
 שלים"א רבנותשובת
 . ההערותעל

~

 הם כמ"הלהערות
 ז*ל~
- 

 על דנדוהו קמ5( )סי דאו'ח- מהא. רא" שאין זיל, הגי כם*ה שרההמה
 הז*ל בקבלת זלזול משום הנדוי שהיי כהכתיב, כ"א כהמסורת לקיות רצהשלא
 מרן כונת ודאי לע"ד הדור, לנדולי לשמוע - שלא אפקירותא מפניאלא
 שהיא. תיבה דכל שם הנאמר להדין הזוק בתור זו, עובדה שהביא בשו*עהמחבר
 , פענין ונקרית בתורה שהיא כמו נכתבת שההא הלל*ם וכתיבקרי

 וע*ז אחד*
 בודאי קטבא - ונרוהו, כוי כתובה' - שהיא כמו שקרא באהד ומעשה ימביא
 לקרות דוצה. שאיבו ומי . כהקיי ההלל'מ מצד לקרות שצריך ההלבה אתלחזק
 תשובת בשם בב*י ' שהביא וכמו בהלל'ם, שמזלזל הזלזול מפני נדוי חייבכדין

 מן שלא לקיות אפ.ר .הלא בתורה בע'ם קורין א'ך המעםהרשב.א-.יטביאר
 בע*פ דוקא- לקרות שצריך, היא הללם9ם וכתיבן קריין שבענין תיי 'יטע*זהכתב,
 רצה שלא למי הדור נרול* שנדו ' חזוק מביא וע"ז הקרי, של הממורתכפי
 של כבודן מפני הנדוי היה ואם כהקרי.. לקרות שצריך קטהודיעוהו אחרילקבל

 -ראוי דהיי שבע*פ תורה יטל דממורת של הזלזול חומי .משום ולאהנדולים
 הרב. כבוד על נדוי בה' ביור*ד העגבדא את המחכרערביא

 אבל נדוהד נזירתם :על , שמרב מפני דדוקא למתור מעשה כמו דהו*.ועוד
 .א9ו ככתיב. :או כקהי כרצונו ל-קיות כ*א דיכול לומר מקום הי' העמןבעצם

 .בע"פ ) לקרא הללם'ם שהוא הדבר חומד שמתוך הוא השו*ע דכונתפשופ
 הקפידו, כך .בשב,ל מד"ת, שלהם וחושר מופרים דברי הביבין של חדוש.ושהוא
 דרשת ע'פ שבע*פ בתורה ממורת נ*כ דהוי .לנ'ד, וה'ה כ"כ, . עליוהנדולים
 ) עיניך* בין של בפ"חז'ל-

 שלימ.א פרנק הנרצ.פלד-מרות
 עדות פעיר כאילו בל'ת ק'ש הקורא דכל דהא ב'צ מ' בשםמביא

 שויו'פ דכ~מ"ו זמ,ת, לאו או, תפלין זמן וכ[ילה דשויויפ בפלונתא תלוישקר
 הוי ולא _הפלין קודם שזמנה ונמצא תפלין לנבי תדיר ק",ט הוי זם8ת לאוולילה
 כשאין כ"א קודם תדיי לומר.. שייך דלא כן, נראח לא לע'ף שק4.עדות
 אבל בתחילה, תדירה שאינה המצוה את לעשות מחייב המצוה מדיני דיןשום_
 אין הרי שקר, עדות כמעיד הוי בל*ת ק*ש הקורא דכל נאמראם

 המצוה של קיומה ועאכ תהילה תפלין שעיח עד כתיקונה ק"ט וטלהמצוה
התרירה



,-" פאף ובנותשובת חבש 
 בשעת ע%יו התפ%.ין כבר שיהיו כדי בתחלה תמלין %הנ*ח אותו טחייבהתוירה
 טוםבר שהוא טה לבד זה וענין קודם, תדיר %וטר שייך %א ודאי ע"זק"ש,

 טקרא ש%מדנו התדיר, כל דמשנת הדין טמקור טוכרח נ'כ הואבסברא,
 כר(% ידענו לא זה טקיא ו%ולא התמיר, לעו%ת אשר הבוקר עו%תדט%בד
 בשבי% התדירית להטצוה נרעין שום אין ששם וכיון קודם שתד*רההדוש
 דוקא הוא קודם תדיר אוטרים שאנו מקוס דבכל צ*% ה"נ ש%ה.הקדימה

 תפ%ין 4שופן בכ% ק"ש בטצות . נרעון הוי התפ%ין הקדטת שחטרוןבכה"נ ו45י הקדטתה .ע'י התדירית הטצוה ש% בק*וטה ניעון שום שא*ןבכה"נ.
קודמין*

 שבת נאטר אם תפ%ין ר(נב* תדיר חשובה רק'ש %ימר הדבר עיקרונם
 כ"א זו סביא שייכא דלא מ%תא טסתברא זמ*ת, לאו ו%י%הויו"פ

 א1,
 נאטר

 דברים ש% פשמן לפי אבל %א. ותו ביום פ'א הוא הדין טצד תפליןשמצות
 א'כ היום, כ% -היא תפ%ין מצות הדין דטעיקר ודהראשונימ הסוניות ,.ומשטעות
 זמנה אן ד%כיאע ,טקשש טרובה זטנם . ט'מ זטשת %או ו%ילה שויו"פ אם)אפ'לו
 .קשש הרמב'ן ד%ש*מת הטצית במנ*ן דקמאי פלונתא ד%פי ותו %שעתה.אלא
 נוהנת שחרית ש% ק"ש אין א"כ הן, טצות שתי שחרית של וק"ש ערביתש%

 דתפ%ין מובים . ויטים בשבתות אמרת טאי בלי%ה,י. נוהנ חפ%ין ,שא-ן נכמוב%י%ה
 טועפרז היא ק"ש. דאדרבא בפעש*מות לומר .ייש ע'ז נוהבת,. וק13ש. .נהנ4'-לח

 טצרי ע'כ היום, כ% נוד:כין ותפלין רוה'פ, טשמעות לפי טה"ת שעותשיש, עד דה.ינו בזמנה כ'א נוהנת אינה יום ש% ,ק'ש שהרי יום בכ%בזמנה,4נם
 הבשצ, ש% זו לסברא מקום איןצרה*ן

 לקשוט, קורטיכם דתפ%ין רב ביפכם 4יטריי דב*רושלמיומהא
 דש%יחא. ע"ז פ*רשו דבב%י דבנמ' כיון דר4נא %ספיקא %צרף :.ושייך%א
 כאי%ו ,והוי ה-אשונים כמש'כ הוא בתראה דבב% ותלמוד4ש דעוית,הוא
 הרבה כדאיתא אירזטר מכ%%א אלצ איתטר בפ*רוש . %או דרב הא ע"זנאטך
 ופשוש נש-ם,פעסום

 הוא..
 הם5 עטה רזפ%ין צריכה שהרית ש% דק"ש שהדין

 לדידן.~ שלאיחטופיהד
( . "; 

 ד5שיפא- 'מ*לתא לאו זהו. אדרבנן, ערבות דל"ש כתר"ה .שהעירומה
 לד*י הנה 3?ן( -סוט: )כחוס' תרי'נ על ה;רבות טיטנ4 הוא הטךלתא-דעקהא
 דלא וס*יעתוהר"ב"ם

 תסו-

 דלא ערבות אעכ טמש, טה"ת הוי דרבנן דם4רי
 כוילת-תמור

 היא , הטצות כל של שערבותן כמו ידרבנן טיד* כל את
 רל"ת וס"ל הרטב"ם על . להחולקים שנם י"ל אך ודקדוק*הן, פרפיהןכוללת
 כשם האפמכתא, של זק דכח היא פשומ אסמנתא, רק דקוי טמש דהבנןבם'די
 טועיל - הוא ה"נ: דרבנן טידי כל את לקיים 'לות טמע6 לחייב טועילשהוא
 אסטכתא של ,4במדה

 הראנש. מדז וב'ם דל"ת, בערבות 4יותנו להלנ*ם-
 -. ס* פי

 אשה ט,צ.אה הכי,"ה'כ' ת.טא לא דאי דרבון ערכות א.נא דעכ'ם .ס.י"נושטתו
 ידשא'. שיצאה' דאע'פ נמי דהיה ומשם; דרבנן בם4די חובתם ידי 'אהריםאת

 ועיקך טוציא, ש*צא אע"ם הובה של יבי שבכל באיש נדקי"לטוציאץ
 הד"

 שינן
 " דרבנו בטידי נם ערבות א*כא דט"ם וצ"ל ערבות טשעם הוא הרי טוציא שיצא.אע'מ

 '.'אלא



 ונא3*אר רבנוהשובהחבש
 היא וםייעתו, הרמב"ן ולר' ל'ת, מפי נמורה ערבות היא הרמב*ם .וטלדעתאלא
 ומייעתו הרמכגן לד' באורבשלמא צריך שקצת אלא דל"ת, אממכתא מכחערבות
 .. אבל אנשי, נ8כ חיילא- ערבות של דהאממכתאאפ'ל

 לר-

 מה. לפי הימב8ם

 אתן- אנו מפרנםים איך קי*ה, תורה, של ערבות איכא דרבנן במירי שנםשכתבנו

 כמו דרבנן , במירי יד*ח אחרים מוציאה ערבות ב3לל שא*נה ,שאשההדין
 :, ,ןא הרמב"ם שלדעת ביון ערבות של יחש עבורה מצאנו ומה*כןנהם*ז

 י להרמב?ם מ*ל ואולי. רעורה, ,טל ב-א.בדבר ח*וב בכל אסטכתא של קשימצאנו
 הן מ"ם לאנש*ם הוא שהממפר ואע8פ ערבות' בכלל הם נשימפשנם

 .. מצפרפות ,

 רמאה_ ש( .מס )נרכיה כהאמרי' לעצמן ממפר קובעות שאינן אלא ישראלבכלל
 .שהרי כ'כ מכריע )5ז( דמנפה הטנין דאין צ8ל ובלא*ה דמ*ין, כתרינש'ט

 פוות, להוציא צבא . יוצאי על כ8א. נאמר לא ועוד, רבוא דששינםדהמטפר

 שדהם א"ו ערבות, בכלל וררדקי מבי יוכללו ואיך מ', מבן ויותר כ'מבן
 מישיאיי,- שא*נם כיון צ'כ[ רש*י לרעת ונרים בנשים, וה8ה הכלל אלמצורפים
 א*בם. שמיכם היני לנבי שרוקא צ'ל בנרים ונם הערבות, לכלל מצורפ*םאינם

 יישראל נרים קש4ם של המאטי פי' לנכי יטם רוט8י כמש*3 ערבותבכלל
 שנכנמוי שכיון גראדה להוצי*ו בין לצאת בין מצות חיוב לנבי אבלכספחת
 בין . ח*לוק מקום בשום מצאנו רלא על*הם נ*ב הערבות פועל ישראלבכלל
 מניעת רפכרת- צ8ל בנשים נם זה, את וה להוציא שלא לישראלנרים

 שאנשים המרה - באיתה חי'נות א.נן שנשש דבריכם על רק פועלתהערבות
 .- ומשופ ,האנשים את מוציאות הן הכ[א שיה שחיובם בדברים אככ[ בהם,חייבים

 מיציאן-- ~ ששא. דאע*פ זה דין עיקר שכל אע"פ שיצאו, אע"פ מוציאותשב,נ
 לקיים -אותנו_. שמקשר הקשר שאותו ממתבר ועכ*פ ערבות מפעםווא

 )בת'כי, מהכתוב ובכלל- .שלהם בהערבית אותנו שטקשר ה*נ ררבנן מ*דיגל. .כ'אי

 5כ(.: וטכוכוס כז )נמגסךרין כמובא אח*ו . בעון איש מ4ניש דילמינן באהיו אישובשלו

 העונות .. מונד ~ . ולכל איש*ה כ[ככ[ האומה, כל את כולל שהואבראה
 .דןבנ;,, ,ם'רי דנם מנכ'ם רהכל י.ל גכלל כ'א מפה-יט_ אזנו שהעון מקוםתל
 י בדברי . להרעדישב וילט ס'ס(- נכ8כ דסלקוח )פ'6 הרמב-ם רברן ועי' בו,כ*ל

'

 -.ן וכה?נ במצוה'. - שהתחיל משים דתדיר קרימה מיטום לרון יטא*ן ומשאכ

 -דנביל' כיון י8ל .מהתם *י )ל'6(, דזבחים כסוניא עדיף . עהמ*צ מעב4ריםא*ן
 כיו"1 ,_ -ם"ם . היין .. ביאת לפני. היום סרש דכבר  דאעינ אמרינן ויין היוםטדוש.
 שהתפליןיי- שמה כיון בנ'ד דה"נ י'4 א8ב תרו3יהו כשחפ הוי יין אתאיהשתא
 במה במצוה, יתחיל וכעת רמיין בריקולא דמנחי כמאן במקיסם שלאטונחים
 -- היא הרי לעשותה ובלבו בפיו שהיא .ק*ש .ומצ4ת הראו, מקומם על איתםשישים
 מה להקייס ש'יה ואין ת*ווייהו, כשהפ ד"וי י*ל לפניו שטיכן ל"זדימה

 ( ולעולכם כתיקונה, )שלא שעשאה כ4ון .ממנה יר'ו שסלק כטצוהשדהתח*ל

 טשום;" ה.א התפלין ש'קדים ל,סר דנחת'נן המעם ע.קי ע.כ נטץ,מן,מפיין תיק1ן:- של זדה זופא -מעשא .אפ*לו ממעשה- וקרוב. טוכן יוהי ,טדבויי*ל
דהם



*אר' רבנותשונת 'חבש '-)י
 האי כלל - בהם שטך לא וע'כ ממש'כ ק.ש ישל ה"צוה לתיקון צייכיןדהם

 וכסש"ב. תפלין כ[בבי תייר הוי שק*ש נניה אם אפילו דתדיר, כללא-.
 כ'כ ראי' - אין תדיר .למעלת' דוהה !המצות על מעבירלן *?ן אםובענ-ן

 טעבירין אין מעו[ת דלטלם די'ל. ושתפי' .רקדים מהא התדיר כל דר8פטסוניא
 .אע"פ ושהפ-י - 'דקדים להא שמקדים ומה תדיה למדת . דוחה אינה המצותעל

 אלא ?יה, אתינן המצות על מעבירין- אין מפעם דלאו י*ל תדיר,שאינו
 התדיר! . של שחיפה לפני עומדין עכשו איכ הריר, לאינו ושהטי;: דקדיםדכיון
 שחיפה; לגבי מקודש חשיבה דזריקדה הוא ופשופ תדיר, האינו שלזשריקה-
 בשהפל וטשרה היא- עבודא לאו )ושחישה תלו" ה*א בזריקה הכפרהי4%ק*
 מעבירים אין של חיובו ליי דאזיל טשום הפעם אין : ולעולם טקודש.של[ הכרעא כ*ן שא-ן כיון קודם, תדיר לזריקה, עומדים עשניהם כ4וןהרוייהו

 ןדס :ו )מגי5ס במו"א .צזה 12ה4יריך וכמר די4מא. מסוגיא כדמוכה :הסצות1ל
 עהמ"צ מעבייין אין על עבי 'אם אפילי גווני שבכל הוא דפשופטעמ5(
 ~ . . - הראשונה, למצוה לשוב הואצריך

 .שקיעת לאחר תפלין . במניח הרדב"ז. מדברי וטליפ'א כ"נ ומש"כ ע. :
 באופן) המצוה. לק'ים שעה באותה לו אפשי אי טעוועו לפ3 )דהתם דומההרבר. אין זה,. מפעם לק4 לא בו שהתרו 4*וע*פ קעביד* מצוה דסבור, וי'לההמה
 של הר'ן את יודע שהוא כיון בנ.ר אבל סעכיר, דסצוה דסם- יול ע-כאמר,
 והוא-' כדינה המצוה את שעה' ' באותה לקיים נידו יש הרי תפליןמקום,.

 שכיון .- ובודאי קעביד סצוה דמבור ע"ן לומר שייך אים נפש בשאפמבפלה
 ובודאי סקיג( 5*ט )סי' טמא . לשי' בכ' -לאו והוי לתפלין, חושש כאינוהיי הר*וי המקום ."ל פויה-נהלהה " בו שא-ן- בדבר תפלין מצות מקייםשאינו
 דחטצן וכהא קפן טפודח נמנע אינו לתיאבון דמומר לתיאבון במונאעו

 של: .

 - - - ~ פשופ. 'חה .מהליפין שהן מפני מיד- מותד ',עבירהעוברי
 .דאפילו מוחלפת רא". אין  דערכין הנם4. מדברי "ל אשטל,. הנהלובדברי

 לעקור- הבמים ביד כח די* בש"י בכלל-.ל4תניהו הוא להלרן,משם אמור מדרבנןאם
 לנו אין בנם' הז*ל ומדברי בש*ר, בשכ : דליתי' ה'א ומם*לא נשוא*ת מה"תדבר
 נבי שכרעכ הרמב8ם מדברי רק טה*ת, שהם מעופ של הציצות על ביוהראן'
 פיתה וה*יב עבהדה דמהלל. כתב טדלא איכא ראי' וקצת הוא, ררבנן .דפם4כ[ די'ל הכרה, אינו זה ונם מה*ת שהוא קצת נדאה .פםיה עבודתו וכיו*בומא

 בנדים8-. ויתור ננדים המור.. נבי ס"ד.וס"ס( -כל4--סמקום טס' )כט8יכלכי_שם-

 דהגרי;~.להערות ..
 -ין ן ,. שו,פ".4; חהו[ש

 - הרבה שבתות כדי.ש?שמור אהת שבת .עייו הלל תורה אמלההישון-
 : :קי, משום ולא הרבות, השבתות את שישמור כד4 ה'א שהכונהנראה

 ) -מוזהיות- אינן דנשיכם טטקס( לס 5*י )קדסין תום' ולד' דשביתה,הט*ץה

 נאמר אם ואפילו פקועג, במקים נ12ים, -על נם מחלל, וההי דשבתוןבעשדה
 מוד4 כו"ע כרת נ'כ בה דאית שבת שביתת דלנבי פשס( )% מנ*הכד*

דמתהרין-



 .ונמ ,תשונת-חבש
 צבפאר'

 עשה דל'ב לנשים נם *ו'פ דמחלל*ן מהא רא" יש מ*מ בעשה, -דמוזהרין

 שיש ללאו נרידא 5או בין התוס' לדעת לחלק יםוד כ*כ שאין ממהחוץ

 והוי נופה, משבת הדאי' ו(מה לנשים' שהזם'נ מ"ע חובת בענין כרת,בה

 בקו*ע, ימיו כל הרבה מצוות עי"* שיקיים במקים ק'ו_2שפיר

.'
 ) שלימ*4י. מוקצינמקי הנרי"מלהערית -

 זה ענין לדמות הכונה אין לכאן, ש.יך שח ענין שאין נת'ימ'ש

 ע'ז צריך דאין לברך, שצריך מזה ראי' להביא .לתפ.לה המילה ב*ןלשח

 טאחר כלל, רא"שום
 אח לעשות כלל -דעתו הי' לא שביך שבשעה '

 יהניה . לתקן כשבא ואח'כ לבפלה, מפ*ו הביכה יצאה אז כת'קונה,המצוה
 דשה דין הובא זה דלענין אלא לביך. במשימות הוא צר'ך הנ:ון,במקומו

 שיר על יברך - אם בפלונתא תלוי תפלעת בין דבשח דכמו לתפלה .תמלהבין

 מברך שח לם'ד 2שתים דיברך הכא הה"ד דש"י להמח בצרוף הי-נו.שת"ם

 אחבם רק ואש"ר אתרוייהו, שתים מביך בשח דמ'ד אליבא ואחת .אש*י,שתימ

 -.ן

. 

 נמילה שמצות שמובר לם* כלל דומה א*נו אתרונ. לדין שמדמה ומה
 נפילה נ"כ !שיעשה כונתו היתה שאז נדילתו, וכדרך הפוך נפילות בשתיהיא-

 אחרת בש*חה הפמיק שלא וכ*ז הברכה, ע*ז וחלה נ*כ נדילתו לכהיך .זו

 הטצוז על - שלו שההנחה : במעשה כן ונוהנ שחושב מי אבל.יפא..בברכתו,

 ,פום בכונתו הי, ו5א ההנחה מקום )על להני" כלל כיון לא הלא מצותו,רהי*ו

 הדין* את :אח*כ כשהודיעיהו ועתה כה5כה, המצוה פעולת על בברכתוקשר.
 שתיטי או' אחת כדאי*ל לכ"ח הש"ר ע5 כדין לביך אז שצריך אמר"שפיר

.= 

;

י----------
..

- שלים'א הח"פ סויל )הרה"גלידידי
 הרבנ*ם 'ידי*נ- של ההערות את רצרף ממכים . הנני ...

 ) הערות לצרף ויוכל ח'פ הסה-ק אל שלימזאהנאהים

 ) הקודש לחבת ד"ק על בחפזון בזה שרשמתי אחדות,

 שבקצמ ראית' אח-כ הטרובה, הפררה מפמ בקצרח.

 אטריו, מיהשר ונהניהו לדעתי כת"ר גם כוקהברים

 באה*ר רוש"ת *רידו בזהוהנני

 קוק הכהן יצהק אברהםהק':

(.



מקונים
 . . 1 יייי טי", ",)-דיי,

1.- 
 תקןן פעןח ש. --ע,

:
טי 1

יעידייעד א סד-י יהעטיד יהעמה~'  ומנוהתנך.ז בן ע*ש ך **וחגזר והדעזרל6
!1 )- ןעותלי והנה"ם והגם'ה 1י

()ס.ס ן ' וכ*כ סא*סורא* מאיסורא לר ' *. ע.ש י בש ך שבת ער ,טבת לנ א,-ה  1 י"ם עמאהרימב"א- -(-,:,
רסמ גרכט אסה .יותר ותר ם "יג הפק.דו , ,1 עיניר עיניכם יח "יא ה ויל'ה שםופ'ז  הטאת כ "סם כווצתה וכווצתה ג ' '.'7,. מהר,א 8 אשוראו ראו ב א :16:'

.,:;-ו-
 יי'ן],.(!ן ןןן ,.'4'- 1-5;ץ4 תיובלידי1 תפלין, לב' הפלי1 לב: 9:ים::?- וכונתם שבת צ"ל]ואול,ובהנהות הות ובג ה ב

8, 
 * עב 'ן רשימת סודהו סודרורשימת 1 במח

, 

 בזה וסרהועוד' ועור ז
ההושים הראשים כם 8סט

 היפ"עחמיהתן '
 חגר'א על)ברכוה( יכ,רת-- זכורה ה *נד
 .-. האסזרה . התארה כב "נו

 . שם א-ה .ז ש*ד וצ'ע וקד'1, '- נז.הר,1 '8 עי ן '
. 

.) כן ס"לבמסקנה- ן בשושע ועוכלל כלל כד' י8 ולןמר,?נסבןקהם.ד . _1 גנוג,ג:ם ולגג: ניטיןמהר-יינהישן וכה,ק שם י-) השכר פלגאן וטבעלימן. 1 שלשא ועי זמהגרש,  ]והשאחת אהת כד 8נה

% ן .יב-ן :גננ  שי.ע,, ה "סב
 ואכם'ל א'נ השם,בלא' 1 ).. .7.,5כתחיה לכתהלם ה ב* ההכם קי אבלל*ה

 יכיי~י8 י'ו
 בם8למזהוב"ה מזץ ב * פדן שליט'אהגדול מהרנ*ךבנ'ה חב"ה נ " פאן רבנוהעיהני מ':י ש זבימי ן :' 1 ע.ן

,_דעשא הו'ה בה * שקי ויל"ה כוימצוה . .ן מה8נפ,*אן סברי כו4מסנה"




