבערו ע״ת משהא
 וזהו יהודא לר׳ אף לשורפו עצים אחר יחזר ולא בכ״ד לבערו תחויב האיסור חותר
 דר״ע הס״ד לפי תשא״כ יראה דבל ללאו קודס דחשביתו דת״ע האתת לפי דווקא

 העשת עם כאחד בא דב״י הלאו וא״כ ביו״ט והיינו תתש בראשון הוא דתשביתו
 לבערו ע״ת וכשמשתא לעשה הניתק לאו אלא עשה קדמו כלל הוי ולא ־ דתשייתו

להבערה מצינו ר״ע אתר ושפיר ולשורפו עצים אחר לחזר תחוייב ולכך עובר אינו
:נרו אבלי אברהם תות' מהגאון ־ תלאכה אב שהיא

: בת״ע קושיתו כהר״י דלא פ״ב בסי' רבינו שהוכיח מה לפי אך

 מקור בעל הגאון כו' בביטול הגי דלא גוונא דאיכא שכתבתי לתה אבל שם
 לבערו עכ״פ תחוייב הא להקל סופו אתאי קשה ת״ת דהא ע״ז תתה חיים

 יעו״ש ב׳ סג ד׳ פ״ג בסיתן זאת תקשה בעצתו ורבינו יעו״ש יראת בל תשוס נכ״ד
 כו׳דלא לבטלו חייב והרי ובטל דיושב תהא טכיח הכלבו והנה שם׳ בק״א וכמ״ש

 הוכיחו האחרונים כיוןשגדולי בזת לו ניחא לא שלרנינו וצ״ל ידוע לחתן ביטול חתני
 דלא ג״כ הוכיח ונצל״ח : דפסחיס בפ״ק הר״ן וכת״ש ידוע לחמץ ביטול דמהני
 לענין כ״א דתשביתו לעגיןעשה ביטול תועיל אין יהודא לרבי צ״ל ע״כ דהא בו כהכל

 ורש״י תהני דלא ביטול כ״ש דבר בכל ביעור אפי' תהני לא דלדידיה כיון יראה בל
 והתורה שם שתסיימו חה וניחא דוקא לרבנן היינו מתשביתו נ״ל דביטול שכתב
 ביטול דתהני ודאי אלא דחתיר יראה בל אמרה והתורה השיבו ולא תשביתו אמרה
 לא ב״י אפי׳לענין דלר״י כתב יעקב באר ובספר יעו״ש ידוע ב״יאפי׳לחתץ לענין
 ובזה • ביטול תהני לא שכן לנותר תה תנות׳ ק״ו על לפרוך יש דאל״כ ביטול מהני
 לבטלו יכול הא אתאי כו׳ ניו״ט בטומאה חלה דתפרישין תהא רבינו קושית יתורץ

 ה' בדף רש״י התו׳מעל קושית ויתורץ ניטול תתני דלא ס״ל דכר״י די״ל מ׳דו״א
 נסתר לפ״ז דהא רבינו על להעיר יש ועתה ־ יעו״ש דר״ע תהא מדאורייתא ד״ה

 ביטול מהני לא דלר״י כיון אחריות עליו שקבל לחמן ביטול תהני דלא הוכחתו
 דתהני ודאי מתשביתו נ״ל דביטול דלד׳רש"יכיון רנינו בד' הנראה אבל " לעולם
 רחתנ׳ביטול דכתב דהאי משוס בכ״ד ביעור לדידיה תתני דלא והא לר״י גס ביטול

 שאינו ומי חדס בני בדעות תלוי וזה תרשותו לגמרי במחשבתו שיוציאנו היינו י
הר״ן כת״ש דוקא שישרפנו הוא הכתוב גזירת בביטול לגמרי מרשותו תוציאו י

כן גס מוציאו אס תת״נ7 כלל מועיל לא בכ״ל ביעור כן ואם ברפי׳קדפמחים



אחרון
 דתשביתז למ״ע קיים ממילא דבר בכל וביערו בידים שביטלו היכי יוחנן ולר' דבר
 דכ״ש׳ נימא אי אף תיקשי מ דת הכא רבינו מקשה א״כ יעו״ש קשת לר״ל ות״ת

 בל חיסור איכא תכשיעור דבפחות אס״ד מ״ת בחתן מלקות וליכא ס״ל כחכמים
 פשיטא ס״ל יהודא כר' ב״ש אמרת תאי כו׳ שאור איצטריך לתאי תיקשי ס״ס יראה

 :וכנ״ל הדין מן תזהירין אין דהא עליו שלוקין לגופיה שאור איצטריך א״כ דתיקשי

דס״ל לרבה תלקית לה משכחת לחכמים דגם כתב המלך טעם בעל הרב1
 נהרות ורקןלשאר ואם דוקא בעיקפירור נהרות דבשאר כ״ח דף בפסחים

 מהדורא מ״ב וראיתי בידים העשה ביטל הרי פירור בלא
 אתרי׳ תאי דסעתא טעם בטוב זה שדחה א״ח חלק תנינא

 קטנו׳ ספינות החתןע״י תשס ליטול שיטלין תטעם א דוק פרור בעי נהרות דנשאר
 ליטלו יטל שהרי בידים העשה נתבטל דלא נתי א"כמינת מעליא ביעור הוי ולא

 תכרו או שנתנו כגון עשה לביטול דתשכחת לותר אין גם ־ כדין ולהשביחו משם
 ואם העשת נתבטל לא א״כ ולבערו הנכרי מיד להשיבו עוד יכול אם דמת״נ לנכרי
 וממבהא : הנכרי ע״י תתילא העשה נתבטל א״כ מידו להשיבו עוד יכול אינו
 ורחיתי נחתד דבר בזת כתב והצל״ח לאיסור והב״ח המ"א דעת שיעור דחצי

 ה״ד בפסח עצמו החתן תן האוכל כתב ח״ות תהל' בפ״א הרתב״ם הנה להעתיקו
 איסורי בכל שהרי עליו טה תתה והכ״ת כו׳ יאכל לא שנאתר התורה מן אשור
 שיעור דחצי הא דהרי לק״מ באמת אך חלב דכל תקרא אסור שיעור חצי תורה

 בסוף חתן שיעור חצי שאוכל תי וא״כ לאיצטרופי דחזי תטעם הוא יוחנן אסורלר׳
 הפסח אחר שיעור חצי עוד יאכל דאלו לאינטרופי חזי תטעם לחייבו אין פסח של ז׳

 ת״ש ע״פ שיעור בחצי לחייב יאכל דלא קרא תייתי לכך התורה תן איסור בו אין
 שיעור חצי הנאה ולענין אכילה היתר בו יהא לא תשתע יאכל דלא שם ב׳ בהלכה

 קאמרי תאי רבינו שהקשה תה הקושיא בעיקר והנה ־ בהנאת שיעור דל״ש אסור
 בזת עתדו כבר הדין תן תזהירין אין הא שאור בעי ולא חתן רחתנא נכתוב ב״ש

 להו קשיא רגאי וז״ל ע״ז כתב נ״י אלי׳ כתוה׳ הג׳ הרב ושארי המפרשים תן כתה
חתן מתחלה היה הזה שהשאיר כיון הרי הדין תן תזהירין אין הא רבוותא להני

:הדין חן למזהירין ענין זה ואין אזלא להיכן דחתן איסוריה וא״כ

פב סימן
 דס״ל מר׳יוחנן ג״כ הקשה שלא תתוה כו׳לכאור' קיימו ולא דתניקיימז ולר׳ל
 שלא רק שביערו אפי׳היכי בחתן תלקות תשכחת דלדידיה דכ״ש ביטלו ולא ביטלו

: ס' ולר״ל ביטלו ולא ביטלו דתני לר״י צ״ל בהגה״ה הגהתי לכך שרים׳ ע"י ביערו

פג סימן
 ק״ל ובתכי ט׳ השבתה למצות לה משכחת היכי זר״ש הגלילי יופי לר׳ כ וא

 תקשה דפירשתי לךלתאי קשיא ואי עד האלו הדברים הנה עצומת קושיא
 המעיין את אעורר ע״כ מעיינים לותדים בהן ויסתככו הכרחי ביאור צרינין לך

 דבחתן בסי׳ע״ז לעיל הוכיח שרבי' כיון הא קשה לכאורה בישובסיוהנה שנ״ל תה
 לר׳ רבנן תדהשיט ג״כ זה והוכיח ביטול תתני לא אחריות עליו שקבל אחרים של

 ובטל יושב יהא לש־פו עציס תצא לא שריפה אלא חתן ביעור אין דאתר יודא
 בעלמא בביטול דתשביתו לת״ע נתי מקיים התורה דמן כיון והרי להקל וסופו
 בהכי וסגי לבטלו חייב שהרי להקל וסופו ובטל איןכאןיושב עצים תצא בלא אף א״כ
 ביטול תתני ואז שש קודם הייני ש־יפ חתןאלא איןביעור דקאח׳ר״י הא לרש״י דהא

 תשכחת ר שפ וא״כ יעו״ש׳ ביטול בו דל״ש אחרי' של תחתן הוא דתשביתו ע״כ א1ן
 והפקר ביטול נו תתני לא לדידהו דאף כזה בחתן השבתה תצות ור״ש לרי״ה לה

 מהאדתאויב קשת רש״ילא דלשיטת ת״שאח״כ וכן ע״ז• בסי׳ לעיל רבי׳ כת״ש
 עדיין עליו חל לא בכיירא ביוצא דלרש״י כיון ירא׳ בל תשים לר״י נתי בכ״ד לבערו

 הוכיח כבר גופא תזה דהא חדא קשת נתי שהוא בכ״מ בע״פ לבטלו דיכול ב״י
 ועוד • בשיירא ויוצא שלו בחתן לה מוקי וכאן כנ״ל אחרים של תחתן תיירי דע׳׳כ
 דאז כיון לר״י כלל כאןתשיבה דאין ודאי א״כ שלו מחתן תיירי דאי לתמוה יש דהא
 מצא בלא לר״י כן ה״נ תשביתו חובת ידי בביטול אז דלרבנןיוצא כתו ביטול מתני
 לבער זקוק דתדרבנן כיון לותר ע״ז׳ודוחק סי' דלעיל קושייתו מתש והיינו עצים
 ק״ו דהא דבריהן של ביעור תתצות להקל דסופו תהא נתי לר״י השיבו ע״ז דוקא
 להרתב״ן מצאתי אך • דמיהן של מביעור ולא תורה של תתשביתו רק אינו דר״י

 לישרגי תיקן משת במגילת דאתרי׳ דהא בפשיטות שכתב ב׳ שורש המצות בספר
 יעו״ש דרבנן אלא דאינו להרתב״ם מ׳דבזתמודה בפסח פסח הלכות קורין שיהו
 דרבנן א1ן אינו ע״כ לת״ר תוך עליו חל השבתה רבי׳דתצות שכאב תה י״ל וא״כ
 דלא צ״ל ט׳ ראשון בפסח עומד משת שהית תהא תקי־א׳ רפ״ק הש״ס דמייתי והא
 דשואליו הא ובין כו׳ תיקן דמשה הא בין לחלק נראה דאין אסתכתות כ״א הוי
 כאן לתרן ה״ל הזה בדוחק לכנס דל״ל רבי׳ על לתמוה ואין ־ לחג קודם יום ל׳

 מהאי דב״י מביעור ג״כ להקל סופו ולכך לעיל כור אחי־ים של מחתן דמיירי ג״כ
 בל עדיין עליו חל לא ואז ל' בתוך נשיירא ביוצא תיירי דלרש״י כיון נתי טעתא

 יראת בל תשום לבערו חייב אינו שלו דבחתן אתרי' טטמא דמאי אינו יראה-חה
 תת הפסח כשיגיע בב״י יעמר ולא שהוא בכ״ת בע״פ לבטלו דיטל כיון היינו

תפסי כשיגיע בב״י ויעבור בע״ס לבטלו דלאיכול כיון אחרים של בחתן כן שאין
' • וראי

קונטרס
 הכהן אין רבעו דלד׳ ונלע״ד כלום כהן כביטול הזכיר לא ורבינו • ע״ש שריפה

 אלא טמאה בתרומה לכהן לו אין עיקר דכל כיון הוא מתינו דלאו כלל לבטל יכול
 קדשים שורפין דאין דאסורלולבער כיון וביו״ש ביעורו בכעת מתנה שנהנה מה

 דלת״ר ל״ב פסחים התוספות שכתבו בפסח חתן תרומת דתפריש דמי׳לתא גיו״ט
 ה״נ נתינה זה דאין כיון כלל קדושה התרומה אין בהנאת אסור בפסח חמן דס״ל
 לבטלו יכול ואין הוא ממונו לאו הנאה היתר לכהן שאין כיון ביו״ט טמאת בחלה

 ומת״ט דמי כמתון לאו לממון דגורם קי״ל הא לממון גורס יהיה יו״ט שלאחר ואף
 בהנאה מותר הפסח לאחר דחמן כר״ש דקי״ל אף בפסח לחתן ביטול תתני לח

ות״ת :ע״ז סימן בסוף רבינו וכת״ש דמי כמתון לאו לדידן ת״ת לממון גירס והוי
 יו״ט לאחר לכהן לתנו וחייבין תתוןבעלים הוי לא בחלה חייבת שהעיסה כיון

קרקע אגב תטלטלין לקנות א״א תתון אינה דאי תתון הנאה טובת ובע״כ שם
 הנאה טובת אי דאפי' סק״אשכתב ר״ג סימן חו״ת דלאכהש״ך זה כו׳

 הנאת טובת אי אפי׳ ה״פ היא ולא הש״ס ות״ש וחליפין באגב תקני ת״ת ממון אינה
 נתינת: בית דכתיב תשוס בסודר ר״י הקנהו דלא והא באגב תקני ת״ת מתון אינה

 בתועד הקדש של חתן האוכל דאתר לתתון גורס הוי לר״ש חתן והרי שם
 של חתן תדתי איך ע״ז תתה תק"וח בעל הגאון כו׳ ביטול ליהני א״כ תעל

 שלו לחתן לתתון גורם שפיר והוי גבוה של רואה דאתה להשהותו שתותר הקדש
 • יעו״ש לממון גורם כלל הוי לא וא״כ העולם תן להשביתו שעת בכל עליו שמוזהר
 לדידן א״כ שלו חשוב לתתון דגורס ס״ד דאי כך הוא רבינו דכוונת לק״ת ובאמת

 וע״כ איסורו זמן לאחר לבטל יטל דאינו תנ״ל מותר זמנו לפני דחתן כר״ש ל דקי׳
 וכיון ברשותו כאלו הכתוב ועשאן ברשותו אינן דברים שני ר״א תדא׳ הא ידעינן
 שפיר הוי כר״ש דקי״ל כיון אדרבא אימא הא דתנ״ל לבטל יכול אינו לכך שלו דאינו
 שלו דהוי תטעם דתשביתו ובעשה בב״י עובר ולכך אדם של ברשותו בפסח חתן

 דבזה ע״כ אלא הוא לממון וגורס הפסח אחר עד להשהותו ורשאי ביטול ליה דמתני
 חתן א״כ ברשותו אינו בפסח חתן זע״כ שלו כלל חשיב לא לתתזן גורם שהוא

מהגאון ביטול תתני ולא שלי חשיב לא ת״ת לתמון גורס שהוא אף נמי אחרים של
:נ״י אבלי אברהם מהו׳

עח סימן
 להקשית אין : כו׳ לאוין תרי ועקר עשה חד אתי לא לאוין ב׳ בו שיש כץן1

 חד אתי אינןסתוכין לאוין דהשני דתיכא להדיא כתבו התוחוליןפ״א הא י
 • פ״ב בסי׳ לקמן רבינו סתוכיןכמ"ש אינן וב״י דב״י לאוי והרי לתו ועקר פשה
 הרתב״ם לדעת נתי י״ל א״כ כתתו' דלא די״ל שס פנים הראה שרבינו כיון די״ל
 שמניא ראיתי •ובתעיןהחכמת סתוכין שאינן אע״פ ב׳לאוין ועקר עשה חד אתי דלח
 ט׳ שורש המצית בספר שכתב הרמב״ס על שתתה לסת״ג בביאורו הר"ם בשם
 לוקין אתחי א״כ עליהן שעובר אע״פ אחד ן תעני כשהם לאוין לב׳ לתנות דאין
 אלא לוקה אינו דבאתת כתב ובכ״ת צאוין לב׳ אותם שמונת כיון שניהם על כאן
 אלא שאור לך יראת לא עוד כתיב ראה דבפ׳ לאוין ג' לתנות ה״ל דא״כ וקשת מ'

 בלא יראה דבל ללאו דאפשר לב׳תשוס אותם ותונה תלקות לענין אותם דתונה ודאי
 דאל״כ לאחד רק למלקות נתנה דלא תוכח רבינו ותדע׳ ־ יעו״ש ימצא דבל לאו

 דהרמב״ס רבינו מת״ש פ' לוקה לדבריו דהא הרמב״ס בדעת פירושו נסתר בלא״ה
 בקנה לוקה אתאי דא׳־כ לעשה הניתק לאו הוי דחתן דידן ספרים גרסכגי׳ לא

 או חתן בקנה מלקות דתשכחת זה לתרן כתב שתואל דבר בתשובת הנה כו׳ חתן
 לש־וף לו דאסור דתשביתו לעשת ניתק אין דאו בשבת שחל פסח של בשביעי בחתצו
לת חש לא רבינו אך • ע״ש דהשבתת ת״ע לגתרי נתבטל ולתחרתו ביו״ט החתן

: לפרש אלא לסתום להרמב״ס ה״ל לא דא״כ ע"ט בסי' שנתבע״!

פ סימן
 בית בעל הנה י כו׳ התגיד כהרב ס״ל דלא לי משמע התום' מדעת מ״מ

 דדוקא די״ל נתכוונו אחד לדבר שניתם המלך יד ובעל אפרים
 גופא העשה על בא שהוא כיון כלל טהרה סי׳ בת שאין טתאה דבהתה בהא

 טבריא בחמי בישל דאם כיון אש דצלי בתא משא״כ הדין מן מזהירין אתרי׳ שפיר
 בלאו עליהן עבר לא ות״ת אש צלי אינן הני כל חי ואוכל אחר דבר מחתת זבצלי
 אינן הנ״ל כל דהא אש דצלי העשה מחתת זה אין במבשל רחמנא לן חדית כי א״כ

 הוא דהבישול צ״ל וע״כ אש צלי דכ״א בעשה כ״א בלאו אינן ות״ת אש צלי
:בזת לדון ויש ע״כ הדין מן תזהירין אין התו׳הא מקשו ושפיר בפ״ע מחודש איסור

פא סימן
 ובע״כ שם:דבריו ראובבי גל״ 'כסי ש״בת 'כרייע) ס לומר ע״כ ו^ול

 מעשה בעשה אפי׳ עליתם לוקין אין וא״כ כוי ר״י לסברת כן צ״ל
 קיים שלא כ׳יה לר״ל לכ״ע יהודא לר׳ מלקות אפשי־לאשכוחי הא קשה ט'לכאורה

 בידים להעשת שביטלו היכי נתי ולר׳יוחנן לוקה הלאו לעבירת דיבור כדי תוך העשה
 דלוקה• ודאי בידים דתשביתו ת״ע וביטל שריפה ע״י שלא ביערו אס ה״נ א״כ לוקה

 חתן רחתנא נכתוב ב״ש אתרי מאי פ׳ בסי' לעיל שהקשה ע״פ רבינו כוונת ונראה
 תזהירין אין מ׳׳מ מפורשת עשה דאיכא היכי אף התום' לדעת הא שאור בעי ולא
בכל חמן דניעור כחנחיס ס״ל דב״ש ע״כ אלא למלקות א״כאיצטריןשאור הדין מן
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 למ״ע תהלי לא איסורו זמן לאחי־ דניטול שתוכיח דתאחי ונראה הוא שפירש
 ניעור פל השבתה מצות א״כ השבתה לענין נמי מתני דאי ב״י לענין כ״א דהשבתה

 צריך אין דהבידק לומר שרצת דמקשת להס״ד תקשי לפ״ז הא לה משכחת היכי
 ביטול מועיל אין אז והרי כו' ליבטלי ליה תשכח דכי תטעם איסורו זמן קודם לבטל
ת״ע לענין גם מתני דביטול ע״כ אלא דהשבתה למ״ע לא אבל ב״י לענין כ״א

: מקשת ושפיר דהשבתה ;
 רמ״ח סי' שבת בתל׳ הת״א הנה כו׳ תכי תשמע לא דהתם אבלת״מסוגיא 0ש

 הכהן על במזונותיה תיירי התסדרישא התום׳ שכתבו זתע״פ ליישב כתב
 דעת א״ש לפ״ז דהא האלו ד׳התוס׳ את זכר שלא רבינו על לתמוה יש לפ״ז יעז״ש
 ,הסו כמ״ש תרותה כרשיני יאכילנה הכתן על דתזונותית כיון דברישא אפרים רבינו
 עליו מזונותיה דאין הת־ותת של כילוי מהנאת נתנה אינו דהישראל כיון הטעם וי״ל

 ובפיה׳ לחותרא קצי דשכירות תרומת להאכילה דאפיר ודאי הישראל ובמזונזתיהעל
 נראה ומ״מ : אפיים רבינו וכדעת לחותרח קני לא דשכירות הכתן יאכילנת לא

 על שמזונותיה אפ״פ דברישא כתבו ישראל ד״ה ב׳ פ״ו דף יבמות דהתוס׳ דלק״ת
 הוא הכהן של קניןכספו הפרה וגיף קני לא דשכידות תרומת כרשיני הישר^יאכילנה

 תני כל תפרשי לא דלכך לרבינו לו פשוט וזה והרע״ב והמרדכי שם בע״ז רש״י וכ״ד
 נתי ברישא א״כ לחותרא קני שכירות דאי לתו דקשיא משום חפרים ברבינו רבוותא

 של קניךכספו פקע דהרי תרותה יאכילנתכרשיני אתאי תכהן על שמזונותיה אע״פ
 שמזונותיה דאע״פ ביבמות לת״ש סותר אינו בע״ז הנ״ל דהתוס׳ נראה ומ״ת י הכהן

 מרישא הקשת לא שלכך רק כתבו לא תרות׳דהתו׳בע״ז כרשיני יאכילנה הישראל על
 באתת אבל תסיפא להקשות ליה ועדיפא הכהן על במזונותיה דתיירי די״ל משום

 כרשיני יאכילנה נתי הישראל על במזונותיה אפי׳ א״כ קני לא דשכירות התסקנא לפי
 שמזונותיה פ*אע נחי ברישא קתני דלא והא י הנ״ל יבמות התוס׳ כת״ש ארומה

 תטעם הוא אפרים שדע׳רבינו כתב אריש׳־והמק״ח צתי דקאי י״ל בסיפא נמו עליו
 טפי: המשכילים של הגוף קנין נת״ת שוכר של פרה כ*ג והוי הוא ממכר שכירו׳ליותא

 דיחד כלל ל״ל דלתא תסברא ליה אית דר״פ לפרש ל״ל הכי תיתא לא דאי ישם
 שהרי תתני בית דיחד הא ל״ל דר״פ אפשר איך תתוה לכאורה ט׳ מהני בית
 דלר״פ דאיתא שכתב מה גס • לבער זקוק אין בית לו יחד א להדי תפורש בברייתא

 לבתיכ׳ דריש רר״פ כתב דבריו בהחלת הרי עובר נכרי ברשות נכדי של בחתצו גס
 • דעובר ותסיים עובר דאינו נכרי ברשות נכרי של חתצו על אחריות דבקנל להא

 תכתיכ" עובר לאיט נרשו׳נכרי נכרי של לחתן יליף דר״פ התו׳ דכוונת י״ל הא וע״ק
 אית דר״ם שכתבו התום׳ דהא ליישב ונראה • לו שוה בית דיחד מסברא ליה ואית
 אית נמי נכרי של חתצו על אחריות בקבל עובר דאינו גופא דהא ע״כ תסברא ליה
 שוה בית דיחד מסברא לתילף ליכא א״כ לבתיכם מקרא נלתד זה ראי מסברא ליה

 נת״ש רבינו כוונת כראתרןוזה ודאי אלא הוא ביתו נתי והא קני לא דשכירות כיון לו
 א״כ נתי דהרמב״ן להא דבתיכס דרישלקרא לא דר״ם נימא דאי ר״ל כו׳ דאלת״ה

 ברשו׳ נכרי של חמצו אחריו׳על בקבל עובר דאיט מסברא ליה אית רר״פ לפרש ל״ל
 אפי׳ א״כ עוכר נכרי ברשות ישראל של דבחמצו אלא כהרתב״ן פ״ל דלא כיון צכרי

 ולא דוקא ברשותו דתלוי לבתיכם דריש דלא כיון דעובר י״ל נחי נכרי ברשות בהוא
 בברייתא לתצי והא עובר כשלו יחשיב אחריות כיוןדקבל אלא דוקא בידו במצוי ימצא

 התום׳ קושית קשה ולא אחריות בלא איירי לדידיה ע״כ לבער זקוק אין בית לו יחד
 נידו מצוי דאין בית וביחד בידו למטי רדריש אשי לרב דוקא רזהו כו' יחד איריא מאי
 וי״ל בית לו ביחד אפי׳ עובר אחריות דבקבל כנ״ל מוכרח לר״פ אבל עובר אינו

 דלא מריבוי בית לו יחד בעינן נמי באחריות שלא אף בסתם שמירה דבקבל לרידיה
 דלר״ש וכיון כהרמב״ן ׳ל פ דהתוס׳ אע״כ לבער זקוק אין בידו בבציקו דדוקא ימצא

 אחריות דבקבל כ״ש א״כ דבתיכם תקרא עיבר אינו נכרי ברשות ישראל של בחמצו
באופןאחר• עוד וי״ל פע׳אחת בקע״א תיבת דנשמט ואפשר עובר דאיט בית ויחדלו

פח סימן
 עכ״פ נרע לא המשכון על מלוה הא ט׳ הרא״ש על צמי לי קשה ודאי םהא1

 להדי׳יהבררת׳ שם כתב הרא״ש הא ע״ז מקשים שמעתי כו׳ חנם משומר
 דיןשומרין איןעליו וא״כ האחריות מעליו שסילק י״ל א״כ ט׳ אחריות קבל שלא מיירי

 עובר דאל״כ כנ״ל הרא״ש דברי את להריא שפירש נתנאל בקרבן וראיתי ע״כ כלל
 קתא קת׳דתנל׳אבד לחברי׳על זוזי יפא5מאןראוויף בשבועו׳האי יס״ל מטעת׳דשמהי

 חובת מעליו שסילק דמיירי וע״כ דמיו יאבד כנג׳המשכון ועכ״ם זוזי פ׳1? דתנל׳אבד
 מיירי לנכרי דהלוה הא אלו וראי דזה רבינו על דלק״ת ול״נ יעו״ש השמיר׳לגמרי

 וכה״ג לפרושי אלא לסתומי להש״ס ה״ל לא האי כי כל השמירה חובת מעליו שסילק
 וז״ל שכתבו שם אתוס׳ מלשון מועתקים הרא״ש דברי ועיקר בכ״ת רבינו כתב

 נקבל לחייב ימצא מלא שם דרבינן והיינו ו׳ דף לעיל כדאי׳ אחריות קבל שלא ומיירי
 שסילק לא אבל אחריו' עליו קבל שלא כאן מיירי וא״כ ואבידה גניבת אחריות עליו

 לק״ת *דשתון תטעמא עובר יאל״כ הק״נ ומ״ש ופשוט השמירה חובת בפי׳ מעליו
 אחריות בקבלת א1ג עובר דאינו מוכח דהכא דסוגין שומר ד״ה התו׳שס כתט יהא

מטעתא מ״ת שהרי משנין קני לא מנכרי דישה< לטעמא לן לתת דאל״כ אונסין של

דשמואל מד

 רבי׳ הוכיח לר״ייע״כ גס לדרך יציאתו קודם ב״י משוס נכ״ד לבערו דמתוייג 'יא'
 שסוקר בנ״ל תקשי אך.דלפ״ז ב״י עדיין עליו חל לא ושפיך שלו בסמן. דתיירי לומר
 היל השבתה מצות דפי׳ למאי לך קשיא אח״כיואי תיש וכן ע״ז בסי׳ דלעיל ־להא

 לחמן ביטול דל״ת מהא רבי׳ ביה הדר לא דאי לכאורה קשה ג״כ כי׳ לה משכחת
 כזה בחתן השבתה למצות לה משכחת לי׳הא מאי א״כ אחריות עליו שקבל

 א׳׳כ איסורו זמן לאחר אף לעולם תתני דביטול מקשת דהאי לס״ד ע״כ והא
 כפי׳התום׳ נימא אי אף אחריות .עליו אקבל לחמן ביטול מהצי דלא מוכרח לדידיה

 רני׳לעילבסי׳ כדתה כמו אין'לדחות דע״ז שש .לאחר היינו בשייפה דלר״י דהא
 ז ביטול מהצי אחרים של בחתן דגם י״ל א״כ ביטול מהצי לא זמן דלאחר כיון ע״ז
 איסורו זמן דלאחר כיון יבטלנו אמרי׳ ולא להקל וסופו ובטל •ושב דאמרו והא

 איסורו זמן לאחר ביטול מתני דמקשה ס״ד לפום דהא אינו דזה ביטול מתני לא
 ומאי ביטול מתני דלא אחרים של תחמן ש״תדתיירי אלא יבטלנו קשתי וא״כ
 וך ז״א אך כה״ג נחמן השבתת דתשכחת ג״כ י״ל הא לרבי׳ ליה קשיא

 לעול׳אפי׳לאחר מהצי דביטול דהמקשה ס״ר לפום ודאי להא חדא בדבר תשובות
 מהני דלא להקל וסופו ובטל דיושב תהא רני׳ הוכחת מידי מוכח לא איסורו ותן

 גורם רק ואינו שלו שאינו דבר יבטל איך אמרת דמאי אחרים של לחמן ניטול
 אתיא כר״י ע״כ גמור הפקר בלא אף שלו לחתן ביטול .תדתהני ע״כ הרי לתמרן
 לאחר דחתן לר״ש דאלו לדידיה אסור הפסח לאחר דגם לתמון גורס הוי לא דחתן
 להשהותו מות׳ יהא בלבו יבטלנו לתמוןאס גורס הוי חמןבפסח וכל חותר הפסת

 דאף כיון וא״נ פעמים כתה רבי׳ כמ״ש גתור הפקר צריך א״כ הפסת אחר עד
 ביטול דתהגי ה״ה א״כ ביטול מהני ת״ת הוי לא לתתון גורס דאפי׳ שלו נחמן
 אחרי׳ומקשה של מסמן דמיירי לי׳לרבי׳לשטיי ניחא לכן־לא מה"ט אחרים של לחתן
 תקשי תקשה הס״רדהאי דלפי נתי וה״ה לה תשכחת היכי השבתה תצות שפיר
 התורת מן ,לבטלו הריתחוייב להקל וסופו ובטל יושב לר״י השיבו מאי

 לחמן גם לדדיה הא אחרים של תחמן דתיירי לבינו כדשצי לשנויי ליכא ולדירה
 תצית שפיר רבינו מקשת בל״ז גם ועוד חדא הרי וככ״ל ביטול אחרים'תיהני של

 דגם ואף שלו חמן על קאי תשביתו עיקר ודאי דהא לה תסכחת היכי השבתת
 רבינו נמ״ש שאור לשאור מג״ש רק היינו דתשביתו בעשה עובר אחרים של בחתן

 רמיואהכא אחרים של אתן דאטו שלו תחמן דמיירינתי ודאי זה אבל בס״שע״ט
 מחתן הביעור דחלק שפיר מקשה ע״ו לן נפקא ימצא מלא אחרים של חמן דהא
 תצות ור״ש לרי״ה דמקשת אהא שהקשינו תת תתורץ ולפ״ז לה ת:כחת לא שלו

 דז״א אחרים של בחתן לה משכחת הא כו׳ לה משכחת היכי השבתה
 • רחתנא דכתב שלו דחתן מהשבתה הוא קושיתו דעיקר

 בקולם דפליגי רש״י לדעת בפשיטות רבינו מקשת לא אתאי לדקדק יש לכאורה ,אך
 בשופטני אטו לה משכחת היכי השבתת מצות ביטול כיוןימהני ולאי ואז איסורו זמן

 תשביתו עיקר דודא׳ לק״ת אך י בחנם ומבערו תבטל ואינו לבטל שיטל עסיקינן .
 רק לבערו וחייב לבטל יכול אינו דאז איסורו זמן בלאחר שלתורהתיתוקתא

 ):טלו שלא דבאס פ״ל דר״י רק נמי ביטול תתני איסורו ומן דקודס גלי דהתורה
 ליה מתני לא דלר״י כיון דווקא׳וג״ל בשריפה לבערו חייב לבערו ורוצה שש קודם

 לו א״כתה אסור בהנאה ואף לאכילה ראוי אינו הפסח לאחר כיון ביטול כלל
 תיפסא לאחר החמץ דלדידהו כיון הקשה שפיר ורי״ה ש*לר רק ביעור לו ומה ביטול
 שפיר הקשת איסורו זמן לאחר אפי׳ לעולם ביטול דתהני דס״ד להמקשה וכן מיתר

 נית1ה; בקושיא שהקשינו מת לברר לנו נשאר !ועתה עסקינן בשופטני אטו
 שיותר א״כ שלו ומסמן איפרו זמן תקודם תיירי ורבק דר״י ניתא דאי
 תידי קשת לא זה גס הנה אחרים של לחמן ביטול מהצי דלא ע״ו בסי׳ דכתב להא

 ר״י תיירן היפי דתמ״צ מוצקים כראי וכאן ע״ו מסי׳ רביצו קושיות שני בל״ז דהר•
 דלדלריו לר״י לו השיבו מת ע״ז בפי׳ קושיתו תקשי שלו תחתל תיירו אי ורבנן
 תאי תקשי אחרי׳א״כ תסמןשל תיירי ואי פגי בביטול הרי דתשביתו מקיי׳מ״ע אינו
 ח־יבביעו׳וע״ו דתא לתקל מיפו ל״ש דהשבת׳מ״ת חת״ע אףדיושובטל להקל סיפו

 תביעור לתקל פפו הרי שלו בחמן הן החתן תיני משני היתה חשיבתו דודאי צ״צ
 שפילש״י כתו שיירא ב וייצא שלו בחתן יודא לר׳ נאתרה דתשביתו ודאי דזה והיינו

 תשביתו וע״כ כלל ביטול תתקיים לא אחרים של בחתן דאלו כ״א ד' פסחים
 הביעור בחלק לתקל דסופו לר״י השיבו ע״ז שריפה והן ביטול הן פירושו דקרא

 הרי ת״ת לקיים יכול תשביתו של הביטול דחלק ואף עצים תצא לא אם תשביתו של
 עצים תצא בלא ולדבריך נתי ביעור למצות תשביתו נמיעיקר כתבת התורה

 דיושב הא ולא לתקל סופו אתאי רק דמקשה רבינו לשין ומדוקדק • להקל סופו
 וכטל יושב יהא לר״י חכתיס תשובת מדעיקר שמעיק דמ״ת ודאי וזה ונטל
 משת׳דצר״י להשביתו יכול שאתה דבר בכל תשביתו אתי' והתור׳ שתסיימו ומתת
 למ״ע תקיים נתי בביטול הא ואתאי קשת זה נעל דתשביתו את״ע לגמרי נטל

 דמתויב דאף אחריות עליו שקבל תחתן נתי קאי דתשביתו עיכ אלא דתשביתו
 יפה דעולין הרי :דתשביתו מת״ע בטל ת״ת הפסח כשיגיע ב״י משום לבערו

 ורע בסמוך רבינו שכתב הא ולדעתי ובכאן ע״ז בסי׳ התשובות בשני דברירבינו
 וכוונתו בסי׳ע־׳ז שכתבתי לתה שצ״ל היינו יבין והתבין בסי׳ למש״כ פותר זה דאין

והבמה תלוי מאי להבין ים • כו׳ דפי׳ לתאי לך קשיא ואי שם :שכתבנו למת



קונטרס
 תלות דהא הכא שפיר אתי א״כ יעו״ש אונסין קבלת דכעק ודאי אלא דשמזאלעובר

 מטעתא לאו אי עליו עובר ואינו זפטו׳תאונסין שותרשכר אלא הוי לא המשכון על
 התום׳ כת״ש קרקעות ולקנו׳ האשה את בו לקדש כשלו הוי וא״כ משכון דקני דר״י
 כהתום׳ ודלא עובר נתי ש״ת אפי' דלדידיה כיון שפיר הקשה הרא׳יש על ומ״ת

 התום׳ ד׳ דאף שכתב בזה הגר״א בביאורי ויער משכון דקני הא בלא גס עובר ׳כ א
:אונסין אחריות דבעינן בשבועות לת״ש מתרץ אינן הנ״ל פסחים

פח סימן
 ראיתי כו׳ תלינו לא כהרא״ש נתי רש״י שדעת הר״ן מדעת שתשמע ומה שם

 המפרשים גמלי כל וז״ל בתשובה אריה פני בעל הגאון מ״ש כאן להעתיק
 לא דא״כ דבריו את הרץ שהבין כתו רש״י בדעת סוברים אינן שהתוס׳ הבינו
 רש״י דברי דאל״כ רש״י בדעת כן סוברים התום׳ גם באתת אבל תידי התוס׳ מקשו

 קבל בלא הא משתע אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו כתב דבתחלה זא״ז סותרין
 דהתוס׳ ברבים ת״ל לתדנוהו וכבר ותצאנו יגענו אתנס ־ נתי יחד בלא אפי׳ מותר
 שאמר היינו בית לו דיחד לפרש לרש״י מנ״ל נבאר ותחלה דוקא־ עצתן לשיטת מקשו

 יצא אמנם יותר משמע דכן לגמרי ביתו לו שייחד ולא הזויות מן באחת הניחהו לו
 שאם הפרה דפ׳ כת״ק דס״ל רב דאפי׳ ע״א ת' דף ביצה שילהי דמסקינן תהא לו

 זויות קרן לו ייחד אם ת״ת נטירותא כקיבל הוי בסתם להכניס רשות נעה״ב לו נתן
 לומר א״א הר״ן שהבין כתו רש״י לדעת והשתא לרשותך כנוס לו כאומר דהוי מודה
 מהני זוית קרן יחוד דאף תוכח שם תביצה הא דוקא הבית כל לו שייחד קאמר שת״ק

 בעצמו שהישראל דאף התנא וקת״ל סגי זוית קרן לו בייחד רק דאה״נ רש״י תיקן ע״ז
 ברייתא זע״כ סגי נתי לפניך זוית הקרן הרי לו שאמר רק מקים לו תייחד אינו

 דס״ל הפרה דפרק כת״ק אלא אתיא לא לבער זקוק בסתם דאפי׳הפקידו דקתני
 : בפירוש אחריות שיקבל דווקא בעינן שם לר׳ דאלו נטירותא קביל נתי דבסתתא

 דשתואל כר׳ שפסקו ורמב״ס הרי״ף כדעת בסוגין רש״י שדעת ברור הדבר והנה
 דת״ק אליבא וטרי שקיל דבתראה דרבא אע״ג כוותיה קאי בדיני כוותיה דהלכתא

 ביתא דהא א׳ ת״ט דף בב״ת רבא דאמר הא ולדבריהם כר׳ פסקו לדינא מ״ת
 ס״ל כרבי ורבא • לביתי כנוס א״ל כאלו דהוי טעתא היינו ש״ח אפי׳ הוי לא קתך
 ביתא הא ד״ה שם התום׳ של הא׳ כסבר׳ לשמור בפירוש עליו שיקבל עד חייב דאינו
 ביתא הא לו באמר ה״נ ש״ח הוי סתם רשות בנתינת דאפי׳ דס״ל לת״ק אבל קמך
 דביצה וכההיא זוית קרן לו ביחד אלא ש״ח הוי ש״חולאתצינולדידיהדלא הוי קתך
 ביתא הא באותר דאי תקום לו יחד דוקא בעינן כת״ק דאתי דברייתא א״ש זא״כ
 הוא דבתרא כרבא שתואל ד״ה שם שפסק שם לשיטתו הר״י אבל • ש״ח הוי קתך
 לא ש״ח אפי' קתך ביתא הא כל שם רבא דאתר הא צ״ל ולדעתו צ״ח סי׳ הטור וכ״כ
 אתר כאלו דהוי טפי גרע קמך ביתא דהא צ״ל ע״כ כת״ק פוסק גופיה דאיהו אף הוי
 השניה סברא והוא בהא מודה נתי ת״ק ואפי׳ השמירה חובת מעליו שמסלק לו

 נתי יחד לא אפי׳ יחד איריא תאי שפיר לו הוקשה לשיטתו וא״כ שם התו׳ סכתבו
: תיירי אחריות עליו בקבל ודאי אלא לבער חייב איט נתי קמך ביתא הא דא״ל אלא

פט סימן
 דדוק׳בדברים לחלק כתב המלך יד בעל כו׳ מותרת עיסה אתאי עליו לתמוה לש

 ושדה בבהמה והיינו ברירה אין אתרינן עצמן מצד לחלוקה עומדים שאין
 חלק ודאי אז בשיתפות תבואה ועכו״ס ישראל קנו ואלו בזה זה מעורבין וחולין דטבל

 כלומר דתיא דפליגא כתאן עיסה הש״ס וז״ש פטור העט״ס וחלק חייב מישראל
 לברירה ענין זה ואין ואסורה לחלוקה עומדת אינה בהמה אבל כבר נתחלקה כאלו

 נפ׳תשילין להדיא תשתריכדאי' נתי בהתה א״כ ברירה יש דאי קשת רביט ולדעת
: יעו״ש שרי בהמהנתי הכי לאו הא מהדדי תחותין דיינקי שם דתשני רק ל״ג דף

צ סימן
 כו׳שתעתי ליה תקדיש מצי והמותר שכתבו במת לי מובנים אינן התום׳ דברי מ״מ

 התוס׳בב״ב דברי לרבינו שאישתתיטתיה ע״ז כתב דעת חוות בעל שהגאון
 התו׳ כתבו שפיר וא״כ יעו״ש מדרבנן אלא אינו דתביא דהא שכתבו תביא ד״ת קל״ו
 הקשו לא ע״כ דהא ליישב ונראה ־ בעזרה חולין יהיו שלא תקדיש מצי שהמותר הכא

 הגוף קנין כלל לו אין דלהלוקח לפירות שדהו במוכר אלא שם בב״ב ”רש על התוס׳
 באחין תשא״כ חוליןבעזר׳ יהיו שלא כדי להקדיש וחייב דרבנן אלא אינו דתביא והא

 דא״צ ודאי בחיוב הוא ההבאה ועיקר הגוף קנין בו אחד לכל דיש רש״י לדעת שחלקו
 כדתנןבפ״ב שיעו׳תה״ז לה בעזר׳דבכורי׳אין חולין תשום כאן ואין המותר להקדיש
 פירות דבקנין הא בלא בפשיטות עליהם להקשות מצי דתות ואה״נ בכורים דתסכת

 שחייב כיון מ״ת מביא אינו פירות דבקנין דאיניתא אפי׳ אלא מביא נתי לחוד
 לפרכא דלאלותי אלא כנ״ל פירות קנין לחלק תביאנתי הגוף קנין מחתת להביא

 היא דההבאה ואף נתי הנוף בקנין כ״ש תביא לחוד פירות בקטן דאפי׳ גקטהא
" הקדש: כאן ל״ש ת״ת מדרבנן

אחרון
צג סימן

 דלפית״ש ע״ז כתב מאהבת תשובה בספר ט' תברא לא דא דאף אני לאלטר
 לאחר גופא ביו״כ לשניה תקדש דהיה שם יומא התו' הביאו בירושלתי

 דפליג יעריש בעלתא הזמנה היינו לו תתקינין דתכן והא הראשונה אשתו שתתה
 לא דתת״ט י״ל רבינו )ולד׳ השניה אשתו לכפרת נתי חייש לא ע״כ א״כ דילן אש״ם
 לכפרת דחיישינן חשום ביו״כ מקדשה דהיה כפשוטו כהירושלמי הש״ם תפרש
 אסור שהרי ביאה היינו לה דכניס לתיתר דליכא רבינו שתקשה והא השניה( אשתו

 לא א״כ יקח בבתוליה אשה דהוא כיון י״ל ע״ז ט׳ ז׳יתים תוך אשה אל לגשת לו
 יו״כ ערב תעל״עשל אותו כל בתולים בדם תלינן שהרי נדה ספק שתמצא חיישינן

 התאוה״ג הרב חתנו בשם שם שתביא תה והנה בעיו״כ• לו ותתקינין שפירש״י לפי
 ליש׳אשה הפרחחוייב דם לאחרתתן אשתו תתה שאם כלל רבי׳דתנ״ל לתקשו׳על

 נתתן הראשונה אשתו זו ביתו על כפר שכבר כיון י״ל הא דביתו תתקנתא אחרת
 י״ל חה״ס הא ואדרבא השעיר דם תתן קודם אחרת לישא א״צ שוב הפר דם

 לענין דנ״ת גופא ביו״כ תקדשה שהיה אלא דילן כהש״ם מפרש אינו דהירושלמי
 בעד כפר כבר שאז השעיר דם מתן וקידם הפר דם מתן לאחר אשתו תמות שאם
 היא הרי תנאי על יקדשנה אם משא״כ כדינה בשעיר תתכפר לו המזומנת וזו ביתו

 יכול דהא אינו זה אך כפרה מחוסרת ותהיה היאש־נה במיתת ממילא מקודשת
 מקודשת תהיה לא הפר דם מתן לאחר הראשונה שתתות באם תנאי על לקדשה

 שתחלה בוה״ל כתב שהרי רבינו בדברי דקדק שלא ונראה ׳ ע״פ בשעיר ותתכפר
 וכן תתט ומזה השעיר את שוחט היה ואח״כ ולפנים לפני ספר מדם תזה היה

 תבואר וזה כו׳ השעיר לדם קודם הפר דם היה בכולן הזהב במזבח וכן בהיכל
 ממתן הפרוכת על עוד מזה היה נק״ק השעיר דם שהזה שאחר בתשנה שם א*להד

 תה'תעשה פסקהרמב״סבפ״ד וכן מועד לאוהל וכןיעשה דכתיב והשעיר הפר דם
 שלפני הפר דם תתן לאחר תתות שמא הוא רבינו כוונת כן ואס הכיפורים יום

 א״כ1 ג״כ הפרוכת על הפר דם ממתן להשלים אחרת לישא תחוייב וע״כ ולפנים
 דיש זהה״ג ולפנים לפני כנר שמזה הפר דם תתתן כפרה מחוסרת השניה תהא
 דם של אחרון מתן קודם הפר דם כל מתן לאחר הראשונה תמות שתא לחוש

 להקשות ט׳יאין לתחול יכול ודאי לגזלן אבל לאחר תילי הני בסוף שם :השעיר
 דאיט כיון דידיה אמירה מהני לא לקיטה דלאחר בסתוך רבינו כתב איך א״כ

 גיפייהוהלוקטי׳ואין להעניי׳ לחתול יכול ששיר הא להפקיר יכול איט ותו ברשותו
: ותעשרות בתרותה וחיינין תתנה אלא הפקר הוי לא דא״כ יז״א גזל משום כאן

צו סימן
 מותר״ר הגאון כו׳ החדש מן תצה אכלו לא לתה מקשה בירושלמי התו׳ בתבן

 הלכות ש׳ נשתכחו תשה של אבלו שביתי דאתרי׳ כיון ע״ז הקשה יונתן
 יותר או פחות תעט יאכלו ואולי מצה של השיעור ידעו לא א״כ שיעורין מינייהו וחד
 לאיצטרופי תשוסדחוי הוא אסור שיעור דחצי דהא ותירץ מצוה בתקוס שלא וכוי

 א״ש שס(א״כ כת״שהתום׳ שיעור לחצי דכלחלב קרא לתדרש תסתבר )ותתילא
 שיעור חצי וה״ל ב׳זיתים הוא דתצה שיעור שתא אתרת תאי אחד כזית לאכול דה״ל
 עוד כשיאכל והרי לאיצטרופי חזי תטעם אלא אינו ח״ש של דאיסורו כיון ו״א קדש
 כשיעור יאכלו ושמא דאפשר תה כל לתקוני וה״ל דתצה ת״ע נחי יקיים תתילא ח״ש

 חזי דאתרינן דהא י״ל דהא ע״ז לדקדק שיש ואף דפח״ח ע״כ נכזית דשיעורו
 שלא חדש באיסור יעבור א״כ מצה של ולא חדש ח״ש עוד דיאכל היינו לאיצטרופי

 תוך שיאכל היינו לאיצטרופי דחזי דהא תסברא י״ל מ״ת דתצה מצוה במקום
 להגאון וראיתי :דוקא המצת תן וזהו עתה ואוכל לפניו שתונח תזה פרס אכילת

 לא ע״פדאתרינן קו׳הנ״ל ליישב הפ״י כוונת שפי׳ ע״פ זה שיישב נחל ערבי בעל
 לא ודחי למצה ותבטל דתרור חורפיה דאתי תשום בהדדי ותרור מצה איניש לכול
 ואח״כ מרור בלא מצה א׳ זית לאכול להם היו א״כ זא״ז מבטלות אין מצות היא
 השיעור אם יצאו מת״נ והשתא חרור זיתים ב׳ עם מצה א׳ זית פרס אכילת מדי

 תצוה דלאו כיון במרור נתבטל השני וזית ראשונה באכילה יצאו א׳ זית הוא מצה של
 מצות ואין זיתים ב׳ מרור של השיעור גם תתילא א״כ זיתים ב׳ השיעור ואם הוא

 איצטריך הא לדקדק יש ט" ביאור צריכה זו שתעתת׳ ובאמת שם: יא״ז מבטלות
 וגם ל״ה כדאי׳פסחיס חימוץ לידי בדברי׳הבאיס אלא יוצא דאינו הקישא להך ג״כ

 ל ונ׳ יעו״ש בזה ג״כ שעתד בצל״ח מצאתי ואח״ז י קטניות נתיני יוצא אינו לרי״ננ
 תאכל לא גני מצות תאכל יתיס שבעת התורה כתבה הוה לא אי ג״כ ידעינן מה

 מה בעשה הכתוב והזהיר בלאו הכתוב דה׳היר כיון אחר במקום אלא חתן פליז
 דתאכלו .בעשה כשהזהיר אף חיתון לידי הבאים תדבריס הזהיר כלאו כשהזהיר

 לי׳הא אית ר״ש שהרי תןהתיתא וזה שם ■־ חיתון לידי חדברי׳הבאיס הוא מצית
 דהא דרשא להך תיוחר הקישא שהך הכוונה שאין שכתב בצל״ח ראיתי • כו׳ דר״א

 נד״הדתאיאלא רש״י וכמ״ש בעבירת הבאה מציה משום בטבל בלא״הלאנפיק
 בתצה יוצא איסור על חל איסור דס״ל לרבנן דאל״כ הך נמי ש״ת דממילא ה״פ

הבאה תצית משוס יוצא אינו שנלא״ה ודאי אלא פשיטא פריך מאי טבלא״כ של

נענירת



** פח * אחרון
 תוציא? הפרשה תצות עליו שחל היכי שבישראל עני דאפי׳ שלו ויהיה בהפרשת

 והברייחד קנסא תטעם אלא תדינא כלל להפריש א״צ תלושין פירות בלוקח ואי תידו

 שם מוכח הרי צע״ג כו' שלימה תשנה תהתו׳ שנעלם ודע שם : קאתר קרא
 תאי ות״ת התרומה חלק הוא ושליש דהל״ג כיון ט׳יס הוא חלת דוהשאר
 • נ״י מנהר״שש המובהק מהרב אליהו בשנות הגר״א הגיה וכן הכא איכא והשאר

 אפשר ואיך הנ״ל להתשנה מיד סמוך הוא התו׳ שתביא שהירו׳ אלא עוד ולא

 בפסח חתן הרי כו׳ תקשה אכתי והשתא שם :הנ״ל המשנה מהם שנעלם
 בפסת חמץ הא תתוה לכאורה כו׳ הפסח אחר לאיסורו היתר לו יש נתי

 שיכול הנף יום קודם לחדש דמי לא א״כ העולם מן להשביתו עליו שמצות כיון
 תתן בו קרינן בפסח בחתן תשאיכ בו קרינא לו תתן הנף יום אחר עד להשהותו

 של וחשיב מתון הנאה דטובת כר״א קי״ל והרי לבערו שתחזייב כיון לאורו ולא לו
 מהני דלדידהו ורי״הג לר״ש ואפי׳ לבערו שתחוייב פשיטא כהן ביד הוא ואי הבעלים

 יכול כהן ביד הוא אם וא״כ ע״ז בסס״י רביט כת״ש איסורו ותן לאחר הפקר
 איסור! ותן לאחר דביטול פ״ג בסי׳ רבינו הוכיח כבר הא ת״ת הוא דתתונו לבטלו

 דוקנץ בביעור אלא דתשביתו ת״ע בזה תתקן אינו אבל דב״י לאו כ״א תתקן אינו

 שחתן כיון א״נ בתחלה לת״ש הוא דכוונתו נראה אמנם •־ כלל קשה וא״כ
חדש כתו שלך דגנך בו וקרינן לר״ש תה״ת תותר הפסח עליו שעבר

 ביטול תהני ובאתת לחדש שיה בפסח דחתן סבר ב״י דר״נ נאתר שאס והיינו כו׳
 תטעם לבערו שחייב אף דגנך תיקרי שת״ת או דתשביתו לעשה גם בפסח לחתן

 ל! שיש ,דבר תקרי בפסח דחתן והרתב״ם הרי״ף דעת והרי לאיסורו היתר דיש
 כתב בתשהו דחתן אהא כ״ש בפ׳ התלחתות בספר והרתב״ן טעתא תהאי תתירין

 חתן אף בטל לא באלף אפי׳ תתירין לו שיש דבר כל דקי״ל כיון אותר אני ועוד וז״ל
 דכל כלל תתירין לו אין תה״ת לבערו חייב דבעינו כיון למיתר וליכא כו׳ כן בפסח

 הרי יעו״ש הוא תתירין לו שיש דבר תעשה תחוסר התירו תשתריואין דמתילא
 שזה בפסח ר״נב״ידחתן לד׳ כן נאתר דאם שפיר רבינו תסיק ת״לא״כ כדברינו

 דלאתציתכטל ברשותו אינו בפסח דחתץ דקי״ל כתו ולא דגנך ותיקרי בזה לחדש
:לוקרינאבוכתונחדשט' א״כתתן תיקרי שלו אלא שלו דאינו טעםת ^ליה

ק סימן
 מוהר״יציישעלש הגאון :כו׳ כזית א״צ כו׳ בכריכה התרורשאוכלין לפ״ז1

 דהא שמרודא״צכזית נתכוון לא שהרא״ש הסת״קכתב טל בהגהותיו
 דהביאו והמשנה יצא לחצאין אכלו דתני דהברייתא תשום רק לפסח איתקש ודאי
 ראשוןוהיינו בטיבול אף תרור צרי׳כזית ולכתחל' ירקי שאר ליה בדלי׳ כו׳תיירי לפניו

 הטבול עושה אס דוקא דזהו הרא״ש כתב ע״ז ליעבד דוקא דתשתע יצא לתניא
 לכתחלה צריך תרורלהכי אכילת על ראשון בטיבול דתברך בחזרת ג״כ ראשון

 בדאית אבל פרם אכילת בכדי אכלן אם הטבולין בשני בכיית יוצא כזיתובדעבד
:יעו״ש ז״ל כהרחבים ודלא לכתחלה אף כזית א״צ ראשון לטיטל ירקי שאר ליה

קא סימן
 טובא לחלק יש מלאי ד״ק להבין זכיתי לא כו׳־ לתענית נפ״ב תצינו מזאת לגדול׳

 לקבוע דחכתי׳רצו כיון ת״ת כד״ת שהוא אף אחיקס בן גדליה דבשלמ׳לענין
 שהוקב' בתעני׳להכירא ולאחריו לפניו ואסרו היכר הצריכו להם שאירע לנס זכר בזן
 שבלא״ה כיין ור״ח ר״ה תשא״כ דשבועיא גביחגא י״ל וכן דבריהן של הנס על ג״כ

 תשום ולאחריו לפניו בתענית לאסור ל״ל חיזוק צריכין שאין תד״ת בתענית אסור
 היעיל! תה א״כ ב״א גדליה יום לה״ל ליה ותיפוק הש״ס כוונת וזהו כנ״ל ר״ח

שתיקבע היכר ה״ל ושפיר שלפניו את לאסור ותשני כלל היכר אין דהא בתקנתן
: להם שאירע ג״כלנס

קב סימן
 :כו׳ יו״ט בכל שתקנו תבשילין לעירוב אחר טעם להוסיף בא שרבא אלא

 לרבא שם פריך תאי דא״כ אלה רבינו דברי על תתהו כן ראו רבים הנה
 כי׳ לא בי״ט אין מעי״ט ביי״ט עליו וסומך תעיו״ט תבשילו אדם עושה דתנן תהא
 בפני וכ״כ דוקא תעיו״ס להניח דצריך ודאי אשי דרב טעמא לי׳נתי אית דרבא כיון

 נןצרבכאן שיבינו וג״ל : דר״א טעתא ליה אית דרבא ל״ל דתה״ט להדיא יהושע
 זה הוא הגאונים דשיטת והיינו הענין לגוף נוגע שאינו בתה לקצר תתיד כדרכו

 דס׳ל אזלא דר״ח אליבא ע״כ לחול תי״ט ק״ו כו' אופין אין דאתר אשי רב7
 ותקנו דגזור הוא דרבנן רק ביו״ט נעשין שבת וצרכי הואיל דל״ל ת״ה בפסחים

 בביצה וכפירש״י כגותר נראה שיהא כדי תעיו״ט הע״ת להניח וצריך להיכירא ע״ת
 תטעם רק ביו״ט נעשין אין שית וצרכי הואיל דאתרי' שם דם״ל לרבה דאלו שם

 כר״א ע״כ א^5 הם שוין ולחול לשכת תיו״ט הא הכא איכא ק״ו תאי א״כ שרי הואיל
לשט< מיו״ט ע״ת להניח אין מ״מ התורה תן לשבת שתכין יו״ט מה ק״ו ואיכא אזלא

קונטרס
 נדחית אינה מיתה מ שיש כיון דטבל לתעלה רצינו ת״ש לפי והנה יעו״ש בעבירה

 בסמוך רבינו שתמה וכמו לרבנן אף פשיטא הש״ס פריך שפיר דמצה עשה מפני
 להדיא שנתב האלו הרתב״ן דברי את הצל״ח הזכיר שלא ומהת־מא הרתב״ן על

 דתני כיון ת״ת כהלכת שלא שהוא אף פשיטא בטבל לא אבל הש״ס דפריך דהא
 : ט׳ בטבל יוצא דאינו תינה שמעת פשיטאדמתילא בדתאיפריך ויוצאין ברישא
 דנשים דר״א להא שתטינן נתי לחתן דתצה דתהקישא כתב צבי חמדת בעל והרב

שוה שאינה דמצה עשת אתי דלא הקישאידעינן דאל״כבלא מצה באכילת חייבות
: יעו״ש בכל השוה דטבל תעשה ללא ודחי בכל

:כו׳ תמיהין מזבח איסורי תת׳ ה׳ נפרק ז״ל דבריו גם שם
 דתצוה לטעם הרתב״ם שת״ש וכתב ע״ז תמה ביהודה בנודע מהור״ש הרב

 תה הנאת איסורי שתם וכה״כ עילה מחמת כ״א אינו בעבירת הבתה
 שהקשה מת נמי תיושב ובזה בעבירה הבאת תצוה בהו ל״ש וחדש טבל כן שאין
 דאין ישראל דמתשקה לטעם הש״ס איצטריך לתאי דכתב צ״ט בסי׳ לקתן רבי'

 כו׳ולפיהנ״ל בעבירה הבאה ליתמתצוה תיפוק הטבל תן ונסכים מנחות מביאי!
 פשוט תאי ״כ1מדרבנןדן א1? דאינו י״ל כלוי של הנאת דאף חה״ב ל״ש דבטבל א״ש
 מטבל איסור יותר יש יכה״כ דבערלה וכה״כ מערלה ואג״ג שכתב להרתב״ם ליה
 כתב אריה פני תשובות בעל דרבנן־והגאון א1ן אינו טבל של כלוי דתנאת ודאי ן<ח

 ומ״ש רבינו וכדעת קאי נתי אטבל בעבירה הבאה דתצות נטעם הרתב״ם דמ״ש
 שלהנה דמה המ״ל שהבין כמו אינו יות׳לאיסור בתם לו שפשוט מערל׳וכה״כ ואצ״ל

 כיוןדבעינן הוא הטעם ?יא נתנו ליהנות לאו מצות דהא הנא׳דז״א חשיב מהנאתה
 הנאת ואיסורי הגזול ולא קרבנו ב׳ ס״ז בב״ק וכדמתעטינן שלו הקרבן שיהא

 הנאה התודר של בלולבו יוצא אדם דאין בתשובת הרשב״א ת״ש וזהו הם שלו לאו
ותא היא שלכם לאו בהנאה שאסור כיון ותאי לכם דבעינן רחשו! טוב ביום ממנו

 דגוול משום הפסולין כל לשאר ולא בעבירה הבאה מנות דוקא לגזול קראו דקז״ל -
 יע״ש: מה״ב קרוי דברי'שהזהירנו שארי וכן בעולת גול שונא בתדיא הכתוב הזהירנו

 משו׳דבגזל בעבירה הבאת מצות דוקא לגזל קרו דלכך כתב המלך יד נעל והרב
 ת״ל וגזל עבר אם א״כ המצות לקיים תחבירו ויגזול דגזל ל״ת דוחה עשת ל״ש

 או איסור של אלא לו שאין דהיכי כיון איסורין בשאר אבל בעבירת תנאה מלוה
 מ״מ באיסור ועשת עבר אם בהיתר לקיים לו נאפשר אפי' א״כ ל״ת דוחה עשה

 הגזול לולב ר״פ התום' קו׳ בזה ותיושב לדהות ניתן שתלאו כיון העשת נתקיים
:יעו״ש בעבירה הבאה מצות תשים ליה דתיפוק שכתבו

 להתקיי׳המצז׳ בעולם נאפשר אם ל״ת דוחה עשת אי לפלפל רבי׳ במ׳ש והנה
 דאינו ירוחם רבי׳ בשם הביא י״א סי׳ ציצית בה׳ הב״י כו׳ היתר עי׳י

 אחר ^יכא ואי דפרץ דתילה ר״א דפרק תהך עליו הקשת מלובלין והגאון דוחה
:רבי׳ וכת״ש אחר ליעבד

צז סימן
 דהא מניו דפיאת ספ״ק ט'מרושלת' כד'הרשי״א לומר איידאי׳א אומר

 משא״כ שדהו בתוך בגדילה אלא איט תידו תוציאי! שבישראל עני דאפי'
 והיינו מידו תוציאין הנשיא דלר״י ורבי הנשיא ר״י פליגי בזה השוק תן פירות בלוקח

 תת ויתיישב דגיטין ספ״ק )ע׳ תידו מוציאין דאין סבר ור׳ קנם מטעם כ״א
רבי( היינו הנשיא יהודה רבי הייט לכאורה שקשה
 תשא״כ קנס דשייך במכר כ״א אינו תירו דתזציאין דאתר הנשיא ר״י דאף ואפשר

 דתיירי הרשב״א תי׳ ע״ד התר קו׳ ליישב יש ועוד תידו תוציאין דאין תודה נמתנה
 א׳ ל׳ גיטין ע׳ כהונה ובתכירי עליו תפריש להיות לעני שהלוה אלא בעשיר אף

 נעלם דלא נראה העיון ואחר : נ״י תהור״שש המובהק הרב שם וגת׳ במתני׳
 אם דתנן אהא שם אמר שם פ״ה בירו׳ שהרי הפקוחים מעיניו הנ״ל הירושלמי

 עני בתעשר ואסור ופיאה שכחת בלקט תותר שלך קוצר שאתה תת שליש לו אמר
 תותר השדה בגיף חלק לו דאין וכיון בשדה תלוי חיובן עיקר ופיאה שכחה דבלקט

 הקוצר של הוא או בבית וכשהוא בבית הוא חיובו דעיקר עני תשא״כ נהם
 מה׳ בפ״ו הרתב״ם וכ״כ ־ שדהו בתוך גדלה ולא עני הוא אפי׳ מידו תוציאי! לכך

 דמוציאין לגר דלגר תג״ש לת״ע שם חולין בש״ס דרבינן הא וא״כ י עניים מתנות
 מידו תוציאין דאין דפ״ק בירו׳ דת״ש צ״ל וע״כ תלושין כפירות אפי׳ נתי מידו

 כשתעני וא״כ המוכר ביד למ״ע הוטבל דכבר כיון מטעם היינו תלושין בסירות
 לוי בן ס״ג בב״ב דאתרי׳ לתא ודתי בת לו שיש ת״ע בההלק זוכה מידו לוקח

 דהלוקח איפכא נימא ה״נ שלו התעשרות שלו שהתעשרות ע״ת לישראל שדה שמכר
 בה וכה בעצתו שהוא כלל להפריש עוד שא״צ ופשיטא שלו שתמ״ע ע״ת קנה העני
 תטעם נתי ליה דקנסינן הנ״ל לוי בבן כתו הנשיא ר״י עלה אתי קנס שתטעם אלא
 שאתה בשליש כתו העני ברשות שהוטבל היכי תשא״כ הגרנות אחר יחזר שלא

 דבברייתא הרשב״א על שפיר רבינו תקשה וא״כ תידו דתוציאין ודאי הנ״ל קוצר
חייב שיהיה תוצא אתה אי ודאי בהפרשה שחייב והיינו צרט כל נתקן שלא טבל תני



אחחץ קובטדם
 ת״ט אכן נחר והנה • לחול מי״ט לבשל שאסור פשיטא מלן שאינן לחול מי״ט ק״ו

 דבסתוך ניצה וכריש שם פסחים התר כתבו דהא הואיל ליה דאית לרבת ע״ת תקצו
 הכנה משום אסור לרבה גם לאכול עוד יוכלו לא אוראין יבואו אס דאף למשיכה

 בעוד מבשל אם להע״ת נתקנאן חכמים הועילו תה מת״צ וא״כ כאןהואיל אין דהא
 מהניכלל לא א״כ הואיל לומר דל״ש לחשיכה סמוך הוא ואם לע״ת א״צ הואיל שי״ל
 כדי ליבה הוא דאט״ת נראה היה ולכאורה י בישולו טל תה״ת לוקה דאז ט״ת

לרבה גם ט״כ דהא ״א1 אבל אמרה רבו רבה בשיטת ורבא לשבת יפה מנס שיברור
 מיז״ט אופין אין ת״ר י״ז בביצה שצינו שלימה ברייתא דהא לאול מיו״ט לבשל אסור

 סמוך יבשל שלא למגור איכא לרבה דגה להגאוניס צראה ע״כ שר לחבירו
 לא וממילא מבע״י להכין לצריך ליההיכירא אית ע״ת רבנן דתקכו וכיון לחשיכה

 דוקא בעיו״ט הטיית להציח כלל א״צ לרבה ודאי זה ומ״ת לחול מיו״ט לבשל יבוא
 ביי"נן הט״ת יציח שלא גורינן לחול מ־ו״ט במבשל יש תורה דאיסור לר״א דבשלתא

 משים רק מת״ת לחול מכין דיו״ט תשא״כלרצה לחול גם תכין ירט יאמרו שלא צדי
 ויזכור הכירא ליה אית ט״ת דמניח כיון החמה לשקיטת סמוך יבשל שלא גזירה
 שפי׳ כמו יו״ט בכניסת מיד להוכירו דצריך )ואפשר מבט״י שבת טל להכין שצריך
 לרבא הש״ס פריך ושפיר שבת( ליל של היום בקידוש בטירובכתו הזכירהו הר״ן
 בטלמא הואיל ל״ל ר״ח )משא״כ י״ז ביצה כדאי׳ הואיל וס״ל רבו רבה בשיטת דאזיל
 רבא טל הש״ס ומקשה אמאילא בי״ט ביה דהדר בתר כ״א( שם כדאי׳

 ותשני רבה טל להקשות דה״מ וה״ה תבשילין עירוב דדין בהא בה דעסיק
 : וכר לאשיכה סמוך תבשילין העירוב ויניח דיפשט והיינו יפשט שמא בזירה

 לדקדק יש לכאורה דהא הגאונים שיטת ט״פ הצ״ל האתיהא ליישב יש ועוד
 הרבה זמן להניח יכול לר״א דהא בטי״ט דקתני מהצי׳ תיקשי לר״א דגם

 דנקט מ״ש א״כ סגי בשלה כ״א תניא אם אפי׳ רבי׳ ולד׳ הרא״ש כמ״ש י״ט אודם
 דלרצא י״ל א״כ אתי יו״ט לאפיקי רק דוקא לאו דטיר׳ט צ״ל אע״כ דוקא עיו״ט

 דאו ירט קודם הרבה ותן לאפוקי רק ביו״ט וה״ה דוקא לאו דטיו״ט לק״ת צתי
 למיתר מצי הוי דהש״ם צ״ל וע״כ הרא״ש כת״ש שיברור דכדי טטתא ליכא

 וע״כ לרבא ר״ה של ט״תביר׳ט תקנו אמאי וליטעמיך דהמ״ל י"ל ה״נ וליטעתיך
 שתמה מצות דצוהג דאה״צ לדאות מצי דהוי כיון אלא דר״א טעתא צתי דס״ל צ״ל

 י״ל האמת לפי ומ״ת רויאא שינויא ליה תשני לר״ה ט״ת לרצא תקנו ושפיר צר״ה
 צריך דלכך י״ל כן אס צר״ה שמחה מצות צוהג דאינו להגאונים לתו דצראה כיון

 כיון אמר אחד וחכם 4 אשי דרב טעמא למי ליה דאית חשים בר״ה לרצא ע״ת
 ירט בכל להניח יצריך ודאי ולרבא סגי בשנה כ״א אפי׳ ת*הע מניח אם דלר״א

 ל6מק דוקא בטי״ט להניח עוד א״'צ דר״א תטטמא לרבא דגם וכיון שיברור כדי
: לא אמאי ביי״ט הש"ס שפיר

 ה״ל עדיפא ט׳ למיתר איכא מאי מה״ת דהוי חג של סטידות שני והרי שם
 שבות משוס בהן הותר ולא מלאכה משום בהן הותר שמחה שלמי להקשות

 שהותר לשיטתךיוניח חגיגת לר״א להשיב יכול היה דר״י איתא א״ד ס״פ ובירושלמי
 דהא ותמות ע״ש בשבת מלאכה שהיתר דהיינו כתב כו׳והמפרש מלאכה משים צו

 דה״ם פשוע ונ״ל דפרושאי טעמא ליה קרו ובש״ס שבת דוחה חגיגה למ״ד ליכא
 תביאיןשלמי׳ דס״ל ב״ש מתלמידי אתה לשיטתךדשתותי שמחה שלמי וה״ה חגיגה

 בשביל הקרבתו ונדחה שבות משים כ״א אינו דסתיכה אע״ג עליהן סומכין ואין
 פירכא הך א״נ שם וסיים דהגיגה לשצות דבכרת פסא בין לחלק דיש והשיב ה1

: לי אליהו כמהו׳ הגדול הרב צקט מינייתו דחדא אלא י״ט צסטודות נמי שייך

קג מימן
 לצורך שלא לתקוע לו אסור ואפ״ה הוא חיובח דבר דאפי׳צצרא אס״ד והשתא

 דאינו די״ל אף שפיר פריך מטומטום דבשלתא בזה לדקדק יש כו'
 בעצתו לתקוע חכמים אותו חייבו ומ״מ היא אשת שתא שופר במלוא מטולם אייב

 עדין יצא שלא אחר שיוציאו לתקן ה״ל והרי איסורא ועביד כבר שיצא אחר או
 כלל כסוי בר שאינו ״ל ש אף בנוי ה״ה ספקא״כ אצל י״ט לגמרי שהותרה ש״ת
 שיפר בתצות בודאי כיוןדנחחייב תקע בספק חשא״כ לגמרי י״ט אצלו הותרה מ״ת

 בתצית בודאי תעולס נתחייב שלא הטי של לכסוי פירכא ה1ת אין נפטר אס וטפק
 דאפי׳ נתחייבתי אם יודע איני ראומר ציןהיכי לן שאני דקיל צתתונא ואפי׳ כסוי
 כיון דחייב החזרתי אם יודע איני באומר תשא״כ פטור צרי טוטן שאניח היכי

 שלשה בקסרי אנוה ר׳ דאתקין ותהא לחלק ודוחק פרע אס ו&פק בודאי דנתחייב
 איסור על דטובר דאפשר מיצעיא לא חדא רק יתקע דאי כיון י״ל נמי סדרים

 תיעקר דלא סדרים ג׳ תיקנו לכן שופר למצות צתי מקיים דלא אפי׳ דדבריהןאלא
 שלד׳הרמבים כוי׳יאף של ולכסיי לטומטום דמי ולא לגמרי תורה של שופר מצות
 רצינו דעת וכן לחותרא שמדרבנן רק לקולא התורה מן דאורייתא ספיקא לכל

 בתקיע׳שיפר מה״ת כלל חייב אינו תקע בספק א״כ לחגיגת אבןבמילואים בטורי
 שתדרבנןלחומר׳שפיר כיון מ״מ לקולא שמה״ת טי של הדם וניסוי לטותטו׳ ודמי
תפוס דבריהן של לאיסור ודחו רבנן שחייבוהו תקע פירכאתספק זה דאין י״ל

:מ״ל בטומטום תשא״כ חיונא בר ודאי שהוא
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ק״ש דיני
 אם והיה שמע פרשת דאורייתא״אי ואת״ל דרבנן או דאורייתא ק״ש אי כ' א' מי׳

 אפי׳בפסוק או סגי לחוד שמע בפרשת או דאורייתא תרווייהו ע שמו
: סגי נמי ראשון

 ראוי איך מבע״י ערבית ומתפללין וברכותיה ק״ש שקורץ הללו במדינות ג׳ סי'
: דהלכתא ואליבא כתיקונה שמע קריאת חובת ידי לצאת

 : השחר עמוד שיעלה עד ערבית ק״ששל לקרות לכתחלה להמתין רשאי אי ד' סי'
 סוף עד ק״ש זמן והוי בכלל עד אי היום על שעות שלש עד ק״ש דומן הא ה׳ סי׳

:בכלל עד לא או שלישית שפת
 בדבור התלויס מצות ובשארי בק״ש חובתו ידי יוצא איך תדבר שאינו אלם ז׳ ׳1 סי׳

:לא או דבורו ידי על אלו מצות חובת ידי יוצא אם שומע ואינו מדבר וכן
זמנם תחלת מתחיל מאימתי לילה ושל יום של מצרים יציאת הוכרת י׳ ש׳ ח׳ סי׳

: זמנם סוף נמשך מתי ועד
:שעברו מהסימנים להלכה היוצא יכריע י״א סי׳
; : לא או מצרים יציאת הזכרת במצות חייבות נשים אס י״ב סי

: הרהור ידי על מצרים יציאת הזכרת חובת ידי יוצאין אס י״ג מי׳

תפלת דיני
:תפלה מהלכות בפ״א הרתב״ם ודעת התורה תן תפלה אי י״ד סי׳
: תפלה זמני בדיני ע״ו סי׳
: ויז״ט בשבת לתפלה גאולה סמיכת בדין ט״ז מי׳
 בזבחי׳ רב ופלפול החת׳ שקיעת התחלת אחר תנחה תפלת להתפלל מותר אי י״ז סי׳

 קרבן תהלכ׳ בפ״ת הרתב״ס ובד׳ • החמה בשקיעת שנפסל לדס תנין נ״ו
 כו׳ רחוקה דרך ה״ז השמש עליות עס מילין ט״ו ירושלים ובין בינו שהיה תי פסח
 כתנא רב אתר התם לר״י ר״ח א״ל השחר תפלת דפ׳ בהא חומר כמין דרש עוד

 מהלכו׳ בפ״א הרתב״ס ובד' ־ כו׳ כוותיה נבחירתא ותנן הואיל יהודא כר׳ הלכת
: ט׳ הצל משיאריך אותו שוחעין הערביים של תמיד תתידין

: מוסף תפלת קודם בסעודה להתחיל תותר אס י״ח מי׳
 שתיהןכו׳: להתפלל מוסףנאיןשהות של מנח׳ואחת של ב׳תפלו׳אחת לפניו היו י״ע סי'
 ויבוא יעלה המזון בברכת והתחיל ושכח בשבת להיות שחל עוב יוס או ר״ח ך' סי׳

: לא או רצת ולומר להפסיק צריך אם ותחליצנו רצת שאתר קודם
 או בזמנה ערבית של ׳ש ק קרא לא ועדיין בלילה ואוכל יושב שהיה מי כ״ב א*כ סי'

 המזון ברכת יברך אי העותר ספירת ספר לא שעדיין הספירה בימי
:המזון לברכת קודמין הן או קודם

ברכות דיני
 הען פרי בורא או האדמה פרי בורא ברכתו אם דבר על נסתפק אם כ״ג מי׳

:כו׳ האדמת פרי בורא עליו לברך יכול אם
 נסתפק ואס דרבנן או התורה מן עשת מצות היא התורה ברכת אס כ״ה כ״ר סי'

 ברכו׳ תג׳ כל ולברך לחזור חייב ואי לא או ולברך לחזור חייב אס בה
 לת״ע: לבת״ת תנה שלא תה ד׳הרתב״ס ליישב ופלפל סגי• בנו בחר אשר בברכת או

 : עשייתה אחר לברך תותר אם לעשייתה עובר המצות על בירך לא אם כ״ו סי׳
 פרי בורא האילן פירות על ובירך האילן ופירות הארץ פירות לפניו היו כ״ו סי'

:לא או נתי העץ פרי של הברכת חובת ידי יצא אם האדמה

ציצית דיני
: איפכא או לציצית תפילין להקדים ראוי אם כ״א סי'
 או מצוה במקום יוקא הוא אם רחמנא שרי בציצית כלאים דקי״ל הא ל׳ כ״ע סי׳

 דיני לכתת ע״ז נ״ת ת״ת תכלת לנו שאין ואף מצות במקום שלא אפי׳
 עבודה לצורך דוקא שרו אי כהונה בבגדי דכלא־ס בהא ופלפול שס שנתבאר ציצית

: הראב״ד וכד׳ עבודת לצורך שלא אפילו או הרמב״ס כד׳
 ואנדרוגינוס עותעום גס אם תינו של בלבן חייב בציצית דסדין להפוסקים ל״א סי'

: בסדין תינו של בציצית חייבין
 בשעה או בו שמתעטף בעת אס ציצית של העלית על לברך ראוי אימתי םי׳ל״ב

:בו להתעטף ורוצה נידו שמחזיקו
 מה׳יבום בפ״ו הרמב״ם ובד׳ עשת דוחה עשת דאין בהא ועצום רב פלפול סי׳ל״ג

 דחולין ובסוגיא כו׳ עשת או לאו איסור היבם על אסורה היבמה היתה
 מתאי עשה דהאי אולתא מאי כו׳ לא״ה הא תשלח רחמנא דנתב טעתא קת״א

:ט׳ קדושת ואיסור מצות איסור נ״ג סנהדרין רש״י בד׳ ותתיהא עשה

ס״ת דיני
: ס"ת כתיבת של ת״ע בדין לד סי׳
: בת חייבות נשים אם לה סי׳
;בזת״ז ס״ת כתיבת מצות לו סי'

תפילין דיני
 נת׳ פטור אי התפילין מן פעור זרוע לו שאין מי במנחות דאמרי׳ בהא ל״ז סי'

: כו׳ ראש משל
 היסח של ושיעור הדעת היסח ותהו בתפילין הדעת היסח בדין ל״חל״טת׳ סי׳

 א• וכו' ל״ג וזבחים י״ב דסנהדרין בתא עמוק פלפול הדעת
: דשם הרמב״ם ובדיני בצבור היא הותרה או בצבור דחוי׳ טומאה

 רשות או בתנחתן איסור יש אס וי״ט בשבת תפילין הנחת בדין מ״ג מ״ב מ״א סי׳
: לא או היא תפילין זמן לילה כמ"ד קי״ל ואי

 חמורה לקדושה עבוד אם ומזוזות תפילין ס״ת של לשמן עיבוד ח״חבדין מ״ז סי׳
: לא או קלה לקדושת מתני

מילה דיני
 *א אותן למול לישראל ומצות תותר אם זו במדינה הנמצאים מ״טבתגריים סי׳

 דכלמצוה בהא נ״ח סנהדרין בזהובש״ס הרמב״ס בד׳ ופלפול לא
: כו׳ לב״נ שנאמרה

 שאין ציצין שנשתיירו ראה התינוק ממילת ידיו את המוהל שסילק אחר אם נ׳ סי
: לא או עליהן לחזיר צריך אם המילה את תעכבין

: המילה את מעכבין שאין ציצין על לחזור בשבת רשאין אס נ״א מי׳
 ירי על למולו צריך אס נפש פקוח תפני ותנו בתיך שניתול תינוק נ״ד לג לב סי׳

ואם דתי שפיר נתי הפסולין ע״י אפילו או דוקא לתול הכשרים
 דם ולהטיף לחזור צריך אם שתיני בליל או זמנן לאחר בלילה או זמנו בתוך נימול

: רס״בבזה ביו״רסיתן עלהש״ך השנה לא א) ברית
 בעל שהיה או ומדולדל רך שבשרו קטן רס״ל סס״י ביו״ד דאי׳ בתא נ״ה סי׳

: שש ובט״ז ט׳ הרבה בשר

שבת חגי
 נ העכו״ם תן הנקחין חדשים כלים וי״ט בשבת להטביל תותר אם נ״ז ניו פי׳

 הכל את מטביל? השבת אחר להיות שחל י״ט ד׳י״ז דביצה בסוג? רב פלפול
: דשם הרא״ש ובדברי מ׳ השבת תלפני

 חייב אם רואה וחבירו תציציותיו אחד ברה״ר בשבת לו שנפסקו תי נ״ח סי׳
: הבריות כבוד תפני שישתוק תיעב או לו להגיד

והשנייפרע: יחול שאחד דהיינו חוהלין ב' בשבתע״י לתול שרי תי נ״ט סיתן

קידוש דיני
: היין על דוקא לאו אפילו או התורה תן דוקא היין על קידוש אי פ׳ סימן

 את לבטל השביעה חלת אס הרשות דבר ועל תצוה דבר על נשבע אם ס״א סי׳

: כו' המצות
 אלא היום לקידוש יין לו ואין לאחריה בין לפניה בין לשבת הסמוך יו״ט כרב סי׳

ז עדיף בשבתאוניו״ט עליו שיקדש עדיף אס אחד רביעית

ירט דיני
 בחוקת שהעיסת בזת״ז וסיכות ר״ה או עצרת של בירט שנילושה עיסת פ״ג סי׳

 הרשות או יו״ט צאי מ עד ולהניחה חלת שם לה לקרות צריך אי טומאה
: האפית אחר שם ולקרות כולה לאפותה בידו

 כו׳: בע״ט בתתה לשחוט תותר אם הריאה סירכות שתצויין יו2ה במדינות פ״ד פי׳
:שמחה שלתי דליכא בזה״ז תורת של שמחה תצות נוהג אי ס״ה פיתן
 בל על עוברת אשת אם פלפול שתחת של בת״ע חייבות נשים אם ס״ו סיתן

 הואיל הכהנת אבל כו׳ מצות יטתא לה מת׳אבל בפ״ג והרמב״ס תאחר
:לקרובים להיטתאות מצוות אין הטומאה על תווהרין ואין

 : עי״כ טבילת על דמברכין סעדיה ר׳ בשם יותא סוף הרא״ש בת״ש ס״ו סימן
 היה ס״פ הרי״ף על והשגה ראשון בלילי״ט שמחה מצות נוהג שאין ס״ח סימן

: שמחה בו שעהג מדבריו דתשמע קורא
: כו׳ לא או אתרו אם בספק ונ״ת דרבנן או תה״ת הוא אי הלל בדין ס"ט סימן

כפור יום חני
 ליו״כ: שבת נין מלאכות באיזו חילוק יש ואי ביו״כ הוצאה איסיר נוהג אי ע סימן

:״כ1בי הבערה ע״א-אינוהג פי׳
 ויו״כ שנת ק״א דחולין בסוגיא עצום פלפול ״כ1בי דתחתר לאו נוהג אי ע״ב סי'

:־ כו׳ מלאכה ועשה ושגג
:וכהתה עבד שביתת תצות ביו״כ נוהג אי ע״ג סי׳
 אבל פטור הוי אי לשתיה ראוין שאינן ומשקין לאכילה ראויין שאינן אוכלין ע״ד סי׳

; לגמרי מותר או אסור

הי מה

6 י
יי
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 ראוין שאינן אוכלין לרפואה ולשתות לאטל מותר אי סכנה ט שאין חולה ע״ה סי׳
: לאכילה

:אכילתו כדרך שלא באוכל אף ניו״כ שחייב ע״ו סי׳
חמץ דיני

 אחריס של לחתן ביטול מהני שלא סוגיות מכתה ברורות בראיות יוכיח ע״ז סי׳
:ממון אינה הנאה דסובת בתא לפול פ אחריות עליו שקבל

 זמן קודם ביערו לא אס אחריות עליו שקבל אחרים של בחמץ וע״ט ע״ח סי׳
 גם השבתה חצות דניהג ובהא לא או תקנה לו יש אם איסורו

 בית לו יחד או מחיצה ועשה איסורו זמן קודם ביערו לא ואס • אחרים של בחתן
• לא דר״שאו קנסא משוס בו יש אם י״ע ליל קודם

 בהנאה שרי אי הפסח תוך עד האלה תקנות תשני לאחד עשה לא אם פ״א פ סי׳
:לא או הפסח אחר

: עשת שקדמו לאוי לעש׳או ניתק ה״ל וב״י דב״י לאוי אי יברר פב סי׳
 מלעבור הפסח בתוך תקנה לו יש אם איסורו זמן קודם ביעלו שלא חמץ פ״ג סי׳

 דתשביתו לעשה הרמב״ן כדעת מישותו מוציאו אם מהני ואי ב״י על עליו
: אלו בדינים רב ופלפול

• אלו בדינים להלכה שהעלה מה כל יבאר פ"ד סי׳
 לא שהמפקיד זה מתני אם בב״י ועובר אחריות הנפקד שקבל בחתן סי׳פ״ה

: עליו יעבור
 שקבל נכרי של בחתן וכן בית לו יחד והנכרי נכרי אצל חתצו הפקיד אם פ״ו סי׳

 :דיע תת בית צו יחד והנכרי אחר נכרי אצל שהפקידו אלא אחריות עליו
 בכ״ר: כרבנןדביעורו הלכה או שריפה גיא חתן ביעור שאין כר״י הלכה אי פ״ז סי׳
 פשיעת של אחריות הישראל עליו וקיבל ישראל אצל חתצו שהפקיד נכרי פ״ח סי׳

:הפסח אחר בהנאה שרי אי ואבידה גניבה של אחריות ולא לחוד
 דר״ש תשו׳קנסא הפסח אחדתהןהויחתןשעב׳עליו של שלב׳שותפין חתן פ״ע סי׳

 לאחר מהו חמן אותו נכרי של שהוא כגון קנסא ההוא משום בו לית שני ושל
 ימתרת הנדחת עיר של מחציו עיסת מת׳עכו״ס בפ״ד שכתב והרמב״ם כו׳ הפסח

: ברירה אין תורה דבשל בכ״ת פסק והרי

 שלקחו ועכז״ם ישראל פ׳'השולח דסוף בהא פלפול לישראל התניע בחלק צ׳ סי׳
 כקנץ פיחת דקנין ובהא בזה זה תעורבין וחולין עבל בשותפות שדת
: בזה הרמב״ס ובד׳ שם הגוף

 הפסח קודם לנכרי חלקו חכר והאחד בי שותפי! ישראלים ששני בחתן צא סי׳
: הפסח לאחר תהו מכר לא והשני

 שתח לחוש ויש אחד בתנור מציה של תצות שאופין אדם בני כתת צג צב סי׳
 לדבר יש תקנת מה גזולה במצה יוצא ואין לזה זה של התצות נחלפו

: ברירה אין או ברירה דיש בתא רב פלפול
 לחם לחם דאתי בעבירה הבאה מצוה משום פסולה אי גזולה דתצת הא צד סי׳

 תקרא אינו פסול גזולה דתצה ואי גזול במחר נתי יוצא אינו וא״כ מחלה
: בעבירה הבאה לתצוה חיישינן לא ובדרבנן מדרבנן רק זה

: שני יו״ע בליל גזולה במצה חובתו ידי יוצא אם צה סי׳
 א♦ איסור שאר של או חדש של תצת כ״א מצוה של לתצה לו אין אם צו סי׳

: לא או אותן דוחה דתצה דעשה אתרי׳
:דרבנן או התורה מן היא אי בעבירה הנאת דתצוה הא צע צח צז סי׳
1 : לא או טית צריך אי כהלל למקדש זכר עושין שאנו בכריכה ק׳ סי׳
: אסור או ר״ה של ביז״ע להתענות מותר אי קא סי׳
: לא או יו״ט בשאר כתו שמחה בו נוהג אי קב סי׳
 של התקיעה חובת ידי שיצא לאחר לצורך שלא בר״ה לתקוע תותר אם קג סי׳

: לא או מצוה
 ר״ה של ביו״ע שופר תקיעת בחיוב א״ע מכניסות שהנשים שנהגו לתאי קד סי׳

חעבא: בני אנשים להן שיתקעו או בעצמן הן שיתקעו אי טפי עדיף איזהו
: לא או רשות סומכות דנשים בהא פלפול קה סי׳
:ביו״ט נשים לצורך לרה״ר ולולב שופר להוציא תותר אם קו סי'
 ספק תקע ספק איש לצורך לרה״ר הלולב ואת השופר את להוציא שרי אי קז סי׳

 לצורך שלא דהוצאחן כיון נטל לא ספק ביו״ט לולב נטל ספק או תקע לא
• שר• או ואסור כבר יצא דלתא דאו׳ ספיקא ה״ל מה״ת אסור

; : מדרבנן מיהת דחייב כיון קטן לערך להוציאם שרי אי קח סי׳

ברכות
מפתחות

פסחים

א׳ דף ור״ת רש״י לד׳ המטה שעל ק״ש בענין א׳ דף
 כו׳סי׳ד׳ העבירה תן האדם את להרחיק כדי חצות עד חכתיס אתרו למה א״כ שם

א׳ ו׳ דף כו׳ הלילה הוי משתורות ארבע ג׳ דף
ב׳ ה׳ דף כו׳ בראשיהן כתריהן מניחין ומלכים זורחת שהחמה בשעה ׳1 דף
א׳ יא דף ט׳ ביום פעמים ב׳ ק״ש קורא שאדם פעתים אותר רשב״י ט׳ דף
א׳ ז׳ דף מ׳ ובערב בבוקר קרא ניתא א״כ ב״ש לך אתרי י׳ דף
א׳ ב׳ דף כו׳ יתרום לא שומע ואינו המדבר חרש התם תנן יג דף
ע״ב שם מ׳ כוונה צריכה כולה הם׳ כל יכול לבבך על הדברים שם
א׳ ח׳ כו׳ לאזנו השמיע ולא שתע את הקורא ט״ז דף

א׳ ג׳ כז׳ תם לימודך שיהא ולתדתם עובדי' רב תני שם
ג׳ ׳1 מ׳ דרבנן או דאו׳ בבה״ת נשים לרבא רבינא א״ל ך׳ דף
ד׳ י״ג שם ובגמרא כו׳ בלבו קריתהרהר בעל שם

 בבחירתא ותנן הואיל פריי הלכה כהנא רב ^/תר התם לר״י ר״ח א״ל 1ך דף
י״טע״א / כוותי׳כו׳

ט״ו סי' ט׳ שעות ד׳ לאחר שחרית תפלת המתפלל כל ר״א אמר כח דף
י״ט סי׳ כו׳ מוסף של וא' תנחה של א' תפלות ב׳ לפניו היו ת״ר שם
א׳ נ״ט ד׳ כו' העמוני גר יהודה באו ביום בו שם
וכ״ז כ״ג סי' כו׳ תינים הרבה לפניו היו ת״ר ת״א דף
ע״ד י״ד כו׳ עבד לגרתי׳ שטח בן שמעון ת״ח דף

ס״ח בסי׳ מה״ת א׳ יו״ט ליל דשמחת בת״ש קורא היה ס״פ הרי״ף
עזבת

ע״א כ׳ ד׳ ? ■ ט׳ הספר לפני ארם ישב לא ט׳ דף
 ע״ב ד׳ ( מ׳ היא אוח רבת תכלל לאורו ולא לו תתן כ״ה דף
א ד׳ כו׳ נה״ש תתחיל תאיתתי ת״ר ל״ה דף

ע״א ל״ט ט׳ ציצץ על חוזר בתילה שעוסק זמן כל התל קל״ג
א׳ מ׳ ד׳ ט׳ חוזר אינו פירש אם שם הרא״ש

ד׳ שם ט׳ ולעשרה לתשעה לשתונה ניתול קטן קל״ז דף
עירובץ

ב׳ ל״ג ט׳ זוג זוג תכניסן תפילין הימצא צ״ה דף
 שם ט׳ ללילות פרט יתים ימימה תיתיס הזאת החוקה את ושתרת צ״ו דף
׳7 ל״ז פסח לענין אלא זו חוקה נאמרה ללא כר״ע דקי״ל שם מ׳

הש״ס

ג׳ נ״ו ד׳ ט׳ סגי בעלתא בביטול מדאורייתא ד׳ דף
א׳ נ״ה ודף א׳ ס״א ט׳ מלאכה אב שהיא להבערה ותציע ה׳ דף
ס״ד סי׳ לביעור י״ר לרבות כיצד הא שם
א׳ נ״ט ד׳ ט׳ רחתנא אמר שחיטה זמן שחיט כי חד כל ואימא שם
 ב׳ וס״ה ב׳ לו ט׳ תבתייכו חילא דבני חתירא בעירו תחוזא לבני רבא א״ל שם
 ב׳ וס״ה ד׳ וס״ה ב׳ ס״ב כו׳ בידו ובציקו ישראל של לחצירו הנכנס עכו״ם ו׳ דף
 ע״ז רס״י כו׳ ברשותו כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים שני שם
 ע״ג ם׳ ובד׳ שם ט׳ איסורו לבתר לה משכח דלתא כו׳ שיבטל צריך הבודק שס
נרד סוף ס״ב ט׳ הכלי את עליו כופה ביו״ט בביתו חמץ המוצא שם
 א׳ כ״ג לעשייתן עובר עליהן תברך התצות כל שתואל אתר ר״י אתר ז׳ דף
 א׳ וס״ה א׳ וס״ג ב׳ נ״ז שריפה אלא חתך ביעור אין אותר ר״י כו דף
א׳ ס׳ דף ט׳ זמנו לאחר בין זתנו לפני בין חתן אומר ר״י כ״ח דף
א׳ ע׳ ט׳ בל״ת שהוא ולמעלה מש״ש חמן לאוכל ומנין שם
 עובר אינו לבערו ע״מ חמץ שהמשהה ר״י תוכיח ותכאן אשי רב ד״ה תו׳ כט דף

ע״ר ד׳ס׳סוף ט׳
ג׳ ס״ה דף שם ובש״ס חמצו על לישראל שהלוה נכרי ל״א דף
צ״ז סי' ט׳ התשלותין תן פטור בפסח חמץ תרומת האוכל לב דף
 סי׳צו כו׳ צרכו כל נתקן שלא בטבל חובתו ירי אדם יוצא יהא יכול ל״ה דף
 צ״ז סי' ט׳ חובתו ידי יוצא אדם אץ ר״ת לדברי ת״ש של מצה ל״ח דף
 וסי׳ק׳ צ״ד בירושלי׳סי׳ שני תעשר בתרור י״ח אדם שיוצא תהו ב״ח רתי בעי ל״ט דף
 פ׳ סי׳ קדר צלי ד״ה שם תו׳ תנין תשקין שאר תים אלא לי אין בתים ת״א דף
א׳ כ״ח דף ט׳ לחול תיו״ט האופה איתתר ת״ו דף
 ופ״א ע״ז וסי׳ ס״ג סי׳ ט׳ ביו״ט בטותאה חלה תפרישין כיצד שם
 ל״ג סס״י ט׳ הערביים בין של תתיר אחר שתתעכב דבר לך אין נ״ט דף
 ק״ב סי׳ שם נש״ס לתצוה רשות ראיה מה יהושע זה מה ר״א א״ל ס״ט דף
ס״ה סי' כו׳ שרן טתא על וזורקין שוחטין ד״ה תו' שם
 וס״ח שתחהסי׳ס״ה בהןמשוס יוצא איט מעיו״ט ששחטן שלתים ר״א אמר ע״א דף
ד׳ נ״ו כו׳ בל״ת עובר החתן על הפסח את השוחט ע״ג דף
צ״ז סי׳ שם תו׳ מעיקרו אבר לתעוטי לי לתה באש אלא ע״ה דף
סי׳ס״ה ט׳ טהורין ומחצה טתאין תחצה ישראל היו איתתר פ׳ דף
א׳ ע׳ ט׳ ניכלינהו בשר גידי אי דתי היכי גידין הני פ״ג דף
צ״א ם״ס• מ׳ פסחיהן עורות שנתערבו ה' פ״ח דף

*ין



6 צ הש״ס מפתחות
 פ״ב סס״י ליה דדמי ימצא ולא יראה לא ממעט קא מאי בפרטיה ל״ה דף

ק" וסי׳ א׳ כ״ד ׳7 ט׳ מאי חסא אלא דליכא היכי קי״ד ף7
שם שם הרא״ש יצא לחצאין אכלן שם
שם דרבנן מרור דאורייתא בזה״ז מצת רנא אתר ק״ך דף

׳0 פסח בליל מצה לאכול אסור מצה אוכל שלא שבועה פסחים שילהי הרי״ף _
'7 נמ״ח ב׳ ת״ו דף

יומא
 ג׳ כ״ט ד׳ כר בצבור היא הותרה התת טותאת אומרת זאת רבא אתר ו׳ דף
שם כו׳ מרצה תצחו על שאינו בין מצחו על שישנו בין צין ר דף
 א׳ ס״ת ד׳ כו׳ היא ביתו לאו והא רתתנא אתר ביתו תקנתא ליה סגי ותי י״ג דף
כו׳ לשבת והוצאה עירוב אותרת זאת רפרם אתר כו׳ בשבת ואפי׳ עתי ס״ו דף

ל״גא" ד׳ ט׳ חולז רצה ביום לישן הנכנס ט דף
 ק״ב סי׳ כו׳ בסוכה לאכול אדם חייב סעודות י״ד אותר ר״א כ״ז ד׳

ע״ב וד׳ ע״ג ס״ס ׳7 ט׳ דה"ל תשוס ד״ה תו׳ ל״ד דף
שם ט׳ לחם אתיא ד״ה תו׳ ל״ה דף

מגילה
 א׳ מ״ה ד׳ כר עדיף תינייהו הי תצוה ותת מגילה מקרא רבא בעי ג׳ דף

ביצה
 פ״א וס״ס פ׳ רס״י כר בככותבת ושאור בכזית חתן אומרים ב״ש ז׳ ד׳

 ות״ו מ״ג ר״ס ט׳ בראשו ותפילין בדרך בא היה אביי אתר ט״ו דף
ק״א ר״סי ט׳ לשבת יפה תנת שיברור כדי אתר רבא ע״ב שם

ק״ג סיתן כו׳ שרי נתי ביו״כ שרי ובשבת הואיל אלא י״ח דף
 נ״ז סיתן כר קתיפלגי תעשיו מתוך נכרת במחשבתו רבה אמר י״ט דף

נ״ו ר״ם ני״ט חדשים כלים דטבילת בהא שס הרא״ש
 ס״ד סיתן ־ . כר מע״ל ושהתה בכותל שטרפה או דרסה ל״ד דף
סי׳ס״ט כר בשותפות ובהמה חבית שלקחו שנים ל״ז דף

השנה ראש
 סי׳ק״א כו׳ מוסיפין אחרנייתא בטל קתייתא תענית תגילת בטלה זאס״ד י״ח דף
צ״ז סי׳ כר יתקע לא עולה של כשופר יהודה רב אתר כ״ח דף

יבמות
 פ״ב ר״ס כר האיש ע״י תוזהרת שהאשה מלמד יקחו ולא פ״ד דף
צ״ג ר״ס ט׳ זו היא תשנתינו לא יוחנן ר' א״ל צ״ג דף

קידושין
 ע״ב מ״א שם תום׳ אותה ולא אותו דכתיב מיפקדה דלא תנ״ל איתי כ״ט דף
פ״ב ר״ס , ט׳ תעקה ד״ה תום׳ ל״ד דף
ע״ד ס״ט ד׳ ט׳ עומר דאקריב ד״ה תוס׳ ל״ח דף

גיטין
 צ״ג ר״ס כו׳ ברירה להו לית עצתו בדעת דתולה ור״ש ר״י הא כ״ה דף

 מ׳ בזה זה מעורבין וחולין טבל בשותפות שדה שלקחו ועכו״ס ישראל השולח ס״פ
ר״םצ

שם _ 1 ט׳ דמי הגוף כקנין פירות קצין ר״י דאמר לאו אי שם

נדרים
 נ״א וסי׳ א׳ ר״ם :ט׳ זה פרק אשנה אשכים האומר רב אמר גידל רב אתר ז׳ דף
ע״א נ״ח ד׳ כר׳יא הלכה רבי אתר ט׳ חכירו של טבלו הגונב פ״א דף

נזיר

׳0 ר״ס רשות כיין מצוה יין לאסור ליה תיבעיא ההוא ור״ש ג׳ דף
ל״ב סי׳ ט׳ לתלקות שהייה צריך אי כקבר נויר מ׳ דף
א׳ מ״ח דף ט׳ ותגלחת חבשוחאה הגפן תן כיוצא חותר ת״ד ד׳

קמא בבא
 הפקר יהא היום עניים שילקטו כל ואותר עותד כע״ה שחרית אותר ר״י ס״ס דף

צ״ב סיתן :ט׳

מציעא בבא
 ע״ז סי׳ כר ליהושע נתון לתוד עתיד שאני עישור ר״ג אתר י״א דף
פ״ג סימן מ׳ הצד כמה אתי הא ל״ל רחמנא דכתכ תגזול פ״אלא דף

 ט׳ ציצית לפר׳ ט׳כנוי בלילות י״ת תזכירין התשנה על בפי' • מצרים יציאת די^י
 ב׳ י״א דף

 י״ד רס״י ט׳ ועבדתם שנאמר יום בכל להתפלל מ״ע ה״א פ״א תפלה ה
 זמן אינן ושוי״ט בלילה ולא ביום תפילין הנחת ותן ׳1 ה׳ פ״ו תפילין ה׳

 תכניסן תפילין התוצא שבת תה׳ בפי״ט לת״ש וסותר ט׳ תפילין י
א ל״ו מ״ו ל״ה ג׳ ל״ג דף זוג ווג

 ביאת מה׳ בפ״ר לח״ש סותר ווה ט׳ בתפילין לתשתש אדם חייב י״ד ה׳ שם
נ׳ כ״ט דף נצבור דחויה שטומאה מקדש

בתרא בבא
 צ׳ סי׳ מ׳ הוא גזלן אמה י״ו כתוך לתיצר הסמוך אילן עולא אתר כ״ו דף
 שם ט׳ לקרי גופא פסוקי תכדי אשי לרב דר״א כריה אחא רב א״ל פ״א דף
ל״א סיתן :ט׳ אותר ר״ת חבירו שדה כתוך אחד אילן הקונה שם

סנהדרין
ל״ת ר״ס :ט״ הטומאה תפני השנה את תעכרין אין י״כ דף
 ל״ד סיתן ט' תשלו לכתוב תצוה ס״ת אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא אתר ל״א דף
ל״ג ס״ס : ט' תתייכתות ולא חולצות קדושה ואיסור תצוה איסור נ״ג דף
ת״ב ס״סי : כו׳ תפיליו לחלון בנו הורקנוס נכנס ר״א כשחלה ס״ח דף
פ״ע סי׳ :ט׳ הנדחת עיר של חציו כהתה ר׳ח אתר קי״כ דף

עכו-ם
 פ״ג :ס״ס שם אשירי הגהות תרותה כרשיני יאכילנה תכהן פרה ששכר ישרזז ד׳י״ג

מכות
ל״ב סיתן :,ט תלטש אל לו ואתח היום כל כלאים לטש היה כ״ב דף

זבחים
 :ט׳ חזי ח׳ ליל הא אתו תחת יהיה יתיס שבעת כתיב רתי אפוטריקי ר׳ י״ב דף

נ״ג רס״י
ל״ו רס״י כר חוצצות תפילין בידינו הוא ערוך לימוד אתי א״ר י״ט דף
ל״א דף ט׳ ביום בו קרי וראה בע״פ שלו שתיני שחל מצורע ל״ב דף
ע״א ״נ7 מ׳ תדיר לשאינו ושחטיה וקדים תדיר ושאינו תדיר להו איבעיא צ״א ד׳

מנחות
 צ״ו סי׳ כו׳ הטריפה את להוציא ?זא ת״ל שאין לתטה הבקר תן אותר כשהוא ד׳ה׳

 ות״ח ת״ז סי׳ ט׳ תזוזה תתנו עושין אין שבלו ותפילין שבלה ס״ת ת״ג דף
 ל״ח רס״י כר שעה כל בתפילין לתשתש אדם חייב ר״ה בר רבה אתר ל״ו ד׳

 כו׳ דחוטיה קרנא איפסוק אשי רב בר דמר בתריה ואזיל שקיל הוה רבינא ל״ז דף
 נ״ח רס״י

ת״ג סי׳ כר הנחתן תשעת עליהן תברך תאיתתי תפילין שם
ל׳ סיתן כו׳ פיטרין ב״ש בציצית סדין ת׳ דף
 א׳ א׳ ד׳ שם תוס׳ מ' ק״ש זו ואיזו אחרת תצוה וזכור זו תצוה ראה מ״ג דף
ב׳ ת״ט ד׳ . זא״ו תעכבין אין והכבשים והאלים הפריס ת״ד דף
שם קודם תהן איזה ותוספין תתידין להם שאין צבור ת״ט דף
 נ״א סי׳ שם ובגמרא סאין תג׳ בשבת בא היה עותר אותר ישמעג< ר׳ ע״ב ס״ג ד׳

א׳ ת״ו דף ט׳ גרוניות לב׳ שאמדוהו חולה רבא בעי שם
צ״ו שיתן ומעשרות בחלה העותר לתותר תחייב ר״ע ס״ו דף
שם והקדש עכו״ס עיסת ולא עריסותיכם ס״ן דף
 נ״ב סיתן מ׳ שבת דחי אתאי כשר כמצוותו שלא נקצר ס״ד ואי ע״ב דף

חולין

ס״ד סיתן איכרים ריסוק משום כו אין הרחם בית ר״נ אתר נ״א דף
ק״ג סיתן ט׳ ירט דוחה ספיקת שבת דוחה שודאה תילה ותה פ״ר דף
פ״ב סימן לעשה נתקו שהכתוב ותן לתחוסר הנח פ״ה דף

א' ב׳זד׳ס״א ד׳כ״ט הוא ול״ת ט׳עשה לא״ה הא דכת׳רחתנ׳תשלח טעתא ד׳קת״א
בכורות

ד׳ סיתן סוף יתום תשוס גוירה הונא רב אתר נ״ג דף
כריתות

 בת ואיסור תוסיף ואיסור טלל איסור ליה לית איסור על חל דאיסור נהי י״ד דף
׳7 ת״ט ׳7 ליה אית אחת

כו׳ חלב שאכל טמא התשנה בפי׳ שם הרמב״ם

ק־ש הלכות רמב־ם
א׳ ב׳ כו׳ ק״ש קוראין יום בכל פעמיים ה״א ״א3

י״ג ר״ס הלילה חצי עד בלילה ק״ש זמן ואיזו ט׳ ה׳



הרמכ״ם מפתחות
 כו׳ לעצתו ס״ת כותב כ״א שיהא מישראל איש כל על ת׳'ט א׳ הל׳ פ״ז ס״ת ה'

לו ל״ה סימן י״ח תצוה המצות ס׳ וב

 את לבטל נתכוון אם ציצית על ציצית הטיל אם ט״ו ה׳ פ״א תיציצ ,ת
ד' כ״ז דף ט׳ הראשונה

א' כ״ז כי׳ תכלת בה מטילין אין פשתן של כסות ז' ה׳ שם
 סותר וזה כו׳ לאזניו להשמיע צריך כולן הברכות כל ז׳ ה׳ ס״א־ ברכות 71

 הרהור אשור דבור דבר ודבר שבת הה׳ ה״א כ״ד בע׳ למ״ש
ו׳ רס״י מותר

כ״ג רס״י ט׳ יצא לא בפה״א האילן פירות על בירך ט׳ ה' בית
א׳ כ״ב סימן בפ״ע לח״ע לבה״ת מנת שלא מת

 כיו ריסי עשייתן אחר ומברך חוזר אינו ברכה בלא שחט אס אבל ז' ה׳ י״א פ׳

 נעשה לבטל בלבו שגמר שתשעה חתן ביעור על תברך הוא וכך ט״ו ה' שם
דףכ״דג׳ תצותו

 פטור ה'ז השחתת דרך בחבירוובבהתת שחבל הרי ז׳ ה׳ פ״א שבת ה׳
 אחד תינוקות ב׳ לו שתיו מי וכן שגגות מה׳ בפ״ב לת״ש וסותר

א׳ ת״א . כו׳ בשבת למול
 שאינה בחצר לצאת אסור לרה״ר בשבת לצאת חכמים שאסרו כל ח׳ ה׳ י״ט פ׳

ג׳ ל״ד דף ט׳ מעורבת
 וסותר כו׳ כלי כמתקן שהוא תפני בשבת טמאים כלים להטביל אסור ה׳ח׳ כ״ד פ׳

 ג׳ מ״ג ישהה שמא גזירה איןתעביליןביו״ט שנטת׳מעי״ט כלי תת׳יו״ט בפ״ד למ״ש

ג׳ נ״ו ט׳ לאכילה ראוין שאינן אוכלין אכל ד׳ ה׳ פ״ב ץ ש 71

 א ס׳ ט׳ בפסח חמן קנה אא״כ החמץ על לוקה אינו ג׳ ה׳ פ״א ה׳חו״מ
ג' ס״ה ט׳ ישראל אצל חתצו שתפקיד נכרי ג׳ ה׳ פ״ד

ג' ע׳ ט׳ לו שאסורה במצת מצה י״ח יוצא אדם אין ז׳ ה׳ פ״ו

 א׳ מ״ב שנית לחזור א״צ תל ואם ט' למול כשרץ הכל א' ה׳ פ״ב מילה ה׳

 א׳ כי׳ס״ח אבי שירצה ע״ת לי מקודשת את הרי האומ׳לאשה רפ״ז אישות ה׳

 עשת או לאו איסור יבמת על אסורה היבמה היתה י' ה' תיבוספ׳־ו
א כ״ט קנה ובעל עבר אס ט׳

המצורע את בהן לטהר הבנים על אס ליטול אסור ה׳י״ט פי״ג שחיטה ה׳

•דףכ״טג" ועשה ל״ת דוחה עשה שאין כו׳ ,

י תהלך היה חבירואפי׳ על תורת של כלאיס הרואה כ״ט ה׳ פ״י כלאים ה׳
 מפני התת טומאת תפני נדחה ולמת מיד עליו וקורע קופץ בשוק

ב׳ מ״ה ט' ולאחותו הכתוב שפיט

 ו,5כ״ רס״י לוקין עבודה בשעת שלא כהונה בגדי שלבשו כהניס ספ״י שס
 כ׳ ה׳ מת׳שתיטה ובפי״א כו׳ הגוף כקנין לאו פירות קנין י״ד ה׳ בבולים 71

ד׳ ס״ו עט״ס בה' לת״ש סותר וזה הן לקוחות שחלקו האחין כתב

ז א׳ ס״ו מותרת ועיסה כו' הנדחת עיר של חציה בהמה י
 י■ רס״יס״ו תאחר בבל עוברים האשת וא׳ האיש א׳ הי״ד פי״ר מ&חק ה׳

להיות חל כו׳ ותפשיטין חולין וכיצד י״ר ה׳ פ״א פסה מרבן הלכות
דבשבת כתב מילה ובה' ט בחול כמעשהו בשבת 1 1

:ט׳ חוזר אינו פירש אס
ג' ז׳ דף :כי' עצמו משל אפי׳ יאכל לא וחב״ח עבד שחציו מי י״ג ה׳ פ״ב
 ד׳ י״ז ־ הורצה לא עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהית מי ג׳ ה׳ פ״ה
: רחוקה דרך ה״ז מילין ט״ו כו' י״ד ביום ירושלים ובין בינו שהיה מי ט׳ ה׳ שם

שסג׳
 . ג׳ מ״א :כי' הפסח על מלהימנות מעכבתו עבדיו מילת אין הקטן י׳ הלכה שם

:ט׳ בעזרה פנים שנראה הוא בתורה האמורה הראיה פ״אה״א חגיגה ה׳
 כ״טא׳־•

 ■: ג׳ ע״ת :אשה ספק שהן מפני פטורין ואנדרוגינוס טומטום א' הלכת פ״ב

 ■ ג׳ וס״א א' נ״ט :ט׳ התמורה על לוקין ולמת ה״א פ״א תמורה 71

 טהורין להיות מוזתרין ישראל כל י׳ הלכת פי״ו אוכלי? טומאת לו׳
רס״יס״ז : ברגלכז׳ י

 האוכל שיהא הוא כז׳ אחת אכילת אוכל יש דכריתות המשלבפ״ג בפי׳ הרמב״ם
ג׳ ד נ" :ט' שערות שתי שיביא קודם נטמא

משיארי אותו שוחטין הערבים בין של תמיד פ״א ומוספי? תמידי? ה׳
ד׳י״טי׳" הצלמ׳: י

 ד׳ שם המקודש שוחט ואח״כ תקריבו תדיר שאינו את והקריב ושכח עבר ס״ט

ג' ניב ;ט׳ בזכרים בד״א ת״ע יטמא לה פ״ג האבל

סליק
באומר כל ברא אשר הגומר אל ברוך .1


