
  מרן  חידושי

 א"שליט עובדיה יוסף חיים 'ר

  ס"הש על
  מסכתות א"ח

    מגילה ק"מו  ביצה ברכות שבת עירובין

  והוא

חידושים וביאורים שמעתתא אליבא דהלכתא מקצת 

               א"שליט  ג "רשכבה בענינים אקטואלים שלוקטו מספרי

  

  ה"עלי למען ילמדו וישננו בו בעז' חברתיו וערכתיו בחסד ה

   יה'עובדיה יוסף בן גורגחיים  'ג ר"הדרפאר הדור ואת שלמה של לרפ 

   בתוך שאר חולי ישראל

  א"ק ירושלים תובב"פה עה

 ד"תשערמת שלמה    

  

 להשיג  ניתן 

02 567 2799 

USA 718 416 6199 

Canada 613 722 2668 

  ת בר אילן "הספר נכתב  בעזרת תוכנית פרויקט השו

  

 

  



  פתח דבר

י "בעזה  .ס"על השמחידושיו וביאוריו  מאור ישראלגילה טפח בספריו  גה"מרן רשכבר "ר עט"מו 

 וסדרתים )'וכוה דעת חזון עובדיה יביע אומר יחו( א"שליט ר"משאר ספרי מובסיוע עמיר גורן לקטתי כ

 ולהבין לאסוקי שמעתאד תשובותהשאין להסיק מסקנות מחיבור זה דאינו אלא חלק מ ופשוט. ס"השעל  

ן איתאמן וגעתי ומצאתי אל דלא י ס ובפוסקים"בש קורותעיין בכל התשובה ובמעל בוריים חייב ל דברים

 ג"יוכל להתענג על דברי רשכב לומד באיזה מסכת שהוא' די שכל אכ  כמראה מקום אלא  חיבור זה 

א מושל בארצנו ר שיתקיים בנו עוד יוסף חי וכי הו"ויה ולתקן היסוד וללמוד לזכותו ולרפואתו השלמה

  . י מחיה המתים"ואל צדק באת גחזיר עטרה ליושנה עם ביאוי

  ברכותמסכת 

  ריש ברכות

   מעיקר הדין כ"צהמן ז

מ לענין תינוק דנולד "כ מעיקר הדין ונ"שיעור שעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן הוא שיעור צה[

כ הוא לילה ודאי לכל "קי דשיעור צה. ע סוכות עמ"חזו' וע. בליל שישי אי מלין אותו בשבת או למחרת

ח "א או"גאונים כמו שהעלה ביביי שנוהגים כסברת ה"היותר כעשרים דקות אחרי השקיעה לדידן בא

  ]ד התשובות הנוגעים לגמרא דידן"וכאן אביא תכ. מא והשיג על האור לציון:ז

 וטהר ומאי הוא אורו ביאת השמש ובא דהאי וממאי ג"דה, כתב:) ב( ברכות בריש גופיה א"הרשב

 לעיל ש"עמ הדר וקא. ל"ז הגאונים' גיר וכן. גברא טהר וטהר ומאי הוא שמשו ביאת דילמא, יומא טהר

 ובא דרשת וקא, כ"צאה עד בתרומה אכלי דלא וממאי, ופריך. כ"צאה משעת אכלי דכהני ל"קמ הא

 יומא טהר וטהר ומאי, השקיעה סוף דהיינו, העולם מחלל לגמרי אורו שנסתלק, אורו ביאת השמש

 בעובי שהשמ שבא השקיעה תחלת כלומר, הוא שמשו וביאת ודילמא. השמש מן לגמרי היום שנטהר

. גברא טהר וטהר ומאי מילין' ד כשיעור מכן לאחר עד הכוכבים יציאת שאין פ"ואע. בלבד הרקיע

' בחי כתב עוד.) הוא אורו ביאת דילמא ה"ד שם' התוס כ"וכ. (ל"עכ. השמש עליו והעריב שטבל כלומר

 שקדש משעה דאמר אליעזר' דר, ל"ז גאון האי רבינו בשם, א"ר היינו חנינא' ר ה"ד שם א"הרשב

 טהר וטהר ומאי. השקיעה תחלת דהיינו.) ל"הנ' וכפי. (שמשו ביאת היינו השמש ובא סבר, היום

 דשעה למדין נמצינו ג"רה ולדברי, א"הרשב ז"ע וכתב. 'וכו הוא אורו ביאת ל"ס יהושע' ור. גברא

. יקדשל שראוי אלא מעצמו שקדש נפרש לא כ"וא. שמשו ביאת דהיינו השקיעה תחלת היום שקדש

 ד"ע הקשה:) לד שבת( א"הרשב' שבחי פ"אעו ל"עכ. הקדש על החול מן לתוספת הראוי זמן שהוא

 שאף למדים נמצינו. ה"ה שרמז וכמו. ש"ע. לילה הוי השקיעה בתחלת שמיד דמוכח מהירושלמי ת"ר

' ד הביא כ"שג) שם( ש"הרא' בתוס ע"וע. בדבריו מחזיק כ"ג א"והרשב, זו בשיטה הולך גאון האי רבינו

 גם. ש"ע. 'וכו הקודש על החול מן להוסיף הראוי זמן שהוא, ליקדש ראוי שהוא ל"ר היום דקדש, ג"רה

 עד ח"משקיעה מתחיל התוספת שזמן, ן"הרמב' ד הביא) ב"ע ד"דק, ג אות פ"יוהכ' ה( חיים בארחות

 ריש( המאור בעל ה"להרז' וע. ש"ע. בתשובה גאון האי רבינו כ"שכ, וסיים', וכו ורבע מיל' ג שיעור

רב הו .ש"ע. ל"הנ ג"רה בשיטת הולך כ"שג, )שלמיה בר חיננא רב ה"ד פסחים ערבי' ובפ, ברכות

 משהחמה הוא גמור ויום, הן שקיעות' דב ושכתב ן"והרמב ת"ר' ד הביא) ד"ה שבת' מה ה"פ( המגיד

 הם וכתבו. יםנרא הדברים וכן. שניה השקיעה תחלת שהיא, הזאת השקיעה סוף עד ממנו נעלמת

 נתבאר ולא. מוסיף כולו להוסיף רצה, הקדש על מחול תוספת הוא ז"ובזה, ורביע מילין' ג מהלך שהוא

. ה"ה ל"עכ. ע"בצ הדבר והניח הירושלמי מן ז"ע הקשה א"הרשב אבל. ל"ז הראשונים בדברי זה

  . ] כ לקמן שבת לה"מש' וע[ )כא ח"או ב א"יבי(

י שנוהגים "כ לדידן בא"דשיעור צהש משאש שפשוט המנהג הוא "הגר שהסכים עמו  ע סוכות"חזו' וע

' ם מהלך מיל הוא כד דקות לכן אחר כ"כסברת הגאונים הוא לכל היותר כעשרים דקות שלהרמב

 טוקצינסקי מ"רי ג"להרה ראיתי אמנם ' כ מא ח"או ז  אומר יביעדקות כולל בין השמשות דרבי יוסי וב



 אחר דקות וחמש עשרים התינוק נולד אם שרק, שכתב) רצז עמוד( חיים אורות לספר בהערותיו

 לנהוג יש בזמנה מילה מצות ביטול חשש שבמקום ומשום, בשבת למולו יש, שבת בליל השקיעה

 פ"ע, )מט דף( השמשות בין בספרו שיחותיו ופירש. ש"ע. ת"כר בזה להחמיר ואין, הגאונים כשיטת

 כוכבים' וג, מהשקיעה דקות ח"כ אחר בינונים כוכבים' ג םנראי שבירושלים, יוסף דברי בספר ש"מ

 שלא ובכדי, אחת דקה הוא ההפרש רוב פי על הארץ ערי ובשאר. מהשקיעה דקות ארבעים קטנים

' דר ש"ביה ואחריו, מיל רבעי שלשת הוא יהודה' דר ש"דביה) א לה שבת(' מהגמ ז"ע סתירה תהיה

 אלא יהודה' דר ש"לביה סמוך אינו יוסי' דר ש"דביה ל"צ, ביםהכוכ צאת הוא מכן ולאחר, עין כהרף יוסי

 זה פ"וע. ש"ע. ל"הנ השיעורים כפי הכוכבים להופעת ממש סמוך הוא יוסי' דר ש"וביה, ממנו מופלג

 ש"וכמ. השקיעה אחר דקות ה"כ או ד"כ הוא השבת צאת שזמן וכתבו בדורינו אחרונים כמה החמירו

 להחמיר שנהגו א"שליט אוירבך ז"הגרש בשם) מה אות מו פרק( ב"ח כהלכתה שבת שמירת בספר

" מיקל" היה איש שהחזון, יושר אמרי ספר בשם והוסיף. (דקות ה"כ עד ש"במוצ ש"ביה זמן ולהחשיב

 עמוד, יז סימן ד"חיו ב"ח( צדק זבחי ת"ובשו. ש"ע). ש"בע השקיעה אחר דקות וחמש שלשים בנולד

, המגרב מן שעה שליש ש"במוצ שעבר כל שמנהגם, כתב) קצח מודע קד סימן ג"בח כפול והגיעו, סו

 אחר דקות שבע הוא והמגרב. ודאי לילה שהוא, תענית במוצאי ואוכלים, מלאכה לעשות יכולים

 שהוא ספק שום נשאר לא אז החמה שקיעת אחר דקות ושבע שעשרים איפוא ויוצא, החמה שקיעת

 משה רבי זקנו מר מהגאון קיבלו ושכן, )ד אות ויקהל שתפר( חי איש בן בספר כ"וכ. ש"ע. לילה ודאי

 בשם) שנט עמוד( א"ח יעקב משנת בספרו א"שליט רוזינטל יעקב' ר ג"הרה כ"וכ. ש"ע. ל"זצ חיים

  . ש"ע. בשבת נימול, מהשקיעה דקות ד"כ לאחר ש"בע התינוק נולד שאם, ירושלים זקני

 בשבת מלין שאין, וכתב, המדה על הפריז) לה ק"ס שלא סימן( החיים בכף ל"ז סופר יעקב' ר ג"והרה

 אחר" שעה שלישי שני הוא וזמנם", ודאי לילה הוי שאז, בינונים כוכבים' ג צאת אחר נולד כ"אא

 קרוב הוא הכוכבים שצאת מבואר ג"הסמ שמדברי ומלבד. כ"ע. מעינינו השמש שנכסית השקיעה

 ופסק, ת"ר כסברת שתפס) רסא סימן( ע"הש מרן מדברי גם, דקות כעשרים דהיינו, שעה לשליש

 לספק כלל חשש ולא, ודאי לילה הוא, ש"ביה זמן של מיל רבעי שלשת כלות שאחר חריפא בסכינא

, )דקה מחצי פחות( יהודה' דר ש"ביה לסיום ממש סמוך שהוא מוכח, יוסי דרבי אליבא ש"ביה של

 ח"הב כ"וכ). רצג סימן( י"הב מרן כ"וכ. 'התוס של הראשון וכתירוץ, ל"הנ א"והרשב ש"הרא וכדברי

 במטה עייאש י"מהר הגאון במושלם תפס וכן). ב"ס תרכד' בסי ע"הש מרן לשון וראה. (שם והפרישה

 כ"ג חשש לא) ב"ע ח"דק( מקושר בגט נבון יונה' ר שהגאון ובאמת. ש"ע). א"סק רצג סימן( יהודה

 אותו וכלל, יהודה' דר ש"ביה סיום אחר מאד קצר זמן שהוא ומוכח, יוסי' ר של ש"דביה הספק להזכיר

 דורינו אחרוני של השיעורים וכל. ל"הנ ענתבי י"מהר הגאון לדעת ל"צ וכן. התוספת של מיל רבע עם

 מאד סמוך הוא יוסי' דר ש"שביה, א"והרשב ש"הרא ש"למ נוגדים בינונים כוכבים ראיית פ"ע שהם

  .יהודה' דר ש"ביה לסוף) דקה כחצי(

 שהביא) ב"ע סט דף( ג"ח השלחן קצות בספר ל"זצ נאה ח"הגרא הוא, נפשי שאהבה תא ומצאתי 

 ל"הנ ש"והרא ג"הסמ ומכללם הפוסקים שמכל, עליו להעיר וכתב, ל"הנ טוקצינסקי מ"רי ג"הרה ש"מ

 והבית יוסף הבית כ"וכ, ודאי לילה והוי, כ"צאה זמן הוא מיל רבעי שלשת לסיום שסמוך להדיא מוכח

, )דקה כחצי שהוא( אמה ט"ממ יותר יוסי' דר ש"ביה ולהרחיק להפליג לדבריהם א"וא, שהוהפרי חדש

 דקות ה"כ כעבור אלא, מהשקיעה דקות עשרים כעבור גם בינונים כוכבים ראו לא זמנינו שחוקרי ומה

 נראים שאז" ז"הגר ר"אדמו ש"וכמ, אדם לכל מסור כוכבים של הסימן שאין משום שזהו ל"י, יותר או

 זך שאינו או אצטגנין שאינו מי כי מדבריו ומשמע, "מהאצטגנינים הראות לזכי בינונים כוכבים 'ג

 התחתון דהכסיף הסימנים שאין) א לה שבת( יהושע הפני כ"וכ. אותם לראות יכול אינו הראות

 ששי לידע גדולה בקיאות שצריך, כתב) רסא סימן( בביאוריו א"והגר. אדם בני לרוב מסורים והכוכבים

 מ"הרי דברי כל על להשיב עוד האריך שם השלחן והקצות. בינונים והם לבד כוכבים שלשה

 מן דקות עשרים שאחר, ז"הגר בסידור המתבאר פ"ע לדינא והעלה. השמשות בין' בס טוקצינסקי

 ש"במוצ ז"ע להוסיף ויש, הכוכבים צאת זמן הוא, ותשרי בניסן כגון, י"בא השוים בימים השקיעה

 על חומרות לעשות שאין שבודאי. נכוחים דברים משיב ישק ושפתים. ש"ע. הקודש על ולמח תוספת

 החומרות צירופי ועם. ל"הנ ענתבי י"מהר הגאון לנכון שהורה וכמו. בזמנה מילה מצות דחיית חשבון

  , מיל שיעור של



 אכילת עניןל להחמיר לסברתו בהדיא חששו שבגמרא, יוסי' דר ש"ביה זמן צירוף של החומרא ובעיקר

 נראה הדין שמעיקר, )תטו ס"ס( הלכה בביאור ברורה המשנה כ"וכ, ד"בנ שבת לענין ש"וכ, תרומה

 יממא הכוכבים צאת דעד ל"דקי) ב כ ובמגילה א ב בפסחים( כדאמרינן, יהודה' ר נגד יוסי' כר שהלכה

 המשנה עוד כ"וכ. (ש"ע). א"סע לה( בשבת כדאיתא. שבת לענין יהודה' כר דמחמרינן אלא, הוא

 ה"בד ב"ס רסא סימן הלכה בביאור ע"וע. א"סק תקסב' וסי, כא ק"ס רלג' סי הציון בשער ברורה

 שיעור על יעלה לא פ"עכ) ק"ודו. ש"ביה ה"ד שמב' ובסי, ש"ביה ה"בד שלא' ובסי, ש"ביה זמן ושיעור

. בשבת אותו ןמלי שפיר מהשקיעה דקות עשרים אחר ש"בע הנולד תינוק הילכך, דקות עשרה תשע

 או דקה של בדיוק שעון על לסמוך שקשה, )ג אות קלד סימן( ד"ח הלוי שבט ת"בשו שחשש ומה

, בשעה שעה מדי הרדיו ידי על והן הטלפון בדרך הן השעונים מדייקים כלל בדרך בזמנינו הנה, שתים

 בשבט עוד ש"ומ. ינובזמנ ש"וכ, בזמנו עוד) קכו סימן( דוד בית הרב ש"וכמ, דיוק לאי בהם לחוש ואין

 בתוך לו שנולד תינוק בשבת למול לו שאסור פשוט, ת"ר כדעת ש"במוצ מחמיר הוא שאם, שם הלוי

 י"בא פשוט המנהג שהרי, תמוהים דבריו ת"במחכ. ש"בע כנולד הוי דלדידיה משום, מילין ארבע

  ל מצות מילה בזמנהוהוי חומרא הבאה לידי קולא בביטו עולם גאוני פ"ע כן שנהגו, הגאונים כסברת

  :ברכות ג

  ולימוד משניות בפני המת דברי תורה בבית האבל

 שמועה אומרים שאין שעח' סי ע"בש ל"דקי דאף, בקצרה כתב, )לא ס"ס ד"חיו( ג"ח פעלים רב ת"בשו

 למנוחת ואגדה שמועה שלומדים וידוע פשוט המנהג, ודוממים יושבים אלא האבל בבית ואגדה

. כלל בזה חשש אין ולמנוחתו הנפטר נשמת לעלוי שכוונתם שכל ל"דס ומוכרח ,דבר עמא וכן, הנפטר

 שפיר ג"בכה הנפטר המנוח נשמת לעילוי כן ועושים שהואיל למנהגינו סמוכים עוד למדין נמצינו. כ"ע

, יהודה מלך חזקיה גבי:) טז( ק"בב דאמרינן מהא לזה ראיה להביא ויש. ואגדה שמועה לומר דמי

 לעסוק חכמים של ישיבה שהושיבו, יוסף הנמוקי וכתב. קברו על ישיבה שהושיבו, במותו לו עשו וכבוד

 ויקרא בזרועו ת"וס בראשו ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא) יח ברכות( דתנא ג"ואע. שם בתורה

 היכא אבל, בתורה הקורא כאדם לנפשיה דעביד היכא היינו, לרש לועג משום בהן ויתפלל בהן

. ל"ז ה"הרמ. לרש לועג משום ליכא רבם לכבוד שעושים ישיבה בני כגון דשכבא ראליק דקעביד

 . ל"עכ. לרש לועג דליכא אמות' ד ברחוק' כ ש"והרא

 דאמרינן הא וששאלת, ל"וז, )מז' סי(' בתשו מיגאש בן י"מהר רבינו הוא ה"להרמ ליה דמסייע ותנא

 הא לך וקשיא', וכו תורה לדברי מ"ה אוקימנאו, מת של דבריו אלא המת בפני אומרים אין:) ג ברכות(

 על ישיבה שהושיבו דאמרינן דהא חזינא הכין. קברו על ישיבה שהושיבו במותו לו עשו וכבוד דאמרינן

 שהיו כדרך לפניו ולישב לכבדו עכשיו מתכוונים ישיבתו ובני, בחייו ישיבה לו שהיתה בחכם מ"ה קברו

 יש גדול שכבוד ידוע שהדבר שכיון, ממנו שלמדו תורה מדברי יומפ שמועות ולומר בחייו לפניו יושבים

 בדברי ואוקימנא, מת של דבריו אלא המת לפני אומרים דאין וההיא, לרש לועג משום בזה אין בכך לו

 להנאת ת"בד לעסוק אלא כבוד לו לעשות מתכוונים אינם בפניו ת"בד העוסקים כשאותם', וכו, תורה

 אלא אינו שהכבוד, ת"בד בפניו שמתעסקים שנים או באחד לאוקמה איכא נ"א, שמתכוונים הוא עצמם

 ואין ישיבה להם קורין אין שנים או אחד אבל, מרובים ח"ת ישיבת דהיינו, קברו על ישיבה בהושבת

, ה"הרמ דברי הביא) שדמ' סי( י"הב ומרן. כ"ע. 'וכו לו הוא בזיון אלא כבוד דרך בפניו ת"בד בעסקם

, למתים ודרשה הקברות בבית פסוקים לומר סמכו זה שעל, עליהם כתב אבוהב י"מהר הגדול ושרבינו

 שם( ע"בש פסק וכן. ל"עכ. ל"ז ה"הרמ וכדברי, פשוט מנהג היום גם הוא וכך, י"הב מרן ז"ע וסיים

 דליכא נראה, תורה בדברי המת בפני לדרוש שנהגו דמה, )רכד' סי( א"ח ז"הרדב ת"בשו כ"וכ). ז"סי

 על ישיבה שהושיבו) יז ק"בב( ש"ממ וראיה. עביד קא דלכבודו כיון, לרש לועג משום כיבה למיחש

 .כ"ע. חיישינן לא עבדי קא דלכבודו דכיון ודאי אלא, לרש לועג משום והאיכא, קברו

 בו שמת יום היינו דאמוראי רגלי הנך דכל מצאתי הגאונים ובתשובת, ל"וז) קכב יבמות( י"בפרש ע"וע 

 על העם שאר עם ובאים סביביו מכל ח"ת מתקבצים בשנה שנה ומדי, לכבוד אותו קובעיםו, גדול אדם

 ומרן. ת"בד לדבר דמי שפיר דלכבודו והיינו). א"רע מח( חולין' וע. כ"ע. שם ישיבה להושיב קברו

 ישראל תפוצות ברוב המנהג היום עוד הן כי, בנו העיד העד, )ז"סק שדמ' סי( ברכה בשיורי א"החיד



 ה"הרמ ד"ע וסומכים. ולמנוחתו לכבודו הקבר על ללמוד וכן, הקבר ועל המת בפני ת"בד שלדרו

 ודון. ש"ע). פה' סי( ת"מה אהרן זקן ת"בשו ע"וע. ש"ע. ע"הש מרן כ"ג שפסק וכמו. אבוהב י"ומהר

 נוהגים ח"ת שהרבה גם ומה. דמי שפיר הנפטר נשמת לעלוי כן ועושים שהואיל, באתרין ואוקי מינה

 עושים וגם. פ"פב הנפטר נ"לע יהיו אלו ת"שד ר"שיה, ת"בד לדרוש שיתחילו לפני בפירוש מרלו

 דאין בסתם' שכ הטור ד"ע שהעיר, )טז ק"ס סוף שעח' סי( גבוה בשלחן ר"שו. הדרשה בסוף השכבה

. 'וכו בטל מדרשו שבית שמת בחכם דהיינו ן"הרמב דברי והשמיט, האבל בבית ואגדה שמועה אומרים

 ואגדה שמועה סתם ללמוד דוקא ומיהו, וסיים. מיירי אופן דבכל ם"הרמב' ד אחר נמשך כ"ג רןושמ

. מותר המת לכבוד ת"בד לדרוש אבל, מת של בהספדו לעסוק שצריכים מפני, אסור האבל בבית

 ד  א”יבי( ).שעח' סי( ד"ליו תאומים פרנקל ברוך' ר הגאון בהגהות כ"וכ. כ"ע. ז"סי שדמ' סי וכדלעיל

   )]ד[כט סימן דעה יורה

  קריאת מקרא בלילה        : ברכות ד

א הוכיח דמותר לקרוא מקרא בלילה מהכא שאדם בא מן השדה בערב אם רגיל לקרות קורא "ביבי

מ שלא "י חו"א נגד מרן הב"כ וגם ראית היבי"י מוכח דערב קודם צה"ע חדאד מתר"וצ. ש"עיי. 'וכו

ם "כ בערב פירוש בלילה אבל להרמב"כ ע"עד שתחשך ואי שפועל יוצא "א הניחא לרש"כ ביבי"דמש

כדי שיכנס "כ שיגיע לביתו עד צה"ח וכן דעת מרן דיאספון הפועלים שיוצא הפועל קודם צה"והריף ור

כ קודם ולכן אם רגיל "אלא הגמרא כפשוטו אדם בא מן השדה בערב ומגיע לבה. בכי טוב ליכא ראיה

  .ש מקרא"מ יש ראיה שמותר לקרות בביה"ומ. כ"מן צהש בז"לקרוא קורא עד שהציבור יקראו ק

  בענין עביד אינש דינא לנפשיה       :ברכות ה

מרדכי ' הונא והא עביד אינש דינא לנפשיה וע' דהקשה רב קלונימוס אמעשה דר מ א"א ו חו"ביבי' ע

. ריס ד ורב הונא לא הודיע לא"שהביא צוואת הגאון מליסא דתירץ דאם הודיע לאריסא קודם לכן שפ

ל תירץ דרב הונא החזיק בזמורות של האריס תמורת הענבים שלקח האריס "ק'זצו ש אלישיב"והגרי

. שאם יחזיר את הענבים שלקח יותר ממה שראוי לו אז ינתן לו בחזרה את זמורותיו ולכן טעם גנבה

לכן פועל . כ המרדכי זמורות כונתו תחת ענבים דזמורה תחת זמורה אין חילוק"בחשוקי חמד דמש' וע

שגנב סחורה אין לבעל לנכות משכר פעולתו כדי שיחזיר הסחורה ודוקא אם גנב כסף יכול לנכות 

שם שהביא פירוש הכסף קדשים דרב הונא ידע על פי אומדנא דהאריס גנב ממנו ' וע. משכר פעולתו

  . פ אומדנא"י עדות ולא אמרינן עביד אינש ע"ולא ע

  בבית כנסת במקום דליכא מניןאמירת סליחות בארמית    . ברכות ו

. שם מצויה שהשכינה כיון, הכנסת בבית) ארמי בלשון( הללו סליחות לומר שאפשר לצדד מקום יש 

, אל בעדת, י"ופרש. אל בעדת נצב אלהים שנאמר, נ"בבהכ מצוי ה"שהקב מנין) ו( בברכות ש"כמ

' שנא עמהם ששכינה ןשמתפללי לעשרה מנין, ז"אח התם דאמרינן והא. (ש"ע. שלו מועד בבית

 סנהדרין( וכדאמרינן. שם מצויה שכינה ה"בלא נ"דבבהכ, נ"בבהכ שלא היינו. אל בעדת נצב אלהים

. הכא נ"וה, ארמי' בל לשאול דשרי עמו ששכינה לחולה דמי כ"וא). שריא שכינתא עשרה בי כל) לט

 בברכות דהא, מספיק זה שאין נראה אכן). ש"ע. ח"סק קא' סי ציון בני' בס ליכטמן צ"רב ג"הרה כ"וכ(

 שמי את אזכיר אשר המקום בכל שנאמר, כנגדו שכינה בתורה ועוסק שיושב אחד' שאפי אמרינן) שם(

 בכבוד רבות מדרגות שיש כ"וע, בתפלתו ה"הקב שם מזכיר שהוא, שמתפלל יחיד ה"שה ומשמע', וכו

 שמו ששיכן מי לומר שייך דלא' שכ ד"ע ב"דקס ל"מהרי' בס' וע. (שוין אפיא כל ולאו, השרויה השכינה

. שכן כתפיו ובין דכתיב, אחר במקום שורה שכינה אין ק"בהמ שחרב שמיום, נ"בהכ על, הזה בבית

, עמו שהשכינה באחד דלאשמועינן להבין יש: ל"וז, )ז"מ דאבות ג"פ( שמואל מדרש' בס כ"וכ). כ"ע

, ביניהם שרויה שהשכינה בזה לטובה שוים שכולם שאף הענין אמנם. עשרה או חמשה או שנים ש"וכ

 ועוסקים שיושבין ועשרה, עצמו בפני אחד כל לדרוש הוצרך ולכן, ביניהם והדרגות הפרש יש ז"עכ

 עומד ה"הקב וכביכול, עמדו על עומד אלא יושב אינו ת"השי כי, שבכולן מעולה היותר הוא, בתורה

 עשרה גבי כ"וא. ש"ע. 'וכו בחמשה כ"משא .עומד לשון ונצב אל בעדת נצב אלהים' שנא. יושבים והם

 הלקט השבולי דברי לפי ש"וכ. (ביניהם שרויה שהשכינה, ש"ממלה וסיוע חזוק צ"שא אמרינן דוקא



 יחיד בין לחלק יש בודאי שאז, לשון בכל מבינים לציבור' המסורי' שהמלאכי, שהסבירו והתניא

/ אינם/ אינה, השכינה השראת יש שם גםש פ"אע נ"בבהכ יחידים אבל, חולה לגבי ה"וה). לציבור

 שזה) לז ס"ר( אומץ יוסף ת"בשו מצאתי וכן. ארמי בלשון לשאול לו אין ולכן, כ"כ גבוהה במדרגה

 בספרו ל"ז ענתבי א"מהר ג"להרה ראיתי אמנם. +ש"ע שכינה בהשראת יש מדרגות שמדרגות פשוט

 נ"בבהכ התפלה שמעלת, אשכנז בניר בשם' שכ, )ב"ע ו"דכ חדש בדפוס( השמים שער, ישרים אהל

 במקום המתפלל כ"משא, הקודש לשון שאינו פ"אע, בו רגיל שהוא לשון באיזה שם להתפלל שיכול

 אבל, ק"בלה אלא ארמי בלשון מכירין השרת מלאכי שאין, ק"בלה אלא להתפלל יכול אינו אחר

 בלשון גם נ"בבהכ סליחותה לומר שאפשר נראה ז"ולפ. כ"ע. דמי שפיר בה מצויה שהשכינה נ"בבהכ

 כביר אל משום ארמי בלשון לשאול מהני דבצבור ט"דה) לג בסוטה( י"רש שפירש ממה אולם. ארמי

 גבוהה דרגא ישנה שבצבור ודאי והא, שם מצויה שהשכינה בטעם לן סגי דלא מוכח, ימאס ולא

) ב"ע א"דקי חיים רךד( ידות שתי' בס לונזאנו די ם"מהר ש"וכמ, הכנסת מבית יותר שכינה להשראת

 ג"הפמ כ"וכ. ביחיד נ"מבהכ עדיפא צבור תפלת, מנין אין נ"ובבהכ, פרטי בבית צבור לפניו יש שאם

 בטעמא סגי דלא מוכח, ימאס ולא כביר אל הן לטעם הוצרכנו שבצבור וכיון). טו אות צ' סי א"א(

 צ"שהש דנהגינן דהא, )כחק' סי צט עמוד( ויטרי המחזור מדברי גם מתבאר וכן. שם מצויה ששכינה

 חולה גבי ל"דקי משום, ארמי בלשון מכירין השרת מלאכי שאין פ"אע, ארמי בלשון פורקן יקום אומר

 באור ה"וכ. ש"ע. ואתיא קדמא דשכינה עשרה בי נ"וה. ארמי בלשון לשאול דמי דשפיר, עמו ששכינה

 ל דף אבות בית( ד"ח כהונה תיב' בס' וע. נ"בבהכ שהשכינה מטעם תירצו ולא). נ' סי( ב"ח זרוע

   )]יד[לה סימן חיים אורח -  א חלק אומר ביעי(). יג דרוש( הרבים דרך דרכים ובפרשת). א"ע

   השראת השכינה       .ברכות ז

 המאירה באספקלריא כאן:) מט( ביבמות ב"כיו ש"וכמ, השכינה בהשראת יש מדרגות מדרגות כי ל"י 

 שכינתא איהי ראשון בבית): א"ע כו( א"ח הקדוש בזהר וארמב וכן. מאירה שאינה באספקלריא כאן

, שני בבית מסויימת בדרגא שכינה שהיתה ודאי לעולם אבל. ש"ע. תתאה שכינתא שני ובבית, עלאה

) ז( בברכות' וע. מאד ברור וזה. שני בבית שכינה שחסרה אמרו, ראשון בית לגבי יחסי באופן ורק

' ה יה אכתריאל וראיתי ולפנים לפני קטרת להקטיר נכנסתי א"פ, ג"כ אלישע בן ישמעאל ר"א תניא

 את רחמיך שיכבשו מלפניך ר"יה לו אמרתי, ברכני בני ישמעאל, ל"א, ונשא רם כסא על שיושב צבאות

 הצדיק שמעון שימש שנה ארבעים): ב"ה סוף דיומא ה"פ( ובירושלמי. בראשו לי ונענע. 'וכו כעסך

: להן אמר, יודע אתה מהיכן לו אמרו, מת אני הזאת בשנה להם מרא האחרונה בשנה, גדולה בכהונה

 עמי נכנס לבנים ועטוף לבנים לבוש אחד זקן היה הקדשים קדש לבית נכנס כשהייתי ושנה שנה כל

 באהל יהיה לא אדם וכל והכתיב, אבהו' ר קומי בעון. עמי יצא ולא עמי נכנס הזאת ובשנה, עמי ויוצא

, לון אמר, אדם פני פניהם ודמות בהן שכתוב אותן אפילו ל"וקי, צאתו עד בקודש לכפר בבואו מועד

 בית בשמחת אומר הלל שהיה) נג( ובסוכה:). לט יומא י"בת ה"וכ. (כ"ע. היה ה"הקב אומר אני

 שרתה שני בבית שגם כרחך ועל. אומר הוא השכינה שעל י"ופרש. כאן הכל כאן אני אם, השואבה

 . שכינה שחסרה אמרו ראשון בית לגבי יחסי באופן ורק:) ט ביומא משמע וכן. (שכינה

 השכינה שאין מלמד, ישראל אלפי רבבות' ה שובה יאמר ובנחה) ב"סע סג( ביבמות מצינו בו וכיוצא

 בי כל) לט( בסנהדרין דהא) פג ק"ב(' התוס והקשו. מישראל רבבות ושני אלפים משני פחות על שורה

) ו( ערכין' התוס כ"וכ. בשכינה גבוהה דרגא על שהכוונה, ניחא כ"ולפמש. ש"ע. שריא שכינתא עשרה

 ולא, בו שרויה ושכינה רבה קדושתו היתה ראשון שבמקדש, הערוך' פי, עורב דכליא אמה כגון ה"ד

 גג על עופות יפרחו שמא פחדו' הא הבית כקדושת קדושתו שאין' ב בבית אבל, עליו פורחין עופות היו

) ז"פכ ו"פמ( ויגש' פר בחיי לרבינו ע"וע. ש"ע. 'וכו עורב כליא עשו לכן, טמא דבר שם וישליכו המקדש

 וזאת' פר החיים באור עטר בן ח"הגר כ"וכ. שכינה השראת לגבי שונות רבות מדרגות שישנם' כ כ"שג

' א שבבית, )נג פרק( אמרים ליקוטי התניא' בס ע"וע). משעיר וזרח בא מסיני' ה בפסוק( הברכה

 בבית כ"משא', וכו והלוחות הארון קדושת מפני עז ויתר שאת ביתר ועצום רב בגילוי השכינה היתה

 ראשון שבבית שכינה מדרגת' פי, שכינה בו שרתה שלא ל"ארז לפיכך והלוחות הארון בו היו שלא שני

 .ש"ע). ה' סי ב"ח ישרים סוד( פעלים רב ת"בשו ע"וע. ב"עש. 'וכו



, השני בבית אף פ"ביוהכ הקדש אל בכניסתו הגדול כהןה את תוקפת היתה רבה שחרדה וידוע 

 היו ולכן:). יט( ביומא מתבאר וכן, מת' הי מיד ראוי' הי לא שאם) א"ע ב"דק( אמור' פר ק"בזוה ש"וכמ

 לאוהביו עושה היה ט"ויו. שלהבת להבת אש למקום נכנס אתה לאן ראה: אותו מזהירים ישראל זקני

 הבית בתקופת ז"וכ). כב אות דיומא ה"פ( ישראל בתפארת' וע ).ע יומא( הקדש מן בשלום בצאתו

 אף ולכן. 'א שבבית השכינה הארת לגבי יחסי באופן היינו שכינה שם שרתה שלא ש"דמ כ"וע. השני

 לתשובה וצופיות מיחלות ועיניה, ושבה חזרה, זמני באורח שכינה נסתלקה שני בית חורבן שבשעת

 בקולו אם היום) צח סנהדרין( ש"כמ, שלמה גאולה ואלםלג להם מפלט להחיש, ישראל עם של

 הבית לקדושת כיאות ונשגבה עליונה בהארה היינו, ביתו אל האדון יבא פתאום ש"ומ. תשמעו

 ודאי מ"ומ). ק"ודו. אנן ה"ד: כ שבת' בתוס' וע. (הראשון מן האחרון הבית כבוד יהיה שגדול, השלישי

 יביע( .לתלפיות בנוי ק"ביהמ שהיה בזמן אתו באמנה היתה כאשר החורבן בזמן השכינה הארת שאין

   )כו ד"יו  ה  אומר

  קריאה ושינוי שם         :ברכות ז

, חיים בעודם ההורים שם על בניהם שם לקרוא נהגו שלא עדה מבני הוא הבעל שאם ללמוד יש

 שם על ןהראשו הבן את לקרוא יכולים, אבותיהם שם על הבנים לעולם שקוראים עדה מבני והאשה

 - ברית בעת לו הנולד בנו שם קרא אחד שאיש בעובדא, )קיא' סי( אלעזר יד ת"בשו' וע. האשה אבי

 ולבל, מנחלתו בנו את מעביר הוא הזה הדבר שבגלל ואמר, הזקן מאד והקפיד, אביו שם על, המילה

 אם, לשמוע זקןה אבה ולא, בשגגה כן שעשה התנצל והבן, בכבודו שזלזל יען, עוד פניו לראות יוסיף

, בנים על אבות לב ולהשיב השלום לתווך כן לעשות שמותר והשיב, הפדיון בשעת הבן שם לשנות נכון

) יג ברכות( ש"מ כעין, עתה לו שינתן החדש לשם טפל יהיה אלא, לגמרי הראשון שם לעקור אין אך

 יקפיד לא ומעתה. 'וכו חולי מחמת השם כשמשנים דבר עמא וכן. 'וכו ממקומו יעקב שם שיעקר לא

. ולתפארת לכבוד להם וזה, שמם על זקניהם בחיי הנולדים לקרות ספרד אנשי מנהג והרי. הזקן עוד

. כיום הספרדים כמנהג נהגו התנאים בזמן שגם ל"מהנ להעיר לו היה ויותר. כ"ע. בשיבה ינובון ועוד

) ז' סי( ב"ח בריסק ם"הרמ ת"שבשו אף הנה, ממקומו הראשון שם לגמרי לעקור שאין ש"מ ובעיקר(

 כדי, חוליו בזמן שם להוסיף רק עכשיו שנהגו ומה, לגמרי השם משנים שהיו משמע ס"דמהש, כתב

 משה דבר ת"בשו ש"וכמ, כך על לדקדק נכון מ"מ. ש"ע. האבות ש"ע שנקרא הראשון שם לעקור שלא

 י"האר ש"ממ כנודע ,לגמרי החולה שם לשנות שלא צדיקים של בספרן שמבואר, )נח' סי( תאומים

 פסקיה ו"ח לגמרי שמו עוקרין ואם, שמו אותיות ידי על חיותו שואב אדם וכל, שמו הוא חיה נפש אשר

 שם או, חמיו כשם החתן כששם עושים וכן, חדש שם להוסיף אלא השם לעקור אין ולכן, לחיותיה

 בשער' וע. ש"ע). סו ודעמ( אליהו בזכרונות מני א"מהר ח"הגה כ"וכ. ש"ע. 'וכו חמותה כשם הכלה

 אינו, בדעתם העולה שם לו קוראים ואמו ואביו, האדם כשנולד כי): ב"ע ד"דכ הקדמה( הגלגולים

 הנשמה אל המוכרח ההוא השם בפיהם שם ה"הקב אלא, המזלג יעלה כאשר, ובהזדמן באקראי

 שם אשר' שנא גרים שמא:) ז ברכות( ש"וכמ. העליון אדם משורש חוצב אשר המקום כפי, ההיא

 ת"בשו' וע:). פג יומא. (בשמא בדיק מ"ר ולכן. הכבוד בכסא למעלה נרשם הזה והשם. בארץ שמות

 ס מערכת( לפי דבש ובספר). גאון אברהם רב מר ערך( הגדולים שם' ובס). רעו ס"ר( א"ח ט"המבי

 שיש העולה כלל]. רמז' סי ד"חיו אסאד יעלה יהודה ת"בשו ע"וע). [ש"ע). כ אות ש ומערכת, ו אות

 אבי לטובת כבודו על מחל כן אם אלא, הבעל אבי שם על הראשון הבן לקרוא לכתחלה להקפיד

 האשה אבי שם על הראשון הבן שם לקרוא ראוי, נפטר האשה ואבי בחיים הבעל אבי ואם. האשה

  ) כא סימן דעה יורה -  ה חלק אומר יביע( .המנהג וכן. בישראל שם לו להקים

  ניתוח אברי המת   ולא בתרייתאעד זיב. ברכות ח

 כגון. נפש פיקוח לצורך המת את לנתח הותר אם האחרונים מחלוקת בהלכה המצויינים בשערים נודע

 ולמצוא להתלמד יוכלו, מחלה מאותה מת אשר, המת ניתוח י"שע ויתכן, לפנינו מסוכן חולה שיש

' סי ד"חיו( ת"מה י"שהנוב. ותוצאותיה שרשה המחלה במסיבות הרופאים חקירת י"ע. תעלה רפאות

 -  קע' סי( א"ח ציון בנין הגאון אולם). שלו' סי ד"חיו( ס"חת' בתשו הסכים וכן. ב"בכיו להתיר דעתו) רי

' סי ד"חיו( שיק ם"מהר והגאון. ש"ע. חבירו בממון עצמו מציל כדין ל"דהו משום, בזה גם אוסר) קעא

. ש"ע. נפש פיקוח במקום המת ניתוח להתיר והעלה ,ל"הנ ציון הבנין ד"ע להשיב כ"ג' כ) שמח -  שמז



 נחל' ובס. ש"ע. בזה לאסור הסכים) כח' סי( ד"ח אלעזר מנחת ת"בשו ממונקאטש הגאון ולעומתו

 ולא להלכה להקל העלה ל"ז והוא, להחמיר מווארמיס הגאון בשם הביא) קיז עמוד( ב"ח אשכול

 בהחלט אסור ע"לכ, הזה המת בה שמת מחלה באותה לפנינו מסוכן חולה כשאין אבל. ש"ע. למעשה

 ם"מהר הגאון ומהם. בספרתם הלא בתראי רבנן ז"ע צווחו וכבר. הרפואה חכמת ידו על ללמוד לנתחו

 ת"בשו וכן. המתים את המנתחים נגד נשק לקראת שיצא) עד' סי( המאיר אור ת"בשו מלובלין שפירא

 בכתב יצא, ל"הנ) כח' סי( ד"ח אלעזר מנחת ת"שוב וכן. נגדם קסתו דרך) נח' סי( א"ח מישרים דובב

 השערוריות על לבנו ויחרד לנו צר מאד ומה. ב"עש. המתים גופות המנתחים אליל רופאי נגד מרירי

 לרפואה הספר בבתי המספחת ופשתה, וביתורם המתים בניתוחי בארץ החולים בבתי הנעשות

 והתפרקותם, ישראל קדשי לכל התכחשותם ילרגל זה וכל, היוצר ביד כחומר המתים בגופות שעושים

 כי. עינינו חשכו אלה על לבנו דוה היה זה על. עם יפרע מוסר ובאין, הנפש בהשארת והאמונה מהדת

 שבר. יגון על שבר המת בגויית בהתעללותם מוסיפים הם, המת משפחת את פקד אשר האסון די לא

 כי נאמר זה ועל. אבותינו שערום לא באו מקרוב חדשים אשר הרופאים י"ע. ידובקו יחדיו שבר אל

 אינשי ליבעי, קבורה זו, מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת ועל[? לך ירפא מי שברך כים גדול

 פנימיים איברים כי נודע רבים ובמקרים]. ז"בזה ו"ק). ח ברכות( שלמא בתרייתא זיבולא עד רחמי

 אלעזר המנחת כ"ג ש"וכמ. (כלל קבורה בלי לםאצ ונשארו הרופאים ביד לחלוטין נלקחו המת מגופת

 ס"ס( ד"ביו כמבואר לו להטמא רשאים הכהנים קרוביו אין כהן המת שאם לאודועי בעי דא ובכגון). שם

 ב"ח חיים מחנה ת"בשו' וע. אמן בימינו במהרה פרצותינו יגדור' ה. בימיו עלתה שכך לדור ואוי). שעג

 מלמד ת"ובשו). קצט' סי( כהן דעת ת"ובשו. והלאה) לז' סי( המאור ספר ת"ובשו). ס' סי( ד"מיו

). כט כח' סי( א"ח עוזיאל משפטי ת"ובשו). צה' סי ד"חיו( השרון חבצלת ת"ובשו). קח' סי( להועיל

  ) ]כו[כג סימן דעה יורה  ג חלק אומר יביע( .ש"ע). יד' סי( ד"ח אליעזר ציץ ת"ובשו

  היוםאם קודם מתן תורה היה הלילה נמשך אחר 

ד לחודש בערב תאכלו מצות "הקשה מאי פריך וכי בתשעה מתענים והא מצינו בי: בתוספות ברכות ח

ס בספרו "ותירץ החת? נ נימא מאי בתשעה לחודש בערב ערב של עשירי"ו וה"ואותו ערב ערב של ט

ל פ יום ולילה דפרשת בא קודם מתן תורה היה לישרא"עה. כ המקנה בקידושין לז"תורת משה לפמש

פ היה לכתוב בעשרה "כ הפסוק של יהכ"ד משא"ו שפסח מצרים המשך יום י"כ ליל ט"דין בני נח וא

לחודש כי הלילה הוא עשירי דאחר מתן תורה היום מתחיל מהערב ולכן תמה בגמרא וכי בתשעה 

שישראל נגאלו . י שלח ששמונה חוטים מיום שיצאו ממצרים בברכות ט"ז ניחא פרש"ולפ. [מתענים

ולפי האמור ניחא דליל ? פסח והקשו בדעת זקנים דהשירה בשביעי של פסח באשמורת הבקר בליל

א ניסן של שירת הים הוי שמיני ליציאת "כ מאשמורת של כ"פסח קודם מתן תורה נחשב ליום יד וא

מדעתו דדרש מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו ' משה הוסיף יום א. וקשיא דבשבת פז.] מצרים

  )ה. ת חזון עובדיה א עמ"שו(ע"לא נתנה תורה וצ והא אכתי

  שנים מקראסומא לענין 

ת שכיון שדברים בכתב אי אתה רשאי לאומרם "תכה דסומא פטור מחיוב קריאת שמו:ז ג"כ הרדב

ת כגון מצוות ראייה "פ סומא אינו יכול לקרוא בכתב פטור מכל מצוות התלוית בראיה אפילו מה"בע

פ שאפשר שישמע מפי אחר לא מצינו מצווה שפטור ממנה "מדרבנן ואעת שמצוה "ש שמו"ועדות כ

שיתחייב בה על ידי אחרים וראיה מרב ששת דמהדר אפיה דהוה סגי נהור ולא היה חייב בשמיעת 

ז שלא מצינו דבר שהוא פטור בעצמו "קשיא על כלל הרדב' ולכאו. כ"ע.) סוטה לט' תוס(קריאת התורה

פ "פ שהקורא מגילה בע"י שמיעה מאחר אע"חייב במקרא מגילה ע י אחרים דהא סומא"שיתחייב ע

מתוס מגילה  )ג:צ קמא"משב(דסומא אין ראוי לבילה לענין שומע כעונה' ג כ"ואף שהפמ? לא יצא

ג דנשים בשמיעה ול בקריאה מוכח שאף הפטור מקריאה חייב בשמיעה וכן לגבי אלם "בדעת בה

איסור לאמרה בעל פה וכל המצוה בטלה מהסומא ודמי  ל ששאני שנים מקרא דאיכא"אלא צ. וסומא

כ מקרא מגילה דאיכא משום פרסומי ניסא וכן קריאת שמע דחייב לשמוע "לראיית פנים בעזרה משא

מ יש להעיר "ומ. מאחר משום קבלת עול מלכות שמים דבהעדר פרט של המצווה לא נתבטלה המצווה

ורתו אומנתו ולא משום שהוא סומא דהאידנא ששת דוקא משום דת' א דפטר ר"ז מהרשב"על הרדב

  :).ק ג"ב' תוס' ע(פ"יכול סומא לקרוא בע' עת לעשות לה



   ואילו אכילת פסחים.  ברכות ט

  אכילת פסחים וחיוב זמן אמירת ההגדה

נ לענין ההגדה כדאיתא במכילתא "ע דאכילת מצה עד חצות ה"בלהפוסקים כראחיוב סוף זמן ההגדה 

ין אתה אומר שאם היהת חבורה של חכמים שצריך לעסוק בהלכות הפסח עד א אומר מנ"סוף בא ר

ה אמירת ההגדה כדאיתא בתוספתא חייב אדם לעסוק בהלכות "ע שזמן אכילה כל הלילה ה"חצות ולר

א כ דהחכם "א בביאור ההגדה של פסח במעשה דר"ג בזקנים והריטב"הפסח כל הלילה ומעשה בר

השחר כסתם מתני דמגילה דדבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה  ל כרבנן דאמרי עד"מסדר ההגדה ס

דמגילה דמצותו עד ' מ דמתני"סיפור יצא' ל דהא דלא כ"אולם י .מ כל הלילה"לכן הגדה וסיפור יציא

ומשמע דגם יצאו ממצרים בנץ החמה  הנץ דלא יצא איש מפתח ביתו עד בקר וכי טוב משעת הנץ

ל שאמנם יצאו "עמוד השחר מדכתיב מועד צאתך ממצרים יפ דאתה שורף ב"לעיני כל מצרים ואע

מפתח ביתם עם עמוד השחר שאין יותר חשש למזיקים אבל לצאת מן העיר לגמרי שיש סכנת פחתים 

ש של שחרית דכבר הגיע הנץ ששוב אין יוצא "לכן הגיע זמן ק. בעינן שיאיר כל מזרח דהיינו נץ החמה

י "ש של שחרית לאפוקי זמן ערבית דאמר רשב"הגיע זמן קידי חובת שמע של ערבית ואמרו בהגדה 

  שמג . ע עמ"חזות "שו.) א מגילה כ"טו' ע(. ש"ש של ערבית אחר עה"פעמים אומר ק

  משום דלא עסקת בפריה ורביה. ברכות י

  הנהגת מרן בענין חתימת היתר נישואין  

 אפילו, אשתו על אחרת אשה לישא רשאי הבעל אין ישראל במדינת החילוני החוק פי שעל ידוע והנה

 שני יאשרו כן אם אלא, לכך המוסמכים הרבניים הדין בתי י"ע נישואין היתר של דין פסק שניתן לאחר

 לפסקי אין משניהם אחד חתימת ובהעדר, חתימתם ידי על הדין פסקי את לישראל הראשיים הרבנים

 ובהתאם, י"כדמו אשתו על אחרת שהא וישא הבעל ילך זאת בכל ואם, כלל ביצועי תוקף כל ל"הנ הדין

 אחד שאם נמצא. ביגמיה בעון השלטונות ידי על במאסר יענש ענוש, הדין בתי של הדין לפסקי

 לקיום זכותו את לממש לבעל נוראה למצוקה גורם הוא, ההיתר על מלחתום נמנע הראשיים מהרבנים

 פסקי על חותמים היו לנו קדמו אשר הראשיים הרבנים שכל ומפורסם ידוע והדבר. ורביה פריה מצות

 אות קג' סי( כהן עזרת ת"בשו ל"זצ קוק י"הגרא כ"וכ. משהינן לא מצוה שהויי כי, דיחוי ללא אלו דין

 בידו ימחה למה, עצמה בפני קהלה שהם במדינה, אשתו על אשה לישא הרוצה וספרדי, ד"וזת, )יח

 בתשובת ע"וע. ש"ע. עליהם קבלו לא ה"רגמ חרם והלא, בסיפוקייהו למיקם לו כשאפשר, כן לעשות

  .ש"ע). ה' סי ע"חאה( חכמים דברי ת"בשו עוזיאל צ"רב ל"הראש הגאון

 על כחו בכל סמיכה לסמוך נפשו ואותה עמו אחרת רוח ו"נר האשכנזי הראשי הרב עמיתי אולם

 ישואיןנ היתרי של דין פסקי על מלחתום עצמו את ומנע, ל"הנ ושלום חיים ת"בשו י'פלאג ח"הגר

 יותר נשותיהם עם שהו אשר, המזרח עדות ולבני לספרדים, בישראל הרבניים הדין בתי י"ע שניתנו

 מיד לחתום למצות המקדימים הזריזים מן להיות, אלך בתומי ואני מהן להבנות זכו ולא שנים מעשר

. לעיל וכמבואר ,דורות מדורי נהגו שכן מאחר, הנישואין להיתרי הרבניים הדין בתי של הדין פסקי על

  . אתבונן ומזקנים

 נאבד זה הרי, גט לה נותן ואינו, לו ילדה ולא אשתו עם שישב מי', שכ) תקיז ס"ס( חסידים בספר' וע

 אתה מת, תחיה ולא אתה מת כי לביתך צו לחזקיהו ישעיה שאמר וכמו, ב"העוה ומן ז"העוה מן

 קרוביה או האשה ואם, ורביה ריהפ קיים ולא אשה נשא שלא מפני, ב"לעוה תחיה ולא ז"בעוה

 רבי של מדרשו בבית נתחבר חסידים שספר ידוע והרי. ש"ע. הם חוטאים כולם הרי בדבר מעכבים

 בכל באשכנז היתה ה"רגמ גזירת ואז, ה"רגמ של מדורו רב זמן אחר, אשכנז בארצות, החסיד יהודה

 גזר שלא ל"דס אלמא, כאמור בכת זה כל ועם, )ב' סי ע"חאה מלכו ישועות ת"בשו ש"וכמ(, תוקף

 הנישואין היתרי של הדין פסקי על מלחתום להתעצל מקום שאין בודאי כ"וא. מצוה במקום ה"רגמ

 ברורים והדברים. ישראל ארץ בגלילות המזרח עדות ובני לספרדים ש"וכ, ר"פו מצות במקום

 די כי בחוק ונקבע, נהשבמדי החילוני החוק נשתנה, צער של רבות שנים לאחר שוב ה"א. [ופשוטים

 היתרי של התיקים כל לפני להביא צויתי ומיד, הגדול הדין בית כנשיא המכהן אחד ראשי רב בחתימת



 וניתן, השנים כל במשך שהצטבר מה כל, י"בעזה כולם על וחתמתי, הרבניים הדין בתי בפסקי נישואין

 נשאו כולם וכמעט, לרוחה מצרה יצאו ההיתר בעלי האנשים וכל, הרבניים הדין בתי י"ע סופי היתר

 ותאזרני. הארץ ותשקוט. שלהם שניים מנישואין, ובנות בנים קיימא של בזרע כ"אח ונפקדו, נשים

  ].שמחה

 ועמדה, בנים אלא לו נולדו ולא אשתו עם שהה אם, דוקא ונקבה זכר דבעינן שלנו ס"כהש נקטינן ואנן

 ת"בשו' וע. (לעולם בת ולהביא, ורביה פריה ותמצ לקיים כדי, עליה אחרת אשה לישא רשאי, מלדת

 כאמור שהעלה) קכו' סי( א"ח ז"הרדב ת"בשו מצאתי וכן) ב"ע ה"דקצ ג' סי ע"חאה קראסו דוד ידי

, ר"פו מצות לקיום מהני לא ונקבה זכר והולידו זכרים שני לו יש אם' ואפי, ונקבה זכר לו שיהיו שצריך

 קיים לא לו שיש זכרים מבנים ובנות בנים אלף יהיו פילוא ה"הלא, ונקבה זכר מכח כשבאים אלא

   )ב העזר אבן  ז א"יבי( .ש"ע. כלל לה נשבע לא כאילו, עליה אחרת אשה לישא ורשאי, ר"פו

  בלכת דידך הא דמצוה פטירת. ברכות יא

  בענין פטור עוסק במצוה      

טור במצוה ולפיכך פרוטה דרב מ פ"דייק דהליכה למצוה אף שאין עוסק במצוה מ ז:מ ב"א חו"ביבי 

מ "ובנתה. כ"ע. יוסף משעת השאלת הספר ולא משעה שבפועל משתמש השואל דלא כמחנה אפרים

כ "ש דוקא שנתחייב כגון משיב אבידה ולא במצות רשות כחסד וא"חידש דפרוטה דרב יוסף דלהוי ש

  . פרוטה דרב יוסף ש משום"מ לא נעשה ש"ג ומ"אין ראיה דעוסק במצוה פטור במצוה אפילו בכה

  בענין ברכת התורה למתעורר בלילה         :אי ברכות

יא דאין :ג דכתב מרן מז"מעין אומר א כל הישן בלילה ונתעורר יברך כמה פעמים ברכת התורה אע

ה ודוקא ישן במטה אבל נרדם :יביא ח'ת וע"ש על המטה בעי ברכה"וק. שינה הפסק דוקא שינה ביום

ח "א וכה:ש ד"שות רא' מ נרדם עלספסל או ספהשינת קבע אף שבבגדיו ע"על השלחן שינת עראי ומ

כ "ח וילמד אח"כגד עראי על ברכיו או אצילי ידיו ואם לא התפלל ערבית יכון באהבה רבה לצאת יד:מז

ל דלגבי אשה הוי כברכת השחר "ש ללא שם ומלכות דס"אבל אשה לא תברך אלא תכוין בברכת ק

  השחר לא יברך שנית בקומו דלאו זמןשכיבהואם חזר לישון אחר עלות 

  . ם דאין לעמוד בשעת עשרת הדברות דמינים שכיח האידנא"ת הרמב"פסק כשו ד"ביחוו  .ברכות יב

  .נד:א ח"יבי –מזכירין ולא כתיב זוכרין וכן לא זכיתי שתאמר משמע דזכירה בפה בעינן   :יבברכות 

 

  מצוות צריכות כונה.  ברכות יג

מ בדבר שיש בו מעשה שהמעשה הוא במקום "צ כונה ה"ד דמצות א"דאפילו למ' ב כי בברכות י"תר

כונת הלב כגון נטילת לולב אבל מצוה התלויה באמירה כיון שהאמירה היא בלב וכשינו מכון לבו 

ע אמנם הלחם משנה "ז יצטרך כונה לכ"כ בהמ"וא. כ"ע באמירה נמצא כמי שלא עשה שום מצוה

מ מצות צריכות "ש דש"דדייק מהיה קורא בתורה והגיע זמן ק. מברכות יגח וטורי אבן תמהו "הפר

האי גאון שקרא להגיה אף ' הטור בשם ר' ע צריכה כונה וכ"ש דאמירה לכ"כונה ולא אמרינן שאני ק

ת בחרת בחיים כג ומנחת אלעזר "ש קלוגר בשו"שלא כיון לצאת יצא כל שקרא דרך קריאה והמהר

סבר דוקא במצות דרבנן כברכת הנהנין דרבנן עשו חיזוק הצריכו כונה לד תירצו דרבינו יונה :ג

ז "ולפ. צ כונה ואין חילוק בין דיבור למעשה"הוי קריאה א' כ מצוה קריאת שמע דמדאו"באמירה משא

ד לענין ספירת :תפט' וע. מצות צריכות כונה. תלוי במח' אף דתלוי באמירה כיון דאו' ז דדאו"בהמ

 )תקסב. ע עמ"ת חזו"שו(אמירה אף שלא כיון לצאת העומר דמשמע דיצא ב

  

  ענית אמן באמצע הלל       . ברכות יד



ש וברכותיה "שעז פסק שאסור להפסיק באמצע ההל אלא כדרך שאמרו בק. ע סוכות עמ"בחזו

באמצע הפרק שואל מפני היראה כגון אביו או רבו שחייב במוראם ומשיב מפני הכבוד כגון אדם נכבד 

וכן מפסיק לענות קדיש . לכל אדם' בים ובבין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלובעל מעשים טו

ויש קולא יותר בהלל שמותר לענות בו אמן דברכות כי האמן . וקדושה וברכו ואפילו באמצע הפסוק

שפ בדבר עניית אמן דברכות באמצע הלל . וביאר דבריו בעמ. הוא כעין שבח וזמרה והוא מענין ההלל

ס נא שאפילו לדעת האומרי שאין לענות אמן אחר  ברכת הבוחר בעמו "י ר"ש מרן הב"ממ יש ללמוד

ץ יכול לענות אמן אחריו דשאני הכא "מ אם סיים ברכת ברוך שאמר קודם הש"בישראל באהבה מ

ואף כל האמנים דברכות נחשבים . דפסוקי דזמרה נינהו ואמן שבח הוא מעין זמרה ולא הוי הפסק

א גם ההלל "ו. ץ"ש הגאון יעב"ן גם באמצע פסוקי דזמרה יש לענות אמן דברכות כמלשבח ותהלה ולכ

  .ח לב"א ב או"ע ביבי"ש וברכותיה וע"שוהא שבח וזמרה דינו לענין זה כפסוקי דזמרה ולא כק

  י מכשיר שמיעה"שומע עתרומת     .  ברכות טו

יעה הוא שומע הרי הוא תורם י מכשיר שמ"דמי שכבדו אזניו משמוע ועקמו פסק . מ עמ"ע תרו"בחזו

דדוקא מי שאין שומע באזניו הברכה לכתחלה לא יתרום משום שצריך להשמיע לאוזניו . לכתחלה

ש בתשובה פה דשאם שומע שמדברים עמו בקול רם אינו חרש אלא כאדם "כ הרא"אבל זה דמי למש

. את אחרים ידי חובתם י חצוצרות חייב ומוציא"ן בן חביב דהשומע ע"כ מהר"שכבדו אזניו משמוע וכ

נה דבזמנינו דכבדי השמע שמים סמוך לאזניהם מכונת שמיעה חשמלית . ע פורים עמ"כ בחזו"וכ

כי חרש . השומע על ידי המכונה הזאת בדעבד מוציא ידי אחרים ידי חובה ואינו נקרא חרש לענין זה

י מכונה סימן "ואם שומע ע .י מכונה זו"גמור שנשתתק חוש השמע אצלו מכל וכל אין יכול לשמוע גם ע

  . 1ש"כ הרא"שאינו חרש אלא דומה למש

  שינוי ממטבע הברכה    .ברכות טו

כב שאם אין לו מים ומנקה בצרור או בעפר יברך על נקית ידים אף שמטבע הברכה על :ע ד"איתא בש

נטילת הוא  י  דלשון"א לברך על נט"ע שלא יברך כלל כיון שא"בישועות יעקב דכונת הש' י לפיכך כ"נט

ל אולם "א ונוסח על נקיות לא נזכר בחז"ת הרשב"על שם הנטילה מן הכלי שנקרא נטלא כמבואר בשו

ומוכח שאין בזה שינוי ממטבע שטבעו החכמים ויש לחלק דמי  ע"דאין לזוז מפסק הש' ב כ"המשנ

מצוה נזכר וכיון דעיקר ה. בנקיון כפי כתיב בכל מידי דמנקי כדאיתא בגמכתיב ארחץ במים ארחץ 

כ האוכל פחות מכזית מצה או מרור אין "ומשא) ד"א תשנ"רשב' ע(בגמרא שפיר מברך על נקיות ידים

ממטבע ' כי מי עמד בסוד ה) דאכילה בכזית(יכול לברך על מצות מרור במקום על אכילת מרור 

ום שלא ד דאין לגר לברך שעשני יהודי במק:ח מו"פר' וע. שטבעו חכמים בברכות לברך בנוסח אחר

. שעשני כרצונו כיון דלא נזכר בתלמוד] בשם ומלכות[כ במטה יהודה שאין לאשה לברך "עשני גוי וכ

  .א בקשר גודל דשפיר דמי"החיד' אבל שינוי מזכר לנקבה כגון שלא עשני שפחה כ

, )קטז' סי ר"כת שנת לבוב בדפוס( ברוך בר ם"מהר ת"הביא בשו ]ב[כבח "או ו א"יביב .ברכות טז

 להשתמש יכול שבשכר א"וי. 'וכו ח"פ ברכות מהירושלמי וראיה, בכהנים להשתמש שאסור א"י: ל"וז

 רועי:) לה( ובבכורות. פועל הוי דכהן אלמא, כפיהן נושאין ואין, פועלים גבי) טז( מברכות וראיה, בכהן

 דמשתמש אהיכ שרי בחנם שאפילו נראה ולי. ושרי מיירי דבשכר ל"י זה וגם', וכו כהנים והן ישראל

 ז"דר דההיא דומיא, בו משתמש דכהן כ"דבע היכא היינו דמעל דאמר והא. הכהן של נפשו ברצון בכהן

 הונא רב כעס, קטועה שניה ידך וכי הונא ר"ב רבה לו כשאמר ורק, אחת בידו אם כי לשמש רצה שלא

 דרב תדע. הקפיד לא נפשו ברצון ז"ר להם ששימש מה על ואילו, מעל בכהונה המשתמש כל ואמר

' בתשו ע"וע. ל"עכ. כ"בע בו להשתמש כשרצה כעס בנו על אך, לפניו לשמש ז"לר הניח גופיה הונא
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ח דלא שמע מקול אדם אלא שמע הקלטה של מקרא "מ משמע מדבריו שאינו יוצא יד"מ נהי דמוציא מ"ומ[

א להיות תלוי במחלקת כי המציאות "ל דבזה א"זצוק ר חכם יעקב יוסף"וכן העיר בנו מו. י המכונה"מגילה ע
כל הדיון בפוסקים . ה את הקול והשומע אינו שומע מהקורא אלא מהמכונהשהמיגרנה שמבכונות אלו מקליט

תרומות דלענין דין משמיע . ומה שחידש מרן בהל. ד"הוא אם השומע על ידי מכשיר עדיין דינו כחרש או לא עכת

 דרך אמונה' ד כדעבד דמי דמצוה בו יותר מבשלוחו וע"כ במכשיר שמיעה נטה להקל דהוי כשעה"לאזניו יצא א
דלכתחלה תורם ולא אמרינן ' תרומות כ. פורים דבדעבד מוציא ידי אחרים ובהל. כ בהל"ל דמוכח ממש"כנ

 ] לא יתרום. שלכתח



 שיק ם"מהר ת"בשו ומצאתי). שם( הפנים המראה כתב ב"וכיו). ח סימן קרימונה דפוס( ם"מהר

 ת"ר על שהקשו מה ליישב, ל"זצ ס"החת הגאון מרן מפי חרפי בימי ושמעתי', שכ) ס ס"ס ח"חאו(

 מרן וביאר', וכו שאני דמוחל השיב פטר' ור, ת"ר ושתק, כלל ז"בזה קדושה בהן נוהגים יהיו לא כ"דא

 מהני לא עליהן שבגדיהן ק"ביהמ בזמן דבודאי ומשום, פטר' ר של התירוץ עם ת"ר שכוונת ל"זצ

  . פשיהמדנ) קכח' סי( שי ערך' בס כ"וכ. כ"ע. מחילה מועיל ז"בזה אבל. 'לה שהכבוד, מחילה

ת בנין ציון "האוכל בלא ברכה דינו כמבטל מצוה דרבנן ולא כעושה איסור דרבנן והוכיח בשו .ברכות יז

ל דאונן אוכל בלא ברכת הנהנין דהעוסק במצוה פטור במצוה ואף דאונן מוזהר על כל "קעא מדקי:א

כ "וכ י"ולא יברך נט איסורי דרבנן ולכן חייב בנטילת ידים דאית ביה אזהרה מדרבנן משום סרך תרומה

ח דברכת הנהנין חובת גברא דבעל קרי אוכל בלא ברכה לפניו ואי אית בו איסור :ח לז"באבני נזר או

מעילה אפילו מדרבנן יהא אסור לאכול עד שיטבול דומיא דחולה שאין בו סכנה דאסור באיסורי דרבנן 

  )שצב. ע עמ"חזו ת"שו(ב עליה אלא ודאי מצוה רמיא עליה לברך לפיכך כשאסור לברך לא רמיא חיו

  אין מת מוטל לפניו מתי חל האבלות     .יחברכות 

, אנינות או אבלות דין מיד נוהג אם, הקבורה ימים שלשה ובעוד ל"בחו קרובו שנפטר מברק שקיבל מי

 אחרת בעיר המת אם. בעלמא אבלות דין חל שמאז הגולל וסתימת הקבורה עד דבר שום נוהג אינו או

 שדרכם מי, ל"וז, )ב"ס שעה' סי( ד"יו ע"בשהנה  .אבלות עליו חלה ומיד, הגולל סתימת בעינן לא

 מתחילים מללוותו פניהם שיחזירו מעת, יקבר מתי יודעים ואינם לקוברו אחרת למדינה המת לשלוח

 המת שאם נמצא. ש"ע. משיקבר מונים עמו וההולכים. להתאבל ומתחילים ושלשים שבעה למנות

 ד"חיו( דבר משיב ת"בשו ב"הנצי והגאון  .אבלות עליו חלה ומיד, הגולל סתימת בעינן לא אחרת בעיר

 לפניו מוטל היה שמתו במי דמיירי ק"דמ ההיא דשאני, ותירץ, זה ש"הרא של בנידונו שעמד) עב' סי

 שהוא מי אבל, אבילות תורת עליו וחלה מסירתו י"ע ממנו נפטר שאז. לקברו שמסרו עד עמו והתעסק

 יצא שלא ש"הרא פסק ולכן. ממש הגולל שיסתם עד אבילות נוהג אינו עמו נתעסק ולא אחרת רבעי

, )מברק( רב - דילוג י"ע לו שנודע במי למעשה הלכה העלה זה פ"וע. משיקבר ומונה וחוזר אבילות ידי

' ר הגאון חתנו אולם. ש"ע. קבורה זמן לאחר אלא האבלות מתחיל שאינו, אחרת בעיר קרובו לו שמת

 כ"ג נשאל, )יד' סי אבלות' מע( השדה פאת ח"בשד נדפסה לו והיא, בתשובה מוולוזין שפירא רפאל

, והשיב? אבלות ימי מתחיל מתי, אחרת בעיר נפטר שקרובו טילגראף) מברק( י"ע לו שנודע במי

 מהדריתו מכי) כב( ק"דמ וכההיא, מיד אבלות עליו וחל הגולל כנסתם לדידיה ל"הו ששמע שמשעה

 במי) ו"ס שם( שנפסקה ש"הרא' מתשו להקשות ואין). ב"ס שעה' סי( ד"ביו פ"וכ. מנו אתחילו אפייכו

 המת ניתן לא שעדיין התם דשאני לחלק שיש שפשוט', וכו אחרת בעיר קרובו את שצלבו שהודיעוהו

 רתאח בעיר שנמצא לדידיה הוי לקבורה כשניתן אבל, אבלות עדיין עליו חל לא ה"מש כלל לקבורה

 נוהג שאינו) ל"הנ( דבר משיב' בתשו הגאון חמי מר ש"כמ ודלא. מיד אבלות עליו וחל הגולל כנסתם

 כשמסרו בין בזה לחלק טעם שום ידעתי לא כי, להיפך ברור נראה ובעיני, ממש שנקבר עד אבילות

 אכשב למעשה הורתי וכן. במתו מתעסק ואינו אחרת בעיר נמצא כשהוא לבין אחרת בעיר לקוברו

 לאשתי והורתי, למחר תהיה שהקבורה כתוב והיה, ל"ז הגאון חמי מר מפטירת מווארשא מברק

 לאחד מברק שבא מעשה לפני בא פעם שוב אולם. שבעה מהיום ותמנה, אבלות דין עליה חל שמיד

 משעת ימים משלשה בפחות לקבור מניחה הממשלה אין ששם, אחרת במדינה קרובו שנפטר

 עליו שחל הורתי בזה גם מ"ומ. לקבורה ניתן שלא ש"הרא לנידון דמי אי סתפקלה יש ובזה, הפטירה

 פסק מרן הרי פ"ועכ. ד"ע ל"וי. [ש"ע. 'וכו ליה מודו ע"כ לאו ש"הרא דבנידון משום, מיד אבלות

 ניתן לקבורה והרשיון הואיל, לקוברו ניתן לא כ"כ חשיב לא דהכא ל"י ה"דבלא אלא. ש"כהרא

. כלל לקוברו ניתן שלא ע"והש ש"הרא בנידון כ"משא. אתי קא ממילא וזימנא, ימים' ג לכשיעברו

 ד"בנ אבל הקרובים מעיני ונתכסה מהעיר הוציאוהו למעליותא תרתי בעינן א דהתם"אבל י   ].ק"ודו

 ויען הרב בשם ש"מ) ס אות אבלות' מע( ח"בשד. קבורה לאחר אלא מונה אינו מהמת הוא שרחוק

 וידוע, וויען בעיר אחותו שמתה מברק י"ע לו שנודע במי, שנשאל, )רס' סי( ב"ח ם"מהרש' אברהם וע

, וכתב. האבלות יתחיל מתי, לשם לנסוע יכול ואינו, מהפטירה שעות ח"מ אחר עד לקוברה יתנו לא כי

 יודעים ואינם אחרת למדינה המת לשלוח שדרכו במי' שכ ע"והש ם"מהרמב ראיה הביא אחד שחכם

 עד ימתינו יקבר מתי יודעים שאם משמע, להתאבל מתחילין פניהם שיחזירו מעת', וכו יקבר מתי



 מרן' ד כן שאין', כ) סטריא ד"אב העליר יהושע' ר ג"המאוה( השואל ג"והרה. ח"הב כ"וכ. קבורה שעת

 דמילתא אורחא יודעים אין ש"ומ, ביניהם חילוק שאין אלמא, ם"להרמב ן"הרמב דעת מדהשוה, י"הב

   כח סימן דעה יורה - ד חלק אומר יעיב ת"שו נקט

ג קברים "צ לחוש שמא הוא נוסע ע"להתיר כהן הנסיעה במטוס וא' ת כפי אהרון כ"בשו. ברכות יט

וכן דעת  ומותר אף לכתחלה ר שספקו טהור"ל ספק טומאה ברה"שכיון שיש במטוס נוסעים רבים הו

ח "אברא שהצל .ר"הוי ספק טומאה ברההגאון ר יצחק אלחנן שיש להתיר נסיעה ברכבת משום ד

ג ארונות לקראת מלכים משום דרוב ארונות יש בהם חלל טפח וקשה "ע יםלגדאהא דמ' בברכות כ

מ כיון שרבים יצאו לקראת "ך לומר רוב ארונות יש בהם חלל טפח אפילו היו רק מעלדמה הוצר

ל שכיון שהספק הוא לענין טומאת כהנים אם "וי? ר"ל ספק טומאה ברה"ר וקי"המלכים הוי רה

כ הגאון רבי יצחק אלחנן "וזה ההיפך ממש .מוזהרים על זה הרי הוא ככל שאר האיסורים שבתורה

יון דטומאת בית  הפרס ח דאף לגבי טומאת כהנים כ"ד הצל"השיב ע  ד רפג"הר צבי יואולם ב. וסיעתו

והא דטומאת בית הפרס שרי ) ד שעב"יו(לישא אשה או ללמוד תורהדרבנן התירו לכהן ללכת לשם 

  )שו. ד נב עמ"יו:א י"יבי( ר"משום דספק טומאה ברה

תורה ברדיו אשה יכול לשמוע קודם ברכת תורה ולגבי -ה כדאשכחן "ותד. מהרהר בלבו :ברכות כ

  י דברכת תורה דנשים מדרבנן"ברכ' וע כ:ח:יביא ד' וע. איש המקיל יש לו על מה לסמוך

  . נן לחומרא מספק או בתורת ודאידרבא ואביי פליגי אי זכור ושמור מקשי שבת ב ע"חזו' ע

  

  ש בתורת נדבה"ברכות ק       .ברכות כא

 אינו ש"ק קרא דבספק', שכ) כ ק"ס ס"ס בדיני, קי סימן( דעת חות להגאון בראותיל "ז י:ב אומר יביע

 שאינו התפלל בספק כמו. ביה אית איסורא דחובה אדעתא ש"דק ט"וה, דרבנן ש"ק ד"למ וקורא חוזר

 התפלל בספק מ"מ, נדבה בתורת כולו היום כל אדם דמתפלל דאף ט"דה ש"הרא' וכ. ומתפלל חוזר

 הברכות בכל הדין וכן. ש"בק ה"וכ. ביה אית איסורא דחובה אדעתא דתפלה משום, ומתפלל חוזר אינו

 בתורת להתפלל שמותר כמו, יתברך שמו בהזכרת אפילו ולהודות לברך מותר דנדבה דאדעתא

 האומרים על זכות לדון ל"נ ז"ומטע. 'וכו. ש"ש הזכרת בלא אפילו סורא דחובה ואדעתא. נדבה

 נתקנו וזמירות פיוטים שהרבה חזינן דהא, אסור חוב דרך דדוקא' ה אתה ברוך ובקשות במעמדות

 ותמיהני. ד"עכת. 'וכו' ה אתה ברוך ובין' ה ברוך בין יש הפרש ומה, ש"ש בהזכרת והודאה ברכה' בל

 מילתא האי ל"דמנ. ש"ק לקרות לו ואסור הוי דקפידא, וקורא חוזר אינו ש"ק קרא דספק שהבין במה

 אומר אינו והרי, בכך מה, דחובה אדעתא יקרא אם ואף. ולקרות לחזור צ"שא הפשוט הפשט והרי

 ש"וכמ, ומתפלל חוזר אינו התפלל דספק כ"ג ש"ומ. לא או קרא אם, גליא שמיא וקמי. פסוקים אלא

 בלא ומתפלל חוזר התפלל דספק דבריו מסקנת, כ"שכ ף"הרי' ד שהביא ש"הרא אף הנה. 'וכו ש"הרא

 דספק) קז' סי( ע"הטוש פ"וכ. מזה גדול חידוש לך אין הספק על ומתפלל שחוזר שכיון, חידוש שום

 בכל ה"דה ד"החו ש"מ גם. ש"ע. ושטתו ף"הרי' ד בהסבר י"וב בטור' וע. ומתפלל חוזר התפלל

 שייך, קרבן כנגד שנתקנה התפלה דבשלמא כלל מוכרח אינו, דנדבה אאדעת לברך מותר הברכות

 שיאטיה מאי ברכות אבל. שם ש"הרא ש"וכמ, נדבה קרבן שמקריב כשם נדבה בתורת להתפלל

 וממילא. ש"ע. נדבה בתורת ש"ק ברכות לברך שאין, )כז' סי( הלקט בשבולי מפורש וכן. התם דנדבה

 מה מפני, ד"החו הגאון ולדברי. כלל נדבה בהו שייך לא ח"י תפלת מתוך שתים או' א לברכה ה"ה

 לגמור אפשר והרי, ברכה באמצע ואפילו פוסק שהתפלל ונזכר בתפלה עומד היה, )כא( בברכות אמרו

 ט"דה ו"א. נדבה בתורת לברכם אפשר ל"ז שלדעתו ברכות משאר גרע דלא. נדבה בתורת הברכות

 ולא ותחנונים בבקשות ירבה בתפלה להרבות ירצה םוא, נדבה בתורת לבטלה ברכות לומר א"שא

 וחצי לחובה תפלה חצי להתפלל א"שא, י"תר כ"וכ. שם במאירי וכמבואר. לבטלה ברכה לברך יחזור

  .ש"ע]. צה' סי זרוע באור ע"וע. [א"כהרשב ודלא). קז' סי( י"בב הסכים ולזה. לנדבה

' בתוס להיפך מבואר, נדבה דרך' וכו' ה אתה ברוך ובמעמדות בבקשות לומר שמותר שמסיים מה גם 

, הוי מגונה תחנונים' ד שסיים אחר תפלה שומע' ה אתה ברוך האומר שכל ונראה: ל"וז) כט( ברכות



 ואפילו. אלו על ברכות להוסיף כלומר, מקום של בשבחו לספר אסור ואילך מכאן) יח מגילה( כדאמרינן

 בספק דוקא היינו, כולו היום כל שיתפלל ולואי ש"מו', וכו אסור אחרת פעם עוד ח"י להתפלל בא אם

 בזה שיש מדבריהם ומבואר. ש"ע. ברכה באמצע אפילו שפוסק לעיל אוקמינן ודאי אבל, התפלל

, אסור ח"י להתפלל בא אם שאפילו כ"ג שסיימו וכמו. מ"ש בשבחו לספר שאסור ש"וכמ, גמור איסור

 הובאו' התוס' וד. ליה משתקינן נמי ושתוקי וקאד לאו מגונה ש"ומ. ת"ש י"בא כשחותם ש"כ כ"וא

' בס ר"שו. [ג"וצע. סוף ועד מראש ד"לפע תמוהים בזה ד"החו' ד כל דבר סוף). קלא ס"ס( י"בב לדינא

  . ל"עכ].מזה שהעירו) קז סימן( צבי דברי' ובס, )ו"סק קלא' סי( דוד שבילי

  

  טבילת עזרא

 א אומר יביע'וע ?כ אמאי תיקן עזרא טבילה"וא' משמע דטבילה מדאו והודעתם לבניך :ברכות כא

 מדכתיב לה ומפיק, ת"מה טבילה צריך ק"דבע:) כא( בברכות ל"ס ל"וריב' כ שאול יד' בסל "ז טו ד"יו

 אף אסורין ק"בע להלן מה, בחורב א"ה לפני עמדת אשר יום ליה וסמיך, בניך ולבני לבניך והודעתם

. לטבילתא דבטלוה לדידן כ"משא, גמורה טבילה צריך ק"בע שאף בודאי כ"וא. אסורין ק"בע כאן

 מה ופריך, שחרית טובלי של טיבן מה) כב( בברכות קאמר גופיה ל"ריב דהא, טובא ותמיהני. ד"עכת

. ש"ע. קבין' ט בנתינת אפשר בטבילה טיבן מה, ק"ה ומשני, ת"בד אסור ק"בע דאמר איהו והא, טיבן

 דמסיק כמו אצטריך וקרא, הוא בעלמא אסמכתא ת"בד ראסו ק"דבע מקרא דיליף דמאי ל"צ כ"וא

 קיבלה כאילו הכתוב עליו מעלה, תורה בנו את המלמד שכל, ל"דריב לאידך ליה דמבעי, :)כא( התם

 וסמיך לבניך והודעתם מדכתיב:) כא( בברכות דדריש דהא, :)פב( ק"ב' התוס כ"וכ. ש"ע. חורב מהר

 ל"צ ז"ולפ. ל"עכ. תיקן עזרא דהא, היא אסמכתא', וכו ןאסורי ק"בע להלן מה, עמדת אשר יום ליה

 דרשה היא ל"דריב דדרשא ל"ס דהוה ומשמע, סמוכין דריש דלא יהודה' אדר בברכות דפריך דלמאי

 כ"ע, ל"דריב לאידך ל"דמבע התם דמסיק למאי ומיהו. תיקן עזרא דהא, ולטעמיך ל"הומ, ת"מה גמורה

 מקובצת ובשטה. ש"הרא' ובתוס. החסיד י"ר' ובתוס. א"הרשב' בחי כ"וכ. היא בעלמא אסמכתא

 דהוי ל"דס אלמא, מ"ש תרתי ל"דלריב ש"הרש ש"כמ ודלא). (שם( ח"הצל כ"וכ). שם( ברכות

 .ל"הנ שאול יד הגאון מעיני נעלם זה וכל). הראשונים בדברי וכמבואר, אינו זה ת"ובמחכ, מדאורייתא

) קו' סי ד"חיו( צדק אבני ת"בשו ע"וע. בעצמו העיר ןשכ קט' סי ד"ח רביעאה ומשיב בשואל ר"ושו

, לקריו טבל לא דמי הדין שהביא ג"ס רסח' סי ע"מהש שהקשה ומה. שאול היד על בזה עמד כ"שג

  . מ"לק, בשאובין כ"ג ודי, ק"בע טבילת שבטלה פח' סי ח"באו ל"ס עצמו והוא

 שבקדושה דבר דכל:) כא בברכות( המני דילפינן ישראל בני בתוך דונקדשתי קרא .ה:א  א"יבי :כא

' התוס כ"וכ, :)כג( מגילה ן"הר להדיא ש"וכמ, בעלמא אסמכתא אלא אינו, מעשרה בפחות יהא לא

  ש"ע. מדרבנן אלא ת"מה עיקר וקדושה לקדיש שאין:) מז( ברכות ש"והרא

 ל"ז מבראדי מ"מהראז כתב  יצחק מנחתמקיל אצל אחרים מחמיר על עצמי בהקדמה ל.  ברכות כב

 וציין, להשואל דמפסיד, דממונא דררא כן גם יש כדין שלא דלהחמיר, )שם משה באר בספר הובא(

, חבירו את שירצה עד מכפר אין פ"יוהכ אף לחבירו אדם שבין דעברות היינו) ו"תר סימן ח"או( ע"לש

 י"נובב 'וע, בזה גדול ענין) י"מ ד"פ( ל"ז מקמארנא ק"להגה' חי נפש מספר שהביא מה שם ע"וע

' סי( שמואל ובמעדני, ש"הלב על) ב"י י"סוס( בהוספות ר"שא הגאון כ"ומש, )ה"בהג ח"כ סימן ע"חא(

) בהקדמה( התשובות קונטרס בספר הביא ועוד, ל"ז יוסף יעקב התולדות ק"הגה בשם) ד"י אות ז"קי

 להיות צריךש הגלגול והנה, ז"עי שיתוקן גלגול יש דבר שבכל, ל"ז מווארקא י"הר ק"הה בשם, שם

, בדיין תלוי, הממוצע הגלגול רק, טריפה ודאי הוא תיקון לו שאין והדבר, כשרה ודאי הוא, מתוקן ודאי

' לי עדיף דהיתרא כחא כ"וע, השמים מן לו מתקן אין, לאו ואם, השמים מן לו מתקן מכשיר הוא שאם

 בספר ש"וכמ הטומאה שרק והתרת הטומאה קשירת היינו, ומותר אסור לשון' פי כן גם וזה, ש"עיי

  ,והיתר באיסור ז"וכ, לקולא ובין לחומרא בין, לחוש יש הרבה הרי, שם שמואל מעדני

 ומה' וכו ה"זלה דוד בר אברהם' הר הרב מן ידים מסכת' פיהביא  ב סימן ג חלק הלכות משנהב :כב

 מקדוש למדוה ליהכ כי ואפשר להם יצא מאין ידעתי לא אדם וכח כלי שצריכין ראשונים במים שאמרו



 אפשר שאי הוא אפשר דלא משום ל"ונ מאין ידעתי לא אדם כח אבל הכיור מן שהיו ורגלים ידים

 וכן. ידיו גבי מעל חסר רביעית ונמצא לבטלה ממנו יתפזר שלא אדם מכח עליו יבא לא אם לרביעית

 ל"צ( בכריתות כדאיתא בטבילה ולא בנטילה שמצותן קרי בעל לטבילת שאמרו קבין' ט על לי נראה

' הט ונמצא לבטלה מהם יתפזר שלא א"א כן לא שאם אדם מכח עליו שיבואו צריכים שהם) בברכות

 עלי ושדי קבין' ט לי אייתי לשמעיה זירא' ר ליה אמר איתא דברכות' ובגמר יבין והחכם חסרים קבין

 מכשיעור יותר' אפי גזרו אדם מכח אלא מצומצם לשיעור א"שא וכיון אדם מכח שיבואו צריכין אלמא

ואין כל האחרונים . שפסק כן כי לא מצינו ראשונים החולקים עליו' וע ל"עכ אדם מכח אלא יהא שלא

  .ל דסתימות הראשונים חולקים"ד דס"לא חייש לראב י"בילקואבל . ד"מועילים נגד הראב

  

  הפסק בטלית ותפילין         .ברכות כג

 ללובשו דעתו היה ולא טליתו פשט ואם, כתב) 'ח מןסי( חיים אורח הטור הנהל "ז ב:ח אומר יביע

 להכנס כדי אותו שפשט כגון, מיד ללובשו בדעתו היה אם אבל, עליו לברך צריך ולובשו כשחוזר, מיד

 תפילין לן וקיימא, מתפילין התורה כל דילפינן שמכיון, לברך צריך אם בזה מסתפק אני, הכסא לבית

, עליהן מברך למקומן להחזירן בהן וממשמש ממקומן זזו םשא כלומר, מברך בהו דממשמש זמן כל

 הזיזן אם אבל, בהן שידע מבלי ממקומן שזזו התם שאני דילמא או, לברך לו שיש הכא שכן כל

 כי, זה על תמה יוסף הבית ומרן. כ"ע. נוטה דעתי ולזה, לברך צריך אין מיד להחזירן דעת על ממקומן

 הכסא לבית ועייל, וקאי מקדים הוה רבא) א מו( בסוכה מרינןא בהדיא והרי, בזה להסתפק מקום מה

 ומשי ונפיק הכסא לבית עייל הדר אחריתי זימנא אצטריך וכי, ומברך תפילין ומנח ידיה ומשי ונפיק

 הכסא לבית להכנס כדי וכשמסירן, היום כל תפילין מניח שהיה ודאי ומוכח. ומברך תפילין ומנח ידיה

 וכן. לציצית הדין והוא, מברך היה כן פי על ואף, לכשיצא מיד ולהניחן רלחזו דעת על שהיה בודאי

 זמן כל עליה מברך, הדעת בהיסח דמיתסר אשכחן דלא גב על אף ציצית: "הלקט בשבולי כתב

. כ"ע". צפרא כל ומברך לפירזומא תכלתא דרמי יהודה רב גבי) א מג( במנחות כדמשמע, שמתעטף

 משום לחולצן רבא שהוצרך תפילין גבי דשאני, מרן ראית לדחות תבכ) 'ו אות( משה בדרכי א"והרמ

 דהוי משום, ולברך לחזור צריך הילכך, מילתא תליא בדעתיה ולאו, הכסא לבית בהן להכנס שאסור

, ולברך לחזור צריך אין מיד ללובשן ודעתו, להסירן צריך שאינו במקום התפילין כשמסיר אבל, הפסק

 לחזור צריך ואין, הפסק חשיב לא הכסא לבית כשנכנס אפילו להסירן צריך ןשאי ציצית גבי הדין והוא

  .כ"ע. בתפלה הפסק בדין) א כג( בברכות חילקו בזה וכיוצא. הטור כדעת, ולברך

 בראש דאמרינן גב על דאף, )אלא ה"ד: כב ברכות( התוספות שכתבו למה א"הרמ כוונת ונראה 

 כולה את לגמור כדי בשהה דאפילו אלמא, יצא יוםב שעות בתשע תקיעות תשע שמע) ב לד( השנה

 אמרינן הכא ואילו. מגילה מקרא לענין) ב יח( במגילה אמרינן נמי והכי, שפסק למקום אלא חוזר אינו

 אמרינן נמי והכי. לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם ברכיו על שותתין ומים בתפלה עומד היה

, מקוצי השר ותירץ. המטונפות למבואות שהגיע משום שמע בקריאת שהפסיק מי בדין) ב כד( לקמן

 אבל, לראש חוזר הכי משום, שעה באותה להתפלל ראוי שאינו המטונפות במבואות וכן הכא דשאני

 וכן. שפסק למקום אלא חוזר אינו עלמא לכולי ומגילה דשופר כההיא מרצון והפסיק חזי דגברא היכא

 ף"שהרי, שכתב, )סה בסימן( להלן לשיטתו יוסף הבית דמרן נראה אולם. ש"ע. שם ש"הרא כתב

 שדוקא להו סבירא אלא, לרצון באונס הפסק בין חילוק שאין להו וסבירא, זה על חולקים ם"והרמב

, מצות ובשאר ומגילה בשופר כן שאין מה, ענין בכל לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם בתפלה

. ש"ע. שפסק למקום אלא חוזר אינו בזה וכיוצא מטונף םהמקו שהיה כגון אונס מחמת שהה שאפילו

 ף"הרי כדעת שפוסק לשיטתו, לרצון אונס ובין, לציצית תפילין בין כאן מחלק שאינו מרן זה ולפי

  .ל"י עכבהכ לן שאני דלא ם"והרמב

  בגדר ערוה              .ברכות כד

, כלל בו להחמיר שאין לומר ד"ס היהו, לעין נראה שאינו גופיה הקול על היא ח"הרל כונת "ז ו:א א"יבי

 העין, עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא פ"ע ל"וארז. לעין שנראה ערוה באשה לטפח דמי ולא



 על הנהנין ברכת ל"חז שתיקנו מצינו וכן. (לעין נראה ולא ממש בו אין הקול אבל, חומד והלב רואה

 ים' ובתשו, )א"ע ט"די( אחיו את יוסף' ובס, )טזר ס"ר( ב"ח ד"בפתה' וע. ערב קול על ולא, וריח מראה

 האשה את רואה שיהיה דבעינן ל"י ולעולם. איכא מיהא דהרהור' כ לכן). ש"ע). יא' סי( הגדול

 חיישינן דלא ערומה נסקלת גבי) מה( .בסנ כדאמרינן, ערוה באשה קול אמרינן אז ורק, המשוררת

  רואות שעיניו במי אלא שולט ר"יצה אין גמירי רבה אמר, באחרנייתא לאתגרויי אתי ת"וכ, להרהורא

' אפי לקולא ר"דסד להוכיח' שכ) יג ס"ס( שלמה בנין ת"בשו' ע -  י:ד ג"יו אומר יביע  .ברכות כה

. ש"ע. ר"סד דהוי משום, ש"ק לקרות מותר באשפה' אפי רגלים מי ספק) כה( מברכות, שרי לכתחלה

 גזרו שלא) כה( לברכות' בחי א"הרשב ש"וכמ, איסורןב הרבה שהקילו רגלים מי דשאני קצת ל"וי

) צ ס"ס( ח"א ע"בש' וע). עח' סי( ח"א י"בב להלכה והובא. להפסיק שיצטרך בתפלה כשעומד

 דהוי התם דשאני ל"י ה"ובלא. ש"ע). א"ע ח"ד, שבע באר חלק( אור מאורי' בס' וע. שם ובאחרונים

  .בידים עבדינן לא ותאדרבו בפלוגתא ספק דהוי הכא אבל, במציאות ספק

 שדבר מתחילה ודן, בקר רפת שהיה במקום כנסת בית בניית אודות - יא:ז אומר יביע .ברכות כו

 נא הקריבהו משום הוא סברא מ"מ, בכתוב מפורש שאינו פ"ואע, לגבוה התורה מן אסור המאוס

' וע. היא סברא קרא לי למה) א כב( בכתובות כדאמרינן, התורה מן הוי סברא שהוא ודבר, לפחתך

 בזמן דוקא שזהו, כתב ושוב. התורה מן ע"לכ הוי כזאת ברורה בסברא פ"ועכ). ב כב( שבועות' בתוס

 ומירקו וטיהרו, וסילקוהו המאוס הדבר את שפינו אחר אבל, ובשעתו במקומו עומד המאוס שהדבר

 כסא בית) א כו( בברכות שאמרו ומה. לגבוה אף ומותר מאיסותיה ליה אזדא, ההוא המקום את

 להשאירו עדיין רוצה אם דוקא דהיינו) פז סימן( מאירות הפנים כתב כבר, צואה בו שאין פ"אע שאמרו

 מעשה שעשה שכן וכל, דירה בית ממנו לעשות דעת על הצואה ממנו פינו אם אבל, הכסא כבית

 ד"בנ הדין והוא, שבקדושה דברים שם לומר ומותר ממנו הכסא בית שם ביטל הרי, ולשנותו לבטלו

  לגבוה גם שכשר

  

   סוף זמן מנחה         :ברכות כו

, הכוכבים צאת עד דהיינו לפרש אין, כתבו) השחר תפלת פ"ר( יונה רבינו תלמידי ל"ז לד:א ז"יבי' ע

, זבחו את הקריבו ביום' שנא, החמה בשקיעת שנפסל הקרבן לדם מנין) א נו( בזבחים אמרו שהרי

 כו בברכות( ואמרינן, הערבים בין של התמיד דם זריקת זמן אינו ךואיל החמה שמשקיעת לומר ורוצה

 כ"וא, הערב עד והולך קרב הערבים בין של תמיד שהרי, הערב עד המנחה תפילת אמרו מה מפני) ב

 שקיעת עד זמנה המנחה תפלת כן, החמה שקיעת עד אלא זמנה אין התמיד דם שזריקת כשם

, שתחשך עד מנחה שזמן שפירשו הקדמונים מרבותינו יש, כתב שם הגבורים בשלטי וכן. כ"ע. החמה

 הערבים בין של תמיד כנגד נתקנה ומנחה הואיל מחוור זה ואין, הכוכבים צאת עד דהיינו ל"דס ואפשר

 וכמו, הכוכבים בצאת אלא נפסל לא התמיד דם שאף, כתב, )יז סימן( אריה שאגת והגאון. ש"ע. 'וכו

 וחגיגה א ב ברכות(' בתוס מוכח ושכן". בלילה להזרק ראוי שאינו ימפנ) "ב כ( במנחות י"רש שפירש

 תתנח סימן, תענית( ה"הראבי הוא ליה דמסייע ותנא. ש"ע. ל"הנ יונה רבינו כתלמידי ודלא, )א כא

' בס גם. ש"ע. בלילה ולא, הקריבו ביום' שנא, הכוכבים בצאת נפסל הקרבן שדם, שכתב, )תריז עמוד

 כשרה היתה דמו וזריקת התמיד שחיטת שדוקא, לתרץ' כ) ח"פ' ב מאמר, השמש מבוא( כהן מנחת

 אז שעד, הכוכבים צאת עד כשרים נסכין ומנחת וההקטרה ההקרבה שאר אבל, השקיעה עד דוקא

 כ"וכ. ש"ע. הלילה עד זמנה הילכך, ההקרבה כנגד הוא מנחה וזמן) ב כ( במגילה כדאיתא, יום נחשב

 גבירתא בהלכתא ישראל התפארת ש"דמ ודע. [ש"ע. 'וכו אמרו ט"מ ה"דב) ב כו ברכות( יהושע הפני

 שזמן א"הרמ ש"כמ דלא לכאורה משמע, חשכה עד שכתב י"רש שמפירוש, בהגהה) דברכות ד"ספ(

 רבי הגאון כ"וכ. ל"וכנ הכוכבים צאת היינו חשכה לשון ודאי דהא, תמוהים דבריו, הלילה עד מנחה

 ושיש, י"כתר ודלא, כ"צאה עד דהיינו ל"ס י"דרש) השחר תפלת פ"ר( יעקב זרע בספר גינצבורג יעקב

  ).ב"ה דשבת ק"פ(' מהירוש י"לרש ברורה ראיה



 ע"הש מרן פסקו ולכן, הכוכבים צאת עד מנחה תפלת שזמן ל"ס הפוסקים שרוב הנראה לפי אבל 

 פ"שאע, השמשות בבין מנחה להתפלל מותר ז"ולפ, הלילה עד שזמנה) רלג' בסי( בהגה א"והרמ

 ריקי חי עמנואל רבי הקדוש הגאון פסק וכן. לקולא דרבנן ספקא בכלל הוא מ"מ, לילה ספק שהוא

 מגדים הפרי והנה. ש"ע. הכוכבים צאת עד נמשך מנחה תפלת שזמן, )ג סימן( אליהו אדרת ת"בשו

 והדר. כ"ע. רלג סימן ע"בש כדאיתא, השמשות בבין מנחה להתפלל שאפשר, כתב) קו סימן סוף א"א(

 דהיינו, הלילה עד שזמנה בהגה א"הרמ ש"דמ, שכתב, )ז"סק א"א רלג סימן( ג"בפמ לגזיזיה תבריה

 קודם אלא הלילה עד דוקא דלאו ונראה', וכו החמה בשקיעת נפסל דם דהא, קשה, הכוכבים בצאת

, לההלי עד שזמנה כתב רלג' בסי המחבר שמרן, כתב) א כו ברכות( יוסף ראש ובספרו. כ"ע. מעט

, החמה שתשקע עד כתב ם"והרמב, הכוכבים בצאת שהוא הלילה עד שזמנה בהגה א"הרמ כ"וכ

 משום, לא ותו השקיעה עד דהיינו שמפרש יונה שרבינו ואפשר, השקיעה בסוף היינו המחבר לדעת

 ואסמכינהו תיקנום אבות כנגד ל"ס א"והרמ המחבר אבל. תיקנום תמידין כנגד תפלות ל"דס

 ערב שפנה ל"שר, ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא לפרש ויש. הלילה עד זמנה כךהיל, אקרבנות

' ובתוס. מתפלל היה השמשות בבין כ"וא, לילה ממש שהוא, האמיתי הערב שהוא, הלילה לבוא, היום

 מרן דברי דנקיט אלמא. ש"ע. בירושלמי ה"וכ קטורת נגד שהמנחה, המנחה פלג עד ה"ד ב"בע לקמן

 הביא) ד"ע ח דף( ירושלים תוספת ובספר. הכוכבים בצאת שהוא הלילה עד דהיינו, כפשוטם א"והרמ

 ת"שבשו, וכתב. קודם מעט אלא דוקא לאו הלילה עד א"הרמ שדברי) רלג בסימן( ג"הפמ ש"מ

 רשאי השמשות בבין שאף ל"וס, ג"הפמ על לחלוק הרבה) ה סימן( האחרונים מרוטנבורג ם"מהר

 הרי מקום ומכל, ש"כיעו, מספק שמתפלל התפלל לא או התפלל פקס כמו, מספק מנחה להתפלל

  .ל "עכ.מנחה בו יתפלל איך הוא לילה ספק השמשות שבין וכיון, בספק עצמו להכניס אין לכתחלה

  

  ספק ברכות להקל בתפלה       .ברכות כז

. עבד רכמ ודעבד עבד כמר דעבד כמר ולא כמר לא הלכתא איתמר דלא השתא, בגמרא אמרינןד הא

 מנחה יתפלל אם שהרי וקשה. לקולא דרבנן וספיקא, דרבנן דתפלה משום דהיינו הפוסקים וכתבו

 ברכות ספק לן קיימא והא, מספק להתפלל התירו איך כן ואם, לבטלה ברכותיו כל הוו בזמנה שלא

 םמשו בהכי וליכא, בודאי תפלה מצות כמקיים חשיב לקולא דרבנן ספיקא שמצד ודאי אלא. להקל

 שיח בספרו עוד ועיין. ובעיקר ה"בד, ד"ע' ה דף' א בסימן פרומר צבי ארץ ת"שו(.'וכו תשא לא איסור

, המנחה פלג אחר ערבית מתפלת היא ראיהה לכאורהל "וז לא:ו דעת יחווה 'וע). ד"ע לב דף השדה

 לן ימאקי הכי בלאו דהא, דבר להוכיח אין, הערב עד שהיא מנחה מתפלת שאילו, יהודה רבי כדעת

 להשמיענו בגמרא הוצרכו ולא, הערב עד המנחה תפלת זמן חכמים ולדעת, כרבים הלכה ורבים יחיד

. ראיה אין מכאן שגם לומר יש כן ואם. יהודה כרבי המנחה מפלג ערבית להתפלל כן גם שיכול אלא

 לפי, השקיע קודם ערבית להתפלל שיכול, )'ז הלכה תפלה מהלכות' ג בפרק( ם"הרמב שכתב מה לפי

. הכוכבים צאת אחר בזמנה שמע קריאת שיקרא ובלבד, בזמנה מדקדקים אין רשות ערבית שתפלת

 והמאירי א"הרשב בחידושי עוד ועיין). 'ז אות מו סימן אב בית ת"ובשו, שם משנה בלחם ועיין. (ש"ע

 ותברכ ל"חז שהשוו לפי, ראיה אין ערבית של שמע קריאת מברכות ואף). ברכות ריש( ש"והרא

 וכמו). ד סעיף רלה' סי ובהגה ע"בש ע"וע. (רשות שהיא ערבית לתפלת ערבית של שמע קריאת

 שמע קריאת זמן שעבר לאחר גם אותן לברך שרשאי שחרית של שמע קריאת ברכות לגבי שאמרו

  ל"כע). 'ב אות ברכות ריש( איגר עקיבא רבי ובתוספות) כז ברכות( במאירי ועיין. שחרית של

  תפלת חול בשבת         :ברכות כז

 א"א דהא, חול הזמן שנעשה הכוונה אין, בשבת ש"מוצ של אדם דמתפלל האי ענגיל ד"כתב הגר 

 ראוי היה הדין דמעיקר משום, בשבת חול תפלת להתפלל שיכול הכוונה אלא, חול משבת לעשות

' ז רק בתש בתפלות וקבעו, רבנן אטרחוהו לא שבת כבוד דמשום אלא חול תפלת בשבת גם להתפלל

 כ"ג ויכול, אונס במקום בשבת ש"מוצ תפלת להתפלל התירו והם). כא( לעיל' בגמ ש"וכמ, ברכות

 וסדר, בזמנו לחול קדש בין שמבדיל אלא, חול נעשה שאז הכוונה ואין, לחול קדש בין המבדיל לומר

 גשמים להזכיר אלא לשאול אמרתי לא אני אף תענית בריש ג"וכה:). כו חולין' ע. (מונה הוא הבדלות



 פ"אע אנינות עליו חלה ולא, דהוא כל' אפי חול נעשה ולא, לשבת נחשב זמן אותו עדיין אבל. בעונתן

  )לג:ד ו"א יו"יבי(בתפלה הבדלה שהזכיר

   בענין ברכת המינים         .ברכות כח

 חבנוס שמו רמז, זו ברכה שתיקן הקטן ששמואל שכתב, הסדיר ה"ד) א כח ברכות( יהוידע בן בספר

 שנמשך ונראה. ש"ע. הברכה שבראש ד"הלמ עם, שמואל ת"ר, מינים ומכניע אויבים שובר, החתימה

 במשנה' ע. מינים ומכניע אויבים שובר ל"שצ שכתב) ז אות טוב סימן( גודל בקשר א"החיד אחר

 דהמינים ומינים אויבים שובר אמר לא ולמה מכניע אלא שובר אמר לא המינים עלל ד"וז כז:ו הלכות

 עוד יהיו לא ממילא שיכנעו י"וע הכנעה רק הוא והמינים עוד יהיו שלא הוא שבירה אבל שובר נמי

 ברורה' ראי אדרבה כ"וא שוברם ולא ממיתם לא אבל מינים ומכניע דוקא ש"וז' ה אל וישובו מינים

 אל ובויש וממילא שיכנעו אלא שימותו ולקללם שימותו להתפלל אין המינים דעל לשיטתינו זה מנוסח

 תהי אל שאומרים מה המינים ברכת כ"ג' פי השביעי בבאר מפראג ל"מהר ז"לכק הגולה באר' ובס .'ה

 עוד' יהי שלא לומר ורצה העולם מן יסורו רק במציאות עוד שיהיו להם עוד תקוה יהא שלא תקוה

 ש"ע בעולם מינות דעת' תהי שלא יאבדו כרגע המינים וכל מעשיהם מן יחזרו רק בעולם כאלו אנשים

 מיוחדת תפלה עשה ל"ז י"האר ומרן. המינים ולא תיעקר דהמינות רק הברכה דמפרש כ"ג מבואר

 בתשובה שיחזור מי והנה ל"וז ח"י' סי תפלה' הל י"האר ע"בש ועיין והמשומדין המומרין על להתפלל

 שנשתמד בנו בעד לאחד ל"ז מורי שנתן הכוונה יכוון ישמעאלית מדת מומר איזה או רשע איזה

 יסוד' ובס. ש"ע ך"אלשי ם"להר' הי שהוא כהן ובמראה ישראל לדת ושב לו ומועיל בתשובה להחזירו

 אחרים ומזכה זוכה להיות ישראל בר לכל נאות וזה לשונו וזה כתב ה"פ הישר הקב של לרבו יוסף

 יאות כ"וע' וכו מ"לר מ"דר דביתהו ברוריה וכדאמרה בתשובה שיחזרו הדור רשעי על להתפלל ובפרט

 שלמה בתשובה לשוב יתעוררו והכופרים המשומדים שכל לתורתך אבינו השיבנו בברכת לכוין וכשר

 האדם שצריך ש"ומכ ל"וז ז"י אות ה"פ הישר קב' ובס. ש"ע' וכו הקדושה תורתינו לדת ולחזור

 פרי 'בס' ועי מ"דר דביתהו בברוריא ברכות' בגמ' כדאי בתשובה שיחזרו הדור רשעי על להתפלל

 דמילתא כללא ואתחנן' בפ וויטעבסקער מנדעלע' ר הנקרא מוויטעבסק מענדל מנחם' ר למרנא הארץ

 מישראל שמו ימחה ולא כתיב ובתורה ש"ע' וכו הרשעים ואפילו הנבראים כל על רחמים להמשיך

' מובג. מישראל שמו ימחה ולא תורה אמרה המומר על גם כ"וא ביבום חייבת נמי מומר דאשת ל"וקיי

 על שכיפר נשא רבים חטא והוא' וכו י"לא ליכנס רבינו משה נתאווה מה מפני שמלאי' ר דרש ד"י סוטה

 אלא פגיעה ואין בתשובה שיחזרו ישראל פושעי על רחמים שבקש יפגיע ולפושעים העגל מעשה

 לו בשחש מהזכויות אחת וזה' וגו זה לבבם' והי יתן מי בתורה מפורש דהוא שם א"מהרש ועיין תפלה

 אשתו עם חלקיה באבא כג ובתענית בתשובה שיחזרו הפושעים על שהתפלל רבינו למשה ה"הקב

 כ"וכ א"ר משום אומר חנן אבא תניא תמות שלא שזנתה פ"אע תורה עליה דחס בסוטה שם ע"וע[

 על י"ופרש רצונו עושי על ו"ק רצונו עוברי על התורה חסה כ"א בהם שתחזור כדי ליגעה כדי למה

 לעולם לך' פ ובזוהר]. תיבדוק ולא שתודה ורוצה מקום של רצונו על עברה זינתה שאם רצונו עוברי

 לידתו קודם מת' שהי אבינו אברהם נולד' הי לא לתרח קללו שאלמלא רשע לאדם אפילו אדם יקלל אל

 הדמצו המקומות מכל מבואר הנה ס"הש בגליון א"הגרע עליו וציין ישראל כלל ממנו יוצאים' הי ולא

 שובה ובהפטורה וכתובים נביאים ומתורה בתשובה שיחזרו ומשומדים ארשעים אפילו להתפלל

 ש"ע לשוב מהם בקש ה"אפ ז"ע ו"ח' ה עד שהוא באמונה ו"ח נגע אפילו המפרשים' ופי' ה עד ישראל

 בנים מנהג נוהגים שאתם בזמן אלקיכם' לה אתם בנים א"ע ו"ל קדושין' בגמ והנה. המקומות בכל

 כך בין אומר מ"ר יהודה' ר דברי בנים קרויים אתם אין בנים מנהג נוהגים אתם אין בנים קרויים אתם

 בנים מרעים זרע ואומר בם אמון לא בנים ואומר המה סכלים בנים שנאמר בנים קרוים אתם כך ובין

 תימא וכי ואומר מאי חי אל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר במקום' והי ואומר משחיתים

 לית כי ת"וכ בם אמון לא בנים ואומר ש"ת בני מקרי לא הימנותייהו בהו ליית כי בני דמקרי הוא סכלי

 משחיתים בנים מרעים זרע ואומר ש"ת בנים מקרי לא כ"לעו פלחו כי בנים דמקרי הוא הימנותא בהו

 לא להם יאמר אשר במקום' והי ואומר ש"ת מקרי לא מעלייא בני דמקרי הוא משחיתים בנים ת"וכ

 ועשיתם תשחיתון פן כדכתיב ז"ע דהיינו משחיתים י"רש ועיין. כ"ע חי אל בני להם יאמר אתם עמי

 מחלוקת מבואר הנה תשובה י"ע חי אל בני מקרי דהדרי ש"ת לעולם עוד מקרי לא מעליא בני' וגו פסל

 להתפלל ועלינו תשובה י"ע רק חי אל בני נקראו נמי ו"ח ז"ע עובדי אפילו מ"ר ולדעת בזה התנאים



 עליהם להתפלל דיש' מברורי שקבל לאחר לשיטתו בקדושין כאן מ"ר ואולי בתשובה שיהדרו עליהם

 מאיזה' יהי בנים קרויים דכולם ל"ס ולכן חוטאים ולא כתיב חטאים ויתמו שימותו ולא בתשובה שיחזרו

 יאמר אתם עמי לא להם מריא אשר במקום' והי הנביא דאמר מ"לר מסייעהו הקרא הרי' שיהי טעם

 דת אש ובספר. נדח ממנו ידח ולבלתי' לה שישובו עליהם להתפלל ומצוה ראוי וודאי חי אל בני להם

  .ל"עכ. מ"כר ל"דקיי א"הרשב ת"שו בשם הביא ת"עה

 ל"חז נוסחת נגד כאלה לרמזים לחוש איןו  זדים מכניעשיאמר  ח:ד ה"יא ויחו:ח אומר יביע אבל ע

' בחי הראשון ישעיה' ר גם). קיב סימן( י"הב מרןו הקדמונים הגאונים ובדברי רשובמד בירושלמי

). י סימן( בדבש צפיחת ת"בשו פונטרימולי ח"מהר העלה וכן. התוספתא בשם כן כתב) א יג( לתענית

 ק"ספ( דוד חסדי בספר פארדו דוד' ר הגאון הסכים וכן). ב"סע סב דף( לדוד תפלה בספר כתב וכן

 א"החיד רואה היה שאילו, וכתב, )לא אות טו סימן( החיים כף' בס י'פלאג ח"הגר העלה כןו). דברכות

 ע"וע". זדים ומכניע" הנוסח לקבוע מסכים והיה, בו חוזר היה, ל"הנ והמדרשים' מהירוש הראיות כל

  ל  "כע). ט אות תפלה דיני( תפלה ובשערי). כז סימן ח"חאו( אברהם מעשה ת"בשו

 לפרוש דקשה בקל ישובון לאד היינו ישובון לא באיה כל בקרא קאמרה דד יז ז"ע א"מהרש' וע

 ישיגו לא ישובון ואם וענין לפרוש כ"כ קשה דאינו עבירות בשאר כ"משא משלי בספר י"וכפרש ממינות

 שלם בלב שפיר שחזר אחר הוא שמיא דרחמי לפרש ויש ל"עכ' כו עליהם מלך גזירת וזו י"פרש' וגו

   ו"ח לסורו ולחזור המינות אחר למשוך לאדם קרוב כי ימות לא אם ו"ח לסורו וריחז ופן כדמסיק

 ארוך הוא האמונה קלקול עבור שהיה וארוך קשה האחרון הגליות שניל "וז יב שמות הלוי בית' וע

 ובאה כשנחרבו תיכף ז"ע שעבדו' הי דחטאם לזה טעם ועוד. ז"מע גרוע באמונה דקלקול  הרבה

 בנקל כ"וע להושיעם יכלו ולא ממש שום שעבדו ז"בהע שאין גופא ז"עי הכירו גלותוה היסורים עליהם

 שנשתהו מה כל הרי האמונה חסרון עבור שהיה האחרון בגלות כ"משא, בתשובה לשוב להם היה

 בטבע הכל לתלות והטעות המכשול יותר נתרבה ז"ועי פנים ההסתר נתוסף יום בכל הרי בגלות

 לשוב לו קשה חלילה האמונה אצלו נתקלקלה אשר מי כי עוד וגם. בו סיוח צור אלהינו איה באמרם

 ישובון לא באיה כל) ב משלי( הכתוב שאמר וכמו ממש נפש במסירת לא אם בלבו האמונה ולקבוע

 למעלה האמור מכל היוצא. הראשון מן יותר הרבה נמשך שני חורבן כ"וע. חיים ארחות ישיגו ולא

 ג"ע ענין אחת. הם חטאים שרשי דשני נתברר וגם. הגליות לכל וסוף קץ והוא משיח על רומזת דפרה

 ראשון בבית היה הראשונה. אמונה חסרון חטא הוא והשניה. האסורה אמונה בעצמו הוספה והיא

 הכפירה של ר"היצה שנית יתגבר הגאולה קודם ה"ומש. שניהם נחרבו ה"ומש, שני בבית היה והשני

 החטא אותו לתקן כדי והיא, הרבה ישראל ממנו ויסבלו חכמיםה ובדברי פ"שבע בתורה ובפרט

 בא) כד( מכות בסוף דאמרו מה וזהו. לגאולה יזכה באמונתו שלם ישאר אשר ומי הבית נחרב דעבורו

 ביאת על קאי חבקוק דנבואת, יחיה באמונתו וצדיק) ב חבקוק( שנאמר אחת על והעמידן חבקוק

 דדברים, לו חכה יתמהמה ואם יכזב ולא לקץ ויפיח למועד וןחז עוד כי בפסוק שם שאמר וכמו משיח

 שבעים קבוע זמנו היה בבל דגלות לו חכה יתמהמה ואם אמר זה ועל משיח ביאת על נאמרו אלו

   ויחיה לו יקרא צדיק אז באמונתו ושלם חזק שישאר מי דכל יחיה באמונתו וצדיק הפסוק ומסיים. שנה

ולכן שמתפללין ) מ"ט וכס:תשובה ג. ם הל"רמב' ע(ז"ברות ואפילו על דזדים קאי על מומר לע"ז י"לפי

כ "ז ומש"כ לגבי מינות מתפללין שהמינים יאבד כדאיתא בע"משא. ר מזדון העובר"שיכניע היצה

 כל" דכתי כלל רפואה לו ואין, יתוקן לא ב דאפיקורס ישראל :בותא ם"לרמב ש"פהמ' א וע"המהרש

 טפי דפקר שכן כל ישראל אפיקורוס אבל, גוי אפיקורוס אלא שנו לא: כדאיתא בסנ לח ישובון לא באיה

, לעולם בתשובה לשוב לו אפשר אי מישראל בו מינות שנזרקה מי כי ל"וז ץ"לרשב אבות מגן 'וע

 לפני' על ונעבור, עוד להתפקר יוסיף להשיבו נשתדל ואם, ]יט ב משלי[' ישובון לא באיה כל' שנאמר

 ומלעיג טועה שהוא מי אבל, בעיקר לכפור פניו שהחציף במי הוא זה מקום מכלו[' מכשול תתן לא עור

 ב פרק כוכבים עבודת הלכות ם"הרמבכ "וכ:] ל בשבת שאמרו כמו, לענותו מצוה, מדרשות בקצת

 שנאמר לעולם בתשובה אותם מקבלים ואין הדברים מן לדבר כישראל אינן מישראל האפיקורסיםל "וז

 בסכלות לבם מחשבות אחר התרים הם והאפיקורסים, חיים ארחות ישיגו לאו ישובון לא באיה כל

 בזה שאין ואומרים רמה ביד בנפש בשאט להכעיס תורה גופי על עוברים שנמצאו עד שאמרנו דברים

 שאנו לומר מה:ז ה"רדבו  משנה לחם'  ל וע"עכ כלל תשובה עליהן ולהשיב עמהן לספר ואסור, עון



 מת שלא וזה יצרו כפיית מחמת מת הוא שחוזר שמי שיחזור קשה דבר שהוא לפי אותם נקבל לא

 ודאי ולכך שפיר הדרא דלא משום מתה דלא איתתא ההיא גבי בגמרא כדאמרינן כהוגן שב שלא ודאי

 לשוב לו שאפשר ודאי אבל מת היה שב היה דאם שב לא דודאי ששב אותו ומחזיקין אותו מקבלין אין

 שתשובתו מרשעתו האדם שב שאם תשובה בהלכות שכתב וזהו .ב"לעוה חלק לו יש שב ואם

מ "ז אף שאין מקבלין מ"כ ולפ"ע. תשובתו מקבל שלם בלב ששב היודע יתברך האל כלומר מתקבלת

  .ד שלד ובמקום אחר הארכתי בזה"ז יו"ט' וע. כ במשנה הלכות"מתפללין עליהן כמש

 הזכיר ולא טעה ל"וז ר"המאמ דברי שהביא )ג"ע רכא דף( צבור שלמי' ע  -   מ:ח א"יבי :ברכות כט

 ומוכח, לעבודה חוזר שלום בשים, לעבודה חוזר בהודאה נזכר ואם, לעבודה חוזר בעבודה ח"ר של

 לא שאם, כלום ולא עשה לא שלום בשים או בהודאה ח"ר שהזכיר אלא, לעבודה חזר לא שאם ודאי

 דיעבד זה והלא, לעבודה שחוזר אמרו מהל, שנזכר במקום ח"ר הזכרת מהני דבדיעבד אלא, כן נאמר

 יותר, לבטלה ברכה שבירך ברכתו ולעשות ולברך לחזור חייבוהו ולמה ברכתו בירך שהרי, הוא גמור

 במקומה אמרה שלא שכל ודאי אלא, שנזכר במקום יאמרנה במקומה אמרה לא אם דבדיעבד ל"היל

 בשומע ח"ר הזכרת שאני ומיהו. ללולהתפ לחזור וצריך בתפלה חכמים שטבעו ממטבע שינוי ל"הו

, תפלה בשומע אומרו ומטר טל שאל לא שאם שאמרו וכמו, דבר לכל כללית ברכה שהיא, תפלה

 נ"וה', וכו מהני תפלה בשומע דדוקא, מידי ולא אהני לא אחרת בברכה ומטר טל שאל שאילו ופשיטא

 למפרע מהני, בעבודה ח"ר להזכיר ושכח, תפלה בשומע נאמרה אם, תפלה בנוסח שהיא ח"ר הזכרת

 פרדס ליקוטי הרב לדברי' שאפי מדבריו למדים נמצינו. ש"ע. 'וכו תפלה בשומע ח"ר שהזכיר מה

 מהני לא מודים באמצע ויבא יעלה ואמר ונזכר, מודים והתחיל ויבא יעלה שכח אם, א"החיד שהביאו

 ודברים אחת שפה הם בותאדר משחא הרב דברי עם המגיה הרב ודברי, ולהתפלל לחזור וחייב, כלל

  . פרדס הליקוטי ד"ע שחולק נראה) תכב' סי( שלמה בחכמת קלוגר ש"מהר הגאון ומדברי. אחדים

, וכתב, אלחנן רבינו דברי הביא) א"ע ל ברכות( א"הרשב בחידושיל "ז - מט:ה דעת יחווה .ברכות ל

 שהרי, האחרת בברכה יפתחש קודם המאורע מזכיר אלא, ברכה אותה חוזר אינו, דבריו לפי ואפילו

 המאורע מזכיר אלא, ירושלים בנין לברכת חוזר אינו המזון בברכת חודש בראש ויבוא יעלה לגבי גם

, כלל חוזר אינו ברכה אותה שסיים שכיון אמרו התוספות מקום ומכל. והמטיב הטוב ברכת קודם

 וראש בשבת אלא, והמטיב הטוב ברכת קודם המאורע מעין שמזכיר אמרו שלא, הכי ומסתברא

 ופורים חנוכה אבל', וכו מוסף קרבן בהם שיש מפני, קבועה שלהם המאורע מעין שהזכרת, חודש

 חודש ראש של בערבית וכן, לחזור צריך אינו הזכרתו מקום שעבר כל, קבועה הזכרה להם שאין ועננו

 חודש ראש של וןהמז שבברכת פי על ואף, לחזור צריך אינו בלילה החודש את מקדשין שאין כיון

 של ברכות סוף שהוא התם שאני, חודש ראש של מזכיר והמטיב בהטוב פתח לא אם בלילה אפילו

 אינו, שלאחריה בברכה פתח שלא פי על אף, ברכה אותה שסיים כיון התפלה באמצע אבל, תורה

 יריםמחז שאין הדברים שבכל, )קעא סימן סוף( הלקט בשבולי פסק וכן. כ"ע. כלום להזכיר רשאי

 בברכה פתח לא אפילו הברכה שסיים כל, חודש ראש בליל ויבוא ויעלה, ועננו, הנסים על כגון, אותו

 ומשמע, )קיד סימן( יוסף הבית מרן כתב וכן. ש"ע. לבטלה ברכה הוי יחזור ואם. חוזר אינו שלאחריה

  ל"עכ .הפסק משום לברכה ברכה בין כן גם לאומרם שאין שם מדבריו

  

  ח על כוונה בתפלה"בשיטת הגר         :ברכות ל

 בכוונת ענינים' ב שישכתב ,  )תפלה' מה ד"בפ( מבריסק הלוי חיים רבינו' בחיל "וז ח:ג א"ביבי' ע

 עומד שהוא שיכוין והשנית. כוונה דין הוא ויסודה, לחוד והמלות הדברים פירוש כוונת האחת. התפלה

 שעומד עצמו את רואה אינו ואם. התפלה עשהמ מעצם שהוא רק, כוונה מדין שאינה', ה לפני בתפלה

 זו כוונה ולכן. כלל מעשה דין בו שאין מתעסק בכלל הוא והרי, תפלה מעשה זה אין' ה לפני בתפלה

, אלה תיבות דילג וכאילו, כלל התפלל לא כאילו דינו כמתעסק שהיה שבמקום, התפלה בכל מעכבת

 ש"וכמ, )ו"הט ד"בפ( ם"הרמב מיירי ובהכי. ןמעכבי ברכות ט"הי כל התפלה עצם דלענין ודאי והא

 לפני עומד הוא כאילו עצמו ויראה, המחשבות מכל לבו את שיפנה, הכוונה היא כיצד, )ז"בהט( כ"אח

 ובכל התורה בכל שנוהגים, כוונה צריכות מצות ומדין, מתעסק מדין זו וכוונה והואיל. כ"ע. השכינה



 וכן. ומתפלל וחוזר כלל התפלל לא כאילו ל"הו זו כוונה אבל התפלל אם ולכן. לעיכובא הויא, המצות

 בכוונת מיירי תפלה מהלכות י בפרק אבל. להתפלל לו אסור לכוין יכול אינו שאם דעתו לאמוד צריך

 חובת עליה חיילא מקיימה אינו אם אף ולכן, מצות בשאר ולא בתפלה רק שהוא, המלות פירוש

 אבל תפלה בחיוב רק היינו עליו להחולקים ואף, ת"מה תפלה מצות עצמו ם"להרמב והרי. תפלה

 יוכל לא אם גם, הדברים' פי כוונת בלא אף תפלה הויא ת"דמה וכיון, ע"לכ ת"מה הוי וענינה קיומה

 כוונה הך משום ויתפלל יחזור כוונה בלא שהתפלל אלא לכוין יוכל אם ורק. להתפלל צריך בזה לכוין

. ויתפלל שיחזור רק וכתב, לכוין יכול אם דעתו שימוד' י בפרק ם"בהרמ' כ לא ולכן. מדבריהם שחיובה

 צריך הדברים' פי כוונת לענין שאף דסברי ש"והרא' התוס ד"ע ופליג תנא ם"הרמב ז"לפ .ד"עכת

 ברכות( מהגמרא תמה ח:ג א"וביבי. יתפלל אל לאו ואם, יתפלל באבות לכוין יכול אם, דעתו לאמוד

 מר כוין דלא משום אילימא, הכי מר עביד ט"מ זירא' ר ל"א. צלי והדר צלי אבא בר חייא' ר, :)ל

 אלא, יתפלל אל לאו ואם יתפלל לבו את לכוין יכול אם ע"א אדם ימוד לעולם אלעזר ר"והא, דעתיה

 אמאי, מבריסק הגאון לדברי איתא ואם. ש"ע. 'וכו והתניא). ויבא יעלה( ירחא דריש מר אדכר דלא

 כוונת ובין הדברים' פי בין חילוק יש גופא דבכוונה ליה ותיפוק, ירחא רישד אדכר דלא אלא קאמר

' פי בכוונת אבל, דעתו לאמוד חייב בתפלה עמידתו כוונת דלענין ונהי ת"השי לפני בתפלה עמידתו

 שאין ו"א. באבות כיון שלא מכיון ומתפלל חוזר הוא ולכן. להתפלל חייב ולעולם, אומד צ"א הדברים

 מכוין מצי דשפיר בתחלה דעתו שאמד לא אם להתפלל לו היה ולא, אומד צריך ולעולם, בזה חילוק

. התפלה בכל מעכבת היא ת"השי לפני בתפלה שעומד שהכוונה מבריסק ח"הגר ש"מ גם? באבות

הקשה . כמתעסק דהוי, אותה דילג כאילו הויא, זו כוונה מתוך נאמרה שלא שבתפלה ברכה וכל

 זמן חד אלא, )בתפלה( כיונית לא יומי מן אנא חייא ר"א, )ד"ה סוף דברכות ב"פ(' ירושא  שם מ"ביבי

 שמואל. גלותא ריש או) אלקפטא( ארקבסא, קדמי מלכא קומי עייל מאן, בלבי והרהרית מכוונה בעי

 דכד לראשי טיבו מחזיק אנא מתנא ר"א. דימוסיא מנית אנא אמר ח"רבב. אפרוחייא מנית אני אמר

. ש"ע). קב' סי( ז"ובאו). יז' סי( ל"ושה:) טז ה"ר(' בתוס ה"וכ. ש"ע. מגרמיה כרע אהו מודים מטי הוה

 בדברים שחושב שעה באותה הרי איתא ואם. כפשוטן' הירוש שדברי ל"הנ מהראשונים ומשמע

 בזה שכיון שכל ו"א. תפלה ח"י יצא ולא. ת"השי לפני בתפלה שעומד מהכוונה דעתו מסיח אחרים

 ד"וע כפירושו סתמו אמרינן, בהדיא בזה כיון לא התפלה שבשאר ואף, בזה די ראשונה בברכה

 אמת הן). לג' סי( מישרים דובב ת"שו' וע). טז( ובמנחות:) ב( בזבחים ש"וכמ. עושה הוא הראשונה

 עברה שלא אלא, כיוונו לא הללו' שהקדו לומר שחלילה, שם' הירוש' בפי חרדים ספר בעל ש"דלפמ

 התפללו שלא ל"י ז"לפ. ש"ע. ומכוונים וחוזרים, אונס י"ע הרהור שום בלי ףסו ועד מתחלה התפלה

 באר ת"בשו ע"וע. שלמה כוונה מתוך להתפלל המשיכו זו מחשבתם וכשחלפה, הדעת -  היסח בשעת

 התפלה וכל, התפלה בתחלת זו בכוונה דסגי לומר מסתבר מ"מ. ש"ע. בזה ש"מ) סט' סי( שבע

 הלב בכוונת אותנו שהזהירו מה ומענין', שכ) תלג מצוה( החינוך' בס כחמו וכן. זו כוונה על נמשכת

 חזרה שחייבו זה כוונה וענין. אותו מחזירין בה כיון שלא שמי ל"שאז, ראשונה בברכה וביותר, בתפלה

 מחשבתו ויפנה, קורא הוא ואליו מתפלל הוא' ה שלפני לבו אל האדם שיתן הדומה לפי הוא, בשבילה

 לפני בתפלה שעומד הכוונה על שהזהיר שאף הרי. ל"עכ. ז"ע אותם וייחד העולם תמחשבו שאר מכל

 עצמו שיראה צריך המתפלל) כב( סנהדרין' וע. ברכות בשאר ולא בברכה דוקא מעכב שזה' כ מ"מ', ה

 תמידין שכנגד. תמיד קרבן מלשון ליה דדריש נראה. תמיד לנגדי' ה שויתי' שנא כנגדו שכינה כאילו

 כלולה זו שכוונה כ"ג נראה) תכג' סי( א"הרשב' תשו' ומד). ה"ה ת"מה א"פ ם"רמב: כו רכותב( תקנום

 ד"בפ זאת ביאר לא ם"שהרמב ואף). א"ס צח' סי(  ע"בטוש' וע. ש"ע. הראשונה ברכה במשמעות

 המעשה להדיא כ"וכ. ל"וכנ בראשונה רק מעכבת הכוונה שאין) י"רפ( להלן ש"עמ שסמך נראה, ו"הט

). ו"הט ת"מה ד"בפ(, בנימין בני בהגהות ת"האדר והגאון, איתן בנחל לאיתן משכיל הגאון כ"וכ. רוקח

 התפלה בכל ל"הנ בכוונה אף נזהרים אינם, באבות המכוונים קורא' ה אשר השרידים שאף ניחא ובזה

  . ח"א דלא כהגר"וכן דעת החזו. א"ל יבי"עכ. תפלה ח"י יצאו מיהא בדיעבד האמור ולפי. כולה

  

   ,שבחופה ברכות שבע בגמר זכוכית של כוס שבירת     ברכות לא

 עבד אשי רב) לא ברכות( הגמרא פ"ע מיוסד זה מנהג שעיקר ידוע הנהל "וז ט העזר אבן ד א"יבי 'ע

' וכ. ואעציבו קמייהו ותבר חיורתא דזוגיתא כסא אייתי, טובא בדחי דקא לרבנן חזנהו, לבריה הילולא



 כוס לשבר נוהגים, ל"וז) צא' סי ברכות( ה"הראבי כ"וכ. בנישואין זכוכית שברל נהגו מכאן, שם' התוס

 שאין מי לבייש שלא כדי בשוה כולם ונהגו, חיורתא זוגיתא דתבר אשי כדרב, החתונה בבית זכוכית

 וגילו בשמחה' ה את עבדו' שנא לפי בנישואין זכוכית כלי ששוברין ומה, )שנג' סי( הרוקח ל"וז. כ"ע. לו

 כי, כוס לשבר החתן שנוהג, )שנה' בסי( שם שנית ידו והניף. רעדה תהא שם גילה במקום, דהברע

 ש"למ עובדא האי ס"הש מדסמיך זאת שלמד ונראה. כ"ע. ברעדה וגילו שם על, חיורתא דזוגיתא הא

 גילה במקום, כתיב ברעדה וגילו ל"א, טובא בדח דקא חזייה, דרבה קמיה יתיב הוה אביי:) ל ברכות(

 אחר להמשך גורמת השמחה שרוב מפני, י"תר' ופי. מנחנא קא תפלין אנא ל"א. רעדה תהא שם

 ר"יצה את מגביר השחוק שרוב, הלוים בפקודת ה"הרא כ"וכ. 'וכו הבורא עניני וישכח ז"עוה תענוגי

 שחוק שימלא לאדם אסור) לא ברכות( מכן לאחר שאמרו מה וכן. [כ"ע. אחריו ימשך שלא לאדם וראוי

, החרבן אבילות משום הטעם שאין, שם מקובצת בשטה וכן, הלוים בפקודת ה"הרא' פי, ז"בעוה יופ

. למיחש ליכא ר"יצה דליכא המשיח לימות אבל, השחוק מתוך ר"יצה עליו יתגבר שלא משום אלא

 ז"הט ש"מ שהביא, )קפב:א( יעקב שבות ת"בשו' ע. ז"בעוה פיו שחוק למלאת אסור בענין כ"מש[. כ"ע

 כ"משא, קיים ק"שבהמ בזמן פיו שחוק למלאת היתר היה מצוה של שמחה דלענין, )תקס ס"ס(

' ר מחלוקת:) נ( נדרים' הגמ ליישב' כ ז"ועפ. אסור הגלות בזמן שלא' אפי מצוה של שאינה בשמחה

 ,ל"וז, שם י"תר כ"וכ ].ש"ע). טל:תקס( החיים ובכף:) נ( נדרים עינים בפתח' וע. ש"ע. ז"בד קפרא ובר

, ז"בעוה ל"היל לא כ"דא, נכון זה ואין. מותר חורבן בשעת שלא אבל ק"בהמ חורבן מפני שהטעם מ"י

 שחוק למלאת אסור ק"בהמ בזמן' אפי אלא בחרבן תלוי שאינו ו"א', וכו אסור ק"בהמ משחרב אלא

' ה בובשו שהואיל מייתי דהכי כ"ובע. ש"ע. 'וכו המצות לשכוח האדם את מרגילה שהשמחה מפני, פיו

 שחוק למלאות הותר אז, )אלה את לעשות' ה הגדיל יאמרו ע"אוה שאף בזמן(, ל"לעת ציון שיבת את

 ברכות במאירי ומיהו. אסור ק"בהמ בזמן שאף מ"וש, אסור דהאידנא מכלל, ר"יצה שבטל מפני, פינו

 המנונא בלר רבנן ל"א, שם בברכות שאמרו מה כ"ג וזהו]. ק"ודו. ש"ע. החורבן אחר דהיינו' כ שם

 אנן ל"א, דמיתנן לן ווי דמיתנן לן ווי להו אמר, )שירה( מר לן לישרי דרבינא בריה דמר בהילולא זוטא

) ה בברכות( ש"כמ שהוא, א"בח א"מהרש וכתב. עלן דמגנו מצות והי תורה הי ל"א, בתרך נעני מה

 אמרו וכן. המיתה יום לו יזכור' וכו לאו ואם מוטב נצחו אם ר"יצה על ט"יצה את אדם ירגיז לעולם

. בתשובה ימיו כל ונמצא מת הוא מחר כאילו תמיד שיזכור, מיתתך לפני אחד יום ושוב) קנג שבת(

 עבד דרבינא בריה מר, )ב"סע ל( בברכות עוד ואמרו.  מכוון היצר הכנעת כלפי שהכל נמצא. ש"ע

 בת.) י"רש. לבנה זכוכית של כוס( דמוקרא כסא אייתי, טובא בדחי דקא לרבנן חזנהו לבריה הילולא

 יצירתו ועיקר, מאד חשוב כלי שהוא, הרמז בו' פי, א"בח א"מהרש' וכ. ואעציבו קמייהו ותבר זוזי' ת

. כ"ע. לעפר ולשוב תמיד למיתה ועומד מעפר נוצר האדם וכן, מיתתו זוהי ושבירתו, מעפר ועשייתו

 יש שנשברו זכוכית כלי כי, לבנה תבזכוכי) דרבינא בריה ומר אשי רב( עובדא עבדי דלהכי ואפשר

, לאחריתו תקוה יש האדם כן:). עה( ז"בע ש"וכמ. שנית כלים מהם ויעשה שיתיכם י"ע תקנה להם

 בסנהדרין נמי וכדילפינן. המתים בתחיית לקום עתיד כשהיה הארץ אל העפר שישוב לאחר שגם

, תקנה להן יש נשברו ו"ב ברוח לןשעמ זכוכית כלי ומה, זכוכית מכלי ו"ק תנא ישמעאל' ר דבי, )צא(

, זכוכית כלי איריא מאי כ"דא, א"המהרש בדברי שהעיר ח"בצל ר"שו. ו"עאכ ה"הקב של שברוחו אדם

 כך, תקנה להם יש שנשברו זכוכית שכלי שכשם' ותי. מיתתן זוהי שבירתן אמרינן הכלים בכל הא

 ש"כמ והיינו. (ש"ע', וכו ונדכה נשבר לב ש"וכמ, פשעיו י"ע כשנשבר בתשובה תקנה לו יש האדם

 אף, תקנה להם יש שנשברו פ"אע זכוכית וכלי זהב כלי מה, וזכוכית זהב יערכנה לא, )טו( בחגיגה

 להם שמוחלים מפני, והכלה החתן אצל זאת עשו שלכן ואפשר.) ש"ע. תקנה לו יש שסרח פ"אע ח"ת

 פינטו יאשיה' ר הגאון ש"וכמ, בתשובה םשחוזרי י"ע והיינו, )ג"ה דבכורים ג"פ' ירוש(, עונותיהם כל

 וכן. זכוכית כלי' גימט הכלה החתן לזה ורמז. ש"ע:). סג יבמות( ף"הרי' ובחי). ד"ע ו"דכ( נבחר בכסף

 ח"ת וכל, כברו תוכו להיות צריך האדם וגם:). טז שבת( כברו תוכו נראה זכוכית שכלי בזה לרמוז יש

 בסתר ש"יר אדם יהא לעולם א"בתנדב אמרו וכן) כח ברכות' וע: עב יומא( ח"ת אינו כברו תוכו שאין

 להם יש זכוכית כלי מה) טו חגיגה(' בגמ הדמיון יפה' שפי) כה דרוש( דרכים בפרשת ע"וע. כבגלוי

 לטומאתן חוזרים משבריהם כלים ועשה וחזר נשברו אם מתכות כלי שכל ל"קי כי. 'וכו ח"ת אף תקנה

 פ"אע זכוכית כלי מה ש"וז). כלים' מה ב"פי( ם"הרמב ש"וכמ. לעולם שנטהרו זכוכית מכלי חוץ ישנה

 חטאתיו כל בתשובה וחזר שסרח ח"ת כך, ישנה לטומאתן חוזרים ואינם, תקנה להם יש שנשברו

 והעצבון הכוס שבירת י"ע והנה. [ל"הנ ח"הצל' ד כמשלים וזה. ש"ע. 'וכו. עוד תזכרנה לא שעשה

 בסנהדרין ב"כיו ש"וכמ. ולאחריה שמחה בשעת שבא השטן של גהקטרו מסירים, בעקבותיו שנגרם



 ק"ס אברהם באשל תקס' סי( ח"א מגדים ובפרי, )ש אות ד' סי הרואה' פר( ט"יו במעדני כ"וכ:). פט(

 ה"ומשו). קל שבת( תיגרא בה רמו דלא כתובה ליכא ט"ומה. שמחה בשעת לקטרג השטן שדרך, )יא

  ל"עכ. בשמחתם עינו תרע לבל שטן של קטרוגו לבטל רע עין' גימ, זוזי' ת בת דמוקרא כסא שבר

  

  חיוב תפלה לנשים         . ברכות לב

 כך, זו מצוה וחיוב, גרמא הזמן שלא ע"מ שהיא לפי, בתפלה חייבין ועבדים נשיםד ם"הרמבכתב 

 להם צריך שהוא צרכיו שואל כ"ואח ה"הקב של שבחו ומגיד, יום בכל מתפלל אדם שיהא, הוא

 ובית ועזרא. כחו כפי אחד כל, לו שהשפיע הטובה על' לה והודאה שבח נותן כ"ואח ובתחנה בבקשה

לחייב נשים משום  ס"הש דאצטריך האד, )יד' סי( אריה שאגת' ל וע"עכ ברכות ח"י ותקנו עמדו דינו

 ע"מ ל"דהו א"דסד, מדרבנן יום בכל הקבועות תפלות שלש בכל לחייבן כדי נינהו דרחמי טעמא

 ח"י בזה שיוצאות שירצו נוסח ובכל, התורה מן שחיובה, ביום אחת בתפלה אלא יתחייבו ולא ,ג"שהז

כתב  ג"בפמאבל . חכמים שתקנו ובנוסח התפלות בכל חייבות נינהו דרחמי דמשום ל"קמ, ת"מה

  ע"מעל אחת בתפלה להן שדי בנשים קולא יוצאת ולכן, נינהו דרחמי טעמא גרס דלא ם"הרמבד

 שאומרות משום, בתמידות מתפללות שאין הנשים רוב נהגו שלכן) ב"סק קו' סי( א"גהמלפיכך כתב 

אבל . יותר חייבום לא חכמים שגם ואפשר, בזה די התורה ומן, בקשה איזו, מיד י"לנט סמוך בבוקר

 שואל כ"ואח ה"הקב של שבחו לומר תפלה מצות שחיוב, ם"הרמב' בד מבוארפליג ד יז:ו א"ביבי

 אדם יסדר לעולם, שמלאי' ר דרש  לב ברכותמ מ"מקורו כתב בכסו. והודאה שבח תןנו כ"ואח צרכיו

 את להראות החילות אתה אלהים' ה: דכתיב, במשה מצינו שכן, צרכיו ישאל כ"ואח ה"הקב של שבחו

 מדאורייתא אלמא, כן למדנו רבינו דממשה וכיון, ואראה נא אעברה בתריה וכתיב', וכו גדלך את עבדך

 ושבח תודה יתן כ"ואח, ה"הקב של שבחו לומר צריך התורה שמן יוצא מבואר. ל"עכ. הוא הכי

 שעל הנכון לכן ?ת"מה ח"י הנשים יצאו והיאך, האלה הדברים כל אין בעלמא ובבקשה. ת"להשי

   ל"חז שתיקנו כסדר ברכות ח"י להתפלל הנשים

 בשביל סכנה בספק ליכנס רשאיש :)עירובין כא( חיים התורת ד"עפד יג:ד ו"א יו"יבי 'ע :ברכות לב

 היתה שלא, :)לב ברכות( לשר שלום לענות בתפלתו הפסיק שלא החסיד של המעשה ל"י, מצות שאר

 ק"הגרש ש"ומ). קד ס"ר( ח"א א"המג כ"וכ. בדברים לפייסו יוכל לודאי שקרוב וחשב, ודאית סכנה

 ת"ובשו. ויש ה"בד) ב"ע ט"דל ,כז' סי ד"חיו( אריה שם ת"בשו' וע. תמוהים דבריו שם שלמה בחכמת

  ש"ע). שנה ס"ס ד"חיו( שערים בית

  ברכה שאינה צריכה        .ברכות לג

 הויא צריכה שאינה ברכה איסורכתב ד) פד' סי, תרצד ירושלים( ם"הרמב' בתשו כתב ד לט:א א"יבי 

) לג( ה"ר' תוסהאבל , תשא לא משום עובר צ"שא ברכה המברך כל, )לג( ברכות' הגמ כפשט, ת"מה

 ם"הרמבד .מדרבנן צ"דבשא משום לברך הנשים רשאות מ אם"ונ. הוא בעלמא אסמכתאכתב ד

 לנשים אסור מדאורייתא דהוי כיון ולהכי, ת"מה הוי צ"שא ברכה שאיסור ל"דס אזיל לטעמיה שאוסר

 אסור ולכן, ת"מה הוי לבטלה ברכה שאיסור) שופר' מה ב"פ( מנוח' ר כ"וכ. צריכה שאינה ברכה לברך

 רשאות מדרבנן אלא ת"מה צ"בשא איסור שאין כיון ת"לר אבל. ש"ע. ג"שהז ע"מ על לברך לנשים

 מ"מ, לנשים דתקיעה שבות דדחינן ג"דאע', שכ) תקפט ס"ס( דרבוותא משחא' בס ראיתי וכן. לברך

, ד"הראב ש"וכמ לנשים בציצית כלאים הותר לא ולכן, להו שרינן לא דאורייתא מצוה על כשעוברות

 אינה הסמיכה, בקדשים משתמש שהוא דאורייתא איסורא איכא דבסמיכה ג"ואע. ם"הרמב' לד ה"וה

 קצת דדמי ג"אע' שכ ה"ראבי מלשון נראה וכן. מדרבנן אלא ואינה, מדאורייתא ליאסר גמור שימוש

 דלא אלמא, בקדשים כעבודה דנראה ג"אע דסמיכה דומיא, ת"ר בשם י"הגמ כ"וכ, בקדשים לעבודה

 כחו בכל סמיכה ד"למ דפריך, :)טז חגיגה( ס"הש' מד שר זכר שלא ק"וק. ד"עכת. ממש תמשמש הוי

 ד"ס ואי. לנשים רוח נחת לעשות כדי' וכו רשות בנשים סמיכה אומרים ש"ור יוסי' ר מדתניא, בעינן

 אקפו להו דאמרינן ומשני, בקדשים עבודה עבדינן דנשים רוח נחת משום, בעינן כחו בכל סמיכה

 לברך לנשים מותר מדרבנן צ"שא ברכה ד"למ דדוקא, )פז' סי( ן"הראב ת"בשו מוכח וכן. ש"ע. כוידיי



 ב"רפ( ן"בהר' וע) צו( עירובין' תוס' וע. ש"ע. 'וכו היא דרבנן איסורא נמי דסמיכה, ג"שהז ע"מ על

 אאיסורי קפיד דלא, יוסי' לר אלא לברך לנשים ת"ר שרי דלא בודאי כ"או יוסי' לר כ"כ שלא) דסוכה

' לר כ"משא. מדרבנן דהוי משום צ"שא ברכה איסור נמי שרי ולהכי, לנשים ר"נ לעשות כדי, דרבנן

  ד"עכת יהודה

 המתפלל יחיד מ"מ, הכהנים אחר אמן שום עונה אינו צ"שהש פ"שאעפסק  יב:א ח"ביבי. ברכות לד

 אשר ברכת לאחר בין, אמן אחריהם ויענה הכהנים לברכת יקשיב, מודים לסוף עמו והגיע צ"הש עם

 עומד וישראל, כהן צ"הש אם הדין שהוא ונראה. הברכה פסוקי לאחר ובין, אהרן של בקדושתו קדשנו

 ברכה אחר אמן לענות לו יש הכהנים לברכת ומקשיב שותק צ"והש, לכהנים הברכות את ומקריא

 יענה לא לכהנים והמקריא. טירוף חשש כאן ואין הואיל, הכהנים מברכת פסוק כל ואחר ראשונה

 שמחת בו שיש בשבת שנוהגים שבמקומות עוד ונראה. האחרון הפסוק אחר זולת, אמן שום אחריהם

, הכהנים לברכת ומקשיב שותק צ"והש. יפים בניגונים ובקי ערב קול בעל חזן שמזמינים, ב"וכיו חתן

 ה"ח אומר יעיב ת"בשו כ"וכמש, )קעז' סי תשובה שערי( הגאונים מתשובת זה למנהג סמך ויש

 פסוק כל ואחר, הכהנים של ראשונה ברכה אחר אמן לענות צ"הש על. ש"ע). ז אות כב' סי ח"חאו(

 כהנים ברכת שהשומע, זו בתשובה הנושרים ופירות. [הפסק חשש בזה ואין, הכהנים מברכת ופסוק

 שנוקד אשר ברכת לאחר בין, אחריהם אמן לענות לו יש, וברכותיה ש"ק באמצע עומד כשהוא

 דבר חשיב, בעשרה אלא כפים נשיאות ואין שהואיל, הברכה פסוקי לאחר ובין, אהרן של בקדושתו

  .ש"עיי .שבקדושה

   מנכסיו ח"ת למהנה אלא נתנבאו לא הנביאים כל          :לד

אבל . ש"ע אחסנתא אעבורי משום בהכי וליכא, נינהו הדדי כיח ובניו "ש יפה תאר דת"כתב במהר

 שלא חסידות ומדת, כתב) א"הי נחלות' מהל ו"פ( ם"הרמב שהריתמה , )רפב' סי( מ"חו חיי בני הרב

 שהוא" לאחיו כשורה נוהג שאינו מבן אפילו, היורש מן הירושה בה שמעבירים בצוואה חסיד אדם יעיד

' בסו. נחלה להעביר אין לחכם' שאפי קמן הא). רפב' סי( ע"הטוש פסקו וכן. ל"עכ. כשורה ונוהג" חכם

, שמא בלשון אלא אמרה לא תאר יפה הרב שאף, וכתב, )ג"ע קז דף' ה' מע( א"ח לעולם יאה אות

. ש"ע. להיפך כתבו ע"והטוש ם"שהרמב כיון להאמר ניתן לא ולהלכה, מילתא ליה ברירא דלא ומשמע

 וליכא, דמי שפיר ח"דבת תאר יפה הרב תירוץ שהביא) א נג כתובות( בונאן יצחק אהלי בספר ע"וע

, ליצחק נכסיו כל העביר שאברהם על המפרשים קושית בזה לתרץ ורצה, אחסנתא עבוריא משום

תירץ  ט:מ ח"חו א"יביוב.. ש"ע. ל"כנ ם"הרמב ש"ממ ז"ד סתר ושוב, טובא חכים דהוה יצחק דשאני

 מצרתו לחלצו דמי שפיר, אומנותו ותורתו, כלכלית במצוקה נמצא ח"הת שאם, לחלק יש אוליד

. תלמידים להספקת ת"ס דמוכרים כההיא, ובמנוחה הדעת ביישוב בתורה לעסוק לו ולאפשר

 והוה, טב כתבן הוה מאיר' ר) יז פסוק ב פרשה( קהלת במדרש' וע. בהכי מיירי לא ע"והטוש ם"והרמב

 לו אמרו. לרבנן באוחרתא ומפרנס, בחדא ומכסי, בחדא ושתי אכיל והוה, סלעין תלתא שבת בכל לעי

 ואם, נעזב צדיק ראיתי ולא דוד אמר כבר צדיקים הוו אין, לון אמר, להון עביד את מה בנך, תלמידיו

 בנכסיו שמפרנס כיון, אחסנתא באעבורי הוי דלא ומוכח. ו"ח המקום לאויבי שלי את אני מניח, לאו

) יג אות סד שאילתא( תשא כי פרשת שאלה בהעמק ב"הנצי להגאון מצאתי ושוב. חכמים לתלמידי

' אפי אחסנתא אעבורי בי תיהוי לא) א נג( בכתובות אמרינן דהא, ז"ע והקשה, ל"נה המדרש שהביא

, תורה דכבוד עשה בכלל דהוי, שרי לרבנן דלהספיק ל"וי. לאחריני ש"וכ, טבא לברא בישא מברא

 ד"יו ע"בש איתא וכן. עדיף תורה דכבוד עשה, עשה והאי עשה האי) ב ל( בשבועות ג"כה וכדאמרינן

 בית מבנין ועדיפא, בעלמא צדקה ממצות עדיפא תורה ללמוד לנערים פרנסה שמצות) ז"סט רמט' סי(

' דר מההיא ללמוד ואין, הירושה לקבל לסרב ח"הת לבן אין, כן ציוה האב אם פ"ועכ. ש"ע. הכנסת

 טעמו שנראה, לאחי בהם שוה אלא ואיני חרם עלי הם הרי ואמר, הירושה לקחת שסירב אליעזר

). יט אות ב"פ סוף( אליעזר רבי לפרקי בביאורו ל"הרד הגאון כתב וכן, אחסנתא ורילאעב דחייש משום

 מדת יש המעיד בעד ודוקא. עשוי שעשה מה ל"קי דהא, חסידות ממדת אלא זה אין שבודאי. ש"ע

 שזכה זה כ"משא, הנאה ליה מטי דלא, נחלה העברת בה שיש בצוואה עד להיות שלא חסידות

 לסלק מתכוין הוא אם' ואפי. הדין פ"ע שזכה מה להחזיר חסידות מדת בזה אין הצוואה מצד בירושה

 מתבאר וכן. עשוי שעשה מה שנינו הרי מ"מ כי. עצמותם על עונותם ותהי עליו שקראו, המצווה עון



 בית ת"בשו' וע. ש"ע). רפב' סי מ"חו( שי ערך בספר כ"וכ. ש"ע). קיח סימן סוף( ח"המהראנ מדברי

  . דמי שפיר ח"דלת אלגאזי י"מהר והרב ת"היפ על ואזיל דמסתמיך, ושוב ה"בד) נג' סי( ב"ח יהודה

  

  הרהור בדברי תורה          ברכות לה

 י"ר יליף:) מח( בברכות דהא, ת"בד הרהור על לברך שצריך)  ו' סי ח"חאו( עולם בנין ת"בשוע 

 הגוף בהנאת מברכיםש כשם כ"א. ש"כ לא עולם חיי על מברכין שעה חיי דעל, ו"מק התורה לברכת

 עולם בחיי ש"כ, מברכים ממנו נהנה הגוף שאין פ"שאע, הריח ברכת וכגון, מעשה שום בה אין' אפי

 תמימה' ה תורת ש"וכמ, בריח הנפש מהנאת יותר ברוחניות מזה נהנית שהנפש ת"בד שמהרהר כגון

דחאו  ח:ד מראו יביע אבל ב. כ"ע. בשמים של הריח י"שע נפש מהשבת גרע ולא. נפש משיבת

 המצוה גומר כ"אא להשכח סופו בלבד במחשבה שהרהור האחרונים בשם) שם יג אות( כ"משלפ

 שייכא לא דהא, הריח מברכת מ"לק ז"לפ, המצוה עשיית גמר על אלא לברך ואין, בפיו ומשנן כשחוזר

 ותבברכ הנה, בריח הנפש מהנאת יותר ברוחניות נהנית הנפש ת"שבד ש"מ וגם. טעמא האי ביה

 למזון מה ודחי, וברכת ושבעת ואכלת' דכתי המזון מברכת לאחריה התורה ברכת למילף בעי) כא(

 עם מצורף ובריח. גרידא הנפש הנאת מאשר הגוף הנאת על לברך ראוי שיותר משמע. נהנה שכן

 משום בהם אין וריח מראה קול) כו פסחים( ל"דקי דאף. ממנו שנהנה גופו הנאת גם הנפש הנאת

 ז"הרדב ת"בשו ש"וכמ, בו שמועלין ריח שיש ש"ומכ. איכא מיהא דאיסורא התם מסיק הא, מעילה

. מעל הקדש של בורד או בתפוח הריח אם כגון, בו מועלין הקדש של מגופו נהנה שאם, )רצז' סי( א"ח

 ברכות ח"בצל' וע. ש"ע. תמרתו שעלה אחר קטרת ריח כשמריח דוקא, מעילה משום בריח שאין ש"ומ

 פשיטא דהא', וכו יה תהלל הנשמה כל' שנא הריח על שמברכין מנין התם' דאמרי בהא שהקשה) :מג(

 בלא ז"מעוה ליהנות שאסור) לה ברכות( אמרו וכבר, מדרבנן הברכות שכל, הוא בעלמא דאסמכתא

 פרקין דבריש, ותירץ. יה תהלל הנשמה דכל קרא ל"ל ממנו נהנה בריח המריח שגם ומכיון, ברכה

 ורק מעילה משום בהם אין וריח מראה קול ל"וקי, מעל ברכה בלא ז"מעוה שהנהנה' ריאמ) לה(

 כלל( לתורה ציונים' בס ע"וע. ש"ע. עליו לברך אסמכתא להביא אצטריך ה"מש, איכא דרבנן איסורא

 וכדילפינן. לב משמחי ישרים' ה פקודי כדכתיב והנאה שמחה יש תורה בדברי שגם פ"ואע. ש"ע). ז

 זה ואין. הספיקות כהתרת שמחה שאין הנפשי הסיפוק מצד באה ההנאה מ"מ. להלן' וע). ל( בתענית

. גרידא נפשי סיפוק דהיינו, נפש משיבת תמימה' ה דתורת בההיא ל"י וכן. כלל הגוף הנאת מצד

 אקריאה קרא להאי) ג"ה דברכות ה"פ( בירושלמי וכדדרשינן, בשפתיו במוציא דהתם ל"שי ש"ומכ[

 תהלים( בילקוט כן להעמיס ויש. שם י"ובב) קמ' סי( ובטור) ג' סי דמגילה ג"פ( ש"בהרא ה"וכ. ת"בס

 דהוי פיו בעקימת והשלימה בשפתיו כשהוציאה כלומר. תמימה שהיא מפני נפש משיבת היא למה) יט

 שלא כ"ג ניחא ז"ולפ]. ליה מצער צעורי לנחומי אתי, מלבו הדבר שיוצא בהרהור כ"משא. מעשה

 עם כרוכה שההנאה בריח שדוקא מפני, רבה הנאה בו יש כ"שג ערב קול שמיעת על כהבר תיקנו

 קול הנאת כ"משא, ברכה תיקנו, )יה תהלל הנשמה מכל לכך אסמכתא כ"ג ומצינו. (ממש הגוף הנאת

 חיות מפי שירה ושמעו להם גילה אזנים:) צה( בסנהדרין' וע. (עמוקה נפשית הנאה אלא אינו ערב

 סוגין. ערב קול הנאת על לברך שיש שסובר מוכח ל"הנ) רצז' סי( ז"הרדב שמדברי פ"ואע.) ומתו

 אות' בס ע"וע. שם' אחרו ושאר א"ובמג, )רטז ס"ר( משה בדרכי א"הרמ ש"וכמ, כדבריו שלא דעלמא

 טולידאנו הגדול ים ת"בשו' וע. ש"ע). א"ע יט דף( אחיו את יוסף' ובס). ב"ע ח"דל( א"ח לעולם היא

 ראיה אין פ"ועכ. ל"ואכמ. ש"ע. לברך שאין ארבע שלחן בעל הקדמון הרב בשם) יא' סי ח"חאו(

 ע"וע). קפג' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו ש"וכמ, המוח את ומחזק, גופנית הנאה גם שיש הריח מברכת

 מתבאר וכן. נפשית הנאה רק גופנית הנאה אין בתורה אבל. ש"ע). ב"טו' סי( אומץ יוסף ת"בשו

  ל"עכ. ש"ע. הלימוד הנאת על ת"ברכה שאין) ד"סק סוף מז' יס( רבה באליה

  

   ואבטיח חמניות דלעת גרעיני ברכת לענין         לא:ז אומר יביע .ברכות לו



 שעל ל"דס ע"הש ומרן הראשונים רוב דעת שלפי, ל"הנ הפוסקים במחלוקת תלוי שהדבר נראה

 לברך יש ואבטיח דלעת גרעיני על אף, עצמם הפירות כברכת ע"בפה לברך צריך הפירות גרעיני

 שעל, האחרונים ורוב א"החיד מסקנת וכן, א"דהרשב אליבא ר"והא ח"הפר דעת לפי אבל, א"בפה

 לדעת שאפילו ונראה. (שהכל לברך יש ואבטיח דלעת גרעיני על נ"ה, שהכל לברך יש הפירות גרעיני

, המלך גן והרב, א"הגר כ"וכ, א"בפה הפירות גרעיני על לברך שיש א"דהרשב אליבא אבודרהם ד"הר

 מברכת דרגא בהו נחתינן הפירות שבגרעיני שכשם ל"י, מרדכי מאמר הרב כתב וכן, העוזר אבן והרב

 נוה בספר כ"וכ). לשהכל א"בפה מברכת להורידם יש ואבטיח דלעת גרעיני אף, א"לבפה ע"בפה

 פסק שמרן פ"ואע, שהכל לברך יש ואבטיח דלעת גרעיני שעל, )א"סק רסט סימן( שולאל שלום

 ואבטיח דלעת גרעיני על לברך צריך היה ז"ולפ, ע"בפה מברך פירות גרעיני שעל) ג"ס רב בסימן(

 א"החיד למעשה הלכה העלה וכן שהכל לברך שיש וכתבו האחרונים עליו חלקו כבר מ"מ, א"בפה

 נראה שנתבאר מה לפי כי, השמש עין גרעיני בשם הנקראים חמניות גרעיני ברכת לעניןו. יוסף בברכי

 שלדעת לומר מקום יש אבטיח או דלעת בגרעיני שדוקא, האדמה פרי בורא ברכתם הדעות שלכל

 בכלל שאינם לפי, א"בפה אלא ע"בפה עליהם מברכים אין פירות שגרעיני ל"דס והאחרונים א"הרשב

 אינם ואבטיח דלעת גרעיני גם ממילא, בערלה נתחייבו לפריו הטפל את הכתוב ריבוי מכח רק, הפרי

 עיקר שכל חמניות גרעיני אבל, שהכל עליהם לברך יש ולכן, לפרי טפלים רק אלא, הפרי בכלל

 עליהם לברך שיש בודאי, הפרי עצמם והם, אחר פרי שם ואין, בלבד הגרעינים לצורך הוא זריעתם

 כמות לאוכלם, לפיצוחים נלקחים דרובא רובא אבל, שמן לתעשיית נלקחים מהם מעט רק כי, א"בפה

 הפסד שאין כל, הפירות בשביל אלא, להו נטעי דידהו אדעתא דלאו, פירות גרעיני שאפילו ועוד ,שהם

 י"רש שפירש וכמו, לאילן הפסד שגורם לקורא דמי ולא, כברכתם עליהם לברך יש, הפרי לעיקר

). כח סימן( א"ח חמצלי איש ת"בשו וכן, )ל אות המלך בגן( ורדים הגנת הסביר שכן). א לו ברכות(

   בלבד לצרכם זריעתם כל אשר, החמניות בגרעיני הפסד שום שם שאין באלה כ"משא

  

  מעין שלש        ברכות לז

 גמליאל רבן המינים משבעת שהוא כל) א לז( בברכות תניא) עא ק"ס( הציון בשער ברורה המשנה 

 בעליה מסובין שהיו קניםוז ג"בר ומעשה. שלש מעין אחת ברכה אומרים וחכמים, ברכות שלש אומר

 מן זב שהדבש, המינים בשבעת בתורה האמור דבש והן, תמרים( כותבות לפניהם והביאו, ביריחו

, ג"ר ל"א, שלש מעין אחת ברכה ובירך ע"ר קפץ, לברך ע"לר רשות ג"ר ונתן, ואכלו) י"רש. התמרים

 אומרים וחבריך כך אומר שאתה פ"אע רבינו ל"א, המחלוקת בין ראשך מכניס אתה מתי עד, עקיבא

 ידע והלא, בשאלתו ג"ר של בדעתו היה מה כי, וקשה. כרבים הלכה ורבים יחיד רבינו לימדתנו, כך

 מלהרבות שלש מעין אחת ברכה לברך טוב שיותר בודאי הרי בספק שהדבר וכיון, היא שמחלוקת

 התורה מן יביםמחוי ג"ר שלדעת שביעה כדי שאכלו ל"צ ולכן, כשיטתו ז"בהמ ולברך בברכות

, לחומרא דאורייתא דספקא, ז"בהמ ולברך דאורייתא בספק להחמיר ע"לר לו היה ולדעתו, ז"בבהמ

 בכדי ספק שיש שכל מכאן ומוכח. כרבים הלכה ורבים שיחיד, ספק בכלל זה שאין ע"ר לו השיב ז"וע

 ח"י יוצא רההתו שמן פ"אע, ז"בהמ לברך צריך, שלש מעין אחת ברכה או ז"בהמ לברך אם שביעה

 מיירי וזקנים ג"דר עובדא דההיא ל"שי, ראיתו לדחות ויש. כ"ע. ד"בנ נ"וה. שלש מעין אחת בברכה

 ל"דקי, הפת מן ידיהם שמשכו לאחר הסעודה בסוף הכותבות ואכלו, בסעודה, בעליה" מסובין" שהיו

 סימן( ע"בש נפסק וכן. ולאחריהם לפניהם מברכים, הסעודה בסוף פירות אכילת שעל) ב מא( בברכות

 לברך צריכים הם ה"ובלא, ז"בהמ היא כותבות שלאחר שהברכה כיון ג"ר לדעת והנה). ב"ס קעז

 ברכה תחלה לברך צריך חכמים לדעת ואילו, ולכאן לכאן שעולה, ז"בהמ לברך די, הסעודה על ז"בהמ

 בחושבו, ברךל ע"לר רשות ג"ר ונתן, הסעודה על ז"בהמ כ"ואח, הכותבות לאחר שלש מעין אחת

 שלש מעין ובירך ע"ר וקפץ. להקל ברכות ספק ל"קי הא ספק אלא יהא לא כי, בלבד ז"בהמ שיברך

 ובירך קדם אם חכמים לדעת גם כי, המחלוקת בין ראשו שהכניס על ג"ר עליו התרעם ולכן, תחלה

 ע"ובש, )א בי( ברכות ל"כדקי, יצא ז"בהמ אחריהם בירך ואם, זייני מיזן דתמרי משום, יצא ז"בהמ

, תחלה שלש מעין לברך צריך היה ולכן, כרבים הלכה ורבים יחיד, לו להשיב ע"ר והוצרך, )רח ס"ס(

, ד"הראב בשם, ובגמרא ה"בד) א מג( ברכות ההשלמה בספר מצאתי וכן. הסעודה על ז"בהמ כ"ואח

 נראה, חובה ידי ולהוציאם הכותבות על לברך ע"ר מצי היכי כ"וא, לפירות זימון דאין ל"דקי ג"דאע



 כ"וכ. ש"ע, הפת ידי על הזימון להם שבא כיון, לכולם מברך אחד שאז, הביאום הסעודה שבסוף

). ד"הראב בשם. מג ברכות המכתם בספר הוא וכן. (ד"הראב בשם) א לז ברכות( א"הרשב בחידושי

, ל"הנ ד"הראב ד"ע) א לז ברכות( א"הרשב ש"מ לפי' ואפי. ד"בנ ז"בהמ לחייב ראיה שום אין ומעתה

 נמי ל"ס ה"מש, המינים שבעת כל על ז"בהמ שמברכים ל"דס לשטתו ג"דר ל"שי בזה צורך אין ולי

 ע"ר אבל, ח"י המסובים כל את להוציא כדי עליהם ולברך לזמן ע"לר רשות נתן ולכן, עליהם שמזמנים

 חולין( ל"וכדקי. בדבל עצמו את להוציא אלא האחרים את להוציא נתכוון לא שלש מעין כשבירך עצמו

 לדוכתה קושיא הדרא ז"ולפ). רנו עמוד. מג ברכות ץ"הרשב כ"וכ. (כ"ע. לפירות זימון אין) א קו

 אליעזר' ר של במקומו, )א קל בשבת( שאמרו מה פ"ע ל"י מ"מ, בשאלתו ג"ר סבר מאי דמעיקרא

, למילה איזמל שותלע פחמים לעשות בשבת עצים כורתים היו) השבת את דוחין מילה מכשירי ל"דס(

 היתה אחת עיר יצחק ר"א, התם' בגמ ואמרינן, דמר אתריה דהוי משום, עליו חולקים שחכמים פ"ואע

 על גזרה המלכות גזרה אחת שפעם אלא עוד ולא, בזמנם מתים והיו, אליעזר' כר עושים שהיו י"בא

 שקבלו שבמקום מכאן יחשהוכ) נט סימן( י'פראג י"מהר ת"בשו' וע. גזרה לא העיר אותה ועל המילה

 למשה כהלכה עליהם הוקבעו דאתרא המרא דברי, התורה בדיני עליו לסמוך הוראה מורה רב עליהם

 ל"וס אליעזר' ר על חולקים היו חכמים שהרי, עליו חולקים רבים ואפילו, להחמיר בין להקל בין מסיני

 הלכה תפסו א"ר של במקומו כן פ"ואע, כוותייהו הלכתא ונקטינן השבת את דוחין אין מילה דמכשירי

 שהיה גמליאל רבן כאן ואף). שם א"בח א"ובמהרש. קל שבת א"הריטב' בחי' וע. (ש"ע. למעשה כמותו

 מעשה ויעשה ינהוג עקיבא' שר בודאי דאתרא המרא שהוא שמכיון סבור היה הסנהדרין נשיא

 בין ראשך מכניס אתה מתי עד עקיבא, לאמר בשאלתו הוכיחו, כן עשה וכשלא, ז"בהמ לברך כסברתו

 השיבו ז"וע, דאתרא המרא כהוראת שעשה מספיק נימוק לו היה, ג"ר כדעת נהג שאילו, המחלוקת

 לב החקרי ש"מ ר"ושו. להטות רבים אחרי, פנים אל פנים עמו נחלקו הדור שחכמי כיון זאת שבכל

 וכתב, ג"דר ד"ס מאי קראדמעי) א לז( דברכות הסוגיא על שעמד) ד"ע קיט דף פא סימן( ד"מיו א"ח

 כתב ב"וכיו. ש"וע. 'וכו ג"דר כבודו משום לאשתמוטי ליה דהוה משום ע"ר על ג"ר קפידת שעיקר

, יברך מה ממנו שאל שלא מפני עליו ג"ר הקפדת שעיקר) א לז ברכות( לציון בראשון עטר בן ח"הגר

 הקפיד ג"שר) כב סימן( ראש יםבשמ ת"בשו כ"וכ. ש"ע. 'וכו ברכות שלש ובירך ע"ר" קפץ" לשון וזהו

. 'וכו בבית עמו המלכה את ולכבוש פסוקה כהלכה לעשות ולא, בדבר ולשאול לסרב לו שהיה ע"ר על

 ב"ח אומר יביע ת"בשו בזה עוד כ"מש' וע. ל"הנ ברורה המשנה של ראיתו נדחית ל"הנ כל ולפי. ש"ע

  )כא:א ח"יבי( ק"ודו) יב סימן ח"חאו(

  

  ברכה על פירות מרוסקין                          .         ברכות לח

 טעמא מאי, בדברו נהיה שהכל עליו מברך דתמרי דובשא האי אשי רב בר מר אמר) א לח( בברכות

 של פירות מי ושאר ספוניות וחומץ תפוחים ויין תמרים דבש, דתנן, תנא כהאי כמאן. הוא בעלמא זיעה

, י"רש פירש, פוטר יהושע' ור, )בשוגג מהן ששתה לזר( ומשוח קרן עליהן מחייב אליעזר' ר, תרומה

, בלבד וענבים זתים אלא למשקים הניתן פרי לך ואין. הוא בעלמא דזיעה, עליהן תרומה שם שאין

 תמרים דבש שאפילו, אחד ה"ד) ב צו( ב"ב' בתוס וכן. שם' התוס וכתבו. אשי רב בר מר כדברי והיינו

 פרי בורא תמרי מן דדייב דובשא' שכ ג"כבה ודלא, בדברו נהיה כלשה ברכתו מים תערובת בלא בעין

 ש"בהרא ע"וע. ש"וע. עליו ותמה, ג"כבה ל"דס גאון האי רב דעת הביא בחידושיו א"והרשב. ש"ע. העץ

 דבר כל טרימא שם, י"רש פירש(, מהו טרימא, לרבא מרבנן ההוא ל"א, שם בברכות תו וגרסינן. שם

, שאלתני המעוך דבר על, י"רש פירש(, אמרת קא חשילתא ליה אמר. 'וכו. )מרוסק ואינו קצת הכתוש

 מעוך כמו, המעוכים ביצים, שם בחולין גרשון רבינו פירש וכן). א"סע צג( בחולין חשילתא ביעי כמו

 לעשות ואסור טרימא לעשותן מותר תרומה של תמרים אסי רב דאמר הא מילתא ואדכרתן). וכתות

, קיימי דבמילתייהו אלמא, בכך מפסידם שאינו, טרימא מהן לעשות מותר, י"רש פירש. (שכר מהן

 קיימי במלתייהו ט"מ, העץ פרי בורא טרימא ועבדינהו תמרי והלכתא). העץ פרי בורא עליהן ומברך

 אבל, שהכל תחלה עליו מברכים תמרים דבש): "ד"ה ברכות' מה ח"פ( ם"הרמב ל"וז. כדמעיקרא

 העץ פרי בורא תחלה עליהם מברך עיסה כמו ועשאן שלהם גרעינים והוציא ביד שמיעכן תמרים

 מרוסקים ואינן קצת שכתשן תמרים): רב סימן( הטור ל"וז. ל"עכ". שלש מעין אחת ברכה ולבסוף

 הוא אם אבל מים בו כשעירב שדוקא פירש ג"ובה. שהכל מהן הזב דבש ועל. העץ פרי בורא לגמרי



 י"הב ומרן. כ"ע. הפרי כעיקר חשובים בעין שהן שכיון, בזה מחלק אינו יצחק ורבינו. ע"בפה בעינו

 שאם מדבריו ומשמע, וכתב, מרוסק ואינו קצת הכתוש דבר טרימא פירש י"ושרש', הגמ מסקנת הביא

, )כט סימן( הדשן בתרומת כתב וכן. רבינו מדברי נראה וכן. ע"בפה עליו לברך אין לגמרי מרוסק היה

 ע"בש ומרן. כ"ע. ם"להרמב מודה י"ר שגם ושאפשר, בסמוך רבינו כתבוו', וכו כתב ם"הרמב אבל

 לא כן פ"אע גרעיניהם מהם והוציא עיסה מהם ועשה ביד שמיעכן תמרים, כתב) ז"ס רב סימן(

 זה ולפי, בהגה א"הרמ ז"ע וכתב. שלש מעין ברכה ולבסוף ע"בפה עליהם ומברך ברכתם נשתנית

 לברך אומרים ויש. ע"בפה עליהם מברכים) מרוסקים פירות של הריב( פווידלא שנקרא במה הדין הוא

 יצא ע"בפה בירך אם אבל, שהכל לברך לכתחלה לחוש וטוב). כט סימן הדשן תרומת( שהכל עליהם

 הם אם שאפילו, ם"הרמב כדעת לפסוק ע"הש מרן שדעת זה מכל ומבואר. ל"עכ. עיקר נראה כן כי

) ט אות י"הגב רב סימן( ג"כנה בשיורי וראיתי) ב .ע"בפה ברכתם עיסה כמו ונעשו לגמרי מרוסקים

, שהכל עליהן מברך י"ולרש, דרבוותא פלוגתא דאיכא דכיון, המחבר מרן על לתמוה שיש, שכתב

 ונראה. יצא שהכל אמר אם הכל שעל, להקל ברכות ספק ל"קי הא, כט סימן הדשן בתרומת ש"וכמ

. 'וכו שמיעכן התמרים על גם קאי, שכתב" אומרים ויש" והאי. 'וכו שכתב בהגה א"הרמ של טעמו שזהו

 ש"מ שהביא, )רד סימן סוף( י"בב מרן ש"מ ראה שלא שנראה תמיהתו על לתמוה ויש. ד"עכת

, ותבלין דבש בהם ומערבים לגמרי שנימוחים עד המבושלים גודגדניות בדין) כט סימן( ד"התה

 במילתייהו דלאו משום, שהכל ברכתם, גמריל מרוסקים הם שאם טרימא בדין משמע י"רש שמפירוש

 האי) ב פא יומא( דאמרינן והא, ובשמים בדבש מעורבים וגם, לגמרי נימוחים שהם כאן שכן וכל. קיימי

 ט"ה דהתם ל"י, בדבש כתושים בשמים דהיינו, י"רש' ופי. האדמה פרי בורא עליה מברך הומלתא

 אחר דבר אבל, במילתייהו כקיימי וחשיבי, בדבש וליתנם הבשמים לשחוק בהכי דאורחייהו משום

 ספק הוי מ"מ, לי ברורים אלו חילוקים שאין פ"ואע. שהכל ברכתו ומרוסק מעוך להיות תדיר דרכו שאין

 היינו דטרימא פירש י"רש שאם, בעיני נראים דבריו ואין, ז"ע מרן וכתב. כ"ע. שהכל לברך שיש ברכה

 מברך עיסה ועשאן מיעכן' אפי ם"הרמב שלדעת ב"ר בסימן לעיל נתבאר כבר מ"מ, קצת שכתשן

 אינה, בדבש המרוקח מורבא בדין כאן חבריו עם הטור רבינו שמחלוקת נתבאר שכבר ועוד. ע"בפה

 רבינו ואף, הפרי ברכת שמברך רבינו של חבריו סוברים כן פ"ואע, ביותר כתושים כשהפירות אלא

. כ"ע. ברכתו עליו ומברך עיקר הפרי עלמא כוליל קיים ממשו כשהפרי אבל, דעתם מפני דעתו ביטל

, בדבש שמרקחים פירות מיני ושאר גינדאש או חבושים): "יא סעיף רד סימן( ע"בש מרן פסק וכן

 ורדים של ועל, ע"בפה החבושים על מברך הילכך, טפל והדבש ביותר כתושים הם' אפי עיקר הפירות

 י"בב מרן ש"מ לפי ובפרט, ם"הרמב נגד י"רש רתלסב חושש אינו שמרן להדיא מבואר והנה". א"בפה

 מפרש י"ורש הואיל, ש"הרא כשיטת פירש י"שרש פ"אע, ם"הרמב נגד ש"כהרא לפסוק שאין) י סימן(

 מרן והסביר). קט סימן( ז"הרדב ת"בשו כ"וכ. ש"ע. טעמיה דמסתבר ם"כהרמב והלכה, פוסק ולא הוא

 אלא הלכה לפסק נתכוון לא בפירושו י"שרש שוםמ, )א"סק יב סימן( ד"יו ברכה במחזיק א"החיד

  )כט:א ז"יבי( .בעלמא לפירוש

  לחם משנה                                                 .ברכות לט

 אמר. כתיב משנה לחם לקטו ט"מ, ככרות שני על לבצוע אדם חייב בשבת, אבא ר"א) ב לט( בברכות 

 רבינא ל"א, שירותא אכולא בצע הוה זירא' ר, חדא ובצע תיתר דנקיט כהנא לרב ליה חזינא אשי רב

 לא, דקעביד הוא והשתא, הכי קעביד לא יומא דבכל כיון ל"א, כרעבתנותא מתחזי קא והא אשי לרב

 לכל לו שתספיק גדולה פרוסה, שירותא אכולא בצע זירא' ר, י"רש ופירש. כרעבתנותא מתחזי

 דמחזי פריך היכי הכי דאי, בעיני מחוור ואינו, ובחידושי א"הרשב ז"ע וכתב. בשבת הסעודה

 שיבצע כדי, בוצע הבית בעל) א מו( בברכות כדאמר, מקרי יפה עין ג"כה אדרבה והא כרעבתנותא

 בצע, פירושו הכי אלא, ככרות שני על לבצוע חיוב בענין דמיירי מענינו הלמד דבר דהוי ועוד, יפה בעין

 האי רב פירש וכן. חדא ובצע תרתי שקיל כהנא דרב הכי קמי ינןדאמר והיינו, שלפניו הככרות כל על

 שפיר זירא' כר לתרוייהו בצע ואי, דמי שפיר חדא ובצע אתרתי בשבתא איניש מברך אי: ל"וז גאון

. ש"ע). ב לט ברכות( א"והריטב ה"הרא' בחי ע"וע. ש"ע). ב קיז( שבת ן"והר א"הריטב כ"וכ. כ"ע. דמי

, אחדא ובצע תרתי נקיט דאי, חננאל רבינו' פי הביא ושוב, י"רש' פי הביא, )נגק' סי( א"ח זרוע והאור

 אדם חייב, )ב קיז( שבת המאירי ל"וז. ש"ע. עבד שפיר מנייהו שירותיה כולי בצע או, לתרוייהו בצע או

 לחם שאין, שניהם את לבצוע חייב אינו מ"ומ, משנה לחם לקטו שנאמר, בשבת ככרות שני על לבצוע



 שיעור לבצוע צ"א מ"ומ, ומהודרת גדולה בציעה לבצוע וראוי. בבציעה ולא בלקיטה אלא אמור משנה

' כפי כתב) ג"ה ברכות' מהל ז"בפ( ם"והרמב. כ"ע. מעט כרעבתנות שנראה אלא עוד ולא, אכילתו כל

 'דמס( מהברייתא מסתייעים שדבריו, י"רש דברי ליישב' שכ) ב לט ברכות( ץ"הרשב בפסקי' וע. י"רש

 פרוסה יאחז ולא, הקשה ממקום אלא הרך ממקום המוציא יפרוס לא, דתניא, )ו"פ רבה ארץ דרך

 הברייתא מזו, כרעבתנותא דמתחזי אשי לרב רבינא וקושית, רעבתן זה הרי אחז ואם, בידו כביצה

 רכצ נראה שהוא לפי קטנה פרוסה לא בוצע ואינו): "ג"ה ברכות' מה ז"פ( ם"הרמב כתב וכן. כ"ע. היא

 והנה. ש"ע). א"ס קסז' סי( ע"בש הוא וכן". כרעבתן שנראה מפני מכביצה יותר גדולה פרוסה ולא, עין

 א"הרשב ש"וכמ, דמי שפיר חדא ובצע תרתי דנקיט כהנא כרב עבדינן אי, וסיעתו א"הרשב לפירוש גם

, )א"ס רעד' יס( ע"בש מרן פסק וכן. חננאל רבינו בשם זרוע האור כ"וכ. גאון האי רבינו בשם עצמו

 יוסף הבית מרן והנה). +ב"ע עב דף( הכוונות בשער י"האר רבינו דעת וכן. בלבד אחד מככר שבוצע

 נוהגים ואנו, העליון ולא התחתון ככר לבצוע נוהגים יש): "כד' סי( בו הכל כתב: "ל"וז כתב) רעד' סי(

 גדולים ראיתי ואני. ליוןהע הככר מן ובוצע, ומצה חמץ' מהל ח"פ י"בהגמ כ"וכ". העליון לבצוע

 החלה שבוצע ע"בש מרן פסק וכן". הקבלה פ"ע לעשות נכון שכן ושמעתי, התחתון שבוצעים

 לבצוע צריך, ככרות שני שיש ט"ויו שבשבת, )תקפב ס"ס( ג"ח בתשובה ז"הרדב כתב וכן. התחתונה

 בתחתונה המעשה לעולם יכ, חן יודעי הסוד בעלי דרך וכן, נוהג אני וכן, עליו שהעליון בעוד התחתון

. העליון הככר שבוצע כתב) ב"ע ב"ע דף( הכוונות בשער י"האר רבינו אבל. כ"ע. בעליונה והרמז

 צריך ואינו, כתב) תקל' סי(' ז חלק א"הרשב ת"ובשו. ש"ע). ב"סק רסב' סי( החיים בכף והעתיקו

 לבצוע נהגנו ואנו ,מהעליונה ולא מהתחתונה לבצוע נוהגים ויש, באחת אם כי שתיהן לבצוע

 שאפילו דריש קא משנה דלחם שמעון ר"ה פירש, שירותא אכולא בצע זירא' ר שאמרו ומה. מהעליונה

, המוציא בברכת יעשה איך הדעות רבו, כתב ש"והרא. 'וכו החול ימות משאר שנים פי תהיה הבציעה

 זכר חדא ובצע, המשנ ללחם זכר תרתי דנקט, בחדא ובצע תרתי דנקיט כהנא כרב לעשות והנכון

 ג"דס חיים בארחות כ"וכ. כ"ע. בו היתה לא ורמה הבאיש ולא למחר מתקיים והשני, ביום לבו שהאחד

, ככרות שתי על ובוצע, כתב) נב' סי( הרוקח ובספר. ש"ע) ד באות שם ע"וע. (ש"הרא בשם, א"סע

 מד דף( אבודרהם דוד רבי כ"וכ. העליונה חדא ובצע, משנה לחם שם על תרתי דנקיט כהנא כדרב

 כדעת נוהג שהוא, כתב) ב"ע ח"דנ פסח' הל( יוסף ראש בספר אישקאפה י"מהר והגאון. ש"ע). ב"רע

 שכן שאמר ל"זצ ר"מו הגאון הוא, עלה מסהיד דקא רבה גברא מאן דחזי, התחתונה לבצוע ע"הש מרן

 שבוצע הקבלה פ"ע שפסק ע"הש מרן על תמה) רעד' סי( ח"והב. ש"ע. 'וכו הקבלה פ"ע להיות צריך

 הטור רבינו כתב זה שמטעם, המצות על מעבירין שאין התלמוד דין על עוברים יהיו שאיך, התחתונה

 דין על לעבור שאין, העליון הככר על מברכים שלעולם הגדולים כדעת עיקר נראה ולכן', וכו) תעג' סי(

 מ"הגר בשם ליישב כתב) ג"קבס( שבת תוספת ובספר. ש"ע. 'וכו הקבלה פ"ע כך שהוא מפני התלמוד

 מעבירין אין דין בזה שייך לא חדא מצוה אלא דליכא היכא דכל) א לג( יומא' התוס ש"מ לפי, גינצבורג

 מצוה על מעבירין אין אז שתיהן לעשות כשצריך ורק, האחרת להקדים טעם שיש במקום, המצות על

 דין סותר זה אין הקבלה פ"ע ההתחתונ להקדים טעם שיש כיון נ"ה כ"וא, לידיה דאתיא ראשונה

 יוסף בברכי א"החיד ומרן. ש"ע. זה תירוץ דחו) ב ו( מגילה' התוס שהרי' ק ולכאורה. ש"ע. התלמוד

 ידי על יחדיו חוברו אשר יומא' כהתוס שהעיקר לומר רצה ומתחלה, זו מדוכה על ישב) ג"סק כה' סי(

 ד"פ( שלמה של בים ל"שמהרש ועוד. ץחמ' מה ח"פ י"הגמ ש"וכמ, בתראה דהוה מרוטנבורג ם"מהר

 מסכתות ושאר דמגילה תוספות לגבי הם עיקר הגדולות שבמסכתות' שהתוס כתב) לד' סי דיבמות

. נקטינן הכי כ"וא, יומא' כהתוס כתבו) ב סד( ומנחות) א נא( זבחים' התוס שגם הכא וחזינן, קטנות

 אלא, מעבירין אין משום ליכא מצוה דאדבח דבריהם כפשט זה בתירוץ' התוס כוונת שאין כתב ושוב

 מצוה בחדא אף מקום לקבוע כשאינו אבל, מקום לקבוע מעבירין דאין ט"ה מהני דלא למעט כוונתם

 ו' סי ח"חאו( פארדו לדוד מכתם ת"ובשו. ש"ע. 'וכו) ב סד( במנחות כדמוכח, מעבירין אין משום איכא

 לאברהם חסד ת"ובשו) קמז ס"ס( א"במג' עו, כפשטם יומא' התוס דברי שהבין נראה) ג"ע ב"די

 זכר שלא ל"הנ י"הברכ ד"ע העיר) ג"סק כה' סי( השלחן ובערך. ש"ע). עז' סי ח"חאו( ת"מה תאומים

 לא יומא' התוס אם' ואפי, מעבירין אין אחת במצוה שאף ל"דס הקרבנות ממעשה ה"פ ם"הרמב' מד

 שאין, ל"הנ ח"הב ד"ע) ב"סק רעד' בסי( שנית ידו והניף. כ"ע. ם"הרמב' כד עיקר נקטינן אנן, הכי ל"ס

 ל"ס) ק"ממעה ה"פ( ם"הרמב שהרי, מעבירין אין ליכא מצוה דבחדא) א לג( יומא' התוס ד"עפ לתרץ

 בענין' התוס' ד פירש) כה' סי( י"והברכ, שם מ"הלח ש"וכמ, מעבירין אין שייך אחת במצוה' שאפי

  )לב:א ח"יבי(.כ"ע. אחר



  

  אם דיבר אחר שבירך צריך לחזור ולברך                  .      ברכות מ

 לחזור צריך שח ואם, לאכילה הברכה בין לדבר שאסור מבואר, שם י"ובפרש) מ ברכות( בגמרא

 בשער ה"השל וכתב. ש"ע). ו"ס קסז' סי( ע"ובטוש). ח"ה ברכות' מה א"פ( ם"הרמב פסק וכן. ולברך

 עד לדבר רשאי אינו ולועסו פיו לתוך המוציא פרוסת כניסה שאפילו ונראה, )א"ע נה דף( האותיות

 בכך ואין טועם בתענית והיושב: ברכה טעונה אינה מטעמת) יד( מברכות לזה וראיה. ויבלע שיטעם

 ה"ומש. לא בולע אבל, הטעימה מן הנאה חשיב דלא, ופולט כשחוזר דהיינו ח"ר' פי', התוס' וכ. כלום

 חשיבא מרביעית טפי אבל רביעית עד דוקא ומיהו, ש"הרא כתבו. נהנה שאינו ברכה צ"א הפולט

 אינה שהטעימה נמצא. כ"ע. מעיו בתוך נהנה שאינו כיון, צ"א ברכה לענין ומיהו, תענית לענין הנאה

 פיו לתוך המוציא של הפרוסה נתן שאם מ"ש וממילא, בולע שאינו זמן כל ברכה לענין הנאה חשובה

 ברכה ספק משום שנית לברך יחזור לא ושח עבר אם בדיעבד מ"ומ .הפסק הוי טעימה בשעת ומדבר

 מ"הכ מרן ש"לפמ כוונתו פ"יל, לבטלה ברכה ספק הוי שנית יברך שאם שסיים מה והנה. כ"ע. לבטלה

 עד לאחריה ולא לפניה לא ברכה צ"א מטעמת: 'שכ ם"הרמב דעת להסביר, )ב"ה ברכות' מה א"פ(

 טועם אלא יבלע שלא והוא: כתב תענית' מה א"בפ ואילו, לעתלבו פולטת בין חילק ולא, רביעית

 ברכה דלענין, מרביעית יותר טעימה לענין לברכה תענית בין שחילק ל"הנ ש"הרא ד"עפ ותירץ. ופולט

 ומשמע, וברכת ושבעת ואכלת דכתיב משום ט"דה ונראה: מעיו בתוך נהנה שאינו כיון לברך צ"א

' פי וכן, ברביעית כ"אא אכילה כוונת לה שאין בולעת אפילו טעמתבמ כ"משא, אכילה כוונת לו שתהיה

 שבשיעור, מועד האהל ש"מ הביא ושם. ף"הרי דעת שכן, וכתב, )רי' סי( י"בב כ"וכ. ד"עכת. מנוח ר"ה

, נהירא ולא, י"הב מרן ז"ע' וכ. טועם והחיך הואיל, ברכה צריכה כלום בולעת שאינה פ"אע רביעית

 הנאת היינו ואכילה, וברכת ושבעת ואכלת כדכתיב, תליא באכילה אלא, יאתל בטעימה לאו דברכה

: רביעית עד לברך צ"א התבשיל את הטועם: ל"בזה' כ) ב"ס שם( ע"ובש. כ"ע. ש"הרא ש"וכמ, מעיים

 ואז, ופולט כשחוזר אלא הטועם את פטרו ולא, ברכה טעון בולע שאם א"וי. בולעו הוא אם ואפילו

 שאפילו למדים נמצינו. כ"ע. להקל ברכות וספק, בהגה א"הרמ ז"ע' וכ. רכהב צ"א הרבה על אפילו

 הכא אבל, לטעימה אלא לאכילה מכוין שאינו התם דשאני לומר כ"וע, מברכה פטור ובולע הטועם

 לומר ויש, באכילה כהתחיל נחשב, בלע לא שעדיין פ"אע, לאכול דעת על פיו לתוך הפרוסה ששם

 דשמא לבטלה ברכה ספק משום לברך חוזר אינו דבדיעבד ה"השל יםסי לכן, הפסק השיחה שאין

 ה"ר סוף ן"הר בפשיטות ש"וכמ. לדבר שמותר ודאי לאכול משהתחיל שהרי, אכילה כהתחלת חשיב

 לברכה שגורם בידו היא עבירה לתפלה תפלה בין סח דדוקא, מתיבתא ריש מקמי שאלו ה"בד) לד(

 מי ואטו, המצוה שיגמור עד לדבר רשאי יהא שלא מקום בשום שמענו לא מצות בשאר אבל, צ"שא

 המברך שאף ונאמר בא כ"א, ביעורו שיגמור עד לדבר לו אסור יהיה כלום חמצו לבדוק שהתחיל

 שלא( מתיבתא דריש מפומיה ונפק הואיל ומיהו, וליתא, סעודתו שיגמור עד לדבר אסור יהיה המוציא

 כ"וכ. כ"ע. לצורך שלא דברים בהן לדבר שלא ראוי) דמעומד לתקיעות דמיושב תקיעות בין להשיח

 אין הדין מן כי, הפסק השיחה אין מגילה מקרא באמצע שהשח, )רמד' סי( א"ח א"הרשב' בתשו

 המוציא ברכת בין השח כגון, המעשה לתחלת הברכה בין/ בששח/ בשסח אלא הפסק השיחה

 שופר תקיעת ברכת בין וכן, לתורי גביל נ"א ברוך טול כמו, אכילה צורך שהן לדברים זולתי לאכילה

 הפסק אינו עליה שבירך המצוה או המעשה התחלת אחר אבל, להנחתן תפילין ברכת ובין לתקיעה

 שעל שבברכות אלא, להשיח יכול לאכול שהתחיל שלאחר המוציא ברכת לדבר זכר. חוזר ואינו

 שופר קול ושמיעת חמץ בדיקתו ומגילה התורה קריאת כגון המצוה גמר עד ישיח שלא ראוי המצוה

' סי( ע"הטוש כ"וכ. כ"ע. חוזר אינו סח אם מ"ומ, למצוה לבו שיכוין כדי בו גוערין והסח, ההלל וקריאת

 בדברים ידבר שלא וטוב, הבדיקה לתחלת הברכה בין ידבר שלא ויזהר, ל"וז, חמץ בדיקת בדין) תלב

 המוציא שבברכת אלמא. כ"ע. 'וכו היטב לבדוק לבו אל שישים כדי הבדיקה כל שיגמור עד אחרים

' בחי א"הריטב דעת וכן). קמ' סי( הבית בבדק מרן כ"וכ. לאכול שהתחיל אחר הפסק השיחה אין ע"לכ

 לדעת' ואפי. ש"ע). י אות ב בפרק( א"להריטב ברכות בהלכות בהדיא מבואר וכן. ש"ע). לח( לסוכה

. ומברך חוזר שח ואם בדיקתו שיסיים עד רלדב אסור הדין שמן ל"וס, חמץ בדיקת בדין החולקים

 כ"וכ. ג"רס בשם) סו' סי( הלקט השבולי כ"וכ. גאון סעדיה רב בשם) ד"רע כ"דק( העיטור' בס ש"וכמ

 אחר לדבר שרי ע"לכ המוציא ברכת גבי מ"מ. ל"ואכמ. הגאונים בשם) דפסחים ק"בפ( המרדכי



. לברך חוזר אינו שח אם המאכל ולועס פיו לתוך ששם שמיד ה"להשל ל"ס ה"ומש. לאכול שהתחיל

 ה"השל' ד בקיצור הביא) טז ק"ס קסז' סי( א"המג אולם. ב]. ק"ודו). קכא' סי( לימודים לשון' בס' וע[

 על הברכה עיקר כ"א, ברכה צ"א דהלועס י"ר ס"ס לקמן' וע, וכתב, לברך חוזר אינו שח שאם

  )טז:א ה"יבי( .הבליעה

  

  ברכה על פירות וירקות לקינוח אחר הסעודה        .                 ברכות מא

 חיים אורח ערוך והשלחן הטור וכן, )ב"ע מא( בברכות ש"והרא התוספותל "וז יט:דעת ה יחווה  ע

 בשר כגון, עליהם סעודתו לקבוע שדרך סעודה מחמת הבאים שדברים, פסקו) 'א סעיף קעז סימן(

 מפני, לפניהם ברכה טעונים אינם, פת בלא אותם אוכל אפילו, ודייסא וירקות וביצים וגבינה ודגים

 לקבוע דרך שאין דברים אבל, פוטרתם המזון שברכת מפני, לאחריהם ולא, פוטרתם המוציא שברכת

 ברכה טעונים, פת בלא אותם שאוכל, פירות מיני ושאר ורמונים ענבים תאנים כגון, עליהם סעודה

 לברך צריך אין מקום ומכל. הסעודה מעיקר שאינם כיון פוטרתם המוציא ברכת שאין, לפניהם

, )פה סימן חיים אורח חלק( דוד בית ת"בשו וכתב - . פוטרתם המזון שברכת, אחרונה ברכה אחריהם

 שעשויים, כבושים או, מבושלים ירקות דוקא היינו, לפניהם ברכה טעונים שאינם שאמרו שירקות

 וקישואים מלפפון חזרת כגון חיים ירקות אבל, ההסעוד מחמת כבאים ונחשבים, המאכל תאות לגרור

 סימן( יוסף בברכי א"החיד ומרן. כ"ע. שלפניהם ברכה עליהם לברך שיש כפירות דינם, בזה וכיוצא

 מדברי העיר דבריו בסוף דוד שהבית שאף, וכתב, ל"הנ דוד הבית דברי להלכה הביא) א"סק קעז

 וכן. (עליהם לברך שאין הסעודה מחמת הבאים כדברים דינם חיים קישואים שגם שמוכח ל"מהרי

 על לברך בגילותינו פשוט המנהג מקום מכל). אכיל והדר ה"בד א"ע קטו פסחים בתוספות נראה

 כשמביאים, מבושלים כשהם אלו מירקות אכל אם אפילו ולכן. בסעודה וקישואים ומלפפון החזרת

 שכתב וכמו. לכאן באו חדשות שפנים, עליהם לברך יש, חיים כשהם, פירות במקום כך אחר אותם

 שצריך, מבואר) ב"סע קיד פסחים( ם"ורשב י"רש שמדברי ובאמת. ד"עכת. דבריו בראש דוד הבית

 פסחים ערבי פרק( ש"ובהרא, )א"ע מב ברכות( בתוספות מבואר וכן. בסעודה שאוכל חזרת על לברך

 על פסח בליל לברך שאין שהטעם, בושכת, )צט סימן( ץ"ובתשב, )רפג סימן( הרוקח ובספר, )כו סימן

 שנאמר, חובה קבעיה דרחמנא משום, מרור אכילת על ברכת קודם האדמה פרי בורא) מרור( החזרת

, )קיג סימן סוף( ד"הראב בתשובת עוד וראה. פוטרתו המוציא ברכת ולכן, יאכלוהו ומרורים מצות על

 בתשובה א"הרשב גם. ש"ע). א"ע' ק דף( הלקט ובשבולי, )כה אות פסח ליל סדר( חיים ובארחות

 דבריהם אין, פסח בליל פוטרתה הפת וברכת פרפרת נקראת שהחזרת שהאומרים, כתב) עב סימן(

 ואדרבה, הפת את ללפת באה לא והחזרת, כלפתן הפת עם הנאכלת פרפרת אלא אמרו שלא, נכונים

 הרי. ש"ע. כן שלפני קותיר שאר בברכת שנפטרת אלא, מרור מצות לקיים עצמה בפני לאוכלה צריך

 בגדלו שהעיד א"החיד מרן וכדברי, הסעודה בתוך חזרת על לברך שצריך הסוברים הפוסקים שרבו

, מגדים הפרי פסק וכן. ל"הנ הפוסקים רוב סברת פי על קודש בהררי יסודתו זה ומנהג, המנהג שכן

   ק"ודו). מה' סי( אזיאלג יצחק רבי ת"בשו' וע). ה"סק קעז סימן( ברורה במשנה להלכה והובא

  

  פת הבא בכסנין       .ברכות מב

 חייבת תבלין לתוכה ונתן שנילושה עיסה) יב' הל בכורים' מהל ו"פ( ם"הרמב ש"מ כא:א ח"יביע 

 קבע אם בכסנין הבאה שפת) א מב( בברכות ל"מדקי כן שלמד, משנה הכסף מרן וכתב. בחלה

 שפסק כיון ז"ולפ. כ"ע. בחלה חייב לחם מקריד וכיון, הארץ מן לחם המוציא מברך עליה סעודתו

 לברך שאין להדיא מוכח, החלה מן פטורה היא הרי בקדרה לבשלה כדי עיסה שהעושה שם ם"הרמב

. בחלה להתחייב צריכה והיתה לחם נקראת הרי, כן היה שאילו, סעודה בקביעות אפילו המוציא עליה

 בירך ואם מ"במ מברך דגן של תבשיל על סעודה קבע אם שאפילו ברורה ם"הרמב שדעת ונמצא

 ח"א( י"בב כ"וכ). יג' הל שם( משנה הכסף מרן ש"וכמ. ש"הר כדעת ל"דס ומשום. יצא לא המוציא

 שהוכיח דרבותא המשחא דברי לעיל הבאנו וכבר. ש"ע. ם"הרמב בדעת) שכט סימן ד"ויו ח"קס סימן



 אלא עליו מברך אינו סעודה עליו בעק' אפי דגן של תבשיל שעל, ברכות' מה ג"פ ם"הרמב' מד כ"ג

 ש"ממ להעיר יש' דלכאו אלא. ל"הנ מכל עוד מתחזקים והדברים. שלש מעין אחת וברכה מ"במ

, הפה להמתיק סעודה אחר המובאים מתיקה מיני אודות על, )קלג סימן( הדור פאר ת"בשו ם"הרמב

 חייבים קטאייף הנקראים אלו כי לכם יוודע, והשיב, לפניהם מ"במ ברכת טעונים אם קטאייף ונקראים

 בתוכם שנותנים הקטאייף אולם, כלל עליהם יברך לא הסעודה אחר מהם אוכל ואם, הם פת כי בחלה

 ברכה ולבסוף מ"במ עליהם לברך וצריכים, בכסנין הבאה פת אצלי זהו, אותם ומטגנים אחרים דברים

 סעודה קבע שאם אלמא, ניןבכס הבאה פת קראם שטיגנם פ"שאע הרי. ד"עכת. שלש מעין אחת

) ריג סימן( נרדמים מקיצי הוצאת ם"הרמב ובתשובות. ס"פהבכ כדין ז"ובהמ המוציא מברך עליהם

 רבינו נחית דלא נראה אך". ס"פהבכ כדין לדעתי דינם והמטוגנים הממולאים הקטאייף אבל: "כתוב

  לדין ממש להשוותם

, י"ופרש. דעבד הוא נפשיה לאשתמוטי היא לאו. ה"כב הלכה רבא אמר הכי פפא רב ל"א :ברכות מג

מ "ברב פעלים חו . כ"ע. בכך עצמו והשמיט, שטעה לפי אכסיף פ"ר אלא, ה"כב הלכה רבא אמר לא

 ויש מר פפא .בסברתם טועים שעמו הדיינים שלדעתו כיון  א שמצי הדיין לשקר כדי לקיים האמת :ג

ב פעלים הר ד"עכת. לשנות הותר ה"מש, ובקרב דמו שנשפך מאד שקשה בושת שאני דאולי לדחות

  .ש"האריך ע ג:ב מ"א חו"וביבי

 ובפרט, יצא הריח על שהכל בירך שאם  הפוסקים על לסמוך שיש נראה דיעבד עניןדל כז:א ח"יבי' ע

) א מג( ברכות' התוס לשון הביא) ב"סק רטז' סי( תמיד עולת בספר וכן. להקל ברכות ספק ל"דקי

 נקטינן דהא, פשוט נראה וכן, יצא שהכל בירך אם דבדיעבד' התוס' מד ללמוד הונרא, ז"ע וכתב, ל"הנ

, בשמים ריח מיני לבין ומשקה מאכל מיני בין לחלק ואין, יצא שהכל אמר אם כולם שעל כללא

 שהיא הריח הנאת שכן כל, יצא מרובה שהנאתן ושתיה אכילה על שאם, הוא וחומר קל שאדרבה

, שהכל בברכת יצא מיהא דבדיעבד מודה מקוצי מ"הר' שאפי ל"דס ראהונ. כ"ע. שיצא מועטת הנאה

  .לכתחלה לענין אלא פליג ולא

  

  עיקר וטפל         .ברכות מד

 שהפת, הפת את ופוטר המליח על מברך, עמו ופת בתחלה מליח לפניו הביאו, שנינו) א מד( בברכות

. שנו גינוסר פירות באוכלי אשי רב ראמ, טפלה ופת עיקר מליח דהוי מידי איכא ומי, ובגמרא. לו טפלה

 שלאחריו והפת, הפירות מתיקות מפני שנחלש הלב להשיב שבא, עיקר המליח שאז', התוס ופירשו

 הפירות על ולבריך, טפל ומליח עיקר פירות הוי כ"א ת"וא. המליח בשביל אלא בא שאינו, טפלה

 המשנה בפירוש ם"והרמב. 'וכו עמדמ באותו והמליח הפירות אכל שלא דמיירי ל"וי, כולהו וליפטר

 מלוח מאכל עושים ולכן, מתיקותם בתכלית הפירות שאוכלים גינות בשומרי אלא אינה זו ומשנה, כתב

, בלחם אותו אוכלים, לבדו המלוח לאכול אפשר שאי וכיון, באיצטומכא הנקבצת הליחות להסיר כדי

. מברטנורא עובדיה רבי כ"וכ. כ"ע. יקרע והמליח טפלה הפת תהיה לכן, הלחם לאכילת כוונתם ואין

 כדי, הרבה מלח עם אלא נאכלים ואינם, ביותר הם מתוקים גינוסר שפירות, כתבו יונה רבינו ותלמידי

 מברך לפיכך, הפירות אל טפלה שהפת ונמצא, הפת עם כך אותם ואוכלים, להם תזיק לא שהמתיקה

 קושית מתורצת ובזה). א מד( לברכות' בחי א"והריטב ה"הרא כ"וכ. כ"ע. הפת את ופוטר הפירות על

 שפירש י"רש נתכוין שלזה ואפשר. הפת את ופוטר, המליח שהם, הפירות על מברך נ"דאה', התוס

 כ"וכ. הפת את ופוטר הפירות על שמברך כלומר". הפת מן חשובים כנרת ים של גינוסר פירות"

 הרי, מעורבת שאינה הטפלה היא יצדכ, )ז"ה ברכות' מהל ג"פ( ם"הרמב ל"וז. שם ברכות ח"הצל

 על מברך זה הרי, ולשונו גרונו המלח יזיק שלא כדי עמו הפת ואוכל מלוח דג לאכול צריך שהיה

, מלוח דג לאכול צריך שהיה ש"דמ ונראה. כ"ע. לו טפלה שהפת מפני, הפת את ופוטר המליח

 כ"וכ. המתיקות להסיר מלוח גד אוכל ולכן, גינוסר פירות מקודם שאכל י"ע לכך שהוצרך, פירושו

 אם, מכל חשוב שהוא פת ואפילו, כתבו ע"הש ומרן הטור אבל. רוקח המעשה כתב וכן, משנה הלחם

, הפת את ופוטר הדג על מברך, בגרונו יזיקנו שלא כדי עמו פת ואוכל מלוח דג שאוכל כגון, טפל הוא

 והפת, אליו שמתאוה, מליח דג שאוכל כל גינוסר פירות אכל לא' שאפי להדיא ומשמע. טפל שהוא כיון



 ז"ע תמה בליקוטיו חדש והפרי. פוטרתו הדג שברכת, הפת על לברך צ"א, המליחות למתק רק בא

 פ"אע ה"הלא, טפי דחשיבי גינוסר פירות תחלה באוכל אלא טפל פת משכחת דלא דמוכח ס"מהש

 כהטור ודלא', וכו טפי דחשיב משום, פוטרתו הפת ברכת, הפת עם שבא כיון, מליח דג אכילתו שעיקר

) ו סימן ח"חאו( אדם תפארת ת"בשו. כ"ע. ת"במחכ אותם הטעה ם"הרמב לשון שכנראה, ע"והש

 שמתאוה מליח באוכל ה"ה אלא', וכו גינוסר פירות באוכל דמיירי ס"הש נקיט דוקא דלאו ל"דס וכתב

 ע"וע. ש"ע. הכי דינא כ"ג דבר שום מליח לדג קדם לא אפילו ומרן הטור שלדעת באופן, עמו ופת, לו

 ס"דבש ז"הט ותירץ, ח"הפר כדברי ע"והש הטור על שהקשה ל"רש דברי שהביא) ב"בסק( ז"להט

 לו שיש מיירי ע"והטוש, מתחלה שאכל הפירות בשביל אלא המלוח לאכול כלל חשק לו שאין מיירי

. 'וכו טפל פת הוי הילכך, עמו פת אוכל ולכן בגרונו יזיקנו שלא שמתירא אלא מליח דג לאכול חשק

 עצמו הוא ס"שבש גינוסר פירות פירוש א"והריטב ה"והרא יונה רבינו פירוש שלפי ובאמת. ש"ע

) קסא סימן( זרוע באור גם. ע"והש הטור על מ"לק וממילא. למלוח אחר מאכל שקדם ולא, המלוח

 מלוח דבר אוכל והאוכלם ,מאד שמתוקים, שנו גינוסר פירות באוכלי, פירש יהודה רבינו מורי, כתב

 בו ללפת אלא אינו שעמו והפת, הם בלא גינוסר פירות לאוכלי אפשר שאי, עיקר מליח ואותו, עמהם

 משמע כ"ג ז"ולפ. ש"ע. שם ש"הרא' ובתוס, החסיד י"ר' בתוס הוא וכן. ש"ע ח"ר פירש וכן. המליח את

. הפת את ופוטר המליח על מברך ,טפלה והפת עיקר שהמליח אלא, דוקא גינוסר בפירות צורך שאין

, פסק לענין הדברים כלל מ"ומ, סיים, וקילסו ם"הרמב פירוש שהביא אחר) א מד ברכות( והמאירי

 גם. ש"ע. הפת על מברכים אין, במתוק והן, כאן שנזכר כמו במליח הן טפלה שהפת זמן שכל

 בתערובות שאינם וכל, כתב, המינים מחמשת בו שיש דכל בסוגיא) א לז ברכות( ה"הרא בחידושי

 בפירות נמי אי, ופת מליח לו בהביאו כדלקמן, כלל עליו מברכים אין, פת ואפילו, טפילה שהן פעמים

 אינו, גינוסר פירות עם או המליח עם שבא פת אבל', וכו התבשיל לעיקר שבאו היכא שדוקא, גינוסר

  )לב:א ז"יבי( פיו את להכשיר אלא בא שלא, כלל עיקר

  

  בענין יעלה ויבא          .ברכות מה

 ח"בר ויבא יעלה הזכיר ולא שכח שאם, )ז"ס שם( בהגה א"הרמ ש"מ על) קפח' סי( ח"א ישע בגדי' ע 

 לחלק יש ואולי, הנסים על גבי קפז ס"ס לעיל ש"וכמ, הרחמן בתוך לאומרו יש מ"דמ אפשר, ז"בבהמ

 היום כל שהרי ע"וצ, א"המג ז"ע' וכ .נוהגין וכן, לבטלה לאומרו ואין שמות הזכרת יש ויבא ביעלה כי

 הבגדי ז"ע' וכ. אסור לבטלה ברכה דדוקא, זה יגרע ולמה שמות הזכרת בהן שיש תחנות אומרים

 תדע, לבטלה כברכה הוי חובה דרך כשאומר אבל, דשרי נ"אה תחנה בדרך אומר שאם ל"וי, ישע

 מעליא דברכה, יצא פתא ידהא מריה דעלמא מלכא רחמנא בריך שהאומר) א"ס קפז' בסי( ל"דקי

 חוזר אינו לאו אם המוציא בירך אם מסופק שאם) ט"ס קסז' בסי( לעיל פסקינן אמאי כ"וא, היא

 מאה' אפי בקשה דרך רחמנא בריך אמר אי דאף ודאי אלא', וכו רחמנא בריך לומר יכול והרי, ומברך

 ברכה בכלל שפיר יבחש ברכה דרך כן אומר אם מ"מ, לבטלה ש"ש כמוציא כלל הוי לא פעמים

 ידי) מה( בברכות מוכח וכן. לבטלה כברכה ל"הו חיוב דרך אומרו אם ויבא יעלה גבי נ"וה, לבטלה

 לשם אומרים שאם מ"ש ו"א' וכו ש"ש הזכרת כאן אין הרי מספק זימנו לא ולמה, יצאתם לא זימון

  לח:א ו"יביהביאו בד"עכת. לבטלה כברכה הוי ברכה

  

  זימון בענין          .ברכות מו

 ז"בהמ ונמצא, שיודע הברכה יברך אחד כל ,כאחד שאכלו שלשה, )קצד ס"ס( ע"השל "ז  ט:ח א"יבי 

 אין, השני חציה והשני, ברכה חצי אלא יודע אינו האחד שאם, לברך אין לחצאין אבל. משלשתם עולה

 כתב וכן. ש"ע. ולמאן ה"בד) א מו( ברכות' בתוס לזה והמקור. כ"ע. לשנים מתחלקת אחת ברכה

 שלמה ברכה שומע שאם קמן הא. ש"ע. וכל ה"ד סוף) קא עמוד( הלכה פסקי בספר זרוע אור ח"מהר

 תשובה מכאן אך, באמירה כלהו או בשמיעה כלהו הוו דלא ג"אע, דמי שפיר שלמה ברכה ואומר

, וחתימה פתיחה בלי הקידוש נוסח לעצמה לומר לאשה יש, )ז' סי( א"רעק הגאון ת"בשו ש"למ



 שפיר דרבנן ולגבי, וקדושתו השבת יום את להזכיר אלא ת"מה חיוב שאין, התורה מן בזה וצאתשי

 בברכה חובה ידי תצא שאיך, ותימה. כ"ע. בשמיעתה ויוצאת שערות' ב שהביא דרבא אחזקה סמכינן

 ח"הגרי תמה וכבר. ל"הנ ע"והטוש' התוס לדברי בניגוד שזהו, באמירה וחציה בשמיעה חציה אחת

 ת"בשו עוד כ"וכ. ל"כנ) קצד' סי( ע"מהטוש, בזה א"הגרע על) י ס"ס ח"חאו( א"ח פעלים רב ת"בשו

' הגמ דברי שפירש) ב כ( ברכות א"הגרע' בחי' וע. ש"ע). א"ע ז"דט, ג שאלה לג' סי( ד"ח פעלים רב

 באופן היינו אשרי הגהות שלדעת, ז"בהמ ח"י האנשים מוציאות הנשים אם מינה דנפקא שם

 וחציה באמירה חציה הארץ ברכת ח"י שיוצאים נמצא. ש"ע. ותורה ברית אומרים השומעים םשהאנשי

) ב כ( ברכות הרועים מלא בהגהות' וע. כן לומר אין דהלכתא אליבא האמור לפי אולם. בשמיעה

) ו"סק כח' סי( ח"חאו איש חזון להגאון ר"ושו. ש"ע). ב"ע ח"די, כתבים( רגולר אליהו יד ת"ובשו

 דין שאין) ב"סק ל' סי( לקמן כ"ולפמש, וכתב, ל"הנ) ב כ ברכות( וחידוש בדרוש א"הגרע ש"מ שהביא

 על) ו"סק כט' בסי( שנית ידו והניף. 'וכו כן לומר א"א, שלימה ברכה כששומע אלא כעונה שומע

 אין שלימה ברכה יודע אחד אין שאם) א מו( ברכות' מהגמ, ע"צ שדבריו, ל"הנ א"הגרע תשובת

, מפיו ברכה יזרוק ולא גבי) א מז ברכות( יונה רבינו תלמידי אולם. ש"ע. לשנים אחת ברכה מחלקים

 לומר צ"הש שמגיע בשעה, ח"י הרבים את מוציא צ"שהש פ"ויוהכ ה"בר יונה רבינו שמנהג, כתבו

 על מלך עמו אומר כ"ואח', ה אתה ברוך צ"הש שיאמר עד שותק היה, לעד וקיים אמת מלכנו ודברך

 שאיך וקשה. ש"ע). נט ס"ס( יוסף בבית ה"וכ. ש"ע, פ"יוהכ או, הזכרון ויום ישראל מקדש רץהא כל

). א"ע צא דף ד"סק רעג' סי הדביר בפתח' וע. (ע"וצ. באמירה וחציה בשמיעה חציה אחת בברכה יוצא

  ).ט' סי( קנייבסקי יעקב קהלות' ובס). ס' סי ח"חאו( צבי הר ת"בשו בזה ש"מ ר"ושו

הטעם משום שאין קריאת התיבה כמשמעה כשמאריך בה יותר ' כל העונה אמן יותר מדאי .ברכות מז

  .א דלכן יזהרו החזנים מלסלסל"יבי' וע. מדאי

ד דוקא "ראב' וע. כ יש לברך עליהם המוציא"עציץ שאין נקוב משמע דמזמנין על גידולי מים וא: מז

  .ל דאין זה מברך אלא מנאץ"סם :פ שטבול מדרבנן אבל הרמב"ן אבל מברכין עליו אעוזימ

  מ א"א ד חו"ג  יבי"לכן הגיה הבה. ז אביי חי כ שנים אחר רבא"משמע דרבא ואביי באותו גיל ולפ. מח

   עיטוף בעי ברכה של כוס       .ברכות נא

 בגילוי לברך שאסור, ראשו על סודר שנותן דהיינו, ירוחם רבינו כתב, ועיטוף, ל"וז קפג י"הב מרן וכתב

 בגילוי לברך שאסור משמע נמי ברכות שאר כל הא, ז"דבהמ רבותא מאי כ"דא לי נהירא אול, הראש

', כ משה בדרכי א"והרמ. כ"ע. הגדולים בפני כשעומד הכובע על שפורס סודר היינו עיטוף אלא, הראש

 מוכח, הראש בגילוי יברך שלא סודר בפריסת אף האידנא רגילים הני ובכל' שכ להלן רבינו' שמד

 ברכות בשאר הא ראש בגילוי ישבו לא מברכין שאין אותן' דאפי ל"י י"הב ולקושית, ירוחם' כר ל"דס

 בשאר שאף ל"הדק, לצאת מתכוונים השומעים דאם, קשה' ולכאו ל"וז  טו:ו א"יבי ע .כ"ע. שרי ג"כה

 ח"בלה ר"ושו. ה"עש. שם ובאחרונים) י סעיף א' סי( ד"ביו וכמבואר. כעונה שומע דהא, כן הברכות

 כתבו כן והלא, לי נהירא ולא ירוחם' ר ד"ע' שכ י"הב מרן ד"ע להקשות והוסיף, א"הרמ' ד כן שדחה

 ספק ואין. הראש בגילוי יברך שלא סודר בפריסת אף האידנא רגילים הנך ובכל: ל"וז, והטור ש"הרא

 ורסיםשפ סודר מפריסת ר"בגה יברך לא ה"אפ קטנה במצנפת מכוסה שראשו פ"שאע לומר שרצונם

 שכוונת נ"ולפעד. ד"עכת. שמים ויראת הברכה לכוונת ולהביא לבו ולהכניע לצניעות כולו הראש על

 קטנה מצנפת לובש שהוא איתא ואם, הראש בגילוי לברך שאסור, שכתב ירוחם' ר על להקשות מרן

 מרן ש"מכ שכוונתם נ"אה, ר"בגה יברך שלא' שכ והטור ש"הרא כ"משא, אסור לשון ז"ע לומר יתכן לא

) טו אות( להפרישה ראיתי וכן. ז"בבהמ וענוה צניעות דרך כולו הראש על סודר לפרוס ח"והב י"הב

, י"הב מרן על) ז אות דברכות ז"ספ( ט"יו המעדני תלונת סרה ובזה. י"הב מרן בעד כן שהליץ

 ז"דבהמ ארבות משום ולא הברכות לכל ה"דה נ"ואה', וכו ירוחם' ר' כד' שכ ש"הרא' ד דאשתמטיתיה

 דאכתי ל"י תירוצו ועל. מ"לק האמור ולפי. ש"ע. 'וכו הברכות מכל ז"ע ראיה הביא ו"רי דאדרבה, הוא

 טפי לאשמועינן ל"והו, רישיה על סודרא פריס אסי דרב' בגמ ל"קמ מאי כ"שא, מחולשא איפרק לא

 היראה מפני לשאול שאסור חיים בארחות ש"כמ, תפלה כעין דחמירא ז"בהמ ש"וכ, הברכות בשאר

 וקדושה קדיש לענות שאסור ה"דה האחרונים' וכ, כתפלה שדינו, ז"בבהמ הכבוד מפני ולהשיב



 י"הב' כתי העיקר ו"א). יא' סי א"ח אומר יביע ת"בשו כ"עמש. (ארוכות ברכות בשאר כ"משא, ז"בבהמ

' ד קילסו, בזה למעניתו שהאריך) ב"סק ב' סי( ח"א ברכה במחזיק א"החיד למרן ר"ושו. ח"והב

 בתראי דאמוראי וכיון', שכ) יב' סי סעודה' בהל( המנהיג' בס' וע. ש"וע. י"הב מרן' ד ביישוב הפרישה

 או בכסותו מתעטף המברך להיות ברכה בשעת צרפת מנהג היום ועד, לעשות לנו יש כן, עיטוף עבדי

  .ל"עכ. בראשו כובע נותן

כ דווקא כשפורס סודר "סדר ברכות דווקא אד ד"ם דלמ"שהוכיח מהבבלי והרמב א:יחוה דעת ד' וע

דעיקר קפידא של כיסוי . כ בירך קודם לכן בלי שפרס סודר על ראשו"על ראשו מברך עוטר ישראל וע

אלא דאם נאמר דפריסת סודר קאי אעיטוף שני כדמשמע מפירוש . ראש הוא בשעת תפלת העמידה

אלא דמדברי הבית יוסף סימן מו . יההמגן אברהם בקידושין לא דאין לבחור לעטוף ראשו לאו רא

ובשעת תפלה איכא טעמא אחרינא משום הכון לכסות רוב ראשו כגון . א"ו מוכח דלא כהמג:א ח"והגר

בכובע כמו שכתב המאירי ובמגן גיבורים שאין להסיר הכובע מחמת החום בשעת התפלה דדבר זה 

ברכת המזון כדאיתא ברכות ש ב"וכ. נחשב לחוצפה הואיל ואין דרך לעמוד כן לפני גדולים

 על דשכינתא בגין רישיה לאעטפא צריך :ל עטוף"וז ]:רמה דף פנחס[ מהימנא רעיאובאריכות ב.נא

) 'ו' ישעי( משום הראש בגלוי אמות' ד למיהך חכם לתלמיד אסור מתניתין מארי אוקמוה דהכי, רישיה

 איהי ידוד מן' י דאת הראש ויבגל למהוי קדישא שמא ובאדכרת בברכה שכן כל כבודו הארץ כל מלא

 באויר חכמה דאיהי' י דאת בגין) מחכים ישראל דארץ אוירא והיינו(, אויר ואתעביד באור אתעטף

 איהו והאי כשלמה אור עוטה) קד תהלים( דכתיב הוא הדא עלמא ברא כד ביה דאתעטף אור והיינו

  .כ"ע דבר כל הווהנת בטרם תורה סתרי מארי ואוקמוה אויר יהי אור יהי) א בראשית(

  

  ברכה על חשמל.                                              ברכות נב

' מהל כט בפרק( המגיד הרב וכתב, המובחר מן מצוה אבוקהל "ל וז"דלענין הבדלה קיי לז:ז א"יבי 'ע

 איתאוכד, האש" מאורי" בורא הברכה וכלשון, הרבה מאורות יש שבאבוקה משום ט"דה, )כו' הל שבת

 כ"וכ. (וירוקה לבנה אדומה שלהבת בה שיש, י"רש ופירש, בנורא איכא נהורי טובא) ב נב( בברכות

. ה"במ עליו לברך אין, הרבה אורות ולא, אחד גוון אלא שאינו החשמל אור כ"וא). בו הכל בשם ר"הא

 דף[ הכוונות בשער י"האר ובשם, ל"הנ המגיד הרב כדברי לזה הטעם' כ) ד"סק חצר סימן( א"המג וגם

 מי מ"ומ, החשמל אור על ה"במ לברך אין הילכך. שעוה נר על להבדיל שצריך כ"ג כתב] ב"ע ס

 לעיל שביארנו מה לפי אולם. ד"עכת. ה"במ עליו לברך יכול חשמל זולת אחר נר לו ואין בדרך שנמצא

 אורח ת"בשו קוק י"מהרא להגאון מצאתי וכן. ל"דסב מטעם, החשמל על יברך לא אחר נר לו אין' אפי

 מחלוקת מפני, החשמל אור על האש מאורי בורא לברך שאסור שהעלה, )סג סימן ח"חאו( משפט

 המשנה ש"וכמ, להקל ברכות ספק ל"וקי, שבעששית הנר על זו ברכה לברך יכולים אם הפוסקים

 להמנע שיש, הצדדים מכל ומכוסה טמון שהאור החשמל באור ש"וכ). רצח ס"ס( ל"בבאה ברורה

 שהאריך) יא סימן( א"ח יצחק כוכבי ת"בשו רואי אחרי עוד וראיתי. ש"ע. לבטלה ברכה ספק משום

 אבל, החשמל אור על ה"במ לברך היה עוזר חיים' ר הגאון של שמנהגו שמעתי והנה, וסיים, למעניתו

  ל"עכ שעה להוראת רק כן שהיה נראה כ"וא, כן לעשות לאחרים שהורה שמענו לא

  

  ?רק אחר שחלם על שעורים י"מפני מה עלה רבי זירא לא    .  ברכות נז

 אל יוחנן' ר אמרל "פ מדרש רבה אמור וז"לה דביאר ע ט"עונג ית "שו' ע  - עד דחזאי שערי בחלמא 

 העומר מצות י"ע אלא כנען ארץ את להוריש זכה לא אברהם שהרי בעיניך קלה העומר מצות תהי

מדרש (העומר מצות זה ואיזה תשמור בריתי את ואתה מנת על אחריך ולזרעך לך ונתתי ד"ה הדא

 כיון כ"א] תשמור בריתי את דואתה בקרא העומר מצות מרומז היכן בארוכה שם וביארנו[ )רבה אמור

 שהקריבו הראשון העומר על דקאי ומסתברא העומר את בניו שיקריבו מ"ע אלא הארץ את ירש דלא

 ו"א. לא או העומר את יקריבו אם הימים כל ברפיון לוית הארץ נתינת שיהא סברא דאין לארץ בכניסתן

 ירושת לו ניתן כן מ"דע הארץ את לירש זכו שבשבילה לארץ כניסתן שאחר ראשונה אהקרבה דקאי



י מה ענין חלומות ותירץ דיחיד "דתמה דלא בשמים היא וכין דמצוה לישב בא ז"אבנע "ל וע"עכ הארץ

 יא אליעזר ובציץ? י בשמים היא להגדירו צדיק שיתחייבע דכ"צדיק וזכאי רשאי לעלות ודבריו צ

 ישנה שעוד אלא כמוהו סבר לא ]של ר זירא[ שרבו זה שמפני ל"יל "וז כתובות מסכת על הדרןב

 בדבר היה ]מהסס[ עדיין אבל, כן דלא בדעתו שהחליט הגם לכן, י"לא מבבל לעלות הזה בדבר עבירה

 השמים מן לו שהראו עד לארץ מבבל לעלות בנפשיה גמר לא כן על, רבו עם הצדק דאולי הזה

 עוד אלא י"לא בהעליה עון כל שאין אתו שהצדק בנפשו שפט ומזה, עונותיו שסרו סימן שזהו שעורים

 לדורות לימוד זה רב מעשה והיה. ישראל לארץ ועלה בנפשיה עובדא עשה אז ואו, בידו מצוה שכר

 ישעיה(' שנא עון בלא שרוי ישראל בארץ הדר כל: אומר אלעזר רביל "י עוד. יעשו וככה יראו שממנו

 מבאר ח"רפ' סי ג"ח ץ"תשבוב. ורבא פליג שם .עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר ובל) ג"ל

 כמאמרם מצותו שהשלים כמו זכות לו נחשב זאת בכל י"לא לעלות מצותו השלים ולא נאנס אם דגם

 שהאדם מאז שכבר לדון יש ומזה, ש"ע למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה' מ' ד בקדושין ל"ז

 גמר זירא' שר שלאחר ל"י כ"וא. עשאה כאילו הדבר כבר לו נחשב י"לא לעלות שלם בלב בדעתו גומר

 בלא שרוי אמנם י"בא השרוי אם, כמי הלכתא לדעת המבחן על לעמוד רצה י"לא לעלות במחשבתו

 כמאן דהלכתא לו שמורים סימן בזה וראה עוריםש בחלום לו שהראו עד התעכב ולכן, לא או, עון

 והבין ידע ומזה. עון בלא שרוי הנהו י"לא לעלות במחשבתו שגמר מאז וכבר, עון בלא דשרוי דאמר

  ל"עכ. ועלה וקם, י"בא והישיבה העליה של הערך גדול כמה

  

   תפלה על רשעים        :ברכות נז

 כוכבים עבודת ממנו שנעקרה מקום רצונו ילעובר אפים ארך שנתן ברוך אומר מרקולס הרואה ר"ת

 לב והשב ישראל מקומות מכל תעקר כן זה ממקום שנעקרה וכשם מארצינו ם"עכו שעקר ברוך אומר

' מהל י"פ ם"הרמב ופסקה. כ"ע מתפלל ישראל פושעי על עובדיהם לב י"רש ועיין לעבדך עובדיהם

 שעקר ה"אמ י"בא אומר י"בא הוא אם כ"עו ממנה שנעקרה מקום ב"ס ד"רכ' סי ח"א ע"ובטש ברכות

 אותה שעקרת כשם בשתיהן ואומר הזה מהמקום ם"עכו שעקר אומר ל"בחו הוא ואם מארצינו ם"עכו

דהוכיח  במשנה הלכותע ו לעבדך עובדיהם לב והשב המקומות מכל אותם תעקור כן הזה מהמקום

 עובדי כלומר עובדיהם לב ייםמס ז"ע עובדי על וגם בתשובה שישובו רשעים על להתפלל דתקנומכאן

 שמחויבים ברורה' ראי י"בעזה וזה רצונו ולעשות באמת לעבדו לבם' ה שישיב מתפללין עליהם ז"ע

  א"בב' לה שישובו הנדחים כל על להתפלל אנחנו

  

  בדין רודף         ברכות נח

 לדקדק צ"א, מאיבריו באחד להצילו יכול אפילו עצמו הנרדף שלגבי ם"להרא ל"ס ה מ"חו ד א"יביל "ז

' בתשו מצינו ב"כיו והנה. ש"ע). וישלח' פר( הלבוש בדברי מבואר וכן. אופן בכל להרגו יכול אלא, בזה

 כי לא ואמר פניו העיז ז"אח ואם, תמסור אל לו לומר במסור להתרות שצריך', שכ) רלח' סי( ש"הריב

' דר בעובדא) נח( דבברכות ג"ואע). ומזיק חובל' מה ח"בפ( ם"הרמב ש"וכמ, ז"ע נהרג אמסרנו אלא

 נזכר שלא פ"אע שילא' ר בו שהתרה אפשר, וקטליה בקולפא מחייה', וכו הוא רודף האי קאמר שילא

 של בנפשו עצמו את להציל הבא הנרדף שאין אפשר או. בו להתרות פנאי לו היה שלא או. בגמרא

 ושוב. 'וכו בהתראה יבוהוחי ולא עצמו להציל נפשו על בהול שהוא לפי ברודף להתרות צריך רודף

 להתרות שצריך א"י אחרים לגבי ודוקא, התראה צ"א עצמו הנרדף לגבי ע"דלכ, ה"הרא כ"שכ הביא

  .ד"עכת. ברודף

 בנפשן אותן שמצילין הן ואלו דתנן אהא, :)עג( בסנהדרין מפורשת מגמרא לי הוקשה לכאורה אולם 

 ניתן ואי. (אחותו על הבא קנס להן שיש רותנע ואלו ורמינהו, ופריך. 'וכו המאורסה נערה על הבא

 איקטול דלא ג"ואע, ומשלם מת אדם ואין, כאן יש ותשלומין מיתה הרי משלם אמאי בנפשו להצילה

 באחד להציל ביכול התם) עד' סנהד( אביי עלה וקאמר.) י"רש לה בכתובות ל"כדקי מתשלומין פטור

 להצילו ויכול להרגו חבירו אחר רודף שהיה רודף ומרא ש"ריב דתניא, היא שאול בן יונתן' ור, מאיבריו



 שבמיתה במצות א"ואר, אנשים ינצו וכי דכתיב, ש"דריב ט"מ. עליו נהרג הציל ולא מאיבריו באחד

 ואי, יענש ענוש אסון יהיה ולא ק"א ה"ואפ, נפש תחת נפש ונתת יהיה אסון ואם דכתיב מדבר הכתוב

 וניתן הוא רודף הא. (דיענש לה משכחת היכי בנפשו להצילו ניתן מאיבריו' בא להצילו יכול' אפי אמרת

 איתא אם והשתא.) ש"ע. פשיטא אלא ה"ד לג כתובות' בתוס הוא וכן. (ש"ע.) י"רש. בנפשו להצילו

 להצילו ניתן דהא, לדוכתה' קו הדרא אכתי, הרודף של מאיבריו' א י"ע דוקא להציל צ"א נרדף דלגבי

 אביי של תירוצו עיקר על ובשלמא. ולדות בדמי דיענש לה משכחת והיכי, ןאופ בכל הנרדף י"ע בנפשו

 להצילו ניתן דידה לגבי הא דאכתי להקשות אין, מאיבריו' בא להציל ביכול נערות דאלו' למתני דמוקי

 בדין אלא, אדם כל לשאר הנרדף בין ם"הרא חילק לא כ"דע ל"שי, קנס יתחייב ולמה אופן בכל בנפשו

 רוצח שאינו במאנס אבל. בדבר לדקדק לו א"וא מאד נפשו על בהול שהנרדף, חבירו נפש לרצוח רודף

 לא מאיבריו באחד להציל יכולה ואם, כך כל בהולה חשיבא לא דידה פגמא משום אלא כאן ואין ממש

 ת"בשו מנחם ש"מהר הגאון' קו מכבר תירצתי בזה וכיוצא. קנס מחייב ושפיר, בנפשו להצילה ניתן

 זה שחבלו אנשים שני וכן' במתני) לג( המניח' פ ש"הרא' מד, ל"הנ ם"הרא על, )נו' סי( השלמ מכתב

 בו וחבל מועטת בחבלה עצמו להציל יכול היה דאם ל"צ ומיהו, ל"וז, שלם נזק במותר משלמים בזה

 הנרדף דאף בהדיא הרי. ש"ע. עליו שנהרג והרגו מאיבריו באחד להציל איכול דהוה מידי, חייב הרבה

 אודויי ם"הרא דאף, מ"לק האמור ולפי. כ"ע. ע"וצ. להרגו יכול אינו מאיבריו' בא להצילו יכול אם עצמו

 שנא לא הנרדף שנא לא. דאפשר היכא כל מאיבריו' בא להצילו צריך האי כולי בהיל דלא דהיכא מודה

 קשיא דהא אאל. כמבואר זה והרי. ממש ברוצח אלא לאחרים הנרדף בין חילק ולא, דעלמא אחר איש

 בגדי ה"ד:) כב( ק"ב' התוס ש"מ פ"ע ליישב ונראה. וכאמור. שאול בן יונתן' לר הגמרא מהוכחת לן

 בין כלים ושיבר להרגו חבירו אחר רודף שהיה רודף) עד( בסנהדרין רבא אמר נ"וה, דחד ועבדא דחד

 ותירץ. חייב לזה ותונפש לזה ממון אמר) י( דסנהדרין ק"דבפ וקשה. פטור אדם כל של בין נרדף של

 מיתה דמחייב כיון לאחד ותשלומין מיתה חשיב להרגו חבירו אחר רודף דכל מרדכי בר יצחק ר"הר

 בשם, אשי רב ה"סד) לא כתובות(' התוס כ"וכ. ל"עכ. הנרדף להציל להרגו חייבין שהכל, אדם לכל

 ניתן הנרדף שלגבי פ"אע, מאיבריו באחד להצילו יכולים אחרים שאם, ניחא ז"ולפ. ש"ע. א"הריב

   ל"עכ .דחייב לזה ותשלומין לזה מיתה ל"הו, בנפשו להצילו

  

  כח דהיתרא         .ברכות ס

 נמי וקנה וחזר קנה יהודה' דלר הדין הוא יוחנן' ר לך אמר, )ס( ברכות' מהגמ להעיר שי נ:ד א"יביל "ז

, לברך צ"א לו ויש קנה' אפיד מ"דר כחו להודיעך, וקנה לו ביש דקמיפלגי והא, )שהחיינו( לברך צריך

 כחא, יהודה' דר כחו להודיעך לברך צ"דא וקנה וחזר בקנה וליפלגו. לברך צ"דא וקנה וחזר קנה ש"וכ

 ט"דה:) ב ביצה( י"בפרש מבואר והרי. לברך צ"דא דהיתרא כחא ליה דעדיף ומבואר עדיף דהיתרא

 טוב אבל, המותר בדבר' אפי להחמיר יכולים שהכל האוסר מכח ראיה שאין, עדיף דהיתרא דכחא

 צ"א להאומר אדרבה נ"ה כ"וא. ש"ע. להתיר ירא ואינו שמועתו על שסומך המתיר כח להשמיענו

 חושש שאינו טפי עדיף לברך דצריך האומר וכח, להקל ברכות ספק דהא, כ"כ רבותא ליכא לברך

 רבה באליה צאתימ וכן. לבטלה ברכה חשש ליכא שהחיינו דבברכת ו"א. לבטלה ברכה ספק משום

, ש"ע). כט' סי( ח"הב כ"ושכ. תשא לא איסור ליכא שהחיינו' דבבר מכאן ראיה שהביא) א"סק כב' סי(

' להק ואין. 'וכו למפרע ברכה שטעונין' כו י"דר כחו להודיעך ה"בד) קב פסחים( ם"רשב' בפי' וע

 ל"הרש ז"ע' והק. 'כוו עדיף דהיתרא דכחא לברך צ"שא שמקילים חכמים של כחן לישמועינן אדרבה

 ז"ע' וכ. 'וכו לבטלה לברכה חייש ולא לברך שמיקל הוא דהיתרא כח אדרבה אומר ואני, ל"וז

 דלא לרבנן קולא הוי מעל וכאילו ברכה בלי לאכול שאסור הנהנין דבברכת אומר ואני, א"המהרש

, עדיף דהיתרא אכח אמרינן וקנה וחזר קנה גבי) ס( שבברכות. ראם קרני בהגהות ז"ע' וכ. יברך

 שהחיינו בברכת דאף ל"דפשיט ומוכח. כ"ע. א"המהרש רבינו' וכד, דאיסורא הוי לברך דלחייב מבואר

 דמיירי דפסחים לההיא, שהחיינו בברכת דמיירי דברכות מייתי מאי כ"שאל, לבטלה ברכה איסור יש

 ברכה שאיסור כ"ג שסובר) סז ס"ס( ח"בפר' וע. תשא לא משום בהו חיישינן דבודאי ברכות בשאר

 צ"שא עדיף דהיתרא כחא' דאמרי) ס( מברכות ראיה הביא ולכן, שהחיינו בברכת גם ישנו לבטלה

  . ש"ע. מדרבנן אלא אינו צ"שא ברכה שאיסור, לברך



 מברך' וכו בהם כיוצא לו יש בין חדשים כלים והקונה חדש בית הבונה', שכ) א:י ברכות( ם"בהרמב' וע

 כלישנא שפוסק נראה, ב"כיו קנה לא בין בהם כיוצא קנה בין רבינו' כ דמדלא, מ"הכ מרן' וכ. שהחיינו

 דהיתרא כחא דשני ג"ואע, בתרא ללישנא ח"לריו אותביה' דבגמ משום ט"דה ל"ונ. יוחנן' דר קמא

. טפי עדיף קמא וללישנא. לברך צ"בא שפיר שייך לא דהיתרא, הוא דחיקא שינויא, לברך צ"שא עדיף

 כחא דהוי' הגמ' בתי ל"ניח לא ה"ומש. שהחיינו בברכת תשא לא דאיכא ל"דס מינ ומוכח. כ"ע

' וע. מברך וקנה וחזר דקנה ש"והרא ף"כהרי פסק ג"ס רכג' סי ע"בש ומיהו. (לברך צ"שא דהיתרא

 חשש שאין', כ) רסד' בסי( עצמו ט"הלק אמנם. שם בלא דמברך שהכריע) רו' סי( א"ח ט"הלק ת"בשו

' וע.). ע"וצ. ש"ע. 'וכו חדתא אקרא דוקא ולאו רשות דשהחיינו וראיה, השבח ותבברכ לבטלה ברכה

 ספר מחבר אודות' בתשו כ"ועמש. [ש"ע). רלט' סי( ב"ח מאהבה תשובה ת"ובשו). ס( ברכות ח"בצל

  -ל"עכ ]ל"ואכמ חיבורו גמר עם שהחיינו לברך צריך אם

  

  בקשת ניסים        :ברכות ס

 לשעבר הצועק ש"מ וכעין, מתקבל שאינו דבר ולבקש להטריח לאדם ןשאי נראה ל"ז לה:א א"יבי' ע

 הוי, כזו בתפלה כ"כ מכוין אינו אם נ"וה). ס ברכות( נסים מעשה מזכירין ואין, שוא תפלת ז"ה

 תמים ת"בשו ש"כמ, ארמי בלשון אפילו מותר בתפילתו מאד כשמכוין אבל. שמיא כלפי כחברותא

 בלשון צרכיו השואל ולחשוב, אדם של עונותיו מזכירין' ד קאמר לא נמי ולהכי, )קפד ס"ס( דעים

 אינו ובזה, אחר לשון יודע שאינו פ"ואע, ארמי בלשון צרכיו השואל אמרו בסתם שהרי ועוד. ארמית

, )קא ס"ס( א"המג ש"כמ זה דבר הותר בתפלה ורק. (השרת למלאכי סיוע צ"שא עצמו כחושב נראה

   .יב:א ה"ויבי) פד ס"ס( ו"ח ס"חת'  וע, חולקים יש בזה וגם

: ש המובא בברכות ס"הכשהוכיח דלפי סדר ברא "לחכם דוד בן מרן מלכא שליט אוצרות יוסף א' ע

ס "מוכח דנוטל ידיו אחר שלבש בגדיו ומי לא עסקינן היכא דישן קודם חצות לכן יש לנקוט מדינא כהש

  .נגד רבותינו המקובלים

  

  וריובענין שלא יחזיר אח       :ברכות סא

טו משמע :ט ובתוספתא מגילה ג:ב ג"משנ' וע. כרבי עקיבא שםפסק ט :ם בית הבחירה ז"רמבב

וקדושת המקדש לעתיד לבא . דהקפידא שלא יחזיר אחוריו אל הקודש היכא דהוא מן הצופים ולפנים

ם לא חילק אם איכא "אבל הרמב) ה:ט(פ הירושלמי"כא ע:ש ברכות ט"ראוע . ז"לפיכך אפילו בזה

מחיצות ' י בעינן ב"י אבוהב החמיר כשהמחיצות רחקות כגון חצר גדולה ולרש"צות או לא וגם מהרמחי

ח ויצא ט דבעינן שיפנה "ובא) ח(ב "לפיכך המשנ' ם די במחיצה א"במערב ולהרמב' במזרח וא' א

ק חרב "ג שבהמ"אעד. ה:ג ע"וש א ה"צ ג וא"משב' וע' אמות למחיצה אם יש רק מחיצה א' סמוך לד

כינה לא זזה ממקומה הלכך אין לפנות באופן שפורע עצמו בין מזרח למערב במקום דליכא  מחיצות ש

ם חד מחיצה בצד מערב סגי "אבל לרמב. י כתב דהשכינה בצד מזרח או מערב"לצד מערב ומזרח רש

ט :ב ג"ובמ). ם"פ רמב"ב י ע"מ(דהשכינה שורה במערב ומזרח שהוא כנגדה גם קדוש:) ברכות סא(

י ושאר פוסקים "והב) ה:פ ירושלמ ט"ע(דטוב ליזהר  דיפנה דווקא  פניו לדרום ואחוריו לצפון  כתב

ם "ם לא חילק לפיכך כשבונים בית הכנסת טוב לחוש לשיטת הרמב"אבל הרמב. סתמו כהבבלי

שאפילו בדליכא מחיצות אסור לפנות ויבנה האסלה בין צפון לדרום וגם שלא יהא מכוון נגד בית 

ר "ומן הצופים אפילו מ.י הקיל דלא כמהרי אבוהב "ובמחיצות רחוקות ב.  ד הסמוך"ו ביהמהכנסת א

   . ב יד"משנ' ר וע"ספר חסידים תתיד מובא בא' וע. אסור שיחזיר אחוריו אל הקודש

  

  בענין צניעות          .ברכות סב



הצנע .. ך קדושעות למצווה דאורייתא דכתיב והיה מחנייק שמנה צנ"הלכה הביא בשם הסמ ביאור' ע

תוב : ו ובתמיד כז:ם דעות ה"הצניעות בבית הכסא ופסק כן הרמב חובברכות סב הפליגו בשב. לכת

ש משאש דמפני הטרחה גדולה יש שלא נהגו להקפיד "ובזמנינו שיש אסלה כתב הגר. וגלי כסי וקום

. המצויים שם א דמפני סכנת שדים"מהרש' קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא וע ואיתא שם. בזה

ב ד שקודם שנפנה יש מקום להקל "ח ו ומשנ"כה' וע) ו:דעות ה(ם החמיר אפילו לצורך גדול"והרמב

כ אמאי לא דן רבי אבא "א תמה עליו דא:א ח"אבל ביבי: מדמותר לומר הימנותא בבית הכסא שבת י

והוא סבר  דבהא גופא פליגי כדאסיקד "ולפענ? את רב ספרא לכף זכות שדיבר שלא בשעה שנפנה

ת בעי שמירה טפי "דת ח חמיר אפילו שלא בשעה שנפנה"תנ "ם פסק כותיה  א"מסוכן שאני ורמב

עוד יש לדייק  .בשעה שנפנה אסור אפילו לצורך גדול מפני המזיקיןדוקא שאר אדם אבל . ממזיקין

היה ב שהרגיש בקושיא זו ומחלק בין קודם שנפנה לאחר שנפנה ומעשה דרב ספרא משעה ד"מהמשנ

מ בבית כסא דידן שהמים שוטפים מכל לכלוך יש להקל "ומ .אחר שכבר נפנה ואין מקום לדון לזכות

  .א:א ח"ויביד :א יז"ס וחזו:י א"מנח' במקום הצורך וע

  

   ל במקום אונס"עיבור החודש בחו       .ברכות סג

 דלקמן', וכו ותוכמ הניח שלא עקיבא' ר הנח ה"בד) סג ברכות( א"בח א"מהרשה א:ג מ"חו א"יביל "ז

 נמי:) יא( דסנהדרין ק"ובפ, מירושלים' ה ודבר תורה תצא מציון כי מדכתיב ל"בחו מעברין שאין יליף

 דזיל, ל"בחו לעבר שרי י"בא כמותו הניח כשלא מ"ומ. שמה ובאת תדרשו לשכנו מדכתיב לה יליף

 ש"וכמ. גדולה מסנהדרי ד"שבב מופלא איכא דהתם משום', וכו תורה תצא מציון כי דקרא טעמא בתר

 שלא שבדור המופלא היה והוא, סנהדרין בטלה שכבר, היה החרבן אחר ע"דר וכיון). פז( בסנהדרין

 ב"ח נזר אבני ת"בשו' כ ב"וכיו. כ"ע. שנים לעבר לו הותר ל"בחו כשהיה ה"מש י"בא כמותו הניח

 שלא מה יועיל מה, ל"בחו רלעב מהני לא' דמדאו דכיון, שאלה כאן יש אך, ד"וזת) שיד' סי( ח"מאו

 הארץ כי ל"מהר' כ, בה להשוכנים ל"חו על י"א מעלת כי דברים של בירורן ל"ונ. 'וכו י"בא כמותו הניח

 אחד להיות אותם מצרפת הארץ לישראל מיוחדת שהיא שמאחר, אחד כאיש עליה להשוכנים עושה

 רוב אחר הלך בהוראה) ג( בהוריות נרמז וזה. 'וכו ז"זל ערבים נעשו י"לא ובאו הירדן כשעברו ולכן

 כאילו שנחשב, דוקא י"בא לקדש צריך כ"וע. קהל אקרי לא אינך אבל, קהל אקרי הנך, י"א יושבי

, ישראל חכמי מכל הגדול ולכן. ישראל לכל הקידוש ומועיל', א כאיש שכולם מאחר, הקהל כל קידשוה

 שבמה, י"בא משוכן ועדיף ישראל הכלל תמעל בעצמו לו יש, לתורתו שצריכים אחריו נמשכת י"א וכל

 כולם כאילו ונחשב. ל"בחו או י"בא הוא אם כלל מ"נ ואין, אחריו נמשך הכלל כל מכולם גדול שהוא

. ע"דר אליבא סתימתאי דכולהו, ע"בר באמת שהיה וכמו. אחריו נמשכים שכולם כיון קדשוהו

 כיון, ל"בחו לעבר מהני לא גרידא באונס ל"י ז"לפד] א"יבי' וע[. ד"עכת). ב מגילה י"ורש פו סנהדרין(

. ל"בחו לעבר אסור דמדאורייתא כיון, מהגדול רשות קבלת נמי מ"ול, י"בא שבסנהדרין שהמופלא

 התם, ל"בחו מעברין י"בא אותה לעבר יכולין דכשאין', הירוש בשם) ב"סע יא( סנהדרין' התוס ש"ומ

 וכמבואר. אונס במקום ודוקא, י"בא כמותו הניח לאש, בעינן דתרתי, י"בא כמותו הניח כשלא מיירי

 השנה עיבר שירמיה' בירוש יש וכן. היה אונס שום ל"בחו שעיברו מ"ור ע"דר דהא) קטו( יבמות' בתוס

 לא, י"בא כמותו הניח שלא ע"ר לגבי דאף אלמא:). סג ברכות( החסיד י"ר' בתוס כ"וכ. ש"ע. ל"בחו

 הישר אור' בס ראיתי והלום. [ל"הנ חינוך והמנחת לנר הערוך ש"כמ ושלא. אונס במקום אלא שרינן

, )ב"ה סנהדרין א"פ(' הירוש ש"עפמ לתרץ ל"נ היה דבריהם שלולא, שם' התוס ד"ע' שכ) כו' סנהד(

' הירוש שכוונת' להתוס ל"דס פשוט נראה האמור ולפי. ש"ע. ל"בחו מעברין י"בא לעבר יכולין שכשאין

 ש"מ) א' סי ח"חאו( חיה נפש ת"בשו היטב' וע. י"בא כמותו יניח ושלא ,אונס שיהיה, בעינן דתרתי

  ל"מהני עכ לא בלבד דאונס) סג ברכות( יעקב בעיון מתבאר וכן]. ק"ודו. בזה

  

  רופאיםושימוש ב' בטחון בהבענין                                .ברכות סד



 מותר אם, אסורות במאכלות ורפואתו, יםהרופא פ"ע סכנה בו שיש חולה אודות ו מ"חו ד א"יביל "ז

 כא( משפטים' פר ע"הראב דברי מ קצג"האבני נזר חו והביא. אלו במאכלים מלהתגאל להמנע לחולה

, לרפאתו' ה ביד פנימי חולי כ"משא, לרפאות לרופא רשות ניתן חיצוניים ופצעים מכות שדוקא, )יט

 מחולי עצמו לרפאות איסור שיש נראה ז"פול. ברופאים כי' ה את דרש לא בחליו גם באסא ש"וכמ

 כי גם, הנבואה בזמן עושים הצדיקים היו וכן, ל"וז' כ) יא, כו( בחקותי' פר ן"הרמב וכן. רופא י"ע פנימי

 לא בחליו גם, הכתוב שאמר, אסא ענין היה כאשר, בנביאים רק ברופאים ידרשו לא שיחלו עון יקרם

 אין הרי, הרופאים שהזכיר טעם מה בהם נהוג הרופאים דבר היה ואילו, ברופאים כי' ה את דרש

 אם כי המצות בחג מצה אוכל לא אדם יאמר כאשר הוא אבל', ה את דרש שלא בעבור רק האשם

' אפי יוסף רב, רבה דמלך שנין ב"כ כל, אמרו וכך', וכו ברופאים ידרוש לא בנביא' ה הדורש אבל. חמץ

 דרכן שאין) ס( בברכות מאמרם והוא.) שם י"בפרש' וע יד תוהוריו סד ברכות( קרא לא לביתיה אומנא

 ויתרפא חטאו עונש כפי האדם יחלה ברפואות דרכם היה לא שאילו, שנהגו אלא לרפאות א"בנ של

 ורפא) פה ק"ב( ש"במ כוונתם וזוהי. הטבעים למקרה הניחם' וה ברפואות נהגו הם אבל', ה ברצון

 כיון אלא, להתרפאות לחולה רשות שניתנה אמרו ולא, לרפאות לרופא רשות שניתנה מכאן ירפא

 לאסור לרופא אין בחיים ושחלקם' ה מעדת היה לא והוא ברפואות נהג כי להתרפאות ובא שחלה

, הרפואה תשלומי המכה על יש באגרוף או באבן ז"זא שהכו הנצים האנשים כ"וע. 'וכו ברפואתו עצמו

 נמצא. כ"ע. ברופאים עסק לו אין איש דרכי' ה ברצות אבל, הנסים על דיניה תסמוך לא התורה כי

 אולם. ברופאים לדרוש לחולה נכון אין שלדעתו כיון, עצמו על להחמיר החולה רשאי ן"הרמב שלדעת

 שישלח' בה בוטח אם אבל, ברופאים רק כלל' בה דרש שלא היה אסא שחטא' כ) שלו' סי( ד"יו ח"הב

 שאסור נראה ולדבריו. כ"ע. ישראל גבול בכל נהגו וכן. יםברופא לדרוש מותר הרופא י"ע רפואה לו

, לצדיקים' אפי כלל ז"ד אסרה לא שהתורה כיון, אסורות במאכלות' אפי עצמו על להחמיר לחולה

 שבת מלחלל להחמיר רשאי שאינו כמו, אסורות במאכלות' אפי לרופא לשמוע החולה מחוייב וממילא

 פקוח הא וקשה. 'וכו' א בחסיד מעשה) פ ק"ב(' מהגמ ן"הרמבל ראיה ל"ונ. סכנה בו שיש חולה עבור

 אחרים פסידת משום בו שיש שבדבר לתרץ המאירי בשם ק"בשטמ ש"ומ. האיסורים כל דוחה נפש

 דוחה אינו נפש שפקוח בפוסקים זה דין מבואר להיות צריך היה ז"לפ הנה, ביותר בו להחמיר ראוי

 ורוצה גמור צדיק שאינו מי הדין שמן אף כי, שפיר אתי ן"הרמב 'לד אך. בפוסקים ז"ד מ"ול. כזה איסור

 הביאו לא ולכן. עון נחשב היה לחסיד אבל, זה איסור גם דוחה נפש פקוח ברופאים להתרפאות

 ל"נ צדיק שאינו מי אף מ"ומ. נפש פקוח משום כזה איסור גם מותר הדין שמן כיון ז"ד הפוסקים

 ת"בהשי ובוטח ע"ע שמחמיר צדיק מקרי זה שלענין, בזה םהרופאי נגד עצמו על להחמיר שמותר

  .ד"עכת. נ"סכ בו שיש במה' אפי

   



  שבת

  

  )ה בבא"תד. שבת ג( בענין מסייע לדבר עבירה 

ב לקבל  "הקשו משבת ג איך מותר לבעהש "ראתוספות וה. ד"האריך בדין זה וזתכטו :א ב"ביבי

מ הבעל "פ שהעני עשה את המעשה שבת מ"עבשבת חפץ מהעני  או להרשות לעני ליטול ממנו דא

ב ודומה "הבית עובר משום לפני עוור דהחפץ בידו ואפילו אם יכל העני לעבור הוצאה בלי הבעה

מ כיון שבעל הבית חייב להפרישו "למושיט יין לנזיר באופן שהנזיר עצמו יכל לקבל את היין מ

הא דתרי עברא שרי משום דליכא איסור ומשמע מדבריו דבנכרי ? מאיסורא הרי אסור מדרבנן לסייעו

ז "ע תוסוב. ז  דאין דין מסייע בנכרי"ק דע"בפ ן"הרכ "וכ. מסייע בנכרי כיון דאין אנו מחויבים להפרישו

ע במומר דליכא איסור להפרישו גרע  "משמע  דאין מסייע אפילו במומר והכא מדלא תירץ תוס דהב: ו

כ סבר דאין לחלק ובכל גוונא במומר שרי היכא דיצא "ק אי שתי"מדרש' ולכאו. טפי דהחפץ שלו ובידו

  . ו דבישראל מומר ליכא איסור מסייע:ד קנא"יו ך"שוכן משמע מה. מכלל עמיתך

כתב דמקור איסור מסייע לדבר עבירה  משום אל תשת ידך ) ג:תרומות ו(ש"בפהמ ם"הרמבאלא ד

' דסבר כתוס:) ז ו"ע(עברא דנהרא ם בין תרי עברי לחד"ז ניחא הא דלא חילק הרמב"ולפ. עם רשע

פ "כ  בישראל דאסור בכל ענין עכ"ם איכא האי חילוקא דלא אמרינן מסייע אצל נכרי משא"דדוקא בעכו

  ש מסוגית המוצא כלאים בבגד"ם והרא"ומוכח מהרמב. משום איסור תוכחה דחייב להפרישו מאיסורא

ך דבמומר ליכא חיוב "לא כמו שמשמע מהשדאפילו בעובר במזיד חייב להפרישו ד .)ברכות יט(חבירו

. ך קאי במומר שכבר יצא מכלל עמיתך"לא נעשה מומר והש' ויש לדחוק דפעם א? אפרושי מאיסורא

' וע(כלל נ יש לחלק בין היכא דיכול להפרישו ובין היכא דאין בידו להפרישו וליכא משום איסור מסייע"א

ת משום תוכחה "דו למנעו חייב להפרישו מהסבר דהיכא דבי ח:שער הציון שמזברם ב. )ר"דגמ

  .מ אסור מדרבנן להפרישו מאיסורא"ש דמ"ודווקא היכא דאין בידו חידש הרא

ז נה דאפילו בנכרי איכא איסור לסייעו לעבור על מצוות "עי "רשד דייק מ:ח שמז"אוא "מגב זאת ועוד

קא משום דלא נצטוו נכרים ם ולא ישראל דוו"י דהא דדורכין עם עכו"ולמד כן מדכתב רש. בני נח

י הא דאיסור מסייע אינו מטעם מצוות "כ לרש"וע. אטומאה ולא משום דליכא איסור מסייע לנכרי

ט דאיכא איסור להיות חלק ביצירת עבירה כמו שכתב "אלא ה. תוכחה דזה שייך דווקא בישראל

אבל . תוכחה ם  ולא מדין"ם אל תשת ידך עם רשע ומה לי רשע ישראל מה לי רשע עכו"הרמב

ם סבר דאיסור אל תשת ידך עם רשע הוי מבטל בידים מצוות אפרושי מאיסורא וזה דווקא "הרמב

  . י לאו מידי"כ שתיקותא דרש"וא. בישראל

.  ד קנא חידש דהיכא דיכול לקנות ממקום אחר גם מקרי חד עברא דנהרא ובנכרי שרי"יו א"הרמוהנה 

שבגמרא הקשתה  איך  ר אשי מכר עצים לעובדי אש והאיכא :  תמהו עליו  מנדרים סב א"וגר י"ברכו

כ האיסור רק "משום לפני עוור ומסתמא הוי  חד עברא דנהרא דיכלו לקנות עצים ממקום אחר וא

תירץ דהתם מכר יער שלם ואין זה מצוי אלא  מאיריאולם ב. ה אסור"י מכירה ואפ"משום  מסייע ע

  .מצוות בני נח גם לנכרי' דאיכא איסור מסייע בז: ים סבפ מוכח מנדר"עכ.בטורח ואסור משום מסייע



ז "כ קודם לכן וראיה מע"משא. חידש דאסור דוקא בשעת עבירה לסייע כדאיתא בשבת ג בנין ציוןוב

ש למחלל שבת בחד עברא "טו דצידד להתיר למשכיר בע:ב א"יבי' וע. לא דורכין אבל מוליכין לגת. נה

ל בתוס קידושין דהא דשרי למכור בהמה דאין החילול "וכן י. כןשרי דאימא יחזור בתשובה קודם ל

ח קסט משמע דפליג על סברת "או מרןאולם מ  .מעשר שני בשעת העבירה ושמא יאכלנו בירושלים

הבנין ציון מדפסק כרבינו יונה דאסור ליתן אוכל למי שיברך ויש לדחות דהתם איך ידע איך לברך 

קידושין יש לתלות שלא  יעשה מעשה חילול ההיא דרכה בינתים וכן וודאי יאכל דלא תלינן דילמוד הב

  .ד"ביק היתרא והוי ספק דרבנן לקולא עכתכיון דיכול לאכלו בירושלם מספק נימא דלא ש

  

  בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה

ן בסוף שמנה שרצים "ם סבר לה כהר"אחרונים דהרמבהביא דברי האבני נזר ועוד ד  ע שבת "חזוב

ע  "י תיקון כגון תולדה בעי צורך לכ"ולכן בגוף מלאכה הנוצר ע). ה ולפיכך"דפי הריף ד. מא שבת(

) [ ה וצריך"תד: שבת עג( ובזה מודה שמואל כשאינו מתכון פטור דלא נוצר גוף מלאכה בלי כונתו

לא ר ד"מ ומתיר כבשים לגופן ולמימהן אוסר דפ"יהודה גם בא' י דרב סבר לה כר"ויראה לי דשרי לר

ל דמיקרי "ניחא ליה ופטור דרב לטעמיה  דאין דישה בכבשים  אבל בלאו טעמיה  אם צריך ליה נ

  ].י וחייב דתולדותיהן כמותיהן"תיקון לר

ש מתעסק בחובל "מ חייב דכיון דלא נעשה מחשבתו וכונתו ולר"פ דא"י אע"וטעם דמתעסק פטור לר 

ש במתעסק בעי צריכה לגופה כדאיתא "א דרכ נימ"אא. ע"פ דלא נעשה כונתו וצ"ומבעיר חייב אע

ל דבעשותה פרט למתעסק פוטר גם חובל ומבעיר ולכן "י צ"י אבל לרש"דכך שיטת הר: בסנהדרין פד

וחייבין אנו לומר כן . בעי צריכה לגופה ולא מטעם מלאכת מחשבת דהתורה כבר אחשביה למלאכה

. ג ומקלקל ממלאכת מחשבת גמרינן"דבחגיגה משמע דמשצל: אסנהדרין  פד: כ תקשי חגיגה י"דא

  ?    י במקלקל וכי קבלה היתה בידם"ש ור"ועוד דלא מצינו בהדיא דנחלקו ר

א ממיץ פסק "ג וכמעט כל הראשונים נקטו כוותיה  לבד ר"ש במשצל"ל כר"רבא ס: והנה בשבת קמא 

לכן דעת . יג:רעח ונזהר מלהכריע שם וכן בסימן שא י"בוהביאם ב. ה נסתפק בזה"ם והרז"כהרמב

ש  מדסתם בסימן "נקט דמרן כר. רנב. שבת א עמע "חזוו בהליכות עולם יז. מרן שנויה במחלוקת

ואין ראיה מסימן .  כז וסתם ויש מדינא כסתם:ם אוסר בשל עץ שלד"כז והביא וסיים והרמב:שלד

ב בסימן ם קאי ואפשר דגם מרן סבר הכי מדכת"נ דאפשר דגם להרמב"כ דהוי ספק פקו"י לפמש:שטז

בסימן שמ א "גרוה.  דמרן לא הכריע ג"בפמכ "ג וכ"פ דהוי אצל"ג דמסתפק מן השמן חייב אע:רסד

ג דדוחק לומר דצריך לצפרנים "פ דאצל"ם דהנוטל צפרנים ביד לאחרים חייב אע"הוכיח דמרן כהרמב

דחות  ויש ל. ג"ש מארעא דחבריה דמקרי אצל"ש הניחא לעצמו אבל ליפות אחרים מ"ואפילו לריב

דמדכתב מרן וחייב על שתי שערות ולא על נתן שיעור צפרנים דאין חייב על צפרנים אלא על שערות 

א וכן מלקט לבנות משום דמיפה אותו או מי שצווה לו ומקרי "כ המג"משום דצריך לשערות כמש

. כתחח ואור לציון ועוד דבסתם ויש ל"וכהזבחי צדק מ כיון דדעת ה"מ. צריכה לגופה דזו מלאכתו

להתיר דווקא בשל עץ דצורך  ושמא סתם. צריך לחוש לשיטת היש בפרט דדעת מרן שנויה במחלוקת

  . ש"הביא ראיות דדעת מרן דהלכה כסתם לגמרי עיי  ובעין יצחקט  י"ובילקו. רבים



  ?מתי חייב להפריש מן האיסור ומתי אמרינן  הלעיטהו לרשע וימות

היתה ידו מלאה פירות והוציאה : איתא בשבת גנופח דד בתוספת "האריך בזה וזתכ ז:א ד"ביבי

ר  "פעמים התירו לו להחזירה לאותו חצר כדי שלא יעבור אאיסור סקילה בהנחתו ברה' ר תוך י"לרה

ופעמים קנסו אותו ואסרו להחזירה כיון שעבר אתחלת מעשה הוצאה אלא צריך להשאר עם החפץ 

ירו למדביק פת בתנור במזיד לרדות כדי להנצל ו אם הת"למד ק) ג:א(ש"ראוה. ש"בידו עד מוצא

] ג"ולא אמרינן הלעטהו לרשע וימות בכה[פ שעובר על רדיית הפת שהיא שבות "מאיסור סקילה אע

אבל . ואפילו שבות ליכא כדי להנצל מאיסור סקילה] דהוי חצי מלאכה[ש שהתירו לו להחזיר ידו "כ

י לא התירו לו להחזירה ולא דמי להדביק "ת בין מבעופליג וסובר שאם הוציא ידו במזיד בין בשבן "רה

כ הכא ישאיר לאחוז את "פת בתנור דהתם על כרחו תגמר אפיית הפת ויבא לידי חיוב סקילה משא

ן דבשוגג לא קנסו והתירו להחזירה אבל "סתם כהר) שמח(מרןו. החפץ ולא יביא לידי איסור סקילה

ו לו להחזיר את ידו אבל אם הוציא ידו לכרמלית לא גזרו י בין בשבת אסר"במזיד בין אם הוציאה מבעו

י ולא אתי לידי חיוב "א שדוקא שהוציא מבעו"ש בשם י"והביא את הרא. כלל ויכול להחזיר את ידו

' וע.  [חטאת קנסו אבל במזיד חששו שמא ישכח וישליך מידו ויבא לידי חטאת לכן התירו להחזירה

י דינו "ל הביא דעה שלישית המאירי דבמזיד מבעו"ובבה. ש"ר דנקטינן כהרא"ק ח בשם הא"ב ס"מ

ן אם התירו מפני חשש שמא יעבור עבירה או "ש והר"נמצאנו למדים דנחלקו הרא]. כשוגג בשבת

ואפילו היכא דהוא הגורם [. דווקא בהדביק פת התירו לו להנצל מן העונש אחר דעביד מעשה עבירה

ה "שלא ישחוק בקוביא וירא שיתקוף יצרו ויעבור תרתי אפא שמי שנשבע "א תשנ"רשב' אמרינן הכי ע

'  כ וע"אין נזקקין לו כיון דשחוק עבירה היא אין לומר שיזקקו לעבירה שלא יעשה עבירה גדולה ע

  ],ת חיים שאל ו"שו

א אם התירו למינקת חבירו לינשא מיד שמא "והרמ) בתשובה(י"דנחלקו מרן הב יא:באבן העזר יגו 

י  שאין "דעת הב. וכן  למעוברת שזנתה להנשא מיד כדי שבעלה ישמרה מפריצות תצא לתרבות רעה

כד חדשים דאין לדמות להדביקו פת שממילא יבא האיסור ללא המתנת להתיר למינקת מזנה להנשא 

כ הכא אין להציל מאיסור שעוד לא נעשה אלא יעשה "לכן התירו לו לרדות להנצל מסקילה משא

. מתירין במינקת דומיא דיש מתירין להחזירו ידו שלא יבא לידי איסור חטאתהביא יש א "רמוה. ע"בקו

כ "י דחה הדמיון דרק התירו לו לרדות דהוי עובדא דחול או החזרת ידו דקנס בעלמא משא"אבל בב

  . איסור המתנה

א דעיקר תקנת המתנת מינקת לטובת התינוק "ביאר את שיטת הרמ )ז לו"אהע, ד שכב"יו(ס "חתוב

תעבר ולא יהא חלב לתינוק והכא הוי ניחא לתינוק להפסיד חלב אם כדי שלא יצאו ב נפשות דשמא ת

ד קלד למד ממינקת דאין מנדין באופן שדוחה אבן על "ז יו"דהט. (אבל בעלמא לא. לתרבות רעה

  ) .י ושאר אחרונים הכו על קדקדו"כ וחוו"ובנקה. הנופל

שמנדין אין לחוש לרשעים והביא ראיה מקידושין עב ד שלד דכ"יו א"רמקלח הביאו  י"מהראפסקי ' וע

י שאין "ל המהאר"ס דקמ"חת' וע. דרבי ניבא על ששמתו זה שעבר אצידה מדרבנן ומפני זה המיר דתו

. לחוש אפילו לקטנים שיצאו מאלו שהרי כל העיר אשתמוד ומסתמא  היה באותה העיר היו קטנים

ם ובכלל באיה לא ישובון דומיא דקטני עיר הנדחת מ שודאי יאחזו הקטנים כמעשה אביה"וצידד דה

ל אסרו למזיד "דהטעם דחז. בתוס שבת ד א"ריבכ "ד כמש"פ ב"ואין לחוש לשכרם כי אנוסים הם ע

לרדות דתולין שירצה לרדות אלא דמטעם חכמים אין רודה והוי אנוס ופטור כי היכי דפורש מן הערלה 



פודין את הבנים  גיטין מוהלכך הא דב. ת נתחייב"פ דמה"אין חייב כרת  על שלא הביא קרבן פסח אע

ס בקטנים שאין הכרח שיאחזו כמעשה אביהם וימכרו "י שלא יטמעו תירץ החת"משום קלקולא פרש

  .עצמם לנכרי

  בענין וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך

הסוגיא אמאי בעירובין הראשונים דנו בסתירת   .ד"ועוד כמה מקומות דן בזה וזתכ ג:ג:ד ו"יו א"יביב

אמרינן דניחא ליה לחבר לעבור איסורא זוטא  ולהפריש שלא מן המוקף כדי שלא יאכל עם הארץ : לב

פ שהיא "ועבור על רדיית הפת אע[הגמרא שואלת וכי אומרים לאדם עמוד וחטוא .  ובשבת ד. טבל

פת בתנור בשבת  שפשע והדביק[כדי שיזכה חבירך ]  חכמה ואינה מלאכה והותרה לכבוד שבת

  ?]בשוגג

כ הוא עושה מעצמו דהתם החבר "ד לומר לו כן אא"תירץ דיש לחלק שאין לב:) עירובין לב(א  "הרטב

( פ מה שכתב  בעקדת יצחק"ונראה לבאר דבריו ע. עביד מדנפשיה והכא אמרינן שאין אומרים לו כן

ל כי החטא גדול שיעבור עליו איש "וז) ז וציץ אליעזר יא ועוד:א ד"ם יבי"הביאו המהרש) (וירא שער כ

י "והוא בעונו ימות ע. מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים ובלי רשות בית הדין חטאת יחיד הוא

ד של מעלה וכל ישראל נקיים אמנם החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה בבתי "ב

ולו ולא ניתן למחילה אם לא דיניהם שלא למחות בו הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כ

ולכן מוטב שיכרתו או ישרפו החטאים האלה בנפשותם ) כעון פלגש בגבעה וסדום(בפורענות הקהל 

וכל מי שלא יקבל זה בדעתו אין לו  חלק בבינה ונחלה . מן התורה בהסכמת הרבים'  משתעקר אות א

  .ד"בתורה האלהית עכת

ד "שחטא קטן ברשות ב. חטוא כדי לזכות את הפושעיםד לתת היתר לאחרים ל"ה הכא אין לב"כ ה"וא

ז מצילם מאיסור נדה "פ שעי"ש דאין להתיר לפנוית לטבול אע"ריב 'וע. גרוע מחטא גדול שלא ברשות

  .דאין לחוש לתקנת הפושעים להוריד איסור חמור לאיסור קל

כ "משא .תירץ דהכא כבר נעשה המעשה לפיכך אין מצילין את הפושע מעונש א"הריבאולם 

כדמצינו . ז יעבור איסור קל"בעירובין שעוד לא חטא ודאי עדיף לסלק איסור אכילת טבל אפילו אם עי

ד את רבו לשחרר חצי בן חורין ולעבור על בעשה דלעולם בהם תעבודו בשביל מצווה רבה "שכופין ב

  . א שחרר את עבדו כדי למצווה דרבים דתפלה בציבור"כגון פרו ורבו וכן ר

דדוקא הכא דבשוגג אם לא נאמר לו שעבר על איסור יתחייב קרבן שוגג ויתכפר  ן"רמבכתב ה ז"וכעי

דהכא יזכה  השלמהספר ' וע. ולאו איסור עביד ועדיף משאנחנו נעבור אאיסור דרבנן כדי להצילו

לפיכך ודאי לא אמרינן .  ד"חבירך קאי אדמי חטאת שמצילו מזה דמדביק הוי עבירה מאיליה עכת

את חברך בשביל שאתה תזכה כסברת אותה ארורה שרצתה להחטיא את יוסף הצדיק כדי תחטיא 

  . ב"שתזכה לעה

דחה ראיות אלו דעשה דלעולם בהם תעבודו קיל טובא דאסמכתא בעלמא הוא ולא א "הרטבאבל 

הקפידה תורה אלא שלא לשחררו בתורת נדבה דמחזיק לו טובה אבל כל שעושים לשום דבר מצווה 

ל דלתרום שלא מן המוקף הוי חסרון מצווה בשלמותה דכיון דתרומה בעי אומד בעינן "צ וכן . שרי

' אסמכתא בעלמא  או דבתרומה הוי איסור דאו" ממנו"דנסתפק אי  ן"רמב' לתרום מן המוקף וע



אי ניחא : לפיכך נחלקו התנאים בעירובין לב. לתרום שלא מן המוקף ובתרומת מעשר הוי איסור דרבנן

וה בשלמותה ולעבור איסור קלילא דומיא דשחרור עבד דעדיף לבטל עשה דלעולם בהם לבטל מצו

מסקנא דאין להתיר לפושע איסור דרבנן קל כדי להציל מאיסור  .ע"תעבדו כדי שיזכה חבירו בקיום מ

  .כ בעקדת יצחק"כמו שהבאנו לעיל מש) ז:א ד"ע ביבי"וע(חמור 

י שהמשגיח מעלים עין לגבי "אסר לתת תעודת כשרות עפסק ד. יב רכד, נה:יאציץ אליעזר לפיכך  ב

ז "ולפ" כשהדת נתנה שלא למחות. "ודייק כן מלשון העקדת יצחק. 'שמגישים חלב אחר בשר וכדו

ז חלק עליו דאין הנידון דומה :ד א"יביאבל ב.   אישור הרבנות נחשב כעון ציבורי וכל העם באשמה

על זה אמרינן מה לי איסור זוטא מה לי איסור רבה  ד מורידין איסור חמור לאיסור קל"דהתם הב

כ הכא אין מתירין להם לאכול בשר וחלב דאין ביד המשגיח למחות מפני החופש והדרור השורר "משא

וכל תעודת הכשרות היא כדי להציל את אלו שלא פשעו מאיסור נבלות וטרפות ולאפשר להם . בארצנו

ד נב התיר "יומ  "אגרגם ב. זמין חלב אחר בשר אחר כןדאין הם חייבים לה. לאכול מאכלים כשרים

להכשיר מקום ולהשגיח אף שיגישו מאכלי חלב אחר בשר דאין ההכשר על הנהגת האנשים מה יקנו 

אלא על המאכלים ואדרבה מוטב להציל אלה שעוד לא חטאו  ואין אנו אחראין לרשעים שיקנו שתיהם 

שהטעם שכפו את רבה לעבור אאיסור לעולם בהם  כ תוס"א לפמש"והוסיף בביבי. א"ויאכלם בב

תעבודו ולשחרר חצי שפחה מפני שנהגו בה מנהג הפקר דכיון דהיתה מחזרת וממציאה עצמה לזנות 

י כשר "ה במסעדות אלו בפרט לתיירים שלפי תומם חושבים שכל מה שבא"וה.  דין דינם כאנוסים

עדיף להכשיר את המסעדה מנבלות וטרפות  לפיכך.  מכיון שנוצר מצב קלקול לרבים כאנוסים דמו

דמותר לחלל את השבת  א"חיי' וע. ולהעלים עין על שמאכילים חלב אחר בשר כדי להציל את הרבים

  . כדי להציל את הציבור מגזרה שאין בו סכנה נפשות אלא גזרת ביטול מצווה דמצווה דרבים שאני

ולמד כן . יר את האיסור לגמרי אלא מקלישוא חידש דדין העקדת יצחק דווקא היכא  דאין מס"וביבי

להתגלח בימי העומר כדי להצילם מגילוח תער ' דהתיר לקהילה א ו:ת חיים שאל א"שוכ ב"ממש

י ביטול המנהג פקע האיסור דמנהג זה משום פרישות ולא משום סייג ולהציל את הרבים "דהתם ע

  .א יודה לזה"מגילוח  אפילו הרשב

שהתיר לשחוט עוף עם שבר בגוף שנהגו להחמיר להטריפו כדי להצילו מאיסור ג  :ג:ד ו"יו א"יבי' וע

.  בפרט דהכא מנהג להטריף משום חוסר ידיעה ולא מדינא. ח סב"כתב סופר אונבלה והסתמך על 

ובמשיב . והכא בשחיטתו אינו עובר על איסור אלא האוכל עובר על איסור מנהג במקום איסור נבלה

ט דהיכא דליכא קלקול יד "יו בהר צבי' בשמיני משום כשלון סרך בתה וע דבר מד לא התיר טבילה

כיון דאין עובר . למנוע רבים מאכילת טריפה ]מבחוץ[לרבים היה מתיר כגון לשחוט בלי לבדוק ריאה

  ד "עכת .)שמלה חדשה' ע(ת ובדיקת ריאה מבחוץ וניפוחה אחר הגמרא נגזרה "בקום ועשה אלא בשו

  

  ?ובפלאטה חשמלית) בלעך(כמבשל ותנאי החזרה בטס של מתכת האם יש לחוש למחזי

ש דדרך "כ הרא"ע לפמש"וצ. למיחש מחזי כמבשל י חציצת מתכת תו לא"חידש דע ב"ד ח"ביחוו

אלא דיראה . ג ליכא מחזי כמבשל"כ כשמניחו מצד האש דווקא בסמיכה כה"האש לעלות למעלה משא



אי מקרי מחזי כמבשל כיון דהאש בוקעת ומרן כתב  ג קדרה"בסעיף ח לגבי קדרה ע. דזו נקודת מח

אוסר אצל המדורה ובעי כנגד המדורה  ש "ראדה. דסברא ראשונה עיקר כלומר דכל חציצה סגי

ש חשש "דהרא. ג המדורה"התיר אפילו ען "הרמבהתירו אפילו אצל המדורה ון "רוה א"והרשב

ג האש תו "הכי יזכר וכיון דאינה עלמחזי כמבשל ולשמא יחתה והרחקה סגי לשמא יחתה דאדהכי ו

מ "צ ומ"א לא חייש לשמא יחתה היכא דמבושל כ"ן והרשב"והר. לא מחזי כמבשל דומיא דסמיכה

ן לא חייש אפילו "פ דמבושל כל צרכו  אבל הרמב"ג האש אע"חששו למחזי כמבשל כל היכא דהוי ע

ג האש "רבים למיחם שלא עלמחזי כמבשל היכא דמבושל כל צרכו ולמד כן מדהתירו להוסיף מים 

ונראה . כ לחשש בישול לא גזרו"וע. פ שאסור להוסיף מים מועטים למיחם ואית בהו משום בישול"אע

ן ידחו דשאני התם "א והר"אבל הרשב. ן דסבר דמחזי כמבשל מטעם שמא יטעו בין זה לזה"דהרמב

בחציצה דאינו על האש לפיכך . ג האש מש מדרבן אסרו משום מחזי"כ כל דע"ג האש משא"דאינו ע

ויש לדחות דאימא דווקא אם הדבר התחתון מגרע מהבישול . ממש תו לא מחזי כמבשל וכן דעת מרן

כ אם מניח דבר החוצץ בין האש לקדרה כטס מתכת שאין מגרע מהבישול "כגון קדרה מלאה משא

ט רנג כו "כ בבאה"וכן מש. א"ב וחזו"ג ומ"כ בפמ"וכ. ג האש"ג מיחם ואין להניח ע"כלל לא דמי לע

ג האש היכא דאיכא מעזיבה מפסיק ביניהם דווקא עץ או דף דממעט הבלו משום "דמותר להניח ע

כ טס מתכת דנעשה "משא) כ היה העץ נשרף"כ יש הפסק אויר בין האש לדף דא"וע(הפסק אויר

לגבי ח דווקא :כח:ח ז"ומה שחזר באו. (ע נב בשם הישכיל עבדי"כ בחזו"גחלת והוי אש ממש כמש

ג לא מהני "ק אפילו מעזיבה ע"יח דכל שאין גו:צ רנג"ע משב"וע). פלטא של שבת כדמוכח מדבריו

כ חציצה או דבר המפסיק לא מקרי היכר ואסור אפילו "דדוקא קדירה ריקנית דאיכא היכרא סגי משא

אי החזרה מ עדיין צריכים תנ"ק מ"א דלימד זכות דמעזיבה כגו"ואפילו המג. ם ואפילו רותח"י עכו"ע

ואף .. ג קדרה"קדרה ריקנית וקדרה ע, דרגות הפסק טס' נמצא דאיכא ג. ג קדרה"ואינו כקדרה ע

ג קדרה ולקדרה ריקנית "לא כיילא כולם בחדא מחתא מדדימה כנגד המדורה לקדרה ע:א רנג"דבמג

צינו כ היכא דצונן לא מ"וא. ט סיים כן"מ היכא דהתבשיל חם וכן בבבאה"מ סיים דה"ולמעזיבה מ

י דמדמה "דאימא מחזי כמבשל בכלל גזרת שמא ירתיח כדמשמע מרש. בהדיא היתר ליתן לכתחלה

מ צג "כ באגר"גם מש. א דדוקא החזרה התירו אבל נתינה מתחילה לא"כ המג"החזרה להטמנה וכמש

מ לענין חשש שמא יחתה ולכן משהין בו ודינו ככירה "שבתנורי גז אין הדרך כלל לבשל בכסוי פח ה

כ "בל לענין החזרה כתב שפשוט שלא דמי להניחו כנגד המדורה דמשום סמיכה קאתי שאין חם כא

ע "אלא דבחזו. מ לא מהני כיון דמוסיף הבל"ג הכירה אף דאיכא היכר מ"כ בתוך התנור או ע"משא

א דהחזרה דווקא בדעת "וסברת המג. ק פא"ב ס"היטב במ' שרי וע. א דאפילו לכתח"דייק מרישא דמג

כ לדעת מרן אפילו נתינה תחילה שרי כל "וא. ב"א והמ"א אבל אין דעת מרן כן כמו שהוכיח הגר"הרמ

מ עדיף בטס של מתכת נראה דאין להניח ישר על אש "ומ. דליכא חשש שמא יחתה ומחזי כמבשל

ובפלאטה שכל גוף החימום חדא הוא יש . ן יהא סגי"א ולרמב"ש והרשב"אלא בצידו דזה ודאי להרא

  . ד"ע ויחוו"כ בחזו"ג קדרה דמי כיון דאין דרך בישול כמש"קדרה עלצדד דכ

ב והתיר חזרה אפילו "כיון שיכול להגיע ליס בפלאטה חשמלית שלחן שלמה שאסר נתינה לכתחלה' ע

לה התיר כשעדיין חם בתנאי שאין הפלטה יכולה :עד:מ ד"גם באגר. ג קרקע כשעדיין חם"אם הניחו ע

נה דמחזי כמבשל דווקא במקום שדרך לבשל :ב רנג"הוכיח מלשון מ שבת א ע"בחזואבל . לבשל



א שגזרו כל צונן "וגם לא חייש לגזרת המג. כ פלטה דרוב תשמישו לחמם ולא לבשל"משא" תמיד"

  .אטו לח רותח

  ?ג טס של מתכת"האם מותר להחזיר ע

אפילו עם תנאי  כ יהיה אסור להחזיר"ק כיון דאין זה מקטין את חום האש וא"י לא מקרי גו"לרש

ע אי כיסוי כפתור דמי לטח בטיט "וצ(י הכפתורים"החזרה וגם לא דמי לשריק דעדיין מוכן לחתות ע

לכן צריך לכסות ולהדביק את הכיסוי על ) מ מוכן לחתות או דאמרינן דאדהכי והכי לא יחתה"דמ

בדבר המוסיף הבל  י להחזיר אלא דעדיין בלי תנאי החזרה הוי הטמנה"הכפתורים כדי שיהני גם לרש

ן "כ כל דבר קר יהיה אסור להחזירו משום הטמנה להרמב"וא. או אפילו מעמיד הבל בתחלה דאסור

וכן . ל דהטמנה אפילו אם אין הדבר שוקע אלא כל שנתוסף הבל בזה איכא בזה גזרה שמא ירתיח"דס

ש לשמא ירתיח ג מדכתב בלבד שתהיה רותחת דדוקא שכל עוד שרותח אין לחו:נראה דעת מרן רנג

ז "ולפ). שמא יתן תבשיל לח צונן(מ גזרינן שמא ירתיח"אבל כל שנצטנן אף דאין בישול אחר בישול מ

כ "כ חם כמש"ן הטמנה לא בעי דבר שוקע יהיה אסור להחזיר אא"בטס של מתכת דלהרמב

ולא "א "ונראה דזו כונת המג. ובלבד שיהיה חם ולא חילקו בין לח ליבש) כה(ט"ובה) לא:רנג(א"המג

ב דאפילו במבושל :מרן רנז' וע. משום גזרת שמא ירתיח" התירו אלא חזרה אבל נתינה מתחילה לא

ג "דמיחם ע) רנג. עמ(א במכתבים לרנג "כ בחזו"וכ. כל צרכו גזרו בשבת בדבר שאין מוסיף הבל

ח כ הטור בסימן רנ"מיחם בשבת אסור משום הטמנה בדבר המעמיד הבל לכן אין להניח דבר כמש

  .א"והרשב

מ דבדבר לח "ג ובלבד שתהיה רותחת ה:כ מרן בסימן רנג"פסק דמש ן עובדיה שבת אחזואולם ב 

ונראה משום דלא שיך גזרת שמא ירתיח כל היכא דאין בישול . אבל בדבר יבש אפילו נצטנן אין לחוש

ך כל היכא הלכ. ב"כ במ"דגזרה שמא ירתיח משום דהרתיחה גורמת לחתות וכ ש"רא' וע. אחר בישול

יוסף כיון דתולדת חמה שרי אין ' לר. בתוס שבת לט.  ק וליכא משום חיתוי אין לגזור שמא ירתיח"דגו

ה בטס מתכת או פלאטה "ז ה"ולפ. י החמה"לחוש לשמא ירתיח בדבר אחר כיון דיכול להרתיח ע

חיתוי כגון שמחמם את האוכל אין לגזור שמא ירתיח בדבר אחר ויבא לחתות הלכך כל דאין לחוש ל

ז סומכים "וע. י כיסוי האש בטס בצירוף כיסוי הכפתור ליכא למיחש לשמא ירתיח"שגורף או קוטם ע

ן פירש שמא ירתיח באופן "המתירים להניח אפילו דבר שנצטנן על טס של מתכת בפרט שהרמב

  .מ חייב לכסות הכפתור ולא סגי כשמכסה האש"ומ. אחר

  

   תהדלקת חשמל לנר שב         .שבת כב

י "ל שנעשה ע"י פשוט שאין לברך משום דנעשה החשמל באיסור חילול שבת אבל כשיש גנרטור או בחו"בא[

 הדלקת חובת ידי שיוצאים, פסק) קכ סימן דעה יורה חלק( יצחק בית ת"בשול "וז כד:יחווה דעת ה'  ע ]נכרים

 המחובר מאור שכל, שבת של נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר עליו ומברכים, החשמל במאור שבת נרות

 שכן ומכל, לברכה וראוי, נר נקרא החשמל בחוטי נתלה שהמאור כאן ואף, נר נקרא שעוה או שמן לפתילת

 אברהם מחזה ת"בשו מברודי הגאון הסכים וכן. כ"ע. עיקר לו שיש בגאז הנרות הדלקת חובת ידי שיוצאים

, פסק) נט סימן חיים אורח חלק( תליתאה מרדכי לבושי ת"ובש וינקלר מרדכי רבי הגאון אולם. ש"ע). מא סימן(

 קצת להעיר ויש. ש"ע. לעיכובא דוקא ופתילה שמן להיות צריך כי, חשמל בנרות הדלקה חובת ידי יוצאים שאין
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 אמר, עצובה כשהיא שבת בליל בתו את שראה דוסא בן חנינא דרבי במעשה, )א"ע כה תענית( הגמרא מדברי

 אור) מהחומץ( ממנו והדלקתי, שמן של בכלי לי נתחלף חומץ של כלי לו אמרה, עצובה תא מה מפני בתי לה

 כל והולך דולק היה תנא. וידלוק לחומץ יאמר הוא וידלוק לשמן שאמר מי, לך איכפת מה בתי לה אמר, לשבת

 פתילת לע דוקא נתקנה שבת נרות של הברכה שאם, קשה ולכאורה. להבדלה אור ממנו שהביאו עד כולו היום

 שהרי. מצוה עושה שההדלקה, לבטלה ברכה שבירכה על, להתעצב לה היה עדיין, לעיכובא בשעוה או שמן

 הנחה או מצוה עושה הדלקה, חנוכה נר לגבי) ב"ע כב( בשבת שאמרו וכמו, שבת של נר להדליק הברכה נוסח

 מינה שמע, חנוכה נר יקלהדל שמברכים, הברכה מנוסח) א"ע כג/ שבת/ שם( הגמרא ופשטא, מצוה עושה

 במה פרק( המרדכי כתב ושכן, )תרעה סימן ריש( רבה האליה במישור הוכיח וכן. ש"ע. מצוה עושה שהדלקה

 חלק עוזיאל משפטי ת"בשו עוזיאל חי מאיר ציון בן רבי הגאון לציון הראשון מדנפשיה כתב וכן. (ש"ע). מדליקין

 צריך ועומד דלוק הנר היה שאם, תם רבינו בשם) ב"ע כה שבת( התוספות כתבו וכן). 'ז סימן חיים אורח

 יהושע להפני ועיין. [ש"ע). חנוכה לגבי א"ע כג בשבת לן וכדקיימא. (שבת לכבוד ולהדליקו ולחזור לכבותו

 של בברכתו נתברך לא ועדיין, חומץ היה ההדלקה שבשעת כיון זה ולפי]. ד"ע ל"וי). א"ע כג( לשבת בחידושיו

 בזה כיוצא שכתב וכמו. לבטלה הויא בתו שבירכה הברכה, וידלוק לחומץ יאמר שהוא דוסא בן חנינא רבי

 קודם כשיעור בנר שמן שיהיה צריך, מצוה עושה והדלקה שהואיל, )'ז סימן סוף מדליקין במה פרק( ש"הרא

 ערוך והשלחן הטור פסקו וכן. חובתו ידי יצא לא כשיעור שמן הוסיף כך ואחר והדליק בירך אם אבל, ההדלקה

 בן חנינא רבי לגבי וגם, אור ומפיץ הדולק דבר שיהיה שהעיקר ודאי אלא. ש"ע). 'ב סעיף תרעה סימן/ (ח"א/

, שבת של הנרות הדלקת חובת ידי בו ויוצאים, הדולק נר שהוא למפרע מילתא אגלאי, בנסים רגיל שהוא דוסא

  )א"ע כא דף( לשבת בחידושיו יםשער פתחי ת"בשו ועיין. לדחות ויש. החשמל במאור שכן וכל

  

, עליו לקדש הראוי פת ולא יין לו שאין כגון היום וקידוש ביתו נר', שכ:) כג( שבת המאירי טו:א א"יבי. שבת כג

 נר ה"דמש, ן"והר א"הרשב ש"כמ דלא וזה. ש"ע. יהונתן' ר בשם שם ן"הר' בחי כ"וכ. כ"ע. עדיף ביתו נר ז"עכ

 ביתו נר אין ריפתא ליכא דאי ומשמע. ש"ע. אריפתא לקדושי דאפשר משום, יתאדאורי היום לקידוש דחי ביתו

 מן ח"י שיצא ל"דס כ"וע, מדאורייתא דהוי היום לקידוש דחי דהיאך המאירי על קשה ולכאורה. קודמים ח"ונ

 םלח ת"בשו הוכיח וכן. בתפלה ח"י יוצא שאינו ל"דס ן"והר א"להרשב כ"משא. א"המג וכדברי, בתפלה התורה

 זמנין ה"בד:) קו פסחים( והמרדכי. ש"ע. בתפלה ח"י יוצא שאינו ל"דס ן"והר א"הרשב מדברי) כא' סי( שערים

 וקשה:). קו פסחים ש"והרא' בתוס' וע( הפת על לקדש א"שא:) כג( משבת ראיה הביא, ריפתא ליה דחביבא

 מרן והנה. המאירי וכדברי. בתפלה ח"י שיוצא ל"דס כ"ובע. התורה מן דהוי היום לקידוש ח"נ דחי היאך כ"דא

 על או היין על הוא דאורייתא דקידוש ל"דס דמשמע, ח"הב ז"ע' וכ, ן"הר כדברי כתב) תרעח' סי( יוסף הבית

 לקדש פת ולא יין לא לו אין' אפי ז"ולפ, יין ובלא פת בלא בפה אלא אינו דאורייתא דקידוש נהירא ולא, הפת

 הקידוש ולומר בפה לקדש יכול, פת ולא יין לו אין שאם ל"דס ומשמע. כ"ע. קדים) ביתו נר וכן( ח"נ, עליו

  ח"הב' בד כן שהבין) שם( ח"להפר ראיתי וכן. ת"מה קידוש ח"י לצאת כדי, ל"חז שתיקנו

  

 יש עשה במצות שגם להוכיח שכתב, )לב' סי ח"חאו( ג"ח פעלים רב ת"בשו - ד כא"א א יו"יבי  - שבת כד

 ולא, אחד לילה ישכח שמא לחוש יש והרי, לילה בכל העומר ספירת על לברך שתיקנו ממה, שיעור בחצי מצוה

) עב( כתובות' דתוס וההיא, שיעור בחצי מצוה קצת שיש ודאי אלא, לבטלה ברכותיו כל ונמצא, ביום גם יספור

 מצות לה אזדא תראה ואם, הטבילה בעבור הספירה שעיקר התם שאני, לבטלה ברכה הוי תסתור שאם

 כח' סי( א"ח עובדיה חזון ובספרי). כב' סי חיות יצחק שדה ת"בשו ע"וע. (ש"ע. לבטלה ברכה ל"והו בילההט

 לעיל האמור לפי אולם, לבטלה ברכה הוי לא ג"דבכה) קו( חולין א"הריטב ש"ממ דבריו על העירותי) קנה עמוד

' סי ח"חאו( יעקב יגל ת"בשו גוטליב י"להגר מצאתי וכן. העומר ספירת לדין א"הריטב נידון בין בזה לחלק יש

 שלא סגי דלא המצות לברכת, יאכל שלא מתחלה בידו שהרשות י"נט ברכת בין לחלק והוסיף, כן שחילק) עד

 חמד בשדי ע"וע. ש"ע. ל"הנ א"החיד מרן ש"כמ, לבטלה ברכות ל"דהו נ"אה שכח אם, כ"אח העומר יספור

 יאחזנו שמא בשחרית עננו לומר שלא הגאונים בשם) כד שבת( י"רש ש"מ שהביא) ג אות סוף א' סי פ"יוהכ(

 בישראל רווחת והלכה, העומר ספירת בברכת ורגלינו ידינו מצאנו איך כ"שא טובא לי וקשיא', וכ, ויאכל בולמוס

 ל"את ואף, העומר ספירת על כלל ברכה תקנו איך כ"וא, תמימות דבעינן, מברך אינו שוב אחד לילה שכח שאם

  לבטלה ברכותיו למפרע ל"הו כ"וא, לחוש שיש ודאי שבועות שבעה במשך לשכחה מ"מ חיישינן לא דלמיתה
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   שלא בביתוהדלקת נרות שבת      .שבת כה

 מתוך רבא אמר, טעמא מאי, השבת כבוד מפני בעטרן מדליקין אין:) כה( שבת במסכת ל"ז יז:ו דעת יחווה 

 כבוד, חובה, י"רש ופירש. חובה בשבת נר הדלקת אומר שאני ל"א, ויצא, אביי ל"א, ויצא יניחנו שמא רע שריחו

, כתבו שם ובתוספות, :)עה( ביומא וכדאמרינן, יממא כעין אורה במקום אלא חשובה סעודה שאן, הוא השבת

 מהדלקת אבל, עונג משום הנר במקום שיסעוד היא שחובה, סעודה במקום פירוש, חובה בשבת נר הדלקת

 נשים עבירות שלש על: לאשבת   וכדתנן, היא שחובה פשוט שהדבר, כלום קשהמ אביי היה לא עצמו הנר

 פרשת( גאון אחאי דרב בשאילתות מתבאר וכן. כ"ע. הנר בהדלקת זהירות שאינן על, לידתן בשעת מתות

, )נט' סי( הלקט בשבולי הטעם מבואר וכן. שבת ליל סעודת בשביל ש"בע הנרות הדלקת מצות שעיקר) תצוה

 הא ה"בד:) כג שבת( א"הרשב' בחי כ"וכ:). עד ביומא ש"כמ( הנר לאור אלא שבת מסעודת שישבע אפשר שאי

 שבירכו הברכה הנר לאור סעד לא אם' ותוס י"רש שלסברת) ג"רע סימן סוף( חדש הבית וכתב. ש"ע. דאמר

 כדי דלקהה מצות שעיקר ם"מהר בשם שם המרדכי לדברי ואפילו. ש"ע. לבטלה ברכה הוי הנרות הדלקת על

 להם שאפשר הכנסת בבית מקום מכל, )ג"רע ס"ס( ערוך ובשלחן יוסף בבית וראה, ואבן בעץ יכשל שלא

 שנאמר משום להדליק שנהגו אלא, שם הנרות להדליק ל"חז תיקנו לא, שם אוכלים ואין, יום מבעוד להתפלל

 שאין, )נג סימן( ל"מהרי ת"בשו מבואר וכן). א"י סעיף ח"רצ סימן( ע"ובש) נג( בברכות ועיין. 'ה כבדו באורים

  ש"ע. 'וכו להאיר ולא לכבוד אלא שאינן, הכנסת שבבית הנרות הדלקת על לברך

  הדלקת נרות בטבל טהור

 שתרומה, להדליק אסור טמא טבל דדוקא להדיא' כ) כו שבת( א"הרשב' בחיל "ז יא:ד ה"א יו"יבי.  שבת כו

 בו ששייכא שכיון, להדליק מותר טהור בטבל אבל, ואילך ההרמ משעת אלא שריפה מצות בה לך אין טמאה

 אינה כילוי של הנאה ואיסור שהואיל לומר ל"נ היה ה"ובלא. ש"ע. ממש באכילה אלא בו איסור אין ממש אכילה

, מדרבנן טבול בטבל אבל, דאורייתא בטבל אלא גזרו לא, )ט"מ מתרומות א"פי( ש"בהר כמבואר, מדרבנן אלא

 שאין כיון, תקון' דאו כעין רבנן דתקון כל בזה לומר שייך ולא. כלל כילוי הנאת איסור אין, נקוב ינושא בעציץ כגון

' מה ב"פ( למלך שהמשנה ואף). ל"הנ( שם א"הריטב' ובחי) סה( בגיטין כמבואר. כלל ת"מה עיקר זה לטבל

:) לג פסחים(' התוס ש"ממ וכיחלה' וכ, מדרבנן או ת"מה הוי כילוי הנאת איסור אם ז"בד נסתפק) ד"הי תרומות

 כגון, כילוי של בהנאה אסירא הוה דמעיקרא, ניכרים שיריה והא ת"וא, ניכרים ששיריה ראשית קרא אמר ה"ד

 דהנאת ל"דס ומוכח. כ"ע. בו מדליקין ואילך הרמה ומשעת, בו מדליקין דאין טמא אטבל דהוה מידי, הדלקה

 חמץ של בטבל אבל, טמא בטבל דדוקא, קושיתם תירצו' דהתוס ודע, מ"המל וסיים. 'וכו ת"מה אסורה כילוי

 בהנאת אסור טהור טבל שאפילו ל"ת, חמץ איסור מהכא דדל ותימה. תרומות' בב אלא איירי דלא מדליקין

 יעקב קהלת' בס אלבעלי י"מהר הגאון אך. ד"עכת). שם א"המהרש הקשה וכן. (ע"וצ). כו בשבת( ש"וכמ. כילוי

 לשבת' בחי א"הרשב ש"כמ ל"ס פסחים' דהתוס' וכ, ל"הנ מ"המל ראית דחה) ב"ע ג דף ס"שבסוה בדרשותיו(

 של דוקא ולאו, חמץ לטבל, טמא טבל בין לחלק' התוס שסיימו וזהו, בו מדליקין טהור דטבל', התוס בשם) כו(

 ג"די( אחרון' ונטבק יקרות אור' בס כ"וכ. ב"עש. טהור הוא אבל, חמץ משום אלא איסור בו שאין ל"ר אלא, חמץ

 בשם א"החיד ש"וכמ, אחרת שבמסכת' להתוס זו שבמסכת' מהתוס מקשים שאין ידוע וכבר. (ש"ע). א"ע

 איש עולת ת"ובשו). קמב' סי( ב"ח ציון בנין ת"ובשו). ד"ע ו"דמ כו סימן( בדבש צפיחית ת"בשו כ"וכ. הגדולים

 על לתמוה' שכ, ראיתי והנה ה"בד) קלד' סי ח"חאו( ת"מה ביהודה נודע ת"בשו ע"וע). ל"ואכמ). י' סי ד"חיו(

 דמוכח) מזבח מאיסורי ה"פ( ם"הרמב' מד זכר ולא, ת"מה אסורה בטבל כילוי הנאת אי שנסתפק ל"הנ מ"המל

 לאברהם החסד קושית שהביא, )פו' סי ח"חאו( אסאד יעלה יהודה ת"בשו ר"ושו. ש"ע. מדרבנן רק דהוי

 כ"כמש ותירץ, לקטנים אסור וממילא, כילוי של הנאה ל"הו דהא) קיד ביבמות( א"הרשב ד"ע) כט סימן ח"חאו(

) א"ע ח"דקי סט' סי ח"חאו( לב חקרי ת"ובשו. ש"ע. גזרו לא דרבנן ובטבל, מדרבנן רק הוי כילוי הנאת דאיסור

 אמת והן. כילוי בהנאת אסור טהור דטבל) כו שבת(' התוס ש"לפמ) קיד ביבמות( א"הרשב ד"ע כ"ג עמד

:) סו יבמות(' התוס להוכחת יענה מה אך, כילוי בהנאת מותר טהור דטבל' כ) כו( לשבת' בחי עצמו א"שהרשב

 ה"ד:) טו( בנדה' התוס הוכיחו וכן). ז בחולין( יאיר בן פנחס' דר מעובדא, כילוי בהנאת אסור כ"ג טהור שטבל

:) לג פסחים(' התוס ד"ע מזה כ"ג שעמד) פט סימן( אלגאזי ט"יו שמחת ת"בשו ע"וע. ד"עכת. ע"וצ. ש"ע. כדי

). קכח( מפנין פ"בר עוד מ"ושכ. ל"הנ להוכחות יענו ומה, כילוי בהנאת מותר טהור דטבל ל"דס דמוכח, ל"הנ

 בהנאת לאוסרו חכמים גזרו לא מדרבנן טבול דבטבל' הב' כהתי ביבמות א"הרשב דברי לתרץ יש פ"ועכ. ב"עש

 דטבל' התוס ד"עפ, ביבמות א"הרשב' קו ליישב כ"ג שהאריך) ד"סק שמג סימן( יעקב בישועות' וע. ל"וכנ. כילוי
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 ש"מ, )יא סימן( א"ח יצחק פרי ת"ובשו, )צו סימן( טוב יום עונג ת"בשו ע"וע. ש"וע. כילוי בהנאת אסור טהור

  .במקומו קנה עמד וכעת. ל"הנ ק"בד ולסלסל לפלפל להאריך ויש. וברוחב באורך בזה

  

  צריך ללבוש ציצית בגלוי כדכתיב וראיתם אותוהאם      .שבת כז

 מרון בן יצחק רבינו תשובת הביא, )השלישי החלק סוף ציצית בהלכות( העיטור בעל הרב ל"ז א:ב דעת יחווה

: נאמר כך שהרי, כהלכתה ציצית מצות מקיימים אינם, המקטורן תחת הטלית המכסים שאלו, שהשיב, הלוי

, בגדיו על תהיה ציצית בה שיש שהטלית, כלומר, בה תכסה אשר כסותך כנפות ארבע על לך תעשה גדילים

 כתב שם העיטור בעל הרב אולם. מלבושיו על הטלית ללבוש צריך, המובחר מן ציצית מצות לקיים הרוצה ולכן

 שכבר, בה תכסה אשר כסותך כנפות ארבע על שאמר מהכתוב לזה ראיה שום שאין והסביר, זה על לחלוק

 וראיתם: ציצית בפרשת שנאמר מה ואף:). מג ובמנחות: כז בשבת וכמבואר(, אחרות לדרשות ל"חז דרשוהו

 שלובש שבשעה, הציציות על רק אלא, עצמו הטלית בגד על לא וגם, שעה בכל שיראנו המדובר אין, אותו

 חובת ידי בה ויוצא, היא מעלייתא וראיה, אחרים ואצל אצלו בראיה ישנו הציצית הרי, בו ומתעטף הטלית

 מתחת וילבשנו קטן טלית לו ויהיה): טז אות( היראה בספר יונה רבינו לשון וזו. ד"עכת. כהלכתה המצוה

 ומראה לבו שרירות אחר יתור לא ולמען, ניתנה המצוה לזכרון כי, תמיד ללבשו ציצית מצות שעיקר, למדיו

 רבו בשם) ג"תתקמ סימן ציצית בהלכות( המרדכי כתב וכן. כ"ע. 'וכו בדרך בלכתו אם כי ימצא לא וזה, עיניו

 עושים וכן, עיטוף בו שאין פי על אף, עליו ולברך קטן סרבל כמין קטן טלית לעשות שיש: מרוטנבורג ם"מהר

 סימן הדשן תרומת ת"ובשו', ד סימן זרוע אור ח"מהר ת"בשו ועיין. (מלבושיהם תחת אותו ולובשים, הצנועים

 באב בתשעה גדול בטלית מתעטף היה לא מרוטנבורג ם"שמהר, כתב) תרלז סימן, תענית( ובמרדכי). מה

 משום, בבוקר באב בתשעה תפילין מניח היה לא וכן, פורפיריה בזע, אמרתו בצע שנאמר משום, בבוקר

 ומכל, תפילין ומניח בטלית מתעטף היה ובמנחה. התפילין זה, ישראל תפארת ארץ משמים השליך שנאמר

 קטן הטלית ללבוש צורך שאין זה מכל ומבואר. כ"ע. לעולם נראה שאינו לפי, בבוקר ןקט טלית לובש היה מקום

 קטן טלית שדרך נראה כאן הטור רבינו דברי ומתוך, כתב) ח סימן/ ח"או(/ יוסף הבית מרן אולם. בגדיו על

 ובכל שעה ובכל, המצוה לזכור כדי ציצית מצות שעיקר ד"כ בסימן רבינו שכתב ממה אבל, בגדיו תחת ללובשו

. המצות ויזכור יראהו שתמיד כדי, מלמעלה ללובשו קטן טלית מצות שעיקר נראה, המצות שיזכור צריך רגע

 מצות שעיקר, )יא סעיף ח סימן/ ח"או(/ ערוך בשלחן מרן כתב וכן. כ"ע. א"הריטב בשם יוסף הנימוקי כתב וכן

 סעיף כד סימן/ ח"או(/ ערוך בשלחן מרן לשון וזו. 'ה מצות ויזכור תמיד שיראנו כדי, בגדיו על ללובשו קטן טלית

 יהיה אדם שכל ונכון טוב מקום ומכל. בציצית חייב אינו, כנפות ארבע של קטן טלית לובש אדם אין אם): א

 שיהיה יזהר ולפחות. המלבושים על ללובשו ונכון. רגע בכל המצות שיזכור כדי, היום כל קטן טלית ללבוש זהיר

 פי על שאף, יונה רבינו בשם כתב) ה סימן' ג פרק ברכות( ש"בהרא והנה. כ"ע. התפלה עתבש בציצית לבוש

 ואי, מלבושיהם בכל ציצית מטילים שהיו בימיהם דוקא זהו, שעליו בציצית הקברות לבית להכנס שמותר

 צותמ לשם אלא בהם מתכוונים אנו שאין שלנו טליתות אבל, הקברות לבית בכניסתם בגדיהם שיסירו אפשר

 ערוך והשלחן הטור פסקו וכן. לרש לועג משום הקברות לבית בהן להכנס שאסור תפילין כמו דינם, ציצית

, כתב, )כג סימן( חיים באורח יוסף הבית ומרן). ד סעיף שסז סימן( דעה וביורה, )א סעיף כג סימן( חיים באורח

 אסר שלא שאפשר, הקברות לבית בו להכנס מותר האם, למדיו מתחת לובש שאדם קטן בטלית לעיין ויש

, לעין נראה שהוא, בגדיו על בלובשו אלא, לרש לועג משום הקברות לבית מצוה של בטלית להכנס יונה רבינו

 הפרישה כתב וכן. להקל במסקנא והעלה. לרש לועג משום בו אין נראה שאינו כיון בגדיו תחת כשלובשו אבל

 למעלה אותו שלובשים גדול בטלית דוקא שזהו ומשמע, ל"המהרש מורי וכתב): כג סימן( חיים באורח

 הבית כתבו וכן. כ"ע. המנהג ושכן, לרש לועג משום בו אין, הבגדים תחת שלובשים קטן טלית אבל, מהבגדים

 כתב וכן. מכוסות והציציות הואיל לכך שהטעם, וסיימו). שסז סימן( דעה ביורה כהן והשפתי זהב והטורי חדש

 אפשטיין מיכל יחיאל רבי כתב וכן. שמואל התפארת בשם) כג סימן( חיים אורח יוסף בברכי א"החיד מרן

 כא סימן( חיים אורח זהב הטורי כתב בזה וכיוצא). שסז סימן דעה ויורה, כג סימן חיים אורח( השלחן בערוך

 מגדים יהפר כתב וכן. מכוסה שהוא כיון שעליו קטן בטלית צרכיו לעשות הכסא לבית להכנס שמותר) ג"סק

 כל תחת מכוסה קטן שהטלית הוא שהמנהג, ל"הנ האחרונים וכל יוסף הבית מרן בדברי ומבואר. ש"וע. שם

 דברי על העיר) א"סק כד סימן( מרדכי מאמר בספר כרמי מרדכי רבי והגאון. מכוסות הציציות ושאף. הבגדים

 על קטן הטלית ללבוש שצריך', ח ימןס ערוך ובשלחן יוסף בבית שכתב למה סותר שהוא, ל"הנ יוסף הבית מרן

 טלית בדין הזכיר ולכן, כן נהגו לא, מלבושיו על קטן הטלית ללבוש טוב שיותר מרן שסובר שאף, ותירץ. בגדיו
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 בטוב ויישבו, הקברות לבית בו שנכנסים המנהג ליישב כדי, בגדיהם תחת אותו שלובשים הקברות בבית קטן

. טוב היותר הצד ועל, המובחר מן למצוה רק הוא, בגדיו על לובשוש ערוך בשלחן שכתב ומה. ודעת טעם

 יהיה קטן שהטלית שכתבו יוסף והנימוקי א"הריטב שאף, )יא ק"ס ח בסימן( מרדכי המאמר עוד וכתב, ד"עכת

 כתבו ולכן, לנישואיהם עד גדול טלית ללבוש נוהגים שאינם לאותם דוקא שזהו, מללו ברור דבריהם, בגדיו על

 בשעת דוקא שזהו נראה בזה גם ואף, בגדיהם על קטן הטלית ללבוש להם שיש יוסף והנימוקי א"הריטב

 שיכולים ברור נראה, ותפלה שמע קריאת בשעת גדול בטלית להתעטף שנוהגים אנו אבל, ותפלה שמע קריאת

 קטן תשהטלי, דבריו בראש שם יוסף הנימוקי מדברי שמתבאר וכמו. הבגדים תחת קטן הטלית ללבוש אנו

 ת"בשו עוד ועיין. ד"עכת). ע אות( חמודות הלחם שהקשה מה ניחא זה ולפי. המקטורן תחת אותו לובשים

 תחת קטן טלית לובשים אנו, היום בכל ציצית מצות לקיים ובכדי: שכתב) ו"וק אלפים' ב סימן(' ה חלק ז"הרדב

 גם לפטור מכוין אני הגדול הטלית על מברך שאני ובשעה: כתב) ס"ור אלפים' ב סימן( ושם. המלבושים כל

, א"הגר מנהג היה וכן. ש"ע. כולם המלבושים כל תחת היום שיאיר קודם אותו לובש שאני לפי, הקטן הטלית

  ).טו אות ציצית הלכות( רב מעשה בספר שכתב וכמו

 טהורה בהמה עור אלא שמים במלאכת הוכשרו לא יוסף רב דתני אהא:) כח( בשבת- א:א אומר יביע.שבת כח

. לעורן אלא, בפיך המותר מן בפיך' ה תורת תהיה למען ביה כתיב בהדיא תפלין. לתפלין, הלכתא למאי, בלבד

 י"ר בשם' כ) תפלין בהלכות( והמרדכי. ש"ע. לרצועות אלא', וכו מסיני למשה הלכה תפלין של ן"שי אביי והאמר

 פ"וכ. בפיך המותר מן להיות צריכים תפליןה עניני דכל הרי. ש"ע. בבתים ותפורה שמחוברת לתיתורא ה"דה

 ל"צ הרצועות שעור) ג"ס לג' סי( ושם. הטהורים ועוף חיה בהמה מעור ל"צ הבתים שעור) ז"סל לב' סי( ח"באו

 שהרי, ל"הנ ע"הש פסק על שתמה) לב' סי( תמיד עולת להרב וראיתי. ש"ע. טהורים ועוף חיה בהמה מעור

 המותר מן, בפיך' ה תורת תהיה דלמען קרא לי למה, איתא דאם, הכי דאמר יוסף כרב הלכה שאין נראה

 ודאי אלא, מסיני למשה הלכה מכח טהורה מבהמה שיהיה בעינן עורות כגון תורה בו שאין דבר גם הלא, בפיך

 מן כזית, )ז"מ ו"פ מקואות( המשנה' בפי ם"הרמב הביאה בתוספתא ש"לפמ ל"י ולכאורה. ל"עכ. הכי ל"קי דלא

 התורה מן שעיקרו דבר שכל טמא ספקו כשיעור בהן אין ספק כשיעור בהן יש ספק השרץ מן וכעדשה הנבלה

 בפסוק שאינו מה שכל לפי, מסיני למשה הלכה היינו ס"מד ושיעורו, ם"הרמב' ופי. טמא ספקו ס"מד ושיעורו

, ת"העו' קו ש"א ז"ולפ. להקל ספקו מ"הל שעיקרו שדבר מזה ומבואר. ש"ע. שם ש"הר כ"וכ. ס"מד יקראוהו

, בספקו להחמיר קרא ל"קמ, להקל בזה דספקו א"הו, בפיך המותר מן בפיך' ה תורת' תהי דלמען קרא לאו דאי

 אצטריך שפיר ג"ובכה. (בפיך המותר מן דבעינן פסול טהורה בהמה של הוא דהעור בבירור ידוע שאינו שכל

 שיהיה בעינן בפיך המותר מן רחמנא' דכ תפילין צותבמ נ"וה). ש"ע) עד( יומא' תוס ש"כמ, ספקא למעוטי קרא

 יוסף דרב דמתניתא' כ מ"הל ה"ד:) כח( בשבת י"רש אבל...להכי אייתר דקרא ובפרט, בפיך המותר ממין ודאי

 ומקרא, אליו ומחובר לקודש שנטפל כיון' דאו מדינא זה דאף ל"קמ יוסף דרב ל"ור. ש"ע. קאמר מ"הל לאו

 ה"ד, תפלין' לה בפתיחה( ג"בפמ' וע). ל"הנ י"ברש לעיין ורמז בזה הרגיש ת"העו וכן. (נפיק בפיך' ה דתורת

' סי( ג"בפמ בו וחזר. ספק לענין מ"ונ. מדרבנן או, טהורה בהמה מעור ת"מה הוו הרצועות אי שנסתפק) והנה

 בימי יהשה תחש) כח( שם ש"ממ קצת נראה וכן. ש"ע. דבפיך מהיקשא ת"מה דהוי בפשיטות' וכ, ל"הנ) לב

 בהמה עור אלא שמים למלאכת הוכשרו לא תנינא ליה תבעי מאי יוסף רב אמר. היה טהור או היה טמא משה

' מד נראה וכן. ת"מה דהוי ו"א, רבנן גזור לא ואכתי היה טמא דילמא מדרבנן רק דהוי איתא ואם. ש"ע. טהורה

 דבעינן לתפלין התורה כל דהוקשה' וכ. זו' בקו ת"העו על שהשיג) ג"סק תקפו' סי( א"להמג ר"שו. שם המאירי

 ת"מה ב"נו ת"ובשו, )ב' סי( מלובלין אליהו יד ת"בשו ע"וע. ש"ומחה משה וחמד ר"בא ש"וע. בפיך המותר מן

 מן בעינן לא כאן דעד לומר נוטה דעתוה) ו). (ד אות ס' סי ח"חאו( מלובלין חסד תורת ת"ובשו, )ג' סי ח"חאו(

 ולהצליל להשקיף אלא שאינו חומר אבל. מדינא שמים למלאכת צורך בו שיש דברב דוקא אלא, בפיך המותר

 למרן דמצינו אמת והן. בפיך המותר מן ביה בעינן לא, התפילין להכשיר צורך שום בו ואין, התיתורא עור את

 שאין פ"אע בפיך המותר מן בעינן דתפלין מילי דבכל דמסיק, הפרשיות על מטלית כריכת גבי) לב' בסי( י"הב

 הרי. כ"ע. כשר בקלף אלא מלכרכן מקפידין ויש, קטן בקלף וכורכם', כ) ד"סמ( ע"בש וכן. וקפידא צורך בהן

 כרכן לא אם) תפלין' מה ג"רפ( ם"הרמב' ולד. לכרכן צריך פ"דעכ התם שאני מ"מ. ע"בש והביאם להם דחשש

 בקנה ומסרגלין בדיו וכותבין בעורות כותבין שיהו מ"הל) ט"ה דמגילה ק"פ(' בירוש ש"וכמ, פסולים במטלית

' בס ש"כמ' דירוש לההיא ומוקי, מטלית בלא מכשיר ש"שהרא פ"ואע. ש"ע. 'וכו במטלית וטולין בשער וכורכין

' במס מ"ושכ. בדבק וידביקנו הקרע על קלף או מטלית ישימו לכן הקלף שנקרע דמיירי) רה' סי( התרומה

 ע"הקה' כפי לומר דאין, ת"סה' כפי ל"ועכ. בדבק ודובקין ז"אח' הירוש שסיים ממה נ"וכ. כ"ע). ב"ספ( סופרים

 יוסי' כר ל"קי דאנן. כ"ע. היד על ולהניחן אותן לדבק דמותר עורות' ד על כתובין התפלין היו שאם דהיינו
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) תפלין' ה ריש( המרדכי על בנעט ם"מהר בביאור' וע). ו"ה ג"פ( ם"הרמב פ"וכ. לדבק צ"שא:) לד( במנחות

 צריך בקלף כורכן אם, לכרכן צורך שיש כיון ה"מש, ם"הרמב' לד חוששים מקפידין דהיש ל"י מ"מ. ג"הסמ בשם

, ל"הנ מקפידין להיש ואף) ז). (טו' סי( נזר אבני ת"שו' וע. כלל צורך שום בו שאין ד"בנ כ"משא. כשר שיהא

 לענין יוסף דרב מתניתא בשבת ס"הש מוקי דלא לזה וראיה, בדיעבד גם לפסול כדי בזה שאין דמודים ד"נלע

    לכתחלה אלא זה שאין ודאי אלא, טהורה בהמה מעור שיהיה הפרשיות על שכורכין הקלף

  גרירת עגלה בשבת

 כסא מטה אדם גורר: שאמר שמעון רבי כדברי הלכה נפסקה) א"ע כב דף( שבת מסכת נב:ב דעת יחווה

 שאמרו כמו, חורש משום חייב בשבת חריץ שהעושה ףשא, כלומר. חריץ לעשות יתכוין שלא ובלבד, וספסל

 שבת מהלכות ז בפרק( ם"הרמב פסק וכן. הן אחת מלאכה כולן והחורץ והחופר החורש, תנא, :)עג דף( בשבת

, לפינה מפינה הכלים להעביר אלא, חריץ לעשות בגרירתו מתכוין שאינו כלים הגורר זאת בכל). ב הלכה

 בגמרא נפסק וכן. אסור מתכוין שאינו שדבר שאומר יהודה רבי כדברי ושלא. רמות מתכוין שאינו שדבר, מותר

 בגמרא אמנם. מותר מתכוין שאינו שדבר שמעון כרבי שהלכה) א"ע לד ובכורות, :ק עירובין, א"ע צה שבת(

, פירוש, אסור הכל דברי בגדולים אבל, בקטנים) שמעון ורבי יהודה רבי של( מחלוקת: נוסחא יש:) כט( בשבת

, גרירתו ידי על חריץ נעשה שבהכרח, רישיה פסיק להיות הדבר קרוב, וכבדים גדולים וספסל מיטה גורר שאם

 רישיה בפסיק שמעון רבי שמודה) נ"וש, :לג וסוכה, :לו וביצה, א"ע וקלג א"ע וקג א"ע עה בשבת( רווחת והלכה

 רבינו כתב וכן). שצד סימן( ש"הריב ת"בשו שכתב וכמו, התוספות מבעלי א"ריב גירסת היא וזו. ימות ולא

, מדוייקים בספרים הנוסחא ושכן, )ה הלכה שבת מהלכות' א בפרק( ם"הרמב על בהגהותיו, ך"הרמ, כהן משה

 יראים בספר ממיץ אליעזר רבי פסק וכן. ואסור רישיה לפסיק קרוב הוא שבגדולים משום הוא שהטעם והסביר

, רישיה פסיק והוי חריץ בלא אפשר אי גדולים שבספסלים, :)כה םפסחי( המכתם בספר כתב וכן). קב סימן(

 כא דף נח סימן( בו ובכל). ס אות טוב יום הלכות( חיים ארחות בספר הובא וכן. שאסור בזה שמעון רבי ומודה

 בערך אבל. המכתם ספר ל"המו בלוי משה רבי ג"הרה כתב וכן. [ל"הנ א"הריב כגירסת שסובר ומשמע). ב"ע

. נח סימן הרוקח בספר שכתב וכמו, רישיה פסיק הוי שאז, מאוד בגדולים דמיירי, כתב) שלז סימן ישר( השלחן

, מותר הכל דברי בגדולים אבל, בקטנים מחלוקת: הנכונה שהגירסא, כתבו:) כט שבת( התוספות אולם]. ש"ע

 וכן. גרירה דיי על להעבירם ובהכרח, כובדם מרוב אותם להרים אפשר שאי בגדולים יותר להתיר שיש

 בקטנים מחלוקת: היא המדוייקת שהנוסחא וכתבו, א"הריב נוסחת ידים בשתי דחו:) כה פסחים( התוספות

 דעת וכן. והגאונים ף"הרי גירסת שכן:) כט( לשבת בחידושיו ן"הרמב וכתב. מותר הכל דברי בגדולים אבל

 בספר המעילי מאיר רבינו כתב וכן:). כט שבת( המאירי כתב וכן). 'ה הלכה שבת מהלכות' א בפרק( ם"הרמב

 להלכה והובא, התרומה בספר כתב וכן). סה לאוין( ג"והסמ). נח סימן( הרוקח בספר כתב וכן). שם( המאורות

 שכן) שלז סימן ריש( יוסף הבית מרן וכתב. ש"ע. ל"הנ היראים סברת ודחה, )נה סימן סוף(' ב חלק זרוע באור

 מנחם רבינו הסכים וכן). א סעיף שלז סימן/ ח"או(/ ערוך ובשלחן בטור פסקו כןו. מיימוני והגהות ש"הרא דעת

 שהיכן, רישיה לפסיק שדומה משום, בגדולים שאוסר ך"הרמ על והשיג). לג סימן( בתשובה מפאנו עזריה

 שהדבר, ודאי רישיה בפסיק אלא שמענו לא והרי, רישיה לפסיק הדומה בדבר מודה שהוא שמעון לרבי מצאנו

 ת"בשו כתב בזה וכיוצא. [ש"ע. אסר לא רישיה לפסיק קרוב אבל, בפעולתו מלאכה שתיעשה ומוחלט רורב

 ולכן]. ל"ואכמ). 'וס ז"מ סימן( הלוי יד ת"ובשו). ט סימן( יואב חלקת ת"בשו ועיין). צ סימן(' ג חלק ם"מהרש

. בשבת הרבים ברשות להובילה רומות, חריץ בעשיית רישיה פסיק בגדר אינה, וחול עפר גבי על עגלה גרירת

 מתכוין שאינו דבר שסובר יהודה לרבי שאפילו:) כג בביצה( המשנה פי על בזה להתיר סברא עוד שיש גם ומה

 ידי על לא בהלוכה הנראה חריץ, י"רש ופירש. כובשת שהיא מפני, קרקע גבי על עגלה לגרור מותר, אסור

 מזיזה אינה אבל, נמוך הילוכה מקום ונעשה, תחתיה דושוני הקרקע ודורסת כובשת היא אלא, הוא חפירה

 שיש במקום הרבים ברשות תינוק של עגלה הובלת בשבת להתיר ברור הדבר לפיכך. ש"ע. ממקומו עפר

 פני ת"ובשו, )א סימן סוף חיים אורח חלק( השרון חבצלת ת"ובשו, )צו סימן( לדוד קרן ת"בשו פסקו וכן. עירוב

, והשיב, שלנו בנידון נשאל, )'א סימן ח"או חלק( השרון חבצלת ת"שווב ועוד). עא סימן חיים אורח חלק( מבין

 דוקא זהו, ]מאד[ גדולים וספסל מיטה גרירת לאסור הרוקח בשם כתב) שלז סימן ריש( אברהם שהמגן שאף

 מתכוין שאינו דבר שסובר יהודה רבי שאפילו:) כג( בביצה וכמבואר. כובשת שהיא בעגלה לא אבל, בגרירה

 הנה כי, להעיר ויש. כ"ע. בזה להתיר יש לכן, חריץ עושה ואינה כובשת שהיא קטן של בעגלה מודה, אסור

 קטן של עגלה דמתניתין קמא תנא שלדברי, יהודה דרבי אליבא היא תנאים מחלוקת:/) כג דף/ שם( בביצה

 שאין שפעמים, חריץ עושה היא שבקרקע מפני, בגדים גבי על, י"רש פירש. (כלים גבי על אלא נגררת אינה
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 ליה סבירא יהודה דרבי אליבא השני התנא ורק). חורש משום חייב והחופר, וחופר נגרר והוא מתגלגל האופן

 מידי יצאנו לא כן ואם. ש"ע. מתגלגל ואינו נגרר שהאופן שכיח ולא, כובשת שהיא מפני קטן של בעגלה להתיר

 שגם, )ג"סק שטז סימן( ז"הט דברי פי על נראה אולם). נב ס"ר ח"חאו הלוי יד ת"בשו' וע. (בזה מחלוקת

 בביאור ברורה המשנה וסייעו. להתיר יש, זבובים בה יש אם שמסופק התיבה נעילת כגון, רישיה פסיק בספק

 דעה יורה חלק( נזר אבני ת"בשו עוד ועיין. ש"ע:). מא שבת( והמאירי ן"הרמב מדברי, )ולכן ה"בד שם( הלכה

. רישיה פסיק בספק לאסור ם"הרמב שדעת שסיים אלא, ן"הרמב מדברי כן הוכיח כן שגם, )י אות רכ סימן

 ולא יפה יתגלגל ושמא, חריץ ויעשה האופן נגרר יהיה שמא, העתיד על הוא שהספק ד"שבנ לומר יש אך. ש"ע

 שם יש שמא, בההתי בנעילת כגון, העבר על כשהספק ורק. ומותר מתכוין שאינו כדבר ליה הוה, חריץ יעשה

 יואב חלקת ת"ובשו, )ו סעיף פז סימן( דעה ליורה איגר עקיבא רבי בחידושי ועיין. לדון מקום יש, לא או זבובים

). לח סימן סוף( לדוד קרן ת"ובשו, )פו סימן סוף/ (הררי/ הרררי ליצחק זכור ת"ובשו, )'ח סימן ח"או חלק(

, יד כלאחר חופר ליה דהוה, מדרבנן איסור אלא אינו בזה חריץ עשיית של החשש שכל ד"דבנ, ועוד. ל"ואכמ

 יששכר המצודת נתכוון שלזה ואפשר. לקולא דרבנן ספקא, :)כה( פסחים ובתוספות, :)מו( בשבת כמבואר

, מאוד גדולה אפילו, קטן של עגלה קרקע גבי על לגרור שמותר, )שלז סימן( תשובה בפתחי הובא, )יד סימן(

. חריץ עושה ואינה כובשת שהיא עגלה דשאני, מאד בגדולים שאוסר הרוקח שםב אברהם המגן לדעת אף

 מחלוקת היא והרי, חריפא בסכינא לה פסיק היכי ולכאורה). ד"סק שלז סימן החיים כף בספר הוא וכן. (כ"ע

 ושאפיל כן גם שכתב) סו סימן(' א חלק יעקב חלקת ת"בשו ראיתי ושוב. כ"כמש שכוונתו לומר וצריך. התנאים

 היא אם קטן של בעגלה מחלוקת שיש פי על ואף, להקל יש כאן, מאוד בגדולים שאוסר אברהם המגן לדעת

 פסיק שבספק) שטז סימן( ז"הט דברי לפי ובפרט. 'וכו להקל יש יד כלאחר דהוי כאן, חריץ עושה או כובשת

  ש"ע. להקל יש רישיה

, ערום למת אלא, למת תינוק או ככר הצריכו לאש, מרן ש"עמ הקשה, )טז ק"ס שיא' סי( א"במג הנה. שבת ל

, נפשיה ונח מתותיה דרגא אפחת דדוד בהא:) ל( בשבת והרי. לטלטלו תינוק או ככר צ"א בכסותו הוא אם אבל

 אדם לכל שאסור מוקצים היו דוד שבגדי' ותי. בכסותו שנפטר פ"אע, תינוק או ככר י"ע אלא לטלטלו התירו ולא

 קשור ת"שס:) כא( בסנהדרין ל"קי הא דאכתי', הק) ד"ס שם( תורה דעת' בס ם"רשמה והגאון. 'וכו ללבשם

, )מלכים' מה ג"רפ( מ"הלח ש"מ פ"ע ותירץ. שעליו ת"הס משום לטלטלו ראוי כ"א, המלך של בזרועו

 כ"וא הדיוט ולא הוא בו וקרא' שנא, המלך של ת"בס לקרות רשאי ההדיוט שאין, דסנהדרין ד"פ מהתוספתא

 שבדרון מ"רש ג"הרה המגיה והרב). שצו סימן( ד"יו ש"בד הובא הגרשוני בתפארת כן מצא ושוב. קצהמו הוי

 בשבת דהא, מ"דלק ובאמת. ד"עכת. אסור הדיוט רק דהא, בו לקרות מותר אחר למלך פ"עכ דהא, הקשה י"נ

 בשבת דאף ל"קיו, שעה באותה אונן היה המלך ושלמה, ת"בד האבל או האונן לאסור נוהג שבצינעא דברים

 סבר) ג"ה דחגיגה ב"פ( דבירושלמי ואף.) כוותייהו ג"דרשב לרבנן: כג ק"במ כדאיתא. (שבצינעא בדברים נוהג

 ש"וכמ. ז"ע פליג דידן ס"הש מ"מ, ל"הנ צ"הח' לד, בו לקרות רשאי היה המלך שלמה כ"וא, בעצרת מת דדוד

, )א"ע ז"דע שצט ס"ס( ד"יו על דעת ביוסף מצאתי וכן). י"ה אבל' מה ג"פ( מ"במל' וע). יז( חגיגה' התוס

 דברים נמי דהוי ת"ת ק"לת ג"רשב בין דאיכא:) כג ק"במ(' אמרי לא דאמאי להקשות י"הנוב ש"מ שהביא

 איכא המטה תשמיש קאמר ולהכי לימוד ח"י בו שיוצא הרעים בדברים ללמוד אפשר ת"דת ותירץ, שבצינעא

 ל"שי, וסיים. ת"בד שאסור אונן שהיה, ת"הס משום לטלטל יכול היה שלא דשלמה הא כ"ג יישב ז"ועפ. בינייהו

 וכן. כ"ע. גופו על ת"הס אז היה ולא. בו ללמוד זרועו מעל שלקחו עצמו ת"בס שלמד שאפשר בפשיטות

 אגב לטלטלו הותר לא ואמאי, הרעים כדברים תבוא כי' שבפר התוכחה פרשת גם מסתמא דהא, טפי מסתבר

 הרעים דברים מכלל ל"הו באב' בט שקוראים בנים תוליד כי' פר וכן. הרעים בדברים בו ודשילמ ד"ע ת"הס

  )לא:ד ד"א יו"יבי().ה"סק תקנד' סי( ח"א גבוה שלחן כ"וכ). פד' סי( ב"ח עייאש יהודה בית ת"בשו ש"לפמ

  

  האם נכרי מותר ללמוד תורה שבכתב   . שבת לא

 בההוא) לא( בשבת ש"ממ, שבכתב תורה אף גוי ללמד לאסור ראיה להביא ד"לפע נראה - יז:ד ב"א יו"יבי

 מקרא לו אמר, יומת הקרב והזר אל שהגיע כיון, וקרא והלך. וגיירו, גדול כהן שתשימני מ"ע גיירני להלל ל"דא

 אין הא ק"ק, א"בח א"המהרש' וכ. 'וכו בעצמו ו"ק גר אותו נשא. ישראל מלך דוד על' אפי, ל"א, נאמר מי על זה

 דקאמר הא ל"וצ. ג"כ בגדי ללבוש שנתגייר האי עדיף ולא, אישות משום ולא מלכים שלחן משום גרים יןמקבל

 קאמר ולא. בכהונה אסור שגר שידע הכי לבתר עד גייריה דלא, הוא דוקא לאו', וכו וגייריה הלל קמי אתא
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 קודם תורה לימדו ךהיא כ"דא' להק ואין. לשמה בא לשמה שלא ומתוך, לגייר עליו שקבל אלא דגייריה

 והא. ל"עכ. תורה ללמוד שרי להתגייר שבא כיון דהכא ל"די. מיתה חייב בתורה שעוסק ם"עכו הא, שנתגייר

 ללמדו אסור היה, להתגייר שבא דמיירי לאו דאי א"למהרש ליה פשיטא ה"ואפ. מיירי שבכתב בתורה הכא

 כשילך, כ"אח להתגייר שרוצה לגוי ותפלה אמקר ללמד מותר אם שנשאל, )מא' סי( א"רעק ת"בשו' וע. תורה

' קו עיקר באמת כי' וכ. להתיר שדעתו ל"הנ א"המהרש' ד והביא. המלכות חק פ"ע להתגייר שמותר למקום

 דבטוח ותירצו. דוד בימי לא ה"ד:) כד( יבמות' התוס הקשו כן, ואישות מלכים שלחן משום כמו דהוי א"המהרש

 קודם שגיירו' להתוס ל"דס הרי. רעה ה"ד:) קט( שם' התוס עוד כ"וכ. ש"לש לעשות הגר של דסופו הלל היה

 לא ואמאי', וכו א"כמהרש תירצו מדלא, גרות קודם תורה ללמד דאסור להתוספות ל"דס מוכח וקצת. שלימדו

 ואין. קצת לדחות ויש. מקודם ללמדו שאסור ו"א. ש"לש שכוונתו ויתברר עמו שילמוד עד לגיירו הלל המתין

 וראיתי. [שיתגייר עד, כ"ג שבכתב תורה ללמדו שאין קצת משמע' מהתוס שאף נמצא. כ"ע. להתיר יבכח

, ז"ע' וכ. 'וכו תורה לימדו היאך' להק ואין א"מהרש דברי סיום שהביא, )ט"סק רמו' סי( ה"ח ללב יפה בספר

' בגמ מבואר שהרי, מובנים ודברי ואין. כ"ע. אזהרה בזה שאין דידהו מצות' מז הלכות דיני שלימדו ל"י ד"ולע

' וע]. ופשוט. דידהו מצות לשבע מחוץ גם לומד שהיה ומבואר. יומת הקרב והזר לפסוק שהגיע עד שלמד

 ח"מהר הגאון י"מכת שם שהובא, )רמו' סי, א"ע ט"דקנ(, משה ברך' ס בסוף אשר לראשונים זכרון' בקונט

 צריך הסכנה שמפני אלא, בודאי ולהתגייר למול תושדע לגוי תורה ללמד מותר אם כ"ג שנסתפק, ל"ז מודעי

 ש"ממ לזה ראיה וכדמות. הוא גוי מל דלא כמה דכל, לאסור והורה לידו מעשה שבא' וכ. מה זמן להמתין הוא

 ל"וא, למול ולא ללמוד לך היה אדריאנוס לו ששאל דעקילס בעובדא, גוי לכל כן עשה לא פ"ע תהלים בילקוט

 דשמיא סייעתא לו שאין שהכוונה, לדחות ויש. ['וכו יעקב דבריו מגיד' שנא, ללמוד וליכ אינו מל אדם אין אם

 עובדי מהנהו מוכח והכי]. הוא דשמיא סייעתא גירסא דאוקומי:) ו( מגילה ש"וכמ. ומשכח לומד והוא, בלימודו

 וכיון, דוקא לאו דגייריה' שכ, )שם שבת( א"בח א"במהרש ר"שו. מתחלה גייריה אמרינן דבכולהו.) לא( דשבת

 א"מהרש' לד סמך קצת' ולכאו. בקיצור ל"עכ.) עג( ג"ח בזוהר' וע. ע"וצ. ללמוד שרי להתגייר עליו שקבל

' וע. אסור גוי דהו לכל דאדרבה ל"וי. ד"ש להתגייר שרוצה לגוי אבל, גוי לכל כן עשה לא עצמו מהכתוב

 בברית תלוי התורה עסק כי, )ר' סי ד"חיו( צדק צמח ת"בשו מליבאוויטש להגאון ע"וע. ל"וכנ) עח( סנהדרין

, :)קמו( משפטים' פר ק"בזוה מבואר וכן. גוי לכל כן עשה לא' שנא, לגוי ת"ד מוסרין אין) יג חגיגה( ל"דקי, מילה

 ק"בזוה ה"וכ. 'וכו ליעקב דבריו מגיד כתיב שכן. מל לא אם תורתן ללמוד יכול שאינו' וכו לאדריינוס עקילס ל"דא

 ליעקב דבריו מגיד ש"מ לקיים, ומלו עצמן שנתנו הפסח חקת זאת, )ט"פי בא' פר( ר"במד מ"וכ) עג( יאחר' פ

 מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו שמלמדים, )רסח' סי ד"יו ע"וש מז יבמות( ל"דקי מהא והנה. ד"עכת. 'וכו

 סגי דלא התם דשאני. ירלהתגי שדעתו כל, תורה ללמדו שמותר להוכיח אין, שיתגייר לפני עוד, חמורות

 נפרוש פריש דאי ט"מ:) מז( התם וכדאמרינן. הללו המצות חיוב את בשמעו, להתגייר ירצה לא שאולי, ה"בלא

 אחרת בדרך' ותי. דיבמות מההיא א"הגרע על שעמד, )מה' סי ד"חיו( ב"ח חיים מחנה' בתשו ר"שו. ש"ע. 'וכו

 ביקש לא שהוא, מיתה חייב הגוי אין כ"א, יתגייר ולא פרוששי כדי ודינים תורה לו מודיעים ד"הב שאם, קצת

 הוא, א"מהרש לרבינו ליה דמסייע תנא מצאתי אולם. ש"ע. 'וכו עור לפני על עוברים ד"הב אין וממילא, ללמוד

 שלבו אלא, מצותיה עיקרי קיום לכוונת שלא בתורה שעסק נ"ב: ל"בזה' שכ, )רכט עמוד( בסנהדרין המאירי

 שיוצא ובמה ובפרטיהם מצות' ז בעקרי עוסק שהוא כל מ"ומ. ליענש ראוי ותלמודינו תורתנו דיעתלי לירד חפץ

 שלמות תכלית עד לבא לדעת חוקר אם ש"וכ. ג"ככ' אפי אותו מכבדין, בהן נכללין תורה גופי שרוב פ"אע, מהם

, הגרות לפני ללמדו שמותר אלהדי ומבואר. בקיצור ל"עכ. 'וכו. ויתגייר יחזור שלמה ימצאנה שאם עד, תורתינו

 המאירי ש"ממ והנה. ב"וכיו המלכות מחק מניעה לו תהיה כשלא להתגייר עתיד שהוא בטוחים שאנו כל

  נ"לב לאסור יש פ"שבע בתורה ובין שבכתב בתורה שבין כ"ג נראה ותלמודינו תורתינו

  

  גורל בדיני נפשות 

 להפיל רשאים אינם, בים סערה רוח והיה בספינה שהיו אדם בני: ל"וז' שכ) א"תש' סי( חסידים ספר. שבת לב

 אסמכתא דהשתא, כן לעשות אין, אמיתי בן ליונה עשו כאשר, הים אל יטילוהו מהם אחד על יפול שאם גורלות

 יד א שמואל( שאול אצל שכתוב ומה, הגורל על יסמכו שלא נפשות לענין שכן וכל, ממון לענין' אפי קניא לא

 ענין באיזה ידעו והם, משפטו כל' ומה הברית ארון היה שם, יונתן וילכד בני יונתן ובין ביני) גורל( הפילו) מב

 אין אבל, בשוה כשחולקים אלא גורל מפילים אין בממון' ואפי, הגורל על לסמוך אין עתה אבל, הגורל להטיל
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. הדעת באומד בשוה אלא, קטנה חתיכה כנגד גדולה חתיכה ולא אחת חתיכה כנגד חתיכות שתי נותנים

' סי( חסידים' בס הוית חזי דנא קבל וכל. ד"עכת). ל"הנ, ו"ס שכב' סי ח"א ע"ובטוש: קמח בשבת וכמבואר(

 ושאר, להטביעה או הספינה לשבר סערה רוח עליהם ועמדה ים בלב בספינה שעוברים אדם בני', שכ) תרעט

 פעמים' ג הגורל שיפול מי ועל, גורלות פיללה ורשאים שחייב מי בספינה שיש בידוע, בשלום עוברות הספינות

 ישראל אלהי' ה' שנא, החייב על אלא הזכאי על יפול שלא' לה ומתפללים, לים להפילו רשאים, זה אחר זה

 אלא, לים עצמו להשליך ליונה אמרו לא ולמה. 'וכו יונה על הגורל ויפול נאמר וכן). מא יד א שמואל( תמים הבה

 הרועים משכנות' וע .כ"ע. הם שישליכוהו ומוטב בספינה היו גוים שהרי ועוד, ועצמ להשליך רצה שלא לפי

 בגלי להשבר חשבה אשר הספינה אנשי על גורלות להפיל) בזמנינו( המלחים שעשו ומה', שכ) ח אות ג' מע(

 עשותל לב על יעלה ולא, בישראל כזאת תהיה לא, ים במצולות יירה ירה הגורל עליו עלה ואשר, הסוערים הים

 לאו ואם, ונטמאה מכן אחת לנו תנו ם"עכו ל"שא נשים). דתרומות ח"ספ( שנינו שלימה ומשנה. לעולם כזאת

 אדם בני סיעת, :]ז"ע אמרו שם ובירושלמי. [מישראל אחת נפש להם ימסרו ולא כולן יטמאו, כולכן את נטמא

 אחת נפש להם ימסרו ולא כולם רגויה, כולכם את נהרוג לאו ואם, ונהרגנו מכם אחד לנו תנו ם"עכו ל"שא

' ממתני זה לדין ראיה שאין נ"לפעד..להם הזאת הרעה בשלמי ונדעה גורלות יפילו איתא ואם. מישראל

 אשר האניות וכל, להשבר חשבה והאניה, בים המיטרפת ספינה בין לחלק שיש, שם' מהירוש ולא, דתרומות

 לדעת גורל להפיל שייך ואז, ת"השי בהשגחת בא שהכל שנראה, חסידים' הס כנידון, בשלום עוברות מסביבה

, ם"עכו ביה דאית במברא עבר לא רב) לב( בשבת ש"כמ, בעונו נתפסו כולם אשר, להם הזאת הרעה בשלמי

 בחירה בעלי שהם ם"עכו עליהם שקמו אדם בני בסיעת אבל. בהדיה ומתפיסנא דינא עליה מפקיד דילמא אמר

. גורל על בזה לסמוך אין רע אותה רשע ונפש, למו כסל דרכם זה כי, נקיים דם לשפוך או הנשים את לטמא

 והציע, נפש יכוהו לבל מאחיו יוסף את שהציל ראובן בענין) והלאה א"סע ה"דקפ( וישב' פר ק"בזוה אמרו ב"וכיו

, מידם וויצילה): כא לז( וישב' פר החיים אור' בס עטר בן ח"הגר כ"וכ. ועקרבים נחשים המלא לבור להשליכו

 לא אם באדם יפגעו לא רעות חיות כ"משא, מיתה נתחייב שלא מי להרוג ויכול ורצון בחירה בעל שהאדם לפי

' סי ח"חאו סופר כתב ת"ובשו. (ש"ע. שבידם הבחירה מיד' פי מידם ויצילהו נאמר ולכן, לשמים מיתה יתחייב

 מראה בהגהות כ"וכ). שם וישב' פר ן"רמבה' בפי' וע. ן"ברמב כן מצאתי ולא. ן"הרמב בשם זה דבר כתב קלו

 הגורל על לסמוך שאפשר נאמר אם' שאפי ל"שי ד"לנ מינה ודון. ש"ע. ל"הנ ק"הזוה פ"ע) כב( לשבת כהן

, נפש לרצחם עליהם קמים אכזריים אדם בני כאשר ז"ע לסמוך אין, להטביעה עליה מאיימים הים שגלי באניה

 אליהו בזכרונות מני א"מהר החסיד ג"להרה וראיתי. כמבואר זה הריו. כולם תמורת אחת נפש לקבל ומוכנים

, בגורל שלא' אפי להם יתנו יחדוהו שאם ל"קמ' דמתני, ר"המשכה ראית לדחות' שכ) טז אות ג' מע( מ"חו

 ינתן יחדוהו שאם, הריגה לגבי אמרו שם' בירוש רק, סיומא להאי ליכא' דמתני ובאמת. ש"ע. סיפא כדקתני

 שחייב בכרי בן כשבע דוקא דהיינו ד"מ איכא' הירוש' לד וגם. 'ממתני לכאורה כן להוכיח יש עדיין כ"וא, להם

 טהרת' ובס. ש"ע). א"ס קנז' סי( ד"יו א"הרמ בהגהות' וע). ה"ה התורה מיסודי ה"בפ( ם"הרמב פסק וכן. מיתה

 אם, זה בדבר) א"תש' לסי ט"עתר' מסי( עצמו סותר חסידים' שהס ג"הכנה' ד כ"ג הביא) כח אות ג' מע( המים

 בין ממון לענין בין הגורל דמהני ויונתן עכן מענין שלמד) סא' סי( יאיר החות בדברי וסיים. הגורל על לסמוך יש

' הס דברי הביא) א"וקי י"ק אות, בוחן אבן( עוז מגדל' בס ץ"יעב הגאון והנה ..כ"ע. פלא והוא. נפשות לענין

 פקדה והסערה בשלום עוברות הספינות יתר שכל באופן תרעט' דסי ההיא מידוהע, א"ותש ט"תרע' סי חסידים

  )ד:מ ו"א חו"יבי(. הספינות לכל כולל באופן סוער שהים מיירי א"תש' ובסי, הזאת הספינה את רק

  

  ג בעומר"ל        . שבת לג

 שכתב כמו, וחאיי בר שמעון רבי שמחת יום הוא בעומר ג"ל יום, כתב) ד"סק תצג סימן( יוסף בברכי א"החיד

 ולכן, עקיבא רבי של הגדולים תלמידים מחמשה אחד הוא יוחאי בר שמעון רבי כי, )א"ע פז דף( הכוונות בשער

 יומא והוא בעומר ג"ל ביום היתה יוחאי בר שמעון רבי שפטירת שכתבו יש וגם. בעומר ג"בל שמחתו זמן

 שרבי אפשר, בעומר ג"בל שמחה שעושים הטעםש, )פז אות יח סימן( עין טוב בספר והוסיף. דיליה דהלולא

 ולכך ליושנה עטרה שחזרה להם ויאור, בעומר ג"ל ביום וחבריו יוחאי בר שמעון לרבי לשנות התחיל עקיבא

 שכתבו שיש יוסף בברכי שכתבנו ומה, )'ח אות' ז סימן( בליקוטים העין במראית עוד וכתב. שמחה עושים

 כתבי שבנוסחאות נודע כבר אך, חיים עץ בפרי כתב כן, בעומר ג"בל היתה יוחאי בר שמעון רבי שפטירת

 ג"ל שיום כתב הכוונות ובשער, שערים בשמונה ו"מהרח שכתב מה היא האמיתית והנוסחא, ערבוב היה י"האר
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 פטירת יום שהוא לומר בפיו בא ולא', וכו תלמידים מחמשה אחד שהוא יוחאי בר שמעון רבי שמחת יום הוא

 רבי התחיל בעומר ג"ל שביום, עין בטוב שכתבנו כמו הכוונות השער שכוונת ואפשר. יוחאי בר שמעון רבי

 דברים שכמה ובאמת). רכג אות באצבע במורה עוד וראה. (כ"ע. וחבריו יוחאי בר שמעון לרבי ללמד עקיבא

 אורח חלק' א חלק פעלים רב ת"בשו ועיין. (עליהם לסמוך שאין נתברר, י"האר בשם חיים עץ בפרי שהובאו

 שמתו עקיבא רבי מתלמידי היה יוחאי בר שמעון שרבי שם חיים עץ בפרי שכתב מה ובפרט). יא ס"ר חיים

 רבי מתלמידי הוא יוחאי בר שמעון שרבי) ב"ע סב( ביבמות מבואר שהרי, מאוד תמוה הוא, הספירה בימי

 וגם. בזה שנתקשה) 'ג סימן( דרשהמ בית ת"בשו ראיתי ושוב. סופר טעות שהוא ואפשר. האחרונים עקיבא

 שבודאי וכתב. סופר טעות שהוא כן גם וצידד, בזה עמד) 'ז אות לד סימן חיים אורח חלק( נחמיה דברי ת"בשו

 יומא נקרא הפטירה ויום, הדבר נכון אמת הנה, בעומר ג"ל ביום נפטר יוחאי בר שמעון שרבי שכתבו הדבר גוף

 בר שמעון רבי שמחת טעם וכתב, חיים עץ הפרי דברי השמיט ח"במו. זוטא אדרא בסוף שנזכר, דהילולא

 החיים ובכף. ש"ע. 'וכו העולם נתקיים כך ידי ועל, אז שנסמכו תלמידים מחמשה שהיה לפי, בעומר ג"בל יוחאי

 וכן. בעומר ג"בל היה יוחאי בר שמעון רבי פטירת שיום כתב זלמן רבי הגאון שבסידור הביא) כו אות תצג סימן(

 מה פי על והוא). יא סימן קלא כלל( אדם החיי כתב וכן). 'ו' ב אות' ג מאמר, אייר חודש( יששכר בני בספר תבכ

 יום שאם הקשו האחרונים אולם. כ"ע. פטירתו יום והיינו, דיליה דהילולא יומא שהוא זוטא אדרא בסוף שאמרו

 תעניות שקבעו מבואר) פ"תק סימן/ (ח"א/ ערוך בשלחן והרי, עושה זו מה לשמחה, בעומר ג"ל ביום פטירתו

 מגזירת שניצול על שזהו שתירצו ויש, הצדיקים משאר יוחאי בר שמעון רבי נשתנה ומה, הצדיקים פטירת בימי

 לגלות שזכה ולאחר, הארץ כל כדרך ונפטר, )ב"ע לג בשבת שאמרו כמו(, להרגו זמם אשר הרשע הקיסר

 סימן חיים אורח חלק( אריה שם ת"ובשו, )רלג סימן דעה יורה חלק( סופר חתם ת"בשו ועיין. 'וכו תורה סתרי

 המדרש בית ת"ובשו, )כג אות אייר חודש( יששכר שער ובספר, )כג סימן(' ג חלק מלכיאל דברי ת"ובשו, )יד

, בעומר ג"בל במירון אשר הקדוש במקום נשמרת הצניעות אין האחרון בזמן כי להעיר יש ברם ש"ע). 'ג סימן(

 ומלבד, קצרות ובחצאיות, שרוולים ללא, פרוצה בתלבושת לשם באות ומבוגרות צעירות בנות ותרב כי

 איסור על שעוברים, בהן המסתכלים הרחב להמון רבה מכשלה הן גורמות, המקום בקדושת הן שפוגעות

 וכן .שם ובתוספות) ב"ע כ דף( זרה עבודה במסכת ל"חז שלמדו וכמו, רע דבר מכל ונשמרת שנאמר, תורה

 הגאון ובביאור', ה אות כה סימן' ג חלק אחיעזר ת"בשו ועיין. (יונה רבינו בשם) כא סימן( העזר אבן יוסף בבית

 כי יען, )ב"ע סב( שבת ובמסכת). ד"ע' ו דף' ב חלק גאון סעדיה רב של המצות לספר פירלא פישל ירוחם רבי

 ובירושלמי. ישראל בבחורי הרע יצר מגרות שהיו, תעכסנה וברגליהם תלכנה וטפוף הלוך ציון בנות גבהו

 העין, עבירה סרסורי שני הם והלב שהעינים, עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא, )'ו הלכה' א פרק ברכות(

' ג חלק( נבוכים במורה ם"הרמב והסביר. מהעבירה קשים עבירה הרהורי) א"ע כט( וביומא. חומד והלב רואה

 מכל, חומריותו מצד' ה פי ימרה אמנם, בגופו בפועל האדם יחטא שכאשר, מאוד אנפל ענין בזה שיש, )'ח פרק

 בעבירה מהרהר וכשהוא, שבו הנכבד בחלק היא האדם מחשבת אבל, בהמיותו בחלק אלא המרה לא מקום

 מי של כחטאו סבל עבד ששיעבד מי של חטאו דומה ואינו, שבו נכבד הכי החלק שהוא בשכלו שחטא נמצא

. ם"הרמב בשם) קע עמוד' ז פרק' א מאמר( התשובה בחיבור המאירי כתב וכן. כ"ע. וחשוב נכבד שר שהעביד

 הוזכר וכן). ל"כנ המורה בספר והוא, כן כתב איפה יודע איני: זה על כתב סופר אברהם רבי ל"המו ג"והרה(

 נפש מהלך עינים מראה טוב) ב"ע עד( וביומא. ש"ע. ם"הרמב בשם) רכז עמוד( תשובה בהלכות חיים בארחות

 הרהורי לענין מינה דנפקא, חביב בן ם"המהר ופירש. מעשה של מגופו יותר אשה של בגופה עינים מראה טוב

 ושב דבר ערות בך יראה ולא בתורה ונאמר. ישנים ובתוספות ג"הסמ כתבו וכן. מעבירה שקשים עבירה

 בבבא ועיין. מנשוא עונן וגדול ומחטיאות חוטאות פרוצה בתלבושת למירון שבאות שהנשים ספק ואין, מאחריך

 לו היה שלא ומשום, עיניו שעוצם פי על ואף, ם"רשב ופירש. הוא רשע אחרינא דרכא איכא אי) ב"ע נח( בתרא

 עוד ועיין. לו הדומה ומן הכיעור מן הרחק שאמרו וכמו, משם להתרחק לו היה אלא, כזה למקום להתקרב

  )לה:ה יחוה דעת( 'וכו נסיון לידי עצמו את אדם יביא לא לעולם) א"ע קז( בסנהדרין

  

  ש"ש בביה"מנחה בע        . שבת לד

 קודם היינו, החמה שקיעת קודם וחזרה לחש המנחה תפלת בצבור להתפלל המובחר מן מצוה לכתחלה

 עד שהמתינו כגון, החמה ששקעה עד מנחה התפללו ולא התמהמהו אם מ"ומ. מעינינו נכסית השמש שתהיה

 תפלת, השמשות בין זמן כל במשך, שקיעה אחר גם מנחה להתפלל דמי שפיר, בצבור להתפלל יןמנ שיהיה
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 רסא סימן( ע"בש מרן שפסק וכמו, הקודש על מחול להוסיף מצוה שיש שבת בערב שאף ודע. וחזרה לחש

 שקיעת לאחר שגם לומר ספקא הספק על לסמוך יש, השמשות בבין מנחה תפלת לענין מקום מכל, )ב"ס

 מצות עיקר שהרי, וחצי דקות עשרה שלש בתוך, וחזרה לחש מנחה להתפלל ורשאים, יום עדיין נחשב חמהה

 שבת( מדתנן לדבר וראיה. שבת תוספת עליו שמקבל בפירוש לומר צורך ואין, ממלאכה הפרישה הוא תוספת

 י"הב מרן וכתב, חמיןה את וטומנין ומערבין הדמאי את מעשרין אבל' וכו חשכה אינה ספק חשכה ספק, )א לד

, הוא יום שעדיין פ"אע להטמין או לערב רשאי אינו, ברכו בעניית שבת קיבל שאם, המרדכי בשם) רסא ס"ס(

 ואם, שבת עליו קיבל שלא מיירי' דמתני ל"צ ז"ולפ). ד"ס שם( ע"בש מרן פסק וכן. עליו שבת קיבל שכבר כיון

 שפורש שכל ודאי אלא, מיירי בעבריינים המשנה אטו כ"א, יום מבעוד שבת תוספת לקבל חיוב שיש איתא

 קיבל שלא מי שגם) ג"סק רסא סימן אחרון' בקונט( ע"בש ז"הגר כ"וכ. תוספת מצות מקיים בכוונה ממלאכה

 ה"ה כ"וא. ש"ע. השמשות בבין השבותים הותרו כ"ואעפ, סיני מהר הוא ועומד מקובל הרי בפירוש שבת

. ל"כנ שהעיר, בהערה) ס סימן( פרומר צבי ארץ ת"בשו ר"ושו. מדרבנן שהיא מנחה לתפלת ש"ביה שהותר

 קודם בפירוש שבת תוספת לקבל צורך שאין מכאן הוכיח) ו אות לט סימן( החדש ספר מגילת בספר וכן. ש"ע

. ש"ע. שבת תוספת מצות לקיים בזה די, ש"ביה קודם מה זמן ממלאכה שפורש כל אלא, השמשות בין זמן

, )א"ע ל דף מח סימן( יוסף זכרון ת"בשו כ"וכ. שלנו השמשות בבין ש"בע מנחה התפללל אפשר ז"ולפ

 מבואר והטעם, הנרות הדלקת אחר רב זמן שהוא, השמשות בבין אף מנחה להתפלל המנהג שבזמנינו

 בבין ד"בשעה שהותר שבות כדין הויא, מדרבנן מנחה דתפלת שמכיון, )שבת' הל בריש( ז"הגר בסידור

, הוא יום שעדיין יוסי' כר הלכה ושמא, ת"כר הלכה שמא, יום שהוא ס"ס שיש האמור ולפי. ש"ע. השמשות

 שבת תוספת לקבל זמן יש ועדיין, ש"ביה זמן בתוך ולסיימה מנחה להתפלל דמי שפיר, הוא יום ש"ביה ושמא

 קודם מנחה של החזרה לסיים נזהרים אין בירושלים כנסת בתי בכמה שהמנהג הרואות ועינינו. בפירוש

 ומזמור כלה בואי באמירת השבת ומקבלים, השמשות בין זמן בתוך נמשכת רבות פעמים אלא, החמה שקיעת

) ו אות וירא' פר( ב"ש חי איש בן שבספר פ"ואע. שיסמוכו מה על להם ויש. ש"ביה זמן בתוך, השבת ליום שיר

 מהטעמים, מוכרחים דבריו אין ת"במחכ. ש"ע. תוספת מצות הפסיד ש"בביה שבת לקבל שהמאחר, כתב

 שצריך, שכתב) א סימן ח"תשכ סיון( תורה אור בירחון שהובאה בתשובה הכהן ח"להגר ראיתי אמנם. ל"הנ

 יהיה זה אחר הנשאר והזמן, יום ודאי שהוא, הארץ על השמש בעוד ש"בע מנחה של החזרה כל לסיים

. כך על להזהירם ויש עושים יפה לא החמה שקיעת לאחר החזרה המסיימים אבל, הקודש על מחול לתוספת

 ו"נר ן"נאמ ג"הרה ידידנו כתב זה פ"וע. ש"ע). לז סימן ח"חאו( ז"ח כהן שמחת ת"שו בספרו הוא וכן. כ"ע

 אלא, מנחה יתפללו לא, שקיעה אחר עד להתפלל איחרו שאם, )ו"תשמ ואלול מ"תשד אייר( תורה אור בירחון

, שקיעה אחר וחזרה לחש מנחה להתפלל להם יש אלא. אינו זה מורהא ולפי. ש"ע. שבת של שתים ערבית

 אם שאפילו) רסא ס"ס( מרבבה הדגול ש"מ לפי ובפרט. תוספת מצות קיימו בכוונה ממלאכה שפרשו שכיון

 כ"וכ. בשבותים נאסר שבת של ערבית התפלל או ברכו ענה אם ורק, בשבותים נאסר לא בסתם שבת קבל

. משבותים גרעא לא מנחה ותפלת). י"סק רסא סימן( לדוד תהלה בספר כ"ג והובא ל"הנ, התניא בעל ז"הגר

 על כ"ג שישב, ל"הנ) ס סימן( צבי ארץ ת"בשו' וע. בסידורו ז"הגר כתב ושכן, ל"הנ יוסף זכרון ת"בשו ש"וכמ

 הלכה שאם, בתנאי מנחה להתפלל שאפשר וכתב, הגאונים של ש"בביה ש"בע מנחה תפלת בענין, זו מדוכה

 ת"כר ההלכה ואם, מיד שבת תוספת עליו מקבל הוא, החמה שקיעת אחר מיד הוא השמשות שבין כהגאונים

 שלענין משום, השקיעה אחר מנחה להתפלל יוכל ואז, ת"ר של ש"ביה קודם דקות מספר שבת מקבל הוא

. חייו ימי כלל כזה אחד בתנאי ודי. 'וכו עבד כמר ודעבד, המיקל כדברי הלכה מדרבנן שהיא מנחה תפלת

, נפסק) ג"ס רצג בסימן( שהרי, להעיר הוסיף ושוב. ל"כנ. 'וכו חשכה דספק' ממתני כן הוכיח לשם ובהערה

 ש"בע ברכו ענה אם למה כ"וא. גמור שבת הוא שעדיין אף, בתפלה ומבדיל, בשבת ש"מוצ של אדם שמתפלל

 דלא אלא, בשבת ח"י להתפלל צריך היה הדין מן והרי, שבת של שתים ערבית אלא מנחה להתפלל לו אסור

 שהוא, הצבור עם ברכו שענה שמכיון ל"וצ, ברכו בעניית בזה החמירו למה כ"וא, )א כא ברכות(, רבנן אטרחוה

 חשיב ה"מש, )י"ס רסג סימן( ע"בש ש"כמ, שבת לקבלת נחשב זה ומטעם, שבת של ערבית תפלת תחלת

 מוכח וכן. מנחה להתפלל מותר ברכו עניית י"ע שלא סתם שבת בקבלת כ"משא, מנחה לענין דסתרי כתרתי

 מגדים הפרי והקשה, אחר בחדר מנחה להתפלל רשאי עמהם ברכו ענה לא שאם) טו סעיף שם( ע"בש ש"ממ

 נמשך המיעוט, שבת קבלו הקהל רוב שאם) ב"סי רסג סימן( ע"בש ש"כמ, שבת עליו חל כרחו בעל שהרי

 שבת עליו שיחול שאפשר קמן הא. תפלה לענין ולא, מלאכה לענין דוקא שזהו ותירץ. כרחם בעל אחריהם

 הדלקת קודם מנחה להתפלל שצריכה) יט ק"ס( א"המג ש"ומ. מנחה תפלת לענין ולא בלבד מלאכה לענין

 אחר גם מנחה להתפלל יכולה, התפללה לא ועדיין שהדליקה בדיעבד אבל, לכתחלה דהיינו ל"י, הנרות

 מנחת ת"בשו בכוונתו כתב וכן. בתחלה ש"כמ, להתנות צורך אין אלו דבריו פישל וברור. ד"עכת. ההדלקה
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 סימן( יוסף זכרון ת"בשו גם והנה. ש"ע. ל"הנ צבי הארץ לדברי הולך מסכים הוא ואף, )כ סימן(' ט חלק יצחק

 המחצית כמשמעות ושלא. מכן לאחר מנחה להתפלל יכולה הנרות הדליקה שכבר דבדיעבד העלה) מח

 להתפלל ששכחה שאשה דמסתברא, )ב"ע קא דף שבע באר חלק( אור מאורי בספר כתב וכן. ש"ע. השקל

 ג"ח י'פלאג חיים לב ת"בשו כ"וכ. ש"ע. מדרבנן אלא אינה שבת שתוספת כיון, כ"אח להתפלל יכולה והדליקה

 בזה לחוש יןושא, )יט ק"ס רסג סימן( שבת תורת' בס העלה וכן). לה סימן( המלך עמק ת"ובשו). נז סימן(

) א ב( בברכות מבואר שהרי, ח"י ולא ברכות שבע שהן שתים ערבית תפלת שתתפלל ולהצריך ברכות לספק

 ויכולה, ספק שום בזה אין ולכן, רבנן אטרחוה דלא אלא, ברכות ח"י בשבת גם להתפלל היה הדין שמן

 ק"בס( ברורה כהמשנה ושלא, )ו סימן( חן לוית בספרי העלתי וכן. ש"ע. הנרות שהדליקה אחר מנחה להתפלל

 שאין, שבת של שתים ערבית ותתפלל, תדליק, ההדלקה קודם מנחה להתפלל שהות לה אין שאם, שכתב) מג

 רוצה שאינה ההדלקה קודם תנאי תעשה טוב היותר צד ועל. ל"הנ האחרונים כדברי והעיקר, מוכרחים דבריו

 דאעיקרא כיון, שבת מקבלת שאינה תנאי דמהני ריםהאומ על לסמוך יש ג"דבכה, בהדלקתה שבת עליה לקבל

 גרמיזאן ש"מהר ש"כמ. מרן דעת וכן, ג"כבה ודלא, הנרות בהדלקת תלויה שבת קבלת שאין ל"ס הפוסקים רוב

  )לד:א ז"יבי( ש"ע). נז סימן( ג"ח י'פלאג חיים לב ת"בשו כ"וכ). לו סימן( צדק משפטי ת"בשו

  

  )כא:א ב"יבי(ם צאת הכוכבים דרבינו ת       .שבת לה

 י"ר והא. מיל רבעי' ג אלא ליכא הלילה עד החמה דמשקיעת משמע דהכא קשה, ל"וז כתבו) לה( שבת' התוס

:). כ מגילה( הוא לילה כ"וצאה. מילין ארבע הכוכבים צאת עד החמה דמשקיעת סבר) צד( בפסחים גופיה

 שנכנסה אחר שקיעה מסוף נוהיי החמה משתשקע דאמר והכא, שקיעה בתחלת מיירי דהתם ת"ר ואומר

 מסוף היינו דשמעתין החמה משתשקע, הן שקיעות' דב ת"ר בשם) שם( ן"הר כ"וכ. ש"ע. הרקיע בעובי

 מהלכת אינה ועדיין חלונה עברה שלא ולפי, חלונה כנגד עדיין והיא ברקיע שנשקעה משעה כלומר, ח"שקיעה

 ח"שקיעה מתחלת היינו) צד( בפסחים דתניא החמה ומשקיעת. מקומה כנגד מאדימין רקיע פני, הכיפה אחורי

 מילין' ג יש השקיעה סוף שהוא השמשות בין זמן עד השקיעה שמתחלת נמצא. ברקיע להכנס שהתחילה

 האדם בתורת[ ן"הרמב וכתב. 'וכו השקיעה סוף עד מתחיל השמשות בין שאין בירושלמי מוכח והכי. ורביע

 לומר א"שא. הקודש על מחול שמוסיפין לתוספת ס"הש בכל הנזכר מןהז שזהו]. ג"ע ד"דפ ישנה אבלות בענין

 בין בזמן שיהא כ"ג א"וא. השמש עם מתירין ה"ב ובכולן דהתנן, הארץ על זורחת שהשמש בעוד שיהא

 השמשות בין' ובב, תלוי אשם וחייב, הוא כרת ספק השמשות ובין, עשה אלא אינה התוספת שהרי, השמשות

 בין זמן עד, הארץ על נראה השמש שאין, השקיעה מתחלת היינו התוספת זמן ודאי אלא. נ"ממ חטאת

 בלבד ממנו קצת לעשות רצה. עושה תוספת כולו לעשות רצה, ורביע מילין' ג שהוא הזה והזמן. השמשות

 כלומר, כוכבתא כחדא דדמיין כוכבים' ג דיתחמן ובלבד בירושלמי ש"כמ לה משכחת ביציאתו ותוספת. עושה

:) לד שבת( א"הרשב' שבחי פ"אעו.. תוספת משום מלאכה בעשיית אסור מפוזרין היו. אחד במקום רצופין

 חנינא' ר ה"ד ברכות ב א"הרשב' בחי לילה הוי השקיעה בתחלת שמיד דמוכח מהירושלמי ת"ר ד"ע הקשה

 ביאת נוהיי השמש ובא סבר, היום שקדש משעה דאמר אליעזר' דר, ל"ז גאון האי רבינו בשם, א"ר היינו

 תחלת היום שקדש דשעה למדין נמצינו ג"רה ולדברי .גברא טהר וטהר ומאי. השקיעה תחלת דהיינו .שמשו

 מן לתוספת הראוי זמן שהוא. ליקדש שראוי אלא מעצמו שקדש נפרש לא כ"וא. שמשו ביאת דהיינו השקיעה

 .בדבריו מחזיק כ"ג א"והרשב ,זו בשיטה הולך גאון האי רבינו שאף למדים נמצינו. ל"עכ. הקדש על החול

 הוא זה ותוספת', וכו מדאורייתא הקדש על מחול תוספת שבודאי, כתב, ז"ס עמוד) כז( לברכות' בחי ה"הראו

 כדי עד ח"שקיעה שמתחלת. מיל חלקי' ג מהלך כדי הלילה קודם הוא ש"וביה. ספק שהוא השמשות לבין קודם

 אבל, היום בקדושת זה תוספת שנתפס הוא ואילך ח"משקיעה קאודו. 'וכו. גמור יום הוא ורביע מיל' ג מהלך

 עד החמה שמשקיעת. בקצרה, ה"ס עמוד:) כו( שם כ"וכ. ש"ע. 'וכו. דבריו לכל הוא גמור שיום לא לכן קודם

. דקים ח"י מיל כל כי, מילין' ד והיינו. [ל"עכ. מדליקין במה' פ כדכתיבנא. שעה וחומש אחת שעה ממש חשיכה

 המשניות' בפי ם"והרמב .ה"הרא בשם) לה שבת( ן"הר' בחי כ"וכ)]. סט' סי( ד"ויו). תנט' סי( ח"א ע"בש ש"כמ

, יום נקרא הבינונים הכוכבים מן אחד כוכב שיראה עד השמש ביאת אחר כי ודע: ל"וז כתב) דשבת ב"ספ(

, השמשות בין זמן ואה שלשה שיראו עד שנים משיראו, יום כ"ג הוא כוכבים' ב שיהיו עד אחד כוכב וכשיראה

 לאחר אלא, השקיעה מן מיד מתחיל השמשות בין שאין מזה ומבואר. כ"ע. ספק בלא לילה הוא שלשה וכשיראו

 פ"אעו.. .ת"כר דלא ם"הרמב שדעת) צו' סי( אלשקר ם"מהר ש"כמ שלא וזה. ת"ר' כד שסובר נראה כ"וא. מכן
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 הוא, בינונים כוכבים' ג שיראו עד החמה תשקעמש, שכתב, )ד"ה שבת' מה ה"פ( בחיבורו ם"להרמב שמצאנו

 בו שחזר ל"י כ"וא. השמשות בין זמן מתחיל שקיעה עם שמיד ומוכח. ש"ע. מ"בכ השמשות בין הנקרא הזמן

 לפרש נכון יותר ואדרבה. בגמרא ת"ר' וכפי, שקיעה גמר על היא רבינו דכוונת ל"שי. ליתא הא. בפירושו ש"ממ

 כתב כ"שג, )רפב' סי( ד"ח ז"הרדב ת"בשו ומצאתי. השוין את נחלק ולא, רבינו בדברי סתירה נעשה לבל, כן

 קדוש' מה ב"בפ( וכתב. 'וכו החמה משתשקע) שבת' מה ה"בפ( ש"ממ כן והוכיח. ת"כר ם"הרמב שדעת

. הוא יום שעדיין מקודש אומרים ד"ב, שלשים ליל כוכב יצא לא עדיין אם, ט"כ יום בסוף ד"ב ראוהו) ט"ה החדש

 כוכב יצא אפילו חמה שקעה לא שאם ועוד. שלשים ליל ליה מדקרי עסקינן חמה בששקעה כרחין ועל. כ"ע

. השמשות בין ליה קרי שבת' מה ה"ובפ, השקיעה לאחר יום ליה קרי דהכא קשה כ"וא. הוא יום עדיין נמי אחד

 היום שעוד אמת והן .ש"ע. שקיעה בתחלת איירי החודש ובקדוש. השקיעה בסוף מיירי דבשבת ודאי אלא

 שלא וזה) מיירי בינוני דבכוכב ודאי והא. ('וכו הוא יום עדיין אחד כוכב נראה שאם בפירושו ש"מ עלינו יקשה

 נמצא לא הערבי שבנוסחת, )שם החודש קדוש' בה( חביב בן ל"מהר' בפי ש"עפמ ליישב ויש. בחיבורו ש"כמ

 זמן הוא, ואורה בגודל בינונים כוכבים' ג שיראו עד, שמשה ביאת אחר כי ודע: ל"בזה אם כי, ל"הנ הלשון זה

 רובא שדעת נמצא. החדש קדוש' וה שבת' בה ש"מ עם דבריו להסכים שזהו, וכתב. כ"ע. השמשות בין

 ת"מה אסור לזה וקודם, מילין' ד שיעור הוי הכוכבים צאת עד מעינינו השמש שקיעת שמשעת קמאי דרבוותא

. ה"והרא. א"והרשב. ן"והרמב. ה"והרז. ד"והראב. ת"ור. גאון האי רבינו הם הלא(. ש"במוצ מלאכה לעשות

' ור. ש"והרא. פרץ ורבינו. והמרדכי. והרוקח. ג"והסמ. מועד אהל' וה. והמאירי. המגיד והרב. ן"והר. א"והריטב

 משנה לחםשבואף  .קולון י"ומהר. ז"והרדב. ט"והמבי .]ב:רסא[ע"בש א"והרמ מרן הסכימו ולזה.) ועוד. ירוחם

 והשקיעה. הרקיע עובי כל פני על מהלכת החמה ראשונה שקיעה שאחר ת"ר ש"עמ שהעיר, )שבת' מה ה"פ(

:) צד פסחים( בגמרא אמרו כבר שהרי. הכיפה אחרי וחוזר הרקיע עובי כל השמש שהלך אחר היא השניה

 פ"ע דינים וקבעו חזרו עצמן ישראל וחכמי, בדוקה סברא והיא, ישראל חכמי את ע"אוה חכמי נצחו זה שבדבר

 מן למטה הולך שהשמש מפני, מתחממים בלילה שהמים בפסח המים בלינת שאמרו, ע"אוה חכמי סברת

 נעלם והנה. כ"ע. ע"וצ. שנדחית אחר זו סברא ל"ז ת"ר קבע איך כ"וא. בלילה המים ישאבו לא ולכן, הארץ

 דבריהם ונראין:) צד בפסחים( רבי ש"דמ, ת"ר בשם:) יג( כתובות מקובצת בשטה ש"מ הבדולח מעינו

 ולכן. ישראל כחכמי הוא האמת אבל. בטענות בנצחון אלא ישראל חכמי את ע"אוה חכמי נצחו לא, מדברינו

 חכמי שחזרו פ"שאע יודע והוי, שכתב) רפב ס"ס( ז"הרדב' בתשו ומצאתי... רקיע חלוני ובוקע בתפלה אומרים

 אחורי ומהלכת בחלונות נכנסת ואינה, הארץ כדור תחת בלילה וזרתח שהחמה, ע"אוה לחכמי והודו ישראל

. מיל חלקי' ג שיעורו הכי ובין הכי דבין, השמשות בין לשיעור מידי מ"נ לא מ"מ, תחלה שאמרו כמו, הכיפה

 אף, שבת' בהל מזה דבר הזכירו לא ל"ז המפרשים שכל תדע. בשיעורה ולא המחלוקת היתה השקיעה ובציור

' ד דהוי( דפסחים סוגיא שאותה ובודאי. 'וכו בהם חזרו ישראל שחכמי ויודעים השמש במהלך יאיםבק היו שהם

' דב והעלו והתם הכא הקושיא' התוס הקשו ה"ואפ. שהודו קודם ריהטא= הכוכבים צאת) =כ"צאה עד מילין

, למאור שמן ס"בסו הנדפס( שמשי דבי' בקונט ח"הפר ביאור ביתר כ"וכ. ד"עכת. בעיני ברור וזה. הם שקיעות

 כחכמי ל"דס יהודה' דר אליבא הוא ת"ר' שתי). ב"די א' סי( יוסף רב ס"שבסו מאש מוצל' בס ה"וכ, )א"סע ג"בד

 ז"דלפ לומר אין, ז"ע רבים מופתים שיש לפי, הארץ תחת מהלכת שהחמה לן דפשיטא לדידן ומיהו. ישראל

 מקמי מיל חלקי' דג לומר ל"דמנ, ניחא מי דלטעמיך. ליתא הא. 'וכו הם שקיעות' דב חילוקים להנך ליתנהו

 אמת זה היה ואם. הרקיע עובי כל כשעברה היינו שקיעה שסוף הבין ג"פ כהן מנחת' וה. ש"ביה זמן הוי כ"צאה

 עד השקיעה מתחלת אחד גבול ליתן לנו היה, ברקיע נכנסת החמה שאין האמת שלפי, בדבר קושיא קצת היה

 אחד רקיע של שעוביו, שם בפסחים להדיא' אי שהרי, קיום לו אין ז"ד אבל. ש"ביה מןז אותו כל ולקרות כ"צאה

 לחלקו יהודה' לר ל"מנ כ"וא. מילין' ד שיעור הוא הרקיע עובי המשך שכל נמצא, מילין' ד והם, ביום מעשרה

, נראים כוכבים' ב אין זה שבזמן י"לר ליה קים דהכי ל"ועכ, ש"ביה מיל חלקי' וג יום הוי ורביע מילין' דג ולומר

' בב ת"ר סברת לדחות שטעה ל"ז אלשקר ם"כמהר ודלא. 'וכו אמת דין הדין לדידן נ"וה. 'וכו יום ודאי הוי לפיכך

. שיטות משאר יותר ס"הש סוגיות עם ומסכמת מחוורת היותר היא זו ששיטה והאמת. 'וכו. זו בקושיא ידים

 כ"ג ש"וכמ, הארץ תחת בלילה מהלכת שהשמש, עיקר ע"אוה חכמי שדברי נאמר אם אף ומעתה. ד"עכת

 ש"מ) י"פ ד מאמר( הברית' בס' וע. שם אלשקר ם"מהר' בתשו והובא). ח"פ( ב"ח נבוכים במורה ם"הרמב

 להחמיר' ה לדבר חרד לכל שראוי דדינא מסקנא. כמבואר הוא והרי. ת"ר לשיטת פתרי אשכחן מ"מ. בזה

 שעה דהיינו, מילין' ד שיעור שיעבור עד, שבת במוצאי מלאכה כל לעשות שלא, הפוסקים ורוב ת"ר כשיטת

 חיל יאזור הפחות ולכל. זמניות בשעות הוא זה ושיעור. הטהור בשלחנו ל"ז מרן גם פסק שכן וכמו .וחומש

 לפרסם ומצוה.) ל"הנ השיעור עד פ"יוהכ במוצאי לאכול שלא וכן. (תורה של באיסורים זו כשיטה להחמיר

  .הדברים חומר להם ולהסביר', ה בתורת המחזיקים ספר ויודעי ללומדים ברבים זאת ולהודיע
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  איך משערין שיעור יד סולדת          . שבת מ

 דמי היכי, י"ופרש. נכוית תינוק של שכריסו כל רחבה אמר, בו סולדת יד דמי היכי:) מ( בשבת כד:א ד"יבי ל "ז

 מלשון תכוה שלא מדאגה לאחוריה נמשכת, סולדת. סולד שאינו ויש מועטת מרתיחה סולדת שיש, ב"יס

 ח"באו והדרישה). שם( ד"יו י"ובב). ד"סי שיח' סי( ע"הטוש פ"וכ]. ט"מ ה"פ מכשירין' וע. [כ"ע. בחילה ואסלדה

 כל אלא, אינו וזה. באצבע ומשערים ב"היס אם השואלים הוראה למורה תשובה ומכאן, ל"בזה' כ) ה"סק שם(

 שור הבכור' כ ב"וכיו. ש"ע). לז ק"ס( ש"ובמחה) לג ק"ס שם( ר"בא ה"וכ. כ"ע. הימנו נכוה תינוק של שכריסו

' אמרי' בגמ אבל, זולת לא ב"היס מקרי חומו מחמת יד בו להחזיק א"שא שבזמן עלמא נהוג, ד"וזת:) קג חולין(

 של שכריסו חוםל שיגיע אפשר מ"מ מועט מחום נכוה אינו שגדול פ"שאע וידוע, נכוית תינוק של שכריסו כל

 להחמיר ראוי דאורייתא במידי פ"עכ ולכן נכוה תינוק של שכריסו בשיעור בקיאין לא דאנן ופשוט. נכוה תינוק

 בשלטי מ"וכ. כ"ע. ז"ע חקירה צריך בדרבנן' ואפי. 'הנז חום בו שאין מלבו הספק שיצא עד ראשון בכלי

' פ( ש"הרא' כ, )כ' סי לד כלל( ה"באו ש"ממ ז"ע רלהעי יש אולם. ש"ע). ב אות כירה' פ( המרדכי על הגבורים

 ז"ולפ. ל"עכ. מהן נכוית בינוני אדם כל שיד כ"ג והיינו. כ"ע. מהן נכוה תינוק של שכריסו כל ב"יס ד"ה) כירה

 להגאון להדיא מצאתי וכן. ל"הנ י"בפרש קצת מ"וכ. בינוני באדם ששיערו ל"הנ הוראה המורה מנהג ניחא

 בעלי שנהגו שהמנהג הרי', וכ, ל"הנ ה"האו' מד והעיר, ל"הנ ש"הבכו' ד שהביא, )צד ס"ס( יקותיאל תורת

. ר"בכ ז"וכ. ל"עכ. הוא תורה ישראל מנהג אמרו ב"וכיו כזה מנהג ועל. אחריהן להרהר ואין הוא תורה הוראה

 ואף, מחלוקתב שנוי שני כלי של הדין עיקר שכל כיון. באצבע לשער דמי דשפיר מודה ש"הבכו אף ש"בכ אבל

 וכן. כזה בשיעור להקל שיש בודאי:). קד( חולין שיף ם"המהר להדיא ש"וכמ, מדרבנן אלא אינו להמחמירין

 ובפרט. מדרבנן ש"כ דאיסור, )מב' סי ד"חיו( יהודה בית ת"בשו להלכה והביאו) סח ס"ס( ח"בפר מבואר

 שתפס כמו שלא וזה. (ש"ע. בו סולדת יד אין שני כלי דסתם) ז"הט מעשר' מה ה"פ( קורקוס י"מהר ש"לפמ

  .).בו סולדת יד שני כלי דסתם, שם יהודה בבית עייאש י"מהר בפשיטות

  ג דניחא ליה"משצל         .שבת מא

' התוס ליה מחשבי אמאי ידענא ולא', שכ, שפנהו מיחם ה"בתד:) מא( שבת א"להמהרש ראיתילב :ד א"יביל "ז

 הבונה' פ' דאמרי לההיא ודמי. הכלי וחיזוק בצירוף ליה דניחא דיסה דאנן כיון, ג"שאצל מלאכה דהוי למצרף

 הקרקע לייפות לא כולהו אטו, ופריך. שהוא בכל הקרקע לייפות אבל, כגרוגרת לאכילה ליקטם שאם) קג(

 מלאכה הוי לא לייפות נתכוון דלא ג"דאע אלמא. ימות ולא ר"בפ ש"ר מודה הא מכוין לא אי' ואפי, נינהו

 בן ם"המהר' וכד. ג"משאצל בגדר הוי לא ל"דניח היכא שכל ל"דס ומבואר. כ"ע. ל"דניח סהדי דאנן כיון ג"שאצל

 ראיתי אולם) שם ש"הרש' ובחי. לעצים וצריך ה"בתד:) עג שבת( ס"הש בגליון א"להגרע ע"וע. (ל"הנ חביב

 ל"דניח דנימא תיתי יכאדמה להבין יש' לכאו דהנה' וכ, א"המהרש' קו שהביא) צו' סי ח"חאו( לוי חלק ת"בשו

 לא ואי גמורה מלאכה הוי ל"ניח דאי, באיסורא ל"ניח ולא כשרות בחזקת גברא אוקי ל"י הרי, מלאכה בהאי

 איסור על עבר פ"דעכ דמכיון ל"שי אלא. למקני ל"ניח לא איסורא) קב( מ"בב ב"וכיו. ג"משאצל דהוי פטור ל"ניח

 אי' בגמ ד"הס ולסברת, מ"דשא ל"דהו במצרף כ"משא. ל"דניח אמרינן ושפיר, שלו כשרות חזקת איבד דרבנן

 דלא סהדי אנן דאדרבה, ל"דניח סהדי דאנן ל"ל תו כ"וא. מותר מתכוין אינו כ"ג דהוי הכא פטור ג"משאצל

, כשרות בחזקת לאוקומי א"א ה"בלא) קג( דשבת בההיא' ולכאו. ד"עכת. מלאכה באיסור יפול שלא כדי ל"ניח

 חולקים שיש אלא). עד( בשבת ש"כמ. שבת במלאכות גם ת"מה אסור ש"דח, תורה איסור על עבר נ"דממ כיון

 שנחשד שמכיון לומר כלל ברור זה שאין חדא, ל"הנ לוי החלק תירוץ על להשיב שיש יראה המעיין מ"ומ. ז"ע

 לא כ"וא). ה"ה אישות' מה א"פ( ה"ה ש"וכמ. אינשי זהירי לא דבדרבנן. אדאורייתא נמי חשיד דרבנן איסור על

. ש"ע). לה אות יז' סי ע"חאה( ג"ח אומר יביע ת"בשו ד"בס כ"ועמש. סקילה איסור על שיעבור ל"דניח נחשד

 כל ברורה זו סברא אין, לגופה צ"שא מלאכה חשיב, איסורא מטעם ל"ניח דלא דהיכא שמחדש סברתו וגוף

  )לא כלל פ' מע( חמד בשדי וכמבואר. עיקר

  במקום נזק דרביםג "משצל         .שבת מב

, דרבים היזקא במקום תורה איסור דשרינן, ג"בה בשם) מב שבת( ן"והר א"הרשב ש"למ' אפי כז:א ד"יביל "ז

). קב' סי( יראים' בס ה"וכ. פוסקים ושאר ן"והר א"הרשב עליו חלקו בזה וגם. אמר לא יחיד היזק במקום פ"עכ

 רק, דרבים היזקא משום תורה איסור מעולם התירו לא הגאונים דאף', כ) מב שבת( עצמו יהושע והפני. ועוד
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 לחבירו אדם יאמר ולא בשבת פועלים אדם ישכור לא', מתני) קנ( שבת' וע. ש"ע. דפטור ג"משאצל דהוי בכיבוי

) קכא( לעיל שנינו וכבר. (שבות ם"לעכו אמירה א"ר לה מתקיף. ם"עכו חבר פ"אר, פשיטא. פועלים לו לשכור

 איסור פ"עכ יש בכיבוי הא, ת"מה אסורה ג"דמשאצל י"ולהפנ.) י"רש. כבה לו יאמר אל לכבות שבא ם"עכו

 אלא.) ה ס"ס ע"אה מאיר בית' בס' וע. (אסור ה"דאפ ל"וקמ, תורה איסור אין פועלים בהשכרת אבל, תורה

 וכבר). קמה שבת( ן"והר:) מו שבת(' תוס ש"כמ, שבות משאר טפי חמירא ג"משאצל הא תקשה לדידן דאף

, אמנם ה"ד) יז' סי( ובתשובותיו, )קנ שבת( וחידוש ובדרוש, )קעה אות( לשבת בתוספותיו א"להגרע ראיתי

 של שופר' מתני ה"בד:) לב ה"ר( א"הריטב בדברי להעיר יש ב"וכיו. [ע"בצ והניח. ל"הנ ן"הר ד"ע בזה שעמד

, לאסור מכאן שהוכיחו, מצוה קוםבמ שלא דשבות שבות לענין, ישרו מה ה"בד) שפז' סי( ש"והריב', וכו ה"ר

]. ש"ע). תנח סימן טומנין במה' פ( מרדכי בהגהות היטב' וע. הוא ג"דמשאצל ג"אע, כבה לו אומרים אין וכדתנן

 יש פועלים לו לשכור אחר ם"לעכו שיאמר ם"לעכו והאמירה הדיבור שעצם' הגמ שקושית ל"י י"רש דברי ולולא

) קכא שבת(' בתוס' וע. וגדולה ה"בד) ס' סי ח"חאו( סופר חתם ת"בשו כ"וכ. דבר ודבר חפצך ממצוא משום בה

  ש"ע). ט"ה שבת' מה ו"פ( ם"הרמב על בקובץ ע"וע). קנ שבת( ובמאירי. כבה לו אומרים אין ה"ד

  

  ר דלא ניחא ליה בדרבנן"פ           .שבת מג

 יש כי אכחד ולא. דרבנן שבות כלב ל"ניח דלא ר"פ להתיר שהסכימו ל"הנ האחרונים כל צדקו כז:ה א"יבי ל "ז

, צידה משום, זבובים בה שיש תיבה בשבת לנעול שאסור, התרומה בעל בשם) שטז' סי( הטור' מד בזה להעיר

 מתכוין ואינו שהואיל, ז"ע חלק שהטור אלא. משם לצאת שיוכלו בענין לתיבה הכיסוי בין דבר איזה יתן אלא

 ביצה(' התוס' מד ז"ע העיר י"הב ומרן, לצוד יתכוין שלא ובלבד, וריםדב כוורת גבי:) מג בשבת( וכדקתני. מותר

 דשאני, בזה התרומה בעל' ד לדחות שיש אלא: וסיים. ר"פ הוי דלא באופן שיהיה דבעינן, אלא ה"ד:) לו

 דנפיק כיון מ"ומ. הוא ר"דפ ג"אע, שרי מתכוין שאינו כל ניצוד במינן שאין זבובים אבל, ניצוד שבמינן דבורים

 נמצא. כ"ע. לדבריהם לחוש שלא ראשו יקל מי, עלייהו דפליג מאן חזינן ולא, במרדכי והובא, ת"דבעה מפומיה

 אסור ה"אפ, ניצוד במינן שאין כיון, מדרבנן אלא אסורה אינה זבובים דצידת ג"אע והמרדכי ת"הבעה' שלד

) קג שבת(' התוס ד"ע דפליגי אלמא. נןבדרב ל"ניח דלא ר"פ ל"והו, בצידתם ל"ניח דלא ג"ואע, ר"פ דהוי באופן

' להק שיש ש"וכ. (והמרדכי התרומה בעל על דפליגי דקמן' התוס מדברי שר זכר שלא י"הב מרן על ק"וק. ל"הנ

' התוס' ד יהיו כ"שא. התרומה בעל' וכד, התיבה לסגור אסרו דשבת ג"פ' שהתוס: 'שכ, תעא' סי האגור ד"ע

 דבורים בין י"הב מרן' כד לחלק שיש כ"וע. שרי בדרבנן ל"ניח דלא ר"דפ העלו עצמם הם שהרי, ז"זא סותרים

, הטור' ד הסביר) שטז' סי( וקציעה מור' בס ץ"יעב והגאון). ק"ודו. ניצוד במינן שאין לזבובים ניצוד שבמינן

. מותר ר"פ דהוי ג"אע ולהכי, זבובים בצידת ל"ניח דלא להכא, ליה דניחא דבורים צידת בין כ"ג לחלק שכוונתו

' בס' וכ. מהלכה ז"ד השמיט הטהור בשלחנו, והמרדכי ת"להבעה לחוש שיש סיים י"הב שמרן אף והנה. ש"ע

 הדשן התרומת' כד ל"דס משום, ע"מהש שהשמיטו המחבר מרן של שטעמו, )ה"סק שטז' סי( שבת עולת

 אלא איסורן ואין ניצוד ינןבמ שאין זבובים הני הילכך). א"ס שיד' סי( ע"בש שפסק וכמו. שרי בדרבנן ר"דפ

 ח"דקכ פו' סי( הררי ליצחק זכור ת"בשו כ"וכ. כ"ע. מותר ר"פ דהוי ג"אע לצידה מתכוין שאינו כל מדרבנן

 ז"ד השמיט ולכן, והמרדכי ת"לבעה לחוש י"בב ש"ממ חסידיו לכל הוא הדר ע"הש דמרן דנראה, )א"סע

 ש"להעו ל"הי ויותר. ש"ע). שיד ס"ר( ע"בש להלכה שהובא, ד"התה וכדעת, מותר בדרבנן ר"דפ ל"דס ע"מהש

 בעל ד"שלפ, התרומה בעל ד"ע כתב קנב אות חיים ובארחות. (בדרבנן ל"ניח דלא ר"פ ל"דהו להעיר י"והזכל

 דלא ר"דפ ל"דס ל"הנ האחרונים של חצבא אצטמיד ז"ולפ). ל"ניח דלא ר"פ ל"דהו בזה להזהר צ"א הערוך

 ר"דפ כהונה הבתי ש"מ שהביא, והוצרכתי ה"בד) א"ע ס דף( אורות טל' בס איתיר והלום. שרי בדרבנן ל"ניח

 ר"בפ מיירי כהונה דהבתי ל"י וקצת. (ש"ע. וסיעתו התרומה בעל' מד עליו והשיג. שרי ע"לכ בדרבנן ל"ניח דלא

 שפךנ בהם הנענוע י"שע ט"ביו והאבוקות הנרות טלטול הוא נידונו כי, בעיניו הדבר וקשה, ל"ניח דלא

 ת"בעה אבל. בהכי ל"ניח לא צריך הוא דלאורה ומכיון, הוא ר"פ מ"מ, לכבות מ"דשא דהוי ג"ואע, מהשעוה

 נהר' בס כ"וכ. ש"ע. בדרבנן ר"פ לגבי ב"בכיו לחלק:) כט שבת( המאירי ש"וכמ. ליה איכפת דלא ר"בפ מיירי

 ר"לפ, ל"ניח דלא ר"פ בין לן שאני לא תאדמיל לקושטא פ"ועכ. ל"וי. ל"ניח דלא ר"פ בדין) ג"סק מ"ש' סי( שלום

 דאית: דסוכה כההיא, ליה איכפת דלא ר"בפ מיירי, בדרבנן להתיר) קג שבת(' התוס' ד דהא, ליה איכפת דלא

 ולפי). ל"ניח דלא ה"בד) כ"ש ס"ס( ל"בבאה ב"והמשנ). ו בכתובות( ש"הרש' בחי כ"וכ. אחריתי הושענא ליה

 ת"בעה בנידון דדוקא נראה, שהחמיר י"שבב לדבריו ואפילו. ע"הש מרן' כד להקל נקטינן להלכה פ"עכ האמור

  . שרי משרא ה"הלא, יד במחי הזבובים לגרש בנקל ואפשר, דמר מפומיה ונפיק הואיל החמיר
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  תנאי במוקצה        . שבת מד

, שוב קידל שלא כדי הכפתור על ללחוץ יוכל, החשמל שיכבה שלאחר שבת מערב תנאי עשה אם - לו :א ז"יבי

 היינו, לטלטלו אסור שבת באותה בו שהדליקו נר ל"דקי דהא, )א מד( כירה פרק ן"הר ש"מ פ"ע וזאת. מותר

 כ"וכ. משכבה לטלטלו שרי, שיכבה לאחר שיטלטלנו עליו התנה אם אבל, שבת מערב עליו התנה כשלא דוקא

 כה בפרק( המגיד הרב גם. ש"ע. 'וכו מותר עליו התנה אם, תני) ז הלכה( מהירושלמי ראיה והביא, ן"הרמב

 כיון", בשבת בו שהדליקו בנר מועיל שתנאי, היא א"והרשב ן"הרמב שדעת ודע: ל"וז כתב) י"ה שבת' מהל

 ן"הר בחידושי כ"וכ. ה"הרא פסק ושכן, ן"הרמב בשם) שע סימן( חיים בארחות כ"וכ. כ"ע". להכבות עשוי שהוא

 דלא ל"ס, ושבקערה שבנר ה"ד) א מד( שבת' התוס אבל. ש"ע. ה"הרא בשם, דאמרינן הא ה"בד) א מה שבת(

 היכא דכל הדברים ונראים): א מד שבת( א"הריטב ל"וז. ש"ע. שבת באותה בו שהדליקו בנר תנאה מהני

 דמי ולא, יום מבעוד עליה דאתני תנאה ביה מהני לא, השמשות בבין דאתקצאי משום, שכבה בנר דאסרינן

 איסורא חייל כרחיה דבעל איסור מחמת מוקצה דשאני', וכו תנאו לפי הכל יהםעל התנה שאם סוכה לנויי

 מחמת מוקצה שבכל אומרים מרבותי יש אבל. בעיני הנכון והוא. התוספות כתבו וכן. השמשות בבין עלייהו

 והרב ן"הר דברי הביא) רעט סימן( יוסף הבית ומרן. כ"ע. בירושלמי קצת פנים לזה ויש. תנאי ביה מהני איסור

 גם לאסור שהעיקר פסק ירוחם שרבינו, וכתב, בתשובה א"הרשב כתב ושכן, א"והרשב ן"הרמב בשם המגיד

 נויי דשאני, זה בהיתר לדון שיש, ן"הרמב ד"ע) צג סימן( ש"הריב ש"מ הביא ושוב. 'התוס וכדברי, תנאי י"ע

 אסור השמשות בבין דולק בעודו כרחו על בנר אבל, השמשות בין כל מהן בודל דאינו תנאה בהו דמהני סוכה

  ל "זקן עכ הורה שכבר אלא. דאתקצאי מגו משום אסור שכבה לאחר' אפי הילכך, בטלטול

  

  אם חיות ביתיות מוקצה         שבת מה

 ז"או ח"המהר בין במחלוקת שנוי שהדבר, לא או ערב בקול המצפצפים עופות לטלטל מותר אם  כו:ה א"יבי

 אחד מפורסם פוסק ש"והרא הואיל, לטלטלן לאסור ש"הרא' כד דנקטינן ראהנ, שאוסר ש"הרא ובין, שמתיר

, המנהיג בעל כתב ה"בד) סו' סי( ח"א י"הב מרן ש"מ וכעין. בהוראה מובהק רב והוא, ההוראה מעמודי המיוחד

 לנו אין שאנו, ת"לס לעלות להפסיק רשאי ש"ק הקורא כהן אם א"הרשב נגד המנהיג שבין המחלוקת בענין

 כ"ג ש"וכמ. ש"הרא נגד ז"או ח"המהר של במחלוקת ל"י וכן. ש"ע. הוא מובהק דרב) שאוסר( א"הרשב' ד אלא

, )ל"ז אחרון ישעיה רבינו( ז"הריא נגד ש"הרא מחלוקת לענין) ג"ע ג"דס מט עשין( דחיי דינא' בס ב"החבי מרן

 חוט ת"בשו' כ ב"וכיו. ש"ע. פרדס בני כל שותים וממימיו, יותר מפורסם פוסק שהוא כיון, ש"כהרא דנקטינן

 עמוד הוא ש"שהרא כיון, אחרון ש"שהריב פ"אע, ש"הריב נגד ש"כהרא שהלכה, ומי ה"ד) יב' סי( השני

 חיים בעלי של במוקצה להחמיר שיש ד"בנ ש"דהרא טעמיה מסתבר וגם. ש"ע. ש"מהריב יותר ההוראה

 יוחנן ר"דא אהא דפרכינן:) מה( בשבת' וע. ש"ע. דילמא ה"ד) ב( ביצה ריש' תוס ש"כמ, מוקצה משאר דחמיר

 מהו תרנגולת של קינה ח"דריו מיניה בעי והא, הכי יוחנן ר"א ומי, הדולק שבנר שמן אלא ש"לר מוקצה אין

 ליה אית אלמא, ואסור לאיסור שמלאכתו כלי ל"הו הילכך. (לתרנגולים אלא עשוי כלום ל"א, בשבת לטלטל

. לכלבים ליתנו מאתמול דעתיה הוה ולא בשבת שמת( מת אפרוח ביה דאית ע"הב, ומשני). י"רש. מוקצה

 בו לשחק חזי דחי משום חי אפרוח נקט דלא יוסף ר"ה' פי, מת אפרוח ביה דאית ע"הב, שם' התוס' וכ). י"רש

 שאסור משמע, וירדו שיעלו האפרוחין לפני הסל את דכופין בההיא) מג( לעיל דהא, נראה ואין. כשבוכה תינוק

' ובתוס. ש"ע. 'וכו מכלבים גם לגמרי אותן ומקצה וצימוקין כגרוגרות הן מוקצין ח"דבע ודאי אלא', וכו לטלטל

 הוא וכן. שם א"הריטב' בחי כ"וכ. כ"ע. להפריחו דאפשר משום חי באפרוח קאמר דלא והא, הוסיפו, שם ישנים

 מוקצין דאפרוחין משמע. מקומו לצורך' פי, האפרוחין לפני הסל את כופין: ל"וז) שטז' סי כירה פ"ס( במרדכי

 חזי הוו כ"דאל, ביום בו בנולדו דדוקא' פי שמשון ורבינו. וצימוקים כגרוגרות מוקצין חיים דבעלי משום ט"וה, הן

 ומכל. ש"ע:) מה שבת( ן"הר' בחי מוכח וכן. ל"עכ. הארכתי' ובתוס. עיקר אינם ודבריו. הבוכה תינוק בהן לשחק

 העיקר אלא, בשבת בו שישחק תינוק לצורך עוף לטלטל שמתיר) מה' סי( א"ח ט"כהלק דלא לדינא מוכח זה

 ת"בשו מצאתי וכן:). מה שבת אשרי בהגהות ע"וע. (לאסור שפסקו) א אות סוף לעיל שהובאו( י"והברכ ז"כהגר

 ראויים נםשאי חיים דבעלי, ל"הנ ט"הלק דברי לדחות וכתב, בזה להחמיר שהעלה) נט' סי ח"חאו( לב חקרי

 מזה ראיה אין, כלי דהוי קנין לגבי אמרו שאם ועוד). קצה' סי( מ"חו י"בב וכדמוכח, כלי חשיבי לא למלאכה

 כי, המצפצפים עופות לטלטל שמתיר ז"או ח"המהר נגד מזה להוכיח אין ומיהו. ש"ע. כלי שיחשב מוקצה לענין

 בכלובן אותם ומחזיקים, ערב בקול שוררל שעומדים הללו לעופות עופות שאר בין לחלק יש ל"ז לדעתו
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 בעופות גם ואוסר ז"או ח"המהר על שחולק ש"הרא' כד בזה שהעיקר כתבנו כבר אולם. בקולם להשתעשע

 שמתיר פא' סי ז"או ח"מהר' ד שהביא) יא אות ט' סי א"רימ בליקוטי( ישראל נזר' בס וראיתי. המצפצפים

 קטנים שכלבים, )בהמה ערך( יצחק בפחד ש"מ הביא ז"אחו. בכלובן נאה בקול המצפצפים עופות לטלטל

 בהם להשתעשע מיוחדים שהם שכיון שנאמר לא אם, בשבת לטלטלן אסור בהן משתעשעות שהנשים

 המרדכי מ"ומ, כירה פ"ס במרדכי שהובא ש"הר' מד נראה וכן. מוקצה הוו דלא החורף בימות בהם ולהתחמם

 ראית לדחות יש האמור ולפי. ד"עכ. שאסור ח"בבע כמשתמש אלא יהא דלא, מסתברא והכי, דבריו דחה שם

' וע. קטנייתא בגורייתא דמיטללא:) סא( בכתובות ש"כמ להכי דקיימי הני דשאני, מהמרדכי יצחק הפחד

 ת"שבשו, קמיה סיימוה דלא, ישראל הנזר על ותמיהני. לאסור יצחק הפחד צדק דינא לענין מ"ומ. שם י"בפרש

 שיש ה"ה ומעתה. לעיל וכאמור. להלכה נקטינן וכוותיה. לאסור ש"הרא תשובת הובאה בפ' סי ז"או ח"מהר

 וראיתי. ע"לכ שאסור ח"דבע מוקצה ל"הו נ"דה, מים מלאה זכוכית צנצנת שבתוך זהב דגי לטלטל לאסור

 גיםד והמגדלים', שכ) ד אות קכא' סי ש"בבדה( השלחן קצות' בס ל"ז נאה חיים אברהם ר"כמהר הגאון להרב

, שבתוכו הדגים עם זכוכית הכלי לטלטל שמותר מסתברא, ולתכשיט לנוי מים עם זכוכית כלי בתוך קטנים

, לדינא עיקר זה שאין, הסליחה ועמו. כ"ע. להיתר שמלאכתו דבר ליה הוה הבית ולקישוט לנוי שעשויים שכיון

 מותר אם נאה בקול המצפצפים עופות בדין ש"הרא עם ז"או ח"המהר מחלוקת הבדולח מעינו שנעלם וכנראה

 יותר לחוש יש הללו ובדגים, ד"לנ הטעם והוא הדין הוא, לאסור שסובר כמותו שהלכה ש"הרא ולדעת, לטלטלן

 ולא לנוי שעומדים כיון בטלטולם להחמיר יש ט"ביו וגם. (נשמה נטילת משום ויתחייבו, המים מן יוציאום פן

 לתוכי ה"דה ופשוט). אסור ה"הלא. לאכלם שרוצה י"מבעו עליהם ותלהתנ צריך ולכן, הכנה ומחוסרים, לאכילה

 זורחת החמה שאם נראה מקום ומכל. ל"הנ המצפצפים עופות כדין ט"ויו בשבת לטלטלו שאסור בכלוב שמונח

 ז"או ח"המהר סברת על לסמוך יש, שימותו כ"ג חשש קיים ולפעמים, חיים בעלי צער בזה ויש, עליהם

  .כתבתי ד"הנלע. לצל לטלטלם רולהתי כזאת ד"בשעה

  

  ד מקרי בידו"אם צורך לב      . שבת מו

 ז"ע' וכ, עלייהו לאתשולי דבידו נדרים גבי שם ש"במ) פח( ליבמות' בחי א"הרשבל "וז יג העזר אבן א ב"יבי' ע

 שבידו כל יוחנן ר"א) סב( האומר' בפ' וכדאמרי, ד"ב ליה דמזדקקי יימר דמי לתקן בידו אין נ"ה לן קשיא: ל"בזה

 בידו התם והא', וכו שאתגייר לאחר לי התקדשי לאשה האומר מדתנן עליה ואקשי, דמי מעשה כמחוסר לאו

 דלגבי ל"וי. דינא בי ליה דמזדקקי יימר מי, ביה כתיב משפט, שלשה צריך גט מר דאמר כיון ומשני, להתגייר

 דודאי יימר מי אמרינן לא שכן וכיון, ליה יסג לפתוח היודעים הדיוטות ובשלשה, מומחים בעינן לא נדרים הפרת

 בגיטין אף ז"ולפ). שם( י"והנמק א"והריטב המאירי כ"וכ. כ"ע:). מו שבת( כירה פ"בס' אמרי והכי. להו משכח

 ל"דס בגר כ"משא. ל"וכנ גיטין סדר דגמיר חד דליכא א"דא הדיוטות' ג לו להזדקק יכולים נקיטי דסידרא כיון

. עבדינן דשליחותייהו משום גרים מקבלין ז"בזה דאף:) סב( קידושין' בתוס שמבואר תאמ והן. מומחים דבעי

 א"להרשב ל"דס ל"צ:). פח גיטין( א"הרשב' בחי ע"וע. מומחים בעינן דלא נמצא. ש"ע.) לדורותיכם דכתיב נ"א(

. מומחיםה ליה דמזדקקי יימר מי כ"וא. הדיוטות פ"ע גרות מהני לא מומחים שם שיש שכל, כאן וסיעתו

 דקידושין בסוגיא שעמד, ל"הנ) כט' סי ע"חאה( אריה שם ת"בשו ר"שו.) ל"ואכמ בזה עוד כתבנו אחר ובמקום(

 ואטו, מקודשת אינה שאגרשך לאחר לי התקדשי ל"וא לאשתו פרוטה דהנותן מהא פריך דהדר, ל"הנ:) סב(

 לאו הא, פריך מאי מעיקרא ד"ב בעי דגט איתא ואם. לקדשה בידו לגרשה דבידו נהי ומשני. קידושין הוו ח"לריו

 סופר כתב ת"בשו הקשה וכן. ['ג צ"א דגט ו"א. גר לגבי וכדמשני. ד"ב ליה דמזדקקי יימר דמי לגרשה בידו

, ודחה. הדיוטות' ג י"ע כשאפשר בידו דחשיב:) מו שבת(' הגמ פ"ע לתרץ וחשב]. ש"ע). מח' סי ע"חאה(

 האמור ולפי. כ"ע. ד"ב ליה דמזדקקי יימר מי אמרינן ז"ועכ, הדיוטות' בג סגי נמי בגר דהא, אינו זה שבאמת

 בזה שהאריך מה ע"וע. (כ"כמש לומר כ"וע. וסיעתו א"הרשב' בד מתבאר שכן אחר, ונראה חוזר שנדחה אחר

  .).אחר באופן לתרץ אריה שם הגאון

  ש"עריכת שעון שבת בע         שבת מז

. מכבה שהוא מפני מים לתוכו יתן ולא ניצוצות לקבל הנר תחת כלי נותנים, תנן:) מז( בשבת  - יז :א ג"יבי

 ובשבת, שבת אטו ש"ע דגזרינן' התוס' וכ. כיבויו את שמקרב מפני ש"מע' אפי מים לתוכו יתן שלא' פי' ובגמ

 ופריסת וסממנים דיו משריית שנא מאי ת"וא. הניצוצות נפילת בשעת הכלי יגביה אם כיבוי לידי לבא יכול
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 דהא בשבת כן שיעשה לחוש אין דהתם פורת ר"ה' ותי. בשבת לעשות יבא שלא ש"מע אסרינן והכא, מצודה

 שמא וחיישינן, הניצוצות תחת כלי בהנחת כ"כ איסור דמי דלא משום למיחש איכא הכא אבל, הן מלאכות אבות

 אינה בשבת השעון עריכתו הואיל, שבת אטו ש"מע לגזור שאין ל"י ד"בנ ז"ולפ. כ"ע. כדפרישית כבוי לידי יבא

 הגבהת בעת הניצוצות שיכבה דחיישינן להתם דמי ולא, ל"וכנ, כלל תורה איסור כאן ואין לכבוי גרמא אלא

 מ"מ, תורה איסור ל"הו בשבת להדליק בשבת השעון עריכת ד"למ' ואפי. תורה איסור דהוי המים עם הכלי

. בשבת אטו ש"מע גזרינן לא ה"מש. מתכת של גחלת יכבו והוי הואיל, מדרבנן אלא שאינו ד"כבנ חשמל בכבוי

 גזרה דהוי ג"ואע חטאת דחיוב כיבוי אטו בזה החמירו ג"במשאצל דפטר ש"לר דאף, סיימו שם' דהתוס איברא

 דשאני לומר ואין. גזרינן מתכת של בכבוי דאף ל"י כ"א. כ"ע, טפי למגזר שייך דהכא לרבנן להו קים, לגזרה

 צ"שא בכיבוי גזרינן ה"ומש, מתחייב היה לגופו צריך היה ואילו, פחם עשיית בו ששייך בדבר הוי דהכבוי התם

. לא או לגופו צריך בין לחלק בדבר בקיאים הכל שאין משום, )קמה שבת( ן"הר ש"וכמ. לגופו הצריך אטו לגופו

 התורה מן כיבוי וראיס שייך דלא כיון, רבנן דגזור אשכחן לא, מתכת של בגחלת כיבוי דהוי ג"בכה אבל. ש"ע

 התם' וכדאמרי. פחם עשיית דהיינו התורה מן כיבוי בהו שייך לא נמי בניצוצות דהא. ליתא הא. במתכת כלל

, שבת אטו ש"מע גזרו זאת ובכל. ש"ע). קצד' סי( ראש בשמים ת"בשו' וע. ממש בהם אין ניצוצות:) מז בשבת(

 זכר ת"בשו משאוול הגאון' כ ב"וכיו. הכיבויים בכל חמירוה התורה מן כיבוי לשם שישנו שכיון משום ט"דה כ"וע

. כיבוי גזירת עניני בכל שהחמירו כיון, פחמים גזרת שייך דלא אף הגאז כיבוי לענין גם' דחיישי, )צה' סי( יהוסף

 הדרינן, ת"מה חייב אינו בשבת והעורכו, בעלמא גרמא אלא כאן שאין הוא שהעיקר לעיל כ"לפמש מ"ומ. ש"ע

 חשמל דבכבוי) נ' סי שבת' ה( איש החזון ש"למ אף נמי ניחא ובהא. (שבת אטו ש"מע לגזור אין ד"דבנ כ"למש

  ). ש"ע. בזה כמסתפק) כה' סי ח"חאו( תליתאה מרדכי לבושי ת"בשו כ"וכ. ש"ע. בונה משום תורה איסור יש

  

  מכה בפטיש        . שבת מח

 מנא ליה משוי קא דהשתא(, חטאת חייב בשבת הצואר בית הפותח י"אר) א"סע מח( בשבת - לח:א ד"יבי

. חיבור אינו וזה חיבור זה רבא ל"א. חבית למגופת זו בין מה כ"ר לה מתקיף.) י"רש. בפטיש מכה משום וחייב

 ומשני. האורחים לפני ומניחה בסייף ראשה ומתיז חבית אדם מביא  דתניא, חבית למגופת זו בין מה, י"ופרש

' פי וכן. ש"ע. 'וכו עומדת לינטל שהרי חיבור חשוב אינו בו שדבוקה פ"ואע צמוע החבית מן אינה דמגופה

 דלאו מוכח כ"וא.) מעליו' התוס קושיות ודוחה, י"רש דברי שמיישב: ג מכות א"הריטב' בחי ע"וע. (שם המאירי

 דלעין, החבית מגוף גם להתיז שמותר שם' התוס ש"לפמ' ואפי. לחבית חיבור שאינו כיון היא גמורה מלאכה

 איסור בזה אין פ"שעכ שם' בחי ן"הרמב ש"מ מלבד). קמו( לקמן' בגמ וכדאמרינן. לפתח ולא מכוין קא יפה

 שמדברי) ז"סק שיד' סי( א"המג' כ שהרי בה עוד. ש"ע. לגמרי התירו לפתח מכוין דלא והיכא, מדרבנן אלא

 ומיירי. 'התוס כ"וכ. שרי המגופה עם תהחבי גוף להתיז' דאפי מוכח, החבית ראש להתיז מותר' שכ ע"הש מרן

 שלימה בחבית' אפי וזה, המגופה ראש להתיז מותר כתב הטור אבל. א בסעיף ש"וכמ, בזפת שבריה שדיבק

, במוסתקי אלא שלימה החבית שאין, גמורה מלאכה כאן אין' התוס' לד דאף נמצא. ל"עכ. חיבור דאינה שרי

 שרי המגופה עם החבית מן מעט מתיז' דאפי', כ) ה אות( פרישהשה פ"ואע. ת"מה כלי תיקון בה שייך שאין

 לשברה אסור שלימה החבית שאם' א בסעיף לעיל דכתב ג"ואע. מותר שלימה החבית אם' דאפי ונראה. 'וכו

 חבית דין לזה יש, בה ודבק שמחובר אלא, עצמה החבית מן שאינה במגופה מיירי זה דין וכל הואיל מ"מ', וכו

 שאף העלה ג"כנה שיירי הרב', כ) א"סק שיד' סי( עייאש יהודה המטה גם. כ"ע. ראשה כשמתיז ומותר שבורה

 שלימה בחבית' דאפי משמע בזה ע"הש מרן דמדסתם ד"ולפע. א"המג כ"וכ. במוסתקי אלא שריא לא זו התזה

 מפי עתישמ וכן. 'וכו גמורה סתירה דהויא לגמרי החבית בשובר אלא ע"בש חילק ולא, ראשה להתיז מותר

 יין כד בשבת לו הביאו, מצוה בשליחות שכשיצא, )אברהם זרע ס"מח( יצחקי א"מהר הרב על אמת מגידי

 ר"במחב א"החיד מרן כ"וכ. ד"עכת. בשלימה אף להתיר בעיניו פשוט שהיה אלמא, בסיף ראשו והתיז, שלם

 שכל ל"דס נראה מ"מ. ש"ע. דודל תהלה' בס כ"וכ. ש"ע. ל"הנ יצחקי א"דמהר רב מעשה בידיה ואייתי, )ה"סק(

) לד עירובין( א"הריטב' בחי להדיא מבואר וכן. גמורה סתירה בזה שאין מדרבנן אלא אינו זה איסור עיקר

) קמו בשבת( דשרינן ט"דה ד"נלפע ואעיקרא. ש"ע. מדרבנן אלא אסור אינו הוא לבנות מ"ע סותר דלאו דמכיון

 ר"פ אחרונים כמה ולדעת, פתח הוי דממילא ג"אע, מכוין אק יפה דלעין מטעם, בסיף החבית ראש להתיז

 בו לומר ראוי אין כלי לעשות מתכוין שאינו שכל, )ב"ה שבת' מה ב"פי( ה"ה ש"כמ בזה ל"י מ"מ, אסור בדרבנן

 שהרי, כלל מלאכה בו אין מתכוין וכשאינו, מלאכה עושה הוא מתכוין שכשהוא מפני, וליחייב הוא ימות ולא ר"פ

 לשיטת כן לומר מוכרח והדבר. ן"הרמב דברי לזה וקרובים. 'וכו קיסם לקטימת ודומה. כלי לעשות צהרו אינו
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 מדין הלוי ש"מהר ובראית. פ"וז. פתח לעשות מתכוין שאינו כיון כלי כמתקן חשיב לא בזה נ"וה. ל"עכ. רבינו

 ל"השה לשון הוא שכן פ"אע הנה, היא מלאכה דאב ג"אע, אכילה לצורך מבושלת וביצה מבושל בשר מליחת

 לסברת' ואפי. באוכלין עיבוד דאין:) עה( בשבת ל"קי הא מ"מ. י"בב והובא, הגאונים תשובת בשם) פח' סי(

). ז"סק שכא' סי( א"במג' וע. ש"כיעו. לאורחא ליה דקבעי באופן כ"כ ליה דמלח דוקא בעי, שם בזה החולק

' וע. אחרונים ובשאר). קיא' סי( שערים בית ת"ובשו). כג 'סי ח"חאו( תנינא י"נוב ת"ובשו). ט"סק שם( ר"ובא

, אחרת לסעודה להניח מבושלת וביצה מבושל בשר למלוח שמותר א"והגר ר"הא שדעת) כא ק"ס( ב"במשנ

. ל"הנ הלוי ש"מהר כסברת שלא כ"ג וזה. ש"ע. ז"וט א"כמ ודלא. אסור השבת לאחר ולהניח למלוח ודוקא

  . ד"ע לעמוד ויש. ל"הנ הלוי ש"מהר ראיות על קצת שהעיר) ד"ע ב"דע( אורות טל' בס ר"שו

  

   .ע מותר למסור נפשו"בענין מעשה דאלישע בעל כנפים ומתי לכ.            שבת מט

 מתחייב זה הרי עבר ולא נהרג אם עבירות דבשאר ם"הרמב כשיטת ן"הרמב שדעתכתב  ד יג"יו ו א"יביב

 ישראל' ר הגאון הרב לידידי ראיתי עתה והן. עצמו על להחמיר רשאיש ל"דס ש"והרא' התוס' כד ודלא, בנפשו

 ס"ר( ד"ביו ך"הש ש"מ שהביא) בהערה א"ע ג דף( ת"יסוה' מה ה"פ ישראל אבן בספרו א"שליט פישר יעקב

 בחידושיו ן"הרמב להדיא ש"ממ ז"ע והקשה. ל"הנ ם"הרמב כדברי, האדם תורת' בס ן"הרמב שדעת) קנז

 שלהניח, בזה לחלק ן"הרמב שדעת ל"צ ולכן. ש"והרא' התוס' וכד, וליהרג ע"ע להחמיר שרשאי) ,מט( לשבת

 לנפשותיכם דמכם את ואך מהפסוק ן"הרמב שהביא וזהו, אסור עצמו יהרוג שהוא אבל, שרי שיהרגנו ם"לעכו

 איגראמ נפשיה ואפיל מטרוניתא דתבעתיה כהנא מדרב:) מ( דקידושין מההיא להוכיח כ"ג' כ ולכן, אדרוש

 והיינו, יעבור ואל שיהרג הוא והדין, עריות גילוי בכלל נכרית שביאת דמוכח, שם צדוק' דר בעובדא וכן, לארעא

 דעת שהשוה ך"כהש ודלא, שרי ליהרג עצמו להניח אבל. עצמם ולהרוג ע"ע להחמיר רשאים היו לא כ"שאל

, )ומורה סורר בן פ"ס( במלחמות ן"הרמב ש"מ ראה שלא עליו ותמיהני. ד"עכת. ם"הרמב לשיטת ן"הרמב

 ל"ור. ליה אזיל הוה יהרג ואל יעבור דאמרי דרבנן מליהון אבא' ר שמע אילו, בירושלמי אמרו וכן, עוד שסיים

 לנסותו שרצה ם"עכו אותו הורגו היה כך י"וע, אוכל והיה. עצמו על להחמיר אבא רבי רשאי היה שלא אלמא

 להניח עצמו על החמיר זאת ובכל דרבנן מיליהון שמע שפיר דילמא הראי מה איתא ואם. נבלה יאכל אם בזה

 אחורי פרי דהוה חמוניה זעירא בונא' ר', מהירוש עוד שהוכיח שם ן"ברמב ע"וע. דליתא ו"א. להרגו ם"לעכו

 שגם ומוכח. הדין משורת לפנים לקטלא נפשייהו מסרי הוו לא אלמא, )בשבת מחמר שהיה( בשבתא חמרא

 ש"ומ. ם"הרמב לשיטת דעתו שהשוה ך"הש דברי וצדקו. עבירות בשאר כן לעשות אין להרגו ם"לעכו להניח

 או, אדם יראהו שלא סבור היה שמא, ויוצא מניחן שהיה שזה כנפים בעל אלישע גבי) מט( לשבת ן"הרמב' בחי

 פ"אע, נפשוב כמתחייב ואינו, בכך הוא ורשאי, שמים מלכות עול מעליו לבטל שלא למיתה עצמו מוסר שהיה

 וכן. הרבה שכר עליה נוטלין השמד בשעת ישראל בה שהחזיקו מצוה שכל, יהרג ואל ממצוה יבטל שאמרו

 על למיתה עצמו שמסר בדניאל מצינו וכן', וכו בני את שמלתי על ליסקל יוצא לך מה, ר"בב בהגדה אמרו

 אלא, ם"עכו י"ע ליהרג ע"ע החמירל רשאי אינו דבעלמא מודה ן"הרמב גם הנה. ל"עכ. דרבנן ע"מ שהיא תפלה

: לזה קודם ש"וכמ. (כן לעשות הדין מן חייב היה שלא פ"אע', ה קידוש בזה יש פ"שעכ, שאני השמד ששעת

 אבל, ת"ל על לעבור מ"ה דמסאנא אערקתא' אפי יעבור ואל יהרג שמד שבשעת פ"אע מראשו דנטלן דהא

' ד הסברתי וכן). אסורין בבית שיניחוהו י"ע כרחו בעל לבטלו שיכולין ועוד, יהרג ואל תבטל, ע"ממ לבטלו

' כ) ,מט שבת( מ"הנד א"הריטב' בחי והנה. ק"ודו). א"סע קפט בדף( בפנים ע"וע). ה אות בסוף( ל"הנ ן"הרמב

). ם"כהרמב ודלא(, ע"ע להחמיר שיכול ל"ס א"שהריטב, כתב ג"ק הערה שם ל"המו ובהגהות, ן"הרמב' כד

. בנפשו מתחייב ז"ה ג"בכה ע"ע שהמחמיר, אמר ה"ד:) לט קדושין( א"הריטב' בחי וארמב שהרי, וליתא. ש"ע

 טהרת' בס ע"וע). ל"וכנ, ליתא, ן"הרמב בדעת שם ש"מ וכן. (שאני השמד דשעת כ"כמש החילוק ו"א. ש"ע

 ם"כוהע מתכוין שאם מודים ש"והרא' התוס שגם' ד אות בפנים כ"ומש -). נז אות ק' מע( טהרה בשיורי המים

 שאף למדנו ז"ולפ, ע"ע להחמיר רשאי דת על להעבירו כשמכוין ורק, עצמו על להחמיר לו אסור עצמו להנאת

 שלדברי' כ, בהגהה) מא' סי ח"חאו( טוב יום עונג ת"ובשו. ב"נ. ש"כיעו. ע"ע להחמיר לו אסור נפש בפקוח

  ל"עכ צד:ב יהושע בדבר' ע א"דהריב מעשה ובענין. ד"לפע וליתא.ע"ע להחמיר רשאי ס"שיב בחולה גם' התוס

 השער שגורר י"ע העור כשמחליק, האחד, ממחק של ענינים שני שיש נראהל "וז כז:א ד"יבי עממחק  .שבת נ

 אורות טל' בס הובא שם א"וריטב: עד שבת. (הקנה לצורך הכנף כשמורט או) עג שבת י"רש. (שעליו הצמר או

 בגרתקון כסף כלי המשפשף וכן:). עה שבת( שוין ראשיהן יהיוש כלונסאות המחליק או) ש"ע). ד"ע ז"דס(

 שעוה או רטיה כשממרח, השני והענין. ש"ע). עד' סי שבת' הל( זרוע באור ע"וע. ב"כיו וכל) נ שבת. (להחליקו
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 משבת א"פי ם"הרמב לשון. (ממחק משום חייב פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן וכיוצא זפת או

 ויעלם שיבלע רוצה אם אבל, חבירו ג"ע הדבר למרח כוונתו שתהיה שצריך א"המג שמתנה אהו ובזה). ו"ה

 א"המג שדברי נראה ומעתה. ב"וז, העמודים בין העור להשף ענין זה אין ז"ולפ. מירוח ג"בכה שייך לא לגמרי

 לא ג"ובכה, צחןולצח השינים לנקות אלא כוונתו אין שינים משחת דהממרח, ד"לנ גם שייכים שעמו והאחרונים

  שרי ומשרא כלל מירוח חשיב

, מיחם אותו אלא) הטמנה( אסרו לא אומר ג"רשב היה וכן, )נא( בשבת -  יד:א א"יביבענין הטרמוס  .שבת נא

 הוא מפנה אבל, י"ופרש, ליה מירתח קא ארתוחי, ליה מקיר קא אקורי השתא, מותר למיחם ממיחם פינה אבל

 למיגזר ליכא דהשתא, מותר למיחם ממיחם פינהו נמי והיינו. התוספתא לשון וזה, ומטמין, אחר למיחם ממיחם

 י"מפרש יוצא מבואר. ל"עכ. בתמיה להו מרתח ארתוחי, במתכוין להו מיקר קא אקורי דהשתא, ירתיח שמא

 אם: ל"וז. שהתרנו זה ה"בד) שם( המאירי כ"וכ. לקרר כשמתכוין דוקא אלא למיחם ממיחם בפינה להתיר שאין

 לשמא נחוש והיאך, בפנינו לצנן מתכוין הוא שהרי, ירתיח שמא גזירה כאן ואין, מותר למיחם ממיחם ינהפ

 ל"דס לשיטתו י"דרש, כתב ן"הר אבל). יא נתיב, ב"ע מ דף( שבת' בהל מועד אהל הרב כ"וכ. ל"עכ. ירתיח

 ה"מש, אסור לחממו נןהצו את להטמין אבל, יחמו שלא החמה מפני היינו, הצונן את להטמין דמותר דהא

 משום, דשרינן הוא דוקא ג"ובכה, לקררן כדי שפינן היינו, למיחם ממיחם בפינן דשרינן דמאי לפרש הוצרך

 ל"דס והגאונים ם"להרמב אבל. לה מיחם קא אחומי, במתכוין לה מיקר קא אקורי דהשתא, בה למיגזר דליכא

 אסרו שלא משום ט"דה, ם"הרמב ש"וכמ. שרי יןענ בכל נ"ה, צינתו להפיג כדי הצונן את להטמין דמותר

. הצונן את להטמין שהתירו כמו מותר פינהו אם אבל, בו שנתבשל ר"בכ שהוא חם דבר אלא בשבת להטמין

  ).ה"ס רנז' סי( ע"הטוש פ"וכ. שם א"והריטב א"והרשב ן"הרמב' בחי כ"וכ. ד"עכת. עיקר הגאונים ודברי

   בדין שביתת בהמה        . שבת נב

, בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם לפי י"ופרש', וכו, יוצאה אינה ובמה יוצאה בהמה במה - ל:א ח"יבי

, ב"כיו כתבו' התוס גם. משוי הוי ביה מינטרא דלא ומידי, משוי הוי ולא ואורחא תכשיט הוי ביה דמנטרא ומידי

, שם' בתוס יהושע הפני ז"ע וכתב. 'וכו וחמורך שורך ינוח למען' שנא בהמתו שביתת על מצווה שהאדם

 אזהרת בה שייך, יוצאה אינה דקתני בהנך הרבים לרשות הבהמה יצאה שאם' התוס מלשון משמע לכאורה

 שאיסור היא דפשיטא מילתא ודאי דהא, מילתא הך טובא לי מספקא שפיר דייקינן כי מיהו, ינוח דלמען עשה

 המחובר מן עשבים תולשת להניחה מותר הריש, באדם דשייכי המלאכות אבות בכל שייך לא בהמתו שביתת

 תולש שיהיה נייח לו תן וחמורך שורך ינוח למען, משפטים' פר י"רש' ובפי, במכילתא שאמרו וכמו, לקרקע

 בדברים לצאת טפי לאסור סברא אין כ"וא. צער אלא נייח זה אין אמרת ביתו בתוך יכבשנו אלא אינו או, ואוכל

 ר"לרה הוצאה שהרי ועוד, מסתברא איפכא ואדרבה, תברח שלא לשומרה םהעשויי מדברים לנוי העשויים

 כלל בבהמה מילתא הך שייכא דלא משמע כ"וא, שבת ריש' התוס ש"וכמ, היא גרועה מלאכה באדם אפילו

 במלאכות אלא מדאורייתא בהמתו שביתת איסור שייך דלא) א טו( ז"בע משמע וכן, מדרבנן אלא, מדאורייתא

 אלא, יוצאה אינה דקתני מילתא אהך קאי לא', התוס שכתבו' וכו ומוזהר לשון אלא, ב"וכיו חינהוט חרישה כגון

' בס הובא וכן. ש"ע. אימא איבעית ה"בד) ב נג( שבת להלן זה יסוד על וחזר. ד"עכת. 'וכו קאי דמילתא אעיקרא

) ד אות א' מע( ישי גזע בספר וראיתי. ש"ע). ד"ע נב דף, לט' סי הוצאה מלאכת( השבת במוסך חינוך מנחת

, ם"לעכו סוסים למכור סומכים אנו מה על לתמוה ויש, )א טו( ז"ע' התוס ש"ממ יהושע הפני ד"ע שהקשה

 איסור בו שאין לפי בסוס שמתיר) א צד בשבת( בתירא כבן ל"דקי, ניחא לרכיבה המיוחדים אותם ובשלמא

. 'וכו עליו הרוכב האדם לגבי בטל שהאוכף אסורל אין האוכף ומשום, עצמו את נושא דחי, דאורייתא מלאכה

 לרשות הוצאה איסור משום התורה מן אסור היה, האדם לגבי בטל שהאוכף הטעם שאלמלא ומוכח. כ"ע

 בו יש בהמתו אחר מחמר הוא שאם מודה יהושע הפני שאף נראה ד"ולפע. כ"ע. יהושע כהפני ודלא, הרבים

, מחמר והלא, החמור על מניחו, מר אמר, )ב קנג( בשבת יתאוכדא, ר"לרה בהוצאה גם התורה מן איסור

) ב סו( בפסחים וכן. 'וכו מהלכת כשהיא עליה מניחו, ומשני, ובהמתך אתה מלאכה כל תעשה לא אמר ורחמנא

' שכ) א"רע ג"דנ לב מצוה סוף( חינוך במנחת מצאתי וכן. שם' בתוס' וע. 'וכו יד כלאחר מחמר, מחמר והלא

, אחריה מחמר הוא אם כ"משא, בהמתו דשביתת עשה לגבי אלא אינו ל"הנ יהושע הפני רתסב שחידוש, כ"ג

' וד) א טו( ז"דע הסוגיא ניחא ז"ולפ. ש"ע. ל"הנ' מהגמ כן והוכיח. הרבים לרשות בהוצאה גם דמחמר לאו איכא

. עמו ונימוקו שטעמו הדברים הסבר שם ן"בהר' וע. שם י"רש שפירש וכמו. דמחמר בלאו דמיירי, ל"הנ' התוס

 בו שיש כבד במשא זהו, בעשה עובר הבהמה על משא שהמוציא, )א"הי שבת' מהל' כ בפרק( ם"הרמב ש"ומ

 דאית משום, בשבת מוזהר אדם בהמה שביתת שעל) ה"מ דשבת ק"בפ( ב"הרע ש"וכמ, חיים בעלי צער משום
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 ח"חאו סופר חתם ת"ובשו, יב ק"ס רמו' סי א"במג ע"וע. (ש"ע. כלים שביתת על לא אבל, חיים בעלי צער בה

 ואסור, בעשה עובר אינו מהם מצטערת ואינה לבהמה נוי שהם קלים בדברים כ"משא). והשתא ה"ד, קנב' סי

 שורך ינוח למען דכתיב משום, בהמה ג"ע רוכבים שאין הטעם' פי) ב"ה דביצה ה"פ( ובירושלמי. מדרבנן רק

, עצמו את נושא חי) א צד( בשבת ל"דקי שכיון לתמוה ויש, י"בה מרן ז"ע וכתב. שם ש"בהרא והובא, וחמורך

 כיון מ"מ, בהמה ג"ע רכיבתו על מצווה שאינו פ"שאע לומר יש ושמא, בהמה ג"ע לרכוב שלא מצווה אינו כ"וא

 נמצא. ש"ע. שלה נייח זו שאין, בהמתו דשביתת בעשה עובר הוא הרי עליה ברכיבתו מצטערת שהבהמה

 במה בהמה גבי ששנינו אלו שכל, )ב אות פד' סי( בצלאל משכן ת"בשו כ"וכ. הבהמה לש בצערה תלוי שהכל

 למען איסור בכלל שאין, ממש משא בגדר אינם שהרי, תורה איסורי אינם לנוי דהוו דברים' אפי יוצאה אינה

 צער משום שהוא דשבת ק"פ ב"הרע ש"וכמ, בו מצטערת שהבהמה, ממש במשא אלא, וחמורך שורך ינוח

' לד לכוין וזכה. ש"ע. מדרבנן אלא אסור אינו בהמה לגבי קל בדבר לרשות מרשות הוצאה אבל. חיים עליב

, להשקותה כשהולך הבהמה על ורוכב גוי נער לו שיש מי"', כ) ב"סכ שה' סי( ע"הש מרן אולם. יהושע הפני

 ל"דס מוכח". דבר שום ולא ובגדי עליה יתן שלא למונעו צריך אבל, עצמו את נושא שהחי, למונעו צריך אינו

 גזרו לא כ"ואעפ, מדרבנן איסור יש פ"עכ ברכיבה שהרי, ת"מה איסור יש אחר דבר שום או בגד בהנחת שאף

 דבר שום או בגד שבהוצאת אלמא. הלבוש כ"וכ, שם י"בב והובא, דשבת ק"בפ המרדכי כ"ג ש"וכמ, למונעו

, מלאכה שההוצאה ביארנו כבר: ל"וז, )בהמה במה פ"ר( ריבמאי ע"וע. למונעו צריך ולכך, תורה איסור יש אחר

 הפרק בזה לבאר ובאו, שביתתה על ונצטוינו הואיל תוציא שלא להזהר צריכים אנו הבהמה שאף ולמדנו

. תורה איסור יש אלו דברים בהוצאת שגם ומשמע. ש"ע. 'וכו עמהם לצאת להניחה לנו שאסור הדברים

  ש"ע). א נב( שבת' מהגמ ראיתו פ"ע, ל"הנ ישי גזע בעל הגאון וכדמסיק

, ואלמנה בגרושה גם להחמיר מקום היה, העין למראית' דחיישי הטעם לפי -  ז"ג אהע:א ד"יבי. שבת נד

 פ"אע בזוג ולא:) נד( בשבת ש"וכמ, העין למראית' חיישי דרבנן במידי דאף) ו"סק פז' סי( ד"יו ך"הש ד"עפ

 אלא אינו בשבת וממכר מקח ואיסור, למכור דהיינו, לחינגא ילדאז כמאן דמחזי משום ט"וה, פקוק שהוא

 כלל סוף( חטאת ובתורת, שם בהגה א"הרמ ש"עמ העיר ומזה. ממעכן ה"ד) ס( כתובות' בתוס מ"וכ. מדרבנן

 בהמה בבשר כ"משא, מדרבנן אלא ואינו הואיל, עוף בשר בו ולהניח משקדים חלב לעשות שמותר, )סב

 ל"דממהרש ובאמת. (ש"ע. ל"מהרש פ"ושכ. עוף בבשר גם לאסור יש ל"להנ אולם. יןהע מראית משום' דחיישי

 השערי העיר וכן. בשמו ד"סק שם ך"הש ש"וכמ. דאורייתא בחלב ועוף חיה בשר ל"ס דהא, כ"כ ראיה אין

' יס( ח"הפר העלה וכן. ש"ע. בדבר להקל והעלה, ך"הש ראיות לדחות' כ) מא' סי( פז אדני ת"בשו אולם.) דעה

 גזרה ס"בש בהדיא נאמר שלא כל העין למראית' חיישי לא מיהא דרבנן שבאיסור, א"הרמ' ד לקיים) ז"סק פז

 ז"והט. ש"ע). הספר שבראש בהשמטה( א"ח פעלים רב ת"בשו ע"וע. שם ופלתי הכרתי הסכים וכן. ב"עש. זו

 ע"וע. ש"ע. 'וכו שקדים להניח שי לכתחלה מ"ומ, המנהג ושכן, נכונים א"הרמ שדברי כ"ג' כ) ד"סק שם( ד"יו

 גם( מקילים יש בנשואות שאף כאן פ"ועכ. ל"ואכמ). ל ס"ס ח"חאו( תנינא י"נוב' ובתשו. שם אחרונים בשאר

  .ק"ודו. ופרנסתה לעבודתה נוגע שהדבר גדול צורך במקום ובפרט. להקל יש מיהא אלמנה או בגרושה) ר"ברה

  , מזידין יהיו ואל שוגגין היושי מוטב -  ה:ה העזר אבן א"יבי    שבת נה 

 אלא הכי אמרינן דלא, :)ס( ב"ב' ובתוס, )א"סע ד( ז"ע' ובתוס, ג"ואע ה"ד) נה( שבת' בתוס מבואר הנה

 ד"רפ ש"והרא ף"הרי כ"וכ. בידם למחות צריכים יקבלו שמא בספק אבל, יקבלו שלא בודאי לנו ידוע כשהדבר

' סי( ב"ח בתשובה ץ"הרשב ל"וז). ב נתיב סוף( ירוחם ורבינו). לז ס"ס( יראים' בס ממיץ א"הר כ"וכ). ל( דביצה

 יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב אמרינן, מינן מקבלי דלא בודאי דידעינן במילתא דדוקא' התוס כתבו וכבר): מז

 םלפניה גלוי לפניך אם נה בשבת כדמוכח, למחות פ"עכ חייב, לא או מינן מקבלי אי ידעינן לא אי אבל, מזידין

. מעט מעט נופלת התורה והיתה, שגגות מוסיפים היו יום בכל שוגגין שהן מה על אדם בני הנחנו ואילו? גלוי מי

 מכשול לידי יבואו שלא אחרים להזהיר כדי בידן למחות מצוה ה"הלא שוגגים כשכולם דוקא דהיינו ל"נ ועוד

 את ואתה נאמר עליו קבלו ולא םהע את שהזהיר הוראות והמורה. מתקנתא ולא מקלקלתא ילפי דברייתא

 כ"וכ). נפשו להציל להוכיחן חייב ישמעו אם דבספק' ג' סי' ו כלל ש"הרא' בתשו כ"וכ. (ל"עכ. הצלת נפשך

 בספק שאף שסובר) כה ס"ס(' בתשו ן"להראב ראיתי ואמנם). תתמז' סי( משה ובמטה). ל ביצה(' תוס בפסקי

 ש"והרא ף"הרי כדעת נקטינן דלדינא ספק אין מ"מ. כ"עיוה' הל ל"מהרי כ"וכ', וכו שוגגין שיהיו מוטב' אמרי

 גם ישמעו כך י"שע כאן ש"וכ, להוכיחן חייב ישמעו אם דבספק ל"הנ מ"ומט ו"ורי ץ"והרשב' והתוס והיראים

 פאות הלובשות נשים כאותן ינהגו ולא, בצניעות המתנהגות לפלטה הנמצאה השארית האחרות הנשים

 ומטי מהאשכנזים גדול רב בשם א"הריטב והעיד): ל ביצה( מקובצת השטה ל"וז. ל"הנ ץ"בהרש ש"וכמ, נכריות
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 בכמה שמקילין בדורינו אבל, בדורותם אלא' וכו שוגגין שיהיו מוטב אמרו שלא, מרוטנבורג ם"המהר בשם בה

. 'ירוש במדרש הוא ושכן. כלל לעברו דלא להו וקנסינן מחינן בדרבנן' ואפי לתורה סייג לעשות ראוי דברים

 אבל, להחמיר במנהג אלא אינם ס"והש' דמתני ופשוט', כ) נ פסחים( א"הריטב' ובחי. כ"ע. נכון ל"נ והדבר

 אין לעולם, איסור צד בו שיש הוראה בעל לחכם שנראה כל, שבעולם גדולים פ"ע היה אם' אפי, להקל במנהג

) ז( ת"ובשו) לב' סי ח"חאו( עולם בנין ת"בשו ע"וע. ש"ע. שבימינו שופט אלא לנו שאין, ההוא למנהג חוששין

 שהוראה כאן ש"ומכ. ש"ע. אותו מזניחין אין הלכה דבר שאמר ח"לת מכאן, בו להתגדר אבותי לי הניחו מקום

, ז"ע ככרוכיא שצווח ארזים עצי בעל הגאון ומכללם. האחרונים מגדולי רברבי אשלי מכמה בהינומא יוצאה זו

 נתפשט זה שמנהג כתבו מצאנז חיים והדברי חיות צ"והמהר. הדין את ליתן עתידים בזה היתר שהמורים וכתב

 נגד כדרבונות בדברים האריכו אחרונים שאר וכן. ישראל גדרות הפורצים והמתחדשים, אפיקורסים פ"ע

 שעשה מי נגד בבקורת לצאת התורה דגל מנושאי להיות שמתיימר מי יכלם ולא יבוש לא ואיך. בזה המקילים

 אחרון' בקונט חדש בבית' וע. [בעד יכפר הטוב' וה. השתיקה לו ויפה, מעון רבים להציל האיסור לפרסם תורהכ

, קטנה או קטן עם לדרך לצאת במלכותינו הנשים שנהגו מה ליישב הפרישה ש"מ כי', שכ) כב' סי( ע"אה

 הרב יאמר ומה, ייחוד יסורבא להקל העם המון לפני מכשול שנתן מאריה ליה שרי, ם"עכו עגלון עם ולנסוע

 מקום ומכל.] באתרין ואוקי מינה ודון. כ"ע. למחות בידינו ואין ר"בעוה להקל שנהגו דאורייתא איסורים בשאר

 בכובע רק ושתצא, ר"לרה נכרית בפאה לצאת שתפסיק אשתו על להשפיע וניסה ש"יר הבעל שאם אני אומר

 שכן אף, דת על כעוברת לגרשה ו"ח בנינו לסתור ימהר לא, /סוררת/ סורררת כתף נותנת והיא, מטפחת או

 דרכה תשנה אולי האפשריות הדרכים ובכל נועם בדרכי לפייסה להשתדל עליו אלא, אחרונים כמה כתבו

' אפי תוכיח הוכח): לב מ"ב( אמרו וכבר, מניה דליקבלו היכי כי ובניחותא רכה בלשון ינעם ולמוכיחים, לטובה

 ת"בשו כתבנו מזו וגדולה. השלום וגדול. האי כולי איסורא להו משמע דלא בזה ש"וכ, במשמע פעמים מאה

   פרצותינו יגדור ת"והשי. ש"ע). יג אות כא' סי ע"חאה( ג"ח אומר יביע

 שנה עשרה שמונה בן עד שמנה מבן יאשיהו שדן דין שכל )ב נו( בשבת דגרסינן הא ג משפט חושן ז א"יבי

, שנה ח"י נקט הכי משום אלא, וליתא, לדון ראוי אינו ח"י מבן דבפחות מניה הראי דמייתי ואיכא, להם החזיר

 שפירש וכמו, פה שבעל ובתורה שבכתב בתורה ודקדק עיין ואז, הספר את חלקיה מצא ח"י שבשנת משום

 ש"כמ ל"י שפיר העיטור בעל מסקנת ולפי). בירורין בערך שלפנינו העיטור ספר לשון זה כל. (כ"ע. י"רש

) והלאה ח פסוק לד פרק(' ב הימים בדברי מפורש וכן, למלכותו ח"י עד דהיינו) ב נו שבת( א"בח א"שהמהר

 ש"כמ שלא וזה. שם העיטור לבעל בביאורו יונה מאיר' ר הגאון כ"וכ. יאשיהו של למלכותו ח"י בשנת היה שזה

  . ק"ודו. בזה העיטור בעל מדברי א"המהרש ד"ע להשיג המחבר רבינו

? אמרת קא המייני תרי ל"א, מאי המיינא עילוי קמרא אשי לרב רבינא ל"א:) נט( בשבת כד:ה אומר יביע

, מותר: מצאתי הלוי רבינו ובתלמידי. יהודה בר יצחק רבינו לשון. ואסור הוא משוי ודאי הא, המייני תרי, י"ופרש

 חד והתם, כלים ח"י יוסי 'לר מנינן) קכ( הקודש כתבי כל בפרק דליקה הצלת דגבי משום, לי נראה והראשון

 חשיב) קכ( דלקמן ג"דאע, שם' התוס' וכ. כ"ע. תרי התם נמני לכתחלה שרי חגורות' ב ואי, דמנינן הוא חגור

, אסור ז"זעג המייני' ב אבל, בינתים מפסיק בגד שיש כגון היינו, אזור פונדא י"ופרש, וחגור פונדא כלים ח"בי

 ומשוי כן לחגור דרך ואין בזה יש הנאה מה המייני' ב אבל, הקור ילבשב לובש שאדם מלבושים לכמה דמי ולא

 ליתן מותר וכן. אדם בני דרך שכן מותר כובעים' ב אבל, והוסיף, )ו אות פד' סי( ב"ח זרוע האור כ"וכ. כ"ע. הוא

 יבתר לאיסור להכריע י"רש ש"דלפמ ואף. בחול גם א"בנ נוהגים שכן, הכובע עליו ולשים הראש על אלמונץ

 לאסור שיש אלמא, אחד כובע אלא כלים ח"בי מני לא נ"וה, אחד חגור אלא כלים ח"בי מני דלא משום המייני

 י"רש ראית לדחות' כ) ריב' סי( ה"ובראבי. כ"ע. הלכה וכן. המקומות בכל להיתר נהגו כבר מיהו, כובעים' ב

 ש"הרש' ובחי. כ"ע. לאקולי אתי טפי יהל שרית דאי יותר שהחמירו דליקה גבי שאני דדילמא, המייני' ב לאסור

 היכא אבל, :)סה( לקמן כדמוכח, מהדליקה להצילם בכדי הערמה רק אינו דהתם, י"רש ראית דחה:) נט שבת(

. שם לאביי ל"מבע בהערמה ה"ואפ', וכו האבן על פורפת התם תנן נ"וה, דשרי נ"אה, ללבישה באמת דמכוין

 השלם יראים' בס' וע. (כ"ע. 'וכו יוסי' ר אוסר ה"ואפ שירצה כמה ללבוש שרי ודאי מלבושין שאר דהא תדע

' סי( י"הב ומרן. ש"ע). קז' סי( הלקט ובשבולי) מ"ר' סי( התרומה' בס' וע). שם ראם ובתועפות, א"ע ט"דקמ

 מפרשים שהם משמע, לאיסור הזכירו לא ט"י בפרק ם"הרמב וגם, המייני דתרי הא השמיט ף"שהרי', כ) שא

 א"והרמ). לו סעיף( ע"בש פסק וכן. נקטינן הכי להתיר מסכימים ששניהם וכיון. שרי ודאי דהא הלוי כרבינו

. ש"ע). ז"או( זה על זה כובעים' ב ללבוש מותר מ"דמ, וסיים, ז"זעג חגורות' ב האוסרים דעת הביא בהגה

 גדול בכובע היינו, ז"זע כובעים' ב ללבוש להתיר א"הרמ ש"דמ ודע, )מט ק"ס שא' סי( השקל המחצית וכתב



69 

 

 דרך שאין, אסור ודאי ז"זע ממש כובעים' ב אבל, משה בדרכי הובא ז"באו ש"וכמ, בחול דרכו שכן קטן כובע על

, ז"זע חגורות' ב שהתיר ע"הש מרן ד"לפ אולם. ש"ע). קד ק"ס שם( השלחן בערוך כ"וכ. ש"ע. בחול כן ללבוש

, שרי משרא ד"דבנ ל"י א"להרמ ואפילו. מותר ז"זע כובעים' ב שאפילו נראה, בחול כן ללבוש דרך שאין פ"אע

 שלמה בית ת"בשו' וע. דשרי קטן כובע על גדול ככובע ל"הו, הגשמים בשעת בחול גם כן לעשות שדרך שכיון

' דלכאו והשיב, בשבת ר"לרה בהם ולצאת המנעלים על ערדליים ללבוש מותר אם שנשאל, )לט' סי ח"חאו(

 אלא). ד"סי שא' סי( ע"בש ש"וכמ, מותר מלבוש דרך שהוא כל טינוף באצולי שאפילו כיון, להתיר פשוט הדבר

 שאין א"הרמ' וד. ז"זע חגורות' ב בדין) ו"סל שא' בסי( א"והרמ המחבר מחלוקת מצד בזה להסתפק יש שעדיין

 אנשים כמה נמי ד"דבנ והגם. אסור ה"הלא, בחול ללבשן דרך שכן אנפלאות' ב או כובעים' בב אלא להתיר

 אין המקומות רוב שאם) סו ק"ס שא' סי( שבת תוספת' בס כתב הרי מ"מ, והקור הטיט מפני בחול כן לובשים

 אמנם. כן לובשים אינם א"בנ רוב הזה במקום שאף ד"בנ ש"וכ. אסור בכך שדרכם במקום אפילו, בכך דרכם

 א"הי' ד הביא לא א"והרמ. ז"זע חגורות 'בב אף לגמרי מקיל ע"בש י"הב דהא, בזה להחמיר שאין דעתי כ"אעפ

 אף, חולקים א"הרמ הביא לא ז"זע חלוקים בשני ע"הש שהתיר מה על אבל, חגורות' בב דוקא אלא להחמיר

 דרך שאין משום החמיר חגורות' בב דדוקא כ"וע. שם משה בדרכי ש"וכמ. ז"זע חלוקים' ב ללבוש דרך שאין

 בין חילקו לא ז"זע מלבושים כמה ללבוש דדרך כיון, כן ללבוש דרך איןש אף חלוקים' בב אבל, לעולם כן לעשות

 כמה ללבוש כ"ג מותר ט"מה, ז"זע אנפלאות כמה ללבוש שדרך כיון ט"מה כ"וא. לחלוקים מלבושים שאר

 שאפילו עיקר ד"נלע ה"ובלא. להקל לנטות יש ז"בזה ר"רה אין פ"רוה שלדעת ובפרט. ז"זע מנעלים

 אחת חגורה שמוציא אלא, להנאתו חגורות' ב לחגור אז לו צ"שא במקום דוקא היינו, רותחגו' בב להמחמירים

 ק"ס ז"הט' מד להדיא נ"וכ. מותר ע"לכ ז"זע חגורות' ב לחגור להנאתו לו צריך אם אבל, ב"וכיו חבירו לצורך

 ז"זע ללבוש להנאתו לזה שצריך כל מ"מ, ז"זע לחגור א"בנ רוב דרך כשאין שאפילו ז"הט' מד ומשמע. כה

 ש"הרש ש"ממ היפך שזה. מותר ע"לכ ללבישה שצריך שכל: דבריו בסוף ש"עמ להעיר ויש. (ד"עכת. 'וכו מותר

. ל"הנ ת"וסה ז"והאו' התוס' מד משמע וכן. ללבישה באמת במתכוין מיירי שאוסר י"דלרש ל"הנ:) נט שבת(

 ראיתי וכן). ק"ודו. להתיר ע"הש מרןל בזה יודה הוא שגם, א"להרמ אלא שלמה הבית נתכוון שלא ואפשר

 ד"ע ונסמך, ר"לרה בשבת הנעלים שעל בערדליים לצאת להתיר שהעלה) סו' סי( יקותיאל תורת ת"בשו

' סי ח"חאו( יהודה מי ת"בשו וכן. ש"ע. שרי לבישה דרך אלא הערמה דרך עושה שאינו שכל: נט שבת ש"הרש

 לטייל שיצאו ג"ר של בניו והלל דיהודה עובדא גבי שנהגו םמקו פ"ר מהירושלמי להיתרא ראיה להביא' כ) לד

 שגם נראה ולדבריהם. ש"ע. מנעלים ג"ע שלובשים ערדליים כעין והיינו', וכו שבת בליל זהב של בקורדקיאות

 פ"ואע. ל"הנ הטעמים וככל, עירוב שאין במקום הכובע ג"שע הניילון בכיסוי בשבת לצאת להתיר יש ד"בנ

 אצולי בו שיש מלבד הערדליים בלבישת כי, ד"שבנ הניילון לכיסוי ללמוד אין הערדליים היתר של הדין שמגוף

 לידי להביא הגורמים, המנעלים לתוך גשמים מי מחדירת שמגינים כ"ג מעליותא בו יש, מלבוש דרך טינוף

 הצעיף על בגד תבנתינ שאפילו, )כג ק"ס שא' סי( א"המג ש"וכמ, דשרי ודאי ג"ובכה, השיעול וחולי הצטננות

 זה נימוק כ"וכ. [ש"ע. כ"ג מטינוף ז"עי ניצלת אפילו, ענין בכל שרי הגשמים אותה יצערו שלא מתכוונת אם

, ר"לרה בשבת בהם ולצאת המנעלים על הערדליים לבישת להתיר) קמא' סי( ג"ח יצחק יד ת"בשו להדיא

 ההיתר טעמי מ"מ. ז"טע שייך דלא יילוןהנ בכיסוי כ"משא]. ש"ע). ב אות יט' סי( סופר יד ת"בשו והובא

, הצלה יש הניילון בכיסוי שגם ש"ומכ. ד"בנ גם יועילו יהודה ומי יקותיאל ותורת שלמה בית ת"שבשו

 המים לחלוחית מחמת הצטננות לגרום ויוכל, לגמרי נרטב והכובע רבים מים כזרם בזעף באים כשהגשמים

 מטעם, בשבת בהם ולצאת הערדליים לבישת התיר) רכו ס"ס ח"חאו( מבין פני ת"ובשו. הכובע בפנים שחדרה

 כיסוי ניחא ז"ולפ. ש"ע. עצמם בפני ללבשם עשויים ואינם, הנעליים על להלבישם כך לשם עשויים שעיקרם

 ראוי אחד כל דהתם, ל"הנ השקל המחצית שאוסר ממש כובע ג"ע ככובע ליהוי דלא הכובע ג"שע הניילון

) ק סימן( ב"ח יעקב חלקת ת"בשו א"שליט ברייש י"להגרמ חזיתיה בקדש וכן. הכא כ"משא. עצמו בפני ללבשו

 מ"שהגר ואף. ש"ע. ל"הנ שלמה הבית שהתיר, מנעלים ג"שע הערדליים מדין ראיה והביא, ד"בנ להקל שהורה

 ומצילים הרגלים שמחממים התם דשאני, הערדליים מדין הראיה דחה ל"הנ משה באגרות פיינשטין

  . כמבואר יעקב החלקת וכדברי, ד"בנ להקל העיקר שבאמת נראה דינא לענין מ"מ. ש"ע. מהצטננות

  

  סגולה רפואית בשבת       סז- שבת סה

 בזה רצונם. האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום בו שיש דבר כל ש יומא פג כתב בפירוש"ם בפהמ"הרמב

 לצאת) א סז בשבת( שהתירו מה עליך יקשה ואל. 'וכו אסור וזולתו, מותר הטבעי העיון שיגזרהו מה שכל
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, הנסיון אותם שהוציא חושבים היו ההוא בזמן ההם הדברים כי, שועל ובשן הצלוב מן ובמסמר החרגול בביצת

 למורסות בחומץ ועישון, הנכפה על פאבינה ערב' בל שנקרא העשב תלות דרך על, רפואה משום בהם והיה

 שהוא מפני לעשותו מותר הטבעי ההיקש יגזרהו שלא פ"אע נסיונו מתשנתא מה כל כי, ב"וכיו הקשות המכות

, ל"הנ המורה בספר ם"הרמב דברי על סוללה שפך) תיג סימן( א"ח א"הרשב ת"בשו אולם. כ"ע. 'וכו רפואה

 שאף הרב יאמר ואולי, ב"וכיו הצלוב מן מסמר והתיר חזר, הטבעי ההיקש יגזרם שלא דברים שאסר שאחר

 מה אבל, הכישוף למעשה למשוך, ולהבל לתוהו ענינם שעיקר לפי, נאמין לא לסגולה הםבספרי שכתוב מה

 הרב שם מ"ומ. לסגולה להם ונתאמת שהתירו מה מצד מעשה לעשות עליהם ונסמוך נאמין חכמים שאמרו

 מהם באחד ואין, האמורי דרכי בהם שאין) ב סז( בשבת נאמרו דברים כמה שהרי, רבה במבוכה אותנו

 במה לדון שכתב, )ותתכה קסז סימן( א"הרשב ת"בשו ע"וע. ש"ע. בזה שם והאריך. 'וכו הטבעי העיון ושיגזרנ

 שיעשה והוא, מתנים חולי לרפואת זהב או כסף טס על אריה צורת לעשות הרפואות בספרי לראשונים שנמצא

 בו אין כן שהוא רופאיםל וידוע רפואה משום בו שיש שכל, האמורי דרכי משום בזה שאין והעלה, ידועה בשעה

 סגולות כמה יש שהרי, לאוסרו לנו אין האמורי דרכי משום להדיא' בגמ נאסר שלא וכל, האמורי דרכי משום

 רחוק לך ואין, חכמים שהתירו והלחשים, הירוקה האבן וקדירת, עיקרין של קמיע כגון הטבע לחכמי נודעו שלא

 משום בו יש אם ידענו שלא כל הילכך, סכנה מפני כן לומר ירוהזה ל"וחז', וכו ברירי שברירי מללחוש הטבע מן

 הרגל פרסת תחת שהיא מכה, י"רש' פי( הצינית שעל בסלע יוצאה, )א סה( ובשבת. מותר, לאו אם רפואה

, טסא לה ליעבד) הכסף מן היוצאת לחלוחית( שוכתא משום אי', ובגמ). לרפואה סלע של מטבע בה וקושרת

 צורת אותה עושה היה ן"הרמב שמורי ושמעתי. ש"ע. לה מעלי דכולהו מ"ש אביי אמר, 'וכו צורתא משום אלא

) רמה סימן' ד בחלק( בתשובה א"הרשב עוד והוסיף. ד"עכת. לכלום חשש ולא, שאמרת כמו חולי לאותו אריה

 חולה אחדו, סכנה בו שיש חולה אחד, בזרועו בין בצוארו תלוי כשהוא בין בשבת בקמיע לצאת אדם יכול: ל"וז

 שיש לחולה בשבת אפילו קמיע כל שכותבים אמר ועוד. ל"ז] הלוי[ אהרן' ר הרב מפי שמעתי כך. סכנה בו שאין

 אבל, לאו אם מומחה הוא אם יודעים אנו שאין פ"ואע, דעתיהו ליתובי, תבעי דאינהו היכא, ליולדת או סכנה בו

 בשבת אותו כותבין שאין אפשר, חולי לאותו עילשמו אחד קמיע לי יש אחד חכם שאמר אלא, תובעים אינם אם

 שמותר ומבואר. ל"עכ. קמיע אותו לכתוב הרוצה גברא אתמחי או קמיע דאתמחי יודע כן אם אלא, מספק

 ל"הנ ם"הרמב כדעת ושלא, והשכלי הטבעי ההיקש שיגזרהו דבר שאינו אף, בשבת מומחה קמיע לכתוב

 משמע בשתיקה זה דבר א"הרשב שהביא וממה. סקילה באיסור שכן וכל, לאו באיסור אפילו ג"בכה שאוסר

 דינם הטבע דרך שאינם סגולות שגם, ל"הנ בתשובות אזיל ולטעמיה. ל"ז אהרן רבי להרב בזה מודה שהוא

   )לז:א ח"יבי( .שבת עליהם לחלל מותר ה"ומש, טבעיות כרפואות

. אחד יום ומשמר ימים ששה מונה, שבת אימתי יודע ואינו במדבר מהלך היה, :)סט( בשבת ש"במ -  שבת סט

. ואבדלתא בקידושא, ליה מינכר במאי יומא וההוא, יומא בההוא' ואפי פרנסתו עושה ויום יום בכל ומסקינן

 קידוש יאמר ואיך, להקל ברכות דספק בידינו גדול כלל דהא, לשבת' בחי פרץ א"למהר שוהם אבני' בס והקשה

 מ"מ, מספק ומברך שחוזר ז"בהמ בירך כספק, מספק אומרו דאורייתא דקידוש נימא' ואפי. מספק והבדלה

. כ"ע. הדעת בחונן אלא הכוס על הבדלה אומר היה שלא ותירץ. ל"מא מדרבנן דהויא ד"מ דאיכא בהבדלה

 כללא בזה נאמר לא שבת הוא אם יום של בעיצומו דכשהספק, קושיתו לדחות' כ) ב"סע ה"דכ( הלוי יבא' ובס

, שוהם האבני ש"כמ מוכח א"הריטב ומדברי. כ"ע. קודש הוא שמא מספק שני ט"ביו מברכינן אדה תדע, ל"דסב

 לחלק שאין אלמא. מספק ומברך שחוזר ז"בהמ בירך לספק לה מדמה דאורייתא הבדלה ל"דס משום דדוקא

 דהכא ש"ומכ. ביה לזלזולי ליתי דלא רבנן תקינו דהכי גליות של שני ט"יו ושאני, לא או יום של בעיצומו ספק בין

 ל"י שוהם האבני' קו עיקר ומיהו. ש"ע). שדמ ס"ר( א"המג ש"וכמ. קבוע חשיב דשבת אלא, חול של הימים רוב

 תורת תשתכח ולא ימים משאר חלוק שם לו שיהיה בעלמא לזכרון, ואבדלתא בקידושא, שם י"רש ש"לפמ

 ובהכי. ממש חיוב מתורת זה ואין. לזכרון חדבמיו חכמים תיקנו שכן נמצא. שם ן"והר המאירי כ"וכ. ממנו שבת

 קידוש ח"יי כבר כ"וא. שבת של מתפלל יומא דההוא) שדמ ס"ר( ז"במש ג"והפמ שלום הנהר לשיטת גם ש"א

 אלא זה שאין ניחא כ"ולפמש) בזה א"הריטב' בד להלן' וע. (מספק לקדש חוזר ואיך, בתפלה ת"מה והבדלה

 אבני מדברי מ"וכ. חול של תפלה שמתפלל פארדו ד"מהר לדעת םהסכי) שדמ ס"ר( ר"המחב אך. לזכרון

  )כג:ד א"יבי( .בזה ש"מ שם הדביר פתח' בס ע"וע. ל"הנ שוהם

 אם, )מלאכה כל תעשה דלא מקרא אתיא ולא(, אש תבערו דלא מקרא לן דנפקא הבערה במלאכתשבת ע 

. לאסור נראה היה, מלאכות בשאר וכמ גרמא להתיר בהדיא מיעוט לנו שאין כיון דלכאורה, גרמא בה מותר

 ללאו הבערה לומר הוצרכו אמאי כ"דא, בורכא הא ברם. גוונא בכל לאסור יש הבערה איסור דהוי ד"בנ כ"וא
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. שרי גרמא בהבערה שאף ודאי אלא, בהבערה גרמא לאסור קרא אצטריך והא, )ע שבת( יצאת לחלק או, יצא

 הגאון כ"וכ. ש"ע. 'וכו א"במג ראיתי שוב ה"ד) מב' סי( ברהםא מחזה ת"בשו במישור הוכיח שכן ראיתי ושוב

 בשר בישול וגם, עשייה כתיב דלא היכא אף שרי גרמא מקום שבכל, והנה ה"בד) כ' סי ע"חאה( סופר החתם

 ראיתי וכן). [ס' סי( אחיעזר ת"בשו ע"וע. ש"ע). קיט ס"ר( אברהם מחזה ת"בשו והובא. גרמא י"ע שרי בחלב

 גרמא מקום שבכל כ"ג וכתב. ל"וכנ, גרמא י"ע הבערה להתיר כן שהוכיח:) קכ שבת( ניימרק םאברה אשל' בס

). ח"פ כ' סי( א"ח אליעזר ציץ ת"שו ע"וע. ש"ע. בבכור גרמא לאסור:) כז( בביצה קרא מדאצטריך והוכיח, שרי

 דהוי אמרינן ולא, רההבע משום, פה והבל דיבור על לחייב שיש ראיה להביא ויש) ח]. (ש"ע) כט' סי( ב"ובח

 שכיון אפשר, כישוף או שם י"ע נפש שההורג, )צח' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו ש"ממ, יד כלאחר הבערה

 הרב כ"וכ. כ"ע. לשונם שחוט חץ נאמר ז"וע, להרוג חץ וכזורק, דמימר דומיא ל"הו מעשה עביד שבדיבורו

 את רבינו משה שהרג כמו, בשבת המפורש שם הזכרת י"ע שההורג, )ז"ה שבת' מה ד"פכ( רוקח מעשה

 י"ע לי מה, בו וכיוצא סייף י"ע לי מה, דשוחט תולדה והוי, הוא נפש שהוצאת, לחייבו מלאכה אב מקרי, המצרי

 יש ולכאורה. הכא נ"וה. דיבורו פ"ע מיתה שחייב הרי. כ"ע. ע"וצ. מעשה הוי שפתיו דעקימת ל"קי הא, שם

 האומרים לדברי, ]יג' סי דפסחים י"פ[ ש"הרא קושית ליישב, ה"שלה בשם) כט' סי( ו"ח ס"החת ש"ממ להעיר

. כ"ע. כותב היה היאך ובשבת, ת"ס ג"י כתב ביום בו, )וילך' פ( במדרש' מדאמרי, רבינו משה נפטר שבשבת

 והשבעת שם י"ע דהיינו' ותי]. ש"ע. בזה ש"מ) פט' סי( ב"ח זרוע ובאור, )ג"קס עמוד( ב"ח האשכול' בס ע"וע[

 הכא אבל, כלל הטבע בדרך שאינו התם דשאני, ל"י ד"לנ אכן. ל"הנ ט"הלק ד"ע דפליג אלמא. ש"ע. וסקולמ

     )יט:א א"יבי( לחייב שיש ודאי טבע דרך שהוא

  

  ם בשבת מפני איבה אם מקרי מחלל שבת במזיד"המרפא עכו    שבת עב 

 שהרי, תמוה ולכאורה, וכתב, קולון י"המהר דברי שהביא) קכא' סי ח"חאו( משה אגרות ת"בשו - לח:א ח"יבי

 שכל, לגופה צ"שא מלאכה דהוי ד"בנ לומר שייך לא) א צד שבת(' התוס לשיטת ובין י"רש לשיטת בין

 לצורך בשבת הנעשית מלאכה שהרי, נעשית טעם מאיזה מינה נפקא שום אין, לצורך כראוי נעשית שהמלאכה

 וזקוק הוא חולה ועתה שהואיל אלא, כלל בה רוצה יהה לא שברצונו אף, לגופה צריכה נחשבת מסוכן חולה

 פ"שעכ כיון, להרגו שמאיים ם"העכו פחד מצד הנעשים וקצירה בישול נ"וה, לגופה צריכה נחשבת זו לרפואה

 שהואיל ו"למהריק ל"דס ל"וצ. לגופה צריכה חשיבא בשבילו שנעשית מי לצורך היא ראויה המלאכה עצם

 לצורך ם"העכו שחושב ומה, ממנו להנצל מחשבותיו וכל, ם"העכו מיראת לאא המלאכה עושה אינו והישראל

 נחשבת לכן, הים אל ולהשליכם לזרקם כדי אלא כלל לצורך שלא וקוצר כמבשל ל"הו, כלל לו נוגע אינו אכילה

, ו"מהריק ד"ע לתמוה' וכ, )יג אות לו' סי( לאגרות מענה ת"בשו וחקרו רעהו ובא. ש"ע. 'וכו ג"שאצל כמלאכה

 פ"אע, בישול לאותו זקוק שם הוא באשר והישראל הואיל ג"דבכה) א צד שבת(' התוס דברי פ"ע והעלה

 ו"המהריק דברי ולכן. 'וכו מזיקים להורג ענין זה ואין, לגופה צריכה שפיר חשיב, ם"העכו מיראת כן שעושה

 גם. ד"עכת. חייב בשבת מיראה שהעושה) ב עב( שבת' התוס דברי מכח האחרונים עליו תמהו וכבר. ג"צע

 צורך לו יש פ"שעכ שמכיון, ו"מהריק ד"ע תמה) מ' סי ח"חאו( יצחק היכל ת"בשו ל"זצ הרצוג הלוי א"הגרי

 ודברי לגופה צריכה חשיב ג"כה וכל, בבישול צורך לו יש שבגללה החיצונה במטרה עסק לנו אין בבישול

 שדברי נמצא. ש"ע. 'וכו). ב עב שבת( יהושע הפניו) קפג' סי( יאיר החות דברי הביא ושוב. ע"צ ו"מהריק

 דעים תמימי וגדולים שרבים פ"אע. בהם לפקפק כתבו האחרונים מן וכמה, מוסכמים אינם בזה קולון י"המהר

 פ"ע, בשבת נכרים בחולים ישראל רופא טיפול להתיר הראשון הטעם לנו יש עדיין מקום ומכל. סברתו עם

 רופאים של בטיפולם הנמצאים יהודים חולים של נפש לפקוח לחוש שיש םמשו וסיעתו סופר החתם הוראת

 קטן בעולם המתרחש כל לדעת יכולים אחד ברגע החדישים התקשורת כלי ידי שעל הזה בזמן ובפרט. נכרים

 שלנו הרופאים את שדן ברורה משנה בעל החסיד כהגאון ודלא. מליהם תבל ובקצה קום יצא הארץ בכל כי. זה

 נפש פיקוח מטעם להיתר שפסקו וסיעתו סופר החתם הגאון דברי קדשו מעיני ונעלם. ו"ח במזיד בתש כמחללי

 כ"ג נשאל) ט' סי, ב"ע רצז בדף בהשמטות(' ו חלק עבדי ישכיל ת"בשו הדאיה עובדיה' ר ג"והרה. ישראל של

 גמורים שבת כמחללי הם הרי בזה המקילים הרופאים שדין ברורה המשנה דברי פ"ע לאסור ופסק, בזה

 כי, לעשות מה ואין, איבה משום בזה מקילים חרדים היותר הרופאים גם למעשה שבאמת ואף, וסיים, במזיד

 מטעם להקל וסיעתו סופר החתם ש"מ נעלם ממנו גם והנה. כ"ע. מוריו לקול נשמע ואינו, יפה דומה הדור אין

 צ"שא מלאכה חשיב ג"כה דכל וסיעתו קולון י"המהר שיטת גם לסניף נצרף אם גם ומה, ישראל של נפש פקוח

 ז"הגרש ידידנו בשם שהביא) רסא עמוד, נד סעיף כח פרק( כהלכתה שבת שמירת בספר הלום ר"ושו. לגופה
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 אחד ברגע התקשורת כלי י"ע להודיע שאפשר בזמנינו ובפרט, ס"החת דברי פ"ע להתיר שדעתו ו"נר אוירבך

 לא הנכרים הרופאים שגם, בדבר גדולה סכנה נשקפת הנכרי חולהב יטפלו לא ואם, קצהו ועד העולם מקצה

  ל"עכ ש"ע. 'וכו. יהודים בחולים יטפלו

 שייכא אוכלים במיני דוקא דלאו, )יב ק"ס שיט' סי( ז"הט ש"מ ל "לא וז:א ה"יבי' ע בורר בכלים: שבת עד

 חביתא דעביד מאן האי גבי:) עד( בשבת וכדמוכח, בורר משום חייב כלים מתוך כלי הבורר גם אלא, ברירה

 באוכלים ד"דל נמצא. הרגבים מן הגסות הצרורות שבורר משום מהם' שא, י"ופרש, חטאות שבע משום חייב

 כלל( אדם ובחיי). ח סעיף( ז"הגר ע"ובש). י"סק סוף שם( שבת תוספת' בס להלכה פ"וכ. ש"ע. ברירה איכא

 עכשיו שרוצה זה את לברור צריך הכלים מתוך אחד יכל רוצה אם ז"שלפ, שם א"והח ז"הגר' וכ). ה' סי טז

 והנה. ש"ע). טו ק"ס סוף שיט' סי( ברורה המשנה פסק וכן. חטאת חייב להיפך יברור ואם, מיד בו להשתמש

 מאכל מיני דלאו במילי אפילו שייך בורר דדין' שכ אחר) ז אות בורר מלאכת( שבת בכלכלת ישראל התפארת

 בין חילוק אין אוכלא דלאו דבהנך ל"ונ, סיים, להן הדומה ממין שביררן וצרורות יםובגד עצים כלים כגון, הן

, הדק האבק מתוך הגסות הצרורות בורר משום דחייב י"פרש בחביתא שהרי, להיפך או רעות מתוך יפות בורר

, הכוורת לעשות היפות הקנים שבורר, י"פרש, חלתא דעביד מאן האי ובדין, היפות מתוך פסולת בורר דהיינו

 השליך', כ) חלתא ערך( הערוך מיהו. חייב דבתרוייהו מ"ש, חייב ה"ואפ, פסולת מתוך אוכל כבורר זה והרי

. היפות מבין הפסולת בבורר רק חייב בהנך דאף משמע. בורר משום חייב למלאכתו ראויים שאינן הקנים

  . לבורר יחשב גוונא דבכל, הכלים מתוך יכל הבורר בפני הדלת נעל כי גדולה חומרא לנו יוצא דבריו ולפי. ד"עכ

 אוכל ביד לברור שרי ולהכי, בורר חשיב לא אכילה דרך שהוא שכל שמכיון פשוט נראה ד"לפע אך

 הן, כלים ברירת הן, השבת לצורך שהוא דבר כל נ"ה, )ז"סק שכ' סי א"המג ש"וכמ(, לאלתר פסולת מתוך

 חלתא דעביד ההוא ושאני. בהכי ברירה שייכא ולא, בו שחפץ הכלי את לברור מותר בכולהו, בגדים ברירת

 במוסך( חינוך במנחת מצאתי ושוב. עבירה לעוברי ברירה התורה התירה ולא. כלל מלאכתו הותרה שלא

', וכ. ב"וכיו ובגדים בכלים גם ברירה דשייכא להלכה ל"הנ ז"הט דברי שהביא, )ז אות בורר מלאכת השבת

 בורר ואם, מיד לאכול באוכלים ברירה כדין, הכלים שאר מתוך מיד בו שתמשלה לו שצריך מה לברור שמותר

 ה"הלא, יטה שמא, הנר לאור אשתו לבגדי בגדיו בין להבחין אסור) יב( ובשבת. פסולת כבורר ל"הו צ"שא דבר

  .ל"בורר עכ דהוי נראה עתה ללבשו רוצה אינו אם אבל, שרי ג"דבכה תיכף ללבוש כדי היינו, שרי

 כגרוגרת אוכלים המוציא, שם מהמשנה לדייק שכתב) ב עו שבת( ש"הרש בחידושי' ע לא:ז א"יבי :שבת עו

 ש"למ לכאורה סתירה יש שמכאן, וגרעיניהן מקליפתן חוץ, בשיעוריהם ששוו מפני, זה עם זה ומצטרפים, חייב

 המשנה יפרשו' התוסש ואפשר. ש"ע. העץ פרי בורא עליהם לברך הפרי בכלל שהגרעינים) ב לו( ברכות' התוס

  ע"וצ. נאכלים שאינם בגרעינים

  ברכה אחרונה על גמיעת ביצה       .שבת עז

 יוסי' ור נתן' ר יוסף רב אמר, נתן' ר דברי, )ויבש קרוש יין המוציא( בכזית יבש תנא, )עז( שבת -  יא:א א"יבי

 מטהרין ש"ב נבלה דם אומר דהיהו' ר דתניא יהודה ר"ב יוסי' ר. דאמרן הא נתן' ר, אחד דבר אמרו יהודה' בר

 על ולעמוד לקרוש ויכול הואיל, רביעית בו שיש בדם אלא טמאו לא ה"ב כשטמאו אף י"בר י"אר. מטמאין ה"וב

 בעי לא כזית דסמיך בדם אבל, דקליש ביין אלא הכא נתן' ר קאמר לא כאן עד, היא לא דילמא אביי ודחי. כזית

 של שהכזית נמצא. כ"ע. 'וכו דסמיך בדם אלא, ברביעית ליה סגי זיתדכ התם י"בר י"ר ק"ל כ"ע נ"א. רביעית

 ולחה חיה שכשהיא ודאי כ"א, צליה אחר מכזית יותר בה שיש ביצה נ"וה, רביעית יהיה וצלול לח כשיהיה אוכל

 ביצה ש"וכ, דם לגבי אביי וכדקאמר, טפי דסמיכא משום חיה כשהיא רביעית בה שאין ומה, שיעורה זוהי

 או חיה בעודה רביעית בה יש אם בזה לנו מה כ"א. כזית על תעמוד מרביעית בפחות דאף, מדם טפי דסמיכא

 לקליש סמיך בין מפליג דלא יוסף דלרב פנימו יחזו ישר והמעיין. ד"עכת. תשובה עליה שאין ראיה היא וזו. לא

 בעינן חיה דבעודה ל"י בביצה ףא ז"לפ, כזית וביבש רביעית בלח בעינן גוונא דבכל ל"וס, ליין דם בין דהיינו

' בפי ה"הרא' וכ: חנינא ר"א ה"בד:) צז חולין( הנשה גיד' פ ן"הר ל"וז. בכזית דינה בישולה ואחר רביעית

 על יעמוד יקרוש שאם שיעורו שכן, רוטב של ומחצה ביצה לכזית משערין ברוטב שכמשערין יודע והוי, ההלכות

 הצלולין המשקין) יוסף לרב( אלמא. 'וכו בכזית יבש תנא) עז שבת( ש"ממ שלמדה ל"ונ). ה"הרא( ל"עכ. כזית

 דעלה ג"ואע. לכזית רוטב רביעית משערין קרוש שהאיסור כל ולפיכך, לכזית חוזר שלהן רביעית נקרשין כשהן

 שסובר נראה כ"אעפ, זה לדבר שוין המשקין כל אין לאביי דאלמא. 'וכו היא לא דילמא אביי ל"א, אמרינן דההיא
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 שאמרו דכיון, לי נראין דבריו אין כ"ואעפ. דאביי ספיקא משום יוסף לרב ל"דפשיט מאי שבקינן דלא ל"ז הרב

 יותר טעם שנותן לך שאין חכמים שיערו שכך, אותו משערין שהוא שכמות משמע סתמא ברוטב משערין

, דשבת מההיא כן מודלל' כ) א"ע ו"דצ( הבית בבדק עצמו ה"שהרא ובאמת. ל"עכ. 'וכו ברוטב' אפי מששים

 כשהם בהו בעינן שבעולם משקין בכל ה"דלהרא נמצא. ש"ע. ן"הר' ד מכח עליו חלק הבית במשמרת א"והרשב

 שבקינן דלא(, יוסף כרב דפוסק במאי עליו חלקו לא ן"והר א"הרשב ואף. כזית יבשים וכשהן, רביעית לחים

 ן"הר ש"וכמ', מס יותר ט"שנ לך שאין חכמים ערושי הכי ט"נ דלגבי אלא) דאביי ספיקא משום יוסף רב סברת

 בקדרה ונימוח שנפל) בצירי( חלב שכזית', שכ, מאחר ה"בד) עז( שבת בהמאירי מבואר ה"הרא' וכד. ל"הנ

 דבעינן' הפו שדעת הרי. ש"ע. לרביעית חזר כשנימוח שהרי, זתים' בס בטילה ואינה, בלח רביעיות' ס צריך

  הביצה על אחרונה ברכה לברך שאין כ"כמש מוכח מזה אדרבה כ"וא, סמיך טבורו במשקה' אפי בלח רביעית

 שנא ומאי', בגמ פריך, קלה ביצה לבשל כדי עב קנה המוציא דתנן הא גבי:) פ( בשבת -  יא:א א"יבי. שבת פ

 וכל באוכלין שבת שיעורי כל, י"ופרש. קלה מביצה כגרוגרת ומשני, כביצה והכא כגרוגרת שבת שיעורי כל

 שלימה כביצה ולא לבשל ממהרת שהיא תרנגולת מביצת, כגרוגרת. כגרוגרת וטחינתן וקצירתן צאתןהו

 ולכאורה. ש"ע. ברביעית המשקין כל ושאר', וכו כגרוגרת אוכלין המוציא, :)עו שבת( התם ותנן. ל"עכ. שיעורו

 כדי שמוציא שכיון לדחות יש אך. אחרונה ברכה לענין בכזית שיעורה וממילא, אוכלין דין לביצה שיש משמע

 אינו הספק וכל, הביצה מן כגרוגרת בבישול שיעורו להכי, אוכל תורת עליה יש הבישול אחרי שאז, ביצה בישול

 אשר האוכל מכל מדכתיב, בכביצה אוכלים דטומאת ילפינן) פ( וביומא. שתיה דרך שהיא חיה כשגומעה אלא

 טעון, פקועה בן ואימא. שחיטה מחוסר, גדי ואימא. גולתתרנ ביצת זה ואיזה, אוכל מחמת הבא אוכל, יאכל

 אוכלו שאתה אוכל, יאכל אשר האוכל מכל, אמר דידיה א"ר, טובא דזוטר דציפורתא ביעתא ואימא. קריעה

 הבא דאוכל ילפותא לפום הנה. כ"ע. תרנגולת מביצת יותר מחזיק הבליעה בית אין חכמים ושיערו, אחת בבת

 ביצה הא, קריעה טעון משני מאי כ"שאל, אוכל חשיבא כ"ג בישול מחוסרת שאינה הדביצ מוכח, אוכל מחמת

 בעודה גם אוכל דחשיבא ו"א, בכביצה אוכלין לטומאת יליף והיאך, חשיבא משקה ה"ובלא, בישול טעונה נמי

 מעובמש פירש, אמר דידיה א"ר' שכ שם י"בפרש' וע, א"בב הנאכל אוכל דבעינן דמסקינן מה לפי מ"ומ. חיה

 להוכיח אין ממילא, ד"הס' פי לגמרי דבטל ומוכח. כ"ע. עליו להשיב ואין רבו בו' פי שלא אחר' פי מקרא של

 מן מיהא המינים שבעת שברכת' בגמ ד"מהס דמוכח דאף) לה( לברכות' בחי א"הרשב' כ ב"וכיו. דבר מזה

  .ק"ודו. ש"ע). רט סימן( ח"א ח"הפר כ"וכ. ד"הס בטל, בהא מסקינן דלא כיון, התורה

  

  ת"בעשי מנהג הכפרות         .שבת פא

 נוהגים שהיו הגאונים בתשובת ומצאתי, שכתב, פרפיסא האי ה"בד:) פא שבת( י"רש-  עא:ב דעת יחווה

 פול לתוכם זורעים היו השנה ראש לפני יום ועשרים, עפר אותם וממלאים תמרים מכפות חותלות לעשות

 אחד כל נוטל היה השנה ראש ובערב, מהמשפחה ואחד אחד כל לשם, וצומח, קטניות מיני שאר או המצרי

 ומשליכו כפרתי וזה תמורתי זה חליפתי זה ואומר, פעמים שבע לראשו סביב ומחזירו שלו את הבית מבני

 הכפרות שמנהג, )רפג סימן( הלקט בשבולי כתב וכן). נו סימן(' ב חלק זרוע אור בספר כן גם והובא. כ"ע. לנהר

 מנהג לקיים להקפיד אין כן ואם). עב סימן( התניא בספר כתב וכן. השנה ראש בערב ושיםע היו בעופות

. הכפורים יום ערב לפני המנהג לקיים להקדים אפשר אלא, דוקא הכפורים יום בערב מגרעותיו כל על הכפרות

 לחזור דםא בני לעורר כדי שהוא, )קצא סימן( ו"מהרי ת"בשו מבואר הכפרות של המנהג מטעמי אחד והרי

, בו לעשות ראוי היה, דין בית מיתות ארבע דוגמת הכפרה של בעוף שנעשה מה שכל בלבו ויחשוב, בתשובה

 וחובטו וכשמשליכו, הרג הוא וכששוחטו, חנק דוגמת הוא העוף בצואר הסימנים אוחז שהשוחט בעת כי

 טעם כן גם שזהו, השריפ מעין הוא באש אותו ומהבהבים מחרכים וכאשר, סקילה דוגמת הוא בקרקע

 פשוטה ימינו אשר ת"השי, בתשובה ומהרהר בנפשו כך מדמה שהוא ידי ועל. עון לכפר הבאים הקרבנות

 באליה והובא הברית לוחות שני בספר בקיצור כתב וכן. ד"עכת. לשלל נפשו לו ותהי, לו מוחל שבים לקבל

 התשובה ימי עשרת בכל כן ואם. הקרבנות בטעם) ויקרא פרשת( ן"הרמב דברי פי על והוא). תרה סימן( רבה

 כמה הכפרות להקדים מוטב כזה שבאופן, )ה"סק אברהם אשל תרה סימן( מגדים הפרי כתב וכן. הוא זמנו

  .בעצמו נהג ושכן, )מז אות טו( חי לכל במועד י'פלאג חיים רבי הגאון כתב וכן. הכפורים יום ערב לפני ימים
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  נדהניהוג וזהירות בימי        .שבת פב

 מרקדת ולא אופה ולא לבעלה תבשל לא נידותה המשמרת: ל"וז' שכ) שיח ס"בס( כתב הרוקח ד"יו כ:א ו"יבי

 מטמא והרוק, ומטמאה טמאה שהנדה לפי, חרס כלי אל מכלי מים תפנה ולא, המטה תפרוס ולא, )קמח(

). שס ס"ס ז"באו' וע. (להלכה אינו זה כל האמור לפי אולם. ש"ע. 'וכו שתטבול עד נ"לבהכ ליכנס ואסורה, בנדה

', שכ) קג' סי(' ה חלק מלכיאל דברי ת"בשו ראיתי וכן. והפוסקים ס"הש חכמי רבותינו דברי אלא לנו אין ואנו

, וסתן בימי כן נוהגות הבתולות ואף, ומשקין באוכלין נוגעות אין נידותן בימי שהנשים שם שנוהגים ומה

 ואף, בורות מנהג והוא יסוד לו אין זה מנהג הנה', וכו מקילות ואז שאובין במים רוחצות מלראות וכשפוסקות

 צרכי לעשות שלא כן שנוהגות מקומות שיש מיגאש בן הלוי י"מהר בשם' כ) קצה ס"ס( ב"בשיו יוסף ברכי' שבס

 לחדש לנו אין אנו אבל, הנדה על שורה רעה שרוח) קיא( בפסחים ש"מ פ"ע כן שנהגו ואפשר, נדתן בימי הבית

 ראוי לפיכך, רבותינו' בד נזכרו שלא כאלה בדברים להאמין מינות חשש ויש, ל"חז בדברי נזכר שלא מה לכהה

 לא ואנו, ל"הנ ב"בשיו י"הברכ ד"ע' כ) קצה ס"ס( ד"יו על השלחן מסגרת' בס גם. כ"ע. זה גרוע מנהג לבטל

 לחוש שאין ן"והראב ם"הרמב' ד נוהבא וכבר. כ"ע. בכך לעמוד יכולים צבור רוב ואין, כזאת שנהג מי ראינו

 את ולדרוס נדה אחר להלך שאסור, דנדה ברייתא בשם) ויצא פ"ס( ן"הרמב ד"ע כ"מש. עיקר וכן. זה למנהג

 הכי ל"קי דלא מוכח והפוסקים ס"הש' מד אבל, )שיח ס"ס הרוקח כ"ושכ(, ידיה ממעשה ליהנות ואסור, עפרה

 מביא) כג ס"ס ח"חאו( סופר חתם ת"בשו וכן', הנז הברייתא הביא) פ"ק' סי( המאור מנורת' בס אף והנה. 'וכו

 זה שכל', הנז ן"הרמב ד"ע' כ, הסוגיא מתוך והנה ה"בד:) פב( לשבת' בחי ס"החת אולם. בזה ן"הרמב דברי

  ל"עכ. כלל מדינא ולאו, ארסי ענין שהוא נדה של מהסכנה גוזמא הוא

  

  טבילת כלי זכוכית        שבת פד 

, מגבן ליטמו לא לך קשיא ודקא, דמו חרס לכלי זכוכית כלי לעולם אמר אשי רב:) טז( בשבת- ח:ד ד"א יו"יבי

 ככלי זכוכית שכלי:) עה( ז"בע אמרו ם"עכו כלי טבילת שלענין פ"שאע, שם המאירי' וכ. כברו תוכו ונראה הואיל

 הכא וזיל לחומרא כאה זיל, היא כך חכמים של שמדתם, לכאן ממנה להקשות אין, טבילה להצריכם מתכות

 שבת' מס של אותה דוחים המפרשים שגדולי', כ:) עה( ז"ע ובמאירי.) שם שבת' בתוס ע"וע. (כ"ע. לחומרא

, ל"וז:) עה ז"ע, א"תשכ יורק ניו( ז"לע ד"הראב' בחי באמת הוא וכן. כ"ע. טומאה לענין אף, ז"דע הסוגיא מפני

 ככלי לעולם, טומאה לענין זכוכית כלי גבי) טז שבת( אשי בר דאמר והא. טבילה ובעי' פי', וכו אשי רב אמר

' מד בצדק העיר שם בהמאירי ל"המו ג"שהרה אלא. (ל"עכ. סמכינן ולא הוא בעלמא שינויא ההוא', וכו דמו חרס

 דנקטינן ל"צ כ"וא:. טז בשבת אשי דרב התירוץ דוחה שאינו שנראה, ה"ה כלים' מה א"פ בהשגות ד"הראב

 ג"ואע, טהור זכוכית כלי דמדרס, כתב) כלים סוף( ש"הר והנה.) ל"הנ המאירי וכתירוץ, אלחומר והכא הכא

 דאית הוא מה, לו משכבו דמקיש, מדרס טמא במקוה טהרה לו שיש וכל, במקוה טהרה להם יש זכוכית דכלי

 וכיתזכ כלי וטומאת הואיל מ"מ] פד בשבת כדאיתא. [במקוה טהרה לית דאית משכבו אף במקוה טהרה ליה

 רבנן בהו גזור ט"מ זכוכית כלי, אמרינן:) טו( בשבת דהא, וקשה. ל"עכ. מדרס טומאת עליהן גזרו לא מדרבנן

, במקוה טהרה להן תהא לא מעתה אלא, חרס ככלי רבנן שוינהו החול מן ברייתן ותחלת הואיל ח"אריו, טומאה

 דאמר היא מ"ור, אבר לתוכן והטיף ניקבו וןכג ע"הב, זכוכית בכלי והמור הזפת, בכלים חוצצין ואלו תנן אלמה

 ככלי שוינהו תקנה להן יש נשתברו דכי כיון אמרי. 'וכו מגבן ליטמו לא מעתה אלא. 'וכו המעמיד אחר הולך הכל

 דלית נ"אה חרס לכלי דדמו ל"דס אשי דלרב אלמא). ל"כנ(' וכו דמו חרס ככלי לעולם אמר אשי רב. 'וכו מתכות

, אבר לתוכן והטיף כשניקבו לטהרן זכוכית לכלי טבילה לה משכחת מ"דר אליבא וקאוד, במקוה טהרה להו

 ם"שהרמב ובאמת. במקוה טהרה להם יש זכוכית דכלי ש"להר ל"פשיט אמאי כ"וא. מתכת דהמעמיד ומשום

 יתב ת"בשו' וע. (ל"הנ מהסוגיא טהור ומקורו. במקוה טהרה להם אין זכוכית דכלי, פסק) ה"ה כלים' מהל א"פ(

 הגירסא וכפי', שבגמ הראשון כתירוץ שהעיקר, ניחא ל"הנ ד"הראב לדברי אולם.) ונו נב' סי ד"חיו עייאש יהודה

 לא ז"שלפ. דמו מתכות ככלי תקנה להם יש נשברו דכי כיון אלא דגרסינן, כיון אלא ה"ד טז' התוס שהביאו

 דכלי כפשטה אתיא בכלים חוצצין אלוד' ומתני. מתכות לכלי ודמו הואיל, במקוה טהרה להו דלית אמרינן

 דמרי ג"אע, אשי דרב לתירוצא דדחינן, ל"הנ ד"כהראב נמי ש"להר ל"וס. במקוה טהרה להו מהני זכוכית

 ש"בהר' וע. (סמכינן לא:) טז בשבת( דידיה ואשנויא:). עה( ז"בע הכי קאמר גופיה דאיהו מכיון, הוא דתלמודא

 בשבת אשי מרב ל"הנ בקושיא עמד ת"לר הישר' בס גם והנה. ש"ע). רי' סי( א"הגרע ת"בשו' וע.) דכלים ב"רפ

 שוינהו נ"וה, חרס ככלי למהוי עליהם דגזרו, קאמר לחומרא בשבת דהתם נוטה והדעת, ותירץ, ז"בע אשי לרב
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 ז"ולפ. לחומרא והכא הכא דנקטינן המאירי ש"מ כעין וזה. כ"ע. טבילה וצריכים אהדדי דדמי מתכות ככלי רבנן

 בסוגיות דתליא אלא, במציאות ל"דמספק לאו', כו הוא ספק זכוכית שכלי ש"ומ, לכך נתכוון ה"האו שגם ל"י

 טבילת על לברך שצריך) פב דין נח בכלל( והיתר האיסור כ"ג כתב שפיר ה"ומש. והמאירי ת"ר ש"וכמ. ס"הש

 א"הריטב' בחי ראינו וכבר. (להקל ברכות דספק, ברכה בלי שיטבילם ל"הול הוא ממש ספק ואם, זכוכית כלי

 והכא הכא נקטי' שבגמ דכיון ל"דס ו"א.) נהגו ושכן, כלים טבילת על לברך אין בכלל ם"דלהרמב', שכ: עה ז"לע

 מההוא זכוכית כלי בטבילת מפקפקים שיש פ"שאע, :)עה ז"ע( המאירי מסיק שכן וכמו. לברך צריך לחומרא

  כ"ע. היא הלכה נאמרה ובמקומה שהואיל, כן לי יראה לא, ברכה בלא ומטבילים:) טז( דשבת

  

' וכ, בזה א"המג על שתמה חינוך המנחת דברי שהביא, )לב ס"ס( סופר חתן ת"ובש  טו:א א"יביל "ז שבת פו

, ה"בקד מ"יצי להזכיר דצריך י"דראב דינא הך השמיט ם"הרמב באמת דהנה, והאחרונים א"המג דברי ליישב

 דין בפירוש להזכיר לו שהיה, מספיק זה אין, הקידוש בנוסח מ"יצי הזכרת ש"עמ ם"הרמב דסמך ח"המנ ש"ומ

, יום את ל"ת מנין ביום בלילה אלא לי אין דמקשה) קו פסחים( דמהברייתא ט"דה נראה ולכן. 'בגמ המבואר

 ,כלל ביום לקדש ל"מנ כ"א, י"ראב ש"כמ דיום ש"מגז מ"יצי להזכיר דצריך ד"ס דאי, ל"הנ י"כראב דלא מוכח

 איכא ביום שגם משמע ומזה, לילה' בפי אמרה ולא יום את בלשון לילה התורה מדהוציאה הברייתא כוונת דהא

 ש"לגז דאצטריך י"כראב נימא אי אבל, מיותרת יום מלת אם זה וכל, קידש ולא הלילה כשעברה, קידוש זמן

 הביאו לא ולכן, י"דראב ש"הגז לה לית דהברייתא כ"ע אלא, היום קידוש כלל להוכיח ל"מנ כ"א, מ"ליצי

, קאמר דזכירה ש"גז י"דראב הדבר פשוט שהרי, דבריו על תמה ואני. ד"עכת. האחרונים דברי ש"וא, ם"הרמב

 היום את זכור מדכתיב זכירה יליף דלא והאי. [השבת יום את זכור התם' וכ, צאתך יום את תזכור למען הכא' כ

, לישראל תורה ניתנה שבשבת מודים הכל, :)פו( דשבת ש"גזל התם דאצטריך ל"י, ממצרים יצאתם אשר הזה

 איברא', וכו יום של בעיצומו) נאמר( להלן מה, הזה היום את זכור התם וכתיב, השבת יום את זכור הכא כתיב

 חזון' בס כ"ועמש. פסח בליל מ"יצי סיפור בענין זכירות' ב הני ללמוד כתב) קנז ע"מ( המצות' בס ם"דהרמב

 זכירה יליף י"דראב באמת שהבין) ב אות סא' סי( הבושם ערוגת ת"בשו וראיתי). קא עמוד, כ 'סי( עובדיה

, אינו זה ת"ובמחכ. ש"ע. בזה ופלפל:) פו( דשבת לההיא אצטריך דהא והקשה, הזה היום את זכור' מדכתי

 ועוד]. ק"ודו). כא' סי( שלמה בנין ת"שו' וע, לגופיה צריך נמי האי ומיהו. 'וכו תזכור למען מדכתיב יליף דהכא

. היא בעלמא אסמכתא, היום לקידוש, יום את זכור מדכתיב דיליף ומאי, מדרבנן הוא היום של קידוש דהרי

 ע"מ( המצות בספר הוא וכן). י"ה שבת' מה ט"פכ( ה"ה ש"וכמ, ם"הרמב דעת ה"וכ). יתרו' בפ( ן"הרמב ש"וכמ

 אסמכתא והרי, דקרא יתורא ליכא הרי כ"שאל משום, י"בכרא דלא מהברייתא להוכיח מקום יש מה כ"וא). קנה

 של השני' פי זהו, קידש ולא הלילה כשעברה קידוש זמן יש ביום שגם דבריו בתוך שהזכיר ומה. היא בעלמא

' לד הוכחה מזה אין כ"וא. ש"ע. ם"הרמב דעת כן ואין, זה' פי לדחות ה"ה כתב וכבר, )שם( בהשגות ד"הראב

 במנחת ש"וכמ, מדרבנן אלא אינו, ביום מקדש בלילה קידש לא דאם דהא, ולומר צדדל שיש ש"וכ. ם"הרמב

 ח"והר ש"והרא ף"הרי שהרי ועוד. י"כראב דלא הוכחה שום מכאן אין זה' לפי אף ז"ולפ, )לא מצוה( חינוך

 דעת מיישב והיאך, ה"בקד מ"יצי להזכיר דצריך י"ראב דברי הביאו פוסקים וכמה) נב' סי( והרוקח גיאת צ"והרי

  . ח"המנ ש"וכמ, בזה פליג לא ם"הרמב וגם, המפורש מן סתום שילמד ובאמת. כוותייהו דלא א"המג

  

  את מי מותר ללמד תורה

 אחד שהוא פסח ומה, אמר, דרש מאי, הלוחות את ששיבר משה גבי) פז( בשבת אמרינן -  יז:ד ב"א יו"יבי

 ו"ק זה שאין', התוס' וכ. ו"עאכ מומרים וישראל כולה רההתו. בו יאכל לא נכר בן כל תורה אמרה מצות ג"מתרי

. ש"ע. בתשובה ולהחזירם להם מליתנה למנוע לו היה לא התורה כל אבל. קרבן שהוא פסח דשאני גמור

' וכו ומצותיה משה בתורת אלא זה כל נאמר שלא, שכתב מי ר"שו. מומר ישראל עם תורה ללמוד דמותר אלמא

. וסודותיה ונימוקן טעמן עם ת"ד ם"לעכו למסור אלא אסר לא עצמו אמי' ר דאף ל"נ ועוד). ז"הריא בשם ל"כנ(

 מוסרים אין אמי' ר שאמר הלשון מדוייק וכן.) שם חגיגה( הסוגיא כל מיירי דבהכי, הוא מעניינו הלמד ודבר

 כיון ת"ד עמהם מללמוד ירחק נפשו שומר, אומר אני ז"ועכ. כ"כמש ו"א. ת"ד מלמדין אין אמר ולא, ת"ד

 שבכתב תורה שאף ללמוד יש הרב ממסקנת הנה. בקיצור ל"עכ. הלוחות ששיבר משה עם ה"הקב שהסכים

 אלא להתיר מקום אין, ו"הק את' התוס שדחו למה ואף. הלוחות את שיבר דמשה מההיא וכדיליף. ללמוד אסור
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 לתלמיד ללמד שאסור, ה"הקב עמו הסכים מ"ומ. (למוטב יחזירהו שבה שהמאור שאפשר, מומר ישראל גבי

.) שמרו ותורתי עזבו אותי הלואי) איכה ריש ר"במד( אמרינן מעצמן כשלומדין ודוקא). קלג חולין. (הגון שאינו

 שמעו פסוק) בשלח' לפר בהפטרה( יהונתן אהבת' וע. [שבכתב בתורה אף כלל היתר אין ם"עכו לגבי אבל

  ].מוכרחים דבריו ואין. ש"ע. פ"שבע הלתור שבכתב תורה בין בזה כ"ג שחילק', וכו מלכים

  למה נמשלו ישראל לתפוח       .שבת פח

מה התפוח פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע ופירשו . קע. עממאור ישראל דרושים ' ע

כ ומבואר דהפרי דומה "ע.תוספות דתפוח זה אתרוג כדאיתא כתפוח בעצי היער ובתרגום כריחא אתרוגין

וקשיא דהפרי עיקר והעלים . העשיית המצוות ועלי העץ כנגד נשמע דהיינו שמיעת התורהלנעשה שהיא 

טפלים אבל ערך תלמוד ושמיעת התורה גדול מערך המצוות שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה ויקרה היא 

צוות התורה מפנינים אפילו ממצות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים וכן אמרינן כל חפציך מ

לא ישוו בה כי כל המצוות של התורה אינם שוות ' כי באלה חפצתי ה נאם ה. ה שנ"שהם חפצים של הקב

ת שקול כנגד כל "ג דאין לך מצווה שהיא שקולה ללימוד התורה אלא ת"ת ג"ם ת"כ ברמב"ללימוד התורה כמש

ונשמע לא לפני שילמדו את ותירץ מרן דכוונ ישראל כשאמרו  נעשה ? ת כנגד כולם"כ בפאה ות"המצוות כמש

א "התורה דמה שייך לעשות בלי ללמוד ולדעת מה לעשות כדכתיב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם דא

אלא כוונת ונשמע קאי . לשמור ולעשות את המצוות כהלכתן ללא לימוד התורה וההלכות הכרוכין בכל מצווה

. מחסר המעשה דלא דרשינן טעמא דקרא על טעם וההסבר למה נצטווינו דחסרון ידיעת טעם המצווה אינו

לכן טעמי המצווה . וראיה דיכול לקיים כל המצוות בפרשת פרה אדומה ושאר חוקים אף שאין יודע טעמם

נחשבים כעלי הפרי דהבנת טעם המצוה אינה חשובה כעשיית המצווה עצמה וכדמיון האתרוג שהפרי הוא 

לכן חובה עלינו לשמוע לדברי חכמים אף ). ד"עכת(ההמעשה מצווה שקודם לעלים היינו הבנת טעם המצוו

מפני ' בלב א' וזה סוד ויחן שם ישראל כאיש א. שאין אנו מבינים נימוקם וסברתם דנעשה ונשמע אמרו כאחד

ה כי לא "דהמקדים סברתו וטעמו לא יוכל להאחד אלא ודאי יפליג מהחכם והקב. שקדמו נעשה לונשמע

  . ל כל שחכמתו קודמת ליראתו אין תורתו מתקיימת והבן"אמרו חזוכן . 'מחשבותי מחשבותיכם וגו

  באמונהכפיה            

 הביא שהרי, הוא אני רוצה כשאמר ,זביני זביניה וזבין תליוה הבתים חזקת' בפ ש"מ הרי – כ:ז ג"א אהע"יבי

 וקדשוה האשה את בתלו אמימר אמר ב"כיו ועל. אני רוצה שיאמר עד אותו שכופין קרבן מדין ז"ע ראיה

 בו ועשו כהוגן שלא עשה הוא ט"מ, קידושין הוו דלא דהלכתא אשי רב בר מר אמר כ"ואעפ, קידושין שקידושיה

 להדיא כ"וכ. ש"ע. האשה ה"ד:) מח( ב"בב המאירי עוד כ"וכ. כ"ע. לקידושיה רבנן ואפקעינהו כהוגן שלא

 והוכיח, ל"הנ העיטור בעל דברי הביא:) ב קידושין( יוסף עצמות' בס גם. ש"ע). קידושין ריש( ג"בשה ז"הריא

 הפרישה כ"וכ. ש"ע. אני רוצה באמרה א"בר ומר דאמימר דפלוגתא:) מח( ב"בב ם"רשב דעת הוא שכן במישור

' בחי ט"המהרי בשם שם היטב בבאר כ"וכ) פח( משבת לזה ר"ל' וכ. שם הלל בית' בס כ"וכ). מב ס"ר( ע"באה

 מעצמה הקידושין במקבלת א"בר ומר דאמימר הפלוגתא מפרש) מב' סי( ע"אה א"הגר בביאורי גם. לקידושין

 שם( ע"ובסמ). רה ס"ר( מ"חו י"בב ע"וע. ש"ע. מקודשת אינה ע"לכ ה"הלא אני רוצה כאומרת דהויא

 וקיבלה ידה ופשטה מעשה שעשתה כגון, להתקדש האשה נתרצתה שלבסוף ]שכפאה עד[לכן באופן ).ב"סק

 זביניה וזבין כתליוה ל"דהו, קידושין בה תופסין התורה מן שאז, אני רוצה בפירוש שאמרה או, קידושיה כסף

. לקידושיו חכמים הפקיעו כהוגן שלא שעשה כיון כ"ואעפ). סב( ק"בב וכדאיתא אני רוצה שאמר מיירי. זביני

 לשוןמ וכדמוכח. כלל קידושין חלו לא' דמדאו נראה, סוף ועד מתחלה להתקדש האשה נתרצתה כשלא אבל

 המקרא משמעות, והיתה והלכה שנאמר לרצונה אלא מתקדשת האשה אין', שכ) מח עשין( ג"הסמ

 הקידושין אונס אם לן איכפת לא כ"וא. כלל קידושין שאינם בזה יודה אמימר ואף. ש"ע. מדעתה שמתקדשת

 בעל מדברי בארמת וכן. כלל מקודשת אינה אני רוצה אמרה שלא כל, אחרים ידי על או המקדש ידי על נעשה

, מניה לקידושין רבנן דאפקעינהו אשי רב בר כמר הלכה שפסק שאחר, )ד"ע ז"דע י"רמ הוצאת( א"ח העיטור

' אפי א"הו קונה תנא דאי, קונה האיש ולא נקנית האשה דתנן דהא:) ב קידושין( מדאמרינן ראיה דליכא, כתב

 הכי לבתר אירצית אבל, אירצית דלא םדהת. לא מדעתה שלא אין דמדעתה נקנית האשה תנא, כרחה בעל

 מתקדשת אינה דאשה, כתב, דקדוקין הרבה ה"ד:) ב( בקידושין המאירי גם. כ"ע. קידושין דהוי למימר איכא

 עד שאנסוה שנתברר כל, אני רוצה אמרה' אפי אלא, קידושין בשעת שאנסוה דבר סוף ולא, כרחה בעל

 ומעתה, לזה ברורה וראיה. האונס מתוך אלא אני רוצה אמרה שלא כיון, מקודשת אינה אני רוצה שאמרה
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 רוצה אמרה לא וגם, קידושיה קיבל ואביה טהורה שאיננה אמתלא פ"ע בידה הקידושין קבלה לא כשהאשה

ל ומבואר דכפה עליהם הר "עכ. בעלה י"ע ולא, קרוביה י"ע נעשה שהאונס פ"אע, כלל קידושין הוו דלא ל"י, אני

וידוע שאיפה שהשכל והידיעה נגמר מתחיל . מרו נעשה ונשמע וארסתיך לי באמונהכגיגית כלומר דאף שא

לכן . שנה' דאין אדם יכול להגיע לסוף דעת הבורא וגם תלמיד אין יכול להגיע לסוף דעת רבו עד מ. האמונה

רוסין ודוקא כעשה דבר שלא כהוגן יש הפרה אבל כשהאי. האירוסין בבחינת כפיה אלא דלבסוף איכא רוצה אני

  . 'בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים כלומר הכל כהוגן לפיכך וארסתי לא באמונה וידעת את ה

  עונש לפחות מבן עשרים         שבת פט

דעבר על התורה רודפים אותו מן ' ב דמבן כ"לרדוף ופירש הרע' שפא דבפרקי אבות בן כ. עמענף עץ אבות ' ע

כדאיתא בשבת פט דל עשרים דלא ענשת עליהו ' ות בן כד של מעלה מעניש מפח"השמים להענישו כין אין ב

ג להביא קרבן על "ב  נענש דבר חיובא הוא מי"ז אבל בעוה"מ דדוקא לענין יסורים בעוה"חכם צבי מט דמ' וע

יצחק דל עשרים דרך תחנה ובקשה ' זו ובשדי חמד תירץ דהא דאמר ר. אבל בנחל איתן השיג עליו מגמ. שוגג

ק וירא קיח באשר הוא שם משמע דלאו בר עונשים  לגבי בי דינא "אלא מהזוה. 'ת מכשלא יענישנו על פחו

ח מולאזין דחטא דומה למחלה "כ הגר"והנה לפמש. ל"ויש ליישב עכ. דלעילא וכן הוא במדרש רבה קורח

ע מצבו דאפילו אם ימחול הרופא על רשלנות או זדון החולה עדיין צריך להעביר החולי מגופו כדי לרפאו ולא יגר

י "ד למעלה ידונו באשר הוא שם וימחל על התנהגותו עדיין צריך לרפאו ע"ה נמי הבאת הקרבן דאפילו כשב"ה

  . והבן. הבאת הקרבן כדי שמצבו לא יגרע ויכרת ואין זו בבחינת עונש על העבר אלא תיקון להבא

  ותמרבה בהוצא           שבת צ

 בהוצאה המרבה בדין להתבונן יש, כתב, אולם ה"דב) א"ה שבת' מהל יח פרק( שמח אור - לד:א ח"יבי

 משום חייב האם, גרוגרות כשתי והוציא, כגרוגרת מאכל לחולה להוציא צריך שהיה כגון, לא או חייב אם בשבת

 לו ונודע וחזר לו ונודע, לו צריך הכלי גם היה שאם) א צד( בשבת היא ערוכה גמרא ולכאורה, השניה הגרוגרת

 איברא. שתים חייב בהוצאה שהמרבה ומוכח, אחת בבת הכל שהוציא אף, הכלי ועל כליםהאו על, שתים חייב

 ועל, ר"לרה שהוציאם בשעה מיד בא האוכלים על שהחיוב ונמצא, אגד שמיה לא כלי אגד ל"דס לדחות שיש

 ופתק המוציא) א צ שבת(' דבמתני אלא, אחת בבת בא חיובם ואין, ר"לרה הוצאתו שנגמרה אחר נתחייב הכלי

 ונתכפר זה מין על לו שנודע דמיירי' התוס' וכ. אחת חטאת אלא חייב אינו הרבה מינים בה שיש פ"אע הרוכלין

 לו נודע שאם) א צד( דלקמן להא דמי ולא, אחד דבר כמו הכל דהוי, פטור כן פ"ואע, אחר מין על לו ונודע וחזר

' אפי הכלי שבתוך אוכלים אבל, מחלקות שידיעות בתוכו ואוכלים כלי דשאני, הכלי על אף חייב לו ונודע וחזר

, שיעורא דבעי במידי, בהוצאה שריבוי זה מכל ומוכח. ש"ע. 'וכו בירושלמי י"ר מצא וכן, מחלקות אין כפרות

 השבת שניתנה, החולה לצורך מוציא שהוא נידונו בין לחלק ירד שלא ותמיהני. ש"ע. חייב לכולה עביד ואיהו

 נדפס ושוב. [ע"וצ. בזה לחלק) א אות סוף( לעיל שכתבנו וכמו, לגמרי באיסור מוציאה לבין, אצלו להדחות

 האור דברי שהביא) א"ע קפד דף, קעז' סי ח"בחאו( אליו וראיתי, ל"זצ פראנק פ"מהרצ להגאון צבי הר ת"שו

 דוקא נוהיי, בשיעורין ריבוי על חיוב יש אם שדנו מקום שבכל, תמוהים דבריו ד"ולפע, עליו וכתב, שמח

 יותר עליו ומרבה השיעור על ומוסיף, נפש אוכל במלאכת ט"ביו או, נפש פקוח בשביל בהיתר השיעור כשעושה

 ז"ולפ', וכו כמוהו שתוספתו ן"הר מלשון וכדמוכח, שנעשה מה בכל ההיתר שפשט לומר מקום שיש, מהצורך

 לגרוגרת שאמדוהו חולה דשאני, אןכ יש פרשיות עירוב ד"לפע) א צד( דשבת מההיא להוכיח שמח האור ש"מ

 נעשית הפעולה שכל דשבת בההיא כ"משא, א"הרשב ש"כמ. ת"מה מותר בשיעור שהריבוי לדון יש שאז, אחת

 מלאכת עיקר של ההיתר לגבי השיעור ריבוי שיתבטל לומר שייך ולא, סופה ועד מתחלתה הוצאה באיסור

  . ש"ע. 'וכו עצמו יבפנ שיעור כל על חייב ג"כה דכל ודאי והא, ההוצאה

  פקוח נפש ברפואה שאינה בדוקה      שבת צא 

 שאינו כיון, מדרבנן אלא אסור שיעור חצי אין זה דבאיסור ל"י ת"מה אסור שיעור חצי ל"דקי אף -  לז:א ח"יבי 

 שיעור חצי כאוכל הוא הרי טמא עוף ביצת שהאוכל): "ו"ה א"מהמ ג"פ( ם"הרמב ש"וכמ. עשה איסור אלא

, )א עד יומא( חלב כל מדכתיב למדנו, ת"מה שאסור שיעור חצי דין והרי". עליו לוקים ואין התורה מן שאסור

 למלך במשנה המגיה הרב ש"וכמ, הכי אמרינן דלא עשה באיסור כ"משא, כרת איסור לי מה לאו איסור לי ומה

 להדיא' כ) ב צא שבת(' תוסשה ואף, מדרבנן אלא אסור אינו מכשיעור דבפחות ל"י כ"וא, )ז"הי ט"יו' מהל א"פ(
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 כג( שבועות' בתוס א"ומהרש ל"מהרש ש"מ לפי בזה לצדד יש מ"מ, ת"מה אסור שיעור חצי עשה באיסור שגם

 פחות באכילת להקל יש ד"בנ הילכך. אכילה כדרך שלא כמו הוי שיעור חצי שאיסור', דהתוס תירוצא לחד) ב

 לחכמי תשובה בשם ט"הד עקרי' בס ומצאתי, )כח' בסי שם( וסיים. נפש פקוח משום, פ"בכא מכשיעור פחות

  . הטבע בדרך שהרפואה כל, בדוקה שאינה ברפואה' אפי נפש פקוח במקום להקל ספרד

  שינוי בשמאל         שבת צב

 ל"נ ולכן. למוחק ה"דה ואפשר. פטור בשמאלו הכותב בשבת', שכ) יא ק"ס שמ' סי( רבה באליה לח:דא "יבי

) קג שבת( ן"הר' בחי ש"לפמ קשה ולכאורה. כ"ע. בשמאלו) וצורות אותיות עליהם ששי( העוגות לשבר דטוב

 בין בימינו בין ר"לרה המוציא ואילו, ידיו בשתי שולט כשאינו בשמאלו כותב פטרינן דהכא למידק ואיכא, ל"וז

 דקה כהמלא שהיא כתיבה אבל, לימין כמו לשמאל היא שכיחא מילתא דהוצאה ל"וי) צב שבת( חייב בשמאלו

 אימון צריכה שאינה כיון, בימין כמו בשמאל לחייב יש נמי מוחק ז"ולפ. כ"ע. בשמאל למכתב ארעא אורח לאו

 כתיבה דרך אין הא אמאי בשמאל אלא בכך כתיבה דדרך לחייב אימין בשלמא) קג שבת(' ובגמ. ככתיבה ידים

. רושם משום אלא אותיות' ב חייבו לא רדאמ היא יוסי' ר מני הא אמר י"ר. ידיו' בב בשולט אביי אמר. בכך

. ידים אומנות צ"כשא בשמאל דמחייב אשכחן בכתיבה דאף אלמא. כ"ע. הוי מיהא רושם נמי ובשמאלו, י"ופרש

, חייב בשמאלו דהמוחק פשוט ל"נ, פטור בשמאלו הכותב', שכ) ט אות רט' סי ח"חאו( נזר אבני ת"בשו ומצאתי

 לכתבו הוצרכתי ולא. בשמאל מוחק נ"וה. 'וכו רושם משום דמחייב יוסי' לר הכותב וכמו. בשמאלו המוציא כמו

 עוגות דבשבירת דפשיטא, תימה והדבר, בשמאל שיעשה העוגות שבירת בענין' שכ ר"להא שראיתי מפני אלא

 בין בימינו בין התולש) א"הי דשבת י"פ( ובתוספתא. ד"עכת. 'וכו. ימין כמו שמאל דין מחיקה משום דהוי

 אחת ביד לעשותה שדרך מלאכה כל אבל, כמוציא דהוי בתולש דדוקא' פי שם יחזקאל ובחזון. (חייב לובשמא

. כ"ע. ופטור עשייתה כדרך שלא הוי בשמאל וכשעושה, בשמאל ולא בימין לעשותה שדרכו בודאי

 נזר אבניה וכדברי. חייב ה"הלא בשמאלו פטור דקה שהיא בכתיבה דדוקא ל"הנ' בחי ן"הר דברי ואשתמטיתיה

 ויפה תמה כתיבה לכתוב א"שא בכתיבה דדוקא, )טו' סי( א"ח וואלקין אהרן זקן ת"בשו מדנפשיה כ"וכ.) ל"הנ

 עליו ותמה, דקמן ר"הא' ד הביא ושוב. מלאכות ושאר חליבה לענין כ"משא בשמאל פטרינן בימין כמו בשמאל

 א"א שמאל וביד הסמוכות האותיות חוקימ שלא ודקדוק אומנות שצריך במוחק דשאני קצת ליישב' וכ. בזה

 בימין או בשמאל בשבירה יש חסרון דאיזה מובן אינו עוגה שבירת לגבי ז"ד ר"הא ש"מ מ"ומ', וכו כ"כ לצמצם

 פ"אע. מבימין יותר פטור יהא בשמאל עוגה ששובר לומר ז"ע להסכים קשה ולכן. בהכי ודייק קפיד ומאן

 דשינוי בפשיטות' שכ מלאכות ט"ל בכללי ישראל בתפארת ר"ושו. ר"כהא רבה גברא מפי יצא שהדבר

 המשנה כ"וכ. [ט כלל א"הח פ"וכ. ?פטור יהא בשמאל נר הדליק אם אטו ה"דאלת בכותב ד"ה פטור דבשמאל

, לכתוב מ"ע כשהוא הוי מוחק דחיוב שמכיון ר"הא' ד קצת ל"י אולם. ד"עכת]. כב ק"ס סוף שמ' סי ברורה

 במוחק נסתפקתי', שכ, ולכאורה ה"ד בסוף) ב"ע ט"דס( א"ח ישראל חמדת' בס ראיתי ןוכ. ככתיבה נידון ה"מש

 גם מחייב יוסי' ר והרי במחיקה כ"משא בימין אלא ח"א כתיבה דדוקא ל"שי, מוחק משום חייב אם בשמאלו

 ר"הא רימדב שר זכר ולא. כ"ע. ז"ד מבואר מצאתי לא ריהטא ולפום. 'וכו במוחק יודו רבנן ואף. בשמאל רושם

 חילוק אין מלאכות דבשאר ט כלל א"הח דברי הביא) ה"סק שמ' סי( חיים ארחות' בס ם"מהרש והגאון. ל"הנ

  כ"ע. ר"הא דברי צדקו ומוחק בכותב מ"ומ: וסיים, לשמאל ימין בין

 יכול ואינו החודש את שראה מי, דתנן אהא) ט"מ א"פ השנה ראש( ט"יו בתוספות' ע  – לד:א ח"יבי. שבת צג

 פטור, במטה החי את המוציא) ב צג שבת( דתנן ג"דאע, וכתב". במטה ואפילו" החמור על אותו מוליכין להלך

 פרק( ם"הרמב ש"וכמ, וחייב דמי ככפות חולה אבל, כפות שאינו חי מילי הני. לו טפלה שהמטה, המטה על אף

 שבת מחללין כן פ"שאע ל"קמו, הבהמה על הוא משוי נמי מטה והילכך). א קל( שבת' והתוס) שבת' מה יח

). ב"ע קג דף( יעקב יגל' ובס). ב"ע קסו דף( הים בשרשי' וע. ההוצאה ריבוי על חיוב שיש ומתבאר. כ"ע. ז"ע

 השוחט', שכ) רד' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו וראיתי, ל"ואכמ. בזה עוד כתבתי) א סח( לעירובין' ובחי) ק"ודו

 חד הא, בכך מה, וקשה, ירבה שמא גזרה לבריא אסור להמבש אבל, באומצא לבריא מותר בשבת לחולה

 יצטרך אם נ"א, קדרות בשתי דהיינו אפשר, תשובה', וכו בשר קדרה אשה ממלאה כדתניא, הוא טירחא

' בחי, היא הראשונים קושית שהרי עליו ותימה. כ"ע. חיובא דאיכא ויאכל בשר ויצלה, צלוי בשר לחולה להאכיל

 כדאית ומר ליה כדאית מר שפיר לה ומתרצי, )א יז ביצה( ן"ובהר) א סד( מנחות' תוסוב, )ב טו חולין( א"הרשב

 -  לו' סי( א"ח הקדש ציץ ת"ובשו). ו אות י' סי וירא פרשת( שאלה ובהעמק). טז' סי( ש"הריב ת"בשו ע"וע. ליה

 לן אית כ"ובע, בשבילו ירבה שמא גזרה ט"ביו ם"העכו את מזמנים אין, איתא נמי) ב כא( ובביצה.ש"ע). לז

' מד ומוכח. ש"ע. חתיכות שאר על נוספת חתיכה בה יתן האש על הקדרה את שיתן אחר שמא, ג"כה לפרושי
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 המאירי דעת נראה וכן, מדרבנן רק הוי בשיעורא לרבויי האיסור, אחת בבת שעושה שכל א"והרשב' התוס

 על חייב, בכלי כשיעור אוכלין וציאהמ, )ב צג( בשבת דתניא מהא לי וקשה. שם ובחידושיו, )ב כא( ביצה

 מינה שמע, ופריך. הכלי על אף חייב לו צריך הכלי גם היה ואם). לאוכלים טפל שהוא( הכלי על ופטור האוכלין

, לו ונודע וחזר לו ונודע, ובזה בזה ששגג כגון אשי רב אמר? שתים חייב אחד בהעלם חלב זיתי שני האוכל

 עליו חייב בהוצאה השיעור ריבוי מ"מ, אחת הוצאה שהכל פ"שאע הדיאל קמן הא. מחלקות ידיעות וקסבר

, מדרבנן רק אסור אחת בבת בשיעורין שריבוי א"והרשב' התוס כתבו לא כאן שעד ליישב ונראה. עצמו בפני

 דמנחות כההיא, נעשית נפש פקוח בשביל בשבת שנעשית המלאכה שעיקר, להדחות השבת כשניתנה אלא

 התוספת הילכך, החולה בשביל נעשה עיקרו שהבישול) ב טו( דחולין כההיא או, לחולה ותגרוגר לגבי) א סד(

 לפקוח, לחולה ראוי נתבשל או שנתלש ממה וחלק חלק שכל ועוד, מדרבנן אלא אינה העיקר שעל והרבייה

 דיכ בזה אין, בקדרה חתיכות ומוסיפה מרבה שהיא אלא, הותרה נפש אוכל מלאכת שעיקר ט"ביו וכן, נפש

 ולא הואיל, לכלי גם צריך והוא, בכלי כשיעור אוכלים המוציא כגון באיסור נעשה המלאכה כשעיקר אבל. לאסור

  . הכלי שהוא, התוספת על גם חייב כן האוכלים על שחייב כשם, להדחות שבת ניתנה

  ת בשבת במקום דליכא עירוב"חילוק עלונים של ד     .שבת צד

) א צד( בשבת וכדמוכח, דאורייתא איסורא הוי, בשיעורין ומרבה, באיסור נעשה המלאכה שעיקר לד:א ח"יבי

 מנת על נ"בהכ שער בפתח אלה עלונים שבמסירת ונמצא. חטאות שתי חייב לו ונודע וחזר לו נודע שאם

 בשיעורין דריבוי ל"את' ואפי, מכשול תתן לא עור לפני משום עוברים, הרבים לרשות היחיד מרשות להוציאם

, )שסד כלל( מלאכי יד הרב כתב כבר, צבי ארץ והרב שמח האור שהבין וכמו, מדרבנן אלא אסור ינוא לעולם

, ליה תיפוק ה"ד) א כב( ז"ע' בתוס וכדמוכח, מדרבנן אלא איסורא ביה דלית במידי גם שייך עור לפני שאיסור

. ש"ע). קלד ס"ס( שמואל פטימש ת"בשו כ"וכ. ן"והר א"הרשב לדעת) פט אות י"הגב נה' סי ד"יו( ג"הכנה כ"וכ

 איסור בו יש ג"בכה בשיעורין דריבוי שביארנו מה לפי ש"וכ. ש"ע). כא אות כו כלל ו' מע( חמד בשדי ע"וע

 תתן לא עור לפני משום אמרת דאי, לדידיה בהמה ליה דאית מינה נפקא) א ו( ז"בע דאמרינן והא. תורה

 במקריב אבל, אחת בהמה אלא מקריב הגוי שאין ידועכש דוקא שזהו נראה. לדידיה ליה אית הא, מכשול

  .באיסור מרבה שהוא משום, אסור שתים

  י מזלג או כף"בורר בדרך אכילה ע

 ש"לפמ עצומה' קו שהביא, בזה והנה ה"בד) יט' סי ח"חאו( א"ח פעלים רב ת"בשו - כז:א ד"יבי. שבת צה

 מגרה:) קכב( שבת וכדתנן, בשבת דקות חתיכותל הגבינה חותכין איך כ"א, בונה משום חייב מגבן) צה שבת(

' סי( ראש בשמים' בת ש"ועמ). ו' סי ח"חאו( חכמים העטרת הקשה וכן. ['וכו סותר ל"הו הא, הגבינה בה לגרור

 שמוכרח בפיו סותר כשהוא לי ומה, אכילה דרך דהוי משום ו"א]. ש"ע). ז"תשי חשון( תורה ובקול). שנו

, סתירה לצורך מעיקרא העומד בנין שהוא להוסיף יש ולהאמור. ש"ע 'וכו בידיו רסות לי ומה, בלעיסתו לחתכה

 ה"הקב שהבטיחן שמכיון) הבונה פ"ר(' הירוש' לד, בנין חשיב לשעה בנין מ"ומ. סתירה בו שייך לא ה"ומש

א "וז להחז"ולפ(ל "עכ בונה משום חייב מגבן ה"ומש. ש"ע. לשעה כבנין) המשכן בנין( ל"הו לארץ שמכניסן

פ דמה לי סותר בידיו "כ הר"אלא דמש.) מ ממגבן דדרך אכילה שאני"דמעגל חשמל חייב משום בונה וסותר לק

ל דכיון דאין כלי זה מיועד "וצ. לא תירץ איך מותר לחתוס בסכין  דלא מצינו היתר דרך אכילה בקנון ותמחוי

דדוקא קנון . קעג. עמע שבת ד "בחזוכ "ם הוי יד אריכתא וליכא משום בורר כמש"לבנין וסתירה אמרינן דסכו

כ "ותמחוי דעומדים לברירה לא שייך דרך אכילה דגזרו עליהם אטו נפה וכברה כיון דהם דומים בשימושם משא

קכד כתב דאם הברירה נעשית בנקל :מ א"ברם באג. (י"מזלג וכף דאין מיועדים לברור אף שאפשר לברור ע

ק דשרי "כב אסר לברור בכף השומן מן החלב אפילו לאלתר וק:שיטב "יותר במזלג מאשר בידו אסור דבמשנ

לכן התיר גם באופן .) ע שכא"י סכין כדמוכח מש"וכן לקלוף כדי לאכול לאלתר ע) יד:שיט(לערות מכלי לחבירו

י מפה אף בשעת שתיה אסור דהמפה "מ סינון מים שיש בהם תולעין ע"זה כל שאין הכלי עומד לברירה ומ

  .  ח טוב ברב פעלים"ומצאנו למרן מלכא חבר הרי. כ"ע. דמיועד לברירה ככפיפה מצרית

  חצי שיעור באיסור מעביר         שבת צו

, ת"מה מותר שיעור דחצי ל"ס יוחנן' ר גם תורה איסורי דבשאר ל"דס צבי החכם על שהקשו מה יט:א א"יבי 

 גילויא איכא דבשבת, שפיר תיא ג"הפמ' לד אבל, ת"מה אסור שיעור דחצי להדיא י"פרש) עד( בשבת דהא
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 במלאכות שאף) פו' סי( צבי חכם ת"בשו מבואר הרי לכאורה. צבי החכם על מ"ולק. ת"מה אסור ש"דח, דקרא

, ד"בסו ג"הפמ ש"כמ הוצאה בדין לצדד מקום שיש ונהי. ל"הנ ג"בפמ הובא וכן. מדרבנן אלא אינו ש"דח שבת

 מהלכה אלא, דמלאכה מקרא נפיק דלא ר"ברה אמות' ד רמעבי, ת"ל מלאכה מכל ש"ח דין שלמדנו שמכיון

 במוציא הדין הוא לכאורה כ"וא. ש"ע. אמות מארבע בפחות שיעור חצי איסור בו אין, :)צו שבת( מסיני למשה

 דשאני, ג"הפמ במסקנת מבואר מ"מ צבי החכם דנקט שבת הוצאת מדין ראיה אין ז"ולפ. מכשיעור פחות

). אחרונים ועוד אורות טל' בס כ"וכ. (עביד מידי ולאו, כלל מלאכה שם זה על יןשא אמות מארבע פחות מעביר

 איסורי שאר בכל ז"ולפ: צבי החכם ל"ז כי, לזה צורך אין ומיהו. לאסור יש שפיר מכשיעור פחות במוציא אבל

, ללכ תורה איסור בו אין בשבת מכשיעור פחות מוציא או, בשבת או, בנזיר אחד שער התולש כגון תורה

 ש"מ אך. [מדרבנן רק אסור בשבת אחד שער בתולש שאף הרי. כ"ע. מהני לא לחוד לאצטרופי דחזי דטעמא

' מה ה"פ( ם"הרמב פ"וכ). מ בנזיר( לחיובא תנן דאנן, הקולמוס פלטת הוא, בנזיר' א שער בתולש צ"החכ

  ).נשא' פ( החינוך' ובס). א"הי נזירות

 משמע ואדרבה, היתה מרים בפני משה דתפלת ל"דמנ הקשה) בכ' סי( דעניא אפרקסתא ת"בשו. שבת צז

' ה אף ויחר' שכ אחר שהרי. מ"לקתירץ ד יא:יביא בוב .ש"ע. שניהם ויצאו ומרים אהרן ויקרא' מדכתי להפך

 ויאמר כתיב.) מצרעתו ופנה נצטרע אהרן שאף) צז( שבת ועיין. (מצורעת והנה מרים אל אהרן ויפן, וילך בם

 בפניה כ"וא, אליהם מועד מאהל משה שיצא ומשמע. 'וכו חטאת עלינו תשת נא אל אדוני יב משה אל אהרן

  . שמה להזכיר צ"א ה"ומש, היה

  קלוטה כמי שהונחה בתפילין       .שבת צח

ג "דקלוטה דוקא כשזרוק ולא כשעדיין בידו לפיכך אין לענות אמן כשהתפילין של ראש בידו  ע ה:ה א"יבי' ע

 ק"ש שהביא את הגרש"ל הראש דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמי כשעדיין בידו ועראשו קודם שהונחו ע

 על שינוח רק, ממש קרקע ג"ע שיניח צ"שא שהונחה כמי קלוטה שייך בשבת דדוקא', ) כה' סי( החיים בספר

' בס כ"כו יוצא אינו התפלין עליו ושם ראשו על דבר נתן אילו כ"משא. ק"עג המונח חפץ על ואפילו מקום איזה

 )כד' סי ח"חאו( שערים בית ת"בשו ע"וע. תפלין בדין שהונחה כמי קלוטה' אמרי דלא) א"ע יז דף( לדוד תפלה

ג "אלא נראה כונתו דאע? י"ק כקרקע דמי או כמקופ רה"ע דחפץ המונח עג"צ' ק  לכאו"כ הגרש"ומש. ל"עכ

מקרי הנחה ' בר שאינו בו מקום דמ מהא דהנחה אפילו על ד"מ' פ מקום ד"או לכה' י בעי ד"דקרקע רה

  )ברשויות' בסמוך בענין מקום וקרקע ד' וע.(להתחייב משום הוצאה לפיכך קלוטה כמי שהונחה דמיא

  

  כח שני בשבת           שבת ק

 לגינה מים פותקין) יח שבת( מדתניא, בשבת שני כח להתיר שמצאנו, שם עוזיאל המשפטי' כ - יח:א ג"יבי

 להתחיל מותר גרמא והוא הואיל שני שכח למדנו מכאן. כולו היום כל והולכת אתמתמל והיא חשכה עם ש"מע

 במשנה ראינו שמצאנו ובאמת. 'וכו. לאסור נותנת שהסברא, כחו כח לענין מזה ללמוד אין אבל. ש"מע בו

', מובג. חייב אמות' ד תוך ונתגלגל אמות' לד חוץ זרק) ק שבת( דתנן, דמי ככחו כחו דכח שבת לענין ערוכה

 הואיל חייב כן פי על ואף, הוא כחו כח, שנח אחרי בנתגלגל והא. משהו ג"ע שנח והוא ח"אריו. נח לא והא

 כשכיון ו"עאכ, בו כיון שלא כחו בכח הדין כ"וא. אמות' לד חוץ בכלל הם אמות' ד תוך שהרי, מחשבתו ונעשית

 ומחייבים. איקרו חציו כחו גם חציו וםמש אשו ל"דקי וכיון. ד"דנ שאלה כגון כחו בכח להשתמש לכך מתחלה

 מה ראשית. אחת מקשה כולה, סוף ועד מראש מאד תמוהים דבריו וכל. בקיצור ל"עכ. שבת לענין אותו

 ראיה מזה שאין ובאמת. ש"מע בו להתחיל מותר שני דכח אלמא, ש"מע לגינה מים דפותקין מההיא שהביא

 בזה שאין, )ה אות טוחן מלאכת( טל והאגלי, )רנב' סי( ס"חת הגהות ש"לפמ, ש"מע להתחיל לענין גם כלל

 הקודם בסימן( בשמם לעיל כ"וכמש. חייב ממש לזרעים מים כששופך ודוקא, בשבת כן עושה אם חטאת חיוב

 ל"ול. ת"מה חיוב בו אין בשבת כן יעשה אם שגם כיון. ש"מע שני בכח ז"ע גזרו שלא ט"ה כ"וא). ה אות

 וחציו. חשכה עם ש"ע להדליק והותר, חציו משום אשו והרי, ש"מע ג"כה גרמא רלהתי ראיות אחר לאהדורי

, כלל הבנה לה אין אשר השנית לראיתו וכעת. ש"מע הכל נעשה כאילו ליה דחשבינן, שרי ומשרא, הוא כחו

 תוך דבנתגלגל קאמר מאי כ"וא. ממש בכחו זריקתו י"ע נתחייב כבר, משהו ג"ע א"לד חוץ כשנח מיד שהרי

  .מתחייב היה לא נתגלגל לא אם אטו. 'וכו חייב כ"ואעפ, הוא כחו כח שנח אחרי א"ד
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  מחשבתו משויה ליה מקום        .שבת קב

 סוכה( י"פרש על מהתוספתא כ"ג שהעיר) א"ע א"דכ הקוצר במלאכת( אורות טל להגאון ראיתי– לח:א ד"יבי

 מכוין הוא אם מ"מ, פטור בפיו דהתולש ג"דאע י"לרש ל"דס ל"שנ' וכ. בפה תלישה על שמחייב שנראה:) לז

 גדול תולש לך שאין וחייב תלישתו הויא במחובר דאכילתו, מקום ליה משויא מחשבתו, במחובר שם לאוכלו

. 'וכו וחייב שבת לענין הויא מיהא תלישה מ"מ) ע( במנחות ש"וכמ, במחובר אכילה דרך שאין פ"ואע, מזה

 סופר מ"מהר השואל ג"הרה דברי שהביא, )ט' סי, בתרא מהדורא( מרדכי לבושי ת"בשו ראיתי ב"וכיו. ש"ע

 בהוצאת) קב שבת(' הגמ ד"עפ, )השואל ג"הרה( ותירץ, מהתוספתא:) לז סוכה( י"פרש על שהקשה, מערלוי

 מיירי התוספתא אבל, מיד ואוכלו בפיו שתולשו י"רש מיירי ובהכי, מקום ליה משויא דמחשבתו חייב בפיו אוכל

 יד כלאחר דמפרק, בשבת חלב יונק גונח, )ס( כתובות' מהגמ, ח"הגהמ ז"ע והקשה. אכילה בלי בפיו בתולש

, ל"הנ אורות הטל בזה גם הרגיש כבר והנה. כ"ע. יד כלאחר חשיב ז"עכ לאכילה דמחשבתו ג"דאע אלמא, הוא

 דרך ואין). הצ שבת( י"וכפרש. הוא קוצר דמשום כהאומרים ולא דש משום חולב דאיסור ל"ס י"דרש ותירץ

 דמהניא נילף לא דאמאי קשה מ"ומ. (ש"ע. 'וכו מהניא מחשבתו ותולש קוצר לענין כ"משא. בכך דישה

 ואי) ע( ממנחות, שם מרדכי הלבושי עוד שהקשה ומה.) ותלישה הוצאה גבי הכי' מדאמרי, דש לגבי מחשבתו

. 'וכו כזו אכילה י"ע דאחשביה נימא יאךה כ"וא. היא אכילה ולאו י"ופרש, אדם כל אצל דעתו בטלה ואכיל גחין

 ג"להרה ראיתי וכן. שבת לענין הויא מיהא תלישה מ"דמ אורות הטל בדברי נתרצה זו קושיא גם אכן. ש"ע

 הלבושי קושית על והשיב, בהרחבה תירוצו שם שהובא) יט' וסי א' סי( סופר יד ת"בשו ל"הנ סופר ם"מהר

 להגאון ע"וע. ל"הנ אורות הטל לדברי בקדשו וכיון. ש"ע. 'וכו לישהלת אכילה בין לחלק, )ע ממנחות( מרדכי

 לך שאין:) לז סוכה( י"רש מדברי) ע( מנחות' הגמ ד"ע שהעיר) א"ע צב דף( טהורה מנחה' בס גאגין א"מהר

 להניח בכדי תולש בין וחילק. בכך תלישה דרך דאין:) עג שבת(' מהגמ כ"ג הרגיש ושוב. מזה גדול תולש

, )לו' סי ח"חאו( אחרון' בקונט דסקין ל"מהרי ת"בשו' וע. ש"ע. כדרכו דחשיב מיד לאכול בפיו תולש ביןל, דפטור

 וכתב, א"אכ דעתו בטלה ואכיל גחין ואי) ע( ממנחות, סוכה י"רש ד"ע:) עג שבת( שור הבכור קושית שהביא

 דרך חשיב דלא ודאי ג"כה כלד, נתלש הבליעה לבית שהגיע ואחר מחובר בעודו כשבולע איירי דבמנחות ל"דנ

 גוונא בכל אלא כן משמע לא פטור בפיו דהתולש ומהתוספתא. ש"ע. 'וכו דחייב ודאי בשיניו בקוצץ אבל, אכילה

 שנעלם ש"והבכו א"המג על שהעיר אחר, )א אות עז' סי( אומץ יוסף ת"בשו אמנם. בפה תלישה חשיב לא

 הפוסקים וכל ם"דהרמב זו תוספתא על לפקפק ישש, כתב שוב, פטור בפיו דהתולש התוספתא' ד מהם

  .ש"ע. 'וכו לדיקלא פיסא דשדי במאן דמחייב פפא לרב מינה מותיב לא:) עג( ובשבת. השמיטוה

  

  שמאל פסול           .שבת קג

, פסול בשמאל כתב ואם, בימין התפלין לכתוב שצריך, ת"הסה דברי הביא) לב ס"ר( י"בב הנה - יט:א א"יבי 

 אבל, יד כלאחר מועיל אינו, ממשכן דגמרינן בשבת דוקא לומר ואין, פטור בשמאל שהכותב) גק( בשבת ש"כמ

, וקשה. כ"ע. חייב יהיה ולא בשבת כהלכתן ומזוזות ותפלין ת"ס שיכתוב לומר סברא שאין. כשר בעלמא

 כתיבה אהוי מ"סתו לענין כתיבה דהויא דמיגו, מיגו משום יתחייב, בשבת מ"סתו יכתוב אם נ"דאה דאימא

 שעמד מצאתי ושוב. ל"וי. ופטור יד כלאחר הוי, בשמאל אחרים דברים כתב אם כן שאין מה, שבת לענין

' בס ומצאתי. ג"בכה מיגו אמרינן לא ל"הנ ס"החת ולדברי. ש"ע). הכותב מלאכת( חינוך במנחת זו בקושיא

. בשמאל ככותב דהוי ולהפס ת"ס הויא כ"שא, ס"החת על בזה שהקשה, לבינה בעתים) רצ עמוד( העתים

 ש"א כ"וא). בזה כתבנו אחרת' ובתשו. (ת"כסה דלא בשמאל בכתב דמכשרי רבוותא כמה איכא ומיהו. ש"ע

, )א"ע א"דס( תענית מגילת על האשל בפירוש ראיתי גם. כ"וכמש מיגו משום' להק שיש רק. ס"החת דברי

 פירות ובמי במשקין הכותב ל"וקי) ל מנחות( בדמע כותב דמשה, מאמרות עשרה' בס ליישב ש"מ שהביא

 לא דהא ל"וק. ש"ע. 'וכו. לדיו בנס שנהפך ל"וי, כתב אינו ת"הס לענין גם כ"שא ץ"יעב הגאון והקשה. פטור

 שרק נאמר כן אם אלא. ת"הס שאר על יענה מה כ"וא, אחרונים פסוקים' ח על אלא בדמע כותב משה אמרו

 בשעת הא, ת"הס להכשיר הנס יועיל דמה, ץ"היעב' תי על ל"ק ועוד. היום באותו נעשית התורה השלמת

 לקיים ל"נ ריהטא ולפום. פרנק העיר פ"הרב צ. ע"וצ. העשוי מן ולא תעשה ל"והו פסול הוא אדם בידי כתיבה

 ליתן שלא ליזהר יש: ל"וז) ד"קכ ס"ס ע"אה( מחוקק בחלקת הובא המרדכי דברי בהקדים ץ"יעב הגאון דברי

 יכול בקל לח שבעודו, במשקין כתבו כאילו דהוי, מ"הח וכתב. כ"ע. קיימא של אינו שהרי לח כשהוא לאשה גט

 חייב אינו בשבת ז"שלפ שכתב, השבת במוסך חינוך במנחת ע"וע. כ"ע. ניכר רישומו יהיה ולא הדיו להסיר
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, כתיבה במלאכת חדש כלל לפנינו הנה. ל"עכ. ובישול אפיה כמו ל"והו, כשנתייבש כ"לאח רק, כשכותב תיכף

 ת"הס כשרות לענין לדון שיש אמרתי ז"ולפ. שבת משום להתחייב כתיבה זה אין עדיין לח שהדיו זמן שכל

 משום, ההגהה של הדיו שנתייבש לאחר אלא התורה קריאת חובת ידי בו יוצאין אין, פסוק או תיבה בו כשמגיה

 י'פלאג ח"מהר הגאון בזה העיר כבר הדין רבעיק. והשיב מרן מלכא. חסרה ת"הס עדיין לח שהדיו זמן שכל

 הנה כי, תשובה יש לדין אך. ש"ע. לח כשהוא הגט לה יתן דלא דינא מהך וחיליה, )כ' סי( ב"ח חיים לב ת"בשו

). קכד ס"ס( ע"בש מרן כ"וכ. להזדייף שיכול כתב שהוא משום הטעם כתב, ז"ד מקור, )קלא' סי( התרומה' בס

 ואפשר: ל"בזה סיים, המרדכי דברי שהביא אחר עצמו מחוקק והחלקת. ת"בס ןכ לדון מזה הכרח אין כ"וא

 בדידיה לפלוגי) יט גטין(' למתני ל"הו כ"דא, במשקין כמו גט אינו שהגט לומר שאין, זהירות רק שאינו לומר

 פסק וכן). המרדכי לטעם אף( בדיעבד להכשיר נוטה מ"שהח נמצא. ל"עכ. במשקין ש"וכ לח בדיו לאסור

 דבר שפיר חשיב לח דבדיו, דליתא, בזה המרדכי על השיג שם ח"הפר וכן). קנו ס"ס( ז"הרדב' בתשו דיאלה

 ע"בש שכתב שלטעם', כ) יח ק"ס שם(' תשו הפתחי וכן. ש"ע. הדיו ולהעביר להזדייף שיכול אלא, קיימא של

 כמה שהביא, מקושר הגט בשם והביא, בדיעבד כשר דודאי, כלל להסתפק אין, להזדייף שיכול כתב משום

 מקום שאין מזה מבואר כ"וא. ש"ע. מעצמם שעוברים למשקין דמי ולא. המתקיים דבר חשיב לח שדיו ראיות

 לפני שלפנינו בדורות מעשה בא וכבר. ב"וכיו. הקריאה בשעת שהוגה י"ע לח שהדיו ת"בס מלקרוא למנוע

, בברכות הקריאה גמר צ"והש, לח הדיו היהו, וחמישי שני ביום הקריאה בעת שהוגהה ת"בס ירושלים גאוני

  להכשיר) א' סי ח"חאו( ב"ח אהרן כפי ת"בשו ופסק, הגט של זה דין מכח עוררין עליו ויצאו

   בענין מלאכה שאין מתקיימת       :שבת קד

 כלל( ר"הגו על להקשות' וכ, ז"כהט בזה להחמיר העלה) נא' סי( ב"ח פעלים רב ת"ל בשו"כאו ז:ג אומר יביע' ע

 שאף נמצא. ואקושי דהדר ג"אע, מבשל משום חייב כופרא דארתח מאן האי:) עד שבת(' מהגמ, ל"הנ) טז' סי ג

 מתקיים שאינו פ"אע בידים ריחא שמוליד הכא ה"וה. לן שאני לא ז"עכ מה זמן אלא מתקיימת זו מלאכה שאין

 מההיא כ"ג שמוכיח, ל"הנ ם"מהרש ראית כעין וזה. כ"ע. לשעתו ריחא מוליד הוא הלא, בכך מה, רב זמן

 שאינו פ"אע, הרתיחה י"ע למבשל דדמי הסודה בעשיית אף ולכן. בישול חשיב מועט לזמן בישול' שאפי דשבת

 ג"כה ואשכחן. התורה מן מלאכה לענין דמיירי התם דשאני לדחות יש ד"לפע אכן. להחמיר יש מועט לזמן אלא

 בכמה שהרי, במתקיים אלא להחמיר אין מדרבנן דהוי ולדנ באיסור כ"משא. ומתכות סממנים בבישול במשכן

:) קד שבת. (שפטור מתקיים שאינו דבר ובכל פירות ובמי במשקין בכותב כגון, מתקיים כשאינו פטרינן מלאכות

 השלחן קצות' בס ל"ז נאה ח"רא ג"הרה המנוח לידידי ראיתי וכן. הצובע במלאכת) לא' סי( חינוך במנחת' וע

 מאן האי:) עד( בשבת ב"וכיו. ונקפה שחוזר לפי נולד הוי לא שנימוחה דחמאה סברא' שכ, )ב"רע ט"דמ( ו"ח

, מבשל משום חיוב לענין והיינו. ל"קמ. לא אימא ואקושי דהדר כיון א"סד. מבשל משום חייב כופרא דארתח

  .ל"שעה עכ לפי שנימוח מה נולד מיחשב דלא מסתבר שפיר נולד לענין אבל

  

   בענין מלאכה שאין צריכה לגופה       .קו-שבת קה

, בא שלא עד הנזק כשמונע בין לחלק האי ורבינו נסים רבינו דכוונת לב:ה א"יביל "וז. נסים גאון שבת יב' ר' ע

 את המוציא ולכן, לגופה הצריכה מלאכה ליה דחשיב, מחייב ש"ר גם האחרון שבזה, ומסירו הנזק כשחל ובין

 רק, תיקון כאן אין, ישכנו שלא נחש שהצד, )א"ע ח"דמ( ס"הש על צדק בצמח' וע. חייב שהסריח לאחר המת

 הצריכה מלאכה ל"והו, גמור תיקון ז"ה כשמסלקו כ"א ההיזק בא כשכבר אבל, הוא ארי ואברוחי, היזק מניעת

. הנזק בא שכבר מאחר, לגופה הצריכה מלאכה ל"דהו חייב לרפואה נחש שהצד נמי ניחא ז"ולפ. ש"ע. לגופה

 שהיו צורך לאותו צריך ואינו מלאכה כשעושה קרי ג"דמשאצל י"לר נראה, פוטר ש"ר ה"ד) צד שבת(' וסבת' וע

 המלאכה גוף הוא במשכן בשבילו נעשית המלאכה שהיתה הצורך כי, אחר לענין אלא, במשכן לה צריכים

 נחש והצד. שהוציאו לחפצים צריכים היו ובמשכן, למת צריך אינו המת דהוצאת, שפיר הכל אתי ז"ולפ, ושרשו

 שנעשה פ"אע, המזיקתו ליחה להוציא מורסא והמפיס, וחלזון לנחש צריכים היו ובמשכן לנחש צ"א ישכנו שלא

 עומדים שהיו שבמשכן לפתחים דמי לא מ"מ, צריך היה אם ליחה ולהוציא אויר להכניס הוא וראוי, גמור פתח

, פירש י"ורש. 'וכו. וחייב למשכן דמיא פה לה לעשות בלא, ולהוציא להכניס עומד אינו וכאן, ולהוציא להכניס

 מכבה או, ישכנו שלא נחש צד כמו, מעליו לסלקה אלא שאינה לה צריך היה ולא לו באה לא שברצונו ג"משאצל

 אימתא למרמי בחמתו וקורע, לבנות מ"ע מסותר וקשה, בעולם היה שלא שברצונו, רבים בה יזוקו שלא גחלת
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 לומר ואין. בעולם שתהא הוא ורוצה למלאכה צריך והתם, :)קה שבת( ג"משאצל לה יבדחש, ביתיה אאינשי

 היה שברצונו פטור יהא פה לה לעשות מורסא מפיס כ"דא, ביתיה אאינשי אימתא למרמי שיצטרך ל"ניח דלא

: וסיים ).קו שבת( האורג פ"ר המאור בעל' פי ב"וכיו. כ"ע. כדפירשתי ל"צ אלא', וכו בעולם מורסא היתה שלא

' הירוש' וד. כן עושים והרבה רע בריח לגמר לרפואה בשצריך לפרשה יש, שהוא כל רע ריח המוציא ר"דת והא

 חילוף אלו בדברים מצאנו נסים ולרבינו האי לרבינו וגם. שלנו התלמוד ד"ע שלא הם) ל"הנ ה"ה המצניע' פ(

). ל"הנ גאון נסים רבינו לדברי שנתכוין ובודאי. (כ"ע. תלמודינו לפי לו נוטה שדעתינו מה אלא לנו ואין, דברינו

 הצריכה שמלאכה הכל לדברי חייב לרפואה דם והמקיז: וסיים). קו שבת( המאירי בזה שהאריך במה ע"וע

. לדם צ"א אפילו ש"לר אף חייב חובל א"דלר, א"ט' ס בשם, א"סק רעח' סי א"במג ע"וע. (כ"ע. היא לגופה

 ע"וע. לגופה הצריכה מלאכה והוי דם ממנו שיצא דעתו מריבה דרך שהחובל, )כג' סי ק"דב ח"פ( ש"ביש כ"ושכ

 ע"וע. סכנה בו שאין לחולה בשבת לרפואה דם הקזת בדין) מג' סי( גדול קול ת"בשו חביב בן ם"מהר להגאון

' ה עבודת ת"ובשו). מא' סי( ש"להריק יעקב אהלי ת"ובשו). א"ע ג"דל לב' סי שבת דיני( בינה אמרי ת"בשו

 חייב לרפואה שעושה שכל למדים ונמצינו). ל"ואכמ. שם ל"ובבאה) ל ק"ס שטז' סי( ב"ובמשנ). ד' סי ח"חאו(

 הרי מ"מ, ג"משאצל ל"והו, מעולם המיחוש היה שלא שברצונו שכיון לומר מקום היה י"שלפרש ואף. ע"לכ

 דלא ודאי והא. ל"וכנ). חייב אהלרפו נחש הצד וכן. (דחייב פה לה לעשות מורסא מהמפיס' התוס עליו הקשו

' סי( נזר אבני' וע. לגופה הצריכה מלאכה דהוי שוין אפייא דכל, אחרים לרפואת או דידיה לרפואה בין מפלגינן

  ל"עכ .ש"ע). נז' סי( ג"ח אלעזר ומנחת). ה אות לד' סי ח"חאו( יצחק ובית). רמז

 משום דאסור ט"וה. בקערה ביצים לטרוף נודהיי י"ופרש. אסור ביעי פעפועי כא:ג א"יביל "ז. שבת קט

 א"המג ש"למ ואף. אסור בביצים דדוקא דמוכח] רב פעלים' ע[. כ"ע. בקדרה למשדינהו דבעי כמאן דמתחזי

 י"ע בידים הפעפוע כשעושה דוקא היינו, דבר כל לטרוף ואוסר י"רש על חולק י"דהגמ) כד ק"ס שכא' סי(

 שאין, דבריו ודחה, ל"הנ בינה האמרי דברי הביא ושוב. דמי שפיר מאיליו שנעשה ג"בכה אבל, בכח שטורף

 לעיל' כ כבר, הרתיחה משום שחשש מה וגם. ע"בפ לשתיה ראויים והמים הואיל, בפטיש מכה משום בזה

 ת"בשו' ע, אחרים בדברים לחוש יש אם, בכח הטריפה של הענין בגוף והנה. ד"עכת. להתיר ברורה ראיה

 התם דשאני לומר נטויה הדוחה שיד, ד"לנ ראיה מזה אין ד"לפע אכן. ש"ע). מ' סי ח"אוח( א"ח דוד חנה קרית

 מבלי נעשה הפעפוע שהרי, הפעפוע שם היה כבר בכח אבל, בפועל אלא הפעפוע ממציא אינו בכח שהטורף

 י"ע פעפוע מוליד והוא, המים לתוך הסודה את נותן שהוא סודה - במי אבל. אחרת תערובת שם לערב

 לעשות ע"לכ נאסר לא תערובת של פעולה שמבלי ובאמת. לרתיחה דחיישינן ל"י אכתי, הזאת ערובתהת

 ולא, המשקה פני על וקצף פעפוע עולה שבהכרח, גזוז או בירה כוס למזוג כגון, פעפוע לידי המביא מעשה

   מבחוץ תערובת י"ע הפעפוע פעולת במחדש הוא להחמיר' האחרו שפלפלו מה וכל. כלל לזה שיחוש מי מצאנו

  

   בענין סירוס בנקבה         .שבת קי

 בין באדם בין הנקבה את שהמסרס, פסק) יא' הל ביאה איסורי' מהל טז בפרק( ם"הרמב יד:ח א"יביל "ז

 ופירש, בסירוס הנקבות אין אומר יהודה' ר, כהנים בתורת שהמקור, המגיד הרב וכתב. פטור מינים בשאר

 רבינו כתב ולכן, הנקבות את לסרס שמותר תני מדלא, איכא מיהא איסורא אבל דליכא הוא דחיובא רבינו

 שהאשה, )יב' הל שם( ם"הרמב ש"ממ קשה ולכאורה). יא סעיף ה' סי( ע"בש מרן פסק וכן. כ"ע". פטור"

. לכתחילה דשרי אלמא). יב סעיף שם( ע"בש מרן כ"וכ. תלד שלא לסרסה כדי עיקרין של כוס לשתות מותרת

 שהרי, אסור בידים סירוס אבל, מותר עיקרין כוס שתיית שדוקא לומר שאין, וכתב, בזה עמד) ה ס"ס( ח"והב

. סם השקאת י"ע אלא, בנקבה סירוס שייך דלא) בזקנה ה"ד. קיא ושם, והתניא ה"ד: קי שבת(' התוס כתבו

 אבל, עלמאד נשים משאר יותר לידה צער לה שאין באופן, הנקבה במסרס אלא ם"הרמב אסר שלא ל"י אלא

 הסרת של בניתוח באשה סירוס ששייך ובאמת. כ"ע. מותר נשים משאר יותר בקושי תלד שלא לצורך המסרס

 שלה האם חותכים שאין מצרים של מאלכסנדריה יוצאת וחזירה פרה שאין) ב כח( בבכורות וכדתנן, האם

 ש"דמ, )ז"סק ה' סי( ז"הט כ"וכ. הנקבה בסירוס ת"מה איסור שאין שבת' התוס וכוונת. תלד שלא כדי, תחילה

 סירוס איסור שאין, כלומר, באשה סירוס שייך שאין אלא' התוס כתבו שלא, הוא בדקדוק שלא, בזה ח"הב

 אלא. כלל הפוסקים מדברי במשמע אינו, לידה צער לאין ביותר לידה צער כשיש בין לחלק ש"ומ, באשה

 שמואל והבית) ו"סק( מחוקק והחלקת). ל"סק( שההפרי כ"וכ. כ"ע. לכתחלה' אפי מותר עיקרין שבהשקאת

 כ"ג שהשיג) ב"רע קכ דף מז' סי( ב"ח יהודה בית ת"בשו עייאש י"מהר להגאון עוד ראיתי וכן. ש"ע). יד ק"ס(
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 ם"הרמב ש"ומ, לאו או נשים משאר יותר לידה צער לה יש אם בין בזה חילוק שאין והעלה, ח"הב ד"ע

 סירוס שאין שאמרו ומה, בטנה חדרי את שמקלקל בידים במסרס היינו, וראס אבל פטור הנקבה את שהמסרס

 אטו נקבה גזרה, מדרבנן בנקבה אסורה הסירוס פעולת אבל, בנקבה ת"מה לאסור סירוס דין אין היינו בנקבה

 אלא ליכא לזכר עיקרין של כוס שבהשקאת שכיון, לכתחלה מותר לאשה עיקרין של כוס השקאת אבל, זכר

 ה' סי( יוסף בברכי א"החיד מרן ל"וז. ש"ע. גזרינן דלא לגזרה גזרה דהוי, בנקבה כלל גזרו לא, רבנןד איסורא

 אבל, מדרבנן אסור ההולדה באיברי בידים במעשה שדוקא, ע"הש ומרן ם"הרמב בכוונת בזה העיקר): "יד ק"ס

    .ל"עכ. לידה צער בלא אפילו לכתחלה מותר עיקרין של כוס שתיית

ז יש להתיר מגבונים שאין "י דקינוח הוי ליבון כשמתכון לטהר הלכלוך ולפ"ה בהאי כתב דלר"דת".שבת קיא

גם לא דמי לסחיטת שמן בשער דהתם . כונתו לנקות את המגבון והוי דרך לכלוך לפיכך אין בניגוב משום ליבון

וט אסור מדרבנן מ לסח"דמ קמח. ע שבת ד עמ"חזו' צריך לשמן לפיכך מדרבנן איכא בזה משום סחיטה וע

ר דרבנן במקום "ל יסחט הוי פ"ובפעולת ניגוב שמא לא יסחט ואת. ורק לנגב מותר לצורך כבוד הבריות עייש

  .  כבוד הבריות דשרי מההיא דגונח

  ז"ח בזה"כבוד ת

 אם:) ב"קי שבת( ל"ז רבותינו דברי על המפרשים דברי ידועים כתב מרן מלכא  א"ליביבדברי פתיחה 

 דוסא בן חנינא' ר של כחמורו ולא, כחמורים אנו אדם בני ראשונים ואם, אדם כבני אנו מלאכים יכבנ ראשונים

 שסימן, אדם בני באמת אנחנו אז כמלאכים הראשונים וערך גודל משערים אנו אם, ל"שר. יאיר בן פנחס' ור

, אדם כבני כן גם שהם בדעתינו חושבים אנו אם אבל. גדולתם ותפארת ערכם רוב להוקיר שידענו לנו הוא יפה

 רבינו טז:ד חלק דעת ביחווהו משכל ונבערים כחמורים שאנו סימן, כמוהם כמונו לשגיאות הצפוי ודם כבשר

 בזמן חכם תלמיד דין שאין, שם ע"הסמ שכתב מה על העיר, )א"סק ו"ט סימן( התומים בספר אייבשיץ יהונתן

 חובה אלה בדורותינו ואדרבה, ולומדיה התורה כבוד בכך להשפיל שחלילה, וכתב, בזכותו להפך לענין הזה

 ולחזק לעודד כדי, לשמה בתורה לעוסקים ויקר כבוד ולחלוק, התורה לומדי מעלת ולנשא לרומם עלינו קדושה

 לומר יש הזה בזמן שאף, כתב) כ"ת סימן( שמשון נזירות ובספר. כ"ע. ככהן כעם יהיה ולא, תושיה שוחרי

 אין הזה שבזמן לומר ואין, חכם תלמיד בפני מועד שאין, חודש ובראש המועד בחול םחכ תלמיד על הדין צידוק

 ועוד. בדורו כשמואל בדורו ויפתח, )ב"ע' ג כבמגילה(, התורה כבוד משום הטעם עיקר שהרי, חכם תלמיד דין

 חכם תלמיד בכבוד להקל אפשר אם הרבה להתיישב יש, הזה בזמן חכם תלמיד דין שאין שאמרו מה שבעיקר

לכן איך . ל"אדם עכ כבני אנו כמלאכים הראשונים אם) ב"ע ב"קי שבת( אמרו הראשונים גם שהרי, צד בשום

א בעניני ציבור או השקפה התלוי "להרהר או להביע דעתו כבר פלוגתא על מרן מלכא שליט' יעלה על א

  'ים וגומבני אדם עליו נאמר אם ראשונ' בשיקול דעת אם לא שחושב שדעתו ודעת מרן כא

  

  ספרי תורה עם חותמת                             שבת קטז

 שאין מה, תורה הספר נפסל בדיו כן כשעשה שדוקא לומר נראה היה ולכאורה נד סימן ו חלק דעת ל יחווה"ז

 וכיוצא גט לענין רק זהו, כתיבה בכלל שחקיקה) כ( בגיטין שאמרו פי על ואף, פוסלת שאינה דיו בלי בחקיקה כן

 אין, :)קטז( שבת במסכת כמבואר, מסיני למשה מהלכה, דוקא דיו ידי על בכתיבה שדינו תורה ספר אבל, בו

 הסופר כשהניח אלא הכשיר שלא, נראה ל"הנ בתשובה ש"הריב מדברי אולם. פוסלתו וטעמים נקודות חקיקת

 כפי, השיטה באמצע או השיטה בסוף ריוח הסופר מניח רבות שפעמים ומשום, לפסוק פסוק בין בלבד ריוח

. להכשיר אין, מסיני לנו שנמסר ממה תורה בספר שינוי שיש, בציפורן או במסמר חקיקה אבל, ל"כנ, לו שיזדמן

 ידי על תורה בספר רשמים הסופר עשה שאם, )ג"ע צו דף( הקמח לקט בספר חאגיז משה רבי הגאון פסק וכן

. שיעבירום עד תורה הספר לפסול ויש, בדיו ככתיבה םדינ, המקרא לטעמי לסימנים, הקורא שביד כסף אצבע

 והרשימה, ברזל בצפורן המקרא טעמי ת"בס נרשם שאם, )קלו סימן דעה יורה חלק( דוד בית ת"בשו העלה וכן

 הכסף צרור ת"בשו פסק וכן. ש"ע. התורה מספר הטעמים רושם ויסיר שיתקן עד, ת"הס לפסול יש, לבנה

' ה כרך משה אגרות ת"בשו פיינשטיין משה רבי הגאון שכתב ממה מוכח וכן. ש"ע). יט סימן דעה יורה חלק(

 צבע שום בהם שאין פי על אף, במזוזה בעלמא סימנים אפילו או אותיות חקק שאם, )קמ סימן דעה יורה חלק(

 יןד שום אין ההוספה על מקום מכל, בדיו להיכתב חייבת שהמזוזה שאף, פסולה המזוזה, בזה וכיוצא דיו של
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 והוא. המזוזה לפסול הוספה נחשבות, תוכות חק ידי על אותיות הוסיף אפילו ולכן. שתפסל כדי לכתוב במה

א העיר שספרי התורה עם חותמות "ר חכם יעקב חי בן מרן מלכא שליט"ל ומו"עכ .תורה ובספר בתפילין הדין

  .ת כשר לשבת זכור"נו ספסולים ומזהיר את הציבור מדי שנה שיארג' ל וכדו"ים שנמצאים בבסיס צה

  הוצמ םוקמב תובשד תובש

 המפתח הרבים רשות דרך בשבת להביא שמותר) ו"סק שמו' סי( ז"הט דברי מח:ו א"יביל "זשבת קכא 

 ביבמות שאסרו ומה, מצוה במקום דשבות שבות דהוי, גוי י"ע כן לעשות שמותר כמו, תינוק י"ע) נ"לבהכ(

 ולצורך, כרמלית אלא לנו אין אנו אבל, רייתאדאו דהוי הרבים ברשות היינו, תינוק י"ע המפתח להביא) קיד(

 כי, בהכי ופשורי עיקולי כמה ואיכא, כלל היא פסיקתא מילתא ולא, ברברבתא מר נפל הנה. מותר נ"בהכ מצות

, ז"בזה שכיח לא וזה, רבוא' ס בו כשבוקעים אלא ר"רה הוי דלא ל"דס דהפוסקים אליבא קאי ז"שהט מלבד

 כשיש די אלא, רבוא' ס בעינן דלא ד"כמ שסתם) ז"ס שמה' סי( ע"הש ומרן פ"הרו בתר דאזלינן לדידן כ"משא

) נט' סי( י'פראג י"מהר ת"בשו העלה וכן). כט' סי( רוכל אבקת ת"בשו מרן פסק וכן. ר"רה הוי אמה ז"ט רוחב

 כ"ושכ, )ב"סק ג"ש' סי( ר"במחב שנית ידו והניף, )ב"סק שמה' סי( יוסף בברכי א"החיד מרן כ"וכ. מרן בדעת

 לנכון העיר וכן. ל"הנ מרן' תשו דאשתמטיתיה) שמה' סי( השלחן כהערך ודלא. ש"ע. שבת תוספת הרב

 אומר יביע ת"שו ע"וע. (ש"ע. מרן' בד ג"הכנה כ"ושכ, )ב"ע א"דקנ, ב אות שבת' מע( ברכות רב' בס ח"הגרי

 במלאכת ובפרט, בידים ליה למספי וראס הרי, תורה איסור דהוי כיון ומעתה). ל"ואכמ. ב"ע ה"דפ כג' סי ה"ח

 ש"מ וזהו הקטנים אלו, יתרו' פר במכילתא ודרשינן, ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא דכתיב שבת

 כ"וכ. אביו ד"ע העושה בקטן', ובגמ, עליהם ששביתתו לפי לו שומעין אין לכבות הבא קטן) קכא שבת( במשנה

 על יהודה שבות' ובס) א"הי שבת' מה ד"פכ( שמח ובאור, שם ע"בורא ן"הרמב' בפי ע"וע יתרו' פר ת"עה י"רש

 שיש פ"שאע, בזה ז"הט ד"ע לסמוך מאד קשה, ז"בזה ר"רה לנו שאין ד"למ' ואפי. ש"ע). א"ע ח"דע( המכילתא

 לפי אולם. בידים איסורא ליה דספינן באופן אף, מצוה לדבר התינוק לחנך שמותר) ח"פ( פסחים' מהתוס סמך

 חתם ת"בשו ש"וכמ. ל"הנ' התוס לדין הכרח שום אין, דאורייתא לאו אבות לבית שה גבי) לו נדרים( ן"הר ש"מ

 שאין במקום לקטן להתיר וחלילה שחלילה סלקינן בהא, ומסיק, ז"הט' ד לדחות האריך ושם, )יג' סי( ו"ח סופר

 ינהיג ושלא, מאיסורא ושילאפר, ז"הט' ד כפשטות בשגגה שהיקל מורה לאותו זה דבר להודיע וצריך, עירוב

 דילמא' דחיישי, בזה להחמיר העלה) פד' סי ח"חאו( אסאד יעלה יהודה ת"בשו גם. ש"ע. 'וכו כזה רע מנהג

. והנאני) יג' סי( ו"ח ס"החת העלה שכן ר"ושו, וסיים). סב - סא' סי ד"חיו( אפרים הבית כ"ושכ, למיסרך אתי

' כד ושלא, בידים ליה למספי אסור דרבנן איסור' שאפי, ם"הרמב' כד) שמג' סי( ע"הש מרן לנו סתם וכבר. כ"ע

 ושוב). כ' סי( א"ח ידו מתת ת"בשו פסק וכן). טו' סי( א"הגרעק' בתשו להחמיר העלה וכן. ש"ע. ן"והר א"הרשב

 שנוהגים מה על צווח פעמים שהרבה' כ) קעג' סי ח"חאו( שיק ם"המהר גם. ש"ע, ל"הנ ס"החת כ"שכ מצא

 דבאיסור א"הרשב' ולד, ז"בזה ר"רה שאין ד"למ' שאפי, עירוב כשאין קטנים י"ע בשבת לטלטל העם המון

). קלט( דשבת כההיא, למיסרך דאתי משום לצרכנו לא אבל, התינוק לצורך דוקא היינו, בידים ליה ספינן דרבנן

 איכא בחומש ולקרוא רבסידו להתפלל הקטן את שמרגיל נ"וה, ל"הנ) פח פסחים(' התוס ד"עפ זכות לימד ושוב

. מצוה במקום' התוס על שסמכו אפשר מ"מ', התוס סברת על פליג) לו נדרים( ן"דהר ונהי, מצוה של חינוך

 יעץ, ל"הנ) טו ס"ס( א"רעק' ובתשו. כ"ע. ב"תע והמחמיר, המקילים על זכות ללמד סברות גבבתי, וסיים

 ת"קה ולשמוע להתפלל נ"לבהכ עצמו לצורך שיביא וחומש סידור לתינוק לתת תקנה יש ולדעתי: ל"בזה

 שאין ומשמע. ש"ע). כו ס"ס ח"חאו( ג"ח חיים מחנה ת"בשו ע"וע. כ"ע. יחד להתפלל עמו הגדול יצטרף וממילא

 ריבוי לאסור להוכיח כתבתי ובתשובה. (בהוצאה ריבוי ל"דהו, בשבילו וחומש סידור עוד להוסיף היתר

 לו אין דקטן, בהוצאה היקל) ג' סי( מגור מ"הרי ת"ובשו). להקל שראלי מחנה' בס שנראה כמו שלא, בהוצאה

). מז' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו ע"וע. ש"ע. להוציאן ונמלך למקום ממקום חפצים כעוקר ל"והו, מחשבה

 מקרלין יעקב משכנות ת"ובשו). והלאה סא' סי ח"חאו( לב חקרי ת"בשו ע"וע). קעא עמוד( ב"ח אשכול ובנחל

 להועיל מלמד ת"ובשו). קח' סי( משאוול יהוסף זכר ת"ובשו). כג אות פא' סי( ג"ח אחיעזר ת"ובשו). קיח' סי(

ח שרי "נכרי במקום צעב" כתב דאף שחליבה ע ל:א ט"וביביל "עכ )סו' סי( ב"ח דעה שערי ת"ובשו). נח' סי(

כתב דשפתח דלת המקרר  כח:א י"ביביו. י קטן אלא יחלוב לאיבוד"מ במקום דליכא נכרי אין להתיר ע"מ

ר דרבנן "ר דיכבה המנורה דכיבוי מתכת מדרבנן והוי פ"י קטן אף שפ"נדלקה המנורה התיר לסגור המקרר ע

י קטן אלא "אבל לפתוח המקרר כשהנורה יכולה להדלק אין להתיר אפילו ע. י קטן יש להתיר"דרבו המתירים וע

). רסח. א ט עמ"יבי(ר"ובנכרי לא אסרו פ' ר דאו"רה הוי פי גוי דאמירה לקטן הוי ספיה בידים והדלקת נו"ע
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ד הוי מוליד "ולענ[אסור אבל חשמל דאסור משום מוליד ' ומשמע דדוקא בנורה דהוי הבערת מתכת ודאו. ל"עכ

  .לא כתב דאסור] ש"דאין ניכר דגרע טפי כדמוכח מסוגית אין מרסקין עיי

 ישראל לצורך הנר את שהדליק ם"עכו, )קכב בשבת( ינושנ שלימה משנה והנה  לד:א ו"יביל "ז. שבת קכב

 למי אפילו, לכל אסור, ישראל בשביל הנר את שהדליק ם"עכו: ל"בזה) א"ס רעו' סי( ע"הטוש פסקו וכן, אסור

 הנאת כל אלא, מעשה שעושה לאורו לאכול רק ולא, ראיה גם כולל בזה האיסור והרי. בשבילו הודלק שלא

). כתבי כל פ"ס(' בירוש ה"וכ. מאורו יהנה שלא כדי לאפיה דאהדרינהו שמואל גבי' בגמ ש"וכמ. אסורה ראיה

 שבת( ן"והר א"הרשב ש"וכמ, הנר להדליק לו יאמרו שמא מטעם גם שגזרו ם"עכו גבי דשאני לדחות שיש אלא

 שיאמר שכיח דלא בישראל אבל. ראיה גם לאסור החמירו ה"מש, :)כד( וביצה) לט( עירובין' ס בת וכן, )קכב

 ה"ד) קכב שבת( ן"הר ב"כיו ש"וכמ. בראיה גזרו לא, לו ולא חוטא אדם שאין, בשבילו שבת לחלל אחר לישראל

 שלא, ם"עכו מלאכת לגבי שגזרו כמו, שיעשו כדי ש"במוצ לשהות בישראל גזרו שלא ט"דה, ישראל בשביל ואם

ל מבואר "הבאה עכ לשבת בכך ירגילנו שמא דגזרינן גוי גבי כ"משא, )נד גיטין( השבתות על ישראל נחשדו

דאיסור הנאה ממעשה שבת אפילו בקול ומראה דהיא קודש ואין מעשיה קודש וליכא איסור חפצא אלא עיקר 

וכן הא דאין מבטלין . הטעם שאין להנות ממעשה שבת מחשש שיגיע עצמו לידי חילול שבת והוי איסור גברא

כ "איסור גברא שלא יהני מעשיו ולכן לא יבא לידי איסור משא ולמרן להרבות שרי משום דהוי. איסור לכתח

) ן כו"ת ראב"שו(כשנתערב ליכא איסור חפצא באיסור דרבנן לפיכך יכול להרבות אף דשוגג דרבנן  בעי כפרה

ע פסח כט התם משום דעובר אלא "ת חזו"כ בשו"כמש.) סוכה ל' תוס(וגם בדרבנן איכא מצוה הבא בעבירה

  .איכא פשיעה דלאו אונסתסור שבכל שוגג 

   אם תמונה מוקצה        .שבת קכג

 ה"ד שם' בתוס א"רשב מדברי לדייק שיש, כתב) א מו( שבת יוסף ראש בספר מגדים הפרי הנה. לט:א ז"יבי 

 כלי' שאפי, )שם ח"והר י"ורש קכג שבת( ומזורי זיירי לסיכי הדין והוא, הם שוים ונר חתנים דכילת ל"דס, והא

 שמלאכתו כלי רק ולא, הוא כיס חסרון מחמת מוקצה חשיבותו מחמת מקום לו שקובע כל רלהית שמלאכתו

 אבל, היא קביעות לאו קביעותם, כך כל חשובים שאינם חתנים וכילת שמנורה כאן שמפרש ובהכרח, לאיסור

 עליו שמקפיד כלי כל', שכ) ט"ה ה"פכ( ם"ברמב' וע. מוקצה הוו להיתר מלאכתם' אפי חשובים דברים שאר

 לטלטלם אסור יפסדו שמא עליהם שמקפיד ביותר היקרים וכלים לסחורה המוקצים כלים כגון דמיו יפחתו שמא

 האושכפים וחרב, טבחים של וסכין, המחרישה ויתד, הגדול המסר כגון, כיס חסרון מחמת מוקצה וזהו, בשבת

 מלאכתם אם שאף משמע, לאיסור שמלאכתו כלי דבעינן התנה שלא וממה. ל"עכ. ב"וכיו בשמים של וקורנס

, שכתב יהושע בפני הגדול לרבינו ראיתי אבל. לאיסור שמלאכתם הכלים כ"אח שהזכיר פ"אע, אסור להיתר

 מצאתי לא וכעת. נאסרים אין מקום להם קבע' אפי להיתר מלאכתם שאם משמע שח סימן ע"והש שמהטור

 של סכין שדוקא ע"מהש דייק) א"סק המנורה קני, שח סימן( הטהורה המנורה' ובס. כ"ע. מפורש זה דבר

, כיס חסרון מחמת מוקצה ל"הו, עליהם ומקפיד לאיסור שמלאכתם, סופרים של ואיזמל, מילה ושל שחיטה

 וכילת מנורה גבי) א מו בשבת( במסקנא וכדאמרינן, כלל מוקצה הוי לא להיתר תשמישו שעיקר כלי אבל

 כב כלל( בתשובה ש"הרא בשם, שבת תוספת הרב ש"מ הביא) א"קס שח סימן( לדוד תהלה' ובס. כ"ע. חתנים

 של" לתיבות ליתא לפנינו אבל, כיס חסרון מחמת מוקצה הוי' וכו איסור של מלאכה מחמת שמוקצה, )ח סימן

, לצל מחמה' אפי לטלטלם מותר להיתר שמלאכתם כלים הם אם, ביותר היקרים שבכלים לחלק ונראה, "איסור

 שכן ובאמת. כ"ע. ע"בש ז"הגר דעת וכן. בהם להחמיר יש עליהם ומקפיד לסחורה םהמיוחדי כלים ורק

 למנות להו משתמיט ולא, לאיסור שמלאכתם כלים אלא מונים אינם שבפרטם ע"והש והטור ם"הרמב משמעות

 עולם ברית' בס שאסר ומה, ל"הנ האחרונים' וכד. להקל יהושע הפני דייק ומזה, להיתר שמלאכתו כלי איזה

, הבית לקישוט ויופי לנוי רק שעומדים יקרים כלים כגון, להיתר שמלאכתם בכלים גם, )קו עמוד מוקצה' בהל(

 ל"הנ האחרונים ש"כמ והעיקר, מוכרחים דבריו אין. ש"ע. כיס מחמת מוקצה דהוו, הכותל שעל תמונות וכן

  ). יא:שח( השלחן ובערוך) ה אות מקץ' פר( ב"ש חי איש בן' ובס). יג ק"ס מג סימן( איש בחזון ע"וע. להקל

 על לסמוך אסור דבעלמא מודה אביי שגם', שכ:) סד פסחים( יעקב בעיון' וע  ד יב"יו: ה א"יביל "זשבת קכד 

 להגאון' וע. כ"ע. במקדש נעשו נסים עשרה' וכדאמרי, נסים דשכיחי ובמקדש מצוה ובמקום רבים ושאני, הנס

 דשאני, אניסא סמכינן דלא עורב כליא מאמה לאביי להקשות שאין, 'שכ) א"ע ו"דנ( קודש במקראי א"מהרח

 כליא גבי כ"משא, אניסא סמכינן ה"מש, תקלה ת"השי יגרום לא ובודאי, כתות' בג להשחט הפסח שמצות הכא

 ג"לכ מניחין היו שלא דיומא ק"מפ' שהק) ד"ע ב"ד הלכות בחידושי( שאול יעקב קול' בס' וע. ש"ע ב"וכיו עורב
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) קכד( שבת י"ובפרש. שתירץ מה ש"וע. פ"ביוהכ ג"לכ קרי אירע דלא אניסא סמכינן ולא, קרי יראה שמא לישן

, )לז' סי( ג"ח התשבץ ת"ובשו, )ד"ה דיומא ק"פ(' בירוש' וע. ש"ע. אניסא סמכינן דלא, אעפושי משום ה"ד

כ שאני רבים "ומש. ל"עכ )ג"רע פ"דק תרעא אחורי' בקונט( אחדים דברים' ובס, )ב"ע ז"דק( יוסף שער ובספר

גם נראה דשאני רבים . ז בגיטין בהניזקין בסוגית הצלה פורתא אף שיש לדחות"מחלוקת רבי עקיבא וריב' לכאו

י "צ להתפלל על כל פרט כדמוכח מרש"י תפלת רבים דהוי תפלה בציבור אפשר לסמוך אניסא כגון שא"דוקא ע

י חיד דצריך להתפלל על מין חיטין שיזרע דלאו נס פורתא בחקת בענין העמלקי שדברו בלשון כנען לאפוק

  .עוד יש לחלק בין ניסא פורתא דבדרך הטבע שאפילו יחיד יכול להתפלל על זה). ע"ד. (מ קו"ב' כדמוכח מתוס

 לא, אין קשורה, שם ובגמרא, בשבת בה ממלאים, בטפיח קשורה שהיתה זמורה לו:ז א"יביל "ז: שבת קכה

 לקשור צריך, לישיבה עליהן ונמלך, לעצים שגדרן דקל של חריות דתניא, ג"כרשב דלא' נימת לימא, לא קשורה

 במחוברת ע"הב, ג"רשב תימא' אפי ששת רב אמר, לקשור צ"א אומר ג"רשב, )שבת מערב, י"רש פירש(

 למטה, )ליתסר יום מבעוד קשורה היא' ואפי(, לקרקע במחובר משתמש קא הא הכי אי, )בגפן( באביה

' אפי אמר אשי רב). ש"ע). ב צט עירובין( משלשה למטה באילן להשתמש שמותר, לקרקע סמוך( המשלש

, יקטמנה להקטם ונוחה רכה שהיא ומתוך ארוכה לו תהיה למחר שמא. (יקטום שמא גזירה בתלושה תימא

 אשי דרב האוקימתא הביא) ז"ה שבת' מהל ג"כ בפרק( ם"והרמב). בפטיש מכה משום וחייב, כלי עושה ונמצא

 שגם נראה מ"ומ, אשי דרב האוקימתא הביאו ש"והרא ף"הרי וכן. יקטום שמא וגזרה, מיירי דבתלושה

 קשורה אינה שאם משום, קשורה דוקא שתהיה שצריך מה לפיה אשר, היא הלכתא ששת דרב האוקימתא

 תוספת ובספר, שם שרד ובלבושי, )לט ק"ס סוף שח סימן( אברהם במגן מבואר וכן. מוקצה משום אסורה

 לכל קשה ומכאן, במחובר גם מוקצה דשייך מבואר הרי). פא ק"ס( ברורה ובמשנה). סב ק"ס סוף( שבת

 תוספת בספר ש"מ שהביא) ה"סק שיב סימן( לדוד תהלה בספר וראיתי. במחובר מוקצה שאין ל"דס האחרונים

 בזמורה) ב קכה( בשבת ארמבו שהרי עליו ותמה. ז"והט א"כהמג ודלא, ליכא במחובר דמוקצה שם שבת

 משום ט"דה כ"ובע, י"מבעו קשורה כן אם אלא, משלשה למטה אפילו בה להשתמש שאסור, באילן המחוברת

 שבת תוספת הרב כ"וכ). לט ק"ס שח סימן השקל המחצית כ"וכ. (הדין בעיקר פליג לא אשי רב ואף. מוקצה

 בין לחלק ודוחק). ש"ע. מה סימן ב"ח יעקב חלקת ת"בשו בזה להעיר כ"וכ. (ש"ע). סב ק"ס שח בסימן( בעצמו

 קכה שבת( ן"הר בחידושי' וע. החשמל כפתור כגון, לאיסור שמלאכתו לכלי, כלל כלי תורת עליה שאין זמורה

, בקשירה ונפסדת לפירות עומדת שהיא לפי, עליה קפיד דמסתמא פירוש, באביה במחוברת, ל"וז' שכ) ב

, שם' בחי א"והריטב. כ"ע. הלכה וכן. בזה כיוצא כל וכן, לה מועילה מחשבה ןואי, להתירה מעשה בעינן הילכך

 ורוצה, כלל ותשמיש טלטול בר הוי דלא לקרקע שמחוברת דכיון קאמר דהכי והנכון, וכתב, ל"הנ הפירוש הביא

 מה ליישב כדי זה כל הנה. ל"עכ. גמור מעשה בעינן ודאי האי בכי, ענינה היפך שהוא תלוש בתורת לעשותה

). כ"ס שח סימן( ע"בש מרן ש"וכמ, בלבד במחשבה ודי, לקשור צ"שא כרבנן ל"קי דאנן אף, לקושרה שהצריכו

 ז"מהרש להגאון ראיתי ושוב. במחובר מוקצה שיש מוכח שפיר דאכתי, שאלתינו לענין מזור יגהה לא זה וכל

 שכתבו תורה גדולי לכמה ראהש שאף, שכתב, )בהערה עח עמוד י סימן( שלמה מנחת בספר א"שליט אוירבך

 לטלטל שאסור, לאילן המחוברת זמורה בדין) לט ק"ס שח סימן( א"המג מדברי מ"מ, במחובר מוקצה שאין

 אז בספר ראיתי אכן. ש"ע. 'וכו. במחובר מוקצה שיש מוכח, )ב קכה( בשבת וכמבואר, מוקצה משום אותה

 שיש נראה העיון ולאחר, וכתב, ל"הנ) ב קכה( דשבת בההיא כ"ג שעמד) קלא עמוד עו סימן( א"ח נדברו

, מוקצה הויא במחובר אף ולכן, גופו מחמת מוקצה דין לה ויש, להסקה שעומדת זמורה דשאני, זו ראיה לדחות

 ומה. (ש"ע. 'וכו מוקצה תורת עליהם אין ולכן, בתלוש בין במחובר בין בהמה לאכילת העומדים עשבים כ"משא

, מאד תמוה שהוא, המחוברים בעשבים מוקצה טלטול שהתיר שיב סימן ב"נהמש על קל בעמוד שם שתמה

 והרב ר"כהא ופסק, ישראל והתפארת ז"הגר כ"וכ, במחובר מוקצה שיש ל"דס ז"והט א"המג דעת שהניח

, ש"והתו ר"כהא ל"דס האחרונים להקת לעיל הבאנו שכבר, מ"לק, החולקים דעת כלל הביא ולא, שבת תוספת

 פ"ע) עה עמוד לח סימן( ג"ח נדברו אז' בס שנית ידו והניף) ק"ודו. ראשונים כמה בשם כן אהבי ר"שהא ש"וכ

 שמכיון, וסיים. בטלטול אסור יהיה מחובר שכל ברורה הוכחה לנו אין דבריו שלפי, ל"הנ ן"הר חידושי דברי

שיתלשו אינו דדבר שאחר . ע שבת ג"וכן פסק בחזו .הכרע אין ס"הש ומסוגיית, בפוסקים מחלוקת שהיא

דלא ' ד ויש להוסיף דלכאו"עכת. י להתיר טלטול"כ כשמחובר אינו מוקצה וסגי תנאי או הכנה מבעו"מוקצה א

גרע מעפר דעושה כל צורכו ומותר לטלטלו לאותו צורך ומה דלא מהני הכנה למחובר דוקא לכשיתלש אבל אם 

  . כנזים המתגלכן יש להתיר אפילו לאש. ישאר מחובר מהני הכנה לאותו טלטול
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 ממנו להפריש הוא ראוי הרי, בשבת טבל לטלטל שאסור:) קכו שבת( תנן  ד:ד אומר יביעל"זשבת קכו 

 מעכבת בילה אין ונימא:) לו ביצה( ט"בשוי מ"תרו להפריש ל"חז שאסרו, עליה רביע שבת איסור ורק, מ"תרו

 במזיד בשבת המעשר) ג"מ דתרומות ב"פ( כדתנן, בשבת אסור ותקנו עבר' שאפי טבל דשאני ל"י' ולכאו. בו

, מתוקן ותיקנו עבר שאם שבת אצל הוא מוכן טבל בעלמא' אמרי מהיכנו כלי ביטול לענין ודוקא, יאכל לא

 נכסיו והפקיר עבר שאם דמאי אבל.) בזה ש"מ, ונפחת ה"ד:) לא( ביצה' בתוס ע"וע). (מג שבת(' התוס ש"וכמ

 שעשו וכולן: ',וכו מקדישין אין', הירוש בשם:) לו ביצה( ש"והרא ף"יהר ש"וכמ, ליה וחזי הפקר הפקרו בשבת

כ דמוכן לאפוקי מוקצה "ד מש"ל ולענ"ליה עכ חזי נמי השתא ה"מש. ש"ע. עשוי שעשו מה מזידין בין שוגגין בין

  . יסמ לאו מוקצה דמטלטלין לצורך גופו ומקומו ואין לו דין בס"אבל  טלטלו אפילו בכלי שמלאכתו לאיסור ומ

 הפרשת על לברך שאין' כ) א"ע' ד דף שבת' הל( ד"ח האדמה פרי' בס  כח:ד ו"א יו"יביל "ז. שבת קכז

 וברוכי, לאיבוד הולכת כ"ג חלה שהרי, תמוהים דבריו גם אולם. ש"ע. לאיבוד דאזלא כיון ז"בזה תרומה

. בזה האדמה הפרי על סשתפ) כג ק"ס שלא' סי( יוסף בברכי א"החיד למרן ר"ושו. חלה להפריש מברכינן

 ניטלת שתרומה שמכיון תעשר עשר' בס הלוי צבי יוסף' ר הגאון ש"מ גם, )כו ק"ס שם יוסף בברכי ע"וע. (ש"וע

 החלה גם שהרי, תיובתיה וחלה, מחוור אינו, לברך אין, מעשה דליהוי ללוי נתינה אין וגם, ובמחשבה באומד

 שניטלת מפני בתרומה שאלה דמהני ט"דה:) קכז תשב( המאירי ש"וכמ, תרומה כדין במחשבה ניטלת

, שאלה בה דמהני נמי חלה כ"וא). ח אות טז' סי א"ח אברהם דבר ת"בשו' וע. (במעשר כ"משא, במחשבה

 משום ט"דה כ"וע. ל"וכנ. חלה להפריש מברכינן ברוכי ה"ואפ, במחשבה שניטלת נ"ה, )שכג' סי( ד"ביו ש"כמ

 הגאון ת"בשו' ע. באחרונים מתבאר וכן:). נט( קידושין' התוס ש"כמ. הכמעש הויא ותרומה דחלה שהמחשבה

). רמד' סי( חיים שנות ת"בשו קלוגר ש"להגר ע"וע, )כ' סי שבת דיני ח"חאו( בינה ובאמרי). ל' סי( א"רעק

 ,)כח אות הברכות מעון( אש עמודי ת"ושו). לג' סי' ד פרק( הארץ ותורת) פו' סי ג"ח( תנינא ומשיב ובשואל

 הברכה להפסיד כזה מנהג על לסמוך שאין ברור הדבר ולכן. ש"ע). יב אות טז' סי( א"ח אברהם דבר ת"ובשו

 שיעשה ממה צ"שא ברכה בספק להכנס שמוטב) יט' סי( חדשה בשמלה ש"מ ונודע. ז"בזה מ"תרו הפרשת על

 ת"בשו מבואר וכן. ועוד). ול' סי ד"חיו( ד"וח) ז' סי ח"חאו( ב"ח פעלים רב ת"בשו והובא. ברכה בלי המצוה

י אומר דמעלין את "ר: כ דמחשבה בתרומה כמעשה לקמן קמא"ל ומש"עכ )כה' סי ד"חיו( ג"ח הארץ שדה

. שם' המדומע משום דנותן עיניו בצד זה דליכא מעשה המחייב לפיכך שרי בשבת כדאיתא בגיטין לא בתוס

בעקבי )[ארץ צבי(ז אין  הכרח למה שחילק ב"ל משום דשאני מחשבה דתרומה דכמעשה ולפ"ורבנן דפליגי צ

  . ש"בין גזרה דרבנן דאפילו בלא מעשה גזרו ודוקא מלאכה דרבנן בעי מעשה עיי] הצאן

 הגאון קושית שם שהביא, )'ל סימן סוף( איגר עקיבא רבי הגאון ת"בשו ועיין ל"ז נט סימן ו חלק דעת ביחווה

, חמץ ביטול על לברך שאין שהטעם, )לב סימן( חיים אורח יוסף הבית שכתב מה על ברלין פיק ישעיה רבי

 תרומה והרי, תרומה הפרשת על מברכים איך כן שאם, שבלב דברים על לברך ואין, בלב הוי דביטול משום

 פי על אף, לכהן ליתנה כדי תרומה הפרשת ענין ששורש שכיון, איגר עקיבא רבי הגאון ותירץ. במחשבה ניטלת

 משום, מעשה לידי לבוא שסופו באופן תרומה שם עליה לקרוא מחשבתו מקום מכל, המעש עושה אינו שעתה

 בספר ן"הרמב שהרי, ותמיהני. כ"ע. לברך צריך אין במחשבה נגמר שהכל חמץ ביטול אבל, מעשה מקרי הכי

 תרומה הפרשת מצות היתה שאילו, הן נפרדות מצות שתי והנתינה שההפרשה, כתב) יב שרש( המצות

 שאין מצוה כל) מב במנחות( לן דקיימא, תרומה הפרשת על לברך מתקנים ל"חז היו לא, תינההנ בשביל

 בנתינה תלויה ואינה עצמה בפני מצוה היא שההפרשה ודאי אלא, עליה מברכים אין מצותה גמר עשייתה

). רא סימן הדע יורה חלק( תנינא ביהודה נודע ת"ובשו, :)נח קידושין( ד"רי בתוספות עוד ועיין. ש"ע. לכהן

 מהחלה וגם. לדוכתא קושיא והדרא. שבלב דברים על לברך אין, במחשבה לה די שההפרשה כיון כן ואם. ש"ע

 והן. איגר עקיבא רבי הגאון כתירוץ דלא מוכח, לאיבוד והולכת במחשבה שניטלת פי על אף עליה שמברכים

 אלא הפרשה מהניא דלא, שכתב) עוד ה"ד בסוף, תלג סימן' א חלק( תליתאה ומשיב להשואל שראיתי אמת

 כל מקום מכל, ן"הרמב שכתב כמו הן מצות שתי לכהן והנתינה שההפרשה שאף, לכהן להנתן ראויה כן אם

 עליה שיחול ראוי שאין, כלל ההפרשה מהניא לא שוב, הכי בלאו לחולה סגי דלא משום ולערבו לחזור שמוכרח

 להם ויש. ש"ע). ג"ע' ל דף קח סימן( סופרים קנאת בספר וגרקל שלמה רבי הגאון כתב וכן. ש"ע. תרומה שם

 פסח צבי רבי להגאון ומצאתי. מוכרחים דבריהם אין מקום מכל. ל"הנ איגר עקיבא רבי הגאון מדברי סיוע

ם לא "ע דמרן והרמב"ן צ"א מהרמב"ד מה שתמה ארעק"ל ולענ"עכ .ציון כרם בספר בזה שהאריך ל"זצ פראנק

ן "כ להרמב"ריש מן הרע על היפה ומפריש כל שהוא דחדא מצוה הפרשה כדי ליתן משאז מפ"ל דהא בזה"ס

  )ע"ד(ל"ואכמ) כדורי(באר בשדה' ז היה צריך להפריש מן היפה ובעין יפה דתרי מצוה וע"אפילו בזה
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 איסור יש פ"שעכ וסיעתו ם"הרמב דעת הרי. בשער סחיטה שאין:) קכח שבת( ל"קי ל:ד א"יביל "ז. שבת קכח

 י"ובב.) כג ק"ס שכ' סי( א"ובמג). שם ה"ובה א"הי ט"ובפ, שם מ"וכ א"הי שבת' מה ב"פ( ם"בהרמב' ע. רבנןמד

:) קכח( לשבת' בחי א"הרשב' מד כן מ"דל איברא. ד"והראב בו הכל בשם) קצט' סי( ד"יו י"ובב). של ס"ר( ח"א

. שבות משום כולן הא ערבש למביאה ביד מביאה בין הפרש מה כ"א, בשער סחיטה אין ש"לפמ', שהק

 בידה א"א שאם תניא ואמאי. (ביד ממביאה בשערה במביאה יש שינוי יותר ואדרבה). היא יד כלאחר דהוצאה(

 דבשער פשוט החילוק הרי כ"שאל. מדרבנן' אפי בשער סחיטה דאין ל"דס מוכח. כ"ע.) בשערה מביאה בלבד

 ולדידי, א"הרשב' קו על' כ שם א"הריטב' ובחי. יטהסח משום מדרבנן איסור יש יד כלאחר הוצאה איסור מלבד

 כ"ג ל"דס ומוכח. ל"עכ. הוא סחיטה דבר במידי לאחלופי דאתי למגזר שייך בשערה במביאה ה"דאפ מ"לק

). יא' סי ח"חאו( ארדיטי שמואל דברי ת"בשו במישור הוכיח וכן. מדרבנן' אפי בשער סחיטה אין דבעלמא

 דאיכא ל"י ד"בנ מ"ומ. מדרבנן כהאוסרים דנקטינן בודאי לדינא מ"ומ. ש"ע. זו לסברא אהובים רעים והוסיף

 בדרבנן ר"פ והאוסרים כהחולקים הלכה ל"ואת. לגמרי שרי בדרבנן ר"דפ כהאומרים הלכה שמא, לקולא ס"ס

 סחיטה דאין וסיעתם א"והריטב א"כהרשב הלכה שמא.) ש"ע). טו אות יט' סי ח"חאו( א"ח אומר יביע ת"שו' ע(

ל לגבי איסור סחיטה "עכ בכך סחיטה דרך ואין יד כלאחר סחיטה ל"הו ד"דבנ ש"ומכ. מדרבנן' אפי בשער

ומה דפשיטא ליה דמברשת שינים כשער אדם לא ידענא אלא דמי לספוג דשניהם עשויין לכך . במברשת שינים

דהא דמים מכלי לכסות  ט) ג(א מקואות קל"חזו' וע. כ שער דאין דרך סחיטה בכך"לקבל מים ולהוריקן משא

כ הוי "ד לענין מים הבלועים בספוג כיון דסופן לצאת א:כלים ט' וע. ג:דספוג ו' למקוה דלאו המשכה למד ממתני

ח דמשמע דמים :א פרה יב"חזו' כ בשער וע"דבכלי אמרינן הכי משא. ה מברשת שינים"דרך סחיטה וה

ד ולפיכך איכא סחיטה "ל כהראב"ט דלא קיי"ל דה"שבספוג אין אסופין בכלי אלא עצורים ואין מתערבים ונ

. כ בשער אדם דטפל לגוף האדם"ה במברשת שינים דדמי לזיתים וענבים דאגור ולאו זיעא משא"בספוג וה

  . וכשסוחט שער אדם דמי ממש לזיעה ולפיכך אין סחיטה בשער

   בעישון סיגריות         .שבת קכט

, סיגריות בעישון עצמו שהמרגיל, כתב) יג פרק( אמרים קוטילי בספרו ברורה המשנה לט:ה דעת יחווהל "ז

 מחליש שהעישון אומר גזרו הרופאים כי, הדין את ליתן הוא ועתיד, לנפשותיכם מאד ונשמרתם על עובר

 הרופאים ידי על הדבר שהוברר בזמנינו שכן וכל. ש"ע. 'וכו בנפשו גם הדבר נוגע ולפעמים, האדם של כוחותיו

 ועל. ש"ע. העישון בהחלט לאסור) ב"ע קלד דף(' ג חלק ט"השבי ת"בשו פסק ולכן. סיגריות ןבעישו סכנה שיש

 שומרי, בישיבות המשגיחים ובפרט. הקטנים על הגדולים את גם להזהיר ויש. בזה להזהר שיש בודאי פנים כל

 ריש( ם"הרמב בשכת וכמו, בכך עצמם ירגילו לבל הישיבות תלמידי על עיניהם לפקוח עליהם, הקודש משמרת

 דבר ידע או שיבין אפשר אי שהרי, הוא' ה עבודת מדרכי ושלם בריא הגוף והיות הואיל): דעות מהלכות' ד פרק

 ולהנהיג, הגוף את והמזיקים המאבדים מדברים עצמו להרחיק האדם צריך לפיכך, חולה והוא הבורא בידיעת

 שקשה שאף, כתב) מט' סי ד"חיו(' ה כרך משה תאגרו ת"בשו גם. ל"עכ. והמחלימים המבריאים בדברים עצמו

 מקום מכל) א"ע קכט שבת(' ה פתאים שומר נאמר זה ועל, רבים בזה שדשו מכיון, סיגריות לעשן שאסור לומר

הספרים דלאחריני ' ל וראיתי בא"עכ.מזה להזהר הראוי שמן בודאי למעשנים קשות למחלות חשש שיש מכיון

  . מ"וכיון דידוע דגם לאחרים מזיק כשמעשנין אין את היתרו של האגר' אין לסמוך על שומר פתאים ה

 דשבות האומרים דברי שהביא:) קל שבת( דמילה א"ר פ"ר' בחי ן"הרמב מדברי לג:א ה"יביל "ז. שבת קל

, בשבת אפילו אונו עליו כותבין י"בא בית הלוקח, :)ח בגיטין( ש"ממ לזה ראיה והביאו, מותר מצוה במקום

 גמורה מלאכה במקום אפילו לגוי דאמירה אלמא, רבנן גזרו לא י"א יישוב משום, שבות לגוי ירהדאמ ג"ואע

 שלא היא ישראל לכל ותועלת רבה מצוה שהיא התם דשאני, דבריהם לדחות וכתב, רבנן ג"ל מצוה במקום

 כמו, זו אף רנתי זו שהתירו שכמו שנאמר כדי זו כנגד זו מצות שוקלים אנו שאין ועוד. הקדושה ארץ תחרב

 יותר המפורשת ע"מ שהיא פ"אע, במילה היתר לו מצינו ולא, מת גבי ישראל י"ע עצמה שבות שהתירו שמצינו

 רבנן גזרו לא פסידא במקום שאמרו קשקשים בו שעלו צנור גבי מצינו וכן, בריתות ג"י עליה ונכרתו, בתורה

 כ"וכ. כ"ע. לזו דומה זו הללו בדברים אומרים ואין, פסידא במקום שבות כל מתירים אנו ואין, עצמה בשבות

. מדאורייתא מנא תיקון חשיב הצנור דתיקון ל"דס להדיא ומוכח. ש"ע:). קל שבת( א"והריטב א"הרשב' בחי

 אסרו למה כ"א בה שואלים ויש: ל"וז וכתב. ל"הנ קשקשים בו שעלו דצנור הדין הביא:) קמד שבת( והמאירי

 הוא היה אילו היא גמורה מלאכה שהכבוי, כלום זה ואין. ג"שאצל במלאכה רהפוט לדעת בשבת דליקה לכבות

 כ"ג ומשמע. ל"עכ. יד לאחר אלא אינו זה אבל, גוי י"ע אף, פסידא במקום אף אסרוהו כך ומתוך, לגופה צריך

 אמהקושי וגם. דרבנן איסורא ל"הו יד כלאחר דהוי מצד ורק, מדאורייתא הוי הצנור של התיקון שעצם ל"דס
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 דהיינו דרבנן חד הוי דלקה בכיבוי דהא, לקושיא התחלה אין, מדרבנן הוא הצנור תיקון עצם שאילו, כן מוכח

 ל"דפשיט ו"א. לה קרי מאי לה ודקארי. יד כלאחר רק והוא דרבנן תיקון, דרבנן תרתי הוי הכא ואילו, ג"משאצל

 בו שעלו דצנור אההיא(' שכ) קמה בתש( ן"הר מדברי כ"ג מוכח וכן. מדאורייתא הוי ביד הצנור שתיקון

 לגופה צ"שא מלאכה והא, בשבת דליקה לכבות אסרו למה כ"א ת"וא, רבנן ג"ל פסידא ובמקום, )קשקשים

 ש"לר אף אסור דליקה כיבוי דודאי, מדרבנן אלא מתסר ולא, ביתו להצלת אלא, צריך הוא לפחמים שלא, היא

 לה ומוקמינן, כבה לו אומרים אין לכבות שבא גוי) קכא שבת( ןדתנ, נמי נכרי י"ע ואפילו, ג"במשאצל דפוטר

 ג"משאצל בין לחלק בקיאין הכל ואין, ת"מה אסור היה לגופו צריך היה שאם שכיון כיבוי דשאני ל"וי. ש"כר

 על בהול שאדם שמתוך לפי, אסרו גוי י"ע ואפילו. פסידא במקום אפילו רבנן אסרי ה"מש, לגופה להצריכה

, ברגליו שממעכן יד כלאחר שבות שהוא הכא שאני נ"א. גופיה איהו לכבויי אתי, גוי י"ע ליה שרית אי, ממונו

 טפי וחמיר: הלשון סוף העתיק שלד ס"ס י"ובב. (ל"עכ. גוי י"ע דהיינו כדרכו הנעשה דשבת משבות טפי וקיל

 נמי דפריך מוכח הקושיא תמתחל והנה). שם ן"בהר ח"הב הגיה וכן. גוי י"ע דהיינו כדרכו הנעשה דשבת שבות

 איתא ואם. גוי י"ע גם לכבות אסור שהרי, שאת ביתר להקשות הוסיף כ"שאח אלא, ישראל י"ע דליקה מכיבוי

 ל"דס ו"א, דרבנן חד הוי והכיבוי, דרבנן תרתי הוי הצנור בדין והלא, קשיתיה מאי, דרבנן הוי הצינור דתיקון

 דשאני שחילק' הא בתירוצו גם ולכן. (יד כלאחר דהיינו, דרבנן חד אלא וליכא, מדאורייתא הוי הצנור דתיקון

 אלמא, ג"לצ ג"משאצל בין לחלק בקיאין הכל ואין, ת"מה חייב היה לגופו צריך היה דאילו) ישראל י"ע( כיבוי

 אלא דליכא קשקשים בו שעלו מצנור לה דיליף משום כ"ע, פסידא במקום ישראל י"ע שרינן שבות דבשאר

 בו שעלו הצנור דתיקון) תנח' סי טומנין במה פרק( מרדכי בהגהות מתבאר וכן). דרבנן תרתי ולא, ןדרבנ שבות

 ש"הריב בתשובת כ"ג מוכח וכן. מדרבנן רק הוי יד כלאחר דהוי ברגלו שממעכן מצד ורק, ת"מה הוי קשקשים

' הגמ ופשט. יד כלאחר לאכהמ ל"דהו ל"הנ' התוס לשון העתיק) עט' סי פ"אע' פ( באגודה וכן. ש"ע). שפז' סי(

, ]ל"זצ)[א"שליט( אלישיב ש"מהרי הגדול הגאון הרב ידידנו עם בזה ודיברתי ..הוא יד כלאחר מתקן כן מוכיח

  ל"עכ גומי משאבת י"ע הכיור סתימת לפתוח לאסור לדברינו והסכים

 תימה, אשה בינייהו איכא ה"בד) כז ז"ע(' בתוס מתבאר כג סימן דעה יורה ה חלק אומר יביעל "זשבת קלא 

 אינו דמומר ליכא תשמור בריתי את ואתה דכתיב מקרא ד"דלמ, לערלות מומר בינייהו איכא אמר לא אמאי

 ומזוזות ותפלין ת"ס כתב ואם קשירה בר לאו חשיב מומר דישראל:) מה בגיטין(' כדאמרי, ברית לשמור בכלל

 דמומר י"ואור. למול חפץ אינו נ"וה, לקשור חפץ אינוש משום והיינו, בכתיבה אינו בקשירה שאינו שכל, פסולים

 וזה, וכתבתם בכלל אינו קשירה מצות מקיים שאינו כל ק"ה ובגטין, יחפוץ אם הוא ברית שמירת בר לערלות

 דמילה, )א"סע קלא שבת(' התוס ש"מ פ"ע, איתן מצפה בעל הגאון והסביר. כ"ע. מעליו קשירה מצות מבטל

 ציצית אבל, כ"אח או בתשיעי עושה הוא בשמיני מחוייב שהוא עצמה מילה שאותה, בטלה לא זמנה עבר' אפי

  .ש"ע. בהן חייב יום בכל ותפלין ומזוזה

 דאמרינן בהא ן"הר הערת הביא) א ל מ"ב( יוסף הנימוקי כב סימן דעה יורה -  ז חלק אומר יביעל "זקלב 

, בצרעת מילה כגון, עשה מקיים לאו עקרדמ דבעידנא היכא אלא תעשה לא דוחה עשה שאין) א מ כתובות(

. מל לא כאילו פרע ולא מל ל"קי דהא, הפריעה שיעשה עד מילה מצות נגמרה לא בהרתו שקוצץ בשעה והרי

) ב קלב( דשבת ההיא כגון אלא ממעטינן ולא, בעידנא שפיר חשיב עצמה במצוה שמתעסק שכל מזה והוכיח

 בגוף מתעסק אינו בהרתו שקוצץ שבשעה ומשום, בעידנא הוי לאד ומשני, עבודה ויעבוד בהרתו ויקוץ דפריך

 דפריה עשה ליתי תאמר ואם, יכול אינו שפחה לישא ה"בד) א מא( גיטין' בתוס אולם. ש"ע. העבודה מצות

 עובר דבהעראה משום, עשה מקיים לא לאו מעקר כי דהכא ל"וי. קדש יהיה דלא תעשה לא ולדחי ורביה

 על חולקים' שהתוס נמצא. כ"ע. להתעבר דחזיא ביאה בגמר אלא מתקיים ורביה דפריה עשה ואין, ת"בל

 עם המילה עור לקצוץ ג"בכה להקפיד ויודעים בקיאים היו שבזמנם ניחא גאון האי רבינו דברי ולפי. ן"הר סברת

 ן"הר ואף. ע"לכ בעידנא שפיר והוי, המילה עור כריתת עם הפריעה גם שעשה ונמצא, אחת בבת הרך הקרום

' ר פ"ס חיות ץ"מהר בחידושי' וע. הכי למעבד גמירי ע"כ דלאו ל"דס אלא המצוה מקיים שפיר ג"דבכה יודה

' סי( א"ח עובדיה חזון בספרי כ"ובמש). קנה' סי ד"חיו( פיינשטיין משה אגרות ת"ובשו) ב קלז( דמילה אליעזר

 בתוך שהוא שהמוהל, )תמ' סי ילותאב' הל( ב"ח זרוע האור ש"דמ ודע. [ל"ואכמ). והלאה ו"תמ עמוד כח

 ואבלות) ותספורת(, דאוריתא שמצותה לפי, פריעה בהם לעשות שצריך צפרניו לתקן לו מותר, לאבלו שלשים

 הכל ואין, התורה מן הפריעה מצות שעיקר אלא, מדאוריתא" בצפורן" שהפריעה הכוונה אין. כ"ע. דרבנן

  .בצפורן זאת עושים המוהלים ורוב .הערלה חיתוך עם בסכין הפריעה לעשות בקיאים
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) סד פסחים( יעקב קהלת' בס מקרלין י"מהר להגאון וראיתי יד סימן דעה יורה - ג חלק אומר יביעל "ז. קלג

 במילה שעוסק ז"כ המילה את מעכבין שאין ציצין:) קלג שבת(' מהגמ הוכיח וכן. בזה שהעיר, ואגב ה"בד

 הידור דשאני מ"לק, בדיעבד פסול שאינו לולב מאגודת' התוס' קוו. ואנוהו קלי זה משום, השבת את דוחים

 את מעכבין שאין וציצין, ואתרוג בלולב מכשר דלא יבש כגון המצוה בגוף כ"משא, מעכבת שאינה מבחוץ מצוה

, מדאורייתא הוי ואנוהו אלי זה שפיסול י"רש' כד להוכיח שנית ידו והניף. ש"ע. 'כו לשמו השם וכתיבת, המילה

. ש"ע. המילה את מעכבין שאין דציצין מההיא כן העיר) נ' סי( אריה שאגת ת"בשו גם. ש"ע:). כט( לסוכה' בחי

). נב' סי( ב"ח ם"מהרש ת"ובשו). ד' סי ח"חאו( יצחק עין ת"ובשו). רנה' סי ד"חיו( שיק ם"מהר ת"בשו' וע

  ל"ואכמ). קכג ס"ר( יעקב שאילת ת"ובשו

, ט"ביו החרדל מסננין אין גבי) קלד שבת( במאירי לד סימן חיים אורח - ה חלק אומר יביע ת"שול "ז. קלד

 וכוונתו. בורר נקרא אינו בידו מחתך שהוא שכל, בורר משום ט"ביו הירך בניקור לפקפק שאין, בורר משום

 ואינה, באוכל המעורבת פסולת מעבירין כולן והמרקד והבורר שהזורה נמצא): דש ערך( הערוך' בס ש"כמ

 חדש שם' בס' כ ז"ועפ). ד"רע ב"דל( אורות טל' בס הסביר וכן. 'וכו פירוק שצריכה קליפה כגון באוכל תמחובר

 בלי לאוכלם סכנה ויש, איספינה הנקראים בדגים הדבוקים הקוצים להסיר ברור היתר שמכאן, )ד"ע נד דף(

 בשם ל"הנ אורות טל הרב ש"כמ, באוכל ודבוק במחובר ברירה דאין משום ט"וה', הנז מהדגים הקוצים בירור

 היה שלא ודאי ל"הנ הפוסקים דברי ראה ואילו, בזה שאוסר) יט ק"ס שיט' סי( מרדכי כהמאמר ודלא. הפוסקים

 ישעיה' ר בשם) שיט' סי( ב"בשיו א"החיד ש"למ גם ומה. בזה להקל בישראל הפשוט המנהג היפך מחמיר

 רבינו הרב רבו דעת ושכן. לאלתר אוכל מתוך פסולת בידו לברור שמותר דמסיק, )כג' סי( המכריע' בס הראשון

 כשעושה ותמחוי בקנון אפילו אוכל מתוך פסולת ברירת להתיר סובר מלוניל ש"הרא ושאף. מאיר בן יוסף

. ש"ע). מח' סי( ב"ח חיים לב ת"בשו י'פלאג ח"מהר הגאון כ"וכ. כ"ע. ברור ההיתר שנראה באופן. ש"ע. לאלתר

 עצמות בתוכן ויש מלוחים דגים האוכל שלענין, )ב"ע ד"די דינים פסקי( צדק בצמח וויטשמליבא הגאון כ"וכ

 ומונחים שנשתברו ובטנים אגוזים לגבי, )כג' סי דביצה ק"פ( ש"הרא ש"לפמ, לזה היתר למצוא יש, דקים

 שומר ווהו, בהכי דאורחייהו כיון עלייהו פסולת שם מקרי לא האוכל על מרובה שהקליפה פ"אע, בקליפתן

 לבורר נחשב לא ט"דמה) מב ס"ס שם( ש"היש' וכ. האוכל מן לגמרי נפרדו שכבר וקליפין לעצמות ד"ול, לפרי

 עד פסולת להיות מעולם הוכרו שלא כיון, מאוכל פסולת ברירת נקרא זה שאין הדגים עצמות לגבי נ"וה. 'וכו

 שאוכל כמי ל"והו. האוכל בתוך בלועים ותשהעצמ כיון, ובטנים אגוזים מקליפות ועדיפי. האכילה בעת עכשיו

 אור מאורי' בס בפשיטות פ"וכ). ו"סק שיט' סי( הדביר הפתח כ"וכ. ש"ע. 'וכו מתוכם הגרעינים וזורק תמרים

 ח"הגר בן דוד' ר הגאון העלה וכן). נ' סי( גדול קול ת"בשו חביב בן ם"מהר פסק וכן). א"ע פט דף, שבע באר(

 הגאון פסק וכן. ש"וע. ל"הנ ש"היש ד"עפ) כז סימן ח"חאו( רננה כנף ת"בשו השהובא בתשובה ל"ז מצאנז

  )י אות בשלח' פר( ב"ש חי איש בן' בס ח"מהרי החסיד

 מליסא הגאון ש"מ על להעיר) ג אות צה סימן ד"מיו ב"ח( יצחק בית ת"בשו  מא:ז אומר יביעל "ז. שבת קלה

 משום, בשבת למולו יש, שבת בליל נולד שמא או, ללילה סמוך ש"בע ש"בביה נולד אם שבספק, החיים בדרך

 והעיר, דילדה הוא והשתא מעוברת חזקת שיש ועוד, הוא לילה ש"ביה ושמא, נולד בלילה שמא, ספיקא ספק

 שהתורה וכל. ספק ולא ודאי ערלתו) א קלה שבת( ל"דקי, בשבת למולו ס"ס מהני לא דהכא, יצחק הבית

 ספקות וספקי ספקות מרבה שאתה שכל, היחיד ברשות טומאה ספק כדין, מהני לא ס"ס אף, ספק אסרה

 ולא ודאי דערלתו קרא לי דלמה להקשות) א קלה שבת(' התוס ש"ממ עליו העירותי ושם. ד"עכת. טמא ספקו

 יצחק בית הרב לדברי איתא ואם, הוא בעלמא דאסמכתא ותירצו, מספק שבת לחלל שאין ליה תיפוק, ספק

 קושית כן מתרץ שבאמת ל"הנ ההפלאה דברי בראותי עתה והן. מהני לא ספיקא ספק שאף קרא ל"דקמ נימא

 הגאון על להקשות מקום אין מ"ומ, דמילתא לקושטא כן יאמר יצחק בית הרב שגם נמי הכי אין, ל"הנ' התוס

) טי ס"ס( יפה ם"מהר ת"בשו וראיתי. בשבת למולו ס"ס מהני דשפיר', כהתוס יסבור שהוא, מכאן מליסא

 עמק להרב לו שפשוט כמו שלא וזה. ש"ע. בשבת למולו ס"ס מהני דלא ההפלאה ד"ע כחו בכל סמיכה שסמך

, הוא יום שעדיין יוסי' כר הלכה שמא, בשבת למולו ס"ס איכא, יהודה' דר ש"בביה ש"במוצ שבנולד הלכה

  בזה ס"ס ימהנ דלא ל"י האמור ולפי, ג"הסמ דעת ושכן, בשבת ונימול. הוא יום ש"ביה ושמא

 יש ימים שמנה תוך דבבהמה ל"דס מרבבה הדגול ד"ע להעיר ישל "ז - א:דעה יורה ז  אומר יביע שבת קלו

 בשחיטת גם שניתר כלומר, רחמנא ביה אכשר סימנים' ד) א עה( בחולין ל"קי והא, זבוח שאינו איסור חזקת

 חדשים שמנה בן עובר בה ונמצא כשרה ונמצאת הבהמה את השוחט): "ב"ס יג' סי( ד"יו ע"בש נפסק וכן. אמו

 מותר שהיה כיון, לולד היתר חזקת יש כ"א". שחיטה טעון ואינו באכילה מותר, מת תשעה בן או, מת בין חי בין
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 לו שהיה היתר בחזקת נוקמיה, שחיטה ליה מהניא אי מסופקים אנו כעת ואם. אמו שחיטת י"ע אמו במעי

 בחזקת ולד העמד אדרבה, ילדה שלא בחזקת בהמה אוקי אמרינן דאי) ב"סע יא( חולין' התוס ש"וכמ. מעיקרא

]. כן שהעיר) א יב( חולין על יצחק באר בספר ר"ושו. [ש"ע. אמו במעי חולין שהיה, בבכורה קדוש שאינו

 שאינו איסור אתחזק חשיב דהכא מרבבה הדגול ש"מ שהביא, )לח' סי ד"חיו( שלמה בית ת"בשו הלום ומצאתי

 היתר בחזקת שהיה כיון כ"וא, רחמנא ביה אכשר סימנים ארבעה אמרו) א עה( בחולין דהא, שהוהק, זבוח

 בין, מרבבה הדגול של חילוקו על להקשות עוד והוסיף. היתר אחזקת למוקמיה לן איבעי, אמו בשחיטת שניתר

 בשבת ישהר, לכהן ונתקדשה שלשים בתוך ולדה שמת יבמה להיתר, ימים שמנה בתוך שנשחט בהמה ולד

 ומת שפיהק כגון ורבנן ג"רשב פליגי כי, הוא חי הכל דברי, ארי אכלו או הגג מן נפל אביי אמר, איתא) א קלו(

 עיגלא להו ועביד התם איקלעו י"בדר הונא ורב פפא רב והא, ופריך, היבום מן לפוטרה מינה נפקא ומאי', וכו

 חזקת בה שיש טפי חמירא שבהמה איתא אםו, מינה אכלינן לא השתא ליה ואמרי, דשבעה ביממא תילתא

 דלא ודאי אלא', וכו איסור חזקת ליכא אשה בולד והא, אשה לולד בהמה מולד פירכא מאי, זבוח שאינו איסור

 הפרי על גם תחול האחרונה וקושיתו). ש"וע ב לו יבמות יעקב ישרש בספרו עוד כתב ב"וכיו. (ש"ע. שנא

, דילדה הוא והשתא מעוברת בחזקת האם להעמיד שיש, איסורא אתחזק חשיב בהמה דבולד' שכ מגדים

' סי ד"חיו( סופר חתם ת"בשו עוד ראיתי וכן. ע"וצ. יבמה לולד בהמה ולד בין בזה הבדל שאין מוכח ל"הנ' ובגמ

 מיעוט דסמוך, תורה איסור יש' ח תוך בהמה דבולד, מרבבה הדגול דברי להסביר שכתב, מ"ומ ה"בד) יז

 א"הריצב לדברי ענין זה ושאין, זבוח שאינו איסור איכא בשחיטה ספק שכל, זבוח שאינו יסורא לחזקת נפלים

 משנים והנה, שכתב) כה' סי ד"חיו( ס"חת ת"בשו לגזיזיה תבריה הדר ושוב. 'וכו) א כה( שבועות' בתוס

, טריפות רימשא יותר בספיקו ומחמירינן בשחיטה ספק ל"הו הושט ניקב שספק לומר רגיל הייתי קדמוניות

, בי חוזרני העיון אחר אך. ד"סק לג' סי בפלתי כן ר"ושו. דינים כמה חידשתי זו ובסברא, הותרה נשחטה דהתם

 אם עצמה השחיטה במעשה הוא כשהספק אלא, להחמיר בשחיטה ספק אמרינן דלא, הוא כן שלא וביררתי

 כגון ממש השחיטה במעשה תלוי שאינו בדבר כ"משא, ב"וכיו שמוטה הגרגרת נמצא אם וכן, דרס או שהה

', וכו הא מנא ה"ד) א יא חולין(' מהתוס לזה וראיה. כשרות שהן בהמות רוב על סמכינן הושט נקיבת ספק

 רוב בתר אזלינן, הוא טמא עליו שמזין האיש שחזקת שאף, אדומה מפרה מחזקה עדיפא דרובא דילפינן

, זבוח שאינו איסור חזקת והויא, שחיט נקב במקום למאדי, עצמה משחיטה ילפי לא ואמאי. 'וכו כשרות בהמות

. ש"ע. 'וכו זבוח שאינו חזקת ליכא שבזה מוכח, כן' התוס הוכיחו מדלא ודאי אלא, מחזקה עדיף דרוב מ"וש

 ת"שו בשם) יט הלכה שחיטה' מהל ג"בפ( איתן נחל בספר כ"וכ, )כז אות הספק בית קי' בסי( דעת החוות כ"וכ

 ש"מ לפי עוד לדון ויש. (ש"ע). ג אות מח' סי ד"חיו( נפש משיבת ת"בשו מפלאצק הגאון כ"וכ. ש"ע. האבן טורי

 מ"מ, זבוח שאינו איסור חזקת שיש אף בשחיטה ספק שבכל, )ב"סע לו דף מג' סי ע"חאה( קמא ביהודה הנודע

 היא הרי שיועכ כ"א, כהלכה נשחטה שלא אומר אתה ואם, היתה טהורה בחייה שהרי, טהרה חזקת יש כנגדה

 ד"חיו( שערים בית ת"ובשו) נד' סי ד"חיו( אסאד יעלה יהודה ת"בשו ע"וע. ש"ע. 'וכו היא נבלה שהרי, טמאה

 רישא) א קיט( מיבמות מרבבה הדגול ד"ע שהעיר) כז' סי ד"חיו( שיק ם"מהר ת"בשו ראיתי וכן) ק"ודו). ט' סי

) א קלו( משבת מרבבה הדגול על שהקשו, )ט"פ מכתבב( ציון שומר חוברת בשם עוד והביא', וכו ליבום חזקה

 והעיר, זבוח שאינו איסור חזקת לה שיש בהמה שאני, קושיא מאי ולדבריו, אשה לולד בהמה מולד דפריך

 יצחק בית ת"בשו גם. ש"ע. תנינא תמן ה"בד) א"ע ג דף( ה"ר ירושלים שלום בספר זו בקושיא הקדימם שכבר

 לולד בהמה מולד) א קלו( בשבת דפריך מההיא, מרבבה הדגול על בקושיא מדע) ט אות כא' סי( ד"מיו א"ח

 דבנפל כתב ושם. (ג"בצע והניח, )עב' סי( א"ח תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו ק"הגרש הקשה וכן. ש"ע. אשה

 מדברי ההערה ליישב יש ז"ולפ. ש"ע. זבוח שאינו איסור חזקת משום דאיכא בודאי שחיטה דין ביה שייך דלא

 איסור בחזקת לאוקומי שייך לא דהכא, כתב, והנראה ה"בד) סה' סי( ט"יו עונג ת"בשו אולם. ל"הנ ס"חתה

 בזה אין כשרה עצמה מצד שהשחיטה ג"בכה אבל, עצמה בשחיטה כשהריעותא רק שייך שזהו, זבוח שאינו

 שייך דלא, ומה ה"בד) ב' סי ד"חיו( אוירבך חיים דברי ת"בשו גם כ"וכ. ש"ע. זבוח שאינו איסור חזקת משום

 ת"בשו ע"וע. (ש"ע). טו ק"ס( השלחן בערוך בפשיטות כ"וכ. ש"ע. ל"הנ מהטעם, זבוח שאינו איסור חזקת הכא

  ).טו' סי( אברהם יד בהגהות לאיתן משכיל בעל להגאון ע"וע) ק"ודו) א ו אות ד"ע לד דף רענן זית

 ימים שני, )א קלז( דשבת' ממתני הוכיח) ט' סי( הואלי ברכת ת"בשו -  כג דעה יורה  ח אומר יביע שבת קלז 

, גליות של ט"י' אפי דמשמע, סתם" טובים ימים שני" קתני לא ואמאי, עשר לשנים נימול השנה ראש של טובים

 ה"ר של ט"י ששני משום ט"דה, שם ב"הרע כתב וכן. גליות של שני ט"יו דוחה בזמנה שלא דמילה ודאי אלא

 ט"יו דוחה בזמנה שלא מילה הן קדושות ששתי גליות של טובים ימים דשאר בהדיא ומוכח, הן אחת קדושה

 בזה נחלקו ראשונים הרבה ועוד, ש"הרא עם ם"הרמב מחלוקת שהיא ממנו נעלם איך, ותימה. כ"ע. שני
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 שלא שמילה) ח"ס רסו' סי( ערוך השלחן מרן שפסק מה ראה שלא קשה ויותר, ל"כנ מערכה לקראת מערכה

 בארץ דתנא ש"הרא לנו הסביר וכבר, וסיעתו ש"הרא וכדעת, גליות של שני ט"יו אפילו דוחה נהאי בזמנה

  . השנה בראש אלא שני ט"יו שם שאין, קאי ישראל

 להזהר צריך ב"וכיו פרוכת הנוטה, )ב"הל שבת' מה ב"פכ( ם"הרמב ש"ממ להעיר יש  לג:ד אומר יביעקלח 

 ט"דה ונראה. כ"ע. אסור אחד אבל שנים אותה תולין גדולה פרוכת לפיכך. שנוטה בשעה אהל יעשה שלא

 רבינו' ד מקור והנה. ליה איכפת דלא ר"פ שהוא פ"ואע. קט לרגע אהל יעשה שלא א"שא ר"פ ל"דהו משום

). נ"וש: קיא כב שבת( אסור מ"דדשא י"כר ל"דס לשיטתיה דרב יאמר והערוך. דרב מימרא והיא:) קלח( בשבת

 על להעיר) נג ק"ס שטו' סי( צ"בשעה ב"המשנ כ"וכ. [דשרי נ"אה לדידן אבל. מ"כדשא הוי ל"ניח דלא ר"ופ

' וכ. פורתא ממתחא דלא א"א אסור א"בנ בעשרה' אפי וכילה אביי אמר, התם דמסיק ואף]. ש"ע. בזה ם"הרמב

 זו הראי אין הנה. 'וכו כרב עביד דמר מילי כל מדאמר. ש"כר ל"ס דאביי, מיחם ה"ד:) מא שבת(' התוס

 אבל. הערוך יאמר נ"וה. ש"ע:). כה( מפסחים אביי בדעת להיפך להוכיח' וכ. שם יהושע הפני ש"וכמ, מוכרחת

, אסור ליה איכפת דלא ר"דפ ל"דס כ"ע, )שם לדאביי פסקה וכן(, פרוכת לתלות לאחד שאוסר ם"הרמב

) א"ע ז"די ת"יסוה' הל( א"ח משנה סדר' בס ומצאתי. כמימריה לרגע אהל בעשיית ליה איכפת לא דמסתמא

 הארץ והפרי גלאנטי ם"המהר כדברי וזה. ש"ע. מדרבנן אסור ל"ניח דלא ר"דפ שם ם"הרמב דעת שביאר

 ח"המהר דעת דנא קבל כל. ל"הנ עבדי והישכיל איש החזון ד"וכ. ם"הרמב בדעת ל"הנ רוקח והמעשה

 דברי פשיטות מורים וכן. לכתחלה מותר ל"ניח דלא ר"פ ם"הרמב דלדעת ועוד החיים והצרור אבולעפייא

 לקיים הרחיב שהעמיק) ה אות קה' סי( שאלה בהעמק ב"הנצי להגאון עוד ראיתי וכן. ש"ע). שסג' סי( ן"הראב

 תנאים בסדר עלם טוב י"והר, ם"והרמב, ף"והרי, ג"ובה, השאילתות דעת ושכן, בזה הערוך בעל דברי

). יח אות שם( ל"המו ג"הרה כ"וכ. בזה כהערוך ל"דס מוכח) כזר עמוד קצד' סי( ה"בראבי גם. ש"ע. ואמוראים

 קצת דעת ה"שכ' כ) קג שבת( י"בכת א"הריטב' ובחי. (ש"ע). ב"סק סוף רעז' סי( ציון בני' בס כ"וכ. ש"וע

  .).ק"ודו. כן מ"ל שלפנינו' בתוס אולם. ש"ע. בתוספות הסכימו ושכן. והערוך גאונים

 נתון שהחרדל, י"ופרש. חרדל של במסננת ביצה נותנים:) קלט( בשבת תנן -  כ:ב אומר יביע ת"שו .שבת קלט

, למראה לחרדל ליה והוה עמו ומסתנן נוטף שלה החלמון הביצה ואף, הפסולת את וקולטת להסתנן בה

 צביעה שאין משום, לצביעה חיישינן דלא א"הרמ מוכיח ומזה. ש"ע. למעלה נשאר קשור שהוא והחלבון

 לא א"הרמ אף ה"ומש, הצובעים ממין אינו ביצה שחלמון ראיה מזה שאין, כתב) שם( אדם מתנש' וה. באוכלין

, א"הח ש"עמ להשיג כתב, )טו אות הצובע מלאכת( חינוך מנחת' והג. כ"ע. מזה ראיה קצת שיש אלא כתב

. קייםהמת דבר חשיב ג"דבכה. דליתא. כרב דלא בשוחט ם"הרמב פסק ולכן, מתקיים אינו בדם הבשר דצביעת

 ברורה ראיה הביא משה הדרכי שהרי. באוכלין צביעה אין ל"דקי משום, כרב דלא ם"הרמב שפסק ט"ה אלא

 כן כתב צ"החכ שגם פ"אע והנה. כ"ע. מראה שעושה אף, חרדל של במסננת ביצה נותנים דתנן מהא, לזה

 ת"בשו ע"וע. בשוחט כ"משא, מתקיים באינו באוכלין צביעה דאין דהא לדחות כתב ג"והפמ. (ם"הרמב בדעת

 יש ל"דס לרב תקשה כ"שא, כלל ברורה אינה' ממתני הראיה מ"מ.) ש"ע). כט' סי( ד"ח תשובה התעוררות

 אלא' כ לא א"הרמ אף ולכן. ל"הנ אדם הנשמת' כד ל"שי ו"א). חינוך המנחת( דמר למטוניה, באוכלין צביעה

 של שסינונה, הלוי רבינו בשם) שם( י"רש שהביא' כפי המשנה את יפרש דרב ל"שי בינותי שוב אך. ראיה קצת

  החרדל לתוך ולא, הוא התבשיל לתוך ביצה

 דשחיק הדין, גדול כלל' פ הירושלמי דברי הביא) עה' סי( ד"ח א"הרשב ת"בשו -  לח:ד אומר ל יביע"קמ ז

, טוחן םמשו במדוכתיה שחיק כי, בורר משום בקליפתה כדמבחר, דש משום חייב ברישיה כדמפריך, תומא

 עושה בין תלוי שהכל נלמוד ל"הנ' שמהירוש, וכתב. בפטיש מכה משום מלאכתו גמר, לש משום משקין כדיהיב

 כ"ע בפטיש מכה משום וכן דש משום חייב השום ראש דבמפריך דהא, ביום לבו ומניח לעושה, לאלתר ואוכל

 ממחהו למחר ש"מע שלשו חרדל) מק שבת(' בגמ אמרו כבר לאלתר לאכול דאילו, ביום לבו כשעושה דהיינו

, לאלתר אכילה דרך כשעושה שרינן וטוחן בורר במלאכת רק שלא מדבריו להדיא ומוכח. כ"ע. בכלי בין ביד בין

 בשם) שכא ס"ס( י"בב מבואר וכן. לאלתר כשעושה דמי שפיר' בירוש שהוזכרו מלאכות הנך בכל גם אלא

, ל"וז, )ב"סק תריא' סי( משה בדרכי א"הרמ מדברי עוד מוכח וכן. ש"ע. דש מלאכת לענין ת"וסה ק"וסמ ג"סמ

, דש הוי האוכל להוציא אבל, מותר הערב עד בקליפותיהם ולהניחם לשברם דדוקא ל"נ מפראג א"מהר כתב

 ל"ז סומך ע"מהר הגאון' כ ב"וכיו. ל"עכ). בורר בדין( שיט' סי לעיל כמבואר. לאלתר לאכול רוצה שאינו מאחר

' וכ, אחד כגוש שנעשים עד בשבת ביחד ותמרים אגוזים דיכת בדין, )כ' סי ח"חאו( ב"ח דקצ זבחי ת"בשו

. וחייב מעמר תולדת ז"ה עיגול ממנה ועשה דבילה שהמקבץ) י"ס שמ' סי( ע"ובטוש) שבת' מה ח"פ( ם"הרמב
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 לאלתר וללאכ מ"ע דק דק ירק שהמחתך א"הרשב ש"וכמ. שרי לאלתר לאכול מ"ע כן כשעושה מ"ומ. בזה נ"וה

 בשם משה בדרכי א"הרמ דברי כ"ג והביא. לאלתר לאכול מ"ע פסולת מתוך אוכל בורר שהתירו כמו, דשרי

 מעמר דין שאין ה"דה מזה ולמד. דש מלאכת לגבי הכי ל"דס אחרונים ועוד ז"והט ח"והב ל"הנ מפראג א"הר

  ש"ע. לאלתר אכילה לצורך כשעושה

 ר"פ שהתיר ד"התה ד"ע בזה שעמד, אמנם ה"בד) ה ענף טו סימן( יצחק באר ת"בשו מ:ז א"יביל "ז .קמא

 ל"שצ, וכתב', וכו רישיה פסיק משום הוא האיסור כ"דבע, )א קמא( דשבת מההיא סברתו על והקשה, בדרבנן

 לשאת יכוין שמא שחששו ל"י ועוד. עצמו שינגב אפשר והכא, אחר בענין אפשר בדלא אלא ד"התה התיר שלא

  . שמחה ותאזרני. ש"ע. 'וכו מהם ליהנות יםהמ לחלוחית עליו

   י ככר"בענין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור  ע       קמב

 אמרו לא) ב קמב( בשבת שאמרו פ"שאע, כתב, הכנה האוסר אף ה"בד) ב כא( ביצה המאירי לט:ז א"יבי ל "ז

 כלי תורת עליו שיש מה לאב, ב"וכיו אבנים כגון למת הדומים בדברים דוקא זהו, בלבד למת אלא תינוק או ככר

) ב מג( שבת במאירי גם. כ"ע. הפת אגב הוא מיטלטל לבהמה הראוי דבר אפילו או, לאיסור שמלאכתו פ"אע

 לא להלן שאמרו מה כי מפרשים, אוכל חתיכת אגב שבת באותה בו שהדליקו הנר לטלטל והנוהגים, כתב

 שהותר כלי תורת עליו שיש דבר אבל, כלי רתתו עליו שאין בדבר זהו, בלבד למת אלא תינוק או ככר אמרו

 אם מדוכה) ב קכג שבת( דתניא מהא לזה ראיה והביאו, ככר ידי על פ"עכ מותר, מקומו או גופו לצורך טלטולו

 עליה השום כשהיה אותה מפרשים האוסרים אבל, לצל מחמה' אפי השום אגב אותה מטלטלין שום עליה יש

 שהיה הנר טלטול לאסור נקטינן בדידן דאנן אמת והן. ש"ע). צג סימן( ש"הריב ת"בשו ע"וע ...ש"ע. ש"מע

 ז"הט ש"וכמ, לאיסור שמלאכתו כלי לסתם ענין זה אין מקום מכל, ש"מע הונח' ואפי, ככר י"ע בשבת דולק

 ככר י"ע לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל שמותר שפסק בתשובה ש"שהרא, קשה דלכאורה, )ה"סק שיא בסימן(

 הנוהגים שאותם, בפסקיו ש"הרא ש"למ סותר, )ה"ס שח' בסי מרן פסק וכן(, עליו כלי תורת שיש כיון, תינוק או

 שמותר לאיסור שמלאכתו כלי דשאני ל"וי, עושים יפה לא תינוק או ככר י"ע בשבת בה שהדליקו מנורה לטלטל

 שבת באותה בה שהדליקו מנורה כ"משא, לצל מחמה רק אלא נאסר ולא, מקומו או גופו לצורך להדיא לטלטלו

' וע. (ד"עכת. תינוק או ככר מהני לא הילכך, )רעט סימן( לעיל ע"בש ש"כמ אסור ומקומו גופו לצורך' שאפי

 ש"למ לצרפם ויש, לאיסור שמלאכתו כלי בסתם שיקילו שכן כל שם שהמקילים וברור). שם א"רעק בחידושי

' אפי לטלטל המתירים כדעת הלכה שמא, להקל קאספי ספק כעין דהוי ל"וי. ד"בנ להתיר ן"והראב ש"הרא

 שהותר, לאיסור שמלאכתו כלי בסתם שמא, כהאוסרים שהלכה ל"ואת, ככר י"ע בשבת דולקת שהיתה מנורה

 לנו אין אנו פ"ועכ. ש"והרא ן"הראב וכדעת, לצל מחמה גם ככר י"ע להקל יש, מקומו או גופו לצורך לטלטלו

, ברורה המשנה ש"וכמ, בזה להחמיר מרן מדברי נטו אחרונים שכמה ואף ,הוראותיו שקבלנו מרן דברי אלא

 לב חקרי ת"בשו מבואר הרי מ"מ, נב ק"ס ח"בכה הובא וכן, ב"וכיו מרובה בהפסד אלא היקל לא ז"הגר ואף

 יחוה ת"בשו והביאותיו. (ע"הש מרן כדעת מורינן אורויי ג"בכה שאף) והלאה ג"ע קפ דף( בתרא במהדורא

ועיקר ההיתר ' ס משם א"ס משום דהוי ס"כ דהוי כעין ס"ל נראה מש"עכ .נקטינן והכי, )שיד עמוד ה"ח דעת

מ "ס בדינא אפילו בדשיל"ל דס"נ ס"מ א"ל דסבר דטלטול מוקצה לא הוי דשיל"דהוי ספק דרבנן לקולא גם י

  ). ע"ד(לאוי בתורת רוב או ביטול אלא דליכא ספק ושרי

, משקה או הויא אוכלא אי לדיוקא נחית לא התם, הוא דאפרת אוכלא) ב( הביצ בריש יא:א א"יביל "ז קמג

 אם אומר י"ר. אסורין מעצמן יצאו ואם משקין מהן להוציא הפירות את סוחטין אין דקאמר) ג( בביצה וכדאשכחן

 ולה קרי משקין מהן שיצאו דאף הרי. כ"ע. הוא דאפרת אוכלא י"לר אוכלין אלמא, מותר מהן היוצא לאוכלים

 לה קרי, בישול י"ע לאכילה דעומדת דכיון, ל"כנ כ"ג לדחות שאפשר ש"וכ. שם) ב( י"ברש' וע. דאפרת אוכלא

 ביצה דבריש ג"אע', שכ, פירות בשאר י"כר הלכה ה"ד:) קמג( שבת' בתוס' וע. אכלי הכי דעלמא דרובא, אוכלא

 לגזור טפי דשייך ל"וי, פירות בשאר זרג לא והכא, שזבו משקין משום ט"ביו שנולדה ביצה יוחנן' ר גזר) ג(

. כלל ליסחט עומדין אין פירות בשאר אבל, חיה לגומעה ודרך התרנגולת מן ליסחט עומדת שהיא לפי בביצה

, חיה לגומעה ראוי שביצה', שכ, ח"ריו ה"תד) מו( ביבמות אזלי ולשיטתם, חיה לגומעה שדרך' שכ הנה. ל"עכ

 ל"דקר) ג ב( מביצה ראיה אין לשיטתם אף מ"ומ. גוים בשולי משום סורהא ולכך, חשובה אכילה זו שאין אלא

 בטור' וע. משקה ולא אוכל וקרויה לבשלה יותר דרכה, בישול בלי חשובה אכילה שאינה דכיון נ"דאה, אוכלא

 וז אכילה, מלחן מחמת חיין אותן אוכלים א"בנ שקצת פ"אע מלוחין גדולים שדגים, א"הרשב בשם) קיג' סי( ד"יו

. עיקר נראה והראשון, שמתירין החכמים מן ויש. אסורים גוים בשלום אם לפיכך, אכילה ואינה, היא הדחק י"ע
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. כלל חזיא לא דביצה ו"א, גוי שבשלה ביצה, :)לח( ז"בע דאסרינן ממאי שהתירו החכמים על קשה' ולכאו. כ"ע

 דעת וכן. ג"בשו משום אסורה ולכך, חיה בגמיעתה קצת דוחק דיש יודו' התוס דאף ודאי פ"עכ). שם( ח"ב' וע

 אין, בכך אכילתו עיקר שאין פ"אע רגילה אכילה חי שהוא כמות שנאכל שכל', הא, כבר ה"ד) לח ז"ע( המאירי

  .חיה בעודה רגילה אכילה נאכלת שאינה משום ט"ה שאסורה ביצה ז"ולפ. כ"ע. ג"בשו משום בו

, דש משום חייב המפרק: ל"וז כתב) יב' הל שבת' מהל כא בפרק( ם"הרמב לו:ח אומר יביע ל "ז. שבת קמד

 סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורמונים תותים לסחוט אסור לפיכך. מפרק משום חייב וענבים זתים והסוחט

 מותר ועוזרדים פרישים כגון פירות שאר אבל. וענבים זתים לסחוט יבא שמא גזרה, וענבים זתים כמו אותם

) ב קמד( שבת י"רש' בפי' וע). ב קמד( שבת ש"והרא ף"הרי פסקו וכן. כ"ע. סחיטה ניב שאינם מפני לסוחטם

 סוחטים שהיו מנשיא בית משום, רמונים לסחוט שאסור שאמר נחמן דרב טעמא דהיינו, חסדא כרב ה"בד

 דתניא והא. לסחטם ואסור משקה לדידיה הוי להו דאחשיב כיון, חשיב לא דלעלמא ג"ואע, )בחול( רמונים

 אבל, המשקה לצורך ולא הפרי למתק בסוחט נחמן רב לה מפרש, ובעוזרדים ובפרישים בפגעים סוחטים

, נ"ה ה"בד שם' התוס כתבו וכן. 'וכו משקה לשם דעביד חד ואיכא הואיל, למתקם אפילו לסחוט אסור רמונים

 דהא, אפשר אי קהמש לצורך ממש סחיטה אבל, הפרי למתק היינו ובעוזרדים בפרישים סוחטים דתניא דהא

 כתב ושכן, ק"סמ בהגהות כ"שכ הביא) שכ ס"ר( י"הב ומרן. משקה ליה הוה דאחשביה כיון דאסור פשיטא

 דאחשבינהו משום ט"דה דאמר חסדא כרב ל"קי דלא ומשום, הכי ל"ס לא ל"הנ הפוסקים אבל, ירוחם רבינו

, וכתב, י"רש פירוש שהביא, )ב קמד( לשבת בחידושיו ן"הרמב ב"כיו כתב וכן. ש"ע. 'וכו פפא כרב אלא', וכו

 בני דלאו ואף, ואחשבינהו כחול לסוחטם כמנהגו שנהג מפני, מנשיא לבית שחששו הטעם אלא, מחוור ואינו

 וסחטם מיעוט כאותו נהג וזה, להו דסחטי מיעוטא דאיכא כיון מ"מ, להו סחטי לא דעלמא דרובא, נינהו סחיטה

 סחטם שזה פ"אע, למשקים סוחטם אדם שום שאין פירות בשאר ואילו, םמשקי דין ל"הו, וחשבן, למשקים

 א"הרשב גם. ד"עכת). ף"הרי( הגדול רבינו מדברי נראה וכן. הוא ונכון. אדם כל אצל דעתו בטלה, למשקים

, לסוחטם א"בנ של דרכם שאין, ועוזרדים ופרישים פגעים דשאני, ן"הרמב דברי ככל כתב, נ"ה ה"בד) שם(

 ואוכלא, אוכל מתוך אוכל כמפרק אלא, משקה הוי ולא, אדם כל אצל דעתו בטלה האי להו סחיט לואפי לפיכך

 דברייתא כסתמא שפסק ל"ז ף"הרי מדברי נראה וכן. ן"והרמב) יונה רבינו( מורי פירש וכן. הוא דאפרת

 כדרב ט"ה ה"בד) שם( לשבת' בחי א"הריטב כ"וכ. כ"ע. ובעוזרדים ובפרישים בפגעים לכתחלה דסוחטים

 ושכן, בחידושיו ן"הר בשם כן הביא) יח אות שם( העמודים ווי' ובס, )קב' סי( יראים בספר פסק וכן. ש"ע. חסדא

 וכיוצא ועוזרדים תפוחים פרישין כגון פירות ושאר, כתב שם שבת המאירי גם. ש"ע. ן"והרמב יונה רבינו כתבו

 לשתות לסוחטם מכוין היה אם ואפילו, מאוכל אוכל כמפרר אלא שאינו, לכתחלה אף אותם סוחטים בהם

 דעת וכן. לאיסור בזה פוסקים ויש. משקה להו הוה ואחשבינהו הואיל אומרים ואין, מותר מהם היוצא משקה

 י"רש שאף, יוסף בבית ש"למ תשובה מכאן ולכאורה. (כ"ע). א ג( דביצה' א בפרק וכתבנוה, הצרפתים חכמי

 חסדא דרב אליבא אלא כן כתבו שלא ל"י, למשקה ולא, למתק אלא רותפי בשאר התירו שלא שכתבו' ותוס

 מתניתא לפרושי דמצינן כיון', וכו פפא רב דמסיק למאי אבל, למשקה סחיטתם לאסור יש דאחשבינהו דהיכא

 לאסור הצרפתים חכמי בשם המאירי בדברי מבואר והרי. כ"ע. נקטינן הכי, כפשטה ובפרישין בפגים דסוחטים

 בשם כתב א"הריטב' בחי ומיהו. והבוסר השום ה"בד) א יט( שבת' התוס להדיא כתבו וכן. ילתאדמ לקושטא

 פפא רב דמסיק דלמאי, י"דרש אליבא) ב קמד שבת( ההשלמה בספר מבואר וכן. ל"הנ י"הב כדברי' התוס

 םבש) טז אות שבת' הל( חיים הארחות כ"וכ. משקה לשם אפילו ופרישין פגעים לכתחלה לסחוט מותר

 מדברי להדיא ומוכח). ש"ע). ב קמד שבת( המאורות בעל המעילי מ"ר כ"וכ. בו בכל הוא וכן. ההשלמה

 אסור, ברמונים מנשיא בית שנהגו כמו, למשקים הפרי שסוחטים אדם בני מיעוט שיש שכל, וסיעתו ן"הרמב

 וכן, ובחנויות בשווקים יום בכל מעשים שהרי, בשבת לסוחטם אסור תפוזים גם כ"וא. בשבת לסוחטו

) שכ' סי( י"הב מרן כתב וכן. ולתענוג צמאונם לרוות קריה ברחובות ונמכרים, לרוב מהם שסוחטים, במסעדות

, בשבת לסוחטו אסור למימיו לסוחטו שדרך פרי לכל הדין הוא אלא, דוקא לאו ורמונים דתותים לי ומשמע: ל"וז

 מאות שלש לו היה אחד ם"שעכו) ב מ( ז"בע כדאיתא ,מתפוחים יין עושים היו התלמוד חכמי בימי שהרי תדע

 דבית אלא יין מהם עושים היו שלא מרמונים דחמירי ודאי כ"וא. ונתרפא רבי מהם ושתה, תפוחים של יין גרבי

. ש"ע. דוקא לאו ורמונים דתותים כ"ובע, תפוחים סחיטת לאסור ס"בש הזכירו לא כ"ואעפ, אסרו ה"ואפ מנשיא

 תפוזים מיץ שכן וכל). ז"אח יוסף בבית והובא, הראשון ישעיה רבי בשם' צ סימן הלקט בוליבש מבואר וכדבריו(

  ל"עכ ט"וביו בשבת לסוחטם שאסור. ולתענוג לרויה לסוחטם ורגילים, וברחובות בשווקים לרוב שנמצא
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 מרכלו, י"פרש( שבת מערב בחמין שבא כל, שנינו) ב קמה שבת( במשנה לה:ח אומר יביעל "ז שבת קמה

 מפני, רותח שעודנו ראשון בכלי אפילו בחמין לשרותו שמותר כלומר. בשבת בחמין אותו שורים, )שנתבשל

): ח"ה שבת' מהל כב בפרק( ם"הרמב פסק וכן. כל ה"ד) א לט שבת(' בתוס מבואר וכן. בישול אחר בישול שאין

 בספר ממיץ א"הר וכתב. בשבת בחמין לשרותו מותר, צונן עכשיו שהוא פ"אע, השבת קודם שנתבשל דבר כל

 אחר צלי יש וכן, צלי אחר בישול יש מ"מ, בישול אחר בישול שאין פ"ואע, האופה במלאכת) קב' סי( יראים

 הא כהנא רב אמר, הוא אש צלי הא ואמאי, חייב בישלו כ"ואח צלאו, פסח גבי) א מא( בפסחים כדאיתא, בישול

 אומר יוסי רבי, מ"ר דברי, נימוח שלא ובמבושל השרוי ברקיק) מצה חובת ידי( יוצאים דתניא, היא יוסי רבי מני

 מתורת ביטלו ובישלו וחזר הואיל בתנור נאפה שכבר פ"שאע, י"ופרש, במבושל לא אבל, השרוי ברקיק יוצאים

, שולבי אחר צלי יש כך, ואפוי צלי אחר בישול שיש וכשם. יוסי' כר הלכה יוסי' ור מ"ר) ב מו עירובין( ל"וקי. לחם

 ליזהר יש וכן, בו סולדת כשהיד שני בכלי אף בשבת אפויה פת יתן שלא אדם יזהר הילכך, היא סברא דחדא

 לו וחוששני שבת חילל כן עשה ואם, בו סולדת שהיד במקום האש אצל יתן לא מבושל בשר וגם, צלי בבשר

 ממיץ א"מהר שמעתי, כתב) צזק' סי( ה"ראבי אבל. האופה במלאכת) סה' סי( ג"בסמ הובא וכן. כ"ע. מחטאת

, אפיה אחר בישול יש מ"מ, בשבת אפיה אחר אפיה אין וכן, בשבת בישול אחר בישול שאין שאף, אומר שהיה

. ב"שהיס שני בכלי גם ליזהר יש, שני בכלי גם מתבשל אם בקיאים אנו ואין והואיל, ברותח לחם לשרות כגון

 כאן דעד ופסקינן, יוסי' דר להא מייתי) ב לח( בברכות דהא, היא מילתא ולאו. 'וכו) א מא( מפסחים ראיה והביא

 כ"וכ. כ"ע. הכי אמרינן לא בעלמא אבל. וליכא, בפיו מצה טעם דבעינן, מצה לגבי אלא יוסי' ר קאמר לא

 דברכות מהמסקנא ה"ראבי דאותביה דההיא, )שיח' סי( י"הב מרן עליו וכתב). שכ סימן. לט שבת( המרדכי

 אמר י"ור, שהכל שברכתם אמר דשמואל. שלקות בדין י"ור שמואל פליגי דהתם, היא חזקה אקושי) ב לח(

, היא ולא, ואסיקנא', וכו המבושל ברקיק מצה ח"י יוצאים אם יוסי' ור מ"דר בפלוגתא דפליגי ואמרינן, א"בפה

 ופסקו', וכו ליכאו בעינן מצה דטעם משום אלא התם יוסי' ר אמר לא כ"וע, א"בפה עליהן מברך שלקות ע"דכ

 דמסקינן כהא לומר כ"בע כ"וא, יוסי' כר פסקינן מבושל רקיק וגבי, א"בפה שלקות על שמברכים הפוסקים כל

, וכתב, שני בכלי גם אסר למה, ממיץ א"הר על תמה שם והטור. כ"ע. וליכא מצה טעם דבעינן התם דשאני

 נראה אינו מ"ומ, שני בכלי גם שמבשל אלישנ לחד) ב מב שבת(' בגמ דאמרינן למלח ליה דמדמי ואפשר

 בכלי פת ליתן ממיץ א"הר אסר שלא, )א"ה שבת' מה ט"פ( י"בהגמ שמבואר, י"הב ז"ע' וכ. שני בכלי לאסור

 ודלא, ה"כראבי ל"דס י"הב מרן מדברי מבואר פ"ועכ. ש"ע. רבינו שתמה מה נתבטל ובזה', וכו הדין מן שני

 כתב אפרים בר אברהם ורבי, זה על וסיים, היראים ש"מ הביא) קטז' סי( ריקאנטי בפסקי וכן. ממיץ א"כהר

 כרב ל"דקי, ל"זצ) זרוע האור( מארי אבא רבינו כתב): קפט' סי( בתשובה זרוע אור ח"המהר ל"וז. שמותר

, הארץ מן לחם המוציא עליה מברכים כזית בפירורים דלית ג"אע חביצא האי) ב לז ברכות( דאמר ששת

 י"ע מראיתם נשתנה שלא לחם תאר בהם שיש פירוש, דנהמא תוריתא בה דאית והוא התם רבא וכדמפרש

 לכל רותח תבשיל לתוך אפויה פת בשבת ליתן ומותר, אפיה אחר בישול שאין ל"קי ומעתה', וכו הבישול

 דעת נראה וכן. ד"עכת). א מא בפסחים( יוסי' כר ל"דקי משום, שאסר ממיץ א"כהר ודלא, שני בכלי הפחות

, צרכו כל אפוי הפת היה שאם העלה) ריד אלפים' ב' סי(' ה חלק ז"הרדב ת"ובשו). נד' סי דשבת ג"פ( האגודה

 או צרכו כל מבושל שהיה דבר האור על שהמבשל, )ג"ה שבת' מה ט"פ( ם"הרמב ש"כמ, תורה איסור בו אין

 משמע ם"הרמב שמלשון אמתוב. כ"ע. חייב צרכו כל נתבשל לא אם הא, פטור כלל בישול צריך שאינו דבר

 מעל שהעבירוהו( ראשון בכלי אפילו האור בתולדות אבל, אסור אבל פטור האור על במבשל שדוקא בהדיא

 בערוך כ"וכ. ם"הרמב בכוונת) ג"ע סוף קיז דף, טו ק"בס' ז סעיף האופה מלאכת( טל באגלי כ"וכ. מותר) האש

 פרק( הגבורים בשלטי' וע. ש"ע). עט אות א מערכת( ישי גזע בספר' וע. ש"ע). כב סעיף שיח' סי( השלחן

 בכלי' אפי פת ליתן עלמא נהוג והכי, אפיה אחר בישול שאין ל"ס אפרים בר אברהם' ור שהרוקח', שכ) חבית

  .כלל נזהרים ואינם, ב"שהיס ראשון

 כר או במקום תחתיו לקפלן העשויים לבדין(, סדיא בי, :)קמו( שבת מהגמרא כד:ה  אומר יביעל "ז שבת קמו

 ע"כ ברכין. שרי ושמואל). י"רש. בהן מעוטף כשהוא ר"רה דרך מלבוש דרך להביאן( אסר רב). י"רש. כסת או

 ל"ס נמי דרב ואסיקנא. 'וכו כמשוי דמחזי משום דאסר מאן. במיצעי פליגי כי, דאסור פ"ל ע"כ בקשין, דשרי פ"ל

 כשהוא בכרמלית או ר"ברה להביאן אסור הקשים דיןלב: ל"וז) ה"סל שא' סי( ע"הש פסק וכן. כשמואל דשרי

 חשיבי ד"שבנ הניילון דכיסוי לומר נטויה הדוחה יד ולכאורה. כ"ע. מותר הרבה קשים אינם ואם, בהן מעוטף

 אפילו, מותר הרבה קשים אינם אם אבל', כ) א"סמ שם( ז"הגר ע"בש ואמנם. שרי ומשרא, הרבה קשים כאינם

, ורובו ראשו בהן שיתעטף ובלבד: שם עליהן לישב ר"ברה להוציאן כדי אלא מתעטף ואינו, בהן להתעטף צ"א

 באופן דוקא דלאו לכאורה ומשמע. (כ"ע. להוציאן ואסור כך י"ע מלבוש נעשו לא בלבד גופו בהן כסה אם אבל
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 תנאי יךצר אופן בכל אלא, ורובו ראשו בהן שיתעטף בעינן עליהן לישב מוציאן אלא בהן להתעטף צריך שאינו

 בהן כשמתעטף דוקא היינו, וחמילה ויריעה בשק יוצאין: מרן ש"דמ) י"סק שא' סי( לדוד תהלה' בס ע"וע. זה

 בכובע לצאת י"הב מרן היתר על נענה מה כ"דא אלא). ק"ודו. כ"ע לד בסעיף מסודר עדיפי דלא. ורובו ראשו

 ראשו בעטיפת דסגי ל"דס כרחך ועל. ל"הנ ם"מהרשד פ"וכ. המנהג ושכן. הגשמים בעת המצנפת ג"ע לבד של

 מותר בגדים כמו ודקין רכין היו אם והכסת הכר: ל"וז ז"הי שבת' מה ט"בפי ם"הרמב כ"ג ש"וכמ. בלבד

 כדמסקינן דהיינו, ה"ה' וכ. (ואסורים כמשאוי הן הרי קשים היו ואם, מלבוש דרך ראשו על: מונחין להוציאן

 בסוג הוו דלא ד"בנ נ"ה כ"וא). מותר קשים שאינם כל ל"קי הילכך, הוא קושטא לאו דרב דהא: קמו בשבת

 יוצאים שהלא מותר בודאי קצת עבים הם שאם קסג ק"ס צ"בשעה ב"להמשנ' וע. שרי משרא הרבה קשים

 והרי, הכובע סביב יפה מלובש שהוא ש"וכ, לאסור הרבה עב חשיב לא והניילון. ש"ע. עבה ובסגוס עבה בשק

 כובעו מעל יטלנו הגשמים שיפסקו אחר דשמא ד"בנ לחוש דאין ודע. בזה להקל יש דאישבו, אליו טפל הוא

 על ליתנם הנשים שדרך המלבושים בענין, )פ' סי( הגרשוני עבודת ת"בשו' כ שכבר, ר"ברה א"ד ויעבירנו

 הצעיפים שיראו כדי, ר"ברה א"ד לאתויי אתי דילמא' חיישי דלא, מלבוש דרך הגשמים בשעת צעיפיהם

, התפארות שום בהן אין כי להראותן מקפידות אין בחול שלובשות הצעיפים בודאי כי, שלהם חשוביםה

 אתיא לא שבת שהוא שיודעת וכיון שבת שהוא יודעת היא המכסה כשתסיר הרי בשבת שלובשות ובצעיפים

 כובע דלגבי ד"בנ ש"ומכ. ש"ע. צמר בחוטי לא ה"ד) נז( שבת' התוס זו סברא ש"וכמ. ר"ברה א"ד לאתויי

 ט"וה. ב אות לעיל כ"ג כ"וכמש). ט"ס שא' סי( ע"בש ל"וכדקי. לאתויי אתי דילמא לגזור אין לאנשים המיוחד

. זאת לחששא חששו ולא, הגשמים בעת המצנפת על לבד כובע ללבוש שהתירו ל"הנ ם"ומהרשד י"הב דמרן

 ולא, הגשמים מפני וחמילה ויריעה עבה בשק שיוצאים) א"סכ שא' סי( ע"ובטוש:) נה( דנדרים מההיא וכן

  ל"וי. בזה ש"מ) ח אות כו' סי( ג"ח יצחק מנחת ת"בשו' וע. ג"בכה גזרינן דלא מוכח, זאת לחששא חששו

 מתבטל כך ידי ועל, בישיבה ללמוד אחרת לעיר לעבור רוצה הבן אם אפילו נו:ה דעת יחווה .שבת קמז

, להם לשמוע צריך אינו, תיכונית בישיבה וללמוד בעירם רלהשא ממנו דורשים והוריו, ואם אב כיבוד ממצות

 סובר והבן, בעירם בישיבה שילמוד רוצים הוריו אם ואפילו. ואם אב כיבוד ממצות תורה תלמוד מצות שגדולה

' ד פרק אבות( שנינו וכבר, להם לשמוע צריך אינו בלימודו יותר יצליח אחרת שבעיר אחרת לישיבה ילך שאם

. ערך בן אלעזר רבי של המעשה) ב"ע קמז( בשבת ועיין. תורה למקום גולה הוי אומר נהוראי רבי, )יד משנה

, צער מתוך תורה הלומד, אבא רבי בן חייא רבי אמר): 'י סימן' ח פרשה רבה השירים שיר( חזית במדרש ועיין

. נפתלי של ומשבטו יששכר של משבטו למד אתה ממי, בשכרו נוטל מאתים, בצער שלא, בשכרו אלף נוטל

) יב' א הימים בדברי( שנאמר, אלף שכר נטלו) לפרנסתם גם יגעים שהיו( בצער תורה שלמדו נפתלי של שבטו

) פרנסתו לו מספק זבולון שהיה( בצער שלא תורה למדים שהיו יששכר של שבטו אבל, אלף שרים ומנפתלי

 שכר נוטל במקומו שלא תורה לומדה אמר אבין' ר בשם יודן' ר. מאתים ראשיהם שנאמר. מאתים שכר נטלו

 של שבטו, יששכר של ומשבטו נפתלי של משבטו למד אתה ממי, מאתים שכר נוטל במקומו והלומד, אלף

 אילה נפתלי שנאמר, ממנו תורה ללמוד יששכר אצל הולכים שהיו( במקומם שלא תורה למדים שהיו נפתלי

 יד פרשה( נשא פרשת במדרש שאמרו כמו, לי פתנו, התורה שם על נקרא ונפתלי, שפר אמרי הנותן שלוחה

 במקומם למדים שהיו יששכר של שבטו אבל, אלף שרים ומנפתלי שנאמר, אלף שכר נטלו) ש"ע). יא סימן

 סוחר כאניות היתה הפסוק על, )לא פרשה( משלי ובמדרש. ש"ע. מאתים ראשיהם שנאמר מאתים שכר נטלו

  לחמה תביא ממרחק שנאמר, לעולם תורה לומד אינו תורה דברי על גולה אדם אין שאם, לחמה תביא ממרחק

 אבל, מעוכב ז"ה אחר חיוב בשביל הפקדון עיכב שאם הפוסקים כתבו משפט חושן א:ו א"יביל "ז שבת קמח

. כ"ע. לא אחרים בשביל אבל, אחר ממקום לו חייב שחבירו בודאי יודע אם עצמו בשביל לעכבה יכול מלוה

 כדכתיב, בפקדונא נפשיה בידיה ולמפקד לאקדמא בעי נש ובר: ל"וז) קיט דף( במדבר 'בפר הם הזוהר ודברי

 מההוא יתיר לגביה אתחייב דאיהו ג"דאע, לאחרא פקדונא דיהיב נש דבר כפקדונא', וכו רוחי אפקיד בידך

 לאוד אבתריה נבדוק בודאי ביה יסרב ואי, לגביה אתמסר ופקדונא הואיל, ביה לאתחדא כדאי לאו פקדונא

 ולילה לילה בכל ש"אר, )ב"סע ח"די בראשית' פר( חדש ובזוהר. כ"ע. מהימנותא מבני ולאו הוא קדישא מזרעא

 עלמא בהאי נמי אדם כל' ואפי יצחק ר"א. אמונתך רבה לבקרים חדשים ד"הה, נשמתייהו לון מחדש ה"קב

 רבה ומהימנותא, ה"קב קמי חיובים בכמה ואשתכחת, לעילא סלקת ונשמתיה, לילה בכל בשינתיה נאים

 וחבירו לחבירו בממון שהמתחייב ומכאן. אמונתך רבה משום ולמה, ה"קב לה ומחדש לגופא לה אחזיר ה"דקב

 חבול אם ד"הה ד"ב לו שיתנהו' ואפי, חבירו לו שיתנהו עד בפקדון להחזיק לו אסור בידו שיחזיק מה מוצא

 ואין אמונה אל, האזינו' פר בספרי: ל"וז, )תח סימן מקבלה פ"ס( מ"ב במרדכי' וע. ש"ע. 'וכו רעך שלמת תחבול
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, מנה משלו בידו ויש מאתים חבירו אצל מפקיד ו"ב, ו"ב כמדת שלא באחרונה שלו שגובה ה"הקב מדת, עול

 אלא כן אינו ה"הקב אבל, השאר והילך, בידך לי שיש מנה תחלה הוצא לו אומר, המאתים ליטול חבירו כשבא

 שואל' פ שבת' ובגמ, דכתובות ק"דפ' בירוש וכן. פקדון להעביט שיכול מכאן ומשמע. נהבאחרו שלו את גובה

, ט"יו הלואת עבור ומעכבו חפץ שום ממנו לוקח ט"יו לאחר, י"רש' ופי, אערומי מערים עולא בר רבה:) קמח(

 ד' סי( מ"וח יוסף בברכי א"החיד ומרן. ל"עכ. גאון עמרם רב אמר והכי. השאול דבר להעביט שיכול משמע

 קדם אם אבל, לחוב הפקדון שקדם מילי והני', וכו לעכבו מותר אצלו הפקדון כבר שאם א"הרמ ד"ע' כ, )ה"סק

 החשן ובקצות). י"בברכ ל"כצ. (כ"ע. הזוהר' מס י"כת בהגהה מפאנו ע"הרמ. לעכבו רשאי אינו לפקדון החוב

' אפי לעכבו יכול פקדון או משכון בידו שיש לשכ) ה' סי המניח' פ( ש"ביש ל"מהרש ש"מ הביא) א"סק ד' סי(

 עיכב אלא מחבירו תפס לא שהרי, לנפשיה דינא עביד נקרא לא שזה, גזילתו או חבירו של חובו כנגד לכתחלה

 ליה ואית הלוה שכופר היכא' אפי, מגו לו שיהיה כדי בחובו לתפוס שאסור, ח"הקצוה' וכ. ת"בשוא שלו את

' פ הזוהר מדברי אבל, ל"מהרש ש"וכמ, אצלו לעכבו כלל איסור דליכא משמע ידושב בפקדון אבל', וכו פסידא

 ליד שבא שכל הכותב' פ א"הריטב שיטת והיא, נגלה פ"ע כ"ג פנים לזה ויש. גמור איסור שהוא מבואר במדבר

 .כ"ע. מזה ירחק נפש בעל לכן ט"סק נח' סי ך"בש' וע. מעלייתא השבה למיעבד צריך פקדון בתורת הנפקד

 שהוא:) קמח( שבת ס"בש מפורש שבאמת' וכ, ח"הקצוה' ד הביא שם שלמה בחכמת קלוגר ש"מהר והגאון

 שמותר ודאי הכי דעביד רב דמעשה וכיון', וכו י"ופרש, אערומי מערים עולא בר רבא' דאמרי. גמור היתר

 נתכוון לא שמתחלה תםה ושאני, טפי גרע ממש פקדון בתורת לידו בא שאם אפשר ומיהו. ברור וזה. כן לעשות

. המרדכי לראית לכוין וזכה. ש"ע. ק"הזוה' ד דידן ס"הש יסתור שלא ניחא ז"ולפ. כלל פקדון לשם עולא בר רבא

 לנפקד שאין ה"רגמ בתקנות שראה', וכ, המרדכי דברי הביא) טו אות י"הגב קנג סימן( א"ח מ"חו ג"והכנה

 ם"מהר ת"בשו' וע. (ש"ע. 'וכו המפקיד על לו שיש תביעה שום בשביל אצלו המופקדים ספרים שום לעכב

, חפץ אצלו ששכח רק, פקדון בתורת לידו בא לא שאם למדנו ל"הנ מכל פ"ועכ) ט"ותע ג"קנ' סי מרוטנבורג

  ל"עכ).י' סי מ"חו( בינה באמרי' וע. ממנו שגזל גזילתו דמי ממנו ולגבות לתופסו שיכול בודאי

, האמת על שמודה מי לכל גמור איסור הוא, בבית טלויזיא הכנסת םעצ  יב:ו אומר יביעל "ז. שבת קמט

 ר"יצה שמגרה, ולענה ראש פורה שורש שהיא בה עוד, תורה וביטול, לצים מושב משום בה שיש שמלבד

', ה שנא אשר הרעות והתועבות הפריצות דרכי בכל, ומדוחים שוא במחזות נגעים מראות ידי על, בעצמו

 חשק דברי, )ז"סט שז' סי( ע"בש הקדוש מרן כתב וכבר. הדין את ליתן הוא ועתיד, יעשנה הוא נפשו משחית

 אל תפנו אל משום ועובר, לצים מושב משום אסור בחול ואף, בשבת בו לקרות אסור עמנואל ספר כגון

 ומי שחיברו ומי, בעצמו הרע יצר מגרה משום נמי ואיכא, ).קמט שבת(, מדעתיכם אל תפנו לא, האלילים

 שמלאות הטלויזיא במראות שכן וכל. ל"עכ. הרבים את מחטיאים שהדפיסו מי לומר צריך ואין תיקושהע

 ד"רמ הגאון ומהם, דורנו גדולי כל פסקו וכן). ח סוטה( רואות שעיניו במה שולט ר"ויצה, רעות תועבות

 הגאון כ"וכ, )הס עמוד ו חלק( טוב יום טהרת' בס שנדפסה בתשובה, אדם תפארת ת"שו בעל ל"ז אסטרייכר

 לתוך המביאה על וקראו. שם שהובאו רבים גאונים ועוד). סו עמוד( שם שהובאה בתשובה ל"ז שטייף יונה' ר

, אחרא הסטרא לרשות ומוציאם שמכשילם, בבית ילדים לו שיש מי ש"וכ, ביתך אל תועבה תביא לא, ביתו

 שלמה בתשובה ונחזור ישראל בית עמו צותופר פרצותינו יגדור ת"והשי. עולה באהלך תשכן אל משום ועובר

 מספר ת"בשו גם כעת ראיתי, בבית טלויזיא הכנסת של החמור האיסור בענין/ ומילואים הוספות. +/אמן

 לזה שיש הדין ובעיקר. ב"עש. כן העושים כנגד אש להבות חוצבי בדברים בזה שהאריך) לג' סי( א"ח הסופר

  )קנד סימן( ג"ח משה באר ת"שוב כ"שכ ראיתי עתה, ערוה באשה טפח דין

 מותר שהרהור קנ משבת להקשות ואין. 'וכו בברכות כדבור הרהור מהני ם"דלרמב כ"מש ג:ד א"ל יבי"ז. קנ

 מצטרפת אינה רעה מחשבה אבל למעשה מצטרפת טובה מחשבה דדוקא ל"די, כדבור הוי ולא בשבת

 כעונה שומע מהני בתפלה אף והרי. ש"ע .ס"החת בשם) יב' סי( יקותיאל תורת ת"בשו כ"וכ ב"נ. למעשה

 אחת בבת לשאול וכבאו דסתרי כתרתי הוי דהתם ג"ואע) ז"ס קד' סי ע"ובש: לח סוכה י"רש ש"כמ( לקדושה

 ת"ובשו) יא אות מ' מע( קדמות מדבר' ובס). א"ע עא דף( פיתוסי יעקב ברית' בס' וע). י פסחים( שבילין דשני

 במה טז אות להלן בדברינו הובא השלחן הערך ש"מ' לדחו יש ז"ולפ .ש"ע). צט סימן( דעניא אפרקסתא

  למעש מצטרפת שאין רעה מחשבה דשאני ל"י נ"דה). שואל פרק( ף"מהרי שהשיג

, חרש בן מתיא' דר' אמתני) ז"מט ד"פ( אבות על חיים בדרך מפראג ל"מהר טו : ו חלק אומר יביע ל "ז .קנא

 עצמו מחזיק אינו הרשע שהרי, שלום לו יקדים, רשע שהוא פ"אע ל"ור, וכתב, אדם כל בשלום מקדים הוי

 יקדים לפיכך, אצלו נחשבין הבריות ואין, הבריות מבזה שהוא הרשע יחשוב שלום לו יקדים לא ואם לרשע
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 להחניף מותר:) מא( בסוטה' דאמרי, מ"לק הא, בשלום הרשע יברך איך סוף סוף לשאול ואין, לרשע אף שלום

 זה' שנא:) קנא( בשבת כדאיתא, ז"בעוה אינו ז"ד, לרשעים' ה אמר שלום אין דכתיב והא', וכו ז"בעוה לרשעים

 וישלח' פר ק"בזוה ש"ממ, קשה ולכאורה. כ"ע. לרשעים שלום יש ז"בעוה אבל, מיתה לאחר הרשעים נפש על

 לאקדומי דאסור אתמר והא', וכו שלום ואתה לחי כה ואמרתם כתיב אלא, ואמר אבא' ר פתח, )ב"ע א"דקע(

 ליה לקשרא בגין קאמר ה"דלקב אוקמוה הא אלא, לנבל קרא האי ל"א דדוד אשכחן היכי כ"וא, לרשיעיא שלום

 דאזלא עלאה שכינתא דא, והוא מאי. לפניהם עבר והוא כתיב הכא אוף', וכו קאמר דעליה חשיב ונבל, לחי

 ה"דקב לקבליה זמנין שבע וסגיד וכרע, קמיה דאזיל ה"דקב קמיה לסגדא עידן הא אמר יעקב דחמא כיון, קמיה

 על תקיפה שידינו בזמן דהוי דדוד ההיא דשאני ל"י ושמא. ש"ע). ב"ע כג דף( וארא בפרשת ה"וכ. ש"ע. 'וכו

, שלום דרכי משום מיירי לגוי שלום שהקדים ז"ריב נ"וה. לרשעים להחניף שמותר ז"בזה כ"משא, הרשעים

 דרכי מפני אך, למעט לנו יש לרשע שלום בשאלת למעט שנוכל מה וכל): נא' סי( חסידים' ובס. קאמר ז"ובזה

 כופל שהמשיב העולם שדרך, שלום להם לכפול יצטרך שלא ועוד, שבהם לגדולים שלום להקדים נוכל שלום

. כ"ע). יז ברכות יהוידע בן' ובס. יקדים ה"ד: ו ברכות א"במהרש ע"וע. גוי לגבי הניזקין פ"ס ן"הר כ"וכ. (שלום

, ם"העכו בין שנשבה וכתינוק, תוכחה וקודם, התראה קודם כולהו ל"הו, להוכיח שיודע מי שאין בזמנינו פ"ועכ

 לאהוב מצוה זה שמטעם, מולין י"מהר בשם חסד אהבת' בס ש"מ והביא, )כח ק"ס ב' סי( ד"יו איש החזון כ"וכ

 ודיינינן להוכיח יודעים אנו שאין, תוכחה דםקו הוא אצלינו כי, מלובלין ם"מהר מתשובת כן והביא, הרשעים את

  ד"עכת. תוכחה מקבל שאינו לאחר אלא לשנאתו רשאים שאין דעות' מה ו"פ י"בהגמ כ"וכ, כאנוסים להו

 ל"רז שאמרו הנשמה ענין: ל"וז המצות טעמי בשער ו"מהרח לב  דעה יורה ה חלק אומר יביע ל "ז שבת קנב 

 כי, ה"זלה מורי בשם שמעתי, )ל"כצ(, יורדת ואינה עולה ואילך מכאן, רדתויו עולה חדש ב"י שכל:) קנב שבת(

 כן שלפני בשבת ז"עכ, השבוע באמצע החול בימי חל חדש ב"י שתשלום פ"אע, חדש ב"מהי אחרון בשבוע

 בגן עולות הנשמות כל השבת שביום לפי, חדש ב"י להשלים ימים כמה שחסרים פ"אע, עוד יורדת ואינה עולה

. כ"ע. חדש ב"מהי החסרים ימים' וד' ג אותם בשביל ירד לא שוב שעלה וכיון, חדש ב"י בתוך אפילו, יוןהעל עדן

 בשנה גם, הפטירה מיום החשבון לעשות יש לכן, חדש ב"י של הימים במספר פרטי חשבון שאין נמצא

' סי( ביד חיים' בתשו י'פלאג ח"מהר ג"והרה). תב' סי( כ"ונה ך"וש ז"בט מחלוקת בזה מצינו ואמנם. הראשונה

 לרבנן ראה ושכן הראשונה בשנה הקבורה ביום צייט היאר לעשות בנימין כהמשאת שמנהגם, כתב) קיח

 והזכור ז"כהט להורות דרכי ואני, בזה ידוע מנהג אין בגדאד עירנו ופה. יבחר והבוחר. ש"ע. כן שנהגו קשישאי

 לפי, המיתה ביום לעשותו רבה טעמא איכא התענית ומצד. להיות ראוי שכן הסוד ד"ע ל"שנ מפני, לאברהם

' בפר והוא( המצות בשער ו"המהרח בשם ש"מ והנה. ד"עכת. יומא בההוא מזליה דאיתרע שאמרו הטעם

' ופי, בחדשו חדש מדי והיה' שנא, חדש ב"י בגיהנם רשעים משפט) דעדיות ב"בספ( ש"ממ סמך לו יש, )ויחי

 וקאמר, /לתשרי ל"צ/ לשתרי מתשרי או לניסן מניסן כלומר, עצמו דשח באותו משמע בחדשו ש"דממ, ד"הראב

 והקשה. כ"ע. 'וכו האנשים בפגרי וראו ויצאו דכתיב, מיירי קא רשעים ובמשפט, לפני להשתחוות בשר כל יבא

 ב"י של הימים תום שלפני דבשבת, ש"א ו"המהרח ז"ולפ. ש"ע. בשבתו שבת ומדי מאי ז"דלפ, ט"יו' בתוס

 ל"י מ"דמ אלא). ד"הראב' כד שם שמבואר תקנד רמז ישעיה בילקוט' וע. (יורדת ואינה עולה מההנש, חדש

 בשער כמבואר, זה שייך לא א"בנ ברוב אבל, ירד לא שוב שעלה כיון אז, חדש ב"בי דינו שנסתיים לצדיק מ"דה

 לאחר רבות שנים םבחלו שנראה אחד באדם מעשה): מו ס"ס( חסידים' בס ע"וע). כב הקדמה ריש( הגלגולים

 משפט והרי ל"א, הלב בכוונת הנהנין וברכת ז"בהמ לברך דקדק שלא על אותו דנים יום שבכל ואמר, שמת

 ע"וע. הראשונים חדש ב"בי כמו חזקים בפורעניות אותו דנין שאין ל"א, יותר ולא חדש ב"י בגיהנם רשעים

', וכו ויורדת עולה חדש ב"י כל ש"דמ עוד ואפשר). ק"ודו. פושעי ה"ד כז חגיגה' תוס' וע. (ש"ע). רמא' סי( ח"בס

  ):א"סע ו"דרכ( ויחי' פר ק"בזוה וכדמשמע, המיתה מיום ולא, הקבורה מיום היינו

משמע . כ"דבר אחר בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציצית ושמן על ראשך אל יחסר אלו תפילין ע. שבת קנג

כ תפילין דשבת ולילה לאו זמן לפיכך אל יחסר "ת ויום טוב משאדזמן ציצית בכל עת ואפילו בלילה ואפילו בשב

או דאל יחסר דלענין תפילין . לפיכך יהדר להיות מעוטר בתפילין וציצית כל כמה שיכול. כלומר בשעת החיוב

  .ביום סגי לענין אות ברית' ז דתפילין פעם א"כ ראיתי בתקו"אח. ע"ביום קיים לא יחסר וצ' פעם א

    שען על אילן בשבתלה       .שבת קנד

 בסוף( א"הרמ ש"ממ במחובר גם מוקצה לאסור ראיה הביא) מה סימן( ב"ח יעקב חלקת ת"בשו לו:א ז"יבי' ע

 בנענוע אסור ולכן, מוקצה משום הוא שהטעם כ"ובע". ינידנו שלא ובלבד, באילן ליגע ומותר: "ל"וז) שלו סימן
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 נשען שאם ל"שי, מזה הכרח שום שאין ובאמת. ד"עכת. )ג"ס רסה' בסי( א"הרמ ש"וכמ, מוקצה שהאילן משום

. כלל במחובר משתמשים שאין האיסור בכלל והוא, באילן משתמש הוא הרי, אותו מניד שהוא עד האילן על

 באילן ליגע ומותר, שכתב, )שלו ס"ס( ל"בבאה ב"המשנ מדברי מוכח וכן). א"ס שלו סימן( ע"בש מרן ש"וכמ

 נשענים שאין הדין הוא, באילן עולין שאין שכמו, ב"במשנ א בסעיף לעיל יארנוב כבר, ינידנו שלא ובלבד

 שמבואר, )לז סעיף שלו סימן( השלחן בערוך כ"וכ. ש"ע. 'וכו ובפוסקים ס"בש וכמבואר, עליו ונסמכים

 וכמו, מעולם נגיעה נאסרה ולא, בעלמא נגיעה אלא שימוש זה שאין, מותר בריא באילן שלהשען, בירושלמי

 ונמצא, ינדנדנו עליו שבהשענו משום, אסור כח תש שהוא באילן אבל, בלבד נגיעה נאסרה שלא מוקצהב

 ר"ושו. להלכה מוכרח אינו, מוקצה משום שהוא בסוגריים כתב ז"הגר ע"שבש ואף. ל"עכ. באילן משתמש

 א"הרמ שדברי הוהעל, ל"הנ א"הרמ ד"ע שעמד) יא ס"ס ח"חאו( א"ח יהודה בית ת"בשו עייאש י"מהר להגאון

 נדנודו י"ע שמא לחוש שיש, בעלמא חומרא אלא אינם) חיים ארחות בשם הסימן בסוף י"בב שמקורם( אלו

 שירק', שכ) ד"סק שלו סימן( ז"מהט להוכיח שם יעקב החלקת עוד ש"ומ. ש"ע. 'וכו ממנו עלים או פירות ינשרו

, )א סעיף שם( בהגה א"הרמ ש"מ על באו ז"הט דברי הנה). ו"סק שיב סימן( א"המג כ"וכ, מוקצה הוי מחובר

 ולא באילן אלא להשתמש איסור שאין, בקרקע מחוברים שהם פ"אע בהם להשתמש מותר הרכים שבקנים

 מקנחים: ל"וז כתב) ו"ס שיב סימן( ע"הש מרן שגם ובאמת. בירק גם ולאסור לחלוק ז"הט בא ז"וע. בירק

 אלא אמרו שלא, ליכא במחובר משתמש ומשום, יזיזם שלא דובלב, מחוברים הם אפילו לחים בעשבים בשבת

 מפני, ו"בסק א"המג וכתב, יזיזם שלא ובלבד, מרן ש"ומ. א"כהרמ כ"ג ל"דס קמן הא. כ"ע. בירק לא אבל באילן

  .יתלשם שלא היינו אלא, נכון ואינו, שם רבה האליה עליו כתב כבר. מוקצים שהם

 סומכים זה שעל, וכתב, א"הרשב דברי הביא שם חדש הבית זכ סימן ה חלק דעת יחווהל "ז .שבת קנה

 לברור שהתירו כמו, בזה להתיר עיקר וכן. זית ושמן תבלין לתוכו ונותנים דק דק הירק לחתוך גדולות בסעודות

, )א"ע קנה שבת( מהמשנה לזה ראיה הביא שם א"הגר ובביאורי. כ"ע. לאלתר דהוי סעודה אותה לצורך אוכל

 ומוכח. באוכלים טירחא משום, בגמרא ומפרש, הבהמה לפני החרובים את ולא השחת את אל מרסקים אין

 הגבורים בשלטי שכתב ומה. ש"ע. לאלתר להאכילם מנת על כן שעושה מפני, טוחן איסור משום בזה שאין

. ש"ע. 'וכו לאלתר טוחן לי ומה, שעה לאחר ביום לבו טוחן לי דמה, א"הרשב דברי על לפקפק, )גדול כלל פרק(

 באורו אשר העולם עמוד המתגבר מעין שהוא א"הרשב רבינו של דינו פסק על לערער כדי כלום ולא בדבריו אין

, כתב) מג סימן סוף משפט חשן חלק( ם"מהרשד ת"ובשו). קי סימן דעה יורה יוסף הבית מרן לשון( אור נראה

 א"הרשב הסביר וכבר. ש"ע. הפוסקים ברו כנגד א"הרשב דעת מחשיב היה טאיטצק יוסף רבי הגדול שרבינו

 לדברי הטעם להסביר הוסיף) יט סימן חיים אורח חלק(' א חלק פעלים רב ת"ובשו. ודעת טעם בטוב דבריו את

 על בסכין מאכלו כשחותך גם לכן, שיבלענו לפני מאכלו את היטב בשיניו ללעוס האדם ודרך שהואיל, א"הרשב

 בזה וכיוצא. ש"ע. מותר ולכן, בפיו לעיסתו על להקל כן שעושה, בכך אכילה דרך נחשב לאלתר לאוכלו מנת

 ובמה, )יט עמוד סוף' כ סימן(' ב חלק צדק זבחי ת"בשו עוד וראה. ש"ע). כד ק"ס טוחן מלאכת( טל האגלי כתב

 הגבורים השלטי דברי ולכן. ש"ע). והלאה' ג אות לח סימן חיים אורח חלק(' ד חלק אומר יביע ת"בשו שכתבנו

  .כמותו הלכה שפסקו והאחרונים ערוך השלחן בעלי ורבותינו א"הרשב כדברי והעיקר. כלל מוכרחים אינם

 ש"וכמ(, השינה בעת לובשים שהיו) כיפה( הקטן הכובע דמלבד ל"י י"הב דברי ולולא  ב:א ד"יביל "ז שבת קנו

 עוטר תקנו ז"וע, ביום מצנפת לובשים היו.) ראש בכסוי לישן חסידות דמדת ה"השל בשם) ד"סק ב' סי( ר"בא

 עליה דתיהוי היכי כי רישיה דכסי י"דרנב בהא, :)קנו שבת( א"בח א"מהרש ש"מ וכעין. בתפארה ישראל

 למעלה ששכינה משום הראש כיסוי דבעי) לא( בקידושין' אמרי נמי אינשי דבשאר ג"דאע, דשמיא אימתא

 להון דהוה כרבנן, בגלימא אינשי משאר יותר אשור מכסה שהיה י"דרנב רבותא דהיינו למימר איכא, מראשו

 דיני( ץ"יעב הגאון בסידור וכן. ש"ע. 'וכו ליריאיו' ה סוד סודרא:) עז שבת(' וכדאמרי, ראשן על סודר פריסת

. המאירי בשם) ג"סק צא' סי( גבורים במגן ע"וע התחתון כובע על בכובע לילך הצנועים שדרך, )בסופם לבישה

 אינו שאז הראש קצת כיסוי בין שחילק) ג' סי ח"חאו( שלמה לך האלף ת"בשו ק"מהרש ןלהגאו ע"וע. (ש"ע

) מו' סי( י"הב מרן' מד אבל). ש"ע. אסור מכן בפחות' אפי הראש כל בגילוי כ"משא, אמות' ד אלא לילך אסור

 באמת איתיר וכן. לגמרי מגולה ראשו היה זו ברכה שבירך שקודם, רישיה על סודרא פריס כי דמפרש מבואר

 לומר שלא הוא חסידות מדת שרק' וכ, ל"הנ סופרים' דמס המחלוקת שהביא) ו"סק ח' סי( א"הגר בביאורי

  ש"ע. כן משמע לא:) ס( ברכות' בגמ דהא. מגולה בראש הזכרה

 מחמת ממוקצה לבר ש"כר הלכה כולה השבת בכל) קנז שבת( מדאמרינן לג:ד חלק אומר יביעל "ז שבת קנז

 רק ולא. שמתיר ש"כר' הל מ"בדשא שגם משמע זה דמלשון ן"והר א"והרשב ן"הרמב' בחי' וכ .'וכו איסור



101 

 

 ן"הרמב' בחי ע"וע. מ"בדשא נ"ה, ט"ביו ולא בשבת רק ש"כר ל"קי שבמוקצה כשם ז"ולפ. ש"ע. מוקצה באיסור

    :).קכא הקדש כתבי כל פ"ס( ובמלחמות
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  עירובין

  ינו כמקדש נ ד"האם בהיכ  משכן אקרי מקדש .עירובין ב

' מד'  הק, )מג כלל ב' מע( ח"בשד, בכלל נ"בהכ אין, תיראו ומקדשי כגון מקדש דנאמר דהיכא' כ המטה יהודה

 מורא בהן שינהוג ד"לבהמ או נ"לבהכ או למקדש אדם בהכנס צוה מאלהיך ויראת', שכ) שכד' סי( היראים

 מקדשיכם את והשימותי, כ"בת דתניא, קדשמ שנקראו ר"ובהמד נ"בבהכ ומצינו. תיראו ומקדשי דכתיב, וכבוד

 קראי הני דכל ל"וי. ש"ע. שבבבל ר"ובמד נ"בהכ אלו מעט למקדש להם ואהי ובמגילה, ד"ובהמ נ"בהכ לרבות

 רחמנא דגלי לאו אי, מקדש בכלל הוי לא, גמורה קדושה שקדושתו משכן' אפי דהא, נינהו בעלמא אסמכתא

 והיאך. ש"ע:). טז( בשבועות וכדאיתא, המשכן תבנית את אותך אהמר אני אשר ככל וכתיב, מקדש לי ועשו

 מהדדי גמרי לא, מקדש אקרי דמשכן ג"דאע) שם( שבועות' בתוס ע"וע. ת"מה מקדש בכלל הוי נ"דבהכ נאמר

 שלא מינה ונפקא. מקדש דאקרי משכן אשכחן ה"ד) ב( עירובין' בתוס' וע. ש"ע. המקום בקדושת דתליא במידי

 שמעתי לא י"ר ש"ממ פריך) כו( במגילה גם. שרי משרא נ"בבהכ ואילו. ש"ע. רגליו שעל באבק שם אדם יכנס

 מקדש שנקרא איתא ואם. מקודש מקום להגיה ודוחק, לא ר"ובהמד נ"בהכ הא. בלבד מקדש מקום אלא

. ולהגיה שותלהק בכדי כ"כ לדחוק אין, :)קלז חולין( לחוד חכמים דלשון ג"אע, האי כולי ל"ק מאי דקרא בלישנא

 דין לו יש כ"ג נ"דבהכ ממקדשיכם התנא דיליף ג"אע, מקדש נקרא אין נ"דבהכ) נא' סי( הלכה עמק ת"בשו כ"וכ

 מקדש רק נקראו דלא אלמא. 'וכו ר"ובמד כנסיות בתי אלו, מעט למקדש להם ואהי' אמרי במגילה דהא. מקדש

' ד לנתוץ אסור ולכך, מעט מקדש נקרא נ"כדבה' שכ המרדכי' ד ה"שכ, ח"השד ש"מ אף ולכן. ד"עכת. מעט

 דאיסור. כ"ע. 'וכו ונתצתם ל"ת ת"בל שעובר העזרות ומן ההיכל מן אבן לנותץ מנין בספרי כדתניא, נ"מבהכ

) א' סי( יוסף וישב ת"ובשו. ז"בד שמסתפק, )נח ס"ס( שערים בית ת"בשו ע"וע. מוכרח אינו. ש"ע. קאמר תורה

  . ש"ע. ל"החק ש"וכמ. בעלמא סמכתאא הוא ל"הנ המרדכי ש"דמ' כ

 או כנסיות בתי או ק"בהמ לאבד שלא: ל"וז) סה' סי ת"מל( המצות' בס ם"הרמב' מד ר"ח ל"השד עוד ש"ומ

 כן תעשון לא' וכו תאבדון אבד' שנא הקדש כתבי מאבדים ואין, המקודשים השמות את מוחקים אין וכן, ר"במד

 בית' מה א"ספ( ם"הרמב מדברי להעיר יש. ש"ע. ת"מה יהו נ"בהכ דקדושת מזה דמוכח. כ"ע. א"לה

 עושין אין להדיוט מתחלתן נעשו ואם, הקודש לשם אלא מתחלתן הכלים כל עושין אין: ל"וז' שכ, )הבחירה

, מ"הכ' וכ. ל"עכ. הבית להר אותם בונים אין, נ"לבהכ מתחלה שחצבן וקורות אבנים. 'וכו. לגבוה אותן

 היינו דלהדיוט לרבינו ומשמע. הבית בהר אותם בונין אין להדיוט תחלה שחצבן וקורות אבנים, בתוספתא

 דקדושת איתא ואם. ל"עכ. בהדיא איתיה אחרינא דבדוכתא ואפשר. לה קרי הדיוט הבית הר ולגבי נ"בהכ

. ק"בהמ קדושת מכל דקיל הבית הר לגבי' אפי כהדיוט חשיבא מדוע, מקדש בכלל וחשיבא ת"מה הויא נ"בהכ

   )י:א א"יבי( ).ד' סי( יואב חלקת ת"ושו). מד כלל( שם ח"בשד' וע. ע"וצ

  אם יש לאסור חלאקה בבית כנסת משום בזיון

 פרשת( בספרי שאמרו ממה בזה להעיר יש לכאורהו, הכנסת בבית הקטן לגלח שהמנהג גבוה השלחן כתב. ב

, הוא בזיון כן אם, אמרת, ממש דמוע אהל בפתח יכול, מועד אהל פתח הנזיר וגלח) א"ע מה( ובנזיר, )נשא

, מועד אהל פתח כאן שנאמר, מגלח שיהא אומר הוא השלמים על, י"רש ופירש. (מדבר הכתוב בשלמים אלא

 ששחטם שלמים) א"ע ב( בעירובין שאמרו וכמו, שלמים אלא מועד אהל פתח שטעונים קדשים שאר מצינו ולא

 על במעלות תעלה ולא במזבח נאמר הרי, צריך אינו מראו יאשיה רבי). פסולים ההיכל דלתות פתיחת קודם

 דרך הגילוח אין הכנסת בבית גם כן ואם. נשא פרשת י"רש בפירוש הוא וכן. ש"ע. בזיון לדרך וחומר קל, מזבחי

 בפרק( כדתנן, הנזירים בלשכת נשים בעזרת מגלח היה הרי פנים כל על כי לומר ויש. המקום קדושת לפי כבוד

 יותר חמורה הבית הר קדושת והרי). 'ג הלכה' ח פרק נזירות בהלכות( ם"הרמב פסק וכן). 'ה משנה דמדות' ב

 ומוכח. 'וכו ובמנעלו במקלו הבית להר אדם יכנס לא) א"ע נד ברכות( שנינו שהרי, הכנסת בית מקדושת

 הבית להר יכנס לא, מקדש מורא איזהו, תיראו ומקדשי) ב"ע ו( ביבמות וכן. מדאורייתא דהוי שם בגמרא

, )א"ע ד( בחגיגה עוד ועיין). 'וב' א הלכה הבחירה בית מהלכות' ז בפרק( ם"הרמב פסק וכן. 'וכו במנעלו

 פסק וכן. במנעל ליכנס שמותר)  סב בברכות( לן קיימא הכנסת בית לגבי ואילו). ב"ע קב יבמות( י"רש ובפירוש

 להתיר) 'ז וסעיף' ו סעיף קנא סימן( ערוך שלחןו בטור נפסק וכן). 'י הלכה יא פרק תפלה בהלכות( ם"הרמב

 הכנסת בית שקדושת, )'ד סימן דעה יורה חלק(' ב חלק ט"מהרימ ת"בשו כתב וכן. הכנסת בבית ורקיקה מנעל
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, לקטן ראשונה בתספורת הראש פאות הנחת של מצוה במקום לכן. ש"ע. הבית הר מקדושת יותר קלה

   )לה:ה ד"יחו( הכנסת בבית כן לעשות דמי שפיר, חוגג המון ותודה רנה בקול מצוה של שמחה מתוך שנעשית

  אם זה שהנר דלוק מצוה או עצם מעשה ההדלקה מצוה

 של נר להדליק ו"אקב מדמברכינן, מצוה עושה דהדלקה, חנוכה נר גבי:) כב שבת( מדאמרינןה סוכה "תד

 מ"ש, שבת של נר להדליק כ"ג יםשמברכ בשבת הנר הדלקת לענין מינה דוןדייק במשפט עוזיאל ד. חנוכה

 שאינו) כג שם( חנוכה נר רואה וכדין. בבית הנר מציאות על להדליק לברך שאין. מצוה היא ההדלקה שעצם

 שבנר' שכ ז"והט ש"היש' ד שהביא, )תרעה ס"ר( ר"הא לדברי כיון ראיתו בעיקר והנה. ש"ע. להדליק מברך

 ממה מ"ע שהדלקה חנוכה בנר המובאת ראיה שאותה, כוןנ זה שאין ודחאם. מצוה עושה ההדלקה אין שבת

, להדיא המרדכי פסק וכן. בירושלמי' כדאי להדליק מברכים כ"שג, ט"ויו שבת בנר גם שייכא, להדליק' שמב

 ע"וע. גופא זו מראיה, )שם( ג"והפמ, )כו' סי( תבואה פרי ת"בשו כ"וכ. כ"ע. מצוה עושה הדלקה בשבת דאף

 נראה שלכאורה', כ, )כג( שבת יהושע פני הגאוןו). שם( ת"בשע והובא, יעקב השבות כ"וכ). שם( יוסף ברכי

 שדולקת בעששית ז"לפ כ"וא. מצוה עושה הדלקה, שבת של נר להדליק כ"ג שמברכים, נמי שבת של דבנר

. החנוכ נר לענין כאן ש"וכמ. ההדלקה זמן כשיגיע שנית ולהדליקה לכבותה צריך היה גדול היום בעוד ש"מע

 כ"אח לברך יכול ה"אפ, גדול י"מבעו שהדליק שאף, להיפך משמע ואדרבה. כן משמע לא הפוסקים ומלשון

, בהנחה מצותה שעיקר איתא אם ה"ומש, לאורה עשויה שאינה משום כן אמרו ח"בנ דדוקא ל"נ לכן. בזמנה

 יש ע"לכ, לאורה מצותן יקרשע ט"ויו שבת בנר כ"משא. ח"נ על וצונו או, חנוכה של נר להניח לברך צריך היה

 י"הפנ ואתי, בידן הוות מילתא הא נמצא. כ"ע. הדלקה י"ע אלא האור ואין הואיל, להניח ולא להדליק לברך

 לא מהפוסקים אבל', וכו לכבותו שצריך נראה שהיה, י"הפנ ש"עמ לתמוה יש ד"לפע אולם. נרגא בה ושדי

:) כה( שבת' בתוס וכמבואר, עצמו זה בדין ת"ור משולם' ר מחלוקת שפתיו דל על העלה ולא. 'וכו כן משמע

 שהדליקה שאף ש"ממ להיפך להוכיח ש"ומ. ולהדליקה לכבותה שצריך, ת"ר' כד ע"בש א"הרמ פסק וכן. ל"הנ

 מוכרח ואינו. ש"ע. ו"מהרי בשם) יא ק"ס( א"המג ש"למ הגאון שכיון נראה. כ"אח לברך אפשר, גדול י"מבעו

. ההדלקה עם יחד שבת עליו לקבל ירצה אם, ההדלקה זמן שהוא, המנחה פלג ראח מיירי דהתם, ד"לפע

 מפלג ולהדליק להקדים יכול טרוד הוא שאם) תערב ס"ר(  ע"בש פסק חנוכה בנר אף והרי). ד"ס( ע"בש ש"וכמ

 עצם ולא, האורה היא המצוה שעיקר אלמא, כ"אח שמברכים ממה י"הפנ שהוכחת לומר ואין. (ומעלה המנחה

 מוסכמים ל"הנ ו"מהרי' ד שאין ש"ומכ.) המעיין יחזה וכאשר. ליתא הא. עליה כ"אח מברך ה"ומש, לקהההד

   )זי:ב א"יבי(ע"וצ. ד"לפע תמוהים בזה יהושע הפני דברי כ"ע אשר). טז בסימן כ"ועמש. (לדינא

 א"יבי( אהדדי מדכרי דרבים, אמות' ד יעבירנו שמא למגזר ליכא הרבים על המוטל בדברא ד"י .עירובין ג

אמרינן לחד לישנא סוכה דליחיד . והנה לא בכל מקום יועיל הטעם שרבים מדכרי אהדדי ובעירובין ג )כט:א

מבוי דלרבים סמכי אהדדי ולא מדכרי דאמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא . רמי אנפשיה ומדכר

  )קפד. א ט עמ"יבי(קרירא

  צא בדעבדאם לא כוון לענני הכבוד שישב בסוכה י

 ל מצות צריכות כונה היינו כונה לקיים המצוה אבל כוונת  טעם המצוה אינה מעכבת ו"ג כתב דאף דקיי"בפמ

ל שאם "ג השיג עליו דלענין סוכות כיון דכתיב למען ידעו כיון שציותה התורה כונה פרטית י:בביכורי יעקב תרכה

השיג עליו דכולהו כרבה לא אמרי  משום  )צז. עמות סוכ(ע"בחזואבל . לא כיון כוונה זו אפילו בדעבד לא יצא

דההוא ידיעה לדורות היא כלומר לאו בידיעה דישיבת סוכה אלא בידיעת דורות הבאים היקף סוכות ענני כבוד 

. ולא דחו דקרא אצטרך לגופא שצריך כוונת ישיבה זכר לענני כבוד לעיכובא. י שם"שנעשית לאבות כדפרש

מ ולא זכר לענני "ז דמכון זכר ליצא"גר' ע דצריך לכוון כן בישיבת הסוכה וע"בו בשם לא כת"לפיכ מרן ומור

כ"ח ע"ב שיש לכוון אף לענני כבוד לצאת מצווה כתיקונה אבל בדעבד סגי בכוונה לצאת יד"משנ' כבוד וע
2 .  

  י ותוס בחציצה בגופו"במחלוקת רש

                                                             
2

דבהיכרא . בהרמונתיה דרב נראה דרבה עדיף קאמר דהיכא דלא כוון הוי כאילו אכל מחוץ לסוכה כדמשמע מעירובין ג 

וכולהו לא סבירא להו דרבה כלומר דאפילו לא כיון . כה והוי סוכה פסולהתליה וכל דלא שלטא ביה עינה כאילו לא ישב בסו

כ לרבה "משא. מ אינה פסול בסוכה"מ כל שלא כיון אף שלא קיים מצוה כהלכתה  מ"ל מצות צריכות כוונה מ:נהי דקיי
  . העדר ידיעה הוי פסול בגוף הסוכה
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 דוקא היינו חוצץ המקפיד דרובו דהלכתא ל"דס י"רשפ על הקשו, תורה דבר ה"ד:) ד( עירובין' בתוס :עירובין ד

, :)פב( בפסחים אשכחן והכי. ל"עכ. דוכתי בכמה ס"הש פריך ג"וכה. לשערו בשרו דאת קרא ל"ל כ"דא, בשער

 באש טמא בכל יגע אשר דוהבשר קרא לי למה, לה גמירי הלכתא בשריפה הקדש פסולי כל דאמרינן השתא

 על סמכו עירובין' דהתוס ל"צו, קרא לה' וכ טרח למימר דמצינן אלא).  יח( תמורהב ע"וע:) כה( בנזיר וכן. ישרף

 מ"הל דספק התוספתא ד"לפ ק"ק אך. בעשה דעבר משני קא קושטא נזיר ס"והש. שם' שהק אחרות קושיות

 י"רשמפ הבינו) ד עירובין(' תוסב] פ"עכ) [א:א א"יבי.(בספקן להחמיר קרא דאצטריך לשנויי מ"הו ז"לפ, לקולא

 ומדברי. 'מדאו חציצה דהויא ומוכח, בבשרו ולא בשערו אלא חוצץ אינו מקפיד שאינו מיעוטו נאמר שלא שם

). ר' סי( ז"ובח). י' סי( ג"ח ענגיל ש"מהר ת"בשו כ"וכ. בזה י"רש לשיטת שחושש נראה) קצג' סי ד"חיו( ס"החת

 לאשמועינן אלא לכך י"רש נתכוון שלא נראה אבל, ל"וז' שכ:) ד עירובין( א"הריטב' בחי הרואה אנכי אולם. ש"ע

. ם"הרמב' כד ודלא. ל"ז הגאונים וכדעת. והשער הגוף ברוב לשער צ"וא ומיעוט רוב משערינן לבד דבשערו

 דף( הפרדס' בס להדיא מבואר וכן. ש"ע. י"דרש אליבא) קצח ס"בר( השלחן והערוך יעקב הישועות כ"וכ. כ"ע

 נ"א, חוצץ מקפיד אינו' אפי אחת אחת קשור שערו דרוב, נדה' במס דשמעתא אממסקנ שמעינן: ל"וז) ב"ע ד

 לחוף צריכה בו מקפדת אם לטבילה סמוך בבשרה הנמצא דבר כל ושאר. 'וכו חוצץ ומקפיד בשרו מיעוט

. ל"עכ. חוצץ אינו עליו מקפיד ושאינו, חוצץ עליו המקפיד כל הכלל זה וכדתנן. 'וכו שניה פעם ולטבול ולחזור

' וע. חוצץ אינו מקפיד שאינו שבמיעוטו בשרו על גם נאמרה דההלכה הפוסקים וכל ת"כר דנקטינן בודאי כ"וא

  )יב:ג ד"יו א"יבי(. ש"ע). צא' סי( ישראל עזרת ת"ובשו). ז' סי( א"ח ם"מהרש ת"בשו

  

  ס"אם הטריחו לברר במקום ספק דרבנן ובמקום ס                   .עירובין ה

י דהספק במדידת "דבריהן להקל לפיכך לא הטריחו לצמצם ולמדוד בספק דבריהם ודייק מרש תוס דספק' ע

 שגם .חולין נג(א"הרשב ש"מל "ג וזי:ד ח"א יו"יבי' וע. ר לקולא"האדם בצמצום ולא בשיעור הפרצה לפיכך סד

 ס"ס על ירשפ דסמכינן הראשונים רוב דעת הנה, לברר צריך דבר של בוריו על לעמוד כשאפשר ס"ס כשיש

 כתבת ואשר: ל"וז) מז' סי סוף( בפסקיו י"מהרא ש"וכמ. ב"וכיו בדיקה י"ע הדבר לברר אפשר אם' אפי להקל

 ממה כדמוכח, סמכינן שפיר דבודאי נראה, בדיקה ידי על לברורי דאפשר היכא' אפי ספיקא אספק דסמכינן

 הוא הראשון שספק שכיון ל"דס אלא, ס"ס מכח מתיר היה י"ר' ואפי, ס"ס מכח לעדר שנכנס בזאב ת"ר שהתיר

 פסקו' והתוס, לבדוק שאפשר משום אוסר היה לא ה"הלא, להתיר אין, בטלי ולא חשיבי ח"בע וגם, דאורייתא

 בהגה א"הרמ פסק וכן). ה עמוד ד"חיו יושר בלקט י"מהרא עוד כ"וכ. (כ"ע. בדיקה י"ע שרי דרוסה הוי' שאפי

 צ"וא, פירוש שם ך"הש' וכ. הריאה בדיקת י"ע לברר אפשר אם' אפי להתיר יש ס"ס שיש שכל, )קי ס"ס(

 לברר דאפשר היכא ס"ס כשיש' שאפי' כ) א נג חולין( א"שהרשב פ"ואע. משה בדרכי א"הרמ כ"וכ. כלל בדיקה

 בלא שמותרת תשמיש מחמת דם רואה גבי כתבו ג"והסמ התרומה בספר ומיהו. בדיקה צריך בדיקה י"ע

. י"ר בשם) דשבועות ב"פ( המרדכי כ"וכ). קפז' בסי( י"הב והביאם, להתיר ספיקא ספק שכשי שפופרת בדיקת

 ל"הנ והמרדכי התרומה' וס ג"מהסמ הוא גם במישור והוכיח, )ג כלל מקואות' בהל( המלך בשער כ"וכ. כ"ע

 דף( יתהב תורת בספרו בו חזר א"הרשב ושגם, בדיקה י"ע לברר שאפשר פ"אע להתיר ס"ס על סמכינן דשפיר

 ט"ה יומן בני אינם כלים סתם ל"דקי דהא', שכ) ב לח( ז"ע' בתוס' וע. ש"ע). תא' סי( א"ח ובתשובותיו) א"ע מה

 שמא, היום בו שנשתמשו ל"את' ואפי, אתמול או, היום בו נשתמשו אם ספק, ספיקא ספק דאיכא משום

 ת"וא, והוסיף). לה' סי ב"פ( שם ש"ראה כ"וכ. טעם נותן שאינו בדבר או, בעין פוגם שהוא בדבר בו נשתמשו

 לברורי דאיכא ג"דאע ומוכח. כ"ע. לקפילא להטעימו חכמים הטריחו לא ס"ס דאיכא כיון ל"וי, קפילא ליטעמיה

 הרואה מדין וכן). לח ק"ס קי' סי( א"הגר בביאורי מכאן הוכיח וכן. להתיר ס"הס על סמכינן, קפילא טעימת י"ע

 נודע ת"בשו גם. כ"ע. וסיעתו ג"הסמ ש"וכמ. שפופרת בדיקת י"ע לברר צ"שא, ס"ס כשיש תשמיש מחמת דם

 לברר צ"א ס"ס שיש שבמקום ל"הנ ש"והרא' התוס' מד במישור הוכיח) ג"ע ח"דכ, נז' סי ד"חיו( קמא ביהודה

 ע"וע. בזה ליישב ש"מ ש"וע. יומן בני אינם כלים שסתם כ"ג' כ הבית בתורת עצמו א"והרשב, לקפילא להטעימו

 ד"יו צדק אבני' ובס) ב"סק תלד' סי( טייב הפסח חקת ובספר). ב אות ב' סי ח"חאו( מלובלין חסד תורת ת"בשו

 ה"ח אומר יביע ת"ובשו). והלאה א"ע קלה דף( הטהרה במשמרת הבית טהרת' בס כ"ובמש). ב"סק קכב' סי(

 בדין, והיתר האיסור בשם) קי' סי( ח"והפר ך"הש ש"מ לפי עוד להעיר יש ולכאורה. ש"ע). ג' סי ד"חיו(

. כודאי נעשה הספק, דרוסה לספק חוששים ל"דקי כיון נ"וה, כודאי הספק ל"הו חכמים שגזרו שכיון, הגבינות

 שכל', שכ) ג"ע ג"דמ ב"פ ומצה חמץ' הל( איתן נחל' בס' וע. הכי אמרינן דלא משמע כאן א"הרשב' מד אבל

) כ"ה ט"יו' מהל א"בפ( המלך בשער ע"וע. ש"ע. והיתר יסורהא סברת שייכא לא ביחד הספקות שני שבאו
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 ת"ובשו). ב"ע ח"דקמ כח' סי( האפוד נושא ת"ובשו) והלאה ד"ע מ"ד יא' סי( אלגאזי ט"יו שמחת ת"ובשו

  )ובהערה, יא -  י ואות' ז אות לה' סי ח"חאו( א"ח אומר יביע ת"בשו כ"ובמש). ט' סי סוף( ביעקב וצדקה משפט

  ז"זהרשות הרבים ב

, כן הסוברים מכלל ם"הרמב ואף. מדאורייתא ז"בזה הרבים רשות לנו שיש הסוברים הפוסקים רבו .עירובין ו

 רוחב שיהיה ובלבד: כתב אלא, בו בוקעין רבוא' ס שיהיו התנאי כלל הביא לא) שבת' מהל יד פ"בר( שהרי

 א"הגר בביאורי הוכיח וכן. ם"הרמב בדעת) שמה ס"ר( ח"א י"הב מרן כ"וכ. תקרה עליו ואין, אמה ז"ט הדרך

) נט עירובין( א"הריטב' בחי מבואר וכן. ש"ע). ט"הי עירובין' מה ה"פ( ם"הרמב מדברי) ב"וסק א"סק שצב' סי(

 המגיד הרב וכתב. ש"ע. תם רבינו כ"ושכ, הגאונים רוב דעת ושכן. ם"הרמב בדעת, יחיד של עיר' מתני ה"בד

 ת"בשו הסכים וכן). אשה במה פ"ר( ן"והר המאירי דעת וכן. א"והרשב ן"הרמב דעת שכן) שבת' מה יד פ"בר(

 ע"בש פסק וכן). תסז ס"ס( שבת ר"בהגמ כ"שכ עוד הביא שם י"ובב. ש"ע. ם"הרמב' ד ושכן, )תה' סי( ש"הריב

 שאין שכל א"וי. 'וכו מקורים ואינם אמה ז"ט הרחבים ושווקים רחובות הרבים רשות איזהו: ל"וז, )ז"ס שמה' סי(

 אבקת ת"בשו להדיא מבואר וכן. כסתם הלכה א"וי סתם ל"וקי. כ"ע. ר"רה אינו יום בכל בו עוברים רבוא ששים

 לעומת כי לכחד ואין. ש"ע. ומרן הפוסקים בשם) נט' סי(' בתשו י'פראג י"מהר כ"וכ. ש"ע). כט' סי( רוכל

. ר"רה ה"ד) ו( בעירובין י"רש: ומהם ,ז"בזה ר"רה לנו שאין שסוברים ראשונים הרבה ישנם ל"הנ הפוסקים

 ג"הסמ דעת שכן הביא י"ובב. כיצד ה"ד) ו( ועירובין:) סד: ו( שבת' והתוס. ד"ובכ. יחיד של עיר ה"ד) נט( ושם

 הגאונים ת"בשו, הגאון דעת ה"שכ להוסיף ויש. ש"ע. דעירובין ק"פ ש"והרא קעה' סי והרוקח ת"וסה ק"והסמ

 העתים' ובס). צו עמוד לא' סי ציצית' הל( ב"ח האשכול' בס ה"וכ). ע' סי גנוזה וחמדה רט' סי תשובה שערי(

). טז אות פג' סי( ב"ח זרוע והאור). שעט' סי( ה"ראבי כ"וכ. ג"בה בשם) ו עירובין(' התוס כ"וכ). שו עמוד(

   )כד:ה א"יבי( )שנה' סי אשה במה' פ( והמרדכי). י אות ט"פי( י"והגמ). קו' סי( הלקט ושבולי

יצחק בר ביסנא והקשה ' ר בבל בעובדא דר"מצינו רה: קיד העיר דביבמות קיג תורה לשמהת "והנה בשו

א דאין "בשם הגר:) עירובין ו(גאון יעקבכ ב"פ מש"ונראה ע. ע מנא ליה"וצ. ריבוא' ר לא היה בה ס"דרה

 גל:א ט"וביבי. ת נעולותרבוא ובמחוזא דווקא משום דלתו' דאין אוכלוסא פחות מס) ברכות נח(אוכלוסא בבל

דדינם כיחידים כדמשמע ) [יא:ברכות י(מ"כ  הכ"דחאו דאפילו רואה ס ריבוא בבל אין להם דין אכולסא כמש

  ) רכד(ברכות. אלא דמרן השמיט האי דינא בהל]. ח"ממנ

 ובחשב האפוד בכל יוםריבוא בוקעים ' ק כד טען דלא מצא בשום ראשון שסבר דבעינן ס"במשנה ברורה ס 

ן בשם "כ הרמב"לג העיר דכ:ט א "יביגם ב. ב"ת וכן ברע"י וכן בסה"ן פירש כן בדעת רש"דתמה עליו דהר

כדגלי מדבר  בכל יומאדוכתא דדשין בה שית מאה אלפי גברי  -ר "ל ופירוש רה"וזג "בהכ להדיא ה"ת וכ"סה

וכן בפרק . ל"דדגלי מדבר עכל  או אין שולטין בה ס רבוא דומיא "ת דז"ל דהמשנה ברורה קאי אסה"וצ. כ"ע

ז אמה וגם לא שלטי בה ס "ר גמורה מפולש משער לשער ברחב ט"ל  ושמא לדידן דלית לן רה"במה אשה וז

ת לא "כ בלשון הסה"וא.  ז אמה ושישלטו ס רבוא"ר רחב ט"ל דלדידן דלית לן רה"כ ובמפתחות ז"רבוא ע

א בדעת מרן "ג מקור הי"אולם אחרי נגלות לנו הבה? זהן מאין להם דין "ן והר"ותמה על הרמב.  נמצא בכל יום

ולמד כן מדגלי מדבר כלומר דכיון דדין המדבר בזמן שישראל שרוין שם . ג דברי קבלה"טהור דדברי הבה

ואם אין . ר"ריבוא ברה' כ בעינן כל ס"ע: ר כדאיתא בשבת ו"ר ובזמן שאין ישראל שרוין שם אין דינו כרה"כרה

חידש דמוציא בעינן דומיא דגלי מדבר י אסאד "במהרו. אינו דומה לדגלי המדבר ופשוט ריבוא ברשות זה' ס

ובזה יישב . רבוא לא שכיח' צ ס רבוא לפיכך גזרה דרבה משום מעביר ולא משום מוציא דס"כ מעביר וא"משא

ים יוצאת דהתם הנש יח:שגדחאו  מסימן  א"וביבי. ושופר כשבטל הטעם' ב איך עקרו לולב ביום א"קושית המ

ובצפנת פענח כתב .  [ז"ר בזה"ומבואר מכל הני ראשונים דאין לחוש למעביר משום שאין רה. ר"בתכשיט ברה

  ]והשיגו עליו מכמה גמרות. מ אבל מוציא לא בעי ס רבוא דאב מלאכה"איפכא דווקא מעביר בעי ס רבוא דהלמ

  'דים בקהלה אאשכנזים וספר             " ש בקולותיו וחומרותיו"אי כב:  "ו

 מארצות להו דמטי קמא קמא, להחמיר מתחלה נהגו שתושביה כל, אשכנזים כיום תושביה שרוב בעיר אפילו

 ספרדים בה לדור שבאו שעיר, )ריב' סי( רוכל אבקת ת"בשו מרן ש"וכמ, י"א כמנהג לנהוג עליו אשכנז

 בין להקל בין הספרדים כמנהג הוגלנ האשכנזים על והיה, האשכנזים על מרובים היו והספרדים, ואשכנזים

 האשכנזים צריכים, הספרדים על האשכנזים נתרבו כ"שאח הגם, עשו וכן, לחזור דעתם שאין מאחר, להחמיר
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 להו והוו, להם קדמו אשר הספרדים לגבי בטלו הראשונים שהאשכנזים לפי, להקל גם הספרדים כמנהג לנהוג

 מכביעתא יותר דפשיטא נתבאר ז"ועפ, לגבייהו בטלים כ"אח הבאים והאשכנזים, ספרדים כולהו כאילו

 להחמיר באו שאם אלא עוד ולא, ההיא בעיר הספרדים מבדיקת לאכול רשאים ד"שבנ שהאשכנזים בכותחא

, )לב' סי( רוכל אבקת ת"בשו עצמו שמרן אמת הן. כ"ע. המחלוקת ומפני הלעז מפני, רשאים אינם עצמם על

 ורבו, דור אחר דור ובחומרותיו בקולותיו ם"הרמב כדברי שנוהגים הלותק בה שיש אחת עיר אודות, פסק

 לנהוג ם"כהרמב שנוהגים המיעוט לכוף יכולים הרוב שאין, וזולתו ש"כהרא שנוהגים העיר באותה הקהלות

 ,ובחומריהון בקוליהון ש"כב אי אמרו:) ו( בעירובין והרי, בזה לכוף לגשת לבו אל ערב אשר זה הוא ומי, כמותם

, לרבן עליהם וקבלוהו פיו על נוהגים והמערב וערביסתאן י"א קהלות שכל הפוסקים גדול ם"הרמב ש"וכ

 לבניהם אין שבודאי, כמוהו נהגו אבותיהם אם גם ומה, מדבריו לזוז יכפום למה דבר בכל כמוהו הנוהגים

, אחת בעיר ד"ב' כב ל"והו, ןהראשו כמנהגו נוהג קהל וכל הואיל, תתגודדו לא משום וליכא. ושמאל ימין לנטות

. כן פסק לא ד"הי ז"ע' מה ב"בפי ם"הרמב אך). [יד( ביבמות הכי ל"וס כרבא ל"דקי, תתגודדו לא בהכי דליכא

 אלא, מרובים כ"ג היו ם"הרמב' כד שהנוהגים ל"וצ. ד"עכת]. ל"ואכמ מד סוכה תמרים ובכפות. שם מ"בכ' וע

 לבטל הותיק לקהל אין ולכן, ש"הרא כדעת הנוהגים קהלות) אחת בבת( לשם שבאו מפני כ"אח שנתמעטו

  . ם"הרמב' כד לפסוק דנא מקדמת שנהגו מנהגם

 טוענים שיש ומה, שכתב, מטבריא, העליר ש"מהר ג"הרה בתשובת, )לח' סי( תאומים משה דבר ת"בשו' וע

, ל"בחו מקומות בכמה נהגו וכן, ב"וכיו וצבי אריה דמות הקודש בארון לצייר המתירים פוסקים שיש שכיון

 אינם, הספרדים מקהלות יותר רבים והם, עצמם בפני ד"ב להם יש צפת ק"בעה האשכנזים וקהלות והואיל

 שנהגו וכחומרותיהם כקולותיהם לנהוג יכולים אלא, בזה להחמיר שנהגו הספרדים מנהג אחר ללכת חייבים

 הנה אולם, המחלוקת מפני אדם ישנה אל משום ולא, תתגודדו לא משום בזה ואין, ל"בחו במדינתם בהם

 מנהגם בכל הם בטלים, הספרדים על מרובים האשכנזים שקהל פ"שאע, מבואר) ריב' סי( רוכל אבקת ת"בשו

 לחלק שיש מוכח) לב' סי( רוכל באבקת אמנם. 'וכו בטל קמא וקמא, מעט מעט אלא באו שלא כיון, לספרדים

 בפני ד"ב להם ויש, לגמרי מחולקים כשהם כ"משא, הספרדים עם יחד מעורב האשכנזים כשקהל מ"דה בזה

 נתרבו' אפי, אחד אחד ונתלקטו כשבאו כ"משא, ביחד גדול קהל כשבאו דוקא שייך זה חילוק אולם, עצמן

  .ש"ע דבר לכל הספרדים כמנהג לנהוג להם יש, ע"בפ קהל ונעשו

 פה בקרבנו עתה שמתגוררים אשכנז בני אחינו דברת על', כ) ה' סי ג כלל ד"חיו( ורדים גנת ת"בשוברם 

 ונכספים, מנוח מצאו ולא ודחופים סחופים שהם פ"ואע, בו שנשתקעו כיון מקומנו קולת להם לתת יש, מצרים

 ענין אינו זה וכל. בו שדרים המקום כבני נחשבים כן לעשות ידם לאל שאין כיון מ"מ, למקומם כנשר לטוש הם

, מקומם כמנהג לנהוג חייבים ע"בפ לקהלה וידועים לבדם ד"ב להם שיש ו"ת בירושלים אבל, ל"חו ליושבי אלא

 הנוהגים בירושלים קבוע ד"ב שיש שכיון קהלו מבני יחשב שלא לומר כמיניה כל לאו לירושלים ל"מחו והבא

 ערי בשאר אבל, לאשכנזים קבוע ד"ב שם שיש בירושלים ודוקא. אחריהם נגרר הוא כרחו על מקומו כחומרת

, מוגרמת והתירו מחוזא בני לו חשו לא ושמואל כרב גדול ד"ב אפילו כי, ירושלים אחר נגררים אינם אלישר

  . 'וכו ופשטיה נהרא נהרא ואמרו

 טבת( סיני בקובץ נדפסה לו והיא י"כת בתשובה, )בנימין בני ספר מחבר( ל"ז נבון מרדכי בנימין' ר הגאוןאבל 

 וקהלה, ע"בפ קבוע דין בית ו"ת ירושלים ק"פעה אשכנז גלות לבני שיש פ"שאע: ל"וז כתב, )רט עמוד ט"תש

' סי ד"חיו( ם"מהרשד ת"בשו ש"ממ לזה וראיה, הספרדים עדות בני כמנהג כאן לעשות חייבים, ע"בפ קבועה

 לן לימא מאן מעט מעט שם שבאו עתה אמנם', וכו ניחא אחת בבת אחר קהל שם באו אילו דבשלמא, )מב

 ע"בפ קהל להם היה ורדים גנת הרב שבזמן שאף, הכי דינא ד"בנ גם כ"וא. המקום מנהגמ לשנות שמותרים

 כשהיה ואפילו, אשכנז מבני אחד עד נשאר ולא כולם ברחו הגוים ועלילות החובות מרוב כ"אח הרי, ע"בפ ד"וב

 שנה ממאה ויותר. הגוים רשעת מפני לילה ובאישון בהחבא בא היה הצדיקים קברי על להשתטח אחד בא

 מתלמידי אשכנזי מענדל' ר המופלא הרב בא שמקרוב עד, ירושלים ק"פעה אשכנזי רגל דרכה שלא עברו

' ה, גדול לקהל שנעשו עד מעט מעט באו ואחריו ק"פעה לדור שבא הראשון היה והוא, ל"ז מווילנא א"הגר

 ימים שנתיים שזה אלא, הספרדים העיר דייני לפני באים למשפט דבר להם יהיה כי כ"ואעפ, יחיו עליהם

 ממנהגי לשנות מותרים ג"דבכה לן נימא מאן כ"וא, האשכנזים מעדת ד"ב והושיבו, ר"בעוה המחלוקת שרבתה

 היו לא שנה ממאה שיותר שכתב ומה. (כ"ע. ל"הנ ם"מהרשד ש"וכמ. ל"ז מרן ד"עפ שפוסקים הספרדים

 חכמי בתולדות כ"ג מתבאר זה כל, א"הגר תלמיד משקלוב מנדל מנחם' ר הגאון שבא עד, בירושלים אשכנזים

. בהערה) ב"סע יז דף( השלחן פאת' בס ע"וע. שם עצמו מנדל מ"הגר ובדברי, )קנח עמוד, ה"רפ ג"ח( ירושלים
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 ותשובה כפרה צריך, הוראותיו שקבלנו ל"ז מרן נגד א"הרמ כקולת שהעושה הגדולים בשם א"החיד ש"מ וידוע

  )לז:א ה"יבי(. ש"ע). טהור מלב היוצאים בדברים ז"ע להתמרמר האריך ועוד. (ז"ע

   ם של כתב ספרדי ואשכנזי"תרתי דסתרי באותיות סת.                     עירובין ז

, הפוכה הימנית ד"היו, בהם צ מאותיות שחלק, מזוזה או תפלין או ת"ס אודות, אחד וסופר ח"מת נשאלתי

 שלכאורה. להכשירם יש אם). לו' סי( ח"א י"הב מרן כדעת ,רגילה י כצורת היא מהם וחלק. ל"ז י"האר כדעת

 ב"ב על איש חזון ב"סה וזרח האיר הלוםד .כמר לא כמר דאי, דסתרי תרתי דהוי משום, לפסלם נראה

 צריכים, ישרה ד"ביו י"צד לכתוב שהנוהגים ומצדד, בזה שהאריך) נד סימן( בליקוטים אליו וראיתי, וסנהדרין

 היתה שהוראתו שאפשר, אמת אינו א"הגר בשם שאמרו מה אם מוכרע הדבר שאין, שם' כו. לעיכובא כן לנהוג

 אולם. טוב ק"בדב להאריך חפץ והייתי. ב"עש). ה"סק רעד' סי( ת"בפ שהביא א"כהפמ ודלא. ההלכה מצד

 ק"הצדי את שמצדיק, הוא כן וכשמו, ז"עד כולו שמיוסד ממש מחדש הנדפס הצדיק צדקת' קונט לידי בא כעת

 שאין ח"הרוא דעת וקבץ שאסף חיליה ואיישר. איש החזון דברי על להשיב והרבה. הספרדים בו שנוהגים

 לעיל כמובא(, ל"ז ן"הר שכתבו ת"ס מכתיבת צילום) מ בעמוד( שהביא נמטייה ואפריון. כלל בזה לפסול מקום

. קמאי ברבוותא קודש בהררי יסודתו המנהג כ"וא. הפוכה ד"ביו היא י"הצד כ"ג ושם). נא' סי ץ"התשב בשם

 י"וצד ישרה באות י"צד, בתפלין אחת בפרשה נמצא שאם, ומשיב השואל בשם) לו עמוד( שם עוד וראיתי. ש"ע

 זה והנה. ממש ד"נ והוא. ש"ע. לתפלין בזה לפסול חלילה, לזה' צ תואר שיש שכיון נראה, הפוכה באות

 של ן"שהיודי בתפלין א"שליט פראנק פסח צבי ר"מוהר הדור מופת הגאון לפני מעשה בא ימים כשנתיים

 דהוי מטעם כ"שכ אברהם משנת' ה דברי פ"ע ופסלו. ישרה ד"ביו וקצתן הפוכה ד"ביו קצתן היו שלו' צ אותיות

' וה. ל"הנ) נא' סי( משה השיב ת"בשו כ"ג ש"וכמ, שכתבנו מטעם להכשיר שיש לפניו ודנתי. דסתרי תרתי

 כן שאין) ט אות( לעיל נתבאר וכבר הפוכה שלו שהואו בלמד גם שפוסל טתולשי, בזה שפסל אברהם משנת

 שדעתו', א סופר ח"מת לחיים כתוב' בס ש"מ שהביא, )ב"ע ז"דט( שפר אמרי' בס עוד ומצאתי. האחרונים דעת

' כ והוא. הפוכה ד"ביו י"צד לפסול דעתו וכן. יחד י"האר ושל י"הב של מעורב כתב בהם שיש פרשיות לפסול

 שהדבר. ל"ז ליפשיץ מרדכי ברוך' ר והגאון. אורנשטיין הירש צבי' ר הגאון עמו והסכימו. בדיעבד להכשיר שיש

 ויהי. ל"וכנ). סז' סי( יעקב ברית ת"בשו נדפסה לו היא ליפשיץ מ"רב הגאון' ותשו. ש"ע. להכשיר וברור פשוט

 להכשיר עמי והסכים. חסידיו לכל הוא ר'והד, בראשו לי נענע, בזה דברי את א"שליט פראנק פ"הגרצ כשמוע

 לכתב וועליש כתב בין שינויים שיש אותיות שאר בכל להקל יש כן שכמו עוד ונראה .ולמעשה להלכה התפלין

  )כ:ד ב"א יו"יבי( ופשוט. להכשיר שיש. אחרת וחלק כך מהם וחלק, אשכנזי

  " נשיב בי זיקא לאו כלום.  "עירובין ח

לחי שאי נשיב ביה זיקא לא מצי קאי לא חשיב לחי משום דאמרינן דכל מחיצה י דהטעם דכל "כתב מרן בב

' וע. פ שאין הרוח מפילו אלא מנידו לא חשיב לחי"א שאע"מג' שאין יכולה לעמוד ברוח מצויה אינו מחיצה  וע

י "ע דאורג את הנוף כמין מחיצה שלא תנידנו הרוח כדפרש"א דהא דתנן דדפנות מאילנות קשים הב:מרן שסב

א והא שימלא את האויר שבין הענפים של האילן בעצים או בקש ותבן ויקשרם שלא ינידם :וכן פסק מרן שסב

כ "ע תרל וכן משמע שכל נענוע ברוח מצויה פוסל הדפנות כמש"כ בש"וכ. כ:ב שם שסג"כ במשנ"וכ. הרוח

ל ונרה "ו וז:עירובין יג. ש החזון איש הל"וכתב כל זה לאפוקי ממ. וסתמות כל הפוסקים: ה בסוכה כד"הרא

דהיינו דוקא כשהרוח מפזר את הענפים באופן שהן מתרחקים ג טפחים זה מזה ובטלה לה המחיצה ההיא 

אבל אם המחיצה חזקה באופן שאין הרוח יכול לפזרה אלא שמתנודדת מעט לכאן ומעט .. שעתה הלכך פסולה

י  יש לפרש שהיינו  באופן שהרוח מרחיקו ג א בלח"ש המג"לכאן שפיר הוי מחיצה העומדת ברוח מצויה ומ

ת מדברי כל "ובמחכ. כ"ה לא מפסיל ע"טפחים אבל בלא' טפחים מן הכותל או שמכופף אותו למטה מי

פ "דאע: י סוכה כד"כ בקהלת יעקב קרלין דמוכח מרש"הראשונים לא משמע כן אלא ודאי דכל נענוע פוסל וכ

אחא  כתלמוד ערוך ' כ ר"דא. כ אינה מחיצה"יעורה נפחת אעפשאין המחיצה מתבטלת בשעת ההולכה ואין ש

כ מרן "כח אמש:ג תרל"כ בשו"והוכיח עוד במשכנות יעקב קכג מלשון מרן תרל וכ.) סוכה כג(ע"ג בין לר"בין לר

כ במשנה הלכות תקיב דהוכיח כן "שאין לעשות המחיצות מיריעות של פשתן ללא קנים דזמנין דמנתקי וכ

ש "טפחים כדמוכח במחצה' נט דמחיצה שאין עומדת שיעורו בכל שהוא ולא בג:א ט"ביביע "'יל וע"ממהר

  )ה-ב. עמע סוכות "ש חזו"עיי(ל דנדנוד קצת אינו כלום מנא ליה"מ דס:מ ה"ואף דבאג. כא:שסב

  מצא מין את מינו. עירובין ט
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) לו' סי( מפאנו ע"הרמ ידברת שנכתבו האזכרות שלא כסדרן מ"ש לניאדו הוכיח דבדעבד אין לפסול ס"המהר

 דמעיקרא כיון תימא וכי. השם קדושת לשם מחדש ויכתבם בגגן שדבוקות ן"הההי רגלי לגרור להתיר שיש 'שכ

 את מין שמצא ל"י. הרגל של התיקון לכוין עכשיו יספיק היאך, לגגה הרגל דיבוק בשביל' ה קדושת לה אזלא

 אין מ"מ. קמצר כבן לכתבו המובחר מן ומצוה', ה כתיבת צעבאמ להפסיק שאסור פ"אע כי. להכשיר וניעור מינו

 אלא משתלמת ואינה, סוף ועד מתחלה לקדושה שישנה לחצאין מתקדש והשם. הפסולים הדברים מן זה

 ) יב' סי יב כלל( ינת ורדיםהגולא חש להוכחת  .כנודע גדול מקובל היהע מפאנו "הרמ והנה. כ"ע. לבסוף

 דבעי מאן, ל"וז) ב"ע א"די( ויקרא ק"בזוה ש"ממ, ת"בס אף' ה באותיות כסדרן לאש לפסול לדינושהביא ראיה 

 אתפשט ולבתר, )'י כתמונת בתחלה יעשנה ראשונה א"ה' פי( ה"י ולבתר בקדמיתא ד"יו קדישא שמא למכתב

 לאד' וכו בתראה א"ה והיא דאמא מסטרא נפקא בת, קדישא דשמא' ו והוא מתרוייהו נפיק בן. 'וכו מהימנותא

 ודא דא כגוונא קדישא שמא למכתב לאזדהרא נ"ב בעי להכי. 'וכו אתזנת דמיניה בגין' ו עם אלא אשתלימת

 עוד שכל שפיר דמוכח ודאי כ"וא. כ"ע. 'וכו אתברי דלא ליה טב, קדישא שמא אקרי לא לא ואי. כדקחזי איהו

 י'פארג י"מהר' בתשו ראיתי ב"יווכ. האחרונות אותיות התחלת לכתוב לו אין הראשונות האותיות סיים שלא

 סדר על' ה שם שיכתוב שצריך ואשמועינן', כ ל"הנ ק"הזוה דברי שהביא שאחר, )י' סי ב כלל( ר"גו ת"בשו

 ד"מהיו אחד קוץ' אפי חיסר ואם, כתקנתה שלמה הראשונה האות שתהיה עד שניה אות יכתוב ולא, אותיות

 יכתוב שלא, השם אותיות בכל ה"וכ. השם את פגם הרי ד"יו של קוצו השלים כ"ואח שניה אות וכתב השם של

  .כ"ע. אחרונה א"ה וכן. שלמים לה הקודמים ה"י אותיות כ"אא ו"וא

 כ"ג ת"שבס האזכרות שכתיבת, )יב' סי ב כלל ח"חאו( ורדים הגנתכ "משל ראיה הביא שיק ם"מהראלא דה

 עד מאחריו האותיות את שחופר, הציץ שהבמע, )ב"ה המקדש מכלי ט"פ( ם"הרמב ש"ממ כסדרן להיות צריך

 דבדפוסל "ם ס"ל דהרמב"צו. בדפוס מכה אלא חופר שאינו, ד"הראב עליו והשיג. בפניו האותיות שבולטות

ואף   בדפוס לעשות א"א ולכן כסדרן בעינן בציץ נ"ה, פסול כסדרן שלא אזכרה' כ אם ת"שבס וכיון לצמצם א"א

 בין קולמוסין' ד נוטל שהיה, :)לח( דיומא מההיא, כסדרן כתיבה בעי לא דשם הוכיח) ט' סי( ה"ח ם"מהרשדב

 שם כותב שהיה) במשנה לח שם( י"ופרש, אחת בבת כותבה היה, אותיות' ד של תיבה היתה ואם, אצבעותיו

, הויה משם ו"וא אות לסיים יקדים דלא סגי לא נ"ה כ"וא, לצמצם א"שא ד"בכ ל"דקיוכיון  כאחד אותיות' ד בן

 ג"הפמ ש"לפמ ל"ידחאו דא "ביבי, א"ה אות לפני נגמר ובנקל אחד קו רק הוא שהרי. שלפניו א"ה אות דםקו

 באותו כסדרן שלא חשיב לא, ב"וכיו פניו שעל ד"היו כ"ואח' נ י"צד' כ שאם לי פשיטא, ל"וז) א"סק לב' סי א"א(

 שאינו שכל, כסדרן שלא הוי ולא ההשני האות משלים מקודם' כ כ"ואח אות מקצת' כ שאם לי פשיטא גם. אות

 שם( ש"בערה פסק וכן. ל"עכ. דבר חצי ולא בעינן שלם דבר כסדרן הדברים והיו, מקרי כסדרן שלם אות כותב

 ת"בס החמירו לא, כסדרן שלא חשיב לא אות מקצת מ"בתו כסדרן שלא דין ובעיקר הואיל ומעתה). ד"סק

, א"בב השם אותיות כל את לסיים ידיו את מאמן היה קמצר שבן נ"ואה. כסדרן שלא לחשבו השם אות במקצת

  )יד:ג ד"א יו"יבי( .3הראשונות כתיבת סיום קודם אחרונות אותיות התחלת כתיבת על חש ולא

  פ"י צוה"תשליך בשבת במקום שיש עירוב ע"   ר בכך"אין מערבין רה: "עירובין יב

 לשאר, הוצאה איסור חשש ואין, חומה וקפתהמ עיר שהיא ירושלים ממנהג ללמוד שאין פשוט הדבר הנה

 לדידן ואף. ר"לרה י"מרה הוצאה להתיר פ"בצוה עירוב יש החדשה בירושלים היום וגם. עירוב שם שאין עיירות

 ר"דרה, הוראותיו שקבלנו מרן ד"לפ תורה ומנהגינו, לרשות מרשות בשבת להוציא שלא להחמיר שנוהגים

 ניתרת ר"רה ואין. פ"בצוה ר"רה מערבין אין כ"וא. בו בוקעין רבוא' ס יןשא פ"אע, אמה ז"ט שם שיש כל מקרי

                                                             
כ "מצא מין את מינו להכשיר אינו מכאן ולהבא דא י מינו וניעור משנתו "נתחזק ע. י בעירובין ט"ד מפרש"לענ 3

כלומר דכל ביטול הוא בתנאי שלא ימצא את מינו . קמא קמא בטל אלא למפרע לפיכך ליכא חסרון שלא כסדרן

ויחזור ויעור דלא אמרינן דנהפך המיעוט לרוב אלא דאין כח למיעוט להתנגד לרוב כשאין מוצא את מינו וזה 

א וגיורא כלומר דאיך יש מהפכה שהאזרח תחת שלטון הגר הלא כיון שמתישב הגר נרמז בקושית יציבא בארע

נקלט לאזרח והוי כמאן דליתא ואדרבה נהפך לאחד האזרחים ומתרצת הגמרא שכל שהגר מוצא את מינו 

נשאר בדמותו ואדרבה המדינה עצמה מתהפכת והופכת לדמות הרוב שעתה בא דהרי עד עשרה דורות גר 

ואין זה מכאן להבא אלא סימן דמעיקרא לא בטל . א דטיפוס הגר בשמים והאזרח המקורי תחתיואינו בטל ונמצ

  ]ל"יב ואכמ:ד קט"ך יו"ש' וע. [הגר דאין ביטול אלא בתחלת התערובת וסופו מוכיח על תחלתו שלא נתבטל כלל
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 ת"בשו מבואר וכן). ז"ס שמה' סי( ל"בבאה ב"המשנ בזה האריך וכבר. ב"ס שסד' בסי כדאיתא. בדלתות אלא

' מד לזה סמוכין ויש. וכדומה קטן י"ע לטלטל עירוב שיש במקום להקל נוהגים מ"מ). ג' סי ח"חאו( לאיש שמחה

 יביע ת"בשו כ"ועמש. ש"ע. מהא לקטנים להקל יש, לגדולים גם מתירין שיש שמכיון) רסט' סי( ח"א י"הב מרן

 שם שיש בעיר גם תשליך סדר לעשות שלא להחמיר שם יעקב באהלי ש"ומ. ש"ע). ג' סי ד"חיו( ג"ח אומר

 וכנודע. מדעתינו חדשות ותגזיר לגזור בידינו שאין, מוכרחים דבריו אין, פלוג לא משום, ר"לרה עירוב

 איסור שם שיש למקום, חומה המוקפת עיר לגזור שאין) ג"ע ג"ד( ד"ח האדמה פרי' בס מתבאר וכן, מהפוסקים

 עושים ר"לרה להוציא עירוב שיש שבמקום למלין קנצי. כלום המנהג אחר אין ולכן. שם ח"בשד ע"וע. הוצאה

  )מז:א ד"יבי( השני ביום יעשוהו עירוב שאין ובמקום. בשבת שחל ה"בר תשליך סדר

 מפולפלים שהם בעינינו ראינו חכמים וכמה: לשונו וזה, )ד"ע עה דף רעא' סי( בתשובה ל"ז ש"הריב .עירובין יג

 לא חורפא ולפום, ותירוצים קושיות תלים תלי אומרים וקוץ קוץ כל ועל, דמחטא בקופא פילא דמעיילי בהויות

 גלוי:) יג עירובין: (אמרו וכבר. אסור מותר ועל מותר אסור על ואומרים, דהלכתא אליבא שמעתתא להו סלקא

 עמדו שלא, כמותו הלכה פסקו לא מה ומפני, כמותו מאיר רבי של בדורו שאין העולם והיה שאמר מי לפני וידוע

 שמאי בית וכן. פנים לו ומראה טמא טהור ועל פנים לו ומראה טהור טמא על אומר שהיה, דעתו סוף על חבריו

 וכבר, :)טו( ביבמות כדאיתא, טפי מחדדי שמאי דבית גב על אף, :)לו ברכות( משנה אינה הלל בית במקום

 משדה בר, כרבה הלכה יוסף ורב דרבה גב על ואף. ל"עכ. הרים מעוקר עדיף דסיני) יד הוריות( הלכה נפסקה

 נמי והכי. סיני יוסף ורב הרים עוקר דרבה) יד( בהוריות ואמרינן). שם' ובתוס קיד בתרא בבא( ומחצה ענין

 שמכיון לומר יש) קכב( ביבמות עוד ועיין, שור בכח תבואות ורב אנפשיה יוסף רב קרי) מב( בסנהדרין אמרינן

 שבשעה נמצא שנה ב"כ מלך והוא). שם ובתוספות יח השנה ראש( שנה ארבעים היו רבה של חייו שנות שכל

 שנתמנה לאחר אבל, הרים עוקר ורבה סיני יוסף דרב אמרו שעה תהאו ועל, בלבד שנה ח"י בן היה שמלך

 כיון דרבי:) יד( בנדה גוונא כהאי וכדאמרינן. התלמידים מפני יותר נתחכם, רבות שנים במשך ישיבה ראש

). קכב יבמות( ץ"יעב ובהגהות, שם בתוספות ועיין. שמעתתיה מחדדן קמיה רבנן ושכיחי הוא מתיבתא דריש

 דדוקא) ט קידושין בתוספות( הסוברים דעת לפי שכן וכל. (יוסף רב לגבי כרבה ההלכה פסקהנ הכי ומשום

 וכן. מידי קשה לא הכי דבלאו, ס"ש בכולי כן שאין מה תלת מהני בר יוסף רב לגבי כרבה הלכה בתרא בבבא

 חוץ( רבה לגבי יוסף כרב ס"הש בכל פוסק היה א"שהריצב, )ג"ע ג"דצ קסז' סי( ו"מהריק ת"בשו מבואר

 ורבא דאביי נמי לן דקיימא דהא ואפשר). עדיף סיני ל"דקי) יד( דהוריות ההיא מכח, )בתרא בבבא ממחלוקתם

 וכדמשמע, יותר והחריפות הפלפול אחר נוטה היה שאביי משום) נב קידושין(, ם"קג ל"מיע בר כרבא הלכה

 ה"וכ. ש"ע. בחריפות דהיינו, טבריא קיבשו עזאי כבן הריני אביי דאמר הא גבי) כ קידושין( י"רש מפירוש

. ש"ע. מרבא חריף יותר היה דאביי) מה( בסוטה שבע הבאר להדיא כתב וכן. ש"ע) מה סוטה( י"רש בפירוש

 הלכה הכי משום, שם י"רש ובפירוש, )עא( בחולין כדאיתא, טפי ישרה בסברא פתוח לב ולו בקי היה רבא אבל

 חריף בדורו היה שלא שם י"רש בפירוש' וע) כט( בעירובין, הכי דאמר רבא אצל גם דמצינו גב על ואף. כרבא

 ברכות בתוספות ע"וע) נו( בברכות כדאיתא. במקומו רבא שמלך אביי פטירת לאחר דהיינו לומר יש. כמותו

 ויש. ש"ע) ב"ע קיט דף( יוסף שער ובספר) כ' סי( השני חוט ת"ובשו, )יד( הוריות שבע באר בספר' וע). סב(

. רבא בי שמינה בשרא אכלי תו אביי בי גרמי אדמגרמיתו) כב( בתרא בבא ועיין. ל"ואכמ. בזה להאריך עוד

 בירושלמי ועיין. ש"ע. כאביי הלכה באלו שרק, ם"קג ל"יע גימטריא גרמי, שם אגדות בחדושי א"המהרש וכתב

 פרק( ויטרי במחזור ועיין. דיףע סיני מתם דשלחו דתלמודין כמסקנא והיינו. לפלפלן קודם סדרן) הוריות סוף(

 שאול ולאבא, עדיף סיני קמא דלתנא, ז"ריב בדעת שאול ואבא קמא תנא פליגי דבהכי) תצד עמוד דאבות' ב

 בפירוש ץ"והרשב יונה ורבינו). שם אבות ישראל בתפארת מדנפשיה כתב וכן. (שם ועיין. עדיף הרים עוקר

. והחידוד הפלפול בענין ומר, והבקיאות' הגמ לענין משתעי רדמ אלא בהכי תנאי פליגי דלא', כ) שם( לאבות

 היו ועלובין שנוחין מפני כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכו מה מפני, :)יג( בעירובין ש"מ ידועו...שם ב"הר כ"וכ

 בכללי מרן וכתב. ש"ע. לדבריהם שמאי בית דברי שמקדימים אלא עוד ולא. שמאי בית ודברי דבריהם ושונין

 שצריך תורה של לאמיתה לכוין זכו, שמאי בית ודברי דבריהם ושונין, היו ועלובין שנוחין שלפי) נא דף( הגמרא

 שמועה יבין בספר עוד ועיין. ש"וע) ב"צ קמא בבא( דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי לזכות כדי ותפלה זכות

 י"שע, חבירו דברי לחבב ספר ברמח לכל שראוי', שכ) יז ס"ס( ב"ח השדה פרי ת"בשו ע"וע. ש"ע). ח"רל כלל(

 בהלכה לזה זה נוחים שאינם דורנו מחכמי קצת כמו ולא:). יג( בעירובין ש"כמ, כמותו הלכה שיקבעו יזכה כך

  )א"פתיחה ליבי(.ש"ע. חבריהם מדברי כלל מזכירים ואינם
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 מדרך אלא זה אין, למעשה ולא להלכה נ"שכ המחברים שמסיימים פ"שאע אחרונים כמה ש"מ .עירובין יד

' בד כן נאמר אנו אף כ"א. ש"ע, )מז אות טז' סי' הפו כללי( ח"בשד ש"וכמ. צדיקים ארחות ה"כ כי. ענוה

 בעירובין ש"וכמ,  קולאל אף זה כעין לשון ראינו וכבר', וכו שנוהגין מה רואים דלמעשה שסיים וביחוד, א"הרשב

    )ב:א ב"יבי( לקולא והיינו, דבר עמא מאי חזי פוק:) יד(

  או מדרבנן' צורת הפתח מועיל מדאו.                               :עירובין טו

היכא דעומד מרובה אבל בפרוץ מרובה ) י"דלא כמשכנ(ה כתב דאין פרצת י אלא מדרבנן :סימן ד א"בחזו

איכא פ כיון ד"משמע דפתח כסתום דמי הלכך כיון אפשר לעשות צה: ומערובין טו. ת"מההוי ואיכא פרצת י 

הקשה דכיון דלרבנן אמרינן אטו רבים מדרבנן אפילו בפסי ביראות  ובמנוחת אהבה.י עומד מרובה"מחיצות ע

  .ועוד דאנן כרבי יהודה קיימא דלא מהני פסי ביראות

פ בכלאים שבת "ת כלל מדהשמיט דין צה"פ מה"ם אין מועיל צה"ל הוכיח דלרמב:א באור לציון זאות ועוד 

. פ סגי אפילו מדרבנן"דצהז "אואלא מאידך גיסא דעת ה. פ"ר מועיל צוה"לאו רה' דמדאו וסוכה ודווקא היכא

אור ב. י בתים וסגי"ד  דאיכא עומד מרובה ע:קז א"חזוכ ה"ומש .ועל זה סומכים אלה שאינם בדרגת בעל נפש

פ "ין מועיל צהסוכה דא. הל ם"רמב' וע. ש"הרכ "לא אמרינן עומד מרובה וכ' הקשה עליו פרצה יתר מילציון 

אבל משמע . פ היכא דאיכא פרוץ מרובה על העומד"טז גם לא מהני צה:לפרצה יותר מעשר ובהל שבת טז

 וחידש). ח"גר' וע. (נ"פ ועומד מרובה סגי ממ"כ בדאיכא צה"וא. סוכה. פ סגי בהל"דעומד מרובה אפילו בלי צה

נעקם קצת מקרי מפולש היכא ' הלכך אפי. תמחיצו' ה העקמימות יוצר ג"דזו מקור מכוון משער דאל צ"באול

דהביא  מאור ישראל' וע. לפיכך דווקא חומה בעי מכוון אבל בדליכא חומה לא בעי מכוון. א להעשות דופן ג"דא

  .מ"כ האגר"לא כמשחבל ראשונים דכתבו מפורש לשון של מכוון ד

  

  מחיצה ודופן סוכהאם שלש חבלים או קנים מועילים ל                      :עירובין טז

ע סוכות "בחזו' וע: י סוכה ז כגון מחיצה של שתי בלא ערב כדאמרינן בעירובין טז"דופן סוכה כדופן שבת פרש

פ שהפרוץ "טפחים פחות משהו ואע' פ דורחב הקנה אינו אלא  מלא אצבע ובין קנה לחבירו איכא ג"ו דאע. עמ

א סוכות "רטב' וע. וכן של ערב בלא שתי. לו כולו עומדל כאי"מרובה על העומד שפרי דמי דאמרינן לבוד והו

מ בדפנות "ד דכי היכי דלא התירו בעירובין שתי בלא ערב אלא בשיירא בלבד מ"דס' תוס' וע. י"דהעיקר כפרש

א דיש לחלק בין שתי לערב דעומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד "מהרש' וע. סוכה הקילו כדופן של שיירא

ל "ם השמיט דין מחיצה של שתי בסוכה משום דקיי"קרבן נתנאל דהרמב' וע:) סוכה טז(וובערב איבעיא לה

לשיירא דינו ' ש יליף מדהוי מחיצה מדאו"אבל הרא. כרבי יהודה דלא התירו אלא בשיירא לפיכך ליחיד לאו דופן

ערב או  פ שהיא שתי בלא"יח דהוי מחיצה גמורה אע:ם מפורש שבת טז"ע תמה דרמב"ובחזו. כדופן סוכה

תירץ  )ז. סוכות עמ(ע "ובחזו. ם פסק כחכמים"מ דרמב"מ' וע. ערב בלא שתי כגון שמקיף בקנים או חבלים

ע ליקט כמה ראשונים "אלא דבחזו מ דוקא לענין שבת הוי מחיצה משוםרשויות אבל דופן מיהא לא הוי"דלק

כ אין לנו טעם לחלק בדעת "ים ואנ נותנים לו בית סאת"ל דמחיצה גמורה אפילו לגבי סוכה דאפילו לר"דס

ם לובלין "מהר' כתב דכל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה לגבי סוכה ע: ם ואף דתוס סוכה טז"הרמב

' דפנות וע' א חילק בין ג לד"ומג. ל הכי"דדוקא בסלקא דעתא דלאו פשיטא אמר הכי אבל למסקנא לא קיי

  )שם ע סוכות"חזו(קלח :יב ושבט הלוי ט:א עה"חזו

  "דברים פטרו במחנה' ד".                                         יזעירובין 

דברים  דפטרו במחנה היוצאת במלחמה דמותרים בפירות דמאי ואמרו בירושלמי דאם נכנסו עמהם ' מהד' א

הפירות  לעיר כבר נפטרו כלומר פירות דמאי דלאחר שחזרו מן המלחמה נכנסו עמהם לעיר פטור דכבר נפטרו 

ירמיה מבעיא ליה בבשר איברי נחירה דנכנסו ' וכתב בשיורי קרבן שם שאף דר. מתחלה כשבאו לידם במחנה

ג הואיל ונפטרו כבר "אי אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי הירושלמי פשיטא ליה דבכה.) חולין יז(עמהם לארץ

אפשיטא בירושלמי נקטינן טו דבעיא דלא אפשיטא בתלמודין ו:מ תרומות ח"ש הכס"וידוע מ. מותרים

כ גם שיורי בשר מסעודות שבת חזון יש להתירם שהוא רק "א וא:ד קמה"ך יו"כ בש"כפשיטותא דהירושלמי וכ

  )עה. א י הערה עמ"יבי(א שאין למחות במקילים,פ יפה כתב מרן החיד"ו מדין דמאי ועכ"מנהג ק
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  ש בתמונה משום ערוהאם י:                                        עירובין יח

 אשה בראית ערוה באשה שער דין יש אם, שפרבר דוד' ר מהגאון שנשאל) ג' סי ח"חאו( לב מערכי ת"בשו

. רואות שעיניו במה שולט ר"יצה שהרי, לאסור השואל הרב כתב שיפה' וכ). שפיגעל( במראה ראש חשופת

' ופי, לשעה מצוי ר"יצה שאין) ל"הנ( ירושלמיה ד"עפ ל"י, )ל"הנ( תורה בליקוטי י"האר ד"עפ בזה שנסתפק ומה

 אסור בעלמא הא, דמי שפיר האשה בפני קט לרגע כשמסתכל הכהן נ"ה ממילא. כזו מועטת לשעה מ"הפ

 בן עני ת"בשו גם. ש"ע). יג ס"ס( פענח צפנת ת"בשו ובי'הראגצ הגאון פסק וכן. כ"ע. ערוה באשה שער משום

 מצוי ר"יצה שאין' הירוש' תי פ"ע ודחה, תורה בליקוטי י"האר דברי ביאוה, ד"בנ נשאל) ו' סי ח"חאו( פחמא

 שאין י"האר שטעם לומר כ"וע, הכי למימר דליכא דמוכח, )זקן כהן שמביא(' דהירוש' א' לתי העיר אך. לשעה

 ואין. ד"ע ל"וי. ד"עכת. ג"וצע. ולקרות לחזור צ"א ש"ק קרא שכבר בדיעבד פ"ועכ. ע"וצ. כלל חשש בזה

 מעירובין לאסור ראיה להביא' וכ, ל"ז אנקאוה א"ממהר בזה נשאל כ"ג) קא' סי( זהב משבצות ת"ובשו. ריךלהא

 מסתברא והכי. לאסור דעתם האחרונים רוב כי לדעת הראת אתה פ"ועכ. תמוהים שדבריו יחזה והמעיין:) יח(

 יוצאה תורה האמור כל לפי הנה, יתפוטוגרפ תמונה ולענין) יג.(ש"ע). ריז סימן( ראם קרני ת"בשו ע"וע. ד"לענ

' בס ח"מהרי הגאון כן ש"וכמ. הרהור האיכא נ"וה, הרהור משום דהיינו טעמא בתר דזיל, בזה גם להחמיר שיש

 ודאי ולכן, הגוף חלקי בכל שלמה שהצורה ובפרט, בערוה הסתכלות איסור בזה שיש, )ב"ע א"דקל( ברכות רב

  )ז:א א"יבי(ד "עכת. מעלו דלא אינשי לידי התמונה תבא פן מחשש וז בתמונה מלהצטלם להמנע לנשים דראוי

י בהעלותך דבחייו "ובדברי אמת תמה מרש: לט. ויישב סנ) תאוה לעינים(מאור ישראל דבחייו מקרי בפניו' ע

  וע תורה תמימה וירא. א שם"כ במהרש"אלא העיקר כמש. גם שלא בפניו לגבי משה

, אחריה ימשך שמא, י"ופרש. ז"ע אחרי ולא אשה אחרי, אשה אחרי ולא ארי אחרי יוחנן ר"א, :)יח( בעירובין

 שאני:) כז( ז"ע ע"וע). סא( בברכות ה"וכ. כ"ע. אפיקורסות זו) יז ז"ע( ואמרינן, דרכך מעליה הרחק וכתיב

 אשרוף שאני, )מינים ספרי( לידי יבאו שאם בני את אקפח טרפון ר"א) קטז( שבת' וע. דמשכא) ז"דע( מינות

. ש"ע. אלו של לבתיהן נכנס ואין, ז"ע לבית נכנס להרגו אחריו רודף אדם שאפילו. אזכרותיהן ואת אותם

  )ד יא"א ב יו"יבי( .ז"ע לבית להכנס שאסור מבואר

  למה אסור למול נכרים                                                    עירובין יט

 ו"רי' ד הביא) רסג ס"בס( גופיה א"והרמ. גרות לשם שלא נכרי מולל אסור, הגאונים בשם ירוחם רבינו' כ

 דאמרינן משום הטעם ל"שנ, )ג ק"ס שם( ז"הט' וכ. בחול אפילו גרות לשם שלא ם"עכו למול שאסור, להלכה

 סימן מבטל ם"העכו את שמל וזה, לגיהנם לירד מניחו ואינו, שנימול הוא מי ומבחין עומד אבינו דאברהם

 ומקבל ישראל לפושעי להו מסיק אבינו דאברהם) יט( עירובין' במס אמרו שהרי וקשה. ל"עכ. אלבישר המילה

, יהודי שהוא מכירו שאינו, י"ופרש. ליה מבשקר ולא ערלתו דמשכה ם"עכו בת על שבא מישראל בר, להו

 עין בטביעות לו שנדמה, נס בדרך רוחנית הכרה שזוהי ובודאי. ש"ע. נימול שאינו כמי לו ודומה ערלתו דמשכה

 בהם משחתם כי. כמשוכה ערלתם נראית, שנימולו שאף. ממש גוים ש"וכ. הטבע בדרך זה ואין. נכרי שהוא

 שאני. ם"עכו במולי ואסור ישראל בערלי מותר לערלים נהנה שאני קונם) לא( בנדרים וכדתנן. בם טומאתם

 הגוים כל כי' שנא. לשמם אלא קרויה לההער שאין. ם"עכו במולי ומותר ישראל בערלי אסור למולים נהנה

 מחמת אחיו שמתו ערל בישראל כ"ג מבחין אבינו שאברהם בודאי ולכן. ש"ע. לב ערלי ישראל בית וכל ערלים

 רוח י"ע רוחנית בהכרה תלוי שהכל למדת הא. ט"ה בהו שייך דלא, בנקבות גם שמבחין בודאי וכן. מילה

 נמצא. לעמים ישראל ובין לחושך אור ובין לחול קודש בין המבדיל ךוברו, ישראל עם על השורה וטהרה קדושה

 אברהם כי. גיהנם מדין מוציאתן הדרך זו אין, נימולים ם"העכו יהיו אם גם ולכן. ממש בערלה תלוי הדבר שאין

 ויש. וכאמור. ם"עכו בת על הבא מישראל עדיפי דלא. עליהם השורה טומאה רוח י"ע בנקל להכירם יוכל אבינו

 הואיל אומרים ישראל ופושעי המינים יהיו שלא כדי ברכיה ר"א) ד ס"ס ט"פי( ר"בש המדרש דברי עוד להוסיף

' שנא. לגיהנם יורדין והן. ערלתן ומושך מלאך שולח, עושה ה"הקב מה. לגיהנם יורדים אנו אין מהולים ואנו

 טעם לדחות יש ז"ולפ. ש"ע. 'וכו פיה פותחת בהם תלויה לערלה רואה שגיהנם וכיון. 'וכו בשלומיו ידיו שלח

). יג אות ביתא באלפא(' א חלק זרוע באור' וע. והמינים ם"מהעכו להפרע למקום שלוחים הרבה כי, בזה ז"הט

 להסיר שנהגו דמה) מילה' מה א"פ( י"הגמ ש"לפמ ז"הט' לד סייעתא איכא דלכאורה אמת הן) ג. (ש"ע
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 מן הערלה את מעביר ה"שהקב, ]ח' סי ח"פמ[ ר"בב מרינןדא, הפושעים תקנת משום, הנפלים מן הערלה

 ומשמע). כה' סי( ס"בסוה משה מטה' בס ע"וע. כ"ע. ישראל פושעי על ונותנם, נימולו ולא שמתו התינוקות

 לומר קשה שהדבר ובאמת. ממש בערלה תלוי והכל. ישראל פושעי יענשו לא, התינוקות את שמלין י"שע

) רסג ס"ס( י"בב' וע. ש"ע). תפד' סי( א"ח ז"הרדב ת"בשו' כ ג"וכה, ו"ח ה"הקב רצון נגד התחכמות שתועיל

. לו הוא חרפה כי, בערלתו יקבר שלא, ממנו חרפתו להסיר כדי הנפל למול שנהגו שהטעם, כלבוה בשם' שכ

, וןגא נחשון רב בשם, )פח ס"ס ק"דמ ג"פ( ש"בהרא' וע. הגאון בשם) קיא עמוד( ב"ח האשכול' בס כ"וכ. ש"ע

 בינוקא ידיעה הויא, המתים תחיית והויא שמיא מן מרחמין דכד, שמא ליה ומסקינן קברו על ליה דמהלין' שכ

. נכרים בן שהוא וסובר ליה מבשקר לא מימהל לא דאי, )כ אות( נתנאל הקרבן' ופי. כ"ע. לאבוה ליה ומבחין

 ילד לו שהיה יודע שאביו. 'וכו בינוקא עהידי הויא כך י"שע סיים שמא ליה דמסקי ועל. אותו שמלין הטעם זהו

 בתחיית יקום שלא אפשר מימהל לא דאי דמשמע, להבינו קשה זה טעם ד"ולפע. ש"ע. 'וכו כ"כו ששמו

 אני כי וידעתם' שנא, לשליח נמסר ולא ה"הקב של בידו הוא המתים תחיית של מפתח שהרי. אינו וזה. המתים

 ז"ד מצינו ולא. ליה מבשקר דלא לומר שייך ולא, גליא שמיא קמי כ"וא:) ב תענית. (קברותיכם את בפתחי' ה

 י"הגמ טעמי' דב:) מז סנהדרין( שור בכור להגאון' וע. בו הכל' כד או י"הגמ' כד או ל"י ולכן. ה"אאע לגבי אלא

' ובס. )שנג ס"ס( יהודה ובשבט). יא ק"ס, רסג(' תשו הפתחי ש"במ' וע. ש"ע. אהדדי פליגי ולא איתנהו בו והכל

 התינוקות שערלת שכשם, הגוים במילת חשש שום שאין ל"י י"להגמ אף פ"ועכ. ש"ע). ב"פכ א מאמר( דוד זכר

 אלא, ממש כפשוטם הדברים אין שבודאי ד"נלע ובכלל. ם"העכו על ניתנת כן כמו, והפושעים המינים על ניתנת

 לציון בראשון עטאר בן ח"מהר להגאון ר"שו. בזה מוכרח ז"הט טעם אין וממילא. ל"וכנ. הערלה טומאת ענין

 ופורעים מלים הם, לרבבות קטורה בני וגם ישמעאל זרע כל כי, ביותר דחוק ז"הט שטעם' שכ, )ד"רע ט"דק(

 הגם ערוה דבר בו וכשרואה. להצילו ישראל זרע יכיר ה"אאע כי ובודאי. הרואות עינינו כאשר, עתה ועד מאז

, במיעוטו יבטל הנימול גוי כ"א). בעריות נכשל לא וגם, ישראל מזרע( תרתי ןובעינ. לו חושש אינו מזרעו שהוא

   )יט ד"א ב יו"יבי( ד"עכת. לאחרים מריע ולא לעצמו מטיב אינו

   הנאת חיך והנאת מעים.                                           עירובין כ

 של חלבו את הגונב, :)ל( כתובות' ממס לזה איהור. מעיו הנאת בעינן כ"שביוה העלה, )קכז' סי( ס"חת הגאון

 על ואילו, לאהדורי מצי דלא הבליעה בבית מחייב דאגניבה ו"א, כ"ביוה חבירו של לחמו קאמר ולא, חבירו

 עשור שביתת' מה ב"פ( שמח אור הגאון אולם. ש"ע. חלב כ"משא. למעיו דנחית עד חייב אינו כ"יוה אכילת

. אדם יעמוד לא ה"סד) כ( עירובין' בתוס מפורש ושכן. חייב כ"ביוה בליעתו עם שתיכף במישור הוכיח) ד"ה

 אם אומר מ"ר. 'וכו חטאות' ד עליה וחייב אחת אכילה אוכל יש גבי:) יג( דכריתות' מתני בהא נמי ש"וא: ל"וז

 בשעת ודהיינ עלייהו דמחייב בעידנא הא, הנך בהדי הוצאה חשיב היכי והשתא. חייב בפיו והוציאו שבת היה

. כמונח דחשיב בליעה בשעת מחייב נמי אהוצאה אלא. במעיו שינוחו עד אהוצאה מחייב לא אכתי, גרון הנחת

 ולזה. ש"ע. גרון הנאת על הוי כ"יוה דחיוב אלמא). חטאות' מד אחד( פ"יוהכ קתני דכריתות' במתני והרי. ל"עכ

 ת"ובשו). יב' סי( אש אמרי ת"בשו העיר ג"וכה. ש"ע). א"סע ח דף( ח"א ע"ש על הגרשוני ילקוט' ה מעצמו כיון

 דיומא כרת לה דמשכחת, )יג( בשבועות ש"ממ שהעיר שם שמח באור ע"וע). קכד' וסי א ס"ס( א"ח ם"מהרש

 ת"האדר הגאון העיר וכן. כ"ע. חייב בליעתו עם שתיכף' ומבו. עליו כ"יוה כיפר שלא, ומית אומצא דחנקתיה

 מחזה ת"ובשו, )רצט' סי( שערים בית ת"בשו' וע). רנג' סי( מרדכי לבושי ת"שוב ע"וע). שם( ם"מהרש ת"בשו

 ת"ובשו). כא' סי( סופר יד ת"בשו ע"וע. ש"וע. ל"הנ) כ( עירובין' מתוס להעיר שהביאו, )קכט ס"ס( אברהם

 אתהנ יש במים הרי, גרון הנאת הוא שהעיקר האחרונים ד"לפ פ"ועכ. ל"ואכמ. ב"עש). קט' סי( שלמה לחם

 הוא שהחיוב מודה דבשתיה, )קיז' סי( סופר כתב ת"בשו בריה מר' כ הרי, ס"להחת' ואפי. מחייב ושפיר גרון

  )לא:א ב"יבי(  מעיו הנאת בזה שאין פ"אע מים שתיית על לחייב יש כ"וא. ש"ע. גרון הנאת על

  מסירות נפש                                             :עירובין כא

 אם ומיהו, בנפשו מתחייב ז"ה נהרג אם יהרג ואל יעבור דאמרינן היכא וכל, )ומורה סורר בן פ"ס( יוסף הנמקי

 שיראו כדי קלה מצוה על' אפי עצמו ולמסור' ה לקדש רשאי, בכך פרוץ שהדור ורואה וחסיד גדול אדם הוא

 שלא כלומר, האש לכבשן עצמם שהפילו ו"חמ ראו מה:) נג בפסחים(' דאמרי והיינו', ה את ליראה וילמדו העם

' ה קידוש והיה, ז"ע שהיתה וסוברים טועים היו העם שרוב מתוך אלא, בעלמא לכבוד אנדרטי אלא, היתה ז"ע

 משמע. לולב שנטלתי ליצלב יוצא לך מה בני את שמלתי ליסקל יוצא לך מה במדרש נמי' ואמרי, שעשו במה

 שבידם כיון הגזירה בשעת' אפי בכך חייבים היו לא שבודאי, הדין משורת לפנים ה"קד על נפשם מוסרים שהיו
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 וישב' בפר( גומא תיבת' בס ג"להפמ וראיתי). ד"ה ת"מיסוה ה"בפ( מ"הכ מרן והביאו. ד"עכת. כ"בע לבטלם

 מצות לקיים כדי אליהם ללכת בנפשו סיכן כ"ואעפ אותו שונאים היו שאחיו שידע דיוסף בהא שהעיר) א"ע נ דף

 היית יודע, מתחתכים ומעיו יעקב נזכר היה אלה דברים, הנני לו ויאמר: יג' סי ד"פ' פר ר"בב ש"כמו(, אב כיבוד

 נפש ושמירת רוצח' מה א"בפי ם"הרמב ש"כמ ת"ול ע"מ על ועבר!) הנני לי אומר ואתה אותך שונאים שאחיך

 ל"וי, מאד נפשך ורושמ לך השמר' שנא ובעשה, בביתך דמים תשים ולא' שנא ת"בל עובר נפש שהמסכן ד"ה

. מצוה באותה בדורו מזלזלים היו אם עצמו למסור רשאי הוא גדול אדם אם מצות בשאר שגם י"הנמק ש"כמ

 היה לא, בזה מזלזלים היו' ואפי, אב כיבוד על מצווים היו לא תורה מתן לפני פ"שעכ, מחוור תירוצו ואין. כ"ע

 מוטב ע"ר דאמר בהא:) כא עירובין( חיים התורת ש"מ פ"ע ה"בלא ל"י קושיתו ועיקר. כך על נפשו למסור רשאי

 גם עצמו על להחמיר לאדם שמותר משמע). י"נט מצות לבטל( חברי ד"ע אעבור ולא עצמי מיתת שאמות

 ל"י ושמא, בנפשו מתחייב ז"ה נהרג אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר שכל ם"הרמב ש"ממ וקשה, מצות בשאר

. ש"ע. מים לו הביאו לסוף שהרי היה ספק כאן אבל, עצמו למסור רשאי נואי שיהרג לו שברי היכא דדוקא

, נפש ירצחוהו שנאתם י"שע אחיו את יוסף חשד לא נ"וה. ש"ע:). כא עירובין( חיות ץ"מהר בהגהות' כ ב"וכיו

 על' האחרו קושית מתורצת מ"והכ י"הנמק ד"עפ ולכאורה. אב כיבוד מצות לבטל רצה לא רחוק חשש ומשום

, לעיל כ"מש ומלבד, נבלה יאכל שלא נפשו ומסר עצמו על זמינא בר אבא' ר שהחמיר' דירוש מההיא ם"בהרמ

 תירץ שכן ר"ושו. עצמו על להחמיר רשאי היה ולכן אסורות במאכלות פרוץ הדור וראה הוא גדול אדם א"דר ל"י

 נ"לפעד אולם. ש"ע. י"הנמק' וכד', ווכ וחסיד גדול אדם שהיה אבא' ר דשאני) ז אות י"הגב קנז' סי( ד"יו ג"הכנה

 קידש ז"ה עבר ולא ונהרג יעבור ואל יהרג בו שנאמר מי וכל, ד"ה ה"בפ' שכ, י"כהנמק דלא ם"הרמב שדעת

 ל"דס ומוכח. כ"ע. וחבריו עקיבא' ור ו"וחמ כדניאל ברבים' ה קידש ז"ה מישראל בעשרה היה ואם', ה את

 ולא ונהרג יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי שכל דבריו סתם ולכן, יעבור ואל יהרג שנאמר הדין מן כן עשו ו"דחמ

 ה"בד ד"ע ג דף, א' סי גדול אור ת"בשו מצאתי וכן. (לא או גדול אדם בין חילק ולא, בנפשו מתחייב ז"ה עבר

 אל ג"הכנה תירוץ ז"ולפ. ש"ע. י"כהנמק דלא ל"דס, ם"הרמב מדברי כן שדייק) נמצא ה"בד ב"ע' ד ובדף, והנה

 כ"כ שלא, ת"מיסוה ה"פ המשנה במרכבת אלפנדרי א"מהר ג"הרה עליו העיר יפה ה"ובלא. ם"הרמב' לד ש"א

 ב"ח חיות ץ"מהר ת"בשו' וע. ש"ע. בצינעא שהיה אבא' דר עובדא כ"משא, בפרהסיא כן כשעושה אלא י"הנמק

 ש"כמ ט"דה) יח ז"ע( ת"ת מצות בשביל ה"ק על נפשו שמסר תרדיון בן ח"דר בהא, )בהערה א"סע כח דף(

 נפשו למסור יש הגזירה בשעת ם"הרמב' שלד ל"וצ. 'כו ממנו שילמדו כדי להחמיר רשאי גדול שאדם י"הנמק

 לרב ר"ושו. [בזה ן"הר ד"ע מזה להעיר מ"הכ מרן ש"וכמ. י"והנמק ן"כהר ל"ס ולא, ע"במ' אפי קלה מצוה על

 ערבית תפלת ואף, תפלות' ג דניאל שהתפלל מה כן רץשתי) קמא' סי( ומערב מזרח גאוני ת"בשו גאון שרירא

' וע) מט( שבת א"הריטב' ובחי). תשפז' סי( חסידים בספר ע"וע. שמד כגזרת דהוי משום, /רשות/ רשום שהיא

 המתחיל בדיבור) ב"ע ו"ק דף( קדש מקראי' ובס, )טו( למגילה' בחי יעקב ישרש' בס אבולעפייא ח"מהר להגאון

 דבביאת כהנא ורב צדוק מרבי בהוכחתו במלחמות ל"ז ן"הרמב דברי לפי לומר צריך וכן( ,]ק"ודו. עוד וכתב

 דלא ל"דס אלמא, בנפשו מתחייב המחמיר שהרי, עצמם על שהחמירו לומר שאין, יעבור ואל יהרג נכרית

 בכל להחמיר רשאי אינו ע"לכ דבצינעא המשנה מרכבת ש"כמ ל"י ז"ג אך. להחמיר רשאי גדול דאדם י"כהנמק

  )יג:ו ד"יו א"יבי(  ).ק"ודו. ל"כנ יוסף לגבי ג"הפמ' בתי להעיר יש וכן. אופן

 הרבה ע"רבש, ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה, לך צפנתי דודי ישנים גם חדשים:) כא עירובין( ל"חז אמרו 

 נשים ממקצת ילמדו שלא ולזרזן להזהירן עלינו ולכן. וקיימתים עלי שגזרת ממה יותר עצמי על גזרתי גזרות

 חדשות באופנות ולנהוג, )פריץ( פריז ארחות לשמור, כזב ושטי רהבים אל ולפנות, יושר ארחות לעזוב הללו

 כן העושות בהן יש מאניקיר ולצבען צפרניהן לגדל נהגו שכבר הללו אף והנה. נשברים בורות להן ולחצוב, כאלו

 ולשדלן. הסעיפים שתי על פוסחים יהיו ולא, ישרה בדרך ולהדריכן, לבן על לדבר ומצוה, ידיעה חסרון מחמת

 אשה היופי והבל החן שקר. חדשה אופנה מפני, וטהרה קדושה מנהג ידחו ולא. טבילה בשעת צפרניהן לגזוז

' פ( ק"בזוה זה לדבר בייחוד סמוכין מצאנו. הוא תורה ואמותינו אבותינו שמנהג ומלבד. תתהלל היא' ה יראת

  )יג:ד ב"יו א"יבי()עט דף מות אחרי

   אפים בענין ארך                                       עירובין כב

', בה מאמינה שהיתה פ"אע, פלגינהו ם"עכו לעניי נמי ורבא, אמי' ר קבלינהו דלא הורמיז דאיפרא עובדאמ

 י"רש שפירש כמו, להתגייר וקרובה נדות ימי משמרת והיתה, )ב קטז בזבחים( שמים לשם קורבנא ושדרא

 ידי להחזיק הוא חסידים משנת לאוו קצירה דביבוש טעמא איכא ז"בנכרים שאינם עע דאף אלמא). ב כ( בנדה

). א ט סוטה( סאתם שתתמלא עד מהם נפרע ה"הקב שאין לפי, זכות של לחלוחית בקצת, ז"ע עובדי הרשעים
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 התם ואמרינן) א כב עירובין( םלרשעי אף אפים ארך כדכתיב, עמהם אפו להאריך מוכרח ה"הקב יהיה וכביכול

 ומבקש פניו על משוי שנושא כאדם, להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם, לאומרו א"א כתוב מקרא אלמלא

 שהדבר ובאמת). א ד( ז"בע ש"וכמ, ושית שמיר יתנני מי לי אין חמה בישעיה כתיב נמי והכי. ממנו להשליכו

 שם( עוד ואמרו, תשמעו בקולו אם היום) א צח סנהדרין( שאמרו וכמו, בנו אלא תלוי גלותינו אורך שאין ברור

 תשברנה קצירה דביבוש מילתא להאי דחינן הכי ומשום. בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצים כל כלו) ב צז

 ואל שב לומר לנו היה ממש איסור היה ואילו ישראל לעניי הצדקה ומחלקים ם"העכו של דעת גנבת משום

   )כב:ז א"יבי( 'וכו עדיף תעשה

  אם רמות חלק מירושלים"               ובלבד שתהא סמוכה לעיר" .עירובין כג

 כך על להסתמך אין, רמות שכונת כולל, ירושלים כל את המקיף עירוב שיש פ"שאע למודעי צריכים אנו ועדיין

) בתרא דבבא ב"פ( םהגבורי להשלטי ראינו אמנם כי, המגילה קריאת זמן לענין, ירושלים עיר מכלל לחושבה

 תקנת שהיא מגילה וכדין, העיר של תחומה עד היא מתפשטת, העיר בני בה שנוהגים וגזירה תקנה שכל', שכ

 כל פרק( שלמה של ים' בס ל"המהרש וכתב. תקנה בכל הדין וכן, לכרך הסמוך מיל עד ומתפשטת, ל"חז

 בני מהלך מקום שהוא לפי, העיר בני תתקנו אחר נגרר התחום בתוך שהוא שכל משום ט"דה, )נג' סי הבשר

 הכל נחשב, העיר שכונות כל את המקיף עירוב כשיש גם לכאורה כ"וא. ש"ע. 'וכו טוב ויום בשבת גם העיר

 להשוות מוכרח זה אין אולם. ש"ע). יח' וסי, והלאה טו אות ב"טו' סי( א"ח עבדי ישכיל ת"בשו' וע, אחד כמקום

 בתוך רק היינו זה לענין שאמרו סמוך אלשקר ם"ומהר מרן דברי לפי הריש. תקנות לשאר מגילה מקרא דין

 לחלק ש"מ) והלאה ג אות נב' סי( א"ח הקדש ציץ ת"בשו' וע. מיל עד דהוי אמרו בנראה ורק, עיר של עיבורה

 ).שם אחרון' בקונט פ"חרל מ"להגרי' וע. (ל"הנ הגבורים כהשלטי דלא מוכח א"הריטב ושמדברי, הנידונים בין

 בזה שהורה מה וזכורני": חומה המוקפים כרכים" לספר בהסכמתו מינצברג זאב ישראל רבי הגאון כתב וכבר

 השכונות לבנות כשהתחילו שנה כששים לפני, ל"זצ ז"מהרש, לובלין ד"גאב חסד תורת בעל הגאונים גאון

 לאחר עד העיר של ירובהע חוטי בהם יסדרו אפילו, ד"בי לקרות שדינם הרחוקות שהשכונות', וכו החדשות

, להכניסם אפשר שבת שלענין שאף, המגילה קריאת לענין ירושלים כעיר לחושבם להם מועיל לא, אלו שכונות

. ש"ע). צז עמוד(' ז חלק" נועם" בקובץ הובא וכן. כ"ע. סמוכים כך י"ע נקראים אינם המגילה קריאת לענין מ"מ

' ח חלק יצחק מנחת ת"בשו הלום ראיתי וכן. ש"ע). שצא מודע( ג"ח והמקדש הקדש עיר בספר בזה לחלק כ"וכ

 את יקראו אם, החדשה השכונה עם העיר כל את המקיף העירוב י"ע אם שאלה נתעוררה, שכתב) סב' סי(

 שאין, חסד תורת בעל מלובלין הגאון בשם מינצברג ז"הגרי מדברי הביא גרוסברג ז"הגרח והנה, ו"בט המגילה

 רבי הגאון ד"הראב בשם) כט אות ד' סי( הפורים ימי בספרו עוד כ"וכ, המגילה קריאת לענין מועיל העירוב

 יעקב רבי הגאון כ"וכ. ו"בט המגילה קריאת לענין מועיל העירוב שאין, יודלביץ א"והגרש, אפשטיין פינחס

 עבדי ילישכ ת"בשו הדאיה עובדיה' ר ג"והרה. ש"ע. בזה שיטתם להסביר שם והאריך. ל"ז קנייבסקי ישראל

, העיר ממרכז רחוק שהיה, כרם עין הדסה החולים בית אודות על בזמנו דן) רצז עמוד, יג' סי בהשמטות( ז"ח

 השואל ג"והרה, החולים בית לאחר עד נמשך העיר את המקיף שהעירוב מפני, ו"בט המגילה בו יקראו אם

, המגילה קריאת לענין מועיל ובהעיר שאין מינצברג ז"הגרי מהוראת העיר) ל"הנ גרוסברג ז"הגרח הוא(

 בכגון אלא נאמרה לא מינצברג ז"הגרי מפי שיצאה שההוראה ברור ל"שנ, כתב) ט אות שם( המחבר ג"והרה

 שיש ד"בנ כ"משא, עצמה העיר עם קשר שום לה שאין נדחת שכונה היא, העירוב י"ע שהתקרבה שהשכונה

 אל ללכת אליו הסמוכות לשכונות אותו מקשר ירובשהע ומכיון, עצמה ירושלים עם אמיץ קשר החולים לבית

 במקום העירוב והרי, מיל שיעור מחשבים ומהם דעיבור כעיבור נחשבות אלה שכונות הרי, בשבת החולים בית

 רמות שכונת לגבי גם חילוקו לפי ולכאורה. ש"ע. ו"בט קוראים ולכן, ח"לביה ללכת מותר ידו שעל מיל שיעור

 כלל תועלת שאין משמע ל"הנ הגאונים דברי ומסתמות, ל"הנ בחילוק מוכרחים דבריו ןשאי מלבד אולם. כן ל"י

 בתר דאזלינן לדידן שכן וכל. ו"בט המגילה קריאת לענין, ל"הנ השכונה עם העיר כל את המקיף בעירוב

 רמעש יותר פרצות שיש ובפרט, הרבים לרשות הפתח צורת של העירוב מהני דלא ל"ס ואינהו, ומרן ם"הרמב

). מה' סי ח"חאו( לציון אור ת"בשו שאול אבא צ"הגרב ידידנו כ"וכ. [מגילה לענין אף מהני דלא ודאי הא, אמות

 דוד רבי שהגאון, העיד) קכג עמוד סב' סי( ח"ח יצחק והמנחת]. ש"ע). פז' סי( ד"ח תורה קנין ת"בשו העלה וכן

. ברכה בלא ו"ובט, בברכה ד"בי המגילה את ראק, כרם עין הדסה החולים בבית מאושפז בהיותו ל"ז יונגרייז

 העירוב מן חוץ, בלבד שכונתם את המקיף לעצמם עירוב עשו רמות שכונת שתושבי הכא דשאני בה עוד. ש"ע

 כתב וכן, זה לענין להם מועיל העיר של העירוב אין כ"וא. העיר של העירוב מכלל עצמם שהוציאו הרי, הכללי

 והמרחק הואיל, ד"בי לקרוא רמות' שכ תושבי שעל והעלה, ל"הנ כסברא) בס' סי( ח"ח יצחק מנחת ת"בשו



115 

 

 ולא סמוך לא הוי הילכך, בורגנים ולא בית לא שם ואין, אמה א"מקמ יותר הרבה השכונה לבין העיר שבין

  )נח:א ז"יבי(). ק"ודו. א סימן ד"חיו טוב יום מלבושי ת"בשו' וע. (ש"ע. נראה

  "ג מחיצה"מחיצה ע"                                  .               העירובין כ

 והסופר, ניכר עודנו ורישומן קצת שנמחקו תפלין בפרשיות תיבות או שאותיות, )מח' סי( הדשן תרומת ת"בשו

 כתיבתם להיטיב קולמוס עליהם להעביר מותר, ויפסלו ניכר רישומן יהיה שלא עד יותר עוד ימחקו פן חושש

 פעולה מחדש שאינו שכל למדנו הרי). ז"סכ לב' סי( ע"בש מרן פסק וכן. ש"ע. כסדרן שלא משום בזה ואין

 כסדרן שלא כתיבה תורת ז"ע אין, זמן לאחר הדבר שמועיל אף, הקיים לשמור עושה אלא, שעה באותה

 על ולמוסק להעביר התיר' בתשו ל"שמהרי', שכ, דיו והנה ה"בד) רנו' סי ד"חיו( סופר חתם ת"בשו ע"וע. לפסול

 ג"ע במחיצה) כה( בעירובין ש"למ ודמי, להחזיקו אלא עושה ואינו, הוא כשר שעדיין כיון, מראיתו שהוכהה כתב

 מחיצה נבלעה אם שבת לענין מ"מ, עיקר תחתונה מחיצה הגר בנכסי לקנות שלענין שאף ל"ור. מחיצה

 שלא מחשב ולא, דליתא כמאן ליוןע כתב ל"הו, כשר התחתון שהכתב כיון נ"וה, בעליונה מתכשרת תחתונה

' וע. ש"ע. אהדדי דמצטרפי בעליון מתכשר ונמחק התחתון כתב נתקלקל הימים באורך שוב אם מ"ומ, כסדרן

 ובדעת). יז' סי ח"חאו( מבין פני ת"ובשו). סד ס"ס( ב"ח יושר אמרי ת"ובשו). קפט' סי מ"חחו( ס"חת ת"בשו

 כלל לתיקון היכר ואין, פועל בעודו השעון שממלא ד"בנ ה"דה ל"י ז"ולפ. ש"ע). ז"סכ לב' סי( ם"להמהרש תורה

 בעודו השעון למלאת להתיר כ"ג שהעלה) כו' סי( חפץ אבני ת"בשו ר"ושו. מנא למתקן דמי לא, שעה באותה

 מצאנו ב"וכיו). ק"ודו. פא' סי שור יעקב דברי ת"בשו' וע. (ש"ע. ל"הנ ע"והש ד"התה מדברי ראיה והביא, הולך

 שהמים י"ע שמא שחושש אלא, נפרץ לא שהמקוה ד"ובנ', שכ) קלז' סי ד"חיו( ת"מה ביהודה נודע ת"בשו ודע

, לטבילה הוא וכשר, מקוה משיעור כלל חסר אינו עתה והרי, מקוה משיעור יחסר מעט מעט בקרקע נבלעים

, הנסרים קביעת בלי גם בו בוללט וכשר, )א"סנ א"ר' סי( ע"בש כמבואר, זוחלין מקרי לא זו בליעה י"שע ומכיון

 מקרי דלא בזה ש"הר מודה, כ"אח לבוא שעתיד הפיסול מניעת אלא, כלל והכשר טהרה גורמים הנסרים ואין

 יש אם אחד מרב נשאל, )רד' סי ד"חיו( סופר חתם ת"ובשו. כ"ע. ופשוט. טומאה לקבל הראוי בדבר הוייתו

 או החמה מפני סדין עליה דפירס דהא', כ, ת"ר בשם) י כהסו(' שבתוס מאחר, לדינא י"הנוב ד"ע בזה לסמוך

 החמה מפני מתיירא שהיה אלא, מחמתה מרובה וצלתה, כשרה שהסוכה מיירי, פסולה הנשר מפני תחתיה

 העלין היו ואם, הנשר מפני תחתיה בפירס וכן, מצלתה מרובה חמתה תהיה כך ומתוך, הסכך את שמייבשת

, מחמתה מרובה צלתה ידו שעל גורם שהסדין וכיון, מליפול מונען והסדין, המצלת מרובה חמתה היתה נושרים

 וכתב. הכא נ"ה כ"וא. להבא הפיסול מונע אלא שאינו פ"אע, טומאה לקבל הראוי בדבר מסכך דחשיב, פסולה

 ההיא בין יש גדול וחילוק, לדינא היא וישרה נכונה וסברא בזה י"הנוב דיבר גדול דבר אני ואומר, ס"החת

 בצל ולא הסדין בצל יושב הוא והרי, פסול סכך הוא שהסדין משום הפיסול עיקר דהתם, י"הנוב לנדון דסוכה

 הכא כ"משא', וכו שאינו כמי הוי, לסכך צורך שום בו ואין, לנוי שעשאו כגון, לסכך טפל כשהסדין ורק, הסוכה

 נחשב זה אין מפיסול להציל אלא אוב לא והנסרים, כשיעור שהמים וכיון, המקוה להעמיד אלא הנסרים שאין

  )לה:א ו"יבי(.לדינא עליו לסמוך וראוי הוא נכון דבר לדעתי ולכן, טמא בדבר מהוה

   ?ם שהכל על שמן אם זה מזיק"למה מברכין להרמב                        .עירובין כו

ע  "ש' וע) ה אבל"תוס שם כז דע (בכל מערבין חוץ מן המים ומלח משום דלא זייני ובכל זאת מערבין בשמן זית

ל דאין "י דס"ם דהשותה שמן לבדו מברך שהכל שהרי לא נהנה דלא כרש"רמב' ה אלאמ דמשחא זיין וע:שפו

מ בפירוש "דברי הכס' סא דלכאו. עמ ה:ע א"ת חזו"שו' ועף "כ הרי"מברך כלל משום דאזוקי מזיק ליה כמש

. ם להדיא ד אין נהנה בטעם השמן"דכתב הרמב פ נהנה"ם תמוהין דהא דמברך שהכל משום דעכ"הרמב

מ דדוקא בטעם כלומר בגרונו לא נהנה אבל כיון דאיכא הנאת מעיים דניזון ממנו ואף דמזיק "ותירץ דדייק הכס

ח וליקוטי "כ הב"דלא כמש:. מאירי ברכות לה' וע. מ מזין גופו כדמוכח מדמערבין בשמן זית"לדבר מסויים מ

מ כיון "מ שאף שאין נהנה מ"ביאר הכס) קונטרס אהלי שם פה(ם ו "ת מהרש"בשווגם . ח משמע איפכא"פר

  ) ס רא"שות חלק לוי ס' וע. כ לדבריו דוקא השותה לצמאו דומיא דמים"שמשקיט צמאונו מברך שהכל אינו דא

  גידולי קרקע                                                         עירובין כז 

 שהבקר, י"ופרש(, קרקע וגידולי מפרי פרי מפורש הפרט מה, חדא תני, שני מעשר מעות גבי:) כז( בעירובין

 הארץ ולדות ולד מפורש הפרט מה, אידך ותניא, קרקע וגדולי מפרי פרי כל אף) הקרקע מן וגדלין ניזונין והצאן
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 קרקע גדולי דגים הני, ק"וג פרימ פרי ד"למ, בינייהו איכא דגים אביי אמר, בינייהו מאי. הארץ ולדות ולד כל אף

 לוקה פוטיתא אכל אביי והאמר נינהו ק"ג דגים אביי אמר ומי. איברו ממיא דגים, הארץ ולדות ולד ד"למ. נינהו

 אלא. הארץ על השורץ שרץ משום לילקי נמי פוטיתא איתא ואם, שש לוקה צירעה חמש לוקה נמלה ארבע

 מן עופות הני הארץ ולדות ולד ד"למ, נינהו ק"ג נמי הני ק"וג מפרי פרי ד"למ, בינייהו איכא עופות רבינא אמר

 חלזון הצד ר"ת) עה( בשבת נמי וגרסינן. נינהו קרקע גידולי לאו דדגים דמסקינן נמצא. כ"ע. נבראו הרקק

 אין לו אמרו, דישה בכלל פציעה אומר י"ר שהיה, שתים חייב אומר יהודה' ר, אחת אלא חייב אינו והפוצעו

 ק"ג לאו שחלזון להדיא ומוכח. קרקע בגידולי אלא דישה אין קסברי דרבנן ט"מ רבא אמר. דישה בכלל עהפצי

 טפי למפרך ליה דניחא ל"י, דשבת מהברייתא נינהו ק"ג דדגים אביי לסברת בעירובין פריך דלא והא. מקרי

 ל"ועי. שם ס"הש בגליון' וע. מ"שכ מתנת ה"ד:) נה( כתובות' התוס ב"כיו שתירצו וכמו, גופיה לאביי מדאביי

 ואנא, ק"בג אלא דישה אין ע"ולכ, לא או ק"ג חשיב חלזון אי, ורבנן י"ר קמיפלגי גופא דבהא לדחות מ"דהו

 גידולי, )סג( ק"בב בפשיטות י"פרש וכן. ק"ג לאו דדגים נקטינן דמילתא לקושטא פ"ועכ. יהודה' כר דאמרי

 שרשי אוכלים שהם מזונות בלא להם אפשר דגים', כ) ב"סע כג( צהבבי עצמו י"שרש ואף. דגים למעוטי, קרקע

 בסוכה עצמו י"פרש וכן. ק"ג חשיבי לא מהעשבים מזונם עיקר שאין שכיון ל"י. הקטן אוכל וגדול וקרקע עשבים

 ס"ר( ח"בפר ר"ושו. ש"ע. נינהו ק"ג לאו דגים אבל וניזונין גדלין הן הקרקע שמן הן ק"ג בהמה כל, )ב"סע יא(

 בסוכה( בו חזר עצמו י"ושרש. חשיבי ק"ג לאו דדגים בעירובין מדמסקינן, :)כג ביצה( י"פרש על שהעיר, )תצז

) נח ס"ר( ב"ח זרוע באור ומצאתי. ל"וי. ק"ג לאו דדגים' כ כ"שג) ס וכתובות: עג שבת(' בתוס' וע. ש"ע:). יא

, ק"בג אלא דישה דאין ל"ס רבנן בין יהודה' ר ןדבי לפרש ויכולני', כ דבריו ובתוך, ק"ג הוו דגים אי בזה שעמד

 ואין הואיל, כלומר, ק"בג אלא דישה אין דרבנן ט"מ, רבא דקאמר והיינו, נינהו ק"ג לאו דגים סברי דרבנן אלא

 דישה ביש שאילו). נינהו ק"ג דגים יהודה' ולר. (נינהו ק"ג לאו דדגים', א אלא מחייב לא להכי, ק"בג אלא דישה

 דרבנן ט"מ: לפנינו הנוסחא והנה. ל"עכ. ק"בג אלא דישה אין קסברי דרבנן ט"מ ל"הול פליגי ק"בגד שלא

, קסברי למלת ליתא הישנים הדפוסים שבכל: כתב) ל אות( סופרים בדקדוקי אולם. ק"בג אלא דישה אין קסברי

 לסברתו גם פ"עכו. כ"ע. קסברי תיבת הוסיף ל"והמהרש. ק"בג אלא דישה דאין משום, דרבנן ט"מ: ג"ה אלא

. נינהו ק"ג לאו דדגים:) עה שבת( המאורות' ובס השלמה' בס מתבאר וכן. נינהו ק"ג לאו דדגים כרבנן ל"קי

. ש"כיעו. לדגים בהמה בין בזה לחלק) קכא' סי( ש"הריב ת"בשו להדיא מבואר וכן:). עג שבת( המאירי כ"וכ

 שאין שאף', שכ) י"סק שכא' סי( ז"מש ג"בפמ מצאתי וכן. קרקע בגידולי שלא גם בורר דין שיש בידינו ועלה

 מיני שני בדין) ב"ס שיט' סי( ע"בש מוכח מ"מ, ק"בג אלא טחינה שאין נו' סי ד"ובתה, ק"בג אלא ועימור דישה

 ומן. ת"מה גמור בורר הוי שכר בהם ושיש יין בהם שיש קנקנים והבורר 'מדאו ק"בג שלא בורר דין שיש, דגים

 על ק"ק ז"ולפ. כ"ע. באינך כ"משא, ק"בג רק הוי ודישה עימור דדוקא, מחבריה חד לףלמי ליכא המשכן

 יליף ולא, ק"בג אלא טחינה שאין נו' סי ד"התה ש"וממ, ועימור דישה מדין ק"בג אלא זורה דאין דיליף א"הגרע

   )לא:א ה"יבי(.ע"וצ ל"וכנ. ק"בג שלא בורר שיש נז' סי עצמו ד"התה ש"וכמ, זורה לדין טפי דדמי בורר מדין

  

  בענין תולעים קטנים אם אסורים מדין בריה"             אכל פוטיתא" .עירובין כח

 טעם והוסיף, )קס סימן' א חלק( תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו שנית ידו הניף קלוגר שלמה רבי הגאון והנה

 לן דקיימא שמכיון, סינון ידי על להסירם אפשר ואי, )בורות של( במים שנמצאים מאד קטנים תולעים להתיר

 שהיא באופן דוקא דהיינו, באלף אפילו בטלה שאינה בריה בדין) 'א סעיף' ק סימן( דעה יורה ערוך בשלחן

 שור או שנתנבל טהור עוף לאפוקי, החי מן ואבר הנשה וגיד טמא ועוף נמלה כגון, ברייתה מתחלת אסורה

 לא עוד שכל אלו תולעים לכן). פה עמוד' ג חלק האשכול בספר כתב וכן ק חולין ן"בהר הדברים ומקור. (הנסקל

 להם אין, אסורים שהם שפירשו לאחר גם, )'א סעיף פד סימן( דעה יורה ערוך בשלחן כמבואר, מותרים פירשו

 הכרתי זו בסברא קדמו וכבר. ד"עכת. ברייתן מתחלת נאסרו שלא מאחר, בגללם המים כל לאסור בריה דין

 המתהוים קטנים שתולעים, גדול דין לנו יצא ערוך והשלחן ן"הר דברי פי שעל, שכתב) ד"סק' ק בסימן( ופלתי

, הארץ על השורץ שרץ נקראים שאינם, מותרים פירשו שלא זמן שכל כיון, מילבין ונקראים, בתלוש בפירות

, בריה תורת עליהם יןא ויפרשו רבים ימים יעמדו אם אפילו, )'ד סעיף פד סימן/ (ד"יו/ ערוך בשלחן שכתב וכמו

 ש"הרא זולת, לבריה כאלה תולעים שיחשבו להקדמונים מצינו ולא, ברייתן מתחלת נאסרו ולא הואיל

 לן דקיימא לדידן אבל, ברייתה מתחלת אסורה שתהיה צריך שאין שסובר לשיטתו הולך והוא, בתשובה

 יש פנים כל שעל אלא, אמך תורת ושתט ואל, בזה להקל ו"ח מקום ומכל. בריה איסור כאן אין ערוך כהשלחן

 מפשע אני חף לומר יוכל אשר האיש ומי, בזה לעמוד אפשר אי ר"בעוה כי, בכך לנכשלים זה פי על התנצלות
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 ולסמוך להקל ו"ח למעשה אבל. הפורענות בפני כתריס להיות כן כתבתי אך, האלה בארצות תולעים איסור של

 בפירות הגדלים תולעים לגבי, זה בדין נסתפק) כב סימן דעה יורה קחל( דוד בית ת"בשו גם. כ"ע. כלל זה על

 מותרים היו שמתחלה כיון שמא או, בריה דין להם יש שפירשו לאחר אם, פירשו שלא זמן כל שמותרים בתלוש

. כ"ע. ע"וצ). 'ק סימן/ (ד"יו/ ערוך בשלחן שכתב וכמו. ברייתם מתחלת אסורים ואינם הואיל, בריה דין להם אין

 שלמה בית ת"בשו עוד ועיין. ש"ע. זו סברא כן גם שהזכיר, )א"סק פד סימן( דעה יורה יעקב בישועות עוד ועיין

) כו סימן( האבן טור הגאון דברי הובאו, )'ק סימן( יהונתן מטה ובהגהות. ש"ע). קנה סימן דעה יורה חלק(

 כתב, דווילנא צדק המורה, הכהן צלאלב רבי והגאון, ופלתי הכרתי דברי היפך א"הרשב מדברי להוכיח שכתב

). ש"ע. קסב' סי תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו קלוגר ש"הגר עוד ש"מ ראיתי ושוב. (ש"ע. ראייתו לדחות

 מצוה( המצות בספר ם"הרמב שכתב מה פי על, ופלתי הכרתי דברי דחה) ה"סק' ק סימן( דעת החוות אולם

 שאין תולעת על שלוקה הטעם והרי. 'וכו שפירשה לאחר יינוה ארבע לוקה פוטיתא אכל שאמרו מה כי, )קעט

 אסורה נחשבת זו שגם ועוד. 'וכו בריה חשיבא דשפיר אלמא, )יז מכות( בריה משום כן גם הוא כזית שיעור בה

 אף, ברייתן מתחלת אסורים מיקרו הנשה וגיד שחלב) קכ חולין( א"הרשב בחידושי כדמוכח ברייתה מתחלת

 חלב שם עליהם היה לא ומקודם, מעולם היתר לו היה לא וגיד חלב ששם משום, בשליל גיםנוה שאינם פי על

, שפירשו לאחר רק אלא כלל הארץ על השורץ שרץ שם עליהם אין שפירשו קודם כאן הדין והוא. ש"ע. וגיד

 כהן אהמר בספר כתב וכן. כ"ע. ברייתן מתחלת אסורים ומיקרו, כלל היתר לו היה לא הארץ שרץ ששם נמצא

 שנוצר משעה זה אין, ברייתה מתחלת כשאסורה הוא בריה שדין ערוך השלחן שדברי, )עב( לזבחים בחידושיו

:) פט חולין, יהודה לרבי( בשליל נוהג אינו הנשה גיד איסור שהרי, העולם לאויר שיצא משעה אלא, בבטן

 ה"ד: פט חולין בתוספות ועיין. (לםהעו לאויר שיצא לאחר אלא חל איסורו אין, בשליל שנוהג לרבנן ואפילו

 ועיין. (ש"ע. 'וכו שפירשו לאחר בתלוש הגדלים לתולעים הדין והוא. 'וכו החי מן ואבר בחלב הדין וכן). והא

 ספק הביא) י"סק פד סימן( ברכה במחזיק א"החיד ומרן). ל"הנ דעת החוות דברי על שכתב מה ברוך באמרי

 דבר שנתחדש הנסקל ושור שנתנבל לעוף ענין זה ואין, בריה דחשיבי מרלו נראה ולי, וכתב, ל"הנ דוד הבית

 ומתחלה, חידוש אינו מקומם שינוי שגם ועוד', וכו להאסר להם גורם בלבד מקומם שינוי התולעים אבל, בגופם

 הפרי גם. ש"ע. אחר דבר מחמת ולא, עצמם מחמת אסורים והם, לכך נועדים הם ומראש, לפרוש שדרכם נודע

 האחרונים הפוסקים כל שבאמת, וכתב, ופלתי הכרתי דברי הביא) לא ק"ס דעת בשפתי, פד סימן( םמגדי

, בריה חשיבי שפיר כשפירשו כך ואחר, דאפרת כאוכלא הוו פירשו שלא זמן שכל, בריה הוי דמילבין כתבו

 דפוס דעה יורה סוףשב( מרבבה להדגול חזי דשפיר ועינא. ש"ע. כלל בזה להקל אין לכן, באיסור נוצר ומיקרי

 תימצא לא ואם, היא נכונה וסברא, )ל"כנ( מפראג יהונתן רבי הגאון בשם ששמע, שכתב) פד סימן, וילנא

 טרפות אלו פרק בחולין( ן"להר מצאתי שוב אולם, וסיים', וכו למעשה אף זה על לסמוך נכון היה לזה סתירה

 מדרב מינה שמע פפא רב ואמר, חודש ב"י יימתמתק אינה עצם בה שאין בריה כל הונא רב דאמר אהא, )נח

 שתולעים. (חודש ב"י לאחר מותרים דכדא תמרי הני, אסורה באיביה שהתליעה קישות שמואל דאמר הא הונא

 בספר ועיין. ף"הרי. במחובר שהיו תולעים מאותם ולא, בתלוש נולדו כעת חודש ב"י לאחר בהם המצויים אלה

 יותר חי אינו עצם בו שאין כל, איתא) 'ג הלכה דשבת קמא פרק( רושלמישבי, שם המאורות ובספר ההשלמה

 שמע, מתקיים אינו והכא, חי אינו התם ואמר, חודש ב"י והכא, חדשים ששה התם ומדאמר, חודשים מששה

). כג ק"ס פד סימן( חדש בפרי עוד ועיין. שם המאירי כתב וכן. הוא בעלמא עפרא חודש ב"י שלאחר מינה

 לחוש יש שהם כמות לבשלם אבל, כך לאוכלם מילי דהני ואמרו שהחמירו נפש בעלי יש, ן"הר וכתב). ש"ע

). שם ן"הרמב בחידושי ועיין. ('וכו באלף אפילו בטלה לא דבריה, בטלי ולא פורשים יהיו הבישול ידי על שמא

 בתלוש הגדלים תולעים, ברייתה מתחלת כשאסורה אלא בריה דין שאין ליה דסבירא ן"הר לדעת שאף ומוכח

 חקרי ת"בשו במישור הוכיח וכן. ש"ע. כלל בזה להקל אין לכן. 'וכו מיד לפרוש שראויים כיון בריה חשיבי ופירשו

, שפירשו לאחר בריה נחשבים בתלוש שגדלו שתולעים הללו ן"הר מדברי) סג סימן דעה מיורה' א חלק( לב

 הים פאת בספר מאיו יצחק רבי הגאון גם. ש"ע. זהב שנסתפק דוד בית כהרב ודלא, החינוך בספר מוכח ושכן

 דשפיר, ל"הנ) נח חולין( ן"הר שכתב מה דאישתמיטתיה, דוד הבית דברי על כן העיר) לח אות' ב מערכת(

, שכתב) יח סימן סוף דעה יורה חלק(' א חלק אליהו קול ת"בשו עוד ועיין. ש"ע. שפירשו לאחר בריה חשיבי

 פירשו שלא זמן שכל, שבבורות שבמים תולעים וכן, בתלוש בפירות הגדלים שתולעים לומר הייתי וסבור

 חולין( ן"להר שמצאתי אלא, ברייתן מתחלת אסורים שאינם כיון, שפירשו לאחר גם בריה דין להם אין, מותרים

 דברי ראה ולא. ע"בצ והניח בזה נסתפק דוד והבית. לדבר טעם ידעתי לא אך, בריה דין להם שיש שכתב) נח

) ב"סק פד סימן( השלחן בערך טייב יצחק רבי הגאון כתב וכן). לכך טעם למעלה נתבאר וכבר. (כ"ע. ן"הר

 ת"בשו ראיתי הלום וגם. ש"ע. לאיסורא דמוכח ל"הנ ן"הר דברי ראו שלא ופלתי והכרתי דוד הבית על להשיג

 והכרתי דוד הבית על גשהשי חמיו מר תשובת שהביא, )קד סימן משפט חשן חלק בסוף( חסיד יצחק אהל
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 ורדים הגנת פסק ושכן, ן"הר דברי הביא) 'ה סימן דעה יורה בחלק( ושם. ל"הנ ן"הר דברי מהם שנעלם ופלתי

 אלא, כלל תולעים שם עליהם אין שפירשו שקודם, לזה הטעם לבאר ושיש, )יח סימן' א כלל דעה יורה חלק(

 הפרי כגוף הם הרי בתלוש שהתליע בפרי כשהם וכן. רביתייהו דהיינו, עצמם כהמים נחשבים במים כשעודם

 משום ואסורים, ברייתן מתחלת כאסורים והוו, תולעים שם עליהם יש שפירשו לאחר ורק, פירשו לא עוד כל

 שהטעם וכתב. ן"הר דברי פי על) יב סימן דעה יורה חלק( אדם תפארת ת"בשו העלה וכן. ש"ע. 'וכו בריה

 מקום יש כהן ומראה דעת החוות בשם האמור לפי אבל. (ש"ע. 'וכו ושלחתיה היתה עמי יצחק האהל שהביא

 דברי הביא) יא סימן סוף חיים אורח חלק חיים מימר( לעולם חיים ת"בשו מודעי חיים נסים רבי הגאון גם). לכך

 שכתב מה על להשיב כתב ושם. בזה שנסתפק דוד כהבית ושלא, להלכה כן והעלה, ל"הנ כהן מראה הרב

 אשכנזי חכם בשם) יד סימן דעה יורה חלק בתרא מהדורא( לב בחקרי חזן דוד חיים רבי לציון הראשון וןהגא

 לאיסור חיישינן ולא, בשבת בתלוש שהתליעו אלה מפירות לאכול שהותר ממה, בריה חשיבי דשפיר להוכיח

 תולעים תורת עליהם ואין הפרי בכלל שהם אלמא, )כ"סק שטז סימן אברהם המגן שכתב וכמו(, נשמה נטילת

 בשבת שאמרו כמו, ורבים פרים שהם מאלים דילפינן בשבת נשמה נטילת איסור דשאני לדחות וכתב. כלל

 בדברי ועיין. (ורביה פריה ידי על באים שאינם בתלוש עצמם מהפירות הגדלים תולעים כן שאין מה, :)קז(

' ל דף', ד אות' ב מערכת( ברכות רב בספר ייםח יוסף רבי הגאון וגם. ש"ע). קעט מצוה המצות בספר ם"הרמב

 דפשיטא רבים אחרונים כן גם והביא. ל"הנ לב בחקרי חזן דוד חיים רבי הגאון דברי על האריך) והלאה ב"סע

 והגאון. ש"ע). ח סימן סוף דעה יורה חלק(' ד חלק פעלים רב ת"שו בספרו עוד ועיין. בריה שפיר דחשיבי להו

. בזה הערותיו על חיים יוסף רבי להגאון מאהבה תשובה השיב) ג"סע יד דף( לב ישרי רבספ חזן דוד חיים רבי

:) פה( ממנחות ופלתי הכרתי דברי לסייע שחשב) יט סימן דעה יורה חלק( יואב חלקת ת"בשו עוד ועיין. ש"ע

 יהיו ןבמיעוט התליעו אם אפילו והרי, למנחות פסולים ברובן שהתליעו חטים וכן ברובה שהתליעה סולת

 ולא, ברוב שבטלים ודאי אלא, )לישראל המותר מן ישראל ממשקה ובעינן. (באכילה שאסורים כיו פסולים

 בזה שגם' ק סימן דעת החוות שכתב כמו שהעיקר והעלה, משם התולעים שניטלו דמיירי ודחה. בריה חשיבי

 בא שאיסורה הוא, רייתהב מתחלת כשנאסרה היא שהבריה שאמרו במה הפירוש כי, בריה משום לאסור יש

 המחזיק שכתב מה כעין וזה. (ש"ע. 'וכו הנסקל שור כגון, שתיאסר לה גרם אחר שדבר ולא עצמה מחמת

 שרוב לדעת הראת אתה. ל"ואכמ:). פה( ממנחות יואב החלקת בראיית לפלפל מקום ויש). ל"הנ ברכה

 דברי נדחו וממילא. עצמו ן"הר ברימד לזה סתירה ומצאו, ופלתי הכרתי סברת ידים בשתי דחו האחרונים

) פד סימן( דעה יורה פתים במנחת עוד וראה. ל"הנ תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו קלוגר שלמה רבי הגאון

 דעת שפתי, פד סימן( שלום במשמרת בזה עוד ועיין. תמוהים בזה קלוגר שלמה רבי הגאון שדברי שכתב

 תולעים אף ולכן. ש"ע). כ סימן( דעניא אפרקסתא ת"ובשו ).עח ק"וס ט"סק פד סימן( תשובה ובדרכי, )ח"סק

 בסינון ולהסירם, היטב לסננם וצריך, בריה משום אסורים ובריאה חדה בעין השמש נגד שנראים מאד קטנים

   4)מז:ד ו"יחו(. להקל יש, מיקרוסקופ י"ע רק אלא בוחנת בעין השמש כנגד נראים אינם אם אבל. עב בגד של
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 סימן החדשות ח"ב ת"שו 'ם עמ בספק אם נמצאים תולעים אף דאיכא מיעוט המצוי או ספק אם הני תולעים אסורי"ומ 

 בששים ובטלו נימוחו שמא למימר איכא נמי עדיין פירשו ל"ואת פירשו לא שמא' ספ ספיקא ספק מטעם להתיר שיש כג
 למימר איכא נמי עיסה שעודן באותן' אפי אלא האפיה חום י"ע דנימוחו דפשיטא נאפו שכבר לחמים באותן מבעיא ולא

 י"ע אלא נימוחים אינם קטנה קליפה כמו עור להם שיש התולעים בשאר ל"את דאפילו ובעיטה הלישה י"ע נימוחו שמא
 נימוחו דשפיר ספק אין מחט של כנקודה והוא חיות בו שיש לחלוחית א"כ שאינם קטנים מולווין בהני מ"מ ובישול' אפי חום

 בחטים ה"בת י"מהרא כתב זומ וגדולה ס"ס ל"וה פירש ספק עם ומצטרף הוי נימוח ספק הפחות ולכל העיסה בלישת
 לתולע ביטול תורת דאין כמשמען אינן אלו ודבריו' כו הקמח בתוך בששים בטלים התולעים יטחנו אם שאף ל"וז שהתליעו

 כמו בלח לח עירוב מקרי שפיר קמח דהכל כיון יפה דמתערב ג"הסמ כתב בקמח ודוקא עצמו בפני עומד אחד שכל בקמח
 לעשות לכתחלה דמתיר אלמא' ואפי לישה י"ע בקמח דבטלים לפרש צריך אלא מנלן מחבק תולע אבל ממנחות שהוכיח

 דפשיטא דיעבד בעיסה שנתערב ד"בנ ש"כ כ"א לבטל מכוין שאיננו כיון לכתחלה איסור מבטל זה ואין ולאפות עיסה מהם
 כיון לכתחלה איסור מבטל זה ואין לכתחלה לאפותו יכול מ"מ בעיסה נימוחין דאין ל"את ואפילו לכתחלה לאפותו דיכול
 לחוץ נקוב בחורו מחמיר א"שהרמ דאף כח סימן ציון שיבת' לענין אורז על ו"עכ פסח' הל ח"בא ש"וכמ לבטלו מכוין שאין
 דידן בנדון מ"מ לחומרא אזלינן ספק מכח אם ואף כלל חור נראה אינו באורז כאן אבל בפרי חור שיש רואין אנו אם היינו

 דומה ואינו להקל יש בודאי כזה ס"ובס, הרחיצה י"ע יצאו וכולם האורז בתוך תולעת כלל נשאר לא מאש ספק עוד דאיכא
 כך כל ספק מיחשב לא שזה נימוח שמא בספק היינו בריזייני שמצאו במילווין ז"וי ז"ט ק"בס ז"הט בו שמחמיר ס"לס זה
 ק"וס ט"כ ק"ס ד"פ' סי ך"בש עיין נימוח שמא לספק זה עושים פוסקים שכמה ואף הבישול י"ע נימוח להיות דרך שאין כיון

 נייח אם הבישול י"ע יותר התולעת שנתקשה לפעמים ראיתי ואני. בזה שוה הבישול כל ואין התולעים כל אין מ"מ א"ל
 להגיס שדרך מיירי נימוח ספק מפני שמקילים האלה שהפוסקים ואפשר. הפרור בעץ התבשיל ממעכים ואינן בקדירה
 לזה צריכין אנו אין אך. נימוח ספק בשביל להקל אין ש"מע להתנור הקדירה שהושיבו דידן ובנדון, וכדומה כףב בקדירה

 ב"מי יותר עליו עבר זה שהאורז הדבר שקרוב וכיון במחובר התליעו שמא אחד, להקל ספיקות כמה יש ספק האי ומלבד
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 נוטה היה שאביי משום) נב קידושין(, ם"קג ל"מיע בר כרבא הלכה ורבא דאביי נמי לן יימאדק דהא אפשר. כט

 בשוקי עזאי כבן הריני אביי דאמר הא גבי) כ קידושין( י"רש מפירוש וכדמשמע, יותר והחריפות הפלפול אחר

) מה( בסוטה שבע הבאר להדיא כתב וכן. ש"ע) מה סוטה( י"רש בפירוש ה"וכ. ש"ע. בחריפות דהיינו, טבריא

, )עא( בחולין כדאיתא, טפי ישרה בסברא פתוח לב ולו בקי היה רבא אבל. ש"ע. מרבא חריף יותר היה דאביי

' וע) כט( בעירובין, הכי דאמר רבא אצל גם דמצינו גב על ואף. כרבא הלכה הכי משום, שם י"רש ובפירוש

. במקומו רבא שמלך אביי פטירת לאחר נודהיי לומר יש. כמותו חריף בדורו היה שלא שם י"רש בפירוש

) כ' סי( השני חוט ת"ובשו, )יד( הוריות שבע באר בספר' וע). סב( ברכות בתוספות ע"וע) נו( בברכות כדאיתא

 גרמי אדמגרמיתו) כב( בתרא בבא ועיין. ל"ואכמ. בזה להאריך עוד ויש. ש"ע) ב"ע קיט דף( יוסף שער ובספר

 שרק, ם"קג ל"יע גימטריא גרמי, שם אגדות בחדושי א"המהרש וכתב. רבא בי שמינה בשרא אכלי תו אביי בי

 דשלחו דתלמודין כמסקנא והיינו. לפלפלן קודם סדרן) הוריות סוף( בירושלמי ועיין. ש"ע. כאביי הלכה באלו

 בדעת שאול ואבא קמא תנא פליגי דבהכי) תצד עמוד דאבות' ב פרק( ויטרי במחזור ועיין. עדיף סיני מתם

 ישראל בתפארת מדנפשיה כתב וכן. (שם ועיין. עדיף הרים עוקר שאול ולאבא, עדיף סיני קמא דלתנא, ז"ריב

' הגמ לענין משתעי דמר אלא בהכי תנאי פליגי דלא', כ) שם( לאבות בפירוש ץ"והרשב יונה ורבינו). שם אבות

  .שם ב"הר כ"וכ. והחידוד הפלפול בענין ומר, והבקיאות

  ל"ג קברות ישראל ר"נסיעת כהן באוטבוס על כביש שנסלל ע          " הל זרוקא. "עירובין ל

דש דדן אם מותר לכהן לנסוע לפרנסתו ברכבת העוברת על בית הקברות מהא . א ט עמ"יבי' ע

ד הביא "ובתכ.) עירובין ל(אל שמי אהל) המיטלטל(פסק כרבי סבר אוהל זרוק) ה:טומאת מת יא(ם"דהרמב

י דרק :י אהלות ח"כ בתפא"דדוקא לחומרא לא שמיה אוהל דאינו חוצץ בפני הטומאה ומש) חצ:ב(י"דברי השבו

לענין שיחשב כאילו האוהל סתום מכל צד ושהאדם מופרד בתוכו מאויר ארץ העמים לא שמיה אהל אלא 

לענין ל ונטמא אבל "אמרינן דאויר אהל המטלטל בטל לגבי האויר המקיפו ונחשב האויר שבתוכו כשאר אויר חו

שתהא השידה נחשבת מחיצה לחצוץ בפני הטומאה לטהרה חוצץ כל שאין בה נקב טפח על טפח כדמוכח 

רבינו יהונתן בעירובין דהא דאוהל זרוק לאו אהל דוקא כשאין בין הטומאה פותח ' וע. טז:ם נזירות ה"מהרמב

מ "שו' וע. ם חשיב אוהלכ שיש פותח טפח ביניה"טפח דמקרי טומאה רצוצה שבוקעת ועולה עד לרקיע משא

ועוד . משמע דדוקא אם פרע ראש המעזיבה לוקה אבל כל שסתום גם למעלה לא: תליתאה מג דמנזיר יז

צידד דדוקא באויר הוי ) יא:א(מ"כיון דדרך רכבת להיות תמיד קבוע בכך אין לו דין אהל זרוק ועוד במל' דלתוס

ם "כ הרשב"צבי צג דהתיר לכהן להכנס למטוס לפמש ארץ' וע. ג קרקע לאו זרוק"אהל זרוק אבל אם מהלך ע

                                                                                                                                                                                              

 נתבשל שלא והאורז. לחוץ פירשו לא שמא התולעים כל יצאו שלא ל"ואת, בישולו כ"ואח. בעלמא עפרא הוי כ"א חודש
 יתנם כ"ואח סיג מכל מנוקה שיהיה עד היטב צוננים במים ירחצם שמתחלה' ח סעיף ע"בש כמבואר בו לנהוג יש עדיין
 בשעת מילווין עליהם נמצאו לא אם זה וכל. רותחים במים יתנם כ"ואח למעלה יעלה שהמנוקב הפעם עוד צוננים במים

 באורז לדבק המילווין דרך הרחיצה י"ע דאדרבה הרחיצה מהני ולא להקל אין מילווין עליהם נמצאו אם אבל ,הברירה
 אם זה וכל. והבדיקה הברירה בשעת מילווין בהם נמצאו אשר פירות לאכול שלא ישראל תפוצות בכל נוהגין וכן, יותר

 או היה וכאן נמצא כאן מטעם להקל יש ה"בלא כ"דאל, תולעים בו שיש הזה הסוחר אצל שם שנמצא האורז כל הוחזק
 בנידון שייך לא  נמוח דשמא ספקד ח ד"יו  ד  פעלים רב 'ע מים ללא סינוןאבל לענין שתית . ל"התליעו עכ עתה שמא

 לומר מקום דיש ולישה עריכה שיש הפת לדין דמי ולא המים חמום רק אלא שם אין י"דקאהב בישול כי י"הקאהב של' הב
 נימוח שמא ספק בהם דיש א"הרשב דכתב בדיקה בלא שנתבשלו ועדשים פולין לדין דמי לא עוד גם התולע קנתרס שמא

 כתב וכן ש"ע הקדרה שמגיסין מפני הוא הריסוק טעם ז"כ' סי מלובלין ם"מהר ש"וכמ הגסה דאיכא בבישול דהתם התולע
 כל אין כן על וכדומה בכף הקדרה להגיס שדרך יירימ הוא נימוח ספק מפני המקילין שהפוסקים ח"כ' סי ציון שיבת הגאון

 שמא אמרינן שפיר ולהכי אותם כשרוחצין בידים משמוש נמי איכא עוד גם. ש"ע בזה שוה הבישול כל ואין התולעים
 ואין י"הקאהב עם שבישלם קודם מרוסקים שאינם שלמים תולעים כמה בהם שיש מוחזקים שהם במים כאן אבל נתרסקו

 נמוחו שמא לומר זה בבישול לתלות מקום אין י"הקאהב עם שבישלם המים באלו בידים משמוש ולא הגסה לא כאן
 על ק"בס ח"פר הרב שטען מה חזי ופוק א"כ ק"ס ל"ז ת"פר ועיין נמוחו שלא בתולעים המים זה דהוחזק מאחר ונתרסקו

 אינו שהתולעת שחר לו אין זה ברד על ל"ז ח"הפר וכתב האש חום מחמת התנור בחום נימוחו שמא שכתב ז"הט דין
 שהמים י"הקאהב בדין הכא כ"וא ש"ע כ"ע ולישה עריכה בעת שנימוח למימר מסתבר וטפי ואסור נקלה אלא בתנור נמוח

 בבישול נימוחו שמא לומר בזה לתלות צד יש לא י"הקאהב עם האש על בישלם כאשר הנה שלמים בתולעים מוחזקים היו
ל אם יש ספק שהן שלימין "כוו ז. ד עמ"א יו"חזו וע. ליתיה נמוח דשמא' הב ספק אפילו י"הבהקא של זה בדין ונמצא זה

א "הרשב'  אין כאן רק ספק דרבנן של בריה אבל מסתבר שכיון שבטלה הכרתה חשיב בלבול צורה ובטל דין בריה כמו שכ
י לעיסה וכל "ול ובין מתמעך בפיו עונמוח שנתבטל אין חילוק בין מתמעך בקדירה מחמת חום הבישס קד "י ס"שהביא ב

 שנתבטלה ממנו הכרת העין קדם בליעה יש כאן ביטול יבש ביבש וכל שנתבטלה צורתו קדם בליעה בטל מיניה דין בריה
  ]י לענין חילוק בפיו דהתם לענין צירוף כזית ולא לענין בריה פליגי"ל ור"ר. ואל תשיבני ממח. [ש"עיי
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ז טמא מת תוספת טומאה ליכא "נ כיון דהכהן בזה"בעירובין מג דספינה ממילא אזדא ואיהו לאו מידי עביד ה

סב דהתיר לכהן לנסוע באוטובוס בכביש :ציץ אליעזר יב' י כך וע"ר ואין נטמא ע"בהכי דהוי ספק טומאה ברה

  .ש"ג קברים והעלה  בכחא היתרא עיי"פ השמועה חלק מהכביש נסלל ע"ים אף שעהעולה במעלות הר הזית

   הפרשת קטנים מאיסור דרבנן                                                :ל

 יהיב משרשיא רב) קלט בשבת( ש"ממ, לקטן דרבנן איסור להאכיל שמותר הוכיח, )צב סימן( א"הרשב' בתשו

 שלא ומשמע, למיסרך אתי דילמא, ישראל לתינוק ליה וליתן, בכרמא כשותא ליה זרעו נכרי לתינוק פרוטה

, היה ל"דבחו שם ומבואר. מותר לצרכו אבל, עצמו התינוק לצורך שאינו בדבר אלא, למיסרך אתי דילמא אסרו

 דאין םמשו, טומאתו בימי ואוכלה ברוב דמבטלה ל"דקי ל"חו תרומת כמו, התורה מן עיקר לו אין חשיב כ"וא

 שום שאין, התורה מן עיקר לו אין חשיב מוקצה נ"וה, )צט סימן( בטור והובא, א"הרשב ש"וכמ. ת"מה עיקר לה

 חשיב, השרץ מן כיונק ממנה שהיונק שגזרו אשה חלב כ"משא. בשבת מוקצה משום התורה מן שאסור דבר

 וגיד כחלב חכמים ועשאוהו, )בצירי( חלב אטו או עצמו גיד אטו שגזרו גיד של כשמנו דהוי, ת"מה עיקר לו יש

): קיד( ליבמות' בחי א"הרשב ש"ממ לדקדק יש ולכאורה. ד"עכת. א"הרשב בשם צט סימן י"בב ש"וכמ. עצמו

 טבל, איתא ואם, מדרבנן טבול בטבל ואוקימנא, בטבל מערבין שאין) לא( בעירובין דתנן הא לך קשיא ואי

, פ"ביוהכ לגדול מערבין:) ל עירובין( התם וכדתניא, בידים אותן יליןמאכ דהא, לקטנים חזי הא, לא אמאי דרבנן

 ו"א, בו מערבין לקטנים שראוי שכל אלמא, לנזיר כיין ל"והו, לקטנים דחזי משום התם טעמא מפרש וקא

 ,דרבנן נקוב שאינו בעציץ ליה מוקמינן:) לא( בעירובין והרי. כ"ע. בידים אותו מאכילין אין דרבנן טבל דאפילו

 אבל, דרבנן בירק אלא, )סכנה בו שיש לחולה( לעשר צ"שא רבי קאמר לא כאן עד, אמרינן) פג( וביומא

. נקוב בעציץ למיכל אתי נקוב שאינו בעציץ ליה שרית דאי, מודה רבי אפילו, הוא דאורייתא דטבל דגן במעשר

 אשה לחלב ודמי, נקוב יץדעצ גזרה משום דהוי, ת"מה עיקר לו יש חשיב נקוב שאינו דעציץ דטבל ומשמע

 שנדחק עד(, לסברתו א"הרשב הקשה מה כ"וא, ת"מה עיקר להן יש דחשיבי גזרה משום דהוו הגיד ושומן

 בעציץ אלא) סה( בגיטין אולם). עצמו מצד שאסור טבל ובין, לאיסורו גורם שהזמן פ"יוהכ איסור בין לחלק

 דאילנות במעשר קאמר ולא, דרבנן נקוב שאינו בעציץ דפריק והא, שם' בחי א"הריטב' וכ. דרבנן נקוב שאינו

 ז"ולפ. ל"עכ. כלל התורה מן עיקר לו אין נקוב שאינו בעציץ אבל, התורה מן עיקר להו אית דהני משום, וירקות

 לי קשיא הא לי קשיא אי ברם). כב' סי ד"חיו ב"ח אומר יביע ת"בשו ד"בס כ"במש' וע. (ל"הנ א"הרשב' קו ניחא

 מכאן חודש ד"כ עד והולך תינוק יונק) ס דכתובות( מההיא שהקשית ומה): צב סימן(' בתשו א"הרשב ש"ממ

 ד"בכ ליה סגי א"ולר. התינוק לצורך שלא דרבנן איסורין שנתיר דעת על עלה שלא, מ"לק', וכו שקץ כיונק ואילך

 ליה ספינן לא ובכדי, דולכג הוא והרי, כלל להנקה צריך אינו מכן יתר הא, שנים' וה' בד יהושע' ולר, חודש

 לתרץ נחית א"דהרשב קמן הא. כ"ע. דרבנן איסורין אותו מאכילין לתינוק צורך בו שיש כל אבל, דרבנן איסורין

, נזר האבני כתירוץ, התורה מן עיקר לו שיש התם דשאני משני קא ולא, אשה מחלב התינוק דיניקת ההיא

 ליה למספי שרי גוונא דבכל, לא או ת"מה עיקר לו שיש רדב בין בזה חילוק אין א"הרשב שלדעת מינה שמע

 דכל, לא או ת"מה עיקר להם שיש דרבנן איסורין בין א"הרשב' לד חילוק שאין הוכחתי. +התינוק לצורך בידים

 כ"ג העלה) יג' סי( א"ח הלוי בית ת"בשו והנה, ב"נ. בידים לקטן למספי להתיר ל"ז לדעתו שוין אפייא

   ל"וי. ת"מה עיקר לו שיש דרבנן באיסור מירלהח מודה א"שהרשב

 ואוקימנא, בטבל מערבין שאין) לא( בעירובין מדתנן, ל"הנ) קיד( ליבמות' בחי א"הרשב קושית בדבר הנה

 הא, דרבנן בטבל מערבין אין אמאי, לקטן דרבנן איסורין בידים למספי דשרי איתא ואם, מדרבנן טבול בטבל

 מטעם לקטנים להאכילו אסור דטבל לתרץ ושמעתי', שכ:) לא עירובין( ש"הרש 'בחי ראיתי. 'וכו לקטנים חזי

' בחי אולם. ל"עכ. טמא בטבל מדליקין אין ה"ד) כו( שבת' התוס ש"כמ, כילוי של בהנאה שאסור משום, אחר

 אלא שריפה מצות בה לך אין טמאה שתרומה, להדליק אסור טמא טבל דדוקא להדיא' כ) כו שבת( א"הרשב

 באכילה אלא בו איסור אין ממש אכילה בו ששייכא שכיון, להדליק מותר טהור בטבל אבל, ואילך הרמה משעת

 א"פי( ש"בהר כמבואר, מדרבנן אלא אינה כילוי של הנאה ואיסור שהואיל לומר ל"נ היה ה"ובלא. ש"ע. ממש

 איסור אין, נקוב שאינו בעציץ כגון, מדרבנן טבול בטבל אבל, דאורייתא בטבל אלא גזרו לא, )ט"מ מתרומות

. כלל ת"מה עיקר זה לטבל שאין כיון, תקון' דאו כעין רבנן דתקון כל בזה לומר שייך ולא. כלל כילוי הנאת

 עוד הארכתי לשבת בחידושי, כילוי הנאת בענין ז באות כ"ובמש. ד שם א"הריטב' ובחי) סה( בגיטין כמבואר

  )יא:ד ה"א יו"יבי( ).'וב א"ע ט"דס( אש עמודי ת"שוב' וע. ל"ואכמ. בזה אחרונים עוד והבאתי בזה

   הנות נתנויאם מצות דרבנן לאו ל.                                   עירובין לא
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 לא בדרבנן אבל, דאורייתא במצות אלא, ניתנו ליהנות לא מצות אמרינן דלא, ל"ס, )כח( ה"בר המאור בעלה

) לא( בעירובין מדאמרינן, )תרומות סוף( הפנים ובמראה, )לח' סי( םאפרי שער ת"בשו עליו והקשו. הכי אמרינן

 ליהנות לא מצות מ"מ, הנאה באיסורי בית לקנות דאסור ג"אע, הקברות בבית לכהן מערבין ל"דס יהודה' דר

 דרבנן במצוה דאף אלמא. ש"ע. 'וכו הרשות לדבר אף דמערבין ל"ס ורבנן. מצוה לדבר אלא מערבין ואין. ניתנו

 ל"ס ה"דהרז ל"י האמור ולפי. ש"ע. ניתנו ליהנות לא מצות אמרינן) ,המשתה לבית או האבל לבית לכתל(

 לההיא דמי ולא, דרבנן למצוה אף שביתה שם לקנות דמי שפיר ה"ומש. מדרבנן הקברות דבית הנאה דאיסור

 בתקיעות ולא, ורייתאדא בתקיעות אלא ליה שרינן לא ה"מש, ת"מה שאיסורו הנאה במודר דמיירי) כח( ה"דר

 שאיסור, ל"הנ ם"ומהרשד ט"להמבי להו דמסייע תנא אשכחן והשתא. דמי שפיר בדרבנן דרבנן אבל, דרבנן

, שם אפרים בשער והובא, ה"הרז ד"ע דפליג בתשובה א"הרשב אולם. דאסור הוא מדרבנן המת תשמישי

 אמרינן בדרבנן דאף דעירובין מההיא חמוכ שפיר כ"וא, מדאורייתא המת תשמישי דאיסור ל"דס אזיל לשטתיה

 בקושיא עמד הוא שגם, איברא ה"בד) ג' סי ח"חאו( ב"ח רענן זית ת"בשו ראיתי אולם. ניתנו ליהנות לא מצות

 ה"להרז אף, ת"מה קרובה אסמכתא לה שיש שבמצוה, בפשיטות לה ופריק, דעירובין' מהגמ ה"הרז ד"ע

:). ל( מ"בב, ת"מה סמך לה שיש ח"גמ מצות בכלל הם מ"מ, ןמדרבנ שהם פ"אע אלו ומצות, נ"מלל' אמרי

 עשה מצות שהיא, )ב"ע א"די שם( ן"הרמב ש"במ' וע). א שרש( המצות' בס ם"הרמב דברי בזה וידועים. ש"ע

 אין ולכן). ק"ודו. אבל' מה ד"י פ"ר ם"וברמב, שם אפרים בשער' וע. (ש"ע. 'וכו בדרכיו והלכת מדכתיב, באמת

  )כד ד"יו א א"יבי(. ת"מה אסורים המת דתשמישי ל"דס ל"הנ הפוסקים כל על חולק ה"הרזש לומר הכרח

  בענין חזקה שליח עושה שליחותו:                                           לא

, תרם אם יודע ואינו, לתרום והלך לי ותרום צא לשלוחו האומרכתב מרן  )ד"סל שלא סימן( דעה יורהע "בש

, תרום חזקתו ג"דבכה א"וי, הגה. רשות בלא תרם אחר שמא וחוששין, תרום חזקתו אין, תרום כרי ומצא ובא

 רב בשם) יב( בחולין מרן דברי מקור והנה. ש"ע. דאורייתא באיסור אפילו שליחותו עושה שליח חזקה דאמרינן

 שליח חזקה סופרים לבש, שליחותו עושה שליח חזקת אין תורה בשל נחמן ר"א) ב"סע לא( ובעירובין. נחמן

 דהלכה ת"ר בשם שם' ובתוס. שליחותו עושה שליח חזקת זה ואחד זה אחד אומר ששת ורב. שליחותו עושה

, מדרבנן ז"בזה מ"דתרו מרן ולדברי. ש"ע. נחמן כרב ס"הש דסליק) יב( דחולין מסוגייא ונסתייע בהא נ"כר

 להמחנה ומצאתי. שליחותו עושה שליח דחזקת לומר כאן גם להקל ל"הי, דרבנן איסורי ככל לקולא וספיקם

 ז"בזה מ"תרו ל"דס ג"אע, תרום חזקתו שאין שפסק ע"הש מרן על בזה שתמה) כא סימן שלוחין' הל( אפרים

 שתמה) לט סימן( דשא נאות ת"משו שהביא) ז אות ז סימן( אש עמודי ת"בשו ראיתי הלום גם. [ש"ע. מדרבנן

 דברי פ"ע תירץ שם ח"והרהמ. שליחותו עושה שליח חזקה ע"לכ בנןדר במידי דהא, בזה המחבר מרן על

. ש"ע. שליחותו עושה שליח חזקה בזה אמרינן לא ה"ומש, כדאורייתא דינו הוי ז"בזה דבתרומה, למלך המשנה

 קושיא והדרא, מ"המל סברת ליה דלית ל"הנ) א"סי שלא סימן( ע"בש מרן בדברי מבואר שהרי, תמוהים ודבריו

 ם"שהרמב) בכורות' מה ד"בפ( מ"המל ש"מ הביא) ב סימן ע"חאה( קמא ביהודה שהנודע ובאמת ].לדוכתה

 עושה שליח חזקה באיסורין אומרים שאין, )ו"ה מתרומות ד"פ( ם"הרמב' מד כן והוכיח, נחמן כרב פוסק

 סתם דרבהא אלא, תורה איסורי בדבריו הזכיר לא ם"הרמב שהרי, י"הנוב ודחה. להחמיר אלא להקל שליחותו

 ם"הרמב כ"דע לומר בדעתי שעלה אלא עוד ולא. 'וכו דרבנן באיסור אפילו משמע' וכו באיסורין אומרים שאין

 א"פ ם"ברמב וכמבואר. 'וכו בבל גלות מיום דאורייתא תרומה ליכא ם"לרמב דהא, קאי דרבנן באיסורי גם

' התוס ש"כמ. ס"מד שעקרן ומיןלתח ת"מה שעיקרו דבר בין ם"להרמב לחלק באנו ואם. ו"הכ מתרומות

 ם"להרמב, ת"מה עיקר להם יש תחומין גם שהרי, יקשה. בזה לחלק מ"המל רצה וכן. תאנים ה"ד) לב עירובין(

. 'וכו דרבנן לאיסור תורה איסור בין חילוק שאין ם"להרמב ל"צ כ"וע. ת"מה מיל ב"די תחומין על שלוקין ל"דס

' וע. ע"הש מרן דעת נמי ניחא והשתא). לא' סי( אליהו עוגת ת"בשו ישראל א"מהר הגאון דעת וכן. ש"ע

  )ד כח"א ו יו"יבי().של' סי( ד"ליו אברהם יד בהגהות

  השמשות בענין שבות בבין .                                        עירובין לב

 חמה שקעה' פי, תענית אינו חמה עליו שקעה שלא תענית כל דאמרינן הא: 'שכ) לד ז"ע( אלחנן' ר' בתוס' ע

 בפסחים( שמואל מדאמר, כ"צאה עד ממש להתענות צ"א דשמא אומר היה' ור, הכוכבים צאת דהיינו, לגמרי

 ב"דבט, יומא מעיולי יומא אפוקי דשאני, דמי דלא ל"ונ, תענית שאר ש"וכ, מותר שלו השמשות בין באב' ט:) נד

 ץ"תשב' בס ה"וכ. היום סוף עד לאסור ראוי יתהתענ בסוף אבל, ש"בביה להתענות להתחיל החמירו לא

 אדם בני שהרבה, )תענית' מה א"פ( י"הגמ בשם) תקסב ס"ר( י"בב כ"וכ). ראשונה בהגה הספר בראש(
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', וכו כ"צאה עד להתענות שנהגו דבר עמא מאי חזי פוק', כ אלחנן' ר' בתוס אבל. החמה כששקעה מיד אוכלים

 התענית סוף דהיינו יומא לאפוקי, שלו ש"ביה שהתירו יומא עיולי דשאני, מותר שלו ש"דביה, באב' לט ד"ול

, יומא לאפוקי יומא עיולי בין זה חילוק ולכאורה. ל"עכ. לילה ודאי הוי דאז כוכבים' ג צאת עד נפיק לא דמספיקא

, ש"בע רק או, השמשות בבין השבות על גזרו לא אמרינן נמי ש"במוצ גם אם ע"צ: ל"וז, )שמב' סי( א"המג' כד

' בחי שמבואר ובאמת. כ"ע. ב"תקס' בסי' וע. קדושה פקעה לא דמספקא, יומא מעיולי יומא אפוקי דשאני

 ובשבת. ש"ע. השבות על גזרו לא שבת מוצאי של השמשות בבין שגם, באילן ה"ד סוף:) לב עירובין( א"הרשב

 לב חקרי הגאון כ"וכ. לכאן באן דשותח פנים רגע שבכל משום, השמשות לבין יום חזקת מהני דלא מוכח:) לה(

 ן"והר א"הריטב' בחי ע"וע. אמנם ה"בד) צא' סי ח"חאו( שיק ם"מהר ת"ובשו). א"ע א"דקס קיב' סי ד"מיו א"ח(

) קכה' סי ג"ח( תנינא ומשיב בשואל' וע. ש"ע. יומא באפוקי גם לקולא דרבנן דספקא דמוכח:) מו( בסוכה

 ספק חשכה ספק  ,דשבת ב"ספ במשניות' חדשי בתוספותד כג ד"יו וא "יבי 'וע[ .ש"ע) קסב' סי ב"ח( ותליתאה

 אינה ספק חשכה ספק הלשון כפל ולמה', וכו הדמאי את מעשרין אבל' וכו הודאי את מעשרין אין חשכה אינה

 הגאון וקילסו ש"בביה השבות על גזרו לא שבשניהם, השבת ביציאת' וא, השבת בכניסת' א, לומר אלא, חשכה

  )לא:א ו"יבי(.]נחמד דבר שהוא שם בתוספותיו א"רעק

  לעבור איסור זוטא למנוע איסור רבה                                        :לב

 הרי מ"מ, רבה איסורא הארץ עם ליעבד דלא היכי כי זוטא איסורא למעבד לחבר ליה ניחא:) לב( בעירובין

 ההיא דשאני, שם' התוס וכתבו, חבירך שיזכה כדי חטוא םלאד לו אומרים וכי, )ד( בשבת מצינו זאת לעומת

 שאין היכא אבל, ידו על בא טבל שאיסור שנמצא, מתאנתי תאנים לך מלא ה"לע החבר שאומר דמיירי דעירובין

 כ"וכ. כ"ע. חמור איסור לידי חבירו יבא שלא כדי קל באיסור' אפי חטוא לאדם אומרים אין, ידו על בא האיסור

 לעבור לו אין, השוחט י"ע האיסור בא שלאכ כ"וא. ש"ע). שו ס"ס( ח"א יוסף בבית והובאה, בהבתשו א"הרשב

 א"הריב בשם כתבו שם שבת' בתוס כי אמת הן. נבלה מאיסור העוף בעל את להציל בכדי קל איסור על' אפי

 ריגמ וממילא, נעשה כבר, בתנור הפת הדבקת שהוא איסור של שהמעשה דשבת ההיא דשאני, לתרץ

 נעשה לא שעדיין בעירובין אבל. הפת כרדיית קל איסור' אפי בידים לעשות התירו לא לכן, בתנור בשהייתו

 מעשה נעשה לא עדיין הרי וכאן. כ"ע. ידו על חמור איסור יעשה ולא קל איסור החבר שיעשה מוטב האיסור

 קל איסור לעשות לו התירו לכן, החבר י"ע נעשה שהאיסור דמיירי' התוס' תי על קאי א"הריב גם מ"מ, האיסור

 אבל. ידו על חמור איסור יעשה שלא א"הריב לשון מסיום להדיא מבואר וכן, בגרמתו הבא מאיסור ה"הע להציל

 שבת( ההשלמה' בס אולם. נבלה איסור של ממכשול להציל העוף לשחוט רשאי אינו, ידו על נעשה שלא כאן

 מאליו אלא, האיסור בידים עושה אינו הפת שהמדביק הכא אנידש ל"י ועוד: ל"בזה' התוס' קו לתרץ' כ) ד

 בממון חבירך שיזכה בשביל וחטוא עמוד' או ואין, חטאת יביא שלא אלא למדביק זכות ואין, האיסור נעשה

 דשאני', כ) ד( לשבת ן"הר' בחי גם. לוניל חכמי בשם המאירי כ"וכ. המאורות' בס כ"וכ. כ"ע. חטאת דמי שהוא

 רבה איסורא דאיכא בעירובין אבל, התירו לא לכן הקרבן חיוב אלא בו ואין האיסור בא מילאדמ פת הדבקת

 וחטוא עמוד לאדם' או שאין התם דשאני ל"וי, :)לב( לעירובין' בחי א"הריטב ל"וז. כ"ע. התירו טבל ה"ע שיאכל

 העוף בעל של עבירהשה ד"דבנ ל"י ז"ולפ. ל"עכ. מאד נכון וזה, חטאת מקרבן לפטרו חבירך שיזכה בשביל

 כתב ת"בשו מתבאר וכן. (להצילו כדי קל איסור על לעבור שרי דמשרא נ"אה, נבלה אכילת של ועשה בקום

 לחלל התיר) שו ס"ס( י"הב שמרן פ"ואע). ל"הנ ן"והר א"הריטב' תי על לסמוך שיש) סב ס"ס ח"חאו( סופר

 ר"פו מצות לגבי) ד( שבת' התוס ש"וכמ ,רבה מצוה דהוי משום, משמד בתו את להציל תורה באיסור שבת

 בין שמחלקים שם' שבתוס השני לתירוץ וגם. בעשה שעובר פ"אע לשחררו רבו את כופין לכן היא רבה שמצוה

 ומשמע. ש"ע. משמד להצילה עליה שבת לחלל צריך ולכן, פשעה לא נ"ה, פשע דלא להיכא דפשע היכא

 מיירי דהתם ל"י מ"מ). טז' סי( א"ח יעקב שבות ת"בשו ה"וכ. האחרונים כ"וכ. להתיר אין דפשעה דהיכא

 בכתובות כמבואר', דאו איסורים משאר יותר חמור שבת איסורי של שבות' ואפי, שבת חילול של גמור באיסור

 יוסף הבית מרן ב"כיו ש"וכמ. דמי שפיר, הדין עיקר על הדבר והעמדת, מנהג ביטול של קל באיסור אבל:). ע(

 להנשא מזנה למינקת להתיר שכתב מי שהביא, מזנה מינקת בדין) א' סי כתובה דיני( ע"לאה בתשובותיו

 בתנור פת שהדביק לאדם שהתירו) ד( משבת וראיה, חמור לאיסור יבאו שלא כדי קל איסור להתיר שמוטב

 ימהר אל שאם התם דשאני, לדנא אוכלא כי דמי דלא, י"הב מרן' וכ, סקילה איסור לידי יבא שלא כדי לרדותו

 ועשה בקום אלא ממילא חמור האיסור יבא שלא הכא אבל, התירו ה"ומש סקילה איסור לידי יבא ממילא לרדות

 ואינו, מדרבנן' אפי מלאכה ואינה היא חכמה הפת דרדיית, טובא זוטר איסורא דהוי התם שאני נ"א. התירו לא

 לידי שיבא קודם לרדות לו התירו ה"מש, ן"הר ש"כמ, דחול לעובדין דדמי אלא ואינו, שבותין כשאר שבות
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 סכנת משום בו לחוש שיש הוא חמור ואיסור, ממש מדרבנן איסור שהוא מינקת איסור כ"משא, סקילה איסור

 קל שאיסור מרן' מד ומוכח. ש"ע). כה ס"ר ע"חאה שלמה בית ת"בשו ע"וע. (כ"ע. שרי דלא ל"י ה"מש הולד

 עיקר על ל"דק איברא. (ד"בנ ל"י נ"וה, חמור מאיסור להציל עליו לעבור דמי שפיר הפת דרדיית כההיא מיהא

 ד"הב היתר לנידון זה ענין מה כ"וא, אסור לאחרים אבל, הפת למדביק אלא לרדות התירו לא שהרי, הראיה

 יבא דממילא דהיכא ל"הנ' הראשו תירוץ סותרת לכאורה הראשונה מרן דחיית גם. להנשא זונה למינקת

 ד"ע שעמד רנד ס"ס ח"א השלחן בערך ר"שו. ע"וצ. איפכא בתר כל אזיל מרן ואילו, יותר ירוהחמ חמור לאיסור

 מישראל שהרבה מקום בענין, )ו' סי( א"ח שאל חיים ת"בשו א"החיד למרן ראיתי ב"וכיו). ש"ע. בזה מרן

 בימי גילוח להם להתיר לתקן העיר רבני ורצו, מורים לקול שמוע אבו ולא, בתער הזקן גילוח בעון שם נכשלים

 המנהג פשט וכבר, המנהג כח שגדול פ"שאע, והשיב. בתער הזקן מגילוח להמנע עליהם שיקבלו כדי העומר

 של המנהג ביטול י"ע אלא בתער הזקן יגלחו שלא עליהם מקבלים שאינם ג"בכה מ"מ. העומר בימי לגלח שלא

 הזקן גילוח של חמור מאיסור למונעם, קל איסור שהוא, המנהג לבטל דמי שפיר, הספירה בימי גילוח איסור

 נשי ועני גברי זמרי יוסף ר"א:) מח( בסוטה ש"ממ להעיר והוסיף, ל"הנ י"הב מרן תשובת והביא. בתער

 לנו שומעים אין שאם, י"ופרש. הא מקמי הא לבטולי, מ"נ למאי, בנעורת כאש גברי ועני נשי זמרי, פריצותא

 מקום יש הדין שמעיקר נ"ה כ"וא. ד"עכת. טפי דחמיר בנעורת כאש אשהו זה את לבטל נקדים שניהם לבטל

 כ"לפמש ש"ומכ. להחמיר אין, נבלה באיסור שיכשל תקלה חשש שיש ג"בכה להחמיר שנהגו אלא להתיר

 ביהודה נודע ת"בשו' וע. ד"בנ להקל נקח שממנו ן"והר א"והריטב המאורות ובעל ההשלמה בעל תירוץ לצרף

 אמרינן לא להקל ס"הש לחכמי בפירוש מצינו שלא שבמקום', שכ, המחבר בן' בתשו) לז' סי ע"חאה( תנינא

 חבירו מינקת להתיר) יג' סי( ע"באה א"הרמ ש"ומ, דרבנן איסור הוא החטא' אפי, חבירך שיזכה כדי חטוא

, ינקתבמ איסור רבנן גזרו לא שכיח דלא דבזנות ל"דס ר"הגמ ד"ע בעיקר שסמך משום היינו, ומופקרת מזנה

). לז' סי ע"אה תנינא י"הנוב' בתשו ע"וע. (ש"ע. הדחק בשעת עליו לסמוך ר"הגמ הוא כדאי אמרינן ובמופקרת

   ) ג  דעה יורה  ו חלק אומר יביע(. במופקרת להקל לסניף לצרף מקום יש ל"הנ הראשונים ד"ולפ

  

   סמכות העירוב העירוני                             . עירובין לג

 על לסמוך לנו אין, לעמוד עמוד בין אמות עשר על יתר הפתח בצורת הרבים רשות של העירוב שעושים םכיו

 הוי הזה בזמן אף הרבים שרשות ל"דס מרן לדעת גם, עירוב י"ע בכלל מקילים היינו אם אפילו, העירוב

, בזה המנהג על זכות ללמד יש לכאורה הנה. הכנסת בבתי בשבת התינוקות למול נהגו היאך כ"א. מדאורייתא

 לרשות היחיד מרשות שהמוציא, )א לג( לעירובין בחידושיו וכן) א צז( לשבת בחידושיו א"הרשב ש"מ פ"ע

 היחיד מרשות כמושיט שדינו ל"דס' התוס כדברי ושלא. ן"הרמב דעת ושכן, פטור הרבים רשות דרך היחיד

 ריש ס"החת ובחידושי). שם בעירובין( ן"רוה א"הריטב כ"וכ. ש"ע. שחייב הרבים רשות דרך היחיד לרשות

 שיהיה מקום בשום מצאנו לא כי, ג"צע' התוס שדברי, וכתב, בזה' התוס על תמה, אבל ה"ד) ב ב( שבת

. ש"ע. פטור לחכמים אבל עקיבא' לר רק שזהו ל"י' להתוס' ואפי, הנחה בלא חייב ר"ברה אמות' ד המעביר

) ב"סק שמו' סי( ז"הט וכן. ש"ע. מהירושלמי כן הוכיח, וכיון ה"בד) יב הלכה שבת' מהל יב פרק( שמח והאור

. מדרבנן אסור מ"ומ, דמי כעומד לאו מהלך ל"קי דאנן כיון, לפטור א"והרשב ן"הרמב כדעת בפשיטות תפס

 שנראה, כתב) ה"סק יט אות סב' סי( איש חזון הגאון גם). ט סעיף שמז' סי( ז"הגר ע"בש פסק וכן. ש"ע

, )יט אות קג' בסי( איש החזון עוד פסק וכן. 'התוס כדברי ושלא, פטור שהוא א"והריטב א"הרשב כדברי שהלכה

 ת"בשו כ"וכ. ש"ע. רהיטא כוותייהו ושמעתא, נינהו ובתראי', התוס נגד הם רבים א"והריטב א"שהרשב ומשום

 לנו אין שמא, להקל ס"ס יכאדהא. עיקר וכן. ש"ע. הלוי בית בעל הגאון בשם) ג' סי ג"וח ה' סי א"ח( ציון שערי

 ע"וע. פטור ר"רה דרך י"לרה י"מרה המוציא ושמא, יום בכל בוקעים רבוא' ס דבעינן משום, ז"בזה ר"רה דין

) י"ס שסב' סי( ע"הש שמרן פ"שאע ל"י ומעתה. ש"ע). ז' סי( יפה ן"מהר ת"ובשו) א"ע ד"דקכ( דעת יבין ת"בשו

 בהן שיש ומבוי בחצר מילי והני', וכו מותר אמות מעשר יתירה הלפרצ' אפי פתח צורת עשה אם: ל"בזה פסק

 יותר לפרצה מועילה פתח צורת אין ם"ולהרמב, פתח צורת י"ע הרוחות בשכל מהני לא בבקעה אבל, דיורין

 העיר שבין בשטח פרצות שיש ו"ת בירושלים הרואות ועינינו. ש"ע. הפרוץ על מרובה בעומד כ"אא מעשר

 את פוסל וזה, ג"בכה הפתח צורת מהני לא כ"וא, כלל דיורין שם ואין, אמות מעשר יותר ההרב, רמות לשכונת

 ש"מ על שסמכו בירושלים הרבנים מן שיש אלא, הרבים לרשות יוציאו ולא יטלטלו שלא הזהרתי ולכן, העירוב

' הל( איש החזון כ"ושכ, )לג' סי(' ו חלק יצחק מנחת ת"בשו העלה וכן. בזה להקל) פח' סי ח"חאו( סופר החתם

 לרשות היחיד מרשות כשההוצאה אולם, תורה באיסור בזה להקל אין ד"ולפע. ש"ע). ה אות טו' סי עירובין
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 יש, דרבנן איסור רק שזהו, ר"ברה הנחה לעשות מבלי, הרבים רשות דרך, נ"לבהכ הבית מן כמו, היחיד

 נ"לבהכ התינוק נושאי את להזהיר יש רקו. מלך הדרת עם ברוב כי, מצוה במקום ל"הנ המקילים על לסמוך

, בשנים הדבר לעשות טוב מ"ומ. פטור ר"ברה והנחה י"מרה עקירה שאין כיון שאז, ר"ברה הנחה יעשו שלא

 אות לב' סי ח"חאו( ה"ח אומר יביע ת"בשו כ"מש פ"ע וזאת, דרבנן תרתי ל"דהו, פטורים שעשאוה שנים מדין

 וכדמוכח, מדרבנן אלא איסור ואין, לגמרי התורה מן שפטורים יינוה פטורים שעשאוה שנים ל"דקי דהא) ז

. שבגופו כל ה"בד) ב קנג שבת( י"רש בדברי מבואר וכן). טו והלכה ג"ה שבת' מהל א"בפ( ם"הרמב מדברי

 דהא, )תסו' סי פסח' הל( חיים המקור ש"מ עם להסכים) יד ס"ס ח"חאו( יצחק באר ת"בשו ש"כמ ושלא. ש"ע

 שם ת"בשו כ"וכ. ש"ע. יצאו לא תורה איסור מכלל אבל מחטאת דוקא היינו, פטורים שעשאוה שנים ל"דקי

 ששנים, )עוד ה"בד מד ס"ס ושם, ד"ע ז"דט, יז' סי ח"חאו( תאומים צבי ארץ ת"ובשו). צה ס"ס ע"חאה( אריה

 דברי ת"בשו אתימצ וכן. מדרבנן רק דהוי העיקר אלא, מקרבן אלא נפטרו ולא, תורה איסור על עברו שעשאוה

 לבושי ת"בשו כ"וכ. ש"ע. מדרבנן רק הוא שעשאוה שנים דאיסור בפשיטות שכתב) סב' סי( פרידבורג מרדכי

 ודלא, מדרבנן אלא אינו זה שאיסור ל"הנ ם"הרמב מדברי במישור להוכיח) ג אות קלז' סי בתרא' מהדו( מרדכי

' מד) לב' סי ח"חאו( יצחק היכל ת"בשו הרצוג א"יהגר לנכון הוכיח וכן. ש"ע. ל"הנ אלחנן יצחק' ר כהגאון

' סי( החיים בכף' וע. ל"וכנ. שעשאוה שנים ידי על נ"לבהכ התינוק את לשאת טוב הילכך. ש"ע. ל"הנ ם"הרמב

   ))ב(כד  דעה יורה א ז"יבי(). נג ק"ס שלא' וסי, לב ק"ס רסו

. י גוי"כי שלום מותר לשלוח לו מבוקשו עז משום דר"ר בזה"ז דכיון שאין לנו רה"ב הביא בשם האו:מרן שכה

ז פסק כן "ר לאו מטעמיה דאו"ז רה"דכיון דלמרן איכא בזה) ז:עמק יהושע ד(א "מאמן שליט' ולמד מכאן הר

א עירובין "ש הרשב"פ מ"קיג תירץ ע. עמלוית חן אלא דב. 'ל דמשום דרכי שלום סגי בשבות א"אלא משום דס

כ מרן "ר פטור דמהלך לאו כעומד וכ"י דרך רה"י לרה"ון שהוציא מרהר כג"דכל דלא עשה הנחה ברה.  לג

כתב דנקטינן כהערך א ט "יביאבל ב. יט לפיכך הוי שבות דשבות במקום דרכי שלום:א סב"ז והחזו:שמז

ר "רכג כתב דלמרן הטעם דאין לנו רה. ובעמ. ז"ר בזה"ב דגם למרן אין לנו רה:השלחן שהוכיח מסימן שכה

ז דכל "ח דבזה- ז:א קז"ל כהמשכנות יעקב קט והחזו"ריבוא אלא דס' ל דבעינן ס"ם דמרן סז לאו משו"בזה

ז גם לענין "פ לפ"וניתרים  בעירוב של צוה' י מדאו"הרחובות והשווקים שבכרכים מוקפים ג מחיצות דינם כרה

ספק יש לסמוך רכד כתב דבצירוף עוד . ובעמ. ד דהוי שבות דשבות במקום מצוה"להתיר משום דרכי שלום שפ

ל מתחלה סבור "רכד כתב וז. ז בעמ"ר בזה"א דלמרן יש לנו רה"יט דהעיקר כהחיד:א ו מח"כ ביבי"להקל ומש

ז כסתם מרן בסימן שמה והערך השלחן "ר בזה"ל שיש לנו רה"הייתי שתשובת אבקת רוכל מכרעת דמרן ס

ס ט שכתב "ח ס"פנדארי אוא אל"ת מהרש"כ מצאת בשו"ז לא ראה תשובת אבקת רוכל אך אח"שחולק ע

.  ש"שנראה שמרן אינו מכריע כן בתשובה זו כי אם רק שחושש לדברי המחמירים ומידי ספקא לא נפקא ע

ר "ת שדה הארץ  שכתבו בפשיטות שאין לנו רה"ת אדמת קודש ובשו"ואחר שראיתי לגאוני ירושלים בשו

פ מידי ספק "לפיכך חזרתי לומר שעכ.. ה גדוליםכ  עוד כמ"ונקטי בתר שפולי גלימיה דהערך השלחן וכ.. ז"בזה

ז ואנו קבלנו הוראות "ר בזה"ע שיש לנו דין רה"והרי אפילו אם היה הדבר ברור בדעת מרן הש. לא יצאנו

מרן הרי גם קבלת והוראות מרן אינה מתורת ודאי אלא מתורת ספק ואשר על כן תפסו כל אחרוני 

ש "וכ) ס ה"ד ס"מ סג ורב פעלים ד יו"נדיב לב חו(גד פסק מרןס אפילו כנ"הפוסקים הספרדים דעבדינן ס

ז או לא בודאי שכל שיצטרף עוד ספק לכך יש "ר בזה"ד שמחלוקת האחרונים היא בדעת מרן אם יש רה"בנ

  פ שאני מחמיר על עצמי "ובזה אמרתי שיש לסמוך להכשיר את העירוב שעושים בזמנינו אע. ס"להתיר מכח ס

  

  מוקצה במחובר                                                            לד

 בו אין ויתלוש יעלה שמא גזרת משום בו שאין וכל, ממש במחובר מוקצה דין שיהיה היא פסיקתא מילתא לאו

 לא כירק הרכים שבקנים:) לד עירובין( אשרי ובהגהות) קלד ס"ס( ב"ח זרוע באור וכמבואר. כ"ג מוקצה דין

. עלייהו וניתיב ניזיל ולמחר באגמא כבשי כבושו פוקו נחמן רב ל"א) שם עירובין( וכדאמרינן. כלל תשבו גזרו

, באילן להשתמש אסור ש"עמ שסמכו אפשר זה הזכירו שלא שהפוסקים וכתב, )שלו ס"ר( י"בב והובאו. ש"ע

 א"הרמ פסק כןו. כ"ע. לקרקע במחובר להשתמש אסור ל"היל כ"שאל, מותר ירק אבל אילן דוקא דמשמע

 ובלבד, מחוברים הם אפילו לחים בעשבים בשבת מקנחין, )ו"ס שיב' סי( ע"הש מרן ל"וז). א"ס שם( בהגה

 שלא, ו"סק א"המג' וכ. כ"ע. בירק לא אבל באילן אלא אמרו שלא, ליכא במחובר משתמש ומשום, יזיזם שלא

 תוספת' בס כ"וכ. כ"ע. יתלשם שלא פירוש אאל, נכון ואינו, רבה האליה ז"ע' וכ. ל"עכ. מוקצים שהם. יזיזם
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, מוקצים יהיו למה ויתלוש יעלה שמא גזרו לא שבעשבים שמכיון, תמוהים א"המג שדברי, )יא ק"ס שם( שבת

, בשבת שיתלש מניה דעתיה דאקצי, שיתלש לאחר היינו, מוקצה הוי דמחובר אמרינן א"סי ה"שכ' דבסי ג"ואע

 משום ממקומם ישמטם שלא היינו יזיזם שלא ע"הש ש"ומ, מוקצה ויה לא מחובר בעודו בו להשתמש אבל

 שח' בסי כמבואר, במקצתו אפילו בטלטול אסור ומוקצה, קצת יניעם כ"אא בהם לקנח א"א שהרי תדע. תלישה

, )ט"סק שם( ר"המאמ כ"וכ). ו"ס שיב' סי( ישע בבגדי עמו הסכים וכן. כ"ע. בהכי מוקצה דליכא ו"א. מ"וס ג"ס

 כל בנדנוד אפילו אסור ומוקצה, יטלטלם ולא בעשבים שיקנח הוא רחוק דבר כי, א"המג' כד פרשל א"שא

 ממקום יזיזם שלא הפירוש אלא). א"ס שיב' בסי( מוקצה טלטול שרינן הבריות כבוד שמשום ועוד. שהוא

 בערוך כ"וכ. כ"ע). ל"הנ( ר"הא כיון שלזה ואפשר. ירוחם רבינו' בד מ"וכ. במקצת תלישה דהויא חיבורם

 יין המוציא פ"ס( מ"הנד ז"הריא בפסקי להדיא מוכח וכדבריהם. שם ב"המשנ הסכים וכן). ט"ס שיב' סי( השלחן

, המוקצה לטלטל שלא בצרור מקנח ואינו, בעשבים מקנח, מחוברים ועשבים צרור לפניו היו: ל"וז, )ב"ע ג"דקפ

 מותר מתכוין שאינו שדבר בקינוחו יתלשם שמא םחוששי ואין, מחוברין שהן טלטול אינו העשבים טלטול אבל

 שבת' הל( חיים ארחות' בס כ"וכ. יתלשם שלא היכא כל: לחים בעשבים לקנח שמותר, שם ן"הר' בחי כ"וכ. כ"ע

 ומשום, יתלשם שמא גוזרים ואין, מחוברים בעשבים לקנח שמותר, כ"ג' כ) פב שבת( ובמאירי). שסג אות

 מקנח: ל"וז) שנו עמוד שם( ד"הרי ובפסקי. ש"ע. 'וכו טפחים' ג בתוך שהם כל איסור כאן אין במחובר משתמש

 באילנות אלא אסרו לא, לקרקע במחובר להשתמש אסור הרי ת"וא, מוקצה שהוא, בצרור מקנח ואינו בעשבים

 ושל' סי( ז"הט ואמנם. כ"ע:). לד( מערבין בכל' בפ' וכדאמרי. מותר רכים אבל, קשים שהם ב"וכיו ובקנים

 באילן עולין אין' כ ע"הש מרן שהרי, כירק הרכים בקנים להשתמש שהתיר בהגה א"הרמ ד"ע לחלוק' כ) ב"סק

. שבת' מה א"בפכ ם"הרמב לשון והוא. ויתלוש יעלה שמא גזירה, כלל לקרקע במחובר משתמשים ואין: 'וכו

 סמך ע"הש שמרן, מ"ולק. ש"ע. אסור בירק שאפילו מוכיח, לקרקע במחובר משתמשין אין: לשון י"בב ש"ולפמ

 לדעת ה"וכ. עליה שייך לא בירק אבל. ויתלוש יעלה: שמא כ"ג שסיים וזהו באילן עולין שאין דבריו בראש ש"עמ

, י"הב מרן וכוונת. ('וכו במחובר משתמשין ואין' וכו באילן עולין שאין תחלה שהזכיר ו"ה א"בפכ ם"הרמב

' בס ראיתי וכן). מידי לא ותו, לקרקע במחובר משתמשין אין ל"היל, לרכים קשים בין לחלק ל"ס שאלמלא

' סי( רבה האליה וכן. ש"ע. ז"הט' ד ודחה. ע"והש ם"הרמב' לד כן שיישב) א"ע ג"דקי, שבע באר( אור מאורי

 להדיא שמתיר) ו"ס שיב' סי( ע"הש מרן דברי ראה שלא עליו ותמה, ז"הט' ד לדחות האריך) ג"סק שלו

. ז"ריא בשם הגבורים ובשלטי. א"להרשב הקודש עבודת' בס מצא ושכן. ל"הנ א"הרמ' כדו, הרכים בעשבים

' וכ). ד"סק שם( שבת בתוספת כ"וכ. ד"עכת. פקפוק בלי להקל ז"ע לסמוך יש ולכן. ו"רי בשם שיב' סי י"בב כ"וכ

 עייאש י"מהר וןהגא העלה וכן). ג"סק שם( שלום נהר הרב העלה וכן. הם טעם שדברי שם ישע בגדי' בס עליו

 ושכן, לקרקע במחובר משתמש מדין איסור כל אין ובעשבים שבירק, )יא' סי ח"חאו( א"ח יהודה בית ת"בשו

, להלכה עיקר נראים שדבריהם, ושמאל ימין מדבריהם לזוז לנו ואין, בהגה א"והרמ י"הב מרן בדעת ברור ל"נ

 עליו' וכ, מוקצה מטעם כ"ג לאסור ל"שנ) ב"קס בסוף( ז"הט ש"מ גם הביא דבריו ובסוף. ועקש נפתל ואין

 שמענו ולא, מוקצה איסור משום בו אין מטלטלו או ומנענעו מחובר שעדיין דבר שכל, היא תמוהה שסברא

 לטעם ובפרט. הנושרין פירות כגון, תלישתו לאחר דוקא אלא, בקרקע מחובר שעודו בדבר מוקצה דין מעולם

 ודאי הא]. שבת' מהל כד פ"ס ד"הראב בהשגות' ע. [הוצאה גדר משום נאסר מוקצה טלטול שאיסור ד"הראב

 איסור לא בהם שייך לא מחוברים בעודם ועשבים ירקות אבל, כולו המטלטל בדבר אלא הוצאה שייכא דלא

 בהדס מוקצה איסור שאין:) לז סוכה( ד"הראב בהשגות מתבאר וכן. ד"עכת. יתלוש שמא גזירה ולא מוקצה

 כבר, בזה ז"הט ש"דמ, בסוגריים והעיר. (ז"כהט דלא) ו אות יב כלל( אדם החיי פסק וכן. ל"וי. ש"ע. במחובר

 שלו' סי( ב"בשיו יוסף ברכי' בס א"החיד ומרן). ז"כהט דלא: לד עירובין א"הריטב' בחי הוא ושכן, ר"הא דחהו

 ם"הרמב' בד קצת להסתפק שיש אף, הלכה ולענין, וסיים, ע"והש ם"הרמב לדעת ז"הט ד"ע האריך) א"סק

' ד נ"וכ. בפירוש התירו ח"והא ירוחם' ור א"והרשב ז"שהאו כיון דנא קבל כל. מבוררת אינה מרן דעת וגם, בזה

. ז"והט ח"כהב ודלא. ר"הא הסכים וכן. א"הרמ' כד להקל יש כוותייהו דשמעתתא סוגיא רהטא והכי, א"הריטב

 מבוררת מרן דעת גם שלום הנהר ש"שלפמ, א"חידה ד"ע העיר) א"סק שלו' סי( הדביר פתח' ובס. ד"עכת

 שלו' סי( ז"הגר ע"בש ש"כמ ודלא, להלכה עיקר שכן ובודאי. כ"ע. ל"ז א"החיד' וכד, להלכה עיקר וכן. להקל

. ל"הנ האחרונים נגד וזה. ש"ע מחובר כל כדין מוקצה משום: בידו יזיזנו לא מחובר בירק משתמש שאם) ד"ס

 ק"ס( ב"המשנ הסכים וכן). ז"סי שם( השלחן ערוך' בס להקל פסק וכן). ה"סק שיב ןסימ לדוד תהלה' בס' וע(

 שלו' סי( ז"הט ש"למ גם מוצאת תשובה האמור ומן. ש"ע). ב"רע ז"די ז' סי( יעקב זרע ת"בשו ע"וע. ש"ע). טו

 לעיל כ"וכמש ,אסור בידו נוטלו שאילו, בידו נוטלו שאינו מיירי, בו להריח מותר במחובר הדס ש"דמ, )י"סק

 כ"לפמש אולם). שם ז"מש ג"בפמ ע"וע. (ש"ע ג"בכה מוקצה משום נמי ואיכא, בירק אפילו משתמשין שאין

 דהיתרא בכחא העלה וכן). ו"ס רצו' סי' ע. (בו להריח עליו שמברך בשעה בידו ההדס לאחוז שמותר העיקר
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). ו"נר( קנאיטי אברהם ר"כמהר השלם חכםה הורה ושכן. ל"הנ) יא' סי( א"ח יהודה בית ת"בשו עייאש י"המהר

 אסור ע"דכ אליבא כאילן קשה שההדס כיון ה"דבלא' וכ, ז"הט' ד הביא) שלו' סי ט"בהגה( אהרן יד והרב. ש"ע

 אהרן יד' בס לגזיזיה תבריה והדר. כ"ע. אסור בירק אפילו בידו שבנוטלו אמת דין והדין, וסיים. בידו ליטלו

 מה ז"ולפ, וסיים. ל"הנ יהודה בית' בתשו עייאש י"מהר דברי שהביא, )א' או ט"גהבה שלו' סי( תנינא' מהדו

 ז"הט' ד דחו וגדולים רבים כי. חסידיו לכל הוא דהדר עבד ושפיר. ל"עכ. בי הדרי קמא' במהדו שכתבתי

. וביד ההדס כשאוחז גם להתיר להדיא שכתב:) לז( בסוכה המאירי רבינו מדברי מלתייהו ומסתייעא. מהלכה

 אסא גוים להו דגזזו גננא בני גבי) מ( דעירובין דההיא', שכ:) לז סוכה( המאור בעל מדברי מוכח וכן. ל"וכנ

, במחובר בו להריח דאסור אלמא, שיעשו בכדי דבעינן התם ומסקינן, לאלתר לאורוחי רבינא להו ושרא, ט"ביו

, במחובר לעשות א"א וזה, החופה לבניו ולכלה לחתן להריח הדס מעצי אפריון לעשות היה דרכם דהתם ל"י

, אסור בלבד הריח ואין, לאורוחי בלשון מוכלל אפריון בנין, לאלתר לאורוחי דשרא אדרבינא קאי דהתם ג"ואע

. מותר בו להריח ההדס טלטול אבל, אפריון עשיית אלא אסר שלא ומשמע. כ"ע. מותר היה במחובר שאף

. שם בהשגות ד"הראב' מד מ"וכ. מוקצה משום בו אין שנתלש אחר שאפילו כ"ג משמע ה"הרז שמדברי אלא(

 הוא וכן. בו להריח מותר שיתלוש פ"אע שבהדס, ח"הר בשם) שי ס"ס( ב"ח זרוע באור להדיא מבואר וכן

, לטלטולה למיגזר ליכא דבמחובר, שתירץ מי יש בשם כתב:) לז סוכה( המכתם' ובס. ש"ע:). לז סוכה( א"בהג

 נמצא. שם במאירי ע"וע. כ"ע. לטלטלה אתי בה לאורוחי ליה שרית אי לטלטולה דניחא כשנתלשה אבל

 ע"וע. לאיסורא ל"דפשיט) ח' סי( יעקב זרע ת"בשו' וע. ולהריח לטלטל שרי אי דרבוותא פלוגתא איכא שבתלוש

 אין פ"כוע). ק"ודו. ש"ע). לד ס"ס ח"חאו( אביגדור לאברהם זכור ת"ובשו). כג' סי ח"חאו( אדם תפארת ת"בשו

  )כו:א ה"יבי(. כמבואר זה והרי. ד"לנ ראיה מזה

 ליכא' וכו חבית אדם דשובר דבההיא בעיני והנכון', שכ', וכו ורבא אביי ה"בד) לד עירובין( א"הריטב' בחי' ע

 יפה דלעין כיון, דרבנן שבות משום ואי, הוא לבנות מ"ע שלא דסותר, חרס של סתימה בהאי דאורייתא סתירה

. ל"הנ) קמו( בשבת י"רש כוונת כ"ג ה"שכ ואפשר. כ"ע. כלי לעשות נתכוון כשלא שרי למקלקל מיוד קמכוין

 אלא צ"וא גומא החופר א"דאר א"כדר, גומא עביד קא והא' דאמרי אהא) ח( בביצה' שפי במה אזיל ולטעמיה

 ביצה( מקובצת שטהב' וכ. כ"ע. פטורים המקלקלים וכל חורש ולא בונה לא שאינו י"ופרש. עליה פטור לעפרה

 וחמירא תורה איסור כעין דהויא ג"משאצל לגבי דאף אלמא. ש"ע. ומותר פטור שיהיה כדי לזה שהוצרך:) ז

 חבית בשובר נ"ה. ומותר פטור דמקלקל היכא, )ועוד קמה: צד שבת ן"והר, :מו שבת' תוס ש"כמ( שבות משאר

 ט"יו עונג ת"בשו ע"וע. ומותר פטור דמקלקל היכא, לבנות מ"ע סותר הוי דלא משום מדרבנן סותר איסור דהוי

 דפסיקת כלל תורה איסור בזה שאין מכבדת של קסמין בשבירת נ"וה. ש"ע. ואפשר ה"בד) כ' סי ח"חאו(

 ק"ס ז"מש שלד' סי( ג"בפמ' וע. לכך מתכוין שאינו ש"ומכ. לכתחלה ומותר פטור מקלקל אלא ואינו הוא התלוש

 אות סד' סי( פאדווא מ"מהרי ת"ובשו). שם( המשנה ובמרכבת). ה"ה שבת' מה א"פ( למלך במשנה' וע). כא

  )ל:א ד"יבי( .ל"ואכמ. לשברה אסור ה"בד) שיד ס"ר( ל"בבאה ברורה משנה' בס' וע. ש"ע). ז

  איסור שבות' או גם ב' אם לא גזרו בבין השמשות על שבות א .            עירובין לה

 וכעין. לאסור יש אחת בבת איסורים' ב אבל, דרבנן אחד באיסור דוקא היינוד ל"י, שרי בדרבנן ר"פ ד"למ אף

. ש"ע. לאסור יש שבות איסורי' בב, השמשות בבין השבות על גזרו שלא שאף, )דעירובין ג"פ( ב"הרע ש"מ

 תבמחלוק לטעמייהו דאזלי בזה לומר ונראה. ז"ע שחולקים' בתוס ש"וע. בעי ה"ד) לה עירובין( י"רש דעת ה"וכ

 דוקא י"ופרש. הבריות כבוד דגדול משום, ס"בבהכ להכניסן שמותר מקורזלות אבנים גבי, :)לו( בסוכה, זו

. אסור י"לרה מכרמלית שמכניסן מחיצות שמוקף ס"להבכ להכניסן אבל, מוקצה איסור אלא דליכא גופא בחצר

 דאיכא דכיון י"רש דדעת', שכ )ה"סק שיב' סי( שבת תוספת' בס' וע. ש"ע. בזה אף ומתירים חולקים' והתוס

 כיון' התוס' לד אבל. ש"ע. הבריות כבוד משום הותר ולא, טפי גרע, הוצאה ואיסור מוקצה איסור איסורי תרי

 ת"שו' וע. השמשות בבין שבותים' בב נ"וה, איסורים' ב גם הותרו הבריות כבוד משום אחד איסור שהותר

, ל"כנ ומבעיר מכבה איסורי תרי ד"בנ דאיכא נ"ה ומעתה. ל"הנ הסוכ י"רש שיטת ביישוב) כב' סי( רפאל תורת

' סי( אפרים שער ת"שבשו אמת והן. יותר ולא אחד איסור אלא בדרבנן שרי לא ר"דפ, מדרבנן הוי אי' אפי אסור

 באילן שעולה, שבותים' ב דהוי אף עירוב דעירובו טפחים' מי פחות באילן דנתנו' ממתני ב"הרע ד"ע הקשה) כו

' בחי לנכון תירץ כבר אולם. ש"ע). לה' סי( כהונה מצות ת"בשו הקשה וכן. ש"ע. ר"לרה מכרמלית מוציאו םוג

. א"בב האיסורים' ב על עובר הכא אבל, זה אחר בזה הם האיסורים' דב התם דשאני) לה עירובין( ש"הרש

 כ"וכ. ומעתה ה"ד סוף) ריד' סי ד"חיו( סופר חתם ת"בשו עמו והסכים. העוזר אבן הגאון' בחי כן' תי וכבר. ש"ע

 תנינא ומשיב בשואל ע"וע). לג' סי א"ח( רביעאה ומשיב השואל כ"וכ. העשל' ר הגאון בשם שם אפרים השער
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 קושית ש"א ובזה. ש"ע. נראה גם ה"ד) נ' סי, תרצח בודאפשט( החדשות א"רעק ת"ובשו). קכה' סי ג"ח(

 יש ה"מש, כאחת ומכבה מבעיר שהוא, הם א"בב איסורים' ב נ"וה. ש"ע). ב"הכ עירובין' מה א"פ( מ"השעה

 ה"ד) ב"ה ולוה מלוה' מה ד"פ( למלך משנה הגאון ש"לפמ עוד להוסיף ויש. ר"פ דהוי כיון בדרבנן אף להחמיר

 הרבה דעת וכן. ש"ע. ע"בקו דרבנן איסורים' ב שיעשה ממה, מדאורייתא איסור שיעשה שמוטב, תמיה ואני

 ת"בשו ע"וע. ש"ע). נג' סי( דעה שערי ת"בשו ש"וכמ, דאורייתא מאיסור חמירי דרבנן וריאיס ששני אחרונים

' סי( אברהם מחזה ת"ובשו). קלח' סי( שיק ם"מהר ת"בשו' ע, מוסכם ז"ד דאין איברא). סב' סי( יעקב חלקת

    )יט:א א"יבי(. ל"ואכמ. ל"הנ דעה שערי ת"ובשו). נ

  

  בפועל קמי שמיא סגי או דבעינן ראויה                               עירובין לו

, שהיא מ"בכ בטהורה לי ערבו ואמר, טהורה ואחת טמאה אחת, תרומה של ככרות שתי לפניו היו) לו( עירובין

 שיהיה דבעינן, היא טהורה דחד גליא שמיא קמי אמרינן דלא אלמא. ש"ע. וליכא י"מבעו הראוי סעודה בעינן

 איכא ומיהו. לכם בהו קרינן לא, מספק לאכילה' אסו מהאתרוגים' א שכל כיון הכא נ"וה. בפועל לאכילה ראוי

 לישראל דמערבין ג"ואע. דירה מקום להיות כדי, ממש לאכילה ראוי שיהיה דבעינן עירוב גבי דשאני למימר

 שיהיה פדינןק לא הכא אבל. ולפרוש ה"סד:) ל( עירובין' בתוס' וע, מהני שפיר אדם לשום דחזי כיון, בתרומה

 א"ח ל"חק' בתשו הובאה זו שראיה ר"שו. ח"י יוצא לאכילה דחזי גליא שמיא דקמי כל אלא, כ"כ לאכילה ראוי

 סוכה( א"והריטב ן"הרמב ד"לפ זה חילוק לחזק ויש). ב"ע ד"דקנ( השואבה בית' בס כן ודחאה). צו' סי( ד"מיו

 עירובין( תנן עירוב גבי ואילו. ש"ע. אחר ממקום עליו שלהפרי ויכול הואיל, טבל של באתרוג ח"י שיוצאים, :)לה

 אלמא. ל"הנ:) ל(' ובתוס. פשיטא בטבל ולא ה"בד:) שם( א"הריטב' בחי' וע. ש"ע. 'וכו בטבל לא אבל) לא

 ל"א מה שכח, :)פח( דפסחים מההיא, אלגאזי ט"מהרי ראית הביא שם ל"החק והנה. עירוב גבי טפי דקפדינן

 מלעשות ופטורים השרפה לבית יצאו שניהם ל"א מה רבו שכח', וכו ויאמר וטלה גדי וטישח יעשה כיצד רבו

 זריקה קודם אבל, לאכילה חזי הוי דם דאיזרוק דבעידנא, זריקה קודם ששכח אלא שנו לא אביי אמר. שני פסח

 הלא. קהזרי קודם כששכח שני בפסח חייבין אמאי, קליא שמיא קמי דאמרינן איתא ואם. שני בפסח חייבים

 ת"מה ואסור איסורא ואיקבע והואיל, גליא שמיא קמי אמרינן דלא ו"א. 'וכו לאכילה הוא ראוי מהשנים אחד

 ג"דאע פסחים אכילה גבי התם דשאני) שם( ל"החק ודחה. לכם ביה קרינן לא נ"וה. לאכילה ראוי אינו חשיב

 כ"משא. למנויו שלא חשיב מספק להלאכי ראוי שאינו כל ה"מש, באכילתו עשה מצות יש מ"מ, מעכבא דלא

 שמיא דקמי דכל למימר איכא ה"מש. באכילתו מצוה שום אין אבל לאכילה ראוי שיהיה אלא בעינן דלא באתרוג

:) פא( ב"מב הראיה גם לדחות יש ז"ולפ). שם( השואבה בית' בס כ"וכ. לכם ביה קרינן לאכילה שראוי גליא

 יכול שאינו כל ה"ומש. מעכבת קרייה שאין אלא, בקריאתם מצוה פ"עכ שיש ביכורים דשאני, )ג באות( ל"הנ

 מצוה כל שאין אתרוג גבי כ"משא. לבילה ראוי אינו חשיבי, )קרקע קנה לא שמא ל"דמספק משום( לקרות

  )לג:ב א"יבי( .כמבואר הוא והרי. באכילתו

  ז "בזה אם יש ברירה בתרומה                                         עירובין לז

 לחלק ביהודה הנודע שרצה מהו]. ז"א והמנחת שלמה אם אמרינן יש ברירה בתרומה בזה"ידוע דנחלקו החזו[

 אלגאזי י"מהר הגאון כ"ג כתב ב"כיו הנה. ת"מה עיקר להם שאין לתחומין, ת"מה שעיקרה ז"בזה תרומה בין

 מפני, בתרומה אוכל אינו וםדטומט שפסק) א"הי מתרומות ז"פ( ם"דהרמב ט"דה, דרבנן ארעא בהקדמת

 ל"דס משום טעמא דהיינו כ"וע, מדרבנן דהוי מיירי הזה בזמן בתרומה שאפילו מדבריו ומוכח, ערל ספק שהוא

' מה ד"פ( מ"המל ש"עמ מזה והעיר. ת"מה שעיקרה כיון, דרבנן ז"בזה בתרומה לקולא בספקא אזלינן דלא

 רב מתיב) סה( גיטין מהגמרא ז"ע להעיר יש אולם. ש"ע .ת"מה שעיקרו בדבר אפילו לקולא ר"דסד) בכורות

 בעציץ אלא. 'וכו איכא מי ז"בזה העבריה ואמה. דרבנן ז"בזה שני במעשר ע"הב. 'וכו ש"מע על מערימין אויא

 משום, תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל ג"בכה אמרינן דלא מבואר) העמוד בריש( ושם. מדרבנן נקוב שאינו

 גם. שם במאירי מוכח וכן. ת"מה עיקר לו אין הוי ז"בזה ש"דמע אלמא. ת"מה עיקר לה דלית מילתא דהויא

 משום, וירקות דפירות ש"במע פריק ולא, דרבנן נקוב שאינו בעציץ ע"הב דפריק דהא', כ שם א"הריטב' בחי

:). ד ביצה' תוסב מתבאר זה וכעין. (ת"מה עיקר לו אין נקוב שאינו עציץ אבל, ת"מה עיקר ליה אית דההוא

 תורת' בס א"בהרשב להדיא מבואר וכן. ת"מה עיקר לו אין הוי ז"בזה ש"במע ע"הב התירוץ דלפי ומוכח. ש"ע

 סימן( ע"הש מרן מדברי מוכח וכן. ש"ע העיטור בעל כתב ה"בד) קכא סימן( ד"יו י"בב והובא, הארוך הבית
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 דלא מבואר, תנא האי מאן ה"בד:) ז"ל עירובין(' ובתוס. ברירה יש אמרינן ז"בזה מ"דבתרו' שכ) א"סי שלא

 עיקר ליה לית ז"בזה דתרומה למרן ל"דס אלמא. ש"ע. ת"מה עיקר ליה דאית היכא בדרבנן ברירה אמרינן

 ל"ס דרבנן הזה בזמן דמעשר, )כ"ה מעשר' מה ג"פ( מרן ש"מ על שם דרבנן הארעא' קו וניחא. (ת"מה

 והן). נקרא ת"מה עיקר לו שאין, ניחא ולהאמור. ת"מה עיקר לו יש הרי ואמאי, לקולא דספקו ל"ז ם"להרמב

 ברירה אמרינן לא האידנא דאף) יג אות שם ברירה מדיני' א ובפרק, לב' סי ה"פ( ק"ב ש"ביש ל"דמהרש אמת

 להם אין דחשיבי מודה נמי דאיהו ל"י. ש"ע. מדאורייתא ומעשרות תרומה שם סוף דסוף משום, מ"תרו בדיני

 א"פ( המלך בשער ר"שו. ע"וצ. ת"מה שייכות לו שהיה כל להחמיר יש ברירה לענין ורק, ז"בזה ת"מה עיקר

 מדברי ואילו, ת"מה עיקר להם אין חשיב ז"בזה מ"דתרו דמוכח, )סה( דגיטין בההיא שעמד) ב"הי ש"ממע

 ולהכי. ת"כד רבנן דתקון כל קסבר, דרבנן ז"בזה מצה גבי:) קטז( בפסחים מ"וכ. כן מ"ל:) לט פסחים( י"רש

 העבריה ואמה פריך מינה דעדיפא אלא, ת"כד רבנן דתקון כל והא למיפרך מ"דהו ה"ה גיטין ס"דהש נראה

 מנה שוה הקדש הא, להערים לו למה ז"בזה אי למיפרך מ"דהו סה גיטין' התוס' כ ה"ובלא. [איכא מי ז"בזה

 ה"ד) כה כתובות( א"הריטב בחידושי כי ובאמת. ש"ע) סה( גיטין יהושע בפני ע"וע]. מחולל פ"שו על שחללו

 עיקר לה דאית חמירא י"בא דוקא ה"ואפ, דרבנן ז"בזה דתרומה דקסבר ואוקימנא, ל"בזה' כ, חלה אכילת

 י"הב מרן כ"וכ. ל"עכ, ל"ז י"רש' פי וכן. כיבוש שמיה לא יחיד כיבוש תנא ההוא דקסבר בסוריא כ"משא, ת"מה

 כ"וכ. דאורייתא דעיקרא כיון, כלל נאכלת אינה מדרבנן דהויא ג"אע ז"בזה י"א/ דחלת/ דחלה, )שכג ס"ר( ד"יו

 תרומה בין חילוק שאין ודאי ומסתברא). כ"ה מתרומות א"פ( ז"וברדב). שכב ס"ס( שם י"בב ע"וע. שם ח"הב

 דרבנן בארעא אלגאזי י"המהר ש"עמ) ד"ע ט"דפ' ד' סי' ט' קונט( אמת דברי הגאון ש"מ ומעתה, ז"בזה לחלה

 עמו. ש"ע. ת"מה עיקר לה אין דחשיבא) סה( בגיטין וכדמוכח, טעות שהוא, ת"מה עיקר לה יש ז"בזה דתרומה

 בשער ר"ושו. ת"מה עיקר לה יש שפיר דחשיבא להדיא כ"שכ ל"הנ ראשונים כמה דברי שר זכר שלא, הסליחה

' ה( עולם כהונת' שבס, והוסיף. אמת הדברי ד"ע בזה שהתעורר) גם ה"בד' א כלל מקוואות' מה א"פ( המלך

. 'וכו רבנן דתקון כל והא למיפרך מ"הו גיטין ס"דבש פה אל פה לו שהשיב, מ"המל בשם' כ) קעג' סי ריבית

 תרומות' מה א"פ( מלכו ישועות' בס גם. ש"ע). כד סימן ד"חיו( פראנקו רחמים שערי ת"בשו ע"וע. ש"ע. ל"וכנ

:). לז עירובין(' התוס ש"וכמ, לא או ת"מה עיקר לו כשיש בין בדרבנן רהברי בדין ם"הרמב' בד לחלק כתב) כ"ה

 אבל. הם מעשרין ה"ע דרוב דמאי שאני, ברירה שיש מעשר' בהל לרבינו ל"ס דבדמאי ג"דאע, כתב ז"ועפ

 שפסק מ"הכ ד"ע לגמגם יש ז"ולפ. אסור ספיקו מדרבנן אלא הוי דלא ג"אע, ת"מה שעיקרם דברים בשאר

 ל"וצ. ג"בכה אברירה סמכינן ולא, ת"מה עקרו מ"מ מדרבנן דהוי ג"אע והא, אברירה סמכינן ז"בזה מ"דבתרו

' בס' כ ב"וכיו. ש"ע. 'וכו דרבנן כעיקרו דינו ז"בזה ותרומה נכרי מירוח דהוי, ג"בכה דרבנן תרי דהוה ז"דבזה

 דאמרינן למרן ל"ס רבנןד בחד שגם ד"לפענ אולם. ב"עש). ב"ע ה"דמ יב שער( הברירה' בקונט שמואל דברי

, שם ם"הרמב ש"מ על, )ו"הט שני מעשר' מה ד"בפ( מ"הכ מרן ש"ממ וכדמוכח. דרבנן ז"בזה מ"בתרו ברירה

 מוכח מערבין בכל' בפ דהא ת"וא, מ"הכ' וכ, חילל ז"ה' וכו זה מכיס מידי שתעלה סלע על מחולל ש"מע האומר

 ז"בזה דתרומה אזיל לטעמיה דרבינו ל"ונ. ברירה אין דבאורייתא ל"קי והא, ברירה משום חילל ד"דמ ט"דה

 בתשובה ט"המבי הגאון דעת וכן. ז"בזה מ"בתרו ברירה דיש למרן ל"ס נמי דרבנן דבחד אלמא. כ"ע מדרבנן

) ח"כ ק"ס שלא סימן( בביאוריו א"הגר דעת נראה וכן. ברירה בדין, )א"סי שלא' סי( מרן כדעת) קצו סימן( ב"ח

' ובס, )כג ק"ס קיג סימן( ד"יו השלחן בערך' וע. ש"ע). כ"ה תרומות' מה א"פ( ז"הרדב' וע .מרן' לד להסכים

  )ד כח"א ו יו"יבי(). 'ז אות' ז סימן( אש עמודי ת"ובשו). לד כלל ד' מע( אזן יעיר

  ט סמוך לשקיעה לשבת על סמך עירוב תבשילין"בישול בי                        .עירובין לח

ט לשבת וחכמים אסרו גזרה שמא יאפה "ת מותר לבשל מי"ם כתב דמה"ד ברמב"וזת רעח. ט עמ"ע יו"חזו' ע

ל "הטעם משום דס' לכאו: [חסדא בפסחים מו' ט כר"י  תקכז דצרכי שבת נעשים בי"ב' וע) ט ו"יו( ט לחול"מיו

ם דספק "הרמב ודעת' ט לשבת קדושה א"דרבנן ספוקי מספקא אי יו' קדושה א' דמדאו. כחכמים בעירובין לז

דוקא כגון ביצה ' ב ביצה דהכנה דאסור דאו"א עירובין לח בתוס ומאירי רפ"רצב' וע] לחומרא מדרבנן' דאו

ח "אבח הפר. כ לאפות ולבשל שאין מחוסר אלא תיקון המאכל"ט דהוא דבר חדש וכן עירוב משא"שנולדה ביו

אמרינן הואיל דאי מקלעי לאורחים ' ול כרבה דהא דשרי לאפות דמדא"ם ס"ל חלקו על מרן דהרמב"ומהרש

ל "ומרן ס. כ תוס שבת צה"א תקכז דהא לא חזי לאורחים כמש"כ המג"לפיכך אסור לבשל סמוך לחשכה כמש

ל תקכז דדייק "בבה' ם לפרש וע"כ היה להרמב"ט דא"חסדא דצרכי שבת נעשים ביו' דרבה מודה לר

יסורא מיהא איכא ואיך עירוב תבשילין יתיר אלא ם דהואיל פוטרו ממלקות משום התראת ספק אבל א"מהרמב

א אבל אם "יש לחוש למג. ע פסק דלכתח"לכן בחזו. ב ביצה"ט כדאיתא בירושלמי פ"כ צרכי שבת נעשים ביו"ע
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]. 'וכקדושה א[ט "ט משום צרכי שבת נעשים בי"י שעירוב תבשילין מתיר לגמרי לבשל בי"נתעכב העיקר כהב

יז דמנהג העולם להטמין טשאלנט לצורך השבת דמתבשל ומצטמק :ט א"י. ג בפתיחה כוללת להל"פמ' וע

  .י"כ זה מורה כהב"והולך כל ליל שבת ובודאי לא שייך הואיל וע

  ספק דרבנן בדבר שיש לו מתירין:                                       לט

). ב"ס תקיג' סי( ח"באו פ"וכ. ומראלח בספיקא ואזלינן, בטיל לא בדרבנן אפילו מ"דשיל שכל) ד( בביצה ל"קי

 אף לקולא אזלינן דרבנן באיסור דדינא דבספקא, כתב, ואף ה"ד) סה' סי( א"רעק ת"שבשו פ"ואע. ש"ע

 מילואים אבני ת"בשו כ"וכ. ש"ע). ב ברכות( א"רעק' בחי עוד כ"וכ. כ"ע:). מז( נדרים ן"בהר מ"ושכ. מ"בדשיל

 והביא, א"הגרע' ד דחה) ג אות לח' סי ח"חאו( מלובלין חסד תורת ת"בשו אולם. ש"ע. יש אמנם ה"ד) יא' סי(

 כו סוכה( י"בפרש עוד מ"ושכ. לחומרא אזלינן מ"בדשיל דרבנן דדינא בספקא דאף:) לט עירובין( י"מפרש ראיה

 ו א"ביביו )קד ס"ס( ז"הרב ת"בשו כ"וכ. לו פשוט שכן) כב ס"ר( הכהן אברהם אהל ת"בשו ע"וע. ש"ע). א"סע

 בדרבנן דדינא דבספקא', שכ, ואף ה"בד) סה' סי( א"רעק ת"בשו הרואה אנכי הנה כתב  ב סימן העזר בןא

 וכן. ש"ע). ב( לברכות' בחי א"הגרע עוד כ"וכ. כ"ע:). מז נדרים( ן"בהר מוכח ושכן. לקולא אזלינן מ"בדשיל

' סי( אריה שאגת ת"ובשו) ב"ס צזת' סי( חדש פרי' בס מבואר וכן. ש"ע). מז נדרים( איתן מצפה הגאון הוכיח

 דבספקא דמוכח:) לט עירובין( י"מפרש, בזה א"השאג על הקשה) ל ס"ס( ג"ח הלוי בית ת"בשו אמנם. ש"ע). צ

 ם"מהרש ת"בשו אולם. ש"ע). ג אות לח' סי ח"חאו( חסד תורת ת"בשו כ"וכ. ולהחמיר מ"דשיל הוי נמי דדינא

 הדר ה"ד:) מז יומא(' התוס מדברי מ"מ, להחמיר מוכח:) לט ביןעירו( י"שמפרש פ"שאע' כ) קנו' סי( ב"ח

  )ב ענף יח' סי ח"חאו( יצחק באר ת"בשו ע"וע. ש"ע. א"ורעק ח"הפר וכדברי. להקל מוכח פשטה

  ברכת שהחינו                                              עירובין מ 

' ובתשו. לי מבעיא קא לא רשות ל"א, זמן' אמרי אחדת אקרא:) מ( בעירובין כדאיתא, רשות שהחיינו ברכת

 ושמא, כן שנהגו הדור לגדולי ראיתי לא, בן לו כשנולד שהחיינו לברך שצריך פ"שאע, )רמה' סי( א"הרשב

 אין, כמועדות לזמן מזמן בא שאינו שכל, בחובה ולא רשות דרך זמן דמברכינן חדתא קרא כגון רשות עשאוה

 כ"וכ. א"הרשב בשם) ורכה רכג ס"ס( י"הב מרן כ"וכ. ש"ע). רנ' בסי( עוד כ"וכ. ש"ע .בחובה שהחיינו עליו' מבר

' סי ב"ח ז"באו ה"וכ. [זרוע האור כ"שכ משה בדרכי א"הרמ' וכ). ב"ה ברכות' מה י"פ( מ"ובכ). תלב' סי( י"בב

 אמת הן. ש"ע:). מ ןעירובי( הגבורים ובשלטי). תקה' סי( ש"הריב ת"בשו כ"וכ]. שמואל רבינו בשם, ד אות מ"ק

 רשות שהחיינו ברכת חדתא אקרא' דאמרי ומאי: ל"וז' שכ) נב עמוד( א"ח האשכול' בס ד"אב א"להר ראיתי כי

 לה חזי לא בעי ואי חזי בעי דאי פירושו רשות אלא, עליה דמברכין בודאי לה חזי דאי, לגמרי רשות לאו, היא

 יכול שאינו ורגלים ה"דר כזמן חובה שאינה, עילויה הדרלמ חובה עליה להוי דלא לאפוקי, מברך ואינו כלל

 השיג) ו"סק שם( ר"והא. ל"הנ הגבורים שלטי על והשיג) רכה' סי( ג"הכנה מדנפשיה כ"וכ. כ"ע. עצמו לפטור

 י"והברכ. ש"ע. חובה דהוי) קנא' סי( ק"הסמ ש"מ הביא ושוב. ל"הנ א"הרשב בשם י"מהב ז"של ג"הכנה על

 דרשות, שפירש י"כת' בחי קמאי מרבותא שמואל בר חננאל לרבינו שמצא, העיר) ב"קס שם( ברכה בשיורי

 חדש פרי שכשאוכל ומוכח. ישן המרדכי כ"ושכ. 'וכו עליה לברך שיראנה עד אחריה לחזר חייב שאינו היינו

 ורמז. י"הבו א"הרשב' מד ל"הנ ג"הכנה ד"ע והשיג) נו' סי( אומץ יוסף ת"בשו שנית ידו והניף. זמן לומר חובה

. 'וכו מוטעה שם שהלשון ישן מהמרדכי ראיה שאין לגזיזיה תבריה והדר, ישן ומרדכי ח"ר בשם ב"בשיו ש"למ

, י"והב א"הרשב ד"עפ רשות שהחיינו דברכת, ל"דפשיט) א"ע ב"דמ שבע באר חלק( אור מאורי' בס ע"וע. ש"ע

. ש"ע). מה' סי ח"חאו( אב בית ת"בשו' וע. ל"הנ הראשונים ממחלוקת זכר ולא. ש"ע). מו( סוכה' בתוס מ"ושכ

 כאילו ברכה בלי ז"מהעוה נהנה שאם הנהנין ברכת דשאני, הנהנין לברכת שהחיינו ברכת דמי דלא נראה מ"ומ

 והיינו. מעילה משום בהם אין וריח מראה קול) כו פסחים( ל"דקי הראיה ברכת כ"משא) לה ברכות( מעל

 פ"בר אמרינן הא קרא ל"ול. 'וכו יה תהלל הנשמה כל' שנא הריח על כיםשמבר מנין:) מג( בברכות דאמרינן

 אלימא זו דסברא צידד) לה ברכות( יהושע והפני. (ברכה בלי ז"מעוה ליהנות שאסור היא דסברא מברכין כיצד

, מעל כאילו בזה לומר שייך ולא, מעילה משום בו אין ריח ל"דקי משום כ"ע אלא). ש"ע. מדאורייתא וחשיבא

 בהם אין וריח מראה דקול דהא) כו בפסחים( דאמרינן ג"ואע. [יה תהלל הנשמה דכל קרא אצטריך ה"שמ

 בתשובה, משה משאת בעל, ישראל ם"המהר הגאון ש"כמ ל"י, איכא מיהא מדרבנן איסורא, מעילה משום

 בשאר כ"משא, בקדשים עשו דמעלה, בקדשים אלא זה שאין, )כג' סי ח"חאו( ב"ח אליהו קול ת"בשו שהובאה

 רי' סי( ב"ח ג"מהרש ת"בשו גרינפלד ש"מהר הגאון כ"וכ. ש"ע. ליכא מדרבנן איסורא אפילו קדשים דלאו מילי

 תסז' סי( חדש בפרי מתבאר וכן. ז"ע שחולקים האחרונים בשם אחר במקום כ"לפמש ואפילו. ש"ע). ריב ס"ור
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 לקושטא ל"דקי מ"ולפ, איסוריה קליש מ"מ. ועוד ).סז' סי ד"מיו ג"ח( חיים מחנה ת"ובשו. נשאלתי ה"בד) ט"ס

 ד"הראב ד"וכ. ב"וכיו ראיה בברכת כ"כ חייבו שלא ל"י, מדרבנן אלא אינם לפניהם הנהנין ברכות דכל דמילתא

. שם לברכות' בחי ח"הצל כ"וכ]. ק"ודו. ב"סק ה"רכ' סי השלחן בערך' ועי. רשות אלא אינם הראיה ברכות שכל

. ברכה שתיקנו וריח ממראה שנא דמאי ערב קול על ברכה בענין) רטז ס"ר( וקציעה במור ץ"יעב להגאון' ועי

 ו' סי ח"חאו( תפארת צבי ת"ובשו). נה' סי( לדוד קרן ת"ובשו). א"ע ט"די( אחיו את יוסף' בס בזה ע"וע. ש"ע

' סי( וקציעה מור' בס ץ"יעב להגאון' וע. [ל"ואכמ. ש"ע). יא' סי ח"חאו( טולידאנו הגדול ים ת"ובשו). ד אות

   ) יט:ה אומר יביע ת"שו( ק"ודו. ש"ע. רשות שהחיינו' בר בדין) תלב

 ומה, ל"וז' שכ, ה"ר של שני בליל זמן אומרים אם הפוסקים מחלוקת בענין) תקה' סי(' בתשו ש"להריב אשכחן-

 ברכה משום ריעבו שלא כדי לברך שלא טוב, לברך שלא אומר וזה לברך אומר שזה ספק שהוא שכל שטען

 ועוד. ספק זה אין לברך האומר' כד להכריע מספיקות וראיות טענות שיש שכיון, טענה זו אין. צריכה שאינה

 ומהדרינן, זמן אמינא חדתא אקרא אנא יהודה רב אמר, פ"ויוהכ ה"בר זמן אומרים אי בעינן כי:) מ( דבעירובין

 אמרינן אי' דאפי אלמא. פ"וביוהכ ה"בר זמן אומר אוהלכת ומסקינן. חובה ל"קמבע כי לן מבעיא קא לא רשות

 נ"וה. צריכה שאינה ברכה משום וליכא, חדתא דקרא דומיא קאתי לזמן דמזמן כיון הוא רשות הוא חובה דלאו

 משום בו ואין, רשות הוא הנה, זמן בו לומר חובה היה לא אם אף קאתי לזמן דמזמן/ ה"דר/ ח"דר שני בליל

 ע"מ ושאר הלולב על שהחיינו הנשים יברכו אם צ"שא ברכה חשש אין ש"דלהריב צאנמ. ל"עכ. צ"שא ברכה

 שמואל בר חננאל רבינו שפירש מה לפי לדחותה מקום יש, :)מ( מעירובין ש"הריב ראית שעיקר אלא. ג"שהז

 אחריה לחזר חייב שאינו' פי, ל"מבע קא לא רשות, ל"וז, )ב"סק רכה סימן ב"בשיו( יוסף בברכי והובא, י"בכת

 כ"שכ ב"בשיו והוסיף. כ"ע. ה"בר זמן לומר חייב אם והוא, חובה ל"קמבע כי, עליה לברך כדי אותה שיראה עד

. ש"ע). חדתא קרא על( לברך חובה בעלמא דבראיה דפשיטא, ישן מרדכי בשם' בתשו טרבוטו יחיאל ר"מהר

 היפך שהוא עליו הקשה ומתחלה, ג"כנה ד"ה) ו"סק רכה' סי( ר"ובא. ב"עש). רכה' בסי( מדעתו ג"הכנה' פי וכן

 ל"דס) קנא' סי( ק"בסמ מצאתי אך, ומסיק. רשות ח"פר על שהחיינו' דבר א"הרשב' תשו בשם י"הב ש"מ

 לא אם' אפי פ"ויוהכ ה"בר זמן לברך דרשות ל"דפשיט' הפי אין ומעתה. ש"ע. ח"פר ראיית על לברך שחובה

 כ"וא. ממנו להשתמט א"א פ"ויוהכ ה"דר זמן אבל, חדתא קרא יראה לא ירצה שאם רשות' פי אלא, צריך' הי

 קאמר ממש דרשות א"כהרשב ל"ס ש"והריב. (ל"חז חייבוהו שלא במקום' אפי שהחיינו לברך דשרי ראיה אין

 במחלוקת העיטור בעל ש"מ הביא) תלב' סי( י"ובב.) כאמור לדחות יש ל"הנ להפוסקים אבל', הגמ כפשט

, י"הב מרן' וכ. מברך דבעי ומאן, הוא רשות דמסתברא' וכ, חמץ בדיקת על שהחיינו לברך יש אם הראשונים

:) מ( בעירובין ש"עמ לתמוה יש וכן. יברך לא שמספק ולומר להחמיר ל"הי רשות שהוא מפני אדרבה ותימה

 אאקר זמן לברך מעיקרא תיקנו דהכי לרבנן להו דקים ל"י בההיא ומיהו. רשות הוי חדתא אקרא דשהחיינו

 שאר לענין דדוקא, מ"דלק' כ שם ח"הב אך. להקל' בר ספק שהחיינו בברכת דגם ומוכח. כ"ע. ירצה אם חדתא

 הזה לזמן שזכה אדם של לבו שמחת על שבא שהחיינו' בר לענין אבל, דרבוותא בפלוגתא לברך אין ברכות

 אי היא דרבוותא דפלוגתא נמצא. כ"ע:). מ( דעירובין כההוא לברך רשות לו שיש ודאי בהא המצוה לקיים

 בהגהות' וע. בזה ח"להב ליה דמסייע תנא ש"והריב. לא או צריכה שאינה ברכה משום שהחיינו בברכת חיישינן

' ובס). והלאה ב"סע ו"דכ( א"ח האדמה פרי' ובס). נו' סי( אומץ יוסף ת"ובשו). שם( ח"ובפר ובדרישה ח"מהרל

  )נ:א ד"יבי(. ק"ודו. ד"ע ל"וי). מה' סי ח"חאו( אב בית ת"בשו' וע. ש"ע). לה אות ב' מע( א"ח לעולם היא אות

  "דלמא אתי למסרך"בענין                                         :עירובין מ

, למסרך דאתי מטעם התינוק את להאכיל חששו לא היאך שואלים ויש, )ב מ( לעירובין בחידושיו המאירי כתב

 ואין. דמי שפיר לצרכו כשעושה אבל, לצרכינו ידינו על עושה שהתינוק במה לאא כן נאמר שלא, כלום זה ואין

 ספי בדקא הקטנים על גדולים להזהיר שאמרו ממה לא וכן, פ"ביוהכ בידים התינוק להאכיל שלא מכאן טענה

 וכן, לתינוק פת ונותנת ידה אשה מדיחה) ב עז( ביומא אמרו שהרי, באיסורים אלא אמרוה שלא, בידים להו

 וסיכה רחיצה) ב עח( ביומא שאמרו ומה. סכנה שם שאין פ"ואע, ידיו בשתי התינוק את להאכיל שמאי על גזרו

 כ"משא, הם בלא לתינוק אפשר שהרי, בהם לגזור ראוי שהיה פ"שאע פירושו, רבנן גזרו לא רביתייהו דהוו

 מותרים הכפורים שביום) דיומא ד"פ( בתוספתא אמרו וכן. מותרים במניעתם סכנה שאין פ"אע ושתיה באכילה

 ובחיבור, )ב עח( יומא במאירי ע"וע. ל"עכ. קטנים להאכיל כדי תורה תלמוד מבטל היה עקיבא' ור, בכולן

 עצמם י"ע דוקא בכולן מותרים שהתינוקות שסוברים המחמירים דברי שהביא) תצט -  תצח עמוד( התשובה

 אשה מדיחה אמרו אכילה שלענין פ"ואע, הקטנים על דוליםג להזהיר תאכילום לא, שאמרו וכמו, גדול י"ע ולא

 וכתב', וכו וסיכה ברחיצה כ"משא סכנה יש שבמניעתם ושתיה אכילה לענין דוקא זהו, לתינוק פת ונותנת ידה
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 אמרו ולא, גדול י"ע אף בכולן מותרים שהתינוקות י"רש שפירש כמו והעיקר, וריח טעם בדבריהם ואין, ז"ע

 משנה' לס המגיה הרב( ל"ז כולי י"מהר[ )נב:זא "יבי(. עצמם באיסורים אלא הקטנים על גדולים להזהיר

 קידוש חשיב, ח"י להוציאם וכיון הקידוש מכוס יין רביעית המקדש ששתה כיוןד כתב לועז מעם בספרו) למלך

 הרוקח' בס ש"ממ, לזה סמך להביא יש ולכאורה. 'אחרוני בכמה והובאו. המסובים שארל  אפילו סעודה במקום

 אם אבל. שנית פעם המוציא ולברך לחזור צריך, לאכילתו המוציא ברכת בין דיבר שאם, )קסז' סי( י"בב והובא

' וכ. כ"ע. נפקו לינוקא יהבי דאי:) מ( בעירובין כדאמרינן. כולהו נפקי הא, המסובין ושחו מעט הבוצע אכל

 אטעימת דהוי מידי, כולם יצאו המוציא מפרוסת אחד שטעם שמאחר, הרוקח' כד ל"נ שכן, משה בדרכי א"הרמ

 בקידוש נ"וה). ו"ס שם( בהגה פ"וכ. כ"ע. זרוע אור בשם בסמוך ע"וע). קעא ס"ס( לקמן ש"כמ. ברכה של כוס

 מקום שפיר הוי המקדש דלגבי כיון, סעודה במקום להיות שצריך שהחמירו פ"אע, מדרבנן רק שהוא יום של

 האחרונים מ"מ, הרוקח על בזה חולק י"הב שמרן פ"ואע. שם לאכול להם ומותר, מהני לאורחים נ"ה. סעודה

  )יט:א ב"יבי(] )סז עמוד( מני אליהו ובזכרונות). טז אות אמור' פ( חי איש בבן ש"וכמ. הרוקח' לד חששו

  חתונה בתענית ציבור

 בעלי רבותינו זמןשב נראה מזה. 'וכו בטבת בעשרה בחופה היה שמעשה', שכ:) מ( עירובין' בתוס מצאתי

, ט"וי בשבתות לה דמסר ה"ד) מז( בכתובות' התוס ש"מ פ"ע ט"דה ל"וצ. בטבת בעשרה חופה עשו' התוס

 שמחה מערבין דאין משום, מ"בחוה נושאין שאין, באשתך ולא בחגך ושמחת:) ח( ק"במ' דאמרי ג"ואע

 ג"ואע, סעודה בלא בנישואין כאדה ל"י, מדאורייתא דהוי:) ח( בחגיגה כדאמר היא גמורה ודרשה, בשמחה

 לישא אסור שיהיה האי כולי שמחה חשיבא לא מ"מ שמחה איכא סעודה בלא דנישואין:) מג( ביבמות' דאמרי

, גדליה בצום או בטבת בעשרה חופה כשעושים ולכן. בסעודה השמחה שעיקר כלומר. ל"עכ. זה מטעם ט"ביו

 בלילה הסעודה לעשות יכולים, באדר ג"בי חופה יםשעוש, ו"תרצ ס"ס א"המג ש"וכמ, אסתר בתענית וכן

', שכ שם א"המהרש דברי אשתמטיתיה, )מז( כתובות' התוס ד"ע שהסתמך מה והנה. ד"עכת. שלאחריו

 כ"ג סעודה בלא דנישואין אלמא, אירוסין סעודת עושים ואין כונסים ולא מארסין:) יח( ק"במ שאמרו פ"שאע

 שמחה הויא לא סעודה בלא דנישואין, דרבנן לשמחה דאורייתא השמח בין מחלקים' שהתוס ל"י, אסור

, סעודה עם בנישואין אלא גמורה דרשה הוי ולא, האי כולי שמחה חשיבא דלא, מדרבנן רק אלא מדאורייתא

 האליה לזה הסכים וכן. שם שיף ם"המהר כ"וכ. כ"ע. בשמחה שמחה מערבין ואין גמורה שמחה הויא שאז

 בשטה בהדיא מבואר ושכן, האמת שכן) א"סק שם( יוסף בברכי א"החיד מרן וכתב. )ב"סק תקמו' סי( רבה

 אף נישואים כניסת ואוסרים', כהתוס ל"ס לא הפוסקים שכל העיר שם ל"והמהרש. 'התוס בשם שם מקובצת

). גל' סי( אור עמודי ת"ובשו). א' סי ע"חאה( אפרסמון נהרי ת"בשו' וע:) יח ק"מ א"הריטב כ"וכ. (סעודה בלא

  )ז"ז אבהע:ו א"יבי(). שמה' סי ח"חאו( שיק ם"מהר ת"ובשו). קד' סי א"ח( תליתאה ומשיב ובשואל

  

  ב שנדחה"טעירובין מא                                                      

, ברית בעל ץ"יעב רבינו והיה, למחרתו עד ונדחה בשבת באב תשעה שחל מעשה: ל"וז) ט"תקנ' סי( בטור

 עירובין( דתניא מהא וראיה. היה שלו ט"שיו לפי, תעניתו השלים ולא ורחץ, גדול היום בעוד מנחה והתפלל

 והתענינו, שבת לאחר עד ודחינוהו בשבת ב"ט וחל, בנימין בן סנאה מבני הייתי אני צדוק' בר אלעזר ר"א, )מא

 ובעל, )תענית סוף( ובמרדכי י"בהגמ הוא שכן, י"הב מרן וכתב. כ"ע. היה שלנו ט"שיו מפני, השלמנוהו ולא בו

 ל"וז. זה בכלל והסנדק המוהל שגם אפשר ז"ולפ, ברית בעלי' כ שהמרדכי אלא, הבן אבי דהיינו נראה ברית

 צרכיהם כל ואכלו הנער ומלו בריתו ובעל הוא ורחץ והלך', וכו ל"סג יצחק' ר בן יעקב ברבינו מעשה: ץ"התשב

 ומדברי. הבן אבי של שהוא כמו, הוא שלהם ט"שיו המוהל או הסנדק היינו ברית דבעל ומשמע. כ"ע. 'וכו

, )קיג' סי( הרוקח' בס' וע. ד"עכת. מסנדק מוהל גרע לא מ"ומ, הסנדק היינו ברית דבעל משמע אשרי הגהות

. ץ"יעב רבינו דברי להלכה הביאו שכולם, והשיב ה"ד) כא ק"מ( אשרי ובהגהות, )תמ ס"ס( ב"ח זרוע ובאור

 ואנשי חסידים של מנהגם שזהו, וכתב, ץ"יעב רבינו דברי שהביא) ח' סי( ג"ח ץ"הרשב ת"בשו ע"וע. ש"ע

, בשבת' בא באב' י שחל, יקר בר יעקב ברבינו מילה בברית היה מעשה', כ:) מ( עירובין' ובתוס. ש"ע. מעשה

. ל"עכ', וכו אנכי שש כדכתיב. היה שלהם ט"שיו מפני ואכלו ורחצו, גדולה מנחה להתפלל וצוה, ד"אב היה והוא

 ברית בעלי שכל משמע רבים' בל ואכלו ומדנקיט. כן הסכים) י"דרש רביה( יקר בר יעקב רבינו הרב שאף הנה

. ץ"יעב רבינו ונקרא, י"רש בימי היה ל"סג יצחק ברבי יעקב שרבינו', שכ) כט' סי( ל"רש ת"בשו' וע. (מותרים
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' ע ט"ובחזו )לד:א א"יבי(. להלכה והביא, )ז"רכ סימן, ר"כת לבוב פוסד( מרוטנבורג ם"מהר ת"בשו םג). ש"ע

  .אור לציון' ב דנדחה וע"אב למד מכאן קל וחומר להתיר למינקת ועוברות שלא להתענות בט

  גמיעת ביצה ללא בדיקה מדם                                                  

 חושש היה ולא. דם בה יש אם שישגיח מבלי הביצה גומע היה ל"ז י"שהאר הביא) ט"סק סו' סי( ד"יו ר"במחב"

. וגמעה מגולגלת ביצה ע"לר שהביאו) מא עירובין( ש"ממ וראיה. צלויה ביצה לגמוע שלא המחמירים לדברי

 שבהגלות, ז"ע' וכ. תחלה בדקום לא אם, מבושלים בצים אוכלים שאינם אדם בני שיש ג"הכנה דברי והביא

 לסמוך שאפשר האמור ולפי. ל"עכ. 'הנז אדם הבני לחומרת לחוש אין, ל"זצ י"האר רבינו דושק אמרי נגלות

' בקונט ע"אה מאיר בית להגאון' וע. דם שם שאין ק"ברוה ידעי דילמא, ראיה מאי, ק"רוה על דמציאות בספקא

 א"ח לב חקרי' וע). קיט ס"ס ח"או( אברהם מחזה ת"שו ע"וע. אלה בענינים שפלפל מה) א' סי( הבית צלעות

  )מא:א א"יבי( נביא פ"ע הספק להכריע מהני דבמציאות, )ב"ע ב"דקפ( ד"מיו

  אמות' כל הבית כד                                                     :מב

' ד כבתוך החשיבוהו מדרבנן ורק, אמות' כד נחשב הבית שכל אמרינן לא ת"מה נ"דאה לדחות בראש יש מקום

 שאין דאמרינן בהא, ק"מ סוף המרדכי בשם) שמד' סי( ד"יו י"בב ש"וכמ. הידור בה שיש קימה ל"ווה אמות

 דלא ל"קי דהא עליו והקשו. אסור בו מונח שהמת החדר אותו שבכל, מת של אמות' ד בתוך ת"ד אומרים

 הרועים מלא' בס ותירץ.) ד"סק א' סי( רבה באליה' וע. דמי אמות' כד בית כוליה:) כה ברכות( דאמר א"כרשב

 שהטעם במת אבל, אמות' בד סגי מקום וריחוק בהפלגה דתליא צואה גבי דדוקא) ו אות, אמות' כד בית' מע(

 אחד בבית, אחר רשות כמו הוי אמות' לד וחוץ, המת בפני כמו דהוי משום, אמות' ד תוך ת"בד שאסור

, הידור בה שיש קימה כמו הוי זקן פני דרתוה לגבי גם ז"ולפ. ש"ע. א"לד חוץ אף בפניו כמו דחשיב מסתברא

 אבל. דאורייתא אדינא ואוקמינהו ג"רשב ואתא. בעלמא מדרבנן והיינו, כניסתו עם מיד לכבודו שקמים שניכר

, לבית כניסתו עם ח"ת מפני לקום צריך לעולם. וחכם ד"לאב נשים בין היכרא למעבד דליכא היכא בעלמא

 לא דאנן, זקנים העטרת על שהקשה מה) א"סק מה' סי( סופר חיים תורת' סב' וע. דמי אמות' כד בית דכוליה

' סי( ג"להכנה חזי דשפיר ועינא. ק"ודו. שפיר ואתי. מ"לק האמור ולפי. ש"ע. ג"וצע. אמות' כד בית דכולי פסקינן

 פנימ לעמוד אדם חייב אם נסתפקתי העיון בתחלת, ל"וז יהודה שארית' בס ש"מ שהביא) ו אות ט"הגה רמד

 הידור בה שיש וקימה אמות' כד חשיב הבית דכל אמרינן מי, אמותיו' ד בתוך שאינו פ"אע לבית בכניסתו הזקן

' כ, )ה"סק שם( יוסף בברכי א"החיד ומרן. ל"עכ. אמות' כד הבית כל חשבינן דלא והסכמתי. לא או, בה קרינן

 לכבודו שקם דמוכח הכא דשאני, דחהו, אמות' כד הבית כל דאמר א"כרשב הלכה שאין:) כה( מברכות ר"ל

 בו שיש בחדר ת"ד לענין המרדכי בשם שמד' סי י"הב ש"מ כעין חשיבא הידור בה שיש וקימה לבית בכניסתו

 שנכנס נשיא:) יג( מהוריות ראיה הביא ולבסוף:). כה( דברכות מההיא הביא יהודה שהשארית ראה ושוב. מת

 התם דשאני ודחה, אמות' ד תוך אלא חכם מפני קם אינו ה"ואפ, ש"והרא' התוס ש"כמ, ר"בבהמד והיינו', וכו

 אימור לבית זקן או חכם נכנס אם עתה אבל, וחכם ד"ואב נשיא בין המעלות בסדר הפרש לעשות כן שתיקנו

 דאם, לעיל שכתבנו מטעם ונראית חוזרת שנדחית אחר זו ראיה ד"ולפע. ד"עכ. ל"וכנ אמות' כד הבית דכל

 שיבנה כדי, תורה של ע"מ להפקיע כזאת תקנה ג"רשב מתקן היה לא אמות' כד כולו הבית דכל איתא

 שהיו אלא, אמות' ד בתוך מפניהם לעמוד מספיק היה הדין שמן ו"א. ר"שבבהמד חכמים תלמידי של מחורבנם

 יכוריםדב ג"פ( בירושלמי דאמרינן ותו. אדינא ואוקמינהו ג"רשב ובא, כניסתם עם מיד מפניהם לעמוד נוהגים

 תני תניא ההיא שמעון כד, קומוי מן לון וקיימין ליה חמיין עמא וכל, ועדא לבית סליק יליף הוה מ"ר, )ג"ה

 שמעלין שמעתי, לון אמר, ליה ונפק כעס, כן ליה למעבד בעון.) וחכם ד"ואב לנשיא קימה סדר ג"רשב שתיקן(

 נימא ואפילו. דמי אמות' כד הבית שכל, זקן ניפ והדרת כתיב ל"הול טפי איתא ואם. כ"ע. מורידין ולא בקודש

 מורידין ואין בקודש דמעלים דדינא הפוסקים לשיטת, ט"ה למינקט ל"הו, מדרבנן הוי אמות' כד הבית דכל דהא

 דינא דהאי אחרונים מכמה הביא, א"י' ח' ו אות ח סימן במצות חזקה' מע ח"בשד ומיהו. (מדרבנן אלא אינו

 הוא יתירתא ומילתא, אמות' ד תוך אלא לעמוד צ"א דמדינא ו"א.) ש"ע. ת"מה הוי הבשרר מ"וא בקדש דמעלין

  )טז:ד ד"א יו"יבי( .אדינא אוקמינהו ג"ורשב, בקדמיתא דעבדי

  )הפלגה באוניות בשבת('תחומין למעלה מי                                               .מג
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 גבוה בעמוד, מעשרה למעלה תחומין אין או מעשרה למעלה ןתחומי יש, חנניה רב בעי) מג דף( בעירובין

, ארבעה רחב ואינו עשרה גבוה בעמוד לך תבעי כי, הוי סמיכתא דכארעא, לך תבעי לא ארבעה ורחב עשרה

 מעשרה למעלה ספינה שסתם; י"רש ופירש. מאי, בספינה אחרינא לישנא, )שם ידי על( בקפיצה דאזיל נמי אי

 רבי, בים ספינתם והפליגה מעשה, שמע תא. באויר לקפיצה ודמי, :)ק בשבת הוא כןו(, נחה ואינה מהלכת

 מעשרה למעלה תחומין אין אמרת ואי, עצמם על להחמיר שרצו לפי אמות מארבע זזו לא עקיבא ורבי יהושע

 ספינה שדין ומבואר. מעשרה בפחות מהלכת שהיתה, י"רש פירש. ברקק במהלכת רבא אמר, רצו אמאי

 הספינה בין מפסיקים שהמים, באויר בקפיצה ההולך כדין, מעשרה למעלה מהלכת שמסתמא, בים המהלכת

 סמיכתא כארעא דמיא אמרינן) ח( דבגיטין גב על ואף. הוי סמיכתא כארעא בזה לומר ואין, הים קרקעית ובין

 ללישנא ואפילו). 'ו ותא מט סימן חיים אורח חלק יצחק בית ת"בשו ועיין. (הכי אמרינן לא תחומין לענין, דמי

 מינה נפקא לאשכוחי דבעי אלא, הוי סמיכתא דכארעא ליה דסבירא משום לאו, בספינה קאמר דלא קמא

 כן שאין מה, מעשרה למעלה תחומין אין שמא, דאורייתא תחומין מיל עשר בשנים שיש פי על שאף, ביבשה

 סז סימן( בתשובה ם"הרמב בזה שהאריך וכמו, מדרבנן רק הוי מיל עשר דשנים תחומין הדעות שלכל, בים

 מהלכות כז פרק( משנה ובמגיד, )לד סימן( בו ובכל, )תכד סימן שבת הלכות( חיים בארחות והובאה, )והלאה

). ז"סק רסו סימן( אברהם המגן תירץ וכן. ועוד). יג הלכה שבת מהלכות' ל פרק( משנה ובכסף, )'ג הלכה שבת

 כיון, דמי סמיכתא כארעא לומר אין שבספינה, )דשבת קמא פרק סוף( חננאל רבינו לשיטת מבואר והדבר

, )יח סימן( ש"הריב ת"בשו מבואר וכן). יט שבת( א"הריטב בחידושי כתב וכן. ל"וכנ, מפסיקים שהמים

, טפחים מעשרה למעלה תחומין שאין, תחומין איסור משום אין טפחים מעשרה למעלה שמהלכת שבספינה

 ם"להרמב ואפילו. לקולא אזלינן דרבנן דתחומין כיון, אפשיטא דלא בעיא היא) מג( ןדבעירובי גב על ואף

 וכרמלית ונהרות שבימים בתשובה ם"הרמב ביאר כבר, מדאורייתא הוי מיל עשר שנים של שתחומין שסובר

 ת"בשו כתב וכן). כב סימן( החדשות ש"הריב ת"בשו עוד וראה. ש"ע. מדאורייתא תחומין איסור משום בהם אין

 בספינה להפליג שמותר): 'ב סעיף רמח סימן/ (ח"או/ ערוך בשלחן מרן להדיא פסק וכן). תח סימן( ש"הרשב

 במקום אבל, טפחים עשרה הנהר בעומק שאין לנו ידוע יהא שלא והוא, שבת בערב ואפילו, בנהר שמהלכת

 ם"הרמב מתשובת דבריו רומקו. אסור טפחים מעשרה פחות הוא הנהר לקרקע הספינה שמקרקע לנו שידוע

 ת"בשו כתב וכן). יא סימן( ץ"התשב ת"שו שבסוף המשולש חוט ת"בשו טאווה בן א"מהר הגאון כתב וכן. ל"הנ

' ג חלק ז"הרדב ת"ובשו, )כח סימן( ח"מהרלנ ת"בשו עוד ועיין. א"הרשב בשם) קח סימן( אשקר אל ם"מהר

 בעל, ל"זצ סומך עבדאללה רבינו המפורסם מהגאון יד כתיבת תשובה לידי הובאה אולם. ש"ע). תקמ סימן(

 יורדים ואפילו, הוא גמור שאיסור פשוט הדבר, בשבת אש של באניה נסיעה בדבר, שכתב וראיתי, צדק זבחי

 שהוא בקרון שהנוסע, )רסו סימן סוף( יוסף הבית מרן שכתב וכמו, תחומין איסור משום, השבת קודם אליה

 הדין והוא. מעשרה למעלה אפילו תחומין איסור בו ויש, סמיכתא כארעא הוא הרי ארבעה ורחב עשרה גבוה

 ארבעה ברוחבה שיש שכיון, לאסור יש כן פי על אף טפחים עשרה גבוהה האניה קרקעית אם שאפילו באניה

 שבאניה, ל"הנ הפוסקים כל נגד שזהו, תמוה הדבר ולכאורה. כ"ע. ואסור דמיא סמיכתא כארעא טפחים

 חלק צדק זבחי בראש שנדפס דבר -  פתח בשולי העירותי וכן. (הוי סמיכתא דכארעא אמרינן לא בים ההולכת

 רבי הרב ולתעודה לתורה פעלים רב הדגול ידידנו ידי על' ג חלק צדק זבחי ת"שו שנדפס אחר עתה והן). 'ג

 אש של אניה השאלה בנוסח נאמר ושם, ח"י בסימן זו תשובה שם ראיתי, מלונדון, א"שליט גבאי אברהם

 היתה לא שלפני היד כתב ובעותק(, ביבשה שנוסעת, רכבת על שכוונתו, ונוכחתי, אש ידי על ביבשה ההולכת

 סמיכתא דכארעא, הרכבת בדין להלכה כיוון שיפה ספק ואין, אמת בפיהו' ה ודבר, )ביבשה שהולכת תיבת

 חיות ץ"מהר והגאון. ש"ע). וצח צז סימן(' ו חלק סופר חתם ת"בשו כתב וכן. תחומין איסור משום בזה ויש, דמי

, )דוד זכר ספר מחבר(, מודונא ד"אב, זכות דוד רבי הגאון תשובת הביא) ב"ע' ט דף( קנאות מנחת בספר

 כמו, מעשרה למעלה תחומין אין בזה לומר ושאין(, תחומין איסור משום הברזל במסלת הנסיעה לאסור שפסק

 ר"מהר ג"הרה מאת תשובה קבל ושכן, )א"ע' י דף שם( חיות ץ"המהר עמו והסכים). ש"ע. מג בעירובין שאמרו

. תחומין משום בזה לאסור כן גם שפסק, לב חקרי בעל הגאון של בנו, ו"ת ירושלים הקודש מעיר חזן יצחק

 חיים לאורח בהשמטות( האיש משה ת"בשו אלישר משה חיים רבי לציון הראשון להגאון בזה עוד וראה. ש"ע

 ויאמר ת"ובשו, )כח סימן( הגדול ים ת"ובשו, )'ט סימן חיים אורח חלק( עוזיאל משפטי ת"ובשו, )ב"ע קעח דף

 ציץ ת"ובשו, )ט סימן חיים אורח חלק( שלמה לך ת"ובשו, )קל סימן( משאש חיים מים ת"ובשו, )ט סימן( מאיר

 יש בים הנוסעת שבאניה יודה ל"זצ צדק זבחי בעל הגאון גם לעולם אבל. ועוד). כא סימן(' א חלק אליעזר

 חלק( יעלה יהודה ת"בשו אסאד יהודה רבי הגאון שכתב מה לפי לדון שיש אמת והן. שכתבנו מהטעם להתיר

, דלק בתוספת שלה האש כח ולהגביר להוסיף צריך האניה של המשא כובד שלפי שמכיון, )נח סימן חיים אורח

 ומשיב שואל ת"בשו כתב וכן. ש"ע. ואסור ישראל בשביל מרבה הוא הרי גוים הנוסעים רוב אם אפילו ולכן
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 חולה אודות, כתב) קפט סימן סוף(' ב חלק בשמים הרי ת"בשו אולם. ש"ע). 'ג סימן( חמישאה מהדורא

 הסוברים דברי שלפי שאפשר נראה, בהקדם אליו לבוא מתבקש ושהוא, מצבו על לקרובו שיודיעו שביקש

 לו להתיר יש, בשבילו דרבנן איסור לעשות לישראל מותר, החולה של דעתו תטרף פן חשש שיש שבמקום

 אלא אינם מיל ב"די תחומין שאפילו לן וקיימא, תחומין איסור רק אלא כאן שאין כיון, ברכבת בשבת לנסוע

 שהרכבות ועוד, גוים הנוסעים שרוב, ישראל בשביל נעשה אינו הרי, הקיטור של האש שמבערים ומה. מדרבנן

 סימן' ג חלק יצחק מנחת ת"בשו הוא וכן. (ש"ע. תפקידם את ישנו ולא, קבועים בזמנים ביומו יום ימד נוסעות

 הגוים במעשה אין הרי, כן יעשו אם שגם איברא. [הקיטור של האש כח בשבילו שירבו לחוש שאין ומוכח). 'ע

 כתובות( קודש מעשיה ואין קדש היא לן דקיימא, התורה מן אסורים אינם שבת מעשה וגם, שבות משום אלא

, גוים ידי על שנעשה הקיטור של האש מהבערת שהעיר, בשמים הרי בעל הגאון דברי על לדקדק יש וכן). לד

 רבינו שכתב מה וידוע, שבותים' ב דהוי משום לומר ויש, לו הותר דרבנן ואיסור, שבות לגוי אמירה והרי

 איסורי בשני, השמשות בבין שבות איסור על גזרו שלא פי על שאף, )דעירובין' ג בפרק( מברטנורא עובדיה

 ובחידושי. זה על שחולקים שם בתוספות ועיין. בעי ה"בד) לה עירובין( י"רש דעת הוא וכן. לאסור יש שבות

 עמו והסכים, העוזר אבן בעל הגאון כתב וכן. אחת בבת שבותים' ב כשנעשים דוקא שזהו, כתב שם ש"הרש

) 'ג סימן(' ג חלק החדשות איגר עקיבא רבי ת"בשו עוד ועיין). ריד סימן דעה יורה חלק( סופר חתם ת"בשו

 סימן' ג חלק( תנינא מהדורא ומשיב שואל ת"ובשו, )כז סימן(' ב חלק יושר אמרי ת"ובשו, נראה גם ה"בד

) כח מןסי( הגדול ים ת"בשו טולידאנו משה יעקב רבי ג"הרה וכן]. ל"ואכמ). קב סימן( לדוד קרן ת"ובשו, )קכה

 חלק צדק זבחי ת"בשו עוד ועיין. ש"ע. יהודים נוסעים תוספת משום, האש להגברת הכרח כל שאין העיר, ל"הנ

 משה שמו ת"ובשו, ובמפתחות, )לא סימן דעה יורה חלק( יצחק בית ת"ובשו, )וכד כג סימן חיים אורח חלק(' ב

 לב תעלומות ת"ובשו, )'א סימן חיים אורח חלק( 'ה חלק אבולעפייא יצחק פני ת"ובשו, )ו סימן חיים אורח חלק(

 חלק ז"הרב ת"ובשו, )יג סימן סוף(' ב חלק ג"מהרש ת"ובשו, )צו סימן( לדוד קרן ת"ובשו, )ד"ע צז דף(' ג חלק

 ממשיכים והם, יהודים ככולם רובם העובדים וצוות שהקברניט ישראליות אניות אולם. ש"ע). סט סימן(' ג

 נמל אצל עוגן להטיל שיכולים ולמרות, בשבת רבות מלאכות בעשיית כרוך שהדבר אף, בשבת בנסיעה בדרכם

, בהן מלנסוע להימנע שצריך נראה, בכך להם נשקפת סכנה שום ואין, השבת צאת עד השבת מכניסת מסויים

 מומחים ידי על שבירר, וכתב, הקודש ארץ רבני אצל דעת חוות פירסם א"שליט מליובאוויטש ר"האדמו וכבר

 איים וכמה כמה כי, נמל איזה ליד או, ים בלב האניה את שבת מערב יעמידו אם סכנה שום שאין גדולים

 באופן נוסעת שהאניה האומרים טענת נכוחות בראיות ידים בשתי ודחה. בדרכם נמצאים רבים ונמלים

 האניה בנסיעת רלמכבי שבת חילולי ושיש, נכון אינו זה שכל, בשבת אדם יד לתפיסת צורך ואין אוטומטי

 של להכנסות גדול הפסד בזה יגרום, ים בלב האניה את לעצור הקברניט יורה שאם שטוענים מה וגם. בשבת

 ובחקלאות ובתעשייה החרושת בבתי שבתות מחללי כל טענת היא שזו, היא הבל טענת, המדינה אוצר

 שמגדיל, בנזין או נפט ידי על יפהשר למכבה דומה שזה, ל"ז הצדיק הגאון חותנו בשם והביא, ישראל במדינת

 יצחק מנחת ת"בשו הובאו דבריו ותמצית. 'וכו איומים ונזקים להפסדים גורם השבת חילול גם כך, השריפה

 בתשובתו, )צב סימן חיים אורח חלק( משה אגרות ת"בשו פיינשטיין משה רבי והגאון. ש"ע). לט סימן(' ג חלק

 של שבת ממלאכת נהנים שהם פי על אף, אלה באניות לנסוע ליחידים להקל קן נטה, מליובאוויטש ר"להאדמו

 יהיה שבשבת שיודע פי על שאף', וג' וב' א ביום המפליג מדין חמור זה שאין ומשום, שבאניה יהודים עובדים

/ ח"או/ ערוך בשלחן שמבואר כמו(, מותר כן פי על אף, דאורייתא במלאכה שבת לחלל ויצטרך נפש פקוח דין

 שאינם ויש. ישראל ממלאכת כרחו בעל נהנה והוא, מעשה שום עושה שאינו כאן שכן וכל, )'ד סעיף מחר סימן

 ששם, מחוורים דבריו אין ת"ובמחכ. ד"עכת. יומים או יום עוד בדרך ישהו אם להם איכפת שלא, כלל נהנים

 וצוות, נפש פקוח שום אין הרי כאן אבל. בהיתר שיצא כיון, שבת לחלל לנוסע הותר נפש פקוח כשיגיע

 להם להתיר אין לפיכך, שבת ממלאכת נהנים והנוסעים, כלל צורך באין הנוסעים עבור שבת מחללים העובדים

 לנסוע ועדיף. כן גם עבורם השבת את יחללו דבר של שבסופו הם שיודעים כיון, אלה באניות לנסוע לכתחלה

 שהאריך, א"שליט ולדינברג יהודה אליעזר רבי גאוןה לידידי וראיתי. גוים העובדים וצוות שהקברניט באניות

 סימן(' ד חלק אליעזר ציץ ת"שו בספרו עוד וראה. ידי תחת מצוי אינו וכעת, הים שביתת בספר למעניתו בזה

  )טז סימן ו חלק דעת יחווה(. טוב ברכת עליו ותבא מנתיבתם רגלו ימנע' ה לדבר והחרד). 'ה

. במשנה הוזכרה לא למה, בשבת' א שהיא ח"ת עונת אני ותמה: ל"וז שכתב:) סב( כתובות ן"להר מצאנו   :מג

 הדרים ח"ת שעונת משמע', וכו ברשות שלא יוצאים התלמידים ששנינו שכיון. קבועה עונה ח"לת שאין ל"ונ

 כל שאין ידוע והדבר. בו ולטרוח, לימודם בענין מעיניהם שינה לנדד צריכים שהם מה כפי, משתנית כ"ג בעירם

 פנויים ואינם, מעיניהם שינה ולנדד, בלימודם לטרוח הוא רגילות בשבת שאף ומבואר. ש"ע. בכך שוים זמניםה
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 נ"לר ח"ר ל"א. לתחום חוץ ונפק שמעתתא משכתיה חנילאי דרב בריה נחמיה:) מג( בעירובין ע"וע. לעונה

, )עומדין אין פ"ר( בירושלמי ב"וכיו. ש"ע. ויכנס אדם בני של מחיצה לו עשה ל"א. בצער שרוי תלמידך נחמיה

 שנאמר מה לקיים. ידע לא והוא, דשבתא מתחומא לבר ליה נפיק הוה, סגין' באוריי מנהגיה לקיש ריש

 הנה, אדם של כחו שמתשת, תושיה נקראת למה:) כו( בסנהדרין ש"מ משום ואי. ש"ע. תמיד תשגה באהבתה

 נקראת בתחלה אמר צ"רי, גבורה לי בינה אני יהתוש לי עצה לי פסוק על) א"ע ח"ד( חדש בזוהר מבואר

 שירגיל עד ר"בבהמד גופו כל עצמו ולכתת, הרע היצר עם להלחם לו שיש מפני, אדם של כחו שמתשת תושיה

 והובא. ש"ע. גבורה לי בינה אני שנאמר. וגבורה שמחה לו יש אז בתורה לעסוק רגיל שהוא כיון. בתורה אותו

  )יח:א ב"יבי(.שאני דתינוקות:) לז( דנדרים ההיא ש"א ובהכי ).שם( סנהדרין עינים בפתח

 טורח איכא בשבת דאף' כ:) מג( עירובין' בתוס אך. בשבת בא שאליהו שנראה) יג( פסחים י"בפרש' ע :מג

 דלא נראה, ת"מה מיל ב"די דתחומין ם"והרמב ף"להרי מיהו. מודו אכילה אחר פ"דעכ ומשמע. אכילה קודם

  )לג:א ב"יבי(.ל"וק. ט"ויו בשבת אתי מצי

  אהל עראי.                                             עירובין מד

 הסכך להניח ם"לעכו לומר רשאי האם, ט"יו בליל סוכתו שנפלה מי, שאלה' כ) א"סק א"א שטו' סי( מגדים פרי

 יש, טפחים משלשה תפחו לקנה קנה בין ויש, טפח רוחב אחד בכל ואין קנים מניח אם הנה, תשובה. עליה

, זה על זה הרבה שמניח כיון, אהל הוי שמניח בסכך ומיהו, אמרינן לא לחומרא, אמרינן לקולא דלבוד לומר

 דשבות שבות דבעינן, ם"עכו י"ע להתיר ואין, תורה איסור דהוי, קבוע אהל הוי ימים לשמנה ומונח והואיל

 אהל תוספת אלא התירו ולא, התורה מן הוי בקבוע אהל תוספת, מונח סכך קצת היה אם' ואפי, מצוה במקום

 לו אין' אפי התורה מן ט"ביו בית לבנות ואסור. ת"מה עליו להתחייב קבע נקרא זה אם להסתפק יש אך. עראי

 ושכח השנה ימות בכל במסמרים קבוע הסכך שאם, כתב) ח"סק א"א תרכו' סי( ג"בפמ גם. כ"ע. לאכול מקום

, חג של הראשון בלילה בסוכה פת אכילת של עשה המצות משום, להתיר לצדד יש ם"עכו י"שע ל"י, לפותחו

 שבת סעודת לצורך מלאכה לעשות ם"לעכו לומר מתירים שיש רעו' בסי א"הרמ ש"וכמ, אחרת סוכה לו אין אם

 ש"למ דדמי, להקל יש שבסוכה אפשר ומיהו. הכי ל"קי דלא ד"סק שז' סי ז"בט' וע. מצוה במקום שבות ל"דה

 אפשר שאי דליקה גבי דשאני לדחות ויש, נפש אוכל לצורך דהוי מותר לאכול מקום לו אין שאם, תקיד' סיב

 על הסכך להניח ם"לעכו לומר גם, ט"יו מערב לפתוח אפשר שהיה, שכחה י"ע שפשע זה כ"משא, ט"יו מערב

. זה בכל ע"וצ. היתר להורות יל וחלילה. אסור מדרבנן ורק עראי אהל דהוי או, תורה איסור הוי אי ע"צ, הסוכה

. מותר ם"עכו י"שע ומשמע. כ"ע. ישראל י"ע ט"ביו סכך להניח ואסור, כתב) יט ק"ס א"א תרל' סי( ג"ובפמ. כ"ע

 כתב) ו' סי ח"חאו( חכמים עטרת ת"בשו תאומים פרנקל ברוך רבי והגאון. ש"ע). א"סק תרלח' סי( ג"בפמ ע"וע

 שבעה לצורך הסוכה על סכך שהנחת ג"הפמ ש"מ בעיני לפלא היה יםבספר בינותי בטרם והנה, ג"הפמ ד"ע

, להכריע ולא, בהלכה ומתן משא דרך בדבריו לפקפק בגליון כתבתי וכבר, מדאורייתא בנין שם עליה יהיה ימים

' וע. בזה דברי אמיתות) סח' סי( ד"התה דברי ומתוך לעירובין' בחי א"הריטב דברי מתוך לי עלתה כ"ואח

, קבוע כאוהל הוי רחוקים לימים אלא לפתוח עשוי אינו שאם החלון לפקק ה"וה', שכ) ז"סק שיג' יס( א"במג

 סכך מניח' ואפי. 'וכו קבוע כאהל תחשב ימים לשבעה רק הסכך שהנחת לומר רחוק כ"וא. 'וכו ש"הרא ש"כמ

 לצורך כוונתו אין והלא ,כקבוע דינו שיהיה תיתי מהיכא החג בימות' אפי ריבוי לאותו צריך שאינו כיון הרבה

' שכ, לבינים של ה"בד) ב לד( עירובין י"רש מדברי גם. למותר אך התוספת וריבוי, סוכה להכשר אם כי אהל

 בו שאין בודאי בזה סתירה שום שאין וכיון, דלבני באוירא לאוקומי וכדבעינא לסותרו שנוח לבינים של, ל"בזה

 כוונתו' וכו ד"הראב בשם ש"הרא ש"מ וגם. בעלמא הנחה רק חיבור שום לו שאין כיון, מדאורייתא בנין איסור

 עליו אין התורה שמן פ"ואע, בקבע ולא, עראי אהל תוספת אלא לגמרי הותר שלא, מדרבנן אלא אסור שאינו

 בשם) ב קא עירובין( א"הריטב' בחי להדיא מבואר וכן, מדרבנן אסור עליו קבוע אהל ששם כיון מ"מ, בנין שם

. ל"עכ. מיהת מדרבנן לאסור קבע כבנין אלא, עראי בנין אינו כלי תורת עליו ואין בדלת שקשור שכל, ד"הראב

 שבפקק, ל"הנ א"המג ש"מ הביא) ט"סק שיג' סי( שבת תורת ובספר. (ד"עכת. 'וכו) סח' סי( ד"מהתה מוכח וכן

, ז"ע וכתב. 'וכו עירובין וףס ש"הרא ש"וכמ, קבוע כאוהל הוי רחוקות לעתים אלא לפתוח עשוי אינו אם החלון

 איתא ואם, כלל בנין שייך לא החלון פקק שאצל כתב הכלים כל פרק ש"שהרא תדע', וכו אמת אינו ד"ולפע

. א"המג כדברי שלא דמוכח ודאי אלא, הרבה זמן שיעמוד באופן אותו פוקק אם בנין בו שייך הרי א"המג לדברי

 לאסור כוונתו שאם, אסור קבע אהל דתוספת א"המג ש"מ על בלהשי) ב"סק שטו' בסי( שנית ידו והניף. ש"ע

 חשיב בזה שאף, בזה דבריו לסתור לעיל כתבנו כבר, רחוקות לעתים רק לפתוח עשוי אינו אם החלון פקק

 גם לכך לכוין ויש. ש"הרא דעת שכן ספק ואין. לעולם שם להיות קבעו כ"אא לאוסרו ואין, עראי לאהל תוספת
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. 'וכו החלון פקק כגון קבועה במחיצה עראי תוספת מתירים שחכמים, באומרו, הכלים כל פרק ן"הר ש"מ

 שיש, כתב) יא ק"ס תרכו' סי( יעקב בכורי בספר גם והנה). ודוק). שטו ס"ר( לדוד תהלה בספר' וע. ד"עכת

 ממש יןבנ מקרי דלא בודאי זה כי, אחרת סוכה לו כשאין, גוי י"ע ט"ביו הסוכה ג"ע הסכך לתת להקל לצדד

 במקום דשבות שבות ל"הו גוי י"וע, מדרבנן רק שאסור עראי אהל אלא הוי דלא, מדאורייתא איסור בו שיהא

 אפשר שאי כאן מ"מ, גוי י"ע הסכך להניח אין דלכתחלה תרלה' בסי לקמן שכתבתי פ"ואע, ע"לכ שמותר מצוה

 בכורים ובתוספת. בדיעבד כמו הוי ה"מש, מצוה במקום אחד שבות דהוי, אסור ישראל י"ע שהרי, אחר בענין

 ממש בנין הוי דלא ודאי ט"ביו נכרי י"ע לסכך שלענין י"נ ידידי ש"ומ", ל"וז א"רעק הגאון הערת הביא שם

 אמת, ז"ע השיב ח"והגהמ, "מדרבנן או ת"מה הוי אי, בזה מסופק ג"הפמ הנה, התורה מן אסור שיהיה

 דלדידן ל"קי והא, במזוזה תתחייב לא למה כ"שאל, קבע אהל ימקר דלא ל"י ד"לענ אכן, בזה נסתפק ג"שהפמ

 בסוכה י"רש ש"וכמ. עראי רק אלא הויא לא ימים לשבעה דסוכה אלמא, ממזוזה פטורה היא עראי דירת דסוכה

' מתשו וכן, ד"הראב בשם א"מהריטב כן שהוכיח ל"הנ חכמים עטרת הרב הוא ליה דמסייע ותנא. ד"עכ). א ב(

 חשיב לא הסוכה על הסכך שבנתינת', שכ, )ב"סק תרלז' סי( מרדכי להמאמר ראיתי וכן. ל"כנ הדשן תרומת

 עראי אהל בעשיית כלל איסור שאין, מ"בחוה כן לעשות שמותר הוא ברור דבר ה"ומש, עראי אהל אלא

 עראי אהל דחשיב ליה דפשיטא אלמא. ש"ע. מ"בחוה לעשותם שאסור וסתירה בנין משום בזה ואין, מ"בחוה

  )נ:א ח"יבי(.גוי י"ע ט"ביו לעשותו מותר וממילא, מדרבנן אלא אסור שאינו

  

  לא בשמים היא                                                   .עירובין מה

 אי שרי אי, ליה מיבעיא קא מאי', וכו האלה בפלשתים והכתי האלך' בה דוד וישאל) מה( בעירובין גרסינן הנה

 ובית שמואל הרי, י"ופרש. לא או מצלח אי אלא, קיים הרמתי שמואל של דינו בית הרי, )יתהה ושבת(, אסיר

 נשתכחו הלכות אלפים שלשת, )טז( ובתמורה. ש"ע. ותומים באורים משייל לא והיתר דאיסור ומידי, קיים דינו

 המצות אלה ל"א, שאל לשמואל ל"א. היא בשמים לא להם אמר, שאל ליהושע לו אמרו, משה של אבלו בימי

, משה של אבלו בימי נשתכחה בעליה שמתו דחטאת התם נמי ואמרינן. (מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין

 ג"ע לכתוב מהו) קח( ובשבת). ש"ע. מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות אלה ל"א, שאל לאלעזר ל"א

 הא, עור ליה אית אי אילימא, ויאמר אליהו יבא אם מאי ופריך, ויאמר אליהו יבא אם ל"א, טהור דג של עור

 איסור, ויאמר אליהו יבא אם מאי, י"ופרש. מיניה זוהמא פסקה אם ויאמר אליהו יבא אם אלא, ליה דאית חזינן

 דואג ובעי, עמונית ולא עמוני אי דפליגי בהא) עז( ביבמות ניחא ובזה. כ"ע. היא בשמים דלא בו תלוי אין והיתר

, ותומים באורים שאלו לא ואמאי. 'וכו חרבו שחגר עד טובא מילתא בהאי פליגיו, בקהל לבא לדוד לפוסלו

 כך קאמר ולהכי, היא בשמים דלא משום ט"דה ודאי אלא, שפוסלו) הרועים אביר שהיה( דואג מדברי לאפוקי

 רההמו כל) סג( בעירובין ש"ממ ק"דק איברא. [ל"הנ) מה( דעירובין וכההיא. הרמתי שמואל של ד"מב מקובלני

 למשה להו דאמר ג"ואע', וכו הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר' שנא, מגדולתו אותו מורידין רבו בפני הלכה

 אשכחן ולא, האורים במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר ולפני שנאמר, איענש ה"אפ, צוה לא אותי צוה

 לפני לעמוד יהושע עתיד שהיה ,נענש מדין כלי הגעלת הלכות שהורה שבשביל, י"ופרש. יהושע ליה דאצטריך

 דבר ששאלת וקשה. ש"ע. משה מיתת לאחר אליו יהושע שהוצרך אשכחן ולא, הלכה דבר ממנו לשאול אלעזר

' בתוס' וע. האורים במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר ולפני כתיב והכא, ותומים אורים לגבי שייכא לא הלכה

  )מא:א א"יבי( מט' סי( נפתלי בית ת"ובשו). א"ע ד"דס( קיצח בירך' ובס. א"בח א"ומהרש) טז( סנהדרין

  איך מותר לשאול באורים ותומים בשבת

 ש"ממ, יד כלאחר הבערה דהוי אמרינן ולא, הבערה משום, פה והבל דיבור על לחייב שיש ראיה להביא יש

 דומיא ל"הו מעשה עביד שבדיבורו שכיון אפשר, כישוף או שם י"ע נפש שההורג, )צח' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו

, )ז"ה שבת' מה ד"פכ( רוקח מעשה הרב כ"וכ. כ"ע. לשונם שחוט חץ נאמר ז"וע, להרוג חץ וכזורק, דמימר

, לחייבו מלאכה אב מקרי, המצרי את רבינו משה שהרג כמו, בשבת המפורש שם הזכרת י"ע שההורג

 הוי שפתיו דעקימת ל"קי הא, שם י"ע לי מה, בו וכיוצא סייף י"ע לי מה, דשוחט תולדה והוי, הוא נפש שהוצאת

) כט' סי( ו"ח ס"החת ש"ממ להעיר יש ולכאורה. הכא נ"וה. דיבורו פ"ע מיתה שחייב הרי. כ"ע. ע"וצ. מעשה

, רבינו משה נפטר שבשבת האומרים לדברי, ]יג' סי דפסחים י"פ[ ש"הרא קושית ליישב, ה"השל בשם

 עמוד( ב"ח האשכול' בס ע"וע. [כ"ע. כותב היה היאך ובשבת, ת"ס ג"י כתב ביום בו, )וילך' פ( במדרש' מדאמרי
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 ד"ע דפליג אלמא. ש"ע. קולמוס והשבעת שם י"ע דהיינו' ותי]. ש"ע. בזה ש"מ) פט' סי( ב"ח זרוע ובאור, )ג"קס

  .לחייב שיש ודאי טבע דרך שהוא הכא אבל, כלל הטבע בדרך שאינו התם דשאני, ל"י ד"לנ אכן. ל"הנ ט"הלק

 בשמות השבעה י"ע, בהמה או אדם בשבת לברוא שאסור שהעלה, )א אות א' מע( ישי גזע להרב איתירו

 והאריך', וכו בונה משום ואיכא גדול מעשה הוי שפתיו דעקימת, הוא בעלמא גרמא דהאי אמרינן ולא, הקדש

 משום בכך ואין ,יזיקו שלא בשביל, בשבת ועקרבים נחשים לחישת ולוחשין, )קא סנהדרין( י"רש ד"ע בזה

 ט"הלק דברי הביא) ה אות מ' מע( לפי דבש' בס ל"ז א"החיד וכן. ל"הנ ט"הלק מדברי לסייעו ויש. ש"ע. צידה

. ט"הלק דברי והביא, הכי ליה דפשיטא) קצט ס"ס ח"חאו( אסאד י"למהר יעלה יהודה ת"בשו ע"וע. ש"ע. לדינא

 וסייעו ישי הגזע דברי שהביא, )קפח' סי( ב"ח חיים בל ת"בשו ל"ז י'פלאג חיים' ר להגאון ראיתי וכן. ש"ע

. האש ותשקע שתכבה כדי בשבת הדליקה מול הקודש שמות להראות להתיר העלה זה פ"וע, ט"הלק מדברי

 והתם. מינה ערקת ונורא גדישא על גולתיה פרס יונה' ר, )ט"ה ד"פ( נדרים מהירושלמי לזה סיוע ויש. ש"ע. 'וכו

 מן אש שירדה כששמע מ"ר גבי, )א"ה ב"פ( חגיגה' בירוש בזה וכיוצא. (ש"ע. בתבש משתעי מיניה לעיל

 אתי ובזה). 'וכו הלילה ליני ל"וא, עלוי ופרס גולתיה נסיב עבד מה, אבויה בן אלישע של קברו ושרפה השמים

 או בולטות האותיות שהיו:) עג( ביומא אמרו והרי, בשבת ותומים באורים שאל שדוד) מה( בעירובין ש"מ שפיר

 ביארנו כבר מ"ומ). א"ע ה דף( זריהן יעקב בכורי' וע, )קצד' סי( דיעה שערי ת"בשו הקשה וכן. מצטרפות

 אומר יביע ת"בשו ד"בס כ"במש ע"וע. +מעשה חשוב פיו והבל דדיבורו פשיטא, הטבע דרך פ"ע שהוא שבדבר

 וברוח). עג ס"ס( ב"ח חיים לב ת"ובשו). ג אות קכט' סי( ג"ח מישרים דובב ת"ובשו). ז אות כ' סי ד"חיו( ד"ח

 לברוא שאוסר ישי גזע הרב על לתמוה' שכ) ג' סי ח"חאו( חמר כרם ת"בשו' וע. ש"ע). א אות שכט' סי( חיים

 פ"ע שהוא ד"בנ מ"ומ. ש"ע. 'וכו במשכן כזו מלאכה היתה לא שהרי, הקדש בשמות השבעה י"ע בשבת בהמה

 יעלה יהודה ת"ובשו). ז"סק קעט' סי( ד"יו תשובה בפתחי' וע. התורה ןמ מלאכה בזה שיש מודה הטבע דרך

  ) יט:א  אומר יביע( )קצט ס"ס ח"חאו( אסאד

  מבצע יהונתן

ש ואף שיכול "ספק נפש להקל ואפילו בסתם יוצאין בשבת ואסור להתמהמה עד מוצא ו:מ י"א חו"יבי' עי

' מתוכנן היטב באופן שקרוב לודאי שיצליח המ מבצע ש"ר בילדי מעלות מ"להיות הפתעות כמו שקרה בעה

כ במנחת חינוך "בידם צריך לצאת בכלי זיין דבכל מלחמה ישנן סכנות האורבות והתורה לא תסמוך על נס וכ

מ מצות הריגת ז עמים כיון דרך העולם שנהרגים משני צדדים "נ מ"תכה דנהי דכל מצות נדחות במקום פקו

כ במשפט כהן קמג דהסכמת הציבור לבחירת "ולפמש. שיש סכנה בדבר נ ומצוה להרוג אף"כ דחויה פקו"ע

מ במלחמת מצוה מצוה להציל שיש סכנת נפשות וכאן נחשב "ח רח ומ"ס או"חת' ממשלה די לה דין מלכות וע

  .ש"ד קנו דהאידנא אפילו על עסקי תבן עיי"תה' ע שכט וע"כג וש:ם שבת ב"כ רמב"למלחמת מצוה כמש

  

  היתר בשעת הדחק שעבר הדחק                                                   .עירובין מו

 כשעבר הדחק שעת משום דמתירים דהיכא ראיה להביא' שכ) קעב' סי א"ח( תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו

 שעברו אשה כל אומר אליעזר' ר, דנדה ק"בפ דתנן הא מייתי) מו( בעירובין כי, לאיסורו הדבר חוזר הדחק

, אליעזר' כר רבי ועשה מעשה ותניא, )לעת מעת דמטמא קמא אתנא ופליג(, שעתה דיה עונות שלש יהעל

 דאין שנזכר לאחר אילימא, שנזכר לאחר מאי. הדחק בשעת עליו לסמוך א"ר הוא כדאי אמר שנזכר לאחר

 לאחר, כרבנן ולא א"כר לא הלכתא איתמר דלא אלא, כוותיה עביד היכי הדחק בשעת, כרבנן אלא א"כר הלכה

', התוס' וכ. ד"בשעה עליו לסמוך א"ר הוא כדאי אמר, עליה פליגי רבים אלא עליה פליג יחיד דלאו שנזכר

 ג"כה ד"דבשעה, כן לומר א"וא, טהרות הפסד ואיכא הוה בצורת דשנת בקונטרס' פי, הדחק בשעת עליו לסמוך

 מעשה ובא עונות שלש שהפסיקה אחת ריבהב מעשה לחכמים א"ר ל"א, :)ט( בנדה' כדאמרי מודו רבנן' אפי

 ד"וא, הוו בצורת שני דאמרי איכא, ד"שעה מאי, ראיה ד"שעה אין לו אמרו, שעתה דיה ואמרו חכמים לפני

 דהאי', כ ולכן, י"פרש על ב"רע' ו נדה' התוס הקשו וכן. (כ"ע. דטהרות להפסד רבנן וחשו ועבידא אפיש טהרות

 בטהרות עסק הוראתו ואחר, ראייתה לפני טהרות מעט ועשה שבנדה ע"המעל שנגע אדם היינו ד"שעה

). ל"עכ. טעות הוראת י"ע בטהרות ואפיש, ד"שעה היתה לא לכן שמקודם כיון, בצורת לשני דמי לא והא, הרבה

' אפי בצורת דשני דבדחק, ד"בשעה אופנים שני לפרש הוכרחו ולמה, י"רש על הקשו מה לדקדק יש ולכאורה
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 אין שאמרו דרבנן, הדחק עבר אם בינייהו דאיכא פירשו לא ולמה, אחר בענין הוי דהכא ודחק, מודו רבנן

 מטמאים דרבנן כיון לאיסורו הדבר חוזר הדחזק שעבר לאחר אבל, ממש ד"בשעה רק הוי, ראיה ד"שעה

 וכיון, ד"עהבש עליו לסמוך א"ר הוא דכדאי לרבי ל"ס, לגמרי ומטהר חולק א"שר כיון לדידן אבל, ג"כה ע"במעל

 נגד כיחיד דפסקינן היכא דכל' להתוס ל"דס ו"א י"רש על הקשו מה כ"וא, הדחק כשעבר גם לגמרי מותר שכן

 ונמצא, הותר לגמרי, שהותר שכל ל"דס י"רש' לד הוא דקושטא ל"י ומיהו. אסור הדחק כשעבר, ד"בשעה רבים

 בצורת דשנת י"רש דברי פשט כי, לאסור' וסהת' מד הוכחה אין ד"ולפע. ד"עכת. 'ותוס י"רש מחלוקת זה דבר

, הדחק שעת הוי ואכתי, בצורת שנת היתה עדיין שעה שבאותה לומר מוכיחים, דטהרות הפסד ואיכא הואי

 ת"בשו שראיתי ובאמת. פנימו יחזו ישר המעיין יחזה וכאשר, הדחק שעבר דמיירי בכוונתו לפרש א"וא

 בו שיש ד"בשעה כ"אא עליו לסמוך כדאי היחיד אין רבים נגד ידיח מחלוקת שבמקום', שכ) רנג' סי( א"הרשב

 א"דר עליה פליג יחיד דלאו שנזכר לאחר', וכו א"כר' ר ועשה מעשה:) ט( דנדה ק"בפ ש"וכמ, מרובה הפסד

 שנת דאמרי איכא, ד"שעה מאי, התם ואמרינן, ד"בשעה עליו לסמוך א"ר הוא כדאי אמר עליה פליגי רבים אלא

' בפי הגמרא' ד באמת שמפרש נמצא. כ"ע. דטהרות להפסד רבנן וחשו ועבדא טהרות אפיש ד"וא הואי בצורת

 גופייהו דרבנן משמע, ראיה ד"שעה אין גבי לעיל להא' דגרסי דידן גירסא ולפום, גופיה' דר אעובדא ד"שעה

 בפסק, דעה יורה שבסוף אחרון' בקונט ח"להב מצאתי ושוב. ל"הנ י"רש על' התוס וכקושית, ד"שעה בהך מודו

 א"לר רבנן דאהדרו דהא א"להרשב ל"דס ל"נ ולכן' וכ, א"הרשב על בזה שעמד, והיתר באיסור הוראה הנהגות

 דיה דאמרת לדידך אלא, מ"והפ ד"בשעה' אפי כלל שעתה דיה אמרינן לא לדידן, ק"ה, ראיה ד"שעה אין

 ולומר להקל לך מנא כ"וא, ד"שעה שם ןשאי להיכא ראיה ד"שעה אין', וכו אחת דריבה עובדא מההיא שעתה

 לחכמים א"ר ל"א, התם דאיתא, )ד"ה דנדה ק"פ(' מהירוש לדבריו סיוע וקצת. ד"עכת. אופן בכל שעתה דיה

 ואין היית קטן לו אמרו, שעתה דיה ואמרו חכמים לפני מעשה ובא' וכו עונות' ג שהפסיקה אחת בריבה מעשה

 אין שאמרו ומה, כלל להקל אין דלרבנן קאי דקושטא אלמא:). נב וסנהדרין ,כ במגילה ב"וכיו. (כ"ע. לקטן עדות

, עליו ותמה, ל"הנ' בתשו א"הרשב דברי הביא:) ו נדה( לנר ערוך' ובס. קאמרי א"דר לדבריו ראיה הדחק שעת

 בלא, פלפול דרך כתבנו זה וכל: שם ד"בטוטו סיים עצמו קלוגר ש"הגר פ"ועכ. ל"הנ ח"הב דברי ואשתמיטיתיה

 דבר שכל לפסוק נוהגים הוראות מורי וכל, ואחרונים ראשונים הפוסקים דברי משמעות נגד הוא זה דבר

 והרי. ד"עכת. אמת דין והדין, כלל ונאסר חוזר ואינו, לגמרי הותר, מרובה הפסד משום או שבת לכבוד שהותר

 לבשל לסמוך נוכל ד"ובשעה ש"ובע ',שכ) ט"סק צד' סי( ז"מש מגדים להפרי חזי דשפיר ועינא) ג. (כמבואר זה

 לא בחול ונשאר שבת לכבוד דמתירין היכא כל וכן, כ"אח לאסור מסתבר דלא, שרי כ"אח בחול ואף, זו בקדרה

 קמא בשמים הרי ת"בשו וראיתי). שם ד"בטוטו והובא. (כ"ע. אשתרי ואשתרי דהואיל בחול לאוסרו מסתבר

 שאם, )קסח' סי( ח"א ע"בש מצינו מזו וגדולה, וסיים, הלכהל עמו והסכים, ג"הפמ דברי שהביא) נא' סי(

 ב"בעה על מוטלת שמצוה כיון השלחן על עמו מיסב בכך נזהר שאינו וישראל, ם"עכו של מפת נזהר ב"בעה

א "ר. ונראה דמח )ד"ד יו:א ו"יבי( .הסעודה לכל הותר לבצוע שהותר וכיון, ם"עכו של היפה מן יבצע, לבצוע

  ).ע"ד(כ כשחוזר למקומו"ל דכיון דהיה עני באותה שעה פטור מלשלם אח"מקום למקום דקייוחכמים בעובר מ

 איסורין ובשארבי שמעון כר דדבר שאינו מתכון מותר שבת בדיני שפוסק ם"דהרמב ט"דה  לג:ד א"יבי  ע: מו

 בשאר כ"שאמ, מדרבנן אלא ע"לכ בזה איסור שאין שבת גבי אלא ש"כר' בגמ פסקו שלא ומשום. בי יהודהכר

:) קי( שבת' בתוס הובא להשאילתות אשכחן נ"וה:). מו( בעירובין' וכדאי. ש"ר לגבי יהודה' כר נקטינן איסורין

  .איסורין בשאר כ"משא, מחשבת מלאכת דבעינן בשבת דוקא היינו, מותרמ "דשאד ש"כר ל"דקי דהא ל"דס

   י"תורה באים ל הלומד"בחור מחו                                       עירובין מז

 שהיו, לעלות להם מותר היה שלא מפני, י"לא עלו שלא האמוראים של שהטעם, )תקסא' סי( ץ"תשב' בס' כ

 רבו אחר ל"לחו י"מא לצאת מותר) מז( בעירובין אמרו והרי, מזונותיהם אחר ולשוט מלימודם לבטל צריכים

 ת"בשו ע"וע. כ"ע. פרנסתו אחר וישוט מלימודו לכשיתבט י"לא ל"מחו מרבו ללכת שאין ש"וכ, תורה ללמוד

 ואינו בדעתו עצמאי כשהבחור ורק. ש"ע). כו ס"ס( צדקה מעיל ת"ובשו) פח' סי( וכתבים בפסקים הדשן תרומת

 ידוע והנה. בלבד אחד ט"יו יעשה ה"מש, י"בא דירתו ויקבע אשה ישא שמא אמרינן, אחרים דעת על סומך

 לשמוע צ"א הבן בה שיחפוץ אשה איזו לישא בבן מוחה האב אם וכן, )ה"סכ מ"ר' סי( ד"יו בהגה א"הרמ ש"מ

 א"הרמ' מד להוכיח כתב, מורא איזהו ר"ת ה"בד:) לא קידושין( המקנה' ובס. כ"ע. קסז שרש ק"מהרי. לאביו

 עלשמו צריך ה"אפ, א"או כיבוד בכלל ואינו, ממנו הנאה לו שאין פ"אע לעשות אביו שמצוהו דבר שכל, אלו

 הא, לו ישמע לא נישואין מצות במקום ודוקא. דבריו יסתור ולא' וכו מורא איזהו ש"וכמ, מורא בכלל דהוי, לאביו

 ל"א' דאמרי דהא, בן משל אומר י"ר ה"בד) לב קידושין(' מהתוס ז"ע והעיר. לו לשמוע צריך אחרים לדברים
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. קרא אצטריך לא בחנם תחזיר דאל, בכבודי עסוק לו כשאומר היינו', וכו ל"ת לו ישמע יכול תחזיר אל אביו

) ו יבמות( א"והרשב ן"הרמב כ"ושכ, ל"הנ' התוס ד"עפ א"הרמ' ד' פי) לו ק"ס מ"ר' סי( ד"ביו א"הגר אבל. ש"ע

 ד"חיו( מקאליש אליהו יד ת"ובשו). קכט' סי( יהודה שארית ת"ובשו). צט' סי ד"חיו( צדק אבני ת"בשו' וע. ש"ע

. ש"ע). א"ע ז"דפ פקוד נהר( ח"א המפקד שער' בס' וע. ל"ואכמ). טז' סי ד"חיו( איזוב דתאגו ת"ובשו). מ' סי

, )ו"סק עה' סי( ע"אה' תשו הפתחי דברי שהביא) ל' סי ד"בחיו( אליו וראיתי מצליח איש ת"שו לידי בא וכעת

 ישמע שלא ט"המבי ש"למ, י"א ישיבת למצות דוחה א"או כיבוד שמצות ל"הנ ץ"הרשב' ד בסתירת שהעיר

 ל"בחו לישאר אבל, י"לא לחזור מ"ע ביוצא אלא התיר לא ץ"שהרשב, ליישב' וכ, י"א ישיבת מצות לבטל לאביו

 לצאת הותר שלא) יג ז"ע(' מהתוס לזה וראיה. לעלות חייבים ואביו שהוא לו ישמע שלא ט"המבי' כ שפיר

. ש"ע. 'וכו) ט"ה מלכים' מה ה"פ( ם"רמבה דעת וכן. לחזור מ"ע כשיוצא אלא אשה ולישא תורה ללמוד ל"לחו

 שאין בישראל אבל, ל"חו טומאת ומשום בכהן אלא' התוס כן אמרו שלא', שכ) קמז' סי( כהן משפט ת"בשו' וע

  )מ:א ו"יבי(.ק"ודו, ש"וע. מותר הרשות לדבר' אפי טומאה איסור בו

  מדידת השיעורים        "ד אמות היכא כתיבא.   "עירובין מח

סנטימטר ולא כמו שיש ' ח נאה שהטפח הוא ח"דמנהג הספרדים כמו שהעלה הגר  י. ע סוכות עמ"חזו' ע

רביעית של תורה . ל פסחים קט"ז מה שאמרו חז"נוהגים כהחזון איש שסובר שכל טפח עשרה סנטימטר כי לפ

ז דרהם ואילו "אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע יהיה השיעור של רביעית יותר מכ

ואכן לפי השיעור של . ם"ז דרהם וכן המנהג פשוט כהרמב"ק עדיות כתב שהרביעית היא כ"ם בפ"הרמב

ז דרהם וכן לגבי שיעור חלה שאנו נוהגים "פ שיעור האצבעות כ"ח נאה יוצא שהשיעור של רביעית ע"הגר

ח נאה אבל "לפי שיעורי הגר כ דרהם הוא רק"ק יא שהוא תק"ח ס"כה' ו וע"ח תנ"ם ומרן א"כדברי הרמב

ע מפאנו ג דאמה בת ו "ת הרמ"ו וכן מוכח משו:כ בדרכי תשובה נח"כ דרהם וכ"א הוא הרבה יותר מתק"להחזו

וגם הגאון הרב איסר זלמן מלצר עסק במדידת האגודל ויצא לו שהוא . טפחים היא ארבעים ושמונה סנטימטר

כ באור לציון שלענין ברכת לישב בסוכה יש לחוש "יג אמשקח דהש:א ט"יבי' וע. מ"מ והטפח שמונה ס"שני ס

א דחסידות בעלמא דכיון דהמחלוקת בשיעורים הוא במצוה ולא בברכה הברכה נמשך אחר "לשיעור החזו

לכן מהיות טוב אל תהיה רע טוב להגביה . רכט:ז א"כ הרדב"ג כמש"המצוה ולא אמרינן ספק ברכות להקל בכה

פ "י ע"דהמנהג פשוט בא קעז. ע פסח עמ"חזו' וע. מ לאורכה ורחבה"שבעים סו' את דפנות הסוכה למטר א

עדותם של גדולי הדור בירושלים שהעידו גאוני ההוראה בירושלים שמהקובל בידם מימי רבנן גאוני קשישאי 

דהיינו תקכה דרהם כי כל אוקיה היא (שהשיעור לחלה בברכה הוא מעיסה שנעשתה משבעה אוקיות קמח 

ל "ל המעוררים ונוקפים על השיעור הנ"וחלילה לשנות והחדשים אשר מקרוב באו מחו) מש דרהםשבעים וח

ל רבה של העדה "כ הרב בנגיס זצ"ישימו אל לבם לחוש מלהכוות בגחלתם של גאוני עולם שפסקו כן וכ

ר החרדית שלא נשמע מעולם מי שערער על השיעור שנתברר לנו בביררו גמור שכן המנהג בירושלים וכב

ל רבה של העיר העתיקה שאין להשגיח על "ז מינצברג זצ"כ הרי"נמשך המנהג כן משנים קדמוניות וכ

ז מינצברג "ידין מצא במצדה מקוה הרי. א שי"יעקב חי בן מרן מלכא שליט' ר הר"ושמעתי ממו[המערערים 

הר לבדוק שיעור ל שהיה קשיש לימיו עלה בזריזות את מצדה ולא עצר אפילו לשתות כוס מים אלא מי"זצ

לב להוציא מלב :ת ישכיל עבדי ד"כ בשו"וכ] ח נאה"שפופרת הנוד ושמח לבו שנמצא שיעור טפח כהגר

ם ומרן לזמנינו שזה אינו נכון כלל שהרי גאוני ישראל דור "הטוענים שחל שינוי במשקל הדרהם מזמן הרמב

כ וכל זה שלא כדברי "ע. וכן המנהגם "אחר דור כותבים שיעור כזית וכביצה  ורביעות וחלה כדביר הרמב

הקובעים שיעורים גדולים ואוכלים טבל גמור ומצוה לפרסם טעותם ולהסיר מכשול מקרב עמינו ולהודיע 

גרם  3.2ריד אחר שכתב דהדרהם הוא . א ט עמ"וביב. ד"ם ומרן עכת"השיעור האמיתי שהוא כדעת הרמב

העולם ובתוכם מספר רב של דרהמים בתקופות שונות הביא קונטרס שא מצא באוסף מוזיאונים מכל מטבעות 

ז יש לנהוג "גרם ולפ' ם לא נמצא מטבע דרהם יותר מג"ומכל מטבעות הדרהם שהיו עוד בתקופת הרמב

ר חדשים באו להקל להתיר פרצות בדיני "ובעה. י חנוכה"ילקו' וע. גרם בברכה 1560להפריש חלה משיעור 

 ישראל עמו פרצות יגדור ת"ל והשי"אין מכשילין את הרבים מדי שבת רחפ שיעורים הגדולים ונמצ"עירובין ע

 אמן ק"בתוה עינינו ויאיר שלמה' בתשו ויחזירנו

  כופין על מדת סדוםעירובין מט                                                

ן רגיל לא שתפו לא הוא מבואות אפילו אם המבוי שרגיל בו שתפו ביניהם ואותו שאי' מבואר דחצר הפתוח לב

ולא הם כופין על מדת סדום ודוחין אותו שיסתלק ולא יעבור באותו שבת במבוי ששתפו שרגיל בו אלא יעבור 
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לט  ב"נו' וע. במבוי שאין רגיל כדי להתירן לטלטל באותו מבוי ולא יאסור זה שלא נשתתף במבוי על כל המבוי

ז וכן משמע :ש ז"תלקין ברשות חבריהן כדמשמע מהראדכל היכי דהותר מטעם כפית סילוק אסורין המס

נט דהוא אסור בדריסת רגל כל אותה שבת כיון דאיכא דרכא אחרינא וליכא הפסד ממון הוי :שפו ב"מהמשנ

יז כתב דמסתימת הפוסקים משמע דלעולם מותרים לעבור :צה א"בחזואבל . בגדר זה נהנה וזה אינו חסר

ז הא "כ ולפ"דמטעם זה אבדה חלקה ונעשית אורח ע) מט(ין על מדת סדוםולטלטל וכן הא דאמר כגון זה כופ

 מודה אינו שהוא פ"אע גט שנתן היכא דכל" וז) סה קידושין( ן"הרד א ו"יבי' דכופין משום דלא חסר כלל וע

 ה"הלא, גט לתת כופין אין ה"ומש, גרושתו קרובת נושא שהוא יאמרו שלא כדי, בקרובותיה נאסר, בקידושין

 כן משמע לא ולכאורה. שם במאירי מבואר וכן. ל"עכ. סדום מדת על כופין זו וכגון, ליה איכפת דמאי, כופין יודא

 גט ליתן ממנו מבקשים קדשתיך לא אומר והוא קדשתני שאמרה אשה', שכ) ז"הט אישות' מה ט"פ( ם"ברמב

 שלא, בקרובותיה נאסר גט לה שנתן שכל ודע', שכ שם ה"בה' וע. הפסד בזה לו שאין, העם לשאר להתירה

 והרבה, ממון הפסד לו שאין ל"ר ואולי, ע"צ, הפסד בזה לו שאין רבינו ולשון, גרושתו קרובת שנשא יאמרו

 ם"הרמב שדעת', כ) כה' סי( ל"מהרש ת"בשו אולם. שם מ"בלח' וע. כ"ע. מקרובותיה חוץ לישא יכול נשים

, בקרובותיה דאיתסר לי ניחא לא דאמרינן דהא, )תקלא 'סי( האומר' פ במרדכי הובא ממיץ א"הר ש"כמ ל"הנ

 ל"ניח לא והמפרש, בקרובותיה נאסר כ"ובע, היא גרושה בודאי יאמרו שאז, גט ליתן כופין ד"כשב דוקא היינו

 ן"הראב' מד להדיא משמע וכן. כ"ע. ברוך רבינו כ"וכ. כיון יפה לא, הודאה מטעם שהוא בקרובותיה למיתסר

 אינם ה"ה ודברי. הפסד בזה לו שאין ם"הרמב שכתב וזהו. בקרובותיה מיתסר לא אותו יןכופ ד"ב אין שאם

 שגם אף, ם"הרמב ד"ע ע"צ כותב היה לא מ"הרא דברי ראה ואלמלי', וכו ם"הרמב' ד ליישב כלל מספיקים

 ממנו םשמבקשי היכא שאף, ן"והר ה"ה' כד פסק) ו"ס מח' סי( בהגה א"הרמ אולם. ד"עכת. ה"ה' כד' כ ן"הר

נמצא דלהמגיד משנה כיון שיכול לישא אחרת ) א:ז ו"אעהא "יבי(כ "ע. בקרובותיה נאסר, גט ונתן, גט ליתן

ן אף דאיכא דרכא אחרינא אין כופין על מדת "אבל להר. ב"כופין על מדת סדום כפשטות עירובין מט והמשנ

. עמענף עף אבות נית או מדת סדום ואף דבפליגי בשלי שלי אי מדה בינו' ולכאו). ע"ד(א ניחא"סדום ולפי החזו

שנד הביא מבעל חסד לאברהם אזולאי ששתי הסברות במשנה לא פליג אהדדי אלא הכל תלוי בכוונת האומר 

אם כוונתו שלא להינות מבני אדם דשונא מתנות יחיה כשמואל הרמתי ורבי פנחס בן יאיר דלא נהנו מאחרים 

אבל אם כוונתו ההדגש שלי שלי דאין רוצה . שלי הוי מדה בינוניתכ שלי "משום דשלך שלך אף אם יאמר אח

כ מדינא נראה "ע. להינות אחרים ולפיכך אומר יהי לך אשר לך שגם אין רוצה להנות מאחרים מדת סדום

ש דכיון דמשלם ואין לו הפסד "מ רעד בדין לקוץ ענף חבירו להציל נחילו ולפרוע בדמים עיי"דנחלקו בזה בחו

  )ע"ד( ג"ה פליגי אי כופין על מדת סדום בכה"ענת רוצה אדם בקב שלו אי מפני הפסד חבירו אפממון אלא ט

    אם מעשה הוי הפסק                                               .עירובין נ

 עשירי עשר ולאחד תשיעי ולעשירי עשירי לתשיעי קרא, בהמה מעשר גבי דתנן להא מייתי) נ( בעירובין הנה

 שהשלמים, למעשר שלמים בין ומה. שלמים קרב עשר ואחד מעשר דעשירי ל"וקי, י"ופרש. מקודשין שתןשל

 וקראן בעשירי שנים יצאו ואם). צג במנחות כדאיתא. (במעשר כ"משא' וכו ושוק חזה ותנופת סמיכה טעונים

 תנופה תרוייהו בעו עשר אחד והי גמור עשירי הי ידע דלא ומכיון. בזה זה מעורבין עשר ואחד עשירי, עשירי

 איך ה"בלא ולכאורה. [כ"ע. לבטלה ברכה ליהוי דלא הסמיכה ועל התנופה על מברך שאינו אומר ולבי: וסמיכה

. ידך אקיף ליה דאמינא כ"וע, בקדשים עבודה כעובד ל"הו בעינן כחו בכל דסמיכה כיון הא מספק לסמוך אפשר

 פה( חולין י"דבפרש איברא. היא סמיכה דלאו כלל ברכה דליכא בודאי כ"וא:). טז בחגיגה( ג"בכה וכדמוקמינן

 ה"וכ. (בקדשים כעבודה הוי לא ה"ואפ, כחן בכל דסומכות נ"אה, רשות סומכות דנשים יוסי' דלר מוכח) א"רע

 הקרבנות מעשה' מהל ג"פ המלך בשער ומצאתי. כן' פי לא) פט( בפסחים עצמו י"רש אך). דסוכה ב"רפ ן"בהר

 רשות סומכות דנשים יוסי' דלר ל"דס לשטתיה י"דרש כ"ג ותירץ. ל"הנ) נ( עירובין י"פרש על באמת שעמד ג"הי

' כדאמרי והיינו. פסח ואילו ה"ד) פט פסחים(' התוס כ"ג ש"וכמ היא דתנאי ופלוגתא. כחן בכל סמיכה היינו

 ב"ח הים שרשי' בס ע"וע. ש"ע). שם חגיגה במאירי' וע. ('וכו פליגי גופא בסמיכה ד"ממ לאפוקי: טז בחגיגה

 בבת הקרבנות' ב שמביא פ"שאע, ל"הנ י"מפרש למדנו הרי]. ק"ודו, שם חגיגה לציון ובראשון). א"ע ג"דקנ(

 ברכה בין הפסק ל"והו, דשלמים ואידך דמעשר קמא הך דילמא דחיישינן משום, נפשך ממה מברך אינו, אחת

 ומכאן. גרידא כשהייה הוי ולא הפסק לענין כדיבור בחשי דמעשה אלמא. המצוה צורך שאינו במעשה למצוה

 בעל, ל"ז נחום אליעזר ר"מהר הגאון מאת[, בשאלה, )לח' סי ח"חאו( ג"ח הארץ שדה ת"בשו ש"למ סייעתא

 ברכות' ג שבירך מי אודות]. השואל מרן: ח"הרהמ קוראו כאן וגם. ד"ובכ. כט' סי ג"ח ה"בשד ש"וכמ, נחום חזון

 הברכה בין שהפסיק כיון, ולברך לחזור צריך אם, )השמש( הנוסף נר תחלה והדליק, וכהחנ נר הדלקת לפני
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 כדי חנוכה נרות לצורך באה הנוסף נר שהדלקת כיון דילמא או, המצוה מגוף שאינו הנוסף נר בהדלקת למצוה

 שמצד נראה, ח"הרהמ ז"ע והשיב. הפסק הוי לא ברוך טול) מ( דברכות כההיא ל"הו, לאורם ישתמש שלא

 כלל שייכות לה אין הנוסף נר שהדלקת כיון, חנוכה נרות הדלקת קודם ולברך לחזור חייב היה בודאי הדין

 שהביא למה דומה ואינו. גמור הפסק הוי, דיבור מכדי יותר ושהה, ממש חול כנר ל"הו זה שנר, עצמה למצוה

 למצות כלל שייך שאינו ד"בנ כ"משא ,המוציא לפרוסת השייך מענין הוי דהתם, ברוך דטול מההיא השואל מרן

 הנוסף שהנר כיון, אחרת פעם יברך שלא ולמעשה להלכה להורות שהראוי ל"ונ אני הוראה מיראי אמנם. ח"נ

 דלאו) קסז' סי( ח"באו מרן ש"למ ודמי', וכו למצוה צורך קצת ל"והו שלהם ולסייג לגדר שבא ח"נ הדלקת מענין

 ברכות וספק. 'וכו לאכול לפלוני תנו כגון לחוד אכילה מענין שח אם אפילו אלא, המוציא פרוסת מענין שח דוקא

 שאינו שמעשה להו דפשיטא המחבר הרב מדברי ובין השואל הגאון מדברי בין יוצא מבואר. ד"עכת. להקל

). ל"וכנ הפסק הוי דלא ל"קי הא לחוד דבשהייה. (דיבור כדי פ"עכ כ"ג כששהה הפסק ל"הו כלל המצוה לצורך

 כעתו )ה(.ק"ודו). ה אות סא' סי( לדוד קרן ת"בשו' וע. כמבואר זה והרי. לדבריהם סיוע יש ל"הנ י"רש דבריומ

 ח"י לצאת שהמדקדק, ל"זצ מבריסק חיים' ר הגאון בשם שהביא, )פד ס"ס( א"ח וזמנים מועדים' בס ראיתי

 יקח ואם, הדור מורכב חשש בו שיש ואתרוג, הדור ואינו, מורכב שאינו אתרוג לפניו ויש, כהלכתה אתרוג מצות

 החשש תחלה יקח אם כ"משא, ההידור מצות ויבטל המצוה ח"י יצא כבר הרי מורכב שאינו את בראשונה

 בו לצאת מורכב שאינו אתרוג כ"אח נוטל הרי פסול הוא ואם, הידור מצות כ"ג וקיים ח"י בו יוצאים אולי מורכב

 מקדים ואם, למצוה הברכה להסמיך צריך והרי, אחד בכל נענעל שצריך מכיון, ח"הרהמ ז"ע ופקפק. ע"לכ

 וזמנים במועדים שנית ידו והניף. פ"לרוה למצוה הברכה סמיכות ומבטל, בו יוצאים אין פ"לרוה הרי, המורכב

 וכן. הפסק ל"הו שבינתים שהמעשה) נ עירובין( י"רש ד"לפ להעיר ל"הי יותר האמור ולפי. ש"ע). כז' סי( ב"ח

 על הללו י"רש' מד שהעיר) א' סי( חיה נפש ת"שו שבסוף בהערה א"שליט סילבר אליעזר' ר הגאוןל מצאתי

 והסכים ובי'הראגצ רוזין י"מהר הגאון לפני כן ושאמר. הפסק הוי ז"דלפ ל"הנ מבריסק ח"הגר של חידושו

 אלא המינים בארבעת לצאת שלא בדעתו שיכוין באופן, ל"הנ ח"כהגר לעשות אפשר ומיהו. (ש"ע. לדבריו

 מיד ויטול, המורכב האתרוג יניח הברכה ובסיום, ויברך המורכב האתרוג עם הלולב ויטול, הברכה לאחר

 אחר במעשה הפסק יהיה שלא ניחא ובזה. המורכב אתרוג גם ינענע כ"ואח. בו וינענע מורכב שאינו האתרוג

 הוי מורכב האינו נטילת לשם וסילוקו ,הברכה לפני בידו כבר היה המורכב האתרוג כי, המצוה ולפני הברכה

 האתרוג עם ומיניו הלולב ליטול שיכול' פו ושאר) לט סוכה(' התוס' כ וכבר. הפסק חשיב ולא, המצוה לצורך

 ע"הש מרן שהשמיט דמה, )ה"ס תרנא' סי( יהודה המטה וכתב. ברכה לאחר אלא לצאת שלא ויכוין ברכה לפני

 לפני ח"י לצאת שלא לכוין בהכי גמירי דינא ע"כ דלאו משום אלא, בזה יםהראשונ על דפליג משום לאו, זה דרך

 ודלא. ע"הש למרן אף דמי שפיר הברכה אחר עד לצאת שלא ומכוין מכוונות שדיעותיו מי נ"ואה, הברכה

 ק"ודו. כן לעשות ד"ש עסקינן דבמדקדקים נ"וה. ש"ע. ע"הש למרן הראשונים בין בזה מחלוקת שעשה ז"כהט

 על מ"דלק, וכתב, ל"הנ סילבר א"הגר הערת שהביא) לט ס"ס( ו"ח אליעזר ציץ ת"בשו ראיתי והלום). יקצרת כי

, הפסק בלי נוטלו הוא והרי, לולב: נטילת על שמברך הכא דשאני, ל"הנ) נ עירובין( י"מפרש מבריסק ח"הגר

 היו שאם) ב"סי רנאת' בסי( נפסק שהרי, מורכב שאינו לנטילת הברכה בין מפסקת המורכב נטילת ואין

 ה"דמש שם א"הגר בביאורי' וכ. 'וכו לפניו כולם שיהיו צריך רק, יצא אחד אחד ונטלם אצלו מצויים ארבעתם

 שאין שהאתרוג מינה דון. לברכה סמוך שיהא צריך בברכה אותו שמזכירין שמפני, תחלה הלולב שיטול צריך

 א"הרמ שפסק וכמו. בינתים בשיחה יפסיק שלא בלבדו, לברכה סמוכים שיהיו צריך אין בברכה אותו מזכירין

 כאן גם, גרידא כשהייה ולא כדיבור חשיב דמעשה י"דלפרש, מחולשא איפרק לא אכתי ד"ולפע. ד"עכת. שם

 לברך צריך ביניהם ושח עבר שאם שם א"הרמ' כ והרי. למצוה הברכה בין הפסק הויא בינתים המורכב נטילת

 בברכי ש"וכמ, בזה א"הרמ ד"ע חולקים שיש והגם. צ"שא לברכה בזה ושלח שיש נמצא. ע"בפ אחד כל על

 ע"לכ לכתחלה פ"ועכ. א"הרמ' ד מקיים ל"בבאה ב"המשנ הרי מ"מ. ועוד. י"סק השלחן ובערך ט"סק שם יוסף

 לא להכי. הפסק ל"הו בינתים המורכב האתרוג נטילת אף, כדיבור הוי דהמעשה נדון ואם. בינתים לדבר אסור

 תעשה ואל שב ולכן, בהפסדו שכרו יוצא ובזה, בעלמא להידור אלא אינו ז"כ והרי. לכתחלה הכי מעבדל אריך

 כי, ל"הנ:) נ עירובין( י"מפרש הראיה לדחות בדעתי עלה וכעת. [ש"ע). מז' סי( ב"ח הלוי בית ת"בשו' וע. עדיף

 דברי אומר אבל, מתודה נואי שלמים על שבסמיכה, )הקרבנות ממעשה ג"ספ( ם"הרמב' בד מבואר אמת הנה

 ידיו שתי וסמך לו הביאו הודאה פר לי הביאו ל"שא, המעגל חוני של במעשה) כג תענית( י"בפרש מ"מ, שבח

 איתן המצפה' וכ. ש"ע. שלמים והביאוהו, סמיכה עליו ועשה עליו להתודות, הודאה פר, י"ופרש. 'וכו ואמר עליו

 וכתב, בזה שהרגיש הכהן ושב' בס ר"ושו. ם"הרמב ש"וכמ, ויויד צ"א שלמים דהא וקשה, ז"ע) שם תענית(

 מצינו לא ז"ולפ. ש"ע. ם"הרמב ש"וכמ והודאה שבח לדברי י"רש שכוונת נראה ולי. ם"הרמב על חולק י"דרש

 ולא בדברים הפסק ל"הו הראשון הקרבן על כשסומך ה"ומש, והודאה שבח דברי פ"עכ שיאמר מבלי סמיכה
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 יגל ת"שו נדפס שוב. הסמיכה על לסומכם יש לכתחלה מ"מ, מעכבים שבח דברי איןש פ"ואע, בלבד במעשה

 ע"וע. ב"עש. הפסק לענין כדיבור דמעשה ליה דפשיטא) י סימן ח"בחאו( וראיתי אונגריא מגאוני לאחד יעקב

 הוי לשתיה הברכ בין, פרי ואכל היין על ג"בפה בירך ואם. ז"ט' ע, ל"בזה' שכ) ו"סק ריב' סי ז"מש( מגדים בפרי

 כי ק"ודו. להלכה מוכרח זה אין מ"ומ. כ"ע. ע"וצ. הפסק הוי לא מעשה בלא שתיקה דדוקא, ומברך וחוזר הפסק

  ) ד:ה אומר יביע ת"שו ( קצרתי

  לשקר כדי לקיים את האמת                                          עירובין נא

 טועים שעמו הדיינים שלדעתו כיון י לקיים האמת א כתב שמצי הדיין לשקר כד:מ ג"חו פעלים רבב  

, היא ולא', וכו שנים היו אם אומר יוסי' ר דתניא, עלי סמוך יוסף לרב רבה ל"א) נא( בעירובין ש"ממ, .בסברתם

 קסבר בעלמא) כז( בפסחים וכן. עמו נימוקו יוסי' דר משום, מניה דליקבל היכי כי אלא יוסי' כר ליה תנא לא

. לאיסורא רבנן דניקום היכי כי איפכא אתנייה וסבר, מחבריו אפילו ובהא, מחבריו ולא מחבירו' כר' הל שמואל

 שם אומץ יוסף ת"בשו העיר כבר אולם. אלו מסוגיות ל"הנ א"הריטב על יקשה' ולכאו. [ד"עכת. שם י"בפרש' וע

' כ ולא. דמי שפיר מילתאד לקושטא כן שמואל שסובר שכיון, דברכות מההיא ש"כמ ליישב' וכ, דפסחים מההיא

 דרבים משמיה דרשה) כ( בגטין ע"וע. דעירובין בההיא ל"י נ"וה. ש"ע. טעותו להחזיק כשמשקר אלא א"הריטב

 ולא. שם' בתוס' וע. כוותיה הלכתא אלמא דליקבלוה האי כולי מדטרח, י"ופרש. כוותיה הלכתא אלמא, וקבלוה

 לו ונראה דין שמע אם: ל"וז). קנו' סי( א"המג בה וזכה קדם רכב נא מעירובין הראיה והנה]. לשיקרא חיישינן

 ליחנק רצית אם קיב פסחים' וע נא עירובין. מניה דליקבלו היכי כי, גדול אדם בשם לאומרו מותר, כן שהלכה

 לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר' אמרי כלה' מס דבסוף ע"וצ. גדול באילן התלה

 העיר, מלקייה ואנא איתוניה ה"ד) א"ה דנזיר ז"פ( קרבן ובשיורי. כ"ע:). כז( בברכות ה"כו. מישראל שתסתלק

 להגאון וראיתי. כ"ע.) ש"בגה וצויין. ('התוס ש"וכמ, הכי ג"ל ף"דהרי' וכ, ל"הנ:) מג( ברכות' מהגמ א"המג ד"ע

 פ"דר ההיא ה"דבלא' וכ, ):מג( דברכות מההיא א"המג ד"ע העיר הוא שגם, )קנו' סי( וקציעה מור' בס ץ"יעב

: המלה/ ד"בכ אמרינן ד"ובכ, טעה אם האמת על להודות ח"לת הוא גנאי וכי, לכאורה וזר תמוה דבר הוא גופא

 ע"וע. ב"כיו) מג( בגטין ע"וע, נ"וש: סג שבת. [בידי הם טעות שאמרתי דברים ודרש אמורא אוקי/ מיותרת ד"בכ

 דבריך למעשה הלכה עשה שכבר התם דשאני לחלק יש ואולי]. םש י"רש ד"ע ב"כיו שהקשו) נח( ז"ע' בתוס

 מדעתו אלא, כלל מרבותיו שמעה שלא מיירי דהתם, מ"לק) כז( וברכות כלה דסוף וההיא. 'וכו ברישא אהדס

 לדבריו סייעתא ומצאתי. ד"עכת. סריקי בוקי בו תולה ושמא, ברור בלתי הדבר היות עם ברבו ותולה אומר הוא

? לא או, שמו על אומרו אם, רבו מפי שמע שלא דבר האומר: ל"וז' שכ) קב' סי( גנוזה חמדה יםהגאונ בתשובת

 אין ואם. ממנו שיקבלו כדי רבו בשם אומרה, ממנו אותה מקבלים ואין כהלכה שהיא שמועה באותה מכיר אם

. י"כת הגאונים' ותש בשם, )כט ק"ס רמב' סי( ד"יו י"בברכ כ"וכ. ל"עכ. ברבו יתלה אל היא שהלכה לו ברור

 מה אבל, רבו בשם יאמר לא מסברתו שאומר מה דדוקא, א"המג' קו לתרץ' שכ) קנו' סי( ר"בא' וע. ש"ע

 בשם לאומרו מותר מסברתו שאומר מה שאף משמע הגאונים מדברי אבל. ש"ע. 'וכו מותר אחר מחכם ששמע

' שכ) כלה סוף( רחמים ובכסא) ז"סק םש( ברכה במחזיק א"להחיד' וע. בעיניו ברור הדבר שיהיה ובלבד רבו

. דמי שפיר להוראה הגיע והוא אמת והענין חבר ש"וכ חבר תלמיד כשהוא אבל, אסור גמור דבתלמיד, ליישב

  ) ג מן"חו  ב א"יבי(. ק"ודו). ה ס"ס( א"ח חיים לב ת"בשו ע"וע. ש"ע:). מג( דברכות ההיא ליישב' כ ז"ועפ

  או דרבנן' אם תחומין דאו                 .                    עירובין נב

 איסור דאיכא ל"ס' דגמ דסוגיא שמעינן מהכא, זו משנה על' שכ) ג יחשבת ( ט"יו' התוס להגאון הרואה ואנכי

 איסורין אלא שמעינן לא מרישא הא, מאי לאתויי ומחללין ס"להש ליה קשיא מאי כ"שאל, התורה מן תחומין

 דמחללין שמעינן למקום ממקום חכמה לה קורין ומדתנן, דאורייתא מיל ב"די מיןדתחו ודאי אלא', וכו דרבנן

 ותיובתא, דאורייתא מיל ב"די תחומין ע"דלכ) דעירובין ק"ספ( ף"הרי לפסק וסייעתא, בדאורייתא אף שבת

 שיש שבת חלול' שאפי ל"קמ המתרץ ולפי. פרסאות כמה' ואפי ת"מה תחומין שום שאין ל"דס עליו להחולקים

 ז"ע והעיר. ד"עכת. בלבד מלקות בו שיש תחומין איסור אלא שמעינן לא דמרישא, מחללינן וכרת סקילה בו

, דאורייתא איסור' אפי היינו, בשבת האשה את דמילדין דהא א"הרשב ש"מ שלפי) קנה אות שם( א"רעק' בתוס

 מיל ב"די תחומין ולעולם ',בדאו אף שבת שמחללין מרישא שמעינן דהא, מאי לאתויי ומחללין פריך שפיר

' לד הא תימא וכי, והוסיף, )ג"ע קא דף עירובין' הל( אורות טל בספר כתב האלה וכדברים. כ"ע. מדרבנן

 שמרגישה משעה המשבר על שתשב קודם הוא חכמה דקריאת ל"י, זו לומר צ"וא זו ל"הו א"והריטב א"הרשב

 שושנים' ובס הרמז קול' בס' וע. (ש"ע. 'וכו מותר כ"ואעפ יום באותו תלד שלא שאפשר, בספק ואפילו, צירים
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 אולודי למימר יוסף רב סבר) א כו ז"ע(' מהגמ לי קשיא הא לי קשיא דאי אלא). ש"ע). ג"מ ח"פי שבת( לדוד

' התוס והקשו. 'וכו מחללינן שבתא דמנטרי לדידן למימר יכלה אביי ל"א. איבה משום, שרי בשבת בשכר נכרית

 למעי ידו הושיט) ב קז( בשבת אמרינן דהא, איבה משום דאורייתא איסורא להתיר יוסף דרב ד"ס דהיאך שם

 שכבר המשבר על ביושבת מיירי דהכא ל"וי', וכו מגידולו דבר עוקר משום חייב שבמעיה עובר ודלדל בהמה

 דהוי ןמתק משום תורה איסור כאן שיש א"והריטב א"הרשב ולדברי. ש"ע. תורה איסור כאן ואין הולד נעקר

 י"רש' כפי ו"א. איבה משום תורה איסור להתיר יוסף רב חשב שאיך לדוכתא קושיא הדרא, וחייב בפטיש מכה

 תחומין שאיסור שמכאן, ט"י' התוס קאמר ושפיר). כל ה"ד: קכט שבת' התוס כ"וכ( דרבנן איסור אלא כאן שאין

 המרדכי ב"כיו ש"וכמ(, וסקילה מיתה איסורב ולא לאו באיסור אלא הקילו שלא ד"דס אלא, דאורייתא מיל ב"די

 ט"ה, באה והיא לה קורא לתחום חוץ עומדת בהמתו היתה). וקנא: נג שבת( דאמרינן דהא, תקסה' סי קידושין

 אלא שאינו כיון, דאורייתא תחומין ד"למ' ואפי, תחומין באיסור בהמתו שביתת על מוזהר אדם שאין משום

 לי מה לאו איסור לי מה) א קיט( ביבמות רבא דאמר ג"ואע. ש"ע. דמי שפיר תוכר סקילה בו ואין מלקות איסור

 קמא ביהודה הנודע ש"וכמ. מילתא בהך כרבא שהלכה הכרח ואין, היא פסיקתא מילתא לאו, כרת איסור

 בקונטרס( ד"ח אפרים ראש' בס אפרים הבית הגאון העלה וכן. ש"ע). סו' סי ע"חאה( ותנינא) כא' סי ח"חאו(

 לרבויי דאתא ומשני) ק"ודו. יובן ובזה ה"בד) קעה' סי ד"חיו( סופר חתם ת"בשו' וע). ט אות לח' סי יותהרא

. ג"וצע). א כו( ז"דע מההיא טובא קשה א"והריטב א"הרשב' לד אבל. וכרת סקילה בו שיש ממש שבת חילול

 ז"דע מההיא א"הרשב ד"ע שעמד) ב"ע קכ דף( ירוחם רבינו בלשונות אשר מטה בספר מצאתי רב זמן ואחר

  )לח:א ח"יבי( ל"הנ ט"יו' התוס לדברי בזה וסייע). א כו(

  לבן של ראשונים                                                    עירובין נג

 כנגדם ראש להקל שאין ברור ולכן, אחרונים של מכרסם ראשונים של צפרנם טובה:) ט יומא( ל"רז ש"מ ידוע

 קשה וזה. הדור חכמי ובהסכמת ברורה בראיה כ"אא, הם ידעו ולא נדע מה כי התלמוד מן רעתנוהכ על לסמוך

 ראשונים של לבן) נג( בעירובין ואמרינן. מכם הוא רק אם) דכתובות ח"ספ(' בירוש אמרו ב"וכיו. במציאות מאד

 כי ואנן רבא אמר. לגמרא בגודא סיכתא כי ואנן אביי אמר. סדקית מחט נקב כמלא ואנו, אולם של כפתחו

 דיתמי יתמי אנן נענה ומה. ש"ע. לשכחה בבירא אצבעתא כי ואנן אשי ר"א. לסברא בקירא אצבעתא

 הובא זרוע באור' וע. הקדושים דבריהם להבין ונזכה יתן מי אשר הראשונים דברי לדחות כחנו ומה. אבתרייהו

 שעיניו מה אלא לדיין אין שכתבו הגאונים הנה, המש בר יצחק אני אומר: ל"וז) יא אות נז' סי( ד"יו משה בדרכי

 אבל. יתירה וחכמה וברורה גדולה תורה בהם שהיתה, בדורו ולכיוצא, שכתב הוא ולדורו, ל"ז י"רש הוא רואות

 ואל חכמתם על יסמכו שלא העצלנים את אני משבח החכמה ואבדה התורה נתמעטה ר"שבעוה בימינו עכשיו

 דברי דועיםוי. דרי דאחסור האידנא ש"וכ. ל"עכ. הדרישה מן יותר הפרישה על שכר ויקבלו, להקל יורו

 אדם בני ראשונים ואם, אדם כבני אנו מלאכים כבני ראשונים אם:) ב"קי שבת( ל"ז רבותינו דברי על המפרשים

 וערך גודל משערים אנו אם, ל"שר. יאיר בן פנחס' ור דוסא בן חנינא' ר של כחמורו ולא, כחמורים אנו

 ותפארת ערכם רוב להוקיר שידענו לנו הוא יפה שסימן, אדם בני באמת אנחנו אז כמלאכים ראשוניםה

 סימן, כמוהם כמונו לשגיאות הצפוי ודם כבשר, אדם כבני כן גם שהם בדעתינו חושבים אנו אם אבל. גדולתם

 א:א"יבי( ))ג"נ( לעירובין' בחי דגן רוב בספר עטייא י"מהר והגאון. (משכל ונבערים כחמורים שאנו

 מיירי דהתם נראה מיהו. כ"ע. ט"יו להו חשיב לא כלל עצמם מיגעים ואינם בעלמא בהעברה הלומדים)פתיחה

 ח"י לצאת רק ולומדים. נרפים הם נרפים, כלל בה מתיגעין ואינם ת"ד על שמתרפין לנו הידועים באנשים

.) לסיים ורק אך מגמתם שכל, מאלושמש הדף להפוך לשמאלו כסיל לב המליצו שעליהם( המסכת השלמת

 ליה דאהני כל, דמי שפיר, עמקים משדד שאינו פ"אע, )התוספות עם ש"ומכ( שטחית' אפי בהבנה הלומד אבל

 אצבעתא כי) נג( עירובין' בתוס' וע. דמשכח ג"ואע איניש ליגרס) יט( ז"בע' וכדאמרי. שעה לפי לבקיאות מיהא

, גומא כמו נראה ב"וכיו חרדל כגון בזרעונים אצבעו כששוקע, ופירש, ריבביז גרס חננאל רבינו. לשכחה בבירא

 מיד האחרת ומתחילים המסכתא מסיימים כשאנו אנו כך, מיד הגומא ומתמלאת חוזרת אצבעו וכשמסיר

  ) יג:ד א"יבי( .הראשונה שוכחים

  ריבוי שיחה עם האשה:                                                      נג

, האשה עם שיחה תרבה אל ל"חז שציוו במה כ"כ נזהרים שאין מה על שהעיר) לה ת"מל( פקודיך דרך' בס' ע-

 אמרו כך לא, שוטה גלילי: לו ענתה, ללוד נלך דרך באיזו לברוריה הגלילי יוסי' ר כששאל) ב"סע נג( ובעירובין

 שלא דבריהם בפלס שישקלו' ה יראי ח"לת מצינו ולא. ללוד באיזו ל"היל, האשה עם שיחה תרבה אל חכמים
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, כ"כ עבירה הרהורי כאן אין, בינינו מורגלות שהנשים ז"שבזה הלבוש ש"עפמ ל"ונ, האשה עם שיחה להרבות

 מלך בת כבודה שכל בחוץ אשה רואים היו שלא בזמנם ודוקא, זה לענין נ"וה. 'וכו חיורי קאקי כי באפן דדמיין

, ומתן במשא עוסקות שהנשים עתה כ"משא, שבלב במחשבה הרהור יליד באים מיד אשה ובראיית, פנימה

 גזירה משום הוא אמרו באשתו ש"ומ, הרהור לידי לבוא ובשיחתן בראייתן מתפעל האדם ואין, בינינו ומורגלות

 בספר' שכ פ"שאע, )לו אות מנהגים( ח"או בסוף הלבוש 'כ. ד"עכת. ז"בזה כ"משא, אחרות לנשים וגדר

 שאין לפי, במעונו שהשמחה לברך אין, נישואין בסעודת ז"זא רואים ונשים שאנשים וםמק שבכל חסידים

 הנשים מורגלות שעכשיו משום ט"וה, בזה עכשיו נזהרין אין מ"מ, עבירה הרהורי כשיש ה"הקב לפני שמחה

. דשו דדשו יוןוכ בינינו הרגלן מרוב חיורי כקאקי באפן דדמיין, כ"כ עבירה הרהורי כאן ואין, האנשים בין הרבה

 עוד: ל"וז, ד"תה בעל י"מהרא הגאון בשם) לז עמוד ד"חיו( יושר לקט' בס ש"ממ לזה סיוע הבאתי ומכבר. ל"עכ

. כ"ע. אשה אחר מלילך כ"כ מוזהרים אין הזה דבזמן משום, אמו אחר או חבר אשת אחר לילך שמותר אמר

 על השקל מחצית' בס' כ ב"וכיו. חיורי כקאקי אפןב דמיין בינינו הרגלן מרוב ז"שבזה הלבוש ש"כמ טעמו ונראה

 חינא' בס כ"וכ. ל"הנ הלבוש דברי הביא) מז סימן( אומץ יוסף ת"בשו א"החיד מרן גם. ש"ע, )כא' סי( ע"אה

 הלבוש דברי הביא) י"ח אות ב' מע( המים טהרת' בס וכן. ל"הנ הלבוש ד"ע להסתמך) א"ע קטז דף( וחיסדא

' סי( ב"ח משיב מנחם ת"בשו כ"וכ. ש"ע לזה לחוש נהגו לא שאלוניקי= בישראל ואם בעיר= י"בעוב שאף וכתב

 ציץ ת"בשו א"שליט ולדינברג י"הגרא לידידנו ב"כיו ר"ושו. ש"ע. לזה חששו לא באשכנז שגם) ק עמוד, כ

 אוירבך ז"הגרש עמו והסכים. הלבוש ד"עפ ל"הנ יושר הלקט ש"מ ד"בסו שפירש) נ' סי( ט חלק אליעזר

 העובר אדם וכל, הראש בגילוי ר"לרה לצאת שהורגלו נשים כנגד ש"ק לענין שגם ל"י ומעתה. ש"ע, א"ליטש

 ערוה באשה שער משום בזה אין, בינינו הרגלן מרוב בזה כ"כ מצוי הרהור ואין, וכהנה כהנה יראה ר"ברה

 ר"מהר להגאון הלום ר"ווש. בכך שרגילות כבתולות ל"הו דידן דלגבי, חכמים ברצון שלא כן שעושות פ"אע

 ערוך הגאון זקן הורה וכבר: שכתב, ולכן ה"בד, )לט ס"ס ח"חאו( משה אגרות ת"בשו א"שליט פיינשטיין משה

 שראיתי אלא. ש"ע. ראש פרועות לצאת הרגילות נשים שער כנגד ולהתפלל לברך מותר ז"שבזה השלחן

 להשיב שהרבה, )מז -  מו עמודים( ו"ח טוב וםי טהרת' שבס' בתשו טייטלבוים י"מהר מסטמר שהגאון לעומתו

 השלחן הערוך דברי שגם וכתב, )נשים עזרת של המחיצה בדין(, שם בנידונו, פיינשטיין מ"הגר נגד אפו

' מה ב"פ( ם"ברמב מבואר הרי, ישראל בכל איסורו ופשט ל"חז אסרו בנשואות זה שאיסור שמכיון, תמוהים

 ודאי והא, הראשונים גזרו שבשבילו הטעם בטל' אפי כלל לבטלה א"א בישראל שנתפשטה שגזירה) ממרים

 ששם, )לה( ז"ע' תוס ש"כמ, בינינו מצויים נחשים שאין כיון, גילוי באיסור ז"בזה נזהרים שאין למה דמי דלא

 ,ג"ל עכשיו גם לכן, )קטז' סי( ח"פר' וע) ז( ז"ע' התוס ש"וכמ, מצויים הנחשים שאין במקומות גזרו לא מעיקרא

 ז"בזה גם, בישראל הזאת הגדולה הפרצה היתה לא כי, לעולם שאסרו שבודאי בנשואות שער בגילוי כ"משא

' סי' ד כלל( אדם החיי ש"ממ קצת להעיר יש' ולכאו. ד"עכת, כלל להתיר אין ר"בעוה כן שהולכות פרוצות שרבו

, כנגדן ש"ק לקרות שמותר, ולותלבת לדמותן יש אם, שערן לכסות מוזהרות שאינן נכריות בנשים להסתפק) 'ה

, א"הח של אחד לצד, נכריות נשים שער כנגד לקרות מותר היה ל"חז גזירת בזמן שגם ל"י כ"וא. כ"ע, לא או

 הרהור בזה שאין כיון, ראש פרועות לצאת שרגילות אלה לגבי האידנא נ"וה, בהכי הרהור דליכא משום ט"וה

 כדאמרינן, ראשן לכסות נוהגות היו בזמנם נשואות נכריות גםש נראה ומיהו. כנגדן ש"ק לקרות דמי שפיר

. ש"ע). ח"ה מלכים' מה ט"בפ( ם"הרמב פ"וכ. בשוק ראשה משפרעה התרתה מאימת:) נח( בסנהדרין

 ל"פשיט) עה' סי( מבוטשאטש אברהם האשל אכן. הכריע ולא א"הח ספק הביא, יב ק"ס ה"ע' סי ב"והמשנ(

 ד"ע, )טז ק"ס עה' סי( החיים הכף כ"וכ. ראשן מכסות הן שגם במקומות ל"י הז שכל אלא. בנכריות גם לאסור

 שקושית ל"נ מ"ומ). ש"ע, לכסות דרכן אם, כנגדן לקרות אסור, הרהור משום שהאיסור שכיון שנראה, א"הח

 פשתן של טלית לאסור אין ת"לר שאף, )ח' סי ב כלל( בתשובה ש"הרא ש"מ פ"ע, מ"לק ל"הנ מסטמר י"מהר

, מצוה במקום שלא כלאים ל"והו, תכלת ביה למרמי אתי דלימא משום הוא האיסור טעם שעיקר שמכיון, ז"בזה

 מנין שצריך שבמנין לדבר לדמותו ואין, ושרי כלל למגזר שייך לא תכלת לנו שאין ז"בזה אבל, לילה בכסות

 ז"ריב מתקנת לביצה ד"ול, ממילא האיסור בטל הטעם נתבטל אם ידוע האיסור שטעם שכיון, להתירו אחר

 ע"וע). כ"סק שם השלחן ובערוך, ז"סק ט' סי א"במג ה"וכ. (ש"ע. 'וכו לעולם כ"כ ידוע אין ההיתר שטעם ואילך

 שבטל כל, הרהור משום שהוא ידוע שהטעם נ"ה ז"ולפ. ש"ע). ו אות יז' סי ח"חאו( מלובלין חסד תורת ת"בשו

 אינם שם מסטמר י"מהר דברי שאר וגם. (כלל לו לחוש ןואי האיסור בטל, כן ההולכות שרבו מאחר הטעם

 וכן. ש"ע. והנה ה"בד) לו' סי ח"חאו( לוי חלק ת"בשו להקל כ"וכ). מישרים תחזינה המעיין עיני כאשר, מוכרחים

 דרובא שבזמנינו' שכ, ובדבר ה"בד) יד' סי( ב"ח אש שרידי ת"בשו ל"ז וינברג יעקב יחיאל' ר להגאון ראיתי

, השלחן הערוך ש"וכמ, לכסותו שדרך מקום בגדר השערות אין, בזה כבר והורגלו, ראש פרועות כותהול דרובא

 להלכה הביא) טוב ק"ס ה"ע' סי( החיים בכף גם. כ"ע. האמת על ומודה ישרה שדעתו מי לכל ברורים ודבריו
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 אות ש' מע( אברהם וימהר' בס י'פלאג א"ר ג"להרה ראיתי עתה והן. ש"ע, בזה שהיקל חי איש בן הרב דברי

 כמו, דש דדש דכיון ר"היצה יתגרה לא שוין אפייא וכל מבחוץ שהשערות שדרכן בעיירות' לכאו', שכ) תקכח

 באשה ששער תלפיות המדרש טעם לפי אך, חיישינן דלא בכך והורגלו בגלוי שהולכות במקום באשה רגל

 כ"וא, וטומאה ר"יצה מעורר עצמו מצד שהשער נראה שעיר איש דאיהו דעשו בישא שערא דתמן משום ערוה

 דרשות ד"ע יסוד להעמיד מוכרח ואינו. ש"ע. 'וכו אסור נכרית בפאה' שאפי וברור. ומרפא ארוכה מעלה אינו

 כלאים זורע משום בו יש פסוקות הלכות עם קבלה דברי שהמערב) נא ס"ס( ס"החת ש"מ וכעין, כאלה וסודות

 ח"חאו( הלוי שבט ת"בשו ש"ובמ). עח' סי( ב"ח אלעזר המנחת עליו ש"ועמ. ש"ע', וכו הזרע המלאה תקדש פן

 חי איש בן הרבנים כסברת להקל דקשוט סמוכין לנו שיש ובאמת. ש"ע, ס"החת כוונת היטב להסביר) ב' סי

, ש"ק לגבי אשה שער בדין בכלל להקל ל"ס ם"והרמב ף"שהרי שכיון לעיל כ"מש פ"ע, וסיעתם השלחן וערוך

 הדין מעיקר תפס י"בב מרן וגם. הפוסקים מגדולי ועצומים רבים חברים להם ומצאנו, לכסותו דרכה' אפי

 שמא, להקל ספיקא ספק יש פ"עכ. לכסותו שדרכה בשער החולקים' כד ואסר חזר ע"שבש אלא, כסברתם

 השלחן וערוך חי איש בן כהרבנים הלכה ושמא, בכלל אשה בשער להקל וסיעתם ם"והרמב ף"כהרי הלכה

 שער שדין מהאחרונים לעיל כ"לפמש, בדרבנן ס"ס ל"והו, ראש פרוועת/ פרועות/ לצאת שרגילות ז"בזה הקלל

, שערות לענין אלא בזה להתיר אין ומיהו. להקל בזה שהעיקר דדינא מסקנא. מדרבנן אלא אינו ערוה באשה

 כ"וכ. ולפנויות לנשואות והש שהדין כיון ז"בזה גם אסור שהכל פשיטא וירך ושוק זרועות גילוי לענין אבל

 כתבתי ד"הנלע. ש"ע. ד"בשעה בזה גם להקל) ט' סי( ד"ח עבדי ישכיל ת"בשו ש"כמ ודלא, האחרונים

  )יג:א ו"יבי( .א"והיעב

                              ירושה ובעלות על חידושי תורה                                   .נדעירובין  

 שהתורה, מתנה וממדבר) א נד( בעירובין ש"מ והסביר, )כד' סי ח"חאו( דבר משיב ת"שוב ב"הנצי הגאון כתב

 היה למעלה משה שהיה יום ארבעים כל, )ו' סי מא' פר( רבה בשמות ש"וכמ. (ישכחנה שלא, במתנה לו ניתנת

 בנדרים אהו וכן. אתו לדבר ככלותו משה אל ויתן' שנא, במתנה התורה את ה"הקב לו שנתן עד, ושוכח לומד

 שאין נחלתו ושתהיה, בתורה חידושים לחדש אותו שמסייעים כלומר, אל נחלו, נחליאל וממתנה). ש"ע). א לח(

 חידושיו זכות ליתן או להוריש יכול ולכן. 'וכו הפסק לה אין נחלה מה) ב יב( השנה בראש ש"וכמ, הפסק לה

 דבריו הובאו וכן. (ד"עכת. 'וכו וחידושיו פסקיו את ו"ח לאבד יורשיו על לצוות רשאי אינו אבל, שירצה מי לכל

 א"ח תשובה התעוררות ת"בשו ערלוי ד"גאב סופר שמעון רבי והגאון). ה"תשכ ירושלים הלוי יד ת"שו בראש

 כיון מקום ומכל, וסיים, הנאה בטובת ירושה בדין) ו"ס רעו' סי( מ"בחו האחרונים מחלוקת הביא) רלב' סי(

 א"הרמ ב"כיו ש"וכמ, דינא דמלכותא דינא משום בזה יש, כן מחייב והיושר והצדק ,זה על מקפידה שהמלכות

 זכות להם יהיה ויורשיו בניו שגם הראוי מן, בספרו המחבר ועמל שיגע כאן ה"וה, )ז"ס רנט' סי( מ"בחו בהגה

 ומשיב ואלהש ש"דמ, וכתב, בזה האריך) עה' סי ב"ח ד"חיו( יצחק בית ת"בשו אכן. ש"ע. אביהם שחיבר בספר

 דיליה דתורה דאף, לזה ראיה רואה אינני, הספרים מכר' אפי להדפיס לאחר ואסור, עולמית זכות למחבר שיש

 להדפיס אחר על לאסור ואין, בחנם אתם אף בחנם אני מה ש"וכמ, נתן יפה שבעין ודאי ספריו שמכר כיון, היא

 התורה ואין, תשלום בלי ממנה לשאוב למים הנמשל והתורה, האוסר הוא מי כי, זכותו עבור שישלם עד ספרו

 במדינות אסור דמלכותא דינא ומצד הואיל מ"ומ. בזה ומשיב השואל בהוראת ע"צ ולכן. 'וכו בה לחפור קרדום

 מיראת להדפיס שלא נהגו שכבר ד"בנ גם, )רנט' סי( ך"בש המבואר לפי, המחבר רשות בלי להדפיס אלו

 אוסר ומשיב השואל שהגאון ד"בנ ש"וכ, דמלכותא בדינא להחזיק יביםחי ג"בכה, המחבר רשות בלי המלכות

  )ט מ"חו א ז"יבי( .פ' סי מ"חו יצחק ע בית"עו. 'וכו דמלכותא בדינא להחזיק שצריך בודאי, תורה דין פ"ע

  

  ?ת במקומות המטונפין"למה לא תקנו ברכת התורה על הרהור אף שאסור להרהר בד

 תקנו לא. בפה למוציאיהם, למוצאיהם הם חיים כי) נד( בעירובין כדדרשינן, בדיבור ת"ת מצות שעיקר כיון

 דלא ג"דאע, דמי כדבור הרהור רבינא אמר ה"בד:) כ ברכות( ש"הרא' בתוס' וע. בשפתיו כשמוציא אלא ברכה

 ת"ת דשאני ל"י, ד"כד לאו הרהור אלמא, )קנ שבת( מותר הרהור אסור דבור' דרשי דבר ערות בך יראה

 הרהור בעלמא ל"דס לרבינא שאף נמצא. כ"ע. בפה למוציאיהם הם חיים כי כדדרשינן, בדיבור הוא שעיקרו

 ושננתם) ל( בקידושין ש"וכמ. בפיו הדבר ולשנן לזכור הלימוד שעיקר מפני. ד"כד דלאו מודה ת"בת, ד"כד

 אמור' שנא, מיד לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל דבר אדם לך ישאל שאם בפיך מחודדים ת"ד שיהיו
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 שאינו כל:) קט( ביבמות' וע. מעשה לידי שמביא תלמוד גדול:) מ קידושין(' אמרי נ"וה. את אחותי לחכמה

 כ"וא). נד( בעירובין ש"וכמ. תלמודו שוכח הוא ובמחשבה בהרהור רק לומד ואם. ש"ע. בלמידה אינו בעשייה

 לאשה דומה ומשכחה תורה הלומד כל) צט יןסנהדר(' ואמרי. מעשה ולעשות, דבר לשואלו להשיב יזכור היאך

 שמואל ל"דא אהא) נד עירובין( א"בח א"במהרש' וע). ת"ת במצות וכן, ר"פו קיים לא ג"ובכה. (וקוברת שיולדת

 שהשוכח ש"מ פ"ע דהיינו. 'וכו חיי ותוריך בך דתתקיים היכי כי ותני פומך פתח וקרי פומך פתח יהודה לרב

 שלא התורה בו תתקיים בלחישה ילמוד לא פיך שיפתח י"שע ליה קאמר ה"מש, בנפשו מתחייב תלמודו

 אוזידא שמואל במדרש' וע. כ"ע. חיים יאריך ולא בו תתקיים ולא ישכחנה בפיו יוציאה לא אם כ"משא, ישכחנה

 כשלומד שהרי, לשמה תורה לימוד עיקר והיא, שנית פעם חזרה על מורה לבניך ושננתם דלשון) י:ג אבות(

, ימים אורך בימינה ש"מ יבואר ז"ועפ. ש"ע. לשמה תורה לומד שניה פעם אבל. להבין כוונתו הראשונה בפעם

 לשמה בה שעוסק, זכה ה"ד:) עב יומא( י"בפרש וכן. ש"ע. לשמה שעוסקים, בה למיימינים) סג שבת( י"ופרש

, ה"הקב של שמו על) רההתו( נקראת בתחלה) יט( ז"דע' הגמ פירוש )ח:ד א"יבי(. ש"ע. חיים סם לו נעשית

, חכם תלמיד לסוג הגיע לא שעדיין, ויגיעה בהתמדה בתורה שיעסוק לפני, כלומר, חפצו' ה בתורת כי' שנא

 עמל נפש, ויגיעה עמל לאחר ורק, תורה ללמוד ורצון חפץ לו שיש אף, ה"הקב של שמו על התורה נקראת

 מתקיים ותלמודו, ולילה יומם יהגה ובתורתו רשנאמ, שמו על התורה ונקראת, :)צט כבסנהדרין(, לו עמלה

, בידו מתקיים תלמודו, בו דשין שהכל כמדבר עצמו אדם משים אם, מתנה וממדבר, )נד( בעירובין ש"וכמ, בידו

 ש"מ פ"ע, הוסיף) יט( ז"בע א"והמהרש). :לב קידושין י"בפרש ע"וע. (ש"ע. במתנה לו ניתנת ותורה', וכו

. 'וכו ככלותו משה אל ויתן' שנא במתנה לו שניתנה עד ומשכחה תורה למד משה היה בתחלה, )לח( בנדרים

  )ד כא"א ו יו"יבי(. 'וכו משלו תורה חידושי לחדש שיזכה כ"ג שהכוונה) כד ח"או( דבר במשיב ע"וע. ש"ע

  תורה וסחורה                                                    .עירובין נה

 תורה וללמוד ממלאכתו להתפרנס שיכול אדם יש שאם, כתב) א"סכ רמו' סי( לציון ןבראשו עטר בן ח"הגר

 הנה, היום כל שילמוד כדי, רבים אדם מבני או יחיד ממחזיק ביתו בני ופרנסת פרנסתו שיטול או, הפנאי בשעת

 את לדעת יגויש, ולילה יומם יהגה ובתורתו, היום כל אדם שילמד והלואי, והדעות הלבבות שנתמעטו בזמנינו

 פרנסתו ויטול היום כל שילמוד טוב שיותר ל"נ לכן, ה"הקב מצות יקיים וכיצד, והנצרכים הנחוצים הדינים

 אגרות ת"בשו פיינשטיין משה רבי הגאון כ"וכ. כ"ע. מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים ועץ, מאחרים

 כפיו מיגיע שיהנה שצריך ולומר, ם"הרמב דברי פ"ע לנהוג המתחסדים שאלה) קטז' סי ד"חיו(' ה כרך משה

 עצת אחר הולכים הם, לפרנסתו פרס משם ויקבל בכולל היום כל ילמוד ולא, הפנאי בשעות לתורה עתים ויקבע

 המקצת את גם ישכחו שלבסוף עד ובמסחר במלאכה ויעסקו. כראוי תורה ללמוד שיפסיקו המסיתם, הרע יצר

 כפתחו פתוח לבם שהיה כמלאכים הראשונים אפילו והרי, כלל ללמוד ןזמ להם ישאר לא ואף, בילדותם שלמדו

 יעסוק אם, למעשה ממנה להורות ראוי שיהיה, בה ולהתגדל בתורה לעסוק לאדם אפשר שאי, אמרו, אולם של

 ולא בסחרנים לא התורה תמצא לא, היא לים מעבר ולא) א נה( בעירובין שאמרו וכמו, וסחורה במלאכה גם

 אמרה אילו אפילו, י"רש ופירש, תנאי לא כותחא קריב אם לי אמרה אי אביי אמר) א סה( עירוביןוב, בתגרנים

 ע"וע. מהלימוד מתבטל הייתי כי, ששניתי כמו, לשנות יכול הייתי לא, הכותח להביא כגון קלה לעבודה ציווי לי

 לבם היה ראשונים) א נג( ןבעירובי ש"כמ, הלבבות שנתמעטו בדורותינו ש"וכ. אף ה"בד) א ז( תענית' בתוס

 לקירא אצבעתא כי אנן, שם אמרו ועוד. סדקית מחט כמלא ואנו, היכל של כפתחו אחרונים, אולם של כפתחו

 שמותר ישראל תפוצות ובכל הדורות בכל שנתקבלה רווחת הלכה ולכן. לשכחה בבירא אצבעתא וכי, בסברא

 משכורתו מקבל הוראה ומורה רב שהוא מי וכן, הכולל ממשכורת ולהתפרנס בתמידות בתורה לעסוק ומצוה

 ישיבות להרבות יפה בעין תורמים עמינו נדיבי והיו יתן ומי. מזה להמנע חסידות מדת שום ואין, הצבור מקופת

 ה"הקב כרצון מדין על ויושבי הוראה בעלי ישראל גדולי מתרבים כך ידי שעל, ישראל תפוצות בכל וכוללים

 ע"וע. נכוחים דברים משיב ישק שפתים. כ"ע) א ח ברכות( בלבד הלכה של אמות 'ד אלא בעולמו לו שאין

 חזי דשפיר ועינא) ד. ש"ע). רלא' סי הלכה בביאור( ברורה משנה' ובס) קלח' סי( אבוהב שמואל דבר ת"בשו

 תקבל אודות על, ל"זצ מוואלוזין חיים רבי הגאון לרבינו שאלו, שכתב) נ סימן בשאלתות( רב מעשה בספר

 תורה שלומד נראה שיהיה שאפשר, וזבולון כיששכר, המחזיק עם לימודו שכר ולחלק, לימודו בשביל פרס

 מראה, לאחר ב"בעוה לימודו משכר חלק לתת צרה עינו אם שאדרבה, והשיב. שמים לשם ולא פרנסתו בשביל

 יתברך הבורא רצון לעשות ומגמתו מטרתו שתהיה צריך אלא, בלבד לעצמו השכר לקבל כדי מגמתו שכל בזה

 לימודו לצורך מהמחזיק שכר יקבל אם והרי. עילאה יתקלס ומניה מני) א מ בסוטה החכם כדברי( ויאמר, בלבד

 הכל שיהיה וצריך, יום מחצי ולא, שלם ביום תורה מלימוד ה"להקב רוח נחת יהיה ובכך, היום כל ללמוד יוכל
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 וכן. (כ"ע. ת"השי לפני רוח נחת לעשות שיוכל רק', ה את עובד כ"ג אחר או', ה את עובד הוא אם בעיניו שוה

 שניהם בין התורה לימוד של השכר חולקים והחכם שהמחזיק שסובר ומשמע). סד אות ראש כתר בספר הוא

 בתורה לעסוק שיוכל כדי הכולל מהנהלת או המחזיק מן שכר שיקבל שעדיף ל"ז הגאון סובר כן פ"ואע, ב"בעוה

 ולא, משלם שכרו מקבל מהם אחד כל והמחזיק שהלומד ל"ז האחרונים המפרשים דבריל שכן וכל. היום כל

 בראתי ה"הקב אמר) ב ל( בקידושין ל"חז אמרו הנה כי, ל"הנ הגאון ד"ע נופך להוסיף ויש. עינו מצדיק יגרע

 כא( בסוטה אמרו וכן. ר"יצה את להכניע יוכל התורה קדושת כח ידי שעל נמצא תבלין תורה לו בראתי הרע יצר

 בעמלי המחזיק לגבי גם מועיל זה שכל ודאי ומסתברא. החטא מן ומצילתו היסורין מן מגינה שהתורה) א

 הוא כאילו, החטא מן ומצילתו המחזיק על גם מגינה התורה, בתורה עוסק שהחכם שעה שבאותה, תורה

 מרן בשמו כ"וכ). ויקהל שתפר( החיים עץ בספר אבולעפייא חיים רבי הגאון כתב וכן. בתורה עוסק בעצמו

 זבולון שמח הפסוק על, )הברכה וזאת בפרשת( שם עוד כ"וכ, )קדושים פרשת( דוד ראש בספר א"החיד

 תהלות יוסף' ובס). לו אות' מ' מע( קדמות מדבר ובספר) ט אות לך שלח פרשת( דוד פני בספרו ע"וע, בצאתך

 היצר הוא, "מכשול" למו ואין תורתך לאוהבי רב לוםש: הפסוק המפרשים פירשו ובזה. ש"ע). ט אות' א פרק(

 לו אין כי, החכם בידי המחזיק זה, תורתך לאוהבי שלום כלומר, )א נב( בסוכה כדאיתא, "מכשול" שנקרא הרע

 בספר כ"וכ. דשמיא בסייעתא יצרו על להתגבר זוכה המחזיק גם, החכם של התורה שבכח, הרע מיצר מכשול

 ז"ולפ. ש"ע). וקפא קעו אות מ' מע( וחיים תורה בספר פלאגי ח"הגר כ"וכ). וישלח פרשת( פאלומבו המלך יד

, הרע יצר על להתגבר בו למחזיק וגם לעצמו שגורם, בו המחזיק י"ע, היום כל בתורה שעוסק לחכם זכות יש

 רחיקהמ שהתורה) ב יז( ז"בע ש"מ לפי עוד להוסיף ויש. המחזיק י"ע לימודו בזכות ומזכה זוכה הוא והרי

 נראה וכן. חסידים בספר כ"וכ. שם י"רש' בפי' ע. תנצרכה תבונה עליך תשמור מזימה' שנא, זנות ממחשבת

 הרהורי מעליו להרחיק בחכם למחזיק גם תועיל התורה שזכות ואפשר). ביאה איסורי' הל סוף( ם"ברמב

 בפתח אלחנן יצחק רבי גאוןלה' וע. ומזכה זוכה מחזיק י"ע היום כל הלומד ונמצא. מעבירה הקשים עבירה

 דובבות שפתותיו בשמו שמועה שאומרים שהחכם שכשם, )יח ואות' ח אות( א"ח יצחק הנחל של השער

 גם כך, קונדיטון יין כשותה שנהנה שקלים בירושלמי ואמרו, )א צז יבמות(, ישנים שפתי דובב דכתיב, בקבר

 זוכה יהיה שהחכם שעדיף בודאי הזה הכבוד כל ואחר. ש"ע. בזה יתירה מעלתו התורה בלומדי המחזיק

 וגם. בצלו יחסה אשר הכולל מהנהלת או תורה ממחזיקי פרנסתו קבלת י"ע, בלימודו אחרים את גם ומזכה

 שלמה בית ת"בשו' וע. [בחבורה ולומדים מצוה שעושים לרבים, תורה ולומד מצוה שעושה יחיד דומה אינו

 יהיה לא המחזיק שכר, לשמה בתורה עוסק אינו, מחזיק י"ע תורהב העוסק אם' שאפי) צד ס"ס ד"מיו ב"ח(

  )יז דעה יורה ז (].ש"ע. 'וכו לשמה בתורה עוסק החכם היה כאילו שכרו לו ונותנים, כך בשביל נגרע

, במשכן היה בנין מה, איתא) ב"ה סוף גדול כלל פרק( בירושלמי-  אסור בשבת בנין לשעהאם  :עירובין נה

 שהוא כמי הדיבור פ"ע ונוסעים חונים שהיו מכיון יוסי ר"א? היתה לשעה ולא, אדנים ג"ע יםקרש נותנים שהיו

 הוי לשעה בנין אמרה הדא, לשעה שהוא כמי לארץ להכניסם ה"הקב שהבטיחן מכיון בון ר"ב יוסי ר"א. לעולם

 מ"ע סותר גבי) ב לא בשבת( דידן דתלמודא סתמא דאשכחן', כ) עב' סי ח"חאו( סופר חתם ת"בשו אולם. בנין

 שהיו שמכיון יוסי' כר ל"דקי מ"ש, ס"הש ליה דחי ולא, דמי כמקומו יחנו' ה פי על דכתיב דכיון, במקומו לבנות

 כתב) ב לא שבת( ח"הר' בפי אך. ש"ע. בנין הוי לא לשעה ובנין, לעולם שהוא כמי הדיבור פי על וחונים נוסעים

' אפי כ"וא. במקומו לבנות מ"ע כסותר ל"הו משם שיצאו במקום ויחנו שישובו להם שיאמר שיתכן משום שהוא

' מהל' י בפרק( שמח האור הגאון וכן. במקומו לבנות מ"ע כסותר דחשיב שפיר אתי בנין הוי לשעה בנין ד"למ

 על להשיג, )טז ק"ס שטו' בסי( לדוד תהלה בספר כ"וכ. ש"ע. 'להירוש הבבלי דעת להשוות כתב) ב"הי שבת

 נ' סי( איש להחזון ע"וע. ש"ע. 'וכו זה אל זה קרב ולא', הירוש דברי לדחות כדאי בזה ושאין, בזה ס"החת

', כ) ב"ע יא דף, לאוין( ג"הסמ על ספר במגילת קאזיס ב"והגר. ש"ע. בנין הוי לשעה דבנין ליה דפשיטא) ט"סק

 דקביע כמאן, יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על בהו שכתיב כיון, קאמרת מדבר דגלי) ב נה( בעירובין דידן ס"דהש

) ג"ע י"ר דף שטו' סי( הדביר הפתח כ"וכ. בנין הוי לא לשעה דבנין, ל"הנ' בירוש יוסי' כר אזיל, דמי להו

 העתים ספר על לבינה עתים הרב כ"וכ. ש"ע. בנין הוי לא לשעה דבנין ל"וס' הירוש על חולק ל"הנ שהבבלי

 שהביא הראיה אבל, בנין הוי לא לשעה דבנין', בירוש יוסי' כר חמוכ) ב נה( דעירובין דמההיא) שמו עמוד(

. כ"ע. ל"הנ עירובין' מהגמ ראיה להביא לו והיה', וכו כלל ראיה אינה) ב לא שבת( מהבבלי) עב' סי( ס"החת

 בונה משום חייב המגבן ל"דקי דהא) א יב( ביצה יהושע הפני ש"מ הביא) ד אות לד' סי( נחום חזון ת"ובשו

, בנין הוי דלא לשעה בנין ל"הו לאלתר לאכול המגבן אבל, רבים ימים יעמוד למען לאוצר במגבן דוקא היינו

 כתב כבר, בנין הוי לשעה דבנין מסיק' שבירוש פ"שאע, ז"ע וכתב, )א צה שבת' התוס קושית דחה ז"ועפ(

' ה פ"ע דכתיב כיון) ב נה( בעירובין מוכח וכן', הירוש על חולק) ב לא בשבת( שלנו שהתלמוד) עב' סי( ס"החת
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. ש"ע. בנין הוי לא לשעה דבנין דידן ס"דהש אליבא יפה עולים יהושע הפני דברי כ"וא. דמי דקביעי כמאן יחנו

 לדחיית חושש אינו שהבבלי) קבוע ואהל ה"בד, ב אות הבונה מלאכת( שבת בכלכלת ישראל התפארת כ"וכ

 לבסוף והרי, יכנסו מתי הבטיחן לא שהרי זו סברא ליה ליתו, לארץ להכניסן שהבטיחן שמכיון ל"הנ' הירוש

. ש"ע. הוי לא לשעה בנין' אפי ימים תשעה או משמנה שבפחות ל"י' להירוש ואף. במדבר שנה ארבעים נשארו

 לרוב מבעיא לא ומעתה. ש"ע). כג' סי ח"חאו( ג"ח חיים מחנה ת"ובשו). כה' סי ג"ח( רביעאה ומשיב בשואל' וע

 דידן ס"הש לדעת שגם להסוברים אף אלא, בנין הוי לא לשעה דבנין דידן ס"כהש שהעיקר ל"סד האחרונים

 בנין' אפי חשיב לא ע"לכ, הקריאה אחר מיד להסירו שדעתם ד"דנ הטלית פריסת מ"מ, בנין הוי לשעה בנין

  .ישראל התפארת ש"מ לפי ובפרט, לשעה

  צניעות בטבילה                                                           :נה

 העין וראית, בהן ירגישו שלא כדי, בצינעא לטבול ישראל בנות שעל, )רב עמוד שיז' סי( הרוקח ש"מ נודע הנה

). שם הכפורים יום בתוספת' וע. מעשה של מגופו יותר, נפש מהלך עינים מראה טוב: עד ביומא ש"כמ(, קשה

 ר"וא, בהמה כל עם שוכב ארור אומר הוא בנותיהן ועל, קברים כיושבי צריכין יושבי, אמרינן:) נה( ובעירובין

, רחוק במקום לטבול הולכות והנשים, בעיר מקוואות להן שאין. (בטבילה לזה זה שמרגישין משום ט"דה יוחנן

 מינץ י"מהר עולם גאוני שגדרו מה לחזק, )ו' סי( ל"מהרש ת"בשו' כ זה פ"וע). י"רש. בהן השכנים ומרגישים

 תהיה הטבילה שלפני שהחפיפה, פדואה י"מהר הגאון ובנו פדואה ם"מהר הגאון ובעקבותיהם, מינץ א"ומהר

 מתביישות והצנועות, למרחץ כניסתן בעת בהן ומרגישים, הכנסת בית בחצר עומד המרחץ שבית מפני, בלילה

 שם י"שפרש ואף, :)נה( בעירובין ש"וכמ, הטבילה להסתיר שיש הרוקח בעל הגדול המקובל' כ וכבר, בזה

 משום לפרש כ"ג ונוכל, לתורה פנים כמה יש אכן, עמהן ומתייחד אחריהן שירדוף רשע שיש משום דהתם

 מנהג על ערער שקרא אחד חכם כדברי ושלא. עבירה הרהורי משום בזה ויש, בהן עיניהם יזונו שלא צניעות

, אינו וזה, כך בשביל הראשון מנהגם לסתור ואסור, הצורך כל תחפוף ולא, לביתה שמהומה משום, זה מחודש

 מאד פשוט כ"א, בהמה כל עם שוכב ארור ס"בש עליו הנאמר איסור לידי שיבאו קלקלתן שתקנתן שמאחר

 לתקן הוא וגדר תיקון אלא, מנהג ביטול קרוי זה ואין, כזה חמור איסור מפני קלילא איסורא מנהג לדחות שיש

 שפיר חשיב נ"ה כ"וא. ש"ע). יט' סי(' בתשו א"הרמ הסכים וכן. כ"ע. בילתןבט בהן שירגישו בענין יטבלו שלא

 שעוסקת אשה אודות, )ריז' סי ד"חיו( אסאד יעלה יהודה ת"בשו' כ ב"וכיו. י"מבעו טבילתה להקדים ותוכל אונס

 זמן תלדחו ורוצה, החנות סגירת י"ע לטבילה בהליכתה ירגישו שלא כדי לטבילה מללכת ונמנעת בחנות מ"במו

 לטבול האוסרים דעת לפי( בשבת לטבול לה מותר אם, י"מבעו החנות סוגרת ה"בלא שאז שבת לליל טבילה

 להלכה מסכמת שדעתו, והשיב) ב"ס קצז' סי א"הרמ ש"כמ, לכן קודם לטבול לה אפשר היה אם בשבת

 בלבד פוסקים חומרת משום אפילו לטבול יכולה אינה שאם ר"הדגמ ש"וכמ, ב"ותע, כן לעשות להתיר ולמעשה

, :)נה עירובין(' בגמ פתוח שורשה זו שחומרא כאן ש"ומכ, בזמנה טבילה חשיב דשפיר, בשבת לטבול מותרת

 בשמיני לטבול לה להתיר גמור צורך שפיר דחשיב ד"לנ מינה ודון. כ"ע. הרוקח בשם קצח ס"ס א"הרמ פ"וכ

 רבא אתקין:) סז נדה( י"מפרש, צנועות לתקנת נןדחיישי ראיה הביא, ל"הנ) יט' סי( א"הרמ' ובתשו. י"מבעו

 אמאי אכתי, וקשה, תסתכן שם תפול שאם הטבילה בית בדרך היו מערות של בנינים, אבולאי משום במחוזא

:) כד( במגילה ש"כמ, הפחתים מן ינצלו ובזה אבוקות י"ע להן להאיר בידן סמי והא, ביום טבילה להתיר אתקין

 צנועות תקנת בזה היה ולא איסורא עבדי והוו מילתא אוושא הוה שאז שוםמ ט"דה ו"א, )כא( ובסוטה

 א"הרמ' כ ממש דינא האי דלגבי קמן הא. ש"ע. שמיני ביום לטבול התיר זו תקנה ומשום, טבילתן המצניעות

  )ד יט"יו ה אומר יביע( .להקל

  תשעות שוות או זמניואין בין תקופה                          . עירובין נו

ואם נאמר שהשעות לעולם שוות לא משכת לה מה דאיתא ... כ אין התקופות שוות"י דא"וקשה לר' תוס' ע

כ בקרן אורה ברכות דלדידן מונים "ל לפמש"וי. ע"דמאדים דוקא בתלתא דשבת ובמעלי שבתא ונשאר בצ

עות מולדות הם קט דש:ץ א"כ תשב"וכ. שעות זמניות אבל למעלה כגון שירת המלאכים מונים בשעות שוות

 אפילו ז"לפ כ"א זמניות ולא שוות שעות הם מילין' דהד ג"בפמ עייןל "וז רסא סימן הלכה ביאור' שעות שוות וע

 הם מילין הארבעה ת"ר לשיטת' דאפי להלכה דעתו כהן מנחת בספר אמנם הזה השעור כ"ג תמוז בתקופת

 כ"משא שוין והלילות שהימים ותשרי ניסן זמןב רק הגמרא דברי נאמרו ולא יותר מאריך הקיץ ובימי זמניות

 ש"במוצ וכגון להחמיר רק זו סברא על לסמוך שאין שם מסיק למעשה אך[ הזמן לפי הענין משתנה ימים בשאר

 אחר יום בכל דאזלינן פשיטא שבת קבלת דלענין ל"מהרי בשם א"המ שכתב ממה משמע וכן] להקל ולא
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 הוא וכן] שעותיו אחר כ"ג מילין' דד הזמן נכלל שבתוכו כ"צה עד השחר דמעמוד הזמן שמתחלק ל"ר[ שעותיו

 מיל רבעי' דג ובין לשיטתו הכוכבים כל צאת עד שהוא מילין' דד בין הגמרא שעורי דכל בבאורו א"הגר דעת גם

 מאריך ש"הבה הקיץ ובימי הזמן לפי משתנה אחר בזמן כ"משא ותשרי ניסן בזמן הוא הכל ש"בה זמן שהוא

 צפון לצד שנוטין במדינותינו אבל בבל באופק רק נאמר לא הגמרא דשיעורי עוד א"הגר כתב וכן תריו הרבה

 יש ש"במוצ כ"ע בצמצום הזמן לכוין שיוכל בזמנינו הוא ומי כהן מנחת ספר כ"וכ יותר תמיד מאריך ש"הבה

 הסימן שזהו וניםבינ כוכבים' הג שיראו עד מלאכה לעשות שלא א"והגר הגאונים לדעת אפילו מאד ליזהר

 הוי לא לכן וקודם] ב"ע' כ ומגילה א"ע' ב ופסחים א"ע' ב בברכות[ מקומות בכמה' בגמ הנאמר ללילה המובהק

 ועיין וכדלקמיה קטנים צריך בבינונים בקיאין אנו שאין מפני אך זמן ובכל מקום בכל שייך זה וסימן ודאי לילה

 צריך ת"ר ולדעת. ש"מוצ לענין כ"ג ששייך מה לתחתון והוש העליון הכסיף אודות שכתבנו מה ג"רצ בסימן

 השקיעה התחלת מעת וחומש שעה שיעור פ"עכ שהוא מילין' ד זמן עד מלאכה מלעשות ש"במוצ להמתין

 בשיטתו המחזיקים רבוותא הני וכל ת"ר דעת לצאת לכתחלה ונכון בינונים כוכבים' ג יציאת זמן אז שלדעתו

 עד ה"ד ל"בבה ג"רצ בסימן לקמן שכתבנו מה ועיין מילין' דד השעור שיושלם דע ש"במוצ מלאכה לעשות שלא

 לתחתון ושוה העליון שהכסיף רואה דאם נראה הארוכים בימים זמניות שעות ולענין. שם כ"מש הדבור בסוף

 שעות על להמתין להחמיר צ"א כוכבים' ג כ"ג ויש המערבי בצד הרקיע כפת כל מן האודם שנשקע דהיינו

 הלילה זמן על] ה"ל שבת[ בגמרא נאמר כ"ג הסימנים שני אלו דהא[ ת"ר לדעת אפילו הארוכים בימים יותזמנ

 מסתפק היה לבד זה דבסימן ומשמע בגמרא ש"ע דהכסיף סימנא על מסתכל הוי דאביי' בגמ שם כ"ג ואיתא

 לנו ומוטב יותר להחמיר לנו אין שוב בודאי הכוכבים סימן כ"ג בהצטרף פ"עכ כמותם כ"כ בקיאין אנו דאין ונהי

 יודעין אנו אין כ"וע והזמן המקום לפי בתהלוכותיה החמה שמשתנה האופקים בחשבון בקיאין אנו שאין לומר

 וע ]:סימנים השני באלו טועין שאנו משנאמר לתלות במה לנו ויש אחד סימן רק שהוא מילין' הד חשבון היטב

 כוכבים' ג שיראו עד) ש"במוצ( מלאכה מלעשות להזהר צריך, כתב) ב"ס רצב' סי(  ע"בש מרןד כא:א ב"יבי

. אמות' ד תוך מ"וי, אחת אמה תוך נראים כאילו, רצופים' שפי, )א"סע ט ה"ר( א"הריטב' וכ. [רצופים קטנים

 ויודעים כוכבים רואים כשאנו כ"א, ת"ר כשיטת) רסא( המחבר ש"לפמ ל"ק. ל"בבאה ב"המשנ ז"ע' וכ]. ל"עכ

 נשלם שיהא דבעינן המחבר התנה לא אמאי כ"א. הם גדולים כוכבים אותם כ"ע, מילין' ד ןזמ נשלם שלא

 שלא יודעים כשאנו אבל, השיעור שנשלם תלינן מסתמא כוכבים' ג שרואים שכיון ל"דס ל"וי. מילין' ד שיעור

 שוב הכוכבים סימן רואים שאנו כיון ת"לר שאף כהן מנחת' בס ר"שו. שיושלם עד להמתין שצריך נ"אה נשלם

). א"ע ח"דל, ה"פ ב במאמר( הם, כהן המנחת דברי והנה. ד"עכת. ש"ע. מילין' ד הזמן שיעור על להקפיד אין

 מילין' ד שיעור כ"לצאה ח"שקיעה בין מדינה באותה שאין או, מילין' ד בחשבון טעה שמא דאמרינן הוא וטעמו

 אדם לך אין ז"בזה שהרי. ופרוודהא ובבל י"בא ז"בזה שייכים אינם אלו טעמים' ב והנה. כ"ע. יהודה' ר שאמר

 מקום ואין). וחומש שעה( דקות ב"ע הם מילין' ד מרן ד"שלפ ידעי ע"וכ. הזמן לדעת שעות מורה, שעה לו שאין

 ובבל י"בא מיירי יוסף ורב ורבה יהודה' ר וגם. להקל ש"וכ, לה לחוש שאין רחוקה מציאות פ"ע א"כ לטעות

. בזה ש"מ) לא' סי( שנייטוך ם"ריב ת"בשו ע"וע. כוכבים' ג פ"ע להקל קשה וממילא). א"הגר כ"וכ. (וגלילותיה

 והנכון. ש"ע. הדעות כל ידי יוצאים ובזה. המזהירים כוכבים מלאים השמים כל שיהיו עד להמתין שצריך ומסיק

.) ה"סק רצג' וסי, רסא ס"ר( ח"בכה' וע. ימתין לאו ואם, מלאכה יעשה מילין' ד זמן עבר אם, בשעון להביט

. וחצי שעה להמתין הישיבה חכמי כל שנוהגים ימים בחמדת ש"עמ שהעיר, )רצג' סי( יהודה מטה' בס' וע. ש"ע

 מסויים שיעור שעשו אלא.) ש"הרא ש"וכמ, יוסי' ר של ש"בה אחר דהיינו(, אמות ט"ומ מיל' ד בשיעור די שהרי

' ד ששיעור, )והלאה ג"פ ב מאמר( כהן מנחת' ה ש"כמ ל"דס נראה ד"לפע אולם. כ"ע. שעה חצי עד שהוא

 מה לפי, ותשרי ניסן בימי אפילו או( הקיץ בזמן וממילא, שוות שעות ולא, זמניות בשעות היינו שאמרו מילין

' סי( ג"שהפמ פ"ואע. יותר ולפעמים וחצי שעה עד הזמן יגיע.) כ"צאה עד השחר מעמוד היום לחשוב שנוהגים

 בשם א"המג' שמד, שהוא ה"ד) שם( ל"בבאה ב"המשנ' כ כבר. שוות בשעות מילין' ד בלחשו ל"ס) רסא

  .ש"ע. ד"ע ל"וי). יט סימן( ב"ח פעלים רב ת"בשו' וע. ש"ע. שם א"הגר' ד ושכן. כהן המנחת' כד משמע ל"מהרי

 הכרך לחומת חוץ יםבת נתוספו שאם פ"ואע: "שכתב) קנא' סי( איש חזון להגאון' ע נח:א ז"יביל "וז: עירובין נז

 האלה הבתים בין יהיה שלא צריך מקום מכל, ממיל יותר ברציפות נמשכים הבתים אם אפילו, ו"בט קוראים

 היותר לכל או, כזה בשיעור פנוי שטח יש שאם, עיר של עיבורה כדין, ושיריים אמה שבעים כשיעור פנוי מגרש

 פראנק פסח צבי רבי הגאון דעת וכן). קנג' סי איש בחזון ע"וע". (ד"בי המגילה לקרות צריכים, אמה א"קמ

 בארבעה המגילה לקרוא צריכים רמות שבשכונת ברור הדבר זה ולפי. ש"ע). כג' סי פורים' הל( קודש במקראי

 ועוד. רמות שכונת עד, סנהדריה שכונת של האחרונים מהבתים ממיל יותר הרבה פנוי מגרש שיש לפי, עשר

 מכל, ככרך נידון ממיל יותר רחוק הוא אפילו עמו שבנראה ל"דס וסיעתם י"ורש לחננא רבינו לסברת שאפילו
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 מגילה( המאירי ל"וז. ירושלים של העתיקה מעיר נראית אינה שהרי, עמו נראית בגדר אינה רמות שכונת מקום

 שנאמר מה דרך על, כרך לאותו וטפל מחוז מאותו שהוא עמו בנראה הדברים ונראים: "פ"אע ה"בד) ב ב

 וכן. ל"עכ". להדיא נראה עמו הנראה כפר אותו כל בששטח לפרש ויש. ובנותיה שאן בית, ובבנותיה בחשבון

 הכפר של השטח שכל שצריך, המאירי כדברי) נ' סי סוף ב"וח, נב' סי סוף א"ח( הקודש ציץ ת"בשו העלה

, שכתב) קג' סי אחרון' בקונט( דסקין ל"מהרי ת"בשו ראיתי אמנם. ש"ע. במקצתו די ולא, הכרך עם נראה

, ו"בט יקראו ואלו ד"בי יקראו שאלו לומר ואין, נראה אינו ומקצתו נראה דמקצתו היכא, עמו בנראה לי מספקא

 קוראים שהכל נראה ומסברא. דיבמות ק"בפ ש"כמ, אחת בעיר שהכל כיון תתגודדו לא דחשיב, אפשר שאי

 היה לא ל"הנ המאירי דברי רואה היה ואילו. ש"ע. 'וכו נראה מקרי אמות כארבע נחשבת העיר שכל כיון, ו"בט

 תשובת על להעיר שכתב, אגב ה"בד) קכג' סי ח"חאו( צבי הר ת"בשו פרנק פ"להגרצ ראיתי ושוב. עליו חולק

 ובמקום, במאירי ס"ט שיש לצדד כתב ושוב, ל"הנ המאירי ש"ממ לדבריו סתירה שיש דסקין ל"המהרי

 ל"המהרי לדברי סתירה אין ובכך, "עמו נראה כפר אותו של כששטח" ל"צ, "ועמ נראה כפר אותו כל כששטח"

 קצהו ואפס, ידים ורחב גדול הכפר שאם נוטה והסברא, במאירי כן להגיה מחוור זה אין ד"ולפע. ש"ע. דסקין

 ד"ובנ .ככולו רובו כי, לכרך נראה יהא שרובו צריך פ"עכ אלא, עמו נראה בסוג זה אין, נראה אינו וכולו נראה

 טוקצינסקי מ"והגרי. עמו נראית בגדר אינה, בירושלים העתיקה העיר של בקרקע נראית רמות שכונת שאין

 ולא, עצמו הקרקע משטח היינו, עמו הנראה כפר שפירוש, כתב) תטז עמוד( ג"ח והמקדש הקודש עיר בספר

 מגדל הזמנים מן בזמן יבנו םשא, לשיעורים דבריך נתת כ"שא, העיר חומת מעל או הבתים גגות מעל שנראה

 להאמר ניתן לא ודאי וזה, מאד גדול במרחק גם הכפר את דרכו לראות יתאפשר הרי, הכרך בתוך גבוה

 יט' סי ע"חאה יעקב ברית ת"בשו' וע. (כ"ע. וחומותיה העיר מגדלי גובה שינוי לפי עמו הנראה דין שישתנה

 באופן היינו, ככרך שנידון עמו הנראה שדין) תרפח' יס( י'פלאג חיים רוח בספר ע"וע) ק"ודו. והנה ה"ד

 ולאו הכרך שטח כל דרך להראות צריך שהכפר וגם, וכדומה משקפת ללא, מזויינת בלתי בעין היא שהראייה

  . ל"עכ. ש"ע. שבו הגבוה המקום מן דוקא

  אם גזרה דרבה שכיח עירובין נט                                   

' לכאו] הא דלא גזרו כלי שיר בזמן התלמוד[:) לו( משילין בפרק ולא, בביצה ל שכתבו' התוס נוכיו שלזה ואפשר

 בטלה לא הטעם שבטל פ"שאע ל"קי הא, התלמוד בזמן גם שיר כלי תיקון שכיח דלא דנימא דאף, קשה אכתי

 במקומות כ"משא שיר כלי לעשות שבקיאים במקומות אלא גזרו לא, כן שגזרו בזמן שאף לומר כ"וע. הגזירה

 יתקן שמא דגזירת אלמא. זמן ובכל מקום בכל טפי שכיח דרבה אידך אבל א"הריטב שסיים וזהו. בקיאין שאין

 שיהיו בעינן ולא, ר"רה איכא ז"בזה דאף) נט( לעירובין' בחי לשטתיה א"והריטב. (מ"בכ הויא לא שיר כלי

' תוס' וע. זמן ובכל מקום בכל ר"רה שכיחא ירשפ ה"ומש. ש"ע. סגי אמה ז"ט וברוחב. רבוא' ס בה עוברים

' ד כן שהסביר) שלט' סי( מאיר בית להגאון בזה שכיונתי ר"ושו.) ק"ודו. כן' כ שלא, מתוך ה"ד) ז( כתובות

' מד להעיר מבלי וכמובן. כאמור י"הב דברי שהסביר) ג' סי ד"חיו( אפרסמון נהרי ת"בשו מצאתי וכן. י"הב

ל דתמה אמאי גזר רבה לבטל "בה' וע )כט:א ג"יבי(]ריבוא' ר אלא בס"ל דאין רה"ס' ותוס[ י"בכת א"הריטב

ז דמבואר במשכנות יעקב דלענין מצוה אמרינן בטל הטעם בטל "ר בזה"מצות שופר ולולב אם אין לנו רה

  ) ע"ד.(מ"א לק"כ ביבי"הגזרה אבל לפמש

  עשיית דת ודברי נביאות        עירובין ס  

 לדברי יודו הן הן ממרויש י"ומהר ד"הראב שאף לומר שאפשר, )נ"א ה"בד( לתרץ םהגדולי בשם א"החיד תבכ

, הסנהדרין בזמן בו שנחלקו בדבר אמנם, ויחנק, השקר נביא ז"ה כפלוני הלכה' ה בשם שהמתנבא, ם"הרמב

, להכריע ק"רוה או קול בת מהני בזה, כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר ולא, מכריע ואין במחלוקתן ועמדו

, והשופטים הכהנים אל הבאה דליכא הגאונים אחר ש"וכ. מכריע איש אין כי ק"ב דאהני ה"וב ש"ב כמחלוקתו

 גברא אי ומיהו. ממרויש י"ור ד"דהראב ט"וה, הדור גדול על שהופיעה ק"לרוה לשמוע יש ם"להרמב אף שאז

. ד"עכת. ד"הראב על חלק ן"שהרמב וכמו, היא בשמים דלא, לחלוק יכול להיפך ס"הש מתוך בעיניו נראה רבה

 לעשות הנביא שאין, )ב"ה( ם"הרמב ש"ממ, ז"ע להשיב שיש נ"ולפעד). טו אות א' מע( אזן יעיר' בס עוד כ"וכ

 היא בשמים לא שאמרה והתורה. מכריע כשאין דת עשיית לה משכחת הא איתא ואם. הדת על להזהיר רק דת

 מרן שעשה וכמו, התלמוד כללי פ"ע היא ההכרעה דרך, הגאונים שאחר בתקופה וגם, ועד לעולם תשתנה לא

 בהקדמתו כ"וכ). כד באות( ל"הנ ם"הרמב לשון משמעות ה"וכ. השמים מן ת"שו פ"ע ולא, ע"ובש י"בב ל"ז

 אנשי החכמים מן אלא, הנביאים מן ללמוד ה"הקב הרשנו ולא, הראשון הנביא אחר נתונה תורה שאין, לזרעים
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 שפסל, ד"הראב כדעת שלא פסק ל"ז מרן שהרי, יקשה, זה' בתי א"החיד ד"לפ ואף. ש"ע. והדעות הסברות

 דלא ממרויש י"מהר ד"ע לחלוק ויכול רבה גברא ן"שמר משום נאמר ואם, ק"רוה פ"ע, ראשו שנקטם ההדס

, צוה לא' וה וצונו לומר א"שא מכיון, לברך פוסק היה לא שמרן נימא נ"ה, ן"הרמב כן שעשה וכמו, היא בשמים

. עדיף תעשה ואל ושב. להקל ברכות ספק ל"קי הא ספק אלא יהא ולא, אלימתא סברא שהיא, )ם"הרמב' כד(

 ת"שו ענין שאין ד"לפע והנכון) ל). (מספק יברכו שלא מרן פסק, ס"ס דאיכא, ואנדרוגינוס טומטום לגבי' ואפי(

 בטלים דברים בלא חלום יןוא, החלום בעל בשם כן אומר היה ממרויש י"שמהר ,ם"הרמב ש"למ, השמים מן

). מידי לא ותו, זה פ"ע למנהגם סמך לעשות יוכלו, לברך שנהגו שבמקום אלא. (ידברו שוא והחלומות', וכו

 דלא דברים הרבה שנהגו הטעם וזהו', ה בשם המתנבא של החומרא בזה אין ולכן, הוא בעלמא ואסמכתא

 דלא שהכריע דברים יש וכן. השמים מן ת"שו ד"עפ נומנהגי לשנות מעולם חששנו ולא, לעיל וכמבואר, כוותיה

, שח כ"אא כלל ר"תש על לברך שאין ף"הרי כדעת) ב' בסי( ממרויש י"מהר שהכריע מה כגון, אשכנז כמנהג

 ספק דהא, ד"מבנ יותר להחמיר כדאי היה ששם פ"ואע, ממרויש י"מהר לדברי חששו ולא, לברך נוהגים והם

 כשהדברים אלא ממרויש י"מהר כדברי לפסוק הכרח שאין, לזה חששו לא ה"ואפ, עדיף ת"ושוא, להקל ברכות

 שהיה ממה, באהל מטמאין אין גוים דקברי ש"כר דהלכה:) קיד( מ"ב' בתוס' כ ג"וכה. עצמן מצד בטעמן נכונים

, הולאלי בהא צייתינן ולא, היא בשמים לא ל"קי והא. ש"ע. הלכתא דהכי אלמא, גוים של הקברות בבית אליהו

 ם"הרמב כ"וכ, צייתינן לא דידיה נביאות דברי ורק, הוא רבה דגברא אליהו מחכמת ילפינן דשפיר ודאי אלא

 בעירובין הנביא מאליהו ילפינן נ"וה). אמנם ה"ד( שם הגדולים בשם א"החיד תירץ שכן ר"ושו. המשנה' בפי

 ג"בשה הביא וכן. ש"ע. 'וכו. דברים שלשה ממנו למדנו) ג( בברכות וכן. מעשרה למעלה תחומין יש גבי) מג(

. ל"הנ פ"ע שם ותירץ, היא בשמים דלא והקשה, לדרשה אליהו עתיד זו פרשה) מה( מנחות א"הרשב' חי בשם

 כהן משפט ת"בשו' וע). לו חולין, קיד מ"ב, ג ברכות( חיות ץ"במהר ע"וע. ש"ע:) מה( יבמות יהוסף בזכר כ"וכ

  ])כט[מא:א א"יבי( .ק"ודו). צב' סי(

  התיחסות והגדרת מומר לחלל שבת בפרהסיא           :         עירובין סא

, מישראל עשרה בפני השבת שיחלל דבעינן' כש שנשאל) נ' סי ד"חיו( יעלה יהודה ת"בשו אסאד י"המהרכתב  

 עליו דוהעי לא שאם ופשיטא, דין בית ובפני, בפניו שיעידו דוקא ובעינן, שיתפרסם לו וידוע מפורסם שהדבר או

 משאר ונזהר, התורה מצות שאר בכל כדת מתנהג שהוא וידוע, בלבד שנתפשט ההמון קול פ"ע רק, ל"כנ

 כ"כ להרחיקם אין, מרובה פרוץ שהדור ז"בזה כעת גם ומה, במגעו יין לאסור כמומר לדונו אין, התורה עבירות

, עצמו על להחמיר צ"א נפש בעל ואף ,בזרוע לקרבם טוב ויותר, טפי יפקרו שלא, חלילה ידים בשתי ולדחותם

 עשרה בפני שחיללום, ד"ב ובפני בפניהם העידו לא אם, ז"שבזה כאלו שבתות מחללי בו שנגעו יין מלשתות

 לקרב לחוש לנו שאין וכתבהשיג עליו , אלעזר מנחתכ אבל ב"ע',וכו ידים בשתי לדחותם שאין . מישראל

 בסברות זאת ונבטל ניקום ואנן, ממעשיו עוד ילמד שלא כדי, ל"חז שגזרו חשש זהו שאדרבה, הפושעים

 פועלי כל יתפרדו לכן, הרעים ממעשיו ילמדו ז"ועי, בזרוע ולקרבם עמם להתחבר שנוכל כדי, ולהתיר כרסיות

 להרחיק ראוי ואין: ל"וז) מז עמוד' ה קידוש מאמר בסוף( ם"הרמב ש"ממ העיר יא:ד א"א יו"וביבי. ש"ע. און

 שהפושע ל"חז אמרו וכבר, המצות לעשות ולזרזם לקרבם יש אלא, אותם ולמאוס שבת מחלליו עבירה עוברי

 כי לגנב יבוזו לא הפסוק על וסמכו, בזיון מנהג בו נוהגין ואין, אותו מקבלין להתפלל נ"בהכ אל כשיבא ברצון

 י"המהר שדברי צאנמ. ל"עכ. מצות לגנוב בסתר שבאים ישראל לפושעי יבוזו אל, ירעב כי נפשו למלא יגנוב

' ב שיהיו עד, יעקב בן א"ר ה"ד:) סא( עירובין' התוס ש"ממ עוד להעיר יש וכן. קדש בהררי יסודתם אסאד

, דמים אשפיכות חשיד ם"דעכו דכיון, י"דראב טעמא מפורש' ובגמ, אכותי אף קאי י"דראב משמע, ישראלים

 י"ואור. 'וכו דמים אשפיכות חשידי לא כותים הריו ת"וא. ממעשיו ילמוד שמא, רבנן גזרו דדיירי דשכיחי בתרי

 נמי אסרו ם"בעכו שאסרו ואגב, וכותי צדוקי משום ולא, ממעשיו ילמוד שמא, איתקן ם"עכו משום תקנה דעיקר

 ילמוד שמא וכותים בצדוקים חיישינן דלא אלמא. כ"ע. ם"העכו מן יותר בכותים החמירו לא ולכן, בכותי

, להכי חיישינן דלא ט"דה ונראה. אחד בחצר אתם לדור ומותר, פ"שבע בתורה כופרים שהם פ"אע, ממעשיו

 אפיקורוס אבל, גוי אפיקורוס אלא שנו לא, לאפיקורוס שתשיב מה ודע דתנן דהא, :)לח( בסנהדרין דאמרינן

, ממעשיהם שילמוד חיישינן לא, והצדוקים הכותים עם להתווכח שאין ומכיון. ש"ע. טפי דפקר ש"כ ישראל

 ת"בשו' וע. [בתרייהו לאמשוכי אתי, בדברים אתם ונותן שנושא שמתוך, לזה יותר חשש יש בגוים כ"שאמ

 ושייכי רגילי דהכותים, כותים בנות אף ה"ד סוף:) טז( שבת' התוס מדברי ק"וק]. קא' סי ח"חאו יהודה זכרון

  .ל"עכ ל"וי. ש"ע. ם"מעכו ישראל גבי טפי

   שכירות בריאה                                            . עירובין סב
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, )ב נו מ"ב( הוא ממכר ליומה ששכירות פ"שאע, שכתב) ה"סק תמ סימן( חיים מקור בספר מליסא להגאון' ע

 יעקב הישועות כתב ב"וכיו. ש"ע. המשכיר של הגוף קנין להפקיע אלים לא אבל, בעלמא פירות כקנין דהוי היינו

 בהמה גבי על לרכוב ואסור, שכתב) דעירובין ק"פ סוף( מרדכי בהגהות ע"עו. ש"וע). ג"סק רמו סימן(

) א טו( ז"בע מסקינן והא ת"וא. בשביתתה להתחייב לו ונקנית, היא ממכר ליומה דשכירות, לישראל המושכרת

 השכירות הויא, שלו היתה שאילו דבר בכל השוכר לחייב, לחומרא והכא הכא דאזלינן ל"י, קניא לא דשכירות

 אך. (כ"ע. לחומרא והכל, אליו לחזור עתידה והיא הואיל בו התלויות במצות המשכיר לחייב וגם, ממכר נמי

. בעלמא כ"משא, היא ממכר ליומה שכירות אמרינן" ממכר" קרא דרבי באונאה דדוקא כתבו) ב נו( מ"ב' בתוס

 מ"חו ך"ובש). לג סימן קמא באדב ה"פ( שלמה של ים' בס ל"למהרש' וע). שיח ס"ר( הדשן תרומת ת"בשו כ"וכ

   ]טז:א ח"יבי[ ).שנה סימן( ש"הריב ת"בשו' וע. ש"ע). ב"סק שלד וסימן א"סק שיג סימן(

   נגיעות בהוראה                                          .עירובין סג

 נאמן יהיה לא דאטו' התוס שתמהו ומה, )לא( דבכורות הסוגיא שהביא) צג' סי( זרוע אור ח"מהר ת"בשו

 ומורינו, ז"ע וכתב, לנפשיה חזי מ"דצו) סג( בעירובין אמרינן והא, והיתר איסור דיני כל ובשאר טמאה בתרומה

 חזי ח"דת יום בכל מעשים ובאמת, מהימן לא מומחה יחיד' שאפי דמשמע ל"הנ' התוס ש"דמ' כ מאיר רבינו

 אם ז"ולפ, מהימן לא איסורא דאיתחזק דהיכא קחיל דנגעים ב"בספ ש"והר. שבעולם איסורים מיני כל לנפשיה

 עתה בידו ולאו איסורא אתחזק דהא לנפשיה חזי מצי לא, לא או רוב הוא אם ומסופקים ח"ת בבית עוף נשחט

 שבתורה איסור שבכל ל"נ אמנם, כן נוהגים העולם ואין, ב"כיו בכל וכן, הרבה שהה כבר דהא השחיטה לגמור

, ידם על תקלה מביא ה"הקב אין צדיקים של בהמתן' ואפי, האסור דבר לאכול חשוד שאינו לעצמו רואה ח"ת

 דלא ש"וכ, )נ"וש ב"סע ה חולין' התוס ש"וכמ(, האיסור מן נהנה כשגופו מדי יותר הדבר שמכוער מאכל בדבר

' בגמ ומסקינן, )לה( בבכורות כדתנן עליו כהנים דחשידי בבכור ודוקא. לאכול האסור דבר במזיד להתיר חשידי

 לא נמי חבר, מום לו לגרום הוא שחשוד נאמן אינו ה"שע שכשם, הארץ לעם חבר כהן בין חילקו שלא) לו שם(

 אוכל אינו מ"מ, בו יהיה לא מום דכל בלאו דעבר נהי ואוכלו מום בו מטיל אם' שאפי ט"וה, פלוג דלא, מהימן

, לעולם מום בעל יהא לא דשמא מרובה הויציא מרובה טורח משום טפי חשידי דהתם ועוד. ת"מה האסור דבר

 נחשדו לא האיסור אלא מפסיד שאינו כיון איסורים בכל אבל', וכו מום בו להטיל חשידי תקלה בשביל וגם

 שדי בעי דאי משום בכור גבי נאמן אינו דאמאי מבין איני ואני. מאיר רבינו ל"עכ. האסור דבר לאכול כדי להתיר

 שהתירו וכמו, שם' התוס ש"כמ, לגוי ימכרהו בקי אינו ואם:). ג בכורות( ולםהע לאויר שיצא קודם מומא ביה

, בשחיטה שאירע בשאלה נאמן שאינו מורי ש"ומ. עדריה בכוליה מומא שדי בעי דאי ומעשרותיו קדשיו לראות

 נדה' וסדהת ומההיא). הראשון', א עד ה"ד: ב גיטין' התוס ב"כיו ש"וכמ. (שפיר ליה שחיט מעיקרא בעי אי והרי

 שהיא כמו נאמן הוא יהיה לא למה כי, איסורים לשאר ראיה שיש סבור אינו אשתו דמי לראות שיכול:) כ(

 מ"ומ. נאמן שאינו ל"י לגמרי הכל שמפסיד טמאה תרומה ושאני, יפרוש שמספק ועוד, לעצמה וסופרת בודקת

 במעשה, לעצמו שהורה גמליאל ברבן:) ו( דנדה ק"בפ אשכחן דהא, לעצמו להורות נאמן שחכם עיקר נראה

 לה והורה, ואחת אחת כל בין ובדקה, יין של חביות וגפה, תרומה של ככרות אופה שהיתה ג"ר של בשפחתו

 את להתיר חשיד לא חכם דשום אלמא, בתרומה וחד בקדש חד לאוקומי ובעי, טהורות וכולן טמאה היא

 כמום לעולם שנראה מום ויתיר כרב במומים פקיעו גדול חכם שהוא למי לחוש שיש בכור גבי ושאני, האסור

 חולין אוכל שאינו יחשדוהו ובטהרותיו, ומעשרותיו בקדשיו וכן:). ה( דסנהדרין כההיא, קבוע מום והוא עובר

 לרוב ידועים והיתר איסור טעמי שרוב יחשדוהו לא הרואים וגם, חשיד לא האסור את להתיר אבל, בטהרה

. לא או איסורא דאיתחזק היכא בין שמחלק ש"הר על דפליג מאיר רבינו מדברי וכחומ. כ"ע. ותלמידיהם חכמים

 שחששו טעם למצוא הוצרך ה"ואפ, איסורא איתחזק בכור שהרי, בזה לחלק שאין ל"ס זרוע אור ח"המהר וגם

 ורא ח"המהר מדברי מוכח גם. חיישינן לא ה"הלא, עובר מום שהתיר יחשבו והעולם קבוע מום יתיר פן בבכור

, להקל אף ולהורות אשתו דמי לראות נאמן, שבביתו ה"או בדיני להורות יכול החכם שאין ל"את שאפילו זרוע

 ז"ולפ. האסור את שיתיר חיישינן ולא יפרוש שמספק ועוד, נאמן הוא גם, ולספור לבדוק נאמנת שהיא שכשם

, אשתו של וכתמים דמים בדיני ותלהור שרשאי ל"י, לא או איסורא דאיתחזק היכא בין שמחלק ש"הר לדעת אף

 קט כלל אדם בינת( אדם החכמת ש"ממ ולאפוקי. בטבילה לספק הדין שהוא ונראה, בטהרה בהפסק ואפילו

 שחיטה בענין בהוראה ה"ה ז"שלפ ז"הט' וכ, לעצמו להורות אסור איסורא דבאתחזק ש"הר ש"שלפמ, )ג' סי

 רואה שתהיה בחזקת שאינה, איסורא אתחזק דלא וםמש היינו, אשתו דמי לראות שמותר פ"אע כ"א, אסור

 טמאה היא בודאי שהרי להורות אסור איסורא דאתחזק בטבילה בהוראה אבל:). ב גיטין(' התוס ש"כמ, תמיד

 גם בטבילתה נאמנת שהיא שכשם הכא שאני ז"להט שאף ל"י כ"ולפמש. כ"ע. ממש דשחיטה דומיא והטבילה
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 לספק דמי ולא, ותטבול שתלך בנהרא מיא דהאיכא מספק שיטהרנה לחוש ןואי יפרוש שמספק ועוד. נאמן הוא

  )יח:ד ו"א יו"יבי( .בשחיטה הספק בהם שנפל הבהמה או העוף את לגמרי לאסור שעליו בשחיטה

   ברוך שפטרני בבתו                                                           

 בשביל הבן כשחטא האב נענש היה עכשיו שעד, זה של מעונשו רנישפט: 'פי) ד"סק רכה' סי( אברהם המגן

 הגמראד ש"ע. האב בעון נענש הבן עתה שעד איפכא פירש הלבוש אך. נענש אינו ולהבא ומכאן, חינכו שלא

 שכמה, הדורות כל סוף עד בניהם ולבני לבניהם שמזכים אלא זוכים שהן דיין לא לצדיקים אשריהם, )פז יומא(

 שעמדה אלא, הנותרים אהרן בני ואיתמר אלעזר' שנא ואביהוא כנדב לישרף ראויים שהיו לאהרן ול היו בנים

 בשביל נ"א, רבן משה בפני הוראה שהורו משום אלא ואביהוא נדב מתו לא) סג( ובעירובין. אביהם זכות להם

 א"בח א"המהרש הבז עמד שכבר ובאמת). שמיני' פר( רבה ובמדרש) נב( בסנהדרין ע"וע. יין שתויי שהיו

 מאד' ה התאנף ובאהרן, עקב' פר י"בפרש שהובא במדרש ש"מ סותרים כאן הגמרא שדברי) פז יומא(

 אהרן שבחטא דאדרבה ומוכח. נשארו ושנים, שנים ומתו, מחצה כיפרה משה ותפלת, בנים כילוי זה להשמידו

. מתו שבחטאם) סג( בעירובין ש"מ רסות זה מדרש ה"ובלא. ניצולו משה תפלת י"וע, להשרף ראויים כולם היו

 עונשם עיקר המדרש' לד וגם. המדרש על חולקת שלנו' הגמ פ"ועכ. כ"ע. להו גרמא והא דהא תירץ ם"והרא

): תר' סי, רות( שמעוני בילקוט, הלבוש לדברי מפורש ומקור. ם"הרא ש"כמ, אביהם עון לזה וצירפו עונם על

. ימות בעונו איש ואילך מכאן, האב בעון לוקה הבן שנה עשרה שלש עד, אבא בר חייא ר"א, שניהם גם וימותו

. אביהם בעון מתים קטנים, עצמם בעון מתים גדולים, יומתו בחטאו איש): קמז' סי תצא כי' פר( ובספרי

 בידי אבותם בעון מתים שהקטנים, אביו בעון מת איש שאינו מי אבל, יומתו בחטאו איש, שם י"רש ובפירוש

 או בגופו ז"בעוה חטאו על שנפרעים נותן שהדין חטא ויש: ל"וז) א"ה תשובה' מה ו"פ( ם"ברמב הוא וכן. שמים

 איש וכתיב, הן כקניינו, מצות לכלל הגיעו ולא דעת בהן שאין הקטנים אדם של שבניו, הקטנים בבניו או בממונו

 ויום שנה ג"י בן שיהיה עד איש יקרו שאינו א"מכ ה"פ אבות י"בפרש' וע. (ל"עכ. איש שיעשה עד, יומתו בחטאו

) ז( בברכות' וע. ל"הנ כל ממנו נעלם ק"והגרש, הלבוש כדברי מבואר זה וכל:). ט"כ נזיר י"בפרש ה"וכ. 'וכו' א

 כשאוחזים הא ומשני, אבות על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא וכתיב, בנים על אבות עון פוקד כתיב

' ובתשו. תצא כי' בפר ע"הראב' בפי' וע. שמים ובידי קטנים בבנים לשנויי מ"והו. 'וכו בידיהם אבותיהם מעשה

 משה מנחת ת"בשו בזה ע"וע. ו"ה ז"ע מהלכות ד"בפ ם"ברמב' וע. ש"ע. שם הלבוש' ובד) עו' סי( ח"מהרלב

 בת יןלענ, הלבוש לפירוש א"המג פירוש בין מ"נ יש ולכאורה) ג.(ש"ע). ג"ע יח דף, ח"חאו סוף( ירושלמסקי

 עד נענש היה שהבן היינו, זה של מעונשו שפטרני הלבוש שלפירוש, אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל שהגיעה

 ש"וכמ, האב בעון נענשת הבת גם שהרי, זו של מעונשה שפטרני לברך יש הבת על גם כ"א, האב בעון עתה

 מנאצים שאבות דור, ובנותיו בניו כעסמ וינאץ' ה וירא ואמר פתח', וכו ינוקא ליה שכיב א"רחב, :)ח( בכתובות

 מתים ובנותיו בניו נדרים בעון) עב( ובכתובות:) לב( ובשבת. קטנים כשהם מתים ובנותיהם בניהם, ה"להקב

 ובהמנעו, בנו את לחנך האב שעל, חינוך מצות מצד שהוא אברהם המגן לפירוש ואילו. ש"ע. קטנים כשהם

 חייב אינו בתו לחנכו חייב בנו ל"ר קסבר) כט( בנזיר דאמרינן. הבת על כן לברך צ"שא ל"י ז"לפ, ז"ע נענש

 לחנכה שיחוייב כ"כ מצות בה אין, לחנכה מחוייב ד"למ' אפיד )ה"סק רכה' סי א"א( מגדים הפרי כ"וכ. לחנכה

 חיוביות במצותאלא ד ...אביה בשביל נענשת ואינה הויא אישה קנין, בקטנותה לאיש משיאה ואם, בקטנותה

  והמאירי י"הת' כד וזה. ש"ע. פ"דיוהכ שעות עינוי לגבי) פב( ביומא כדאמרינן בתו את גם לחנך דמחוייב ודאי

 נזיר ש"הרא' ותוס, ישנים' מהתוס כן והוכיח). ב"סע ט"דקכ ע' סי ח"חאו( לב חקרי ת"בשו העלה וכן

, לבתו ה"דה, דוקא לאו, ובנ במדרש ש"ומ, למצות שהגיעה בתו על גם כן לברך יש א"להמג גם ומעתה..)כט(

  )כט:א ו"יבי( בתו את ה"ה ח"ולרי, בנו את מדיר האב דקתני:) כח( דנזיר וכההיא

  כל הישן בקילעא                                             :סגעירובין 

. שם ישנים ואשה שאיש בחדר לישן מותר אם שנשאל, )נח' סי( ג"ח חיים לבב י'פלאג ח"מהר להגאון ראיתי

) ט"דקפ( חכמה ראשית' ה ש"מ חזי ופוק. אשה של בכריסה עומד כאילו' בגמ מדאיתא, ליכא שריותא, והשיב

 אסור שיהיה ש"כ, הכותל ג"ע השטוחים אשה בבגדי] להסתכל[ שאסור כיון למד אתה זו ומברייתא ל"וז

 כשישנים ש"וכ. כ"ע. יותרו יותר היצר תאות יעורר זה כי, מכירם אם בה ישנים ואשה שאיש במטה להסתכל

 דכל:) סג( דעירובין מההיא הזכיר שלא ותמיהני. פ"מהרח ד"עכ. חדר באותו לישן זר לאיש שאסור במטה

 עומד כאילו המטה באמצע העומד קטינא ר"א:) קמ בשבת( היא, ל"ז הוא שהזכיר והגמרא. 'וכו בקילעא הישן

', וכו עומד כאילו. בה לישן רגילים ואשתו שאיש מטה באמצע י"ופרש. היא מילתא ולאו. אשה של בכרסה
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 מ"ומ. עראי ולא, בקבע בישן אלא לאסור אין קטינא' דר להא דחתה והגמרא דהואיל ונראה. ל"עכ. שמהרהר

, ואשתו איש שם ששוכבים הפרוס הוילון בתוך דהיינו, )שם עירובין( יהונתן ר"ה' כפי ל"י, בקילעא דהישן ההיא

). טז ק"ס( שם י"ובברכ, )יא ק"ס קצה' סי( ך"בש ע"וע). צא' סי( אלשקר ם"במהר כ"וכ. וךבער ה"וכ. קלעים' מל

  )טז:ד ב"א יו"יבי( בה לן לית דבחדר, בחדרו לישון ד"התה התיר ה"ומש. ממש איסור דהוי ל"י ז"ולפ

  שכירו ולקיטועירובין סד                                               

 הא מעליא כמה נחמן ר"א. ודיו עירובו נותן ולקיטו שכירו אפילו שמואל אמר יהודה ר"א) סד( בעירובין

 כל אנא דהא, שמעתא הא מעליא לא נחמן ר"א. יורה אל יין רביעית שתה שמואל אמר יהודה ר"א. שמעתתא

.) י"רש .נאה אינה וזו נאה זו. (הכי מר אמר ט"מ רבא ל"א. דעתאי צילא לא דחמרא רביעתא שתינא דלא כמה

 הונה מאבד נאה אינה זו ושמועה נאה זו שמועה האומר כל, הון יאבד זונות ורועה דכתיב מאי ר"ב אחא ר"והא

. ל"עכ. בידי שתתקיים כדי בה ואעסוק וארענה נאה זו נוטריקון, זונות רועה, י"ופרש. בי הדרי ל"א. תורה של

 קצת משמע י"ומפרש.) בלבד זה אלא מלא במקרא זונות שאין, במקרא לזה שסיוע, )ג כט( משלי י"בפרש' וע(

 רבא ליה פריך לא ה"ומש. דמי שפיר בלבד נאה זו אבל. נאה אינה זו כ"ג שאמר משום לנוח מצאה שהקפידה

 ס"בש ד"בכ אשכחן דהא, מסתברא נ"וה. נאה אינה זו כ"ג שאמר עד. נאה זו בתחלה כשאמר נ"לר

 כמה:) מה( ושבועות) כא( וכתובות:) יד( בברכות כגון. דרשהמ בבית חבריהם שמועות מקלסים שהאמוראים

 לא אחריתי דשמעתא לדייק שיבאו חיישינן ולא:). ב( וזבחים) נא( ב"ובב) כ( ק"בב ג"וכה. שמעתא הא מעליא

. כוותייהו איתמר לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו, ד"בבהמ האידנא דרדקי אתו, )קד( שבת' וע. מעליא

) ב. (ק"ודו. האידנא עד והתנאים הנביאים מדורות שנאמרו השמועות כל בכבוד כפוגע דהוי אמרינן ולא. ש"ע

 זונות רועה דאייתי קרא איירי דבהכי, יאמר לא נמי נאה דזו דמשמע', שכ שם א"בח א"להמהרש ראיתי אולם

 פ"ר( דוד בדברי ז"הט כ"וכ. כ"ע. נאות שאינם אחרות שיש מיניה דמשמע ומשום.) י"וכפרש. נאה זו נוטריקון(

 נאה זו שמועה האומר שהרי. תנחומא במדרש נדרשת יפה זו פרשה שם י"בפרש ש"עמ שהקשה, )קרח

, ל"הנ מכל קשה ולכאורה. ש"ע. דרש בדרך ליישב ש"מ ש"וע. אסור כ"ג לבד נאה וזו. תורה של הונה מאבד

, לזה חשש שלא כ"ג י"דרש ד"נלע היה ז"הט דברי ולולא. לזה חשו ולא שמועות איזו משבחין היו' הגמ דחכמי

 א"המהרש שדייק ומה. ל"וכנ. להקפיד יש נאה אינה זו שמועה כ"ג כשאומר דדוקא, שם בעירובין לשטתיה

 ושוב, ראשונה שמועה על ושתק, שמועות' ב לפניו אמרו אם נ"דאה ל"י, נאה זו נוטריקון שהוא זונות ממלת

, בהכי קפידא דאיכא נ"אה, נאה אינה' א ששמועה במחשבתו בזה וכיון, נאה שמועה שהיא, שניה שמועה קילס

 שבח שמתוך. נאה אינה' הא ששמועה בפירוש אמר כאילו והוי. מעשיו מתוך כ"ג ניכרת ומחשבתו הואיל

 התפעלות דרך אומר רק, אחרת שמועה לאפוקי כלל נתכוון לא אם אבל. 'א שמועה גנות לידי בא' ב שמועה

 וקרא). כו סנהדרין( לעקלקלות או לעקל אם יודע הוא לבות ובוחן. דמי שפיר, מידי לא ותו, נאה וז ששמועה

 והעיר, א"המהרש דברי שהביא) שם עירובין( ש"להרש שמצאתי ובאמת. אחרת שמועה לגנות כשמתכוין מיירי

 נאה דזו מאאל:). מה( בשבועות ומהם שמעתא הא מעליא כמה שאמרו אמוראים לכמה שמצאנו ממה ז"ע

  )טז:ד ב"א יו"יבי(:).  קלח( ושבת) יד( וחגיגה) א"סע יב( בברכות ע"וע. ש"ע. 'וכו. למימר דמי שפיר בלבד

  ז"שיכור בתפלה ובבהמ

 ח"באו פ"וכ, )סד( בעירובין כדאיתא, המלך בפני לדבר יכול אינו אם, תועבה תפלתו שהתפלל דשיכור אשכחן

 וברכת ושבעת ואכלת, )דתרומות ק"פ( הירושלמי בשם:) לא( ברכות' וסהת כתבו, ז"בבהמ ואילו). צט' בסי(

' ובתוס. כ"ע. וברכת ושבעת משמע דהכי, כראוי לדבר יכול שאינו כ"כ ושכור שתוי' אפי' פי, מדומדם הוא' ואפי

 גליוןב בזה העירו וכבר). ד"ה א"פ( תרומות' בירוש רק שם ואינו, דברכות' מהירוש זה דבר כתבו) סד( עירובין

 לדבר יכול שאינו עד כך כל נשתכר' ואפי: ל"וז, )ד"ס קפה' סי( ע"בש להלכה נפסקו' התוס ודברי. שם' הירוש

 לחזור צריך אם ש"והרא' התוס נסתפקו כנגדו צואה והיתה בירך בענין גם. כ"ע. ז"בהמ לברך יכול כראוי

 ולאו שוין אפייא כל דלאו ל"וצ. ש"וק מתפלה יותר ז"בבהמ להקל שיש הרי, )ה"ס שם( ע"בש והובא, ולברך

 בשטה ש"לפמ מיהו). ז"כהגר ט"דה ואפשר( הדברים משאר יותר בהפסק והחמירו, מחתינהו מחתא בחדא

 ישראל אלהיך לקראת הכון דכתיב, יותר לבו שיכוין כדי ז"בבהמ לשבת שצריך ט"דה, :)נא( ברכות מקובצת

 ל"הנ ש"העה לדברי מקום יש ז"לפ:). נא( לברכות בשיטתו, א"הריטב של אביו, אלאשבילי אברהם רבינו כ"וכ

, שכתב, )יא:קפג( א"מג' וע. ש"ע. ישראל אלהיך לקראת הכון מדכתיב ליה יליף) יא( דבשבת, באיזור להחמיר

 ש"למ ודמי קילא ז"דבהמ, הפסק הוי דלא אפשר, כולה את לגמור כדי ושהה באונס' אפי ז"בבהמ שח שאם

 דפסק וכיון, ש"מק יותר ז"בבהמ מחמירים הפסק בענין דהא וקשה. ש"ע. כנגדו צואה מצא לענין) קפה' בסי(
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 בספר מצאתי וכן. ז"בבהמ ש"כ, לראש חוזר כולה את לגמור כדי והפסיק אנוס היה שאם) סה' בסי( א"הרמ

 גבי החמירל שיודה ל"י, ש"ק גבי שמקל) סה' בסי( למרן אף ולכאורה. ש"ע. א"המג על כן שהקשה דוד שבילי

  )יא:א א"יבי( .שם ל"ובאה ב"במשנ' וע. לראש שחוזר) קד' סי( ע"בש מרן' שפ לתפלה דדמיא משום, ז"בהמ

  ק"פ רוה"ספק מציאות וספק בדין ע                              :עירובין סד

, אחריו מהלך איאלע' ור, לכזיב מעכו מהלך והיה החמור על רוכב שהיה גמליאל ברבן מעשה, :)סד( בעירובין

. 'וכו הללו גלוסקין טול, מבגאי, ל"א, אחד נכרי מצא, הדרך מן גלוסקין טול אלעאי, ל"א, בדרך גלוסקין מצא

 מעבירין שאין למדנו, למדנו דברים ושלשה). מבגאי הנכרי שם בידיעת. (ק"ברוה ג"ר שכיון למדנו שעה באותה

 שהולכין, י"ופרש. בהנאה מותר גוי של שחמצו ולמדנו, םדרכי עוברי רוב אחר שהולכים ולמדנו, האוכלים על

 עוברי שרוב, ם"עכו פת בחזקת דאחזקינהו, למכלינהו אלעאי' לר ליה שרא מדלא, דרכים עוברי רוב אחר

 דמהני דמציאות ספק והוי, גוי של שהוא ק"ברוה ג"ר ידע דילמא, הא ל"דמנ, וקשה. כ"ע. נינהו ם"עכו דרכים

 שהביא) שם( עירובין דוד יד' בס וראיתי. להחמיר אף לדינא ק"רוה על סמכינן דלא איוד אלא, ק"רוה פ"ע

 עינים פתח' בס ע"וע. (בזה ש"מ ש"וע. אשכנז חכמי בשם בה ומטי, )ו דף( המלך דרך הרב בשם זו קושיא

, דרכים עוברי רוב בתר' דאזלי דפשיטא מילתא דהאי ליישב' וכ, ל"הנ אשכנז חכמי קושית הביא כ"שג, )שם(

 זו מסוגיא ראיה שיש, במסקנתו' כ שם דוד יד והרב). ש"ע. ק"רוה משום ולא, בזה לתלותו טפי עדיף ולהכי

, בהנאה אסור דילמא, בהנאה מותר גוי של שחמצו ל"מנ כ"שאל, )לב' סי( י"כהברכ דלא, חביב בן ם"למהר

 לב חקקי ת"בשו י'פלאג ח"מהר הגאוןל בזה ע"וע. (ש"ע. 'התוס ש"וכמ, הפסח אחר לעשותו שהות ל"הי והכא

 תערובת התיר אחד שחסיד בעובדא, )מג' סי( מקאליש אליהו יד ת"בשו עוד ראיתי וכן). ש"ע. כד' סי ד"חיו

 מההיא כנגדו והוכיח, הטרפה על שורה טומאה שרוח, ק"ברוה הכרה פ"ע וסמך, בכשרות שנתערב טרפה

 דברי הביא) א"ע א"ס דף( ויגש' פר חמדה כלי' ובס. ש"ע. הבהורא ק"רוה על לסמוך שאסור:) סד( דעירובין

' סי( א"ח שי תשורת ת"בשו בזה ע"וע. ש"ע. מפראג ל"המהר רבינו' לד לכוין ושזכה, וקילסו, ל"הנ אליהו היד

 ת"בשו ע"וע. (ש"ע. בזה שרי לעצמו ורק, ק"רוה פ"ע איסור בספק לאחרים להורות שאין כ"ג שהעלה, )טז

' וע. ש"ע. ל"הנ מעירובין ראיה והביא, כן פסק) קלח' סי ד"חיו( לוי חלק ת"בשו גם). ל' סי ב"ח שי תשורת

 א"הרשב' שכ ממש נבואה בין לחלק צריך ז"ולפ). ועיין ה"ד קיד' וסי, ד אות סא' סי ח"חאו( לדוד קרן ת"בשו

 הברית' ובס. ב"ח כיםנבו במורה' ע. (הנבואה ממדרגת למטה שהיא ק"לרוה, בהוראה עלה דסמכינן והמאירי

 מוכן בספק) כד( בביצה והנה). קה' סי ד"חיו ב"ח מצאנז חיים דברי ת"ובשו. הספר בראש, א"ח א"מ א"פ

 מעשה' בגמ ופריך. לקבלן רצוני שאין אלא, הן מותרין ואמר, ג"לר דגים שהביא אחד בנכרי ומעשה, דאסור

 קאמר לא ואמאי. 'וכו בנכרי ומעשה, מתיר ג"ור ,אסור מוכן ספק, קתני והכי מחסרא חסורי ומשני, לסתור

 ביצה( חטים חלב' בס' וע. ל"וי. ק"רוה פ"ע הוראה מהני דלא ודאי אלא, ש"מע מוכנים שהיו ק"ברוה ידע ג"שר

 ביהודה הנודע והנה. ש"ע). ב אות נג' סי ח"חאו( יעקב יגל ת"בשו' וע. ש"וע. ל"ז סוזין ם"מהר בשם ש"מ) שם

', וכו נפשות בהם מצילים אין כך, עריות בגלוי מתרפאים שאין שכשם כתב, מ"ומ ה"בד) קסא' סי ד"חיו( תנינא

 דהא וקשה. כ"ע. הקדש ברוח ואולי, דינו ובית מרדכי הוראת פ"וע, ישראל כלל להצלת שהיתה אסתר ושאני

 המאור ספר ת"בשו ז"ע עמד שכבר ר"ושו. למעשה הלכה להורות ק"רוה על לסמוך אין כ"וא. היא בשמים לא

  ))יד( מא:א א"יבי(). א' סי( דעניא אפרקסתאוב). ב' סי( לוריא מרדכי דברי ת"בשו' וע. ש"ע). קצו עמוד מג' סי(

  ח בענין כוונה בתפלה"בשיטת הגר                             .עירובין סה

 איתא ואם. דשמואל אבוה עובדא עביד והכי. ימים' ג יתפלל אל הדרך מן הבא א"דאר) סה( בעירובין אשכחן

 בברכה לכוין יוכל והשתדלות התאמצות י"ע הרי, מתפלה ימים' ג פטרוהו אמאי, באבות אלא עיכובא דליכא

 כ"וע. באבות כוונה י"ע להתפלל התאמץ ולא, וכל מכל עצמו שפטר דשמואל אבוה על יפלא וביותר. ראשונה

 ע"א אדם ימוד לעולם דאמר נמי א"דר ל"י ומעתה. רב הכמעש ל"וקי. התפלה בכל כוונה בעינן דלעיכובא ל"דס

 דבאבות הראשונים ש"כמ ודלא. התפלה בכל כוונה דבעינן אזיל ולשטתיה. כפשטה אתיא', כו לכוין יכול אם

 שצריך מבריסק ח"הגר ד"שלפ ובאמת). ו"הט ת"מה ד"פ( יהודה בלחם עייאש י"מהר ז"בכ העיר וכן. מיירי

 לעיכובא שהיא זו כוונה שמשום ל"י, ת"השי לפני בתפלה עומד שהוא, שבתפלה רכותהב מכל תיבה בכל לכוין

 ההיא הביא) כד עמוד( א"ח האשכול' בס והנה. כמתעסק ל"הו יכוין לא שאם כיון, מתפלה לפטרו הוצרכו

 בלא, מצלי הוו כד טובא מכווני דהוו הראשונים בדורות מ"ה דאמרי לרבוותא ואשכחן, עליה' וכ, דעירובין

 והמרדכי א"והריטב א"הרשב' בחי ה"וכ). פט ס"ס ת"ושע, פט' סי ליק( הגאונים' בתשו ה"וכ. ל"עכ. לא האידנא

 בשם) צח' סי( ח"אוו ובטור. 'התוס בשם) ת"מה ד"פ( י"ובהגמ). דברכות ד"ספ( ובמאירי). שם עירובין( א"והג
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, מה לזמן כתקנתה תפלה ממצות בטללהת' להראשוני להם היה שנוח נראה ז"ולפ. שם ע"בש פ"וכ ם"מהר

 חוץ( כוונה בלי מתפללים היו ואילו, מיושבת דעתם כשתהיה מכן לאחר התפלה בכל כוונה מצות שישמרו כדי

' כ שם עירובין המאירי והנה. ל"לעת מכשילן ונמצאת, התפלה בשאר לכוין שלא עצמם מרגילים היו, )מאבות

 מתפלה יבטל ולא קצרה תפלה יתפלל עוברת השעה ואם, ליוע מיושבת דעתו שתהא עד יתפלל אל, ל"בזה

 אבוה דהא ק"וק. כ"ע. ימים' ג כל יתפלל אל בדרך הבא, אמרו הערה דרך. יתפלל באבות לכוין יוכל ואם. לגמרי

 דשמואל אבוה דשאני ל"דס קצת ל"י' ולכאו. בלבד הערה דרך אינו כ"וא, בנפשיה עובדא עביד דשמואל

 על ז"ר קרי ה"דמש, שם' בתוס' וע) יא( בשבת' כדאומרי. מתפלה פטור הדין ומעיקר. תואומנו תורתו שהיתה

 וכן. ש"ע. היתה אומנותו שתורתו משום', וכו תורה משמוע אזנו מסיר, להתפלל מסרהב קא דהוה ירמיה' ר

 אלא.). יום' ל לכ תלמודו מחזר שהיה י"פרש. (יומין לתלתין יומין מתלתין מצלי דהוה יהודה רב גבי) לה( ה"בר

 דתורתו עצמו מחזיק היה שלא, דעתו לכוין כשיכול להתפלל עצמו על מחמיר היה דשמואל אבוה מ"דמ

. ל"וי. ש"ע. ירמיה' ר לגבי, ח"מהראנ בשם, יש עוד ה"בד) א' סי( א"ח שאל חיים ת"בשו ש"וכמ. כ"כ אומנותו

 אלא' לאו התירו לא שהרי, :)כט( דברכות כההיא קצרה תפלה ד"דל נראה קצרה תפלה שיתפלל המאירי ש"ומ

 ביאור זהו ה"ד) השחר תפלת פ"ס( במאירי' וע. ק"ודו, )ל שם(' ובתוס). ג ברכות( ומאירי' תוס' ע. סכנה במקום

 צלי והדר דצלי א"ברחב ש"וכמ. ולהתפלל לחזור וצריך יצא לא התפלה בכל דעתו כיון ולא התפלל', שכ', וכו

 דהא ל"וק. ל"עכ. ע"א פ"בס ש"כמ. ראשונה בברכה אלא בזה חולקים ויש. היה כוונה שמצד להם ונתברר

, כוונה משום היינו והתפלל דחזר דהא למימר דמדבעי ל"הול וטפי היה הכוונה מצד שלא אמרינן במסקנא

 לא התפלה בכל כיון לא שאם המאירי' שכ זו סברא פ"ועכ. ע"וצ. ש"הרא ש"וכמ. ולהתפלל לחזור שצריך מכלל

. לעיכובא כוונה בעינן אבות בברכת ורק. ז"ע חולקים הפוסקים שכל, להא דחש ולית, היא דיחידאה נראה, איצ

 מגן תפלת מתפלל שאינו י"ובפרש. בעדו צרות וחותמים סוגרים גאוה בשעת מגן המפיק כל, שם בעירובין מ"וכ

 לכוין יכול ואינו והואיל, תבאבו הכוונה דעיקר משמע מגן בברכת לה דתלי וממאי. שיכרות בשעת אברהם

  )ח:ג אומר יביע( מתפלל אינו בשכרותו

  הגומל' ב

 סברת זוהי, י"הב מרן' וכ. שירצה זמן כל לברך תשלומין לו יש מלברך איחר ואם', כ) ריט' סי( ח"א טורב 

 מן באה) סה( בעירובין' דאמרי ט"דה כ"ומ. מברכים ימים' ג שעד ן"הרמב בשם' כ חיים בארחות אבל. רבינו

' ה דעד יונה' מר קיבל א"שהרשב כ"מ ועוד. הדרך מן בא נקרא ימים' ג דעד נראה, ימים' ג עד יתפלל לא הדרך

 מהליכתו טרוד ולבו עייף שהוא משום ט"ה דהתם, מכרעת אינה מעירובין הראיה' ולכאו. ל"עכ. לברך יכול ימים

 דהוי ן"הרמב מדברי נראה פ"ועכ. ל"וי. ימים' ג כל הדרך מן בא חשיב לא ולעולם. דעתו לכוין יכול ואינו, בדרך

 דינים' בחי מצאתי וכן. ל"הנ יונה' ר בשם א"הרשב' מד נ"וכ. בדיעבד אף ימים' ג אחר לברך ואין, לעיכובא

 אבזרדאל אברהם ר"כמהר אמר', שכ, )יב באות, ט"רס שנת הקדמונים ו"ירושת מרבני( וחסד חיים ס"שבסו

 ומשמע. כ"ע. שבא ימים' ג בתוך אלא הגומל לברך לו אין הדרך מן שהבא, ארבע שלחןב הוא שכן לי וכמדומה

 לאו דאמרינן רבנן ותרי עשרה ומיהו', כ, )קעז עמוד: נד ברכות( ה"הרא' בחי אולם. לעיכובא כ"ג שהוא

 יןלהמת הדבר ראוי מ"ומ. רבנן ותרי עשרה בלא מברך עשרה מצא לא אם הא, לכתחלה למצוה אלא לעיכובא

 מקובצת בשטה כ"וכ. כ"ע. להמתין צ"א ואילך מכאן. כהלכתה מצוה ליה מתרמיא דילמא יום שלשים עד

. ביחיד' אפי מברך ואילך מכאן יום שלשים עד שימתין אפשר, עשרה ליה דלית היכא כל ומיהו, :)נד ברכות(

 אמרה לא ואם. ימים' ג תוך לאמרה לאדם לו וראוי, )ב"פ א כלל( א"ח לדרך בצדה זרח בן ם"מהר כ"וכ. ל"עכ

 וכן. כ"ע. שירצה ז"כ להביאה יכול והתודה, תודה כנגד נתקנה זו שברכה לפי, ימים כמה אחר' אפי אותה יאמר

  )טז:א ג"יבי(ימים ' ג לאחר שלא ונכון. שירצה ז"כ לברך תשלומין לו יש איחר שאם) ו"ס יטר( ע"בש מרן פסק

   מתנה בשבת         .                       עירובין סו

 לצורך זולת, טוב ביום או בשבת במתנה לחבירו דבר לתת שאסור מתבאר) ו"תרע סימן' ב פרק ביצה( במרדכי

) ז"תקכ בסימן/ (ח"א/ יוסף הבית מרן והסביר. בזה וכיוצא ואתרוג לולב טוב ביום לחבירו להקנות כגון, מצוה

 נראה בזה שגם משום, סודר קנין בלא אפילו, ליד מיד במשיכה חפץ לחבירו להקנות שאסור המרדכי שסובר

 מרן העלה וכן). ו"קנ סימן( בתשובה ש"הריב מדברי נראה וכן. כ"ע התירו מצוה במקום ורק, וממכר כמקח

 המגן פסק וכן. ש"ע) א"ע' ז כתובות( א"והריטב א"והרשב ן"הרמב מדברי) ז"סק ו"ש סימן( יוסף בברכי א"החיד

 לחתן במתנה כלים לתת שנוהגים מה על לתמוה אברהם המגן כתב זה פי ועל). ו"ט ק"ס ו"ש סימן( אברהם

 כלים לתת והנוהגים, כתב) ו"ט סעיף שם( זלמן רבי הגאון ערוך ובשלחן. עיון בצריך והניח, בשבת הדורש
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 ביום או בשבת לחבירו במתנה דבר שום לתת אסור שהרי, עושים הם יפה לא, בשבת הדורש לחתן במתנה

 על זכות ללמד כתב) ט"י ק"ס שם( רבה האליה אולם. כ"ע. היום לצורך שהם ומשקה מאכל מיני רק אלא, טוב

. כ"ע התורה כבוד ולהגדיל, וכלה חתן לשמח, מצוה לדבר נחשב זה שגם, לחתן דרשה דורון להעניק המנהג

 יש, דאורייתא מילי כן גם משמיע מצוה -  הבר חתן אם זה ולפי). שם( סופר חתם בהגהות כתב בזה וכיוצא

 בזה כיוצא ש"וכמ. (מצוה לצורך כן גם ונחשב, בלימודו להתמיד שימשיך מצוה - לבר עידוד המתנה בהענקת

 שילמוד שאפשר, קודש ספרי מצוה - הבר לחתן לתת שרגילים גם ומה). ב"קל סימן ג"ח יעקב חלקת ת"בשו

 מהתוספות להוכיח שכתב, )ה"כ סימן( רשוניהג עבודת ת"בשו וראה. מצוה לצורך ונחשב, בשבת בהם

 במחזיק א"החיד מרן בזה העיר וכן. בשבת לחבירו מתנה בנתינת איסור שאין, שם והמרדכי) א"ע ו"ס עירובין(

 אורח חלק( סופר כתב ת"ובשו, )'ט הלכה טוב יום מהלכות' ו פרק( המלך בשער וראה). ח"סק ו"ש סימן( ברכה

 העזר אבן מאיר בית בספר פוזנר מאיר רבי שהגאון ובאמת). ה"פ סימן( בנימין חלתנ ת"ובשו, )ט"נ סימן חיים

 והשלחן והטור, )ב"ע ד"י ביצה( מהמשנה והוכיח, ל"הנ אברהם המגן דברי על להשיג כתב) ה"מ סימן סוף(

 ם"הרמב שכתב ומה, ם"והרמב ף"הרי דעת ושכן, טוב ביום מתנה לתת שמותר, )ז"תקט סימן/ (ח"א/ ערוך

 מעשיו, מרדות מכת אותו שמכים פי על אף, טוב ביום או בשבת הנותן או שהמוכר, מכירה הלכות בסוף

 במטלטלין הדין והוא, סודר קנין בלא אפשר שאי, קרקע בנתינת זהו, )ב"ע לו ביצה( ף"הרי כתב וכן, קיימים

 וכמבואר, כלל איסור בזה אין ,המקבל ליד הנותן מיד במשיכה אבל, סודר קנין ידי על במתנה אותם לו שהקנה

 מוכח ושכן, בשבת הדורש לחתן במתנה כלים לתת נהגו יפה ולכן. להתיר) א"ע ז"י( דביצה' ב פרק ריש ן"בהר

 להתיר הראיה לדחות שיש פי על אף והנה. כ"ע שם יוסף בבית שהובאה בתשובה, קולון י"מהר הגאון מדברי

, שם מאיר הבית בגליון תאומים פרנקל ברוך רבי הגאון שהעיר ווכמ, קולון י"המהר מדברי בשבת מתנה נתינת

 אבן בחלק סופר החתם וכן. קולון י"המהר מדברי הראיה לדחות כתב) 'ב סעיף ה"מ סימן( המקנה בספר וכן

 בשבת מתנה לתת שאסור אברהם המגן לדעת אף קולון י"המהר דברי יישב, )ד"ק סימן וסוף, ב"פ סימן( העזר

 לנכון מתבאר ן"הר מדברי מקום מכל). ט"קי סימן העזר אבן חלק( אסאד יעלה יהודה ת"ובש וראה. ש"ע

, אחר ידי על שבת מערב המתנה לו יזכה הכנסת בית שגבאי יותר נכוןך הלכ בשבת מתנה נתינת להתיר

 א"י יטיןג( בפניו שלא לאדם זכין לן דקיימא. זו מתנה לפלוני לו זוכה אני: ויאמר, המתנה את שיגביה באופן

 ראה. (זכיה לו יש כן פי על אף, קטן שעודנו ונמצא, אחד ויום שנה עשרה שלש לו מלאו לא עדיין ואפילו). ב"ע

 ועצה). ש"ע א"ע ד"ס ובגיטין ב"ע ט"י ובקידושין ב"ע א"י בכתובות התוספות ובדברי א"ע ב"ע מציעא בבא

 יש וכן). א"ל סימן חיים אורח חלק( אבי בית ת"וובש, )ט"נ סימן( אפשטיין אהרן כפי ת"בשו הוזכרה זו טובה

 מותר ואז, שבת מערב אותה לו שיזכה, טוב ביום או בשבת לחבירו להעניק רוצה שאדם מתנה בכל לנהוג

  )כא:ג ד"יחוו( לעשות ראוי וכזה, מוקצה תורת עליה אין אם, בשבת לחבירו ליתנה

  ור דרבנן בשוגג טעון כפרהאם איס                                       :סז

, היסורים מן להגן ותשובה כפרה צריך בשוגג תורה איסור שהאוכל פ"שאע, )רלד' סי מ"בחו( הנתיבותכתב 

 והדר עובדא עבדינן בדרבנן, :)סז( מעירובין וראיתו. כשר כאוכל הוא והרי כפרה שום צ"א דרבנן באיסור מ"מ

, ומיהו ה"ד) א' סי ח"חאו( שערים פתחי ת"ובשו, דרבנן באיסור השוגג על עונש דליכא אלמא, תיובתא מותבינן

 דבריו שיספיקו לו ברור היה לא מ"מ, רבו ד"ע להשיב לו יש שהתלמיד שאף התם דשאני ל"שי לדחות כתב

, )מג' סי( הדשן התרומת' כ ב"כיו והנה. ש"ע. י"מפרש מ"ושכ. דבריו יתרץ הרב שאולי, רבו דברי לדחות

 עד בדרבנן רבו במעשה יכנס לא לתלמיד ברור האיסור שאין היכא דכל, )סז( דעירובין ההיאמ מוכח דלכאורה

 להורות שפיר נתיישב דמסתמא, למעשה הלכה להורות הרב שבא התם דשאני לדחות ויש. מעשה לאחר

 ישש דבר לאכול ידו שולח כשרואהו אבל, התלמיד קושית על מספיק תירוץ לו יש ואולי, כדת,  למעשה הלכה

 שהנה, בזה להעיר יש ולכאורה. ש"ע). מב ק"ס רמב' סי( ד"יו ך"בש ע"וע. ש"ע. לשתוק לו אין לאסור בו לחוש

 כ"ואח נתקע ל"א, נדון ל"א, נתקע בתירא לבני ז"ריב ל"א, בשבת להיות ה"ר חל אחת פעם ר"ת, :)כט( ה"בר

 הגאון' וכ. מעשה לאחר משיבין איןו ביבנה קרן נשמעה כבר להם אמר, נדון לו אמרו שתקעו לאחר, נדון

 מותבינן והדר עובדא עבדינן בדרבנן:) סז( בעירובין' דאמרי, קשה, )שם( תרועה ביום חביב בן ם"מהר

 אבל, ודאית תיובתא כשיש היינו בעירובין דהתם ל"וי. מעשה אחר משיבין אין הכא קאמר היכי כ"וא, תיובתא

. ברור ואיסור ודאית תיובתא דאיכא מיירי:) סז( דעירובין דההיא אאלמ. ש"ע. 'וכו ברור האיסור היה לא הכא

 ד"ח ז"הרדב ת"בשו מצאתי ושוב. ש"ע). ב"ע ע"ד שופטים פ"ר( דת אש' ובס, )ד"ע ס"ד( שלום עושה' בס' וע

 התלמידים מן ואחד, מעשה ועושה בבירור הדין יודע שהרב בזמן היינו, :)סז( דעירובין דההיא', שכ, )יט' סי(

 והדר עובדא עבדינן בדרבנן:) סז( דעירובין בהא ]ברם[[. ש"ע. מאד ופשוט. המעשה על קושיות או ספק לו שי
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 אבולעפייא ש"מהר בשם הביא הוא שגם) ב"סע ע דף ראה פרשת( דת אש' בס ראיתי, תיובתא מותבינן

 ז"הרדב' ד הביא' ג דבעמו ושם. מעשה אחר משיבין ואין ביבנה קרן נשמעה כבר:) כט( ה"דר מההיא להקשות

 כבר, לא ה"בר ש"ממ דעירובין אההיא שהקשה) ד"ע ס"ד( שלום עושה' בס' וע. ש"ע. ע"והצ בפנים שהזכרנו

 שערי ת"בשו' וע. ק"ודו. מ"ולק. ש"ע. תיובתא מותבינן והדר עובדא עבדינן בדרבנן והא, והתירוהו חבירך נמנו

 שלמה אפריון' בס כ"וכ. ש"ע). לה ס"ר ע"חאה( ת"מה ביהודה דענו ת"בשו כתב ב"וכיו ]).יד' סי( קלוגר בנימין

:) יח( ה"בר ש"ממ להקשות כתב ושם. [ל"הנ ז"הרדב ד"עפ הנתיבות דברי לדחות) ב"ע ה"ד אבנים מזבח(

 שגגת שהיתה פ"שאע הרי, שהתעניתם מה על והתענו צאו י"ור א"ר ל"וא, בלוד בחנוכה בתענית שגזרו מעשה

 אלא, דוקא לאו והתענו צאו' ול, כפרה ולא דוקא תשובה שצריך ל"שי ודחה, ז"ע כפרה יםצריכ דרבנן איסור

 א"ח הלוי א"מהרי ת"בשו ראיתי וכן]. כן כתב לא ם"מהר בשם י"בהגמ אך. תשובה עשו כלומר', שכ י"כפרש

 ח"חאו( יןמלובל חסד התורת כ"וכ. ש"ע. ל"הנ ז"הרדב' תשו ממנו שנעלם, בזה הנתיבות על שתמה) צב' סי(

 בית ת"בשו כ"וכ]. ל"וי. כן משמע לא קנ ס"ס המיוחסות' בתשו א"הרשב שמדברי שסיים אלא). [ה אות לא' סי

 של האחרון בדף( חיים שנות ת"בשו קלוגר ש"מהר להגאון ע"וע. המחבר מבן בהגה) ד ס"ס ד"מיו ב"ח( שלמה

 יט' סי ע"חאה( ז"ח אב בית ת"ובשו). ח אות סוף כא' סי ח"חאו( קובו יעלה יהודה ת"ובשו). ב"ע בריש הספר

 ראית שדחה, )לה אות סז' סי ע"חאה( יצחק עין ת"בשו אלחנן יצחק' ר להגאון מצאתי וכן. ש"ע). ג ענף

 דרבנן באיסור בשוגג שאף) יב אות סוף כו' סי ח"בחאו( יצחק העין כ"וכ. ש"ע. ל"הנ ז"הרדב ד"עפ הנתיבות

 כ"וכ. ש"ע. ז"הרדב' מד ראיה והביא). נו' סי( אריה חיי ת"בשו כ"וכ. ש"ע. כהנתיבות ודלא, כפרה צריך

  )יד  דעה יורה  א א"יבי(. ש"ע). רלד' סי( שלום במשפט ם"המהרש

  שבתו במקום מצווה            .סח

 אמירה ושאני, מ"לק, ס"שאב לחולה כדרכו שבות להתיר שאין ן"הרמב כשיטת) ז"סי שכח' בסי( ל"דקי מה לפי

 שבת( א"הרשב' ובחי). דמילה א"ר פ"ס( ף"בהרי ע"וע). סח( בעירובין ש"וכמ. מעשה בו שאין שבות ל"דהו לגוי

. המקדש ה"ד:) נו( קידושין' בתוס וכדמוכח. ליכא דרבנן' איסור' ואפי לגמרי דשרי א"י נ"כדה ובשלא. ש"ע:). קל

 שבת' בהל אדם בנשמת ומצאתי). ו"סק קנה' סי( ד"יו השלחן בערך' וע. טפי קיל נ"דשלכדה ל"י להחולקים ואף

, ס"שאב חולה במקום שבות להתיר שאין שהכריע המחבר מרן' כד להוכיח שהאריך) ג"ע ו"דקמ סט כלל(

 בו שיש חולה דהוי לומר ואין', וכו מלבו גונח שהיה' א בחסיד מעשה) פ( ק"דב עובדא מהאי כ"ג ראיה והביא

 להדיא אלמא). ס( דכתובות וכההיא, סכנה בו שאין ו"א, זה של בביתו מזויין דלסטים הוי מאי כ"דא סכנה

 ש"המהר תירוצי לפי והנה. כ"ע. מדרבנן אלא אינו דקה בהמה מגדלין דאין דהאי, ס"שאב לחולה אסור דשבות

 דוחה עשה וכדין( שעה באותה האיסור דוחה שהמצוה בעינן נמי דבדרבנן דמסתבר, ראיתו נדחית ל"הנ יפה

) ו' סי( מלובלין אליהו יד ת"בשו כ"וכ. לא ה"הלא:) ח ביצה עשה מקיים לאו/ דמיעקר/ עיקרדמ בעידנא ת"ל

 האחרון' בתי וכן. היניקה שהיא הרפואה בזמן שלא גם הוא דקה הבהמה דגידול הכא כ"משא. ובנידון ה"ד

 שבינו עשה איןש ת"ל דחי עשה וכעין. (לאחרים ומפסיד בחב התירו לא חולי במקום' שאפי להאמר ניתן שפיר

 נתיבות' בס ר"ושו.) ל"ואכמ סד' סי ד"חיו אריה שם ת"בשו ש"כמ. לחבירו אדם שבין ת"ל דוחה המקום לבין

 שבין דברים דהוי ק"דב ההיא דשאני, ודחה, אדם הנשמת' ד שהביא) ב"ע ח"ד ס"שבסוה' בתשו( ב"ח השלום

 והאיסור החלב בשתיית דהרפואה ועוד. 'ווכ חבירו בממון עצמו להציל ואסור גזל סרך משום לחבירו אדם

 ד"ע ס מכתובות שהקשה) פ ק"בב( רנשבורג ב"הר בהגהות' וע). א"אמ וכעת. (ש"ע. 'וכו דקה הבהמה בגידול

 הלום גם. כמבואר זה והרי. מ"לק האמור ולפי. כ"ע. סכנה ב"שא בחולה שבות שרינן התם דהא, א"המהרש

 דאכתי והקשה, סכנה בו שאין בחולה דמיירי א"המהרש ש"מ שהביא )י"ה דסוטה ט"בפ( קרבן בשיירי ראיתי

' ואפי היא חלל של מכה דהא קשה ועוד. ס"לחשאב שבות כל התירו ובשבת, דרבנן איסורא אלא הוי לא הא

, מזה לפרוש לו היה חסידות ממידת אלא גמור עון בזה היה לא דודאי ונראה. שרי' דאו במלאכה שבת לחלל

 נראה, הימנו חכמים דפירשו והא. חבירי ד"ע אעבור ולא עצמי מיתת שאמות מוטב:) כא רוביןעי( ע"ר וכדאמר

  )ו מ"חו ד אומר יביע( כ"ע. לרפואה לו צריך שהיה ידעו שלא

 משביעים, באמונתם היראה מאנשי הקראי היה אם: לאמר השיב) פ' סי( ם"הרמב בן אברהם רבינו ת"בשו

 מארי אבא פסק וכן, לשתותו מותר יהא כ"ואח, טבולה שאינה שפחה ולא גויה או גוי בו עסק שלא היין על אותו

 לסתם לחוש שאין ל"הנ וסיעתו ם"להרמב ל"דס נמצא. ל"עכ. לשתותו אסור הנזכרים התנאים ובהעדר, ל"זצ

 יעקב אהלי ת"בשו' וע. [חתנות דאיסור טעמא בהו דליכא משום והיינו, שלהם מגע משום קראים של יינם

 שהם מפני, קראים של יינם לשתות להקל במצרים שנהגו מה על לשבח טעם שקבל', שכ) לג' סי( ש"קלמהרי

 ש"מהריק בהגהות ה"וכ. גיותן משום חוששים אינם אם אף, דעתם לפי, טומאה משום הגוים במגע נזהרים
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 הקראים שאלו, ש"הר בתשובת ש"מ הביא) לח' סי( ב"ח ט"המבי ת"בשו כי אמת והן]. ש"ע). קכד' סי(

 יין ויינם: כולה התורה בכל כופרים וכאילו, השבתות את מחללים כאילו הם הרי, שלנו המועדים את המחללים

 עירובין( דתנאי בפלוגתא תליא מילתא דהאי, כתב) תשצו' סי( ב"ח ז"הרדב ת"בשו הנה. ש"ע. ם"כעכו נסך

 שמתיר ם"והרמב, ם"כעכו דינו שצדוקי י"כר דפסקי כרבוותא ל"ס ש"והר, לא או, ם"כעכו צדוקי דין אם, )סח

 לשכור צ"א פ"שבע בתורה הכופרים וכל שהצדוקים, )עירובין' מה ב"בספ( שפסק לטעמיה אזיל, יינם סתם

  )י:א יוד ה"יבי( ד"עכת. ם"כעכו שאינם לפי מהם

  מרבה בשיעורים

 שרי לגוי אמירה דהיינו מעשה בו שאין דשבות ל"דס ג"בה שיטת שהביא, )א סח( עירובין א"להריטב ראיתי

 צריכא אי לאמיה לישיילו רבא ל"וא חמימיה דאשתפיך ינוקא ההוא לקמן דאמרינן והא, וכתב, מצוה במקום

 הבריא לצורך לחולה במלאכה שמוסיף כל שהרי קשה שהדבר אלא. ישראל י"ע היינו, אמיה אגב ליה ליחיימו

 ירבה שמא גזרה לבריא אסור בשבת לחולה המבשל) ב טו חולין( כדאמרינן, הוא תורה איסור בקדרה' אפי

 שאמרו ומה. התם כדפרישנא למיחש ליכא אחרת בקדרה דאילו, קדרה באותה ירבה שמא והיינו, בשבילו

 שהבשר מפני ט"ה התם, אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר קדרה אשה ממלאה) א יז בביצה(

. מלא שהתנור בשעה יפה נאפית שהפת מפני, פת גבי א"ברש ש"למ דומה. הוא ט"יו וצורך, יותר מתבשם

 חבית למלא לנחתום שהתירו וכשם, אחד וענין אחד גוף שהכל מים חימום שאני שאולי אומר היה ל"ז ומורי

 ודאי אלא, מרובים מים בחימום לקיתון שבחא ליכא והתם, )א יז ביצה( אחד לקיתון אלא צריך שאינו פ"אע מים

 הכל אם לי מה, קפדינן מלאכה ואתוספת בישול דאתוספת, מחוור זה ואין. אחד כגוף ולםכ שהמים לפי ט"דה

 ועוד, קטנות חתיכות שתי למבשל גדולה אחת חתיכה מבשל בין הפרש יש וכי, גופים שני או אחד גוף

 שהכל פ"אע, מייתינן דשתים, אחד בעוקץ ושלש אחד בעוקץ בשתים לן דפשיטא מוכח) א סד( דבמנחות

 לחמם הנחתום שדרך, שאני דנחתום וההיא. לחולה שצריך מה על כלל להרבות דאסור אלמא, אחת רהקצי

 וכן, אחרת פעם לחמם יצטרך ולא הצורך כדי לו ישארו, המים מן ישפכו שאם, לו הצריך וליטול ביחד הרבה

 במלאכת צמצםל יצטרך שאם, ובשופע בריוח שצריך מה כל לעשות תורה התירה היום לכבוד ט"יו במלאכת

 ש"ומ. הוא תורה איסור בשיעורין דריבוי ן"כהר ליה דפשיטא ומבואר. ד"עכת. 'וכו ט"יו משמחת ימנע נפש אוכל

 מפני דשרי פשיטא ודאי בהא', וכו נחתום ממלא', שכ) א יז( לביצה' בחי ה"הרא הוא, רבו בשם א"הריטב

 שמא נ"א, רבנן פלוג דלא לבריא אסור חולהל בחמין מ"ומ, אחד בעוקץ משתים ועדיף ממש אחד כגוף שהוא

 כיון מ"מ מוחלקים גופים שהן פ"אע, בשר קדרה אשה שממלאה דתניא והא. קדרות בשתי בשבילו ירבה

 שמא גזרה לבריא אסור לחולה המבשל ל"כדקי, לא ה"הלא. שרי מרובה בשר בו כשיש יותר יפה שהתבשיל

 באמרי' ועי. ש"ע. 'וכו אחד בעוקץ גרוגרות' ב לחולה קוצר גבי )א סד במנחות ל"צ( בזבחים וכן. בשבילו ירבה

 האופנים מראה' ובס). א"ס תקג' סי( השלחן וערך יהודה ומטה חדש בפרי' וע. ש"ע, )ד"ע ב"דכ יז' סי( בינה

 ואינו החודש את שראה מי, דתנן אהא) ט"מ א"פ השנה ראש( ט"יו בתוספות' וע. (ש"ע). ב"ע ז"די יעקב יגל(

, במטה החי את המוציא) ב צג שבת( דתנן ג"דאע, וכתב". במטה ואפילו" החמור על אותו מוליכין להלך יכול

 ם"הרמב ש"וכמ, וחייב דמי ככפות חולה אבל, כפות שאינו חי מילי הני. לו טפלה שהמטה, המטה על אף פטור

 מחללין כן פ"שאע ל"וקמ, הבהמה על הוא משוי נמי מטה והילכך). א קל( שבת' והתוס) שבת' מה יח פרק(

 קג דף( יעקב יגל' ובס). ב"ע קסו דף( הים בשרשי' וע. ההוצאה ריבוי על חיוב שיש ומתבאר. כ"ע. ז"ע שבת

 השוחט', שכ) רד' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו וראיתי, ל"ואכמ. בזה עוד כתבתי) א סח( לעירובין' ובחי) ק"ודו). ב"ע

 חד הא, בכך מה, וקשה, ירבה שמא גזרה לבריא אסור שלהמב אבל, באומצא לבריא מותר בשבת לחולה

 יצטרך אם נ"א, קדרות בשתי דהיינו אפשר, תשובה', וכו בשר קדרה אשה ממלאה כדתניא, הוא טירחא

' בחי, היא הראשונים קושית שהרי עליו ותימה. כ"ע. חיובא דאיכא ויאכל בשר ויצלה, צלוי בשר לחולה להאכיל

 כדאית ומר ליה כדאית מר שפיר לה ומתרצי, )א יז ביצה( ן"ובהר) א סד( מנחות' בתוסו, )ב טו חולין( א"הרשב

 -  לו' סי( א"ח הקדש ציץ ת"ובשו). ו אות י' סי וירא פרשת( שאלה ובהעמק). טז' סי( ש"הריב ת"בשו ע"וע. ליה

 הרבה קטנים בגדי לתוכה לתת] בחול המועד[ להקל נראה כביסה במכונת] מ"מ[ )לד:ח א"יבי(ש "ע). לז

 ריבוי משום בזה לחוש ואין. ביותר קטנים תינוקות של חיתולים לכבס צריכים ה"בלא אם ש"וכ, אחת בפעם

 הקדירה כל אשה ממלאה, )א יז( בביצה תנינא ט"ביו אפילו שהרי, אחת בפעם נעשה שהכל ובפרט, בשיעורים

. אחד לקיתון אלא צריך שאינו פ"אע מים של חבית נחתום ממלא, אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר

 בשיעורים דלרבות משמע ומכאן, שכתב, שם ן"בהר' וע. ש"ע. סגי טירחא דבחד משום ט"דה, י"רש ופירש

 שמא היינו, בשבילו ירבה שמא גזרה, ט"ביו ם"העכו את מזמנים אין) ב כא( לקמן דאמרינן והא, מותר ט"ביו
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 שתי ויש, גרוגרות לשתי שאמדוהו חולה) א סד במנחות( לן יאאיבע והא ת"וא, אחרת בקדרה בשבילו ירבה

 מייתינן שלש דילמא או, ליה דחזי מייתינן שתים, מייתינן מינייהו הי, אחד בעוקץ ושלש, עוקצים בשני גרוגרות

 אחד בעוקץ דשנים לן דפשיטא ומשמע, עדיף בבצירה דלמעוטי משום מייתינן שלש ואסיקנא, בבצירה דממעט

 דאיכא דוקא בשבת דהתם י"ר תירץ. אסור בשיעורא דלרבוי, שלש ולא מייתינן שתים, אחד קץבעו ושלש

 י"ע היינו, אימיה אגב ליה ניחם) א סח( בעירובין דאמרינן והא. הקילו לאו איסור דהוי ט"ביו אבל, סקילה איסור

 ט"דביו כיון ל"י קאמר ראליש י"דע נפרש' שאפי ואומר הוסיף א"והרשב. שם' ותוס י"רש שפירשו וכמו, ם"עכו

, מדרבנן אלא אסור אינו בשיעורא דריבוי ל"דס מכלל. ישראל י"ע' אפי התירו מצוה משום מילה גבי התם שרי

 מיתסר לא בשיעורא דריבוי כיון מייתינן דשלש פשיטא', וכו במנחות לן מבעי קא מאי כ"דא עליהם ותמיהני

 דחויה שהשבת ומשום, מיתסר מדאורייתא בשבת בשיעורא בויירי דודאי ברור ל"נ לפיכך. 'וכו מדרבנן אלא

 ט"יו אבל', מדאו להאסר כמוהו תוספתו אף אסורה המלאכה שעיקר כל ולפיכך, הותרה ולא חולה אצל היא

 על מרבה שהוא כל, ט"ביו לעשותו מותר ט"יו מערב לעשות אפשר אם' שאפי, לגמרי בו הותר נפש שאוכל

 יאכל אשר אך שנאמר שכיון לחכמים שנראה ועוד, להתיר כמוהו תוספתו אחד חבטור שיהיה ובלבד העיקר

 כל בשיעורא רבויי ולהכי, בלבד אליו המצטרך אלא לבשל שלא ולדקדק לשקול תורה הצריכה לא, נפש לכל

 להדחות ניתן ולא, מדאורייתא כמוהו תוספתו אף אסור שהעיקר בשבת אבל, שרי בטירחא מפיש דלא היכא

 ובאור). ב טו( חולין א"הרשב בחידושי ע"וע. בקיצור ל"עכ. הוא נכרי י"ע) א סח( דעירובין האי ז"ולפ. החול אצל

 הושג וכבר. ל"הנ כל ממנו שנעלם, )כד' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו ש"מ על ולפלא. ש"ע). פה ס"ס( ב"ח זרוע

 וכל, מדרבנן אלא אסור אינו ט"ובי בשיעורין ריבוי כי לדעת הראת אתה. ש"ע). ד"ע מב דף( דוד מועדי בספר

 ליתן כ"ואח, דלי אחר דלי חבית למלאת לנחתום שמותר לומר ל"נ היה ומזה. שרי בטירחא מפיש דלא היכא

: ל"וז) י"ה ט"יו' מהל' א פרק( המגיד הרב מדברי וכדמשמע, טירחא כחד דחשיב, לחמם האש על החבית

 שלא( והטעם. האש גבי על החבית שיניח קודם הכל את ןשית ובלבד, א"הרשב וכתב', וכו חבית נחתום וממלא

, מים הרבה בכלי כשיש יותר טובים המים שאין לפי, )האש על כשהונחה גם להוסיף בקדירה כמו התירו

 א"הרמ כ"וכ. ל"עכ. ושרי הוא טירחא חד מעיקרא אבל, לצורך שלא עליהם להוסיף שאסור ל"ז דעתו ולפיכך

 בספר ראיתי וכן, דלי אחר דלי מים להוסיף מותר האש על החבית נתינת דםשקו ומשמע). תקג ס"ס( בהגה

 דמיירי, כתב) תקג ס"ס( חדש הפרי ואמנם. ל"הנ המגיד הרב מדברי כן שדייק) ח"סק תקג סימן( גבוה שלחן

 משום אסור האש על החבית נתינת קודם' אפי דלי אחר דלי לשאוב אבל, הבור מן אחת בבת החבית שממלא

 והבגדי, ג"השו כדברי נראה ז"הגר שמדברי וכתב, )לא ק"ס שם( ח"בכה ח"והפר ג"השו דברי והובאו .טירחא

 שכתב, חבית ה"בד) ד"ע כט דף( יהודה חגי בספר אר'נג יהודה רבי להגאון ראיתי וכן. ש"ע. ח"כהפר' כ ישע

 א"והרמ ה"ה דברי שפשטות ש"וכ, לקולא דרבנן ספקא, הוי דספקא דנימא אף אולם. ש"ע. ח"הפר כדברי

 להפעיל רוצים שאם בודאי, קטנים בגדי על גזרו שלא מ"חוה לגבי ד"בנ שכן שכל ל"י ומעתה. להקל מוכיחים

 לחוש ואין. דמי שפיר, אחת טירחא הכל דהוי האחרים הילדים מבגדי הרבה בה שנתן לאחר הכביסה מכונת

) נ' סי(' ח חלק יצחק מנחת ת"בשו ר"ושו. שרי משרא ד"בנ ודעמיה חדש להפרי' ואפי, בשיעורין לריבוי בזה

 על שיתננה קודם החבית את פעמים כמה למלאת שמותר א"והרמ ה"ה מדברי לדייק וכתב, ד"בנ שנשאל

 ש"וכ, לקולא דרבנן וספקא, מדרבנן רק דהוי ודאי, חולק ח"שהפר ואף, ג"שו בשם ח"הכה ש"וכמ, האש

 ל"דס מוכח ע"הש שמדברי ל"בבאה ב"המשנ' וכ, רבנןמד מ"חוה שמלאכת פוסקים כמה שדעת מ"בחוה

 הרבה' אפי ביותר קטנים בגדי לכבס להקל יש, מ"ובחוה שיעורין בריבוי טירחא רק דהוי ד"בנ הילכך. להקל

 לזחול שרגילים קטנים ילדים שאר בבגדי גם להקל יש לעיל האמור ולפי. ש"ע. כביסה במכונת אחת בפעם

 קודם הכביסה למכונת וליתנם לצרפם שמותר, תדיר כביסה וצריכים ותםא וללכלך הקרקע ג"ע ולשבת

 לא מ"מ, אחד אחד הבגדים לשטוח צריך הכביסה שלאחר פ"ואע. אחת כטירחא נחשב שהכל כיון, הפעלתה

 דשפיר בצינעה דהוי ייבוש במכונות ש"וכ, המועד צורך בהם שיש כיון, לצורך שלא יתרה טירחא כטורח חשיב

 ת"בשו ע"וע. ש"ע. לשם ובהערה) סח ואות סד אות סו סימן( ב"ח כהלכתה שבת שמירת בספר כן ר"ושו. דמי

 בגדים מלאה כשהיא במכונה לכבס שהדרך שמאחר, להקל כ"ג שהעלה, )פו' וסי לב סימן(' ז חלק משה באר

 חד ליםחיתו לקנות חיוב ואין. פעמים כמה יום בכל מלכבס אחת בבת הרבה לכבס יותר עדיף, אחת בפעם

 בשמש הכביסה כששוטח העין מראית משום בזה שאין ופשוט. ש"ע. מ"בחוה לכבס יצטרך שלא כדי פעמיים

 הלוי שבט ת"ובשו) צט סימן( ת"מה ביהודה נודע ת"בשו' וע. קטנים ילדים של שהם שניכרים כיון, בפרהסיא

 י סוכה(' מהגמ מ"בחוה להתיר כיחשהו, )ד"ע כה דף, קמו סימן סוף( הלכה עמק ת"בשו ע"וע). מב סימן( ה"ח

 הילדים בגדי שכביסת כל בזה להקל שיש ולמעשה להלכה ל"נ ולכן. ש"ע. כתונתא ליה דאיטמישא בההוא) ב

  )מח סימן חיים אורח -  ז חלק אומר יביע (.להקל אין המועד לצורך שלא אבל, המועד לצורך נעשית
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   בענין מחלל שבת בפרהסיא                                               .סט

' לר דחזייה כיון, דמדושא בחומרתא דנפק ההוא, התם דאמרינן בהא, )סט בעירובין( חיים תורת להגאון מצאנו

 כל לפני בפרהסיא דנפיק ג"דאע ל"קמ דהא, ח"התו' וכ. י"לר רשות מבטל זה כגון אמר, כסייה, נשיאה יהודה

 דכסייה כיון, ביה קרינן בצינעא שבת מחלל ה"אפ, הנשיא לפני בוש היהש נשיאה י"ר לפני אלא כסייה ולא אדם

 מקרי לא הנשיא בפני שבת מחלל אינו שאם) שפה' סי( שבת והתוספת ר"הא כ"וכ. כ"ע. הנשיא לפני מיהא

 מליבאוויטש הגאון פסק וכן). כו' סי עה כלל( א"הח כ"וכ). קד עמוד( העתים' ס על לבינה בעתים כ"וכ. מומר

). יא' סי( היוצר בית ת"ובשו). מה ס"ס( יעקב חלקת ת"בשו כ"וכ. ש"ע). רנט ס"ס ע"חאה( צדק צמח ת"בשו

 אמרינן והכא, קרקע בעבודת אלא מומר חשיב דלא, ל"הנ העיטור ד"ע, ל"הנ דעירובין' מהגמ' להק אין והנה[

 מתבייש אם, דקרקע שבת ילולבח אף היינו זה כגון ל"די. מומר ליה הוה כסייה לא הא, רשות מבטל זה כגון

 מנחת ת"ובשו, )עז' סי ח"חאו( הבושם ערוגת ת"בשו אולם]. זה כגון ד"ול. כמומר הוי לא גדול אדם בפני

  )יא:ד א"א יו"יבי( .ז"ע חולקים, )כד' סי( ג"ח אלעזר

   הפקר בשבת                                           . עירובין עא

, משתחשך אף אומרים ה"וב, יום מבעוד אומרים ש"ב, רשות נותנים מאימתי דתנן אהא) א עא( בעירובין

, אסור בשבת רשותא ומיקנא הוא רשותא מיקנא רשות ביטול, קמיפלגי בהא', וכו ה"דב ט"מ', בגמ אמרינן

, שם בחידושיו ש"הרש ז"ע וכתב. דמי שפיר בשבת רשותא ואסתלוקי הוא בעלמא רשותא אסתלוקי סברי ה"וב

, לנכסיה מפקר בעי דאי, דמאי גבי) ב לה( מפסחים ראיה וכן, ט"ויו בשבת להפקיר שמותר להוכיח ל"נ אןמכ

 ת"בשו כ"וכ. כ"ע. בשבת להפקיר שאסור מסברא ליה דפשיטא) תלד' סי( ח"כהפר ודלא, הוא ט"יו ליל והרי

 רמז וכבר. ש"ע). ד"ע א"דכ יז' יס( שלמה בנין ת"בשו ע"וע). א עא( דעירובין מההיא כן להוכיח) ה' סי( ל"הרד

 דברי הביא) א"ע קכז דף רמב לאוין( ספר מגלת' בס קאזיס בנימין' ר הגאון אולם. ל"הנ ד"בסו זו ראיה המאירי

 אסתלוקי רשות שביטול ל"ס ה"דב דאמרינן) א עא( דעירובין' מהגמ עליו שהקשה מי ויש, וכתב, ח"הפר

 אינו רשות דביטול, כלל ראיה משם שאין אומר ואני, דמי שפיר בשבת רשותא ואסתלוקי הוא בעלמא רשותא

 אלא, החוצה מביתו ויוציאוהו בבית יזכו שאחרים, בבית לו הקנויה וזכותו כחו כל ב"בעה שמסלק, גמור הפקר

 שכולם רשות להם ונותן, אותה שמסלק הוא לביתו להכנס אדם משום למנוע מקודם לו שהיתה הרשות רק

 חפץ מוכר כשאדם ששם, וממכר למקח דמי ולא, עומדת במקומה וזכותו רשותו וגם, יתולב להכנס יוכלו

 שאינו פ"ואע, אסור ולכן, למכר הצד בזה דומה והפקר, ההוא בחפץ לו שהיתה וזכותו כחו כל מסלק לחבירו

 להדיא מוכח עוברין אלו פרק' ובירוש. ברור ח"הפר דין אין ומיהו. לחבירו אותו מקנה דהתם למכר לגמרי דומה

 שערים לחם ת"ובשו. לחלק יש ועוד ה"בד) רד' סי ח"חאו( שיק ם"מהר ת"בשו' וע. [כ"ע. ט"ביו להפקיר שמותר

). ב"ע סב דף( המלך דרך ובספר). כד' סי( שור יעקב דברי ת"בשו ע"וע] ק"ודו. ש"ע. קשה ועוד ה"בד) יז' סי(

 נכסיה מפקר בעי דאי מיגו, דמאי, )א מז( בברכות ןדאמרינ בהא שנשאל) קנח' סי( ל"מהרי ת"בשו' וע. ש"ע

 שם' התוס ש"כמ( דמאי האכסניא את שמאכילין, ליה וחזי לאורחא נפק בעי דאי מיגו אמר לא דאמאי, ליה וחזי

 נפיק מצי לא דהא, ט"ויו בשבת אף ליה דחזי מילתא, נקט דפסיקא מילתא', וכו לך דקשה מאי, והשיב). א"סע

 דעת וכן). ב קכז( דשבת וכההיא, ט"ויו בשבת אף נכסיה מפקר דמצי אלמא. ש"ע. ט"ויו בשבת לאורחא

' וע. דבריו על ש"מ) ב"ה לולב' מהל ח"פ( המלך בשער' וע). ב לד סוכה( תמרים בכפות חביב בן ם"מהר

 שאסור ל"את' אפי, הפקר מטעם שהביטול ת"ר שלדעת' שכ) יד' סי מ"חו חלק( ב"ח ט"יו מלבושי ת"בשו

 בשבת אף דמי שפיר בלבד במחשבה ליה דסגי חמץ ביטול אבל, בדיבור כשמפקיר מילי הני, בשבת קירלהפ

 לבטלו שצריך מפולת עליו שנפלה חמץ בדין) ב לא( פסחים ן"הר אולם. ש"ע). א ז( דפסחים ההיא וניחא, ט"ויו

, בשפתיו שיוציא צריך אבל לאזניו שישמיע צ"שא לומר אלא, דוקא לאו דלבו, שפירש מי יש, כתב, בלבו

' וע. ש"ע. במחשבה דסגי' כ) ומהו ה"בד פסחים בריש( עצמו ן"שהר אלא. ש"ע. דברים אינם שבלב דדברים

 קודם בהמתו הפקיר לא שאם' שכ) רמו' סי( וקציעה מור' בס' וע. ש"ע). ד"ע סוף ז"דט ה' סי( ל"הרד ת"בשו

). שלט' ובסי שם( י"בברכ' וע. הראשונים מדברי זכר ולא. בשבת קנין כמקנה ל"דהו בשבת יפקירנה לא השבת

 ה"ד) קעד' סי( א"רעק הגאון ת"ובשו). ז אות ה' מע( ב"ח אליעזר' ר משנת ת"ובשו). שלט' סי( אליהו ובכסא

) ק אות ה' מע( חמד ובשדי). צא' סי( ב"ח שלמה שאלת ת"ובשו). מ' סי( ב"ח קמא ומשיב ובשואל. אמנם

  )לט סימן חיים אורח - ח( ).ד אות כד' סי ח"חאו( ד"ח אומר יביע ת"בשו כ"ובמש). רסא' סי( ישי ובגזע
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 עשרה שיש מיירי, נשים בעזרת תברך שהאשה ג"כנה בשם יוסף בברכי א"החיד מרן ש"מ  .עירובין עב

 פרץ' ר ש"מ על סמכינן ג"ובכה, התקרה עד מגיעה העזרה מחיצת שאין דמיירי ונראה. (נ"בבהכ אנשים

 אין ויותר טפחים עשרה שגבוהות פ"אע לגג מגיעות שאין נ"שבבהכ שמחיצות) עב דף עירובין( ק"סמ בהגהות

  )טו:א ח"יבי( .ש"וע). נ"לבהכ מפסיקות

  י מעשה"ע ביטול:                                                      עח

 שם ולומר, מגורים דירת ישן כסא בית במקום לעשות מותר אם שנשאל, )נב סימן( א"ח בשמים הרי ת"בשו

) פז סימן( מאירות הפנים ש"מ הביא השואל ג"והרה, ב"וכיו המזון וברכת ותפלה ש"ק שבקדושה דברים

 אפשר כ"וא, המרחץ מבית טפי לן חמיר הכסא דבית ל"שי, דחה ושוב, ישן מרחץ בית לגבי כן לעשות להתיר

 שכבר שמכיון נראה זאת בכל אולם, כתב, בדבר שפלפל אחרל המחבר והגאון, מהני לא וביטול שינוי י"ע שגם

 ופנים, בסיד המחיצות וסיידו, ס"בבהכ לישיבה העשויה האסלא וניטלה, הכסא בית של החפירה נסתמה

. שבקדושה דברים בו לומר לאסור סברא ואין, אחר כבית ממש נחשב. כזה גדול בשינוי, לכאן באו חדשות

 שרצפוהו ד"בנ שכן וכל. בפירוש ביטלו לא אפילו מהני לפנותו עתיד ואין עפר לאושבמי ל"קי) ב עח( ובעירובין

 רק אינו צואה בו שאין פ"אע הכסא בבית דאמרו דהא) דברכות ג"פ סוף( י"בתר המבואר לפי ובפרט. בנסרים

 מעשה ישינו דמהני בודאי כ"וא. מדרבנן אלא אינו ס"לבהכ שזימון מבואר) א ז( נדרים ן"בהר וכן. מדרבנן

 המרחץ מבית יותר חמירי לא כ"וא', וכו) א כו ברכות( דפרסאי כסאי לבתי דמי שלנו הכסא שבית ועוד, וביטול

 תורה בהם ילמדו מטונפים מקומות שאותם לומר שקשה) א ו מגילה(' התוס ש"ומ. 'וכו מאירות הפנים שהתיר

 שבשינוי בודאי כי', התוס כן כתבו איסור םמשו שלא ל"י, שינוי י"ע להתיר אפשר הרי ולכאורה', וכו לרבים

 באותם שדוקא לומר שקשה רק אלא, לכאן באו חדשות פנים שהרי, להתיר שיש בשש צריך דין לית וביטול

 בבית האיסור שאין נקיט הרב גם והנה. ד"עכת. ברבים תורה ללמד עתידים יהודה שרי יהיו מטונפים בתים

 ש"ומ, התורה מן הוא שהאיסור להלן י"תר דברי קמיה סיימוה דלא מהותי, מדרבנן אלא צואה בו שאין הכסא

 שינוי י"ע בזה להקל שיש, משלנו בשמים הרי הרב גם פ"ועכ. חדש כסא בבית דוקא היינו מדרבנן דהוי מקודם

) ק סימן( מיעקב כוכב ת"בשו ע"וע. ש"ע). לא סימן( הלכה דבר ת"בשו קלצקין אליהו' ר הגאון פסק וכן. מעשה

  ) יא:ז א"יבי( .ש"ע. ולמעשה להלכה להקל כ"ג העלהש

   שיעור כזית וכביצה.                                           פ

 משני יותר מחזיק הבליעה בית שאין) א"ע יד כריתות( בגמרא שאמרו ממה הוכיחו) ב"ע קג( בחולין התוספות

 ביצת כשיעור מחזיק הבליעה שבית, אמרו) א"ע פ( וביומא. מחזיק זיתים שני שכשיעור משמע, כזיתים

 עוד כתבו וכן). ב"רע אות( חולין תוספות בפסקי בקיצור כתבו וכן. ביצה כחצי הוא שהכזית משמע. תרנגולת

 ערבי פרק בסוף( והמרדכי). ד"קס עמוד ה"תקכ' סי( ב"בח ה"הראבי כתבו וכן). ב"ע פ( בעירובין התוספות

). א"ע ז"ט דף( ההגדה בפירוש ל"מהרי כתב וכן). א"ע ו"צ דף( הבית בבדק ה"והרא). פסח ליל בסדר, פסחים

 בשלחן מרן פסק וכן). ג"קצ' סי( ו"מהרי ת"ובשו). ו"כ' סי( ובפסקיו). ט"קל' סי( הדשן תרומת ת"בשו כתבו וכן

. זה על חולק שום הביא ולא. ביצה כחצי שהוא אומרים יש כזית שיעור: הלשון בזו) ו"תפ' סי/ (ח"א/ ערוך

 ף"בהרי שמבואר מה פי על והוא. דרהם עשר שמונה הוא ביצה ששיעור ידוע והנה. להלכה סובר שכן משמע

). 'ה' סי ד"י כלל( בתשובה ש"הרא כתב וכן. ומחצה כביצה הוא רביעית ששיעור) ט"ק', י פרק פסחים( בהלכות

 לפי. המים מן דרהם ז"כ הוא רביעית ששיעור, )'ב משנה' א פרק עדיות( ם"להרמב המשניות בפירוש ומבואר

 ברכי בספר א"החיד מרן כתב וכן). ב"פ' סי ח"חאו( דוד בית ת"בשו כתב וכן. דרהם ח"י הוא ביצה שיעור זה

 ט"ק דף( לראש חיים בספר י'פלאג חיים רבי והגאון). ה"צ אות' ג' סי( באצבע ובמורה) ד"סק ח"קס' סי( יוסף

 הכזית זה ולפי. ועוד) ט"י אות פנחס ופרשת', א אות שמיני פרשת( חי איש בןב חיים יוסף רבי והגאון). ב"ע

 כתב) ו"תפ' סי( ח"א חדש הפרי אולם טז סימן א חלק דעת יחווה ת"שו דרהם תשעה שיעורו ביצה כחצי שהוא

 תבוכ. ביצה משיעור שליש הוא גרוגרת ששיעור, )'ח הלכה שבת' מהל' ח בפרק( ם"הרמב מדברי, לנכון להעיר

 שש שיעור שהוא גרוגרות עשר שמונה הוא עירוב ששיעור) א"ע פ( בעירובין ש"ממ שמקורו, המגיד הרב

 ששיעור) א"סע' צ שבת( בגמרא ומבואר). 'ט הלכה עירובין מהלכות' א בפרק( ם"הרמב פסק וכן. ביצים

 הסוגיא ליישב ךוהארי. (זתים משלשה יותר הוא כביצה ששיעור נמצא. כזית משיעור יותר הוא גרוגרת

 דעה ביורה הגדולה הכנסת גם. ש"ע ם"הרמב כדעת עיקר שכן והעלה). ם"הרמב שיטת לפי א"ע ד"י דכריתות

 מכל, ביצה כחצי הוא שהכזית כתבו) ב"ע קג חולין( שהתוספות פ"שאע, כתב) 'ט אות הטור הגהות ד"ס' סי(

 גדול גרוגרת ושיעור, כביצה הם רותגרוג ששלש, ביצה משליש פחות הוא שהכזית תם רבינו דעת מקום
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 הלכה עירובין' מהל' א פרק( ם"הרמב דעת הוא שכן, יהודה שארית בספר וכתב). א"ע צ שבת( כזית משיעור

, )ב"ע ו"כ דף פסח' הל( ימים חמדת ובספר. כ"ע התוספות דעת אלא הביא לא ח"א ערוך בשלחן ומרן). 'ט

, דרהם תשעה דהיינו, ביצה כחצי הוא הכזית התוספות בעל י"ר שלדעת, ם"והרמב התוספות מחלוקת הביא

 הוא שהכזית י"ר כשיטת העולם נהגו וכבר. דרהם ששה דהיינו, ביצה כשליש הוא הכזית ם"הרמב ולשיטת

 האריך) 'ח אות מצה דיני( פסח שבח בספר אמת זרע בעל הכהן ישמעאל רבי והגאון. כ"ע דרהם תשעה

 הוא כזית ששיעור ש"והרא ם"והרמב ף"הרי שדעת במישור והוכיח, תושיה להגדי עצה הפליא, בזה למעניתו

 הדחק שבשעת להלכה העלה דבר וסוף. התוספות כדברי להחמיר שסתם ע"הש מרן על ותמה, ביצה כשליש

 ששה שהוא, ביצה שליש כשיעור שיספיק ש"והרא ם"והרמב ף"הרי סברת על לסמוך יש, לזקן או לחולה כגון

 בלבד למקדש זכר אלא שאינו הכורך בדין שכן וכל, סופרים מדברי אלא אינו הזה שבזמן במרור ובפרט, דרהם

 ביכורים' מהל' ו פרק( בחיבורו ם"הרמב ש"לפמ העיר, )ג"כ ק"ס ב"תע' סי( גבוה שלחן בספר והנה+ ש"ע

 זוזים כ"תק כשיעור שעולה, ביצה/ וחומש/ וחומץ ביצים ג"מ שיעור בו שיש מקמח חלה שחיוב, )ו"ט הלכה

 סעיף ד"שכ' סי דעה וביורה, א סעיף ו"תנ' סי ח"א ערוך השלחן מרן פסק וכן. (דרהם הנקראים מצרים מזוזי

 ש"כמ שלא וזה. כ"תק יוצא, וחומש ג"מ פעמים ב"י וחשוב צא. דרהם ב"י הוא ביצה ששיעור יוצא זה לפי). אי

 ם"הרמב לדעת יוצא ל"הנ שלפי) ו"תפ' סי( הגבו בשלחן והוסיף. דרהם ח"י הוא ביצה ששיעור האחרונים

 ימים בחמדת ש"כמ ודלא, )דרהם ב"י כשיעור שהיא כביצה שליש שהוא(, דרהם ארבעה מצה כזית שיעור

 מודה ם"הרמב שאף, מחוורים דבריו ואין. כ"ע לו מנין ידעתי ולא. דרהם ששה הוא כזית שיעור ם"הרמב' שלד

 שהקמח אלא, דרהם ז"כ רביעית ושיעור, ומחצה כביצה היא הרביעית שהרי, דרהם ח"י הוא כביצה ששיעור

 תכיל שהרביעית, )'ב משנה' א פרק עדיות( המשניות בפירוש ם"הרמב ש"וכמ. שליש בשיעור המים מן קל הוא

 ומחצה אונקיא' וכו ביצה ושיעור: ל"וז) ב"רי' סי( הלקט בשבולי כ"וכ. הקמח מן דרהם ח"וי, המים מן דרהם ז"כ

. ש"ע' וכו, משערינן בלח ביצה שיעור ל"דקי, אחת אונקיא ביבש ביצה שיעור נמצא, ביבש שליש מהם צא, חבל

 בשם שכתב) ט פסוק כב פרק( משלי על א"הגר בביאור ועיין).+ [ג"קמ עמוד ב"ח עובדיה בחזון עוד וראה(

 ש"מ ו"תפ' סי ח"לאו א"הגר יבביאור= עיין ועוד= ע"וע. זיתים עשרה כשיעור יש ביצים שלש שבשיעור הזוהר

 אדם יאכל שלא להזהיר שכתב, א"הגר מנהגי, רחמים שערי בספר ועיין. ערוך השלחן מרן דברי נכון על ליישב

, ם"להרמב התוספות בין במחלוקת שנוי שהדבר, אחרונה ברכה לענין ספק שהוא, ביצה שליש כשיעור מאכל

. הדעות לכל אחרונה ברכה שיברך כדי ביצה כחצי עד עוד יאכל ביצה כשליש אכל ואם, מכן פחות יאכל אלא

 עשה מצות שהיא שבמצה, ם"להרמב התוספות שיטת בין להכריע כתב) ו"תפ' סי( ז"הגר ערוך ובשלחן]. ש"ע

 במרור אבל, ביצה כחצי לאכול שצריך התוספות כדעת להחמיר יש, מדאורייתא שהוא דבר בכל וכן, התורה מן

. ביצה כשליש לאכול ויספיק, ם"הרמב כשיטת להקל יש, מדרבנן שהוא דבר בכל וכן, סופרים מדברי שהוא

, ביצה כחצי שיאכל עד יברך ולא, להקל ברכות ספק, בכזית שהשיעור אחרונה וברכה המזון ברכת לענין מ"ומ

 חצי או, כביצה משליש פחות יאכל או אלא, אחרונה ברכה ספק לידי עצמו יכניס שלא יזהר לכתחילה אך

 ל"הנ וסיעתו חדש הפרי דברי שהביא, )'ח' סי ח"חאו( ואליד בן יצחק ויאמר ת"בשו עוד וראה. ד"עכת כביצה

= עיין ועוד= ע"וע). א"סק ו"תפ' סי( השלחן ובערך). ח"ל' סי ח"חאו( קמא ביהודה נודע ת"בשו ועיין. ש"ע

 מרן כדעת להחמיר יש למעשה הלכה ניןשלע ונראה. ל"ואכמ) ב"י אות' ג' וסי', ד אות' ב' סי( תורה בשיעורי

 שיעור כי ונודע. דרהם תשעה דהיינו, ביצה חצי כשיעור פסח בליל מצה של כזית לאכול וצריך, ערוך השלחן

 ה"בד, ג"ע ב"שע דף, לשבת מוסף תפלת בסוף( התפלות באוצר שכתבו וכמו, וחומש גרם שלשה הוא דרהם

 ותשעה לעשרים שוה, דרהם תשעה שהוא כזית ששיעור נמצא ).א"ע ז"מ דף( המדות בירורי ובספר). מנה

  )יחוה דעת( ).גרם כשלשים שוקלת מכונה של רגילה אחת ומצה. (גרם

 פסקביאר , )ב"ע' ד דף( רוקח מעשה' ס בריש הובא בחידושיו המאיריד הל:ג א"יביכתותי מכתת ע  :פ

 כתותי בפירוש הוא עליו תלוי שהכל הומ הדבר וטעם, לא אשירה של וקורה כשר אשירה של דלחי ם"הרמב

 הגע בלחי ולכן. שלם דבר ולא כנפרך אלא שאינו כמי שיהא מ"וש ד"הראב שהבין כמו שאינו, שיעוריה מכתת

 לה חשבת אילו אריח לקבל חזקה שתהא דבעינן קורה אבל. מהני ט"י וגבוה הואיל עפר תל שיהא עצמך

. שנפסלים ודאי חסרים היו כנפרכים נחשבים שאילו ולולב באתרוג יולהכ. נכון' פי וזהו. חזקה הויא לא כנפרכת

' וכו היא מחמתה מרובה צלתה מ"מ דקים מעלים נפרך כאילו הסיכוך דהוי ג"דאע נ"באיסוה לסכך מותר ולכן

 של בשמן אף ז"לפ).  קלד ס"ס ח"חאו( ת"מה ב"נו ת"בשו' וע. ש"ע:). פ( עירובין במאירי ה"וכ. ש"ע. נ"ומלל

  .שיעוריה מכתת מטעם נפסל ולא. שמן י"ע דולק ח"הנ הרי ס"סו כנפרך נחשבנו אם אף ח"הנ

  



164 

 

  

  גידולי מים             פא   

 אין, לקרקע הזרעים בין מפסיקים שהמים, מהקרקע יניקה שום שאין שמכיון נראה בלבד מים גידולי לגבי

 על שאף ופטריות כמהין וכדין, רובדב נהיה שהכל ברכת אלא, והירקות הפירות ברכת המים גידולי על לברך

 בברכות כמבואר, בדברו נהיה שהכל עליהם לברך צריך הקרקע מן יונקים ואינם הואיל בקרקע גדלים שהם פי

). 'א סעיף רד סימן/ (ח"או/ ערוך ושלחן ובטור, )'ח הלכה ברכות מהלכות' ח פרק( ם"הרמב פסקו וכן:). מ(

 חייב ישראל לארץ בספינה הבא לארץ חוץ עפר, :)ז( בגיטין הוא כןו, )'ב משנה' ב פרק( בחלה שנינו והנה

 דינם ישראל שבארץ שהנהרות מפני, חייב, וצמחו שבספינה בעפר שזרע, י"רש פירש. (ובשביעית במעשר

 אם אבל, )עמוקים המים שאין בקרקע מגששת( גוששת שהספינה בזמן אימתי יהודה רבי אמר). ישראל כארץ

 שאמרו וכמו, חכמים דברי לפרש בא יהודה שרבי, המשנה בפירוש ם"הרמב וכתב. פטור גוששת הספינה אין

 אינו אימתי יהודה רבי שאמר מקום כל, אומרים יוחנן ורבי לוי בן יהושע רבי, :)כד ובסנהדרין: פא בעירובין(

 דעת וכן(. יהודה רבי כדברי) כג הלכה תרומות מהלכות' א פרק( בחיבורו ם"הרמב פסק וכן. לפרש אלא

 לפרש בא יהודה שרבי שסובר משום רבינו של שטעמו, שם משנה והכסף ז"הרדב וכתבו). שם חלה המאירי

 חמא בר דרמי אליבא היא, וחכמים יהודה רבי בין מחלוקת שהיא דמוכח: ז דגיטין והסוגיא. (חכמים דברי

. ש"וע, אמר ה"בד:) ז גיטין( תהתוספו שכתבו וכמו, חכמים דברי על לחלוק בא אימתי שאפילו ליה דסבירא

 -  שא כלל מלאכי יד ובספר:). ז גיטין( א"והריטב ן"הרמב ובחידושי, שם חלה שמשון רבינו בדברי עוד וראה

. ש"ע. דמי סמיכתא ארעא כי מיא אמרינן לא כמותו שהלכה יהודה רבי שלדעת) ח גיטין( בגמרא ומבואר). שב

 סימן דעה יורה חלק( בכסף נחפה ת"בשו נבון יונה רבי הגאון כי אמת ןוה. כן לומר יש מים בגידולי גם כן ואם

, נקוב שאינו בעציץ כזורע שדינו משום, עפר מעט עם מים צלוחית בתוך בשביעית לזרוע שאסור, פסק) 'ה

 חלק(' ג חלק הארץ שדה ת"בשו פסק וכן. מדרבנן פנים כל על אסור, ממש הקרקע מן יונק שאינו פי על שאף

 שמותר יודו הם אף בלבד מים אלא עפר מעט אפילו שם שאין שלנו בנידון אולם. ש"ע). כח סימן עהד יורה

' ב חלק השמיטה בספר טוקצינסקי מיכל יחיאל רבי המפורסם הגאון הרב פסק וכן. בשביעית כזה באופן לזרוע

 זילבר יהושע בנימין רבי המפורסם ג"הרה פסק וכן. ש"ע. בשביעית מותרת בלבד במים שהזריעה, )קד עמוד(

 לכך ושהטעם, ל"זצ איש החזון הדור מופת הגאון פסק שכן והעיד, )כה עמוד(' א חלק שביעית הלכות בספר

, להקל יש בלבד במים בזריעה מקום מכל, נקוב שאינו בעציץ בשביעית לזרוע שאסור נאמר אם שאפילו לפי

 זריעה אבל, תזרע לא שדך בכלל והוא, קעקר תורת עליו שיש בעפר כדרכה זריעה אלא תורה אסרה שלא

 האדמה פרי ובורא העץ פרי בורא לברך שאין ומינה. ש"ע. ארץ תורת ולא שדה תורת לא עליה אין בלבד במים

 גרוסברג זונדל חנוך רבי הגאון להרב ראיתי וכן. בדברו נהיה שהכל אלא, מים גידולי של וירקות פירות על

, בדברו נהיה שהכל לברך יש מים גידולי שעל העלה שבתשובה, שכתב) דשל עמוד( ירושלים מנחת בסידור

  )יב:יחוה דעת ו( ש"ע. האדמה פרי בורא ולא

  

   באיסור קוביא ואסמכתא                                   עירובין פב

 אחרת אומנות לו יש שאם יהודה' כר שהלכה) ב כו( בסנהדרין דפסקינן מאי דלפי, כתבו) א פב( עירובין' התוס

 לעדות פסול בקוביא שמשחק הטעם שמפרש חמא בר רמי' שאפי, בקוביא לשחק דשרי נראה, לעדות כשר

 ג"דכה ל"דס ודאי, אחריתי אומנות דגמר היכא דמכשר יהודה' לר אבל, לרבנן היינו, קניא לא דאסמכתא משום

 ולא אוביר אם) ב קד( מ"דב ההיאל דמי דלא, )ב כד' סנהד( בקונטרס שפירש כמו ט"וה, היא אסמכתא לאו

 ל"והו, ליה יהיב דלא אדעתא אתני כי דמעיקרא, ומקני גמר לא ולהכי, בידו הוי דהתם, זוזי אלפא אשלם אעביד

 נצח אי ידע דלא משום, אמידי סמיך לא בקוביא משחק אבל, כך לידי יבא שלא וסבור טועה שהוא, אסמכתא

 משחק( עצמו בדעת בתולה תנא דאי וצריכא, דקאמר, יונים מפריחי גבי) א כה( בסנהדרין משמע וכן. לא או

 תולה אבל, ומקני גמר דלא, אסמכתא הוי ולהכי, טפי דידענא בנפשאי לי קים דקאמר הוא התם, )בקוביא

 הכא בידו התם) ב עג( מ"בב דאמרינן והא. טפי אסמכתא הוי בידו דהוי היכא אלמא, לא אימא היונה בדעת

 מ"ומ, לקנות הרבה מצוי היין שהרי, בידו ולא בידו התם, טפי אסמכתא הוי בידו דלאו דהיכא מעדמש, בידו לאו

 הוה דלא היכא אבל, אסמכתא והוי ומקנה גמר לא הילכך לו למכור ירצו לא שמא אחרים בדעת שתלוי כיון

 פרק( ש"הרא כ"וכ). א דע מ"וב א כה סנהדרין' בתוס ע"וע. (ש"ע. 'וכו בקוביא משחק כגון ומקני גמר כלל בידו
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 ב"לב בחידושיו ן"הרמב כ"וכ. ש"ע). ג' סי עב וכלל, ט' סי סו כלל( ש"הרא בתשובת ע"וע). ע' סי נשך איזהו

 תלוי הדבר שאין לפי ט"ה, היא אסמכתא לאו ג"כה דכל בקוביא משחק גבי ששת רב דאמר דהא) א קסח(

 בתשובה ש"הריב כ"וכ. ש"ע. ששת כרב ל"וקי. שם י"רש שפירש וכמו, חבירו ובמעשה בדעת אלא עצמו בדעת

) רז ס"ס( יוסף הבית למרן' וע. ש"ע). והלאה פט עמוד: כד סנהדרין( המאירי העלה וכן. ש"ע). שח' סי סוף(

, העזרי י"אב רבינו בשם הביא) שכג' סי נשך איזהו פרק( והמרדכי. ש"ע. בזה הפוסקים בשיטות מאד שהאריך

 אבל, טפי בנקישא ידענא אנא דאמר ומקני גמר דלא משום, אסמכתא הוו יונים יחיומפר בקוביא שהמשחקים

, זוז מאות ארבע יטול הלל את שיקניט מי כל זה את זה שהמרו בשנים) א לא( מדליקין במה דפרק ההיא

. ש"ע. 'וכו בחכמתו תלוי שאינו שחוק בכל הדין וכן, בחכמתו תלוי הדבר שאין כיון, אהדדי ומקנו גמרי מספק

. קוביא משום ט"מ, אסור לאחרים בחול אף קטנה מנה כנגד גדולה מנה) ב קמט( דשבת מההיא קשה ולכאורה

 בבית שהובא ל"הנ ה"ראבי ד"ע שבת' מהגמ שהקשה) ל' סי ד"חיו( ב"ח פעלים רב ת"בשו ח"להגרי ראיתי וכן[

 כה בסנהדרין( טרפון' ר בשם יהודה 'כר דהיינו, שם שבת' התוס ש"כמ ל"דס נראה אולם]. ש"ע). רז' סי( יוסף

 הלכתא ולית, לספיקא איניש מחית דלא ל"וס, להפלאה אלא נזירות ניתנה שלא, נזיר מהם אחד אין דאמר) א

 אבל. כ"ע). ב כו( בסנהדרין כדפסקינן אחרת אומנות לו כשיש דמכשר יהודה דרבי כאידך הלכתא אלא, הכי

 עם אין ביתו ובני בניו עם, רב אמר יהודה רב בשם הא דמייתי ס"דהש דסתמא, גדול דוחק שהוא ל"ס ם"הרמב

 משום ט"מ, אסור לאחרים בחול אף קטנה מנה כנגד גדולה מנה, שמואל אמר יהודה כדרב ט"מ, לא אחרים

 ל"והו קניא דלא אסמכתא לה דחשיב חמא בר רמי כסברת פסק הכי ומשום, כהלכתא דלא אזלי דכולהו, קוביא

 בחיבורו, לאחרים קטנה מנה כנגד גדולה מנה להפיס שאסור יהודה דרב הא להלכה הביא וכן. (מדבריהם גזל

 שאף, כתב, )ב קמט( שבת המאירי שגם ובאמת). ג"ע קנ דף( ספר מגלת להרב' וע). יז הלכה ג"פכ שבת' בהל

 בקוביא שחקשהמ פ"ואע, בקוביא כמשחק שהוא מפני, קטנה מנה כנגד גדולה מנה על גורל להטיל אסור בחול

) ריט עמוד ח"בדפו( ל"המהרי כ"וכ. כ"ע. בדבר איסור יש מ"מ, אחרת אומנות לו בשאין אלא לעדות נפסל אינו

. ם"מהר פסק וכן. בקוביא שחוק משום גזרה, ט"ביו או בשבת ביניהם גורל להטיל גוי להניח לישראלים שאסור

' התוס דברי על, )עג' סי ם"הרמב בלשונות( ז"דבהר ש"מ פ"ע ל"י ועוד). [שכב ס"ס( בהגה א"הרמ כ"וכ. כ"ע

 דבר להם מנין ולכאורה', וכו הדף על שניהם כשמעות דוקא היינו קני בקוביא דמשחק דהא) א כה סנהדרין(

 משום ט"מ, אסור בחול אף קטנה מנה כנגד גדולה מנה) ב קמט( בשבת דאמרינן משום לתרץ וצריך, זה

 אסמכתא ל"דהו, הדף ג"ע הניח בשלא מיירי דהתם אמרו ה"ומש, סורהשא קוביא שיש בהדיא מ"וש. קוביא

 ולא, שירויח למי קנוי והמקום שהדף, הדף על המעות כשהניח מיירי) א כה( דסנהדרין הסוגיא אבל, קניא ולא

 יתרץ ה"ראבי גם ז"ולפ. ש"ע. 'וכו לא או הדף על הניחו אם בין מחלק אינו ם"הרמב אבל. אסמכתא חשיב

) ג"ס שע' סי( א"הרמ בדעת ל"י וכן. למרויח הקנוי הדף ג"ע הניח בשלא מיירי) ב קמט( דשבת דההיא, כאמור

, פסק) 'וב' א סעיף שע' סי( מ"שבחו, ם"הרמב כסברת אזיל ערוך בשלחן ל"ז מרן והנה) ג]. ק"ודו. להלן שיובא

 כגון. מדבריהם גזלן הוא הרי כך על והעובר, גזל משום חכמים אותם אסרו יונים ומפריחי בקוביא שהמשחקים

 וכן, וכך כך יטול ההוא בשחוק חבירו את המנצח שכל ביניהם תנאי ועושים בעצמות או בעצים המשחקים

 יקח חבירו בהמת את ותקדים יותר ותרוץ בהמתו שתנצח שכל תנאי ועושים בעופות או בבהמות המשחקים

 סעיף לד' סי( מ"חו ע"בש מרן כ"וכ. כ"ע. הוא מדבריהם לוגז, אסור הכל אלו בדברים כיוצא וכל, וכך כך מחבירו

 של בישובו עוסק ואינו שהואיל, הוא אלא אומנות לו תהיה שלא והוא, לעדות פסול בקוביא שהמשחק, )טז

 בקליפי המשחקים אף אלא, בלבד בקוביא שחוק ולא, גזל אבק שהוא הקוביא מן שאוכל בחזקת זה הרי עולם

 מנות ביתו לבני המחלק: "ל"וז) ו סעיף שכב' סי( ח"באו כ"ג פסק זה פ"וע. ש"ע. ב"ווכי רמונים או אגוזים

 עושה ואינו, שוים החלקים שיהיו ובלבד, שלו פלוני חלק יהיה פלוני גורל שיצא מי לכל גורל להטיל יכול, בשבת

 לידי יבאו זה על זה מקפידים שהם שכיון, אסור אחרים עם אבל, ביניהם קנאה להטיל שלא להשוותם אלא

, אסור ובחול ביתו לבני' אפי, עליהן גורל ולהטיל קטנה מנה כנגד גדולה מנה ליתן אבל, בשבת ומשקל מדה

 א"במג' וע. (קניא לא דאסמכתא גזל אבק בו יש בקוביא שהמשחק, ברורה המשנה וכתב. ש"ע". קוביא משום

 שאומר מי יש): "ג"ס שע' סי( מ"בחו ע"הש ןמר ש"ומ). ד"ע ל"וי. שם לדוד תהלה' בס' וע, שם שבת ובתוספת

 ראוי שאין, בטלים בדברים שעוסק משום איסור בו יש אבל, גזל משום בו אין ם"עכו עם בקוביא שהמשחק

 אומנות לו אין כ"אא פסול שאינו לומר עליו וחלקו. עולם של ויישובו חכמה בדברי אלא ימיו כל שיעסוק לאדם

 כ"אא לעדות פסול אינו ם"הרמב דעת שהיא ראשונה לסברא שגם ובאמת). ההגול ובבאר בטור' וע". (אחרת

 על להעיר יש וכן). ז"סט לד' סי( מ"בחו מרן פ"וכ). עדות' מהל' י בפרק( בהדיא ש"וכמ, אחרת אומנות לו אין

 גם שהרי, מדוקדקים אינם, ל"הנ ע"הטוש שדברי', שכ) רג ס"ס( מ"בחו א"להגר ומצאתי. שם הטור לשון

, כתב) ג"ס שע' סי( בהגה א"והרמ). סו אות י"הגב לד' סי מ"חו ג"בכנה' וע. (ש"ע. 'וכו לזה מודה ם"בהרמ

 גם שהרי, ותימה. כ"ע. הוא אלא אומנות לו שאין מי אלא פסול ואין, בקוביא לשחוק אחרונה כסברא והמנהג
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 א"הרמ והרי, ע"הש דמרן באאלי, עומד בעינו גזל אבק משום האיסור מ"מ, לעדות כשר שהוא אחרונה לסברא

   )מ ו"ז חו(.ע"וצ. קוביא משום קטנה מנה נגד גדולה במנה להפיס שאוסר נראה) שכב ס"ס( ח"או בהגה עצמו

    שיעור חלה                                                        .עירובין פג

 ששיעור, מבואר) ב"ע ח"מ( ופסחים) א"ע ג"פ( ועירובין) א"ע ו"ט דף( שבת במסכת י"רש ובפירוש בתלמוד

 בגימטריא שזהו, כתבו ב"ע ג"פ עירובין ובתוספות. (ביצה וחומש ביצים ג"מ שהוא, האיפה עשירית הוא חלה

 פרשת רבה במדרש לזה והמקור. ד"ר עמוד' ב חלק חיים ובארחות. ח"רנ עמוד ויטרי במחזור הוא וכן. חלה

 הלכה ביכורים מהלכות' ו בפרק( ם"הרמב כתב וכן). ראשונים עוד תבוכ וכן. א"כ סימן סוף ח"י פרשה קרח

 משקל, ביצה וחומש ביצים ג"מ המכילה במדה ושיעורו, האיפה עשירית הוא, בחלה שחייב קמח ששיעור, )ו"ט

 סימן דעה וביורה', א סעיף ו"תנ סימן חיים באורח( ערוך השלחן מרן פסק וכן. קמח דרהם ועשרים מאות חמש

) 'ב משנה' א פרק( לעדיות המשנה בפירוש ם"הרמב כתב שהרי, בזה לדקדק יש ולכאורה). 'א סעיף ד"שכ

 עשרים המים ומן, דרהם וששה עשרים היין מן ותכיל, הלוג רביעית היא מקום בכל שהוזכרה שהרביעית

 ם"הרמב כתבש ממה מוכח וכן). 'ב משנה' ב פרק כלים המשנה בפירוש עוד כתב וכן. (בקירוב דרהם ושבעה

 דינרים עשר שבעה משקל היין ומן המים מן מחזקת שהרביעית): ב"י הלכה' א פרק עירובין הלכות( בחיבורו

 הוא שהדינר, שם עירובין בהלכות ם"הרמב כתב שהרי, וחצי דרהם הוא שהדינר וידוע. בקירוב דינר וחצי

 נמצא. שעורים ד"ס משקלו שהדרהם, בוארמ) 'ו סעיף ד"רצ סימן( דעה יורה ערוך ובשלחן. שעורים ו"צ משקל

 המקדש כלי ובהלכות, ו"ט הלכה' ו פרק ביכורים בהלכות( משנה הכסף מרן כתב וכן. וחצי דרהם הוא שהדינר

, למים היין בין הבדיל המשנה שבפירוש ואף. (ורבע דרהם ו"כ היא שהרביעית איפוא ויוצא). 'ג הלכה' ב פרק

 שיעור היא שהרביעית ידוע והנה). המפורש מן סתום וילמד, הקיצור לאהבת זהו, יחד כללם בחיבורו ואילו

 מפורש וכן. ומחצה ביצה שיעורה יהיה הלוג רבע שהיא ורביעית, ביצים ששה הלוג שהרי, ומחצה ביצה

 כתב וכן. שם המאירי כתב וכן. ומחצה ביצה היא תורה של שרביעית) א"ע ט"ק( פסחים ערבי פרק ף"בהרי

 ומאחר. רבים אחרונים ועוד). ב"סק י"ר סימן( אברהם המגן כתב וכן). ויהיה ה"בד, ד"י כלל( בהבתשו ש"הרא

 דרהם ז"תשע יצא, פעם ח"בי ביצה וחומש ביצים ג"מ נכפול ואם. דרהם ח"י היא הביצה, דרהם ז"כ שהרביעית

 שהמדה, שם דיותע המשנה בפירוש ם"הרמב שכתב מה פי על לנכון ליישב ונראה. דרהם כ"תק ולא, וחצי

 ובאותה, דרהם עשר כשמנה החטה מקמח תכיל, בקירוב דרהם ז"כ ששיעורה המים מן רביעית תכיל אשר

 מכוון ולכן. בשליש המים ממשקל קל שהקמח איפוא יוצא. ש"ע. דרהם כ"תק הוא חלה ששיעור מצאתי מדה

 דרהם כ"תק שיעור הקמח מן תכיל ביצה וחומש ביצים ג"מ שיעור המים מן שתכיל המדה כי, חלה שיעור יפה

 ספינת ובור הקנים וכוורת הקש כוורת, )'א משנה ו"ט פרק כלים( ששנינו ממה לזה וסמוכים. בקירוב

 וכוריים. (טהורים אלו הרי ביבש כוריים שהם בלח סאה ארבעים מחזיקים והם, שוליים להם שיש אלכסנדריא

 הים בענין) 'ז פרק' א במלכים( מהפסוק כן למדו) 'ה לכהה' א פרק( עירובין ובירושלמי). סאה ששים היינו

 תוכן והבת האיפה) א"י, ה"מ( ביחזקאל שכתוב כמו, איפה אלפים, כלומר. (יכיל בת אלפים, שלמה שעשה

 בלח אלפיים מחזיק שהיה אלא, יכיל בת אלפים שלשת, נאמר) 'ד פרק(' ב הימים בדברי ואילו, )יהיה אחד

 בתוספתא הוא וכן. (כ"ע. ביבש כוריים שהם בלח סאה ארבעים חכמים למדו ומכאן ,ביבש אלפים שלשת שהם

 לאברהם חסד בספר אזולאי אברהם רבי להגאון מצאתי וכן. ל"הנ ם"הרמב כדברי וזהו). 'ה פרק מ"ב כלים

 מן כגון וביבש, וחצי דרהם ז"תשע הלח מן משקלו האיפה עשירית שהוא שהעומר, שכתב) 'ס נהר' ב מעין(

 ממה לזה וראיה. וחצי דרהם ח"תקי כשיעור שהוא ונמצא, שליש ל"הנ מהשיעור לחסר יש והסולת הקמח

 וכיון. (ש"ע. 'וכו שלמה שעשה מהים וראיה, בלח אלפים שלשת מדת היא ביבש אלפיים שמדת ל"חז שאמרו

 כתב וכן. ש"ע). 'ג סימן( ולוניל צרפת חכמי בתשובות ד"בנ בזה כיוצא מבואר וכן). ל"הנ והירושלמי להתוספתא

 שיעור מקום מכל, דרהם ח"י שיעורו הפת מן ביצה שמשקל שאף) ב"פ סימן חיים אורח חלק( דוד בית ת"בשו

 כתב בזה וכיוצא. ש"ע. הקמח מן דרהם כ"תק שיעורם ביצה וחומש ביצים ג"מ ולכן. דרהם ב"י הקמח מן ביצה

 ם"הרמב ששיער כשיעור לו ויצא ל"הנ במדה מדד הוא גםש, )ג"ע ז"כ דף, ז"י סימן(' ב חלק מצוה נר בספר

  )נה:יחוה דעת ד( .כמבואר זה והרי. ש"ע. הקמח מן והן, והיין המים מן הן, ל"הנ

 שהלכה) א"ע ח"כ דף( תענית התוספות כתבו וכן, מחבריו יוסי כרבי הלכה, איתא) ב"ע ו"מ( בעירובין ואמנם

, ה"הראבי, העזרי אבי ורבינו, )ז"תצ סימן( זרוע האור כתבו וכן. עמו נימוקו יוסי שרבי, מחבריו אף יוסי כרבי

 אולם. ש"ע). ב"ע ו"מ דף( בעירובין ם"הרמב גורס שכן, כתב) ד"ע עשין( ג"הסמ גם). ט"תקע סימן( במגילה

 הלכה שגורסים, ן"והרמב הגאונים בשם הביא, )א"ל סימן' א פרק( ובסוכה, )'ד סימן' ז פרק( ביבמות ש"הרא

 ה"ל( בשבועות א"הרשב ובחידושי, )ב"ע ג"פ( עירובין בתוספות הוא וכן. מחבריו לא אבל מחבירו יוסי כרבי
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 ועוד ש"והרא ם"והרמב ף"והרי גדולות שבעל והביא, )ל"ר כלל( מלאכי יד בעל הגאון בזה האריך וכבר). א"ע

' ה מערכת( אזן יעיר בספר בזה עוד וראה. עיקר ושכן, מחבריו יוסי כרבי הלכה שאין גורסים ראשונים הרבה

 יצחק אהלי ובספר, )יומא סוף( המשניות על ישראל ובתפארת, )ב"י סימן' ד כלל( אש עמודי ובספר, )ד"מ אות

  )נא:יחוה דעת ד( ).ב"ע ו"ט( בתענית בונאן

   במוקצה נגיעה      עירובין פד                   

 או המותר דבר לצורך הטלטול אם לחלק בדעתו עלה ולכן, 'וכו) א פד( מעירובין ללמוד עצמו דחק ד"התה

 שי סימן( שבת תורת' ובס. כ"ע. הביצה ינענע שלא כדי שהוא המגיד הרב ש"כמ העיקר אבל, המוקצה לצורך

, ביצה כגון, אותו ינדנד בנגיעתו פן לחוש שיש בדבר היינו, בו יגע שלא ובלבד, ע"הש מרן ש"דמ, כתב) ז"סק

 האליה הסכים וכן. ענין בכל מותרת במוקצה שהנגיעה) מב וסעיף ג סעיף שח' בסי( מוכח וכן, שרי ה"הלא

 ל"י אך, מוקצה שהוא המת לצורך שהנגיעה אף, המת את לסוך שמותר ז סעיף שיא מסימן ראיה והביא, רבה

). מ"ס שח' סי( ע"בש ש"כמ, בבהמה לנגוע שמותר ממה ר"ל יש ויותר, הקילו הבריות כבוד משום דהתם

 י"ע לטלטלו אלא במת הקילו שלא בקצרה ודחאו, לדחות שבת תורת הרב שרצה במה הרגיש א"והגר. ד"עכת

. א"הגר כדברי) כב ק"ס שי' סי( ברורה המשנה פסק וכן). א"הגר ביאור על אליעזר בדמשק' וע. (תינוק או ככר

 שי בסימן( ע"הש שמרן) ב"סק גתקי סימן( א"המג ש"מ ומעתה. ש"ע. א"כהמג ודלא. החיים בדרך פסק ושכן

, מחוור אינו, א"כהרמ ודלא, המוקצה לצורך או המותר דבר לצורך כשהוא בין לחלק ד"כהתה ל"ס ל"הנ) ו"ס

 כדברי ל"דס כ"ובע, מותרת המוקצה לצורך נגיעה שאפילו הרי, ולהדיחו המת את לסוך להדיא מרן התיר שהרי

, )יב ק"ס שי סימן( שבת תוספת בספר ש"למ תשובה כ"ג ומכאן. ל"הנ א"הגר בביאורי כ"ג ש"וכמ, המגיד הרב

 אלא במוקצה נגיעה שרי דלא, ע"הש מרן בדעת, )ב"סק א"א תקיג וסימן, ה"סק ז"מש שי סימן( מגדים והפרי

, תיובתייהו הויא המת דסיכת וההיא, )ב"סק תקיג וסימן, ל"סק שח סימן( החיים בכף כ"וכ, המותר דבר לצורך

 המוקצה לצורך' אפי נגיעה ע"ולכ, א"להרמ ע"הש מרן בין מחלוקת כאן שאין העיקר הילכך. א"הגר ש"וכמ

  )לו:א ז"יבי( .מותרת

   ת ממקום ממקום"טלטול ס                                         עירובין פו

, )ב"ע( ושם, למקום ממקום תורה ספר לטלטול בנוגע מאד החמיר) א"ע עא דף אחרי פרשת( הקדוש בזוהר

 שכן וכל, אחרא כנישתא לבי כנישתא מבי אפילו היינו אסור תורה דספר גלותא חברייא דאמרי האי אלעזר ר"א

 כד שכינתא אבא ר"א, עלמא על רחמי ויבעון עליה דיתערון בגין יהודה ר"א, רחוב לבי ואמאי, רחוב לבי

 לבי כנישתא מבי בקדמיתא הכא אוף. 'כוו אורחים מלון במדבר יתנני מי דאמרה עד, לאתר מאתר אתגלייא

 מבי' אפי עבדי ולא מסתפו בבל בני יהודה ר"וא. אורחים מלון במדבר ולבתר, רחוב לבי ולבתר, כנישתא

 ת"לס ארון כשמכינים' אפי להחמיר אחרונים כמה למדו ומכאן. ש"ע. 'וכו האי שכן וכל כנישתא לבי כנישתא

. ).ג"פ ק"ס סוף קלה' סי( החיים ובכף). יד' סי ח"חאו( יעקב יגל ת"בשו' וע .ב"וכיו האבל בבית כגון, ימים לכמה

 על שם פרוסים סדינים מצאו למחר, שבת מערב ת"ס להביא שכחו אחת פעם, )ב"סע פו( בעירוביןוהא ד

 התיבה את להפשיט ה"ד י"רש' בפי) ב לט( ובסוטה. שם י"רש בפירוש' וע. בו וקראו ת"ס והביאו העמודים

 ממקום ת"ס להוציא שאין ודאיל "י. ש"ע. 'וכו נ"לבהכ בו המשתמר אחר מבית ת"ס להביא היה שדרכם, רבצבו

 בו קוראים שאין הבית מן ת"הס שמביאים להיפך שהדבר כאן כ"משא, אחר לבית, מעט מקדש בבית קביעתו

 דוד נשאל ת"בשו להדיא זה חילוק מתבאר כן. טובים וימים בשבתות בקביעות שם שמתפללים המדרש לבית

 ת"בשו ע"וע. ש"ע). עא' סי ח"חאו( צבי הר ת"בשו פרנק פ"הגרצ העלה וכן. ש"ע). ג סימן ח"חאו( אופנהיים

 שכל, כתב) טו ס"ס ח"חאו( לדוד מכתם ת"בשו פארדו דוד רבי הגאוןו .ש"ע). כב סימן סוף( לנדא ישראל בית

, )פח' סי( פדואה ם"המהר ש"וכמ, כלל ופקפוק וםגמג שום בזה אין האבל בבית ת"לס מיוחד מקום שמכינים

 לאתר מאתר ליה לאגלאה ת"ס דאצטריך לדרא ליה וי, )א"ע רכה דף ויחי פרשת( הזוהר מלשון תשיבני ואל

 אי אלא, לאתר מאתר ליה דמפקו קאמר לא דהא, כמשמען הדברים שאין', וכו כנישתא לבי כנישתא מבי' אפי

 אלא האיסור אין וכן, ברחוב לאגלאה ואצטריך בעלמא ריתחא דאיכא יכאה הוא ופשוטו, לאגלאה אצטריך

 ניתנו שלא נעלמים ממדרשים למדים ואין, זה מאמר של בסודו מלין לאלוה ועוד. בגלוי אותו כשמוציאים

 יום בכל ומעשים, מללו ברור שדבריהם והפוסקים ס"הש דברי אלא לנו אין ולדינא, חן ליודעי אלא לפרשם

 דברי אין דבר סוף', וכו נ"מבהכ האחרים התורה ספרי אצלו שמוליכים נ"לבהכ ת"ס אדם דישמק שכאשר

 כנסת מבית תורה ספר המוליך: "ל"וז שכתב) מג סימן( הריקאנטי בפסקי' וע. ש"ע. בזה בכיוצא אמורים הזוהר

". בלבד כבוד משום אאל ואינו, כלל בדבר איסור אין אבל, בהליכתו עשרה יהיו ת"הס שלכבוד טוב, כנסת לבית
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 אמת זרע ת"בשו כ"וכ). ג"סק שם( יוסף ובברכי) ז אות ט"הגה רפב' סי( ד"יו הגדולה בכנסת להלכה הובא וכן

 חיים לב ת"ובשו). קיח סימן א"ח מ"חו וחלק, ו' סי ב"ח ח"חאו( לב חקרי ת"בשו ע"וע. ל"הנ) לז' סי( א"ח

 שיש נראה מיוחדת מכונית בתוך לכת בהצנע אותו וכשמוליכים .יום בכל מעשים וכן. ש"ע). כב' סי( ב"ח י'פלאג

 מותר תורה שמחת שלצורך נראה פנים כל ועל) ג. ל"הנ לדוד המכתם ש"וכמ, אנשים עשרה בלא גם להקל

 העם שכבות כל על התורה את לחבב כדי ופזמונים ובשירים בריקודים עיר של לרחובה התורה ספרי להוציא

 שמוציאים שכל, )קלה' סי( לחם ערך בהגהותיו קשטרו יעקב רבינו הגאון ב"כיו ש"כמו, בשעתה מצוה וחביבה

 שהוא כיון, מותר התורה לשמחת וכן. מותר קבע דרך שם להניחו כדי כנסת לבית כנסת מבית התורה ספר

 הלמ כוונתו ונראה. כ"ע. המקדש בית בזמן נוהגים שהיו ממה לזה סמך ויש. המנהג וכן. תורה של לכבודה

 חזותו להראות כדי, בו וקורא שלו התורה ספר את מביתו מביא היה ואחד אחד שכל) א ע( ביומא שאמרו

, ואנוהו אלי זה שנאמר, במצוה להתנאות שטרח בעליה ותפארת ת"הס נוי להראות, י"רש ופירש. לרבים

 היו פ"יוהכ ומערב, מןאו ובלבלר נאה ובדיו נאה בקלף נאה ת"ס, במצות לפניו התנאה) ב קלג שבת( ודרשינן

 התורה לשמחת אלא התורה ספרי מוציאים אין כאן ואילו, בו קוראים היו ששם פ"ואע. ל"עכ. שם אותו מביאים

 התורה כבוד משום בזה שיש כיון מ"מ. ש"ע). נה' סי ח"חאו( דוד בית ת"בשו ב"כיו חילק וכן, קריאה בלי

 הגמרא דברי פי על) קלה' סי( וקציעה מור בספר ץ"יעב הגאון העלה וכן. קריאה בלא גם להקל יש וחביבותה

 בדבש צפיחת ת"בשו ע"וע. ש"וע). א"ע לה דף שבע באר חלק( אור מאורי בספר ב"כיו כתב וכן. ל"הנ ביומא

 יוסף רבי שהגאון פ"שאע, כתב) יג ק"ס קלה' סי( ח"א יוסף בברכי א"החיד מרן גם. ש"ע). ב"ע קמב דף נ' סי(

 נכון לא, נ"לבהכ המובא חדש תורה ספר פני לקדם כדי הכנסת מבית ת"ס להוציא פילושא, אמר אירגאס

 נ"מבהכ ת"ס להוציא להתיר העלה יד כתיבת בתשובה אבוהב יעקב רבי הגאון אולם, הסוד דרך על כן לעשות

 תבשמח בהם להקיף תורה ספרי שבעה שיהיו כדי אחר כנסת מבית תורה ספרי להביא וכן, חדש ת"ס לקראת

, ותוכחה צרה ביום אלא תורה ספר לטלטל) א עא( מות אחרי פרשת בזוהר אסרו ולא. להתיר יש התורה

 לכל דמי שפיר, תורה שמחת ביום כגון ולכבודה התורה לשמחת ת"ס להוציא אבל, שם הזוהר בדברי כמבואר

 רבי הגאון גם). יז אות ד סימן( אמת לדוד בספרו עוד כתב וכן). ל"הנ לדוד המכתם כדברי וזה. (כ"ע. הדעות

 נ"מבהכ ת"ס להוציא ולמעשה להלכה להתיר כתב) וכבודו תורה ספר ערך( יצחק פחד בספר למפרונטי יצחק

 המנהג וכן. כנגדם פה פוצה ואין, וגדולים רבנים בפני יום בכל מעשים ושכן, נ"לבכה המובא חדש ת"ס לקראת

 ותענית ותוכחה צרה ביום אלא החמיר לא, בזה מירשהח הזהר לדברי ואף, באיטליה אשר בפירארא פשוט

 בראותם עמינו נדיבי יתעוררו כך ידי שעל גם ומה, דמי שפיר תורה של לכבודה ת"ס כשמוציאים אבל, צבור

 יעשו, חוגג המון ותודה רנה בקול התורה ספר לכבוד שנעשים העצומה והשמחה הגדול הכבוד את עיניהם במו

 את בו לזכות נ"בבהכ ולהפקידו, התורה מן ע"מ שהיא, לשמו ת"ס בכתיבת לזכות לבו ידבנו אשר כל הם גם

 על חולק אינו, תודה שבחי בספרו בזה להחמיר שצידד, מלאכי יד בעל, הכהן מלאכי רבי הגאון ואף. הרבים

 הדבר אם אבל, להחמיר שיש בודאי אז ת"לס כבוד בדרך שלא נעשה הדבר שאם, בזה תלוי הכל אלא, האמור

 להלכה והובא. כ"ע. הזמנים בכל בזה מתירים רבים וכן ששלמים ספק אין ת"לס כיאות ויקר בכבוד עשהנ

 גם )כא' סי( ב"ח חיים לב ת"בשו י'פלאג חיים רבי הגאון כ"וכ. ש"ע). כח אות ח' סי ח"חאו( ט"הד עקרי בספר

 בו עושים ואין בו קוראים ןאי האחר מהבית שמביאים ת"ס שאותו ד"דבנ ד"נלע אמנם, סיים אהרן פני הרב

 התורה אין שבזה, התורה בשמחת הזה ר"לבהמד להביאו מותר, ההוא בבית בדד יושב והוא, שמחה שום

' בירוש שאמרו וכמו, זה ידי על מתעלה והיא ולכבדה לשמחה אותה מביאים אנו אלא, לכבודינו אחרינו הולכת

 עמה לשמוח ר"לבהמד אותה בהביאנו מתעלה תורהה ד"בנ נ"וה, בהם מתעלה התורה גדולים שהם ידי שעל

 משם להוציאו ראוי היה לא תורה בשמחת בו ששמחים במקום ת"הס היה ואילו, ר"שבבהמד ת"הס ועם

 אלא זה ואין, בשמחה שרוי הוא במקומו גם הרי אחר למקום לטלטלו לנו מה כי, אחר כנסת לבית ולהביאו

 בקרן מונחת והתורה ,עמו שישמח מי ואין בדד יושב ת"שהס ד"בנ כ"משא, אצלה נלך שאנו וראוי, לכבודינו

   )נ:ז א"יבי(.כן לעשות ד"שפ הילכך, ומתכבדת מתעלה התורה הרי, אותה משמחים אנו אלינו ובבואה, זוית

  ר דרבנן"פ                                                 פחעירובין 

 עירובין י"מפרש הוכיח, )ב"סק שיד' סי( חיים לארחות ובהגהותיו, רובדב ה"בד) רכט' סי( ב"ח' בתשו ם"מהרש

 כ"וכ. ש"ע. שם א"הריטב דעת ה"ושכ. מותר בדרבנן ר"דפ, לתוכו שופכין ה"וד, מיא תיימי התם ה"ד) פח(

 האגוז את מפצעין דתניא אהא לד ביצה י"רש ש"ממ גם מוכח כן' ולכאו. ש"ע). פו' סי( הררי ליצחק זכור ת"בשו

 ז"ע והקשה. לתפור מ"ע קורע זה דאין לן איכפת לא נקרעת' ואפי, י"ופרש. תקרע שמא חוששין ואין טליתבמ

 ר"ושו. שרי ולהכי בדרבנן ר"פ דהוי י"לרש ל"דס ניחא האמור ולפי. מדרבנן אסור מ"מ דהא ש"בגה א"הגרע
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 להביא שם האריך ועוד). ד"סע מז דף כז' סי( רפאל תורת ת"ובשו). ה' סי ח"חאו( יפה ן"מהר ת"בשו זו ראיה

, בדרבנן ל"ניח דלא ר"פ הוי הני דבכל ל"י ומיהו. ש"ע. בדרבנן ר"פ להתיר י"רש דעת הוא שכן נוספות הוכחות

 הוית וחזי)כז:לד:א ד"יבי( ל"דניח היכא כ"משא. ג"בכה להתיר א"סע קג שבת' התוס ש"כמ י"לרש ל"וס

 שפירש ממה, מלאכות משאר מסייעתו ורוח זורה דשאני שהוכיח ,)ה אות ה"סק טוחן מלאכת( טל אגלי להגאון

 מתכוין' דאפי, איכוון להכי דלאו שרי ר"לרה דנפקי ג"ואע. הביב של לתוכו שופכין ה"ד) פח( בעירובין י"רש

 שרי מכוין לא כי הילכך, יוצאין הן מאליהן אלא, ר"לרה להו זריק גופיה איהו לאו דהא, דאורייתא איסורא ליכא

 כ"וכ. ד"עכת. בגרמא מחייבינן זורה גבי דדוקא כ"וע', מדאו שריא בהוצאה דגרמא אלמא. כ"ע. תחלהלכ

 כג' סי ד"חיו( ב"ח צדק זבחי ת"בשו נדפסה לו והיא בתשובה ח"להגרי ראיתי אכן). עד' סי( נזר אבני ת"בשו

. מבעיר משום חייב תבשב באש הנופח כגון, כגופו חשיב דכחו שבת גבי ל"דקי דהא, שכתב, )א"ע ט"דע

 ש"וכמ. מדרבנן אלא בכחו איסור שאין ל"קי בהוצאה ואילו]. ה"ה דשבת ב"פ ובירושלמי כ בכריתות כדאיתא[

 ל"ונ. דרבנן איסור אלא הוי לא ר"ברה דכחו, מים לתוכו ששופכין ביב גבי, )ז"הי שבת' מה ו"פט( ם"הרמב

 מלאכות וכל. ממש בגופם להדיא והוצאה בהכנסה אלא, כחו י"ע היתה לא המשכן שבמלאכת הוצאה דשאני

 בספרו כ"וכ. ש"ע. האש הבערת לצורך במשכן כן עושים היו שמסתמא בנופח כ"משא. ילפינן ממשכן שבת

. וכאמור. גרמא בענין להוצאה זורה בין כ"ג לחלק יש ז"ולפ. ש"ע. אמנם ה"ד) כה' סי ח"חאו( פעלים רב ת"שו

 טל האגלי ד"ע זה כעין שהעיר) א"ע ט"דצ( אש מאורי' בס ר"ושו.) ש"ע. ב"ע ו"קכד יהודה אמרי' בס' כ ב"וכיו(

' ר הגאון אולם. בזה שהאריך ש"ע. מלאכות שאר כ"משא, היא גרועה דמלאכה הוצאה מלאכת דשאני, ל"הנ

 ל"דר, זורה משום חייב הרוח והפריחתו רקק) גדול כלל' פ(' הירוש דברי' פי מנשה אלפי' בס מאיליא מנשה

 היא שהרוח בזורה שכמו ל"ר זורה משום ש"ומ, הוצאה משום חייב ר"ברה אמות' ד הרוח העבירתו שאם

 ל"בבאה ב"משנ' בס והובא. כ"ע. חייב כ"ג הרוח י"ע אלא אינה שהעברתו ברוקק נ"ה, חייב ה"ואפ שמסייעתו

  )לה:ד א"יבי( נכון שהוא: וכתב). שיט ס"ס(

  

  חצר קטנה שנפרצה לגדולה                      .                  עירובין צב

 והדיינים, צוארה עד במים אותה מושיבות נשים, אשה היתה ואם: ל"בזה) ו"ה ב"מהא ד"פי( ם"בהרמב מבואר

 מחזירין והן, בפניהם טובלת כ"ואח, במים יושבת והיא וחמורות קלות מצות מקצת אותה ומודיעים, מבחוץ

 בערוך' וכ). ב"ס רסח' בסי( מרן פסק הזה וכלשון. כ"ע. המים מן כשתעלה אותה אויר שלא כדי ויוצאים פניהם

 אותה שמושיבין, דקתני מהא כן לו יצא, טבילתה לראות הדיינים שנכנסים ם"הרמב ש"שמ:) מז יבמות( לנר

 ז"ולפ .ש"ע. טבילתה ולראות להכנס צריכים שהדיינים מפני ודאי אלא. כן לעשות לנו ולמה, צוארה עד במים

 שהאשה לומר הכוונה אין. ש"ע. האשה את והאשה, האיש את מטביל האיש, )ח"ה א"פ( גרים' במס דתניא הא

 נשים:) מז( ביבמות' וכדאמרי, צוארה עד במים הושבתה על דקאי אלא, הדיינים בפני ולא נשים בפני תטבול

 מ"ר להגאון מצאתי כןו... אנשים ד"ב בפני להיות צריכה הטבילה ולעולם, צוארה עד במים אותה מושיבות

 אותה שמושיבות ש"ממ להוכיח' כ שבאמת) קכז' סי ד"חיו(' ה כרך משה אגרות ת"בשו א"שליט פיינשטיין

 רק שלא, והוסיף. ממש בפניהם ותטבול טבילתה בעת נוכח יהיה הדין שבית צורך שיש, צוארה עד במים

 שיראו מצריכים היו לא כ"שאל, מעכב בדיעבד גם אלא, ממש הטבילה לראות הדיינים שלשת צריכים לכתחלה

 שאסור פשוט הדבר גירות מצות של צורך בלי שבודאי, צניעות דרך זה אין אופן שבכל כיון, בגיורת הטבילה

 היא לגיורת טבילה בשעת הדיינים שראיית ודאי אלא, צוארה עד במים כשעומדת אף הטובלת באשה להסתכל

 קטנה בחצר שאף) צב( בעירובין ב"כיו ש"וכמ, הטבילה לבית הסמוך בחדר כשהם ללכ מהני לא ולכן, לעיכובא

 לפיכך). ז"סט נה' סי( ח"א ע"בטוש פ"וכ, למנין מצטרפין אין בזו וחמשה בזו חמשה ויש, לגדולה שנפרצה

 נמצאו, הטבילה במקום עומדים הדיינים היו כאילו להחשיב מהני לא הטבילה לבית פתוח החדר היה אם אפילו

 'פס דהוי, לאו או לעיכובא הוא בטבילה דין בית המצאות אם זה דבר ותלוי, ד"ב בלא הזאת הגיורת שטבילת

  )יט ד"א יו א"יבי( ממש בפניהם להיות צריכה שהטבילה כדברינו הבין ו"נר הרב שגם ל"הא. ד"עכת. דדינא

  ותרה הותרההואיל וה.                                           עירובין צג

ר שעד בשם רבו הנחפה כסף שהקשה רב אדרב "א במחב"הביא קושית מרן החיד עד. א י עמ"יבי' ע

אמות ופליג ' בדין מחיצה שבין ב חצרות שנפלה בשבת רב אמר שאין מטלטלין בו אלא בד: דבעירובין צג

יפת תואר שהואיל והותרה ל לרב  לגבי כהן ב"ס: ואילו בקידושין כא. אשמואל דאמר הואיל והותרה  הותרה
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כ יפת תואר שאף "א  דשאני מחיצה שלא הותר שום איסור משא"ותירץ החיד.  כ"ביאה ראשונה הותרה גם אח

ג אהא דתנן היה אוכל באשכול :א תרומות ח"בפתח עינים להחיד' וע. בביאה ראשונה  הותר איסור גיורת לכהן

י זאבי דאמאי לא פשיט בחולין "הקשה  מהר. מר  לא יגמוריהושע או' א אומר יגמור ר"ונכנס מן הגנה לחצר ר

א "וביבי. ש"יהושע לא הותר לגמור ולא אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי ע' יז איבעיא דבשר נחירה מהכא דלר

ל דהאוכל בגנה הרי אכל בהיתר ממש שלעול אין איסור טבל חל אלא "א  י"כתב דלפי החילוק של החיד

כ לחצר נאסר ולא שייך לומר הואיל ואשתרי "א הותר לו שום איסור הלכך שנכנס אחכ ל"בראיית פני הבית וא

הואיל הותר לצרעתו הותר לקריו דדוקא היכא שהיה שם איסור עליו חשיב : א למד כן מיבמות ז"והחיד. אשתרי

הותר ש חזון דכיון ד"א שאריות בשר במוצא"כ  בהותר מעיקרו לפיכך התיר החיד"כ משא"אשתרי ואשתרי אח

  .לאכול בשבת חזון הותר

  

    חיוב בדיקת תפילין                                             עירובין צה

 עשר לשנים אחת פעם לבדקן צריך תפילין: תניא, )'א הלכה' י פרק( עירובין בירושלמיריש המוצא תפילין 

 סוף( ובמכילתא. הן אמא מאבי אלו תפילין אומר הזקן הלל, בדיקה צריכות אינן אומר ג"רשב, רבי דברי, חודש

 אחת בדיקה צריכות שהתפילין מלמד, ימימה מימים למועדה הזאת החוקה את ושמרת: איתא) בא פרשת

, חודש ב"י כאן אף חודש ב"י להלן מה, גאולתו תהיה ימים להלן ונאמר ימימה כאן נאמר, חודש עשר לשנים

 שיש נמצא. הן אמא אבי של אלו תפילין אומר שמאי, בדיקה יכותצר אינן אומרים שמאי בית, הלל בית דברי

 בדיקה צריכות שתפילין, הלל בית כדברי לפסוק ראוי היה המכילתא ולפי, זו במחלוקת שונות נוסחאות לפנינו

 ו"ל( במנחות עקיבא ורבי הגלילי יוסי רבי של אחרת במחלוקת תלוי שהדבר נראה אולם, חודש ב"לי אחת

 פרט, הימים כל ולא מימים, לילות ולא ימים, ימימה מימים למועדה הזאת החוקה את ושמרת: דתניא, )ב"ע

 זו חוקה נאמרה לא אומר עקיבא רבי, הגלילי יוסי רבי דברי, תפילין בהם מניחים שאין טובים וימים לשבתות

, טובים וימים ותבשבת תפילין מניחים שאין לנו מנין עקיבא לרבי, הגמרא ושואלת, בלבד פסח לענין אלא

 רוב ופסקו. אות גופם שהם טובים וימים שבתות יצאו, ידך על לאות לך והיה מהפסוק שלומד, ומשיבה

 זמן ולילה, בלבד הפסח בחוקת מדבר, למועדה הזאת החוקה את ושמרת שהפסוק, עקיבא כרבי הפוסקים

 התוספות שכתבו וכמו, בהם שןיי שמא גזירה בלילה יניחם שלא גזרו חכמים ורק, התורה מן הוא תפילין

' הל( ש"והרא, )ד"תקפ סימן' א חלק( זרוע והאור, )דביצה ק"פ סוף( המאור בעל ה"והרז, )ב"ע ד"מ( ברכות

 בחידושי עוד וראה) ב"ע' ט בברכות( יונה רבינו ותלמידי, )א"ע ו"צ עירובין( א"והריטב, )ז"י סימן תפילין

 ע"הרמ ת"ובשו, )ל סימן/ (ח"א/ יוסף ובית ובטור, )נ"תק סימן' ג חלק( ז"הרדב' ובתשו, שם ברכות א"הרשב

 ללמוד אין, תפילין בענין מדברת אינה זה שבפסוק שהחוקה כיון זה ולפי). ז"רכ עמוד, ח"ק סימן( מפאנו

, )ב"צ עמוד' ב חלק( האשכול ובספר, )א"ע ג"מ( מנחות התוספות כתבו וכן, בדיקה צריכות שתפילין זה מפסוק

 הכותב): א"י הלכה תפילין' מהל ב"בפ( ם"הרמב לשון וזו, )א"ל סימן ובסוף, ו"ט סימן תפילין הלכות( ש"ובהרא

 לבדקן צריך אינו, התפילין בתי לתוך והחזירן ובדקן, אדם משאר או, המומחה מן שלקחן או ידו בכתב תפילין

 הזקן הלל היה וכן, שניקבה או ןמתוכ אות נמחקה שמא להם חוששין ואין, שנים כמה לאחר אפילו אחרת פעם

 המכילתא דברי הביא, )ט"כ סימן תפילין הלכות( חיים ארחות ובספר. הן אמא אבי משל אלו תפילין אומר

 צ"א תמיד שהמניחן, מצאתי הגאונים' ובתשו, לשנה משנה לבדקן נהגו צרפת שחכמי ושמעתי: וכתב, ל"הנ

 אלא מניחן אין אם אבל, מבפנים מתעפשות ואינן תמיד הןב שולט שהאויר מפני, שנה לחמישים אפילו לבדקן

. שנים שבע בכל פעמים' ב לבדקן שיש מרבותיהם ששמעו וזקנים מחכמים שמענו וכן, בדיקה צריכות, לפרקים

 אינן, ויום יום בכל אותן מניחים שאנו שלנו תפילין זה ולפי). 'י סעיף ט"ל סימן/ (ח"א/ ערוך בשלחן נפסק וכן

 תפילין זוגות כמה נבדקו וכבר שבהיות, כתבו, אברהם והמגן הגדולה שהכנסת אלא, הדין מן יקהבד צריכות

 שבע בכל פעמיים לפחות לבדקן להחמיר הראוי מן לכן האותיות את שמקלקלת הזיעה מחמת פסולות ונמצאו

 בספר עייאש יהודה ירב שהגאון פ"ואע. כ"ע, מזוזה לענין) 'א סעיף א"רצ סימן( דעה ביורה שנפסק וכמו, שנים

 בה שולט האויר ואין ומסוגרת טמונה שהיא למזוזה, בהן שולט שהאויר תפילין בין לחלק כתב, יהודה מטה

 מעשה ואנשי חסידים מנהג אבל, ההלכה מעיקר נכונים ודבריו, התפילין לבדוק צריך שאין העלה ולכן, כלל

 אפרים מטה בספר ש"וכמ, לי ודודי לדודי אני ימנושס, אלול בחודש בשנה שנה מידי התפילין ולבדוק להחמיר

 בזמנינו ובפרט, אחרונים ועוד, שלמה כרם ובספר, )'ג סעיף ח"קכ סימן( ע"ש ובקיצור, )'י סעיף א"תקפ סימן(

 שלהן באותיות פיסולים נמצאו פעמים וכמה, ומזוזות תפילין בדיני כראוי מומחים שאינם ומגיהים סופרים שרבו

 ההלכה ומעיקר, בהן שולט האויר שאין מפני יותר להחמיר יש ובמזוזות, אלול בימי ולבדקן מירלהח ראוי לכן
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, )א"רצ סימן( דעה יורה ברכה ובשיורי יוסף בברכי וראה. ומחצה שנים שלש בכל אחת פעם לבדקן חייב

). ב' סי ח"חאו( ב"ח וואלקין אהרן זקן ת"ובשו, )ט"תע סימן( יוזפא אומץ יוסף ובספר, שם גבוה שלחן ובספר

 בחודש בשנה שנה מידי המזוזות וגם התפילין גם לבדוק והמחמיר). ט"ל סימן( החדשות ציון בנין ת"ובשו

   )מט :א דעת יחווה( .ברכה עליו תבוא, אלול

  ת"י ור"תפילין רש                                               :עירובין צה

' בגמ איתא וכן. אמת ששניהם תפלין' ב הניחו הגאונים עד משה שמימות, )כא אות וירא' פ( חי איש בבן 'כ

 דבעינן( הכי אי דפריך, איפכא:) צה( עירובין ס"מהש מוכח דאדרבא' וק. ש"ע. תפלין' ב להניח בראש יש מקום

 דראש אהניח. 'וכו בראש יש מקום ומשני, )שנים שנים מכניסן ג"ר אמר ואמאי(, לא טפי אין' א זוג) מלבוש דרך

 בזרועו וקושרן ומסלקן ראשו על וחבילתו השדה מן בא שאדם פעמים ה"דאר ה"כדר, למימר איכא מאי דיד

, הניחום הגאונים עד ה"מרע שמימי איתא ואם ש"ע. ביד יש מקום נ"ה', וכו בראש יש מקום כדאמר אלא', וכו

 מייתי ואמאי, ל"מא דיד, דראש הניחא קאמר מאי וגם, לה קארי מאי לה ודקארי, מזה גדול מלבוש דרך לך אין

 וכן', וכו בראש יש דמקום לאו אי משאוי חשיב השני ה"מש', א אלא מניחים היו שלא ו"א. 'וכו דפעמים ה"מדר

 לראות למבין בזה די אולם, בזה דברים עוד לנו ויש. ש"ע). מד( ז"דע ס"מהש) י אות לעיל( הוכחנו וכן. ביד

 יעבור שלא כדי, בעלמא לרצועות יהיה שהאחד לכוין שצריכין, בעקבותיהם ולכיןה שאנו הפוסקים' כד שהעיקר

 האחד של הקציצה להניח גם שהרי. ז"בזא להניחן צריך, אצבעות' מד גדולים קצת כשהם וגם. תוסיף בל על

 ה"ח אומר יביע ת"בשו' ע). [שם( עצמו ח"בא הרב ש"וכמ, חציצה משום להתיר אין השני של המעברתא על

 תפלין ששיעור, רבא ושימושא המדרש בשם, )תפלין' ה סוף( ש"והרא:) צה( עירובין' תוס' וע ].ה' סי ח"אוח

 יהיו שלא:) צה( בעירובין א"הריטב דעת וכן. אצבעות' ב היינו, תפלין' ב להניח בראש יש מקום בהם שאמרו

 לעשות אין הספק שמפני', כ, כתונתב ה"ד סוף:) עא( יומא א"הריטב' ובחי. אצבעות' מד יותר גדולים התפלין

 יותר הוא אחד שכל מכיון אצבעות' מד יותר שהם שלנו התפלין' ב כ"וא. ש"ע. ומחצה אצבע מכדי יותר התפלין

, סנטימטר' ב הוי הרחב במקום הגודל אצבע שיעור האחרונים שהסכמת וידוע. [ביחד להניחן אין, אצבעות' מב

 יהיו ביחד ושתיהן, סנטימטר מחמשה יותר הם שלנו והתפלין. תורה שעורי' בס י"נ נאה ח"הגרא ידידי ש"וכמ

 שהם בבל של התפלין ואפילו. סנטימטר שמנה רק הוא תפלין להניח שראוי והמקום. ויותר סנטימטר עשרה

', א כל סנטימטר ארבעה על עודפים מהם רבים, )ובתפירה ובתיתורא בבתים ריבוען על לב לתת ויש( קטנים

 ת"בשו 'וע). יח' סי( אב בית ת"ובשו, )ב' סי( הגדול ים ת"בשו ע"וע]. היטב ולדייק במדה אותם מדודל וצריך

 אינם אם' אפי כי, בורות' ד הוא, באמצע יהיו שהתפלין במראה לראות אם: ל"וז, )ו' סי( ב"ח מצאנז חיים דברי

 וכן, ברוחב לתפלין שיעור ואין, ברוחב' ואפי, תפלין' ב להניח בראש מקום שיש דידוע, כשר ממש מכוונים

 הכי ז"דע' והגמ. זה אצל זה וגם ז"זע תפלין' ב להניח מקום יש ולדבריו. ל"עכ. בהדיא המרדכי משמעות

' הי ושם, לתפלין עדיין מקום היה השער לעיקרי וסמוך, ז"זע היינו תפלין' ב להניח בראש יש דמקום מיתרצא

' ב להניח דצריך' שכ) תעח' סי( ג"ח ז"הרדב ת"בשו ראיתי אולם. זה אצל זה המקובלים' לד ת"ור י"דרש מניח

 בין מהם' א שאין לפי, זה אצל זה ולא. תפלין' ב להניח בראש יש ומקום, מזה למעלה זה ת"ודר י"דרש התפלין

 של' הא' כתי יאמר חיים דברי שהרב ל"שי ואף. עיניכם בין דכתיב משום קפידא דהויא ומשמע. ש"ע. העינים

 תפלין המוצא גבי:) צה( בעירובין' מהגמ ז"ע לתמוה יש מ"מ. בהכי קפדינן דלא ל"דס, ם"הרמב' לד ל"הנ י"בה

' וק. ש"ע. ביד וכן, תפלין' ב להניח בראש יש דמקום ג"לר ל"דס וקאמר, שנים שנים אומר ג"ר, זוג זוג מכניסן

 אף ק"ת וכן. (ר"תש' ד והוו וברוחב בגובה מקומות' ב דהאיכא, ר"תש ארבע שיכניסם ג"ר קאמר לא דאמאי

' ב יכניס כ"וא. ברוחב לתפלין שיעור אין הרי ברוחב מ"מ, תפלין' ב להניח מקום דאין ל"וס בגובה דפליג

. קשה ח"הדב' לד אבל, נחלקו ובזה, בגובה ולא ברוחב אלא המקום שאין, ניחא י"הב' לד ובשלמא). בראש

, אצבעות' ב לכתחלה הקציצה ורוחב: ל"וז, ג"הסמ בשם) לו( שם' שכ אמת, המרדכי כ"שכ ח"הדב ש"ומ

 קצת ייתר דאם ל"י). א"סמ לב' סי( ע"בש ה"וכ. כ"ע. בה לן לית ייתר או פיחת ואם, רבה בשימושא כדאיתא

 שלא ז"הרדב' ד ש"וא. בהכי קפדינן אצבעות' ד דהיינו תפלין' ב לרוחב מגיע אם אבל, בה לן לית מזה יותר

 ביד שוים דאינם משום, ביד' וב בראש זוגות' ד להוציא התירו שלא לומר מסתבר ולא. (רדכיהמ ד"ע יחלוק

 שיעור לו יש פיחת גבי כ"ע שהרי, ל"הנ והמרדכי ג"הסמ בדעת לדברי סמוכין קצת ומצאתי) יב). (ובראש

 מקום יש כ"שאל, מאצבע יותר הפחות לכל הוי תפלין רוחב דשיעור) תפלין' ה סוף( ש"הרא ש"כמ, למטה

, תפלין להניח מקום נשאר ועוד. תפלין במקום ומונח אצבעות' ב רחב היה הציץ כי, תפלין' ג להניח בראש

 גבול יש דבפיחת כיון כ"וא. ש"ע. תפלין מניח' הי ששם למצנפת הציץ בין נראה' הי שערו) יט זבחים( ש"כמ

' ראי עוד יש, תפלין מניח' הי מזה ולמעלה, תפלין במקום מונח' הי דהציץ הללו ש"הרא' ומד. בייתר נ"ה לדבר
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 הנחת מקום' הי ואם. תפלין של מקום תופס' הי הציץ והלא תפלין' ב מניח ג"הכ' הי דהיאך, המקובלים' ד נגד

) עב( יומא י"ובת) ה( סוכה' בתוס ע"וע. 'וד' ג מכניסן לתני כ"א, וציץ תפלין' ב מניח' שהי עד עוד נמשך תפלין

. תפלין' ב להניח בראש יש דמקום התפלין היה מזה ולמעלה, הראש על מונח' הי דהציץ א"הריב דעת שכן

 יונתן בתרגום ש"ומ. הציץ את מניח' הי המצח דעל ל"וס, חולקים' התוס דהא, הוכחה אין זה דמכל אלא. ש"ע

 כ"וכ. עצמו ץהצי ולא הציץ בפתילי מיירי התם. ש"ע. רישא תפלת מעלוי מצנפתא על ויהי) לז כח שמות( ע"ב

 היה שהציץ, כתב, ודע ה"ד) ד דרוש הציצית ענין( הכוונות בשער ומיהו). [יח ק"ס כז' סי( ח"ארצה הגאון

 בהגהות' וע. תפלין זוגות' ב מניח היה שאיך קשה ז"ולפ. ש"ע. המצנפת מן ולמטה, התפלין מן למעלה

 של המצנפת דלכן א"ריב' פי עיקר וגם]. ל"המו ובהגהת). א"ע כ דף( תמיד עולת' ובס. שם כ"בשעה וביאורים

 כלי' מה ח"ספ( ם"הרמב' בד מבואר, ש"ע. בראשו מקום תופס' הי דהציץ, הדיוט משל קטנה היתה ג"כ

 נ"ד יא' סי( יעקב בכורי ת"בשו' וע. ש"ע. ן"הרמב גם כ"שכ מ"הכ' וכ. שוים דשניהם' וכ, ז"ע שחולק) המקדש

 גבול דאין ל"דס ל"די, גבול לו שיש בייתר המרדכי' שד כ"ג' ראי יןא ומעתה. בזה י"האר בשם ש"מ, )א"ע

 הוא ממקומו כי לומר ואין. ש"הרא ראית ז"לפ ונדחית, המצח על מונח היה שהציץ' כהתוס ל"וס, כ"ג למטה

 שוב) יג. (להניחם יכול שאז, בקומה גדול באיש מ"נ שהרי, תפלין' כג כ"כ גדולים שיהיו א"א כ"שע כיון, מוכרע

:) צה( עירובין א"הריטב על' שהק, יוסף אמרי' מס שהביא, )ו' סי( אברהם מחזה ת"בשו מברודי להגאון ראיתי

 גם כ"דא, וקשה. כ"ע. 'וכו. אצבעות' מב יפחות ולא, אצבעות' מד יותר התפילין רוחב על להוסיף שאין', שכ

 להניח א"א מ"דמ ל"וי, הקשה דיפה' וכ. ברוחב' וב באורך' ב', ד' ד יכניס כ"וא, תפלין' ב להניח מקום יש ברוחב

, ברוחב גם תפלין' ב להניח מקום יש לעולם אבל, ברצועות להדקן א"וא חבירו את דוחה' א שכל תפלין' ד

 א"בקו מקושר גט' בס מפלאצק להגאון' ועי. ל"הנ י"והב ז"הרדב מדברי ז"ול. ש"ע. 'וכו) ו' סי( ח"בדב ש"וכמ

' בס' וע. מליסא להגאון' בתשו ש"וע. אצבעות' מב יותר גדולים תפלין העושים על קפקלפ שהאריך מה, )יג' סי(

:) צה( עירובין' התוס דברי והביא, מכשיעור הגדולים תפלין לפסול האריך כ"שג) א"ע א"דס( שמים מלאכת

' ובס) ד' סי ח"אוח( יהודה זכרון ת"בשו ע"וע). ו' סי( שמואל מנחת ת"בשו כ"וכ. ש"ע. 'וכו. אצבעות' ב דשיעורן

' ובס). כח' סי( שערים בית ת"ובשו). מט' סי( בטלן יהודה זכר ת"ובשו). א"ע קנח דף למועד עוד( אור מאורי

  )ג:א א"יבי( .ק"ודו). יב ק"ס לב' סי( הגרשוני ילקוט' ובס. בהערה) יז פרק המדה קנה( הוראה דרכי

. 'וכו איתתא על  גבר תיקוני דאינון ותפילין דציצית גוליין יהיה לא) ב, כב תצא כי' פר( יונתן בתרגום עירובין צו

' ובס, )יז' סי( ח"א הלבוש' בס' וע. חכמים בה מיחו ולא תפילין מנחת היתה שאול בת מיכל) צו( בעירובין אולם

 ח"חאו( יהודה מי ת"ובשו). קעג ס"ס ד"חיו( שיק ם"מהר ת"ובשו). טו ק"ס לארץ בהמאיר( שם החיים ארצות

דשאול סבר דתפילין מצות עשה שאין הזמן ] א"ק שליט"כ הגרח"כמדומני שכ[ל "גם י )ד יד"א ו יו"יבי( ) ה' סי

  .גרמא דלא גליא מסכתא לפיכך מיכל בת שאול הניחה ואף שאין הלכה כן מפני כבוד מלכות לא מיחו

   לשמה בציצית      :         עירובין צו 

 אדעתא דאמרינן פסולות לשונות ט"מ, כשרות חוטין, פסולות שונותל בשוק תכלת המוצא:) צו( בעירובין איתא

, נעשו ציצית לשם בודאי הם ששזורים שכיון. בשזורים, טוינהו דגלימא אדעתא נמי חוטין, צבעינהו דגלימא

 אלא, טעות זה א"א: ל"בזה, ל"הנ ם"הרמב על ד"הראב השיג וכבר. קשר ה"ד) לט( מנחות' התוס כ"וכ. ל"עכ

 נ"וה, שזורים הכא אף שזורים להלן מה ממשכן תכלת תכלת דיליף בספרי כדאיתא, שזורים היותל צריכים

 י"ובנמק, )דביצה ק"ספ( והמאירי ן"והר). שמג' סי: כה שבת( ן"הראב כ"וכ. כ"ע. בשזורים:) צו( בעירובין אמרינן

 ז"ע שנשאל) כא' סי( דורה פאר ת"בשו ם"להרמב מצאנו ואמנם. ש"ע). צח' סי( ד"הרי ת"ובשו, ציצית' הל

 שום מצאתי שלא ולפי, ש"ר ספרי דסתם, הוא ש"ר, שזורים ל"שצ בספרי שלמד זה: להם והשיב, לוניל מחכמי

 כבר אולם. זה בדבר אחר סמך לי ואין. כמשכן ששה שזורים יהיו כ"שא, כמותו כתבתי לא כן שיאמר אדם

: וסיים', וכו, מהלכה דחאה למה דספרי ההיא על ליגדפ מאן אשכחן דלא דכיון, י"הב מרן זו תשובה על תמה

 ב"וכיו. כ"ע, זה בדבר אחר סמך לי ואין כתב לכן, בזה דבריו חולשת ם"הרמב שראה שמפני לי וכמדומה

 דמי ולא, נפש עינוי בהן שאין נדרים אפילו לבתו מיפר שהאב שפסק, נדרים' מה ב"י פ"ר ם"להרמב אשכחן

 דינו שהאב הספרי פ"ע פסקו) עט( מנדרים א"י פ"ר ן"והר ש"והרא. נפש עינוי נדרי אלא מיפר שאינו לבעל

 ירושלים ם"הרמב תשובת( לוניל חכמי מאת ם"הרמב ז"ע ונשאל, נפש עינוי נדרי אלא מיפר שאינו כבעל

 .'וכו. להדיא כן מלומר הגמרא שתיק הוה לא כ"דא, הלכה ואינה היא ש"ר דספרי דההיא והשיב, )קו' סי ד"תרצ

 משמע, עליה דפליג מאן אשכחן דלא כיון, ש"ר ספרי דסתם ג"דאע, נדרים' מה ב"י פ"ר מ"הכ מרן והעיר

 לדחות הוא תימה שדבר' שכ) א"סע ט"דקנ ד"רל' סי( הבית בבדק י"הב למרן ע"וע. ש"ע', וכו כוותיה דהלכתא

 שהואיל) ו"פ' סי( ובישנות) א"ל 'סי( ז"הרדב ת"בשו' ע אך. ש"ע, עלה דפליג מאן אשכחן דלא כיון בספרי ש"מ
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 ת"בשו ע"וע. ותמיהני ה"ד ה"דר ד"ספ( ן"הר' כ ב"וכיו. הלכה אינה שלנו בתלמוד התוספתא הובאה ולא

 דברי ולכן. לשמן שזורים שיהיו שצריך) ב"ס יא' סי( ע"הטוש פסקו וכן). ל"ואכמ). לה' סי( א"ח א"הרשב

 בסכינא שמואל פסק למה, לשמן לשוזרם צריך דבר של שבסופו שמכיון, דהלכתא אליבא נכונים ש"הרא

 לשמן שזירה מהניא דלא ודאי אלא, לשמן שזירה י"ע תקנה להם יש והרי, פסולה הסיסין מן עשאה חריפא

', שכ) ג"סק יא' סי( א"במג' ועי. להשיב אין הנעשה ואת, העשייה עיקר היא שהטווייה, לשמן שלא שנטוו לאחר

. א"הגר דעת וכן. שם י"ובב מ"בכ מוכח וכן. שם ג"הפמ מסיק וכן. פסול בדיעבד לואפי לשמן שזרם לא שאם

 בדיעבד אף אלא, ז"ע לסמוך שאין' כ ל"בבאה ב"המשנ וכן. ד"ע ל"י, כן כתב לא החיים ארצות' שבס ואף

 ושרי דברי נמלצו מה כ"וא. ש"ע). פה' סי( א"ח חיים לב ת"בשו י'פלאג ח"מהר כ"וכ. מעכבת לשמן השזירה

 דעשאן שמואל ותני פסיק אמאי, לשמן לשזרם עתיד כרחו שבעל שמכיון דהלכתא אליבא ל"הנ ש"הרא סברת

 שלא שנטוו לאחר, לשמן בשזירה תועלת שאין ודאי אלא, לשמן לשזרם בידיה סמי אכתי הא, פסולה הסיסין מן

 הספרי פ"ע, בציצית זירהש דבעינן שפסק) ד"ע ה"דס( ציצית' בהל עצמו להעיטור שמצאתי ובאמת. לשמן

 שצריך מודה עצמו העיטור בעל שהרי, שאת ביתר ש"הרא ראית נתחזקה ז"ולפ. ש"ע:). צו עירובין(' והגמ

 הסיסין מן דעשאן חריפא בסכינא לפסוק לשמואל לו היה לא לשמן בשזירה תקנה שיש איתא ואם, שזירה

 ש"הרא' ד שהסביר) ב"סק יא' סי ז"מש( ג"בפמ ר"ושו. מהני דלא ודאי אלא. לשמן לשזרם שבידו כיון, פסולה

 והעיטור, לשמן בשזירה תקנתא האיכא, דפסולה שמואל אמר איך כ"וא, פ"עכ שזירה דבעינן ל"דס כ"כמש

 ל"דס עצמו העיטור דברי מנייהו ואשתמיט. ש"ע גבורים מגן' בס כ"וכ. כ"ע שזירה צ"שא ם"הרמב' כד יסבור

 בעל' לד שדחה ש"הרא דברי להלכה שהביא, )א"י' סי( י"הב למרן' ועי. ם"הרמב' כד ודלא שזירה דבעינן

', ט' סי ע"בש ש"כמ( משי של בטלית שפוטרים ל"דקי למאי משי של בציציות שגם ברור הדבר כ"וא. העיטור

 לא, )ד"בנ כמו( גוי עשאם אם וכן, ציצית מצות לשם שלא הציצית חוטי נעשו אם, )א"תקנ' סי ש"הרשב ת"ובשו

 שהרוצה) מד' סי( הדשן תרומת ת"בשו כ"וכ. עומדים הם ובפיסולם, ציצית לשם השזירה שוב להם ועילת

 יקח אלא, לשמה ישראל י"ע ושזור טווי דבעינן, ם"מעכו טוויים חוטים יקח שלא יזהר משי של ציצית לעשות

, י"כת בתשובה פרובינצאל ם"מהר ת"בשו כ"וכ. כ"ע. לשמה ישראל י"ע וישזור ויטוה החנות מן משי של לשון

 צריך משי של שהציציות פשוט נראה, לשמה טויה צריך והציצית שהואיל, )ב"סק' ט' סי( יוסף בברכי והובאה

 ומשכה שזרקה ממשי אלא משי ציצית להטיל אין לפיכך, בצמר כטויה במשי שהזריקה, לשמה זריקתם לעשות

 לשם יחד הרבה חוטים שישזור במה די אינו כאמור מולש נמשך משי לו שאין ומי, ציצית לשם ישראלית אותו

 ונימוקן בטעמן נכונים נראים ל"הנ ם"המהר שדברי, א"החיד ז"ע' וכ. ד"עכת. לחוד ושזירה לחוד שטוייה, ציצית

 בן' ובס). 'ז אות ציצית' הל( עובד בית בסידור פ"וכ. ש"ע. בצמר כטויה היא הרי במשי והזריקה שההמשכה

 ד"שבנ מלאכותי למשי הטעם והוא הדין והוא. ש"ע). ז"סק' ט' סי( החיים ובכף, )'א אות חנ פרשת( חי איש

 פסול הוא והרי, ציצית לשם שזירה מהני לא ציצית מצות לשם שלא גמורים חוטים נעשה שכבר שמכיון

 ע"מ טלשמב ציצית בלי כנפות' ד של בגד ולובש, לבטלה ברכה מברך הוא הרי כזה טלית על והמברך, לציצית

  )א:א ו"יבי( ציצית של

  תפילין מן המומחה.                                        עירובין צז

 צריך אינו המומחה מן תפילין שהלוקח, )תפילין מהלכות ב פרק סוף( ם"הרמב בדברי מבואר הדין מעיקר הנה

 שמא להן חוששים ואין, בחזקתן הן הרי שלם שחיפויין זמן שכל, שנים כמה לאחר' ואפי, אחרת פעם לבודקן

 בשלחן מרן פסק וכן. ל"עכ. אימא אבי משל אלו תפלין אומר היה הזקן הלל. שניקבה או, מתוכן אות נמחקה

). א ט פסחים( מתוקן שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על שחזקה משום והיינו). י סעיף לט' סי( ערוך

 וסתה בשעת שלא אי) א יח( בשבועות שאמרו וכמו, כלל כפרה צ"אש כאנוס שהוא ד"בנ ודאי מסתברא כן ואם

 בשעת דם וראתה וסתה בעת שלא אשתו על הבא: ל"וז) ו"ה שגגות' מהל ה"בפ( ם"הרמב פסק וכן. הוא אנוס

 ולדקדק לבדוק לו היה שהשוגג, שוגגים ולא כאנוסים שהם מפני, חטאת מקרבן פטורים אלו הרי, תשמיש

 קודם וחקירה בדרישה טרח שלא ולפי, חטא שגגת לידי בא היה לא בשאלות ודקדק יפה פהי בדק ואילו, בדבר

 אונס אלא זה אין, בעל וסתה בשעת ושלא היתה טהורה הרי לעשות לו מה זה אבל. כפרה צריך שיעשה

 תחמד ת"ובשו) מא' סי( ב"ח מאירות פנים ת"ובשו. ארעא אורח ה"ד) ב כה( ביצה' בתוס ע"וע. ש"ע. ופטור

) ט סעיף לט' סי( קדושים דעת בספר וראיתי. ש"ע). צו סימן ע"חאה( יעקב ברית ת"ובשו). א' סי ד"חיו( שלמה

 לומר יש, נעשה שעכשיו לתלות שאין בזה וכיוצא אות חסרים כגון, למפרע פסולים שנמצאו תפלין, שכתב

 חלל שהיה כך אחר ונודע המקדש בבית עבודה שעבד בכהן) ב סו בקידושין( ל"חז שאמרו מה כעין בזה דשייך

 כל על שם ברוך לומר צ"וא. תרצה שבו חולין אפילו, תרצה ידיו ופועל חילו' ה ברך שנאמר, כשרה עבודתו
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, לחלל זה דין שנדמה שעד, איריא לא הא משום ואי. כ"ע. רצויות הברכות גם כי שנודע קודם שאמר ברכה

 שלם כשהוא, שלום בריתי את לו נותן הנני שנאמר, למפרע פסולה שעבודתו התם דאמרינן, מום לבעל נדמהו

. ש"ע. מאחרים שפיסולו חלל יוכיח ואל, בגופו פסולו מום ובעל, בגופו פסולו מקוה, ואמרינן, חסר כשהוא ולא

 לאחר שגם כתב) י"ה מקדש ביאת' מה ו"בפ( ם"שהרמב ועוד. (מגופן פיסולן היה התפילין הרי נמי והכא

 ומיהו. ד"לנ כלל ענין אינו כ"וא. שם משנה בכסף ועיין. חילל לא ק"בבהמ עבודה עבד אם, חלל שהוא שנודע

 ע"וע. מקדש ביאת' מה ו"בפ המלך השער כ"וכ. ם"הרמב כדברי ל"ס דלא מוכח) ב יב( קידושין' התוס מדברי

 ש"ובהרש). ב יז( ותענית) ב יא( מכות ארי גבורות בספר ועיין, ן"הרמב בשם) ב סו( קידושין א"הרשב' בחי

 אלא, גמורה כמצוה הנחתן לו תחשב לא אבל, כפרה שצריך כשוגג נידון שאינו לומר לנו די כ"וא). ל"ואכמ, שם

 כאילו עליו מעלים עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב, שמו ולחושבי מאי) א ו( בברכות שאמרו כמו

 שכתב במי בזה לחקור' שכ) ב' סי ח"חאו( ד"ח עליםפ רב ת"בשו טוב ח"רי להגאון חזי דשפיר ועינא) ב. עשאה

 בהן ונמצאת לבדיקה שוב מסרן שנים כמה ואחר. כשרים שהם ואמר אותן בדק מומחה ומגיה, בכשרות תפלין

 ואיך, לבטלה ברכות בירך וגם שנים כמה במשך המצוה קיים לא הזה שהאיש ונמצא, למפרע הפוסלת טעות

 א"החיד מרן שכתב מה לפי לזה תרופה ומצאתי, וכתב, כזאת יקרה ממצוה םערו יהיה וישר תם שהוא זה איש

 יד כתיבת הלקט השבולי בשם, )י' סי( ב"ח חיים לב ת"בשו כ"ג והועתק) ד אות' ד מערכת( לפי דבש בספר

 מכוונת דעתו אם, בדעתו ומבין שרואה מה על שכר מקבל איש וכל: שכתב, )ה' סי השלם הלקט בשבולי והוא(

 חזינא רב אמר) א יא( במכות ואמרינן, פסולות בפשתן שתפרן שתפילין ל"דקי מאי רואה אתה שהרי, םלשמי

 שכר לו היה הגדול חייא דרבי ודאי והא. כוותיה הלכתא ולית. בכיתנא דתפירי) חייא רבי( חביבי דבי לתפילין

 חיל איש בן בספרו עוד כ"וכ. ד"עכת. בפשתן תפורות היו שלו שתפילין פ"אע, החסידים כשאר תפילין מצות

 היא מסיני למשה שהלכה שמאחר, מחולשא איפרק לא אכתי ד"ולפע). א"ע כב דף אליהו שני בקונטרס(

 בזה שיהיה יתכן איך, )א קח( בשבת וכן, )א יא( במכות התם וכדאיתא, טהורה בהמה בגידי נתפרין שהתפילין

 לסדר בהקדמתו ם"הרמב כתב והרי, בפשתן שלו התפילין לתפור רב מעשה יעשה חייא שרבי עד, מחלוקת

 ומצאתי). קצב' סי( יאיר חות ת"בשו' וע. מחלוקת בה שיהיה מסיני למשה הלכה מצינו לא שמעולם זרעים

, בכיתנא דתפירי רב דבי לתפילי להו חזינא דגרסי איכא: ל"וז שכתב) א יא( למכות בחידושיו א"להריטב

 הכי אלא, בפשתן שתפרו ת"בס אלא יהודה ורבי מ"ר נחלקו ולא, פליגי לא ע"כ בתפילין דהא, הוא וטעותא

 הלכתא ולית, דכשר ד"כמ ליה דסבירא ומשום, ת"ס והיינו, בכיתנא דתפירי רב דבי לספרי להו חזינא, גרסינן

 כדאיתא שרטוט וזה, תלתלים קווצותיו ביה דכתיב ספר והיינו, רב דבי לתילי חזינא דגרסי ואיכא. כוותיה

 העיר ו"נר ג"רלב יצחק' ר ג"הרה ל"המו בהערת קוק הרב מוסד מהדורת א"הריטב ובחידושי. ל"עכ. דרשבמ

 בספר כ"וכ. ש"ע. מ"הל זה שהרי, רב דבי לתפילי חזינא הספרים כגירסת ושלא, שאנץ' בתוס גם כתב שכן

 רב דבי לספרי חזינן גורס, מחלוקת מצינו לא מ"שבהל שכתב ם"שהרמב שנראה) א יא מכות( יצחק שיח

' סי ת"ס הלכות( האשכול בספר עוד מצאתי וכן. ש"ע. בגידין לתופרן צריך ע"לכ תפלין אבל, א"הריטב כגירסת

 בנחל וכתב". כוותיה הלכתא ולית, בכיתנא דתפירי חביבי דבי לספרי חזינא רב אמר: "שגורס) מ עמוד יב

 על יחלוק חייא' שר אפשר שאי, היא ובדותא, חביבי דבי לתפילי חזינא איתא' בגמ בנוסחתינו, שם אשכול

 בעל לגירסת אבל, ת"בס אלא פליגי ולא, בתפילין מודים יהודה' ר ובין מ"ר ובין, עליה שחולק מי שאין מ"הל

 חזינא) :קיז( בפסחים בו כיוצא, רב דבי תילי דגרסי דאיכא א"הריטב עוד ש"ומ. א"הריטב כ"וכ. ניחא האשכול

 גירסתינו שלפי, ט"שב רבינו בשם) תקסח( מגילה ה"לראבי ועיין. ד"עכ. 'וכו הללויה בהו דכתיב רב דבי לתילי

 להיות צריכה שהמגילה) ב יט במגילה( קאמר גופיה רב דהא, "כוותיה הלכתא ולית" מסיק גופיה דרב ל"צ

).  :יט( גילהבמ אבן הטורי כ"וכ. ש"ע. 'וכו ספר שנקראת מפני, פסולה פשתן בחוטי תפרה ואם בגידין תפורה

, מניחן שהיה לא, בכיתנא דתפירי חביבי דבי לתפילי חזינא רב דאמר דהא, כתב) .יא מכות( יוסף פורת 'ובהג

, תפילין שם עליהן יש פנים כל שעל ליה דסבירא אלא, בגידין לתופרן שצריך מ"הל על פליג דלא ודאי דהא

 גונא וכהאי, מניחן יהא, כהלכתן התפורים חריםא תפילין שם יהיו שלא מקום באיזה יזדמן שאם מינה ונפקא

 הטובה כוונתו על שכר שיקבל דידן לנידון מזה להסתייע ח"הגרי שרצה מה ז"ולפ. ד"עכ). כה( בברכות איתא

 טעות שנמצאת כזה שבאופן ל"שי גם ומה. חייא דרבי מההיא מידי למילף דליכא נטויה הדוחה יד, שמים לשם

 מוסרן היה שאם אפשר מ"מ, באיסורין נאמן 'א עד תורה דין פ"שע אף, מעיקרן יםפסול שהיו שהוברר, בתפלין

  )ה:א ז"יבי( .ממש מצוה שכר לו מגיע לא כ"וא, הטעות את מיד מגלה היה יותר מומחה מגיה י"ע לבדיקה

  אם חייב משום זורה שבתב קרק                              :עירובין צח
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 לא) :צח עירובין( דתנן מאי פ"ע דהלכתא אליבא הירושלמי דברי פרש) כא' סי ח"חאו( מרדכי דברי ת"בשו

 אמות' בד ה"דה ונראה. חטאת חייב ורק השתין אשי ר"וא. ירוק לא וכן' וכו ר"ברה וישתין י"ברה אדם יעמוד

 ורוח הזור היינו) כו( ב"בב וכדמוכח. חייב ר"ברה אמות' ד הרוח הוליכו מפיו הרוק שיצא לאחר ואם, ר"ברה

 אמות' ד הרוח שהפריחתו דהיינו, הרוח והפריחתו רקק דקאמר' הירוש פשט וזהו). ס( ק"בב ע"וע. מסייעתו

 והנח, כלל לזה לחוש אין י"ברה אבל. הוצאה משום הוא והחיוב. מסייעתו ורוח לזורה דדמי משום חייב ר"ברה

 בביאור מנשה אלפי' בס מאילייא מנשה' ר הגאון כ"וכ. ד"עכת. הם נביאים בני נביאים אינם אם לישראל להם

 מדנפשיה לתמוה' כ) מב ק"ס שיט' סי( השלחן הערוך גם. ש"ע). שיט ס"ס( ל"בבאה ב"במשנ והובא. 'הירוש

 בירור יש בזרייה הרי, לכאן זרייה ענין מה ועוד, ת"מה חיוב בו שאין ל"ניח דלא ר"פ הוי דהא', הירוש על

 אמות' ד הפריחו כשהרוח כלומר, זורק משום ל"וצ ס"ט שהוא נראה ויותר. תפסול כולו ובכאן, מאוכל פסולת

. בכך זריקה דרך שאין ומסיים, זורק משום חייב', שכ ל"הנ ש"מהריק מלשון לסייעו יש' ולכאו. [כ"ע. ר"ברה

 ימ ראינו שלא קדושים ישראל על לומר יתכן ואיך, מיהא ר"ברה בזה לאסור צריך בודאי דהא, אינו זה אבל

 שאין ובסיום. זורה משום חייב ל"וצ. המעורבת בחצר וכן קאמר י"דברה ו"א. ר"ברה הוצאה בדין לכך שיחשוש

 בעינן דזורה מהלכה' הירוש' ד לדחות מדנפשיה' כ) שיט ס"ס( שבת תורת' בס וכן]. ק"ודו. בכך זרייה דרך

 י"מהר הגאון כ"וכ. ש"ע). ו אות בתש בכלכלת( י"התפא כ"וכ. ש"ע. האוכל מן הפסולת שמפריש, דבורר דומיא

ל דרוק לא גרע "ד דירושלמי ס"ולענ )לז:א ד"יבי(). כ' סי ח"חאו( א"ח פעלים ברב והובא. החיים עץ' בס חאגיז

י "מחלב אשה דחייב משום מפרק דתולדה דדש והיינו דש היינו זורה דשניהם מפרקין דבר הגדל אלא דזורה ע

. כ לכסות מפני כבוד הבריות"וניחא ליה דהרוק מתפזר דאם כנוס יצטרך אח הרוח וכן לענין הרוק שיצא מפיו

ה מתקן "ודמי ממש לזורה והרוח מסייתו דאף דלא ניחא ליה בגוף הרוק דמי לגוזז צפרנים דמתקן גופו וה

צ לרוק לא גרע "מקום גרונו או פיו דהוי כאוכל ומפריד הרוק ודמי ממש לחולב בשבת ואף דצריך לחלב וא

מ מתקן גופו בזה ולא דמי למוציא המת דברצונו לא ניחא ליה "זז צפרנים דחייב אף שאין צריך לצפרנים דממגו

כ דכיון דהיינו ריביתיה דטבע הצפרנים לגדול ולא לכדי "כ גם צפרנים נימא הכי דאין רצונו שיגדל אלא ע"דא

  )ע"ד(.ג"פה מת והוצאתו אצלכ מוציא מת מה לי אי"ה רוק משא"ל דה"נוצר אלא לטובת בריאות האדם י

  גזרה לגזרה.                                                עירובין צט

 ב"פ( ש"הרא ש"וכמ, מדעתינו גזירות לגזור שאין, והאחרונים הראשונים רבותינו דכיילי מאי הדבר ידוע הנה

 המגיד והרב. ש"ע. ס"הש אשי בר שסתם אחר גזירה לחדש יכלו שהיאך הגאונים על לתמוה, )טו' סי דשבת

 ת"בשו ן"הר כ"וכ. ש"ע. הגאונים דורות אחר מדעתינו גזירות לגזור לנו שאין', כ) כ"ה ומצה חמץ' מהל ה"פ(

 הלכה תרומות' מה א"פ( תפארת וביקר). קמט' סי( א"ח בתשובה ז"הרדב כ"וכ. ונשוב ה"בד) שצ' סי( ש"הריב

 הכל ש"מ הביא, לחלק רבינו ש"ומ ה"בד) תסב' סי( י"הב ומרן. ש"ע). חק' סי( מברונא י"מהר ת"בשו כ"וכ). כב

. חובה מצת מינה ולמיכל בה לאחלופי ליתי דלא, הראשונים ימים' בב כלל עשירה מצה לעשות שלא שנהגו, בו

 החכמים ולא, התלמוד חכמי לו חששו שלא בדבר גזירה ולגזור לאסור, זה במנהג טעם שאין, י"הב ז"ע וכתב

 גזירות לגזור הפוסקים בידי כח שיש משמע לכאורה, האחרונים החכמים ולא ד"בסו ש"וממ. ל"עכ. רוניםהאח

 וזה, לגזור יכולים היו עצמם הגאונים אבל, הגאונים דורות אחר אלא שלל לא ה"ה וגם. (ס"הש חתימת אחר

 חוששים היו אם מ"מ, ס"הש חתימת אחר גזירות לחדש יכולים שאין פ"שאע ונראה). ל"הנ ש"הרא' כד שלא

. למנהג לחוש צריכים היינו, ענין איזה לעשות שלא והנהיגו, מזה מכשולות שיצאו שראו מחמת, הפוסקים לזה

 יכולים להחמיר שנהגו במקום' ואפי. כלל הזה למנהג לחוש אין, לזה חששו לא הפוסקים שאר שאף בזה אבל

 שבתא באפוקי עובדא למעבד דלא דנהיגין נשי, )נהגוש מקום פ"ר(' בירוש ש"מ וכעין, ולהקל מנהגם לשנות

 סמכות יש אם אף אולם) ב). (ו"ט ק"ס תצו' סי( ח"בפר' וע. ש"ע' וכו. מנהגא סידרא דיתפני עד, מנהג אינו

 אבל, ולתקן לגזור רובם והסכימו למנין הדור גדולי כשעמדו אלא זה אין מ"מ, גזירות לחדש הדורות לחכמי

 מופלג יהיה אם אף, הדין מצד המותרים דברים) ישראל כלל על( ולאסור לגזור חכם םלשו כח שאין בודאי

) ורמא קכה' בסי( בתשובה ש"הריב כ"וכ. ב"עש. אומר ה"ד) רעא' סי( ש"הריב' בתשו ש"וכמ. ובזקנה בחכמה

 ח"הפר, זה ללבכ החזיק וכן. ש"ע). קנג כלל( ג"ח מלאכי יד' בס והובא. ש"ע. מדעתינו גזירות לגזור לנו שאין

 גזירות לדמות ואין, לגזרה גזרה דגזרינן מקומות שיש) קד( חולין' התוס דברי שם והביא, )ז"סק פז' סי( ד"יו

' פ( במרדכי ע"וע. ס"ס לעניין:) לג( נדה' התוס כתבו ב"וכיו. [כ"ע. מדמה ס"שהש במקומות אלא, לזו זו חכמים

 מצה בקמח בפסח לטגן שאסר' בתשו ג"הכנה דברי הביא, דעו ה"ד) תסא' סי( ח"א ח"הפר גם]. ש"ע, )החולץ

 לגזור שאין, עליו וחלק. בזה שנכשלו מעשה אירע וכן, ממש קמח יחשבוהו שמא, העין מראית משום, אפויה
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. ש"ע. הוא בעלמא אקראי אמר למילתא חש לא ה"ואפ, :)לג( ז"מע וראיה, לטעות חיישינן ולא, מדעתינו גזירות

  )טז:א א"יבי( .שם באחרונים ע"וע). טז ק"ס תס' סי( יעקב החק עמו והסכים

  

   ת"עשה דוחה ל         .קעירובין 

 נותן' הי שאם שנתערבו דמים גבי:) כח ה"ר( אבן טורי' וע. שבמקדש ת"ל דוחה עשה אין:) צז( בזבחים אמרינן

' וכ, תוסיף דבל ת"ל לדחיו דמים דמתן עשה דליתי) ק עירובין(' התוס' והק. תוסיף בל על עובר היה מתנות' ד

. 'וכו במקדש שייך לא ת"דעדל דכללא הוא כ"דגזה, שבמקדש ת"ל דוחה עשה דאין, לתרץ א"הט

 ר"א, )ק( לעירובין' בחי א"הריטב ל"וז ]ת"ומפרשים דבמקדש איכא עשה דאת מקדשי תיראו הוי עשה ול[.ש"ע

', וכו תעשה לא ודחי ארבע דמתן עשה אתי ןאמרינ לא אמאי' בתוס הקשו, תוסיף בל על עובר הוא הרי יהושע

 שרש( קולון י"מהר ת"בשו גם. ש"ע. 'וכו:) צז( בזבחים ש"וכמ ת"ל ודחי עשה אתי אמרינן לא דבקדשים ותירצו

:). צז( בזבחים' כדאמרי שבמקדש ת"דל עשה דאין ל"ועי, ל"וז ק בעירובין' התוס' כ שהרי ועוד, ל"בזה' כ) קלח

 לא תוסיף דבל עשה אבל, עשה קמי מדחי ולא חמור שבמקדש ת"דל משום ט"דה מיד דלא לדחות יש מיהו

. ו"מהריק ד"עכת. 'התוס ל"עכ מדחי לא במקדש דהוי דכיון ל"י מ"מ אך. בעלמא נמי דשייך חומרא ביה שייך

' סי ע"חאה( ת"מה י"נוב ת"ובשו). ו"ה נדרים' מה ג"פ( מ"בשעה ע"וע. בעירובין' בתוס גורס היה שכן ומוכח

 סוף( חינוך במנחת ר"שו. ל"ואכמ). קי' סי( החדשות ציון בנין ת"ובשו). ג"ע ג"דקל( אחדים דברים' ובס). קמא

  )ב ד"יו ד א"יבי(. שבמקדש ת"ל ידחה שעשה ברור זה שאין והעיר, ל"הנ ט"הלק דברי שהביא) קיח מצוה

  דבר שאין מתכון              :קעירובין 

 מתכוין שאינו דבר בעלמא ל"דקי דאף, ל"הנ ז"והט ח"הב דברי לדחות האריך) ב"ע ט"רע דף( הקטנה יד' בס

 עשבים ג"ע המהלך כגון, מלאכה שנעשית יתכן כוונה בלא וממילא המותרת פעולה כשעושה מ"ה, מותר

 א"פ ם"והרמב: ק עירובין( ואמרינן, הילוכו דרך עשבים שיתלוש חשש שיש אלא, מותרת שההליכה, בשבת

 של המעשה עצם להיפך או אשה בגדי הלובש איש אבל, ומותר מתכוין שאינו דבר ל"דהו) ה"ה שבת' מה

 ב"וכיו. [עליו התורה שאסרה הבגד ללבוש הוא מתכוין הרי, לאשה להתדמות מתכוין אינו' ואפי, אסור הלבישה

 בגדי וכשלובש, ימות ולא רישיה בפסיק ש"ר מודה אמרינן הא ועוד]. למעלה מלמטה ה"סד, לג ביצה' התוס' כ

 ד"ע התורה באיסור להקל לסמוך אין ולכן. להתדמות מתכוין שאינו פ"אע מזה גדול רישיה פסיק לך אין אשה

 המיוחדים מלבושים ללבוש הגשמים בימי בדרך כשנוסעות להקל הנשים שנהגו מה כ"וע. ל"הנ ז"והט ח"הב

. להחמיר יש מ"מ בזה להקל יש האחרונים ד"שלפ ואף, גמור תורה איסור בזה יש, הקור בעת וכן, לאנשים

 דברי ליישב' כ) קעג' סי ד"חיו( שיק ם"מהר ת"בשו אולם. ש"ע) צ כלל סוף אדם בינת( אדם בחכמת' וע. כ"ע

 שיש פ"ואע, ערלתו בשר ימול, התם דאמרינן בהא) קלג( לשבת בחידושיו א"הרשב ש"מ פ"ע, ז"והט ח"הב

 הוא מתכוין שהרי, א"הרשב והקשה, מותר מתכוין שאינו דבר ל"יק הא, קרא ל"ל ופריך, יקוץ בהרת שם

 דדמי, לגופה צ"שא מלאכה אלא מתכוין שאינו דבר נקרא זה ואין, למול אלא לטהר מתכוין שאינו אלא לקציצה

, רבים בה יזוקו שלא אלא לפחמים צריך שאינו אלא לכבות הוא שמתכוין, ר"שברה עץ של גחלת למכבה

 אלא, נמי הכי, תקוץ שלא הצרעת בנגע השמר רחמנא' כ דאי ל"וי. ג"שאצל מלאכה) מב בשבת( ליה דחשיב

 שלא כלומר, כתיב, לעשות תשמרו הכהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר

 הילכך, מטהר הוא קציצתו י"שע, בהרת לקוץ אסור שכן שכיון דאמרינן הוא ואנן, כהן בהוראת שלא יטהרנו

 כל אלהיך' ה תועבת כי קרא דמסיים כיון נ"וה. כ"ע. טהרה אצל מתכוין שאינו דבר ל"הו מילה לשם קוצץ כשזה

 תועבה לידי מביאים אלו שדברים משום, אשה על גבר כלי יהיה שלא דקרא טעמא דמפרש נראה, אלה עושי

 בין מבואר שהחילוק ובאמת. ד"עכת. מתכוין שאינו דבר ל"הו לאנשים להתדמות מתכוונת כשאינה ולכן, וזמה

 הפסוק מפרשים אנו ורק', וכו הצרעת בנגע השמר אלא, כלל תקוץ לא כתיב לא דהתם, א"הרשב ש"למ ד"נ

 להתדמות כוונה בלא שאף ל"י, אשה על גבר כלי יהיה לא בכתוב שמפורש כאן אבל, לקוץ אסור שכן שכיון

 זין כלי עליה נתנה אלא מלבושיה מכל דבר שינתה לא ושאפיל לאשמועינן אתי היא דתועבה וקרא, אסור לאיש

 מדברים שהם מפני, אסור אשה בתיקוני עצמו שתיקן אלא בגדיו שינה לא' אפי האיש וכן, אסור בלבד

 ז"והט ח"הב יוכלו, א"הרשב מדברי הראיה בלא אף מ"ומ. יוסף בבית מרן זה כל ש"וכמ, תועבה לידי המביאים

 ולא(, מותר ה"הלא להתדמות כן כשעושה דדוקא ילפינן, היא תועבה כי טעמא דיהיב דקרא דמגופיה לומר

 הקטנה יד הרב קושית ליישב) ד אות קלח' סי ד"חיו( הבושם ערוגת ת"בשו כ"וכ). י"הב מרן כדברי יסברו
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 לא והגשמים הצנה מפני שלובשת כל היא תועבה כי הטעם בכתוב ומפורש שהואיל ז"והט ח"להב ל"דס, ל"הנ

 אינו, ענין בכל אסור להיפך וכן איש שהוא ניכר שאינו עד בגדיו כל משנה שאם ך"הש ש"מ ז"ולפ. סרמית

 הבושם הערוגת ש"מ ומיהו. (ד"עכת. קאמר דמדרבנן ואפשר, דשרי מקרא דשמעינן כיון, בזה לחלק מוכרח

, בהדיא כן לכתוב אקר דאצטריך הא, ז"לע חוק היה שכן משום זו מצוה שטעם ם"הרמב ש"שלפמ, דבריו בסוף

 תלכו לא ובחקותיהם של לאו על כי, מלקות לענין מינה נפקא מ"מ, תלכו לא ובחקותיהם כתיב ה"דבלא ג"אע

 שכתב) א"ה ז"ע' מה א"פי( ם"הרמב לשון אשתמטיתיה. כ"ע. שבכללות לאו ל"דהו משום לוקין שאין אפשר

 לא כגון אלא, שבכללות לאו חשיב דלא, שנהמ הכסף וכתב, לוקה הגוים חקות של אלו מדברים אחד שהעושה

 אסורים כולם זה בלאו הנכללים שכל כאן כ"משא). סג( בסנהדרין ש"כמ שונים ענינים שכולל הדם על תאכלו

 י"בכת לשבועות א"הריטב' בחי ב"כיו כ"וכ. ש"ע. מלקות דהיינו שוה ועונשן הגוי בחקות שהולך אחד משם

' ובס. ש"ע. יוסף הראש בשם כן' כ) שצב כלל( מלאכי יד' ובס). ב"סק כז' יס( מ"חו יוסף בברכי דבריו הובאו

 על התימה ומן). ש"ע. תלכו לא ובחוקותיהם של לאו על שלוקים ל"הנ ם"הרמב כדברי כ"ג' כ) רסב' סי( החינוך

 על ההעל ולא. צער במקום' אפי ג"בכה לאסור ל"דפשיט) סב' סי( ב"ח חיים דברי ת"בשו מצאנז ח"מהר הגאון

 כן שהעיר) עב' סי ד"חיו( צדק אבני ת"בשו ר"ושו. ל"הנ ך"והש ז"והט ח"הב האחרונים רבותינו דברי שפתיו דל

). ל' סי ד"מיו ב"ח( חיים מחנה ת"בשו כ"וכ. ש"ע. ל"הנ ז"והט ח"כהב להתיר פסק ל"ז ואיהו. חיים הדברי על

 כשעושים אלא נאסר שלא אלמא, היא תועבה כי דכתיב דקרא מטעמא דילפינן לעיל שהסברנו כמו ט"וה. ש"ע

 שכתב, )תצא כי פ"ר( הספרי על הנציב עמק' בס ב"הנצי להגאון ראיתי ב"וכיו. תועבה לידי שמביא להתדמות

 לדרוש שהוסיף אלא, תועבה לידי המביא בדבר אלא לאסור שאין ק"לת מודה י"ראב שגם, הספרי' ד לפרש

 יבמות( לכבוש דרכה אשה ואין לכבוש דרכו שאיש, מלחמה כלי לחגור כגון, הטבע מצד לאיש המיוחד שבדבר

 שלא אפילו עוברים, :)נט כתובות( לתכשיטין אלא אשה שאין, תכשיטין כגון, לנשים המיוחד בדבר וכן, :)סה

 אינו, כך שנהגו רק אלא, שלהן הטבע מצד מיוחד אינו אבל, לנשים הנהוג אחד בבגד אבל, תועבה לידי יבאו

 ך"והש ז"הט ח"הב האחרונים פסקו יפה זה ולפי, וסיים. תועבה לידי יבאו כך י"שע בגדיו כל שינה כ"אא עובר

 כשאין שמותר ל"י הבגדים בכל ואפילו, אחד בגד לשנות מותר והצנה החמה מפני להגן כדי לובשות שאם

. מוכרחים דבריו ואין, זה לע העולם הרעיש ז"ע' הל הקטנה יד' ובס, להיפך וכן, האנשים בין כן ללכת יכולות

  )יד:ד ו"א יו"יבי( ).נט נזיר( שדה מרומי בספרו כ"וכ. ד"עכת

 יכנסו ששערותיה הטבילה בשעת ולהשגיח, ולסרוק הטבילה לפני השערות לחפוף מספיק ס"הש שמדין פשוט

 ערותש לגלח נהגו לא שמעולם ומתמיד מאז הספרדים נשי ממנהג ל"הנ השדה הפרי ידע לא ואטו. במים

 הנשים נהגו וכן. נדה איסור של דהוא כל בחשש ו"ח נכשלו פן הצדקניות אמותינו על להלעיז וחלילה, ראשן

 אמרינן) מח( וביבמות. כלילית שער שמגדלת:) ק( בעירובין ש"וכמ. להסתפר שלא הקדמונים ל"ז חכמינו בזמן

:) כח( ובנזיר. לנוולה היינו הראש דגילוח, צפרניה את ועשתה ראשה את וגלחה בה שנאמר תואר יפת גבי

 מכוסה ראשה שיהא האשה קילל ה"שהקב) ד"פי( א"ר ובפרקי. מגולחת באשה אפשי אי למימר מצי מ"לר

' כ) קצא' סי( ג"ח ץ"התשב ת"ובשו. ראשה מגלחת זינתה שאם כלומר. מזנות אלא אותו מגלחת ואינה כאבל

 ובועז יכין ת"בשו הוא וכן. ל"הנ א"ר בפרקי ש"וכמ. שערה לגלח בזנות החשודה האשה לקנוס מעשה שעשה

 ז"ע' מה ב"פי( ם"הרמב ל"וז. ש"ע. אבלה בימי לאשה גילוח לענין) שצ' סי( ד"ביו ע"וע. ש"ע). נז' סי( א"ח

 שתגלח או, ב"וכיו שריון שתלבש או כובע או מצנפת בראשה שתשים כגון איש עדי אשה תעדה לא, )ט"ה

) ז"סק שם( ך"והש. ביכורים סוף מהתוספתא והוא. ש"ע). ה"ס קפב' סי( ע"בש מרן פסק וכן. כאיש ראשה

 החמה מפני להגן עושה אם אבל לאיש להתדמות כן שעושה באשה אלא בזה איסור שאין ח"הב' ד הביא

 שנהגו אשכנז בני נשי מנהג על לפקפק מקום יש ז"ולפ. ש"ע. מוכרחים דבריו שאין, ך"הש' וכ. מותר וכדומה

 והן. שרי ומשרא האיש לגילוח דומה גילוחן אין הפאות גם מגלחות אם מ"דמ ליישב ונראה. שערותיהן לגלח

 יהיה לא משום הראש לגלח לנשים לאסור השואל הרב ש"ומ, כתב) סה ס"ס א"ח( קמא ומשיב השואל כי אמת

 שמחה' ר הרב אך. ז"ע שלוקה' כ טז סימן חליצה מצות' פ ש"וביש, קפב' סי ע"בש ש"כמ, אשה על גבר כלי

 אנשים שמנהג וכל, עושה זו מה שמחה ידעתי לא הנה, לאיש המיוחד גילוח אלא אסרו שלא ז"ע שחק יואל

. כ"ע. לאשתו ולגלח לספר ליהודי שאסור אשתו לזרש המן ויספר ז"ע אני וקורא, לנשים שאסור בודאי לגלח

 בנזיר נודרות הנשים שאיך, הקשה) ל סימן ד"מיו ב"ח( לב חקרי ת"בשו אולם. ל"הנ בחילוק שממאן ומשמע

 ח"להב ראיה שמכאן' כ ובתחלה. גבר כלי יהיה לא על עוברות והרי, :)נז נזיר( טומאה בספק' אפי ומגלחות

' כ ך"שהש פ"ואע. מותר ב"וכיו החמה מפני להגן אבל, לאנשים להדמות עושות כ"אא בזה איסור שאין' שכ

 ה"הלא' וכו הפאות שמניח בעינן האיש דוגמת דגילוח ואולי, וסיים. 'וכו. ח"להב סמך יש מכאן, מוכרח שאינו

 בני נשי מנהג לקיים צדדים שיש נמצא. ש"ע). צג' סי ז"חיו( מליבאוויטש צדק צמח ת"בשו' וע. ש"ע. שרי
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 אבל. ש"ע). קפב' סי( תשובה ובדרכי). תקמג מצוה( המצות על שיק ם"מהר הגאון בדברי ע"וע. בזה אשכנז

 בחשש' אפי ו"ח שנכשלו ולומר ולהלעיז, הספרדים נשי מנהג על לפקפק אדם שום דעת על יעלה לא פ"כע

 מגלחת אינה שאשתו ב"השו על שטען השדה הפרי על אתמהא כ"וא. להזכיר לא כי הס. נדה איסור של רחוק

 להחזיק ל"נומ. בלאו שהוא נבלה מאיסור וחמור, כרת איסור שהוא נדה באיסור שנכשל, ראשה שערות

 וכמו. הטבילה בשעת ידה על עומדת גדולה שיהודית כיון כהלכה שטבלה נאמר לא ולמה. לאיסור מאיסור

 על להשגיח שעומדת האשה כי) כד' סי ד"מיו ג"ח( חיים מחנה ת"בשו' וע). (מ"ס קצח' סי( ע"בש שנפסק

 והן לטבול הבאות רבות שיםנ שנמצאות ז"בזה בפרט', ה יראת חיל אשת להיות צריכה, הטובלות הנשים

. כהוגן יטבלו לא, המים פ"ע שערותיה יצופו שלא המשגיחה האשה תסתכל לא ואם, ביותר ארוכות בשערות

 משערותיה שנשארו, מחזקינן לא איסורא דאחזוקי, הדין מן כלל נדה איסור כאן שייך שלא פשוט כ"וא.) ש"ע

  )א דעה יורה  ד אומר יביע( .מאד ברור וזה. ההטביל בבית משגיחה ש"יר שאשה כיון, המים פני על

   בדין אוהל בשבת           . עירובין קב

, הקרשים עליהם ולהניח תחלה הרגלים להניח אסור אותה כשמעמידים מטה): "ג"ס שטו' סי( ע"בש נפסק

 יגב על אחת, זו גב על זו חביות כשמסדרים וכן. תחתיהם הרגלים כ"ואח באויר תחלה הקרשים ישים אלא

 העליונה יניח כ"ואח תחלה התחתונות יסדר לא אבל, תחתיה התחתונות ויסדר העליונה בידו אוחז, שתים

 גם כ"וא, עראי אהל משום איסור שום זה על אין, האוהל גג את בידיהם שאוחזים שמה ומוכח. ש"ע". עליהן

 משום בזה אין כאורהל ראשם שעל באויר בידים אותו אוחזים והטלית, הילדים ראש על הטלית בפריסת

 בעירובין וכדמוכח, מחיצות בלא' אפי אהל דמקרי ג"ואע, כתב) יא' ס דביצה ד"פ( ש"הרא אולם. אהל עשיית

 שאין כאן אבל, עליהם לצל להיות אהל לעשות כוונתו שעיקר התם שאני, טפח בה ושייר בודיא כרוך) א קב(

 לאהל כוונתו אין ששם, )ב לב( דביצה לההיא ד"נ ותלדמ אין כ"וא. מחיצות בלא אהל מקרי לא לאהל כוונתו

 דרך פריסה אלא, ראשם על צל להיות הילדים על להאהיל כוונתם שאין שמכיון ל"י מ"ומ. כאן כ"משא, כלל

 מחצלת מביאים מלמעלה להם חם', וכו בחמה המוטל מת) ב מג( בשבת' וע. דמי שפיר בעלמא לכבוד חופה

 כיון, ראשם על צל להיות עליהם המחצלת שפריסת ואף, )ו"ס שיא' סי( ע"בש סקפ וכן', וכו, עליהם ופורסים

 שנוהגים ומה, שכתב) ט"סק שטו סימן( לדוד תהלה בספר מצאתי וכן. דמי שפיר בידים אותה שאוחזים

 הוי הא מקום מכל, לאהל מתכוונים שאין אף לכאורה, בראשית חתן קריאת בשעת טלית לפרוס תורה בשמחת

 וכדמוכח, לאהל במתכוין' ואפי, אהל מקרי לא בידים שאוחזים דמה נראה אלא, אדם בני של צותומחי גג

 בזה דאין הפוסקים מדברי דמוכח) ז"סק שיא' בסי( וכתבתי, עליהם ופורסים מחצלת שמביאים) ב מג( בשבת

 כתב) ח"סק שם( לדוד ובתהלה. ד"עכת. י"הב בכוונת לפרש יש וכן. ל"כנ ט"וה, אהל עשיית של איסור שום

 החתן לכבוד אלא, צל ולעשיית להגן נעשית שלא כיון, אהל לעשיית מתכוין אינו נקרא חופה שבהעמדת, עוד

): יב סעיף שטו' סי( ע"בש ומרן) לב הלכה שבת' מהל ב"פכ( ם"הרמב ש"ממ קשה לכאורה.. ש"ע. והכלה

 גדולה פרוכת היתה אם לפיכך, ותהא שנוטה בשעה אהל יעשה שלא להזהר צריך בה וכיוצא פרוכת הנוטה"

 ר"ושו. אהל עשיית דין בה שייך בידיו אותה מחזיק שהוא פ"שאע הרי". אסור אחד אבל שנים אותה תולין

 שטו' סי( ברורה והמשנה, סתומים רבינו ודברי, וכתב, ל"הנ ם"הרמב דברי שהביא, )ה"סק נב' סי( איש להחזון

. לרגע בידו תתקפל שמא וחוששים, לגג ולא, למחיצה הפרוכת תולהש דמיירי, האחרונים בשם פירש) מד ק"ס

 המונח מת גבי) ב מג( בשבת כדאמרינן, בידו ולאוחזו לצל בגד לפרוס מותר לכתחלה' אפי שהרי, מאד ותמוה

, מותר שזה, מחיצות לו עושה ואינו, כלל תחתיו להשתמש רוצה שאינו כאן ש"וכ. לעיל שכתבנו וכמו, בחמה

 גוד מפרש ם"שהרמב נראה ולכן', וכו, כך לידי אתי דילמא משום לאסור מקום אין כ"וא, יתדות על חלהני' אפי

 כפל בה יהיה שלא אפשר שאי היינו, הארץ מן מעט תגבה שלא אפשר שאי ש"ומ, לצל שמותחה היינו, פרוכת

 ע"וצ, )יח ק"בס( א"גהמ ש"מ פ"ע ל"י ה"בלא ולכאורה. ש"ע. אהל ונעשה הארץ מן נגבהת זה י"וע, וימתחנה

 ל"וי). נא ק"ס שא' בסי( ש"וכמ. מיהדק דלא זמן כל אהל הוי לא טפח בגלימא שרביב דאי בגמרא אמרינן דהא

 אלא שאינו, הילדים ראש על טלית בפריסת ז"ולפ. כ"ע. התם כ"משא, מחיצה לעשות שמתכוין הכא דשאני

 לא בידים שאוחז שכל שיטתו לפי מהדר איש החזוןש אלא, דמי שפיר, כלל מחיצה לעשות כוונה ואין, לכבוד

  )נה:ז א"יבי(). ונג נב אות הציון בשער( ב"ובמשנ) ז"סק ז"מש( ג"בפמ ע"וע. כלל אהל שייך

  

  מלאכה שאין צריכה לגופה                                     עירובין קג
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, התינוק אצל מתקן שהוא משום היינו, לדם צריך שאינו פי על אף, בשבת מילה להתיר התורה שהוצרכה ומה

 שהמילה, )קלו( בשבת חננאל רבינו כתב וכן). קו( בשבת כמבואר, מילה מתקן לי מה כלי מתקן לי דמה

. ש"ע. הפסח את עליו לשחוט יוכל ושאביו, בתרומה לאכול מתקנו הוא הרי הערלה שחותך שכיון היא מלאכה

 לגופה הצריכה מלאכה לדם צריך שאינו פי על אף שבמילה, כתבש) קו( לשבת בחידושיו ן"להרמב עוד ועיין

 ואף, גוזז משום שחייב, שפמו וכן, בכלי צפורניו הנוטל לזה ומהדומה, מוהל זה אדם שיהא צריך שהוא, היא

 ש"ע. 'וכו עצמו ומייפה גופו מתקו שהוא, היא לגופה הצריכה מלאכה, והשער הצפרנים לגוף צריך שאינו פי על

 למשרי קרא דאיצטריך דהא, שכתב, פקיד מפקד דם ה"בד:) ה( כתובות מקובצת בשטה חזי דשפיר ועינא+

, תולש משום שחייב, הבשר תלישת להתיר אלא דם הוצאת משום איצטריך דלא לומר יש, בשבת מילה

 כמו וזהו. כ"ע. גוזז משום חטאת חייב בכלי נטלה שאם רובה פירשה שלא בצפורן:) צד( בשבת כדאמרינן

 כמחובר דהוי בשבת שלו מעור בידו יתלוש שלא להזהר שיש, )שלו סימן סוף( חיים אורח זהב הטורי שכתב

 כה דף( אורות טל שבספר פי על ואף). ק"ודו. ב"סע כג מגילה תוספות ועיין. (לקרקע הוקש שאדם, לקרקע

 קרקע בגידולי אלא רהקצי שאין, קצירה שייך לא שבאדם, ל"הנ ז"הט דברי ידים בשתי לדחות כתב) ב"ע

 ת"בשו מצאתי אולם. ש"ע. ן"הרמב בשם:) קז( לשבת בחידושיהם א"והריטב א"הרשב שכתבו וכמו, ממש

 מן הפורשים בשר עור תלתולי שאותם ונראה: לשונו וזו שכתב) שכז סימן, א"תרנ ברלין( ברוך בר ם"מהר

. ש"ע. 'וכו צפורן בדין:) צד( בתבש שאמרו וכמו, המחובר מן תולש משום, בשבת לתולשם אסור האדם

 מכל, אמת ז"הט של שדינו פי על שאף, כתב, יבלת ה"ד הלכה בביאור) 'ב סעיף שמ סימן( ברורה והמשנה

 שהוא שכתב) קג עירובין( י"ברש כן משמע לא, כקרקע הוא שאדם, מגידולו דבר כעוקר דהוי שכתב מה מקום

. ם"מהר מדברי סיוע לו יש פנים כל שעל הרואות עינינו והרי. ש"ע. 'וכו ם"הרמב מדברי משמע וכן. גוזז משום

 סופר החתם בחידושי עוד ועיין). 'ז אות צו סימן( אור עמודי ת"בשו כתב וכן. ל"הנ מקובצת מהשטה נראה וכן

 ובהערה כד סימן(' א חלק אברהם דבר ת"ובשו, )לד סימן(' ה חלק ם"מהרש ת"ובשו, תני ה"בד) קו( שבת

 התורה שהוצרכה לומר) קו שבת( הגמרא הוצרכה למה כן שאם, לי קשה מקום ומכל. ש"ע). ןהסימ בסוף

 בחידושי ראיתי ושוב. גזיזה או תלישה איסור משום ליה ותיפוק, גברא מתקן משום בשבת מילה להתיר

, הצמר את גוזז של תולדה דהוי, חייב בכלי יבלת שהחותך י"רש שפירש מה על שהעיר, )קג עירובין( ש"הרש

 גם כן ואם. מתקן או חובל משום אלא חייב שאינו מוכח) קו( ובשבת, גוזז משום יתחייב כן גם במילה כן שאם

 אבל, :)צד( דשבת צפורן כגון, מחליף שגזעו לצמר הדומה בדבר אלא גוזז שייך דלא ונראה. כן לומר יש כאן

 יב סימן חיים אורח חלק( מלובלין חסד רתתו ת"בשו כתב בזה וכיוצא. ש"ע. לא מחליף גזעו שאין ועור בשר

 מצינו שלא, )תולש או( גוזז דין שייך לא מילה דגבי, ל"הנ:) ה כתובות( מקובצת השטה דברי על להעיר) 'ו אות

 בשר בחותך אבל, צפרניו הנוטל וכן, הבשר מן שמפרידו וצמר שער גוזז כגון, לגופו חוץ שהוא בדבר אלא גוזז

 סימן חיים אורח חלק( נזר אבני ת"בשו כתב וכן. ש"ע. 'וכו גוזז משום בזה אין, לקיומח חלק שהוא, הגוף מן

 לומר טעם עוד שיש) קג עירובין( ש"הרש עוד שכתב ומה. ש"וע. מקובצת השטה דברי על להעיר) 'ד אות קלא

 זכר לא. ש"ע. קוצר לענין, לעצים וצריך ה"בד:) עג שבת( התוספות שכתבו מה פי על, גוזז משום בזה שאין

 מייפה שהוא כיון, והשער הצפורן לגוף צריך שאינו פי על אף גוזז דין ששייך, ל"הנ) קו שבת( ן"הרמב דברי שר

 גם חיוב יש שבגוזז, )שצד סימן( ש"הריב ת"בשו כתב וכן. יבלת בחותך הדין הוא כן ואם. 'וכו גופו ומתקן עצמו

 לצורך אלא, והשער הצמר לצורך שלא שהיתה, במשכןש בגזיזה מצינו שכן, ולשער לצפורן צריך כשאינו

 צבי חכם ת"ובשו, )מא סימן( יעקב אהלי ת"בשו ש"להמהריק עוד ועיין. ש"ע. 'וכו תחשים בעורות כגון, העורות

 סימן חיים אורח חלק( השם עבודת ת"בשו עוד ועיין. אבל ה"בד:) צד( שבת בתוספות ועיין. ש"ע). פב סימן(

 חיים אורח חלק( בינה אמרי ת"ובשו). ז אות מ' סי ח"חאו( יצחק בית ת"ובשו, )מג סימן( גדול קול ת"ובשו, )'ד

  )נג:יחוה דעת ו(  בנימין משנת ת"ובשו). קו שבת( ם"המהרש ובחידושי, )לב סימן

 לזה ראיה והביא, מנא מתקן משום ת"מה הוא בשבת הגרמופון עריכת שאיסור', שכ, )ח ס"ס( עין בת ת"שו

 עד שלמעלה היתד ומגלגל נימא שכשנפסקה, )קג( עירובין י"רש בשם, )ד"סק שלח' סי( א"המג מדברי

 הוי בכלי המחט כשקובע נ"וה. כ"ע. מנא דמתקן מלאכה אב הוי בו וכורכה שלמטה ליתד ומגיע הנימא שמאריך

) לא' סי( רבים מים ת"בשו כ"וכ. ש"ע). נא' סי( תנינא עוזיאל משפטי ת"בשו זו ראיה כ"וכ. כ"ע. בפטיש מכה

 החיי השעון עריכת לאסור זו ראיה הביא וכן. ש"ע. מנא מתקן דהוי בשבת השעון עריכת לדין מזה ראיה להביא

 להחזירו אומנות וצריך המיתרים שנפסקו התם דשאני, לראיה דומה הנידון אין ד"ולפע). יט' סי מד כלל( אדם

 ודמי, הדיוט מעשה שהם הגרמפון או השעון עריכת כ"משא ,שיר כלי לתקן יכול הדיוט אדם כל ואין, ולתקנו

 ראית שדחה, שבת כלכלת בשם) ד"ע ז"דכ יח' סי( נח מי ת"בשו ר"שו. ל"הנ חוליות של מנורה להחזרת
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 ראית לדחות' כ כ"שג, אמנם ה"ד) יא' סי( עולם בנין ת"בשו ע"וע. ש"ע. החבלים שנפסקו התם דשאני, א"הח

  ]. לה:ו א"ביבי ע"וע). [ט אות נ' סי( איש ובחזון). א' סי ח"חאו( הכרמל הר ת"שוב כ"וכ. ש"ע. בזה א"הח

  אם דברים הבטלים חוצצים .                                             קד

 לתת הרופאים מפי שנצטוותה אשה בדבר שנשאל, )יג' סי ד"חיו( ד"מהרי ת"בשו דנציג י"למהר הוית וחזי

 ההיא והביא. בגופה שהטבעת בעת לטבול מותרת אם, הפסק בלי חדשים ששה משךל הרחם לתוך טבעת

, והוסיף. חציצה הוי לא ליה מבטל דאי התם' ואמרי. יחליקו שלא בשביל הכבש ג"ע מלח בוזקין) קד( דעירובין

, י"ופרש. לביטו דהוי ובטלו תבן גבי) ד( בסוכה' וכדאמרי. ביטול הוי כ"ג, לזמן אלא לעולם מבטל שאינו פ"שאע

 זכר שלא, עליו להעיר יש אולם. ד"עכת. הכי אמרינן חציצה לענין נ"וה. שם ש"בהרא ה"וכ. החג ימי' לז שבטלו

 כל לפנותו עתיד שאין כל אלא ביטול בעי לא דעפר' שכ מי ויש: ל"וז' שכ) ג"הי סוכה' מה ד"פ( ה"ה מדברי שר

 שם להניחו שדעתו בטלו ופירוש. עיקר וכן. גמור ולביט דבעי ההלכות כדעת רבינו ודעת. סגי החג ימי' ז

 ה"וראבי ח"הר דעת ה"וכ. כ"ע. עיקר וזה. אחר' פי בזה ויש. החג ימי' ז תוך היינו לפנותו עתיד אין' ופי, לעולם

 הוכיח שאדרבה) לח' סי( רגולר אליהו יד ת"בשו מצאתי וכן. לעולם ביטול דבעינן ל"דס) ד סוכה( ש"בהרא

 ימי' לז בביטול דסגי ל"דס ן"והר ש"הרא דברי הביא) תרלג' סי( י"בב אולם. ש"ע. לעולם ביטול דבעינן מכאן

 יודע ואינו. עולם עד שם להניחם בדעתו להיות צריך דביטול ם"והרמב ף"הרי שדעת' כ ה"ה אבל, וסיים. החג

' בסי( ח"וכה ב"המשנ ש"וכמ. הדין מעיקר בזה להקל האחרונים רוב ודעת. ל"עכ. בדבריהם כן לפרש לו מנין

' סי( יחזקאל כנסת ת"בשו ע"וע. ש"ע. ג"ושו ז"והגר ר"והא והדרישה הלבוש בשם, )ג"ס שנח' ובסי, ד"ס תרלג

 בכל להמלך שיכול התם דוקא היינו, לעולם ביטול שמצריכים ה"וה ה"וראבי ח"הר שאף נ"ולפעד). ו' סי עד ב

 לתקופה מסירתה אינה הרופאים צווי פ"שע הכא אבל .ג"כה ביטול חשיב לא ה"משו, משם ולקחתו יום

. עולם עד שם מונחת שתהיה צורך ואין. ע"לכ ביטול חשיב שפיר, בהסרתה גדול כאב לה יש כ"וג, ממושכת

 מחיצה לענין דהוי דסוכה ההיא בין עוד לחלק יש ולכאורה. ש"ע). ע עמוד( מ"הנד ברכה עמק' בס ע"וע

 ח"להר' דאפי לחלק נראה והיה', כ) עה ס"ס( ד"בתה אכן. מדרבנן אלא שאינו מיעוטו דהוי להכא, דאורייתא

 לאותו ביטול דמהני חלון' דפ אההיא פליגי לא דמסתמא. להקל מודו מדרבנן דהוי שבת טלטול גבי, ה"וראבי

 ה"בד) :יט ב"ב( ן"הרמב' בחי' וע. ש"ע. בזה לחלק דאין מוכח חלון' פ' בתוס אמנם. ניטל שאינו דבר כמו, שבת

' בתשו[ מקרלין יעקב הקהלת ש"מ שהביא, )ב"ע א"דכ ס' סי( יצחק עולת ת"בשו וראיתי. ש"ע. ממעט אינו

 ג"ע מלח בוזקין גבי) קד( מעירובין וראיה. חציצה הוי לא משם ליטלה בדעתו שאין שכל, ]ב"ע ז"ד ז' סי ד"חיו

, האי כולי קפידא דליכא התם דשאני, שיבה ז"וע]. ל"הנ יואב החלקת' וכד. [חוצץ אינו מבטלו דאי, הכבש

) ד( דסוכה ההיא הביא ושוב. לרפואה שהיא פ"אע שחוצצת תוכיח ורטיה. קפידא דאיכא האדם בגוף כ"משא

 תסירנה שלא מומחה רופא ל"א אם בזה חילוק מצינו לא ברטיה ואילו. לעולם ביטול בעינן אי' הפו שנחלקו

 שבוע הרטיה תסיר שלא רופא ל"א שאם ברטיה גם הדין הוא כן אמתשב שנאמר לא אם. 'וכו חודש או לשבוע

 בטבעת להקל העלה ד"ובסו. אחד לשבוע בביטול דסגי ל"דס' הפו' לד, חוצצת אינה כ"ג, סכנה משום חודש או

 טבעת נותנים זה חולי להם שיש הנשים וכל, לזה שמוכרחת כיון קפידא מקרי דלא. ענין בכל הרחם שבתוך

 מיירי דהתם, שחוצצת רטיה מדין ראיה שאין לעיל כתבנו שכבר ובאמת. ד"עכת. 'וכו וצבע לטבח ודמי, ברחם

 ההיא בין לחלק כתבנו וכבר. שם ד"מהרי' בתשו כ"וכ. יצחק הפחד ש"וכמ. יום יום להחליפה שדרך ברטיה

 בההיא כ"ג יךשהאר) ז אות קנח' סי ד"חיו( צדק צמח ת"בשו מליבאוויטש להגאון ראיתי וכן. ד"לנ דסוכה

 שמצטערת שכיון' וכ. בזה' פו ועוד ד"התה ד"וה. מדרבנן הוי דמיעוטו הכא דשאני ביניהם לחלק' וכ) ד( דסוכה

 שכאשר להכחיש א"שא רבב ומוכר ואומן לצבע ש"למ ודמי. עליו מקפיד כאינו חשיבא הקאלטענש להסיר היא

, ז"ע להקפיד זו אומנות בני דרך שאין יודעים שאנו מאחר ז"ועכ, בשבילו צער קצת הוא עליו הרבב או הדם

 זה דין דימה כ"שג, )מב ס"ס ד"חיו( עולם בנין ת"בשו ע"וע. ש"ע. בקאלטענש נ"וה. עליו מקפיד אינו נקרא

 הנשים כל אילו הכא נ"וה. מקפידים האנשים ששאר פ"אע מקפיד שאינו רבב ומוכר דצבע לההיא הקאלטנש

 מינה ודון. ש"ע. 'כו הוצל אנשי ל"ואת ה"ד:) צב שבת(' התוס ש"מ וכעין. קפידותמ היו לא כ"ג לכך צריכות היו

 כיון, חציצה הויא לא זמן לאחר הרטיה להסיר המקפיד שאף) צא' סי ד"חיו( ס"כת ת"בשו ע"וע. באתרין ואוקי

). ז אות להלן' וע. (ש"ע). ד"ויו ט' סי( יוסף זכרון ת"בשו כ"שכ מצא ושוב. להסירה מקפיד אינו ההוא הזמן שעד

  )ה: יב ד"יו  ג א"יבי(. ש"ע). צ' סי( יששכר דברי ת"בשו פ"וכ
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  מגילהמסכת 

  יום הכניסה

 ולא, מנא' ר קומי בעי יוסטא' ר, הכניסה ליום מקדימין שהכפרים דתנן הא גבי) א"ה סוף דמגילה ק"פ(' בירוש

 עזרא שעתיד מה על מתקינים ואסתר יומרדכ? במנחה ובשבת ובחמישי בשני בתורה קורין שיהו תיקן עזרא

' בב התורה קריאת של התקנה עיקר' דלהירוש ומבואר. כ"ע. למקרא סמכה המשנה שסידר מי ל"א? להתקין

 ואיכא, הירושלמי ד"ע שכתב, )ד צד, ז"תשט ניארק( למגילה א"הרשב' בחי וראיתי. מעזרא אלא אינה' וה

 נביאים) פב( ק"בב' כדאמרי, היא הראשונים נביאים תקנת הבמנח ובשבת' וה' בב התורה קריאת והלא למידק

 תלתא או, )אחד כל( פסוקא חד גברי' ג, במנחה ובשבת' ובה' בב בתורה קורין שיהו להן תקנו הראשונים

 הכפרים מן המדינה אל להקבץ בעיניהם חשובה היתה לא קריאה שאותה בתוספות ותירצו. גברא לחד פסוקי

. הכניסה ביום מחמתה לעיר ונכנסין חשיבא פסוקי ועשרה גברי' ג קורין שיהו עזרא תקנת אחר אבל, מחמתה

 על גם הראשונים נביאים שתקנת ש"דמ ונראה. [ש"ע). מגילה ריש( ש"הרא' ובתוס א"הריטב' בחי כ"וכ. כ"ע

]. בזה ס"ט נפל שם א"בהריטב וכן. ש"ע. היא עזרא שתקנת שם ק"בב דמבואר, ס"ט הוא, במנחה שבת

 מ"מ', וכו ק"בב' וכדאמרי משה מימות היא קדומה דתקנה ג"דאע', כ) מפרשים ויש ה"בד, מגילה ריש( מאיריוה

. 'וכו ויסדה וסידרה הוא וחזר נשתכח שמא נ"א. שמו על הכל ונתייחס, פסוקים בעשרה גברי' ג תיקן עזרא

 דמגילה ד"פ( הירושלמי מדברי שהשק זוהי ד"לפע אולם.) עליו עיין. ופירשו' הירוש דברי כ"אח שהביא ש"וע(

 את משה וידבר' שנא מ"ובחש ח"ובר ט"ובי בשבתות בתורה קורין שיהו ישראל את התקין משה, )א"ה סוף

 הוא וכן. כ"ע. במנחה ובשבת ובחמישי בשני בתורה קורין שיהו לישראל התקין עזרא. ישראל בני אל' ה מועדי

 שעיקר דידן בתלמוד הנאמר על פליגי סופרים' המס וכן הירושלמיד אלמא. ש"ע). ב"וה א"ה י"פ( סופרים' במס

 כ"וא. פסוקים ועשרה גברי' לג' וה' ב יום של התקנה הרחיב ועזרא, הראשונים ונביאים ממשה היתה התקנה

) דמגילה ק"בפ(' הירוש' ד לאוקומי נפשייהו למשכוני ש"והרא א"והריטב) 'התוס בשם( א"להרשב להם למה

 עזרא וגרסי, ל"הנ' הירוש דברי העתיקו) כג מגילה, ו' סי עומד הקורא' פר( ש"והרא ף"הרי אולם. דידן ס"כהש

 ק"ב( בבבלי' הגמ דברי הביא שם ן"והר. כ"ע. בשבת במנחה' ובה' בב בתורה שלשה קורין שיהו לישראל תיקן

 ל"ס' הירוש שגם ל"צ ז"לפו. ש"ע). ג"ח ב נתיב( ירוחם ברבינו הוא וכן. ש"ע. עזרא של התקנה הרחבת על) פב

 שבא עד התקנה נגמרה שלא משום, וחמישי שני יום קריאת משה בתקנת הזכירו שלא ומה, דידן ס"כהש

. החול ימי על כן לדרוש שייך ולא', וכו' ה מועדי את משה וידבר מדכתיב לה דיליף משום נ"א. והשלימה עזרא

 שתיקנו דהטעם' התוס' כ, תורה בלא ימים' ג ינויל שלא כדי ה"בד) פב ק"ב( חיים התורת ש"לפמ ש"ומכ

 ימים שלשת דוילכו קרא דהך ג"ואע. בשני וירד בחמישי סיני להר עלה רבינו דמשה משום' ובה' בב לקרות

 שביניהם נביאים דעמדו ל"י. סיני להר משה עלה לא ואכתי, נאמר תורה מתן קודם, מים מצאו ולא במדבר

 ותיקנו, תורה בלי ימים' ג שהלכו י"ע מכבר שהיה הקלקול ראו משה פטירת חרא ל"ר, זמן לאחר היינו דקאמר

' כ ב"וכיו. [בו קורין אין' א אות בו שחסר ת"וס, משה פטירת שעת עד התורה נגמרה לא שהרי תדע. כן

. זו תקנה עצמו משה תיקן ולא שביניהם הנביאים שתיקנו ש"מ ניחא והשתא]. ה' סי דוד גורן ת"בשו מדנפשיה

  . משה תקנת בתוך' וה' ב קריאת' הירוש נקט דלא מאי ניחא ז"לפ. ל"עכ

  

  שכונת רמות        : מגילה ב

 אם אפילו, ו"בט קוראים הכרך לחומת חוץ בתים נתוספו שאם פ"ואע: "שכתב) קנא' סי( איש חזון להגאון' ע

 שבעים כשיעור פנוי רשמג האלה הבתים בין יהיה שלא צריך מקום מכל, ממיל יותר ברציפות נמשכים הבתים

 לקרות צריכים, אמה א"קמ היותר לכל או, כזה בשיעור פנוי שטח יש שאם, עיר של עיבורה כדין, ושיריים אמה

' סי פורים' הל( קודש במקראי פראנק פסח צבי רבי הגאון דעת וכן). קנג' סי איש בחזון ע"וע". (ד"בי המגילה

 פנוי מגרש שיש לפי, עשר בארבעה המגילה לקרוא צריכים תרמו שבשכונת ברור הדבר זה ולפי. ש"ע). כג

 רבינו לסברת שאפילו ועוד. רמות שכונת עד, סנהדריה שכונת של האחרונים מהבתים ממיל יותר הרבה

 אינה רמות שכונת מקום מכל, ככרך נידון ממיל יותר רחוק הוא אפילו עמו שבנראה ל"דס וסיעתם י"ורש חננאל

: פ"אע ה"בד) ב ב מגילה( המאירי ל"וז. ירושלים של העתיקה מעיר נראית אינה ישהר, עמו נראית בגדר

 בית, ובבנותיה בחשבון שנאמר מה דרך על, כרך לאותו וטפל מחוז מאותו שהוא עמו בנראה הדברים ונראים"
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 ודשהק ציץ ת"בשו העלה וכן. ל"עכ". להדיא נראה עמו הנראה כפר אותו כל בששטח לפרש ויש. ובנותיה שאן

 די ולא, הכרך עם נראה הכפר של השטח שכל שצריך, המאירי כדברי) נ' סי סוף ב"וח, נב' סי סוף א"ח(

 היכא, עמו בנראה לי מספקא, שכתב) קג' סי אחרון' בקונט( דסקין ל"מהרי ת"בשו ראיתי אמנם. ש"ע. במקצתו

 לא דחשיב, אפשר שאי, ו"בט ויקרא ואלו ד"בי יקראו שאלו לומר ואין, נראה אינו ומקצתו נראה דמקצתו

 העיר שכל כיון, ו"בט קוראים שהכל נראה ומסברא. דיבמות ק"בפ ש"כמ, אחת בעיר שהכל כיון תתגודדו

 ושוב. עליו חולק היה לא ל"הנ המאירי דברי רואה היה ואילו. ש"ע. 'וכו נראה מקרי אמות כארבע נחשבת

 דסקין ל"המהרי תשובת על להעיר שכתב, אגב ה"בד) קכג' סי ח"חאו( צבי הר ת"בשו פרנק פ"להגרצ ראיתי

 כפר אותו כל כששטח" ובמקום, במאירי ס"ט שיש לצדד כתב ושוב, ל"הנ המאירי ש"ממ לדבריו סתירה שיש

 אין ד"ולפע. ש"ע. דסקין ל"המהרי לדברי סתירה אין ובכך, "עמו נראה כפר אותו של כששטח" ל"צ, "עמו נראה

 אין, נראה אינו וכולו נראה קצהו ואפס, ידים ורחב גדול הכפר שאם נוטה והסברא, ריבמאי כן להגיה מחוור זה

 נראית רמות שכונת שאין ד"ובנ. ככולו רובו כי, לכרך נראה יהא שרובו צריך פ"עכ אלא, עמו נראה בסוג זה

 והמקדש שהקוד עיר בספר טוקצינסקי מ"והגרי. עמו נראית בגדר אינה, בירושלים העתיקה העיר של בקרקע

 או הבתים גגות מעל שנראה ולא, עצמו הקרקע משטח היינו, עמו הנראה כפר שפירוש, כתב) תטז עמוד( ג"ח

 הרי, הכרך בתוך גבוה מגדל הזמנים מן בזמן יבנו שאם, לשיעורים דבריך נתת כ"שא, העיר חומת מעל

 לפי עמו הנראה דין שישתנה מרלהא ניתן לא ודאי וזה, מאד גדול במרחק גם הכפר את דרכו לראות יתאפשר

 בספר ע"וע) ק"ודו. והנה ה"ד יט' סי ע"חאה יעקב ברית ת"בשו' וע. (כ"ע. וחומותיה העיר מגדלי גובה שינוי

 ללא, מזויינת בלתי בעין היא שהראייה באופן היינו, ככרך שנידון עמו הנראה שדין) תרפח' סי( י'פלאג חיים רוח

   ש"ע. שבו הגבוה המקום מן דוקא ולאו הכרך שטח כל דרך להראות צריך שהכפר וגם, וכדומה משקפת

 יוצא שבזה האדם לו שיבור ישרה דרך זוהי לכן. יצא, בדבר ספק כשיש פ"עכ, ד"בי שקרא כרך בן ל"קי אנן :ב

. פ"אע ה"ד) א ב מגילה( המאירי ש"וכמ, לתקון יוכל לא מעוות ליה הוה ד"בי קורא שאינו מי כן ולא. ע"לכ ח"י

 הורו, לא או נון בן יהושע מימות חומה מוקפים הן אם המסופקות עיירות ולענין, :)ג( דמגילה ק"פ ן"הר( .ש"ע

 דאף הרי. ש"ע. ד"בי וקוראים יהושע מימות חומה מוקפות שאינן עיירות רוב אחר בהם שהולכים הגאונים

 שהכל) דמגילה ק"רפ( בירושלמי ל"דקי התם דשאני ל"י ומיהו. רובא בתר אזלינן המגילה על לברך שצריך

 הם אם שאף, לבטלה ברכה חשש כאן אין וממילא, ח"י יוצא שאינו לומר ספק שום אין ולכן, ד"בי יוצאים

 ק"ס תרפח' סי( ברורה המשנה' מד מילתין ומסתייעא. ד"י ביום בקריאתם ח"י יוצאים יהושע מימות ח"מוקפ

 ו"בט בברכה כשיקרא זה ומלבד ).שלמה בית ת"ובשו ה"ד )פה' סי( ב"ח שי תשורת ת"בשו ע"וע. ש"ע). יא

 הוא זה שכל ועוד. ראשונים ושאר ם"והרמב ף"והרי ג"בה דעת נגד שזהו לבטלה ברכה בספק עצמו מכניס הוא

 של העתיקה בעיר שבהיותם בפני העידו אנשים שכמה בשעה, עמו" נראה" דין רמות' לשכ שיש במונח

 שמתחשב היינו נראה שפירוש אומרים שיש ואף, מקצתה אפילו ראו ולא רמות' שכ אל להביט ניסו ירושלים

, יופשט לא הפשט מ"מ, )קכ' סי( ץ"מהריט ת"בשו ע"וע. והמאירי ן"הר ש"וכמ, ובנותיה שאן בית כמו העיר עם

 מן אלא, הכרך של הגגות מן ולא, עצמו בכרך נראה שיהיה שצריך, כפשוטם שהדברים הבינו הראשונים וכל

.. .בברכה ד"בי לקרות צריכים הילכך, סמוך דין ולא נראה דין לא רמות' לשכ אין ז"ולפ. שלו קרקעה

 אלא, שיעורא ליה לית נראה אבל, סמוך לענין ודוקא, מיל, וכמה: ל"וז) ב ב( למגילה בחידושיו א"הרשב]ברם[

 ופליג הוא ותנא, קאמר ידיהד טעמא א"שהרשב, המגיד להרב ראיה אין מכאן גם ואולם. ל"עכ. נראה שהוא כל

 בתוך שיהיה בעינן בנראה שגם שהעלה א"החיד מסקנת על להעיר ומגן שמש הרב עוד ש"ומ. ם"הרמב ד"ע

 ב"כיו ש"וכמ, ו"בט קוראים ממיל יותר רחוק אפילו דבנראה שכתבו הראשונים רוב דברי ראה שאילו, מיל

 והטור ם"הרמב כדברי ל"דס ג"בה דברי יתיהאשתמט ת"במחכ, רבה האליה על הציון בשער ברורה המשנה

 ש"והרא) א מד( חולין' התוס ש"וכמ, הם קבלה דברי שדבריו וידוע, מועד והאהל, חיים והארחות והרוקח ן"והר

, )ב ה מגילה( ח"הצל כ"וכ, כן סובר ף"הרי גם אלשקר ם"המהר ש"ולפמ. ל"וכנ. ועוד). יד' סי דברכות ד"פ(

 ל"ס דכולהו, ל"הנ והראשונים, גדולות הלכות בעל עם, ם"והרמב ף"הרי, ההוראה דיעמו שני לפנינו שיש נמצא

 לציון ראשון בספר עטר בן ח"להגר' וע. ל"וכנ. מיל בתוך ל"צ בנראה שגם, א"והחיד רבה האליה כמסקנת

 ימדבר והעיר, הכרך עם נראה יהיה הכפר כל של שהשטח שצריך מהמאירי שהבאתי מה .ק"ודו). ב ג מגילה(

 וכבר, וסיים(', וכו דסקין ל"המהרי' מתשו כן צבי בהר והוכיח', וכו הכפר של ל"שצ שהגיה צבי הר ת"שו

 צבי בהר ש"מ ראיתי שכבר ובאמת). צבי והר דסקין ל"במהרי לעיין דבריו בסוף סיים עצמו א"שליט ל"הראש

) נב' סי סוף( הקודש ציץ ת"ושבש ובאמת. להלכה הנוגע דבר, המאירי בדברי בהגהתו לי ניחא לא אך, בזה

, נראה מקצתו אם, לכרך הנראה בדין שנסתפקו מה לענין, מלשונו למדים ואנו, וכתב, ל"הנ המאירי לשון הביא

 אותו" כל" כששטח להדיא שכתב המאירי לשון לפנינו והרי. לא או הכרך אחר נגרר אם, נראה אינו ומקצתו
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 ס"ט שיש לומר לבו על עלה ולא, וכלשונו ככתבו מהמאירי אמתב למד ל"ז שהרב הנה. ל"עכ. עמו נראה הכפר

, )שצא בעמוד( והמקדש הקודש עיר' בס טוקצינסקי מ"הגרי ש"מ חזי פוק, דסקין ל"המהרי' ד אודות ועל, בזה

 ד"בי יקראו שאלו אפשר שאי, נראה אינו ומקצתו נראה שמקצתו בכפר שנסתפק במה דסקין ל"המהרי ד"ע

 הם אלה בכתביו דסקין ל"המהרי שכתב שהדברים שמענו אבל, ז"ע וכתב', וכו, תתגודדו לא דהוי, ו"בט ואלו

 בנו כי שמענו והלא, הזמן במשך לבארם להמשיך כדי שעה לפי הערות בתור רק אז אותם שרשם, עלומיו מימי

 מזמן והרי, סלדפו נרשמו שלא אלה כתביו שהדפיסו אלה על והתלונן מחה ל"זצ דסקין ירוחם יצחק רבי הגאון

 בית שכונת לגבי שפסקו הגאונים הרבנים דעת על ערער לא, ה"תרל בשנת לירושלים דסקין ל"המהרי שבא

' בירוש מבואר שהרי, ברורים אינם בזה שדבריו ועוד. 'וכו ברכה בלא ו"ובט בברכה ד"בי שיקראו יעקב

 יצחק מנחת ת"בשו ראיתי הלום וגם. ש"ע. 'וכו המגילה קריאת לענין שייך לא תתגודדו לא שענין ובפוסקים

 ציץ הרב שמדברי). כד' סי( קודש במקראי גם כן שכתב ל"הנ פרנק פ"הגרצ ד"ע כן שהעיר) סב' סי(' ח חלק

 ובאמת. ש"ע. והמקדש הקודש עיר הרב לדברי גם וציין. וכלשונם ככתבם המאירי דברי שקיבל מבואר הקדש

 לא רמות משכונת לראות יוכל לא העתיקה העיר של בקרקע העומד שהרי, ד"לנ זה דבר יועיל מה ידעתי שלא

 מהני ולא, הקרקע משטח הוא, עמו נראה שאמרו דמה, והמקדש הקודש בעיר כתב וכבר. מקצתה ולא מינה

 יש כן על אשר. דבריו שצדקו ל"הנ יצחק מנחת ת"בשו עמו והסכים. 'וכו העיר וחומות גגות דרך שרואים מה

 הוא' אפי בנראה שמא, ו"בט שיקראו ספיקא ספק יש ד"שבנ, ל"הנ ומגן שמש ת"בשו עוד ש"מ על להשיב

 ועמו. 'וכו ברכב בנסיעה מיל שיעור לחשוב יש שמא, כהחולקים שהלכה ל"ואת, ו"בט קוראים ממיל יותר רחוק

, םירושלי של הקרקע בשטח נראית אינה רמות שכונת דמילתא לקושטא כי, ספיקא ספק כאן שאין, הסליחה

 דשמא הספק וגם. רמות לשכונת העיר מן מיל משיעור יותר יש כי, סמוכה אינה וגם, עמה נראית בגדר ואינה

, לטבריה מחמתן השיעור קבעו ל"שחז שכיון, ד"לפע כלל ספק אינו, ברכב בנסיעה מיל שיעור לחשוב אפשר

 גם שהרי, בינוני אדם של גליר במהלך אלא השיעור אין, ועיר ועיר ומדינה מדינה המקרא על וסמכו, מיל

. בזה יותר להקל ל"חז רצו ולא, מיל שיעור בכדי גדול יותר מרחק ורכב סוס ידי על להגיע אפשר היה בזמנם

 עמו דנראה ד"כמ הלכה שמא ספק עוד שיש ש"ומ. ש"ע). ז - ו אות פז' סי( ד"ח תורה קנין ת"בשו כן ר"ושו

 ורישום והמקואות הכשרות השגחת ענין גם שיש ד"בנ ש"כו, וארנוניות מסים לענין העיר עם שמתחשב

 שיטת שהביא אחר(, כתב, שם ומגן בשמש עליו שציין, )ה"סק תרפח' סי( הציון בשער אך. ש"ע. הנישואין

 כשהוא דוקא שזהו אומרים שיש ן"בהר' וע, )ככרך נידון ממיל יותר רחוק שהוא פ"אע דבנראה הראשונים

, במאירי משמע וכן. בהדיא א"הריטב בחידושי איתא וכן, בעניניו עמו שמשתתף ל"ור, העיר בתחום מתחשב

 ממש שנראה בצירוף שזהו הרי. כ"ע. ככרך נידון ממיל יותר רחוק הוא' אפי נראה שהוא שכיון דאמרינן הוא אז

 ןומג שמש ת"בשו לכתוב שחזר ומה. ספיקא ספק כאן שאין נמצא. סגי לא בלבד עמו משתתף אבל, הכרך עם

 לו והמגיד, נכון אינו זה, ו"בט המגילה לקרות רבות שנים זה רמות בשכונת המנהג פשט שכבר, )נב ס"ס שם(

 היום עד רמות' בשכ הדרים תורה בני של הפשוט המנהג שאדרבה אמורה מלתי וכבר. לו כיחש הזה כדבר

 העיד וכן. ברכה בלי ו"בט םג אותה קוראים מעשה ואנשי וחסידים, ד"בי בברכותיה המגילה לקרות בכלל ועד

 לחזק צריך אדרבה כ"וא. דבר עמא מאי חזי ופוק. א"שליט דרעי יהודה' ר ג"הרה דרמות השכונה רב בפני

  )נט:א ז"יבי( שכתבנו כמו ההלכה פ"ע נכון שמנהגם ידיהם

  ואינו נראה כרך הסמוך         ;.מגילה ג

 כמחמתן כמה ועד. ככרך נידון עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל כרך, לוי בן יהושע רבי אמר) ב ב( במגילה

 פ"אע נראה בשלמא. סמוך שאינו פ"אע נראה, נראה שאינו פ"אע סמוך תנא, )ב ג במגילה( ושם. מיל לטבריה

 ירמיה ר"א, לה משכחת היכי נראה שאינו פ"אע סמוך אלא, ההר בראש שיושבת כגון לה משכחת סמוך שאינו

, מיל, פירוש, לו הסמוך וכל כרך, )ב ג מגילה( חננאל רבינו וכתב). נמוך םמקו, י"רש פירש. (בנחל שיושבת

 כגון עמו נראה או, בנחל שיושבת כגון עמו נראה שלא פ"אע, השיעור בזה דסמוך) ב ב( לעיל כדאמרינן

 הזה כשיעור לכרך חוץ והשוכן, ככרך נידון מזה יותר אלא מיל כשיעור סמוך שאינו פ"אע, ההר בראש שיושבת

 ר"א, סמוך ליה חשיב כמה ועד, שם' בגמ מלוניל יהונתן רבינו ל"וז. כ"ע. כרך כבן שנידון, ו"בט המגילה קורא

 ומבואר. כ"ע. הפירוש זה לפי שיעור לו אין סמוך ואינו בנראה אבל, מיל דהיינו לטבריה כמחמתן ירמיה

 א"הרשב ל"וז). ב"ע סוף ב מגילה( י"רש מפירוש משמע וכן. ו"בט קוראים ממיל יותר רחוק הוא אפילו שבנראה

 א"הריטב ל"וז. נראה שהוא כל אלא, שיעורא ליה לית נראה אבל, לסמוך ודוקא, מיל, וכמה, )שם( בחידושיו

 חשיב לא עמו נראה שאינו שכיון, במיל דמשערינן הוא סמוך כל רבותי ודעת', וכו כמה ועד, )שם( בחידושיו
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 דעת וכן. כ"ע. שיעורא להו לית בעניניהם עמו ומשתתף עמו נראה הואש כל בנראה אבל, ממיל ביותר סמוך

  . ש"ע). ב ב( מגילה במאירי להדיא מבואר וכן). א"ע קעה דף( ן"והראב). יב' סי דמגילה ק"פ( בפסקיו ז"הריא

 ותרי ביניהם אין אם, עמו הנראה וכל, לו הסמוך וכל כרך: ל"וז כתב) י הלכה מגילה' מהל א"בפ( ם"הרמב אולם

 ככרך דינו אין עמו בנראה' שאפי ל"דס ומוכח. כ"ע. עשר בחמשה בו וקוראים, ככרך זה הרי, אמה אלפיים על

 שם המגיד והרב). מטר וששים מאות תשע שהוא. (אמה אלפיים דהיינו, ממיל יותר ביניהם אין כן אם אלא

 שכן וכיון, סמוך שאינו פ"אע נראה, הנרא שאינו פ"אע סמוך תנא) ב ג( במגילה מדאמרינן, תמה ואני, ז"ע כתב

" מיל, כמה ועד" שאמרו מה לפרש הוא גמור והכרח, סמוך היינו כ"שא, לנראה מיל שיעור שאין הוא פשוט דבר

 אבל. הוא ופשוט. י"רש פירש וכן. ו"בט קורא ממיל יותר' ואפי נראה שהוא זמן כל נראה אבל, בלחוד אסמוך

 עמו נראה אינו אם ואפילו, סמוך הוא הרי ממיל יותר ביניהם אין אם והרי, נראה הוזכר למה רבינו לשון לפי

 היה בהלכות ף"הרי שגם ובאמת. רבינו לדעת, כמוהו דינו אין עמו נראה' אפי ממיל יותר רחוק ואם, כמוהו דינו

, קאי לו אסמוך כמה ועד דהאי לפרש שהכרח אלא, מיל כמה ועד ל"דריב מימרא אלא הביא ולא, זה לבאר לו

 אין אם לו הסמוך וכל עמו הנראה וכל כרך: רבינו בדברי הנוסחא שעיקר ל"ונ, עמו נראה הוזכר למה כ"שאל

 משנה הכסף מרן אך. כ"ע. בגמרא מוכרח וזה. בלבד לו אסמוך אלא קאי לא ביניהם אין אם והאי', וכו ביניהם

 מה אבל, שלפנינו הנוסחא שיבוש ידי על רבינו דברי תקננו הרי, אומר ואני, המגיד הרב דברי על כתב, שם

, בעמק שהם כגון עמהם נראים אינם' אפי להם הסמוכים הכפרים וכן: "ל"וז, שכתב) תרפח' סי( להטור נעשה

 באנו ואם". ממיל יותר רחוקים יהיו שלא ובלבד, בהר שהם כגון להם סמוכים אינם אפילו עמהם שנראים או

 שאפשר, ל"ריב מימרת על שכתב ן"להר נעשה מה, רבינו נוסחת שתקנו וכמ, הטור נוסחת גם לתקן שיש לומר

 גאונים לשון ליישב עלינו כ"וא. לו לסמוך בין עמו לנראה בין מהדר מילתא אכולה, מיל, כמה ועד אמרינן דכי

 דסמוך, אסמוך קאי לא, מיל, כמה ועד בגמרא דאמרינן דמאי לפרש נראה ולכן. חיים אנו מפיהם אשר אלה

 כמה רחוק יהיה שאפילו לומר סברא שאין, קאי אנראה אלא, עיר של בעיבורה דהיינו, ממש סמוך עמשמ

 אם שכתבו שמה והטור רבינו דעת נראה וזה. מיל ומשני, הכרך מן נראה שהוא מפני ככרך נידון יהיה פרסאות

 אין אם קאמרי דכי רשלפ אפשר ועוד. סמוך שאינו פ"אע נראה דהיינו, קאי אסיפא, אמה אלפים ביניהם אין

. ן"הר לדעת הוא ונכון, בקרקע מדה ולא, באויר לכרך מעיר חבל שיתן באופן היינו, אמה אלפים ביניהם

 העתיק) כב' סי מגילה' הל( חיים הארחות גם והנה. ש"ע). תרפח' סי( יוסף בבית מרן עוד כתב וכן. ד"עכת

 שיעור כתבו המחברים וגדולי", שכתב, המאירי רבינו לפני הנוסחא היתה וכן. שלפנינו כהנוסחא ם"הרמב לשון

 וכל כרך", כתב) א"ע נו דף( ב"ח מועד אהל ובספר. כ"ע". כן מוכחת הסוגיא ואין, עמו לנראה אף שבת תחום

 צידה בספר כתב וכן. ם"כהרמב ל"דס ומבואר". ו"בט וקוראים ככרך נידון מיל עד עמו הנראה וכל לו הסמוך

 עמה שנראים או, בעמק שיושבים כגון, עמה נראים אינם אפילו לה הסמוכים כפרים: "ל"וז )ג"ע קלו דף( לדרך

 הרוקח ל"וז. ם"הרמב כדברי כ"ג וזהו. כ"ע". ו"בט קוראים ממיל יותר רחוקים יהיו שלא והוא, רחוקים הם' אפי

 כן להוכיח מרן ש"ומ. כ"ע. ו"בט קוראים מיל עד עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל כרך, ל"ריב אמר, )רלז' סי(

 הסמוך וכל, חומה המוקפים כרכים: "ל"בזה כתב) דמגילה ק"פ( ש"הרא פסקי בקיצור גם הנה, הטור מדברי

" סמוך" שפירוש ומוכח". ו"בט קוראים מיל בתוך שהוא כל, סמוך אינו אפילו נראה או, נראה אינו אפילו להם

 שלדעת, )קי' סי( אלשקר ם"מהר ת"בשו גם כתב וכן .מרן שפירש וכמו, עיר של עיבורה בתוך היינו, כאן

, אסמוך קאי ולא, מניה דסליק בלחוד אנראה אלא קאי לא, מיל כמה ועד, בגמרא דאמרינן הא ם"הרמב

 עמו נראה שאם לומר כלל מסתברא דלא והיינו, עיר של עיבורה בתוך ממש סמוך היינו דסמוך להו דפשיטא

 כן ש"וכמ, הדעת על יעלה לא שזה, ככרך נידון יהיה הכרך מן מאד חוקר היה אם אפילו, בהר שיושב כגון

 אותה השמיט ולכן', וכו סמוך שאינו פ"אע נראה דתנא הא להו ולית, בהלכות ף"הרי דעת נראה וכן, ן"הר

  )נח:א ז"יבי( .ש"ע. 'וכו פסקה לא ם"הרמב ואף, בהלכות

 ד"בי המסופקות בערים נוהגים לאביונים והמתנות שהשמחה, ז"ריא בשם) ה"סק תרפח' סי( א"המג :מגילה ד

 קריאת דבשלמא, להבין יש דלכאורה ונראה, וכתב. מנות משלוח גם הזכירו שלא, תמה ג"והפמ. ו"ובט

 מוחזק שהוא וכיון, ממון ספק הוא הרי לאביונים מתנות אבל, לפטור חזקה לו שאין מספק לחייבו יש המגילה

 פעם ובכל, מגילה למקרא נשואות עניים של שעיניהם) ב ד במגילה( שאמרו יוןשמכ נראה אלא, לחייבו ל"מנ בו

 צדקה מבקש שעני פעם שבכל) א כה שבועות( א"הרשב' כ וכבר, למתנות נשואות עיניהם המגילה שקוראים

, הצדק ובקשו לידו עניים עמדו כאילו ל"דהו, מספק גם לאביונים מתנות ליתן צריך שפיר ה"מש, לו ליתן חייבים

 בשער אמנם. כ"ע. מספק מחזקתו ממון להוציא לחייבו ואין היום חובת משום אלא שאינו מנות משלוח כ"משא

 לרבינו שראה הכהן י"ממהר שמעתי, ו"המהרח אביו מר בשם ויטל ש"המהר כתב, בהגהה) קט( הכוונות
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) ג"כ( יששכר תיקון בספר ש"וכמ, ו"וט ד"י ימים שני המגילה לקרות שם שנוהגים( בצפת שבהיותו, ל"ז י"האר

 אבל, הפסק משום בתפלה ו"ט ביום הנסים על לומר שלא נוהג היה). ועוד). טו אות ג' סי( השלחן ובפאת

 שיש אלא. כ"ע. השני ביום גם מספק בהם נוהג היה לאביונים ומתנות מנות משלוח כמו הפורים מצות בשאר

) ה( מגילה ן"בהר' ע. ו"וט ד"בי קורא שהיה חזקיה גביל הגאונים ש"מ וכעין. (חסידות ממדת כן שנהג לומר

  )ס:א ז"יבי( )יא:א(מגיד משנהה בדברי זו סברא הובאה וכן. שם א"והרשב ן"הרמב בחידושי כ"וכ

 ואין, לחדשים מחשב אתה ימים, ימים חדש עד) ה( במגילה ש"מ - כה:ה ד"חלק יו אומר יביע- . מגילה ה

 לא אם גיטך זה האומר כגון, לחדשים שעות: ל"וז' כ) ה מגילה( י"רש' בפי והנה. לחדשים שעות מחשב אתה

 שהרי, החדש בתוך הוא עדיין אומרים אין, ט"כ ליום משחשכה ובא, חסר חדש והיה, זה חודש עד מכאן באתי

 ט"כ ליום שחשכה שמכיון אדם בני לשון בין לן דשאני ל"י ז"ולפ. ל"עכ. ומחצה יום ט"כ לבנה של חדשה

' ובגמ. להבא ח"ור החדש בכל אסור זה חדש) ס נדרים(' במתני וכדתנן, זה חדש ליה קרו לא, ח"ר והתחיל

, מלא הוה בו שנדר וחודש חסר הוי הנדר חודש אחר הבא שהחודש(, חסר לחודש צ"ל, פשיטא, )ב"ע שם(

 קרי ל"קמ, הוי לשעבר ח"ר דתימא מהו). ן"הר. שעבר חדש למלאת הוי ראשון ויום, ח"ר ימים' ב בו ועושים

. במקרא הכתוב לשון אחר ולא, א"בנ לשון אחר הלך בנדרים) מט נדרים( ל"דקי ט"וה. ירחא ריש אינשי

 זמן של בחשבון תלוי הכל בפדיון אבל). נדרים לענין' הגמ' ד באמת פירש במגילה והמאירי. (הכא נ"וה. ש"כיעו

. לבנה של חדשה דבעינן נ"דאה ל"י כ"וא, דהתפ חדש מבן ופדויו כדכתיב, ימים חדש לו מלאת עד לידתו

. שם י"רש' ע, לחדשים שעות מונין שאין במגילה ש"למ ענין זה שאין: בקיצור' כ) פז' סי ב"ח( יעקב והשבות

 מקדוש ח"רפ( ם"והרמב. ש"ע. י"פרש לפי זו ראיה דחה כ"שג) פא' סי( ב"ח אהרן מטה פרח ת"בשו ע"וע

 שיהיה עד, היום במקצת יהיה ח"שר א"וא, חלקים ג"ותשצ ומחצה יום ט"כ לבנה של חדשה: ל"וז' כ) החדש

 לחדש מחשב אתה ימים למדו השמועה מפי, ימים חדש עד', שנא, מהבא ומקצתו שעבר מחדש היום מקצת

 אבן בטורי ע"וע. (כ"ע. מלא חדש ומהן חסר חדש מהן הלבנה חדשי עושים לפיכך, שעות מחשב אתה ואי

 פ"וביוהכ, היום מחצי פסח שיתחיל יתכן שלא שכשם, ח"ר קביעות לענין דוקא שזהו ל"י ז"לפ וגם) ה מגילה

 לענין כ"משא, היום מחצי מתחיל מקצתו שיהיה א"א כ"ג ח"ר ממילא, שבתכם תשבתו ערב עד מערב נאמר

 פריך אידמ, )מט בבכורות( לדוכתא' קו הדרא א"דהמג ולמטוניה. דידיה בתר אזלינן, הבן כפדיון פרטית מצוה

 ו"א. לחדשים שעות מחשב אתה שאין, ימים חדש עד מדכתיב ג"תשצ ב"י ט"כ מ"דל ילפינן הא, דרבנן ט"מ

, ג"תשצ ב"י ט"כ בעינן דבפדיון ל"דס ך"והש ח"הב על מאד תמה) ב"סמ שה' סי( ד"יו השלחן ובערוך. כ"כמש

 דבריו ואין. ש"ע. א"ל יום דוקא דבעינן ,י"לפרש גם אמת הדין, כן' פי לא י"שרש פ"ושאע, ל"הנ ם"הרמב מדברי

 ל"הנ ורדים הגנת על גם מוצאת תשובה ומכאן. ש"ע). לה' סי( יעקב שאילת ת"בשו כדברינו ומצאתי. מוכרחים

, האשכול בעל דברי לעיל הבאנו כבר מקום ומכל. מ"לק האמור ולפי). ה( דמגילה' מהגמ היראים' ד שדוחה

) קיד' סי( צבי חכם ת"ובשו. ודעמיה א"להמג דמסייע תנא והוא, הבן פדיון לענין, )ה( ממגילה הראיה שהביא

 ט"כ אחר שלשים ביום לפדותו א"א לפיכך, לחדשים שעות מחשב אתה שאין) ה( דמגילה מהראיה כ"ג העיר

 מדברי מתבאר ושכן, א"ל יום עד להמתין צריך לפיכך לחדשים שעות מחשב נמצאת כ"שא, ג"תשצ ב"י

 דברי הן והן. היא אחת ודא ודא יחדיו צדקו שניהם, גט לענין' פי י"שרש פ"ואע). ח"מקדה ח"רפ( ם"הרמב

 מחשבין שאין שמכיון ל"ור, ג"תשצ ב"י ט"כ דהיינו, הירח גלגל היקף הוא בתורה הנאמר שחודש' שכ היראים

 גם כרחך עלש, )ב"סק שלט' סי( משה החמד הגאון כ"וכ. [ד"עכת. א"ל ביום לפדותו צריך לחדשים שעות

 בסוף שנולד כגון, ג"תשצ ב"י ט"כ ליה מלו דלא ג"אע, ומעלה חדש מבן ביה דקרינן ודאי א"ל ביום להיראים

 ט"כ לו כלו אם לפדותו מותר שלשים ביום שגם להיראים ל"דס אלא, א"ל בליל לפדותו שמותר ספק ואין, היום

 ט אות ג פלג הורי ברכות' בקונט( עוז מגדל 'בס ץ"יעב הגאון ולמעשה להלכה פסק וכן]. ש"ע. ג"תשצ ב"י

 חודש מבן דבעינן, מאד תמוה הוא', ל ביום ג"תשצ ב"י ט"כ אחר אותו שפודים ך"והש ח"הב ש"דמ, )והלאה

 ואפילו, א"ל ביום אלא ענין בשום לפדות ואין, ע"הש מפסק לזוז אין ולכן, לחדשים שעות מחשבין ואין, ומעלה

 אחר שעות ב"י עליו עברו שלא פ"אע א"ל יום שהוא בשבת בשלישי אותו פודין, הלשקיע סמוך' א ביום נולד

  ). ל"הנ צ"והחכ א"להמג כ"ג ורמז. (ימים ט"כ

', וכו סמוך שאינו פ"אע דנראה תנא כהאי דלא ל"ס ם"שהרמב כ"ג ש"מ) ב ה( מגילה ח"בצל' ע :מגילה ה

 אם ליה מספקא, ו"ובט ד"בי בטבריה המגילה ראקו היה חזקיה, דאמרינן, )ב ה( דמגילה הסוגיא מכח ודחאה

 הנראה וכל לו הסמוך וכל כרך) ב ב( לעיל אמרינן דהא וקשה, נון בן יהושע מימות חומה כמוקפת דינה טבריה

 חמתן דהאי שם' בירוש ומוכח. מגילה ריש בירושלמי הוא וכן. מיל, לטבריה כמחמתן כמה ועד, ככרך נידון עמו

 היתה עצמה שהיא אלמא, וכנרת רקת וחמת צר הצדים מבצר וערי בה דכתיב מתח היא לטבריה הסמוכה
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 טבריה על מסופק שהיה נהי, בטבריה ו"ובט ד"בי קורא היה חזקיה למה כ"וא, נ"יב מימות חומה מוקפת

, בלבד ו"בט לקרות לחזקיה לו היה כ"וא, חומה מוקפת בודאי שהיתה לחמתן סמוכה היתה הרי מ"מ, עצמה

 ש"כמ, בעמק שהיתה מפני, עמו נראית היתה לא טבריה מ"מ, לטבריה סמוכה היתה שחמת שאף ל"צ ולכן

. יום מבעוד מחשיכה בעמק שהיתה שמתוך י"רש ופירש, בטבריה שבת ממכניסי חלקי יהא) ב קיח( בשבת

 ל"סו, נראה שאינו פ"אע סמוך דקאמר תנא האי על פליג וחזקיה, נראית ואינה סמוכה היתה שטבריה נמצא

' וע. ופליג תנא דחזקיה. קו חולין י"ברש' וע, ה"א. (כחמתן נידונית אינה טבריה ולכך, ונראה סמוך תרתי דבעינן

 וגם, סמוך שאינו פ"אע נראה, נראה שאינו פ"אע סמוך) ב ג( דלעיל הברייתא ף"הרי השמיט ולכך). שם' בתוס

 יש ולכאורה. ד"עכת. תנא כהאי ודלא בעינן ידתרת דחזקיה מהא ומוכח הואיל, ברייתא כהך פסק לא ם"הרמב

 שבאותו ל"שי ותירץ, ל"הנ בקושיא כ"ג שעמד) ג' סי ח"חאו( ב"ח משה משאת ת"בשו ש"מ לפי קצת לדחות

 לקרות אחריה נגררת תהיה שטבריה יחוייב לא הילכך, ו"בט בה שיקראו ועדה קהל בה היה לא חמתן זמן

 יתכן לא, ו"בט קורין אין עצמה שבחמתן וכיון, בישראל מיושבת היתה לא חזקיה של שבזמנו כיון, ו"בט

 הכרך שהיא הסיבה ובהבטל, בה מטו דכרך יקרא משום מילתא דכולה, ככרך תיחשב לה הסמוכה שטבריה

 אשר פירוקא והאי קושיא דהאי, אנכי ואחזה ה"בד) ח"סק תרפח' סי( יוסף בברכי כ"וכ. ש"ע. המסובב בטל

 אין ז"ולפ. ש"וע. שפירא א"מהר הגאון בשם חכמים אסיפת בספר כתובה היא הלא, ל"הנ משה המשאת חזה

  .סמוך שאינו פ"אע נראה, נראה שאינו פ"אע דסמוך תנא אהאי חולקת) ב ה( דמגילה שהסוגיא הכרח

 של ונעשה מיושביו שחרב לכרך הסמוך כפר' שאפי מהירושלמי להוכיח כתב) ג אות קנד' סי( איש החזון אולם 

, כן כתב שלא יוסף והברכי. ז"ע שחולק מי מצינו ושלא, א"והגר א"הריטב דעת ושכן, ו"בט קורא כ"אעפ, ם"ועכ

 ו' סי( אש עמודי ת"בשו ע"וע. ח"הצל דברי שפיר אתי ז"ולפ. ש"ע. 'וכו א"הריטב דברי בידו היו שלא מפני הוא

 פ"ע א"והגר א"הריטב מדברי יוסף הברכי ד"ע העירו כ"שג) קכג' סי( רפאל תורת ת"ובשו, )א"ע נב דף, י"סק

  . ש"ע. 'הירוש

 ע"הטוש שמדברי, ל"הנ יוסף הברכי קושית עוד לתרץ שכתב, שם התשובה בסוף רפאל תורת ת"בשו וראיתי

 אין, מהכרך יותר גדולה היא אם, לכרך הסמוכה עיר אבל, ככרך נידונים לכרך הסמוכים כפרים שדוקא נראה

, )ז"ה ה"פ( עירובין' בירוש ש"וכמ, קטנה עיר היא וחמתן, גדולה עיר היא שטבריה וןוכי, לכרך כטפלה לעשותה

 כפר דוקא דלאו כתב שהמאירי ואף. [כ"ע. הקטנה חמתן לגבי בטלה תהיה הגדולה שטבריה לומר שייך לא

 אין העיר מן קטן הכרך שאם להאמר ניתן חידושו עיקר מ"מ, מגדים בפרי ע"וע, עיר הדין הוא אלא, הסמוך

 שכרך, בפשיטות כתב, וראיתי ה"בד) קצג' סי ח"חאו( סופר חתם ת"שבשו אלא] ק"ודו. לגביו בטלה העיר

 ככפר היא ועתה, נ"יב מימות חומה מוקפת היתה ולפנים, מעט בה ואנשים קטנה עיר הוא אפילו כאן הנזכר

 לכרך נטפלת היא אדם מלאה אכאנטוכי גדולה עיר לה וסמוכה, ו"בט בה וקוראים בטלנים עשרה בה ויש קטן

). סה -  סג' סי ח"חאו( יצחק היכל ת"ובשו). קלא' סי( ב"ח צבי הר ת"בשו ע"וע. ש"ע. ו"בט בה וקוראים הקטן

). בהערה, כא' סי פורים' הל( קודש מקראי' ובס). ד אות לח' סי ח"חאו( מלובלין חסד תורת ת"בשו ע"וע. ק"ודו

 שאינו פ"אע דנראה, ל"הנ מ"הכ מרן של השני כתירוץ שתפס) קכ' סי( ץ"מהריט ת"בשו' וע. ל"ואכמ. ש"ע

 מלמעלה בחבל נמדוד ואם, ועליות תחתיות בהר שיש ידוע כי היינו, ההר בראש שיושבת וכגון, דקאמר סמוך

 אלפים תוך יהיה בשוה החוט נמתח ואם, ויותר אמה אלפים ארבעת במדה יהיה למעלה מלמטה וכן, למטה

 בשוה שמדדנו זה למדוד באנו אם כי שאף, כלומר, סמוך שאינו פ"אע לנראה מוותרים שאנו וןהיתר וזה, אמה

 ללכת שירצה שאדם ונמצא, אלפים ארבעת בה היה בעקמימיות מדדנו אילו, אמה אלפיים תוך מדתו ועלתה

 יוסף יתבב' וע. ש"ע. ו"בט קורא סמוך שאינו אף שנראה כיון מ"מ, אמה אלפים כארבעת ללכת יצטרך לשם

  )נח:א ז"יבי( .ק"ודו. רחוק הנהר אם ה"בד) קכח ס"ס( ע"אה

  ז:א ו"יבי מנגינה חדשה         .מגילה ו

 שבאדום וקרקסיאות תראטריות אלו, ביהודה כאלוף והיה, שם הגמרא ד"ע, )ו( מגילה' מהתוס קצת להעיר יש

 אותן ומכנה, זרה עבודה תיב שהם מפרשים יש', התוס' וכ, לרבים תורה בהן ללמד יהודה שרי שעתידים

 יכולים מטונפים מקומות שאותם לומר וקשה, ערב בלשון הכסא בית ל"ר וקרקסיאות, חרפה לשון תראטריות

. ז"ע עובדי של לוועד שם שמתאספים בתים ל"ר אלא, בימינו במהרה יהיו לשממה ודאי אלא, תורה שם ללמוד

 שמתאספין ועד בית אבל, ר"ולבמד נ"לבכ להפכם אין ממש ז"ע בתי היו שאילו פ"שאע' התוס' מד ונראה. כ"ע

 ז"ע(, אבידן בי דהיינו ואפשר(, )ב"סע נב ברכות( היא ז"לע ז"ע עובדי מסיבת שסתם פ"אע, ז"ע עובדי שם

 שבת( ח"הר' ובפי. הרחק ה"בד א"ע שם' בתוס' וע. 'וכו ז"ע לכבוד שם ושותים שאוכלים בית י"ופרש, :)יז
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 ה"וה, ר"ולבהמד נ"לבהכ להופכו ומותר כ"כ חמור הדבר אין מ"מ). ש"ע) ו מגילה(' תוס בפסקי ע"וע). קנב

' סי( ם"הרא תשובת הביא) קנא' סי( ג"הכנה והנה. קדושה בדברי בה לזמר שמותר ל"שי עגבים שירי למנגינת

 פ"ואע, )יז ק"ס דקנ סימן( א"המג ז"ע' וכ. בתוכו להתפלל איסור אין בקבע' אפי ז"ע בו שנעבד בית', שכ) עט

 אפשר, לציצית פסול צמרה לבהמה שהמשתחוה) ח"ס יא' סי( לעיל' וע, מצוה בו עושין אין ז"לע שנעשה שדבר

 את עבדו שלא שאני דהכא ל"וי, )מז: מו( ז"בע ע"וצ. למחובר דמי מ"מ כתלוש דינו דבית ג"ואע, שאני דמחובר

 וכן. דאסור דמשמע, ל"הנ, תראטריות ה"ד) ו( מגילה' מהתוס ז"ע הקשה שם מרבבה והדגול. כ"ע. עצמו הבית

 ג"מהרה נשאל, )ב"ע' סי ג"ח( קמא ומשיב שואל הגאון אולם. ש"ע, )מב ס"ס ח"חאו( סופר חתם ת"בשו הקשה

 לא דשמא, קבוע כנסת לבית להופכה מותר אם פרוטסטנטים נוצרים כנסיית אודות, יורק מניו מיטלמן י"ר

 לרבים תלמוד בית לעשותו שכן ומכל, בקבע ולא באקראי בו להתפלל אלא ל"הנ ם"הרא בשם א"המג התיר

 ומיירי, בקבע אף בו להתפלל להתיר ם"הרא בשם ג"הכנה שכוונת פשוט דבר, והשיב). ו מגילה(' התוס ש"כמ

) ו מגילה(' מתוס לאסור ראיה] מרבבה הדגול ל"צ[ א"המג ש"ומ. ל"הנ א"המג ש"כמ, לכך הבית הקצה שלא

 מטונפים מקומות שאותם לומר שקשה לומר כוונתם רק, אסור שיהיה משם ראיה אין ד"לפע, תיאטראות ה"ד

 באמת אך. כשרים במקומות ר"במד להיות יוכל לא דאטו, גנאי הוא שזה, לרבים' ה בית שיהיו הכתוב יבטיח

 שפה עמים אל אהפוך אז כי) ט ג בצפניה( ש"מ יקויים לבא שלעתיד כיון דאדרבה ל"י' התוס דברי לולא ד"לפע

 במורה ם"הרמב ש"וכמ, מדרשות לבתי ז"ע בתי כל ויהפכו, אחד שכם לעבדו' ה בשם כולם לקרוא ברורה

 כאן הבטיח לפיכך, )מו פרק ג"ח נבוכים מורה' ע(, בהפכן רק יתרפאו לא שהדברים הקרבנות לענין נבוכים

 של וצלם דמות שום שאין ד"בנ ד"נלפע ולדינא. 'וכו 'ה לשם יעבדו ז"ע בבתי' שאפי עד ז"ע שם יעקר כך שכל

, ז"ע שבית למר ל"דפשיט מאי והנה. ד"עכת. שמים שם לקדש היא מצוה ולדעתי, ר"בהמד לעשותו מותר ז"ע

 יצא זה, בזה לאסור ל"ס מהאחרונים שרבים שר זכר לא, קבוע נ"לבהכ להפכו מותר, בקבע ז"ע שם שעבדו

 ם"הרא דמודה נראה קבוע נ"בהכ זה מבית לעשות ומיהו: ל"וז' שכ) טו ק"ס קנד' סי( רבה האליה ראשונה

 מגדים הפרי כ"וכ. כ"ע. הכי משמע ולא ם"הרא' בתשו עיינתי, מחובר שהוא בית דשאני א"מג ש"ומ', וכו דאסור

 החמירל שהסכימו) קנד' סי ד"חיו( שיק ם"מהר ת"ובשו) מב' סי ח"חאו( סופר חתם ת"בשו ע"וע). יז ק"ס א"א(

 ת"ובשו, )יח' סי ד"חיו( זריהן יעקב בכורי ת"בשו עוד וראה. ש"ע, )יב' סי ח"חאו( צדק שערי ת"בשו כ"וכ. בזה

 י'פלאג א"ר ג"להרה' וע, בזה שהאריכו מה, )מט' סי ח"חאו( משה אגרות ת"ובשו, )ט' סי( טולידאנו הגדול ים

 שיש) ו מגילה(' מהתוס ראיה שאין מיהא נקוט פ"עכ. ל"ואכמ. ש"ע, )ג אות ב מערכת( אברהם את פדה' בס

 לעשותו דמי דשפיר ז"ע של ודמות צלם שם היה שלא בבית יודו הם הם המחמירים לדעת ואף. בדבר איסור

 מצוה אדרבה ומשיב השואל ולדעת. ש"ע). ב אות יא' סי ח"חאו( יצחק עין ת"בשו מבואר וכן. ר"ובהמד נ"בהכ

 על שם במגילה שדרשו וכמו. (לקדושה להעביר א"סט מרשות להוציא שמים שם קידוש בזה ויש, כן לעשות

, ממשות בה שאין בעלמא מנגינה ש"וכ). לאלהינו הוא גם ונשאר שניו מבין ושקוציו מפיו דמיו והסירותי הפסוק

 תובאו היינו, איכא מיהא איסורא מ"מ, מעילה משום בהן אין וריח מראה דקול דהא) כו( בפסחים שאמרו פ"ואע

 איסור שום ואין, /לכאן/ לכן באו חדשות פנים, קדושה לדברי בלבד המנגינה בהעברת אבל, עצמו איסור קול

 א"הרשב ש"וכמ. זמרה בשירי הבוחר ת"להשי ולזמר לשבח, טהורה כוונה מתוך זאת עושה צ"כשהש, בדבר

  )רטו' סי( בתשובה

  )מה:יחוה דעת ו( משלוח מנות         .מגילה ז

 הדשן תרומת ת"בשו שנזכר( האחד הטעם, בפורים מנות משלוח למצות טעמים שני הובאו םהפוסקי בספרי

 אשר כל מחוסרי צנועים אנשים ישנם כי, פורים סעודת מצות לקיים אפשרות אחד לכל שתהיה כדי, )קיא סימן

 דרךב להם כששולחים אבל, כדת ומשתה במאכל פורים סעודת מצות לקיים צדקה לקבל ידם לפשוט יבושו

 דרך על, הפורים בשמחת אותם משתפים אנו ובזה, יכלמו ולא יבושו לא, לרעהו איש מנות משלוח כבוד

 ואין כמוך מי בפיוט הלוי יהודה רבי המשורר מדברי נראה וכן. (לו נכון לאין מנות ושלחו) 'ח בנחמיה( שנאמר

 בעל אלקבץ שלמה רבי הגאון בשם קצו סימן חיים אורח חלק סופר חתם ת"בשו שנזכר( השני והטעם). כמוך

 מוקטר ומוגש, ותשורה שי לחבירו שולח שאדם ידי על כי, אליו וחיבתו אהבתו לחבירו להראות כדי, )הלוי מנות

 ואחוה אהבה חבירו בלב גם נוטע הוא ובכך, וחיבתו אהבתו רגשי את בזה לו מביע, טהורה במנחה לשמו

, בעולם שלום להרבות הקדושה התורה משפטי שכל, לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים כי, וריעות שלום

 סעודת מצות לקיים שיוכל כדי הראשון הטעם לפי ולכאורה. שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה שנאמר

 לפי אבל. נפשו כאות ומשתה מאכל דברי בו לקנות שיוכל, מזומן בכסף גם חובה ידי לצאת אפשר, פורים

, חובה ידי יוצא, ומשתה מאכל מגדנות לו כששולח שדוקא לומר יש, אליו וחיבתו בתואה להראות השני הטעם
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 סנהדרין( חכמים אמרו וכן:). סז( ובכתובות, :)כג( בתענית בזה כיוצא שאמרו כמו, הנאתם דמיקרבא משום

 אינו ולכן, יתירה חיבה הבעת בזה שאין אפשר במעות אבל. 'וכו הרחוקים את שמקרבת לגימה גדולה, :)קג

 בידינו שאין נראה, ל"הנ) קצו סימן( סופר החתם ומדברי. מזומן כסף בנתינת מנות משלוח חובת ידי יוצא

 סימן חיים אורח חלק( סופר כתב ת"בשו עוד וראה. לשניהם לחוש ויש, הטעמים משני כאחד להלכה להכריע

, )שפה סימן( שערים בית ת"ובשו, )דמ סימן( ציון בנין ת"ובשו, )כג סימן( סופר שבט ת"ובשו, )'ב אות קמא

 משלוח חובת ידי יוצאים שאין שכתב ל"למהרי מצינו מזו וגדולה. [ועוד). כה סימן( דעניא אפרקסתא ת"ובשו

 א"הגר כתב וכן). יא ק"ס תרצה סימן( אברהם במגן והובא. לאכילה ומזומן שראוי, מבושל אלא, חי בבשר מנות

 אבן להטורי אחרון בקונטרס ש"והרש, )לא סימן קלה כלל( אדם החיי פסק וכן). רמ סימן( רב במעשה מוילנא

 בשם נכלל חי בשר שגם) תרצה סימן( חדש הפרי כסברת עיקר תופסים שאנו פי על ואף. ועוד, :)ז מגילה(

 ויקרא( הפסוק מלשון כן והוכיח, )'ט אות סז סימן( שאלה העמק בספר ב"הנצי הגאון הסכים וכן. מנות משלוח

 ת"ובשו, )תרצה סימן( דרבותא במשחא כתב וכן. ש"ע. למנה לך והיה תנופה אותו והנפת החזה את ולקחת) 'ז

. ועוד:). ז מגילה( פוריה גפן ובספר, )סא סימן( יעקב שאלת ת"ובשו, )כג סימן חיים אורח חלק( סופר שבט

  ]. מנות משלוח בתחו ידי בהן יוצאין ואין, מנות בכלל אינן, הנאתן שרחוקה במעות מקום מכל

 האם, באלה וכיוצא וסדינים חלוקים בפורים לחבירו השולח בדין נשאל) קיא סימן( הדשן תרומת ת"בשו והנה

 סעודת לקיים אחד לכל סיפק שיהיה כדי מנות משלוח טעם שעיקר שמכיון וכתב. מנות משלוח חובת ידי יוצא

 בשם שנקרא מקום בשום מצינו שלא ועוד. וסדינים יםחלוק של מנות במשלוח חובה ידי יוצאים אין, כדת פורים

 חייב, וכתב, בלשונו) טו הלכה מגילה מהלכות' ב בפרק( ם"הרמב דקדק וכן. ומשתה מאכל דבר אלא מנות

, לרעהו איש מנות ומשלוח שנאמר, אוכלים מיני שני או תבשיל מיני שני או בשר מנות שתי לחבירו לשלוח אדם

' מהל' ב פרק/ שם( ם"הרמב כתב לאביונים במתנות ואילו. אכילה בכלל ששתיה ראהונ. אחד לאיש מנות שתי

 מעות או, אחת מתנה אחד לכל שנותן, עניים משני פוחתים ואין, לעניים מתנות לתת וחייב): טז הלכה/ מגילה

 משלוח ישלגב ומוכח. עניים לשני מתנות שתי, לאביונים ומתנות שנאמר, אוכלים מיני או תבשילים מיני או

 משלוח חובת ידי יוצאים שאין מוכח, ם"הרמב מלשון דיוקו ולפי. כ"ע. ומשתה מאכל בדברי אלא יוצא אינו מנות

 הוא מנות משלוח שמצות, )תתרטו סימן( משה מטה בספר כתב וכן. כלל מנות שם עליהן שאין, במעות מנות

 אולם. מעות או מאכלים הם לאביונים ותמתנ אבל, ל"הנ הדשן התרומת כתב ושכן, ומשתה מאכל במיני דוקא

 בכל חייב שאבל, לרעהו איש מנות משלוח לקיים צריך האבל שגם, כתב) תתריז סימן( להלן משה במטה

 וגם, ישלח לא הוא, בפורים לשמוח העשויים תפנוקים ולא, ישלח מעות או בשר ודוקא:). כה סוכה( המצות

  .ל"עכ. ל"מהרי הורה וכן. ם"מהר נהג וכן. םעשויי הם שלשמחה כיון, לו ישלחו לא אחרים

  

  רב פורים          :מגילה ז

 נפטר, )סופר החתם הגאון של ובנו, סופר מכתב ת"שו הספר מחבר( סופר שמעון רבי שהגאון כתוב וראיתי

 חלילה ולכן. בעד יכפר הטוב השם. פורים רב ידי על כלפיו שהוטחו עלבונות דברי עקב נפש עגמת מרוב

 כבודה התורה באהבת ומופת דוגמא לשמש שצריכים, הקדושות הישיבות בחוגי ובפרט, זה נהגבמ להמשיך

 שמדברים הרב אם ואפילו. גהנם אותיות שהוא, זה רע מנהג כליל ולבטל תוקף בכל למחות ומצוה. ומוראה

, עליו היתול דברי ולומר להתלוצץ רשאים אינם, כבודו על מוחל שהוא בפירוש אומר ושחוק היתול דברי עליו

 זהו, מחול כבודו כבודו על שמחל שהרב פי על שאף, ד"הראב בשם) רכ סימן( ש"הריב ת"בשו מבואר שהרי

 כח( מגילה אבן טורי בספר עוד ועיין. ש"ע. למחול לו אסור בזיונו על אבל, בזיון משום בו שאין בדבר דוקא

 שמצא מה הביא, בהערה) קצא סימן(' ב חלק ניםוזמ מועדים ובספר. ש"ע). ח"סק רמ סימן( יוסף ובברכי, )א"ע

 איסור על ועוברים, חכמים ותלמידי רבנים על ומתלוצצים פורים מסיבת שקובעים תורה בני על, בקונטרס

 ואפילו. הבא לעולם חלק לו אין כן שהעושה, ברבים פנים והלבנת חכמים תלמידי וביזוי הרע לשון של חמור

 ז מגילה( יוסף בנימוקי מבואר וכן. פורים שמחת משום ולצערם. לבזותם וראס שבישראל כשרים אנשים לסתם

 מילי לומר היינו, מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב שאמרו שזה, )ב"ע

 שאין, פה וניבול ראש וקלות שחוק אחר וימשך בשכרותו שישתגע ולא, מצוה של בשמחה ולשמוח דבדיחותא

   נ:ה יחוה דעת ).קכה סימן(' ב חלק תורה קנין ת"בשו כתב וכן. ד"עכת. 'וכו וסכלות הוללות אלא מחהש זה
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  )נה:א ח"יבי( עיבוד לשמה           מגילה ח

 היינו, לשמה עיבוד צ"א שמזוזה בחיבורו ש"דמ, לוניל לחכמי כתב) קכט' סי נרדמים מקיצי( ם"הרמב ת"בשו

 לפי', וכו לשמה עיבוד שצריכים ותפילין ת"ס שנא מאי ת"וא', וכו לשמה עיבוד במזוזה נשמע שלא משום

 לשמן עיבוד והוצרכו יתרה חשיבות להם לעשות הצריכו לפיכך, המצוה הם תפילין של ועצמן ת"ס של שעצמו

 ת"ס אבל, מזוזה אין בית אין ואם, חייב הבית אלא, מצוה תחשב ולא, המצוה אינה מזוזה של ועצמה', וכו

 שם מ"הכ מרן שהקשה ומה. שם משנה בכסף ל"הנ התשובה הובאה וכן. כ"ע. התדירה הגוף חובת ותפילין

 ומזוזות דתפילין דחומרי ן"הרמב דברי הבאנו כבר', וכו ומזוזות לתפילין ספרים בין אין) ב ח מגילה( דתנן מהא

 על ומזוזות תפילין של ותבחומר אלא במשנתינו דיבר שלא, )ב ח( במגילה המאירי כ"וכ. קתני לא קולי, קתני

 נד וגיטין. ט סוכה( א"הריטב בחידושי ע"וע. ש"ע. קתני לא מזוזות על או תפילין על ת"ס של חומרות אבל, ת"ס

, )מגילה סוף(' מהירוש, ם"הרמב של לחילוקו סמך והביא, )א"ע טז דף( איתן נחל הגאון העיר שכן ר"ושו). ב

 כ"משא, מדברות והולכי ימים במפרשי גם נוהגים שתפילין ומשום, למזוזה קודמים תפילין סבר הונא דרב

 שאם במקום אבל, לשמה עיבוד לכתחילה צריכה מזוזה, פסק) ה"ס רפח' סי( ד"יו ע"הש ומרן. ש"ע. במזוזה

, מיד המצוה ויקיים, הנמצא לשמה מעובד שאינו עור על יכתבנה המצוה מן יתבטל לשמה מעובד לעור ימתין

 יתעצל פן מזוזה בלא הבית להניח שמוטב וכתבו, מרן על חלקו ז"והט ח"והב. לשמה מעובד רעו מבקש בעודו

 נעלם ת"ובמחכ. ש"ע. ברכה בלי הזאת המזוזה יניח ד"שבשעה שכתב ך"בש ע"וע, כשרה מזוזה מלבקש

. וסרא ג"ורשב, מזוזה עליו לכתוב מותר קמיע לשם שעיבדו עור, )ו"ה דיומא ג"בפ( הירושלמי קדשם מעיני

. לשמה עיבוד במזוזה צ"שא ם"הרמב לדברי מבוררת ראיה שמכאן שם קרבן בשיורי כ"וכ. קמא כתנא ונקטינן

 רעא' סי( ד"יו השלחן הערוך כ"וכ. מיהא והא ה"בד) ח' סי ח"חאו( דבר משיב ת"בשו ב"הנצי הגאון כ"וכ. ש"ע

 שהפריזו ך"והש ז"והט ח"הב על השיג) זקל עמוד, א"הי תפילין' מהל' א פרק( משנה בסדר גם. ש"ע). ג סעיף

 דיומא ג"פ( מהירושלמי ומקורם, יהלכו קדוש ממקום ם"הרמב רבינו שדברי מהם נעלם ת"ובמחכ, המדה על

 שכתב אלא, במזוזה לשמה עיבוד הדין מעיקר להצריך כתב לא) ו' סי מזוזה' בהל( ש"הרא ואף. ל"הנ) ו"ה

 ם"כהרמב ל"ס הדין שמעיקר משמע, ם"הרמב רבינו דברי הביא ונהובאחר, לשמה עיבוד להצריך עלמא דנהיגי

 כאמתה שרטוט שצריכה) ב טז( דמגילה מההיא ממיץ א"והר שמחה רבינו ראית לה אזדא ומעתה. ש"ע. 'וכו

 תם ורבינו חננאל רבינו כפירוש תורה של כאמתה לפרש שיש, ת"ס כדין לשמה עיבוד בעינן נ"וה, תורה של

 טעמו שלפי פ"ואע. מגילה נ"ה, לשמה עיבוד צ"א שמזוזה כשם כ"וא, מזוזה היינו תורה של דאמיתה, והרוקח

 מזוזה כ"משא, לשמה עיבוד צריכים הגוף חובות שהם ותפילין ת"דס ל"הנ לוניל לחכמי בתשובה ם"הרמב של

 ל"י. לשמה עיבוד לה להצריך יש הגוף חובת שהיא מגילה ז"לפ, מזוזה אין בית אין ואם, הבית חובת שהיא

 ת"בשו כ"וכ. תדיר חיובה שאין מגילה לאפוקי אתא, "התדירה הגוף חובת שהיא ותפילין ת"ס" ם"הרמב שלשון

 עיבוד צריכה אינה תדירה שאינה מגילה ז"שלפ, ם"הרמב מלשון כן לדייק) ב אות תקטז' סי ח"חאו( נזר אבני

, ל"הנ ת"ר פירוש על חולקים הראשונים ובשר אמת והן. ש"ע). י אות תקיח' סי נזר באבני ע"וע. (לשמה

 ש"דמ) ב טז מגילה( א"הריטב' בחי וכמבואר, י"רש וכפירוש, תורה כספר היינו" תורה של כאמיתה" ומפרשים

 אמרינן דהא, ליתא, הדף בתחילת אלא שרטוט צ"א ת"ס אבל, מזוזה היינו תורה של אמיתה שפירוש ת"ר

 יש ולכן. ומסרגלין ובדיו העור על כותבין שיהיו מסיני למשה שהלכה, ת"ס לגבי) ט"ה דמגילה ק"פ(' בירוש

 התם וכתיב, ואמת שלום דברי הכא כתיב) א"ה ק"פ(' בירוש איתא והכי. ת"ס היינו תורה של כאמיתה לפרש

 ת"ס בכל קרא וההוא. שרטוט צריכה זו אף שרטוט צריכה זו מה, תורה של כאמיתה היא הרי, קנה אמת

 בספר הראשון ישעיה רבינו וכן. ש"ע. אמת שהיא כתורה אמר כאילו, תורה של כאמיתה רשאמ ומה, קאמר

 כ"וכ). ב טז( למגילה בפסקיו כ"וכ. ת"ס דהיינו י"רש לפירוש והסכים, ל"הנ ת"ר פירוש דחה) פה' סי( המכריע

 א"ח( זרוע באור ע"וע). ב יח מגילה( ן"והר) ב טז מגילה( המאירי פירש וכן). צ"ור רסו עמוד, מגילה( ה"ראבי

 שהמגילה שכתב) ט"ה מגילה' מהל ב"בפ( ם"הרמב דעת כ"ג וזוהי). ב טז מגילה( ש"הרא' ובתוס) תקמג' סי

 לשמה עיבוד צריכה שמגילה להוכיח ממיץ א"והר שמחה רבינו כתבו יפה ז"ולפ. עצמה כתורה שרטוט צריכה

 שירטוט דשאני, ם"הרמב סברת ליישב יש כן פ"ואע. תורה של כאמיתה שרטוט דצריכה מההיא, ת"ס כדין

' מה א"בפ( ם"הרמב כ"וכ. ל"הנ) ט"ה דמגילה א"פ( בירושלמי וכדאיתא, מסיני למשה הלכה שהוא ת"בס

, לזה מפורש לימוד לנו אין, ת"ס לשם עיבוד דין אבל, ת"מס במגילה שרטוט ילפינן שפיר ה"ומש). א"הי תפילין

 כתבו מדכתיב ת"בס לשמה וכתיבה עבוד דילפינן כתב ל"הנ) א ט( סוכהד ק"פ' ה במלחמות ן"שהרמב פ"ואע

, ממש כתיבה לענין רק שזהו ל"י מקום מכל. ל"וכנ) א מח( לסנהדרין בחידושיו ן"הר כ"וכ, חובתכם לשם" לכם"

 או תפילין של וקלף ת"ס של גויל, )תפילין' מהל א פרק( ספר בקרית ט"המבי הגאון ל"וז. לשמו צ"א עיבוד אבל

 ת"בס לשמן ועיבוד. לשמה עיבוד צ"א והמזוזה, פסולים לשמן שלא עיבדן ואם, לשמן עיבוד צריכים ת"ס של
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 שפוסל ם"הרמב בדעת שתפס הרי. ל"עכ. גאון משה רבינו כדאמר, המובחר מן ומצוה הוא מדרבנן ובתפילין

 אי, לשמה עיבוד צריך דתפילין) תקלג ס"ס( ז"האו ולשון. מדרבנן אלא שאינו, ת"ס לשם שלא עיבוד

) ת"ס הלכות סוף( ש"בהרא והובאו, העתים בספר הם, גאון משה רב ודברי. ק"ודו. מדרבנן אי מדאורייתא

 לשמה שלא דכל ל"ס מתיבתא דתרתי רבנן, לשמה עיבוד לענין, לגאון תשובה: ל"וז, )רעא' סי( ד"יו ובטור

 מ"מ, לשמה עיבוד למיעבד המובחר מן דמצוה דאף ואמר פליג גאון משה רב ומורי, בצבור בו לקרות פסול

 ומיהו, גאון משה לדרב לדחויי מילתא בהאי דקדוקא ולרבנן לנא ואית, נפיק לא בצבור בו שקורין ת"ס מתורת

 מורי הוא שכדאי, לשמו מעובד שאינו פ"אע, בצבור ת"ס קריאת תשביתו אל כהוגן ת"ס במקומכם שאין אתם

. ש"ע). לח עמוד יא' סי ת"ס' הל( ב"ח האשכול בספר הוא וכן. כ"ע. הדחק שעתב עליו לסמוך גאון משה רב

 גאון משה שרב ואפשר). א אות שם אשכול בנחל' וע. (מדרבנן רק היינו הפוסלים לדברי' שאפי ט"להמבי ל"וס

 ג"דרשב כרבנן נקטינן היא מילתא לאו דהזמנה כרבא ל"דקי דלדידן) ב מח סנהדרין( י"רש כפירוש מפרש

 מגילה( ובמאירי) תקלג' סי( א"ח זרוע באור ע"וע. י"רש פירוש על שחולקים שם' בתוס' וע. לשמו עיבוד צ"שא

 לב' סי( ח"א השלחן ובערך). תשעז' סי( ב"ח ז"הרדב ובתשובת). א"ע נו דף תפילין' הל( העיטור ובספר). ב ח

 רק הוא ומזוזות ותפילין ת"בס לשמה יבודוע, שכתב) יג ק"ס לב' סי( ח"א מגדים להפרי ומצאתי. ש"ע). ב"סק

 תפילין' מהל א"פ( משנה בכסף שהובאה לוניל לחכמי ם"הרמב מתשובת נראה וכן, התורה מן ולא מדרבנן

 לשמה שלא עור בעד עור נתחלף אם לו שספק היכא ז"ולפ. במזוזה לשמה עיבוד הצריכו לא ט"דמה, )א"הי

 ג"פ סוף( המלך בטעם גם. ל"הנ ספר בקרית ט"המבי הוא ליה עדמסיי ותנא. כ"ע. לקולא דרבנן דספק ל"י

 שר זכר ולא. ש"ע. מדרבנן רק הוי לשמו ת"בס שעיבוד בפשיטות ל"ס, ואגב ה"בד) ד"ע מד דף, גירושין' מהל

 כ"וכ. לכם כתבו ועתה דכתיב, התורה מן הוי ת"בס לשמה דעיבוד ל"דס דסוכה ק"פ במלחמות ן"הרמב מדברי

 מן שהובאו ת"ס של גוילין בדין) קא' סי( ב"ח אהרן מטה פרח ת"בשו' וע. ל"וכנ). א מח סנהדרין( ן"הר בחידושי

 ספק משום, ת"ס עליהם לכתוב והתיר, לאו אם, ת"ס לשם עיבוד בהם נעשה אם בהם להסתפק ויש, השביה

 הדחק בשעת ת"ס לשם עיבוד צ"שא ל"דס גאון משה ורב י"כרש הלכה ושמא, ת"ס לשם עיבדום שמא ספיקא

 ליה תיפוק מדרבנן רק הוי דאילו, ספיקא לספק הוצרך ולכן, מדאורייתא ת"ס עיבוד שדין ל"דס ומוכח. ש"ע. 'וכו

 ג"פמ הרב על שחולק) נב' סי( אריה פני ת"בשו' וע. ב"כיו בתפילין ג"הפמ שהתיר וכמו, לקולא דרבנן דספיקא

 שיהיו בסיד העורות הנחת בשעת לומר נוהגים שיש מהש', כ) ב' סי( איגר עקיבא רבי ת"ובשו. ש"ע. ל"הנ

 שיקחו קלף אותו תנאם ידי שעל וחושבים, כ"אח שיבחרו מה כפי וגיטין ומזוזות תפילין או ת"ס לשם מעובדים

 לומר נצטרך, ומזוזות ותפילין ת"ס עליהם שכותבים מה כ"שא, כלל נכון אינו, ם"סת לשם נתעבד לא לגיטין

 ל"דס ומבואר. כ"ע. ברירה אין בדאורייתא ל"קי אנן והא, מ"ותו ת"ס לשם שנעבד שזהו למפרע הדבר שהוברר

 ת"בשו ב"הנצי הגאון דעת וכן. ש"ע). סה' סי( הגרשוני עבודת ת"בשו כתב ב"וכיו. ת"מה הוי ת"ס לשם דעיבוד

 שהביא ראדק ומדרשא, התורה מן לשמה עיבוד בעינן ת"דבס, מיהא והא ה"בד) ח' סי ח"חאו( דבר משיב

' בתשו ם"הרמב ש"ומ, בפיך' ה תורת תהיה למען דכתיב ת"לס איתקש תפילין וכן, )ויקהל' פר סוף( השאלתות

  ד"עכת). קד ק"ס שא' סי( ח"באו א"הגר ש"כמ ל"צ, עלה חתם ם"שהרמב איתא אם, לוניל לחכמי

   כג:ג אומר יביע ספרים בלשון לעז       .מגילה ט

 ולא לועזית שפה וכתב הלשון את ששינה אלא) אשורית( שלנו באותיות שכתב ינוהי, חייב לשון בכל דתנן דהא

 דהיינו, לשון בכל נכתבים ספרים התם דתנן' למתני דמוקי, )א"רע ט( במגילה ג"כה וכדאשכחן. הקדש בלשון

 את ששינה אלא, הכתב את שינה שלא, לשון בכל דקתני' מתני, שלנו בגופן, י"ופרש. שלנו בגופן בכותב

 דנראה' ותי, ל"הנ' ממתני א"הרמ ד"ע כ"ג שעמד, )לג' סי ח"חאו( ת"מה י"נוב ת"בשו מצאתי וכן. ל"עכ. הלשון

 חייב אינו, שחייב אותיות' ב שהכותב ולפי, אשורית להיות צריך הכתב אבל, לעז לשון היינו לשון דבכל ל"דס

 בשום תיבה הם אם, ק"בלה תיבה אינם' שאפי המשנה אמרה ז"ע, מקום בשום אחת תיבה ענין הם כ"אא

). כו ק"ס א' סי( י"א' ה השלחן פאת' בס כ"וכ). י"סק א"א שמ' סי( ג"הפמ כ"וכ. כ"ע. חייב באשורית וכתבם לשון

 בין דתנן דהא ל"צ ז"ולפ. ל"הנ דמגילה בההיא לזה סמך מצאנו כבר והנה. ש"ע). קד' סי( ב"ח חיים לב ת"ובשו

 בהם שיש ומשום, יהודה' דר אליבא התם בברייתא וכדקתני, חח גג רר תת שש כגון היינו, אחד משם

' וע. תיבה של משמעות אין שבזה, אלפין' ב דהיינו י"שפירש כמו ודלא. מקום בשום תיבה של ענין משמעות

 י"בפרש' וע. (חייב בעלמא בגלטורי דאיתיה כיון סבר ש"דר, בינייהו איכא דאאזרך א"א תימא וכי:) קג(' בגמ

 תת דד כמו אחד שם והיא פעמים כפולה אות הכותב: ל"וז, )י"ה שבת' מה א"פי( ם"הרמב פסק וכן.) שם' ותוס

 אבל, אלו כגון כוונה להם שיש אחד שם כשהן אלא חייב שאינו לרבינו ל"דס, ה"ה' וכ. חייב חח סס שש רר גג

 א"רעק' בתוס וכן. וסיעתו יואל בינור יפרשו נ"וה. כ"ע. 'בגמ נ"וכ. חייב אינו מלה שאינן ב"וכיו דאאזרך א"א
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 שמפרש, ל"הנ ם"הרמב' בד' שכ) א"ע ט"רע( אורות טל להרב שראיתי אמת הן. ם"הרמב' לד כן' פי). קכו אות(

) ט"ה שם( ם"הרמב ש"וז. בלבד אלו אותיות' ב לכתוב ונתכוון, א"א בכותב היינו, אחד משם בין במשנה ש"מ

 אותיות' ב אלא כתב ולא גדולה תיבה לכתוב כשנתכוון ודוקא. כלל ביניהם חילק ולא, חייב אותיות' ב הכותב

, )א"ע ז"דט( אלבעלי יעקב קהלת' בס כ"וכ. ש"ע. 'וכו דד גג כגון, אחת תיבה משמעות להם שיהיו בעינן, ממנה

, שמ' סי( ל"בבאה ב"משנ' ובס). קצט' סי( נזר אבני ת"בשו ע"וע. ם"הרמב' בד, )א"ע ה"דנ( ירנן יצחק' ובס

 המחברים גדולי' בד' כ) שם שבת( שהמאירי ועוד. ל"כנ יפרשו וסיעתו יואל דרבינו ל"י מ"מ. ש"ע). א"ע צ"דק

 שם( אורות טל' בס כ"וכ. ל"הנ' האחרו' כד שלא ומשמע. בעלמא לגלטורי א"א בכותב אף להקל, )ם"הרמב(

. אומה כל של וגופן כתב בכל י"פירש חייב לשון בכל: ל"בזה' כ) ו"ע' סי( ב"ח הגדול ז"באו אולם) ג. (ש"ע). ב"ע

 בשבת ישראל כתבו אם, ויונית מאשורית לבד, כתבים שאר או כומרים שכתב', פי הלוי יצחק בר יואל ר"וה

 ביתא בית אלפא אלף, לשון בכל מהו, בירושלמי' דגרסי. מלאכה חשובה ואינה כתיבה שאינה. ת"מה פטור

' ואפי אונו עליו כותבין:) ח גיטין(' דאמרי והיינו. יונית בגוף או שלנו בגופן או עומשמ. יונית לשון והוא). ל"כצ(

 דידן' גופי אטו שלהם גופן על שגזרו, דרבנן שבות אלא בו שאין, שלהם בגופן ועושה ם"לעכו שאומר, בשבת

 הא יואל' ר שלדעת נמצא. ל"עכ. דאורייתא מעשה בו שיש שבות זהו) ם"עכו י"ע( שלנו בגופן אבל. שאסור

 כל דלשון) ח( כתובות' התוס' שכ פ"ואע. לשונות שאר כ"משא, ויונית אשורית דוקא היינו לשון בכל דתנן

 הוה כ"דא, לכלהו' גרסי ולא, לתרוייהו נמרינהו הילכך:) יא( בברכות ת"ר הגיה ולכן, שלשה לפחות משמע

 הנר על כחס:) כט שבת( וכדתנן, הזה ללהכ מן יוצאים הרבה מצאנו באמת הנה. ל"עכ. הן ברכות' דג משמע

 מלאכי יד' בס זו ראיה מצאתי ושוב. הפתילה מן חוץ בכלן פוטר י"ור, חייב הפתילה על כחס השמן על כחס

 להן שמין וכולן גבי) לט( מ"ב' מהתוס הגמרא בכללי י"הב מרן העיר ושכן. רבות ראיות עוד עם יחד, )שלו כלל(

 אזן יעיר' בס ע"וע. ב"עש. 'ה כלם עושה נפגשו ורש עשיר) כב משלי( מלא ראממק שם להעיר והוסיף. כאריס

, אלפא אלף', פי, ל"הנ) ג"ה, דשבת ב"פי(' בירוש ע"בקה והנה. ש"ע). לב כלל כ' מע( ח"ובשד). ה אות כ' מע(

' וכדאמרי. ןאלפי' ב דהיינו פ"יל אלא דחוק שפירושו עליו' כ שם ש"ובגה. ק"בלה אלף כמו יון בלשון אלפא ל"ר

 שעדיין, מחוור ואינו. אלפא אלף' אפי דקאמר והיינו. בעלמא בגלטורי דאיתא בינייהו איכא דאאזרך א"א' בגמ

 ל"הנ זרוע שהאור ע"הקה' כפי והעיקר. אלף אלף' אפי ל"הול כ"דא ועוד. לשון לבכל כ"כ שייכות לזה אין

  . ק"ודו). יט' סי( נח מי ת"בשו ע"וע. מסייעו

  )טז:א ח"יבי( קדושת המקדש           ימגילה 

 בטלה אינה לפיכך, השכינה מפני היא המקדש שקדושת): "הבחירה בית' מהל ו פרק בסוף( ם"הרמבכתב 

 ראשונה וקדושה, עומדים הן בקדושתן ששוממין פ"אע, מקדשיכם את והשמותי אומר הוא שהרי, לעולם

 בתורת איתא והכי, המקדש בית על נאמרה הדרשא שעיקר מבואר הנה". לבוא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה

 מריבוי ילפינן נ"דבהכ אלמא. מדרשות ובתי כנסיות בתי לרבות מקדשיכם מקדשי, בחקותי בפרשת כהנים

 מסיפיה הלימוד שעיקר) א סימן( א"ח ציון בנין ת"בשו' וע. (ק"בהמ על היא הכתוב כוונת עיקר אבל, הכתוב

, עומדים הם שבקדושתם ודאי אלא, מנין ניחוח ריח, שמם ק"שבהמ רשמאח, ניחוחכם בריח אריח ולא, דקרא

 כל הביא) נד עמוד סוף( האשכול' בס וכן. ניחוחכם בריח אריח ולא אמר זה ועל, בית שאין פ"אע ומקריבים

. נערות אלו ה"ד סוף) א ל( כתובות' בתוס' וע. שם אשכול בנחל ע"וע. דקרא מסיפיה דיליף ומוכח, הפסוק

 משום, המקדש למקום הזה בזמן להכנס שאסור להלכה ל"הנ ם"הרמב מדברי למדו האחרונים לוכ). ש"ע

, לגמרי מקדושתו המקדש מפקיע וחללוה פריצים בה ובאו דכתיב דקרא איתא ואם, מקדש טומאת איסור

 ואף(. הזה בזמן למקדש להכנס אסור יהיה למה, ל"הנ) ב נב ז"ע(' ה במלחמות ן"הרמב ש"וכמ, הכתוב מגזרת

 משמע לא מ"מ, שפיר אתי, השני הבית בחורבן דינא האי שייך דלא פענח בצפנת ובי'הראגצ שחילק מה שלפי

 ס"מהש להוכיח האריך) רא סימן( ג"ח בתשובה ץ"הרשב שהרי ועוד). ל"הנ בתשובה עצמו ם"הרמב מדברי כן

 דעת שכן הביא דבריו ובסוף, הזה בזמן גם ונוהגת, עולמית היא והמקדש ירושלים שקדושת מקומות בכמה

 והרי. ש"וע. כרת חייב אינו הגוף בטומאת היום למקדש הנכנס בהשגות ד"הראב שדעת אלא, ם"הרמב

, וחללוה פריצים בה ובאו דאמרינן) ב נב( ז"דע מההיא למד, ל"הנ) ה סימן ג"בח( בתשובה עצמו ץ"הרשב

 ה"בד) רלג סימן ד"חיו( סופר חתם ת"בשו וראיתי. ל"וכנ. הכנסת בית לענין גם מזה ולמד, לגמרי חול שנעשה

 חייב אינו הזה בזמן בטומאה למקדש שהנכנס ל"דס בהשגות ד"הראב של טעמו שבאמת שכתב, מה אמנם

 למכות בחידושיו ן"הרמב כתב האלה כדברים והנה. ש"ע. וחללוה פריצים בה ובאו כדכתיב ל"דס משום, כרת

 פריצים משבאו בטלה והמקדש ירושלים קדושת אבל, לבא לעתיד דשהק הארץ דקדושת למימר דאיכא, )ב יט(

 מקריבין) א י( במגילה' הגמ פ"ע זו סברא דחה, קסבר ומאי ה"בד שם מכות א"הריטב אולם. ש"ע. וחללוה
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, חומה שאין פ"אע שני ומעשר קלים קדשים, קלעים שאין פ"אע קדשים קדשי אוכלים, בית שאין פ"אע

) ד"ע ז דף ג סימן ח"חאו( דוד שאילת ת"בשו ראיתי ואמנם. ש"ע. לבוא לעתיד קדשה ראשונה שקדושה

 פריצים בה ובאו שכתוב מה שייך המקדש קרקע לגבי שאף) ב נב ז"ע(' ה במלחמת ן"הרמב ש"מ כי, שכתב

, הקדושה נתבטלה לא אז, לבוא לעתיד גם קדשה המקדש קדושת שאם, במחלוקת תלוי הדבר, וחללוה

) ד. ק"ודו. ל"הנ) ב יט מכות( א"הריטב מדברי להדיא מוכח וכן. ש"ע. לבא לעתיד קידשה לא ד"למ כ"משא

 למקדש הנכנס לפטור שבקשת ומה, שכתב, שלישית ה"בד) כה סימן( מפאנו ע"הרמ ת"בשו חזי דשפיר ועינא

, יאה מילתא לאו, קדושתו פקעה פריצים שחללוהו שכיון) ב נב( ז"בע שאמרו מטעם, הזה בזמן בטומאה

 אם ואפילו, לאליליהם ושקצום המזבח מן אותם שסתרו באבנים מיירי יון מלכי ששקצום מזבח אבני גבי דהתם

 שנכנסו שכיון, שרת דכלי דומיא והוי, נאסר ולכן, אדם ידי תפיסת בו יש הרי מקום מכל, המזבח את סתרו לא

, שלהם שאינו דבר אוסרים מקרו ולא, זכו קא מהפקרא ואינהו, לחולין שבו השרת כלי יצאו להיכל האויבים

 מדברי שר זכר ולא. כ"ע. לחולין שתצא למימר ליכא כן ואם, נאסרת ואינה נגזלת אינה המקדש קרקע אבל

 בה ובאו דכתיב, חול ונעשה מקדושתו יצא עצמו המקדש שבית, שכתב) ב נב ז"ע(' ה במלחמות ן"הרמב

 על היה הכתוב וגזרת, ם"העכו י"ע לחולין ושיצא יחרבש המקדש על מתנבא היה שהנביא, וחללוה פריצים

 ולרשעי לבז הזרים ביד ונתתיו דכתיב והיינו, מעילה בני אינם ם"והעכו, בקרקעות מעילה שאין פ"ואע, הכל

 יצאה ק"בהמ של הקרקע ואף, לגמרי קדושתו שפקעה ן"להרמב ל"דס ומוכח. כ"ע. וחללוהו לשלל הארץ

 בדין) ה סימן( ג"ח ץ"הרשב מתשובת מוכח וכן. ל"הנ) ב יט מכות( ן"הרמב ידושיבח עוד מתבאר וכן. לחולין

 למקדש הנכנס את הזה בזמן גם לחייב שסובר) הבחירה בית' מהל ו"פ( ם"הרמב דברי ואמנם. ל"כנ, נ"בהכ

 ש"למ מסייעים, עומדים הן בקדושתן ששוממין פ"אע, מקדשיכם את והשמותי מדכתיב לה ויליף, טמא כשהוא

) א כד( בזבחים שאמרו כמו וזה. הכי מוכחי שם ן"כהרמב דלא ל"דס) ב יט( מכות א"הריטב דברי ואף. ע"הרמ

 בהר הרוקק כל) ב סב( בברכות כ"ג שאמרו וזהו. ארעא תהום עד המקדש בית של הרצפה את קידש שדוד

) סז סימן ד"חיו( מלכו שועותי ת"בשו כ"וכ. הימים כל שם ולבי עיני והיו שנאמר, עינו בבבת רוקק כאילו הבית

 מקום של הקרקע נתחללה לא מקום מכל, וחללוה פריצים בה ובאו היא הכתוב שגזרת פ"שאע, ואכתי ה"בד

 בה ונשאר, לגמרי קדושתה הופקעה ולא נתחללה לא שבה הפנימיות אבל, שבה החיצוניות רק אלא המקדש

  .ש"ע. 'וכו ל"חז שקבלו כפי קדושה מעט

 אמרו עולם ובסדר, גדול כהן מתתיהו) א יא( במגילה שאמרו במה להתיישב צריךשבת כתב  הרב - מגילה יא

 הוא, ליה אדסמיך דקאי ומשמע, "גדול כהן יוחנן בן מתתיה" הנסים על בתפלת הנוסח וכן, גדול כהן שיוחנן

 במקומו תתיהומ נכנס וכשנפטר, גדול כהן שהיה מתתיה של אביו האחד, היו יוחנן דתרי נאמר כ"אא, יוחנן

) קלה ס"ס( ג"ח ץ"הרשב ת"בשו והנה. כ"ע. 'וכו ישראל על הרשעה יון מלכות עמדה ובימיו, גדולה בכהונה

 הוא גדול כהן תואר שאולי אמרתי, הנסים בעל שנזכר ג"כ יוחנן בן ומתתיה, כתב, שני בית כהני בעניני ה"בד

 גורס שהיה ואפשר, "גדול כהן מתתיה", שם שאמרו )א יא( דמגילה' הגמ הזכיר ולא. ש"ע. 'וכו אביו ליוחנן

 כנוסח, "ובניו חשמונאי ג"כ יוחנן בן מתתיה: "ל"הנ' הגמ שהעתיק) חנוכה' הל סוף( ג"הסמ כגירסת ל"הנ' בגמ

' מהגמ) גדול כהן יוחנן ערך( הדורות סדר הרב העתיק וכן). א יא מגילה( יעקב בעין הנוסח הוא וכן. הנסים על

 לעתים בינה ובספר). כב פרק סוף בינה אמרי( עינים מאור בספר הוא וכן. הנסים על של סחכהנו, דמגילה

 דף( האשל בפירוש תענית ובמגילת. ש"ע). ב"ע לז דף בדרשותיו( אמת דברי בספר ע"וע). לחנוכה' ב דרוש(

. ש"ע. הנסים לע של הנוסח כמו' בגמ הנוסח שהעתיק ל"הנ ג"מהסמ, )א יא( דמגילה' הגמ ד"ע העיר) א"ע נט

 הגדולה העיר נינוה אם יודע איני". הגדולה העיר היא, כלח ובין נינוה בין רסן ואת: "הפסוק על) א י( ביומא' וע

 וראיתי. מתתיה על קאי שמא או יוחנן הוא ליה אדסמיך דקאי גדול כהן תאר לפרש יש כאן ואף. ש"ע. רסן או

 בזה וכיוצא, יוחנן השם עיקר כי, חשמונאי לכינוי ג"כ ארת שהקדימו ומה", שכתב) תרפב' סי א"א( ג"להפמ

 בגט וכותבים): "ז סעיף קכט' סי ע"אה( בהגה א"הרמ ש"למ כוונתו ונראה. ל"עכ". בדבר טעם יש והתם, בגיטין

 כינוי לאביו יש אם כלומר, )יד ק"ס( שמואל הבית' וכ". כ"אח אותו כותבין כינוי לו יש ואם, הכהן פלוני בן פלוני

 כך כינויו שרק יאמרו, "הכהן" הכינוי אחר יכתוב שאם, זלמן המכונה הכהן שלמה בן כגון, כ"אח אותו כותבין

  )נג:א ח"יבי( הוא אחר איש כ"וא, באמת כהן אינו והוא, הוא

  גיור לשם אישות         :יא מגילה

, כנגדם פה פוצה ואין ,אתו לבטח יושבת והיא, הערכאות ידי על המדינה חוק פ"ע ליהודי נישאת שכבר מאחר

 מיבמות לזה וראיה. למשפחתו גם רצויה להיות כן עושה שהיא שאפשר פ"אע, אישות לשום נחשב זה גיור אין

 קבלו לא והא, ונסבה גיירה דגיורי, מצרים מלך פרעה בת את שלמה ויתחתן דכתיב דהא, דאמרינן) א"סע עו(
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). י"רש. היתה מלך בת שהרי. (צריכא לא הא, כיםמל שולחן משום אלא טעמא הוא מדי, שלמה בימי גרים

 ובילקוט, א. לא משלי י"רש בפירוש' וע(, שלמה עם חשקה למלאת שרצונה לחוש מקום היה שבודאי פ"ואע

 ועל העליונים ועל, כולו העולם כל על שמלך גדול מלך שהיה ובפרט). ועל ה"ד: סד מנחות' ובתוס. שם שמעוני

 שהיא כיון ד"בנ נ"וה, וגיירוה, חששו לא זה כל ועם, אליו להנשא היה גדול וכבוד, )ב יא מגילה( התחתונים

 גיור חשיב ולא, לכתחלה ולגיירה לקבלה יכולים, אלו בדורות, מכלים באין, בנים לו וילדה רב זמן עמו יושבת

 חיק וחיבק שתובא שבגד אחד בנידון, ומיהו ה"בד) ד' סי ע"חאה( השם עבודת ת"בשו ראיתי וכן. אישות לשום

 וקידושין בחופה לו להנשא שתוכל כדי להתגייר הנכרית באה וכעת, אשתו את גירש כ"ואח, לו וילדה נכריה

 וגם אישות בדרך עמה נוהג והוא, ואשתו כאיש רב זמן זה עמו יושבת והיא שהואיל שנראה, וכתב, י"כדמו

, ממנו דבר חסרה שאינה מאחר, כדת לו שתנשא תועלת משום להתגייר שבאה לומר חשש כאן אין, לו ילדה

 ש"מ וכעין. שמים לשם שכוונתה נראה שבודאי, ולגיירה יפות פנים בסבר לקבלה יש, בגיורה תועלת לה ואין

 בטוח שהיה מפני, גדול כהן שיהיה בשביל להתגייר שביקש האיש את לגיור קיבל שהלל) ב כד יבמות(' התוס

 שיש ד"בנ ה"וה. ך"והש הדרישה כ"וכ, הדין בית עיני ראות לפי תלוי שהכל, י"הב' וכ, ש"לש לעשות שסופו

 ת"בשו קלוגר ש"הגר גם. ש"ע. 'וכו ותועלת סיבה איזה לשום כן שעושה נראה שאין כיון, לכתחלה אף לגיירה

 בא בלא דוקא היינו אישות לשום ולגייר לקבל שאסור ל"דקי דמאי ל"שי, כתב) רל' סי( קמא ודעת טעם טוב

 עליה בבא ש"וכ, יצרם תקיף דלא כיון, לכתחלה לקבלה מותר בבעל אבל, יצרם תקיף דאז, כלל עדיין העלי

 שלנו אומדן על לסמוך יש שפיר, דרבנן מילתא הוא אישות לשום האיסור ועיקר והואיל, פעמים כמה כבר

, תתגייר ושהיא יהודי להשאר רוצה שהוא וממה, בדתם אותה ולוקח משתמד היה רוצה היה שאילו, להקל

 הלבנון עצי ת"בשו גם. ש"ע. 'וכו בהיתר עמה ולחיות לגיירה עוז בכל להתאמץ ויש. שמים לשם שכוונתם מוכח

 ואין, ולגיירה לכתחלה לקבלה מותר, הערכאות י"ע המדינה חוק פ"ע ליהודי שנישאת שנכרית, כתב) סג' סי(

 מסולקת והיא, בשלמות מטרתה אל כבר הגיעה, החוק פ"ע נישאת שכבר שמכיון, אישות לשום שהגיור לחוש

 הוכחה לנו אין, כדת ילדיה את ולמול להתגייר ובבואה, אישות לשום הגיור וכוונת משאיפת לגמרי מעתה

, להקל ל"הנ בנידון' כ) יט' סי(' ו חלק מלכיאל דברי ת"בשו גם. ש"ע. שלם בלב ישראל בדת שרצונה מזו גדולה

 כיון, בזה כך כל לדקדק אין מ"מ, היהודי מבעלה להפרד רוצה שאינה פנימ מתגיירת שהיא שאפשר שאף

 מלשבת הישראל את נציל כך י"וע). רסח' סי( ד"וביו) ב כד( ביבמות ש"וכמ, גמורה גיורת היא דבדיעבד

 א"יש ל"הראש הגאון כ"וכ. ש"ע. 'וכו להתיר יש למעשה, בזה שהחמירו אחרונים שיש ואף. נכריה עם באיסור

 ונתרצית, הערכאות י"ע המדינה חוק פ"ע לישראל שנישאת נכרית בדין) ז' סי ע"חאה( איש ישא ת"בשו ברכה

 הילכך, מכלים ואין, בפרהסיא עמו נשואה היא נכרית בעודה שהרי, אישות לשום שהוא לחוש שאין, להתגייר

 לשום גיור שבדין, )ג' סי סוף( ב"ח השדה פרי ת"בשו כתב וכן. ש"ע. 'וכו ישראל בדת להדבק שכוונתה ודאי

 אין, גירות בלא ביחד כבר שהיו שמכיון, שמים לשם שכוונתה לתלות יש, הגיור קודם יחדיו דרו אם, אישות

. דנפשאי מסברא כן שקיימתי בשנים רבות וזה. איש ישא ת"בשו כ"וכ. להתגייר באה אישות שלשם לחוש

 לה יש הנכרית שאם, )כט' סי( ג"ח לב תעלומות ת"בשו חזן א"הגר כ"וכ. כ"ע. אחת בתשובה בזה והארכתי

 תחת ולהכניסם להתגייר באה שבשבילם לומר לנו יש, עמה ולגיירם להתגייר באה והיא, היהודי מבעלה בנים

 בבואי וכן. ומצפצף פה פוצה ואין, לבטח עמו יושבת היא הרי להתגייר באה הבעל מפני שאם, השכינה כנפי

 משה שמו' ס מחבר( ל"זצ פארדו מ"הגר הגדול הרב בזה קדמני שכבר אתימצ, ביעקב לרעות העירה פה

 לקבל שמותר', כ) פה' סי ד"חיו( להועיל מלמד ת"בשו גם. ש"ע. 'וכו להקל בזה מעשה ועשה, )ד"דב והוראה

 ועינינו, ד"ביה עיני ראות לפי שהכל) רסח' סי( י"בב שמבואר שכיון, ליהודי להנשא שרוצה גיורת לכתחלה

 של דין בית יקבלנה לא שאם ועוד, אזרחיים נישואין ידי על גיור בלי ליהודי להנשא שיכולה, בזמנינו אותהרו

 אף גיורת ויחשבוה, מצות קבלת ובלי טבילה בלי אף גיורות שמקבלים הריפורמים אצל תלך, שמים יראי

 את יזהירו וכן. 'וכו המצות כל לקיים תבטיח אם ולקבלה, במיעוטו הרע לאחוז מוטב לכן, נכרית היא שבאמת

   )ד"כד יו:ח א"יבי(. ש"ע. 'וכו כך על בעלה

 מי ויש שמד עליהם שגזרו בעיר) קו' סי( ב"ח יעקב שבות ת"בשו למעשה פסק- יג:ד ו"א יו"יבימגילה יב 

 ז"ה' ה לקדש עצמו על מחמיר אם, לברוח שיכול שאף והעלה, רשאי אם' ה לקדש ורוצה משם לברוח שיכול

 ו"חמ שמשאלת אכחד ולא. ל"הנ המדרש כדברי כ"ג נאמר ששם) קמב( תולדות' פר ק"בזוה' וע. ש"ע. משובח

 ידעו לא אטו, נסתפקו במה כ"שא, ממש ז"ע היה שלא, ת"ר' כד מוכח, לא או לצלמא נסגוד ויחזקאל לדניאל

 אם, עצמו זה בדבר קיםמסופ שהיו לומר ודוחק. היה דאנדרטי ו"א, הוה פרהסיא והא, יעבור ואל יהרג ז"דבע

 מה מפני) יב( דמגילה מההיא ת"ר ד"ע שהעיר) א"סע ד"דרי( ב"ח יהודה בני ת"בשו' וע. הוה אנדרטי או ז"ע

' התוס' ד ראה ולא. ש"ע. כליה מתחייבים היו לא הוה דאנדרטי איתא ואם, לצלם שהשתחוו לפי כליה נתחייבו
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 שהשתחוו לפי כליה נתחייבו מה מפני) יב( ממגילה הוה ידאנדרט ראיה ועוד, ת"ר בדברי שסיימו) .ג( ז"ע

 עצמו ת"דר הרי. 'ה קידוש על עצמן למסור להם היה ממש ז"ע ואם', וכו לפנים אלא עשו לא הם', וכו לצלם

. לפנים אלא עשו שלא זה בטעם נס בדרך ניצולים היו לא היה שאנדרטי שאלמלא, דמגילה מההיא ראיה מביא

  :). לג כתובות( א"ברשב ע"וע. ל"הנ המדרש' ד שהביא ן"הר בשם:) נג פסחים( יעקב עיןב הכותב בדברי' וע

 מממונו שגונב חשוד שלו האריס שהיה מי: ל"וז) ו אות ב הלכה' א פרק( לברכות ז"ריא בפסקי :מגילה יג

 מממון ליטול רשאי אדם שאין, משלם חלקו כל לו נותן אלא, כלום ממנו ליטול רשאי אינו, מחלקו יותר ונוטל

 את להציל כדי מרמה בדרך בו להתנהג רשאי באונס משלו ונוטל אלם חברו היה אם אבל. ד"ב פ"ע אלא חבירו

 ל"א, ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי ומי ל"א, ברמאות אני אחיו:) יג( במגילה ש"וכמ, תתפל עקש ועם' שנא. שלו

, שלו את ולהציל בידו לעכבו מותר, שכחה דרך להנגז ליד החפץ שבא נ"וה. כ"ע. תתפל עקש ועם דכתיב אין

 שהביא, והשתא ה"בד) ה' סי מ"חחו( ג"ח פעלים רב ת"בשו ח"להגרי מצאתי וכן. ואלם תקיף איש שהגזלן כיון

. בזוזי זוזי ש"וכ, ממש שלו חפץ שנוטל פ"אע, בג בג דבן מההיא בסתר שלו את ליקח שאסור יונה רבינו ש"מ

 אלמא גברא הגזלן אם אבל. בגלוי שלו ליטול לעצמו דין לעשות דאפשר היכא אלא אסרו שלא ל"נ ומיהו, וסיים

 ז"הריא הוא ליה דמסייע ותנא. ש"ע. 'וכו בסתר שלו את להציל מותר ע"לכ בגלוי מפיו בלעו להוציא א"שא

 דההיא ל"דס ראשונים שיש, ע"לכ מוסכמים אינם, בג בג דבן כההיא ל"דס יונה רבינו' ד שעצם ש"ומכ. ל"הנ

 או ברשותו החפץ להחזיק דמי שפיר, בג בג כבן להפוסקים גם ד"ובנ. ל"וכנ. היא הלכתא לאו בג בג דבן

  )א:מ ו"א חו"יבי(.בזה ועומד תפוס והוא, ממנו ליטול חבירו לרשות נכנס אינו שהרי, למוכרו

הרשע עתיד לשקול  ה שהמן"ל צפה הקב"ח אדר משום דארשב"איתא בגמרא דמקדימין פרשת שקלים לפני ר

תוס ' וע.  כספו על ישראל לכן הקדים רפואה למכה דמוטב שיקדים כספן של בני ישראל לכספו של אותו רשע

ד דחיוב מחצית "ע שלמ"חזו' וע. דחשבון עשרת אלפים ככר מכוון כנגד מחצית השקל מס רבוא שיצאו ממצרים

ס מנה ) עד גיל ע דימי שנותינו ע שנה' שנה מגיל כנ (החשבון הוא כי ס איש נותנים במי חייהם' השקל מבן כ

ש לקרבן ציבור מבן "ם דחיוב מחצה"ן והרמב"נמצא לס רבוא הוי עשר אלפים ככר כסף ולהרמב' שהם ככר א

כ החשבון הוא דפרשת ערכין הערך הכי גדול הוא נ שקל לס ריבוא הוי מאה "יג כיון דחייב במצוות בעי כפרה א

כ מאתים ככר כפול חמישים שקל "כ שקל שלם הוי מאתים ככר וא"כה א:ת פקודי לחככר כסף כדכתיב בפרש

ה ועשרת דעשרת אלפים לפי ערך נ "ש ד"הרא' וכן משמע מתוס. דפרשת ערכין הוי עשרת אלפים ככר כסף

  .שקל כי חצי שקל לכל ישראל מאה ככר

  )מה:א ו"יבי(   קריאתה זו הלילה         .מגילה יד

 אומרים) מצרים ביציאת( לחירות מעבדות ומה, וחומר מקל בפורים מגילה מקרא חיוב מדול) א"ע יד( במגילה

 בין מגילה מקרא חיוב ללמוד יש שמכאן, אגדות בחידושי א"המהרש וכתב. שכן כל לא לחיים ממיתה, שירה

 קריאת היינוד ומשמע. ש"ע. הילולא זו וקריאתה, וביום בלילה פסח בליל ההלל שקוראים כשם, ביום בין בלילה

 מברכים שאין, פסח ליל בסדר ההגדה בתוך שאומרים הלל כן שאין מה, בברכה שהיא, הכנסת בבית ההלל

, פסח בליל ההלל על מברכים שאין שהטעם, )מד סימן( בתשובה מיגאש בן הלוי יוסף רבינו שכתב וכמו, עליו

. ש"ע. לברכה מקום ואין, הוא ךברו המקום לפני שבח ונתינת בעלמא שמחה אלא, הוא מצוה דלאו משום

 הלל אומרים שאין שהטעם, שם בגמרא שאמרו במה העיר) א"ע יד מגילה( אבן בטורי אריה שאגת בעל והגאון

 נס שהוא מצרים יציאת והרי, יצחק בר נחמן רב והקשה, לארץ שבחוצה נס על הלל אומרים שאין לפי, בפורים

 לומר הארצות כל הוכשרו ישראל לארץ ישראל נכנסו שלא עד, כדתניא, ותירצו, הלל ואומרים, לארץ שבחוץ

 מאמירת קושיא דמאי, אבן הטורי והקשה, שירה לומר הארצות כל הוכשרו לא ישראל לארץ משנכנסו, שירה

 וכמו, מועד שהוא מפני אלא, הנס משום אינו פסח של טוב ביום שההלל לומר יש הרי, מצרים יציאת של הלל

 השנה ראש של טוב ביום ואפילו. נס בהם נעשה שלא אף, הסוכות ובחג עצרת של טוב ביום הלל שקוראים

 ראוי אין, לפניו פתוחים ומתים חיים וספרי, דין כסא על יושב שהמלך שכיון משום אלא, הלל לומר צריך היה

, הלל ומרל ראוי פסח של טוב ביום כן ואם). ב"ע י( ובערכין) ב"ע לב( השנה בראש שאמרו כמו, שירה לומר

 לאומרו אין טוב יום שמחת שמשום, פסח ליל של מהלל כאן הגמרא שקושית, אבן הטורי ותירץ. טוב יום משום

 בגמרא לה ויליף, )ב"ע כ( במגילה וכדתנן, ביום אלא ההלל אומרים שאין רגלים בשאר כמו, ביום אלא

 אינה פסח של הראשון בלילה ההלל שאמירת כרחך ובעל. 'ה שם מהולל מבואו עד שמש ממזרח: מהכתוב

 הכנסת בבית ההלל לקרוא סמך שיש למדים אנו כן גם זה ולפי. כ"ע. שפיר פריך הכי ומשום, הנס משום אלא

). ל"וכנ, בעלמא לשמחה אלא שאינו לומר יש, ההגדה קריאת שבתוך מההלל כי. (שלנו מהתלמוד גם בברכה
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 פסח בליל הלל לומר ראיה מביאים שיש ששמע, כתב) ב"סק תפז סימן( יוסף בברכי א"החיד מרן אולם

 ל"הנ הקושיא של הטעם שתלה אלא. (ל"וכנ. הלל ואמרינן מצרים דיציאת נס והרי) א"ע יד( דמגילה ס"מהש

 של טוב מיום שהקושיא נראה שבאמת, לדחות וכתב). ש"ע. הנס משום ולא, קרבן משום הוי דבפסח דנימא

 אומץ יוסף ת"בשו שנית ידו והניף. ש"ע. 'וכו כלל יוחנן רבי בדברי זה דבר נזכר לא שהרי, פסח מליל ולא, פסח

, המצות שבעשיית הלל הזכירה לא בערכין שהגמרא, שכתב בליקוטיו ן"הרמב מדברי והסתייע, )עט סימן סוף(

יחוה דעת (פסח ליל של בהלל כלל דיברה לא בערכין שהגמרא ומוכח. ש"ע. פסח ליל של הלל אמרה לא ולכן

 מקרא ח"י אנשים מוציאות נשים שאין ג"בה של שטעמו ל"שנ' שכ) כב ס"ס( א"ח מרחשת ת"בשו' וע.)לד:ה

 ומכיון, הלילא זו קריאתה) יד מגילה(' כדאמרי, הלל קריאת מצות נכללת מגילה מקרא שבמצות משום, מגילה

 שאף ומוכח. ש"ע. בו יביםחי שאנשים ההלל משום, מ"מק ח"י האנשים מוציאות אינן לכן מהלל פטורות שנשים

, תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל ט"דה ואפשר. בהלל נתחייבו לא הנס באותו היו שהנשים ופורים בחנוכה

 גם אותן פטרו לכן, עצרת ושמיני וסוכות עצרת כגון, מהלל פטורות נשים דאורייתא שהם טובים שבימים ומכיון

 להחמיר ירצו ואם. דחנוכה מהלל פטורות שהנשים ם"הרמב דבריכ עיקר נראה מעשה לענין פ"ועכ. בחנוכה

, ג"שהז ע"מ על לברך לנשים שאין ומרן ם"כרמב דנקטינן לדידן מבעיא ולא. ב"תע ברכה בלי ההלל לקרות

 א"המג' כ כבר, לברך שרשאות ת"כר שפסק א"להרמ אף אלא, )מב - לט' סי( א"ח אומר יביע ת"בשו כ"וכמש

 שם ג"הפמ' וכ. לברך אין עשיה בה כשאין אבל ב"וכיו וסוכה כלולב עשיה בה שיש מצוהב מ"דה) רצו ס"בס(

 ם"מהר ת"בשו ע"וע. ש"ע. היא עשיה בה שאין מצוה ש"דק, וערבית שחרית ש"ק ברכות הנשים יברכו לא דלכן

. ש"ע. ח"דר ההלל על מברכות דידהו נשי דהני' כ) ו"סק תכב' סי( יעקב שבישועות ואף, )צ' סי ח"חאו( שיק

  . להקל ברכות דספק, עדיף תעשה ואל שב מ"מ. ש"ע). לד' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו ע"וע

  : מגילה יד

 פלשתים על למלחמה דוד יצא שהיאך, שהקשה, יפות הפנים בשם שהביא) ריד עמוד( המלוכה משפט בספר

, יפות הפנים ותירץ. לביתו ישובו ילך לקחה ולא אשה ארש אשר האיש ומי נאמר והרי, מיכל את שאירס לאחר

 לאיש אסורה מלך של ואלמנתו, היה מלך ודוד, יקחנה אחר ואיש במלחמה ימות פן, דקרא אסיפא דסמכינן

 של כבודו משום אלא כאן שאין, בה תופסין קידושין הרי מקום דמכל, ל"הנ המחבר הרב זה על והקשה. אחר

) ב יג( בקידושין דהא, מידי קשה ולא. כ"ע. ליקוחין בת שהיא, יקחנה אחר ואיש בה קרינן שפיר כן ואם, מלך

 הדיוט לכהן הא, אסורה גדול לכהן אלמנה רחמנא מדאמר, )לאחר אותה שמתירה( מנלן הבעל מיתת, אמרינן

 אחר ואיש במלחמה ימות פן קרא מדאמר אלא, ומסיק, בעשה עלמא לכולי, בלאו גדול לכהן ודילמא, שריא

 לומר רוצה, מלך אז היה שדוד יפות הפנים שכתב ומה. (לכתחילה יקחנה קרא דהאי שאדפירו אלמא, יקחנה

 אביגיל אבל, למדייניה צריך ולא הוא במלכות מורד) ב יד( במגילה שאמרו וכמו, מלך דין לו שיש לשיטתו שהוא

 ט"המהרימ בכת כן. מלך תורת עדיין לו ואין, כלומר, בעולם טבעו יצא ולא קיים שאול שעדיין לו השיבה

 יעקב שארית ובספר, )ד"ע סוף כה דף יא דרוש( דרכים פרשת בספר עוד ועיין). שרה חיי פרשת( בדרשותיו

 פרשה( שמואל המדרש מדברי להעיר יש יפות הפנים קושית ובעיקר). ש"ע). ב"ע מג דף אמור פרשת( אלגאזי

 ברבי יהודה רבי, )'ל - ח"י' א שמואל( מאד ושמ וייקר שאול עבדי מכל דוד שכל צאתם מדי ויהי: לשונו וזו) כב

 יקח כי בתורה כתוב, אמרו, אשה דוד שנשא פלשתים ששמעו כיון, כיצד, בהלכה מאד שמו נתייקר, אמר סימון

 על שנקפוץ שעה הרי', וכו אחת שנה לביתו יהיה נקי דבר לכל עליו יעבור ולא בצבא יצא לא חדשה אשה איש

 אבל, הרשות במלחמת אמורים דברים במה: ודורש חכם שדוד יודעים אינם ןוה, העולם מן ונאבדנו דוד

 סוף א שמואל( ק"הרד בפירוש הוא וכן. כ"ע. מחופתה וכלה מחדרו חתן אפילו, יוצאים הכל מצוה במלחמת

 כי) ב מד( בסוטה שאמרו ומה. ארוס שכן וכל, בפלשתים להלחם מחדרו יוצא היה חתן שאפילו נמצא). יח פרק

. רשות לה קרו ורבנן, מצוה מלחמת לה קרי יהודה' ר, עלייהו ליתו דלא ם"עכו למעוטי ורבנן יהודה' ר יפליג

 פלשתים אבל, שם המאירי שכתב וכמו, למלחמה בהכנתם עוסקים רק, להלחם עדיין באים שאינם מיירי התם

 מהלכות' ה בפרק( ם"הרמב שכתב וכמו, מצוה מלחמת דין זה על שהיה בודאי, ממש מלחמה במצב שהיו

 צר מיד ישראל ועזרת, עמלק ומלחמת, עממים שבעה מלחמת זו, מצוה מלחמת היא ואיזו): "'א הלכה מלכים

 עוד ועיין. עלמא לכולי מצוה מלחמת חשיבא ודאי גוונא דבכהאי, שם משנה בלחם מתבאר וכן". עליהם שבא

. ש"ע). דסוטה' ח פרק סוף( קרבן ובשירי). א"ע ד"קמ דף( ם"להרמב בחידושיו חיים אורח הגדולה בכנסת

 שבסוף', וכו אשה ארש אשר האיש ומי ה"בד שופטים בפרשת אליו וראיתי, יפות פנים ספר לידי בא שוב[

 דאמרינן גב על ואף, חובה מלחמת היו פלשתים עם ישראל מלחמות שכל נראה והעיקר: לשונו וזו כתב דבריו

 שארצם פלשתים שאני מקום מכל, מצוה מלחמת הוי לא עלייהו ליתו דלא דנפקי היכי דלרבנן) ב מד( בסוטה
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 שם י"רש ופירש, הזאת בארץ גור הוא ברוך הקדוש לו שאמר יצחק אצל שמצינו וכמו, ישראל מארץ חלק היא

 גם להעיר לו היה אבל. חן חכם פי ודברי. ד"עכת. יהושע כמלחמת ליה הוה כן ואם, לארץ לחוץ יצא שלא

 הסביר שם משנה ובלחם, מצוה מלחמת חשוב עליהם שבא צר מיד ישראל שעזרת, ל"הנ ם"הרמב מדברי

  )נד:א ח"יבי(. ל"הנ האחרונים הסכימו וכן, יהודה' דר לרבנן אף שפיר דאתי

  )ו:א א"יבי( קול אשה מוקלט       .מגילה טו

 סנהדרין' בתוס וכדמשמע. ערוה באשה קול משום לאסור יש דבודאי נראה, קולה ששומע האשה את כשמכיר

. כ"ע. ומכירה ביודעה התם האמר, נקרי מיד רחב רחב האומר כל) טו( במגילה דאמרינן דהא', שכ) מה(

 כי אמת והן. קולה את כששומע נ"וה, הרהור לידי בא שמה את שמזכיר כיון אותה רואה שאינו שאף ומשמע

 נראה. כ"ע. אותה שראה ומכירה עליה באש ביודעה' פי, ומכירה ביודעה, דרחב בההיא' כ:) ה( תענית' בתוס

 קתני מילי ומילי, הרהור לידי בא כ"ג עליה בא שלא פ"אע המכירה אבל, הלשון כפל ליישב אלא כוונתם שאין

) טו( מגילה א"בח א"המהרש ואמנם). כד' סי ח"חאו קמא ביהודה נודע ת"בשו מתבאר וכן. (מכירה או ביודעה

 י"ע דהיינו, ידעה לא ואיש כמו ממש ביודעה ל"ועוי, מכירה היינו יודעה דתענית ק"בפ י"פרש ומכירה ביודעה', כ

 לא לבד במכירה אבל, ז"עי מכירה וגם ממש שיודעה בעינן דתרוייהו ומשמע. כ"ע. נקרי ואז, מכירה שידעה

 יש, רכב שהכירה אשה קול שהשומע יודה ל"ז הרב דאף ל"י מ"ומ. תענית' התוס' מד זכר שלא ק"וק. חיישינן

 באשה אדם יסתכל לא:) כ( ז"בע מוכח וכן. לחוד שמה הזכרת דהוי להתם ד"ול, ערוה באשה קול משום בזה

 פפא רב אמר, כותל ג"ע שטוחין) הבגדים(' אפי התם לה ומוקי, אשה של צבע בבגדי ולא', וכו פנויה' ואפי נאה

 ומהרהר אותה שמייפין בהן מלובשת אשהי כמו האשה את שזוכר', וכו בבגדי לא, י"ופרש. בעליהן ובמכיר

 שמכירה אשה קול לשומע ה"וה. ש"ע. 'וכו שכיחי ולא בהן נאה שהאשה לפי צבעונין בגדי ודוקא. 'וכו, אחריה

' מפ מקשינן, רואות שעיניו במה אלא שולט ר"יצה אין גמירי, ל"וז) ח( סוטה' התוס כ"וכ. צבעונין מבגדי גרע לא

 מאחר, פירושו הכי דהתם, מ"ולק. יצרייהו נפיש בפניו שלא בין בפניו בין עריות אמרד:) יא חגיגה( דורשין אין

 ערומה הנסקלת שראה מאחר אבל, בפניה שלא' אפי לעולם אחריה מהרהר שוב אחת פעם הערוה שראה

 בשדי' וע. כבר שהכירה כיון אחריה שיהרהר' דחיישי ודאי קולה כששומע ולכן. ל"עכ. אחרת אחר מהרהר אינו

 באינו' אפי אשה קול בשומע להחמיר מקום שהיה אלא עוד ולא) ג. (ק"ודו). קמט כלל א' מע( השדה פאת חמד

 חוץ הם שהבגדים, מכירה דוקא שהצריכו שלה צבעונין לבגדי ד"ול, מגופה יוצא שקולה כיון מעולם מכירה

. להרהורא וחיישינן, יותר רלהחמי יש בקולה אבל, מלובשת שהיא כמו זוכרה שאז, מכירה ל"צ לכן, מגופה

, בקולה יעל, )זנות תאות אחרי נגרר שמה את המזכיר, י"פרש(, זינתה בשמה רחב ר"ת) טו( במגילה והנה

 אנא נחמן' ר ל"א, נקרי מיד רחב רחב האומר כל יצחק' ר אמר. בראייתה שאול בת מיכל, בזכירתה אביגיל

 ולא אמינא אנא, א"בח א"המהרש' וכ. כ"ע. ומכירה דעהביו קאמינא כי ל"א, לי איכפת ולא רחב רחב אמינא

 י"לר נ"ר פריך ולכך, נקרי שיהיה ולא לזנות שמתאוה אלא משמע לא זינתה בשמה דקתני בברייתא, לי איכפת

' בל נקט נקרי לגבי הכא אבל, בשמה רחב אלא קתני לא נמי ובברייתא', וכו אמינא אנא הא נקרי מיד דאמר

 ומכירה ביודעה להעמיד הוצרך שלא א"המהרש מדברי ונראה. ל"עכ. ומכירה ביודעה יומשנ, רחב רחב כפול

 לא היאך כ"דא וקשה. הרהור חשש יש זה בלא אף הברייתא לגבי אבל, נקרי מיד דאמר י"דר מילתא לגבי אלא

' אמריד הא ליישב' כ ל"הנ סנהדרין' דהתוס ועוד, זינתה בשמה וכדתניא זנות תאות הרהור משום נ"ר חייש

 להו תקשה ואכתי, ומכירה ביודעה לה מוקמינן דרחב דההיא, רואות שעיניו במאי אלא שולט ר"יצה אין גמירי

 שפיר ה"ומש, ומכירה ביודעה מיירי הברייתא דאף ו"א. מכירה כשאין אף דמיירי זינתה בשמה דתניא הא

 בשמה עבר' בל דקתני דבברייתא וםמש, אברייתא ולא י"לר דפריך והא. לי איכפת ולא אמינא אנא נ"ר קאמר

. ליישב יש ועוד. קאמר דבהוה משמע' וכו האומר כל קאמר י"ר אבל, ומכירה ביודעה דמיירי שפיר מוכח, זינתה

 איש עם המשודכת שאשה, צידד, אש אמרי בעל השואל ג"שהרה, )קפד' סי ד"חיו( ס"חת ת"בשו' וע. [ל"וק

 נקיים' ז ולספור לחזור צריכה, המשודך בא כ"ואח, הנישואין לפני נקיים' ז וספרה, מעולם אותו ראתה שלא

 שעיניו במה אלא שולט ר"יצה אין) ח( בסוטה ש"כמ, מחדש החימוד מתעורר הראיה י"שע, אותו ראותה לאחר

 ס"ר( ושמלה והלחם. ש"ע). יז ס"ס ד"חיו( אש אמרי ת"בשו' וע. ש"ע. בזה להקל העלה ס"החת אבל. רואות

 וכן. להקל פסק) מ' סי( ד"מיו ב"ח שלמה בית ת"בשו אולם. ש"ע. אש האמרי רבו כדברי להחמיר העלה) קצב

 שערי ת"ובשו) מב' סי א"ח( תליתאה ומשיב שואל ת"בשו בזה ע"וע. ש"ע). נז' סי ד"חיו( ץ"הרמ ת"בשו העלה

) ד]. (קצרתי כי ק"ודו .שם חסד ובמקור. קעב' סי חסידים בספר היטב' וע. ש"ע. בזה ש"מ) רמה' סי( ב"ח דעה

 דוקא היינו ערוה באשה דקול דהא משמע כ"וא, דרחב דומיא ומכירה ביודעה הוי דקאמר בקולה יעל אף ז"ולפ

 לשאר דרגא נחתינן מ"מ, )שם( א"במהרש מ"וכ, דיבורה בקול אף ל"ר בקולה דיעל ג"ואע, ומכירה ביודעה
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 ע"חאה( שיק ם"מהר ת"בשו ראיתי הנה, בזה עוד צדדל שיש והגם. ומכירה ביודעה דבעינן זמר בקול הנשים

) טו( במגילה ש"מ כעין, ומכירה יודעה או פניה את ברואה אלא ערוה באשה קול שייך דלא דנראה', שכ) נג' סי

 דדוקא, צבעונין בבגדי להסתכל דאסור בהא' אמרי וכן. ומכירה דידעה והוא' וכו בקולה ויעל זינתה בשמה רחב

. כלל חשש דאין נראה מכירה ואינו בפניה אותה רואה באינו אבל, )א"ס כא' סי( ע"באה ל"וכדקי, במכירה

 וכן). ש"ע). ד"ע ד"דע( תלמוד יפה' בס כ"וכ. ומכירה ביודעה להברייתא כ"ג שמפרש מדבריו ומוכח. (ד"עכת

 להיתר כיםסמו והביא, מדינא להתיר והעלה, בזה שנשאל) לג' סי ח"חאו( שערים בית ת"בשו ד"לנ מצאתי

' מד שר זכר ולא. ש"ע. ומכירה ביודעה לה ומוקי, בקולה יעל בשמה רחב, ר"דת) טו( דמגילה מההיא

 ש"הב' כ דהא, טפי קיל באשה וקול, מכירה דוקא דבעינן צבעונין בגדי מדין כ"ג הוכיח ושם. ל"הנ א"המהרש

 נראה אשה של צבעונין בבגדי ואילו. ש"ע. אסור ותפלה ש"ק בעת ורק, מותר פנויה דקול) ד"סק כא' סי( ז"אהע

. אשה של צבעונין בבגדי ולא, פנויה' ואפי נאה באשה יסתכל שלא) שם( ז"בע כדמוכח, אסור אשה דבכל

 פנויה באשה דקול ש"הב ד"עפ בזה שנשען מה והנה. ד"עכת. באשה לקול ש"כ, מכירה באינו מותר ה"ואפ

, )קצ' סי מ"חחו( ס"החת' ד וכן, )ב"סק ז"מש עה' סי( ג"מהפ כ"וכ, ל"רש בשם הפרישה גם כ"שכ אף, שרי

 מים באר' בקונט שבע באר הגאון כי, מוסכם הדבר אין מ"מ. ש"ע, )כו סימן ח"חאו( משה אגרות ת"בשו ע"וע

 כתבתי, הוא שפשוט פ"ואע, בפנויה ה"ה, ערוה באשה קול שמואל דאמר דהא ברור ל"דנ', כ) ג' סי( חיים

. אשה קול' כ ולא ערוה קול דנקטי) כא' סי( ע"מאה ודייק, פנויה קול לשמוע שהתיר' א כםח של מלבו להוציא

 בין גדולה בין באשה משתמשין אין גופיה שמואל ש"ממ שנא דמאי, אליו תשמע ולא לו תאבה לא אומר ואני

 דפשוט מגולה חטפ גבי' שכ) א"סק סוף עה' סי( ר"הא' ד נ"וכ. ש"ע' וכו פנויה' אפי ל"דר הוא דפשוט קטנה

 שמודה משמע בסתם ליה דמייתי וכיון. ל"עכ. קול לענין) ט"דקי( שבע הבאר כ"וכ, א"לא פנויה בין חילוק דאין

 דברי להלכה הביא) ד"סק ט"הגה( ע"באה ג"הכנה וכן. ש"ק בשעת שלא' ואפי פנויה' אפי ערוה באשה דקול לו

 שלא לאשה ה"וה, אשה קול ישמע שלא להזהר צריך ,)ד"תרי' סי( חסידים בספר ש"ממ קצת נ"וכ. שבע הבאר

, איש קול תשמע שלא מוזהרת האשה דאף וכיון. ל"עכ. מוזהרת האשה מוזהר שהאיש שמכל, איש קול תשמע

 דהרהורא, ל"הנ ח"ר בשם י"הגמ ש"וכמ. (פנויה אשה קול לשמוע שאסור ה"ה כ"וא, הרהור מטעם דהוי מוכח

 וכן, שלה צבעונין מבגדי חמיר אשה קול דלעולם, ל"הנ שערים בית הרב ראית נסתרה ז"ולפ). איכא מיהא

 שאין, הדברות בעל בשם) ב אות מגילה' ה( חיים הארחות ש"ממ כן להוכיח יש ולכאורה. ד"לענ טפי מסתבר

 קול דאף אלמא. ד"עכת. ערוה באשה דקול משום והטעם, המגילה קריאת ח"י האנשים את מוציאות הנשים

 קול ג"בכה' אמרי בפנויה גם ע"דלכ, שמע כקריאת חשיב מגילה דמקרא לדחות ויש. לשמוע סורא פנויה אשה

 ת"בשו' וע. ש"ע). כא ק"ס עה' סי( החיים בכף ע"וע). ד"סק כא' סי( ע"אה שמואל הבית ש"וכמ. ערוה באשה

  ). ח' סי( ב"ח אש שרידי ת"ובשו). מב' סי ח"חאו( מבין פני

' בתשו ג"רס ש"ולפמ. מלכות בגדי כבוד משום בניסן ז"בט שהסתפר מרדכי עניןב) טז( במגילה טו:א ד"יבי

' אפי כ"א. ש"וע. ל"בחו גליות של טובים ימים' ב עושים היו הראשונים נביאים שמימות) א' סי( ליק הגאונים

 בו שיש יעמסי ל"הו ובתספורת. ג"ש' ב ט"יו הוי בניסן ז"בט הרי, מ"בחוה גילוח איסור גזרו לא שעדיין נאמר

. שערותיו לו שמזמין למקיף מסייע דהניקף משום, לוקה הניקף ואחד המקיף אחד:) כ( במכות כדאמר, ממש

 ומיוסף. (רבנן גזרו לא מלכות כבוד במקום, מדרבנן שני ט"דיו דמכיון כ"וע) כב ביצה( מקובצת בשיטה ע"וע

' בחי ש"לפמ ש"ומכ.) ל"ועי. תורה מתן ודםמק למדים אין, שמלותיו ויחלף ויגלח, האסורים מבית ה"בר שיצא

 לחשבו אלא שם הסיוע חשיבות ואין, תקיפו דלא לאו דאיכא התם דשאני מאיר ר"ה בשם:) כ מכות( א"הריטב

 תרי ל"הו ז"ולפ.) בזה ל"ואכמ. (ש"ע. ממש בו אין מסייע' אמרי בזה גם בעלמא הא. מעשה בו שיש כלאו

). לז' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו' וע). שם מגילה( חיות ץ"מהר' בחי 'וע. דמי שפיר מלכים ולכבוד דרבנן

 המלך לכבוד ת"ס להוציא בנוהגים למחות שאין) רפב ס"ר( ד"יו תשובה בפתחי' וע. מזה עוד' כ אחר ובמקום

  .כץ שבתי' ר מהגאון י"כת' בתשו ש"וכמ

 יוסף צוארי על נפל לא אבינו ויעקב', כ) כט פסוק מו פרק( ויגש פרשת ת"עה י"רש בפירוש הנה - :מגילה טז

 והקשה). מה ס"ס, ליק, הגאונים בתשובת הוא וכן. (כ"ע. שמע קריאת קורא שהיה רבותינו אמרו, נשקו ולא

: ויחי בפרשת י"שפרש כמו, המלכות בשביל ליוסף כבוד חלק אבינו שיעקב מצינו שהרי, )א"סק סו' בסי( ז"הט

 קשה כ"וא. למלכות כבוד שחולקים מכאן, הוא מלך, בני שהוא פ"אע, אמר, המטה על וישב ישראל ויתחזק

, ע"בש כמבואר כלל בו מפסיקין שאין, ראשון בפסוק אז עוסק שהיה ז"הט' ותי. לכבודו ש"בק הפסיק לא למה

 דמגילה/ מההיא/ מהיא ז"הט הביא לא למה ד"יל' ולכאו. בקדש כדרכו בקיצור ו"ס' סי א"הגר בביאורי' כ ב"וכיו

 עמו שיעשה לו צריך שהיה התם דשאני ל"וי. ליה סגיד בעידניה תעלא, המטה ראש על ישראל וישתחו:) טז(
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 יעקב השתחוה דלכך, ויחי פ"בר ם"הרא כ"וכ. עשה מלכות כבוד משום רק ולא, י"אב שיקברהו אמת של חסד

 לאחר ולא, לפניו להשתחות לו היה מיד לפניו כשבא כ"שא, מלך שהיה מפני ולא, לו צריך שהיה מפני ליוסף

 על ישראל וישתחו): ב"ע א"קע דף( וישלח' פר ק"ובזוה. שם אריה בגור' וע. כ"ע. ז"ע לו ונשבע ממנו שביקש

 דף( ויחי' פר ק"בזוה אבל. ש"ע. וסגיד כרע דשכינתא לאתרא אלא, דבריה לגבי סגיד יעקב וכי, המטה ראש

 של מראשותיו למעלה שהשכינה(, שכינתא דא המטה ראש מאן, המטה ראש על ישראל וישתחו): ב"ע ה"רכ

 א"במהרש' וע. ש"ע. 'וכו. וסגיד כרע לדידיה אלא, ו"ח, ש"ר אמר). שם ת"עה י"בפרש ה"וכ:) יב שבת(, חולה

 יוסף חלום נתקיים היכן כ"שאל, השתחוה ליוסף כ"ע' ולכאו. (שם ק"בזוה אורות ובניצוצי:). טז מגילה( א"בח

 דברים בלי חלום אין, )א"סע נה( בברכות' וע. לי משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש והנה שאמר

 יעקב שסיים שלאחר ל"י ז"הט קושית ולעצם). באביו שנתקיים משמע, הות לא אמיה שעתא דבההיא, בטלים

 לאחר כן לעשות שאפשר מכיון, בחנם להפסיק הוצרך לא ולכן, ליוסף נשק ואז, אצלו עדיין היה מסתמא, ש"ק

). לז' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו' וע. ש"ע. חן לוית הרב בשם) סו' סי( הגרשוני בילקוט כ"וכ. ש"ק שיסיים

 לקום אין התפלה שבשעת השואל הרב ש"מ שהביא) א"סק ד"רמ' סי( ד"יו יוסף להברכי מצאתי ושוב. ש"ע

, ה"עד הם גבוה צורך לשבח לינוע עד קרבנות ומסדר, הרב במקום לתלמיד כבוד חולקין שאין, ח"ת מפני

 ואם, דוקא ראשון בפסוק שהיה אמר ומי, ליוסף לבנו נשק ולא שמע את קורא שהיה אבינו מיעקב והראיה

) כ"ק ב"ב( ל"דקי משום, השואל הרב דברי לדחות למעניתו האריך ז"וע. עדיף ת"שוא בידיך רופפת הלכה

 פ"בר תנן והא', וכו לזקנים כבוד חלק ה"והקב, הרב בפני לתלמיד כבוד חולקין יקרא רביה ליה דפליג דהיכא

. אדם לכל שלום ומשיב כ"מפה שואל הפרקים ובבין, הכבוד מפני ומשיב היראה מפני ששואל קורא היה

 שלום דמשיב ל"קי שהרי, ראשון פסוק אחר שהיה ל"וס אבינו מיעקב ראיה דמייתי ל"הנ הרב על והתימה

  )ט:א ו"יבי( ד"עכת. מיירי ראשון דבפסוק ו"א ,פסוק באמצע' אפי נכבד לאדם

  )מא:א ו"יבי(  אתחלתא דגאולה       .מגילה יז

 מגילה( שאמרו ו"הק מכח ת"מה הם ופורים חנוכה שימי ל"ס) רלג ס"ס ד"ובחיו רח ס"ר ח"בחא( סופר החתם

 הגאון אולם. ושנה שנה בכל דהיינו שם ומוכח, ש"כ לא לחיים ממות, שירה אומרים לחירות מעבדות). יד

 שעה באותה דוקא היינו, )יד( במגילה דאמרינן ו"ק דהך, כתב) כו ס"ר וישלח פרשת( שאלה העמק' בס ב"הנצי

 לרבינו המצות' בס פירלא י"הגר כ"וכ. ש"ע. ס"כהחת ודלא, מדרבנן רק זהו ושנה שנה בכל לומר אבל, שנגאלו

, שעה באותה אלא ת"מה אינו הנס על שהלל) קמו' סי( ק"הסמ' מד מוכח ושכן, )ב"ע רנט דף( א"ח גאון סעדיה

 ש"ור חייא' ר, )ברכות ריש( בירושלמי. ש"ע). כב סימן( ציון שיבת ת"בשו' וע. ש"ע. מדרבנן רק הוי לדורות אבל

 גאולתן היא כך ברבי חלפתא בן ש"לר ח"ר ל"א. אורה בוקע שהיה השחר איילת וראו מהלכין הוו חלפתא בן

. לי אור' ה בחשך אשב כי, ט"מ, והולכת רבה היא הולכת שהיא מה כל קימעא קימעא בתחלה ישראל של

 עמודים( הגדולה התקופה בספרו א"שליט כשר מ"והגר. היא דגאולה אתחלתא נמי מלחמה:) יז( ובמגילה

 מדינת הקמת את וקוראים, הדור גדולי כל כמעט עליו שחתומים, תורה דעת בשם כרוז הביא) שעח -  שעד

, הנחלה ואל המנוחה אל להגיע כדי לפנינו הדרך רב ועדיין הואיל מקום מכל, דגאולה אתחלתא בשם לישרא

 ש"וכמ. בברכה ההלל לגמור לחייב אין לפיכך, ורוחנית מוסרית מבחינה והן, וצבאית מדינית מבחינה הן

 ה"כשהקב, עם יראש התנדבו', ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות בפרוע, )ו"ה דפסחים י"פ( בירושלמי

 ממצרים כשיצאו תיכף שירה אמרו שלא(, מצרים גאולת והרי התיבון. שירה אומרים תהיו, נסים לכם עושה

 נגמרה ולא גאולתן תחלת רק היתה שהיא. (גאולתן תחלת שהיא היא שנייא) העדה קרבן, הים על אלא

 עודם, שנחלו והמפלות התבוסות רותלמ, ערב צבאות מנהיגי הרי כאן ואף). ע"קה. הים מן שיצאו עד הגאולה

 בלבם תבוא חרבם, ובקשתותיהם בחרבותיהם ומנפנפים. נגדנו למלחמה לצאת והערב השכם מאיימים

 כידידותיות נחשבות שהיו נאורות מדינות וכמה. למלחמה המה אדבר וכי שלום אני, תשברנה וקשתותם

, הימים ששת מלחמת, קדש מבצע, הקוממיות מלחמת, עלינו שעברו במלחמות פנים ולא עורף פנו, לישראל

 ועודנו. רוגז ויבא נחתי ולא שקטתי ולא שלותי לא, הכפורים יום מלחמת הכביד והאחרון, ההתשה מלחמת

 לולא, רגלינו למוט נתן ולא בחיים נפשנו השם וגואלו ישראל צור י"ע האמתית ישראל ישועת אל עינינו תכלינה

 להתדרדרות אנו ועדים, אחורנית מעלות אלף ירדנו ירוד אשר, רוחנית ומבחינה. בלעונו חיים אזי לנו שהיה' ה

, פריצות בגדי, צניעות חוסר, חוצות כל בראש משתוללת וההתפרקות גוברת המתירנות, מדהימה מוסרית

, מבהילים בממדים טריפה איטליזי פתיחת, בפרהסיא שבת חילולי, מבישים קולנוע וסרטי, פורנוגרפיה ספרי

 להתנכר שם ולומדים, דתיים - לא חינוך במוסדות מתחנכים, ישראל אלפי שמאות הכל ועל, וכהנה כהנה עודו

 לחצוב חיים מים מקור עזבו, ישראל בית הגוים ככל ולהיות, מחצבתם לצור עורף ולפנות, ישראל קדשי לכל
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, בנכבד והנקלה בזקן הנער בוירה: ישעיהו נבואת ונתקיימה, המים יכילו לא אשר נשברים בורות בורות להם

 זקנים פני נערים, ומדלדלא אזלא דארעא ועמא, ישגא חוצפא משיחא ובעקבות) יד( בחגיגה ל"חז וכדרשת

 תשובה' מה ט"בפ( ם"הרמב' כ והרי, גלותינו שנות כאלפיים במשך וקוינו צפינו הלזה, :)מט סוטה(' וכו ילבינו

 ובמצות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן ממלכיות שינוחו דיכ אלא המשיח לימות ישראל נתאוו לא): ב"ה

 לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה כי שנאמר, והאמת והחכמה והדעה האמונה תרבה המשיח ובימי, כראוי

 שעדיין רואים אשר ישראל אמוני משלומי הרבה אלה ומסיבות. גדולם ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי, מכסים

 על וצערם יגונם לרוב עמם ונימוקם וטעמם, העצמאות ביום בכלל הלל לומר שלא הגיםנו, בגלותא שכינתא

 ת"השי בהשגחת וידעו הכירו העם שכל חנוכה לנס דמיון כל לזה ואין, כיום בו נתונים אנו אשר הרוחני מצבינו

 כ"שג) ז אות י' סי ח"חאו( ו"ח עבדי ישכיל ת"בשו ראיתי ב"וכיו. ובתמים באמת' ה עובדי היו וכולם, עליהם

 עלינו קמים אויבינו שעדיין מפני, ברכה בלא' אפי העצמאות יום תפלת בתוך ההלל לגמור שאין העלה

 את להסית בעוכרינו הצורר היצר כי, אלה הטו ועונותינו, מחבירו מרובה קללתו שאין יום לך ואין, לכלותינו

 אין לכן, ישראל עם לכל שלמה גאולה ואינה, הדגאול אתחלתא אלא כאן שאין ומכיון', וכו' ה מדרכי ישראל

 בלי, התפלה סיום לאחר ההלל מזמורי לומר אפשר ורק, ברכה בלי' אפי התפלה בתוך גמור הלל לומר לתקן

 ישנם, ל"הנ הצללים כל עם באמת כי אכחד ולא. ד"עכ. לבטלה ברכה בספק להכנס לנו שאין פשוט כי, ברכה

 בחורי ורבבות, כולו בעולם התורה מרכז היא כיום ישראל מדינת כי, מהם להתעלם לנו שאין גדולים אורות

, שלה אכסניא על מחזרת והתורה, הקדושות בישיבות ולילה יומם בתורה עוסקים היקרים בנינו מטובי חמד

 קטנה כת עלי חביבה, ה"הקב אמר, )ח"ה סוף דנדרים ו"פ( ובירושלמי, ישראל ארץ כתורת תורה לך שאין

 בניהם את מחנכים ישראל אמוני משלומי ורבבות. לארץ שבחוץ גדולה מסנהדרין, י"בא תורהב שעוסקת

 ואף. זרעו מפי תשכח לא כי: וכאמור', ה ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל, הקדושה תורתינו פ"ע ובנותיהם

 של הנפלא חזונוכ, ישראל גדולי מפי ודעת תורה לשמוע וכמהה שוקקה קשבת אזן מוצאים אנו העם המון אצל

. 'ה דברי את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם רעב לא בארץ רעב והשלחתי' ה נאם באים ימים הנה: עמוס

 בתשובה כולנו ונשוב, ובינה רוח תועי וידעו, ממרום רוח עלינו יערה ת"שהשי תפלה ואנו:). קלח שבת' וע(

' כ ב"וכיו. בברכה הלל לומר חיוב אין ה"מש, טובה התחלה רק היה וכאן נמצא וכאן הואיל פ"ועכ. שלמה

 חבוש שהיה ומי, שנתרפא חולה, הגומל בברכת להודות שצריכים ארבעה לענין, )ריט' סי( ח"א זקנים העטרת

 שאין ונראה, ז"העט' וכ, לישוב שהגיעו מדברות והולכי, האניה מן כשעלו הים ויורדי, ויצא האסורים בבית

 והובא, )משפטים' פר( במכילתא ש"וכמ, לגמרי לבוריו שיחזור עד החולה וכן, לגמרי הצרה מן שיצא עד לברך

 בספק הוא עדיין בוריו על הולך שאינו זמן כל הרי, משענתו על בחוץ והתהלך יקום אם בפסוק, שם י"בפרש

). א"סק שם( רבה האליה פסק וכן. בשלמותה הטובה נגמרה לא שעדיין זמן כל הגומל לברך לו אין ולכן, סכנה

, גדולות עיירות דרך עוברים הילוכם ודרך למקום ממקום שההולכים', כ) ג' סי( בתשובה שאול יעקב קול' ובס

 לא קדחת בחולי שהחולה' כ) א' סי ח"חאו( יוסף אהל ת"ובשו. חפצם למחוז שיגיעו עד הגומל יברכו לא מ"מ

 עד הגומל יברך לא, גדולה בעיר שובת כוובדר, למקום ממקום הנוסע וכן. לגמרי מהחולי שיצא עד הגומל יברך

 חזן אליהו' ר ג"הרה כ"וכ, ש"ע). משה דבר ת"שו ס"מח( אמאריליו משה' ר הגאון נהג ושכן. חפצו למחוז שיגיע

 העצמאות יום בענין גם לכן. ש"ע). ובמילואים יג' סי ח"חאו( א"ח אומר יביע ת"בשו' וע). ריט' סי( שלום נוה' בס

  .בברכה הלל לקבוע אין לגמרי הצרהמ יצאנו שלא כיון

  )ח:א ד"יבי( עיון במגילה       .מגילה יח

 דאינו פשיטא במגילה אבל מצות ושאר ש"בק מ"ה, דמי כדבור הרהור:) כ ברכות( ל"דס לרבינא' דאפי נראה

 מרא, מנלן, יצא לא פ"ע קראה) יח( במגילה להדיא וכדאיתא, במגילה ועיון בהסתכלות ולא, בהרהור ח"י יוצא

 כאן אף בספר להלן מה, בספר זכרון זאת כתב התם' וכ נזכרים האלה והימים הכא' כ, זכירה זכירה אתיא רבא

 לא אומר כשהוא בלב יכול זכור דתניא, ד"ס לא, בעלמא עיון דילמא היא קריאה זכירה דהאי וממאי. בספר

 ח"י יוצא אינו שבספר ועיון הבטהדב קמן הא. כ"ע. בפה זכור מקיים אני מה הא, אמור הלב שכחת הרי תשכח

 כ"וכ. ל"הנ' הגמ פ"ע) ב"סק מז' סי( טאייב י"מהר להגאון ליה פשיטא והכי. דמי כדבור הרהור ד"למ' אפי כלל

 דנזכרים קרא דאצטריך דהא', שכ) רכז' סי ד"חיו( סופר חתם להגאון ראיתי וכן:) יט יח( מגילה אבן טורי הגאון

, בלב אמירה א"הו מהתם דאי, הספר עם אמר:) טז( דמגילה ק"בספ לה דילפינן ג"אע, )דזכור ש"מגז ללמוד(

 ולא בפה דהיינו תשכח אל זכור מדכתיב) יח( דילפינן נזכרים ל"קמ. בלבו המן ויאמר, בלבו עשו ויאמר כדכתיב

 בתל' סי( ג"הפמ ש"עמ להשיב יש ומכאן. ד"עכת.) פ"בע יצא שלא אצטריך הספר עם ואמר. (הרהור מהני

 א"שא, בעשרה בזמנה דמגילה ד"למ במגילה הרהור מהני לא, דמי כדבור הרהור ד"למ דאף) א"סק ז"מש
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 גם. ל"כנ תשכח אל זכור דכתיב משום הרהור מ"ל דהלכתא אליבא שאף ליה ותיפוק. ש"ע. ג"בכה בהרהור

 הרהור מ"ל ע"לכד) יח( דמגילה מההיא במישור שהוכיח) לז' סי ח"חאו( יוסף תפארת ת"בשו ראיתי הלום

 אסאד י"מהר ת"ובשו). ח' סי( המגן אלף ת"בשו ע"וע. ש"ע). ה"סק צו' סי( בתומים מתבאר וכן. ש"ע. במגילה

. ח"יי אם במגילה הרהור בדין שנסתפק) קלב ס"ס( ב"ח תשובה התעוררות ת"בשו' וע. ש"ע). רלא' סי ד"חיו(

 לא לאזנו השמיע לא אם דבמגילה) תרפט' סי( י"הב מרן ש"ולפמ. ש"ע. ל"הנ) יח( דמגילה' הגמ ואשתמטיתיה

 לדברי לכוין זכה הראשון בתירוצו מ"ומ. ופשוט. הרהור מהני דלא ש"כ, ניסא פרסומי דבעינן משום, יצא

 דוד ר"מהר ג"הרה כי ר"שו). ת"ס לקריאת מ"דנ הדברים של חידושם על כ"במש העיר לא אך. (ל"הנ ז"הרדב

' סי ח"חאו( א"ח דוד חנה קרית ת"שו בספרו פרקו ושנה חזר) ל"הנ וואליד בן י"מהר את השואל הרב( הכהן

 לאחר עיניו את שישא ת"בס לקורא מותר יהיה ז"שלפ והעיר, יעבץ השאלת בדעת כן תירץ הוא וגם, )קיט

 שאם ל"דס יוסי' ר משום הכי קאמר ס"דהש דנימא להעיר והוסיף. 'וכו. פה בעל ויקראנה ת"שבס המלה ראותו

 וכבר. א"להגרע בזה וכיון. ש"ע. לאזנו שישמיע צריך דלכתחלה מודה יהודה' ר וגם, יצא לא לאזנו השמיע לא

. י"הב ש"וכמ יצא לא לאזנו השמיע לא שאם יוסי' כר נקטינן ניסא פרסומי דמשום ל"י ההלכה לפי שאף כתבנו

 ראית שהביא) ל' סי ד"חיו( יוסף תתפאר ת"בשו ב"כיו מצאתי וכן. ש"כיעו). תרפט' סי( ע"בש מרן פסק וכן

 ת"בשו כ"וכ. ש"ע. כדבור כתיבה אין ניסא פרסומי מטעם דהוי דבמגילה ודחה, דמגילה מההיא יעקב השב

 הרבה האריכו וכבר. ד"ע ל"וי). רכז' סי ד"חיו( ס"חת ת"בשו ע"וע. ש"ע). נה' סי ח"חאו( תאומים צבי ארץ

  .נ"בל למועד חזון ועוד. האסף עט לא. לא או ורכדיב הויא אי בכתב שבועה בדין האחרונים

  נה:א ח"יבי   י אשה"מגילת אסתר שנכתבה ע     .מגילה יט

, לשמה דבעינן בכתיבה מודה לשמה שלא בעיבוד שמכשיר ם"הרמב שאף) ג אות תקטז' סי( נזר אבני ת"בשו 

 ומרן]. ש"ע). יז אות שם ע"וע. (כוונה כוונתו אין שהקטן כיון, גביו על עומד גדול שאין בקטן לפסול יש ולכן

 דשאני, קטן או אשה ידי על שנכתבה מגילה להכשיר העלה) תרצא' סי( ברכה ובמחזיק יוסף בברכי א"החיד

. המגילה לכתוב כשרים וקטן אשה במגילה אבל, )ב מה( בגיטין ש"וכמ, וכתבתם וקשרתם דכתיב ותפילין ת"ס

 דהויא במגילה בהדיא דאיתמר מאי אלא במגילה לפסול ולנ שאין ם"הרמב לסברת המגיד הרב כתב וכבר

, בתפילין) ה סעיף לב' בסי( ל"דקי ג"אע, בשמאל המגילה כתיבת חדש הפרי שהכשיר ממה לזה וראיה, ת"כס

 או אשה י"ע שנכתבה מגילה פסל רוקח מעשה שבספר שאף, ר"במחב והוסיף. פסולים בשמאל כתב שאם

 גם, ת"לס אלא אינו סופרים' מס של שהכלל הסליחה עמו', וכו' א פרק פריםסו' במס ש"במ זייניה ותלי, קטן

, מחוורים דבריו אין', וכו י"הב ש"מ ראה שלא, בשמאל כתיבה בדיעבד שהכשיר ח"הפר דברי שדחה מה

 אבל, ת"בס לפסול לן ותסגי', וכו התרומה' ס בשם י"הב דברי שהביא ג"כנה שיירי דברי ראה ח"הפר שבודאי

 רוקח מעשה להרב דאשתמטיתיה ותו', וכו בדיעבד במגילה מכשיר התרומה בעל' שאפי שאפשר ילהבמג לא

 בגט נבון יונה רבי להגאון ע"וע. ד"עכת. 'וכו שם ח"והפר מחוקק החלקת ודברי) קכג' סי( ע"באה א"הרמ דברי

 שהיא כיון, שרהכ מגילה שכתבה שאשה, המגיד הרב מדברי במישור הוכיח הוא שגם) ד"ע קנד דף( מקושר

, במגילה כ"משא, לפסול יש וכתבתם וקשרתם משום דאיכא ומזוזה ותפילין ת"בס ודוקא, מגילה במקרא חייבת

 מילי דלכל ל"דס ת"לר' ואפי. בה שהושוה לדברים אלא, ת"כס המגילה ואין, זה פיסול במגילה הוזכר שלא כיון

 עובד בית הרב גם. כ"ע. לפוסלה טעם ואין, כשרה שהמגילה פשיטא בה חייבת שהיא במגילה מ"מ ת"כס הויא

 א"החיד ש"ומ, קטן או אשה י"ע שנכתבה מגילה לפסול רוקח מעשה הרב ש"מ הביא) ו אות ב"ע קסט דף(

 שמגילה למעשה הלכה לדינא עיקר ל"ונ, וסיים, ל"הנ מקושר גט' בס כ"ושכ, להכשיר ר"ובמחב יוסף בברכי

, קטן י"ע נכתבה ואם, בקריאתה חייבת היא שגם כיון, כתחילהל בה לקרות כשרה אשה י"ע שנכתבה

. כ"ע. כשרה אחרת מגילה לו שאין או, בה קרא שכבר בדיעבד אבל, ח"י בה לצאת שלא להחמיר יש לכתחילה

 שאם שכתבו ע"הש ומרן ם"הרמב מדברי להוכיח שיש, כתב) ז"סק כח' סי הסופר בלשכת( הסופר קסת ובספר

. המגילה לכתוב כשרים דאלו מינה שמע, קטן או אשה לגבי כן כתבו ולא, פסולה ורוסאפיק או ם"עכו כתבה

 התם וכתיב', וכו המלכה אסתר ותכתוב מדכתיב ודיו ספר דבעינן) א יט( במגילה דיליף מהא לזה סמך וקצת

 יש, ע"והש ם"הרמב מדברי מוכח שכן ומכיון. מגילה לכתוב כשרה דאשה אלמא, ובדיו הספר על כותב ואני

 אות ט' סי ח"חאו( שלמה בכורי ת"בשו ע"וע. ש"ע. בברכות קטן או אשה י"ע שנכתבה במגילה לקרות להתיר

 משנת י"כת ישן' בקונט כתוב שמצא וכתב, ל"הנ האחרונים דברי הביא) יב' סי פורים' מע( חמד ובשדי. ש"ע). נ

 שהיא כיון, אשה י"ע שנכתבה מגילה להכשיר כ"ג שהעלה צבי אליהו ר"מהר ירושלים מגאוני מאחד, ד"התל

, לה שהושוה דברים לענין אלא תורה כספר המגילה שאין המגיד הרב כתב וכבר', וכו בקריאתה מחוייבת

 בלשונות( ז"הרדב שגם, חמד השדי ז"ע וכתב. לכתוב שיכולה ל"י לה הושוה שלא אשה י"שע לכתיבה ז"ולפ
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 השלחן הערך והביאו. לה שהושוה למה אלא ת"כס אינה השמגיל המגיד הרב כדברי כתב) קכה' סי ם"הרמב

 ורדים גנת הרב שאפילו, שכתב) ד"ע צג דף לט' סי( בדבש צפיחת ת"בשו ע"וע. כ"ע). ח"וסק ב"סק תרצא' סי(

 להכשיר יודה הרב ואף, ת"מס דקילא ודאי מגילה מ"מ, המאוחר שהקדים דמיחזי היכא ת"בס שהחמיר

 למד ומזה. בה שהושוה לדברים אלא ת"כס המגילה שאין) מגילה' מהל ב"פ( המגיד הרב ש"וכמ, במגילה

 אמנם. ד"עכת. 'וכו ד"בנ להכשיר שיש ה"וה. ש"ע. קטן או אשה י"ע שנכתבה מגילה להכשיר יוסף הברכי

, וקטן אשה י"ע שנכתבה מגילה שהכשיר יוסף הברכי על להשיג כתב) יט אות תקטז' סי( נזר אבני ת"בשו

 שהכשיר מה וכן', וכו ם"הרמב בדעת מוכרחים המגיד הרב דברי שאין כתבנו שכבר, המגיד הרב ד"ע והסתמך

 בלי הגבורה מפי כמשה זה דין דרש ח"הפר הנה, ח"הפר ד"ע והסתמך, בשמאל שנכתבה במגילה יוסף הברכי

 התפילין להניח יכול אחרות תפילין לו אין שאם ב"ל' בסי ל"דקי שמכיון, כוונתו אולם, לדבריו טעם נתינת

 מפורש שפיסולם ואשה לקטן ענין זה אין אבל, המתירים כדעת להקל יש דרבנן במגילה לכן, בשמאל שנכתבו

. מגילה לכתוב פסולים וקטן דאשה כהדא בידינו מחוורים שמעתתן ויהיו הלואי ד"סו. מחלוקת שום בלי ס"בש

 כעת, יוסף הברכי דברי לדחות כתבתי ז"תקט שבסימן אף והנה, שכתב) יא אות תקיח' סי( נזר באבני ע"וע

 אשה הזכיר ולא, ואפיקורוס ם"עכו בזה ם"הרמב שהזכיר ממה כי, דבריו ליישב שמחוייבים בזה נתיישבתי

 הרב ד"ע שהסתמך א"החיד כדברי תפסו האחרונים שרוב הרואות עינינו אולם. ש"ע. 'וכו, כדבריו משמע, וקטן

 זקני מר הנה, שכתב) ב"ע ז"דמ, תרצא' סי( ב"ח מאהבה תשובה ת"בשו ראיתי וכן. ל"וכנ, ז"הרדב וכן, המגיד

 מרת בתו שכתבה מגילה אודות על, אופנהיים דוד רבי מהגאון נשאל, אסתר מגילת בספרו פערלס מאיר ר"הג

 בימינו אך, פסולה אשה שכתבה שמגילה והעלה, בה לקרות כשרה אם, ל"זצ יונה חיים רבי הגאון אשת שרה

 ש"ממ וראיה, יוסף להברכי נוטה ודעתי, להכשיר והעלה, ברכה מחזיק ספר וכן יוסף ברכי ספר דשנתח

 בדין שהוזכרו כמו, קטן או אשה הזכירו ולא, ואפיקורוס ם"עכו י"ע שנכתבה מגילה לפסול ע"הש ומרן ם"הרמב

 נשאל ת"בשו אופנהיים דדו רבי שהגאון ובאמת. כ"ע. נדר בלי בזה אתיישב ועוד. כשרה בדיעבד פ"ועכ, ת"ס

 ת"ס לכתוב פסולה שאשה הטעם שעיקר משום, אשה י"ע שנכתבה מגילה להכשיר העלה) ל סימן ח"חאו( דוד

 ל"דקי במגילה כ"משא, בכתיבה אינו בקשירה שאינו שכל, וכתבתם וקשרתם דכתיב משום, ומזוזה תפילין

 וראיה. המגילה לכתוב כ"ג כשרות הילכך, הנס באותו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים) א ד במגילה(

, המלכה אסתר ותכתוב הכא כתיב, כתיבה כתיבה אתיא, ובדיו הספר דעל ל"מנ) א יט( במגילה ש"ממ לזה

 בתרגום ה"וכ. כהכשרה המגילה כתבה עצמה שאסתר מכאן מוכח הרי, ובדיו הספר על כותב ואני התם וכתיב

 בין אין) ב קטו( בשבת שאמרו ממה תשיבני ואל. הדא מגילתא כל ית מלכתא אסתר וכתבת, הזה הפסוק

 מ"וש, ובדיו הספר על אשורית כתובה שתהיה עד ומגילה, לשון בכל נכתבין שהספרים אלא למגילה ספרים

 שאשה דדינא מסקנא הילכך. 'וכו שם' התוס כתבו שהרי, אינו זה, ת"בס כמו מגילה לכתוב פסולה שאשה

 חומרי, קתני דספרים דקולי בנקל ליישב יש) ב קטו( משבת שהקשה והקושיא. כ"ע. המגילה לכתיבת כשרה

 פ"ועכ. ועוד). ב ח( מגילה והמאירי) א ט( דסוכה ק"פ' ה במלחמות ן"הרמב ב"כיו לתרץ שכתבו וכמו, קתני לא

 בהתשו הרב ראהו ואילו. אשה י"ע שנכתבה מגילה להכשיר אופנהיים דוד רבי הגאון שדעת להדיא מבואר

 ותכתוב מדכתיב ל"הנ הגאון שכתב והראיה. בדבר להתיישב מהסס היה ולא, לקראתו שש היה מאהבה

 וכדאיתא, שליח י"ע היה שזה ל"שי ומשום, סמך לקצת זאת הביא ל"הנ הסופר קסת הרב', וכו המלכה אסתר

 דאמרה היינו ,בנה ערלת את ותכרות צור צפורה ותקח דכתיב הא למול פסולה אשה ד"דלמ) א כז( ז"בע

, שכחתי ידי שעשו מה לתלמידיו ז"ריב דאמר דהא) ב"סע כא( מנחות' התוס כתבו ב"וכיו. ועבד אחרינא לאיניש

) סו' סי( ג"ח ם"מהרש ת"בשו ע"וע. ש"ע. הוראתו פ"ע כלומר אלא, כהן היה לא שהרי, עשה עצמו שהוא לאו

 תורה קנין ת"בשו ע"וע. ש"וע). לג' סי פורים( קודש מקראי בספר פראנק פ"הגרצ כתב וכן. ש"ע. ש"ומ ה"בד

, )א"ע יג דף מגילה' בהל( מבריסק הלוי ז"להגרי' וע. ש"ע). כח' סי( יוסף ויצבור ת"ובשו). ק' סי סוף( ג"ח

 יודע ואיני: "י"רש ל"וז, אסתר ומגילת דניאל עשר ותרי יחזקאל כתבו ג"כנה אנשי) א טו( ב"דב מההיא שהעיר

 שבאו לאחר אלו וכתבום, ל"בחו להכתב הנבואה ניתנה שלא מפני לא אם, בעצמו קאליחז כתבו לא למה

 מדין מיירי לא', וכו המלכה אסתר ותכתוב שכתוב מה ז"ולפ. ש"ע". אסתר מגילת וכן. דניאל ספר וכן. לארץ

 סמךש) יא אות כד כלל( שמים מלאכת בספר וראיתי. ק"ודו. 'וכו, אסתר במגילת שיש הקודש כתבי כתיבת

) תרצא' סי ז"במש( ג"הפמ על ותמה, וקטן אשה י"ע שנכתבה מגילה שפוסל רוקח המעשה על כחו בכל סמיכה

 במזוזה חייבת שהיא תוכיח שמזוזה, ותימה, במגילה שחייבת ממה, אשה י"ע שנכתבה מגילה להכשיר שרצה

 וקשרתם קרא דאיכא התם נידשא, מ"ולק). ד אות תקטז' סי נזר האבני תמה ב"וכיו. (כ"ע. לכותבה ופסולה

 ט' סי ח"חאו( שלמה בכורי ת"בשו ע"וע. ש"ע). ז"סק כח' סי( הסופר בלשכת טעם בטוב הסביר וכן. וכתבתם

 בספר אר'נג י"מהר הגאון ש"מ לפי בזה עוד לפלפל ויש. ש"ע. בזה ג"הפמ דברי לתרץ ש"מ) כ -  יט אותיות

 ת"בשו' וע. (להאריך ואין). מגילה' הל ריש( שמח האור אוןהג וכן, ונקראת ה"ד סוף) ב"ע קלב דף(' ה מועדי
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. ל"הנ מהאחרונים שר זכר ולא, שמים והמלאכת רוקח המעשה על כ"ג שהסתמך) מז' סי( א"י חלק אליעזר ציץ

  )ק"ודו

  )כג:ד ו"יוא "יבי( מילה בלילה

 דביום ע"מ דאיכא כיון ,השמשות בין עד בשמיני ונשתהו ביום נולד שאם', שכ) לה' סי( א"ח ץ"יעב ת"בשו

 אמרת מאי, למחר עד המצוה משהינן דלא ל"י, כמאמרה המצוה ומקיים הוא יום ש"ביה ושמא, ימול השמיני

 כשרה בזמנה שלא מילה דבדיעבד לעיל הוכחתי שכבר, ליתא הא, בלילה מלין ואין, הוא לילה ש"ביה דילמא

 שאם ועוד. בזמנה המצוה לקיים אפשר עדיין שמא ,עבדינן דמספקא כיון, דמי כדיעבד נמי והא, בלילה אף

, כתקנה המצוה קיום אפשרות בחנם נפסיד למה כ"וא, בזמנה שלא ל"דהו, דיעבד ל"הו כ"ג למחר עד ישהנו

 דזריזין משום וגם, ופדרים איברים גבי:) סח( בפסחים כדאמרינן, בשעתה מצוה דחביבה, נוטה דעתי ולזה

 יסודו כל והנה. ד"עכת. עדיף יום ודאי ג"דבכה מלין שאין זמנה שלאחר ש"בביה מודינא ומיהו. למצות מקדימין

, להיפך ם"הרמב' מד שמוכח מה לפי אבל, בלילה בדיעבד כשרה בזמנה שלא שמילה שהניח מה על נשען

 המצוה ביטול ספק יגרום ולא, מילה של המצוה לקיים למחר לדחותו שיש לומר טפי מסתבר, א"השאג ש"וכמ

, חגי' לר שאל גבורייא כפר איש יעקב, )ה"ה דשבת ט"פי(' בירוש' וע. הוא לילה ש"ביה דשמא, בלילה ילהמ י"ע

 נימול יהא, השמשות בבין בשבת נולד, העדה קרבן' פי(, השמשות בין נימול יהא השמשות בין נולד מעתה

, לילה בו שנימול זה אף, הליל ש"ביה ואם, בשבת נימול שפיר יום בו שנולד ש"ביה אם נפשך דממה, ש"בביה

 נכנסים היינו אילו', פי(? מכוונה יכלין הוינא דילמא תרעא בחד עלין ואת אנא הוינא אילו ל"א). ושרי חול ל"והו

 יממא שקיעה תחלת דילמא נ"וה, לחבירו אחד יקדים שלא יחד שנכנס לצמצם אפשר וכי אחד בפתח ואתה אני

 נימול שיהא ד"ס הוה ה"ומש, בדיעבד כשרה בלילה דמילה, ץ"היעב' כד מכאן משמע' ולכאו). ליליא וסופו הוא

 חילול כאן אין פ"עכ, הוא לילה שמא לחוש נבוא ואם. בשבת ונימול בשבת ונולד, יום ש"ביה דשמא, ש"בביה

. ל"קר מאי לה ודקארי, פסולה בדיעבד אף בלילה שמילה נאמר אם אבל. חול ל"והו הוא לילה נ"דה, שבת

 בזמנה מילה ל"הו שמא הכא אבל, בלילה בזמנה שלא מילה אלא בדיעבד להכשיר' כ לא ץ"עבשהי אלא(

). ש"ע). ד"ע ז"דס ר"ת' סי( החיים ובספר). רסב' סי( למשה בתפארת' וע. לילה ש"ביה דשמא, היום למחרת

 דשמא, ש"בביה למולו שלא להחמיר ס"ס כעין הוי דהכא, ץ"להיעב תיובתא ליכא לאסור' הירוש וממסקנת

 נ"אה ביום בודאי בנולד אבל. היום למחרת ומצותו, היה לילה כשנולד ושמא, לילה ועכשיו יום היה כשנולד

 דילמא דהא', בירוש ד"הס על תמה קרבן ובשיורי. למחר מלהשהותו טפי ועדיף ש"בביה למולו מותר שיהיה

. ש"ע. כשרה בלילה בזמנה שלא המיל ל"דס: עב ביבמות ש"כראב דאתא' ותי, בלילה מלין ואין הוא לילה

 הא בכך ומה, לילה דהוי שקיעה בסוף והמילה, יום דהיינו שקיעה בתחלת נולד דשמא השיבו מה כ"דא וקשה

 פוסק א"מהר פירש וכן. אחר באופן' הירוש' ד שפירש דירושלם במתא' וע. בלילה כשרה בזמנה שלא מילה

' ופי, קרבן השירי' ד דחה כ"שג) כ ס"ס ד"חיו( יהושע מקע ת"בשו ע"וע). א"סק רסב' סי( הברית כורת' בס

 בלילה שמילה שהניח מה פ"ע נשען ץ"היעב של דינו יסוד שכל כתבנו כבר פ"ועכ. ב"ועש. אחר באופן' הירוש

 לילה ש"ביה אם הרי, פסולה בדיעבד שאף ם"הרמב ש"כמ דנקטינן לדידן אבל, בדיעבד כשרה בזמנה שלא

 ביום ולמולו, היום למחרת להניחו טפי ועדיף הוא לילה ש"ביה דשמא, מילה מצות בידים כמבטל ל"הו הוא

 סוף' ד דף, מילה במצות( חינוך המנחת ש"לפמ, לדידן גם ץ"היעב של דינו לקיים מקום שהיה אמת והן. תשיעי

 כ"ואח, וההמצ עליו חלה לא שעדיין כיון פסולים י"ע' ואפי, ימים שמנה בתוך למול כלל איסור שאין, )ג"ע

 ע"מ ביטל לא גם פ"עכ אבל, ע"מ קיים לא שבודאי ואף, למול מצווה ואינו ערלה לו אין הרי שוב הזמן כשהגיע

 הרי, מנלן בידו למחות אבל. וקיומה המצוה לחיוב עצמו הביא שלא אעשה ענשי ריתחא דבעידן אלא, דמילה

 לא איסור אבל, הבורא מצות לקיים כדי וההמצ חיבוב משום רק, זמנו בתוך הערלה לחתוך איסור מצינו לא

 מילה זמן שאין הכתוב גזרת כי, בלילה עליו חלה המצוה אין שאז, בלילה זמנו לאחר הדין וכן. בזה מצינו

 וכשיגיע, בזה איסור שום יודע איני בלילה הערלה לחתוך רוצה ואם, כלל מילה מצות אז עליו חלה ולא, בלילה

 מקיים שאינו היינו, בלילה מלין שאין) כ במגילה( ש"ומ. המצוה מקיים שאינו קר, המצוה עליו חלה לא היום

 הבא לאו בזה שיש שיאמר ס"בש ראינו לא ומעולם שמענו לא בדבר איסור שיהיה אבל, בלילה מילה מצות

. 'וכו מדעתינו לדרוש לנו ואין, ביום אלא המצוה מקיים שאינו רק אלא, בלילה ולא וביום דכתיב עשה מכלל

 לכתחלה אף הכי ליה מורינן, ימול השמיני דביום ע"מ שמקיים ספק שיש השמשות דבבין אפשר ז"ולפ. ש"ע

 דברי הביא שם חינוך והמנחת. ש"בביה במילה איסור שום שאין כיון, למחר לדחותו ולא ש"בביה למולו

 משמע כן' ולכאו. ש"ע. בזה עליו וחולק, בלילה מל אם בעשה שעובר ל"דס) מלכים' מה י"פ( למלך המשנה

, אחד מרב ד"בנ שנשאל) עח' סי ד"חיו( השרון חבצלת ת"בשו ר"שו. ל"וי). כ מגילה( המאירי מלשון קצת
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 והפתחי, ש"בביה למולו שיש ל"הנ ץ"יעב השאלת דברי להלכה שהביא' תשו הפתחי על תמה השואל ג"והרה

. ש"בביה למולו שאין בודאי כ"וא, יצא לא עבדבדי אף בלילה נימול שאם א"השאג דברי כ"אח הביא עצמו' תשו

 עצמו ח"המנ שהרי, חינוך המנחת' ד לדחות' כ ששוב אלא, ל"הנ חינוך המנחת פ"ע לתרץ העיר המחבר והרב

 לקיימו שיוכל שישתדל עשה באיסור עליה רמיא חיובא זמנו קודם שאף' כ) ז אות' ה מצוה( פסח קרבן במצות

', ח יום של ש"בביה למולו אסור כ"וא, בלילה מל אם בעשה שעובר למלך המשנה 'כד דמסתברא' כ ולכן. בזמנו

 ועושה הוא לילה שמא להיפך ספק יש הרי מ"מ, השמיני דביום ע"מ ומקיים הוא יום עדיין שמא ספק שיש שאף

 קרבן החייבים כל ה"דמש, )ב"ה שגגות' מה א"בפי( ם"הרמב ש"למ ודמי. לגמרי מילה מצות שמבטל איסור

, אצלי ברורים אינם ץ"יעב השאלת' ד ולכן. לעזרה חולין בהבאת איסור יעשו שמא משום, מביאין אין מספק

 השאלת דברי שאין לדעת הראת אתה. ח"ודפח. ד"עכת. בזה הרבה מתיישב הייתי לידי מעשה בא היה ואם

  . להלכה מוסכמים ץ"יעב

  )מג:א א"יבי( כ "קריאת מגילה קודם צה       :מגילה כ

, וסיים, ג"בי קורין לדרך והיוצא בים שהמפרש דתניא הא הביא, )ה( מגילה המאור בעל על בהשגותיו ד"בהרא

. מדאי יותר משחשכה להתענות שלא ולבחורים לאנוסים ג"י של יום מבעוד לקרותה בנרבונא נהגו זה ועל

 ליל י"מבעו לקרותה ונהגו, ל"ז ד"הראב' כ: ל"בזה) כג אות מגילה' הל( חיים בארחות לדינא כ"ג והובא. ל"עכ

 המאירי גם. בו בכל ה"וכ. כ"ע. מדאי יותר להתענות שלא, והבחורות המעוברות ועל האנוסים על להקל כדי ד"י

 ומכאן: וכתב, ג"וי ב"וי א"בי לקרותה מקדים בשיירא המפרש שאמרו מה הביא, מפרשים ויש ה"ד:) ב מגילה(

, י"מבעו קריאתן למהר רשאין אלא, כך כל להעריב צ"שא ויולדות לחולות, )ד"הראב( המפרשים גדולי סמכו

 שעיקר כיון ולכאורה. להלכה ח"הא דברי הביא) תרפז ס"ר( י"הב ומרן. ל"עכ. ג"י בתחום עדיין שהוא פ"אע

 והיוצא בים שהמפרש) תרפח ס"ס( ע"בטוש ל"קי הרי, בשיירא המפרש גבי ש"מ על, ד"הראב של סמיכתו

 ל"צ ולכן. ברכה לענין זה יועיל לא נ"ה כ"וא). העיטור בעל דעת וזוהי. (ש"ע. ברכה בלא ג"בי קורא בשיירא

, י"מבעו המגילה קריאת את לשמוע יכול קצת אנוס שהוא מי כי, )קט' סי( הדשן תרומת ת"בשו ש"עמ דסמכינן

 שמזמן) כותבר ריש( ת"ר שפסק, הלילה קודם ורביע שעה דהיינו, ואילך המנחה מפלג ערבית תפלת לאחר

 ס"ס( י"בב להלכה והובא. ש"ע. הכי דאמרינן המגילה קריאת לענין ש"וכ, ש"ק לענין לילה חשוב ואילך ההוא

 ד"התה דברי כי, ידים בשתי זה פסק לדחות' כ) תרצב ס"ס( ח"הפר אולם) ב. (שם ע"בש מרן פסק וכן). תרצב

 במגילה ש"וכ, כ"צאה משעת הוא ש"ק שזמן הוא האמתי והפסק, ת"ר על חולקים הפוסקים שרוב מצד דחויים

 הדבר ולכן, הוא לילה לאו הכוכבים צאת דעד:) כ מגילה( ל"וקי, לי דומיה ולא ולילה דכתיב מקרא לה דמפקינן

. כ"ע. לבטלה ברכות ובירך כלום ולא עשה לא כ"צאה קודם שקרא וכל, זו הוראה על לסמוך שאין כשמש ברור

 לפני מגילה שהקורא ח"הפר כדברי כתב) כב' סי בתקנות( אלהים חנן' ס בסוף א"מהרח והגאון/ מילואים+/

 כדעת מהשקיעה וחומש שעה אחר לקראה צריך אלא, חובתו ידי יצא ולא לבטלה ברכה ל"הו הכוכבים צאת

 ראית לדחות יש ד"ולפע.דאפשר היכא לזה לחוש טוב מ"מ, כן נוהגים ראיתי שלא פ"ואע. ש"ע. תם רבינו

, היא קבלה דדברי ע"מ לאו בלילה המגילה שקריאת, )מא ס"ס ח"חאו( קמא ביהודה הנודע ש"מ פ"ע, ח"הפר

 שאמרו ומה, לילות ולא ימים, ונעשים נזכרים האלה והימים דהכתיב, קבלה מדברי היא היום קריאת ורק

 ולא ולילה נןדמייתי קרא כ"וא. ש"ע. אסתר במגילת נרמזה ולא, מדרבנן מצוה היינו, בלילה לקרות שחייב

 ערבית לתפלת אלא דמיא לא והא. ממש לילה שיהיה קפדינן לא ה"ומש, בעלמא אסמכתא אלא אינו לי דומיה

 ע"מ הוי דהתם, בהא ת"כר ל"קי דלא ש"לק ד"ול. המנחה מפלג להקדימה שאפשר) כז ברכות( ל"דקי

 דהתם, )ברכות ריש( ש"והרא א"הרשב' כ שהרי, האי כולי דמיא לא ערבית לתפלת דאף אמת והן. דאורייתא

 שהרי, להיפך ראיה גם אין מ"ומ. ש"ע. המנחה פלג עד קרב היה והתמיד, תיקנום תמידין כנגד דתפלות ט"ה

 היקל גופיה ואיהו, שם המאירי כ"וכ. (ש"ע. שכיבה זמן אינו ועדיין ובשכבך דכתיב ש"לק דמי דלא סיימו

 המנחה מפלג י"מבעו חנוכה נר להדליק יכול שהטרוד) תערב ס"ר/ (תרעב' סי ח"או/ ע"בש' וע). ל"וי. במגילה

, ל"הנ י"הנוב בדברי למידק דאיכא איברא) ג. (ל"ואכמ). ל' סי( ב"ח צדק זבחי ת"ובשו, שם י"ברכ' וע. ואילך

 בלילה שעשאה פורים סעודת: איתא:) ז( במגילה דהא, לילות ולא, ונעשים נזכרים האלה והימים מקרא דמייתי

, ונעשים נזכרים האלה והימים דכתיב קרא מהאי מייתי לא ואמאי. כתיב ושמחה משתה ימי ט"מ, ח"י יצא לא

 קריאת שעיקר', שכ, חייב ה"ד) ד מגילה(' בתוס מוכח וכן. לילות אף להיות יכול דימים משום ודאי אלא

 ואיתקש, ונעשים ריםנזכ מדכתיב משמע נ"וה:). ז( לקמן' כדקאמרי, ביום הסעודה עיקר דהא, ביום המגילה

 דכתיב קרא בההוא הרי, זה לכל הוצרכו ואמאי. ל"עכ. כן זכירה אף ביממא עשייה עיקר מה, לעשייה זכירה

 מפרשים יש', שכ ג"הסמ' בתוס ם"להרא שראיתי ובאמת. מוכרע הוא וממקומו, ימים כתיב, ונעשים נזכרים



204 

 

 דכתיב מגופיה ליה תיפוק, היקשא ל"ל כ"דא, אולית, בלילה ולא ביום אלא שאינה לעשייה זכירה דמקשינן

 מדברי עליו והשיג). תרצב ס"ר( השלחן בערך והובא. כ"ע. לילות ולא ימים. ונעשים נזכרים האלה והימים

 כיון, ביום זכירה דעיקר קרא מהך שמעינן לא היקשא לאו דאי' להתוס ל"דס שנראה' וכ. ל"הנ) ד( מגילה' התוס

 ולא, לילות' ואפי דימים ש"בגז ילפינן, ימים' ז תשבו בסכות דכתיב סוכה גבי והרי, לי דומיה ולא ולילה דכתיב

 אמנם) ד. (ש"ע. יתורא ליכא אי הוא מיעוטא לאו דימים דוכתי בכמה משמע וכן. ביום ישיבה דעיקר' אמרי

 את קורין אין דתנן אהא, )כ( במגילה בידינו הוא ערוך תלמוד דהא, תמוהים השלחן הערך דברי ד"לפע

 ומה. ש"ע. לא בלילה אין ביום, ונעשים נזכרים האלה והימים קרא דאמר, מנלן, החמה שתנץ עד' וכו המגילה

 בלולב וכן. לילות ולא ימים דבעלמא מ"ש ש"לגז מדהוצרך דאדרבה, מתיא שמה לאו מסוכה ראיה שהביא

' ה לפני ושמחתם מדכתיב ומייתי, להלי למעוטי ל"מנ, בשבת' ואפי ביום דדריש א"דלר, )מג בסוכה( אמרינן

 דנילף אמינא הוה דימים מקרא ואי. בלילה ולא ביום מדכתיב ממעטי ורבנן, לילות ולא ימים שבעת אלהיכם

) קלב( בשבת וכן. לילות לאפוקי ימים הוי דוכתא בכל הא. ש"ע. לילות' ואפי ימים ל"דהו, מסוכה ימים ימים

 וביום מדכתיב ליה ממעיט) כ( דבמגילה ג"ואע. לילות ולא ימים מונתש בן מדכתיב מילה גבי לילה' ממעטי

 היותר הדרשא דנקט אלא, בשבת' אפי ביום לומר אצטריך דהא, שם' התוס כתבו כבר, בלילה ולא השמיני

 לילות אין ימים כתיב ימים:) ד( בפסחים אמרינן והכי. ש"ע). ח( ק"ובמו, :)כד( סוכה' התוס כ"וכ. ש"ע. פשוטה

 פרט מימים, לילות ולא ימים, מימים למועדה הזאת החקה את ושמרת' דרשי:) לו( ובמנחות. ש"ע .לא

 רבים ימים בזבה כדכתיב. (נדה תיהוי בליליא זבה תיהוי ביממא אימא, פריך) א"סע עג( ובנדה. ט"וי לשבתות

 יהושע ובפני). כז( סוכה' וסת' וע. ש"ע. בליליא דהוי לנדתה סמוך נדתה על ומשני). י"פרש כן. לא בלילות אבל

  .ק"ודו. רבא אמר ה"ד:) ז מגילה(

  )ד:יחוה דעת ה( בעמידה או בישיבה המצוברכת ה       .מגילה כא

 שעליה המצוה עשיית כדרך שלא, מעומד עליהן לברך נאה אין בישיבה שנעשות שמצות, ץ"יעבכתב ה

 פי על אף, בהן וכיוצא ומילה שופר ציצית עומר כגון, מעומד לעשותה להקפיד שיש מצוה ורק, הברכה

 עליהן לברך יש, מעומד לכתחלה לעשותן רמז להן שיש כיון מקום מכל, יצא בישיבה עשאן אם שבדיעבד

 שלמה בחכמת קלוגר שלמה רבי הגאון כתב וכן). ב"סק' ח סימן( רבה האליה מדברי מתבאר וכן. ש"ע. מעומד

 כא( במגילה כמבואר, מעומד דוקא להיות צריך אינו תורה לימוד םשעצ כיון זה לפי. ש"ע). 'ח סימן( חיים אורח

 רמו סימן דעה יורה ערוך ושלחן ובטור', ב הלכה תורה תלמוד מהלכות' ד בפרק ם"הרמב פסקו וכן). (א"ע

 כתב) לו אות' ב סימן( אש עמודי ת"בשו כי אמת והן. מעומד להיות צריכה אינה התורה ברכת גם). 'ט סעיף

 טוביה רבינו כתב): 'ב חלק' ג שער ציצית הלכות( העיטור בעל שכתב ממה, ל"הנ יהושע הפני דברי על להעיר

, מעומד להיות שצריכות מצות' ג הן ואלו', וכו מעומד ציצית על לברך שצריך, )ל"הנ אמור פרשת בפסיקתא(

, הלל, עומר כגון, עומדמ עליה מברך ליהנות ניתנה שלא מצוה שכל אומר היה חביבי ורב. ומילה ציצית עומר

 מברכים ידים ונטילת בסוכה לישב דהא, טעמא האי לן בריר ולא, ידים ונטילת מגילה, שופר, מילה, לולב

. יהושע הפני כדברי ושלא, מעומד לברך צריך המגילה שעל שמודה משמע, ממגילה הקשה שלא וממה. מיושב

 את הקורא תנן וכי: כתב) 'ז אות קב סימן( אנומפ ע"הרמ ת"שבשו אמת הן כי, מוכרחים דבריו ואין. כ"ע

 מגילה שאני נמי אי. דבר עמא וכן, מעומד שמברך לך אימא ולעולם, מיירי קא לא בברכה, ויושב עומד המגילה

 הגאון כתב וכן. כן נהגנו לא ואנו, מפאנו ע"הרמ דברי על כתב) תרצב סימן( הגדולה הכנסת אולם. כ"ע. דרבנן

 הרב כתבו ושכן, המגילה בברכות לעמוד המנהג שאין, )עו אות לא סימן( חי לכל מועדב י'פלאג חיים רבי

 חיים אורח חלק(' ד חלק פעלים רב ת"בשו עוד וראה. ש"ע. ושמחה אורה ובספר, )א"ע פו דף( לדוד תפלה

 רכותב שגם דינא והדר. ושייר תנא העיטור ובעל' ד חלק פעלים רב ת"בשו עוד וראה. ש"ע). לג סימן ריש

  ).ק"ודו. ד"ע ל"וי. רבה האליה על שכתב מה, ב"סק אברהם אשל' ח ג"מפ 'וע. (מעומד להיות צריך אין התורה

  )לו:יחוה דעת ב( הוספת עליות       .מגילה כב

 מבית יצאתי תורה בשמחת הנה, יואל לרבינו אפרים רבינו וכתב, )תתלא סימן', ד פרק מגילה( המרדכי כתב

, כן לעשות לו התיר ומי, פעמים מעשר יותר אמר ולאשר וקורא שחוזר מהחזן מעתיש כי, אף בחרי הכנסת

) ע סימן(' ב חלק ץ"התשב ת"ובשו. כ"ע. אפשר שאי במקום אלא בזה התירו לא) א"ע כב מגילה( בגמרא והרי

 וימים בשבתות הרבה אנשים תורה לספר להעלות שמוסיפים משונה מנהג ראיתי לכאן בבואי כי ודע, כתב

 היום חובת על להוסיף רוצים שאם, זה על בהם וגערתי, הרבה פעמים אחת פרשה לקרות וחוזרים, טובים

 היום חובת היה כן אם אלא, רבות פעמים הפרשה לחזור ולא, הקרואים מנין לפי הפרשה לחלק להם היה
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 אין לצורך שלא אבל ,ולקוראה לחזור צריכים שאנו, סוכות המועד בחול כגון, קטנה והיא, עצמה פרשה באותה

 אולם. כ"ע. תורה שמחת ביום זה ממנהגם לסלקם יכלתי לא אבל. בתוספתא נראה וכן, כן לעשות להתיר

 אחרים שיעמדו מהו תורה בספר הקוראים, גאון האי רבינו ונשאל: כתב) רעו עמוד קפה סימן( העתים בספר

 ויום שבת כגון, היום לאותו הראוי המנין על םאנשי להוסיף צבור השליח כשצריך פסוקים אותם ויקראו ויחזרו

 פסוק כופלים אנו אין וכי, פגם בזה ואין, כן לעשות ישראל כל מנהג, השיב. לו וכדומה חתן בהם שיש טוב

 פעמים וכמה, )סוכות המועד בחול( החג וקרבנות, בחנוכה הנשיאים וקרבנות, חודש בראש להם ואמרת

 ברכה משום בזה לחוש ואין, אמר ולאשר וכן, עולים עשרה הראשון ביום לכם ולקחתם ולחזור לקרות נוהגים

, )ב"ע לז בדף( אבודרהם דוד רבי הרב כתב וכן. כ"ע. היא צריכה ברכה הוא דאורחיה מאי דכל, צריכה שאינה

 רווחת והלכה שהואיל, )פד סימן( בתשובה, ש"הריב, ששת בר יצחק רבינו פסק וכן. הגאונים תשובת בשם

 בזה עולים לכמה עצמה קריאה אותה לחזור מותר, בשבת העולים מנין על להוסיף שמותר) א"ע כא להבמגי(

 חוזר וישראל, שניהם בין הפרשה קוראים ולוי כהן, הנשיאים בפרשת שקוראים, חנוכה בימי שהרי, זה אחר

 חובת שהם ליםהעו ארבעת לכל פרשה אותה וקוראים חוזרים סוכות המועד בחול וכן. פרשה אותה וקורא

 א"הריטב בחידושי כתב וכן. כ"ע. הכנסת בבית חתן כשנמצא נוהגים וכן, תורה בשמחת המנהג וכן, היום

 חוזרים, בשבת בתורה קוראים ורבים, חתנים משתה כשיש נהגו שכבר, מיתיבי ה"ד בסוף) א"ע כב מגילה(

 סימן/ ח"או(/ יוסף הבית ומרן. כ"ע. לדבריהם טעם ואין, בדבר שמעכבים ויש, הראשונים שקראו מה וקוראים

 אפרים רבינו בשם המרדכי כדברי ושלא, המנהג שכן, זה על וסיים, ל"הנ ש"הריב דברי להלכה הביא) רפב

). מרדכי( אוסרים ויש, כתב בהגה א"והרמ). ב סעיף/ ב"רפ' סי ח"או/ שם( ערוך בשלחן מרן פסק וכן). ל"הנ(

  . כ"ע. הראשונה כסברא ונוהגים בקרואים להרבות שנהגו תורה תבשמח מלבד אשכנז במדינות נהגו וכן

 עלמא דכולי:) כב( במגילה שאמרו במה להקשות יש שלכאורה, כתב) יא( עין בטוב א"החיד מרן: מגילה כב

, ותניא, עביד הוה ורגלים ידים פישוט ורב, אבנים של רצפה לפניו שהיתה משום, נפיל לא ורב, אפייהו על נפול

 אבנים על משתחוה אתה אבל, בארצכם משתחוה אתה אי, עליה להשתחוות בארצכם תתנו לא כיתמש ואבן

 ופירש. ממנהגיה משני לא, ומשני, ורגלים ידים פישוט ליעבד ולא אפיה על וליפול, ופריך. המקדש בית של

 לא): 'ה פרק ףסו וזוטא, ז פרק סוף רבה ארץ בדרך( ל"חז אמרו וקשה. ממנהגו לשנות רוצה היה שלא, י"רש

 וראה. (הבריות ממנהג אדם ישנה אל דבר של כללו', וכו היושבים בין עומד ולא, העומדים בין יושב אדם יהיה

 כמזלזל יראה פן חשש שיש שלנו בנידון שכן וכל). 'ב אות הטור הגהות סב סימן העזר אבן הגדולה בכנסת עוד

 לומר יש אלא. מחוור ואינו. שאני רבה דגברא, תירץ) שצ סימן( מנחה קרבן בספר חאגיז י"מהר והגאון. ו"ח

 רגיל שהיה טעם לו שיש כאן אבל, ממנהגם לשנות טעם לו כשאין זהו, העומדים בין ישב לא שאמרו שזה

. כ"ע. כעיקר טעם שהוא לי נראה זה ותירוץ. דמי שפיר, ממנהגו לשנות רוצה ואינו, ורגלים ידים פישוט לעשות

 ישב לא משום בזה אין, הדברות עשרת קריאת בשעת לעמוד שאסור סובר ם"שהרמב שמאחר נראה זה ולפי

  )ח:ו ד"יחו(.וכדין כדת נוהג והיושב, ידיעה חסרון מפני, כדין שלא עושים שהעומדים כיון, העומדים בין

  )לא:ד ד"ט ויו:א ז"יבי( קריאת התורה חובת היחיד או הציבור     .מגילה כג

, )א ה( דמגילה ק"פ במלחמות ן"הרמב ש"וכמ. ויחיד יחיד כל על ולא, הצבור על מוטלת התורה קריאת חובת

 על פורסין אין, )ב כג( במגילה דתנן הא כן שאם, המאור בעל והקשה, בעשרה בזמנה מגילה דאמרינן הא גבי

 כתבמס אנן מכדי, מעשרה בפחות בנביא מפטירים ואין בתורה קוראים ואין, התיבה לפני עוברים ואין שמע

 השנויים כל כי: ל"וז ן"הרמב ותירץ. מעשרה בפחות שאינה מגילה מקרא חשיב לא ואמאי, קיימינן מגילה

 יחיד כל כך חייב שהצבור כשם במגילה אבל, בדבר במחוייבים אלא ואינן, הן הצבור חובות כולם במשנתינו

 אינה התורה שקריאת בוארמ. ש"ע. ניסא פרסומי משום לקרותה עשרה צריך קרא שלא ויחיד, חייב ויחיד

 ע"בש' וע. התורה קריאת לשמוע כדי להפסיק חייב אינו, דזמרה בפסוקי שעוסק זה כ"וא, ויחיד יחיד כל חובת

 ואפילו, לגברא גברא בין ואפילו תורה בדברי אפילו לספר אסור בתורה לקרות הקורא שהתחיל כיון): ב:קמו(

 עשרה יש שאם אומרים ויש. בלחש לגרוס מתירים ויש .תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה השלים הוא אם

 שנפתח שקודם למי מתירים ויש, אומנותו שתורתו למי מתירים ויש. תורה בדברי לספר מותר ת"לס דצייתי

 יוסף בבית ומבואר. כ"ע. 'וכו לקרות אלא, ת"ס קריאת לשמוע רוצה שאינו עצמו ומראה פניו מחזיר ת"הס

 ויוסף ת"בשו דיין אברהם' ר הגאון העלה וכן. עליהם לסמוך דשרו רבוותא הנך הם כדאים הלכה שלענין

 דין לזה ואין, אומרים יש בשם שהביא חילוקים הני ככל להקל מרן שדעת) א"רע רכג דף, לה סימן( אברהם

 ילווא. ש"וע). טו עמוד ב סימן ח"חאו( ב"ח יוסף שארית ת"בשו ידיד יוסף' ר הגאון כ"וכ. ש"ע. 'וכו ויש סתם

, בלחש שגורס למי או, אומנותו שתורתו למי כן התירו היאך, התורה קריאת לשמוע ויחיד יחיד כל על חיוב היה
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, שם יוסף בבית הובא הלקט בשבולי זה על עמד וכבר. ת"הס שנפתח קודם אחר לצד פניו שמיסב למי או

 יוכל לא שבידו בספר יקרא אםו, התורה קריאת לשמוע מצווה הוא גם והרי, בלחש שגורס למי התירו שאיך

 ואחד אחד כל על הקריאה חיוב שאין, ניחא ל"הנ ן"הרמב דברי לפי אבל. ש"ע. בתורה שקוראים מה להבין

 סמיכה ת"בשו שנדפסה' בתשו לב חקריוב .דמי שפיר ת"לס דצייתי עשרה שיש וכל, היא הצבור חובת אלא

 את פטר שמי). א"ס קמו' סי. (לגברא גברא בין לצאת שהתירו מה על שעמד, )ג"ע ד"די ב' סי ח"חאו( לחיים

 שישמע או שיקרא ויחיד יחיד לכל נביאים תקנת היתה שלא ל"ונ, ל"ז ותירץ. הפרשה שמיעת חובת מדין היוצא

 אף יום של סדרו בצבור שקראו וכל, יום של סדרו ט"וי בשבת בצבור שיקראו אלא, ט"ויו בשבת ת"ס קריאת

 אדם שחייב ל"רז ש"מ הוא ויחיד יחיד כל על שהטילו והחיוב. תקנתם נתקיימה עושמ לא יחידים כמה אם

 ק"ניו ואחרי, ז"ע' כ י"פלאג ח"מהר המחבר ג"הרה נכדו והנה. ד"עכת. ת"שמו הצבור עם פרשיותיו להשלים

 תאבצלו דאתקינו ובגין, )א"כ תיקון( בתקונים ש"כמ, בציבור ת"קס לשמוע ליחיד גם חיובא דאיכא ד"נלע

 תורה משמע אזנו מסיר ד"ובג', כו אדם התורה זאת ביה דאתמר באדם שלים קרבנא ביה למהוי ת"ס למשמע

 בצבור המתפללים עושים יפה לא ולכן. התפלה תיקוני מעיקר הוא ת"קס ששמיעת ומוכח. תועבה תפלתו גם

 ן"הרמב דברי מטיתיהדאשת שנראה שמלבד עליו ותמיהני. ל"עכ. ת"קס לשמוע נ"לבהכ באים ואינם בביתם

, )ד"ע ח"מ דף( הכוונות בשער ש"למ יענה מה כי בה עוד, ל"החק הגאון זקנו מר לדברי סייעתא שהם ל"הנ

. ל"עכ. בשבת בין בחול בין בו לקרות ת"ס שם שיהיה חשש ולא, בעשרה בביתו ל"ז מורי התפלל הרבה וזמן

 לעולם אלא, זה בדבר יחיד כל לחייב כלל מזה הכרח שאין ו"א, ל"הנ התיקונים דברי קדשו מעיני נעלמו ואטו

 גברא בין אפילו לצאת לו ואסור, ולהקשיב לשמוע אופן בכל חייב בלעדו עשרה וכשאין. הוא ציבור חובת

 שתורתו למי ובפרט. ת"בקס יחיד כל לחייב לחוש אין בלעדו עשרה כשיש אבל. באחרונים וכמבואר. לגברא

 א"די ו' סי ח"חאו( לב חקקי ת"בשו ר"ושו. ל"ז י"האר כרבינו עולם של ברומו יםהעומד בדברים ועוסק אומנותו

 נ"לבהכ ויציאתו חולה דהיה ל"די ותירץ, ל"הנ התיקונים' מס ז"ע והקשה, ל"הנ י"האר דברי שהביא, )ד"ע סוף

 ואימה דפח שהיה, אפשר הוה לא לביתו ת"ס ולהביא. רבנן גזרו לא חולי ובמקום, לבריאותו היזק בה היה

 פן סתומי למסתם ו"למהרח ל"הו לא איתא ואם, הן נביאות דברי אלו כל ת"ובמחכ. ש"ע. 'וכו ע"אוה משרי

 בתשובת ראיתי וכן. כ"כמש ו"א. ת"קס שמיעת לבטל מותר אונס בלי שגם לחשוב ויטעה השומע ישמע

 למנעם יש אם ת"בס קורא צ"שהש בשעה פה על הפרשה שקוראים באותם שנשאל, )קלה' סי( ד"ח ז"הרדב

 אלא כן נאמר לא כי, ז"מטע למנעם שאין, והשיב. פ"בע לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים ל"דקי מטעם

. ש"ע. תרגום ואחד מקרא שנים בביתו קורא כבר שהרי, חיוב של אינה זו קריאה אבל, חיוב של קריאה בקורא

 שמע על פורס שאינו ט"דה, י"ופרש. שמע על פורס וואינ, בתורה קורא קטן) כד( דמגילה' ממתני לדבריו וסיוע

 הוי לא ת"דבקס אלמא. כ"ע. ח"י אחרים מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו וכל, ח"י הרבים להוציא בא שהוא לפי

 גמורה מצוה זו ואין, לעם להשמיע אלא הכוונה שאין, בתורה קורא קטן, ל"וז, שם המאירי כ"וכ. גמור חיוב

' וע. שם דודאים ריח' בס כ"וכ. ש"ע. ח"י הרבים מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו מי כל בה שנאמר מצות כשאר

 אין אולם. דרבנן למחוייב מפיק דרשות שבעה למנין עולה דקטן מהא להוכיח ש"מ, הא ה"ד) לג ה"ר(' בתוס

' סי ח"חאו( ב"ח ודד חנה קרית ת"ובשו). ג' סי( ל"רד ת"ובשו) ח"סק רפב' סי( לדוד תהלה' בס' וע. כן הלכה

 ורדים גנת ת"בשו ע"וע). ב ס"ס( שכיר משנה ת"ובשו). ב"ע ז"דע( ס"הש' בחי מליבאוויטש צדק ובצמח). מג

 שהאריך שאחר, צבור שליח במקום בתורה לקרוא לקטן לתת יכולים אם בנידון, )כא סימן סוף ב כלל ח"חאו(

 רב כגון אומנותו שתורתו מי אמרו שהרי, כלל בזה להחמיר שאין, שאומרים משכילים קצת ושמעתי, כתב, בזה

 שהובאו קולות ושאר, ת"ס הוצאת קודם לקרות כבר שהתחיל מי וכן, התורה קריאת לשמוע חייב אינו ששת

 על שהקילו פ"שאע נביאות דברי אלא אלו שאין, אומר ואני. זו קריאה בענין להחמיר אין כ"וא, ערוך בשלחן

, ת"ס קריאת לשמוע חייבים בשבת יחדיו שמתפללים עשרה שכל, הצבור על היא קבועה חובה מ"מ, היחידים

 ללמוד ב"וכיו אומנותו שתורתו למי פיטור מקום אין דצייתי עשרה אין ואם, ת"לס דצייתי עשרה שיהיו כ"ג וצריך

, גדול י"ע אלא חובה ידי יוצאים אינם הצבור על היא שחובה וכיון, התורה קריאת משמיעת ולהמנע לעצמו

 שיטת לפי הקושיא שהביא, )קעה' סי( רב המעשה על שכיר בפעולת' וע ש"ע. לפוטרם יכול שאינו קטן כ"משא

 מותר איך כ"שא, אסתר מגילת כמו מגילות שאר על גם מגילה מקרא על שמברכים פוסקים ושאר א"הגר

. אסתר מגילת על שגזרו כמו ר"ברה אמות' ד יעבירם דשמא הגזירה עליהם נגזור לא ולמה, בשבת לקרותם

 אבל, ומגילה ולולב שופר כגון ויחיד יחיד כל על המוטל בחיוב אלא שייכא לא רבה דגזירת, א"הגר ז"ע ושהשיב

 א"ד יעבירנו שמא גזרו שלא ת"ס קריאת וכמו. רבים על אם כי היחיד על כלל הוקבעו לא אלו מגילות קריאת

 והגאון. ד"עכת. אהדדי מדכרי רבים' אמרי ובעשרה. היחיד על כלל חיוב אין עשרה מנין אין שאם ר"ברה

 דאמאי, )דמגילה ק"פ( המאור בעל קושית זה פ"ע ליישב' כ) ה עמוד( ברושים עצי' בס מוילנא הכהן ש"מהר

 בחובות איירי' דבמתני' ותי. מעשרה בפחות' וכו שמע על פורסין דאין' במתני בעשרה דהויא מגילה תנן לא
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. שם ן"בהר ב"וכיו. שם במלחמות כן שמבואר שר זכר ולא. ש"ע. 'וכו ויחיד יחיד כל על החוב שאינם ציבור

 ת"קס שמע שלא מי כי שיאמר פוסק לשום מעולם מצינו לא פ"ועכ. ל"ואכמ. בזה עוד כתבנו אחר ובמקום

. בפשיטות ל"הנ פעלים רב ת"בשו שאומר כמו, ת"שמו קריאת מלבד, בחומש הפרשה לקרות שיצטרך בשבת

 הדר ביחיד היינו הצבור עם פרשיותיו משלים שפירוש ן"הראב בשם י"מהגמ שהביא) רפה' סי( ח"א י"בב' וע

 צ"א צ"מהש הפרשה ששומע מי אבל. ת"שמו שעה באותה שיקרא צריך ה"ומש. ת"לקס מנין בו שאין בכפר

 וכל). ט' סי( השב די ת"בשו ע"וע. ש"ע והפוסקים ם"הרמב דעת ושכן. דבריו דחו י"וההגמ. ת"שמו לקרות

 מלבד בחומש בקריאה להשלים צ"א ת"קס שמע ולא נאנס ואם, ת"קס לשמוע היחיד על חיוב שאין שוין אפיא

, במלחמות ן"הרמב ד"ע שנסמך) רנט עמוד( העתים ספר על לבינה עתים בהגהות הלום ראיתי וכן .ת"שמו

 כדי עשרה לאסוף חיוב שום עליו אין יאההקר שמע לא יחיד ואיזה, בצבור התורה קריאת שנתקיימה שכל

 גם. ש"ע. 'וכו זולתו דצייתי עשרה דאיכא כיון, וגריס אפיה מהדר הוה ששת רב הכי ומשום, ת"קרה לשמוע

, תורה ספר הוצאת בשעת והגיע, בשבת נ"לבהכ לבא שנתאחר במי נשאל) קעא ס"ס( ב"ח יושר אמרי ת"בשו

 יחיד כל על כך כל חיוב שאין שנראה, והשיב, התורה קריאת מעשיש לאחר עד מלהתפלל להמתין עליו האם

 רשאי אומנותו תורתו שאין מי אפילו) קמו סימן( ע"בש אומרים יש לדעת שהרי, התורה קריאת לשמוע ויחיד

 לא אבל, הצבור על רק הוא ת"קרה שחיוב ומוכח, אחר בענין ולעסוק ת"ס קריאת קודם אחר לצד פניו להסב

 ש"וכמ, התורה קריאת בעת תרגום ואחד מקרא שנים לקרות מותר הדעות לכל שהרי ועוד. חידוי יחיד כל על

 שיקדים עדיף ולכן, בתפלה חייב שהוא כמו ת"קרה לשמוע יחיד כל על חיובא דליכא אלמא). שם( ע"בש

 חשש יש אם אבל, יתפלל כ"ואח ת"קרה שמיעת להקדים טפי עדיף שניהם לקיים אפשר אם מ"ומ. להתפלל

 יותר תדירה ותפלה, קודם תדיר תדיר ושאינו תדיר ל"דקי ובפרט, התפלה שיקדים פשיטא תפלה זמן שיעבור

: ל"וז) ד אות מ סימן ד"ח ח"חאו( פיינשטיין משה אגרות ת"בשו ש"למ מוצאת תשובה זה ומכל. כ"ע. ת"מקרה

 ט"וביו, ארבעה מ"וחוה ח"ובר, קרואים שלשה בחול לשמוע שעליו, אחד כל על מוטל הוא התורה קריאת חיוב

 שבירך אחר נ"לביהכ שנכנס כגון, הברכות את שמע לא אם אף ומיהו, שבעה ובשבת, ששה פ"וביוהכ, חמשה

 ן"הרמב ש"מ ממנו שנעלם ותימה. ד"עכת. הברכות לשמוע כדי אחר נ"לבהכ לילך עליו חיוב ואין, יצא, הראשון

 אריה לב ת"ובשו. גדול וכהן ה"בד) ב סח( יומא ארי בורתג להגאון היטב' וע. ל"הנ והאחרונים במלחמות

  .ק"ודו. ד"ע ל"וי. ויש ה"בד) ב"ס קמו סימן( הלכה בביאור ברורה משנה ובספר). לד סימן סוף( גרוסנס

  

  )יג: ב דעת יחווה(  במנעליםנשיאת כפים         .מגילה כד

 וזהו, כפיו ישא לא ברגליו מומין לו ששי כהן, שם בברייתא שאמרו מה על הקשה:) כד( במגילה אבן הטורי 

 לדוכן לעלות רשאים הכהנים אין, אמרו) א"ע מ( בסוטה שהרי וקשה. בו מסתכלים והעם, מנעליו שחולץ משום

 ואם, הוא חלוצה ובן גרושה שבן לעז עליו ויוציאו בסנדלו רצועה לו תיפסק שמא משום טעמא והיינו, בסנדליהם

 שיוציאו שכן כל עתה הרי, מנעל חליצת תקנת מפני, כפים מנשיאות לגמרי תבטלי למה ברגליו מומים כשיש כן

 פסיקת מצוי אינו פעמים שרוב, במנעליו כפיו שישא ומוטב. כלל כפיו נושא שאינו מפני חלל שהוא לעז עליו

, מדותיהם השוו שחכמים לומר וצריך. בודאי לעז עליו ויהיה, כפים מנשיאות לגמרי יתבטל מאשר, רצועה

. רבנן פלוג לא משום, לו התירו לא ברגליו מום בעל כך, בסנדליהם כפיהם נושאים הכהנים כל שאין שכשם

 כלל כפיו ישא לא ברגליו מום בעל שלכן, טפי ניחא צבור כבוד משום שהוא' מ בסוטה שאמרו הטעם לפי ומיהו

 הטעמים ששני, מותר לדוכן עולה נוואי קרקע גבי על כפיו נושא שאם שכתבנו מה ולפי. כ"ע. צבור כבוד משום

 הקושיא עיקר אולם. קרקע גבי על עומד כשהוא במנעליו כפיו ישא לא למה, תקשה אכתי, בזה שייכים אינם

 כפיו לשאת הזה הכהן ישנה אם, יחפים לדוכן ועולים נעליהם חולצים הכהנים שכל שמכיון ליישב יש כן גם

 יוכל הכי בלאו שהרי תדע. בו להסתכל ויבואו, בגו דברים שיש העם שיבינו לב תשומת מעורר והדבר, בסנדליו

. היום שנוהגים וכמו, בזה כפיו לשאת מותר הדעות שלכל, ברגליו בגד של אנפלאות שיתן ידי על כפיו לשאת

 להתכסות שיוכלו אפילו מומים סוגי כל אמרינן וסתמא). מז סימן' ב חלק דוד חנה קרית ת"בשו ועיין(

 מרן מלשון מוכח וכן. (בו להסתכל מעורר יחפים שהם כהנים משאר השינוי בזה שאף כרחך ועל. באנפלאות

 הדין וכן). שוקיים בתי בלא לדוכן שעולים במקום ברגליו מומין לו שיש מי הדין והוא: ל סעיף קכח ערוך השלחן

 ערוך בשלחן כמבואר, וכפי לישא מותר ידיהם על הטלית לשלשל שהמנהג הזה בזמן בידיו מומים לו שיש במי

 יוסף בבית שכתב וכמו. להסתכלות גורם שהשינוי משום, הזה לכהן בזמנם כן לעשות התירו ולא). לא:ח"קכ(

 אפשר ואי עקומות שרגליו במי) ד סימן( מדברי איזוב אגודת ת"בשו ועיין). קפג ק"ס שם החיים בכף ע"וע. (שם

  .קרקע גבי על כפיו ישא האמור ולפי. במנעליו כפיו שישא שפסק, מנעליו לחלוץ כלל
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  )כה:ז אומר יביע( אחרתשינוי מעות שנגבו למטרה       מגילה כה 

 בית או הכנסת בית לבנות מעות העם גבו אם: "ל"בזה כתב) טו' הל תפלה מהלכות א"י בפרק( ם"הרמב 

 מקדושה אלא אותם משנים אין, שגבו מה כל לשנות ורצו, תורה לספר ומטפחות ותיק תיבה לקנות או המדרש

". שירצו מה לכל המותר לשנות רשאים, והותירו לעשות שגבו מה עשו אם אבל, ממנה חמורה לקדושה קלה

 לא למה כ"וא, היא מילתא לאו הזמנה ל"קי דהא תמה ך"והרמ). ה"ס קנג סימן( ע"הש ומרן הטור פסקו וכן

 למאן דליכא לאריג כטווי הוי הכא, היא ילתאמ הזמנה ד"למ ואפילו, שירצו מה לכל שגבו המעות לשנות יוכלו

 וכל, קדושה שום בהן שאין התם אמרינן, הכנסת לבית לבנים הזמינו ואפילו, )ב כו( במגילה וכדאיתא, דאסר

 שצריך( והותירו שמכרו אלא שנו לא, רבא אמר, במותריהן וכן) א כז שם( דאמרינן וההיא. מעות גבו אם שכן

. חמורה קדושה לשימוש באו לא עדיין שהרי, להורידן( מותר והותירו גבו אבל, )חמורה לקדושה בהן להשתמש

 ואפשר (,אחר בענין לפרש יש, אסור עצמם שגבו המעות אבל, הדמים במותר דוקא דהיינו ומשמע, )י"רש

 פ"שאע לרבותא דהיינו המאירי ש"כמ והיינו, אחר בענין הגמרא לפרש שיש באומרו ך"הרמ נתכוון שלזה

 קודש מקראי בספר' וע. שירצו דבר לכל במותריהן להשתמש מותר, בקדושתן בהן להשתמש התחילו שכבר

 ש"הרא ש"ממ לזה סיוע יש ולכאורה. כ"ע. ע"וצ. היא הלכתא דלאו שנאמר או )ש"ע). א"ע קכד דף( א"למהרח

 תלמוד לצורך נותןלש מותר אם נ"בהכ בנין לצורך שנתרמו מעות אודות על שנשאל) יד סימן יג כלל( בתשובה

 שמכרו העיר בני) ב כה( במגילה כדתנן, ומותר חמורה לקדושה עילוי הוי ת"ת שלצורך לי יראה, והשיב, תורה

 כנישתא מבי) א כז( התם ואמרינן, ת"ס קונים ספרים מכרו, ספרים לוקחים תיבה מכרו, תיבה לוקחים נ"בהכ

 שכן כל, וספרים תורה ליקח נ"בהכ שמוכרים וכיון, נ"מבהכ יותר חמורה ר"בהמד שקדושת, שרי רבנן לבי

 מעלת ויתרה, בהם ללמוד כדי לא אם ותורה ספרים בקניית תועלת מה כי, תורה תלמוד לצורך אותם שמוכרים

 ת"ס מקמי דקיימי אינשי טפשאי כמה, רבא אמר) ב כג( במכות כדאיתא, ת"ס ממעלת יותר תורה הלומד ח"ת

 שנתרמו מעות הילכך, תורה ללמוד כדי ת"ס שמוכרים) א כו( במגילה ל"וקי', כוו רבה גברא מקמי קיימי ולא

 היא מילתא הזמנה ד"למ שאפילו, לאסור אין הזמנה ומשום, תורה תלמוד לצורך לשנותן מותר נ"בהכ לצורך

 ביקרו אם' ואפי, היא מילתא לאו ג"כה הזמנה ע"דלכ, דמי לאריג כטווי הכא אבל למת בגד באורג מילי הני

 כתב האלה וכדברים. כ"ע. 'וכו) א ו( בערכין וכדאיתא להו חיישינן לא השינוי על תגר קוראים התורמים

 שרצו צבור אודות, נשאל) קע סימן( ב"ח ץ"הרשב ת"בשו גם. ש"ע). רלו סימן( המיוחסות בתשובות א"הרשב

 לא הכותל שיסתרו אחר שמא חששו כ"ואח, הבנין לצורך מעות ותרמו, במקומו ולבנות נ"בהכ כותל לסתור

, איסור בזה אין אם, אלו ממעות המקוה לתקן רוצים ועתה, שהוא כמות הניחוהו ולכן, לבנותו פנאי להם יהיה

 יכולים העיר אנשי במעמד העיר טובי ששבעה פ"אע הנה, והשיב. מקדושתם אותן כמורידים שנראה מפני

 רשאים אינן כן פ"אע, )א כו( במגילה כדאיתא, שכרא ביה למשתי ואפילו, מקדושתו ולהורידו נ"בהכ למכור

 הטבילה ובית המים ובית ובורסקי מרחץ והם, )ב כז( שם במשנה השנויים דברים ארבעה ממנו לעשות למוכרו

 כדאיתא היא מילתא לאו הזמנה ל"קי דהא, נ"בהכ כקדושת המעות קדושת שאין שכיון ל"י זה בנידון מ"ומ', וכו

 דבר לצורך מעות גבו שאם) א כז( התם נמי ואמרינן. מקדושתן להורידן רשאים ילכךה, )ב כו( במגילה

 אבל, הותירו אם דדוקא לכאורה ומשמע, שירצו מה לכל המותר לשנות רשאים, והותירו וקנו שבקדושה

, היא מילתא לאו הזמנה ל"קי דהא, נראה ואינו). קנג סימן( חיים אורח הטור כ"וכ. להורידן אסור עצמן המעות

 שיהיה צריך, ועשו שגבו ממה המותר ואף', וכו מותר ברצונם אבל, הצבור ברצון שלא אלא בגמרא כן אמרו ולא

 גם. ש"ע. 'וכו הטבילה בית את אלו במעות לתקן ורשאים, שירצו מה כל הצבור יעשו ולכן. 'וכו צבור לצרכי

 המעות בכל הדין הוא, קלה לקדושה אף מותר והותירו גבו שאם רבא שאמר ומה, כתב) א כז( מגילה המאירי

 א"בפי ם"הרמב( המחברים גדולי מ"ומ. מותר בקדושתן התחילו שכבר פ"שאע, במותריהן ל"קמ ורבותא, שגבו

 יש זה דבר אך. לפנותו יכולים אין, גבו שעליו לדבר שצריך מה בכדי שהוא שכל, כתבו) ל"הנ ו"הט תפלה' מהל

 מעות של קופה ואפילו, הקדש או נדבה שכל, בזה שביררנו מה שיטתו, המפרשים בין גדולה מחלוקת בו

 בר ם"מהר ת"ובשו. [ש"ע. 'וכו לשעה אלא העניים יפסידו שלא ובלבד, שירצו מה לכל לשנותה יכולים, עניים

) א מח( סנהדרין' התוס ש"כמ, לאריג מטווי עדיפי שמעות שנראה פ"שאע, כתב) רסט סימן לבוב דפוס( ברוך

. דשרי למת בגד כאורג דהוי, שרי, היא מילתא לאו הזמנה דאמר כרבא ל"דקי לדידן מיהו, המת רמות ה"ד

 ה"בד) א מח( סנהדרין ן"הר ובחידושי. ל"הנ' התוס ד"ע להסתמך) שיב סימן( הדשן תרומת ת"בשו כ"וכ. ש"ע

  ] ק"ודו. ש"ע. דמי לאריג כטווי בלבד מעות שגביית להוכיח כתב, המתים מותר

 ג"אע, שגבו המעות משנים שאין ל"דקי דהא, ך"קושית הרמ )ד"ע סא דף, קנג סימן( וקציעה מורבותירץ 

 לשם הקצוהו שהרי הנותנים מדעת לשנות שלא אלא, עליהן שחלה קדושה משום לאו היינו, דמי לאריג דכטווי
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 לקיים וחייב, ישראל ילאלה נדר גדול נדר נ"בהכ לבנות שהנודר ספק אין הרי, בעלמא נדר אלא יהא ולא, מצוה

, ך"הרמ קושית לתרץ כתב) ה"סק שם( אברהם המגן גם. ש"ע. 'וכו שנדר המצוה לשם לעשות מפיו היוצא ככל

 כתשמישי דהויא קדושה בה אין עצמה נ"בבהכ' אפי שהרי, קדושה שום שגבו במעות אין שבאמת פ"שאע

 אבל, המעות לשנות אסור הילכך, מצוה שיאכחו משום בהא איכא מ"מ. ש"ע, ן"הרמב בשם ן"הר ש"כמ, מצוה

 היינו המעות לשנות דאסור והא, )יד סימן יג כלל( בתשובה ש"הרא כ"וכ. קדושה בהן שאין ודאי עצמן במעות

 ומצאתי. ש"ע. 'וכו מדעתן שלא לשנותן ואסור, נ"בהכ לבנות דעת על אלא המעות נתנו לא העיר שבני משום

 תיובתא הויא לא למתים המתים מותר דתניא הא ומיהו, שכתב, מותר ה"ד) א מח( סנהדרין ן"הר בחידושי

 שנגבה שהממון, צדקה מתורת אלא, הוא הזמנה משום לאו דהתם, היא מילתא לאו הזמנה דאמר לרבא

 כתב שכן ר"ושו. ל"הנ ץ"והיעב ז"הט לדברי סיוע ומכאן. ש"ע. 'וכו אחר לדבר לשנותו ראוי אין מתים לצורך

 לשנות שאסור, י"הב דמרן אליבא שכתב) ב"סק ז"מש( מגדים בפרי' וע ,)ג"סק קנג סימן( השלחן הערך

 מיד אותן יחליף כ"אא, לתמורה תחתיהן אחרים דמים לתת ירצו אם ואפילו קלה לקדושה שגבו עצמן המעות

 כ"וכ. (ש"ע. 'וכו שרי והותירו גבו אם אבל, לחולין יצאו והראשונות האחרות המעות על חלה שהקדושה באופן

 לאו דהזמנה חדתי לבני גבי ל"דקי דהא, כתב א"הגר אמנם). ז"הט דעת ושכן, ב"סק אברהם באשל עוד

  .ש"ע. 'וכו להלוותם אלא, בהם שיחזרו לא, היא מילתא

  )כד:א ז"יבי(  מכירת בית הכנסת שאינו פעיל     מגילה כו 

, )ז"הט תפלה' מהל יא בפרק( ם"הרמב סקפ וכן, כלל נמכרים אינם כרכים של הכנסת שבתי) א כו( מגילהב

 בני דעת על אלא עשאוהו שלא כפרים של הכנסת בבית, כנסת בית למכור שמותר אמורים דברים במה: ל"וז

 הואיל, כרכים של נ"בהכ אבל, מותר למכרו כולם רצו אם ולכן, בו להתפלל מקום להם שיהיה, לבדם הכפר

 מוכרים אין, ישראל כל של כנסת בית ונעשה, בו ויתפלל יבוא ינההמד אל הבא שכל, העולם כל דעת על ונעשה

 אותו בנו הכרך שבני בידוע שאפילו ש"הרא כדעת רבינו דעת ונראה, משנה הכסף מרן וכתב. לעולם אותו

 בני הקדישוהו, מעלמא ליה דאתו כיון כן פ"אע, בניינו בהוצאת לעירם מחוץ אדם שום להם סייע ולא, מכספם

 כתב וכן. כ"ע. עיקר לרבינו נראה זה פירוש, אחר פירוש הזכירו ן"והר' שהתוס פ"ואע. העולם כל לדעת העיר

 משלהם אותו בנו אפילו כרכים של נ"שבהכ, )ז סעיף קנג סימן( ע"בש מרן פסק וכן). קנג סימן( יוסף בבית מרן

, )א אות ט"בהגה( שם ג"כנה בשיורי' וע. ש"ע. נמכר אינו בו ומתפללים אחרים ממקומות שם שבאים כיון

 ומתפללים, ב"וכיו למסחר שם ובאים מתקבצים שסוחרים כגון, מעלמא דאתו רבים דשכיחי מקום שכל, שכתב

 חכם יש אם הדין והוא. כרך דין עליו ויש, והקדישוהו בנאוהו דידהו אדעתא גם, נ"בהכ את כשבנו מסתמא, שם

 משאת ת"בשו זה כל וכמבואר. לו יש כרך דין, ותורת לשמוע לשם שמתקבצים ההוא במקום בתורה גדול

, לחמה תביא וממרחק, סוחר כאניות היתה עמים רוכלת כעיר ידועה פאולו סאן והעיר. ש"ע). לג סימן( בנימין

, בנידונו כתב) יד סימן( שמואל משפטי ת"בשו הנה אולם. כרכים של הכנסת בתי כדין שבה הכנסת בתי ודין

 עקרו ההיא שבסביבה והיהודים, הישן הכנסת בבית יותר להתפלל שלא ומרא גזרו שהשלטונות שמאחר

 יחזרו שהשלטונות הוא רחוק דבר כי, ממנה וכל מכל מסולקים נ"בהכ של הגבאים שידי הרי, משם דירתם

 טורא עקר טורא עקרנא מלכא אמר דאי) ב ג ב"ב( וכדאמרינן, שם ולהתפלל לחזור ליהודים רשות ויתנו בהם

, אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש לסתור לא) ב ג ב"ב( שאמרו למה דומה זה והרי. ביה הדר ולא

 תפלה' מהל יא בפרק( ם"הרמב פסק וכן. ובנו סתרי תיוהא ביה חזו אבל, תיוהא ביה חזו דלא אלא אמרן ולא

 במה. יבנו ולא אונס להם ארעי שמא, אחר במקום או במקומו אחר לבנות כדי נ"בהכ סותרים אין: "ל"וז) יב' הל

 סותרים, ליפול כתליו שנטו או יסודותיו חרבו אם אבל, ליפול כתליו נטו ולא יסודותיו חרבו שלא אמורים דברים

. אחר כנסת בית לקנות כדי הישן נ"בהכ את למכור יכולים כאן ואף". במהרה אחר לבנות ומתחילים, מיד אותו

 ד"בנ הדין הוא מ"מ, השני במקום לבנותן הישן נ"בהכ של מהאבנים תלקח צריכים שהיו מיירי דהתם ג"ואע

 חזו מדין עדיף דהכא ועוד. דמי ושפיר, אחר כנסת בית ישכרו או יבנו הישן נ"בהכ תמורת שיקחו שמהדמים

. ד"עכת. מזה גדול תיוהא לך ואין, בו להתפלל שלא השלטונות צו פי על הוא ועומד מקולקל שהרי, תיוהא ביה

 הכנסת ובית, עוד אליו שוב לבלתי, מקומם את נטשו נ"בהכ שבקרבת השכונות תושבי שהיהודים ד"בנ ואף

 שמותר, תיוהא ביה חזו כדין חשיב, לשם היהודים שיחזרו תקוה ואין, בא ואין יוצא אין ומסוגרת סוגרת שוממה

 בנימין משאת ת"בשו מבואר וכן. בו שיתפללו אחר כנסת בית בדמיו לבנות כדי כרכים של' אפי נ"בהכ לסתור

 ט"בהגה קנב סימן( ג"כנה בשיורי והובא, כרכים בשל' אפי היינו, תיוהא ביה דחזו היכא דשרי דהא) לג סימן(

 כנסת בית להם יבנו הישן הבנין שבמקום מרוצים העולם כל שבודאי ומשום, )ב"סק שם( א"המג כ"וכ, )ב אות

  . ש"ע). יג סימן ח"חאו( השרון תחבצל ת"בשו ע"וע. ש"ע. מהראשון ויפה טוב
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 רשאים כרכים של הוא אפילו, בו מתפללים שאין הכנסת שבית שהעלה, )קמג סימן( ג"ח ט"המבי ת"בשו 

 הנמנע שמן הדבר וקרוב, עוד שם יתפללו שלא וגזרו המלכות שבטלוהו נ"בהכ: ל"וז, ג"הכנה כ"למוכרו וכ

 וכן. ד"עכת. ט"המבי בשם א"המג גם כתב ב"וכיו. למוכרו ליםיכו כרכים של הוא' אפי, בו להתפלל רשות שיתנו

 מדרש בית ועשו ששינו מה בענין והנה, שכתב) טז סימן ח"חאו( ב"ח חיים דברי ת"בשו מצאנז להגאון ראיתי

 כי, להקל ת"מעכ הורה יפה, הישן המדרש בית של המקום מן קצת על נבנית החדשה העזרה ורק, ויפה חדש

, להקל רבה והאליה א"המג החזיקו ואחריהם, מטראני ם"ומהר בנימין המשאת, נפש נוחי רבותינו פסקו כן

 קנג סימן( א"במג ועיין, כרכים בשל' אפי ע"לכ בזה ומהני, כמוכרו דהוי, מהראשון יותר יפה בנין בנאוהו באם

 ר"והא א"המג הם כדאים, להחמיר' שכ אחרונים איזה שיש והגם. להקל רבה האליה להדיא כ"וכ, )ולז כז ק"ס

 ם"ברמב 'ד וע"עכת. הדור גדולי הוראות פ"ע רבות פעמים מעשה נעשה וכן. עליהם לסמוך האחרונים גדולי

 נ"בהכ קרקע על קדושה שיש ברור שהדבר פ"אעד) נט(ם לובלין"כ במהר"וכ. )כ הלכה תפלה' מהל יא פרק(

 בית כל, תילא ההוא, י"רש ופירש, כנישתא ביד תילא ההוא ליה דהוה רבינא גבי) ב כו( ממגילה וראיה, שחרב

 זבניה זיל ליה אמר, למזרעיה מהו ל"א, אשי דרב לקמיה אתא, עולם תל והיתה כמו, תל קרוי וחרב הרוס

 בשל מילי דהני ומשמע. בקדושתו נשאר עדיין הקרקע שחרב נ"בהכ' שאפי מ"ש, ה"במא העיר טובי משבעה

 תקוה שאין לכל שידוע ד"בנ מיהו, ה"במא העיר טובי שבעה י"ע' אפי היתר לו אין כרכים בשל אבל, כפרים

 להו ניחא דמסתמא אמרינן, טומאה דבר עליו שיבנו לחוש יש פנוי ישאר ואם, הראשון במקומו ולבנותו לחזור

 ליה ניחא, הישן נ"בהכ בבנין חלק לו שיש העולם בסוף אחד יש אם' שאפי סהדי דאנן, זו במכירה העולם לכל

, שכתב) ז סימן ח"חאו( יהושע פני ת"בשו ש"מ לפיש האידנא "כ כ"ע. 'וכו בפניו שלא לאדם וזכין, זו ירהבמכ

 גליות כראשי והם, העם יבואו פיהם ועל יצאו פיהם על אשר, קהלה בכל ופרנסים ראשים שיש הזה שבזמן

 שהם וגם, שלהם נ"בהכ אל לבוא זרים מאנשים למנוע בידם הרשות נ"בבהכ הקהל בני נתרבו ואם, בעירם

 ל"נ, במקומו לשבת רשאי אחר ואין, ידוע מקומו הקהל מן אחד וכל, נ"בבהכ הישיבה של המקומות את מוכרים

 שבירושלים טרסיים של נ"בבהכ מעשה) א כו( דמגילה להא ודמי, נ"בהכ נעשה דידהו דאדעתא ספק שאין

 שעשאוה, כלומר, עבדוה ואינהו הוה זוטי אכנישת דבי ומשום, צרכיו כל בה ועשה אליעזר לרבי שמכרוה

 המקום להם צר ואם, ופרנסים גבאים עליו וממנה, לעצמו נ"בהכ עושה קהל כל ז"שבזה הוא ידוע נ"וה. לעצמם

 פיהם על נ"בהכ למכור מהני, מבוררים העיר טובי ששבעה כיון ולכן, בתוכם לעבור זר איש לשום מניחים אין

. 'וכו מדרבנן מעלה רק שהוא וביחוד להקל זה על לסמוך ויש, העיר אנשי מעמדב שלא' ואפי, בכרכים אפילו

 ענין שהגדיר, שם יהושע בפני' וע. (ש"ע). ה אות ב סימן ח"חאו( ב"ח רענן זית ת"בשו עמו הסכים וכן. ש"ע

 או שנה חצי שם שוהים והאורחים, השנה שבכל רבים לירידים שם כשבאים דוקא שזהו, כרכים של נ"בהכ

 הזית הסכים זו הגדרה על וגם. בטלנים עשרה שם יש פעמים ושברוב, שם להתפלל בקביעות ובאים יותר

. ומקלסו, ל"הנ יהושע הפני תשובת כ"ג מביא) יג ק"ס קנג סימן( סופר חיים תורת ובספר). ש"ע. שם רענן

 נ"בבהכ החומרא עםשט הפוסקים ש"מ שלפי, כתב, ועלה ה"בד) שנג סימן( א"ח שי תשורת ת"בשו גם. ש"ע

 ז"לפ, לדחותם שיכול מי ואין, שם להתפלל רחוקים ממקומות גם הבאים דעת על שנעשה משום כרכים של

, לדחותו יכולים הנמכר מקום על לישב שיבא ומי, הכנסת שבבתי המקומות מוכרים הכנסת בתי שברוב עכשיו

 פני ת"בשו כן מצא ושוב. דעלמא נ"בהכ יבחש לא כ"א, עראי באופן כאורח אלא אינו אותו מניחים אם' ואפי

 הקהלות שמנהג האלה שבארצות, )לג סימן( בנימין משאת ת"בשו כתב זה כעין והנה. ש"ע. ל"הנ יהושע

. 'וכו כפרים כשל דינם כרכים של נ"בהכ גם, הקהל והנהגת עסקי בכל כרצונם העושים פרנסים עליהם להעמיד

 שאין נ"בהכ למכור הדין מן שמותר נאמר אם שאפילו, )לא ס"ס ח"חאו( סופר חתם ת"בשו ש"ומ( ש"ע

 המיועד מקום לכבד מקפידים העולם שאומות כיון', ה חילול משום למוכרו לאסור יש מ"מ, בו מתפללים

', ה חילול בגדר הוי כן עושים אנו אין ואם, קלנא בהו יעביד לבל ההוא המקום גודרים בחורבנם ואף, לתפלתם

 סימן( תאומים משה דבר ת"בשו וקלסו. ש"ע. 'וכו ם"עכו י"ע בשבת בנין בדין) רמד סימן( א"המג ש"מ וכעין

 סופר החתם ד"ע ואזיל מסתמיך) ג"ע ז דף ה סימן( איש עולת ת"בשו פאניזיל אליהו' ר ג"הרה גם. ש"ע). לח

 שיש) אל סימן( ס"החת ש"למ ת"מעכ שחשש ומה, כתב) קטז ס"ס( ב"ח ג"מהרש ת"בשו אבל. ש"ע. בזה

 שבעה פ"ע במכירה הנה, בדבר' ה חילול ויהיה מגונה תשמיש בו שיעשה ם"לעכו נ"בהכ מכירת על להקפיד

 הואיל', ה חילול מפני בזה ס"החת חששת שעצם ובאמת, להקל מודה ס"החת שגם ל"י ה"במא העיר טובי

 הבו, בשבת בנין לגבי כן כתב א"שהמג ואף, ולהם לנו מה כי, כך כל ללבי נכנס אינו, כך על מקפידים ם"והעכו

 ס"החת ורצה, אסר דאתרא שהמרא מפני אלא כן כתב לא ס"החת שגם לי הנראה וכפי. עלה להוסיף דלא

, ס"החת ד"ע כתב, )כ סימן( אברהם מחזה ת"בשו גם. ד"עכת. 'וכו בקדש כדרכו השלום למען בדעתו להחזיק

 שבשל להו פשיטא וכולם, לזה שחששו הגדולים המחברים מן אחד לשום מצאתי שלא בעיני תמוה והדבר

 מבלי מכבר והנטושים המוזנחים כנסת הבתי ימכרו לא שאם לחוש שישכ הילכך )ש"ע. 'וכו למכור מותר כפרים
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 בהם ימצאו אשר ונרקומנים פריצים למערת יהפכו ואף, שער יוכת ושאיה, יותר להחרב הם עלולים, מועד באי

 אחת שעה יפה ולמוכרם להקדים מצוה אדרבה, )ל"הנ שנג סימן שי התשורת ב"כיו ש"וכמ(, למזימתם מחסה

 חדשים כנסת בתי לבניית יוקדשו אם נעים ומה טוב ומה, המקח מעות על תתחלל נ"בהכ של והקדושה, קודם

, החדשים מהעולים ובפרט, ירבו כן, מישראל אלפים בעשרות המאוכלסות, שבירושלים החדשות בשכונות

 בירושלמי( אמרו וכבר, תפלה מקום ללא עבר בכל מתפזרים הצאן וצעירי, לשמו ראוי כנסת בית שם אין ואשר

 להוכיח למעניתו האריך) מה סימן( חיים בספר י'פלאג חיים רבי והגאון. אעזבך יומים תעזבני יום) ברכות סוף

 וכל ורעות קשות ירותגז ישראל על מלבוא נמנעים, ולתורה לתפלה ואתר אתר בכל כנסת בית בנין ידי שעל

 על אלא נפלו לא, דוד בימי במגפה שנפלו אוכלוסים אותם כל, שמואל במדרש ב"כיו ש"מ וכעין. אסונות מיני

 ותחזינה, ביתך לדביר העבודה והשב, בתפלה לומר הנביאים התקינו ולכן. ק"בהמ בנין את תבעו שלא ידי

 זו רבה במצוה המסייעים וכל. ב"עש. 'וכו. נ"בהכ לש מעט מקדש לגבי הוא וכן. 'וכו לציון בשובך עינינו

 ושמחת ברנה לציון לעלות ויזכו, בכבוד תרום וקרנם' ה מאת ברכה ישאו, מחצבתם לצור ישראל את המקרבת

  .ראשם על עולם

   )יט:ח אומר יביע( מעלין בקודש        . מגילה כז

 ר"כת ש"ומ) ב"סע כד דף' ע סימן, םחיי שנות לספר בהשמטות( סופרים קנאת ת"בשו קלוגר ש"מהר הגאון

, התורה מן דהוי בודאי אלא, הוא כן לא לדעתי, דרבנן איסור דהוי ודאי קלה לקדושה חמורה מקדושה דהורדה

 משום למיחש דליכא היכא, חדש ת"ס לקנות ישן ת"ס למכור מהו לן דאיבעיא) א כז( דמגילה מהא וראיה

 אלמא. עדיף לחומרא מנקט גוונא כהאי דכל ל"דס משום, חמירלה סתם שכתב ף"דהרי ן"הר וכתב, פשיעותא

 כיוצא קדושה לקנות דוקא זהו, בזה המקילים ואפילו. לקולא לפסוק ליה הוה מדרבנן הוי שאילו, דאורייתא דהוי

) מב סימן( אברהם המגן ש"ממ מוכח וכן. ת"מה דהוי ודאי מקדושה להוריד אבל, הורדה ליכא פ"שעכ כיון, בה

 יד בשל וליתן מהן רצועה ליקח ואפילו, יד של לעשותן ראש של תפלין לשנות שאסור, שם ע"בש ש"מ על

 שדי שם של שרובו, יותר חמורה קדושתו ראש ושל, קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידין שאין מפני, אסור

 מקדושה ורדההה ואילו. יד של תפלה לו אין ואפילו, ראש של תפלין לשנות אסור, א"המג וכתב. ראש בשל

. ש"ע. מדאורייתא דהוי ודאי אלא, דרבנן איסור משום דאורייתא תפלין הנחת חיוב ידחה איך, מדרבנן הויא

, חדש בו ליקח כדי' אפי ת"ס למכור שאסור רבינו ש"ומ, כתב) ב"ה ת"ס' מהל' י פרק( משנה הכסף מרן אולם

 הוי דלא ומשמע. ש"ע. לחומרא סקהפ ת"ס קדושת חומר ומשום, איפשיטא דלא בעיא) א כז( במגילה

 מורידין דאין הראיה מלבד. (קורח ממחתות, בקדש דמעלין מקרא ילפינן) א צט( דבמנחות אף, מדאורייתא

 אלא, לחומרא דאורייתא דספקא בפשיטות לומר לו היה, ת"מה הוי שאילו, )המשכן את משה ויקם מדכתיב

 וכן. ף"דהרי אליבא ל"הנ ן"הר דברי מטין וכן. לחומרא ןפסקינ ת"ס קדושת חומר ומשום מדרבנן דהוי ודאי

 המלך גן' בקונט ורדים בגנת ב"כיו מצאנו וכן. ש"ע). לא סימן ב כלל ח"חאו( ורדים גנת ת"בשו במישור הוכיח

 איפשיטא דלא בעיא דהך, )א"מ דמגילה ג"פ( לדוד שושנים בספר פארדו דוד' ר הגאון כ"וכ. ש"ע). כב סימן(

 מרן ש"וכמ, הוא ת"ס קדושת חומר ומשום, דרבנן ספקא שהיא פ"אע, לחומרא ם"הרמב פסק ת"בס דוקא

 הכנסת בית למכור שמותר ם"להרמב ל"ס ולכן, היא דרבנן דספקא כיון, מקילינן קדושות בשאר אבל, מ"הכ

 סימן( עייאש היהוד בני ת"בשו ע"וע. ש"ע. לקולא דרבנן דספיקא, עילוי כאן שאין אף. אחר נ"בהכ בדמיו לבנות

 יגהה לא עדיין, בהורדה כ"משא בה כיוצא בקדושה זהו בזה המקילים' שאפי, ק"הגרש שהוסיף ומה. ש"ע). יב

 מאי אף, מדרבנן אלא ואינו, הוא דאסמכתא ל"שי ומכיון, בקודש דמעלין ללימוד במיוחד קרא איכא דהא, מזור

 שנתכוון נראה, המקילים' ואפי ש"מ והנה. (וסיעתו גדיםמ הפרי ש"וכמ, אסמכתא דהוי ל"י מורידין דאין דילפינן

 ת"ס מוכרים שאין ל"דקי דהא, שכתב, מנוח רבינו בשם, )ער ס"ר( ד"יו יוסף בבית וכן, שם משנה בכסף ש"למ

 מחוסר ואינו הסופר בבית ומונח כתוב החדש ת"ס היה אם הילכך, פשיעותא משום הוי טעמא, חדש ת"ס ליקח

 ומצאתי. ולקולא דרבנן ספקא ל"הו, אפשיטא דלא בעיא דהך ל"דס אלמא. כ"ע. וכריםמ דמים נתינת אלא

 כתוב ואי, פשיעותא משום חדש בו ליקח ישן ת"ס מוכרין אין, שכתב) מא עמוד יב ס"ס( ב"ח האשכול בספר

 העיר שם ולאשכ ובנחל. (מנוח רבינו כדעת וזה. ל"עכ. עבדינן ולקולא, איפשיטא ולא בעיא הויא לאפרוקי ומונח

 כ"ג ומוכח, זו בקולא יחיד מנוח שרבינו שחשבו והפרישה ך"כהש ולא, מנוח כרבינו רבינו שסברת, זה על כ"ג

 כדרכו מביאו היה כ"שאל, ז"הט ש"וכמ, לפשיעותא חשש כשאין למכור שמותר ף"הרי בדעת הבין שרבינו

 מכל. ש"ע. לקולא נקטינן דבעיין יונה רבינו דברי הביא) קנד סימן( הבית בבדק יוסף הבית מרן גם). כ"ע. מ"בכ

 שהביא מ"הכ מרן על קשה שהדבר ובאמת. לקולא אזלינן ה"ומש דרבנן ספיקא דהוי ל"דס משמע הני

 בההיא לחומרא דפסקינן ל"דס אלמא, להחמיר שסתם ם"הרמב דברי על מנוח רבינו הרב דברי בשתיקה
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 ם"הרמב בלשונות( החיים בעץ אבולעפייא ח"מהר הגאון זה על תמה וכבר. מנוח רבינו כדברי שלא וזה, בעיא

' וע). ת"ס' מה י"בפ( אלפנדארי המשנה ובמרכבת רוקח במעשה וכן). ב"ע ה"דקכ( קודש ובמקראי) א"ע א דף

' שאפי) מב סימן( א"מהמג כן להוכיח ש"ומ) ק"ודו). א"ע קה דף( הלכות גופי' ובס). ג"סק ער סימן( ד"יו ז"בט

 דהנחת עשה מצות זה איסור ידחה איך, מדרבנן דהוי איתא ואם, ראש של להוריד אסור יד של יןתפל לו אין

 הדביר פתח בספר ע"וע). ב צ( ביבמות וכדאיתא ת"בשוא ת"ד לעקור חכמים ביד כח שיש ל"י לכאורה, תפלין

 תשמישי בין קושחיל האחרונים דברי פ"ע לומר חשבתי ה"ובלא). והלאה ג"ע סוף קכז דף, קכח סימן( א"ח

 את משה ויקם מדכתיב וכדיליף, התורה מן הוי הורדה איסור עצמה שבקדושה, עצמה לקדושה קדושה

 ולכן. מדרבנן רק אלא בהם הורדה איסור שאין קדושה בתשמישי כ"משא, בעצם קדוש הוי והמשכן, המשכן

 קדושה תשמישי דהויא תפלין של ברצועה נ"ואה. יד לשל עצמה קדושה שהוא ר"ש תפלין להוריד אסור

, בשאלה להשיג יכול אינו וגם, יד של תפלין לו אין אם, מדרבנן אלא בה הורדה של האיסור ואין) ב כו מגילה(

 שבשעת שכתב) נז סימן( ב"ח שלמה כרם ת"בשו מצאתי וכן. יד לשל ראש של להוריד מותר שיהיה אפשר

 שבאופן שבודאי כיון, להוריד שמותר אפשר, יד של תפלין מצות יבטל ראש משל הרצועה יוריד לא שאם הדחק

' וע. ש"ע. כן משמע לא) א"ס מב סימן( ז"הגר ע"בש ומיהו. ש"ע. 'וכו מדרבנן אלא הורדה איסור אין כזה

 חמורה ראש של תפלין דקדושת דאמרינן דהא, שכתב, )איברא ה"בד, ב אות כג סימן ח"חאו( אב בית ת"בשו

 דהיינו, שדי שם של רובו יש ראש שבשל משום ט"דה פירש י"רש כי, מדרבנן לאא אינו, יד של מתפלין יותר

 זרוע האור ולפי, נמחק שדי משם ד"ש) א לה שבועות( ל"קי דהא, מדרבנן אלא אינה קדושה והך, ודלת ן"שי

 אינו ודאי נמי ט"ה, לכל ונראה, הראש של בגובהו שהוא מפני יד משל טפי חמיר ראש של שתפלין שהטעם

 ש"מ כ"בע כ"וא. ש"ע. 'וכו הקדושה לעקור יכול תנאי י"שע אבוהב י"ומהר ירוחם' לר ל"ס ה"ומש. מדרבנן אאל

 בארחות' וע. [ת"בשוא ת"ד לעקור חכמים ביד כח שיש משום היינו, להורידו אסור יד של לו אין' שאפי א"המג

 ג"להפמ וראיתי]. ק"ודו). ח אות כד ןסימ( אב בית ת"בשו' וע, התרומה בעל בלשון) כא אות תפלין' הל( חיים

 שכל) א ק( עירובין' תוס ש"כמ ל"וי, דהורדה ת"ל ולדחי תפלין דהנחת עשה ליתי ת"וא, שכתב) מב ס"ר א"א(

 תוך שנפסל כגון, פשיעה בלי לה משכחת דהא, קשה אכתי ולכאורה. ת"ל דוחה עשה אמרינן לא פשיעה י"שע

 אולם. בדרבנן אף בעידנא דבעינן) ב"סק תמו סימן( א"למג עוד ייןצ ג"הפמ אך. יד של התפלין הנחת כדי

 אלא כאן אין כ"וא, המשכן את משה ויקם מדכתיב אלא מורידין דאין ילפינן לא דהא, ת"ל איסור אין כאן באמת

 וכן. בעידנא ביה בעינן לא הקל העשה שדוחה החמור שהעשה כתבו) א נט( פסחים' והתוס. בעלמא איסור

 יצחק עין ת"בשו' וע. ש"ע). מב כלל סוף ע' מע( חמד בשדי ע"וע). ט כלל סוף( ורדים בגנת ג"בפמ תפס

) א מ( כתובות בהפלאה' וע. (ש"ע. תעשה ואל דשב עשה דחי ועשה בקום דעשה) יז אות טו סימן ח"חאו(

 מחזה ת"שוב בזה ש"מ ר"ושו) ק"ודו. שם אחרון' ובקונט) לג סימן( אריה ובשאגת, עשה ניתי ה"ד' בתוס

 שאין עוד לתרץ' כ) ה אות כה כלל( הסופר ובקסת. ש"ע). והלאה, ובתשובה ה"בד, ל סימן( שטיינברג אברהם

 שוה שאינו דציצית עשה, בציצית כלאים שהרי. אינו וזה. מורידין דאין ת"ל דוחה כתפלין בכל שוה שאינו עשה

. בזה שעמד) א"סק מב סימן( סופר חיים בתורת ר"שוו). א ו( יבמות' תוס' וע. כלאים איסור של ת"ל דוחה, בכל

 ת"בשו ע"וע. ש"ע. ת"בשוא ת"ד לעקור חכמים ביד כח שיש, וחותם ה"ד) א טז ברכות(' תוס דברי פ"ע ומסיק

  ).ז אות כה סימן( שלמה לחם ת"בשו ע"וע, בזה ש"מ) יב סימן ח"חאו( בינה אמרי

  )ד"כב יו:א ח"יבי( ת להשיא יתומה"מכירת ס

 במגילה ל"וכדקי, יתומים להשיא כדי תורה ספר למכור העיר בני שיכולים, )עב' סי( בתשובה אלשקר ם"רהמה

 על שמצווים זכרים יתומים בין בזה לחלק שיש פ"ואע, אשה ולישא תורה ללמוד אלא ת"ס מוכרים אין) א כז(

 מכלל יתומות להוציא ואין ,בדבר לחלק שאין לי נראה מ"מ, זו ממצוה שפטורות יתומות לבין, ורביה פריה

 ש"הרשב ש"ממ כ"ג מוכח וכן. יצרה לשבת משום בזה יש פ"שעכ משום ט"דה ונראה. ד"עכת. זו מצוה

 הן זוכות מ"מ, תורה בתלמוד מצוות שאינן פ"שאע, נ"בבהכ הנשים שמניחות ת"ס אודות, )שכד' סי( בתשובה

 כנישתא בבי בנייהו באקרויי זכיין במאי נשי יהנ) א יז( בברכות וכדאמרינן, התורה בזכות ב"העוה לחיי

 לדעתי יותר הוא ראוי, להנשא שעומדים ויתומה יתום יש אם מקום ומכל. 'וכו רבנן בי גברייהו ובאתנויי

, ליתומה יתום בין בזה חילוק שאין שסובר הרי. ד"עכת. אשה לישא ת"ס מוכרים ל"קי דהא, להם שיניחוהו

 ע"הש מרן ש"דמ) ט"סק קנג' סי( אברהם המגן כ"וכ. יצרה לשבת משום יש ביתומה שגם משום שהוא כ"ובע

 ם"המהר ש"וכמ, "יתומות" הדין הוא, בדמיו" יתומים" ולהשיא תלמידים להספקת ת"ס מוכרים) ו סעיף שם(

 לא משום ט"דה, אשה לישא ת"ס דמוכרים אהא דקאמר) א כז מגילה(' מהגמ להוכיח ל"נ וכן). עב' סי( אלשקר

, יצרה לשבת כ"משא, באשה שייך לא ורבו דפרו אלא, ורבו פרו משום קאמר ולא, יצרה לשבת בראה תהו
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 לנישואי אלא ת"ס מוכרים שאין) א"סק א' סי( ע"אה מחוקק בחלקת ש"כמ ודלא, )ב מא( גיטין' התוס ש"כמ

 קנג' סי( רבה האליה כ"וכ. ד"עכת. ש"ע. מוכרים אין יתומה בשביל אבל, בידו סיפק ואין ר"בפו שחייב יתום

 תמיד כהעולת ודלא, יתומה לנישואי ת"ס שמוכרים הדין דהוא והלבוש אלשקר ם"המהר שדעת, )יב ק"ס

 אלשקר ם"המהר' מד זכרו ולא, ר"פו על מצווה שאינה כיון, ליתומה ולא ליתום דדוקא שכתבו מחוקק והחלקת

 הנשים דאף) ב מא( גטין' בתוס ומבואר, יצרה לשבת משום ט"דה דקאמר) א כז( ממגילה לזה וראיה. והלבוש

 בבית ש"כמ שלא וזה). נה אות שם(' תוס ובפסקי, שנאמר ה"ד) א יג( ב"ב' התוס כ"וכ. יצרה לשבת על מצוות

 משום קאמר ולא, חשד משום, בעל בלא תשב לא שאשה, גבורים השלטי מדכתב להוכיח, )א' סי( שמואל

). א ס"ר( ע"אה מאיר הבית כתב וכן. כ"ע. בנים בת כשאינה אפילו םטע לומר ל"דניח, מ"ולק, יצרה לשבת

 לשבת חובת ידי יצאה כבר שבזה בת או בן לה יש' דאפי מ"דנ) ב"סק סוף א' סי( ע"אה ז"בט' כ ב"וכיו. ש"ע

 החלקת ש"דמ', כ) עז' סי( א"ח יעקב שבות ת"בשו גם. ש"ע. חשד משום בעל בלא תשב לא ה"אפ, יצרה

 א"המג ש"וכמ, האחרונים עליו השיגו וכבר, ברורים דבריו אין, יתומה לנישואי ת"ס מוכרים שאין) א' סי( מחוקק

 ויתומה שיתום) רנא' סי( ד"ביו ל"קי והכי, עיקר וכן, אחרונים ועוד) ב"סק א' סי( שמואל והבית, )ט"סק קנג' סי(

 ויתומה יתום, )ב סז( מכתובות ראיה יאהב שם ר"הא וכן. (ש"ע. 'וכו היתומה להשיא מקדימין לנישואין הבאים

  ש"ע). כד' סי יז כלל( אדם החיי פסק וכן). 'וכו תחלה היתומה את משיאין, להנשא שבאו

  )כא:א ז"יבי( לימודי חול בחדר תלמוד תורה       .מגילה כח

 ואין ,בהם שותים ואין בהם אוכלים אין, ראש קלות בהם נוהגים אין כנסיות בתי, ר"ת, )א"סע כח( מגילה

 החמה מפני בחמה בהם נכנסים ואין, )שם מטיילים ואין בהם מתקשטים אין, י"רש פירש( בהם ניאותים

 בהם נוהגים אין כן פ"ואע, עשויים הם תנאי על שבבבל כנסיות בתי, אסי רב אמר. 'וכו הגשמים מפני ובגשמים

 בן יהושע רבי דאמר, מותרים מידיהםותל חכמים רבא אמר, בהם נאותים ואין. חשבונות ניהו ומאי, ראש קלות

 לפי, רבנן בי מדרשות לבתי קוראים למה כלומר, רבנן בי מאי, י"רש ופירש. דרבנן ביתא, רבנן בי מאי לוי

 בהם נוהגים אין מדרשות ובתי כנסיות בתי): "ו הלכה תפלה' מה יא פרק( ם"הרמב ל"וז. דבר לכל ביתם שהוא

 ואין בהם ניאותים ואין, בהם שותים ואין בהם אוכלים ואין, בטלה הושיח והיתול שחוק כגון, ראש קלות

 מותרים ותלמידיהם וחכמים. הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה בהם נכנסים ואין, בהם מטיילים

 של קופה כגון מצוה של חשבונות היו כן אם אלא חשבונות בהם מחשבים ואין. מדוחק בהם ולשתות לאכול

 ולשתות לאכול מותרים ותלמידיהם שחכמים רבינו שכתב ומה, משנה הכסף מרן וכתב". וייםשב ופדיון צדקה

 שאילתא ושאלי קיימי הוו מתנה בר אדא ורב רבינא, )ב כח מגילה( מדאמרינן כן ללמוד יש, "מדוחק" בהם

 משום אלא מיטרא משום לאו כנישתא לבי דעיילינן האי אמרי, כנישתא לבי עיילי דמיטרא זילחא אתא, מרבא

 לאכול' אפי, מותרים ותלמידיהם חכמים דאמר הוא רבא הא ולכאורה. דאסתנא כיומא צילותא בעיא דשמעתא

 קאמר דכי ודאי אלא, נכנסים היו לא צילותא בעיא דשמעתא משום לאו דאי הכא אמרי והיכי, שם ולשתות

 היה אם ומיהו. הגשמים בעת וקבש הולכים אדם בני שהרבה, דוחק חשיב לא והאי, מדוחק היינו דמותרים

 למגילה' בחי ן"הרמב כ"וכ. כ"ע. לי נראה כן. מותר ולישן ולשתות לאכול מקום להם ואין לתלמידים דחוק מקום

 מפני נכנסו שלא אדא ורב דרבינא מעובדא לזה וראיה, מדוחק אלא ותלמידיהם לחכמים התירו שלא) ב כח(

 חכמים, כתב) ב כח( למגילה בחידושיו א"והרשב. ש"ע. צילותא בעיא דשמעתא משום אלא הגשמים

 והוצרכו לתלמידים דחוק המקום שהיה כגון, להם שהוצרך והוא, מקום בכל בהם ליהנות מותרים ותלמידיהם

 אלא עיילי לא הכי' ואפי נינהו חכמים אדא ורב רבינא דהא, אסור הדחק במקום שלא אבל, הכנסת בבית לאכול

 בבתי אבל, עשויים לתפלה שעיקרם כנסיות בבתי מילי דהני מסתברא ומיהו. תאצילו בעיא דשמעתא משום

, תדיר שם עומדים שהם כיון ותלמידיהם לחכמים כ"אעפ, כנסיות מבתי יותר חמורים שהם פ"אע, מדרשות

, בעיר דירה בית להם שיש חברים ואפילו, מקום בכל בהם וישנים ושותים ואוכלים דירה כבית להם הם הרי

  ) ב כח מגילה( ן"הר כ"וכ). רעח סימן ד"ח א"הרשב ת"בשו ע"וע. (כ"ע. מקום בכל לגמרי הוא דרבנן אדבית

 אגב הכנסת בית של תינוקות ללמד שמותר, איתמר גאון האי דרב ומשמיה: ל"וז) רנו עמוד( העתים ובספר

, הכנסת בבית שם ללמדם םגוי של ותינוקות, נכון אינו התורה עם שלא אבל, וחשבונות ערבי כתב תורה לימוד

 באוצר הובא וכן. (ל"עכ. שלום דרכי מפני אותם דוחים אין לתרעומת חוששים ואם, דוחים לדחותם שיכולים כל

 שאמרו ממה הקשה שם לבינה עתים והרב). שם ל"המו ג"הרה בהערת' וע, קפא סימן מגילה הגאונים

) א כט( בקידושין וכדאמרינן, מצוה דבר לצורך וכמ דהוי ותירץ, חשבונות בהם לחשב שאסור) ב כח במגילה(

 ויש. כ"ע. מותר מצוה של שחשבונות) תפלה' מהל א"בפי( ם"הרמב' כ וכבר, אומנות בנו את ללמד שחייב

, חפצך ממצוא בכלל הוי ולא( בשבת לחשבן מותר מצוה של חשבונות) א ה( בכתובות שאמרו מה להוסיף
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 על משדכין מנשיא דבי דתנא עלה ומסיק). מותרים שמים חפצי ריםאסו חפציך) א"סע קיג( בשבת דדרשינן

, היא מצוה, אומנות ללמדו, י"רש ופירש. אומנות וללמדו ספר ללמדו התינוק ועל, בשבת ליארס התינוקות

) א כט( בקידושין וכדאמרינן, התורה עם ממנה שתחיה אומנות למוד כלומר, האשה עם חיים ראה דכתיב

 ע"ובטוש). ה"ה שבת' מהל ד"בפכ( ם"הרמב פסקו וכן). א קנ( בשבת הוא וכן. ש"ע. אומנות ללמדו חייב שאביו

). סז סימן( ג"ח חיים לב ת"ובשו. חבורה משום ה"ד) מא ס"ס( א"ח יעבץ שאלת ת"בשו' וע). ו"ס שו סימן(

 אנו צריכים, ע"אוה בין בגלות שאנו שבזמנינו, )א"ע קיט דף קז ס"ס ד"חיו( אמת זרע ת"בשו ש"מ ונודע. [ש"ע

 אחר כן ללמוד עליהם יקשה כ"שאל, נעוריהם ומשחר מקטנותם ובכתיבה בקריאה לעז לשון בנינו את ללמד

, ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה ולקיים, ולעבודתם לפעלם כשיצאו פרנסתם שימצאו כדי וזאת, שיגדלו

 רק אלא לכתחלה להתיר גאון האי ינורב רצה לא זה כל ועם]. ש"ע). שמים ויראי חכמים תלמידי בהשגחת(

 גרמא כמו אלא, בעצם מצוה של לימוד בגדר וחשבונות אמנות לימוד שאין מפני, תורה לימוד של גררא אגב

 סעיף ו"רנ סימן( משפט חושן ע"בש דפסקינן ממאי מוכח נמי והכי, לכשיגדל מצויה פרנסתו שתהיה בעלמא

 בני, תורה של שאינו לימוד תינוקות מלמד או) דם מקיז( אומן או ארופ שם להיות שביקש מבוי מבני אחד): "'א

 ואין, תורה ישראל תינוקות ללמד רשאי אבל. והיוצאים הנכנסים עליהם שמרבה מפני, עליו מעכבים המבוי

 דמצוה מילי לכל הדין והוא, רבן בית של תינוקות מקול לישון יכולים אנו אין ולומר, בידו למחות יכולים השכנים

 אבל: "ל"וז' כ) ב כ ב"ב( המשניות בפירוש ם"והרמב): ה"סק שם( ע"הסמ וכתב". בידו למחות יכולים שאינם

 לימוד לצורך הוא' אפי וחשבון דכתיבה אלמא". בידו למחות יכולים תשבורת או חשבון לתינוקות מלמד היה אם

 הרופא גם שהרי, עליו מעכבים מבוי שבני פ"אע מצוה קצת בזה יש מ"ומ. (ממש מצוה חשיבי לא, אומנות

 שיהיה הגאון הצריך ולכן). עליו מעכבים מבוי בני זאת ובכל, חולים לרפאות במלאכתו מצוה קצת פ"עכ עושה

 ומסקינן: "ל"וז) ג"שכ עמוד( מגילה ה"ראבי כתב ב"וכיו. תורה לימוד של גררא אגב והחשבונות הכתיבה לימוד

 גררא אגב למיתני בעי כן אם אלא, דמיטרא זילחא קודם מן בהו לולמיע חשבונות בהם לחשוב שאסור לקמן

 שכתב) צט סימן סוף ד"חיו( יצחק ויאמר ת"בשו ואליד בן יצחק רבי להגאון וראיתי". צילותא בעיא דהלכתא

 ללמד תורה לתלמוד המקודשים החדרים מן באחד הכתיבה במלאכת האומן את להושיב מקום ומכל, בנידונו

' מהל יא בפרק( ם"הרמב ש"וכמ, הרשות דבר שהוא מאחר, יכולים שאינם נראה, הכתיבה מלאכת הילדים

 כגון מצוה של חשבונות היו כן אם אלא חשבונות בהם מחשבים שאין, )קנא סימן( ע"הש ומרן והטור, )תפלה

 דבר אבל, מותרים אלו כגון מצוה של חשבונות דדוקא אלמא, בהם וכיוצא שבויים ופדיון צדקה של קופה

 ל"שי פ"ואע. הרשות לדבר בהם להשתמש יכולים ואינם קדושה בהם שיש בודאי ת"הת וחדרי. אסור הרשות

 ימצאו עצמם ברשות ויעמדו הנערים יגדלו שכאשר כדי מצוה קצת בו יש ת"הת לתלמידי הכתיבה שלימוד

 ב"וכיו שבויים ופדיון דקהצ של קופה בכגון אלא התירו לא הרי מ"מ, העניים ילדי ובפרט, חייתם לכל פרנסתם

 על בבל של כנסיות בתי) ב כח במגילה( שאמרו למה ענין זה ואין. לא אחר ענין אבל, רבה מצוה בסוג שהם

 בחורבנם אלא בזה התירו שלא קנא סימן ע"הטוש כתבו שכבר, מדרשות לבתי נימא נ"וה, עשויים הם תנאי

 מלאכת הילדים ללמד ויכולים, ת"הת חדרי מלבד ,חדרים עוד ת"הת בחצר יש הנשמע וכפי, בישובם ולא

 התלמידים ללמד שהתיר ל"הנ גאון האי רבינו דברי ראה לא ת"ובמחכ. כ"ע. האלה החדרים מן באחד הכתיבה

 שיש כל אלא, דוקא רבה מצוה ב"בכיו בעינן דלא ומוכח. הכנסת בבית תורה לימוד אגב וחשבונות ערבי כתב

  ,נ"בבהכ ללמדם להתיר יש, אומנות ללמד כגון, מצוה

 תינוקות בו שלומדים תורה בתלמוד שנשאל, )כב סימן ח"חאו( ב"ח פעלים רב ת"בשו חיים יוסף' ר אולם הגאון

 מותר האם, וכתיבתה הלשון צחות ללמדם ערבי וכתב לחשבון מורה להם להביא רוצה והמנהל, רבן בית של

 משה ישראל' ר ג"הרה ש"מ הביא, ל"הנ הגאון שובתבת והנה, תפלה מקום כ"ג שהוא ת"הת בחדרי כן לעשות

 כתיבת העתים' בס שהובאה בתשובה גאון האי רב בשם, הנחלה שארית בקונטרס לישראל נחלה בספר חזן

. נכון אינו התורה עם שלא אבל, וחשבונות ערבי כתב תורה לימוד אגב נ"בהכ של תינוקות ללמד שמותר, יד

 בבתי העמים לשונות ללמד התיר שהגאון גדולה הוראה לישראל נחלה הרב למד זו מתשובה, והנה, וכתב

 שחשב, בזה ל"הנ הרב שגג גדולה ושגיאה. הזה החל בגלות מעט ומקדש שכינה השראת מקום כנסיות

 בחדרים דוקא היינו, ל"כנ להתיר גאון האי רב ש"מ כי ובאמת, ממש תפלה במקום כן לעשות התיר שהגאון

, אורחים ולהכנסת השמש לדירת עשויים אלא, תורה בהם לומדים ואין שם מתפללים שאין נ"לבהכ הסמוכים

 בחדרים אלא לתינוקות וחשבונות ערבי כתב ללמד הגאון התיר ולא, נ"בבהכ בלילות ללומדים שינה מקום וגם

 בימיהם ידוע היה זה ודבר והואיל, תפלה מקום שהוא עצמו נ"בבהכ ולא, נ"בהכ לחצר הפתוחים אלו

 בחדרים דמיירי דבריו לפרש הגאון הוצרך לא, ממש התפלה במקום נ"בבהכ לומדים היו לא תינוקותשה

 חדרים באותם היה ר"תשב שלימוד אז ידוע היה כי. בסתם" הכנסת בית" וכתב, נ"בהכ יד שעל הסמוכים
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 דוחים ןאי תרעומת מחשש לדחותם אפשר שאי גוים של שתינוקות, שם הגאון עוד כתב שהרי, תדע, בלבד

 הגוים אצל וגם, מגונה דבר שזהו, ותורה תפלה במקום גוים ללמד יתיר שהגאון הדעת על יעלה ואיך, אותם

 לעשות הגאון יתיר איך כ"וא, אחרים בחדרים אלא ולשון כתיבה לומדים אין תפלתם שבמקום, כן לעשות אסור

 ד"לפעד "עכת.'וכו דוקא נ"לבהכ הסמוכים חדריםב דמיירי ודאי אלא, מזה גדול' ה חילול לך אין והרי, אצלינו כן

 שכן וכל, עליו לסמוך שראוי, גבן תורה ספר הא, להקל גאון האי רב דברי שפשט מאחר, כלל מוכרח זה אין

 רבי הגאון בשם ל"וכנ, כך כל קדושה בו שאין אומרים שיש ר"תשב של תורה בתלמוד ובפרט(, הדחק בשעת

 כך כל קדושה בו אין ר"תשב שחדר, שכתב, )קטז סימן( ב"ח ג"מהרש ת"בשו וםהל ראיתי וכן. הלוי ידיד יוסף

 הדברים בכל אסור שיהיה כלל מצינו ולא, בו ומעשנים ושותים שאוכלים הרואות עינינו כי, הכנסת כבית

 היו, ירושלים העתיקה בעיר יוסף פורת בישיבת כשלמדתי טליא הוינא כד ונהירנא). ש"ע. נ"בבהכ האסורים

 צבאם ועל הישיבה וראשי, קודש לימודי היום כל בהם לומדים שהיו בכתות מלמדים וכתיבה לחשבון ריםמו

 חדרים היו שלא מכיון, בזה להקל שיש ל"דס ומוכח. בזה כלל מיחו לא, ל"זצ עטייה עזרא רבי הגאון ר"מוה

 תשובת ללא גם והרי). חלב( צובה בארם גם נהגו שכן ת"מעכ שהעיד וכמו. בלבד חול ללימודי פנויים אחרים

 במגילה כדאמרינן, הלימוד בחדרי ולישן ולשתות לאכול ותלמידיהם לחכמים הפוסקים כל התירו, גאון האי רב

 תורה ביטול חשש שיש כל, צרכים שאר גם להתיר האחרונים הסכימו וכן, דרבנן ביתא, רבנן בי מאי) ב כח(

 יצטרכו שאם דהיינו, מדוחק ושתיה אכילה היתר לגבי א"המג ש"וכמ, אחר במקום אותם לעשות נצריכם אם

 כנידון האנגלית השפה לימוד לענין הדין והוא, מלימודם יתבטלו, פעם בכל, ולשתות לאכול לביתם ללכת

 נידון בכעין שנשאל) כח סימן( אמת דבורי ת"בשו דונאטה אליעזר משה רבי להגאון ראיתי וכן. ו"נר ת"מעכ

 שבויים ופדיון צדקה של קופה כגון: שכתב ם"הרמב מלשון ודקדק, תריצי טעמי הני מכל להקל והעלה, שלנו

. ביתו הוצאות כגון, רשות של חשבון יהיה שלא רק ממש מצוה של חשבון דוקא דלאו לומר, "בהם וכיוצא"

 נ"כבה בין בזה חילוק ואין, ושתיה כאכילה להתיר יש מלימודם יתבטלו שלא טעם כאן ויש והואיל. ב"וכיו

, דהיתרא בכחא לן דמסייע תנא שהוא, ל"הנ גאון האי רב תשובת נגלות בהגלות שכן וכל. ש"ע. 'וכו ר"לבהמד

. 'וכו נכריות ובחורות בחורים עם יתערבו לבל הצלה בזה שיש ו"נר ת"מעכ של ונימוקו טעמו בהצטרף ובפרט

 זה והרי. חול ללימודי מיוחדים חדרים להם ויהיו, גבולם' ה ירחיב אשר עד, בזה להקל הורה ויפה דן יפה ולכן

, כך על למחות פה פצה לא הוא ואף, עוררים כל ללא, להקל מעשה עושים שהיו יוסף פורת בישיבת. כמבואר

 בישיבה מתיבתא ריש היה כ"שג ל"ז עדס יעקב רבי הגאון וכן, ל"ז עטייה עזרא רבי הגאון הישיבה שראש כיון

 הלום וגם. ההיא בעת הציל לא ומדוע, כאמור עמם ונימוקם וטעמם, כך על מיחו ולא, במלין עצרו שרים, ל"הנ

 י"הגרא גאון אחאי לרב עוד ראיתי וכן. ש"ע. ד"נ בכעין להקל שהעלה) קיא סימן( ישראל בית ת"בשו ראיתי

 ולםע גאוני של מיסודם חיים עץ בישיבת שנהגו מה על שעמד) טו סימן(' ט חלק אליעזר ציץ ת"בשו ולדנברג

 פה פוצה ואין, ודקדוק וחשבון כתיבה כגון כלליים לימודים גם לומדים תורה התלמוד שבחדרי, ק"עה בירושלים

 ולכל לפרנסתם להם שיועיל מצוה בכלל זה לימוד שגם ל"דס ליישב וכתב, הישיבה י"ורמ גאוני מצד ומצפצף

 דבריו להעמיד שדחק פעלים רב רבה ודברי, העתים' בס אשר גאון האי רב תשובת את הביא ושוב. חייתם

 שאין ל"י אלא. גאון האי רב דברי במשמעות ואינו דחוק הוא שבאמת, וכתב, נ"לבהכ הסמוכים בחדרים דמיירי

. 'וכו בו לומדים ר"שתשב מקום רק אלא, הקודש וארון התורה ספרי בו שיש ממש כנסת לבית האי רב כוונת

, תורה לימוד של גררא אגב נעשה חול של שהלימוד כיון ותרי להקל יש דרבנן ביתא דהוי המדרש ובבית

 הקדש לימודי בחדרי וחשבון כתיבה ר"תשב ללמד להתיר חיים עץ בישיבת נהגו יפה לכן, האי רב ש"וכמ

  ד"בנ להקל שיש מדבריו יוצא ומבואר. ש"ע. שלהם

  )נד:א ח"יבי( חיוב נשים בפרשת זכור       .מגילה כט

 פרשת לקריאת קבוע זמן אין התורה שמן שמכיון נראה לכאורה כי, זו קריאה תבמצו חייבות הנשים האם 

 י"רש(, המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי, לפורים הסמוכה בשבת קריאתה זמן קבעו חכמים ורק, זכור

 מצות שהיא, זו במצוה חייבות הנשים גם כן אם, )תרפה סימן ריש( אברהם במגן מבואר וכן, )א כט מגילה

) 'ב הלכה תפילה מהלכות' א פרק( ם"והרמב, )ב כ ברכות( ף"להרי מצינו בזה וכיוצא. גרמא הזמן שאין עשה

 עשה מצות ליה והוה, לתפלה קבוע זמן אין התורה דמן משום, בתפלה חייבות דנשים טעמא דהיינו, שכתבו

 סימן( ערוך השלחן מרן קפס וכן. לתפלה קבוע זמן יש דמדרבנן גב על אף, חייבות שנשים, גרמא הזמן שאין

 זו למצוה אין התורה מן מקום מכל, זכור בשבת קריאתה זמן קבעו שחכמים שאף דידן בנידון הדין והוא). קו

 שעשה מה לזכור נצטוינו: "כתב) תרג מצוה תצא כי פרשת סוף( החינוך בספר אולם. חייבות ונשים, קבוע זמן

 ולא, באויב ונקמה המלחמה לעשות להם כי, "בזכרים" זמן ובכל מקום בכל נוהגת זו ומצוה', וכו לישראל עמלק
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' ה בהניח והיה', וכו עמלק לך עשה אשר את זכור, הפסוקים מסמיכות שדורש כוונתו ונראה. כ"ע". לנשים

 נשים אבל, עמלק מעשה לזכור חייב בעמלק מלחמה במצות שישנו מי, עמלק זכר את תמחה', וכו לך אלהיך

 במלחמת שהרי, זה על תמה שם חינוך המנחת אך. זכור פרשת בקריאת חייבות אינן המלחמ בנות שאינן

 כתב וכן). א"ע נה דף( המלך מצות בספר הקשה וכן. מחופתה וכלה מחדרו חתן אפילו יוצאים הכל מצוה

, נינהו כיבוש בני דלאו מטעם זכור מפרשת הנשים לפטור שאין, )קב סימן( אחרון בקונטרס דיסקין ל"המהרי

 סימן שם עוד ועיין. (כ"ע. לזכירה הדין שהוא וממילא, מחופתה כלה אפילו יוצאין הכל מצוה במלחמת שהרי

 היינו, מצוה למלחמת יוצאת מחופתה כלה שאף פי על שאף, בזה החינוך דעת ליישב יש ד"לפענ אולם). קא

 פטורות נשים) ב סה ביבמות( לן וכדקיימא, ולכבוש להלחם לא אבל, המלחמה לאנשי ומזון מים לספק דוקא

. לכבוש אשה של דרכה ואין לכבוש איש דרך, וכבשוה הארץ את ומלאו ורבו פרו שנאמר, ורביה מפריה

 רבי) א נט( בנזיר ועיין. מלחמה לעשות אשה של דרכה ואין מלחמה לעשות איש של דרכו) ב ב( ובקידושין

 וכתב. אשה על גבר כלי יהיה לא שנאמר, לחמהלמ זין בכלי אשה תצא שלא מנין, אומר יעקב בן אליעזר

 הוא וכן. תשלחנה ליתד ידה שנאמר, זין בכלי סיסרא את הרגה שלא ביעל שמצינו וזהו, שם י"רש בפירוש

, )'ר סימן( חסידים בספר ועיין. בכישור שלחה ידיה בפסוק משלי ובמדרש, )כו' ה שופטים( יונתן בתרגום

 הלכה מלכים מהלכות' ז פרק( ם"להרמב בפירושו ז"להרדב ראיתי וכן. ש"ע ).קצו סימן( הדשן תרומת ת"ובשו

, קאמר דהכי לומר ויש. פנימה מלך בת כבודה כל והכתיב, מלחמה לעשות הנשים דרך וכי, קשה, שכתב) 'ד

 היו מצוה דבמלחמת ואפשר. חופה ימי נוהגת שאינה, מחופתה יוצאת כלה בהכרח מחדרו יוצא דחתן כיון

) ב מד סוטה( ש"הרש בחידושי עוד ועיין. כ"ע. בערביות כיום המנהג וכן, לבעליהן ומזון מים פקותמס הנשים

 אלא יוצאות אינן ואולי, הוא וחידוש, למלחמה יוצאות נשים שגם משמע, מחופתה וכלה: לשונו וזו שכתב

 בספר כתב וכן. ז"בהרד של השני כתירוצו וזהו. כ"ע. המלחמה ואנשי הגברים לצורך וכדומה ולבשל לאפות

 ת"ובשו, )יח סימן סוף משפט חשן חלק( שלמה תשובה ת"בשו עוד ועיין). ב מד( לסוטה בחידושיו נטע כרם

 של הראשון התירוץ כן גם לסייע יש ולכאורה. ש"ע). טז סימן ריש חיים אורח חלק( פולאק משמעון שם

 דכתיב חתן אפילו, י"רש ופירש, מחופתה כלהו מחדרו חתן אפילו נקי אין) א י( דסוטה מההיא ל"הנ ז"הרדב

 מחדרו חתן יצא) טז' ב יואל( דקרא לישנא דנקט כרחנו ובעל, לן מנא כלה אכתי ולכאורה. לביתו יהיה נקי ביה

 בירושלמי ועיין. מחופתה יוצאת הכלה שגם בהכרח, למלחמה מחדרו יוצא שהחתן שמכיון, מחופתה וכלה

 חלק המצות ספר על פירלא פישל ירוחם רבי להגאון ועיין). ב יב( סוטה ותובתוספ, )מלחמה משוח פרק סוף(

  .ק"ודו). ב"ע קיט דף(' א

, מנלן, יצא לא פה על קראה, )א יח( במגילה שאמרו מה לפי, זכור פרשת בקריאת הנשים לחייב לדון יש עוד

 להלן מה, בספר זכרון זאת כתוב התם וכתיב, נזכרים האלה והימים הכא כתיב, זכירה זכירה אתיא רבא אמר

 עמלק מעשה זכרון ללמוד נחזור, )א מח זבחים( למחצה שוה גזירה שאין כיון ולכאורה. בספר כאן אף בספר

. חייבות נשים כאן אף, )א ד מגילה( הנס באותו היו הן שאף, חייבות נשים להלן מה, מגילה דמקרא מזכירה

 מסמוכים יליף והחינוך(, מסמוכים שכן וכל, מהיקש עדיפא שוה גזירה עלמא דלכולי) ב מא( בגיטין ומבואר

 מלחמה בנות אינן שהנשים וכיון, עמלק זכר את תמחה ליה וסמיך, עמלק לך עשה אשר את זכור דכתיב

 לדעת, נשים ה"בד) א ד מגילה( אבן הטורי שכתב מה פי על לדחות יש אולם). ל"וכנ. מזכירה פטורות וכיבוש

, טעמא דהיינו, חובה ידי האנשים את מוציאות אין, מגילה במקרא חייבות שנשים יפ על שאף וסיעתו ג"בה

 היו הן שאף מפני, )גרמא שהזמן עשה מצות דהוי גב על אף( מגילה במקרא הנשים חיוב של שהטעם משום

 יםחייב האנשים ואילו). א ד מגילה(' התוס שכתבו כמו, מדרבנן אלא ואינו, התורה מן מהני לא, הנס באותו

 רק שחייבות הנשים אין ולכן, נאמרה הקודש ברוח אסתר) א ז מגילה( לן דקיימא, קבלה מדברי מגילה במקרא

). א יט השנה ראש( תורה כדברי קבלה דברי לן דקיימא, קבלה מדברי שחייבים האנשים את מוציאות מדרבנן

 ת"בשו חיות יצחק' ר הגאון דנפשיהמ לזה וכיוון. ש"ע). 'א ק"ס תרפט סימן( יעקב הישועות כתב וכן. ד"עכת

). יג סימן( יעקב שאלת ת"ובשו). עח סימן חיים אורח חלק( יהודה זכרון ת"בשו עוד ועיין). מג סימן( יצחק שדה

 אין שהרי, מגילה ממקרא זכירה דזכירה שוה מגזירה עמלק בזכירת הנשים חיוב ללמוד אפשר אי כן ואם. ש"ע

 מגילה( א"הריטב בחידושי ועיין. נזכרים האלה והימים שנאמר מה בכלל אינןו, כלל קבלה מדברי הנשים חיוב

. ל"וי. דמגילה קבלה לדברי מדאורייתא פרזי פרזי שוה גזירה דילפינן למימר ליכא דהא, דידן ותנא ה"ד) ב ב

) 'א הלכה מגילה מהלכות' א פרק( שמח באור עוד ועיין). ק"ודו. וקיט קיח סימן קמא בשמים הרי ת"בשו ועיין(

 הנשים נתחייבו שלא משום, מגילה מקרא חובת ידי האנשים מוציאות אין דנשים ג"דבה טעמא דהיינו, שכתב

 שמואל דאמר דהא) א ז מגילה( כדאמרינן, הכתב מן ולא פה בעל בקריאה אלא קבלה מדברי מגילה במקרא

 דתנן גב על דאף, שם וספותהת וכתבו, לכתוב נאמרה לא אבל, לקרות היינו, נאמרה הקודש ברוח אסתר
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' ז מגילה( המודעי אלעזר' כר יליף, לכתוב נאמרה ליה דסבירא ומאן. מדרבנן היינו התם, יצא לא פה על קראה

 במחיית נאמר זה ופסוק. במגילה שכתוב מה היינו בספר ודרשינן, בספר זכרון זאת כתוב דכתיב מקרא) א"ע

 אין כן אם, נינהו ומלחמה כיבוש בני דלאו עמלק ומחיית ירתמזכ פטורות שהנשים כתב החינוך והנה. עמלק

 מתוך קריאתה לשמוע המחוייב לאיש המגילה קוראת וכשאשה, מדרבנן אלא הכתב מתוך לקרות סמך להן

 בכתב בקריאתה מחוייבת האשה שאין כיון, פה בעל קריאתה כשומע האיש ליה הוה, קבלה מדברי הכתב

 ישועות ת"בשו ועיין. כ"ע. מדבריהם אלא, הקודש ברוח לכתוב מצווה שאינו מימ שומע הוא והרי, קבלה מדברי

 היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים דאמרינן אהא קשה שלכאורה, שכתב) נ סימן חיים אורח חלק( מלכו

 דאתיא, יצא לא פה על קראה שאם) א יח( במגילה מדילפינן ליה תיפוק, טעמא האי ליה דלמה, הנס באותו

 עמלק זכירת במצות והרי, עמלק מזכירת מגילה קריאת שוה גזירה דהוי אלמא, עמלק ממחיית זכירה כירהז

 הנשים יתחייבו מגילה במקרא גם כן אם, מסויים זמן על אינו התורה מן החיוב שהרי, גרמא זמן כאן אין

. לתרץ יש וזה. עמלק ירתבזכ חייבות דנשים ודאי כן אם, תשכח דלא תעשה לא נמי דאיכא ועוד, שוה מגזירה

. 'וכו ניחא זה ולפי, נינהו מלחמה בנות דלאו משום עמלק מזכירת פטורות דנשים כתב החינוך בספר אולם

 הוי תעשה הלא דהכא לעיל כתבנו כבר, תעשה לא דהוי תשכח לא מדכתיב הקושיא לדחות שכתב ומה. ש"ע

 בחידושיו ן"הרמב שכתב וכמו. תעשה הלאמ גם נפטרות, מהעשה פטורות הנשים היו ואם, העשה לקיום

 הוי דרבנן שאיסור ם"הרמב דברי שלפי, )ט סימן( יאיר החות קושית מכבר יישבתי זה פי ועל). א לד( לקידושין

 באותו היו הן שאף משום מגילה ומקרא חנוכה בנרות חייבות שנשים שהטעם לומר ליה למה, תסור דלא בלאו

 ן"הרמב שכתב מה ולפי. גרמא שהזמן אפילו תעשה בלא חייבות ונשים ,תעשה לא דהוי ליה תיפוק, הנס

 שהזמן עשה מצות היא המצוה ואם, חכמים שחייבו המצוה מגוף תסור דלא תעשה הלא עדיף דלא, ניחא

 תעשה הלא שאין, עליהן חל לא תסור דלא תעשה הלא גם, )ב כ ברכות להתוספות( פטורות דנשים כיון, גרמא

 קמא ומשיב שואל ת"ובשו, שם יאיר חוות בתשובת ועיין. בו שנתחייב למי העשה קיום צורךל אלא תסור דלא

  ).ח סימן( יעקב שאלת ת"ובשו, )סד סימן( יהוסף זכר ת"ובשו, )לו סימן' א חלק( ותנינא, )סב סימן' א חלק(

  פרשת זכור על ידי שומע כעונה

ז "מוכח דצריך לקרוא פרשת זכור מספר תורה ולפ .דפרשת זכור נקראת בציבור ובמגילה יח. מוכח במגילה ל

כ השומע מפי השליח ציבור שקורא  מתוך הספר תורה  "פ ולא יצא וע"יקרא בפיו הרי הוא קורא בע' אם כל א

ג דמעשה רב קלג מובא "ואע. ז דין השומעים כאילו קראו מתוך הספר תורה"עם הכוונה לצאת ידי חובה לפ

משמע דעונה עדיף : וברכות כא: סוכה לח' ל דמצווה מן המובחר דבתוס"ר יא קרא בעצמו פרשת זכו"דהגר

כ השאגת אריה יג דדוקא "נ חייש למש"א. אבל לענין מצווה בו יותר מבשלוחו שומע כעונה ממש. משומע

  .) ע פורים עמ ה"חזו' ע.(כ במצוות תורה ושמא השליח ציבור כבר יצא"פ שיצא מוציא משא"במצות דרבנן אע

  )יט:א ז"יבי(  פרשת התוכחה       לא מגילה

 בני' ה מוסר קרא דאמר אסי רבי אמר, מילי הני מנא, אמרינן, בקללות מפסיקין אין דתנן אהא) ב לא( במגילה

 תנא, עביד היכי אלא, הפורענות על ברכה אומרים שאין לפי אמר לקיש ריש. בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל

 רבה במדרש נמי איתא והכי. שלאחריהן בפסוק מסיים מסיים כשהואו שלפניהם בפסוק מתחיל מתחיל כשהוא

, חכמים שנו כך, הרבה בקריאות התוכחות לקרות לו מותר שיהא מהו מישראל אדם הלכה, )ראה פרשת ריש(

 אל בני' ה מוסר שכתוב לפי בקללות מפסיקים אין ולמה, כולם את קורא אחד אלא בקללות מפסיקים אין

, לוי' ר אמר אחר דבר, כולם את קורא אחד אלא קוצין קוצין התוכחות תעשה אל, כחתובתו תקוץ ואל תמאס

 יקראו ואם, מתברך ואני מתקללים בני שיהיו הדין שורת אין, בצרה אנכי עמו כתבתי אני ה"הקב אמר

 אקור אחד אלא, ולאחריה לפניה, פעמים' ב עליה מברכים שאין וקריאה קריאה אין, הרבה קריאות התוכחות

 יוכל ואז בברכה ויסיים בברכה ויתחיל הכל קורא אחד אלא, וסיימו, )שם מגילה( בתוספות והובא. כולם את

 מברך בתורה לקרוא הפותח) ב כא( במגילה שנינו שהרי, )ה"סק תכח בסימן( ז"הט והקשה. וסוף תחלה לברך

 משום גזרה רבנן דתקינו טעמא נוהיי, ולאחריה לפניה מברכים דכולהו והאידנא, לאחריה מברך והחותם לפניה

, בלבד והחותם הפותח אלא מברכים הקוראים כל היו לא המשנה שבזמן מבואר כ"א. היוצאים ומשום הנכנסים

 הפותח אלא מברכים אין והרי, עליהן לברך שאין משום בקללות מפסיקים שאין כאן המשנה אמרה ואיך

 במסכת יעקב נחלת הרב ותירץ. ש"וע). ו משנה ג"פ מגילה( טוב יום התוספות הקשה וכן. ש"ע. והחותם

 אילין, )ז הלכה ג"פ( מגילה בירושלמי וכן, שם סופרים' במס שאמרו מה פ"ע, )ג הלכה יב פרק( סופרים

 קללות אלא ולאחריו לפניו ברכה טעון לך אין חנינא' ר אמר, ולאחריהן לפניהן ויברך חד יקרינון מאי אירוריא
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 ולאחריו לפניו ברכה טעון לך אין, לוי בן יהושע רבי אמר דהכי, עלה ומסיק. תורה הושבמשנ כהנים שבתורת

 אפילו מברכים היו הקללות ועל השירות שעל ובירושלמי כאן ומוכח. והקללות הדברות ועשרת הים שירת אלא

 שאין ילפ קאמר שפיר הכי ומשום לקיש לריש ל"ס נ"דה ל"שי, ז"הט לקושית מקום אין כ"וא, המשנה בזמן

 דמסיים והיינו, לברך אין עצמן הקללות בתוך פ"עכ, הקללות על לברך שצריך ואף, הפורענות על מברכים

 הרב מדברי מוכח וכן. שניהם מתקיימים ובהכי, שלפניהן בפסוק מתחיל מתחיל כשהוא, עביד היכי אלא, ס"הש

 וכדבריו. ד"עכת. ולאחריהן והקללות התוכחות קודם מברכים היו המשנה חכמי בזמן שאפילו, אבודרהם דוד' ר

 דברי פ"ע, )דמגילה ג"בפ( המשניות על משנה לחם הרב בשם) יב ק"ס תכח סימן( רבה האליה כתב

 כהנים שבתורת והקללות הדברות ועשרת הים שירת אלא ולאחריו לפניו ברכה טעון לך שאין, הירושלמי

 מרן כ"וכ. ש"ע. המשנה בזמן' אפי הקללות על ברכיםמ היו בקללות מפסיקים היו אילו ז"ולפ, תורה ושבמשנה

 החיים עץ בספר אבולעפייא חיים רבי הגאון בשם, שם ברכה ובמחזיק) ב"סק קלט סימן( יוסף בברכי א"החיד

). ג"ה סופרים' ממס ב"י בפרק( רחמים כסא בספרו וכן. בזה שהאריך ש"וע). ד"ע סוף קמב דף הספר בסוף(

 סופרים' במס( יהודה שמחת בספרו ע"וע. ל"הנ הירושלמי פ"ע) כא לימוד(' ה ילימוד הרב מדנפשיה כ"וכ

, ל"הנ החיים עץ בספר אבולעפייא ח"המהר תירוץ הביא) סא סימן סוף( לימודים לשון בספר גם. ש"ע). ב"פי

 דברי פ"ע, ז"הט קושית לתרץ) ג"סק קלט סימן( שלום נהר בספר כתב וכן. ש"ע. אמיתי תירוץ שהוא וכתב

 ח"חאו( יהודה אריה גור ת"בשו גם תירץ וכן. ש"ע). ברכות ענף( תלפיות במדרש תירץ ושכן. סופרים' המס

 הירושלמי פ"ע) כז אות, מגילה( איגר עקיבא רבי בתוספות כ"וכ. ש"ע. ל"הנ סופרים' המס דברי פ"ע) עג סימן

 סימן( לדוד קרן ת"בשו וכן. [ש"ע). ג"סק סוף הגבורים בשלטי קלט סימן( גבורים מגן בספר כ"וכ. ל"הנ מגילה

 בטורי' וע]. (ש"ע). רמה סימן סוף( א"ח יצחק יד ת"ובשו). לא סימן סוף ח"חאו( אברהם מעשה ת"ובשו). כט

 ובספר) ב נט גיטין( ס"החת ובחידושי) סו סימן ח"חאו( סופר חתם ת"בשו' וע) ב לא מגילה אמת ובשפת אבן

 ת"ובשו. וראיתי ה"בד) ו סימן( א"ח בריסק ם"מהר ת"ובשו). מהספר ב"סע ו"דס א כא( מגילה על יצחק בית

 טעונה התוכחה שפרשת ל"הנ האחרונים בכל שמבואר לדעת הראת אתה). ל"ואכמ). יח:ג( הלכות משנה

 לא התוכחה פרשת על לברך שלא שהמנהג ברור הדבר ומעתה. המשנה בזמן ואפילו, ולאחריה לפניה ברכה

  .שבתוכחה הקללות על לברך חיוב שיש בידינו הוא ערוך ותלמוד, כלל יסוד לו אין, לאחריה ולא לפניה

  )כב:ב אומר יביע(  שואלין ודורשין קודם החג       מגילה לב

 תיקן משה) לב מגילה( והתניא ת"וא. יום' ל הפסח קודם הפסח' בהל שואלין:) ו( דפסחים ק"י דבפ"כתב הב 

 שואלין דתניא דהא ל"וי. בחג חג' הל בעצרת עצרת' הל בפסח פסח' לה ודורשין שואלין שיהו לישראל להם

 ל"דקי משום אלא, הפסח בהלכות ולדרוש לשאול מחוייבים דאנו למימרא לאו, יום' ל הפסח קודם ודורשין

 שכל לאשמעינן אתא, כענין לשואל נזקקין כענין שלא שואל' וא כענין שואל' א ששואלין תלמידים' בב בעלמא

 מגילה( אבן טורי להגאון וראיתי. ל"עכ. ן"הר' פי וכן. כענין שואל חשיב הפסח קודם יום' ל הפסח' הלב ששואל

 על ומזהיר' א בפסח עומד משה שהרי ק"דת ט"מ:) ו פסחים( ש"ממ. ן"הר' לד ראיה להביא ל"ונ, שכתב) לב

 ג"דרשב ט"מ. 'וכו טמאים היו אשר אנשים ויהי וכתיב, במועדו הפסח את ישראל בני ויעשו שנאמר', ב פסח

 איש להם ויקחו הזה לחודש בעשור', וכו לכם הזה החדש שנאמר, הפסח על ומזהיר ח"בר עומד משה שהרי

 מיום הזהיר לא ואמאי, הפסח על ומזהיר ח"בר עומד דמשה מהא ק"לת להקשות יש והשתא. אבות לבית שה

 דמשה מהא ק"לת מ"לק תו, פסח' בהל לדרוש חיוב שאין כיון ן"הר ד"ולפ. הפסח קודם יום' ל שהוא באדר ד"י

 ח"בר עומד שמשה ומצינו הואיל כ"שא, ז"לפ להקשות יש ד"ולפע. ל"עכ. לכן קודם ולא ומזהיר ח"בר עומד

 צריך הפסח קודם שבתות' ב פ"שעכ לנו יוצא. הגבורה מפי דורש אלא, שאלה שום בלא אף, הפסח על ומזהיר

 הפסח' הל לדרוש איריא דמאי, לדוכתה' קו הדרא כ"וא. ג"דרשב לקרא ק"ת יענה מה כ"שאל. ברבים לדרוש

 ק"דלת ד"נלע היה ולכן. י"והב ן"הר תירצו ומה. ברבים לדרוש צריך הפסח קודם שבתות' ב והרי. 'וכו בפסח

 ה"ד) כ( ק"מ' התוס ש"וכמ, להחמיר אף תורה מתן מקודם למדים שאין משום, ג"דרשב מקרא כלל ראיה אין

 שאין בירושלמי מתרץ, ימים שבעת אבל לאביו ויעש דכתיב מקרא שבעה אבלות יליף דלא דהא. שבעה חג מה

 גם ומה(, שבתות' ב קודם ברבים לדרוש להצריך מצרים מפסח ללמוד אין נ"וה. ש"ע. תורה מתן מקודם למדין

 קודם להזהירם עמד שלא לאהקו לענין נ"וה) צו פסחים ש"כמ, לדורות נוהגים שאינם חומרות כמה בו שמצאנו

 לילה אלא נוהג חימוצו אין מצרים שפסח וביחוד. בכך התורה הקפידה לא תורה מתן שקודם. מ"לק, יום' ל

 למשמע ליכא לכם הזה דהחדש ההיא דלרבנן, :)ו פסחים( יהושע הפני בקיצור כ"שכ ר"ושו:). כח פסחים( אחד

 ש"וכמ. 'וכו חיובא עלייהו רמיא ולא, היה תורה מתן קודם שעדיין כיון, פסח' בהל ולדרוש לשאול כלל מינה

 ן"הר' תי על שהקשה, )תכט ס"ר( עייאש יהודה במטה ראיתי גם. ש"ע. תורה מתן מקודם למדין שאין ד"בכ
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 ודורשים ששואלין לרבנן נשמע, שאלה בלא אף הפסח קודם שבתות' ב שדורשים ג"מדרשב דהא, ל"הנ י"והב

  . תורה מתן מקודם למדין שאין, ניחא האמור ולפי. ש"ע. במנין אלא נחלקו שלא. הפסח םקוד יום' ל כ"ג ברבים

 רב שהות להם שיהיה כדי, יום' ל הפסח קודם לעם להודיעם צריך פ"עכ פסח שדינו, עוד לתרץ' כ י"הב

 אל אי, תקנתא להו לית בפסח דאילו, חמץ וביעור כלים והגעלת המצות ואפיית החטים בטחינת להתעסק

. קודם זמן כך כל בהלכותיהן לדרוש צ"א ה"ומש', וכו מועדים בשאר כ"משא. כהלכתייהו הכי מקמי להו עבדו

 וכן, ההוא במעמד נצטוינו שבעבורם בטעמים לדרוש היינו, בחג חג' והל, בפסח הפסח' בהל שואלין ש"ומ

. ד"עכת. אלו אלא אחרות' הל בו שאין דעצרת דומיא דקתני תדע. ט"ביו לעשות ומותר שאסור בדברים לדרוש

' בהל ששואלין כיון, יום' ל תוך עשאה שאילו, ישנה סוכה גבי, שם י"מפרש שהקשה) ט סוכה( א"במהרש' וע

 ולאו, הכי אמרינן החגים דבכל אלמא. כ"ע. עושה הוא חג לשם סוכה העושה סתם, יום שלשים לחג קודם חג

:). יז( ברכות י"רש ע"וע. ל"הנ י"רש' כד כ"ג' שכ) ב סוכה ישר( ן"והר א"הריטב' בחי' וע. (ש"ע. בפסח דוקא

 צריכים הם אם לתלמידיו ששונה הרב: ל"בזה) ג"סי שמו' סי( מ"חו ע"בש ש"ממ עוד להעיר יש ולכאורה.) ש"ע

) התלמידים( הוו אז לאחרת לשנותה יכול אחת במסכת התחילו אם ואף, הוא שירצה מסכת בכל עמו ללמוד

 מקום בכל עמהם ללמוד צריך הוא ואם. בבעלים שאלה הוי מהם שאל ואם, במלאכה עמו הםש, לו כשאולים

 לשנות יכול הרב ואין, יגמרו שהתחיל שהמסכת בשניהם תלוי הדבר ואם. 'וכו. להם נשאל הוא אז, שירצו

 יםהמועד ולפני. כלל ז"זל שאולים אינם אז, הרב דעת בלא התלמידים ולא, התלמידים מדעת שלא המסכת

 לפני החג בהלכות לדרוש צריך המועדים שבכל ומוכח. כ"ע. להם נשאל הוא, המועד הלכות לעם לדרוש שדרך

 יעקב החק' וכ. ל"הנ) ט סוכה( י"מפרש י"הב על בזה להעיר כתב א"המג אף והנה.) א"סק ז"בט' וע. (החג

 א"המהרש השיג ובחנם. 'וכו ח"בב מ"ושכ. כן שנהגו בעלמא מנהגא אלא הוא דינא לאו ט"יו דבשאר, לתרץ

 אלא זה ואין הואיל, לתלמידיו נשאל כדין המועדים לפני הרב חשיב אמאי כ"דא ק"וק. ש"ע. י"הב על בזה

 להשמט א"א חשיב בזה נהגו שכבר כיון ואולי. הלימוד ולשנות מהם להשמט שיוכל ואפשר, בעלמא מנהגא

 אפילו פורים איריא מאי ה"בד) ד( מגילה' התוס דברי נמי אניח ז"ולפ. ק"ודו). א"סק סוף( יוסף בברכי' וע. מהם

 יום' ל דדרשינן ט"ביו אפילו. 'וכו יום שלשים לכן מקודם בו דורשים שאין פורים איריא מאי פ"דה ל"נ. נמי ט"יו

 שנראה, י"הב ד"ע) שם( יהושע הפני מכאן והקשה. כ"ע). לב( לקמן כדתניא. ביום בו דורשים ה"אפ לפניו

 וכן. ש"ע. בפסח ד"ול, החג קודם יום' ל ודורשים שואלין ט"יו בשאר דאף להו דפשיטא' התוס' ד ממנו שנעלם

. מנהג מתורת המועדים לפני שדורשין מודה י"הב שאף, ניחא האמור ולפי. ש"ע. גבוה ושלחן. ג"כנה' ה הקשה

, לזה קרוב ליישב עייאש היהוד במטה' וכ. ל"הנ מגילה' התוס' מד כ"ג שהעיר ח"להפר ר"שו. י"הח ש"וכמ

. המועדים בכל כן הצריכו מדרבנן אבל, דאורייתא לדינא אלא אינו, ט"יו לשאר הפסח בין י"הב מרן שחילוק

' סי( מ"דחו ההיא טפי ניחא ז"ולפ. ש"ע. דוקא מדרבנן שכוונתם, )ד( מגילה' ותוס, )ט( סוכה י"רש' ד ש"א ובזה

 לדברי וכן. ש"ע). נח( בכורות' מהגמ, י"הח כדברי לדייק' שכ, )צב' יס( הבושם ערוגת ת"בשו ע"וע. ל"הנ) שמו

, זה בתירוץ י"הב' ד ליישב ש"מ, )קח' סי( יעלה יהודה ת"בשו אסאד י"מהר להגאון' וע. ש"א, ל"הנ י"המט

 ודםק פסח' בהל שואלין, ע"בש מרן פסק הנה דינא ולענין.  ק"ודו. ל"הנ) ד( מגילה' ותוס) ט סוכה( י"מרש ק"דל

' כתי ל"דס משמע, ודורשין שואלין בטור ש"כמ כתב ולא שואלין ש"דממ, ל"בבאה ב"המשנ' וכ. יום' ל לפסח

, השואלין תלמידים' ב לענין אלא, לפסח קודם יום' ל אלו' בהל ללמוד לחייב אינו זה שכל, )דפסחים ק"פ( ן"הר

 ן"הר' וד. לבד שואלין בלשון ע"בש דייק להכיו. כענין שואל דחשיב, קודם לו נזקקין, פסח' בהל שואל מהם' וא

 שאין, ע"והש י"הב מרן' כד העיקר. 'וכו בזה עליהם חולקים ראשונים כמה אבל]. ל[ מגילה א"הרשב דברי הם

. יט ז"ע' ע( חפץ שלבו במקום בלימודו להמשיך ח"ת לכל ומותר, ואילך מפורים פסח הלכות ללמוד גמור חיוב

', ה לקהל תורה ומרביצי שיעורים הנותנים או לרבים הוראות המורים מ"ומ.) ב"סק נגתק' סי מרדכי במאמר' וע

 השופט עם' ה והיה. הלכה זו' ה דבר לשואלם להשיב בהם בקיאים ולהיות אלו בהלכות בעצמם ללמוד צריכים

 לההגע בדיני, יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את לעם ולהודיע. דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי

 הדברות ולכל. 'ה לעם לדרוש שצריכים מה העיקר שזהו ל"ז האחרונים ש"וכמ. 'וכו חמץ וביעור המצות ואפיית

). לב מגילה( רבינו משה וכתקנת, בחג חג והלכות בפסח פסח הלכות ולדרוש ללמוד צריך עצמם החגים בימי

 פסח' הל, בתוריהן ת"בד שקוראים בשעה, בתורים לחייך נאוו) י פסוק א' פר( רבה השירים בשיר ואמרינן

 מקרא בעלי אם) קא( ובסנהדרין. כ"ע. ונערה נערה תור ובהגיע א"הד. בחג חג' הל, בעצרת עצרת' הל, בפסח

' בהל יעסקו הם תלמוד בעלי ואם, ובאגדות בהלכות במשנה יעסקו הן משנה בעלי אם, ך"בתנ יעסקו הם

 שנאמר לעולם טובה מביא בזמנו פסוק הקורא וכל. גבח חג בהלכות, בעצרת עצרת בהלכות, בפסח הפסח

  .בזה ש"מ) שכג' סי( החינוך' בס ע"וע. טוב מה בעתו ודבר
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  מסכת ביצה

  ?האם דין ביצה כאוכל או משקה

, שזבו משקין מטעם ולא, הנושרין פירות משום דגזרינן יוסף לרב) ג( בביצה ש"ממ, ראיה להביא יש לכאורה

 לה וקרי חיה עודנה שנולדה הביצה והרי. אוכלא דלאו משקין לאפוקי, אוכלא ופירות אוכלא דביצה משום

 בישולה שאחר כיון מ"מ, משקין תורת עליה יש חיה בעודה שהביצה פ"שאע לדחות יש אך. משקה ולא אוכלא

' במס( ן"הראב ש"וכמ, חיה לגומעה ולא לבשלה העולם רוב דרך הוא שכן, לבישול עומדת והיא כאוכלין דינה

 אכלי לא דעלמא דרובא כיון מיהו, חיה ביצה שגומעין אדם בני שיש פ"אע גוי שצלאה שביצה, )שג ס"ס, ז"ע

 כמות נאכל שאינו ד"ע אלא, )גוים בשולי דין( גזרו שלא, )ד"הי א"מהמ ז"פי( ם"הרמב כ"וכ. ש"ע. אסורה הכי

 למשקין להשוותה מאשר הנושרין רותלפי להשוותה טפי עדיף להכי. ל"עכ. וביצה תפל ודג בשר כגון, חי שהוא

 בתר אזיל, שזבו משקין משום טעמא דיהיב יצחק' ור. למשקה ולא עומדת לאכילה שעיקרה כיון, שזבו

. ש"ע. שם י"ובפרש:) ד( בביצה ה"וכ, ל"הנ ן"הראב ש"וכמ, חיה אותה שגומעים א"בנ שיש כיון, האידנא

, וקיימי דמגלו פירות לאפוקי, בליעי ומשקין בליעא צהדבי כיון, הנושרין פירות מגזרת טפי ליה ועדיפא

  . ק"ודו. התם וכדקאמר

 וכדאשכחן, משקה או הויא אוכלא אי לדיוקא נחית לא התם, הוא דאפרת אוכלא) ב( ביצה בריש דאמרינן והא 

 אוכליםל אם אומר י"ר. אסורין מעצמן יצאו ואם משקין מהן להוציא הפירות את סוחטין אין דקאמר) ג( בביצה

 אוכלא להו קרי משקין מהן שיצאו דאף הרי. כ"ע. הוא דאפרת אוכלא י"לר אוכלין אלמא, מותר מהן היוצא

, אוכלא לה קרי, בישול י"ע לאכילה דעומדת דכיון, ל"כנ כ"ג לדחות שאפשר ש"וכ. שם) ב( י"ברש' וע. דאפרת

) ג( ביצה דבריש ג"אע', שכ, פירות ארבש י"כר הלכה ה"ד:) קמג( שבת' בתוס' וע. אכלי הכי דעלמא דרובא

 בביצה לגזור טפי דשייך ל"וי, פירות בשאר גזר לא והכא, שזבו משקין משום ט"ביו שנולדה ביצה יוחנן' ר גזר

. ל"עכ. כלל ליסחט עומדין אין פירות בשאר אבל, חיה לגומעה ודרך התרנגולת מן ליסחט עומדת שהיא לפי

 אלא, חיה לגומעה ראוי שביצה', שכ, ח"ריו ה"תד) מו( ביבמות אזלי טתםולשי, חיה לגומעה שדרך' שכ הנה

 ל"דקר) ג ב( מביצה ראיה אין לשיטתם אף מ"ומ. גוים בשולי משום אסורה ולכך, חשובה אכילה זו שאין

 בטור' וע. משקה ולא אוכל וקרויה לבשלה יותר דרכה, בישול בלי חשובה אכילה שאינה דכיון נ"דאה, אוכלא

 זו אכילה, מלחן מחמת חיין אותן אוכלים א"בנ שקצת פ"אע מלוחין גדולים שדגים, א"הרשב בשם) קיג' סי( ד"יו

. עיקר נראה והראשון, שמתירין החכמים מן ויש. אסורים גוים בשלום אם לפיכך, אכילה ואינה, היא הדחק י"ע

. כלל חזיא לא דביצה ו"א, גוי שלהשב ביצה, :)לח( ז"בע דאסרינן ממאי שהתירו החכמים על קשה' ולכאו. כ"ע

 יביע( .ג"בשו משום אסורה ולכך, חיה בגמיעתה קצת דוחק דיש יודו' התוס דאף ודאי פ"עכ). שם( ח"ב' וע

  )יא סימן חיים אורח - א חלק אומר

  ספק א בגוף וספק א בתערובת

 פן לאסור יש או, לגוי פתה למכור מותר אם, אסורה הפת שכל) א"ס צז' סי( ד"ביו ל"דקי, בחלב שנילושה פת

, לנכרי הפת את למכור להתיר שצידד, )יב אות ח"בב' ה( דניאל חמודי להרב ראיתי) א. (לישראל וימכרנו יחזור

 וכן. ש"ע. בשר עם הפת את יאכל לא שמא שימכרנו ל"ואת, לישראל ימכרנו לא שמא, ספיקא ספק דהוי משום

 ימכרנו שמא' חיישי ולא, לגוי למכרו מותר, בחלב הפת שנאפה דדבדיעב, )ג"סק צז' סי( תואר פרי הגאון פסק

 יש ד"ולפע). יא ס"ס( ב"ח פעלים רב ת"ובשו, )יט ק"ס שם( צ"הזב פ"וכ. ש"ע. ל"כנ ס"ס דהוי משום, לישראל

 ן"מר פ"וכ. לישראל ימכרנו שמא ם"לעכו למכרו שאסור, דרוסה ספק בדין:) נג( בחולין ל"מדקי בזה להעיר

. להקל זה על סמכינן לא, הוא כשר ושמא, לישראל ימכרנו לא שמא, ס"ס דאיכא ג"דאע הרי). נז ס"ס( ע"בש

 למכרו ואסור, פירשו שמא דחיישינן, לאסור שיש, תולעים בו שנמצא קמח בדין) ה"ס פד' סי( א"הרמ פ"וכ

 להתיר אין, םהתולעי פירשו שמא מספק הוא האיסור שעיקר שאף הרי. ש"ע. לישראל ימכרנו שמא ם"לעכו

 חשיב ולא, לישראל שימכור הוא שקרוב, י"מנח בשם) יז ק"ס ד"שפ( ג"בפמ ש"וע. [ס"ס משום ם"לעכו למכרו

 חל כבר דרוסה דבספק, בזה לחלק יש ולכאורה) ב]. (ח אות להלן' וע. ובנמצא ה"סד) צה( חולין' תוס' וע. ס"ס

, לישראל ימכרנו לא שמא ספק עם, ספיקא יהא מצרפינן לא ה"מש, לחומרא א"סד מכח, איסור שם עליו

) נז' סי( י"בב וכתב. אסורות כולם באחרות שנתערבה טריפה דספק, י"ר בשם:) ג( ביצה' בתוס נמי וכדאשכחן

 דרוסה ספק שהיא מיד שנודע שכיון ונראה. בדאורייתא ס"ס מהני דוכתא בכל דהא וקשה, כתוב מצאתי בשם

 בנידון נ"וה. ש"ע. ואסורות שנתערב טריפה ודאי כמו הוי בעדר שנתערבוכ, כודאי הספק נעשה, א"סד והוי
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 ספק ל"הו, פירשו שמא, מספק נאסר שכבר, תולעים בו שיש בקמח כ"ג ה"וה. ז"מטע לאסור יש לגוי מכירה

 משום רק עצמו מצד אסור הפת אין הרי הכא אבל. לישראל ימכרנו שמא לגוי למכרו ואסור, איסור כודאי

 של תקלה לידי ויבא בחלב שנילוש שישכח חיישינן מרובה פת שהוא שכיון, בשר עם כ"אח לנושיאכ החשש

' סי( ח"באו ל"דקי וכהא. ס"ס משום לגוי למכרו מותר, הפת על איסור שם אין שעדין כיון ה"מש, ח"בב אכילת

 מעט מוכר הפסח קודם לגוי מכרו ואם, בפסח לקיימו אסור, מים עליו נפל או בנהר שנטבע דגן, )א"ס תסז

 הכי דשרי ט"דה א"המג' וכ. לישראל וימכרנו הגוי יחזור שמא, הפסח קודם שיכלה כדי ואחד אחד לכל מעט

 דאסור איסורים בשאר כ"משא, הפסח קודם יאכלנו ושמא, לישראל ימכרנו לא שמא, ס"ס משום בחמץ דוקא

 תקשה כ"שאל תדע. איסור שם עליו אין ןשעדיי משום התם דשרי נמי ט"וה. ש"ע. מעט מעט' אפי לגוי למכרם

 חמוץ לידי לבא שקרוב חמץ ספק הוי החטים נתבקעו ולא בנהר שנטבע שדגן, )מ פסחים( ש"הרא ש"מ לפי

' אפי ממנו למכור נתיר לא אמאי כ"וא). יב ק"ס( א"במג הובא וכן). שעה כל פרק( ף"הרי כ"וכ. גמור חמץ ואינו

 היכא, ס"ס משום להתיר שאין ודאי אלא, חמץ אינו ושמא, לישראל כרנוימ לא שמא, ס"ס משום, לגוי הרבה

 נקרא לא שעדיין ד"בנ ומעתה). שם ח"באו( א"רעק' בחי כן מצאתי ושוב. עליו שמו וחמץ, אסור שם עליו שיש

 בשם' שכ) תרנ' סי דביצה ק"פ( במרדכי' עאבל . ס"ס משום לגוי למכרו מותר, הפת על ממש איסור שם

 ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט' כדאמרי(, גמורות ביצים שרינן בחלב בשר לענין דוקאד, ם"רשב

 ולכאורה. כ"ע. דאורייתא איסור איסורה, בשחיטה שנתנבלה תרנגולת אבל) בחלב לאכלן מותר, גמורות

 נ"הק' פי שכן ר"ושו. (שם' התוס' וכתי. ביצתה את אסרו ה"ומש, ת"מה דאסורה קאי נבלה דאביצת משמע

 ף"הרי מדברי, ם"לעכו דרבנן איסור למכור שאסור הוכיח כ"שג, )ג"ע ז"דפ( א"לרעק וחידוש בדרוש' וע). שם

 והיינו, בשר עם יאכלנו שמא, בחלב שנילוש הפת את ל"חז שאסרו מכיון..נבילה ביצת גבי) טרפות אלו' פ(

אבל  בידים ס"ס ולעשות, לגוי למכרו התירל אין, דאורייתא איסורא דהוי, :)קד חולין( רותח באילפס יעלה שמא

, ם"לעכו בחלב שנילוש הפת למכור שמותר הדבר פשוט לישראל לזבוני אתי דילמא למיחש דליכא ענין בכל

  ) ה סימן דעה יורה  א  אומר יביע(.  חלקים לשני ככר כל שיבצע י"ע

  מ"ס בדשיל"ס

 ספק דהוי משום א"י, שעורים שכר שותים אנוש מה ם"מהר בשם כתוב מצאתי): א' סי ב כלל( ש"הרא תשובת

 ס"ס אפילו מתירין לו שיש דבר אומר ואני. לעומר קודם השריש שמא חדש ל"ואת, ישן ספק חדש ספק, ספיקא

, תערובת י"ע דוקא היינו, אסור ס"ס אפילו מ"דדשיל ש"דמ אומר ואני', וכו' בס דבטל שרי להכי אלא, אסור

. ג"כה ס"בס כ"משא, אסורות כולן באלף נתערבה ואם אסורה וספיקה בשבת דהשנול ביצה:) ג( דביצה כההיא

 רבינו דברי אבין ולא שמעתי ואני: ל"וז, )ה ס"ס והוספות בתיקונים( שלמה בנין ת"בשו ז"ע והקשה. כ"ע

 בדאורייתא ס"כס הוי בדרבנן אחד ספק דהא, ם"מהר' לד מוכרחת ראיה היא מביצה הראיה דהא, בזה ש"הרא

 דהוי דכיון מתרץ כ"ואעפ, אסורה ספיקה אמאי חול ספק ט"יו ספק ואי, שם' בגמ פריך ובהדיא, לקולא לינןואז

 יאיר' וה, בזה תמוהים ש"הרא רבינו ודברי. בדאורייתא ס"בס ה"דה שמעינן וממילא, לחומרא אזלינן מ"דשיל

 שפיר ניחא, מדרבנן אלא איסור אין אבעלמ זיעה דהוי שכר דלגבי האמור כל ולפי. כ"ע. קדשו דברי להבין עיני

 בגוף אחד ספק דהוי משום אלא בביצה החמירו ולא, מדרבנן דהוי כיון, שרי מ"בדשיל ס"ס נ"דה, ש"הרא דברי

 דברי ליישב יש ה"בלא אולם. שרי משרא בדרבנן הדבר בגוף ס"כשהס אבל, בתערובת השני והספק הביצה

 מספק חמיר דרבנן דספקא, א"הרשב בשם) ג"ע ז"דקט ס"הס יבכלל( לציון ראשון' בס ש"כמ ל"דס ש"הרא

 לעולם הרי ס"ס אבל, להקל בדאורייתא ספק מצאנו שלא, ב"כיו לנו אין ר"דבסד משום, בדאורייתא ספיקא

' בס' וע. מ"בדשיל ר"מסד טפי תורה בשל אפילו מ"בדשיל ס"בס להקל כאן ש"להרא ל"ס נ"וה. ש"ע. בו מקילים

  )ד ז"א ה יו"יבי( )יג ס"ס( א"ח עובדיה חזון' בס כ"ובמש). ד"ע נה דף( מנשה משמעון שם

  אם מוקצה לאכילה איסור חפצא

 פ"אע, חפצא לאיסור דמי מוקצה באיסור ששם, ההבדלה שלפני אכילה לאיסור מוקצה בין קצת לחלק יש 

 שכן, )ו אות ד' סי ד"חיו( א"ח אומר יביע ת"בשו כ"ועמש:). ג ביצה( ישנים' תוס' וע. מדרבנן איסור רק שהוא

 חסד תורת ת"בשו ש"עמ ופליג תנא והוא, חפצא איסור חשיבי דרבנן איסורין שאף, יחיאל מנחת הרב דעת

 נאה חיים אברהם' ר הגאון נ"ידי והנה. ש"ע. גברא איסור הוו דרבנן דאיסורין, )ה אות לא' סי( ח"חאו מלובלין

 השעה לו נטרפה ר"ובעוה, השלחן בקצות להדפיס מוכן היה שרמא(, זה בענין שם כ"עמש לי להעיר' כ, ל"ז

. לשבח בטעם, א"שליט יוסף עובדיה' ר הגאון הרב ידידי השמיענו חריף דבר והנה: ל"וז.) ה"תנצב ש"וחלי

 אומר להביע בספרנו מקום ולתת, בדבריו להשתעשע אמרתי, גבן א"שליט המחבר דהגאון דחביבותיה ואיידי
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). לא' סי( ס"תורח' ע. חפצא ולא גברא איסור הוא דרבנן דאיסור להו פשיטא האחרונים גדולי כל כי. בזה ל"הנ

 א"מהריטב הביא א"מהרי' בתשו וכן. לעיל כ"וכמש. הם גברא איסורי תורה איסורי דאף ש"הריב' ד ואדרבה

 איסור הוא נןדרב איסור שגם יסבור ם"דהרמב לומר וקשה. גברא איסור הוי כחזיר' האסו שדברים קידושין

. יחיאל המנחת ד"עפ פלפולא דרך אלא. להלכה ז"ד שם כתבתי לא בעניי אני גם והנה. בזה ד"עכת. חפצא

 נראה שהיה', שכ, )טו אות ח' סי( הערות בקובץ ל"זצ ווסרמאן אלחנן' ר' הק הגאון הוא חבר לו ומצאתי

 וכבר, מוסכם אינו הזה היסוד מיהו. ח"ד לשמוע שמצוה אלא, אסורה עצמה מצד המעשה אין דרבנן דבאיסור

 להסוברים, לקטן חינוך במצות וכן. 'וכו. עצמם מצד אסורים הם דרבנן איסורין כי, סופרים דברי' בקונ נתבאר

 בשוגג גם ז"ולפ. לזה ראיות עוד ש"ע. תסור לא על מוזהר אינו שהקטן אף, עצמו הקטן על מוטלת שהמצוה

 יורה ב חלק אומר יביע(). עא' סי ח"חאו( הבושם ערוגת ת"בשו ע"וע. ל"כע. איסורא קמתעביד דרבנן באיסור

  )ה דעה

  מ"ח בדשיל"שיטת הצל

, בטיל לא באלף אפילו מתירין לו שיש דבר דהא', וכו צבורין תשע ה"ד:) ט( דפסחים ק"פ ח"הצל ש"מ ידוע

 י"וכפרש, בהיתר תאכלנו ולביט י"ע באיסור שתאכלנו דעד טעמא בה דשייך, אכילה איסור לענין דוקא היינו

 אלא אותו יאכל לא פ"ועכ, למחר עוד לו אין היום יאכלנו שאם, ומחר היום אותו לאכול לו א"א שהרי, :)ג( ביצה

 שייך לא, ומחר היום גם לטלטל שיוכל בטלטול אבל. היום אוכלו שאינו במה יפסיד לא ולכך, אחת פעם

, למחר וגם היום ליהנות שיכול כילוי של שאינה שיש בהנאה כןו. היום של הטלטול את מפסיד פ"שעכ, מ"דשיל

 והובאו. ש"ע). לח' סי ע"חאה( ת"מה י"בנוב עוד כ"וכ. ש"ע. גזרו לא הנאות בכל ה"ומש מ"דשיל בזה שייך ולא

 איסור בבליעת שנאסר כלי בדין) ו"סק קב' סי( ת"בפ ע"וע). ה"ס קפז' סי( ת"להפ צבי בנחלת להלכה דבריו

. 'וכו לעת מעת הכלים להשהות יש מ"דמ ך"הש' וכ. ברוב דבטל מרן שפסק, ניכר ואינו באחרים שנתערב

 בהם שיש בכלים להשתמש לענין אף כ"וא. ש"ע. ל"הנ ח"הצל דברי פ"ע, מ"דשיל הכא שייך דלא דנראה והעיר

  . ש"ע). כב' יס( הכהן אברהם אהל ת"בשו ע"וע. האמור מטעם להתיר אפשר, טבילה הטעון כלי של תערובת

 ט"דה, ל"הנ באחרים שנתערב איסור בבליעת שנאסר כלי בדין א"הרשב ש"ממ, ח"הצל ד"ע ד"יל ד"דלפע אלא

. שם בהגה א"הרמ כ"וכ. להגעילם הוצאות עליהם להוציא שצריך משום. הגעלה להצריכם, מ"דשיל חשיב דלא

. בהיתר תאכלנו באיסור שתאכלנו דעד ט"ה שייך לא והנאה תשמיש דלענין ליה תיפוק, ח"הצל' לד איתא ואם

 קב' בסי( צדק בזבחי להלכה והובאו. ע"מעל הכלים להשהות שיש ך"כהש פסקו אחרונים שהרבה גם ומה

 לח' סי( מלובלין חסד תורת ת"בשו ע"וע. סברא האי להו שמיעא דלא אלמא. ש"ע). כח ק"ס קכב' ובסי, ו"סק

 ז' סי( אש עמודי ת"בשו הוית דחזי איברא. כן משמע לא ך"הש' דמ כי, ח"הצל ד"ע כן שהעיר, ל"הנ) ג אות

 גבי ביטול שייך דלא, )נב( נדרים ן"דהר טעמא דשייך משום, בטיל דלא ביטול לענין ח"הצל דמודה', שכ) ה אות

 באיסור שתאכלנו עד דאמרינן משום הוא ורק, ן"דהר טעמא שייך דלא ספק לענין כ"משא. ש"ע. בהיתר היתר

 ל"ס לא' דלכאו:) מה( עירובין' התוס' ד לציין והוסיף. אכילה דבר במידי אלא שייך לא וזה, בהיתר תאכלנו

 מיירי' דהתוס ל"י אולם. עד' סי ח"חאו ת"מה י"נוב' בתשו אחד רב בזה ח"הצל על השיג שכבר והביא. ח"כהצל

 ל"דס כ"ע )ט:ד קכ"יו(כנתאגבי מש להחמיר שפסק ל"ז מרן כ"וא. באורך ש"ע. 'וכו לשתיה המים את שצריך

 אחרונים שישנם ש"וכ. ח"הצל' לד אף להקל לפסוק ל"הו מדרבנן הוי דאי, מדאורייתא כלים דטבילת

, )פו כלל ד' מע( ח"ובשד, שם אש עמודי ת"ובשו, )נח ס"ס( ציון בנין ת"בשו' ע. בזה ח"הצל ד"ע שמפקפקים

 בנידון כ"ג שנשאל, )פב' סי ד"חיו( א"ח מרדכי לבושי ת"בשו ראיתי שוב. ש"ע). לז ק"ס קב' סי( תשובה ובדרכי

 שבכמה ועוד. ל"הנ ח"הצל ש"לפמ מ"דשיל חשיב ולא, להקל ופסק. אחרים כלים עם שנתערב נטבל שלא כלי

 חיים ברוח י'פלאג ח"מהר' כד שלא וזה. ש"ע. 'וכו בהיתר לעשות שאפשר פ"אע דרבנן בספקא מקילים דברים

 ליכא דהכא, בטיל בתרי דחד אמרינן לא, שהוטבלו בכלים הוטבל שלא כלי נתערב שאם ,)א"סק קכב' סי( 'שכ

' ד לקיים יש כ"לפמש אולם. ל"הנ ברובא בטיל לא מתירים לו שיש דדבר ל"קיד. כולם להטבילן כלל פסידא

. הגעלה וןהטע כלי בדין א"הרשב ש"ממ כ"ג' וכדמו. תערובת ענין הוי דהאי, דרבנן ספיקי לשאר ד"ול. פ"מהרח

' וכ, הטבילם אם ונסתפק זכוכית כלי שקנה במי, )מח' סי( ד"ח ם"מהרש ת"בשו ע"וע. כן ל"י שפיר ד"לנ מ"ומ

. כן מ"ל:) מה( עירובין' התוס' מד אכן). כד ביצה( י"בפנ כ"ושכ. ח"הצל' ד הביא ושוב. מ"דשיל ל"הו דלכאורה

 ל"נ, איסורא איתחזק דהכא ומכיון. 'וכו שנתערב כלי ביג מהפוסקים מ"וכ). עד' סי( ת"במה עצמו י"הנוב ש"וכמ

 . ק"ודו). י אות( להלן ע"וע. כ"ע. ברכה בלי לטבלו צריך דבודאי
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 לדעת הנה', וכו לישראל כלי ם"עכו משכן שכתב) ג"סק קכ' סי( יעקב ישועות להגאון ראיתי כעת אמנם

 וכבר. ולקולא ברבנן ספיקא ל"הו, טבילה צריך אם היא דספקא שכיון כאן ע"צ, מדרבנן כלים דטבילת הסוברים

 להעמידו מהראוי, טבילה נתחייב אם מסופקים ואנו, טבילה צ"א ם"עכו שביד שכיון מוסיף ואני. בזה הרגישו

 אף הרי. טבילו זילו בנהרא מיא הא ל"א ינאי' דר לקמיה אתי כי:) לז ז"ע(' בגמ ש"כמ ט"דה ל"ונ. פיטור בחזקת

 זיל דאמרינן בזה ה"וה, טבילה צריך לטבול שאפשר כיון מ"מ, טהרה חזקת כ"ג לו ישו נטמא אם ספק שיש

 ואפשר הואיל מחמירין דהכא בספיקא ה"ה, בספקו שמחמירין מתירין לו שיש בדבר מ"בדשיל וכמו. טבול

 רידמיי ג"דבכה, ח"הצל ש"למ נחית ולא. מ"כדשיל ל"דהו ל"ס ל"ז הרב שאף נמצא. ד"עכת. הפסד בלי לטבלו

 ד"ע לעמוד יש אמנם. הטבילה לפני היום גם בו משתמש ואינו הואיל, מ"דשיל חשיב לא, בביטול ולא בספקא

 דנימא, למר קשיתיה מאי ידענא לא. מדרבנן כלים טבילת ד"למ, ולקולא ר"סד ל"דהו' א' בקו ש"דמ, ל"ז הרב

 שבצרפת ורבותינו ם"הרמב ןכ שפסקו וכמו. להקל בספיקא אזלינן, מדרבנן כלים טבילת ד"דלמ נ"דאה

 שלא, ל"ז הגאון על ל"ק ד"לפע. פיטור אחזקת דאוקמיה שהוסיף מה גם. 'מדאורי דהוי ל"ס ומרן. ה"וראבי

 שהחזקה שנראה, קמייתא אחזקה אוקמיה אמרינן דדינא בספקא גם אם, האחרונים בזה שנסתפקו מה הזכיר

 לא, כמאן דינא לן דמספקא דהכא, והלכתא ה"ד:) לב( ב"ב' בתוס לזה וסמוכין. ההלכה את לשנות תוכל לא

 דקידושין ק"פ ן"הר של ספקו שזהו ונראה. כ"ע. הוא ודוחק. קמא מרא אחזקת אוקמה למימר האי כולי שייך

' וע). ב ברכות( א"רעק' ובחי). לז' סי( א"רעק ת"ובשו). שם( ט"מהרי' בחי' וע. היא ואמרה הוא נתן גבי:) ה(

 אוקמי תימא וכי: ל"וז' שכ) ז"סק א"א קסא' סי( ח"או ג"בפמ מצאתי וכן:). ה קידושין( שלמה חשק בהגהות

 שושנת' ובס, ד"ליו/ בספרי/ בפריי ש"וכמ. אחזקה אוקמיה שייך לא דדינא דבספיקא, בורכא הא, אחזקה

 עוד כ"וכ. ש"ע. אלפסי הגהות בשם כ"שכ ג"הכנה בשם, )א"סק ד"שפ יח' סי( ד"יו ג"בפמ כ"וכ. ל"עכ. העמקים

 צדק צמח ת"בשו ע"וע. ש"ע). שם( א"רעק' בתשו הובא, מ"המל דעת וכן. ש"ע). ח"סק ד"שפ כג' סי( שם

, )יג אות ז' סי( אש עמודי ת"ובשו, )ח אות א' סי ע"חאה( משה מנחת ת"ובשו, )טז ס"ס ע"חאה( מליבאוויטש

 וספיקא הואיל, אחזקה אוקמיה שייך לא נ"וה. ש"ע. בזה שהאריכו מה, )קיא' סי( ד"מיו א"ח לב חקרי ת"ובשו

 . קצרתי כי ק"ודו). מה' סי( לדוד קרן ת"ובשו). ג"סק קסא' סי( יעקב בישועות' וע. הוא דדינא

 וגם. בזה להקל וסיעתו ם"הרמב פסקו היאך איתא דאם, בו לפקפק יש בזה יעקב ישועות' ה תירוץ גם 

 ן"והר א"בתה וכמבואר. מדאורייתא כלים דטבילת ל"דס משום אלא החמירו לא, להחמיר ל"וס החולקים

 ל"את שאף ועוד. ח"הצל ד"עפ זאת להסביר כ"כמש ט"וה, מ"כדשיל ג"כה חשיב דלא אלמא. פ"וש והמאירי

 לחצי מוקצה דיש בבעיא ן"והר ש"הרא ש"עמ, והשתא ה"ד) ג"ס תצז' סי( ח"בפר מבואר הרי, מ"כדשיל דהוי

 דהתם. ט"ביו שנולד אפרוח גבי ן"והר ה"הרז כ"וכ. דרבנן במוקצה להקל ינןנקט פלוגתא דהויא דכיון, שבת

 אשי רב לנו חידש דמציאות בספקא ודוקא, המיקל אחר הלך סופרים בשל אמרינן פלוגתא דהוי כיון ודאי

, א"הגרע דברי לעיל הבאנו וכבר. ש"ע. לקולא אזלינן דפלוגתא בספקא כ"משא, מ"דשיל דהוי משום להחמיר

 ש"וכמ. 'האחרו רוב הסכימו וכן. ט"יו' לה בפתיחה ג"הפמ כ"וכ. ש"ע:). מז( נדרים ן"מהר כ"ג הוכיח שכן

' סי( יחיאל מנחת ת"בשו' וע). לו כלל ד' מע ח"בשד ע"וע. (ש"ע. פלוגתא ובספק ה"ד) לט כלל ד' מע( ח"בשד

 מדעתינו כן לומר לנו אין הנה. לוטבי זילו בנהרא מיא הא, :)לו( ז"דע מההיא יעקב ישועות' ה עוד ש"ומ). לח

 פ"אע, )ט"ה ט"אבוה' מה ו"בפט( ם"הרמב ולשון. כן מורים ואין הלכה דהוי דאמרינן התם ושאני, דוכתא בכל

 ואם, משובח ז"ה טבל אם, הפסד בכך אין טבלת אם לו אומרים להשאל כשיבוא, טהור ר"ברה טומאה שספק

 להטבילן בהחלט פוסק ע"בש הרי כאן אבל. כ"ע. טהור ר"רה שספק, טהורות הן הרי טהרות ועשה טבל לא

 שהם דברים בהרבה והנה:). לז( ז"ע ס"הש בגליון וציינם). דטהרות ה"רפ( ש"והרא ש"בהרא' וע. ברכה בלא

 לבושי בשם ד אות סוף לעיל' וע. (להחמיר טירחא שום אין אפילו, לקולא דידהו בספיקא אזלינן מדרבנן

 טבילה גבי דקמן ובמאי. ש"ע). יג ס"ס( עובדיה חזון' בס כ"ועמש. ש"ע). א"סי קס' סי( ח"וא ע"בש' וע.) מרדכי

 א"המג ופסק, מהו בגדו על ורבב דם:) צח( דזבחים בעיא גבי, )סט' סי( א"ח יעקב שבות' בתשו מבואר, נמי

 אלא אינו חוצץ עליו ידהמקפ דמיעוט כיון א"וז, י"השבו ז"ע' וכ לחומרא אזלינן נדה דבטבילת) ו"סק קסא' סי(

 מיא הא אמרינן דלא, כבר טבלה שאם ש"וכ. חוצץ אינו לכתחלה שאף אלמא. ש"ע. לקולא אזלינן, מדרבנן

). ז"סי קצח' סי( דעה ובשערי טהרה בסדרי' וע. בזה א"המג ד"ע שם ג"הפמ העיר וכן. טבילי זילי בנהרא

, ודע ה"ד) קצח' סי( ד"יו י"בב' וע). [יג אות ז' סי( אש עמודי ת"ובשו. ל"הנ קסא' סי יעקב ובישועות. שם ת"ובפ

   ].ש"ע). ד"ע ט"דקי( המים בארות ת"בשו' ועי. ש"ע. הצפורן שתחת צואה גבי

  חזקה העשויה להשתנות וחזקת אם לגבי הולד
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 על ודנים כאחת שתיהן על חל כשהספק זהו, בבתה מכשיר בה המכשיר לדברי) ב יב כתובות( שאמרו מה

 מהניא הבת לענין גם ממילא אחזקתה לה מוקמינן דידה ובספק כשרות חזקת לה יש שהאם כיון ,שתיהן

 האומר גבי ן"הרמב בשם) א סד( בגיטין ן"הר כתב בזה וכיוצא. בלבד הולד על דנים כשאנו כ"משא, חזקה

 תרותמו הנשים כל מקום שמכל, שבעולם הנשים בכל שאסור השליח מת כ"ואח אשה לי וקדש צא לשלוחו

 שליחותו עושה שליח חזקת ואין, עומדות הן פנויות שבחזקת לפי, אביהן שמת הקטנות ואפילו, להנשא

 באות שאינן קרובות של חזקה שאין לפי, קרובות להם שיש הנשים בכל אסור הוא ורק', וכו מחזקתן מוציאתן

 דפריך) ב ג( ביצה' מהגמ לזה וראיה. 'וכו).א סו קידושין יהושע בפני ע"וע. (ש"ע. 'וכו לו מועילה בפנינו לדון

 חזקת במקום דרבנן דספקא) קי' סי( ך"הש ש"מ לפי וקשה, ולקולא דרבנן ספקא ל"הו הא, אסורה ספקה אמאי

 משום הביצה על כלל לדון לנו אין, האם על ולא הביצים על רק דנים שאנו שכיון ודאי אלא', וכו לחומרא איסור

 ג( דביצה ההיא ושאני, לקולא בספקו אזלינן מ"שיל בדבר שאף ל"ס) דביצה ג"רפ( המרדכי אולם. אמה חזקת

 משום בספקה מחמירינן ה"ומש, דילדה הוא והשתא מעוברת בחזקת האם דאוקי לביצה איסור חזקת שיש) ב

. לקולא ר"סד אמרינן חזקה במקום גם הוא מ"שיל דדבר לאו דאי, ך"כהש דלא ל"דס ומוכח, מ"שיל דבר דהוי

 כוונת לפרש יש ואולי. ג"בכה הביצה על האם חזקת מהני דלא, איסור חזקת ליכא דהכא ל"צ ך"הש ד"ולפ

, היתר חזקת לו שיש לתחום מחוץ הובא אם ספק בו שיש לדבר דמי ולא, היתר חזקת לביצה שאין המרדכי

 ביצים שהביא ם"עכו, )ו"ס תקיג' סי( ח"באו א"הרמ ש"ממ מוכח וכן. לקולא ספקו מ"דשיל דהוי אף הילכך

 ס"ס( ד"יו ך"הש ש"וכמ, איסורא אתחזק דלא משום ט"וה, עליו לסמוך מותר מאתמול שנולדו ת"ומסל ט"ביו

' סי ד"חיו( א"ח יצחק בית ת"בשו עוד ראיתי וכן .היום עד נולדו שלא האם חזקת מכח לדון שאין ומוכח). קלז

 האם על עתה דנים אנו שאין כיון, דילדה הוא תאוהש מעוברת חזקת משום לדון שאין העלה כ"שג, )ד אות כא

 ש"ממ למידק איכא איברא. ש"ע. ל"הנ ן"הרמב בשם) א סד( בגיטין ן"הר ש"למ ודמי, הולד על רק אלא

 למאי דמי לא, מ"שיל דבר שהוא פ"שאע, מותר, לתחום מחוץ ט"ביו הובא אם שבספק, )דביצה ג"רפ( המרדכי

, מ"שיל דבר דהוי משום, אסורה ט"ביו או ט"יו מערב נולדה אם ביצה לש דספקה) א ד( לעיל אשי רב דאמר

 הוא והשתא מעוברת בחזקת לה דמוקמינן כלומר(, נולדה לא אכתי אחזקתה לה מוקמת כי התם דשאני

 האם חזקת מהניא דשפיר אלמא. ש"ע. 'וכו ניצוד שלא אחזקת אוקמה דאמרינן צידה בספק הדין וכן). דילדה

 ש"מ על שהעיר, )ג"ע לז דף הספק בית' בקונט, קי' סי( ופלתי בכרתי' וע. דילדה הוא השתא ןואמרינ, לביצה

 ספקא אף איסורא בדאיתחזק אבל, איסורא אתחזק דלא מילי הני, לקולא דרבנן ספקא ל"דקי דהא, שם ך"הש

 גזירה משום, אסורה ט"ביו שנולדה דביצה ט"דה ד"למ) ב ג( בביצה ס"הש דפריך מהא וקשה, לחומרא דרבנן

 לדברי איתא ואם, ולקולא דרבנן ספקא ל"הו הא, אסורה ספיקה אמאי כ"דא, שזבו משקין או הנושרים דפירות

 דרבנן דספיקא ודאי אלא. דילדה הוא והשתא, מעוברת שהיתה האם חזקת הכא האיכא, קושיא מאי, ך"הש

 שהיא כיון, היא חזקה לאו דהתם דחותל כתב) כ ק"ס שם( דעת והחוות. איסורא דאתחזק היכא אפילו לקולא

, חזקה חשיבא לא כאן אף ז"ולפ. כ"ע. איכא מי ה"ד שם' ובתוס) ב עט( בקידושין וכדמוכח, להשתנות עשויה

 בספר' וע. ל"הנ) דביצה ג"רפ( והמרדכי) א ק( מ"ב' התוס מדברי זכרו שלא ק"וק. להשתנות עשויה שהיא כיון

 כיון, חזקה אינה קטנות שחזקת) מא' סי( ט"מהרי ת"בשו ש"מ שהביא) קנא' סי( ע"אה על ישועות חוסן

 מעוברת שחזקת שמבואר, ל"הנ) א ק( מ"ב' מהתוס עליו והקשה, וגדל הולך ויום יום שבכל להשתנות שעשויה

). ג"ע קע דף, קטו' סי ד"מיו א"ח( לב חקרי ת"בשו דבריו והובאו. להשתנות עתידה שהיא אף, חזקה הויא

 קטנות שחזקת) קפב' סי( ש"הריב מתשובת במישור הוכיח) ב' סי אישות' הל( אפרים שהמחנה מתובא. ש"וע

' וע. ש"ע. ש"הריב מתשובת כן להוכיח) ב"ע ז"די' ו סימן( אמת דברי ת"בשו כ"וכ. ש"ע. היא גמורה חזקה

 ובדברי, ט"ריהמה ד"ע בזה ש"מ, )ב"ע רפז דף קטז' סי( בחוקותי פרשת שאלה העמק בספר ב"הנצי להגאון

, בזה ט"המהרי על החולקים שרבו, כתב, )ד"ע קע דף( ד"מיו א"ח לב והחקרי. ש"ע. 'וכו) ב עט( קידושין' התוס

) ק' סי( ישרים תומת ת"בשו כ"וכ). ז' סי( ד"ח ל"מהריב דעת ושכן, חזקה הויא להשתנות העשויה שחזקה ל"וס

' סי ד"חיו( ותנינא) לא' סי ע"חאה( קמא ביהודה נודע ת"שוב ע"וע. ש"ע. ועוד). קיז' סי( שמואל משפטי ת"ובשו

 ת"ובשו). לח( ב הלוי ביתוב). יא פרק ג שמעתא( שמעתתא ובשב). ד"ע קצח דף( ב"ח הים שרשי ובספר) ריח

 סוף דרבנן בתוספת( אלגאזי יעקב קהלת ובספר). ב"ע ד"דק, מט אות וחזקה רוב כללי( א"ח בשערים נודע

  )]ח[א ד"יו ז א"יבי(). רה אות

 באקבע איסורא ספק דרבנן לקולא

 ר"דסד:) סא( דנדה מההיא להוכיח מתחלה' כ) ה ענף לא' סי ד"חיו( יצחק באר ת"בשו אלחנן יצחק' ר הגאון

 ונפל בטל שאינו דבר) ז"ס י"ק' סי( ד"ביו ש"למ דדמי התם דשאני דחה ושוב, איסורא בדאיקבע אף, לקולא
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 בשם:) סא( מנדה הראיה הביא) יג אות ז' סי( אש עמודי ת"ובשו. ש"ע. 'וכו נפל אדאיסור תלינן לים מהם אחד

 ל"דס הטור מדברי העיר ושוב, ן"הר ד"עפ ודחה, )דביצה ק"פ( ף"הרי בהגהות מרגליות זלמן אפרים' ר הגאון

) לד שבת( שלמה מגני' בס' וע. ש"ע). מז' סי( פדואה מ"מהרי ת"בשו ע"וע. ש"ע. ע"בצ והניח. ן"כהר דלא

 ל"ות, מ"דשיל משום אסורה בחול ספק ט"ביו נולדה ספק) ד( דביצה מההיא שהוכיח, נראה לכך ה"בד

 ג"רפ( במרדכי ע"וע. ש"ע. איסורא בדאתחזק אף לקולא ר"דסד ו"א, דילדה הוא דהשתא, איסורא דאתחזק

 בספקא, מדרבנן רק חומראל' דאו דספקא ם"הרמב שלדעת) ל' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו' וע. ש"ע). דביצה

 א"דסד ם"כרמב ל"קי דאנן' כ) תרפט' סי( ברכה והמחזיק. ש"ע. איסורא בדאתחזק גם להקל יש דרבנן

 בדאתחזק גם לקולא דרבנן דספקא העלה כ"שג) א"סע פ דף( איתן נחל להגאון ע"וע. ש"ע. מדרבנן לחומרא

  )ג דעה יורה א חלק אומר יביע( .איסורא

 הבדלה בתפלה

 לחבריה טבא מיומא דמבדיל אסי דרב הא גבי, :)ד( ביצה מקובצת בשטה שהובא א"הריטב מדברי מוכח

, צ"שא ברכה ובספק, הבדלה לומר נפשיה מחית היכי ספיקא דמשום, א"הריטב והקשה, ליה דמספקא משום

, הספק על כילברו איכא שפיר, לחול קדש בין להבדיל' מדאו הבדלה דחיוב דכיון' ותי. תשא לא משום בה שיש

 מבדיל הוה ה"מש, בתפלה בהבדלה נפיק דלא מהכא ומוכח. ש"ע. ספיקן על מברך תורה של ברכות דכל

 ת"מה קידוש ח"יי שאין, )רעא' סי( ג"הפמ ד"עפ לדחות שיש פ"ואע. 'מדאו חיובא עליה דרמיא משום, מספיקא

 שבת בליל חול של תפלה להתפל אם כ"משא, בברכה השבת מקדש וחתם שבת של כשהתפלל אלא, בתפלה

 חתימת כאן שאין בהבדלה נ"ה כ"וא. ש"ע. קידוש ח"י יצא לא מ"מ, תפלה ח"י דיצא המאורע מעין והזכיר

 עובדיה בחזון כ"ועמש, בזה מוכרחים ג"הפמ דברי אין אבל. ת"מה ח"יי אינו ה"מש, לחול קודש בין הבדלה

 שיוצא' שכ) טז עמוד( שערים מאה' בס גיאת אבן צחקי לרבינו ע"וע. ג"כהפמ דלא להוכיח בהערה) טז ס"ס(

 בשמים' בתשו כ"וכ. ש"ע). יז' סי פסחים ערבי פרק( ש"בהרא ע"וע). רצו' סי( הטור כ"וכ. בתפלה הבדלה ח"י

' בס מתבאר וכן). ז' סי( א"רעק ת"בשו ע"וע. ש"ע. בתפלה ת"מה הבדלה ח"י יוצא שאדם, )קד' סי( ראש

' סי( השלחן בערך ומצאתי). [תעג' סי( צבי דברי' בס כ"וכ). תרעח ס"ס( ח"בכה והובא ).ז"סק רצו' סי( הלבוש

 ולפי. ש"ע. בתפלה להבדיל ל"הי כ"וא, ת"מה ח"יי בתפלה דהא, ל"הנ ק"השטמ ד"ע' להק' שכ) ג"סק רצו

 ג"פמה ד"ע שחולק ובמה ה"ד) יג כלל ז' מע( חמד בשדי' וע. ג"הפמ דברי פ"ע בפשיטות לדחות יש האמור

 אם נסתפק שאם', שכ, )כד הלכה ברכות מהלכות ב"פ( א"הריטב מדברי כן להוכיח יש ה"ובלא]. ש"ע. ל"הנ

 שכל, ומברך שחוזר ז"בהמ בירך אם שנסתפק מי כדין, הקידוש ברכת ומקדש חוזר, שבת בליל היין על קידש

 יביע( .ק"ודו. בתפלה קידוש ח"י יוצא שאינו הללו א"הריטב' מד יוצא מבואר. ש"ע חוזר ספקו תורה של ספק

  )טו סימן חיים אורח - א חלק אומר

  ט שני של גליות"איך הסתפר מרדכי ביו

 הגאונים' בתשו ג"רס ש"ולפמ. מלכות בגדי כבוד משום בניסן ז"בט שהסתפר מרדכי בענין) טז( במגילה הנה

 נאמר' אפי כ"א. ש"וע. ל"בחו ותגלי של טובים ימים' ב עושים היו הראשונים נביאים שמימות) א' סי( ליק

, ממש בו שיש מסייע ל"הו ובתספורת. ג"ש' ב ט"יו הוי בניסן ז"בט הרי, מ"בחוה גילוח איסור גזרו לא שעדיין

 ע"וע. שערותיו לו שמזמין למקיף מסייע דהניקף משום, לוקה הניקף ואחד המקיף אחד:) כ( במכות כדאמר

 שיצא ומיוסף. (רבנן גזרו לא מלכות כבוד במקום, מדרבנן שני ט"דיו דמכיון כ"וע) כב ביצה( מקובצת בשיטה

' בחי ש"לפמ ש"ומכ.) ל"ועי. תורה מתן מקודם למדים אין, שמלותיו ויחלף ויגלח, האסורים מבית ה"בר

 לחשבו אלא שם הסיוע חשיבות ואין, תקיפו דלא לאו דאיכא התם דשאני מאיר ר"ה בשם:) כ מכות( א"הריטב

 תרי ל"הו ז"ולפ.) בזה ל"ואכמ. (ש"ע. ממש בו אין מסייע' אמרי בזה גם בעלמא הא. מעשה וב שיש כלאו

 )לז' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו' וע). שם מגילה( חיות ץ"מהר' בחי' וע. דמי שפיר מלכים ולכבוד דרבנן

  )טו סימן חיים אורח - ד חלק אומר יביע ת"שו(

 י ודעת לחזור"ל העולים לא"בני חו

 שנוי הדבר, לא או ל"חו כבני טובים ימים שני לנהוג הם חייבים אם, לחזור ודעתם י"לא העולים ל"חו בני

 זה ואין, התושבים י"א כבני להתנהג שעליהם שנראה, כתב) קסז' סי( צבי חכם ת"בשו כי, הפוסקים במחלוקת

 בא אם שהרי, בעצם רותחומ שאינם, ת"ס וקריאת וברכות בתפלות מבעיא לא, משם שיצא מקום חומרי בכלל
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 אפילו אלא, תפלה ח"י יצא ולא, בידו היא עבירה, מועד שאינו בזמן ט"יו תפלת ולהתפלל לברך להחמיר

 לעשות היו שאסורים דפשיטא, בקביעות לכאן באו משם שיצא המקום אנשי כל וכאילו, הם מותרים במלאכה

 עליו נותנים אמרו ולא', וכו לוקה בסוכה בשמיני ןהיש:) כח ה"ר( אמרו שהרי, תוסיף בל משום, אחד מיום יותר

 שנהגו במקום חומרתם לנהוג רשאים משם זה שיצא המקום שבני בחומרא אלא, משם שיצא מקום חומרי

 ואתי שמדא גזרי דילמא משום, בידכם אבותיכם במנהג הזהרו מתם שלחו:) ד ביצה( דאמרינן ואף. 'וכו להקל

 אחד יום להוסיף אסור י"שבא וכיון, זה שייך לא י"בא בהיותם אבל, ל"בחו ומםבמק כשהם דוקא היינו, לקלקולי

 מרן אולם. כ"ע. י"בא שהם זמן כל גליות של טובים ימים שני לנהוג להם אסור ל"מחו הבאים אף, המצוה על

 ל"מחו שהבאים, עולם גדולי בפני קדם מימי המנהג שפשט בגדלו העיד) כו' סי( רוכל אבקת ת"בשו הקדוש

 אלא עוד ולא, ל"בחו ומשפטיו חקיו וככל. ל"חו בני כמנהג טובים ימים שני עושים לחזור ודעתם י"לא

 ולא, ל"בחו כמנהגם ת"בס וקוראים ט"יו תפלת ומתפללים בפרהסיא ל"חו מבני רבים מנינים שמתקבצים

, חורבה מינה דנפיק היכא דוקא היינו, המחלוקת מפני אדם ישנה אל דתנן והא, מעולם זה בדבר אדם פקפק

 גם. ש"ע. למידי למיחש וליכא חורבה מינה נפיק לא משם שיצא מקום כמנהג יתפלל אם אף בתפלה אבל

 עושים לחזור ודעתם י"לא שהעולים המנהג על העיד) ח' סי( מכסף נבחר ת"בשו פינטו י"מהר המוסמך הגאון

 מפני אדם ישנה אל מדין ז"ע ועמד, ל"בחו כמנהגם ישראל כל לעיני וקידוש בתפלה בפרהסיא קהלות קהלות

 ל"חו בני עבדי שפיר אהדדי קפדי ולא מחלוקת דליכא ג"דבכה ל"הנ מרן' מתשו העיר המגיה והרב. המחלוקת

 ישראל' ר הגאון י"מכת תשובה הביא) ד' סי( א"ח קטנות הלכות ת"בשו גם. ש"ע. לחזור כשדעתם שני ט"יו

 הקדש עיר המנהג איך, דמצרים ד"אב סיד בן שמואל ר"מוהר המובהק מהגאון שנשאל מה על, הזקן בנימין

 עשרה שיש שכל שהמנהג, בנימין י"מהר והשיב, בשנה פעמים' ג לרגל שעולים האורחים בענין י"וא ירושלים

 דההיא, המחלוקת מפני אדם ישנה אל משום בזו ואין, ל"בחו כמנהגם בפרהסיא מתפללים יותר או בתים בעלי

 זמן כל אבל', וכו תתגודדו לא משום בזה אין וגם, מחלוקת כאן אין מישראל ועדה קהל לגבי אבל, ירימי ביחיד

 מענין בו ולקרות ת"ס להוציא להם שאין ש"וכ, בצינעא אלא ט"יו תפלת יתפללו אל בתים בעלי עשרה שאינם

 ד"ע להעיר) ז"סק סוף תצו' סי( סףיו בברכי א"החיד מרן כ"וכ. ש"ע. 'וכו י"א מבני שנים או אחד צירוף י"ע היום

 גליות של טובים ימים שני עושים לחזור ודעתם י"לא העולים ל"חו שבני י"בא פשוט שהמנהג, ל"הנ צבי החכם

 מאי על לפקפק' וכ, ל"הנ צבי החכם אביו מר דברי הביא) קסח' סי( א"ח ץ"יעב ובשאלת. ש"ע. ל"בחו כמנהגם

 הרב דברי והביא', וכו תוסיף בל משום גליות של טובים ימים שני עשותל רשאים אינם י"א דבני ליה דפשיטא

 טובים ימים שני לעשות צריכים לחזור ודעתם י"לא שבאו ל"חו שבני, י"א גאוני בשם) ד' סי( קטנות הלכות

 . ש"ע. ל"בחו כמנהגם

  דבר שבמנין

, חכמים במנין שנגזר דבר כל ל"רד, )ג' סי ק"פ ביצה( ש"הרא וכתב. להתירו אחר מנין צריך שבמנין דבר כל

. ש"ע. ויתירוה חכמים עליה שימנו עד בטלה אינה ה"אפ, הטעם אותו לו ובטל, הגזרה נגזרה טעם מאיזה וידוע

 אין ת"ר' לפי שאף, פשתן של טלית בדין) ח' סי ב כלל( ש"הרא' בתשו המבואר פ"ע ל"ז מרן של שטעמו ונראה

 שלא כלאים איסור על ויעבור, תכלת ביה למרמי אתי דילמא הוא רהאיסו טעם שעיקר כיון, ז"בזה לאסרו

 לדבר לדמותו שייך ולא. כלל למגזר שייך לא תכלת לנו שאין ז"בזה אבל, ב"וכיו לילה כסות כגון מצוה במקום

 נתבטל אם, ידוע האיסור שטעם שכיון, ובמנין בחכמה ממנו הגדול ד"ב י"ע אלא היתר לו שאין במנין שנאסר

 ביצה שהיתר לעולם כך כל ידוע הטעם שאין ואילך ז"ריב מתקנת לביצה דמי ולא. ממילא האיסור בטל הטעם

 להתיר זמן בכתוב משמע לא לאהליכם לכם בשובו וכן. היום כל החדש עדות מקבלין שיהו שתיקן במה תלוי

 ד"בנ נ"ה כ"א. ד"עכת. ממילא שרי גזרה הך שייכא לא דהשתא כיון ד"בנ אבל. 'וכו שפירש לא אם תשמיש

 לענין י"כא עצמם עשו נמי בבבל ולהכי, ישראל יישוב שם שיש במקום תלויה הגזרה שעיקר לכל ידוע שהדבר

 ת"בשו מלובלין להגאון ר"ושו. הגזרה בטלה ממילא האידנא ט"ה דבטל כיון ה"מש, )פ( ק"בב וכדאיתא, זה

' בס ם"המלבי להגאון ראיתי והלום. ש"ע. ל"נה מרן דעת כן שהסביר) ו אות סוף יז' סי ח"חאו( חסד תורת

 בזמן שנתקנו ותקנות שדינים דמוכחי מקומות ועוד ל"הנ מרן דברי שהביא, )מא ק"ס סוף ט' סי( החיים ארצות

 דידעינן היכא רק, להתירו אחר מנין שצריך אמרו שלא ל"שצ, וכתב, תקנות אותם בטלו הטעם בטל אם, ס"הש

 אולם. ש"ע. להתירם מנין צ"א, במנין שנגזרו ידענו שלא כל אחרים דינים אבל, ןבמני הדבר גזרו שהסנהדרין

 א"והרשב). כ' סי( ב"וח) תשנב' סי( א"ח ז"והאו). לז' סי, ד"תרצ ירושלים(' בתשו ם"הרמב מדברי כן משמע לא

' וע. ש"ע). כה אות טו' סי ח"חאו( א"ח אומר יביע ת"בשו ד"בס שהבאתי ראשונים ועוד). ושכג לז' סי(' בתשו

 היכא אלא, התקנה נתבטלה לא הטעם שבטל פ"אע אמרינן דלא', שכ) ב"ה ממרים' מה ב"פ( ז"הרדב' בפי
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 יביע(. ש"ע. התקנה נתבטלה הטעם נתבטל אם, פלוני דבר משום בהדיא תקנתם תלו אם אבל. סתם דתקנו

   )ז סימן משפט חושן -  ג חלק אומר

  י נכרי"טהרה ע

 טלטולו אבל, בקבורתו דוקא דהיינו ד"מ איכא, שם ן"הר וכתב. עממין בו יתעסקו ראשון ט"ביו מת) א ו( בביצה

 שהותרה שמתוך) א יב ביצה( הלל כבית ל"קי דהא, ישראל י"ע מותר הרבים לרשות והוצאתו תינוק או ככר י"ע

, משמע הכי מיןעמ בו דיתעסקו ולישנא. ישראל י"ע דאסר מאן ואיכא. לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאה

 כיון המת כבוד משום בהם להתיר ואין, דוקא עממין י"ע יהיו עסקיו שכל משמע עממין יקברוהו קאמר דמדלא

, אלו בדינים הסברות ורבו, כתב) ג"הכ ט"יו' מהל א"בפ( המגיד הרב גם. כ"ע. עממין בו להתעסק שסופו

 בו שמותר מה אלא, לטלטלו' ואפי, כלל בו מתעסקים ישראל אין ראשון ט"שביו, רבינו כדעת הוא והמחוור

 רחיצת שגם מדבריהם ונראה. כ"ע. ל"ז ן"הרמב העלה וכן. 'וכו נשתהא לא אפילו בו מתעסקים ועממין, בשבת

 הקבר חופר שהנכרי באשכנז ונהגו, כתב) ה' סי דביצה ק"פ( ש"הרא אולם. עממין י"ע נעשית המת וטהרת

 שמתוך, ישראל עושה המת והוצאת טלטול אבל, דאורייתא איסור שהוא דבר וכל ותכריכים ארון ועושה

 התיר אשר רבינו, כתב) כה' סי ט"יו' הל( חיים ובארחות. ש"ע. לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאה שהותרה

 הדור מגדולי ורבים. מעשה עשה וכן', וכו לצורך הוצאה שהותרה שמתוך, הקבר עד ולהוליכו המת את לישא

 ואפילו, הקבר עד המת את נושאים שישראל בנרבונא נהגו ומיהו. כלל ישראל י"ע לעשות שלא הורוו עליו חלקו

 בר שמואל רבינו התיר וכן, הוא בעלמא שטלטול משום, תינוק או ככר בלי אותו רוחצים וכן, ראשון ט"ביו

. כ"ע. גזרו לא יותהבר כבוד ומשום, מדבריהם אלא אינו טלטול שאיסור לפי, הקבר עד במטה להביאו מרדכי

 כבוד ואין, תורה איסור שהוא הקבר חפירת כגון אלא ישראל י"ע לעשות אסרו שלא, )א ו ביצה( המאירי כ"וכ

 ולנתינה לרחיצה וטלטולו במטה המת הוצאת אבל, עממין י"ע נעשה אלא, תורה של תעשה לא דוחה הבריות

 בנרבונא מעשה נעשה וכן. מדבריהם אלא סורםאי ואין הואיל, ישראל י"ע נעשה הכל בקבר ולגניזה במטה

 -  לו עמוד( אבות מגן בספרו ע"וע. ש"ע. 'וכו בזה מעשה עשו רבותי ואף. הקדומים הדורות חכמי י"ע ובדריש

, עממין י"ע שעושים כתב שהמרדכי, ראשון ט"ביו הטהרה ולענין', שכ) פב( הדשן תרומת ת"בשו' וע. ש"ע). לז

, נוטה הדעת וכן, מהגדולים אחד שם על כתוב מצאתי וכן, אותו מטהרין ישראלש בה שכתוב תשובה מצאתי

, וכיבוס סחיטה לידי יבאו שמא וחיישינן, הכבוד מפני רחיצתו בשעת סדין שצריך משום ט"דה המרדכי ש"ומ

, וכיבוס לסחיטה למיחש דליכא, עור או קש ג"ע או בידים ישראל י"ע לטהרו לכבודו יותר לחוש יש אדרבה

 י"ע לכרמלית המת להוציא' שאפי' כ) א קלט שבת( תולין פרק עצמו והמרדכי, עממין י"ע שנעשה ממה ועדיף

) קז' סי( א"ח ז"והרדב. ש"ע. דבריהם לכל כזבים הטמאים הנכרים בו יגעו שלא לטהרתו ש"וכ, מותר ישראל

 כיון, דבריהם של באיסור' אפי ט"יו עליו שיחללו המת כבוד זה שאין, נכונה זו הוראה ואין, ד"התה ד"ע כתב

. משמע הכי עממין בו דיתעסקו ולישנא. ה"וה ן"והר ן"והרמב ם"הרמב דעת וכן. עממין י"ע בו להתעסק שסופו

 על המים הישראל ישפוך, ידו יסלק שהגוי ואחר, ירחץ והגוי המים ישפוך שישראל וצויתי, לפני מעשה בא וכבר

 ט"ביו מת, פסק) א"ס תקכו( ע"בש ומרן. כ"ע. וברור נכון זה ומנהג, ראליש י"ע טהרתו שסוף ונמצא, גופו כל

 ולהוציאו לטהרו מים לו ולחמם להלבישו אבל, ותכריכים וארון קבר בעשיית זה וכל, עממין בו יתעסקו ראשון

 י"ע והטהרה הרחיצה לעשות אפשר הפוסקים גדולי שלדעת למדנו פ"עכ. כ"ע. ישראל י"ע מותר בקבר לשומו

 אמת של חסד לגמול המוכנות יהודיות נשים שאין ד"בנ כ"וא, ישראל י"ע לעשות אפשר שאי במקום, ויםג

): ג"ס שנב ע"וש וטור, יב שמחות( ל"כדקי, הנפטרות את ולטהר לרחוץ אפשר אי אנשים י"ע והרי, לנפטרות

, הרהור משום ט"דה ,ך"הש' וכ, "האיש את ומקשרת כורכת האשה אבל, האשה את ומקשר כורך אינו האיש"

. ש"ע). ח"ה א"פ גרים( יהודה ובשמחת, )י סעיף שלה( יהודה שבט בספר' וע. כך כל הרהור ליכא באשה אבל

, בה ולנגוע, ובקבורתה בטהרתה לטפל לבעלה מותר, שמתה נדה אשה, כתב סד' סי ד"חיו צדקה ובשמש(

. ש"ע. צניעות משום בזה יש פ"שעכ, ב"תע רהמחמי, בה שיטפלו נשים יש אם מ"ומ, מיחוש בית שום בזה ואין

 נשים י"ע הנפטרות וטהרת רחיצת לעשות יש הילכך) ש"ע). ב אות יח( ד"מיו ב"ח יצחק בית ת"בשו העלה וכן

  )ל:ד ז"יו   א"יבי(. נכריות

  ביצה במעי תרנגולת לאחר שחיטה

) ז"ס סו' סי( למשה תפארת אוןהג הנה כי, דם בה ונמצא, שחיטה לאחר התרנגולת במעי הנמצאת ביצה בדין

 אינם כאלה ביצים שאף מכיון, הדם שיזרוק י"ע בזה גם להתיר, ל"הנ מארעא ספנא ביצת מדין ללמוד' כ

 מגדלת אין אמה במעי אבל, אפרוחים ומגדלת, נגמרת יציאתה עם ביצה, :)ו( בביצה ש"וכמ, אפרוחים מגדלים
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 רבים ימים וזה', שכ) כג אות ז' סי ד"חיו( ט"הד עקרי להרב ראיתי וכן. כ"ע. לדינא ע"וצ. ל"וי. אפרוחים

 ק"בפ איתא דהא. להקל יש דם בהם שנמצא אמם במעי גמורים דביצים ד"לע שנראה, ח"הפר בגליון שכתבתי

' המפו ג"הרה עמי הסכים וכן. רבנן בה גזרו ולא שכיחא דלא מילתא אמם במעי גמורות ביצים:) ב( דביצה

 לגדל ראויות אינם אמם במעי גמורות דביצים) ז( בביצה ש"מ פ"ע, קסאלי דעיר מ"ור מ"ר מהזקנים א"הרש

, רבנן בה ג"ל שכיחא דלא דמילתא:) ב( דביצה מההיא ראיתו על להשיב יש ד"דלפענ אלא. ד"עכת. אפרוחים

 חילוק ששי דע, רבנן בה ג"ל ש"דל מילתא. ד"וזת) תקפו כלל( אלי הליכות' בס אלגאזי ש"מהר הגאון ש"עפמ

 לא דתרוייהו היכא אבל, למטעי דליכא משום גזרו לא שכיחא לא וחדא שכיחא מילתא דחדא היכא דדוקא, בזה

 משום נבלה ביצת דאסרי ה"דב ט"דה', שכ, גמורות ביצים ה"ד:) ו ביצה(' מהתוס וראיה. גזרינן שפיר, שכיחי

 ו"א, התם' כדאמרי רבנן בה ג"ול שכיחא לאד מלתא אמן במעי גמורות ביצים והרי. טריפה ביצת אטו דגזרינן

. כ"ע. למיגזר איכא ה"ומש, שכיחי לא דתרוייהו טריפה של ביצים אטו דגזרינן נבלה של גמורות ביצים דשאני

 בולד ה"ד י"בפרש) יח ביצה( א"מהרש' קו ליישב, )ד"ע ג"דנ, ח"הי ט"יו' מה ד"פ( המלך השער' כ ז"ועפ

 נ"ה, כשרות בחזקת הוי דרוב, שכיחא דלא טריפה ביצת אטו נבלה ביצת ושגזר כשם ומעתה. ש"ע. הטומאה

 נמי דהאי, דם בהם שנמצא דעלמא ביצים אטו, דם בה שנמצא שנשחטה התרנגולת שבמעי ביצה גזרינן שפיר

. ש"ע). ח"ס סו' סי( ד"ביו פ"וכ). סד( וחולין:) טז( ביצה' התוס ש"וכמ, דם בהם אין הביצים רוב שהרי, שכיח לא

 הדבר עצם האחד, שכיח לא תרתי איכא אמם דבמעי ג"ואע. אמם במעי אף גזרו שכיחי לא דתרוייהו ומכיון

 שפיר שכיח לא חשיבי ותרוייהו הואיל מ"נ מאי מ"מ. דם בהם שיש ועוד, אמם במעי גמורות בצים שיהיו

 א"מהרש ש"כמ, שכיח דלא טריפות מיעוט בין בזה לחלק אין וכן. למיטעי ליתי דלא היכי כי, קיימת גזרתם

 דלא מילתא פ"שעכ. קצת המצוי מיעוט דהוי דם בהם שיש ביצים למיעוט). תלז' סי( ח"א ח"והפר). יא( חולין

 . כתב עוד ה"בד) סח' סי( אפרים שער ת"ושו). תקלט' סי( ש"הרשב ת"שו' וע. מקרי שכיחא

 דלא מילתא ונתחרש פקח) ה( גטיןד מההיא, ל"הנ אלגאזי ש"דמהר כללא האי על למידק דאיכא איברא

 דהויא ג"אע נחתם ובפני נכתב בפני לומר רבנן תקינו התם והא. רבנן בה גזרו לא שכיחא דלא ומילתא שכיחא

 שם' בתוס' וע. (גמירי מגמר דדייני ספרי וסתם הן בקיאין דרוב:) ב( גיטין בריש' וכדאמרי, שכיחא דלא מילתא

 דשאני ל"י ולכאורה. נגזור ונתחרש בפקח גם רבנן גזרו ה"דאפ ומכיון. )דמיעוטא כמיעוטא ל"דהו סתם ה"ד

' קו הדרא כ"דא להקשות ואין. רובא לה ואיתרע אחזקה מיעוטא סמוך ואמרינן, א"א חזקת דאיכא התם

 דאיכא, תברא לא הא. דאצרוך הוא רבנן נמי קאמר ומאי. שבתורה עדיות אכל דהוה מידי תרי לבעי לדוכתה

 אלא אינו אחזקה מיעוטא סמוך' דאמרי דהא, מילתא הא מנא ה"בתד) יא( חולין א"מהרש ש"כמ למימר

:) פו( חולין' בתוס' וע. ש"ע. מיעוטא בהדי חזקה בדאיכא' אפי רובא בתר אזלינן מדאורייתא אבל, מדרבנן

) יא יןחול( ש"הרא ש"וכמ, אחזקה מיעוטא סמוך אמרינן לא ג"דבכה קאי קושטא ומיהו. ש"ע. סמוך ה"סד

:). כ( בכורות' התוס כ"וכ. דמיעוטא במיעוטא ש"וכ. אחזקה מיעוטא סמוך אמרינן לא שכיח דלא דבמיעוטא

 הבית במשמרת א"להרשב ע"וע. שם גיטין א"הריטב להדיא' תי וכן ש"ע. ל"הנ:) ב( דגיטין מהסוגיא ונסתייעו

 שלמדו לאחר גם עוד שגזרו, גזירתא לגדאיפ הכא דשאני ל"י ל"הנ הקושיא ולעיקר. ש"ע). והלאה א"סע ז"ד(

 האי כולי ג"ל ה"ומש. שלמדו לאחר לה מוקי נמי ונתחרש דפקח וההיא. לקלקולו דבר יחזור שמא וגזרה

 . ק"ודו. שם' בתוס' וע. שכיחא דלא במילתא

 ,נגמרת יציאתה עם ביצה מאי' דאמרי בהא) ז( ביצה ח"הצל ש"עפמ, ט"הד העקרי ראית לדחות ד"נלע עוד 

 שכיחא דלא מילתא דהא, ח"הצל והקשה. אסורה וחזרה רובה יצאה ואם, רובה ביציאת ולא, כולה יציאת עם

 נכללת שכיחא דלא מילתא אף השכיח בדבר כשגזרו נ"דאה ותירץ. אמן במעי גמורות מביצים שנא ומאי, היא

 דמי ולא. נולדה היום רישה, נולדה בכלל זו אף תאכל לא ט"ביו שנולדה ביצה שאמרו ולהכי, הגזרה בכלל

 דם דבביצת ל"י כ"וא. כ"ע. גזרו לא שכיחא דלא כיון להכי, נולדה בכלל הוי דלא אמן במעי גמורות לביצים

. התם כי נולדה לשון נזכר ולא הואיל, הגזרה אחר נמשך שכיח דלא אמן במעי גם, אפרוח ריקום משום שאסרו

 ד"חיו( שלמה בית ת"בשו ע"וע). ה' סי( הבית צלעות' ונטבק ע"אה מאיר בית' בס גם מתבאר ח"הצל וכדברי

 בת ביצה' דאפי) שנב עמוד( ד"יו חיים הארחות מדברי, ד"בנ כ"למש סייעתא יש' ולכאו. ש"ע. בהגה) כט' סי

) סו' סי/ (ד"ביו/ י"בב אולם. אמן במעי בביצים נ"ה כ"וא. ש"ע. רבנן פלוג דלא, אסורה דם בה נמצא אם יומא

, דם בה שנמצא מארעא ספנא ביצת שהתיר א"הרשב' ד הביא כ"ואח, ל"הנ ח"כהאו' שכ בו הכל דברי הביא

 שכן, וסיים. רבנן פלוג דלא למימר איכא ה"מש אפרוח לגדל ראויה שהיא יומא בת ביצה דשאני, ביניהם וחילק

 גמורות דבביצים נראה ז"ולפ. האחרונים כ"וכ. כ"ע. יומא בת לשאינה יומא בת ביצה בין לחלק שלא המנהג

 ברם. ל"הנ מ"התפל ש"וכמ. מארעא ספנא כביצת, להקל יש אפרוחים לגדל כלל ראויות שאינם אמן במעי
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 במעי גמורות שביצים חכמים שאמרו שהכלל, ל"הנ) כג אות ז' סי( ט"הד בעקרי ש"לפמ נרגא בה למשדי איכא

 דמי לא כ"א. ש"ע. אפרוחים שמגדלות יעוטמ יש אבל, הרוב פי על רק הוא, אפרוחים לגדל ראויות אינן אמן

 מביצת הנולד אפרוח, )פו' סי( ד"ביו הפוסקים ש"מ ניחא הללו ט"הד העקרי דברי ולפי. מארעא ספנא לביצת

 שבעה נחלת ת"בשו' וע. אפרוח לגדל דחזיא אלמא. שחיטה בשעת שנתנבלה נבלה וסתם. מותר וטרפה נבלה

 רב דאמר בהא דביצה ק"פ' הגמ תירוצי' בב זה כלל לתלות ורצה. בזה העיר השואל ג"שהרה) א' סי( ב"ח

 טעות מקח דפעיא ביעי במקום דשחוטה ביעי ליה יהבי דאי( וממכר למקח מ"נ למאי, נגמרת יציאתה עם ביצה

 לגדל חזיא לא שחוטה שביצת לומר הכרח אין בתרא' דלתי. 'וכו מרי לכדרב נ"א). אפרוח לגדל חזו דלא הוא

 מחיים בנבלה) פו' סי( ד"ביו' הפו דברי והעמיד. ידים בשתי דבריו לדחות' כ) שם( שבעה נחלת גאוןוה. אפרוח

 למקח מ"נ אמרינן דהיכי תקשה הרוב פ"ע רק זה כלל שאין ט"הד העקרי ולדברי. ש"ע. 'וכו הושט נקובת כגון

 הוא שדוחק ודאי וזה. הוא גמור שכלל ו"א. רובא בתר בממונא אזלינן לא והא. טעות מקח ל"דהו וממכר

 ביצה המאמר שבעל פ"ואע, הרוב אחר בממון שהולכין ל"דס דרב אליבא דביצה ק"פ ס"הש סוגית כל להעמיד

 ד"חיו( אסאד י"מהר ת"בשו ר"שו, הכי ל"דס אמי' דר רב מעשה מייתינן מ"מ, רב ניהו מר נגמרת יציאתה עם

, וממכר למקח מ"נ' הגמ ש"מ' הפו השמיטו שלכן' וכ. ובהר פ"ע רק הוא זה שכלל לומר רוצה הוא שגם, )צג' סי

 ביעי עמו שהתנה שמכיון לדחות יש/ מלואים. +/רובא בתר בממונא דאזלינן דרב אליבא אזיל ס"דהש ל"דס

, מארעא ספנא של ולא זכר של לו שיתן בהדיה אתני דלהכי, ר"אה בממון הולכין ש"מ בזה שייך לא דפעיא

 מרן' ד הביא ושוב.  ל"זצ שאול צ"מהרב' וכו ג"הרה ידידי העירני ולזה. אפרוח שמגדלות מיעוט שיש פ"אע

 מיעוט שום ואין, הוא גמור שכלל ל"דס אלמא, להלכה' הגמ דברי שהביאו, )שם( ע"והסמ) רלב ס"ס( מ"ח י"הב

 ש"וכמ מארעא ספנא לביצת אמן במעי גמורות ביצים לדמות נוטה הסברא ז"ולפ. ש"ע. אפרוח שמגדלים

 שבמעי בביצה שגזרו לומר נוטה) יד ק"ס סו' סי( ד"שפ ג"והפמ. ל"וכנ יומא בת לביצה דמיא ולא. מ"התפל

 פסק וכן. בזה שמיקל מ"התפל לדברי רמז א"והגרע. מוכרח ואינו. ש"ע. יומא בת ביצה כמו שחוטה תרנגולת

 . בזה להתיר הדבר ברורש) טו ק"ס( הקצר' בפי יהודה יד' בס כ"וכ). ג דין סו' סי( השלחן במסגרת

 יציאתה עם ביצה רב אמר, :)ו( ביצה' מהגמ, בזה לאסור ראיה שהביא) צט' סי( ישראל עזרת ת"בשו וראיתי

 והתניא, בחלב לאכלה אסור אמה במעי הא, בחלב לאכלה שמותרת אילימא נגמרת יציאתה עם מאי, נגמרת

 ומגדלת נגמרת יציאתה עם אלא. 'וכו לבבח לאכלן מותר גמורות בצים בה ומצא התרנגולת את השוחט

 אמן במעי דבנמצא מ"התפל לדברי איתא ואם. וממכר למקח מ"נ אפרוחים מגדלת אינה אמן במעי אפרוחים

 ריקום דם משום שתיאסר לענין מ"דנ קאמר לא אמאי, אפרוח לגדל ראויה שאינה מפני, אוסרת דם טיפת אין

, זה לענין שנגמרת' לו שייך לא ה"מש יומא בת בביצה גם שמתיר:) סד חולין( ש"ביש ל"רש' לד הניחא. אפרוח

 קאמר לא אמאי אוסרת יומא בת שאף ך"והש ח"והת י"והב בו הכל' לד אלא. יום אותו כל אוסרת אינה דהא

 הגאון הוא, היא הקודמים כת של זו וראיה. ד"עכת. אמה במעי גם שאוסרת ו"א אוסרת אינה אמה דבמעי מ"דנ

 בביצת הנמצא לדם מ"דנ קאמר לא דאמאי', בגמ כן להקשות' שכ, :)ו( לביצה' בחי ים פאת' בס ומאי י"מהר

 טפי רבותא כתבו ולא, יומא בת בביצה שאסרו י"וב הכלבו מדברי לדקדק' כ ושוב. לאסור מזה והוכיח, שחוטה

 ג"והפמ מ"התפל מחלוקת שהביא) י"סק סו' סי( ר"המחב' ד והביא. דמותרת ו"א אסורה אמה במעי' דאפי

. ד"עכת. רבנן בה גזרו ולא היא שכיחא דלא דמילתא:) ב( לעיל' כדאמרי להתיר נותנת שהסברא' וכ. בזה

 פ"שע משום ט"ה דהתם א"הו ביצים דם לענין מ"נ אומר היה שאם, לעיל כ"מש פ"ע זו ראיה לדחות יש ד"ולפע

 כן אירע אם, הרוב אחר בו הולכים שאין בממון כ"וא. אפרוח שמגדלת מיעוט יש אבל, אפרוח מגדלת אין הרוב

 אלמא. והדר הוא טעות מקח בממון דאף, מ"למו מ"דנ טפי לרבותא ל"קמ. טעות מקח הוי לא וממכר במקח

 בליקוטים, ג"תרס ירושלים( ב"ח יוסף יד ת"בשו' וע. ביצים דם איסור לענין ש"וכ אפרוח לגדל חזו לא דכולהו

 ג"אע א"דהו, טפי רבותא דהוי משום מ"למו מ"נ דנקט דהא לדחות' וכ, זו בראיה כ"ג שהרגיש) ו' סי ד"לחיו

 דפחיא דאמר והא להו בעי לאכילה דהאי, טעות מקח ליהוי לא דשחוטה ביעי ליה ויהיב דפחיא ביעי דקאמר

. ד"תעכ). ז ביצה(' בגמ זה כל ש"וכמ. והדר טעות מקח דהוי ל"קמ. דוקא ביני ביני ליה ויהיב דצריבן משום

 ראה ושלא:). ב( דביצה ק"מפ להתיר ראיה להביא' כ השואל ג"שהרה) עז' סי( ב"ח השדה פרי ת"בשו ומצאתי

 כ"שג) 'ה' ב אות קו' סי( יצחק מנחת ת"בשו' וע. ש"ע. כ"מש כעין דחאו ח"והגהמ. פוסק בשום זו הלכה

 ד"חיו( הלכה עמק ת"בשו ע"וע. לה קראו נדחה האמור ולפי. ש"ע. ע"בצ והניח. זו בראיה מדנפשיה נתעורר

 . ש"ע. בזה ש"מ) כג' סי

 לאסור להוכיח' וכ, בזה ג"והפמ מ"התפל דברי שהביא, )ג אות ח' סי ד"חיו( אדם תפארת ת"בשו עיני ותבט

 מ"נ למצוא אפשר שאם מוכח) לו( ובשבת. ביצים לדם קאמר ולא, מ"למו מ"נ למאי דקאמר:) ו( דביצה ק"מפ
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 בשם להיתר זו ראיה שהביא י"בכ ב"ח אברהם ירך להרב ראה ושוב. מ"למו מ"נ אמרינן לא והיתר איסור לענין

 ראיה משם לייא דכלפי י"ל דמר ושותיה, ז"ע' וכ. דם משום לאוסרה ל"הו דאסורה איתא דאם, מאיו י"מהר

 פירש מאיו י"דמהר קאי וקושטא. ש"ע. בזה שהתיר ט"הד עקרי' ד הביא ולבסוף. קצת בזה והאריך' וכו לאסור

 שש היה ים הפאת דברי א"התפ ראה ואילו. א"התפ ש"כמ לאסור היא וראיתו, ל"הנ ים פאת' בס שיחותיו

, )ב"ע ט"דע( ה"האו על זהב זר' בס ש"לפמ, לעיל כ"מש מלבד הראיה לדחות בראש יש מקום ומיהו. לקראתו

 מכיון ז"ולפ. ש"ע. מותר הדין מצד אבל, מנהג משום רק היינו אסורה יומא בת דביצה י"והב בו להכל שאף

 אסרו מדינא רק, כן משמע לא י"הב מדברי אולם. זה לענין מ"נ אין, יום באותו מותרת בנולדה גם ס"הש שמדין

 מ"נ מייתי) ז( בביצה ס"דהש הכא דשאני, ל"הנ א"התפ' בד עוד להעיר יש ולכאורה. פלוג לא משום יומא בבת

 שהיה נ"ואה. ממונא לענין דהכא מ"הנ לומר חש לא) נגמרת רובה יציאת עם לה ומפרש(, איסורא לענין גם

 רובה ביציאת ביצה רבא דקאמר) קב( מ"ובב:) קמ( בחולין' וע. נקט טעמי מתרי וחד מ"נ עוד למצוא יכול

. ש"ע. לחצרו דתפול מקמי בשילוח חייבות קתני וכי, לחצירו דנפלה עד קני לא ומיקנא הקן בשלוח מחייבא

 בגליוני והובא, אלעזר יד ת"בשו הקשה שכן ראיתי כעת/ מלואים. +/הקן לשלוח מ"נ כאן למימר מ"הו ז"ולפ

 ביצים:) ב( דביצה מההיא הוכיח) שם( ל"הנ השדה פרי ת"בשו גם והנה.+ ש"ע.). ז ביצה( ענגיל י"להגר ס"הש

 לדחות' כ יוסף יד' לס מתובהסכ ת"האדר והגאון. ל"הנ יוסף יד ת"בשו כ"וכ. שכיחא לא אמן במעי גמורות

 ביצים בסתם מיירי ג"הפמ אבל. אמן במעי שכיחי לא ביום בו הנולדות גמורות ביצים דדוקא) הערותיו בסוף(

 . זו ראיה לדחות לעיל כתבנו כבר ה"ובלא. ש"ע. טובא דשכיח מילתא והוא

, )ג"ע א"די( א"הרשב בשם, )ו"סק סו' סי( השלחן ערך הגאון ש"וכמ. בזה להקל שהעיקר נראה דינא ולענין

 הקליפה נגמרה' אפי אמן במעי גמורות בביצים מ"מ, דם בה שנמצא יומא בת בביצה להחמיר שיש פ"שאע

 ב מערכת( ד"חיו אליהו זכרונות' לס בהערה, ל"זצ נסים י"מהר הגאון לנכון העיר וכבר. כ"ע. להקל יש החיצונה

). ג"ע א"די( ץ"להרשב שמועה יבין בספר ה"שכ, )א"הרשב במקום( ץ"הרשב ל"וצ, ש"בעה ס"ט שנפל, )ה אות

. שם ש"וכמ. בזה מחמירים היו לא ץ"הרשב דברי את, זה בדין שפקפקו האחרונים ראו שאילו ובודאי. ש"ע

) א' סי ד"חיו( הטוב יין ת"בשו ע"וע. להקל מורה הוא ושכן, להתיר שם אליהו בזכרונות מני א"מהר ח"הגה פ"וכ

 ל"ז הלוי י"מהר ג"להרה יוסף שארית ת"בשו' וע. ש"ע. ל"הנ אליהו לזכרונות בהערה ש"כמ תשני ידו שהניף

 הגאון בפשיטות פ"וכ. לדינא בזה להקל' כ ל"הנ יוסף יד ת"בשו וכן. ל"הנ ים הפאת' מד שהעיר, )יד' בסי(

 ם"מהרש ת"בשו הנהו. [ספק כל בלי לדינא עיקר וכן. ל"הנ ט"הד עקרי ד"ע בהסתמכו, )רא ס"ס( ג"ח ם"מהרש

 מותרת בודאי והביצה שהואיל' וכ, דם טיפת בה ונמצא שבתוכה הביצה עם שנמלחה האם בדין נשאל שם

 שצריך כיון מ"מ, מ"הפ בלא לאסור יש ז"זב דבנוגעים ואף, תפל וטמא מליח טהור ל"הו, הדם שזורק אלא

 הטיפת נגד באם ששים יש דבודאי עודו, האם את אוסר ואינו פליטה דם הוי, רכה הקליפה דרך הדם לפלוט

 הוצרך למה ידעתי ולא. כ"ע. ושרי הקליפה במקום הויא הביצה קליפת הרי, קליפה בעינן דבמליחה ואף, דם

 מראית מפני אלא הדם את לזרוק אמרו שלא, בפליטתו אוסר שבביצה הדם שאין פשוט הדבר שהרי. זה לכל

 את לאסור מקום אין כ"וא). ג"סע א"די( שמועה ביבין ץ"רשבוה). ב"ע ה"דפ( א"בתה א"הרשב ש"וכמ, העין

 ולא, כולה את אוסר שאינו במקום בביצה הדם נמצא, ל"בזה) ה"ס סו' סי/ (ד"ביו/ ע"בש מרן' כ וכבר. פליטתו

 ניכר שאינו שכל, מותר בביצה' ס אין' שאפי ופשיט. כ"ע. מותר שהוא ל"נ, הביצה את וטרף ושכח, הדם זרק

 אחר הדם ויזרוק). ם"מהרש' שכ ההיתר טעמי בלי( לכלום לחוש שאין פשיטא נ"ה כ"וא. י"בב' וע. מותר בעין

' מה ו"פ( ה"בה' וע.). ש"ע). א"סע שיא דף( ג"ח ם"מהרש ס"שבסו במפתחות' וע. (מותר והכל המליחה

, הוכחה בו שכשי מותר עצמו שהוא, תערובתו אוסר אינו אדם שדם, א"הרשב בשם) א"ה סוף אסורות מאכלות

 אף, האוסר במקום שלא ביצים דבדם' לו מקום היה ז"ולפ). סו ס"ס/ (ד"ביו/ א"הרמ פ"וכ. תערובתו ש"כ

, )ב"ע ה"דפ( א"בתה א"הרשב ש"כמ ט"וה. עליו מוכחת שהביצה פ"אע לזרקו שהצריכו כיון, אסורה תערובתו

 מ"ומ). סו' סי( י"בב' וע. ש"ע. תורה רדב שאסור ביצים דם שיש מפני, בעין שהוא כל הביצים בדם שהחמירו

  )ב סימן דעה יורה - ג חלק אומר יביע(]. ל"וי מוכרח אינו

 הארץ משום שאינן בני תורה מיחומרות לע

 דבמידי יוצא מבואר, והאידנא ה"בד) ו ביצה(' בתוס הנה, תורה בני שאינם משום להחמיר 'כ חכם א"מש

' סי( ש"הריב ת"בשו להדיא מבואר וכן. דידן לגבי, תורה בני אינןש מטעם לאסור אין, בצינעא דהוי דאכילה

 שלא ובודאי, בכותחא ביעתא להם ונאסור בואו כ"שא, תורה בני שאינן מטעם מדעתינו לאסור לנו שאין, )קכו

 ד"תרצ ירושלים( בתשובה ם"הרמב כתב ב"וכיו. ש"ע. הדין מן שאסור בדבר לנו שישמעו והלואי, לנו ישמעו

 ישראל ממון לאבד הוראה מורה לכל ואסור, ה"לע גם בששים איסור ביטול דין להורות שיש, )ט"סש עמוד
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 דעה יורה - א חלק אומר יביע ת"שו( סוף לדבר אין כ"שא, חכמים גזירות אחר, לגמרי המותר דבר לאסור

  )ג סימן

 ט"ביוג "ומשצל מלאכת מחשבת 

 ג"משאצל שבת גבי דקאמר יהודה' לר שאפילו', וכו ראשון ט"ביו מת רבא אמר ה"בד) ו ביצה( המאירי' בחי

 יש ולכאורה. ש"ע, קם ה"ד) כב ביצה( המאירי' בחי עוד כ"וכ. ל"עכ, ש"לר ש"וכ. שרי מיהא ט"ביו, עליה חייב

 ט"ביו וניתקו ט"מעיו נעוץ דקר לו שהיה מי, ל"וז' שכ) ט"יו' מה ב"בספ( ם"הרמב דעת כ"ג הוא שכן להוכיח

 אותו יכתוש לא ז"ה עפר גוש היה אם אבל, ומטלטלו בו מכסה ז"ה תיחוח עפר אותו היה אם עפר והעלה

 דקר לו שיש והוא יהודה ר"א ז"אר, ויכסה בדקר שיחפור שחט שאם ומודים, )ב"סע ז ביצה( ובגמרא. ט"ביו

 א"דאר, אבא 'כדר, גומא קעביד והא. תיחוח בעפר רב אמר אשי בר ח"אר, כתישה קעביד והא. י"מבעו נעוץ

 והא, תיחוח בעפר לכסות ם"הרמב התיר למה, קשה ז"ולפ. עליה פטור לעפרה אלא צ"וא בשבת גומא החופר

 נמי ניחא ובהכי. המאירי' וכד. פטור ע"לכ ט"דביו ודאי אלא. עליה חייב ג"משאצל ם"ולהרמב, גומא קעביד

 בשבת מתכוין שאינו דבר דאסר דמאן )ו"ה שבת' מה א"בפ( ה"ה כתב והרי. תיחוח בעפר דמשני רב תירוץ

 יענה מה כ"וא) ד"ובכ ב"רע וקיא א"סע כב שבת. (בגרירה יהודה' כר פוסק ורב. ש"ע, ג"במשאצל שמחייב ש"כ

 קמותיב שפיר ומעתה, המאירי וכדברי. פטור ע"לכ ט"דביו משום ו"א. גומא קעביד והא' הגמ לקושית רב

 כ"ג ורמז. ע"לכ פטור ט"וביו ג"משאצל דהוי כיון ט"ביו הנוצות יטתמר להתיר ל"הי ט"דמה, רבינו ד"ע מ"הלח

 בשבת ש"לפמ ל"שי, איריא לא הא משום דאי איברא. ט"ליו שבת בין לחלק ראיה שמשם גומא חופר לדין

 מקלקל האי מתקן מ"ה, עליה חייב ג"משאצל דאמר יהודה' לר' ואפי', וכו גומא החופר אבא ר"דא אהא:) ג"ע(

 קלקול בו שאין במקום הגומא היתה שאם, שם ה"ה' שכ פ"ואע). ז"הי שבת' מה ב"פ( ם"הרמב פסק וכן. הוא

 לה עירובין א"הריטב' בחי' ועי. (מתקן ל"דהו חייב דבשדה, ך"הרמ בשם מ"הכ כ"וכ. חייב לה צריך שאינו פ"אע

 דפטר ט"ה, תיחוח עפרב דמשני נמי ורב. מקלקל ל"דהו בבית מיירי דהכא ל"י מ"מ) שם ובהערה, דבעי ה"ד

) תצח' סי( ח"ובפר ח"בב' ועי. מ"הלח על כ"ג והשיג) ט"יו' מה ג"פ( רוקח המעשה כ"וכ. מקלקל משום הכא

  )ח מד"א ד או"יבי( .ם"הרמב בדעת

, ויכסה בדקר יחפור גבי, )ח( ביצה ס"השד. ג"ט לענין משצל"ן דאין חילוק בין שבת ליו"א כ בשם הרמב"הרשב

:) י( ובחגיגה. פטור לעפרה אלא צ"וא גומא החופר אבא ר"דא אבא' כדר ומשני, גומא ידקעב והא, דפריך

 תורה אסרה מחשבת דמלאכת דכללא להדיא הרי. תורה אסרה מחשבת דמלאכת משום, דפטור ט"דה מבואר

, לבדב נפש אוכל אלא לשבת ט"יו בין אין, :)ז( דמגילה ק"פ' ממתני ראיה להביא אין אבל. (ט"ביו אף איתיה

. קחשיב לא מדרבנן מיהא דאסור דמידי ל"די, ל"דהנ מ"דנ. ט"ביו דליתיה מחשבת דמלאכת הא חשיב ולא

 ט"דה, מחמר איסור ליכא ט"דביו ל"דס הפוסקים לשטת, )לג ס"ר( חסד תורת ת"בשו מלובלין הגאון ש"וכמ

 גרמא כגון, שמותרים דברים לכמה מ"נ אכתי ומיהו. ש"ע. מדרבנן פ"עכ שאסור משום', במתני ליה תני דלא

 דוקא היינו, חייב ג"משאצל ל"דס נמי י"דלר' כ, ל"הנ) ו( ביצה דהמאירי ועוד). ל"וי. מסייעתו ורוח דזורה

 גטין' בתוס' וע. מבשבת טפי י"לר אף מחשבת מלאכת בעינן ט"דביו אלמא. ש"ע. פטור ט"ביו אבל, בשבת

  )לא:א א"יבי(. ע"וצ:). מד(

 ווהביצה בשרית או פר

 היו אם אומר יעקב' ר, בחלב לאכלן מותרות גמורות ביצים בה ומצא תרנגולת השוחט, תניא) ז( בביצה. א

 מעורה ואפילו, גמור לבדו שהחלמון אלא לבנה קליפה בלא ואפילו, :)ו ביצה( י"ופרש. אסורות בגידין מעורות

 יעקב' ר, )ז ביצה(' ובתוס. אסורות גידיןב מעורות היו אם ואמר יעקב' ר מדפליג, לרבנן שריא, בגידין עדיין

, אחלמון קאי דגמורות' הקונט' ופי, מעורות היו כיצד דגמורות כיון תימה, אסורות בגידין מעורות היו אם אומר

 ש"הרא' וכ. כ"ע. ניחא גמורות ג"דל הספרים גירסת ולפי. הקרום רק מבחוץ השפופרת עדיין נתקשה לא אבל

' ר דמדאסר, יפה בגידין מעורות ועדיין קליפה בלי בעורן החלמון שנגמר, גמורות, י"שופר, )ח' סי דביצה ק"פ(

 כשמחוברות ביצים של שלל והיינו, החלמון שנגמר אלא מעורות הן' אפי שרי ק"דת מכלל מעורות יעקב

) ט"תשי ירושלים, אורייתא הוצאת( ד"הרי' ובתוס. כ"ע. אסורות הכי לאו הא, החלמון שיגמר ובלבד, באשכול

, גמורות מאי כ"א, מעורות שהן פ"אע, שרי ק"דת מכלל, אסורות בגידין מעורות היו אם יעקב' ר מדקאמר', כ

 אסור בגידין מעורות שאם יעקב' כר ג"בה ופסק. כלל לובן עליהם קרם שלא פ"אע שלהם החלמון שנגמר כגון

 פ"שאע והלכתא. כרבים הלכה ורבים דיחי ל"קי דהא ל"נ ואינו). ף"הרי( יצחק רבינו כ"וכ. בחלב לאכלן
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 כל פ"ר( ז"הריא פ"וכ. כ"ע. דמי כבשר דלאו, בחלב לאוכלו מותר צרכו כל החלמון נתעבה אם בגידין שמעורות

 ה"בת כ"וכ. וחלבון בחלמון היינו, גמורות', פי) ד שער ריש( הארוך הבית בתורת א"והרשב. ש"ע). הבשר

 אלא לה אין. בגידין שמעורה פ"אע וחלמון חלבון לה שיש כל, מורהג ביצה איזוהי): ב"ע ד"דפ שם( הקצר

) מו עמוד( ביצה הבחירה בבית והמאירי. ל"עכ. בחלב לאוכלה ואסור דמיא העוף וכגוף היא בשר עדיין חלמון

 מחוברות היו אפילו שעליו קרום באותו גמור לבדו שהחלמון אלא, קליפה בלא אפילו' פי, גמורות ביצים', כ

 והוסיף. שבמעיהם בביצים הקילו ס"מד אלא אינו עצמו עוף ובשר שהואיל, בחלב לאוכלן מותר שבבשר יןבגיד

 שמתוך עד, הקרום עם החלבון שנגמר אחר בגידין מעורות להיות אפשר שאיך מקשים ויש, )מז בעמוד( עוד

 נגמר שלא פ"אע וןהחלמ מצד גמורות פירושו גמורות לגרוס כשתבא אף ומיהו. גמורות גורסים אינם כך

 החלבון נגמר ולא הואיל, אסורות בגידים מעורות היו שאם, )יעקב' כר( י"כראב פוסקים יש זה' ולפי. החלבון

 ביצים אלא בגידים מעורות זה בהיתר הזכירו שלא והפוסקים המחברים גדולי דעת נראה וכן. הקרום עם

 לאוכלן מותר גמורות ביצים בו ומצא עוף השוחט ):ה"ה אסורות ממאכלות ט"פ( ם"הרמב ל"וז. ל"עכ. גמורות

 איזוהי, א"הרשב' וכ. שנגמרה כיון שרי בגידין מעורות דאפילו ק"כת ל"וקי) ז ביצה( ברייתא ה"ה' וכ. בחלב

 טעונה היא הרי חלבון לה שאין שכל, א"הרשב עוד' וכ, )ל"כנ(' וכו וחלבון חלמון לה שיש כל גמורה ביצה

, שרי בגידין מעורות אפילו אלא, ם"הרמב' בד כהמאירי דלא ל"דס ומבואר. כ"ע. רבש כדין לקדרה מליחה

, דוקא בחלמון היינו במעורות שהחמיר והמאירי, וחלמון בחלבון היינו דגמורות א"הרשב' כפי דנקיט ומשום

 השוחט, א"הרשב כתב): א"סע ג"דקל, כב אות ה חלק ט נתיב( ירוחם רבינו ל"וז. 'וכו זה פירוש ולפי: ש"וכמ

 כגוף הן גמורות אינם ואם. ביצים דם תורה אסרה שלא, מליחה צ"א גמורות ביצים בה ומצא תרנגולת

 וטעונה היא בשר עדיין חלבון אלא לה אין, וחלמון חלבון לה שיש כל גמורות וביצים, מליחה וצריכין התרנגולת

 מלה מועתק והוא. עיקר נראה אשוןוהר. ותתקשה הראשונה קליפתה שתגמר עד גמורה שאינה א"וי. מליחה

 בדיני לשיטתו ונמשך. שם א"בתה ע"וע). ב"ע ה"דע, ג שער ג בית( הקצר הבית בתורת א"הרשב' מד במלה

 ומצא תרנגולת השוחט, )א"ע ז"דקל כח אות שם( ו"רי ל"ז כי, כן ירוחם רבינו דעת אין אולם. ל"הנ בחלב בשר

 נגמר שלא פ"אע, קליפה בלי אדומים בעודן החלמון שנגמר, י"רשופ. בחלב לאוכלן מותר גמורות ביצים בה

 ה"הלא החלמון שנגמר ובלבד, לאשכול כשמחוברים ביצים של שלל והיינו, בגידין מעורות הן ועדיין, החלבון

 שדעתו להדיא ומבואר. כ"ע. עיקר נראה וראשון, וחלמון בחלבון שנגמרו דדוקא מ"וי. ש"הרא כ"וכ. אסורות

 לומר ואין. ל"ס לא וליה, קאמר א"הרשב דברי, כד באות לעיל ש"דמ כ"וע. א"כהרשב ודלא ש"ראכה לפסוק

 ואילו, א"כהרשב החמיר לכן, דאורייתא דם האיסור ששורש דבמליחה, ח"לבב מליחה בין מחלק ירוחם דרבינו

 בבשר דם איסור ליכא נמי דבמליחה). ש"ע קיא בחולין ש"מ וכעין(, ש"כהרא היקל דרבנן בחלב עוף בבשר

 דדם, מדרבנן רק והוי, נאסר בישול י"ע דמו שיפרוש לאחר ורק, שרי פירש שלא האיברים דדם, עצמו העוף

, ח"בב בדיני להלן שיכתוב מה על מליחה בדיני ירוחם' ר שסמך ו"א). כא מנחות( עליו עובר אינו שבשלו

 גמורות דביצים א"הרשב' ד הביא) פז ס"ר( והטור. גמורה ביצה נחשבת בלבד דבחלמון ש"כהרא שהעיקר

 מדבריו ויראה, שרי' וכו ומעורה אדומה היא ועדיין החלמון כשנגמר' פי י"ורש, וסיים, וחלמון בחלבון היינו

 ש"ומ. ל"וכנ. אביו ש"הרא דעת שהיא, י"לפרש שמסכים ונראה. כ"ע. חלבון עדיין לה אין אפילו שמתיר

, דוקא לאו י"רש דקאמר וחלמון, א"כהרשב ל"ס י"רש שגם, )ד אות( דביצה ק"בפ ש"הרא על שמואל התפארת

' שבקונט', התוס ש"וכמ. קרום לה יש שהרי, חלבון לה יש לעולם אבל, צרכו כל נגמר לא שהחלבון כלומר אלא

 הראשונים מדברי אולם. כ"ע. הקרום רק מבחוץ השפופרת עדיין נתקשה לא אבל, אחלמון קאי דגמורות פירש

' התוס על שיף ם"המהר העיר וכן. (ל"הנ ד"רי' בתוס כ"ג ש"וכמ, חלמון קאמר בדוקא י"שרש ארמבו ל"הנ

 ). ל"הנ הטור' מד ז ביצה

 בגידין מעורות שעדיין פ"אע וחלבון חלמון להם שיש גמורות דביצים מוכח' בגמ, כתב) ז( דביצה ק"בפ ן"והר. ב

 וטעונה היא בשר עדיין גמורות שאין אבל, מליחה בעו לא ג"כה גמורות דביצים ה"וה, בחלב לאוכלן מותר

 מעורות שאין גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט, כתב) קד( הבשר כל' בפ ן"והר. כ"ע. מליחה

 עצמו שסותר ן"הר ד"ע הקשה ה"פכ הגבורים ובשלטי. כ"ע. בשר חשיבי דלא, בחלב לאכלן מותרות, בגידין

 מעורות שאינן התנה לכן, לבד החלמון בנגמר מיירי הבשר כל' דבפ) ד"סק ע כלל( יעקב המנחת ותירץ. בזה

 הגאון הסביר וכן. כ"ע. מותר בגידין מעורות אינן אפילו, כ"ג החלבון בנגמר דמיירי דביצה ק"בפ אבל, בגידין

 בשם) תרנ סימן( דביצה ק"פ והמרדכי. ש"ע. ף"הרי' ד הוא ושכן, )ד"ע ב"דס( יעקב קהלת' בס אלבעלי י"מהר

 החיצונה הקליפה נתקשה לא אם אבל, החיצונה קליפתן עם לגמרי שנגמרו היינו גמורות דביצים', פי, ם"רשב

. בשמעתין מחוורת זו שיטה שאין א"הרשב' כ וכבר. כ"ע. דבר לכל עליה בשר דין בשוק הנמכרת ביצה כדרך

 אחר בגידין מעורה שתהיה לה משכחת היאך כ"שא והראשונים' התוס' שהק הקושיא משום דהיינו ונראה
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, מותרות מעורות שאינן כל אבל, אסורות בגידין מעורות היו אם, ק"דה לפרש וצריך, עליה קליפתה שנתקשית

 שאינן כל ל"הול כ"דא, וקשה). י"סק ך"בש פז' סי( מרבבה בדגול כ"וכ. בא להקל יעקב' ור, גמורות שאינן פ"אע

' וכו ביצים של השלל מן טהור עוף מנבלת האוכל ר"דת להא תנא אןמ', בגמ דאמרינן ועוד. מותרות מעורות

 כ"ע דילמא ממאי אביי ל"א. אסורות בגידין מעורות היו אם האמר יעקב' ר דאי, יעקב' כר דלא, יוסף ר"א. טהור

 ואפושי, הוא טומאה אפושי, נגזור נמי טומאה גבי ת"וכ, לא טומאה לגבי אבל איסורא לגבי אלא יעקב' ר ק"ל

 טפי מיקל יעקב' ר דהא, תרמייה אמאן מתניתא כ"א ל"הול טפי איתא ואם, מפשינן לא מדרבנן טומאה

: וסיים, ם"רשב ד"ע בזה שעמד) ח"סק פז' סי( ח"להפר ר"ושו. רבנן ולא יעקב' ר לא מני' מתני כ"וא, מדרבנן

). ה"ה א"מהמ ט"פ( המלך בשער' וע. ש"ע). י"סק שם( ך"הש כ"וכ. ש"ע. זו לשיטה קיום רואה שאיני ד"סו

 אלא, והקשה הגסה בקליפה גמורות דניבעי למימרא דלאו רבינו מפי ושמענו', כ:) ו ביצה( המכתם' ובס. ש"ע

' סי( י"בב והובא, חיים בארחות הוא וכן. כ"ע. הויא גמורה ביצה רכה שעודנה פ"אע לבנה קליפה באותה' אפי

 י"בב ומרן. גמורה ביצה לחושבה וחלמון מחלבון טפי בעינן דלא פ"כרוה והעיקר, דחויים אלה שיטות מ"ומ). פז

 הויא בלבד שבחלמון עיקר ש"והרא י"רש שדברי, ל"הנ) כח אות ו"נט( ירוחם' ר דברי תחילה הביא, )פז' סי(

, מליחה וטעונות הן בשר עדיין גמורות ושאין, מליחה צ"א גמורות דביצים ן"הר ש"מ הביא ושוב. גמורה ביצה

 ולכאורה. כ"ע. מליחה וטעונה היא בשר עדיין חלבון לה אין שאם) כב אות ו"נט( ירוחם רבינו כ"וכ, ז"ע וכתב

 שהובאו( א"בתה א"הרשב לדעת רק הם כב אות ו"רי שדברי דרכו יורה והאמת, ז"זא כסותרים ירוחם' ר דברי

 שסיים וכמו, ח"בב לדין שוה מליחה יןשד ללמדנו י"הב מרן כוונת וכל. ל"וכנ. ל"ס לא וליה, )כן לפני י"בב כ"ג

 ודלא, כלומר. (דרבנן בחלב עוף דבשר כיון ביותר להחמיר אין בחלב בשר דלענין ונראה: מכן לאחר כ"ג

 ולמר ליה כדאית למר, רכה או קשה בקליפתה ביצה ל"צ פ"שעכ שסוברים כן לפני שהביא ח"והא ם"כרשב

 חומרא הויא בזה שהמחמיר נמי ואפשר, מדרבנן אלא אינה היא שגם, מליחה לענין ה"דה ונראה). ליה כדאית

 חלבון להם שאין שכל נוהגים העולם מ"ומ. 'וכו הבשר מדם ובולעים בשר עם למולחם שיבא קולא לידי דאתי

 להגאון וראיתי. כ"ע. המנהג על סומכים בזה כיוצא שבכל: הבית בבדק והוסיף. בשר עם אפילו אותם מולחים

 בין בדעתו לחלק וחשב, ירוחם' ר דברי בסתירת שעמד) לד' סי( ברושים עצי ת"בשו מוילנא הכהן שלמה' ר

 שלעולם ל"שי ר"שו אך, וסיים. דרבנן בחלב עוף דבשר, ח"לבב, דאורייתא דם משום האיסור שעיקר מליחה

 להלן ש"מ על שסמך נראה הלכה לענין אבל, א"הרשב' ד העתיק רק ירוחם רבינו כי, ביניהם מחלק ו"רי אין

. מליחה לענין ה"וה, ש"והרא י"רש' וכד, החלמון בנגמר דסגי, עיקר נראה שהראשון, ח"בב לענין ח"כ באות

 הביא) טו אות פז' סי י"בהגב( ג"הכנה כי, בזה שרים שקדמו מצאתי ושוב. ד"בס לעיל כ"כמש וזה. ד"עכת

 ל"דס י"הב' כ לעיל שהרי, א"כהרשב לדינא ל"ס לא ירוחם' דר כ"ג' שכ, י"כת בהגה יהושע עזריה ר"מהר בשם

 הוא החילוק אלא, עיקר נראה שהראשון כתב כב אות ו"רי שהרי ג"הכנה עליו והקשה. ש"והרא י"כרש דהעיקר

 הויא נמי דמליחה' שכ י"הב לדברי בזה יתיישב שלא אלא. דאורייתא דם לאיסור דרבנן בחלב עוף בשר בין

 בשיורי יוסף והברכי. ש"ע. 'וכו דרבנן בחלב עוף דבשר ח"בב בין לחלק הארוך' בס ך"הש כ"וכ. כ"ע. דרבנן

 א"הרשב' מד מועתקים כב באות דדבריו כ"כמש ויישב, ל"הנ ירוחם' ר דברי בסתירת העיר) עה' סי( ברכה

 ש"והרא י"כרש שהעיקר ח"כ באות להדיא שביאר וכמו, הכי ל"ס לא גופיה ירוחם' דר כרחך ועל, הקצר ה"בת

, עליו ג"הכנה שהשיג ומה, יהושע עזריה ר"מהר בשם ג"הכנה ש"מ ר"ושו. גמורה ביצה הויא לבד וןדבחלמ

' ר שהרי ג"הכנה שדחה ומה, כ"וכמש, אמתיים נראים יהושע עזריה ר"מהר' ד שבאמת, הסליחה האדון ועם

 נ"וה. ח"ודפח. ד"עכת. 'וכו הקצר ה"בת א"הרשב לשון שהכל ממנו נעלם, הראשונה כסברא והעיקר' כ ירוחם

 מאן, בתרא/ ללישנא ל"צ/ לילשנא, )ז בביצה( קצת וכדמוכח, בהכי לדאורייתא דרבנן בין לחלק שלא מסתברא

. 'וכו אביי ל"א, אסורות בגידין מעורות היו אם דאמר היא יעקב' ר יוסף ר"א, טמא ביצים של האשכול מן תנא

' בתוס' וע. ל"וי. דרבנן בחלב עוף בשר מאיסור יתאדאורי טומאה דשאני מודו רבנן אפילו לימא איתא ואם

 וראיתי. ש"ע). ט"סק פז' סי( יעקב ובישועות). ב"סק ע כלל( יעקב ובמנחת. גמורות ביצים ה"ד:) ו ביצה(

 ו"דרי לחדש יצא ז"ועפ, י"שבב ירוחם' ר דברי בסתירת כ"ג שעמד) ד"ע ג דף( יהודה קהל' בס אשכנזי י"למהר

, להחמיר יש ה"הלא, לגמרי החלמון שנגמר סימן שזהו, מהחלבון קצת דבעינן ל"וס, י"רש בדעת הטור על פליג

 הראשונים בדברי פלוגתא לאפושי כלל מוכרחים דבריו ואין. כ"ע. הוא בשר עדיין חלבון לה אין שאם ש"וז

 יהושע ריהעז ר"מהר ש"וכמ, כ"למש ומודי אזיל הוה ירוחם' ר דברי של בשרשם עיין ואילו. י"דרש אליבא

  )ו סימן דעה יורה ה חלק אומר יביע ת"שו( .ל"הנ ברושים והעצי י"והברכ

  ג"משצל
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 צ"וא בשבת גומא החופר א"דאר אבא' כדר, גומא קעביד והא. תיחוח בעפר, כתישה קעביד והא) ח( בביצה

 ל"וי. כתחלהל אסור אבל פטור והא ת"וא. עליה דפטור ג"משאצל דהוי ט"וה, שם' ובתוס. פטור לעפרה אלא

 שרו היכי, ת"מה פ"עכ אסורה ג"דמשאצל י"הפנ' לד איתא ואם. ש"ע. לכתחלה' אפי מותר ט"יו שמחת דמשום

 ה"ד) צה שבת(' התוס ש"וכמ. מדרבנן בנין דאיסור ט"יו גבי דשאני לומר ואין. ט"יו שמחת משום רבנן ליה

 דמתוך, לבנותו מותר יהא ט"ביו ביתו נפל כ"א', וכו התורה מן ט"ביו לגבן דמותר דכיון י"לר תימא, והרודה

 שלא בתוכו לאכול היום צורך שיהא ובלבד, לצורך שלא נמי הותר, בונה משום הוי דמגבן, לצורך בנין שהותר

 והואיל. ל"עכ. ט"ביו והרקדה טחינה דאסורין היכי כי דחול עובדא דהוי מדרבנן דאסור ל"וי. ושמש שרב יכנו

 ס"הש דהא, א"ז. ט"יו שמחת משום התירו דרבנן איסורא ל"דהו ט"ביו, בונה משום בחיי בבית גומא והחופר

 לית הא ש"ולב. ג"משאצל דהוי ואמרינן, ויכסה בדקר שיחפור שחט שאם) ה"וב ש"ב( ומודים דתנן' אמתני קאי

) יב( לביצה' בחי עצמו יהושע הפני ש"לפמ ש"ומכ. דאורייתא איסורא הוי והדר). יב בביצה( כדאיתא. מתוך להו

 מ"ע מבונה גרע ולא, לאלתר לאכול אלא הותר שלא, בונה משום בו אין ט"ביו שהותר דמגבן, אבל ה"בד

 מצינו לא כ"וא. רבים לימים להצניע לאוצר במגבן היינו בונה משום חייב מגבן אמרינן וכי. דפטור לסתור

 דאף) יז אות פו' סי ח"חאו( שמעלקיס יצחק בית ת"בשו ש"לפמ גם ומה. ש"ע. ט"ביו לצורך בנין איסור שהותר

, טוחן ל"דהו כתישה קעביד והא פריך מאי, מתוך משום דאי ועוד. (ש"ע. ת"מה ט"ביו בבנין איסור יש' להתוס

 ל"י ומיהו.) ד"ע ל"שי ש"ע). ד"ה ט"יו' מה א"פ( מ"בשעה' וע). יד ביצה( ט"יו לצורך טחינה דהותרה ל"ת

' ר ובלא, להדיא הכי לתרוצי ל"הו כ"דא אלא:). עג שבת( מדרבנן דהוי, בה געונ גומא בחפירת מקלקל דמשום

 - ד חלק אומר יביע ת"שו( ן"הרמב בשם) ה' סי ג"פ( בכורות ש"בהרא ע"וע. ש"א ג"משאצל משום דפטר אבא

  )כז סימן חיים אורח

  אכילה לפני כיסוי הדם

 צפור שחט) ב"סע ח ביצה(' מדאמרי, האכילה מעכב הכסוי שאין ראיה הביא, )ג"סק כח' סי( ד"יו השלחן בערך

, ט"ביו אותו מכסין אין י"ופרש. ט"ביו חלה ממנה מפריש ט"מעיו עיסה גלגל, ט"ביו אותו מכסין אין ט"יו מערב

 צפור מתסר לא דם מכסה דלא דמשום, ליכא ט"יו שמחת משום אמנועי ומשום, י"מבעו לכסות לו שהיה

 ולכאורה. כ"ע. כסוי בלא לאכול התירו ט"ביו כסוי איסור דמשום, ש"העה ודחה. ן"הראב כ"ושכ. ש"ע. באכילה

. ט"ביו הפרשה איסור משום, )דרבנן ז"בזה בחלה(, חלה בלא לאכול להתיר צריך היה נמי עיסתו גלגל כ"דא' ק

' בתוס' עו. חלה הפרשת לפני ממנה לאכול אסור י"ובא, ט"ביו חלה להפריש אסור) שם( דשמואל לאבוה ואילו

 הוא הרי בעיסה אבל, כלל בדם עסק לו אין כסוי דגבי ט"דה, שהסביר, )ט( ביצה במאירי' וע. לחלק ויש. שם

', כ) שם ביצה( חננאל רבינו' בפי והנה. ש"ע. אגבן חלה הפרשת לו הותרה ולכן ואפייה בקטוף ט"ביו מתעסק

. ש"ע. ט"יו דוחה אינו ט"מעיו לעשותו שאפשר דבר שכל, ט"ביו מכסהו אין כסהו ולא ופשע ט"מעיו צפור שחט

 ע"וצ, ח"הר ד"ע' שכ) קכח ק"ס תצח' סי( צ"בשעה ברורה משנה' וע. ט"ביו לכסותו יש פשע לא שאם ומשמע

 ח"מהר הכרח שום שאין ונראה. ל"עכ. ע"וצ. י"כרש ודלא. האכילה מעכב דכסוי דדעתו ואפשר, נקט בדוקא אם

, ט"מעיו לעשותו אפשר היה שלא שמכיון, ט"ביו לכסותו מותר בזה פשע שלא שכל, האכילה מעכב דהכסוי

' בפי' וע. כסוי מצות משום.) תיחוח ועפר נעוץ דקר היה אם(, ויכסה בדקר שיחפור ט"ביו ושחט עבר כאילו ל"הו

  .ש"ע. שם ן"הרמב של בנו' בחי כ"וכ. ש"ע. האכילה מעכב הכסוי שאין כ"ג' שכ:) ח( לביצה' הא ישעיה' ר

 קעביד והא דפריך בהא) ח( ביצה' התוס מדברי ז"ע הקשה) לב' סי( גדול קול ת"בשו חביב בן ם"מהרברם ב

 אבל פטור כ"דא ותימה', התוס' וכ. עליה פטור לעפרה אלא צ"וא גומא החופר אבא' ר כדאמר ומשני, גומא

 לא שהרי' וק). שם(' בחי א"הרשב כ"וכ. ל"עכ. לכתחלה אפילו מותר ט"יו שמחת דמשום ל"וי. לכתחלה אסור

 קודם לאכול אין לכתחלה מ"מ מיתסר דלא דנהי' כ ולכן. ט"יו שמחת דהוי שנאמר כדי, כסוי בלא הבשר נאסר

. כ"ע. מיד להפרישם מצוה טבלי דלא ג"דאע, )ה"ס סא' סי( ד"יו ע"בטוש ל"דקי, כהונה מתנות וכדין. הכסוי

 ט"דה לומר' להתוס ל"הו דלא ודאי הא, כיסוי בלי לאכול הדין מן שמותר שמכיון מספיק תירוצו אין ד"ולפע

 גומא דהחופר. (דרבנן איסור התירו ה"ומש. הכסוי בלי נמנעת ט"יו שמחת היתה כאילו, ט"יו שמחת משום

: ל"וז, שם א"מהרש רבינו ל"הנ' התוס ד"ע עמד שכבר ובאמת.) לגופה צ"שא מלאכה הוי, לעפרה אלא צ"וא

, ט"יו שמחת משום ביה וליכא, שחט בשכבר אלא ה"ב שרו דלא כיון, ט"יו שמחת משום ומרל שייך לא ה"דלב

' התוס' כ שפיר ש"לב והשתא. 'וכו ש"לב הם אלו דבריהם שכל אלא. באכילה מתסר לא דם מכסי דלא דמשום

, חלהלכת אפילו מותר כסוי מצות דמשום, להו ניחא ודאי ה"ולב. לכתחלה לשחוט מותר ט"יו שמחת דמשום

 מלובלין ם"מהר כ"וכ. ל"עכ. לקמן' התוס ש"וכמ. ט"ביו שהוסק אפר גבי בירושלמי' וכדאי, שחט שכבר כיון

 מקושית להעיר יש דלכאורה אמת הן. כיסוי בלי לאכול מותר לכתחלה שאף ל"י ומעתה. ש"ע. בקיצור) שם(
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 ודאי, גומא עביד דקא משום אי ט"מ ופריך, דמו את מכסין אין שחטו שאם ספק דהוי כוי גבי:) ח שם(' הגמ

 נ"ה, )עליה פטור לעפרה אלא צ"וא גומא דחופר( אבא' כדר אלא. גומא קעביד נמי) ודאים שהם ועוף חיה(

. כסוי בלי לאכול שאסור כיון הכי דפריך ניחא, מאכילה הבשר מעכב הכסוי אם ובשלמא. ש"ע. אבא' כדר

 לאיסור המתגלגל כספק והוי, כסוי צריך אם דאורייתא ספיקא ויה דעיקרו כיון, הכי דדינא ל"י בספק ואפילו(

 ההיתר שכל נימא אי אלא. ג"משאצל להתיר יש ט"יו שמחת שיש שכיון אבא' מדר להתיר צריך ה"ומש.) דרבנן

 מצוה במקום אלא להתיר רצו שלא נימא, לודאי ספק להשוות המקשה של יפה כחו מה, כסוי מצות משום

 דברי על זה' להק יש וכן. דבריהם בזה והעמידו, ג"דמשאצל ודאי מוציא ספק אין ע"מ בספק אבל, ודאית

 . ליישב ויש. לודאי ספק להשוות ל"מנ כ"א, לכתחלה משום זה שכל ל"הנ חביב בן ם"מהר

' כ) כה ק"ס תצח' סי( א"המג כי. ל"הנ מלובלין ם"ומהר א"כמהרש דלא ל"דס האחרונים לגדולי ראיתי אמנם

 שמחת ומשום, אסור אבל דפטור, לעפרה אלא צ"וא גומא חופר הוי, גומא דקעביד ג"דאע, לדידן' התוס דברי

 דקר בלא' אפי, מאתמול העפר הזמין שאם, )ד"סי( שם הלבוש כ"וכ). יב ק"ס( שם ז"הט כ"וכ. ש"ע. שרי ט"יו

 בה גזרו ולא, ג"שאצל המלאכ הוי לעפרה אלא צ"שא כיון מ"מ, גומא כחופר דמחזי ג"אע, בו לכסות מותר נעוץ

 י"מבעו נעוץ דקר לו יש שאם, עוד' שכ שם הלבוש על ל"דק איברא. [ל"עכ. ט"יו שמחת משום לכך שהוזמן כיון

 וגם, כתישה צ"וא תיחוח שהעפר שכיון', וכו בו לכסות יכול, העפר ולכתוש לחפור צ"שא בענין, תיחוח בעפר

 דמוקים דאף', הגמ היפך והוא. כ"ע. כלל מלאכה איסור כאן ואין ,כ"כ גומא כחופר מחזי לא, י"מבעו נעוץ הדקר

 גומא דהחופר אבא' כדר ומשני, גומא קעביד והא פריך מ"מ, תיחוח ובעפר י"מבעו נעוץ דקר לו שיש והוא לה

 ש"מחה' לה ראיתי אולם. הבשר אכילת מעכב דהכסוי ל"דס ומשמע]. ע"וצ. ש"ע. עליה פטור לעפרה אלא צ"וא

 ה"לב אבל, נקט) ש"דב אליבא דמיירי( ש"והרא' דהתוס לישנא אלא הוא דוקא דלאו' וכ, בזה וררשנתע שם

 הוי כסוי מצות מ"מ, שחט שכבר פ"שאע' שכ) שם( ג"להפמ ראיתי גם. דוחק והוא. ש"ע. כסוי מצות משום ט"ה

 חביב בן ם"מהר' כד מרלו שכיון לומר ורחוק. ע"וצ. האכילה מעכב דהכסוי ל"דס ומשמע. כ"ע. ט"יו שמחת נמי

 סא' סי( ח"ובפר). כח( מגילה אבן בטורי' וע. (כהונה כמתנות כסוי בלא לאכול אין דלכתחלה משום ט"דה

 לא כסוי דגבי עיסה גלגל ה"ד) ט ביצה(' התוס' מד א"המהרש העיר שכבר ובאמת.) 'אחרו ובשאר). י"סק

 א"המג על בזה שתמה נתנאל קרבן להגאון יראית גם. ש"ע. אכילה מעכב הכסוי דאין ט"יו משמחת ממנע

 כ"וכ. 'התוס ש"וכמ. הכא שייך ט"יו שמחת מה, האכילה מעכב הכסוי שאין כיון הם תימא שדברי, ל"הנ ז"והט

 דבריהם שסתמו והתוספות, ש"לב אלא זה שאין ש"ומחה א"ומהרש ם"מהר' כד לומר כ"וע. ש"ע. חיים בנתיב

 כ"וכ. אוסרים ש"וב, לכתחלה מתירין ה"שב, השטה מוחלפת ח"ריו אמר ה"תד:) ט( להלן ל"דס משום, בזה

 . שם ה"הרא' בחי להדיא מבואר וכן. כסוי מצות משום דהיינו כ"ע ולדידן. שם כהונה ומשמרות שיף ם"מהר

 הא, כסוי מצות משום ג"דמשאצל שבות חכמים התירו היאך כ"דא, וסיעתו א"מהרש' תי על לי דקשיא איברא

' וסי, ה"ס שז' סי( ע"בש שפסק וכמו. מצוה במקום דשבות שבות ובעינן, מצוה במקום שבות להתיר שאין ל"קי

 גבי אלא מצוה במקום הותר לא דשבות שבות שאפילו, ג"אע ה"ד:) ח גטין(' התוס ד"לפ ש"ומכ). א"סכ תקפו

' דהתוס אליבא א"מהרש 'כ היאך כ"וא:). פ( ק"ב' בתוס ע"וע. ש"ע. שבת דחיא גופה דהיא ומשום, מילה מצות

 מצות לקיים אפשרות ותהיה, בקרקע הדם יבלע שלא שאפשר גם ומה. כסוי מצות משום ג"משאצל שהתירו

 שבות שהתירו) ח( ביצה' התוס ש"דמ', שכ, )ריא' סי( בתרא מהדורא דרבנן בארעא' וע. בערב כסוי

' התוס ש"למ סותר זה אין. לולב מצות יגב, מודה ה"ד:) לג( סוכה' התוס כ"וכ. ט"יו שמחת במקום ג"דמשאצל

 לגבי שייך זה אין כ"וא. ד"עכ. דאלים דרבים עשה דהוי דלולב ע"ומ ט"יו שמחת דשאני ל"שי, ל"הנ:) ח( גטין

 וכל שהואיל ל"שי, מספיק אינו, לולב גבי:) לג סוכה(' התוס ד"ע דרבנן ארעא' ה תירוץ כי אמת הן. דכסוי ע"מ

 חשיבא לא:). מא סוכה( ואחד אחד לכל לקיחה דבעינן, אחת בבת בו יוצאים הרבים ואין, נוטלו ויחיד יחיד

 יוצאים שהכל, דרבים מצוה דהויא, )ב"סק תמו' סי( א"במג הובא ל"השה' שכ, שופר למצות ד"ול. דרבים מצוה

 מצות כח שיפה', שכ, )ב"סק תרנה' סי( ז"הט הוא, דרבנן ארעא' לה ליה דמסייע תנא מצינו ואכן. אחת בבת

', וכ, ז"הט ד"ע בזה לפקפק' כ) עט' סי( ק"במה גופה דרבנן ארעא' ה אולם. ש"ע. דרבים מצוה דהויא לולב

). א"סק תרנה( השלחן בערך ע"וע. ש"ע. דרבים עשה ביה קרינן לא, נפיק מצי ויחיד יחיד שכל שכיון' לו כ"דע

' בסי( הפוסקים כ"וכ. שרי אחריתי הושענא הלי ואית לאכילה דליקטן דהיכא:) לג( בסוכה תניא דסתמא ועוד

 ויומא) קג( שבת' התוס ש"כמ ל"דס, מ"לק הפוסקים דעל אלא. רבים לצורך שיהיה הצריכו ולא). ב"ס תרמו

 סוכה' התוס ש"לפמ ולכן. ממש מנא תיקון חשיב ולא, בעלמא דרבנן איסורא הוי ט"ביו ענביו דמיעוט, )לה(

 ל"כדקי. דשרי מצוה במקום דשבות שבות ל"הו, אחריתי הושענא ליה דאית כיון לגופה צ"שא מלאכה ל"דהו

 אבל. מלאכה דוקא לאו, ג"שאצל מלאכה דהוי' התוס ש"ומ). קיח' סי( ד"יו ח"בפר ע"וע). תקפו' וסי שז' בסי(
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 ע"למ, דלולב ע"מ בין בזה לחלק מקום ויש. [ל"הדק מילה גבי אלא דשבות שבות שרי דלא' התוס לדברי

 ]. ק"ודו). ז"ס תרצו' סי( ח"או ע"בש ע"וע. דרבים ע"מ:) טו( ק"במ ליה דחשיב, ט"יו תדשמח

 דהכא' ותי. 'וכו שבות לגוי אמירה מילי בכל דהא, הקשו, לו עשו דאחרים ג"ר שאני ה"ד:) כד( ה"ר' בתוס והנה

 גבי אלא דשבות שבות אפילו התירו שלא:) ח( גטין' מהתוס' שהק, שם ש"בהרש' וע. כ"ע. מצוה משום גזור לא

 שז' סי( ש"בעה בזה קדמוהו וכבר. ש"ע. מצוה במקום ג"ל) אתי תעשון דלא( לאו דבאיסור ותירץ. מילה

, טו' סי ח"חאו( שלמה של דינו בית ת"בשו לתרץ חשב וכן). לה אות( דארעא בעפרא עייאש י"ומהר). ה"סק

 מ"ב(' התוס ש"וכמ. ט"ויו שבת כאיסור וחמיר ז"עד אביזרא הוי זה שאיסור שנראה, לדחות' כ אך). ד"ע ד"דל

 התם, ם"לעכו אמירה אסור מ"וחוה דבשביעית' אמרי) יב( ק"דבמ ג"אע, שרי לאו דאיסור הכא אבל ה"ד) צ

 רבים' דהתוס, מ"דלק, ש"בדש ת"בשו העלה ולכן. כ"ע. שבת אטו' וגזרי היא מילתא חדא ט"ויו דשבת משום

' וע). מו' סי( ב"ח אמת זרע ת"בשו' כ ב"וכיו. כ"ע. 'במפ ש"וכמ. זו שנה לא זו ששנה מי למימר ואיכא נינהו

 בעד כן ל"י להכי דאתית והשתא. ק"וצע). ד"ע א"דל( א"ח האדמה פרי' ובס). יט אות( ת"מה דרבנן בארעא

 לגבי) ח ביצה(' התוס לדעת א"ומהרש ם"מהר ש"עמ ל"י כן וכמו. גטין' בתוס ש"עמ דפליגי, :)לג( סוכה' התוס

 קיל ם"לעכו דאמירה דשבות ודאי והא. כסוי מצות לגבי הפוסקים ד"ע זה' תי מזור יגהה לא אכן. כסוי מצות

:) קמה שבת( ן"בהר' וע). סח( עירובין' בגמ' ע. מעשה י"ע שבות ל"דהו, ג"שאצל דמלאכה משבות טפי

' וע. ע"וצ). יז( א"רעק ת"ובשו. הוהד ה"ד) כה( בכורות' בתוס ע"וע. שבות משאר טפי חמירא ג"שאצל דמלאכה

   )ד א"יו ב א"יבי(:). ז( ה"הרא' ובחי) ב"סע ח( ביצה' בתוס

 התירו סופן משום תחלתן

, הדורסן לפני עור, הן ואלו, תחלתן משום סופן התירו דברים שלשה עולא אמר, איתא הכי:) יא( ביצה' בגמ

 יואל רבינו את אפרים רבינו שאל' שכ) רנג' סי( לקטה בשבולי' וע. ש"ע. חנויות ותריסי, במקדש רטיה חזרת

 כתבי כל בפרק' דאמרי. כדרכה יפשיטנה לא כלומר, בברזי לישקלי, ט"ביו הבהמה מפשיטין אנו למה, הלוי

. בביצה כדמוכח דרבנן באיסור אלא הכי' אמרי דלא תחלתן משום סופן התירו למימר וליכא. הוא' דאו דאיסורא

 בלילה אלא נאכל אינו דפסח משום ט"ה בברזי אלא שרי דלא דהא לו והשיב. הוא' דאו מלאכה איסור והפשט

 ע"וע. (ש"ע. אסור ה"ד הצד מן ציר להן בשיש) שם ביצה( מדאמרינן היא אפרים' ר שהוכחת ונראה. ש"ע. 'וכו

, תורה שלכ דברים בהרבה חכמים בו שהחמירו בכיבוי לדון יש ז"ולפ). ד"ה סוף ט"יו' מה ג"פ המלך בשער

 דליקה לכבות ם"לעכו' לו דאסור ט"דה, )קמה/ (שבת' מס/ חבית' פ ן"בר' ע. תחלתן משום סופן ביה שרינן דלא

 בקיאין הכל ואין, ת"מה אסור היה לגופו צריך היה ואם הואיל בכיבוי שהחמירו, ג"שאצל מלאכה דהוי ג"אע

 רק הוי דהכא דכיבוי ל"י ומיהו. ש"ע:). מז( שבת' בתוס ע"וע. ש"ע. פסידא במקום' אפי אסור ה"מש, בזה לחלק

, נופך בתוספת ל"הנ אפרים' ר שאלת שהביא) קע' סי( ה"לראבי וראיתי. לפחמים צריך ביה שייך ולא מדרבנן

 שאותם ועוד, ארבעה ולא קאמר דברים שלשה דעולא, ליתא הא, תחלתו משום סופו התירו תימא וכי, ל"וז

 דלא והבו. תחלתן משום סופן התירו מדעתינו לומר לנו שאין מדבריו ומשמע. כ"ע. 'דאו מלאכה אינה דברים

 אין וממילא. ש"ע. 'וכו חשיב לא דאמאי, ז"והרדב א"הרשב בשם:) יא ביצה( ק"בשטמ משמע וכן. עלה להוסיף

 מנינא דנקיט אשכחן ד"דבכ איברא. ט"יו לשמחת עבדי ולא דממנעי משום, הגאז כיבוי היתר להוסיף לנו

 ב"הגרי שציין ובמה. שלשה ה"ד:) צה( ק"ובב. חמשה ה"בד:) נא( כתובות' התוס ש"וכמ. ושייר תנא ואמרינן

 התירו דברים שלשה עולא דאמר דהא, )שלח' סי( ב"ח זרוע האור להדיא כ"וכ. ש"ע:). ג יבמות(' התוס בגליון

 אחרינא טעמא להו תימא דלא הלי איצטריכא' ג הני אלא, לא ותו תלתא הני תימא לא, תחלתן משום סופן

 ק"בפ לה חשיב דלא הא, רוח לכל אמה אלפים מהלכין שיהו, :)כג( ה"ר' התוס כ"וכ. ל"עכ. שם ס"בש וכדפריש

 דהתם הני דבכל, היא' דמתני, מידי לן ק"ל דבהך משום. תחלתן משום סופן שהתירו דברים גבי:) יא( דביצה

 שם( ז"הט קושית, )י"סק שא' סי( שבת תוספת בספר יישב ז"פוע. כ"ע. ליה דאצטריכא ומשני תנינא פריך

 אם התם' דאמרי בהא) ד"ה ק"דמ ק"פ( קרבן השיירי' קו ניחא ז"ולפ). ג"סק שם( ר"במחב ה"וכ. ש"ע). ג"סק

 לו אומר אתה שאם, תחלתו מפני סופו שהתירו, לבנותו שהתירו ט"דה וקאמר, ובונהו סותרו גוהה כותלו היה

:) יא בביצה( עולא לה חשיב לא דאמאי ק"הש והקשה. סכנה לידי בא ונמצא, סותרו אינו הוא אף, יבנה שלא

 ט"דה ודחק. להתיר' הפו פסקו למה כ"א, ז"ע פליג דעולא נאמר ואם. תחלתן מפני סופן שהתירו בדברים

 ל"הנ ולפי .כ"ע. הוא דבתראה כמותו פסקו להכי דייקא נמי' דמתני אשי רב בשם בבבלי דמסיק משום' דהפו

 חות ת"בשו' וע. ק"ודו:). יא ביצה( המאירי' בחי ע"וע. ושייר ותנא למנותו ליה איצטריכא דלא פשוט התירוץ

. ש"ע. שרי לא דליחיד ואפשר, נינהו רבים צרכי תחלתן משום סופן שהתירו דחשיב הנהו דכל, )קטו' סי( יאיר

. יחיד צרכי דחשיב ל"י נמי ד"בנ ז"לפ. ש"ע:). יא הביצ( ס"חת' ובחי, )ט ס"ס דביצה ק"פ( ש"בהרא משמע וכן
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 שאפשר הכא כ"משא, לגמרי ט"יו משמחת להמנע כשיבא אלא הכי אמרינן דלא ודאי מסתברא פ"ועכ. ל"וי

 כעת/ מלואים. +/להתיר שאין ודאי כ"וע. יאכל לא עצלות ולחם. בפתיליה או) פרימוס( בישול במכונת לבשל

 שהעלה, )נה' סי( ג"ח ענגיל ש"מהר ת"בשו' וע.+ ש"ע). ו' סי( אהרן בדברי פולונסקי ש"הגר ש"מ ראיתי

' ג:) יא ביצה( ש"ממ לזה וסמך, סכנה משום דולק הגאז להניח חושש אם, ם"עכו י"ע הגאז לכבות להתיר

. ט"מעיו ם"לעכו יאמר אם ובפרט. ט"יו משמחת לאמנועי אתי כ"דאל משום, תחלתן משום סופן התירו דברים

 ת"בשו דברודי ד"הגאב הוא, עליו חלוק שכנגדו בזה וגם. ם"עכו י"ע כיבוי אלא היקל לא ל"ז הוא גם הנה. ש"ע

 ) ל:ג אומר יביע(. ש"ע ם"עכו י"ע גם להחמיר שפסק, )מא' סי ח"חאו( אברהם מחזה

  הואיל ומתוך

 לחצוץ קטמו דתניא. רבנן והא א"ר הא. בו להריח יקטמנו לא אידך ותני, בו ומריח קוטמו חדא תני, :)לג( ביצה 

 יקטום שמא גזרה להריח יקטמנו לא א"לר. (שבות איסור אלא אינו א"וחכ. א"ר דברי. 'המ את סופג ט"ביו שניו

 נימא, חייב שניו לחצוץ קטמו דאמאי א"לר ל"ק ולכאורה.) לכתחלה שרי הכא ולרבנן. מנא דמתקן, שניו לחצוץ

 נמי לרבנן כ"דא, ב"וכיו בסכין מחתך לחצוץ שהקוטם לומר ואין. רפטו נ"ה. פטור להריח קטמו ואם הואיל

. ש"ע, הואיל להו דלית ש"כ, מתוך להו דלית ש"דלב:) לט שבת( א"הרשב' בחי ש"ולפמ. י"רש' פי וכן. יתחייב

 הלי ולית:). ז נדה' בתוס וכן. ('הירוש בשם) ב"רע לד( ביצה' בתוס' ע. ש"ב כשיטת ואזיל הוא שמותי א"דר ל"י

 ל"ס א"דר מבואר) שם( דפסחים בסוגיא אולם. ש"ע). א"ע ב"די( אש באמרי' כ ב"וכיו. הואיל ש"וכ, מתוך

 וראוי הואיל שבת מלאכות בכל דנימא, :)מו( פסחים' התוס' קו בעיקר אולם.  שם ן"והר ף"בהרי ועיין. הואיל

 מפי עוד ליישב שמעתי. אורחים ליה ומקלעי הואיל, דפטור לחול ט"מיו האופה גבי כדאמרינן. ס"שיב לחולה

 שלא נמי הותרה לצורך מלאכה שהותרה מתוך ל"דקי ט"יו גבי דשאני, א"שליט עטייה עזרא' ר הגאון ר"מוה

 אורחים ומקלעי דהואיל לרבה ל"וס). יב( ביצה' התוס ש"וכמ. חייב ה"הלא. קצת צורך דבעינן אלא. לצורך

 דאנן, ס"שיב לחולה וחזי הואיל בהו מהני דלא שבת מלאכות בכל כ"משא. פטור ה"ומש, קצת צורך חשיב

 מצאתי כעת/ מלואים. +/ח"ודפח. ד"עכ. חייב ה"הלא. לפנינו הנמצא ס"שיב לחולה גמור צורך שיהיה בעינן

 התירוץ לקיים) אולם ה"סוד( שם עוד כ"ומש. ש"וע) א"ע נ"ד( ב"ח ח"או על הגרשוני ילקוט' בס כ"ג תירץ שכן

 מהגמרא להעיר יש אולם.+ ק"ודו). שמג' סי א"ח( תליתאה ומשיב בשואל עוד' ע. מלובלין חסד התורת ד"עפ

. לצרכו דחזי הואיל, לחייב לא אהבערה, הואיל אמרינן ואי', וכו ט"ביו הנשה גיד המבשל מדתניא דפריך:) מז(

 ש"דב ט"דה נימא', קו מאי איתא ואם. ש"ע. מתוך להו דלית היא ש"ב מני דהא אמרינן) יב( בביצה והנה

 ל"דס ה"דב אליבא אלא הואיל דאמרינן קאמר לא נמי ורבה. מתוך סברת בלא הואיל מהני דלא משום דמחייבי

 מכאן, לחייב לא אהבערה ה"ד) שם(' בתוס להדיא מבואר וכן. הואיל אמרינן מתוך סברת בלא דאף ו"א. מתוך

' דאמרי ד"דלמ, :)מו שם( חלאוה ם"מהר כ"וכ. כ"ע. ש"לב אפילו היינו הואיל דאמר דרבה א"הריב מוכיח

 לא דילמא לדבר מדבר שהוא מתוך אבל, אחד בדבר שהוא הואיל דשאני, מתוך ליה דלית אפשר, הואיל

 יש אכן. ס"שיב לחולה דחזי, שבת מלאכות בכל הואיל דנימא לדוכתיה קושיא הדרא ומעתה. ש"ע. אמרינן

 וכן. ש"ע. הואיל ליה דלית ש"כ, מתוך ליה דלית ד"דלמ, :)לט( בתש א"הרשב' בחי ש"לפמ, זה תירוץ לסייע

, שם ש"בגה א"הגרע דבריהם על עמד וכבר. ש"ע. לשתיה ראויין כ"א אלא ה"ד) שם(' התוס' מד מתבאר

 ג"ואע. תעשו לא מלאכה כל וכתיב ה"ד) ה( פסחים' בתוס אכן. ג"בצע והניח. ל"הנ' והתוס:) מז( פסחים' מהגמ

. לגחלתו צ"א אפילו ענין בכל מיירי דתשביתו דקרא היא דסברא י"אור. בהנאה מותר גחלים עשהוי שכשישרף

 קיימינן דהתם ט"דה ו"א. הואיל' דאמרי כרבה ל"קי דהא. בגחלתו להשתמש וראוי הואיל נימא דאכתי' וק. כ"ע

 ומצאתי. ל"הנ א"רשבה' בחי ש"וכמ. כ"ג הואיל ליה לית ה"ומש. התם כדאיתא, מתוך ליה דלית ע"דר אליבא

 ע"וע. ש"ע. ל"הנ:) מז( מהסוגיא', התוס ד"ע שעמד, גם ה"ד) א"הי ומצה חמץ' מה ג"פ( המלך שער להגאון

', שכ) יג אות מב' סי ח"חאו( חסד תורת ת"בשו מלובלין להגאון ראיתי אולם. ש"ע). ג"ע ה"דע( הים בשרשי

 ליה דלית ש"כ מתוך ליה דלית ד"דלמ, :)לט( שבת' בתוס לטעמייהו אזלי, זה בתירוץ) ה( פסחים' שהתוס

 דלקי והאי. מתוך להו דאית ה"כב נמי אתיא ברייתא דהאי ל"ס ואביי דרבה, :)מז(' הגמ ליישב עוד' וכ. הואיל

' ע, ח"אדריו ופליגי. איסור אכילת והוי הואיל הנשה גיד בישול כלל צורך חשיב דלא משום. ט"ביו הבערה משום

. יהודה רב אמר ה"ד) ו פסחים( חלאוה ם"מהר' וע. ל"הנ לתירוץ הנראים פנים יש ומעתה. ד"עכת. שם' בתוס

 . ש"ע). ג' סי ט"יו דיני( בינה אמרי ת"ובשו:). מז שם( יהושע ובפני

 מתוך דאמרינן, י"רש' כד נקטינן הלכה דלענין, )תקיח' סי/ (ח"או/ י"הב מרן ד"לפ להקשות יש שעדיין אלא

 קצת צורך דבעינן דהא ומכיון. ש"ע. ם"הרמב דעת הוא ושכן. כלל לצורך שלא אפילו כלים תהוצא ת"מה להתיר

 לצורך שלא מהבערה טפי גרע, לקי אי ח"ור רבה דפליגי לחול ט"מיו דהאופה דההיא כ"ע, מדרבנן אלא אינו
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 מכתם ת"בשו מבואר וכן). יב( ביצה ן"בהר' ע. מתוך למימר ליכא ה"ומש, חול לצורך בכוונה ועושה הואיל, כלל

 ורבה, חסדא לרב לקי והיכי, מתוך דאמרינן ה"כב ל"דקי ג"דאע, שכתב, )ג"ע ה"דל, יט' סי ח"חאו( פארדו לדוד

 שלא מלאכות שאר מכל יותר, דמתוך מכללא נפקי חול ולצורך לנכרי דאפייה ל"י. להואיל הוצרך אמאי נמי

 אות קכ' סי( דעים תמים ת"בשו להדיא מבואר וכן. ש"ע ).יב ביצה( מקובצת בשטה כ"ושכ. דלכם מקרא. לצורך

 בפסחים מדפרכינן' להק יש ועוד. שבת גבי נימא נ"ה, הואיל אמרינן ה"ואפ מתוך ל"ל דבהא ומכיון. ב"עש). ה

 ומאי. צפור דם לכיסוי וחזי הואיל לחייב לא אחרישה הואיל אמרינן ואי', וכו' א תלם חורש יש מדתנן:) מז(

 ( להאריך ואין. בזה לפלפל עוד ויש. כ"ג הואיל מהני לא ה"ומש, דמתוך טעמא ליכא חרישה ביג הא קושיא

 ) כו חייםן אורח -  ב חלק אומר יביע

  בענין בנין בכלים

 משום שחייב הקרדום נקב בתוך הקרדום של יד בית המכניס גבי, נקב העושה ה"ד:) קב( הבונה פ"ר המאירי

 את שזוקפים אמרו) כב בביצה( וכן, בכלים בנין אין אמרו מ"בכ והלא זה ניןבע שואלים ויש: ל"וז' כ, בונה

 בכלי עשייה אלא בכלים בנין אין אמרו שלא, זה בענין' הדברי ועיקר. בכלים בנין שאין מפני חוליות של המטה

 עשיית לאא כלי בנין זה שאין, אסור מתחלתו כלי עשיית אבל, חוליות של מנורה כגון להחזירו ורוצה שנתפרק

 ן"הרמב' כ ב"וכיו. כ"ע. יתקע שמא ומגזירה, אסור להחזירו יכול ההדיוט אין אם שנתפרק כלי כל ומעתה. כלי

 וכדשרו, חוליות של מנורה כגון שנתפרק בכלי מ"ה, בכלים בנין אין' אמרי דכי, )שם( ן"והר א"והריטב א"והרשב

 בנין זה ואין, מזה גדול בנין לך אין מתחלתו כלי קןמת או כלי עושה הכא אבל, ט"ביו המנורה את לזקוף ה"ב

, בונה משום עליו חייב, להחזירו אומן וצריך שנתפרק כלי' ואפי. מקרי כלי עושה אבל, כלי אינו שהרי בכלים

 של מנורה לטלטל) מו( כירה' בפ אסרו ה"ומש, כלי מתורת בטל, להחזירו יכול ההדיוט ואין שנתפרק שמשעה

 ל"דס, השמיטה כירה' בפ ף"הרי אבל, בשבת כלי עושה ונמצא ויחזירנה לגמרי ותתפרק לתפו שמא, חוליות

 ביצה( מטראני י"והר. ש"ע). ג"הי שבת' מה י"פ( המגיד הרב כ"וכ. ש"ע. ד"עכת. בכלים בנין יש ד"כמ דאתיא

 משום בה ואין, שנתפרקה מנורה להחזיר שמותר למדנו הנה. ש"ע. אומן צ"שא בדבר להתיר כ"ג כתב) כא

 כ"וא. חביתא ה"ד:) עד( שבת' תוס ע"וע. להחזירה יכול ההדיוט אם, בפטיש ומכה מנא מתקן משום ולא בונה

 מתקן משום בזה אין שבודאי, ונתפרקה שנפלה ממנורה ועדיף, כלי תורת ממנו נתבטל שלא כזה בכלי ש"כ

  . ל"הנ הראשונים כל לדעת, מנא

 כגון מיירי, ט"ביו המנורה את וזוקפין בכלים וסתירה בנין אין' ידאמר דהא', כ) מו( שבת' התוס אמנם 

 שהכלי שכל ומוכח. ש"ע. אותם זוקפין ופעמים אותן מטין ופעמים, מתפרקים ואינם יחד מחוברין שהחוליות

 פן חוליות של מנורה לטלטל דאסרו כירה' דפ כההיא, וסתירה בנין משום בזה יש, איברים איברים מפורק

 לא אבל נוטלין ומגדל ותיבה שידה של דלת:) קכב( הכלים כל פ"בר דאמרינן הא ולדבריהם. זירנהויח תתפרק

' דאפי ומשמע. יתקע שמא גזירה מחזירין דאין ט"וה, בכלים וסתירה בנין שאין משום ט"דה רבא ואמר, מחזירין

 נוטל רק, גמורה ירהסת הוי דלא משום התם, בכלים סתירה שאין משום, סתירה הוי לא לגמרי הכלי מפרק

 ה"וה, תמיד תשמישו דרך שכן כיון, כלל בנין כאן אין ד"בנ מ"ומ. ש"ע:). לד( עירובין' בתוס' כ ג"וכה. הדלת

 את דזוקפין וההיא, בשבת מיירי כירה' דבפ עוד שתירצו) כב( ביצה' בתוס' וע. מנא מתקן משום בזה שאין

 מנורה להחזיר ת"מה איסור דאין ומשמע. כ"ע. בכלים בנין ואין הואיל חכמים החמירו ולא, ט"ביו מיירי המנורה

 ואין, )ו"הכ שבת' מה ב"פכ( ם"הרמב כ"וכ. ט"ביו חכמים החמירו לא ה"ומש, לאיברים שנתפרקה חוליות של

 ז"באו ע"וע. ל"עכ. כבונה שנראה מפני, ב"וכיו המפוצל שולחן ולא המפוצל כסא ולא חוליות של מנורה מחזירין

, ראשונים פוסקים כמה בשם לעיל המבואר ולפי. ת"מה מנא מתקן משום בזה שאין ד"בנ ש"ומכ). חע' סי(

' תוס' וע. שם האחרונים ובדברי, )רעט ס"ס( ח"בב' וע. בזה אין, מנא מתקן משום מדרבנן איסור' שאפי נראה

  ) אכ:א אומר יביע(. דנזייתא מסוכרייתא האי ה"ד סוף) ו( כתובות

  מרבה בשיעורים

 נחתום ממלא, אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר הקדרה כל אשה ממלאה אמרו באמת) א יז( ביצה

 אלא אופה אינו לאפות אבל). להו סגי טירחא דבחד משום. (אחד לקיתון אלא צריך שאינו פ"אע מים של חבית

 התנור כל אשה ממלאה ראומ אלעזר בן ש"ר). י"רש. לעצמו ורדיה אפיה צריך וככר ככר שכל( לו שצריך מה

 ט"יו' מהל א"פ( ם"הרמב פסק וכן. א"כרשב הלכה רבא אמר. מלא שהתנור בזמן יפה נאפית שהפת מפני פת

 לא אבל, וצרים קטנים שהיו שלהם בתנורים אלא לאפות התירו שלא, יונה רבינו בשם המגיד הרב וכתב). (י"ה
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 והקשו). א"סע מו( פסחים' התוס כתבו ב"וכיו). א יז ביצה( י"רש' מפי מוכח וכן. ש"ע. שלנו כעין גדולה בפורני

, עוקצין בשני גרוגרות שתי ואיכא, גרוגרות לשתי שאמדוהו חולה, )א סד( במנחות דאמרינן מהא הראשונים

 ואסיקנא, בבצירה ממעט דקא מייתינן שלש דילמא או, ליה דחזו מייתינן שתים, מייתינן הי, אחד בעוקץ ושלש

 בעוקץ ושלש אחד בעוקץ שתים דאיכא דהיכא לן דפשיטא ומוכח. עדיף בבצירה דמעוטי משום מייתינן שלש

 בשר הקדרה כל אשה דממלאה מההיא שנא ומאי, אסור בשיעורא דלרבויי, שלש ולא, מייתינן שתים, אחר

 איסור אאל שאינו דקיל טוב יום דשאני) א סד( במנחות' התוס ותירצו. אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע

 ג"וכה. (ש"ע. להדחות ניתן ולא סקילה איסור שהוא לשבת דמי ולא, בשיעורא לרבויי חיישינן לא ה"ומש, לאו

 א"והרשב). רבנן ביה גזרו לא הוא לאו דאיסור ט"יו, רבנן גזרו הוא סקילה דאיסור שבת, א"סע קיד ביבמות

 לפרש שאין, כתב, בשבילו ירבה שמא גזרה לבריא אסור בשבת לחולה המבשל, דאמרינן אהא, )ב טו( בחולין

 אלא דאורייתא איסורא ליכא הכי עביד' אפי דהא, האש על אותה שיתן קודם בקדרה חתיכות ירבה שמא

 שאינה פ"אע הקדרה כל אשה ממלאה) א יז( בביצה כדתניא, לכתחלה מותר ט"ביו שהרי, בלבד מדרבנן

, האש על הקדרה שהניח שאחר כלומר, בשבילו רבהי שמא גזרה הפירוש אלא, אחת לחתיכה אלא צריכה

 נמי) ב כא( ובביצה. סקילה איסור לידי ויבא כך יעשה שמא גזרינן ה"ומש, בשבילו אחת חתיכה וירבה יוסיף

 שיתן אחר שמא, ג"כה לפרושי לן אית כ"ובע, בשבילו ירבה שמא גזרה ט"ביו ם"העכו את מזמנים אין, איתא

 שעושה שכל א"והרשב' התוס' מד ומוכח. ש"ע. חתיכות שאר על נוספת חתיכה בה יתן האש על הקדרה את

. שם ובחידושיו, )ב כא( ביצה המאירי דעת נראה וכן, מדרבנן רק הוי בשיעורא לרבויי האיסור, אחת בבת

 טפל שהוא( הכלי על ופטור האוכלין על חייב, בכלי כשיעור אוכלין המוציא, )ב צג( בשבת דתניא מהא לי וקשה

 אחד בהעלם חלב זיתי שני האוכל מינה שמע, ופריך. הכלי על אף חייב לו צריך הכלי גם היה ואם). לאוכלים

 קמן הא. מחלקות ידיעות וקסבר, לו ונודע וחזר לו ונודע, ובזה בזה ששגג כגון אשי רב אמר? שתים חייב

 כאן שעד ליישב ונראה. עצמו יבפנ עליו חייב בהוצאה השיעור ריבוי מ"מ, אחת הוצאה שהכל פ"שאע להדיא

, להדחות השבת כשניתנה אלא, מדרבנן רק אסור אחת בבת בשיעורין שריבוי א"והרשב' התוס כתבו לא

 או, לחולה גרוגרות לגבי) א סד( דמנחות כההיא, נעשית נפש פקוח בשביל בשבת שנעשית המלאכה שעיקר

 אלא אינה העיקר שעל והרבייה התוספת הילכך ,החולה בשביל נעשה עיקרו שהבישול) ב טו( דחולין כההיא

 אוכל מלאכת שעיקר ט"ביו וכן, נפש לפקוח, לחולה ראוי נתבשל או שנתלש ממה וחלק חלק שכל ועוד, מדרבנן

 נעשה המלאכה כשעיקר אבל. לאסור כדי בזה אין, בקדרה חתיכות ומוסיפה מרבה שהיא אלא, הותרה נפש

 על שחייב כשם, להדחות שבת ניתנה ולא הואיל, לכלי גם צריך והוא, בכלי רכשיעו אוכלים המוציא כגון באיסור

 בין בשוגג בין לרשות מרשות מוציאים הכי שבלאו אלו וכן. הכלי שהוא, התוספת על גם חייב כן האוכלים

 . כלל להדחות השבת ניתנה ולא הואיל, חטאת חיוב בהם גם יש שמוסיפים העלים תוספת, במזיד

, עליהם ותמיהני, וכתב, א"והרשב' התוס דברי שהביא, עמו אחרת רוח) א יז ביצה( בהלכות ן"הר אולם) ב

 ג"דאע ברור לי נראה הילכך. 'וכו, מדאורייתא אסור בשיעורא דלרבויי מוכח) א סד( דמנחות מסוגיא דהא

 לגבי חויהד רק שהיא דבשבת, בשיעורא לרבויי מותר ט"ביו מ"מ, התורה מן אסור בשבת בשיעורא דלרבויי

 בו הותר נפש שאוכל ט"יו אבל, מדאורייתא ומיתסר, כמוהו תוספתו אסור שהעיקר כל, הותרה ולא, נפש פקוח

 כמוהו תוספתו העיקר על שמרבה כל, ט"ביו לעשותו מותר ט"יו מערב לעשותו אפשר אם שאפילו לגמרי

 קרימונה דפוס( מרוטנבורג ם"מהר ת"בשו ש"ממ להעיר יש ולכאורה. כ"ע. אחד בטורח שיהיה ובלבד, ומותר

 סכנה בו שיש חולה לצורך בשבת מלאכה וכל, ט"ביו שמותר נפש אוכל כדין בשבת הותר נפש שפקוח) ר' סי

 וכן). יד' סי ח"פ( יומא ש"הרא ובפסקי) ה' סי כו כלל( ש"הרא ת"בשו להלכה הובא וכן. בחול כמו לגמרי מותרת

 לגבי הותרה שהשבת, ם"הרמב בדעת) עו' סי( א"הרמ ת"בשו כ"כו. ש"ע). תסו ס"ס שבת( מרדכי בהגהות

 לכל כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי שבת דבר של כללו): ב"ה שבת' מהל ב"בפ( ש"וכמ, נפש פקוח

 דחויה" רבינו ש"דמ, )שבת' מה ב"רפ( פענח בצפנת ובי'הרוגאצ הגאון כ"וכ. ש"ע. להם צריך שהוא הדברים

 איסור שיש תאמר שלא כוונתו אלא, הותרה ולא דחויה שהיא לומר כוונתו אין" נפשות תסכנ אצל שבת היא

 דבר של כללו, להלן ש"וכמ, הסכנה מפני לגמרי נדחה השבת גוף אלא, השבת את דוחה הסכנה ורק שבת

 שגם )סז' סי ח"חאו( ת"מה לאברהם חסד ת"בשו כ"וכ. ש"ע. 'וכו כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי שבת

 ח"חאו( נזר אבני ת"בשו כ"וכ. ש"ע. דוקא לאו דחויה ולשון, נפש פקוח לגבי הותרה שהשבת סובר ם"הרמב

 שהשבת) ב"סע מו( פסחים התוספות דעת וכן. ש"ע). טו' סי( ד"ח מלכיאל דברי ת"ובשו). ה אות תנה' סי

 אורחים ליה מקלעי ואי הואיל םמשו לוקה אינו לחול ט"מיו האופה ל"דס לרבה שהקשו, נפש פקוח אצל הותרה

 שמלאכת ט"יו שאני קושיא ומאי, סכנה בו שיש לחולה וראויים הואיל שבת מלאכות כל בטלת כ"שא, להו וחזי

 משום להתיר אין הילכך, הותרה ולא דחויה רק שהיא שבת כ"משא, הואיל אמרינן ה"מש, בו הותרה נפש אוכל
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 סופר והחתם) ד' סי ח"חאו( חכמים עטרת ת"בשו כ"וכ. נפש פקוח אצל הותרה שבת שגם ל"דס ו"א. הואיל

) ב מו פסחים( התוספות שדעת) א"ע יז דף א' סי( גדול אור ת"בשו ממינסק הגדול כ"וכ). א יז( לביצה' בחי

 ראם בתועפות כ"וכ. ש"ע. ט"ביו נפש אוכל מלאכת כדין נ"פקו לגבי הותרה שהשבת ל"הנ רוטנבורג ם"כהמהר

 בין לחלק מקום אין ומעתה. ש"ע. ולכאורה ה"בד) יד' סי ח"חאו( יואב חלקת ת"ובשו) ב"ע רכד דף( היראים על

 אלא אסור בשיעורא ריבוי שאין ל"י שבת לגבי גם, מותר בשיעורא דריבוי ט"יו לגבי ומבואר והואיל, ט"ליו שבת

 שדחה מה) א יז( לביצה מאיר בית הגאון בחידושי' וע. סקילה איסור שהוא משום בו והחמירו, מדרבנן רק

, לט מלאכה השבת במוסך( חינוך במנחת ר"ושו. [ת"מה אסור בשיעורא דריבוי) א סד( ממנחות ן"הר הוכחת

, נפש פקוח אצל הותרה ששבת ם"מהר דעת שלפי, ט"ליו שבת בין ן"הר של בחילוקו שהעיר) הוצאה בדין

. ן"הר ד"ע ש"מ) קלט' סי( ץ"מהריט ת"בשו' וע .ש"ע. ל"וכנ. מדרבנן רק אסור בשיעורין שריבוי ל"דס כ"בע

] ק"ודו. ש"ע). א סח( עירובין א"רעק הגאון' בחי ע"וע. ש"ע). ב"ע ז"די יעקב יגל( האופנים במראה עליו ש"ומ

 שרי לגוי אמירה דהיינו מעשה בו שאין דשבות ל"דס ג"בה שיטת שהביא, )א סח( עירובין א"להריטב וראיתי+

 צריכא אי לאמיה לישיילו רבא ל"וא חמימיה דאשתפיך ינוקא ההוא לקמן דאמרינן והא, וכתב, מצוה במקום

 הבריא לצורך לחולה במלאכה שמוסיף כל שהרי קשה שהדבר אלא. ישראל י"ע היינו, אמיה אגב ליה ליחיימו

 בהיר שמא גזרה לבריא אסור בשבת לחולה המבשל) ב טו חולין( כדאמרינן, הוא תורה איסור בקדרה' אפי

 שאמרו ומה. התם כדפרישנא למיחש ליכא אחרת בקדרה דאילו, קדרה באותה ירבה שמא והיינו, בשבילו

 שהבשר מפני ט"ה התם, אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר קדרה אשה ממלאה) א יז בביצה(

. מלא ורשהתנ בשעה יפה נאפית שהפת מפני, פת גבי א"רשב ש"למ דומה. הוא ט"יו וצורך, יותר מתבשם

 חבית למלא לנחתום שהתירו וכשם, אחד וענין אחד גוף שהכל מים חימום שאני שאולי אומר היה ל"ז ומורי

 ודאי אלא, מרובים מים בחימום לקיתון שבחא ליכא והתם, )א יז ביצה( אחד לקיתון אלא צריך שאינו פ"אע מים

 הכל אם לי מה, קפדינן מלאכה ואתוספת לבישו דאתוספת, מחוור זה ואין. אחד כגוף כולם שהמים לפי ט"דה

 ועוד, קטנות חתיכות שתי למבשל גדולה אחת חתיכה מבשל בין הפרש יש וכי, גופים שני או אחד גוף

 שהכל פ"אע, מייתינן דשתים, אחד בעוקץ ושלש אחד בעוקץ בשתים לן דפשיטא מוכח) א סד( דבמנחות

 לחמם הנחתום שדרך, שאני דנחתום וההיא. לחולה שצריך מה על כלל להרבות דאסור אלמא, אחת קצירה

 וכן, אחרת פעם לחמם יצטרך ולא הצורך כדי לו ישארו, המים מן ישפכו שאם, לו הצריך וליטול ביחד הרבה

 במלאכת לצמצם יצטרך שאם, ובשופע בריוח שצריך מה כל לעשות תורה התירה היום לכבוד ט"יו במלאכת

 ש"ומ. הוא תורה איסור בשיעורין דריבוי ן"כהר ליה דפשיטא ומבואר. ד"עכת. 'וכו ט"יו משמחת ימנע נפש אוכל

 מפני דשרי פשיטא ודאי בהא', וכו נחתום ממלא', שכ) א יז( לביצה' בחי ה"הרא הוא, רבו בשם א"הריטב

 שמא נ"א, רבנן פלוג דלא לבריא אסור לחולה בחמין מ"ומ, אחד בעוקץ משתים ועדיף ממש אחד כגוף שהוא

 כיון מ"מ מוחלקים גופים שהן פ"אע, בשר קדרה אשה שממלאה דתניא והא. קדרות בשתי בשבילו בהיר

 שמא גזרה לבריא אסור לחולה המבשל ל"כדקי, לא ה"הלא. שרי מרובה בשר בו כשיש יותר יפה שהתבשיל

 באמרי' ועי. ש"ע. 'וכו אחד בעוקץ גרוגרות' ב לחולה קוצר גבי) א סד במנחות ל"צ( בזבחים וכן. בשבילו ירבה

 האופנים מראה' ובס). א"ס תקג' סי( השלחן וערך יהודה ומטה חדש בפרי' וע. ש"ע, )ד"ע ב"דכ יז' סי( בינה

 ואינו החודש את שראה מי, דתנן אהא) ט"מ א"פ השנה ראש( ט"יו בתוספות' וע. (ש"ע). ב"ע ז"די יעקב יגל(

, במטה החי את המוציא) ב צג שבת( דתנן ג"דאע, וכתב. "במטה ואפילו" החמור על אותו מוליכין להלך יכול

 ם"הרמב ש"וכמ, וחייב דמי ככפות חולה אבל, כפות שאינו חי מילי הני. לו טפלה שהמטה, המטה על אף פטור

 מחללין כן פ"שאע ל"וקמ, הבהמה על הוא משוי נמי מטה והילכך). א קל( שבת' והתוס) שבת' מה יח פרק(

 קג דף( יעקב יגל' ובס). ב"ע קסו דף( הים בשרשי' וע. ההוצאה ריבוי על חיוב שיש רומתבא. כ"ע. ז"ע שבת

 השוחט', שכ) רד' סי( ב"ח ט"הלק ת"בשו וראיתי, ל"ואכמ. בזה עוד כתבתי) א סח( לעירובין' ובחי) ק"ודו). ב"ע

 חד הא, בכך מה, וקשה, ירבה שמא גזרה לבריא אסור המבשל אבל, באומצא לבריא מותר בשבת לחולה

 יצטרך אם נ"א, קדרות בשתי דהיינו אפשר, תשובה', וכו בשר קדרה אשה ממלאה כדתניא, הוא טירחא

' בחי, היא הראשונים קושית שהרי עליו ותימה. כ"ע. חיובא דאיכא ויאכל בשר ויצלה, צלוי בשר לחולה להאכיל

 כדאית ומר ליה כדאית מר שפיר לה תרציומ, )א יז ביצה( ן"ובהר) א סד( מנחות' ובתוס, )ב טו חולין( א"הרשב

 -  לו' סי( א"ח הקדש ציץ ת"ובשו). ו אות י' סי וירא פרשת( שאלה ובהעמק). טז' סי( ש"הריב ת"בשו ע"וע. ליה

  )לד  חיים אורח - ח חלק אומר יביע( ש"ע). לז

  טבילה צנועה לגיורת בפני הבית דין
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) יח( בביצה אשכחן דהא, גיורת כל בו תטבול אשר לכך המיוחד רחב חלוק לעשות, אחרת עצה ברעיוני עלה

, לכלים אף טבילה לה וסלקא לבושה כשהיא שטובלת, י"ופרש. בבגדיה וטובלת מערמת בגדים לה שאין נדה

. כמיקר שנראה, ה"כב ט"ביו לטבול מותר ואדם, נכנסה עצמה דלטבילת, מתקנת שהיא מילתא מוכחא ולא

 תחת נכנסים שהמים לפי, בבגדיה לטבול יכולה ונדה: ל"וז, )כח' סי ואותמק' הל( נדה ש"הרא כ"וכ. ש"ע

. כ"ע. הגוף על כ"כ מהודק מלבוש לך אין כי, כן לעשות אפשר לכתחלה דאף דמשמע, ט"יו במעדני' וכ. הבגדים

 ט"דביו משום, בבגדיה וטובלת מערמת) יח( בביצה דקתני דהא, )קנג עמוד( א"ח האשכול' בס מצאתי וכן

 מהודקים שאין רחבים בבגדים ואיירי, בבגדיה לטבול שריא דלכתחלה ודאי משמע דטובלת לישנא והאי, יריאי

 באיש דבין נראה ומיהו. לא לבשרו שדבוקים בבגדיו איש אבל, רחבים שהם בבגדיה אשה ודוקא, לגופה כלל

: ל"וז, )שכו ס"ס( ן"הראב' כ ב"וכיו. ש"ע. שפיר מיא ביה דעיילי צניעות משום בסדין לטבול שרי באשה ובין

, טבילה לה עלתה, רחב בחלוק או בסדין טובלת אם, שם עומדים אדם שבני במקום לטבול לה שיש אשה

) יח( בביצה וכן. הגשר מן בנפלה ואוקימנא. לביתה טהורה אמר רב, וטבלה שנאנסה נדה) לא חולין( כדאמר

 מפני נ"וה, בגדים לה שאין או, דנפלה הכא כי, דוחק י"ע בבגדיה טובלת נדה אלמא, בבגדיה וטובלת מערמת

 דברי ככל. ['וכו רחבים שהם בבגדים אשה ודוקא. טבלה בבגדיה טבלה אם שם שעומדים אדם בני דוחק

 . כ"ע]. ל"הנ האשכול

 כשהוא גופו כל שיטבול צריך הטובל כל: 'שכ, )ז"ה מקואות' מה א"פ( ם"הרמב דעת זה שאין אמת הן) יד(

. חוצצין ואינם בהם באים שהמים מפני, טבילה להם עלתה בבגדיהם שנטבלו הטמאין וכל, אחת בתב, ערום

 זה שאין ומבואר). ו"סמ קצח' סי( ע"בש מרן כתב הזה וכלשון. כ"ע. לבעלה מותרת בבגדיה שטבלה נדה וכן

 שהם אשה דיבג בין שחילק, ]ל"כנ ן"הראב ל"וצ ס"ט הוא[, ן"הרמב בשם הביא שם ך"והש. בדיעבד אלא

 לה שאין נדה גבי כדאשכחן, לכתחלה אף מותר דוחק שכשיש מודה ם"הרמב שאף ל"וצ. ש"ע. 'וכו רחבים

 ם"הרמב מדברי לדייק, )רנד' סי( וואליד בן י"למהר יוסף שמו' בס כ"וכ. ן"הראב בשם ל"וכנ, להחליף בגדים

 וכדיעבד הדחק שעת שהיא משום, התירו להחליף בגדים לה שאין ט"ביו ודוקא, בבגדים לכתחלה לטבול שאין

. כ"ע. בזה שנסתפק אחד ח"מת לאפוקי אלא, פשוט שהוא מפני זה דבר לכתוב הוצרך שלא' וכ. דמיא

 כ"ואעפ. ם"הרמב' כד פסק ע"שבש אלא, לכתחלה אף להתיר' שכ ל"הנ ש"והרא האשכול דברי ואשתמיטיתיה

 כמו ש"וכ, שרי משרא ומרן ם"הרמב לדעת אף, זו הכוונ לשם רחב חלוק עושים שאם, מסתפינא ולא אמינא

 שאין נדה מדין עדיף דודאי, ממך הרחק שפתים ולזות פה עקשות ממך הסר לקיים, מצוה לצורך שהוא ד"בנ

, ן"והראב האשכול' בס ש"למ לדמותו מקום שיש רחב בחלוק ש"ומכ. בבגדיה לטבול לה שהותר, להחליף לה

 הוריתי וכן. ש"ע. חציצה משום ליכא מרווח שבבגד) יח( ביצה המאירי כ"וכ. תצניעו משום בסדין לטבול שמותר

 לה שאפשר, פרנסתו לצורך רבים ימים שם ושוהה, מקוה שם שאין לעיר אשתו עם שנוסע לאחד, מכבר זה

 שם מצויין אדם בני כי, בנמל תטבול לא אשה:) סו נדה(' התוס ש"ומ. צניעות משום רחב חלוק י"ע בנהר לטבול

 דהיינו נראה). ד"סל קצח' סי( מרן פ"וכ. ש"ע. שם המצויין אדם מבני שבושה מפני לטבול וממהרת, ובעיתא

  )יט סימן דעה יורה - א אומר יביע(. בחלוקה כ"משא, ערומה כשטובלת דוקא

  משפטי התנאים

, שקיל זוז' ת אפפ רב אמר, ברתי ולנסיב לפלוני זוזי' ת ליה הבו להו דאמר גברא ההוא): כ ביצה( בגמרא

 נסיב אי ליה והבו לנסיב אמר אי אבל, ולנסיב ליה הבו דאמר טעמא. נסיב לא בעי אי נסיב בעי אי וברתיה

 לישנא קמא דלישנא: וכתב, ל"הנ הגמרא דברי הביא) שמת מי פרק( ף"והרי. שקיל לא נסיב לא ואי שקיל

, ז"ע העיר דביצה ב"פ המאור ובעל. נסיב דלא ג"אע, שקיל זוזי' ת להכי, בברתיה בין בזוזי בין הוא דמתנה

' סי( דעים תמים ת"בשו ד"והראב). ב"ע ח"דל העיטור בעל כ"וכ. (תנאי אינו מעשה שקדמו תנאי כל ה"שבלא

 ישא ולא המעות יטול, בתי את ישא אם זוזים' ת לפלוני תנו אמר אם כ"שא, ה"הרז ד"ע להשיג כתב) רמב

 שהראשונים אדם מבני הנעלם סוד אגלה ועתה, בישראל כזאת תהא לא ו"חו, מעוקל משפט יצא כן על, הבת

 נעשה כשהמעשה אלא נאמר לא ז"כ', וכו למעשה קודם כפול בתנאי חכמים שאמרו מה שכל, פירשוהו לא

 גד בני תנאי כעין, ובחוזק כראוי נעשה כ"אא למפרע המעשה מבטל התנאי שאין, תנאי על גט נתינת כעין, מיד

 אותו יקיימו לא שאם, התנאי לכפול משה הוצרך ולכן, מיד נחלתם להם שיתן ממשה מבקשים שהיו בןראו ובני

 הואיל, המעשה לעקור כח בתנאי אין זה שבלא', וכו למעשה קודם בתנאי דקדק וכן, מידם הנחלה יטלו

 אם במתנה זה מנה הילך לחבירו ל"שא אדם כגון, מיד שניתן ממון שבנתינת בתנאי וכן, מיד נעשה והמעשה

 בדבר ספק אין מ"ומ. תנאי אינו, התנאים בדיני דקדק לא או, התנאי כפל לא אם, חודש ב"י ועד מכאן באתי לא

 בתו יקח לא שאם דיין ולית דין לית, בתי יקח אם זוז' ת לפלוני תנו שאמר זה כגון, מעשה שום בו נעשה שלא
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 הטעם אבל, הבת יקח לא אם יטול שלא ספק אין ,אם: אמר אם) כ דביצה( גברא דההוא ומעשה. יטול לא

' בס להלכה והובא. כ"ע. ממנו לזוז ואין, האמת והוא, בתרוייהו הוא דמתנה דלישנא) ף"הרי( הרב ש"כמ

 ץ"הרשב ת"בשו כ"וכ). קמד עמוד סא קידושין( למי נודע לא: קידושין בשיטת כ"וכ). כ ביצה( ובמאירי המכתם

 הסכים) כ ביצה(' ה במלחמות ן"הרמב גם. ש"ע). רד' סי( ראש בשמים ת"בשו ע"וע. ש"ע). קסא' סי( ג"ח

 באתי לא אם לאשתי גט ותנו כתבו:) עו גיטין(' במתני ש"ממ דבריו היינו וסומכים, וכתב, ל"הנ ד"הראב לדברי

 דיםשהק פ"אע, קיים תנאו אלמא, גט אינו חודש ב"י לאחר ונתנו חודש ב"י בתוך כתבו חודש ב"י ועד מכאן

 ד"לראב ראיה יש מ"ומ. כפול תנאי צ"א שליח בהדי דמתני' שכ משבחא אחא לרב שמצינו אלא. לתנאי מעשה

 זוז' ת תנו שאמר מרע שכיב: ל"בזה' כ) כ"ה ומתנה זכיה' מה א"פי( ם"והרמב. ש"ע. 'וכו האומר' פ' מהירוש

 ולא המעות ליקח רצה אם לפיכך, יקח שרצה מהן איזה כל, מתנות שתי לו שנתן כמי זה הרי, בתי וישא לפלוני

 כ"וכ. כ"ע. הבת שיקח עד במעות יזכה ולא, תנאי ז"ה זוז' ת לו ותנו בתי יקח אמר אם אבל. יקח הבת ישא

 ל"דס ומוכח) ק"ודו. גירושין' מה ט"רפ ם"הרמב' בד ע"וע. (ל"הנ ם"הרמב כלשון) ב"סי רנג' סי( מ"חו ע"הטוש

 מכתב' בס אלפנדארי א"מהר והגאון. ח"הב פ"ושכ להלכה עיקר שכן ך"הש 'וכ. ל"הנ ד"והראב ף"הרי כטעם

 דמיירי שאני דהכא ל"דס אלא, בעלמא ד"הראב של לטעמו מודה ה"הרז שאף: הוסיף) ג"ע קנב דף( מאליהו

. ש"ע. התנאים משפטי בעינן להכי, ממש מעשה עושה כאילו ל"והו דמי וכמסורים ככתובים שדבריו מ"בשכ

 ומעתה). ל"ואכמ, מוכרחים דבריו אין, ז"ע להשיב ד"ע ה"ע דף התנאים במשפטי טהורות אמרות 'בס כ"ומש(

 צורך אין, המזונות העלאת לתנאי המתנגד, הגירושין בהסכם התחייבות בשעת מעשה כל כאן שאין ד"בנ

 . בתוקף וההתחייבות, התנאים משפטי ויתר כפול לתנאי

 לו ויתנו עלי קדיש יאמר יוסף' ר: מותו לפני שציוה אדם בנידון) קנב' סי ג"ח( קמא ומשיב השואל אמנם 

 איזה וכעבור, קדיש לומר התחיל והוא, יוסף' לר כ"רו' נ היורשים שילמו מותו לאחר ותיכף, כ"רו חמשים

 התנאי נתקיים שלא מאחר, בחזרה הסכום את יוסף' ר מיורשי לתבוע הנותן יורשי ובאו, יוסף' ר נפטר חדשים

 דהוי דהיכא דמוכח, ל"הנ) ב"סי רנג' סי( מ"חו ע"והש) כ ביצה(' הגמ דברי והביא, חודש ב"י הקדיש לומר

 מי' פ(' בירוש ל"קי, תנאו קיום בהעדר יוסף' ר שנאנס פ"ואע, קיים והתנאי התנאים למשפטי צ"א תנאי בלשון

 שכבר ד"דבנ ברור ל"נ מ"ומ: ייםוס. אונס טענת מ"ול, דעביד כמאן לאו דאונסא) כא' סי( מ"חו ך"ובש) שאחזו

 ל"נ כי, התנאים משפטי כאן היו ולא הואיל, להחזירו יוסף' ר יורשי צ"א, הסכום את יוסף' לר הנותן יורשי שילמו

 יקח לא בתו את ישא לא ואם, התנאים למשפטי צ"א תנאי בלשון אמר שאם ובפוסקים' בגמ שהוזכר מה שכל

' שכ שאף ט"וה, להחזיר צ"שא פשיטא לו ניתנו כבר אם אבל, הזוזים לו נתנו לא כשעדיין היינו, הזוזים

 סגי המעשה לעקור בא שאינו שכל משום היינו, התנאים למשפטי צ"א המעשה נגמר שלא שכל ד"הראב

 ג"ובכנה) טו/ 'סי/ סי( י"ב' ע. להוציא ולא להחזיק רק מהני לא דאומדנא ל"קי והרי, בלבד דעת ובגילוי באומדנא

 מהניא לא ד"בנ גם ז"ולפ. ד"עכת. היורשים מן להוציא יכולים אינם התנאים משפטי היו שלא כיון נ"וה. שם

 ת"שו( התנאים משפטי שחסרו כיון, הגירושין שבהסכם ההתחייבות פ"ע מהאב ממון להוציא ד"הראב סברת

  )ה סימן משפט חושן - ה חלק אומר יביע

   מחומשאיסור דרבנן או איסור עשה במקום הפסד יותר 

 ל"א בבא בן יהודה' ר מצאו בשחרית, המדרש לבית אמש בא שלא התימני בשמעון מעשה, )כא ביצה(' מהגמ

 ובולשים שמחפשים ם"עכו גדודי של גדול חיל( לעירנו באה בלשת ל"א, ר"לבהמד אמש באת לא מה מפני

 אני תמה ל"א. לשלום רנוםופט והאכלנום עגל להם ושחטנו, העיר כל את לחטוף ובקשה.) י"רש. שלל לשלול

, השוחט ה"ד) יב( ביצה' בתוס ומבואר. ם"לעכו ולא לכם תורה אמרה שהרי בהפסדכם שכרכם יצא לא אם

 אמרינן לא אשתרי דלא היכא, לכם יעשה נפש לכל יאכל אשר דכתיב בהדיא הותר נפש דאוכל ט"דביו

 לאו הוי לגבוה ולא מלכם להו ילפינן ט"ביו קרבים שאין ונדבות דנדרים כיון ולהכי, קמא לאיסורא דאהדריה

 שיצא ליה קאמר מאי כ"וא, עשה מכלל הבא לאו הוי ם"עכו לגבי נ"וה. ש"ע. עליו לוקין ואין עשה מכלל הבא

 כל את לחטוף באה והבלשת, עשה איסור בשביל מחומש יותר להפסיד נתחייבו לא והרי, בהפסדכם שכרכם

 הפסד משום ז"ד להתיר אין ועשה בקום עשה איסור והוא שהואיל ו"א. בכך שפייסום עשו כדין כ"וא. העיר

 נדחה ע"בקו אף עשה דאיסור ל"ס הוה התימני דשמעון, בבא בן י"ור התימני שמעון פליגי דבהא ואפשר. ממון

 א"הרשב' בחי' וע. ל"הנ בפלוגתא ש"מ) כא ביצה( דוד ביד' וע. שאסור לו חידש בבא בן י"ור. ממון הפסד מפני

' אפי ת"ל במצות אבל, תעשה ואל בשב עשה במצות דוקא היינו, מחומש יותר יבזבז דלא דהא', שכ:) ט ק"ב(

 מבואר וכן. ממון הפסד משום להתיר אין ועשה בקום דהוי עשה מכלל הבא דבלאו ומשמע. ש"ע. ממונו כל

 וראיתי. ש"ע). ד"סק קנז 'סי( ד"יו תשובה בפתחי להלכה והובא). התורה יסודי הלכות ריש( חכמים במשנת
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 יותר לבזבז חייב אינו עשה על דהא' שהק. 'וכו כא מביצה העירותי ובחידושי ה"בד) קז כלל ל' מע( חמד בשדי

 אין ועשה דבקום כא מביצה שהוכיח ה' סי השדה הפאת' ד הביא, השגתי גם ה"בד כ"אח ושוב. ש"ע. מחומש

 שורשטיין י"מהר ג"הרה דברי הביא) לט ב"ח( רביעאה יבומש שואל והגאון. ש"ע. ממון הפסד מפני להתיר

 דאוכל ההיתר שייך לא ובזה. הוה טריפה דעגל שם' בגמ ש"לפמ דחה ל"ז והוא, ל"הנ כא מביצה כ"ג שהעיר

 להתיר פשוט הדבר אין פ"ועכ. ש"ע). 'ח ק"ס תרנו( חיים בארחות ם"מהרש בהגהות' וע. ש"ע. ת"ל והוי נפש

 נימא' אפי, וגרושה אלמנה לגבי דנא קבל וכל. ועשה בקום עשה איסור במקום מחומש תרביו' אפי ממון הפסד

. שרי משרא הפסד דבמקום ל"י מדרבנן שהאיסור כיון, )איש באשת( תעשה לא איסור דהוי י"דרש קמא' כפי

 ולא ממונו כל לתת חייב ב"וכיו גיד של כשומנו דרבנן ת"ל באיסור דאף' כ) קמה( א"ח ז"הרדב' שבתשו פ"ואע

 שאיסורי כלל מסתבר דלא, בזה ז"הרדב ד"ע להשיג' כ) לב ס"ס ח"או( ג"ח אמת זרע ת"בשו הנה. ש"ע. יעבור

 בלאו דרבנן לאיסורי דאסמכינהו דאף' המפ ורוב ן"הרמב' לד ובפרט. דאורייתא מעשה טפי חמירי יהיו דרבנן

. ש"ע. 'וכו ע"ממ יותר חמורים שיהיו יתכן שלא טפשו הדבר כ"וא', וכו תורה כאיסורי חמירי לא מ"מ, תסור דלא

 בקום' אפי מחומש יותר לבזבז צ"שא ע"דבמ מדבריו ומשמע. (ש"ע). א"ע ח"דנ מו ס"בס( להלן שנית ידו והניף

 בעיקר אולם. ל"ואכמ). ד"ע ט"דכ ז כלל ד' סי( אש עמודי ת"בשו זה בכל באורך' וע). ק"ודו. הכי דינא הוי ועשה

 איסור דגבי:) כג( שבועות' בתוס' וע, בעלמא איסור רק, ממש עשה מכלל הבא לאו ליכא הכאד ד"נלע הדבר

, סיני מהר ועומד מושבע חשיב לא בעלמא איסור אלא עשה' אפי דליכא כיון ת"מה דאסור ג"אע שיעור חצי של

 ואין בעלמא איסור אלא הוי לא', מדאו דהוי ג"אע, א"לא ראש דפריעת באיסור נ"וה. ש"ע. עשה באיסור כ"משא

, ת"ל איסור בזה יש י"רש של' א' דלפי משה האגרות שתופס מ"ע להעיר יש וביותר. עשה ולא לאו לא כאן

 המצות אלה' בס ל"ז חאגיז ם"למהר ראיתי כי אמת והן. הכא ת"ל דאיסור שיאטיה מאי ידענא לא דלכאורה

 שהוא האשה ראש שער גילוי איסור נכנס זה לאו סוג שתחת', שכ, תלכו לא ובחקותיהם במצות) רסב' סי(

. ישראל בנות בו שנהגו צניעות מנהג שהוא, פרוע וראשה כשיוצאת יהודית דת על עוברת נקראת ולכן, ערוה

 מתבאר) עב( בכתובות מהסוגיא באמת אכן.) ש"ע). שסו ד"יו( אסאד יעלה יהודה ת"בשו' כ ב"וכיו. (ש"ע

 זה אין' דאו איסורא דהוי משה ד"ע בעוברת ואף. מדרבנן אלא וראיס אין יהודית דת על דבעוברת להדיא

 התרתה מאימתי:) נח( ובסנהדרין. האשה ראש את ופרע מדכתיב לה ילפינן אלא, תלכו לא ובחקותיהם מטעם

 לצאת שלא רגילות היו הנשואות הנכריות שאף, י"ופרש. בשוק ראשה משפרעה, לעבד שייחדוה השפחה של

 אבן  ד א"יבי( )ל ד"יו( מצאנז חיים דברי ת"בשו' וע. כלל ת"ל איסור בזה שאין נראה כ"עו. ש"ע. פרוע בראש

  )ג  העזר

  מסייע בגופו

 המקיף אחד חסדא דרב קמיה תנא תני, :)כ( במכות וכדאמרינן, ועשה קום דחשיב ל"י אחר י"ע במתגלח אף

 לאו והרי, לוקה שהוא פשע מה ניקף, כלומר(? לקי בארבילא תמרי דאכיל מאן, ליה אמר, לוקה הניקף ואחד

 רבא. עליו לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר היא יהודה' ר מני לך דאמר) י"רש, לילקי ולא, הוא מעשה בו שאין

 במסייע אמר אשי רב). י"רש. ניקף ומשום מקיף משום תרתי דחייב ל"וקמ. (הכל ודברי לעצמו במקיף אמר

 ליה דקשיא ואיכא: ל"וז שם בחידושיו א"הריטב' וכ. כ"ע. למקיף השערות ןשמזמי, במסייע, י"ופרש. הכל ודברי

 קשיא ולא, ממש בו אין דמסייע, ופתח עמיץ וישראל ט"ביו לישראל המכחיל גוי לענין) כב בביצה( דאמרינן הא

 ועסי הכא אבל, קצת ולמפתח למעמץ העין שדרך, ממש בו אין דהתם דמסייע, שוים המסייעים כל שאין, מידי

 -  לא בו יש מסייע בלאו דהכא, לעיל שכתבנו מאיר רבינו לפירוש ש"וכ. בשערו עצמו לו כשמזמין הוא גדול

 בעלמא וכדאמרינן, סגי דהו כל במעשה ה"משו, עליו ללקות מעשה בו שיהיה כדי אלא סיוע בעינן ולא, תעשה

, שם ם"הרמב ש"מ על, )א"ל' הל איםכל' מהל י"בפ( משנה הכסף ומרן. ל"עכ:). צ מ"ב( מעשה הוי פיו עקימת

, מעשה עשה לא והרי הלובש לוקה למה להקשות ואין: ל"וז' כ, הלובש לוקה כלאים חברו את שהמלביש

 ויצדד עצמו הלובש יזמין כן אם אלא להלבישו לאחר א"שא משום ט"דה למימר דאיכא, הלבישו אחר שאדם

 וזהו. שם קורקוס י"מהר הגאון כ"וכ. כ"ע. הניקף גבי:) כ( במכות וכדאמרינן, מעשה חשיב ג"ובכה, ללבוש גופו

 עושה שפיר חשיב ד"בנ נ"ה ז"ולפ. ש"ע:). כ מכות( ה"הרא' בחי כ"וכ. ל"הנ א"הריטב של' הא כתירוץ גם

 דהו כל מעשה אלא חשיב לא, ל"הנ א"הריטב' שבחי מ"הר תירוץ שלפי אמת והן. אחר י"ע במתגלח מעשה

' סי( ח"א י"הב מרן ש"ממ נראה וכן. תורה איסור בו יש ה"שבלא כיון מלקות לענין עשהמ דהוי פיו עקימת כמו

 בו אין מסייע ל"קי הא, מסייעו שישראל פ"ואע, צער במקום שלו השן להוציא בשבת לגוי לומר שמותר) שכח

. ל"הנ מ"רכה ל"דס כ"וע, ממש בו שאין כמסייע רק דחשיב ל"ס זאת ובכל שערו כמזמין זה והרי. כ"ע. ממש

). ב"רי' סי( יאיר חות ת"בשו: ומהם, ל"הנ א"הריטב' שבחי מ"הר לתירוץ מדעתם לכוין זכו אחרונים והרבה
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 משה חמד' ובס). כב ביצה( לציון ראשון' ובס). א"רע קצא דף( חיי בני' ובס). פט' סי( ב"ח אמת זרע ת"ובשו

 א"הרשב' לתי גם כיוון) ד"ע צ"דק( חיי בני' סוב. ועוד:). כ מכות( כהונה משמרות' ובס). א"סק שכח' סי(

:). כ מכות( לנר הערוך' ובחי). לט ק"ס קצח' סי( טהרה ובסדרי). פב' סי( צבי חכם ת"בשו' וע. ל"הנ ה"והרא

 בדעת קורקוס י"ומהר מ"הכ מרן ש"לפמ פ"ועכ. ש"ע). לה' סי ד"חיו ב"וח', ב' סי ד"חיו א"ח( פעלים רב ת"ובשו

 ק"ס שם( א"המג דעת ה"וכ). שכח ס"ר( ח"או ז"הט דעת וכן. ל"הנ ה"והרא א"כהריטב ל"דס נראה ם"הרמב

   )כו דעה יורה - א חלק אומר יביע( ).קנח' סי ח"חאו( שיק ם"מהר ת"ובשו. שם באחרונים ע"וע). ז"ט

  

  

  בענין מקרר חשמלי

', התוס' וכ. מכבה משום בחיי ממנו והמסתפק, מבעיר משום חייב בנר שמן הנותן, אמרינן) כב( בביצה הנה

 שממהר פ"אע שרי ט"ביו כבוי וגרם, כבוי גרם אלא הוי דלא, כיבויו שממהר מפני ל"ר אינו, מכבה משום חייב

) ומכהה( ומכסה קצת מכבה, ממנו מסתפק שהוא שעה ובאותה הואיל ט"ה אלא, חייב אינו נמי ובשבת, כיבויו

 דברי הביא שם ש"והרא. ל"עכ. ככבוי נראה ולכך, בנר מועט מןש איכא כי האי כולי לאנהורי יכול דלא, אורו

 תעבור שלא בשביל, רקנים בין מלאים בין הכלים בכל מחיצה עושים, )קכ שבת( ש"ממ בתחלה וסייעם', התוס

 את ומכבין מתבקעים והן, האור את לקבל יכולין שאין, מים מלאים חדשים חרס בכלי אוסר יוסי' ר, הדליקה

 ביצה של שפופרת אדם יקוב לא, :)כט שבת( ש"ממ, ז"ע הקשה ושוב. שרי כיבוי דגרם כרבנן ל"וקי. הדליקה

 הנר מאור מכחיש אינו שהרי, כיבויו שממהר מפני כ"ע והיינו, מיניה לאסתפוקי אתי דילמא, הנר פ"ע ויתננה

, דחייב כיבוי גרם בהאי מודו יוסי' דר רבנן ואף, כיבויו שממהר משום הנר מן דמסתפק ט"דה ל"נ הלכך', וכו

 כשתגיע הכיבוי את הגורם לו חוצה דבר עושה אלא, הדולק בדבר נוגע שאינו משום אלא, התם פליגי לא כ"דע

 הכיבוי את וממהר מהם אחד והממעט, הדליקה את גורמים שניהם והפתילה השמן הכא אבל, הדליקה שמה

 השמן כשיכלה כבה היה בנר שמן נתן לא שאילו ,בהבערתו שמאריך משום חייב בנר שמן דהנותן ט"וה, חייב

 מן שנסתפק י"ע הכבוי ממהר נמי כיבוי לענין וכן, מדליקו הוא כאילו הוי ואילך מכאן דולק שהוא ומה, שבנר

 כן וכמו, ההבערה זמן המשך משום חייב בנר שמן הנותן ש"הרא' שלד נמצא. ל"עכ. הוא כיבה וכאילו הנר

 אלא במסתפק איסור אין שבכיבוי כשם', התוס' לד אבל, לאסור יש מהלכו את שממשיך השעון את בממלא

 נ"ה, הדולק דבר בגוף שהוא אף, כבוי גרם דהוי, איסור בזה אין הכבוי שממהר מה אבל, אורו שמכהה משום

 וכן. אורו שמרבה מצד הוא האיסור וכל, בעלמא גרמא דהוי, ההבערה זמן המשך מצד איסור בזה אין בהבערה

 אחר למלאתו איסור יש אם' אפי, ז"עי בהילוך מרבה שהוא פ"אע, במילוי איסור שום שאין השעון במילוי הוא

 לקולא פלוגתא בהאי אזלינן, לדינא עיקר נ"וכ, תורה איסור בזה שאין הסכימו האחרונים שרוב ומכיון. שעמד

 מקום שיש וכתב, אחד רב בשם זה חילוק הביא) שיג' סי( ג"הפמ שאף ובאמת. הולך בעודנו למלאותו ומותר

. להקל שיש, בנקל גוים להשיג שאין הללו במקומות שיודה ואפשר. ש"ע. גוי י"ע א"כ להקל אין מ"ומ, לזה

 עצי ת"ובשו). פ"מב מלאכת, שבת כלכלת( ישראל בתפארת כ"וכ. מ"והשו ת"והשע הכרמל הר הרב וכדברי

 בנין ת"בשו נפשי שאהבה את מצאתי ועתה. ש"ע). סח' סי( יקותיאל תורת ת"בשו פ"וכ. ש"ע). י' סי( הלבנון

, בונה בדין כאן להתיר יש ש"להרא שאף ל"שי' וכ. ל"הנ ביצה' התוס ד"עפ, בזה להקל' כ כ"שג) יא' סי( עולם

 והובא, הכרמל הר ת"בשו כ"שכ מצא ושוב, מהלך כשהוא לפחות השעון למלאת להתיר למעשה פסק וכן

). צ' סי( ג"ח חיים לב ת"בשו' וע). ק"ודו. בזה ש"מ ה"נ' סי ח"חאו סופר בכתב ע"עו. (ש"ע. והנאהו, ת"בשע

 א"המג ד"עפ בזה להקל' שכ, ם"מהרש בהגהות) שלח' סי( החדש חיים ארחות' בס ראיתי הלום וגם. ש"ע

 שערי ת"בשו' וע. ש"ע. בזה שמקל ישראל התפארת דברי גם והביא]. ל"הנ לוי חלק ת"בשו ש"וכמ). [שיג ס"ר(

 כ"שכ פ"שאע ובאמת. ש"ע. ג"הפמ ש"וכמ, להחמיר שנהגו ס"הכת ד"עפ לחומרא שהעלה) יד' סי( ב"ח רחמים

 לא דלדידן, )קד' סי( יעקב אהלי ת"בשו/ ש"מהריק/ ש"מהרק העיר כבר. לאסור המנהג שפשט ל"מהרי

 מצוה צד שיש ברור אלא, לספוקי דליכא, בפשיטות להתיר מורים אנו ולכן, ספרד בארצות זה איסור נתפשט

 בו שיש בנו שהעיד שכיון ובפרט. ד"לנ ה"דה נראה, רילוז הנקרא השעון בהיפוך מדבר ששם והגם. ש"ע. בענין

 ]. לה סימן ו"ח אומר יביע ת"בשו ע"וע. [ב"תע והמחמיר. ד"בס ובא מורה אני וכן. בזה להחמיר אין, מצוה צד

 יש, עובד שהוא בזמן פותחו שאם, החשמלי למקרר מזה ללמוד ששי נראה, זאת כל את אותנו' ה הודיע ואחרי

 גרמא כדין אלא זה אין' התוס שלדעת, עבודתו זמן את שממשיך רק חדשה פעולה שום כאן שאין מכיון להתיר
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' סי( ק"הסמ כ"וכ). מוקצה משום ה"בלא שאסור ט"ה, דשרי כתבו ולא חייב אינו שבשבת' התוס ש"ומ. (בעלמא

 ולכן, דמותר ל"דקי, כיבוי שגורם מפני ולא, מיד מאורו שמכחיש' פי, מכבה משום חייב הנר מן המסתפק, )רפא

 בלא מוקצים עצמם הם בשבת דאי ט"ביו ודוקא. מהם' א ליטול מותר, הנר על שעוה או חלב חתיכות' ב יש אם

' כד שסובר, )כח' סי( ב"ח זרוע באור להלכה שהובא א"הריב' מד מוכח וכן. שם ביצה המרדכי כ"וכ. ל"עכ. נר

 שדולק בשעה שעוה של הנר מן חתך אם כ"משא, הוא ממש כמכבה אלא כבוי כגורם זה שאין' כ ולכן', התוס

. יותר דולק היה חתך לא שאם, לכבוי הוא כגורם אלא גמור מכבה שאינו, חייב שיהיה נראה אין, הנר מקצת

 אורו מכחיש שאינו פ"שאע, ממש מכבה הוי ממש והשע של הנר מן חתך שאם נראה ש"הרא ולדעת. ש"ע. 'וכו

, השלחן' בס גרשום ר"ה דעת כ"ג ה"כ ז"ולפ. ש"ע). תקיד' סי( י"בב מתבאר וכן. יותר להדלק אותו מנע הרי

 בשטה הובא ן"הרמב כ"וכ. ש"ע. דולק שהוא פ"אע שעוה מנר להסיר שמותר', שכ, )נח' סי( בו בכל הובא

 במקום אלא הותר ולא, מדרבנן אסור כבוי דגרם ל"דס משום לכתחלה התיר לא א"הריב מיהו. ש"ע. מקובצת

 כבר, הנר פ"שע ביצה של משפופרת ש"הרא וקושית). [כתבי כל' פ( המרדכי' וכד, שם ז"האו ש"וכמ. פסידא

' ע). יא( דפסחים הסוגיא ליישב' וכ, מוקצה איסור משום שהוא ם"הרמב' כד' להתוס ל"דס, האחרונים יישבו

 ז"ע לסמוך יש' כהתוס ל"ס' פו שהרבה ומכיון]. ש"ע). כד' סי( רפאל תורת ת"ובשו) כב( ביצה ראובן מחנה' סב

  . ד"בנ להקל

 י"והר המאירי: ומהם, ש"הרא' כד כיבוי גרם היינו, מכבה משום שחייב שהמסתפק' כ ראשונים הרבה אמנם 

 הגאונים' בתשו ה"וכ. ש"ע. לדינא ק"בשטמ הובא א"הריטב דעת נ"וכ). רס' סי( ל"בשה וכן. שם ביצה מטראני

 ליתן יכול', וכו להדליקו שרוצה שעוה של נר', כ) ג"ס תקיד' בסי( שמרן ועוד. ש"ע). קפג סימן תשובה שערי(

 שעוה של נר לחתוך מתירין ויש, הגה. שם כשיגיע שיכבה בענין מלישרף המונע דבר שידליקו קודם סביבו

, ג"והשו ר"והמאמ א"המג כ"וכ. בזה שאוסר ש"הרא כדעת הוראותיו שקבלנו מרן' שד ומבואר. כ"ע. 'וכו באור

' וכד, פסידא במקום שלא מדרבנן אסור כבוי דגרם משום דאסר ט"דה למימר דאיכא איברא. האחרונים ושאר

 שאוסר מרן ףדא' שכ) יא' סי( עולם בנין ת"בשו ראיתי וכן. כ"שכ המרדכי' ד הביא י"בב וכן. ל"הנ ז"ואו א"הריב

. מתירים פוסקים שהרבה בדרבנן ר"פ חשיב ר"פ דהוי אף מתכוין שאינו ד"בנ כ"וא. ש"ע. מדרבנן רק הוא

. אחרונים הרבה פ"וכ. לגמרי שמתירים כאן פוסקים שיש ש"וכ. שם כמבואר מרן' ד וכן). יב אות יט' סי( ל"וכנ

 מנר לחתוך שמותר יודה ש"הרא שאף ל"שי, )נה' סי( ס"הכת ש"לפמ לפקפק יש שעדיין פ"ואע. ב"במשנ' וע

 לנו יש דנא קבל כל', כהתוס ל"דס שהתירו ל"הנ' מהפו ראיה אין ז"לפ. ש"ע. כבוי גרם' אפי חשיב ולא, שעוה

 פתיחת והיינו החוצה לצאת המונעו שמסיר אלא, בידים הקר האויר מסלק אינו ד"בנ שהרי, להקל צד כאן

. להדלק היה שעתיד הדבר מן בידים מסלק שהוא השעוה מן חותך או שמןה מן למסתפק ד"ל ג"ובכה, הדלת

 אם, מכבה משום חייב שהודלקה אחר גופא השעוה מן שהחותך ש"להרא דאף, )תקיד' סי( שלום נהר הרב' וכ

, איפכא ה"וה. ש"ע. מדבריהם אסור כ"ואעפ, בידים מכבה זה אין, שם כשיגיע יותר ידליק שלא מונע שם מניח

, החוצה לצאת האויר את ומונע עוצר שהוא כיון, בפעולתו מלהמשיך החשמל את מונע הוא שהדלת ד"נב כגון

 המונע למסיר בדיוק דומה שזה, ש"להרא אף מדרבנן אלא איסורו אין, פתיחתו י"ע הזה המונע את מסלק והוא

 מתכוין שאינו לזה וכשנוסף, דוקא מדרבנן אסורה שגרמתו לו חוצה כנוגע שחשוב, ההדלקה המשכת את

 הברזא מסיר שהאדם שמה', שכ', וכו ץ"הרשב והנה ה"ד) ריד' סי ד"חיו( ס"חת ת"בשו' וע. לגמרי שרי ד"כבנ

. ד"נ והנה ה"ד) מב' סי( אברהם מחזה ת"בשו ע"וע. ש"ע. המונע מסיר רק שאינו, אדם י"ע הויה מקרי אינו

 חיצוני שהוא ד"כנ קר ואויר לרוח, שניהם י"ע בא שהאש והפתילה השמן בין לחלק שיש, בצדק ישפוט והמעיין

  ) כ:א אומר יביע(). ב"ע ט"דנ( אש מאורי' בס ע"וע. עצמו החשמל עם דבר לו ואין

  טוחן ביום טוב

, קרניה שבין ברצועה יוצאה פרתו, אוסרים וחכמים מתיר עזריה בן אלעזר' ר דברים שלשה) כג ביצה(' במתני

 כחכמים ל"וקי, )שנא' סי( ב"ח זרוע באור' וכ. שלהם בריחים הפלפלין את חקיןושו, ט"ביו הבהמה את ומקרדין

. כתבלין הן הרי הפלפלין בתוספתא וכדתניא, תבלין כשאר ודינם, שלהם בריחיים פלפלין לשחוק שאוסרים

 הפלפלין לדוך מתיר ת"ר היה וכן. שינוי צ"וא אבן של במדוך כדרכן נידוכין שהתבלין ק"בפ פירשתי וכבר

 ומשמע. ל"עכ, חטים של לרחיים דדמיין שלהן בריחיים אלא לשחקו נאסר ולא, התבלין כל כשאר במדוכות

, א"הרשב בשם' כ) יד( דביצה ק"פ ן"הר והנה. שרי ה"הלא, חטים לשל דדמיין גדולות בריחיים דדוקא

 שוחקין אין נמי חרדל ,דחול עובדין משום שלהם בריחיים הפלפלין לשחוק) כג( לקמן דאסרי דלרבנן דמסתברא

 החרדל לטחון שאסור, א"הרשב בשם) ב"הי ט"יו' מה ג"בפ( ה"ה כ"וכ. טעמא מהאי שלו בריחיים אותו

 דביצה ק"בפ( המאירי כ"וכ). ז' סי א שער( הקודש בעבודת הוא וכן, כ"ע. כדרכו הוא נידוך אבל, שלו בריחיים
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 החרדל לעשות התיר יקר שרבינו', כ) תרס' סי ביצהד ק"פ( והמרדכי. ש"ע, קטלוניא גדולי בשם) ח"ע עמוד

. ל"עכ. כדרכן נידוכין והחרדל והשחלים השום, )דביצה ק"פ(' מהירוש ראיה והביא. ט"ביו שלנו בריחיים

 בריחיים לשחוק אבל, כדרכו החרדל לדוך אלא שרי לא התם הא', מהירוש ראיה דמאי, תמוהה ראיתו ולכאורה

 א"והרשב. חטים של לריחיים דומות שאינם קטנות בריחיים מיירי יקר דרבינו ל"וצ. ןפלפלי וכדין, דאסור נימא

 ן"והר ה"ה' ד הביא) תקד( י"הב מרן אבל. פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר ז"ולפ. גדולות בריחיים מיירי

. ל"עכ, ט"יוב שלנו בריחיים חרדל לעשות שהתיר יקר רבינו בשם המרדכי כדברי ושלא, וכתב, א"הרשב בשם

 ,  שלהם בריחיים הפלפלין לשחוק אסרו הפוסקים שכל', כ ג"ע ח"די ים פאת' ובס. (ע"וצ

 קטנים בריחיים ט"ביו קפה לטחון שמותר ל"נ, ל"וז' שכ) תצה' סי( וקציעה מור' בס ץ"יעב להגאון וראיתי) ב(

 ג"ס תקד' סי א"הרמ ש"כמ[ יאדשר במורג המצה לגרידת דדמי ועוד, הרבה טעם מפיג ישן דקפה חדא. יד של

 וריחו בו טעמו עמד שלא המתיישן קפה ש"כ, ט"מעיו בעשותה טעם מפיגה אינה שמצה פ"אע, ]ל"מהרי בשם

 ראוי כבר תחלה שנקלה כיון מ"מ, במצה כמו טחינה אחר טחינה דאין הטעם שייך לא דבקפה ג"ואע, נמר

 שכבר אחר, באוכלין טחינה ואין, בכך ממנו ונהנים, באש קלוי חי אותו כוססין אדם בני שכמה, /לכוססו/ לכוסו

 לטחון אסור אינו בשבת' דאפי ואפשר. (חיים נאכלים שאינן פלפלין לשחיקת דמי ולא. שהוא כמות לאכלו ראוי

 במשכן טחינה הוה דלא, עלה מחייב דלא לי פשיטא חיובי ומיהו, ביום בו לחולה א"כ חזי דלא אלא קלוי קפה

 בהם שטוחנים הקבועים גדולים ברחיים לא אבל, בביתו איש כל יד של בריחיים ודוקא', וכו) ייםקלו בסממנים

 גדולים בריחיים לטחון לו הותר שלא לרבים המוכר לחנוני ל"ואצ. שרינא לא ג"דבכה, אחת בבת הרבה

 לאוכלו אוישר שכל ש"מ והנה. ל"עכ. שני ט"ביו' ואפי, אחת בפעם הרבה בהם שטוחנים במסמרות התקועים

 משום המצה טחינת היתר בטעם ל"מהרי ש"ממ נסתר הוא לכאורה, באוכלים טחינה אין' אמרי שהוא כמות

:) עד שבת(' התוס דעת ואמנם. שהיא כמות לאכלה שראוי ליה תיפוק איתא ואם. טחינה אחר טחינה שאין

 כוונתם ונראה. שרי אוכלין רשא אבל, סילקא דוקא, טוחן משום חייב סילקא דפרים מאן האי דאמרינן דהא

 דמה', כ שם ש"והרא. (טחינה בלי שהם כמות הנאכלים אוכלים בשאר כ"משא, חי נאכל שאינו בסילקא דדוקא

 שייך אין דק דק ומחתכו אוכל שהוא דדבר, תמוה פירוש הוא, דק דק ירקות שמחתך סילקא דפרים י"שפרש

 אולם.) ש"ע', וכו דק קמח מביניהן יוצא הנימין מפרק ואשכשה דקלים עצי דהיינו ח"ר' כפי אלא. טחינה בזה

 עמד) ט ס"ס( ב"ח קודש אדמת ת"ובשו. טחינה דין שייך ירק דבכל סוברים:) קיד בשבת( עצמם' התוס

 שאינם אוכלים שאר אבל, קרקע גידולי דהוי סילקא דדוקא:) עד בדף( ש"במ כוונתם ומפרש', התוס בסתירת

 ד"ח א"הרשב' בתשו מוכח וכן. טחינה דין שייך שהם כמות הנאכלים אוכלים בכל ז"ולפ. ש"ע, מחייב לא ק"ג

' התוס דהתירו דהא ל"די, וכתב' התוס דברי שהביא) נו' סי( ד"תה ת"בשו' וע). גדול כלל' פ( ן"ובהר). עה' סי(

 לא ט"ה לאו אי לאב. בשיניו ולועסו שלם שהוא כמות ליה אכיל בעי דאי טחינה צ"שא משום היינו אוכלים לטחון

, טוחן אחר טוחן מצינו שלא משום לחם לפרר שהתיר מהמרדכי הביא ושם. ללועסו חזי דלא חי בשר כגון

, לפררם ואין בפירות טחינה שיש' כ ז"באו וגם. הוא דאוכל ג"אע, בלחם טחינה שייך הוי ט"ה לאו דאי ומשמע

 טחינה שיש ל"קי לדינא פ"ועכ.) ל"ואכמ זהב כתבנו אחר ובמקום. (ש"ע). יז טוחן( טל באגלי' וע. ש"ע

 ת"בשו מתבאר וכן). ז' סי א שער( א"להרשב הקודש בעבודת ש"וכמ ט"ליו שבת בין בזה הבדל ואין. באוכלים

 פלפלין לשחיקת לדמותה תחלה וחשב, חרוץ במורג ט"ביו הגבינה גרידת בדין שנשאל, )קפד' סי( ש"הריב

 לשחוק שרגילות התם דשאני לחלק שאפשר, כתב ושוב, דחול ובדיןע משום שאסור שלהם בריחיים וחרדל

 ולא. כ"ע, לשעתו שצריך מה אלא לגרוד דרך אין זה בכלי אבל, דחול לעובדין דמי ה"ומש, ביחד הרבה' בריחיי

 ש"הריב מדברי מ"ומ. שהן כמות לאכילה ראויים שאינם וחרדל לפלפלין, ה"בלא לאכול שראויה גבינה בין חילק

 חשש שייך לא, אחת בבת הרבה בהם לטחון דרך שאין יד של דבריחיים ץ"יעב הגאון של להיתרו סיוע יש ל"הנ

 דומיא דשרי פשיטא דבמדוכה לומר ץ"יעב הגאון צריך היה לא ולכן. (טעם מפיגה שהקפה ובפרט, דחול עובדין

 ע"וטוש יד ביצה( ל"וכדקי. עמוט מפיג היה לא ט"מעיו שחקו שאילו, שינוי צריכה מלח דיכת שהרי, מלח דדיכת

 חרוץ במורג גבינה לגרידת ודמי.) טעם שמפיגים התבלין לדיכת הקפה שחיקת לדמות ל"הי ויותר). תקד' סי

 ח"די( ים פאת' ובס). רפו ס"ס ח"חאו( דוד בית ת"בשו ש"וכמ, המנהג וכן. להתיר במסקנתו ש"הריב שכותב

 . ש"ע). ג"ע

' שכ שאף, לחרדל דדמי פשוט נראה, וכתב, ד"בנ שנשאל) מד' סי( ב"ח אירותמ פנים ת"בשו ראיתי אולם) ג(

 לטחון שאסור א"הרשב בשם י"הב כתב ה"אפ, ביותר טעם שמפיג מפני ט"ביו לדוכו שמותר) תקד' סי( הטור

 נידוך אבל. דחול עובדין משום שאסרו שלהם בריחיים פלפלין לשחיקת דומה ז"שהר, שלו בריחיים החרדל

 אותו לטחון שאסור, כך כל טעמו מפיג שאינו בקפה ו"וק). א"ס שם( ע"בש המחבר מרן פסק וכן. רכוכד הוא
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 טעמו מפיג' שאפי ל"רש בשם ז"הט ש"וכמ. במדוכה לדוכו מותר קצת טעמו שמפיג כיון מ"ומ. שלהם בריחיים

' לד אלא קצת שנותל הצריך שלא ברור והדבר. כ"ע. תבלין כדיכת קצת לשנות שיש אלא, לדוכו מותר קצת

 שום צ"שא שפסק מרן לדעת אבל, התבלין בדיכת קצת לשנות שנוהגים', שכ) א"ס תקד' סי( בהגה א"הרמ

 ראיתי והנה. ל"הנ א"להפמ אף שינוי שום בלי במדוכה הקפה לדוך שמותר נמי ה"ה, התבלין בדיכת שינוי

 מאירות הפנים צידד, שלהם בריחיים ט"ביו הקפה לטחון, שכתב) ד"סק תקד' סי( יוסף בברכי א"החיד למרן

 בריחיים ולא, במדוכה הקפה לדוך להחמיר שיש לי ויראה. מסקנתו שהיא משמע וכן, להתיר מד' סי ב"ח

, ק"ודו. דבריו בראש עצמו' הנז הרב ש"וכמ. בחרדל הפוסקים ש"וכמ, דחול כעובדין דמחזי משום, שלהם

 הקפה לטחון שלא להחמיר ל"דס מבואר מאירות הפנים תבמסקנ גם באמת שהרי, נפלאתי ונוראות. ל"עכ

 א"דהפמ: א"החיד מרן קאמר מאי כ"וא) שינוי י"ע( במדוכה לדוכה אלא דבריו בסוף התיר ולא, שלהם בריחיים

 לאסור מללו ברור שפתיו דעת והלא, א"בפמ זה דבר מצא איפוא ואיה. מסקנתו שהיא משמע וכן, להתיר צידד

 . ג"וצע. גופיה א"החיד וכדעת. דחול עובדין משום

 דליכא, ל"הנ ץ"יעב הגאון וכדברי, שלהם יד של בריחיים הקפה לטחון להקל שיש לדינא ד"נלע מקום ומכל) ד(

 זה חילוק וכדמוכח. בקטנים כ"משא, אחת בבת הרבה שעושים גדולים בריחיים אלא דחול עובדין חשש

 התמכא לגרור שאסור א"המג ש"מ שהביא, )ט"סק דתק( רבה להאליה ראיתי וכן. ל"הנ ש"הריב מתשובת

 כמו אלא דחול עובדא הוי דלא, נהירא ולא, עליו' וכ. ימים' ג או' לב הרבה לגרור שדרך מפני ט"ביו קרין שקורין

 ימים לאיזה לגרור דרך בגבינה גם והרי). ב"ס תצה( טחינה איסור דטעם דומיא מאד הרבה שטוחן בריחיים

 מדינא בריחיים החרדל שגם לעיל' כ עצמו א"שהמג ועוד. 'וכו ש"הריב התיר ה"ואפ, עםט מפיגה אינה שהרי

 ט"ביו הקפה לטחון', שכ) תקכד' ס( אחרון' בקונט ברכה במחזיק א"החיד למרן ראיתי הלום וגם. ש"ע. 'וכו שרי

 ועתה. יוסף בברכי בזה עליו פקפקתי צעיר איש ואנכי, התיר מד' סי ב"ח א"הפמ, הקטנים שלהם בריחיים

 ט"ביו אפילו להתיר שאין חנוני של לאפוקי, בביתו איש כל יד של בריחיים שהתיר וקציעה מור להרב ראיתי

, בזה שהאריך) ב"ע ז"דפ( דוד חסדי הנחמד בספרו פארדו דוד ר"כמוהר המופלא להרב ראיתי הלום וגם. שני

 והוכיח: 'שכ הזהב מלשון ומוכח. כ"ע). יד הביצ(' התוס ש"כמ, יתברך והמחמיר. מותר שהוא במישור והוכיח

 לטחון שלא יוסף בברכי להחמיר ש"ממ ביה הדר קא ומהדר, א"החיד הסכמת שכן. מותר שהוא במישור

 ל"שנ כתב היטב שהבאר אף', שכ) קנו( ב"ח חיים לב ת"בשו י'פלאג ח"להגר מצאתי וכן. יד של בריחיים הקפה

 וכן. וקציעה במור כ"וכ. בפשיטות התיר דוד בחסדי ף"המהרד מ"מ. םנוהגי ושכן ט"ביו הקפה לטחון לאסור

 יוסף שבברכי והגם. הקטנים יד של בריחיים הקפה לטחון להתיר מד' סי ב"ח מאירות הפנים מדברי נראה

 י"מהר ג"הרה למורינו ראיתי וכן. דוד וחסדי וקציעה המור דברי) להלכה( הביא ר"במחב מ"מ, ז"ע מפקפק

 הרבנים דברי זכר שלא ק"וק. טעם שמפיג שינוי בלי הקפה לדוך להדיא שהתיר) יד ביצה( ים תפא' בס מאיו

 יד של בריחיים הקפה לטחון להתיר א"הפמ בשם שכותב, התימה כוס תעבור עליו שגם ובאמת. ד"עכת. ל"הנ

. בגדולים בין ניםבקט בין אוסר יד של בריחיים אבל. במדוכה הקפה לדוך אלא התיר לא כי, אינו וזה, הקטנים

 שכן שסיים מה גם. דעת למוצאי וישרים נכוחים ודבריו, לגדולים קטנים בין בזה שחילק הוא ץ"יעב הגאון ורק

 דלדידן, לן היא חדת ולאו, שרי דמשרא מודו ע"כ בזה הרי, שינוי בלי הקפה לדוך מאיו י"מהר הגאון התיר

 שמשון נזירות הרב כתב מזו וגדולה. כדרכה הקפה דוךל מותר נ"ה, כדרכן התבלין לדוך שהתיר כמרן ל"דקי

. 'וכו לשום ודמי ביותר טעמו שמפיג מפני בקפה מודה, תבלין בדיכת שינוי שמצריך א"להרמ שאפילו, )תקד(

 י"ע ט"ביו במדוכה הקפה לדוך שמותר, כתב, )ב"ע לג( שלמה שער ת"בשו זוראפא ש"מהר ג"והרה. ש"ע

 הוראות בתר דאזלינן לדידן ש"ומכ. ד"ע ל"וי. ש"ע. 'וכו ט"מעיו אותה כששוחק טעם הפגת קצת שיש כיון, שינוי

, )ד"סק תקד( השקל להמחצית ראיתי כי אכחד ולא. שינוי שום בלי במדוכה הקפה לדוך דשרי דבודאי מרן

 ז"בזה ד"ולענ, ל"וז' כ', וכו שלהם בריחיים הקפה לשחוק שלא להחמיר מאירות הפנים' ד שהביא שאחר

 צריך הרבה טעם מפיג ואפילו. ויום יום כל לשתותו אדם בני דדרך, לבשולי בעי קדרה מאי ידע כמו הוי הקפה

, בתבלין גם לשנות צריך בשולי בעי קדרה מאי דבידע ל"דס) יד ביצה(' התוס ד"לפ ז"כ מ"מ. כ"ע. קצת שינוי

 קדרה מאי ידע' אפי שינוי צ"א םטע שמפיגין דתבלין א"והרשב ם"והרמב ף"כהרי שפוסק ע"הש למרן כ"משא

 פז אדני' בס ראיתי עתה והן. מרן הוראות בתר דאזלינן לדידן כלל שינוי צ"א לכן. י"בב וכמבואר, בשולי בעי

 הפוסקים ש"למ דדמי, שלהם בריחיים הקפה לשחוק שלא להחמיר כ"ג' שכ) א"ע ב"דל ח"לאו בהשמטות(

 ופשיטא. טעם ומפיג הואיל תבלין כשאר במכתשת הקפה תשויכ אלא. שלהם בריחיים הפלפלין לטחון שאסור

 לקלות להם אין וכן. במכתשת הקפה יכתשו אלא למכרם כדי ט"ביו בריחיים הקפה יטחנו לא קפה שמוכרי

 ל"דס ודעימיה א"הרמ לסברת נמי והיינו. ד"עכת. לחול ט"מיו ונשאר ביחד הרבה קולים שהם כיון, ט"ביו הקפה

 ורק. לפלפלין דדמי שלהם בריחיים הקפה טחינת אסור כ"שג) ב' סי פג( אדם בחיי ע"וע. יןבתבל שינוי דבעינן
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. שינוי הוי נייר שם ומניח שחיקה לאחר הקפה לקבל העשויה התיבה נוטל הוא ואם, קצת בשינוי מותר גוי י"ע

 והגאון ץ"יעב וןהגא וכדעת, )הקטנים( יד של ברחיים גם הקפה לשחוק שמותר נראה הדין מעיקר אולם. כ"ע

 מועטי דוד' ר ג"הרה כ"וכ. ל"הנ י'פלאג ח"המהר גם ש"וכמ, ר"במחב עצמו א"החיד וכמסקנת, פארדו ד"מהר

, להיתרא מורינן דאורויי, בשש צריך דין ולית). לג( אברהם בארות ת"בשו פ"וכ) קלד( דבש צוף ת"בשו

  )מה:ד אומר יביע(. ב"תע במכתשת לכתשן עצמו על והמחמיר

  בושם ומולידמי 

 משום טעמא מאי, אסור טבא ביומא אשיראי כסא סחופי, תרווייהו דאמרי יוסף ורב רבה, )א"ע ג"כ דף( ביצה

 ריח בו להכניס מלבוש של שיראים על מבושם כוס כפיית, אשיראי כסא סחופי י"רש ופירש. ריחא מוליד דקא

, )'ד סעיף א"תקי סימן/ (ח"א/ ה"בהג א"הרמ פסק וכן. בבגדיו ריח מוליד שהוא משום, אסור, שבכוס הבושם

 רבינו וכתב, זו הלכה השמיטו ש"והרא ם"והרמב ף"הרי אולם. מבושם כוס ידי על בבגדים ריח להוליד שאסור

 כרבה הלכה שאין סוברים שהם, )א"ע ג"כ( לביצה בחידושיו, לציון ראשון בספר ל"זצ עטר בן חיים רבי הגאון

 ודחה, כבתראי והלכה, עליהם חולקים יותר מאוחרים אמוראים שהם אשי ורב שרבא מפני, בזה יוסף ורב

 בדעת, )'ג סימן( שלום נוה ת"בשו שולאל שלום רבי הגאון העלה וכן. זה דין להלכה שהביא המגיד הרב דברי

 להלכה הביא, )א"תקי סימן/ (ח"א/ יוסף הבית מרן אולם. המגיד הרב כדברי ושלא, ש"והרא ם"והרמב ף"הרי

 ראשון בספר ואף. הקודש בעבודת א"והרשב, גדולות הלכות בעל דעת וכן, להחמיר ל"הנ יוסף ורב רבה דברי

 רשאי אתה שאי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים כדברים זה והרי, להחמיר נהגו שהעולם: סיים לציון

 כל אין זה שבכל וברור .להקל יש בדבר נוסף ספק בהצטרף ורק, )ב"ע' נ( בפסחים כמבואר, בפניהם להתירם

 . טוב ליום שבת בין הבדל

 במים ידיהם לרחוץ טוב ביום או בשבת כפיהם הנושאים לכהנים שאסור כתב, )א"תקי סימן( זהב הטורי והנה

 ומשיב בשואל= עיין ועוד= ע"וע. שם אברהם המגן כתב וכן. בידיהם ריח שמולידים מפני, ורדים מי בהם שנתנו

, )א"ע א"קי דף( שבת מהמשנה, להתיר הוכיח) ב"צ סימן( צבי חכם בעל הגאון אולם. ש"ע )ז סימן ב"ח( תנינא

, )ז"שכ סימן/ (ח"א/ ע"ושו בטור נפסק וכן. בחול לסוך דרכם שכן, בשבת מכותיהם על ורד שמן סכין מלכים בני

, לרפואה אלא כן העוש שאינו וניכר, יקרים שדמיו מפני, בשבת ורד בשמן מכתו לסוך רשאי אדם שאין פ"שאע

. בשבת אף מותר, רפואה צורך בלא ממנו לסוך אדם בני ודרך, בשפע ורד שמן בו שמצוי במקום זאת בכל

). ב"מ סימן( ץ"יעב שאלת ת"בשו העלה וכן. האדם בבשר ריח הולדת איסור משום בזה חששו שלא ומבואר

 בעפר או לבונה באבקת ורגליו ידיו ניופ לרחוץ שמותר) א"ע' נ דף( שבת מהגמרא להקל עוד להוכיח יש וכן

 בשעת השפשוף כדי תוך שער השרת משום לחוש ואין). ב"ע ג"מ בברכות כמבואר, בושם מין שהוא(, יסמין

 פסק וכן. מותר מתכוין שאינו דבר שאמר שמעון כרבי לן וקיימא, מתכוין שאינו דבר הוא זה שלענין, הרחיצה

, בהם הרוחץ בידי ריח מולידים אלו בשמים שאבקות ידוע והדבר ,)ג"הי שבת' מהל ב"כ בפרק( ם"הרמב

 בכסף נחפה ת"בשו נבון יונה רבי הגאון במישור הוכיח וכן. בשבת ריח הולדת לאיסור חששו לא כ"ואעפ

 ישמעאל רבי הגאון כ"ג הוכיח וכן. ט"ויו בשבת פניו על או ידיו על ורדים מי נתינת להתיר, )'ד סימן ח"חאו(

 רבי הגאון גם. בזה לאסור שפסק ז"הט דברי ודחה, /)ח"א/ ב"צ דף( ג"ח אמת זרע ת"בשו טליהמאי הכהן

 מתקיימת הריח קליטת שאין שמכיון העלה) ז"ט סימן' ג כלל( ורדים גנת ת"בשו מצרים ד"אב הלוי אברהם

 או טפחתבמ הריח כשנותן ורק. ריחא מוליד חשש משום בזה לחוש אין, מעברתו זיעה שהרי, האדם בבשר

 ת"ובשו, )ב"ע ג"מ ברכות( ש"הרש בחידושי וראה, )א"ס' סי( המלך גן בספרו עוד כ"וכ. להחמיר יש בבגדים

 ). מ"ק' סי( א"ח ם"מהרש

 ריח בהולדת להחמיר העלה, )א"נ סימן ח"חאו( ב"ח פעלים רב ת"בשו מבבל חיים יוסף רבי הגאון ואמנם

 לציון בראשון עטר בן חיים רבינו הגאון דברי נגלות בהגלות אולם, אברהם והמגן ז"הט כדברי האדם בבשר

 רבי הגאון אחריו החזיק והחרה, בשבת ריחא בהולדת איסור כל אין ש"והרא ם"והרמב ף"הרי ד"שלפ, ל"הנ

 אבל, ובמטפחת בשיראין ריח בהולדת ולהחמיר לחוש שדיינו נראה, ל"וכנ, שלום נוה ת"בשו שולאל שלום

 בראיות הלוי אברהם' ור הכהן ישמעאל' ור נבון יונה' ר הגאונים שהסכימו וכמו, לחוש אין האדם בבשר

 ורבי, )א"סקי א"תקי' סי( גבוה שלחן' בס משאלוניקי מולכו יוסף רבי הגאונים פסקו וכן. בזה להקל מכריעות

 ב"ח דרבותא משחא בספר ריה'מאלגי אלפאסי שלמה ורבי, ומוסר חכמה בספר צובה מארם ענתבי אברהם

 סימן( יהושע ספר ת"בשו פסקו וכן). ו"שכ סימן( ג"ח הדביר בפתח פונטרימולי בנימין חיים ורבי). א"ע ט"ס(

) ב"ע ג"מ( שבברכות פ"ואע, להקל יש בשערות גם ולדבריהם). ג"כ אות ח"קכ סימן( ברורה והמשנה, )ב"שצ



249 

 

 וכן ל"הנ ורדים בגנת שהעלה כמו, בשער גם להקל יש בנידוננו, כשערו או כבגדו נידון שערו אם מחלוקת ישנה

   )לא סימן א דעת יחווה( .עיקר

  אם עבירה בשוגג צריך כפרה

 ל"קמ ארעא אורח: ל"בזה שכתבו, כפרה צריך בשוגג לאו על שהעובר, אורח ה"ד:) כה( ביצה' בתוס מפורש

 דבסמוך ותימה, הטריפ איסור משום ולאו י"רש פירש, )וניתוח הפשט קודם מהבהמה בשר אדם יאכל שלא(

 להמתין תורה שאמרה נטיעה, י"רש פירש(, דקצבייא רגליהון מקטע נטיעה דאמרינן, בדבר איסור שיש משמע

 ופעמים וניתוח הפשט קודם לאכול שממהרים הקצבים רגלי מקטע, פירות שיאכל עד ערלה של שנים שלש

 טרפה נמצאת אם מיהו, עומדת יתרה בחזקת משנשחטה ל"דקי איסור ליכא דבודאי ל"וי). טריפה שנמצאת

 בשוגג לאו איסור על דהעובר אלמא. כ"ע. כך כל למהר לו היה שלא כאנוס ולא כשוגג נענש הוא שאכל לאחר

 שהוכיח) קכ' סי( ד"מיו א"ח לב להחקרי ראיתי וכן. ש"ע. ונקה ה"בד:) כז( קידושין' בתוס ע"וע. כפרה צריך

. מה ה"בד) כח( סוטה' מהתוס כן להוכיח והוסיף. כפרה צריכה לאו ששגגת ל"הנ ביצה' התוס מדברי במישור

, ודעימיה, )מת טומאת' מהל ט"בספ( ם"הרמב שהנה, יצאנו לא ספק שמידי כתב דבריו בסוף ומיהו. ש"ע

 מרן' וכ, למה תלוי אשם כ"שא א"הרשב ז"ע והקשה, מדרבנן אלא אינו לחומרא דאורייתא דספקא, כתבו

 איסורי לשאר מניה ילפינן ולא, ת"מה אסור שספיקו כרת שזדונו בדבר מודה ם"בהרמ שגם משנה הכסף

 אין השוגג על עונש להטיל אבל, במזיד לעבור היינו מדבריהם כשאסרו ם"הרמב שלדעת נראה ז"ולפ. תורה

 הצריכ לאו ששגגת ל"דס ל"הנ' והתוס, כלל עונש לאו בודאי אפילו או לאו בספק בשוגג אין כ"וא, כלל טעם

 ד"חיו( ט"המהרימ ש"ממ נ"וכ. כרת מאיסור איסורים שאר דילפי, ת"מה לחומרא א"סד ל"דס לשיטתם, כפרה

, אחת בחתיכה כ"משא איסורא דאיקבע משום היינו תלוי אשם דחיוב ל"הנ א"הרשב לקושית' שתי) א' סי

 חתיכה דבעינן ד"כמ ל"קי דאנן אלא, ת"מה לחומרא א"דסד נ"אה תלוי אשם חייב אחת בחתיכה שאף ד"ולמ

 הכתוב חייבו כרת שזדונו איסור על בשוגג דדוקא נימא אנן אף ז"ולפ). קי' סי( ד"יו ח"הפר כ"וכ. חתיכות משתי

  . ד"עכת. כלל עונש בו אין לאו באיסור כ"משא, חטאת קרבן

 ביצה(' ממהג וקשה, כפרה צ"א לאו ששגגת דמוכח ל"הנ ן"הרמב ד"ע עמד) ה' סי ח"חאו( סופר חתן ת"ובשו

 רב', דאמרי:) פד( דסנהדרין דמההיא אלא. ז"ע נענש דבשוגג' התוס' וכ, דקצבייא רגליהון מקטע נטיעה:) כה

, לאו שגגת דהוי משום שרי אחר אבל, מיתה לשגגת וחייש חביל דילמא סילוא ליה למישקל לבריה שביק לא

 אכילה איסור דשאני ד"ובכ:) יב שבת(' וסהת ש"מ כעין ל"וצ. כפרה צ"א לאו דשגגת, ל"הנ ן"הרמב' כד מוכח

 וקשה. ש"ע. 'וכו כפרה צ"א אכילה איסור שאינו לאו איסור כ"משא, תקלה חשיב בשוגג ואפילו טפי גנאי דהוי

 וההיא. וריצוי כפרה דבעי, דאכילה לאו שגגת על קרא לאוקומי כ"להת ל"הו כ"דא, מחולשא איפרק לא דאכתי

:) כה( דביצה עצמה ומהגמרא. ל"וכנ. רפואה לצורך למצוה שמתכוין התם שאניד, מכרעא לא:) פד( דסנהדרין

, התורה מן היינו, ל"קמ ארעא אורח ש"ומ, הריאה בדיקת חכמים שהצריכו התם דשאני, ן"הרמב נגד ראיה אין

 היתר בחזקת ה"ר דאמר דהא, השני בתירוץ) ט חולין( א"הרשב' בחי להדיא ש"וכמ, רובא בתר דאזלינן

 שוחטין ה"ומש, אדאורייתא ע"ר לה אוקי ממונו הפסד ובמקום, התורה מן היינו, וניתוח הפשט צ"וא תעומד

 לה מפסדא שחטה לא דאי דכיון, בדיקה בלי' ואפי, טביחתה מבית חי כזית לאכול יכול אם ט"ביו המסוכנת

). קסג' סי( ש"הריב ת"בשו כ"וכ). ב"סע לג דף( הבית בתורת א"הרשב כ"וכ. כ"ע. וברור נכון וזה. דמי כדיעבד

 ביצה' מתוס והקשה, כפרה צ"א לאו דשגגת ן"והר ן"הרמב' ד שהביא) צא' סי( ז"הרב ת"בשו וראיתי. ש"ע

 בין לחלק' וכ. 'וכו עונו ונשא קרא אמר חזיר בשר בידו ועלה טלה בשר לאכול שנתכוון מי) כג( ומנזיר, :)כה(

' סי ח"חאו( צדק שערי ת"בשו כ"ושכ, לאוין איסורי בשאר כ"שאמ, כפרה צריך שלו לאו דשגגת אכילה איסור

, לאוין איסורי לשאר מאכל איסורי בין לחלק נתעורר) ו' סי ח"חאו( שלמה לחם ת"בשו גם והנה. ש"ע). קט -  קח

 יהודה ת"בשו ע"וע. ש"ע. וכפרה ריצוי שצריך מאכל באיסורי כ"הת אוקים לא אמאי כ"שא כ"כמש דחה ושוב

 מקטע דנטיעה ס"הש לסוגית יענה דמה והעיר. ל"הנ לב החקרי דברי שהביא) ז אות כא' סי ח"חאו( וקוב יעלה

 הריאה בדיקת שהצריכוהו חכמים ד"ע שעבר התם דשאני, מ"לק האמור ולפי. ש"ע. 'וכו דקצבייא רגליהון

 גם. ש"ע). סב' סי( יש מנחת ת"ובשו). ג"סק לט' סי( ד"יו ברכה ובמחזיק שם ביצה יהושע בפני' וע. מדרבנן

:) פד( בסנהדרין ן"הר שכוונת' שכ) ה' סי ח"חאו( ברודי ד"להגאב אברהם מחזה ת"בשו ש"מ ראיתי הלום

' סי ח"בחאו( שנית ידו והניף. ש"ע. 'וכו אחר טעם סיים ן"והרמב, צריך מיהא כפרה אבל קרבן צ"א לאו ששגגת

 א"פ( ם"הרמב ש"ממ, כהנתיבות ודלא, כפרה צריך נןבדרב דשוגג ראיה הביא דבריו ובתוך, )א"רע ח"דנ מט

' וכ. ובשניות לאוין בחייבי וכן, חייב לכך כוונתו שאין פ"אע כמתעסק ערוה על הבא) ב"הי ביאה איסורי' מה

). ה"וקכ אלפים' ב' סי ה"ח ז"הרדב' בתשו כ"וכ. (אדם בידי נענש שאינו פ"אע לשמים חייב שהוא ל"דר מ"הכ
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 ה"ד בסוף) נו' סי( אריה חיי ת"בשו במישור הוכיח וכן. ד"עכת. כפרה צריך ס"מד ניותבש דאף אלמא. ש"ע

 זכר ת"ובשו) קח כלל' א' מע( השדה פאת חמד בשדי' וע. [למועד חזון ועוד. בזה להאריך עוד ויש. ב"עש. והנה

   )יד סימן דעה יורה א אומר יביע( ).לא' סי( יהוסף

  גרם כיבוי ביום טוב

 חייב', התוס' וכ. מכבה משום חייב ממנו והמסתפק מבעיר משום חייב בנר שמן הנותן, ניאת) כב( בביצה

 משום ט"ה אלא, חייב אינו בשבת וגם שרי ט"ביו כיבוי גרם דהא, כיבויו שממהר מפני ל"ר אינו, מכבה משום

 למטה תוךלח שעוה של נר להתיר יש ומכאן. אורו ומכהה קצת מכבה הוא ממנו מסתפק שהוא שעה שבאותה

 אבל. שבת' ה ק"ובסמ. במרדכי ה"וכ. ש"ע. שרי לכיבוי שגורם פ"ואע. כלל מאורה מכחיש שאינו כיון, ממנה

 בנר שמן דהנותן ט"וה. 'וכו אסור ג"כה כיבוי דגרם, כיבוי גרם משום אסור אורו מכהה אינו' שאפי', כ ש"הרא

 הוי ואילך מכאן שדולק ומה, השמן כשיכלה בהכ היה בנר השמן נתן לא שאילו, בהבערתו שמאריך משום חייב

 י"בב מרן פ"וכ. כ"ע. הוא כיבה וכאילו ממנו שנסתפק י"ע הכיבוי שממהר, הכיבוי לענין נ"וה. מדליקו הוא כאילו

' כד שהעיקר שסובר, )כח' סי ב"פ( ביצה ש"ביש ל"מהרש וגם. להחמיר ש"הרא' כד) תקיד' סי/ (ח"בא/ ע"ובש

' מד משמע' ולכאו. ש"ע. מכבה משום חייב ש"הרא שלדברי מאחר, להקל לבי מלאני אל אכן, סיים', התוס

, יותר יפה מאיר הנר, השמן שנותן שעה שבאותה משום ט"ה, מבעיר משום שחייב בנר שמן הנותן דאף' התוס

 במקום בשבת אף ושרי בעלמא הבערה גרם ל"הו זמן אחר להדליק שממשיך מה אבל. חשיב בידים וכמדליק

 י"ע, יפה יותר מאיר אינו והחשמל הואיל' התוס ד"שלפ, ש"והרא' דהתוס בפלוגתא תליא ד"דנ ל"י ז"ולפ. צוהמ

. מצוה במקום ושרי גרמא ל"הו, לא ותו בהדלקה ממשיך רק, יותר בהדלקתו שימשיך בכדי השעון מחוגי הזזת

 ויש, בידים מדליקו כאילו איסור בה יש גופא החשמל הדלקת המשך, כמותו מרן שפוסק, ש"הרא' לד אבל

 כי, ההדלקה פעולת חידוש שהיא שבנר השמן נתינת דשאני, לחלק יש התבוננות אחר אולם. ד"בנ לאסור

 ממשיך היה עצמו מצד שהחשמל כאן אבל. ש"הרא אוסר ה"ומש, השמן כל ככלות אחרי כבה הנר זה בלעדי

 הזזת י"ע, החשמל הדלקת המשך המונע לתפעו את מרחיק והוא, לכיבוי הגורם הוא השעון ורק, להדליק

 לעושה המונע מסיר בין) א"ס שלט' סי( ד"ביו א"הרמ חילק זה וכעין. [שרי משרא ע"דלכ ל"י, השעון מחוגי

 מקרי אינו, הברזא מסיר שהאדם שמה, מקוה לענין) ריד' סי ד"חיו( ס"החת ש"למ ודמי]. שם ז"בט' וע. בידים

 ללמוד' כ) מב' סי( אברהם מחזה ת"ובשו. ש"ע. מאליהן נמשכים והמים המונע מסיר רק שאינו, אדם י"ע הויה

 יבא שלא כדי הנר נגד הפתוח חלון לסוגר דמי ד"דנ ל"די ועוד. באתרין ואוקי מינה ודון. ש"ע. שבת לענין מזה

 . ט"מה להתיר) צד' סי( חיים מים ת"בשו כ"וכ. לכבותו רוח

, בשבת מהלך שעודנו השעון עריכת לענין ב"כיו שחילק, )יא' סי ח"חאו( עולם בנין להגאון חזיתיה בקדש וכן 

 ארוך לזמן שידליק הגורם דבר בו שמוסיף התם דשאני, ל"הנ ש"הרא' לד' ואפי, בונה משום חיוב בזה שאין

 היה שלא מה בנין שעושה, חדש דבר כשעושה הוא החיוב עיקר בבנין כ"משא, ממש כמבעיר וחשיב, יותר

 ביטול רק בנין מעשה כאן אין, נסתר יהיה ולא, זמן יותר יתקיים שהבנין מעשה עושה אם כ"אמש, מתחלה

 לחשוש אין והנה). יח אות כא' סי( א"ח אומר יביע ת"בשו כ"ועמש. ד"לנ גם שייך זה וחילוק. ש"ע. הסתירה

 השעון במחוגי לנגוע רואסו, יומא כולי אתקצי ש"בביה השעון והוקצה שהואיל ולומר, מוקצה איסור משום ד"בנ

, )השמשות בבין( לגמרי לסלקו ירצה אם שאף, מעולם השעון הוקצה לא האמור שלפי. מוקצה משום ובברגיו

 ת"בשו' וע. השעון מחוגי להזיז שרשאי ש"כ כ"וא. כן לעשות רשאי, החשמל בכפתור התלוי החוט הסרת י"ע

 מגו ל"י אם, החשמל את שכיבה לאחר שבת של השעון טלטול בדין שנשאל, )נח' סי( ב"ח דוד חנה קרית

, )ד"ס רעט' סי/ (ח"בא/ מרן ש"וכמ. תנאי י"ע לטלטלו שמותר והשיב. יומא לכולי אתקצי ש"לביה דאתקצאי

' לד ואף. שכבה אחר לטלטלו מותר, משיכבה לטלטלו שיוכל שבת לאותה שהדליקו נר על ש"מע התנה שאם

, )תרלח' בסי ש"כמ( ש"ביה כל ממנו בודל שאינו הוא דהתנאי משום ט"וה, תנאה מהני דלא' שכ בהגה א"הרמ

, ש"ביה כל מהשעון בודל שאינו לומר יכול ד"בנ מ"מ, דולק שהוא כיון ש"בביה ממנו הוא פורש כ"ע בנר והכא

 ולכן. השעון הוקצה לא מעולם כ"וא. שהוא כמות דולק ויניחנו, החשמל נר לכבות שלא להמלך יוכל ירצה שאם

 כדי השעון להסיר להמלך שרשאי ל"דפשיט גופא ט"דמה, כלל לתנאי צורך אין ד"ולפע. כ"ע. ע"לכ מותר רהדב

 שום בלי לטלטלו מותר ה"מש. ממנו פורש כ"שבע ש"בע הדולק לנר דומה ואינו, בשבת החשמל יכבה שלא

 . ש"ע). ז"סק תקיד' סי( א"במג משמע וכן. תנאי

 כיבוי להקדים לגרום אבל, החשמל הדלקת המשכת לגרום השעון מחוגי להזיז אלא יועיל לא זה כל אולם 

 כאילו, שבנר מהשמן שנסתפק ידי על, הכיבוי שממהר שכיון, ש"הרא ש"למ דדמי נראה לכאורה, החשמל
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 דוקא היינו, שרי כיבוי דגרם יוסי' דר כרבנן ל"דקי דאף, שם ש"הרא' שכ אמת והן. ש"ע. הנר את הוא כיבה

 עושה אלא, הדולק בדבר נוגע שאינו משום, הדליקה תעבור שלא בשביל מים מלאים בכלים מחיצה בעשיית

 ההבערה את גורמים שניהם והפתילה השמן הכא אבל, הדליקה שם כשתגיע הכיבוי את הגורם לו חוצה דבר

 כ"ג ש"וכמ. לו שחוצה כדבר הוי השעון כיון שגם ל"י ז"ולפ. כ"ע. חייב הכבוי וממהר מהם מאחד וההמעט

' סי/ (ח"בא/ ע"בש מרן הנה אולם. ג"בכה כיבוי לגרום מותר וממילא). ב"ע ב"דרכ( א"ח עוזיאל משפטי ת"בשו

 לפני זאת עושה כן אם אלא, שם כשמגיע מהדלקה המונע דבר הנר סביבות ט"ביו לתת התיר לא) ג"ס תקיד

 ם"מהר להגאון מצאתי וכן. ט"סק השלחן בערוך כ"וכ. עצמו הדולק בדבר כנוגע דחשיב אלמא. שידליקנו

. עצמו הדולק בדבר כנוגע דחשיב ל"וס, בזה א"המג על שתמה) לז אות כב' סי( מרדכי דברי ת"בשו פרידבורג

 וסיעתו א"להמג ואף. להחמיר יש לכאורה ד"בנ אף ז"ולפ. ש"ע). ז"ע קיז דף( מרפא לב' בס ע"וע. ש"ע

 חוצה המונע הדבר שנותן מכיון, הנר הדלקת לאחר גם ט"יוב כיבוי גרם להתיר ל"וס, מרן ד"ע בזה שחולקים

 אות( הקודם בסימן לעיל כ"לפמש, להחמיר מודו דהכא ל"י. ש"ע. אסור שדולק הדבר מגוף כשלוקח ודוקא. לו

 . ש"וע. בזה לחלק סובר אינו א"שהמג אלא. ש"ע. ט"ליו שבת בין כיבוי גרם בדין לחלק, )יז

. ]ט"מעיו דולק שהחשמל וכגון[, שבת בליל החשמל לכבות בכדי ש"בע שחל ט"יוב השעון להכין מותר לגבי אם

 לשונם מדיוק משמע. חייב אינו נמי ובשבת, שרי ט"ביו כיבוי וגרם, והמסתפק ה"ד). כב ביצה(' התוס ל"ז והנה

' סי(ח"א בהגה א"הרמ ש"ממ לזה סיוע ויש אסור אבל פטור בשבת ורק לכתחלה אף כיבוי לגרום מותר ט"שביו

 הרוח כבר אם שם להעמידו אסור אבל, שיכבה בכדי שולט שהרוח במקום נר להעמיד שמותר) ג"ס תקיד

. הפסד במקום אלא כיבוי גרם התיר לא עצמו א"שהרמ, ב"בס ש"ממ) י"סק שם( א"המג והקשה. כ"ע. מנשב

 ט"ביו אבל לכתחלה בויכי גרם שרינן לא דבשבת, ט"ליו שבת בין לחלק שיש) י"סק שם( מרדכי המאמר ותירץ

' בס כ"וכ. ל"הנ' מהתוס זאת הוכיח הוא וגם. שם שלום נהר הרב לתרץ כ"וכ. ל"הנ' מהתוס ראיה והביא. שרי

 ק"ס שם( השלחן בערוך עוד' כ ג"וכה. ש"ע). ה"סק שם( השלחן בערוך' כ ב"וכיו). נה אות ש' מע( טהרה שיורי

 רעז' בסי/ (ח"בא/' כדאי. מנשב כשהרוח אטו מנשב הרוח כשאין גזרינן בשבת דהא, א"המג של' ב' קו על, )יא

 ל"חז חששו שפיר תורה איסור לידי לבא שלא הרחקה דלענין) קיט( ביבמות י"רש' כ כבר שהרי, ותירץ). ב"ס

 ל"הי ויותר. (כ"ע. גזרו לא לאו איסור שהוא ט"ביו, בזה גזרינן דבשבת אף כ"וא. לאו באיסור ולא כרת באיסור

 גזרו לא לאו דאיסור ט"י, רבנן גזרו סקילה דאיסור שבת, הוא יד כלאחר מפרק קסבר) קיד( מיבמות להעיר

 קשה ז"דלפ אלא. ט"ביו גזרו לא, בעלמא הרחקה משום מדרבנן אלא שאינו כיבוי גרם דין נ"וה.) רבנן ביה

 עצמו א"והמג. ל"וי. דוקא ולא איסור דהוי' ה מחיקת שאני נימא, יוסי' אדר יוסי' דר:) קכ( בשבת פריך דמאי

 וכן. שם ש"במחה ע"וע. בזה ט"ליו שבת בין לחלק שיש ל"הנ' מהתוס שמשמע ממה העיר) יט ק"ס סוף שם(

 ת"בשו והובא. לשבת ט"יו בין בזה לחלק' כ כ"שג, ויטל ש"מהר בשם) ב"סק ה"רס( הדביר בפתח עוד מצאתי

. ושרי הוא בעלמא כיבוי דגרם משום א"הרמ טעם הסבירש א"הגר בביאורי ע"וע). 'ד אות יב( ב"ח הקדש ציץ

 ט"יו בין אין:) ז מגילה( דתנן מהא להקשות ואין). נז ק"ס( החיים ובכף). לא ק"ס הציון שער( ב"במשנ ע"וע

 אבל, דאורייתא שהן בדברים אלא הכי קאמר דלא) לז ביצה(' התוס כתבו שהרי. בלבד נפש אוכל אלא לשבת

 ת"ובשו). ג"ס תצה( ח"ובפר). ז( בכתובות' וע. דרבנן כיבוי גרם נ"וה. ש"ע. טובא ינייהוב איכא דרבנן במילי

 בליל שיכבה כדי ש"בע שחל ט"ביו השעון לכוין שמותר ל"י ז"ולפ. ל"ואכמ). לג ס"ר ח"או( מלובלין חסד תורת

   )יח-יז:ג א"יבי(ל "הנ האחרונים כל ד"לפ, ט"ביו מותר כיבוי וגרם הואיל, שבת

 אקנב

 שם ף"הרי אבל. שם' בתוס' וע. פחם שנעשה הפתילה ראש למחוט י"ופרש. שרי קנבא רב אמר) כב( בביצה

 עצים מאותן ט"ביו נוטל אם, קטנים עצים מחתיכות עשויה שהיא אבוקה כגון דהיינו, ופירש. שרי קינסא גורס

 שם והמאירי ש"הרא וכן. ח"ר םבש המרדכי' פי וכן. עיקר ף"הרי' שפי, ן"הר' וכ. שרי האור בהן אחזה שלא

 עץ כל, במדורה שהודלקה עצים של אגודה: ל"וז) ג"ה ט"יו' מה ד"פ( ם"הרמב פ"וכ. לדינא ף"הרי' פי הביאו

) ב"ס תקב' סי/ (ח"בא/ ע"בש מרן פ"וכ. כ"ע. הנר מן שמן למסיר דומה ואינו. לשמטו מותר האש בו אחזה שלא

 הואיל אחר בצד להניחו מדורה של זה מצד הדולק עץ ליקח ומותר, בהגה א"הרמ' וכ. ל"הנ ם"הרמב כלשון

' אפי הדולק מהנר פתילה ליקח אסור. 'כ) ב"ס תקיד' סי/ (ח"בא/ ע"בש והנה. כ"ע). מרדכי. (לכבוי מכוין ואינו

 ש"ממ שנא מאי ע"וצ, )ה"סק שם( ז"הט ז"ע' וכ. אותה מכבה הוא כשמוציאה מיד שהרי, אחר בנר ליתנה

 ואין. כאן כמו מכבה הוא שמיד אמרינן ולא, אחר לצד מדורה של זה מצד הדולק עץ ליקח שמותר, )בתק' בסי(

 במדורה לי ומה, הכי נימא נ"ה כ"וא. לכבוי מכוין ואינו הואיל שם' כ דהא, אחת במדורה דהוי התם דשאני' לו

' סי( שלום נהר' לה ראיתי אולם. ע"והצ כן' הק) ד"סק שם( א"הגר בביאורי וכן. ע"וצ. 'וכו לקצה מקצה עצמה
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 לא ובלעדו ההדלקה את הגורם הוא השמן דהתם מבואר החילוק ד"ולפע, ל"בזה ז"הט ד"ע' שכ) ד"סק תקב

 שלא מסייעו שההצטרפות אלא, מדליק האחר הצטרפות בלי אף זה שעץ הכא כ"משא. כלל הפתילה תדליק

 עם אחד גוף דחשיבא פתילה דשאני לחלק שיש, )ג"ע ט"דע( הים שרשי' בס' כ ב"וכיו. כ"ע. מהר כ"כ יכבה

 אסרו למה כ"שא ד"יל עדיין' ולכאו. א"אמ וכעת. כ"ע. ע"בפ נפרד חלק הוא עץ שכל למדורה דמי ולא, השמן

 וכן. המרדכי להדיא כ"וכ. ל"הנ פ"וש ם"והרמב ף"הרי' מד וכדמוכח, המדורה מתחת האור בו שאחז עץ להסיר

 שכולם לפי שאסור הוא דקים בעצים דדוקא, )הטור( רבינו' מל משמע ומיהו, וכתב. )תקב' סי( י"בב מרן דייק

 מהם להסיר מותר שאין הוא עצים באגודת דדוקא משמע', וכו עצים של אגודה' כ ם"והרמב. כאחד חשובים

 לשונו מסיום ומשמע. [כ"ע. מהם להסיר מותר האור בהם אחזה' אפי גסים עצים אבל, האור בהן כשאחזה

 דדוקא שמוסיף אלא, אסור דקים בעצים דדוקא הטור לסברת מודה ם"הרמב שגם', וכו גסים עצים אבל נקיטד

. שם ר"וא א"במג' וע). תקב ס"ס( דרבותא משחא' בס להדיא כ"וכ. שרי ה"הלא אסור יחד שאגודים באגודה

 בהן כשאחז בזה חמירושה, מדרבנן רק הוא דקים עצים באגודת שהאיסור ונראה]. ש"ע). יט ק"ס( ב"ובמשנ

' התוס' לד) ה"סק תקיד' סי( ז"הט' כ ג"וכה. שבנר השמן מן למסתפק קצת ודמי, כאחד שנראים מפני, האור

 שאינו פ"אע, ממנה יסתפק שמא הנר פ"ע ויתננה ביצה של שפופרת יקוב לא ל"דקי הא, שרי כבוי דגרם

 גם אסרו כ"ע, מאורו שמכחיש מפני אסור מהנר מסתפק שאם שכיון משום, ז"עי שבנר מהאור כלום מכחיש

. כ"ע. ז"זל בין הפרש דמה, שבנר מהשמן להסתפק יבאו ז"ועי, ממנו יסתפק דשמא, בשפופרת אשר בשמן

 כמו ל"הנ ביצה של שפופרת דין נוהג ט"ביו שגם, )כב( ביצה ובמאירי, )ג"ה ג שער( הקדש בעבודת' וע(

 באגודת חששו נ"וה. עצמו שבנר שמן אטו בשפופרת שגזרו נמצא.) ש"ע). ו"סק שם( ר"בא ה"וכ. ש"ע. בשבת

 ליקח א"הרמ שהתיר דמה ל"י ז"ולפ.) ל"וק. הנר פ"שע לשפופרת עצים אגודת בין לחלק שיש אף. (דקים עצים

, לכבוי מכוין ואינו מדרבנן אלא שאינו שכיון ל"דס ומשום, דקים עצים באגודת' אפי היינו אחר לצד הדולק עץ

 אבל. כ"כ החמירו לא אחר בצד בפנים בו משתמש כשהוא אבל למדורה חוץ כשלוקחו אלא בזה מירלהח אין

 מ"ע ליטלה להתיר אין ה"מש, השמן עם אחד גוף חשובה והיא הואיל, תורה איסור יש בכיבויה הרי בפתילה

 יביע ת"בשו כ"וכמש. אסור רישיה פסיק דהוי כיון, לכיבוי מתכוין שאינו פ"ואע. כמכבה דחשיב, אחר בנר ליתנה

 ש"למ צורך אין ובזה. ש"ע. לאסור בכבוי מודה, שרי בדרבנן ר"פ ד"למ' דאפי, )יג אות יט' סי( א"ח אומר

 ב"במשנ' וע. ל"הנ ז"הט' קו ליישב ש"מ ש"וע. אסור בדרבנן ר"פ ד"כמ דאזלא) ו"סק תקיד' סי( יעקב הישועות

 קינסא י"אר, ל"בזה' שכ) כב ביצה( ה"הרא' בחי ומצאתי) ב. (היטב ק"ודו. שם צ"ובשעה) יט ק"ס תקב' סי(

 דאפשר, לשמן דמי ולא. מכבה משום דליכא, מהן ליטול מותר במקצתן האור ואחז המכונסים עצים' פי. שרי

 בצריך ט"ביו כבוי ולגרם. קאי לחודיה וחד חד וכל, הם מוחלקין דגופין, שרי האור בהן שאחז באותן' דאפי

 בשמן כ"משא. הם מוחלקים שגופים בעצים אלא שרינן לא ט"דמה ומוכח. כ"ע. ישינןחי לא בו להשתמש

 ס"בסו הנדפס, )כב ביצה( הראשון ישעיה רבינו' בחי עוד ראיתי וכן. ל"הנ האחרונים וכחילוק. דאסור ופתילה

 משום יבחי ממנו המסתפק הילכך, אחד חיבור הוא שבנר שמן' פי, שרי קינסא י"אר, ל"בזה' שכ, דוד מחנה

. מכבה משום בו ואין, האור בהן אחז שלא מאותן ליקח מותר והילכך', א חבור אינם המדורה עצי אבל, מכבה

 העץ דנטילת, ט"מה נמי הוי, האור בהן כשאחז אחר לצד זה מצד ליטול שהתיר א"הרמ' לד גם ומעתה. כ"ע

 משה חמד' בס ראיתי וכן. השמן מן פקכמסת והוי' א חיבור דהויא, שבנר הפתילה לנטילת דומה אינו, הדולק

', שכ, י"כ' בתשו מולכו י"מהר בשם) א"סק רנה' סי( י"בברכ' וע. ש"ע. ז"הט' קו כן' תי כ"שג) ב"סק תקיד' סי(

 או להוסיף מותר, בעצים בוערת המערכה אצל האש וכשמגיע ארוך חבל מרחוק ומדליק עצים מערכת דהעושה

 העשויה דמדורה) תקב' סי/ (ח"בא/ הטור ש"וכמ. וכבוי הבערה משום כאן ואין מערכה אותה על בשבת לגרוע

. מוקצה משום דליכא באופן והוא. הכא ה"וה. האור בהם אחז שלא ז"כ מהם להסיר מותר דקים מעצים

 שלחן' בס ראיתי והלום. ש"וע. ד"ע ל"וי. בזה י"הברכ ד"ע שהאריך) יב' סי( ב"ח הקדש ציץ ת"בשו' וע. ד"עכת

 לבשל אלא, לאורה להשתמש נעשית שלא מדורה דשאני, ל"הנ ז"הט קושית ליישב' שכ) ד"סק תקיד' סי( גבוה

 כיון, הוא כלום לאו ביני ביני מאורה שמכחיש פ"אע, אחר לצד הדולק עץ כשמסלק ולכן, ב"וכיו עליה ולחמם

, ז"ע לפקפק יש ד"ולפע. כ"ע. מזה גדול כבוי לך אין הפתילה אור שמכחיש הכא אבל. צריך הוא לאורה שלא

, לכבוי מכוין ואינו הואיל) תקב' סי( א"הרמ' כ ולכן, כמכבה הוי ז"עי האש כח שנכחש כיון מדורה לגבי אף שהרי

 שאסור וכשם. כבוי שמיה במקצת כיבוי ס"סו, עליה לחמם בין לאורה בין מ"נ מאי כ"וא. אסור מכוין אם הא

' סי( שתיה אבן ת"בשו כ"וכ. אסור כ"ג במקצת דכיבוי מטעם ,האש להכחיש עליה שמבשלים הפתילה להוריד

 ל"הנ האחרונים וכדברי. מעיקרא כדשנינן ומחורתא. ע"וצ. בזה ה"ה כ"וא. ש"ע). ו' סי( נח עולת ת"ובשו). כ

 ח"חאו( אברהם ויען ת"בשו י'פלאג א"למהר עוד מצאתי וכן. 'הא ישעיה' ור ה"הרא מדברי מלתייהו דמסתייעא

' וע). יב ס"ס ח"חאו( דבש ומצור ת"בשו שמעון בן א"מהר ג"הרה מדנפשיה כ"וכ. ז"הט' קו כן' שתי) לט' סי

   )ל חיים אורח  ג אומר יביע(). י - ח ק"ס תקב' סי( השלחן בערוך
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  מוליד ריחא

 רב אמר א"ב ירמיה' ר.) י"רש. הבושם טעם לקלוט בשמים בעשן פירות(, לעשן מהו להו איבעיא:) כב( בביצה

 הגחלים שמכבה, מלאכה איכא עישון ובהאי, לאסטניס אלא נפש לכל שוה ואין הוא יתירא דתפנוק(, סורא

 חרס ג"ע אסור גחלת ג"ע יהודה רב אמר.) י"רש. הבשמים מבעיר וסופו, עליהם הבשמים אבקת כשנותן

 חרס ג"ע אמר רבה.) י"רש. 'דאו איסורא וליכא יד כלאחר היא שינוי י"ע נמי והבערה בהכי כבוי דליכא(, מותר

 יוסף ורב רבה.) י"רש. מדרבנן ואסור ריח בו היה שלא בחרס שנכנס(, ריחא מוליד דקא משום אסור נמי

 הבושם ריח בהן להכניס מלבוש של שיראים על מבושם כוס לכפות( אשיראי כסא סחופי תרוייהו דאמרי

 אבישרא דהוה מידי מותר נמי גחלת ג"ע ארב ומסיק. ריחא דקמוליד משום ט"מ אסור ט"ביו.) י"רש. שבכוס

 והבערה כיבוי משום ואי, נפש לכל ושוה, זה פירות עשון הוא נפש דאוכל משום דשרי כשמואל ל"דס( אגומרי

 דרבה' שפי י"מפרש משמע ולכאורה). י"רש. ושרי הני כל דאיכא אגומרי אבישרא דהוה מידי, ריחא ואולודי

 ריחא מוליד דאיסור ג"אע, ואסור ר"פ הוי מ"מ להכי מכוין קא דלא ג"דאע, בחרס ריחא מוליד משום דאסר

 ר"פ דהוי ג"אע אסור ג"כה בשבת הא, נפש אוכל דהוי ל"דס משום אלא בזה עליו חלק לא רבא ואף. מדרבנן

 יש דאדרבה, מותר בדרבנן ר"דפ י"מפרש) תקיא' סי( ח"א בליקוטי ח"הפר שהוכיח כמו שלא וזה. (בדרבנן

 שסופו כיבוי ליכא אגומרי דבבשרא, דשרי דרבא ט"דה ל"ס ף"דהרי' כ ן"הר אבל.) ל"וי. להיפך זהמ להוכיח

 כיבוי כאן שאין לפי, האש על הלבונה להניח מותר, ממש נפש אוכל צורך זו שאין פ"אע בעישון נ"ה, מבעיר

 מכוין שאינו כיון מיתסרא לא נמי ריחא אולודי ומשום. כאן אין הבערה כאן אין שכיבוי וכיון, מבעיר שסופו

. שרי להריח מכוין לא כי הילכך מותר בדרבנן ר"דפ ל"דס משמע' ולכאו. כ"ע. אוכלין להכשיר אלא להריח

' בחי ומיהו. שם במלחמותיו ן"הרמב מדברי לקוחים בזה ן"הר ודברי. ן"הר בדעת) כה אות( לעיל כ"וכמש

 דלא ל"ס דשרי ושמואל, )לכך שמתכוין( בפירות היינו ,ריחא דמוליד משום דאסר דרבה' פי) כג ביצה( ה"הרא

' וע. בדרבנן ר"בפ לאסור אין לרבה שאף ל"י ז"ולפי. שם ד"רי' בתוס כ"וכ. כ"ע. באוכלים ולא בכלים אלא אסיר

, במתכוין דהוי משום, יוסף ורב רבה דאסרי, אשיראי כסא דסחופי דההיא, )טז' סי ג כלל( ורדים גנת ת"בשו

 רבינו' בפי אבל. ש"ע). י"לפרש( בחרס ריחא מוליד משום דאסר רבה אדברי יוסף רב פליג מתכוין כשאינו אבל

 כ"ג מסיק שם ורדים והגנת. ש"ע. ריחא מוליד משום אסור חרס ג"ע' אפי אמרי יוסף ורב רבה גרס חננאל

 נחפה ת"בשו הרואה יואנכ. ש"ע). סא' סי( המלך בגן עוד כ"וכ. ש"ע. ל"הנ ן"הר וכדברי, בדרבנן ר"פ להתיר

' פי, ריחא דקמוליד משום, ל"וז) כג ביצה( מקובצת בשטה ש"מ שהביא, מצאתי עוד ה"בד) ד' סי ח"חאו( בכסף

, כ"הנחפב' וכ. כ"ע. 'וכו דשייך הוא ובכלים ריחא אולודי שייך לא דבאוכלין ל"ס דשרי יהודה ורב, הפירות לעשן

 ל"ס דאסר רבה י"דלרש משום, הפירות בשביל ולא בחרס ריח שמוליד' שפי י"בפרש בחר דלא ט"דה ד"ונלע

' וממתני:) לג( דביצה דמסוגיא משום דוחק לו נראה וזה. ר"פ דהוי היכא אסור מכוין ולא דרבנן באיסור' דאפי

 והובא) לג ביצה( ן"הר ש"וכמ. מתכוין שאינו כל שרי דרבנן באיסור ר"דבפ מוכח) קמו שבת( חבית אדם דשובר

, ריח בהן להוליד/ שמכוין/ שמכיון עצמם בפירות ריחא מוליד משום הוא דהאיסור' פי לכן). ל"הנ( יםורד בגנת

 עיניו ריסי ומבין. ש"ע. 'וכו באוכלין ריחא מוליד שאין ל"ס רבא וכן יהודה ורב, באוכלין ריחא מוליד דשייך ל"וס

 שרבו) קא אות י' מע( הגדולים בשם א"החיד ש"מ וידוע. (שרי בדרבנן ר"דפ לדינא בפשיטות דנקיט ניכר

 פסקן הניח לא וכמעט, ירושלים ק"פעה הדור מרבני המיוחד אחד היה, )ל"הנ( בכסף נחפה בעל נבון י"מהר

 .). ש"ע. בגלילותינו כמותו

, ט"ביו סרבל או טלית ג"ע האתרוג להניח שאסור ל"מהרי ש"מ הביא) לד' סי דביצה ב"פ( ש"ביש ל"והמהרש 

 כדי אלא הכוס להניח אסרו לא דהא לי ותימה, ז"ע' וכ. אשיראי כסא דסחיפת דומיא. ריחא דדקמולי משום

 אלא רישיה פסיק דין לומר שייך ולא. דשרי נראה לגמרו מכוין דאינו היכא אבל, זרוע האור ש"כמ, לגמרו

 ולא, נכונים ל"רשהמה שדברי) ח"סק תקיא' סי( ז"הט' וכ. כ"ע. מלאכה אינו גופא גימור אבל, גמורה במלאכה

 מתכוין דאינו ג"אע, צובע משום במפה יגע שלא יזהר צבועים פירות שהאוכל) שכ ס"ס( ע"בש ש"למ דמי

 ביה הדר קא מהדר ז"דהט וכנראה. כ"ע. רישיה פסיק הוה כ"וע מלאכה אב הוי דצובע התם דשאני, לצביעה

 ודמי, ריחא מוליד דהוי, עליו בסכין לכתושו בגד תוך פלפלין להשים שאין ל"שנ) ז"סק שכא' סי( ז"בט ש"ממ

 שלא) שכ ס"בס( ש"ממ וראיה. לזה מכוין דלא ג"ואע, בגד על מבושם כוס לסחוף שאסור תקיא ס"בס ש"למ

 דדוקא אחרונה כמשנה ונקטינן. כ"ע. הוא כן נ"וה, לצבוע מכוין דלא ג"אע צובע משום בבגד צבועות בידיו יגע

 דהא, תמוהים) שכא' בסי( ז"הט שדברי, )א"סק שכא' סי( יהודה מטה' בס עייאש י"מהר ש"וכמ. אסרו במתכוין

 וסיים. 'דאו מלאכה דאיכא דצובע ההיא ושאני במכוין אלא איסור שאין ל"מהרש בשם להלן' כ עצמו הוא

 שיהרי פסיק דאיסור יהודה בני' ס בריש רישיה פסיק' בקונט שהעליתי וכמו, העיקר הוא כן שם וכדבריו, י"המט
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 האחרונים דעת וכן. דרבנן דאיסורא במידי ולא, כשמתכוין דאורייתא איסורא בהו דאיכא במידי אלא אינו

 חזינן דהאידנא ג"כנה השיורי שתמה דמה', שכ) תנז' סי( דוד בית ת"בשו ע"וע. ד"עכ. ורדים והגנת ח"הפר

, שרי ה"הלא, ריחא אולודיל כשמתכוין אלא' בגמ אסרו שלא ט"דה נראה, בסודר האתרוג נותנים שהכל

. ש"ע. 'וכו. ל"מהרש בשם) תרנח' בסי( עצמו ג"כנה השיורי כ"שכ ר"ושו. תקיא' סי י"בב שהובא ן"בהר כדמוכח

 י"פרש דלפי, רברבי באשלי דתליא, וכתב, ל"ומהרי ל"רש מחלוקת שהביא) ו"ה ט"יו' מה ד"פ( המלך שער' וע

 לדעת ן"הר ש"לפמ אבל. אסור מכוין דלא ג"דאע מוכח, בחרס היינו, ריחא מוליד משום דאסר דרבה דטעמא

 ן"הר' כד בפשיטות' כ י"סק תקיא' דבסי א"המג על התימה ומן. שם ן"הרמב כ"וכ. להתיר מוכח ף"הרי

 לא ל"מהרש על דהסומך ל"נ הלכה ולענין. לאסור ל"ומהרי הרוקח' לד הסכים ב"סק תרנח' בסי ואילו, ן"והרמב

 במישור הוכיח כ"שג) ד"סק תקיא' סי( השלחן בערך ע"וע. כ"ע. ן"והרמב ן"הר מדברי מוכותס לו יש כי, הפסיד

 משום בחרס ריחא למוליד חיישינן דלא משמע ק"השטמ לפי אבל, אסור מכוין לא כי' דאפי) כג ביצה( י"מפירש

 ז"הגר כ"וכ. ש"ע. )תרנח' סי( שמשון הנזירות כ"וכ. ש"ע. ן"והר ן"מהרמב מ"השעה שהוכיח וכמו, מכוין דלא

, ל"הנ ק"להשטמ י"רש שבין השונים בפירושים תליא מילתא דהאי, )א"סק אחרון' בקונט תקיא' סי( ע"בש

 שבת' בהל( לימודים לשון להרב עוד ראיתי וכן). ז"ס שם( ע"בש פ"וכ. ן"והר ן"כהרמב להקל דנקטינן ומסיק

 ת"בשו העלה וכן. ש"ע. לדבריו שמסכים ונראה, בזה להקל ורדים הגנת דברי שהביא, ואפשר ה"בד) קנז ס"ס

 דפסיק ר"הגו ד"ע לסמוך) תקיא' סי( דרבותא במשחא אלפאסי ש"מהר כתב וכן. ש"ע). פו' סי( ליצחק זכור

 אות( ומוסר בחכמה ענתבי א"מהר הגאון פסק וכן. ש"ע. ג"בכה ריחא אולודי משום ושאין, שרי בדרבנן רישיה

) ב"ע ד"דרמ, שכו' סי( ג"ח הדביר הפתח גם). תקיא ס"ס( גבוה השלחן פ"וכ. באצו בארם המנהג ושכן). קנח

 בדרבנן ר"פ דבכל ל"דס ומוכח, בדרבנן ר"דפ משום ריחא אולודי בדין להתיר ר"והגו ל"מהרש ד"ע הסתמך

 הבערה נקט ולא, ריחא דאולודי טעמא) כג דביצה( רבה דנקט ט"דה) רצג ס"ס( דוד הבית ש"לפמ ש"וכ. (שרי

 ואלים, י"וכפרש חדשה מלאכה לעושה הוא קרוב חדש דבר דהמוליד משום, מדרבנן פ"עכ דאסור יד כלאחר

 מעט ת"בשו כ"וכ. עיקר נראה וכן. טפי קיל דנולד דטעמא להיפך' כ ר"הגו אך. ש"ע. יד כלאחר מהבערה טפי

 ל"י בדרבנן ר"פ שאוסר) שיד( א"להמג' שאפי) תרנח( השקל המחצית כ"וכ. ש"ע. וזוהי ה"ד) לג' סי( מים

 שלום נוה ת"ובשו). כג ביצה( אמת ובשפת). תרנח( מרדכי במאמר ע"וע.) ש"ע. טפי קיל ריחא מוליד דאיסור

  )ח לד"או א ד"יבי() כ ח"או( צדקה שמש ת"ובשו). ג(

  אינו מתכון

 ש"ר ומשני(, מצרף והלא ס"הש דפריך אהא, מיחם ה"ד שם' התוס ש"במ, :)מא( לשבת' בחי אמת שפת הגאון

. ש"ר מודה הא רישיה דבפסיק, יצרף שלא להיות שיכול רישיה פסיק הוי דלא ל"וצ.) מותר מ"דשא דאמר היא

 כ"דא, גמור ספק דהוי הפירוש דאין נראה, א"השפ' וכ. כ"ע. מצרף שמא והלא ק"ה מצרף והלא דפריך והא

 הפירוש אלא. ולשתרי דרבנן ספקא הוי כ"א, מ"בדשא שאוסר י"לר אף מדרבנן הוי דצירוף להלן' התוס ש"לפמ

. ר"פ חשיב לא דרוב מוכח ז"ולפ. ד"עכת. יצרף שלא להיות שיוכל, ר"פ אינו מ"ומ, מצרף הוא רוב פ"שע

 בגרירה דאף שם' התוס ש"וכמ, דרבנן באיסור גם מ"בדשא אוסר יהודה' ר שהרי, להקשות ואין. כ"וכמש

 ודמי, חריץ לעשות הדבר קרוב נמי דהתם. יהודה' ר אוסר, רבנןמד אלא שאינו הוא יד כלאחר חריץ שעושה

 יהודה' ר, בדבר מחלוקות ושלש, )כג( בביצה ש"במ ל"י ז"ולפ. ל"הנ) קא פסחים(' התוס ש"וכמ. רישיה לפסיק

 קירצוף גזרינן ולא, חבורה עושים ואין גדולים קירצוף, חבורה ועושים קטנים קירוד מיהו, אסור מ"דשא סבר

 ובין מותר מ"דדשא ש"כר ל"ס ע"וראב. קירוד אטו קירצוף וגזרי אסור מ"דדשא י"כר נמי ל"ס ורבנן. ירודק אטו

, פטור בחבורה ומקלקל דהואיל ל"ס י"דר אלא, ורבנן י"ר קמיפלגי ובמאי. כ"ע. שרי קירצוף ובין קירוד

 הרוב פ"שע קירוד דשאני, דקירו אטו קירצוף לגזור אין, )שם י"ובפרש קו בשבת גופיה י"לר וכדאשכחינן(

 ש"לפמ, פטור בחבורה דמקלקל י"לר מודו נמי ורבנן. לקולא ר"וסד, שקול ספק הוי קירצוף אבל, חבורה עושים

 י"רש של הסברו ולפי. ג"במשאצל שמחייב ש"כ מ"בדשא יהודה' כר ל"דס דמאן) ז"ה שבת' מה א"פ( ה"ה

 כתובות' התוס ש"כמ לרבנן ל"דס אלא. פטור בחבורה מקלקל ל"ס חייב ג"משאצל ל"דס מאן) ל"הנ קו שבת(

 והוי, קצת לבהמה מיקל לבהמה דם שמוציא י"שע, מקלקל חשיב לא קירוד דגבי, )הראשון( ל"את ה"בד:) ה(

. מילי הני ה"ד סוף:) לד יומא( ישנים' בתוס' וע. קירוד אטו קרצוף לגזור דיש ל"ס ה"ומש. ש"ע. הקזה דם כמו

 אלא י"לר אסור אינו מ"דדשא, ד"ובכ:) מא שבת(' התוס ש"לפמ ל"י ה"ובלא. ש"ע:). יא חיםפס( ס"הש ובגליון

. מ"בדשא ת"מה מחייב יהודה' דר ל"ס) קלג שבת( א"הרשב' ובחי. תורה אסרה מחשבת דמלאכת, מדרבנן

 מ"דדשא רסב גזר דלא י"ר) כג( בביצה ורבנן י"ר קמיפלגי בהא ז"ולפ. ועוד). ז"ה שבת' מה א"פ( ה"ה כ"וכ

 גזרה ל"דהו קירוד אטו קרצוף ג"ל, דאורייתא איסורא ליכא גופיה ובקירוד והואיל, מדרבנן אלא אסור אינו
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' מה א"בפ( יד על הקובץ' כ ב"וכיו. קירוד אטו קרצוף גזרינן ושפיר ת"מה אסור מ"דדשא ל"ס ורבנן. לגזרה

 מצרף הרוב פ"שע כ"ג' שכ) ב"רע ט"דנ כדק' סי ח"חאו( שערים בית ת"בשו' וע. ל"ואכמ. ש"ע). ה"ה שבת

 וזה. ש"ע. ג"בכה רישיה פסיק חשיב לא מ"ומ, מצרף שאינו מיעוטא דמתרמי ורק, עליו צוננים מים בנתינת

 . ק"ודו:). כט שבת(' בגמ' וע. ל"הנ אמת השפת כדברי

 בשבת לכבד ורשאס ט"דה:) קכד שבת( י"שפרש מה שהביא, )ז"מ דביצה ב"פ( ט"יו' תוס להגאון וראיתי

 דפסחים ה"בפ נתבאר וכבר. איכא דאורייתא איסורא כ"דא, עליו והשיג. גומות משוה ל"והו, ר"בפ ש"ר דמודה

 החמירו הילכך, גומות אשוויי לידי דאתי ביותר הדבר שקרוב משום ט"ה אלא. שבות משום אלא שאינו ח"מ

 יותר גומות ביה דמשוי אסור בכיבוד, תחלהלכ ש"לר שרי דריבוץ ג"דאע, )סה פסחים(' התוס ש"וכמ. וגזרו

, יד כלאחר גומות כמשוה ל"דהו אלא, רישיה פסיק דהוי י"כפרש' כ הפוסקים ככל דרוב ובאמת. כ"ע. מריבוץ

 ד"בס בזה הארכתי וכבר. שבות משום אלא אינו ה"ומש:). קכד הכלים כל' פ( במלחמות ן"הרמב ש"וכמ

' התוס שהרי, גומות משוה רוב פ"שע, ר"לפס דדמי משום הוא יבודכ שאיסור לומר הכרח אין כ"וא. א"במק

 משוה דהוי ל"י אלא. רישיה לפסיק ודמי חריץ לעשות דקרוב ג"אע בגרירה ש"כר ל"דקי', כ עצמם) קא פסחים(

 דמשוה ביותר הדבר שקרוב שכתב ט"התי בדעת לכוין יש וכן. חיישינן לא דמיעוטא ולמיעוטא, בודאי גומות

 לכבד אסור) ג"ה א"פכ( ם"הרמב ש"במ, )כב ק"ס סוף חורש מלאכת( טל אגלי הגאון ש"מ ניחא בזהו. גומות

 למה, רישיה פסיק הוי דלא ל"ס דאי) שצד' סי( ש"הריב והקשה. מרוצף היה כ"אא, גומות ישוה שמא הקרקע

. מדרבנן ואסור ,רישיה לפסיק קרוב דהוי ם"להרמב ל"דס, טל האגלי ותירץ. מ"דשא ככל, לכתחלה יתיר לא

 גדולים בין חילק ולא וספסל כסא מטה גרירת להתיר) ה"ה א"בפ( פסק גופיה ם"הרמב דהא, וקשה. כ"ע

 דרובא כיבוד גבי דשאני ו"א. ל"וכנ. מ"בכ הובא ך"הרמ ש"וכמ, רישיה לפסיק דמי דבגדולים ג"אע, לקטנים

' שכ, )תנה אות( ביצה סופר קול' בס' וע. מורוכא. גומות משוה אינו דמיעוטא מיעוטא ורק, גומות משוה דרובא

 רישיה בפסיק שדוקא מפני, מדרבנן רק אסור אינו ה"ואפ, ר"פס ליה דחשיב:) קכד שבת( י"רש' ד להסביר

 ה"ומש, גומות משוה שאינו מיעוט ויש, גומות שישוה רוב רק הוי הכא אבל, לחייב יש גומות ישוה שבודאי

, להקל יש ברוב דאף, מחוור אינו האמור ולפי. כ"ע. מותר מ"דשא גמור ספקוב. אסרו מדרבנן ורק שרי ת"מה

 הדלת שאחורי דנר ההיא גם ליישב יש להכי דאתית והשתא. ר"לפס דדמי חכמים החמירו דרובא ברובא ורק

 הוי מתכבה שאינו והמיעוט, מכבה דרובא דמיירי. א"המהרש ש"וכמ. רישיה לפסיק שקרוב מטעם שאסרו

 ש"במ) י"סק שלז' סי( שבת תוספת' בס ע"וע.) ל"הנ ם"הרמב בן א"ר' מתשו כן מ"דל הגם. (יעוטאדמ כמיעוטא

, והקשה. רישיה פסיק והוי, ודאי גומות להשוות יבא כבדה שהיא שכיון, הארץ על חבית לצדד אסור, ע"הש מרן

 והיינו גומות להשוות איב כבידה שהיא שכיון' כ והטור, גומות לאשוויי אתי דילמא איתא) קמא( בשבת דהא

 ע"צ מרן לשון אבל. דילמא ס"הש קאמר שפיר ה"ומש, ממש ר"כפ דינו הוי ר"לפ בקרוב דאף א"המהרש ש"כמ

 דליתיה כמאן דמיעוטא מיעוטא, לאיסורא דרובא רובא שיהיה דבעינן כ"ולפמש. כ"ע. ס"הש לשון נגד שהוא

 שבת בתוספת ע"וע. גומות משוה שאינו קטן מיעוט ששי כיון דילמא לשון ש"א ז"ובכ, ודאי ר"כפ וחשיב דמי

ח "או א ד"יבי(. ש"ע. 'וכו אפשר היה והנה ה"בד) ט' סי ח"חאו( א"ח יואב חלקת ת"ובשו). ולב לא ק"ס שכ' סי(

  )לד

  ט"עישון סיגריות ביו

 ט"דה )ז( בכתובות שאמרו מה פ"ע אוסרים שיש, האחרונים גדולי במחלוקת שנוי, ט"ביו סיגריות עישון 

 דאמר משום, )י"רש. והבגדים הכלים את לגמר אש גחלי על בשמים לתת דהיינו(, ט"ביו מוגמר לעשות שאסור

. למפונקים אלא נפש לכל שוה שאינו מוגמר כ"משא. (נפש לכל השוה דבר, נפש לכל יאכל אשר אך, קרא

 בין, הגחלים על בשמים מיני לפזר ודהיינ, ט"ביו מוגמר עושין אין): ד"ס תקיא' סי( ע"הטוש פסקו וכן). י"רש

 ג"ואע. לאסור יש נפש לכל השוה דבר שאינו הסיגריות עישון גם כ"א. כ"ע. הכלים או הבית לגמר ובין להריח

 ריח ליתן כדי עושה שאם: שם ע"הטוש ש"וכמ, ט"ביו פירות לעשן שמותר:) כב בביצה( דאמר כשמואל ל"דקי

:) כב ביצה( י"כפרש ט"ה התם. עץ של גחלת ג"ע הבשמים מפזר אם לואפי, מותר לאכילה למתקן בפירות טוב

 בכתובות' כדאמרי ט"ביו צבי לו לנזדמן ודמי, להם מצוי שאינו אלא, לעניים אף וראוי, הוא נפש דאוכל משום

) ד"סק ד"תקי' סי( א"המג כ"וכ. ליה מזיק דאזוקי, יעשן לא אצלו מצוי יהיה אפילו מעשן שאינו מי כאן אבל). ז(

, כתב:) לט( לשבת' בחי יהושע פני הגאון אולם. ש"ע. מוגמר איסור מטעם ט"ביו סיגריות עישון לאסור

 אלא, ז"מטע שאסר ל"הנ א"במג ר"ושו, נפש לכל שוה שאינו מטעם ט"ביו העישון לאסור כ"ג חשב שמתחלה

 כמו, ט"ביו ואסורה נוגלתע אלא אינה הגוף כל שרחיצת, א"ריב בשם, מתירין ה"וב ה"ד שם' התוס ש"שממ

. לבריאות אלא לתענוג שאינה נפש לכל היא שוה זיעה אבל, נפש לכל שוה שאינו משום, ט"ביו שאסור מוגמר
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 ולתאוות המזון לעכל הגוף לבריאות טוב הסיגריות עישון גם כ"וא]. תרפ' סי דביצה ב"פ המרדכי כ"וכ. [כ"ע

 ואם, גרע מגרע לתענוג גם שהוא משום דאטו, כך משום רלאסו אין, לתענוג אותו חושבין שיש ואף, המאכל

, בכך רגילים שאין א"בנ וכמה כמה יש שבודאי, מזיעה גרע לא ה"אפ, בו רגילים שאין אדם בני שיש משום

 הטובאק לעשן העולם רוב נוהגים וכן. הבלנין גזרת משום אלא חכמים אסרו ולא, ת"מה שרי משרא ה"ואפ

 העישון להתיר) ט' סי ח"חאו( נועם דרכי ת"בשו העלה וכן. כ"ע. כן עושים כ"ג יםגדול חכמים וכמה, ט"ביו

 נפש לכל שוה לבריאות אלא לתענוג שאינה דזיעה, :)לט שבת(' התוס ד"עפ, מוגמר מדין לאסור ושאין, ט"ביו

 נפש כלאו הוי וכמעט, לבריאות הנאה בו ויש, ממנו נהנה המאכל הטועם שהחיך סיגריות עישון ש"וכ, היא

 לאסור שאין, )תקיא' סי( וקציעה מור' בס ץ"יעב הגאון כ"וכ. ש"ע. אותו שותין אין דמיעוטא מיעוטא ורק, ממש

 דהוי הכא כ"משא, בעלמא לתענוג שהוא מוגמר דשאני, נפש לכל שוה שאינו מוגמר מדין ט"ביו הטובאק עישון

 ישתוהו לא אם באכילה מואסים א"בנ וכמה ,החיוניות הגוף בתנועות ועוזר, המזון מעכל שהוא, לבריאות

 לכל שוה אינו דחשיב לן לימא דמאן ותו. ט"יו משמחת לאמנועי ואתי, בהעדרו צער ויש, הרגלם כפי מקודם

, ממנו נפשו קצה בו הורגל שלא מי ורק, ורפואה הבריאות שמירת משום הבריא אדם לכל שיפה ודאי הא, נפש

, לנו שסיפר) צבי החכם( הגאון מארי מאבא בילדותי ושמעתי. 'וכו ביה רגיל אדל ג"אע דשרי לרגליו לחמין ודמי

 עצמו מונע כי, בזה עושה הוא יפה שלא אחד מובהק ורב גדול חסיד ל"וא, איסור בו נוהג היה חרפו שבימי

 בו לנהוג חזר ולכן, יעשה לא וכן. ז"עי ט"ביו צער לו גורם היה, בו רגיל שהיה ומאחר, ט"יו משמחת בחנם

, ו"ה ט"יו' מה ד"פ( ם"הרמב על לעתים בינה' בס אייבשיץ יהונתן' ר והגאון. ד"עכת. ל"כנ פשוט והטעם, היתר

 ש"וכמ, מוגמר כדין נפש לכל שוה שאינו משום ט"ביו הטובאק שתיית על שהמעוררים שאף, כתב) ב"ע ל דף

 נקרא בלבד לתענוג ולא לבריאות ואשה דמה:) לט( כירה' פ' התוס של החילוק ל"ס דלא נראה, ל"הנ א"המג

 בשתיית כ"וא, מכבה שהוא מפני מוגמר איסור שטעם, ם"הרמב ש"מ על לסמוך יש אכתי מ"מ, נפש לכל שוה

 ולא תאסור לא אמרינן בטלה של בנר גם והרי, ומותר, ז"ע יעיד והחוש, הבערה רק כלל כיבוי ליכא הא טובאק

. כ"ע. דבר עמא מאי חזי ופוק. היתר הנוהגים ביד למחות אין כ"וא', הירוש בשם) כג ביצה(' התוס ש"כמ, תשרי

 כמנהג ט"ביו הטוטון לשתות רגיל ואני: וסיים, ל"הנ יהושע הפני' ד הביא) ב"סק ז"מש תקיא' סי( ג"והפמ

 יש האמור ולפי) ט"סק שם אברהם באשל כ"וכ. (כ"ע. נפש לכל שוה ממש דהוי כהיום ובפרט, לרפואה העולם

 למחות ושיש, מכבה משום ט"ביו העישון לאסור) תרח' סי י"הגב( ג"הכנה שהביא הטעם על גם להעיר

 הפירות לעשן שמותר) תקיא ס"ס ע"ובטוש כג בביצה( ל"קי הא באמת מכבה היה אילו שאפילו. ש"ע. במקילים

 י"הגר ש"לפמ ש"וכ. דגומרא אבישרא דהוה מידי, מכבה שהוא, עץ של גחלת ג"ע אפילו לאכילה למתקן

 העישון לאסור קצת שחשבו מה כי, שם וקציעה במור ץ"יעב הגאון כ"וכ. כלל כיבוי דליכא יעיד שהחוש אייבשיץ

, ממש כיבוי דהוי ל"את ואפילו, שרי ומשרא הוא כיבוי דגרם חדא, הוא טעות, ט"בהלק ש"וכמ, כיבוי גרם משום

 לאיסור מקום שאין, שם נועם דרכי ת"בשו כ"כו. ש"ע. אגומרי אבשרא דהוה מידי ט"וה, להא דחש לית מ"מ

 לפעמים צריך חלול קנה מתוך שואף שכשהוא משום ואם, ליכא כיבוי איכא דהבערה, הסיגריות בעישון כיבוי

, לכבות מתכוין אינו פ"עכ הרי, כיבוי לידי שיבא אפשר הידוק ובאותו, לשתיה ראוי שיהא כדי באצבעו להדקו

 חשיב נפש הנאת בו שיש כל ממש מכבה היה ואפילו. מותר מתכוין שאינו דבר ל"וקי, הוי לא רישיה ופסיק

 וימודד עמד) יג' סי( ישראל רועי ת"בשו נדפסה לו והיא בתשובה קצין י"מהר והגאון. ד"עכת. ומותר נפש אוכל

 מותר ט"ביו הסיגריות דעישון דמילתא דמחוורתא, וסיים, ל"הנ נועם הדרכי דברי על למעניתו והאריך ארש

, מכבה ל"דהו וסיעתו ג"הכנה כוונת ואם. (ש"ע. 'וכו לכיבוי מתכוין שאינו ועוד, ממש נפש אוכל דחשיב משום

 ח"חאו( סופר כתב ת"בשו כ"ג ז"ע שהעירו וכמו, עמו אש ניצוצות וניתזין, מהסיגריה שנשרף האפר כשמסיר

 פסיק הוי לא בזה גם כי, בעלמא חומרא אאל זה אין הנה, )נח ס"ס ח"חאו( ב"ח פעלים רב ת"ובשו, )סו' סי

 בודאי הדבר כשנעשה אלא רישיה פסיק חשיב ולא, כך י"ע נופלים אש ניצוצות שאין דזמנין כיון, ממש רישיה

 א"ח עם נתיבי' ובס. ש"ע). ג אות לז' סי ח"חאו( ד"ח אומר יביע ת"בשו כ"וכמש, בלבד הרוב פ"ע ולא, גמור

, דולק כשהוא הנר שבראש הפחם להסיר שמותר) י"ס תקיד' סי( ע"הטוש ש"ממ, בזה עוד העיר) ריד עמוד(

' וע. ש"ע). ז אות ט"יו' מע( אליהו בזכרונות מני א"הגר כ"וכ) ל"וי הסיגריה כיבוי גורם האפר יסיר לא אם נ"וה

 . ק"ודו). שמח' סי( ג"להכנה מעובין פסח' בס

 דהבערה לאו באיסור מזלזלים ט"ביו הטובאק השותים', שכ) דביצה ב"ספ( נתנאל להקרבן ראיתי אמנם) ב(

 עושים הם כ"א, משלשל וגם המזון מעכל שהוא שאמרו ויש, כלל צורך חשיב לא שהעישון, ט"יו לצורך שלא

 ברכות( וכדתנן, ממוגמר יותר רגיל שאינו וראה ובא, )נפש לכל ושוה( הרגיל דבר שהוא א"וי. ט"ביו רפואה

 הטובאק שתיית כי אף, נפש לכל שוה שאינו משום המוגמר אסרו ה"ואפ', וכו מרהמוג על אומר והוא:) מב

 כדמסיק והעלה, היתר למצוא האריך נועם דרכי ת"ובשו. כשכור וינועו ויחוגו יסתכנו בו רגילים שאינם לאותם
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 בול הגס: אמרו ז"וע, בפרהסיא הטוטון ששותים הלומדים על אך, תלונתי ה"הע על ולא. כרבא מבי תעלא

, לצורך שלא הבערה ל"דהו ש"מ והנה. ד"עכת. 'וכו הרע היצר ס"ש פ"ע היתר קצת להם שיש אף', וכו בהוראה

 רב צער גורמת שמניעתו כיון, קצת צורך נקרא פ"שעכ שבודאי, תמוה הוא, קצת צורך אפילו חשיב ולא

 אשר אך דכתיב, הנאה גם אלא, ט"ביו הותר נפש אוכל דוקא דלאו, )קיג' סי( היראים ש"מ וידוע, בו לרגילים

' בסי( הרוקח כ"וכ. הנאה איסור בין אכילה איסור בין יאכל לא' שנא מ"כ:) כא פסחים( ל"וקי, נפש לכל יאכל

 עבודת' ובס:). לט( לשבת' בחי א"והריטב א"והרשב ן"והרמב:). כא ביצה( המשניות' בפי ם"הרמב כ"וכ). רצז

 מצורך ועדיף, בהכי הנאה דאיכא בודאי הרי כ"וא. ועוד). ג"רע ה"דפ( חיים ובארחות). ה' סי ג שער( הקודש

' התוס ש"ממ, ט"ביו הטוטון לשתות להתיר ראיה להביא שיש', שכ) רצז' סי ח"חאו( דוד בית ת"בשו ע"וע. קצת

 הותרה לצורך הוצאה שהותרה שמתוך, בעלמא טיול אלא שאינו פ"אע, ט"ביו בכדור לשחוק שמותר) יב ביצה(

 שהותרה מתוך, הבערה לגבי כאן ל"י נ"וה, )א"ס תקיח' בסי( א"הרמ פסק וכן, קצת צורך ל"והו, לצורך שלא

 ואם. כ"ע. קצת צורך דחשיב בכדור שחיקה מטיול גרעא לא הטוטון ושתיית, לצורך שלא הותרה לצורך הבערה

 הפני תירצו כבר, ממוגמר עדיף דלא כ"אח שסיים וכמו, נפש לכל שוה שאינו הכא דשאני משום נ"הק כוונת

 לבד לתענוג ולא לבריאות שנעשה שכל:) לט שבת(' התוס ד"עפ וקציעה והמור נועם והדרכי ג"והפמ יהושע

. ש"ע. ל"הנ' האחרו על לסמוך) תקיד' סי( ח"לאו בהגהותיו פרנקל ברוך' ר הגאון כ"וכ. נפש לכל שוה חשיב

 עליו ותמה, נפש לכל שוה חשיב דלרפואה ל"הנ ג"הפמ ש"מ שהביא) ב' סי ט"יו דיני( בינה אמרי' בס וראיתי

 ן"הרמב כ"וכ. לחולים אלא צריך כלים גימור שאין נפש לכל שוה אינו מוגמר שאיסור, )קיג' סי( היראים ש"ממ

, לחולים רק הוי דמוגמר מ"לק ד"ולפע. לחולים ובין לבריאים בין היינו נפש לכל השוה שדבר הרי. א"בתה

 לא כאן שאין, קאמר עיכול צורך אלא, דוקא לאו לרפואה ג"הפמ ש"ומ, לבריאים גם שוה שוןהעי כאן כ"משא

 דכל, ט"ביו רפואה עושים הם כ"שא ל"הנ נתנאל הקרבן קושית גם לדחות יש האמור פ"וע. מיחוש ולא חולי

' סי( י"בה מרן ש"וכמ. סממנים שחיקת גזרת בזה שייכא לא מיחוש כל להם ואין בריאים שהמעשנים ג"כה

 ש"ממ וכדמוכח, בריאים מאכל שאינם ומשקים אוכלים ולשתות לאכול לו מותר כלל חולה שאינו שכל, )שכח

 כיון רפואה משום בו ואין הקול להנעים חיה ביצה לגמוע שמותר, שמחה' ר בשם) שרצים שמנה' פ( המרדכי

 לאוכלו אסור בריאים מאכל ינושא ומשקה מאכל דכל דהא, )ז"סל שם( ע"בש פ"וכ. בגרונו מכה לו שאין

 ע"וע. (מותר מיחוש לו אין אם אבל, כבריא והולך ומתחזק מיחוש לו שיש למי דוקא היינו, לרפואה ולשתותו

 בענין) ו' סי ח"חאו( מכסף נבחר ת"בשו פינטו י"מהר הגאון' כ ז"ועפ). טז אות יב' סי ד"ח אומר יביע ת"בשו

 לבטל מתכוונים שהשואפים פ"שאע, סממנים שחיקת משום אסורל שאין, ט"ויו בשבת הרחה טבק שאיפת

 שום להם שאין שמכיון ועוד. בשבת גם מותרים בבריאותם ממנו לשאוף ודרכם בריאים שהם כיון הנזילות בזה

). קא' סי( א"ח ט"הלק ת"בשו להלכה במילואה הובאה ותשובתו. ש"ע). ל"הנ( י"מהב וראיה דמי שפיר מיחוש

. ש"ע). ז"סק רי' סי( ר"ובמחב). יד ק"ס שכח' סי( יוסף בברכי ע"וע). כח' סי ח"חאו( רבים מים ת"בשו פסק וכן

 לבל הבריאות והתמדת להמשכת למכה רפואה להקדים אלא, חולי או מיחוש לצורך רפואה כאן אין הכא נ"וה

 אכילה לענין אלא זה שאין נטויה הדוחה שיד איברא. ג"והפמ י"הפנ' וכד. וכדומה הקיבה מעצירות יסבלו

 הבריאים שגם פ"אע, רפואה לצורך להתיר אין בעישון הבערה איסור שנעשה כאן אבל, בלבד והרחה ושתיה

 שהוא שני ט"ביו התירוהו מכשירין משום עינא דמכחל) שם בינה באמרי שהובא( ן"הרמב ש"וכמ, כן עושים

 ואין, דמוגמר דומיא אסור נפש לכל שוה ינושא חולי צרכי אבל', כו כוחלין הבריאים שאף נפש לכל השוה דבר

 לכחול התירו לא ראשון ט"דביו הרי). ג אות קכ' סי( דעים תמים ת"בשו ה"וכ. כ"ע. ם"עכו ידי על אלא עושין

 עמוד( ב"ח אשכול נחל' בס כ"וכ). (ב' סי צה' סי אדם בנשמת ע"וע. (כן עושים הבריאים שגם פ"אע, העין

 וסיים, לרפואה דהיינו) תקלב' סי( א"המג' וכ, מ"בחוש דקלים מי שותין) ב"פ( ק"דמ בתוספתא ש"עמ, )קמז

 ולעשות לבשל אלא, לשתות שמותר להשמיענו התוספתא באה דלא, ז"ע' וכ. אסור ט"דביו ומשמע, א"המג

 לבריאים שוה אינו דהתם אלא. ש"ע. נפש לכל שוה שאינו בדבר מתוך שייך דלא, ט"ביו אסור ולכן, הרפואה

 ת"בשו כ"וכ:). לט שבת(' התוס ד"עפ קודש בהררי שיסודתם ג"והפמ י"הפנ' ד בזה לדחות אין מ"ומ) לכל

 יום בכל מעשים הרואות שעינינו מה ניחא ל"הנ ג"והפמ יהושע הפני ד"שעפ, )ד' סי ח"חאו( השם עבודת

 פה פוצה שום ומצאנ ולא, סכנה בו שאין חולה לצורך ראשון ט"ביו ורפואות סמים מבשל ישראל שרופא

' התוס ש"וכמ. נפש לכל כשוה חשיב דרפואה דמידי אלמא, שקדמונו הרבנים בפני גם נעשה וכן, ומצפצף

 כגון נפש אוכל לצורך ט"ביו שהותרו מלאכות בין לחלק שיש עוד' וכ. שם א"הרשב' בחי מ"וכ:). לט שבת(

 לכחול האיסור לבין, ס"שאב חולה ורךלצ גם הותרו נ"או לצורך שהותרו מתוך' דאמרי, ובשול אפיה הבערה

). עב' סי( מים מעט ת"בשו' וע. (ש"ע. כלל ט"ביו אלה מלאכות הותרו שלא צובע או כותב משום שהוא העין

 לחוש שאין ברור ז"ולפ) ל"ואכמ). קמו' סי( אפוד חשב ת"ובשו). ושצה שצד' סי ח"חאו( נזר אבני ת"ובשו

 שדברי', שכ, )ב"סק תקיא' סי( יוסף בברכי א"החיד למרן ראיתי וכן. ט"ביו הסיגריות בעישון הבערה לאיסור
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 משום ולגזור. מוגמר כ"משא, נפש לכל ושוה, הוא ט"יו עונג הטובאק כי, מוכרחים אינם לאסור נתנאל הקרבן

 השותים רבו עתה ובפרט, מ"בכ ח"הפר ש"כמ, מדעתינו גזרות לגזור לנו שאין, מחוור אינו, לכבות שיבאו ה"ע

 שאנו', כ א"סק תקסז' סי יוסף שבברכי פ"ואע. [כ"ע. לכבות יבאו שלא להזהירם יש אך, בגלילותינו ט"ביו אותו

 ביתר הובא וכן. (אזולאי א"מהר הגאון של בנו זקני מר חלם אשר חלום פ"ע ט"ביו העשן לשאוף שלא מחמירים

 מקללין באב' בט והשותה, אותו תיןמשמ בשמים, ט"ביו שהשותהו, )יג ק"ס' סי( ח"א ברכה במחזיק ביאור

 בדידן אנן אולם. ש"ע. אחריו וזרעו הוא להחמיר ארחא בן אליעזר ר"מהר הגדול הרב נהג ושכן) 'וכו אותו

 -  יא אותיות לג' סי( א"ח אומר יביע ת"בשו קצת באורך כ"וכמש. מורידין ולא מעלין לא חלומות שדברי נקטינן

 ר"כמהר בנסים המלומד ח"הגה בכתבי שמצא, כתב) א"סק תקיא' סי( הברכ ובמחזיק]. ל"ואכמ. ש"ע). טו

 שיבא גחלת י"ע ולא דלוק מנר להדליקו נזהר שהיה רק, ט"ביו היתר נוהג שהיה', שכ ה"זלה מלכא בן כליפא

 ו"דל דביצה התוספתא על יששכר ים' בס ע"וע. מחמיר שהיה ה"ר של ט"מיו חוץ, ל"ז רבו נהג ושכן, כיבוי לידי

 שרשי' בס כ"וכ. [הנר משלהבת אלא מגחלת להדליק שאין כתב הוא וגם, ט"ביו הטבק שתיית בהיתר אריךשה

 בשם הביא) לג אות כב' סי( ט"הד בעקרי וכן. ד"עכת]. ל"ואכמ. בזה כתבנו ובתשובה. ב"ע פ דף א"ח הים

). ג"ע ל דף( יהודה חגי 'בס אר'נג י"מהר הגאון פסק וכן. ש"ע. להקל שהעלה) יששכר ים בעל( יששכר מצודת

   )לט סימן חיים אורח -  ה חלק אומר יביע ת"שו(. ש"ע

 דחכמים ט"דה, י"ופרש. אוסרים וחכמים, ט"ביו המוגמר את מניחין אומר גמליאל רבן:) כב ביצה(' במתני

 וזה, נפש לכל השוה דבר, נפש לכל יאכל אשר) ז בכתובות( וכדאמרינן, הוא נפש כל צורך לאו דמוגמר משום

. אסור הכל דברי לגמר אבל להריח מחלוקת אסי רב אמר, ובגמרא. רע שריחו למי או למפונקים אלא אינו

 ריח בהם להכניס וכלים בגדים תחת והגחלים המחתה שנותן לגמר אבל, ג"ר שרי להריח דדוקא, י"ופרש(

 בעשן פירות לעשן, י"שפר. (מותר אמר ושמואל, אסור אמר רב, לעשן מהו, להו איבעיא). אסור הכל דברי

 ובהאי, לאיסטניס אלא נפש לכל שוה ואינו הוא יתירא דתפנוק, אסור אמר רב. הבושם טעם לקלוט בשמים

 הוא נפש דאוכל, מותר אמר ושמואל. הגחלים על הבשמים אבקת כשנותן כיבוי של מלאכה אב איכא עישון

 אמר הונא רב, )שם בכתובות כדאמרינן, ט"ביו צבי לו שנזדמן למי ודמי, להם מצוי שאינו אלא לעניים אף וראוי

' ר הגאון והנה+ מבעיר וסופו מכבה תחלתו ל"א, שמבעיר מפני מר ונימא נחמן רב ל"א. שמכבה מפני, אסור

 הא, שמבעיר מפני מר ונימא נ"ר פריך דמאי, הקשה, )ו"ה ט"יו' מה ד"בפ( לעתים בינה' בס אייבשיץ יהונתן

 דלא כיבוי גבי כ"משא, לצורך שלא נמי הותרה לצורך הבערה שהותרה דמתוך:) יב ביצה( ל"קי בהבערה

 משום מר נימא, תימה בלשון נ"ר דפריך ל"וצ, וכתב). ב"ה ט"יו' מה ד"פ( ם"ברמב כמבואר, מתוך אמרינן

 ש"כמ, מבעיר שסופו כיון כלל כיבוי כאן אין דמילתא לקושטא הא, מכבה משום אמר ולמה, כלומר, מבעיר

 למה, מתוך משום מותר באמת כי ואם, מבעיר משום אמר לא אמאי כ"וא, ף"דהרי אליבא במלחמות ן"מבהר

 יש מתחלתו מ"מ והולך שמבעיר פ"שאע, כבוי ל"הו דבאמת ומשני. כלל איסור חשש כאן אין הא אסור באמת

 מעתה אלא, פריך) ז כתובות(' בגמ דהא, מ"ולק. ש"ע. 'וכו מבעיר וסופו מכבה תחלתו ש"וז, אסור וכיבוי, כיבוי

 אשר אך קרא אמר עליך ל"א, לצורך שלא נמי הותרה לצורך הבערה שהותרה דמתוך, ט"ביו מוגמר לשתרי

 דרב אליבא קיימינן הא והכא. למפונקים אלא אינו מוגמר אבל, י"ופרש, נפש לכל השוה דבר, נפש לכל יאכל

 כאן ואין, י"שפרש וכמו, לאסטניס אלא נפש לכל שוה נוואי הוא יתירה תפנוק פירות שעישון ל"דס משום דאסר

  )לו סימן חיים אורח  ו חלק אומר יביע( .כלל דמתוך ההיתר

  בענין גרמא

 לא מום, :)כז( ביצה' הגמ הקשה מדברי, ל"זצ) א"שליט( עטייה עזרא ר"כמהר המפורסם הגאון ורבינו מורנו

 ג"ע לו ויניח דבילה או בצק יביא שלא, א"ד י"ע לו יגרום שלא יןמנ, מום בו) יתן( יהיה שלא אלא לי אין, בו יהיה

 תעשה לא דכתיב שבת גבי נ"ה כ"וא. כ"ע. מום כל ואמר מום אמר, מום כל ל"ת, ויטלנו הכלב שיבא כדי האזן

 אי, )יז( בתענית ש"עפמ, לו תירצתי בפרק ובו. כ"ע. מלאכה כל דכתיב, אסור גרמא' דאפי אימא, מלאכה כל

. ישלחו לא שלוחי ליהוי פרע, ישלחו לא פרע דכתיב השתא, )כלל לירבו דלא( כדקאמרת, פרע ישלחו לא כתיב

 בנה אשר ל"ת, מנין' וכו הבקר ובית התבן בית, בית אלא לי אין, חדש בית בנה אשר) מג( בסוטה וכן. ש"ע

 והדר תעשה לא דכתיב אהכ נ"וה. ש"ע. מ"מ בנה ביה דריש בנה בית אשר כתיב דמדלא, י"ופרש. מקום מכל

, בו יהיה לא והדר מום כל דכתיב בבכור כ"משא, שרי גרמא הא, דאסור הוא עשייה דרשינן, מלאכה כל כתיב

 דלמה, הקושיא לתרץ כ"כ מספיק זה אין ולכאורה/. פרנק הרב מהסכמת. +/גרמא לאתויי כל שפיר דרשינן

. בו יהיה לא מום כל, בבכור מום הטלת גבי דכתיב כל מהאי ריבויא וכדדרשינן, לרבות שבא לא אם כל נכתוב

 שהביא, )א"ה שבת' מה ח"פי( למלך במשנה ר"שו: ל"וז, כוללת בפתיחה ח"א ג"הפמ ש"במ ליישב יש אבל
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 שיש) פו' סי( צבי החכם דברי מוסיף והמגיה, ת"מה אסור שבת במלאכת שיעור דחצי) עד שבת( י"רש דברי

 כל ויליף, )עד יומא( ש"ח לרבות חלב כל כתיב אסורות דבמאכלות, דרבנןמ אסור בעלמא שיעור דחצי לומר

 ז"ע וכתב. מדרבנן אלא אינו שיעור דחצי ל"י נזיר שער ותולש שבת בהוצאת כ"משא. מחלב אסורות מלאכות

 דחזי מסיני למשה והלכה, חלב דכל ריבויא צריך לכך, בכזית אכילה דסתם אסורות במאכלות דדוקא, ג"הפמ

 הלכתא אתא, שהוא כל אפילו שמשמעו, מלאכה כל תעשה לא דכתיב בשבת אבל. ש"ח לאסור רופילאיצט

 כל האי דאצטריך מדבריו ומבואר. ג"הפמ ל"עכ. קאי בלאו שיעור חצי אבל, בכשיעור אלא חייב דאינו לומר

 מ"מ, ת"מה מותר ש"דח ל"דס ל"לר שאפילו לי נראה היה ג"הפמ דברי ומשטחיות. ש"ח לרבות שבת במלאכת

 צבי החכם בשטת אזיל ג"הפמ דהא, אסור נמי שיעור דחצי מלאכה דכל/ קרא/ קרי דגלי, שאני שבת איסור

 שיעור חצי ח"לריו גם תורה איסורי בשאר אבל, ת"מה אסור שיעור חצי אסורות במאכלות דוקא נמי יוחנן' דלר

 יוחנן' מדר כ"א. שבת גבי ש"ח לאסור הוא ריבויא מלאכה דכל שאני שבת דאיסור אומר מ"ומ, ת"מה מותר

, אסור ש"ח דאף, מלאכה דכל קרא דגלי שאני שבת מ"מ, התורה מן מותר ש"דח ל"דס ג"דאע ל"לר נשמע

 לא דאמאי ל"הנ בקושיא ש"מ וממילא. מפשינן לא פלוגתא ואפושי, י"ר על יחלוק ל"דר מצינו לא דרשא דבהאי

 תשובת. /ת"מה דאסור ש"ח לרבות איצטריך כל דהאי. מ"לק, ת"ל מלאכה מכל בשבת גרמא לאסור ילפינן

 היקרים בדבריו להעיר לי נא יורשה) א"שליט( הדור מופת האמיתי הגאון דמרן בהורמנותיה/. המחבר

 מלאכה שאינן מדברים אפילו, תשבות בתורה נאמר) שבת' מה א"כ פ"ר( ם"הרמב כתב הנה. בפז והמסולאים

 מלאכות אסרה שהתורה לומר שרוצה, פירושא לחד משנה והלחם המגיד הרב וכתבו. מהן לשבות חייב

 בפחות במלאכות בשבת עמל להיות יכול אדם היה ועדיין, לא מכשיעור בפחות אבל, כשיעוריהן גמורות

 מדרשא ת"מה אסור שיעור דחצי מזה ומבואר. ש"ע. כ"ג ז"ע להזהיר, תשבות תורה אמרה לכך, מכשיעור

 לעבור שהוא לומר ואין. ת"ל מלאכה כל מדכתיב שיעור חצי ללמוד ג"הפמ לדרשת ורךצ אין ומעתה, דתשבות

, ת"ל חלב מכל שיעור חצי דילפינן אכילה באיסורי אף שהרי, אינו זה, קאי דבלאו ג"הפמ ש"וכמ, כ"ג ת"בל עליו

 על חל לאו ראיסו שאין פ"שאע, דמוקי ה"ד:) כג( שבועות התוספות שכתבו וכמו. בעלמא איסור אלא בו אין

 חשיב לא בעלמא איסור אלא עשה אפילו דליכא שיעור חצי מ"מ, סיני מהר ועומד מושבע דהוי עשה איסור

. ג"הפמ' שכ כל לדרשת צורך אין, דתשבות מדרשא שיעור חצי לרבות לנו שיש מכיון כ"וא. ש"ע. ועומד מושבע

 שוב. [לדוכתה קושיא הדרא כ"וא. מכל זה ברד ללמוד צורך שאין מתבאר כ"שג, )ד"ע ק"ד( אורות טל' בס ע"וע

 חוט יארוג ושלא אחת אות יכתוב שלא מנין, תעשו לא מלאכה וכל, )עג' סי אחרי' פר( כהנים בתורת מצאתי

 שיעור חצי דילפינן אלמא. ש"ע. ריבה מלאכה וכל מלאכה ל"ת, ובכברה בנפה אחד בית יעשה ושלא אחד

 ראיתי וכן. ש"ע. מצוה מלאכת לרבות כל ממלת נמי דרשינן והתם, ואה בעלמא דאסמכתא ל"י אולם. כל ממלת

 אסמכתא אלא אינה כ"הת של שהדרשא כ"ג' שכ ל"ז בנעט מ"להגר אבות מגן' לס בהסכמה ם"להמהרש

 מן סמך דבריהם של לשבותים שיש רבינו שכוונת, שם המגיד הרב שכתב השני לפירוש ואף]. ש"ע. בעלמא

 אסור שיעור חצי ולעולם, ובדרשא בדין הראשון פירוש על חולק שאינו לומר מקום שיש מלבד. ש"ע. התורה

 בדעת גיסא לאידך ל"ס האחרונים מן רבים הרי, שחולק לומר תמצא אם' שאפי ל"י עוד. דתשבות מדרשא

 הבאתי וכן. ועוד). ב' סי( יעקב ברית ת"בשו ש"וכמ. מדרבנן אלא שבת במלאכות ש"ח איסור שאין ם"הרמב

 דעת שכן אחר, רחוקה ולא נפלאת לא זו וסברא. אחר במקום ד"בס בזה והארכתי). יא אות כא' בסי( לןלה

). שם( בפנים כ"וכמש. מדרבנן אלא אינם שבת במלאכות שיעור חצי שאיסור בחידושיו ן"והר ה"והרא ן"הרמב

 כ"ע. /ל"ואכמ. כלל בזה מוסכמים ג"הפמ דברי אין כ"וא). ד"פ ביצה( מהתוספתא מפורשת ראיה לזה והבאתי

 דחצי ל"ס יוחנן' ר גם תורה איסורי דבשאר ל"דס צבי החכם על שהקשו מה כ"ג ומיושב/. המחבר תשובת

, שפיר אתי ג"הפמ' לד אבל, ת"מה אסור שיעור דחצי להדיא י"פרש) עד( בשבת דהא, ת"מה מותר שיעור

 מבואר הרי לכאורה/. המחבר תשובת. /ביצ החכם על מ"ולק. ת"מה אסור ש"דח, דקרא גילויא איכא דבשבת

 מקום שיש ונהי. ל"הנ ג"בפמ הובא וכן. מדרבנן אלא אינו ש"דח שבת במלאכות שאף) פו' סי( צבי חכם ת"בשו

 ר"ברה אמות' ד מעביר, ת"ל מלאכה מכל ש"ח דין שלמדנו שמכיון, ד"בסו ג"הפמ ש"כמ הוצאה בדין לצדד

 מארבע בפחות שיעור חצי איסור בו אין, :)צו שבת( מסיני משהל מהלכה אלא, דמלאכה מקרא נפיק דלא

 החכם דנקט שבת הוצאת מדין ראיה אין ז"ולפ. מכשיעור פחות במוציא הדין הוא לכאורה כ"וא. ש"ע. אמות

 מידי ולאו, כלל מלאכה שם זה על שאין אמות מארבע פחות מעביר דשאני, ג"הפמ במסקנת מבואר מ"מ צבי

, לזה צורך אין ומיהו. לאסור יש שפיר מכשיעור פחות במוציא אבל). אחרונים ועוד אורות טל' בס כ"וכ. (עביד

 פחות מוציא או, בשבת או, בנזיר אחד שער התולש כגון תורה איסורי שאר בכל ז"ולפ: צבי החכם ל"ז כי

 שער בתולש ףשא הרי. כ"ע. מהני לא לחוד לאצטרופי דחזי דטעמא, כלל תורה איסור בו אין בשבת מכשיעור

 לחיובא תנן דאנן, הקולמוס פלטת הוא, בנזיר' א שער בתולש צ"החכ ש"מ אך. [מדרבנן רק אסור בשבת אחד

 יעקב ברית' בתשו בזה העיר וכבר). נשא' פ( החינוך' ובס). א"הי נזירות' מה ה"פ( ם"הרמב פ"וכ). מ בנזיר(
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 גרמא אין, מלאכה כל תעשה דלא דבקרא, בזה עוד תירץ ל"הנ הגאון ר"מו אכן.+ ע"וצ]. ש"ע). ב' סי ח"חאו(

 שפיר הכי ומשום, הויה בלשון גרמא להעמיס אפשר, בו יהיה לא דכתיב בבכור כ"משא, עשייה במשמעות

 :). לח( כתובות' וע. ח"ודפח. גרמא מרבינן

 בעלמא תאאסמכ וקרא, מדרבנן אלא איסורו אין בבכור דגרמא ל"שי, לתרץ הגאון ר"מו עוד שאמר מה אולם 

 ת"בשו ל"ז קלוגר ש"מהר הגאון ש"וכמ, להיפך בפשיטות שתפסו האחרונים מרבני לכמה ראיתי הנה, הוא

' סי ד"חיו( סופר החתם כ"וכ. ש"ע. בכור לגבי, התורה מן אסורה גרמא דאף, )רפח' סי ד"חיו( שלמה לך האלף

 גרמא, בו יהיה לא מום כל דכתיב הכא נ"ה, חלב כל מדכתיב ויליף, ת"מה אסור שיעור דחצי יוחנן' דלר, )שו

 סבר מ"ר, פליגי בקראי ורבנן מ"דר:) לג( בבכורות' הגמ פשטות נראה וכן. ש"ע. עליה לוקים ואין ת"מה אסורה

 הגאון ר"מו לדברי ראיה להביא חשבתי' ולכאו. ש"ע. גרמא לאתויי ל"ס ורבנן, מ"בבע מום מטיל לרבות מום כל

 לא בעיא דהך, ד"הראב שכתב, בה ודוש פרתי חסום לנכרי אמירה גבי, )צא( מ"ב ש"הרא ש"לפמ, בזה

 אלא אסור שאין ז"בזה' ואפי, אסור נמי נכרי י"דע בקדשים מום במטיל דמסקינן ג"ואע, לקולא ואזלינן אפשיטא

 ווכמ, לגוי מאמירה טפי קילא גרמא והרי. כ"ע, דקדשים חומרא משום התם, )לה( בבכורות כדאיתא, מדרבנן

, אסור תכבה ואל כבה לגוי ולומר, כבוי גרם התירו בדליקה שהרי, )סד ס"ס( א"רעק ת"בשו במישור שהוכיח

 ש"בהרא כדמוכח, מדרבנן רק הוי מום להטיל לגוי דאמירה וכיון. ש"ע. מפסיד אינו המכבה כל לומר התירו ורק

. ת"מה דהויא בפשיטות כ"ג' כ שם א"רעק' בתשו ומיהו. מדרבנן אלא הוי דלא טפי דקילא גרמא ש"כ, ל"הנ

' שכ) שלד' סי( ראש בשמים ת"בשו ר"שו. מגרמא קילא יותר אם לגוי אמירה בדין כ"מש/ מילואים. +/ע"וצ

' סי( יהושע ספר בשם כתב) כב ס"ס( א"ח ם"מהרש ת"בשו אך. ש"ע. מגרמא גרע לא ם"לעכו דאמירה דאפשר

  )טי:א א "יבי(. מגרמא קילא ם"לעכו דאמירה) מא

  שבתתוספת 

 ושתו דאכלי נשי הני גבי) ל( בביצה הנה כי. הקדש על מחול לתוספת מסויים זמן יש אם הראשונים מחלוקת

 לתוספת שיעור שיש דמשמע', התוס כתבו. 'וכו שוגגים שיהיו דמוטב, מידי ולא להו אמרינן ולא, חשיכה עד

 הוברר לא התוספת' ובפי. 'וכו חשיכה עד ממש םאוכלי היו לא ודאי דהא, יום מבעוד לפסוק מדהצריך, פ"יוהכ

 להוסיף צריך, תוספת התורה שצותה שכיון דחה) שם( ן"והר. ל"עכ. י"מבעו ולהפסיק להזהר יש ולכך, השיעור

 בתוספת דסגי' שכ) ט( ה"ר' בתוס' וע. ש"ע. הספק מן בו נזהר שהוא הזמן מן חוץ זמן איזה ק"עה מחול

 שיש כתב עזריאל בר א"להר הבושם ערוגת' שבס', כ) קפה' סי( זרוע אור ח"מהר ת"בשו אך. ש"ע. משהו

 מקובצת בשטה' וע. ש"ע. כן נוהגים אין העולם שכל אני ותמה, ז"ע' וכ. 'וכו שעות' ב להוסיף שצריך בירושלמי

 ה"ד) מז( כתובות' תוס' וע. ש"ע. שבת לתוספת ה"וה. שעה כחצי הוא פ"ליוהכ שהתוספת, י"ר בשם) ל ביצה(

 כ"וכ. משהו בתוספת דסגי', שכ, )קב ס"ס( וביראים, )לב עשין( ג"ובסמ, )ג"ע ג"דמ( חיים בארחות' וע. דמסר

 משנה סדר בשם, )פ עמוד( בהלכה המועדים' בס ע"וע. ש"ע). לה שבת ן"הר' ובחי, )כז ברכות( ה"והרא י"תר

 דין אין ם"הרמב' שלד) רסא' סי( י"בב ןמר שכתב בהיות כי נ"ולפעד. שם דבריו על ש"ומ). עשור שביתת' ה(

. מדרבנן רק דהוי א"י, לשבת תוספת דין שיש ד"למ גם הרי, הכי ל"קי דלא אף. ש"ע. ט"ויו לשבת כלל תוספת

  )טז סימן חיים אורח - ב חלק אומר יביע( ).שם( י"הב מרן' ד נ"וכ. שהוא כל בתוספת די כ"וע

  ט"כלי שיר וריקוד ביו

 ולא הכי דעבדן חזינן קא והאידנא. מרקדין ואין מספקין ואין מטפחין אין תנן, לאביי ח"בר רבא ל"א) ל ביצה( 

 דילמא, )המבוי בשער( דלחיא אפומא איניש ליתיב לא רבה דאמר הא ולטעמיך ל"א. מידי ולא להו אמרינן

 ולא, דמבואה פומאא ויתבן ואזלן חצבייהו דשקלן נשי הני והא, ר"ברה אמות' ד לאתויי ואתי חפץ ליה מגנדר

 ולא מטפחין אין:) לו ביצה(' ובגמ. (מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב לישראל להם הנח אלא, מ"ול להו אמרינן

 שהיו בימיהן דדוקא שרי לדידן ומיהו', התוס' וכ.) שם' ותוס י"בפרש והובא. שיר כלי יתקן שמא גזירה, מרקדין

 מרן' וכ. כ"ע. למגזר שייך ולא שיר כלי לעשות בקיאין אנו אין לדידן בלא, למגזר שייך שיר כלי לעשות בקיאין

 לא הגזירה טעם שנתבטל פ"שאע אמרינן דביצה ק"דבפ ג"ואע', הנז' התוס ד"ע, )שלט ס"ר/ (ח"בא/ י"הב

 ז"ע(' התוס ש"כמ. מצויים נחשים שאין לפי האידנא דשרו מגולים למשקים לה מדמו' התוס, הגזירה נתבטלה

 להך יערוך דמות שמה, )ו אות יז' סי( ח"חאו חסד תורת ת"בשו מלובלין הגאון ז"ע והקשה. כ"ע). א"עס לה

 והני. מצויין שהנחשים במקום אלא אסרו לא מתחלה שאף משום ט"ה התם, האידנא דשרו מגולים דמים

 בכל, שיר כלי ןיתק דשמא גזירה הך כאן אבל. הגזירה בכלל הוו לא מעיקרא מצויין הנחשים שאין מקומות
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 דאף חכמים גזירות כל כשאר מוחלטת גזירה והיא, מקומות חילוק בזה שייך דלא ובוודאי, גזרו מקום

 ולכאורה. ש"ע). ג' סי( חמישאה ומשיב שואל הגאון הקשה וכן. ל"עכ. הגזירה בטלה לא הטעם כשנתבטל

, עוד ה"ד) ב' סי ח"חאו( לימודים לשון 'בס הובא, י"כת לשבת א"הריטב' בחי ש"עפמ, י"הב מרן' ד ליישב נראה

 והאי, נקט מנייהו חדא הא, )'וכו רבה דאמר הא ולטעמיך, דלעיל' בגמ(, דקאמר ולטעמיך מאי לי קשיא, ל"וז

 למימר דאיכא משום ל"וי. מפורשת משנה שהוא ד"ע למעבר להו שבקינן דהיכי לשיולי ליה עדיפא' מתני דהויא

 דרבה אידך אבל. שיר כלי לתקן שיבואו הזה בזמן שכיחא לא דאיסורא הדגזר משום דשתקינן ט"ה דהתם

 כיונו שלזה ואפשר, לימודים לשון' ה ז"ע וסיים. ל"עכ. לאתויי ואתי חפץ דמגנדר זמן ובכל מקום בכל טפי שכיח

 דלא אדנימ דאף, קשה אכתי' ולכאו. כ"ע. ביתו שם כי:) לו( משילין בפרק ולא, )ל( בשמעתין זה שכתבו' התוס

 בזמן שאף לומר כ"וע. הגזירה בטלה לא הטעם שבטל פ"שאע ל"קי הא, התלמוד בזמן גם שיר כלי תיקון שכיח

 שסיים וזהו. בקיאין שאין במקומות כ"משא שיר כלי לעשות שבקיאים במקומות אלא גזרו לא, כן שגזרו

. מ"בכ הויא לא שיר כלי יתקן שמא דגזירת אלמא. זמן ובכל מקום בכל טפי שכיח דרבה אידך אבל א"הריטב

 וברוחב. רבוא' ס בה עוברים שיהיו בעינן ולא, ר"רה איכא ז"בזה דאף) נט( לעירובין' בחי לשטתיה א"והריטב(

' כ שלא, מתוך ה"ד) ז( כתובות' תוס' וע. זמן ובכל מקום בכל ר"רה שכיחא שפיר ה"ומש. ש"ע. סגי אמה ז"ט

 נהרי ת"בשו מצאתי וכן. י"הב' ד כן שהסביר) שלט' סי( מאיר בית וןלהגא בזה שכיונתי ר"ושו.) ק"ודו. כן

 הלום גם. ל"הנ י"בכת א"הריטב' מד להעיר מבלי וכמובן. כאמור י"הב דברי שהסביר) ג' סי ד"חיו( אפרסמון

 ולטעמיך' הגמ' קו על שעמד) שם ביצה( אברהם אשל' בס א"שליט ניימרק א"מהר הגאון הרב לידידי ראיתי

 טוב' בס א"החיד למרן' וע. ל"הנ האחרונים מדברי שר זכר ולא. ל"כנ דבריו לפרש' וכ י"הב' ד הביא ושוב. 'וכו

 לתקן היא שכיחא דלא דמילתא א"הרמ ש"עמ, )ג"סק שלט' סי( ז"להט ראיתי והנה. ש"ע). פה אות יח' סי( עין

 בטלה לא הטעם שבטל פ"אעש דאמרינן דביצה ק"מפ להקשות שיש מה מתורץ ובזה: ל"בזה' שכ, שיר כלי

 הוינא כד ונהירנא). ה"סק שלט' סי( שבת תוספת' בס כ"וכ. ל"עכ. י"ב כ"כ. שכיח דלא כיון הכא דשאני. הגזירה

 מילתא הוי דהשתא מ"נ דמאי. מחולשא איפרק לא ואכתי. י"בב זה דבר מצינו לא שהרי בזה שהעירותי טליא

 בשעת מעיקרא שאף ל"דר ואפשר. והגזירה התקנה להבט לא לגמרי הטעם בטל' אפי הרי, שכיחא דלא

 שכיחא דלא מילתא ל"דקי דהא, )ד חדר לב בית( ך"מהרד' כ וכבר. האי כולי שכיחא דלא מילתא הויא הגזירה

 והובא. ש"ע. לשערו כלל לב על עולה שאינו פלא של דבר והוא, כלל שכיחא בלא דוקא היינו, רבנן בה גזרו לא

 דלא ראיות והביא בזה עליו להשיב כתב שם א"שהשע אמת הן. שם כתב ה"ד) סח' יס( אפרים שער ת"בשו

 כאן פ"ועכ. ש"ע:). סג כתובות( ענגיל י"להגר ס"הש ובגליוני). קעב כלל מ' מע( ח"בשד ע"וע. ש"ע. ך"כמהרד

 שער ת"שו בשם להלן שיתבאר וכמו, גרידא תיקון ולא, מחדש שיר כלי לעשות יבא שמא היא הגזירה שעיקר

 ק"דפ כללא הכא שייך לא ה"מש. מחדש לעשות כ"כ שכיחא דלא מילתא הויא כ"א. וסיעתו) לו' סי( אפרים

, ל"הנ לימודים לשון' בס' כ ב"וכיו. ל"הנ א"הריטב' בד כן להעמיס שיש ואפשר. להתירו אחר מנין שצריך דביצה

 לעשות בקיאין אנו שאין משום שרי משרא ז"בזה שהרי היא קלישתא דגזירה דמשום לומר א"הריטב דכוונת

 מאיר בית' בס מצאתי וכעת. ש"ע. מדרבה אביי ליה פריך קא ה"ומש, היא רחוקה דחששה ונמצא, שיר כלי

 א"הריטב בכוונת עוד ל"י ד"ולפע. ש"ע. 'וכו י"הב כן כתב לא שמעולם, ל"הנ ז"הט ד"ע לנכון העיר כ"שג ל"הנ

 שיוכלו מעיקרא כך התנו המשנה חכמי שאף ל"י, מילתא האי שכיחא לא ס"הש חכמי בדור וגם שהואיל, ל"הנ

 יבא לבטל הרוצה כל ביניהם התנו כך אימור:) ג( ק"במו ג"כה' וכדאמרי. הטעם יתבטל אם הגזירה לבטל

 ולטעמיך' הגמ' מקו להו ונפקא', התוס בטעם ל"י נ"וה. אתא ה"ד:) פב( ק"ב' התוס ב"כיו תירצו וכן. ש"ע. ויבטל

 ל"קי אמר, אידו ביום ששך לבר קורבנא שדר רבא' דאמרי דהא לאפוקי ה"ד:) נז ז"ע(' התוס ש"לפמ ל"ועי. 'כו

 דלהנהו, להתירו אחר מנין הוצרך ולא, שבמנין דבר הוי אידם ביום ומתן דמשא ג"אע, ז"לע פלח דלא בגויה

 דכי לומר שדעתם שנראה, ונתםכו את) סה ז"ע( ן"הר והסביר. ל"עכ. עליהם גזרו לא מתחלה ומודו אזלי דלא

 אבל, עכשיו שבטל פ"אע, מתחלה האיסור טעם בהם שהיה אותם להתיר מ"ה, להתירו אחר מנין צריך אמרינן

 האיסור טעם שייך היה לא נ"ה ז"ולפ. ל"עכ. אחר מנין בלא שרי, מעולם האיסור טעם בהם היה שלא אותם

 ודאי, כך לומר רוצים הם שאם, ז"ע סיים שם ן"שהר לאא. אחר מנין בלא שרי לדידן ה"ומש. בקיאים באינם

 אבל. ז"לע פלחי דלא גוים עם ולתת לשאת מעיקרא נאסר שלא לרבנן ל"קי דהוה דאפשר. יתירה קולא שזוהי

 תורת' בתשו ע"וע). קטז' סי( ד"יו ח"בפר' וע. מעיקרא כדשנינן מחוורתא ומעתה. כ"ע. ע"וצ. לנו אין בסתם

 ת"לר שאף, פשתן של טלית לענין) ח' סי ב כלל( ש"הרא ת"בשו המבואר פ"ע' התוס ונתכו שהסביר, שם חסד

 ואין. מצוה במקום שלא כלאים איסור על יעבור פן חיישינן לא, תכלת לנו אין ז"ובזה הואיל, ז"בזה לאסרו אין

 האיסור טלב הטעם נתבטל אם ידוע האיסור שטעם שכיון, להתירו אחר מנין שצריך שבמנין לדבר לדמותו

 תלוי ההיתר שיהיה לעולם כ"כ ידוע הטעם אין דהתם, :)ה ביצה( ואילך ז"ריב מתקנת לביצה דמי ולא ממילא

 כלי יתקן שמא לכל ידוע הגזרה דטעם' להתוס ל"ס הכא נ"וה. כ"ע. היום כל החדש עדות שמקבלין שתיקן במה
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 צ"הש חזרת גבי) לז' סי(' בתשו ם"הרמב 'מד ולכאורה. ד"עכ. ממילא האיסור בטל הטעם כשבטל ה"מש, שיר

 שהובאו הראשונים כל מדברי משמע וכן. ל"הנ ש"כהרא דלא ל"דס משמע. ש"ע. בקיאים שכולם פ"אע התפלה

 ה"ד) ג' סי ד"חיו( אפרסמון נהרי ת"בשו ע"וע. ע"וצ. ל"וי. ש"ע). כה אות טו' סי ח"חאו( אומר יביע' בתשו

 להכות מטפחין אין, ל"בזה פסק) ג"ס שלט' סי( ע"בש מרן והנה. ל"הנ ש"הרא' תשו' בד לפרש ש"מ, ואפשר

, בהגה א"הרמ ז"ע' וכ. 'וכו. שיר כלי יתקן שמא גזירה, מרקדין ולא, ירך על כף להכות מספקין ולא, כף אל כף

 שאין, שרי הכל הזה דבזמן א"וי. 'וכו שוגגין שיהיו דמוטב משום בהו מחינן ולא האידנא ומרקדין דמספקין והא

 נהגו ז"שעפ ואפשר. הוא שכיחא דלא דמילתא שיר כלי יתקן שמא למגזר וליכא, שיר כלי בעשיית בקיאין אנו

' פו ושאר) ה"ה משבת ג"פכ( ם"שהרמב משום, לדינא' התוס דעת שהשמיט דמרן ומשמע. כ"ע). 'תוס. (להקל

. י"בב להדיא מבואר וכן. 'התוס' כד ל"ס דלא אלמא, ז"לזה ס"הש זמן בין חילקו ולא, להלכה זה דין כתבו

 שאין, וריקוד בטיפוח אלא התירו לא כ"דע נראה א"והרמ' התוס' לד גם אולם). ט' סי( ו"מהריק' בתשו נ"ושכ

 בכלי והמנגנים בהיות. בזה להקל שאין יודו הם אף שיר בכלי לנגן אבל. בהם לנגן שיר כלי לעשות כ"כ בקיאים

 מעובה אחד, ולתקנם המיתרים למתוח וכנור בנבל שיר הכלי בתיקון היטב איםובקי אומנים הם הרוב פ"ע שיר

 שרי שלנו דריקוד י"פר: ל"וז) מד' סי( ביצה האגודה ש"ממ גם לדייק יש וכן. המנגינה של הצורך לפי, דק ואחד

 שאין מודה י"ר אף לכך המיועדים בכלים שיר קול דבהשמעת ומוכח. ל"עכ. קול השמעת ביה שייך דלא

 בשבת להוציאם שאין פעמונים עליהם שיש ת"ס בענין' שכ, )ב"סק רפב' סי( ד"יו ז"להט ראיתי וכן. להתיר

 כלי בעשיית בקיאין אנו שאין משום שרי הכל ז"דבזה) שלט' סי/ (ח"בא/ א"רמ' דכ ג"ואע. קול השמעת מחשש

 א"הרמ שאין נראה ותו. ד"מל לכתחלה איסור נעביד אמאי, בדבר איסור יש ראשונה דלדעה כיון מ"מ, שיר

 דדמי) פעמון( זוג בהך אבל, ביד ומטפחין דמספקין כההיא, שיר לכלי דומים שאין דברים באותן אלא שם מקיל

' התוס ש"דמ, המחבר בן בהגהת) לו' סי( אפרים שער ת"בשו כ"וכ. ל"עכ. הכל לדברי איסור יש שיר לכלי טפי

 אמרו ולא. שיר כלי לעשות בקיאין אנו שאין' התוס שדייקו וזהו. ירש כלי בלא ולרקד לספק היינו, שרי דלדידן

, לעשות לשון' התוס כתבו ולכן', וכו לעשות היינו שיר כלי יתקן שמא' בגמ ש"מ מפרשים הם כי. שיר כלי לתקן

. ןגזרינ לא מחדש לעשותו בקיאין אנו שאין לדידן כ"משא. שיר כלי מחדש לעשות בקיאין היו ס"הש שבימי ל"ור

 המאירי ש"ממ מ"וכ. כ"ע. שיר בכלי לנגן אסור ולכן. האומן עשהו שכבר שיר הכלי יתקן שמא דגזרינן ודאי אבל

, יעשה שמא לומר הוצרכו ולא, שיר כלי יתקן שמא איסורם וטעם', וכו מטפחין ולא, )רכ עמוד: לו ביצה(

 )כט סימן חיים אורח  ג א”יבי(. ק"ודו. ל"עכ. כלום נחשב אינו תיקון שבלא, בעשייתן שתיקונן

  מקלקל בתלוש

 איסור שום אין התלוש שבפסיקת, ]פז' סי השלם ל"בשה והוא[ הלקט שבולי בשם) שיז ס"ס( י"הב מרן כתב

 וכדאיתא. הוא גמור היתר אלא, בו אין דרבנן שבות' אפי ה"הלא, כלי לעשות או למדה מתקנו כ"אא, בשבת

 בו שיש מדבר חוץ, הוא גמור היתר התלוש לחתוך לפיכך. וחותך קיעומפ מתיר שבכלים חותמות:) לא( בביצה

 והובא, בתשובה מרוטנבורג ם"מהר פסק וכן. [כ"ע. לגמרי מותר התלוש בפסיקת המקלקל אבל. בחתיכתו כלי

 שמתיר כלים של אחותמות דהוה מידי, איסור שום התלוש בפסיקת שאין, ל"וז) שכ' סי( ומנהגים פסקים' בס

]. ל"עכ. צלויות ואווזות תרנגולים של' חוטי לחתוך מותר ט"ומה. כלי תיקון בו שיש מדבר חוץ. ותךוח ומפקיע

' סי( שבת תוספת' בס' וע. ש"ע). ז"סי שמ' סי( ז"הגר ע"ובש) יד ק"ס שיד' סי( א"במג להלכה הובא זה ודבר

) כ"סק א"א שיז' סי( ג"מהפ קושית ניחא ז"ולפ. ש"ע. שבת לצורך אלא שרי לא פ"דעכ', שכ) כו ק"ס שיד

 במשחת להשתמש גם ומעתה. ש"ע. אסור אבל פטור ה"ואפ, בתלוש מקלקל דהוי לתפור מ"ע שלא מהקורע

 במכבדת שאסרו וסיעתו א"דהרמ ט"דה לומר ואין. דשרי התלוש פסיקת דהוי, להתיר יש מברשת י"ע שינים

. כלל סברא אינו זה. במכבדת מחוברים מיןוהקס היות, המחובר מן כחותך דחשיב ל"דס, קסמין שבירת משום

 באדם דוקא היינו, לקרקע כמחובר דהוי שלו מעור בידו יתלוש שלא ליזהר שיש' שכ) שלו ס"ס( ז"להט' שאפי

) ב"ע ה"דכ( אורות טל שהגאון ש"ומכ. שם עצמו ז"הט ש"וכמ. לקרקע המחובר מן כתולש והוי, לקרקע שהוקש

' בחי ש"וכמ. ממש קרקע בגדולי אלא קצירה שאין קצירה דין שייך לא דבאדם, ידים בשתי ז"הט' ד דחה

, יבלת ה"ד) ב"ס שמ( ל"בבאה ב"משנ ע"וע. ש"ע. שם א"הריטב' ובחי. ן"הרמב בשם:) קז שבת( א"הרשב

 הוא דאדם ט"שנ מה אבל). א"סל שכח( כדמוכח בזה לאסור אמת שדינו פ"שאע וכתב, ז"הט' ד שהביא

. 'וכו ט"פ ם"ברמב מ"וכ. גוזז משום דהוי ט"שנ) קג עירובין( י"ברש כן משמע לא, מגידולו' ד כעוקר והוי כקרקע

 שאותן נראה, ל"וז' שכ) שיט סימן ז"תשי ירושלים( ומנהגים בפסקים מרוטנברג ם"למהר מצאתי אולם. ש"ע

' מתשו, ד"ש ומקורן. (כ"ע. המחובר מן תולש משום בשבת לתלשם אסור האדם מן הפורשים בשר עור תלתולי

) לה' סי( ה"ח ם"מהרש ת"בשו' וע. בזה ז"להט ליה דמסייע תנא הרי). שכז' סי פארמא נרדמים מקיצי, ב"מב
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 הכלי מן קוטם שהוא הכא דשאני לחלק נרצה אם וגם. ש"ע) בהערה כד ס"ס( א"ח אברהם דבר ת"ובשו

 כאן שאין ברור מ"מ). ח"סק שם( לדוד תהלה' ובס). טז ק"ס שח' סי( א"במג' וע. כלי מתורת נפסד והנקטם

 שאינו בדבר מקלקל ל"דהו ל"הנ הטעמים בצירוף כ"וא). ה"סק שיד' סי( א"המג כ"ג ש"וכמ. תורה איסור

 הוי שימושו י"ע המברשת מן הקסמין שבשבירת ובפרט. להקל יש, בדרבנן ל"ניח דלא ר"פ והוא, מתכוין

) שפז' סי( ש"הריב ת"ובשו) המיחוש שער סוף( האדם בתורת ן"הרמב ש"מ וידוע. יד כלאחר התלוש פסיקת

 טלית ה"ד) שלד' סי( י"ובב. דהוה ה"ד) כה( בכורות' בתוס ע"וע. שבות משאר טפי קילא יד דכלאחר דשבות

 שלא קפדינן ובעלמא. שרי יד כלאחר דגיבול במורסן לרחוץ מותר) י"ס שכו' סי( ע"ובש. ש"ע. האור בה שאחז

. הנח ה"ד:) סו( פסחים' בתוס' וע. טפי קיל יד כלאחר דהוי משום כ"וע מצוה במקום אלא דשבות שבות להתיר

, )יא ק"ס שיד( ב"המשנ ש"וכמ. ל"ניח דלא ר"בפ בפשיטות להקל נראה ובזה, דרבנן תרי ל"הו פ"ועכ. ל"וי

 להוציאו מותר בחבית ש"מע תקוע סכין היה שאם שפסק ע"הש למרן יודו, בדרבנן ר"פ האוסרים שאף

 ירחיב שלא א"שא, ר"פ דהוי ג"דאע משום). י"מבעו הוציאו לא' ואפי( להוסיף מתכוין אינו שהרי ולהכניסו

. ר"בפ דאסור דרבנן איסור משאר גרע ג"משאצל דהוי לגומא צ"וא יד כלאחר הוא וגם מקלקל שהוא כיון, הנקב

 דרבנן בתרי ל"ניח דלא ר"דפ' כ כ"שג) ב"סק שלז( צ"בשעה ב"במשנ ע"וע. ד"בנ איתנהו טעמי הני וכל. ש"ע

 פ"ע זה וכל. ש"ע. בזה להקל שמצדד) ה אות נ, מועד( איש חזון להגאון ראיתי הלום גם. ש"ע. להקל שיש ודאי

 עיקר כל ברור הדבר אין דמילתא לקושטא אולם. מהמברשת קסמין בשבירת רישיה פסיק דהוה ההנחה יסוד

 מרדכי במאמר באמת ש"וכמ. קסמין שבירת ללא מברשתב משתמשים רבות שפעמים, רישיה פסיק דהוי

 ה"בד) קא( פסחים' ובתוס. ש"ע. הקסמין שישברו הוא ר"פ דלאו, מוכרחים אינם א"הרמ שדברי, )ג"סק שלז(

 ל"דקי לדידן, דשרי מ"כדשא חשיב רישיה לפסיק להגיע הדבר קרוב שאפילו מתבאר, בגרירה ש"כר והלכה

  )ל ח"או ד א"יבי( . בגרירה ש"כר

  ג ילדים בשמחת תורה איסור משום אהל עראי"אם יש בפריסת טלית ע

 גדול היסק", י"רש ופירש. (אסור למעלה מלמטה, שרי למטה מלמעלה מדורתא האי, )ב"סע לב( ביצה 

 אם, לאהל ודומה למעלה עצים וסודרים רוחות מארבע מעצים כותלים שעושים, בנין כדרך שרים לפני שעושים

, הוא בנין שדרך אסורים הגג עליהם לעשות תחלה כתלים של העצים שסודרים דהיינו, למעלה המלמט עושים

"). שרי הכותלים עצי תחתיו מסדרים כ"ואח, בידים שאוחזים הגג מן תחלה שמתחילים למטה מלמעלה אבל

 ההמט ארוכות לתת תחלה המטה כרעי יזקוף לא, שרים של המתפרקות מטות, י"רש פירש(, פוריא וכן

 בידיהם אדם בני ויאחזוהו תחלה העור פורס אלא, עליו ששוכבים למצע למעלה העור יפרוס כ"ואח בכרעים

). ל"עכ. לתוכן הארוכות ויתנו הכרעים יזקפו כ"ואח בהן העור של הרצועות ויקשרו המטה ארוכות יביאו כ"ואח

 ולהניח תחלה הרגלים להניח אסור האות כשמעמידים מטה): "ג"ס שטו' סי( ע"בש נפסק וכן. 'וכו, חביתא וכן

, זו גב על זו חביות כשמסדרים וכן. תחתיהם הרגלים כ"ואח באויר תחלה הקרשים ישים אלא, הקרשים עליהם

 יניח כ"ואח תחלה התחתונות יסדר לא אבל, תחתיה התחתונות ויסדר העליונה בידו אוחז, שתים גבי על אחת

, עראי אהל משום איסור שום זה על אין, האוהל גג את בידיהם יםשאוחז שמה ומוכח. ש"ע". עליהן העליונה

 בזה אין לכאורה ראשם שעל באויר בידים אותו אוחזים והטלית, הילדים ראש על הטלית בפריסת גם כ"וא

 וכדמוכח, מחיצות בלא' אפי אהל דמקרי ג"ואע, כתב) יא' ס דביצה ד"פ( ש"הרא אולם. אהל עשיית משום

 אבל, עליהם לצל להיות אהל לעשות כוונתו שעיקר התם שאני, טפח בה ושייר בודיא כרוך) א קב( בעירובין

 כוונתו אין ששם, )ב לב( דביצה לההיא ד"נ לדמות אין כ"וא. מחיצות בלא אהל מקרי לא לאהל כוונתו שאין כאן

 פריסה אלא, אשםר על צל להיות הילדים על להאהיל כוונתם שאין שמכיון ל"י מ"ומ. כאן כ"משא, כלל לאהל

 מביאים מלמעלה להם חם', וכו בחמה המוטל מת) ב מג( בשבת' וע. דמי שפיר בעלמא לכבוד חופה דרך

 על צל להיות עליהם המחצלת שפריסת ואף, )ו"ס שיא' סי( ע"בש פסק וכן', וכו, עליהם ופורסים מחצלת

 ומה, שכתב) ט"סק שטו סימן( ודלד תהלה בספר מצאתי וכן. דמי שפיר בידים אותה שאוחזים כיון, ראשם

 מכל, לאהל מתכוונים שאין אף לכאורה, בראשית חתן קריאת בשעת טלית לפרוס תורה בשמחת שנוהגים

, לאהל במתכוין' ואפי, אהל מקרי לא בידים שאוחזים דמה נראה אלא, אדם בני של ומחיצות גג הוי הא מקום

 הפוסקים מדברי דמוכח) ז"סק שיא' בסי( וכתבתי, הםעלי ופורסים מחצלת שמביאים) ב מג( בשבת וכדמוכח

 שם( לדוד ובתהלה. ד"עכת. י"הב בכוונת לפרש יש וכן. ל"כנ ט"וה, אהל עשיית של איסור שום בזה דאין

 אלא, צל ולעשיית להגן נעשית שלא כיון, אהל לעשיית מתכוין אינו נקרא חופה שבהעמדת, עוד כתב) ח"סק

 בשם כתב) ט סעיף שטו' סי( תורה דעת בספר ם"מהרש הגאון גם. ד"בנ הדין הואו. ש"ע. והכלה החתן לכבוד

 גופו או ידו מניח אם קפידא שאין כשם, אהל עשיית בו שייך לא בידו שאוחז שכל, יד בכתב קדושים דעת הגאון
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 שכל, להלכה ל"הנ לדוד התהלה דברי הביא) רכד ק"ס פ' סי( שבת מנחת ובספר. ש"ע. 'וכו דפנות על

 וכן. ש"ע. בראשית חתן קריאת בשעת הטלית לפרוס נהגו ולכן, אהל בזה שייך לא בידיהם הדבר שאוחזים

 ולאוחזו לצל בגד למתוח שמותר) ז אות להלכה העולים בדינים, ב אות נב' סי ח"חאו( איש חזון להגאון ראיתי

 להם חם) ב מג( דשבת מההיא מוכחוכד, דמי שפיר בידו אוחזו אלא מניחו שאינו כיון לצל שעשאו פ"ואע, בידו

 מעתה אלא) ב קלח( דפריך והיינו, דשרי למטה מלמעלה דהיינו, עליהם ופורסים מחצלת מביאים מלמעלה

 דהוי, הראש על וקבוע דמיהדק ומשני, דשרי בידו כאוחז דהוי דעתיה דסלקא', וכו נמי הכי טפח בגלימא שרבב

 סעיף שא' סי( ע"בש ז"הגר מדברי שנראה, כתב) ד אות רכב' סי( נזר אבני ת"בשו גם. כ"ע. עמודים על כמניח

 דאמרינן הא נמי והכי, בידו שאוחזו ידי על רק, מעצמו חיזוק לו שאין במקום אהל בעשיית איסור שאין) מח

 המחצלת לפריסת שאין משום ט"ה, המטות זקיפת קודם למעלה המחצלת שפורסים, בחמה המוטל במת

 אין הילכך, נופלת המחצלת הרי ידיהם יסלקו שאם, בידיהם אותה שאוחזים ידי על רק אלא, מעצמה חיזוק

 איסור בו אין גמור עראי אהל' שאפי מכאן להוכיח שאין נראה ז"ולפ. בשבת אהל עשיית של איסור חשש בזה

 בלא הוי לא עראי אהל' שאפי י"והגמ א"הריטב דעת כן מ"ומ', וכו, לעיל כאמור ל"שי, מחיצות בלא כשהוא

). ש"ע. 'וכו מחיצות בלא עראי אהל שאין כ"ג שהעלה ח"סק שטו' סי שבת תורת בספר ע"וע. (כ"ע. מחיצות

 הנוטה): "יב סעיף שטו' סי( ע"בש ומרן) לב הלכה שבת' מהל ב"פכ( ם"הרמב ש"ממ קשה דלכאורה איברא

 תולין גדולה פרוכת תההי אם לפיכך, אותה שנוטה בשעה אהל יעשה שלא להזהר צריך בה וכיוצא פרוכת

 להחזון ר"ושו. אהל עשיית דין בה שייך בידיו אותה מחזיק שהוא פ"שאע הרי". אסור אחד אבל שנים אותה

 ק"ס שטו' סי( ברורה והמשנה, סתומים רבינו ודברי, וכתב, ל"הנ ם"הרמב דברי שהביא, )ה"סק נב' סי( איש

. לרגע בידו תתקפל שמא וחוששים, לגג ולא, צהלמחי הפרוכת שתולה דמיירי, האחרונים בשם פירש) מד

 המונח מת גבי) ב מג( בשבת כדאמרינן, בידו ולאוחזו לצל בגד לפרוס מותר לכתחלה' אפי שהרי, מאד ותמוה

, מותר שזה, מחיצות לו עושה ואינו, כלל תחתיו להשתמש רוצה שאינו כאן ש"וכ. לעיל שכתבנו וכמו, בחמה

 גוד מפרש ם"שהרמב נראה ולכן', וכו, כך לידי אתי דילמא משום לאסור מקום אין כ"וא, יתדות על להניח' אפי

 כפל בה יהיה שלא אפשר שאי היינו, הארץ מן מעט תגבה שלא אפשר שאי ש"ומ, לצל שמותחה היינו, פרוכת

 ע"וצ, )יח ק"ס( א"המג ש"מ פ"ע ל"י ה"בלא ולכאורה. ש"ע. אהל ונעשה הארץ מן נגבהת זה י"וע, וימתחנה

 דשאני ל"וי). נא:שא( ש"וכמ. מיהדק דלא זמן כל אהל הוי לא טפח בגלימא שרביב דאי בגמרא אמרינן דהא

, לכבוד אלא שאינו, הילדים ראש על טלית בפריסת ז"ולפ. כ"ע. התם כ"משא, מחיצה לעשות שמתכוין הכא

 אהל שייך לא בידים שאוחז כלש שיטתו לפי מהדר איש שהחזון אלא, דמי שפיר, כלל מחיצה לעשות כוונה ואין

 פרקים של כסא בדין) ה"ס שטו( ע"ובש. ש"ע). ונג נב הציון בשער( ב"ובמשנ) ז"סק ז"מש( ג"בפמ ע"וע. כלל

 ט"ומה. י"רש. בעלמא ליתובי אלא עביד מידי דלאו משום) ח"בסק( שם א"המג כתב, בשבת לפותחו שמותר

. שבת מערב בכלונסאות קשורה שהחופה דמיירי) לד צ"בשעה( ב"המשנ ופירש. ולסלקה החופה להעמיד שרי

 יש לכאורה, ולסלקה החופה להעמיד א"המג שהתיר שמה, קשה ועוד ה"בד) ל ס"ס ח"או( תנינא י"הנוב וכתב

 שאין שכיון א"להמג ל"דס אלא, אהל ועושה, שתחתיה לאויר צריך שהחופה, פרקים של לכסא דמי דלא לדחות

, ד"לנ ה"ה כ"וא. ש"ע. אהל חשיב לא וכלה חתן לכבוד רק הגשמים או חמהה מפני להגן נעשית החופה

 )נה ח"או ז א"יבי(. לעיל כ"וכמש

  ר דלא ניחא ליה"פ

 צריך שאינו. (שנו באגם תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה, נינהו הקרקע לייפות לאו כולהו אטו, פריך) קג( בשבת 

 ר"בפ ש"ר מודה ת"ד ורבא אביי והא. קמכוין דלא וכגון אגם דלאו בשדה תימא' אפי אמר אביי.) י"רש. לייפות

 א"ח משנה סדר בספר' וכ.) הערוך בשם' תוס. ל"ניח דלא ר"פ דהוי. (דחבריה בארעא דקעביד צריכא לא, י"ול

 אף אלא מדרבנן אלא אסור אינו ל"ניח דלא ר"דבפ דאביי הא ל"ס לא יוסף ורב דרבה, )א"רע ז"די ת"יסוה' הל(

 דלא ר"פ ל"דס לשיטתו לרבה אביי קושית ז"ולפ. ש"ע. באגם אוקמוה ה"ומש, חטאת חייב ל"ניח אדל ר"בפ

 ק"בשטמ הובא א"הריטב' בחי ש"ממ מתבאר וכן. (להתיר אין מצוה במקום גם וממילא, ת"מה אסור ל"ניח

' התוס ואילו.) ש"ע. 'וכו מותר מ"דדשא ש"כר ברייתא דהך דאמר דרבה אליבא אזלא אביי דקושית) ד"ע א"דל(

. חכמים גזרו לא מצוה ובמקום, מדרבנן אלא אסור אינו ל"ניח דלא ר"דפ כוותיה ל"דקי דאביי אליבא קיימי

 ש"לפמ, יוסף ולרב לרבה קשיא לא, ל"ניח דלא ר"פ דהוי אחריתי הושענא ליה באית דמוקי:) לג( דסוכה וההיא

:). קיא שבת( ן"והר ן"הרמב כ"וכ. ג"בכה כלל תיקון שיבח לא אחריתי הושענא ליה דאית דכיון:) לג סוכה( י"רש

 דבההיא, דחבריה בארעא דעביד) קג( דשבת כההיא ליה איכפת דלא ר"פ בין לחלק מקום עדיין שיש אלא

 דבעילת כההיא, בעיניו רע שהדבר מחמת ל"ניח דלא ר"פ לבין, חיובא דאיכא ל"וס יוסף ורב רבה פליגי דוקא
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 לפני במחשבה עלה עתה והן. בזה שמחלק) קג שבת( להמאירי שמצינו וכמו. ל"הנ יהושע הפני ד"לפ מצוה

 ר"פ הוי הא, ר"בפ ש"ר דמודה מהא לרבה אביי ליה פריך דמאי, יהושע הפני ד"לפ לעיל שהקשינו מה לדחות

 ש"וכמ, ליה איכפת דלא ר"לפ ל"ניח דלא ר"פ בין הפרש שאין ל"דקי דמילתא דלקושטא, בדרבנן ל"ניח דלא

 לרבה אביי קושית ז"לפ). שכ ס"ס( ל"בבאה ב"והמשנ). ו כתובות( ש"והרש). דביצה ב"ספ( נתנאל הקרבן

 הריח שנכנס( ריחא מוליד דקא משום החרס ג"ע' אפי פירות ולעשן לגמר שאוסר) א"רע כג בביצה( לשיטתו

 ליה איכפת לא וגם בחרס ריח להוליד קמיכוין דלא התם והא.) י"רש. מדרבנן ואסור ריח לו היה שלא בחרס

 ל"דס שמעינן דרבה מילתא דמהאי) טז' סי ג כלל( ורדים הגנת במישור הוכיח וכן. רבה אסר ה"ואפ בהכי

 רק הוי זה דאיסור נימא' אפי נ"דה שפיר אביי ליה פריך ה"ומש. ש"ע. אסור ל"ניח דלא בדרבנן ר"פ' דאפי

 עישון משום דרבה ט"דה) שם ביצה( ה"הרא' בחי ש"פמל, מוכרח זה אין מ"ומ. ר"בפ ש"ר מודה הא, מדרבנן

 ל"הנ י"כפרש שלא וזה. ש"ע). שם ביצה( ד"רי' בתוס כ"וכ. באוכלין ריח להוליד דאסור ל"וס גופייהו הפירות

 יהושע בפני' וע. ל"ואכמ. ש"ע). ד' סי ח"חאו( בכסף נחפה ת"בשו ע"וע. החרס משום ריחא דמוליד שהאיסור

 בתרא דללישנא מותר מ"דדשא ש"כר נקיט דאביי' שכ' התוס ד"ע שמפקפק מה, מיחם ה"בתד:) מא שבת(

   )לד סימן חיים אורח - ד חלק אומר יביע( .ש"ע. יהודה' כר נקטינן דלאביי מוכח:) כה בפסחים(

 אין', שכ) ה לולב ח( ם"הרמב' בד להעיר' שכ, :)לג( הגזול לולב' לפ' בחי סופר חתם להגאון ראיתי והלום

 שמותר ומוכח. כשר ז"ה לאכילה אחד אחד שליקטן או וליקטן עבר ואם, כמתקן שהוא לפי ט"ביו אותן עטיןממ

 לא מתכוין שכשאינו) שבת יב( ה"ה דברי בהקדים ותירץ. אחריתי הושענא ליה דלית ג"אע לאכילה ללקטן

 דסברת ל"שנ אלא. 'וכו תיאחרי הושענא ליה באית להעמידו צריכים היינו לא ז"לפ' ולכאו. כלי כמתקן חשיב

 של עלה שנותן. (אסור דאסא טרפא האי שמואל דאמר הא גבי, :)קמו( בשבת דאמוראי בפלוגתא תליא ה"ה

. מרזב משום גזירה אמר יימר רב, ט"מ.) י"רש. שם דרך זב והיין כמרזב עשוי שהעלה החבית בנקב הדס

:) לג ביצה(' וכדאמרי, כלי כמתקן ל"והו, הענף מן העלה. (יקטום שמא גזרה אמר אשי רב.) מרזב יכין שמא(

 וראוי העלה יקטום שאם אשי לרב ל"דס אלמא.) י"רש. חטאת חייב קטמו ואם יקטמנו לא שיניו בו לחצות

 כ"וא. אשי כרב ולא יימר כרב פסק ם"דהרמב) שיד( י"בב' וע. חייב כן מ"ע עושה אינו' אפי שיניו בו לחצות

 ולא הוא דחיקא ושינויא. אחריתי הושענא ליה דאית לשנויי הוצרך אשי דרב יבאאל דאזיל:) לג סוכה( ס"הש

 שאינו כיון, כלי כמתקן הוי דלא ל"י ד"בנ גם ומעתה. ד"עכת. יימר כרב ם"הרמב פסק ה"ומש. עליה סמכינן

 ה"ואפ, בו ויוצא נוטלו כרחו ועל, אחריתי הושענא ליה לית' דאפי, הדס ענבי ממיעוט עדיף דלא, לכך מתכוין

 דברי על ק"ק ד"דלפע אלא. דמי להא ד"בנ נ"וה. ההדס מתכשר דממילא ג"אע, לאכילה ללקטם שרי משרא

 לעשות במתכוין יקטום שמא גוזר אשי דרב ל"י הא, חייב כן דעת על עושה אינו' ואפי אשי דלרב ל"דמנ ס"החת

', כ) יא עמוד דמצרף סוגיא( סוגיות על ס"החת ובחידושי. ל"וי. ל"הנ ה"ה לסברת יודה מתכוין בשאינו אבל, כלי

 דעביד) קג דשבת( האוקימתא וכן. אחריתי הושענא ליה דאית ס"דהש אוקימתא ם"הרמב מייתי דלא דהא

 להדיא קרקע המיפה וכן, כמתקן הוי להכשירו כדי מההדס ענבים דהמלקט דנהי ל"דס משום. דחבריה בארעא

 במחשבתו מ"מ הקרקע ומתיפה ההדס מתכשר שממילא פ"אע הלאכיל ליקטן אם מ"מ, )חורש משום(, חייב

 ס"הש משני דלא והא. פטור לכך נתכוון לא ואם חייב שיניו בו לחצות קיסם בקוטם כמו, מילתא תליא ודעתו

 יליף בקיסם א"כר דפסק ם"והרמב:). לג( בביצה ורבנן א"דר בפלוגתא דתליא משום, ל"הנ מקומות' בב הכי

  )בל ח"או ד א"יבי(.ד"עכת). ה"ה ש"וכמ. (בזה כיוצא לכל מניה

  הדלקת חשמל ביום טוב

. המים מן ולא, הרעפים מן ולא, העפר מן ולא, האבנים מן ולא, העצים מן לא האור את מוציאין אין) לג( בביצה

 התירה שלא. התורה מן הוא זה שאיסור) תקכ' סי( ז"הט דעת והנה. ט"ביו מוליד דקא משום ט"מ:) לג(' ובגמ

. ואפייה בישול כמו, תיקון בלא לאוכלו ראוי היה שלא אלא, בעולם כבר שיש מה לתקן אלא, נפש לאוכל תורהה

 להוכיח נראה היה ולכאורה. ש"ע. התורה התירה לא מאין יש דהיינו נפש אוכל שיהיה ולהוליד להמציא אבל

 אש להוציא לו נזדמן ולא דברבמ היה שאם, מועד בית ספר בשם) א"סק תקב' סי( י"הברכ ש"ממ, ז"כהט דלא

 היאך, התורה מן איסורו היה ואילו. ש"ע. 'התוס בעל מהרב נראה ושכן. ט"ביו להוציאו מותר, ט"יו מערב

 יש אכן. ש"ע). ט' סי( דבש ומצור ת"בשו מזה הוכיח וכן. ט"יו מערב להוציאו א"כשא, לכתחלה זה דבר התירו

 לעשותן מותר ט"מעיו לעשותן א"א שאם:) כח( בביצה דאמרינן ,נפש אוכל למכשירי דמיא אש דהמצאת לדחות

 לבדו דהוא מקרא התם להו וילפינן. התורה מן אסורים) ט"מעיו לעשותן שאפשר( נ"או דמכשירי ג"אע. ט"ביו

 ואחרונים ראשונים פוסקים הרבה שדעת אמת אולם. האבנים מן אש להוצאת ה"וה. מכשיריו ולא, לכם יעשה

, ]ב"ה סוף דביצה ה"פ[ מהירושלמי מוכח והכי). שם( דבש ומצור ת"בשו למעניתו שהאריך ווכמ. ז"כהט דלא
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 מושבותיכם בכל אש תבערו לא, חזקיה על פליגא מתניתא. אסור אמר חזקיה, אבטלה של נר להדליק מהו

 אנן נפש אוכל בהם שיש בדברים תימר אי. ט"ביו מבעיר אתה אבל מבעיר אתה אין בשבת, השבת ביום

 איתא ואם. כ"ע. אבטלה של בנר קיימין כינן אלא, לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך והכתיב, קיימין

 מנר טפי דעדיף, נפש אוכל לצורך האבנים מן אש למוציא קרא דאצטריך אימא, התורה מן הויא אש דהוצאת

 כ"ושכ). תקב' סי( השלחן ערך וןהגא בזה העיר וכבר. מדרבנן אלא אינו זה איסור שכל ודאי אלא. אבטלה של

) א"פ ריש( אש מאורי' בס א"שליט אוירבך ז"רש הגאון נ"ידי לזה וכיון. ש"ע. ז"הט על מזה לתמוה האחרונים

  .ש"ע. ונראה ה"ד

 אש להוליד אסור ם"עכו י"ע שאפילו שפשוט, )ד"סק תקב' סי( דוד שבילי' בס ש"עמ להעיר נראה ז"ולפ) ב( 

 שאין כיון האמור ולפי. ש"ע. מאתמול לעשותן שאפשר מכשירין שאר כמו, אש להמציא לו לומר ואסור, ט"ביו

 דשבות שבות ל"דהו. ט"יו שמחת משום, ט"ביו לעשותו ם"לעכו לומר להתיר יש, מדרבנן אלא זה איסור עיקר

 עשייתם רשאיסו, ט"מעיו לעשותם שאפשר למכשירין כלל דמי ולא. דשרי) ה"ס שז' בסי( ל"דקי, מצוה במקום

. נ"או בכלל הנאה שכל, היא נפש אוכל בכלל, להאיר בכדי האבנים מן האש הוצאת. (הוא התורה מן ט"ביו

 שבות איסור אפילו בזה שהתירו מצאנו מזו וגדולה. ל"וכנ.) ש"ע). יב אות לג' סי( א"ח אומר יביע' בס כ"וכמש

 קשה קרקע. י"ופרש, העפר מן ולא' וכו ורהא את מוציאין אין דתנן מהא נמי וכדמוכח, ט"יו שמחת במקום

 כ"שא לי וקשה, )ד"סק, תקב( גבוה שלחן' ה ז"ע' וכ. שלה גרגישתא ממקום אור מוציאה אותה כשחופרים

 שיצא כדי בקרקע לחפור שצריך, גמורה מלאכה משום ליה תיפוק, מוליד משום הני לכל' בגמ טעם נתן למה

 חזינא קא גברא ד"ולפע. ל"עכ. בתימא לנו ונשאר, אנדרינופלי חכמי עם זו בקושיא ונתתי נשאתי וכבר. האור

 בקרקע החופר נ"וה. עליה פטור לעפרה אלא צ"וא גומא החופר:) עג שבת( ל"קי דהא. חזינא קא לא תיובתא

 או דחורש גמורה מלאכה משום שיתחייב כדי, עצמה בגומא צורך שום לו אין, העפר מן אש להוציא הקשה

 לא אי. (רבנן גזרו לא ט"יו שמחת ובמקום. מדרבנן איסור אלא כאן ואין. אש להוציא כוונתו לכ אלא, בונה

 שחט שאם ומודים דתנן הא גבי, )ח( דביצה ק"בפ וכדאשכחן.) במיוחד אותו שאסרו, מוליד איסור משום

 אלא צ"וא תבשב גומא החופר א"דאר, אבא' כדר, ומשני. גומא עביד קא והא, ופריך. ויכסה בדקר שיחפור

 אסור אבל פטור כ"דא ותימא. לגופה צ"שא מלאכה דהוי משום, פטור, שם' התוס' וכ. עליה פטור לעפרה

 איסור משום לאו אי, העפר מן אש במוציא נ"וה. ל"עכ. לכתחלה אפילו מותר ט"יו שמחת דמשום ל"וי. לכתחלה

 ם"לעכו לומר מותר, מוליד משום סרושא אחר גם פ"ועכ. ט"יו שמחת משום לכתחלה אף להתיר ל"הי, מוליד

 שאסור', שכ, )קכא ס"ס( ש"הריב' בתשו הוית דחזי איברא) ג. (מצוה במקום דשבות שבות ל"דהו, כן לעשות

 שאין בדבר ואפילו, שבות לגוי שאמירה לאסור יש גוי י"ע ואפילו. בורר משום, ט"ביו החלב מן החמאה להוציא

/ ח"או/ י"בב והובא. ש"ע. מצוה במקום אלא התירוהו ולא. אסור, דשבות תשבו ל"דהו, מדרבנן איסורא אלא בו

 ז"להט ראיתי אולם. דשבות שבות בשבילה להתיר, למצוה ט"יו שמחת לחשוב שאין אלמא. להלכה) תקי' סי(

 ש"ע. ט"יו שמחת משום, לכך צריך אם ם"עכו י"ע להתיר מקום היה נ"דה, ש"הריב ד"ע, שכתב) ז"סק, תקי(

  ) כו סימן חיים אורח - ב חלק אומר יביע ת"שו(

  הדלקת גפרור ביום טוב

 ז"זב עצים' ב שחוככין, ישראל בתפארת' ופי. העצים מן ולא האבנים מן האור את מוציאין אין) לג בביצה( תנן

 שהיא כל ובתנועה, האש יסוד בהם שיש הגפרית עצי דשאני לומר מקום יש מ"מ. כ"ע. מביניהם אש ויוצא

 ומשיב שואל להגאון ראיתי וכן. שם מצוי האש כי, אש וממציא מוליד ג"בכה חשיב ולא, החום מכח נדלקים

 אין בכלל הוי ולא, בספירט שמושחים עצים בהנך להדליק מותר אם שנשאלתי מה: ל"וז, )סב' סי( שתיתאה

 מן או האבנים מן או םהעצי מן דבשלמא ואמרתי. בזה נזהרים אין והעולם. לא או, העצים מן האור את מוציאין

 אבל. בליעי דמבלע נולד מקרי, אש ממציא הוא שעושה ותחבולות הכאה י"ע רק, בעין אש שאין וכדומה העפר

 במעט, אש חמימות בהם שיש הספירט כח והיינו, אש תצא נענוע במעט הללו שבעצים הרואות עינינו הרי כאן

, בזה לאסור פסק) סז' סי ח"חאו( סופר כתב ת"בשו םאול. כ"ע. בזה נולד שייך לא כ"א האש ותבקע תצא קט

 אין מ"מ, האש תולדת כח בו ויש חם שהאפר פ"אע, חם כירה אפר לתוך הגפרור עץ לתחוב גם לאסור והוסיף

 הגם, דמותר ל"נ בוערות גחלים בכירה יש אם אבל. חדש דבר ומוליד, האש חום יש האפר בכח רק, אש כאן

 אש שיש כיון, מוליד משום בזה אין, שבה העץ ונדלק יוצאת השלהבת גפריתה י"וע, בגחלת שלהבת שאין

 לפרש, המשנה מלשון שינה שבמתכוין ונראה. 'וכו האבנים מן האש את מוציאין אין ם"הרמב' מד מ"וכ. בגחלת

 קרן ת"בשו פסק וכן. ד"עכת. מאליה עולה שלהבת שם שאין פ"אע אש שם יש אם לאסור המשנה כוונת שאין

 הגפרית עצי למדליק ודמי. אש כח רק כלל אש שם אין כי, ט"ביו החשמל את להדליק שאסור, )קמד' סי( דלדו
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. אש מוליד מקרי לא אש גחלת אל בהם ליגע ודוקא. אש כח בה שיש אף, דאסור דפשיטא חמה בכירה במגעו

 להדליקה מותר אבל, ט"ביו להדליקה הגפרית לחכך שאסור, )יד' סי( שאג אברהם אהל ת"בשו פסק וכן. [כ"ע

. הגפרית בעצי ל"י נ"וה. מוליד משום ט"ביו החשמל הדלקת לאסור) כו' בסי( לעיל העלנו וכן.] בוערת מגחלת

 . ש"ע. המעיינים לזה יסכימו אם אלא, למעשה להורות כ"כ שלא, סיים ל"הנ ומשיב השואל ואף

 שהרי, מותר שהוא בדבר ספק שאין' וכ, זה בדין שנשאל) צו' סי ב"ח( חמר כרם' לה הוית חזי ברם) ב(

 ותצא שעליה הכסוי את שנסיר, מצוא לעת שמורה שתהיה, מקרר בדבר שמכוסה אלא, אש עצמה הגפרית

 לא אם, ט"ביו האבנים מן אש להוציא לכתחלה דשרי, מועד בית בשם) תקב' סי( י"הברכ' ד הביא ושוב. אש

 לילך לאדם לו ואין, ותכבה ט"יו מערב אש האדם שיטמין צוימ שהדבר הכא נ"וה. ט"מעיו להוציאו אפשר היה

 בעצי להדליק לכתחלה מותר כ"וע. הבריות כבוד משום, החצרות ומן הבתים מן גחלת לשאול ולהתבזות

 פ"ואע. הדבר נכון אמת הנה, מועד בית בשם י"הברכ' מד שהביא ומה. ש"ע. בחצרו אש נמצא כשלא הגפרית

 דבר שלהוליד אלא, הכי משמע לא הפוסקים שמסתימת, י"הברכ ד"ע' שכ, )םש( שלמה כרם' לה שראיתי

' ה' כד עיקר נראה מ"מ). שם( חיים בארחות כ"וכ. ל"עכ. ירושלים שלום' וע. ט"ביו התירו ולא כמלאכה נראה

, כמלאכה נראה דבר שלהוליד שלמה בכרם ש"ומ. אחרונים ועוד). ט"יו' מה ד"פ( הקובץ דעת וכן. מועד בית

 ס"ר( וכדפסקינן. ט"ביו לעשותם מותר ט"מעיו לעשותם א"שא במכשירין גמורות מלאכות אף והרי, בכך מה

 לשאול בזיון זה ואין. מוכרחים דבריו אין', וכו גחלת ולשאול להתבזות שאין, חמר כרם' ה ש"מ אכן. ש"ע). תצה

 מתוך, ט"ביו להשחיזה התירו שלא ,שעמדה סכין גבי, )כב ביצה( במלחמות ן"להרמב' וע. מצויה אש מחבירו

. ל"וכנ. מוכרחים אינם, חמר בכרם' שכ ההיתר טעמי וגם. שם ן"הר כ"וכ. הוא מצוי שהסכין, בשאלה שאפשר

 הכתב ש"למ והסכים, ל"הנ חמר כרם' ה דברי בזה לדחות שכתב, )נח' סי( ב"ח פעלים רב ת"בשו ראיתי וכן

 פסק וכן). לז אות א' סי( ט"יו' מע ח"בשד כתב וכן. ש"ע). ז' סי( הלכה דבר' בס' כ ושכן. בזה לאסור סופר

 ת"שו(. ש"ע. פ"ר בשם, ח"הגהמ בן בהוספת) י אות' מע( אליהו בזכרונות כ"וכ). תקב' סי( ברורה במשנה

   )כז סימן חיים אורח -  ב חלק אומר יביע

 ל"ר דלא נח"י בפ"שיטת רש

 לא נקרעת ואפילו, י"רש ופירש. תקרע שמא חוששין ואין, ליתבמט האגוז את מפצעין, )א"סע לד בביצה( תניא

 שמא חוששין ואין, הברייתא על כתב, שם ביצה וחידוש בדרוש א"והגרע. לתפור מ"ע קורע זה דאין, לן איכפת

, תקרע שמא: חוששין ואין דמדאמרינן, הוי לא רישיה ופסיק, שרי מ"דדשא ש"כר ל"דקי משום ל"ר, תקרע

 ואיני. לתפור מ"ע קורע זה דאין, לן איכפת לא נקרעת שאפילו, פירש ל"ז י"ורש. שתקרע יודא דאינו אלמא

 ל"דס נימא, ל"ז להגאון ל"ק מאי ולכאורה). ש"בגה' כ ב"וכיו. (כ"ע. איכא מיהא דרבנן איסורא מ"מ דהא, מבין

 הערוך סברת על גפלי י"דרש להגאון ל"דפשיט משום אלא. מותר ל"ניח דלא ר"דפ הערוך בעל כדעת י"לרש

 ת"בשו ד"בס כ"וכמש. ד"ובכ). ב"סע צא( ובזבחים. בברזי ליה דשקיל ה"בד) קיז שבת( י"בפרש וכדמוכח, בזה

 אולם. איכא מיהא דרבנן איסורא דהא מותיב קא שפיר ה"ומש). טו יד אותיות לג' סי ח"חאו( ד"ח אומר יביע

: לג מסוכה הערוך שראית פ"אע. (שרי מיהא רבנןבד ל"ניח דלא ר"דפ להלכה י"לרש ל"דס ל"י האמור לפי

 והואיל) קג שבת' התוס על פליג לא הדין בעיקר מ"מ. כלל מנא תיקון חשיב דלא עצמו י"לפרש לה קראו נדחה

 קורע ל"דהו, הוא בעלמא דרבנן ואיסורא, בקריעתו הטלית את הוא מקלקל שהרי, ל"ניח דלא ר"פ הוי והכא

): י"ה דביצה ג"פ( בתוספתא ש"כמ היתה י"רש שגירסת עוד ואפשר. לכתחלה שרי ה"מש, לתפור מ"ע שלא

 טובא דזימנין ומשום. חננאל רבינו' בפי הגירסא וכן. קריעה משום: חושש ואינו במטפחת האגוז את פוצעין

 ןוכ. דרבנן באיסור ל"ניח דלא ר"פ ל"דהו י"רש' שפי כמו ט"וה, שרי ה"ואפ, ר"פ דהוי באופן עליה מכה שהוא

 שלא, שיניו בין במטלית האגוז את פוצעין אבל: ל"וז' שכ) רד עמוד, ביצה( הבחירה בבית המאירי דעת נראה

 מ"ע קורע זה ואין, הוא מקלקל קרע אם אף שהרי, הבגד לקריעת חוששין ואין, האגוז בקושי שיניו ירגישו

. וכאמור. שרי בדרבנן ל"ניח דלא ר"פ דהוי כיון ה"ואפ, ר"פ דחשיב י"רש' כפי כ"ג ל"דס ומוכח. ל"עכ. לתפור

 כתב) דביצה ד"ספ( ן"הר גם והנה. ש"וע. שרי בדרבנן ר"דפ:) פא: מא שבת( המאירי דעת נראה ה"דבלא אלא

 י"דרש אליבא כ"כמש ט"ה ולכאורה, לתפור מ"ע שלא קורע ל"דהו לן איכפת לא נקרעת ואפילו: י"רש כלשון

 השוחט ל"דקי בהא, )ב"סי תצח' סי( יעקב קהלת' בס מליסא הגאון כ"וכ. שרי בדרבנן ל"ניח דלא ר"דפ ל"דס

 ואם, ואילך אילך ומושכו) בידו, הגה: (מפנהו אלא, לסכין מקום לעשות הצמר לתלוש רשאי אינו ט"ביו בהמה

. לפנותו מותר יהיה בכלי אפילו כ"וא, מ"דשא ל"דהו משום ט"ה דהא, א"המג הקשה, ע"הקהי' וכ. נתלש נתלש

 יד כלאחר דהוי כיון שרי ה"ומש, מהצמר יעקור שלא א"שא בכח אפילו שמפנהו המחבר' ד' פי א"דהרמ ל"ונ

 ר"פ דהוי בכלי כ"משא. שרי בדרבנן ר"פ ל"דס) שיד ס"בר( לשטתיה א"והרמ, מדרבנן איסור שהוא
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 בעקירת נהנה ואינ שהרי, ל"ניח דלא ר"פ דהוי כיון הכא, אסור בדרבנן ר"פ ד"למ אפילו ונראה. בדאורייתא

 אלא. בזה לשטתיה ן"דהר נמצא. כ"ע. דשבת ד"י פ"ס ן"הר ש"וכמ. דרבנן באיסור דמותר מודו ע"כ, שער

 ורדים גנת ת"בשו וכמבואר. ש"ע). לג בביצה( ן"הר ש"ממ, מותר בדרבנן ר"דפ ן"להר ייחסו אחרונים שהרבה

). רכט' סי( ב"ח ם"מהרש ת"ובשו). י"סק שכו' סי( ג"ח הדביר פתח' בס כ"וכ. ן"הר בדעת) טז' סי ג כלל ח"חאו(

, דקמן הברייתא הביא) שסד ס"ס( ב"ח זרוע ובאור. ש"ע). ה אות לח' סי ע"חאה( מלובלין חסד תורת ת"ובשו

 ר"דפ י"רש' בד כ"כמש נמי ל"דס ואפשר. לתפור מ"ע קורע זה שאין לן איכפת לא נקרעת ואפילו, כ"ג וסיים

' בס ב"הנצי להגאון ומצאתי. ש"ע). ח אות סוף עח' סי( ב"ח ז"האו בלשון היטב' וע. שרי בדרבנן ל"ניח דלא

 י"רש כוונת שהסביר, ש"כר ל"קי ואנן, וקדרה מדורתא והלכתא ה"ד י"בפירש) לג לביצה' בחי( שדה מרומי

 יודה י"רש גם ל"ניח דלא ר"פ בשאר אבל). קג שבת(' התוס ש"כמ. דשרי בדרבנן: ל"ניח דלא ר"פ ל"דהו משום

 שבות בין מפליג דלא מוכח מדבריו וגם. קדשו לדברי סיוע במטלית אגוז פציעת בדין י"רש ודברי. ש"ע. שאסור

, )א"רע ח"דמ כז' סי( רפאל תורת ת"בשו ראיתי והלום. ל"הנ איש החזון' כד ודלא. שבות לשאר ענביו דמיעוט

 ואין דקתני, הברייתא לשון י"לרש לו דקשה דנראה, וכתב, ל"הנ י"פרש על לד בביצה א"הגרע' קו שהביא

 אזלא דהברייתא ל"צ כ"וע. שרי בדרבנן ר"פ הא ואמאי, אסור שתקרע ודאי היה אילו הא, תקרע שמא חוששין

, תקרע שמא חיישינן ולא במטלית האגוז לפצוע מותר דאמאי תקשה כ"וא. אסור מ"דדשא יהודה' דר אליבא

:) ה כתובות(' התוס ש"וכמ. מותר מ"דדשא י"ר מודה ובמקלקל, מקלקל והוי, לתפור מ"ע קורע זה שאין' כ ולכן

 ר"דבפ: ה כתובות' כהתוס ל"דס, )קמו שבת( י"רש' בד, )א"סק שיד' סי( יעקב הישועות' כ ב"כיו, ה"א. [אם ה"ד

, שרי ר"פס הוי דאפילו, כפשוטן י"רש' ד ש"א, תקרע שמא: בלשון נדקדק לא ואם]. ש"ע. לכתחלה שרי ומקלקל

 אין מ"ומ. שרי בדרבנן ל"ניח דלא ר"דפ ליה דפשיטא נראה הראשון בדרך גם והנה. כ"ע. מותר בדרבנן ר"דפ

 והא. אסור מ"דדשא י"כר אלא, כהלכתא דלא הברייתא להעמיד דדוחק ודאי דהא. בעיני מחוורת בזה דרכו

 ומחוורתא. מותר מ"דדשא ש"כר טינןדנק לדידן אף י"דרש גלימי שפולי בתר נקטי ז"והאו ן"והר דהמאירי קמן

 שבת(' התוס ש"וכמ. שרי בדרבנן ל"ניח דלא ר"פ דהוי דמשום, ל"הנ ביאור ובתוספת, השני בדרך שסיים כפי

 חוששין ואין: דגרסי ח"והר התוספתא פ"ע יישבנו כבר, עלמא ליה דחיקא שמא: דלשון שהרגיש ומה). קג

 אמרי ת"בשו ע"וע. דהלכתא אליבא י"כפרש' כ כ"ג) תקח ס"ס( א"ומג ז"והט. הוא ר"דפ אלמא. קריעה משום

  )כז חיים אורח  ה אומר יביע(.  ש"ע). יח' סי ט"יו בדיני( בינה

  ' אם חימום מים בשבת אסור מדאו

 שחימום פ"דאע לא או מבשל משום תורה איסור הוי אי ופשורי עיקולי יש בשבת המים הרתחת דין עיקרב 

 בישול דין בו איןהרבה ראשונים  שלדעת, ד"כמאב שנתבשל כדבר ל"הו מ"מ. תיהלש יותר מכשירם המים

 כפירות כ"כ טובים אינם מ"מ, חיים לשתותם ראויים דמים ג"דאע, )רנד ס"ס( א"במג' וע. (למים ה"וה. ת"מה

 דחהלה ליה דקבעי מיירי דהתם ל"י נ"א. התנור לתוך לתת חשיכה עם ש"ע מים חבית למלאת אסרו לכן, חיים

 ראיה הביא, )א שבת ט( ם"הרמב על חיים במים ח"הפרוהנה  .)ק"ודו. ש"ע. 'וכו חמין להיות צריכים שאז

 את מביא ואחד, האור את מביא אחד, תניא, )לד( בביצה ש"ממ, מבשל משום חייב מים שהמחמם ם"להרמב

 קמן הא. חייבים כולם, מגיס ואחד, תבלין לתוכו נותן ואחד, המים את מביא ואחד, הקדרה שופת ואחד, העצים

 אורות טל' ובס. ש"ע. הביא עוד ה"ד) יט ק"ס סח' סי( ד"ביו ח"הפר עוד כ"וכ. המים בבישול חיובא דאיכא

 כולם ובין הבישול מצרכי דבר עשה מהם אחד שכל התם דשאני ל"שי, ח"הפר ראית לדחות' כ) ד"סע ז"דל(

, אחת בבת באו שכולם מיירי דהתם ועוד. בישול הםב דשייך ל"מנ לבד מים מחמם אבל, הבישול נתבשל

 רב בי י"מהר רבו בשם מ"הכ מרן ש"וכמ. חייבים כולם ה"ומש, ביחד והבשר המים בקדירה נתנום שכולם

' מהגמ ז"הרדב ד"ע הלוי מרדכי' ר ג"הרה בשם שהביא, )ג"ע ח"די( באהלך אגורה' בס ראיתי וכן. ש"ע). ד:ט(

 לאו דהתם, לתרץ' כ ח"והרהמ. מבשל משום חייב חיים הנאכלים דברים בכלל שהם מים שהמחמם) לד ביצה(

. זה אחר בזה ולא א"בב נתנו שכולם ואיירי. המים י"ע שנתבשל הבשר משום אלא מחייב המים בישול משום

 ה"דבלא, עוד והוסיף]. ש"ע. רסג' סי ב"ח ם"הרמב בלשונות ז"הרדב כ"וכ. [מ"בכ הובא רב בי י"מהר ש"וכמ

 לטעם נהפכו שלא חי הנאכל דבר או מים בבישול כ"משא, שהיו כמו נשארו שלא המים דנתן האי דשאני ל"י

 אות אופה( שבת בכלכלת ישראל בתפארת ראיתי הלום גם. ש"ע. מבשל משום חייב שאינו הבישול מכח אחר

 חי טוב ואשה דבר בכל ם"הרמב שפטר מ"ע מזה להקשות ואין, וכתב, )לד( דביצה ההיא שהביא, )יא

 שרוצה שאני דהכא ל"שי. כשבשלם ליפטר כ"וא, מחיים מבושלים מים גרועים יותר אדרבה הכא והרי. כמבושל

 אלא. דוקא בתבשיל לה דמוקמי ל"הנ האחרונים כדברי וזה. כ"ע. שיתבשלו צריך ולזה מהמים רוטב שיתהווה

' ד ה"שכ וכמדומה. ל"הנ) רנד ס"ס( א"המג ש"כמ שלא זה. מחיים גריעי מבושלים דמים י"התפא ש"דמ
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 פ"ועכ. בריאות מטעמי לבשלם שמקפידים חול בהם שמעורב במים ובפרט, טובים יותר שהמבושלים הרופאים

 המים את שהמחמם להדיא פסק א"ה ט"בפ ם"הרמב שהרי, תמוה הוא ם"הרמב לדעת ז"ד י"התפא ש"מ

 לא אם.) מיירי בלבד המים דבחימום אלמא, טןק אבר בהן לרחוץ כדי המים חימום ושיעור: ומסיים. (חייב

  )ח לד"א ד או"יבי( .והדחה לרחיצה המחממם המחמם לבין לשתיה מים מחמם בין חילוק שיש שנאמר

  אם יום טוב קובע למעשר

 לקידוש קובעת, ם"ורשב י"ופרש. לקידוש קובעת שבת כך למעשר קובעת שהשבת כשם, )קה( בפסחים

 לן נפקא למעשר קובעת ושבת דהואיל', כ) מעשר' מהל ה"פ( המלך ובשער. ש"ע. שיקדש עד לטעום שאסור

 ם"הרמב כ"וכ. שבת מקרי נמי ט"דיו, למעשר קובע ט"יו נמי ט"מה ל"י, עונג לשבת וקראת מדכתיב:) לד ביצה(

 בושו. כ"ע. מכובד' ה לקדוש שנאמר, טובים ימים כל כך, ולענגו השבת את לכבד שמצוה שכשם, )יז:ט ו"יו(

) יא:שלא( ד"יו תשובה בפתחי ע"וע. ש"ע. למעשר קובע אינו ט"דיו בהדיא' שכ המאירי' ד מ"השעה הביא

 לדין זכינו כ"וא. ש"ע. למעשר קובע אינו ט"דיו' שכ יהושע ובפני ח"בצל מצא שכן', וכ, מ"השעה' ד שהביא

' התוס ש"מ פ"ע לדחות יש לםאו. למעשר קובע ט"יו ואין הואיל, ט"יו ליל של' הקידו קודם לטעום שמותר

 קובעת נ"וה. יום מבעוד לאכול התחיל אפילו קידוש בלא לאכול שאסור, לקידוש קובעת כך ה"ד) שם פסחים(

 מדין זה דין ללמוד שהוצרכו מה שכל ל"י כ"וא. כ"ע) לה( בביצה ש"כמ י"מבעו עראי לאכול התחיל' אפי למעשר

 אסור ט"יו ובין שבת ובין שוין אפייא כל ולעולם. יום מבעוד אכולל התחיל לענין דוקא היינו, למעשר קביעות

  )יט:ב  א"יבי( .הקידוש קודם לאכול להתחיל

  הפסד מרובה

, בהמות הרבה י"ע הוא מ"ההפ אם, מ"בהפ להקל הפוסקים' שכ ענינים בכמה לדון שיש', כ א"רעק בתשובת

 אבל, הקילו מ"ובהפ דדינא ספיקא דהוי התם נישא ש"דמ', וכ, להקל אפשר אם, מ"הפ בה אין ע"בפ אחת וכל

 כלי כל על דדנין ל"י, מ"בהפ בדיעבד והתירו, י"ב אטו י"שאב ל"חז גזרת מכח אלא, ספק מכח אינו י"שאב בכלי

 מילי דהני ה"ר וקאמר. למקומה אותה מחזירין שברחה תרנגולת גבי:) נה( מפסחים ק"ק ולכאורה. ש"ע. ע"בפ

. אותה מחזירין אין ימים' ג תוך ולכן, חששו לא מועט להפסד אבל, חששו מ"דלהפ, הלישיבת ימים שלשה אחר

 להו וחשבינן, לכלהו מצרפינן, מ"הפ בה אין ע"בפ ביצה שכל פ"שאע הרי). תסח ס"ס( ע"בטוש ל"קי והכי

 ט"דה, ותפיר משילין גבי אמרינן) לו( בביצה וכן. היא ל"חז וגזרת תקנת אלא ספק מכח הדבר אין והתם, מ"הפ

 שהביא) יט פרק( ב"ח הוראה בדרכי ראיתי ב"וכיו. מ"הפ אין ע"בפ פרי שבכל פ"אע, מרובה הפסד דהוי משום

 אלמא. דטהרות להפסד רבנן וחשו', וכו לחכמים א"ר ל"א, :)ט( בנדה ש"ממ ז"ד לפשוט' וכ, א"הגרע דברי

 דאף שם ש"ובמ. (מ"הפ שפיר חשיב, החתיכות כל צירוף י"ע רק, מ"הפ ליכא, ע"בפ חתיכה דבכל ג"דאע

 אדם בני שלשה של אילנות שלשה) ד"מ דשביעית ק"מפ( וראיה מ"הפ חשיב א"בנ כמה צירוף של מ"בהפ

 ישברו בפסח דקדרות דהא ל"צ ולכן). ש"ע. בזה ש"מ, )ח' סי ד"חיו( א"ח פעלים רב ת"בשו' ע. מצטרפין

 דסתמא ל"י כ"ג, מועט הפסד ליה דחשיב קנקנים הפסד גבי:) לח( מ"דב ובההיא, מ"הפ בהו ליכא דסתמן

, ל"הנ א"הגרע ד"ע לתמוה שהאריך, )ז ענף מג' סי ד"חיו( מ"הנד משה אגרות ת"בשו. [הוי הכי דמילתא

) ח' סי ד"חיו( א"ח פעלים רב ת"בשו העלה וכן. מרובה כהפסד להחשב לאצטרופי חזי ב"בכיו שאף והעלה

  ) ו סימן דעה יורה - א חלק אומר יביע( ].ש"ע. ל"הנ

 ר"מ כשאין מתכון לגוף המלאכה בפ"והמא "בשיטת הרשב

 באה הדלת שנעילת כיון, רישיה פסיק הוי' דאפי אמרינן צידה באיסור שגם הוכיח, )האורג פ"ס( א"הרשב 

 ערוכה' מגמ ז"ע נפלאתי ראשונה ובהשקפה. כ"ע. כלל צידה כאן דאין אמרינן, הצבי לצידת ולא הבית לשמירת

. 'וכו. לצוד יתכוין שלא ובלבד. 'וכו החמה מפני בחמה בשבת דבורים כוורת ג"ע מחצלת פורסין ש"ת). לו ביצה(

 ואם. ימות ולא ר"בפ ש"ר מודה תרוייהו דאמרי ורבא אביי והא, ותסברא. מותר מ"דשא דאמר ש"לר אתאן

 אמר ולא, ה"ה מודה ג"דבכה ו"א. כלל צידה כאן אין מתכוין שאינו שכל ה"ה כסברת נימא קושיא מאי איתא

' בתוס להדיא דמוכח באמת אך. ל"הנ א"הרשב לדברי תקשה סוגיא דמהאי אלא. מנא מתקן בדין אלא ה"ה

 א"המהרש כ"וכ. ימות ולא ר"בפ ש"ר מודה הא ותסברא' בגמ גרסינן דלא, /לו ביצה/ שם ובמרדכי:) לו ביצה(

 לביצה' בחי א"הרשב גירסת וכן. ש"ע. 'בגמ הטועים וכתבוהו. מ"הר' מפי גליון אלא זה שאין, /לו ביצה/ שם

 להדיא מוכח וכן. הכי גריס דלא מוכח) רטז עמוד( הבחירה בית ובספרו/) לו ביצה/ שם( המאירי' בחי וכן). לו(
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) יט' סי( אברהם ברכת ת"בשו עוד מבואר וכן. ש"ע). ה"הכ שבת' מה ה"פכ( ה"ובה). מג שבת( א"הריטב' בחי

 כ"וכ. ש"וע. בגמרא הכי גרסי לא, ם"הרמב בן אברהם ר"ה, המשיב ובין, הבבלי דניאל ר"מהר ואלהש שבין

 להדיא וכמבואר, שם' בתוס וכדמוכח. הכי גריס לא ם"דהרמב עיקר שנראה) א"סק שטז' סי( משה החמד

 דברי הביאש, אמת הן ה"ד סוף) ו"ה שבת' מה א"פ( רב מלך קרית' בס ראיתי עתה והן. ש"ע. שם א"במהרש

. ש"ע. י"ול ר"בפ ש"ר מודה הא ותסברא) לו ביצה( ס"מהש עליו ותמה, ל"הנ צידה בדין האורג פ"ס א"הרשב

' קו כ"ג ליישב יש זה פ"וע. ל"הנ:) לו( לביצה א"הרשב' בחי ש"וכמ, הכי גריס לא א"דהרשב מ"לק האמור ולפי

, י"ול ר"בפ ש"ר מודה והא פריך) לו( בביצה דהא, בדרבנן ר"פ שמתיר ד"התה על) שיד' סי( א"והגר א"המג

 ג"דל כהראשונים ל"ס ד"דהתה ל"י האמור ולפי. ש"ע. אסור נמי בדרבנן ר"דפ אלמא. ניצוד במינן אין ודבורים

 דהטור) ד"הכ שבת' מה ה"פכ( המלך השער כ"וכ. ש"ע. הטור על) שטז ס"ר( י"הב' קו גם בזה וניחא. (הכי

 א"ד, שבת' מה א"פ( רב מלך קרית' ובס, )ב"סק שיד' סי( רבה באליה ר"שו.) י"הב 'קו בזה ותירץ', כהתוס גרס

 כתב ת"בשו כ"וכ. ש"ע. הכי גרסי לא' דהתוס א"המהרש ד"עפ, ל"הנ ד"התה על א"המג' קו שיישבו, )ג"סע

) כט 'סי שבת דיני( בינה אמרי להגאון ראיתי הלום גם.) שם המלך בשער' וע. (ש"ע). סד' סי ח"חאו( סופר

 לא הרי ר"פ דהוי ג"אע לצרף מתכוין דאינו דכיון, ל"הנ ה"ה בדברי חיים במים ח"הפר של הסברו שהביא

 מלאכת איכא ר"פ דהוי היכא בעלמא כ"משא, וליכא מחשבת מלאכת ובעינן, דאורייתא מלאכה לעשות נתכוון

 המחצלת לפרוס נתכוון שלא פ"אע ר"בפ ש"ר מודה הא דפריך) לו ביצה(' מהגמ עליו והקשה. 'וכו מחשבת

 לשמרו ביתו לנעול שיכול) האורג פ"בס( א"הרשב דברי הביא ושוב. כלל צידה משום ולא החמה מפני אלא

 לא שהראשונים שר זכר ולא]. ש"ע). ב"ע ו"דכ סא' סי ב"ח( קמא ומשיב בשואל ע"וע. [ש"ע. בתוכו צבי יש' אפי

 חשיב לא מתכוין שאינו דכל ל"הנ ה"ה בשיטת נמי אזיל ל"ז א"בהרש ולכאורה. ל"וכנ) לו ביצה(' בגמ הכי גרסי

 ש"ומ. [ל"שי) ד אות( לעיל כ"ועמש). א"ע ה"ודל א"סע ט"דכ ו כתובות( ק"בשטמ והובא. ר"בפ' אפי מלאכה

 מכוין שהוא, פחם עושה שהוא מפני) דשבת ב"פ( ב"והרע י"רש ש"במ א"הגרע' קו לתרץ שם בינה האמרי

 ותירץ. ל"דניח ר"פס דהוי יתחייב מתכוין אינו' ואפי, לגופה הצריכה מלאכה דהוי ל"ות, פחם לעשותה ממש

 ט"דרל ח"בדפו, ה אות קה' סי( אמור' פר שאלה העמק' בס גם כתב כדבריו. ש"ע. ל"הנ ה"ה פ"ע ב"האמ

  ]. ש"ע). נט' סי ח"חאו( קמא מרדכי לבושי ת"בשו עוד כ"וכ). ב"רע

 ביתו לשמור שמתכוין שכל, )האורג פ"ס( א"הרשב' בחי עוד שסיים מה, אמחולש איפרק לא אכתי פ"ועכ 

 לשמור מתכוין' שאפי ומוכח. בלבד הצבי לשמור יתכוין שלא ובלבד, מותר בתוכו הצבי ניצוד כך י"שע פ"אע

 יתכוין שלא ובלבד) לו ביצה( בברייתא דמסקינן ועוד. ל"הנ ח"והפר ה"ה סברת שייכא לא ובהא, מותר שניהם

 הגאון בזה עמד שכבר וראיתי.) שם ביצה א"הרשב' בחי' וע. (אסור כ"ג ולשמר לצוד מכוין' שאפי משמע, צודל

 דהכוורת התם דשאני ותירץ. זו' בקו עמד) ז אות קצד' סי( נזר אבני ת"בשו גם. ש"ע). ב"סק שטז( השלחן ערך

 ג"הדר הסבר לקיים מקום יש עדיין ז"ולפ. ש"ע. לשמרו ביתו את לנועל דמי ולא. הדבורים אל טפלים והדבש

 בן' ר ג"להרה ציון בני' ס מחדש נדפס וכעת. [בינה האמרי וכדברי, ל"הנ ה"ה כסברת דאזיל א"הרשב בשיטת

]. ש"ע. ל"הנ ה"ה ד"עפ א"הרשב דברי הסביר כ"שג) ט"סק סוף שטז( ה"בח אליו וראיתי, א"שליט ליכטמן ציון

, אסור למעלה מלמטה ה"סוד) לג( ביצה' בתוס ע"וע. ל"ואכמ. א"הרשב בדברי עוד כתבנו אחר ובמקום

 מותר מ"דשא ש"דאר דהא דאסור מודה ש"ר' אפי דבהא ודחו. אסור מ"דדשא י"כר ל"דס י"רש' פי שהביאו

 תקב( שבת העולת והקשה. כ"ע. עושה שהוא מה לעשות מתכוין הכא אבל, לעשותו מ"דשא שעושה כגון היינו

 מתכוין שכשאינו, ל"הנ ה"ה ד"עפ) ט"סק שטו' סי( שבת תוספת' בס' ותי. רישיה פסיק הויד להו דתיפוק) ב"סק

 אך). שכ ס"ס שבת תוספתב ע"וע. (מלאכות בשאר גם הכי' דאמרי משמע. ש"ע. כלל אהל עשית כאן אין

, ראסו רישיה דפסיק דהא, הגבורים השלטי ש"לפמ, שבת העולת קושית לתרץ' כ) ב"סק שם( יעקב הישועות

 להאיסור מתכוין שאינו פ"אע ולכן, כ"ג איסור לכלל שיגיע באופן רק כוונתו לתכלית שיגיע א"דא היכא היינו

 ליכא ר"פ דהוי באופן שעושהו אף איסורא דליכא באופן כוונתו ותכלית רצונו לעשות אפשר אם אבל. אסור

 מלבד ביתו את לשמור תכויןכשמ הדלת לנעול שהתיר א"הרשב סברת שם ג"השה יישב ז"ועפי. (איסורא

' וע. ר"פ חשיב לא בלבד איסור למלאכת מתכוין ואיננו כן ועושה ההיתר למלאכת שמתכוין שכיון, הצבי

 ש"לפמ אבל. ש"ע. אוהל מלאכת יהיה שלא באופן לסדר אפשר הרי נ"וה.) ש"ע). ה שטז( יעקב בישועות

 ת"בשו' וע. ל"הנ יעקב הישועות' תי לדחות יש, ג"השה דברי בביאור, ולא ה"ד) ע ס"ס( בנימין נחלת ת"בשו

 שבת יב( שמח אורוב). פד' סי ח"חאו( הבושם ערוגת ת"בשו' וע. ל"ואכמ. ב"ע ב"בדס) קכד ח"או( שערים בית

  ) כו:ד א"יבי ( ).ב

  ר דרבנן"פ
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 זהאי יתן אלא זבובים בה שיש תיבה בשבת לנעול שאסור התרומה בעל ש"מ הביא) שטז ס"ר( הטור והנה

 גבי וכדקתני, מותר מתכוין שאינו שכיון, ז"ע חולק והטור. משם לצאת שיוכלו בענין לתיבה הכיסוי בין דבר

 באופן שיהיה דבעינן ה"וה' התוס' כ שכבר, י"הב מרן עליו והעיר. לצוד יתכוין שלא ובלבד) מג בשבת( כוורת

, בו ניצודין שהם מקום היא דכוורת דבורים נידשא, בזה ת"בעה דברי לדחות שיש אלא, וסיים. 'וכו ר"פ הוי דלא

 שיתפסם עד ניצודין חשיבי דלא אפשר, צידתם מקום התיבה שאין זבובים אבל. שלו לגרזקי אריה כמכניס והוי

 שאין זבובים אבל, ניצוד שבמינן בדבורים אלא, ר"בפ הכוורת על מחצלת לפרוס ש"ר אסר לא כ"דע נ"א. בידו

 חזינן ולא המרדכי וכתבו ת"דבעה מפומיה דנפק כיון מ"ומ. הוא ר"דפ ג"ואע שרי תכויןמ שאינו כל ניצוד במינן

 ממנו שנעלם:) לו ביצה( א"המהרש עליו ותפס. ל"עכ. לדבריהם לחוש שלא ראשו יקל מי עליה דאפליג מאן

 שלא אסור ניצוד במינו דתימא מהו, פשיטא, מצודה יעשנו שלא ובלבד, דאמרינן) שם ביצה( ס"הש סוגית

 כ"ע ז"ולפ). שטז' סי( אהרן ביד הובא, מטיוולי ם"מהר, י"הב מרן על השיג וכן. כ"ע. ל"קמ. מותר ניצוד במינו

 פורסין שם' שכ. (ד"ס שטז' בסי משמע וכן ש"במ) ה"סק שיד' סי( א"המג נתכוון ולזה. אסור בדרבנן ר"פ

 פסיק ליהוי דלא היכי כי ניצודין שיהיו מוכרח ושאינ בענין דוקא וגם לצוד יכוין שלא ובלבד הכוורת ג"ע מחצלת

 לו היה כ"דא ניצוד במינן הוי דדבורים ל"קמ בגמרא ש"מ לפרש שאין' כ:) לו ביצה( שיף ם"במהר והנה.) רישיה

 אין דתימא מהו, ל"וז' שכ:) לו( לביצה ה"הרא' בחי מצאתי אולם. ש"ע. ל"קמ ניצוד במינו אין דהוי א"סד לומר

 דתימא מהו ה"בד:) עד( שבת' בתוס ב"כיו מצאנו וכבר. כ"ע. ניצוד במינן יש דדבורים כלומר, ל"קמ ניצוד במינו

 אבל. 'וכו בו יש מיהא בישול מכוין קא מנא דלשרורי דנהי ל"קמ, כלל בישול בו ואין' פי, מכוין קא מנא לשרורי

 הרבה כ"וכ. ש"ע. 'וכו:) לח ז"ע( יןמעמיד אין' בפ כדמוכח, מכוין קא מנא לשרורי' אמרי דלא ל"קמ לפרש אין

 יש ניצוד במינן דהוו דדבורים ה"כהרא מרן יפרש נ"וה. ל"קמ ה"ד) לג שבועות(' התוס כ"וכ. שם ראשונים

' בגמ כן שפירשו אחרונים להרבה מצאתי וכן. גזרו לא ניצוד במינו שאין ב"וכיו בזבובים אבל. ר"בפ בהם לאסור

 בחידושיו ח"הצל והגאון). א"סע' ד דף( יהודה בני' בס עייאש י"מהר גאוןה: ומכללם. בזה מרן דעת ליישב

 א"פ( רב מלך הקרית והגאון:). לו( לביצה בחידושיו לעתים בינה' בס אייבשיץ יהונתן' ר והגאון:). לו( לביצה

' סי שבת נידי( בינה אמרי' בס וכן. ש"ע). א"סע א"די ד' סי( ב"ח הארץ פרי ת"ובשו). ג"ע א דף, ה"ה שבת' מה

 הציון בשער ב"המשנ בפשיטות כ"וכ. ש"ע. ל"הנ י"הב מרן' ד ז"עפ ויישב, ה"הרא דברי הביא, אולם ה"ד) כט

 שלא ובלבד סיפא דקתני הא( ש"דר ותסברא, )לו בביצה( דידן הגירסא לפי זהו והנה. ש"ע). טו ק"ס שטז' סי(

 הוי דבורים כ"דע לומר צריכים אנו שאז. 'וכו, י"ול ר"פב ש"ר מודה תרוייהו דאמרי ורבא אביי והא, )לצוד יתכוין

 א"הרשב' בחי ה"וכ. ש"ע. הכי גרסי לא והמרדכי' דהתוס שם א"המהרש' כ כבר אולם. ניצוד שבמינו דבר

 אברהם ברכת ת"בשו ה"וכ). ה"הכ שבת' מה ה"פכ( ה"ובה). מג שבת( א"הריטב' ובחי). שם ביצה( והמאירי

 ה"מש מ"בדשא שאוסר יהודה' לר דוקא אזלא דביצה הסוגיא שכל ל"י ז"ולפ. ש"ע). יט' סי( ם"הרמב בן א"להר

 משה החמד כ"וכ. שרי בדרבנן ר"דפ, מותר ר"פ הוי' שאפי ל"י ש"כר ל"דקי לדידן הא. מצודה יעשנו שלא בעינן

', בגמ ז"ע שנתקשו מה להביא חש ולא, לצוד יתכוין שלא ובלבד' שכ) ה"הכ ה"פכ( ם"דהרמב, )שטז ס"ר(

' בתוס וכדמוכח, ר"בפ ש"ר מודה והא ש"דר ותסברא גרס דלא נראה. 'וכו מצודה יעשנו שלא אימא אלא ותירצו

. אפשר לא ה"ד:) כה( פסחים' התוס ש"וכמ. שרי בדרבנן ר"פ ש"דלר ל"די, מוכרחת זו קושיא שאין, ומרדכי

). שיד' סי( שלום הנהר תירץ וכן. ש"ע. 'כוו מ"דשא דאוסר יהודה' דר אליבא איירי' ובגמ). סד' סי( ד"והתה

' תי כעין לשנויי ונחית, ר"פ הוי דהא שהעיר, שם הבחירה בבית וכן, שם לביצה' בחי המאירי על ק"וק. (ש"ע

 במינן אין דדבורים מסיק גופיה דאיהו מ"לק מעיקרא, שרי בדרבנן ר"דפ ד"בכ ל"דס לשיטתו והרי. 'התוס

', וכו ותסברא גרסי דלא:) לו בביצה( הראשונים' דלגיר', שכ) ח"סק שטז' סי( מרדכי במאמר ע"וע.) ק"ודו. ניצוד

 דאיכא כל ש"דלר, ה"הרא בשם' שכ:) מג שבת( ן"הר' בחי וראיתי. ש"ע. שרי בדרבנן ר"דפ ד"תה' כד מוכח

 ר"פ לאו ודת, לן איכפת לא, זוטר דרווחא משום, ממילא דמתצדו ג"ואע, סגי למיפק להו דאפשר דהו כל רווחא

. כ"ע.) ל"הנ והמאירי א"הריטב תירצו ב"וכיו. (טובא רווחא דאיכא עד מיתסר י"לר אבל. הוא מ"דשא אלא הוא

, התיבה דלת סוגרו אחר לצאת יכולים ואין זבובים בה יש אם בשבת תיבה לסגור דאסור מ"וש, ז"ע ן"הר וסיים

 גם אוסר ה"שהרא ל"דס אלמא. ל"עכ. 'התוס לבע י"ר' פי וכן. הוא ימות ולא ר"דפ. ואסור צד הוא שהרי

, ל"וכנ ניצוד במינן שדבורים ל"קמ שמפרש ה"דהרא, כלל מוכרח אינו ד"ולפע. ניצוד במינן שאין ב"וכיו בזבובים

  . שרי בדרבנן ר"ופ מדרבנן אלא איסור בצידתם שאין כיון ר"בפ' אפי מותר ב"וכיו דבזבובים ל"דס נראה

 בחילוקו ש"לפמ ואף. בדרבנן לבין בדאורייתא בין רישיה פסיק בדין לחלק ל"ס הלכהדל מוכח י"הב מרן מדברי

. בתיבה זבובים כ"משא, צידתו מקום ששם בגורזקי לאריה דדמי משום, אסור בכוורת דבורים דדוקא, הראשון

 לא האורג דבפרק מאריה ליה ושרי, ל"בזה י"הב מרן ד"ע הקשה שם ח"הב שהרי. בדרבנן ר"פ דמתיר נראה

 או לבית מכניסו' אפי איכא איסורא אבל, שלו לגורזקי הארי שיכניס עד חטאת חייב דאינו אלא שמואל קאמר
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 כאן שאין דמכיון ל"דס אלא, לזה מודה מרן שגם, )ד"הכ שבת' מה ה"פכ( המלך השער ותירץ. ל"עכ. 'וכו לחצר

 מפומיה ונפק הואיל ת"להבעה לחוש יםסי ל"ז דמרן קאי קושטא. ש"ע. שרי בדרבנן ר"פ, דרבנן איסורא אלא

 מתירוצו שהוכיח, )א"סק שטז' סי( השלחן בערך ראיתי וכן. להקל מרן דעת מיהא דלהלכה לן תסגי אולם. דמר

 וכתב. ע"מהש ת"בעה דברי השמיט מרן כי עוד להוסיף ויש. ש"ע. שרי בדרבנן ר"דפ ל"דס י"הב מרן של השני

 התרומת' כד ל"דס משום, זבובים בה שיש התיבה נעילת דין השמיט המחבר, )ה"סק שטז' סי( שבת בעולת

 זבובים הני והילכך, לכך כשיתכוין אלא רישיה פסיק לאסור אמרינן לא מדרבנן אלא אסור שאינו שבמקום הדשן

' סי( אבוהב שמואל דבר ת"ובשו. כ"ע. מותר לצידה מתכוין שאינו כל מדרבנן אלא אסור ואינו ניצוד במינן שאין

, להתיר ז"בטע פקפק שמרן פ"שאע וסיים. לאסור ת"מהבעה לה ופשיט, שרי אי בדרבנן ר"פ דין על נשאל) קיז

 לחוש שלא ראשו יקל מי, עליה דפליג מאן חזינן ולא) והמרדכי( ת"דבעה מפומיה דנפק שמכיון: סיים מ"מ

, בזה לחלק נקיט דלהלכה כיון, נןבדרב ר"פ בכל להחמיר כן יסבור דמרן גמור הכרח אין ולכאורה. כ"ע. לדבריו

 ראוי, התיבה לסגור כ"ואח יד במחי הזבובים לגרש בידו להניף בדבר טירחא שום דאין דמכיון ל"דס אלא

 ומפני, מכוונת בכוונה ת"בעה של דינו השמיט דמרן שבת העולת ד"לפ ש"ומכ. ת"בעה ח"י לצאת כן לעשות

, )א"סע ח"דקכ פו' סי( הררי ליצחק זכור ת"בשו מצאתי כןו. בדרבנן ר"פ להתיר חילוקו על בדעתו שעומד

, הטהור בשלחנו כן פסק דמדלא נראה מ"מ, מפומיה ונפיק הואיל ת"להבעה לחוש י"בב שסיים פ"שאע, שכתב

 דהוי ג"אע ניצוד במינן שאין שמכיון מעיקרא ש"למ דעתו וסמך, ביה הדר קא דמהדר לומר הנראים פנים יש

 מצא) א"ע ט"בדקכ( ז"אח ושוב. ד"התה של בדינו) שיד' בסי( כ"ג שפסק וכמו. מותר נןבדרב ר"דפ, שרי ר"פ

' בס' וע. [ש"כיעו ד"ע ל"וי. 'וכו ותסברא ג"דל הראשונים בגירסת כ"ג האריך ושם). ל"הנ( שבת העולת כ"שכ

 במינן אין וריםדדב' אמרי' בגמ דהא י"הב על א"המהרש' קו לתרץ' שכ:) לו ביצה( מפלאצק להגאון ט"יו שמחת

 אלא, שלו בכוורת שישארו לצודן ורוצה להם צריך דבורים דודאי, ברורים י"הב דברי ד"ולפע, ז"ע' וכ, ניצוד

. כלל ניצוד במינו אין כלל להם צ"שא זבובים נגד מ"ומ, ועוף חיה שצדים כמו ומצודה כיסוי י"ע לצודן דרכן שאין

 הובא עטייא ישעיה רבי הגאון תירץ ב"וכיו. ש"ע. דבורים גבי הכא ל"קמ מאי בזבובים איסור שיש איתא ואם

 דהוי משום מרן מתיר זבובים גבי התם דדוקא ל"שי פ"אע והנה]. ש"וע). ד"סוע ז"דקכ שם( הררי י"זכל ת"בשו

. לאסור יש בדרבנן אף ל"דניח ר"בפ כ"משא. זבובים בצידת ל"ניח לא דמסתמא, בדרבנן ליה ניחא דלא ר"פ

 מטעם דהוי שפתיו דל על י"הב מרן הזכיר דמדלא נראה אכן. ש"ע). סד' סי( סופר כתב ת"בשו דחה שכן ר"ושו

, זבובים בה שיש והתיבה הארון שסוגר וכגון. להלכה להתיר ל"ס ל"דניח היכא דאף מוכח, ל"ניח דלא ר"פ

) ג"ס שטז' סי( ל"בבאה ב"המשנ ש"וכמ. (ומשקה מאכל בתיבה שאין וכגון. שם ולסוגרם מהם להפטר ל"וניח

 מפרש שהוא י"הב דמרן אליבא לתרץ כ"מש.). +ש"ע. ל"ניח דלא ר"פ בודאי חשיב ג"דבכה, מקילין ויש ה"ד

 ניצוד במינן דדבורים ל"קמ ל"דר, ל"קמ מותר ניצוד במינו שלא אסור ניצוד במינו דתימא מהו:) לו בביצה( ש"מ

' פי כ"שג) צז' סי( ק"מ סוף ש"בהרא ע"וע ב"נ. ל"קמ' בפי ב"כיו) לג שבועות(' התוס כ"שכ לזה סמוכין והבאתי

 יהי( י"נ יעקב ידידי ובני. ש"ע. 'וכו למיתה גוססין רוב דאין ל"דקמ לפרש אין אבל, מתו לא מיהא השתא ל"דקמ

 ה"בד) סו( מ"ב' התוס ב"כיו עוד כ"שכ העירני) אמן ולתפארת לגאון טהורה' ה וביראת בתורה שיגדל רצון

 דידה אדעתה נמי דכי' פי. ל"קמ גיטא לה ויהיב גמר דידה אדעתא גופיה הוא דתימא מהו' דאמרי אדה, ל"קמ

, אגב. ש"ע. הלבוש' ד ושכן). יא ק"ס שטז' סי( רבה האליה' תי שכן כעת ר"ושו. ש"ע. 'וכו חוזר אינו לה מקנה

 דוד גורן ת"בשו בזה' ע. ת"מה חייב ר"דפ) קג, עה( בשבת דמוכח ק"השטמ על לתמוה הסימן בריש כ"מש

 ).כו' סי ח"חאו(

 שבת' מה א"פכ( ם"הרמב ש"ממ, מותר בדרבנן ר"דפס הוכיח, ל"זצ עטייה עזרא ר"מהר' המפו הגאון ר"מוה

 גבוה במקום תבן בה שיש הכברה יניח ולא, בכברה התבן כוברין אין לפיכך, מלאכות מאבות המרקד, )לב' הל

 בשעת המוץ שירד פ"אע לאבוס ומוליך בכברה התבן נוטל אבל. כמרקד שהוא מפני, המוץ שירד בשביל

 שרי מאליו נופל שהמוץ פ"ואע: וסיימו). א"ס שכד' סי( ע"הטוש פסקו וכן. ל"עכ. לכך מתכוין אינו שהרי הולכה

: שכתב ם"הרמב' מל וכדמוכח. (מדרבנן אלא שאינו כיון שרי ר"פ דהוי ג"דאע אלמא. כ"ע. מתכוין שאינו כיון

.) ם"הרמב' כד ל"היל ויותר. דחול עובדין דהוי' כ) שכד ס"ר( שבת והתוספת והלבוש. כמרקד שהוא מפני

 שבת( י"רש' מפי אולם. ש"ע. עדיין אמנם ה"ד) כז ס"ס( רפאל התורת זו בראיה הרגיש שכבר מצאתי ובחפשי

. כ"ע. מותר מ"דשא רדאמ ש"וכר, מאליו נופל שהמוץ פ"ואע, האבוס בתוך ליתן בכברה נוטל אבל', שכ) קמ

 שהמוץ לישנא נקיט גופיה י"ורש. בדרבנן ר"בפ ש"לר יהודה' ר בין מחלוקת מצינו לא שהרי, ר"פ הוי דלא מוכח

   )לד ח"או ד א"יב(.מאלי נופל

  גזרה לגזרה
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 במורד לאסור לגזור אין, מדרבנן אלא מתסר לא גופיה וממכר דמקח שמכיון, ל"הנ י"הב מרן הוכחת בעיקר 

 דיהבינן, )לז ביצה(' מהגמ ז"ע לתמוה יש לכאורה', וכו לגזרה גזרה ל"הו דהא, שבת שכר משום תואש על

, י"ופרש. וממכר מקח משום גזרה ט"דה. 'וכו מעריכין ולא מקדישין לא, מצוה משום הן ואלו: דתנן להא טעמא

 ולא, וממכר מקח שוםמ גזרינן דשפיר אלמא. דבר ודבר חפצך ממצוא דכתיב המקרא מן אסור וממכר דמקח

 של חשבונות ח"והאר, )בשבת( אסור מי ודיבור) קנ( בשבת ע"וע. המקרא מן ונלמד הואיל, לגזרה גזרה חשיב

 ה"ד' התוס' וכ. מותרים שמים חפצי אסורים חפציך, חפצך ממצוא קרא אמר', וכו בשבת לחשבן מותר מצוה

 מוכח. ל"עכ שרי דמדאורייתא מכלל מצוה של דיבור מדשרינן דהא, התורה מן, פירוש, אסור מי ודיבור

 שיש אלא. דמי ת"כד ק"וד, חפצך ממצוא בכלל דהוי ת"מה אסור ומתן משא של שדיבור נ"אה דלמסקנא

 דאיכא, איריא לא הא משום אי ומיהו. (ילפינן לא ק"מד ת"ד דהא, דאורייתא לתא דהוי אלא ת"מה ד"דל לדחוק

 הגאון כ"וכ). ש"ע. נ"וש:). כב( בסנהדרין ג"בכה כדמשני. אקרא אסמכהו ישעיה ואתא לה גמירי גמרא למימר

 כפשוטן' התוס' ד פירש) י אות מב' סי( שאלה העמק' בס ב"הנצי הגאון אך. ש"ע). יז ס"ס( בתשובה א"רעק

 אינו וממכר מקח שאיסור ל"וס פליגי ם"והרמב ף"שהרי אלא, חפצך ממצוא משום ת"מה אסור וממכר דמקח

 חשיב ולא וממכר מקח משום דגזרינן להדיא מוכח לז ביצה מהגמרא הרי שיהיה ואיך. ש"ע. נןמדרב אלא

' הגמ' ד י"הב למרן דאשתמטיתיה' שכ) יד ק"ס סוף שו' סי( רבה באליה ר"ושו. ל"הנ י"הב מרן' כד ושלא. ג"גזל

 כדאמרינן, וממכר חלמק ממש דומה שההקדש דביצה ההיא דשאני, מרן בעד להליץ יש ד"לפע אך). לז ביצה(

 שבת מערב ז"ע עמו כשמדבר שבת שכר כ"משא. לשמים מכרו לי מה להדיוט מכרו לי מה) עו ק"ב( בעלמא

 סוף( והיתר באיסור יונה לרבינו' וע. מדרבנן אלא אינו וממכר מקח שאיסור ל"דקי כיון. לגזרה גזרה ממש ל"הו

 דחיישינן ועוד: מוקצה משום בשבת לטלטל אסור ניםמזומ אבל, בבגדו תפורים כשהמעות ודוקא', שכ) נט כלל

 מילתא לא אולם. ל"הנ י"הב מרן דברי היפך וזה. ל"עכ. לגזרה גזרה גזרינן ובשבת, דבר בהם לקנות יבא שמא

 לא כוותיה ל"דקי ולרבא, :)יא בשבת(, ורבא אביי בהכי פליגי דהא, בשבת לגזרה גזרה לגזור היא פסיקתא

 ה"ד) קד( חולין' התוס ש"מ ונודע. ש"ע. הוצאה גבי אלא ג"גזל גזר לא אביי דאף שם' ובתוס. ג"גזל גזרינן

' ובס. ש"ע. גזרו שלא מקומות ויש, ג"גזל בהו דגזרינן מקומות שיש, לזו זו חכמים גזרות לדמות שאין, ומנא

 דנראה יכאה ג"גזל דגזרינן אשכחן ד"בכ דהא, י"הב מרן ד"ע בקצרה בזה העיר) תקפה' סי( יהודה מטה

. מפני ה"בד:) מז( שבת' בתוס ע"וע. כ"ע. היא גזירה חדא כולה) ג: ב ביצה(' וכדאמרי, טפי לגזור לחכמים

 כח' סי( בדבש צפיחית ת"בשו ע"וע. ש"ע. ודאמרינן ה"ד שם ן"ובהר, אימור ה"ד:) צד שבת( א"הריטב' ובחי

  )כה:הח "או א"יבי(. ש"ע. שם דארעא אובעפר) קמד אות( בתרא במהדורא דרבנן ארעא' ובס). ב"ע ג"דע

  ביום טוב כיבוי חשמל

, בה מועלין הקדש של גחלת. מ"בכ והשלהבת, הבעלים כרגלי הגחלת, בגחלת נאמרו דברים' ה, )לט( בביצה

 אלא, פטור ושלהבת חייב בשבת עץ של גחלת המכבה חשיב לא ואמאי. 'וכו. מועלין ולא נהנין לא ושלהבת

 ל"דהו, פטור עץ של גחלת המכבה אף כוותיה ל"דקי ש"דלר ל"י אך. ת"מה חיוב להבתש בכבוי יש ודאי

 של גחלת מכבה לחייב מילתא ליה פסיקא דלא ליה תני לא ה"מש). שלד ס"ס( ע"בש פ"וכ. ג"שאצל מלאכה

 מסיים ולכן, ע"בפ חשיבות בה אין דשלהבת שם המבואר לפי ואדרבה. פחמים לצורך לכבות מכוין כ"אא, עץ

 שהמכבה הטעם כל והרי. דפטור מסתברא כבוי לענין נ"ה, פטור ושלהבת חייב ר"לרה גחלת המוציא שם

' אפי, פחמים עשיית בה ואין הואיל, שלהבת נ"וה, פחמים עשיית בה שאין משום, פטור מתכת של גחלת

 ראיתי וכן. מדרבנן אלא איסורם שאין ל"י, הבשול ומכונת חשמל וכגון, מתכת של בגחלת מחוברת שהיא באופן

 עמוד( החשמל מאור' בקונט כ"וכ. ש"ע. מדרבנן הוי החשמל שכיבוי בפשיטות' שכ, )סד ס"ס( ג"מהרש ת"בשו

 . ש"ע). פ' סי( לדוד קרן ת"ובשו). יג

 עושה שאינו מתכת של בגחלת כבוי שייך שאין, ל"הנ י"רש דברי שהביא) א"ע ז"דפ( אש מאורי' בס וראיתי

 כלל בהם שייך דלא כיון, פטור, פתילה שום בלי שדולקים הנפט או השמן את המכבה ז"ולפ, וכתב. פחם

' התוס' וכ, מכבה משום חייב שבנר השמן מן המסתפק אמרינן דהא, כן לומר גדול תימה אמנם. פחם עשיית

 ריוה, הנר אור את קצת מכהה ז"ועי, השמן מן הפתילה מתרחקת השמן מיעוט י"שע מפני ט"דה, )כב ביצה(

 ניצוצות דכבוי כירה פ"בס משמע וכן. פחם עושה שאינו אף גמור בכבוי דחייב כ"וע, פחם עדיין חשיב לא בזה

 הוא י"רש שכוונת נראה ולכן. 'וכו, פחם עשיית כאן ואין ממש בה אין דשלהבת ג"אע, ת"מה גמור כבוי חשיב

 י"תק' סי( ז"הגר ע"בש ש"וכמ. רהאו מחמת כלה שאינו' פי, שורף אינו מתכת של שגחלת הפוסקים ש"כמ

 חייב שלהבת בה שיש גחלת ולכן, כן ולפרש לדחוק ל"צ כ"ע מ"מ, כן משמע לא י"רש דמלשון ואף. 'וכו). ח"סק

', וכו שלהבת בה שיש כיון, התורה מן אסור ט"ביו או בשבת הפרימוס דכבוי ודאי ז"ולפ. כבוי משום עליהם
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 לנו הודה והנה. ד"עכת. 'וכו חשמל בכבוי לחייב יצחק בית ת"בשו כ"וכ). י' סי( ב"ח עבדי ישכיל' בס ש"כמ ודלא

 שאינו כל פטור שלהבת שהמכבה לומר תימה זה אין ד"ולפע, כן לפרש דוחק ושהוא, י"מפרש כן משמע שאין

, פחמים לצורך זולת פטור כבוי בכל, פטור לגופה צ"שא שמלאכה כוותיה ל"דקי ש"לר שבאמת כיון, פחם עושה

. מפשינן לא פלוגתא דאפושי, פחם לעשיית שייכות בו שיש בדבר אלא מחייב אינו, ומחייב שחולק י"לר ףא

, הפתילה בראש, פחם נעשה הפתילה מן השמן בהרחקת שאף, י"לר חייב שבנר השמן מן המסתפק ומיהו

 פרק בסוף רושאמ ממה שהקשה ומה. פחם עושה שהוא מפני הפתילה מן חוץ וכדתנן. פחם עשיית בה ושייך

 הקשה) קצד' סי( ראש בשמים ת"בשו אף הנה. ש"ע. מכבה שהוא מפני מים לתוכו יתן ולא, ניצוצות גבי כירה

 שיעור שאין ואף. כלל ממש בהם אין כיבויין לאחר ניצוצות והני, פחמים עשיית משום האיסור י"לר אף דהא, כן

 ראש הבשמים על שערערו מה ידוע ואמנם. [ה"הרא עלה וחתים. ש"ע. 'וכו. בעינן לפחם הראוי דבר, לכבוי

 כ"וכ. ברורים דבריו נראים זו שבתשובה, כתב) ס' סי ח"חאו( להועיל מלמד' בתשו אך. מהקדמונים שאינו

 אין פחם בו שייך שאין שכל, כפשוטם י"רש דברי פ"ועכ]. למעשה זו תשובה על לסמוך) נו' סי( מבין פני ת"בשו

 ת"בשו להדיא מבואר וכן. תירוץ לה יש קושיא שכל, דברים של פשוטן דחינן לא קושיא ומשום, כלל חיוב עליו

 שלמה לחם ת"בשו ר"ושו. [ש"ע. לדבר ראיות והביא, פחם כשנעשה אלא כבוי שאין, )ט"רכ ס"ס( נזר אבני

 ל"ס רבנןד, )ה"ה דיומא ג"פ(' מהירוש) לא' סי ד"מיו ב"ח( יצחק הבית ראית שהביא, )א אות סא' סי ח"חאו(

 לן ניחא לא מ"מ, הכי ל"ס לא דידן ס"דהש ונהי, התורה מן חייב מתכת של גחלת ובכבוי, כאש האש תולדות

. ש"ע. 'וכו פטור שלהבת' אפי דידן ס"ולהש, חייב מתכת של בגחלת' אפי' הירוש' שלד, רחוקה פלוגתא לשוויי

 האש תולדות ל"ס ורבנן שם ש"ומ, ראיה שום' מהירוש שאין, ודחהו). שלד ס"ס תורה בדעת ם"מהרש כ"וכ(

) קלד שבת( ל"קי והא, מתכת של בגחלת גם ויחייבו, כאש האש דתולדות רבנן יסברו דאטו, בתמיה היינו, כאש

 חמין יחם יהודה' לר גם כ"וא, כאש האש תולדות שאין ל"ס רבנן דאף כ"וע, בחרדל מתכת/ של/ גחלת שמכבין

 ע"דלכ' מהירוש יוצא מבואר אדרבה ומעתה. בשאובין טובל ג"כ ראינו מריםאו יהו שלא ומשני, פ"יוהכ מערב

 ת"בשו ע"וע. כ"ע. ברור וזה. ל"הנ יצחק הבית ראית נדחית וממילא, מדרבנן אלא מתכת בכיבוי איסור אין

, מתכת של לגחלת דמי ולא, מדאורייתא אסור מתכת שכיבוי יצחק הבית דברי שהביא) מט' סי( להועיל מלמד

 שכיבוי עיקר נראה וכן. ע"וצ. לגופה צ"שא מלאכה ל"והו פחם לעשות מתכוין אינו פ"עכ שהרי, עליו הותמ

  ) לא:א אומר יביע( ].ק"ודו. ל"הנ האחרונים וכדעת, מדרבנן אלא אינו בשבת חשמל

  האם אדם מוזהר שלא תצא בהמתו חוץ לתחום

 לרועה חיותא לממסר ישראל לבר ואסור: "בו בכל שהובא, גאון האי רבינו בשם) שה ס"ס( י"הב מרן ש"ממ

) שטז עמוד( העתים ובספר. בהמתו תחום על גם מוזהר שאדם ומשמע". לתחום חוץ יוציאנה שמא, "בשבת"

 לו אין, )א לז ביצה( הבעלים כרגלי הם גם שלו ועוף וחיה, בהמתו שביתת על מוזהר אדם ל"וקי והואיל, כתב

 למנוע צריך תחומין באיסור שגם ומוכח. ש"ע. אחר דבר לשום או ותלשת לתחום חוץ ללכת להניחם רשות

, שכתב) קיג( הלקט בשבולי' וע. ש"ע). נד( ומערב מזרח גאוני ת"בשו' וע. לתחום חוץ לצאת שלא מבהמתו

, צרכיו בהם ועושה עליהם רוכב והנכרי, אותם שירעה ם"לעכו פרד או סוס ליתן מהו גאון האי רבינו נשאל

, עושה הוא מדעתו שלא כי, כלום עליו אין צרכיו הנכרי בהם עושה אם לו נתנם בשכירות שלא וןשכי והשיב

 לשמא חשש עצמו ג"רה הרי ולכאורה). ג"סכ שה' סי( ע"בש מרן פסק וכן. כ"ע. בידו מוחה אותו רואה ואם

 הבהמה וסרכשמ אבל, תחומין לאיסור חשש עצמו בשבת הבהמה למסור שדוקא ל"וצ, לתחום חוץ יוציאנה

 נוה בספר כ"וכ. ש"וע. ל"הנ ג"רה' מתשו כן לדייק) מא' סי( אלשקר ם"המהר כ"וכ. דמי שפיר שבת קודם לגוי

 שהרועה לחוש שאין ל"ונ): "שה ס"ס( בהגה א"הרמ ל"וז. ש"ע). ב"ע ז"דקי, כג' סי פוסקים בחידושי( שלום

 למה דאורייתא מיל ב"די דתחומין ל"דס ם"להרמבו ף"להרי ולכאורה". דרבנן תחומין דהא, לתחום חוץ יוציאנה

 דרך אין לעולם כי, לכך לחוש שאין שם אלשקר ם"המהר ש"כמ ל"וצ, מיל ב"לי חוץ יוציאנה שמא נחוש לא

 שלעולם ל"דס פ"לרוה ש"וכ. להא חיישינן לא והילכך, היא שכיחא דלא ומילתא, מיל ב"י להרחיק הרועים

 יודע שאם דמשמע אלא. ש"ע. מותר השבת קודם לרועה הבהמה מוסר אם לכןו, מיל אלף' ואפי דרבנן תחומין

 לרועה בהמותיו למסור התיר) תקסה( קידושין מרדכי בהגהות אולם. אסור מיל ב"לי חוץ מוציאה שהרועה הוא

 ורבאיס אין ע"דלכ שמכיון, לתחום חוץ יוציאנה לשמא לחוש אין דאורייתא תחומין ד"למ' ואפי, בשבת' אפי נכרי

 להשכיר אסרו שלא) א טו( ז"ע' ממס לזה וראיה, חיישינן לא בלבד מלקות אלא כרת או מיתה חיוב תחומין

 הטעם אמרו לא ולמה, מחמר ל"והו, ותלך בעליה קול שתשמע נסיוני משום אלא ם"לעכו גסה בהמה ולהשאיל

 א"רעק ובהגהות. ש"ע. 'ווכ זה מטעם לאסור ל"הי דקה בהמה ואף, טפי דשכיח לתחום חוץ יוציאנה דשמא

 בתירא בן) א טז( ז"בע מדאמר, תחומין לאיסור חיישינן דלא להוכיח, שמואל' ר הגאון בנו בשם כתב) שה ס"ס(
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 לשון בזה מדוקדק וכן, נכונים ודבריו וכתב', וכו מיל ב"לי חוץ יוליכנו שהנכרי ניחוש מ"מ והא, בסוס מתיר

 לרכיבה עומד שהוא(, חטאת עליה חייבים שאין מלאכה בו ושהע שהוא מפני בסוס מתיר בתירא בן, ס"הש

 חשש שהיה משום אלא, התורה מן איסור בו שאין דבר עושה שהוא אמר לא ומדוע, )עצמו את נושא החי ל"וקי

. כ"ע. בהמתו שביתת משום בו אין חטאת חיוב בו שאין שכיון אמר לכך, ת"מה שהוא מיל ב"לי חוץ שיוליכנו

 לרועים בהמות מוסרים שאנו דמה, הלבוש בשם א"מג ש"מ על לדון' שכ) קנב' סי ח"חאו( ס"להחת ע"וע

 תחומין ד"דלמ משמע כ"א, דרבנן מיל ב"די תחומין ל"ס דאנן משום, מיל ב"לי חוץ אותן ומוליכים בשבת

, רייתאדאו מיל ב"די תחומין ם"והרמב ף"להרי והרי, בסוס שמתיר בתירא דבן ט"מ כ"א, לאסור יש דאורייתא

 ואין, בעלמא לאו אלא שאינם כיון, מלאכה בכלל אינם תחומין ע"דלכ ותירץ. לתחום חוץ שמוליכו משום וליתסר

, בסוס שמתיר בתירא כבן דהלכתא ג"דאע, כתב) א טו ז"ע( א"בריטב אולם. ש"ע. 'וכו כרת או מיתה חיוב בהם

 משום איכא נמי דבדידיה, לרכיבה שעומד סבסו אפילו אסור ושאלה בשכירות אבל, במכירה דוקא היינו מ"מ

 י"מפרש ז"ע שהעיר) ד"ע קטז( שלום נוה ת"בשו ר"ושו. ש"ע. 'וכו לתחום חוץ הגוי שיוציאנו תחומין איסור

. ז אות א' מע ישי גזע בספר היטב' וע. [ליישב ויש. ש"ע. בהמתו תחום על מצווה אדם שאין) ב נג( שבת

' שכ) ב"ע ז"דקי( שם שלום נוה' בס' וע.] א"ע ל"דק ד' סי משמואל שם נטרסבקו, חביב בן שמואל אמר ת"ובשו

 אלשקר ם"מהר ש"כמ ושלא, עצמו בשבת' אפי לרועה בהמתו למסור שמותר נראה ע"בש מרן' ד שמסתמות

 ).כב( שלמה ויאסוף ת"בשו' וע. ש"ע. מרן לדעת שבת בעולת כ"ושכ, מותר השבת קודם שדוקא ג"דרה אליבא

  )ל ח"או ח א"יבי(

  ממונא לא בטיל

 ביבש יבש) קט' סי( ד"ביו ל"דקי, שמעון של כשרות חתיכות' ב לתוך שנפלה ראובן של טריפה או נבלה חתיכת

, בטיל לא ממונא דהא, הללו חתיכות משלש אחת לראובן להחזיר שמעון חייב אם. בטיל בתרי חד במינו מין

 די דילמא או - ? וליחדי הלה ליכול, חבירו של קבין בעשרה חטין קב לו שנתערב הרי:) לח ביצה( וכדאמרינן

. השביחו ואליו, להיתר שהפכוה הם שלו והחתיכות הואיל, לא ותו טריפה או נבלה חתיכת דמי לראובן שישלם

 תרומה סאה תני, )ג"ה דתרומות ה"פ( מהירושלמי זה דין במישור שהוכיח, )נה' סי( אור עמודי ת"בשו וראיתי

 תרומה סאה וכי, לו אומר והוא. עציך דמי לך טול, לך חייב אני עצים דמי ולא, לכהן אומר ,למאה שנפלה

 חורן לכהן מיתנינה סופך ולא?, הכרי את מדמעים ועצים? הכרי את מדמעת אינה שמא ממאה לפחות שנפלה

 לתוך טמאה רומהת סאה שנפלה, פירוש. יחלוקו והשאר עצים דמי לו נותן, כדון מאי? עצים דמי לו נותן והוא

 תרומה כשווי רק לכהן לשלם רוצה החולין ובעל, באכילה הטמאה התרומה הותרה דהשתא, חולין מאה

 כ"וא, מדמעת היתה לא בעלמא כעץ היתה אילו טוען והכהן. להסקה אלא חזיא דלא, עצים דמי דהיינו, טמאה

 הבעלים של והחולין, כהן של רומהשהת, שניהם מבין הוא שהשבח שכיון ומסיק. התבואה מתוך סאה לו יתן

 שזהו, עצים דמי לו ישלם ולכך, כשותפים הם הרי, תבואה של סאה דמי בשיווי להיות להשביחה שהועילו הם

 ושניהם, חטים בתוך שעורים לו נתערבו נש בר דחד, לבסוף עלה ומייתי, יחלוקו השבח ויתרון, הכהן של הקרן

 ומה, שעורים דמי שיקבל ופסקו, יותר יקרים שדמיהן החטים בכלל השעורים נמכרים שעתה אלא, חולין של

. יחלוקו יותר עתה ששוה ומה, הנבלה חתיכת דמי הנבלה לבעל ישלם נמי ד"בנ ז"ולפ. יחלוקו שהושבח

, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה, שם' בירוש גרס הפנים במראה וכן משה הפני ואמנם. ח"ודפח. ד"עכת

' הירוש פירש שם ז"הרידב וכן, מחוורין דבריו שאין פנימו יחזו ישר המעיין אולם. ילגמר אחרת בדרך ומפרש

 ב"ח לב חקרי ת"בשו זו ראיה הובאה וכן. [נכונה ראיה שהיא נראה ז"ולפ. ש"כיעו. ל"הנ אור העמודי דברי ככל

 ברית ת"בשו עוד ה"וכ. ל"ז מורדוך דוד ר"מהר הגדול הרב תלמידו בשם, )ב"ע קמז דף בהשמטות( ד"מיו

 ]. ש"ע). קי' סי מ"חחו( יעקב

 כתב, להלכה אור העמודי דברי שהביא שאחר, )י אות ב ענף לה' סי מ"חחו( ב"ח מרחשת ת"בשו עיני ותבט. ב

 ארצי אומר זה, חבירו של שדהו לתוך ונתנם זיתיו נהר שטף:) ק( מ"בב דתנן מהא למידק איכא מיהו, זה על

 בגושיהן שנעקרו אלא שנו לא, לקיש ריש אמר עולא אמר) קא( ובגמרא. לוקויח, גדלו זיתי אמר וזה, גדלה

 א"פ( בערלה כדתנן, הערלה מן ופטורין, ידו על לחיות שיכולין, שסביבותיהן הקרקע עם שנעקרו(, שלש ולאחר

 בעל של הכל שלש בתוך אבל.) י"רש. חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם עמו והסלע שנעקר אילן) ג"מ

 ה"מש, להו שרי דקא הוא הזיתים בעל של גושין(? אכלת הוה מי שלש בתוך נטעת את אי ליה דאמר, יתיםהז

 באכילה הפירות את שהתירו הם הזיתים בעל של שהגושין שכיון, מזה יוצא מפורש הרי.). י"רש. שלו הכל

 פ"אע, יחלוקו ג"כהדב שכותב אור העמודי' לד עצומה קושיא ומכאן. הזיתים לבעל שייך הכל, שלש בתוך

 בחתיכה דדוקא לחלק ל"נ ולכן. לתוכן שנפלה הנבלה חתיכת את באכילה שהתירו הם הכשרות שחתיכות



276 

 

 עליו שאין בהנאה שאסור בדבר אבל, החתיכה בשבח יחלוקו דמים תורת עליה שיש בלבד באכילה האסורה

. שלו והשבח הגוף כל כאילו שדומה, הכשרות החתיכות לבעל שייך הכל, בעלמא כעפרא והוי כלל דמים תורת

 ערך שום היה לא הזיתים בעל של הגושין לאו ואי, בהנאה שאסורה בערלה מיירי דהתם מ"דב הא ש"א ז"ולפ

 בגמרא שהרי, נפלאתי ונוראות. ד"עכת. ד"בס ונכון ברור והחילוק. הזיתים בעל של הכל הוי ולכן, כלל לפירות

, )?אכלת הוה מי שלש בתוך נטעת את אי ל"דא, הזיתים בעל של להכ שלש דבתוך דאמר( לעולא פריך, שם

 כי אלא, מסיק ה"ומש! בהדאי פלגא אכלת השתא, כוליה ליה אכילנא הוה שלש לאחר, נטעי אנא אי ליה ולימא

, הקרקע לבעל הכל שלש לאחר אבל, שלש ובתוך בגושיהן שנעקרו אלא שנו לא, לקיש ריש אמר רבין אתא

 לא שלש בתוך, נטעת את אי ליה ולימא? כוליה ליה אכילנא הוה לא מי שלש לאחר נטעי אנא אי ליה דאמר

 סלקא תחותייהו וזרענא קטיני הוו נטעי אנא אי ליה דאמר משום? בהדאי פלגא אכלת קא השתא, אכלת הוה

 ע"הטוש ל"וז). י"ה שכנים' מה ד"בפ( ם"הרמב פסק וכן. יחלוקו שלש דבתוך דמסקינן קמן הא. כ"ע. וירקא

, שנים שלש כל הזיתים בעל עם השדה בעל הפירות יחלקו בגושיהן הנהר עקרן ואם, )א"ס קסח' סי( מ"חו

 מתחלה שוים שהיו כמו הזיתים דמי הזיתים לבעל ליתן שצריך אלא, השדה לבעל הכל שנים שלש ולאחר

 לסייעיה, מדעולא ליה דאדפריך, אור העמודי ד"ע המרחשת לקושית מקום אין ומעתה. כ"ע. הנהר כששטפן

 בין המרחשת שחילק מה על הגמרא ממסקנת להקשות שאין נראה מקום דמכל אלא. כוותיה דהלכתא מדרבין

 משום אלא אינו הפירות היתר כל שלש בתוך הכא דהא, בלבד באכילה שאסור לדבר בהנאה שאסור דבר

 ל"די. הקרקע בעל עמו שיחלוק נותן דיןה זאת ובכל, בהנאה אסורים הפירות היו וזולתם, הזיתים של הגושין

 לזרוע יכול שהייתי מה והפסדתי הואיל, התירום הזיתים שגושי פ"אע הקרקע בעל ליה אמר דמצי הכא דשאני

 בחלב בשר חתיכת אבל. בפירותיהם עמך לחלוק לי יש לכן, שלש בתוך הדקות הנטיעות תחת וירקא סילקא

 וכן. לשמעון שייך הכל, ז"עי מאומה ראובן הפסיד שלא, שמעון של היתר חתיכות שתי לתוך שנפלה ראובן של

 לא בהנאה אסורה החתיכה שאם, מסברא ופסק, ד"בנ שחקר) צא' סי ד"מיו א"ח( לב חקרי להגאון ראיתי

 אין, בה ליהנות ליה דחזי בלבד אכילה מאיסורי היא אם אבל, בכולן ההיתר חתיכות בעל וזכה כלל שלו חשיבא

 בעיקר להמרחשת ליה דמסייע תנא והוא. כ"ע. בטיל לא ממונא ל"דקי. חבירו של בפרתו ורהסח עושה הלה

 . בלבד באכילה שאסור לדבר בהנאה שאסור דבר בין החילוק

 ראית והביא, ד"בנ לדון, שנית ידו שהניף, )ב"ע ו"דט ה' סי( ד"מיו ב"בח לב חקרי להגאון חזי דשפיר ועינא. ג

, שלש ובתוך בגושיהן בנעקרו' דמתני דמסקינן קא מ"דב מההיא, ל"ז חזן עזראלי ר"מהר הגדול הרב בנו

' ר ג"הרה) משפט ארח ס"המח ל"החק של( הגדול בנו אולם. דיחלוקו מסתברא הכא נ"וה, יחלוקו ה"ומש

, שם עוד אמרו שהרי, החתיכה בעל דזכה מסתברא, מ"דב לההיא ד"נ לדמות באנו שאם, דחאו ל"ז חזן אליהו

 למימר מצי ט"ה לאו דאי אלמא. י"א ישוב משום יוחנן ר"א ט"מ, לו שומעין אין נוטל אני זיתי הלה אמר אם תנא

 למימר מצי החתיכה בעיקר שהספק הכא כ"וא. דיחלוקו תנן הזיתים שהשביחו בשבח ודוקא, נוטל אני זיתי

 כי. כלום אינו ניכר השבח יןשא כיון, ההיתר של חתיכות' ב הם להתירה שהגורם פ"ואע. נוטל אני שלי חתיכה

. בזה השיב שיפה ח"הרהמ וקלסו. נוטל אני שלי למימר מצי נ"וה, היזק שמיה לא ניכר שאינו היזק ל"דקי היכי

 שהיה מפני, הזיתים בעל עם הקרקע בעל שחולק ט"ה דהתם, גיסא לאידך לדחות יש ה"בלא ולכאורה. ש"ע

 הוכחשה שלו הקרקע שגם ועוד, בגמרא וכדאמרינן, שלש תוךשב דקות נטיעות תחת וירקא סילקא לזרוע יכול

 הפסיד ולא הואיל. שלו החתיכה שוה שהיתה ממה יותר ליטול הנבלה לבעל אין כאן אבל. הללו פירות בנתינת

 לבעל ל"דא, הזיתים בעל של הכל שלש דבתוך עולא דאמר קמא בלישנא כ"דא להקשות ואין. בזה כלום

 היבול ושהפסיד, דארעא דכחשא מטעמא ליה פריך לא אמאי, אכלת הוה מי שלש בתוך נטעת את אי הקרקע

 נטעי אנא אי ליה ולימא', הגמ בקושית זאת להעמיס שיש. כך כל הקרקע מכחישים שאין, וירקא סילקא של

, זו היא טענה מה ת"וא, ז"ע ש"הרא' בתוס' וכ. בהדאי פלגא אכלת קא השתא, כוליה אכילנא הוה שלש אחר

 תאכל לא הילכך הם שלי הנטיעות אלו אבל שלש אחר הכל שתאכל הוא דין נטעת אתה אם ודאי, ליה לימא

 היו לא וגם מועטת ביציאה ליטע יכול הייתי קטנות נטיעות לו לומר שיכול מפני ל"וי. 'וכו שלש תוך עמי

 פשיטא שלי בקרקע שלך זיתים הנחתי אלא כן עשיתי וכשלא, תחתיהם זורע והייתי, כך כל הקרקע מכחישים

. שלי בקרקע הנחתם כן לדעת אתה גם, וכן והואיל. שלש בתוך עמך אני גם אוכל כ"אא' וכו הנחתים שלא

 א"החיד למרן' וע. נבלה דמי אלא לו אין, הנבלה לבעל הפסד כל היה ולא שהואיל ל"י ד"בנ ומעתה. ד"עכת

 שלא שמעון ונכנס, שלו בצים עשרה עם ולתתרנג שהושיב ראובן אודות, )ד' סי מ"חחו( בכסף נחפה ת"בשו

 שהם אפרוחים' ה מראובן שמעון תובע עתה והן. אפרוחים כולם ויצאו, ביצים חמשה עוד שם והניח בידיעתו

 ארש וימודד עמד ז"וע. ביצים' ה דמי אלא לך אפרע ולא, אפרוחים גידלה תרנגולתי משיב וראובן, שלו מביצים

 העלה ושוב. ז"זל לדמותם וחשב. יחלוקו גדלה ארצי אומר וזה גדלו זיתי מראו זה:) ק מ"בב( דתנן בההיא



277 

 

 לזרוע יכול שהיה הקרקע לו שחסרה וגם גדלה דארצי טענה לו שיש משום הקרקע בעל שחולק ט"ה דהתם

 ה"מש הצבי קרן על מעותיו הניח וזה, ביצים עוד להניח מתירא היה התרנגולת בעל הכא אבל, וירקא סילקא

. סדום מדת על כופין חסר לא וזה נהנה זה היא רווחת דהלכה, אפרוחים חמשה לו לתת וצריך, שלו הכלד ודאי

 ר"מהר הגדול הרב גבר שהורה וכמו, שלו האפרוחים חמשת שכל ודאי מידי לראובן חסריה לא דשמעון וכיון

 רבו ומר. כ"ע .לך תקח הבנים ואת האם את תשלח שלח: לשמעון באומרו, י"כ' בתשו גארמיזאן שבתי

' ולכאו. ש"ע. שהניח ביצים דמי אלא לשמעון שאין והעלה, )ה' סי( שם' בתשו עליו נחלק בכסף נחפה ח"הגהמ

 שהיתה ממה יותר, דגופא כחישה הביצים בריבוי התרנגולת בדגירת שיש נראה שהרי, קשים א"החיד' ד

 עובדא דעביד היכא בין לחלק הוסיף וגם. )נג' סי( זהב משבצות ת"בשו כן שהעיר וכמו. הקודם במספר נכחשת

 י'פלאג חיים רוח' ובס). קסח' סי( המשפט דבר' בס ע"וע. ב"עש. מאיליו שנעשה זיתיו נהר לשטף, בידים

 . ק"ודו. ש"ע). שם(

 יתרה אחת לו הוסיפו, :)צח כתובות( התנאים במחלוקת זה דין שתלה, ל"הנ המרחשת להגאון עיני ותבט. ד

 והתניא, חולקין אומר יוסי' ר לשליח הכל אומר יהודה' ר, )המדה על לו והוסיפו סחורה לקנות שלוחו השולח(

 בדבר כאן, )חולקין( קצבה לו שיש בדבר כאן קשיא לא חמא בר רמי אמר, המעות לבעל הכל אומר יוסי' ר

 י"ע הנאה ליחלש ובאת שהואיל, יוסי' ר של שטעמו, שם ף"הרי ומפרש). המעות לבעל הכל( קצבה לו שאין

 שכיון מפורש הרי, זה של ורגליו זה של מעותיו י"ע תמן, )ח"ה דדמאי ו"פ( בירושלמי הוא וכן. עמו חולק ב"בעה

 המוכר נתן' אפי ף"דלהרי, שם ן"בהר' וע, ב"הבעה עמו חולק, ב"בעה של מעותיו י"ע לשליח השבח שבא

 בא הנבלה חתיכת ושבח הואיל נמי ד"בנ כ"וא. עמו חולק ב"הבעה י"ע לידו הנאה שבאה כיון בפירוש לשליח

. כ"ע. ל"הנ ג"ה ה"פ תרומות' דהירוש וכההיא. החתיכה בשבח שניהן חולקין שעמה הכשרות חתיכות י"ע

 דיחלוקו ה"פ תרומות הירושלמי' מד ד"לנ להוכיח, )קי' סי מ"חחו( יעקב ברית ת"בשו כ"ג מבואר וכדבריו(

' סי( מ"בחו א"הרמ פסק הרי לדינא מ"ומ.) ש"וע. ל"הנ דמאי' והירוש: צח כתובות' מהגמ כ"ג והביא. שניהם

' בתשו הוא שכן כב ק"ס שם ע"הסמ' וכ. השליח של הכל לשליח שנותן בפירוש המוכר אמר שאם) ו"ס קפג

 המוכר הוסיף שמא ל"דמספק המקח' בס ג"רה ש"כמ דחולקין ט"ה דהתם ומשום). ס' סי( ן"להרמב המיוחסות

 י"פירש ב"וכיו. חולקין ולפיכך ב"לבעה שהוא ונמצא החפץ שלקח מפני אלא הוסיף שלא או, יחלשל ז"ד

 לשליח שבאת לפי ט"ה דהתם' כ העיטור שבעל ואף. לשליח הכל לשליח בפירוש כשנותן ז"ולפ. שם בכתובות

 להעיר יש וביותר. רכמבוא זה והרי. ד"לנ ענין זה אין כ"וא. ש"ע. 'וכו עמו חולק ב"בעה של מעותיו י"ע הנאה

 לא, מידעם ביה לאתויי לספונאי זוזי' ד יהיב גמדא רב:) נ נדרים(' דאמרי בהא, שם המרחשת עוד ש"עמ

 אשכחוה בתריה חפרו). אחד חור בתוך ונכנס ברח. (לחרתא על אשתמיט, )קוף( קופא בהו ליה אייתו, אשכחו

' בפי ה"וכ. הדין מן ולא חסידות ממדת, כלהון ליה יתינןאי, ן"הר' ופי. כלהון ליה אייתינון, מרגליתא על דרביע

 כמו, שלו הוא הדין ומן לזה גרם ג"ר של שממונו נמצא המרגלית מצאו שלו הקוף י"שע כיון' ולכאו. שם ש"הרא

 ש"שמ באמת לומר ונוכל. לשליח הנאה באת מעותיו י"שע כיון חלק נוטל ב"שהבעה, יתירה אחת לו בהוסיפו

 להם היה הדין פ"וע, המרגלית כל לו שנתנו מה על היינו, הדין מן ולא הוא חסידות ממדתד ן"והר ש"הרא

' בחי שלם מלך הרב הוא בזה חבר לו מצאתי ואמנם. ד"עכת. הדין משורת לפנים דהוי כתבו ז"וע. עמו לחלוק

. עמו לחלוק כיםצרי היו ומדינא, המרגלית כל לו שנתנו היא דהחסידות ן"הר' ד' פי כ"שג, )א"ע ס"ד( ס"הש

. יחלוקו גדלה ארצי אומר וזה גדלו זיתי אומר זה, חבירו שדה לתוך ונתנם זיתיו נהר שטף:) ק( מ"דב וכההיא

 עם השליח שיחלוקו ופסק, הגוי וטעה לגוי חובו לפרוע שליח ששלח בראובן' בתשו ך"מהרש פסק ב"וכיו

 לו דהוסיפו לההיא הקוף מעשה של והדמיון, מחוור זה אין ת"במחכ ד"לפע אולם. ד"עכת/. המשלח/ המשליח

 בכל לו וזוכה ב"לבעה קונה דהשליח התם דשאני). אדם בפני וכקוף( לדנא אוכלא כי דמי לא יתירה אחת

, המרגלית על הקוף רביצת י"ע גמדא רב יזכה איך כאן אבל, ב"לבעה מהנה כשנהנה כ"וע, לו שקנה הסחורה

 בכל ממש חסידות אלא כאן ואין. בה זכו המרגלית את הספנים כשהגביהו ומיד בדבר קנין שום נעשה לא והרי

 ארצי או גידלו דזיתי לההיא שלם מלך הרב שדימה מה וכן. כפשטן ן"והר ש"הרא' וד. המרגלית של הנתינה

 שבתוך וגושיהן זיתיו י"ע ששם, קשת כמטחוי הרחק ביניהם המרחק ורב זה אל זה קרב לא, שיחלוקו גידלה

 זכות כל אין כאן אבל, בפירות שניהם חולקין ולכן הללו הפירות ניתנו, ומגדלת שמצמיחה הקרקע י"וע, שלש

 תשובת שהביאו:) צח( כתובות' בתוס' וע. גידלה ולא בה עמל לא אשר הזאת במרגלית יזכה ובמה, גמדא לרב

 ולא בחשבון ם"העכו הוטע ם"מעכו מעותיו לקבל לשמעון ששלח ראובן על שאלת ואשר, ישראל יעקב' לר ת"ר

. 'וכו דחולקים יוסי' כר ל"וקי קצבה לו שיש דבר המעות דהוו שניהם בין שחולקים ל"נ, כ"אח ם"העכו נמצא

 מעותיו י"דע כאן שייך אין חולקין ואפילו, הבית בעל של טיבו מה גזל או גנב שאם לשליח שהכל נראה י"ולר

 מרן פסק וכן. ל"הנ י"לר ש"הרא הסכים וכן. ש"ע. הוא ע"בפ ודבר הוא בעלמא טעות הכא אבל', וכו נשתכר
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. לזה יודה ת"ר' ואפי. ע"בפ כדבר הוי המרגלית על שישב קוף גבי נ"וה. ש"ע). ז"ס קפג' סי( מ"ח ערוך בשלחן

 שמחת ת"בשו' וע. לשליח שהכל ל"דקי ראיה משם ואדרבה. ע"צל ך"מהרש בשם שלם מלך הרב ש"מ ז"ולפ

). ט' סי מ"חחו( א"ח בכסף נחפה ת"ובשו). יא' סי מ"חחו( ג"ח הארץ שדה ת"ובשו). פט' סי( אליעזר יהודה

 ). יב' סי מ"חחו( ב"ח לב חקקי ת"ובשו

' ב בתוך שנתערבה ראובן של הנאה איסורי שחתיכת', כ) א"סק ז"מש קט' סי( ד"יו ג"הפמ הנה הלכה ולענין. ה

 וכשהתערובת, חסריה מידי דלאו לה מפקיר פקוריא בהנאה אסורה שהיא כיון, שמעון של כשרות חתיכות

 דמי ליה לשלומי דמחייב ודאי עליה בעלים דשם אכילה מאיסורי היתה אם אבל. חצירו לו זכתה שמעון בבית

 ד"מיו ב"בח גופיה לב החקרי אך). צא' סי ד"מיו א"ח( לב חקרי ת"בשו ב"כיו כ"וכ. כ"ע. מעליא חתיכה

 שאם, ז"האו בשם) נד' סי( הדשן התרומת ש"דלפמ, וכתב, לגזיזיה ריהתב הדר, )ב"ע ז"דקמ בהשמטות(

 בעל בו זוכה והשבח, נבלה דמי אלא משלם שאינו מוכח, דמיה לו לתת צריך היא אחר ישראל של הנבלה

. 'וכו קדושה בה שיש תרומה דשאני ל"הנ דתרומות ה"פ מהירושלמי ראיה שאין ל"דס כ"וע, ההיתר חתיכות

' סי( ב"ח ד"יו צדק בזבחי אך. ש"ע). נח ס"ס( אברהם שמע ת"בשו י'פלאג א"מהר הגאון נכדו םהסכי וכן. ש"ע

 כי, ל"הנ ז"מהאו לב החקרי ראית ודחה, כשרה דמי הנבלה לבעל לשלם שצריך, ג"להפמ הסכים) יד ק"ס קט

 שהגירסא, בוכת. ז"ע סוף אשרי בהגהות ה"וכ. דמיה ולא. דמי לו לתת צריך: ז"האו בשם ד"בתה הגירסא

 וילנא בדפוס כי, ראיה ראינו לא שאין ובאמת. כ"ע. ג"כהפמ העיקר ולכן. ספר בשום ראינו לא ל"החק שהביא

 א"הג' ד מקור שממנו, הגדול זרוע האור של לאורו זכינו וכיום. ל"הנ ל"החק' כד, דמיה שם א"בהג איתא

 חתיכות בתוך ראובן של נבלה חתיכת נפלה םא נ"וה: ל"בזה כתוב ושם, )רפז' סי( ג"דע ה"בפ והוא, ד"והתה

 ומלשון. ל"עכ. שלו חתיכה לראובן לפרוע צריך, בטיל דאיסורא ג"אע, ביטול כדי בהם ויש, שמעון של היתר

 לב החקרי שראית נמצא. נבלה חתיכת דמי כלומר שלו חתיכה של יהיו והדמים, דמים לו שמשלם מוכח לפרוע

' מהתוס ד"לנ ראיה שהביא, דבריו במסקנת, )קי' סי מ"חחו( יעקב ברית ת"בשו מצאתי וכן. נצבה וגם קמה

 יותר בדמים מעולה נעשה שצמרו נהנה והרי תימא, צמר ג"ע סממנין שבח אין דילמא או ה"בד) קא( ק"ב

, אמרינן:) ל( ובכתובות:). נה( דהכונס לגינה ונפלה, :)יט ק"ב(, הרחבה מתוך אכלה כמו שנהנה מה וישלם

 י"ע באה לא דהכא דהנאה לחלק ויש. שנהנה מה דמשלם הבליעה בבית אחרים של משקין חבירו לו בתחב

 לא דהכא הנאה נ"א', וכו בהמתו של מעשה י"ע לא וגם) חבירו של בסממנים שלו הצמר צבע שהקוף( מעשיו

 נ"ה ז"ולפ', התוס של' הא כתירוץ' כ ל"והמהרש ש"והרא. ל"עכ. יותר בעלמא נוי אלא שאינו הנאה חשיבא

) ב"סק שצא' סי( מ"חו ך"הש אולם. השבח כלל לשלם צ"א יותר שהושבחה פ"אע מעצמה החתיכה שנתערבה

 לפטור יש נ"ה כ"וא. דדינא ספיקא ל"הו ג"דבכה ך"הש מסיק מ"ומ', הא' כתי' שכ ל"ורש ש"הרא על הקשה

 י"ע בא דהתם יחלוקו קצבה לו ששי בדבר לו דבהוסיפו: צח בכתובות ש"למ דמי ולא, נבלה מדמי יותר מלשלם

 התירוץ הביאו שם ק"ב' תוס הפסקי גם כי, עוד להוסיף ויש. ד"עכת). ח"ה דדמאי ו"פ(' בירוש ש"וכמ מעשיו

 והובא. 'התוס של' הא' כתי העיקר ע"לכ ג"דבכה) ג"ע ב"דקי( בדבש צפיחת ת"בשו' כ וכבר. בלבד הראשון

 דכתובות דההיא', הא בתירוצם עוד הסבירו' דהתוס אמת והן .ש"ע). ו אות ט' סי הפוסקים כללי( ח"בשד

 גופו ונהנה, עצמם החתיכות שיאכל סופו כ"ג וכאן. גופו נהנה מ"מ, מעשיו י"ע זה שאין פ"אע חבירו לו בתחב

 גופו נהנה בין חילוק אין) ב' סי ממון נזקי' בהל( אפרים המחנה ש"לפמ מ"מ? וחדי הלה יאכל כ"וא, מהם

 ל"הנ ז"האו' ד נגלות בהגלות פ"ועכ]. בזה ש"מ' וד' ג ענף לה' סי מרחשת ת"בשו' וע. [ש"ע. וממונ לנהנה

 ותורף). [יח ק"ס קט' סי( ד"מיו ב"ח מחדש הנדפס החיים בכף פסק שכן ר"ושו. המוחזק מן להוציא שאין נראה

. אמיץ הקצר ויהי). פ"קס קיט' בסי( ס"בסוה ד"בס שהוספתי' בקונט נמרץ בקיצור נדפסו זו בתשובה דברינו

  .אמן ק"בתוה עינינו יאיר ת"והשי]. ש"כיעו

  זכיה ללא כונת קנין

, חבירו קנה לא ע"לכ לחבירו מציאה דבמגביה:) לט( בביצה ש"דן במ, נחמן רב ה"ד) י( מ"ב ש"הרא' בתוס

 הגר בנכסי העודר:) נב( ביבמות' מדאמרי והקשה, בה לזכות נתכוון שלא פ"אע המגביה בה זכה אם ופליגי

 ונראה. בהכי דפליג מאן וליכא. מתכוין בלא קונה שאינו הוא פשוט דדבר אלמא, קנה דלא הן שלו וכסבור

. לעצמו זוכה לו לזכות שמתכוין למי זוכה אינו אם, לזכות וראויין הן הפקר ששל הזוכה שידע היכא דכל מ"דלק

 א"הרמ ופסקו:) כה( מציאות אלו' פ המרדכי ש"ומ .ל"עכ. כלל לזכות כיון שלא הגר בנכסי לעודר דמי ולא

 זכה וזהב כסף בו שהיה נודע כ"ואח, בדיל בחזקת דבר הסרסור קנה שאם, )ח"ססי רלב' סי( מ"בחו ה"בהג

 אות מ"דב ב"פ( זרוע באור ה"וכ. לקנותו נתכוון ולא בו ידע ולא הואיל, מעולם הסרסור בו זכה שלא, הלוקח

 כיון, אותו מקנה אחרת דעת חשיב לא מ"מ, החפץ לו להקנות נתכוון לסרסור המוכר דהתם ג"דאע. ש"ע). עא
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 מקנה אחרת דעת דאיכא מחילה נ"ה ומעתה.) מזה ידע לא הוא גם כי, שבו והזהב הכסף להקנותו נתכוון שלא

 ג"אע, אותו מקנה אחרת דדעת היכא לקטן זכיה וכדאשכחן לזכות שיתכוין כדי הקונה מזה שידע בעינן לא

 ט"מהרי ת"ובשו) זכיה' מה א"פ( ט"להמבי ספר קרית' בס' וע. ולקנות לזכות וכוונה דעת בר לאו גופיה יהודא

 לאשמועינן דאצטריך נראה, גמור גזל ז"ה ביד ונתן ליקט ה"ד) סא( גיטין' בתוס והנה. ש"ע). קנ' סי( א"ח

' אפי זוכה דשפיר ל"דס נראה' לכאו. ל"עכ. להפילן אלא אחזן ולא, בידו נתעכבו שלא פ"אע, ומפילן בידו בתלשן

 קול ת"בשו ע"וע. הכי ל"ס דלא) נד ב"ב(' התוס' מד שם ש"בגה א"הגרע העיר ולכן. (וזכיה קנין בכוונת שלא

, לזכות נתכוון שלא פ"אע' פי. גמור גזל ז"ה ביד ונתן נטל אם, שם ן"הר ל"וז.) ש"ע). כג' סי ח"חאו( א"ח אליהו

 מקנה אחרת דעת ליכא דהתם ג"ואע. שם א"הרשב כ"וכ. כ"ע. בירושלמי הוא וכן. אפשיט ל"קמ מאי לא דאי

 לאחר בהן לזכות בהן עוסק הוא כאן אבל, כלל זכיה לשם נתכוון שלא הגר בנכסי לעודר דמי דלא ל"דס ל"י

 שמכיון ד"סד אלא, א"והרשב ן"הר ש"כמ נתכוונו לא דגיטין' דהתוס ל"י ומיהו. כן ל"י דגיטין בההיא נ"וה. מכן

 ס"ס( מ"ח הבית בבדק י"הב מרן ש"במ' וע). שם גיטין( יעקב בתפארת מוכח וכן. מהני לא בידו עיכבן שלא

 -  ד' סי משיכה קנין' הל( אפרים ובמחנה). ח"ה ואבדה גזלה' מהל ז"ובפי, ה"ה מכירה' מה ד"פ( מ"ובמל). קפט

' בתוס( אלגאזי יעקב ובקהלת). עב' סי( יעזראל יהודה שמחת ת"ובשו). ד"סק רעה' סי( החשן ובקצות). ה

 ו"דט( ג"ח הים שרשי' ובס). יז' סי מ"חחו( ראש שמן ת"ובשו). לט' סי( ב"ח שאל חיים ת"ובשו). קמ אות דרבנן

 נאמרה לא) נד( ב"ב' התוס דסברת שם שאל וחיים יעקב וקהלת יהודה ושמחת א"במחנ ומתבאר. ש"ע). ב"ע

 ת"בשו ע"וע. ש"ע. לקנות כוונה צ"א אתרבאי שליחות דמשום' הפו דלרוב, באיאתר יד משום חצר ד"למ אלא

  )ב  משפט חושן  ג אומר יביע( ).לז כלל ח' מע( ח"ובשד). מד' סי מ"חחו( אפרים בית

  

  מועד קטן

  השקאת שדה

ית מותר להשקות שדה אילן כשאילנות רצופים וסמוכים זה לזה אבל אם הם מרוחקים ונטועים רק עשרה לב 

כ היתה לחה בכל אופן מותר למשוך מים מאילן לאילן דהיינו לעשות חריץ "סאה אין להשקות את כל השדה אא

ומותר להשקות פרחים ושושנים ושאר  מהחפירה שסביב האילן אל אילן אחר כדי שימשכו המים דרך החריץ

בל לדלות מים ולהשקותן י ממטרות א"י המשכת צינורות או ע"מ יפסדו ע"עצי בשמים שאם לא ישקום בחוש

וירקות שרוצה לאכלם במועד יכול לדלות מים להשקותם כדי שיגדלו ) סד:ט ב"מבי(כ לצורך המועד"אסור אא

. י טרחה יתירה ואפילו מכשירי אוכל נפש כאוכל נפש דמי לענין זה"שכל שהוא לצורך אוכל נפש מותר אפילו ע

. כ חושש שיפסדו"צינורות אם עושה כדי להשביחם אא ואבל אם אין אוכלם במועד אז אסור אפילו בהמשכת

דלהשביח . ק ו"מו' תוס' ונהי דלא התירו בנהרות המושכים מן האגם אלא בבית השלחין דאיכא פסידא וע

ל היינו בהשקאה "ב י"טו   במשנ:כ תקלז"ירקות ולייפותן שלא לצורך המועד אסור אפילו בדליכא טירחא וכ

: ט ומאירי ו"ב יו:מ ח"יב ומ:בשלחן גבוה תקלז' דליכא טרחא כלל כגון ממטרה ע פורתא דרך ריבוץ אבל היכא

  )ט עמ קפו"ע יו"חזו(. דשרי

  אוכל נפש

י טכנאי אומן בחול "מ מקרר חשמלי וכיריים של גז או ותנור אפייה  וברז המטבח אפילו ע"מותר לתקן בחוש

למועד אין לדקדק על טרחתו ואם אין אנשים  המועד ומותר לעשות כדרכו בלא שינוי דלכל אוכל נפש הצריך

  . מצויים לעשות מלאכה זו בחנם מותר לקבל שכרו משלם חלף עבודתו במכשירי אוכל נפש

  מ"ר בדרבנן בחוש"פ

ר דרבנן כיון "מ בפ"מ לדינא יש מקום להתיר בחו"מ :ק ד"כ במאור ישראל מו"מש' ק נראה דמחמירין וע"תוס מ

ר "ושמא פ' מ מדאו"ס להחמיר שמא מלאכה בחו"ג דאיכא ס"ואע. ר דרבנן"שיש מתירים אפילו בשבת בפ

ס להקל נגד מרן שאני התם דאמרינן דמרן עצמו "ג דעבדינן ס"ל דאע"ה י:א שיד"כ המג"בדרבנן אסור כמש

שפסק להחמיר רק משום ספקא אבל דבר שמרן פסק להקל ודאי סובר מרן שהוא מותר בתורת ודאי וממילא 
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ר דרבנן כתבו כמה "מ מדרבנן ובפ"ס להחמיר כיון דדעת מרן דחוש"רת החולקים לעשות סאין לצרף סב

. ב ב עמ"טה' ע(נקטינן לקולא אף שיש חולקים) יא:ב שיד"משנ' ע(ד להתיר"ל כהתה"אחרונים בדעת מרן דס

  )קעב. ט עמ"ע יו"חזו() רצו

  צרכי רבים

י מעשה אומן ובפרהסיא ואפילו יש בהם טרחא "ו עמ אפיל"המותר לעשות בחו הצריכים לגוף האדם צרכי רבים

יתירה כל שיש בהם צורך המועד כגן לתקן הדרכים והכבישים ולהסיר מכשולות לבר תקראנה תאונות דרכים 

כל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום בידים ומנין שאם פרנסי הערי לא עשו את האלו 

ומקואות  לצורך המועד אפילו אם כוונו מלאכתם לעשותם ) ב:מי אירושל(וכן מותר לבנות מרחצאות

כי צרכי רבים אינם נגמרים אלא בזמן הבטלה שבשעה שבטלים מתחברים כולם ) ו:ק א"ש מו"רא(מ"בחוש

' וע. ב:ע תקמד"סומך על חבירו וכן פסק בש' ועושים ואם לא יעשו אז לא יעשו לעולם כקדרא דבי שותפי דכל א

. ש חולק"ם יש מנהיג ופרנס שיכול לתקן ולעשות על דעת עצמו אסור לעשותם במועד והערהל שא"א דס"מג

וצרכי רבים שאין בהם צורך המועד אלא . לכן מכונאי רשאי לתקן מונית או אוטובוס ציבורי ולקבל שכר עבור זה

י מעשה "ע וצרכי מצוה אסור לעשות .י מעשה אומן אבל מעשה הדיוט מותר"לאחר המועד אסור לעשות ע

 מ"ומ) א תקמד"רמ.(מ"כ הוא אומן עני שאין לו מה יאכל בחג לכן אסור לבנות בית הכנסת בחוה"אומן אא

בזמנינו לפעמים שיש מרשיעים הפונים לערכאות בדרישה למנוע בנין בית  מ"י בבדק הבית נ"כ מרן הב"לפמש

הפסקת בנין הבית כנסת אין לך  הכנסת בשכונתם בטענות שזה גורם להפריע מנוחתם ואם יש חשש שיגרם

  )קעו. ט עמ"ע יו"חזו( י פועלים כרגיל"מ ע"ג מותר להמשיך הבנייה בחוש"דבר האבד גדול מזה ובכה

  מ"תפירה בחוש

מי שצריך לתקן בגדו בחול המועד והוא הדיוט שאינו מהיר . ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב: ק ח"תנן במו

ו כדרכו מעשה הדיוט ואם היה אומן במלאכת התפירה שיכול להוציא מלא במלאכת התפירה יכול לתפור בגד

ע "ש(א יתפור כמעשה הדיוט דהיינו שיעשה תפירות רחבות שאינו עשויית ביושר כדרך האומנים"מחט בב

ותינו הנולד סמוך לחג אסור לעשות לו בגדים חדשים במועד כדי להוציאו לברית מילה אלא יעשה ) ה:א"תקמ

פ שהתינוק "כי לא הותרה תפירה במעשה אומן ואע דשים מעשה הדיוט או יכרכנו בשיראים נאיםלו בגדים ח

צריך לזה במועד עצמו כיון שאין זה לצורך אוכל נפש ובשביל כבוד אביו אין להתיר כשעושה מעשה אומן 

כו ולעטפו מטעם גדול כבוד הבריות שלא יקח את בנו למולו בבגדים שאולים או ישנים דכיון שאפשר לכור

בשיראים ואין לבי הבן גנאי בזה דידוע שאין תופרים בגדים חדשים במועד ועוד דאפשר במעשה הדיוט ועוד 

ש  "ח יט בשם הריב"כה(י אומן שאין לו מה יאכל מותר לתפור כדרכו"מ ע"שאין לדמות כבוד הבריות זה לזה ומ

  )ט עמ קצז"ע יו"חזו(). רכו

  מ"מעבר דירה בחוש

כשתי הדיורין בשכיורו או שלו אבל מותר לעבור מדירה בשכירות לדירה שרכשה  מ"רה בחושאין לעבור די

י שמפנה  מן הבית שבחצרו "ק אין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא לבית שבחצר ופרש"מ דשנינו במו"בחוש

בל בתוך שלו ד אמרו דאין מפנין אפילו מדירה כעורה לדירה נאה א:לחצרו או לבית אחר שבחצרו ובירושלמי ב

ה :צ תקלה"ב בשעה"המשנ' מותר אפילו מיפה לכעורה ששמחה היא לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו וכ

פ שנוח לו יותר לא "בפני עצמו שבבית חבירו ועתה שכר דירה עם כמה חדרים לעצמו אע' שאם דר בחדר א

מותר לו לעבור אל ' בחדר א יעבור לדור בדירה ששכר שהרי אפילו מכעורה ליפה אסור אבל אם דר עם חבירו

וכל זה באופן שהוא עובר בעצמו לדור בחדר מיוחד אז רשאי להעביר את כל רהיטיו . כ"ע. מ"חדר מיוחד בחוש

כ חוסך דמי שכירות "וחפציו יחד עמו אבל אם רוצה להעביר את הרהיטים והא יעבור אחר המועד אסור אא

ו בהעברת חפציו במועד כדי לנצל את זמנו הפנוי במועד שאז מותר מטעם דבר האבד ואפילו אם מטרת לעצמו

  )ט קצו"ע יו"חזו(אבל אם מעבירם כדי להשתמש בהם במועד מותר ולמנוע ביטול  תורה אסור

  מ"שטיפת רצפה בחוש

ב שמותר ליטול גבשושית שבבית :ע תקמ"ל בש"מ וכדקי"דאין איסור אשווי גומות בחוש: ק י"מוכח ממו

פ פעמיים בשבוע "ב דרכו להדיח הרצפה לכה"טורח הלכך נראה שכיון שבעה מ מפני שאין בה"בחוש
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מ "והמנהג הפשוט אצלנו להתיר הדחת ושטיפת רצפה בחוש ומקפידים אמנקיותא שפרי מקרי לצורך המועד

דאין לומר שכיון שאין זה צורך המועד אלא למפונקים . שלא כדברי המחמירים בזה דדמי לכיבוס ואינו מחוור

מ כיון דלדעת רוב "דבחו, ט משום שאינו שווה לכל נפש"ים להדיח הרצפה ודמי למוגמר שאסור ביושמקפיד

כ "שש' הפוסקים אין איסור מלאכה אלא רק מדרבנן בודאי שכל שלאדם זה הוא צורך המועד משרא שרי וע

   .א דבגמר ההדחה מותר לסחוט המטלית כי זוהי רק סיום הסחיטה וגם מעשה הדיוט"בשם הגרשז

  בחול המועד ואיסור הנאה ממעשה שנעשה אמירה לנכרי

כ "ע. ם לעשות"ם ועושה וכל שאין עושה אין אומר לעכו"כללו של דבר כל שישראל עושה אומר לעכו. ק יב"מו

כ דבעל העיטור אפילו בשבת "א מתיר בחול המועד ע:א"ב תקמג"מ לאמירה לנכרי לצורך מצוה במשנ"ומ

ואין איסור הנאה ממעשה חול המועד כגון שעבר ואמר לנכרי . מ יש להתיר"בחושל בשבת "מתיר ואף דלא קיי

א "המג' ט מהא דכ"לעשות המלאכה דמעשה שבת מדרבנן דאין מעשיה קודש לפיכך  לא אסרו אלא בשבת ויו

ט שני של גליות "ג דגוי שהביא דורון ביו"ואע. דבקבלנות לא נאסר לדור בתוכו בחול המועד אף שאסור בשבת

כ חול "ט שני לראשון שלא יבואו לזלזל בו משא"שאני התם דהשווי י' ט של גליות לאו דאו"ש וי"אסור עד מוצא

  5)רא. ט עמ"ע יו"חזו( ט"המועד שהכל יודעים שאין קדושתו חמורה כשבת ויו

  דבר האבד

איל וקרוב ולבא פ שאין פסדיתה ברורה לו הו"המאירי  דאע' מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים וכ: ק יב"במו

' א ס"חזו' מאירי דחשש אבד מותר במועד וע' וע. א בצנעא עושה כמו שאפשר לו"לידי כך עושה בצנעא ואם א

ד מן הקרן ומותר למוכרה דאם הסחורה שוה עתה יותר הרבה ואחר המועד תוזל נחשב כהפס: ק י"קלה מו

מ בלי שינוי ובלב "מותר לעשותו בחושמ יבא לידי הפסד "לפיכך דבר האבד שאם לא יעשהו בחוש. מ"בחוה

' וע. שלא יהיה בעשייתו טרחה יתירה ואפילו בהפסד מועט ואפילו אם הדבר אצלו בספק אם יבא לידי הפסד

א דמותר לכתוב "כ הרשב"וכ דבר האבד שמא ימות הנותן' תוס' דכותבים במועד דייתקיו ושוברים וע: ק יח"מו

ן דהא "רמב' וע. 'מ דאו"ל דמלאכה בחו"א ס"ג דהרשב"החשבון אע חשבונות שבינו לבין אחרים שמא ישכח

ח קלד דכיון דשקדו חכמים לחוס על ממונם של "א או"חזו' וע. דמכניסם פירות בצנעא לפי שאין ההפסד ודאי

ל תקלז שהעברת ריוח חמיר לפיכך כל שיש יום השוק בכל "בה' וע. ישראל ספק דבר האבד כדבר האבד

כ ביוקר לא שרינן  למכור "שאם לא מכרו בשוק זה  מפני ספק שמא לא ימכרנו כ הפסדהשבוע נמצא שאין 

  .כ ביוקר"במועד שהרי אפשר שביום השוק הבא ימכרנו ג

  או  מדרבנן' מ מדאו"אם מלאכה בחוש

מ "השוו חו: ק יג גבי מי שכיון מלאכתו במועד לא קנסו בנו אחריו מפני שאינו איסור תורה ובמגילה כב"במו

מ היה אוסר "ואילו חוה .ח מותר בעשיית מלאכה כדאיתא בשבת כד"ח לענין ד עולין לקריאת התורה ור""לר

לא : ק יא"ך בדבר האבד וצרכי רבים שאינם לצורך המועד והא דאמרינן  במו:המלאכה לא היה מתירין חז

שרי רבנן היינו דבמועד במקום פסידא ' מבעיא קאמר לא מבעיא בימי אבלו דמדרבנן ושרי אפילו במועד דמדאו

כ אסמכתא "משא' תשמור ז ימים ונקראים מקראי קודש דקראי מדאו. דאיכא אסמכתא כדאיתא בחגיגה יח

מ "מ מדרבנן מ"ד דחוש"א תקל דאפילו למ"מג' וע. ד דברי רבינו תם ושאר ראשונים"מדברי קבלה עכת

כל שאין לצורך ' מ מדאו"דמלאכה בחול "י ס"א ורש"ן והרשב"אבל הרמב. המבזה את המועדות עונשו גדול

ג דאיסור "בה' ג דכ"מ אע"ג שאסור להניח תפילין בחו"בשם בה' כ. ק יט"מו' ותוס. המועד ואינו דבר האבד

מ  מדרבנן ומוכה דלא תליא הא בהא דכי היכי דאיסור אכילת חמץ ומצות אכילת מצה ומצות "מלאכה בחו

דשביתה ' א דכ"גם הריטב. משום דכל ימי המועד נקראים אותישיבת בסוכה אין תלוי באיסור שביתה אלא 

דמותר : אמי פסחים נה' ודעת מרן תקלו ממה שפסק כר.). ק יט"מו(ל לחייב בהנחת תפילין"מ מדאו ס"בחוש

' להחזיר תרנוגלת תוך ג ימים לבריחתה שעדיין לא נתקלקלו ויכול למוכרן בזול ואין כאן אלא הפסד מועט וע

והתורה ' מ מדאו"ד חוש"י תקל דלפע"הב' ג דכ"ואע. כ מוכח דעת מרן כן"מ מדרבנן א"אמי דחו 'כר. ש דהל"רא

כ מרן "וכ. מ"ע להקל בפלוגתא דרבוותא באיסור חוה"מ אנן קייל בתר מה שפסק בש"מסרה הדבר לחכמים מ

                                                             
5

דיש להחמיר ' ג כ:ב דשאני קבלנות דיש מתירין לגמרי דאפילו מרן רמד:א תקמג"חין ממגל אין דבריו מוכר"אמר המו 

זאת . ת"מ לא החמירו אלא סמכו אמעשה רב דר"א דבחוה"המג' ומשמע דמדינא גם מעשה שבת דקבלנות שרי ולכן כ

 . ואפשר דאפילו עדיף. ט שני של גליות"ולא גרע מיו' ועוד ביזוי המועדות מדאו
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ו :תקלזן פסק וכ) א:תקלח(דספק דרבנן לקולא.) ק יא"מו(דמותר לזפת כלים בין גדולים בין קטנים כשמואל

ל על המאירי דחה דטרחא יתירה אפילו "אלא דהמו[)ק ד"מו(דמתקנים המקולקות במועד בתיקו לקולא

ל דכיון דנקבע שיעור לאמת המים בכל מקום ו טפחים ואין צורך ליותר "והמאירי דהחמיר דס. ן מדרבנן"להרמב

ש "ם והרא"ף הרמב"ודי ההוראה הרית ימי יוסף דמאחר שעמ"כ בשו"וכ] מזה אין לטרוח לעשות טפח מיותר

כ בשדי "וכ. י תקל דרך משא מתן ולא לדינא"ש בב"ל דמדרבנן קשה מאד לומר שמרן יפסוק שלא כדעתם ומ"ס

  )קסא. ט עמ"ע יו"חזו( .א:ג תקמג"חמד והפמ

  מ"שכר פעולה בחוש

ואין  .לו מה שיאכלמ בפועל עני שאין "מותר בחוש אפילו שלא לצורך המועד שכל שכר פעולה. ק יג"מו' ע

מחייבים אותו למכור כלי ביתו להתפרנס מהם בחג וכן אין מחייבים אותו להשיג הלואה לצורך המועד אפילו 

 וכל שסמוכין על שלחנו נחשבים כקטנים.) ב:ל תקמב"בה' וע: כמבואר בפרי האדמה ג יז(אפשר לו לעשות כן 

דמי שיש לו בנים וחתנים שתורתם אומנותם והוא צד :ג ב"מהרש' וע) ב"משנ(דמותר לעשות מלאכה לצורכם

מפרנסם ומחזיקם מותר לו לעשות מלאכתו בצנעא בשינוי קצת כגון שרק יעבוד חצי יום אף שמן הדין אינו 

ל "חייב לפרנסם וההרוחה תהיה לצורך שמחת החג יחד עם  כל בני ביתו דכל שעושה לצורך פרנסתם הו

תקמב דדוקא בכדי להשיג לחם ומיםדאין לו מה יאכל כלל אבל אם אין לו די  א"מג' וע.  כפועל שאין לו מה יאכל

דלא דק כדמוכח ' סיפוקו לענג החג אין רשאי לעשות מלאכה אם יש לו לחם ומים אבל במשחא דרבותא כ

בירושלמי משמע דאין לו מה יאכל לאו דווקא אלא כוונתו דאין לו בהרוחה לצורך ' ר כ"וכן בא י תקלט"מהב

ס "ל ס"בה' וע.(י שם"ש הנמו"כפי צורך המועד כמ. ק יט"ג במו:א דכדי פרנסתו תקמה"ד וכן מוכח מהגרהמוע

והיום כיון שיש . ן"וכן דעת מנורת המאור והחינוך והרמב). ירמיה בירושלמי' ל כר"תקמב  ואינו דהבבלי ס

סים וארנונה ותשלומי מים קצבאות וסיועים כגון השלמת הכנסה ודמי אבטלה וביטוח לאומי ומאידך עול מי

וחשמל ולפעמים כל ההכנסות הולכים לתשלומים אלו ובכך יחסר לו בחג להתפרנס כראוי יש להתחשב בכל 

א מותר גם "ם אמ אין לעשות אלא בצנעא וא"ומ. זה ומה טוב שלא יעשה דבר מבלי הוראת חכם בקי בהוראה

ד יש להקל אפילו כדי "מ לפ"ז ומ:ב תקמב"נמש' הגאונים שערי תשובה רטו וע' בפרהסיא כמבואר בתשו

  . פרנסתו

  מ"גילוח בחוש

גנת ורדים ' וע. י דלא גזרינן קטן אטו גדול דלאו בר מצווה הוא"הנמו' קטן מותר לגלחו במועד וכ: ק יד"במו

גילוח הוא ד. י ספר ישראל"מ ומגלחים אותו ע"שנים  לעשות בחוה' דמותר להשהות תגלחת קטן אחר מלאת ג

ש "ל אסור  משום גזרה שמא יכנס מנוול לרגל כמ"מ כיון שהוא לצורך המועד אלא דחז"ת בחוהכה המותרמלא

א דגילוח תיקון הגוף ויפוי "כ הרטב"וכ. ה ושאר דכיון שהוא ליפוי ראוי היה להתיר לכבוד המועד"ק בד"מו' תוס

ק "מו(לך צורך המועד גדול מזה הפנים וכצורך אוכל נפש דמי דהא עושה אשה כל תכשיטיה במועד משום שאין

ג פסק שאפילו היה אנוס ולא גילח בערב הרגל אינו מגלח במועד והיא בעיא דלא אפשטא :ומרן תקלא:) ח

ט דנהי להמתגלח הוי צורך אבל "יח יו:צפנת פענח ז' גבי אומן שאבדה לו אבדה ערב הרגל וע. ק יד"במו

ה "מ מדרבנן אפ"ל דחו"ם דס"י אמאי הרמב"ולכן תמה הב' והאיסור הוא לגבי המגלח דאין לו צורך ואסור מדא

ערה דאפילו חולה שנתרפא :א ג"ל כהרשב"ם ס"אלא מרן פסק כתירוץ המעשה רקח  דהרמב  .פסק לחומרא

ק יד קטן הנולד שאין לך בית האסורים גדול מזה מותר לגלח ומשמע דדוקא "אסור לגלח מדאמר שמואל מו

כ חולה שנתרפא ושאר אונסים שלא תנייה שאחר שבמשנה "ים במשנתנו משאג שהוא בכלל השנוי"אונס כה

  )קצג, ט קע"ע יו"חזו.(כ אפשיטא הבעיא מדשמואל"ביארו המותרים ממילא נתמעטו כל האחרים וא

  ט"לימוד ואזכרה בי

, דאמר מאן ה"סוד) ב כג( ק"מ' בתוס גם מבואר כן, שמחה בו שנאמר משום אבלות מבטל טוב שיום הטעם

 אבל, שמחה ביה דכתיב משום, כלל אבלות בו ואין הואיל, עולה אינו רגל, שבעה ממנין עולה ששבת פ"אעש

 בתשובת ע"וע). ס עמוד אבלות' הל( שערים במאה גיאת בן יצחק רבינו כ"וכ. כ"ע. שמחה בה כתיב לא שבת

 וכתב ה"בד) א ז( כתובות מקובצת ובשיטה). רצח' סי( ג"ח ץ"התשב ת"ובשו). ל' סי תשובה שערי( הגאונים

 ראש של ט"ביו לצום שאין גאון נטרונאי רבינו ש"מ על שתמה) השנה ראש סוף( ש"בהרא' וע. ש"ע. ם"הרמב

, ותמוה, השנה ימות מכל משונים אלו תשובה ימי שעשרת, להתענות שמותר שובה בשבת כ"משא, השנה
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 מצות בו שיש ט"יו דשאני ל"דס ל"י האמור פיול. בשבת להתענות והתיר ה"ר של ראשון ט"ביו להתענות שאסר

 ט"יו גם כי, בו להתענות אסור הכי משום, )א ט( קטן במועד כדאיתא, ושתיה אכילה בלא שמחה ואין, שמחה

 והתירו, שמחה מצות בו אין שבת אבל, )ז"הי ט"יו' מהל ו"פ( ם"הרמב ש"וכמ, שמחה בו נאמרה ה"ר של

 אין נשמתם ולעלוי המתים לכבוד שהוא שכל למדנו פ"ועכ. שובהת משום, שובה בשבת להתענות חכמים

 השלשים בליל וכן, ממש השבעה בליל והלימודים האזכרה לערוך יש ולכן. והשלשים השבעה מבטל הרגל

 מר דברי והביא, נשמה נר לענין) ז"סק קלג' סי( רבה האליה כתב וכן. החג את בחשבון לקחת מבלי, ממש

   )מב סימן דעה יורה - ז חלק אומר יביע(ש "ע). טז' סי קסט כלל( אדם חכמת בספר ע"וע. ש"ע. ל"הנ זקנו

  עבודה בקבלנות בחול המועד

 עושים העיר שכל שכיון, בשבת' אפי גוי קבלן י"ע לבנות מותר, קבלנות י"ע לבנות רגילים שהכל במקום

 נ"וה, קעביד אריסותיה דאריס רינןדאמ למאי ודמי, הם יום שכירי שהפועלים לומר לחשדו מקום אין בקבלנות

 על שנקרא מפני ם"לעכו שלו מרחץ להשכיר שאסור) ב כא ז"בע( ל"קי נמי והכי. קעביד קבלנותיה קבלן יאמר

, ישראל של הריוח וכל, הוא יום שכיר ם"שהעכו אומר והרואה, ט"ויו בשבת מלאכה בו עושה ם"והעכו, שמו

 ש"הרא וכתב. עביד לאריסותא לאו מרחץ שסתם ומשום, ישראל של בשליחותו מלאכה עושה ם"שהעכו ונמצא

) יום שכיר שאינו( הדבר ונתפרסם רבות שנים ם"לעכו הישראל השכירו שאם כתב האי שרבינו, )כה סימן שם(

 אינו מרחץ לו שיש שמי, גבולינו בכל ונתפרסם שנתברר כיון ז"ולפ, ש"הרא וסיים, בבבל היתר נהגו וכן. מותר

 או לשנה לגוי משכירו אלא, הרחיצה של הריוח כל לעצמו ולוקח, בהם מלאכה בו לעשות ועליםפ לו שוכר

 וכן. כ"ע. הישראל שם על נקראת ם"העכו מלאכת שאין, בהבלעה להשכירו מותר הילכך, לחדשים או שנתיים

 להשכיר העיר אנשי רוב מנהג היה אם וכן, ע"הש מרן וסיים, )ב"וס א"ס רמג סימן( ע"הש ומרן הטור פסקו

 של קבלנות לענין הדין הוא כ"וא. כ"ע. באריסות לו ליתנו או ם"לעכו להשכירו מותר, באריסות ליתנו או המרחץ

 בשבת גוים פועלים י"ע בונה הגוי שהקבלן אף, בקבלנות בונים המקום אנשי שרוב ונתפרסם נודע שאם, בית

) א יב( קטן במועד דאמרינן דהא, )ז"דע ק"פ בסוף( א"הריטב כ"וכ. לחשד מקום שאין כיון, איסור שום בזה אין

 אלא, כלל בקבלנות אורחייהו דלאו, בתים בקבולת מיירי, מותר לתחום חוץ, אסור התחום בתוך קיבולת מקבלי

 הא, היא דקבלנות לעלמא מילתא מפרסמא הות ואילו, חשדא משום איכא ולהכי, יום בכל פועלים להשכיר

, בשבת מלאכתו בו עושה הגוי ב"וכיו כרמו לבצור או שדהו לקצור הגוי עם הפוסקש אף ומעתה, דשרי ודאי

, ושרי קבלנות שהוא לכל ומפורסם ידוע הדבר היה כן אם אלא, אסור בית לבנות מ"מ, התחום בתוך' ואפי

, בקבולת שדה שאוסרים) ורכא קמה סימן( התרומה ובעל, )שבת' מהל ו בפרק( ם"הרמב כדברי ושלא

 הזה בזמן מרחץ הילכך, שרי מנהגם כפי בהיתרא דתלו וכל, העולם ומנהג הזמן ולפי המקום לפי הכל שלעולם

 בבתים דקבלנות ט"דה) ב כא ז"ע( ש"הרא ש"ממ מוכח וכן. ד"עכת. 'וכו העולם מנהג שכן כיון להשכירו מותר

 אלמא. ש"ע. נינהו ישראל של יום שכירי אומר והרואה, יום שכירי י"ע הבתים בנין שרוב משום, בשבת אסור

 האדם בתורת ן"הרמב מדברי גם מוכח וכן. שרי בקבלנות לעשות העיר אנשי רוב שמנהג מילתא מפרסמא דאי

 האור כ"וכ. ש"ע. הם ישראל של יום שכירי יאמרו שלא, חשדא משום בקבלנות דאיסורא דטעמא שכתב, ל"הנ

 רבינו בתוספות ע"וע. ש"ע. הגאונים בשם) רכב ימןס( הלקט בשבולי להדיא מוכח וכן. ש"ע). ב סימן( זרוע

 ט"דה, שכתב, אריסא ה"ד סוף) ב כא ז"ע(' בתוס מ"הר שמדברי אמת והן. ש"ע). כד עמוד: כא ז"ע( אלחנן

 דנפשיה ואדעתא, לשותף דמי, הקרקע בגוף נוטל אלא, בשכרו מעות נוטל שאינו שכיון, שדה אריסות דשרי

 חולק שאינו שבקבלנות משמע. ש"ע. ואסור כשותף הוי לא בשכרו מעות נוטלש דבית בקבלנות אבל, קעביד

 ממה אולם. חשדא דליכא ג"אע, בקבלנות בונים שהכל במקום אפילו ואסור, כשותף הוי לא הבית בגוף

 אף, לחודש או לשנה להשכיר שנהגו במקום לגוי מרחץ להשכיר ע"הש ומרן והטור ש"הרא הפוסקים שהתירו

, כלום המרחץ בגוף נוטל אינו שהרי, כשותף נראה ואינו, מעות נוטל אלא, עצמו המרחץ בגוף נוטל שאינו

) דשבת ק"פ סוף( אשרי בהגהות גם אכן. ל"וי. בלבד מעות או הקרקע מגוף לוקח אם בין חילוק שאין משמע

 ע"וע. מעות וטלשנ קבלן ובין, אריס כגון, השדה בגוף חלק לו יש אם בין לחלק, מ"הר כדברי, י"ר בשם כתב

 מילתא דהויא ומכיון, דרבוותא פלוגתא מידי הדבר יצא לא פ"ועכ). א יב ק"דמ ב"פ( המאור בעל ה"להרז

   )כח סימן חיים אורח - ח חלק אומר יביע ת"שו(. לקולא בדרבנן אזלינן, דרבנן

  כיבוס במכונת כביסה בחול המועד

 שלא כדי, המועד בחול הכיבוס איסור שטעם, כתב) קטן דמועד ג"פ ריש( המשנה בפירוש ם"הרמב הנה

 כשהם החג של הראשון טוב ביום ויבואו, ממלאכתם בטלים הם שאז המועד לחול בגדיהם כיבוס להניח יתכוונו
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 א"והריטב והמאירי חננאל רבינו כ"וכ). יז הלכה טוב יום' מהל' ז בפרק( בחיבורו ם"הרמב עוד כ"וכ. מנוולים

 לאסור שיש ללמוד יש ומכאן). תקלד' סי( הטור כ"וכ. שם מפאריש יחיאל רבינו תלמיד כ"וכ). א יד קטן מועד(

 שמא לגזור יש מקום מכל, בידים בכביסה כמו, יתירה טירחא כאן שאין פ"שאע, כביסה במכונת גם כביסה

 בגדי, אמרו) ב"ה ג פרק( בירושלמי: "ל"וז כתבו, לו שאין ה"בד) א יד ק"מו(' והתוס. מנוולים כשהם ט"ליו יכנסו

 ש"הרא כ"וכ". אחד חלוק אלא לו שאין כמי, ומלוכלכים קטנים של שהם שניכרים, במועד לכבסם מותר קטנים

 חיים וארחות). תקיז עמוד קטן מועד( ה"וראבי, )רכח' סי( הלקט בשבולי הירושלמי הובא וכן). כא' סי( שם

 דאית דהיכא, ד"הראב בשם כתבו, )כא' סי( אשרי ותבהגה וכן) תתעג' סי( והמרדכי. ש"ע). יג אות מ"חוה' הל(

. אחד אלא יכבס לא לכבס לו שהתירו פ"ואע, יותר ולא יכבס אחד אלא, שניהם לכבס אסור, דמטנפי תרי ליה

 כ"וכ. אחד אלא יכבס שלא קטנים לבגדי הדין שהוא) יז' סי( שם והוסיף, )טז' סי שמחות' בהל( ם"מהר כ"וכ

): נד עמוד קטן למועד בשטתו( מפאריש יחיאל רבינו תלמיד ל"וז. ש"ע). צ אות' ז בפרק( מיימוני בהגהות

. כ"ע". אחד אחד אלא יכבס שלא הוא נכון ומיהו, לרגל צריכים שהם מה הקטנים לצורך בגדים לכבס ומותר"

 ולכאורה. ש"ע). ב כט( תענית' בתוס ע"וע. בעלמא חומרא דרך אלא, הדין מן איסור כאן שאין מדבריו ומשמע

 שאפשר, אוטומטי באופן אחת בבת נעשה והכל, בגד כל על מיוחדת טירחא שאין כביסה במכונת להקל נראה

 אחד אלא קטנים בגדי לכבס שאין ם"מהר ש"דמ, כתב) פח' סי( הדשן תרומת ת"בשו והנה. בזה להחמיר שאין

 מותר התינוק את בהם ולחתל כרוךל שעשוים קטנים סדינים אבל, ב"וכיו בחלוקיהם דוקא דהיינו נראה, אחד

, לתינוק רביתא הוו סדינים דהני ועוד. מהם באחד לתינוק סגי דלא כיון, אחת בפעם ארבעה או שלשה לכבס

 ביה דאית מידי דכל משום, ט"ביו התינוק את לרחוץ, יהודה רבינו בשם) דביצה ב"בפ( המרדכי התיר ט"דמה

 והובא' בירוש שאמרו ומה. גזירה משום אלא אסור אינו מ"בחוה וכיבוס. רבנן ביה גזרו לא לתינוק רביתא

 ק"והסמ, אחד חלוק אלא לו שאין למי דדמיין משום מ"בחוה לכבס מותר קטנים שבגדי, המפרשים בחיבורי

, אסור ה"הלא, )א יד ק"במ וכדאיתא(, עליו מוכיח שאיזורו בענין אלא אחד חלוק לו שאין במי התירו שלא כתב

 וחיתולים סדינים ש"וכ, הם קטנים ששל וידועים הם שניכרים, המוכיח דבר שום צ"א קטנים דבבגדי נראה

 שהם, ביותר קטנים שבגדי, )א"ס שם( בהגה א"הרמ פסק וכן). תקלד סימן( יוסף בבית והובא. כ"ע. קטנים

 להרבה צריכים כי, ביחד וחמשה ארבעה לכבס מותר, בהם רעי ומוציאים ומשתינים, בהם שמלפפים אותם

 שאין כביסה במכונת אבל, אחד אחד רק לכבסם צריך קטנים שאר שבגדי מכאן ומבואר. כ"ע. רגע בכל מהם

 צורך בהם כשיש, אחת בפעם הרבה לכבס שמותר נראה המכונה י"ע אחת בבת מתכבס שהכל טירחא כאן

 נפיש דלא משום, י"רש ופירש, מ"בחוה לכבסן מותר פשתן כלי) א"סע יח( ק"במ שאמרו למה ודמי, למועד

 שהטעם, שם א"הריטב בחידושי ש"וכמ, מהר מתלכלכים שהם משום כ"ג הטעם ששם פ"ואע. טרחייהו

 ולפיכך. במועד ולכבסם לחזור צריך המועד קודם כיבסם ואפילו, במהרה שמתלכלכים לפי פשתן בכלי שהתירו

 ם"הרמב מדברי מתבאר וכן. ל"עכ. במועד לכבסם מותר כיבסם ולא המועד קודם לכבסם יכול היה אם אפילו

 על ואשר, מהר בגדיהם מלכלכים שהם זה טעם שייך קטנים ילדים בבגדי גם הנה. ש"ע). כא הלכה ז בפרק(

. דמי דשפיר נראה אחת בפעם נעשה והכל טירחא בה שאין כביסה במכונת לכן, אחד אחד לכבסם התירו כן

 אתה שאי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים דברים ל"הוו, פשתן בכלי להחמיר שנהגו ש"הרא' שכ אף ולכן

 במכונת מקום מכל). ב"ס תקלד' סי( ע"בש מרן פסק וכן). א ל תענית' בתוס ע"וע. (בפניהם להתירם רשאי

 עליהם ומוסיפים חיתולים כביסה במכונת מכבס כשהוא שכן וכל. ליכא מנהג' אפי, כלל טירחא דליכא כביסה

 . בפשיטות להקל שיש קטנים ילדים שאר בגדי

 מותרים קטנים דבגדי ט"דה' התוס ש"דמ', שכ) א יד קטן מועד( אורה קרן להרב ראיתי בזה ובהיותי) ב

, קטנים בגדי כיבוס להתיר יש ה"בלא הא, טעמא האי לי למה לכאורה, ומלוכלכים ניכרים שהם משום, לכבסם

 בימי לכבס מותר במועד לכבס שמותר כל, כיבוס ןלעני נמי תני ובתוספתא. במועד הקטן את לגלח שמותר כמו

 מצינו כ"וא, אסור יהא כ"ג אבלו בימי כן לא שאם, במועד לכבס מותר קטן דבגדי מיניה למידק ואיכא, אבלו

 אלא, בקטן שייך לא, מנוולים כשהם יכנסו שלא הטעם שבאמת ל"וי. גילוח לענין ס"הש וכדדייק, לקטן אבלות

 ושל מלוכלכים שהם שניכרים לטעם הוצרכו ולכן, הם גדול בגדי שיאמרו משום סורלא לנו היה מקום שמכל

 יכנסו שלא משום איסור בהם אין שהרי, כולם את לכבס מותר קטנים של שהם שניכרים כל ז"ולפ. הם קטנים

 להיות שדרכן קטנים תינוקות בגדי אלא התירו שלא משמע הפוסקים לשון שמפשט אלא. מנוולים כשהם

 ז"ולפ, בגדיהם לכבס אסור לשנים קצת שהגיעו קטנים ילדים כ"משא, לאמם צריכים והם, מלוכלכים הםבגדי

 הגיע שלא שכל ל"וצ, לקטן אבלות מצינו כ"וא, אבלו בימי אסור במועד שאסור כל דהא, דיוקא האי קשה

 לו שאין כמי דהוי וםמש קטנים בגדי שהתיר' דהירוש לי נראה, ל"הנ כל ואחר. זה לענין מיקרי קטן לגדלות

 לדידן אבל, בגילוח אסור המועד קודם שנולד שקטן דשמואל אליבא ס"דהש קמא כלישנא ל"ס, אחד חלוק אלא
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 האי בלאו ואף, קטנים בגדי כיבוס על גזרו שלא הדין הוא, קטנים גילוח על כלל גזרו שלא בתרא כלישנא ל"דקי

 כמי קטנים שבגדי, להלכה' הירוש לשון שהביאו ל"הנ יםהראשונ כל מדברי אולם. ד"עכת. לכבסם מותר טעמא

', הירוש לטעם אנו צריכים מ"מ, קטן גילוח על גזרו שלא ל"דקי לדידן דאף מוכח, דמי אחד חלוק אלא לו שאין

 בחול בגדיהם כיבוס להתיר אין, מלבושיהם נקיון על להזהר שיודעים קצת גדולים ילדים הם אם זה שלפי

 מלאכתו שכיון הרואים יאמרו פן, גזרו בכיבוס, במועד קטן גילוח על גזרו שלא פ"שאע רלומ ואפשר. המועד

 להקל נראה כביסה במכונת פ"ועכ. ממלאכה בטל הוי שאז, במועד לכבסם כדי הקטנים בגדי כל והניח במועד

 יםקטנ תינוקות של חיתולים לכבס צריכים ה"בלא אם ש"וכ, אחת בפעם הרבה קטנים בגדי לתוכה לתת

 תנינא ט"ביו אפילו שהרי, אחת בפעם נעשה שהכל ובפרט, בשיעורים ריבוי משום בזה לחוש ואין. ביותר

 של חבית נחתום ממלא, אחת לחתיכה אלא צריכה שאינה פ"אע בשר הקדירה כל אשה ממלאה, )א יז( בביצה

, שם ן"בהר' וע. ש"ע. סגי טירחא דבחד משום ט"דה, י"רש ופירש. אחד לקיתון אלא צריך שאינו פ"אע מים

, ט"ביו ם"העכו את מזמנים אין) ב כא( לקמן דאמרינן והא, מותר ט"ביו בשיעורים דלרבות משמע ומכאן, שכתב

 חולה) א סד במנחות( לן איבעיא והא ת"וא, אחרת בקדרה בשבילו ירבה שמא היינו, בשבילו ירבה שמא גזרה

 מייתינן שתים, מייתינן מינייהו הי, אחד בעוקץ ושלש, וקציםע בשני גרוגרות שתי ויש, גרוגרות לשתי שאמדוהו

, עדיף בבצירה דלמעוטי משום מייתינן שלש ואסיקנא, בבצירה דממעט מייתינן שלש דילמא או, ליה דחזי

. אסור בשיעורא דלרבוי, שלש ולא מייתינן שתים, אחד בעוקץ ושלש אחד בעוקץ דשנים לן דפשיטא ומשמע

 בעירובין דאמרינן והא. הקילו לאו איסור דהוי ט"ביו אבל, סקילה איסור דאיכא דוקא בשבת דהתם י"ר תירץ

' שאפי ואומר הוסיף א"והרשב. שם' ותוס י"רש שפירשו וכמו, ם"עכו י"ע היינו, אימיה אגב ליה ניחם) א סח(

 ל"דס מכלל. ראליש י"ע' אפי התירו מצוה משום מילה גבי התם שרי ט"דביו כיון ל"י קאמר ישראל י"דע נפרש

 דשלש פשיטא', וכו במנחות לן מבעי קא מאי כ"דא עליהם ותמיהני, מדרבנן אלא אסור אינו בשיעורא דריבוי

 בשבת בשיעורא ריבויי דודאי ברור ל"נ לפיכך. 'וכו מדרבנן אלא מיתסר לא בשיעורא דריבוי כיון מייתינן

 אף אסורה המלאכה שעיקר כל ולפיכך, הותרה ולא חולה אצל היא דחויה שהשבת ומשום, מיתסר מדאורייתא

 ט"יו מערב לעשות אפשר אם' שאפי, לגמרי בו הותר נפש שאוכל ט"יו אבל', מדאו להאסר כמוהו תוספתו

 ועוד, להתיר כמוהו תוספתו אחד בטורח שיהיה ובלבד העיקר על מרבה שהוא כל, ט"ביו לעשותו מותר

 אלא לבשל שלא ולדקדק לשקול תורה הצריכה לא, נפש כלל יאכל אשר אך שנאמר שכיון לחכמים שנראה

 אף אסור שהעיקר בשבת אבל, שרי בטירחא מפיש דלא היכא כל בשיעורא רבויי ולהכי, בלבד אליו המצטרך

 ל"עכ. הוא נכרי י"ע) א סח( דעירובין האי ז"ולפ. חולה אצל להדחות ניתן ולא, מדאורייתא כמוהו תוספתו

 ט"הלק ת"בשו ש"מ על ולפלא. ש"ע). פה ס"ס( ב"ח זרוע ובאור). ב טו( חולין א"הרשב בחידושי ע"וע. בקיצור

 כי לדעת הראת אתה. ש"ע). ד"ע מב דף( דוד מועדי בספר הושג וכבר. ל"הנ כל ממנו שנעלם, )כד' סי( ב"ח

 שמותר לומר ל"נ היה ומזה. שרי בטירחא מפיש דלא היכא וכל, מדרבנן אלא אסור אינו ט"ביו בשיעורין ריבוי

 וכדמשמע, טירחא כחד דחשיב, לחמם האש על החבית ליתן כ"ואח, דלי אחר דלי חבית למלאת לנחתום

 את שיתן ובלבד, א"הרשב וכתב', וכו חבית נחתום וממלא: ל"וז) י"ה ט"יו' מהל' א פרק( המגיד הרב מדברי

 לפי, )האש על כשהונחה גם סיףלהו בקדירה כמו התירו שלא( והטעם. האש גבי על החבית שיניח קודם הכל

 אבל, לצורך שלא עליהם להוסיף שאסור ל"ז דעתו ולפיכך, מים הרבה בכלי כשיש יותר טובים המים שאין

 האש על החבית נתינת שקודם ומשמע). תקג ס"ס( בהגה א"הרמ כ"וכ. ל"עכ. ושרי הוא טירחא חד מעיקרא

 המגיד הרב מדברי כן שדייק) ח"סק תקג סימן( גבוה ןשלח בספר ראיתי וכן, דלי אחר דלי מים להוסיף מותר

 אחר דלי לשאוב אבל, הבור מן אחת בבת החבית שממלא דמיירי, כתב) תקג ס"ס( חדש הפרי ואמנם. ל"הנ

, )לא ק"ס שם( ח"בכה ח"והפר ג"השו דברי והובאו. טירחא משום אסור האש על החבית נתינת קודם' אפי דלי

 אר'נג יהודה רבי להגאון ראיתי וכן. ש"ע. ח"כהפר' כ ישע והבגדי, ג"השו דבריכ נראה ז"הגר שמדברי וכתב

 ספקא, הוי דספקא דנימא אף אולם. ש"ע. ח"הפר כדברי שכתב, חבית ה"בד) ד"ע כט דף( יהודה חגי בספר

 שלא מ"חוה לגבי ד"בנ שכן שכל ל"י ומעתה. להקל מוכיחים א"והרמ ה"ה דברי שפשטות ש"וכ, לקולא דרבנן

 הילדים מבגדי הרבה בה שנתן לאחר הכביסה מכונת להפעיל רוצים שאם בודאי, קטנים בגדי על גזרו

 ד"בנ ודעמיה חדש להפרי' ואפי, בשיעורין לריבוי בזה לחוש ואין. דמי שפיר, אחת טירחא הכל דהוי האחרים

 שמותר א"והרמ ה"ה רימדב לדייק וכתב, ד"בנ שנשאל) נ' סי(' ח חלק יצחק מנחת ת"בשו ר"ושו. שרי משרא

 ודאי, חולק ח"שהפר ואף, ג"שו בשם ח"הכה ש"וכמ, האש על שיתננה קודם החבית את פעמים כמה למלאת

' וכ, מדרבנן מ"חוה שמלאכת פוסקים כמה שדעת מ"בחוה ש"וכ, לקולא דרבנן וספקא, מדרבנן רק דהוי

 יש, מ"ובחוה שיעורין בריבוי טירחא קר דהוי ד"בנ הילכך. להקל ל"דס מוכח ע"הש שמדברי ל"בבאה ב"המשנ

 גם להקל יש לעיל האמור ולפי. ש"ע. כביסה במכונת אחת בפעם הרבה' אפי ביותר קטנים בגדי לכבס להקל

 שמותר, תדיר כביסה וצריכים אותם וללכלך הקרקע ג"ע ולשבת לזחול שרגילים קטנים ילדים שאר בבגדי
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 צריך הכביסה שלאחר פ"ואע. אחת כטירחא נחשב שהכל כיון ,הפעלתה קודם הכביסה למכונת וליתנם לצרפם

 ש"וכ, המועד צורך בהם שיש כיון, לצורך שלא יתרה טירחא כטורח חשיב לא מ"מ, אחד אחד הבגדים לשטוח

 ואות סד אות סו סימן( ב"ח כהלכתה שבת שמירת בספר כן ר"ושו. דמי דשפיר בצינעה דהוי ייבוש במכונות

 שמאחר, להקל כ"ג שהעלה, )פו' וסי לב סימן(' ז חלק משה באר ת"בשו ע"וע. ש"ע. לשם ובהערה) סח

 יום בכל מלכבס אחת בבת הרבה לכבס יותר עדיף, אחת בפעם בגדים מלאה כשהיא במכונה לכבס שהדרך

 בזה שאין ופשוט. ש"ע. מ"בחוה לכבס יצטרך שלא כדי פעמיים חד חיתולים לקנות חיוב ואין. פעמים כמה

 נודע ת"בשו' וע. קטנים ילדים של שהם שניכרים כיון, בפרהסיא בשמש הכביסה כששוטח העין יתמרא משום

 כה דף, קמו סימן סוף( הלכה עמק ת"בשו ע"וע). מב סימן( ה"ח הלוי שבט ת"ובשו) צט סימן( ת"מה ביהודה

 להלכה ל"נ ןולכ. ש"ע. כתונתא ליה דאיטמישא בההוא) ב י סוכה(' מהגמ מ"בחוה להתיר שהוכיח, )ד"ע

להקל  אין המועד לצורך שלא אבל, המועד לצורך נעשית הילדים בגדי שכביסת כל בזה להקל שיש ולמעשה

   )מח סימן חיים אורח -  ז חלק אומר יביע ת"שו(

  לימוד תורה באבל

 מהא הקשה, דום האנק שנאמר, תורה בדברי אסור אבל דאמרינן אהא) א טו( קטן למועד בחידושיו א"הריטב

 ליה מדאמר, מתפלין חוץ, בתורה האמורות המצות בכל חייב אבל, רב אמר זבדא בר אבא ר"א, )ב כה סוכהד(

 בהן שנאמר במקום אפילו הכללות מן למדין שאין ל"וי. פטירי ע"דכ מכלל, עליך חבוש פארך ליחזקאל רחמנא

 וערבית שחרית ש"ק ראשקו שכיון ל"י ועוד. לב משמחי שהם תורה בדברי דאסור ליה פשיטא והכא, חוץ

 ו( לכתובות' בחי א"הריטב עוד כ"וכ. כ"ע. ת"מת פטור שאינו ונמצא, )ב צט( במנחות כדאיתא, ליה סגי בהדיה

 ת"בד אלא אסור שאינו ל"י ד"ולפע, כתב) ב כה סוכה( לנר ערוך ובספר. ש"ע. התפלין מן חוץ ה"ד) ב

 ומדלא. כ"ע. תורה תלמוד מצות בהם ומקיים, מודלל רשאי אבלות' ובהל הרעים בדברים אבל, לב המשמחים

 ואיוב הרעים בדברים מותר שאבל י"ר בשם א"הריטב' בחי' כ) א כא ק"מ( דלקמן אף, כן א"הריטב תירץ

 אדם שאין כיון, חייב אינו אבל, ירצה אם בהם ללמוד מותר ורק, פטור אלו מדברים שאף ל"דס אלמא, וקינות

 לגמרי לאבל אוסרים שיש בפלוגתא נפשיה מעייל לא א"שהריטב לדחות ישו. חפץ שלבו במקום אלא לומד

 מן למדין שאין א"הריטב של הראשון תירוץ ולכאורה. ש"ע). א כא( להלן א"הריטב ש"וכמ. וללמוד לקרות

, ירמיה' ר והאמר ה"בד) ב כ( לחולין' בחי א"דהרשב אליבא שפיר אתי לא, חוץ בו שנאמר במקום' אפי הכללות

. ש"ע. אמרי בדוקא דאינהו, לא דאמוראי במימרא אבל, ומתניתא' במתני אלא כללא האי אמרינן לא כ"דע ',שכ

 קלב דף( א"ח וחסדא חינא ובספר, )כג כלל( מלאכי יד בספר' וע. היא, רב אמר זבדא בר א"דר מילתא והכא

 בתורת ן"הרמב תירץ וכן, ליה סגי וערבית שחרית ש"ק שקורא שכיון, א"הריטב עוד שתירץ ומה. ש"ע). ג"ע

 דאי התם דאמרינן דהא, כתב) א ח( נדרים ן"הר שהרי, מפלוגתא פלטינן לא אכתי. ש"ע). ד"ע נח דף( האדם

 ולילה יומם תמיד ללמוד אדם כל חייב שהרי, מיפטר דבהכי דוקא לאו, וערבית שחרית ש"בק נפשיה פטר בעי

 סגי לא וערבית שחרית ש"ובק, בפיך מחודדין ת"ד שיהיו ניךלב ושננתם ר"ת) א ל קידושין( ואמרינן, כחו כפי

 מן חייב אדם שאין ל"דס, המפרשים כל דעת כן שאין', כ) תטז' סי( ג"ח ז"הרדב ת"שבשו אלא. ש"ע. 'וכו בהכי

 ברכות' התוס והנה. ש"ע. 'וכו ש"והרא א"הריטב כ"וכ, יונה ורבינו ממיץ א"הר כן ש"וכמ. תמיד ללמוד התורה

 ששנה והוא, עולם אהבת בברכת נפטר כבר, התורה ברכת בירך שלא פ"שאע, בירושלמי דאיתא, כתבו )ב יא(

 שצריך לומר' להירוש לו למה תאמר ואם, )מז' סי( י"בב מרן וכתב. ההוא במקום מיד שלמד כלומר. אתר על

 תפלה שדברי, זה לענין לימוד חשיבי לא ותפלה ש"דק ל"וי. מיד ש"ק קורא הוא לעולם והרי, מיד ללמוד

 בקורא די אם להסתפק שיש כתב שם ע"ובש. ש"ע. לתפלה דמיא ש"וק, לחוד תורה ודברי, לחוד ותחנונים

 ממצות מפטר ש"דבק כהסוברים הלכה אם לדון יש עדיין ז"לפ כ"א. כ"ע. הפסק בלא רבה לאהבה סמוך ש"ק

. אתר על שקרא והוא' בירוש גורסים ישש, ד"הראב בשם' כ) ב יא ברכות( א"הרשב' בחי ומיהו. תורה תלמוד

 ת"ת' הל( חיים ובארחות, שם במאירי הוא וכן. התורה ברכת ח"י יצא רבה לאהבה סמוך ש"ק שקרא כל ז"ולפ

 תורה תלמוד ש"לק חשיב שפיר ז"ולפ). תרג' סי( ש"הרשב ת"ובשו) ב יא ברכות( ץ"הרשב' בפי ע"וע). א' סי

 א"ח ץ"מהריט ת"בשו וראיתי. ל"י ועוד). ד אות ו' סי ח"חאו( ה"ח אומר יביע ת"בשו כ"במש ע"וע. ממש

 תבא והיאך, תורה בדברי אסור שאבל ש"מ על שעמד, )ג"רע יב דף, הספר שבסוף נשך איזהו פרק בחידושי(

 פסוקי ושאר ש"ק שקורא שכיון, בדוחק ליישב וכתב, דאורייתא תורה תלמוד מצות ותדחה דרבנן אבלות מצות

 דברי שר זכר ולא. כ"ע, ולילה יומם בו והגית בזה מקיים שהרי, תורה לדברי לו עולים היום וסדר דזמרה

, בדבריהם שקיצרו ואפשר. (ש"ק רק בדבריהם הזכירו שלא אלא, דוחק בלא כן שתירצו א"והריטב ן"הרמב

 פרשת בשחרית מלומר להמנע שאין, באב' ט לגבי) תענית סוף(' בחי א"הריטב ש"וכמ, היום סדר לכל וכוונתם
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 דברי הביא) טו כלל ו' מע( חמד והשדי). ק"ודו). ד"ס תקנד' סי( ע"בש כ"וכ. 'וכו, מקומן ואיזהו התמיד

 אמרו הרי מ"מ, תורה מתלמוד פטור שאבל שאף, קושיתו עיקר מבין איני ובעניותי, וכתב, ל"הנ ץ"המהריט

 בדברי שאסרו מה להקשות כוונתו ואולי. םהרעי בדברים מלעסוק פטרו מי כ"וא, הרעים בדברים לומד שהוא

, בפיו השגורים מדברים ב"וכיו ותהלים חומש אלא הרעים בדברים ללמוד יודע שאינו ומי, אדם לכל תורה

, מ"דלק ובאמת. כ"ע. בדוחק ל"י כן. ובטל יושב אבלו בימי נמצא, הרעים מדברים חוץ ללמוד עליו כשאסרו

' וע. רשאי בהם לקרות ירצה אם רק, חובה אינם הרעים ודברים, ת"מת לגמרי שפטרוהו ץ"למהריט ל"דס ל"שי

 טעם שיש כיון, תעשה ואל בשב ע"מ לעקור חכמים ביד כח דיש ל"י' הקו שלעיקר כתב שם ח"והשד. בסמוך

 שכר ויקבל). ש"ע. ת"לת מצות שאר בין לחלק. כא ק"במ י"רש ש"וכמ(, לב משמחי ישרים' ה פקודי משום נכון

   )לה סימן דעה יורה -  ח חלק אומר יביע ת"שו(. ש"ע. שההפרי על

  כתיבת חידושי תורה בחול המועד

 בירושלמי, התוספות וכתבו, "רשות של ואגרות"' וכו במועד כותבים ואלו, איתא) ב יח( קטן מועד במשנה

 ת"בשו ה"וכ. שם ש"והרא ף"הרי כ"וכ. 'הירוש בשם שם חננאל רבינו כ"וכ. שלום פריסת של אגרות מפרש

 של אגרות לכתוב מותר): יד הלכה ט"יו' מהל ז פרק( ם"הרמב ל"וז). קפד ס"ס פראג דפוס( מרוטנבורג ם"מהר

 ונמצאו בתיקונן מאד נזהר אדם אין אלו שכתיבות, יציאותיו ומחשב חשבונותיו כותב וכן. במועד שלום שאלת

 מה כפי כותב אדם שכל, הן הדיוט עשהשמ לפי ט"דה", ן"הרמב בשם שם המגיד הרב כ"וכ. הדיוט כמעשה

 שמלאכת מפני ט"ה ויציאותיו חשבונותיו לכתוב שמותר בתוספתא ש"מ וכן. בהן שינוי צ"א לפיכך, לו שיזדמן

. עיקר ן"והרמב רבינו ודברי, המגיד הרב וסיים". נראה ואינו, האבד דבר משום הוא שהטעם א"וי. היא הדיוט

 הדשן תרומת ת"בשו י"המהרא ש"מ הביא י"הב ומרן. שם ובראשונים). ב יח ק"מ( א"הריטב בחידושי' וע. כ"ע

 אליו לכתוב וצריכים, המועד לאחר לזמן לשוכרו צ"ש או מנהיג אחר לשלוח המבקשים ציבור אודות, )פה' סי(

 כתיבה דסתם משום, רבים לצורך שזהו פ"ואע, להחמיר ופסק. שינוי בלא לו לכתוב מותר אם, המועד בחול

 השאלה בענין שינוי בלא מ"בחוה בעצמו שכתב הגדולים מן לאחד שראיתי פ"ואע, וסיים, היא אומן אכתמל

 עליו והשיג. כ"ע. כתבתי ד"לפע הנראה אני מ"מ, המועד לאחר אלא בזה צורך היה שלא פ"ואע, ממש הזאת

 תורה ספרי כתיבת וןכג אלא, אומן מלאכת חשיבא לא דכתיבה ודאי דמשמע, כלל מחוורים דבריו שאין, מרן

 אגרות לכתוב האוסרים לדברי ואפילו, ן"הרמב ש"וכמ, היא הדיוט מעשה אגרות כתיבת אבל, ומזוזות תפלין

 במועד מלאכתם כיונו אם' ואפי, המועד לצורך שלא' ואפי, שינוי בלי מותר רבים לצורך שהוא כל, במועד שלום

 כי, דבריו על לתמוה ויש, וכתב, ל"הנ הדשן התרומת דברי הביא) תקמה' סי בריש( ח"הב גם. כ"ע. מותר

, ומזוזות תפלין תורה ספרי בו שכותבים אשורית בכתב אלא במועד כתיבה אסרו שלא פשוט הדבר ד"לפע

 שלום אגרות כתיבת התירו ה"ומש, אומן מעשה אינו שלנו א"משיט כתיבת כל אבל, הוא אומן שמעשה

, שינוי ובלא המועד לצורך אינו אפילו, שלנו א"משיט בכתיבת רבים צורךל לכתוב שמותר ש"כ כ"וא, וחשבונותיו

 ש"ומ. (ש"ע). ג אות י"ב בהגהות שם( ג"כנה בשיורי כ"וכ. ש"ע. 'וכו ד"התה שהביא הגדול מעשה שעשה וכמו

 ת"בשו לשטתיה אזיל, ם"הרמב' מד מוכח ושכן, אומן מעשה חשיבא כתיבה שסתם) קה עמוד( יושר לקט' בס

 אגרת לכתוב מותר): "ה"ס תקמה' סי( ע"הש מרן ל"וז). ל"הנ הפוסקים עליו חלקו וכבר. ל"הנ הדשן תתרומ

 ויש, זה על א"הרמ וכתב". אבודה שאינה פרקמטיא דבר על ואפילו, במועד לחבירו שולח שאדם שלום שאלת

, )כא ק"בס( א"המג' כו. כ"ע. א"משיט שהיא שלנו בכתיבה' אפי לשנות להחמיר ונהגו, שלום בשאלת אוסרים

 מותר דמדינא כיון מ"מ, שבורות האותיות כשגוף אלא שינוי נקרא שלא פ"ואע, באלכסון שכותבים הוא והשינוי

, זה בשינוי די, לשנות שנהגו אלא, ערוך בשלחן פסק וכן, יוסף בית הרב ש"וכמ, שינוי בלא שלום אגרות לכתוב

 לא א"משיט דכתב כתב ח"והב. משה בדרכי א"רמ ל"עכ. כסוןבאל אפילו אסורים להכתב האסורים כתבים אבל

 הוראות שקבלנו ולדידן. כ"ע. ת"ור חיים וארחות ירוחם רבינו בשם כן' כ י"ובב. האגודה כ"וכ, כלל כתב מקרי

 להדיא כן ש"וכמ, שינוי בלא אפילו, אבודה שאינה פרקמטיא דבר על או שלום אגרות לכתוב שמותר פשוט מרן

 של בין כתבים שכל שנראה, י"הב מרן וסיים. ף"הרי בדעת המרדכי כתב ושכן, הלכה ולענין ה"בד, י"בב מרן

, בזה האגור מחלוקת ולאפוקי, שינוי בלא לכתוב מותר אבודה שאינה' אפי פרקמטיא של ובין שלום שאלת

 אדם תפארת ת"בשו כ"וכ). ז סעיף( ע"בש מרן פסק וכן. ל"עכ. נהגו וכן. חילקו ולא הפוסקים התירו סתם שהרי

 דבר על אגרת לכתוב אוסר ץ"כ אביגדור רבי בשם) רכה' סי( הלקט שבשבולי פ"ואע. [ש"ע). כה' סי ח"חאו(

 היכל ת"בשו' וע]. ג"בכה אף ומתירים ז"ע חולקים שהפוסקים ל"ס מרן מ"מ. ש"ע. 'וכו אבודה שאינה פרקמטיא

  ) מח סימן חיים אורח - ח חלק אומר יביע ת"שו(. ש"ע). נו' סי ח"חאו( יצחק

  כתיבה במחשב בחול המועד
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מותר לכתוב חידושי תורה או אגרות שלומים בחול המועד על ידי מכונת כתיבה שנחשב כמעשה הדיוט וכן 

ש "ת ישיב משה בשם הגרי"דמכונת כתיבה מעשה הדיוט בשו .מותר לכתוב אגרת שלומים באמצעות המחשב

א "והגרשז. מ פינשטין"כ הגר"וכ. ב במכונת כתיבה ואין זה מעשה אומןאלישיב דכל ילד יכול להתרגל לכתו

ק יח דמוכח "א מו"ריטב' וע דהא דאסור להגיה ' שנז דכ:ז א"ת רדב"וסיוע משו. כ"ע. כ ב סו הערה רט"בשש

  . ז דחשוב קצת צורך המועד מה ששואל בשלום חבירו"י במשב:ג תקמה"כהפמ

  ג ימים ראשונים של אבלות

, הצדקה מן המתפרנס עני הוא' ואפי, במלאכה אסור הראשונים ימים שלשה אבל ר"ת) ב כא( קטן במועד

 הרי, איתא) ה"ה ק"דמ ג"פ( ובירושלמי. ביתה בתוך בפלך טווה והאשה. ביתו בתוך בצינעא עושה ואילך מכאן

 חכמים אמרו לאב, בצינעא מלאכה עושה בשלישי, מלאכה עושה אינו ובשני הראשון ביום, יאכל מה לו שאין

 קפרא בר, עיקר כל מלאכה יעשה לא בשלישי אף אמר קפרא בר. לכך שהצריכוהו לשכניו מארה תבא

 טייסא נפשא יומין תלתא כל, לוי' ר בשם אבא ר"דא, ימים שלשה כל אלא אבל של תוקפו אין דאמר, כדעתיה

 לאחר. לה ואזלא ליה שבקה היא, וידאפ זיוהון דאישתני חמיית דאיהי כיון, גביה חזרה דהיא סברא, גופה על

 לה מייתי יאשיה' ר בשם חגי' ר, בי ונתת וחמסת שגזלת מה לך הא ל"וא, פניו על נבקעת הכרס ימים שלשה

. כ"ע. תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך שעה באותה, חגיכם פרש' ואפי פניכם על פרש וזכיתי, הכא מן

, שלשה דקתני דילן וגמרא, וכתב, )ג"ע נג דף האבלות ענין( האדם תורת' בס ן"הרמב הביאו ל"הנ' והירוש

, הראשונים ימים בשלשה יותר שהחמירו ט"דה) שפ' סי( י"הב כ"וכ. כ"ע. הלכתא וכן, היא קפרא דבר מתניתא

 זיוהון דאישתני דחזיא כיון, גביה חזרא דאיהי סברא, גופה על טייסא נפשא יומי דתלתא משום' בירוש מפרש

 שלשה) ב כז ק"מ( ל"דקי משום ט"דה, ד"הראב בשם' כ ירוחם ורבינו, והוסיף. לה ואזלא ליה שבקא דאפוי

 ביום' בירוש דאמר דמאן לומר ל"נ היה ולכאורה. כ"ע. מבכי ומתעצל מתרשל נמצא במלאכה יעסוק ואם, לבכי

 היום מקצת אמרינן דבשלישי ל"דס מטעם היינו, עושה בשלישי אבל, כלל מלאכה עושה אינו והשני הראשון

 דנפשא מטעם, אסור כולו היום כל אלא, ככולו היום מקצת בשלישי אמרינן דלא ל"וס פליג קפרא ובר, ככולו

, שכתב) ד' סי ה כלל ד"חיו( ורדים גנת ת"בשו וראיתי. קפרא כבר והלכה. הימים שלשת כל גופה על טייסא

 מקצת השלישי יום לגבי אמרינן ולא, שלמים מיםי שלשה נוהג לאבל מלאכה דאיסור מדבר קדוש אחד שמעתי

 בכולהו שלום שאלת איסור וכן, לעני' אפי מלאכה איסור כגון שלשה גזירות שבכל נ"לפעד אבל, ככולו היום

, ולתספורת לגיהוץ יום שלשים להספד שבעה לבכי שלשה, )ב כז( ק"במ כדמשמע, ככולו היום מקצת אמרינן

. שלשה גזירת לגבי נ"ה, ככולו היום מקצת אמרינן ושלשים שבעה שבגזירת שםשכ ל"י התלמוד שהקישן וכיון

, לקולא בהם לדון ראוי, שלמים ימים שלשה שיהיו לומר ברורה ראיה שאין כיון, ביחד הוקשו לא אילו ואפילו

 הלהלכ הובא וכן. כ"ע. לקולא בה ואזלינן היא ספיקא נ"וה, באבל המיקל' כד והלכה, היא דרבנן דמילתא

, ח"ה אבל' מהל ה"פ( יהודה לחם בספר עייאש י"מהר הגאון אבל. ש"ע). כב ס"ס ד"חיו( המים בארות ת"בשו

 לעשות שאסור ל"הנ קדוש אחד כסברת להחמיר שיש נראה ד"ולפע, ורדים הגנת ד"ע כתב) ד"ע קיג דף

 ם"הרמב מלשון משמע ןוכ. לבכי שלשה שאמרו מה לגבי וכן, שלום בשאלת הדין וכן, השלישי יום כל מלאכה

 מלאכה שיעשה ד"מ איכא' ובירוש. אסור שלישי יום שכל ומוכח". הראשונים ימים שלשת כל" שכתבו ע"והטוש

, להכי טעמא ומייתי, אסור שלישי יום שכל ואמר פליג קפרא בר אבל, ככולו שלישי יום דמקצת משום, בשלישי

 משום ט"דה ד"הראב לדעת וכן. הפוסקים דעת וזוהי, קפרא כבר ל"וקי. 'וכו גופה על טייסא נפשא יומי דתלתא

) שפ' סי( דעה שערי בספר להחמיר הסכים וכן. ש"ע. 'וכו השלישי יום בכל הוא שהבכי משמע, לבכי שלשה

 שצג' בסי( א"הרמ שמדברי ואף, ככולו היום מקצת דאמרינן ל"דס ורדים כהגנת ודלא, אסור השלישי יום שכל

 לכאורה משמע, ככולו היום דמקצת, האבל לבית ראשונים ימים בשלשה יוצא שאינו אבל בדין שכתב) א"ס

 ש"ומ, אסור השלישי יום שכל ע"והטוש ם"הרמב לשון כפשט להחמיר יש מקום מכל, מלאכה לגבי הדין שהוא

' הירוש מטעם הוא לבכי שלשה ל"חז שאמרו דמה משום, הירושלמי טעם נקט ולא, בכי משום הטעם ד"הראב

 להו דמסייע ותנא. כ"ע. הטעם עיקר ד"הראב וכתב, היא אחת ודא דא כ"וא, גופה על נפשא טייסא יומי לתאדת

 מצינו לא, דמלאכה ימים שלשה הני וכל, שכתב) פה עמוד: כא ק"במ( מפריש יחיאל רבינו של תלמידו הוא

 ן"להראב ע"וע. ש"ע. 'וכו ריש תפלין לכתוב כגון מצוה של מלאכה ורק, הקודמים השנים מן חלוק שלישי שיום

' בקונט( אדם החכמת גם. ש"ע. ככולו היום מקצת אמרינן לא דבשלישי, להחמיר כ"ג שנראה) ב כא ק"מ(

' סי( ד"ביו א"רעק הגאון להלכה והביאו. ככולו מקצתו אמרינן לא' ג דביום, להחמיר פסק) ד' סי משה מצבת

) שפ' סי( ד"יו על השלחן מסגרת' בס וראיתי). כח אות טז' יס( בוטון די אברהם מחזה ת"בשו ע"וע. ש"ע). שפ

 כבר אך, הראשונים ימים שלשה כל מדאמרינן, ע"צ הדבר ולי, וכתב, להקל ל"הנ ורדים הגנת ש"מ שהביא
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 ואמנם. להחמיר שהעיקר נראה כי. כן מסיים היה לא, וסיעתו עייאש י"מהר ש"מ ראה ואילו. כ"ע. זקן הורה

 שגם קפרא בר בדברי לפרש קו שנטה, )רלט' סי ב"ח( תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו וגרקל ש"להגר ראיתי

 ל"וס, השלישי היום של בלילה גם שמתיר הראשון דאמר מאן על וחולק, ככולו השלישי יום דמקצת מודה הוא

 ערב חיצהבר שאסרו) ב יט ק"מ( שלנו ס"בש מ"ומ, ככולו שמקצתו אלא, אסור כ"ג היום ומקצת, אסור שבלילה

 ללכת העולם שמנהג שמכיון אלא, ככולו שלישי יום מקצת אמרינן לא ס"הש דמדין מוכח, הערב עד הרגל

' פר רבה המדרש על וסמכו, ככולו שלישי יום מקצת, לבכי שלשה ל"דקי דהא מוכח, השלישי ביום אבלים לנחם

 להקל ויש, הלכה כן, הכי דעלמא דסוגיאן וכיון, ככולו היום מקצת הוי למלאכה שגם ל"דס) ז' סי ק פרשה( ויחי

. ל"הנ האחרונים שפירשו וכמו. השלישי יום בכל אוסר קפרא דבר והעיקר, מחוורים דבריו ואין. ד"עכת. בזה

 שביום דאמר דמאן, פלוגתא מייתי כהירושלמי שהמדרש יראה הרואה, ויחי' פר המדרש על שסמכו ש"ומ

, קפרא כבר שהלכה והפוסקים ן"הרמב וכתבו, השלישי ביום אף ואסר קפרא בר עליה פליג מותר השלישי

 קרובה דבשמועה נראה ומיהו. [עיקר וכן. ע"והטוש ם"הרמב כלשון, אסור השלישי היום שבכל דבריו ופשטות

 ר"ושו, גופה על טייסא דנפשא טעמא האי הכא שייך דלא כיון, ככולו היום מקצת לומר בשלישי להקל יש מיהא

 ד"ע השיג כ"ג ושם). ב"ע רצז דף, שפ' סי( דעת ויוסף שאול דברי בספרו ומשיב שואל בעל וןהגא פסק שכן

 כל, גופה על טייסא נפשא יומין תלתא דכל הכא מ"מ, ככולו היום מקצת אמרינן דבעלמא ג"דאע, ורדים הגנת

. כ"ע. נקטינן והכי, משה במצבת אדם החיי כן שפסק וכמו. ככולו היום מקצת בזה שייך ולא, אסור השלישי יום

 במלאכה לאסרו כך כל באבלות החמירו לא מ"ומ] ק"ודו. מחוורים דבריו ואין). שפ' סי( דעה חדרי בספר' וע

 להדיא ש"וכמ. אחד ליום, יום אותו לו עולה, לחשכה סמוך ונקבר מת אם אפילו ולכן, לעת מעת ימים שלשה

 גם פניו זיו שמשתנה', הירוש פ"ע מכאן ראיה שהביא דמה אלא. (ש"ע). יג' סי( החדשות אריה שאגת ת"בשו

 היום מקצת אמרינן, ימים' ג אחר עליו מעידים שאין ל"דקי בהא דאף ומוכח, ע"מעל ימים משלשה בפחות

' כ ב"וכיו, קל בשינוי גם באבל והקילו, ממש הפנים של הצורה שינוי אינו הפנים זיו ששינוי לדחות יש, ככולו

) ג"ה ז"פט( יבמות בירושלמי אולם. ש"ע). ק ק"ס יז' סי( ארזים עצי הרב ד"ע בהשיבו) טו' סי ע"אה( לב החקרי

 סברה, גופה על טייסא נפשא יומין תלתא כל לוי' ר דאמר, ימים שלשה עד אלא מעידין דאין' מתני כיני, איתא

 מחתא בחדא דכולהו וכחומ. לה ואזלא ליה שבקה דאפוי זיווהון דאשתני ליה דחמית כיון, לגויה חזרה דאיהי

   )]ד[לג  דעה יורה  ח חלק אומר יביע() ק"ודו). ב"ע קצט דף( ויקהל פרשת ק"בזוה ע"וע. ע"וצ. מחתינהו

  אבלות לקטן

 בבכיה להרבות כדי פירוש, נפש עגמת מפני לו מקרעין מת לו שמת קטן: "ל"בזה כתב) שמ' סי( הטור

 מרן וכתב". מצות לשאר אותו שמחנכים כדרך לו קורעים ינוךלח הגיע ואם, גיאת יצחק רבינו וכתב. ובהספד

 תורת בספר הוא כן, גיאת ץ"הרי בשם רבינו ש"ומ). ב כו( קטן במועד ברייתא', וכו מת לו שמת קטן, י"בב

 לעגמת לחוש שאין באופן מת לו מת שאפילו לומר והענין. כתבוהו יוסף והנימוקי ש"הרא וגם, ן"להרמב האדם

 טעם בלא גם לחינוך שהגיע שבתינוק, )ד"ה אבל' מהל ח"פ( ז"הרדב כ"וכ. לו מקרעים לחינוך עהגי אם, נפש

 שקטן קצת ראיה יש ומכאן, )יב אות( הדרישה וכתב. ש"ע. במצות לחנכו שצריך משום, לו מקרעין נפש עגמת

. לו מקרעין מת לו שמת קטן, כתב) כז סעיף שמ' סי( ע"הש ומרן. אבלות דיני כל לנהוג צריך לחינוך שהגיע

 ונראה, והוסיף, והדרישה י"הב ודברי, כולו הטור לשון העתיק) טו ק"ס שם( ז"והט. גיאת ץ"הרי דברי והשמיט

 נפש עגמת יש שם שגם, )תב' סי( לקמן ש"כמ, הקבורה יום כמו דהוה, הכי דינא קרובה שמועה ביום שאף לי

 בנקודות ך"והש. ל"עכ. ממש בדבריו ואין, זה על חולקש מי ויש. קטן של הקריעה הרואים לעיני למת וכבוד

, אבלות בדיני כ"משא, הכי אמרינן בקריעה דדוקא נראה ד"ולפע, הדרישה בשם ז"הט ד"ע כתב שם הכסף

 בתוך והגדיל, ואמו אביו על אבל שאירעו בקטן, ם"מהר רבו על נחלק, מגלחין אלו פרק בסוף ש"הרא שהרי

 בשעת קטן שהיה שכיון ל"וס, ז"ע חולק ש"והרא, משהגדיל להתאבל צריך ם"מהר שלדעת, אבלות ימי שבעה

) ב"ס שצו' סי( לקמן ע"והש הטור פסקו וכן. אבלות דיני כל ממנו בטלו, שבעה בתוך שהגדיל פ"אע, קבורה

 שצו שבסימן, מרבבה הדגול כ"וכ. כ"ע. אבלות לנהוג צריך שאין פשיטא קטן דבעודו אלמא, ש"הרא כדברי

, תורה מתלמוד מבטלו אתה זה מתוך שהרי, חינוך שייך לא דהכא ונראה, הדרישה כדברי דלא מבואר ב"ס

 כתב שכן ובאמת. כ"ע. בזה ז"הט על השיג הכסף הנקודות וכן. תורה ביטול משום בה שאין בקריעה כ"משא

 מקרעין אלא, תאבללה צריכים אינם שנה ב"י בני וקטנים: ל"וז) תלז' סי פראג דפוס( בתשובה ם"מהר להדיא

 קטן על חלה אבלות שאין) לה' סי( קדמונים גאונים בתשובת מבואר וכן. ל"עכ). ב יד( קטן במועד כדאיתא להם

 הנולד קטן שמואל אמר) א"סע יד( קטן במועד' וע. ש"ע. שנה עשרה שלש עד, וכמה, למצות שיגיע עד אלא

 כל, פינחס' ר מתיב, לא מעיקרא אין במועד. מזה דולג האסורים בית לך שאין, במועד אותו לגלח מותר במועד
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 ואי, אבלו בימי לגלח אסור במועד לגלח אסור הא, אבלו בימי לגלח מותר במועד לגלח מותר שאמרו אלו

 נוהגת אבלות נמצאת) ברגל מגלח אינו הרגל קודם נולד שאם, חילוק בו יש( פלוגתא ביה אית קטן אמרת

 מפני ולא, המת בכבוד וירבו הרואים שיבכו כדי, י"רש פירש. (נפש עגמת מפני לקטן מקרעין תניא והא, בקטן

 זה ומכל. ל"עכ. בקטן אבלות שאין להוכיח יש מכאן, )תתע' סי( שם המרדכי ז"ע וכתב. ש"ע). אבל שהוא

 ועדמ( המאירי גם. ש"ע). ב"רע יג( תענית י"רש בפירוש להדיא מוכח וכן. ל"הנ מרבבה והדגול ך"להש סייעתא

 אמו או אביו מת אם מ"מ, אבלות לשום חיוב בן ולא קריעה בר אינו שהקטן פ"אע: ל"בזה כתב) ב כו קטן

 שנה ג"י בן שאינו תינוק: ל"וז', וכו קוברין אין ה"בד) שיד' סי( הרוקח כ"וכ. כ"ע. נפש עגמת מפני לו מקרעים

. י ה"ר' תוס' ע. [לעת מעת דבעינן) א מה( ןדופ יוצא פרק נדה' ממס להביא ואין. באבלות לישב צ"א אחד ויום

 . ק"ודו. כ"ע]. ל"ואכמ) א מה נדה( א"והרשב ן"הרמב' ובחי. חודש ד"כ בן ה"בד

 אין קטנים בנים לו שיש אבל, כתבו אבל' מהל ה"פ מיימוני בהגהות, כתב) שפד ס"ס( יוסף הבית מרן והנה) ב

 קטן) שצו ס"ס( לקמן ע"בש פסק וכן. ל"עכ. קטן במועד כיהמרד כ"וכ. לקטן אבלות אין כי, מלימודם לבטלם לו

 ס"ס( ח"הב והנה. ש"ע. בו חייב ואינו אבלות דין כל ממנו בטל שבעה בתוך הגדיל אפילו אמו או אביו שמת

 אותם שמחנכים כמו, לחנכם מצוה ב"וכיו הסנדל נעילת כגון אבלות דבשאר משמע י"הגמ שמדברי, כתב) שפד

 לקטן קריעה בדין) שמ' סי( לעיל רבינו שהביא גיאת יצחק רבינו מדברי משמע וכן, אבב ובתשעה פ"ביוהכ

 כלל אבלות לנהוג נהגו לא ומיהו, לקטן אבלות אין דמדינא כיון, תורה מדברי לבטלם שאין אלא, לחינוך שהגיע

 בקטן קריעה דיןכ אבלות שדין גיאת ץ"הרי בדעת שהבין שמאחר, ק"וק. כ"ע. שצו סימן בסוף וכדלקמן. לקטן

 מצוה יש והרי, "לקטן אבלות אין שמדינא משום" תורה מדברי לבטלם שאין שהטעם כתב איך, לחינוך שהגיע

 מחינוך עדיפא ת"בת חינוך שמצות. תורה ביטול משום בו שיש בדבר לחנכם שאין לומר ל"הי ויותר, לחנכם

 דברי מראש אדדייק, לחנכם מצוה אבלות שבשאר י"הגמ מדברי ח"הב שדייק מה ואעיקרא. ק"וצע. דאבלות

 ובספר. אבלות בדיני בקטן חינוך מצות שאין משמע, "לקטן אבלות שאין" מהסיפא לדייק יש אדרבה, י"הגמ

 לידי מביאים אבלות עניני שאר שגם ל"הנ מרבבה הדגול דברי בהסבר כתב) שפד ס"ס( ביסטריץ דוד בית

. מרבבה הדגול בכוונת ש"מ, ך"הש והנה ה"ד סוף, )קעב' סי ד"יוח( סופר כתב ת"בשו' וע. (ש"ע. תורה בטול

 דבריו שאין, ח"הב ד"ע ב"כיו שהעיר, אמת והן ה"בד) קנה' סי( ג"ח אמת זרע ת"בשו ראיתי ושוב) ק"ודו

 להם שאין המקראות מן הם י"הגמ דברי רק, לחנכם מצוה אבלות עניני שבשאר י"מהגמ להוכיח ואין, מוכרחים

 שאין להדיא שכתב) תתע' בסי( המרדכי דברי עם י"הגמ דברי י"הב מרן לנו שכלל שממה ל"י ועוד .ש"ע. הכרע

. י"הגמ בדעת גם כן לפרש ויש. לקטן אבלות תיקנו שלא, ועטיר פטיר דאבלות מילי דבכל אלמא, לקטן אבלות

 עגמת משום בו ןשאי במת' שאפי קריעה בין לחלק ל"דס י"הב מרן שיטת על שם אמת זרע הרב שהקשה ומה

 דין שנא דמאי, כלל אבלות נוהג שאינו) שצו' סי בסוף( ל"דס אבילות לבין, לו מקרעין לחינוך הגיע אם, נפש

. שם ר"והא א"והמג ז"והט) שמג' סי( ח"א י"בב ש"וכמ, בנו את לחנך חייב שהאב, דרבנן מצות משאר אבלות

 בזה לחלק כתב) ב"סק שפא' סי( דעה שערי רבספ הנה. ש"ע. דרבנן מצות משאר אבלות דין יגרע ולמה

 יימר מאן אבילות אבל, כשיגדיל בו יתחייב שבודאי בדבר אלא, הקטן בחינוך חכמים חייבו שלא, בפשיטות

 ת"בשו כ"וכ. ש"ע). ב ח כתובות( לימא לא ישתו רבים, לימא שתו רבים כי וגם, כשיגדיל אבלות ליה דיתרמי

 בטעם כתב והוא. אחד חכם בשם) ט אות רסד מצוה( חינוך המנחת כתב וכן. ש"ע). קעב' סי ד"חיו( סופר כתב

 שאינו שמכיון, נפש עגמת משום בו שאין במקום בקריעה חינוך דליכא ל"וס גיאת ץ"הרי על שחולקים הפוסקים

 הקורע שכל) י"ה ו"פ מלכים' הל( ם"הרמב ש"כמ, תשחית בל על עובר בגדיו המקרע, הדין מן בקריעה חייב

 משום בזה אין מת של בכבודו להרבות נפש עגמת שיש במקום ודוקא. תשחית בבל עובר כלים ומשבר בגדים

 לאבלות קריעה בין מחלק י"הב שמרן ל"הנ אמת זרע הרב שהניח ההנחה בעצם אולם. ש"ע. 'וכו תשחית בל

 לקטן קריעה שמחייב גיאת ץ"הרי דברי השמיט, )שמ' סי( ע"בש שמרן ממה להעיר יש, לחינוך שהגיע בקטן

 ם"למהר שראינו שמכיון ל"ס אלא, הכי ל"ס לא דלדינא ומשמע. נפש עגמת של טעם כשאין גם לחינוך שהגיע

, בקריעה לחינוך שהגיע קטן לחייב אין נ"ה, שצו' סי בסוף ש"וכמ, כלל באבלות חינוך דין שאין ל"דס ש"והרא

) טז ק"ס שמ' סי( ברכה בשיורי יוסף ברכי בספר א"ידהח למרן ראיתי וכן. נפש עגמת משום שיש במקום כ"אא

 לדעת כתב י"בב שמרן פ"ואע, בקריעה גם בקטן להקל יש נפש עגמת בו שאין מת לו שבמת ונראה: ד"וזת

 שהובאה ש"והרא ם"דמהר מפלוגתא מ"מ, נפש עגמת שם אין' אפי לו מקרעין לחינוך שבהגיע גיאת ץ"הרי

 ע"בש פסק שם ומרן, אבלות לענין חינוך שאין להדיא מוכח, שבעה בתוך ילשהגד בקטן) ו"שצ' ס סוף( לקמן

 בית בספר פסק וכן. כ"ע. היטב ק"ודו. חינוך דין בזה שאין לקריעה הדין שהוא הלל בית הרב ש"וכמ, ש"כהרא

 בספר ע"וע. לאבלות קריעה בין לחלק שדוחק שם כתב עצמו אמת זרע הרב והרי. ש"ע). א"ע רח דף( עובד

, )שצו ס"ס( לקמן ע"הטוש מדברי ז"והט הדרישה על הכסף הנקודות השגת שהביא) ו"סק שמ' סי( דעה רישע
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 בהגיע לו מקרעין נפש עגמת משום דליכא היכא דאף י"הב ש"במ דינו הדרישה תלה לחנם לא ד"ולפע, וכתב

 ץ"הרי לדעת הדרישה יליף שפיר ולכן, "מצות בשאר אותו שמחנכים כדרך" גיאת ץ"הרי ש"ממ כן ודייק, לחינוך

 שלדעת הוא ומודה, גיאת ץ"הרי לדעת רק אלא כן כתב לא הדרישה גם אבל, אבלות דיני בשאר ה"דה גיאת

' וע. נפש עגמת משום דאיכא היכא אלא לקטן מקרעים אין שלעולם ל"ס ואינהו, דינא להאי ליתא והטור ש"הרא

 שפא' סי( דעה בשערי שנית ידו והניף. ד"עכ. הםל אחד דין ואבלות שקריעה ן"הרמב בשם כה ק"ס ך"בש

 בדבר אלא חינוך מצות תיקנו שלא, כלל אבלות נוהג אינו לחינוך הגיע' אפי שקטן להלכה והעלה, )ב"סק

 יהודה ובשבט) תקנד ס"ר( יהודה מטה בספר עייאש י"הגר ש"ממ ולאפוקי. ש"ע. כשיגדל בו יתחייב שבודאי

 הקטנים לבטל שאין ע"בש ש"ומ, חינוך ממצות, אבלות דיני בכל חייב לחינוך שהגיע שקטן) שפד ס"ס(

 לקטן שאין ל"הנ האחרונים ש"כמ והעיקר, אינו זה ת"ובמחכ. ש"ע. לחינוך הגיע שלא בקטן רק זהו, מלימודם

 מאה בספר גיאת ץ"הרי דברי שבמקור אמת והן. הראשונים בדברי וכמבואר, לחינוך הגיע' אפי כלל אבלות דין

 אם אמרינן דהא, אבלות בו נוהגים אין אבל, נפש עגמת מפני לקטן מקרעין, איתא) לא עמוד אבל' הל( ריםשע

 דאמרינן, אבלות נוהגים לחינוך שהגיע בקטן ומיהו, אבלות בו נוהגים אין אלמא, בקטן נוהגת אבלות נמצאת כן

 צדקו ז"והט שהדרישה נמצא. כ"ע. נוךלחי שהגיע בקטן ואוקימנא. הקטנים לרבות כל, סוכה גבי) א כח בסוכה(

 שאין נקטי י"והגמ ש"והרא והמרדכי והמאירי והרוקח ם"שמהר מאחר מ"ומ, גיאת ץ"הרי מדברי בדיוקם יחדיו

 המיקל כדברי שהלכה, כדבריהם להקל יש, גיאת ץ"הרי על חולקים שהם מדבריהם ונראה, לקטן אבלות

 זה לפי, הלל בית הרב וכדברי, לאבלות קריעה שמשוים דעה והשערי א"החיד מרן שלדברי אכחד ולא. באבל

 קריעה בדין גיאת ץ"הרי דברי שהביאו, זה את זה כסותרים דבריהם שנראים והטור ש"הרא ד"ע להקשות יש

 אביו שמת שקטן כתבו עצמם והטור ש"והרא, מצות לשאר אותו שמחנכים כדרך לו קורעים לחינוך הגיע שאם

 הגיע אם ואפילו, כלל בקטן אבלות שאין אלמא, אבלות דיני כל ממנו בטלו שבעה תוךב הגדיל אפילו אמו או

  )כט דעה יורה ז אומר יביע(.ע"וצ. לאבלות קריעה בין בזה לחלק כ"ובע. לחינוך

  חכם שאין הגון

' ה למלאך דומה אינו שאם משום, יהודה רב דשמתיה, שומעניה דסנו מרבנן ההוא גבי, )א יז( קטן מועד

. בתריה ממשכי דילמא וחיישינן, קמיה דגרסי הנך הוו קטנים דהתם ותירצו. מפיהו תורה יבקשו אל ותצבא

 תלמיד אם ה"ד) א ז( תענית' בתוס עוד מוכח וכן. שם חגיגה המאירי כ"וכ). שם המים בארות' בס כ"וכ. (ש"ע

 מ"דר) ב טו( בחגיגה דאמרינן אוה, לפניו תלמוד לא לאו ואם, לפניו למוד כלומר, תאכל ממנו, הוא הגון חכם

 שילמד לחוש שאין לפי, ממנו הלומד חכם בתלמיד דוקא התם, הגון היה שלא פ"אע, אחר מפי תורה למד

, בקטן הא בגדול הא' הגמ תירוץ לפי היא וכוונתם, לפניו ללמוד רשאי אינו ח"ת אינו אם אבל, ממעשיו

 ושלא(, שם ש"הרש כ"וכ, בחכמה קטן היינו נמי טןוק, ממנו שילמוד חשש שאין, בחכמה בגדול, ומפרשים

 שדעת ל"שי, ם"להרמב' מהתוס להקשות שאין אלא). 'וכו בשנים גדול היינו גדול שמפרש שם ארי כהגבורות

 שילא בר רבה עם אליהו של שמהמעשה ורק, כן הלכה שאין הגאון אביו בשם ך"והש מ"הלח ש"כמ ם"הרמב

) כח יב ראה פרשת( דברים החיים אור' בס עטר בן חיים לרבינו ראיתי ןוכ. ידו על הסכים ה"שהקב מבואר

 ס"הש דייק והכי, מ"לר אלא נאמר לא לקטן גדול בין ס"הש שחילוק ם"להרמב ל"דס' שכ ח"הב בשם שהביא

 שילא בר רבה השיב מה כ"שא, נכונים דבריו שאין וכתב, הכי ל"קי לא לדידן אבל, ודרש אשכח קרא מ"ר

 ראיה אין הרי ועוד, הכי ל"ס מ"ר ורק, כן ס"הש סברת אין הלא, זרק קליפתו אכל תוכו מצא רמון מ"שר לאליהו

 דבר לומר רצה לא שמתחלה אלא, מפיו שמעתא ואמר שחזר מ"ר של למעשיו הסכים ה"שהקב מזו גדולה

 עד, פעלו וישר זך אם טעמו נודע שלא עוד כל, מאדם לא אבל' מה נקי היה מ"שר מפני, מ"ר של מפיו שמועה

 חזר ומיד ותיכף, ומישראל' מה נקיים והייתם בגדר נכנס ואז, במעשיו לשבח טעם מטה של בישיבה שנאמר

 אין הזה שבזמן ל"דס ם"להרמב טעם לתת הנכון אבל. מ"ר כדברי האמת ולעולם, משמו שמועה לומר ה"הקב

 לו שהותר הוא בדעת שלם שהיה מ"ר שדוקא, רשע חכם מפי ללמוד שיוכל לגדול האיש שיחשב שלמה דעת

, מצא רמון מ"ר וכן, ודרש אשכח קרא מ"ר ס"הש דייק שלזה ואפשר, רשעו ממנו שילמד לחוש שאין, הדבר

 זו וסברא, האוכל אלא יאכל ולא הקליפה יזרוק בודאי שהוא לפי, זה בהיתר ישנו מ"ר בגדר גדול חכם שדוקא

 הראשונים אם ש"וכמ, נתמעטו הדורות כי, לקטן גדול בין חילק ולא ם"הרמב סתם ולכן, עצמה מצד נכונה

 כ"וכ. החיים אור להרב ונראה חזר, ודחאו מ"הלח' שכ שהתירוץ ונמצא. ד"עכת. 'וכו אדם כבני אנו כמלאכים

 אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם ש"וכמ, כקטנים נחשבים כולם הזה שבזמן ם"להרמב ל"דס, שם ך"הש

 ולמד בנפשיה עובדא עביד ם"שהרמב ממה העיר, )ט"סק רמו' סי( ד"יו יוסף בברכי א"חידה ומרן. ש"ע. 'וכו

 ס"שבש החילוק על סמך ם"שהרמב) מה' סי סוף( בתשובה ש"הריב הוא המורים גדול וכתב, חיצוניות חכמות
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 קרא אדהו, לדעתי תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט כתב המורה ספר בראש ולכן, בקטן הא בגדול הא

 ל"קי לא ואנן הכי ל"דס הוא מ"דר ם"להרמב ל"דס הגאון אביו מר בשם ך"הש כתירוץ שלא ומוכח, מ"ר דדרש

 בגדול הא דאמרינן דהא ל"דס ואפשר, לקטן גדול בין ם"הרמב חילק לא אמאי, לדוכתה קושיא והדרא. כוותיה

, בשנים וקטן גדול ולאו, בו' ה רוח אשר מ"כר רחבה ודעתו בחכמה גדול שיהיה צריך אלא, דוקא לאו, בקטן הא

 יאמר כה ואם, יחכמו רבים שלא כיון אך, בנפשיה עובדא עביד לב ורוחב שלמה דעת לו שהיתה ם"והרמב

). ד"ע קעט דף( אחדים דברים בספרו ע"וע. ש"וע. 'וכו בפח וילכד גדול שהוא בנפשו ידמה אחד כל שרי דגדול

  .ש"ע

  ח אבל ליתן שיעור"אם מותר לת

 היו ואם. ובאגדות ס"ובש ובהלכות במדרש במשנה ולשנות ך"בתנ לקרות) האבל( ואסור, )כא( קטן במועד

 ח"רבב. כולו היום כל ודרש ר"לבהמד ונכנס בצפורי יוסי' ר של בנו ומת ומעשה. נמנע אינו לו צריכים רבים

 לאוקומי סבר. נמנע אינו לו יכיםצר רבים היו אם חנינא' ר ל"א, לפירקא למיפק דלא סבר, מילתא ביה איתרעא

' ר של בנו ומת מעשה דתניא הא כי, עביד היכי אלא. מתורגמן יעמיד שלא ובלבד תניא, רב ל"א, עליה אמורא

. לרבים השמיע ותורגמן לתורגמן ע"ורחב ע"לרחב הוא ולחש, בצדו וישב ע"רחב ונכנס ר"לבהמד ונכנס יהודה

 ואם. ואגדות הלכות וגמרא במשנה ולשנות ך"בתנ לקרות אסור עהשב כל אבל) א"ס שפד' סי( ע"ובש. כ"ע

 והתורגמן, לתורגמן והאחר, לאחר יאמר אלא, תורגמן יעמיד שלא ובלבד. מותר להתלמד לו צריכים רבים

 הוא אלא אחר אין אם אותו השואל ליחיד והיתר איסור לפסוק ויכול. בעצמו ידרוש או, הגה. לרבים ישמיע

, א"הרמ' ד סיום, ולכאורה. ל"עכ. מקילין שיש פ"אע, נוהגים וכן, לתלמידיו הלכה לומר אסור לאב. לו וצריכים

 בשבט עייאש י"למהר וראיתי. בעצמו ידרוש או דבריו בתחלת ש"למ סותרים, לתלמידיו הלכה לומר שאסר

, גדולים שהם דיולתלמי הלכה מעצמו שלומד במי מיירי דבריו שסיום, ותירץ, ב"בכיו שעמד) שפד' סי( יהודה

 וקאי. (לאיסורא היינו בעצמו ידרוש או דהאי בהדיא מבואר הלבוש' בס כי, עוד וכתב. הכי בלאו ללמוד ויכולים

 הוא וכן) בעצמו ידרוש שלא ובלבד כלומר, בעצמו ידרוש או' כ ז"וע, תורגמן יעמיד שלא ובלבד תיבות אחר

 שדרש יוסי' דר מהך כדמשמע, בעצמו לדרוש מותרש, ההיתר אחר הגיהה הגולה בבאר אבל. ך"הש גירסת

 אלא האיסור שאין, תורגמן י"ע לדרוש רוצה אם ל"ר, לעביד היכי' הגמ ש"ומ. בעצמו ל"ור, כולו היום כל

 אפילו לו צריכים רבים שאם הסימן בסוף וכדמוכח, עצמו י"ע לדרוש שמותר. עיקר וכן. תורגמן בהעמדת

 שלחן' בס גם. ד"עכת. 'וכו בצבור כשדורש אלא תורגמן שייך דלא, עצמו י"ע ודאי והתם, מותר אחרות בהלכות

 ר"בבהמד דרש יוסי' שר' בגמ ש"ממ, בעצמו ידרוש או שכתב א"הרמ דברי שמקור', כ) ד"סק שפד' סי( גבוה

 שהביאו ממה ואדרבה, בעצמו לדרוש שמותר יוסי' דר הא שהשמיטו ע"הש ומרן הטור על ותימה. כולו היום כל

 בדברי המציין על לתמוה יש וכן. תורגמן י"ע דוקא ובעינן, בעצמו לדרוש יכול שאינו משמע, ח"דרבב עובדא רק

 והשלחן יהודה והשבט הגולה באר על נפלאתי ונוראות. ד"עכת. ל"כנ ערוכה גמרא והיא, מרדכי שציין א"הרמ

 הוא אלא, תורגמן להעמיד ואסור, ל"וז, )תתפח' סי ק"דמ ג"פ( המרדכי מלשון קדשם עיני שהעלימו, ל"הנ גבוה

, כולו היום כל דדרש י"דר והא, ברבים בעצמו לדרוש לו שאין ש"וכ, לתורגמן לוחש והוא אצלו ליושב לוחש

. ל"וז' כ) א אות( משה בדרכי א"והרמ. כ"ע. לרבים השמיע והתורגמן, לתורגמן ואחר, הוה לאחר לוחש

 הלבוש כגירסת הוא שהאמת גמור בבירור לנו נתברר כ"וא. כ"ע. בעצמו לדרוש שאסור שכן דכל, ובמרדכי

 במה ועמד, להיתרא א"הרמ דברי הביא) ז"ס שפד' סי( השלחן והערוך. לאיסורא הגה להאי לה דנסבי ך"והש

 לדרוש אוסר א"שהרמ ספק מכל נעלה האמור ולפי. ש"ע. אשנויי ומהדר, לתלמידיו הלכה לומר לאסור שסיים

  )ל סימן דעה יורה  ד חלק אומר יביע( .וברור. ל"הנ מרדכיה ד"עפ, בעצמו

  בדין מונה עמהם

, לעצמו מונה רחוק ממקום, עמהם מונה קרוב ממקום בא, הראשונים ימים' ג אבל ר"ת:) כא( קטן במועד) א(

 הלכה ונפסקה. (עמהם מונה קרוב ממקום שביעי ביום בא' אפי אומר ש"ר. לעצמו מונה לעולם ואילך מכאן

, עמהם מונה קרוב ממקום בא מר אמר). הפוסקים פ"וכ. באבל המיקל' כד דהלכה, שמעון' כר כב שם' גמב

, הבית אבלי עם עמהם מונה בבית הבית גדול את ומצא שבא, י"רש' ופי. בבית הבית גדול שיש והוא יוחנן ר"א

 חשיב דלא, לעצמו מונה קרוב ממקום בא' אפי בדרך הבית גדול היה אם אבל. ממנו הצעיר הוא שבא וזה

 בגדול דינא הוי מאי ידענא ולא, כתבו, הלך ה"ד) כב שם(' ובתוס. ל"עכ. בהדיה הגדול לאצטרופי דצעיר אבלות

 מספקא מאי ידענא לא ואנא, א"המהרש ז"ע' וכ. 'וכו עיקר והוא הואיל עמהם מונה אי קרוב ממקום שבא הבית

 שאם שמעינן מדיוקא, בבית הבית גדול שיש והוא ח"ריו מדאמר דהא, קרוב ממקום שבא הבית בגדול להו
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 ר"דא דהא לפרש שיש משום נראה ולי, ז"ע ש"הרש' וכ. כ"ע. י"וכפרש, לעצמו מונה בדרך הבית גדול היה

 דבור בסוף' התוס דמסקי וכמו, שביעי ביום בבא ש"ר דברי על אלא קאי לא בבית הבית גדול שיש והוא יוחנן

 שבא והוא שאמרו דמה, )צא' סי( מיגאש בן י"מהר ת"בשו ש"לפמ עוד ל"י' ולכאו. כ"ע. הירושלמי בשם הסמוך

 שידוע לפי, נקט דמילתא אורחא אלא, דוקא הבית גדול אצל הכוונה שאין ל"נ, הבית גדול אצל מנחמים ומצא

 שאירע פ"ואע, לו טפלים הם והשאר, הבית גדול אצל אלא לצוות ישבו ולא מגמתם ישימו לא שהמנחמים

 אצלם נמצא הבית גדול ואין אבלים שאר אצל מנחמים ומצא ובא סיבה לאיזו או דבר לאיזה יצא הבית שגדול

' ואפי, לא או מנחמים יש אם תלוי שהכל לומר' התוס סבורים היו ולכן. ש"ע. שוה בזה אצלנו הדין, העת אותה

 אלמנה, שאלה: ד"וזת) תקלב' סי( א"הרשב ת"בשו' כ שכן ובאמת. עמהם מונה בדרך בא עצמו הבית גדול

 הבן ימנה האם, קבורה בשעת שהיתה אצלו האם שבאה עד לאחיו נודע ולא האחד ומת בנים שני לה שהיו

 שלא לפי, לעצמו מונה שהבן הדברים נראין, תשובה', וכו הבית גדול והיא קרוב ממקום שבאה כיון עמה השני

 מונה קרוב ממקום הבא הבית וגדול, בבית הנמצא עם מונה הבא אלא, אליו הבא עם מונה שהוא הנמצא מצינו

 להלכה הובאה זו א"הרשב' ותשו. ל"עכ. הגדול עם מונים בבית הנמצאים ולא, בבית הנמצאים הקטנים עם

 פ"ע, ל"הנ' התוס דברי שהסביר) כג' סי( שאול מגן ת"בשו ראיתי וכן). שעה' סי( ד"יו הבית בבדק יוסף בבית

 ודלא. עמהם שמונה נ"אה הבית גדול אבל, האבל לבית הבא בינוני באדם איירי' דבגמ, ל"הנ א"הרשב דברי

 השמיט י"שהב ובפרט, לעצמו דמונה ל"דס' תוס ופסקי והטור י"כפרש ל"נ היה דינא ולענין, וסיים. י"כפרש

 ל"ס דהכי ומשמע, הבית בבדק הביאה י"הב שמרן' וכ, זו תשובה שהביא ג"להכנה ר"שו אבל, זו תשובה

 ס"ס( ח"א ג"הכנה ש"וכמ בפוסקים אף נוהג זה שכלל, באבל המיקל' כד דהלכה לכללין הדרינן כ"וא, להלכה

 ד"חיו( משה דבר בספרו כ"ג הסכים אמאריליו ם"מהר הוא) ל"הנ שאול מגן' בס( השואל ג"והרה. כ"ע). תקמח

 אחר יבא מי, לקטנים טפל יהיה לא יתהב שגדול ל"שי פ"ואע, י"כפרש ל"ס לא א"והרשב' שהתוס, )סה' סי

 עמד ושם. (לדינא ע"שצ סיים מ"ומ. לדבריו ברורה סתירה אין' הגמ שמלשון כיון, עליו לחלוק א"הרשב המלך

 שלא א"הרשב תשובות שתי יתיב תריץ הדר ושוב, י"כפרש שסובר שנראה תעח' סי' בתשו א"הרשב ד"ע

  ) לז  ד”יור ו  אומר יביע (). א"סק שעה' סי( יוסף ובברכי). יט' סי ד"חיו( נועם דרכי ת"בשו' וע). ז"זא יסתרו

  מאמתי מונים ז ימי אבילות

 סמוך שבת בערב שנקבר מי אודות שנשאל) נא' סי ב"ח( עמוקים מים ת"שבשו בתשובה ח"מהראנ הגאון

 הגמרא יאוהב. אבלות ימי שבעת מונים מאימתי, יום מבעוד המת ממטת פניהם החזירו והאבלים, לחשכה

 דאבולא מבבא אפייכו אהדריתו מכי, ערסא בתר אזליתו דלא אתון מחוזא לבני רבא ל"א, )א כב קטן מועד(

 חיילא לא ערסא בתר דאזיל ומאן, ישראל בארץ לקוברו המת את מוליכים שהיו, י"רש ופירש. (מנו אתחילו

 כל לכן, מיל או פרסה המת את ומלוין ,י"לא לעלות יכולים הקרובים כל ואין, הגולל סתימת עד אבלות עליה

 לא שעדיין פ"אע, אבלות עליהם חלה, לביתם וחוזרים, העיר של החיצון משער, המת ממטת פניהם שהחזירו

 ענין בסוף( האדם בתורת ן"הרמב ש"מ הביא ושוב). הגולל כסתימת מהני פניהם דהחזרת, המת נקבר

 כבר, אותו שמוליכין לאלו שמסרוהו שכיון, לעיר מעיר תואו כשמוליכין דוקא דהיינו, )ב"ע נג דף ההתחלה

 מתאבלים אינם, לעיר הסמוך קברות בבית אותו קוברים אם אבל. הגולל כסתימת הוי ויאוש, ממנו נתיאשו

 המת לשלוח שדרכם מי): ח"ה אבל' מה א"פ( ם"הרמב ש"ממ נראה ושכן. שנקבר להם שיאמרו עד אלא

 שבעה למנות מתחילים, מללוותו פניהם שיחזירו מעת, יקבר מתי ודעיםי ואינם, לקוברו אחרת למדינה

 שמודה ל"י ד"בנ ומיהו, וכתב. 'וכו דינם כך בעירו בנקבר' שאפי לומר מטין הלכות בעל דברי ומיהו. ושלשים

 שיחזרו עד עליהם אבלות חלה שלא ן"הרמב קאמר לא כאן דעד, שבת מערב למנות שמתחילים ן"הרמב

 בערב שהיה ד"בנ אבל, ויודיעום שיחזרו עד יקבר מתי לדעת אפשר שאי משום אלא, שנקבר להם ויאמרו

, שבת חילול בספק יכנסו לא מכן לאחר שבודאי, השקיעה קודם יקבר פ"שעכ בבירור יודעים והאבלים, שבת

 השמשות לבין הקבורה בין שאין ל"את' ואפי, השקיעה קודם אבלות עליהם חלה הילכך. חשיכה בספק לקוברו

, דרבנן ואבלות, הוא דספקא שכיון, שעבר ליום עולה גופיה השמשות בין מ"מ, אבלות עליהם שיחול שעה

 עולה כ"אעפ, אליהם קרובים שאר שהגיעו לאחר, הערב עד אבלות נהגו לא אם' ואפי. לקולא דרבנן ספיקא

 אבלות נהג ולא האבל זלזל אם 'שאפי, )שצו' סי( והטור) ד' סי כז כלל( ש"הרא כתב שהרי, שעבר יום להם

 השמשות בין שאף מבואר הרי. ד"עכת. להשלים צ"וא, שבעה למנין לו עולה, מזיד בין שוגג בין, ראשון ביום

 של הקברות שבית, שכתב) סג' סי ד"ח( בתשובה ז"להרדב ע"וע. אבלות בו נהגו לא' ואפי, שעבר ליום עולה

 ם"הרמב מדברי וכדמוכח, העיר תחומי בכלל שהוא כיון, פניהם החזרת לענין אחרת כעיר חשוב אינו מצרים

 ש"הרא כתב כבר, כן משמע לא ג"בה שמדברי ואף', וכו אחרת לעיר המת שולחים אם שדוקא, אבל' מה א"פ
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', וכו לנכרים שמסרוהו דמיירי ל"שי, לדבריהם מודה ג"בה שגם ואפשר, עליו חלוקים ן"והרמב ם"שהרמב

 ם"הרמב לדעת הסכימו האחרונים רוב, עליהם חולק הוא אם אפילו מ"ומ. ישראל םלכתפי נמסר אם כ"משא

 ועולה, המטה אחר הלכו שלא אותם על' אפי אבלות חלה השמשות בבין דנקבר והיכא. ברור וזה. ן"והרמב

 אחר אלא הקרובים חזרו שלא פ"אע, שבעה גזרת הרגל מהם ביטל הרגל ערב היה אם וכן. אחד יום להם

 הקבורה ביום שחוזרים כיון, הקרובים שיחזרו עד אבלות עליהם חלה לא ימים שבשאר הגם. הרגל שנכנס

, שקיעה קודם שיקברוהו ידעי מידע הרגל שבערב, ח"מהראנ ש"כמ הוא שטעמו ואפשר. ש"ע. 'וכו ממש

 הרגל, שקיעה קודם ט"יו בערב אבלות עליהם שחלה וכיון, חשיכה בספק לקוברו ט"יו יחללו לא שבודאי

 בעינן דלא, )רטו ס"ס ב"ח( תליתאה ודעת טעם טוב ת"בשו קלוגר ש"הגר כ"וכ. (שבעה מגזרת מוציאם

 ומונים, אבלות עליהם חלה נקבר דעתם אומד לפי אם אלא, אמירה דוקא דלאו, נקבר שכבר לקרובים שיאמרו

 ע"בטוש ל"קי דהא. ב"וכיו נעלמ חליצת כגון הרגל קודם אבילות קצת שנהגו דמיירי ונראה). ש"ע. היום מאותו

 אבלות שנהג באופן דוקא אלא שבעה מגזרת מוציאו הרגל שאין, )א"ס שצט' סי ד"ויו, ז"ס תקמח' סי ח"א(

 ת"בשו כ"וכ, א"סק שצט' סי ך"הש ש"וכמ, שהוא כל אפילו אלא, זמנית שעה דוקא לאו ומיהו[, אחת שעה

). כח' סי ד"חיו( ב"ח אומר יביע ת"בשו ע"וע). ל' סי ע"חאה( לנדא יוסף ברכת ת"ובשו). עד' סי( בנימין משאת

 לנהוג יכול היה ולא לחשכה קרוב שהיה או, כלל הרגל קודם אבלות נהג ולא הזיד או שגג אם אבל]. ש"ע

) א כ ק"מ(' הגמ מלשון ד"הראב כן ודקדק. (כ"ע. הרגל אחר שבעה ומונה, השבעה מבטל הרגל אין, אבלות

 הרגל שאין, )ב כ קטן מועד( ההשלמה בספר כ"וכ. הרגל אחר לכפותה צ"א הרגל קודם המטה כפיית קיים

 הרגל אין כלל אבלות נהג שלא מי אבל, מפסיקו הרגל שכבוד, הרגל קודם אבלות קצת שנהג למי אלא מבטל

 מתו קברש מי בדין שנשאל) נז' סי( ב"ח יהודה בני ת"בשו ע"וע) א ד' סי כז כלל ש"הרא' בתשו ע"וע. מפסיקו

, השמשות בין זמן חצי שהוא המגרב קול שמע לעיר ובהכנסו, יחף כשהוא הקברות מבית ויצא, הרגל ערב

 אחת שעה שאמרו מה כי, שבעה גזרת ממנו בטלה, הרגל בו ופגע, אבלות מה זמן שנהג שכיון נראה, וכתב

 אזלינן מדרבנן שהאבלות ומכיון ,ך"הש ש"וכמ, די שהוא כל זמן' אפי אלא, שלימה שעה דוקא לאו, הרגל קודם

 מונה שאינו י"מבעו ערבית שהתפלל למי דמי לא, ממלאכה בודל הוא שכאן פ"ואע. השמשות בין גבי לקולא

, הוא לילה שמא, חומרא משום פורש שהוא הכא דשאני, יום יעשנו לא לילה שעשאו שאחר, המחרת מיום אלא

 לא קולא ובחדא חומרא ובחדא, היא דרבנן דאבלות כיון, ירהסת זו אין אבלות לענין יום לעשותו יחזור ואם

 היה אילו' שאפי ועוד, להתאבל רשאי הוא יום דמספק כיון, ברגל אבלות לנהוג שאין ואף, דסתרן תרתי מקרי

 וממילא, הוא לילה דשמא, ועשה בקום אבלות לנהוג לו מתירים היינו לא, יחף ילך אם שעה באותה לשאול בא

 אזלינן מעצמו יחף שהלך מיהא השתא, הרגל קודם אבלות נהג לא שהרי, הרגל אחר שבעה נהוגל עליו יהיה

 יום של השמשות בבין היה אם ב"וכיו. שבעה גזרת ממנו ביטל והרגל, היה יום שעה שאותה ואמרינן לקולא

 דבר ת"ובשו. רמג' סי ד"חיו חיי בעי ת"בשו ע"וע. [כ"ע. ימים ששה אלא משלים ואינו, אחד ליום לו עולה, חול

 אחותה מות על שהודיעוה באשה נשאל) קיט' סי( ביד חיים ת"בשו י'פלאג ח"והגר] ק"ודו. צ' סי סוף משה

, להתעלף קרובה שהיה עד וצעקה בכתה לה וכשהודיעו, שבועות חג ערב היה והשבת, לשקיעה סמוך ש"בע

 שמכיון, והשיב, אבלות לענין דינה מה לשאול באה השבועות חג ובמוצאי, קריעה לה שיעשה מי מצאה ולא

, אבלות ולא קריעה לא יותר צריכה ואינה, שבעה גזרת ממנה בטלה וצעקה שבכתה אחר הרגל בה שפגע

 ב"וכיו. ש"ע. 'וכו עובד בית הרב כ"ושכ). והלאה מד דף ב"ח( סנהדרין' מס על מבין פני בספר מתבאר ושכן

 והנה. +ש"ע). ב' סי( אמת דברי ת"בשו ע"וע. ש"ע). כז' סי ד"חיו( ג"ח פעלים רב ת"בשו ח"הגרי כתב

 בערב מגלח, הרגל ערב בשבת שלו שמיני יום חל, רב אמר הונא רב אמר, איתא) ה הלכה ק"מ ג( בירושלמי

 שבת שחיללו אפשר ואיך, בשבת הגולל שנסתם יוצא, בשבת שמיני יום חל שאם(, אפשר היאך, ופריך, שבת

 בערב ם"עכו י"ע הגולל שנסתם תיפתר אבון ר"א, בשבת לבקש ונתיאשו חיה שגררתו ןכגו תיפתר, )בקבורתו

 ת"ובשו. כשחל ה"ד: יז ק"מ' תוס' וע. (כ"ע. בשבת קרובה שמועה לו שבאה מימר דבעי ואית. חשיכה עם שבת

 להעמידה אפשר והרי, בשבת ם"עכו י"ע הגולל שנסתם לומר אבון' ר הוצרך למה ולכאורה). ב אות קח  ן"ראב

 והגיעו, ישראל י"ע השמשות בין קודם ונקבר, לחשכה סמוך העיר אותה של הקברות לבית שהוציאוהו כגון

 והודיעו, בלילה קרוביהם שחזרו עד, השבת קודם אבלות עליהם חלה ולא, שבת בליל, חשכה אחר לביתם

, פניהם החזירו אשר הקרובים ידעי מידע ג"דבכה מודה ן"הרמב שגם ודאי אלא, ן"הרמב כדברי, שנקבר אותם

 ומונים, ש"בע אבלות עליהם וחלה, בקבורתו שבת חילול יעשו לא ודאי שהרי, החמה שקיעת קודם שיקבר

 סיוע שהביא) ט' סי משה מצבת בקונטרס( אדם בחכמת ר"ושו. ז"והרדב ח"מהראנ ש"וכמ, ששי מיום שבעה

 לד ד"יו ח א"יבי ).שעה' סי אבלות( תורה בדעת ם"מהרש להגאון ע"וע. ש"ע. ז"הרדב לדברי ל"הנ' מהירוש


