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 זצ*ל, האדר"ת צי*ג ישרא5 3און מרן *(העהות

 שלים*א[ רבנו שלנהותנו
 יבן' -פרק.

 -ירירי רן ומזז-ק הדורי -הכמי ,31ררהן מאו"ח')הי'"קמ5( שם מש"כ .-
 אפיקורתא משום :דוי נתהייב קם לעמד לנ"ד. שלים,אהמחבר
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 מהא שליט*א רבנו לדברי רא-' להביא ויש עיש, מוכרמ.יטם אינו לכאורה ש .
 ליי אמר דקא נברא לההוא הזייה אשי ררב) קמיה יתיב :4וה דובינא סנ()נערוגןן
- ..-.. .. א'ל בשמתא נברא האי- להוי ואטר שבנש )שהש בשבתא בשנתאלהטריה
 חכמה אין א"ל רבו( בפמ הלכה )שהורה כחפיקורתא מתהזי, סן גוינא האיכי
 האיםור, עצם משום רק נרהו מ'ם נר'א כתבינא ת-ה לפמ הרבר שהיה ואף ע*שכר

 כ*ו עשה הרי אדרבה הוצפא זהו אם שאל מה דא'ג דר'א כגודו משום_ .שנדהו?א-ל
 שרק-משובט וש'מ. לרב* כבוד אין-הולקןן) כוי הנמה .א-ן לו השיב 'וטהלקבודו
 .שנדהו.בס_משום לומר אין ונם כו' הכמה_ גין שא"ל וזהו נדוי חייב לבד הא'מוראצם-
 בא שהנרוי או בשבילו שיהשוב_שנדהו חוצ?א היה לא נ*כ דא*כ דר*אכבודו
 . . האימור, משום הוא הנרוי שעיקי וש*ם יהר ,טניהםעל

_ 

 משום אותו מנדין בנט-י דהמזלול יס( )3כיגוס זייא. שמבוארועוך-
 'כבוד

 בשו'ע וב*ה ע"יט שם( שפרש*י וכמו יטתקניה )הכסים הרב -
 רק ונן גרכומ( )כס' הזבירו לא שהרמב'ם ואף נדוי* (הייב קגמ()נסי'

 סיו ס'מ )נס' כתב כבר היי מ'ם זה* דבף על חנטים צוו הרבה ..שצוויים

ס'"
 אותו* טנרין תורה ברברי לומר צריך ואין מופרים מדברי אהד ברבר *הטולול

 הכטיס בכבוד שזלזל על נדוי- נתח"ב _ם"ם בעלמא שבות שעבה. ,טאף התםוה*ה
 דידן_. בנדון הכא - וכ*ש בפניהם שלא שה*ה ואף זה _גטבותשאסהו

 שאמרו סכ:( )תסכמ . שם רש"י על הק' נעקר, ד*ה ו( )סופס בתים'וה,ה
 מנעקר נרע שהוא עניות לידי בא תמיר שבעושה ותרצו עמות לידי בא בנט*י.המזלול



פ4ארהערותהבש
 נדולה . שמראה זה הוא מי יטא*ל פ'6( )3נ"; מצאנו מזוובדולה

 )ובתשובה אמור כזה במקום להחמיר דאפילו סג( )סי' מנ"א ועי'בפנינו'
 יש שמ'ט אלא י(ע"די ראיה אק וא.כ בס'ד( למעשה ;ה בפרטהארכתי
מש'כי ע"ז* נם הוא לונשין ובר הי"ו' המחב. הרה"נ לדברימקוכמ

 נדוי דחייב )ונרכוס( מוה הק' לא למה ולכאורה ע"ש נעקר אהת ובפעם העולםמן
 אהת בפעם הוא דנעקר משיכ ונם :( כו סגסור*ן )כי' ומתכפר כעונש ךכ והוארק
 ע'ש. נש'4* :ללא תםיי 'העול16גבאו4ל נעקר5ן מפודן שההי_,כתב כן מ"ל לארש*י

 בא אחת, בפעם או נדוהו לא אהתייואם בפעם אף חייב דנדוי רש'י לד'ואפ"ל

 השם הוכרת בשומע שאמרו :( )ז בנדרים שמבואר וכמו כסיתה רק שהוא עניותלידי
 ה' שהוכרת -מקום שכל בנדוי .עצמו הוא נדהו לא ואם לנרותו דצריך חברוטפי
 הנדוי במקום הוא שהעניות הרי ונר*)ן ע*ש כמיתה ועניות מצויה עניותסצויה
 ובכמה .נןוי נתהיץב .אהת דבפעם 'אששי ,או לנמרי, געקר גט'י בלי תטיייבאובל
ך " העולם* מן נעקר ו;קושה.תמיר ענוות, גם לבדסהנדוי נתה-יב.פעמים -  

- 
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 ככתוב לפניהם שקרא ד-דן בנדון -ולפי*ז נדוי הייב אהת בפעם נםועכ"פ-
 להא ממש ודמי. בשויע -שם כ6פורש קבל ולא -בו כשהתרו וכ*ש נדוי מיד,נתק";
 "-,.'.י' "-:.~י;"=,; ע"ש* אשנה ולא קלא ביה דרטג סס( )נכרונין'דרבינא

 מהני ל4 נדוי דבנתהייב כ' 4עוגס4 :הסעסס, דךם כג; )נינמוח התוס*ברם
 מתחייב אהת בפעם דנם ואי סנלוי.ע'ש לץ-)מפקי ת,טו:בת שעשה ואע'פתשובה
 כטבואר התראה בלי לאלתר מנדין אימור לדבר שהרי ההתראה הועיל מהנדוי
 להודיעו משו4 נואאל. '"ש'ך( כש*כ להתרות נוהגין כהיום )ורק שם ובשו"ע 6ז( ')סס
 כקשהתרו :ומשויה פעמים כמה דצריך ס"ל זע"כ מפורסמ*ם[ דברים הם שהרי האימור4ת
 . )וכט5*כ נעקר תמיד ובעושה נרהו או שוב- ועשה קבל ולאביה

~ - - 

 אז במים שצמצם רק נוט4:ידיו' שאם בלאיה י*ל התום'-מענ;ות קושית ועל .)ן
 )דמש4 סם( )נסכס וכמו-שאמרו -עניות לידייא

 ולאו ביה לן לית משא ילא-
 מילתא .

 דלאו שאמרו 4ר4 כו"עיש דר'ח4יא,
 טילתאך

 ,טנ4 -55מרי-' העילם טן נעקר נט*י בלי תסיר אוכל- ואם עניות לידי באיטצטצם- .'4% ידיו את -- נוטל ! ואפי' הוא
 דאףן-אם ,טכ4 קנ"( - 5סי' )5ם 4ב'4 על -ציע ומוה לנמדי, המצוה את עקדהוא

 - ' כלל.: נענש 'אינו נומל -רק -אםטצמצם
: 

 ..ך,ן ., ::

 הנוך בן -*"'-אלעזר הרגו לא "למה דלויהם-והק* ע*י נעשה-אף סמרה דיקן9היטב"ם- 1.דמ*ל 6ק )סיר5 בסה*ם הרמב"ם- על הרטב*ן קושית לתיץ נראהובוה
 שהוא בדבר בהמרא;תו לסעשה ועשה נפזות דיני שדפ בזמן שהיה בנטיי,שפ,פק
 על שתמה בםכ"א ועי' דבריה"* בשל כרת להוובסכיא

 הרמבגי-
 להיוב אפשר,שיבא דא4ך

 בדרך אף שהרי לברת שיבא באופן לצ"ד שאפשר ופ'טוטכרת,
 רהוק.

 -וכשגכ ~מהכי
 ע*ש כרת לבא-לירי י,כל דברי4 מאה אהרי אם שא(י' מתריס( מס' )נט"דהרמב"ם
 דק -השוה. לאכל-בטהרה( ."טנווהר בחולין.במי אפי' גאו בתרומה "צנגע כגוןואפשר
 הוו לא דאו אשה בה ולדש ערכה ז(הת בידיו שנטסאה ואהריפרוטה

 קדושין-
 לפי

 שהיא כיון ;אלא יותד שוה היה אפי' או שם( בטפרשים כוה )ע"האמון,.
 כתוש4 . תיוצא סתי טעות סקח דעי יותי עוד ושויס שהם-טהוריסחזבה

 נקחסיי
 נ!;(*



נחט1ארהערותחבש
 ' מו*פרק

 ולא והוקה בררך שילך . לארמ נזרמן _ ראם שמ מש*כ..
 קשר איזה לתקן שמותר-לו שאפשר הקשר את לו שיתקן מי שמישינ
 התורה מן אינו הקשר. צורת -דעיקר המוברימ ע'ד _-ולממז ובליש

 . י ע(יש* עץ. שלא-יברך.ובאופן
 .. . טסתפקנא .

 נתברר ואח"כ דבריהם בשל :מוה.)אף צדיק שאני עימ באמף_ להסתפק_נחש
 הודה בעצמו הוא ונם הי*ם הוראת עש" בקביעית מהם אחר על מכבר_שהוא.עברין

 שיכו5 נט'י )ומכ'ש טעות קדושי ודאי דהוי י'ל עבירה, יו אין. רלדידיה משוםבזה
 כית חיוב לידי לבא ויכול מקפדת( שהיא ודאי הייה בשף אכילת .5ידי .לבא

 בקרבן לפטש"כ ועוד שאני, נמור דצריק למ( מי' מכס'ע )נטו'ע רעק'א מש'כ לפיומכשש
 מפק והוו בתשובה הרהר -שמא כון נמור רשע שאני .ע"ם באומר -:( מפ )קדוטקנתנאל
 )טם ובכ"ש ספק, מירי יצא לא בודאי, שהרהי וצוח לפנינו עומד ושאש"קהויטין,
 בע"י שהההר אמר אם צדיק שאני ע"מ באומד ואף ע'ש, כן - כתב 5א נג(ס-ק.
 -כיוז שאני כאן מ'מ רשע, ;צמו משים ארם דאין משום אוווו מאמינ'ם רלאאפשי
 וטלא וצדח עומר אם רשע .שא:י בע*ם ולכי*ורה זו, בעבירה מתהלה מוהיקשהיה
 נסונע( -)טס רעק'א לפמש'כ ומכ"ש כו' משים אדם דאין המגרא כאן ,שאיןהיהר

 וואף לקרושין לחוש בעלמא -הומהא רק הוא בתשובה הרהה דשמא מינץ הר*יבשטם
 שנם וכיון הז"מ, ע82י עבירה יו אין דעתו שלפי - כאן ומנ'ש. י'5( מתמא אטרו.בנם'
 דאמת[, אליבא טקודשת _.אונה והוי :אטן כן שמרהוא

- 
 בהמראתו עשיה נקרא ולא אהז פעם רק אלא עשה 5א שהוא י8ל ולמ'ד - _-
 שא:י כאן מ"ם אהת, פעם ואפ" בז'ם שיהי' כטה בהעשיות 'טעוי_ מצינו _'טיא-יאף

 ברור היה ו שלא םימן אהת פעם רק עשה שלא. ,כיון בנט*י- ש"פקפק' רקשאמרו
 הורה שלא ומכ"ש בהמראתו עשיה -נקרא -ולא חכמים מדברי. להפך בהחלט,אצלו

 שניוי בצמצום שנטל שט"רי או לו, ביור היה שלא כיון ועהטו לעשותלאחרים
 שלא כיון ז'ס נעשה לא אבל נדוי 2'ש שבארטל וכמול בעניות נתחייבנתחיוב-שהרי

 ~ .לנמרי.עקר
 שבדבי לחלק. כ'_ סגסנו( מקוס. )נר-ט בפסח*ם שהר"ןאיברא

 מכפמ איתו מכין אי דרבנן האימור על אלא עובר ,אינו והוא התורה_ מןוטעקרו
 משטתינן אי לכוליה'מצוה ליה עקר וקא מדיבנן עיקרו אם אבל ליה משמתינןולא
 )ברוי  נתחייב ילמה לפייי יא*כ 6'ן סורט .)נסס*מ ברמב"ן עי" לזה וקרוב.ליה
 )3מ בכ'מ- עין ועוד ת'מ בפני שהיה משום יע"2 ביה  עקר מה וכי  בטהוב  שקראעל
 איטנח. ילא קלא ביה שרמא _משום היה שנדהו דרבינא_ ההא שצן,"יס(

 שיש ובם ככתוב לא לקרות מםימ שקבלנו מה עקר נופי שהא ו*י*ל מיי*י לטק . -).
 שההמ'יו בו מודים הצרוקים שאין זה בעמן ומנ"ש התורה מקבלי כבוד משוםבזה
 כמבואר בזה ז-מ ונעשה חייבין וב'ר התורה מן בעיקרו דהוי )ד'( בהוריות ועי'ביותר
 נסס"מ( )עסברטב"ן
 .הקי  מוהרהאש דנם שמביא שם בטל'מ עי' .דרבינא, בהא הכ'ם ומש8כ'



 יפאר הערות--:,חפש

 להאכלל דאמרך :( כ"ז )33י3ס 'דש"י לפמש"כ- די"ל בזהממתמקנא
 כמו והו'ל לביעורו אחשבין דרחמנא משום ביו"ט לבהמהתרו"ט
 -, -.'.' ) אחשכי'. ירהמנא משום- ד4ורייתא-מלפאכה. הוא ג"כ 4עחר קשר יעשה אמ 4ף א"כ דאמור' גמורהמלאכה

.. 

 לאמשר בשבתי 4מו. ומ"ש קימ4 של קשר אינו לום,'דא"כהתפלין.~55ל ..לק4י 4ט4ר,ך ה,"4 ' 4ע"ף 4( לש44ן אתומ, 5ישי, 4"ל ו5זה
 -- -- '- כיון.-

 ע1א'ל זה..טהא )תירוץ והמר"ח-יחה ביה )שלא.א'טנה בכבודו שןלול על נרהושיבינ4 הכ'מ ,"כ.כרברי ותורץ טראורייתא ש"רן בדרבין אי ש:דהו .דף5ינא מהא הר*ןעל
 4*י 4שי'רב

 בכלל'א*ן..הכמה הוי כבורו משום בם ראם -נואיל - כף.ע"ש. ה5מה
 )יז( "שן 5מוער רע4כף

. 

 עצמדא לכ:וד לאו אלא כוז הכ45 אי( דשטיא במילי "אי
. -כטש"כ-לעיל. עיו קשה הפר4א -דהית ול5ר.ע*ש[

-. 
!. ! 

 נברא בההוא קלא רמא דר"ל 4הא ק5ן( כתזעו )"ם 'שאמרו מהאועור,-ק'
 בשמתא נברא ;ההוא להוי 'ואמר אשנח ול4  הוא, שנטר הפידס %ל התא:ים אה-יטאכל
 שלו לר*ל ואמרו כו' אירבא 'ננ*א הו:ואואמר

 - אינו ושיך נרוי.
 שהיה טפני נרוי

 שלו משום וע"כ -וכיה אעונה רלא מש-ם לנדות יבול .היה שלא הרי כר4ןשלא
 שלא .שם מבורר . עצמו ר"ל נומדברי כבורו משים לנרותו יה ~ טשים שיוכל כ'5בויין
 האל*לה משום רק כבורו משוםניהו

 בגזילה,
 ססי' ס3ד סף לףו בשוגע ועי' ביה אשנח שלא בוה כ"2 בזיון ל"ה -וטשויה ת"חהיה יטגס--השני א1:4ר ששם .וקצי:ל ע'ש[,

 הוא רשפא מיהוא יודע שאינו אן רבא גברא הש5י אם רוקא נרוי, השני של רניוילע(
 מהר:י' והיא עיש כו' המנדה מן נרוליותר

 ו4זש רר"ל, ומעוברא הראב*ר בשם .
 בתוס' 'כ' הרי בנזלה שאכל ומה טראל, נדול -יותר ה*ה .שהשני ראפשר )סקכ"6(בט"ו
 .משא*כ נול היה ולא כו' לאכל מקום באותו רגילים שהיו ר"ת בשם לבסוף)פס(
 שלא ועשכ איסורא עבר הרי רבי5אנבי

- בזיון. יותר והיי ת*ח הי"
 ואטנם-
 א4י -רב יזל כנודו בשב4ל שעשה- לומד- אין הם תרוצם לפי א"
 טשטתינן דלא הר"ן ל*א שע*כ הל מעמים לבטח אהת פעם בין להלקולפמש"כ

 שע'קרו בדבר אף ליה טיטמת*נן פעמים כמה בעבר אבל אחת פעמ בעביאלא
 דבר*ו את .שדהה סנו( סי' )9163מ הפר"ה -מדחית הר'ן את נציל ובוהמדאורייתא-

 )לאלה תשמתינהו לא אמאי ששאל )קיז( רהול-ן מהא ובעיקר קושיות כמהמתור
 ל" טשמתינן אין בתורה עיקר לו שיש כיון הר'ן ולר' בחלב( עוף בשרשאוכלים
 עיקר לו ביש אף 'רמנרין להר'ן ס"ל ואז תמיד שאכלו מיירי שם שהרי ניהאולמ"ר
 . ע"ש. עוד שם משה"ק יתורץ ובזהבתורה,

 נדהו ע"כ איסורא שוב יעבד אשגח ולא ביה שהתרה כיון ניתא4והשתא
 לאסור טפורטם בדבד ביה התרו למה .ניחא ונם ככתוב בקרא שנדוהו מה ב"כוניחא
 ,, . . תיכף. ניוהו.ולא

 טעיקרה התורה מצות את .שעוקר מורים כ"ע דירן בנרוןועכ"פ
 ]ולח ממק __ בלי נרוי שחייב - בכבורם ומזלזל הז'ל נגד לפושעים ידונותן
 א. 12ליט" רבנו דבר4 המ וברורים בעלמא[ עונשרק

כ"1



 ת"ו. ירושלם מנרוליהעררת
'- 

 הספר של בד'ק הערות איזה לרשום - אמרתי הקדש חבתלמען
 שלים"א.' *ה"ק רבני ראש מאת-רבנו פארם .חבשהגתטד

 . - . -רק רצוין וכונתי
 ~, ._. ואורייתא.: . בפכפולא הדי וקובשה ייאדיר, תורה ויגויל לעורר,.

": זפרק -  

-,- 

1
 ע'ז --כן ב~צ בת' הנה ע"ש כו' בעצמו* שקר עדות מעיד כאלו תמליןנלא נ_ק"ש הקורא ' -.5ל :( ,ך )צמגגת דאמרינן הא - )על שלימ"א דבנו שםמש*כ

 אדרבה א'כ תפלין זמן הוי לא ולילה שויושמ למ'ד משא"כ ק"ש, לנביתד'ר חשיבי תפלין וטן הוי שו-ו'פ דלמ"ך תפללן, זטן הוו. ויו"מ שבק אי בפלונהארתליא
 הוי ולא קודם ותדיר תדירן תשיבק'ש

 כמעיד-
 , תפלין: טביה ויות"נ ק"קשוקירא מקדיסם לכתתילה- דנם דרב אליבא לם"ל -ס'נ( פ'נ )ניכות בירושלמי ועי'התדיר, .להק4ים מתוי5 דהא שקר עדות

-, 

- 

- 

- -. .--, ; 
-" 1(..- 

 )-כמעיה:עדות הו4 לא'- 'תפלין זטן .לאו שךו"פ דקיי'ל דלדידן נמצאולפשז
 לישנא האי בשושע נזכר לא דמדק"פ ייל ולכאורה תפלין, בלא ק"ש בקוראשקר
 ך( סכין כס )כסי, כ' ורק שקר עדות כמעידדהוי

 בשעת עליו תפלין שיהיי *צריס
 דיעבד הא משמע לכההלה צריף אוכל שכ' סו( )נרכוס רש'י ועי' ותפלהשק'ש
 דמי",שפיר

ן
 מחי'ב שיה" כ'כ טאיכורא לאפרוש' נכלל וה אנ לפקפק יש ולם'ו

' הפיק. באמצע נםלהפטיק

 משרשיא' אשר בד"ה :( 5ז )סופס בתום' דעפמש"כרמדון, יוש לזה"-:לכאורה זה שיבים ישיאל וכל מפעם החובה ג'כ דעליוולומר
 משמע.

 דלא מדבייהם
 מוכח- ולכאורה מצות . תרי'נ על אלא ערבותקבלו

 ליכא דבדרבנן
. 

 -4כעי"ז ערבות,
 בשביל נתעיבו שלא משמע יטם שהזכירו דמהמספר !( יג )גדס רש"ימוכ'ה

 קשבת, . א( ואסמ"ל.עיבות, איכא בדרבנן דבם י*ל הימנ'ם וכושיפת תמור, דלא לשת אוכא דרבנןבחיוב אי 6'( -סורס - )נסס'מ והרטב'ן הרמב"ם דנחלקי במאי תליא דזה י'לאך

 ק"ש לגבי תדיר תפלין הוו מ'ם זמ"ת לאו שויו'ט למ'ד שאף י'ל לכאורחא(
 ע(ש, לזטנה רבבן עקדוהו אמרינן עיכ סררבנן שהוא ניסא אי שאהשם כי והפרמוג היום, כל זמנה התורה דמן שכ' כהכ"מ ודלא התורה מן הוא שעות גייד ק*ש דזמן שס"ל ו( סכ" גח )סי' ובם"ז בם"א ועיי היום, כל זסנן ותפלין גיוםשעות שלש עד אלא שאינה שהר'ת של כק"ש בתפלין מרובה הסצוה חלות זמן כסותשהרי

דמדאורייתא- 3( סיי )5ד"ס קי"ל שהרי - משום ניחא בשיטהו שהחזיק והפר*ה הכימ לד'ואף



נטפארהערותהבש

 כזה קשר גרוע ולא נמור קשר ה"ל בכל-יום לקשור אמר דרחמנאכיון
 ב( ביו'טי ואמור "כשרימתה דה"ל דבה'מה תרו"טמאכילת

 רוט"י על פליני דאינהו שפיר הקשו לשיטתייהו דהתום' שי"לאלא
 ובבאמי )מו*( ובתמהלם בבלצה וכמשאכ זן במבראזאל

 השתא דאנן זאת בעצתו שלימ"א הרב, דברי לקיים ישולפ"ז_
 לם"כם ואינהו. מדרבנן הוא תפלין של דד"ל דם'ל קיימינן דתום'אליבא

 דקשר מ"ל הרי זיי שבר4, דם"ל ולרש"י אחשבי' 'דרחמנא זומברא
 הוא. מה"תזה

 מדאורייתא העליון קשר ש-מ דר"מ במנחותנמי:( רבא בדבריויל'ע
 נ'כ י'כם ולכ4עורה המול .רחמנא בציצית.דשרי כל4עים כן לאואם

 - - נ, אחשביה*-דמצותר
 שהעיר ובמדומני ז*ל רש*י ד' בישוב עי( סי, ה6'"מ נוב"םועי'-

 רשם 'חע ד' עפ'י דכת'ב כיון )5:( )5ג; ויעוי' מזה, החייםבארצות
)ע'4(

 ]י(..
 נראה שלבאורה כ:ך;"נ דערוכץ( ורפ"ס יסכת )כפ"' בירווטלמי ובם
 ז"ל-ה( רש'י רבנו לנו שהדש דאחשביה זו במברא פליני'שאמוראי

 בו לעיין מפר שום לי עטאין כעת 'לדון ליוא"א

 ונאע נאאט.'ו תאומים ראבינאוו'ץ יוראלי'
 יצעו כמפאבידועז וצלל"ה בניט*ןמהוה*ר

-- -
 ע"ש. .ו:65ס( 5 נסס" אהרון בקונטרם באורך בארתי כ"ו1(
 5כ( וכסי' )סס בקו"א עי'נ[

 הנאין תטה ע"כ )65( ושם )עז( שבת כתוב .והי' ט;ית נפל בדפה"ק י(.
 )ע"ן( בשבת מיה כלל נטצ" שלא יכ(. )סי' יהוכף זכר בטפרו ז"ל ש?ריןר:"ו

 *ההוא הקישיא ;ל תרצו לא לוה )טד( שם על להק' ובונתו כש"כ הואוהאטן
 ה'טב. נתבאר 5כ( )סי' ובקו"א ע"ש ))5( שם הוא*4כמו להתיר ע*סקושר

 ע*ש. באורך שם נת-ארהן

 . ף4_8טטייוש*444-



םפארהעווההבש
'-

 יהא לא תמלין לגבי תדיר חשיב דק*ש דלדידן דמששכ וראיתי שנרזי -
 נלל" עדיין הניהס כשלא חלא ו"א קידם, דתדיר דק*'ל דהא _ שק-, עדותכמעיד
 ההיוב עליו- חל שוב במקוממ שא*נם אלא -התפלין והניה קדם שכבי בנידאבל-
 רק'ש למ'ד וגם ק"ש, יקרא נמואה"כ כדי במקימם מונחים התפלין שיה*'לתקן
 א*ן בכלל הוי שוב תחילה בתפלין שנתעמק כיון, מ'ם הפלין לנכי תרירהויל
.~ 

- .  מעבירין 
 _זמגי יעלה מ"ם תפלין ולא בשויו"מ נוהנ שק"ש ואף תפלין זמן לילהדמדאורייתא

 קורמי.ם דתפלין כה( )גסיי הש"א למש'כ ורומה יותר, תדיר תפלין יהיי וותי-הל.ילנת
 מ"ם תפלין, משא"כ בשויו'ם גם נוהג שצוצית שאת_ . )ותר תדירים שהם- סשוםלצ-צית

 גוהנתפלין

 א-

 ע'ש* יותי, עולה וזה _ציצ.ת- משא"ב בלילה
 דתהיוייהו שחרית של. ק'ש עם ערבית ש4 -ק"ש נצש*ף והפר'ה הכ"מ דלד'וא*5

 כ:( )גכרכות הז:'נ שלא .מ*ע . הוי דק'ש _לסימר להגם' הל"ל דא*כ מקרי, ק*שמצות
 בכל דוא ת2לות זמגי בכללות מ"מ מ"וחד בזמן היא תפלה שבל שאף בתפיה_וכתו

 קראו, וק"ש הזס'נ שלא מ'ע קיאוהזמגים.,ולכן
 מצות ששתי משום וע"כ שהז:יג, מ'ע

 בגי תפלה בחד התורה שמן 5הפלה דמי ולא ה:ווהד בז:נו כ"א התורה סן הם-מיוהדות
 ועי' מדרבנן וזםניהן שמנינן בכ"ם ו5וריית5( מס3ס )כ5די,-,ס הרמב"ם וכשיכ היום בלוזמנה
 ,היום כל אדם שיתפלל הלואי ,וטאמרו .דכיון משום לתפלה ק'ש דמי דלא בתרייסש,3
 שאין בתפלין משא'ב ע'ש רחטים' שהיא מפני א'ג לה דייג'נן הזמונ שאין ,כ0צוהכול-ו
 ) קו(.. ונק" )מס בפימ'ג ועי' ע'ש הכ"מ על שם חמ-א קו-ית יהורץ יבזה ).קבוג,זמנם

 קפדינן בעיקר מ"מ מחפלין תדיר יותר ק'ש הימים בכמות אם שאף י'לובלא'ה
 ותפלין יום בכל פעמים אלא איגה שק'ש יותר תרירה שהיא הכצוה קדום יבמותעל

 שם בשוזע .וכ"ה 3ז( )קי' בטור וכשונ מצוה מק-ים רגע ובנל היום כל לשאתסחויב
 מלשגן משמע ושנן מהלבוש ומביא מראורייתא חוא_ _החיוב אם הסהפק_מתחלהנהפים-ג
 ללובשן התורה מן_ המובחר מן ש:צוה הוא_ נם בסיק ולבסוף התורה טן שהואיהרמב'ם

 חתורה מן מצוהן שעיקר פסקו ועול( 1ס5?ר יכקכ )סיכועומ האחרונים ושאר _הווםבל
 חיוב בכמות מרובה שכן תריר תפלין ולפ'ז, ע"מ( ני מ15ס נסע'ג מסמע );כן היום_ כלהוא

 איזה ומקודש תדיר דבעו הא על 5( )זגמיס ננמ, שאמרו מהא וראיה וקיומם,מצותן
 רבא אמר כו' היגם 1ל ואשם וחטאת אמש של ם ש5מ ת'ש למפשט ובעו קורםסהם
 הפסח את אוציא וההניא הוא הדיר לאו בצוי אטו כו. לן קמבעיא תהיו קאסרתסצ1?
 סילה ואב"א בטצווה הדירה הדירה מאי הדירה,, .טהיא הם'לה את אוציח ויא תדיהשאינו
 לתרוצא מבעי* ול* רמצוח א:צוי קפדינו שבעיקר היי עיכ דסי חדיר כי פסהלגבי
 הוי דתפלע הכא ה'ה חמאת לגבן שלמים משא"כ פבה יגבי הדירה הוי ,דסילהגתהא

 דשלמים שכצוי מוום רק הוא הדיר הוו לא רכצוי שסבר המזד וגמ מק*שמצויל,ותר
 _ה"צ בת' גועי' תךיר דהוי ודא' חובה הוא הכצוי אם מעא"כ רשות אלא חובה.אייה
 קמא לתרוצא ואף- ע'ש[ הוא חובא נ"נ רשות של דמצו' כ( )גי5ס. סנמ' ניח שה ק:3()סו,
 היא ולכן וציוין", כייחות י'יג עליה שנברתו בכצות .סוורוה ופרש'י במצות תדירהדס.לה
 עשין 27מונה מקי.ימ המנ'חם שכל תפלין גמ הרי ההמור, פסח אף_לגבי תדירה:בקראת
 פרשיי ~ולולן ק"ש לנבי תריר וקרי נה-( )מגסות בנמיבדאיהא

 במצות הדירה אפ"ל היה-
 בסמנוטן .ןכסדחכ"ו )תפיקי( סול-ס י"נ )מכות ההוכי לשימת ול"ט בגופו זו מצוה מקיום רנעוטבכל
 שאם ג([ )סיי בקו"א מש*כ וע" שם והרמ"א רסס( במור-)כס' פסק ובן גי3:( מס,פ-5
 מותו 'ום עד א5א כית חייב שאינו הרמכ*ם -לד' ואף כ-ת בחיוב יום בכל עומד סלאינו
 שנכנם ,בשעה דוד גני מנ:( )נמ.הות 'טאמ-ו וכסו מצוה רגע בכל מקיים כשגמולמ'מ

 דעתו" נתיישבה שב:ורו בסי;ה שנזכי וכיון מצוה בלא ערום ואעמוד לי אוי *טרלמרהץ
 אדם[ בני בנמה פעסים הרבה המצוה עיקר שמקיים סה נקרא דסצוי ס'ל והאב'א'עול

..., 
- -  - . .יעוו.. ..-.-.  .  



'פ4אךהעתרזחבש

 כדמבואר תייר למעלת דוחה המצות על מעבירים אין ומעלת המצות, עלמעבירין
 אמריק מי מא*, , לשא*ת ושחפ וקדם )ושאשת תדיר התם לן' דמבעי' ,5שי(הנהים
 . בי2א'ה.התהיל שכבר במקים תדיי-נדחה דמעלת הרמב'ם 'פסק וכן ובו'. לה מקריב דשהטהכיון

ן
' שק4, עדות כמעיד הוידאל'כ ק'ש .'ק-א ואח,כ תח4 התפלק 4וקן עליו החיכ ל:ו'ע כניד ולפ"ו

ובד;רף-
 . התחיל 4ם אף וללפעז' שקרן -דעדות האימור לבד ללובשןמחו*ב ג*כ ק"ש שקורא הרנע אותה נ6- אגכ היום כל לשאתם הרין מן ב שמחו שכאן י"ל1)וד

 קש*'. לקרוא
למעלת. -דוחה כון סעבייים דאין ה%'ז-,טיי הנאון וכש'כ המצות על מעבירים דאין לומר לנווהיח תפלין צלי

 ,טבכל. משוב הטעם שם כ' שחוא ואף ע"שי בברכה גם הרכ'א4לשיטת כלל יפתין .ולא' הפרק באמצע אפי' מניח ק'ש בא"צע תפלין לו הביאו דאסןכ' 5פן*( סע"נ טר )קי'; בפם*ג ימצחהי תפליןן טצות רנע בכל שמפמיד קאני כחןמ'ם וצ'ע[ .קודם שכ'.דתדיר "ו( )סין חיצ בת" ~וע" י~-ונ5יט(. )סי' גש"א 4כ"ה תדיר
 - - הדעת:בהיסח .יצא אצ*כ מצתת לם'ד פשאיכצק'ש 4סוד התפלין מכונת הדעת הימח כל פוסקים כמהולד' הד1ת בהיסח גסור שהאפלין נק'1 משא'כ מעיח יש לתפלין גס הרי ובכן ע'ש 65:( )סס1'ס מ16גית שמונח -וכסו *דים הוא עצס4 מצד יותר חסיר שהוא או יתירה מעלה ישלא*ד אם 4בל ובחימי ב6עלה שוין כששניהם דוקא קודם תדיר דאימתי י'ל דין מןובר ודו'ק* .סקי*כ( קו )סי' מג"א ועי' התשליןן משום להפסיק שעליו מפורש עכ'פ אבלעעש סעיי רנע

 וסול משוס- ועשכ דעולא הא )סכ"ו())ה%יא ושם אסור )חדעת היסח דכל סי"ג(ספ)ין )גפזד-טסי להרסב'ם שס'ל שמצינו כי4ן ולפ'ד חווט( טס'. 5סט'1 5)ה*פ )ועייאציכ או מצ*כ סיל אי הרמב"ם -בשיטת .סעס( )נסי' חטור של- ספיקו לנו יופשטילפ"ן
 וכ9 שקודם נתדיר :הוי ומשן"ה יותר מעולות תפלין והו'אצ"כ דמצ4ו"

. 
 . ן מק"* תפלין עדיף ולא דכצ'כ -ס( )5סיי משום-ופסק- דעולא 4א השו"עהביא לא גיחע-למה יהיו 1השתא בתפלין. אסור הדעת היסח ואיזה אצ'כ או מצ"כ אםבזה עולא"יהין:תלוי של דינו

 - האן כונותן ;מיני שתי יש במצוות דהנה לד4ות ישוגס הביאו. !מצעכ שם:ל הדגף- וכן דעולא הא- הביא ום"מ אסור ראש וקלות שחוק דרקכתר"י ס'ל הדעת ונם--בוהיסח ור"ס. )5פ"כ מצ'כ -שם'ל הרא"ום לד'  יקשה לפ"זאולם
 לצאח. לכונה הדעת.דתפלין היסח מדמים שאנו ולפ"ד עצמה לם2*וה הלביונת וה4' לצאת'-%ה כונה

 שבמצוה כונת-היב השניה להכונה לדמות ניחא יותר וע"כ הדעת, בהימח"תסיר 4ם'ם אציכ שמצוות דשיפתו ס'ל פו' שהרבה הרמב"ם וגם הרבה, אזכרות בו דישהמעם 4גחוסי5ו( שאמרן כן טשמע לא הנם' בדן אך אחת. בכונה: די )זא'ז תכופיס שבאיםדכיון ע:6של -י*ל הדעת מקיל'%הימח 4ם'ם מצ'כ בכ"ם שס'ל להרא*ש ואף מיוחדת, כונהיצ4יד מיוחדא, מצוה! מקיים רגע שבכל משום הוא הדעת .בהימח תפלין דאסורים4פר:שהמעם. עשכ.)לינו
. 

 נמצא בתפליון אלא היסה"ד דאימור כזו חומרהמצאנו לא .ועכ'פ לבו, שיכוין דצריך ראויין פסוק לבד יצא התויה[ מן ס"ש חיוב בכלליהם %א6ר אם ףאף הפרשיות בכל 9בו כיון לא אס בק'ש ואף יצא שבדיעבד סודים כו*עהרי ובזה
 קביאו. לא למההדעת מח שהתסיר ) השו'ע על שוב יקיטה ול4"ז לאנ או בהפלין חיכה*ד כל אסרו.אם בזה דק תלוי יהין עולא- של שדיני

 ודוח*
; אצ'כ. ובשאר היא אחת טצוה ק*ש כו ע'כשהרי ראשון בפסוק כונה עכ"פ צר;ך בק*ש שנם מ6ום לוטר

1
 .וכן מציץ בק"1 יליף *הרי מדאורייתא שהוא נראה הרית דהיסח והא ע*ש מדרבנן רקשהוא ש64שר חוזר; ראשון בפסוק כיון לא דאם האעל(

בתוסנ אך הפוסקימ, מלשון סשמע
 הק, ומס( ד'ס ה )יוט"

 ועיי התוסג דברי את שרחת שם במהרשזא עינאולם ע"ש מדאורייתא ק*ו:גסורשאיגו 1כ1 פירכא **1 דהאי



מאמנארהערותחבש

 דזבהימ מההיא להוכיה שאמרתי במה ל5 דקשה מה אעורר אגבובדרך
 הראשונה על בשעבי מנמ תריר, למעלת דוהה המצות על מעבירים דאי!דאע'נ
 דממ* ,כיון התם וכדאמרן לייא*ת להקדיכם חיובו לה אזדא שוב בשני'ופגע

 הזאות גכי :( )כמ ביומא והרי רמי", תרוויוהו דשהיפי כמאן מנחה המלתזמן
 תהלה לו שנזדמנה הטצוה הקדים ל מהויב דלעולכם אמרינן הפנימ* מזבהקינות
 קין ל לחוור מחויב במזרה ככר עומד ,טהוא התכם כנדן ממנה, עבר שכבראע"נ

דררמית-
 ע*שן ההוס' קושית מתווץ יראים מספר שהביא סה ולפי שם הגרי'בבגמוקי

 דס'ל והתום' וק"ר שהוק רק או אסור הדעת ' היסח כל אם בזה ש'ת5יי י'לובלא'ה
 גם הרי' בתפלין הוא חדוש מה דאל'כ אסור הסה"ד שכל ס'ל ע"כ מדרבנןשהוא
 דס*ל 3ג( )יומ5 מתוס' שהוכיח מ( )סת בש'א וע:' וק*רן שחוק מררבנן אסור תפליןבלא
 שהוא אמנם ס'ל אסור וקיר שחוק דרק שסצל והרא"ש תרעי אגל אסור! היסת'דשכל

 ועיי וק'ר שחוק מראורייתא בהם שאסור יותר חמורים תפלין שוב הוי ולפ*זדאורייתא,
 מררבנן רק שאסור שמה - ,י-ל בזה אך - והרא"ש, כתר"י .שכי מד( )סיןבם'א
 כגון סצוה שעושח בשעה אגל סצוה עושה שאינו בשעה רק זהו זמן בכל יק'ושחוק
 להשמיענו הוצרכו ומ'מ וק"ר שהוק אסור מראורייתא שאם:ם י*ל זכה"ג ק*ששקויא
 תלו' ואינו אופן בכל המצוה את ומקיים ראשו על מונחים ימהם דכיו:בתפלין

בדעהי
 וכמו וק*ר שהוק איסוי  און  שטיאוריוחא ה11א מצוה, שאר כמו יד'1 ובפיע5

 סדאור*יתא, אסור אזכיות בהם שיש שניון קם*ל ,ציצית,בלובש

 סשום סתפלין פמור דמצטער שכי דאורייתא דהוי דס*5 נראה הרמב*ם-ומיברי
 לגטרי, אותו פומרים היו לא מדרבנן רק הוי ואי- ע*ש מהסה"ד עצמו לשטור יכולשאינו
 כהרטב'ם הוא הסה'ד בדין השו*ע שד.י ראיה ]ומכאן 3מ( )סי* והשו'ע חטור הביאוובן
 ועי' בשו"ע אינו מפורש אמנס וק*ר; שחוק א2כ במצמער הרי דאל'כ והרא'ש כתי'יודלא
 בפם*גן, 1ע,ש סק*3( )סס ובמ'א 1, מד)נסי'

 אטור שהסה'ד נאסר חט שיף 3ו( 3מגמות )נמ' שכ' אורה קרן בס' יאיתיוה5ום
 יכול אינו אם אפי' מפפר ולא בזה תלוי תפלין הנהת עיקר אין מ*ם הה1רח מן'בתפלין
 יוצא אצ*כ מצות דלם'ר 15( )ערוכין בגם' ממש"א לזה ראיה ומביא מהסה*דן עצמולשסור
 בכלל ודאי ל:צוה סכון אינו ואם ב5בד, לשמרן אלא לטצוה כונה בלא- בתפליןנמי

 פמור דמצמער יחכי הרמב'ם על מזה הקי ואה"ז מצוה, ידי יוצאל ואפ'מ נ'כ הואו:סח*ו
 5גמר, לפומרו טספיק זה אין הג"ל ולפי 0הסה*ד, עצמו 5שמור יכול שאינו .משאסתפלין
 ש(ש דאף לעיל כדבריו ומסיק הרמב-ם דברי את שם דחה זו קושיא ומהוך זה,פחמת

 ע'ש. מצוה ידי יצא מ"ם הטה'דאיסור
 דאיסור להרמב'ם ס"ל הרי למעלה סש*כ דלפי בפשימות שי*ל סה לברוהנה

 כיון מ'ם יוצא מצוה וידי צדד' איסור שהוא נאסר אם אף וא*כ מדאורייתא הואהסה'ד
 הסהגר אומור שאמנס עור י*ל זח 1לבר מלהגיח, פטרוהו דאירייתא איסור בהנחתן2פיעבור'

 שהרי ראיה אין שהביא הגמי ומדבו'י המצוה את קיים לא דעתו הסיח ואם לעבובאהוא
 כל שהוא למצוה ה?ב מכונת היייו והמה'ר בההנח"[ רק ןשהוא לצאת בכונה איי~בגם'
 מהם דעהו יסית ולא לבו ישים ומ'מ לצאת יכון שלא ויתכן לעיל וכש*כ הלבישהזמן

 ע"ש הב"ת וכש"ב דעתו ליישב אופן בשום יכול באינו ודאי מיירי שחרמבים מצמערטשא*כ

 איך כדבריו שאם הגם' בדברי כן לפרש מוכרהים  וע"כ פפור, ע"כ דעתו, יסיחובודאי
 דרבנ איסור אלא התירו לא והרי דתפילין בזיון משום יהסה"י דאורייתא אימורהתירו

 עמש. שם יהונתן רבנו ובשיב ברש*י אטם שסבוארוכמו
 2 כו רמצמ;ר הא על סק"ו( 3מ )3סי; שכ' המיא על שהק' מה נם יתווץובזה

 רהב סצמער אבל דעתיה ליתובי אי_בעי ראבל ות' שמצמער אף בתפלין ח*יב אבללמה

 -נ:"ש שהק' סנ;ה הד'ר בשם הכ"ם שכי מהא ע*ז !ווא יהקן ע'ט* יעתיה ליתוביאיא

בכלמשי



מ4ארהערורןחבש
 אזלינן השתא דבתי אמרי' ולא המצות' על מעבירין לאין מטום מערב'תררומית
 אזלינן. מעיקאא בתר אלא המצוה על עובר מכלל אינוועכשו

 לנן מעיבית דרומית לקרן בידים שדחה דיומא ההיא דשאני "לוקצת
 להתריר נם רשחפ בזה רובחים בהך משא'כ ברישא, דפנע קין לההוא לחוורמחריב
 מחויב וא*נו אולינן השתא בתר ולכן בידים דחי' חשיב לא מנהה ץמץ דממיאו

 המצוה. על מעביר תו הוי לא דהשתא מכיון עליו עבר שככר להמצוה לחזור'
וביותר

- -
,- 

 משמע ע"כ, בהמה'ד שאמור שאני דתפלין ותי' דעתיה ליתובי אבעי דאטרינן הסצותבכל
 ע"ש4 כון ליה אגעי בתפליןדל"א

 דעתיה ליהובי אבעי אמרינן טצות שבשאר דאף הוא מ13ח ר' שכונת ניחאולדי
 הלב כונת הזמן כל וצריך בהטה"ד שאמור בתפלין סשא"כ אפשרן דזה לצאת לכוןהיינו
 מ*ם הלב כונת על רק כונתו אם שאף או אפשרן זה נם באבל ואמנם במצמער א'אוזה

 וע'כ עבד לא אימור ועכ'פ הלב כונת בלא אף יצא שבדיעבד מצות משאר תפליןשאני
 איסור שיש בתפלק משא'כ לוי שאפשר כמה דעתיה שיתיב ,ליה ואמרינן ליה פמרינןלא

 פפרוהו. ע'כ מצוה ידי יוצא שאינו אפשר ונם;בהסה"ד
 משופ מתפלין שפמור ראשון ביום באבל קרא דל*ל קושיתו גם ניחא וממילא,
 לחלק להמ*א שם.'ל שם מש'כ שהרי ניחא ולדי דסצפער, ליה תיפוק פאר בהםשנאטר
 הכא אבל דממילא צערא ה'ם *י'ל וז*ל שם בעצמו הם"א כתב כן כו' דממילא צעראבין
 יש *דו, על בא שהצער דכיון וכונתו כו'" רעתיה ליתובי ליה איבעי נפשיה דקמצעראיהו
 דעתיה ליתובי א'א ואם קנם זה אין ע"כ )שהרי דעתיה וליחובי צערו על להבלינבכחו
 ודאי אפשר אם דממילא בצערא וה'ה רא-אן דממילא צערא משא*כ שפטור(ודאי
 ח. הב' בשם סקי'6( )טס הם'א וכש'כשחייב

 טקום אין שוב ולפ'י המ*א וכדברי לאנל מצמער בין נ'כ שסחלק בהנר"אועי'
 )סס הפרם*ג שסדברי, ואף ע*שן דבריו את 51דחות דרמב*ם על מזה ' להק שםלמש*כ
 הב"ח הרי מ"ם מנוח( הר' לד' )בנוגע אורה הקרן כדברי לפרש שנוטה בראה וסק"י3(סקי*6
 כן, מ*ל לא וחנר'אהם"א

 כל תפלין להניח שלא כהיום שנהנו בטעם )1( )סי' בש91ע טש'כ ניחאולפ.ד
 יטית שלא להזהר שקשה משום היוסן כל עליו להיותם התורה מן שסצוחן אףהיום
 התורה מצות מלקיים פמרוהו המח'ד שמשום הרי הנוף[ בנקיות ]ושיהי מהםדעתו

 פטרוהו. בהנחתואיסור לידי לבוא שיוכל כיון או .המצוה את מקיים אינו שבהס'ד משום או וע"כ עליו,המוסלת
 שמנה בהם שיש עצסם מצד חמורים שהם משום קודמים דת*לין י9ל ה בלאאולם

 מרחם קדוש שהוא אף לבבור קודמים דשלמים שם ,טאמרו סזה גרע ולא מד( )ת:חוטעשי(
 )מ'ד מיוחדות במצות מרובה ששם לחלק נרצה אם ואף ע*שן עדיפ', במצות מרוגהדמ"ם
 תפלה אלא לו אין אם שה"ה נאכר אם ןאף היא כצוה שחדא כאן סשא'כ כו'( וטוקומזט
 המצוה וקיום חיוב 3כפל רנע בכל כאן שגם י"ל ס"מ עוין, כמה בה שיש אלאאחת[
 עיקר כל שהרי לפקפק קצת יש בזה ]אך אחרותן כצות או עצמה בצוה אותה ליומה
 שהוקשה ש'ש לגבי עצמה מצד היא חמורח מצוה ועכ'פ הראענה[ הרנע על דניםאנו
 הוא ודין 15( )ערונין ושבת כמילה לישראל אות והם )ס( )קדוסין לתפלין כולה התורהכל

 תפלין בין לחלק י( סי' פ.3 3נרכוט הוא"ש וכש'כ בח גם 4ש ק'ש מעלת וגםשתסדיסן
 הכי וקראם מצות ועול שמים מלכות עול בהן ש:תוב. תפלין ,דשאגי וב'דציצית
 עזכרון*

 קדושה תשמישי תפ"ין של תיק כו:( )מגי)ס בנם' וכדאיחא מקודש הפיין דהוי י"לועוד
 וכמו יותר מקודש הוי יותר שיש וכיון יותר יום בתשלין מ*ם אזכרות בו יט ק*ש שגם ואף14'

שטוכת



מבפארהערותחבש

 .דרומית בקין כשעומד עבשו דעכ*פ דיומא, הה*א דשאני י*לוביותי
 דרומית מערבית לקין ה~זר שהדא בזדה אחרת מצוה מלמניו מעכיר אינומ,רחית
 דשניהם וטכיון ט;רהית לצפונית מערבית דרוטית קרן בין עומד הוא באמצעדהרי
 דכל להא זה בשביל ודוחה עליו שעבי זה לקרן שיחזור דהוא בדין לפניושרם
 המצוה על שעבר אף דזבחים בההיא טשא"כ ימין, דיך יהא פדנה שאתהפינה
 לו דאין התדיר את להקדים דינא והדר לפניו שתיהן עכשו הרי מ9מחחלה
 לידו, שנזדטן ההדיר עללעבור

 תבכ
 בהן שיש לתפלין ק*ו כו' אחת אזכרה בו שיש ציץ מה דא9ר :( 13 )פכמות בגמישמ1כה
 סי9ד(, )סס בהרמב"ם ועי' אזכדות,כמה

 ומקודש ובתדיר מקודש הוי תפלין הרי מ"ם תדיר הוי דק'ש שגסכים אףולפ'ז
 סיי )נ6ו"ח שהט'? ואף מקדים שידצה שאיזה ס*כ( וטוקסין תטידין פס' )3פ"ט הימכ*םכי

 בהרע"ב וכאח ע"ש, קודם דחדיר לכללו הוזר איפשמא, ולא היא שיבעי' דכיון כיסרס46
 מקומות מכמה אותו ומותר הם"ז דברי את שהביא בש'א עי' אולם ע'שובתוי*ם
 לחכמים דס"ל מפורש עוס"6( )ם'ז נזיר בירושלמי ,ועי' הנ'ז, הדמב'ם ומדבריבש'ס
 יעשה לתפלין ק"ום כשיקדים דידן בנוון וא'כ ובמה'פ, ע'ש קדים מקודש ומקודש,דתדיר
 תפלין יניח אם אבל ק'ש לגבי ומקודש חדיר תפלין הוי שאז זם*ת דשויו*ם לם"ד כדיןשלא
 דכ'ע, אליבא ניחא *הי'קודם

 דברי על ק*לובלא"ה
 נטצא שלדבריו שלים"א הגיז הגאון שהב,א בי'צ ת(

 )סכ"ו( ושם זם'ת לאו דשויו*ם פמק ס"י( )פ"ד תפלין שבה' אהדדי סותרים הדמב*םדברי
 דפסק דהא משום דעולא להא הרמבום כ' שמשו"ה וא"ל יד(, )3רכות דעולא לחח?אכי

 בהנההן א,סור אין ולר'ע שם בכ"ם וכש'כ כדיה'ג ולא כר'ע הוא זם"ת לאודשויו'פ
 וככו ן מצוה מקיים מניחם אם ולפי"ז להניחם, וצורך חיוב שאין אלאבשויו'ם
 מה וע' 65( )נסי' והב"ה, הב"י וכ"כ התלמוי ים ובת' ט6( )3סי' הש"א בזהשהאריך
 אליבא עולים בי"צ ודברי תדירי תפלין לדידי' הוי ובמילא ד([ )סי' בקו"א בזהשהארכתי
 מגמ' וו(- )גכי, השוא הוכיח שהרי כן לומר אין בהנחתן, איסוד שיש כדיה'גדהפוסקים

 חובה עליי שאיגו כיון מ'ם מצוה יקיים יעשה אם ואף רשות שהוא שבמקום 13כחים()סם
 וכז מצוה. קיים הביא שאם אף הטאת לגבי תדיד שלמים הוי לא ומש91ה תדיד הוילא

 הרי"ף ]ה'ה רעולא להא הביאו ום'ם לז"ת שויו9ם כמאד שפסקו פומקיס משאריקשה
 ועוד,יהרא"ש

 שהוא רק דלא יוהגן ר' בשם אבא בר חייא ד' מוסיף )ננרכות( שכאן קיוביותר
 ועי, כו* מנחה בלא עולה הקריב שחואכאילו גם אלא ע"שכמעיד

 דלעולא שמפרש בתר"י
 בשלמותה המצוה קי*ם מ'ם שקר עדות שהע,ד זה על שעבר אף תפלין בלא קוראאם
 לאו דלילה לריי ס"ל )15:( ובמוחית ע"ש, בשלמות לא-נעשית המצוה דגם ס'ל ר'יאבל
 זמ"ת לאי דשויו"מ דס*ל כ"ש זם*ת לאו דלילה דס"ל וכיון בלאו, עובד והמניחןזמ"ת

 דס"ל בעצמו וןעולא נראה וכן שם, וכדמוכח תפלין על עולה .ושמרת* לדידיהשהרי
 מ,ל ר"מ ורק בשבח תפלין להוציא לחן אסור הן עצמן בפגי עם דנשיט סס.()נסנת
 סנס( מס' )פי"ט המלך בש:ר ועי' סקכ"ד( כ6 )כסיי בם'א ועיי ע"ש, זם.ת ולילהדשויו'ט

 דכ' דהא מם( סרמכ'ס )ע5 ספר קרית גסי עשמש"כ ליישב אפשר ה*הוקצת
 שחרמג"ם משום בעלמא אסמכתא אלא איגו בלאו עובד בלילה תפלין דהמניתהרמב'ם

 ע'ש, פסח על אזיל ושמדת האי ולד*ע כר'ע בכולומ"ל
 תדיד לד!דיה תפלין הוי וממילא מדאורייתא זם'ת דלילה לתרמב'ם ס*לולפ"ז

 לעולא וכ' אסמכתא אלא אינו והלאו כד"ע דס'ל דר*י הא י'ל וכן לעיל וכשזכיותר
 הבי'צ ודברי שויו*ט, משום. שהזם'ג מ*ע תפלין הוי ום'ם זם*ת לילה אמנם שס'לי'ל

אפשדים



פארהערות שהב
 יא-פרק

 תפליו הנחת טקדם יודע אם יהטא, מתשם סופי 8אם שליט*א רבנו יטםכתב
 נל דקידקק בלא לו שמזדמן במ" ומסקפק לב, מש'ם א*נו ההרנל שמצדאלא

 י כו4' פמולין מעודו שכ' ומווזות תפליןהספ*ים

 המניח וכל סס3ין( מס' )כס"ן הרמב*ם עפמש'נ קצת לרון יש לענ*ר.הנה
 )3יסוניס הרדב'; בת* והקשה בלאד, עיבר דהחטה שת'סקע אהר לכתחלמת?לין
 שכל דקיי*ל מע:ום דהוא והירץ לקי, לא אמא* בלחו עובר דאם 5ס( טי'סרמכ('ס

המכון
 דם'ל סהרא"ש יקשה לא וכן זט"ת, לאו לילה וגם דשויו"ט דמ"ד אליבא רקאפשרים
 דעולא, להא הביא ולכן זמ"ת דלילה תפ)ין( )כס*בפדוש

 דרש*י אליבא רק הוא תד'ר תפלי; הוי זם"ת לילה שאם לעיל מש"כ כל ע"כחולם
 לכתחלה הנהתו על הוא בן מור,ן ואין הלכה זמ4ס( ,3')ס )גי דאמרו דהא שסילום,יעהו
 .)' חזמור, שוםוא:ן

 אימוף יש ההנהה על אבל התליצה על שעולה דס'ל ורעימיהו ההוס' יד;אבל
 ודי תדיר ול"ה ,חובה הוי דלא שכ'ש י*ל ע"ש, מג( )3ס" הש"א שהוכיח וכמומררבנן
 תדיר ל"ה ו:וב מדרונן עכ"פ לכתהילה חיבור דה:י וראי פפר הקרית לפ"ךהימכ"ס
)וגי,

 גסיי
 כזס( סרמנ"ס כמיגה כס
 התורה מן הוא והלאו נרבריו דלא בזה מפורש כי הפוסקים כל הריובלא'ה

 כש*כ. לומר סוכיחים וע"כ ונג'פ( סס נכ"ס )גי' זמ"ת לאו לילה ע"כ . ולהרמב"םכייהאג
 בפשיטות ניחא כוי *צריך" שכי כס( )נסיי השו'ע של מישוגו שדי.קומה

 לעצס כלל נונעת ואינה מיוחדה מעלה אלא אינה ק"ש בשעת שההנחה ברור זהשהרי
 אולם דעולא, הא רק הכיא לא והרמבים עו~א, לד. הנ"1 תר"י וכש"כ ותפלין, ק"שמצות
 נזל הא משום ]וגם קייס המצוה שעיקר נרור מ"ם בשלמות המצוה שאין דם'י לד"יאף
 רגע שבאותה אהת, בנת שכיהם לקיים דיכול שכיון וא"ת דתדיר האי כאן שייך דלאלומר

 כעדות יהא שלא המעלה זאת נם יקיים לא למה תפלין מצות גם אז יקיים ק"שש-קרא
 וכש'נ מזתד שבשה"ד סשום וגם קיים ס"ש מצות שבדיעבד עצריך' אמ- ולכןוקר[

 כל ללובשן שמצותן *אף סם( )נסופו הרמב"ם כלשון הוא השו"ע של ולשונוהפיסקים,
 3ז )סי' בשו"ע ון" %ו'" ק"ש הקויא הכמים אמרו הכל, מן יותר 'תפלה בעועתהיום,
 היופא, כל עליו להיוהט "כצוהןשכוכ

 מק לבד הנה תפלין ואח"כ ק"ש דיקרא מפורש ש:אמרו מהירושלמיומש*נ

 הוא-בש4'ם מפויש עוד רב לגבי כר" והלכח ע"ז פליג ור,י שם שנויה היאש:טחלוקת
 סיעתא בירושלם4 שהביאו ראיה להא שדחו ע"ש :( יד )מס כר'י ס"ל בעצמו שרבשלנו
 שמעת מי לעשיה ק*יאה לקריאה קריאה להקדימ ריב*ק דאמר "א!מר ואמרו מריב"סילרב
 ע"ש דעוית, הוא שליח אלא כריי ס"ל רב שגס ומפקוליה

 זמן כמות .דרבוו טעמא האי בלאו דגס למעלה לבוש'כ רגיה אלר רסי]ומדברי
 .דאפלין. לר'י ס'ל שהרי הדירי תפלין "וי גיכ מנקיש, 'ותי בהפלין המצוההלות
 נ:צא. היום, כל ק'ש דזמן הנ*ל והפ"ה הכ"מ ולדי זם'ת לא' רלילה רמגל אע"גקדים

 בתפלין ולא בקיש דאתנייהו בשויו"ט המצוה חלות זסן בכמות מרובה יותרשק"ש
 כמש"כ[וע"כ

 שהףי דאמרז הגי לגל צייכנא לא אנן אגל )גמו,ך( כיר מניח באינו כ"זאולם
 שס וכהס"ב ובקו"ע בפועל ע'ש כמעיד דהוי ודאי וזה כהלכתו שלא במניה מיירירבנו
 יטלים"א,רבגו

 חדא צ"ע בדרבנה ערבות יטאק מפני ערבות, סטעמ החובה עליו קטאקוטש'כ
יטעדק-



 סגפאראתתחבש

 שעושה מבור שהוא לפי לוקה אינו לאו ול שעבר אע*פ )מצוה לעשותהמכוין
 אומר והוא .לי* מלק*נן דדהיכי הוא דםסבר ופעמא תפלין, טצות לקייםבפונ
 טכוין אני מצוה כןעשות אדמר הוא הרי בו שהתרו ואע"פ י נתכונתי מצוהלעשות
 ולכאורה נתכונתי, למצוה לומר יכול עדיין בהחראה דאפילו טבואי הנאעכ'ל'
 בלי נם נתכולן .שלמציה לומר יכול הרי טקים שנוי לי ומה זמן שנוי לימה

 שלא לו נימה ועצלותו לתיאבון ממומר ניע לא ועכ"פ הנהתן, מקוםדקדוק
 לפוסלו כהסנ'א ק"ל לא הרי לת'אבון, ובמ-טר כואוי, ה;חתן טקום עללדקיק
 דדהיכא בירד שפסק הרמ'א על הדלקין יש הרי ובלא'ה -בקוחירה, שאעומפעם
 כהד'ן בדיעבד להקל שם בפי'ה וכטבואר זביחה, בי הוי לא לזבוח חוששדאינו
 בנה'ב,ב( זביחה בי הוי דלא אטרינן דלא מפאנו' הרם4ע וכ'פ חוליןריש

 לוע
 שפר, וכטו יוחגן לד' מבעי ולא דרבנן, רק הוי שקי דעדות הא אם להסת"ק יששעדין

 עולה שמצות אף סנחה בלא שעולה וונשם בשלמותי נעשית לא שהמצוהתרןיז,נ'ז
 מניח שאיגו דכיון י'ל לעולה אפי' אלא טדגוד,יתא[ הוא לו ענהסר חלק ו מ'טסיים
 איגי וענ"פ פליגי, בזח 'ואולי נו( נסנוכות )ועיי דאורייהא הוי עזש כסעיד והויבמזיד
 או"ח')3פתיהס בפרם*ג וע" מוחלם אינו עדין בדרבנן אינה דערבית דהא ועוד -ברור,דבר

 בזה הסתפקו שע'כ י'ל וגם להפך ראיות כמה הש בזה שהאריך עו( 6וס ח'טכוננח

 שה,ן דרבגן איסירי שאד משא*כ אתרי'ג שהוסיפו כוי ומגילה הלל כגון נדרבגןאלא

 דתרי"גן בהערבות שגבללים אפשר וגרר סיגמשום

 העגין כל שייך לא דרינא אליבא איסור כאן שאין דבריו לפי אם ודאיאמנם
 ובקו'ע בפועל ע'ש שמעיד טה שלבד יותר גרע דידן בנידון באמת אבל לכאןידערבות
 בדרשה הללם"ם חז'ל ררשת מנחיש הוא עוד רגע, בכל תפלין טמצות שסבפל מהולבד

 וכסו להרמב*ן אף התזרה טן תסור לא ,ל גם שעובר ודאי דא ובכגון 'עיניך'ד,בין

 ע'ש. מודה, הוא נם רהללם;מ אלו כגון שבדרשות 6'( )סולט  בסה4*םשסבואר
 וכמו הפרק באמצע אף להפסיק גם ומותר אינא מאיסורא שלאפרושי ודאי ולפ'ז-
 שלים'א. הגדול רבנזשבאר

 צריכים במת'ם כאן טשא*כ מספק לוקין אין ללקות שרוקא יעל לכאורהב(
 בנשרותם. ודאים שיהיו עךלהחסיר

 כך שמתנהג כיון לכאורה לתאבון, ממומר גרע לא דעכנפ שי' הנ'ז הגאוןומש*נ
 בר הוי ולא מהר"ן חמג'א וכש"כ לתאבון ממומר דגרע עול כפורק הוי גפש בשאטתמיד

 זביחהי בר שפיר הוי לזבוה חושש דאינו וס'ל הרם"א על חולקין שישופש"כיקשירה.
 י'ל ברבים, הגפרץ דא בנגון להחמיר. עליו לסמוך הם"א הוא שכדאי מה לבדהנה
 כשד שבשחישה בקטן קשירה לבר זביחה בר בין 6( )כי. הב"א שמחלק סה לפיעוד

 עכשו קושר שהוא מי וכתבתם סוקשרתם דילפינן דביון כתיבה דשאני וכי פסול~בכתיבה
 6יכ6( ד'ס כו. )כ'ו בתוסי מפורש וכ'ה מושר אינו דהשתא קטן סשא'כ לכתובכשר

 הטג'א על מזה עוד שם והק' ע'שי זביחה בר ה" אנ רק בעיבן דלא בשח.טהסונא'כ
 .רק מגיחן שאיגו דכיון דס'ל דאפשר וכ' בשחיטה כ:ו בכתיבה כשר לתאבון דמומרשכ;

 ע"ש. שקושר מקרילתאבון
 מקרי ולא עכשו מניח כאינו דהוו דירן דבגידון  וו*ל ביניהם גדול שהלוקהדי

 דכ'ע יתכן סלתאבון ביותר ס*ם כקושר, דהוי להם"א ם"ל שכלהאבון ואף קשירה;בר
 לתאבון שאף הנ'ז התוס' לפ'ד ומכ;ש כקושר, הוי דלא מודים היס"א על התולקיםאף
 ]ומ:"ש ס*תי לכתיבת פסול שלתאבון מפורש שכי סת'( ד'ס )כו: בתוסי וע"ו כקושראיגו
 בגופו[, פושע דהוי כזה חסוד בדבר *פרוץ כיון הנשרות על להאמינושאין

ועל



פארהערותחבש
 מהא לזה מתירה דיש 5ז( מ" )מ*6 שע"ד בתי כ' הנ"ז דתררב*ז דבריועל
 וכנון כרת, ענוש הילקמ לא ואם המילה את מהלקמין ת'ר :( קלג )טכסדאמרינן
 ועבד ממפקינא להו ואטר טספקא לא ליה ואטרו דשבת השמשות ביןדאתא
 דכל הטביר נז( )סיי ובמהרישמ כרה, וענוש דעבד הוא דחבורה דאשתכח אימהפקולא

 ליישב נראה הי' ולענ"ד מצוה, לשם שמכוין לומר כמיני' כל לאו בושהתרו
 שלא למידע רהו'ל גליא שמיא דקם*. נתכוין דלמצוה לומר כלל כ4'ששמים דבידי כרת חיוב לענין דמיירי דשא"ה הגמי מדברי טהירה ראין הרדב*ז.דברי
 ליה דאיבעי חייב בד'ש מ,ם לפובה במהכוין דאפילו וי*ל לרעה אם .למובהאם נהכוין למה למקום וידוע גלוי וא'ת נו'( )נ*ק בתוסי הקשו וכעי"* המצוה,'ק"ם

 מדברי משמע וקצת- עכ*ל, בכך המסד לו יבא שלא אדעתי' ולאסוקילאזדהורי
התום'

 בקישיא, ונשאר מר'ע ג"ס שהק' מנ( )סי' בש"א עי' הגה הררב"ז, קושת ועל-_
 רכל חיא הרמב"ם ששיטת רם"ל ופ1ר( טמ1עס )3י3ין המפרשים מש'כ לפי אפ"ל היהולכאורה

 י'ל א'ב עליו, לוקין מעשהזאין בו שאין לאו נקרא מעשה עפי שלא גם לבא שיוכללאו
 יום מבעוד עליו ,בעורן וכגון ג'כ מעשה ע"י שלא לבא שיכול שכיוןשה'ה.הכא

- עשת בתחלה שהרי בתחלה, ההנחה .מעשה את שנצרף לומר ואין עליו4 _לוקיןשאין
 מניגס( מס' )נס'6 עצמו הרמכ"ם מרברי 35( )3סי' הש'א הוכיה מזו וגרולה בחגחחן,מצוה

 בשוא"ת אח*כ זבא להלאו לצרפה אין האיסור בכלל גלנסת המעשה שאיןרבמקום
 שהלבישה משס מוכח וגם באורך[ זו שיטה נתכאר יג( )סיי ]ובקו"א מעשת בו ישושיקרא
 יפ:[ בברכות ועי' ע'ז חולקים ,ויש ע"ש מעשה נקראת לאעצמה

 עליו הן אפיי יום מבעור חניחן ראם היא הרסב*ם ששיטת רכיון לרחות ישאמנס
 באיםור מעשה ע'י אלא יתכן לא זה וולאו גמצא סס( טתפורט )וטמן עובר אינו הלילהכל

 שלכתחילה טםייעו אינו והוא מרעתי שילבישנו אחר ע'י אפשר ערין שלכאורה אףרוקא,
 מעטס[ מקלי טסנמט כרק ]1כס"כ טעשה עשה שלא כאן אין וסלקות הלאו על ועוברמקרי
 הרמב'ם בשיטת להפך כ' ס"ו( מלוס מס' פ'ד 3מט5*מ )סו63 טכירוח( מס, )3פי"ג הה*םאולם
 זו ]שיטה עליו ולוק'ן מעשה בו שיש לאו טקרי מעשה ע"י לבא אפשר שרק לאורכל

 ע"ש[, י6( )סי, בקו'זו יפהנהבארה
 שאין הוא גרול חרוש זה לאו עיקר רע"כ יותר, קיל שכאן גיסא לאירך י"לאך

 ההוחה על לא להיות צריך היה האיסור עצם כל שהרי שבתורה, הלאוים בכלרונטתו
 עיקר ההגחה שאין תפלין טצות עצם וכמו הראש על וההויה היבישה על אלאלברה
 שקיעת קורם אהת רגע יגיח אם וכאן 6(ן )סת בקו'א בזה ]וכש"כ הראש על חהויהאלא
 גאמר אם לנו ררי וי'ל יקיים, מצוה גס ואף עובר אינו הלילח כל עליו שיהיו אףהחמה
 תורה לאוי כמה ושאר שבכללות לאו כסו והוי בשגילו ללקות בכחו אין אכל לאושחוא
 בשגילם. להלקות בכחס אין מ*ם גמורים לאוים שהםשאף

 עליו לוקין אין גמור לאו שהוא שאף סומ3"ס( ע5 )3הי' בפרוש הפר"ח כ'ובלא'ה
 השמר שכל ראה( )בפר' רש'י וכש'כ מלקות לענין לאו טקרי לא רעשה רחשמרמשום
- זה לאועל לוקין שאין שמסיק בשח'ם עי' וכן ע*ש עשה של השמר על לוקה שאין אלא חואל"ת

 דכאן הרמב'ם לרי אפ"ל היח לעיל ולפ"ר זה, לאו על רלוקין סטתר( ד*ס 15 )טר1131בתום, וכ"ה ע'ש, רעשה הומר על רלוקין ם*ל שהרמב*ם טכ'ם שהוכיח בש"א עי' אולם
 וכש"כ, דעשה השמרגרע-משאר

 אםמכתא אלא איגו זה דלאו םפר קרית מתס' לעיל כש'כ לומר ביאהוביוחר
 לעיל מש*כ וגם ראיות בכמה זו שיפה קס(-שמחזק )סי' מפאנו הרם9ע בת' ועי'בעלמא
 בכ*ם התום' ושיטת בדאורייתא וריעבר לכתחילה כעין תוי שאל*כ וגם לרבריו,תסתייע

נגיטין



 מרפארהעיולהבש
 נזט( )151ע למובה נתכוין באמת אם אף מהני לא דביד'ש חיוב דלעניןהתום'
 מעמא"כ הוא דמזיד נליא שם4א דקמי כרת דענוש לומר שייך שפיי עכשפאבל

 משני שמיר התיאה קבלת דבעינן אדב דב4די מלקית ח*וב לענין דמייריהרפבשם
 הרדב"ז דברי על לדקדק יש דעדין אלא נרזכונתי, לטצוה לומר דיכולהרדביז
 למיתה בי' אתרו דלא לינא מיהה 1ומיהו שכ' וכנון, ד'ה סס( )ככמ רש1ימלשון
 דיכול אמרינן ולא מירנה מהויב הי' דבהתראה ומשמע התראה1 עליו קבלולא
 קאמר לא אטאי דא"כ ניסא לאידך לדקדק יש דלפז"ז ואף נתכוין, לטצוהלומר

 מב'ד הן כולל דחיובו שבת הילול בכל כמו מתם הייב שהוא נופהבברייתא
 לרדב"ו, ראיי מזה ולכאורה למיתה התראה נלי דמ4ירי פמקת ומאי כרתוהן
 ואכ"ם.זי"כ(

 ירפרק
 חנוך1, ממעם לתקנו חייב  דאב'ו כריג  שלא תפלין המניח 1קפן רבנו שםכתב
 כ(יכא אחד ו*ום ינ"יש בן שנעשה דקודם 5ז( )נמי' הרמ"א שימתהנה

 לו דאין לחוש ייט שהנדיל דקידם משוס ומעמו תפלין, לענין חניך פצותנביה
 חנוך מצות לענין מ1מ להקדים דנהגו כ' דהטב,א ואף בחפלין, דמעכב נקיניף

 נפקא. לא םפק דם'דיפשופ
 טצות מפק אין להפסיק לו דאם.ר בטקום שעוטד בזדה לדון ישובבן

 מצות דליכא לי' פשום דלהרמ"א וטכש'כ הפמקה אימור ודא* מידי מוצאחי~ך
 איתיה בזה התפלין ל כל ילבש לא .שהקמן זה לענין דדוקא לומר יש אולםהנוך,
 כ(ביש כבר הוא כשהקמן משא"כ ככ[ל, ח*נון מצות כאן דאין הרמ"א שיפתקמן
 עביד דעבד א'מורא דהרי נק4 לנוף להוש דנין אנו אין דהשתא בתפליןועוטד
 לחנכו נפהויב וללר1ע להרמ"א כהונן.נם להניהם ח'נוך טצות ורעור חוזר שובואשכ

 זה אבל כש4בדיל, נם כן להניחם יתרבל שלא וכדי למצוה, הראוי במקוםקשירהם
 נוף לערן או הדעת הימח איסור בדין לצדד שאטרתי מה בהקדם לדחותיש
 שהוא דבשעה למצותן הראוי בטקוכם מונהים כשהם אלא דז'א די*ל בתפליןנקי

 משא"כ והבוף, המחשבה במהחת לק'יטם אלה בכל מווהר היא תפלין מצותמקייכם
כשא4נם

 חרשכ"א טפורש כ' וכן בראורייתע וריעבר דכהחילח ,טא.ן ווסד( 5" ונמ:מוט כ)3גיט'ן
 )3קי' הוכהתי ושם כ6( )מיי בקווא באורך בזק משיכ ועיי י6( )נקוכסוהרימב'א

 השניה קושתו יתורץ וכן והש'א הרדב"ז קושית יתורץ ולפ"ז הרמב"ם, שיטת היא ש?ןכה(
 ע'ש, בתימא ונשאר הפר'ח הק' וכן הלאוין מנין ב'ן הרמב1ם מגהו לא למה שם הש'אשל

 בפרוש רבנו כי שהרי דירן לנדון רהרדב"ז הא לרסות אין דין סכל לבראולם
 שע'כ וי"ל כו* לב טשים א'נו החיגל שמצר אלא תפלין הנהת חיוב מקום הוא יורע,אם
 לילה כם'ר שההלכה למפ;י שאפשר התם אלא קסכון דלסצוה שי1ל הרדב'ז אסרלא

 למעות מקוס יש מצוה טק"ם חיה ועור עובר איגו קורם אחת ביגע סניח שאם וכיוןזם'ת,
 והרי מצוה תמיר הוא חהנהה עצם התם ש;כ"פ ועור עושח, מצוה עתה שגםולומר
 האטתי הטקום שיורע כאן טשא"כ בזמנה אינה האמת שלפי אלא כתקונה אותה עושחהוא

 שייך איך חז"ל נגר עושה הוא גמורה ובוראות בקופמא כסונח הוי בטקומה ושלאלתפלין
 שליפ'א. יבנו ובש"כ גקשירה שאינו עול כפורק לנה'פ רהוי ווראי עמנוין, לטצוה ע'זלוטר

הגה



פארחעוותחבש
 דקלקלחו נטצא דמין, בקומסא דטנהי דכמאן מצותן בסקום מונה*םכשאינם
 טצאתי ושוכ נקי, גוף לענין או הדעת דהיטח אימורא גכיה ליכא דשובתקנתו
 בסי' דע"ק( בעוה'ם מבומשאש )לונאב,ד איא בהגה'שכ"כ

 הוזר ולפיפז מדי
 הרמ'א דלשימת י*ל שוב כטצותן שלא ומונהים הכל'ין שהניח קטן בהאיהדין.

 וא*ל נקי, שאעו נוף מחשש הנחתו עיקר כל אוסי א שה כטו לתקנואסור
 של כתפלה עכיד דעכד איסורא אכתי כראוי ראש של התפלין מניה באינודאף
 לחוך 'ד כשל לבוש אם דומה דאינו פשוט נקי בופו ונקטאין תש"רנשכיכ( באימירין מרכה דהרי ז*א בתש;ר, נם לתקנו יתחייב ו,י*ב כראוי המונח*ד

 לתקנו אסדר דלהרמ*א ונמצא של-ראש, התפלה נם ולובש איסורו שכיפללמי.
 מובא לדון יש להפסיק שאסור במקימ עומד וכשהרואה חנוך, טצות כאןואין

 יטנתכאר,1( וכמו הרמ'א, לדעת ולחוש להפסיק לו גין קטןדבשביל
שם

 הדעת בהיסח שסותר סקומם על כובחים באינם שיי הנ*ז הגאון כש"כ אמנם אם הנה1(
 איכור שאין בזסנו שלא בסניח מג( )סי' בש"א כ" וכה'ג הוא. שכן ברור נקי, שאינוונגוף
 בשם סהב,י שכי פ*ד( )מס בסשל"ם ועיי בנרתיקן כטונחין דהוי כאן וכ*ש הדעתנהיסח
 6ומ6( )כהיי דהרימכ"א. אלינא ]וקצ"ע ע"ש בהם להפיה סותר בניתוקן הם דאס העטורבעל

 בסגיח וא'כ מצוה סקצת עושה בכצוה שעור שחצי תפאית[ כליל בת' רבנונהביאו
 יש אך המקום, על הסוגח הסקצת סשום א'ע לשמור ע?יו עוד במקומן שלאסקצתן
 שמ*מ כראוי הש'י ככר בהגיח מש*כ וכן עאש י6( )קי' בקו*א ועי' בת' וכשזכלהלק
 בתוסי לפסש"כ עוד להוסיף יש נקי, שאינו בגוף הש"ר ולהניה איסורים להומיףאסור
 על דרק לבה"כ כשנכנס התש"י לחלוץ סחויב אם להסתפק ( מפלין 6לו ד'ס לס)מגמומ
 סהקדוש בפשימות כי ( ד.למ5 ד"ס 60 )מנמ ובתום, דידיה שין סשום הפקידוהש.ר

 הרם"ע פסק וכן ,גקי דגוף החיוב הש"י על שא:ן נסצא ע"ש, הש"י להלוץ עאיןטקווביל
 והא*ר יעקב והבית וטאוסר מג( )0י' בם"א נועי' צריך, אין שבדעבד 0( )ג0י'ספאנו
 שם שבת סתוס' הביא ולא נזה שססתפקים סגחות סתוס' שהביא בבה"ם וע"שמתירים

 כן[. בפשיפות שפטקו ספאנו מהרס*עוכן
 הל גפקא, ל* ספק דסידי פשוט חנוך סצות שלעגין שליפ"א חגאז חגאוןסש'כ שנבא** וכטו בסשהו בשבילם נזזים איגם רבנו דברי מ'ם ויפה, פוב כיז אםאולם

 חל וממילא גופו את לשמור יודע כבר הוא שאז הוא הם'א ש4 טעסו כל שהרי)לכ%:רה
 בב'ח ועי' טותר, הכא גם להפטיק סותר חנוך סצות ס'טעם ואם בודאות לתנכו אביו עימהויב
 דלהלכה שפ וכ' בב*י. וכש'כ הפושקיס כל גגד העטור כגעל דנקם הרמ'א עלשתמה
 וכן תפלין לו לקנות חייב אביו שנה יב' בן אלא איגו אפי' תלמוד הלומדבקטן

 יודעים שאינן דעלמא רובא אלא כך נהגו שלא אפשר העמור כבע? שנהגו הרמ*א_ו,ס-ש נהני
 כסתו. פמק והפרמ'ג ע"כ, א"ע לשמור ודאי~שיודע הלוסד קטן אבל כוי עצסן4,טמור

)
 סעיד שהם'א וכיון א'ע לשסור הקטן ובידיעת המקום במנהג תלוי הרברועב'פ

 לשסור כבר שיודע הוא ברור שאז וסשום חדשי6 שלשח שנים להקדים עכשו הסנהנעל
 ת'ה אלא מסש יג' ל"ד שגה יג' שסש"כ לומר יתכן ~וגם הרמ"א ע"ז יפלוג ויאא"וג
 דסעשר ננסי'0( )מונ, הליי ש הר שכ' וכמו שגים כסה יגדים שלא ובלבד יזהשרוב
 על ססכינן שאנן כיון ועכזפ דהרם"א[ א"יבא הוא שלנו והמגהג יודע בשתמא נקראשנים
 א'ע. לשסור שיודע שממכיגן ההנחה מעצם גרע דלא חל חנוך שתוב" ודאי כן ונהנינןהמפא

 אין היעת והיסח נקי דגיף שהחשש אמנם אם במקומן שלא שמניח כיוןוב?א"ה
 תסור דלא היאו וגם עיגיך" ד,בין חז"ל דרשת גגד איסורא עביר הרי ס"ם וכש'כ,כאן
 בהתהלת סיד רואהו אם ועוד להפריש., אקיו שעל וראי דא ובכגון לעיל ובש"כאיבא:

.חהגחה



 טה.י*אך העיותיח'בש
 הפארת כלילה'

 כ" בדףשט
 מפלפל.

 טדפטול שטוכיה אשכול נהל המהבר בדברי רבנו
 שי' הנאב"ד רבנו ע*ן והשיב וכף לתפלין הינ בטעוטנ אפילו כהונא בבנדיהציצה

 דרוב יעל א*כ וכו' בם'עומו אפילו דחוצץ מנ'ל קשיא' -'נופיה עשז.ולכאורה
 ע"כ.מומרים, מדברי באמת והוא המקפ*ד מעופו הוי בגמרא שנאטר מה- וכל מה"ת הויהמקפיד

וקשרתמ. וכתיב הואיל טדזא ליה 4לצמריך אכהנים נן( )עמכיד דאמרינן ומהץבמעופם אף בב'כ פר16סלהצ'צה אשכ.ל נחל בעל להיכהת ישלחוקולענ,ר
 א'תה דיר- במצוה' ראיתה כל עיניך בין למ:ומפות והיו 'דיך על לאות

 דראהצ במצוה א*מא ו,וי דיר במצוה ול*תניהו הוא*ל כהנים והני דר4ושבמצוה-
 הול*ל ירבנז גז*רה הוי אי נם -במעוממ הציצה פוסלת דמדאורי)תא משיל.זךירה -מדמהלל פמולה, ועבודתו היצצת עפר או אחה דנימא מיקיי-לוכן- י( ראש. טשל נם לפומרם מך"א הוי מה"מ דהא פ*מלמדאורייתא בסע1*ם אף נב'כ דהצ'צה טב,אר פ;ה ולכא.יה קם,'., . ליח-ט לאגטי
 י"ל, בוה אך- סיד( יוס'כ ענודס מס' )נס"כ הרמב'ם וכמש"כ במקד'ם קץ4נת,-י,א*ן
 ולא רמעכב לטקוטו ווץ י.צא דכשהמעומ טנש'נ בטעוטא פיסלת יחציצה)ן'11
 ; ,ככולו רובואמרינן
ן

 חוהיק במאור עיני יא*ר ברחמיו והש4"ת בהחפןי )להעיר אמרתי זה. ) "
,,

- 
 פ8ראבק במוהרי"ל פמחפבבי). -,
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 ירושלם.ת*ו בעהשק -יאב*ד-
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חחנח4.
 שרוצה

 גם' להצילו יכול הרי במקומו שלא זהניא'
 תשא .דלא ולאו לבטלה מברכה

 טצות ,פאין סהר'א בשם טהנאם שפביח רלן( )ש" -במגא ]4עי' הרמבזם).ורעיסיה לף'מה'ת
 חנוך - דטצוה :( כמ )גזיר בתוס' וכ*ה סנ( )יומ8 בתוס'י עיי אולם בל'ת אלאהנוך
 ע"ש, אהדדז סתרן דלא נתבאר 0 )סי' ובקו"א בל'ה שייך ואינו אלח,צעשהאינו
 כטוהו, להביח מטנו ילטדו אחרים שנ2 ועוד מודים[ ב'ע דידן גדוןימכנק

 -שלא הזא ההשש עיקר הלא. ןןולבר_וה ..'
 היטב. באר רבנו וכטש*כ להפריקו מצוו!מ אהר,ם דנם כי שהם'אל"צמך ודוסה כל'ימיו כן וישאר כך יתינל .

 עבודה בשעת פטרוהואלא לא דהרי וגם מש'ר) רק )מדהק' ננראה הוא בובתוי(
 ל"ה דאי בש'ר, פטור ומשו"ה טראורייחא בשל-יד ראוי אינו דהוי דטשוםונמש'ב-_בהוס'(

 נש*ר. פמור ל"ה בש'י, ראוי הוי ומדאורייהא טדרבנןרק
 מהו .תפלין הגמי בשאלת שפרי יט( )גזנחיכ דהתוס' אילבא רק אפ'ל נגז אכן~

שיהוצו-

 י"ל גגדיפ, יתור משומ שהוא ץ8ם לפרש"י אבל ע"ש, .מטש חציצה משנם שהוא
 מדאורייתא אמנם והוא בגדים יהור משום הוא ראוי_רש'י דא*נו ס?ל בערכין הם'ךשנם
 םדרבבן,.]ולפעמים אלא אטנם אינו מסש, הציצה מיפום הוא רש"י דפפור המסקנהולפי

 במהרש*א- ועי' הרשב*א, בחי' ועיש ג( )קוכס גהוס' כמש'כ .במקדש שבות ישאפריגן
 וכטאאן בגד שאינו מפני בגדים יתור טשום כאן אין וגם חציצה אין ובששר ןע'ש, איסורים בשאר -ויא שבה באיסורי רק הוא במקדש שבות אין דאטרינן דמח שכ' מ")צס
 להלוי וצמרש*י

 מה'הנ ראוי אינו הוי סררבנן דאוי איגו אם בזה שתלוי 4של דתופ' אליביהו-וא4
ונמוי2-
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 ש5ו8רא עוזנו גאון דטרן גלימא בשפולי 'אנקופ - הצעיר~גזא

 בדברי1 ובעניי, . בהחפוי שהערותי טה ס5חעתיק אמנעולא
 --. ~ 8'1. בפרק והמהיריםה"דושים

 : פו*פרק

 ושל שטךק בשביל וטה ק:ו הדברים ,אינ שליט.א אדש.ו שםמש'נ
 לכ-ע בש.א,ת רק השני ש'עכור דמה נראה כיק בשהו,ת ש'תעימ. כ.שבה
 אכם ואפ" שוא-ת, מעבירת  חבירך שיזבה כרי  בקו*ע הפא לאדם אומיים ,אין
ן

 כאו ועד ימיו, כל בשוא'ת יעבור
 לא.

 'מי כ5 ימור על דלעבור הב"י כתב
 ד'ך" בנונא כ'א פ'א, שיעבור ו(ם' חמירא איסויאהוי

 כל אימורים שתעבוי-

 ז'ל הריב'א בשכם שתרצו וכי( ו"ס . 7 )סנס התומ* דברי טפ*ן וכן בקי"עים4ה
 *רסור אפי' 5מיעכד א4ן ינמר ומטילא נעשה כבר שהמעשה לפ4 הפתדברדית,

 טלשק ת בן וחצי עבד שחציו מי בהשולח דחון והא כתבו .אמ'ל ב,ר'ס'4

 המיצחרר , בל יהודה א'ר פירקא דבהאי ואע"נ חורין בן אותי ועישה רביאת
 כונתם וע~כרהך ע-ש, היא רבה מצוה דפו'ר התם שאני בעשה, עוביעבדו

 מציפ שלא וכ'ון בשוא'ת העבד' עבירת טשום בישע היב עובר אמאילהקשות

 ע45כרהד רבה, א4מורא על חברו 'עבוה *לא כדי זופא- .איסורא על לעבוררק
 מאי ולכאודה העבד של פו'ר הביפול ננד זופא אימורא רק השחרור הוי בזהדנס

 רבה( מצוה דפהר להתים' מ*ד לא אכתי נשהרי עשה מהאי עשה האיאילמא

 ,5 עבירה משרה פ'א רק והרב ימיו כל בפו*ר יעבור שהעבד טשום ע"כאלא
 פד4 הב*י 5ד' מקור בזה ונרומת העבד* של מאיסויא יומא אימורא הויהרב.

 "- . ; . . עצממ,התים'

4 8 8 ~ 8 4 נ מ 4 8 8
-

- 
, ~.

'
 ננמצא,

 קצתפ ו5*ד ופוד( 513נ פס' פ"ה וכסס*פ חלו*פ מטי 9'1 כמס3*מ )ס!1 חטפרי בזה שהארי13ונמו

 האק עאשו ו5כ*ע יותר גרע דידן שבנדון 1'-5 כנ( )גסוכס ור*מ ר*י במחלוקת תל1ייהי'

 גס דאוי אינו דהוי הוא ההופ, דאשיפת שהוכ-ח יצחק זיר בשי וראיתי תורהכשל

 להתום גס _ראיה אין ומטילאפה"ת,
 שייש-איפור דס'5 והרמב*ם החום' ד5די 16( )נסעלס לעיל משיכ יתישבןובזה

 שני בש"~א עתח דאיתי כן 51א ע"ש, הדיר תפלין 5"ח בלילח הפ5ין גהנתתפדרבנן

 ח51ש ע"ש היוב יש שמדאורייתא כיון תריר טע5ת נפקע לא דרבנז גזירה .דמשום כה()נס"

 ע'ש' סד( )נסי' לשיפתו בזה אזיל וחשזא דאויייהא ע5 פוע5 דרבנן אם בזה שתלויי*5

 כט*תטועי סע5 הרטב'ם שגס י'ל וכן שפועל הוא חהוסי שיטת הרי כאן לפמש"נאבל
 לדאזדייתא מועי5 דרבגן דקנין שס"5 בחרמב'ם סקוטות מכמק שהוביה ינ( )נס:'בארצהיח

 : = ן וכסש~קס תריר ל"ה וזתב כחתוס' ם'5 בזה 'טגם י"5 מ*ם לחלק יטי?ואץ

1 

 ======== ================== י ---



 מופאר"ייההבש

 ימיו. כל יעבור שחברו בכדה'נ דנם הקשו .שהתום'נטצא)
 פ'4כ רק ווה

 ומל שוא'ת משום בקו.ע לעבור א.ן בשוא,ת רק יה4 חכרו 'של  )עב'רהכטן

 %( בתפלין והשנ~ח,

-
 עובר וחשיב טמי בממימן-נרע שלא התפלין את יניח דאם נימא א4 ואפי" -

 תפלין להניח שלא חברו של שבידו בטקום לזה שבת חלול נתיר איך מ8מבקךע,
 , -. -י - ' - .-- נשוא"ח. רק עבירתו ויהי( בחול, לו שיקשור מי ישץ -שלאכ'ז

-

ומש'כ]
 שדברי בכונתם הסהר'ם שבאד וכ10 התוס' של לשונם פשטות לפי לכאורה_י'ל, 5( - _,-__ך

 . דוקא צדיך מ*ם נעשה לא עדיו שהאיסור שאף ובמצא הראשון, התרוץ על עולומהריביא

 1*" ה"יסור?יה"
 עדין שהאיסור אף דשמ דגיפין מהא להקשות שכונתס יי ייפא

 נזכר של* ושוא'ת טקו'ע שהק' לא אבל עליידו, האיסור נעשה לא .ם"ם להעשותעתיד

 פסה קיבן סענין אהיכ שהביאו מהא וכדסשסע בזה חלוק שאין להתוסי וס"ל כלליסזה

 קנ(. )געוונין יבלת בו שנסצא כהן ומע4ין גט()גסס"יס
 קוייהס .בכונת )גפ*ט( שלימ*א רבנו כ' וכן א שלים' הנז, הגאון כ לפמשואף

 פעם בין להלק נהתו לא 'יטסעיקיא י"ל מ'ס ושוא'ת, סקו*ע_שהק'
 פעסים לכטה אהתל '.

 ונפגמיס )5 דיס 3' )"נינמ בתום' כמש"כ היינו היא' דבה דמצוה פו"ר ,שאני תרצוואח*כ

 31כ*מ( :מה
 דפו*די סצוה סשום ולא כו;' תהו ,דלא סצוה טשום היא דבה המצוה שעיקר.

 ]ולהלן דפו'ר מצוה מוא'כ יכיו כל שייך ד"שבת" וטצוה כשום חוא דהסעםונ*ל

 קדסו וזהו עיש[ עשה לשאר שדוהה הסור עשה הוי פעסיס למה של דעקןהסבואר

 פעסים, כסה יקיים שאהד לסה לומה א"ד פעם מצוה רבים שיעשו דמח דר"א להאבתוסי

 מהא שאמן דיבים דסצוה וטם שאמרו הא על וטהק( ככרכוכ( )סס הב"ה קווטית יתורץ]ובזה

 סצוה שאינו אף כו' שכ,פיןדגימע
 דסעסום שכי שבת בהוס' שמצא כי ולבסיף דובים, .

 כצוה פו"רדהוי
 גדולה.

 שדסו דמה שהבין וסשום עכ.ל, הוא ודוחק דרבים למצוה ע"כדומה

ןלסצוה  .דוהק' לו נראה עיכ עצסה מצד נדולה מצוה היא שפו'ר מפני חוא 4דבים 
 אבל .

 .לרבים דוסה פעסיםן.שזה הרבה המצוה זסקיים כפגי הוא התוס" שכונת גיחאלפסש-כ

 בלא'ה 14טית1 ס"ווץ שם ]ובק*א אהת פעםהסק"טים
 ע"ש[-

 נשוא,ת אף יסיו דכל רבנה ס"ע-למש'כ, לנו ,ש הללו התום' דאדרבא,טסד'נסצא

 בהפלק, -יה*ה בקףע עבוד?תהעו
,

- 

 ע( )נ*נ בתוס' 11עי, פו'ר מצות על הוא כאן ההוס' טכונת נאסר אסוא4י.

 אק דיטה**ת יס:1 כל דמיטום התוסי יטל להסיד דס'( נאמד אס *את סס([ן !)מלגס1במ41א

 ימע כל אוזה מכצוה אלא מ~טל *ינו '2-סם ספו*ר תפלין דיטאני ;"ל מ'ם בקוגע,לעבור
 התם :ל ללובשן שמהחב לעיל יפמש"כ ןומכ*ש "ם בנל ללובשן 'ססהלב בתפלטסקט'כ

 ק)6. )כנת בהוס' הלקו וכה*ג כלימיה סיוהדות סצחת הר4ה יטסבמל נסצא ההורה[-סן

 סההב עצמה-טהוא מילה במלה,'טאיתה לא זמנה עבר 'טאם לסילח וציצית סוכו7 בין וטע(וזס

 סוכה אבל בתשיעה ומל החר היה לא ביטסימ מל ואם-היה בת,טיעק עושה הועב,טמעי

 כיטעבך הלכך למהי, לק"סן הייב התם קייסן אפי' !:הןי סההיצ טמא בכל כףוציצית

 בבדק וה"ה ג( )סף בקויא ועיי עכ'לי לעולם עוד ןק"ם לא ה"ם טצות עיטאם, ולאה"ם

 כון בקו"ע עבוד אסריק יטאסנם י"ל דחטור ובכה'נדידן

 ונמו רבה, מצוה היא דהפלין גס'ל(, )כס 'טלים"א .רבנו '2באר יטכפי י"לועוד-

 'טהיא כית בווא"ת 'טהיא אף רבה דבמצוה התום' מסקנת אחוי א"כ 9ויל בזהרטזארכנ1

 לפסקרכ ]ומכ*ים הכי, 'טאמרינן בחפלע ה"ה א*כ כ4 בקו'ע עבור אמוען -ימע,בעל

 ולא בצבור 0חפלה "טלא-גרע סשום הוא ;בד בי2הוור ההטעם ט5( ללסע )3ש'הרוטב-א

 וע" כהה*סי ס"ל לא הד'ן גם גי( )ס' בקו"א ולפמים'כ ע'שו דבה טצוה ~ללה?נ*ד
 סצוה דל'ד י'ל פשע ללא פשע בק שחלקי בתט' ח*הרק החרוו לפי וק ,שם.מש'כ
 ~ . )*סא. רבמ בזה מש'כ וע"ונק

ונפ --



י :"ערית,,הבש
 פ*טט

 מהללים דאק חנם ב"טבת .להוציא לאמח ושוי. שליפ'א אדמוורומש*כ
 בבפול לא ףונל- במקיק טךע אלא.בבמול וה דאין מ"ע בשביל שבותאפי'
 על -ילם 2ג-עברו אדם בני כמה עבירות דודאי להעיר יש מרובה, ולזמןתמידי
 כשוא*ה גט'ע יעבוף פרפן ,.אחד שאדם ממה _פפי המור במקרה רק אפי'מ'ע
 ז( מרובהלזמן

- - .. 

 שלא. .התפייז יניח שואט דרבים, מצוה -גם דהוי טפי נרע שכאן :3'לוגם
 במקומן

 המנילל..שלח ]וכ*ש'אם יסיהם, כל כסותו ויניחו מסנו רבים ילסדן שבפרהסיה, דבףוהוא
 הוי בה ;כש5ו ררביכ] דכיון מופקרת ופאה בהאי בחוס' ל~ש"כ 4רוטה ה*ה[ -הואכדין

 זגם':.שלפ4ד הבושה )ספני יניה'.כלל עטייא לו נאלד אם לב1 יצית לא צבודאי הרבים,כסצוה
 %ל;; להניה *לא .ל4 אבל לגי;לתקן, י,טמע ואם במקיסן( ה11הטועים

 ואה'ש:עשה
 'להתיד-)3סו "5י4י אופן, נכל -) ;רבים הכשלת לידי לבא שייכל ניון ס'ם בהוגן שיאבזה
-. שפהה.גני

 רבים שמוציא מש*ט דרקים ע4ה הוו .וךהיג שופר דרק טתו( )סי' המג'א זטכ'ואף
 9*ה יבים, יף'ה אהד.סוע,א שאין ביון צז'מ בו חייבים שהבים חמץואף %א אבלורןח,

 .לחוצ;א -דרב*ם סצוה תו( נככרכוי שכי ר,ט'י של מלשונו סשמע וכן _עי,טי דרביםךע"ה.
 ל'ה ידוח רבים להוציא בכאו שאין דבר שקל נמצא ע"ש,_ולס"ז בקדושוה* יד"חרביס
 כמו הוי .יד'ח רבים שסוציא דכ1וו הוא הגג"א שכונת י*ל_ בנד-ד, רה*ה דרביםעשה

 כונת וכ*ף שדוחה, רר4ים ע*ה ות(ן המצ(ס .את. מק.יסיםשהרבןם
 יש*י,-

 גם יתקנו הלאן יתסן ואם גפועל אסנם יכשלו שרבים בגר"ד כ?ש נא"כ שסההי גביבהוס. מם4גכ י"שה ולא
 כראוי. -הפלין מצות ויקיוסוה0
 "טסב81ר מהא ה9ג*א על שהקי פסה( )ס' )גה" חה"ס קוסית יתורץו5פמשףג)

 ולפ"י 2"שה ;מקיןמים ישראל כעך'סכל דרבים עיטת מקרי והס ואפי. יד( )מ?ק,גגטי
 "ל

 שיא יטעחי ונ,שצא לבחבורה בקבוץ אינוז_אלא ושמהה דוושסהת* מע'טה מהרי יטםלהרי
 לרבים יעחה באגלותיהנהנ

 דחמץעשה צכי אבל דרביס, עיטה הוי ומוץ,ה יימחח. סצות בקיוי
' 

 1.טה ירק ושמחה סצוה נאן ש"ך דיא משום לע'טה_דע'ט, רוחה יטאיע
 מק"מיס-המצוה טן.'טרבלם רעי"ף "תפה סיטאףכ אולסיה.כף וגוט .סיאכהרשג~"ת
, - -י דההמשו"ה  . , - -  

 סעהניא הקו4יא לתרץ -סש( וכמ,ן ט משוג,הראן הגחתן )חסן בק'א .אמנם הן;
 הרי 4ולם ע"זה אבלות. בב1%ל נ"סא'כ העיטה בבוסו5 ובים עחזכה "דש'ה, וג/דיוא
 .מה ת4; ם, עי * ~הר*, הרצו לא וסשויה לעיל, כדן ס:שסע התוס' ,טסדברי שםגהבתי
 - ] דרבים. עיטה דהה כ"ע:וח בנהיד ועכ*פ הח"ס,-טטתרץ

- - 
ל -  

 2לסט התוסן ~דברי עף' הנף הגאס לדברי ראיה להביא אפשר היה לכאורת_ט
 מיטום  וו'ב ,9'  ואעפ,יכ  פו1ז  1נכרנופ דר'א לו9דא מהאי בהם"ד נם ודאי-ידעושחערי
 ובה סצוה א*נה פעמים-אם והרבה מיהיד עדדף אחה במים אף דרביםשס'ל

 *קרה ירח מצוג חפלק יטנם- ולפסש4כ המסקנה לפי אבל הס"ד 5פי -הוא לזאכן
 פו'ר כצות לבלוף בהוס, .דמווהדי

 שיבמי
 שה*טלו לתפלה,בצגור סרובה, לזמו גשוא4ת

 - . אהת. פעם בשוא"הרבים
 י;

 .ררברם דאוייית4 יטמצוה אהננ אבל סדרבגן וק יטהוא בצבוה הפלה ד,סאניוא'ל-
 -נסס בתוס' 'טמונד וכסו 12טה, לזטאר יטדוהה התורה הן חמור ע'טה כסו החדהבים דדבגן דעשה משוס ו*יכ לדאור"ת*מ רוהה דרוקן עיטה אןך תקוטה ע*ב דההי מ*ק"המור
 יען לססחיס טחים' נר"דן ע.?ןכן. גל מ" _ם"ג- )לק.ק בשרוש הראייט וכ?נ ע'שי.גנרמה(
, אף ה"ל לע-טה דוחה הסור *דעקחז_ כף אתזד"ה  ן יטדוחהי חמוה ע,טה כמו דהוי לחלן יטהובהנו פעסים ובסהגיחיר וה,ל -דאיי"תא ח~ור לעיןף דוסה דרבגן דרב1ס דמצוה ""ל ע'ש,,הרי דר"אעובדא נהוחלח-גבי וכדמוכח ביידנא יט5א 

 יסכ"יטי4,



 מזפאי"תתהבש
(' 

 אלפים ,אם אפי' נשבההוא השופד את לקהת באלן -עולין דאין הא והרי -
 ) - - שופר טתקיעת ע"ז יתבטלומ4שיאל

- - - '  .- 

-. 
 עי*זוטחקיעת יתבטלו ישראל שכלל יצוייר אם דנס משופ נראה לכאורה 'ונם --

 -ל'ת עשה-'דותה דאין משום פעמא יהיב 5כו( )ר'ס דבגמ' באילן יעלו -לאשופר
 יט"עכור תמידיה במצוה נמט שכן וכיון ישראל, כל בבטולי נם ח'ה וא'כועשה,
 דעשדה-תמידית מצינו ואיפה דשבת, ועשה ל"ת לדחות יכול זה ימי:-4ויןנל
 נ( ועשה. ל*תדוחה
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 -הרא:ש לפ'ד ןוכן החורה מן שהיא זכור פי בקרואת ומיירי המפ' _לפ'ד גסכוש_

 בצבור,,נשה .התפלה הוי מ'ם דרבלן הוו עצמם מצד ברכו או שהפלה דאפ טס())גנרכוה
 בןיטפר' משמע לא .שם רו~*י מדברי אה שמוא4, ובתפארת ע'ש כו" מ"ובקדשתיד*ורייתא

 י"יי6 אהד שכל מה שהטעם-הוא משמע בקדושה* יד'ה רבים ,להוציא ורבים_מצגה
 מצוה.4ונקדשתע מקיים שכ"א דהבאור בבונתו לדחות אפשר ואולי מצד_עצמה, הבצוח ,_את

 הר4ן הבאהי-מד' ווטם בוה אריכות כ0 )סי' בקו'א עי' אך בקדושה' ,ידזה ושסייםוזהו.
 התום; ומדנרי הר6ב'ם מד' -ום הוכהתי וכן ב;למא אססכתא הוי ונקדשתי דהאי יוכ'שם

 נכרכ41( גסס בדבריו שצ*ע ועוד ע'ש, להפך נר"ה ס"ג( ס'ג )כמ'ק הרא'ש מדי וגם מו(3סס
 דאורייהא. עשה כאו יש ואי כו' הבה'ג על קשה וומכאן שבמייםמם

 ה4א קושיא מאי
 ך - ~ בזה[. השיטות כל -טם -טמכואר בקהח .יע?ט

- 

.
_ 

 ופעם מרבים (וזר עוד המור ימ,ו וכל ביהיד רבה מצוה 'טאמנם עוד "ל ו5פ'ד -
 "4א התום',טכש*כ ומנת ברבים, אחת פעם משא'כ לעולם, הח"ם מארץ,אקתי,סנכרת

 מצוה והאי דידה בנדק איכא דרבים כצוה וטגם למעלה ולפסש.כן דד'אי עובדאטהאק
 הבטלרהרבה -ו יכולד ים ר גם אלא ימע, כל 4עצמוובטל שהוא לבד לא דתפלןהבה

 -- - . מפי. חמור ודאי_שבכה'ג_פעמים,

 שבאי טה כפי?()
 רבנו'

 )גסגה לי'-הסהד5ם וך'מ ניחא, נפש לפקוה דדמי שליט"א
 היי 5א דשבת דהוס' .חייבי'ר4נ(

 א?-

 יא צ"9 שבת גבי מ'ע כקה שאשכהן ומה ל"ת
 ' ע:ש. קדו,ות מיני בשאר לקדשו אלא .איירי מלאכה א?סור9ענין.

. 
-' 

 .אשך בקובץ ]ע" ע5'ו שתמהו אלח לפ'י יאף י-_ל
 .עי

 סית( מס' פ"? )רי: _הרמב*9
 ר154 דכסש*כ שנאני שהכא י'ל כאןן רבבו שהפס 4כמו ראשונ.ם בכמה _מפורזט וכן__ועוד,

 ש*4"1 וגשם עעטיןי הרבה ה'ה כו; מקילה כאיסור חמירי 9אוין הר'ן.והרבהדלסגהת
 שה*ה 'אש*9 זה וסמעם כו' לאו איסור לי מה כו' דאורייתא הא נגכדי קוט(.)גוגמ~ם
 סן"( מי מ:רכס נככנ5יס בשד'ך ועי' ע*ש, עשה איסור 9י מה לאו איטור ל? מ"אואמדינן
 בי4ינו לגדו9 האיכוה ורב הכמות קטנ קובץ פאר הכש ,ובספ? וכ' זה בעניןעגמאריך
 יאיתי כוי- נפה בי-ג מנופה נקיה ומשנתו יפה שדעתו כהן והוא שסו בע5ום ההפץיציו
 מהמשל?ם מוכיה צק( סי יו'ד )מ-ה בנ'ב אבל כו' עשה 9י מה לאו לי מה דאמרינןשכי
 6'9 ועוד, יין 5ססמיס )נמי דוד יד בסי אולם כו' בעשה ולא אמרינן _בלאוזטדק

 ?ד' משקן *ו( : תרומוה מס' )ס"נ משלימ בהגהות ועיי ע'כ, עשה לי מה גםד-מר?נן
 ורוק,דבנו

 י:ל ו?ש, גזה גסתפק' נ( );י' הארץ שבת לסי בקו"א בעצמו קרבנו ואף.
 חם4ר עו8ה דהוי דידן בנדון וכמו לדחות לענין אבל והיהקה חשש ?עגין רק היאשכ*?
 חמור דהוי כית בו שיש דעץ8ה 5ג( )ונהיס שס"לבהו' וכסו ול'תן עשה אז 'טדוחהאפשר
 ול'ה לעשוה1דותה

 וא-

 באורך[ ד, בתבאר ושם ( ג כ )ס" ןועייבקו?א עיש בעידנא שלא
 אם 8*מ ל'ת.ועשה דוחה עשה שאין דאף קמח( מוגין נהו:' )מינ" הדיב'א לד'51"מ
 גם דואה חמור שבעשה ישל ה4א א'ב ע'ש, ליה דחי *טהעשה הלאו על לוקה אינועבד_
 שלא ואף נ~( -)ססה4ס בתום' וכטז*כ הקל, לעשה דוחה הכור עשה שהרי ועשה,לית

 וכסו יד( )מו'ק בגמי וכט"ט'א דיהיד 5עשה שרוהה דרביס מעשה גהע ולא ע"ש*בעדנח
אמהטו.



פאל -"עיית- הבש-'-י
 ל כדאי"ק שלכאורד, - .,:

 העי-
 דתנן כהא - לבישתם דרך תפל4הם שיוצ4או אנשח על

 עכ9פ. הוצאה דרך יוציאו שלא און זוג, זיג מכניסן חפלין המוצא נ1()פרובין
 כדי 'יעלה שאחד נימא 4א טדוע באילן_ עולין דאין בהא להעיר יש ןזהנה -' - ',-

 רק התיהו דלא סם( )סכס בתום' קמא ולתירוצא להרשב'א .בשלמא -לחביו,לזכות
 . קשה. תירוצי לשאר אבל ניהא על*לרו בא שהאיסורבשיפן

. -( 

פא_פפפפפפ_
:אכן, . ). .- .

 .. ... ע"ש[. לפמשכ"ל ]ומכ'ש דרבים למצוה הבח מצוה ד( )סנת בתוסי9רטו

 בראש ועי' לנם4י, ולא נדחה מלקות לענין שרק סס( )הולן בתוס' לפמש"כואף
 שאזרו יי51 ע"ים: חריב"א על לגמרי שחולקים מניןן דפה עה( )סס טתוסי שהוכיהווסף.

 חמור בעצמו הלאו אז הלאו בהדי עשה ד*יכ*: 4היני :3ד( )נקדוסין דת59יאיפתם,

 קדא אמר ד"ה ן( כ שס"ל')מ)מות ואף ע"ש, כו' העשה בו מי.שאין לנגד אתולא,מדחי
 %ל -.י'ל דסו'ס עשה תיי דדוקא 1"ל מ'ם ע"ש, ועשה ל'ת דחי לא .עשה בתדידאפןי
 סה לבד .עשיןן ה4בח שיש כאן משא"כ כו* אולסיה מאי העשה את. לדחות -שצריךהעזה
 שס*ל ואף יום, מכל מיוחדים עשין הרבה עוד שיש אלא עשין' שמנה עצמן ' בת8ליןשיש
 כיון מ'ם ח6ור* ע%מו מצד וזלאושנפ

 שכשבת ואף שדוחה, י"ל חסור עשה הוי *כאי
 4עשא ל'ת,. ד*ה התוסי על ג:( )נינמוס המהרש*5 כ' הרי ט-ם המור, והוא ומב'ד כרת"פ
 המנ"א כ' הרי ועוד ע'ש, הכריתות בספר כפורש כ' וכן כרת בו שיש ג9-יל*תדיהה
 .החמורה מילה . למצות דוחה רגע בכל שעובר דאשביתו דע*ה סקיי5( 8מו)כסי'
 עכן לתטיד . טה יעז( סו )סקמיס הגם, מד' משמעוכן_.

 תדיר,
אי, פסח סשא'כ

 רגע :בכל עובר מילה דגם המפ' שהק"שם וטה המור, שתדיר ש"ם בכית, שהוא
 עיז שתרץ במשב'ר בשה'צ עי, נעסס(: סר%נ"ס ו)וי נגרמ%-..,סר6נ'ו

 ובחמת.

 סכר"י
84והש"

תדיד. לאטיי שקר%ו :( ס )יגמוס בגמן סש%ע וכן לעיל, ד' הובא ק3נ( )סנס -בתוס'
 אמדו חדבור9.ולא לפני ישנן שכן ותמידן ממילה תיתי .לא ? ש*מיו למילח לא אבל

 ש6קי4ם דכיון 6'(: 6י.%סערט )נסטרס ולפטשכ"ל ע"ש, תדירה אינה שמילה משום תדירוטכן
 אמנס :מצות, ושא4 לתפלין מילח בין לחלק מוכרחים וע'כ תדיר, הוי .הסצוה -4*עבנל

 תדירה :טאי הדירה, שהיא המילה את אוציא "ולא 5( )זנהיס הגם' ד' בבאור .שם4פטש'כ
 רגע, בכל המצוה את שמקי'ם סה שכונתס במצות',חדירה

 ללכי ט4לה אב"ע שם ואטרי
 שם לפרושנו נאסר 4ע'כ הסצות, כל לגבי הדיר הוי הדאזטון דלהתרוץ טש6ע דמי, כתדירפסח

 אלי%א הגם'דיבמות( .)-סוגית ל*וקים נוכל שם ולפרש"י כהאב'ע, ס'ל ביבמות הגם'.שסוגית
 למגד גם ימיו כל יבטל שלא במקום אף לדחות-לשבת תפלין צריה היה לפ'י )אולם4ל2:
 אטרו זלמה שנה, דוחה תדירטשו"ה שנן לת%יר 6ה כינמופ( )סס שאמרו וכטו לזם"ת:'פייים
 ; "פלין מעתה אאלא ק3)()טסכפ

 היש%*א לין י%שלטא עאשי דחי דלא ומנקו תדהה
 הוו הנחתן שרק ניחאי עשיתן על אלא הנחתם על לא היא חנמי דקושית ,טפ'וחריפכ"א

 ול*ד תדירה שאינה וגם הכשרתה, אלא הטצוה עיקר שאינה עשיתן סשא"כ דתדירהמצוה
 י ~ נתבאר(. ושם נ-ד( )ס" בקו"א ועי' קשה שם טפר' יטאר לדי אבללת%יד,

 דל'ה פס( )מ5וט הסנ'ח קישית יתורץ כריתות וספר המהרש*ל בשס ]ולפמשכ*ל-
 שאף בשגיל נדחה דלא ומב*ד בכרת הוא שה?8ת כיון בעשה גם שבת על לצוותלהתורה
 ר*ה :( ו )ינפוח מרש'י מוכח וכן כרת בו שיש ל*ת דוחה עשה הרי ולשימתם ע'שיושה
 לממהרים"א וכן רש'י על שם שחולק'ם דהתוס' אליבא דק יהיי וקושיתו חכשר,,?כז

 .. - - המהרשי'ל,ש על.שוחולק

 די*ל עשהי אתי ד*ה התוס על שכי יד( 5מ"ק )נהיי אורה קרן 1ס' בעתוראיתי
 שלא נראה נסג"6( סס )מוכ5 ר'ת מד' ע"ש.אך דמצורע ולית .לעשה דואח דרבים.שעשה
 עשה אין גרידא ל"ת שאפיי ול"ת עשה יו"פ כע( )כריס אטרן למה הק' ,ל שת' כןסיל
 טוכח ע9ש: בעידנא ש'א אף גרידא לל.ת דעשה.דר%ים.דוחה משוס 4ת' בעידנא .שלא,רוהה
 דהי, כרה בו שיש עשח ודוקא דחי לא ול*ת דעשה0זת



 מחס4ארהעוותהבש
"

 אטרען לא בשוא*ת רק העבירה 'דאם למעלה נמש"ב מזה מנואו:אנן
 חביך* שיזכה כדיחטא

 נאלו בתפלין כלל 5וצא דא'מ בשבת קשר ועשו עברו דאם עוד לעין 'ויש ):
 הקרום לענין דיאשונ.ם .כפש'נ תפלין סמצות חלק ה,א הקשר אם טהב'עדהויל

 הנם .ב88_8888_88
 הא.דזבהיס, על שחולקים סשמע יעידי כט( )ססמים דסתים' בקיא מששכ כפי אולם ~]7.

 חהוס' שלד' אהשנ חבל ול*ת, 5עשה דה' דלא ס'ל ומשו'ה עליהם חולק ישת ינםושל;

 שב' דמצנרע מעשה יותר שחמוי בנד'ד ה"ה אלא נרת בו שיש עשה דל'ד דחי,דזבח*ם

 שהש 5עשה פעטיסדוחה בטה עלי" שעוברים שעשה רואים אני והרי דחיז דלא נמוס'()פם

 דרבים עשה הרי אורה הקרן ןולפ'ד כסשכ'לן סגט' שסוכה וכסו הסג'א, וכסש'כ ברתבו
 ובטתר ע"ש[ דוחה המור עשה דבל שכ' סינ( )נ1שמ -הרימב'א לפ'ר וסכ'ש לסצורע,דוחח

 .המור עצטו מצד שהעשה מה שלבד דרבים סעשח חמור יותר הוי דכאן כסשכ'ל.י'ל

 יובטשנשי( ומילה כשבת אות והם עשין שסנה בהם ויש לתפלין בהשת)שהוקשה
 יב13נע אחת, ופעם מהבים הסור יותר שהוא יסיו - וכל פעסים נסה זו עשה שיבפלאלא
 בו *כש15 רבים קשגם יותר גרע שכאן סש'כ גם . 5הוסיף יש בשבת הקור עשיתלדין

 1ו שיש טעשה נרע שלא. - וודאי ימיהם כל וחולי פעמים כמה זו חסורה לסצוהויבטלו

 החו5ק חדשן שגם ."ל וכה'נ כאן, יודו התום' על -החולקיס ונם מפי עריף ואוליכרת*

 קאמי דמי5תא שקושפא וכ' ולשת עשה יו'פ )כו"ס( ו8אמרו מה על שכ' זו בסברא ר'תעל
 . . טודה* שבנד?ד ייל עאים, בעידנא הוי דלא משום דחי לא ל"ת נםובאמת

. , 

",
 5"ה שם שהר' ניהא לפמש'כ כו'ן באילן ע51ין ראין מהא וי' הנזן הגאון וסשהק' -

 עשו שבאן יש5. היא דרבנן ,8שם.שאני ועוד שגרעי ברבים אחת פעם . רק חמור1עשח

 אמריגן ושכ*הא שבאיסורא כ' :( )1 )ינמות ובתוסי בכ"ד שסצינו וכסו תורה מבשל יותרהזוק
 פו( )נפר31ין דרבנן רשויות גבי בגם' אמרו ונן ע'ש, תורה מבשל יותר -חזוק שעשובבום

 רק הוא יותר חזוק עקו קנם משום דרק כו' בדרבנן הא ד'ה כו( )נמונומ נתום')זמשיכ
 .. וככשד(* סד )נס וכדאיתא לרבנן לא אבל ע"ו8י דרשם.אליבא

. 

 ?טיעלען לנטרי הסיג דאל'ב.יבוטל פלוג לא אסרינן וראי דא דבכנזן לק"ם ובלאשה .-

 ו8אקם ול'ת עשה קטיעבור-על לההיש?8 1'שנז 'חידי בשביל או לבד בשבילו ל -גםבאילן

 . דיחיד. עשה -בשבילנותיפ
~ : - ' , 

- 
.- ~ ; 

 י-. . .

 י*ת עוטח *ל מציאות 'ש בתפלק דנט משום 5שבת ירחה דנדשד ,אפ'לובלא"ה
 _4עי' כת*ג מנ5 עובד העקטהלג*כ בלל מקיים א*ם ישאם עו(  )ו'ס )נמיי הרשב"א שיפתלפי
 - י6-י( -)ס". בק'א בם"ר .היטב ונתבאר. ע*ק8 הרר עץ בספיו בוה העריך ורבנו שםבט"א
 5פימ ו* )סנ6טו הו?מביא עפמש'ב דוהה, קטלכ1"ע י'ל בשבח הקשר עשית ובדין ן,ע.ש

 על במקומןעובר שלא מקצתן שבסניח נכצא מהמצוה חלק כקיים סצוה סקצתדבעושה.
 ירפה סם( )ויופ6 שספרש"י ואת שם[' בק"א נחבאר ע'ז לרון שיש ,,ומה לכו'ע,בתשנ
 ווהשרה .ע5 בפרושו שכי בלאאה ניהא לרש'י ,הרי ס"ם מהרצ'ח( בחי' )וע"ש עאזשהולק

 ב5.עשוה' על ל,ת לתן תשסרו אליכם אמרתי אשר זובכל הססוק על מהסכלתא, כג()סמוס

 ישרש ואפ'ל ע'ש, ל"ת נם יש עשה שנב5 סשום ל"ת דוהה עשה שסשושה בש'ה שם1נ'
 כטו ולשת עשה גה ויש סצוה על משא'כ לאה להוסיף התורה הוצרכה גרידא .עשין .על

 עיטה אין שע'כ -דשבת ול'ת לעשה ודחי דתפלין ול'ת עשה דאתי שפיר י'ל51פ'ז
 כא!-יחמור סשא'ב כוי אולסיח מאי לומר ששיך בכקום דוקא ול-ת לעשה דוחהוי'ת

 דשבת* אחת לפעם דחי קטפיר , יכסשנ'ל ע.י יעברו רבים וגם יסיו פעמוס.זכל כמה-שיעבור
 ?יש -א5ו על )אפי' העשין בל על עולה כו' אמרתי אשר דבכל קטחל"ת נאסר חםואפין
 "( -)מנס .הפנ'י וכם;וש לאוין לכמה דוחה שעשח דביון י'ל מ"ם ספורש,( 5"תעסחם
 חתסור מהעשה נדחה הרי ,העשהי.והעשה הוא והעיקר כלום כועי5 הנוסף הלאוואין

 לען ע5 5וקין דאק משום זה לאו על יוקין שאיז י0 ר~ס )נפו' כן שרש*4 ואףמממ,
דתשמר



 מאך)הערותחבש
 וה'נ מהמצוה חלק ההקדש וד41 מהב*ע הוי מ'מ השות ושנוי ביאוש רקנייגם
 מהב"ע. הוי לא דקנרים יומא של דעבירה דנימא לא אםבזה,
 בכה'נ אמרינן דלא . י*ל כשר, מעצמו הקשר נעשה אם דנם נימא אם או . .,-

 ט ל*מ. עבוד אי ,)סתורס(.לענין בתום' שכתפ וכמו. הנו"ב בם8שמהב'ע
 דשס הנם הרבה, שבתות יחלל ואל אחת שבת שיחלל מופב שאמיוובהא.

 שבת לא-יחלל יטות דאם בשוא-,ת רק יהי' .הרבה שבתות על _שיעבירנ?כ_.מה
 יוטראל בני *ושמרו '( פס )כיומ6 מנם*א בן רש* של לשלנו משפותח",ש הוטבת אח ישראל .בני מקיאדושמרו -לבדו בשבה חדוש זה דבאמת ולעידבקו*ע,

 וכן הלבה*, יטבתות שישמור כדי אחת שבה עליו חלל תורה אמיה-אם,השגת
 וכמש:כ -מצוה בהיוב עצמו להכנים דחורייתא חייב כלל מצינו דיא בד~ן"הוא,
 חובא שאין אע"נ בציציח, להתעפף דמברכין והא סמתי"( כרכס יבס' והוע ;..החור
.ן--

-  

 לההעפף ~ .
 מ'ם. וכמשב'ל, שלוקין דסיל נראה הרטב'ס וכן 15( )פרגנין ה.תוס' -שמדברי -דואףדה4מר
 לוקין אין להרשב'א בת'ג וכן נתבאי,ן ובקשא שבבללות לאו דהוי לוקין אין :לל*עכען:
 בכה'נ, דוחה חסור כ"כ שהוא שכיון י"ל מ'מ 51"צ( סגו' 5סריטכ"6 63 )6ם מעשה 414אין

 מדאורייתא תשא לא ע4 ויעבור לבפלה ברכתו והוי מצות' "על גם יברך זהדגלו אטמתזך :ילש: ובסשכיל, להרמב'ו אף ההנרה מן תסור לא על גם יענור כדין שלא טגיח שאם יעוד .. .ן
 כ'ג כסו חלוקין לאוין לכמה דוחה דעשה ג( )כ33 ג'ט'ה לפמש'כ בזה- יש.:לדוז,יק1א' יו יכשלו אחרים שגם כינן לפשע על יעבור ופהוא מה ל ולנד ודעימיה, הרסביםלד'

 .וא*כ יותר קילי חלוקין שלאוין הרי ע,ש א' במצוה לאוון לב' דוחה א.גו אבל4ל4ר,יט*
 ) טופר(. תס' )ס.6 בסשל"מ ועי' ל וי דשבת ול*ת- לעשה ייחולא
 ,דאה " )כססמיט רש"י שבי מהא כה( 3פ. התורה על בה.י ז'ל הנצי'ג מש'כ 4עיי י. -'!

 לא שאם משסע כו', מאתמול גליביה בפליה דהא עבר -לא *ראה בבל "ומיהו -כו'.כופה
 נו* שהותרה דמתוך מטעם ולא הוא, ול'ת עשה שוו"ם אף ביו*ט לבערו מותרבטליה
 דיו*פ ול8ה לעשח ודוהה רנע בכל שיעבהר דב'י ול-ת דתשביהר עשח לדאהנ -משיפאלא
 )פ"-סתו, שמהמיא איברא ציש, . ל6( )נ*ע סרש*י חובהת וכן מעשה. בשעה יק44ח41
 מצות דמת המג'א שכ' מה סקישכ(-על תתד )סיי בפרט*ג עי' אבל כן, משומע לאסק'3(
 .. . וכסשכ'לן למייה' חסץב'ן. השעיצ -וחלק גמו להלק יש במהה'או; נ' אםנס ואזכן ננל שנו, מ'ם ואףישגסונ*ישן רנע בכל ב"י על שעוכר חמור ,8כאן. וכי. 2ז8- עליו הולק והפרמיני בןשו1ת: יל"ת-*,ט4 לכמה דוהה מצוה שסת ק(- )03ןסח מצשן הדי מיט :גם.ל*ת.דב"* שיש אף רותה**ת
 . ,...ד

 ב48 ע4 לעבור ודמוטב כו' מילתא ד'ה מה( )פסהיס רש"י' טדברי קי-עשר דואגתי ,
 . וצ,ע.-שי4ט דחמור בוטסח גפ לשרוף סותר יהי' לפ"ד אפ ויל"ע וצ*ע, עדין נתחסץ ל*-.;שי4ש- ו4*ל בידים', 0עשה ועושה פלאכה כל תעשה לא על מלעביר בידש מעשח עושה?אינו

- - 
 )י3מופ תוס' ועי' פטוהות דנשים בכל, שוה שאינז בתפלין קולא צד יש שערין יאף ".'_.

 מצוה.,דתפלין דומה שוב בכל, שוים שהלאויט דכיון י*ל מ*ט ובנ'סי ואכתי י'חס*(
 השעה"ם וכמ"ש דשבת העשה על חייבין גשים שואין דס*ל 5ד( )קדיסין מתוסי דמוכה-לשבה
 דעתו דלמעשה שליטשא רבנו לי שהעיר מה שכי .3כ( )כי בק'א עי, ולהלבהבבס,4*נ, הרבה לדון יש ועדין- סס(. )ת5וס במנ'ח 1עיי ע"ז חולק ההנוך אולם יו'ע(, "ס')3פ4'3
 א8פחריך יכ( )סי'- יהוסף זכר בס' ועין בשבת הקשד עש,ת בדין והן *נ"ח ברין הןלהחמיר
 פש*ב כל יועילו אפ וצ"ע ע"ש, להחמיר הוא, גם כ' ובנד*ד זה גפרק דבנו וטל עדשקוקרבה
 . !ומב*ד* ברת -בו *אין בל*ט !להקל

 - ע*ש: ס( )סיי אחרון בקונפרפ בש'ד חיפב טבואר -כ"ז י( י:" - .-
:,-

-
 לנאומס .



 ממ8ארה*הההבש:.

ן

 א'בו בהיוב עצמו שלהננים הרי מדרבנן, להתע2ת היבה דמ"מ צ"ללהתעפף,
 מן הם,פי נעיצח ימרת דא*לו בהיוב עצטי שיכנים דמשום נימא וא*ך התורה.טן

 רצה דכך בשבת, הדושא רק דזהו על-ניהך שבת, להלל לזה מיתר יה*'הטצות
ו

 אלא בי לך ואין בה*ובם, אחי.ם להכבים בוה גם השבה את שישט"ו השי*ת -
88=9_ ה( אחיות. מצות משים ולא היבה שבתות משום ש*היןהידושו

דהגם-
 פה( )כמכחוט שאסרו כהא שי' הנז, הגאון לךברי דאיה להביא אפשך הוח לכחירחה(--י

 אסריבן', ךא 3חיל שתזכה כדי בשבת וחטא עסוד אסרינן; בשבח שתזכה כדי וחטא.עסוד
 שבוה דזריקה דרבנן, באימור סיירי בגמי דשם ראיה, זו שאין ניאה באטהאבל

 משומ כו' עצרת כבשי ד"ה ,( כה );~יר בתוסי וכמ:ש כ6.( )גי,: בגם; יכטבוארחיא,
 וכמו שכת ככוד משום התירו בשבה לאכל שי?כה בסקום וע"כ סדרבנן, כסהקןדנראה
 ב( כ )פקמיס בגמ' ואמרו ביד יטמאנח לרוי דמ"ל כו' שנשברה מהבית שס אחגגשהביאו
 נמנהוס( )סס במסקנה שתרצו ומה נו,י הושו מרובה ולהפמר חו"ין הפסד דאיכאטשוס
 שכאן ורק דאורייהא שהוא הס"ר סברת 4ש14ל כונתם אין קאזיא", דלטוסאה חתם.שאני
 קיל קאזלא *יפ,מאה דכיון חרשו ובמםסכה דיבגן הוא לב'ע אלא קאזלא, שלטומאהשאני
 י'4 ושפיר דרבנן, איסור אף כזה שאין או מרובה/ הפסד משום וגס רבנן, והתירויותר

 זח ואין הו? על ולא שבת כבוד וכשוס עצמו ביבת בנהנה דוקא רבנןןדאיסתי-התירו
 לנאד.שייך

,.)
 לדדותח שחתירו להא רדסותו עואין כו' חטא ד"ה שם התוס' נונת זוהי]ואולי

 איסור שיש ש"ח מ'ם הנאה, ?כוה אין ששם דאף היינו  שבה' חיוב לידי שיבאקודם
 שהסה סה שטביא גתן' "חס בהי' ועי' רבנן, _ההירו איסור לידי יבא שלא וכדיבדבר,
 בדברי ומגיה אסשטיי ולא היא בעי אלא שהתירו, מצינו שלא התוס: דגרי על צ"קבט'

 מה על הוא שכונהם י"ל ולפיד ע"שי דהוק פיוש ומפיש כו' דבעי לטא* שצ'לחתוס'
 בעי' ברשון ולא פש,טותא בלונון שהתירו אסר ב"א ביבי שיב מתני דרבא בריהשרשא
 התוס, כונת וזוהי סקירה, חי~ב על היא הבאור הטאת ה,יב לעיל שאטרו שסההרי.

 ניחא ויתי' סקילה חיוב צ"ל ]ואולי הטאת, היוב לייי יבא שיא כדי דהתירו למאישכ'
 באהר[* דסיירי שם אפיו היי ובומוגנ חטאת בהיןב ואם סעצמו בעושה מיירידכאן

 יבול ראם טשום בשבת, לאכל יכיל אינו אם יזרוק דלא אטרו לא דע'כועוד
 סשום הוא ה8עם עיקר וא'נ קרבנות, בשאר !כמו בשבילו שבת שידהה דינו בשבתלאנל
 ודאי הקרבן ונדחה לאכל יכול אינו ואם. בשבילו, שבת הדהח לאכור יכול _דינו.שאםשזח
 אמדינן בשבת שתזכה דבשביל הפעם סשוס לא אכל הזריקה, בשביל נדחה שנתשאין
  להדחוה. שבח ניח3ח  בב**ר כסו פעמים כטה יעכור אס וחם3 כללאי שאיזזו לפא, הולועל

 טארץ "וצאץ אין 61( )גג"ג שאמרו מהא לכאורה לדון יש זרוע האור דברי ועלי
 *סשום ופישאנ כו'* בסלע סאה אפי' ליקח וסוצ'א ובזמן בסלע סאתיס עמדו אא"כלתועל

 נשכ פסודא דבטקום מדרבנןו רק זהוא שב"ז יומר ודוחק ע"ש, חמצות' מן עצמו ופמפקיע:,
 65( )קו51ין בגמי אשח/וסצינו ולי,טא הוףה ללמוד לצאתוק התיוו דלא והרי גוזריס,ל*ה)..

 אפ'ל שבזה ]אף עגש ר"י נסתפק חו*א כבוד משום שאק י*6( פ"ו )נרכותונירושלמי

 יא הירוזלמ? מד; מפמ דרבנן סצוח על מצווים הם שגם משום שאני כאועא זנמצות=
 כן[.פ,שםע

 דרק המצוה; בעד כ"נ להפסיד שמהויב סציגו דחינן קן דאורייתא הוא אם אףאמנם
 גשו"ע)ייך"ד כמבואר חומש, ער אלא הייב איבו בעשח אבל מסונוי נ? להת מחויב ל"תעל
 בשם מהראעש הב"ח ממש'נ שמוביח ססלין( )ס' )כסקימס בפרמ"ג ועי' סס(, 31ס'ך ק;זסי'

 אמרו ובב"ם ענ*, 'וא בשוא'ת אבי טמונו כל רהן צריך בקו'ע בל'ה דדוקאהראב"ד,
- כ6 )סי' בקו"א ]ועי' גו' חסהחתווה  י'ל ואולי בסאד,ו נתבחר ושם גג( 
 ' חשב )5ט( 2פ*ת ]ועי' שא13, טפפיד חיא שע"י אלא עצטה הפשה בעד 9שלפ שאינויפ-9ק

 *ש*וךי



24%רהע=דה ש "ה

 אחת פעם אהית לעב'יה לאנמה רוצים אמ גם כתב סו( )מי' דהמ'אדהגס
 שהעבירות הבם שבת מהללין פעמים כמה מן2ום דהא משמע שבת, מחלריןאין

__=8__ ) נם אולי דא ובכגון בקו"ע שתעבור שאני התם שבהי בהלול תהי' לאשתעבור
'מצד

 להציל אבי מטונו כל הטצוה בעד מבקשים אס אלא ל"א שעינ דאפשד חבמים טשנתבום
 ובלא ורוכ[ ע.ש שם טהרדב"ז רא,ה אין ו4פסש,כ יותר. נרע וכאן אסורי במול-מקע י ע'ממונו

 ,ן'- ואמרו ר"ס( פ' )ספיי שבתורה הטצות ארעי,ככל ישוב מצות ששקולה שאגינראתשבאן

ע כתוטתקי( ופע נסו )ט*כ כו' עע"ז יו כא יכ4היוצאלח"ר עמ"ש עיע באי"ימקגל הדר.כ4 ל

-; ,אהאריך מה ]וע" באר*י הוא וקיומה התורה מ"נת שעיקר ן הרסב ,טבאר מה 5פ'ומכ"ט

 רקףי וכתת ממונה כל לבזכז ישמח"ב גרידא מל"ת גרל שלא וראי בכופהן המזדיבזה
 הארץ ישוב מצות על 'טכונתו יטנאמר או הסצות, כל היעו המצות מן עצמושמפקיע
 הארץ, שבת להס' בםבוא ,טליטיא 1 רב 'סהאריך וכמו דמצות הואעיקר בה ה'שיבהשעצמ
,ףף או מצות לחיוב טהכנמה יותר ונרע עליו יטהוא המצוה מן מפקיע שהוא וגמצא ט0)קיי

 . אח"כ חעבן יטתבא הסצוה מןמהפקעה

 ל" )קדוסץ בגס' 'טאמרו ממה ק"לאר
 2טן דייסטיה טקמי עיניו יעצים *יכול

 ) מיטמע הראת* הקום ת'ל מקמיה. דקא'פ ליה חף לא הא חעגיה זמן ממי רכיהעבא

 ; "צ!ת כצות דשאט ואפ'ך להכנסה[, הפקעה בץ ןואל'ח כוכיס, )וכ"ס דאורי;האשהוא
 כנפות ד' 'טל בגד לו יש אס דאפי ח"בה את וצמצסה מעטה 'סהתורה נ:( "לי)ס:ה"ז

- 
ך) להפיל טחףב אז לובש ,טאם אלא בלביטת" אפ" איסור ואע צ'צית להמיל כחהבאינו
 ;1 וכם'ו לכתחילה גם ללובשו מותר ביטבת שהוא או בנמצא אינו להואם יט אםציצית

 )ס"ינאו( בקו"א הע" יטם בס"א וע" ינ( )ס" נות"ע רכ"ה הדי' ביטם 4יה( הס'המרדכי
 )כמו3ת רש*י 'שכ' מהא ,טמביאים למפי יסמצינו היכי וכי נאדרך[ בע'ה ת שיטתשנתכאר

 ן לידוא יטהכא ער הטצוה אחר לחחר אף שומע פעסים ב' ה,טלח 'טלח 'סנאמר *לפי :(ק5ט.
 עצמו להכמס החובה הצוה; הורה יסכפלה דככ"ם טזה דמוכח ע"ש, 'שם ברקוכ"ה
 הוא ק*ו בנ*דן כסו בהעבה כ"כ מילפה יטהתודה חיכי להפך שנאמר ה*ה וא*כלהיוב,

 סצוה לציצית ,( מו )נממומ קראו יטמשו'ה ]חהכן לחיובי עצטו יס להכ עלע חובהשאק

 זה[. פרם גתבאר ג( )ק" ובקויא ברש"י ט וע"קלה
ג ככורים )נס' 'שכ' הרטב"ם עו יטהק' העומר מלא בס' יטראיתי מה יתורץיכזה

י( ח"ב דאע 5שת( ס' )נקוף נראה ציצית וגבי חלה, מחעב עצמו להפקיע דאסור ס"ט(פ,ו

 ]וע" 3ט )גס' ה-ט"א הוכיח יטהרי ניחא ולפ'ד חסידות, מדח. משום ורק טליתלקכות
 ם*ל ולכן ,טמ, כתר-,ם ודלא 'טבטרדכי הר'י כשיטח הוא היסכים עךס.טת ע,[ )ס" אבקו)גי,

 האור כונה גם "אולי חסירוה מרה משום אלא מדרבנז אפ" למצוח א"ע ים להכ חיובדאיןע7"",4

'= חיודע דבקטן גס )נערכץ התי קי בזה ומתורץ בחלה, סיסא"כ להלןן ועי' כןזרוו-/עיל-'ע

י ע'ש. לווזפל-ו ליקח ח"ב אבע אסרו: הפלק לוטמור ובהיודע בציצית* ח"ב אמרו:להתעטף- נ,.י;'  ) ו"יב ויק בנו ביטביל כ"יט ב,טבילו ליקח מחויב איבו ואם מתפלץ ציצית קילולפ"ד /,/י,

 כמש'כ ודלא התוס' בשיטת יטמ הש'א לדברי ראיה מכאן ויהיי 'טבמרדכי כחר"י ס'ל דלא ;ך -ך, משום ניאה בהכה להלק רצו לא התוסי אבר כנפות, ד' גת טלית אם'לבושבציציה=ן.,1

 ת( סקי כמחס"ס ט:" 'טם. בקרא וע"בארצה"ח ,ינך
 וקחיך יקחם שדסע משום חפלין *דשאגי -טבי התוס תרוץ על 'טם שהקי)וסה"ל:ל'

 ישעצאים דנען י"ל עיש, בקוקיא וגשאר יקרים דמע הכ"ת גס דהרי והק' לקההלעחן ,ן-
 'טבמצות י"ל מד( )מגתוה בגמ' נדאיחי' זא"ז מעככ'ם אינם ייהרי לבד בלגן גם צ,ציהמצ.ת,ל121'

 בלבן דיהנוך

 א-

 תכלת(* כזאין אופן בכל 'טמ"רי וגם לכתחילה,
י-  ביט,ון רק ההורה מן חיוב שאין צ'צית דשאני ' התו: קושית לתרץ יוובלא"ח

 .ך

 מועסוז לבישה בישעור ציצית בסצות דעצאים י"ל ול2"ז כציצ'ת הםהויב טליתלב,שת

 קפן פלית להלבישו אבע יוגל שקיל ניון מ*ם אבל הדבר בעצם לדת יש ,טעריןואם
של-



עפארהעווההבש
 הדוש רק ;ה דאין יגל בשוא"ת רק העבירה אם אבל הוא, נך היא הטבראמצד

 אהי'ם. בא.סירים ולאבשבת
 היבה שבתות יהלל *ואל שאומר במה הקשה כיומ6( )טט בכמ'ת אמנמםהן

דהוי
 סשום יטם בתוסי וכמש'כ *לקה' בלולב גם ל"א וסשו'ה במצות, להנכו כדי טעםשלו
 היום כל ללובשן מה"ה הגוץוהחיוב שהיאחובה הפלין משא"כ ש'אי בלולבו לנענעשיכול

 בכ'ד כ:בואר מצותן כעיקר היום כל בתפלין הו5כים היו הרי ובזסום לסעלה,וכמש*כ

 והטהשבה( הגוף במחרה לשומרן להזהי יכולים אנו דאין הקילו בזהיז )ורק הב*יוכם'ש
 .( ננכ )נקז:: שפרש'י וכסו בטהיה לשסרן שיידע הפלין-היינו 5שסר היורע שאטרווגיון
 זהירוו; צריך שאז היום כל בהולך עום"ר' משסע נאן ספיש*י ]וגס לבה'כ בהן יכנסשלא
 צריך בנו וגס ה.ום כל בהפלין ללך סחויב שהוא וכיון לבה"כן, בהם להכנם שלאיחרה
 אחרים. תפלין לו לוקה שאביו ע'כ היום כלללך

 זרוע האור סרברי ראיה ואין כצות לשאר ציציח טצות בין להלק נשועכ'פ
 דידן, לנרוןהנ"ל

 רקנוח היוב שאין הרמב;ם סש*כ על לתיץ שם ההג"מ לפמש"כ י'ל דין מןובר
 דוקא דהיינו וכ' עליה, מ;נשינן מעלה של שנ'ר משסע סי( )מנהות וסגמיטלית,
 ומאין ביסינו משא"מ ההפקעה בכר וחז בנפוה די של בסלבושם רגיליס שהיוביםיהם
 צ,צית שמצוח נסצא ע"ש, ג( ):ןכין בתומי וכ"ה ע"ש, כיי כאלה במלבושיםיגיל?ם
 אלא והכגיט חיוב אין ציצית דבמצות שכי האו"ז של טעסו זזחו ויתכן זה, טטעם גפקיל

 מראורייחא( שהוא יודה הוא שגס יה:ן סצות בשאר אבלסדרבנן,
 הר"ן וכ*נ מס( )נחו)ין רש*י מרברי המפר( מש'כ לעיל שכ' מהא ק'לוביותר

 וע'כ ההורח מן הוא בח'ובן עצסו להכנים שהחובה סצוות כמה יש הרי ולפ'דשמי
 לקיים:. עיוכל כדי שיחיה להשהדלסחויב

 בדורוה שלא וראה *בא וג:"מ( ): רו)נגרגוה שאמ מחא בזה לדון יש שעדיןאיברא
 הצוו נכפל מעשר גבי והרי כו'" תבואתו עי אדם ומערים כו' האהרונים דירותהראשונים

 הראשונים דורוה ס8.( )נגיטין אמרו שהרי בזק"ז בתרו"ם שמיירי איל וע"כ תעשר',.עשר
 )ננ'מ וכמש'א דרבנן .פירוה במגשר שסי?רי לומר אין וגס דוסא, רי האהרונים דורותב'ש
 " בו' בגיגה ה;וסדת בהאנה "הכ" כו' מההייכ המבל דאין דר"י הא שהביאו אחרי *(פת

 ספורש וכן בדאורייתא; מיירי וכשן סררבגן שהיא תאנה דל'ד בתוס, שם כ' שהריע"ש,
 בסעשר מהה"ב הטבל אין כ' טס( )גיכוס וישוו יג( )פסקם בר,ט"י ועי' הטקוטות,בכל
 ע"ש מדאורייהא שפטור ירק שמננ'סין טרקסמון-ריך ד;ה סק( )גי;ין ובתומי התורה'*מן
 חס'דות סדת משום ורק כאן אין דרבנן איסור דגם ל;יל ל:ש"כ ראיה טכאן יהייילפ'ז
 יקשה הוא שדוחק מה ולבד סצות, בשאר גם ןאלא בציצית רק ולא האו"ז בונת יחי'וכן
 דלעיל.הא

 סקום, סבכל הדרשה כאן שינו שתז"ל שסצינו אתרי מעוטר דשחג' לומרויתכן

 )5( נ"מ ):י, השאר וכן פעמים" מאק "אפי' וםרישו תשלח" "שלח גבי נטו הצווי,שנכפל
 *עשר כתוסי( ו:'ס ; )נסעגיס דרשו תעשר' זבעשר ובאן שבסציה, ההיוב גודל עלשסראה
 ת( )גן": שדרשו וגם זו למצוה עצמו להכניס החיוב אה מעטו ובזה שתהעשר'בשביל
 כחו"א, על דזוק ידרוש מופגה אינו וסמילא מדבר" הכחוב מעש~ר.וח בשננ תעשר,עשר
 ומהן מצות גבי שמצינו סה ולדוגמא, יותרי קי5 בצרה ושכרה סגולתה שדרשו כיוןועוד
 פ,רש- ,דלכך :( קי )כמו)ין רש"י וכסש"כ דקיל סשום עליה, טוזהוין ב"ר_ שאין בצדןשכרן
 עיכ. זה' ובר הטול שלא עוכשו זהו תקייסנה לא אם לוטר שכרהסתן

 בשיסה לחלק כמ( )ס" בקויא לפסש'נ י"ל זו מצוה שנשהנה דבר שלוטעמו
 עד "במצוה י( )נכ"ק התס וכמו שבסמון בדבר דוקא דכ"ז דרבנן, סצוה דהדוך דם"להרא*ש
 לסנל יזל ץ:בגוף בדבר אגל בהדור4 כון חסה דהתורה .לומר סברא יש אז בו".?"ש

שאמנ8



פאיהורות שחב
 היבה לשבתות רק הכונה דא'ן ומתיץ השנת, אה מהללין שעה להיי נםדהרי
 והם מצות ?מה עושח הי היא דאדם שעה ובהיי צוובי, דה' הרבה צוויים ר'4אלא

 מומב אמרינן הרבה טצות שאר טשרם דנם לפ"ז הרי ע'ש, הרבה שבתיההנקיאים
- -  שיהלל-

 למצוה עצמו להכגים היוב יש כאן שיד י"ל הנא גם ולפ"ז ע"ש, מואורייהא הואשאמגם
 בממון, שתלוי ציצית מוא"כ שכגוף, דבר שהוא והדור סקימה לעיל שהק' מהבזה ויתורץ הכאיא, כמו שבסמון דבר א:ל תשלח שלה גבי התט וכמו שבגוף בדברדוקא
 שם* וכמש1כחמצוה לגוף מצוה הדור בין לחלק שיש וגס שם ,טהוכהתי וכטו סברא האי ס"ל דלא ודע'מיההיי"ף לד' לא אכי ודעיםיה, הרו1"ש לר' א""ל כ"ז אולס לנ"ר, שייכים האי'ז דברי איןושוג

 טבל, לקבות הנוף חובת כאן שאין כ:ילו אין שאם ברור זה אבל עליו, רק הבדכה _ חיח ולפיכך ק:6,[ )הו-ין בגטי ס"שועיי הכהן ים כשותפוה דהוי שכ' כו' אתיא ד"ה לס( )קוכס בהוסן ועי' פ6( סי' חו"ה)ת'ס גו'ב ועי' לכחןי יחנח שצריך סווס מ"י( )להד שלכס סקרי לא דטבל שכי כו' אתיאד"ה גח( )פ:חיס בתום' ]ועיי .ערין*( לאכל רוצה שאינו השוז )~דיק .עדיןן לאכל רוצה איבו א2ואף לאהר( ולא לו לתן שיוצה )כיון ההפרשה. חובת אז הלה ה?קו, לבקש הכחן ובאטבל לו יש אם בהרוי'ם משח"ג יוראל, לכל לאמיה הגרכה על-ברחך ועלחכן לאכל,רוצה איגו אמ פעם כשום לשהו: מחויב א,נו בהסה לו יש שאם לשחיפח מסש רומהדאינו שכוגתן י"ל עיד רבריו, את ו:דהה עליו מקשה כג,( )מם שרעק"א סה ל:ד הגהע;;ש, עדין" התבואה מן לאכל ריצה איגו אפי' עליו רסיה חיובא הפרשה סצות תרו"ממשא"כ גכלה יאכל שלא כדי הוא גשהשחיטה ה-ו"מ הפרשת למצות שחיטה מצות בין0חלק. סק"1( 6 קי' )3יור"ך שהט'ז ואף יותר, ק;ל ילכ! לאכל, לו הותר חפריש שאםהכוסר רק א?א הנוף חיבת של מצוק קרו"מ מצות שאין משוס אתרי טעם נ"לע"כ
 - אלא-חכשרן אינה ט:ל לוריש שאף יוהר ניחא שכאן אלא וכדוסה, והדור וגקימה הקן בשלוח כמו גמור חגיףחו:ת של במצוה אלא להיוב עצמו להכנימ דסהויב אמרו שלא וי"ל לק13ק, מהויב איגוטלית לו אין שאם יגיף הובת כשאר איגה ליצית דגם זי האו על סשה"ק אפילובזה

 כמו הקולא הקורה גרהה לא הלה רג:י מ?ום "אסור', בחלה שכן]והרמכ"ם
 שיש משום שאבי דחלה ,עי וגס יוהר, עוד קיל דציצית לעיל כמש"כ ע"כ רק, הס'יוהמדה מוומ כ, ובציציה מדרבנן, ורק "סיר, ען'כ הכשר ג"כ שהוא וכיון להלן( ךועין טעשרגבי
 ציציה[ משאקכ יו יש רעי:ה שאני דכגן י"ל ועוד קל"ד:( גהולין )וקיל"ע דכהן, פסייאכאן

 לי ית,ישבובזח

 קישי,-

 רמיה עליה היוגא דב:ורים שכ' :וז( )גגיעין רש"י מרברי הג*ל ה12ז על יג([ )ק? חלה ה'על העוסר כלא כסי וגדפם בה?י אהר גדול שהכיא הס"רש'ם
 בעצסו :למדו אלא תדרה הייבה דלא לנניך1 ר,ושנגהם ראורייהא במ"ע מציגו וכןשסענו, לא סמון להוציא אבל הגוף במרהה דוקא היינו קרא( דכפל )היכא גהיוב עצמולהנכיס דסה,יב דהא כוי לק3ות מחויב אינו זה סטעם אבל עליו, רק הגרבה חלה ע"גלהיוכן עצמו להכנים וסהויב תעשרע "עור שגא' בתיו'ם משא"כ ישראל, כל על חלההברכה ע'כ למצותו עצמו יהכגיס היוב ואין הציוי נכפל שלא רבשה'פה הוא הפ"ז *וכו:תלעילי שהבאחי מס( )כהולין רש"י עפ*ד להרץ שי'כי גדול ואותו אוכל, שאינו אף לחפרושדסחויג שג' הטיז מדברי להפך הרי עייכ, מוי אובל אא"כ להפריש מהויב שאיגו הרו"ממשא"כ

 וכיכ ת"סן, מס )פ'5 בלה"ם כמש*כ מררבנן אלא מהו?ב אינו מלסד לשכור אכל לכולאם
 עכ'ל. רשו,6 לד' דגימין סוגיא שפיר ואתילהוציא, חכר לשכור מהויב אינו נהן בפ' רניכי היכא י:( )פקהיס אמרינן דרבון חסץ :דיקהגבי

 מהוהנה

 שמחל"
- בסמון שמצינו היכי ובי *ס, וכמש"כ להלק יש לדיריה וגס דהרא"ש הליבא אלא כןלומר יהכן שלא לעיל כתבתי כבר סמון להוצאת הגוף פרחת בין

 תהמער



 עא8ארהרה בשה
 בשוא"ה. הוא החרול אם נם הרבה א'טירים יה"ל ילא א"ה שנהשיהלל

 את לקה באילן אחד יעלה לא מדוע סיף סיה דא"ב חטוה, זק לענ*דאכן
 שיק"מו טצות הק*ומ אין וכ' בתק"ש, י?טיאל מבנ' אלפימ ש-קיימי כדיהשופר

אלפי89ט__ט==8
 כס( )3כליסות 'שראל' ש5 גופן על הסח "התויה רגוא בצע*א גם מציגי כן חסההתורה
 )קנסדרץ מגופו" ע5יו חביב מ:ונו -הא *ושלא זגכ"מ( )גכהי13ת יב3ן" גזדו לא צערא"ובמקום

 דגיפן(* צערא משום היא כו' מכובן ע5 הסה שההורה ;יקר וכל וכרומה(;עד(
 ו"לטדתם דכתיב סשום התם דשאני י"ל ד"ושנגת:': ססצוה ראיה להביאופש'כ

 ל5סוד יכו5 שאם וגם שם, הלח"מ ש4 מקזרי וזהו את2' "ז5:רתם כ,( )גכ"כ ודרשינןאותם'
 וןסה רפי? נטצא שם, כלח'מ כסבוא* סל:ר רשכו* סרחויייהא עליו החובה אזבעצמו

 ההיוב. בגדר זה שאין מוום הוא בעצסו יבול אינו אם מחוינשאינו
 שהפר'ה ואף בתיקו, וקא' בגמ' היא דאבעי חדא ראיה שאין ודא, המץוסבדיקת

 אף מ"ם בממונו מצוה דךיעבר לא'3ש ליה גיחח 'טלמיי' "שאף כמו=כן כ' כג( ת)ז)גסי

 של'א י*? עיש, בסס1נ1" _ מצוה למ?ז,בד ליה מטרהינן רא אבן ליה ניחאשחיהו

 ויאי מדאורייתא שהוא ברבר אג5 " כו רבנן אטייהיהו *עם האבעי ובעיקי בדרבנואלא
 טמון סהוצאת וגכעות, בהיים 5עלות כמו גדויא טדהה גרע ולא בהכ', לת5ק שייךש5א

 דרק שכ בממוניה( )ד'ה בתוסי עוש ועוי בדאורייהא(. ו5הוכרא כספיקא הוי)ו5בה"פ

 5איניש 5יה רניחא אסרי' ב5א'ה אב5 יא2י4גה או ש'וציאנה להיות דיש םפק ה:יהתם
 רבגן, אטרהוחו בממוניה שגם הוא שמ2ורש הרי ע"ש'כו'

 יהכ1 5א לחיובן, עצטו 5הכגיס טחויב הצווי שהוכפל דבתיו"מ תרוצוועיקר
 הפ'ז, ע4 קושיה: גיהא שכתבהי וכפי לגיל,וכמש'כ

 טקים" "הבאת תיוב היינו בכנורים רמיה ;ליה שייובא י'ל ז"ל רש"י בונתובעיקר
 כתרוסה ואין מה בבנורים ,יש ו3כוריס( )פגנ בסשנה ואיתא וכטו הרו*ם,טשא"כ
 אינה בבורים נם 5כ"ע אבל ע'שי שם יי"ד בהזס' 21"ה כו'" מקום :הבאת חייב,טבכורים
 ע.( 3** נתוס' )ועי' ךו, כשאין קרקע לקנות לההחייב הגיף הו:ת בש"ר ,הגוףהובת
 בבכורים יש בסשנה השיב _ ךא למה רש'י די2"ד שהק' הנז' הרב קושיה בזהויתורץ
 ע"ש, כו; רמ-ה ;ליה מצוה שבכויים בהיומהמשא"נ

 אינו דבבורים סשום הוא רש'י של .סורו עיקר שכל דכיון י*ל]וכלא"ה
 פ'ג( )סס במשנח מפורש אמנם וזת מטביל, והרווס התבזגה את ואי:דטטנ,ל

 בכנורים"(. משא'ב הגורן את אוסי.ן הת-ו"ם ביכו-ים שאין סה בתיו"מ"יש
 כו' דילמא או ר"ה נה.( ,נפכמיס חהוס' 3ושית יהווץ רו"י; בכזכתולפ"ד

 י'ל *לפמש"ב , ע'ש, ח5ה גבי כמו ,סם ליה קיא יא ו"ירו הואיך בככורים גםדניסא

 ולא המצוה את לקיים כרי לירוש5ם ו~הביא שס לקרא מוב*ת שע"ב בכורי:דשאגי
 אי3ו העיסה את 5אנ5 רוצה אינו שאם בחלה משא"כ שם, קרא ילא הוא.ך לוסישייך
 הכשר. אל* ואינח 'טם, לקראמהויב

 אז5י שם ויש"י הקן דש5וח *שהסוגיא אהר באופן 5הרץ שי' הנז' הרב לפמשיכאך
 אליבא שהוא - וטהספרי והראיה בג"א, גלשון הורה דביה אמריגן דלא דמ"ראליבא
- כלב"א ד"ת בכימ שם'לדר"ש  יעלה יבוי יקיא דכי ברייהא האי מכיא אינו 
 דם'ר א5יבא או15 -שם, ורש'י דגיטין הסיגיא א:ל ה:"ז, דעת נמ, ו:"ה כו',בהרים
 כדי הנברי סן לקנות חיוב אין וממי5א חעשר", ,עשך הא? דריש ולא נלב'א ד'תדס*ל

 דבכורים בפשנח השיב 5א לבן בפ14גתא תלוי זה שרין ומאהר בתיו'ם,5הההייב
 ע"י. קמ"רי" לאדבפלוגתא

 בכ'ם ס*5 הרי ו5דידיה קייטינן, רר8ע אליבא הרי )כסטהיס( דנאן י"לולפ"ז
 חיובא וחלה תרו"ם נם וע*כ י6(, נכליתוה בתוס' ובמבואר כ5ב"ח ר"ת אסרינןדלא
 בחלה שגם כיון ס"ס עצסו, מצר גט עליה רמזה חיו:א שבכזרים זאף .עליה,רמיה

יש



פאר "עתה'הבש
 דמהללין דהא לע"ר, פשום נראה השבת, את מחללין שעה להלי דגם מהאקושיתו וע'קי הרבה, יחללו ואל אהד שיהלל מךטכ בעבדרו להאמר כראי ישואלאלפי
 הח*ים אל יהדבר אשר דכל נפש פקיה ספק משומ ג"כ הוא שעדה חייעל

" יש-
 שפיר שם, קרא ולא הואיל אמרינן ומ"מ למצוה עצמו להכגיס טדאורייתא חיוב?ש

 כוי. הואיל בבכורים נם דגימאילה*ק
 מ9ם גורן", .כתרומה תרומה נקראה שחלה דאף כן לומר יתכן לאאולם

 דיגים בשחר וכן כמעשר, ולא תרומה כמו שעיר צריכה איגה ולכן אקריי לאסעשר
 בשנאמר ולכן ככוריס(, תס' )ס"ד וברמבים במשניות כמבואר למעשר, ולא לתרומהדוסה
 ,מלא המהבר בזה וטעה חלה, על עולה שאינו ודאי מעשר בלשון - תעשרעשר

 גפי ועוד ע"שן וחלה תרו'מ בזה שכללהעומר'
 שבארנו.

 עשר האי דרשינן לא ע"כ הרי
 לג*ע. לחיוב עצטו להכניםתעשר

 סש'כ אמנם שאם יתכן, לא הנז' הרב של תרוצו עיקר דין בל טןולבר
?הסוגיא

 שם הסרביים כן העיר ככר מהספרי, וכרמוכח דר"ש אןיבא אזלא לא דחולין .
 רגיטין שהטוניא מש"כ אבל ע*ש, תשלח שלה חאי דריו לא שהמפרי טתרוציובהד
 שאמרו מהא הם מופרכים תעשר, עשי האי דריש ולא כיב"א ד"ת דמיד אליבאאזלא
- שר*ש ה()נר'ס - כלב"א ד"ת דסשל   הכהוב מעשרות בשגי העשר עשה האי דריש 
 למדרש דאיכא היכא ס'ם כלג"א ד*ת שאף,לס"ד סזח הוכיחו גג"מ( )טט והתוסימדבר,
 והעבט( )הענק קראי תרי בהבי כסו קראי דמוגהי היכא לא אם כו, ד"ת ול"אדרשיגן
 ובכ"ם. כ~( )ע'ז .בתוס' וכאהע'ש,

 דלא אהת שיטה מביא סכ( )נכ"מ השממ"ק דהנה ע"ז, לתרץ חשבתיומתחלה
 עשר ורשש דלר"א דרשה וההיא רר"ש, אליגא כלב'א ד"ת אמרינן ,דלעולסכהתוס'
 ולית כפילא דריש דלא כיון ור"ש נסיטן ור'א דר"ם שיטה כוי מעשרות בשגיתעשר
 ע"ש. תשרי' -ר"ה סמילא עשורו לגמרו ססוך בהמה במעשרליה

 שהקושיא מפרשוי ומשמע גו' פייקה רהמנא לסכהג ל"ל חמרו בגמי שםוהנה
 וכי ע"ז הקי והתוס' ובפנ'י(, נמהרש"א )יע-ש פריקה, מצות בלל רמכתב ל*לה-א

 שכ' מהריצבגש שמביא שם בקמטמ"ק ועי' לשוןי היהור למכתכ ל"ל חיאשהקושיא
 על היא הקושיא )שעיקר .כהתוס' פרשו הראשונים וכסה~מן כמ'ש, רש"י בשיטתבפשיטות
 ע~ש, רשון(הכפל

 הלשון תורה ומכפלה מקוס דבכל כם( אזיללגמויין לשיטתו ריייי פליגי, שבזהואפ"ל
 הכפל על חיא שהקושיא לפיש אין ע"ב .וו, למצוה עצמו להכנים ההובה על ללמדנובאה
 ללמוד אין זה ורבר זו, למצוה עצמו להכגים וןמהויכ יודעים היינו מ:ין דאייכ שמייהרלשע
 התורה כפלה חא"כ למצוה להכגיס ההיוכ על שמראה ל"א דעשכ שי"ל מהנריה,הד

 למכתג לעל היא שהקושיא נפרש אם טשא'כ לשון, ביתור עצמה זו בסצוהבפיוש
 פריקה והיא טעינה והיא מיוהדות מצות כאן שאין כיין אז בפריקה, מיוהדת מצוהכלל
 מרחוק אפי' יכול ת=אה "כי לג.( )טט 11סש"א דיו, אחד במקומ. לשון שכפלודאי
 הלשון מכפל תיאה9 "כי כה'ב היה לא דאם משמע כון' ראיה ואיזהו תפגע כית.ל
 עצמו להכניס שיטריח כמה הטרהה לחיוב שעור יש דודאי משום יודע, הייאי לאלהוד
 בהחנוך ועי( עצמה, מצד ושעורה המצוה חלות מזמן מיירי שהגמ' ועודלהיוב,
 עליו הקשה והמג"ה הסידות, מדת משום מהויב ג"כ זה משעור שיותר ש.כ' פ'()מנוס
 וכוונתו ע"ש, שם, והגיה כנודו, לפי ואינו ביקן אלא הסידות מדת אסדו דלאבזה
 לא השעור סוה .יותר כזו גוורה טרחה מ,מ לבצוה עצמו להכנים מחויב דוודאישאף

 ס"ל אולי או חסידות, ממדת לכהיפ דהייב כ'ל והה:וך חסידות ממדת אפי'היובוהו
 המידוה[1 מרת משוט ורק מהני לא לשוןדכפל

 חגפל על בו,, למכתב ל"ל הגמי בקושית שבאהו המפרשים רשיטתאכל
לשט



 עבפארהעיותחבש
 הרבה* ושבתות וישמור יותר יחי; ואולי מולא ליה דאית אדמ ונפרמ נפחוןיש

 מנ*ל* סמק ודאי אשכחן פ'רכא להו איה /גדלהד שו )מס( רבא הי ד,דט(וו
פ=ח_ הרנה שבהות 'הלל ואל אהת שבת שיהלל מוטב דמשום כנ"ל באמתהכונה

 אין -
 להכניס חיוב אין אופן ובכל זה, בענין מוריר ולא מעלה לא לשין דכפל ס"ללש1;,
 המצות דבכל שם"ל או הנז', זרוע האור לדב-י סיוע ויה.' מדאורייהא; למציהעצמז
 המקו"ה על ומ הנ" הרב קושיה ביה ויחורץ להיוב, לצ:ו להכנים ההורה מןההובה
 9חיוב, א'ע להכניס מחויב המ2ווה שבכל שם דהורין מנמ; להוביה שכ' פסה()ס'
 להמקויח דס"ל י"ל ולפ-ד ע*ש, לשונו שנכפל זם שרוקא שם מפרש", עליווהק'

 להומרא. בשימתם וה?ם כן מצוה דבכל ס"ל הנז'שהראווגים
 כיביא ד'ת לר"ש מיל דבכ'מ שם השטמ"ל - שהביא השיטה ע"כ מש.~כ,ולפי

 סהכפלת שלא מא"ל* בהנם טעינה אף דאמר "ולרעשו בגמי שם דהק' הא יפרשע"כ
 ,שם וכ"ה קפריך קרא עיקר למכתב יטל"ל כפרש"י אלא קפריךהלשון
 ע"יט.בפרוש,

 ע'כ הישוןן כפל על ולא קרא עיקר על שפ4יך רש"י לרי שהרי ניהאוהשתא
 פונ( )סס בתוס' שכ' ווזחו כלב.א ד'ת בכ"ם דכ,ל ומשום כפילות דריש לא דר"זםמשום

 דדגת מזד האי על מזה ומקשה - קראי כמייבי דלא לעי? מי?נינן דר*ששאליבא
-כלב'א  לשון הכפ9 על שאזל פריקה למכהב ליל בפרוש לשימהם דאז4ו סשום 

וכפש"כ[
 מבעי איפבא ור"ש לר"א "אלא הגמי על סס( )ר.ס בפרש'יודיקחי

 ליה-

 ורא~תי
 השיטא -ולפ*ד ע"ש, ר"ש את הזכיר ולא כו'" בנ,מן רובא דאמי לך"א "אלא רסשכ'
 וכמש"כ. דר"ו אליבא הקושיא שאין ניהו.הנז.

 שר'ש כן אמנם ו?רש"י מיירי רש"י בשיטה הנזן הרב שהרי קוויהבוויתורץ
 -אליבא אזלו שם ודש"י שם בגיטין שהסוגיא ייל ושפיר העש-, עשר האי דרישלא

דר'ש.
. 

-
 שם שנשאר סח ולבך זו, כשיטה 3ר"ס( )כס לפ-ש מאר שרחיק מה לבדאולם

 סזה לעיל וע"וט שם( בב'מ התוס' )וכקושית זו ש'טה על עצומה בסייטיאבשטמ'ק
 5( )גק,*וטין שאכרו סמה ק.' וגם ר;ש, בשיטה ההוס, כפרוען שמ"ל ראשינים הדגהשהביא
 ,בתום' שהאריכו מה ועי' ע*ש, ):פסהים,5:( ממש'א וכן יגאל" גאל ,אם ר'שדדריש

 עזש, כין יאכל האכ4 מאי ד"ה :( י;למ;קוק
 לי תעשר-*ין *עשר במקומו במפרי אמרו מפורש שהרי ק"ל זח מכללבר.~

 ל*1( )ס5סןוין ר*ש ספרי ומחם תעע~ר" עשד ח.ל מנין סעשרות כו,ש"ד שני מעשרג5א
 יוחאי בן דס~יי-ר*ום סהמא ]שהוא ר"ש מוום אומר יהודה בן ר"ש איהא שם1להלן
 ע'ש, כו' ר*ש משום יהורה בן ר"ש דשה ג( וכסגוגוה רש,יי כמ"ש רשג"י הוא ר'שדסתס
 )דר*ש, אליבא דפליגי ]ובא:ר ה;שר" עשר ה"ל ועשר בעמוד שהוא בהמה למעשד,מנין
 תעשר[ עשי האי דריש שר'ש ביור הרי עכ"פ אבל רנש, אינו כתמא שההיאאו

 על גם קצת יקשה הנ'ל התוס' )ולפ'ד זו, כשיטה מפרש שדש'י לומר גד41 דוהקולפינך
 בזה(, המלבי"םמש"כ

 -עזרז רוצ:ם אדם בשבני כמו היינו כלב"א דך'ה כס( )כ"מ בהריה מש'כ,ועי'
 -ואף המצוה גודל על מיאה שחךרוו י'ך נלפיז ע"ש. בה:רה כן פעמיסי שגיאומרים
 ?חיובה[י שיכבס .ולהשתדל המצוה אחי להזור הובח האי ילפיבן בלב'א ד'תלם"ד

 שאני מ*מ חעשר ;שר האי דריט שד:ו שאץ כמ-ו לומר 3יח*1 יות4 כיהך1על
 :שונ2. שנ:פלו כצות משארמעשר

 גרסתנו על חכפרשים ?הקי עצומה קושיא לת=ץ ל ג )נן':( דהיכ' כ4לאובהא'
 אם -מאי 51ר"ע בון דרוי גפקך,; עקיה היתה יטאס כו, תראח ראה "אם :( ל5 )ני:זסבגמ'

-
רא"



8ארחי"הבש

 מנ"ל. שעה חיי נמ' היינו םפק וא'כ לודאי רק זה4מםפיקאק
 בשבת הקשי את לתקץ רנם ;צ*ל, האדר"ת הגאון מרן הערתובענין

888*_8888_ ז"ל רש"י וכד' 4וחשבי' דרחטנא טשימ מלאכה חשוב נמדרה קשירהבלא
 בביצה

 שס*ל עד ואות את ובל לשון יתור ר"ע דריש שבכ*ם וק' נלב'א, ד"ת תראה,ראה
 ושליפ*א אדמו'ר ע"ז רמז כבר וכאשי בספרא. כתזק ודלא אהת תורה יתובע"פדתשב'כ

 בהוסי וכם*ש כלב~א ד"ת בכ"ם סול ור4י ע"ש, מט( )מכהנ ראיה*בטפרו,*חגר1ת
 לישין היתור ר'ע דריש ולעולם ור*ע ד"י הוא כלכעא בד.ת דפליגי ש:נ*מ י6()כליסוס
 כיפט )עי' כו' רשי כדון עד בכ"מ בירושל:י ספורש וכ*ה ע"שי כלב*א ד'ת ט*לור*.
 יטבשאיו הססרשים וככל שמ ובצ-'ח דעוס( מסי )פיו במשל"ם ועיי סס(, 33לכופעיגיס

 ע*ש. כן שהק' יז( )מגמופ גתוטי קרמום וככרבקווטי*8
 דאיכא היכא מ"ם כו,, ד"ת בכ"ם שס*ל י2אף ראי לר. ניחא הנ*ל התוס'ולפ'ד

 דרש שאין ובמקום ידריש חכרח שאין הוא כו' ד"ת לם"ר והעיקר דרישלטדרש

 ע"ש* כזי יונתן ורבי רוה כר*( )סוטס בחוס' וכ"ה כו' ד'תאמרינז
 לררוש מח פצא ר"י שא4 וכאן דייש שכנ'מ ר"ע ע5 תהי' הקושיא עיקראבל

 משה בתורת אלא בו, ד"ת לר*ע ט"ל לא דע"כ לומר ונ'ל כלכ*א, דית לר*עפ'ל
 מזא"נ הלכה, ממנה 51למוד להדרש ונתנה רכי בדקרוק המאירה באספקלריהושנחנה
 )סנעס( מעתה* דבי לחדש רשאי נביא *שחין חרשה הלכה ממנו לסדון אין ובין.כךנו'כ
 והס ג([ )מכפכ הנז' בספיו שליט-א רכנו בזה מש'כ ועי' כו( נס" בק"א טוח]ועי'

- הראה' ראה ,אם בהאי אמר שפ*ר ע'כ משה. לתורת ו8ניחבמדרגה  לו נראה שלא 
 שהאריך וכמו נו"כ על גם עולה שפיר תו-ה )והלשון כלב*א תויה דברח - ר'ידרשת
 ועוד(. כ6( )סוטס הרש"ש בחי' ועי' חיות מהרוץ להנאון הנכיאום תורת בטיבזח

 דחחובה שהחליט 6( ס'י )מ: הנז' חרב של חרושו נסתר לטעלהולפםש"כ
 יוסף- ,מרב לו ענהוקשה מה מתוך מדרבנןי רק אוא מצוה בח.וב עצמולהננים
- מהחגד,ק 65ן[ )קדוסין בר"ן נוכ"ה )מני5ס( בהרימב*אשמובא,  כדי עצסו את דסימא 
 נר"י, הלבח אם שנסתפק כיון מחמצוות עצםו תפקיע איך האסוי, רבר על להסתכלי8לא
 סדרבנן חייב ומומא זרוע, בשור וכ:ו"כ מררבנן אלא אינה התפקעת שאיסור ישכיוןותירץ
 שנשאר כיון מהיובן הפקעה רבנן אסיו לא לכן כד( )מני5ס בתוס' וכמ*ש לר"אף

 בהר'ן לזה דם.ון לנו 1.ש נמצותן חייב הסומא גם נקרא דלרידחו מררבגןבחיובן
 דתמץ דס"ל לר"ש, הפסק אחר טת)רין 14 שיש דבר נקרא לא דחמץ כ*ס( 3פר')פסחיס
 אינו בפל לא שרשיל'מ האיסוי שכל דמאהר קגסא, משום טדלבנן אסור הפטחאחר
 . עכ"לי כו' מדיבנ; באיסורו שישאר דב4 על זה איטור הכסים הפי-ן לא סדרבנןאלא

 ע*ז חולט הרשב*א עןהרי הוא לב'ע לאו מדרבנן. חייב דטומא מש"כ לבדוהנה
 [ועי' כו, מפקיהנא דל" ד*ח 65_( )קדוסין התום. סדברי מוכח וכן *"ז( ~רק)3חי'
 ו3פמ5פ( )ננ"ק התוס' על חרשב*א כקושית שחק' וע"ש קיג( 16'ס )פ'פ בנו'בבזה

 .מד'ע[

 פטפ'6( 3נפו9"ו הרמב*ם בזה, עליו חולקים הראשונים כל מהר'ן,מש*כגס
 הרמב"ן וכן דהר"ן, סברא האי סעל ולא כר"ש דפסק משום דשיל"םהוי דהמץט'ל

 אלא זו סביא בתב לא בעצמו והר*ן שם, שהביא חראשונים כל דעת וכ*הבסלתסותי

 כר*ש דקי"ל דא:ן פד( )נע': כתב בעצ:1 והוא נו'* ואפשר כו' הדבי ,וקרובגלשק

 שחזר וש"ם ע'ש. דשיל*ם חמץהוי
 מהאי.

 סזה רק ביה שחזר י"ל אמנם אף פבראי
 בתחלה שני כמו יותר, ב;צמו שהדבר וא*צ רשיל*ם הוי תעיובוה התיר שר*ש דכיוןדס*ל

 באיסור שגש"ר כ'ון דשילעמ להיות צריך איכו בעצ:ו החסץ שמצד אה*נ אבל סס()3סססיס
 לשון מפשפות אך דש,ל"ם, ה:י דחמץ דסעל היאשונים כל סברת שזהו ויילדרבנןן
 מוחר( יחי' בעצטו_ שהדגר )רצייד חראשוגח שהסברא 9ן, סשסע לא 9מיי*( נפטהר'ן

מאג-



ענפ*ארהערות.חבש
 1ו1כ )טרק במנהה ז'ל ה-י'ף דברי הביא שלא תמהני י(, מ ונססחיס גן:)33יגס
 לא אי אנד צי.ך א'נ! ל1לב דק"ל .דהשתא ש:וענ ל11 "גד לענ'ןהנ,1!,
ט_4פ_ אניד לא ליה, אביד ואי דמ*, ושפיר ביו"ט ליה מנח טעיו*ם, בהושענאאהנהי'

 ליה
., 

-. . .[ . .
. . . . , 

 ע"ש, ספק בלשון- כתנ ררבנן( באיטור שנשאר לדטשום השניה והסברא בפשיטות,כתב
 קנ( ס" )גיוו"ד בהגר*א _ועי' רהר'ן, סכרא האי ופוסקים הביאו _לא זה שמשוםוניאה
 רשיל*ם, הו? ויא בנ'ט רבזמנו ס'ל וסףס זמנו, בלאהר כר'ש רמ"ל מר'..יוחנןשהק'
 טקרי זה אם בהא פליגי ורבא רריי רצץ5 וכן - ע"ש[ במלהסוה הרמב"ן . הקן]וכן

 סברות _שמזכיר _בשו*ע ע'ש ונאסי, שהוזר .או_כו*טים שטתקלקל סשוםהוטיל))מ-)כינתו
 ץואף _בפשיטות ניחא )נפסהיס( הר"ן ולפ"ר בזה, שהאריך ע*ום כו', כרבא קיי'ל ואגןאלו(
 ורבא,.ווטנם ר"י פליגי זו שבקנרא נאמר .גם אס אך רש-לזמ, ל*ה מאם כר*ש לר*ישס*ל
 . כרבא,. קיי*ל שאנן כ' הרי ס'ם ז"לן הגר*א כיוןלזה

.
 בלל. לראיה רובה הגרון האץ יפה עולה חר~צו א*ג הר"ן לר' אף זה, לבד אוים .

 מהרבגן, חוסרא אלא אינו במל לא . שרשיל'ס מה .רכל רכיון לומר סברא וש,ההתם
 ובאן ני,ס(, )גלט רש'י וכמש*כ בהיתר', חאכלנו- בא;סור אובלו ?טאתה ארער~מטעם

 5*ה_הבר עללוז, ובוין דאיסוהא בהיתר, לאכל יובל שלא בהטתנתו, כלל לירויחניון.-,טלא
 שאחר מצד.טב'ם שהוא_ גג(- )גגדלים. דרשיל*ס,. בטעם לשיטתו שהר"ן ומכ'ששיל*ס,
 וכמין וה1תר באסור כחלוק*ן הוי ררבנן אסור יש .אקה -טעל כיון נאן השגי, .אתסחזק

 5ר, חומרא משום רבבך נפו_ לאבשאךם,___ועהוכא(
 אלח _ן'י

 הלוק אינו שהאיסור _.מקום'
 משאעכ .הר'ןי שם שבאר וכסו כמוה4, לגסרי הוא -גם. יותר _שלבסות_ מן..ההיהה.לגמריך

 . ן -. . .היכא;_שנשאךןבאיםור.
- 

:
-. 

 ראוגאתא מחויבים עצטו להפקי? שלא הוא מררבנן, עיקר-האיסור- הכא.כל אבל
 הרעת .על .יעלה ואיך התורה,. מן מחיוביק אעע וטהפקי;3 האיסוה עיקר על עברוהרי
 . _. . _ והרק"-ל. איסורס כונת עיקר- נגה אם'זהו בזה -רבנן אסהושלא-

--י,י
 אחריה לחזור וטחויב הלשון .. .םצרקה".שנכפל -! -להקשות -הטזן- הרב וטם יסש"כ -

 עירך לעניי .*פתוח .בגם', וכהאי"א הנ*5 טס( )גמונין עפי"ד-רש-י התורה.לקיי~א,מן
 עיר ענץ אחר לחזור מחויב בעירו עניים לו אין שאם ר'ל אחרת*, עיר לענייחפתה
 קרא ל"ל לפנ?ך, .. כש~?בואו אחר!2 עיר עניי לרבות הוא הגם' שכונת ניסא .. ראיאחהה,

 ואיך כו' ויאי אלא הם, .,אה!ך בכי5 לאו וכי יהם, 5פטור_מליהס תיתייתירה_המה?כא
 _אחרי לחווי מחויב .שיתא יהאמר זה-:5א,גיתן _ דגר כ,: ע נו"_ ר"י._מזה עצמוהפקיע
 -ונב51 שיעור עיש וראי מ"ם למצוח, עצמו להכנים שסהויב ואה- "הר!ע,_ בעייעני!ם

 בהרים .יחזור יכיל אטרו הקן, שבש5נח ואף ן .וטעינה(, _פריקה )גכי ~עיל וכם-וטלטהחתו
 הרים, כסה . 4אר ..יחזור מחויב .היה. 'שלץ ואהינ בהרים_ סצוו קן שסתם משים י*י,ונ

 ::יו:,:";ד, ::ג'ס::כך
 סכ:"

 גך::נףי;ן :ני 4ןאי:ין ::נ:א.
 אינו בהרים ' לחזור מ'ם במקרה, שיהיי רק ולא הסצגק אהי 4חוור -,סחייבו "ייתיאיא'_
ך - - וגוזסא, אססכתאאלא  

 . י -

-

 דכתיב רכיון מ*ל שהם'ד י'ל נפרוסם, שלא לומר תיתי מהיכא דאל"; :ומש'ב -
 לענ:י אלא לפר4ס מחויב איגו באחר-שעריך,בקיא

 סזת -לסרו ולססקנא עירון .

 ולא בעירו עניים שיהןו עד אצלו ש-הי' _אומר שהייתי נכון יותר אולהקרנמיי-
 -*בני )נמגי)סלג,.( ממש'א גרע - ולא לבקשו, אליו -שבגו אף אחרת עיר לעניייתן
 עסהם אותה מביאים באים וכשהן וותנ:ן 4רקה עליהם ופסקו אחרת לעיר שהלכיהעיר

 ישנם וטם שגם אף ע"ש, עירן* בהןעטייוספרנסים
 כיון הכא ד,ם*וני קם'ל אמק4ם, עניי.

 בעיר הוא. דאם שקם"ל או 5בקש; שיבא- 5מי- לתן עליו בטקימו- .עניים ?מתהשאין
.,. 

יט- - אהדת -



פאר העיות;הבש

( אר*ד-ז*ל שם ולתב -מ,צב'* ;להו דענינ אצנ נו' 4רק של. כחנרדה אלא5יה

 לא דבלא*ה כיק מלאנה 6שיט ט-תסר הוי א%י צריך היה. - אילו -דפ"ושו
 חן

 ; -מתכשר- ,...ך .-.
; 4איה -5עיר שהלד שויחיד שם שאסרו וכסו העיר, *ותה עניי לפרנם .שבחויבאחות
 טום, שהולך .בשעה עסו לקהת יוגל 91א העיר', אותה 9ענשי תנתן צדקה עליו;:ופסקו

 - - ע"קפ. העיר *ותה לענ,י. עליהם.לתן העיר באזהה- ,םהל כ'ז ברביםוגמ
-__.._ 

-
 ) יכמשש אחהת עניי:עיר אחי .לילך כשכ להטייח .פחויב וטא*נו ברור זהאבל-

 מס' גנס'ה"רסב"ם
 ענ4*ם -שם- *ין שאם - על"ס( 4תנות.

-,, ענעם' שיסצאו עד ימניח ספר4ש.

 בהשס' וכסש"כ רנליפ שלש לאאך אלא עביימ אחרי" לחזור שמחויב 51א"סצינוע*ש

 ענ"ם נדבליכא ';וכ' 4ר*ן חולק : עקז -וגם ת4אר, בל ומשים ייסידקום( - ד')ר'כ
 הג"ל, הרמב"ם ,וכמששכ עכ"ל עניים" *יבואו ,עד ימביח טפרי* אלא לאהדוריאינו,מהויב

 שם* בש"ך ועי' רגז( )ק" בשו'עוכ'ה
;

 צדקה, מצות על מצווה י'נ דנם 3עכסנוין(.! )נתה ה.ר*ן סששנ ע*שי 5תוץ ובשיכ .:.

:;ש חשאר אדא-שעכ"פ ישל זון ממצוה הפקיעעצמו וס"ילא:ל* גרע;:ם4א% ל4 ד%וסא כ':והמזדשים

 .יטרוצה *וג8נ -סיי( פ*י פ)כיס )נסי שכ'- נהל"ן דל* *ס'ל 4נ41ה דהרמבשם אלי2אקושיחו
 ; כהלכתת, לעשודל מונעין.שותו. אין שכר -לקצל כי4 מיווה( א*%ו )בתור סצית שאר-.לקיים
 עשש. נו'" מסנ4 סקבלים צדקץ נתןגד

. 
. -. . '. . ' ' __, 

;.; '4ו4יה 4ילך 63--:( )פעהיס בגמי דאיאא מאן הרסב'ם לד' רא4ה 5הביא1,ש

 זדקה קונת אינו *א% קו%ה-8שעון שב"ח מכאן-צדקה
 סנשל*,. .

 ): ששראל-בי*ראל וכ*ז
 לעגו'ם .בצרקה סחוי2 שאינו 'קונה.טשיס אינו שלת'ק היא שלוגת* -בנכוי ישראלאבל

 משום;האי ג'כ י'ל קונה, אינו בישראל דעבי"ם הטעם ולפ"ז-וכפרש"יק
: סעמא-,שאינו :

 בו גם המקרא מיירי ו*כ בצדקה מתויב דאי 4;סקי*.עליו, גא4רל וע*כ.לא בצדקה.סחויב

ד4קנה..משכנו
 - ' טנין, צדקה ו*ם:-אינו,קונ4 44דאל2 של-

 לו ,שיחזור' ממה- צדקה ' *יכא זוא*ת הק' - 1דקסן ::ל"ס ": )קווכין התום' -אםנם
 ן כשמברכו א?כ קונה יאם-אינו וברכך 12סלה1 ושכב סדכתיב דדיק -ותי'לשבכ.'עליו,

 משלד צדק כמו מש45 הנותן *לא סקרי,.צדקק דלא וי4,,ספרי דגרים, רבית הוי'ליההעגי

 בצדקהי שמח41ב ;וחף :טשכק -קונח איט . **טנש ישל הראשון שלהתדוץ נסצא-
 רב*ת :וביה:דאק יכאן 'ום%.;*םברכו:*ין -עליו לשכב *%הזיי-ליה 'מה :ליה קדי(*דקה
 '- : י ,' .- :פשנק. היח;ק*נה- נצדקה 6ה4ב ;שם "*%י.זל3 חת14ץ 9פי ובלצ4כוי,

 %ס4תש דח4י% זבדא **4ני )5'נקז(( שאמדיעג4י משה גמ. ידי להביא:'ר4'ה]ואין

 ),4**ני 'ה2או4 דשם :- צדקה, *5 שצי*ע ,8זנו שעבו"ם %תב"ר *א*חן;הרי ובוכד%צדסשא'כ
 עכדיט,:ס*י( פס' 3סשע יצימב"ם; נסבואר -להחיוה4 מצ)וה הוח 4עלמא בסצותשהייב

 '*עבד .

 ')ט,;:למת( בח"ד ועי') טאשת, 9ה; לה ינשדי4ן 4הא ובכ5ל.:*יה .5החלתו מצוהכנעני

 מהאי -ברבית ) להיוות אסור -כנענן ד5עבדקכ'
 5החלתו. ם'ע-םאן-ו4ון,'4מ14הי

 84 );סצו%

 ר,טע ;עבד: דביון.:,שהיה והאביע'4*5 עברמ: משאשכ יחיח ;שע4י עצה עצהטוב"גלהשיאו
.. הימב.ם[. פסק וכן להח:ותו מציה?י1

- : :- - 

 שאינו סשום ' ,מחנרו צ'נ:,9קח הי*הרו שיא סרביא %י"ה; עדיף ילא אפ"5-ועוד
 הדאשון,;"שם לתדוץ ואף 'תשיך) ד4ה )כשמ.כ%( קתוס' קשני לתרוץ לההייהימציוה

' וי85(נן הי%*- *דכי שם בתוסן וכמש'כ אית-%יה אחרינא. ~טגמא הרבית. על ;ג"נ .שמ1ווים

- - ר%יעש.ע'שן ולא השה גזל ולא עץ.~גן פכייזל
, . .(- .' 

:, ..~. 

-
 יביה על מצוה דב-נ התוס' 91 הראשון בתרוץ להרון ;שט*ל לוסר נאאה והוה .
 שמחויב צדקה - והיה "חברו, לההיוה וטמצווה ,טשום אלא דהתוס' טמעמא .9אאבל
 ולפ'ז :ות,סםעס

 נאמן.
ייי .'"טב%ל 441 לישר4ל, לא אצל חברו לב'נ א*א סהויב שאינו

- - '- ' 

 הדברים ד



 ערפאר'"עידתחבש-
 מר:כשר לא זה דבלא_ - כיון כעניבה דנכם עצטו קשר לעניז ת*י ע'ש,מהכשו

 - - ! . שר. קהשוב
- 

_8_88888*88
ונראד:-

 וש)ח( - )ס:י התורה על ברמב-ו כיעיי חייב לישראל שגם ודאיהדברים

 ושבי ולוה מלוה דיני וה-הל לחבףו אדם שזין מה כ4 נכי15 ,דינין דבכללדם*ל
 גכי ואפ'ל -בתום' כ' דהרו י'ל, טזם  שבס.,  אבשי גהרנו וס'טו*ה כ11, ועושקשכ'ר
 בריביה ?ישיאל לה19וה. לעכו'ם ליה שיי מזה, זה הרוביה על שה:זהוו ע*גרבית

 ורקה ה"ה א"כ "אחיך" . רבית _גבי דב' משום הנא שהשעם- נאסר אם ואף ע*וט,כו"

 - שעיז יישהא9 רעכוים צרקה על אזלי חרמב'ם דברי שגם יאל ולפ-ז "אחקי",דנ'

 , . . מצ41ע.אעו

 מהלמוד הר'ן לד' מביעת דאיה פלהביא שם הנז' הרג מש*ן נסוזרוופ*ז

 אם אקל ו:ושה במצווה דוקא_ חדש,.היינו י"ב וזולה זבות ושאמרו כ5( )נסוטסערוך

 שם יאיהא מצו"ע, אונה ."א תורה זכות אליסא שם דאסריגן , תולה איגואינו-_מצו"ע

 נשסע עליו, ויגן לו ..יתלה הצדקה דזכותי פרוק, בצדקה ורהמאך לגבוכרנצר אסר_שדניאל

 . ע'ב. צרקה', מצית ע5 טצווה היה נכרי שהיה שנ:ובדנצרסזת

 וא'כלאין לישראל לא יהברו-אבל בנכרי אלא להר-1 --.סיל דלאולפטש*כ

 את - שפרגס סנבוכרגצרראיה
 -*שראי

 וכטשיכ בעצהו דניאל כיגת. עיקר היתה שזאה
רש4*.שם..

 אין באמת אכל הר'ןן על נם ויפ'ד הרמב'ם, על. מכאן יקשה דבריו 41פי
 רבינא שהרי כן א'נו הולין, סצנ"ע שורק יטההלום סה חדא בלאוהן - לדבדיומקום

 וסתניין וסקיין. נאגרא מפקרא, דלא נאע*ג וזורה זכות *לעולם-, -לבסוף. שםאשר

 מס' )גס"נ .בפרוש הרסנ*ם כ' וכן .תוליף טצו'ע *ינו דאף -שסקל .הרי ע'ש, כי"בנייהו

 כוי לה. תולה - זה הרי ת*ת על סצווה שגאינה ואע'פ ת'ת זכורו- לה י*- *אם ס*כ(שו*י

 -.ל ..~ ע"ש* כוי' ג' -או ב' או שנחאאר

 דוקא יבעינן ומשום טצוה בזכות לעולם ר" טוקים ששם מפני גיהא שכאןוא*ל

 שכשסימא וי'ל איירי דר*י אליבא שהרי יפ, עולה שי' "נל הרב ל איוץ וא'כטצו'ע

 צרק", על סצווה דב'נ מנבוכרנצר וראיתו ישם?אל דר, ססטיא )51דע ס'ל; הביא"ע

 זו. ססצוה עצמו הפקיע .לא ומסילא נן( סוכא גס הנ*4 המפ'ול*ד
 הנס' של הס'ד מעם עיקד שכל דבלן - משום כןאיל-

 טצו"? דרק.
 ע'ש', שת-גן* גדול כ"כ שכיה אין מצווה,, ידא(גה שם ' רשפי 'כטש'כ הואמגין,

 אס'ד לפי: ' אבל .טצווח, מאימ הסצווא דגדול נר'ח הגם' ' סטקנת לפי הואוכיז

 -אגרא ליה- ואית ועבדינא ספקידגא *דלא יותר גדול סציוה אינו הרי ר*ישל
 - הולין, סצווה יטא.נו כאיש זו טכרתו שלפי ודאיטפי',

 והא, -שהקין הגם' - בכינת א*"ל חיה פרש'יולולי
 מצו"? אינ"

 בסתם. )*הטשנק - לעשות דנילה אינה לצו'ע אינה - שכיוןלוטר

נשים
 מייר"

 מש*ב ורביגא עושה, והיא קפצווה סצוה בזכית שמיירי ת' וע'ז

 שאין ואף תורה, בזמתיטאטנם
 להטריח רגילח היא הרי אבל - ללמור רגילה הי*.

 למודב*ביל
 דלעי5ן "א על הדין בעיקר דבינא פליג ולא ובעלה, בג*ה.

 .טזל: לאי5א- קרפי אף כרבינא הרסב'ם ,טפסק - מה לפ'ז וניח8 מצווה, באיגה ) את תולין1לכ'ע
 ג-חא 11ם )%מוה, א:ה .~הא 'טהק' דגם. סתסא וכן' כתת"

 יך להו . טיהה או ללסוד 'טהלך לבעלה נטדה אם רווקח הרמב"ס פילםשיא
 'טהיא דאף הוא דביג* יטסברת אפ"ל דהרי רבינאן . וכד4רי המדרפ לביהבניה
 הף מצו'ע יסכר ישהוא כדטברם חלק מקב4ת "טהיח- מק מ"ט מצתה;איגה

 ,טלא מחא לפ'ד= אבל נאזד"הוק פלגאן לא 6ם" ,טאטר חהד להגז, כדי עד ;דול,שכרה
 ברערח ,עיסקת היאובעצסה- אס ה'ח וסמילא טחיאזגילה- ננה איא -רבינאחפס



*אף הערות.חכש-
 *עה .לבהטה האכילה דהתם ,ול, רש"י על להחולקים נט דזהו)וניאה

 וידן משא"כ,בגונא למלאכה אותה למיחשב בעינן ה14חשביי משוכם רקמלאכה
 ננק דהין4נ למוכה_ דופן הוי לשבת דופן דהוי דמנו ז( )נסועס להאדדמי

- 8 8 - 8 8 8 8 8 8 8

 ..דשם -; ,.-
_. 
- 

 ,אףן עליה, מגיגהג"כ
 שנים( נג' - כ'כ סגין 'איגו ואכצו"ע הק;' שהגם, 4"9 לפרש'י

 דזכות נקפו לכ'ע,.ולטסקגה סגין שנה ע5 4בל בדש"י וע"ש האי" כולי טגיגא *מיוכמש'ש
 וגיחא תוהה( כשלד .בהריידו* פלגאן ,סי-לאל ש%4ר )וזהו ,אסצו"ע אף הרבה 5גיןתודה
 ן ' . ; ; )-,- או5ן. ושי'-בכל 44* הרב של לדי )סקום שו4 אין ומעתהל5*ע

 רהירושלם* אייכא ל'ם ראיה:. אזנה 4נכונדנצר ראיתו עיקדובלא'ה
 סקבץ שהיה כאן רש"י וכסוש*פ היה, כןי ;)פ-ו(. בש'ר הסנואר כפי ואטנםדחולין,- 9הא שייך ולא ]צדקה[* כמצות עסוק היה חדש י"ב אותן כל "נאמרשדתי-
 ואף ע-ש, . בעצתו הניאל נו:ח כל וזאא.)-היתה ומפיגמן; ישראל עניי., יוםבכל
 ה54ק. שיגו שהש"ס ;גאסראם

 _הם2ץ וכטש"כ שעה -5אותה אל4 - 4ן שלא זם"ל עוז
 - והמ'י הידושל5י ולד' 'צ"ע, ) הג"ל ]ומפרש*יבזה,

 .וגיאל געגש 5סה. צ,ע.
 "שא5י. שם שאמרו דבמו ד( נייכ)עי'

 :המון"
 ה"ה סתבני"ן. לא 6לכא לא יאי

 ואולי ;ס,( דס.):3י רמ':י )ועי(_ כיהס'ק - סבבין עדיף בודאי שחוא ישד*ל*רנסת
 -בירוש(* גרמתם ויוח( ד"ס : כ )קזעס בתזפי וע*י זה, ב,טכיל נענעט דלא לדידהו5"ל

 שזן כהס)ה מ'ל קא ק האב"ע נכ"נ( )מכ העב"ע תרי -פליגי; -שבזה5אפ-ל
 והשבי חדש, י-ב כל.

מ"ל
 ראיה שאין אע'פ שם .אטרו יטהרי ראיה אין מ"ם . ועי.[ דטיטה הגס כסוגי"

לד5ר
 ,דילקא 'ות' 'לדבר,: ראיה אין אמאי - -וחקי כוי לדברי-.6נכוכדנור ,זכי

 עונותם לפקוד השטים כן טטהרין . ואין עלייהן, הינא מפקיד דלא עכו"6שאגי
 שעכו*ם . כיון ולפי?ז בדש"י, ע"ש יכוי ממהרין סישיאל .אכל. בעוה'זעליהם
 ;4יה ססתיגום בעכו'ם מ"ם בסצו"ן, אלא תול,ן אין כישדאל אם שאף י'לשאני
 . :- . ;סצווה.' באינו אף חדש -י'בעד

 .דגמו אדעתי. אסיק לא שעדין שי"ל מה )לבד בהחלה, גגמי כן הק' שלא ומה י-- .)'

 כ'ש דא-כ סשום להקץטוח( אין לדבר זכר רק וטאטר. כיון או מצו"ע, דוקאהצריך
 אח"כ הגם'- וקושית- ר"י, קאס- ושפיה לכה'פ ו~דז )(ב תולין_ הסצו"ע שלישדאלהוא
 בישראל כ,ש. כ3, מצתה שא.נו -עכו"ם מה היא, גדולה שראיה ר"יה אין מאי להפךחוא
 בעכו"ם סצונה, ..דאינו. המוגט והשכר שבשביל . ויחכן ,; כו' עכו"ם דשאגיוח'

 על ,סכאן תששה ,4א .והשתא בישראל, דמצו'ע ) הסרוכה :העוכר סבשל יותרממתינים-
 .. . ! י .- הר"ן. ועלהרמב"ם

 לייווב '-אפשה היה הגז'( :ההב _ה2גת לכפי זרוע האור שיטתויפי..
 הנז' הרב . ,טכ' שכני בפשיטות, ע דכ :)אליבא ~א'ע( . שפיטא )מד-י-קושיתו

 בר( לאסתכולו .דלא .בנפשיק קינסי מצי ולא משום א*ע סיטא רלהבי,מהר!מב"א
 הד?ב"א בשס . .ד(( )סכפ בתוס' וכסש"ב . מותך כזה ובאוש1 מדאורייתא,'- חסור א,סור.עבור .שלא כרי .הסצוות, סן א'ע שהפקוע 1סה אורבגן רק עבר. וא'כ אסור, דבר.על

 .התירי ה*ימוד שנעשהרקצדם
 החסור על לעבור יבא *לא כדי ק4 אימור על לעכור .ל1.

 פטר מומא אם_ אצלר ספק רק היה שלא ומכ"ש; לסעלה[, ס"ש.נזה;~ע"

 1א'סור ועבור שלא וכח אחת *עב אלא *עה ההפקעה דהדי י'ליע"
 פעמים כמף_

 *ין מהיה*-יממילא ה)א וזהפקעה איפור -אסך אפילן אפ-ל, היה רכמ,חכאל,ובזהנדחה
להקשות

 גס-
 - . ; , ע. , , סצרקה,

- - . 
-  - 

-' 
 א*ע .י'י סיסא בד-ה-' . וכד , קהרימנרא 'נמבזיר -הכפי - :לדחות יט אך .
 'ממדת -אלה אעו .חה 'טלו' ,סדיא חוץ- 5המוזכל ,טלא-) אנשיט" לאוקמי סצי דיא.-"משום
 ,סילי ע,טרה בץ וכרמנוהר-חסידות,

 . יפמובא 2ס1 דרב ;דחס,דותא_
 חגאומם בתשובה.

סי' :-



 עהפאו"עיותחבש
 קשר חשוב כזק וקשר קשר בענין וה'נ דבי לכל דופן השוב עלה דופןדשם
 ' : ואכ'מ כזה להאייך וצריך לשבת' קשר נ"כ הוי לזה קשר דהו'מנו

 ונהלתו עמו על ה' לישועתוהמצפה.~

-

' 

 ,צ'ל בלאאמ,;ר-טוהר'ו כושה יעקב:הצע'ר
 -חר-ל*פ__

 ת'ו(* פעה'ק והסכובה הטד' .שערי ד':שכונת_)יב

- ש ש ש ש 8 8 8 8 8 8

ק.''-  

 בה לעמור יכלו ולא אחריו כן נהגו ששת ור' יוסף שר' ססיים ושם קג"מ(,)קי'

 השני לפרוש '( )מ במנחות הוא דכן שהעיר הים' ב.איי )וע'ש עיניהם את קוסימועד
 נאסר אם ]ובין אותו( וסותר זה פרוש סביא כ*ד( )גוס ברש"י ראיתי אך עששן רו2"ישל

 הוא ההקפדהששעס-
 שהוא נאמר זאפי'.אם סר-א, חוץ להטחכלי שלא הרגיה- עצם- משום.

 ע5 אוים כסבואה[. חס-דות מדת סצד אלא אינה ס'ם אטירהי הסתכלות לידי יבא שלאכדי
 דאסאין רמ"מ( ט" )3יוך'ד הש.ה 4לפ'ר שעה באותה עגי שהיה בלא'ה .צדקהי-ל

 פרנטהו על-

 גי( סעיף רכ'6 סי' )סס בשו*ע ועין ע"שי לשנה השקל' סשלישית אפי' לגסהי סצדקהפטור

 שר' זטן- -שהיה הגם* - סדברי נראה וכן הפקעה; זו אין פטיר היה שעה שבאותהוכיון

 ')גפנילס ואמרו 5הדדיי טעודתייהו סחלפי יו6ף ודי- רבה כ"ו( )נמ"ק שאסרו עני, היא(וסף

 ברטג'ם ועו! ע'שג עוני משום סעודתייהו מחלפי הוי אבין בי ור"ה אבין בר דאבייוי(

 טגילה בה* דכי הא על שססך סשום - 6ג)( )גסי דםיק. יה דין השמימ ]והרסב"םובוו*ע,
 . ע"ש[. סט*ו()גט*ג

. 

 בזה, חןם8ך ע5 חולקים הב*ח וכן סק"6( סו,יד ) סי' )גחו'מ הט'ז אולם ך.;
 וסג5'.לגם -

 ,_ולא שהאריך שם בנ"צ ועיי צדקה, במצוח חייב לו וא*ן הצדקה מן המתפינסעני

 וולעולם שני ס*ס( עגייס מתגות -מסי 3גפ"ו הרמנ.ם -בד. ועי'4י,ש*ך;

 _תצוה קוום לא מזה פחות _הנוהן וכל לשנה השקל' סשוישית. עצמו יסנעלא

 אין אפי' חייב שלעולם משמע לאחר" צדקה לחן חייב הצרקה מן הסתפ*נס עניואפי'
 הסתפדנס עני אפי' שאסרו ו'( )נגיעין הנם' ברי שהבין ספנ. הצדקה, סן פרנסחו כדילו

 אפ?._ענ?_.ובף שאטה- זופרא סר לדברי טיים בעצמו יוסף שרב בגמן וע,ים אופן, בכלנו'

 ע'ש._ עניות סגסני לו סראין אין שוב רב-יוסף חנא .עודלאלאענך
. . 

_. 

ועיי
. 

 )5וק:( יד ימ ס ד 1! -)גלריס ברען
 ,,טטביא-

 הא ע5. יטפר"טוך סרבורךר

 "דבג,כ חמירא דפאה סחים "". טאי, - לצדקה . לפאה ) יד יש ןאק"לשאמיו
 ,שגם 15 נראה_ דלא וץ הוא יב' יבצדקה, משא"כ .פאה בעיקר רהמנאןח;עה

 בהש-ד ס'ל דרבותיו ~ פלימן - 'טביה ואפיל ע'ש, 3ף -בע"כ כה"ב צדקהבעיקר
 החעב קךקר מ6ם, ;השדה ע5 הוא שחעבא דאף לפאה צדקה_ ל*ד ע'כומשהה-

 עליוע,שראל .,שאפ" להתפרנט בסה אע,ו= אם אף כאותה,שדה 4תן - יו ל ע"וא
 ,סע,קר _פטי פרנסתנ כדי 4ו אץ. ) שאם צדקה סשא'כ קא(י ק )מ רו9 םסיצאךם
 י5א וסמל*ו בכ"ג חתב ב?קרה בצדקה רנם וס'ל. ע!ז חולק ,הרקצדקהו-
 הנז"_5ד' _הרב .תיץ )ויפה .מצרקהן _יוחד פאה גבי. חוסרא שום--טצינו.~

~.:- 
 מהם עצטו להפק*ע שאטור מצות לשאר- ודוסה לקייסי נסה לו ש4ין אל4- זו,מצוה- על גס -הוי חיובא בר מ'ם עכשו_- שאין-ילז דאף לדחות 'יש השיך :לד" אף אך
 . -- : . 1 - - יירו. שבאו מרנג - אף חיונ בר א*נו עצמוולעשית

.: 

-
 שאר -צדקה תנח הא אבל סצדקה אלא הק' לא- הרב.הנף הנת הילא.ח - ג

 - .. שינוה_ 5עי5_ -כ'כ על-הא*ן עצמו ,טסמך) סה ~נם טא"לב4ית'םנכשיו'צח"ם

 ועור ,':




