
'פארהעיותהבש.

-ג.

 הגשב"ד יבט מאת פאר" וחבש היקר .להטפר מעטוההערות
 לחכוהים סקוט אק הזה הספר דן ,טעלע הדבי שבעיקר ואף - ע~יט"א ..

 ן הקונטרס סוף לרביסש *5הודעתו כדברע מעקריתוהש,ש כאהד הדברשטבואר

 )שס( בצצסו יאםר כאשר להתוכח טקום דבנו נתן ההלכות בדקדוקיאב5

 ובאתי עליוזוהתעוררות* לטשוך -כדי אלא בא לא הלכ*ת,שבדקדוקי
 אחדות* הערות להעיר אנכיגם

(...(;

 81?1שישק-
-

 הזכירוהו במקומז שלא התפלין הניהו אחיי יאם שליפשא רנמ : שם .כהב . ::- -.ו
 כו'. לתפלה )תפלה בין כדין).*ח הפעם עוד -צריך'לברךלהקן

 ובריעבד הפטק, הוי לא שתיקה כי פסקינן "לא לכאן, שח ענ-ן מה ירעתי ,לא )- ן.
 דבשא)כ!!ה'(נם וה"א רו( )כ4' )טנ"א יעי' ויברפ, להזדר איצ זטןאראם,שתקלהרבה

 הדעת ויסח יטיחה רק בדיעבד הפסק איגה ,מלאכה כי הפטק ל-ה 'התקון!טעילת
 )- ! - ח-מק* -רי ס-י,שע"(

 ממקומן בנשמטול ללביך שלא )כהשל*ה( -44נהננו *ואעפ4י -עוד, ומש"ש-
 מהאדק*של קשה הפסק מענין כאן מדובר אם כו'", כראוי בתהלה נו..כשהניחן:מי

 מפני ולברף לחזהן צריף נפמק כיאוי התפלין. שהניח אחרי אם "קשר".בנפסק
 כתקדגה ה6צוה יטנעשה קידם משא*כ-בנפסק הבינה: לחול מה על תחלה.שהיתה
 והאריכו כג(. ומגי5 ,גס .סי' )5וימ הפסק איבה הקשר ) ועשית ולב'ך, .לחזל-,%א4

 . -;בזה.אאהיונים.
- - - - 

.- 

 *ח884-44--

אבל.. ,'

 וזורה ]כטו טעשה בשעת עליי .שסוטל מ6ח גם א'ע מפקיעיעיייהרי
 מ(1 )גוויס . הר*ן מש-כ ועי( :ן5ע( )מגהיס בנמי עיי . רגע -בכל -)דתיוצהל6"ד
 וגכדמ( מימ תיו, כס, נמ15ז ומס סמטך כסקומת )עמג61ל ועוד ואהבתו הי! :יחוד..א4.
 ע*ש[. שס כמבואר לב"נ ולא לושראל :אלא אינה ג':כ -ה(ד-א*,י"במיע;.דאאדוה ל'שיאי רק וכ'זלהוא עגשן רגע *פין חיובן -נפסק ולא 5התמדה ;..חייב;שכיז

:. . 

 כשס;יסא ו(תחלה 'שהדי דג'ע, אליבא -יניאא לית* מעיקר4 שהקוש4א . גל'ד וע:ל

א*ע;ה"
 ים, 2גט' שמיבח נמירגה.וכסו והן 5שכר ה, סם*ווה צדול טצווה- דאי5 סזל

 .:וששי]וכסש*כ
- 

 _בזב-תה זז1לין -אין גדול , שכרה שאין . מצווה דאיגה סס( ץ .)]קזטס
 יותר במרדגה לקיים כדי אלא 5קזים, .שלא 6איוו::כדי על16 הפקיע לא והדיעלשןן
 והחובה להפקיע .שלא האיסור שכל משום או מצ*ת'ן ועבד454, )ם4קדינא נדיאגיולה
 וטהויבים מציוה מאיגו המצווה דגדול כר"ח המסקנא חחרי רק .חוא לחיוב, א'עלהכגיס
 ואאל נואן חמר הטצווה ,רגדול -דואח להא החיובלילחיבך.כששטע, .להגדיל'לאשתדל
 אוא .טצווה- כא*נו ' עתה שהוא מהן שלבד גמצא י?'י דאי-ה5כה כו' : כי"י .~%ין:-הלבה

 המצוות( .טכל עביוים . א"ע שחיקיע ההפקעה אסור על שעברגם
 מן אסור מהיוב עצמז פקיע לה -דאמנם לכללא הדרינן יל6יז : י-

 אתויא,ד
 יש ועכשפ

 נו,( "נקש נחובת כמשכ'ל או והך'ן. רשא .כדן צוויים שנכולו )אלו , מצותכמה
שחועגה ן-



עופארהערותהבש
 של :התפלין שהניח נשעה אם אלח לנ'ד, נונע א*נו ההפסק ענין כלאנל

 -שנתטין 4ה _בת אה*נ דבנו וטם קטמחלק )דכמו המצח על להנ*ח דעתו היתהדאץט
 -להזור שצריך הדא פשופ ,כלל( דקדק -של4ש זה רבין הטצה על להניה הלנתחל

 מלה -ולא -הבציהק על דעתי היתה שלא סטעם נקא הפמק ממעם לאדו(ברד
 הפד*ה ו*' סצוה במקים שלא מונח כשהנר ברכת.הנוכה למביך דומההביכה,
 שמספשל ,ומה ולביך, לחזור, שצהיך אמה מל לטולה בה:יהה נם הרעמ()נסי'

 ]ומה בהיעבד, שרי. דבבית הוא-מפעם.ל1טי*א סק"ז( 5גרהס 5ס5 )פי' נ,הלהפחמ*נ

 קפנ4 ג47 יעא דווה שכנהה כמקש כשהנהתה הבדכה'- בענין האה"וניםיטמסלפיים

 על או ימולה שו,יתה בעת בסוכה כשברך עד"ז וכ*ה מעט[ שידלקשאמשר
 כהלכתה. טצויצת שאינהפלית-

 כוי עהרת פ' הראוהו ישאפילו הפ-ם"נ לפמש'כ רבנו שמפקפקוסה

 קהךת דגבן לחלק שיש אלא כו' ר,י*ויי ץו שהנהה וסובר שמועה ישל ה'נא'ג

 . -. - : - -. כוה4 בפ' היום קריאת היא שהחובהיודע
- 

 יפעה אחרת פרשהל לו כשהדאו נמקט'ש. בפרגפשנ (טכם נזכר זההלוק-
'גחובת

 היומו
 מר"ה לקרא -שצריך חשב בחנוזה .נכגון העם הובת שזוהי וסבי

 משא:כ למברך י-חתר י'א היום( חובת על כלל דעהו היתהולא
 בפעו"

 כטן

 ולבךך, 5חזוה- שא'צ היום הובת על "יתה שדעתו היום פרשת כתובה שכא( ,*סבי.

*_אשש-ט4-א
( -  : : - 

 ,' ךתה .

 מבל ,ומור __י9ות שאם הדק'5 וא*כ 'להיובם, עצמו להננים התורה מן -הואשהחובה
 )_ ויק"מם. כדי ויחיה 5השתדל שטהו*ב ודאיהמצוות,

 ן ..
- 
ך = -  

 נסצא_שהוא בהם'_1 *והי די, יצון. ועיקר_ מצוה עצםם כצר שהחיים שכיוןועוד

 מהכנסה עדקש וזה עתה . סקיים שהוא הסצוה את.קיום להסשיך כד4 רק פע51העושה-
 השטם'ק מש'כ עי' מתתלה ]וסש'ש אר--ו. ישיבת גביה וכסש'ל עתה מקייםימצוה,טאיננו.

 קרווח ..?ותר .ים'ם שו*5 וגם שה'ש .סהספיי ע'ר שצ*ע ואף .מתרא*ש, 3()"ךגין

 4סצות , ה'ה_1כ5 איא שבת גבי רק חדוש זה שאין ודאי ולפ"ז אה(כ[ כש"שלומר

 ישבתורה.
 הכוגה א*ן הרבה*: יבתות דםש1א::*כדי-י.שישםור אש'ל ד5כאולהועוד

 אחת( שבת השבה*, אץ *לעשות רק תורה אכרה )דלא משיח5ל יוהר ש*קייםמצר

 לעשות נרי - אחת . .וטבת .ח5ל הזרה שאסרה יטמזח ץץוא שהבאור',*לא

- .זז"2בת--*ת  כרי שבת 5ה55 שמותר קוא הכונה- שעיקר_ יט'ם -אהרת שבה 
 "יע ב4ן הלדל ואין ן 5ומרכ שייך כצות נשאר. יממילא.גס דן, רצון עיקר 2ההו--יטיחיה

.
 -. הכפ-ת. קווות ויתורץ -שעה, בח'י נם 5שוא'ת,-ו*ו5י

 . ן .1 . ;

 הוא ט' - ,ם,שמור כדו -'. שלם4ד נאסר אם ואף-
- 

- חי' "*ם דגקא
 בהם מ.וחי -שבת שדוהה פ'נ דילפיגן . :.ןז( )יו"6. בגס' שאסרו המעםלפי

 .לכולהו ןחם ואמרן בנ'מ,. ונמבואך מג'( )לבד נאמרה שבתורה הסצות כל על ע'ככ*"

 של המסקנא ..היא. וטואוז הרי כו'( בהם יחי )יטדרעו סדוטמ:אלל לבר פרכא להואית
 5פי הוא וועה- חי-ן ע5 שמחלל-ן דמה הנפ*ת קושית - גס בזה ניהא וסמילאה]ס',

 ..) אמרו. ץטבת גוקא -דלאו דינא וקםחמסקנא,.
- 

__ 
 הנ" הנ*ען כדי מוכח גי:תכ6( )פךי התווה על אור ,החוהשח שמדברי*יברא

 לינמור -לך -אמרת' א*מתי גז*ה .א'י ומ': בנ" ושמרו :זפסוק על 'טכ'וסליט'א'
 עסוד 4גדר 'ט"טט גאדמ *" לעשות, דוקא ישבת כבוד .בערך -אפיי ישדאלאי"ם

 הגם לשומרו לשבת 'גיע ולא יקום לא יחדאי סי אבל"לזשותי
 *טדסואו"

 וזילי אלו
ליטעות



-

פאר-העתתחבש '-'
 אתרונ בנפי4 דמועים הפשופ מההמון רבים. שיש שעוהרתי כבר וזה י;-

 סצד, שצריכיםבחשבם
 האתיוג על ברך אם פהופך כשהוא ראש,נה למלו הב,נו"

 _ההבר פשומ אח'כ, והזכירוהו מ*דו והמהו בזה ש'צא בחשבד טהופךכשהוא

 למפה בפמטתו .אומנךם בשמ לפלו היא שהמציה ) הפוע'ם אולם ויביך, לחזורשצר4ך
 אפלו גי_'לח: בדון להפכו מכץ אם נם וברכה להם עילה למעלה,ויא',ובפממהו

 הטצוה" לאופן על_ ,.גם -דעתו היתה שעכ"מ -כד'ד-אח*
 אלא למצוה הוא המצה שיק -מ4..שיחשוב קטצ'אדת קשה .לעגיננוונם
 *( ; "ח': שטחקן בביגתו ושא לטטה ההו הטצח שגם,שח6ה

-.. 

 ליי שתטה )5'ס( . במנ'ח וע; עכיל, שבת עליו יחללו לא ליטים אולשעות
 :מדבריודמבואר

 שא"
 הגאון .ולפ*ד ע"ש, להפר _מפ-רש יבנם' ,טעה ח4 על מ"ללין

הנזי
- 

 אל 'חובר .אשר דכל ,טוה חךי על : יחללו . שלא ךהאוה"ח נונת ש4*1 4י8ל ניחא

 ;לנו שגלתה החורה _קל בטעם_ ,ל_ומר שכונתו אלא שממללין, וודאי בטחון ישהחיים

 .. : . - ד'דן, לודע נעם וימיה שבת, נשב,ן הואונהע)קר

 לבם'ף. שכ. בטנ"ח ע"ש אך ,:
 שלם:ד יאפשד. דא6נם

 דיליף-
 שבת פ"נ-'ווחה

 בהס.,ךוי :םוחי די5**נן לס?ד 'לא אלל הרלי; ; -שבתות שישמור כדי דדוקא גויטושקהן
 .הקוה )ן)'ךעדין=יש ,פשום שעת ;דחת צטעם 6נזי הו_אזן ,.שלפ*% דבריו בבאין וין'5ל*,8,

 דסושסרי סספק-6"],.ייאסרו- עדיףא"כ;לא-.
 ,ששש'_ק_מ?חי ;ילא...ספ2 :ודאי לדעת:רק אין

 לאייאת.4לאוב והאוה*ח מס(, )י1מ5 בתוס' וכטש"כ ספיקא וספק ספק נםבהם.שק:עיבן
 דיל]ינזיסושסרו שלם'ד' כפשומו שנאמר או מנ"ל', מפק ודאי "אשכחן הגם' מסקנת.כין
 וכמךש ._דודן בנדון .ח"ה יא,כל .שעח" היי אף ילןינן בהם מוהי ולם'י: שבת- דוקא *ייך-לון

 וטאפיטר וה'ה שבת דוקא צריך אינו '-א*ב :בשטיאל במסקנא מ,נו דק ?אנן ל-י?

- י כצו*ת';%הרוח.. שיקיים בשביל שבת._לחלל '  . ._ - ,; , 
,_ 

, : 

-. 
 אכילה שמחלק._גין ומה ע"ו(. )ס? %ם-ו,בקג?א הישב - יכ"ז %66*ר - כו טג* בענין וסךק8
 ונ*ש כ-ט( )נסי' שם ו:גואר לולב-:כוי- מש?ק;סאגד ובענין 6י(, )5קי' ש6) מבואר_לבאמ"-לננד

 שליט"א ,ה?ז' _הגאון בזה לי שהא?ב, מה בזה,.;הטס ושי6תם והד*ן הרי"ף כ'(.נב*ןרידי)נקי'
 , ~ . . ! - .), -;: . :- ' ') : נשןמלוא*מילדבריו

:;
, 

ך ןי; -  
.,ן,.. ) ;:; 88חא48848ך=..: .-

- 

'" 

 ;היודע *ה, ':. שגין . "הבול מבצרי, די *לוט'א יבנו : באר .??ר ?(.. .. ן;
 שחישב זה - .לבין . חטיום, בצטצום דקדק של4- אלא" קתפיין ךב,קומ

. 
 .'טגם

 לשיי ונייך. .לאתכ*ד אם דבנו י- פטתפק . הראושק ,שבאופן .לתפלין* כשרהמצה
 מצוה .טאינו דנה - -על שברך מפעם ולבהך --. לחזור צרוך השני ובאופןולברך,

 שהזכיר !מה ..כמבואר.-ןלהלן[, יחזר לא. ~.תכקו ?ום'מ. הנ4כהו חיה "ולאכלל
 בהפסוה .שגם גושום , לתפלה, ת8לה בין שח - לדין ו6ד6ה דהפ4קה דיןלבנו

.שי"י
 שהפס]ק, כיון .השנוי על:..התפלה להול -יכו5ה -הניכה *אין. היא 4טום.

 - - שהפסןק* נ4,מזה טצוה על ברך זה'-,טל4 גרע לא דעכ"פ-ועוד

- 

.(- 

 הכא.,דמד'ן וה*ה דעתו יטהםיח טשום דוא יהפטקה הפעם קטע*קר די'ל סשוםועוד

 מדררי שנראה וכמו בו. נגעהפה'ד
 בזסה'ז דנשטמו הסעם_ ,. -שכ( ;השלוה '

 טשסע "ע'ש, הדעת .- היסח .איןי ואז: - 1)6לה ק;ש בקטעת אלא_ .מנחיוזד1א
 חמוי - יותר רשיחה שהפסק אסנם. הן המה'ד, משום הוא השו'ע ש5דטעמו
 דהרי 6סהעדמסתם

 ._.דבור אף בדבור- שהפס_ק רז( סי' )נ16ר'ה רעק'א בחי' כ(

 וט( )ס-י -הת"ש ג,טם בשע-ת הביא - וכן הפרמ'ג כגכ וכלר - הפמק הויאחר
ע*ש



עןפאךהעיותהבש
 ננע שרק זה בענין כו', לתקן הזכירוהו דבור כדי בתוך אם מ'מ 2 עודושם

 רבנוק כדש כאשר 'דדהנה קצת, להאריך לנחוץ אני רדאה שהיא, כל ציעה רבנובו
 שמקולקלבעקרי ויש תפלין, הנחת לדקדוק לב שם שלא יש עביינים, מעי אטנייש
 טצוה, למקום הטצת גת שחושב כנין או ראשו, מה*קף *וצא  החפיין  שקשרבבון
 באופן מוריד, ולא מעלה לא - שתוכד'ד בעניי אגי רואה האלה האיפמםוב,צני
 לאהר מתקנה אם אף המצח על או ראשו על שתעלה בין בסתם שמברךהראשון
 בידו ועלה וברך פירוה טלא מל לפניו שהי' למי דומה ולביך, להזור אשצכ,4*ד
8888888__ האהר הפרי בידו כשאחז )רק לברך שא*צ לו .הראוי הפרי ונפל ונזכר אחרפרי

 ת ע ב
 מ( )גקי' בש*א כ' הרי הסה"ר ונסתם הפסקן הו' לכ'ע כ*ר ושעורע'ש,

 נ'כ ]ויתכן הסה*ר משום נם לרון יש בשיחה גס מ*ם אטה, מאה חואשתשיור
 ועי~ 'ותר[ וחטור גטורי הסה"ר הוי טפיו שחוציא שכיון טשוס חוא,שהפעם
 הרא'יט וכ*כ ע*כ, לביך צריך לתפלין הפלין בין שה ומכקות( )גט'נאמרינן- וסכי הסה'ר דהוי סשום לברך צריך כו' סלח חבא ר"ה מ( )נוכוס .בתוסי

 הפסק הוי רקדוש שכ' :( קו )ססה'מ בהרשב'ם ועי' ע"ש יוד( סי' )ס*ק .בפסתים
 ע*ש גאון מר*ע שם בתוס' וכ'ה .כהסה'ד רהוי משום -יאכילה גטילהבק
 חהפלין באין שבנר"ד וראי שכן וכיון עשש, סק*ו( כס )גס' הט*ז טר' _ גראהיכן
 הפסק. והוי גטור חסח*ר דהוי הראוי המקוםעל

 חוא לכ*ע רלאו חרא כו', הפסק הוי לא רשתיקה שליט"א חנז' הגאוןוס'ש
 משמ החולקים לר' ואף סק*ד(, רו )סי' במ*א כטבואר חפסק הוי הב'ישלר'

 גדול )ובהפסק בינתים, ד?תו הסיה לא אם רוקא דזה שט הפרמ.'ג כ'הרי
 בשות( ועיש וסברךי חהר ולכ*ע הטה*ר בכלל שהוא ת( )גסי; חט*אכ'

 שבליי להיוה 'כול הרי ]ובלא'ה ומברך, שחוזר הוא בוור רעתו, ססיח שוראיו**כ.בב*ר
ן- ברבור[. גס יפסיק טשיס-

 מלאכה דפתם שכתתו משמע בדיעבר, הפסק אעה שסלאכהומ'טגכ
 לא דוראי וצ"ע חפסק,ל*ה

 ער-

 במלאכחו שעוסק ובשעה סשתיקה מלאכה.

 .ל,רטות ראסור ק55( )ס*ס בשומע ומש'כ ומברך, וחוזר דעתו ק~מסיחוראי
 *טביטעה -טאני התם יחזור, לא יטבריעבר האחרתים יני ,טמגרך, בעתמלאכת-
 סעתמ אלא לכהחילה, אסור ואעו הסה*ר, כאן ואץ מברך המלאכתישעושח
 -טהיה וראי רעתו מטיה היה אילו אבל- יטם, בט"ז וכם*ש 1?ברכה,ב"ון
 צורך הה התקק שפעולת דש"ה לוה, צריך נו א יצכאן אוא ~מביךנמחר

 . סק"נג כס )ס" בט*ז וכמביאייזסצהז

.
 אאמיי, יטמ בעא"ע הוא דמפורש ל.ק כרי הקשו - טנפסק משה"ק וכן - -
 'טמטסט טנשסט ניע הראשחן פן ובח במרי ס21א'כ ע*ש רעתו ה"יתבלא
 ברכה בלי כמקוסו יח"ר ישספ *טאמ ע"ז נם. דעתו והיה הוא - רגל 'יבר
 קי:הנ*א בזה ]התורץ בפרמ*ג וכ*ה רננו "טהזנירוככצ

 )כ~
 בנ'ר. מ'שא"כ ע'קח יט

 לעשוח מחיטכתו - ש1צם כלל ל"ד כו" אתרוג לדץ שסדסח ופה ,-
 הסצה דגם יטדעתו כען כחן טשא*כ ג*כ, כראט- ואה*ב כיאף יטלא'טמחסי
 יחול ואיך למעלה, גם אחיכ להניה -בדעתו אץ הרי תפלץ, פקוםדעג

 להרר יראה התפלל מקום הוא המצח דגם טג יטהו -טכען "ל תתר ]ועורהברכה,
 בס' בזה שמעה וכסו ראשו סהצי למעלה להגביה יטלא כדי להטפילו-דוקא

 הפארת"[. *כלל רבם ית' בהערה לעיל ועי בעצה.סחשבחן
 דצריך הרבר -טפשוט את'כ, והזמרוהו מיו בהמחו שהחלים סהגס- -

 להלן שיתבאר מה לפי כר*ר, _לאתר תכ"י בק חלק . ולא ולביך, -לתור
 יתק .י



8אר"עףתהבש
 יי )ק*מ טנ"א ויע" סקימ( )רו ובטג'א בב"י מובאה הפומקים מחלוקת שניךבעת
 באו*ח השיפות שתי מחלוקת וכל אפרים( וביד שם מרבבה ובדגיל ג'( רם'ונכי'
 אחרת פרשה לקיות שצריך הזכירוהו הברכה ואהר התורה על נכרך נ'( קמ ,)מיי
 כל על היתה במתמא המברך דעת אם בזה דק תלף :- ולבדך לחזוד צריךאם

 ואחרונים( ב"י )יעי' לו שהראו הפרשה על דק אן לפניו המונחףת 'התורהפרשיות
 והה"נ סז(, )כורים כד"ד לאחח אף מועיל ש"נמתם" וקריעה הפרה .לענין גםוכ"ה
 כד"ד. אחר אף לביך להזור שא*צ התפלין שתנוח מקום בכל מתם 3שנוךבנד"ד

 על הרזפלךן מקום את שמיחד בחא , שם כממתפק הנהו שליפ'אורבנו
 רק נקיא שמפר,ט בדבר טפק א*ן לענ"ד .מםרש", - זאת נקרא לא אםהמצח
 דעת . על טעשה בעת היתה מפודוטדה עצמה והפרה הקייעה של הטעשהאם
 דקקריעה . אם אבל אהית, פרי דעת על מפוריט ברך אכם בבהכה וכן אהר,איש
 יבףך לוא מפרש, זאת אין אח"כ שמהוה מה במתמא היתה והברכהוהפרה
 והניחה אחרת פרי בידו לוקח הברכה ואהר במתמא פ*רות מלא מל עללמשל

 ~כן 1 שנ'א לביך ,1צי'ך מפיש נק-את הי עליה שביך הפר' ולקחיחוי
 "'נ .

 מפרש. זאת אין המצח על הברכה אהד בפעות שהניחמה
 או הטצח על הם באופן.שהתפלין מקולקל שחקשר השני באופןואם
 יולברה לחזוד צריך תוכדאד אף' בכה"ג- לעניד המצח על להניחן שצריהשהושב

 מצוהש שאינו דבד על ברך שלכתחילהכיון
 על להניחן תפלין טצות- -על וכא"לו'ברך)

 ] ב( תוכד*ר* אף כלל תקנה זן לברכה ואין לבפלה ש14. שהזכירהשכמחזג

- 4 = * - ץ - 5
והנה-

 שלכא"לח גרור וזה צע'ע, חשני גאופז -סש'כ נם חוזר, ' אינו לחוכד'ד-יתכן
 ודיעבד *ף הפסק הוי פוסקים כטח *לדי טכד"ד יותר ומכ*ש משתיקה גרע דלאאסור

 . - ~ןכמשכ"ל.
. . 

 וטוט*כ עצמוי רבנו בדצרי היסב מבואר ככר הדברים :יטל עקרן:(
 התויה מקריאוז סש"כ וכן אהי--כו',- שרי-- בידו ועלה - פירות- סלא לסללדמית
 שהיה נא0ר אם דשם ל"ף לכאורהכון,

 דעתו.
 ופאותו ,טהיה נכיון ע"ז גם

 גנ*ר ס*א"נ. שתחול, להצרכה אפשרות ישנה סק"ר([ קמ )סי' בנו*א ועי'.הכין
 : . כלל: וחול יכולה הברכה. הפלין-קטאין- מקוש אינו,.שהןוצח

'-
. 

 סעור -שהיה למי ל"ם .כטפרשי דהוי לוסר - גדול מקום ישולפ-"ז
 ווקום גיודע אפי' אלא הניח, ועד"כ במקומו שלא הוא ההפלין מקוםשעיק-
 אחיכ והג;ח כיון אלאהה*לין

 כיון כטפרש דהוי ג*כ י4ל המצח על .
 בגרך לטש"כ כלל ול"ד שליט"אן . רבנו כמ"ש מקוטו שאינו פקוםשמיחד

 על .
 כו.. אחרת לקח הבוכה ואחר פירוה מלאסל
 דגיוו לוחות יש תוכד'ר, אף יועיל שלא השני גאופן מ*"כגם-

 להטעשה המשך שהוא תכ'ד דתקן. וכיון הפלין כצנת לקייפ היתהשכונתו
 והפרה דקייעה להא מטש ודסי לחזורן יוכל לא למה הסה*ד( באן )יאין היא פעולהוהרא
 שם. רבנושהביא

 -פעסו עיקר לבאורה השגת, למקדש הקר:ש האל בין -לחיקומש"כ
 'ולכן לגסיף; כונהו שפרש נמה על אזלוגן שבזנקר משום הוא חפר-חשל

 שהיוג השב .הקדוש האל שאטר ,טבששה אף הקדוש המלך ד .תנכשסיים
 עאזלשון ננם תג*ד, לחזור 'יכול היום שש:.ת בחשב ה*ה -א"כ יצא,הול

מקדש



 עתפאר העתת-הבש
 השבת מקדש יו*ם בהפלת חתם אם הטהבר מטק תטן( )מי' באו"תוהנה

 מקרש שחתם בעת אם אבל יו'פ, שהוא כשידע הנ"מ יצא תוכד"ד בווחזר
 5א  .והוטנלם  ישרא5 מ-רש  הוכר*ר ואמי חזר אם בם היום ששבת חשבהשבת
 )נמי' המהבה לפמ'ש ואומר חולק והפך"ח ינ(, )נרכוה תום' שיפת והיאיצא,
 שבכל משמע לחןור, א"צ הקרוש המלך אמי ותוכדיד האל*הקרוש כשאמרחקפכ(
 האלחהקדוש אמירת לראי' דומה הנדון שא4ן ואמרתי בתוכד*ד, למהרר מציטוני
 לחרע4מרע בנבוד הוא השבת מקרש משא"כ הקדוש המלך למיום ננוד זואין
 רשכיא . כםא נקט אמיו: )י3( ובביכית הלבוש, בשם כן מצאתי שוביושמ,
 ספיקא שהנמב כדין מ4ים אם אף . ום4עתו רש"י לשימת וכו' הוא חמראומבר
 הרא'ש וכתב פיה"נ. לומי דעתו היתה ומלכוה עטם וטבהזכרת כיון הואדדינא
 כוונה רהר"ז נלל כיון לא מאילו יותי אחית לביכה שכיון מה דביע זו()ל*יפה
 בתוכד"ד שהנ"ב בפרהאג אתר כשאמר וםיעתד( להרישף )נס יצא ובריעבדשהנ'ב, אמי .ותוכה'ה בפ-הגנ כשם4ים היא בנמ' איבעי ה וםיעתו הרי"ף ולשפתהפכ*תי
 וכ' רט(, )סי' אי"ה ב'טו"ע נאמרו הללו השפות וב' להקל, ברכות דמפקמשום
 תוכד"ד אמר בפרה"ב אחר שאם וםיעתו( להרי*ף )נם דפמק הא יסק"ג,הפנ*א
 לא יין שהוא םבר אם אבל בלש'נו, שנכשל אלא מים שהוא נשידע הנ"מ יצאשהנ"ב
 תוכד*ד אם "ן שהוא שםבר דאף וסיל חולקין ויש שם בפרישה גם תוכד*דיכשה אףיצא
 המנ'א-עצמו(, בדעת שפקפק מה מחה*ש ועי' ועוד, וא*ר )לבוש יצא כהונןסיים

 דש"י לשמת אכל ומיעתו הרי"ף בשמת דק אלא פליגי %א כאן -עדולענ'ד

- - - - - - - ח -

 כמדוממ. .
 הכרעת וג'ה שבת[, נקרא יו"ט דגם ל*ו'ט מנגד אינו השגתמקדש
 כהפר"ח. הפוסקים נ% ד, וכ*ה להלכההגר*א:

 דלא הוא הפוסקים רוב שיטת כו' דשכיא כסא נקט בדין .יכן
 לרש'י וגם והאחרונים( הראשונים ובכל שם במלחמות ברסב"ן )ועי*כהם*א,

 והיא , הנם' בעית גתוך נכל% וזה כהוגן, כחתם דמי תוכד'ד חזראם
 בסשב'ר בשה"צ כסבואר הנ"%ן חי"א ע% ]דעו%ה המחבר, כתב אשרהשיטה
 . שסי כטבואר וכוד( תקפ3 )3סי' בו חזר בעצסו והם"אשם[

 י"% %נר"ד, כו, השבת סקדש ביו~ט דחתם . חא בין שמח%קוסה
 עשיתו ור.אשית כונתו עם כל% סתחשבים ואין המעשה הסשך הוי- שתוכ'דדביון
 לה%ק כצינו דהיכן בנד'ד, החזרה שמהני ודאי היא, פעולהדחדא

 שהוציא התם מה -הוא, דק*ו אפ"ל היה הסברא מצד ואדרבאבתוגד"ד,
 כאן כ"ש חזדה, סהני ראויה, הבלתי הכונה את וההזיק כהוגן. שלאספיו
 ]ואם כלל, בפיו פרשש%א

. 
 הפמק- הרי הרסב"ן, כד' הפסק סשום נדון

 הפוסקים לר' ש%"ם וגסצא כסש'ל[, גדול יותר הפסק הף ספיו -ש:וציא -מה
 הזכרת שבשעת אף הוכד"ד, החזרה שסהכי השנת מקדש ביו*טבחקם
 מתחשבים אין כהוגן, שלא השב - הברכה עיקר שזוהי - וסיכותהשם
 כ'ש ראויה, הבלהי הכונה עוקרת תכד'ד והחזרה . בתחלה, כונתו עםכלל
 לכונהו ועוקרה שנתוכריר הפעו%ה - שבאה הכרכ", בעצט טעה שלא3אן

 סומיף אינו כוי( השבת )כמקדש -שפיר ברך דעתז %פי אשר ]וזהשבתחלה,
 שכ"ל* ומטעם יורה שכאן י"ל חפ"א ל*לן אפי' אלא הנ"ד[, והוזר בוראישצעה .מהיבי העקירה, יותר קשה היטל, ברך לעתו שלפי כיון ואררבאי נ%ל,לי

~בוח



פארהעתתחבש
 זזשע ובכל תדכד'ד הטיום הי' ההי כהיבן עכאמ בשסיים שאיירי _ואהרי במעוה,דעהו היהה שם'וטלכות שבהזכרת אלא כהונן אמנם שם4ים היא האיבעי רש"ילשטת כי שהנ*ב, אמר שהוכד*ר את בפרה'ג כשחתם יוצא שאינו שפשיטאכמדומני

 ומכ*ש כדיעכד(, שיצא., פטק בכה"נ )דיק כהונן ם ת ח ש כ רק אלא מבע*ללא
 הלב, כוונת אחר בכרכה הולך שהכל שם'ל הרסב"סלדעת

. 

 שטענו מזו וגדולה
רק, אם בפרה"נ בפעוה ברך -אם שגס בזה( כידתי' ט'ל הפוסקים כל שאין )מהטטנו

 וכונהו כראוי ברך אם להיפך -גס לשפתו נלטרר וטכאן יצא, כהרבן היתה כונהו
 יצא. שלא אהרההיתה
 אף מועיל שא*נו מומעת ובכוגה כפעות ב4ך באם רוה"פ דעת לפנ'בו הרי-

 אדרבה-.רוה'פ ולענ"ד דלא'כהמנ'א, להלכה אטנם כתבו מהאה4וגים )יביםתוכד"ד
 שמוז נם כן יהטנ"א ורמב"ם רש"י ועשטת ורימ( לתפזק ושוגע הוס' כוותי'-:סזל

הרי"ף(.
 הוכרזד אהזכ שמתקן מה בג"ד הביכה מיעילה לא האלה הפהטקיכ2ילכל

 ,לפם8ש אלא עור' נולא הטצוה. דעת על לא הביכה את ביך שלכתחלהאחהי
 . למ'ד סעס( )מוזמהכ"י

 עצמה הברנה אטנם שאף סק"פ( לסס המ*ן וכ' דאורייתא כם' שהר*ז להקלנרנית ס* ל"א כף ארעהא פתה אם דאורייהא בזה'ז מפירה
 דאוריתא, הוי כאלו ע'ז הברכה גם חשבינן דאוריתא הספירה אם ט*מדרבנן
 ויעוד( )ספר:מ להפומקים אפילו אכן להקלש, ברכות מ' ל"א תפלין על בברכהא"כ

 תוכד'ד להיר יכול שבת שהוא בפעות השבת מקדש ביו"מ בחתםשפטקו
- 

 יש
להלק

 חבר'כה בעצמ טעות' היה לא ששם והפרה. דקריעה דין על קושיתו מעשבובזה-
 חי( על )אלא טת על היתה שלא אלא כהוגן חיתה הקריעת אם לי .דקה נד"ד,וה'ה

 מה. הוא וק'ו . בדין, ההנהה היה לא משאם להול סה על להברכה היה לא'טבודאי
 את ולא הבהכה את .לא אח"כו כלום הקן ולא הסעשא נעשתה שככרהתם

 עדין קהוא ונמצא כהוגן פעילתו את מתקן שתכ'ד בנ*ד כ"ש מהגי,הקריעה
 פו( )כנדריס במב"ד הר*ן ,של לפעסו ול"ם שמהגי, ~דאי הפעולה,באסצע
 ועייף הבא דינא ג"כ נר"ן( טס )ספוכ5 ור'ת הרמברן קול לטעסו אףאלא
 גם שושס נסכים אם ]אף כוי נאכד הברכת ואחר בידו הפרי נטל סריןנ"ד

 ביכתו~והסיח ונגמרה לחול מה על הכרכה היתק שברך ש:שעק כיון דשם הוזר[תכ*ד
ד

1-
 בק שמחלק כס( )כקי' הששר נפסק בדין טצינו לזהא

 הש"ר הנחת אחו נפסק וגין ומברך חוזר אינו דאז הש"ר ה:חת קודפ השליידנססק
 וטבךךי הוזרשאז

 ן . , - ובמפרשים( בט*ז)יע"ש חועעק לאחר ההרוק קודם בין הש'ר בנפטק מחלקים וכן.
 שכי?ן בנ'ד וכיה ע"ש9 שניה לברך צריך אינו סצותו עשה לא ש;דין כיוןשבתיסף קודם נפל אבל חמצוה, ונעשתה 'נתעטף ככר 'אם דוקא שכ'ז בארצה"ח וכ' ה'()נסי' ולברר לחזור שצרוך מידו ונפל המלית על בברך זה הלוק מצינווכן

 בנ"גי. סהני ותכ'ד תכ"ד, שהיא כיון דעהו הטיח לא הסצוח את עדין עשהעגןא
 : לעיל שגתבאר וכמו דעהו מסיח שכודאי וותר נ"ד גרע לאחכ*דאבל

ן
 ביד הפרי בנפל סשא*כ סעה, ע*כ ו הפרה . וכן חי על קריעהא~ייך לא שע"ב עריף דטעות ?משךיב ראיה וסכאן שברך, בשעה הברכה לחולמה על היה לא ,טשם והפרה קריעה מדין . קושיתו בזה ויהורץ

וחלה



 1;ש

 עפ ;פארהעהותהבש
 רמי כדבור תוכד'ף ואם כהונן והתם הזי תיכד"ד הוי התם מהכא, התם~לק
 -אח= הולך והכל בהונן וחתם בטעות ומלכות שם בהזכרת פתח כא*לות4'ן

 . הברכה - את תקן לא הכא משא"ב ההי*ף( לשמת בנמ' האיבעי )ובציהחתום

 בספעות כשדצזם ככלכוס( )סס הרמנ"ן לפמ*ש בפ*ט כאן, אין וברבה התפליןאלא

 בתור לא בפ*ה'נ תחלה שאמי מה דמן אנו שהנ*ב תוכד"ד ואמרבפיה'גוחזי

 שחור כיון הברכה, יבטל זה שהפטק ל"א ובדיעבר בעלמא להפסק אלאהתימ"

 לא וכ"ז עכת"ד, ויה זה ברא שהקכ'ה בשאמר נמור הפסק זה אין ונםתוכד'ד

 ן ק ת ס התפל'; הקון אץ למצותק שלא להנחה לכתחלה שב.-ך לענ'ג'נוש"ך
 מקדש כשחתכם 4ו*ט בתפלת : בחלוק עוד להום*ף שיש נומה , ה כ ר ב ה תא

 . -לפ' נפן שהוא בכונתו בפרה*נ שביך ובשבי ה*ום, שש:ת בחשבוהשבת

 בפרה'4 יין ועל השבת מקדש אמנס צשל - דבשבת ביך  שפ*י ידמיונוטנתו

 דבהנהה לבמלה ביכה ה'תה דם*תו דפ* נם הכא כ; לא החוכדזד, מהקןולכן
 ברכה[1 שום אין הטצחעל

 צרין ,הלא התם ע'מ( וטר"י ס*ז )יירים והפרה הקייעה דין צ'בולנאויה
 הטררת, אותה. - לשם טפר -שיהיה בע'נן בשממר וכן .בם*ע כ'א עללקרוע
 כה'נ בהפרה וכן שמעון, ונמצא ראובן על קרע שאמ "במפיש"-- אמ*וומשפ

 א'נו 'שבת שהוא מעה שאם השבת מקדש לברכת ,ו בין וטה יצא,שבתיכד"י

 לרוצ אי- פוטים )להיבה שכר על -במרה'נ וכן ושויע( )5תומי תובד"דמועיל
הסומקים(*

' 

- 

- 

*פ__ -
 . 'ויכלנו

 הימאא, שם שבאר- וכמו זו, על -רק דעתו היה ולא זו, פרי על הברגהוחלה
 זו שאהז שנוון טשום לברך צריך ג'כ הכ5 על דעתו היה אם דאף שם"לויש
 בפרישה. כמבואר מסילא, אח"ז נגרר והשאר ע"ז, רק ברכתו עיקר היההבידו,

 . בשם הב'י ,צמ כ' דהרי אפ"ל .ובלא'ה
 דאם הלקם, השבולי

 שה*ה _וי*ל ע'ש, מהני .חזר הכ"ד אם בידו, עלהה ולא .רגר עלברך

 ;;בההוא ס'5( טגרכין כינד ..)פר' מחילושלמי ראיהו מביא השב"ל שהרי ,בנאבדי

 ובשאר בפנ"ם וע"ש כוי*, בידיה אתי לא והוא עלוי' ומברך פוגלאדגסיב
 דתורמוס וכההיא סידו, ונפל , עלוי' ומברך פוגלא_ בנסיב דמיירי שפרשומפרן
 הירושלמי_ דברי על שכ' ט(, סי' גרכוה )סס הרא'ש מדברי .יסשסע וכןע*ש;

שם
. 

 אר'ח פורסן שהוא בשעה אלא הפת ...5 מברכין אין ר'ה "הני

 הדאבר"ו
 זמו עלויה למברך צריך :וי פוגלא רנסיב אהו אמרה -

 קודם יבצע ולא טעמא דהייגו שם וכיהנינות*,
 משום הברנה .

 לברך ויצמיך ותאכד מ*דו. הפרוסה הפולשסא
 והרי ע"ש, שגית*.

 פולל* בנסיב שנם או ש'מ כו'1 אמרה הדא ע"ז כ' שהירושלמידאינו
. 

 כון

 ע'ש. 3ת( )סס תר'י מד' מ:נח וכן אחד הכל עולרינא או ונפל, בידו שהיהמ"רי
 בידו בהיה מיירי פוגלא , דגמיב דאהו גיכ שכ' במרופ ראיהיאולם

 הראעק* גרסי וכן עלוי' "ומברך מהלשון משמע וכןונפל,
 יש אבל - וחר'י,

 בשעת -כלל -ן בידז היה שלא דסיירי ומפרשי עלוי" , "ו0ברך האי גרסושלא
 השבולי .והרי ותרי*-ן הדא"ש לד' הדברים שיברהים ]ולפמש*ג", ע'ש,הברכה
 להא ל"ד אמנט שלדידיה- ויתכן- ע"שי עלוי -ומברך האי.'; גריס לאהלקם

 ובסש'לן חב'ד אף סהגי שלא ויתגן הברכה, ונאבד,הלכח בידו שהיה דכיוןדהורסוס,
 ..וטשו"ה



,!. 
פאוהערוה הבש .

 לאב ולשמעון לראובן היא אחת והפרה הקריעה התם להלק:וינלנו
 על קרע שהוא ה ב במחש רק הוא שם הנאמי ,מפיש* ענין יטלולבן
. . ., ביו"פ.השבת_ מקדש מחתימת אפי' תיע . ברכה כלל ~ו אין המצח על תפלין להנחתדהברכה - תוכד"ד שם שמועיל וחפיה קריעה של קמפרש" לרין ענינינו ארנלדמות אין כן וכמו הביכה. עצם בשינוי הוא ההפרש. בביכה. משא'כ פלוני, ת עד

 ונאבר מירו .נפל עליו- וביך לאכלו - פרי בידו נפל מדין ק*ק, א"כ.אך
 בעיקרה תלוי' ענינה כל בם אף מיפי( מי ואת קורע מי על לרעתשצריך. התם נכמו מביך מה- על. 411הע שבעינן מה מלבד בברכה והפרה,הקייעה מענין ענין,הברכה את בכלל להלק בראש יש ומקום .. א ה,י אהת ה בי,כש ואף ו'( ר"ו )פוט"ט לפניו הםין טאותו שהיה אעפ" ולברך לחווריטצייף
 הרמכ*ם( בדעת 'מ"ש ,ר'ט( )סי' באחיינים ויע" סס(- ,ננרכות חום' ,הלב,)ועי'בכונת
 אולם והפיה. קריעה ,של מפיש מדין בברכה מפהש דין ללמוד אין כן על .כי

 תוכד'ד ' המין טאותו. כמקחת יכול הפרי . בגאבד כן' שאמנם לומר נםאפשר
 הוא. הכל .ו'( ר"ו )16"מ בפיש*ע - המדובר שכל תאמר הביכה, באותהולצאת
 לשפת תוכד'ד מהו הפיי. בנאבד הכרע מצאתי לא )ולע'ע כדיד.לאהר

 . הםין מאירעו לו ,והביאו- המין מאותו לפניו.. ה" %א יטאפילו - ל1וסיףעלינר והפרדה יקריעה הברבה ענין משיים. אגו רק, אם אל** עוד ולאגתום'.ומחכה(,

 ,טם שאין והפרה בקריעה כמו ולברך לחזור א'צ בתוכדאד אהרממקוכם
 לפניו*..הי'

- ף 8 8 8 8 8 8 8 8 8

וקצת.-
 ע"ש. מתורטום ולא *וגלא דגס4ב מהא ראיתו הביא1מש1*ה

 ע"ש, הראזש כדי ודלא הפסק משום ,שהוא -- שיבצעי ער- מברכיםראהן דירושלמי בטעם דמפרש השב"ל רביי על שכי )שם( בפרם"ג ראיתיוכן
 מהני, שלא ראיה להביא יש וקצת טירו(, רנפל גההיא חכ'ד טהני)א*. עומד ב0קומו הספק וערין שם(, ,8 הרא על )אשר ובר'ח בררישה -וע*ש
 כו', הסים לאמת הא4 גין .מאי רתורמום ההיא גבי שכ' שם הירושלמימרברי

 ההיא שדמו הרי תחתיהם( אחרים באו ועהת אזלו ;שברך בשעה לפניו שהי')שהמים]
 תכ'ר. ומהני ט*י עריף שנ"ר וכם'ש לנ"ר שייך זה אין ועכ*פ וצ"ע(, משני מינהעהיפי )ואולי בהכי, להלק ה"ל דאל'כ בתכ"ר. באים האחרים שהמים -המים לאמתרתורמוס

 חוזר ואינו תכ'ר חירח דמהני הם'א שכ בםפירה טעות מדין לזה חזקהוראיה
 הברנה חלה ום"ם במקומה שלא כהנחה הוי חר א ליום בטעות הספירח והריומברך*
 - תכ'ר.גמתקן

 ביה. הם"ז על חולקים האחרונים וכל תכ*ר, מהני בפעות לספוי ע'ר חיתה הברכתשכל דאף הוא שכונתו ופשופ כן, בארו לא המפרשים כל הם'אי בכונת לפרשומש"כ
 חוזר הברכה כל בכונת רטעות רט( )נסי' גהמ"א להם"י ,שס'ל ומש.'כ..
 - משה"ק יתישכ וביה בפשימות, ניהא יהי, יורה הם"א גם נ*ד ובבגוןגרע_. בברכה רטעות ולפ~ר עצמוי את חם"א סותר רבר?ו שלפי ונמצא תכ**ר,אף
 שוב ועל"ש קק'ג(, חקסכ )נק" .וכסבואר רט( )כקי, ממשאכ בו חזד דהגז*א שכ'טהטשרשים למעלה מש'כ ע" אבל חכרה *ין מכאן אם אמנם ע"ש, כו' מידו 381פל תורמום ומד11הט'ז
 חוזר, דתכיר דינאקם

958%"כ



 %פארהערותהנש

 פ*ה בשש כי סקשמ* )י"ו המנ*א .והא"ד: המנ*א פליגי שבזה י9לוקצת

 מהראשונים יאכל- יפים יותר פירות לו הביאי מברך דו עו וב  פירות עלברך
 _%ליו, דעתו שה" מכיון ברכה בלי מהשני יאכל שאח'כ מהה"ש ועי'תחלה,
 .. , עי*ש. הטין מאותו שהוא כיוו לב*ך שא'צ בזה מ*ש_ א"דועיי

ך חובת בסקום לא כשברך הוהורהובקייאת  .עצצדיך להפוסקימ ,היום, 
 אחת-,לו* שביכה אחד מין לדין לדמותו ראשונה בהשקפה עולה ולבדך.לחזור
 ..מקום שעל המין, אותו א*ננו בתורה מקום שינוי זם*ז, הדמיון רחוקאמנם
 שצדיך _המין לאותו וםי .ולא בדה'ת כלל לבדך יכיל א4נו היום חובתשאיננו
 לאונלה4' כשחפץ זו על נמו זו פדי על הביכה אותה אמנםלנדך

 אדעתא אם*ה בא'י ואמד. פתח ו'( )הט9ט במדש"ע למעיין יש נרתבוכד
 שרבדי הפ*ז ושמת ומבדך, א*ח ימים_ הי ום4ים ימימ ד' היום כיאוילמפוד
 - במוף כלומד הברכה על אוא הםפ'דה על נאמרו לאהשו'ע

 הברכה.
 פעה

 )לשפת בביכות מבע*ל לא דע"כ פשופ נווהו הברכה שא"ח המממךבידיעת
 אם בדוד ונ*ל המ9ז ומ*ים כוח[, ומל שמ שהזניר בעת- כשמעה אלארש"י(
 -בכאן עכ'ל, ולברך לחזוד צריך מפ'דה בשעת ונזכד במעות כולה הבדכההיתה
 חהר,.אפי' הבדכה. ל כ כונת שבמעות- )ר*ם( המנ*א של לתקפו המ"זחזר

 מדברת .הד'ז כראוי והספידה המפידה בש;ת ונזכר -מלשונו כרמשמעתיכד'ד
 על הפעות קאי לפידוקשו צב"ב: יטמם המג*א קשמת אולמ תוכד*ד?מהזנדה
 ,הזם שנית ימפוד אלא ומבדף חךיד דאינו ונ*ל צ בזה'ל שם כ' והוא'הספידה,

 נזנד ואם הרבה,: הפמיק אא'כ יצא אחת בברנה דהא ברכה בלא ימימ*ד'
תוכד*ד

 .מתוהמום הם'ז קושית על לתרץ 3פסל'ר( 3טק"5 )טונ8 המפרשיםולפסש*כ
 ,המצוה, עצם על לדי הויאה אלא היום. על קאי אינה שהברכהדש"ה
 )וקיל'ה ננ"ר ה*ה א"כ יט"ד נהוגן וסיים הכ*ר שניכר כיוןוסשו"ה

 ועי'(..

 במקיס הניחה ותנ*ר מעשרים למעלח. שהניח תנוכה -נר שבריןונסצא
 וכרומה* פםולה םוכה על ברך בדין וכן וטבדר ח:זר שאינו יתכןהראוי

גם,
 להזור ומחויב זו.סראורייתא לרעה שהיא חסשירח. עצם על היה הספק עי"ר ששםכלל ,*י סשט(; )גק" הב"י ר' עפ*י להקל ברכות ספק לומר ל"ש שבנ"ד ם9ש

 סטפקולספור
 ולכי

 צ*ם סדס( 3סוי )3ריס הראאש וכט*ש ראורייתא םפק על לביך צריך
 ניתא ו,י' להקל; שםפיקה וה*אי לברה הביכה טל א(א הספק שאין כאן טשא'כהר'י
 )קקי*ג( בפרם-ג וע"ש םפב'לי טשום ומברך -א*ח רבשחיקה כס( )3סי' ה"הרונים טש"כבזה
 וע"שי ,יקט"ו( )סס בהגר*א כטבואר ע'ז הולקים הפומקים רוב בלא'האך

 מקח*ת מ9ש גם ע,ש כן נראה לא כו' והאיר סהטג"אום'ש

 -כוי-
 .)טה בסג'% עי'

 רעתו שתיה' אמרינן אי אלא אינו הטעם יעיקר -באורך, שס בפרם"ג ועי' סק"ד(קט
 ע'ש, לא או התורה כלעל

 ,שיפתס:אזיו והדמנ*ם שהתוסי- להקרשה. ברכה-מוטעת זין לרמותוסש'כ
 -לומר-כן, יתכן לא לענ"ד כן, בברכה דגם ס'ל ולכן תכ'ר, הקדש גכידל*א
 ברכה -של בסרר לבטלה ,ט"ם רהזברת ]( )ני"ס הס"ל התוסי לר'ל"ם
 נלל. להקדש לדסות יטאץ וראי סררבנך אלאח31ה

 65,ונע"ס -ד"ס )סמוה-ימז: רסתוס' . צ": בהקרש התום' שיטת בעצם~גס
 -וולא 'תב*ר ,טאמר גצרכוז לא ח"4 תכ'ר אמריק בהקדש 'שגס רם'ל,ביאה
 .נרביד :תוד'ד )כ3'כ-והע( רק*מ*ל והא לרב תלסיד טא*לת כוי פירמט-טתמ(

 - - למי-



 סנאר. הערות.הנש
: שהם כשידע וכ*ש ד' שהוא מתחלה ידע שלא אעפ"י יצא -ארבע ואמרתוכר"ר

 רק שיצא. כינתו לומר וא"א עכאל, דיצא תוכד*ד -ונזכר בדבורו שפעה רקו'
 . מועיל א"כ בברכה נם שיצא ר"ל אעשכ כלל, חדוש אעו דזהבמפ*רה.

- היום יספור אלא ומברך דא"ח ט מש"ש -קשה א"כ מופעתן בברכה אףתוכד*ד
 בפעות שספ4 ואף בפעות בברכה יוצא - וכיצד כו', יוצא ק1דמת ובביכהד,י.

 תחלת על ממבים אלה שדבייו המנ"א דברי לבאי ויש; גד"ד5 לאחר-,ואפ*ל1
י המגקא ומשמיענו איבעה', דלימא אדעתא אמ*ה בא*י ואמי "פתח השו"עלשון.

 מוף בכוגת שפעה אף ראויה בכונה ברך .ומלכות שם הזכית רק שאםתהלה
 היא עולה כהתז היתה כונתה הביכה שעיקי מכיון בפעות סמר ונכםהבינה

 יאכמ"ל. )ר?ט(, ובפוש"ע )י38( .בברכותוהרמבזם- הר"ף שטת עפ9י בזה והארכת* כד*ד, לאחר אף כהוגן ש*ספור -להספ*רדה
 וקיע ונתעלף וולה לו שהי' ,ט' הקריעה: ברין החרוש מן שיש:מה-

 בעת היתה )שלא הקריעה נתקנה וכיצד קייעהן, מ*די יצא בתוכד'ד מתואחיכ.
 קריעה-מעשה

 תיכד"ד טת לו שמת עי'ז - בעלמא( ניר כקהיעת אלא כלל
 ? לק-וע עליו שחיב מעשה תוכד.ד שא'רע אלא הקריעה טעשה שתקן הואולא

 ן תוכדזד מועיל שאינו ע"ז_ ממפיק .מעם לתת . כדי ונם זאת את להביןוכדי.
ץ בפעות ברכהלהקון -  , - מתוכד"ד* הענין עיקי של פעמו להכיא ינו על 

: 

 הר"ן פעמיס: שני אמיל דמי . כדבור נד"ד הון. בכ*ם- שאמרינן בזה , ...
 ן שהאדם דבר שכל משום הו4ו תוכד"ד לחזור שיכולים -מה כתב )ט"ז(--בנדרים

 וצ'ע ובר לכל הקרופ שנדמה הרי ע"כ, להלסידש רב שאילת כרי חיינודפי,-
- ן- שם(. בסנחות כרמוכה כהימנ'ס הוא התוס' דשיפת פנ( )כנ'ק וטלי הפנ'יעל

 ן עביד שבדבורו הקרש רשאני לרחות שיש טת לבר להקדשז, ל*ר ט'ם_ ן דאורייתח, הוי לבפ5ה דברכה פ*6( גלכות )נס' דס'ל הרמג'ם לד- ואף
 ופדש'י מעשהא - עביר שבדבורו מיסר *ופאני ) ג( )נתמולס וכמש"אסעשה

 מששכ שהבאור וסגרש, דמקדש הפעס שזהו וגראה ע'ש, קדשים* ב~הולין.*שעושה
 שיוטנם הוא רהסירי" ניון. *הגיהי'ן

 .אלה.
 . ע"ז כמו עגסם סצה שחמורימ

 וישנם'וקגדף.
ן יתכן ל" זה ולבר טדבודם, - שמתהוה טח טצר שהטורים כאלה

 ן ,/ יטי' הנז' הגאק_ כם'ש מגרף* כסו רחמיר .,טשוס- הסעם אץ ,דע'כ~יבריו
 :-  ומ1יו גס"כ! תמעס הס' , ברברע וע" ברמב*ם, נלל נפצא ישתן.זה-,פאע

סי' ,1,(
 סטס'י

 בפה'ם מש*כ יעי' תג"ר" אף בהקדש חזרה .שאץ . מתט  יטכי סעי(

 כטסירתו לגבוה *דאמירתו משום פשוט הוח ותטעם. מערערס(, כלד )פי בוזמודה.,,/,י,יע~
 כטבואר מעשה כעניר ודמי ממש וכמסירה בתוסי שם כמפודש דמי' יהי'וט, לז ד',/
, שיקנה לענין להריוט כססירה הוי ]ולכ"ע בש'די וע*ש רנס( )נקי'בקצה'ח ,:4",/

- ;" ~ע
:- הקדש, יטל לרשותו_ נכנם כבר והרי 0[) מדרס בר'1 חימב יע' אקישן

 . .... . בנ'ד כ,משא :ן ג-/,;י,

ו,.ץ
 :י
 טחגי אם ברין אפ"ל חלכאורה . .-

 בשני שתלוי תב"ד, בתקדש '
 ן סהירו*למי הטפרשים טש"כ הא'ו נו', לגבוה אם'רתו בהאי שטצינוהטעם'ם ,לי ו,''
-

 - כבר קנה מפיו- שהוציא וניון וסלואה', הארץ גלה' -רכתיב טשוס)%וסץ(. :,;,
נ"7-

 לא,.סחנ9 תכ'ר שאף אפ"ל . ולפ'ז הוא, גבוה נברשות שהוא, שבב"ם הקדש,- '
 ממאהפ .נרר נמו "דהוי גע( )גוויס חרא'ש מש'נ הוא; הב', וטעמ-חחזרה,
 יכזל שב:דד כמו ולפ*ז ע*ש, ביה* הדר מצי לא תשטור קפ*תיךטשצא



 פאפאר"עייתהבש

 ותום' תוכד*ד. לחזוד שיוכל ' הוא עושה-ודעתו הוא דעתו כנמר לא.ששדו

 תלמיד משום שתקנו דרבנן תקנתא רק שהוא ר*ת בשבם כתבו ק:'ם( )נשנוהימכ*ן
 וב*ב :( )כ"נ בב"ק התומ' והנה שלום, לו ליתן שיולל רבו בו ופנע מקחהלוקח

 פעם התם שייך מה קייעה מדין באמת לן הקקשו ר*ת מעם שהבי"לו :( קכם)סס.
 הקילו שמא כלומר הקילו" קריעה לענין *שמא לתיץ בב"ק ונדחקותוכד'ד,
 פלוב *דלא כתכו ובבאב המעם, שם שאין אף מדותיהן להשוות קייעהבדין
 למעם רק התקשו וכ'ירבנן",

 אבל. ר'ת.
 בדין כלכ( התקשה לא ימעמו הר'ן

 הקריעה פעולת הה'נ כר"ד שעוי אחד עד נמשך מעשה דבר שכל אח"ידזה,
 נמשכת המת וככוד צער משוםשהיא

, 

 בתוכד'ד לו נודע שבו הרבע אחר עי רושמה
 לקייעה יו דומה אם האמת דין ל.ביכרז בנובע דברים אתי ]ויש צאמת.וטמת
 על בביך רק ונסתפקתי .שיצא, לי ופשפתי מת ובתונד*ד שחי ברנע ביךשאם
 ביה[. להאריך ויש שמעון, לו . מת ובתוכד'ד שח4 ברגעראובן

 יכוום- בהקדש אם הלוי תוכד'ד מועיל אם מופעת דבברכה לענ"דוהנדאה

 כדבור תוכד"ד והלכתא אמרו )קכ*ס( וב'ב )ס*זז( בנדרים והנה תוכד'ד,לקקזוה

 אין דחמירי כיון הני 3:יריס( ה-'ן וכ, .ומברש, ומקדש ועע'ו ממבדף חוץדמי
 'בהסכם" אלא עושהארם

 הר*ת ולפעם מהני, לא תוכד*ד אפ4' ומשו*ה נמורה

 והרמכ'ם שחמייי, ענינים מהני לבר 'מילי בכל מדותיהן שהשוו נ*כ הרמב*ןכ'

 בהקדש וטנם הומיף ועוי( ס'ו)ערכין
 א"ח.

 חם*רא לבבוה דאםירה משום תוכד"ד
8__ מ8ל לבבוה באמירה ואם סודס(, ד'ס סי5 )מגמיס בתום' גם וכ*ה במנרף'כמו

 שחמירא
 רחמירא סשומ המעם אין -שלכ"ע למרים נמצאנו ועכ*פ . בהקרש, הוה בתכ*ר לחזור'

 לנאר[. ול'ש ביה אית אחרינא טעסאאלא
 )3ק'6 הב'ח וכם'ש מעשח בעביר אלא ..ל'א ומגרש במקרשוגם

 מעות שנתן כגון הוני הרבור קורם - מעשה בעשה .דדוקא עז( סי'מכ'כ
 בו' להור רבור רק הוי שלא במקום אב5 סעשה ומבמל רבור אתי ו5אבייה,
 ע*ש. ,תכ'ר" לחזוריכול

 תכ*י וחזר גרף ושאם היינו ,מגרף ו8כ, סס( )נדרימ במאירייעיי
 הזרתו אין בי חוזרני אמר ותכ*ד לענו ו-ה ו ח ת ש ה או , ביי חהרנילוטי
 הרי ואמי לה ן ת נ 1 - אשה קרש אט וכן , ה ש ע ש סה על ינהרגחזרה
 את לה ן נת ו שגרשה או בבך, רוצה איני אמר ותכ*ד. 5י סקהרשותאת

 וכי טריק בע'ז ואף הסעשהעל
 רכסו רה8מ צשל ומגרף *, ה ש עש

 ,וטעיקר ופרש*י בלב' וישנוהואיל
 איסורו משמיע אלא אינו שרבר וטה-

 בלא ע*ז במקבל סרבר היהראילו
 וכשם ע'כ, החיוב' הוא כפיפהאלא

 גופא הא משום בלב, תלוישהעיקר
 רש'י מרי נס נראח והריהעונש(.

 קפדינן שבעיקר הרי ע*ש, כו'"גיטה-;
 מה על ונהרנ 5ה,.;הש-תחווה

 מגרה *ו8אנר ד( )כליסוס בגם'שאסרו
 סעשה כאן ואין הלנ במחוטבת-אימויו
 איסוהו עיעי היינו קוסתו כפיפתאבל

 בלב עיקר ראין סחייב 5אהשתחיה-
 סשום מעשה פיו עקימת לאן,ש85ח
 לחיוב )בנוגע לסעשה אסנם צורךאין

 שגזירת שאני ומגרף דבעכושם ישכ" קכט( )3-נ בתוט' ועי' מעשה,. צדיךדבע*ז
 סעשה בלי לבו אתח אלי באומר שבע'ז מרבריהס ונראה ע'ש, הואהמזובל

 פסק וכן עאשן סנ( )נסנסדלין - הנם' טטוגית נראה אמנם זכן טתהייב, -בשכ
הרמב'ם



פ~ארהערותהבש
 שחמירא ש'ש והזנית בברכה ק"ו ישל ~מהמ 'לא תוכדיד אפי' והזרהשחמירא

 בשבועה מדוע עיון קצת שיש אלא דקקדש, של לנכוה אמ'רה מן פהותלא
 לפלפל ו*ש ס'כ(. סכועוס ורמכשס )"כ )סכיעוס תוכד*ד לחזור שיכולאמרו
 ואסר בפעה ועוד( וסו'ט )סוס' פומקים להדבה ס"ל שמה*פ שנ*ל ומהולחלק.
 ונכשל היום שיו"פ ידע אם )בלתי חוכד'ד אף טועיל שאינו העשבתמקדעש
 בפעות בפרה'נ כשברך פוסקים להרבה וכן להקדש(, לדמותו של*שבלשונו
 שהזכית משום תוכד'ד נם חזרה מיעיל שאינו יין( שהוא )בחשבו שברעל

88888__ ~ בהקדש. כמו חמיראש*ש
 ונמצא,

 ורק כלל במעשה צורך אין ומיתה כית 'דלחיוב ס'6( טגגוט מס' )כס"6הרמב'ם
 ס'ד( כ'ז מס' )כפ'ג ,הלח*ם על ונפלא,י ע"ש, מעשה צריך קרבןלח*וב
 דסשסע אתה", אלי ואמר ה נ ב ל *הגביה שם הרמב"ם מש"כ עלשהק'
 בהי בעצמו הרמב'ם סש"כ הביא ולא שם, דסנהדרין הגמי סוגית מעשה-מתוךשצהיך
 שם.שגנות

 ברש"י ]וע*ש רש'י לד' גם סוג*א סאותה יקשהולכאורה
 ס( )סגסדלין.

 כוי[ אתה אלי לו האוסר כגון כעלמא באמירה אפי' באלוה והסקבלושכ'
 ובחי' רש"י שבד' בקושי שהרגישו במפרשים ועי' להסאירי, יקשהוכז

 שאין היכא ה*ינו כו'9 מדבר היה שדאילו רש*י דמש'כ כ' ראםקרני
 טנהדרין עי- השתחויה בלי הדבור ל*ם דאז בעבודה אלא באלוה עליומקכל
 מעשה, שצריך קרבן לענין סיירי שרש*י עוד אפ*ל ולכאורה עכ"ל,עא"
 ה ש ע ש מה על ונהרג ה 1 1 ח ת ש ה שמש'נ לומר )ודוחק קשה* הסאירי עלאבל
 . סגסדלין( )סס מ"ד כאותו פוסק שאינו או דוקא, לאוהוא

,

 בעיקר תלוי ע*ז גם דהרי ג"כ יקשה דמגדף, במעם שכתבתי ובמה
 )ע*([ )קדוטין המחשבה על גם" בע'ז נדון שהרי ]וגם הלב,כמחשבת
 וכבר לע"ז, מגדף בין שמחלק רש"י דברי גם סובנים אינם בזחואמנם
 דפרישית טה ,דלפי וכ' רש"י, די על נ61י)( ד"ס סס )סגסדרין בתום' ---הק'
 חלויה דאינה ניחא חייב וסיראה מאהבה עכ81ם דבסתםלעיל,

 עכ"ל. בלב".
 ומהכא. די"ל ונ' רש"י,- על בזה ג'כ שהקי )כליסוס( בשפם9קועי'

 אמר שאם לשם, שמתכוין בודאי ידעינן אא"כ חייב אינו שבמגדףפרושו
 רש*י לדן. )מתאימיס לשס, וכונתו דעתו אא*כ חייב אינו יוסי את יוסייכה

בסנהדרין
 וצריכים ע"שן חייב9 אתה אלי האוסר ע'ז גבי אבל ע*ש( שם,

 . כלומן אינם לשם כונה בלי הדברים . עצם דבמלדף הוא, שכונתולהמביר

 מזה. גדול עע"ז לך א*ן אתה, אלי לע*ז שאמר הדברים עצם בע"זאבל
 לתרץ מש*ש )וע"ע . לשסים. דלבו אא*ל אתה אלי בפיו שאסר כיוןונם
 הרא'ש(.בשם

 למה עהה יונןולפ"ז
 ,איני

 עיקר דכל תכ"ד, אף במגדף לחזור יכול
 )כמו. -מתחלה נתכוין שלכךנ שאפ"ל משום הוא מהני, תנ"ד דחזרההטעם

 אף לחזור יוכל איך בתחלה כונתו גטור בברור שנתברר כיון אבלשב"ל(
 לשמים לבו ואין עעשז, נקרא עצסו שזה כיון כ:ש"ל ה"ט ובץ*זתכ"ד,
אינו

 יכול,
 , לחזור.

. . 

 להתחייב, היינו. טעשה אעצ שבע*ז וברמב"ם, נגם' שמש"א אש"ל ה'הובלא"ה
 ומבמל דבור אתי שאל"כ סעשה, אסנם צריך תכ"ד, אף לחזור יכול יהא שלאאכל
 .קושית בזה ויחורץדבור.

 סי?רי הרי כ*ו( )כס' דשם הרמב'ם, על הלח'ם,
 יתורץ וכ"כ דוקהן לבנח ה י ב ג ה כ' ולכן בתוכ'ד דחזרה בדיןהדמב"ם

בזה



 פבפאיהעתתחבש
 בפעות השבת מקדש חתם אס שאמרו )י'נ( בבינות שתומונמצא

 )ם"6.( במנהות לשטתם אזלי תוכד"ד הזרה מועילה שאינה שבתשהוא

  דעת שגם נ~צירי'  שאמרנו  מה ולפ' תיכד'ד* חזרה מועיל אין לנכוהשבאמירה
 לא ושכהקדש לשמתו הוא תוכד"ד-נמ שא"ה דשכרא כסא נקמ בדיןהרמב"ם
 תוכד'ד. אף חזרהמועילה

ם ח ח באח
 ויתורץ בתכ*ר.דחזרה ברין ג'כ רמיירי המאירי על קושיתנובזה
 דאף תב"ר, לחזור שיכול הרמב*ם שכי סשבועה הנז' הגאון קושיתבזח

 שיונל לענין ס"ם מעשה, בלי אף רחייב מנשבע חוץ כ( )ת:ורס בגם'שאמרו
 טעשה[. בו שאין כיון מהני תכר"ר ר 1 ז חל

 באומר רוקא סעשה צריך אינו רער-כאן בלא'ה לתרץ יש הלח"ם קושיתועל
 אסנם צריך אתה, אלי ואבן עץ לבול באומר אבל אתה, אלי ירועהלע'ז

 לעשותה שרוצה להראות סעשה צריך סעולם ע"ז היתה שלא שכיוןסעשה,
 לבו י~אין ניכר שיהא כרי או בעלסא, ברבור אלא עוברה שאינו כיוןע"ז

 בפניו לשלא בפ:יו בין ס( נס:סדרין )5ס רש"י שסחלק מצינו והרילוחמים,
 קבלה צריך בשניו ושלא בעלסא באסירה רי רבפניו בסהרש*ל שםובאר

 בפניו שהוא דכיון מ:וס הוא שנ"ז ו:ראה ;1:ם, ואעברנו אלך שיאסרבאלהות
 לע'ז. שעובר הרברניכר

 מפורש כי הרי מעשה צריך ראינו הרמב'ם שכי 5גגות( )נסי רשם ניחאועתה
 אמרו בגם, שם וכן באלוה ידועה עיז שקבל כו,*, באלוח ע'ז"הסקנל
 שהיתה שמי.רי אתה" אלי לו האוסר באלוה עליו המקנלו בו' עכו"ם,העובר
 ע"ז, שאינה " ה נ ב ל הגכיה אאפי' שכ' ע"ז( )נס' שם משא"כ :כברעגגז

 הגכהה. של סעוה עכ'פ צריךע*כ
 אפי' אופן בכל שסיירי ננכויתות( רש"י רברי גם ליישנ יתכןובזה

 במשנה דמפרש )נסגסדרין( שם סשא*כ אתהי אלי ואבן עץ לסהםבאוסר

 אפ"ל-שהרי ]ובלאיה וכם'ש. גסורה ע'ז במקבל שם רמיירי סשוס בעלסאן באמירהוחסגי
 פעשה הוי קימהו כפיפת רלרבנן שם'ל יוהנן דר' אליבא )נכויהות( שם סיירירש"י
 סס([* וע,5 )נסגסדרין שם סשא'כ מעשה, לרירי'ובעינן

 סוגיא סאותה סקשה רסאי הלה"ם רברי עצם על קי לרירי.אולם
 והק' כו' אסאי ואמרינן חייב אתה אלי שאכור כיון *אראנ :*שאמרו

 סיירי רנתני( סשמע סעשה. בו שיש דבר על אלא חייב אינווהתניא
 'ש ולכאורה -עכגגל, כו(' סעשה עשה הא קושיא סאי ראל"כ סעשהברליכא
 זגוח כגון כסש"ש עצמה הע*ז עבורת של בסעשה מיירי רהתםלרחות
 לפניה אלא עבודתו בגוף הסעשה שא,ן )נרמג"ס( כאן סשא"כ כו',וקיטור
 5גגוס( )ג:' ושמ בעלמאן ברבור רק אסנםועברה

- 
 מעשה רא'צ שאמר

 לפני שיגביה רצריך ע"ז( )כס' הרמב"ם כשאמר וע"כ רעע"ז סעשההיינו
 שאמרו הברו של בלבנה אף שסיירי וגם וכם'ש, היכרא סשומ ע"כשיעברה,

 באסירה שעבדה אחרי שגם כיון וא"כ סעשהן צריך רליתסר מו( נעיזבגם,
 ו;'כ היכרא אין בעלסא באסירה אלא עברה לא הוא וגם ע"ז נעשתהלא
 לה. עכורתו ניכר ויהי' ע'ז שיעשה כרי שיגביהצריך

 קושיתו ויתירץ רבר משאר ראמרן הני שנותנו לסרים נסצאנוועכ'פ
 *ספגי וס'ים סי'ז( )כפ'כ ]וע"ש תכ'ר, להזור ריכול הרטב'ם שכ'משבועה

 מעריתיס( :י,ד נס' )עי' מימר, נבי כ*כ שלא מה ניחא יהיה ובזה לפועה", רומח,טזה
 אין ומשו*ה ס"ז( )פ"ד נררים בח' וכמנש בטעות את הוי שתטורהמשומ

נשאלין
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 ז*פרק

 _מאלו יותר' שחמור הטצוה במקום שלא -ההפלין שמניה עין שם לדוןבא
 של ס~העבירדק בנונע הנה ועשה'. .בקום עבריי'ן הוא כי כלל, תפלין הניהלא
 ,טלא מצוה' עשית רכל העשה, ואל בשב עכריין רק שהוא נראה תפליןמצות

 ותשובה. תפלין' מנה א ל ד קיקפתא רק והוא מ'ע בפול אלא אינהכמצותה
 לתקן _יעיהוהו *כאשר : פ'ד ברי12 רבנו נבם וכ"כ מאע, בפול כל כמי ע'זמועילה
 משם אינו..ז; ושב משע על אהם עבר הזיל וכמוש .כוי ד! לשרב-אל עליועותתו
 חכמו'ל על בחלקו תסור בל .על שעוכר . כאן ,לומר .ול"ש לו", שמוהליןעד

 חמישית שישה ,בהומפת תומיף ,בבל כשעובר אלא אינו שו"מ אלא ממרה,זקן- דרד )על הוראה בתרר עושה .או מורה אם ,אלא אעו שכ"ז עיניך" "ביןבפרוש
 ג( המצה(. על תפלק להניח כשמורהולא

- 
 י'-

__884

כחב-  , שבועה[. משא"כ ע'ש, התמורה עלנשאלין

 לבמלח הברכה. לתקן דיכול כרכום( מס' )3ס'ך הרמב'ם - כ' הריובלא"ה
 נוכל ואיך גטור( תקון דהוי להלן .שיבואר .)וכמו נשכמל"ו תכף שיאמרע"י

 ! להקד*.לדמותו

 שחוזר . היכא דוקא נתכד"ר, הזרה לומר שייך דאימתי י"לועוד
 הדאשונים. דנייו אח ומעמיד מפרו1 אם 4כל בתחלה, שאמר ,ממהלגמרי
 וכם"שו . בגם( כדמוכח ובגרושין בקדושין %ף תכ"ר לחזור ד'כול אמרינן2ופיר
 חוזר ןשאינו בנד"ד וה"ה הרמב"ם, לדי הקדש וה;ה ובכ'פ, ען( )כ'קבפנ"י

 -מהברכה
 ותקונו הראשע, דבורו 'לבפל .מסייע הדבור שאין ,עדיה שכאן.ומכ"ש :.

 ע"יב4
.להלכה. הדברים חמצית. העתיק וכן לחזור, יכול שתנ"ד -י'ל שפיר 6עשא, -,

 ע"ש. ס( )סי' דה'ח תקון בס' יבנו בשם
 מצות לגבן ואף ע"ש, שקר דעדות דין על , עולים רבנו דברוג(
 בשוא*ת שסבפלו ססי מפי חמור ביד'ם עשה .שהטבמל הדבר פווסהפלין
 עפ'י ,הראו4 במקומן שלא לתפלין מקום שעושה דכיון פעולה, שוםבלי
 :בתשובה להובות צריך )ובודאי טפי, וגרע בידים למצוה הוא עוקר הרי-חז*ל
 . .יותר(.

-~ 
. 

 עובר שבודאי הוא תמוה ?א-תסור, -על שעובר כאן לו6י דלששומ*"כ
 לשתעל

. 
 לעיל וכם'ש הרמב'ן לד' אף אלא הרמב"ם, לד: מבעי לא

 שאר )ננתמלאו ז,מ - גם נעשה היה. הלאו ומצד ע"ש, 6( 3סערס 6' סערס)נר,ס
 ד"עם"י העו~ה אלמלאתגאיו(

 התורה. .
 הרקיע !בזוהר וכמבואר יורוך", אשר

 סורס-')סס"מ
 6ן(,.

 בו מודים הצדוקים ואין סופרים כדנרי פרושוו דהוי כאן וכ'ש וע'ש,
 להו6יף כדי בו *אין]איא

, 

 רננו מש'כ ועי( כו'[, גורע ' הוסיף ואם
 ע',1. הוראה מקרי ברבים לבד פעולה דגס מהמג"א )כפ'ט(שוליפ"א

 מדאי יותד גדול חוא חקשר *דאם שלים'א רבנו שם משזכ צ,אגב
-.יהיו. שהת*לין מסה מטקומו לממה טוגח יהא שהקוםר יותר ,נטוב דאפשר,נוי

 5ס( )מנמות בגם' חמרו ללעלה הקשף דהנחת .דכיון במקומןי שלא
 -*,1 ע*ק1, כויש נדרבנן. רק שהוא י"ל למעלה, יהיו שישראל כדי.שהוא
 ונאטרו .דמה סי5ין( 3כס' הרא"ש ו1הביא גאון דר*ע אליבא ~וא דכעשלהוםיף
 , על הוא למעלה הקשר שיהי' שצריךבגס'

8י, וכד ע"שש שול=יד דתפ~ן הקשר



 ,פ3 פ"ר'"יייתחבש

 ט*פרק

 של תפלין לתקן להפמיק לו מותר ק"ש באמצע שהעימד שליפ"א רבנוכ'ש
 'תום* שכתבו מפעם הביך' שי2כה בשביל חטא לאדם לו א*א כאן ול'ש וכויהברו

 "חפא" כאן א*ן להפםיק לו שמותר דאחרי לזה, ל"צ לענ"ד סריכ'5(* כסס 1')סכס

 י( הבדו(. שיזכה)בשביל
 משא'כ נעשה שכבר במעשה שדוקא תים' כמ*ש שחדא -מש*ש:ועל

 כשעומד בפ-פ ה תטל בשעת תפלין טצות שמבפל ,במה הא*מור עוד עושה באן.
 .של ענין אין 2 הדא פובא. לי קשה ועשה"* בקום שקי עדות שמעיד.בק'ש

 ,ום של הענ~ן בכל מפקפק שאני מה )מלבד כלהם כאן מ*מיף ועיפהקום
 קו-ע ב?ן 2ה בענין.. חלוק שאין בנ"ד ובתום' בנס' דמבואר  כמש"ל(ועשה

 ע5 יעבור לא שהביו כדי קלה עבירה לעבור מותר ארמיים אםל11וא'ת
 5תיךוא )אפן' בשוא"ת יעברה שלא מצוה בעשית לחכיו לזכות הה*נחמורה

 )ל5( וניפ*ן ב*בלת, )ק'נ( דעירובין וסיניי בק"פ, )כאס( דפטחים כמונ.'הר*ב'א('

 של ל*ת בעבירת הה'נ כו' המא לאדכם לו 1מיים אין ואם שפהר:יבחצי'
 התום' מדברי דהנראה : שנית ורשב*נ* רבי וכמתלוקת פבל אכילת כנון קו"ע,

 בין 'הבא הראשון ההלוק - חלוקים תרי רק נקפו ע1לא ו3כ"ד( ד' כס3ס)פם
 וההלוק -ם"ו( ככ*י סמוכ5 )כסרסכ"5 ידו על נעשה ללא ידו על הא*מורנעו1ה
 ומה פשע' ללא פשע בין הוא לעיקר( והפוטקים התום* בעלי )1שתפמוהוהשני

 יוהי יהמעשוה" נעשדה כבר "אכם להלק להוטיף הייב"א בשםשדהביאו
 ידו, על ללא . ידו על הא*טור - נעשה בין הראשון וחלוקם לת,יוצם וה ם.פ ידה

-

 וד,תם להתיר משם לפשופ א*ן ו מ צ ע למדביק דאטיר(ו -הייב'א אומרשעיז

 חטור . אשוך יעשה ולא קל א*מור הוא 11*עשה וטופב האיסור נעשה לאעדין

 מהא שהקשו והריב"א( דביי יאחך התומי מקושית מוכח וכן. כו', ו ך י לע

 המעשה ננמר- לא התם הלא קושי' ין ומה הורין, בן והציו עבד יפהציו מידתנן
 א;פכ א-מורשל

שחששששא__ עפ*י  וו מושי' התום' דביי את .לתרץ רבנו ומ*ש כמ"ע1, .
 -ההליק . .

 ע"ש, אבוהב מהו*י בשם שם בד"ה וכט"ש גאון האי רב*ד'

 כ' מד)יקין( . 3מס פו' )נסכת הסרדכי על אשר הגבורים שבשלטיואף

 הקשר הניה אם וכן המצח על השעדות מצסיחה יממה .הם התפלין*שאם
 שברך .אלא - המצוה קיים שלא די לא הצואר, על שערות מצמיהתלםטה-
 שו*ר(, על יעולה שפהקפו הואשונים כ5 בשיטה )ואזיל ע*ש, לבטית*כרכה

 לטשה התפלון טשיהיו לממה הקשר שיחא יותר עדיף לד'דית שגם י*למ*ם
 במסה'ז להלכה דבייו את העתיקו וכ2 שם. רבנו וכט'ש שהוא קשר איזח שיעשה_או

 ע'ש. יה*ה תקון ובם' הקש"עשעל
 שמימ( מלכות מקבלת )דמבמל חטא חוי ההפסק דודאי נראהי(

 אומריס וכי בכ"ם בגמי . הק' והדי התום'. יסברה נופא הא משום התירו חז"לאלא
 4פי' בזה חופא הגה לא חטא לו אוסרים היו שאלו אף כו' . חמאלאדם
 קודס( ד'ס סס )סנת - בתוסי וכמ'ש הז*ל עפ" שהוא כיון דאורייתאבחיסור

 מוסבים שחדברימ אלא עשופ בת*ג בענין יג( ו'ס נכמי' הרופב'א י1כיוכעין
 דחיה. בגדר אלא זה ואין התורה, ודין חץ'לעל

טנואו
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 שקושיא ונראה בהכי, לחלק נחתו לא שוא"ת-התום' לבין ועשה קום ביןההלוק

 ')5*כ( בערובין וכן שם, במהי'ם נם דאיתי ועד"ז הראשון, לתרוצם חחרתזו
 וכן אלה; הלוקים שני רק אלא תום' כתבו לא דוכתי ובשאר )ט'6(ובניפין
 ה( ס"ו(. סס"י )סס בב"י נםמבואי

 בכם עומה .וכ' .התום', לדעת שוננ שהוא מותר באומר )שם( פלפלתו
 מננדים הרמב'ם דביי אין כון", למזיד קרוב הריז רו5ח( )ס5כוס הרמב*םשדערז
 ובשאר בו, כתיב יתירי דשננה משום תום' כדכתבו שוננ דין לו שאיןמותרש *אומר מפ*רש טעמו ובנלות נלות בהל' כ'כ הרטב'ם התום', לדבריכלל

 התום' דברי שהביא מה 5"ט( )יור"ך מ"ז ועי' הוא(י אנום שנם מורזרבאומד. מומיפים מאהרונים שיש )אכ[א שה*פ, כדעת הוא, שוננ מותר שאומדשנשנה, בקמן )ס'כ( שננות .בה' כם'ש שוננ הוא מותר שאומר הדמב'ם נם ם"לאםודים
 י~כ( סיק )טס הפר'ח וכ' , " נ נ ו ש מותי אומר א ם יט "ו משיש כ"נבבכודות
 ובמנ*א ,ושם4י"* כתבו .ובזה להשמיענו צריכים בזה לכלם ידוע ,בדין כנוןדמעו עבידי דלא והיכי שובנ שהוא היא מפורש משנה דמעו, אינשי דעבידי היכילחלק
 )5'3( מבייק להעיר יש וקצת שוננ, שהוא חכם בהוראת במעה נם כ'()ס"מ
 ללמוד .שהי"ל לכאורא משמע למד*, ולא ללמוד לו שה" שנהרנ לבאנ.מכאן
 הרדב*ז ופ4י 6;( )י' מלכים הרמב"ם לשון ויעי" לישראל( )נם למזיד קריבהוא
88"81888___ ט בזה. לדבד ויששם

'

 'וע"שי סס( 5סערס וכסטרס 3' )3סטרס למעלה ה'פב מביארט- ך וע
'-

 הרמבים דברי כ'הי(
 ן

 מותר. ואומר שהרג בב'נ טלכיס( מס' )5פ"י
 נין י לחלק. רבנו כם"ש לדחות יש שמכאן אלא ע'ש, לטזיד קרובדהד
 כר.'1 מפורש הרמב"ם כ' ס'מ( )פ"ס תרומות בה' אבל מצות, לשאררציחה

 הריהו הטהור על הממא מן לתרום שמותר ושגג ידע ,שאםבטהניתן
 )נפט"ו בם"ל ועי' התוס'* שימת על הרמב'ם חולק שע"כ הרי בכ'ם: וע-שכמויד'
 לא -שהזכרנו הרמב*ם שסדברי וכ; כג( )דנכורות התום' דברי את שהביא סכ'ס(טספ61
 נזה שהאריך הפרם*ג וגם הביאו, שלא הט"ז על הוא תמוה קצת כן.ואמנםמשמע
 רק לדידם שהוא אימורים בבטול שם איירו התום' והרי י'ל ]וגם הביאו.ולא

 משמע דלא כשום הוא שוגנ סותר דאומד ואמרו הקילו שבדרבנן _ וי'לדרבנן
 אםור ,לכ"ע האיםור גוף דלבמל מס( יור'ד )מ"ת הנו'ב לפ"ד י"ל אך דרבנן, ,איסורילאינשי
 ויצ4פי. ע*ש. כן משמע לא )3ער5ס( ,והרע"ב דמהרא'ש שכי 5ט( י"א)יור'ד, ועי'טהאת

 שכל די"ל ראיה אינה ?כאורה שגגות, בה' הרמב'ם סדיומש*כ
 למר ולא ללמוד דהל"ל משום הוא למזיו, קרוב מותר דאומר המעםעיקר

 כיון, ללסוד דהל'ל לומר שייך לא וכאן ט*(' )מכות .ותום' ברש*יכמבואר
 אנוס הוי ילא שנאסר ודיו סע5ס( ד*ס ע ס3ת גתוסי )ועי' שנשבה .תנוקשהוא
 שוגג4 דהוא הרמב'ם כ' ולזה כריתות( ו3ריט ס"ה)וע'ס

 הסברא כאן דאין משום הוא, אנום טותו  דאומר  ור**ל לר'י סשל ן א כ,8 ג"כ כונמו ע*ש, הוא" שגגה ולא הוא אנום מותר חומר שש"ל משיםפפוה- שנשבה רתניק ס'ל . ור'ל *דרזי 3ס3ת( )סס רש'י שסש*כ י'לוכן
 3תוס'(* )ועשט , הוא שונג אמנם דוכתא ובכל ללמודדהל*ל

 שלא על ונהרג שבר'א פשומ בדבר מיירי דהתם כלל ל*ד דבשק, סגם'ום'ש
 .לטד



 פרכנאר.העטותהבש
 כרח ה אין דבנמרא י'ל ולכאורא כ' הב*י דהנה י"ל "אמנם 2 שם כ'עוד

 כו"1 אהת פעם הוא חביו חמא ושגם במקום כ*א כו' חשא לאדמ לו שא"אכלל
 בת וחצי' שפחה בחצי' מעשה וההיא בפומבדיתא דהו'ת אמתא בההיאהנה
 ש'ה - תדם, חלקו לא היו פושעים התם הא בכ'ד תום' שהקשו ל"מ( )ניטיןחזרין
 ז( בעבירה. שתהא יהכן ימי'שכל

 .והנה

 ואם' לחכמי' לשאל - עליו שמוטלמה עשה הרי כאן משא'כלפר.

 בפ*ת ועי' - מזה, גדול שונג לך אין ובודאי הוא פשע מה פעההחכס
 ע'ש שוגג הוי דלא סומהה שאיגו חוראה לבעל עואל שאם צ*צ סת' שמביא 5ט( סי')יור*ד
 סומהה. ו נ י א ל שאל אם דוקאהרי

 המופל עשה ועכ'פ הרבר בעצם טעה לא שהרי לטש"כ רומה ואינו עצ'ע ע*ז]ונם
 להא ' דמי ולא . בזה, ופעה להוהות שידע שחשב אלא הוראה לבעל ושאלעליו
 הימב לעיין שהל'ל .דאמריגן אדם, והוא בהמה שהוא בחשב ט( )נמכוסראמרו
 שראה אף הרי לעין** רחל'ל אמרינן כן ללמוד הל*ל ראמרינן .דכמו : ברש'יוע"עו
 וכמבואר[. טפי עדיף דכאן ל"ד חייבי היטב עיין שלא אלאועין

 -~ כ(. )סערס ונ. 6' )נסערס לטעלה מ"ש עייי(
 ברכתו הוי במקומן שלא .דבהניח שליט"א רבנו סש"ש : אגב;.

 ]ה*ה האחרונים כל נקמו אמנמ וכן כו-'י תשא לא על ועוברלבטלה
 )ועי' הע"ת בשס במשב*ר וכ'כ השלחן, והערוך ושלמהי השלהןהקשו'ע,
 דאורייתא אימור על ועוברים המ*ז ומ"ש אינו' ושם סהפ'ז שכ"כבבה'פ
 ע'ש[*- תפארת(. כליל בת' רבנו מ'ש ועי' שם כרמוכח ע"ז עולהאינו

 בשכמל'ו הביכה אחרי שאומרים ס( סעי' כס )נסי' הרם'א עפ"י מנהננו לפיוצ*ע
 ס*י( נרכופ מס' . )כס'ד הרטב"ס וכם"ש ל*ת, על עובר ואינו ב"ל ל"הושוב

 רוז, )סי, בטוש*ע וכ"ה הראשונים כל תפסו וכןסהירושלמי
 ,שבזה מה על תשובה כעין היא בשכמל'ו אמירת אם לרון יטאך

 גמור ונקון שהוא או עמ"אש, שוב ולקבל שבח רברי לומר עליו ולכןש'ש
 בפוש'ע והנה מעולם, שש"ל הוציא לא כאילו הוי שבה ברברי שסייםשביון
 - שש'ל* שהוציא *עלהלשון

 תקון ושאמגס גראה הרמב'ס של מלשונו אולם
 שש'ל להוציא שלא כרי כו, בשכמל'ו לומר .וצריך שכ' ל0פרע הואגמור
 וכמש*ל[. טה*ת ל*ת על עוברים לבמלה רברכה היא ששיפתוןיאף
 בשכמל'-ו- איצ"ל מכרכין( כיפד פרי )כרכוח הירושלמי של סלשונו נראהוכן

 בפעם- ראיה* *בעולת רבנו שוהאריך, מה ]ועי' שש"ל'. להזבירשלא.
 ע'ש[.התקון,

 בלי לבמלה שמיס שם בהוצאת שאפילו מצאנו מזווגרולה
 )נ( )ר'ס בתומ, חלקו שהרי לבטלה מברכה חסורה יותר היא שלכאורהברכה

 ברבה בלי~ שש*ל ו6זכרת מדרבנן, רק הוא ברכה של בסהר ש'שדהזכרת
 )נפי"כ, הרמב*ם כי ומ'ם ע"ש, דאורייתאהוי

 - פעה *שאם סי*6( סכועו6 מסי
 נר ז י א ש'ל כדי לו ויהדר ויפאר וישבח מיר ימהר שש'ל .והוציאהלשון

 הנז' מהירושלמי הוא שמקורו הררב'ז שם וכ' כוו", ה ל ם בל
. 

 בהג*ם וכ*ה
 וכהא כו' פעה *ן8אם רט*6( סי' )63וין בסם'ג ספורש וכ'ה ע"ש,ובביט

 לבמלה ברכה גם הרמב*ס . שלד' ואף ע*ש, כו' בשכטל"ו וצ'לרירושלסי
 ברכה בלי העוש'ל הוי הסברא שמצר מורה הוא שגם י'ל מ"ם דאורייתאהוי
 חמור.יותר

שצריך- חברו ספי הזכרח ב,8ומע שכן ו( )כדריס הסאירי של סלשונו נראהוכן



פארהעתתחבש
 יא.פרק

 כ5 כו' 5ב משום אינו ההרנל שמצד כו' יחפא. סתם מופי אם,והנה
 .להכעים עושה א*נו אפי' הפילין מניח עשא.נו מי המב'א כמ*ש .פמולין,המח*ם
 דבה לאותו -מומר שם לו ,שנותנים בזה לו די לענ'ד כו". בקשירה דאינופפו5

 את טנה נ'( )סכונ: )ובאמב*ם להכעים, מומר לכנותו נם ואין דלם"ת,וקרקפתא
_88888_ הזה הדין - שעצם מה מלבד כי מינים(, בשני להכעים. -ומומר דלמ*ת'הקיקפתא

של .
 ,וה על . ועבר לבם9ה ה' את שהזכיר ב,שומע רק' .שהוא 9נדותק 'שצריך
 .כף' שש*9 להוציא שיא אזהרה תירא אלהיך די את ג( )נמפורסשחמרו:
 חייב השומע כ9 שא"צ ברכה בטבהך דאף ברבה חרשו הטחברים1גד91י-
 המחברים שגדולי וידוע ע*ש, כ'1" 9בפלה השם הזכךת זוחי שאף9נדותו
 ,גי51י ממאירי שמזכיר שכ*ם מ:( .)כמונומ בש1פם*ק ..וכם*ש ההמב*םהח'ך

 הרמב*ם לד' .הרי ע*ש( ברמב'ם כ'ה )ואמנם הרמב'ם; על כונתוהטחברים?
 דנם שכיון אלא שש'ל, במוציא הק אמיו לא ובגמי בדבר חדשוחרש
 שטלינו שמה, אפאל חיה ]ולפ"ז . ע*ז, גם. מ3דין מדאורייתא אסור שא"צברכה

 להקדש 91'ד ונא'צ בברכה ולא שש"ל במוציוא רק הוא חטורה כ'כ היא השסשהוברה
 משכ*ט. ועי'. הרבוב?ם -9ד'אף

 בשפ(' יעיף מס( סיי דקדוסין )נס'ק הרא"ש )וכן התוס'. .לד' צ"ענבאמת
 בהזכרת רק אמרו שבגם' כיון ,שא-צ ברכה שמברך 9מי 5נדות חייבים .חת,

 דאת האזהרה על שעבר טשום הוא דהטעם . שפר' ובהא'ש בר"ן ועיץזשש'4.
 יו דאזהרה סס( )ר'ס בתוסי כי והרי סס( נממורס נכמ"ם ת,רא . אייקיהד4,;,

אינ-

 דטשו*ה ושכ' )כדריס( בתוט' ןוע'ש -שא'צ, לברכה 91א שש'ל 9מוציא א5א.

 שקר[, -לשבועת קצת שדמי טשום מצויה עניות מצויה השם שהזכרתבכ'ם

 מקוט ריס )ססמיס הר"ן וכם"ש טנדין שאין י'ל מדרבנן אלא אינו שלך'וכוון
 . טנדין אין מדאורייתא ן8עיקרו דבדרבקןסבסגו(

 בנ"י יעי' בזא( _ משכ*9 )ועי'___
 כוי, ד* דאת ד*ה על שעבר טשום טנדין כנויין על דגם ושכ' סס()גדלוס
 השם את דבטזכיר טהריפב-א עוד שם_ וכ' מניין אין שבדרבנןמקמע

 טדדבנן איא הוי דיא דס'ל _טשום וביאה בו, גוער?ן אלא ט3דת א'1 ל?יבימבשאה
ומ

 ה'הל~

 51( )ק:יורן בוש.י ונט,ש אעו מרוגנן שאף ים.4 י'י נימ
 ]מובא אימור, אין יע'ז בלשון שדש מזכיר , שאם המכה על לוחש,_בענ?ן
 הפוסקים כל דטשמעות וכי ע"ז שחולק בב'ה 1ע*,ש ת( קעס סי' )יור'דברמשא
 להזהר י,8 לכתחלה דוראי וכן רבריו את דחה והש*ך כרש*י דיא.הזא
 השם מחיקת 9ע3ין שם וכ*כ עאש, אפשי לא אפשור ד5א היכחחבל-
 . ויש 9ע*ז,בישין

 יאירן מהחות מש'כ מהר,ם*א בג5ית עאש ע*ז חולקים
 לבונה בעצו- רחיתיוכ1י

- 

 'פכ' שבועה ושאני ע"ש[, התומים בשם ר)ז( )נסן'
 ( מטעם.'-יד. סחני_ דעכ"4 דטהני טנ*)( )נסי'הש"ך

 לתועית השם הזכרת הוי הסכה עי בלוחש ישם 9חיק יש קצתאך
 רק וזה חיחישה על פסוק מזכיר משום אלא אמור ואינו לבפ9הואינו
 .טו"ם הכא משא*כ שאנ?ן השם.. צורת שאינו כיון במוחק וכן הפטוק,בלשון

 פס'  בו )נס' הרמב'ם כ' 1הרי לע*זן בישון אף ששו'ל בפזכיר בזיון -הוי
 לשויע פטק וכןסנסדרע(

 משטות באחד אדאפי' טקיל לענין כז( סי' )מו'מ-
 ספורש שכ' מ( מ)ק יד )גסינ ירוחם ברבגו ועי' 19קה' להקב-ח הגויםשקורין
 וצ"ע[. דאורייתא דהוי דם"9 משום ואולי לנדותו, תייב לע'ן בלשוןיאף



 פהפאר תעיית.חכש
 .י

 אינו כו'" בוביחה חושש שאינו *טי ס'( )כ' יור'ד מהום*א הלקיח המנ"אוטל
 הביאו לא עצמו והב"י ס61( )מו5ין הרא"ש מלשון כן למד הב*י מוהלפ,דין

88_88_8888_ שדין יהיבנא אפילו ?(-לוא )כ"ז מע'ז והוכיה לדינא ע"ז חולק והפי"חבהבורו'
 ה ז

 פסוק )נ( )כרכוח בגם' הוצרכו למה הרמב"ס לד' ניחא יהי'-ולפם*ש
 ומה ממגו, ללמוד אין דחמור דכ'ון שש"ל, סהוציא ילפי ולא שא"צ ברכה ע5סיוחד
 הרסב'ם לד' קיל שיותר בעשה רק שש"ל ,ובהוציא בלאו עובר שא*צ דכרכהשאמרו
 קרא עיקר דהרי-ע*כ י'ל סי -)קי' בק"א כזה- מש"כ ועי' יסלו( )נס' כימבין)ודלא
 מזכ*ר על נם מזת ללמוף לחז'ל להם שגיאה אלא שוא שכועת על נאמר תשאדלא

 ,דמדלא מהרמב*ן סם( )נגוריס המהרש"א וכם'ש שא"צ בברכה ואפי' שבועה, בלישש'ל
 על הרמב*ן- ד; וכ"ה ששו*ל'ן טזכיר נם מזה נשמע השא. לא אלא - תשבע לאכתיכ
 ע5- הנכבף השם שפתיו על ישא שלא עוד יאסור הפשפ -דרך .ועל שכ' )פס(חתירה
 לפ'ז נמצא ע"ש, וכו." שפתי על שסותם את אשא וכל שוא, שמע תשא לא כלשוןחנם

 שש"ל טזכ*ר על התורה הוסיפה והוספה בלפת .שש'ל בטזכיר גם עוכר דאמתשאליכא
 . 7 , -מיוחדת, ואזהרה עשה איסור גם ה כ ר גבלי

- 

 ל"ל "דא'כ הרסב'ם שישת על שהק' פ"מ( סוף )כרכוס התפ"י קושית יתורץובזה
 שם בגו ע'ז כ' וכבר תשא' מל* נילף שש'ל הוצאת על תירא אלקיך ה' דאתקרא
 . - - - ע"ש-. ול*ת בעשה לעבור כדי שכאדיתכן

 .עובר אמרו ולא תשא* לא *משום הלשון בגמ' שאמרו שכיון שם משה*קגם
 ם ו ש אם שאמרו שמזה נט( )נגויר ערוכה מגם' לדחות יש מררכנן רק שהוא ש'םבל*ת"

 משה*ק הביאתי גמ( )סי' בק"א ועי' ע"ש, כיאורייתא מיירי שע"כ דייקו שפ ב ל י אל
 שבכ'ם )פגוח( )כמי' שכ' הריטב'א על זו .מגם' קיג( סי, )ניוו,ד שיקחסהר*ם
 .,משום אמרו אם בין שחלקו ויש חיא, בעלמא אסמכתא שנאמר" "משוםשאמרו
 אלו(. הריטב"א בד' חאדכתי )ושם דאורייתא שהוא לבד ם 1 ש מ לאמרוושנאמד*

 מזכיד על גם עולת ל*ת שהאי לומר אין שע"כ נראה ההתבוננות אחריאולם
 מוכיר_ על ה'* את .ליראה האי לאוקמי דאין ו( )חפורס בנם' הקי מאי דא'כשש-ל,
 אזתרת שוש*ל בסזכיד גם .יש הרי כדברינו ואי ל'ת' אוהרת בזה דאין משום.שש"5
 בעלסא אממכתא רק הוא ככרכות שאטרו ל"ת האי שאמנם לומר נראה והיהל'ת,
 )כס* מלשונו קצת נראה )יכן שוא בשבועת אלא מיירי לא דקרא תרסב'ם, לד'גם

 אלא מיירי שוא בשבועת קרא שעיקר משמע לשוא" כנשבע חוא .והרי פ*מ(כרכוס
 מאת דיליף מדאורייתא הוא שא'צ ברכה איסור וםימ שוא(, לשבועת אסמכאושאסמכוהו

 השם את הזכיר הרי סו'ס ט'ם ברכה של בטדר שטזכיר דאף דסגל וסשים כויהי
 שש*ל. מזכיר כבלל זה גם והוי לצורך ל% אולבשלה

 הוא חרסב*ם *דדעת סק'ו( רטו )כסי, שכי הסג"א דברי בזה מוכניםויהיו
 דמיירי מפרשים ותתוס' דתלמודא פשטא ר: בתמורה ונ"ת דאורייתא הח4 שא*צושירכה
 בכרכה ולא שש'ל כמוציא שמיירי דתמורה גט' דנקט קעוה ולכאורה ע',8, גו' ברכחינלי

 הכ"ם ציין והשו"ע,)וכן הרסב*ם של כלשונו שם שמפורש דביכות הא נקט ולאשא'צ,
 ניחא ולד' ל*ת, .שיש משמע לא דמתמורה שהק' במהה"ש וע'ש 1'ש( בכרבותמקורו
 דתמורת מנם' הוא הרסב"ם ו8ל מקורו ועיקר אסמכתא, רק הוי יברכות התואשאמנם
 ברכה ירש'שבלא לחלקביומז לא מודא ל ת ד א מ ש פ להרסב'ם גראה הסבראדמצד
 בדי יטמבואר הרמב*ם על ובעיקר חנמי על מאד ישתמה )ק0 במנ'ה ~עי' בברכהי יר4מז

 בנם' מאמרו ממעףט'5 שא'צ ברכה גרע לא יאי והרי יטא'צ, ברכה מברך עלד5וקע
 יתבארה דברינו ובהמשך ע'ש, כצ'ע ומטאר כף בעשה אלא שאיט טנהדרקתהורת

 יש דא'כ ואלח'ק יאטטר"תאי הוי ל"ת תאי 'טבאמת "ל גיסא לאידך נם*מגפ
 ול היא ת'טאי דלא האזהרח עיקר ע'כ 'טתרי וי'ל - שףט*ל, בטזכיר גם ל'ת"תהרת

"8בועת
כב



-

, -  

פארהערות הבש .
 ' מ זובח* שאינו אמ' של ם4ר4שו יהרא"ש להר"4 אפילו עכ"פ הוא* ממכםזה

 4נו. א ש הייבו בקשירה שאינו מ4 כל והה"נ'בתפלין בזביחה מודהשאינו

או -_פפ*פ__ ו"ווכל שזובח מי ואכלת ר[וזבהרז י2ט פיושיכם שני רק כי בקשירה, ה ד ומ
 לנו שגלתה שכיון אלא בעשה, אלא איגו שש"ל במזכיר האזהרה ועיקר שוא,שגיעמ
 אופן בכל הש*ל בהזכרת שגס לומר לנו יש , מסילא שש"ל, בהזכרת איסורוהתורה
 עיקר_אזהרת. שאין ביון וסעתה מהרסב"ן, וכסשכ*ל דקרא וכפשטא תשא לא בהאינכלל
 לזה ואולי זה, על .עולה *ליראה* שהאי לוסר נוכל לא ,טש"ל ,.במזכיר מפורשלאו
 דתמורה. מהא רק ידעינן האיסור עיקר שע"כ הסג"א,כיון

 )נסוף הרמב*ם מ'ש שעל טס( )נ5פ"י בגו שהקי חמורה קושיא גם אפ'ל ובזה.
 הנסי של הס'ד לפי אלא זה אין ותרי ה,טם" את "ליראה על עובר דמשש*ל טנועות(סי

 בנ"א ]וכה"ק שש"ל* בסזכיר ולא קאי השם במקלל קרא האי במסקנה אבל 5ם()נתתורס
 הוא שם שבדבריו וע"ש בקושיאי ונשאר טס( )נגדריס הסחרש-א בן הקי וכבר ס()כ33
 עמר וכבר הסהרש*אן על נ5פ'י( )סס משה'ק הקושיא ~תרבה 3ג:( )נר"ס מ'ש א"עסותר
 דתמורה אהיא על חלוקה דברכות שהסוגיא שם לתרץ ונדחק ע"ש[ שם ,מהרצ*ח בחי'ע"ן
 האי גם לאוקמי בבר גוכל וסמילא השם, בהזכרת לאו אסנס יש- דברכות הסוגיאולפי

 ועי' דלעיל, קושיתגו את גם. בזה אפ"ל והיה ע"ש, לבטלח השם הזכרת עלשליראה"
 שם. בנ"א אלו הרמבפם בדימ"ש

 אם דברנות כהסוגיא לפסוק להרמבאם הכריע דמה הוא דוהק קצתאך
 ניחא ולפעד יותרן עוד מוקשים המג'א ד, יחיו לפ"ז וגם לזה, סותרת דתמורההמונ-א
 הזכרת על מפורש הלאו שאין כיון ומ"ם דברבות, כהסוגיא ס'ל דתסודה הסוגיאשאסנם
 שאוקמינא אחרי אה"נ אבל על-זה. .ליראה" האי לאוקמי ואין אזההה, א"זהשם
 ליראה האי שגם לומר נובל ממילא לברי לטשש"ל גם אזהרה גלתה והתורה מקללעל

 לחומר לכה'פ אבל מלקות לעונש לא אם ועכ*פ היא יראה בכלל זו שגם ע"זיעולה
האיסור,

 )כסי*5( ואח"ב .ל*ת" האי משש"ל על ס"ע( סכופות )3ס"ס הדמב"ם שהזביר סהוניחא
 "ליראה* האי הדמב'ם ונקיפ ביה, איתנ*הו שניהם דב"מת "ליראהי, האי ע'זמזכיר
 שבאן משום או יותר, לאו איסור לתפוס ליה דניחא משום אפשר כו,' ה' *את_ולא

 שלסדו *דמה שפירש טס( )גדריס בסהרש"א ועי' ם, ש ח את ליראח מפורש תורהאמרה
 דר"ל תשבע ובשמו דקרא אסיפא דסם4ך משום היא למשש"ל, תירא* אלוקיך ה'מ"את
 האזהרח ואמנם עבעל, שמו" מלחזביר הי את תירא בלא"ה אבל שבועה חיובבמקום

 גף" ה' ,את מנה ו( )סס"מ המצות במנין ולכן גוי" הי ,את האי היאהעיקרית
ל

 על .ליראה האי הלאוין בין מנה ולא ע'שי לבטלה ה' הזכרת האי שס ומזכירלעשה'
 שש'ל.סוציא

 להזכיר אפי' אלא אסורה לגד שוא שבועת ,לא שכי שם מדויק-לשונו יהיהולפמ"ש
 יואתו ובכלל גוי חי את ליראה ואומר מצוה הבתוב שהדי נשבע שלא ואע"פ כו'שם
 את דמזביר מזה, לעיל מש.כ על רא,ה להביא שרצה נראה לבטלה", יזכירושלא
 בשבועה, רק חמקרא מיירי לא הרי ולכאורה בל"ת' עובה בשא'צ מביך או ישואו.שם
 ל'ת דהאי ראיה ומביא שש-ל" סזביר גם אלא ,אמורה שוא שבועת רק ,דלא כ'ע'ז
 ממילא איסורה התורה שגלתה .וביון כוי" ליראה ואוסר מצוח חכתוב "שהרי ע"זעולה
 להפך אנל לשונו ליישב נוכל קטם התפ"י לפ"ר ]וגם ע'זן עולה ל"ת האי ש:ם לומרי.ו

 שש"ל מזניר על האזהרה הוא ליראה דהאי דגרכות להסוגיא שס'ל רי'ל שם,.סס-ש
 .וען( תשא, דלא מלאו להלקות כבר יכולים בלאו אזתרח שיש וכיון ייאה בכרל -הדגם

 סשש'י להרמב*ם ושגם לנו פשוט זה יעכ"פ ס(* וכ3"וין ע' )5ורם בסה"ם הרמב'םס"ש
 _. - יותר. חסור ברכהבלי

אבל



 פופארהעהותחבש
 דעת , בם וי'א ורשבאא והרז"ה והרא"ה )רש"י מצווה שאינו מי למעפאו

 היינו ואובל זובח שא'נו מי למעם או מי(, כי )יור"ד תואר פרי יע"הרמב"ם
_8888_=8_ הרמ*א וזמ"עש וי(, כ' יור*י פרמ'ג 5סון ויפין ורח"ס )סום' בוביחה, מודהשא'נו

 ) י2אינו

 ממייש, להפך בפשיטות שכ' כס( )סי' רעק*א בת' ראיתי הלוםאבל

 תתמהן אואל _ ומסיים שש"ל, טמזביר יותר חמורה שא"צ ברכהדלהרמב*ם

 תסורה בריש מבואר בחנם שם במזכיר ואלו בל"ת עובר בשא'צ דמברך חזינןדהא
 סנועוה( ס' )סוף דהרטג'ם בלשנא מבואר וכן כן' ה' את עשה איסור אלא אזהרה-דליכא

 שברך או בשקר לפב*ו הנשבע או לשוא הברו מפי השם הזכרת השומע כתב פ'רבהלכה
 לא כ' י"א בהלכה ואח"כ כו' לשוא ד' שמ נושא משוס עובר שהוא שאאצברכה
 "הרי אסורי לבטיה המיוחדין מהשמות שם להזכיר אפ" אלא אמורה לבד שוחשגועת
 - שנקיס ועיש ' כו'" לשוא נשגע עם מחתא בחדא בפשיטות לה כייל בשא'צדמברך

 כן
 לע"ז. בלשון לברך לעניןלהלכה

 דיחל שה"ל *מה-ם:'ן שאלה'ק אמגס אםוהנה
 המור דעשה לשימתו שאזיל,

 שיש כ"ש בעשה, לבמלה השם הזכרת אסרה שהתורה ,שסצינו כיון ולכןמלאו

 חמור דלאו ככ"ע וס"ל עליו שהולק הרמכ'ם אכל תשא. לא בהאי גס -אותולכלוי

 ס-ש"כ שהביא אחרי סס( המהרשיא.)כגדןים מר' גראה וכן בזה. גם כוותי' ס'ל לאמעשהי
 ראפי' כ, הוטב:ם *אגל כ* השם, חזברת על גם עולה תשא לא דהאיהרמב'ן
 ע"ש. ה" את *ליראה שנא' אסור שםלהזכיר

 ]ובתפאיי כן טשמע: לא לעיל דגטרן הני ומכל המאירי ,דמד' -צ'עאולם
 סברא הלא והתוס' טבשא'צ[ חמור השם דהזכרת הואי שכ'ש בפשיטות כ' ועודובנ"א
 דכל_ גרע, לא עכ'פ להרמב"ם וגם בזיון כ"כ ל.ה ברכה של בסדר- דבמזכירגקטו

 ושאם ס'ד( כרכות )3ס' הרמב"ם וכמש'כ השם את שהזכיי משום הוא הלא האיסורעיקר

 אם ובטהנגרע 'ל" ש ש א וצי ה ל לא ש כדי בשכטל'ו יאמר שא'צ ברכהברך
 השם. הזכרת אל שבח דברי גסהוסיף

 ום"ש.
 והרי כסושכ"ל, אפ'ל בלאו, שזה סשוס

 מצוה הכתוב ,שהרי -בפרוש הרמב*ם כמ"ש לאו בו ישבלא'ה
 ואוטי

 גו'. ה' את ליראה
 צ*ע: שוא, שנועת עם שא"צ ברכה הרמב"ם שכייל סהא יאיה שהביא מה,גם
 *כמו שסיים ממה כן למד ואולי מקודם, שכ' שש*ל הזכרת גם בזה נכללשיכאירה
 לגא.יה אבל שוא, כשבועת שהיא שא"צ פרכה רק באר לא ושס ברכות' בה'שבאינו

 עם בפשימות כויל וכאן ובמש"ל ממש ש'ש ולא כש*ש שחוא ב' שם דהרי לדהותיש
 ' כ לכן והעוגש האימור לתומר בנוגע מיירי ששם טפני ' ע"כ אלא שקר,שיבועת

 שעיקר נרוי חיוג מענין שמדבר כאן אבל שוא לשבועת ה מ ו ד רקשהוא
 להזכרת לגפלה השם הזכרת דוטה חרי ובזה השם הזכרת משום הוא-תיובו
 שכ. וטה לזה, קודם שכ' השס הזברת גם ,אנכלל ודאי ולפ"ז דשבועה,השם.

 שגם קם"ל יותר קיל שאיצ שברכה מפני שאדרבה י*ל ברכית" בה' שבארנו,כטו
 אחאכ הרטג"ם שנ' ומה ברכות, בה' שבאד וכמו לשוא שם נושא ' בכללזו

 שם שרק לבאר רצה שכאן שי'ל ראיה, אינה אסור', לבד שוא שבועת,ולא
 בטשנ'ל. או אסור המיוחדיןמשמות

 דברי שיאמר שש*ל דהוציא בתקון אח"כ שם שהאריך מזה נראהוכן]
 בשכטל"ו שאומר בזה )דמתקן הירושלמי של דינו כ' כבר והרי כו', כיצד-שבח,
 במזכיר ז"ל רעק"א הגאון לפ*ד הוא )כ"ש )ם"ך( ברכות בה' שא'פ(בברכה
 אבל עוד, בזה כאב כאן האריך ולמה שמועיל ברכה בלישש'ל
 טהני שא"צ בברבה רק שלא כאן לנו שחדש גיהא נמשב*ל נאסראם
 ע'ש(. ?הלן שנכתוב )ומטעם מהני ג"כ שחסור ברכה בלי .אףאלא

 בהתום' ס"ל הפוסקימ רוב הרי אבל הרמב*ם לר' שהוא איךועכ'פ
ה*ה



פנארהערותחבש
 עושה שאינו מכיון להכעים ושה ע שאיבו אפי' כו' לזבוה חושששאינו
888888888__ הרמב"ם דלשו, בזביהה. ה ד ו מ ו נ י א הרי וכשרה מרפה לו היא דאחתלהיאבון

 ל'ן הפ
 החנוך וכן )סס( והאשר'י ומררכי טס( )ר"ס הר'ן וכן לעיל שהבאתי 'הרא"ש]ה"ה
 על דגם )ו( ס)ד קי' )ניור'ד שכ' השו"ע על. צווע וא'כ כ"פ[, ועוד)תל(
 ם הרמב ששטת רטו( )כס" שנ' כהמג-א רא'ה ומזה הרמב"ם )כד' מנרין שא'צברכה
 לא בטור וגס מוכרח( שאיגו ע'ז שכ' כהא"ר ודלא דאורייראא הוא רבשא'צ-הוא
 דרבנן על רגם שס"ל ונאמר שגדחוק לא אם כלום, העיר ?א )ניור*ד( ו*םכאתיט' קק'ז( מ"ו סיי )נ,ו*ה פסק שבעצמו הט'ז על ק' וביותר עיש, השם הזכרת רקכתב
 י( ס ס"ס מסי )פעו בכ"ם עיי ואטנם שה"י, כהר"ן ורלא כהנמוק*י ודלאסברין
 תשא לא על שאסטכוהו שאני, כהאי, דרבנן שאיסור אפור או הר*ן, עלשהקי
 ומיתות לכריתות שדימוהו לט( )סגועוט נגם' כמבואר שבתורה לאוין משאר יותישחמור
 עברות וכל כו' ל*ת הקב'ה שאמר בשעה נזדעזע כולו העולם וכלב'ד

 ,- ע"ש. כוי ינקה לא נאטר וכאן כוישבתורה

 שאר או בשכם5'ו אמ'רת טהני אם ודעימיהו התוסי לדי צ"עעור
 שהיא בברכה דוקא דמהני נירישלמי אטרו כאן דעד שש'ל, בהוצאת שבחדברי

 יהכן סדאורייהא שהיא ברבה גלי ש,ש בהוציא משא-כ טררבנן, רקלדעתם
 דהרמב'ם זה דין בשו'ע הזכיר לא לטה להבין אפשר היה ,ובזה מועיל,שאינו
 רו(. );י' שבאואח טהני, ברכה בלי שש'ל בהוציא שגם שבועות.בהי

 ' ט בהלכה חרמב*ם דביי העתיק סיד( )סי' וניור"ד בברכה,רק מיירי
 להרמב"ם ססל שאמנם או רטו(, )סי' בם'א עי' ביבריו הכרע )דאיןהתוס, כשטת שס'ל או נאמר ותשהא ע*ש, העתיק לא התקון בדבר וסיוסווה"י
 שש'ל הזכרת הסברא שמצד שכיון ס'ל וס"ם דאורייתא הוי שאאצ ברכהשנם
 שמדבר רטו( )נסיי זת הקון הזכיר שלאך דמה ןונראח ברכה, בליבאומר מהני דלא ט'ל ע*כ בברכה, רק ל*א ובירושלמי טפי חמור ברכקבלי

 מלשונו שנראה וכטו אחר, ,הכל וב"ל שא'צ שברכה דס.ל משום שאעצ~ברכח
 ע"ש(* בב9ל ומסיים שא'צ בברכה שמתחיל כנועוט( )נס' הרמב"םשל

 אבל תשובה* כעין היא שהאמירה נאמר אם להסהפק אפשר כ"זאולם
 שאין יתכן כלל, הוציא לא כאילו והוי למפרע גטור תקין ,םהוי נאמראם

 לומר נותנת והסברא לדרבנן, דאורייתא ביןלחלק
- 

 לעצם בנוגץ א,מנם שאף
 . חמור, י*תר ששיל הזכרת הויהאיסור

 בנוגע מ9ט
 לתתקון-

 הוי
- 

 .בהזכרת
 כאילו דומה שבח דברי מיר ואוסר ש"ש דכשהוכיר מגכ'ל יותר תקוןשש"ל
 .הזכיר סס( סנועוט ס' ) הרמב'ם וכם"ש ליה, שסמיך השבח לדברי ך שיהשם
 הוא ביוך יאסר ד, אטר כיצר כו' לו ויהדר כוי וישכח מיד ימהרשט
 שיאמר דמה מסודרה ברכה כשאמר .משא*כ לבטלח", יהי, שלא כדיכוי

 אל להשהיך תוכל לא בשכמל"ואח'כ
, 

 בשכמל'ו אמירת האי בשו"ע להזכיר לה'ל ומשו*ה אשם, בהזכרת כ"שבזה דסהני הירושלמי כ' ומיט הברכה,
 לבטלה, השםגהזברת

 בשכמל'1 אבל גמור תקון הוי שבח דברי בסיום רדוקא לדחוה ישוקצת
 . ג*ור תקון אינו בשרכה גם בבשכמל"ו ואמנםלא,

 בראה ולד
 ,ויש דב*כמל"ו הא - שהביא אחרי שכ' )נגרגוט( תר"י שלמלשוגו
 איא מלכות עדין הזכיר לא אם א:ל *מה'ע שאמר לאחר דזהואוסרים
 כקורא שיהיה כדי הוקך למרני ולומד ,לסיים ,לו יש בלבד ה' אההנרוך
 ונראה ובטוש'ע(, בהראיש )וכ'ה עכ"ל, שש*ל" מזכיר יהיה ולא6סוק
 שקורא י'ל וקצת שבח, דביי .מהסיום קלוש הוא:יותר , רבשנטליו שהתקיןמזה
 מטייס, ועריף *אניפסוק

 נראה זה דין הכיא שלא הרמב*ם שמד' זגם ג'כ, שנק בדברי
שהכל



פזפארחערותהכש
 כו', שכותב הוא בה ין אמ נ ד הקימירה על שמוזהי 'כל : ייג( מ')תס5ין

 מאמ'ן אינו אר נצוידה( )שגינו בקיצירה שעובי כל "(: הטוש*עעיכוער"ז
 "8=84=_פ=_1

 מה'רושלמי* וכן ;במשכ'ל, היא גנ:ר הסין בשבמל"י ואמירת אחרשהכל
 כי ולא אהרים שבה רברי שיג2ר הד'מני: נ; השם הזכרת שגבי)וקצ'ע

 , ע"ש(. הירוולמי של כלשוגו בוכטל"ו.שיאמר

 3אמר שש"ל הזנ.ר ,;דע2 קנבי סס( ל:דדיס הנכוק"י מד' נראהוכן

 הח*א הביו ]ובך ע"כי צ" :2א ברבה גבי בירושלמי שאמרו וכמובשכמל*ו

 ניכיוצא' האר'ן בכל אדןנ'נך או בה2בםל"ו יא2ר ש"ש דבמזכיר שב' ס(-)ע53
 ע"ש[. בשכמל"1 ג"כ אה"ב יאמך שבה דברי ובמסיים מש"ו צ*ערק

 כי('שמביא )קי( בש'ת מצאתי ונן ל"הן על עבר לא הרי רא"כ הדק'לומעתה

 התפלין את. והניה . ששגג בסי מ?1ר7:; זה בנרון ז2בי ע( קי )ק"ג מאירותסהפניס
 תשובה לקבל צריך 'מאינו תטובה, לקבל ובא הראוי, במקום שלא זמןכמה

 שלא תקון שזחו ב?כ:ל"1 :ונר מ2ני ר"ה על ועבר לבטלה שברך מהעל

 ענענ. לבמלה בברכה המא ויא ל'ת עליעבור

 הגיח שאם ספור17 ב' תד5'ק-ן( גת? סך' כ:ככ סמיי3, ):5 שבשלסה'גואף

 רק 2שהוא בשןסי"ו כשי"א עננ;יר: י"ל לבטלה. ברכה הוי בסקומן שלאהתפלין
 רק כי לא הוא וגם ע"ש, עליו ה:ח ~2גם והב*' הביב, וה-יב"ן האגור בשם.מהרם"א.

 אין לוה כדחית חד. יטלכל ובקיבן השיטוה כל י'ה לצאת כרי לומר',*ופוב
 דה1' 'שנקטו שחגאה. החחרונים דבל ל,2נא שגרה מחד יקשה ולפ,ז זו.- לאמי.רחמקום

 ' . לבטלה,ברכה
- 

. ( 

 במקרה כשהוציא דוקא ביטכמי"ו -ח:,רתמהכי שע"כ לומרוגראה

 לעשה הךתק ךאר כמו תקון זה חין שחרי נהני, לא בסז.ד ב*ל כשאומר אבלבשוגג
 ,טבח בדגרי ומסיןם . לבזךת השנ ?לא שכינן המברא סצר תקון שהואאלא

 נוטה ;כן במזיד, מבזה -?:ם משח"ב למנדע, ובזיון לבטלה ופל4האמריבן

 בקוגג, מייוי ברבות בהי וכן " ה ע ם "אם פ:( מנועות )3ס, שכי הרמב'םלשון

 הזכרה שיצא -"נבל שב' סס( )נדךיס ב:מוק"י ועי' גשוגג, איירי דהירושלמי בעובדאצכן.
 אף י2יועיל יהיטמיענו הד חשהמיט ע';ש,ולא כו' בשבמל'ו לומר צריך ג ג 1 ש בחשם

 ש*ש הזברת_ חש,קע ו:וד( ; )כ:דרים שאמוו טהא לר' ראיה להביא ויש)

 - "ה"כ בסהש חסה שסח ךסיהש וה?"ל לנדוהו, שצריך חברומפי
 שבח, ד4רי

 דאימת. )סס(. הרמב"סן ב' שהרי ניהח, מועיל אינו שבמזיד גאסר אם*בל
 1דלא בשו'ע, ונ"ה. ינדותו, י ו ס א בשוגג אב? במזיד דוקה לנדותוחייב

 שהטם'ג בב*ה )כמבואר ב;דו הרשות רוצה זאם לבד.ה היוב אין דרק שב'כהסם"ג

 שוגנ :גם הנתוב שענש -כאמר חם ד"ף לדן צ-ע ובאמח הרמב',ם(ן עךחולק
 למ"ש ראיה ויהי' מירי הקן שמה ניהוש לנדוהו יו סוהר איךמ"ס

 ע'ש, בהב'ח ודלא לנרוהו אסור להסט"ג גם דאמבם 3עור( )פס הגהותבחדושי
 ומםילא אסוה שזה ,ודע שאיגו בווגג חלא מיירי לא שחסםיגואפאל
 ע"ע אך , לנדותו אסור בלשינו שנעה יץבשוגג אה"נ אבל אה4כ, יתקןלא
 דבשוגג שכ, ::דר,י-מס( פכה,' במאירי ועי' 2,ר, הןיתקן ךו הל"ל היאשון באופןדגם

 . סק":(. נלד )3סי' בם"ז ועיו לנדותו,אסור
.. 

. , 

. . 

 מועלת אינה; שלדעתם נאמר אם לדהות יש הה:ם; לד' אמגםהן
 שש*ל 'במוציא אלא דנרוי זה ד!ן ב4נסר לא- דרפמו'כ שש"ר, במוציאהאמירה
 נטשב*ל נאמר אם ואף בסזיר, צף מהני שא'צ בברכה שאסנם י*ךוא'כ
 שהייבים.לנדותו דמה די"ל עדין לדון י?, הומב"ם, לך' ובן מהכי, לדיוםשגם
 ימזיד שאסר דכיון הזקתו על אותז 'סמעסירים משום זהו הקן, שמא חוששיןואין

ודאי



פארהערותתבש
 מ נ י ח 9 לכנוחם א"א המצח על חפלין מניח' העבר~נים אבל בכתיבה, אעונה
88_88__ בינמ אפילו גדול בשבוש נם לוא תמילין מניחים הם דהר' רה* י ש ק ב ודיםמ

 לבין
 טו: )מכות בתו' באור וגיותר )ג( )גיטין בתוס' וכע"ש תקון בקש ולאויאי
 .ע"ש כו' ישאל דשסא ספק חתראת בנזיר ה"ל דאל"כ קמפ)ני( כמפיד"ס
 אז ינדהו יתקן לא ואם שבח בדברי שיסיים אותו שיתרה הל"ל דאל"כועוד

 )מ"ק מגמ' )והוא חתראה בלי לאלתר טנדין אימור דבר דעל בסתמא כ'ובשו'ע
 אטרו בשוגג ורק ז"ל( חאדר'ת הגאון להערת בהערה סשכ"ל ועי'-,טו(

 הזכרת שאפקה איתתא ההיא גבי אסרו ג*כ :( ן )נלליס ובגמ' בזה, אותודסהרין
 לבפלה,השם

. 
 ליא לסה ום"ם במזיד שסיירי כי והמפי הונא רב שסתה

 אמירה. ע"יושהתקן
 סדג וכדמשמע תכ"ד אלא ל"ם שהאמירה .דנראה משום לדחות אפשרוקצת

 הרמב9ם כ"כ שלא וגם במפי כן טפורש נזכר שלא ~וצ'ע ויאסר' סיד .יסהרהרמב'ם
 אולם ובו', שיאסר וצריך סתם כ' מב"ל נשסדבר ברכות בה' אבי שבועות בה'אלא
 הוכרת  שרוקא  י*'ל יותר חסור ש*ש היכרת לדידיה שגם כמשכ*ל גאסראס

 שפיר שבח בדברי תכ"ר שחהר  שכלן  תכ"ר  חקן  אם אלא  מתני )4אש'שו
 אפ"ל אך גונא, בכל סהני בב"ל משא*כ וכמשכ"4, שש*ל הוציא שלאי'ל
 כד, מיד לסהר יותר פוב מ"מ לאחכ"ד, אף ומהני סב"ל המור שאי3ודאף
 ינולים אי3ם הרי ולפ*ז אח"כ( שאוסר ,סה אל חשם הוצאת שייךשיהיי

 תכ'ד של'ד נאסר אם ואף לאחכ'ד, . התקון יהיי דע'כלהתרותו
 שמיירמ להיות יוכל וא*כ מיר להמסיך לסהר שצריך ברור זה עכ*פאבל

 והרהור בשפתיו, הניע ולא לבפלה, להוצאתו סמוך כלום סדבר שאינובראוחד

 אולי או אחרים, בדברים עוסק שראוהו או בדבור, היה שהבזיזן כיון ל'םאולי
 שמיירי ו לפרש הד אשתמם לא .איך דא"כ דוחק נ'ז אך בוג שהתרוסיירי
 שיתרוהו ילחעק בנזיי שגם חמנם הן אסור, אחר ובאופן כזה באופןרק

 מעמירים ברשעו שעומד כיון אע'כ בזה(, המפ' טשיכ )ועי' -נזיריתו עלושישאל
 לתקנו חיוב אין במזיד עובר שהוא כיון או לשאל, ירצה שלא חזקתו על-אותו

 נוירותו על בסתנוין שעובר שכיון שם, שהקי מה על נגיטין( )סס הטהרש'אוכמ'ש
 הרם9א כ' שהרי נ'ד הוא וכ"ש הכא, וה'ה ע*ש, לו לשאל לחחכםאין

 אבל ע"ש, וכו' . הדעת אוסד אלא ביורה ורא(ה ערות א"צ נדוי שלע3יןבשו"ע
 במזיד. אף סועיל אטר שאםאה"3

 נאמר אם אבל למפרע לגסרי מתקן שהאסירה נאסר אם ניחא כ"זוגם
 בתוס' כ' שהרי ל"ם נדוי לענין אמנם דהן י"ל ' גמור תקון ואינו תשובה נעיןשהוא
 תשובה ל'מ נדוי ,דבנתחייב תעוכס( כטעטס ד"ס ככ:)יכמות

 וגעו"
 תשולה שעשה ,

 שכתבו והרמב*ס דאמירהי התקון את נדוי בדין בשו"ע כ' לא ולכן ע"שי סנדיי ספשרלא
 האמירה וסהני נדוי, שייך לא וא? כו'ם פעה שאם ובפ"ש בשוגג שם מייריהרי

 בסזיד. אף זה לענ*ן שמה3י וה"ה סעונש,להגצל
 שהתקון סשמע והירושלמי הרמב'ם שמדברי למעלה כתבתי כבר הריאולם

 מש'כ וגם שוב, נדוי גתחייב ~לא כ-ל, ו8ש*ל הוציא כלא ועושהו למפרע,הוא
 שהוא נתכרר לא עדין כאן סשא'כ רשע שהוא נתברר ששם של*ר, י'למנזיר
 מ'ם. במזיד שאוסר רדאים שאנו יאאף די"לרשע

 מעיקרא ברעתו היה שמא
 שמשום ]וי'? לכתחילה, כן לעשות נצון שאינו ואף . שבה, דברי אחעכ - שיאסרע"ם
 ועיי כס( )סיו בנ"י ועיי בשכמל*ו אח"כ ויאסר שיברר ול*א ספב'ל ן בכ"ם אסרינןזהל
 תפלין, לברכת ול"ד לטו( )סו'ס ובפרם'ג :( יכ )נרכוס הפנ"י טש'כהיפכ
 שיאמר פוב דמילתא לרווהא ורק שתים לברך דצריך נם"ד הוא שחעיקרדש*ה

 ולכה*פ ל3דותו, ואין לא-סקרי רשע מ"מ בפרם*ג וע*ש כס(, )סי' בריט וכטש"כבשגמל*ו
חאא



 פהמ~ארהערותחבש
 עצמם.לבין

.

 שגם י"א כי לכרעוב,- להניחם אין דלכתהלה הוא ברור אמנם שכו אלא
 לתיאבון888_=88פ

 אה'כ אמר שאם בזה שיהלק מי טצינו שלא ועור בו, להתרות מה'ובהיה

 מהגי. לא שבטזיד וש'ט לנרותו -שאין שבהדברי
 כך שמניה שכיון ונכ"מ( )נפ'ע לבאר האריך שלימ"א שרבנו כיון ולפ*ז~ן
 בושכמל'ו שיאמר מה לאם ואז למזיד קרוב או כמזיר הוי נפש בשאםתמיד
 ל'ת* על רעובר רבנו כהב ושפיר לבמלה ברכתו דהוי האהרונים נקטוושפיר

 לוטר לו ואטור -, ברכות שתי לברך שצריך יקרה שלפעמים י9לונם
 סו( 33סי' הרם9א ו8פטק וכפי ישראל גאל קודם התפלין את במניה כגוןבשכטל*ו,

 לתפלהי גאולה בין גם ודעיטיה הפר"ה לד' או עליהם, אז לברךצריך
 בשכסל"וי לומר ושאין הרבר פשומ ואז ויברך, יניה ק"ש באמצע דגם כ,והפרט"נ
 בטשב*ר וכ*כ וכמש'ל, כר"ת והעיקר דסילתא לרווהא אלא זהשאין
 לבטלה. ברכתו שתהיה לפעמים יזדטן בטקוטן שלא להניה רגיל שהוא דטי ונטצאע"ש,

 רתפלין 63( )פי )מהזוה.ק ונכ"ד( )נפ*ג שליט'א יבנו שכתב שכפי י"לועוד
 בגםי ומ*ש בתש"י, תלויי תש"י מצות עיקר וכל כלום, מגימה לה  ליתש"י

 הש"ר הנהת על בנאנם רמיירי צ*ל תש"יי את מעכבת אינה רתש'ר 3מ()פגהומ
 בקיום נפש בשאם שבועמ טי משא'נ עשאהן כאילו הכתוב עליו מעלהואז

 ש*י על ברכתו .דגם י*ל שפיר ולפ'ז ע'ש, קיים לא ש,ניה הש"י גם תש"רמצות
 שאס כז( )סי' בשע*ת וכמ*ש בשכטל"ו, אמר לא הרי דש'י ברנה ועל לבטלה,הוי
 שיברך שם'ל אלה לרעת וגם דבשכמל'ו. התקון ל"ש כהיקובו הש"י הניהלא
 ואף לכ*ע* - לבטלה ברכתו והוי בשכמל'ו, אומר אינו הרי שאז אהת ברכהרק

 י'ל ומ*ם להול, מה על הברכה היתה שברך בשעה דהרי בזה לדון יששקצת
 על הרי הש'י שהניה שבשעה וגם לטפרעי המצוה את קיים שלא נתכרר שאה"כדניון
 לבטלה* ברכתו רהוי י"ל בסקומה., שיא כהרגלו יניה הש"ר שאז הכיהו כןדעה
 לעיל. שהבאתי  הפנ*ם ע'ד וצוע נפקא, לא מפ'קא מ'ריועב'פ

 דאין רבנו מש"ש מ*ם כןן מ"ורש הזוה"ק שכרבלי אמנם אםאולם
 אלא ל*ש 9אר'ה אמרו )תד( רשם צ"ב, לזה,. מתנגדים שלנו הגם'דברי
 גזרח סבר סאי ומע,קרא ליעבד, 5א נטי טצוה הד מצות תרי ליהדלית מאי חלא לא להו אמר אטרת, לו אמרו טעבבת, לו אין אבל לושיש
 שתעכבן . הו"ה גם היה לא מגיה ואינו 15 גיש היי ע"כ, יפשע'שמא
 מיוהדות, טצות לשתי זה משום אותן טונה והרטב"ם מצות תרי להווקראו
 לא תפלין טצות שגם נאמר הכי בויצית יפשע ואם ותפלין, לציציהודמי
 רהמנא תלי ולא ותפלין ציצית כסו ממש *דהוי 3ז( )נקי. הש'א וכ"כ ?קיים
 אם בין הבדל אין ולפ'ז ע"ש, כיל" לאהרדי שייך מישך ולא בלל בזהזה
 בפשיעה. או באונס היה הגיה שלאמה

 תפליןסצות לפנות אם הפוסקים במחיוקת הלוי שיהי' אפ,לולפ"ר
 מצותלשתי ]3סס'מ( אותן מונה שהרמב"ם אהת, למצוה אומצותלשתי

 לטצוה בציצית ולבן תכלת שמנה כמו אחה, למצוה אוהן מונהוהבה,ג
 הרילענינם נבים ש1אם הבה"ג ד' על כ' ט( :-ר: )ס-ף והרמב'ןאחת,
 בזה ושכתוב מה שכל בציציה( ולבן )מהכלה אהד עניןע יותי יהשבוהתפלין
 הלב כגגד שומה בפינו הן תורה תהיה למען בהם והענין בזהכהוב
 הבהיג על הקי שהספ' וע"ש ע"ש, כוי לבר ה:השבה משכנותוהטוה
 טצות, תרי ליה דלית טאן בגם' שאמרו טזה הוא הרסב"ם של מקורודהרי
 ההלק שמ'ם וקמ*ל אנום, שהיה או לו באין או טיירי דהגם' יפרש ג שהבה (4לולפ"ד
 מינים לארבע דמי ולא ולבן תכלת וכמו נפרדות מצות כשתי הוי זה שלגבי קייםשעשה

 שבלולב_-



8ארהער'וההבש

י לפםי כן מורין שא'ן ואף סתוס'( כטם )יט מס )תנ", מ'ת לכתיבת פסוללתיאבון  א*נו 4וס דין מן בר להחמ;ר, החהףונימ כהבו , כבף לכתהל'ה אילםבדיעבדי

 מדקדק==========
 מניח ואינו לו יש שאם אה"נ אבל שבהפל,ן, פרשיות ,לגרגע .אושבלי5בי
 כלל הניח לא מאילו גרע יותר שהוא בממימן שלא תמיד שמניח או נפשבשאט
- שגס י'ל נ1לפ"ז בלל סציה .קי'ם דךא .שמעבבות י"ל - בכני, ר:נווכמ"ום
ג.נ,- הבה*ג כשיטת םשל הראשונים מן כמה והרי להין(י, יע:ן להלק ויש כי ~דין ותבלתבלבן-

 לבמלו;. ברכתי דהוי י"ל ש"ייולדידם
 אופן, בכל א"ט הרי ולרידמ כהרמב*ם, -).ם"ל הפומקים דוב : "ריאולם

 אע*פ אתה אלא הגית לא "שאם , מפורש ' 'שכ' ג)( )ל" , .:ב;י ראיתיוכן

 ע'יט* שקיים" :מצ~ה אותה ירי יצא אונס יטום היה-לו ולא בידועףטתיהן
 הב" דהנה כהב"ק דלא ס"ל רבתתא שכ?ה נראה נדחק .כרא:ל

 מעכבים לו- 'ש אבל לו טאץ ודוקא . שכ' סמ"ק מהגהא אה"כ 'טמןהביא
 קאמר, יטהניח אוהה חובת ידי יצ" 'טלא רענין . דמעבכין יומי .דא"א עץ, הואיכ'

 היעו דקאמר דמעכבץ צ'5 אלא עבד, דעבר מצוה מ"מ א4נם בלא המצוה יטבימלשאע"פ
 'טאינם ד5עיל ע"ד 'טכ' בדרישה עי' אבל ע"ש; מהם, אחת 'טום לבמל לולומי,ואסור
 יטפש'א יפרש 1עיב בדיעבר אף מעכבץ יטאמנם הסט"ק בהי יפרט '2ה:א י"ל 1לפ'זמוכרחים,

 מ"ש כן שיפרט אלו, הממ*ק דבר' על שכ' בארצה*ה וע'ע יטלים"א, רבנו .כד'בגמ',טא"ם

.ל אלא לו אע ואם ח את ח מעכבוה וש"ר ש"י "הפ(יך פ"1( )ממיתבתוספתא

 הסמ'ק תפים שפיר ולפ"ד עכ4ל, שתיהן לו ביש מעככות 'טס"ר מניח"יאהה

 רשם טשום דא'מ, שאמרו שלמ להנמ, סתרי דלא וכ"ל. ; ,מוו2 -"חוספתאכד"
 וזהן אתמי עתם ב5י מניה ואיגו לר ב"ט מ"רי והתוספתא אמס- שהוא 'מ"דו
 בתוספתא מע*ים אנוס והוא לו _ביש וה"ה 'כניהו אהת אלא אץ'לו ך "ואםשמ"ם]

 שום לו באץ מ"רי התוס' דאם _ק' ולנאורה הלבה את מעככ" אינויטבל-דתכלת
 "טא'ם בתפלץ בסשנה שאמרו בשם שהיי ול:קי בתכלת לם יעכב ל*4 לסהאונלן

 נהכית גם שם אמרוכך
 ולב"

 'טתי לתפלין'טקראו שאף נאמל וע"כ
 לא 'טאם בגם' 'טאמרו ולבן מהכלת ייתר בע זר וקשורות תלועת- הן, מ'מ."צות
 אמדה שחתורה שסצעו שכען וגם המובהי, מן מצוה רק חסד אהת' אלאע'טה
 יטתלחות הרי 'טתים", יהיו עיניך בץ יצהם *'טכ"ז ודהז-ל עיניך" בין לטוטפוה*יהיר'
 וכל ר?ת שטת .מאד עבן וכפ'רהזוה-ק, לד ומה"'מהם .זב"קוקשירות
 במנ'ה ד"ף כ' והרא"ט לבד, תש'ד על יטתים מברך דמח כתה" דס'לחפוסקים

 =-- היא ען'רה 5תפלה תפלה בץ "סה למה ג'כ ועבן ךשהימן מנוך לבדש"ר

 על שהויג הרז"ה סש-כ הביא ר"ס( )גסוף -והך'ן ה4 סצוה ששתי אףנ*דו"'
 . . ביק הן מצות דשתי /לנאעיג בידו היא עבירה 3ף ד'טת דהמעם וכ'ותרי'ף

 זמרה צריך עילך, בץ זלזכיק ידך על לאוה וה" .ועףר -ט"י בתפלץדנתונ
 ע"שסי ב"' לשתיחן אחת ה,חה שתק" כרי לתעף? הש"ר תוכת שיהא כאהתוהוחה

*ומורייטכתב תקעמ( )ס" תפלץ . הלכות נאו*זראית! עכן ")
 דתניא ח את ח וסעכבות בשהיהן ח"ב שהיהן לו וכשיש בתב 'טמהה ר'ךהרנ

 ה5'ל והכי השימה החליף הסרא ורב כו; ?ח.1 מעכבוה 'וש'ד ולי תפלץב"וספתע
 במיטב"ל יטמהה הרשר יפדש וע;כ מ;בב:היי ךו יש א:י .לו 'טאץ .אלח5'עו

 סדלא 5י, ססתכד ,ולא האוע אח;כ ו2מ ומייט אנוס, :משהוא מ"רי 'טלנו,טהגמ'

 התוספתא יטאץ גיהא לפ"ד הסדא", לרב מינה פר.ך ולא דידן צגמ; לה.א"תי
- הר'י דשימת יטס'5 מפני אלא עלת חיק לח הוא שנם ההכן שלנה להגס'סותרת
 יעבב, אנום 'טבאינו יודה הוא "טגם חהיב א:ך באנום, אף שיעככ הואי*מחה
 לביש "טר'י דירוש-מי מהא מ"ש לזה, ס:גדות אנן מקידם יטהביא.והראעת
 ונתפל"1 ן ח"ב הכל )ג( דערכץ מהצ וכן צנוס, הוי 'טם הרי דאדרעיןבקייטא

*%.-=



 פטכנארהעדות הבש.
 ידענו ל"ו אם )מכ'ש הכהיבה כדיני .יכרעוב שלא השוד ודא' לעצמומדקרק
 הן(. מומח*ם מצויים רוב כזה בעבר.ן של"א בה"כדתי' ובקיאותו

 ראיתי וכן ועשש, לו כאין והוי אפשר לא ג"א8 א8ם, רתש'י קם8ל כוי סר"אכו'
 שם והאריך האו*ז ר, את מ,ץ( )נקיי שהבי* היראים( )על ראם הועפותבסו

 וטכ' סתכ)ת( )פ' מהאגורה הוכיח ונן עפשכ*לי בפה'ם הרסב"מ ר' את בזה-וטיישב

 לחניחו ויכול לו יש ראס סשמע מעכנת* אינו להניח יכול ואינו לו יששראם
 ע"כ.טעכבת'

 אינם "ואם שכ, קטנות( )ה' הנסוק"י של כונתו לפרש ישוכן
 טעככות ואינן הן סצות רשתי ש*י על להניח יברך ש"י אלא ש'ר לונמצאים
 ע*ש. כו' בירו נםצאים שאינם כיוןזא'ז

 5הניח ,ויכול שכ' שם( בבשי )סובא- הרא*ש בר' גם לרחוק נוכלוכזה
 ש'ר מניח .ש'י ולהניח להתעכב יכול "אינו בררך .שהולך כגון זה ב"אזה

 כ' זה וכעין עב58, שתיסא יחיו עיניך בין שהם כ"ז ייאמרו לסה חיישינןולא

 שהק' בב*י וע'ש ע"ש, 1טםבמור
 על.

 ואפי, שכ' רבנו בלשון לדקרק ,ו?ש הטור

 כשאין זו את .וו יעכבו וחלא לומר ראוי ריותר רסשסע וכוי שתיהן לו ישאם
 ע'ש. כו* איפכא טשמע ובגמי שתיהן לו סכשיש אחת אלאלו

 שום לו ביש רוקא הרא"ש אמר לסה בארו נממס"מ( )עיי הספיוהנה

 ואינו שתיהן לו יש שאם יהכן ראיך הגם' רברי לו רהק' סשוםאונסן
 מיירו רלמא דמג'ל וילה'ק אונם, לו ביש וע*כ עסקינן ברשיעי אמומניח
 אותה ירי יצא שבריעבד להשסיענו הוצרכו ום"מ בסזיר אסנם הניחבלא
 עיקר שגם לוסר נוכל ולפ'ז יצא, לא כזה שבאופן אעאכ שקיימ,מצוה
 ואינו אונם שום לו בהיה ורוקא שהניח אותה שיצא לוסר הוא"שכוגת
 בפשיעה באינו.(.כניח רוקא בריעבר יוצא אינו ראיטתי גסור אונם שיהי'צריך

 הטור וטל חדושו גם .שזהו ישל ולפ"ז יצא. אוגם קצת יש אם אכל . גפש .ובשואמ
 שמ. .וכמחה'ש ובלב*ש בסג"א היטב ועי' בב"י. וע*ש בריעבר, יצא לו ביששאף

 וכז שיבול, איזה מניח אונס שום לו יש דאם בשו"ע שכ,]וקצשע
 אז 1*י להגיח . יכול שאינו כיון ולפ8ד סהן, אחת להניח יכול כ'בטור
 ש'ר את יככר- לא למה וא"ב שת*ם, . יהיו עיגיך רבין להא -חיישינןלא
 היא העיקר הזוח'ק ילפ'ד מ3(, נס" בשו*ע כמבואר חסורה שקרושתו ש'יע5

 אמנם לר,ב והראשום . רבגו, ,וכם'ש לתש"ר הכנה כעין רק הוא והו"יהש-ר
 הא 'על 'חושש שאינו קסשל ררבותא *ליו כ1 הסע'ו"מ אבל ר, ' ש אתסניח
 ע8ש, קאמר ול"ר כו' עיניך בין שהם.רכ"ז

 ובאם"
 שאמנם אפ"ל היה

 לא זה -שבכגון כיון גיפא מעטא יסהאי ש"ר, - מניח .קאמררוקא
 ע'ש במחה8ש כסכואר הוא קל שאימור וסשום כו1 עיניך שבין -וכ"זלהא חייויני

 בסה*ם שמנה הדמב'ם על המפ' טשה'ק בזה. ]וקהל ש"י על ש'ר את לבכר נכוןיותר
 לשא( ש"ר רהנהת רין 'הקריס הי"ד בספר תגם ככתוב, ולא ש'י קורם ש'ר.מצות

 י"ל ולפ'ר ע"ש[ ובכ"ם' )כס( הברכח וברין ס'ד( )סס זא-ז רא"מ וברין ס*6( גנמ"ת)גס*ד
 בשו*ע והנרש'ז רקריסה[ לדין גמ ונפ"ם העיקר, הוא שש'ר בזה לחודיענושרצה
 שאין לבר שאר תפלין טגיח תש*י להגיח להתעכב יכול איני ,ראם כ' '-שולו

 ועי' קאמר, לא ועיקר יותר קרוש . שהוא וממעם ע"ש, כ8כ" שהותבהנחתו.
 -שקרושתו מפני לבר ש"ר את רסגיח אסנם כ' יעקב שהישועת שהביאבסשבשר
 וצ'ע ע*ש בתורה הכתוב ססדר לשנות שלא ש"י את רטגיח נ' והארצה-חחסויה
 ת'ל רר"ל רל"ל ר.ם*י על 'טהקי עמרן ד'ס )ג )עמ6 התוס1 סר'עשר

 נא, לד גם רנפ'ם יותר לחקי ה'5 הארצה"ח כרן ואי עאש, בף והע והררטוקיטרתם
באימ

כנ



פארהעיותהבש
 יך.פרק

)

 להפסיק האב צריף אכם כדין שלא תפלין מניח בקמן 'רבנו מפו[פע[
 חנוך מצות משום אי ולענ"ד כו', חנוה טצות עליו שיש ממעם זהבשביל
 על לעבור התירו לא לדיד4' דאפילו הדא כו' המא_ ,לאדם אומרים איןלחודא
 צדק תו דא"כ שמת מזה, המור לאימור יבא שלא כדי רק אלא זומאא*מור
 צריך דרבנן חנוך בשביל אם תוכהה, לטצות חנוך טצות בין הלוק טהרבנו

 האב שצריך אפ'ל אהךינא מפעמא אבל דאורייחא, תוכהה טצות בשב*ל כ"שלהממיק
 רם*א דאב עלי' הבן ומנהג4 מעשי שכל משום בנו תפלין תקון בשביללהפמיק.

 האב של ההנוך תוצאת הם בערזיד נם הבן מעשי וכל האבן לפעולות :ומתיחמים
 והויכמו בזה. 9האריך ויש שפמךני, ביוך עלין שמביך חנוך מצות ; שונהולפיכך
 לו שהתירו נסכס( )סס אמרי ככר עושה עצמו .שהוא ובדבר עושה עצמוהוא

 בטחה'ש ראיתי אולם מקילה. לא*מור )לחטוי( יבא שלא כרי לרדותו קל4)איסור
 נם חטור הדבר אין להפרישו טצוין ב"ד שאין כיוו מ'ש ת'ש בשם -ס"ו(151"מ

 ס( יי"ל.ל[אביו,
( ' 

 מוקצינמקד כויכליוץ47יל )..
..ן

 היים עץ וישיבת ת"תטנהל

 -בתוס, ונמש"ש כאן אין עה'ם טעבירין אין משום שאז אית .רק להניח יכולבאינו
 להק' שכונתם לומד אין )וזה כאן יש הכתוב .טסדר לשנות שיא ומשום מעגירין( 6ץ ד"ס)ע"6
 ש'ר נם אה'? יניח אם בין לחלק יש אם ]וצ'ע-וליינא ריומא( הא על ולא האומנחות.על
 ,וקשרתם' דו"ל ראיה כ"כ אין שמקרא. לר'ל דםשל; י"ל חתום' ק' ועל כלל[' הניחללא
 יותר עה"ם דא"ם א'םור :והון קל אימור _,רק זה ש*-ן לפמש'ל י'ל ובלא,'וז. שתים(יהיו :שב'ע .מכ'? שהק, בתום'י )וע"ש ועוד( כד ערוכין )טיי בש'ם בנ'מ זה וכזין ,והיויאם

 ודלא כס( קי' 16'מ סמ"ג. )טי' דאורייתא הוי דאים .דם"ל הפו, .לפ-ד וטכ'שהסור
 )יופ5 טההוס' גס כן להוכיה יש ובאמת ק11כ31ן, דרש"י אליבא הרי ואנן ע1שדאורייתח רהוי כס( )סוכס רש"י מדי שהוכיה סס( )יומ6 מהר"ץ בחי' ועיי חקככ( סי' מס'כהרדב"?

 ההדב'? קן ועל וצ"ען ע"ש כו' מעבירין .ראין ת"ל דל'ל.,קרא שהק? 6*מ( ד-ס ט.,מס
 ב?וז גופא להש"ר והכנה חדור לעשות כדי שעובר דכיון י"1 )טכורי( ד"ס )סס התוסיסד'
 וראי ראיה, בעולת רבינו וכשעכ לטעלה הזוה"ק וכד' הכתוב, ובסדר -תהלה ש-ישיניח
 לעשות נכון יות* דיכתחילה ודאו )אלא . זלזול הוי רלא עה*ם -אךם ל"א האשבכנון
 . וצע'י[. אפ'ל ג"ב רגע באותהסטצות פנוי יחא שלא כדי הוא דא'ם סקי"6(:דהטעם קמ,ן )סי' .הטג"א לד' ואפי' .מעיקהא(כסרר

 : וכסש*ל יותר גרע שכנ"ר וסכ"ש לבמלה גרכתו .דהיי י"%, ושפיר _טעככןובפשיעה כהב'י רלא ם"ל ואחרונים ראשונים נביאים שחבל לנו נתברר:והרי
 ע'ש. 6(( )סערס כ' )5סערל לעיל 'נתבאר"(-

 ודוק. יטליט'א רבנו בדברי היפב נתבארט(

ך. .]:  




