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בתר הברכה הגרבה סובה
שי'א'.המניא ס"א'מפיפי"םיימד
י כל המי%ףן וגוף הובנורףכה א"אהוריק ששיאקביייה
ה"א
יר
תי חטאת ונ
כאלונתחייב
ה ממת שבפרק איזהו מקומן בכל איןמברכיןעליווז"פולכךכה"נודאיחייביברך:
לומר רא4ינ
י הראש ותמצית דברה
הקרבנות מפרשאיזהנתינתדמיםהוי בכל קרבן ם" מ* שא' בעזיז
י
י
ג
לחיקבין ת"ח לאחר דדוקא
אחת
או
או
ד'

בצעצע

לכך

אם מתנות ב' שהן ארבע מתן
~מה בפר ושעיר של יוה"כ ופרים הנשרפים
ושעיריםהגשיפים פירש כמה הוי מתןדמים
שבסנים ושבהיכל ובע"כ הטעם דבהנידשייכין
ביחיד דהר אמירה במקום קרבן כאלו הקריב
פירש בהם כלהנתיניתימיםלהיות כאלוהקריב
ממש אבלבקרבןיוה"כוכןבפרים הנשרפיםדהוי
קרבןציבור א"ככליחיד שאומראיןבידויומר
שאלוהקריבכיון דאין ישראל אומריםיהד
לכד לא דקדק לפרש כל הנתינות דמים ומקצר
בהן וא"ב למה פירש בחטאת מתן דמים שלו
דבהטאת יכול לומר יה"ר כאלו הקרבתי חטאת
טיהו באמתאין זה ראי' די"ל דוההוי רק אם
אחד יודע שחייב חטאת יאמרכן ומשכחת לה
 rn~sאבל באםאינויודע אםחייבחטאת לעתם
אל יאמרכןואין זה רא 4ודו"ק:
י שמטפטף מי רגלים
כ!י'נב :שאלתוימ

יא

כי

לאינסו שהובא במנ"אסי
ע"הלענין תפלהוע"נ שאל אםישלברךע"ז אשר
יצר כשן דהוא מין קללה והביאדברי החומים
בסי' צ*זדלכךאין מברכיןעל הצדקה דהםטין
קללה ודיסהריס זהנ.כ לזה ואח"כ תמה על
רתומים ממה דלאקוי'ל כר"ידאיןמברכין על
סנובית מכח שהואמין קללה שגג רו"מ ודימה

עניניםנסרדיםדהתםבצרקהאםיברךיהףהברכה
עלנתינת צדקה תה גופו קללה דאי אפשר
ם צדקהרק אם המקבלעני אבלבברכת אשר
יקיי
יצראסוהוי הברכה על מה שמטפטף תמיד הוא
אי %מברך,רק על גוף הבריאה אשריצר האדם
בחכמה וכף וזהניפוהוי טובה ומה בכך דלאיש
הזה הוי רעה זה ענין אחר אבל הברכה הוי
על דגר הטובה ולכך לא קשה על התומים
מנובלת דזה גופו פלוגתת ר"י ורבנן דהנה על
*נובלתהוי הברכה ברכת בפה"ע והנה מה בכך
דעתה הם נובלת מ"מ גוף הברכה הוי על %ף
הבריאהוזה הויטובהוזההוי פלוגתתר"יורבנן
דרת ס"ל דאף דכללות הברכההוי על הטובה
3י71דהשתאבאע"יקללהאיןמברכיןעליוורגנן
ס"ה דלגחזליגן בתר השתא האיך בא לידו רק

הוי

,

הוי

ך בגלוי הראש ולא אחר דבת"ח
הת"ת אסורייל
שייך הטעם דהשכינהעלראשחלל8ענ"דאיןנראא
כן דא"כמחזיכיוהרא וגאוה וכל המתנאה דוחק
י השכינה וא-כ שוב השכינה מסתלקת הומנו
רגי
וכלבמר"לדשלוכסבוותררבאישםואועבפע"יכקרלאשורש המדלבחרוואתםבי
אמנע
דעי
ן~וי כל
נםאני בעזה"י דלדעת?יש חילוקבי
הראש למקצת הראש דמה דאמרינן דלאילך די8
בגלה הראש דמשמע פחות מד"א סותרהיינו רק
במקצת נלה הראש בזה אסוררק ד"א תחתאויר
השמים האפחות מד"אמותר אבלבגלויכלהרגוש
בשבת קץשא
אסור אף פחות מד"א וכן
אלחוא
חיתילי וא'היינו נמי רק
יימקצת הראש
משבג
זההוי רק מדת חסידות אבל כל הראש מדעא
אסור וכן מ"ש במדרש נבי ק"ש דלא הטרחת*
עליכם לקרותפרועי ראש הכונהגמי מקצת הראש
דהנהידועדכווגת האדםעיקרובמוחותליא מלתא
וזהיעיד החוש שאם האדם מלובשאיזה משא על
המוחאזי כבדעיי
ולכויןכראוי בשכלוואך אפ
מזהו יוכל לכהן דעתו יותר
יסיר המשא
מ
עיכונההויס"דשיהוי קוראבגיר
הכךבק"שרבעי
הראשהיינוהמוח ומקצת הראשיה"בגלוישיוכל
ן יותר' לכך אמר דגםזה אינו.מטרשם בזה
יכוי
אבלבגלוי כל הראש אסורמדינא.ובזה יתץישבו
כל המקומותהנראיןכסותרין וכרן
טיי
' ר :שא' כמה
כ!י
ח -הקטז
מתכסה בו ראשו ורובווהביא
בשם  rnnaשבספר פרי הארץ כתב נ' רבע
על הצי אמה ואח*כ הביא אמה על אמת
והיינוג' רבעמעהריש .הנהבזהאיןבידילהכריע
כמההוי שיעורו אך ררתנינרשה דרמה אסח
ודאידיכי אףלפי דעת המי שהביא המחה"עה
ה  nxD1דאבת
ואח"ם כתב דנם רש"י מסכיםיז
על אמה פטור נראה דכיון דהש*ס לא נתן בו
שיעור באמות רק שיהי' קטן מתכסה בו ראשו
ורובו ובודאי הכונה בקטןבינוני ואש בדורות
הילושנתקטנוהדורותהרגהמימיםהראשוניםועי'
כיוצא בזה בצל"חלענין שיעורכזיתבן-ה"נ בזה
בקטנים

"יישיעיי
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י הגאון טנה"ר מרדודך
גקסףםדירןודאיהוי אמהעל אמהשיעורוהקטן הקמיע הנה בתשובהיחוס
מתכסה בו ראשו ולובו ובסרט באמה שלנוודאי מבד"קאונמוארוהי'בעצמונצרךלאותו דברונפ
ה"עירוב כללוהוריתי להיתר ומכיש במקום
די ומהדפליגיהפוסקים אםבעינןשיהי'גדול
אינומתבייש בה נראה ולאשייךזה בדורות הללו
שיש עירוב:
'ו"ד כ4
ובימיהם ה" דרכם לצאת
הףבבגד גדול עםציצית ובננות הדבר מה שהעיר שההג"א בס"
 בפשיטות דבמחצה  mneומחצה סתנפקטן כל כך שהגדול
לחוץ לשוק לכך אם
פתבייש בה לצאת מוכח דהוא מחסרון הבגד אבל אין יוצאין בו אפי /לכרמלית ובסי' "ג הביא
כדורות הללו שאיןנוהגין לצאת בד'כנפותאפי' תשובת הרט"א שמפלפל אם סותר לצאתבו .הנה
בגדול לשוק א"כ מה שהגדולמתביישאינו מכח אין זה השגהדהרי גסי'י"ג לא פסק שום הלכה
קטנות הבגד רק מכחשינוי סף הבגד דאין דרך רק צוהלעיין בתשו' הךם"א אבל לדינא מחמור
בבגד זה לצאת לחוץ לכך לדידן ודאי תלוי רק כמ"ש בס"יו"ד .ודרךפיפולי"ל כך דאףהשואל
בקטן אם מתכסה בה ראשו ורובו לכךדיבודאי בתשובת רמ"א דס"לדהיכידהטיית מדינאאינו
באסה על אמה כנלפענ"ד:
חייבבציציתבסיי
ןהציציתלגביהבנדוארגומשוי
 'aeבטיק צמרשיש בו שיעור מ"מ מודהבדין חציו סתום דדוקא היכא דגוף
כ!י' וע'*
המפורשבש"ע אםחייבבציצית הטליתאינוחייב מצדגופוואיןבושייכותציצית
היאשבב"ק קראקאיתבייש לצאת בושהולכיןרק כלל אז ס"ל דהציצית לא הף כמשוי דלאשייך
שבנדים ארוכים .הנה ידע שהתורה שלנו היא לומרדהמצוהאחשב"כגוןבסליתקטןואף דחפור
גשמיתולאתשתנה בשוםזמןמןהזמניםוגםקראקא לעשותו גדול זההוי פנים חדשות בא לכאןואין
זה הראשון וכמות שהואעתהפטורמציצית לגמרת
ל 8רובא דעלמאהיאוכוונתחז"ל כלשאין
rannליאתבובאיזהמקוםקטןלפניאינהאנשים אך בס" יףד דהטלית ה"חייב בציצית רק מה
הדיוטים זה נקרא בגדוחייב שד'כנסותוציצית :דהח חציו סתום והרי זה אפשר לפתחו וזה לא
מף :1שא' כיניןמיהיציאבעיראף נקרא מחוסר מעשה להיות נחשב כפ-ח וגםהרי
שישעירוב מכהדיששאינומודה מתחלהקודם שנסתםחציוהוי פתוח א"כ מתהלה
82ררוב מהיעשה במהשיש ע"דכנפותוציצית ה"חייבבציציתרק אח"כבטלו במה שתפריותר
אהדגדול 81חדקטן שלמשיוחוששבשבילהקטן בזה י"ל כיון דמתהלה הי'ראוי לציצית ובידו
בו כשיעורשהייבין בציצית~הנהגוף לפתחו לכך נחשב ראוי לציצית וגזה מהני
:
חשיבות הציצית
חומרא געלמא כמ"ש במק"א דמ שאינו
ישכירות 8ד;ניקירךצי בזהגוףהדילןשוביס"כמישו"ודיצ"עימה:
מודה בעירוב גרע מנכריומהני לו ה
אין יוצאין בו בשבת הרי קיי"ל
משר שלעירוהרי בלא"הישנכרים רק דסמכינן
השכירות משרהעירומועיל לכל ולכן אף אם דא"א לצמצם אף בידי אדם א"כ הרי הוי ס"ס
רוצה ר41מ להחמירעד עצמו וכן א מהג כן דלמא במע"מהייבבציצית ואת"ל פטורהריהוי
שנימקבלע"ע א"א לצמצםוא"ב דלמאהוירובו פתוחוחייבמיהר
ע"מהריבידו להתנות שחומראזואי
להתיר ולאשמח"רטעל י"ל דהה נמי ס"ס להיפוך דלמא מע"מ פטור
ואף
כ
שכבררנרהקגסתמאיו
נוף הדב
שמתחרט
ימה שלא אמר בלי נדר ודלמא רובו סתום וא"כ הוה ס"ס להיפוך והיכי
ומעתה מחדשיתנה בל"נ וגםיתנה שאינו מקבל דהס"ס סתרי אהדדי לא הף ס"ס ולפ"ז יה"
חומראזו וגם לדידי א"צ לא היתר ולא הנאירק מוכח מדברי הממא שאוסר אף לכרמלית דאף
ן שה"מיובש בו בשבת ראשונהשהתהיןבגדר בדרבנן היכי דס"ס סתרי אהדדי לא נהשב
ייו
ן זה לכתחלה א)
זהוהטלית קטןה"עליו א"כ הוי כמתנה שחומרא ס"ס וגם אין עושי
י
"
י
ו
ע
ו
זואינו מקבל עלתודי בנה .ומה שחשש בנדון בסתירת דברי המג-אלפי הבנת רו"מ די"לכיון
דספקא
ג מו"סעי ס:וווקן תסיק כגל (תדתיו דרך ססנס 6סו תסוטגן 6ג' (סגרת כלת"נ
א) סגיה 6ו ~סיסר
ין"3תנ" 6ד;" 6מסק גשר דהרי כתן סתהנר דכע(ית סחייכ תירגן ' l'bStגו (רס"ר בסגת נס
ת"ס כק"
751עתי סני  ppnדאורייתא ותזכך סכסי' ע' סעיף 6 '6ינ1
גתם 7סוי חסרון 6 OP~7%ין
י
ג
צ
י
ת
ר
ג
ס
(
'כןי"( ד(ע:ין תכסיססני וך6י ירגן עדיף 15
י
נ
ע
ו
מ
ת
פיטרל דנוי5ית לרגנן יו61ין כ( 1רסיס 5ף נס  06יסי
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ועסקאדאויייתא לחומרא וא-כעכ"פ מספקחייב בס" ?*ד דמותהליטולטלית שלהברו.שיא מדעתו
בציצית לכךשייך בי' אהשבי' אבל התם בס"ק מכח דניחא לי' לקיים מצוה בממונ" וא"כ ה"ב
דפטור בודאי לכך הוי דעת השואל בתשובת כיון דמפורש בסי כ"כ בטו"ז ראין לילך בקיטל
רמ"א שמותר לצאת בו:
לבה"ככיון דנעשהמיוחד למצוה להתפללבואין
ט" שא'בישה שהודיתלפניו שזינתה כמה לשמשבו תשמישבזיוןעיו"ט וא"ככיון דהה בגד
ז'*
פעמים ומבקשת תשובה אם חייג של מצוה הדר דומה לטלית דאמרינן דניחא .לף
להגיד,להבעל וכבר ראה דברי הנו"בבזה .תשובה לקיים מצוה בממוני' ומותר ליטלו שלא מדעתו
בסה"תסי'י"גהעליתידהשומעמן הנואף שהתודה כיון דמדמהוהטו"ז לטליתלעניןזהדאיןלילךבו
ו:מ?מחויבלהגיד להבעל ול"ח בזה לכבודהבריות לבה"כ לתשמישבזיון ה"הנמי דרומהבזהלטייח
ובנדוןדירןנראהדכ"עמודיםבזה דבשלמא בנדון דמותר ליטלו בלא דעת חברו לכך ממילא מותר
הנו"ב שאחר אמר לו וא"ביש לחוש שהאשה לא המלוה להשאילו בלא דעתהלוהואין לומרדעשוץ
תרצה לקבל גט ויצטרךלדון עמה בדינאודיינא להתלכלךז"א דאפשרע"יכביסההואחוזרלקדמותו
ויתפרסם הדברלכן יש לפלפלבדין כבודהבריות ואין  maהפסד להבעלים כלל בזה מה שיחזור
t
f
f
אבלבזה שהאשה עצמה מתוודת ומבקשת תשובה
ויכבסנו :a
א-כהרי עיקר תשובה לתקן החטא מכאן ולהבא םי' כפ /שא'י
ז נסתפקתיבהל'ציצית.א)אם
נפסק אחד מהציצית אחר הקשר
ואיך תדור עמו באיסור לכן היא חייבתיהגיד
להבעל וא"כ היא יכולה להגיד לו בסתר ויוכל שעושין אצלהכנף אם כשר או ל 3ב) אם נפסק
בעלה לגרשה בסתר מטעם ולא יודע לאיש למה חוט אחד באמצעות" קודם שתלה הציצית נכנף
מגרשהואיןבזה בדון הבריותואף אם הבעל לא וקשר אותו החוט זה שרי כמ"ש בטף 1ס" י*ב
ירצה להסתיר ויפרסם הדבר הוא עושה בזיון ס"ק ג' בתשובה ובמג-א סי' רשו ס"ק א' ואח'כ
הבריותולאאנחנוכיון דאפשרלהסתיר הדברולכן תלה הציצית בהכנף ועשה הכריכות והקשרים
ודאיאין לה תקנה בתשובה רקלהגידלהבעל ואם ונזדמן הקשר שעשה בהחוטאצלנקב.הכנף והקשר
תרצה להני*"מ לא ננעלדית בפגי שבים שבחוט ה" עב שאין יכולין להוציאו מהנקב
הסדר לה תשובה ורוית יגיד להבעל אםכי ונפסק אותו החוט אחר אותו הקשר שעשה קודפ
 .הגה מלשון המנ"א
מדינאהי'ראוילהגידלו מ"מאין בידנולהעמיד שתלההציצית אם כשר או לא
 .ונדוןסדור התשובה אם תקבלעל" סי' ח' ס"ק י"א שכתב ומה"ט לא נהגו לבדוק
הדתעלתלו
י חוטין שלמעלה מןהגדיל שמונחין על הבגד וכו'
ו
נ
מ
מ
ט
ג
ל
ב
ק
ת
ו
ה
ל
ה
ל
להגיד לבע
אם
ן
י
מ
א
י
ד
להזה לכפרהויקילעלי'תשובה להתענותארבעים ולמ"ל הכפל ודי ה" לומר הוטין שלמעלה מן
יום ב'ימים בשבוע %א תאכל בשר לא בלילה הגדיל ובע"כ דקמ"ל דדוקא בנפסק מה שעל
שלפנ?התעניתולאבלילה שאחרהתעניתואם לא הבגד ממש אבל מהשאינו מונח על הבגד כשר
שקבל עלי' זה להגיד לבעלה אויחמיר בעונשה דוה לא נחשב נפסק מעיקרוכיון דרובו נשאר
פעל כל ביאה תתענה כן ואםאינה יודעת כמה קיים כשר ואין זה ענין כלל מה נחשב
רק
די
גר
ביאות ,עב-פ ,על כל איש ואיש תתענה על סמוך לנקב לא נחשב רובא דמנכ
ילכך
ב' ביאות ממנו ובזה יגדל השלום:
פסול והוי כאלו נפסקו מעיקרו אבל כל מהדהוי
במשכיו למטהיותר סמה שמונח עלהבגדהוי רובא דמנכר
שיי ח /נשאלתי מי שיש
ט
ילהשאילו וכשרמיהוהיכאדעדיין לא עשה החוליא רק קשר
יר
קת
מאחד אם מו
יאחר בלא דעתהלוה .נראה דמותרכיון דמפורש שסמוך לנקב בזה כיון דמה4ת נה"ב עוד
,לציצית
י מיגו
טס כיון יס
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האלף
ע
ת שתא ה"ריוח
יציצית א"כפשיטאדהויכיכתה5הלכךאיןהיתר ם"מ"ב .שא'מתפיליוש י-
יףבין פרשה לפרשה
רק כשהזר וקשרו כדעת הטו"ז באופן דמותר אף
בין דף לד

לכתחלה אבלאםכברה"כדינוהציציתוחזרונפסק
כלשהוי למטה סמה שמונח על הבגד כשרכיון
דרובו נשארקייםוכן נראה מלשון הב"י שהביא
יו"מוהואבס"י"בוהיכא שנפסקלמעיהמהגדיל

בין פ' וה" אםשמועלפ' שמע ותינוק דלאחכים
ולא טיפש הי' יכול לקרות בשורה אחד .הגה
לפענ"ד בודאי פסול כיון דחז"ל למדו מקרא
דטוכפתדבעינןד'פרשיותצריךלהיותד'פרשיות

במקום חבורו בכנף וכו' משמע דוקא במקום דוקא ועוד רא" ממ"ש בש"ע ס" ל"בסעיף ל"ו
הבורו בכנף דאז מעצמואין לו התחברות בכנף כלפרשיותיופתוחותרקפרשהאחרונהיהף סתמה
אבל אם נפסק למטה ממה שמונח על הבגד בזה ה" משונה פסול ובהג"ה ויש מכשירין בכולם
ליון דמעט מצדהשני נשארבכנף ואם לאיוציאע פתוחותעי"שואם לאהויבעינן דוקא ד' פרשיות
אדםבידים לאיצא נחשבמחובר בכנףכנלפענ"ד מהלי אם עשאו סתומה וכדומה לויהא דאינו
נחשג פרשה בפ"עהרי לאבעינןשיה"דוקאניכר
בזה;
תחיהברכתתפילין שהוי ד' פרשיות ומה בכך אם הוי ריוח קצת
מ"י'* שאןמיוטעה
על ר"ת אםצריך לברך אח"כ באמצע בע"כדבעינן ד'פרשיותכפיהיכה באיזה
ימבואר אופן חף פרשה ובע"כ דבעינן היכר דהוי ד'
51שלןר"9ההנהדיןזהאין חדשאצליכ
פרשיות לכךברורלי שהמהיסמין:
בסהאח שלי בעזה"י ואחר כמה שנים הי' פה
אורח עם ס8ר קטן מהגאוןאזויאי וכתוב בו םי' שא' כאם יתיראית בתיבה כגין
בתאבותיךהאיךיעש
יר טעם
יו
רצ
בעשצריךלברךעל רשייאךבקי
ה אםימהול
בררתיטעמו ובפרטכיוןשהי' בטעות דסבר תחלה האות ואח-כ ימשך הב' יהש .ארוך או
ואני
שהם של רשףכי אם ה" יודע שהם של ר"ת להיפוך למשוך תחלה האות ובח"כ ימחוק היתור
בזה אא הנה נראה הדין דהעיקר למשוך תחלה
ובירך עליהם א"כ הוי דעתו גם על
הוי הפסק או לארש-י אם האות ואח"כ ימחוק היתור דלהיפוך אם ימחיק
יש לפלפל אם ח
שלסלרהש"י ובירך א"כ לאאכב
תחלה אויה"פירודבין התיבהואינו תיבה כלל
סבר רזה הף
ין
וו
השניים והוי ברכה בטעות דהוא סבר דהם של ואם אח"כ יתרחב גב' יה" שלא כסדרן ממש
רש-י והם של ר"ת ואף אם כוון כברכה גם אבל אם משך הב' תתלהכיוןדעדיין כל התיבה
על השניים הרי סבר דהשנייט של ר"ת והם יחדאין זה 9לא כסדרן ואף דהותו וכדומההי'
ך הוי ברכה בטעות וחייב לברך באמצע הב'כיון דמתחלה כשמשך הב' דעתו
של רש"ייכ
למחוק הומואין זה בכלל אות המובלע באות
שנית על רש"יועי' בסה"ח והבן:
אחר דדוקא אם אא אחד מוביע בחברתה ע"ד
שיבססשהיה
שא'
סי'
"מי
טיא להתקייםבזה פסול אבל אס מתחלה דעתוימחקו
ינו
ידאי
יו
אה
כביוכל מעשיו ש
עושה מעודו בידו השמאלית הוא עושה גם ה" ולאלהתקייםאיןזה מקלקל האותוגםניכר מתוכו
כותב בהועלבן הואמניחתפילין עלידו השנ" שדעתוכןכיון דאות זה איןשייך שם ומוכח מן
שהיאידכהה שלו שהואימיןכל אדם והנהזה כמו המשכת הב' שרעתו למחוק המותראין זה מפסיד
צורת הב':
כל
שגה שהורגל לכתוב בידו הכהה שהוא
אדם וכותב בה תמידובידוהשני' אינו כיומיתןב בה ם"'-ד .ומה ששאי באם יק
ר האות
גרירה אם מותריהעבי
עוד רק מעשיו לבד הוא עושה בה .הנה
אומר בקיצור דודאי יגיח ביד שמאל שהואאגנ"יכ ואח"כ לגררו הנה לגרור הכתב הישן ייסתר
ן החדש ודאי אסור בתפילין דהוי של"כ ובס"ת
שמאל כל אדם דבזהשאניכיון דהוא באמתימי
ל אדם וגםכותב בהודאיהיאעיקרתכיון דכאן כשר .וגאוהיות האדומות אסור להעביר עליהם
י
הה תרתי לטיבותא שהואימיןכל אדם וגם כותב הקולמוסדהויחציצהבין האות השחורובין הקלף
בה דבזהאזלינן בתר חבא כיון דברובבני אדם הוי האדמימות חציצהועיין בטוטוד"ק הל' ס-ת
 p'pgסרעשבורג הארכתי בזה:
י זהימיןוגם הוא עצמוכותב בההוי זה עיקר
4י
1יהתהי5
פי'פעו .שא' שכתב
ימיןויניח בשמאל כל אדםכן נ"ל:
הסיפיתפיי
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האלף
ן בתפילין ומזוזים .נראה
יכתוב שם הקודש הף' במקום שאינו צריך יהדיא אם מותריתק
וכתב יתד היא וא"ו והתחיל לכתוב ה-א דודאי אסור לתקןכיון דעכ'פ הכ' נראה כאות
האחרונה ונזכר ונמר ועשה דלי"תושוב כתב ס"א בפ"ע אם יכסו אתהוי"ו שלמעלהוהרי בכמה
a
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ונמצא כתוב יהודה אם מותר למחקו או לא .דוכתא מהני לכסות האות לקולא מכ"ש לחומרא
הגה זה ודאי דאסור למחקו דלו יהא שכתב דמהני והרי אם יכסו את הוי"ו שלמעלה .יאמר
על ידות הכלים ושםי' ה' ף כבר נתקדש לפי התינוק דהוי כ' לכך אסור לתקן אףדאינוניכר
להדיא:
א כהוגן עשה הסופר
דעתו שכותב השם וזהשי
ק ששאלבצדי"קדודאילאאכשר
במ"ש מאות  '1ד' דהוי כפוחק השם רק זה סותר שי' כ"א*דמ"
לתקן בתו"מ אם נפסק אם הף
יקדוההתיבה ולגנזו אם כתב אחר תיבת יהודה
עודאיזהתיבהיקדורתיבתיהודה שטאיזהתיבה דוקא אם כותב יו"ד ישרה כדעתהב"י אבל אם
שאחריו ואם לא כתבעדיין שום תיבה אחריו כ' יו"ד הפוכה בתפילין כדעת ר"י אפשר.דכשר
יקדור שם יהודה לבדואין זה כקודר השםכיון לתקן אם אינו ניכר להדיא ההפסק גם זה
דעתהלפגינוכתוב יהודה מותרזה לבדו לקדרו :אינו נראהלי דמה בכך דהיו"ד הפוכהעכ-פ אם
ש""בתפיייו של יכסוהיו"דיה"נראה הצדקתכג'ין לכך 5סו5ש
כן" םןקגבנידון
ר"ת נשאר בסוף פ' שמע ירבך גם בח"ו אם נפסק למעלה אצל הגג
י
מ
ג
כשיעור פרשה בזה ודאי דכשרה גלי ספק :פסולה ולא במ"ש רו"ח דזה כשרה מכח.דהה"ו
כמת
ה ,ול
אטאנחכריתוב הנה יה" הפוכנהראהולכעדנל"די"תכיון דע1כ'"פפסצולדה:אחד .יה"
.
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נ
ה
כעין
ן
י
ג
לפני
כתפיליןשסגיהעוקציך
השםביןאםנכתביאחרכתיבת השםמותר למחקו שי'
ז
ו
'
ג
נ
ב
אבל הנטפליאחר השם אםעדיין נכתב חשם
'שוין והורה אהד לתקנם הנח
מותר למחקו אבל אם אחר שנכתב השם אסור בודאי עתיד ליתן הדין בקרב שהכשייי את
לטחקו א
ףבשהואקדנשכותב קודם השםכיון דכבר השואי להיכומת"שקרקפתאדיא מנחתפילין דודאי
בחבורי סת"םוכן כתב בתשורת
נכת השם השםואסורלמחקו:
הםפסולין
חינוך בית יהודא כמ"ש ר"מ בעצמו:
בכנרתתפילין1מ11זחזשבאיזהתיבות
כשי'
לאנקלטהדיויפהוחינושחור
החשתועשו מקלעל
שא'
"
ס
גבה באמצעיתה;נראה דפסן
חנה זהודאי אסור לתקנו דלא סבעיא אם כבר
נכתב אח"כ תיבות דהוי שלא כסדרן רק גם אם דלא געשה לא כדעת רש"י ולא כדעת לית
נכתב אחיתאותיותכיוןשהדיונעשה נע"ל אם דלדעת רש"יהוי החטוטרת בשמאלה תא באמצע
יעבירעליו קולמוס חףהדיו שלמטהחציצהבין תויהאדהויספק בדעתרש"י אם דוקא בשמאלה
נראה נמי דפסולה מכח ס"ס דלמא כדעת'ר"ת
הדיוובין הקלף ופסול:
ן בסמ"ג
שבת8ייין הרגיש ואתפל כרשש דלמא דוקא בשמאלהועיי
סףי" *8שא'
סאר אחד שהראש למ"ר בשורה ס" ל"ו כיוצא בו דפוסל אם עשה .סתם חי"ר
דפסולה מכח ספק א"כ ה"ה בזה ת-פ:
ך כ' פשוטה משורה
התחתונה נכנסת מעט יתו
שא' דעשה שינאק תפילין
עליונה והגה עהה שהרגיש הסופר ראו שמעט כמי'
מקלף אחר והניח-על הבתים
עובי הלת"ד נכנס בהחלל ומעטעובי הראשהוי
ד שמאל לגמרי חוז הנה כברהארכתי בזה
חוו מההללוהתניןנוטיןיצ
הרבהה'לק"קסלאניםופסיתי
ר
י
א
ה
ו
ה
ס
כ
ת
ו
א
מ
שהוא
להחלל יותם ויותר גם עשה
ו
ר
מ
א
ו
י הוא ש"ס
ה
נ
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ח
ב
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ת
עיניכ
נ' פשוטה הנה בזהודאי התפיליןכשרים דבזה מפורש בשבת דף כ"ה דקאמרתני ר' יוסף לא
ניכר שהותכ'פשוטה ולא נשתנה צורתהאותכיון הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בשמח מהורה
שקצת'העיבוי הוי חוץ להלל וגם התנין חוו בלבד למאי הלכת'לתפיליןתפילין ~הדיאכתיב
למען תהי' תורת ה' בפיך אלא יעורו והאמר
לחלל ודאי כשרים התפילין:
סי'כ'* שא' אם נפסק הלמ"ד במקום שנדבק אביי שתן של תפילין הלכה למשהמסיני הש"כ
ר ההמסק אם איתא שמותר להיותהשי"ן מקלף אחר מ8
הותו עם הכ' ואיןניי
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טמאה והשיתכן מטהורה ובע"כ דבעינן דהשי"ן

נמי לא הה צורת ה"א זה כשר בדיעב
דכןוצי
מורה תמיד והיא נכון בעבה"י:
הנכנס לתוך ד4
םי'כ"ח .שא' מ"שימ"י

יהף מגוף העור וכן הוא בפרשת דהשי"ן של
אם מהני לגרור הראש של
תפילין דיה" העור נקמט מבחוץ ג' קמטץ
נראה ראם הוא בס"ת דאפעא4
ודומה לשתן וכו' וכיון דאות של שם נכתב הלמ"ד לדינא ה"
בקמטין שלו מותר בפיך בעינן ומקרא נפיק לתקן לגמרי ודאי יתקן גוף הדלית אך בתופס
וכף א"כ מוכח להדיא מסרש.י דבעינן השי"ן דפסול של,כ ודאי פסת ואם בס"ת א"א לתקן
כל התפילין כאלו פסולין כל הדלי"ת בקל מותרלמחוק הראש של הלמ"ד:
מגוף העור
יההמ"ניחיןהוי קרקפתא דלא מנח תפילין והסופר כ:י'
ו
שהי' אות ירד שני
נרוו
הראשיןכמעטשויןהיטב אור
פסול ועיין בס' ק"מ שלי:
שא'בתפיייו שה"כתיבבסםיקשיתם דיברשאין תיקוןופס~יןולאמהני בזהקריאת
סי'
ד כל דניכר שאץ עליו צורת האות
אותם אותםוהי'תיבתאותםכפש התינוקייו"
ואין בזה שום תיקון:
ודצה הסופר לתקן ולמחוק את אותם הראשון
שאלתייבמישניכם יתכפו
כךשימחוקהאל-ףוהו"ווישיירהתי"ומ"מומתיבת ל:
כי הנראה ממכתבריב
וקשרתם ימחוקהחי-ו והמ"מוימשוך ראש הרי"ש
עד תתו מ"ם של אותם הראשון הנה חלילה גםבצד שמאלבראש הה"א לאהי'תג והה"אגופא
לעשותכן דהוי שלא כסדרןדהיית וקשרתםכיון הי'כעיןרי-שוזהודאי פס 51לב-עכמיש במנחות
דנמחק ממנו אינו תיבה ובה'דמשכו לתי"ו מ"ם דף כ"ט דבעינן תגע אך מ"מ לפסול הס"ת
עשהותיבה מחדשהוי שלא כסדרן ומהלי אם והתפיליןזהשקרדהריהאדבעינןכסדרןהיינו אם
חי' כותב תיוו מ"ם מחדש צ מושכן לתי"ו מ"ם לא נכתב האותכדינו אבל בזההרי נכתג הה"א
שכבר נכתב כיון דעכ"פ לא הוי מחובר החלה כדינורקהללמ"מדבתפיליןבעינןתנין בזהדי אם
רק עכשיו מחברן הה של-כ ואף שאומר הסופר יעשה כעתתגין בצד שמאל בראש הה"א וכשר
שכיוצא בזה מבואר בפס-ג אין לי פנאילעיין לדעתרה"יודעמי'וכשרבדיעבדואין לפסולמכח
אם אמת כן ואם באמת כן אין דבריו נראין זההס"האוהתפילין.ואח"כהוספתיעודדאף בה"א
וחלילהלעשותכן ואםעשהכןהתפיליןפסוליןא) :אחרונה שלהו" ב"ה אף שנכתב ג"כ עגול קצת
יד ולא מרובענמי כשר הכלויסכרפי דוברי שקר:
סי'כקו .שא'
שהב
בעירות שנתן למים לשם סכת
והעכתוב
בהי"שם הא'ב-הבשני סי'
*
א
"
ל
 a~1mאבל לא אח"כ כשנתנמ
יודיכןקודםה"א ראשונהופסק ר"מדימחוקיו"ד
ראשונה יפה הורה וכוון רו*מ לדברי המ"ע לסיד שטו"ב ס" ליב ס"ק ג' כתב שבשעה שמתן
בתשובה הובאבא.רסי' קס"ב ובפמ"ג ס" קמ"ג למיםדי ובטב"תסי' קע"ה חולק ע"ז מה דעתי.
סותר למחקו הנה לדעתי הס כשריםכיון דעכ"פ הנתתם במים
דאות הראשון או האחרון
ויהארכתיבעזה"י הוי מכשירליחנו להסיךדיבזה ובפרט מה שנותן
פר
כב
הד
ולאהאמצעיתעיי"ש ובטעםה
אחיך בסיד הוי על דעת הראשונה הוא עושה
בכמה תשובות:
ר כ' פשוטה והה"נ בזה ומה"ט ראה להקל אם בסוף העיבוד
שגכגס
שא'
סי'
י
ת
הנה זה פשיטא שפסילהדהיינו אומר לשמודמהני כמ"ש בזבחים דאף אם סתמא
אם קו הלמ"ר עומד רחוק מרגלהימין של הכיף פסול מ"מ בזה כשר בסתם ואח"כ לשמו דסופו
בענין שאם הי' ניטל החלק הלמ"ד של מטה ה" מוכיח על תחלתו עי"ש כן ה"נ בזה מיהו י"ל
נראה כה-אודאיפסולה אך אם הקו של הלמ"דסי' כיון דיש פלוגתא דתנאי בזה רשב"גורבנןבחולין
מטוך אל רגל הימין של הכ"ף קרוב ממחצה של אם אמרינן היכית סופו על תחיתו .א"כ י"ל
רוהב החלק מן הכ"ףבענין שאף אםניטל הלס-ד דכוונת הש"ס שם דמוקי לה כת"ד דס"ל דאמריגן
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בוכיה מע"ת אבל לדידן כיון דספקא הוי אם
מהני אםכוון אח"כ
%מרגע הסטית לכךי"ל
ששמו וכף אבלבזהיומר ע"ד ראשונה הואעושה
בזה פלוגתא א"ב מוכח דלכ"ע הה כן לכך
י הה הרצועות
ה"הנטי בנה הויכן ולכךידעת
'כשףימימיהו אני מבטלדעתי נגד דעת הנהב
ואין לעשות מהם רצועותלתפיליןיכתחלהטיהו
אם הף שעת הדחק דליכא אחרים נראה דמותר
ם כדעת הטף הנ"ל:
להנהון ולברךשלייז
סי'לענב* שא' באחד שה" מסיפק אםבירד
ברכת התורה לדעת הפר"ח
שצריך לחשר ולברך מספק אםיכול להוציא את
אברו שמסופק ג"כ אם בירך בה"מ י"ל דאיכא
5יס,לקולא שטא הוא לאבירךעדיין ואפי' את"ל
דבירך דלמאגם חברובירךסה"תאו דלמאאמרינן
להיפוך שמא הואכברגירךוחברו לאבירךעדיין
י ספק זה
וא"י להוציאו מספק .הנה ירית
בכל הברכותאםיצאמוציאחוץמברכת
הרי
יי
י"כ מה בכך אם הוא בירך כבר וחברו
"א
קן
הנהמ
להוציאו ומה ספק הף לובזה,
5אבירךנמי
ופ"ש,לפשוט ספק שלו דלא אמרינן,ס"סלקויא
שמנחות דף ל"א במ"ש שם א"ר א"ל קח לךמן
ל" קח לךמן השוק קסבראיןרוב
הנכר?
ישה טעשרין הם ופרש"י לא מספקא ל" ב"והוי
.מתצהעל מחצההלכךאיבאלמיסרהמעורבנתעשר
 ,111ל %נתעשר והא הוי ס"ס לקולא עכ"ל .גם
ז"א דמה ס"ס הויכיון דאסור לעשר מןהחיוב
הפטורובן מן הפטור על החיוב א"כ איןכאן
.עי
רק .אחד מעושר אסור יהפריש זה
סש"וסה ודאא
י.היתר להפריש רק אם שניהם .אינן
ין
מששריןואףאת-לדהויס"ס שמאשניהםטעושרין
ימן הפטורעלהפטור מותר ואת"לשאינןמעושרין
דלמא שניהם אצן מעושרין והוי מן החיוב על
שאיוב אך זהאינו דההנמי ס"סלהיפוך שמאזה
שעושרוזהאינומעושרואף אםירצה לומר דספק
זח שמא חדמעושר וחדאינו מעושרהוי חד שמא
והוי כחד ספק משא"כ שמא שניהם מששרין או
שניהםאינןמעושריןהויתרי שמאוהוי ס"ס ט"מ
זה אונו רא" דהרי קימל לא ממכינן אס"ס
ביבי דאיכאלברוריואף הסוברים דהיכא דאיכא
לברורי סמכינן אס"ס מ"מ זה לכ"ע אין עושין
5ףס לכתחלה א"כ ה"נאיןליקחמן הע"הולעשות
*ףס לכתהלהכיון דאפשר ליקה מן הסכרי וטה

דיא
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דקאמר דס"ל אין רוב ע"ה
דהף רוב וגפ
עשריי
דאם הוי רוב ע"ה מששרין כימ
ון
ס"סודאיהוימיעוטאדמיעוטאובזהמותר לעשתן
אף לכתחלהלכך קאמרדס"לאיןרובע"המעשרין
הם וי"ל עוד ע"נ פלפול דפך סרס שמא שניהם
מעושריןהוי ס"ס דתליא'במעשהוי"ל כמו רופא
דתליאבמעשהלאאמרינןאנלבעלמאודאיאמרינן
ס"ס אף לקולא כדמוכח בכמה דוכתי ולאידעתי
מקום ספקו לומר דלא אמרינן ס"ס לקולא מאין
הרגלים לומר כן והדבר פשוט להיפוך:
שי'ל"נ.וטא' אם עמד
י
קייהםהורה אף"בשוהק
י'
ר ברכת
יביר
ניעור הלילה אםיוצא בזה הנה לדעתיודאי
צריךלחזורולברךכיוןדהירכהראשונההוילבסלה
אינויוצא בזהוכן נראהמלשוןהש"ע מהת"ז שכ'
המשכים קודם אורהיום וכו' וא"צלדיור ולברך
משמע הא אם ה"ניעור כל הלילהוגירך קודם
אור הבוקרצריךלחזורולברך בשחרית והגהאין
יומר דהה ספק ברכה דא דאף המנ"א ס"קי"ב
שמפקפק בזההיינו רק אם חייב לברךבבוקר או
לא אבלבלילהודאי פטור וא"אהוי ברכהיצטלם
ובודאי אינויוצא ואף דעכ"פ הוי ספק אםחייב
לברךביום כשניעור כלהלילה כמ"ש המנ"א מ-מ
איש בכלל ספק ברכה דהוי ס-סכיון דדעת רשא
הובא בב"י ס" מ"ז דאפ" ההישן ובירך בלילת
צריך לחזור ולברךביוםוא"ב נהי דלא קייצך כן
מ"מבזההויס"סדלמאחייבלברךבלא"האףשהי'
יוצא בברכה קודם ע"ה ודלמאחייב כל הניעור
בלילה לברךבבוקרואינויוצא במהשגירך ברכה
לבטלה ובהיותי בזה ראיתי חמיה במג'א סי'
ז ס-קי"ג מ"ש כלזמן שלאישן משמע דאם
י'
הי' ניעור כל הלילה א"צ לברך בנוקר וכף
ולאידעתימהיכןמשמעלי'כן דלמאכוונתהמחבר
דא"צ לברך היינוקודם ע"ה א"צ לברךכ"ז שלא
ישן אבל בבוקרחייבלברך ולכךודאידחייב לברך
שגית בבוקרומ"מאםאפשרשישמעמאחרלהוציאו
מה טוב ואם ליבא אחרחייב לברךועיין גס"
רטט מ"ש שם הרמ"א אם הוציא אחרים י"ח
וכף משמע הא בלא"ה אין הברכה בטעות פוטרו
דהוי ברכה לבטלה רקכיון דהוציא אחרים אינו
לבטלה לכך הף ברכהעיי"קגכך הדבר פשוט:
םףל"ר .שא'יא שמייד ברכתהשחישי8
עשני עכףם ואין רצוף לברך

איי

כי
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שלא עשני סי דגם ישראל נקראו גוים .הנה טי לא כן עתה לא נקראתי בפ"ע גת 4ק נאסר
נוסחא זוודאי הוי צד אפיקורסת דהרי עכו"ם ביחזקאל ל"ז והי' לגוי אחד בארץ דבכלל נקרש
הוי ר"ת של עובדיכוכבים ומזלות ואם אומרכן טי אחד ואמר שם ולאיחצו עודלסגיגויםדאו
משמע דנכרים דאינן עובדים כו"מ עליהם איט כיון דנעשה פירוד ביציהם יהי' לכ"א מלךאחוי
מברך והוא צדאפיקורסתואם רצה לשנות נוסחת נקרא כל חד מהםגויוביחד ב'גוים אבלכליחיד
השם מכח דאף ישראל נקראים כן הול"ל שלא מהם לא נקראגוי ולכךצריך לברך רק שלא עשנם
גה והמשנה סגה עתיד ליחן את הדין:
עשני נכרי אבל מדברךשיאעשני עכו"םהויבו
מה הנסתפק להסוברים בס" מ"ר
צדאפיקורסתועל ההערהגופהדישראלנמינקראו
'
י
ס
ל"ה*
דמהרהר בד"ת א"צלברך אפ
כן הוא טעות דהנה ישראל בכלל נקראיםגוי
כמ"שגוי וקהלגויםיהי' ממךוכןהויגוי חוסא שומע ד"ת צריך לברך אם שומע הוי כעונה;
אבל כל אהד מישראל בפ-עאינו נקראגוי אבל הנהזהתליאבפלוגתת רש"יור"תבמ"פלולבהגזול
בנכרים כל יחיד מהם נקראגוי והטעם עפמ"ש והו בטור
סי' ק"ד
דמותר
תבואק באמצעוב"היתפלהולכוידןלרלשמ"הידס"י
שהש-ץ אומר
במדרשדביעקבהוישבעיםוכתיב נפשובעשוהוי יש
שש עשרהוכתיבנפשות דישראל הםמעולםהיהוד הרי דם-ל דשומעאינו כעונה ממש רק כמהרהר
אבל הגוים הם מעולם הפירוד עיי"ש ולכך
י
א"שא ולארי"נות והספיסיקעתוה"רהס"רלאיןדללאברישךתובקה"חדשעולמעזהכעאוב
דבגכרי כיון דכל אחד הוי דבר בפ"ע נקר
נה
כ"א מהם גוי אבלבישרא כ"א ביהוד הף רק והוי הפסק א"כ ה"הדצריך לברך סה"תכיוןדהוי
ילכך לא נקרא יחיד כדבור ממשוכיוןדאגן לאקיי"לכר"תוקיי"לבסי'
משהו וחלק קטן טן הכלל
בפ"ע בכללגוי וראי' ממ"ש מגידדבריוליעקב קידדישתוקויכוין ולאהוי הפסק ה"ה דא"צלברך
וכף לא עשהכן לכלגויואיך אמר לא עשהכן ובפרטדלרש"יוסייעתודקיי"לכוותייהודלאנחשב
י והרי ישראלנמי נקראוגוי אך הכונה הפסק מוכח בודאי דאינו כדיבור ולהיפוך לר"ת
יכלנו
התםכוונתו כיון דקיהם כל הראת
דבישראל מגיד הואית'דבריויאחד כמו שהגיד
ן
י
א
רא"
די"י
אתורה ימשהרבינו לבדוהוא למדה לישראלוכן לבילה אין גילה מעכבת בו וכל שאיבו ראוי
לכל דורמגידדבריו לחכם הדור אבל לא עשה לבילה בילה מעכבת בו א"כי"ל התםכיוןדהוי
כן לכלגוי להיותמודיע לגוי אהד ולכך שפיר באמצע התפלה א"כאינוראוילענות בפה שיהי'
אמר לכלגוידישראל אחד לא נקרא גהולכך לא הפסק לכן בילה מעכבת בו ואין די בהרהור
ימצא לומר על רגיש מישראל לשוןגוים דלשון ובע"כ אם ישתוק יצטרך לומר דשומעהויכעונה
רגים משמע הרבהגתםובישראלליכאהרבהגוים ממש וזהנופו דיבורהוא וא"ב אם מחשבכדיבור
אבל בגוים נאמר נביא לגוים נחתיך וכן רם על ממש שוב הוי הפסק אבל בעלמא היכא שראוי
כ? גוים ה' אבל יעקבאוישראל נקרא אף אהד לענות שוב י"לאיןבילה מעכבתבוודיבהרהור
והרבהנקראוישראליםולכךשפיר מברך כ-א שלח לכך לא הוי כוהכדיבור ממש רץיינ
ו כמהרהר
עוניגוי דאטהייתי נכריהייתיאני לבדי נקרא ואף ר"ת מודה בזהונ"בא) .שובראיתי במל"ח

י

 04יסחריף ל' יוסף סיגי(יס תך6כרתי( ר5ס 15תר דוס רופס (ת"ס ססוסקיס גגיסו 5התן דפין תכרכין ע5
יכריס סנר סג60י 1יתיון כ(( וסכן 6יכ  06תכר כסס יכרך סכים.
( כתו ט5י"ת ופס
עתוי
פי 7סתס סיקר סת(1ס טוי לק כ!כ וכך כיון כעיקר סת5וס
י6 itvtך גע"כ
()
6ין תכרכין סהס כן( טo 5
י
ג
ס
 651כסס 6ף 6מ קותל נסס גתיסיגו סתכרךעגיו 6כ( כרזת סוי 5סיסוך דטיקר סת5וססוי נדגול כת"ס
ך דסרסור סוי כריגור .וח"ן
וסגגתס (גזיך ולכך 6ף  06סו 6בסרסור גת חייב (כרך דכה לסיסי
עי  )'DP~tקיי"( דטרוססוי 65יתרוס  6!1יסחט 67סור 5סיות
ךיסתוק ויסת
זמרי 6גן קיי'( בסי'
ק"י
קסיו 7נסתיטס ג6ת,ט סתס!ס תם ויכסח 5ג 06 1יסתע ויכוין 6חר זוינו ניכור
פתע כעוגם סגם 65 60
6כ(ניוחס  16תולם כיון דס61הייכ (כרך וסור (סטות ס7נל כני כרכס -6כ מ
(סיות
י
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ינוותר
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מכיוס תיגו
י  06סוי כערססוי הרוס ו6ס1ר !טפת ו
ר6מסימיגו כע"פ
יו 65כוס
סכרכם נססוי תר נסתרי
יתפי
מהיי
לתי6כ( 63ת5ס
6י4ו יו65יד לנרכס  htonחיי
סע"כחססומייכסכתעו(גרוחי06יביפ6תףוק(וכירכךו.ין וותמםתרססכקיסתסתדשמפי
יו
ס
ימפסק 6כ( (ססונריס 67סור (סתוע דכ
ומיגו
ך סיגו תוסכו והתז מכח דיו 65כסרסור וס (ק"ת דסיקר
ג5ל6גוטלטגי תתריסי 4פ' כ16תר 6סגס סרק וסיסכ
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ו והכל אחד
דף כ"א משאר בוכעין ספקשי
עיטש ופשטו מהנ"ל וכוונתי לדבריו בזה:
שא' בש-ץ שיש שונאים ואומר
שי'ל"י*
בתפלתובקע רם בברכתהמינין
אויבי עמךואויבי מהרהיכרתווכף .הנה רע
וכ
י המעשה מכמה טעמי אחד דאסור להזכיר
בקיר מהדשייך ליחיד רק מהשהויצורך רבים
מותר להוסיף בקמר אבל מהששייךליחיד אסור
להוסיף בתפלתו על תקנת חז"ל .ועוד עובר על
דברי חז"ל שאמרומיכתיביתמו חוטאיט חטאים
כחיב .והיותר קשה מ"ש בש"ע ס" נ"נ במנ"א
דצריך הש-ץלהסיר הקנאה בתפלתו עיי"ש ועוד
מבוארבס" תקפ"אשאםמכויןשלאלהוציאשונאיו
בתפלתו גם אוהביו אינן יוצאים בתסלתו והטעם
נראה עפ"דהמגיא הנ"לכיוןשמכויןשיא להוציא
שונאיו סוכה דאינומסיר הקנאה טלבו בזה פסול
להיות ש"ץ וזה שאומרואויבי גלידעתי' שאינו
מכוין להוציאם ואומדנא דמוכח הוא ואף אם הוא
איני מכוון לכך עכ"פ אויביו לא יענו בזה אמן
על ברכה זו וא"ב הםאין יוצאין בתפלתו והוא
הגורםלהם במה שאומרכ7וא"ככיוןשגורםשאויביו
אין יוצאין בתפלתוגםאוהביואיןיוצאין בתפלתו
ומה גם בברכת המינים בזה ראוי להחמיריותר

יו

עיי

5ף שלמה

מיי

התורה  731בהקפת
לש"ץמבה"כ ההא רצה
קבי התורה ואדרבה
לה
 1וד' כיבדוהו ולא רצ
דחפה בכל פעם כב' ידילםקבי
ואמר הט
ועםמפני
נ
י
א
ש
לא
כהל
שצריכין לכבדו בהקפהא' אעפ"י
 .הנה קמץ זה ראת לנייפה ומקורו
ולאלוי
בברכות פ"ט שאחד מדברים המקצריםשנותיו של
אדם הוא אם קראוהו לעלותלתורה ואינועויה
ובפ"ק דף ח' ועוזבי ה' יכלו זה המניח ס"ת
כשהוא פתוחויוצא והנהכלעיקר טעמם בזה הוי
מכח בזיון התורה ומה לי גזיון זה או זה כל
דניכרדהויבזיון התורההויבכללזה והנה המרא
בסי' נ"ג ס"ק כ"ב נראה שהוא חילקן לשני
מאמרים שונים ותמוה דבאמת אדא היא ומא"ח
ומא-חוכל אחדפ"כוונתחברו דהנהודאיעוזביה'
יכלו היינוקיצור ימים ושניהם חד טעמא דהף
בזיון התורהושניהםצריכין זל-ו דמקראדועוזבי
ה' יכלו מנ"לדהוי העדרכבוד התורהדימא על
ענין אחר אךכיון דכתיבכי הוא הייך מן ההן
נשמע הלאויכך מסתבר לו' דעוזבי ה'יכלוהוי
על בזיון התורה ומקרא דכי הואחייך נמי לא
משמע דדלמאאם מכבד התורההוייושכראורך
ימים ואם ח"ו עושה בזיון להורהאין לו שכר
ברכה ומ"מ גםקליה אין לו וכדקאמרכעין זח
בפ"ג דקדושין לרבנן דס'ל דל"ב ח"כימהכתיב
ואם בחוקותי תמאסו וקאמר שם דהוי ס"ד
ברכה ולא קללה וכו'כן ה"נ בזה לכךצריך קרא
דועוזבי ה'יכלו וכל הד מפרש מה דסתם חברו

דהרי י"ל לפרש הכונה שאומר דדוקאתרתיביחד
שאםהויאויבי עמך וגם אויבי הס יכרתו אבל
אט הס אויבי עמך ואינן איביו לא יכרתו וא"כ
הוי אוהב לאויבי ישראל וכל כה"גראוי לדקדק
בברכת המינים ביותר כמו שחששו חדל ביותר ויפה כ' הכה"ג דהכל אחד הוא,מיהובין להכה"נ
בברכת המינים לכך ראוילסיקומן הש"ץ ולהדפו בין להמג"א עברה הוי דהויבזיון התורה והה
ולרדפו ביותר:
בכלל עוזבי ה' יכלואו מקצרימיו וא"כ הואאין
ת היאית ראוי להיות ש"ץ דהש-ץצריךלהיותהגון ומכובד
סי' רג שא ,ץ
י
מ
א
ש
"
ת
א
ו
ל
והמנהג שמי שאומר אתה הראית כמ-ש בס"נ"גדאין זקן אסורלהיות ש"ץמפני
צריך לומר גם החרוזים והוא אמר שחזן מבהמ"ד כבוד הצבור ומב"ש המבזה התורה ועלי' אמר
יאמר החרוזיםוחיץ הטליתואח"ככיבד השמש את התנא כל המבזה התורה גופו מחולל על הבריות
התורה לכהניםולוים להקיף הקפה ראשתהואחיכ ולמד מקראדבתי יקלו והרי כלבזיוןבכילוכן
בהקפה ב' כיבד לאנשים מכובדיםולגבירים וגם אמרו מסיר אזנו משמוע תורה גט תפלתו תועבה
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האלף
נמי הבונהכיוו דססיר אזנו משמוע תורה הה ישבובביתם_אוילכולעיר אחרתעכ"ל א"כבדיוק
בזיון התורה לכך נם תסלתו תועבה לכןמןהדין כהבדהסביבותאינןמאותוהישוב רקמישובאחר
להעבירומיהו אפשר שהואי"ש ודרך מקרה הוא רק שבאים לשם להתפלץ בזה אין צריכין ליתן
 15אזי די לעונשו והעברה על איזה זמן כפי למניןוחזן וכן פורהסיום הלשון שיכולין לישב
בביתם אוילכו לעיר אחרת משמע ראין עליהם
אשר יבינוכיאני מבחוץ:
שא' "יבניםשמתקניים ג' חיובליתן רק מכח הנאה שבאים לשם בזה כתבו
סי'
"נ
תש
יים 08יכוליןאת"כלדהותם דא"צליתן להם אבל אם הסמאותוהישובצריכין
הנה טיש בטעם המנהג על ג"ש מכה שלאימכרו ליתן בכלענין כבני העיר ממש וגם נראה דאף
ממכרת עבד זה נכון ופשוטדהרי הרב אומרכן אם אינו מאותו ישובמיירי שם המנ"אבענין
 '~oaשל"ג במלמד ומהלי מלמד ומהלי רב אך שההילוךלעיר אחרתהואשוהכסוההילוךלאוות
י שגם במקומם אם ירצו לשכור
שטעם זהיועיל שלא לדחותם אח"כ ז"א דסוף ישוב וגםמייר
סוף כיון שמקבלין רק על זמן אם כלה הזמן מניןוחין לא יצטרכו ליתן יותר סמה שיצטרכו
יכפין לדהותו אך זה כסה כתבתי לק"ק פאטרין ליתן לאותו ישוב לחלקם אז ניון ראין נהנין
ננהידיכולין לדהותוהיים רק רוב הצבור ולא ומרויחיןממוןמביאתםלהישובהוה א"צליתן להם
המיעוט דנהי דכתב הטו" 1בסי' נעה רזה דומה חלק אבל אםאיןביד הבאים לשכור להם מנין
יתחפת הקבלה ואףהיחידיכול למהותהיינו רק וחזן וגםהעיר האחרתרחוקהיותר הצטרכו ליתן
ברב דהויבזיון התורה אנן יותר הוצאות אם ילכו לעיר אחרת א"כ נהנו
ע'9ץ וכדומה
בע
שהדי ד5אהויאד
יתייהו להכי שגם היחידיהי' הרווחתממוןבמהשבאיםלאותוישובודאיצריכין
ך בזה אין ליתן חלק למנין וחזןכיוןדנהנין מזה הרווחת
יכול ~mnoויעזות כבוד התורהיכ
המיעוטיכ~ין לדחותו רק הרוב וחולין ידחותו ממוןכעין דקיי"לבפ"ק דב"ב ובחו"ב ס" r~p
בטקיף את חברו שד'רוחותיו אף אם עמד
המס כס-ש
וצכשיו נחשב הרובהיינו רוב
המג-א שם מיהו אם ישתקופואריעניה ימים ולא מט"קייף וגדר את הרביעית מחייבין אותוייתן
יסלקו אותו מיד נשאר כמעיקרא ואין גידם הלקו .לכך העולה סנה אם דת המלךאיש חולק
עוד לדחותו עד גמר עור ג' שגיה כמקדם :אותו משייכות לכמר א' צריך ליתן סיוע לכל

ל-ח.

עי

'בנדיו הישובים שלו דכפר א'
שי'ל"םז*,טא
השייךלעירווסמוך לכפר הנ"ל
יו כפר ב' רחוק ממנה רק רבע שעה ודר שם
אחדחחי"רשניםשכפרב'שייךלישובא'ולרבנות
של רו"מ
וכל ועד עתה התחבר האיש הנ"ל
עם הישוב א' בכל התשלומין ובכל ההוצאותהן
במעות ראבינאטוהןבצרכי בהכ"נ שם ובשאר כל
הוצאות ועתה הוזר האיש ואינו רוצה ליחן שום
חלק לכפר א' .הנהידע דהישובים גדת המלך
ושריותליא מלתא אםהאישבידולפעול אצלשרי
המלוכה להפריד עצמו מכפר א'בענין המסים
וחוקיהמלך הרשותבידו אבלכ"ז שמצד הממשלה
בענין מסים וחוקי המלוכהשייךעדיין לכפר א'
אזי מחויב ליחן להצטרכות שצריך כסר א' הן
קשכירות הרבנות הן לצורך בה"כ וכדומה ואינו
דומה כלל למ"ש המנ"א באו"ח סי' נ"ה בסופו
שדייק בלשונו ודל כתב במע"צ השיב מהרי"ל
על ישובים הצריכין לשכור מנין וחזן סביבות
הכאיםישם א" 3ליתן כלוס להישוב דאי בעי

בכי

הצטרכות כפר א' אבל אם דתהסלךלחיקו מכפר
א' אז אםישעיר אחרת קשבה לכפר
שיוכפי
ערך ההילוך לכפר א' א"צ ליתן כלום לצורך
בה"כ כפר א' אף שבא להתפיל לכפר א'

אבל ש
אם
יאין לועיר קרובהכמו כפר א'אז צריך

ליתן חלק לבה"ככמושנותן כ"א מכפר א'וההילוך
הוי לפי ממון וכו' כנלפענ"ד בזה לדינא:
 .שא' אם מיתר יענות אמן כשבית
סי'מ'
עכו"ם מפסיק .הנה ברור
לי דאף שהפוסקים נקטו בלשונם קדיש או ברכו
באמתאיןחילוק בדבר רק אף אמן הף בכללכי
מ"ש די"לדוקאקדיש וקדושהדבעינן עשרה ז"א
דמה בכךהרי שםבמקומוישעשרהונאסר בעשרה
ולענות איש"ר זה בפ-ע מותר לאמרו אף בפחות
מעשרה ודוקא קדיש כשלימות אסור לאמרו רק
בעשרה אבליהאשמי' רבאלבדומותר לומרבלתי
עשרה רק מצד האמןהו4איסורדהוי אמן ישומח

א"כ אם במקום הקדיש עשרה למה לא יענה
אמן יש"ר תם ברוך ה' המבורך לעולס ועד "8צ
עשרת
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עשרה רק אמירתברכו צריך עשרה ובע"ככיון מה איכפת אם מתנה כןישופרי דמלתא דהרי
והעג" שייכתרקבהצטרפותהאסירהוכלדהוי לרוב הפוס' מה דקיי"ל א"בהוי רק מכח ספק
יי"גויה"יוצא עם הצבור .ומלבד כ"ז
עכו"ם מפסיק איןיהם הצטרפות ונדון כעונה וא"באוי
בפ"עבלתישמיעתברכואוקדישא"כ ה"הבברכה אינו עפלבדין ברירה חדא די"ל דרומה למע"צ
לענה,אמן נמיהויכן כל רבית עכו"ם טפסיק הח"ן ר"חהשותפין דאף דקי?"ל א"בקיי-ל התפ
אין לו הצטרפות עם המגרך ונדון בעונה בלי כראב"י מכח דוהידוע טתחלה דפעם ישתמש זח
כעיקרו טבורר מתהיתו כן ונ"נ
שמיעת הברכה ונ"ב ופשוט:
זיעם זה
שא' באםדובהעשרה כבר מתפללין כיון דשכיח הוא דפעם מאחרין זמן תפלה ופעם
םי' מ"א*
רק מיעוט לא התפללו ועמד מקדימין א"כעיזיו מבורר בתפלתו ורק מיעוטו
אחד והתפלל בקול רם אםיכול לומר קדיש סלם מבורר בסו18איזהיום כך ואיזה כך בזה קייטן
לפענ"דאין לומרק"שדאיךיאמר תתקבלצלותהון כראב"ידי"ב.ועודנ"לדברירהלאשקךרק בדבר
וג:עותהון רכל בית ישראל והרי הם לא התפללו התלוי במעשה ולא בדבר התלוי במחשבה דחנה
אזלכךנראהשיאמרקדיש בלא תתקבלמידידהוי בגט וכדומה הף מעשהוכן בתרומהכשןדאמרינן
עליוםט"בדאומריםאחרהתפלהקדישבליתתקבל במ"ג דקידושין דמחשבה דתרוטה כמעשה דמיא
כןיעשהעתה ומ"ש רו"מ בשם תשובת שבו"יח"ג ולכך תליא
במה דאינו מעשה
במחשבהבדויכןונהברעילרהכואגב
יומחשבה י"ב וראף
ה
ס" ג' שכתב בכה"ג דיאמר ק"ש ולפענ"ד אין רק
פראה כן רק נראה להכריע שיאמר קדיש בלי ממ"שבפ"גדפסחיםבהלתתודהעשאןלינוקיוצא
תתקבל:
בהם ומפרש בש"ס הטעם דכל לשוק אמלובי
ת
י
ל
ט
ב
ק"ש
א
נ
א
א
ל
ר
ס
ו
ל
שא' שמנהגו
ו
ה
ב
אם
ק
ו
ס
י
א
ן
כ
ד
ז
מ
ך
י
ל
מ
א
והקשיתי
ושףדה"בב*
ותפילין בבוקר השכם אך כח" הרי א"ב ונראה דא"שכיון דבמעשה שוה
וצמתנה אםיתערלו הצבור קודם העגרת זמן ק"ש ואין החילוק רק אם הוי לשם תודה או לשם
יהי' יוצא בזה רק עם הצבור ואה"כ עלה מצוה וזה אינו נופל בדין ברירה ומהניהכינה.
בלבו ספקדאוליתליאזהבדיןברירה .הנה נעלם ועוד ראי' מפ"ר דפסחים בשכח מה אמר לו רגו
וכון
טמנו הטו" 1באו"ח ס" תפ"ט סק" 1שכתבדאין ילך אצלרועה ויאמר אם טלה שלווגדי
ן באג"א והרי א"ב ומהיועיל אח"כ שיבורר מה שאמר לו
יהתנות למצוה מספק עיי"ש אךעיי
סק"ז שכתב 'ליענה אם אזכור בלילה לא אהי) רבואיךיחשב למפרע הפסח ק"שעבדוהריא"ב
יוצאבזה מוכהדמהניבזהתנאי ולאאמרינן בזה ובע"ככיון דהמעשה שוה וא-נו תלוי רק בכונה
איןברירהואין לומר דכוונתוכיון דספירה בזה"ז אםהוי לשם זה או זה אמרינן ברירה וטעם
דרבנן לכך יש ברירה ז"א ראם כוונתו שם כן הדבר נ"ל דענין ברירה הה רק כעין מחשבה
א"כ מה שכתב ונראהדאזיל לס"ד מצ"כ ואם יכיל
ו דק""ל דא 1מחשבהמוציאמידי מעשהכן
ספירהדרבנןהרי הואעצמו כתב בס" ס'דדרבנן ה"נאין ברירהדאינו ומדואצ-יא
מעשה אבל
לכ"ע ל"ב כונה דבזה דית כשל תורה ופן מחלק בדבר דתלוי רק במחשבה ~הני ברירה דבזה
הש"ס פ"נ דעירוביןביןעיקרו דאורייקא או לא מחשבה מוציאמידי מחשבה ולכך,נ"לדאין חשש
א"כ ה"נלענין ברירההוי כן דבמה דהויעיקרו
במנהגו:קיד-
דאורייתא הוי כשל תורה ואין ברירה ואעפ"כ מי'מ"ג ,מה שהעירע~מ שאגואומלים בנוסח
כתב שיתנה תנאי גזה וא"בדינו מפורש במג"א
יה"ר שבתהלים ה' ה' אל ארך
ואני תמהציותך דבשלמאבנדון המג-א אפיס והת הצי פסוק וכן הרבה בנוסח התספה
ובדיןשי
אם נימא א"בוכבריצא"וג אסורלו לברךויה" בפסוקוחנותי את אשראתוןוכו' .ולפעגד"נ דע"כ
ברכה לבטלה לכך פי' מקום לחושלביירה אבל לא אמרינן דפסוקי דלא ססקי' משה באורייתא
י ק"ש הרי הברכות לא אנן לאפסקינן רק אם מכוון דרךקריאת הפסוק
נצ*ד אף אם כבריצאיר
אמרואין כאן"ח"כ ברכה לבטלה וא"ב אף אם ביחוד אבלאםאינואומרו רקדרךראי'מןהמקרא
י ק"ש בתחלה דאדרבא אם זה מותר לומר אףחצי.פסוק והרי חז"ל בש"ס
א"ב מ"מ שוביצאיד
י ק"ש גזמנו הביאוראי' סככה מקראותוהביאו רקחצי מקרא
א"ב ושובכיון דלא יוצאיד
ובע"ב

יא

היי

יא

שיי

יה

קיקי
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ובעףכ דדרךראי'איןצריךלהביא רק מהשצריך החיובעל האדם ואף בשומעקדיששאינומחויב
לווכן ה"נ מסדרי התפלות הביאו להם ראי' מן בוישמוע מ"מ חדא דשם קדישהוימחיב ועומד
המקראודיבזהאףבחצימקראומהשקוריןבצבור דישקדישים שמחויב לשמוענם אףבאינומח"ב
י"ג מדות ומתחילין ה' ה' הוא כך דהרי כתב לענותדהרי אומר ואמרו איש"ר אךבי"ג מדות
" מדינא דוריס לאמרן ונםאינו
המג-אבס" מ"טדהיכאדנאמרה בתחלהפסקיפסקי אין שוםחיובעי
סותר להפסיק והרי בכתוב ויעבור ה' על פניו מחויב לענות אם שומעוהרי באמן אחר ברכת
ויקרא ה' ה' וכו'הרי הכתוב אומר בפירוש שהוא הש"ז בתפלה בקול רם דההודאי דבר שבקדושה
ית' קרא רק ה' ה' אל ארך אפים א"כ התחיל כל התפיה ומ"מ לא יענה אמן רק
אחרשאהלאתי
ו
הוא ית' בחצי פסוק ומב"ש לדעת הר"ן גאון הקדוש ושומע תפלה וסכ"ש בי-ג מדות .ו
הובא בתוס'ורא"שפ"קדר"ה דמפרש דהתחלתי"ג אם היחיד העונה צריך לומר איזה פסוקים קודם
סדות הה מן הוי' השג" ומ"ש ויקרא ה' נמשך שאמרי"ג מדות ז"א ואצ"לשום תפלה ובקשה רק
לדלדולמינה שהשם קראה' אל ארך אפים א"כ יוכליומר התג מדות לבד ומלבד מה דהסברא
אומר מפורש שהואית' קרא רק מכאןואילך גם והשכל נותן כן פוקחזי מה עמא דבר בת"ב
לדידן מותרלהתחילכןוזמין ברא"ש שם דהמנהנ שקוריןויחלאזאומרים הצבור רק ח"ג מדות
ולא יותר:
דהצבור חיןמתחילין רק מן ה' והיינו מטעמא
םהמ"ה .שא'בבני ליטא "באיםיק""איד
דאמרןומה שמחבר כמה פעמים בפיוטחצי
יתפללו אם מנהג ספרדאואשכנו
ה
א נאמרו פסקי פסקי גם
שלא דרך ראיהוי
ז~
son
א"ש .דגלל זה רכל פסוקי דכא 5סק" משה הנהבזהיפהאמר דלאשייךבזהחומרימקוםשהלך
באורייתא אנן לא פסקינןהוי רק אם בא לומר כימהחומרהויבזהאובזהוהגההסג"אהביאבשם
כתוב זה בצ"ע ואינומעורב בדבריםאחרים בזה הרדב"ז הל'יו"טסי' תצ"זשבניע"יהבאים לחיל
פראה שהוא מכוין לומר הפסוק של תנ"ך בזה מתפללין י"ח במקומן א"כ מבואר דבתפלה ל)1
%8ר לולשנירמסידורו אבל אם נאמר מערבא שייך חומרי טקום שהלך לשם אךישלעיין אם
א תתגודדוהגה בנוסחשלפנינו במג-א
בנוסח התפלהושבחשסדרוהראווגיםטדעתן ולא שייךבזהי
בלשון המקרא בזה יכוללהזכיר גם לשון המקרא הוי הגירסא במקומן כב' והוא מחוסר הבנה אך
טעורבבו חףדהויהציכחוג דבזהאיןנראה כאלו נראה דהכונההיינו שיתפללו בכונה בביתם ולא
מכיןיומר המקרא שכתוב בתורה רק כאוסרכן ילכו לבהכ"נ דא"כהוי אגודות אך בפמ"ג משמע
משמע הא במקוםאין קפידא
פדעתאדנפשי' וכשאר התפלה ושבח שאומר ואסו דגרס בה'
יכן בבהכ"נ שמתפללין בו תפלת
להתפלל
מ
זה שנאסרבמקראלשוןכזהיאיה"רשאין ומותרין כמקו

כי

בשטיי

אשייך בזה לא תתגודדו ובאמת בהל' שבת
לכוץ גם מדעתו לכתוב כן זה לא מצינו איסור יו"טוי

רק אםניכרשמכוין לומר את המקרא אסור לשנות ס" רס"גביחיד שבא לבה"כ שכבר קבלו שבתאין
לומרחציו אגל אםאינוניכרשמכויןלקרוא מקרא  11יהתפלל' מנחה באותו בה"כ מזכת דשייך גם
רק שאומרו דרך עירוב עם שאר נוסח התפלה בתפלה לאו דלא תתגודדו ועיין ביבמות פ"ק
אין קפידא בנ"ללהמייץ בעד הפייטנים ומנהג מוכח דגם בקריאת המגלה לאשייך ל"ת ובע"כ
מה דנהגו בכלעיירות דיש מתפללין כךויש כך
העוים:
שא' אם יהפסיק בתוך ברכת היינוכיון דהוי בב' מקומות הף כב'בתידינין
םי*
ק-שמ
ירהי"ג מחתעם הצבור בעיר אחת כדמשני כן ביבמות גבי מגלה אבל
8מ
לו
וחלה לה בפלוגתתהטורעםרבנונתןבס"תקס"ה להתפלל באותו בהכ"נזה כך וזה כךודאידשייך
א תתחדדו והיינו הדין בסי' רס"ג ולכך
אם מותריומרי"נ מדות ביחיד הנה לאעיין ב"י
בטוה שם שכתבדגם הטוראינומתיררק לאומרם נראהדמותריןבניליטא להתפללכמנהגן אךבפ"ע
כדרך הקורא בתורה אבלבישון תחנונים מודה לא :מקום שמתפללין כנוסח ובמקום שמתפללין
מ"מ להפסיק אינו נראה בנוסחילכואחר הרובכן יעשו כולם 4מ*ש לרוים
דההדבר
שבקדושהראב
כבר ועיין בק"א:
יבקדושה מ"מאינו מחויב
ש
דמה בכךדהוי דב
לאמרו חמשו דומה לקדיש ~קדושה ולברכו דהה ם' מק שא,בתפיתשחייתאם"סיסירכיך

מ"י.

חצי

%אית

א ~צ
י
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ש"ת
האלף
ישעהקודםהזמןכמו בטנתהוערביתאו לא :ימזרח וכףכןח"גהויההפרשניכרולכך לאאסרו
ש שמ"ג בח"חס" ס"ט ס"ק ח"ש קודםכן ה" נראה במעם הרמב"ם אך סט'ש
יעתשן.יהיביי
 .,טץ וז"ל הא ,שאר מלאכות דץ
ובורסקי ?סעודה שור סמוך לשחרית כמו מטוך
למנחה וכף עכ"ל וח"כהרי בסמוך למנחה אסור
ח" 9קודם ולכך נקרא סמוךימנהה וכמ"שסי'
ךישב א"כ ה"ה סמוך לשחריתהויכן וכ"מ מן
הכ"ח פ"ו מתפלה דין ח' שכתב על הרמב"ם
דלמד דתספורתמותרבשחרית מדנקט במשנה לא
נשב אדם סמוך למנתה מוכח דבשחרית מותר
מספור'עי"שואםאיתאדבשחריתמותרח"שקודם
8ףבאכילה ומלאכהג.כ מה ראי' דלמאלכה נקט
בשחרית סמוך
סמונתחרהדדלאאוגארףעמבסטמלואךיהאוסאוכרילא
ה
ביאבלבזמןשהרית
ידל דאף תספורת אסור ומנ"ל לחלקבין תספורת
לאינך בש"כ דס"לראיןחילוקבין שהרות למזהה
וערבית ובכל ענון אסור חצי שעה קודם ולזה
שפירתוכיח סדנקטמסוךימנחה מוכח דבתספורת
תותר בשחריתלנסרילפ"זמוכה מהכ"מ ומהפמ"ג
יאסור אףחצי שעה קודםושחרית אך מהרמב"ם
ז אסור
להוכיחלהיפוך בפיומתפיההי-
לאושיעשה מלאכה מאחרשיעלהע"ה
והטעוםכי

יו

יי

עד שיתפללתפיתשחריהוכו' טועם ועושה
מוסף ואקב
ים מנחה אב9
וד
.שלאכה קודם
שילתמפנלחיהוהנה מ"ש מאחרשיעיה
חינו סועדסמוך

עטה ולאקודם מזהאיןראי דהתם הכונהמעימה
בעלמא וטליתות עראי תדע דהרי מתירן קודם
שנהה ואכילה ומלאכה נמורח אסור קודם למנחה
.ובע"כדסעיטת ומלאכתעראיסייריוזהשפיר
ראהי
זה קשה מה
'שולאקודם
עע
.איש אסוררקס
וכסיים אבל אעו סועד סמוך למנחה והנה סמוך
ימנחה סטנה הרש קודם כדמוכח בש"ס ופוסקים
וקשה למהנקטמנחה שחרית והל"ל אבל,איש
תועדסמוךימנהה ושהרית בע"כ דס"ל דבסמוך
לשחריתשרי.אף?סעודוהטעם נראהכיון דעיקר
חטעם דסמוךלמנחה אסורדאתי?מטעי אף בזמן
טנחח מטו החב 5לwpnבסמוךלמנחהדכאניכר
ציןהחצי שעה לטף הזמן בנה גזרו מ"שקודם
ובערבית אףדניכר ההפרש מ"טכיון דזמנו כל
הלילה וגם שכיחשינהחיישינן דפשע לכך אסרו
הג"ש קודם אשלבשחריתדיאשייההך טעמאובין
קצרםעה"חלאה"צניכר דומה למהדאמרינן בפ"ק
דפסח*םבץ 9ש לשבע טעינרגעי דבשת חמה

אני

ויא

יא

הרמב"ם אבל אסוהיסעוד קודם מנחה ולא כת8
גם קודם ערבית משמע דס"ל דאףבערבית מותר
ח"ש קודם מטעם דיין טםולייה טעי
אינשי אבלידידןהנ"י בסי'רי"ה דאףבערבית
אסור ח"שקודם דק
""
יה
יה בשחריתכןושפיר כתב
הפמ"גכן לפסק המחברוכ'נעיקרלדינא ולשמ"א
מ"ש הרמב"ם דבתספורתסמוך לשחרית מותר אץ
כן מן פרא"שכ' הכ"מ דלהרמב"ם לשטתוייכא
די.ל דנקט סמוךימנחה
ח"ש קודם
יע
שאבה
ייקף כפם'נ
בנ
רק מסבראכתב הרמב"םכןולדי
דערגית ושחרית שוין הטה:

יא

י"י

מף-מ"ג שא'במהשנהגיכמ"יעביייקק'8
ראי
גם ברכת ק"שומאחרים

י
אם טובליחיד להתפללביחידות בזמן ק"שלהותתחפל
לא
אףשאינומתפילעם הצבוראוטפיעדיףיהושחר
והתפיל עמהם ,תטה אני מחזושאיההן אמת

אם לאהיועובריםזמן ק"9והברכותוהיוטתפללין
בוטנםרקואחדהי'רוצהיעשות
עםדמדומיחמהצוהודאיאסוריעשותכןולהתאלל
ביחידות ובזה תפלהבצבורעדיף יעבורזטן
ק"ש.תמן ברכת ק"שוהויברכותלאבבטי
יהנ"כודאי
אין צריך רא"שביחידות בזמנועדיףטפייסח
עשה ומג"י
איזוע ואפי' אם אין עוברים זמן
ם
י
ר
ב
ו
ע
ש
ש
"
ק
ן
מ
ו
י
מ
נ
בהיבחריכדוותתרלקקרות ק"שבתפיייןוביא"רחאויאףלהשדיסקירי
א
ק"ש בליתפייין לא מהניועדיף קיש.בהפילין
בשנו מתפלה בצבור וק"שיהיותבי
יתפיליןכי

יל~ I b m
חתפP
1ל'

מהשקיריןאח"כ ק"שבצבוראיןיו

דין ק"ש רק

כקורא בתורה לכךעדיף טפי להתפיל ביחידות
וב"ז פשוט וא"צלראיות.ונדון שמוחהבמי שרוצה

לשתות במרחץ במקום שאסור לברך הנה הדץ
עמו וא"צ להאריך:
'מ"ע* שא,כבעיטייש כמהבתי טדרשים
כמי
ישינים משניס קדמוניות אשר
הי' נעשה בהם בכותל טורה כתקון עולם וכדין
:הש"ע  t~oaצ"דהיייונגדקרןמזרחית שלעוים
וכעת המכיסואגשים מבהמ"דלסותרו ע"מיבנות

במקומו בהם-ד חדש ורצונם לשנות
טורה
מכהואתרי
שה",מקודם לכותלדרוםויהעמיד שם
ון קדש
ולהתפלל כולםיצר
מחמתשיש בשתל
דרום לעשות שםעודכומתקיומהונתעי
כי הוא'רוחב טכותע

מירה
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באומרםשגם שםהוי נגדזריחת דתונכא הוא דנקט לי' אך א"ש ודברי המע"ץ
4שרחשה"
השמש ושאלו את פיו ואסרו שח"ו אסור לשנות מוכרתיןדאי"כ ק"להריאמרינןבנדהכ"טדבהזאי
הנ"ל .כ"ה בירחא ור"ח דדמא יתירא הוא דאתוספי בת
באין אופןולא הטואזנם ושינו את
יקיסתרו וא"א מה קאמררייזבהתוכיחהריבזבהליכאק-ו
הנההיטבאשרדיברשחיילהלהתפלל
ותר
כך
הכ
ויחזירוהו כמקדםיכותל מזרה מצדהטעמיםשי
ו לומר דרחקה ראיות" טמאה קרבה ראיות"
דמים
וחוץ מטעם" אפף כלהעיר אםרוצים לשעתאין כ"ש הרי י"ל דשאני קרבה ראיותי'
רשאים ומתשובתידאליהושהביא הבאה"ט בס" יתירים הוא דנתוסף וחד רא" הדויא"
ימשא"כ
ח"דאין ראי' דשםמיירי שהצבור אינן שואלים בראתה כליום הוי כל חד ראה בפ"ע ומה רא"
והמה סותרים רק בצד דרום רק ששואל לענין מזה לשור המועד ולכך נראה ובאמת כוונתר"י
היחיד מהיעשהבזה פלפלו טה יעשה היחיד וגם לומר דגם בשור המועד ליכא ק" 1דייל דבחד
רק דהוי קשה לר
הפוסקים שמדברים מזה מיירי בבונה בית יגמא תוגבא הוא דנקט
הכגסת לכתחלה מהיעשה אךבזהכיון שכברהי' מנ"ל לתלותזה באיזהתלי'טפיהוי מסתבר לומר
בית המדרש ובכאל מזרה הה הארון ועכשיו כיון דאירע כן ג"פ לוסל דהוי הזקה משנתיה
בא לעשותו בכותל דרום הוי הורדה מקדושה במילי דעלמא בספק ודומה למה דאמרינן בעלמא
דמעלין בקודש ולא אין ספק מוציא מידי ודאי וכיון דודאי הוחזק
יכותל מזרחי וקיימא
טורידין ומה גםדיש שם כמהבהכ-נ דהויבמזרח בכך רפ סה"ת נתלה בספק לומר דאיזה תונבא
הף
אר"י זבה תוכיח ובע"כ הטעם מכת
לאו
וכו'
ו
שיאוחמדדדיוה"לכבךצדתידירלוהם לעשובזתהכב
יף בדיעבד די"ל דדמיםיתירים הוא דאתוסמו בה וא"כחזינן
ן
כלא
דתיי' בעלמא מוציאמידי חזקה וא"כ ה"נ בשור
אסור החזירו ליושנה כבתהלה:
'
ו
כ
ו
א
י
צ
ו
מ
ה
ז
א
ב
נ
ו
ת
ז אם אטר צף
ו
ז
ל
"
י
ד
ם
י
מ
ע
ה
ד
ע
ו
מ
ה
מידי
שא' בנדי
תל"
מוריד הטל דמהני .גם חזקה .וי"ל עוד דר"י אמר ממ"ג אם טה שזבח
יום כליום ואחר ט"ו יום אם אינה מטמאה בראיות אינו מטעם די"ל דמים
אם
יים אם מהני או לא .גם אפ יש בעלמא הוא דאתוספי בה רק הף גזה"כ א"כ
צמ
כע
אמר ה"ה פ
צדי"ק תפלות בפחותמים-ד יום כגון שהתפלל מוכח דק"ו זה אינו ק" 1א"כ גם בשור המועד
אינו ק"ו ואט אינו מטעם גזה"כ רק די"ל דמים
מוספין או שכחיעי
ה ויבאוכדומה וחזר
ויש צ' תפיות בפחות מימ"ד יום אם דויהתבפזלהי
 .יתירים וכו'וחזינן דתיי' זו מוציאמידי חזקא
הגהאין מקום ספק בזה כי אף שמצינו בש"ס א"כ גם בשור המועד י"לכן דתונבא וכף ולכך
"8בדניטיןגגיידו אחתבנסילהוידובסבילהוכן ממ"נ שכא ק"ו אבל בעלמא סודה רש דהר ק"ו
בקיום הגט או בולו בקיום הנט או כולו בתק"ח זה ק"ו ולכן מביא הר"מ ראי כךכיון דיר"מ
מ"מ זה אין לו דמיון לכאן הדבר תלוי חזינן דצ"לדהוי ק"ו זהק"ו נמור וא"כ אין
בהרגל האדם וטבעו לכך טה9י זה או זה כל ידוע אס ס"ק דאין ק"ו זה ק" 1או דמודח דהוי
שהזכיר צ'פעמיםכןדי בכךוכןביארו האחרונים ק"ו רק בזבה ושור המועד שאם דישיבלות זו2
ובנוב"ק עיקר טעם של הר"מ מכחד בהרגל בתוספת דמיםוזה בתונבא בעלמא לכךאין ספקה
תיוויעוד הרי שלריי טוציאמידי ספקו ר"מזיכךייפינן
האדם וטבעו א"כ ה"נ בזההוי כן

יא

יה

יה

כי

ין

דיא

יכך

סי'מ"ע.
התפיי

יר-י

עיקר טעם הר"מ הוי דאם ריחק גניחותיו
הגיבקירבנגיחותיו כ"ש והיה בזה וא"כ הך

שי יא

ק"ו 13פ 1יש אם התפי? ט"ו יום וחזר מ"ה
פעמים יהרהוינמי ק"ו זח ממש וכן אםהתפיל
צ' התלות בפחות מימ"דיום הוי נמי ק"ו זה

ממש .וחנה הסויו והמג"א בשם השבויה תמהו
על ראוות הר"מ דהרי אנן ק"" 9והמג*א כהב
דהתה שאנידייל תונבאבעימאהוא דנקט וקשה
דהרי בש"ס אמר ר"י דזבה תוכיח ולא מטעם
4

6

שי

.ועיין בסוף הסהר:
מזהיעימא

י.

שא' מי ששכח אתה דין בהזכירו
םי'
ה ויבוא אם*ותר 15
יעי
*
ר
ט
א
ב
ןבאיזהספר .הנהח"ו לעשתה
תפלתיצחיילךיעיי
א הה הפסק והצת
כןכיהן אמת דהליכה
י
בו
י
נם"יאין רא" דהתםמיירי רקבדבר דההבפידוי
מכחיהיות סמוך ~ה לזה בנה י"ל דהליכה ע5
א הה הפסק אבללהפסיק בדברשצריף
ב"ב אמהי
יהיותיחדדהויכולוחדלהפסיק באמצע 8ף
ירי

קייה

שיית
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שליכהנמי הו* הרסקורז אטת דבט"ט צ' ובשף *9מו תף מה הורעכא שאלתו יטהזו שא?8
ואם יפסוק
צ"לוברישסו'קידובטג"אסי'ק*נמבוארדהליכה הרי התשלוטיןבעינן סמוך

ישחרית

יאהוי הפסקמיהוהיינודוקא הליכה לבדאבי באטצע במוסףאינו סמוך וגם הטופףאינושית
לאייקח ספרויעיי
ן רזה ודאיהוי הפסק  vaעוברת והתשלומין הף שעה עוברת ובזה ודאי
ומעליו התשלומין קודמין כמו בסרחה ומוסף ודוק:
מבואר בס"כ"גסעיףד' אם נשמטטייח
אם נפל כולו לא ילבש דהו המסק ועוד.נהי םףנ"ב .שא'5הש"ייעשהתפייגייהכבמים
טוסףשחריתואחיתנזכר
היינואםעכ"פ שעהפניו
דהליכהלא

הויהפסק
י
כייחזורפניו מוסף אםצריהעוד להתפללמנחה אוויצואהתפל
בטח
בו
ימקששהייעומדגתפלהאבלאסורל

שאסור יהחזיר לאחוריו
שהתפלל שחרית,שנית ופלפלבדין אםדרבנןבעי
כונה.

כפכו בסימן ק"ג
עי'"שוגםאף שמבוארבסי'צ"ו שמותרלילךאחר
מחזור או סידור אם ה" במקום מוכן התם
לעין איזה
ך רק ליטלו
מיירישיי
י
ב
א
י שה"לו מקום
ם
ג
ק
דיןכיזהודאיהויהפס מייר
מתחיה ולחיצטרך לבקשאחריו ובאםאינו
מפקתוןס מתן גם מערידהייכה חף רקיפנין
ךודאידבחסר אחר
%אשיהפוךאפסנייולצדאחריכ
מאופנים
דחףהפסקוחיילהיעשותכןוחרז
השם בדבר זח
טזה בזב"זהלזיתשחתים
ילוי
 rmממח שנרתח
הV
ו*
יעשותכןפפני a
ם
א
ו
ם
ד
א
ר
י
ת
מ
כן
שמדינא אפורואף וכןשבחיי
הוא'חלילהיסמוך,עליו .ומה שרצה לפרשדגרי
הרמ"א בסח ח"ןבנדוןהמחזורראיןכוונתולילך
אחריו הקשהי'מונח במקומו ז"א מבמעיין
בלשץ.רמ"א שכתב יחמר אחרכיל
ו
י%א כתב
ו
נ
י
א
לקלךאתריו טסתדוקאלחזוריבקשו רשאי
אבלימקוםמיוחד מותריילךוכן במשש אםיש
 19מקום מיוחדטוכן ולא כתב אארב מונח לפנקו
מוכהדבליאינוצריךיחזורשליוחליי
הרקלמקום
,מיוחד מותר 5לילךיימלו ונ"ב:

יא

הייו

וחיייה

הנה נעלסמ"מדין פשוט בס" ק"ח.סעי'
א'בדין תשלומין שאסכוון ראשונשההתיפתלשליומע
וחשנ" לחוב לאיצא וצריךלחזור
חרי
דבעינןבחפיהכונהישם מה טתפלל ואם9א כהן
צריך לחזור ולהתפיל והמעם נראח דאף דרבנן
אב"כ ואף להסובריםדנםגאטירחמ"בכובתמ"פ

תפלה שאני הדאידדעת כטח והפלחדאורייתא
ואףהסובריםדרבנןשאני תפלתכיון דההעיקרו

עלב כמשאתכם בפסוק ולענדונכי.יבטכם
תפלח לכך בזח ודאיבעי כתהדהפיתעיקרא
בלבהן נטת דהטף 1וטג"אהויקץומוכחטבעתם
דהיכאדייכא ג"דיוצא אףשיאכוון'sffפ8,
81

טלבדראין קושייתם טשרחדיגלדשאני תפלת
ןאשתויבחש
ערביתדחוירשותוהריואקיליעני
דטעםדאאצלחזורדהוירננותכןיש9
בר"חיח
יעניןזה דאצ'כ ולכך א"ציחזו
ררק בגלד אבל
בשארהפלותכ"כוא"שחטחבררקאףלחטאומנבא
נראחדכאןכיתדהכימתפיליןאזמוסףואיןדרו
להקדיםמנתחלמוסףובפרטיהיות
שלאשם
לם
פו
תק
ממ
הצבורזהודאיהויכנידשהושללב
יטוסףלכה
סף שאןבמיששכ"יקל" כשחיית ודאיצריךיחזור
מנחהועייןבפט"גבא"ש
התבפ
רלו
לח
וט
יתשלומין איזה שכתבדהעיקרכה
יגםעייןבסיגיחס"קישד
וצריך
יקדים אם התשלומין או הטוסף הגחידעתי אע וכהב דלף דטבדיל בשתיהן אטכ11ן בראשונת
כאן מקוםיספקו דטמ"נ אםעדיין זמן הפצת יתשלומע לאיצאימך ודאידהי'חייביההפלל
מנחה שנית !
שחריתדהויקודם חצותא"ככזהאין 9םתשיומין
בעש"ק
'
א
ס
עיי
ו רקהיינו
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נ
טמשואכםאלו שכבר הףויקאדחירם ם"
שצרישךשט
"ת
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"תפלל ער
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"ב' אם
שחרית ואח"כ מוסף
י
ר
י
י
מ
עם הש"ץ ברכתמעין ד
חצית ואין עוד זמן שחרית א"כ בזה הר*אין מותריסמוך
י
ל
פ
ת
ה
י
ת
י
ב
ר
לשםתפיתע
מקוםיתשלוטיןעדשיקדים מתחלהמנחה
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י
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ו
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ש
ת
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כ
מהני
שו
עב
יתפליתשלוטיןוא"אהיינוהדיןהמבתובסהוארחפ""יו כיון דהתשלומיןהויי
םיחובהוהריהסקילין
באם ,לפגיוב'תפיותמוסףומנחהאיזהיקדים מקילין'לסמוךעלמעין דרקמכח דחפלתערבית
עיי"שה"ב' דעות בזה ולכךאין מקום יספקשיו רשות והתשלומיןהוי חובה רק אם מותריםטוך
כיל ומה שרגה לפרש שאלתואח"כ דכוונתו ה" על הש"ע לשם תפלתערבית .הנח מ"ש.דידעתו
שחריתב' תםמוסף אישיוצאסיע דיש דעות דחפלת שבת הו"ר הף
ששכחערביתויש יהתפלי
חוב
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רא.

כיי
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יהתפיי

דקיי

ייייא

יאהתפיי

י"תפיי
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חוב כמיש מס' מור וקציעה וכד הנהזה אינו יעלתויבאנחשבש
י
"חהתפללכדהשתאכיוןדבשבתנמ
חידוש דהרי בטור תמה ודחה דעות הללו דס"ל ההשייךתבלת
ךיצא גםבזה להסמאובאמת
כ
י
סיקלוכן המנ"א הטורבסי' תכ"ב צ"עבזה בטעמודהרי עכ"פהיה
ויוצאיחיד במעין ד רק הב"י
יוכחדס"9דת"ערשות אבללהסובריםדתפלתובת צריךלהזכיר של שבתבומיהו לדינא חין
י
יח
בי
יו"ט הוי חובודאיהדין כדעת הטורדאיןיחיד להחקעלהטורלכךהדיןדיוצאבזהידעתהט
ד:
יוצא בזהמיהו בזהאין לחושדכדאיהב"י ומג"ש סי'נקה .ומהשיצה לומר דתפלת ר-הבלילת
יסמוךעליהםבזהומשמעותכלהפוסקים לאמשמע
בזהבין יו"ט לחול מיהו בלא"ה נ"ל דבר
הדש דחף דת"ע רשות היינו רק אם לא טעה
בתפלת מנחה אבל אם טעה בתפלת מנחהוצריך
תשלומץ מחויב להתפללתחיה לשם חובת שעתא
ובלא"ה לא הוי נחשב תשלומיןכיון דחו"לתקנו
דהתשלומין הוי רק בוסן תפלת שעתה אחלה
יתפללו של עתה ואח"כלתשיומין צריךלעשותכן
ובפרט אםלאיתפלל תהלהחובה אץניכר'אם הת
תפלה זו לתשיומין או לא ולכך צריך להתפלל
תחלה לחובה ואב"כ לתשלומין לכך בזה הף ת"ס

יחיק

'

'

אינה חובהאףלהסוברים דתפלת
יחסחובתבר"חאינוחובכיוןדאיןמקדשיןהחודש
בלילה .הנה זהטעות דבשלמא בר"חכיון דת"ע
רשות גם הרי התפלל ערבית רק דלאזכריערי
והריביעתימזכיר רק ר"חלכךכיוןדאיןמקדשין
החודשבלייהאין ר"ח מכריחולחזור אבל ביו"ט
אם התפלהבפ"עחובהביון דבזהאינומזכירר-ח
רק יו"ט גם גוף התפלה הוי חובה ואין הר"ח
מכריחולחזור רק היו"טגם בשלמא ר"הכיוןדאין
ובלילהאינו ר"ח
שהדשין החודשביילההויכאי
ומה בכך שלמחר ביום יקדשו החודש מ"מ
בלילהאינור"ח ער"האםיקדשוההודשלמחר
יו"ט א"כהוי חוב להתפלל של
או
הזיהיילהשלפגי
בי
יו"ט דדלמא למחר יקדשו החודש גם אף אם לא
יקדשוהריתיקןריב"ז דנוהגיןהיוםקודש ולמחר
קודשוהוי כיומא אריכתא א"כ בלי החודש הף
היום ירט מדרבנן ולכך חייב בו להתפלל לפי
הסובריםדתיעהויחובהגם מבואר בה'פדבחוה"מ
אם זכר ערביתיעו"י הוא הגור ובע"כ אף
הוא חווררע בר"חאינו
דת"ע רשות
מ"מרהשהת
ים דאין מקדשין החודש
חוזר בע"כ עיק
טע
ה ובר"ח לאשייך זה לכך בודאי הואחוזר:
בייל
בברכתהשנים שאנואומרים
מי'
מה
.
ו
"
נ
ש
"ישלינו את השנה הזאתואיך
שך
בר
אנומתעשיין כן בסוף השנה לס"ד ל'יוט בשנה
חשוב שנה ופחות מזה אינו שנה .נעלם ממנו
ש"ס דר"הי"ב ע"ב ת"רהמודר הנאה טחברווכו'
ואם אמר לשנה זו אטי' אמר בכ"ט באלול כיון
שהגיע אחדבתשרי עלתה לו שנהואפי' למ"דיום
אחד בשנהאינו חשוב שנה הכא לצעורי גפשי'
קיבלעלי' והא מצטער נפש"ואימאניסןבנדרים
הלך אחרלשין ב"א עי"ש ולכך לאמבעיאלפי
הממקנא דהטעם מכח דבנדריםאזליגן בתרישון
ב"א ואיכ ה"ה לענין השנה הזאת בלשת ב"א
נקרא יום אחד בשנה שנה וא"ב ה"ה בתפלה נתקן
בלשון ב"א וכמודדנין בשטרות כמו בנדרים הגת
בנוסח התפלה נתקן כלשון ב-א רק אף בלא ות

חובהכדי שעכל אח"כ להשלים של מנחה ובלה"ק כיי

יא

נחשב תשלומין פלכך כמו דהתשלומין הף
חובהוי ערבית הזה חוביכ"ע וראה זה דבר

חדש ונכון הוא לדעתי בער"ה:
בנדון מ"ש באם לא התפיל המלת
סי'
מנחה בעתיק דהי'צריך לגמר
ויבואוהתפללערב"ב'
בי'
התשלומין
פליגו
יהתבפזלהיהמנ"א עם
"ל הול וכתב ר"מ דלף ד
הטו-ז בסימן ק-ח אםיצא או לא דלדעת הטורי
זהב אינו יוצא ולהמנ"א יוצא וכתב רו"מ דאף
להמג"א לא מהניכיון דבמנחה ה"צריך להזכיר
יעלה ייבא וכעת לא זכר נצלה ויבא א"כ מת"נ
כדהשתאואם
אםבתר השתאאזלינןצריך
יפ
עה
נה
בל
בתר מעיקרא הריפי'חיי
הליויבא וכו' אין
נראה לי דהרי בשבתגמי ה" ראוי להתפלל
הול רק דלא אטריחוהו רבנן אבלבמיתאדיא
שכיחא לא תקנו לכךדי בשל חול ולכאורה ה"
נראתלהחזיקדבריודנהידבשבתהוימדינאלצלויי
*"ח מ"מ ה"צריךלהזכיר של שבת בוכמו בר"ח
וא-ככיוןדלאזכרבו כלל של שבת לאהויתפלה
כלל אךכיוןדעיקר ראיית המג"א הף מהטורס"
תכ"ב שכתבכעין זה דבדינאהוישייךבשבתנמי
שלחול וכו'והרי קשהנמי כןדנהי דמדינא ה"
הייך בשבת תפלה שלחול מ"מ ה" מזכירבז של
שבת והרי עתה לא וכר של שבת ובע"כ לא ס"ל
סברא חלכךה"נ בזה יוצא בשל חולאף דלאאטר

נ"ר.
יעיה

שי

יא

א"ש

לףטיעמה
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שירת  svאנח
האלף
שורשדהרי בהמ"ד לאידע מחךטיאטא יבנדריפ אבל באסןאין ט**יר רץ באטן יתומה והישו

הלך אחרלשוןב"א ואעששניחא לממכחדלצעורי
ן והא מצטער ל" הרי אף דאטר
ג8ש?:ל,קכי?
ן השנה הזאת מ"מ כלדהוי משמע לה אף
בישו
יום.אחד מפרשינן כן א"כ ה"נלענין תפלהכיון
דלברוכי.נפש" קמכוין והרי מתברךודומה ממש
לנדרים .ושד באמת לשון זאת מורהלפעמיםנמי
לו :אח"כ כמ"ש בזאתיבא אהרן ומספר
אח"כ,עגינווכן וזאת הברכה אשר ברך זאתחוקת
ממ"נ למ-דיום אחד
התורה וכוו א"כ ה"נ
הויעדיין השנה שיפנינו
בשנה השון שנה א"כ
עומדת ולא חלף ח הף הכונה של ברך עלית
את השנה הזאה על שנה שעומד בה עתה ולת"ד
דו"חות מלמ"דיום לא השיב שנה א"כ כבר נחשב
ככלה והלך לו השנה שעברה ועומדלפנינו השנה
הבאהוהוי כאלו עומד סמוך לשנה הבאה ומבקש
ברך עלינו את השנה הזאת היינוהעתידה לבוא
במהרה וש"ש גםי"ל דנוסה הברכהכן הוא .וכמו
שאנו מתפלליןואת כלמיני תבואתה לטובהואיך
,4פללין זה כשכבר נגמר ונקצר התבתה ובפרט
בא"י דהתבואהנגמרבניסןואיךמתפלליןכלהקיז
על מיני תבואתה ובע"כ דטופס ברכות כן הוא
ילא רצו לשנות חז"ל הנוסחא כל פעם כן ה"נ
בזה וא"ש:
רבעה שהעיר על הוכרת בנוסחהפיוט כ'פישון
פיתה והטו"ז כ) שאין לומר כן דפיתוי
הוי בדברי שקרבחבורי סה"ת ס" קל"א הערותי
בזה והבאתי מקרא מפורש בירם" כ' פיתני ה'
ואפח ובילקוט אמור אשרי העם יודעי תרועה
שיודעים לפתות את בוראם בתרועה וגם הבאתי
קסתה הףנמילשון שקר כמ"שכייסיתך אהיל
ק אמך-והרי מקרא אומר באטב ותסיתני בו
לבלעו חנם א"כ מוכח ראין קפידא בזה ובזה
דחיתי דברי הטו"ז:

!וו.מיך
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שיודע דהויבחנם אבלכל שאף*שהויומפנםועונה
מכח ספק אין בו חשש אמן יתומה והרי כטח
אמן ואמז אנו אומרים בתפלת אף שלא אחר
ברכה וגם המברך את ישראלחייב לענותהתרי
אינו ברכה לו ית' ובע"כ דבל שאינובחנם מטש
רק איזה צורך אין בוחיוביאיסור אמן יתוטה
א"כ.ה"נ אם עונה אמן מכח ספקאין בו חשש
אמן יתומה אף אם באמת לא הוי צריך ברפא
מןהדיןכיוןדעכ"פ הואחייב לעגותאמן מספק
אין בוחיובאמןיתומה ואינודומה למברךברכה
שא'צ ויאסור לענות אמן דהתם ?דעינן ששחתה
עברה ולכך עיד עברה אין לענות אמן דהה
כמחזיק ידו  y'pאבל כל דהמברך.אינו עוונה
איסור דמברך מספק ודא? מכפש דהעונה אמן
אינועושהאיסוהוגםהרי אופר הסברךבשכמיתו
זה לבד נמי מותר לענות אמן דלא נרש
מאמרבשכמיתוספברךלישראל דעונה אמן ואת
כשכ"ממוציאמידי חששספקברכהמכ.שדמוציא
מחשש אמןיתומה והנה
פרשיי מנחות
יע
פ(
תש
דף ניו ע"א דפ" סח בץמ"
הילהפלה דעברח
היא גדדו החנו מה שלאבירך ולמה לא פ" דאף
דבירך הףבידו דגרם ברכהשא"צכדמוכחבשמא.
הנה התוס'במקומופירשוכןוהולילבקיצורימה
פרש"י טתוס' אך נראה דואי לרש"י דנתי
דאסור לגרום ברכה שא-צ מ"מ לאשייך בזה
לחזור מעורכי המלחמהדהריאמרינן בסוטה פ"3
דגדולה עברה לשמה ממצוה שיא לשמה והר*
אמרי' בקוברי המת ביעט א' דכשרים לעדות
דסברי מצוה קעבדי וב"כ ה"נ המברך ברצח
"11מו עכ"פ הוא סבר מצוה קעביד והף עברה
לשמה ולמה אינו חחר מעורכי המלחמה עבור
מצוה שלא לשמהובע"כ דבזה אינו חוזר וא"ע
ה"הנמי בעברה לשמהאינו חתרמעורכי מלחמה
משא"כ בסח ולאבירךבזה לאהוי כאן צד לשמה
לכך חוזר מעורכי המלחמה גם מדנקט סתם סח
%א חילק מה הוי הסיחה אם הוי לדבר מצוה

ועי

יא

שא' אם כאיי
ט"
אחר ברכת תפילין של
ראש כ?(הוא רק ספק ברכה ואף דרובהפוסקים
ס"ק דצריך לברך מ"מ ישיחוש למיעוטא כמו או לא ובשלמא אם לאבירך כללשפירהוי עברה
דאין עונין אחר נכרי .המברך וכ' הב"ח מכח בידו דלויהאדהויהסיחה מצוה מ"מ הו"ל לברך
אמו

בירה

דחיישינן למיעוטא שמכוין לע"ז וכתב דהפמ-ג אה"ס
רק דחעברה מכח ברכה
אם
שא"צא
בה
בז
נסתפקבזה .הגהלרעתיאיןבנהשוםספק דבשלמא
י אם הסיחה הףידבר(מצוה לא הו?
תחר נכרי אםמכויןלע"זהוי איסור ממש בעונה ברכה שא"צ כס-ש המנ"א בשם השק"ם דגשבת לא
אמןדהוי כסברךלע"ז לכךיוגוה לחושימיעוטא שייך גורם ברצח שא"בואףההג"א מודה דעכ'פ

יכול

שית

וכאלף
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לף שלמה

6פ
יבוליצאתשיאיהביאם עד אחר בהמאז ובזה י
א מוכח איסור תענית רק הספדא"כבחתן בה*
א השל ראשבידו להניחו הף כמו
כלזמןדי
י
ט
נ
א
ל
ו
י
נ
פ
ל
ו
א
י
ב
אם לא ה
ה
ז
ב
ן
י
י
ד
ע
הוי
י"פ הוי עברה
"כ
עברה ואם גם בנה הוי עברהואע
לשמהוהויכמצוה שלא לשמה ולמהיחזורמעורכי
מלחמה והול'לסחשיחתחולוןעברהבידוומדאמר
סתם סח מוכח אף אם הף שיחה של מצוה
ולכך מוכרה רש"י לפרשדמייריביאבירךכי
ל:
 .שא' "ם שח
םי'נ"ח
תדפוימהכנבסבירגכבתימניני
אתה
שאומר"בכ
גבור בל"א יעבעדיגער גאט העלף אונו וכדומה
אם זהוצי הפסק .הנה לדידי נראה הדין כך
ראם הוי בצבורכיון דמותר להתפלל בכל לשון
הוי בזה כאלו הוסיף בלה"ק איזה תיבות ובזה
ודאי הוי הפסקדהרי בנוסח הפיוטיםסוסיפין
כמה דגר*ם ואף דהוילשין בקשה גם בפיוטים
ימצא הרבה בקשות על העתיד ואין זה הפסק
אבל אם מתפלל גיחיד בזהיהסוגרים דאסור
יהתפלל בשארלשוןודאיהוי הפסקוהוי כשיחה
בטלהמיהוכיוןדעכ"פאינומזיד רקסובר דמצוה
קעבידהוי כאומר מותר שכתב הטג"א בס" ק"ד
ענין א"צ
דלא הה כשח במזיד ולכך

יו

יימי

יא

יחזורמיהולכתחיהודאיאיןיעבשכוי
תכןוהמוסיף
כורע וה' הטוב יכפר בעדם:
י ה81ת1
ם" מם* שא'בניתזיתז שבעתימ
אם מותר לקבל עצטו

י
עי
בהםואו לא.
תענית יהתענות

ויהתעניתבחוד
תשובה.ניצהיחתויכיהמהייי

ז'ימי שמחה שלהם אףדהויימי שמחה
ורא"לכאורה ממגלתוףר ושמחה מלסדשאסורין
בהספד משתה מלמדשאסוריןנתענית א"כ משמע
דוקא מישון מותח מוכח דאסורין בתענית
מלשון שמחה לאה"מוכחשאסוריןבתענית ומוכח
מזה דאף שנקראים שמחה יתכן שיהי' מותרין
בתענית מדלא תרווייהו
שמחת
משמחהוודהאויי"י
מימדשאסוריןבהספדותענית אלא
דמשמחה

אבי

יייף

דקבעו חז"ל שבעת ימים לשמחה "8מ לא
קבעוהוימשתהומותריןגתעניתונהידנקראבלשון
הש"סז'ימי משתההיינ
ו רקכיון דקבעוהו חזאל
שמחה ממילא הףהדרך לעשות בהם משתם
"3כ שקראיםימי המשתהכיון דדרך לעשות בהם
משתה ואם עושין בהם משתההוי החיוב לברך
בהם ברכת חתניםאביעיקר תקנו חז"ל ז'ימיפ
רק לשמחה אבל קבעוהוימשתה ולכךאסורין
רק באבלותוהספד דנקבעישמחה אבלאינו אסור
בתעניתכיוןדי
א נקבע למשתה ותדע דאם תקנו
המל למשתה א"כיהי' אסורמדינא בתעניתועיין
במנ"א ס" תקנ"ט ס"קי"אויה" אסור להתעיות
אף בתעניתצבורבתוךז'ימימשתהתהלאשמענר
מעולם ומוכח בפוסקים להיפוך ובע"כ דלא נקבור
מדינא דש"ס לטשתה א"כ אףתעניתיחיד מותר
והן אמת רעל הש"סמגיה ק' דמשמע דמשמחח
לא מוכח רק הספד תעניתוהרי אדרבא מזבח
בכמה דוכתא דתעניתקיל מהספדוישימיםשאין
אומרים בהם תחנון ואסורין בתענית ומותרית
בהססך ויש שאסורין אף בהספד אבל מציגו
שיהיו אסורין בהספדומותרין בתענית ו3םאי'
בתעניתט"ו הכתובבמגיתתעניתדיאייספד
בהוןלפניואסוריאחריומותר דלא להתשנאהבהון
לסניו שאחריו מותר א"כ מוכה שם דתעניתקיל
מהספדדהרי האסור בתעניתאי 1מקדש לפניו
~אחריווהאסור בהספד תופסאףיפניו וא"כהוי
ק"ו מה דאסור בהספד דאסור כתשנית וא"ככיוך
דכתיב שמחה דאסור בהספד לס-ל עוד משתא
דאסורבתעניתוהוי וה
זה ולמה יליף
ו'
תרווייהו משמחה תפ14הי
אצמ"ויכחכיוןדבחתןחייב
ז' ימים בשמחה ואסור בהספד מכ"ש דאסור
בתענית אך מכח ק"ו אין ידחות נמחא ערוכה
דמוכחלהיפוך ונם מנהגנו דמתענין ת"צלכך 03
תעניתיחידאיןאיסור בדבר ובפרטבמילידרבנן
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