
 ה9 שלמהלף ח"ח ולשףתהאלף
 ונראה חטאת נתחייבתיכאלו י"-י יימד "ם מפיפי א' ס" המניא א'.שי'
 בכל מקומן איזהו שבפרק ממת ינה רא4לומר

 קרבן בכל הוי דמים נתינת איזה מפרשהקרבנות
 אחת מתן או ארבע שהן ב' או מתנות ד'אם

 הנשרפים ופרים יוה"כ של ושעיר בפר~מה
 דמים מתן הוי כמה פירש יא הגשיפיםושעירים
 דשייכין דבהני הטעם ובע"כ ושבהיכלשבסנים
 הקריב כאלו קרבן במקום אמירה דהרביחיד
 הקריב כאלו להיות ימים הנתינית כל בהםפירש
 דהוי הנשרפים בפרים וכן יוה"כ בקרבן אבלממש
 יומר בידו אין שאומר יחיד כל א"כ ציבורקרבן
 יהד אומרים ישראל כי דאין כיון הקריבשאלו
 ומקצר דמים הנתינות כל לפרש דקדק לאלכד
 שלו דמים מתן בחטאת פירש למה וא"בבהן

 חטאת הקרבתי כאלו יה"ר לומר יכולדבהטאת
 אם רק הוי דוה די"ל ראי' זה אין באמתטיהו
 לה ומשכחת כן יאמר חטאת שחייב יודעאחד
rn~sלעתם חטאת חייב אם יודע אינו באם אבל 

 ודו"ק: רא4 זה ואין כן יאמראל
 רגלים מי שמטפטף ימי שאלתו נב:כ!י'

 סי במנ"א שהובאלאינסו
 אשר ע"ז לברך יש אם שאל וע"נ תפלה לעניןע"ה
 החומים דברי והביא קללה מין דהוא כשןיצר
 טין דהם הצדקה על מברכין אין דלכך צ*זבסי'
 על תמה ואח"כ לזה נ.כ זה ריס ודיסהקללה
 על מברכין דאין כר"י קוי'ל דלא ממהרתומים
 ודימה רו"מ שגג קללה מין שהוא מכחסנובית
 הברכה יהף יברך אם בצרקה דהתם נסרדיםענינים
 גופו תה צדקה נתינתעל

 הוי
 אפשר דאי קללה

 אשר בברכת אבל עני המקבל אם רק צדקהיקיים
 הוא תמיד שמטפטף מה על הברכה הוי אסויצר
 האדם יצר אשר הבריאה גוף על מברך,רקאי%

 דלאיש בכך ומה טובה הוי ניפו וזה , וכףבחכמה
 הוי הברכה אבל אחר ענין זה רעה הויהזה
 התומים על קשה לא ולכך הטובה דגרעל

 על דהנה ורבנן ר"י פלוגתת גופו דזהמנובלת
 בכך מה והנה בפה"ע ברכת הברכה הוי*נובלת
 %ף על הוי הברכה גוף מ"מ נובלת הםדעתה
 ורבנן ר"י פלוגתת הוי וזה טובה הוי וזההבריאה
 הטובה על הוי הברכה דכללות דאף ס"לדרת
 ורגנן עליו מברכין אין קללה ע"י בא דהשתא3י71
 רק לידו בא האיך השתא בתר חזליגן דלגס"ה

 בצעצע אבי סובה הוי הגרבה ונוף הברכה %ףבתר
 לכך קייה ששי רק א"א הברכה וגוף המיןכל
 : יברך חייב ודאי כה"נ ולכך וז"פ עליו מברכיןאין

 דברה ותמצית הראש גייי בעזיז שא' מ*ם"
 דדוקא לאחר ת"ח בין לחיקהוי

 דבת"ח אחר ולא הראש בגלוי יילך אסורהת"ת
 נראא אין ראשחלל8ענ"ד על דהשכינה הטעםשייך
 דוחק המתנאה וכל וגאוה כיוהרא מחזי דא"ככן
 הומנו מסתלקת השכינה שוב וא-כ השכינהרגיי
 בי אם הדבר שורש ובעיקר ראשו לכסותולמ"ל
 דעי מלחוות אמנע לא אעפ"כ רבים בו דשוכבר
 כל ~וי בין חילוק יש דלדעת? בעזה"י אנינם

 די8 ילך דלא דאמרינן דמה הראש למקצתהראש
 רק היינו סותר מד"א פחות דמשמע הראשבגלה
 אויר תחת ד"א רק אסור בזה הראש נלהבמקצת
 הרגוש כל בגלוי אבל מותר מד"א פחות האהשמים
 משאחאי וכן מד"א פחות אףאסור

 קץשא בשבת
 הראש מקצת בגלוי רק נמי היינו וא' ליחיתי
 מדעא הראש כל אבל חסידות מדת רק הויזה

 הטרחת* דלא ק"ש נבי במדרש מ"ש וכןאסור
 הראש מקצת גמי הכונה ראש פרועי לקרותעליכם
 מלתא תליא במוחו עיקרו האדם דכווגת ידועדהנה
 על משא איזה מלובש האדם שאם החוש יעידוזה
 אפ ואך בשכלו כראוי לכוין עייו כבד אזיהמוח
 יותר  דעתו לכהן יוכל מזהו מעי המשאיסיר
 בגיר קורא שיהוי ס"ד הוי כונה רבעי בק"שהכך
 שיוכל בגלוי יה" הראש ומקצת המוח היינוהראש
 בזה מטרשם . אינו זה דגם אמר לכך יותר'יכוין
 יתץישבו ובזה מדינא. אסור הראש כל בגלויאבל

 ן וכר כסותרין הנראין המקומותכל
 -הקטז טייח שיעיי "יי כמה שא' ר:כ!י'

 והביא ורובו ראשו בומתכסה
 רבע נ' כתב הארץ פרי שבספר rnnaבשם
 אמת על אמה הביא ואח*כ אמה הציעל

 להכריע בידי אין בזה הנה מעהריש. רבע ג'והיינו
 אסח 9י  דרמה נרשה  ררתני אך שיעורו הויכמה
 המחה"עה שהביא המי דעת לפי אף כי דיודאי
 דאבת nxD1 יזה מסכים רש"י דנם כתבואח"ם
 בו נתן לא דהש*ס דכיון נראה פטור אמהעל

 ראשו בו מתכסה קטן שיהי' רק באמותשיעור
 בדורות ואש בינוני בקטן הכונה ובודאיורובו
 ועי' הראשונים מימים הרגה הדורות שנתקטנוהילו
 בזה בן-ה"נ כזית שיעור לענין בצל"ח בזהכיוצא

בקטנים
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 והקטן שיעור אמה על אמה הוי ודאי דירןגקסףם
 ודאי שלנו באמה ובסרט ולובו ראשו בומתכסה
 גדול שיהי' בעינן אם הפוסקים דפליגי ומה דיהיי
 הללו בדורות זה שייך ולא נראה בה מתביישאינו

 ציצית עם גדול בבגד לצאת דרכם ה"ובימיהם
 שהגדול כך כל קטן הף אם לכך לשוקלחוץ

 אבל הבגד מחסרון דהוא מוכח לצאת בהפתבייש
 אפי' כנפות בד' לצאת נוהגין שאין הללוכדורות
 מכח אינו מתבייש שהגדול מה א"כ לשוקבגדול
 דרך דאין הבגד סף שינוי מכח רק הבגדקטנות
 רק תלוי ודאי לדידן לכך לחוץ לצאת זהבבגד
 בודאי די לכך ורובו ראשו בה מתכסה אםבקטן

 : כנלפענ"ד אמה עלבאסה
 שיעור בו שיש צמר שי בטיק ae' וע'*כ!י'

 בציצית חייב אם בש"עהמפורש
 רק שהולכין בו לצאת יתבייש קראקא שבב"קהיא

 היא שלנו שהתורה ידע הנה ארוכים.שבנדים
 קראקא וגם הזמנים מן זמן בשום תשתנה ולאגשמית
 "קטם שאין כל חז"ל וכוונת היא דעלמא רובאל8

rannאנשים אינה לפני קטן מקום באיזה בו ליאת 
 : וציצית כנסות שד' וחייב בגד נקרא זההדיוטים
 אף בעיר מיהיציא נין כי "יית שא' 1:מף

 מודה שאינו דיש מכה עירובשיש
 וציצית כנפות ע"ד יו שיש במה יעשה מה82ררוב
 גוף בציצית~הנה שהייבין כשיעור בונאין הקטן בשביל וחושש משי של קטן 81חד גדולאהד

 שאינו דמי במק"א כמ"ש געלמאחומרא
 השכירות לו ומהני מנכרי גרע יא בעירובמודה
 דסמכינן רק נכרים יש בלא"ה והרי עיר שלמשר

 אם אף ולכן לכל ומועיל העיר משר השכירותעי
 כן מהג אני וכן עצמו עד להחמיר ר41מרוצה
 ע"ע מקבל איש זו שחומרא להתנות בידו הריע"מ
 על שמח"רט ולא להתיר יוכי סתמא נהג שכברואף
 נדר בלי אמר שלא מה שמתחרט רק הדברנוף

 מקבל שאינו יתנה וגם בל"נ יתנה מחדשומעתה
 רק הנאי ולא היתר לא א"צ לדידי וגם זוחומרא
 בגדר שהתהין ראשונה בשבת בו מיובש שה"ייון
 שחומרא כמתנה הוי א"כ עליו ה" קטן והטליתזה
 בנדון שחשש ומה בנה. ודי עלת מקבל אינוזו

 מרדודך טנה"ר הגאון יחוסי בתשובה הנההקמיע
 במקום ומכיש להיתר והוריתי כלל עירוב ה"יא ונפ דבר לאותו נצרך בעצמו והי' אונמוארמבד"ק

 : עירובשיש
 כ4 'ו"ד בס" שההג"א שהעיר מה הדברובננות

 סתנפ ומחצה mne דבמחצה בפשיטות-
 הביא "ג ובסי' לכרמלית אפי/ בו יוצאיןאין

 הנה בו. לצאת סותר אם שמפלפל הרט"אתשובת
 הלכה שום פסק לא י"ג גסי' דהרי השגה זהאין
 מחמור לדינא אבל הךם"א בתשו' לעיין צוהרק

 השואל דאף כך י"ל פיפול ודרך יו"ד. בס"כמ"ש
 אינו מדינא דהטיית דהיכי דס"ל רמ"אבתשובת
 משוי וארגו הבנד לגבי הציצית בסיין בציציתחייב
 דגוף היכא דדוקא סתום חציו בדין מודהמ"מ

 ציצית שייכות בו ואין גופו מצד חייב אינוהטלית
 שייך דלא כמשוי הף לא דהציצית ס"ל אזכלל
 דחפור ואף קטן בסלית כגון אחשב" דהמצוהלומר

 ואין לכאן בא חדשות פנים הוי זה גדוללעשותו
 לגמרת מציצית פטור עתה שהוא וכמות הראשוןזה
 מה רק בציצית חייב ה" דהטלית יףד בס"אך
 לא וזה לפתחו אפשר זה והרי סתום חציודהח
 הרי וגם כפ-ח נחשב להיות מעשה מחוסרנקרא
 מתהלה א"כ פתוח הוי חציו שנסתם קודםמתחלה
 יותר שתפר במה בטלו אח"כ רק בציצית חייבה"
 ובידו לציצית ראוי הי' דמתהלה כיון י"לבזה

 מהני וגזה לציצית ראוי נחשב לכךלפתחו
 : כמשוי לשוי הציציתחשיבות

 ימה: צ"ע יו"ד בס" הדין גוף בזה ד;ניקירךצי8
 קיי"ל הרי בשבת בו יוצאיןאין

 ס"ס הוי הרי א"כ אדם בידי אף לצמצםדא"א
 הוי הרי פטור ואת"ל בציצית הייב במע"מדלמא
 מיהר וחייב פתוח רובו הוי דלמא וא"ב לצמצםא"א
 פטור מע"מ דלמא להיפוך ס"ס נמי דההי"ל

 והיכי להיפוך ס"ס הוה וא"כ סתום רובוודלמא
 יה" ולפ"ז ס"ס הף לא אהדדי סתרידהס"ס
 דאף לכרמלית אף שאוסר הממא מדברימוכח

 נהשב לא אהדדי סתרי דס"ס היכיבדרבנן
 כיון די"ל רו"מ הבנת לפי המג-א דבריבסתירת ועוי"י א( לכתחלה זה עושין אין וגםס"ס
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 חייב מספק  עכ"פ וא-כ לחומרא דאויייתאועסקא
 בס"ק התם אבל אהשבי' בי' שייך לכךבציצית
 בתשובת השואל דעת הוי לכך בודאידפטור

 : בו לצאת שמותררמ"א
 כמה שזינתה לפניו שהודית בישה שא' ז'*ט"

 חייג אם תשובה ומבקשת  פעמיםפ
 תשובה בזה. הנו"ב דברי ראה וכברלהגיד,להבעל

 שהתודה הנואף מן דהשומע העליתי י"ג סי'בסה"ת
 הבריות לכבוד בזה ול"ח להבעל להגיד מחויבו:מ?

 בנדון דבשלמא בזה מודים דכ"ע נראה דירןובנדון
 לא שהאשה לחוש יש וא"ב לו אמר שאחרהנו"ב
 ודיינא בדינא עמה לדון ויצטרך גט לקבלתרצה

 הבריות כבוד בדין לפלפל יש לכן הדברויתפרסם
 תשובה ומבקשת מתוודת עצמה שהאשה בזהאבל
 ולהבא מכאן החטא לתקן תשובה עיקר הריא-כ
 יהגיד חייבת היא לכן באיסור עמו תדורואיך

 ויוכל בסתר לו להגיד יכולה היא וא"כלהבעל
 למה לאיש יודע ולא מטעם בסתר לגרשהבעלה
 לא הבעל אם ואף הבריות בדון בזה ואיןמגרשה
 בזיון עושה הוא הדבר ויפרסם להסתירירצה

 ולכן הדבר להסתיר דאפשר כיון אנחנו ולאהבריות
 ואם ' להבעל להגיד רק בתשובה תקנה לה איןודאי
 שבים בפגי דית ננעל לא להני*"מ תרצהיא

 כי אם להבעל יגיד יא ורוית תשובה לההסדר
 להעמיד בידנו אין מ"מ לו להגיד ראוי הי'מדינא
 על" תקבל אם התשובה סדור ונדון . תלו עלהדת
 די לה יאמין אם גט ממנו ותקבל לבעלהלהגיד
 ארבעים להתענות תשובה עלי' ויקיל לכפרה זהלה
 בלילה לא בשר תאכל %א בשבוע ימים ב'יום

 לא ואם התענית שאחר בלילה ולא התעניתשלפנ?
 בעונשה יחמיר או לבעלה להגיד זה עלי'שקבל
 כמה יודעת אינה ואם כן תתענה ביאה כלפעל
 על תתענה ואיש איש כל על ,עב-פ,ביאות
 : השלום יגדל ובזה ממנו ביאותב'
 במשכיו קיטי יי שיש מי נשאלתי ח/שיי

 להשאילו מותר אםמאחד
 דמפורש כיון דמותר נראה הלוה. דעת בלאיאחר

 מדעתו שיא הברו. של טלית ליטול דמותה ?*דבס"
 ה"ב וא"כ בממונ" מצוה לקיים לי' דניחאמכח
 בקיטל לילך ראין בטו"ז כ"כ בסי דמפורשכיון

 אין בו להתפלל למצוה מיוחד דנעשה כיוןלבה"כ
 בגד דהה כיון וא"כ עיו"ט בזיון תשמיש בולשמש
 לף דניחא. דאמרינן לטלית דומה הדר מצוהשל

 מדעתו שלא ליטלו ומותר בממוני' מצוהלקיים
 בו לילך דאין זה לענין לטלית הטו"ז דמדמהוכיון

 לטייח בזה דרומה נמי ה"ה בזיון לתשמישלבה"כ
 מותר ממילא לכך חברו דעת בלא ליטלודמותר
 דעשוץ לומר ואין הלוה דעת בלא להשאילוהמלוה

 לקדמותו חוזר הוא כביסה ע"י דאפשר ז"אלהתלכלך
 שיחזור מה בזה כלל להבעלים הפסד maואין

 : afft1ויכבסנו
 אם א( ציצית. בהל' נסתפקתי י יז שא' כפ/םי'

 הקשר אחר מהציצית אחדנפסק
 נפסק אם ב( ל3 או כשר אם הכנף אצלשעושין
 נכנף הציצית שתלה קודם באמצעות" אחדחוט
 י*ב ס" בטף1 כמ"ש שרי זה החוט אותווקשר
 ואח'כ א' ס"ק רשו סי' ובמג-א בתשובה ג'ס"ק
 והקשרים הכריכות ועשה בהכנף הציציתתלה

 והקשר הכנף נקב. אצל בהחוט שעשה הקשרונזדמן
 מהנקב להוציאו יכולין שאין עב ה"שבחוט
 קודפ שעשה הקשר אותו אחר החוט אותוונפסק
 המנ"א מלשון הגה . לא או כשר אם הציציתשתלה
 לבדוק נהגו לא ומה"ט שכתב י"א ס"ק ח'סי'

 וכו' הבגד על שמונחין הגדיל מן שלמעלהחוטין
 מן שלמעלה הוטין לומר ה" ודי הכפלולמ"ל
 שעל מה בנפסק דדוקא דקמ"ל ובע"כהגדיל
 כשר הבגד על מונח שאינו מה אבל ממשהבגד
 נשאר דרובו כיון מעיקרו נפסק נחשב לאדוה
 רק גדיי נחשב מה כלל ענין זה ואין כשרקיים
 לכך דמנכר רובא נחשב לא לנקבסמוך
 דהוי מה כל אבל מעיקרו נפסקו כאלו והויפסול
 דמנכר רובא הוי הבגד על שמונח סמה יותרלמטה
 קשר רק החוליא עשה לא דעדיין היכא מיהווכשר
 עוד נה"ב יא דמה4ת כיון בזה לנקבשסמוך

,לציצית
 מיגו .ד6י י6':1 דאורייתא ומסק דאורייתא מלס וזלי יסע כיון תכייס סני דרכך דייקי ד16ייית6יספק
י6 ססק תקע ססק גנ' ר"מ ס)' תג-6 עין תנרגין 6ין תורס מסק וט, תכרכין נרכין ולקי 7ס5 ותדעתכסיס

~Ppn 
 עסות דחיינ ניון סיף סוף נתור ססק thv(1 יס6 15 ועוד

~DDn 
 כס"ק לסד"כ "ח:נ" שוי י-5

 סרס סך דתנרסין נעותד פרון גני דעירונין ס"ק גתוס' עיין ידיעס חסרון ישי ות"ס גודלי. נתרידרדור
 בסן כסוס עכ"פ 6ססר 6ס טייב ססק סגי ostPn 65 )כ5 ידיעון חסרון  דססק .5ת"ך 6ף וכע-כ 5)ת1ס67*6
 נוסן OtiJT גיל ))תגס נ6-6 6ג5 לנרוק סקיתוגיס )יביס 6סשר "סי' תהון ס)' סכ*ס ג11% שנון,)זפת

 : יתיחס חסר1ן ססק גחסכ )6 15ח)ס6"6
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 היתר אין לכך כיכתה5ה דהוי פשיטא א"כיציצית

 אף דמותר באופן הטו"ז כדעת וקשרו כשהזררק
 ונפסק וחזר הציצית כדינו ה" כבר אם אבללכתחלה

 כיון כשר הבגד על שמונח סמה למטה שהויכל
 שהביא הב"י מלשון נראה וכן קיים נשארדרובו
 מהגדיל למעיה שנפסק והיכא י"ב בס" והואיו"מ
 במקום דוקא משמע וכו' בכנף חבורובמקום
 בכנף התחברות לו אין מעצמו דאז בכנףהבורו
 בזה הבגד על שמונח ממה למטה נפסק אםאבל
 יוציאע לא ואם בכנף נשאר השני מצד דמעטליון
 כנלפענ"ד בכנף מחובר נחשב יצא לא בידיםאדם

 ;בזה

 י'*מ"
 תפילין ברכת תחיה יבייך וטעה מי שאן

 אח"כ לברך צריך אם ר"ת שיעל
 מבואר כי אצלי חדש אין זה דין הנה ר9"ה שלן51

 פה הי' שנים כמה ואחר בעזה"י שליבסהאח
 בו וכתוב ריי אזויאי מהגאון קטן ס8ר עםאורח
 טעם ביי בקיצור אך רשיי וי על לברך שצריךבע
 דסבר בטעות שהי' כיון ובפרט טעמו בררתיואני
 ר"ת של שהם יודע ה" אם כי רשף שלשהם
 בזה רש-י על גם דעתו הוי א"כ עליהםובירך
 אם אבי לא או הפסק הוי חסלה אם לפלפליש
 של דהם סבר דהוא בטעות ברכה והויהשניים עי כוון לא א"כ ובירך רש"י של הף רזהסבר

 גם כברכה כוון אם ואף ר"ת של והםרש-י
 והם ר"ת של דהשנייט סבר הרי השנייםעל
 לברך וחייב בטעות ברכה הוי יכך רש"ישל

 : והבן בסה"ח ועי' רש"י עלשנית
 שהוא מעשיו וכל ימינויד איטי שהיה שיבסס כבי א"י ים שא' א. יסי'
 ה" גם עושה הוא השמאלית בידו מעודועושה
 השנ" ידו על תפילין מניח הוא בן ועל בהכותב
 כמו זה והנה אדם כל ימין שהוא שלו כהה ידשהיא
 כל ימין שהוא הכהה בידו לכתוב שהורגלשגה
 בה כותב אינו השני' ובידו תמיד בה וכותבאדם
 אני הנה בה. עושה הוא לבד מעשיו רקעוד
 ג"כ שהוא שמאל ביד יגיח דודאי בקיצוראומר
 ימין באמת דהוא כיון שאני דבזה אדם כלשמאל
 דכאן כיון עיקרת היא ודאי בה כותב וגם אדםיל
 כותב וגם אדם כל ימין שהוא לטיבותא תרתיהה
 אדם בני דברוב כיון חבא בתר אזלינן דבזהבה
 עיקר זה הוי בה כותב עצמו הוא וגם ימין זה4יי

 : נ"ל כן אדם כל בשמאל ויניחימין

 ריוח ה" שתא י-ת שי מתפיליו שא' מ"ב.ם"
 לפרשה פרשה בין לדף דףבין

 חכים דלא ותינוק שמע לפ' שמוע אם וה" פ'בין
 הגה . אחד בשורה לקרות יכול הי' טיפשולא

 מקרא למדו דחז"ל כיון פסול בודאילפענ"ד
 פרשיות ד' להיות צריך פרשיות ד' דבעינןדטוכפת
 ל"ו סעיף ל"ב ס" בש"ע ממ"ש רא" ועודדוקא
 סתמה יהף אחרונה פרשה רק פתוחות פרשיותיוכל
 בכולם מכשירין ויש ובהג"ה פסול משונהה"

 פרשיות ד' דוקא בעינן הוי לא ואם עי"שפתוחות
 דאינו יהא לו וכדומה סתומה עשאו אם לימה

 ניכר דוקא שיה" בעינן לא הרי בפ"ע פרשהנחשג
 קצת ריוח הוי אם בכך ומה פרשיות ד'שהוי

 באיזה היכה כפי פרשיות ד' דבעינן בע"כבאמצע
 ד' דהוי היכר דבעינן ובע"כ פרשה חףאופן

 : יסמין שהמה לי ברור לכךפרשיות
 כגין בתיבה אית יתיר כאם שא' י"נ.םי'

 ימהול אם יעשה האיךבתאבותיך
 או ארוך יהש. הב' ימשך ואח-כ האותתחלה
 היתור ימחוק ובח"כ האות תחלה למשוךלהיפוך
 תחלה למשוך דהעיקר הדין נראה הנהאא
 ימחיק אם דלהיפוך היתור ימחוק ואח"כהאות
 כלל תיבה ואינו התיבה בין פירוד יה" אותחלה
 ממש כסדרן שלא יה" גב' יתרחב אח"כואם
 התיבה כל דעדיין כיון תתלה הב' משך אםאבל
 הי' וכדומה דהותו ואף כסדרן 9לא זה איןיחד

 דעתו הב' כשמשך דמתחלה כיון הב'באמצע
 באות המובלע אות בכלל זה אין הומולמחוק
 ע"ד בחברתה מוביע אחד אא אם דדוקאאחר

 ימחקו דעתו מתחלה אס אבל פסול בזהלהתקיים
 מתוכו ניכר וגם האות מקלקל זה אין להתקייםולא

 מן ומוכח שם שייך אין זה דאות כיון כןשדעתו
 מפסיד זה אין המותר למחוק שרעתו הב'המשכת

 : הב'צורת
 יצייד יק ""ית באם ששאי ומה '-ד.ם"

 האות יהעביר מותר אםגרירה
 ייסתר הישן הכתב לגרור הנה לגררוואח"כ
 ובס"ת של"כ דהוי בתפילין אסור ודאיהחדש
 עליהם להעביר אסור האדומות וגאוהיותכשר.

 הקלף ובין  השחור האות בין חציצה דהויהקולמוס
 ס-ת הל' בטוטוד"ק ועיין חציצה האדמימותהוי

p'pgבזה הארכתי סרעשבורג : 
 יהתהי5 1 תפיי הסיפי שכתב שא' פעו.פי'

ינתוב
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 צריך שאינו במקום הף' הקודש שםיכתוב
 ה-א לכתוב והתחיל וא"ו היא יתדוכתב

 ס"א כתב ושוב דלי"ת ועשה ונמר ונזכרהאחרונה
 לא. או למחקו מותר אם יהודה כתובונמצא
 שכתב יהא דלו למחקו דאסור ודאי זההגה
 לפי נתקדש כבר ף ה' י' ושם הכלים ידותעל

 הסופר עשה כהוגן שיא וזה השם שכותבדעתו
 סותר זה רק השם כפוחק דהוי ד' 1' מאותבמ"ש
 יהודה תיבת אחר כתב אם ולגנזו התיבהיקדוה
 תיבה איזה שט יהודה תיבת יקדור תיבה איזהעוד

 אחריו תיבה שום עדיין כתב לא ואםשאחריו
 כיון השם כקודר זה ואין לבד יהודה שםיקדור
 : לקדרו לבדו זה מותר יהודה כתוב לפגינודעתה

 של בתפיייו ש"" "שאי" בנידון םןקגכן"
 שמע פ' בסוף נשארר"ת

 : ספק גלי דכשרה ודאי בזה פרשהכשיעור
 לפני נכתב אט גין למניו הנטרל. הנה ולאחריו ה, יפני הנטפי בידיו י"י*כמת
 למחקו מותר השם כתיבת יאחר נכתב אם ביןהשם
 חשם נכתב יא עדיין אם השם יאחר הנטפלאבל
 אסור השם שנכתב אחר אם אבל למחקומותר
 דכבר כיון השם קודם נכתב שהוא אףלטחקו

 : למחקו ואסור השם קדשו השםנכתב
 תיבות שבאיזה 1מ11זחז תפילין בכנרת י"א.כשי'

 שחור וחינו יפה הדיו נקלטלא
 כבר אם סבעיא דלא לתקנו אסור ודאי זהחנה
 אם נע"ל נעשה שהדיו כיון אותיות אחית נכתביא אם גם רק כסדרן שלא דהוי תיבות אח"כנכתב
 בין חציצה שלמטה הדיו חף קולמוס עליויעביר

 : ופסול הקלף וביןהדיו
 הרגיש שבת8ייין ""ת ישיש" שא' י"8*סף

 בשורה למ"ר שהראש אחדסאר
 משורה פשוטה כ' יתוך מעט נכנסתהתחתונה
 שמעט ראו הסופר שהרגיש עהה והגהעליונה
 הוי הראש עובי ומעט בהחלל נכנס הלת"דעובי
 חוז לגמרי שמאל יצד נוטין והתנין מההללחוו

 שהוא ואמרו בחינה עשה גם ויותר יותםלהחלל
 דבזה כשרים התפילין ודאי בזה הנה פשוטהנ'
 כיון האות צורת נשתנה ולא פשוטה כ' שהותניכר
 חוו התנין וגם להלל חוץ הוי 'העיבוישקצת

 : התפילין כשרים ודאילחלל
 שנדבק במקום הלמ"ד נפסק אם שא' כ'*סי'

 ההמסק נייר ואין הכ' עםהותו
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 נראה ומזוזים. בתפילין יתקן מותר אםיהדיא
 כאות נראה הכ' דעכ'פ כיון לתקן אסורדודאי
 בכמה והרי שלמעלה הוי"ו את יכסו אםבפ"ע
 לחומרא מכ"ש לקולא האות לכסות מהנידוכתא
 .יאמר שלמעלה הוי"ו את יכסו אם והרידמהני
 ניכר דאינו אף לתקן אסור לכך כ' דהויהתינוק

 :להדיא
 אכשר לא דודאי בצדי"ק ששאל דמ"ק כ"א*שי'

 הף אם נפסק אם בתו"מלתקן
 אם אבל הב"י כדעת ישרה יו"ד כותב אםדוקא
 אפשר.דכשר ר"י כדעת בתפילין הפוכה יו"דכ'

 זה גם ההפסק להדיא ניכר אינו אםלתקן
 אם עכ-פ הפוכה דהיו"ד בכך דמה לי נראהאינו
 5סו5ש לכך כג'ין הצדקת נראה יה" היו"דיכסו
 גמי הגג אצל למעלה נפסק אם בח"ו גםירבך
 דהה"ו מכח. כשרה דזה רו"ח במ"ש ולאפסולה
 יה" אחד צד דעכ"פ כיון ולענ"ד הפוכהיה"

 . : פסולה 1' כעין כדלי"תנראה

 העוקציך שסגי כתפילין "יייי"1 בנג'וז כ"ש.שי'
 הנח לתקנם אהד והורה שוין'

 את שהכשייי בקרב הדין ליתן עתידבודאי

 דודאי תפילין מנח דיא קרקפתא להיותהשואי
 בתשורת כתב וכן סת"ם בחבורי כמ"ש פסוליןהם

 : בעצמו ר"מ כמ"ש יהודא ביתחינוך
 על מקל יה ועשו החשת מניין שא' כ"ג.ס"

 דפסן נראה באמצעיתה;גבה
 לית כדעת ולא רש"י כדעת לא געשהדלא

 באמצע תא בשמאלה החטוטרת הוי רש"ידלדעת
 בשמאלה דוקא אם רש"י בדעת ספק דהוי יהאתו

 ר"ת '  כדעת דלמא ס"ס מכח דפסולה נמינראה
 בסמ"ג ועיין בשמאלה דוקא דלמא כרששואתפל
 חי"ר סתם עשה. אם דפוסל בו כיוצא ל"וס"

 : ת-פ בזה ה"ה א"כ ספק מכחדפסולה
 תפילין שי שינאק סיסי דעשה שא' כ"י.כמי'

 הבתים על והניח- אחרמקלף
 ופסיתי סלאנים לק"ק הרבה בזה הארכתי כברהנה
 ש"ס הוא כי עיני ה' והאיר תפילין מאותכסה

 לא יוסף ר' תני דקאמר כ"ה דף בשבתמפורש
 מהורה בשמח עור אלא שמים למלאכתהוכשרו
 כתיב ~הדיא תפילין לתפילין הלכת' למאיבלבד
 והאמר יעורו אלא בפיך ה' תורת תהי'למען
 הש"כ מסיני למשה הלכה תפילין של שתןאביי
 מ8 אחר מקלף השי"ן להיות שמותר איתאאם

פריך
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מבהסח יהי' דהעהף יח דמשכחת י"ל הייפריך
דהשי"ן דבעינן ובע"כ מטהורה והשיתכןטמאה
 של דהשי"ן בפרשת הוא וכן העור מגוףיהף

 קמטץ ג' מבחוץ נקמט העור דיה"תפילין
 נכתב שם של דאות וכיון וכו' לשתןודומה
 נפיק ומקרא בעינן בפיך מותר שלובקמטין
 השי"ן דבעינן מסרש.י להדיא מוכח א"כוכף
 פסולין כאלו התפילין כל יכך העור מגוףיה"

 והסופר תפילין מנח דלא קרקפתא הויוהמניחין
 : שלי ק"מ בס' ועייןפסול

 יקשיתם בסם כתיב שה" בתפיייו שא' כפה.סי'
 כפש אותם תיבת והי' אותםאותם

 הראשון אותם את ולמחוק לתקן הסופרודצה
 ומתיבת מ"מ התי"ו וישייר האל-ףוהו"ו שימחוקכך

 הרי"ש ראש וימשוך והמ"מ החי-ו ימחוקוקשרתם
 חלילה הנה הראשון אותם של מ"ם תתועד

 כיון וקשרתם דהיית כסדרן שלא דהוי כןלעשות
 מ"ם לתי"ו דמשכו ובה' תיבה אינו ממנודנמחק
 אם לי ומה כסדרן שלא הוי מחדש תיבהעשהו
 מ"ם לתי"ו מושכן צ מחדש מ"ם תיוו כותבחי'

 החלה מחובר הוי לא דעכ"פ כיון נכתבשכבר
 הסופר שאומר ואף של-כ הה מחברן עכשיורק

 לעיין פנאי לי אין בפס-ג מבואר בזהשכיוצא
 נראין דבריו אין כן באמת ואם כן אמתאם

 : א( פסולין התפילין כן עשה ואם כן לעשותוחלילה
 יד שי תפיייו שהבי" בא"י שא' כקו.סי'

 בשני ב-ה הא' שם בה כתובוהע
 יו"ד דימחוק ר"מ ופסק ראשונה ה"א קודםיודיכן

 המ"ע לדברי רו*מ וכוון הורה יפהראשונה
 קמ"ג ס" ובפמ"ג קס"ב סי' בא.ר הובאבתשובה
 למחקו סותר הכפוי האחרון או הראשוןדאות
 בעזה"י הארכתי הדבר ובטעם עיי"ש האמצעיתולא

 : תשובותבכמה
 פשוטה כ' תיר שגכגס בית-י שא' כ"ז.סי'

 דהיינו שפסילה פשיטא זההנה
 הכיף של הימין מרגל רחוק עומד הלמ"ר קואם

 ה" מטה של הלמ"ד החלק ניטל הי' שאםבענין
 סי' הלמ"ד של הקו אם אך פסולה ודאי כה-אנראה
 של ממחצה קרוב הכ"ף של הימין רגל אלמטוך
 הלס-ד ניטל אם שאף בענין הכ"ף מן החלקרוהב

 וצי כן בדיעבד כשר זה ה"א צורת הה לאנמי
 : בעבה"י נכון והיא תמידמורה

 ד4 לתוך הנכנס ימ"י מ"ש שא' כ"ח.םי'

 של הראש לגרור מהניאם
 דאפעא4 בס"ת הוא ראם נראה ה" לדינאהלמ"ד

 בתופס אך הדלית גוף יתקן ודאי לגמרילתקן
 לתקן א"א בס"ת ואם פסת ודאי של,כדפסול
 : הלמ"ד של הראש למחוק מותר בקל הדלי"תכל
 שני ירד אות שהי'  "תפייסי נרוו כנ"ט.כ:י'

 אור היטב שוין כמעטהראשין
 קריאת בזה מהני ולא ופס~ין תיקון יו שאיןדיבר
 האות צורת עליו שאץ דניכר כל ייו"דהתינוק

 : תיקון שום בזהואין

 ל:מי

-a~a 

 יתכפו יא שניכם יבמי שאלתי
 ריב ממכתב הנראה יפיכי

 גופא והה"א תג הי' לא הה"א בראש שמאל בצדגם
 במנחות כמיש לב-ע פס51 ודאי וזה רי-ש כעיןהי'
 הס"ת לפסול מ"מ אך תגע דבעינן כ"טדף

 אם היינו כסדרן דבעינן הא דהרי שקר זהוהתפילין
 הה"א נכתג הרי בזה אבל כדינו האות נכתבלא

 אם די בזה תנין בעינן דבתפילין הללמ"מ רקכדינו
 וכשר הה"א בראש שמאל בצד תגין כעתיעשה
 מכח לפסול ואין בדיעבד וכשר ודעמי' רה"ילדעת
 בה"א דאף עוד הוספתי ואח"כ התפילין. או הס"הזה

 קצת עגול ג"כ שנכתב אף ב"ה הו" שלאחרונה
 : שקר דוברי פי ויסכר הכל כשר נמי מרובעולא
 סכת לשם למים שנתן בעירות ,םא' ל"א*סי'

a~1mכשנתנמ אח"כ לא אבל 
 שמתן שבשעה כתב ג' ס"ק ליב ס" שטו"בלסיד
 דעתי. מה ע"ז חולק קע"ה סי' ובטב"ת דילמים
 במים הנתתם דעכ"פ כיון כשרים הס לדעתיהנה
 שנותן מה ובפרט בזה די להסיך ליחנו מכשירהוי

 עושה הוא הראשונה דעת על הוי בסידאחיך
 העיבוד בסוף אם להקל ראה ומה"ט בזהוהה"נ
 סתמא אם דאף בזבחים כמ"ש דמהני לשמואומר
 דסופו לשמו ואח"כ בסתם כשר בזה מ"מפסול
 י"ל מיהו בזה ה"נ כן עי"ש תחלתו עלמוכיח
 בחולין ורבנן רשב"ג בזה דתנאי פלוגתא דישכיון
 י"ל א"כ תחיתו. על סופו היכית אמרינןאם

 דאמריגן דס"ל כת"ד לה דמוקי שם הש"סדכוונת
הוכיח

 !נ,תא דירינו ט) קררתי נ6תת ס"ס 61ג!תיך תחינת ססת*נ ר6'!ת דחיתי )6 )חס !טקסס מחזרותהא(
 סרי )6 !!נך נהס!גה )ס') גחכתי וכן ס!י-! שתוחק סרס סנ' )הרחיג 6ססר דג!")!תיך נגחיןצנרי;!
 : גסדרן 610 !ס!י הלק נרכס יסי' !ז6י תיתר ס)יתס תיגס זס!י יידי שדון 6נ! יסורןסנ6
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 אם הוי דספקא כיון לדידן אבל מע"תבוכיה
 אח"כ כוון אם מהני דיא י"ל לכך הסטית%מרגע
 עושה הוא ראשונה ע"ד יומר בזה אבל וכףששמו
 לכך כן הה דלכ"ע מוכח א"ב פלוגתא בזהייכא
 הרצועות הה ידעתי ולכך כן הוי בנה נטיה"ה

 הנהב דעת נגד דעתי מבטל אני מיהו'כשףימי
 טיהו יכתחלה לתפילין רצועות מהם לעשותואין
 דמותר נראה אחרים דליכא הדחק שעת הףאם

 : הנ"ל הטף כדעת שלייזם ולברךלהנהון
 בירד אם מסיפק שה" באחד שא' לענב*סי'

 הפר"ח לדעת התורהברכת
 את להוציא יכול אם מספק ולברך לחשרשצריך
 דאיכא י"ל בה"מ בירך אם ג"כ שמסופקאברו

 את"ל ואפי' עדיין בירך לא הוא שטא5יס,לקולא
 אמרינן דלמא או סה"ת בירך חברו גם דלמאדבירך
 עדיין בירך לא וחברו גירך כבר הוא שמאלהיפוך
 זה ספק  יריתי יא הנה מספק. להוציאווא"י
 מברכת חוץ מוציא יצא אם הברכות בכל קיי"יהרי

 וחברו כבר בירך הוא אם בכך מה א"כהנהמן
 בזה, לו הף ספק ומה להוציאו ירוי נמי בירך5א

 לקויא אמרינן,ס"ס דלא שלו ספקופ"ש,לפשוט
 מן לך קח א"ל א"ר שם במ"ש ל"א דףשמנחות
 רוב אין קסבר השוק מן לך קח ל" ייימאהנכר?
 והוי ב" ל" מספקא לא ופרש"י הם טעשריןישה
 נתעשר המעורב למיסר איבא הלכך מחצה על.מתצה
 גם . עכ"ל לקולא ס"ס הוי והא נתעשר ל111%,
 החיוב מן לעשר דאסור כיון הוי ס"ס דמהז"א

 כאן אין א"כ החיוב על הפטור מן ובן הפטור.עי
 זה יהפריש אסור מעושר אחד רק. דאיס"ס
 .אינן שניהם אם רק להפריש היתר . ואיןשוה

 טעושרין שניהם שמא ס"ס דהוי את-ל ואףמששרין
 מעושרין שאינן ואת"ל מותר הפטור על הפטורימן

 על החיוב מן והוי מעושרין אצן שניהםדלמא
 זה שמא להיפוך ס"ס נמי דהה אינו זה אךשאיוב
 דספק לומר ירצה אם ואף מעושר אינו וזהשעושר

 שמא חד הוי מעושר אינו וחד מעושר חד שמאזח
 או מששרין שניהם שמא משא"כ ספק כחדוהוי

 ט"מ ס"ס והוי שמא תרי הוי מעושרין אינןשניהם
 אס"ס ממכינן לא קימל דהרי רא" אונו זהים
 דאיכא דהיכא הסוברים ואף לברורי דאיכאביבי

 עושין אין לכ"ע זה מ"מ אס"ס סמכינןלברורי
 ולעשות הע"ה מן ליקח אין ה"נ א"כ לכתחלה5ףס
 וטה הסכרי מן ליקה דאפשר כיון לכתהלה*ףס

 ע"ה רוב אין דס"לדקאמר
 מעשריי

 היינו הן
 וגפ רוב דהף כיון מששרין ע"ה רוב הוידאם
 לעשתן מותר ובזה דמיעוטא מיעוטא הוי ודאיס"ס
 מעשרין ע"ה רוב אין דס"ל קאמר לכך לכתחלהאף
 שניהם שמא סרס דפך פלפול ע"נ עוד וי"להם

 רופא כמו וי"ל 'במעשה דתליא ס"ס הוימעושרין
 אמרינן ודאי בעלמא אנל אמרינן לא במעשהדתליא
 ידעתי ולא דוכתי בכמה כדמוכח לקולא אףס"ס
 מאין לקולא ס"ס אמרינן דלא לומר ספקומקום

 : להיפוך פשוט והדבר כן לומרהרגלים
 שהי' אף ההורה ברכתיבירר "בוקי איי קיים עמד אם וטא' ל"נ.שי'
 ודאי לדעתי הנה בזה יוצא אם הלילה כיניעור
 לבסלה הוי ראשונה דהירכה כיון ולברך לחזורצריך
 שכ' ת"ז מה הש"ע מלשון נראה וכן בזה יוצאאינו

 ולברך לדיור וא"צ וכו' היום אור קודםהמשכים
 קודם וגירך הלילה כל ניעור ה" אם האמשמע
 אין והגה בשחרית ולברך לחזור צריך הבוקראור
 י"ב ס"ק המנ"א דאף דא ברכה ספק דההיומר

 או בבוקר לברך חייב אם רק היינו בזהשמפקפק
 יצטלם ברכה הוי וא"א פטור ודאי בלילה אבללא

 חייב אם ספק הוי דעכ"פ ואף יוצא אינוובודאי
 מ-מ המנ"א כמ"ש הלילה כל כשניעור ביוםלברך
 רשא דדעת כיון ס-ס דהוי ברכה ספק בכללאיש
 בלילת ובירך ישן הה דאפ" מ"ז ס" בב"יהובא
 כן קייצך דלא נהי וא"ב ביום ולברך לחזורצריך
 שהי' אף בלא"ה לברך חייב דלמא ס"ס הוי בזהמ"מ
 הניעור כל חייב ודלמא ע"ה קודם בברכהיוצא
 ברכה שגירך במה יוצא ואינו בבוקר לברךבלילה
 סי' במג'א חמיה ראיתי בזה ובהיותילבטלה
 דאם משמע ישן שלא זמן כל מ"ש י"ג ס-קי'ז
 וכף בנוקר לברך א"צ הלילה כל ניעורהי'
 המחבר כוונת דלמא כן לי' משמע מהיכן ידעתיולא
 שלא כ"ז לברך א"צ ע"ה קודם היינו לברךדא"צ
 לברך דחייב ודאי ולכך לברך חייב בבוקר אבלישן
 להוציאו מאחר שישמע אפשר אם ומ"מ בבוקרשגית
 גס" ועיין לברך חייב אחר ליבא ואם טובמה
 י"ח אחרים הוציא אם הרמ"א שם מ"שרטט
 פוטרו בטעות הברכה אין בלא"ה הא משמעוכף
 אינו אחרים דהוציא כיון רק לבטלה ברכהדהוי

 : פשוט הדבר כך עיי"קג ברכה הף לכךלבטלה
 שי8 השחי ברכת שמייד יא שא' ל"ר.םף

 לברך רצוף ואין עכףםעשני
שלא
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 הנה גוים. נקראו ישראל דגם סי עשנישלא
 עכו"ם דהרי אפיקורסת צד הוי ודאי זונוסחא
 כן אומר ואם ומזלות כוכבים עובדי של ר"תהוי

 איט עליהם כו"מ עובדים דאינן דנכריםמשמע
 נוסחת לשנות רצה ואם אפיקורסת צד והואמברך
 שלא הול"ל כן נקראים ישראל דאף מכחהשם
 בו הוי  עכו"ם עשני שיא מדברך אבל נכריעשני
 נקראו נמי דישראל גופה ההערה ועל אפיקורסתצד
 גוי נקראים בכלל ישראל דהנה טעות הואכן

 חוסא גוי הוי וכן ממך יהי' גוים וקהל גויכמ"ש
 אבל גוי נקרא אינו בפ-ע מישראל אהד כלאבל

 עפמ"ש והטעם גוי נקרא מהם יחיד כלבנכרים
 הוי ובעשו נפש וכתיב שבעים הוי דביעקבבמדרש
 היהוד מעולם הם דישראל נפשות וכתיב עשרהשש
 א"ש ולכך עיי"ש הפירוד מעולם הם הגויםאבל

 נקרא בפ"ע דבר הוי אחד דכל כיוןדבגכרי
 רק הף ביהוד כ"א בישראי אבל גוי מהםכ"א
 יחיד נקרא לא לכך הכלל טן קטן וחלקמשהו
 ליעקב דבריו מגיד ממ"ש וראי' גוי בכללבפ"ע
 כן עשה לא אמר ואיך גוי לכל כן עשה לאוכף
 הכונה אך גוי נקראו נמי ישראל והרי נוייכל

 שהגיד כמו יאחד דבריו ית' הוא מגידדבישראל
 וכן לישראל למדה והוא לבד רבינו ימשהאתורה
 עשה לא אבל הדור לחכם דבריו מגיד דורלכל
 שפיר ולכך אהד לגוי מודיע להיות גוי לכלכן

 לא ולכך גה נקרא לא אחד דישראל גוי לכלאמר
 דלשון גוים לשון מישראל רגיש על לומרימצא
 גוים הרבה ליכא ובישראל גתם הרבה משמערגים
 על רם וכן נחתיך לגוים נביא נאמר בגויםאבל
 אהד אף נקרא ישראל או יעקב אבל ה' גויםכ?

 שלח כ-א מברך  שפיר ולכך ישראלים נקראווהרבה
 נקרא לבדי אני הייתי נכרי הייתי דאט גויעוני

 נאסר 4ק גת בפ"ע נקראתי לא עתה כן לאטי
 נקרש דבכלל בארץ אחד לגוי והי' ל"זביחזקאל

 דאו גוים לסגי עוד יחצו ולא שם ואמר אחדטי
 אחוי מלך לכ"א יהי' ביציהם פירוד דנעשהכיון
 יחיד כל אבל גוים ב' וביחד גוי מהם חד כלנקרא
 עשנם שלא רק לברך צריך ולכך גוי נקרא לאמהם
 : הדין את ליחן עתיד סגה והמשנהגה
 מ"ר בס" להסוברים הנסתפק מה ל"ה*סי'

 אפ לברך א"צ בד"תדמהרהר
 כעונה; הוי שומע אם לברך צריך ד"תשומע
 הגזול לולב במ"פ ור"ת רש"י בפלוגתת תליא זההנה

 דמותר דס"י דלרש"י ק"ד סי' וב"י בטורוהובא
 אומר שהש-ץ למה ולכוין התפלה באמצעישתוק
 כמהרהר רק ממש כעונה אינו דשומע דם-להרי
 כעונה דשומע ישתוק דלא רס"ל וסייעתולר"ת אבי זה על בה"ח לברך ראין ה"ה הפסקואינו
 דהוי כיון סה"ת לברך דצריך ה"ה א"כ הפסקוהוי

 בסי' וקיי"ל כר"ת קיי"ל לא דאגן וכיון ממשכדבור
 לברך דא"צ ה"ה הפסק הוי ולא ויכוין דישתוקקיד

 נחשב דלא כוותייהו דקיי"ל וסייעתו דלרש"יובפרט
 לר"ת ולהיפוך כדיבור דאינו בודאי מוכחהפסק
 הראת כל דקיהם כיון כוונתו התם די"י רא"אין

 ראוי שאיבו וכל בו מעכבת גילה איןלבילה
 דהוי כיון התם י"ל א"כ בו מעכבת בילהלבילה
 שיהי' בפה לענות ראוי אינו א"כ התפלהבאמצע
 בהרהור די ואין בו מעכבת בילה לכןהפסק
 כעונה הוי דשומע לומר יצטרך ישתוק אםובע"כ
 כדיבור מחשב אם וא"ב הוא דיבור נופו וזהממש
 שראוי היכא בעלמא אבל הפסק הוי שובממש
 בהרהור ודי בו מעכבת בילה אין י"ל שובלענות
 כמהרהר יינו רץ ממש כדיבור  כוה הוי לאלכך
 במל"ח ראיתי שוב א(. ונ"ב בזה מודה ר"תואף
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מיי שלמה5ף או"ח %"ףתהאלף
 אחד והכל שיו ספק כעין בו משאר כ"אדף

 : בזה לדבריו וכוונתי מהנ"ל ופשטועיטש
 ואומר שונאים יו שיש בש-ץ שא' ל"י*שי'

 המינין בברכת רם בקעבתפלתו

 רע הנה וכף. יכרתו מהרה ואויבי עמך אויביוכי
 להזכיר דאסור אחד טעמי מכמה המעשהעיי
 רבים צורך שהוי מה רק ליחיד דשייך מהבקיר
 אסור ליחיד ששייך מה אבל בקמר להוסיףמותר
 על עובר ועוד חז"ל. תקנת על בתפלתולהוסיף
 חטאים חוטאיט יתמו כתיב מי שאמרו חז"לדברי
 במנ"א נ"נ ס" בש"ע מ"ש קשה והיותרכחיב.
 ועוד עיי"ש בתפלתו הקנאה להסיר הש-ץדצריך
 שונאיו להוציא שלא מכוין שאם תקפ"א בס"מבואר
 והטעם בתסלתו יוצאים אינן אוהביו גםבתפלתו
 להוציא שיא שמכוין כיון הנ"ל המגיא עפ"דנראה
 פסול בזה טלבו הקנאה מסיר דאינו סוכהשונאיו
 שאינו דעתי' גלי ואויבי שאומר וזה ש"ץלהיות
 הוא אם ואף הוא דמוכח ואומדנא להוציאםמכוין

 אמן בזה יענו לא אויביו עכ"פ לכך מכווןאיני
 והוא בתפלתו יוצאין אין הם וא"ב זו ברכהעל

 שאויביו כיוןשגורם כ7וא"כ שאומר במה להםהגורם
 בתפלתו יוצאין אין אוהביו גם בתפלתו יוצאיןאין
 יותר להחמיר ראוי בזה המינים בברכת גםומה
 ביחד תרתי דדוקא שאומר הכונה לפרש י"לדהרי
 אבל יכרתו הס אויבי וגם עמך אויבי הוישאם
 וא"כ יכרתו לא איביו ואינן עמך אויבי הסאט
 לדקדק ראוי כה"ג וכל ישראל לאויבי אוהבהוי

 ביותר חדל שחששו כמו ביותר המיניםבברכת
 ולהדפו הש"ץ מן לסיקו ראוי לכך המיניםבברכת

 : ביותרולרדפו
 היאית את" ת יש שאמי ץ יש שא, רגסי'

 הראית אתה שאומר שמיוהמנהג
 מבהמ"ד שחזן אמר והוא החרוזים גם לומרצריך
 את השמש כיבד ואח"כ הטלית וחיץ החרוזיםיאמר
 ואחיכ ראשתה הקפה להקיף ולוים לכהניםהתורה
 וגם ולגבירים מכובדים לאנשים כיבד ב'בהקפה

 בהקפת 731 התורה לקבי רצה ההא מבה"כלש"ץ
 ואדרבה התורה לקבי רצה ולא כיבדוהו וד'1

 מפני הטעם ואמר ידים כב' פעם בכלדחפה
 כהל לא שאינו אעפ"י א' בהקפה לכבדושצריכין

 ומקורו לנייפה ראת זה קמץ הנה לוי.ולא
 של שנותיו המקצרים מדברים שאחד פ"טבברכות
 עויה ואינו לתורה לעלות קראוהו אם הואאדם
 ס"ת המניח זה יכלו ה' ועוזבי ח' דףובפ"ק
 הוי בזה טעמם עיקר כל והנה ויוצא פתוחכשהוא
 כל זה או זה גזיון לי ומה התורה בזיוןמכח
 המרא והנה זה בכלל הוי התורה בזיון דהוידניכר
 לשני חילקן שהוא נראה כ"ב ס"ק נ"גבסי'

 ומא"ח היא אדא דבאמת ותמוה שוניםמאמרים
 ה' עוזבי ודאי דהנה חברו כוונת פ" אחד וכלומא-ח
 דהף טעמא חד ושניהם ימים קיצור היינויכלו
 דועוזבי דמקרא זל-ו צריכין ושניהם התורהבזיון
 על דימא התורה כבוד העדר דהוי מנ"ל יכלוה'
 ההן מן הייך הוא כי דכתיב כיון אך אחרענין
 הוי יכלו ה' דעוזבי לו' מסתבר יכך הלאונשמע
 לא נמי חייך הוא דכי ומקרא התורה בזיוןעל

 אורך יושכר הוי התורה מכבד אם דדלמאמשמע
 שכר לו אין להורה בזיון עושה ח"ו ואםימים
 זח כעין וכדקאמר לו אין קליה גם ומ"מברכה
 כתיב ימה ח"כ דל"ב דס'ל לרבנן דקדושיןבפ"ג
 יא ס"ד דהוי שם וקאמר תמאסו בחוקותיואם
 קרא צריך לכך בזה ה"נ כן וכו' קללה ולאברכה
 חברו דסתם מה מפרש הד וכל יכלו ה'דועוזבי
 להכה"נ בין מיהו הוא, אחד דהכל הכה"ג כ'ויפה
 והה התורה בזיון דהוי הוי עברה להמג"אבין

 אין הוא וא"כ ימיו מקצר או יכלו ה' עוזביבכלל
 ומכובד הגון להיות צריך דהש-ץ ש"ץ להיותראוי
 מפני ש"ץ להיות אסור זקן לו דאין נ"ג בס"כמ-ש
 אמר ועלי' התורה המבזה ומב"ש הצבורכבוד
 הבריות על מחולל גופו התורה המבזה כלהתנא
 וכן בכיל בזיון כל והרי יקלו דבתי מקראולמד
 תועבה תפלתו גט תורה משמוע אזנו מסיראמרו
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 שלמהלף או'ח %שי"תהאלף18
 הה תורה משמוע אזנו דססיר כיוו הבונהנמי
 הדין מן לכן תועבה תסלתו נם לכך התורהבזיון

 הוא מקרה ודרך י"ש שהוא אפשר מיהולהעבירו
 כפי זמן איזה על והעברה לעונשו די אזי15

 : מבחוץ אני כי יבינואשר
 ג' עי שמתקניים "יבנים ת"י שא' ל-ח.סי'

 לדהותם את"כ יכולין 08שנים
 ימכרו שלא מכה ג"ש על המנהג בטעם טישהנה

 כן אומר הרב דהרי ופשוט נכון זה עבדממכרת
'~oaאך רב לי ומה מלמד לי ומה במלמד של"ג 
 דסוף ז"א אח"כ לדחותם שלא יועיל זהשטעם
 הזמן כלה אם זמן על רק שמקבלין כיוןסוף
 פאטרין לק"ק כתבתי כסה זה אך לדהותויכפין
 ולא הצבור רוב רק היים לדהותו דיכוליןננהי

 דומה רזה נעה בסי' הטו"1 דכתב דנהיהמיעוט
 רק היינו למהות יכול היחיד ואף הקבלהיתחפת
 אנן התורה בזיון דהוי ברב אבי וכדומהע9'ץ
 יהי' היחיד שגם להכי דעתייהו הוי ד5אשהדי
 אין בזה יכך התורה כבוד ויעזות ~mnoיכול

 ידחותו וחולין הרוב רק לדחותו יכ~יןהמיעוט
 כס-ש המס פורעי רוב היינו הרוב נחשבוצכשיו
 ולא ימים אינה ישתקו אם מיהו שםהמג-א
 גידם ואין כמעיקרא נשאר מיד אותויסלקו
 : כמקדם שגיה ג' עור גמר עד לדחותועוד
 א' דכפר שלו הישובים בנדיו ,טא' ל"םז*שי'

 הנ"ל לכפר וסמוך לעירוהשייך
 שם ודר שעה רבע רק ממנה רחוק ב' כפריו
 ולרבנות א' לישוב שייך ב' שכפר שנים י"ר חחאחד
 הנ"ל האיש התחבר עתה ועד וכל בכי רו"משל
 הן ההוצאות ובכל התשלומין בכל א' הישובעם

 כל ובשאר שם בהכ"נ בצרכי והן ראבינאטבמעות
 שום ליחן רוצה ואינו האיש הוזר ועתההוצאות
 המלך גדת דהישובים ידע הנה א'. לכפרחלק
 שרי אצל לפעול בידו האיש אם מלתא תליאושריו
 המסים בענין א' מכפר עצמו להפרידהמלוכה
 הממשלה שמצד כ"ז אבל בידו הרשות המלךוחוקי
 א' לכפר עדיין שייך המלוכה וחוקי מסיםבענין
 הן א' כסר שצריך להצטרכות ליחן מחויבאזי

 ואינו וכדומה בה"כ לצורך הן הרבנותקשכירות
 בסופו נ"ה סי' באו"ח המנ"א למ"ש כללדומה
 מהרי"ל השיב במע"צ כתב ודל בלשונושדייק
 סביבות וחזן מנין לשכור הצריכין ישוביםעל

 בעי דאי להישוב כלוס ליתן א"3 ישםהכאים

 בדיוק א"כ עכ"ל אחרת לעיר ילכו בביתם_אוישבו
 אחר מישוב רק הישוב מאותו אינן דהסביבותכהב
 ליתן צריכין אין בזה להתפלץ לשם שבאיםרק

 לישב שיכולין הלשון סיום פורה וכן וחזןלמנין
 עליהם ראין משמע אחרת לעיר ילכו אובביתם
 כתבו בזה לשם שבאים הנאה מכח רק ליתןחיוב
 צריכין הישוב מאותו הס אם אבל להם ליתןדא"צ
 דאף נראה וגם ממש העיר כבני ענין בכלליתן
 בענין המנ"א שם מיירי ישוב מאותו אינואם

 לאוות ההילוך כסו שוה הוא אחרת לעירשההילוך
 לשכור ירצו אם במקומם שגם מיירי וגםישוב
 שיצטרכו סמה יותר ליתן יצטרכו לא וחיןמנין
 נהנין ראין ניון אז לחלקם ישוב לאותוליתן

 להם ליתן א"צ הוה להישוב מביאתם ממוןומרויחין
 מנין להם לשכור הבאים ביד אין אם אבלחלק
 ליתן הצטרכו יותר רחוקה האחרת העיר וגםוחזן
 נהנו א"כ אחרת לעיר ילכו אם הוצאותיותר

 צריכין ודאי ישוב לאותו שבאים במה ממוןהרווחת
 הרווחת מזה דנהנין כיון וחזן למנין חלקליתן
 r~p ס" ובחו"ב דב"ב בפ"ק דקיי"ל כעיןממון
 עמד אם אף רוחותיו שד' חברו את בטקיףמ"י
 ייתן אותו מחייבין הרביעית את וגדרטקיף
 חולק איש המלך דת אם סנה העולה לכךהלקו.
 לכל סיוע ליתן צריך א' לכמר משייכותאותו

 מכפר לחיקו הסלך דת אם אבל א' כפרהצטרכות
 כפי שיו לכפר קשבה אחרת עיר יש אם אזא'
 לצורך כלום ליתן א"צ א' לכפר ההילוךערך
 א' לכפר להתפיל שבא אף א' כפר שיבה"כ
 צריך אז א' כפר כמו קרובה עיר לו אין אםאבל
 וההילוך א' מכפר כ"א שנותן כמו לבה"כ חלקליתן
 : לדינא בזה כנלפענ"ד וכו' ממון לפיהוי
 כשבית אמן יענות מיתר אם שא' מ'.סי'

 ברור הנה מפסיק.עכו"ם
 ברכו או קדיש בלשונם נקטו שהפוסקים דאףלי

 כי בכלל הף אמן אף רק בדבר חילוק איןבאמת
 ז"א עשרה דבעינן וקדושה קדיש דוקא די"למ"ש
 בעשרה ונאסר עשרה יש במקומו שם הרי בכךדמה

 בפחות אף לאמרו מותר בפ-ע זה איש"רולענות
 רק לאמרו אסור כשלימות קדיש ודוקאמעשרה
 בלתי לומר מותר לבדו רבא שמי' יהא אבלבעשרה
 ישומח אמן דהוי איסור הו4 האמן מצד רקעשרה
 יענה לא למה עשרה הקדיש במקום אםא"כ
 8"צ ועד לעולס המבורך ה' ברוך תם יש"ראמן

עשרת
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 כיון ובע"כ עשרה צריך ברכו אמירת רקעשרה
 דהוי וכל האסירה בהצטרפות רק שייכת יאוהעג"
 כעונה ונדון הצטרפות יהם אין מפסיקעכו"ם
 בברכה ה"ה א"כ קדיש או ברכו שמיעת בלתיבפ"ע

 טפסיק עכו"ם רבית כל נמיהויכןלענה,אמן
 בלי בעונה ונדון המגרך עם הצטרפות לואין

 : ופשוט ונ"ב הברכהשמיעת
 מתפללין כבר העשרה דוב באם שא' מ"א*םי'

 ועמד התפללו לא מיעוטרק
 סלם קדיש לומר יכול אם רם בקול והתפללאחד

 צלותהון תתקבל יאמר דאיך ק"ש לומר איןלפענ"ד
 התפללו לא הם והרי ישראל בית רכלוג:עותהון

 דהוי מידי תתקבל בלא קדיש שיאמר נראה לכךאז
 תתקבל בלי קדיש התפלה אחר דאומרים ט"ב יוםעל
 ח"ג שבו"י תשובת בשם רו"מ ומ"ש עתה יעשהכן
 אין ולפענ"ד ק"ש דיאמר בכה"ג שכתב ג'ס"
 בלי קדיש שיאמר להכריע נראה רק כןפראה

 :תתקבל
 בטלית ק"ש לוסר שמנהגו שא' דה"בב*ושף

 אך השכם בבוקרותפילין
 ק"ש זמן העגרת קודם הצבור יתערלו אםוצמתנה
 עלה ואה"כ הצבור עם רק בזה יוצא יהי'יא

 נעלם הנה ברירה. בדין זה תליא דאולי ספקבלבו
 דאין שכתב סק"1 תפ"ט ס" באו"ח הטו"1טמנו
 באג"א עיין אך עיי"ש מספק למצוהיהתנות
 אהי( לא בלילה אזכור אם 'ליענה שכתבסק"ז
 בזה אמרינן ולא תנאי בזה דמהני מוכה בזהיוצא
 בזה"ז דספירה כיון דכוונתו לומר ואין ברירהאין

 כן שם כוונתו ראם ז"א ברירה יש לכךדרבנן
 ואם מצ"כ לס"ד דאזיל ונראה שכתב יה מהא"כ

 דדרבנן ס' בס" כתב עצמו הוא הרי דרבנןספירה
 מחלק ופן תורה כשל דית דבזה כונה ל"בלכ"ע
 לא או דאורייקא עיקרו בין דעירובין פ"נהש"ס
 עיקרו דהוי דבמה כן הוי ברירה לענין ה"נא"כ

 ואעפ"כ ברירה ואין תורה כשל הוידאורייתא
 במג"א מפורש דינו וא"ב גזה תנאי שיתנהכתב
 המג-א בנדון דבשלמא ציותך תמה אני שיוובדין
 ויה" לברך לו אסור "וג יצא וכבר א"ב נימאאם

 אבל לביירה לחוש מקום פי' לכך לבטלהברכה
 לא הברכות הרי ק"ש ירי יצא כבר אם אףנצ*ד
 אם אף וא"ב לבטלה ברכה "ח"כ כאן ואיןאמר
 אם דאדרבא בתחלה ק"ש ידי יצא שוב מ"מא"ב
 גזמנו ק"ש ידי יוצא קיקי דלא כיון ושובא"ב

 דהרי דמלתא ישופרי כן מתנה אם איכפתמה
 ספק מכח רק הוי א"ב דקיי"ל מה הפוס'לרוב
 כ"ז ומלבד הצבור. עם יוצא ויה" י"ג אוייוא"ב
 למע"צ דרומה די"ל חדא ברירה בדין עפלאינו
 התפ קיי-ל א"ב דקי?"ל דאף השותפין ר"חהח"ן

 זח ישתמש דפעם טתחלה ידוע דוה מכחכראב"י
 ונ"נ כן מתהיתו טבורר כעיקרו היי זהזיעם
 ופעם תפלה זמן מאחרין דפעם הוא דשכיחכיון

 מיעוטו ורק בתפלתו מבורר עיזיו א"כמקדימין
 קייטן בזה כך ואיזה כך יום איזה בסו18מבורר
 בדבר רק שקך לא דברירה נ"ל ועוד די"ב.כראב"י
 דחנה במחשבה התלוי בדבר ולא במעשההתלוי
 דאמרינן כשן בתרומה וכן מעשה הף וכדומהבגט
 דמיא כמעשה דתרוטה דמחשבה דקידושיןבמ"ג
 מעשה דאינו במה אבי ברירה בדין תליאולכך
 וראף י"ב ומחשבה כוגה על וכונה במחשבהרק

 יוצא לינוק עשאן תודה בהלת דפסחים בפ"גממ"ש
 אמלובי לשוק דכל הטעם בש"ס ומפרשבהם
 והקשיתי אנא בהו איסוק מזדכן לא אםאמליך
 שוה דבמעשה כיון דא"ש ונראה א"ב הריכח"
 לשם או תודה לשם הוי אם רק החילוקואין
 הכינה. ומהני ברירה בדין נופל אינו וזהמצוה
 רגו לו אמר מה בשכח דפסחים מפ"ר ראי'ועוד
 וכון שיי וגדי שלו טלה אם ויאמר רועה אצלילך

 לו שאמר מה שיבורר אח"כ יועיל ומה א"בוהרי
 א"ב הרי עבדו ק"ש הפסח למפרע יחשב איךרבו

 בכונה רק תלוי וא-נו שוה דהמעשה כיוןובע"כ
 זה או זה לשם הויאם

 ודא-

 וטעם ברירה אמרינן
 מחשבה כעין רק הה ברירה דענין נ"להדבר
 כן מעשה מידי מוציא מחשבה 1 דא דק""ליכילו
 מוציא דאינו ברירה איןה"נ

 קיד-

 אבל מעשה
 דבזה ברירה ~הני במחשבה רק דתלויבדבר
 חשש דאין נ"ל , ולכך מחשבה מידי מוציאמחשבה

 :במנהגו
 בנוסח אומלים שאגו ע~מ שהעיר מה מ"ג,מי'

 ארך אל ה' ה' שבתהליםיה"ר
 התספה בנוסח הרבה וכן פסוק הצי והתאפיס
 דע"כ ולפעגד"נ וכו'. אתון אשר את וחנותיבפסוק
 באורייתא משה ססקי' דלא דפסוקי אמרינןלא
 הפסוק קריאת דרך מכוון אם רק פסקינן לאאנן

 המקרא מן ראי' דרך רק אומרו אינו אם אבלביחוד
 בש"ס חז"ל והרי פסוק חצי. אף לומר מותרזה

 מקרא חצי רק והביאו מקראות סככה ראי'הביאו
ובע"ב
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 שצריך מה רק להביא צריך אין ראי' דדרךובעףכ

 מן ראי' להם הביאו התפלות מסדרי ה"נ וכןלו
 בצבור שקורין ומה מקרא בחצי אף בזה ודיהמקרא
 כתב דהרי כך הוא ה' ה' ומתחילין מדותי"ג

 פסקי פסקי בתחלה דנאמרה דהיכא מ"ט בס"המג-א
 פניו על ה' ויעבור בכתוב והרי להפסיקסותר
 שהוא בפירוש אומר הכתוב הרי וכו' ה' ה'ויקרא
 התחיל א"כ אפים ארך אל ה' ה' רק קראית'
 גאון הר"ן לדעת ומב"ש פסוק בחצי ית'הוא
 י"ג דהתחלת דמפרש דר"ה פ"ק ורא"ש בתוס'הובא
 נמשך ה' ויקרא ומ"ש השג" הוי' מן ההסדות

 א"כ אפים ארך אל ה' קרא שהשם מינהלדלדול
 גם ואילך מכאן רק קרא ית' שהוא מפורשאומר
 דהמנהנ שם ברא"ש וזמין כן להתחיל מותרלדידן
 מטעמא והיינו ה' מן רק מתחילין חיןדהצבור
 חצי בפיוט פעמים כמה שמחבר ומהדאמרן

~son זה גם פסקי פסקי נאמרו ויא ראיה דרךשלא 
 משה 5סק" דכא פסוקי רכל זה דגללא"ש.

 לומר בא אם רק הוי פסקינן לא אנןבאורייתא
 בזה אחרים בדברים מעורב ואינו בצ"ע זהכתוב
 בזה תנ"ך של הפסוק לומר מכוין שהואפראה
 מערבא נאמר אם אבל מסידורו לשניר לו%8ר
 ולא טדעתן הראווגים שסדרו ושבח התפלהבנוסח
 המקרא לשון גם להזכיר יכול בזה המקראבלשון
 כאלו נראה אין דבזה כחוג הצי דהוי חף בוטעורב
 כן כאוסר רק בתורה שכתוב המקרא יומרמכין
 ואסו שאומר ושבח התפלה וכשאר דנפשי'פדעתא

 רשאין יה" יא כזה לשון במקרא שנאסר זהבשטיי
 איסור מצינו לא זה כן לכתוב מדעתו גםלכוץ
 לשנות אסור המקרא את לומר שמכוין ניכר אםרק

 מקרא לקרוא שמכוין ניכר אינו אם אגל חציולומר
 התפלה נוסח שאר עם  עירוב דרך שאומרורק
 ומנהג הפייטנים בעד להמייץ בנ"ל קפידאאין

 :העוים
 ברכת בתוך יהפסיק מ8י אם שא' מ"י.םי*

 הצבור עם מחת הי"ג לומרק-ש
 תקס"ה בס" נתן רבנו עם הטור בפלוגתת להוחלה
 עיין לא הנה ביחיד מדות י"נ יומר מותראם

 לאומרם רק מתיר אינו הטור דגם שכתב שםבטוה
 מודה תחנונים בישון אבל בתורה הקוראכדרך
 נראה אינו להפסיק מ"מ אבי שבקדושה דברדהה
 מחויב אינו מ"מ שבקדושה דבר דהוי בכךדמה

 דהה ולברכו ~קדושה לקדיש דומה חמשולאמרו

 מחויב שאינו קדיש בשומע ואף האדם עלהחיוב
 ועומד מחיב הוי קדיש דשם חדא מ"מ ישמועבו
 מח"ב באינו אף נם לשמוע שמחויב קדישיםדיש

 מדות בי"ג אך איש"ר ואמרו אומר דהרילענות
 אינו ונם לאמרן דוריס מדינא עי" חיוב שוםאין

 ברכת אחר באמן והרי שומע אם לענותמחויב
 שבקדושה דבר ודאי דהה רם בקול בתפלההש"ז
 ושאלתו מדות. בי-ג וסכ"ש תפלה ושומעהקדוש האי אחר רק אמן יענה לא ומ"מ התפיהכל
 קודם פסוקים איזה לומר צריך העונה היחידאם

 רק ובקשה תפלה שום ואצ"ל ז"א מדות י"גשאמר
 דהסברא מה ומלבד לבד מדות התג יומריוכל

 בת"ב דבר עמא מה חזי פוק כן נותןוהשכל
 מדות ח"ג רק הצבור כי אומרים אז ויחלשקורין

 : יותרולא
 איד יק"" "באים ליטא בבני שא' מ"ה.םה

 אשכנו או ספרד מנהג אםיתפללו
 שהלך מקום חומרי בזה שייך דלא אמר יפה בזההנה
 בשם הביא הסג"א והגה בזה או בזה הוי חומר מהכי

 לחיל הבאים ע"י שבני תצ"ז סי' יו"ט הל'הרדב"ז
 ל(1 דבתפלה מבואר א"כ במקומן י"חמתפללין

 אם לעיין יש אך לשם שהלך טקום חומרישייך
 במג-א שלפנינו בנוסח הגה תתגודדו יא בזהשייך
 אך הבנה מחוסר והוא כב' במקומן הגירסאהוי
 ולא בביתם בכונה שיתפללו היינו דהכונהנראה
 משמע בפמ"ג אך אגודות הוי דא"כ לבהכ"נילכו
 בה'דגרס

 כמקומי
 קפידא אין במקום הא משמע

 תפלת בו שמתפללין בבהכ"נ כן להתפללומותרין
 שבת בהל' ובאמת תתגודדו לא בזה שייך ויאיו"ט

 אין שבת קבלו שכבר לבה"כ שבא ביחיד רס"גס"
 גם דשייך מזכת בה"כ באותו מנחה יהתפלל'11

 פ"ק ביבמות ועיין תתגודדו דלא לאובתפלה
 ובע"כ ל"ת שייך לא המגלה בקריאת דגםמוכח
 כך ויש כך מתפללין דיש עיירות בכל דנהגומה
 דינין בתי כב' הף מקומות בב' דהוי כיוןהיינו
 אבל מגלה גבי ביבמות כן כדמשני אחתבעיר

 דשייך ודאי כך וזה כך זה בהכ"נ באותולהתפלל
 ולכך רס"ג בסי' הדין והיינו תתחדדו יאב"

 בפ"ע אך כמנהגן להתפלל ליטא בני דמותריןנראה
 שמתפללין ובמקום כנוסח שמתפללין :מקוםלא

 לרוים 4מ*ש כולם יעשו כן הרוב אחר ילכובנוסח
 : בק"א ועייןכבר

 ירכיך "סיס אם שחיית בתפית שא, מקם'
חצי
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 : לא או וערבית בטנתה כמו הזמן קודם שעהיעי

 ס"ק ס"ט ס" בח"ח שמ"ג יבייש יהתשן.

 דץ מלאכות ,שאר הא וז"ל טץ,.
 מטוך כמו לשחרית סמוך שור ?סעודהובורסקי
 אסור למנחה בסמוך הרי וח"כ עכ"ל וכףלמנחה
 סי' וכמ"ש ימנהה סמוך נקרא ולכך קודםח"9
 מן וכ"מ כן הוי לשחרית סמוך ה"ה א"כךישב
 הרמב"ם על שכתב ח' דין מתפלה פ"והכ"ח
 לא במשנה מדנקט בשחרית מותר דתספורתדלמד
 מותר דבשחרית מוכח למנתה סמוך אדםנשב

 קודם ח"ש מותר דבשחרית איתא ואם עי"שמספור'
 נקט לכה דלמא ראי' מה ג.כ ומלאכה באכילה8ף

 סמוך בשחרית אבי אסור בסמוך אף דאומנחה
 שהרית בזמן אבל ואכילה מטלאיה גרע דלאסותר
 תספורת בין לחלק ומנ"ל אסור תספורת דאףידל

 למזהה שהרות בין חילוק ראין דס"ל בש"כלאינך
 ולזה קודם שעה חצי אסור ענון ובכלוערבית
 דבתספורת מוכח ימנחה מסוך סדנקט תוכיחשפיר
 ומהפמ"ג מהכ"מ מוכה לפ"ז לנסרי בשחריתתותר
 מהרמב"ם אך ושחרית קודם שעה חצי אףיאסור

 יו אסור הי-ז מתפיה בפיו להיפוך להוכיחיי
 ע"ה שיעלה מאחר מלאכה שיעשה או כילוהטעום
 ועושה טועם אבי וכו' שחריה תפית שיתפללעד

 אב9 מנחה וקודם מוסף  שיתפלי קודם.שלאכה
 שיעיה מאחר מ"ש והנה למנחה סמוך סועדחינו
 מעימה הכונה דהתם ראי אין מזה קודם ולאעטה

 קודם מתירן דהרי תדע עראי וטליתותבעלמא
 למנחה קודם אסור נמורח ומלאכה ואכילהשנהה

 שפיר וזה סיירי עראי ומלאכת עראי דסעיטתובע"כ.
 מה קשה זה אני קודם ולא סעה'ש רק אסור.איש
 סמוך והנה למנחה סמוך סועד אעו אבלוכסיים
 ופוסקים בש"ס כדמוכח קודם הרש סטנהימנחה
 איש , אבל והל"ל שחרית ויא מנחה נקט למהוקשה
 דבסמוך דס"ל בע"כ ושהרית ימנהה סמוךתועד

 דעיקר כיון נראה והטעם ?סעוד אף שרי.לשחרית
 בזמן אף ?מטעי דאתי אסור למנחה דסמוךחטעם
 ניכר דכא למנחה בסמוך wpn 5ל החב מטוטנחח
 קודם מ"ש גזרו בנה הזמן לטף שעה החציצין

 כל דזמנו כיון מ"ט ההפרש דניכר אףובערבית
 אסרו לכך דפשע חיישינן שינה שכיח וגםהלילה
 ובין טעמא הך שייה דיא בשחרית אשל קודםהג"ש
 בפ"ק דאמרינן למה דומה ניכר לאה"צ עה"חקצרם

 חמה דבשת נרגעי טעי יא לשבע 9ש בץדפסח*ם

 אסרו לא ולכך ניכר ההפרש הוי ח"ג כן וכףימזרח
 סט'ש אך הרמב"ם במעם נראה ה" כן קודםח"ש

 כת8 ולא מנחה קודם יסעוד אסוה אבלהרמב"ם
 מותר בערבית דאף דס"ל משמע ערבית קודםגם
 טעי יא ולייה טם דיין הנ"י מטעם קודםח"ש
 בערבית דאף רי"ה בסי' דקי"י ידידן אבלאינשי
 כתב ושפיר כן בשחרית ה"ה י"י קודם ח"שאסור
 ולשמ"א לדינא עיקר וכ'נ המחבר לפסק כןהפמ"ג
 אץ מותר לשחרית סמוך דבתספורת הרמב"םמ"ש
 ייכא לשטתו דלהרמב"ם הכ"מ שכ' פרא" מןכן

ראי-

 קודם ח"ש בשביי ימנחה סמוך דנקט די.ל
 כפם'נ העיקף ולדינא כן הרמב"ם כתב מסברארק

 : הטה שוין ושחריתדערגית
 במהשנהגיכמ"יעביייקק'8 שא' מ"גמף

 ותפלא ק"ש בזמן ביחידות להתפלל ליחיד טובאם להתחלי ומאחרים ק"ש ברכתגם
 יהושחר עדיף טפי או הצבור עם מתפיל שאינואף

 אמת הן שאיה זו מח אני תטה עמהם,והתפיל
 טתפללין והיו והברכות ק"9 זמן עוברים היו לאאם

 לחתפיל P~mbI'1 יעשות רוצה הי' ואחד רקבוטנם
 ולהתאלל כן יעשות אסור ודאי צוה חמה דמדומיעם

 זטן יעבור אבי עדיף בצבור תפלה ובזהביחידות
 ודאי נ"כ לבטיה ברכות והוי ק"ש ברכת תמן .ק"ש
 יסח טפי עדיף בזמנו שביחידות רא" צריךאין
 זמן עוברים אין אם ואפי' יזוע יא ומג"עשה

 שיקרא אף וביא"ח בתפייין ק"ש לקרותביחידות להדסיי ראוי נמי ק"ש ומן שעוברים רקהברכות
 בהפילין קיש. ועדיף מהני לא תפייין בליק"ש
 כי תפילין ביי יהיות וק"ש בצבור מתפלהבשנו
 רק ק"ש דין יו אין בצבור ק"ש אח"כ שקיריןמה

 ביחידות להתפיל טפי עדיף לכך בתורהכקורא
 שרוצה במי שמוחה ונדון לראיות. וא"צ פשוטוב"ז

 הדץ הנה לברך שאסור במקום במרחץלשתות
 : להאריך וא"צעמו

 מ"ע*כמי'
 שא,

 טדרשים בתי כמה יש כבעיטי
 אשר קדמוניות משניסישינים

 וכדין עולם כתקון טורה בכותל בהם נעשההי'
  עוים של מזרחית קרן נגד היייו צ"ד t~oa:הש"ע
 יבנות ע"מ לסותרו מבהמ"ד אגשים המכיסווכעת

 טורה מכותי לשנות ורצונם חדש בהם-דבמקומו
 קדש הארון שם ויהעמיד דרום לכותלשה",מקודם
 בשתל שיש מחמת הנעי כותי יצר כולםולהתפלל
 טכותע הוא'רוחב כי מקומות עוד שם לעשותדרום

מירה
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 זריחת נגד הוי שם שגם באומרם מידם שה"4שרח
 לשנות אסור שח"ו ואסרו פיו את ושאלוהשמש
 הכותי את ושינו אזנם הטו ולא אופןבאין

 הנ"ל.
 יסתרו רק כך להתפלל שחיילה דיבר אשר היטבהנה

 שיו הטעמים מצד מזרה יכותל כמקדםויחזירוהו
 אין לשעת רוצים אם העיר כל אפף מטעם"וחוץ

 בס" הבאה"ט שהביא אליהו יד ומתשובתרשאים
 שואלים אינן שהצבור מיירי דשם ראי' איןח"ד
 לענין ששואל רק דרום בצד רק סותריםוהמה
 וגם היחיד יעשה טה פלפלו בזה יעשה מההיחיד

 בית בבונה מיירי מזה שמדברים הפוסקיםכי
 הי' שכבר כיון בזה אך יעשה מה לכתחלההכגסת
 ועכשיו הארון הה מזרה ובכאל המדרשבית
 מקדושה הורדה הוי דרום בכותל לעשותובא
 ולא בקודש דמעלין ין וקיימא מזרחייכותל
 במזרח דהוי בהכ-נ כמה שם דיש גם ומהטורידין
 דיא לאו בכלי בזה הף דרום בצד יה"ואחד

 בדיעבד אף כן לעשות תיילה לכךשיומדדו
 : כבתהלה ליושנה החזירואסור

 העמים צף אטר אם בנדיז שא' מ"ע.סי'
 גם דמהני. הטלמוריד

 אם יום ט"ו ואחר יום כל יום כצי התפייאם
 יש אפ גם לא. או מהני אם פעמים ה"האמר
 שהתפלל כגון יום מים-ד בפחות תפלותצדי"ק
 בזה. די אם יום מימ"ד בפחות תפיות צ'ויש והתפלי וחזר וכדומה ויבא יעיה שכח אומוספין
 בש"ס שמצינו אף כי בזה ספק מקום איןהגה
 וכן בסבילה וידו בנסילה אחת ידו גגי דניטין8"ב
 בתק"ח כולו או הנט בקיום בולו או הגטבקיום
 תלוי הדבר לכאן דמיון לו אין זהמ"מ

 כל זה או זה 9י טה לכך וטבעו האדםבהרגל
 האחרונים ביארו וכן בכך די כן פעמים צ'שהזכיר
 בהרגל דתיוי מכח הר"מ של טעם עיקרובנוב"ק
 גניחותיו ריחק דאם הוי הר"מ שי טעםעיקר הרי ועוד כן הוי בזה ה"נ א"כ וטבעוהאדם
 הך וא"כ בזה והיה כ"ש יא נגיחותיו קירבהגיב
 מ"ה וחזר יום ט"ו התפי? אם יש 13פ1ק"ו

 התפיל אם וכן ממש זח ק"ו נמי הוי יהרפעמים
 זה ק"ו נמי הוי יום מימ"ד בפחות התלותצ'

 תמהו השבויה בשם והמג"א הסויו וחנהממש.
 כהב והמג*א ק""9 אנן דהרי הר"מ ראוותעל

 וקשה דנקט הוא בעימא תונבא דייל שאנידהתה
 מטעם ולא תוכיח דזבה ר"י אמר בש"סדהרי

 המע"ץ ודברי א"ש אך לי' דנקט הואדתונכא
 דבהזאי כ"ט בנדה אמרינן הרי ק"ל דאי"כמוכרתין

 בת דאתוספי הוא יתירא דדמא ור"ח בירחאכ"ה
 ק-ו ליכא בזבה הרי תוכיח זבה ריי קאמר מהוא"א
 יא ראיות" קרבה טמאה ראיות" דרחקהלומר
 דמים די"י ראיותי' קרבה דשאני י"ל הריכ"ש

 משא"כ הוא רא" וחד יה דנתוסף הואיתירים
 רא" ומה בפ"ע ראה חד כל הוי יום כלבראתה
 ר"י כוונת ובאמת נראה ולכך המועד לשורמזה
 דבחד דייל ק"1 ליכא המועד בשור דגםלומר
 לר קשה דהוי רק יה דנקט הוא תוגבאיגמא
 לומר מסתבר הוי טפי תלי' באיזה זה לתלותמנ"ל
 משנתיה הזקה דהוי לוסל ג"פ כן דאירעכיון
 בעלמא דאמרינן למה ודומה בספק דעלמאבמילי
 הוחזק דודאי וכיון ודאי מידי מוציא ספקאין
 תונבא דאיזה לומר בספק נתלה סה"ת רפבכך
 מכת הטעם ובע"כ תוכיח זבה אר"י יכךוכו'
 חזינן וא"כ בה דאתוסמו הוא יתירים דדמיםדי"ל
 בשור ה"נ וא"כ חזקה מידי מוציא בעלמאדתיי'
 מידי זה מוציא וכו' תונבא די"ל זו תל"המועד
 שזבח טה אם ממ"ג אמר דר"י עוד וי"לחזקה.
 דמים די"ל מטעם אינו בראיות מטמאהאינה

 א"כ גזה"כ הף רק בה דאתוספי הואבעלמא
 המועד בשור גם א"כ ק"1 אינו זה דק"ומוכח
 דמים די"ל רק גזה"כ מטעם אינו ואט ק"ואינו
 חזקא מידי מוציא זו דתיי' וחזינן וכו'יתירים
 ולכך וכף דתונבא כן י"ל המועד בשור גםא"כ
 ק"ו דהר רש סודה בעלמא אבל ק"ו שכאממ"נ
 דיר"מ כיון כך ראי הר"מ מביא ולכן ק"וזה

 אין יר-י וא"כ נמור ק"ו זה ק"ו דהוי דצ"לחזינן
 דהוי דמודח או ק"1 זה ק"ו דאין ס"ק אסידוע
 זו2 יבלות דיש שאם המועד ושור בזבה רקק"ו

 ספקה אין לכך בעלמא בתונבא וזה דמיםבתוספת
 ייפינן זיכך ר"מ שי ספקו מידי טוציא ריישל

 : הסהר בסוף ועיין יעימא.מזה
 בהזכירו דין אתה ששכח מי שא' י.םי'

 לעשתה ח"ו הנה ספר. באיזה יעיין יילך יצחתפלת באטר* 15 *ותר אם ויבואיעיה
 והצת הפסק הה יא דהליכה אמת הן כיכן

 ביובו דהה בדבר רק מיירי דהתם רא" איןנם"י פדיי
 ע5 דהליכה י"ל בנה לזה ~ה סמוך יהיותמכח
 שצריף בדבר להפסיק אבל הפסק הה יא אמהב"ב
 8ף ירי באמצע להפסיק חד כולו דהוי יחדיהיות
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 ובשף צ' דבט"ט אטת ורז הרסק הו* נמישליכה
 דהליכה מבואר ק*נ סי' ובטג"א קיד סו' וברישצ"ל
 va הפסק הוי ודאי רזה ויעיין ספר ייקחלא אבי לבד הליכה דוקא היינו מיהו הפסק הוייא

 מעליו טייחו נשמט אם ד' סעיף כ"ג בס"מבואר
 נהי ועוד. המסק דהו ילבש לא כולו נפלאם

 פניו שעה בכי עכ"פ אם היינו הפסק הוי לאדהליכה
 פניו יחזור לו אסור אבל עומדגתפלה שהייימקש
 לאחוריו יהחזיר שאסור ק"ג בסימןכפכו
 אחר לילך שמותר צ"ו בסי' שמבואר אף וגםעי'"ש
 התם מוכן במקום ה" אם סידור אומחזור
 איזה לעין יא אבי ליטלו רק שייךמיירי
 מקום לו שה" מיירי גם הפסק הוי ודאי זה כידין
 אינו ובאם אחריו לבקש יצטרך ולח מתחיהפתן
 יפנין רק חף דהייכה מערי גם אסי מתןמקוס
 אחר דבחסר ודאי יכך אחר לצד פניו שיהפוך%א

 וחרז כן יעשות וחיילה הפסק דחף הייומאופנים
 זח בדבר השם והילוי שחתים הלזית בזב"זטזה
 שנרתח ממח V*a rm פפני כן יעשותוחיייה
 כן ואם מתיר אדם שבחיי וכן ואף אפורשמדינא

 דגרי לפרש שרצה ומה ,עליו. יסמוךהוא'חלילה
 לילך כוונתו ראין המחזור בנדון ח"ן בסחהרמ"א
 מבמעיין כלי ז"א במקומו מונח שהי' הקאחריו
 כתב %א אחריו יחמר יא שכתב .רמ"אבלשץ
 רשאי אינו יבקשו לחזור דוקא טסת אתריולקלך
 יש אם במשש וכן יילך מותר מיוחד ימקוםאבל
 לפנקו מונח אארב כתב ולא טוכן מיוחד מקום19

 למקום רק חלייה שליו יחזור צריך יאינו דבלמוכה
 : ונ"ב יימלו לילך 5 מותר,מיוחד

 כשחיית ייייא יקל" ששכ" במי שאן רא.סף
 איזה יתשלומין יהתפייוצריך

 אע ידעתי הגח הטוסף או . התשלומין אםיקדים
 הפצת זמן עדיין אם דטמ"נ כיי יספקו מקוםכאן

 ויקדים התפיי יא כאלו טמש היינו רקעייו תשיומין 9ם אין כזה א"כ חצות קודם דהוישחרית
 אחר הף שכבר מיירי ואם מוסף ואח"כשחרית
 אין הר* בזה א"כ שחרית זמן עוד ואיןחצית
 ואח"י מנחה מתחלה שיקדים עד יתשלוטיןמקום
 רפ"ו בסה המבתו הדין היינו וא"א תשלוטיןיתפלי
 יקדים איזה ומנחה מוסף תפיות ב' לפגיו ה"באם,
 שיו יספק מקום אין ולכך בזה דעות ב'עיי"ש
 ה" דכוונתו אח"כ שאלתו לפרש שרגה ומהכיל

 מוסף תם ב' שחרית יהתפלי יו ויש ערביתששכח

 שא?8 זו יטה שאלתו כא הורע מה תף9*מו
 יפסוק ואם ישחרית סמוך בעינן התשלוטיןהרי

 שית אינו הטופף וגם סמוך אינו במוסףבאטצע
 ודאי ובזה עוברת שעה הף והתשלומיןעוברת

 : ודוק ומוסף בסרחה כמו קודמיןהתשלומין
 במים כ ש"ייעשהתפייגייה 5ה שא' נ"ב.םף

 נזכר ואחית שחריתטוסף
 בטח ויצא או מנחה להתפלל עוד צריה אםמוסף והתפלי

 בעי דרבנן אם בדין ופלפל ,שנית שחריתשהתפלל
 סעי' ק"ח. בס" פשוט דין מ"מ נעלס הנהכונה.
 יתשיומע ראשונה כוון שאס תשלומין בדיןא'

 חרי שהתפלל לחזור וצריך יצא לא לחובוחשנ"
 כהן 9א ואם טתפלל מה ישם כונה בחפיהדבעינן
 דרבנן דאף נראח והמעם ולהתפיל לחזורצריך
 מ"פ כובת מ"ב גאטירח דנם להסוברים ואףאב"כ
 דאורייתא והפלח כטח ידדעת הדא שאניתפלה
 עיקרו דהה כיון תפלת שאני דרבנן הסובריםואף
 81 יבטכם נכי. ולענדו בפסוק כמשאתכםעלב
 עיקרא דהפית כתה בעי ודאי בזח לכךתפלח
 טבעתם ומוכח הויקץ וטג"א דהטף1 נטת הןבלב

 פ,sff 8' כוון שיא אף יוצא ג"ד דייכאדהיכא
 תפלת דשאני דיגל טשרח קושייתם ראיןטלבד
 ויבחש אשת יענין קיל וא והרי רשות דחויערבית
 אבל בגלד רק יחזור א"צ ולכך דאצ'כ זהיענין דקיי יש9 כן רננות דהוי לחזור דאאצ טעם יחדבר"ח
 ומנבא לחטא אף רק חטחבר וא"ש כ"כ הפלותבשאר
 דרו ואין מוסף אז מתפילין דהכי כית דכאןנראח

 שם שלא מתפלי יהיות ובפרט למוסף מנתחלהקדים
 לכה טוסף במקום שהושלל כניד הוי ודאי זההצבור
 ולהתפלי יחזור צריךודאי

 בא"ש בפט"ג ועיין מנחה
 ישד ס"ק גיח בסי עיין וגם כהטחבר דהעיקרשכתב
 בראשונת כ11ן אט בשתיהן דטבדיל דלףוכהב

 יההפלל חייב דהי' ודאי ימך יצא לאיתשלומע
 ! שניתמנחה

 בעש"ק מנ"" י"תפיי ששט" במי סא' נ"נ.ם"
 אם ב' ערבית יהתפללשצריך

 ד מעין ברכת הש"ץ עם יהתפלי יסמוךמותר
 מהני יא ודאי תשלומין עבוי כי ערבית תפיתלשם
 יא הסקילין והרי חובה ישם הוי דהתשלומיןכיון

 ערבית דחפלת מכח רק ד מעין עלמקילין'לסמוך
 יםטוך מותר אם רק חובה הוי והתשלומיןרשות
 .דידעתו מ"ש הנח ערבית. תפלת לשם הש"עעל
 הף הו"ר שבת דחפלת דעות דיש סיע יוצאאיש

חוב
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 אינו זה הנה וכד וקציעה מור מס' כמישחוב

 דס"ל הללו דעות ודחה תמה בטור דהריחידוש
 המנ"א וכן סיקל הב"י רק ד במעין יחידויוצא
 ובת דתפלת להסוברים אבל רשות דת"ע דס"9יוכח
 יחיד דאין הטור כדעת הדין ודאי חוב הוייו"ט
 ומג"ש הב"י דכדאי לחוש אין בזה מיהו בזהיוצא
 דבר נ"ל בלא"ה מיהו לחול יו"ט בין בזהיחיק משמע לא הפוסקים כל ומשמעות בזה עליהםיסמוך
 טעה לא ' אם רק היינו רשות דת"ע דחףהדש

 וצריך מנחה ' בתפלת טעה אם אבל מנחהבתפלת
 שעתא חובת לשם תחיה להתפלל מחויבתשלומץ
 תקנו  דחו"ל כיון  תשלומין נחשב  הוי לאובלא"ה

  אחלה שעתה תפלת בוסן רק הוידהתשלומין
 צריךלעשותכן לתשיומין ואח"כ עתה שליתפללו
 הת ניכר'אם אץ חובה תהלה יתפלל לא אםובפרט
 להתפלל צריך ולכך לא או לתשיומין זותפלה
 ת"ס הף בזה לכך לתשלומין ואב"כ לחובהתחלה
 ובלה"ק מנחה של להשלים אח"כ שעכל כדיחובה
 הף דהתשלומין כמו פלכך תשלומין נחשביא
 דבר זה וראה יכ"ע חוב הזה ערבית הויחוב

 : בער"ה לדעתי הוא ונכוןחדש
 המלת התפיל לא באם מ"ש בנדון נ"ר.סי'

 לגמר צריך דהי' בעתיקמנחה
 ב' ערב" והתפלל ויבוא יעיהבי'

 התשלומין והתפלי
 עם המנ"א בזה דפליגי דלף ר"מ וכתב הול"ל

 הטורי דלדעת לא או יצא אם ק-ח בסימןהטו-ז
 דאף רו"מ וכתב יוצא ולהמנ"א יוצא אינוזהב

 להזכיר צריך ה" דבמנחה כיון מהני לאלהמג"א
 מת"נ א"כ ויבא נצלה זכר לא וכעת ייבאיעלה
 ואם כדהשתא לההפלי צריך אזלינן השתא בתראם
 אין וכו' ויבא נעיה חייב פי' הרי מעיקראבתר
 דיא במיתא אבל רבנן אטריחוהו דלא רקהול שי להתפלל ראוי ה" גמי בשבת דהרי לינראה
 ה" ולכאורה חול בשל די לכך תקנו לאשכיחא
 לצלויי מדינא הוי דבשבת דנהי דבריו להחזיקנראת
 בר"ח כמו בו שבת של להזכיר צריך ה" מ"מ*"ח
 תפלה הוי לא שבת של כלל בו זכר דלא כיוןוא-כ
 ס" מהטור הף המג"א ראיית דעיקר כיון אךכלל
 נמי בשבת שייך הוי דבדינא זה כעין שכתבתכ"ב
 ה" דמדינא דנהי כן נמי קשה והרי וכו' חולשל
 של בז מזכיר ה" מ"מ חול של תפלה בשבתהייך
 ס"ל לא ובע"כ  שבת של  וכר לא עתה והרישבת
 אטר דלא אף חול בשל יוצא בזה ה"נ לכך חסברא

 נמי כיוןדבשבת כדהשתא שהתפלל נחשב ויבאיעלת
 ובאמת להסמא בזה גם יצא יכך "ח תבלת שייךהה
 היה עכ"פ דהרי בטעמו בזה צ"ע תכ"ב בסי'הטור
 : הטיח ידעת בזה דיוצא הדין לכך הטור עללהחק בידי חין לדינא מיהו בו שבת של להזכירצריך
 בלילת ר-ה דתפלת לומר שיצה ומה נקה.סי'

 דתפלת להסוברים אף חובהאינה
 החודש מקדשין דאין כיון חוב אינו בר"ח חובתיחס

 דת"ע כיון בר"ח דבשלמא טעות זה הנהבלילה.
 יערי זכר דלא רק ערבית התפלל הרי גםרשות
 מקדשין דאין כיון לכך ר"ח רק מזכיר ביעתיוהרי

 ביו"ט אבל לחזור מכריחו ר"ח אין בלייההחודש
 ר-ח מזכיר אינו דבזה ביון חובה בפ"ע התפלהאם
 הר"ח ואין חובה הוי התפלה גוף גם יו"טרק

 דאין ר"הכיון בשלמא גם היו"ט רקמכריחולחזור
 ר"ח אינו בלילה כאיו הוי ביילה החודששהדשין

 מ"מ החודש יקדשו ביום שלמחר בכך ומהכיי
 למחר ההודש יקדשו אם ער"ה אבי ר"ח אינובלילה

 של להתפלל חוב הוי א"כ יו"ט שלפגיו היילההזי
 לא אם אף גם החודש יקדשו למחר דדלמאיו"ט
 ולמחר קודש היום דנוהגין ריב"ז תיקן הרייקדשו
 הף החודש בלי א"כ אריכתא כיומא והויקודש
 לפי להתפלל בו חייב ולכך מדרבנן ירטהיום

 דבחוה"מ בה'פ מבואר גם חובה הוי דתיעהסוברים
 אף  ובע"כ הגור הוא יעו"י ערבית  זכר יאאם

 אינו בר"ח רע  חוור הוא השתי מ"מ רשותדת"ע
 החודש מקדשין דאין הטעם עיקר בע"כחוזר
 חוזר: הוא בודאי לכך זה שייך לא ובר"חביילה
 אומרים שאנו השנים בברכת שש"י מה נ"ו.מי'

 ואיך הזאת השנה את שלינוברך
 בשנה יוט ל' לס"ד השנה בסוף כן מתעשייןאנו

 ממנו נעלם שנה. אינו מזה ופחות שנהחשוב
 וכו' טחברו הנאה המודר ת"ר ע"ב י"ב דר"הש"ס
 כיון באלול בכ"ט אמר אטי' זו לשנה אמרואם

 יום למ"ד ואפי' שנה לו עלתה בתשרי אחדשהגיע
 גפשי' לצעורי הכא שנה חשוב אינו בשנהאחד
 בנדרים ניסן ואימא נפש" מצטער והא עלי'קיבל
 לפי מבעיא  לא ולכך עי"ש ב"א לשין אחרהלך

 ישון בתר אזליגן דבנדרים מכח דהטעםהממקנא
 ב"א בלשת הזאת השנה לענין ה"ה ואיכב"א
 נתקן בתפלה ה"ה וא"ב שנה בשנה אחד יוםנקרא
 הגת בנדרים כמו בשטרות דדנין וכמו ב"אבלשון
 ות בלא אף רק ב-א כלשון נתקן התפלהבנוסח

א"ש
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 יבנדריפ טיאטא מחך ידע לא בהמ"ד דהרישורש
 דלצעורי מכח למ ניחא ואעשש ב"א לשון אחרהלך
 דאטר אף הרי ל" מצטער והא ל,קכי?ןג8ש?:
 אף לה משמע דהוי כל מ"מ הזאת השנהבישון
 כיון תפלה לענין ה"נ א"כ כן מפרשינן .אחדיום

 ממש ודומה מתברך והרי קמכויןדלברוכי.נפש"
 ומספר אהרן יבא בזאת כמ"ש אח"כ לו:!וו.מיך נמי לפעמים מורה זאת לשון באמת ושדלנדרים.
 חוקת זאת ברך אשר הברכה וזאת וכן עגינואח"כ,
 אחד יום למ-ד ממ"נ הוי ה"נ א"כ וכווהתורה
  שיפנינו השנה עדיין א"כ שנה השוןבשנה
 עלית ברך של הכונה הף ח חלף ולאעומדת
 ולת"ד עתה בה שעומד שנה על הזאה השנהאת

 נחשב כבר א"כ שנה השיב לא יום מלמ"דדו"חות
 השנה לפנינו ועומד שעברה השנה לו והלךככלה
 ומבקש הבאה לשנה סמוך עומד כאלו והויהבאה
 לבוא העתידה היינו הזאת השנה את עלינוברך

 .וכמו הוא כן הברכה דנוסה י"ל גם וש"שבמהרה
 ואיך לטובה תבואתה מיני כל ואת מתפלליןשאנו

 ובפרט התבתה ונקצר נגמר כשכבר זה4,פללין
 הקיז כל מתפללין ואיך בניסן נגמר דהתבואהבא"י
 הוא כן ברכות דטופס ובע"כ תבואתה מיניעל
 ה"נ כן פעם כל הנוסחא חז"ל לשנות רצוילא

 : וא"שבזה
 ישון כ'פ הפיוט בנוסח  הוכרת על  שהעיררבעה

 דפיתוי כן לומר שאין כ( והטו"זפיתה
 הערותי קל"א ס" סה"ת בחבורי שקר בדבריהוי
 ה' פיתני כ' בירם" מפורש מקרא והבאתיבזה
 תרועה יודעי העם אשרי אמור ובילקוטואפח

 הבאתי וגם בתרועה בוראם את לפתותשיודעים
 אהיל יסיתך כי כמ"ש שקר לשון נמי הףקסתה

 בו ותסיתני באטב אומר מקרא והרי אמך-ק
 ובזה בזה קפידא ראין מוכח א"כ חנםלבלעו

 : הטו"ז דברידחיתי
 אמו יעלית כאיי אם שא' נ"ז.ט"

 של תפילין ברכתאחר
 הפוסקים דרוב ואף ברכה ספק רק הוא כ?)ראש
 כמו למיעוטא יחוש יש מ"מ לברך דצריךס"ק
 מכח הב"ח וכ' המברך נכרי. אחר עוניןדאין

 דהפמ-ג וכתב לע"ז שמכוין למיעוטאדחיישינן
 דבשלמא ספק שום בנה אין לרעתי הגה בזה.נסתפק
 בעונה ממש איסור הוי לע"ז מכוין אם נכריתחר
 ימיעוטא לחוש גוה יו לכך לע"ז כסברך דהויאמן

 והישו יתומה באטן רץ **יר ט אין באסןאבל
 ועונה ומפנם שהוי שאף* כל אבל בחנם דהוישיודע
 כטח והרי יתומה אמן חשש בו אין ספקמכח
 אחר שלא אף בתפלת אומרים אנו ואמזאמן
 התרי לענות חייב ישראל את המברך וגםברכה
 מטש בחנם שאינו דבל ובע"כ ית' לו ברכהאינו
 יתוטה אמן איסור חיובי בו אין צורך איזהרק

 חשש בו אין ספק מכח אמן עונה אם ה"נא"כ.
 ברפא צריך הוי לא באמת אם אף יתומהאמן
 מספק אמן לעגות חייב הוא דעכ"פ כיון הדיןמן
 ברכה למברך דומה ואינו יתומה אמן חיוב בואין

 ששחתה ?דעינן דהתם אמן לענות ויאסורשא'צ
 דהה אמן לענות אין עברה עיד ולכךעברה
 עוונה אינו דהמברך. כל אבל y'p ידוכמחזיק
 אמן דהעונה מכפש ודא? מספק דמברךאיסור
 בשכמיתו הסברך אופר הרי וגם איסוה עושהאינו

 נרש דלא אמן לענות מותר נמי לבד זהועי
 ואת אמן דעונה לישראל ספברך בשכמיתומאמר
 דמוציא מכ.ש ברכה ספק חשש מידי מוציאכשכ"מ
 והנה יתומה אמןמחשש

 מנחות פרשיי מ"ש)עי
 דעברח להפלה תפיה בץ סח דפ" ע"א ניודף
 דאף פ" לא ולמה בירך שלא מה החנו גדדוהיא

 בשמא. כדמוכח שא"צ ברכה דגרם בידו הףדבירך
 דנתי לרש"י דואי נראה אך טתוס' פרש"ייא ימה בקיצור והוליל כן פירשו במקומו התוס'הנה

 בזה שייך לא מ"מ שא-צ ברכה לגרוםדאסור
 פ"3 בסוטה אמרינן דהרי המלחמה מעורכילחזור
 והר* לשמה שיא ממצוה לשמה עברהדגדולה
 לעדות דכשרים א' ביעט המת בקובריאמרי'
 ברצח המברך ה"נ וב"כ קעבדי מצוהדסברי
 עברה והף קעביד מצוה סבר הוא עכ"פ11"מו
 עבור המלחמה מעורכי חחר אינו ולמהלשמה
 וא"ע חוזר אינו דבזה ובע"כ לשמה שלאמצוה
 מלחמה מעורכי חתר אינו לשמה בעברה נמיה"ה

 לשמה צד כאן הוי לא בזה בירך ולא בסחמשא"כ
 סח סתם מדנקט גם המלחמה מעורכי חוזרלכך
 מצוה לדבר הוי אם הסיחה הוי מה חילק%א
 עברה הוי שפיר כלל בירך לא אם ובשלמא לאאו
 לברך הו"ל מ"מ מצוה הסיחה דהוי יהא דלובידו
 ברכה מכח דחעברה רק בירה אם אביאה"ס
 הו? לא מצוה ) ידבר הף הסיחה אם בזהשא"צ
 לא דגשבת השק"ם בשם המנ"א כס-ש שא"צברכה
 דעכ'פ מודה ההג"א ואף שא"ב ברצח גורםשייך

יכול
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 ובזה בהמאז אחר עד יהביאם שיא יצאתיבול
 כמו הף להניחו בידו ראש השל נטי דיא זמןכל
 הוי לא בזה וא"י לפניו עדיין הביאו לאאם

 עברה הוי עכ"פ עברה הוי בנה גם ואםעברה
 מעורכי יחזור ולמה לשמה שלא כמצוה והוילשמה
 ומדאמר בידו עברה חולון שיחת סח והול'למלחמה
 מצוה של שיחה הף אם אף מוכח סחסתם
 : כיל בירך ביא דמיירי לפרש רש"י מוכרהולכך
 בימניני כנסיג בתפי שח "ם שא' נ"ח.םי'

 אתה בברכת כדומהשאומר"
 וכדומה אונו העלף גאט יעבעדיגער בל"אגבור
 כך הדין נראה לדידי הנה הפסק. וצי זהאם
 לשון בכל להתפלל דמותר כיון בצבור הויראם
 ובזה תיבות איזה בלה"ק הוסיף כאלו בזההוי
 סוסיפין הפיוטים בנוסח דהרי הפסק הוי יאודאי
 בפיוטים גם בקשה לשין דהוי ואף דגר*םכמה
 הפסק זה ואין העתיד על בקשות הרבהימצא
 דאסור יהסוגרים בזה גיחיד מתפלל אםאבל

 כשיחה והוי הפסק הוי ודאי לשון בשאריהתפלל
 דמצוה סובר רק מזיד אינו דעכ"פ כיון מיהובטלה
 ק"ד בס" הטג"א שכתב מותר כאומר הויקעביד
 א"צ ענין בכי ולכך במזיד כשח ההדלא
 והמוסיף כן יעשות אין ודאי לכתחיה מיהויחזור

 : בעדם יכפר הטוב וה'כורע
 ה81ת1 ימי שבעת יתז בניתז שא' מם*ם"

 עצטו עי לקבל יו מותראם
 . לא או בהם יהתענותתענית
 בחוד יהתענית מהיייו יכיה יחתו ניצהתשובה.
 שמחה ימי דהוי אף שלהם שמחה ימיז'

 שאסורין מלסד ושמחה ר ממגלתוף לכאורהורא"
 משמע א"כ נתענית שאסורין מלמד משתהבהספד
 ומוכח בתענית שאסורין מוכח ה" לא שמחהמלשון אבי בתענית דאסורין מוכח  מותח מישוןדוקא
 מותרין שיהי' יתכן שמחה שנקראים דאףמזה

 שמחת והוי"י משמחה תרווייהו יייף מדלאבתענית
 דמשמחה ודאי אלא ותענית בהספד שאסוריןמימד

 בה* בחתן א"כ הספד רק תענית איסור מוכחיא
 לא 8"מ לשמחה ימים שבעת חז"ל יודקבעו
 בלשון דנקרא ונהי גתענית ומותרין ימשתהקבעוהו
 חזאל דקבעוהו כיון רק היינו משתה ימי ז'הש"ס

 משתם בהם לעשות הדרך הף ממילא שמחהיימי
 בהם לעשות דדרך כיון המשתה ימי שקראים3"כ

 לברך החיוב הוי משתה בהם עושין ואםמשתה
 ימיפ ז' חז"ל תקנו עיקר אבי חתנים ברכתבהם
 אסורין ולכך ימשתה קבעוהו יא אבל לשמחהרק
 אסור אינו אבל ישמחה דנקבע והספד באבלותרק

 תקנו דאם ותדע למשתה נקבע דיא כיוןבתענית
  ועיין בתענית מדינא אסור יהי' א"כ למשתההמל
 להתעיות אסור ויה" י"א ס"ק תקנ"ט ס"במנ"א
 שמענר לא תה משתה ימי ז' בתוך צבור בתעניתאף

 נקבור דלא ובע"כ להיפוך בפוסקים ומוכחמעולם
 מותר יחיד תענית אף א"כ לטשתה דש"סמדינא
 דמשמחח דמשמע ק' מגיה הש"ס רעל אמתוהן
 מזבח אדרבא והרי תענית יא הספד רק מוכחלא

 שאין ימים ויש מהספד קיל דתענית דוכתאבכמה
 ומותרית בתענית ואסורין תחנון בהםאומרים
 מציגו יא אבל בהספד אף שאסורין וישבהססך
 אי' ו3ם בתענית ומותרין בהספד אסוריןשיהיו
 ייספד דיא תענית במגית הכתוב כי ט"ובתענית
 בהון להתשנאה דלא מותר יאחריו אסור לפניובהון
 קיל דתענית שם מוכה א"כ מותר שאחריולסניו
 לפניו מקדש אי1 בתענית האסור דהרימהספד
 הוי וא"כ יפניו אף תופס בהספד והאסור~אחריו

 כיוך וא"כ כתשנית דאסור בהספד דאסור מהק"ו
 משתא עוד לס-ל בהספד דאסור שמחהדכתיב
 ואצ"י וה והוי בתעניתדאסור

 יליף יא ולמה זה
 חייב דבחתן כיון מוכח הי' תפ14 משמחהתרווייהו

 דאסור מכ"ש בהספד ואסור בשמחה ימיםז'
 ערוכה נמחא ידחות אין ק"ו מכח אךבתענית
 03 לכך ת"צ דמתענין מנהגנו ונם להיפוךדמוכח
 דרבנן במילי ובפרט בדבר איסור אין יחידתענית

 : א(כשי
שאן
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