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 ת ו מ כ םה
 ישראל נרישיבת
 חגאון הרב לי שלח אשר תורה, חידושי קונפרמים איזה ראיתיהלום

 ולקופים חדושים אור"ח חלק על ממעספים. שליפ"א גרינבלט אפרים מו"ההנעלה
 הרה"ג גברא איתמחי וכבר לעשות הפיב אחרונים ואחרי ואחרונים ראשוניםמספרי
 מעשהו כך בראשון וכמעשיהו ח"א. אור"ח חלק על אפרים רבבות בחיבורהנ"ל
 ימצאו כי גדולה תועלת הוא והספר יום בכל הנוהגות הלכות לבאר זהבחלק

 הרה"ג עשה וחכמה ומלאכה ומסודרות. ברורות והתשובות השאלותהמעינים
 ממט. יהט ורבים חוצה סעינותיו להפיץ ויזכה בעזרו, יהיה וד'המחבר

 תשליע שבפ י"חהכו"ח
 רוררמאן הלוי יצהקיעקב

-*-

 אויערבאך זלמן שלמההרב
 תדבכ"א ירושליםפעיה"ק

 תשל"ו א' אדר נ' יוםב"ה,

 גרעבלט אפרים מוה"ר הגאון הרב ממע"כ חשובים קונפרמים לפניהובאו
 הם שדבריו וראיתי ד' חנט אשר שתים בענינים הלכות בירורי והםשלים"א
 ויודעיו מכיריו כל בפי לתהלה המחבר עדע גם ודעת פעם ובפוב ישרהבסברא
 חביב ואחרון והחשובים. הרבים במאמריו בתורה לגדול ונתפרמם גבראואתמחי
 וישבחודש תורה גדולי ראוהו אשר אור"ח עניני על אפרים רבבות הגדולבספרו

 וישסחו. חכמים אותו יראו להדפים עומד שהוא זה ספר שגם ומובפחניויהללודו.
 ורצונו היות אך ודכוותי. לדידי צריך איט זה חשוב מחבר כי נאמנה אגידולכן
 חידושיו. לפרמם ותאמצנו עמו תיכון הכהה ידי גם כן על כבודו הוא אדםשל
 בברכה חנני זה עם ויחד לרבים. אותם ולפרמם לאדפוסי הדברים הם ראוייםכי

 תת עוד ולהוסיף לו אשר מכל ונחת עוננ מתוך ד' בתורת לשקוד ד'שיזכהו
 רבים. בהם ולזכות תבונה ברוב תנובההרבה

 ארערבאך זל3ע של13הנאם

-*-



הסכמות

 זולפי בצלאל יעקבהרב
 תובב"א ירויטלים דפעיה"ק הרבניםראש

 תשל"1 אד"ב פ"זבע"ה,

 שלימ"א גרינבלאט אפרים מוהר"ר הגאון הרב ברכה ישא לגאולה גאולהבין
 לעומקא נחית שהוא וראיתי עיני למראה היו אפרים רבבות מספרו קונפרסיואשר
 האחרונים מספרי הרבה ענין בכל בקיאותו ברוב ומביא מרגניתא. 1כחטכחדדינא
 שמעתתא לאסוקי חפץ דברי למצוא מדין. על ליושבי רבה לתועלת זהאשר
 רבנן. מלכי מאן מלכים שולחן על לעלות זה ספרו וראוי דהלכתא.אליבא

 השי"ת שיזכהו שליפ"א המחבר להרב ויר1שלים ציון מעיר בברכהוהנה
 ולהאדירה. תורה ולהנדיל הרבים לזכות חוצה מעיטתיולהפיץ

 ולומדיה ההערה לכבודהכו"ח
 ילפי בצלאליעקב

 תובב"א דירושלים הרבניםראש
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 וולרינברנ י~רה אליעזרהרב
 בירושלים האזורי הרבני הדין ביתאב

 וד"א. א"י ר"ר הים, שביתת מדינה, הלכות אליעזר, ציץ שו"תבעהם"ס

 תשל"ו שנת תמוז לחוד,ט כ"א יום יר1שליםב"ה,

 הנעלה הנאון הרב חיבר אשר והאיכות הכמות רב בספר אור ראיתיחמיתי
 לשמחתי ונוכחתי יכונה. אפרים רבבות ובשם שליפ"א גרינבלט אפריםמוה"ר
 ושמורות ערוכות תשובות והרבה בהרבה ד' ברכת מלא הוא כן כשמו כילדעת

 ים. ממצולות הנכבד המחבר העלה אשר למעשה הטנעים עניניםבבירורי
 בשטיות שנית יד1 והניף ישנים גם חדשים ודעת בהשכל וליבון ובבירורהפוסקים
 אשר בכת"י. בקונמרמים לדעת נוכחתי כאשר מהדו"ת בחיבור סופריםמדברי
 בשני. מעשהו כן בראשון 1כמעשהו בהם. לעיין לידיהמציא

 אמרם. בשם דברים תמיד שמביא המחבר הרב אצל מיוחדת פובהומדה
 יבורך. הוא עין פוב עליו, שמר כן עלואפשר

 ושיזכה אידרא לאדפוסי בידו ד' שחפץ שליפ"א המחבר להרה"נברכתי
 והאדרתה. תורה הנדלת למען חוצה מעיטתיו כללהפיץ

 ולומדיה התורה כבוד למעןבאעה"ח
 וולרינברג יהורהאליעזר

 בספרו עיוני מידי שנתעוררתי אחד חידוש בזה לו אצרף הקודשלחיבת
 הנ"ל. בו. להמדובר והטגעהיקר
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המחבר. פ"א, בסימן הספר בתוך נדפסו הנ"ל הגאון ידידידברי



חהסכמות

 פינםק יוםה" %ץ והוראה לתלמוד גבוה מדרשבית
 זצ"ל וויינטרוי5 ,טטהאל ר' הצדיק הגאון שלמיםודו

 בפינםק-קרלין יסף" "5ית ישיבת וראשאב"ד

 לאוהבי לאלפים חסד ועושח לםדר, תשל"ו, בשבם ם"ז א' יום ירושליםב"ה,
 וכו'. מצותיולשומרי

 תקן וחקר ואזן העם, את דעת למד עוד חכם, קהלת שהיה ויותרכתיב,
 ר"א אמר עולא אמר ע"ב, כ"א דף בעירובין ומפורש י"ב( )קהלת הרבהמשלים
 ועשח שלמה שבא עד אזנים, לה שאין לכפיפה דומה התורה היתהבתחלה

 ע"כ. אזנים,לה

 ידית-אוזן בלי כי בה אווע שאוחזין כלי של כאוזן היא אזן המלהבהטמעות
 המתייחםת השמים, האזינו מלשון אזן במלה יש משמעות ועוד בכלי. לאחוזקשה

 ועשית בשמירת עזר ששלמה חז"ל ולימדונו אזנים. הנקראיםלאברי-השמיעה
 בלמדו התורה, וה5נת 5למףד עזר וגם לשמירתן, םייגים בתקנו ההערה,מצוות
 העם. אתדעת

 בזה ובאתי ומושגיו, שכלו כוחו לפי האזניים את שיתאימו זקוק דורכל
 אפרים רבי וכו' הגאון הרב ויד"נ ותורתו ה' ידיד איך ראיע, שבעינינו מהלהעיד
- : בדורפ יום-יום של לענינים האזניים את להתאים זכה שלים"א,גרי51לט  
 שיחת- היתה בארצה"ק, הת"ח אצל ח"א אפרים ר55ות שו"ת םפרו התקבלכאשר
 מצאנו ולא התוכחנו זו מדוכה על הרי אמרו, ת"ח והרבה םפרו, של השו"תהיום

 לע,טות איך ופוםק לה5י4 נותן זהב, של מם על לנו מניש בעהמח"ב והנהפתרון,
 רעננה רוח הרנשתי אני נם תורה. של מו"ם וחדוות חיים רוח מכניםולקיים,
 בו. המעיינים על בחטרה שםפרו הםפיקות התרתושמחת

 שכמעשהו וראיתי בע"ה, לדפום המובאים ח"ב מםפרו גליונות על עברתיכעת
 הלטת, בפםקי בקדש מלבוא ערכי מך שיודעני ואף בשני, מעשהו כןבראשון
 יעזרהו והשי"ת עמו. תכון ידי אף ולכן םפריו, על ידיהם םמכו הדור נדוליהרי

 בפוב שיחיו ב"ב עם חיים ושנות איתנה לבריאות ויזכה מפיו, תמוש לאשהתורה
 יצליח. יעשה אשר וכלובנעימים

 בה, והעמלים התורה לכבודהכו"ח
יצחק

 אל-
 ה-טיבה י"ם ברנעאשיין

 ד"ח חערות ספרבעהמח"ב
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 א'. בחלק נדפסו חהםכמותיתר



 ה מ ד קה
 אני אהטר ידי. שתחת מהכתבים חלק לדפום ולחביא למדר עזרני אשר ו' אתאברר

 שני חלק חיים אורח בעניני אפרימ רבבךון בשם תורח בני לפנימביא
 ועזרה לחבירו. לעזור בעולמו חאדם חובת האדם ממלא דבזה נראה מפר. חיבורענין
 וכל יודעט, את שאצהב למי אלא אוהב חקב"ח אין אופנים. לכמה מתחלקתזאת
 הרועים הם ואלח אהבתו. עליו מנדיל הקב"ה נם לכ"א אהבתו מנדיל שהאדםמה

 ודור,טים צאט. על נפשם שמומרים הרבה בהם חפץ שהקב"ה ישראל שלהאמתיים
 עליהם. להתפלל בפרץ תמיד ועומדים דרכים. בכל ופובתם שלומם עלוגהטתדלים
 כל על חיוב דיש ונלמד י"פ( פרק ישרים )ממילת הברכח שערי עליהםולפועח

 המובנים. בכל לזולתו לעזוראחד
 סאחד ששמעתי וכמו ודורו. עירו לבני עוזר בתורה ועמל תורה כשלומד תורהובן

 קושית להבין ועומד יושב שאחד בזמן זצ"ל לייבאוויץ דוב ברוך ר' חרח"נמתלמידי
 ורבינו מורינו הרה"נ לי שאמר וכסו עירו. בני כל על ההוא בזמן מנין איהתום'
 פעם עוד לעבור וגהטתדל מבין ולא השיעור שומע שאחד בזמן זצ"ל קדטלר אהרןר'

 בא"י(. תש"י )בשנת נדולים לדברים זוכה בזח אזבעיון
 בתורה רבה יניעה ע"י כ"א עליו והמופל לו הראויה עבודה דרך לכוין א"אובזמנינו

 ברכת במפר תשובה )מאמר השי"ת לעבוד איך תבינהו חיא ביניעה תורה דע"יפי'
 הש"י לעבוד איך לו תעזור בתורה דיניעח ומבואר ונדרים( ניפין מם' על ח"נשמואל

 הש"י. עובד להיות לרעהו ללמד איך ידעואז
 שני לו יקבע שכתב ב"ק על מרדכי לבוש למפר בחקדמה מבואר היניעהוענין

 לחזור אך תומפות בלי נמרא ילמוד וחציו בעיון תומפות עם נמרא אחתליכידים
 פוב שכל לו שיש בנילו חבר עם ללמוד יקבע ביום אחת ושעה היפב בקילהיות
 התורח. מעלת על בקונפרם )פישמן( החנ מי במפר ועיין חרבח. יצליח בע"הובזח

 עצמו שממית במי אלא מתקיימין ד"ת אין בהלי"ב כתב פ"נ ת"ת הל' עלוהרמב"ם
 שמצוים מדרש בבית דוקא אלא המדרש בבית מני דלא וביאורו החכמים.באהלי
 י"נ. מימן ת"ת הל' )מלנובמקי( דוד אמרי ועיין התורה בקנין תנאי וזהו חכסיםבו

 דגרי על שהעיר שליפ"א ממאפמור לאדגע"ר זצ"ל החזו"א שהשיב מחוידוע
 חפאים ואנשיו רעים שמנהגותיו מישוב לברוח שצריך חל"א פ"ו דעות חל'חרמב"ם
 המערות הן הן הקדושות הישיבות והשיב בימינו עליהם יהא מח ומדברותליערות

 אמר זצ"ל פעקל רא"י ומורה"נ קי"א(. עסוד ח"ב הדור )פאר דורנו שלוהמדבריות
 שיודע כמו להמביר וטכל בתומפות החבנח שידע עד תומפות כל על לעבור ש"טלי

 בביתו(. תש"ח )בירושלים האשרי אתבע"פ
 כשחזר מיר בישיבת חבר לו שהיח אמר שליפ"א פיינעופין מיטל ר' הרה"נומו"ר

 דעא כך שנה מאות נ' מלפני לעולם נכנם שהוא אמר החנים לימי מביתולהישיבה
 החצלה. מקום הן שהן ישיבות ולהקים תורה ולהרבות להתנבר "ט וא"כ חישיבח.כח
 ולשום להתפלל כאו"א צריך כי אחיג אל איש ופניהם ככרובים שכתוב לחומיףויש
 לעזור שיש ההע מוכות( שלמה )תפארת לבד לעצמו רק ולא לו לחפיב זולתו עלפניו
 נקרא זה לאחרים ומלמדח תורח וכשלומד ישראל. לכלל יעזור שכ"א שכתבטוכמו

 ע"ב. מ"פ במוכה כמבואר חמד שלתורח
 וחוא בארץ. חלק להם אין בגמפריא אחים ולוי שמעון כתב ויחי הפוריםובבעל
 יחודח. שבפ בכל מזו זו מחולקות עריחם והיו יהודח בני בתוך היתח שמעוןשנחלת
 לא הברכח וזאת בפרשת וחוא ישראל. נבול בכל סנופצות סקלפ ערי לויונחלת
 כאן יהודח ק~ל ד' שמע ז' פפוק ל"נ בפרק רש"י שם וכתב לשמעון ברכחחובא



זהקרטה

 מהעך שמעון נפל א"י כשחלקו ואף יהודח של ברכותיו מתוך לשמעון ברכהרמז
 שמעון. של שבמו על בהטח התפלל א"כ במפרי, שם והובא ידעדה שלנורלו

 ולאחיו לרוצהו לעזור שיש וכ"ש בארץ נחלה לו לתת לאחיו עזר שאח איך רואיםהרי
 מבילסק לחנאון ציון בני בשו"ת השער בפתח בדרוש ועיין בתורה. ומיוע גשמיבמיוע

 הנאולה. אודותט"ש
 )שלמדתי שלים"א ושטעלטיץ חים ר' הרה"נ ומו"ר ד' עבדי שאנו להרנישועלינו
 לכם דעו כל ראשית כלומר אנכי אברהם עבד אמר שאליעזר המביר זמנים( נ'אצלו
 דבר לקבל לי ואמור שליחורצי למלא עלי אברהם של שליחו אלא ואינני אדוןשאינני
 לעשות רק ולא לאחר לעזור שעליו להרניש צריך כ"א וא"כ האישיים. לצרכילמעני
 טכאשר יותר בכה זה את כשאמר לנדול ושמעתי אמתך. בן עבדך אני וככתובלעצמו

 ד'. עבדי שאנחנו להרניש שיש המביר כי נא, הושיעהאמר
 במהרח וינאלינו שיבא משיחנו בביאת שכתב מ"ב מימן ח"ב חיים לב בשו"תועיין
 ישראל נואל ברכת דמברך נראה וכו'. הנאולה על טברכים אנו ברכה מה אמן,בימינו
 פדוון ועל גאעלרצינו על חדהם שיר לך ונודה באנדה וכמדר הוה המר מנלורצ נאלנואשר

 ברכת ונם בב"א לבא העתידה בנאולה יהיה כ"כ ישראל נאל ומברכיםנפשינו
 ולקדהם נמור ליו"ם הנאולה יום קובעים אנחנו בודאי כי הוה לזמן זכינו כישהחיינו

 וצריך מוב יום שיהיה רואים הרי עכ"ל, וכו' שהחיינו לומר וכן היום בקדושתבו
 יזכו. שכולם למהרלהשתדל

 ישיבת ראש זצ"ל יגל ושטעצי ר' הרה"נ ממו"ר ששמעתי מה להביא אמנעולא
 הזה ליום שיזכה מי שאשרי נן( ברמת כביתו אצלו בית כבן והייתי )שקרבנימלונים
 טלצר יהודה צטי ר' הרה"ג ומו"ר לזה. לזכות יביא בשמחה תורה לימודורק
 שהימים אמר כי ציון, שיבת את ד' בשוב המעלות השיר אעע אמר יום כלוצ"ל

 בארצות התורה לומדי שכזכות לי אמר האזל אבן בעל זצ"ל ואביוקרובים.
 היא. זומרתא מילי וכי ישראל. לארץ לחוור מאמריקה היהודים כל יוכוהברית
 אחד. בזכות ממנו ננאלו מהם כ"א ישראל של נליות ד' שכתב תצוה החיים אורועיין
 בזכות תלוי והד' יעקב. בזבות נ' יצחק, בובות ננאלו ב' אאע"ה, בוכות הראשוןנלות
 חפץ משה אין ובמצות בוערה עומקים שאין עוד כל כי הנלות נתארך ולזהכהיה
 עאכו"כ עכ"ל. וכו' בתורה שיתעמקו בדבר ותנאי וכו' התורה מן במלנים עםלנאול
 יקר ובאור נגאל. זה ובזכורצ לרצורה מפמלים להרבות שהעיקר הקדושים מדבריונלמד
 וצדיק חכם תלמיד בכל ודור דור בכל אתפשפ משה דנשמת הזוהר בשם שםכתב
 ז' יומא עיין במלים ודברים תורה מביפול להזהר צריך ומאד עכ"ל. באורייתאדעמיק
 במלאכוצ שעומק זמן כל במלאכה עומק הוא ואם בעשה. עובר חולין שיחתדהשח
 מתלתין ל"ה ר"ח רש"י ועיין וידיעתו. יכלתו כפי ~מוד צריך אח"כ אבל פפורהוא

 חיתה וחהתמדח פעם שלמדו איך ראה יום. שלושים כל רצלמודו מחזר שהיהלרצלרצין
 קלונימום ר' )להרח"נ יקר מפר התלמידים חובת במפר ועיין אנן. נאמר ומהנוראח
 טיצושפין טה~ה ר' הרח"נ למו"ר חל"ב שבת על משח דברות במפר ועייןקלמיש(
 וכו' לצדיקים שנאמר דהזכות ופשום ברור שכתב ם"ו הערה רנ"ה בעמודשלים"א
 זח זכות וא"כ וכו' האבות לזכות זה שייך ולא וכו' הצדיקים לכל הוא דורלאלף
 אין עדיין שהרי תמה לא ודאי הוא זה וזכות וכו' להאבות נם הוא לצדיקיםהנאמר

 זכות לנו שיזכור שנתפלל שייך הרי וא"כ וכו' דורות מאות איזה אלא מהאבותלנו
 הצדיקים לכל שאיכא זכותם תמה לא להאבות המיוחד זכות תמה אם דאףאבות
 נדול חיזוק ודבריו עכ"ל. וכו' מצות מקיימים שהם "טראל כלל להחזיק ויש וכו'לם

 ודבריו העולם בכל פרומה שמצודתו ישראל לנדול דור בכל שזכו מח בדורינווזכינו
 כל את ומקיף שבתורח המקצועות בכל בוריה על הוראה ומורה הדור לכלנשמעים
 טו"ר ימי שיאריך לשי"ת מתפלל והנני מלפנים. ישראל חכטי כדרך חתורחחלקי



הקרטהח

 ירושלים תפארת להישיבה בואי מעת שקרבני שליט"א פינשטחן טשח ר'הרה"ג
 העדה. את ולנהל להבהטיך כח ד' לו יתן הזה. היוםעד

 יכולים צעירים בחורים 3לאפין( שכתב נ"ט אות ר"ט עמוד ח"ב אליהו לב בספרועיין
 העינים שמירת א( שמירות בשלשה עצמן ירגילו אם נשגבות לדרגות זמן במשךלהגיע
 ההרגל כי דעו אבל קשות, התחלות כל אמת המחשבה, שמירת ג( הדיבור שמירתב(

 עכ"ל. שלטון דבר כלעל
 ביגיעה בכוללים תורה של באהלה היושב הצעיר דור לאחרונה אנו רואיםוב"ה

 יתיאש ואל לעולם. עוזרת זאת ויגיעה לנו. המפורסמים דורינו גדולי לזה וזכועצומה,
 עוזר הוא בזה שלומד היגיעה עצם כי וכדומה ישיבה בראש לעמוד זכה שלאהלומד
 אמר מקלם הסבא לכך. זוכה אדם כל ולאו בעולמו תפקידו ממלא ובזה ולרביםלרעהו
 התחיל הגר"א של התורה עמלות וע"י בוילנא ישיבות היו לא ז"ל הגר"א בתקופתכי
 שהיא בתורה עמלות היא כולה והבריאה האדם כל תכלית כי בעיר לפעול התורהרוח

 הרב ע"ב עמוד ח"ב התורה 3עם תורה להרביץ ממילא זוכה העמלות וע"יהעיקר
 שליט"א(. ווכטפיגלנתן

 בזה והוא ומלבושם ולשונם שמם את שינו לא זאת בכל ע"ז עובדי שהיו אףבמצרים
 ובפרט שעושים מה בכל לעזור יכולים שיחידים ורואים לזולת. עזרו שינושלא

 בהם היה שלא בזכות שניצלו הוסיף ד' מ"ה בראשית יקר ובכלי תורה.בהפצת
 מדבר שלא ומי ניגאל זה ובזכות זה על להתגבר דיש הרי הרע לשוןבעלי

 הגאולה. דמקרב לחבירו עוזר הרעלשון
 לד' אתם ברוכים ד' שאמר הובא קכ"ה סימן אור"ח בטור כ"כ הובא היכולתובספר
 ואומרים שמקדישים בשעה עושה אני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדישמים
 ונושאים תפלתם לבית למרום נשואות עיניהם שיהיו אותם ולמדו קדוש. קדושקדוש
 ועיני לעיני נשואות שעיניהם שעה כאותה בעולם הנאה לו שאין למעלהעצמם

 היינו ומנשקם ומחבקם יעקב בדמות כבודי בכסא אוחז אני שעה באותהבעיניהם
 כ"ח דף התלמידים בחובת וכתב עכ"ל. גאולתם וממהר גלותם ומזכיר מבניולכ"א

 אתה נוכח בלשון לד' מדבר וכשאתה וכו' בשמים ראי' מתוך תעיין הללובדברים
 כביכול שהקב"ה ולזכות בזה ללמוד יטל שכ"א ללמוד יש לקח ומה וכו' אלקינוהוא
 תלמיד חברים באהבת זהירים הוו מאד כתב מ"ז ובדף הגאולה. ויזכיר אותםינשק
 כי בעניותו עצמו בעיני שפל יהיה לא עני בן ותלמיד בעשרו יתגאה לא עשירבן

 וכו'. אתם ד' בניטלכם
 לספר ובהקדמה זצ"ל. אורנשטיין יעקב ר' להרה"ג המציאות שלימות בקונפרסועיין
 הלולים פרי הניבה תובב"א דירושלים באוירא הדחק מתוך בתורה היגיעההובא

 קטנה קהלה כל וכמעפ וכו' אמתיים תורה גדולי גמלה ירושלים בני שלושקדנותם
 גדולי והיו ידועים היו שלא ירהטלים מבני היה בראשם להיות ת"ח מצאהכגדולה
 הם יראוים ברק, ובבני הדחק, מתוך שם שחיים ת"ח יש היום וג"כ עכ"ל.תורה
 דחק. מתוך ביגיעה ולומדים הכלים אל נחבאים שהם אלא ועוד ישיבה בראשלעמוד
 וכתב בחיינו. זה את לראות שזכינו וב"ה כזה. עולם לאחרונה רהאים באמריקהוג"כ
 לחד,ם בכוחו היה תרל"ז שנת שנה מאה לפני בדיוק מבריסק הגאון כשהופיעשם
 וכ"ז מגדלתו שהביא עיי"ש וכו' חלוקים ושלושים ששה ותוספות גמרא אחד דףעל

 בב"א. גואל לביאת יביא וזה בתורה ויוגעים יגעו איך להראותבא
 אלו עם אלו בשר שארי הם ישראל כל כתב דבורה( 3בתומר קורדובירו משהורביע
 ישראל כל זה מפעם וכן מזה חלק ובזה מזה חלק יש ביחד כלולות שהנשמותמפני
 פוגם האחד וכשחופא מחבירו אחד חלק אחד בכל יש שממש מפני לזה זהערבים
 א"כ עליו ערב חבירו ההוא החלק מצד נמצא בו לחבירו אשר חלק ופוגם עצמואת
 על פובה ועינו חבירו של בטובתו חפץ לחיות לאדם ראוי לכן זח. עם זה שארהם
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 ואהכת נצטוינו זה וממעם ממש הוא הוא שחרי כשלו עליו חביב וכבודו חבירוטובת
 בין הברית מתחדשת הכפורים דביום כתב אחרי ר"פ יקר ובכלי עכ"ל. כמוךלרעך
 הם מקבלים דאז יכפר הקהל עם כל ועל נאמר שביוה"כ וניחא ישראל לכנמתהקב"ה
 להיות אחת קהלח כשנעשו דוקא תמהרו ד' לפני וכתוב קהל של מתודשמעמד
 משה ויקהל נאמר וע"כ לבם, שחלק בזמן ולא תשובתם מקבל חקב"ה אז אחתבאגודה
 ומו"ר עכ"ל. השנה ימות כל כן שיהיו כדי אחת קהלה אותם שעשה יוה"כלמחרת
 שיחותיו ששמעתי בהישיבה השיחות באחת )שאולזון( שאול טר אלימלך ר'הרה"ג

 כחבר, בעבודתו ושתפני והדרכני ממנו הרבה ולמדתי היה )נדול בזח האריך זמניםג'
 וכמו להם ולעזור לאחרים תורתו ולהפיץ ללמד אחד כל על יש וחיוב אמן(תנצב"ה
 וגמר יחיד לשון ראה התחיל לפניכם טתן אנכי ראה זי"ע מקוצק הרבישביאר

 לראות. היחיד גם יכול רבים לפני שנותן עי"ז הפירוש רבים, לשוןלפניכם
 זצ"ל( קנפנמון יעקב בר' יצחק )לרבינו חגם' דרכי בם' עי' תורה של עמלהובענין
 מ' אות בפ"ו וכתב אבוהב( מה"י של ורבו גאון עהיה וללמוד לעמול איךשביאר
 ויקנה לו שיש מה כל אדם ימכור ולכן מגיעיז שמפריו מקום עד אלא אדם חכמתאין

 הרפואה מפרי לו שיש מי ורק בקי להיות א"א הגמרא מפרי לו שאין מי כימפרים
 ופרש"י חכמה מרבה מפרים מרבה חז"ל אמרו ולכן במפרים. וכן בהז, בקי להיותיכול
 והחזו"א וכו'. מוב הכי החבר הוא המפר כי מפרים וי"א ממהט חבר לך קנה עלז"ל

 ו"ל המהרש"א לימודי את עזבו אשר האחרון בדור יפה לא כתב ל"א פ' אנרותבמפר
 הלומדים את להרגיל הבאים הדורות את בו לזכות לישראל מובה ניתנה ממנואשר
 תורה של עמלה במפר ועיין המעולה. העבודח הוא העמל אך אשר התורהבעמל

 שלימ"א(. טרטדח שלמה ר' הרה"ג)לגימי
 ביאור המעונות לשאלות לשואלים במפרים וחיפוש יגיעה אחרי זה בחיבור באנוולכן
 להרבות כדי הדפום ע"י ברבים והפצה ברבים והפרמום היגיעה ענין למלאותכדי
 מליחה ואבקש ח"א על לידי הגיעו הערות מכתבי מאות מג' )ויותר ולהאדירתורה
 האחרים בחלקים ואי"ח מעמ רק והדפמתי ממפיק( הזמן איז כי להם עניתי שלאמאלו
 לשואלים. כחי כדי בכת"י ד' ברצות ואענה תשובה יקבלו כולם שדברי עד עודנדפים

 ממש. אור של הארות למעיריםובעיקר
 המצות פרמי כל לקיים כיצד לדעת כדי בעמל התורה בלימוד יתירח מעלח ישוביותר
 הלכה ומפרי הלכה הלומד העוה"ב ובן קבוע כתושב העוה"ב בן הוא ובכךהמצויות

 בוריה. על ההלכה לדעתנחוצין
 את מזכירים אנו שתמיד נידחט ויקבץ נימים שעשה מי אומרים מברכיןובחו,ט
 מה כי הגאולה ותבא נכהטך זה נם א"כ נמים שעשה היות שאומרים והואהגאולה
 שהקב"ה מה כי עולמים תשועת ישראל אלקי ד' ואומרים לעולם הוא עושהשהקב"ה
 וצריך מלובלין( אמת )אמרי עולמים לעולמי קיימת התשועח ואותה לעולם הואעושה

 בזח. להתחזק ועלינו לפעול בידינו וזה לפועל שתצארק
 עיונים )עיין לגאולח לזכות מקודם צריך הטלום חיים המעניקה לחכמה לזכותובכדי
 להכיר ויזכה מכהט פה שהיא הגאולה מרגיש שהאדם והוא תשל"ד( )אייזמןבתפלה
 מאת שאלת' אחת ובנו, בי, שיקויים מבקש חנני אור"ח על ח"ב א8ריםרבבות מפרי ובצאת התורח, חכמות לקניני ג"כ ממילא זוכה ואז בתורה עמלו ע"י זחאת
 היא אבקש במופו שלימ"א קניבמקי חגר"י למרן פרץ בברכת וכתב אבקש אותהד'

 כתוב הלא ולכאורה בחוץ לפרמם מצותח חנוכח ובנר בעולמיך. שמך את קדשר"ת
 והוא אתנו התורה שאור להראות היות בפרמום. פח ומדוע אלוקיך עם לכתוהצנע

 שלמות להוציא צריך וכ"א חיים. אנו ובכחה ומבחוץ מבית אויב מכלשהצילנו
 המצוה ולכן התורה לקיום ומכשולות חתחתים המלא המעשח לע~ם לשוקכוחותיו
 עמו. ולתורח ד' לאהבת בחוץ פנימי חנר שידליקו ע~ם באי לכל בחוץ חנרלחראות



הקדמה*

 חהורח, על חדושי הרבים לוזועלת לדפום להביא שיעזרני להשי"ת מתפללוהנני
 חכללים, על ומפרי ומוניות, והרמב"ם, והפומקים, הש"ם, ועל והמועדים,והמנילות,

 על אפרים ורבבות ופהרות, קדשים זרעים על ומפרי השו"ע, חלקי בד' השו"תהטאר
 על רש"י על לתנ"ך מקומות ומראה יקרים, פנינים החדש ומפרי פמח שלהגדה
 המדר. כפי הפמוק את מביא רש"י מקום באיזה למצא בנקל התנ"ך מדר כפיהתורה
 חחיבור גמר אחר היא והברכה זה. חיבור לחבר שעזרני לשי"ת ברבים מברךוהנני
 אחר א"א של בבריתו לחכנימו ברכת מברכין אמאי הקשו בראשונים כי קודם.ולא

 מילה של חלות ואין ערל הוא המילה דקודם ונראה לקץטייתן. עובר בעי האהמילה
 מברכין ולכן מפר של חלות אין החיבור גמר לפני וכ"כ ברכה ואח"כ מילה בעיולכן

 להדפים. שאוכל כח להבא עזרה ומבקש מברך אני וכעתאח"כ,
 הגדול רבינו וביאר בתהלים. המלך דוד אמר כך ננדך, בלילה צעקתי יום היאותפלתי
 בילקופ דמבואר מברימק זצ"ל הלוי זאב יצחק מרן ישראל של ומאורן רבןהחמיד
 ושונה וקורא כנגדו יושב הקב"ה כביכול ושונה וקורא עצמו לבין בינו שיושב ת"חכל
 חוא כזאת הרגשה לידי בא אדם אם עמי. ילמד הקב"ח שג"כ שאשנה זמן וכלעמו.
 וכמו פוב רק לראות ושיזכו הלומדים בכל יקוים שזה רצון ויהי גדולים לדבריםזוכה

 שאלולי מברימק, זצ"ל דימקין מהרי"ל מרן הגאונים גאון עולם ימוד הצדיקשביאר
 נ"ל וביאורו בעולם. רהטע שיהא להאמין ראוי היה לא חשכל ע"פ בעינינו רהטעראינו

 בזח. ועיין עמל שלא מי דיש להשיג יכול לא ביגיעה בתורהדהעומק

 ולאמי שליפ"א ברוך אברהם ר' הרה"ג אאמו"ר היקרים להורי ברכה נותןוהנני
 הוא. שלהם משלי והרבח החורה, ברכי על שגדלוני תחי' פרייףא וץניאמורתי
 ממרו והרבה התורח על ימיו כל עצומה בשקידה היושב שליפ"א מורי לאביובפרפ

 מחורתינו. זמן לבפל ולא התורה והתמדת אהבת ממנו שלמדולי

 ודור דורינו שגדולי שליפ"א גרעטלם צבי נ8ע ר' הרה"ג לדודי תודה מכיר הנניכן
 בכל וידיו ופומקים דהט"ם שבילי לו שנהירין היחידים מן והוא לגדול שבחוהוהעבר

 כתביו לאור שיוציא רצון ויהי מפיו. ד"ת לשמוע הצמאים ורבים התורהמקצועות
 ובנותיג מבניו נהת לראות חשי"ת יזכוו עננים. בהרבח והעירני הרבים.לתועלת

 נ"י. יצחק ובנם החי' דברח רעיתו עם דוד ר' דודי בן ומבנם תחי'. מרים רעיתועם

 ברערה גדול חלק ולה לעזר, לי היא שתמיד תחי' בפרים לרעיתי תודה טכירוהנני
 ונחי' גאלדע וחילדות נ"י, ויצהק נ"י פשהם ר' מחילדים ידעדי נחת לראות ונזכחשלי.

 תח". וסימה תחי'השאשטה

 לעזרת תמיד שעומד פעלים ורב החמד רב חיקר איש לחותני הכל על מיוחדתותודה
 רעיתו עם שליפ"א יוסף חרב גימי ולבנו שליפ"א. בפומקוביץ 814ךים ר'הזולת

 תחי'. סימה וחילדה נ"י פשהם בנם עם תחי' שרחמרת

 עמי הדוק בקשר שעומדים ולידידי סחם, הרבה שלמדתי ובחו"ל בא"י ורבותיולמורי
 וחרבה נמכרו מפרים חאלף כל כמעפ וב"ח מודה הנני ח"א מפרי שקנו ולאלחבד"ת.
 מהדורא ח"א בקרוב אממור ואי"ח לחם. ותודח והעירו וכתבו במפר תקלתמצאש

 מפרי. שקנו לאלח תודח וזה לדפוםבתרא

 נ' אצלו שלמדתי בעת שקרבני שליפ"א ווך מן אליעזר ר' הרה"ג למו"רוברכח
 ברבים. מתורתו להאציל להסשיך ימיו ד' יאריךזמנים



יא ה ט ר קה

 ז" חיים דמקור בישיבה שלמדתי בעת שליפ"א לין יצהק ברוך רן הרה"נ למו"רונן
 להרבות שנים השי"ת לו יתן מתורתו. מאציל כעת וג"כ ממע למדתי והרבהזמנים
 שהבאתי מה שבקשני מה לציין מקום ופה לאו"י. תחי' הרבנית רעיתו עםתורה
 טהטה ר' הרה"ג מו"ר ולגימו לפלפולא. אלא להלכה לא שזה זה ובחלק בח"אבשמו

 שלמדועי בעת גדול לקץר לי שהיה מלבודקא דישיבת כהטגיח שלים"אטוקצעטקי
אצלו.

 הרה"ג זמנים, ג' שיעוריו ששמעתי בהלכה ונאון הרוח אציל לאיש מיוחדת ברכהוכן
 ומועד כקדשים, זרעים מוגיות לו שנהירין ברחובות. ראב"ד שלים"א גר? זבצלער'

 לרעיוע מיוחדת וברכה בכתב, וכן בע"פ ממנו למדתי והרבה כמהרורנ ונשיםכנזיקין,
 הישיבה. לבני לעזר היתה שתמיד תחי'הרבנית

 שמגלין מי שכל ז"ל מגרמזיא אליעזר רבינו דברי וידועים לחד,ט, למדתי אלהוומכל
 למה למוענים תשובה וזה הדין. את ליתן עתיד כותבו ואינו השמים מן תורה רזילו

 כך כלמדפימים

 ענינים. בהרבה שעוררני שלים"א קניבטקי חיים ר' הרה"נ לידידי מיוחדת ברכחוכן
 בח"א בשט שכתבתי מה להודיע ובקשני כבודו זה אדם של שרצוע לציין מקוםופה

 לי. הוא מקום כמראה לעזר ורק לפלפולא. אלא להלכה לא זהובחלק

 ועד חברי ואת קמנה להישיבה ולעוזרים דפה גדולה להישיבה לעוזרים ברכהוכן
 ברון הכנמת בית ולחברי אמוע קל בית מפרד אנשי הכנמת בית ולחבריהקהלווע
 ולאלה הנמרא, לשיעור בערב שני ביום לביתי הבאים בתים בעלי חבר ואתדעירהט,

 סציון. בברכה יצעדו כולם המפר, להדפסתשעזרו

 יזכנו כן הדר, מודפם והשני הראשון מפרי לראות זכני כאשר בציון, לשוכן תפלהואני
 מקרא בנו ויקוים בכתובים אתי ב"ה אשר המרובים ידי וכתבי החלקים שארלראות
 עולם עד זרעי וזרע זרעי ומפי מפי התורה ימוש ולא וכו' דעה הארץ ומלאהשכתוב
 בהעטתך בפרשת והנה בב"א. ברננה לציון עמו שבות את ד' בשוב תחזינהועינינו
 הרה"ג מו"ר וביאר בזה. העירו וכבר שינה שלא רש"י וכתב אהרן כן ויעשכתוב
 שקורה מה כל האמין שאהרן שלנו האירומין במעודת שלימ"א פיינשטין כהטהר'

 לא וא"כ מלמעלה נגזר אא"כ וכו' אצבעו נוקף אדם אין מהקב"ה הוא בעוה"זלאדם
 להומיף יש ואולי שינה. שלא וזה הוא, מהקב"ה הכל אלא עשיתי אני ואמרשינה

 שיהיה צריך אבל להדפים. וצריך לשנות וא"א נגזר מהקב"ה הוא ג"כ חיבורדהדפמת
 לנו אפשר ואי התורה מכח הם התורה חידושי וכל המצות שכל שינה שלאבבחינת
 התורה. מן אמור חדש החת"ם אמר אז חד,ט לדבר משנים אם וכידוע כלום,לשנות
 האחד. מן השנים מובים בקהלת כתוב כי ביחד הלומדים לחבר זה בחיבור באעולכן

 יעץטה לא ואחד אחד הם השנים אז אחד ממין הם ב' אם מן השנים מוביםובארתי
 ממין השנים מובים שיהיה וצריך לחבירו אחד רעה יעשו לא חשנים כן לעצמורע

 שינה. שלא ולא שינוי בלי אטנה ואותו צורה מאותואחד

 את וכן יחיו. ילדיהם עם תחי' חחת ואשתו נ"י יעקב הרב אחי את מברך הנניכן
 נ"י טולטה ר' אחי את וכן יחיו. ילדיהם עם ,תחי' לאה אשתו עם נ"י אריה ר'אחי
 עם שלים"א צבי טטע ר' הרב אחי את וכן יחע. ילדיהם עם תחי' עפרח אשתועם

 ר' הרה"ג בעלה עם תחי' לאה אחותי את וכן יחיו. ילדיהם עם תחי' טובהאשתו
 עם שלים"א טטין אריח הרב בעלה עם תחף י5ח ולאחותי שליפ"א4 8רבךחשלטה
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 ולאחותי שליפ"א. בריקטן עוטהטל טהיה חרב בעלה עם תחי' רחל ובתם יחיוילדיהם
 טיגח ולאחותי יחיו. ילדיהם עם שליפ"א גינזבורג טהטה הרב בעלה עם תחי'עפח
 עם תחי' דבורח ולאחותי יחיו. ילדיהם עם שליפ"א פרידטן יהושוע ר' בעלה עםתחי'
 בעלה עם תחי' יהודית ולאחותי יחיו. ילדיהם עם שליפ"א קרטיק דוב הרבבעלה
 נ"י גריגבלפ אליהו ר' החזן דודי ולבן יחיו. ילדיהם עם שליפ"א גרשתי פנחטר'
 יהודי נחת לראות שיזכו משפחתם עם כולם יחיו. ילדיהם עם תחי' אשתועם

 שיחיו. ובנותיהםמבניהם
 שנפפר זצ"ל גרעטלט יצחק ר' הרב החמיד הרב לזקני וזכרון ושם יד פה מציבוהנני
 והדריכני וחזקני ממנו למדתי והרבה מאוד שקרבני תנצב"ה. תשי"ג אייר ח'ונטמן

 אמן. זי"ע הישרה.בדרך

 נפפרח זי"ע, ממדותיה ולמדתי בכל לי שעזרה זצ"ל רבקה שורח מרת הרבניתולזקנתי
 תשל"ו. חשון מר בכ"ב ארץ, שוכני כל ויקומו בב"א גואל ביאת עד ונפמנהבא"י
 חרח"ג זקני בעלה וכשאיפת כשאיפתה חתורה בדרך הולך רביעי דור לראותוזכתה

 זצ"ל. הטהקר'
 ולזקנתי תשי"ב4 אייר י"ב נפפר זצ"ל, בירגוטפוק טאיר חנוך ר' החסיד הרב לזקניוכן
 רנרצ"ב אלול י"פ נפפרה ע"ה, בירנשפוק רודיל רבקה מרת להכיר זכיתישלא

תנצב"ח..

 תנצב"ה. תשכ"ב ב' אדר כ' שנפפרה ע"ה, טיטא מרתולחמותי
 תשי"ח רבה בהושענה לעולמה שהלכה ע"ה, חיח שיינח שלנו לבת זכרוןוכן

תנצב"ה.
 עולם לאור ח"ב ספרי בצאת לו מודה הנני המרובים ד' חסדי על העבר עלבתודה
 ההלכה. לברר רק ובאתי הלכה. בדבר אכשל שלא וח"ו הרבים. ממזכי חלקישיהיה
 ובני בנים לראות כולנו ונזכה למעשה. יורה ואז דברי, אחרי שיבדוק למעייןואבקש

 כהלכח. ולהורות בתורח עוסקיםבנים

 רב. שכרם ויהיח ד"ת מדפימים שנים ככ"ה שזה התורה ירחוני לכל מודהוהנני
 ולהרמת בב"א השי"ת כהבפחת ואמיתית שלמה ולגאולה שמים לרחמיהמצפה

 התורה.קרן
 ואנו הקודש בארץ חשכינה להתגלות שלמה באמונה להאמין עלינו קשיםובימים
 כידוע שעושים לחדשית יד לתת ולא הקרן. את לרומם שנוכל מה כל לעשותצריכים
 חכפיה וכל ישקר שלא ישראל בנצח בפוחים ואנו לסגת. ולא הכל נגד ללחוםועלינו
 ותורתו מלבדו עוד אין חאלקים הוא ד' כי יודו שכולם יהיה והמוף שנסוג. תעזורלא

 קדם. מימי שמעו שלא חד,טות ולתקן לשנות אמשר ואי אמת תורתהיא
 שליפ"א, די8שו טנדר ר' המדפיסים לידידי מיוחדתותודה

 שליפ"א רוזנבערג יעקב ר'ולגיסו
 הגיוני יצחק, ויאמר בעמח"ם זצ"ל יעחק ר' החמיד הרב זקיני שמיים במהואמיים
 וימהר יחיש והש"י מיים, בשערה, התלוים הררים ובקונפרם יצחק תולדותיצחק,

 אמה ליוצרנו נ"ר לק~טות כולנו ונזכה מבשרנו חאבן לב את וימירגאולתינו
 לכולם שמים לרחמי ומצפה פוב,המאחל

 גריבבלפ884רים
 ה'תשל"ז שנתמעמפיס
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 תיים אורתתלק
 אסימן

 היום נל ננגדו שנינה נאילו להשונצריך

 חיים צדח א8רים ברבבות זה בענין שכתנמבמה
 שליט*א ראטער הנר"א ידידי לי הוסיף ור. סימן א'חלק
 ה' שויתי א. ענינים, שני בזה שיש ברור הדברוז"ל,

 12הקב"ה ונמיד, לומעוב אדם 12הייב כלומר תמיד,לנגדי
 במעשיו. ורואה עליו עומד בבוזז הארץ כל מלאאה2ר
 עצמו את לדאת תפלה בשעת אדם שחייב 5תפלהב.

 באימה. לעמוד שצדיך עמו ימדבר המלך לפיכעומד
 סקכ*ד ובמ"ב ס"ו עוד בסימן מבוארים האלווהדברים

 אע"פ לקדות כעתר בק"ש כה2עומד טעסמ4דמהאי
 עליו עומד שהקב"ה ואע*פ עדום הוא ולמעלהשממתניו
 שיכסה עד להתפלל אסור בתפלה משא"כ במעשיו.ורואה
 ולכן עמו ומדבר "מלך לפני עומד שכעת מכיתלבו.
 ובעצם ומשמחים מאירים והדברים באימה לעמודצריך

 להוסיף ראיתי והנה עכ*ל. אדם בחה רמוזיםהדברים
 אדם בני מפני יתבי"2 דמא זה, בלשון הרמ"אמ*ש

 דלא כתב סקוה ובמ*ב הש"י. בעבודת עליוהמלעיגים
 להיות בנפשו קנין ויקנה מגנה העזות שמדתיחקוטט

 דבאופן כתב ובב*ה עבודתו, במקום שלא אפילועז
 ולהפד להתקוטט מצוה א ד' מרצת העם אתדמעבירים
 באמת דן עובדי רואים כי מלעיגים, יש וסוועעצתם.

 יש וע"ז וצוחקים לרגע הבאה של רוח בלבם נכנסאז
 הבכורה בזה ועשו עדשים נזיד מכר יעקבלהתגברן

 קיימת היא ד' עבודת הנאת אבל נאנה. לרגעשרק
 ומצינו קיים, דבר עח2ה כי יתבי"2 לא ולכן עדלעולמי
 ל"ב. שת נאמן 1רח ועיין רבנן. לן אהני מאיהטעעת
 והעובדים המפסידים הם שלועגים אלו הזה בדורוהנה
 אליהו בלב וראיתי זונ בדור להתחזק ויש המרויחים.הם
 הללו שבדורות זצ*ל ישראל מר' שכתב רי"ח עמודח"ב
 כי התנאים, בדורות ממ2ר יותו ד' עזר לכאו*איש

 השם, ובעבודת בתורה כוחו בכל הסה2תדל פרוץ,בדור

 עכ"ל, הרבה דשמיא סייעתא לו שתהי' ביותר הואראוי
 ומצות תורה להרבות ייש אלו. דברים הם טראיםומה
 היו לא כאילו שבנשמה והפגמים הכתמים מוחקיםועי"ז
 דנ"ו, עשד בח*ח שם וכמ"ש ומצות. תודה הדבהלפיכך
 הגביא ישעי' צוח וע"ז מתלוצצים הם הלועגיםואלו
 אדם ואם מוסריכם. יחזקו פן תתללצצו אל  וצתפ%"ה(
 צריך כמה בגדו על דבב יהי' שלא להזהר צריךות"ח
 עמוד ח"ב הביסר )חיי לבו על דבב יהי' שלאלהזהד
 הדעת 'ועודון עינים עוודת מאוד קשה ח"א ובשםס"ב(
 כי הבורא עבודת ולעבוד להתבייש לא וא"כ מממ.קשה

 מה אשרע באמירת לשמוח ח~לינו עורים. הםהלועגים
 ידח2תיט. יפה ומה גורלינו נעים ומה חלקנו.שב

 ודגה תורה. אהלי יח2בי עם נמנים להיות לע הואשזכות
 ההערה שטשאי בשעה דוקא מתרומם התורהכבוד

 החומרים והמסיבות התנאים כאשר גם כך עלשומרים
 ובאלו אלו הקשים בימים )ובפרט משופים אינםוהגשמים
 ומגניסה האדם לב את משמחת והתודה בכולל(שלומדים

 שמישהו יתכן ולא לומדיה נפש את ומרגיעה חיותבו
 של במחיצתו ועצבות דאגה אין עצב יהי'מהלומדים
 עמוד חקא תפלה ואני )עיו במקומו וחדדה קךז כיהקב"ה
 עליונים ראיתי הפוך עולם נ' פסחים ועייןתצ"ח(

 חשובים כאן שהיו (צתן רש*י וכתב למעלההזחתונים
 החזון וכתב ראית. ברור עולם בני לו אמר קלים.ראיתי
 אשר האדם פה נחשב במה )אבדמסקי( בפסחיםיחזקאל

 בסבלנותו אך מצוינים, בבשרוטת ומלדה מבטן הוכתרלא
 אה2ר איש כלפי בתורה עמלו ע"י זמצא יגע רוחוובאודך
 ובעל מהירה תפיסה בעל נשגבות. בסגולות דן אוהוחנז
 של שפע ח2ופע טיפה. מאבד שאינו סיד בודזכרת
 יתרת יש למעלה שם אך וחכמה. תורה שלמעינות
 תחת שעמל עמלו לפי שם נדון והאדם השני. עללראה2ת
 ולילה יומם יהגה ובתוהתו כימים לילות שם אשרהשמש,
 ולהיות אמיתתה על לעמוד כדי מעיניו שנתוותדד



 מ י ר פא הייםאורה ת ו ב בריד
 המחבר ולשון עכ*ל. הורים, ארחה2 בכל ממבהמח1פע
 כאדי שמתגבר בזה ונראה בארי, יחגבר השו-עבריש
 ארי לשון ומדוע המלעגים. מן לסבול בח לו ישממילא
 יעבוד האדם כן כחותיו על עובד כי ו(מלי בטור.עי'
 לעבודת אני עיף ה(ומר כי אני עיף יאמד ולא עצמו.על
 ראיה מצות ועי' אלקים. ירא לא שהוא סימן אזהשם
 סי' ריש הרב שי"ע ועי' כארי. המליצה על שביארמה
 הסימן בריש הב-ה  שכתב כמו טהגים שלא וצע-קא',
 בירושלמי המבואר היה"ר הודאת ו2פלות הג' לפנילומר
 מהר"ש וכף ראיתי כתב סקל*ד החיים ובכףעיי"ש.

 קודם חול דבור שום לדבר נזהר שהיה זלה"השרעבני
 הטוד עפ"י צריך שכן אומר חתיה הזמירותשיתחיל
 באל יפה הסבר פ"ג סימן ח"א חיים בעין ועייןעכ"ל.
 תהלים על המלך_ שער ועיין מהמלעיגים.יבח1

 וכו'. שויתי על ח' פסוק ט*ז בפרק מ*ש)בלומבפלד(
 ר' הרה-ג ידידי העירני כוונה בענין בח-אומ"ש

 בלגיה( הדת דמחזיקי )דומ"ץ שליט*א שטרנבוךאליהו
 וכשאתם אליעזר ר' צואת ע-ב כ-ח מברכות להעירדיש

 עומדים. 4ע~ם מי לפני דעומתפללים
 שליט*א שלום בן ישראל ר' הרה-ג מנוערוידידי

 בדבר וז-ל, א' בסימן מ"ש על לי דצסיף ברקןמבני
 תפלה. בהצקמן שלא אפמי היום כל לכוין שישקח1יתך
 שצריך הוא הרמוא של דינו ני לומר אפשרלכאורה
 שיעור מידהאדם

 משבח~
 הוא מי לפני בלבו לדה1וב

 בוראו את יעבוד וכך מעשיו, ובכל היום בכל וכןעומד
 שהגא סיבה מאיזה טרוד הוא אם אך בדרכיו. יכשלולא
 ח עובר ואיע אנום הוא הרי זאת לקיים יכולואימ
 היא זו כונה שם צ"ח בסימן משא*כ מצוה. שוםמבטל
 בעצם חסר זו כונה ובלי כונה ובעי תפלה. במעשהתנאי
 שכתב כמו יתפלל אל לכון יכול אינו ואם התפלהמעשה
 שתה ד(מם ח1כור שתוי בדין ס*א צ*ט בסימןהמחבר
 המלך לפני לדבד יכול אינו ואם יתפלל אלרביעית
 שהבאת בדין צ*ח בסימן שם עיין ובאמת תועבה.תפלתו
 של הדין את הגאה מציין שיכון שצריך הדין עללעיל
 אמנם ולכן בתפלה תנאי הוי וא"ב ס"ד. דעירוביןשכור
 זה התפלה בזמן אך זה בענין היום כל לחשובצריך
 עכ"ל. התפלהמעכב

 כרש תחענים דרך יתפלל ס*ג, צ*ח בסימןועיין
 ומבקש כמשא עליו תראה ח1לא ובנחת בפתחהמבקש
 תחטנים דרך התפלל לא אם הדין יאיך מממן.ליפטר
 ומ*מ שכתב סק*ט במ*ב עץי"ש להתפלל שובהצריך
 ויתפלל. יחיר לא תחענים בלשת אמרה לא אםבדיעבד
 לעיכובא ושי לא ברכות דבשאר הלכה בביאורועיי*ש
 לחלק יש הרמב*ם מדברי שהוכיחו מה ובאמתדיעבד.
 מעכב לא תחענים דברי אבל דמעכב יחכן עצמהדכונה

 בכלל לבאר כתבו לה ושייך הבונה בכלל דושא כיוןאלא
 ועי' סק"ב. שם צען בבני כך שכתב חךין הכעה.כיצד
 י"ח. סקט*ז הורים וק8 דן. בסק"ג השילחןעדוך
 אלא כבהצא שזה יאמר אל דאורייתא במש~ה דקהיא

אפי~
 הי(ב מדרבנן דתפלה דיעות איכא דהא בדרבנן

 סקי*נ צ'ח סימן נאמן אורחועיין
 כוכב בספר ראיתי כארי יתגבר בשו*ע מ'שוהבה

 כ"ד סימן תשל-ד( )ירהצלים זצ"ל בלעזער להגר"יצר
 לפניך שחטאנו ע*ח אומרים אם חטא על בוידוישכתב
 הוא כי תמיד שמרגיש חיל כנצ הענין עול.בפריקת
 נקבע שיהיה צריך האדם כן עול. עליו שיש חילאיש

 לא וממילא המלכים, מלכי למלך עבד הוא ניבלבבו
 תמיד ויפחד שמים מלכה2 עול תמיד וירגיש דעתויסיח
 עול עליו יקבל הצח"כ כלל בדדך מ*ש עול קבלתזהו

 לא עול. בפריקת לפניך שחט4צו ע-ת חהואהמצות,
 המיד להיות צריך ני מ*ש עון היה שלא מה רקמחטאים
 יתגבר בש*ע. הדאשון דין לוצמור יבא ומזה עהגהאת
 מסגי לא בר*י ר-ה ל*א קדח1ין שאמרו מה חהכארי
 מר4הצי. למעלה שכינה אמר ראש בגי~יד"א

 מחן האי ל'( )ב*ק הג' דברי לבאר לי נראהובזה
 שהוצה שמי חעא דנזקין מילי יקהם חסידא למויידבעי
 היוצאים הלימחעם יקיים קוע עם ולהתחסד חסידלהיוה
 ש"1אר הבזיקין אבות דן הם ומה ודיניהם הנזקיןמפרשת
 פב יהיו תוציפתע סמ העצלות של בפח יפולעלא
 % ר*י קי*ב בפסחים המבואר והוא תכון. בטובונפשו
 כארי וגבור כצבי רץ כנשר וקל כנמר עז הוי צמרתימא
 המרש*א בלשזן היטב ועיין שבשמים. אביך רצוןלעשות
 בד' חזק יהי' א אלו דברים בד' שנזהר מה תהבח-א.
 השו*ע בריש המבואר הגורא לעבודת ומוכן אלודברים
 בריש הטור בלשון ועץין הבורא לעבודת כארייתגבר
השףע.

 להתפלל. וטמ1מורה בזמן ויש בשו*ע מבהשרכן
 א' סימן הרב שו*ע ועי' חצוח. תיקון ענין ביארווכבר
 אבל הלילה. חצות הוא אשמורת וראש שכתבסק"ג
 דברכות הסוגיא ומביאור ברש*י י*ט ב' באיכההמעיין
 שם שור ובבור בה"(נ א' סימן יעקב ומב ד1ראןג'.

 יהאה החיש, וארצות פ*ז, פ*ו ח*א כהן ומםשתבברכות,
 לו מנין עליו העיר השולחן בקצות וכן בזה לדיןדיש
 פשד למצא ויש כיעו*ש הלילה אצח2 הוא אהעמורזזדי(מצ
לדברע.
 הג(ילה היתה דאז לילה חצאת דענין לאוסיףויש
 הגחולה, חצות הק2ה דאז לרמז בחצותן ומדועבמצדים

 עליט וזה משהת, בזמן בימיט בקרוב יהיה השניוהתצי
 חצי ט2עת ענין וזה נגאלט יותר דלא חצה2 וצדקלהרג"1
 בלדמה חצי וצותנים חצח2 נגאלנו ג"כ בפודים כישקל
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 פדעה נענש ולכן הבא1לה. ,8ל השני לחצי מחכיםאנחט
 הבקר עד יוט1 ולא בחצות. וננאלנו בחצחע עמועם
 חצות ולא יום כבקר תהיה הקרובה דהגאולהלרמז
 כ1צב, נעט י"ב שכ1ת דע~ורה על הטורים ובבעלבלילה.

 בהצי לצדיקים נם עושה שהקב*ה לך לונטר הלילהבחצי
 ריעיץ(. י. יעקב ר' הדה"ג של בפירושו )ועיי*שהלילה
 הטורים, בעל כתב הבקר ב(מ8מורת כ*ד י*דובפרק
 הגאולה הרי הבקר, ב(נשמורת לצדיקים נס עושההקב"ה
 ביום תהיה  העתידה וג(מלה בחצות היתהשעברה

 עינים ימאורת השוהם אבן בשרהז ועי' בקר.באשמורת
 חצות. בענין מ"ש כ"בסימן

 כי בא בפרשת האחרונווע מנות ג' נפרדווצלי
 אברהם אל הערא בריש שנאמר האבות בזכחענגאלו
 שאמר אברהם בזכות אדבה מכות, הג' ווה ויעקב.יצחק

 עיניו שכהו ביצחק חשך זרעך. את הרבה הקב"ה*
 והם הבכורה. שקנה יעקב בזכות בכורות מכתמראות.
 מי נקרא ואב החבות שהם אב שהוא בא בפרשתנרמזו
 וזה יחדיו. שניהם וילכו כנאמר בט עם יחדטשהולך
 בניהם עם ההולכים האנות ובזכות אב בפרשת נרמזבא

 החרבן את הסכירה והביצה תבשנ הגשלה י'בדרכי
 וכ*ז הגצלה את המזכירה פסח, בליל באה ט"ב, לילשל
 ע*י לבנותו למהר יש ולכן כטתרב, דוי בימיו נבנהשלא
 לא כי וללמוד להתפלל לילה בחצ"ת ו5קום ומצותתורה
 לגירסא. אלח לילהאברי

 בו ישברו לא ועצם דנאמר להוסיף יש פסחובענין
 לשבור מלך דרך דאין ט*ז במאזה החינוך בתבוסעש
 מהחבורה להוציא ולא בקר עד תותירו לא באמר וכןעצם.
 לשלוח העמים ודרך טקון במצחת שם. כתבוטעמו

 מלך דרך זשין לומר יש דאולי וחשבתילחבריהם.
 משליך, שנשאר מה אלא לארוחה מארוחה (יס5לו"8איר
 מארוחה משאיר עני כה8א-כ אחרת לאדוחה לוומכינים
 הבקר עד להשאיר ורך ואין מלכים אנו ולכןלארוחה
 להשאיר ואין מ~ים בני ישראל בני כל ולכן אחר.ליום
 של דרך ואין בקב"ה לבטוח יש ני אחרת לארוחהאוכל
 דינים דקדוקי הרבה דכ-כ נראה 5לכן לדהחאיר.מלך
 ביהדות רק סגי לא השי,ת את לעבוד כי בפסחנאמוו
 ועשיית מנצש עבודה בעי אלא כךן שטוענים ש"8כמו
 העבודה מה כנאמר עבההה הם הדברים ושארהפסח
 הפרטים כל עם עבודה בעי יזעדי עם ולהעת לכםהזאת
 הכל לומפות כך כל שבדים לכן לבד בשםולא

 מצאת לקיים ודקדוקים דינים ופרטי הבשרהןבתבלית
 המלך ואשרי מ1%ד. גדולה שהש למצוה והכנהעבודה
 אותו. מקלסיןשעקי

 חג נקרא מדוע העירו שנבר מה יתבאר דהובשמלך
 בפפר ורשיתי המצוה* אג כתוב שבתורה  בזמן בוהפסח

 מהגאן התורה מעלות הספד בסוף אבדהם לר'מאמרים
 הגר*א אחי מוילגא זלמן שלמה בד' אבדהם ר'החסיד
 לפיכך ישראל של בשבחם מספר שהקב*ה לפישכתב,
 ובטהונינו מעלתינו גרול ולפדסם להראות המצות חגקדאו
 כם4ש מצות. בעוגות רק מטבהן בלי במדבר אחריולילך

 אנחנו אבל ב'( ב' )ירמיה וכו' נעודיך  חסד לךזברתי
  שעשה הנס גודל לפרסם הקב"ה של בשבחומספרים
 לחיותינו עמו על ד' ופסח  מצרים  בכורי בל  שהרגעמנו
 עכ"ל. הפסח חג בשם אותו קוראים אנו לפיכך הזהכיום
 ההמרוג לימוד ענין חיים וברוח החיים בנפש האריךוכבר
 ברצוני אבל יקדים. דבדים התורה במעלות  שםובן

 כשהתיטק ל' נדה הגמ' דברי שביאר מה דבריולהביא
 לאויר שיצא כיון התורה כל אותו מלמדין אמובמעי
 ר"י ידידי עם הלימוד ובעת וסטרו. מלאך באהעולם
 אותו שמלמדים תועלת מה אעכ לי העירו נ"י וי"אנ"י

 שם וראיתי כלל. למד כלא והוי אוחו משכחיןואח"כ
 ש%שו מה על שאמר האלשי"ך עפ"י שכתב קיעאבעמוד
 על עמדו הנשמות שכל לפי בתורתך. חלקינו ותןאומרים

 ומצאת יגעת וזה בתודה חלקו קבל אהד כל סיניהד
 לא אם ולפי"ז חלקו. שהוא לפי אבידה כמוצאתאמין
 יגיעתו ע*י למצפ יכול איך אמו במעי 1%ה1 מלמדיןהיו
 שכר בטל וא"כ ליגע. צריך היה לא שוכח היה לאואם

 זה אמו. במעי חורתו חלק אותו מלמדין ולכךועונש,
 ובצאתו נשכטזו לחלק שבוגע כטת ר'ל ההערה כלנקרא
 מוצ(8 יגיעתו ע*י ואח"כ מכצו נשכח הוא העולםלאויר
 מוטב מקיים ואינו הלומד כל שפיר אתי וא"כאבידתו

 לא לבד הלימוד בה8ביל כי העולם לאויר יצא שלאלו
 איהו אמו במעי גם כי  הולם לאויר לצאת צריךהיה
 הי' שלא הבריאה מוונת בהצלים המקיים אבל חלקו.לומד
 עכ"ל. שלמדה הגם אמו במעי בעודז )החורה( לקייםיכול

 במקום המקדש בית נבנה מדוע להוסיף ישועוד
 אברהם כי והוא התורה. שקבלו במקום 'ולא נעקד,שיצחק
 עשז ולא קיבלו סיני בהר משא*כ מעשה ועשההקריב
 ולכן לבד, שלומד ממה ומקיים הלומד וגדו5 מעשה,שום
 של בחלקו דנבנה י"ל ולפי*ז גדול. יותר אברהםמעשה
 יעקב, את ציערו יוסף את שמכרו השבטים כיבגימין,
 שלא מי גדול ולכן במכירה היה שלא בנימיןמשא"כ
 ולא ללמוד יש וא"כ  מיער. שאהד ממה אחריםמצער
 בב*(ג המקדש בית לבנין נזכה ו(ט אחריםלצער

 לר' המאור מנורת בספר  וסדרם  תפלה ביאוריועיק
 ר*י של  חבירו שהי' זצ'ל אלנקאוה בן יוסף בר'ישראל

 הראששבן
 רואים ולכאחרה רע. ידע לא מצוה שומרוכתוב
 שלא מי רע רואה מי רואים לא כך לא אלאדרואים.
 המצחן בעשיית עסוק א מצוה עימר אבל מצוהשומר



אפרימ חייםארחרבבותפ
 טוב הכל דע אין אצלו כי בדע יודע ולא מדגישולא
אצלו.

 יודעים אט מאין מהילדים פעמים כמהתשאלתי
 באגדת שדאיתי עד ידעתי. ולא לתשב"י מדמזשתיקו
 זצ"ל המהד"ל של אחיו בצלאל בד' חיים למוה"דהטיול
 בלי הנשאדות קושיות על אומדים אט תשבי וז"לשמתב
 ואיבעיות קושיות יתרץ תשבי לומד ודצה תיקו.תידוץ
 אותיות הואיל התודה את באד משה הואיל לדבדדמז

 דהייט הואיל אותיות בשמו שיש מי משה אמדאליהו,
 עכ"ל. ד~זודה פסוקי כל לכם יבאד הואאליהו

 זצ'ל הגד"ח אביו בשם סיפר זצ*ל מבדיסקההגדי"ז
 הוא שתיקו לתלמידים מבאדים שהמלמדים שמהלהסביד
 לנטוע בבונה היא ואיבעיות קושיות יתרץ תשביהד"ת
 אליהו ע"י התודה קבלת בחזדת אגצנה התלמידיםבלב

 הידור טי על דב ועמל מדובות הוצאית הוציא כ"כהבביא.
 בקב"ה. משלמות חלק זה כל כן על כימצוה

 שליט"א גיפטעד מרדכי ד' הדה"ג ידידיומו*ד
 לנגדי ה' שויתי אמר, המלך דוד וז"ל, זה בעניןהסביד
 הר4ה2ס בסעיף ז"ל והדמ"א ח'(. ט"ז )תהליםתמיד
 בביצד הדמב"ם דבדי את בוה הביא חיים, אודחבשו"ע
 ועסקיו ותנועתו האדם ישיבת "אין דוד: המלךדבדי
 לפני תעא ועסקיו ותנועתו בישיבתו בביתו, לבדווהוא
 אנשי עם הא כדצונו פיו והדחבת דבורו ולא גדול,מלך
 שיבחד מי זה ומפני המלך. במושב כדבודו וקדוביובית

 כה2ינתו יעוד באמת האלקים איש ושיהי' ה4שושיבשלמות
 הוא תמיד עמו והדבק עליו המחופף הגדול שהמלךוידע
 משקיף אתט תמיד והוא וכו' ודם בשד מלך מכלגדול
 נאם אדאנו לא ואני במסתדים איש יסתד אםודואה,

 תגיע השלמים זה ידעו כחשד כ*ד(. כ"ג, )ידמי'ה'
 ובשתם וידאתם ה' ופחד והכניעה היראה מןאליהם
 מנהגו יהא 1(11 דמיוניים. לא אמיתיים בדדכיםממנו
 נ"ב(. ג', נבוכים )מודה היום" באוד בנגלה נמובצנעא
 בח"(ב קי"ב פסחים מרש*א ועיקעכ"ל.

 שעושה שבזמן יועבי"1 ואל לומד יש ביאורוביותד
 הלא בושה בלי  יעה2ה אלא בבושה ידגיש לא המצוהאת

 עליו שמסתכלים ידגיש ואדדבא עליו. שמסתכליםירגיש
 חלק א' יהודה זכדון ועיק מתבי"1. לא הוא זאתובכל
 הן. סימן ח"א חיים ולב ב', חיים ושלמת ב',לוי

 המקדש בית חדבן על לדאוג דיש ב' בסימןובמ"ש
 שליט"א, ישד בדוך ד' הרה*ג ידידי לי כתבשבב"א.
 דבעי מאן האי כזה ביטוי במעין השתמשו חז"ל גםהרי

 )ב"ק דנזקק דבדכות דאבות מילי ליקיים חסידאלמידווי
 אלא השאד. או דאבות מילי מלקיים פטוד אחד וכיל'(.

 בשלמותו ד' דבר לקיים שבלבו אדם שכל היאכוונתם
 אנשים כל )ולאו בשלמותיה שיעשיה אחת מצוה לוובחד

 לירא שראוי המחבד רביט של הבוונה היא יעשוויס
 והארץ העם השכינה של צעדה עליו לקבלשמים

 נמצאת % דדישה עצם לג(4לתה ולבקש בצערהולהשתתף
 הילהלא עביד דרבינא בדיה מר ל"ב( )בדכותבגמדא
 כסא 4רשזי טובא בדחי קא דהוי לדבנן חזנהולבדיה
 ואנו ואיעצבו קמיהי ווזבד זוזי מאה אדבע בתדמוקדי
 מיצד צען מאבלי שהיה דדבינא בדיה במרמוצאים
 ד*משתתפין שאר שגם שגדם עד ביהמ"ק חודבן עלודואג

 ימות כל צם היה זה ומלבד בחודבנו יזנדובהילולא
 ס"ה )פסחים כפור יום ועדב פודים לעצדת ובפדטהחול
 עכ"ל.ע"ב(

 אלא הצודך  בעת להתפלל דיש רק דלא מכ"זונלמד
 בית על להתפלל יש צודך לו שאין בזמן אפילותמיד
 עמוד ח"א תפלה ואני בספר ועיק בב"א. שיבנההמקדש
קס"ז.

 בסימן
 התורה ברכת לפני חכמה ראשית פפוקאטירת

 שליט"(ב פינק הכהן יהודה שמעון ין ידידיכבוד
 ומו,ר ברה,ת. קודם שאומדים חכמה ד4ה1ית הפסוקבדבד
 זה פסוק 4צמד לא שליט"א פיינשטיק כה1ה ד'הדה"ג
 דאפשר במג"א מובא אני מודה אמידת הנה בדה"ת.קודם
 סק*ח. סי' ובמ"ב סקכ*ח ד' בסי' נטעי קודםלומד
 מודה יאמד מיד ובקומו שכתב היום סדר מספדומקודו
 הובא לא די"ז ובשו"ע וברמב"ם נט"י. לזה ואי"צאני

 דכת דנראה בתב ג' עמוד ח"א ישודון יסודי)ובספר
 מהיעב*ץ(. והביאו לאמרו תקנוהו הראשוניםחסידים
 נקיות ידיו אין אם כתב סק*ד הבית במבאוביעב"ץ

 ביעב"ץ מבואר ועוד יהדהר אלא אני מודה יאמרלא
 ועי' בקדושתו. ישראל לעמו תחרה שנתן בדוךדיאמד
 לומר בסדודים הכניסו מאין וא"כ ד'. בסימן החייםכף

 וכה סהמה לע צוה תורה בשכמל"ו וכו' חכמהדאשית
 ובספר התורה. בדכת לפני הכל וכו' אמופעי תהאתודה
 שם וצבא ולא אני מההה יאמר דבקומו רק כתביהדות
 אפרים ברבבחז  שבתבתי מה ועיק הפסוקים. שאדאמירת
 פפוקים לומר בענין א' אות ל"ט וסימן ט' סימןח"א
 חכמה ר11שית דהפסוק נראה ולפי"ז התודה. בדכתקודם
 4צמר יביע )ועי' קודם ולא בדה,ת אחדי ולומר לאחדיש
 י"ז. אות ס"א חאא החכמה בצל וע" ז'(, ס"ח"ד

 סי"ז, ג' בסימן שמובא מה פה להעתיק ואיתיאגב
 שלחן דבספר חשקצו, בל משום עובר נקביודהמשהה
 האף צואת ג"כ הזה זה דבכלל ונ"ל נתב סקי"אשלמה
 יש וא"כ עכ"ל, באפו חיים דוח נשכצז 4ה1ד כלמדכתיב
 צירך שכתב סקנ"ב החיים בכף ראיתי וכן בזונלהזהד



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר
 לבית בשהולך צואה במנעליו ידבק שלא לעייזהאדם
 נעליך של כחוב ו~ך וכו' רגליך שמור שנאמרהכנסת
 להזהר יש וא"כ  עכ"ל, בהם הנדבק דבר כה2וםוכו'
 סי' ח*ג לנפש מרפא בשו"ת לי שהשיב מה )ועייןבזה
 התלכצד מפרשי באוצר זה בענין באריכות ועייןס"ב(.
 ע"ב. ט"זלמכות

 כתב, א' אות ח' סימן גהרל בקשר החיד"אאבל
 בקש ראיתי אבל נט"י. שצריך אומרים יש אנידבמודה

 הפוסקים דרדב כיון זה על שכתב ד' אהז א' סימןהחיים
 נקטינן. הכי צריך דאיןכתבו

 בית בו שיש אמבטיא בחדר ליטול שחריתונט"י
 בספר וראיתי בזוג דנו האחרפים ספרי ברוב כמעטכסא,
 סימן פ*ב בח*א שליט"א הלוי הרב לידידי חייםמקור
 ובהערה שם ידיו יטול לא ביותר נקי שהוא אף שכ'י"א
 לדעזיר, שכתבו האחרוגים מגדולי שיש אף כתב כ"גאות
 הר(8יה הכונה את טסיף אם וביחוד כן. לעשות נכוןאין

 לגמרי. מזה להמנע רחעי ה' בסעיף שכתבנו נט"יבשעת
 כסחנ בבית בוראו כלפי בחובתו ויהרהר יחשוב איךכי
 עכ*ל, כן למעג ראוי ביותר. מוכרח זה אין שלהלכהואף

 ידידי המחבד הרב וזכה הוא ונכון הדבריםוראוים
 בזה. בדעראתו 'הרבים את לזבותשליט"א
 יסוד בספר כעת ראיתי שלנטת מהשולחן מ"שוהנה
 שכתב כ*ב סימן המחבר בצוואת בסופו העבודהושורש
 ממהר היה2י האק מיץ לקנח צריך הייתי אם נזהרהייתי
 לעשות צריך שהיתי אף פאטציילה. שקוריז במפהלקנחה
 ארץ דדך אין בלבי, חהשב הייתי רגע. באתזו נחוץדבר

 כל שמלא ית"8 והבורא הירצר לפני מטונף באףלעמוד
 וכ*ש הקדח2ה תורה למוד בעת ובפרט כבודוהארץ
 היה וכונתי בזונ נזהר הייתי הנהנין ובברכתבתפלה
 דיש הרי עכ*ל. הכונה עיקר ובזה ג"כ בזה ותזהרוכנ"ל
 מיקל דהנד*א סק*ל צ'ב סי' מוב ועי' בזה,ענין

 האף.בצואת
 אדון הלא בזה, טען שליטוא אזבאנד הגר"אוידידי

 ברכת קודם נדפס הסידורים בכל ויגדל טובו ומהעולם
 מ*ז בסימן במ*ב וכמ*ש לימוד זה שאין והטעםהתורה
 5תסוין ששמט כען מותד באגרות פסוק לכתובסק"ד
 פ' בסי8 ברכות בדיני שכתבנו מה ולפי עכ*ל.ללימוד
 ומי*ש* בואה*ת לפני לומר אפשר כי ל*ק ה'אות

 בזה. לי כתג שליטיא ו8ורץ יה8ל רן הרה*גוידידי
 מצ(פזי הלש חובה אה דאין ההאי הפפוקים אמירתבעגין
 התודה ברכת בלי לאומרם שנהגו יש אך לוה.מקור
 לפני לשימרם ראוי דאין באמת ומסתבר  תפלה כעיןדהוא
 עכ*ל. התורה,ברכת

 שמזמזי לא לי בתב שליט*א קניבסקי הגרוחוידידי
 הישד קב חרע עכץל. וכה ר(מ2ית אמירת של זהמנהג

 ק*1 סימן ויצהר בתירוש כ*כוהובא
 . נטא* על ברסת אחרמיוחדת

 גסימן

 יתהיל יד באיזה השרוולקיפא

 שליט4(ג קרליסשיץ העניך תמד ד' הרב ידידיכבוד
 ימין של לקפל צריך אם שרחלים במקפל שאלתךבדבר
 נקרא זה אם נובעת חתשאלה ש5אל. של ק~דם אוקודם,
 דרך נקרא זה ואם קודם. ימין של א*כ לבישהדדך
 קודם. שמאל אז בגדיםפישוט
 בזה. שדנים ראיתי שלא בספרים החיפוש אחרנ"ל
 קצדפףע ע" כבוה משום קודם ימין של דלובשדהטעם
 שם, וכתב ד/ שת ג' סי' השולחן וקצח2 ס*ד ג'סימן
 הבגד תפירת בשעת לדקדק בר(נשו עינעוהחכם

 וע*1 שמאל צד על חהכפתורים ימין בצד יהיושהנקבים
 דגתן ראי' מצוון בספר ועי' חשמאל על ימין הצדיונח
 ס*ד. ב' בסימן עיי*ש א% דינים השמיט דהרמב*םטעם
 דבעיו"כוכתב

 ובכדי
 מקיים דבחליצה יתכן לדוכן שעולה

 בדבריו.  עיין קודם ימין של שיחלוץ א*כמצוה
 בערוך וראיתי קודם. ימין ששל בעי טעםאבל
 לימין כבוד התורה חלקה שכתב, סוח ב' סי5ןהשולחן

 ילבשווב לכן העיקרית היא ימין של אבר מעשי בכלוכן
 תהי' קזהימין כדי ומתלה יה2מאל יחלוץ בחליצהולכן

 הרי מלובש כשועא הוא האבר דכבוד עדייןסאיבעאן
 מלובשת שתהא הבבוד דזה קודם ימין דשל טעםדנתן
 שהימין כבוד יותר זה אז האבר מגלה אז במקפלולכן
 שרוול יקפל דלהלכה נראה וא,כ מהשמאל. יותרמסוסה
 יותר יהיה שהימין כדי יטין של השת*כ קודםשמאל
 ארוכים בשרולים בדהשע %כת מדקדקין )ההרבהמכוסה
כידוו8.
 דבריך לי כתב שליט*א אבאנד הנרץא ידידיובן
 כחהלץ דהשיב נכונים קהרם שמאל שרוולבקיפול
 ו~8 מלובש להיהן לימין ההש ואכבוד לשמאלומקדי5ין
 שכהב בן סימן חרי הלכות בימ2נה ועיין עכ*ל.חשוף

 ולא מדיבש הוא בשו*ע ה5ובא כסדר הגגדיםדלבישת
 חסידות.מדין

 אין שרוול חצי או קפולים ושרוולים עםולחתפלל
 וכן  שכ*ט. פציד ח*ז עבדי ב"שכיל כתב וכן מהכבוד.זה
 המדת בשו,ת בזה מ*ש עיין קצרים מכנסים שלובשמי
 ד. סימז צר*חצבי

 ומוריד קודם לובש זה הכיפה והסרת~ב"שת
 בזה בזה מ*ש חוץ עולם. של טנהגו וכךבאחרוטנ
 ב4. סימן א-בהשולהן

יז

 תאהשפנח



 מ י ר פא תייםאורת ת ו ב בריח
 דסימן

 מגדים מ'למהטת

 בדבר נקי. קרלינשטיין נ חטך י' ידיייכבוד
 אחת בבת בגדים שני ~בוש דאסור דקיי"ל בהאספיקתך
 גרבים, או נעלים כגון לשנים שמחולק במלבהן הדיןאיך

 גרב ואחוכ אחת נעל ואח"כ אחת גרב ללבהם מותראי
 בגד בשם דתלוי דיקל לא, % שני' נעל ואח*כ,2ני'
 הלבישה במציאות דתלוי י*ל אך הוא. חד דנעל בגדחמם

 להסתפק יש וכן לבישות. שתי היא הלבישהומציאות

 הוי ובה"ג אחת בבת הגרבים שתי ללבוש מותדאי
 . עכ*ל. שרי אי וצ'ע אחד לבישהמעשה

 סימן אברהם במגן שהובא הוא הדין דמקור ליונראה
 בפעם יחד מלבושים ב' מללבוש ויזהר שכתב, סק"גב'

 האר"י. בכתבי והוא )הכווטת( לשכחה קשה כיאחת
 אחר אחד אבל ביחד ב' והוא מ"ש נ"א לנו איןולפי"ז
 בספר שם הובא והטעם לא. אחד בגד בהפסקאחד

 המוקף, אור בחינת יש ולבחם לבהם לבל כיהכוונווז

 מקום עתן אינו ביחד ולובה2ם מלבחםיו שניוהמחבר
 כל בין ולהקיף יהד המלבוומים ב' תוך ליכנסלאוה"מ
 ונודע משם נדחות השיפות אין ועי"כ ולבחםלבחם
 אם ולפי"ז עכ4ל. הקלי' מצד אלא מצו"ה השכחהשאין
 יכול ואוהומ ביחד נקרא זה אין נעל ואח"כ גרבלבש
 נ"לע כן בזה קפידא אין וממילא לבגד בגד ביןליכנס
 ללבחם מותר אם אבל הר(צשון. לספק תשובה דיאוכ"ז

 נפשט איט עדיין יחדיו הבעלים שני את או גרביםשתי
 צ'ע.ועדיין

 לי, כתב שליט"א קניבסקי חיים ר' הרה"גיוידידי
 ידידי וכן קפידא. "ם אחת בפעם ללבחם דדוקאפשוט
 ונעל דגרב לי, כתב שליט"א ברנשטייז יצחק ר'היה*ג
 יחד. נקראלא

 ביחד ללבהם לא דדיה שכתב סקוו החיים בףועיין
 שבתוך הכיפה הוא ולפניט זה. בתוך זה כובעיםב'

 רצה כך ומותר אחד תשמ"ם סה2משים הם ואוליהכובע.
 החיים לכף הביא אבל ל'. וגור בח4א ברוך הביתלטעון
 כתב, והםולחן ובערוך ובובע. בכיפה להחמיר וכתבהנעל

 חשש אין נעל אחר גרב ולפי"ז קפידא איןדבמנעלים
 דלפשוט 01תב חשוב, לא נעל כי הב"ב שם נתבוטעמו
 אן. אות ד' סיטן בה*א מ*ש המיזשרי.

 ואח"כ לבד נברא שאדם תן ליודעי ידועיםוהדבוים
 באור מוקף היה עדיין אבל תרדימה. עליו הקב"ההפיל
 בלי לבד כצקף שיהיה צריך בגד כל ולכן לבד,המוקף
 מחוגרים היו הם חוה יצירת ואחר בעצמו. נאדם שניבגד

 צה לפגי אבל מחוברים, הם הבגדים בן לבישת אחריכן
 לבד. כאדם בעצמןצריך

 בברכת הבוונהן בין ההבדל בספרים הובאולכן
 עבדי ישכיל שו"ת )עיין לפורים דצוכה של נסיםשעשה
 נס כל כי והוא כ*ד(, סימן הבסתר ע"ד בשו,תח"ד
 באור היה וכ"א ביחד אותם להדביק וא"א בנפרדהיה

 בונה טעח וכשא ביחד לכנותם השוא הקב"ה "2להמוקף
 לחוד. בגד כל הבגדים  בלביעאן הוא נךמיוחדת,

 להניח והמעיל הכתונת של יד הבתיוכשמוריד
 אין כי ביחד ילבשם לא דג"כ נראה מניחם ושובתפילין

 שר"ח הטוב ביע כתב וכן להכנס. המקיף לאור מקוםאז
 בזה, לדה2גיח "ש לכ~ערה ואוכ בדבריו. עייז י"אסימן

 אחר כוםעי ביחד, ומניחין שחוזרין לפעמים ראיוניכי
 להזהר ויש ביחד. הבגדים ב' לוגה2ין התפיליןלבישת
 סו4ס מבין פני בשרהן וראיתי השני. ואח"כ א'ללבוש
 קףצוי עיקר כי נצתר וקאלשין מנעל ללבהם שכתברכ"ו
 נקרא לא ימנעל לצדד יש ועוד ללבו,צ המנעלעל

 שכתב ר"א סימן אומץ יוסף בספר ועיין וכף.מלבהם
 ונעל כאחד, מלבושים ב' ללבוש לא הכוצותמספר

 דאם אחד אחד מלבושיו יפשיט בזה ליזהר שרוצהדמי
 לחוום יש בוה ח; תחובים מלבושים ב' ימצאכשיקום
 "םכח ללימודו או הבנסת לבית לילך זריזותושע"י
 שרי. דלפשום דועתו ומשמע עכעל, כאהד שניהםוילבחם

 כתב שליט"א קניבסקי הגרוח לידידי זכרוןובקונטרס
 הטוב. היין הביאו וכן דשרי, ווים מארחות ל"גבאות
 ב' סיטן אורוח הטהור בשולחן אך הנ"ל בקונטרסוסיים
 להקפיד. יש להסירם דגםכתב

 מה יודע שהאדם הוא המקיף אור וםל זה עניןובל
 לתכלית שיגיע כדי בוראו את ויכיר ממנולמעלה
 ברא אלקים בדמות כתוב האדם ביצירת ולנןחשלמה,
 ביום אדם שמם ויקרא חיתם ברא ונקבה זבראותו

 נקרא ואח"כ אדם נברא קודם והוא לשונהן ג'הבראם.
 אם הגדולה במעלה ו(וח"כ ברואים כשאר ונקבהזכר

 אלקים. בדכצתישכיל
 הםהמהת ונפש האלקית עיעפש התניא בספרומובא
 חלק את מגביר אז בוראצ את וכשמכיר תמיד,נלחמים
 המקיפו ממט למעלה מה להבין עליו זה וא"כהאלקות.
 האדם תורת ובס' אלקים, דמות של תכלית ל%תולהגיע
 את בזה להנהיג כדי בצ ובחר התורה לנו דטתןהובא

 ללבוש ולא לעשחע עליו ולכן ועוד. העליוניםהעולמות
 ישראל בנצח ועיין בזה. ועי' שישבח בגדים ב'ביחד

 אחד גוי בט שבהר "םראל .בני בענין זצ*ללמהר"ל
 בזה ש"צ ותוכח סב(ב ישראל אסצנת בספר וכןבארץ,
 בזה כי ההתנהגא דרך רבותיט קגעו לחנם ולאסודהן
 למעלנ למעלהיעלה
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 עוד 5"ט ב' סימן )סיגעט( ש*י ערך בספרוית
 ועית המוקף. אור מטעם ג"כ הוא מהופך לבוש שעמןבזה
 יד, מתת מספר ב' סימן המקורוון אל בטור צביהר

 ח*ז  אליעזר ציץ ועיין קפידא. אין כנעל 1ר שלדבגד
 להוהר טוב ועכ-פ ומקפיד. ומשמע א' אות ב'סימן
 יכול גרבים ב' ובלובה2 ביחד ללבוש לא וסנעל בגדבכל

 הגרב וע*ז גרב השח*כ ימין ,2ל גרב וע"ז גרבללבוו2
 גשה*כ יטמאל ימין שיהיה קפידא אין דמסתמא "2מאלשל
 מסתבר. וכן ושמאלימין

 שהביא נ' עמוד ח*א שמאי אמרי בספרוראיתי
 תפלתו אין הפוך בחלוק ההולך וז"ל, שללם בריתמספר
 בד2הצ ועיץ עכ*ל. לי( ידוע אינו לזה )המקורנשמעת
 מאמר הביא ז'ל הד"ק בכתבי וז"ל, שכתב ב' סימןתווהע
 טוב הוא ומכן מהופך בגד שום ~בוש שלאהעים
 ב' בענין ז"ל האר"י בה2ם מ"ש לזה שייך ם2ולילזכרון
 כשבדעהו ומ"ם השומר. המקיף אור 6צד כאחדמלבושין
 ופעם כך פעם ללבשו ,2דעתו או תמיד בהיפוכו כןללבוש
 בחלוקו ידקדק שכתב במחבר ועיץ עכ*ד. חשש איןכך

 הכף והביא לחוץ הפנימי יהפוך 2ולא כדרכוללבשו
 סק*ח ובמ"ב בגדיו. שאר דה"ה חלוקו דל"ד בסק"דהחיים

 ובאנו בזה, דנו ובאחרונים בגדיו. שאר דכ"שכתב
בקיצוור.

 על גשם ומעיל כובע בלובהם הדין מהונשאלתי
 נעלים כמו דזה וטענתי ביחד. ללבשן מותר אםהכזבע

 דברי בספרו שליט"א קרויז הרב ידידי אבלוערדלים.
 בגד נקרא לא דזה לחד,2, בזה כתב ל' סימן ח"בשלום
 שם גשם לכובע אין וא*כ הלבוש את להציל רק באכי
 אחת. בפעם ללבה%ו שלא להחמיר שייך לא וממילאבגד

 4מף. להם והנח 3ך עושים הרבה כי צודק הואובאמת
 "א סיח וח*ג ל' סימן ח"ב שלום דבריובשרהע

 אפשוט מלבושים. כב' נחשב לא ומגפים דנעליםכתב
 מלבושים, ב' של דין ללה יש אם מטפחת ובתוכוממסים
 דהוריד זצ"ל מבעלז הרבי בשם ראיתי אבל לא.לכאורה
 ב' יהיו שלא כדי שלו, המעיל את ואח"כ שלוהשעון

 בזה. ועיץמלבושים,
 שרי, גצדים ב' דלפשוט ב' או' ד' בסימןובמ"ש

 לא ח"ל, שליט*א ה2ר ברוך ר' הרה*ג ידידי ליכתב
 נפירוש הכותב מקאמהנא זן-ל רי"א הגה"ק מרן פסקכן

 עכ*ל. ביחד מעליו יסיום לא וכן הטהור קץלחןבטפרו
 שנבעלג פהביש שרגח ר. הרה*ג ידידי לי כתביכן

 ביחד, יסירם דלא כהב הטהור ומולוע דבטפרשליט"א

 באחו ז3רח בספר ועיץ עכ*ל. ראיה בלי נגדו ילךומי
 יעיין לי כתב שליט"א כהן צבי ר' הרה"ג וידידי ל"נל'

 חיבא י שער סוף חכמה שבראשית רבה אליהוחופת
 מקש בטגע תה שמ*4 סימן הנפש שמיהת בספרג'כ

 הרה*ג וידידי לימין. ישמאל מנעל לההליף א' ב(%תשם
 נראה אין לפשוט נענין לי כתב ו2ליט"א %2רץ יו24לר'

 בגדים ב' לבישת שביאר חי איש הבן לפי בפרטלאסור
 דבעי בלבישה רק שייך זה ענין וכל המקיף האורמשום
 עכ*ל. הבגד בפשיטת ולא מקיףאור
 קודם. איזה בנשים נעל בקשירת ה' בסימן ובמ"ש.

 סימן ח*ב יהושע דבר בספרו ידידי לי שהשיב מהעיין
קי"א.

 עןין קודם, 21מאל של לקשור יש אי בגדיםובשאר
 ובר, חלוקו כשלובה2 וכן שטתב 5הדז'ק הרבבשו*ע
 וידידי תחלה. שמאל של יקשור קשירה בהם ישואם

 בקשירה בזה לי כתב שליט4א שורץ יואל ר'הרה"ג
 דישן בשמאל לקשור צריכה אינה ד(2שה לדה דישב4מ2ה
 עפ*י אשה דהרי ב4מ2ה ענין הוי ימין הקדמת אםלברר
 שגם ומנין דשמאל מסטרא מסוימת בבחינה היאסוד

 עכ"ל. אלו בדברים הקפדא ישבאשה
 שליט"(4 ברמ*ש אפרים הרב ידידי לי העירכן
 בשמאל תפילין קשירת דין מאי נסתפקתי מעולםהנה
 קשירה אלא  עדיף. ימין קשירה לענין אף דלעולםהדם
 שלימץ מראה שבזה  עדיף שמאל ולזה דה2יביאלא

 דלא במאי אבל מקדכע דה2ובים לדברים ודוקאמחש"ב
 מילי לכל דלעולם נימא אי מקדים שמאל אדרבהחשיב
 ממי וקשירה בקשירה אף לי מקדמי חשיבא דימיןכיה

 תפילין קשירת דין תורה שנתנה ע*י ומ*מחשיבא
 אחשבא. רחמנאבשמאל

 שמאל היד על מניחם ש*י בתפילין דה2הופשטינא
 ימין לונא2 בגדים לבישת ולענין שמאל בידוששרן
 אש קשירה בי' דאית דכל אמרינן ולא בשמאלוקושו
 קשירה 6חמת דלעולם מו3חא מזה בשמאל. תחלההנחתו
 הנחה לענין אבל בשמאל היא לכן כהנחה חשיבאדלא

 בימין הנחה ולזה  עדיף י6יז תפיליס מצלבדדבכ"6
 וכנדמ"ח. אחשבי' רחמנא כה2ום ואי*ז בשמאלוקשירה
 בי' ולכן גרע דשמאל דכיון לכאף בעין בענין איפשטושכן

 מקרא נילף ואי כ4 בצשה אש א"כ וכונתו עדיףקשירה
 תפילין מצות כעין איט כלבח2 נעל שרוך ועדדימין
 טכרח ו(מ% החלה שמאל מעלים הגחת אש דא"כמנמ2
איל  

 הסימן

 יים 2טלת שמרסח
 אות י*ג סימן א' חלק אפרים נרבברת שכהבטבמה

 קוע2וה מחבירו נטהל ברכת ,2ומע אם לצאת דאפשראן
 הבקא 12הרק2 של הנט*י %4? ל2מח? צריך וההאלסעודה
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 מהמבואר שליט"4נ צבי נטע ר' הרג אחי ~י*ז ראיהלי

 שחרית ידידו אדם דצטל קס*ד סימן ובשר*ע ק*ובתיין
 דאפשר בפירוש כה4מע הרי היום. כל עליהםומתנה
 לשניה. מהני אהת ונטילה העם ולכל בשחריתליטול

 יש האם ומתגה לשון מוש העיר שלים"א אהיתעה
 ונרחן מספיק. הלא דעתו מסיח לא אם תנאים דיניבדה
 דחולין בסוגיא הראשונים במחלוקת דוא ומתנה עניןדכל
 מלטנפם שיזהר ובלבד לאכילה ומתנה כהב דרשאהנ"ל

 למד אתה וממגה רש"י על הרשב"א וכתבומלטמאם

 נט"י. צריך לשעתו אפי% דעת על שלא יזעו שנטלדמי
 יסיח ולא דיתנה כתב מברכות הלי"ז בפ*ווהרמב*ם
 דבר הוא ההבשה דענין סברי דהם שה ומשמעדעתה

 שאול דבר  )ועיץ ידיו ששומר היעו ולש עצמובפני
 ק"ו, פסחים במרדבי וזמק ט"ז(. שת ה' סימןידים

 בשחרית כשמתנה א*נ קס*ם, סימן מרוטנברגובמהר*ם
 אתי לא לשמור דעתו היום וכל החמל כולו העםלכל

 ד~א התנאי דענין מבואר הרי האי. טלי דיזקתלאסוחי
 דבר דהוא ולא ידיי ו"צמור דעןצו יסיה שלא בזהשמדאה

 יסוד ובאמת סק*זק. קם*ד ציון בני )הרת  עצמובפני
 סימן פ*ח חולין שלמה של בים אנו מוצאים אלודברים

 כ*ה סימן (יר*ח איש בחזת אבל הסימן. בריש עיי*שמ'

 שנזדמן זמן בכל או שחרית ידיו טטל אם כתב ח'אות
 דרבנן מצוה קיום % אין לאכול עכשו בא ו(ינו מיםלו
 לאכול שרהטאי אלא אכילוע בשעת ולא נטילה בשעתלא
 חדשה שיטה מדבריו ומשמע וכו' טהוראז שידיוכיון
 תלוי זה מה ולפי"ז לאכול. יטל טהורות שידיודכ*ז
 תבאי נקרא מה שכתבט במחלוקת תלוי עזזה וצ*לבתנאי
 והציטחן.לב'

 ועי' לא. אן במהשבה סגי התבאי אי נסתפקובב*ח
 הביא תורה בדעת וכן בזה דיעוה ב' שהביא מהבא"ר
 לעיל שכתבט תנאי בדין תלוי דזה וצ'ל בזונ דיעותב'
 כתפילין דין לו יש א*כ יסיח שלא הוא שהתנאי נאמראם
 ו(מם במהשבה. סגי אלא בפה צריך ולא בזה שחושבוסגי
 כל צריך א.כ לאכילה בפ"ע דבר הוא שהתנאיבשמר

 י"ל החזו*א ודברי בפונ בעי וזה מגאי שלהגדרים
 די א"כ שמירה אם ו~א מה תלוי גןכ התנאידגדרי

 מגן )וזרץ אמירה בעי 4ת ממש חצאי ואםבמחשבה
 של הים בדברי תלוי וזה סק*(0* המגן אלףגבורים
 לע"ג שכתבטשלמה

 דהקשו קידוש של הפסק הה הא יקשה עדייןאבל
 דברי עפ*י דרש*י לומר ונ*ל ק*ו. בפסחיםהתום'

 כעת משום בנטילתו "צתהא דבעינן סובר הנ"להרשב"א

 הבונה מקידחצ חתום' וקחצית לאכילה. נטילהידי
 ייש4 שלא הוא נטילה דבעינן מה דהעיקרבדבדיהם
 מה כל כתבו ו~ן לאנ"4ה נטילה בין "דשתהיסח

 הדעחם היסח מיקרי לא דזה והייע שפיר. שחריתדמתנה
 לאכילה4 נטילה כופן בעינן ולא התנה דכבר כיוןהפסק,

 על חזקשה המ"א קושית היא קחציתיע באמתוהגה
 יכגפם, ולא דעתו יסיח שלא שכתבו והרמ"א המחברדבוי
 צריך ולכן לנטילה כובה דבעינן וצ*ל להתנות ל"לוא"כ

 א*כ דעהי יסיח שלא הטעם שכתב המחבר ו(מ"כלהתעת
 במתשבה סגי דבזה יסבור לאכילה לנטילה כונה בעינןלא
 דעמצ ק*ו דשלין וכרש*י יטנפם שלא ד0תב הרמ"אאבל

 תנאי וזה להתנתז צריך ומשו*כ לאכילה כונהדבעינן
 במהשבונ סגי ולא ממש אמירה דבעי סובר אזבאכילה
 בסימן הלקט וחשבלי דהז מציע בראשוניםובאמת
 מחתר אהח זו בנטילה ש(ימר פי' וכו' מתנה כתבקל"ה
 אמירזנ דבעי הרי ידיו לשמור וצריך היום כללאכל
 זו נטילה שיהא בפה שמתנה פירוש בתב המידובעית
 ובד*א ויטול יחזור לא לאכול כשירצה גם היוםלכל
 מלטנפם נזהר שיהא רק בפה להתטת צריך דאיןכתב
 טו תן' יסיח שלא ובלבד מדכתב המחבר מדבריוא"נ
 הלש אליעזד, דסמצק ההצ ד"א )והספר הך היינו הואחדא
 ובבגדי בזונ מהלוקת הצ עכ"פ גטהמחבר(. כובתן לימובן
 ממצי, בלב כונה דאפילו מפרשי פוסקים והרבה כתבישע
 שכתבט. ככן הואוהוא

 מרן השמועה מפי ביאר לחולין נטילה דין)ובעצם
 משום ולא נט"הק מעשה משום דיסודו זצ"להגרי"ז
 ~בריה ראי' ק*ו דחולין הגמ' מדברי ואוליטומאה.
 יש הא היום לבל דיתבה שייך מה טומאה משוםדאי
 בנטל סגי הנטילה מעשה משום רק ואי טומאהחשש
 היום.( לכלאחת

 נגע ולא בר4הצונה דנטל דיעות יש פסח דבלילודע
 בו והכל הא*ח דעת דוא כן ליט~, שוב אי"צבטינוף
 שהעיר מה אבל נוטלים. דכן ומנהגיט ועוד. הלקטהיבלי
 לא אדוע העם כל ומתבת בשחרקז ידיו מנוטל מ"שאחד
 יכול בהצחיית דרק כתבו הת*ם כי פשוט פסחבליל

 בפרט הארבנו לפסח )ובחידושים לא בלילה וא"כלחתנות
 ופשטות להתטת. יכול בשהרית דרק  משמע עכ"פהק.

 המא מהני דעחי הסיח לא עדיץ אם ~עה דגםמשמע
 ליום מהצלת דהנטילה המאיר, בשרגא מ,שהבינותי

 הגטילה מיצי לא לילה דלסעודת דיוקו מאין ללילהולא
 ללילה. גם יועיל בודאיוהתנאי
 נטילה בלי היא הברכה כי בשהרית רק דמהנירהא

 לאכילה כשטטל אבל הרעה. הרוח להעביר ורקכלל
 חוץ הפסק. בלי בעי 4ה לאכילה רק היאוהברכה
 שכתמ השולחן בערוך ראיתי ושוב חולין. יעקבתפארת
 תיסיף במהשבה, די אם המחלוקת ס"א קם*דבסימן
 התמצי טהני לא בולו היום כל שאמרה הג' דמלשתודע
 ד4רית הצינא זמן עד דהבונח שי*ל והגם הלילה עדרק
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 גדולה דקולא כיון מ*מ ללילה יום בק בזה ישחילוק
 אבל כך דבתב הרי יותר. ולא העם כל על דיטצהיא
 ביחר. בעי וסברמוטעמו

 דברים לי ווסיף שלים'א צבי נטע ר' הצעירואתי
 1אן עו,2אלו שאלה הביא קס"ה בסימן הטור וז"ל,בזה

 לאכילה ידיו ליטול ורוצה הכסא מבית שיצא מירש*י
 שיטות, שתי בזה והביא פעמים. שתי ליטול צריךאם

 ד(מ2ר נטילות ב' ליטול  ,2צריך ההא רב בי מהר*ישיטת
 הפסק. הוי לא דזה פרץ הר*י ושיטע2 הפסק. הוייצר
 ה2הוא שבשעה היתה השאלה שכל מכאן רואים אנווהנה
 הנטילה 'באותו לסמ התכון גם הוא יצר ל(מ2ר יריונטל
 בציור גם השאלה היתה לא למה ולכאורה אכילה עלגם

 גם התכון לא הוא יצר לאה2ר ידיו נטל שהואשבשעה
 חשב הוא הנטילה אחר אח"כ אלא אכילה בשביללצאת
 טובר סהוא לשיטתו שרש"י וצ"ל אכילה בשביללצאת
 ידי לצאת לכון הנטילה בשעת צריך לאבילהשנם*י
 דהגמ' ק"ו, בחולין היא זאת י,2"י ח2יטת לאכילה.נם'י

 ופירש"י בהי היום כל ומתנה ידו אדם ןטלאומהת
 שלא ידיו שנטל רמי הו"1ב*א למד ומזה לאכילהמתנה
 יטב לא אכילה דעתעל

 הפסק הוי לא יצר דאשר דסובר פרץ ר' לשיטתוהנה
 יקדש לא ידיו נטל דשימרת שם פסחים מהגמ'קשה

 על התוס' שם שהקשו ובמו הדעת כהיסח הוידהקידום
 כולה היום כל על ומתנה "2חרית ידע אדםטטל

 אנו בפסחים ובמרדכי מרוטנברג במהר*םוהנה
 צריך נם*י כי לא הוא שחרית ידע אדם שמטלרואים
 מהם. דעתו יסיח לא שהוא בכדי הוא התנאי לאכונה
 יזהר ובלבר פירש*י ומיהו כתב, קס*ד בסיכןההטור

 דעתו יסיח שלא ובלבד הרמב*ם וכ"כ ומלטנפםמלסמאם
 ליזהר  שצריך מה רש*י פירח2 לפי לבאויה אמנםע*ב.

 סתם זה אלא ההנאי 5עיקר לא יה ומלטנפםמלטמאם
 התנאי מעיקר צה מרוטנברג מהי*ם שיטת לפי אבלהלכה
 שהוא לחשוב צריך איח שחרית ידיו נוטל שועאשבזמן
 ולפי ישכח לא שהטש ככדי העם כל ידיו את יטמאלא

 וז*ל אכילה. לשם לנטילה מבה א*צ נם*י באמתשיטתם
 שחרית ידיו אדם טטל מברכות, הלי*ז נפ*והרמב*ם
 אכילה לכל ידע את ליטול ו(רצ היום 5ל עלעעומתנה
 טטל לומר צריך הרמבים ה"ה ולכ(ירה עכ*ל.ואכילה
 לאכילת2 ידיו ליטיל צריך ואעו שחרית, ידע אתאדם

 הש הכונה הואשונים 5ל לפי' שחרית 'ביוםשאוכל
 הרמב*ם לפ" לכאודה ומשמע קימה. בשעת ידעשנוטל
 הר(מ2ובה אבילה בזמן הכינה שחרית ידיו אדםשטטל
 אוכל שהוא ה(בילות לבל מועיל תה ביום אובלשהוא
 בה*א הפרק באח2ו הרמב-ם דהבה בזה ונרחה הזמביום
 ואינם מללכלכות יזיו שחהן יודע הצא אם ששםילוכתב

 לאכילה בנם"י כי ידיו שתי שיטול עד י;אכל לאטמאוו2
 נטולות ידיו שיהיו שצריך אלא טהורות ש"דע בזה דילא

 שצריך הלכה שיש שכיון לומר אפשר ולפי*זלאכילה.
 שבזה הרמב*ם למר א*כ אכילה בשביל ידיוליטול
 נטילה לא הרי זה קימה בעת שחרי ידע טטלשהוא
 לאכילה. נטילה ידי לצ(א2 יכול לא המא וא*כלאכילה

 האיך שהקשו בפסחים התוס' קה2ית ירדולפי"ז
 למדמ הרי היום, גל על ומתנה שחרית ידיו אדםנוטל
 ולפי לאכילה הפסק הוא דהקידמ2 יקדש לא אדםשמטל
 התוסצת. קושית יורד ברמב"םדברינו

 שליט*א צבי נטע ר' הרה*ג דודי ע*ז ליוהעיר
 רק להתנהן יכול הגע הרמב"ם לפי דלכן לומרשאפשר
 דלפי לשיטתו דהרמב*ם לאכילה ידע טטל שהואבזמן

 קימה בשעת בבקר ידיו ליטול הרי חיוב איןהרמב*ם
 א*ב בבקר ירים טטלים שאין וכיון רעה רוחמטעם
 וכשנוטל הרמב"ם שבתב וכמו טטלים אם אפי%הנטילה
 מסדר רק זה אלא טהרה מדין לא זה נם*י על מברךידיו
 אם אפי,1 זו בנטילה לצאת א*א ולכן תפלה שלהיום
 יכול הרי דההח קשה יהיה לפיוז אך בבקר. נוטלהוא

 מבית יצא שהוא לאחר יזיו נוטל שהוא בזמןלהתנות
 5הרמב*ם לכאורה ומשמע לטהרה נטילה שזההכסא
 שהו84 שבזה סובר והרמב*ם לאכילה נטילה דוקאשצריך
 כל נם*י לגבי נהשב הראשונה לאכילה ידיונוטל

 אחת. לאכילה הזה ביום 14כל שהואהאכילות
 הזה בענין העיר שלים*א אפרים ר' הרה*גהעחי
 אדם שמתנה מה דזה שנסתפק קס*ד סימן בפ*מדיעוין
 ועןק במחשבה דסגי או בפיו דוקא בעינן אםלאכילה
 נאמר אם תלוי זה ולכאורה בזה. מהמרש*ם תורהכדעת
 דעתו יסיא שלא בכדי רק הטצ להתנות  שצריך הדיןדכל
 יטמאם ונלא זהירות רק זה אלא בלל תבאי לאא"ב

 א*ב לאכילה להתנות שצריך דין זה אם אבלויטנפם
 שצריך התורה שבכל התבאים דיני ככל בזה שבישאפשר
 שליט"א. אחי עב*ל בפהדוקא

 פה ומצאתי דברים, אהה עוד בזה לי נתוסףוהנה
 פ"ו ברבות בהל' דהרמב"ם וההא הדברים. לציקמקום
 וכר מלאכה מהן עשה אם לו שנסתפק ,מים בתבהלם*ו
 ובב*מ טהור. ספיקו ידע נטל לא ספק ידיו נטלספק
 דמסכתא דפוד י*א משבה על ז*ל הוא פי' כןכתב,
 נטהרה אם "ספק עליו דטל הרמב*ם פי' ח2םטהרות
 ספק אבל וכון נפסדת טהרה היא (מ % שראוי מהכפי
 המשנה בזה והעיר לבמרי. נזכר לא לא, או ידיו דנ5לזה

 היקץי וסבור בד*ה הל*א נכורות מה' בפ"דלמלך
 אבל במי*א(. דדוא מ*ב טהרח2 שם כמב)ובטעות
 בגליון ןהמובא ק*ס סימן בטואר*ח מהרלב*ךבהגהחץ
 (1 טבל כספק דמקו4ית בפ*ב הדבר דמבדאר בתב,הטור(
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 לו בספק אף ולפי*ז הש. כך בטילה דכ"ש דטהורלא
 סקי"ג ק*ס סימן במוא אבל טהור מ"מ לגמרי נטלאם
 נטל בספק אבל נשיעור במים היה אם דנסתפקכתב
 מבואר המ*א של זה וספק וליטול לחזור דצריךסרבר
 ביאר וכן דלעיל. המשנה בפ"י הר*מ בדברי בכקמהלא
 הי' אם כרחיי נטל אם הייט נטל דספק למלך המשנהשם
 דקשה כלל נטילה הו"ל לא כלל נטל בלא אבל חוצץדבר
 הביא לא הלי*א עי*ד הטומאה אבות בהל' דאמאילו

 הרמב*ם מלשון אבל נטל. לא או ונטל זה ספקהרמב"ם
 מלשון דקדק וכן כלל נטל בלא אף הוא דהספקכא2מע

 פרק שלמה של ובים ק"ס. בסימן ציון בני בספרהרמב"ם
 ליטול שוב עליו יש נטל דבספק כתב סט"ז הבשרכל

 משבת לר*מ מקור ווהביא בכ"מ )ועיי*ש עניותמשום
 ועושמן(. ובמרכבת בלח*מ ועיי"2ס*ב.

 מצחה. נטילת א. מצחן, ב' איבא נט*י דבדיזונראה
 העובד בכהן ורגלים נט"י כמו הכנה ז*א הכה2ר, נטילתב.

 לעבחהה וגנה מחמת אלא טומאה מחמת הנטילה איןדשם
 נטילה מצות והיא נקיות מחמת היא הראשונהוהנטילה
 הגרי"ז בחידחשי ~עי' ק"ו בחולין וכמבואר נקיותנטילת
 הנטילה בתרומה הש*כ ד'(. דף לסוטה תשי"דירושלים
 לאכילה. הכה2ר הנטילה ובחילין הטומאה להעבירהיא
 הל*ג פי4א במקהעת הרמב*ם שיטת להסביר אפשרובוה
 משום לחולין ה5א ומניים מים בעי דלתרומהדסובר

 בעי ומשו'כ הטומאה לדמצביר היא הנטילהדבתרומה
 שנטמאו הרששפים המים של הטומאה להעביר שנייםמים

 שנים מים בעי הנטילה בחולין משא"כ בידיםכשנגעו
 וממ"5א היא מצוה משום הנטילה דלחולין רסוברמשום
 הטומאה אבחת בהל' שיטתם ג'3 ויוסבר שניים. מיםבעי
 לקדש הק"ם על גזר דוןלמה כתב דהר*ם הל*חפ"ח

 משום חולין הזכיר ולא לתרומה אף חכמים גזרוואח"כ
 דאח*כ כתב הראב*ד אבל כנ"ל מתרומה חוליןדשאני
 דג*כ זה2יטתו נט"י ושצריך חולין אכילת על גםגזרו
 לתרץ אפשר ג,כ ולפיקז כתרומה. מצוה משום הואכאן

 כאבות הר"מ הביא לא אמאי הנ*ל למלך המשנהששית
 לענין טויר ספק הו"ל דאז מא2ום דנטל ספקהטומאה
 ההש הנטילה בברכות בה2אוכ לחומרא וזהלינןטהרה
 השמיט דהר*מ יוסבר ולפי*ז לקהיש. אזלינן ח2םלחולין
 הפרק עד ורגלים ידים ובקידח2 בהרומה דנטילהדי"ז

 בתרומה. וכ*ש דקל בברכות הדש יהדיןהלעד פהי ברכות בהל' למ"ש דסמך היות בהולין שםהמבואר
 דהולכים מטעם מקי~ים נטל בספק דבחולין נילעוד
 ועפ"י ידיו. טטל לאגול כשהולך פעמים ורוב רוב.בתר
 שנמלח בכשר סיקג, ס*ט סימן ביור"ד יובן זוסברא
 סתב הגר*א ובביאור מותר ג' תוך נפלח אםוספק

 חומדה ויהיא בכה*ג וכ*י לקולא דרבעדבספיקא

 בשר שבשלה באשה מעשה בסקכ*ד הט*ז וכתבהטןנים.
 ספיקא דהףל והתרנו תחילה אותו מלחה אםחשכחה
 מאחר אהרונה הדחה הדיח אם בספק וכן ולקה5אדרבנן
 פעמים שרוב היות לומר אפשר שם ג"3 וא4כ דרבנןדזה
 המלך בשער אבל רובא. בתד המלינן מולחתהיא

 המשנה מדברי ההפוך אתה כתב א' בבלל פ*ימשאות
 דמתי ומ' מודיע אני ועוד בד-ה מבמרות בפ*דלמלך
 דבר זצעשה היכא לקולא דרבנן ספיקא אומריםאע

 המתירו בזמן נעשה אם מסתפקים שאם אלאהמתירו
 לכתחילה אם מסתפקים אנו אם אבל המתירו כשישרש

 הט"ז מדברי ההפוך וזה לקולא אזלינן לא אז הדברנומ2ה
 נעשה אם ספק שאם סובר דהט*ז באמת ונ4לעכ*ל.

 לקולא אזלינן הכא אבל לקולא אזלינן לא אזלכתחילה
 דברי ויתבארו לקולא. אתלינן 3זה וברוב רובמטעם
 יוסף וברכי בפ*מ( )ועי' הטקז. דברי וכן בנטילההר*ם
 סק*ד. קפ*ו סימןאור"ח

  המנה ולא מצוה היא הנטילה דעצם צאאנאיה
 ועי' מקומות בכמה וכמטאר מברכין אין המנח ןלכי

 הכשר כ"א זה דאין מים ד"ה בתוס' ק*ה חוליןתוס'
 מדוע א"כ אבל בה2ר ומליחת חלב ניקור כמואכילה
 וראיתי אכילה. הגא2ר דהו*ל אף ופהיטה עלמברכים
 בני דרורי זלמן הרב )הוצאת 5משראב*ו עמניםבקובץ
 מתיר דהוי משום הייט שכתב נוה עמוד תשל*ה(ברק

 את מפריד רק ומליחה ניקור אבל ברכה וט,ףןכעירוב
 ציין והמגיה ברכה. טעון אינו ולכך מההיתרהאיסור
 הכ"ד פ"ו וצ"פ סק4ב סל"ט יור*ד על הבח2םלערוגת
 לא ומבהאר ף. אות ח*א יו*ד יוסף שוצרותמעידובין
 בוה. המיז מברכים הכשר על וג"כ אלאכדבריט

 שלימ*א קרלנשטיין העניך חעך ר הרבוידידי
 אחד מדין נט"י דמהני שהוכיח מה על בזה ליבתב
 בסימן כמבהשר גנט4י חתנאה דמהני מהא אחר נט*ילדין
 התבשה דע"י הבשור אין דהתם דומה דאיש נראהקסקד.
 השה"3 ומיתחייב הנטילות לכל זה נטילה מעשהמהני
 הוא הדברים דבישיר אלא מחדש כנטל הוה פעםבכל
 שצריך התגאים כל וןם נקיות. כמ2ום שנוטלדכיון
 ואה*כ נטולות ידיו דנעשו הרי במ"ב( נכמבהשרלנטילה

 שם בפוסקים וכמבשר נטילה חיוב מעיקרא חללא
 שכתב המאבר בלשון בהדיא מבואר וכן במקב()9יעבאו
 שם ברמשא מבואר וכז מהם דעהו יסיא שלאדבעינן
 לידיו נטולהע ידים שם משוי דזה ווריט יטנפםשלא
  היום ל3ל מתיחסת הרשמ2ונה דהנטילה כה2ום לאאך

 לשאר מישי אחד נטילה  דמישה הציה ליבח הש*בודו*ק,
 בדבריג טענה "2 ולכ(ירה עכ*ל. נטילהדיני

 למי להאכיל וא10ד שכהב ס*ב סק*ג ברמיאחמין
 לכשפ' מכשול. תתן לא שר לפני טשום טיו 3טלשלא
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 בבני המי"ש להאנילו. רק 4לא אסור לפניו להניחאפילו
 ומהרש"ם וב*ה. ומ*ב ופמ*ג מג"א ועיץ סק"ה. שםציון
 ו/ אות כללים חמד ושדי צ"ג. סימןח*ב

 וסימן

 שהרית ידים נטית5דעי

 בדבר נ"י. האפמן י. אברהם הרב ידידיכבוד
 קודם ידיו ליטול צויך אם הלילה באמצע קם אםהשאלה
 נראה בודאי  לשתיה. לתינוק שנחזן וכדומה בחלבשטגע
 באוכל לנגוע יכול ולא הידים על רוור שורה כישצריך
 סי"ח ובמחבר סקיוד. ר' סימן במ"ב וונייז נם'י.לפני
 יהרהר בלילה בקם סק"ח ס*ב סימן ובם'ב סקל"ם.מ"ב

 כמ2מע ידיו ליטול אפשרות לל אין אם וישתההברכה
  המים  הלא ולכ4ערה ידיו. ליטול צריך מים לודביש
 בלא המאכל אוסר דאין מזה ומשמע שותה. ואיךאסורים
 פעם כל ידיו ליטול לו יש לכתחילה אבל ידיו.נ5ל
 הביא סקכ"ג ב' כלל ברוך ובבית מדמעינה.כשקם
 צריכים שלא בגטוכל נגעו קטנים אם דמתירמהגריז
 סובר ההמ"ב יתיוא. קזין2ה משום רק היריםליטול
 מטמאים הם נגעו אם לחינוך הגיעו שלא אפילודקטנים
 אבל ידיו יטול הוא אם נהויח מה לכאורה תו"כה~כל.
 שבלא סברי כי ואולי נטל לא הו;ש הלא הקטן שיגעבזמן
 ובשו*ח אברהם. הצשל דעת וכן זקוק לא לחנוךהגיע
 שנגע בקטן בזה האריך ה' אות ב' סי5ן ח"ז אלמוזרציץ
 ליטול רק הוא דהחיוב לדינא והחלים המאכל אוסראם

 לחיסך בהגיעו אף סביי וכמה לחינוך שהגיעובגדולים
 אמנם דדינא 5עיקרא חיוב אין לחיעך הגיע שלאדכל
 ולא הקודש 5הרת על ולהרגילם לחנכם יש הידורמשום
 הגדול הלילה באמצע בקם וא"כ במאכלים. נגיעהמשום
 לא נגעו קטנים ואם בקטן להחמיר צריך ואין ידיויטול
 בנגע כתב רס"ז סימן הלכה משיב ובספר המאכל.אסרו
 כעת ראיתי וכן המאכל. אוסר אים נט*י קודםב5אכל
 שסר דאין א' סימן ח*ד אומר ביביע בזה דבריםאריכות
 תמיד לו יש בודאי לכתאילה אבל בדיעבד וזההמאכל.
 ידיו.ליטלו

 דסתב סקי*ד ד' סימן במ*ב זה בענין זמיבתיושוב
 ס*ד השהלחן בערוך כתב וכן נס"י לפני בנגע אוסרדאין

 נ' וסי5ן יוא סימן אפרים ברבבות 5*ש ועי'סקם"ו.
 דזה וכתב החךיך ס*ג דן סימן אברהם ובששל י*ח.אות
 סי' בהלבה המצוינים בשערים אבל בקטן ילא בגדולרק
 בשם ודאיתי בקטן. לההמיר גיכ דיוצ כתב ד' ג' אהעב'

 באמצע יזיו ליטול מים לו דהיה מסלנם שמהאל ףהגאון
 שוהצב לפני ידיו נטל ותמיד ~י5וד דהמב כיהלילה

 ה"2כיל בזה כבר האריכו ג*כ נם*י לפני ולהרהרלל5וד.
 ב' סימן ח*ד (ימר יביע בעל וכן י"א. סימן ח"ועבדי
 לחזור כשדעתו נם*י בלי בד,ת להרהר דהמיקלוסיים
 ידיו ישפשף ובעזחלה לסמוך מי על % "2ולישון
 עכ"ל. תע"ב תחלה ידיו ליטול והמחמיר לנשתם0שמיכה
 במשקה ולא בבק0וק בסגע הדין איך לדתויש
 דלא נראה ובדיעבד יגע דלא נראה ולכתחלהשבתוכו
 ד' סימן מהדרק הרב בשו"ע יעיק שכתבבו. וכמואוסר
 תקון ווב כי ביותר ע*ז דבשים להזהיר דיש שכתבס"ב

 השולחן קצות חריז עתקש. וכד ידן על הואהמאכלים
 ליזהר קשה בזהא שכתב סק"ז השולחן בבדי ב'סימן
 שחרית בנם'י המזלזלין הדיעות קלי רבו כי זהבפרם
 הזה ההשש עליהם יש בשוק הנקנים אוכלים מיניוכל

 שלא להחמיר לכתחילה ראוי ומ*מ להקל. נוהגיםוהעולם
 חחשש שאיע בודאי שידוע ממי וכה2קה אוכל שוםלקנות
 נותנת והסברא כדין. בסירוגין ג'פ שחרות נם"ילקיים
 הלב טמטום 15ליד מ*מ להזיק לרו"ר כח שאין נאמראם

 ולפני עכול. מאכוא לגבי זה שמצינו כמו רע טבעוגורם
 לטמטום גורם זה כי אסור לקטנים לתת אף ידיושנוטל
 שר. סי' ח*ד כעת שנדפס פהטה באר בשוות ועי' ח"ו.הלב

 מבחוץ עיניו על יגע שלא כתב סקי*ב ד' סימןובו'ב
 שכתב ש:דק כה2פם בספר וראיתי להזהר. ישג"כ

 נם"י. קודם ליגע שלא ליזהר יש מבחוץ ג"כשבחוטם
 קפידא איכא 5בחוץ וגם באוכל ליגע לא להזהר דישהרי

 במים ליטול ולענין בפנים(. לנגוע יבא שמא)ואולי
 טעדי 5"ש עיין המים נטמאו אם הכסא לביתשהכניס
 ב' סימן אור"ח אחד שמעון שער בספרושלים"א
 שחרית, נם"י מי נגד לברך מותר אם ונשאלתי)חירארי(.
 וואיתי מותר. ובדיעבד המים יוציא דלכתחילהונראה
 יוסף מהגר"ע שהובא צ"ם עמוד בש"ה ט"ז חלקבנועם
 ו2חרית ידים נטילת מי נגד לברך מותר בל"זשליט"א
 בספר הגליון להשלמת בהוספה ראיתי דין וחידושעכ"ל.
 לא רוער שיוה דאין פסח דבליל שכתב תליתאיאוריז
 ו2פסק וכמו ררר דליכא כען שחרית נט"י עליברך
 בלי דיטול הלילה כל וניעור לענין ד' בסימןהרמ"א
 לי. נראה כן דמברך מסתבר לדינא אבל עכ"ל,ברכה

 סק"ד ד' בסימן שכתב שלמה בשלחן ראיתיוכעח
 ממי לאכילה שלא ממי לאכילה יסול שלא ופשיטאשכתב
 במסגרת אבל חידהש וזה עכ*ל. לאכילה, ידיו נטלשלא

 וזוית בפ*ת. וכקכ לאכילה התיר ובבהום כתבהשולחן
 בזה דברים אריכהן סק"י ד' בסימן החדש חייםארחות
 1הבר וזוית יריו. שנטל לפני ב4יכל נגע אחד אםלאכול
 נטעי א.צ חבירו צפרני נוטל שכתב סי*ד תנינאאברהם
 גם נם"י וצ*ל כגילוח הו"ל אחר ע*י צפרניוונוטל
 והדבריפ צ*ב. ס*ק הווים בכף שם ועיק כ~. סייעסלא



אפרימ הייםאוחרבבותנד
 רגלים ומי בסק*ז שלמה וא2לחן שם כהב נט*יהצדיכים

 רגלים. במי כשנוגע ליטול דצריך דכווטתן עכקל,נ"ל
 אם שכתב לוב בדף ישינים מעורד בספרוראיתי

 ויש נט*י בשעת הריצפה על שחרית נטילה ממינשפך
 מלומרנזהרין

 אצ~
 בדגליו ישפשפע שבקדושה דבר

 הוא מצעו הלח נט4י מי על דריסה חשו בזהספין
 שהביא ע*ז עמא הש*ס גלית ועיין הי/ כלא הי'ומבטלו
 וא*כ אמו. במעי לתיעק סתיק הכסא בית שדיחמהערוך
 החכמה בצל שו"ת המיז (צכל. שם להכנים שאיןבחהאי
 ברבבות שכתבע מה המין בזה. דן היג"ב י*א סימןח*ג

 ב'* אמת ח' סימן (ר חלק והים (ןרחאפרים
 העיר שליט*א ראטער אהרן ר' הרה*ג יזידיוהנה

 ונכון דן, סימן הלכה בביאור וץי*ש וז4ל, דברי עללי
 כך מבואר נט*י מי לפני שבקדושה דבר לומרדלענין

 משמע שאסור פבא איע דבמ*ב מכית אבלבאחרונים.
 סק4ח ס4ד תשובה ובשערי הדין מעיקר איסור כאןדאין
 שלא ד' דבר אל החדדים קעצהג הברכ*י בשםכתב

 היה וכן שחיית. כהם שנ5לו המים נגד ולברךלקרות
 עכ*ל. זיל אבולעפיא חיים סצהרקר הדור מופתנוהג
 ולכן הידים. על שודה דלא פסח בליל דו"ר  בעניןומ"ש
 של הברכה כי בזה טעות יש לדעתי בבקר יברךלא
 הרא*ש מטעם או אלא רו"ר כה2ום םתקנה לא בבקרנטקי
 נעור היה השם בסק"א במ*ב שם כמבואר הר"2ב"אאו
 הלכה דא%י להסתפק דיש המאבר כהב הלילהכל

 ובעור מטוקי במקום שנגע משום הוא שהטעםכהרא*ש
 אע*פ רו*ר משום רק אין אם אבל נטילה. א*צ נגעולא

 להדיא מבואר וזה בדכה שבלי בדור אלא נטילהשצריך
 שיש פסח שבליל יוצא וממילא ל*ב סם*ק שםבמ*ב
 אין הרשב*א של הטעם וגם הרא*ש של הטעם גםשם
 עכ*ל. לברך שחייבספק

 בזה, לי כתב שלים"א כהן צבי ר' הרה*גדדידי
 שליט-א קניבסקי ר*י הג(ין מרן בשם שהבמעתיכמוומה
 מודח האוכל אם בבקר נט4י ללא באוכל שנגעושבקטנים
 שו*ע המיז עכ*ל. בנט*י דחוכל על מים ליטולאפשר
 המילה מיום הקטן מנגיעת ווחהיר ד' סימן מהדו*בהרב
 לידידי שלום דברי פן,ן ווריז לו. יאמר קדושואילך
 דן. וסיח א' סימן בח*ג שליט*א קדוים הרבהרה*ג

 בסיע במקש העירני שליט*א שוחאט ג' הרבתדידי
 לנט*י בשדים אם המסה תהת שעמיי במים א' אותח'

 הרו*ר כמו איע דשינה דהר*ר סהיום דמותרדנ*ל
 השתמשהן איסור שאין דהייע המטה תחתדאוכלים'
 נכץי מי כמו אחרים ~ברים המסה שתחתבהמשקין
 אלו. במים ידיו ליטול ויכול תו בהנאה שאסורשחרית
 בעצה מחשבות בספר תירצו כבר אורח העוברוקח2קת
 ס*. דף ובח*ב ל-ת דף ח*א 5שפיר(0 ציון בניובשרשן

 מהרש4ם בהגהת סט*ו ב' סימן ההדש חתם חרשתחמו
 הרב ח2ו"ע ק"כ. סימן ח*ג מהרש4ם בשראז גם וראהשם
 אין במשקיז ומ"ש ז/ סעיף גו"נ שמירת בהלכותז"ל
 בזה מ4ש עיק עט"ם. או ישראל של מטה תחת ביןנפ"מ
 בסקל4ז. המחעת לבלבמאסף

 ב' באהןומ*ש
 בא~

 בבית בארת רפואה המחזיקין
 אינו רפואה על מברכין דאין הא לכאורה הנההכסא.
 משוא הגוף הבאת שאיוז כה2ום אלא צכל שאיצמשום
 החיים כף )ועיין מברך טוב טעמו אם אבל עקז מברךאין
 בתי אם לדון יש ועוד ס"נ(. וקצוש*ע מ'ז סאקר*ד
 ארץ שו4ת ראה הכסא בית דין להם יש שלטכסאית
 סימן ח"א יצחק מנחת ה2ו"ת קי*א, ק*י ע*ו סימןצבי
 אפשר איך באוידת בנסיעה נז2אלתי והנה עכץל.ס'

 א-א אבל טענה היא ובאמת הכסא בבית ידיםליט%
 כתבו שכבד וכמו הנ,ל מטעם ומקילין אחר ב(%פןשם
 שברכבת. כסאות בבתי ליט%בענין

 פסק ב' אות ף בסימן הנ*ל ידידי לי הוסיףעוד
 בהערות בקצוה"ש ראה אבל נט"י בעי לא סתםדבשכב
 בכונת צ"ע מהמטה הקם וז"ל, ב' סימן על ח*בשבסוף
 נט*י צריך הלא מטתו על בישן מיידי שאם בזהאדמףר
 ואפשר ג*פ. ידיו על לערות שא"צ כתב וכאן דוקחג"פ

 הקם וחשיב ג"פ שאיקצ שם דחשיב השאר עלדכותתו
 נט*י שצריך כ*פ מקודם עמ"ש וסמך בהדיתע.מהמטה
 או כלל. ישן %א מהמטה שקם מי על שכותונתו אוג*פ
 שצריך הכסא מבית ביוצא וכמו נשמי מם' פחותשישן
 רכ*ז סימן ופ*מ א"ר ועי' צרכיו עשה לא אם אפילונט4י
 הקם בפי' נסתפקנו ח"ה. בסוף לזה ובהעדותעכ*ל.
 פכ*ט ז"ל להגיעב"ץ עוז במגדל חריז "ץי*ש.מהמטה
 אפילו שישן אחד דהייע מהמטה הקם שפי' הטהרהעליית
 אדמףר אבל ג*פ. בעירוי יפה ליטלם שסיים אלאבים
 ביום ובישן ג"פ. ידיו על לערות דאי*צ ע*ז כתבףל
 סי'2נ שם בקצוה*ש כמ4ש ג"פ יערות אדמואר גםפסק
 ישן לא אפילו הוינו מהמטה דהקם אדמףר דדעתוצ"ל
 עכ*ל. הנ"ל בהעוות כמ*שכלל

 זסימן
 ידים מנמית מחרה שירי בדין שאלותמן

 בדבר נ4י. ווילגער לייבל יחהא דוד ד' הרבכבול
 טהרה שיירי ואם נט4י דיני כל צדיך בבקר אםשאלתד,
 סי' באור*ח מבואר כך הלא הנה בבקר. בנט"י אףמהני
 המעכבים דברים בכל שחרית בנט*י להקפיד טוב ס"זדו

 אם ו(ףכ קל. יותר דזה כתב ה~ה ובביאורבסעודה
 )ולב(צרה בבקר דמהני כ*ש בסעהחה טהרה 12יירימהני



נחאפרימ תייםארתרנבות

 הלא האצבעות את רק שרוחץ וט*ב כפוד ביום מהניאיך
 פעם הפחות לכל להתיר שם באמת וצדיך היד כלבעי
 עד מעצמי זאעז לחד"ם לבי מלא לא אבל היד. כלאחת

 סק*ח השלחן בבגדי ב' סימן השולחן בקצותשדאימי
 פרק עד לבתחילה ויטלם כתב סק*ט ובמ*בסק*י(.
 והנה אצבעחזיו. קשרי עד סגי סים לו אין ואם"זדוע
 האצבעות 14חא ליטול וא*צ כתב ס*ז ד' סימן הדבבשו*ע
 סתב בסידור אבל הזרוע. פרק עד שיטלם טובומיהו
 עד כי הזדוע לקנה חבורו עד היד כף פרק כלדיטול
 בכף ראיתי ושוב הידים. על מתפשטת הטומאהשם
 כל ליטול צריך בליז שכתב סקי*ד ד' סי16החיים

 ביו*כ דמועיל וושו וכף. הזרוע פרק עד והכףהאצבעות
 שולטת אינה ביו*כ וכף כתב אצבעותיו קשרי עדוט*ב
 הרי וכף מה מועט דבד על מקפדת אינה ט"בוביום
 דמועיל משמע טהרה ושיירי וט"ב. ביו*כ להקלמבואר
 באריכות ל"ד סימן אור*ח שלמה בנין המיז שכתבנו.וכמו
 ידידי וטען בדבדיו. היטב עייז בתענית רחיצה שלדי*ז
 ולא האצבעות עד די שם דמובא הירושלמי דעפ*יהנ"ל
 ובנט"י האצבעות. סוף עד ושי רעה ווח דעיקר וגםיאר

 לכתהילה. הקנה עד דבעי קם*א בסימן סבוארלאכילה
 כתב ס*ד המאיד ושדגא י*א בסק"י זוטא בפתחאהמי*ש
 דעת שכן זדוע. של הקנה עד היד כל ידים נטילתשיעוד
 עכ"ל. סק*ז משב"ז בפמ*ג ווריז הראשוניםרוב

 לא נטל ואחד מים וביעית בהי' והחניהובשאלתך
 טהרה. שיידי נקרא זה האם לשני ינשאד נטילהלשם
 ולכאו' בזה. מדובר סצאתי ולא ק*ם בסימן חפשתיוהנה
 נטילה לשם יטול שהראשט צריך טהדה דשיירינראה
 הר' דעת באמת והנה טהרה. שיירי נקרא לא זהד(1חרת
 בשיידי אפילו מרביעית בפחחז ליטול דא*א והראב*דיונה
 בודאי א*כ ע*ח. אות ק*ם סימן בפ*ז ועיי*שטהרה
 סתם. בנטל ולא טהדה שיידי של שם לזה שיש וקהוא

 סק*ו אן סימן ידים )הראשח( איש בחזע כעתוראיתי
 טלה*ט דאיכא היד מקצת על דאשזנים בבתן וכןשכתב
 בבתן הדי עכיל, טהרה שיידי עיי*ז מקדי אימוסיפים
 עאירי נקרא הנשאר אם וןאלה "ם נטילה לשםמקצת
 טהרה. שהדי מקרי לא נטילה לשם לא בנתן וכ*שטהרה
 בשבאו דדקא זו לדעה שכתב סקע*ג ק*ם סימן מ*בהךיז
 הרח2שט שיטול עד הכעזין דוהחני אלא אחת בבתליטול
 משיעור לפאות מהני לא ז% זישי והטני כהטבאאבל

 הגרקא ידידי טען המשנה ולשט עכ*ל. עיוזרביעית
 בדיש לשנים אף לאהד מדביעית טטלין שליט*אאזבאנד
 לשנים נעשית מדבהךת שהנטילה והיינו ידיםמם'
 זו אין דאז אחר לצורך המים ישמש כשאחד המאדזקא
 צודק וכב' מרביעית בפחות השני שטטל עמצאנטילה
 נטל אם המא נטילה לשם שיטיל דבעי היי עכ*ל,בזה

 3ייש טהרה. שיירי של שם לזה אין דא אחד~בר
 לאכילה נט"י לשם נטל הראשון אם הדין אםלהסתפק
 טהרה שיידי נקרא אם שחרית נט"י לשםודהחני

 דכ0.ומסתבדא
 שכ' ד' סימן תורה קמא איש חזון אגרות קובץועיין

 וסגולים טבעים ממפסיקים להזהר לב לתת צריכיםכן
 בזה החמירו ומאד בעע"ע המבוארים בנט"י להקלשלא

 שלא ההלכה דקדוק ומן ד' סימן אוד*ח בשו*עכמבואד
 אצבעות מקשרי למעלה הנטילה ושתהי' חציצהיהא
 מפרק ולמעלה קדושה לידי המביאה טהדה בכללוזהו
 כל מגולי שדבו אף מכוסה מקום בכלל יד שלהזרוע
 סי' ח*ג יצחק מנחת עא"ת ועיין עכ"ל, דעתם בטלההיד
 שבא שבזמן עד המצוה גדולה כמה וידוע י'. (ןתכ"ו
 והתאונן זצ"ל איגר עקיבא הר' לאביו איגר שלמהר'
 כי לו וענה בנט"י מתנהג איך ושאלו ליבלי ד' בנועל

 נחה בבט"י גם וכן דהבו*ע של החומדות כל עפ"ימתנהג
 לבל שלמה ר' של דעתו את גם והניח הדע"א שלדעתו
 ידים. נטילת בדיני לדהחגיח יש דמאד הדייחשוש.
 ויד ט*ז סימן פסקים )רגולר( אליהו בידועיין
 הראהבט נטל אם לעייז יש וז"ל, שכתב כ*ה אותאליהו
 ושייר דביעית. שמחזיק בכלי רביעית בו שישבמים
 אי דביעית, שמחזיק אחר לכלי והודק רביעית,חצי
 דלא בפוסקים כהססע לא. או טהרה משיורי אתי זהמקרי
 ממט שנטל כלי באהזו כ"א טהרה, משיודי אתימקרי

 מים ובאותד כלי באותו השני גם ליטול מותדהר(1שון
 קוסובסקי שאול ר' להרה"ג שאול דבר בספר ועייןעכ"ל.
 בדיני דינים פדטי בהרבה שם ודן ד' פדק ידיםזצ"ל
 שניהם כאילו דנים דאנו הוא טהרה דשיירי וכתב,נט"י.
 נטל לא הראשון דאם מבואר ולפי"ז אחת. בבתנטלו
 טהדה. שיירי נקרא ולא בב*א כנטלו הוי לא נטילהלשם
 לשני הראיןון בין מים סעט ישפך שלא להקפיד ישוגם

 שיידי של חסרון בזה דיש סהימע לכאורהדבפוסקים
 דלהלכה ובהבמע ונראה ד*ה א' אות בדבדיו ועייןטהרה.
 התשובה עמק ועי' בדבריו. היטב יעוין כך סוברג"כ
 האצבעות קשרי סוף עד ליטול דיש וכתב צ"הסימן
 עצמו לתלות במה בהחופי לו יש הקנה עד שנוטלומי
 כדבדיו.עיין

 חסימן

 נגע %א טנשיחלץ

 בעי חי בהן נגע ולא מנעליו דחלץ מכהןנשאלתי
 במחבר הובא מנעלים בחליצת נט*י של הדין והנהנט"י.
 וכף נטילה צריכים דבדים אלו שכתב סי*ח ד'סיסן



אפרימ חייםאורחרבבותט
 ס*ק והמ"ב וארה*ח חהגר4א המ"א וכתב מנעליו.והחולץ
 נגע בלא אבל האליצה בעת בידיו שעגע משוםמ"א
 והח~לץ סי"ח הרב בשו*ע כתב וכן נטילה. אעצבהם

 בפירחם סהפמע לכאורה וא*כ ברגלו. ודגוגע בידיומנעליו
 בספר ראיתי ראה אמנם נטילה. בעי לא נגע לאאם
 שכתב וראיתי תמיד עולת בשם כעת שקניתיחדש
 יגע לא אפילו כהםמע מנעליו והחולץ )בסקי"ב( זהבלשון
 ו(מן דיטול דכתב הרי בעלמא. בנקית סגי ובנגיעהבהם
 שיבהשר לפי אבל כהנ"ל. ולא נקיון. סתם אלא מיםצריך
 דאין וסברי עליו חולקין האחרונים דרוב נראהלפנינו
 שעטל לכהן נפ"מ וזה נגע היא חלץ אם כ% ליטולצריך
 שוב יצטרך דלא עגע ולא נעליו וכ~ריד לנש"כידיו
ליטיל.

 ראיתי כי הע*ת דברי כ% לי מובנים דלאודע
 כשיורדין בסי"ז הרמ"א במ"ש וז*ל, קכ"ח בסימןשכתב
 דוקא ווייצצ בסקל*ה בתב במנעליהם יגעו לא הדוכןמן

 אבל בדין בהם שעגע קשירה שצריכיםבמנעלים
 וכן נטילה צריך איז בהם ליגע צריך שאיןבמנעלים

 דיטול ד' בסימן שכתב כמו לא וזה עכ"ל. הכ"גכתב
 שכבר סקי*ג בא*ר וראיתי בדבריו. וצ"ע נגע לאאפילו
 וכה. נקית בין לחלק יש דאולי וכתב בזההעיר

 במווממ ט*ב אל אם ברמ"א ס"ב תקנ"ג בסימןועיין
 בסק"ו המג"א ובתב ברכו אחר המנעלים יחלוץשבת
 ליטיל. אי"צ נוגע דבלא הרי בידיו. בהם יגע שלאויזהר
 (ןמר בם"ב גנחל במ"ש וז*ל שי"ב סימן ברוקחועיין
 חברתה את אחת ברגל הרגל מן מנעלים ויחלוץברכו
 דעת הךין ידיה ליטול אי,צ נוגע לא אם סהעמעלאלתר
 ולאו וסתב סי*ד חיים וארחות סי"ח ד' סימןתורה
 אות ב' כלל ברוך בית ועיין מעל. דהוה חולץדוקא
 ואפשר בנ*ל דיע גמי של וערדלים וכתב ל"טל"ח
 דין להם אין לנעלים לשמש מיוהדים רק דהםדכיון
 עכ-ל. זה דין ברור ואים נקיים( הם )אם לכו"ענעל
 בידיו. פירחם שכתב סקי"ח תנינא לדוד תהלהועיין

 סימן השולחן קצות הךץ נוגע. דהקה דוקא לאווהחולץ
 ברגליו ההנוגע בידיו, טנעליו והחולץ שכתב סקי"אב'

 בסכין בין מרגליו או מידיו צפרניו והנוטל עוד)וכתב
 באמצע הצפרנים ליטול לא להזהר יש א*כ בשיניו.בין

 חני' עחםין. יש שראיתי כפי בשיניו ההפלה אוהלימוד
 א'(. אות " סימן בח*אמ"ש

 להגר*ח דשאל יקג סימן ח*א חיים בשלמתוראיתי
 בענין לו חץשיב העו*ת. כדברי להחמיר יש אםצצ"ל
 בשםגע. רק נהגו לא בידיו עגע ואיע מנעלטהחולץ
 לדוכן. החליצה בין שוב ליטול צריכים לא בכהניםוא"כ
 דאם צ*ב בס' )וכתב סשט ס"ק ההיים בכף כך כקכועי'

 חר"צ אחרים צפרני והנוטל ידיו. יטול צפרניו נוטלאחד
 ידיח.ליטול

 בענין דכתב ג' חות ד' סימן אור*ח ממוקיועיין
 מרגליו המנשלים כהצזורק וכן הרגל. אחורי שנועלמנעל
 נטילוע בעי לא עגעולא

 מצפרניו חלק בנוטל א' אחע י' סימן בח"אובמ"ש
 אות ד' סימן לאלפים חסד בספר כעת ראיתי ידיו.עטל
 צפרניו דבעטל סק"ז אליהו כסא כתב וז"ל, שכתבי"ב
 שעל במנעלים נגע ואם נטילה. צריך כלן נטל לאאפילו
 שכתב שמ"ח סימן הלכה במשיב ראיתי הלצן ולארגליו
 נטילה.דצריך

 סקפ*א ד' סימן החיים כף בספר דין חידחםוראיתי
 שהם מומר בישראל או בעכו*ם שנגע מי שם,וז"ל

 נמי דדיה פשוט ונראה וכף נס"י שצריך כמתיםבחייהם
 דר"ז ואע"ג וכו' נט*י שצריך טמאים בבע"ח שנגעבמי
 צריך אין טמאים בבע"ח דהנוגע כתב ג' אות ע'זסימן
 ודבריו עכ*ל. דאפשר היכא להחמיר יש מ"מ ידיםנטילת
 בזה. להזהר יש וא"כ חידחםהם

 הםאלני שליט*א יעקובביץ יוסף ישראל הרבוידידי
 מ"ש לפי והנה נט"י, של היין חל ג'כ מגפים עלאם
 נגע אם ידיו ליסול דיש סהםמע ברוך מהביתלעיל

במגפים.

 טסימן

 ?ו ע"ג זו רגלעירחוץ

 מה בדבר נ"י. סאכשבסקי משה הרב ידידיכבוד
 הדין איך אחת, בבת ורגלים ידים קידושמ בדיןשחקרח
 סי' העהיד דהצלהן לערוך וציהטז רגל, חשח*כ ידבקידש
 בדיעבד. קהרהם הוי רגל ואה*כ יד קיו,ם אם סי*חמאב

 בהוריות מבואר הא ביאור בעי קידחם דין בעיקרלכאורה
 איך וא"כ לשכהה. קשה זו ע*ג זו רגליו דהרוחץ י*גדף

 לקידחם. רחיצה בין לחלק "ש ואולי אחת. בבתקדשו
 קידחם מדין ההו ורגלים ידים קידוש דדין די*לוההש
 נתלכלכו אם וכן לקזהע. צריך נקיחע אם ואפילועבודה
 אם נתלכלכו אם לחקוד ויש לעבוד. יכול הקידחםאחר
 דיסהר די"ז, בתורה הובא היכן ובאמת לקדש. שובצריך
 הקודש נתיבות )ועי' לכלוך מצד הוא ורגלים ידיםקידחם
 דלק"ם כחב י"ד אות זכרץ ובספר ע*אפ. י*ט דףזבחים
 יזיק דלא פשיטא בכך דמצותו מקהא שם דיליףכיון

 עבשל. רע ידע לא מצההדשומר
 ע*ג הע מניח שכתב י"ט זבחים אמת שפתו"ןץ

 צריך ברגליה )ובפרט בבשרו דשוגע דבעלמא אע"גרגלו



כזאפרים חישאורחרבבות

 סברא אין ובודאי ד( סימן באור*ח )כדאיתא ידיוליטול
 דדדך כית נראה וק ידע נטל הקידום דאחרלומר

 ידו בבשר כטגע הוי רגל יחפי תמיד לילךהכהנים
 אם ~בריו ץבאמת נטילה צריך ואיט המטליםופניו
 בעי לא שם ונוגע רגליו נל מכסה שלא בלבחשהולכים
 בגמיניות ברע*ב ועי' שם וסיים להלכדס. ונפ"מנטילה

 ביא*מ בה' הדמב*ם גם הא מנ*ל וא*י ברגליודמשפשף
 פ"א. דמטעת בתוספתא הוא אבל עכ"ל. זה הביאלא

 חתם חךק בפ"ב. המשנה בפירוש ברמב"ם כ"כוהובא
 קצ'ד. סימן אור"חסופר

 בטבילה החוצץ וכל כתב בהלט"ז שםוהרמב*ם
 שחוצץ דבר וכל ק*ו מחולין ומקורו ידים. בקידושחוצץ

 ורגלים ידים ובקידה2 לחולין בנט*י חוצץ בבףבטבילה
 ש עמידה בעי והשם ב"2יבה. מקדש אין וכןבמקדש.

 דהלימוד הקודש בנתיבות עית יח2ב יהא שלא בעירק
 בזה הרמ באויר. נתלה אם אנמ2ר הע*כ לא, דיושבהוא
 זה. בחיבור מקומו איזכי

 רק הוא לשכחה דקשה בזה לי השיב הנולוידידי
 לרחוץ יסול לא במציאות במקדש אבל רוהץכשבעצמו

 ב' על ידיו ב' מניא כי עליו לשפוך אחר וצריךעצמו
 אין טמ בעצמו לוחוץ לו וא"א מקדש אהת ובבתרגליו
 שם שכתב וראיתי דביל הש%חן לערוך והביאשכחה
 ורגליו ידיו על לשפוך אחר צריך דבכה"ג הואופשוט
 להטות לו שאפשר 11 כמובן. ביכלתו אין בעצמודהוא
 דאין נ"ל ומיהו באחד. ורגליו ידיו על שישפכוהכלי
 בדיעבד מעכבזה

 דאפי~
 רגל וכל בפ*ע יד כל קידש

 דלא גברא כח צריך דבקידזש ונראה קידוש. הואבפ"ע
 דה2ולח4 הערוך עכול קנ"ט סימן באוח 5גטאיגריעי

 יסימן
 אה"ים מטוטחתלהשותטש

 סי' ח*א חים שמרח אפרים ברבבות שכתבעבמה
 %א טועם כי שינים במשחת להשתמש דמותרי"ד,
 ר' דייה"ג ידידי בתקעבה בוה לי שהשיב מה עיקבולע.
 וד,תו פ*ד סימן שדך פ1עז בספרו שליט"א מונקשמהאל
 ר' הרה"ג מידיד* יצתק כוכבי בשו*ת ראיתי אבללאסור.
 אות בסוף י"ז סיט בח*ב שליט*א שטערנד~צלליצחק
 בורית במין השינים לנקות מותר ואם וו"ל, שכתבה'
 תרם'ח( )משנת תלפיות בתל איסור. תערובת בהשיש
 ופולט שטחנם במו יהוה מטעם להתיר. בתב פ"טסימן
 בזה וכ*ש תקם*ז. סימן שר4ה טשרע בתעניתדמותר
 בולע ושממ ממט הנאה שום לו ואין כלל מאכלשאיט

 וגם פעמים כמה פיו את א8'כ שמדיח ועוד כלל.ממט
 הכעמיא מלאכת ידי על האיסור נשתנה הוהשהבורית
 שמעתי וכן בזה. הקורא יבחר וא*כ עכ"ל. לגמרימברייתו
 התיר. שליט'א פיינשטיק ר*מ הרה*גשמרר

 יאסימן

 נט"י טעי אי הכ8א למית תץהכנים
 יונגרית הלוי מאיר אר" הדא היקר הבחורכבוד

 אי הכסא לבית ידו מה2יט שרק מי שאלתך בדברנ*י.
 אפרים ברבבות בזה שכתבתי מה עיק דבה נט"י.בעי

 לי מ"ש ועיין צריך דאין א' אהן ו' סימן ח"אאור"ח
 בדעת ראיתי וכעה מוב. סימן ח"ב יהושע בדברבתשובה
 ידיו הכנים אם לעיק יש שכתב סיקח, ד' סימןתורה
 בקש ראיתי אבל ידיו. ליטול צריך אי גופו ולאלביה"כ

 ידו המכניס גם שכתב ס*ו קטן סעיף ון סימןהחיים
 כתב אקח בן הרב אבל ג"פ. נט"י צריך בביהכ*םלבד
 תעאב. ג*פ ליטול המחמיר שם סיים מיון בפ"אדסגי
 כבר ג"פ של די"ז עצם אבל וליטול, להוזמיר דישהרי
 נימוקי ועיין ג*פ בעי דלא ומשמע נוכר זה היכןהעיוו
 מרחץ בבית שהיה מאחד )ונשאלתי סי*ח. ד' סימןאור"ח
 דיש ומסתבר צער לו והיה מים לשתות ורצהונחלש
 לחכות יכול אם חוץ בדכה בלי שם לשתות לולהתיר
 ח*א שלמה כרם עי' ברכה ייעשה ויצא שיתלטשעד
 א'.(סימן

 ברק מבני ברמ*ש ז. אפרים ר' הרה*ג ידידיאבל
 שמטמא וטמאה מקום ביה*כ אטו הספק אבין לאהעירני,

 טטל אדם הנכנם רק והרי נטילה ובעי לתוכו הנכנםכל
 להרהר האסורין מקומות דהוא משום סעמי' ונראהידיו.
 לא עדיק בפנים ידיו ואי מקדזשה שרחוק ומשוםבד'ת
 דיש נ*ל חוקה שטענחו ואף עכ"ל. נטילה דין בותחול

 אסיפת חמד בומדי דאיתי לענין  ומשיז וליט%.להחמיר
 לעשן דאין ג' אות א' סימן וכלה חתן מערסתדיגים
 ספק והביא למה בחופה ואש לדבר ורמז החופהתחת
 אם מבחוץ העעין של והקנה בפנים הוא המעשןאם

 בנסתרות. עסק לנו דאין צ*ע מעשה דלענין וכתבמותר
 ידיו במכנים וכ*כ וחוץ מבפנים חלק של ענין דישהרי
 עאו סימן ושרע כ*ה בברכות המת לעורר. רקובאנו

 הכסא לבית היד שמכנים בשעה שגם בם"ב הרבה2ו*ע
 לשמה תורה בספר ועין ולהתפלל. ק*ש לקרותינול
 שהכנים היד דנוטל וכתב חי( איש בן )מבעל כ*גסי5ן
 דה2נהש ידולא



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברנה
 יבסימן

 ידיו לרחוץ מים לו היה ולא טיםבהטיל

 ולא מים בהטיל נ"י, מרדבי התלמיד שאלתבדבר
 שנית הטיל ואח"ב בירך, ולא ידיו, ליטול מים לוהיה
 דההלבה נראה לברך. יו הם ברכות במה מים לוויש
 דהרבה ודעתו סק*ו ז' בסימן המ*ב שבתב במוהיא

 דעתו והסיח מים בהטיל סוברים והם בזה פליגיפוסקים
 הודאה ברבת שהיא אחת בברבה דסגי והטילונמלך
 ברבות. בספק להש ויש פעמים הרבה על אחתשמודה
 דהורה י*ח סי' אור"ח )וסרמן( משה בשאילת פסקובן

 לברך ליזהר נכון ולבתחילה המ*ב וסיים אחת. פעםלברך
 אח"ב עוד יצטרך דשמא מים הטלת אחר יצר אהברתיכף
 שלמה. משלחן צויין ומקורו בגדולים. וה*ה מיםלהטיל
 חיי ועיין אחת. בברבה דסגי שבתב שם וראיתיועיינתי
 דינים הרבה ז' סימן חיים וארחות ז'. סימן ז' כללאדם
 במה עד שבתב ט*ז סימן )ניסים( הטוב יין  ועיקבזה.
 בדי"ז. שהאריך סק"ג מרדבי ובמאמר לברך. יבולימן
 רק דמברך ופסק ט"ו, סימן ח*ד יעב*ץ שאילתועיין
 צריך צרביו עשה שלא ואף בבקר ובקם אחת.ברכה
 המנהג ובך חדשה בריה נעןבה יום שבבל לפילברך
 מ"ש ועיין ה/ סימן ריש ברמ"א .ובמבואר לברךויבול
 ועיק סק"ב. ה' סימן השולחן קצות על השולחןבבדי
 הלבות ושונה סקוא. ד' סימן בהלכה המצויניםשערים
 עי' ברשה אאשר ולא יצר אשר מברך ומדוע סק*ז.סי"ז
 השולחן ערוך ועיין הטעם. דהסביר ד סימן נאמןבאורח
 סק*א. ףסימן

 יגסימן

 כמטפרה אטןלעעת

א

 ר' הרה"ג ידידי לי כתב ד סימן בח*אבמ"ש
 במקום במספרה לו לענות יבול הלא שליט*א שורץיואל
 נתבוין. אין הלא הדבר ובעיקר טוב. בקרשלום

 ידידי לי בתב במספרה ידיו ליטול ג' באותובמ*ש
 עמא ובן פעים נראה בן שלים*א בהן צבי רןהרה*ג
דבר.

 בבית שלום ששמו אדם לקרא ב' באותובמ*ש
 חן. סימן ח*א כהחה באר בשיהץ בזה מוש  עיקהמרחץ
 ויש בשמו לקרות אוסרין יש פ*ד סם'י הרב שףעועיק

 להזברת אלא השלום ענין על מתבוין שאין ביוןמתירין

 המיקל. אחר הלך סופרים ובדברי אדם אותו שלשמו
 להתיר ד"ם לי בתב ,צלים"א פלדר ווג הרה"גוידידי
 בזה דמתכוין משום ראש בגילוי שיושב למי שלוםלתת
 בשו*ת ועיין ש"ש. להזביר בא ולא וידידות ריעותלשם

 ועי' בבה*נ אמן עניית בדבר קמ"ח סימן ח"דמהרש"ם
 מת3ונים דלא שבתב ד' סימן ח"ב אחד שמעון שערשו"ת
 ומותר. השםלשם

3

 נטא 3בית חמץבדיקת

 חמץ לבדוק שאין ב' אות ח' סימן בח"אבמ"ש
 שליט*א בהן פבי ר' הרה"ג ידידי לי העיר הבסאבגית
 לשם הכניסו קטנים ילדים שמא הרי לבדוק דאי"צמנ"ל
 יתכן ומאד רגילים אין לומר שייך לא ועליהםחמץ

 אך לנקביהם להבנם יצטרכו אבילתן באמצעשהילדים
 באמצע ולא בדיקתו בל כשגומר רק שם לבייק יששמא
 אובלים הבנסת בענין במ,ש הוסיף ושוב עב"ל.מצוה
 אלא אוכל הבנסת בענין רק השאלה דאין אמבטיאבגית
 אמבטיה מבית כהביוצא ידיו ליטול צריך אם בעניןגם
 החבמה בצל בשו*ת ב"כ ועיק עב"ל. לזה זה לדמותיש
 י"א. סימןח"ג

נ

 נפ"י קודם אסןלענות
 ידים. גטילת קודם אמן לעפת ט' סימן בח*אבמ"ש

 ח*ד משה באר חמו*ת א' סימן אדם תפארת בשו"תעיין
 שומע מטהי על שובב דבעודו כן ב% שבתב ג'סימן
 כתב שלים*א ומוחאם ג. הרב וידידי אמן. אז יענהברבה
 נטףל לפני כדבור הרדעו ע"י מאחר לשמוע בזהלי

 כעתזנ דשומע הענין להיות א*א דאז משום דמותרנראה
 % אין ומ4מ וז*ל, ס*י ע*ה סימן הרב בשו*עדראה
 כעונה שאע אקא 3י י4ח ולצאת מחבירו ברבהלשמוע
 וכה*ח יעקב באר בספר )הו*ד עכ*ל לעמת שא"אכיון
 כאן אין לעפת לו שא*א דכיון מוכח מזה במ"ב(וב"כ
 אבל פוה סימן שיי בערך גם וראה בעונה דשומעהענין
 שדוא 3יון וז'ל שכתב א' סימן טר*ד הרב 0שו"עראה

 ה*ז בעתה ששומע מפני ץ בשמיעה יוח לצאתמתבוין
 ע3'ל. ואסור מפיובמוציא
 העיוני נקיות ידיו ומאין מחבירו ברבה לשמועובענין
 לא מדוע שליט*8, לעוין דובער שלום ר' הרבידידי
 אין וכף עוום בשהוא ע*ה סיח הרב בשו*ע מושהזביר



שאפרים הייםאורהרבב1ת

 שומע לומר אוא כי יד"ה אצאת מהביוו לשמועלו
 הספק מתמת הם 3והמוסגרים לעעת שא"א כיתכעונה
 עכ"ל* ס"ה ק"ר ובסימן שם בקו"א ועיק וט'(הספק

 ידידי לי ציק מצפרט הלק בנטל י' בסימןומ"ש
 סוף יושר באמרי רהובא נ"י קרלנשטיק העניך הצךר'

 צשרן שע0ל משמו 2מרים שיש ההעעא בשםנזקין
 בין נפ"מ ליכא ולכאורה ליטול נוהגין אין בא2יניואהר
 יש ואולי וצ"ע להלק יש 241ולי צפרבים לככטה אהרצשרן
 עכ"ל. וצ"ע ממנה להלק שלמה יד יש בין להלקג*כ

 שהרית נט"י קודם לעה2ן בענין י,א בסימןומ"ש
 רשאה רמשום וכתב א' סימן ה"ד משה באר בשו"תעיין
 עי' סגריות עישון ובענין ריקן. לב על לעשן טובלא
 מ"ט. סימן ה"ב יור*ר משה אגרות בשו"תמ"ש

 פלדר ר"ג הרה"ג ירידי %י העיר י"ג, בסימןובמ"ש
 בד' תלוי זה בבקר מברך אם כפפים בבתי רישןשליט"א
 בעפר בנקיון סגי אי ההבדל וזה בשהר דנטאיטעמים

ובצרורות.
 מהא במספרה ידיו ליטול גן (ןת ז' בסימןומ"ש
 העירני צפרנים, בו שעטלים בבית ידיו ליטולדאשר
 רמקום דל"ד נ"י קרלנשטיין העניך הנוך ר'ידירי

 ולכן לכך מיוהר עצמו המקום אין הצפרנים בושעטלים
 לנטילת מיוהר שהמקום במספרה משא"כ נטילה צריךלא

 הכסא כבית %11ה בו ליטול מהני דלא אפשרשערות
 אפשר צפרנים לנטילת שיהדוה בבית ובאמת המרהץובית
 שימוש ובבית עכ"ל. וצ"ע וכמ"ש נטילה בו מוצירלא
 עוד עיין מזה כתבע שכבר הכסא כבית בתשב אםשלגו
 שמעון שער ושו"ת כ"ה סימן ה"ה נרברו באז בזהמ"ש
 ג/ סימן ה*באחר

 לי כתב לעבודה בממהר בשש כ"ב בסימןובמ"ש
 סשמ"א יור"ר עי' שליט"א פרענקל דוד יצהק ר'ידידי
 וברי 1' אות ס"ה ה"א וו2ולהן וקצהן י*ז צתבפ*ת
 בין הרי לי כתב בברכה נט"י ובענין יוד. אותהשולהן
 לברך צריך קבע שינת ישן אם להרהצב"א וביןלהרא"ש
 צריך רעה רוה לענין ורק השהר לעלות ענין זהואין
 מ"ב ועי' לברך לי יש התפלה לפני ובישן שניתליטול
 עכ"ל.סקכ"ה

 ידסימן
 יצר אשרמרכת

 יכול מקום באיזה ד' 2ת נ' סימן בח"אבמ"ש
 הוברת והוראה לתורה בחוברת הנה יצר. (ששרלברך

 שלים"א פיינשטיין משה ר' הרה"ג מו"ר בזה לי השיבה'
 ובשע והבריע אין דזמרה בפסוקי יצר אשר בדברוז"ל,
 שמא דתשש עבד4 האי כי דעבד ומאן עבד האי כידעבד
 "שד~א ובפרט רהוק השש הוא קצר בזמן הפעם עודיטיל
 וימ שיהיה ברטז ספק להיוב ליכנם שלא מטעםרק

 לא המהבר  ש2שיטת מה רק איסור השש זה שאיןוהקל
 ברבה היוב עע לדידיה ויעבור אהר עעם עליברך
 וועש מהוייב איע דרבנן היוב ודאי היה אם שאףדרבנן.
 זה מטעם עהוש אין וכן 2קול4 דלבנן שספקמספק

 אהר עברך קהגיהה כהה"א לעשות רשאי ולכןלשכתה,
 אף והמ"ב, כדה"ה תיכף גם לברך רשאי אבלהתפיה,
 בדה*וו דאיתא בפסד"ז לומר שייך הודאה שדברישטעם
 מכ2 גריעי דיא משום והוא סק"ה נ"א סימןובמ"ב
 כל שייך לא וענ"ד בעה"ש, כמשרש ותשבחותשירות
 דשייך ושבהים הודאה פסוקי באמירת אוא בברכהכך

 עלייהו. שייכים יהיו וישתבה שאמר דברוךשהברכות
 אהרות ברטת שייך לא בעצמן שישת ברכות עלאבן
 שהם כיון מ"מ כהפסק, ממי~א זה יהוי וישתבה,דב"ש
 בעצמי אני אבל כוותייהו, גם לעשות רשאיז יוה השויא
 התפלרנ אהר יברך כהההאנוהג

 יצר. אשר באמצע אמן עעעת ה' באות שםובמ"ש
 הרה"ג שמו"ר ה' הוברת והוראה לועדה בהובדתעיין

 סק"ג נ*א סימן המג"א הנה וז*ל, בזה לי השיבשליט"א
 הברבות בין והלק טעם שום אין יע"ד אבל וו סבראכתב
 בצצמר הוא לברטז לאומרה שהשאין מאהר ברכהדכל

 הוזברה וא בין בגמרא שהוזכרה בין והפסיק הברכותכי
 קודם שאמר ברוך ברכת לומר רבנן שתיקע כיוןבתלמוד
 אין פ' ברי"ף כמשרש הזמירות אהר וישתבהה~מירות
 הרבנן רצין היו הרי הי"ב פ"ז בדמב"ם וכןעומדין
 ברכה הוא ודאי לאומם הצבור על היוב להטילרתיקצ
 מה כ' בכלל בנש*א וכדכתב כנה"4 אנשי בתקם2כמו
 דכתבת ומש"כ ברכה שהיא כית לא או נזכרה (2םלנו

 לסמוך "ש ברי*ף אלא הפסק איסור הווכר דלאהמג"א
 להפסיק מותר ק"ש בברכות שאף להרא"ש הטור רעתעל
 שהטור מפרש דהב*י כלל םמע לא קרושה, רברלכל

 ובהח"כ וקרושונ לקדיש אלא להפסיק מתיר אינולהרא"ש
 דם*ש צורך שום שאין כלום אינו הפסק איסורדליכא
 בשביל הפסק איסור הזכיר לא וויי"ף ק"שמברכות
 אין ולכן בפסד*ז גם ההפסק לאסור אלא הברכותאמצע

 . . בק*ש. הפרק באמצע שמפסיקים לדברים אלאלהפסיק
 לי שהשיב קטאו סימן הקב יהושע רבר שו*תועיין

 ברכות משאר יצר אא2ר ברכת מ"ש ידענא לאוז"ל,
 ברכת והרי באמצע. אמן יענה שלא השסקיםשכתבו
 בברטת. ס' רף בגמרא נזכרה יצרחשר



אמרימ חייםאורחרבבותי
 טוסימן

 הליכפד באמצע אמןלעטת

 ברכה 4שומע הלימוד באמצע עומד אםבסתפקתי
 המצוה 6ן פטור במצוה שזוסק יען אמן. לעטת יכולאם
 צריך התפלה באמצע עני כשבא מדוע נסתפקתי)וכן
 המצוה מן ופטור במצוה עוסק הא צדקה לולתת

 כתב שליט*א הרה*ג תצאמףר בזו5. הארכהיובהידהשי
 לו אין הלימוד שבאמצע שראיתי שכמדומני בזהלי

 בזה הסתיינ שליט"א זלזניק דא*י והרה"נ אמן.לעעת
 דיכול ודעתו בעיניו בראה ולא זה את ראה שלא ליאמר
 כתב שליט"א קאפל אליהו ר' הרב וידידי עכ"ל.לעעת
 ביושב % אמר שליטקא אלישיב הרב דהרה*נ בזהלי

 וג"כ שבקדושה דבר לשום אמן לענתן צריך איןולומד
 שהלומד ואמד לזה הסכים שליט"א זילבר בנימיןהרב

 דעוסק ועוד לתפלה כונחן כל את להשקיע צריךומתפלל
 לקיים יכול הלא טען יעהד המצוה. מן פטורבמצוה
 שוומעתי כמו וצ"ל המצוה מן פטור יהיה ומדועשניהם
 ת'ת דמגטלין דהא )שליט*א( אברמסקי ר*י הרה"גבשם
 המצוה מן פטור במצוה  שסק והא עוברת מצוהבשביל
 משיא ומלה 6לה בל כי שייך לא זה בת"ת כיואמר
 משה ר' הרה"ג ממי*ר תשובה קבלתי אה"כ אבלבפ"ע

 בין הלימוד באמצע וז"ל, לי וכהב שליט*אפיינשטיין
 אמן  לענות צריך פה שבעל בתורה בין שבכתבבתורה
 סימן באור*ה ורש ארהות בספר ראיתי ושזבעכ"ל.
 שכתב מ"א סי' דוד דברי בשףת עי' שכ' סק"הקכ"ד

 ואמן ב*ה לעעת ממשנתו להפסיק אין בתורהשהשסק
 לסמוך דיש בפ*ת ובתב ב' סימן דבים מים בשףתושכ"כ
 שהוא 81 למד מהיכן צ'ע באמן אבל וב"ש בב"הע*ז
 והבריו כרשבףל שמנתו שתורתו מי לא אם דגמ'מיינא
 כמ*ש מק*ש דפטור דדבים ת"ת או לתפלה מפסיקדאיע
 דאמן משמע וא*כ ע' סימן ב*י וע" בברטתהרא"ש
 שיובל לא שליט"א אבי לי הוסיף השוב לענות.צריך
 הלימוד באמצע אמן לעעת שמההיב אלא אמןלענות
 כן לתפלה מפסיק דאין אומבתן שתורתו דמיעכ"ל.
 אמן. לענות מהויבים ברדאי אהרים אבל פה. מפסיקאין
 ההים שלכעצ ה2רהן סכ*ה קכ*ד סימן הורים כףועי'
 תורתו עשרן דמי ומשמע ל"ה( )בעמוד פף סימןה"ב

 בסימן שכתב רשרתי התשובה עמק ובשו*ת יענוהאומנהו
 אם הבנסת בבית מנין ויש ברבים תורה שמלמד מיא'

 ובענין להפסיק צריך אין אז תורה ביטול יהיהיפסיק
 דדן יפסיק כן דיהיד ומשמע עכ*ל. יענה ענינאדסליק
 ברבים. תורה ב6למדרק

 תלמוד בהל' הרמב"ם בדברי לי נראה עצוםודיוק
 ותלמוד מצוה עשיית לפנע היה שכהב הל*ד פ"נתודה
 יפסיק לא אחרים ע*י להעשות למצוה אפשר אםתודה
 עכ"ל. לתלמודו ויהזור המצוה יעשה לאו ואםתלמודו
 אלא יעעעע מה אלא פשיטא לתלמהץ דיהזוד כתבלמה
 לא ע"י אם אבל יפסיק "2יהזור בטוה אם דרקנראה
 באמת וזה להפסיק. עלי דאין יתכן אז לנמרויהזור
 שבתב סקי"ח ר6"ו סימן ביור"ד מדויק הלבח2מדברי
 מכל המצוה שתדהה סברא אין עדיפא דתורהדאע*ג
 שהרי שתיהן להתקיים שיכדלין כיון הח~רה בה2בילוכל
 יתכן וא"כ ביכול רק משמע ללימודו להזור אח"כיכול
 בלימוד מהשבתו ריכוז וכה דעתו יסיה ובזה אמן יענהאם
 בהדיא שכתב ראיתי וכן להפסיק. צריך דאיןיתכן

 ט*ז בעמןד זצ"ל טורצין להגר*4 מגילה עלבקונטרס
 דנדהית בת*ת הלכה דבאמרה דוויה הדין דיסודשכהב
 הוא תצז לתלמודו ביהזור רק הוא המצוה בל מפניהיא

 יהזור לא אם ומשמע וכו' לת"ת המצות כלדמדהי
 השולתן בערוך שם דאיתי ~אגב בזה. ועיין נדהית לאאז

 דוקא צריך לאהרים או לעצמו דהלומד ל"ד בס"קשכתב
 פגי' איזה לשם ספר במהבר ק"ו של בע בן וק'ולשמה
 לבד ותורתו ד' לשם דק יכוין והמהבר הנפל ממנוטוב

עכ*ל.(
 סימן שבת על שליט"א למרן יעקב בקהלותחרין
 הךין מצוה, לעשות ת*ת של הבישול עניןדהסביר

 )מליעבסקק. י' סימן ת"ת דוד אמריבספד
 אליהו שנות בספרו הגר"א דברי להעתיק פהוראיתי

 דאין הא החבא ונקט וז"ל, מ*א פ"א פ(מה כה2ניותעל
 6אד 6אד האדם שצריך להורות למטה שיעודלת"ת
 התש בה שלמד ותיבה תיבה דבטל התורה אתלהבב
 לימוד מצות אהת בתיבה שטצא והראיה בפ"עמצוה
 שאין בזה והכלל המצות בל נגד שקהמה שהיאהתודה
 עעי להקף2ות יכולה אם למצוה אפילו ת*תמבטלין
 בפ"ע ותיבה תיבה שכל מפני בזה 6יהיב והשכלאהרים
 כשלומד א"כ טלם נגד שקולה והיא נדולה מצוההיא
 יותר בודאי חיכ מצת מאות כמה מקיש אהד דףלמשל
 לקיים כשא"א רק אהת ממצוה מצות מאה לקהםטוב
 דת"ת הא התגא שונה ההה לבטל רשאי א אהדע*י
 בענין נהמדים דברים ועיין וכף. למטה שיעוד להאין

 ישראל ר' מהרב וקדושה מנו4ה היקר בס' התודהלימוד
 סימן בה"ב התורה בשעד וכתב הףל מפאנעוזמאיסרל
 צריך התורה עול ע*ע לקבל שרוצה מי ולכן וז"ל,י"ז

 הזכהת גהרל תמיד הזה הגדול המרחה עיניו נגדשישים
 ועוד יצליה ו(ם מזה דעתו יסיה ולא מת'ת אןדטר
 ומשיב הלב המתזק המרקהת דבר מצה8 יטעוםתמיד



לא מ י ר פא חייםאורת ת ו ב בר

 יש ממזד שכל בשמים מיני מכמה וצורף עלוקטהנפש
 וקראה שזת מרקחת טלם עשה והוא הנפש לחיותבכוזצ
 הרופא גורנה כעמיר וקבצם יהד וצדפם הההם נפשמשם

 שואלחין חיים ר' הגשן שמו גדול למומחההמפורסם
 עכ*ל. התיים נפש מספר ד'בפרק

 במקום עומד כי מאד גבוה הוא תפלהוענין
 עי' לשרשו דבר כל ומקרב לכמה נחלק וקרבןקרבנות.
 וכטבואר לתתא מעילא העולמות ומדביק פקהסוכה
 מתורה יותר תמיד מגנים קרבנות ולכן החיים. נפשבספר
 ועיין לאחרים ומשפיע אמש. ד"ה ג' מגילה תוס'עי'

 ד/ אות נזיר על ראש לברכת רבתיבפיתהא

 כי חיכהה דברי לכתוב לי שחלילה נאמרומהודענא
 עבה שקנטם אנשים נגד ובפרט ערכי מיעוט ליידוע
 בזכרונם להעלות כערכי אנשים טכיר אני רקממתני
 פקעטים שדברים ישרים המסילת וכמאמר פשוטים.דברים
 יעיין אהד אם וכונתו אדם. לבבי ל,1כחה עלוליחער
 ולזטת. ולמזכרת שכרי זה יהיה לפרקיםבהם

 ימצא לפעמים אם קורא לכל להודיע בזה מחויבואני
 אותם הבאתי ולא קדמוני שכבי דברים או דבראיזה
 להביא נזהרתי הרבה כי בזה יאה1ימוני אל אומרםבשם

 ושעמר שם ממני בשמט הלפעמים (ימרם בשםהדברים
 מצויה. השכחה ספרים בהרבה בעיון כי שראיתי.והמקום
 ובבתי בנסיות בבתי נאמרים דברי שיהיוותפלתי
 לברר ולהאדירה, תורה להגדיל בבדי רקמדרשווע
 צעירי לראות שזכיע בדוריע ובפרט סתומיםענינים
 בזה דבר ראיע שלא תורה של אכסניא על חוזריםדורינו
 רק בא זה וחיבור והצמאים השואלים ורבים דורות.זה

 הטעפים הדברים למצוא לעזור לקרא ועודכיהודה
 הלומד. על להקל לסדד כ*א סתם לפלפל ולאחיפח1
 ראו שלא מה חדש דבר רשים שאנו בדוריעובפרט
 נתבטלו דביים הרבה שאף והוא שלפניעהדורות
 הדברים השתפרו בזמניע אבל טעמים, מכמהבאירופה

 בין הק' ב"2יבות 15דהשתד,1 בהלכה דקדוק רוחויש
 פשוטים וברים להדפיס כח לי נתן וכ"זהצעירים.

 נבון. על הכל לבארכדי
 מת*ת חמודה עבודה ג' דמגילה המב בפוניתוהנה

 אח*כ יכולין הא בעבודה ביטול שהך מה התוס'וכתבו

 שייך המגילה ושומעים דמבטלים כיח ותידצולעבוד.
 ללמוד אפשר איך ולכאורה הריטב*א. בלשט ווןיזביטול
 למה1לים יכול לא אהכ מבסל אם דבת*ת מעבודהת*ת
 מבטל מדוע בת*ת דלכ(ירה ונראה יכ~. ובעבודהאה"כ
 העירו וכבר כלימוד, 8ששבת המגילה שמיעת ג*כהא
 שלומד מהסוגיא  שמבטל הדבד בעצם לומר ורציתיבזה.

 ביטה2 נקדא בעיון לומד שלא אחר דבר לשמועוהולך
 מפסיד לא לימוד של המצוה דבת"ת שוים הםוא*כ

 בזמן בת"ת כמו אלא מפסיד שלא עבודה כמו ממשדהו"ל
 ללטוד יטל לא זה בזמן בצש*ת כך לעבוד יכול לאזה
 שוים והם מצוה מקיים תורה לימוד אבל "1רוצהמה

 תמיר להקריב לכם היה היום כשהעריב פירשורש"י
 נמשתחשך( בלילה מלחמה זמן שאין אותו וביטלתםהערב
 ותי' קרבן. להקריב א"א ובלילה לילה הו*ל האוק"ל
 להלחם איך לראות שא"א חושך שהיה נ"י יצחק בנילי
 עתה המלאך לו ועמן קרבן. לגבי אהר היה עדיקאבל
 שיש כ*כ לו אמר לא מדוע וקשה תורה. על והואבאתי

 מכאן לי ומשמע חורה. על רק ומדוע הקרבןלהקריב
 להוכיחו אבל ביטל בלילה כעת כי תורה על רקדהוכיחו

 כי שייך לא כעת וקרבן לילה שכעת היות הקרבןעל
 על לו אמד ורק כלום בזה לו אמר לא א*כ זמעאיע
 במארב ונשתהתם כתב דו,1'י דל"ק ראיתי שובתורה.
 למחר למארב התכונם יום בעוד שבערב ז"א חינםהעיר
 והי' עם עדיין היה וא*כ להלחם יטלים לא בלילהכי

 מ'ד סנהדרין מרש"י משמע וכן תמיד קרבןלהקריב

 בזה לי הוסיף שליט"א הרה*ג ואאמו*ר היום.דקאי
 תמיד ביטלתם אמש ליהושע המלאך כשטען וז"ל,דברים
 לילה היה כבר תורה ביטלתם ועכשט הערבים ביןשל
 בסנהדרין ופירש"י תמיד. הקרבן להקריב יכולים היוולא

 של הזמן 9ל הלילה בהתחלת לומר יתכן אמשדטלת
 אינם דביום היות מהם ותבע הערביים בין התמידהקרבת
 היו ולא מלחמות עיסקי מחמת בתורה לעסוקיכולים
 ולהתכונן העיר מארב הערבים בין בשעות לעשותצריכים
 יכולים היי ו(מ מלחמה זמן אין בלילה כילמלחטה
 כשהם ועכשיו בתורה לעסוק ובלילה התמיד אתלהקריב
 ואינם הקרבן הקרבת הפסידו העיר במארבנמצאים
 ההטצ בלילה יהושע וילן מיד בתורה. לעסוקיכולים
 ההוא הלילה לא הלכה של בעומקה שלן העמקבחוך
 ורובו סנהדרין בדש*י מבואר כן מחרת של הלילהאלא

 שיצא חדש בספר ועיל ופליט*א. עכקל במגילהמרש*י
 ג'. מגילה על אר*ז צמח לאורכעת

 על אמת שעונה לחבידו חסד עוו1ה אמןובעמית
 לר' הפנינים מבחר בספר כתב חסד ובעשהתהברכה.
 מחובת חכמים אמרו וז*ל, מזאמוט אופינא ליביהודא
 מחובת נזקך. מעליך ותרחיק חסדך לו שתסייעהשבן
 וצמר ממך. כשימנע לו ותתן כשירחקך. שתקרבהוהקווב
 אם כי לו, ראוי עיאין מי ואם לו, 15ראוי מי עם חסדעשה
 תהיה לו ראוי איע ואם במקומו. תשיבהו לו ראוייהי'
 עכקל. וההסד הטוב לשהשות צוה הבורא כי לו. ראויאתה

 שו'ע עי' בבדכה שמאמין אמן בענית לכויןוצריך
 מלבד יכון ובקשה תפלה של ובברכות ס"ו. קכודסימן
 וט*ז בב*ה עיי*ש אמת ויהי' יתקיים שכך יה*רזה

 ולכן קי'ט 15בת ע" נאמן מלך קל של ר*ת וזעאומג'א.



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בריב
 ע" מהמברך אמן העונה וגדול בזה. להרהרצריך
 לו פותחים טונתו, או כוחו בכל עונה ואם נ*גברכות

 גזר לו קורעים נוחו בכל יש"ר ואמן עדן. גןשערי
 דב מעשה ועית אמן. ולענות להזהר יש ולכןדינו.
 אוד"ח. לבוש בריש אמןמעניית

 העוסק כל רבא אמד מבואר ק"י במנחותוהנה
 הילקוט וגירסת סנחה ולא עולה לא צריך איןבתורה
 שהסביר הקודש בנתיבות ועיי"ש אשם. ולא חטאתולא

 בזבה ועית ואשמות. חטאות על מכפר יו*כ אידתלוי
 בזה*ז אבל וסיים ההערה לימוד ענין שהסביר מהתורה
 נעשה התיקון עצם במעשה )הקרב1ת( לקיימןשא"א
 המשניות בפירוש הרמב"ם לשון ועיין התורה. ע"ייותר
 בדברי להתעסק לאדם ראוי וע"כ שם וכתב ממיתבסוף

 שאין דברים ה"ה יאמר ולא בהן ולהעז ולשאתהקרבנות
 )וב"ה האדם בני רוב שאומרים כמו ה;ה בזמן להןצורך
 לעסוק צנ*ל מבריסק הג' תלמידי ובפרט לאחרונהשזכינו

 להוציא כח לי שיתן לשי"ת ואתפלל קרב1תבעניני
 בדוקא כתב דהרמב*ם ומענין וטהרוחם. קדשים עלכתבי
 שכבר וכמו ומתן. סה1א דרך דוקא והוא בהןלשאת
 לספרו בהקדמה לוין דב אברהם ר' הרב ידידי כךהדפיס
 הוא העבודה בהלכות ההתעסקות מעלת דכל לויעבודת
 אלא הקרב1ת בפרשת בקריאת ולא ומתן. משא דרךדוקא
 במגילה וורת דוקא. ויגיעה טירחא דרך ומתן משאמתוך
 מקריבין כאילו עליהן אני מעלה בהן שקוראין וכ"זל"א
 קרבן.לבני

 יותד היא תורה מעלת במגילה שם למבחורוהנה
 ומה ליחידע רבים בין הג' שם וחילק קרבנותממעלת
 התורה שהרי וחטאת. עולה צריך לא גצזורה דהעוסקטעם
 להביא יצטרך ולא החטא בפח י1ל בל עיניו אתמאירה
 שגגת1 על חטאת ילא הרעה מדה1בתו על עולה קדבןלא
 משה ר' הרה"ג לידידי ג' מגילה גליוני בשולי)ועי'
*יטר(.

 לעבודה ת"ת דמדמה ביאוד בעי הגמרא דבריועצם
 קרב1ת אין כי שייך לא זה בזה"ז הלא עבודתןדמבטלין
 סה1א דרך העוסק דאפילו וצ"ל עבודה. הגמ' נקטהומדוע
 מגילה. מקרא ולשמוע לבטל צריך ביגיעהומתן

 העליונים המלאכים בעבודתן כהנים י*לובטתר
 ובאים עבודתם מבטלים הם סה1רתיו, ככתובהכהנרתים
 וסה1בחים ומהללים המגילה קוראין שבנ"י איךלשמוע
 מועדים שלמה תפארת )וורת בימי1 גם שייך וזהלקב"ה.

 בדבריו ומבואר ויובל, שמיטה סוף בדמב"םהרת
 ד' חיל הוא כי וכל מכל פטור לו יש תורהדהלומד
 ביטלתם בלילה מדוע היתה יהושע וטענת וכל. מכלונפטר
 מתורה פטורין המלחמה בז1 אבל לחמו לא אז כימתורה

 וכל מכל עליהם פטור "1 נימי1 הטש לומדימשא*כ
 לביכורי בהקדמה וורין העולש מדרכי מובדלין שהןמפני
 אברהם ר' הרה*ג ידידי בזה שהאריך מה ברכות עלארץ
 של חיוב בו יש עכ*8 לומד שלא ומי שליט*א.טוקר
 ברכות בתוס' לב14רה כמבה1ר ולילה יומם בווהגית
 מחויב עועה דנל דעתו ממנה מיאש אי1 דתורהי*א

 דעתו יסיח לא עכ"פ ו1עובד מי דאפילו ונלמדללמוד.
 קבעת ל"א בשבת כמבואר לתורה זמן קובע אזוכשגומר
 ס"ב(. בסימן )ועייקש לתורהעתים

 שליט*א הרה*נ למו*ו עזרי לאבי בהקדמהועית
 התורה לימוד שע"י היא הבדוקה הדרך שכתב)תשכ"ה(
 והמששים, הפעו~ת מכל יותר הרבה להשפיעאפשר

 ההצדה לימוד שאצלנו זצק"ל חיים החפץ של מפיוושמעתי
 להתחזק יש ולכן  עכ"ל. נדול הכי דבר היאוחיזוקה
 תשובתי להדפיס, שמרבים לאלו מה יטע1 ואםבזונ
 משלושים יותר זה רב רושם עלי שעשו המרש"אמדברי
 לכאן שב(8 אה1רי ח"ל, ע"ב י' דף בתרא בבא שכתבשנה

 בו ושנעשה הלימוד עיקר כי לפרה1 יש בידוותלמודו
 נקר14 כן על אשר יד מכתיבת הב84 הלימוד הוארה1ם

 והפצת בהדפסת מעלה ויש עכ*ל. סופריםהחכמים
 ב*ק על משה ~ברות בהקדמת וורק תורה.חידושי
 שכתב )תש"ז( שליט"א פיינשטית משה ר' הרה"גלמו*ר
 לאחרים גם מסכתא וגלוי הללמד מקיימין ההדפסהע"י

 דבדיו וטונת מהדפסה. להמנע לו ואין וכהולדורות
 א*א שבע*פ מה אנשים הרבה בסתב ללמדשאפשר
 שכתב ה1קב לאור בהקדמה ועית בזה. ועית להםלהגיע
 זלזניק אברהם ר' הרה*נ )לידידי אלו דבריםכעין

שליטשא'.
 ברש*י שמבואר מה מובן יגיעה דבעי שבאר1ובזה

 עיקר לגופו עמלו דאם בתורה עמלים שתהיו בחקותידיש
 מסיעין לטהר דהבא תורה אמרה התירה לקיוםמטרתו
 ומלאכתו קבע תורחו לוף1ות ויוכל לעזר לו שיהאאותו
 שמואל גידולי בסוף ועיין הבא בעולם הנצחי שכרועראי
 שם וביאר שעושה מה בכל  8וי11יל והעיקר ביצה.על
 תוקד מעלה 13ל האש היא תוקד תמיד אה1 הפסוקעל
 כל ידטנ דת אש ו1הק8 התורה היא עולם עד תכבהולא
 מה דכל להוסיף ו"1 עכ"ל. תכבה ולא כהדשיםיום

 מצוה ו4ם כך תהי' מצוה כל 4ה1 בהתלהבות יהאשעושה
 לקץלם. ותשאר חכבה לא התלהבותשל

 בספרו זצ*ל פהנק הגרצ*פ מרן בדבריואסיים
 לשום חשמע שלא אמונה עצתי לבנו שכתב בעתם,דברים
 מבלעדי זר בלימוד עצמך להטריד שיהיה מי יהיהיועץ

 המה אחרים. בזמנים תמצאם הלמודים שארי כיהתוה*ק
 אותה לרכוש הוא גדול עיקר ההורה למוד אבל יברחו.לא

 לימוד בלי ח*ו שעובר יום ובל הבחרחת בש1תדוקא



טאפרימ חייםאורתרבבות

 ללמוד המקדים שכל חוזרת 45אינה אבדה היאתוה*ק
 ח*ו וזמנים ל5ועדים בהקד5ה ועיק עכ"ל. יותר, בהזוכה
 ועיין הוערה נצחיות על מראה טפר דהופעת שםוכתב
 בימימ. התורה בענין שהאריךבדבריו

 הרמב"ם מדוע הב"ל בסוגיא לי קשה היהוהנה
 בעבודתן כהבים הגמרא לשת מזכיר אים מגילהבהלכות
 כהנים רק ומזכיר במעמדן, וישראל בדוכנןולוים

 בטפרו לי השיב פליט"א ברנשטיין הגר"י וידידיבעבודתן.
 בי פשוט, דזה נ*ל וז"ל, 5' טי5ן באור"ח ח"גהערות
 אבל הכל. חשיב לפיכך אפילו כתוב לא הגמראבלשזן

 החידוש אצצ להזכיר עליו ולכן אפילל כתבהרמב"ם
 בטפר וורין עכיל. בעבודתן, כהבים שהוא ביותרהגדול
 ועי' הל"ש פ"א מגילה הלכות רמב"ם 'על ירמיהודברי
 לוין יצחק הרב לידירי ייחק ברכת לטפר בהקדמהעוד

 משה ר' הרה"ג מו*ר חתנו שכהב ח*גשליט"א
 עיי*ש. התורה בלימוד יגיעה בענין שליט,אטיקהצינטקי

 בטפר אמן ענין וחשיבות עניהן בענין מ"ש עודועיין
 )תשי*ג(. אמנים שמרקונטרם
 ת"ת מבטלין הגמרא בדברי דברים אריכותועיין
 וכן ל*ד. סימן ח*ב שמחה בשלמי המגילהלקריאת
 גופי שמבטלין שביאר מגילה על חכמים בשפתיראיתי
 לא דהפוטקים שם העיר וכן הקריאה. בשבילההלכות
 ליתן לאדם אטור במגילה שם הגמרא של הדיןהביאו
 בזה. וצ'ע בלילה לחבירושלום

 טזסימן
 בקפןחהצך

 הפרטים, בכל לחמצ דצריך בקטן דחיצךנראה
 קטן לגבי מ"מ מעבב אין בלולב דנענוע דאףוראיה
 וכתב לנענע. הירדע קטן לאהציי ב' דף בערכיןהובא
 זה דאין ושחי ולהביא להוליך שיודע מקובצתבשיטה
 הפרטים. בכל לחצבו צריך אותו כשמחנבים אבלמעכב
 כ*ב במצא ואידה4 התגרי*ז. הגר*ח בחידושיועייוש
 מנענע, להיות רשבי דבעי ל*ט טי5ן אור*ח נזרבאבני
 אליהו רו הרה*ג וידידי רצ"ט. טיכו תשובה פטקיהוייז

 כתב סק*ב הרנ*ז דבסיש בזה לי השיב זצ*לזלאטניק
 מוליך דהיבו כדינו לולב לנענע בחימך בקטןהמ"ב
 בשם מאא כ' וז"ל, ב' ובשעה"צ ומוריד מעלהומביא
 כבסימן בנעמעים ממש בקי אינו אם ואפילופוטקים
 ה1לכה ורק הפרטים כל זוקא דלאו שכח א"כתרנ"א.
 ב' סוכה רשב*א עיין אבל עכ"ל ומוריד ומעלהוהבאה
 בהכשר לו לעשחצ ה4 במצות שתו דמחנכין דקטןשכתב
 בהלכות שלי5,א זולטי בצלאל הרב מ"ש העייןכגדול.
 כהן 45יח פישן חרו ל*ה. עמוד זא חלק בנועםחינוך

 וידטץ להעיר. רק ובחצו ג' בטי5ן כדע אליעזרמהרב
 הוא גדול דיוק בזה לי כהב זצ'ל אתרוג רי"דהרה"ג
 פטור דגדול היכא כל ו' דחגיגה טוגיא עפ*יוביותר

 ד*ה בטי*א ועיי'ש פטור נמי קטן מדרבאמדאורייתא
 ד*ה בהום' ועי' רגלים שלש שנאמר ד*ה ושם קטןאיזהו
 12הוא חימך בדין דרק לתרץ ונ"ל בבלי. שםבחיגר
 גדול כמו להנכו היימ חינוך חז*ל כשתיקם לכןמדרבנן
 א"ח מה"ת חיובו לדין גדול משא"כ מדרבנן חיובוכי
 ולפי"ז עכ*ל. לענע ולא 5ינים ד' על ולברך ליטולרק

 וכר מלמדו אביו לדבר היודע דקטן בטוכההמבואר
 לירידי התורה על תורה בפרקי וראיתי מבין. איןהלא

 בח"ב ת*ל שכתב ה2ליט"א גיפטר מרדכי ר'הרה*ג
 נקרא שמדבר בזה אבל הבנה לו שאין אף פ"ד,עמוד
 כדינו קוצריך הנ"ל בירושלמי העית וצחר שלו.ההבנה
 ומביא 5וליך אלא לנענע דבר טוף לא שם דכהובממש
 יהודה במטה הובא וכן ומנענע כשורה 51ורידמעלה
 הרי במג'וש ועי' חשרע שכהב כדים פירוש וזהווכתב
 רק אם דכ"א וכמובן נענוע. טתם ולא מטה4 כדיםדבעי

נע~
 כדינו, שינענע בעי לכתחילה אבל המצוה. קיים
 דרוצ אפרים )וברבבות זה ענין הקדושים בטפריםוכמובא
 בזה(. הארכנולטוכות

 כהלכתה שבת בשמירת עיין הבנים חיםךובענין
 עייא איך ומראה עושה האב אם החימך וענין ל"ב.פרק

 כי חטא לא ויוטף האב. מהתנהמת לומד ה~א אזמתנהג
 הרי ל"ו. טוטה עיק לו נראתה אביו של דיוקנודמות
 "צ דרוש ובדדך להתנהג. איך לבן להראות להאבדיש
 יוטף זה בגלל כי הבנים בין בם אדם ישנה רלאלומר
 שלא ה4נטתם מלשת ישנה אל וי"ל י"א שבת עי'טבל
 כי הבנים שאר עם ולא אחד בן עם רק וילמודישנה
 משנה ההא לכ~לם מלמד דלא ובזה ללמד. ישלכולם
 מובא וראיתי כולם. את לחנך יש ובחינוך יטבלווהם
 ה4 רצקז וימחן שכתוב פוטיפר לאשת שמע שלאביוטף
 ודמהן אביו הצבי אביו דמות ראה יוטף כישלשלת
 לדה4ריש ויש לחטוא. א*א וזוז תורה של דורות ג'אברהם
 לפניהם. תורה של שלשלת שיראו מוצאם הילדיםבלב
 יעקב אם ה' כקח בבר~ה4ית דכתוב לזה ישוהאיה
 כמובן ואולי ללמדם, בא מה יודע איני רש*א וכתבועשו

 אבל יעקב את אהבה שרבקה שכתוב שאף דרה4שעפ"י
 ולא שתים והם שניהם של האמא שהיא אמרהלבטוף
 ואולי עשו, לפני יעקב בפטוק כהוב מדוע אבללשנות.
 אחינ לפני ואוא הצדיק ואיה הבכורה קנה הואכי

 חלכח ביאור עי' ציצית להטיל יכול אם לעצמווקטן
 עי' תפילין בכתב הדין ואיך דיכול, שכתב ט"א י"דטימן
 ק"פ ולגבי ובף. הצתר ד*ה ט' טימן אורשח טופרכהב

 משום פ*ח פם8ים תום' ועי' אצל כי מועיל עליוהמימי



אפרימ חיים%רחרבבותלד
 שיצא והמי%י ההי%ך א*כ ומועיל הינוך מצותדאיכא
 פקראי )ועיין הי%ך בתורת פסה אכילת במצותיד"ה
 סיטן ה"ב אור*ה צבי והר י*א י' ט' עמוד פסהקודש
 כהחהוא בזה לוהצתסהח יוכל ומסתמא בשדה(, בהרריא'

 בק"פ נדהה דין מציצו הלא כי נדהה דש*ל ולאגדול
 פסהו המפריש הל*ט פ"ד ק*פ בהל' הרמב"ם ממ"שוהוא
 שערות ב' הביא שלא עד וכו' ובתבייר בתגייר שלאעד

 הרי נדהין בע*ה שאין פסה לשם מקריבו ה"זוהביא
 כעת קבלתי והגה הידהצ. דבר וזה להפריש יילדהקטן
 דב אברהם ר' טהרב זבהים על לוי עבודת יקרספר
 יש איך י"ט בסימן וכתב שליט*א מו"ר של ב%הלוי
 העכו"ם נתרבו ולא הובה קרבן פסה והרי להקדישבכוהו

 ימות דבשאר כיון ור"ל ונדבות. בנדרים אלאלהקדיש
 הפסה גם טמילא שלמים לשם פסה אדם מביאהשנה

 להקדיש בכואו יש ולכן נדבה קרבן השובלכשעצמו
 וכו' יסול לא פסה לשם להקריב כשבא אלא %"נכשאר
 הוא פסה לשם שהקדיש טה דכל ק"ל עדיין והנהעכ"ל.
 הוסיף הנ"ל חהרב בזה. בע"ה על קדושה הל ולאכלום
 ובאמת הקרבן. של הממונחן על בעלות דין לו דישעוד
 מירין שעכן4ם איש איש ה' מהולין לדבריו ראיהיש
 נשאר דקרבנו יקל ובפשוטו זה. בעלים מתורתהרי

 ועי' כעולה גאכל שאין שמו עולה ורק דיניו לכלשלמים
 זה לענין דוקא משמע נאכלין שאינן ע"ג מנחותרש"י
 ועצם עולה. זה מה ידעינן לא האם רשוי כונתומה
 בלקוטי וזמי*ש מהם מקבלין אין שלמים הא פלאהדבר
 סימן ח*ה ורים במורי וזמין בכ"ז. ביאור וצריךהלכות.
 בישר בעי שערות ב' הביא שלא בקטן הדין ועצםק*ה.

 ג*כ ובגר גר של דינו עם יהד זה דין דהביאברמב"ם
 מנאות הקודש נתיבות )וזמין פסהים ב' בין בנתגיקרהדין
 קרבנו שהביא לפני שטתגייד לפבי הכונה ואוליע"ג(.
 )וזריז להובתו להפריש אי*צ בפסה הלא  ועךדודואק.
 שם(. קחהצ ימקרא ה' סימן פסה קדשים דודמקדש

 ולכן איש מאיש לו יש שלמים דקדושתובפשוטו
 בעכרם דנסתפק נא מצוה מנ"ה ועי' נדדפע נקראקרבנו
 י*א סימן ה"א ברוך ובטקור עיי*ש. קדוש אםשנדר
 דברי שהסביר מה ועייאש דקדוש הדש מכל מהספריהביא

הרמב"ם.
 הובה קרבן להפריש יכול אדם אם להקור ישובאמת

 קרבן %ק דיכ% משמע ומהרמב*ס יתהייב. שלאעד
 זצץל מטהריג להגאון אהרן נר בספר )ועין קרבן הויגר

 כת*י קדשים על ובהידושים בזונ וקצרנו ע*ז(עמוד
 בזה.הארכבו

 המדה בכלי ראיתי גדול לאדם שר4יי גדולואידוש
 המצוה אין קטן של בית דאפילו פ*ג דף קרחפרשת

 הוא כי ידליק אהר אלא ה%כה נר ידליק בעצמושהקטן
 שהרליק המהדרין בכלל אינו קטן ולפי*ז היוב. ברלאו

 במהדרין. בקטן הנוכה בנר שייך לא דהי%ך ויתכןבעצמו
 קדש המקראי אלו בדברים %ו השמש תהת הדשואין
 יוצא דאין תהנ"ה בסיטן המוב ופ"ש לוב. ל*א דףדצוכה
 יוששז המא כדיט בעי הינוך כי שלו שאי% שאולבלולב
 ג*כ כך כתב ל"ה סימן הלכה בבישר ובאמתבשא~ל.
 בסי' מ"ש ועיין להנכו. כהצריס תפילין דבעיבתפילין

 הל' ובסידהר ס*גן שמ*ג סי' הרב שו*ע ועי' בה*שיקה
 ובליקוטי שנים, שש מבן ציצית יניה בקטןציצית,
 הראש של פ%0ת והגהת הגניזה ימיום שקנ ה"זשיהות
 ו,הה ט"ק, נשיאת בענין התי%ק להרגיל להדרנהגו

 הרב שו"ע ועי' לעוין דובער שלום ר' ידידיהעירני
 כ*ד.סימן

 תורה. הגדול לבנו ללמד האב על היוב ישוהאם
 נשים שכתב הל"א פ"א ת"ת בהל' דמימב"ם מלשוןהנה

 הייב קטן אבל תורה מתלמוד פטורים וקטניםועבדים
 ואולי גדול. לא אבל קטן דרק משמע תורה. ללמדיאבע
 פטור קטן הא קטנים למעט בעי למה אבל דוקא,לאו
 אף פטור הקטן אבל האב על דההיוב וצ*ל המצותמכל
 ובמהבר ובטור בזה. בישר בעי ום*מ להנכו. ה%בשהאב
 כמצמע לא בב*ה אבל מת"ת, פטור דקטן כתבולא

 כ"א על ט"ע רמ"ה סימן בר"צ סתב דהטורכדברינו
 אע"פ פירוש הב"ה ובתב תורה לב% שילמדמישראל
 וכו' תורה ללמדו הייב אביו מ"ם מת*ת ופטור קטןשהוא

 דת"ת רפ"א להדיא הרמב"ם וכ*כ קטן הבן אפילוומשמעו
 וא"כ גדול. וכש*כ קטן ה% אפילו מהרמב"ם נסתייעהנה

 ספר וזרמ תורה. הגדשל לבנו ללמד היוב דישמשמע
 על שמואל ברכת הרין קנ"א. סימן ה*ג הייםביכורי
 דזריב ומשמע תורה בענין ארוך ממאר כ"ז סימןקדושין
 באתיברסיטה ולא בתורה גדול שיהיה עד בבו אתללמד
 גדול כהצהבן ג"כ ללמדו דההיוב הרי גדול שהואתה
 בענין ט"א סרס ה"א יעב*ץ הרק פשוט. לבאורהוזה

 הול לימודי בענין מאמר וזמין באפיברסיטאות.לימוד
 סלז(.  ישיבת ויי ל94ר )יצ4צ זצ'ל בלוך רא*ימהרה"ג
 התורזב לימוד בענין מ"ד סי' ה*א דבר משיב שרתחמת
 בלימוד שהאריך תשל'0 )דירעקטאר טל לקוטי בס'ועי'

 יוד"ד צבי הר בשרת עי' הי%ך ובענין לבדןהתורה
 בסימן עיי*ש הינוך מצות מפני נדהה אהסור ואם ז',סי'

 מס' בענין הגדזלה בכנסת דינים הידושי ועי'רלעד.
 הטור. בהגהות רמ*ה סי% ביהר*ד ולימודהש*ס

 דאין דכתב מקן המדה בכלי ראיתי עצוםואידוש
 היו שלא כיון המשה בנר הקטן ב% את לושך הייבהאב
 להנכם צריך הא בכך לי מה לי מובן המח חנס.באותו
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 באותו היו שלא לי מה וא"כ לכשיגדלו לעשותשידעו
 דתמיה דבר אמר גדול כי דבריו ליק2ב וצריךהנס.
 דבריו. להסביר נפשיט למשכן לנויש

 והנער ואני ה' כ"ב בראשית מ"ש י"ל דרח2ועפקי
 עם הלך דהאב כה שהוא הקב"ה הוא עד כה עדנלכה
 זרעך יהיה כה אמר כי וויא תורה ולמדו תמידהנעד
 יהיה דכה עד לראות האב על וזה צדיקים יהיושאם
 כמו שיהיו תורה. ללמדו ולהשתדל ללכת עליו אזזרעך
 עשו אשר הנפש ואת וכמ"ש יהודי נפש עשה ואזהאב.
 ללמדו מחויב האב אבל בחרון בא הבן אם אפילובחרן

 היה ולא שטעו יוכחו ולבסוף ממנו יהודי נפשולעשות
 שיש הבארות את חפר שיצחק הענין וזה לכעוס. מהלהם
 עד וחפר לימד וכך וללמדו האיש של לפנימיותלחפור
 הרבה לחפור ו"2 קה שבטי יצאו 1(11 יעקב אתשלימד
 ולחנכם הבנים עם ולעבוד לחפור כן צומח עץ שרואיםעד
 בכוז. ועיין פירות שיראועד

 תשל"ה )מאנסי והבטת הבנים חיטך בספרחמין
 דנתן פ"א שליט"(6 וויגדער שלמה שבתי ר'מהרה*ג
 ובט"ק ר. או ה' בן ידיו ליטול דמחויבין בקטןהזמן

 ציצית מצות על ומברכין ורובו ר4ה2ו לפי בקטןהשיעור
 דנ"ל ענגיל להרב לתורה ציונים בספר ועיק בפ"ב()שם
 ג'כ לחנך דחייב החקירה אחרי בפירח2 דכתב י"בבכלל
 ובר*ן ל' קדח2ין ברשוי בפירח2 הוא וכן הגדול.בנו
 ח2ם ב"ו, בסימן נתן להורות שו"ת ועיין בכעז. ועי'שם

 חדשים ג' או ב' הוא לחנכו דהזמן כתב ובתפיליןבפ"ג.
 )שם מצוה הברלפני

 פע"
 לחנכן דהזמן )בפוד כב ובק"ש

 וצריך בק"ש, מדינא חייב י"ב ובשנת שבע. אוכה2ש
 )ובפ"ה( ~בר. כמ2יכול ראה2ון ובפפוק בפסוד'זלחנכו
 הבטת לחנך מנהג שיש ובמקום בתפלה לחנכודחייבים

 הדינים ובפוז בנש'כ בחינוך הדיני כתב ובפ"ו וריב,אן
 לצרפו מצרפים הספרדים  ולדעת בברהמ"ז. חינוךשל

 מ*ש הריז י"ג. מבן ולאה2כנזים י' או ט' כבןלזימון
 דאין סתב )ובפ"ט ו/ אות ק"מ סימן חעא אפריםברבבות
 הברכה. להרהר ח2יחנכו בנו עבור הגומל לברךלאב

 עיין באם וכן מאיסור להפר"2ו הדינים כתב)ובפ*י(
 דיני ובפיקב בקשפ, חיובו כתב ובפי"א בדבויו.היטב
 דיני ובפי*ד בקטן. שופר דיגי ובפי"ג המצרים. ביןקטן
 ובפי*ז לולב, דיני ובט*ז סוכה דיני ובפט"ו בירכ.קטן
 עיין ובסופו פורים. דיני ובפי*ח בקטן, חנוכהדיני

 בעניני שליט"א מדעברצין אבד*ק מהגאון נחוץקונטרס
 תפילין ובכתב חיטך. בהלכות חץ יקר הוא הספרחיטך.
 במשנה בזה מ*ש עוד עץין לעצמו ציצית וען2הלעצמו
 בדיני בסופו הרב בשרע ועיין י"ב. סימן ח*ההלכות
 נ*ז. סימן ח*ג אליהו פרי שית ה1ייז בזה מ"שת*ת

 ללמד אדם הייב היכן עד ל' דף בקידיטין עייןובעיקר

 תורה רק ולא בט בן עם דאפילו ומשמע תורה בטאת
 האדרת שולי בספר )ועי' השאר אפילו אלאשבכתב
 בעמוד הרשלר תשל"בירח2לים

 מ*ח"
 להעיר רק ובאט

 בר והליכות הלסות בספר בקטן דינים הרבה ועייןבזה.
 הלכות בספר וכן שליט"א. אדלר בנימין ר' להרה"נמצוה
 בתינוך שגיה הוצאה תשכ"ה דליוב(בויכה2 תורהתלמוד
הבנים.

 עירובין על אהרן תוספות לספר בפתיחהועיין
 ל' קדושין הגמ' בדברי שכתב לוי אליהו ר'להרהוג
 דבאערו סיני. מהר קבלה כאילו תורה בט בן אתהמלמד
 והבן דהאב מה לבניך דח2ננתם הדין דיסודדכיע
 צריך לכן לדורות, הקבלה למסור עיקרו ללמד.צריכים

 דקבלהו סיני מהר קבלה כאילו להיוה2ב מהם שלומדזה
 הוא מחויב ומש"כ מסיני. קבלה כאילו חשובה תהאמהם

 למוסרה מסיני דמקבל חיובא דזהוא לדצרות,למוסרו
 זובנפלד אה2ר להרב הראש נזר בספר ועיין עכ*ל.לדורות
 בהקדמה שם ומ"ש חינוך, דיני שביאר י' בסימןשליטוא
 התורה. לימודבענין

 הנ*ל, בענין לי השיב נ"י לוין דב אברהם ר'וידידי

 דין יש לעכו*ם דגם לדברי כיון כת"ה שגםראיתי
 הפסח ובחוקת הב(צזי לא המ*ב ודברי הקרבן. עלבעלים
 עד פסהו מפריש בדין הקח2יא עצם חעל הביאו.חוב
 הגרי"ד מו'ר בה2ם בזה לי"2ב שמעתי נתגיירשלא

 די*ל חכמה( הכא2ך דברי )עפ"י שליטעאסולוביציק
 קרבנו הביא לא עדיין אלא מל שכבר 4רירידהרמב"ם
 ש ן , -.ואכ"מ.

 לי"2ב כדי מצרים מפסח ראיה שהביא מהוהנה
 בפשיטות לי"2ב מקום הוי לפי"ז הנה הרמב*ם.דברי

 פסא עד להתבעד שעתיר בעצמו שידע שוירידהרמב"ם
 כת"ר נתכון שלכך וכנראה עצמו, לחובת הקרבןוהפריש
 יכול אדם אם לחקור ה2כתב במה דבריו, מהלךבכל

 )הצ'ע חיובו זמן הגיע שלא זמן כל חובה קרבןלהפריש
 ואפ"ה הוא מחרז ומצורע נזיר מקרבנות החילוקמה
 דרכי לפי אמנם קי*ד(. זבחים תוס' )עה הפרשתוחלה

 להתגתר שעתיד יודע הוא שאין מדבר שהרמב"םלמדתי
 מקום אין גוי, ש"2אר צד על גם ומפרישו פסח,עד

 מצרים. פסח עםלהשות
 פר סיע באב*נ עי' בעכו"ם נדרים חיובובענין

 שפתיך ומוצא יחל בל בהן "2ייך דלא דאף סק*בסוף
 מדין שהוא ממט שעבוד מדין נדרם חל מ"מתשמור
 בהדיוט. כה2יכה כקנין לגבוהאמירתו

 דבריס אריכחן לי היה עבו*ם קרבנות בדיןועוד
 כי לא כ*א א' הימים בדברי לארטן דוד דבריל"מ2ב
 קרבנות לקבל דוד רצה לא מדוע מלא. בכסף אקנהקנה
 ו"צ לדוד הקרבנות מכירת הועילה השיך ארנתע*ש
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 והם דברים אריכות לי )ויש עכ*ל קצרתי ופהלהאריך
 מקומס* ושם קדא2ים על כת"י אפריםברבבות

 נפש. עגמת מפבי לו מקרעין קטן י*ד, קטןובמועד
 הרי"ץ דברי על הטףז כתב סקכ*ז ש"מ סימןוביור"ד

 שמחנכין כדרך לו קורעין להינוך שהגיע בקטן גאותבן
 שקטן קצת ראיה מכאן הדרישה ע"ז וכתב במצווהאותו
 וכתב אבילות. דיני כל בו לנהוג צריך לחינוךשהגיע
 הרא"ש דהא הכי אמרינן בקריעה דדוקא הכסףבנקודת
 תוך הגדיל הגדול אם וסברתו מהר"ם רבו מחלוקתכתב
 קטן דבעודו אלמא לאבילות ז' דין בו לנהוג צריך אםז'

 ברדב"ז ועי' עכ"ל. אגילות לנהוג צריך דאיןפשיטא
 הרה"ג ממו"ר שמעתי )תשי"ב( ובזמנו הל*ד. פ"חאבל
 בזמן אם לבאר דהאריך שלים"אן פיינשטיין מיכלר'

 חייב הוא המצוה עושה שהוא בזמן האם קטןשמחנכים
 21"ל לא4 או וכו' כשר אתרוג לו לתת שצריך ז"אכגדול
 דהש"ך והש"ך הם"ז חולקים זו שבסברא לומרדאפשר
 בתוך א"כ כגדול מחיבו לא חינוך "2דין כהרא"שסובר
 דחיעך אבילות בוהג עכהעיו עד אה גדול נעשהשבעה

 הדרישה כסברת סובר והם"ז כדינא אבילות עהגומהשתא
 עגמת מטעם לו קורעים אם חילוק שיש בטור שםשכתב
 אז חינוך מטעם ואם דהוא כל לו לקדוע אפשר אזנפש

 כגזול מחייבו דחינוך סובר ממילא כגדול לוקורעים
 ס"ג שצ"ו ובסימן הכסף. בנקודת הש"ך קושיתותרד
 ממנו בטל ז' חיך הגדול האפילו ואמו אביו שמתקטן
 תשובה ובפתחי בם"ז. ועייקש בו חייב יאינו אבילותדיני
 הם"ז על דהקשה ס"א בסימן ציון השיבת דבריהביא
 שייך דחינוך ותירץ אבילות בו עהג שקטן לעילשכתב
 עכשל. חהב אין אב לו באין אבל אב לו שיש בזמןרק

 אב לו באין מסתפק צ*ד בסימן דושן התרומתאמנם
 סותרים אין המחבר דדברי ונ*ל לחנכו. חייב אחראם
 מטעם אבל בקטן אבילות מיצ אין הדין שמן כתב הואכי

 הוא חיטך דמטעם כתב והם*ז כלל כתב לא הואחימך
 דגול ובהגהות ציון השיבת כתב עוד באבילותחייב

 יתבטל דהוא היכא לחייבו א*א חינוך שמטעםמרבבה
 מדין באבילות לחייבו יש באומעת העוסק קטן אבלמד"ת
 ביטרל דליכא חייב הוא בתפי,ין לפיקז ונ*לחיעך.
 וראיה התורה מלימוד אבילות ימי ז' דמבטלהיות

 בקטן וזהו ביטול בזה שאין היות מחייב לכו"עדבקריעה
 לחנך מחויב האב שאין ציון חשיבת כתב בקטנהאבל
 פ*ב ביומא התוס' אמנם שמ"ג בסיח המג"א כתב כךבתו
 כ*ח. נזיר תוס' ועי' בחו* את לחנך מחויב דאבכתבו
 יעקב בביכורי לנר ערוך עי' חיוב יש אאם עלואם
 תתגדל שדשושה במצות לפי"ז ונ*ל ובסופו. סק*התר"מ
 מ*ש להבין יש אמנם לחנכה, האב חייב ע*זהעץחייב
 שרק כתבו פ"ב גיומא אמנם לחלק ויש שםהתוס'

 להבין צריך ולפי"ז לחנכונ מחויב האב איןבנזייות
 השקל. במחצית ועיי"ש מצות לשאר נזירות ביןהחילוק
 בשדי עי' חיוב של קדיש לומר יכול הקטן אם זהולענין
 לתלתן יש ואולי ק"נ סימן אבילות דינים באסיפתחמד
 ובברכות ל4נ או כגדול עושהו החיעך אם שכתבנובמה
 אחרת כגדול הוא קטן דחיוב משמע לאביו סברך בןכ'
 ל"א בקידושיז כתב הר"ן אמנם להוציאו. יכול הואאיך
 על אין חינוך שמצות דשיטתו מברך ובן גרסינןדלא
 הג' גירסת גורסים שהם ותוס' רש"י בזה וחולקיםהקטן
 דלא והר"ן כגוול. דחיובו דסוברים משמע מברךובן
 ומשמע מברכות הלם"ו פ"ה רמב"ם ועי' כגדול. לאגורס
 משמע אותו במקרא שכתב והראב=ד כגדול דחיובודסובר
 ולסברהו ל"ז סימן ב"ה ועי' כגדול. לא דחיובודסובר
 לקטן דקורעין והא פסול. דבר % לדמז א"א כגדולדחיובו
 ועי' מצוה דבר דזה היות תשחית בל משום בזהואין
 מטעם כסוחו את שישן לשומר דקרען ברא"ש כ"חתמיד
 ובפסחים מצח2 דזה היות והבי(יר הפקר בי"דהפקר
 הרשב"ם וכתב ביין לתיעקות יש תועלת מה וכיק"ח
 יתחייבו חינוך דמטעם להבין ויש המצות מן פטוריםהלא
 דבכי ביין לתיטקות תועלת מה וכתב בזה הרגישוהר"ן
 ושמחים בתנים הם שאין כיון במצות לחנכם שייך לאהא
 בהגדה למהר"ל למודים לשון יעיין חירות. דרך להםאין

 בתוס' פ"ח ובפסחים תיעקות. בד"ה כוסות לד'בפירושו
 הקשה שוי חימך דמטעם וכו' אביו לבית שהד"ה

 מה"ת, דהוא זה בשר אכילת מבטל מ"מ הורוויץבמהר"ם
 מי12י שלענין זצ*ל מבריסק הרב של הסברו עפ"יונ"ל

 מהתורזג ל14 אבות לבית דשה אע"ג קטנים גםאתרבו
 לפי נ"ל עוד הבשר. לאכול ויכולים מנוים הםלפי"ז
 הם זה מטעם א*כ כגדול מחייבו דהחינוך שכתבעמה

 שליט*א זולטי הרב מ"ש חעד בנועם ועיין לאכול.יכולים
 ונ*ל כהן4 הרב מ"ש תשכ"ב השון ובהפרדסבחיעך.
 אבל לו ולהעץ לקעת הוצאות להוציא מחויב דאבדחינוך
 שלא דבר לו לקנות אבל כתפילין לכשיגדיל לוישאר
 ובזה לו ישארו דתפילין היות בשאר ולא לו %קחאביו
 לדה2תמש לו יתן אלא מחויב לא אז לכשיגדילישאר
 בתפילק רק מובא ב' בערכין כהעו"כ ואולי כלולבבשלו
 ואיתי אלו דברים וכעין  כיקץ"ש. התוס' קושיתיתורץ
 ובאלפסי הל"ם. פ*ד חעכה הל' רמב"ם על המלךביד
 בה שה2 במצוה רק חייב דאביו כתב מ"ב סוכהזוטה
 יהת ח1ת בהערות ועיי*ש לקיים. חובה גם ושהיאטירחא
 א1ת וף סימן הראש נזר הריז זה. חידה2 על שהעירמה
 קכ"ח. סימן אור*ח לב חקרי ווניין בזה. דברים אריכותד'
 ועי' הבנים. חיטך בענין קמ"ז סימן השולחן קצותועיין

 בעניני באריכות מ*ש י*ח סימן ח*א וביעריםחידושים
 ע"ג--ושג סיע ח*ג )אהרנסוס משה ישועת ושרתחינוך,



יז מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר
 לחידחמי וביאורים כ"ז, פימן ההיים עץ פריוספר

 שלים"א ברוידא זיסל שמחה ר' להרה*ג עירוביןהמאירי
 נ"ם. אותפ"ג

 דברים לי הוסיף שלים'א צבי נטע ר' הרבואחי
 הכשר לקטן לעשות שצריך שכתבת לשיטה וז"ל,בזה,.
 את שמחנכין בזה חינוך שייך איך לעיין ישכגדול

 איזה הבן כח לפי שעות ג' או שתים עד לצוםהתיעקות
 שהדין גסתפקתי וגם שעות. ג' או בב' יש חינוךדין

 רק דין זה אם שעות ג' או שתים עם אותםשמח'נכין
 שמתחיל ובמקום יווכ בליל דין גם שזה אפשר אוביום
 שרגיל אחר כשעתיים מותר אם מאוד מוקדם יוהוכצום
 לאכול. לו מותר יהיה ערב כל לאכול תימקאותו

 אם בידו מוחין תשע מבן שפחות חרמ"א שםולפמוש
 והעולם מזה. זה שני דמאי לילה. יוה*כ הערב גםמוחין
 יוהוכ, בליל לאכול לו נותנים אין קטן שכלנוהגין

 פעות. זהולכאורה
 אפשד הבן על גם חיוב שיש השיטה רלפיונראה

 לעשות שצריך מה דזה רינים ב' כאן יש שבאמתיומר
 הוא כגדול כהכשרלקטן

 בג~
 חייבו שררבנן הבן חיוב

 שזה אפשר האב על רק חיוב שזה בדבר אבל הבןאת
 ביומא ישנים בתופ' גם עיין ההכשר כל בלא אפילודין

 את לחנך פטורח והאם בת על יש חינוך רחיובשכתב
 שאינו כיון מחינוכו אביו דפטרן לחינוך שהגיע בקטןבנה
 כשהבן מסוכה שהביאו מה בתופ' ויעו"ש אצלומצוי
 וכו' משה לנו ציוה תהרה אביו מלמרו לרברמתחיל
 משה לנו ציוה מתורה ראי' התופ' הביאו רמההצ"ע
 בע עם תורה ללמוד מחויב שהאב במה מרובר הרירזה
 ת'ת. הל' בר"מ ועי' לבניך מחמנגתם נלמד הריוזה
 תורה מלמדו אביו על גם שהביאה דפוכה המשנחועל
 האב של חינוך חיוב של בדינים מרברת שהמשנהאף
 לאב. ש"ב הרינים כל את כוללת המשנה כי והעהלא
 שגרם יונה בר' שם עי' צ'ע ראיה שהביאו תופ' עלאבל
 היודע קטן תהרה מלמדו אביו לדבר היודע קטןאחרת
 יודע בין החילוק מה וצ'ע ק4ש מלמדו אביולקרות
 של הלכה יש שבק*ש שכיח ואפשר לקרות ליודעלרבר
 ועיי4ש לקרות היודע דוקא צריך לכן באותיותיהדקדוק
 בדרך ררק קאמר לא רהתם התופ' על שתי' יונהברבינו
 חיוב יש אם דממ*3 וצ*ע במצות. להרגילו אלאחיוב
 חילוק לומר שהך אין אז חיוב אין ואם חיוב "צאז
הזה.

 בדבר* שלמר אומרים זצ'ל מבריפק 5רןובשם
 את לחנך חיוב שאין מקום שהצ שאע*פ יונההרבינו
 פ*ז בר*מ מר' בנו על לגעור האב על חקעך "צבנו

 פי על לנער מחנוך נלמד לגעור שצריך מה והדיןממ*א
 6סוק על רק הוא חיגוך דדין שכ' הר*י על צ*עדדכו

 אשה דארן שכתב בר*מ מר' ולמה. דק"שראשון
 "שנים תופ' לפי רצ'ע תורה. בנה את ללמדחייבת
 גם לה יש אם חינוך חיוב דין יש שלאם מבוארביומא
 חינוך. מטעם בנה עם ללמודחיוב

 להעלות מחויב דהאב פ*ב חגיגה הל' בר"מועיין
 וצ*ע זכורך כל יראה שנאמר במצות לחנכו כדיברגל
 דאורייתא דין זה הרי זכורך כל מיראה נלמר זהראם
 בסה*מ ועיין במצות, לחנכו כדי הרמב"ם הוסיףומה

 להעלות מחויב שהאב מה הדין אתן שכלללהרמבום
 הרמב*ם. על צ'ע וא*כ המצוה שח%ש בעיקר בנועם

 מדין שהוא מורה מחגיגה הברייתא לשח פשטותואמנם
 עכ"ל.חינוך

 ס*ב רם'ו פימן השולחן בערוך ראיתי תימהודבר
 אחריה עונין אין חינוך בת שאינה דתנוקת ונ"לשכתב
 מאין עכ*ל. אחד ויום שנה י*ב בה שתהא עראמן
 אמן. בעניית לנקבה זכר בין נפ"ה דישלקח

 ובמ*ש דקטן, בחינוך מ"ש י*ח פימן בב"חועיין
 חלקת בספר חריז ז'. סימן חי"ב אליעזר בציץבדבריו
 בפי' שלים'א גרין חיים משה ר' הרה"ג לידירימשה
 ונכונים. חדשים דברים ע"ש בקטן ראיה בענין מ"שיוז

 דקטן הר*ן שהביא  העיטור בבעל הסברוצריך
 אמת בשפת וראיתי חנוכה. נרות מדליק לחינוךשהגיע
 מבר הדלקה להיות וזצריך דהמצוה דכתב כ"גשבת
 מזוזה כמו בבית גר אלא חיובא מבר להיות א*צחיובא
 חר' חיובא. בר הוא לחיוב ובהגיע חיובא מברוצריך
 י*ג. סימן )גרין( משהחלקת

 פק4ג תרפ4ם פימן יעקב בישהית דין חירחםועיין
 שייך חינוך כי שייך לצ בקטן במגילה דחינוךשכתב
 אבל לכשיגדיל ידע לא אותו יחנכו לא שאם בדבררק

 תיקע לא מגילה בשמיעת מחוייב קטן רבלא"הבמגילה
 חז,צ. רבר וזה לחנכואז

 מפפר שהביא ושע*ז עמוד ח*א ברוך בביתועיין
 קייו והעיר להתענות חייב לחינוך שהגיע דקטן חייםלב
 עמוד ח"ב ברוך ובבית בהענית. לקטן חינוך מצינודלא
 אותן דמחנכין מבואר 6*ב ביומא הא לו כתבתית'

 דלא היום לכל דכוונתו ובודאי שעות כמהלהתענות
 ואולי פכנה. לידי שיבואו היות אותם שיחנכומצינו
 כפי שעות כמה להתעעת חייבים חהם הלבסוונת
הצורך.

 שכ' )ברזם( תענית % שאול בזכרון ראיתיוהנה
 שנותנים חזון במוצ*ש הבדלה כופ שתיית בעניןוז"ל'
 לברך יודע שאין לתינוק דוקא לתת ויש נראהלתינוק
 לברך אין יודע כבר אם אבל וללמדו לחנכווצריך

 לחימך הגיע ואם קפ*ז. בפימן המ4ב כתב כןבשבילה
 חין לבאורה הנהנין ברכת לברך יחהצ אם הבדלהשל



אפרימ חייםארחרבבותיח
  עבורו ערב אין כי שותה. אינו המברך אם בשבילולברך
 דהם עכ"ל. להוציאו, יכ%  שערב ובגדול להוציאו,א"א
 בזה.לעיין

 ראה והנה צודק. אאי לכאורה בתענית, חינוךובדין
 תעניות שכתב הל"ח פ"א תענית הלכות ברמב"םראיתי
 עוברות לא בהן מתענין אין הצדות על שמתעניםאלו
 תקע*ו בסימן די*ז הביא והמחבד קטנים. ולא מניקו%א
 ותי' מתענים קטנים אין לעולם הא המג'א והקשהסי*ד
 קטנים להם קרו ואפ*ה י"ג בני שהם דמייריואפשר

 גוזרים שאין נוהגים וכן אנשים לגבהרת הגיעו שלאכל
 ובמ*ג עכ"ל. לנקבה וט*ו לזכר מי*ח פחותיםעל

 ולא שאמדו דמה וי*א וכתב לדבריו הביאסקל*א
 בסימן ביוה"כ כמו חינוך מצות בהם דאק היינוקטנים
 וברכ"י שלום ונהר מאור כתבו סקי*ז ובשעהוצתרטוז
 משמע וכן קטנים דוקא דלאו לומר שוצה כמואודלא

 כדבריו. שלאמהגד*א
 הם הלא ביו*כ כמו למעטם צדיך מהולכאורה

 לידידי חיים במשנת ודאיתי המצות. מכלפטורים
 שכהב הנשל הרמב*ם על שלימקא שטנבדג ד'חהרה"ג
 לכן ביונה שכתוב כמו הקטנים לצער יש דג'כדאולי
 התענית וכ*כ כלל. תענית דין בהם דאין קטניםמיעטו
  בתענית חינוך ואין בקטן. שייך לא וזה תשובה עלהיא
 לגמרי בקטנים חינוך של חיוב דאין בפידוש הדילקטן.
 לחנכם. קצת נוהגיםומ"מ

 מדקדין אין דבזה*ז סק*ט תדט"ז סימן מ*בועיין
 החינוך דמ*מ כתב וערה*ש חולשה. ירדה כיבנער
 ואג*מ קע"ב. אור*ח חת"ס ועיין נוהגים. אנולשעות
 קע*ו. סימןאחר*ח

 דדברי ממני( )ונאבד לאחד תשובה כתבתיובזמנו
 שהבאנו מבריסק הרב של בדינו תלוים השולחןהערוך
 לוין דב אברהם ר' הרב ידידי והנה חינוך. בעניןלעיל

 בענין לי כתב קדשים על לוי עבודת בעמח*סשליט"א
 הגרי*ד מורי מפי הגרי*ז של זה ביאהר שמעתי וז*ל'זה

 כ*ט בדף נזיר מס' על בשיעוריו שליט"אס%ובייציק
 ד*ה כ*ח דף בנדר התוס' דברי על נסבו דבריוותמצית

 אוכל קטן ביבמות דאמרינן מהא התוס' שהקשו שםבט
 אף ריבוח אמר והרי להפרישו. מצוין בי*ד איןנבלות
 ענין דכל ותירצו האב. על מוטל מצוה לקףבותלחנכו
 אבל מצוה. ולקיים לקץ2ות להזהירו אלא שייך לאחינוך
 דחינוך שם תירצו עוד חינוך. זה אין מלעבודלהזהיר

 חלנוך. זה אין אחריני באינ"2 אבל באב אלא שייךלא
 כתירוצם להדיא כתב הכ"ח ממכ"א פי"ז הדמב*םוהנה
 לפי שגם דנראה הגד*ז ואמר עייוש. התוס' שלהשני
 בתירוצם התוס' של החילוק לחלק יש הרמב"םדעת

 על מלעבור הזהרה לבןן מ"ע לקיים חינוך ביןהרחה2ון

 הלט*ו מברכות פ*ה הרמב*ם מ*ש עפ*י וזהאיסהרים
 שאכלו בזמן וכו' בד"א וכו' לאביו מברך דהבןוהט*ז
 מכאן ודייק וכו' מד"ס לברך חייבין שהן שבעוולא

 גם ולכן בה כמחויב חשיב לאביו המברך דבןהברי"ז
 לא הינוך דין שאילו בה. המחויב אביו את להוציחיכול
 להוציא יכול היה לא מחויב של דין בבדכה טתןהיה
 רק שייך דזה י*ל ולפי*ז בה. המחויב האחר אתבה

 באופן המצוה שנעשית חשיב חינוך דין שע*יבמעע
 כיון נבילות אוכל קטן כמו באיסוורים משא"כחיובי
 שנעשה לומר שייך לא האיסודים על מוזהר הקטןשאין
 זהו בו לגעור מחויב שהאב ומה איסוד. מעשה ידועל
 שנאמר בקטן דדוקא י*ל ומעתה עכת"ד. האב על דיןדק
 בה כמחויב חשיב שמברך בברכה משו"ה חינוך דיןבו

 מד*ס. שמברכין ברכה כל כמו אמן אחריה עוניםוע"כ
 נזיר בגמ' שאמרו וכמו חינוך, דין בה שאין קטנהאבל
 אין ועוכ מצוה של חפצא ברכתה אין ודאי ע"כשם,
 עכ"ל. אמן אחריהעונין

 אבות רש*י עיין י*ג בן גדול שנעשה קטןעיל
 אשר אשה או איש דכתיב למצות י"ג בן מכ"אפ*ה
 בן שהוא עד איש קדוי ואינו האדם חטאות מכליעשו
 ובארחות עיי*ש. הוא מסיני למשה דהלכה 2"אי"ג,
 הפסוק מן סמך ומצאנו כתב ע"ג סימן תפלה הל'חיים
 כלומר לי יצדתי זו עם שנאמר במצות חייב י"גשבן
 נקרא ואז יספרו תהלתי אז י"ג דהיינו זאו בןשהיה
 ח12"ת א'. סימן ט*ז כלל הראוש שועת ועיין וכו'.איש

 באבות. שם להתשב"ץ אבות ומגן נ"א, סימןמהרי"ל
 דהגיל מסתברא ובקטנה נ*ה. סימן אור"ח יוסףוברכי
 מסיני. למשה הלכה ג'כ היא י*בשל

 מורכב ואתרוג לצאת כשר דבר לו לתת צריךוקטן
 ואף תרנ"ז. סימן הלכה ביאור עיין לו לתת אואלמשל
 היות לו. אין לצאת כונה אבל כשר בדבר יועילדמה

 המ' בזה. ועיין גורעת הכונה ואין  מעשה עושהדסועס
 אחד שמעע בשער ועיין ד'. סימן סוכות חייםמשמדת
 לחינוך שהגיע דקטן דכתב ח' בסימן שליט*אלידידי
 הציבור. את להוציא יכ% אין אחר,וחין

 דכתב ל"ג בפרק כהלכתה שבת בשמירתתחז
 דאין בסי*ח וכתב לקטנה. קטן בין הבדל איןדבחינוך
 אם כלומר לחינוך הגיע שלא קטן ברכת אחר אמןעונין
 כיון ויל*ע בתב מ"ז ובהערה שש. מגיל למטההם

 בקטן דוקא שרינן אי הקטן ~מז לחנך כדי הואשהטעם
 לברך אסור לחינוך הגיע שלא כל אבל לחינוךשהגיע
 על אמן דלענות כתב קצ*ג ובאות ומלכות בשםאותו
 כל אחרי אמן לענות אותו מחנכים ושרי קטןברכת
 ולמה חינוך משום יש ברכתו על אמן בעניית וא*כברכה
 אוירבך הגרש*ז דעת וכן ברכתו על אמן יענהלא
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 באייכות י*ג סי' ח"ב אומד ביביע ועיין עכ"ל.שליט*א
 תיגוק בין לחלק דאין השולחן הערוך דברי עלוכתב

 קטן ברכת על אמן לענות ושאין בדבריו. עייןלתינוקת
 בתיקונים ועיי*ש בדבריו. היטב עיין שש, מבןפחות

 עוד בזה לי הוסיף שליט"א לוין הרב והנהוהוספות.
 התוס' הראהצונים במחלוקת תלוי דזה 0ראה וז*ל,דברים
 זה בת ולא בן בגמרא שאמרו דסה מ6רש בנזירשם

 בהני בודאי ולפי*ז בת. משא*כ כשיגדל שייך דבןמשום
 אמנם עליה. גם חינוך דין איכא חייבת בת שגםמצות
 את פירשו פ*ב דף ביומא במלחמות ודא-מב*1הרוז
 ועיין בבת. ולא בבן הוא חינוך דין דעיקר כפשוטההג'

 העה*ש שגם וכנראה באוור*ח. לפמ*ג הכו%תבפתיחה
 לברר שנשאר אלא אלו ראשונים שיטת אחרנמשך
 חינוך דין הקטנה על אין שאם לן יימד דמידבריו,
 על אמן עונין שאיז מה לכאורה והרי אמן. לענותאין

 מבין שצינו משום זה לחיגוך הגיע שלא הקטןברכת
 קטגה אך כ% ברכה זו אין וממילא שמדבר מהאת

 לא מדוע חפבת איננה אם גם שמדברת מהשמבינה
 שמה נקט שהעה"ש וכנראה אמן. אחריה לענותעכל
 זה אין לחינוך הגיע שלצ קטן אחר אמן עוניןשאין
 הוי חיוב בלי שברכה משום גם אלא הנ*ל מטעםרק

 שאינה כיון חינוך דין עליה שאין וקטנה לבטלה.ברכה
 אין ולכן לבטלה ברכה היא בדכתה הרי בברכהחייבת
 דאע*פ לחינוך שהגיע קטן חצאני אמן. אחדיהלענות
 כחילו דין עליו נותן חינוך הדין מ*מ במצות שייךשלא
 שנתבתי הברי*ז ביאור וכפי ברכה. באותה מחייבהיה
 סופ*ב בד*ן מ6ורשים הגרי*ז דברי וכמעטלעיל

דמגילה.
 לתורה חינוך "ם האם מזמן זה נשאלתיואגב
 לא. או הגדולים ובנותיו בניו על גם טוביםולמ"מצים
 משמע לעיל שכתבנו כפי והנה עכ*ל. שלאומסתבר
 משמע קטן אבל דכתב ברמב"ם היי*ש בקטן.דדוקא
 כי הקטן בנו על רק הוא בניכם את ולמדתם שלדהחיוב
 בזה. ועיין חייבים, עצמם מצדגדולים

 שלמה ר' הרה*ג וידידי ס*ו. כ% אדם חייתייז
 ותוכן בזוג בתשובה אלי האריך שליט*א עמארבהחה
 שהגיע דקודם משמע הפוסקים דברי דעפ*י הםדבריו
 העהוש סובר ולכן ברכהו על אמן עונין אין חינוךלגיל
 החיגוך גיל ~8ני אמן. אוא ולכן קטנה לחנך מצוהדאין
 לחינוך ובהגיע לימוד. דרך אלא כ% ברכה נקרא זהאין
 יוצא היי חינוך בת דאינה נימא אי ובת 3ברכות.הו"ל
 הפוסקים מכל אבל י*ב. עד אמן אחדיה עוניםדלא
 לענות אפשד ולפי"ז לחנכה לכאורה דמחיביםמשמע
 החינוך לגיל משתגיע בקטנותה הבת בר3ת אחריאמן
 שכתב מ' בעמוד חהבנות הבנים חינוך בספר ועייןע3"ל,

 נסים  מעשה בספר הריז בבנים. כמו בבנות עהגתחינוך
 ברכת אחר אמן לענות דאפשר שכתב קט*ו עמודח*ג
 הקדיש. על אמן וכןתינוק

 מ"ש ען סימן חחם אורח יעב*ץ במשנתעיין
 י*ז עמוד אורה בהחערי ועיין לולב. במצות קטןבחינוך
 תפלה לבין קטן של הגדות כל בין חילוק דיששכתב
 אחרים על מיוהד חיוב יש דפה המזון, וברכתומזוזה
 נ*ז. סימן ח*ו גדברו אז ועיין בדבריו. עייןללמדם,

 מישראל איש כל הל*ח מת*ת בפ*א הרמב*םולשון
 תורה לתלמוד זמן לו לקבוע וחייב וכו' בת'תחיים
 קביעות בעי התחץה מלימוד דחוץ משמע ובלילה,ביום
 חיוב דיש משמע לתורה. עתים קבעת ל*א שבת ועי'זמן

 עלברג שמחה הרב של מאמרו )ועיין זמן. לקבועמיוחד
 לתורה עתים בקביעת תשל*ו ב' א' אדדבהפרדס
 שליט*א לוין דם אברהם הרב וידידי המגילה(.וקדיאת
 הר"מ דכונת 0ראה וז*ל, שכתבנו בענין דברים ליהוסיף
 חינוך סדין כונתו אין תורה ללמדו אביו חייב קטןאבל
 בנו שילמד ת*ת מצות של החפצא דזוהי התורה כלשל
 של דין אין דברכה נימא אם אפילו וממילאתורה
 סימן בשו*ע שכתוב וכמו קטנים. בבנים אלאחינוך
 בספרו בפשטות כן הניח כת*ר שגם וראיתישמ"ג
 שאני אפ*ה קנ*ז. סימן אור*ח אפרים דבבותהגדול
 תלמידיו וכן הגדולים בניו אף ללמד דחייב ת*תמצות

 ועי' חינוך מדין ולא ת*ת מצות מדין דזהוהגדולים
 מה א*ש וממילא י*א מ*ע בסה*מ הרמב*םבלשון
 הרמב*ם דכתב רמ*ה בסימן מהב*ח לדייק כת'רשהביא
 אלא בגדול גם חהב דה*ה דמשמע קטן שהואאע*פ

 בקטן. הואשהחידחם
 אם אפילו בת*ת חייב הקטן דאין כת*רומ*ש

 ממצות ת*ת דמ*ש כן לומר תימא זה מחנכוהאב
 6*ה הרמב"ם שכתב ולולב סוכה ממצות אוברכות
 הי*ט מלולב ופ*ז ה"א מסוכה ופ*ו ה"אמברכות
 הנ"ל מכל צ*ע הוי מחו*מ פ*ו )ומוש בהן חייבדהקטן
 ליישב(.ויש

 והרמב*ם כוג שבת בג' אמרו חנוכה נר לגביוהנה
 כלום. ולא עשה לא שהדליק דקטן ה*ט מחנוכהפ"ד
 דאף לומר היינו כלום ולא  עשה שלא הכוונהוגואה
 ידי בכך יוצאין הגדולים הבית בני אין הקטןשהדליק
 תרתי הושל כשמדליק דהקטן ומשום ניסאפרסומא
 חינוך. מדין חצנית ההדלקה מצות עצם משום חדאדרבנן
 יכול דדבנן תרי ואין דרבנן, חד רק הוא הגדולואילו
 מברכות. 6*ה הרמב*ם שפסק וכמו דרבנן חדלהוציא

 לא הגדול שלגבי דאף יומר %ץ "ם דאכתיאלא

 הוי עצמו לגבי מ*מ לכלום הקטן של הדלקהחשיבי
 ולענין ברכות לענין הרמב"ם שכתב ו3מו בהכמחויב
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 כת*ר שהביא חמדה הכלי נתכת לזה ואמגם ולולבסוכה

 חנוכה 2ר דשאני קס*ה( עמוד בח*ד )וכן מקץבפרשת
 אותו ירליקו אם גם הנס. באותו היו שלא שהקטניםכית

 הכלי )ולעולם מצוה. באותה כמחויביז חשיב לאהקטנים
 הקטנים בניו לחנך האב דצריך כת*ר לטענת יודהחמדה

 וכל לכשיגדלו. להדליק איך שידעו חנוכה נרבהדלקת
 חמבין הם אין מחנכן בהעהאב דאפילו לומר דקכונתו
 שגאמר חיגוך כשאר זה חינוך דין ואין ההדלקה.במצות
 דע*י המגילה קריאת חםאני וכנ*ל(. כולה התורהבכל
 שהביא ביורושלמי )ועי' דרבנן בתרי כמחויב חשיבחיצוך
 עכ*ל. פורים( בנס הוי קטנים דגם ממגילה פ*אהג'

 כלום ולא קמטה לא שהדליק קטן יקל דרחםועפ*י

 אלא לחנך התלהבות של אהם להכניס כח אין לקטןכי
 בספר ווןחז התלהבות. של הזה הכח יש לגדולרק

 בין בקטן חילוק ב' אות כ*ו סימן אוד'ח צדקמעגלי
 רווובסקי שמואל ר' דשיה*ג בהטם מ*ש למגילה חנוכהנד

 מגמרא ס*י מ*א ת"ת הל' הדב בשו*ע ועייןשליט*א.
 כ*ד. בן שיהי' עד בנו להדריך חאב דהאב ל'דקדחםין
 האב על חיוב יש דגדול בנו על דגם מדבריו מבוארוא"כ
 הגדול בנו עבור תפילין לקנות חייב ואם תודה.ללמדו
 רע*א ואגהות סק*ד ובפ*מ ל*ז סימן הלכה ביאורעי'
 צ*ה. סימן ח"ב אוד*ח )סקאלא( שלמהובית

 יפדוס לא ת"ר ע*ב כ*ד דף ברה*ש שנינווהנה
 פורס אבל עמהם אוכל אא*כ לאודחין פרוסהאדם
 אש ובהבמע במצות. לחנכן כדי ביתו ולבני לבניוהוא
 אז במצות לחנכן שחייב היות עמהם אוכל איןאם
 חיוב מצד אלא הבן חיוב מצד זה שאין כיון להםפורס
 דאי הקשה סק*ז ובב"י לבטלה. ברכה שייך ולאהאב

 לדאחריני ביתו ובני בניו בין ההבדל מה מיידיבקטנים
 דבדוקא יתכן לדבריע אבל דוקא. לאו דבאמתוכתב
 על רק הוא חינוך ומצות במצות לחנכן דחייבבניו
 דמותו פ*ח פסחים ותוס' כ*ח נזיר תוס' עי'האב

 יש ואוכ חינוך דין משום למנויו שלא קקפלקאכילן
 יש גדולה נפ*מ כי בזה ווןי' לאחריני בניו ביןהבדל
 י*א. סימן ח*ב יור*ד משה אגרות ועייןבזה.

 בזה לי כתב שליט*א שורץ יואל ר' הרה*גץדידי
 לא דבפוסקים בזה לדת יש ודאי גדול בבן חינוךעל
 מי כל מדין רק אלא בזה. חינוך חיובנזכר

 שיכ~
 למחות

 חיוב מציע לא שהדי ביתו אנשי על נתפס ביתובאנשי
 חיובי ובגדול שפטרני בדוך מברכים לכן שהריחינוך
 לכאו' נראה כך ישראל ככל מאיסחיא ולאפדחמיתוכחה
 סימן סוכה על ראובן רבי בחידושי ועיין עכ*ל.מקופיא

 עיין חינוך, דיני טעם בטוב לבאר מ"ש ב' וסימןא'
 בדבריגהיטב

 )ידושלים לנער חנוך ספר בשאלה לידי הגיעוכעת
 בטוב שם שהסב.ר וראיתי שליט"א בלוי מהדבתשכ"ח(
 כי משם וקחנו הפרטים, לכל חיגוך דיני ודעתטעם
 וכו' קי*ד עמוד ו' חלק בנועם וורין שם, מסודדהכל

 השולחן, העדוך בדברי דן שליט*א חפוטא אבדהםשהדב
 בדבריו. עיין קטן בדכת על אמן לעטת דאפשרודעתו
 כתב מ=ג עמוד לנעד חנוך ובספד בקטנה. ג*כומשמע
 לחינוך. הגיע שלא בקטן אפילו אמן לענות העולםדמנהג

 יזסימן
 חמליחות בימי חטלית עלברכח

 העירני, שליט*א מנס הילל א. ח. ר' הרבידידי
 הטוק, את פוטרים אנו ובזה הט"ג על לברךדמנהגינו

 ולבישת ט"ק לבישת בין שהזמן הסליחות בימיאבל
 ב' או וחצי שעה בערך שבישיבה( )בתפלות הואט"ג
 לנהוג התחלתי וכן בבקר ט*ק על לבדך כדאי אולישעות
 לאחד דאיתי בזמנו וכן צודק כת"ה ובאמתעכ"ל.
 ר' הדה*ג לידידי ושאלתי כך. שטען בישיבההדמי*ם
 ברכת אודות העיד נכון לי והשיב שליטעא זילבדבנימין
 ולפי הט"ק של הציצית על לברך שדאוי וצודקהציצית,
 וכל היום כל מצותו כי ותפילין טלית ללבחם ישדעתי
 תפלה של חפצא סליחות על יש וכן מצוה מקייםדגע

 ומה יותר. ומתקבלת יותר מתכונים טו"ת עםובודאי
 היו המנהג שביסוד ממה נמשך אולי נוהגיםשלא

 בטחם*ע וכדאיתא ולפניה השחד בעלות סליחותאומרים
 הפעם עוד יבדך גופו עוד לנקות שיצטרך חחםשואם
 )תשל*ו( זה באלול המ"ב. כהכרעת התפיליןעל

 חמש בשעה אמדתי סליחות אבל בישיבההתפללתי
 ק"ש וקדאתי טו=ת והלבשתי נה*ח לפני שעהכחצי
 הרה"ג וידידי עכ=ל. בטו*ת סליחות ואמרתי נה"חלפני
 לבישת בין הפסק יש אם לי כתב שליט"א דאטערד=א
 וצ"ע סקכ"ד סימן במ"ב עיין ט"ג לבישת וביןט*ק
 התשובה בימי )וביאדתי כהנ"ל. נראה ולמעשהעכ"ל.
 שבלימוד )תרה( תודה אותיות הרת עללם הדתהיום
 התשובה.( מתקבלתהתודה

 שליט"א פרידמן ליב אדי' ד' הרה"ג ידידיאבל
 הטלית על לבדך צריך כשמשכימים דין חידחם ליכתב
 במילא שיעור. בטוק כשיש להתעטף מברכים אנוקטן.
 יש ומ*מ עכ"ל. גדול טלית על לבדך עוד צריךלא

 בזה.לעיין
 ח*ז הרשב=א בשו"ת עיין הטלית ברכתובענין

 ובדעתו בציצית להתעטף דהמבדך שכתב תיוזסימן
 בבדכה דדי זו על מוסף אחרת טלית ללבחם ברכהבשעת



מא ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 על כן עלה לא ואם למול תינוקות דשני דומיאאחת
 אם ואפילו ואחת אחת כל על מברך בדכה בשעתדעתו
 סי*ב ח' בסימן והדין עכ"ל. יותד או מאה לבו,םהיה

 אריכות עיין דמברך השני שלבהם קודם הראשוןבפשט
 א'. סימן קמא אור"ח חב בית בספרדברים

 טלית בלבהם כתב א' סימן או"ז מהר"חובשו"ת
 בבית גדול טלטע על שוב יבדך לא ובידך בביתוקטן

 השיעור קכ"ח סימן צבי חכם ועיין בדבריו. עייןהכנסה
 הכנסם ~ית סמוך הט*ק שלבש הזמן בין הפסקשל
 ע*8 סיפ מינז מהר"ם שרת הרת הכנסת. ביתעד
 על לברך צריך אם בינתיים סח ולא ט*ק על בירךאם
 ע"מ בביתו טלית בלבש ה' סימן ח*ב פעלים ובדבט*ג.

 יעקב במשכנות עיין ~רך שוב צריך אם מירללובשו
 והלך טליתו בפשט ד' סימן ח"א יהוסף ובזכר ו'.סימן
 סימן ח*א יעקב ובחלקת מברך. שוב אם ולובשולברית
 שוב. לברך צריך שלא בטלית מיד שיעוד מהוק"ה

 מברך אם השאול חבירו של את ולקח טליתוובפשט
 השקל המחצית דעת טליתו ובנפלה סק*ג. חיים שנחעעי'
 ח"ב יושר האמרי פסקו וכן עליו. הטעק כי 6ברךדאין
 ובנפל כתב קמ"ח סימן ח"ד והמהרש"ם ג' אות ט'סימן
 להקל. בדכות ספק הט"ק עליו ונשאר בכונה שלאטליתו
 בשמונה טליתו ובנפלה רנ*(ב ח"א הלכה כהםיבועי'
 )קהדר( שמואל ע~ת עיין שמו*ע אחר יברך אםעשדה

 רציתי ולא הדברים למצוא להקל כ"ז ורשמנו ח'.ז'
 מקום. הרבה יקח כי הנ*ל כל את מספרילהעתיק
 הלכות על החדש בו בכל רינים הרבהוומיז
 ראבינובי,ה. )מהרבציצית

 יחסימן
 קפן פלית ללמהשת קפןשיעור

 י*ח סימן ח*א אפרים בדבבות כתבנו נתבהנה
 לזזן יש עדיין אבל קט4 טלית ללב"שת קטן שיעורבענין
 מברכים. ואיך שיעחר אין בטלית הלא שמבדכיםבז6ן
 לנער חמך בספר וראיתי גדול. שיהיה כדינו בעיהלא
 טלית שיעור מדקבעו ואפשר שכתב ו' אות ט'פרק
 פרטי ערר וכתב חינוך. שיעור דזהו משמע כזהבקטן
 לברך אותם מחנכין אם לדון כ"כ וכתב בזהדינים

 משמע דלכאורה זו מצוה לחנוך הגיעו לאכשעדיין
 הגיע לא אם לברך יכול דאין ט' סימן אור*חבכת*ס
 ואפשר זו, בבדכה גם קטנים לברך נהגו והעולםלחינוך
 לחינוך הגיע שלא אע*פ בברכה חינוך לכלל שהגיעכית
 שלזינגר אליהו הרב וירידי עכ"ל. לבדך יכול זומצוה

 ברכות חינוך לכלל הגיעו אם בזה לי כתבשליט"א
 ואם לבטלה אפילו ללמדו כדי בברכות לחנכומוהר

 בשד*ח וכמ*ש להפדישו אי"צ אח*כ מברךהקטן
 שחידש בעדוה"ש ועי' ע"ה אות קמוא כלל ל'מעדכת
 ד' לו שיש דהו כל ובגד כלל שיעוור בעינן לאדבט"ק
 לסמוך הפוסקים כתבו קטן ולענין בציצית חייבכנפות
 זה.על

 הף לא בציצית חינוך דמצות דנלע"ד זהמלבד
 שיודע במה אלא זו מצוה על ברכה שיש שיודעכמה

 כשיעור ההו דידיה שיעור ומהן ציצית. ללבו,םשצדיך
 קטן של ורובו ראשו לעטוף שראוי ז"ל חכמינושקבעו
 עכ*ל. סי*ז החיים בכף עודועיין

 בזה לי כתב לוין דובעד שלום הרב ידידיוהנה
 סי' הדב בשווע מ8ש הזכ"ר לא בספדו שדן 6הוז'ל,
 דבד בכל וידיעתו חדיפותו לפי הוא חינוך ד,םיעודשמ*ג
 בציצית חייב כהלכה להתעטף היודע וכו' עניניולפי
 דהיינו לחינוך שהגיעו ובקטנים ציצית הל' ובסידורע"כ.
 ש8נ עמוד ח*ר שיחות ובליקוטי עעכ שנים ששמבן
 להרגיל נהגו הראש של הפיאהע והנחת הגניזהומיום
 והנה בד"ה בספרו ומ"ש ט"ק. נשיאת בעניןהתינוק
 שם רבינו של בשו*ע מ*ש הזכיר לא מדועברמ"א
 בשעת בידו הציצית לאחוז הודע תיבות ולהוסיףלדייק
 ענין שייך לא ובקטן בסופו ומ"ש שנוהגין. כמוקוש
 אינה דזה כ"ד בסימן שכתב בשו*ע שם עייןריתחא
 בגד לכל ציצית להטיל חשב אביו מ*מ אבל כ"כחובה
 לחינוך. הגיע שכבר בו, 6תלבש שהבן כנפות ד' לושיש

 לב"שה, שיעור צריכים הם גם אם שדקובמה
 לחינוך, שהגיע ובקטנים ציצית, הל' אדמוה*ז סידודראה
 ולסמוך להקל אפשד י"ג, בן עד שנים שש מבןדהיינו
 הוא בציצית להתחייב בגר ששיעור האומריםע*ר
 שאע מה שאף מובן ומזה ע"כ. בלבד, אמה עלאמה
 אין מ"מ שלש, מגיל הט"ק בלבישת הקטן לחנךנוהגים
 הנ*ל. בשיעור לדייקצריך

 אפשר אולי אך צ*ע, הבדכה בענין ששאלומה
 גבי ס*ג קפ*ו סימן אדמוה"ז בשו*ע למוש זהלדמות
 מ*מ שביעה, כדי אוכל הקטן כשאין דאףברה"ז,
 כשיגדל, לשובע אכילתו אחד לברך בזה אותומחנכין
 גם להוציא הקטן יכול זה )ומטעמ מה"ת חיובשהוא
 עד"ז וא*כ שם(, כמבואר לשובע' שלא שאכל הגדולאת
 )שהוא קטנותו שמחמת דאף כא4 גם לומד אפשראולי
 א*כ כשיעור, ט"ק לה~ישו קשה שש(, 6בן עדייןקטן
 אותו מחנכין מכשיעור, פחות ט"ק אותו שמלב"שיםבזה

 אפשד זה מטעם )ואולי כשיגדל כשיעהר ט*קשילביש
 בהסידור רבינו כתב שמ"מ אלא ששי לאחד אףלברך
 כשיעתק* הט"ק שיהיה לדייקשצריך

 דמאחר ולומר ע*ז, לחלוק הדין בעל יבא אםואף
 היי משם לברך. יכי איע כראף המצוה מקאםשאונו



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברמב
 לתיגוק ללמד *שמותד הקטן, ברכת גבי שהקילומצינו

 לבטלה שהם ואע*פ בזמנן, שלא אפילו כתקונן,הברכות
 )שו*ע המתלמד* לגדול שאסור אע"פ הלימוד,בשעת

 כלל מסתגר לא א*כ ס*ב(, רט"ו סימןאדמוה"ז
 דבר, עמא מאי חזי ופוק הקטן, בברכת כ"כלהחמיר
עכ*ל.

 שבתי ד' להרה*ג והבנות הבנים חינוך בספדועיין
 היח2ד מן וז*ל, בפ*ב שכתב שליט*א וויגדערשלמה
 מזמן כנפות ד' של בבגד 4קטן בנו את לחנך להאבהוא
 וכ*כ תשובה השערי כמ"ש כן' לנהוג יש ואילך שניםג'

 לפי הוא הט"ק של הציצית וו2יעוד דה2ולחן.הערוך
 בגדול כמו ציצית על מברכין במ*ב. כמ"ש ורובוראשו
 קנ*ב אלף סימן חמישי חלק בראבי*ה ועייןעכ"ל.
 לדעועטף היחרע קטן אמרינן הגזול לולב ובפרקשכתב,
 במצות. לחנכו פי' בציצית חייבבציצית

 זה בענין לי כתב נ*י סאכה2בסקי סה2ה הרבוידידי
 כדי הוא דהשיעור משמע בספרך ממ"ש הנהוז"ל,
 ליתא וזה לא. ותו ק*ש בשעת הציצית לאחוזשיוכל
 לעטף כשיודע ודוקא הגה וז*ל, שם הרמ"א דברישזה
 פ*ב( מימוני )הגהות לאחריו ושנים לפניו ציציותשני
 סוף )מרדכי ק*ש בשעת בידו הציצית לאחוזויודע
 לאחוז הקטן ידע גי דאפילו הרי עכ"ל, הגזול( להיכפרק

 זה דמלבד אלא כלום זה אין ק*ש בשעת בידו4ציצית
 ולאחריו. לפניו ציציותיו שני לעטוף שיודע גםבעי
 שיודע דאי קאמר זה או זה או ק41רמ*א למימדוליכא
 מהמרדכי' הוא מקחרו דהצ לאחוז שיועד אולעטף

 בציצית להתעטף יודע וז*ל, כתב שם בסוכהובמרדכי
 אלא להתעטף דבד סוף לא טלית לו לוקחאביו

 לפניו כנפות וו2תי לאחודיו כנפות שתילכשישליך
 דבעינן הרי  עכ*ל. ק*ש בשעת כשורה בציציתואוחז
 צ"ל ע*כ ובאמת לאחח שיויע וו2ם להתעטףשיודע
 קטן ב' דף בעדכין שהובא המשנה סתמא מטןםכך

 בצישמת. בקטן שיעור וזהו בציצית חחב להתעטףהיודע
 עיטוף ליה דאית גדיל טלית בין חילוק שליכאונדא4
 חז*ל לו שחייבו זמן שזה כיה עיטוף דליכא קטןלטלית
 שם(. בערכין הרא*ש בתוס' )ועי' ציצית במצותבחינוך
 בצישמת ואתא כשכתב המרדכי בכותת ק"ל מ*מאמנם
 שיודע זו ~רגה הגיע אי וושצ כשורה כוונת דמהכשורה
 דדעת זה שיעוד תליא איך ק*ש בשעת ציציתלאחוז
 חרמ*א כשכתב ובאמת לא. או כשרין ציצית היה איקטן
 וצ*ע. כשורה כתב לאדי*ז

 בן בציצית מחנכו דאביו להתעטף דהיודעקטן
 ח*א חחם בלב עפן הקטן זה הרוב על הף שניםכמה
 אי לחמי ורוצה להנכו וייב ואם י*ס. ורשבשןק*א
 כשהוא צצצית 4טיל ואס חחם. בלכ עח*ש מצוההף

 חוג הלכות משנה בשו*ת עיין דינו מה והגדילקטן
 )וינקלר מרדכי לבושי שו*ת ועיין בזה. מ*שרכ"ג

 לקטן עח2ין אם מדוע שח~ביד קצ*ד סימןתרצ"ז(
 העשוי, מן ולא תעשה משום בזה אין ונתגדלציצית
 ט"ק שלובשים לקטנים ובין לגדולים גין שםוהעיר

 מכל נסחם ופעמים ביה לית שיעוד חצי ואפילוכ"ש
 ביה שיש בדה"ד בשבת ויוצאים נחתכים הכנפהעדק

 י"ז סימן השולחן ערוך ועיין בדבריו. עי' וכו'איסחר
 לובשים שנים 2' בן כשהתימק ומנהגינו שכתבסק"ה
 ערלים לכם יהיה שנים שלש וסימנך בציציתאותו
 התורה באיתיות אותו ומדגילים השדה עץ הואוהאדם

 החדשים למתנהגים תוכחה )ומזה היראים ספרי כתבוכן
 ו' בן שיהי' עד תורה ללמדו להתחיל שלאשאומרים
 מתינוקות ד' תודת מונעין כי הדין את ליתןועתידין

 שטות הוא כך הזמן דלפי שטוענים ומה דבן ביתשל
 דבינא בימי או יותד ידעו לא האם משה, בזמן וכיהוא,
 יום חצי גוזלים וכאן ג' מבן התחילו וו2ם אשי'חרב

 הדין ביום יענו ומה חול למודי אותו ומלמדיםמתורה
 חתגיע נכון הדבד ואין מצטעד אני לצעדי אבל זה.על
 הדוד, למחנכי התינוקות ולמסוד זה רע שודש לעקורהזמן
 מבריסק הגאת בשיטת שהו~ים החדש הדור בניז"א

 לעורר רק ובאתי ח בהערה ודי כידוע, ועודוסאטמאר
 אלא עושים. הם ,2טוב ידה2בו שלא כך שעוו2יםאלו
 הכל ולבטל וללחום לפעול אפשד אי המצבלמען
 והדבה מכלום. מעם וטוב יהבטל 4כל אחרתכי

 תשובה ימצאו לא אלו מוסדהן ברזושישעומדים
 הם כי בתים והבעלי המלמדים על שיטתםשכופין
 חץ עכ*ז, ואבוי ואף וחבל בפח כציפודנופלים

לחכימא(.
 לציצית אשה בין דת2ולהן הערוך חילקובסק*ג

 והמצוה בשנה אחת פעם זה כי וו2ופר ללולבדפטורה
 לנשים. נאה ולא השנה כל מצותה ציצית אבלסרגע
 נשים לגבי יותד או רגע זה אם ההבדל מה הבינותיולא
 על יברכו לא שנשים דיעות יש אבל בדבריו.וצ*ע
 מ*ב, סימן ח*א אומד ביביע בזה וה(4ריך ש4ז'גמ*ע

 הן כי האה2כנזיות ולח תאחריו הולכו הספרדיותוהנשים
 שהז*ג. מ*ע על מבדכןתכן

 חוא זצ*ל( ליסר הדב )להידי דוד גית שו*תהמיז
 שמעוני ילקוט ועיין שהז*ג. במ*ע נשים י*חסימן

 למה לבה על מדברת היא וחנה ע*ח דמזשמואל
 לפי המצות לעניז והעבדים הקטנים עם הנשיםנשתתפו
 מ*ע לענין רענן הזית וכתב אאד. לב אלא להםשאין

 וא*כ כ*כ בהם שולט טוב יצר שאין אחד ולבשהז*ג,
 לפיכך תעשה שלא הוא קרוב לעהלם נוהג שאינומ*ע
 כך עכ*פ, בזה .ביאחר צריך יבחמת עכ*ל- הססובפחרה



מגאפרימ חייםארחרבבות

 שלים"א ואלקין שמואל ר' הרב וידידי בדבריו.מובא
 קטנים עם נשים כלל איך שתמה מה וז*ל, בזה ליענה
 וכן גשימו עם כללן ואיך לגמרי פטורים קטניםהלא

 אזיל רק דא לדיוקא נחית דלא פשום נראהעבדים.
 הם פטורין בה2בילו אה2ר בכולם המשותף טעמאבתר
 וכפי' אחד לב אלא להם שאין מה והוא המצותמן

 ט'( )קה"ו ז*ל וכמאמרם בהם שולם יצ"ם שאיןבזי"ר
 שאין ילד שמו נקרא ולמה יצ"ם זה מסכן ילדטוב

 היצה'ר משא*כ ומעלה שנה י"ג מבן אלא לאדםמודווג
 לעולם. לצאת ננער שהוא משעה מיד באדם שולםשהוא

 בעיני גם הוא מוזר הטעם עיקר על שתמהומה
 תוס' ראשונים כתבו שהז*ג ממעע פטורין נשיםלמה
 כי בידן מסור הזמן אין שהנשים ועוד הריטב"חרי*ד

 שהזמן במצוה לחייבן א*א וא*כ לבעל הןמשועבדות
 עכ*ל. עליה בעלה פקודת שעה באותה אולי כיגרמא

 קטן הטילת של השיעור לנער בחנוך כתבקךד
 מה2מע כזה בקטן סלית שיעור מדקבעו דאפוירבקטן
 הלכה גביאור דברים אריכות ועיין חנוך. שיעורדזהוא
 אצל הראיתי כתב ל*ז עמוד לנער ובחנוך ט"ז.סימן

 מתיר מצוה בר שנעשה שאחר שנוהגין מעשהאנשי
 ריש ב*ה ועתן בקטטתו. שעשה ציצית מחדשומטיל
 חיים מחנה שוות ועיין סקיוב. הלכות ושונה י*דסימן

 אם מ*ש באריכות ג' סימן אור*ח סופר()תליתאה
 ועי' מצוה. הבר לפני שלבה2 בטלית ציצית מצותמקיים
 בספר הןי' ק*ו. עמוד מצוה בר והליכות הלכותספר
 אמה הוא דהשיעחר שכתב פ"ב והבנות הבניםחיגוך
 בגדול. כמו ציצית מצות על ומברכין אמהעל

 מבריסק הגאה מ*ש להוסיף ברצוני התורהובלימוד
 התלמוד דמניעת תרם*ב חנוכה ב' ביום דליטא,בבריסק
 להם ועשו שבבתב תורה גם ללמוד שחודליםהיא

 פרקו מהתתיה פסוקים מעם בקבוץ חדשותמעטדות
 חדשות להם בונים יראה ואין תורה אין כולה התורהאת
 המחונכים גם על העילה ככל איש לב על העולהככל
 מיד ללמדם לראות ה2 ומזה עכ"ל. בהם תקוה איןהאלה
 הראוי מן כתב חיים והחפץ ובע*פ. שבכתבתורה

 אחדות שנים נעוריו מימי יפריש אחד שכלוהמחויב
 מבריסק וה4ר*ח חייו. ימי כל לו ליסוד יהיה שזהלתורה
 זצ"ל שלופיר והגר*י זצ'ל מייזל הגראעח וג"ככתב
 תורה טפי ח2מותיהם הם והנקודות שהאותיות ע*זחתמו
 ויל מחו והמקדשים כלו ישראל עם המקדשיםהנמו
 אצלנו הנהוג ככל התלמידים עם ילמדו וע*כתינוק

 עתה שנתהי החדשות המעטדות בכל ולא אבותבמסורת
 אדם שיהיה והחודות האותיות שמות עלהמדלגות
 קדח2תו את לשמור בהמ*ד בכל ויראה גתורהמופלג

 ולא הלימודים השמור הלימוד עניני כל על~השגית

 ישורון ופרי כ"ז סימן החיים עץ פרי וקןיןיתרופפו.
 והלאה. רעוח מדף התניאעל

 יחנו עפ*י בהעלותך בפ' הפסוק על להוסיףויש
 כל לנסוע ישראל עם את מחנך הענן יסעו.ועפ*י
 רק ויחשוב אמונה בו לתת ויש הקב*ה, והואהחיים
 אמנה מקטני ה"ז למחר דואג אם אבל היוםאודות
 ומאושר ד' ביד הם אשר מסכים אדם שכל מהשמאמין
 ישיג לא פעם אף כזה אדם כי למחר דואג שאיןהאדם
 לתת איש ביד שאין לדעת והעיקר למחר. לו שיגיעמה
 השמים. מן הכל אלא מזתולו

 יטסימן

 ציציתבענין

א
 ציציתבדיקת

 לבדוק צריך האם מחבירו ציצית בברכתביוצא
 לבטלה. ברכה עשה לא פסולין יהיו אם כיהציצית,
 ברכה לענין סגי בגדים ב' בלובה2 כתב הלויובבית
 לחלק ויש הכא. אולי הדין הוא וא"כ אחדשיבדוק
 ציצית. בלי בגד בלבישת פסולין יהיו אם יעבורועכ*פ
 נראה וא"כ מעצמו, כעושה הוי חבהרו דברכתועוד

 הבדיקה שיעשה מוציאו חבירו אם טובה הכידהעצה
 לידידי חיים עין בספר בזה מ"ש ועיין הברכה.לפני
 קכ*ב. עמוד בח"א זצ"ל ראזען חיים ר' הרה*גהמנוח

ב

 עפב מברך אם ליטחות חט*קבחוריד

 קטן הטלית ומורידים לטחחץ בהולכיםנשאלתי
 דברי לפי ואולי שוב. לברך יש אם שובוכשלובה2ים

 שינת קודם הטלית הסיר אם סק6"ב ח' גסימןהמ*ב
 הכא. ה*ה א"כ לברך שוב אי"צ הלבישה דאחריצהרים
 והטכים ללובשו. שוב דדעתן כית הדעת הסחת זהואין

 תשובתו בספרו ונדפם זצ*ל ראזין הסר"ח ידידילדברי

 עיי*ש וכן קכוא. אות ט"ו סימן ח*ב חחם בעיןאלי
 קכ"ב. באות לימ"ש

1

 הצהבית במוףקשר

 בזה היש יתפרדו שלא הציצית בסוף קשרבעח2ה
 יתפרדו לא שרק שעח2ה היות ואולי תוסיף בל שלענין



אורח ת ו ב ברמד

 ונהגו במחבר סיעד י"א סימן בשו"ע שי' חשש.אין
 בשזירתו. שיעמוד כדי קשר חום כל בסוףלעשות
 על כמוסיף דהוי לעשות לא כתב סקכ*גובמג"א
 טוב ולכתחילה שכתב לדי*ז חזר ס"ג וברמואהקשרים.
 כ' סקי"ח ובמ"ב כדלקמן למטה החוטין לקשודלקושרז

 כתב סקכ"ד הגר"א ובביאחר לקשור. שלא להחמירשנכה
 הלכה בביאור ועיין יקשור. שלא וכונתו שלמים.דבעינן
 )ועי' לקשור שלא שכתב השולחן בערוך וכן ונעשו.ד'ה
 השולחן קצות ועיין מ"ה(. עמוד ומנהגיו הגרואהל'
 אם להסתפק ויש שכתב ז' אות השולחן בבדי ז'סימן
 אם פרודין החוטין הראשי יחד מסובכין הציציתהיו
 יוצא דמשהוא ואפשר וכו' הברכה קודם להפרידןצריך
 את יום בכל לבדוק ויש כתב כ"א ובאות כשר.מהענף
 על להעיר ויש מזה זה החוטין ולהפריד הם*קציצית
 הציצית לבדוק נזהרין אין שהעולם י*ג סימן המ*במ*ש
 ח' סימן בהטו*ע ז*ל ואדמו*ר בב*ה עןי*שבשבת
 לבדוק דבר עמא וכן שכתב בהיפך העיר ב' אותבקו*א
 י*ג סימן הרב שו"ע ועיין עכ*ל. בשבת הציציתאת

 ע"ד בסכין הציצית לחתוך שלא ליזהר טוב שכתבסכ*ד
 בשיניו. ינשכם אלא וכו' ברזל עליהם תניף לאשנאמר
 לגזרה אסור בציצית שכתב כ*ג עמוד יהדות בספרועיין
 ובהערות השיניים, בעזרת לנתקה אם כי ובסכיןבאולר
 אם לכן מוחו. מדיגא כתב שלים"א זילבר רב*יהרהוג
 בסכין. לחתוך לכתחילה גם מותר בשינים לנתקה לוקשה

 ר*ה הש*ס גליוני בספד ראיתי תוסיף בלוגדין
 להמביוט אלקים בית בספר עי' וז*ל, שכתב כ"חדף
 בתורה להוסיף שלא הציוי דעיקר ל*ה פרק היסודותששי
 בסוכה בשמיני מהישן וצע*ק פה שבעל בתורההוא

 ימים שבעת תשבו בסוכות שבכתב בתורהדמפורש
 בגוף מ*ש ועיי*ש שבכתב התורה על ההוספהוא*כ
 תתקם*ז סימן ח"ג רדב*ז שו*ת ועיין תוסיף. בלענין
 להם יש המצות כל כי תוסיף דבל דטעמאוע*ש

 ומבלבל מבטל גורע או והמוסיף נעלם סודולמספרם
 בשב בזה שהארכתי מה ועיין עכ*ל. האלקיתהכוגה

 תמוהים. באמת הם והדברים עכ*ל.דנחמתא

ך

 ציצית בלב"שתפתח

 אם דסתב וי*א ד*8 ס' סימן אלכה ביארעיין
 מקיים שאין ממה חרו כונה בלי כנפות ד' של בגדלובש
 ציצית. בלי כנפות ד' בן בגד כלובש הוא אלא המ*עאת

 לכוין צריך בבונה דמלבד כתב סקי*ם מ*ב ח'ובסימן
 לכון בזה להזהר "ם וא*ב דציצית. מ*ע לקייםבלבישה

 מ י ר פאחיים
 מתיד ואם ציצית. של המ"ע לקיים ולכה וכו'שצונו
 ועי' חדשה. כונה צריך אולי ולובש הם=ק היוםבאמצע

 אות ז' סימן השולחן בדי ועיין ס"ח. מימן השולחןזה
 גד~. טלית עטיפת סדר שכתבי=ד

 יש הא הברכה משום בדיקה בעי מדועולכאורה
 הר ועיין המצוה יקיים ולא פסולין יהיו שמאלבדוק
 בח"א שכתבע ובמה בזה. מ"ש ח' סימן אור=חצבי
 כ*ב.סימן

ח

 חברפח לפני הציציתבדיקת

 שלים*א פענפיל אהרן יצחק הרב ידידי שאלתבדבר
 רואות עינינו כי בקר בכל הציצית לבדוק א"צשבזה"ז
 דבסימן לי נראה שיקרעו. כלל שכיח ואין הםשחזקים

 בדעת שם ועיין לבטלה, יברך שלא כדי לבדוק מובאח'
 אבל הברכה. לענין החזקה על סמכינן אם מ"שתורה
 לזה דחששו משמע באחרונים כזה שיגוי מצינומדלא
 האיסור דלענין נ"ל, דמילתא וטעמא תמיד לבדוקוצריך
 הברכה לענין אבל דלא, חזקה לנו יש אז נפסלואי
 להבא על חזקה לנו אין שוב ע=ז לעשייתן עובר בעיהלא
 הבדיקה ואחר לבדוק צריך לכן לפעמים דנפסלכיון
 שהם רואים שאנו מזה רק חזקה מטעם דנים אנואין

 דבעי מפורש דין לדחות סברא מטעם כדאי ולאכשרים.

 בזה. ועייןבדיקה.

1

 ציציו* בלי בגרללבו,ט
 התהלה בשם א' אות ב*ג סימן בח"א שכתבנובמה

 מצהן ציצית ואין ד"כ בת בגד לו שיש דמילדוד
 בזה לי וכתב בשבת. וכן וכו' ללבשו מותרמדאורייתא
 מקובצת בהטיטה והנה וז*ל, שלים*א הרה"גאאמו"ר
 העשה דגדילים דהעשה כתב ה' אות ע*ב ל*זמנחות
 רשר' והביא הלבישה על ולא העשיה על הזהרה הואלך

 דפטור בציצית סדין גבי דפריך רבה האשהמפרק
 לעקחר חכמים ביד כח יש וכי אילן קלא משוםמדרבנן
 גזירה משום תעשה ואל שב ומשני התורה מןדבר
 ד' קשל טלית ללבחט שלא מוזהר היה ואם אילןדקלא
 ציצית כשאין א*כ ע*כ, עשה קום הוי ציצית בליכנפות
 כש"ם חפילו בשבת וכן דהעשי' עשה עליו איןמצוין
 שכ' ומה בהטבת. הציצית לקשור יכול אינו ציציתלו
 אחת בשבת נפסק ואם דבריו בריש מקובצת בשיטתשם



מה מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 מותד בשבת ללבשו אסהר דבחול אע*ג הציצית16
 בטלית מעוטף להיות הוא הבריות כבוד שהרי~ובשו
 דזה לומד דיש עשיה בו אין דבשבת ליה ותיפוקע"כ,
 שם הגמרא וכדמסיק משוי איסור משום בכרמליתקאי
 שבתורה ל"ת שדוחה הבריות כבוד שגדול הפרקבסוף
 רבנן דאחלוה י"ם בברכות וכדפירש"י תסור לאהלאוד
 הבריות כבוד דאיכא היכא דבריהם על ולעבורליקדי

 מקובצת השיטה בדברי צ"ע ועדיין דרבנןוכרמלית
 שלים"א לעוין דובעד שלום הרב וידידי שליטאא,עכ"ל
 שמבואר החילוק הביא שלא אני תמה בזה ליכתב
 תלבש לא תתץה אמרה לא ס"ו בסיקג שו"ע הדבבדברי
 בו להטיל מעע שילבשנו לאחר אלא ציצית בליבגד

 דמקמ אלא עובד אינו להטיל יכול שאינו וכיטציצית

 עכ"ל, מ"ע לבטל שסופו כיון ללבשו אסחרמדדננן

ז

 כפוליםחופים

 עיין שמונה, כפול חום בעשית ד' באותבמ"ש
 קב ובשו"ת ע"ד, עמוד ח"א ישודון ביסודי בזהמ"ש
 כץ אליהו ר' הרהוג וידידי ה'. סימן אור"חחיים

 מצות ח' בציצית יש כי לי כתב שבע מבארשלים*א
 מצות חיוב במאמר חרדים לספר וציין בזה,והאריך
 ח2ילם, נקם לי הפסוק עלציצית,

ח

 צהביונ בליק"ש

 ידידי הנה ציציה. בלי ק"ש לקרא ד באותבמוש
  נלע"ד בזה לי כתב שלים*א שוחאט גדלי' מנחםד'

 דברי הביא הוא שגם ח' סי' הדב בשו"ע מ"שעפ*י
 כתב א' אות הגלית על שם מקומות ובהמראההמג'א
 דסי' ע"ל ציצית בלי טלית לבהח אם ר*ל ואוליוז"ל,
 )והו*ד עכ"ל הזוהד לשה וכ,מ ג' סעיף ס*ו וסי'כ*ד
 בהבם גם הביא ח2ם כוד סימן החד,2 הקמחבלקם

 שכתב ס"א ח' סי' השולחן בערוך גם ורינההלמ"ם(,
 דהא וז*ל, שלח פרשת הזוהר מלשת משמע כן וכתבכן,

 ואילין דשקדא סהדותא וסהדין ציצית בלא ק"שקורין
 בלא דלהה לבושא בגדו בוגדים ובגד וכו' בוגדיםאיבון
 שכתב כמו מפהיש הדי עכקל. בוגדים בגד אקריציצית

 באר בספר גם ודאה עכ"ל, ציצית בלא שלהםכשהלבח2
 משו"ע הנול הגה דברי שהביא כ"ד סי' שו*ע עליעקב
 פוב ברכות זוטא מאלפסי שהביא ועיי*ש ז*להדב

 ד' עקז מהרשאא ודאה י"ד ס*ק ס*ו סימןובשע"ת
 ועי' רע"ה, עמוד ח*א ישודט ביסודי מ"ש ועייןעכ"ל,
 גדלי' ד' וידידי ט', סימן חקב אחד שמעט שערשו"ת
 ובמראה ח' סי6ן הרב שו*ע עי' בזה לי כתב נ"ישוחאם
 ולפי"ז ציצית בלי טלית לבש אם אולי כתבמקומות
 בדכות זוטא ואלפסי סאא ס"ח ערהאש ועי' שפיראתי
 דף עאז ומרש"א כאד סימן אוד"ח יעקב ובאדפ"ב
 עכאל,ד',

ט

 לשבת הט"קמחליף

 אם לשבת הם*ק במחליף ז' אות כ*ג בסימןבמ"ש
 שלים*א סופר חיים יעקב ד' הרהוג ידידי העידנימברך
 י"ח לסימן ז"ל למוב ציין לא מאם ידעתי לאוז"ל,
 סימן מהמג"א הביא לא המ"ב מ"ם ידעתי ולאסט"ו,
 סקי"ז,תרל"ם

*

 צהביתענין

 סימן ח*ז הרשב"א בשו*ת מוש להעתיקראיתי
 ענין הוא ציצית שענין דע וז"ל, ציצית בעניןתקל"ח
 האדם שיבים ר*ל החרכים מן מציץ מלשוןהבטה
 בגדיהם כנפי על הכתוב ציוה ולכן לארץ ויביםאחדיתו
 אדבע כנגד כנפות ואדבע הבגדים מן למטה שהכנףלפי

 מדבע באחד הדין מיום להסתתר יוכל שלא ד"לדוחות
 ומסית ועקש פתלתול שהוא הרע יצר זה פתילפינות,
 עכביש של כחום נוה2ה בתחלה הרע יצר ואחז'להאדם
 חוטין שמונה תכליתו, ויכיר שיבין תכלת ואומדוגומר
 בגבורות ואם דכתיב האדם חיי עשריות שמונהכנגד

 דאיה והם חח2ים כנגד קשדים חמשה שנה,ש6ונים
 עכ"ל, העולם מן בתכליתו ומישוש וריח וטעםה2מיעה
 יציאה שהיא השדה ציץ מלשה ציצית כתבוהמהד'ל
 לפחשל, האדם יציאת וזהו הגוף, מכסה הבגדלפועל
 מצות כל את וזכדתם אותו וראיתם הכתוב אמרולפיכך

 לפועל מעשיו ולהוציא לקיים לאדם יש המצות שכלד',
 אל מכח יציאה שהם וכו', ציצית מצות שקולהולכך
 שלא מי כתב ובטחון באמונה והדמב*ן עכ"ל,הפחשל
 לא הלאו על עובר לפר~ל הטובה מחשבתו אתמוציא
 לי מובן ומזה עכ*ל, לשוא אלקיך ד' שם אתתשא
 שלא מצות יש הא המצות כך לקיים אפשר במציאותאיך
 שקיים כמי הושל ציצית מצות מקיים אם אלא לושייך



אפרימ ~יםאותרבבותמו
 ילקוט ועיין נחמד. דבר זה כי בזה עיין התהרהכל

 אשר מעיל כנף אעז דוד ויכרות קל*נ רמז כ"דש*א
 אמר ר*נ אותו דוד לב ויך כן אחרי ויהילשאול.
 הרי אחת. שעה על ציצית מצות אחת שעהשביטלו
 אפי' לבטל ולא המצוה לקיים להשתדל שיש איךרואים
 עמוד ח*ח תפלה ואני בספר ועיין מציצית. אחתשעה
 רחי' מכאן שהביח קס*א סימן ראבי"ה ובספררמ"ה.
 וע*ש צריכין לעשות הכסא לבית בטליתו ייכנסדמותר
 חוטים ושמונה מ*א ט*ו שלח רש*י ועייןבהגהות.
 ממצרים כשיצאו ישראל ששהו ימים שמונת כנגדשבה
 שהניש עד ימים ח' לקח וא"כ הים. על שירה שאמרועד

 יהי' לא ובפסוק שירה. לומר להם שיש שהרגישולמצב
 דציצית גוליון יהי' לא יוב"ע כצזב אשה על גברכלי

 כי ועעבה נקרח האב*ע וכתב אתתא על וכו'ותפילין
 ואפי' שמשנה מי הרי השם. מעשה שישנה מי יתעבהשם
 נקרא שצריך כסדר ולא השם לשם לא אבל מצוהעושה
 מ*ש שפ*ו מצוה חינוך ועיין נוראים. והדבריםתועבה

 ישועות וזף' אדוניו. חותם נושא דהוא המצוהבשת-ש
 לרמו רק ובאנו המצוה. טעם שכתב כ*ד סיטןיעקב
 צ'* סימן ח*ז נדברו אז ועיין בזה.וקצרנו

5א

 בשמת ציצית עשאתאשה

 ציצית עם בגד לצח9ז ב(נשה איסור יש פנשאלתי
 בהתעורראן וראיתי וחפשתי לבגדיה. מחחתבשבת
 לא דלכתהילה ונראה בזה. דדן צ*ח סימן ח*בתשובה
תשא.

יב

 בפלית בשהחינו הבירולהוציא

 הבירו להוציא בענין ב' אות כ*ג ס" בח*אבמ*ש
 וכתבנו ובו' הדשות טליתות על מברכיםכששניהם
 ש. ר' הרב ידידי לי הוףר ע*ז הנה יכול. דאיןמהפ*ג
 הפם*ג מקור לכש9רה ה*ל, ברק מבני שליטקאאברמס
 כמ*ש היא שם הרמב*ם שדעת דז*ב הרמב"ם,הוא

 להוציא שבן במי ~זקא שזה כת*ר שצייןבהגר"א
 וא*כ וז*ב בה החב אינו והוא זו בברכה חבעץ אתרק

 שעוסק לדבריו יסוד מכאן להוציא הפ*מ דאהמה
 שהביא הערוה*ש ודברי ביחד. וחבירו עצמובמוציא
 לפ*מ, ארוכה העלו לא שליט*א הגרא*פ ודבריתמוהים.

 ברכת %ת שהאיינו דין עצמות הוא יסודו כלדאא

 גופא הנועין בברכת הא עכ*פ טפי מסתבר וזההנהנין
 שציין וכמו חבירו את להוציא יבול לעצמו גםכשמברך

 הפמ*ג בדברי דידן בנדון הדי וא*כ בדבריו. עצמוהוא
 לא מדוע וא"כ לעצמו גם מברך כשהמברך אייוינןהרי
 בזה הנהנין מברכת ומ*ש חבירו את גם להוציאיוכל
 בדבריו. וקצרתי בזה עוד והאריך טובא בזהוצ"ע

 כסימן

 קפן פליו2 נרול מפלי21לק~9וו2

 קטן טלית גדול מטלית לעשות אפשר אםנסתפקתי
 יותר יש כי לא ואולי בקדווצה. הורדה בזה יש אוליכי

 היום. כל לובשו כי קטן בטליתקדושה
 שנפסקו מצוה של טלית סק*ט כוא סימן מ*בועיין
 תשמיש בכלל דהוא מכנסים ממנו יעשה לאציציותיו
 אזבאגד הנרוא וידידי אסור. קטן מטלית ואפילומגונה

 מפנו לעשות מוטב לגניזה לזדקו במקום טעןשליט*א
 כתב שליט"א נרינבוים צבי מאיר ד' וידידי קטהטלית
 יכול אחרים ציציות לו אין אם נתב בפ*מ בזהלי

 כתב חהים ובלב לם*ק גדול מטלית ואפילולהתידם
 ועי' גדול קדושתו ט*ג סוד דעפ*י לט*ק מט*גלאסור
 ליתן דמותר כתב סק"א י*ז סימן ובמ*ב חייםארחות
 גדדל אדם של מטלית אבל שוים. דהם לט*קמט"ג
 כ*ט סימן יור*ד יהודה ובבית לא. קטן שללטלית
 כ*א סימן חיים ארחות ועיין עכ*ל. להתיר כ*ככתב
סק*ג.

 )בעמ*ח שליט*א אהלבוים א. נח ר' הרה*קוידידי
 בזה דליכא דבריו, וקיצור בזה לי כתב חן( מנחתס'

 שום בו ליבא דטלית חפצא דבגקש בקדחצה.ההרדא
 שרי. מגונה שאין דלתשמ"צ מבואר כ*ח ובסימןקדושא
 מורידין בזה שייך לא דקדווצה חפצא הוי אן אפילוועוד
 נדול בלולב מאהצר גדול בטלית קדושה יותר דאיןמשום
 כתוב אלא גדול או קטן טלית לעשות כתוב לאובתהיה

 הוי שיעור בו שיש בגד וכל כסותך כנפות ארבעעל
 בקדחצה מורידין משום בזה שייך ולא דמצוהחפצא
עכ*ל.

 כתב שליט*א טעלדער גדליה ר' הרה*גוידיד*
 מפני בציצית חייבין שניהן הלא דבריו ותוכן בזהלי
 להכנס לענין האחרונים כתבו אלן כנפות. ד' בנותשהן
 קדהיה יותר בו יש בו דמתפללין דגדזל הכסאלבית
הורדדב כאי "9 א*ב ע*נ ע' ח*א "9ורון יסודי בספריעי'

 לשעת דמותר דכתב פ*ק ב*ב במרדכי עייןאבל
 תשמ"9י לגבי דדוקא מינה דנחותא מצוה לדבראפילו



מזאפרימ ~יםאורחרבבות

 מורידין ואין בקודש דמעליו במגילה אמרינןקדהםה
 דידן בנידון וא*כ דמותר, מצוה תשמישי לגבימשא"כ
 בין גדול מטלית לעשות דמותר מכ-ז היוצאעכ"ל.
 ופשוט. קטן לטלית בציצית ביןבבגד

 כאסימן

 יד של תפילין עם רקהתפלל

 ולא והתפלל יד של תפילין דהניח מאחדבשאלתי
 ,על תפילין שוב דיניח ונראה יעשה. מה ראש שלהניח
 ב' דעושה למנהגו ויברך דאש של ו:שח"כ ויברךיד

 דיברך הוא כך ג-כ אחת ברכה שעושים ולמנהגברכות.
 כ-ה בסימן הב-ה שהביא הרע*א דברי עפ4י והואשוב.
 מצות על ש-ר על תחלה יברך דבסח ולדידן ד-הסעט

 עכ*ל. להניח ויברך הקשר ויחזק יד בשל ימשמשואח"כ
 יד של התפילין שעדיין אף פה וכוש הפסק דהוימשום
 בהעל ימשמש ואח*כ שור על ויברך גדול הפסק זהעליו
 קמא אב בית ועיין ויברך. שוב יניח ובהוריד ויברך.יד

 התחיל וכבר ש4י על לברך שכח אם שכתב יעטסימן
 ופוטר להנמיח הש-י על אז יברך לר,ם-י ש*רלהניח
 ברכות. ב' אז יברך ולד*תהש"ר

 כבסימן

 5תפיע הדעתהי8ח
 שהניח מי ל' סימן בשרע הובא וכן פסקהרמב-מ

 עליו הן אפילו עליו וחשכה החמה שתשקע קודםתפילין
 בפ*ד. עיין לרבים זה דבר מהץין ואין מותר הלילהכל

 הצויך בתפילין הלילה כל בישן הדין איךאבל
 או ויברך דיזיזן או ולברך. להניח ושוב להורידבבקר
 שנלמד מה הלכה ובביאהר שם במ-ב ועיין מברך.דאין

 קודם דכתב ביאור בעי לכאורה הרמבום ובדברימדבריו.
 הלילה כל הן אפילו כתב ואח"כ תפילין זמן לאולילה
 בלאו. עובר השקיעה אחר המניח כתב ואח-כמותר

 והנחה חדשה אנחה קהעה לא הא יברך איךולכאורה
 ולכן דעתו הסיח דבלילה וצ-ל פטרתו. אולידאתמול
 דעתו הסיח ולא ער היה דבלילה נאמר אם ואפילומברך
 דעתו הסיח אבל תפילין של חיוב אין דבלילה היותאבל

 בראה כן להניח לבדך מחדש צריך כעת ולכןמהנחתן

 ועיין ל-ו(. פרק מזא*ה ראם חידושי בספר )ועייןלי
 הדעת דהיסח ל-א בסימן א' חלק אפיים ברבבותמ-ש
 התפילין ועדיין משנתו כשקם ולכן המצוה. מעכב זהאין
 ידידי העירני וע*ז ולברך. לחזור דאי*צ יתכןעליו

 בעניי ואני וז*ל, שליטעא לוין דב אברהם ר'הרב
 כת*ר שהביא המדדכי על המהרמ-ב בדבריכשעייגתי

 עראי דבשינת להדיא כתב שהרי הפוכה. למסקנאהגעתי
 תפילין מצות מקיים דאין נשיא ראש קלות בהשאין
 תפילין מצות מעתה לקיים הרוצה משנתו כשקםוא"כ
 שבירך הראשונה ברכתו ואין ולברך לחזור צריךבודאי
 וכן זו חדשה מצוה על להועיל יכולה השינהקודם

 עבר לא אם וגם כת-ר שהביא דבר במשיבהביאור
 מצוה ועל היא חדשה מצוה מ*מ הדעת היסח שלעבירה
 עכ"ל. וצ"ע חדשה ברכה לברך צריכיםחדשה

 אות קל*ג סימן ח"א מישרים דובב בשו-תוראיתי
 למ"ד מברכה פוטרתו דלילה תפילין הנחת אם שכתבב'

 ההנחה את פוטרת לילה של דהנאה תפילין זמןלילה
 א"כ תפילין זמן לאו דלילה דס-ל לדידן אבל יום.של

 שטרת. לא אתשל או לילה הגחתבודאי
 סימן רמ*ע עי' תפילין, זמן הוא אם לילהובענין

 הבושם וערוגת כ'. דברים משיב ד' מ"ג וום"אק"ח
 ולהתפלל ט"ו. ו' מבין ופני נ"א. סי' ח-ג הלוי ב,ת,*ב

 סימן אב ובית רנ"ח. סימן בח"א ותפילין בטליתמעריב
י*ט.

 ראש לשל יד של תפילין בין הדעת הסחתוהנה
 לענות יכול אם ברכה  שמע אם הדין איך אבלאסורה.
 ואע"פ שכתב תפילין בהלכות הרא"ש בפסקי עייןאמן
 מ"מ וקדושה אמן בענה המלחמה מעהץכי חוזרשאינו
 הפסיק אם שכתב ה' כלל אדם בחיי ועיין איכאאיסחרא
 בביאור ועיין עיון. צריך שתים או אחת בתיבהבדבור
 השולחן בקצות אבל הפסיק. ואם ד*ה כ-ה סימןהלכה
 בין כלל שיחה בהמום יפסיק ולא בתב סק*ב ח'סימן

 מפסיק אבל עליהן. מברך שאינו אף ותש-ר ש"יתפילין
 השולחן, בבדי וכתב וברכו לקדושה ואצ-ל אמןלענות
 ונראה יענה לא וב-ש הוא דברוך מוכח וי!כ(קסידהר,
 פסיר*ז באמצע הפסק לדין ההפסק דין לדמות שישמזה
 וא*כ עכ4ל. בזה, גם יפסיק לא בפסודז'מ שאסורשמה
 בענה כחב סקל14 במ4ב אבל לומר. יכול דאמןמוכח
 ערוך ועיין הלכה. בביאהר ועיי-ש ומברךן חוזראמן

 ועיין להעיר. רק ובאנו בזה שכתב מה סקי-זהשולחן
 שלום דברי בספר בתפילין הדעת היסח בדיןמ"ש

 ה'. סימן ח-ב שליט-א קרויז שלום ר' הרה-גלידידי

 כגסימן

 קודם יד של 5ע,פיליןלכהשכהם

 בששי וימשמש בס*א המחבר כתב כ*חבסימן
 את מישרים מיד פעמים הדבה לדון יש ולפי*זתחלה.



אפרימ חייםארחרבבותמח
 המצות על מעבירין דאין הוח והטעם ראש. שלהתפילין
 רוצה אם דרק יהכן וא"כ ל"ג4 יומא בתוס'כמבואד
 לסדר דק דוצה אם וכו2תי יכול אז דאש בשללמשמש
 בשאר למשמש ברוצה אבל בשעד יכול אז ש"דהתפילין

 בעת אם הביא סק"ה ובמ"ב קודם. שער אזובש"י
 אז לו ועדע מקומו שנשמט מצאוהו הש"רהמשמוש

 קודם. הש"י להחזיד צדיך ממקומו נשמט געכשהש"י
 אם ז*א קודם הש"ר יכול אחר דבאופן לפיעזמשמע
 מצות נזכר דבתודה צ"ע )ואגב בש"ד לשמש רוצהאין

 והדמב"ם בדאשונה. שקי פעם וכל פעמים ד'תפילין
 ובמנין ש"ר. דאשונה מזכיר מתפילין הל"אבפ"א
 וידידי ש"י. י"ג ובמצוה ש"ד מנה י"ב מצוההמצות
 מנחות הג' מטעם איי טען שליט"א מנס הללהדב
 הר"מ כתב והל"ד הלעא בפ"ד שם כ"כ אבל ע"ב.ל"ה
 על חיים מים בספד ועי' בזה וצ"ע קודם. ראששל

 מצאתי ולא בזה(. כאכ מ*ש זצ"ל ראזין להדבהרמב"ם
 בספר שם כ"א מתפילין נשים לפטוד טעםבדמב"ם
 ונשים בפיך ה' תודת תהיה למען היות כתבהמצות
 העליר חיים ד' בהגהות תח"ש בתעת. חייבותאינן
 הוא כי קודם ש"י מעבידין דאין מטעם וחוץזצ"ל.
 עיניך בין כ"ז לטוטפות והיו דבמקרא או בפסוקקודם
 שקר חולץ וכשחולץ הפמ"ג. כתב כך לטוטפותיהיו

 שמסיור קודם ש*ר תפלה חולץ בסק"ב המ"א וכתבתחלה.
 יפיר וקודם כתב והא"ר רזיח(. )גלי מהאצבעהרצועה
 היפוך כתב איך ואקכ רזיא. גלי מהאצבעויצועה
 סק"ג בפמ"ג ודאיתי המ*א. ממ"ש דזיא גלימספד
 הכריטת ג' ומורידין במ"א. נפל ט"ס איזה ואולישכתב
 במאא. ט"ס שאין ד*ל מרדכי ובמאמד מהאצבע.קודם
 מהאצבע הדצועה שמסידין היום סדר מספר הביאואח"כ
 ועי' סק"ה. במקב פסק וכן ש*ר. תפילין חליצתקודם
 לא התפילין שמסיר בזמן דגם שכתב אבדהםבאשל
  טעמו. עיי"ש והש*י ש"ר התפילין הודדת ביןיפסיק
 כ*ח. סימן חיים ואדחות כ'. סימן אפרים שעדועיין

 כדסימן
 עזה הא אם גדול *ול טתפילין משתמש קטןאם

 גקדווטה הורדהטהטום

 שלמדנו במה נ*י, רוזנברג יוסף תלמידי שאלתבדבר
 איך א*כ קלה. לקדושה חמורה מקדושה מודידיןדאין
 בהם יש הא גדול של תפילין להמח אותו מלמדאני

 וצריך קלה. לקדושה כעת ומשתמשים חטורהקדהחה
 נקרא לא דזה ונ"ל טען, יפה ולכאורה חדש. בזוגלחנכו
 אחר איש אם ולא בחפצא שייך דהורדא מקדושההורדה
 השש ואין חזי ופוק כך עושים חראיתי בזה.משתמש

 יעקב ר' ידידי ע"י שנשאלתי המקור נובע טזה)ואיי
 התפילין לקטן מביח שקטן שטהגים 2"י וינשטיןבדוך
 הורדה(. אין מלבישו שהגדול בזה ואולי הראשונהבפעם

 דבזה אחר. טעם אומר הייתי דמסתפינאאיי
 בזה בי הורדה בזה אין בתפילין משתמששהקטן
 קטן ובזה בקדחחה מעלה הוא בתפילין משתמששהקטן
 בזה א"כ חטא. טעם טעם לא כי הגדול מן יותדבמעלה
 גדול מצרפים מדוע נבין נלך1 במסלה ואם מגדול.עדיף
 מצרפים לא משו"כ להשלים י' ובעי חסר הוא כילמנין
 דבן הל"ם הוא גדול של )וטעם מושלם הוא כיקטן
 נראה להלכה (נבל הדרוש עפ*י וכאז גדול(. נעשהי"ג

 דאל"כ גדול. ועל בתפילין לדהמתמש לקטןדאפשר
 יוכל לא 5שוט איש האם גדול וכדומה כהן שלתפילין

 וחפשתי קפידא. דאין ש"מ כן בודאי בהם.להשתמש
 לדעיה"ג שרגא עזר חיים תפארת בספר וראיתיבספרים

 בעמוד שכ' )מידושלים( פדאנק פייבל שדגא חייםר'
 כיון הורדה משום בזה דאין לבאר באריכותקמ*ה

 קלה לא מצוה שום בגופן נקהבה לא עצמןדבתפילין
 שנאמר עד עיקר. כל השתמשות לא אף חמורהולא

 קודש בזיון כהעום שאסור חול תשמיש בהםדמשתמש
 שם והאדיך מורידין. לאין שייכות לזה איןומשו"כ
 בתפילין בניהם את לחנך העולם נהגו ושפירוסיים
 סי' ח*ו וזמנים ובמועדים עכ"ל. כלל קפדי ולאישנים
 גדול של בתפילין מתחנך לח שקטן בדי"ז כתבעוח
 מלא*זה

 את לחנך האב על חיוב שיש מצינו הבניםובחינוך
 אברהם מת רעה לתדבות יצא כשעשו ומציט8בנים.
 דעה. לתדבות יוצא בנו בן עשו את יראה שלאכדי
 שזקנו הדבר טרא ומה ל' כ*ה בראשית רש"יעיין
 התורה בדרכי הולך בנו בן אם אעכו"כ בגללו.ימות
 את שמזכה דק לא הוא בזה אז מרובה טובהומדה
 לזקניו. ג"כ אלא אדוכים לחייםהודיו

 שהגכד רחמים ממדת בא דזה בזה להוסיףויש
 כל על ורחמיו כתוב וברחמים שיאיו. לזקיניועושה
 על לרחם עלינו כן כולם על מדחם שהקב*המעשיו,
 וב5רט לרחם עלינו וחיוב לזה זה  ערבים ואנחנוכולם
 וזקניו. להוריו אסור המצ אז החירה. בדרך הולךשהנכד
 עד בעבותים חג אסרו וכנאמד בהם. שת%ה חבלכמו

 למזבא.  טעצמו להקריב צריך כוא כי המזבח*קרנות
 נקרא איש מתי א*כ קדבן הביא הדאהטון שאדםכתוב
 המזבח ע*ג קרבן כמו לאחרים ממט שטתן בזמןאדם
 אתם ולכן אדם. בבחיגת הוא ארן לאחרים עוזר לאואם
 אדם של המהחג אצלם אין כי עכוום %א אדםקרוים
 גאכל ישראל וקרבן לד' כליל עולה הוא עכו"ם קרבןכי

 און %כן  עכוום ולא לאחרים טתן ישראל כילכולם



מפאפרים הישאורהרבבות

 עשו שהם מה ובפדט אדם. זאת בבהינה נקראיםהם
 עומדים ודור דוד בכל אבל לאהרונה. וכן המיד רעותלגו
 בא זה מידם כתב ומדוע מידם מצילנו והקב"הוכו'
 המוף שזה ורואים בידם ממש אגו אם שאפילוללמד
 אומדים וזה אותנו. מציל מידם וממש הקבעה באאז
 8אדם רצל בזה. שמאמינים הסדד של השמההבליל
 אמיתי. אדם של זאת למדרגה שיגיע עד עצמו עללעבוד
 כל ואת במתינו ואת בנינו את להנך שנזכה יתןומי

 להצדיק אליהו לב בספד ודאיתי אדם. בגדר ישראלבני
 שנתב י*א אות קצ*ג עמוד בה"ב זצ'ל לאפיןהגר"א
 )דברים ולבניך לך יטב למען בהיים ובהרת הפסוקעל
 אפשד הנאתו לשם מעשה עה2ה כשהאדם פירה2 י"ט(ל'

 להם יש טובה מה לבניו אבל לעצמו, מטיב שהואלומר
 מתעלה הוא הרי לש*ש מעשיו כשעושה משא"כבזה.

 אהריו. ולבניו לו מטיב נמצא בניו. את גם בזהומקדש
 עכ*ל. לבניך וגם לך שייטב כאלו בהיים ובהדתמשאה"כ

 לאב  עוזרים הבנים להפוך וכן לבנים עוזר דהאבהרי
 דבד מ*ש דבר העמק ועיין שמים. לשם מתכוניםאם

 הנ"ל. הפסוק עלנהמד

 דינו בזה לי כתב שליט"א בדנשטיין הגד"יוידידי
 בקדש דמעלין דין בש"ס שמצינו המקומות דבכלנכון
 צריך שהוא האדם מעשי לענין או הוא מויידיןולא

 העולה ואה"כ קדוש הפהות המעשה קודםלעשות
 צ"ט במנחוה הוא די"ז ילפינן דמשם והמקודבקדה2תו
 חצל בכניסתו הפנים להם נותן הכסף שולהן דעלמקרא
 מעת והולך מוסיף לענין כוא ובשבת ביציאתוזהב

 ג' ואה"כ קשרים ב' שעה2ים ציצית ולעניןהנוכה

 או עצמו האדם של קדה2תו לענין או לעט()מנהות
 הכה*נ מורידין שאין י"ב כיומא עצמה.ההפצא

 הרי לקטן התפילין את שמוסר בנידון אבלמקדח2תו.
 שלא כמו אלא זה יהא ולא קיימי בקדה2תןהתפילין
 לקנות אסוד שיהא מציע ו2לא בהן. כללמשתמשין
 דמוהר. הרי עכ*ל. הישנים ולהניח הד,2יםתפילין

 אית ל' סימן ה"א בספדי כבר דנתי זה בעניןוהנה
 בתודה הגדול מידידי תשובה קפלתי וכן משם. קהנוב'

 הורדה מה לי וכתב שליט*א עוטינבדג פרץ ר'הרהוג
 בהפץ דוקא הוי דהורדה בוה טשתמש קטן אםהיא

 משתמש גדול אם ועוד המצוה. במקיימי ולאהמצוה
 מעת מקוד,עים הם הלא התפילין קדושת אעז מעלההאם

 ור' ו%י כך. להלק שחך קדה2ה בתשמישי ורקכתיבתן

 לקטן מותר היה לא קטן בתשמישי מקדה2תוירידה

 אשה היתה לא נטי וכן שבעולם. תפילין כללהניה

 להקנות ל% מ*ו סוכה ועיין שבעולם. תפילין בכלמותרת

 יצא שלא עד ביות'נה ופיר,ע*י לקטן הה2ענא א'ביום
 האתרוג להקנות יכול שיצא דלאהד ומבואר הגדולבו

 מורידין דאין אמרהע לא ואמאי המצוה בו לצאתלקטן
 הודדה בזה שייך דלא מוכח אלא מקדה2תוהאתרע
 מצוה(. בתשמישי איירי דהתם לדאות דיש ~אףמקדה2תו
 לאטל שיכול קטן הל"י פ*ו בחו*מ הר*ם כונתומה

 מצה כזית (עהו ומאכילין במצות אותו מחנכיןפת
 דהמב לומד שבא ו4נפשר בכזית הם האכילות כלהלא
 זה אין אז כזית אובל אין ואם הגדול כדין הבןלהנך
 שבצו למי הינוך שייך אי הדבר ובעצם כלל.הינוך
 שהינך מאברהם וראיה שגתגדל אף דשייך אפשדגדול
 והצ שנח י*ג בן היה דכבד אף במצות ישמעאלאת
 עכ*ל. בזהלעיין

 18סיף שליט*א סאכשבסקי משה הרב ידידיחץנה
 התוסשת ת*ל, בתפילין בקדה2ה ההץדה בענין בזהלי

 לו לוקח נקטו בתפילין רק אמאי בתבו ב' דףבבכורות
 לא ציצית דגבי ותירצו בציצית. או בלולב ולאתפילין
 לולב וגבי לו יש טלית דמסתמא דלקיהה לישנאנקט
 דא*ב ק*ק ולכאורה אביו. של בלולבו לצאת יכולנטי
 לצאת יכול הע% דלוקה לישנא נקש בתפיליןאמאי

 שכתב ל*א סו*ם איר*ה בב*ח הר' אביו. שלבתפילין
 א*א שוב היום כל תפילין עליו להיות דהבמצוהמשום
 לפרש אפשד הנ*ל לפי אמנם אביו. של בתפיליןלצאת
 אביו של בתפילין לצאת דא*א והחנו אהד בדרךהתום'
 שכתבו ווה קלה. לקדה2ה המורה מקדושה מודידיןדאין
 גם חעלא אביו של בלולבו לצאת בלולב דאפשרהתוס'
 כמו לקלה המודה בקדושה מהרידין משום איכאבזה

 יש אלא מהרידין. משום בכה"ג דליכא וע*כבתפילין
 היום דהתורה מחיובא ביה משתמש דגתפיליןלהלק
 בקדח82 הורדה בכה"ג ה*ל ביה. ישתמש למהדעם

 היכ בו אין שוב יד*ח יצא שכבר אהד בלולבמשא*כ
 וא*כ מדרבא. רק חיובו סוכות של ב' דביוםמהתורה

 שם מ*ש אולם יצא. שהגדול אהר בה לצאת לקטןיש
 ובא*א תפילין מיד לו לקעת טוב שלכתהילהבספרו
 שלמהר גדול של בתפילין רק שזה צ*ל גדול, בהטללהנכו
 לא שוב דהגדול בתפילין 14בל הגדול ביהישתמש
 לא מ"ש ולפי עכ*ל. בלולב כמו מותד ודאיישתמש
 עמוד ה*א ומנהגין הגר*א הל' ועיין התץדה. בזהשייך
 בתפילין קטן הינוך ובענין תפילין. שמניה בקטןע*ז
 בספרו שליט*א אהרונסת רי*א הרה*ג ידיוץ מ"שעיין

 ע*ד. סימן ה*ב  משהישועת

 כהסימן
 חמלית לפני מתפיעכשששע

 בדבר שליט*א. קלהמאן מאיד ר' הרב ידידיכבוד
 התפילין, ג*כ יצאו הטלית את שהוציא בזמןשאלתך



 מ י ר מא הייםאורה ת ו ב בר
 הם כי קודם הת5ילין את להניח שצויך אחדוטען

 הם בתיק ג'כ כי צריך שלא כתב וכבת*הלמעלה,
 קודם. הת8ילין את מוציאים זאת ובכל ביחד6ונחים

 לבית ובא בביתו והתפילין הכנסת בבית כשהטליתוכן
 הטלית. את קודם ש6ניחים ונהוג קודם מניחהבנסת
 הלא כי לדגריך. סעח לתת ואפשר כך, נוהגיםובאמת
 ובן למעלה שהתפילין אף הטלית לקחת לכתחילהדעתו
 שמניח לפני הכנסת לבית כשיבא הטלית להניחדעתו

 על מעבירין שאין ענין שיש אלא נוועין וכןהתפילין
 מוכן המא התפילין להניח מתכח לא דפה ויתכןהמצות.
 מעביר שייך ולא התפיליז של הזמן אין עדיין א"כלזה
 דינוח משמע סק*ד כ*ה סימן במ*ב למבואר ובאמתפה.

 עיי"ש וכן בדבריו, ביאור צריך ולכאורה קודם.תפילין
 בתפילין פגע אם שמשמע י5גע שלא ד"ה בסוףבב"ה
 אם נפ"מ ואולי בזה ביאור וצריך קודם. וניחםקודם
 לא ובודאי פגע לא אז מעצמם שיצאו או בתפיליןפגע
 וכעין קודם. הטלית ויניח קודם תפילין להניחצריך

 אין אם שכתב בסק"ד השולחן בערוך 6בוארסברתיע
 ושוב מעבירין. אין של דין אין אז כעת זה להניחרוצה
 בתפילין פגע אם אף שכתב החיים בכף כדבריעראיתי
 שייך לא מעבירין אין רענין הטלית מ*מ יניחקודם
 ואז הסוד ע*פ סדר לזה שיש מצוה הוקל כאן כיפה
 לבד יצאו או הוציא אם נראה ולפי"ז מעבירין.כן

 ענין דיש ועוד זאת. בכל הטלית יניח קודםהתפילין
 של לחמורה טלית של קלה מקדושה שמעלהמעלת
 קניבסקי הגרוח וידידי קודם. בדוקא טלית וא"כציצית
 אין אא4כ הדין כפי לנהוג צריך בזה לי ענהשלים"א
 סק4א המג"א )ובדברי עכ*ל תפילין להניח עתהרוצה
 שלום. גהר ובספר י*ג. כ% אדם בנש6ת 6"שעיין
 וערוגת אברהם, ת8של ב' סימן ביד חיים שרעזדעיין

 דהסביור קפום סי' זאב ובנימין ה', סימן אור"חהבחמם
 סימן אור"ח יצחק ובית לתפילין. קודם טלית הנחתענין
 מאמר ועיין ס*א. כ"ה תוורה דעת ועיין ב'( אךתי*ז

 חיים אות בספר ועיין ג'. ב' סקוא כ"ה סימן6רדכי
 ב'. סק"א שםחמלום

 כוסימן

 קרשים נ' אחרי חתפעיןחורדת

 בהא שלים'א, קאפאל אליהו ר' הרב ידידיכבוד
 אחרי עד התפילין יחלוץ דלא סי,ג כ4ה בסימןדמבואר
 קדשים. ג' אחרי בסקנ*ו המוב וכתב לצית. ובאקדחמת
 ומלאחר קד"מ וחצי ברכו ,טקהרם קדיש החציוההא
 איך חמאלת לציון. ובא שאחיי שלם וקדיש י4חתפלת

 כשמע נחשב זה אם התפלה קודם קוהמים בש6עהדין
 חחמבים התפילין הורדת דלענין לי גראה קדשים.ג'
 לא קודם ששמע ומה התפלה שבסדר הקדשים אתרק

 שליס*א אזבאנד ר*א הרה"ג וידידי זה. לעניןנחשב
 שאין דכנראה שימתין אתו הצדק וז"ל, בזה ליכתב
 יתפלל כמה עד סימן אלא סבה קדושות וד' קדשיםהג'

 קדיש לא ש6ע ולא ביחידות המתפלל ואל"הבתפילין
 עד התפילין מלחלוץ מלהמתין צריך וכי קדושהולא
 בר"ח סימן אלא שאיע ולפי"ז אח"כ. שיתפללהמגין
 שש6ע אף לציון ובא של קדיש אחרי עד יחלוץ לאג"כ
 שכתבנו 6ה ועיין עכ"ל. קרה"ת אחרי קדישכבר

 חיון הגר"א וידידי רפ"ג. סמין ח"א אפריםברבבות
 קודם הקדשים שמע אם בדין בזה לי כתבשלים"א
 לשמוע עוד צריך ואין חובה ידי שיצא נראההתפלה

 יוצר ברכו והן קדחיות ד' בדין אבל התפלה סדרעל
 לעכובא שאין נראה דסדרא וקדושה חזרה שלקדושה
 הקדושות שאין מהטעם אחרת ולא דוקא אלושיהיו
 הש"ץ חזרת קדושות ארבע ישמע אם ואפילושוות
 הקד,פים אבל ס"ג ק"ם בסימן מרן כמ"ש יד"ח יצאלא
 הקבלה עפ"י להקפיד יש אבל הוא אחר הקדישנוסח
 כתב שלים"א הרה"ג ואאמו*ר עכ"ל. הסדר עלשיהיו
 והביא קדושות ג"ב כתב שם המ"ב הנה בוהלי

 בכל יתום קדיש לומר שנוהגים דב6קו6ותמהפמ"ג
 יתום קדיש אחר עד לחלוץ שלא טוב עלינו אחריום

 לחלוץ דאין מהמ"ז שהביא תורה דעת ועייןעכ"ל.
 בחזרת להתהיד כהנוהגין ולא עלינו אחר עדתפילין
 ולהחמיר לצית ובא של קדיש ממש דבעי הריהש"ץ
 ומחולחן בערוך כך שכתב כ"כ ועיין עליגו. אחרעד

 עלינו. אחוי עד לחכות לכתחילה לדקדק ויש כ"חבסעק
 חנוכת שיר מזמור אחרי קדיש יש אשכנז לנוסחובאמת
 דבעי 6שמע עכ"פ אומר, יש6עאל ר' אחרי אומריםוכמה
 בזה שהאריך ועיין עלינו וביותר לציון ובאקדזשת
 ועפן סקי"ז. כ"ה סימן )מעקאטש( המלום חייםבאות
 ובסקנ,ו סקנוה השולחן בבדי ח' סימן השולחןקצות
 עליע. אחרי עד דיחכהומשמע

 שמהגים ואנשים שכ' המ,ב דברי להביא פהוראוי
 קדיש אמירת בעת בתיקן ולהניחן ותפילין הטליתלקפול
 וכף איש"ר בענית לכת יש דמאד עחמין הן יפהלא

  לעשות דאסור דרבנן ברטת משאד גרע לאובודאי
 א*כ ויש עכ*ל, 6ברך קשהוא בשעה קל תשמישאפילו
 כף ועיין נ14. סקנ"ה הלכות שונה ועיין בזה.להזהר
 בהם שילמוד עד תפילין לחלוץ דאין סקפ"םהווים
 דעל סק*ל נאמן באורח כתב המ"ב דברי ועלתחלה.
 מקומות בכמה כדמציגו זכות לימוד יש יוםשכירי
 להם. הקיטשחז'ל



 ת ו ב בר
 כזסימן

א

 התפלע גשטהטנה הקשרלהתיר

נא מ י ר פא חייםאורח

 הרצועה ז*א התפילין משנה ילפעמיםנשאלתי
 יש כי הקץםר כל להתיר צריך האם ליטין. שמאלמשל
 דלא ומסתבר צריך. דלא (11 הקץעוי מן ולא תעשהבזה
 לי דהעיב שליט*א זילבר י. ב. ר' הרהוג וידידיצדיך.
 הקשר להתיר צריך אין לימין משמאל הרצועותהמשבה
 לי כתב שליט"א פרידמן רא"ל הרה*ג וידידיעכ"ל.
 כי שליט"א ברנשטיין הגר*י אמר הרצועותבהעינוי
 צריך איז בטילא העשוי מן ולא תעץעה כאן שייךלא

 עכ*ל הקשדלהתיר

ט

 טלילה קשרעשיית

 אם בלילה תפילין של הקשר עשה אם ששאלממה
 פני בשוות ומצאתי וחפשתי דכשר. לי מסתברכשר.
 הענין בירור אחר וכתב בזה שדן י*ד סיטן אור4חמבין

 וקשרתם כתיב כי בתפילין לא אבל להסתפק ישדבציצית
 פשיטא בתפילין ולכן שמהדק. מה הוא הקשירהתיקר
 בלילה. שנעשה הקשרדכשר

נ

 5הט5י2 ו2פיליןלוחאם2

 עמו היקח חירום בעת בשבת ללסת שממהרהייל
 סימן ח*א יעקב חלקת בשו"ת ראיתי לא. אוהתפילין

 ש4הן במקום אפילו התפילין עמו שישא שכתבמ*ו
 דרך עפ2ין יד כלאחר כתיפיו על באמתחתעירוב,
 בכך.הוצאא

ך

 גז~עתפילע

 עבורם שילם וצח*כ והניחם תפילין בגזלנשאלתי
 ר' הרה*ג ידידי וכן דלא. ואמרתי המצוה, קייםאם

 העבירה אבל דשילם אף טען שליט*א שלזינגראליהו
 )והאריך ולברך להניח שוב וצריך יצא ולאנשארה

 שטנבים 5גנבים תפילין ובקנה בזה(. כדדכובתשובה
 ס*ו סימן יעקב צחר בשוקת כתב מהטסעיםחבילות
 ממצאו מהודרים תפילין ובקנה עליהם. לברךדמותר
 לסופר להחזיר ויכול טעות מקח הוי ודאי מהודריםשלא

 ס*ה חלק ירושלים א1צרות )עיין בחזרה ממנוולבקש
 בקנה יוג סימן ח"א תשובה פסקי ועיין תשכ"ו(.סימן
 גזולים תפילין חשוב ל,מלם רוצה ולא בהקפההפילין
 טהענה ועיין שאולים. בכלל ה"ה במלוה זקפןואם

 ב' 14ת ט"ז סימן אב בית ועיין ב'. סימן ח"דהלכות
 בדבריו. היטב עיין ושינוי יאוש בדין שהאריך)קמא(

ה

 קורם ראש של והניהטפעה

 הצדיך ראהע של תפילין קודם והניח טעהאהד
 כבר תשובה, לא. או יד ויל ולהניח ש*ר אתלהחריד
 סק*י כ*ה סימן תשובה שערי ועיין בזה. האחרוניםדע
 נ*ג, סימן ח*א קטנות הלכות ועיין להוריד. צריךדאין

 פעלים רב קמ"ד, חיים שנות קכ"ה, סימן ח"ציעב"ץ
 נ*ד סימן החיים קב דיוריד, כתב ד' סימן ח"אאור"ח
 ד*ה כ*ה סימן הלכה ובבישר יוריד, דלא לבארהאריך
 שיקיים כדי בידים לסלק דאין יהריד דלא כתבפגע

 בזה. ודי וסיים בלשונו היטב עיין המובחר, מןהמצוה
 ועיין יוריד. דלא להלכה כך דסובר מלשונווטשמע
 שליט*א נסים יצחק ר' שהרהוג א' עמוד ח*אבנועם
 אות ח' סימן השולחן בקצות וכן בזה ספרים עודהביא
 וה1*י שנשמט או תחלה ש"ר ולבש שכח ואם כתבו'

 דהוא היי השור. להסיר אוצ לתקנו וחוזרממקומו
 בפירוש פסק סקכ"ב ובמ"ב להסיר. צריך ואיןכהמ"ב
 כתב וכן לדינא' הוא כך וא4כ הש"ו את יסירדלא

 סקכ*ה הלכותבשונה

1

 שיקעפר ער להפטיקלא

 סי5ן בשו*ע ונע הלי*ב 5תפילין בפ*גהרמב*ם
 הזויע את שתקיף כדי הרצועה אורך כתבו ס*הל*ג

 אצבע על אחת רצועה ותמתח הקשר ממנהויקשחר
 ץקשור* כריכות שלש אצבעו על ממנה ויכרוךאמצעית
 יקשור, הכריכות שבסוף כוכ כתב הזקן אדמו*רובסידור

 מכאן דדייק סקמ"ב ח' סימן השולחן בבדיוראיתי
 מסתיי5ת שבה וקשרתם מצות מכלל היא זושקשירה
 בפנים כתבנו זה ומפני יתראפו שלא התפיליןקשירת



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב ברנב
 האחרונה. הקשירה גמר קד דילין בדבר להפסיקשלא
 הלכה(* בביאור ,)ועיי*ש כזה להזהר ישובודאי

1

 בברסחפעה

 ידן של תפילין על תפילין מצות על שבירךמי
 י*ב. י"א סימן לדוד מכתם בשו*ת מבואר כךיצא.
 בזה. דינים חילוקי סק*ה כ*ה סימן תשובה שעריועיין
 אסיפת חמד חםדי ד' אות תל*ב סימן הרב שו*עועיין
 מלמ*ד שינה אם דבדיעבד וסיים ט*ו אות ברכותדינים
 אוד*ח טרדכי לבושי ועיין יצא. ללמ*ד מעל אולעל
 )יודעלויץ( קמא אב בית שו*ת ועיין קל*ו. סימןסוף
 ב'. אות יוטסימן

ח
 שטאל ביד חתפילקלחטיר

 סימן ח*א הלכה משיב בספר דין חידושראיתי
 דיוריד הכסא לבית ללכת שממהר מי שכתבת*ה

 בשמאל שיהריד הטעם אין כאן כי ימין בידהתפילין
 להוריד רוצה כאן כי עליו קרםה שהחליצהלהראות
 אבל לעשות, יש דכך ומסתבר להניח. שובולמהר
 הובא. לא זהבפוסקים

פ

 4תפילין קייטאקשר

 דנסבי הגי כתב קפ*ג סו'ס ח*א צר*ח מרבאבני
 לאו ראשם מדת לפי הקשר ומשנים אחיים שלתפילין
 ראשם. מדת לפי הקשד אח*כ ישם דהבעלים עבדושפיר
 חובתו ידי יצא ולא קיימא של הוי לא ראשוןנמצא
 ח"א תשובה בפסקי כ4כ )והובא הדבר לפרסםומצוה
 ואולי כך עחמים שכן לאלו טעם לחפש הש ז'(.סימן
 לזמן חושב לא בשגמת אבל קיימא נדהצב זה זהלזמן
 להבריו. לחחם ו"םמרובה

 ~בריה דהביא ז' בס"מן צבי בארץ ראיתיאבל
 או שמקצדו רק לגמרי הקשר מתיר שאינו דכלוכתב

 שלא לאלו "ם וא*כ דמי. שפיד בקשר בעודנומאריכו
 שלמה מנחת ובשו*ת לסמוך. מה על הקשר לגמרימשגים
 דהמנהג כתב ס*ח בסימן שליט*א לעוין שלמהלהרב
 ומסדרים תעילין לו ונותנים הכנסת לבית 2א דאחדפה

 קיימשב של קשר הו*ל זמן לצהעו א*כ מדתו לפיהקשר

 דחשש מהחזו*א הובא רל*ג עמוד חוד הדודובפאר
 כמה התפילין יאחוז שהשואל ואמר נזר האבנילדברי
 כבר כתוב חב*ד המנהגים בספר אבל בזה. ועייןימים
 ישגו אם אף חב"רו של בתעילין להשתמש העולםנהגו
 העמן מבטל זה ואין ראשמן מדת לטי הקשר אתאח"כ
 קיימא. שלדקשר

 כתב ובהגהה סק*ב כ4ה סימן במ*ב ראיתישוב
 יחיח שהקשמר להשגיח צריך מאחרים תפיליןבשואל
 רגאים אנו הדי לתקנו. יתעצל ולא ראשו מדתלפי

 קיימא שאינו קשר הו*ל לשמא חחםש דלאבפירחם
 תשש. לא אמאי ובאמת חידחם וזה נזר האבניכדברי
 של שיהא ניהא דלדידיה כיון דשיטתו לומרוצריך
 חהמת ידי ויוצא קיימא של קשר חשוב שפירקיימא
 ובעל כ*א. סימן ציצית חיים במשמרת ועייןתפילין.
 נזר אבני שבעי כמי עצמו עשה בס"ב הלכותשונה
 לציק להם היה ול8חהן לדבריו חחםש ולא נמצאלא

 כזאת.שיטה

י
 חפרטטת לברוקהוציא

 הצם מהתפילין, הפרשעת לבדוק בהוציא הדיןאיך
 צבי בארץ וראיתי הקשר. שוב ולקהעות להתירצריך
 העשוי מן ולא תעשה משום בזה דאין דכתב י'גסימן
 לקשור. שוב צריךולא

5ח

 תפ*ע בחנחת חזרוע 8בשרנגע
 התפילין את כשקחםר הזרוע בבשר נגע אםנשאלתי

 ראיתי ובעת ןטלין. שכן דראיתי ואמרתי ידיו. יטולאם
 הכל 4ראה ז' באהן שכתב כ"א סימן ח*ד חייםבשלמת

 4ם*8 נטילה צודך בהנגיעה אין להמצוה ששייךמה
 הנחת בעת בראשו כנוגע וה*ה עכ4ל. תע*בהמחמירין
 באשל וקס4ב סק*ג באשל צ*א פמ*ג ועייןהתפילין.
 ראעי. בשערות תפילין הנחת בשעת יגע שלאסקי*ג
 ט' סימן אור"ח )בלוהם( יהודה שארית שו*תשיין
 בזה. מדקדקין וםאין לאלו טעםדגתן

יב
 כהטקפים ע4גתמילין

 אטנית המרכיב בקשר שהולכים דאלונראה
 זה תחת התפילין רצהעת את להשים דיזהר"משקפים,
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 בזה. ועיןחציצה.

ינ
 11"ר תפילין אחר אטןלענות

 דאחרי למבהשר נ"י ויטמז גדלי מתלמידינשאלתי
 סי' 2ה1ו"ע כמבואד בשכמל*ו אומר ש"ד תפיליןברכת
 ספק על אמן לענות אפשר איך א*כ ברמ"א סק"וכ*ה
 מגדים הפרי בזה חקר וכבר שאל דנכת וראיתיברכה.
 אחר אמן יענה אם ונסתפק יו*ר. אות בא"א כ"הבסימן
 רט*ו בסימן רמבואר מחבירו בשומע תפיילן מצותעל
 היא. ספק וז'ה לבטלה ברכה אחר אמן עעיןדאין

 מטעם ולא אומרה ודאה 5טעם אז שתוקן אחר%דעתי
 ספק שהוא דלא כ"א בס"ק שם המ*ב שכתב וכ5וספק
 בשכמל*ו. לומר נוהגין דמילתא לרוחא אלאגמור

 ברוקלין )האללאנדער( מגדים ראה1ית בספרוראיהי
 אמן לענות דאפשר וכתב בזה דדן ח' בסימןתשי"ט
 פשוט. והוא בארוכה עיי*ש תפילין, במניח בחוה"מוכן

יך
 גבט ע*גתפילין

 היד על גבס לו שיש 5י פעמים כמה זהנשאלתי
 ופטור. אנוס הוא ולכאורה יד. של בתפילין יעשהמה
 הרה*ג לירידי שלי5ה לרפואה במפר ראיתי כעתאבל
 אם וז"ל, כוב בעמוד שכתב שליט*א ישור ברוךר'
 אם בגבס, כולה חבושה היתה תפילין עליה שמניחהיד
 על יד של תפלה מניח הקיבורת למקום לסווןיכול
 ידידי מתשובת והביאה עליה, מברך איגו אבלהגבס.
 דין. חירוש זה ולכאורה שליט*א, אהרנזון ר*אהרה*ג

 ח"ב יעקב וחלקת מ*ו, סי' ח*ב יצחק מבשתועיין

 שהארמו"ר ששמע לי כתב רוזנברג ר"ד וידידי מ*ב.ס"
 דחייב. כתב שליט"אמסאטמאר

מו
 טחאצבע חרצועותחורדת

 1לצין כתב בן סעיף י' סימן ערוך שיחןבקיצור
 כריכות ג' או וב' האצבע, מן הכריכות את מסיומעומד,
 מהזרוע. שיסיר שהובא ראיתי לא 2ה1ו*ע אבלמהזרוע.
 דיש שהביא סק*ה כ*ח סי5ן החיים בכף ראיתיאבל

 הקבלה. מספר ומביאו כךלעשות

ננ ם י ר פא

1ו

 בלילח חתפ%יןחורדת

 סוכה חש*ס על ש5חה 5איר רביט נחידחפיע"ן
 שם אם בלילה. התפילין במוריד הדין איד לרהשכתב
 דיתכן נפ*מ. אין דאז או קודם ש*ר להוריד צרידג"כ
 דאולי וחשבתי עכ"ל, קדושתו קילא כי אז קודםדש"י
 בודאי והנה קודם. ש*ר מוריד בלילה ג"כ אז יטעודלא
 ובמפרשי כוט בסימן עיין תפהין זמן לילה אם תלויזה

 שנהגו יש שכתב כ*ט סימן השולחן ערוך הוייןהשו*ע.
 וכו' חוקיך שנשמחר רצון ליהי לציה בובאכשמגיעים

 לבני חוקיו לשמהר לזכר האצמע 5על הרצועהלסלק
 קיי*ל דלא כיה כן לעשות כדאי אם יודע ואינימערבא
 אם רק מברכים היו לא מערבא דבני ועוד מערבאכבני
 ומ"מ בזה יש חשש איזה להיפך אך ערב לעתחלצם
 ~ינא קיי*ל דלא למאי זכר לעשות יש אם ידעתילא
 יש בזה וגם כתב סק*ח כ"ח ובסימן עכ"ל.ת"ע
 % מניחים ראש של הקשר של שהדליתנוהגים

 משום שהוא דאחיי המעברתא תחת %אהמעברתא
 סביב הרצהךת וכהרכים בתחתיתו. שיונח נאה לאשד-י
 הדין הביא במג"א והנה עכ*ל, סקוד עמג*אהקצות
 הבתים על הרצועות להניח ולא הקצוות. על הכריכהשל
 שהביא ח' סימן הלכה בעמק ועיין רזיא. גליא ממפרוזה
 כפירש'י שלהן ברצועות גוללן ראהתא מהא רשריראיה
 בין איסהר ת1ין דשרי הש*ם כיס כעין דעבידומשמע
 כל המ*א כמ*ש הרצועות מחמת בין בתיםמחמת
 מניחן מ*ש פ' דאיתא מהא וכ*מ שמירה דרךדעביד
 עכ*ל. הכר, עליהן להניח דרשאי ש*מ לכסת כרבין

 להחמיר דיש ומשמע למטה הדלי*ת להניח נוהגיןוהרבה
 למעלה.להניח

 התפילין לנשק החכמים מנהג המחבר כתבובס*ג
 ולא חכמים נקט מדוע חליצתן. ובשעת הנחתןבשעת
 נאמן אורח עיין כיהודא נראה אדם כל וא%י אדם.כל

 מ*ש וע1ן עיי*ש. חכמים ד1בותא מבנו ובהגהסק"ח

 וע1ן קפ*ט. סימן זאב בנקמין 1מ1ו*ת תפיליןבעניני
 במגהות כ*ט סימן הגדהיה כנסת 2ה1יירי דיןחידוש
 א/ אותהטור

 עמוד ב' דברים לוזוי מעם בילקוט ראיתישוב
 תחת הדלי*ת של הקשו ישים אלא וז*ל, שכתבתקס"ג
 הדלי*ת ששמים לאלו וא*כ כהעה"ש. לא הייהבית.
 עושין שכך ראיתי ואני נצמן. מקור להם יש הביתתחת

 למעלה. יגיחו טובומהיות
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 תפיין עםקפח

 לשעת דם4תד היטב בבאד מבואד מ*בבסימן
 דסמוך שכתב ובמ*א במ*ב. ועיישש לש*י, ש*דרצועה
 ובספר מקדהשתו. דמודיד למטה ישתמש לאלקשד
 5שוט נדאה כתב הלשכה בצוהד ט*ו כלל הסופדלשכת

 יהי' דהקשר לש*ר. לשנותה יכול אינו ששישהרצועה
 אבל שם( ט"ס דהם טןאה כי בדבדיו )עייןלמטה

 דעצם נראה ולענ*ד בסקשג שכתב השולחן בעדוךדאיתי
 מתפילין וק*ו לשנות שאסהר ודאי והיו*ד הדלי*תהקשד
 בעצם וכ*ש שבו השי*ן מפני ש*י לעשותם שאיןש*ד
 לבד אבל פשוטה לרצועה לשנות שאסור השםאות
 למטה בין למעלה בין קפידא דאין נ*ל הקשדמקום
 דכולה %מטה למעלה בזה ואין הוא. קדחמה חדאדכולה
 סמוכה היא אם לי ומה בששד תלויה או היד עלנכרבת
 אדם חיי ועמן קפידא. דאין משמע וא*כ וכו' ידלהבית
 מ*ב סימן % יעקב ובקול ברוך ובבית סכשא י*דכלל
סקשו.

5ח

 וששי תפיליןה5רת

 את שיניח עד ש*י תפילין לוודיד דאיןנראה
 במלואים השולחן בקצות ודאיתי בכיס ש*דהת5ילין
 תפילין דהנחת דומיא דהי"נו ונדאה וז'ל, שכתבלח*א
 יד של התפילין שיהיה עד מהכיס תש"ד להוציאדאסוד
 מונח התש*ד שיהיה עד התפש*י יסיד לא הזרוע.על

 עכ*ל.בכיס

יט
 בר*ח ת5יליןמורדת

 התפילין הורדת בזמן דפ"ג סימן במ*אבמשש
 שכתב ב' אות תפילין הל' מצדים בנהד עחןברשח.
 לא בדשח התפילין חולצין שאין פשוט המנהגבמצדים
 גמד ואחד להיכל סשת חזדת אחד רק והם*ץ ולאהקהל
 ימהד שלא הדבים את המוכה לששץ וראוי וכו'.הקדהם
 הצבוד שדוב בעיניו יראה אשד עד לחש תפלתלהתחיל
 לענות שיוכלו החורה יתחיל שאם כדי תפיליןחלצו
 טובה להם יאבד %א עמו הכתד קדו,םת לעטתלהגיע
 בצבור שיתחילו דבעי מבואד ולדבדינו עכ*ל. וכרהדבה
 בזה. חריז בצבוד. מ5לה שיהיה כדי בשוהשוה

 פדח ועיין בזה. דפ כבד תפילין עם קשהלשתות
 וסא8מע י*ז סי' ה"ב אחד שמעון ושעד ו' סיששושנה
 להקל.דיש

כ84

 בת%8יןח%ח

 אם תפילין יניח חולה אם כשט סימן בח*אבמשש
 סיח תורה קנין בספד בוה מ"ש עיין אח*כ לוישדפו

 יבא ולא תפילין הנחת על ויאד שכתב ב', אותה'
 מעוה ד' הרה"ג וידידי תפילין. שריפת שללעבירה
 הניחם בבד אם בזה לי כתב שליט*א בלוי הכהןיהודה
 נ5הם. 5קחת מטעם גמוד היתד השו בקיומם סכנהויון
 מפני ומנית עכשיו שהיא מצוה דואין שאיןועוד

 לשת שדואה עשה מצין ואם להיות שעתידהשעבירה

 אם כ*ש תיכף האיסור שנעשה אע*פ מעשהבשעת
 לא ציצית במקום דאמדי מ"ט ומן. לאחד האיסחיאשה
 נאסרה לא תפילין מצות קיום במקום ה"נ כלאיםנאסדו
 עכ"ל.שריפתן

 לי כתב שליט*א קדלנשטיין ה' חנוך הדבוידידי
 הנדפס בד*ן המובאים הדמב*ן מדברי להוכיחםראה
 והיכא בד*ה דמילה דשא 5רק שבת במסכת הדי*ףעל

 לפני מילה דלאאד חמשי דאשתפיך וכו'דאישת5יך
 דין יהיה שאח*כ שיודעים אע"פ למהול דמותדהמילה
 רק יוצד לשרוף החייב מצב הכא וה*ה איסהרדחיית
 בבירוד יודעים שאנו אע*פ עתה אך שיניחםאחד

 מה לו איכפת ולא להניחם צריך בשריפהשיתחייב
 כ*ב בסי' כהן אמדי ועי' עכ"ל. בשדיפה יתחהבושאחשכ
 לאח"כ. לחשוש ולא התפילין לו דיתנודדעתו

כב
 חתפיליןלכטות

 לי צין ש*י. התפילין לכסחת אם כ"ו בסימןמשש
 סט"ו כ"ז סימן הרב לשוע*ד נ*י שוחטא ר*גידידי
 כ"ז עדה"ש עי' וכן מכוסה שתהא התורה הקפידהשלא
 שליט"א והאדמו"ד יוד סימן נזר חבני הר'סט*ו.

 ואין שעליהם בהתיק מכוסות שלו התפיליןמליובאוויטהב
 5רא וע%ן מהצדדים. חתוך ואעו למעלה חודשום

 הרה*ג וידידי החדש. חיים השרחות ה' סימןשושנה
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 דאין ודעתו בזה אלי האריך שלים'א מלצררש"א
 הכיסוי. עם התפילין הניח אםעיכוב

כ2

 מתפיליןאו2ם

 העירני בתפילין אונס ב' אות כ*ז סימן בח*אמ*ש
 כוז סימן מ*ב עי' נ"י יעקבוביץ יוסף ישראל הרבידידי

 כל לו גקטע אפילו בימין גידם נעשה אם (2בלסקוו
 עכ*ל. שינחוהו לאחרים ויבקש בתפילין חייבהיד

 בעצמו תפילין להניח יכול שא"נו אונס הואולכאורה
 אינו בשבילו יניחו שאחרים אפשרות דיש כיתאלא
 מנחות תוס' ועיין עכ"ל. כאן הדין והוא אונסנקרא
 ר*ג הרה*ג וידידי צ*ג. עמוד ח*א ישהרת ויסודיל*ו

 לחלק* ואין לי כתב שליט"אפלדר

כד

 וכעוטאל מימין תפילע212ן

 האם ובשמאל ביטין תפילין הניח אם הדיןאיך
 סיטן שטמף במהרוי עיין ובמזוזה תוסיף. בבלעובר
 ח*א )ברוסנס( אריה בלב ועיין בזה. דנסתפקרס"ו
 חיים במשמרת ועיין ממזוזות. תפילין ומוש ב'סימן
 בכלל אינו ימין יד כי בזה לחלק שכתב צ'געמוד
 הש*ס על כת"י בחידויצי )והנה המזוזה 'סהצא*כהטצוה

 מניח אין שמאלי או ימיני הוא אם בספק מדועהארכתי
 מה יעזור לא מצוה בר לאו ימין אי ואולי הידיםבב'

 בזה(. ועייןשיעשה

 כחסימן

א

 צמאי כטחנחטזחח

 כית טמזוזה דפטור נראה צבש4 במחנה הגרהייל
 אוכ אחר. למקום ללכת פקודה לקבל רגע בכלדיכול

 דטחוה וברכ*י דפוו סימן רע*א ועיין עראי. דירתהו*ל
 בחיים עיין וכן עראי דירת דהוי טמזוזה פטהרהסגר
 ל' שם גר אפילו להעבירו דבידו כיוו כ*ב סימןשאל
 שליט*א שודץ יואל ר' הרה*ג ידידי וטען פטור.יום
 שכתב כמו פטהי ח~ים ובבית צבא. במחנות נראהדכן

 דינים ביאורי אריכות ועיין ש*פ. סימן יור*ד נזרבאבני

נהאפרימהתמ

 ג' בפרק שליט*א בלוי הרב להרה*ג הדר חובתבספר
 י/ ט' ח' ז' בסימן בזהמ*ש

מ

 למזוזותכפף

 בשהות מזוזות לכמה כסף די לו "ם אם הדיןאיך
 דיקח נראה כשרותן. על ספק דיש פשוטות, להרבהאו
 מזוזות החדדים לכל לו יספיק שלא אפילו הכשרותאת
 מזוזות על כי שליט*א. שורץ הגר*י ידידי כתבוכן
 פקפוק. איןאלו

נ

 הכ2יפח את אוינואם

 ראיהי לבית. הבנשה דרד את שיע אם הדיןאיך
 דצריך דכתב קצ'ה סימן ביורוד טרדכי לבושיבשו"ת
 עכשיו. של הכניסה כדרך ולקבעה המזוזה אתליטול
 ואפשר כתב יוח אות סוה עטוד הדר חובתובספר
 ולברך. לחזור גםשצריך

ך

 גהצ2צ2 שנפלחמזהח

 שליס*א. קלהמאן מאיר ר' הרב מידידינשא2לתי
 מהחדר. לצאת מחויב אם בשבת שנפלה מזוזהבדבר
 במ*א אבל דמחחב סק*א. רפ*ה סימן בפותוראיתי
 פתים בטנחת כ*כ ועיין מחחב, אין סק*ח יוגסימן
 תשובה וזה טזוזה. בו שאין בבית ליכנס דמותרדכתב
 לצורך לבית להכנס רצה ולא מזוזה ראה שלאלאחד
 בקונטרס ועיין דמותר. שם דמבואר לו ואמרתידבר

 בבית לדור איסור דאין ט*ו אות רפ*ה סימןהמזוזה
 וכ*כ להכנס. יכול בשבת בנפלה ולכן מזוזה בושאין

 אם לי כתב שליט*א קניבסקי חיים ר' הרהוגידידי
 עכ*ל. לצאת' טחויב אין מהחדר בשבת המזוזהנפלה
 דעובר אומץ ביוסף טבואר בפתחו מזוזה לו דבאיןודע

 שעה כל כתב ישראל שמע ובספר רגע. בכלבמ*ע
 בספר ראיתי וכעת רגע. בכל דעובר כתב תכ*גובמנ*ח
 חייב אחר בית לו יש אם דכתב ט*ו עמוד הדרחובת
 קט*ו כלל מ' מערכת כללים טשד*ח והביאלצאת

 בה ~ור דאסור דדעתו שפ*א סיטן יור*ד נזרומאבני
 והביא המזוזה נפסלה בשבת אם לדור דיכולוהוסיף



 ייםארח ת ו ב ברנו
 שאין חבעז לבית ליכנס ומותר וכתב ביתו. חזדיפקיר

 להכנס רצה לא מהגדולים שאחד והוסיף מזוזה.בו
 דמשום ומסתבר כתקנה היתה לא שהמזוזה מלתלבית
 מלכים מזוזת בספר וע%ן עכ*ל. כן עשה מילתאמבחר
 ח~לדות וע%ן בזה. דינים 6רטי הרבה לוב ל*אדף
 ערב ביום למלת בא אחת פעם וזיל, ה' פרק חובאדם
 היא שהמזוזה ראה הבית 6תח אל בא וכ(מפרשבת
 אותה לתקן ביום שהות היה %א העליון משלישלמטה
 את להפקיר המלת בעל שהוכרח עד לבית נכנסולא
 עצה יש %דעתי עכ"ל. שלשה בפני גמווך בהפקרהבית

 בחו*ל. במזוזה יום ל' עד חייב %א הבית אתשישכור
 דף ח*א ישורון ויסודי ס*א סימן או*ז מהר*חפיין
 והפ המזוזה בנפלה ל*א סימן אור*ח פמ*ג ועייןכוא.
 כתב הבדיקה ובזמן לשם. שיצא בשבת אחר ביתלו

 בעת אטרחוהו לא דחכמים כ*ו עמוד ברכה עמקבספר
 אחרת. מזוזה להניח המזוזה שלהבדיקה

ח

 מברך. אם שוב וקובע המזוזה בנפלהנשאלתי
 דיש נראה %ה~ה בזה. וודגים אחרונים חבל ישוהנה
 ס*1 ר6*ט סימן המזוזה בקונטרס שכתב וכמולברך
 בציונים. ועיי*ש מברך. וקובעה וחוזר המזוזה נפלהוז'ל
 חובת ובספר שבוג עמוד בקדזטים סוגיות בספרוכן
 וקובעה כשחוזי המזוזה נפלה כתב סט*ו י*א פרקהדר
 אחת שעה שהיתה דכית כתב ובצימים לברך.צריך

 אחרת. מצוה מתחיל ועתה המצוה כגמר הויבהכשר.
 מתחילה חדשה דמצוה כית לומר יכול היהובאמת
 לה. א%ה הראשונה הקביעות כיעכשיו

1

 בקבע כי חמת*כ מברך אין ל' תי המזוזהבקבע
 דאפשד י*ט בסימן המג*ח כתב בה שדר קודםמזוזה
 דלא בהא כ"ש וא*כ מברך דלא כתב וברכ*ישיברך
 חאב שמעון א% בספר שבתב ראיתי וכן אח*כיברך
 המיזה בקונטרס אבל ז*ל. יעקבוביץ אלתנן לר' ב'סימן

 בזה דיעות הביא קצ"ב אות רפ*ו בסימן)זילבר(
 ובסוף ברכה בלא לקבוע נכון דלכתחילה לדינאוהחליט

 ויסיח הרבה לזמן המזתה יוריד החיוב ויחל לפנילל
 כל בזה ויוח8 בברכה יקבע ל"א ליל ובתחילתדעתו

 בהעדות. וע%*שהדיעות,

 או הקובע מברך מי חבירו בבקת מזוזהכשקובע
 שיש עיקריוח נקודות ג' כאן לנו דיש גראההבעה*ב.
 הקובע יברך איך ר(ושונה השאלה. ניפשט הצח*כלברר
 נ*י. הרטמן אליהו ר' ידידי טען וכך דירתו זה איןהא
 שהוא ואמר באמצע הבעהוב ובא ובירך מזוזה כשקבעב.

 משל דרך כשבירך ג. יכול. אם ולברך לקבוע כעתרוצה
 לאחר ולתת להפסיק יכול אם ה' שקבע ואחרי מזוזותי'

 החלי. וזה %ברך.לקבוע
 בהל' הרמב"ם בלשון מבוארת הראהפונהשאלתינו

 לביתו מזוזה קבע אם וכן בהליוב שכתב פרי*אברכות
 מזוזה קבע אם אבל כתב ובהליעג מזוזה. לקבועמברך

 בפירוש משמע א"כ מזוזה. קביעת על מברךלאחרים
 שאלה. זו ואין על בנוסח לאחרים מזוזה כשקובעדמברך
 סק*ד רפוט סימן דעה יודה השולחן בעדוך ראיתיאמנם
 אים ואם קובע שאחר אף הבעהוב מברך והברכהשכתב
 מוטל שעליהם הבית מבני אחד או אשתו מברכתבביתו
 מוטל עליו אין שהרי הקובע האחר לא אבלהחיוב
 מברך. דהבעה"ב דעתי ואוכ הוא. הדר דחובתהמצוה
 בפירחח שכתב הרמב"ם מדברי עליו יקשה לכאורהאמנם
 עליה גדולה קושיא היא זו ובודאי לברך יכולדאחר
 הדר חובת דבעינן החזקה טענתו להוריד בכדיאמנם
 עפ*י דל-ק לי גראה 3*י. אליהו ר' ידידי שטעןוכמו
 הקביעה דאין סק*א יוט סימן באהר*ח המג*אמוש
 מזוזה שם שיש בבית שידור הוא דהעיקר המצוהעיקר
 וממילא ט*ו טימן חיים אורח שיק במהד*ם מבוארוכן

 עכו*ם או קטן קבע אם שאפילו לומר האחרוגיםמצדדים
 )עיין בפתח מזוזה שיהיה הוא דהעיקר כשירהג*כ

 שהביא א' אות יוא סימן בהלכה המצויניםבשערים
 בקצות שראיתי מה לפי וביתר בזה(. האחרוניםדברי
 דסוכה בשליחות חילוק דיש ס*ב ש6*ב בסימןהחושן
 שייכת המצוה כיסוי דבמצות הדם כיסוי ביןובמזוזה

 שלחו אם במזוזה משא*כ ששלחו לזה %א שכיסהלזה
 שליח לק~בות דאפושר )ובמגילה המהצלח כעשההוז

 כתב דא*א, ש*ה בסימן הרמ*א דז"עת הבןובפדית
 הןי' עליו מוטלת דהמצוה תפדה כתב כי השולחןהערוך
 וא*כ שפ"ב(. בסימן החושן בטבעת בזה שהסבירמה
 חובת והו*ל מזוזה לקבוע לשלוחו שכיעשולח שי*ליתכן
 חובת נקרא זה אוכ עבהרו קובע כשהשליח אבלהדר
 וון'ל כמותו אדם קול הטלוחו "טולחו עבחר זה 3יהור

 מ י ר פא
 כטסימן

 טזחח מענתישאלוונ
א
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 מצוה. באיזה חילוק יש כי בעצמו ומצאו הואכאילו
 מ6ש והו*ל ברורים הרמב"ם דדברי נראה בודחרואוכ
 הדר, חובת של חפרון שום כאן ואין קבע שהבעה*בכמו

 וזעא ~ברינו ראיות עוד גמצא נלך ב6סילהואם
 איך לאחר כהחבודק סקוו תל*ב בסימן המג*אממ*ש
 מצוה דמ*מ וכתב עליו מוטלת המצוה אין הלאמברך
 הדר חובת זה דכאן שאלתיגו ממש "יא ובאמתקעביד.
 עביד קא דמצוה המג*א כתירוץ צ*ל אלא יברךואיך
 ויטל קעביד מצוה לחבירו מזוזה כשקובע פה ג*כולכן
 זה אין הא מגדך איך המג*א שהקשה 6ה אמנםלברך*
 שמל כמילה המצוה ברכת הו*ל הא לי מובן לאביתו
 שהעיר  ישע בגדי בספר ועיין ומברך. חבירו שלבנו
 הוא בודק אחד וכשאין וכו' ערבים ישראל כל האכ*כ
 כתב הרמב"ם הא ק"ל ועוד ולברך. עבורו לבדוקיכול

 האיך קושיתו מה וא*כ על 6ברך לאחר מצוהשבעושה
 6כתם בשו*ת ועיין דיכול. בהמב"ם מבואר האמברך
 הרמבום דברי מהמג"א דנשמט דהעיר י*ב נסימןלדוד

 ותירץ נשמט( זה השולחן מהערוך ג*כ שכתבנו)וכפי
 שליח אותו עשה לא שהבעה*ב באופן איירידהמ"א
 ועיקר לבדוק לטרוח רוצה שאינו לפי אלא ח6צולבער
 דאין בעשאו סובר דהמג"א 6ודה וא*כ 'ניח*ל.המצוה
 המכתם על העיר שלום נהר ובספר ומברך. שאלה שלדין
 דמיירי לומר והו*ל בצ*ע זה השאיר מדוע דאעכלדוד
 מפתיש כך ברמב*ם עכ*פ המצהה. לעיקר שליחבומ~או
 מזוזה לקבוע שליח בעשאו וא"כ המ*א דעת נוטהוכן
 הדברים וביאוד חטץ. בבדיקת כמו לברך הקובעיכול

 שליחות ע*י כאב המצוה האב קיים למול שליחכשעחחה
 מצוה הבעה*ב עשה מזוזה לקבוע שליח כשעשהוכ*כ

 לחדש נוכל נראה ואם מזוזה. שקבע גופהכבעה*ב
 שפכת הברכה אז מברך שהקובע נזמן גדולחידחח
 לכאורה וזה ג"כ. לברך שלחו כאילו והו*ללבעה*ב
 הבעה*ב ואם שכתב סק*י תל*ב סימן במ*במבואר
 מברך אחר אותו לבדוק לאחר ומצוה כלל בודקאינו

 דהעליח דאם דסובר היי הברכה. לענין וגם כשלוחודהוי
 המשלח בודאי וא*כ המשלח. שבירך כ6ו הו*למברך
 יחשב והכל לשליח והקביעה הברכה הכל ליתןיכול
 הברכה שג"כ דבדיו עצם אבל בעצמו. קץ~הכאולו
 כהצאין בפרט גדול חידוש זה לכאורה למשלחנחשבת
 ג' סי יחך4ד צבי בהר וראיתי הברכה. בעת שםעומד

 וכל שליחות דין שייך לא לברכה בנעע כי עליודהעיור
 מבהשר עכ*פ וכף. עצמו מצד חיובו הוא דהחליחברכת
 סי' המזוזה בקמטרם ח*ב ברוך בבית עיין וכןבמ"ב.
 9ל מברך לאחרים מזוזה הקובע שכתב ס"דרפ*ט

 או זקן שהוא געה*ב בפני שקובע ואף 6זוזהקביעת
 שאיןחולה

 יכ~
 חלא מברך בעה*ב אין בעצמו לקבוע

 בהגהה והוסיף עכ"ל, מזוזה קביעת על מברךהקובע
 ראיתי וכן מברך. דבעה*ב שכתב השולחן כערוךודלא
 שליח שכתב ד' סימן י*א בפרק הדר חובת בספרכעת
 יברך קובע הוא וגם שם עומד הבעלים אם מזוזההקובע
 יברך קובע אינו הבעה*ב ואם השליח ויוצאבעהוב
 לו ומקנה בעלים מדעת שלא הקובע השליח אובעה"ב
 לברך רוצה הבעה*ב דאם עכ*ל.ודע לברך יכולהמזוזה

 אין דאחרת בקביעתה קצת להתעסק צריך לכה"פאז
 דברי בשו*ת מבואר וזה יקבע חחאחר לברך יכולהוא

 אם לברך יכול אין דהבעה*ב ה' סימן ח*דמלכיאל
 באסיפת חמד בשדי מבואר וכן כלום, מעשה עושהאינו
 מעט ולקבוע לברך דיכול פשוט וזה ברכות הלכותדינים
 דבקובע דפשוט לדינא תבנא השאר. יגמורוהשליח
 קביעת על מברך דהקובע הבעה*ב בשליחותמזוזה
 שהקובע חדיי אם השניה שאלתינו לן פש אכתימזוזה.
 רציתי אני וטען בעהוב בא מזוזות כמה וקבעבירך
 ולכאורה חחיקבע. לברך כעת לו לתת יכול אםלברך
 כ*א דף דב*מ הגמרא מסוגית לפשוט דאפשרנראה
 תרומה, תרומתו מהן יפות נמצאו דאם יפות אצלבכלך

 בעה*ב בא אם פסק הלוג פ"ד תרומות בהל'והרמב"ם
 תרומתו אז לא או יפות נמצאו אם בין והוסיףוליקט
 בשו*ת ועיין זאת בסוגיא לבאר האייכו וכברתרומה.
 אם הכא כ"כ כן אם ל"ט. סימן י' חלק אליעזרציץ

 לברך רוצה אני ברכה עשית מדוע הבעהוב טעןבאמצע
 יכול בודאי א"כ בשליחות כעת דניח"ל דעתו גילהא"כ
 שהקובע עצה דיש או בעצמג ולקבעו לברך כעתויכול
 הר' להפסק. נחשבת חחיחה המזוזה מענין שלאידבר

 מזה היוצא ס"ח. סימן יור*ד יעקב משכנותבשו"ת
 מה א*כ לברך שרוצה דעתו כעת בירר בעה*בשאם

 הוא נקבע שלא מה אבל נקבע כברשנקבע
 יכ~

 לעשות
 סימן ח"ב המאיר שרגא ועי' בעצמו, ולקבועברכה
 ד*א,ד'

 להפסיק יכול לכתחילה אם לבאר עלינוולאחררנה

 ונראה לקבוע. לאחר ולתת מזוזות כמה כבר שקבעאחרי
 באמצע ומדוע לכאם אחת ברכה הדין היום כלדבשוחט
 וא*כ ומברך לשחוט מתחיל ואחר להפסיק יכולהיום

 לא דשם לחלק יש ואולי לאחר ויתן יפסיק הכאג"כ
 וכשגומר השחיטה עצם על אלא העופות כל עלמברך
 הפסק בלי היום כל יעמוד דאחרת לעזוב יכולחלק

 מזוזות י' משל דרך בבית כשיש הכא משא"כוישחוט,

 הכל על לברך לכתחילה דעתו היתה כשבירךא"כ

 הו"ל לכאורה לברך לאחר ונותן באמצע מפסיקואם

 יוכל לא דבמזוזה מסתבר וא*כ צריכה שאינהברכה
 בשליחות שהיה באופן ורק לברך, לאחר ולתתלהפסיק
 או כיבדו אם חילוק דיש ראיתי שוב שביארנו.וכמו
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 הבעה"ב ויכול כשלוחו הוי לא דבכיבדו שליחעשאו
 בהצבי מובא זה וחילוק יכול אין ובשלחו בדכהלקץעת
 ועיין זצ"ל. פדנק הרב למרן רל*ט עמודישראל
 קנין ועיין נ*ט. סימן ח"ג גדברו אז גהבו*תבאדיכות
 קכ*ד. סימןתורה

 יכול אם מזוזות בקובע פעמים כמהונשאלתי
 שמעו לא אם אפילו אחדים ולכבד להפסיקבאמצע
 ומסתברא צריכה. שאינה ברכה גורם לכאורה כיהברכה
 יעשו אז שמעו לא ואם הברכה שישמעו וטובדיכול
 שליט"א מונק הכהן דוד שמואל ר' וצהוג וידידיברכה'
 לשייר ונמלך בביתו מזוזות מקצת שקבע מי ליכתב

 רשאה אי למחרת לקובען או אחרים לכבד כדימקצתן
 יותר בו מצוה ודאי כלל טורח בלא הנה כן.לעשות

 ברכה לגרום אין גם המצוה להחמיץ ואיןמבשלוחו
 הכל לקבוע מילתא ליה טריחא ואם צדיכהשאינה
 בהל' כמבואר יעשה במצות בנו לחנך כדי אובעצמו.
 הברכה. וישמעו אצלו שיעמדו חמץ בדיקת גביפסח
 הברכה להפקיע נכון אינו לע"ד כן קהעה לא אםאבל
 הרוצה הטורח לו וקשה מלאכתו באמצע נתייגע אםאבל
 למחרת ויברך בזה איסור שאין כמדומני למחרתלקבוע
עכ*ל.

 לחחרים מזוזה הקובע מדברינו. הנחטדיןפירות
 אתה מדוע ואמר בעה"ב בא באמצע אם לברך.יכול
 שלא ידבר הקובע אה שלי היא המצוה הלא ברכהעשית
 קובע כשאחד ויברך. לקבוע לבעה"ב ויתן מזוזהמעניני
 יכול דאין מסתבר המזוזות לכל ונתכת בביתומזוזה
 כונתו אלא ולקבוע לברך לאחר ולומר להפסיקבאמצע
 יצילנו והרחמן לקבוע. יגמור חטהוא המזוזות לכלהיתה

 כתבנו. והנלע*דמשגיאות

 הדירה בעצם חסרון והוי כלל דיוק בית אינהדספינה
 אהל. כמווהוי

 סי' זאב בנימין בספר שכתב מה הבינותי לאאבל
 דלא. לעיל הבאנו הא הים. במפרשי נוהג דמזוזהקצ"ג
 סימן ח*ג שליט"א למרן יעקב קהלות בספרוראיתי
 דבני שם ודעתן באריכות וביאר זה ספק שהביאטעו
 דודאי מיוחד חדר להם ויש תדיר בספינה הדריםאדם
 דעתנו בטלה וא*כ נסתפק ברכה ולענין במזוזהחייבין
 ברכות בהלכות מהרמב"ם לכאורה אבל הרחבה דעתונגד

 סקכ"ז רפ*ו בסימן כתב השולחן ובערוך דפטוד.משמע
 ח"ב יצחק מנחת שו"ת ועיין חייב. שבספיגהדבית
 ה' סימן סרוד הדר חובת ובספר בזה. מ*ש פ"בסימן
 בהגה באייכות ועיי"ש פטהרים שבספינה בתיםכתב
 יעקב ר' הרה"ג למרן אלו דברים וכשכתבתי י"ג.אות

 מעכ*ת שהעיר ומה וז"ל, לי ענה שליט"אקניבסקי
 מדברי שבספינה מזוזה חיוב לענין האחרעבמכתבו
 שלמים וכן רבים העידוני כבר ברכות הל' ז*להרמב"ם

 אע*פ ז'ל דומבום דברי פשטות משמע הכי ובודאיבזה
 בהם אין דבספינה משום הוא ז'ל דכוונתו לדחותשיש
 תנאים י' בשווע המבואר במזוזה המחוייב הביתתנאי
 ואהלי כיפה כעין שבספינה הדירה אז עשויין היה)כי

 הרמב*ם דברי שפשטות הוא אמת מומ וכיו*ב(הערבים
 עכ"ל. אופן בכל ממזוזה פטורה שהספינה מוריםז"ל
 דן י"ב ובסימן עירובין על יעקב קהלות נדפסושוב
 צ*ע ולהלכה פטור שבספינה בית בפשטות וסייםבזה
 הטעם כתב ח"ב הרמב*ם על המשנה ובמרכבתבזה.

 ובקונטרס בית, מקיי ולא לקרקע מחובר איגו כידפטור
 בית הוא כללא כתב קמוב אות רפ"ו סימןהמזוזה

 צ' סימן ח*ב משה באר שו"ת ועיין פטור.שבספינה
 פטחר. שבספינהדבית

 בספינה לדור קביעות בעשה הדין אידנסתפקתי
 ממזוזה הל*ט בפ"ו הרמבום והנה במזוזה חייבאם
 עמצף שאין לפי המזוזה מן פטור שבספינה דביתכתב
 נעשה לח שבספינה דדירה משמע וא"כ קבע.לדירת

 בהל' בלשונו וכן ממזוזה. פטור וממילאלקביעות
 כגע חובה שאינה מצוה דיש כתב הל"ב פי"אברכות
 אלא מזוזה הוויב בבית לדור מחויב אדם שאיןמיוזה
 הרי ישב. בספינה או באהל ימיו כל לשכון רצהאם
 יכול. הוא ימיו כל בספינה בית לעץבות רוצה הואאם

 בדברי שם עיין מגילה סוף ירחטלמי הם דבריוומקור
 לו יש אבל בתפילין מנוס לו דאין וביאורוהירה~למי
 מקהרז מכאן וא*כ בספינה ימיו כל לשבת דיכולממזוזה
 י*ל ובאורו ממזוזה פטור שבספיגה דבית הרמב*ס,על

 לקחת יכול הוא אם דירה כשמחליףנשחלתי
 ר~ה כי זה את רוצה לא שהנכנס באופןהמווזות
 המזוזות לדהעאיר מחויב דין עפ*י הגה מהודרים.להניח
 לא וכשיצא רצ"א בסימן המחגר וכמ*ש הישנהבדירה
 ד"ם יהודה לחם בבית שם הובא ובס*ח בידויטלנה
 צריך השני מעותיה על הקפיד ואם הרמ"א וכתבסכנה.
 לו. ישלם הנכנס מהודרים משאיר אם וא"כ לו.לשלם
 רוצה הנכנס ואם חטישאיר כדאי לא להחליף רוצהואם

 ליוצא זה את התן יכול הוא מהודרות ולהכניסלההץיד
 יוריד. הנכנס אלא יוריד לא שבעצמו הקפידאוא"כ

 יור*ו ג' חלק אומר יביעובשו*ת
 דיכול כתב " סי~

 המהודרות במקום הפשוטות ישים ~אז ולבדוקלההריד



נפ ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 יכול בודאי לסמוך והרוצה להחליף עצה דיש דדעתוהרי
 משום הוא דאי נתי"2בתי שוב בדיקה. ע*י כךלקח2ות
 שישראל בית והעיקר שנוטל מי נפ*מ אין א*כסכנה
 טוב יותר וא*כ המזוזה להוריד אין נכנס וישראליוצא

 המעות לו יתן רוצה אם החדש והדייר המזוזהשישאיר
 ולא בהתנדבות המזוזות עבור מעות לו שנתן עשווכן

 לי כתב שליט*א קארנמהל הרב וידידי מזוזות.מרידים
 מדקדקין העולם שיוצא מבית המזוזה ליקחולענין
 החזת ובשם עכ"ל. רצ*א סימן בברכ"י ועיין יטלושלא
 השכיר ולא עוזב ואם מזוזות. עוקרין דאין שמעתיאיש
 הרבה ודעת יטול דלא קי"ז בסימן היעב"ץ כתבהבית
 אם וכן מותר מהשוכר המעות ולבקש כן. אינופופקים
 בפירח2 התנה שאם י*ט עמוד הדד בחובת כתבהתנה
 מותר שם וכתב לו. לשלם חייב שכירות שכירבשעת
 וכן כך כל חשובה שאיגה אחרת מזוזה ולקבועליטלה
 מותר אחרת מזוזה מיד קובע ודה2וכר למזוזה צדיךאם

 רוצה בבית לדור הבא השוכר שאם ופשוטליטלה
 ליוצא לו ומאתר מיחח2 בית כאן איז המזוזהלהחליף
 ולדה2יפ המזוזה להודיד יכול וא*כ עכ"ל.ליטלבה
 ורוצה מההררת מזוזה וביש ופשוט מדעדרתבמקומה
 ההבדל לו ישלם והלוקח שישאיר נראה להורידהמוכר
 הלוי שבט בשו"ת כתב וכן למהודרת פשוטה מזוזהבין

 ב'. אות קנ"ט פימןיור"ד

ך

 החייב שם דד דלא חפציו והכניס בית2:שכר
 דין לזה דאין או האוצר כבית דין לזה דיש אובמזוזה.
 לזה איז בזה משתמש דאין היות ויתכן האוצר.כבית
 משה ר' הרה*ג מו"ר דעת נוטה וכן האוצר. כביתדין

 אומץ יוסף בשו*ת ראיתי אבל שליטוא,פיינשטיין
 בית בה2כר זה בלשת שכתב ל' בסימן החיד*אלהרב
 חייב ובהקג להשתקע שדעתו מובח מטלטלין שםה2לח
 במזוזה. חפב שם דר שלא שאף הרי מיד.במזוזה

 יש כי אומץ ליוסף העתיק שלא כתב המזוזהובקונטרס
 שליט*א. מו"ר כדעת בזה דיעות דיש היי בזה.מפקפקים
 ויתכן שם נכנס שלא כמחסן דהו"ל היות דבריופונת
 בעמוד הדד חובת בעל לומר נוטה וכן פטור כזהדבאופן
 בפוסקים אבל ויוצא שנכנס רק הוא האוצר דביתכ*ב
 התחיל לא עדחן דפה התכן עכ"ל. כך כתבולא

 לדוד שנכנס לפני ולכן דירה שם ע*ז חל ולאלהשתמש
 שנכנס לפני מזוזה לדה2ים להתרגל טוב ומגמ פטור.הוא
 בזה. מקילים שהעולם ראיתי אבל חפצים שמציחובזמן
 בתב קפ*ב עמוד ח*ה הלף להרב חיים מקחיובספר
 כתב ומטבח במזוזה. חייב סוג מכל סחורה שלמחסנים

 זו בשאלה באים עם המון כי וכתבה דח"ב דפשוטשם
 שאין קטן במטבח אמנם עכ*ל. להו פשיטא דלאומשמע

 פטחר* ע*ד ד'בו

ח
 המצות ככל המזוזה שיקבע טדם לעשות ישהברכה

 בסי' המחבר לשון והנה לקח2ייתן. עובר עליהןשמבדך
 מדוע הדר בחובת והעיר ויברך במקומה ויקבענהרפ"ט
 עובר לאפוקי דבא ואפשר וכתב ויברך אח*ככתב

 היכן ואוחזה בדלת המזוזה דשם בפשטות אבלדעובר.
 בשו*ת כתב וכן המסמד קובע ואח"כ מברך ואזשיקבע
 עראי דרך דר*ל א' אות רפ"ט פיסן יור"ד הלוישבט
 יקבענה ואח"כ לה הראוי במקומה המזוזה לצמצםכדי

בקביעות.

1

 לעשזת דיש נראה המזוזה קביעת עלהברכה
 המזוזה של הקביעות עצם אם הדין איך אבלבעמידה.
 בספר דאיתי הנה ולקבוע. ל"2בת דיכול או בעמידהצדיך
 צדיך דגם פשוט שכתב ק"ט סימן יוד*ד לדודתהלה
 לעשות יכול הקביעות דעצם ומשמע מעומד.לקבוע

 כתב שליט"א קארנמהל רנ"צ הרה*ג וידידיכשיושב,
 ועיי"ש מעומד מברך ח' סימן אור"ח עיין בזהלי

 המצוה דוושיית הידח2למי הביא ובא"ר ובר*יבמג"א
 מזוזה. בהל' ועיי"ש מעומד ועבודה דעבודהדומה

 ומזוזה ותפיליז כ"ה סימן אור"ח עי' מחלוקתובתפילין
 במה הקביעות גם דצריך ומשמע ל"ד קדושין עייןהוקש

 לדברינו וראיה להורות ראוי דכן ומסתבר עכ*ל.במעומד
 צריכים מברכים רס"ה בסימן רע*א בחידושיסמ*ש
 מעומד להיות צריכה עצמה המילה וכן במילהלעמוד
 לומר יש וביותר בעמידה. צריכה המצוה עשיית דגםהרי

 שמברך מהברכה חלק וזה שגומר עד במצוה עוסקדעדיין
 כתבו ובשו"ע דברמב"ם כך הוא בזה דברינווכונת
 על הנוסח פ"ט ברכות ובירח2למי מזוזה לקבועהנופח
 היא והברכה המצוה שעיקר וצ*ל ואמאי מזוזהמצות
 לברך כתבו ולכן המזוזה קביעת וזה המצוהבגמר
 ועיין נשארת הבדכה עדיין שקובע וכ"ז מזוזהלקבוע
 ל' פימן ק"כ עמוד ח"ב צבי תפארת בשו"ת ועייןבזה,
 בזה. לי שענה מה ב'אות

ז
 דינים את כתב ס"א סיפ ח*ג נדברו אזבספר

 ובברגים במסמרים קביעותו ומועיל המזתה בקביעתכלל



אורהרבבותם

 היטב קבוע שיהא והעיקר שבעולם דבר ובכלובדבק
 בסימן השולחן חערוך כתב כך ובאמת ולמטה.למעלה
 דבק. לי ומה מסמר לי דמה סט"ורפ*ט

 בחוץ נהחה לא שדי של שד14ם שראיתיבמה
 שבמזוזה שהשם לדקדק דיש גראה מכוסה אלאבמזוזה
 סט*ו. ורפ*ח ס*ה רפ*ו בסימן וכמבואר בחטיראה
 אם ואף שדי. השם כנגד נקב דעח1ים הרמ"אשכתב
 ידענא לא אבל סגי. לראות ואפשר בזכוכיתהמזוזה
 שלא קטנה בקופסה או בנייר הכרוכות המזוזותבאלו
 כרוכות המזוזות הרוב דינה מה לגמרי השם אםרואים
 לכתחלה רק שזה וגראה דינה ומה הקלף את רואיםלא
 אם ומיהו שכתב רפ*ט סימן משה הדרכי לשון מורהוכן
 וכן דכשר. הרי נפסלת דאינה שם משמע כן עשהלא

 בלא כשר ובדיעבד כתב י*ד אות ע*ב עמוד הדרבחובת
נקב.

18

 הלק לקצוץ אפשד אם שנשאלתי מהרבדבר
 סימן במג"א עי' נראה לשפופרת, נכנס שלאמהמזוזה
 סק*נ. במ*ב ועיי*ש דמותר. דמשמע סקכ*דשל"ד
 חלק יעקב שבות ח1ו"ת דמותר. דמשמע כ"כופמ"ג

 ומשמע ק*ב סימן ח*ג מהרש*ם ח1ו*ת פ*ו סימןג'
 מסוים בגודל מזוזה הסופר אצל הזמין דאםמדבריו
 לחתוך. שמותר במדה שטעה אלא עבורו ע~1הוהסופר
 פעם כל מתנה הסופר ואולי סתם, בקונה הדיןואיך

 מהרה1'ג ועיין נתקוה1. לא זה דחלק לחתוךשיוכלו
 שפר שבאמרי והביא התפילין פר,1יות לגביח"א

 "1ראל שארית ועחן התיר והוא אסרו ש"יותשורת
 דלב ומשמע קס*ב תשובה פסקי ועיין בזה. כ"כשדן
 בזה. מועיל מתנהבי"ד

1

 לקבוע מותר האם בשבת המזוזה בנפלה הדקאיך
 צריך ורק חור כבר לה דיש באופן בשבת המזוזהאת

 בונה חשש בזה ד"1 דא"א ומסתבר המסמר.להכניס
 בספר וראיתי כבונה, נראה מ*מ ממש בנין שאיןואף

 להסיר דאסור שכתב רל*ד בדף כהלכתה שבתשמירת
 וא*כ סותר איסור בכך שיש משום בדלת שקבעהמזוזה
 בונה. משום בקביעתה איסור שיש ה*המסתמא

 מ י ר פאהיים
 לסימן

 תורח מפרמבור

 כתב, הל*י " פרק תורה ספר בהלכותהרמב"מ
 יותר ולהדדו ולכבדו מקום תורה לספר לייחדמצוה
 וספר. ספר שבכל הן הן הברית שבלוחות דבריםמדאי.
 כנגדו  ערותו יגלה ולא תורה ספר כנגד אדם ירוקלא
 כמשאוי ראה1ו על יניחנו ולא כנגדו רגליו יפשיטולא
 ממע גבוה הי' אא"כ תורה לספר אחוריו יחזיורולא

 כתב ביור*ד רפ"ב סימן ר"1 ובטור טפחים.עשרה
 לה לייחד גרס כנראה בפרישה אבל מקום. לולייחד
 באופן שיש נראה מדאי יותר מ*ש והנה נקבה.בלשון
 קדח1ה. דברי משאר ביותר סות לכבד להשתדלמיוחד
 הברית שבלוחות דברים שכתב הרמב*ם כוונת מהאבל
 שיש פה לבאר בא כי 3ראה וספר. ספר שבכל הןהן

 ג"כ בי וטעמו מיוחד מקום שעח1ה ע"י ס4תלכבד
 הסות ולכן קודם הארון והוא ללוחות מיוחד מקוםעשו

 ביאור )ועי' הס*ת עבור מיוחד מקום  לעשות ו"1כלוחות
 שלא לס*ת שעח1ין מה כל ואוכ סק*א(. שםהגר*א

 במה אמנם התורה, מכבוד הוא וכו' סתםמטלטלין
 בזמן הא צ'ע לכאורה אחוריו. יחזיר שלאשכתב
 שני בס*ת קורין ואח*כ הס"ת עם ויושבשמגביה
 בעמק הראיתי הסות)א(. לגבי מאחוריו עומדהקחרא
 ס*ת בכבוד בזה שעוסק כיון ל"ו בדף בזה שכתבברכה
 אשרי שאומר בזמן לא אבל במפטיר. וכן מותר.אחרת
 קצת הצד מן שיעמוד לדקדק באמת "1 אז וא*כוכו'
 התורה יסודי מה' ובפוו בזה. שמדקדקין ראיתיוכן

 כשהוא השם בפני לעמוד שאסור הרטבום כתבהל14
 השם דלפני והוא דינים. ב' דהם לכאורה ומשמעערום.
 בס*ת ולפי*ז מותונ  ערוה בגלוי אבל אסהך ערוםרק

 ערוה בגילוי ג"כ אסחר במעיל מכוסה כמובןשהוא
 ערוה דגילוי גדול יותר חידח1 לכתוב צריך היהדאל*כ
 שכתבמ. כמו דהוא ש*מ כתבו ומדלא השם לפניאסור

 בני ובהגהות הגר*א בביאור שם כתב הרומומקור
 ~פי*ז ממזבח. נלמד והוא יתרו, סוף ממכילתאבנימין,
 ערותך. תגלה לא אשר דנאמר במזבח הדין איך לדון"1
 ז*א טפח כנגד אבל אסחר ערוה גילף רק שםהאם
 מ*ש עפ*י והוא דל*ש. או מותר באשה מגולהטפח

 אף נוהג במעלות תעלה דלא דלאו מ*א במצוההחינוך
 פסיעה פסעו אם זרה דהיא אי במנ*ח וכתבבנקבות
 טפח ומגלה דעולה באשה וא*כ בלאו.  עובריםגסה

 ובמנ*ח ממש. גילוי דבע"נן או בלאה העוברתמכוסה
 פסעו אם ובע*מ וטמאים פסולים שאר דה*ה שםכתב



סא ם י ר פא הייםאורה ת ו ב בר

 יומא מתוס' קושיא והביא בלאו עוברים גסהפסיעה
 דגם טשמע דמחיעך וכתב אסור עבודה בשעתדרק

 ר"י חידושי ועי' עבודה. בשעת לא אפילו אעכבנשים
 כ"ב יומא ובצזוס' הלי"ז. הבחירה מבית בפ*אעמדין
 מותר. עבודה בשעת ושלא אסהר  עבודה דבשעתמחלקים
 דאדרבה ועוד מתי, נעמ מה להסביו צריךלכאהרה
 ועי' בעבודה. טרודים כי להקל סברא יש עבודהבשעת
 השולחן ערוך ועיין בזה. מ"ש שלמה יריעות בספרכ"כ

 גיסא וטאידך ט"ז. אות ד' סימן המקדש בית הל'העתיד
 בטפח הדין איך דאסור השם בפני ערום בעומד לדוןיש

 אבל אסור ממש ערוה גילוי דדק ומשמע באחצהמגולה
 דבליצקי שריה ר' הרהעג ידידי טען וכן מותר,טפח

 שמה והיא תפילין להביח יכולה דאשה הראייתושליט"א
 ואולי ערוה. בגילוי שאסור השיער ועל הזרועעל

 וצ"ע הערוה את רואה ואין בבית מכוסות הןהפרהציות
 י"ל שם פרועות תורה בשמחת ונכנסות והאבזה.

 ויש ומותר מכוסה הו"ל וא*כ טכסה הס*ת שלדהמעיל
 בפני אסור  ערוה דגילוי נראה וא*כ בזה. לעייןמ*מ
 אולי יתכן כי מותר 'המקומות ש(מר אבל קודשספרי
 א"כ הוא כך ואי אסחר ג'כ ס"ת לפני המקומותדשאר
 להוציא אפשר ואיך בלבישה מקפידות שאין נשיםיש

 אבל אסור ממש ערוה גילוי שרק צ"ל ובע*כהס"ת
 סי' חיים שלטת בס' כמ"ש י*ל או מותר. טפחגילוי
 טפח שמגולות נשים נגד ברחוב תורה דברי דלומרכ*ו
 חלילה ולא שמים לשם כונתו יהיה חצהדובר לחחצדאין
 יתכן וא*כ 6ה. ג"כ יתכן הטעם אותו וא"כלראות
 ובגילוי אסור ועיוה  ערוה גילוי רק וס*ת השםדלפני
 מותר. הכניסהמקום

 ערום דהעומד קי*ב בפסחים מהמבואר לדע ישכן
 ואולי בטבילה. עושים ואיך דנכפה חשש יש הנרבפני
 בחלק ל*ג סימן חיים שלמת ובספר אחר. באופןדאעא
 הגר, לאור בדוקא צריכות הטובלות דנשים כתביורוד
 תו ומס' בזה. קפידא אין לטבילה שצריך מהכנראה
 ראשי ובשו"ת אסהה ממש הגר לפני דדוקא הביאיהושע
 ממקום עצמו כשמרחיק כאכ כתב ו' סימן אוראחבשמים
 וכתב אור כ*כ אין דבריחוק וטעמו חעחם אין דולקשהנר

 דזה נסתפקתי ולפי*ז %~ות. ד' שיעור הואדואריחוק
 בכל אז שדולק החשמל באחר אבל בנר רק שייךאולי
 דבחשמל נפ"מ יהי' ש"כ הטואר השטח אותו ישהחדר
 וזה מותר. ד*א בריחוק ובנר אסהר יהיה החדרבבל

 במרחץ אגל ערום סתם רק שייך זה עכ*פ דין.חידזש

 קפידא. אין לטבילה שגמע מה אדרבה שכתבנוכפי
 מאן קי*ב בפסחים שם שמובא מה נזהרין אין מדועכ*כ

 ועח*ש יומא תמניא ליה נטיר ולא לבחטיהדמחוור

 שהובא דקרא טעמא בספר ראיתי ובעת וברשב*ם.בר,ם"י

 וז*ל, א' באות וכתב זצ"ל איש מהחזור הנתגותבסופו
 עליהם שעברו עד טכובסים בגדים ללבוש רוצה היהלא
 לו היו שזא הדחק בשעת אך בפסחים כמ"ש ימיםח'

 לובש. היה לשבתאחרים
 המנביה של בחיקו מונת שהס*ת כיס אשלי)א(

 טפחים עשרה ממע כגבוה הו"ל וכבוד חיבהדדך
 מידידי. הגהה ס"ט. יבר*ךשמותר.

 לאסימן

 מעקה5היוכ

 השלום שליט"(4 פוכשינגר אשר הרב ידידילכבוד
 5וברכה

 היתה שאם עעא נ"א דף קמא בבבא הערתובדבר
 ממעקה, דפטור טפחים עשרה ממע גבוהה הרביםרשות
 קושיא והיא לשמורו וצריך שלו המזיק זה הלאואמאי
 ואינו זו' בלשון שהקשה דוד דיכי בספר הראיתיגדולה.
 נזקין מחשש מעשדה פחות במעקה חייב לא למהמובן
 בקושיש ונשאר ובף הוא דאורייתא איסוראדנזקין
 בבית דק הוא מעקה דחיוב משמע הגמרא מסוגיתעכ"פ
 קמא ביהודה במדע וראיתי טפחים. עשרה בושיש
 באמת בכאן שיש ולפי וז"ל, שכתב ר"ב סימןיווד
 וצ"ל )ט*ס בפ"א הביא לא למה הרמב"ם על עיוןמקום
 גבוה שאין בבית נפש ושמירת רוצח מהלכותבפי"(0
 על הערה והיא ע*כ. מעקה בעי לא טפחיםעשרה
 תצא 6רשת תמימה ובתורה זה. דין הרמב*םהשמטת
 שהשמיטו טעם לומן כתב ע*א( אות כ*ב)דברים
 מעשרה בפחות חבטה אין דקיי"ל משום זה דיןהפוסקים
 יש בעשרה דדוקא כבר שמבואר היות וכונתוע*כ.
 דין לכתוב הוצרכו ולא לא דבפחות נלמד ממילאחבטה
 תקמ"ז למצוה בהשמטות חינוך ובמנחת במעקה.זה

 עשרה גבוה דצריך זה דין כלל הביא לא והר*םכתב,
 ואני ע*כ. בזה. אכתוב במהדו"ב ובעזהיותטפחים
 בתרא* מהדורא הדפיס של%חושב

 דיגים שני דיש קושיתו ליישב בס*ד ליונראה
 דינים לגו נתנה שהתורה והוא מעקהן ודין נזקיןדין

 מיוחדים דינים למ גתנה והתורה גזיקין שלמיוחדים
 בודאי אבל שלפל, בזמן רק הוא ומעקה מעקה.של
 מחויב שהוא אומרת זאת לנזקין' חיוב לנו נשארעדיין
 שם ברמב*ם וכמבס5ר שברשותו המבשהית כללהסיר
 נמי הכי אין בור, זה הא שהקשה מה וא"ב ה*ד()פיעא
 מעקה, לשים לא אבל לכסותו, חייב והוא בהרוזה

 מעקה  מטעם אן מכשול הסרת מטעם אם מינהוהנפקא
 מעקה על דרק ברכה לענין שהוא נראה חייב.הוא



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברפב
 ח"א אברהם בדבר וראיתי מכשול. הסרת על ולאמברכין
 שמעקה כתב כ"ה ובאות מעקה, בדין שהאריךסל"ז
 רק מיתה סכנת אין אם אבל וימות יפול אם רקהוא
 החזון מדברי וסיוע דמעקהן במ"ע אינו נזיקיןסכנת
 בא דלא ונראה שכתב ה' אות פי"ט במעשרותאיש
 דהתנא חייבין רה"ר ובני פטור הבית דבעל לומרהתגא
 בזה ובודאי ממונות בדיני ולא מעקה חיוב בדיןעסיק
 סימן חו"מ השולחן בערוך מבואר וכן יתחייב.הש
 איע ממע גבוהה רה"ר היתה אם שכתב ס"דתכ"ז
 יתקנוה נפילה חשש יש ואם וכו' מעקה לקמצותזקוק
 בשו"ת שכתבנו מה ועיין לדברינו, ראיה וזו רה"ר,בני

 ל4ה. סימן חיים אורח אפריםרבבות
 שהחלוטת עליות כשבונים להזהיר יש כןוכמו
 כשפותחים טפחים עשרה העליה מרצפתגבוהים
 ובבתים מעקה. שם צריך אין אחרת מעקהן יהיההחלונות
  911 בספר בזה העיר וכבר בזה נזחרים איןהחדשים
 גזוזטרג שעושים באולם כן וכמו כ"ז. עמודברכה

 הראיתי טפחים עשרה יהיה שהנדר צריך יושביםולמעלה
 כי נכונה עשו לא ולכאורה פחות, שעשו אחדבמקום
 סי' יראים בספר ועיין בזה. להזהיר ויש ליפול,אפשר
 דבר כל אלא הכתוב דבר מעקה  לענין ולא שכתבמ"ד

 בכ"מ וא"כ מעקה. בדין הנזקין כל כלל הריהמזיק,
 מעקה. לעץצות יש עצמם יזיקו שאנשיםשאפשר
 דאם שכתב רסוה סימן ח"ב מהרש"ם בשו"תועיין

 חשש יש ולדברינו מעקה, צריך אין ד' על ד' בואין
 ד' על ד' שאין במקום עמטיתי וכן לעשות, ויששיפול

 וצריך י"ט הש המעקה וגובה מעקה, שםשהולכים
 המעקה וברכת בזה. ועיין שם ראב"ד ועיין חזקה'מחיצה
  ערוך וע*ש הי"ב. ברכות מהלכות בפי4א הרמב"םכתב

 עמוד ט"ו חלק נועם )ועיין בסוי ועיי"ש סק4גהשלחן
 שליט"א(. חפוטא אברהם הרב ט"שע"ב

 בעצמו דיעשה מ' אות קצ4ה כלל חמד שדיועיין
 מברכין דאין כבר מבואר השהחיינו שולחו. עאיולא
 פ"ו רמב"ם עיין השוכר על הוא והחיוב בעעם.עיי"ש

 ממילא קביעה שעת על היא והברכה הל4ג.משכיורות
 וכ*כ מברך אינו שוב קביעתתה בשעת בירך לאאם

 במעם )תרין כ' סימן חו*מ ח*ג הארץ שדהבספר
 סי' ברוך בבית המזוזה בקונרס ועיין ס*ז(. עמודחי"א
 מדוע ולכאורה בזה. האחרעים דברי שהביא ס"גרפ"ט
 כ*ה סימן בא"ח כמבואר נמשכת למצוה נחשבתפילין
 קודם בירך לא אם דמברך כ"ו( ס"ק ברורה)במשנה

 מצות מקיים עליו שמונח זמן כל כי ואולי במזוזה.ולא
 מה )וראה המצוה היא הקביעה רק בומזוזהתפילין
 שיבברג חיים ר' להרה"ג חיים במשמרת בזהשחילק

 זמן כל נאמר במזוזה ג"כ שנ~ב מאי ולכאורהשליט"א(.

 שני ומאי בזה, ועיין נמשכת המצוה מונחתשהמזוזה
 להקל יש ספק שהוא היות ונראה למזוזה. תפיליןבין
 מעקה ולעשות להחמיור ד' על ד' בו באין וכן לברךולא
 מברכין אין סכנה של דברי על הלא ולכאורה ברכה.בלא
 אור4ח מבין פני בשו"ת ועי' מעקהן על מברכיםומדוע
 בזה. מ"ש ח'סי'

 ולמרפסות למשרדים, ומזוזות מעקהובחיוב
 אההנסת רי*א הרה*ג ידידי מ*ש עייןולמדרטת,
 ע"ט--פ'. סימן ח4ב משה ישועת בספרושליט"א

 לבסימן

 חתורח מגרכתנשים

 אמרו הלי4ג4 פ"א הורה תלמוד הלכותרמב"ם
 תפלות. למדה כאילו תתקע בתו את המלמד כלהכמים,
 ילמצד לא שבכתב בתורה אבל פה שבעל בדצרהבד'א
 תפלות. כמלמדה אינה למדה השם לכתחילוע1תה

 צריבה אשא הלא פה שבעל התורה של בדיניםולטערה
 עגע שאין שבבתב ובתורה תלמד. לא ואמאילדעת.
 תפלות* כמלמדה רק ואינה ללמדדע מוו2ר אמאילאשה
 דינים ~מדה אבל תורה. בחידושי הוא האיסורואולי

 בתורה בין ללמדא דמותר יתכן חידחצים בליהפשוטים
 קפלן גתן דברי )ועי' פה שבעל בתורה וביןשבכתב
 ע"ב(.י4ב

 ברטת מברכות נשים סי"ד מ"ז בסימן פסקוהמחבר
 ללמוד חשבות דהא הטעם הלכה הבי(1ר וכתבהתורה.
 כמו הקרבנות פרשת לומד וחמבאת שלהם.הדינים
 שדן )ועיי*ש ע*ז הברכה קאי א~כ בתפלה.שחהבות

 הסמ*ג, לדברי הביא ובב"י האיש( את להוציא יכולותאי
 ודבריו להן. והטייכים הדינים ללמצד וריבותשהנשים

 הסמ"ג על חולקין דיש ומשמע ג/ סימן מהאצורהם
 איך וא*כ שלהם. הדינין ללמוד מחויבח2 דלאוסברי

 דטשים דכתב בסקי*ח שם אנר*א כדברי וצ'למברכוח.
 פשוטים דינים ולפי"ז שבחדרא. מ*ע נל עלמבוכות

 )ווךי*ש אפשר והסמקג ולהרמב*ם ללמוד* להם אאאג"כ
 גבורים ומגן הרמב*ם. על ירמיחו בדברי ועי'בב"י(.
 בסקי4וש הגבוריםבשלטי

 ~ת. יש בלימוד מצוה מקיימהע אם הדברובעצם
 ף. סיע אשא הלוי ובית ל*ה סימן אריה שאגתועית
 חם שחיבות והדינין המצח2 לדעת כדי דעכ'פו"ל

 שהשל חרין לומ1תב איך לדעת כדי ללמודמחויבות
 דנשים טעם שנהן מ-א סימן אשג ד' מהדוראומשיב
 וארחות סקכ*ה. השהאן ערוך ועי' שבכתב. תודהלומדות
 בסימן ואנה בםקרי. עי*ע הרב לשון ועי' מקי*ג.חיים



מנ מ י ר פא הייםאורה ת ו ב בר

 מברכות אין דנשים המחבר כתב תקפ"ם ובסימןי*ז
 דמברכות. ת,2 בהל' כתב איך וא"כ שהז"ג. מ"עעל
 דק זה שהז"ג מ"ע על לברך דיכולות אף קשהועוד

 ויש תפלות מלמדה הא בוירה אבל איסהר. שאיןבמקום
 באור*ח לב החקרי מ"ש כ*כ ועי' מבדכות. ואיךאיסור
 מ"ע משום דלא סובר דהמחבר צ*ל ובע"כ י'.סימן
 סובר אלא דא*א שם סובר כי לברך יכולותשהז"ג
 כך ומשום שלהם. הדינים ללשד חייבות כי הואדהטעם
 ציון בבני ועיין ושחשר. מציצעו וחלוק לברך.יכולות
בסקי"ג.

 דוויבות ש0תב האגור על העיר וקציעהובמור
 שהש מה אלא בקרבנות לנשים שייכות דאיןבקרבןת
 מודה מש"ע אבל ויולדת. זבה קני כגון עצמןלחובת
 לשבח. טעם הת1 להן הצריכין הדינין ללמודדחייבות
 נשים הלא דהעיר ס"ז סימן אומץ יוסף בשךתועי'

 הקרבןת מעשה הל' בר*מ כמבשר הקרבנות בכלחייבות
 התורה. בברכת טשים. חיוב בדין שם והאריךפ"ג.

 בקרבמת חלק להם היה לא אבל דשייכות אףולמערה
 דהעיר לדוד בתהלה יעית כתיב איש דונתםצבור
 זה.בכעין

 כ' סימן אור,ח סופר כתב בשו"ת ראיתיוחידוש
 עיי"ז וכו' לגברייהו בנטרי קזכיין במאי נשיםשכתב
 ידה על נפשו והשלמת בעלה של בתורתה חלק להיש
 בד"ת לעפוק מברכת שהחשה ג*כ מובן כן ולהיותוכו'
 של התורה ובעיח בעסק חלק לה יש היא גם כיוכו'
 יכולה דאשה מדבריו ויוצא היא. חבר אה2ת אםבעלה
 תה בעלה בתורת חלק לה דיש מטעם התורה עללברך
 ומאזנים שכ*ד, סימן הרשב*ש שו*ת ועי' חדש.ענין

 בניו את הוא מלמד ל*ז, נדרים ועי' מ"ב. סימןלכה2פם
 בית י2ףת רמ"ו. סימן יור*ד ועי' מקרא. בןתעואת
 כתב קצ*ט סימן מהרי*ל ח2ו"ת צ"ט סימן )לייטר(דוד
 להם היה המצות בהם שיש התורה ורק ללמדםדאין
 ללמוד חייבחן שאין התוס' דעת לפי כתב והצל"חללכיד.
 צריכות שלומדות פעם דבכל 2מרים היינו היום כלתורה
 מב*ה ועי' שת כלום הפוסקים הזכירו שלא אלאלברך
 ומהרש*ל ע*ח סימן ח*ג התשב*ץ ח2ו*ת תי"ט.מצוה
 שלא כתב מ*ח סימן יור*ד אסאד ובמהרי*א כ*ט.סימן
 תתקפ*ח. סימן ח*ג רדב*ו ועי' ללמדה. אימורמצים

 ספרים חבל עוהביא קל"ח קל*ז עמוד ח*א ישורוןויסודי
 תורה לימוד דעיקר מכ*ז היוצא תורה. למדושנשים
 המצות. לקיים האיך שידעו כדי הואבנשים

 וכו' תאמר כה מ*ש להוסיף אפשו דרמ2ועפ*י
 ותגיד רכה בלשון לנשים רש*י וכתב יתרו.בפרשת
 כי )ונר*נ( יתרו אמת השפת וכחב הקשין.דברים
 הם קלה. שדעתן ופויתין לנשים הדברים באלהבאמת

 2תנו. והרים אוועו קירב שהקב"ה איך פיתוי דבדירק
 ח2מקבלין קטן דבר זה שאין יוהעים מבינים אנשיםאבל
 מלכותו ולברר עולם הבורא לעבוד ועדא גדול עולבזה
 הנשים דרכו לפי כ"א יכמ2ך הלשון וכזה וכו', בעולםית'

 שפ2קבל דבר וא"כ מראה* בקבלה והאנשיםבפיתוי
 דעשרה מ"ם בקידושין ומבהשר ברנה. שייך לאבפיתוי
 בחידהשי ומבואר גשים. נטלו ום' לעולם ירדו שיחהקבין
 אלא תורה כעצן בה2עת עשן צריך היה למה יתרוהרי"ם
 על רעה בעין שהביטו העין צרי עיני ~ען לסמותכדי

 להזיק תמיד יכולה רעה ועין הוערה את שקבלוישדאל
 צרי לידי מביא זה בדיבור דמרבות נשים וא"כעכ"ל,
 אמת בששע ולמבואר (2נלהם. ח~רה שייך לא ולכןעין

 בשביעי הרי"ם החידושי מ"ש מובן בפיתוי היודנשים
 עמלק במלחכצצ ולכך אמונה הוא ההערה דענין פסחשל

 במי ולא במקבל שייך אמונה וא"כ אמונה. ידיומובא
 בלידת ומבואר בחיר~נ לא נשים ולכן שתושמפתים
 תורה זו תירה י"ב סוטה עי' אורה, הבית דנתמלאמשה
 מזבח יתרו בסוף וכתוב בנקבה. ולא בזכר שייךחה

 ואדם למזבח. דומה דשולחן ומבת1ר לי. תעשהאדמה
 כאן שהים אדמה של מזבח שולושו לעשות צדיךבעוה"ז
 1(11 חטא לידי יבא לא אז כך מתנהג ואם באדמה.ולמחר

 לד' שהוא לי הוא עח2ה שהאדם מה לי תעשהמתקיים
 הבל הוא שהכל שמבין בינה של הגיל שאז מ'במספר
 בתורה העוסק כי הדור. מנהיגי ע"י הקב"ה מעבודתחוץ
 שכל וצריך ומצות התורה בקיום הקב"ה של ביתונעשה
 הבנה היא הוול ימי וג"כ שבת בבחינת קודש יהיוימיו

 את ויקהל ולכן כמצוה. הוי למצוה והכנה שבתלקדח2ת
 להם אמר כי סתם. ישראל ולא ישראל בני עדתכל

 היו לא ונשים לעגל. תקון תה המשכן נדבתפרשת
 הפגמים לתקן כי בזכר תורה ולכן זה, לתיקוןצריכים
 כפי הוא התרומה ונתינת בנשים. "2ייך שלא מההידועים
 וזה מדעת. בנתינה אלא בכפייה לא כי לבו ידבםאשר
 שפ"א ועי' אמת. בשפת כמבואר באשה ולא באיששייך
 שוכחים. לא בשבת שלומדים שתורה )תרנוז(תשא

 וכר הקהל מבואר ג' בחגי,נה הנה לענינינו.ונאזור
 דלא בירח2למי אמר כתבו ובחוס' לשמוע. באהענשים
 וכתב תורה. בתו את ללמד אדם וויב דאמר עזאיכבן

 לאחרים ללמד היא להבין פי' לשמוע ונשים אמתהשפת
 לאחרים דללמד מבואר  עזאי. בן דמודה נראהדבזה
 ונתן חיוב. עליהם ואין פטורות דנשים סברי כףעתורה
 י"א עקב תמימה בתורה מתורינ נשים לפטורטעם
 למה טף שם ומבואר באריכות. מ*ש עיי"ש מ"חאחן
 סמכו וזו*ז כתבו ובתוס' למביאהן. שכר ליתן כדיבאין
 פשוט ובעיני ו2טף השפ"א וכתב לב"ה. קטניםלהביא
 שכתב אבן הטורי על והעיר מביאהם על הואדהחיוב
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 הקהל מצות שתכלית הקת2 אך שהז"ג מ*ע זה כי פטורות להם איז אם לי מה וכתב פטור. קרקע לו שאיןשטף
 המביא דדריב נ*ל כתב תרי*ב מצוה במנעח וכןקרקע.
 נרחה טף של השנים שיעור נתבאר לא כתב עודלו.

 שיצאדהיכף
 מכ~

 רוב חדז2יו לו שכלו בנולד צ נפל
 וכן זו4 את שמביא גן חגיגה מרש"א עיין אבלחדשיו.
 אבן בטורי ועי' הב*ד. על או האב על המצוה אםחקר
 בזה. חקרשכ"כ

 ואין זע1ן ,2אינו לתלמיד תורה ללמד מותריהאם
 נוא סימן )טרוכש( אפרים בבתר עץין מצות.מקיים
 ללמדו. איו יקיים שלא מר4ה2 ידוע אם וכתב בזהשדן
 ללמדו. יש דתי לא מבית ובא ללמוד שבתעוררלמי

 ולא הירא על אפילו מקום בכל חייב תורהולימוד
 שליט*א כשר הרב חי"ג בעעם מ,ש ועי' שם לפטרושייך
 הרב מ"ש קל"ד עמוד ח"ג בנעם ועי' ה'. בפרקבסופו
 ישראל בטת כל וועלמדנה ולואי וסיים שליט*א פיררב"צ
 דור של לתפלות פתוחים לבותיהן יהיו ולאתורה
 הרה*ג לידידי גליוני בשולי בספר ועי' עכ"ל, זהפרוץ
 מהרבה שהביא כ' דף סוטה שליט"א לייטר משהר'

 תורה. למדו דנשיםמקומות
 פלא זמין, במאי נשים י"ז בברכות הגמראוקושית

 וא"כ ועוד, לה"ר מדברות ולא ל,ת מצות מקיימותהא
 ברכ*י עי' תברך לא ברכה אם )ובנסתפקה זכות בזהיש

 דבת*ת מפראג הגד*י אמר אלא סק*0 החיים וכףסק"ח
 לפיכך תורה של זכות להם חסר וא"כ פטורותהן

 שייבות להם דיש ומשיבין זכיין במה חז*לשואלים
 שכתב קע*ז בראהעיוז )לאפי0 אליהו בלב ועי'לתווה.
 למו ואין תורתיך לאוהבי רבשלום

 מכש~
 בעמר לא

 בתוב היה כ,א תורתיך לאוהבי אלא תורתיךללומדי
 פטורות. דהן זו בברכה נבללות לא נשים הריללומדי
 ובזה הנשים על גם וקאו חירתיך לאהבי כתובלכן

 להם איו כי מהאיש יותדמובטחת
 מכש~

 בטול של
 קשה היה שתמיד מה פשטתי ומדברע עכ*ל.תורה

 אם ומבטל תורה לומד כשיששכר וזבולון ביששכרלי
 כ*א שלא משמע ומדבריו זב~וף גם קאי שמבטלהזמן
 ועץק נתבטל לא הוא שבמציאות בזמן ביטול עללעבור
 המשגיח אמר חרפי בימי בהישיבה השיחות ובאחדבזה.

 תורה תומכי יש כי לבטל לא להזהר שיששליט*א
 מקבלים לא הם אז מבטלים ואם עבורםולומדים
 אביו הלעג פ*ב חגיגה הל' רמב*ם ועי' לחלק. ויששכר,
 ומסתברא חייבת אמו האם אב לו וכשאין להעלוועו.חייב
 ועי'  עתיקין. והדברים ב' סוכה ללר ערוך חנייןדלא
 אוקח )ז~טי יעב*ץ טהצנת בספר ועי שלמה. חגיגתספר
 מצוה הל*א פ*ג בר"מ ועי' מ*ג(. סימן המועדיםהל'

 וייבים טפלים ל*ד ובקידה2ין ונשים. אנשיםלהקהיל
 להיות צריכות דבאמת נשים דחיוב וצ*ל כ"ש. לאנשים

 דנשים ודאי והיראה האמת בדת וחזוק אלקים יראתהיא
 גינזבורג שמאי הרב לידידי שמאי אמרי ועייןחייבות.
 לחנך צריבות דהאמהות שכתב י*ד עמוד ח"אשליטוא

 לתורה. התיסקותאת
 הרמב*ם דביץ המחבר הביא ס"ו רמ*ו סימןוביוד"ד

 השייבים דינים ~מוד האשה חייבת ומ"מ הרמ*אובתב
 איגה דדרובה וצ*ל הרמב"ם. כתבה לא למה וא"כלאשה.
 לקיים איך שתדע כדי טצוה הכשר רק אלא ת"תמגדר
 תורה תלמוד בהל' ועי' עלה. אתיא ת,ת ממצותולא
 עמוד חב*ד מנהגי הרין בזה. וקצרם דוד, אמריבספר
 בלימוד הנשים גם שחייבות מובן מכ"ז שם ובתבפ"ד
 שהוא איך ויראחו ד' אהבת ומוליד המביא התורהחלק

 ומנהגיו הגר*א בהלבות וע" אחדות. כמותה שאיןבאחדות
 במצות 5ה1ר8 ברכת טברכאת טשים אי מ"ש ח'סימן
 חיים רביע שיטת והביא שהז"ג, מ*ע ככל אודידהו
 ס" ח*ו הלכות במשנה בזה מ*ש עוד וזרין בזה.זצ*ל
 בעטרת ועץין ס"ו. סימן ח*ב שטחה שלמי ווריזי"ג.
 מן שפטורים אע'5 וכד נשים שכתב ט*ז מו*סזקנים
 ב*י )ועי חייבים הם שבכתב תורה מ*מ שבע"פחתורה
 מבחשר לא שם ולכ14רה עכ*ל. ס*0 רמ*ו סימן בי"דועיין

 בשבט ועיין בזה. בוונתו וצ"ע שבכתב בתורהדחייבות
 בזה דחיוב עליו דהעיר מ*ז סימן לאור*ח בהערהןהלוי
 בזה. שהאריך בדבריו עיין מצאעלא

 ברכות בתוס' למבואר לי"2ב אפשר לעניןומענין
 ולכזפרה "שו לא שמא בסוכה שינה על מברך דלאי"א
 בריש כמבואר מקודם דא4א גר בטבילת כמו אח*כיברך
 ענה שלים*א פיהסשטיע מיכל ר' הרה*ג וסי*רפסחים.
 פטור קודם כי שיברך מצוה של חפצה אין דבגר בזהלי

 חפצה יש בסוכה משא*כ אח*כ מוכרח ולכןממצות
 לעוצות יכולים שלא אחד פרט ויש סוכה מצותשל
 משאהכ כך תיקע לסתחילה בגר ה2ם בגר פטורא"כ
 3י המ1רה ברבת מברבות דנשים הוסיף ובזההכא.
 לימוד על היא הברכה ~באורה שלהן בדיניןחייבהן
 כי וטען מברכח2, ואיך עליהם חל זה ואיןהתורה
 ע*ז ו4רכ דודיבות זצ"ל והים ר' אמר תורה שלבחפצה
 כי תפילין הניחה שאול בת מיכל ~כן לברךיסולות
 ההפצה על חחבת היא ואם ומברבת חחבת היאבחפצה
 דל4נ דסובר ר,ת משיטת חוץ וציונו לומר 4הי3ולה
 לומר. יכול איך הצ*כ הטבילה לפני וציתו אומרובגד
 כאהזנ דבאים ענגיל, הר"י חעיר דכך הביא מנחם ר'ובני
 הו*ל אהכ להתגייר שעומד היות הנ*ל מו*רוטען

 מברך. וממ"לא בחפצה דשייך בדברכמחויב
 ברבים תורה הפצת הוא אעיקר נהשת תורהובענין

 לרעב פרוס הלש שכתב פכ*ז רבא אליהו דבי בתנאהרק



מח מ י ר פא תייםאורת ת ו ב בר

 אלא לחם ואין תורה מדברי הרעב אל רעב איןלהמך
 בד,ת מבין שהוא אדם יש אם אמרו מכאן ובו'ד"ת
 לו אכמחי שתרבה כדי לאחרים ג"כ מתורתויפרנס

 בזה ומבואר עכ"ל. וכו' כן העשה וכל עליה לוומוסיפין
 מחצה בזה שמקיים 5מה הוץ לאהרים תורהדהמלמד

 כדי שם להדיא שכתב כמו למלמד שיוסיפו סיבהה"ז
 דהוא וכען פשוט וצא בזה והביאור הכמתושתרבה
 שם איכא דידיה דלתורה הרי לאחרים מתורתומפרנס
 זאת מכניס הוא לו שמתהדש דבר כל שהרי הכללתורת
 גדול בי דשמש סייעתא יותר הרבה % ה2 ולכןלכלל
 שב*ה זה חיבור ענין וזה ופשוט. הפרט מן הכללכח
 תועלת שקב% לי ומסרו בתבו והרבה הכל נמכרח"א
 בעוד ואי*ה בא"ב להכה2יך כח לי 4תן וזה החבורמן

 תורה חלומד בל כ"ג דף השנה בראש ועייןחלקים.
 דחביב במדבר להדס דומה ת"ח שאין במשםומלמדה
 הרה"ג מידידי ההורה ברכת בענין הסבר ועייןע"כ.
 "2יבת של המאה יובל בספר שליט"א גיפטר מרדכיר'
 ס'. עמוד 3תשל"ה(טלז

 בהסבר לי בתב שליט*א שלום בן ישראל הרבוידידי
 היא הברכה נוסח הרי בטבילה ח"ל, בברנותחתוספות

 אחרי גם לברך לתקן אפשר וא"כ הטבילה על וכו'אהצר
 הטבילה מעשא על שמברך הזה מדצוסח וישמעהטבילה
 מברך היה שאם בסוכה ל"2ון משא"כ לכן קודםשעשה
 בסוכה לשון שיברך כוםעם אין הרי בסוכה השינהעל
 שביון האכילה על שמברכים כשם בסוכה לישבאלא
 תוס' שאלו אצ תדורו כעין תשבו מקיים השינהשע"י
 האכילה בתחילת שמברך בדרך לישון כשהולךשיברך
 על השינת אתרי זו ברבה עסח לתקן שייך לאוא"כ

 שמעתי תירוצים )ועוד עכ*ל בסוכה עתה שיושבהישיבה
 הרב וידידי בא*י(. תשל"ו בקיץ הביקור בעת תורהמבני

 לחלק "2 ראשון דבמח2כל לי כתב שליטוא שקראברהם
 על הברבה עיקר הף .טבילה שינה ובין טבילהבין

 בי המעשה. לאחר גם לברך שייך ולכן הטבילה.מעשה
 באה הברבה אין בשינה אבל המעשה. על באההברכה
 של בגדד זה אלא השינה. מעשה של החפצא עלבעיקרא
 שייך מה "2ן שבבר כל ובזה השינה על השבחברכת
 חין התשה האי כי כבר. ש"2ן מה על הודאהשיברך

 עתהו ניבטצ אי ואפילו בכללום השינה בריאת על שבחזה
 היתה התקבה עיקר אבל שינה של הבריאה על ברכהכן

 כרם בספר חמץ עכ-ל* לאחריה ולא השינה קודםלברך
 קל"ד. סימן )קאטלר(שלמה

 י*ג ל*א דברים ברמב*ן עית בהקהל, קטניםחעיעהי
 במעשה המו ט', סימן בהגיגה חיים ובמוצת יקר,ובכלי
 תורה. תלמוד בהלכות שםהוקח

 לגסימן
א -

 שטיה בריך 1וטר רזמרה בפפוקילהפפיק

 במה נ"י. יעקבוביץ יוסף ישראל ר' הרבכבוד
 בריך לומר אפשד דזמרה פסוקי באמצע אםששאלת
 וב5צאא שמות4 בווהר הובא ב*ש אמירת מקהר הגהשמיה.
 צמרים, שחיית בשבת דרק בתבים בשם כתב רפובסימן
 יבול אהן וממ"4א לומר חיוב אהן חול בימיולפי"ז
 כיעו*ש. י'ט בשער היים עץ בפרי מובא וכןלהפסיק,
 בוצל ובין בשבת בין דצמרים בתב קל*ד סימן בא*ראבל
 לומר דט4ר*י בהצם סק*א ופ"ב בסימן אבה*ט כתבוכן
 חיוב יש בחול ג"כ לפי*ז וא"כ בהצבוב ובין בחולבין
 ב*ש. לומר דזמרה בפסוקי להפסיק אפשר וא*כלומר
 קל*ד סימן ומוב פמאג ועי' בשבדנ ובין בהולבין

 קל,ה סימן החוים כף ועי' ובהצבצ4 בהול דשצמריםסקי"ג
 לאומרו השמנהג בחול ל(צ5רו איסור דאין דכתבסקי*א
 )ה4א שהרית ויו*ב מר"ה וביו"ט ומנהה שהריתבהצבת
 (צמרים כן הלא ואנחנו במנחה ביו"כ לא מדוע לימובן
 היום סדר בספר מבואר וכן דיו*כ(, במנחה זהאת

 ובה וה' בב' ס*ת ומוציאים שכתב תחצניםבכוונת
 לא ואם וסיים אצמרים דבוצל היי שמיה בריךתימר
 צהו כשפותחין אותו יאמר ס,ת הוצאת בשעת ב*שאמר
 מזה )ובתבט הגבה בשעת שאומרים וכונתו העםלפני
 כעת יאמר לא בחול אולי וא"כ ר"י(. עמוד ח*יבמעם
 לפי אבל הגבה בשעת לומר יכול אם דזמרהפסוקי
 לברכת יגיע (ילי הגבה בשעת כי טוב יצא לאהחשבון
 ובשעדי דזמרה בפסוקי שיאמר לומר שתר אם וא*כק"ש
 בהול אף לאומרה ומנהגינו כתב ס,א יו*ד שעראפרים
 דמותר דהידה פו* מספר הביא סק*ב רחמיםובשערי
 דרק וסיים שמיה בריך לומר דזמרה בפסוקילהפסיק
 כבר שהצנתג "צביארנו כפי אבל בחול. לא אבלבשבת
 להפסיק יוכל בח1 דג'ב יתכן א-כ בחול ג'בתצמרים
 5ותר איכ בח1 לומר באחרומם דיעות ד"2ובפרט
 בשערי ועי' שמיה בריך לומר דזמרה בפסוקילהפסיק
 בתב סקי*ג קל*ד סימן במ"ב תנגב סק*ב. תפ"חתשובה
 שמע ש(ממר בעת ג*פ הס"ת להגביה שצריךמהמג"א
 גדלו בעת להגבהת רק טשצין אצ מדוע תצ"כ וגדלוואחד
 גיב באש דאומרים טתב השולחן ובערזך יותר.ולא
 שמזמין נאורו שאתי שסתב שאמר בברוך ועיתבחול.
 ג*כ וח*כ ואחד מצקר שצמר אחרי בא תה אתואחרים
 העיר ועוד כך. רשהתי לא אבל ואחד. שמע י"לבחול
 לא זה בגדלו הצבור מאחורי פניו מאזיר שהש*ץדזה
 עבשל, טעות מנהג תה נגדם !עומד (יתם מזמיור בינבון
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 ה5גים עם יעמדו שלא ראיתי לא אמנם גדולה טענחןוהנה
לא*ק.

 ש0תב ח' סימן ה*ה שמר ביביע ראיתיוכעת
 להפסיק רשאי אין שמיה בריך ושמע דזמרהדבפסוקי
 ישתבח בין ורק באפבת ובין בחול בין  עמהםולענתן
 אין כתוב חב"ד ובמבהגי לזה. ולהפסיק להקל ישליוצר
 לוז(21 ש שמיה בריך לאמירת פסוקד*ז באמצעלהפסיק
 שכתב סק"א יו"ד בשער רחמים שערי ועייןהתורה.
 כדי הלל אמירת אחר הס,ת כשמוציאין הסוכותבחג

 כשמוציאין אא"כ וג*ב שמיה. בריך י"ל הקשתלעשות
 שמיה בריך פעמים לומר כך נהגין שלא וצ"עלקריאונ
 בזזנ ועיין כך להנהיג ישואולי

 יאמר וכו' שחרית השבת ביום כתב אברהםובמגן
 כהצה חמד בספר ע*ז וכתב )כתבים( וכו' שמיהבריך
 משמע ובזוהר דוקא השבת ביום כ' למה ידעתי לאוז"ל
 אבל עכ"ל. דבר עמא וכן בחול ואף שפציאין פעםשבכל
 הס"ת ענין שכתב חול של בשחרית הכוונות בספרעיינתי
 ושצאת בעת בהסחרית שבת יום בכל נוהג היהמח"ל
 בשבת, דרק דכתוב הכי וכר שמיה שמיך בריך וכןס"ת

 דדוקא גירסא יש שכתב שרד בלבושי כן כמווראיתי
 סק"א רפ"ב ובשעה"צ משה, החמד תמה ולחנםבשבת
 כקושקן כונתו ומסתמא בזה. יחוק המ*א ולשוןסתב
 כה1ה.החמד

 לדסימן

 אדירים ומק טים מקלחפטיק

 שדן במה נ*י. אפשטיע נפתלי הרב ידידיכברד
 בין להפסיק ש"ם שכתב סקי*ז נ*א סימן המ"בבדברי
 פמ"נ בסקי"ח הציון בשער וצוין אדירים. וביזבמים
 ובסידור מ"כ. בשם זה את הביא ט*ו ס"ק החיים בכףהנה
 א"כ משמע לצללו. דבוק אדירים במים ביאר עמדיןר*י
 ולהלכה אדירים. במים נעופרת צ~ו הפסק בלידי"ל
 נוא סימן במ*ז הם הפמ*ג ודברי לעשות. איך לדוןיש

 קבלוק. דברי שזה )וכבראה חכמה משד בשםסק*א
 טוכיח דכך שלים*א ראטער ר"א הר"'ג ידידיוטען
 ודברי אחרת האומרת דיעה שום מצאתי ולא המקראטעם

 ההנה עכ*ל. ל(1מרה הוראה אין 4מפן ובכל צ"עהיעב"ץ
 וא*כ אדירים* נקר(י דמצרים מבואר נ"ג דףבם2חחן
 "ם ובאמת להפסיק. "ם וא*כ מצרים על קאיאדירים
 ובמדש*א להפסיק. "ש דא*ב ומשטע במים עלטפחא
 קאי דאי אמים ולא אמצרים קאי דאדירים בח'4נכתב
 ידענא לא וצללו דכסמו דכיתי הכתוב מן חסראמים
 א(נדירים וצללו דכסמו הכיטה ק4ה השתא אבל קאיאמאו

 ולא " ט"1 בשש תמימה תורה ועיין המצרים.שהם
 קאי דאדירים ביחזקאל מפסוק ונסתייע למרש"4עציין

 זו דרשה שמטעם מ"ח סימן צו"ח ועיין וכתבאמצרים
 שהאדירים לרמז אדירים ובין במים בין להפסיקצריך
 רמז מצאתי ולא שם נשו"ע עיינתי אבל מצרים. עלקאי
 ש0תב ה' בפסוק ברש"י ועי",צ דבריו. בכונת וצ"עלוה
 יאכלמו אחר ובמקום כעופרת צללו אחר ובמקום אבןכש
 ויורדין עולין ומטורפין הולכים כקש הרשעיםכקש

 ברמג"1 יעיין מיד* שנהו נעופרת והכשרים כאבןביטנין
 לבעל ששל ובדברי לועז. מעם ובילקוט בחייוברבים
 ירדו כתב וושרה על כהן שפתי ובספר ומשיב.שואל

 חם מקצהצ כשחם כעופרת אמר לא אבן כמובמצולות
 ששרה נשמתם הטתהיה וכדי חם ההנ והתהוםכולו

 שהרוח ברוח כשנשף אבל כאבן, הקב"ה צננםבקרבם
 כשהם ואפילו חמימות קצת בו שיש  כעופרת צללו אזצונן
 אדירים הם שהמים לפי לתדום ירדו לא כעופרתכבדים
 )קליין( התורה על ספר קריאת ובספר עכ"ל, רדופיםהם
 חדירים שהם המים על קאי אדירים כי שבשמר ביןכתב
 אם ובין כעופרת אדידים במים צללו הפירחצויהיה
 כאילו הפירוש יהיה ואז המצרים על קאי שאדיריםנאמר
 כשניהם נאמר אם ובין כעופרת במים צללו אדיריםכתיב
 אדירים כייחד

 צל~
 על מכ"מ כעופרת אדירים במים

 לצלול הממהר עפורת כי מים סתם רק יתכן לאעופרת
 צלילותן מהירת במקצו2 יתעכב שלא א"א סתםבמים
 ואהב מים סתם יותר לו יתכן לכן בחזק השוטפיםבמים
 המים  שהיו הגם כעופרת צללו שהם הכתוב פירושיהיה

 האדירים במים מהר צללו מכ"מ בחזקה ושוטפיםאדירים
 מים תיבת לסמוך טהנכון אעכ והיה מים בסתםכעופרת
 מהירת לדןדיעע שרצה לפי אבל צללו לתיבתאדירים
 המאמר עיקר זהו כי לעופרת הצלילה סמך לכןצלולה
עכ"ל.

 בה1מע ו(יכ תקיפין במית פתב באונקלוסוהנה
 בדברי ביאר לא מדוע לכ1רה וא"כ מים עלדקאי
 ספורט ועיין המצרימי על דקאי הנ"ל דמנחותהגמרא
 שופטים וברשוי אב"ע. שת וכן אמצרים דקאידמשמע

 בספר חרין בזה. חרין מים על קאי אדירים כתב כ"הה'
 גוים ובנח2 י*ח ל"ב מיחזקאל והביא יוסף,פרדם
 טים. נקראו שמצרים משמעאדירים

 אברהם בתרגם וכתב כאברא. כתב כעופרת,ובתרגום
 פ' ת, וב' עין תחת אלף זצ"ל הגר*א בן אברהםלרבינו
 צללו כתב להאלשיך משה ובתורת המה. אחדוממוצא
 את להציף אדרבה דרכם אשר אדירים במיםכעופרת
 בעצמך, עשית העמן עיקר שהיה מה כי הנה ביםהנטבע
 הגרשוני ילקוט וב0פר התורה. על באברבנאל עודועיין
 מהש ורדיפי אוירים מים ,םאיו אף כתב ההחרהעל
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 דרדיפי הואיל לארעא מטי לא דהצימ בב"בשרינן
 מה אדירים מים שהע אף כעופרת צללו הם מ"ממיא
 התורה על לדוד במשכיל מ"ש ועיין עכ"ל. כך הטבעשאין

 להפסיק דיש משמע ומכ"ז נפארדו( רש"י עלבביאורו
 אדירים. ובין במיםבין

 להסימן

 ש"ץטמעוי

 שסתב במה שמו(. בעילום )ההפץ הרב ידידיכבוד
 כל לו שיש ש*ץ לברור דהם ש"ץ מינוי בעניןכת"ה

 וואין לו וכמדומה בשועע. כמבואר אהר קודםהמעלות
 פ*ח תפלה הל' הרמב"ם עפ"י ואולי כ"כ בזהנזהרין
 בציבור. לפניו להתפלל מתלמידיו אהד ממנה והרנהלי"ב
 להיות הגון שיותר שמי כיון הכנסת בית בסתםואפשר
 מערער איט הוא ואם זה לענין הרב כמו מתשב הויש*ץ
 כאהד וטזשב ט"ץ כסתם שולהו שהוא כמו רט"אז

 דשולחים לי קשה בשנים רבות שזה דע הנהמתלמידיה
 אם רואים ולא להתפלל צייט ויאר ר"ל כאבל חיובבר
 לא ולכן בעל להזהר מאוד שקשה וכנראה הגוניםהם

 לש"ץ גר מיטי בעניני לברר שנדחק מה ועיקמדקדקין.
 מיוחד בגד שילבש ר%ן ואם ס"ה סימן יעקבבטהםכבחע
 ומ4ש ה'. בסימן )קאסטלנובו( המלך בעמק מ"שעית

 שאינו ש*ץ בקבלו י"ז סימן ח"ב אור"ח וריםבדברי
 קול ביצא י*ד סימן ח"א יהוסף בזכר ובאריכותיר"ש.
 לכתחילה. למגותו ר,עאין אם ש*ץ על פסיק דלארינון
 כ*ה. ברונא ומהר*י ב'. ור,ם"ל ל', סימן נזר אבניועי'
 יכול אם שרוה"ם בלי דילצה לובש קע,ה יאירוחות
 ובלובש א/ סימן קו"א ח"ז עבדי בישכיל ט*ץלהיות
 מ"ח לב וחקרי ט*ו. סימן ח"ה שם קואור. ומעילמגבעת
 בנסת ש*ץ בקבלת להתנהג ואיך נשים, ב' לו כישוקי"ז.
 מלהתפלל אבל מלמנוע יכולים והאם י'. סימןיחזקאל
 מתב תקע*ט בסימן המחבר יהבה פ"ו. מ"ג מינץמהר"ם
 להעמיד הקהל של הוא והאחריות משמע ש*ץמעמידים
 נתב היא הש*ץ קשל מדות המחבר הביא נ"ג ובסימןש*ץ.
 של בתענית דדוקא המג*א וכתב תקע"ט בסימןמ"ש
 בסק*ח, עי' דעלמא. נהם"ץ ולא המעלות כל בעיציבחר

 ואולי תקפ*(ב רמ*א הר' חילוק. דאין כתב אפריםוביד
 ולא המעלחע כל לו שיהיה שיראה צריך בעצמוהש"ץ
 פרק לב אמרי בספר ועי' זונ אחר להפש צריכיםהקהל
 ברכה עמק הר' ש~ץ* במינוי דינים פרטי הרבה י ה'ד'

 לי הוסיף שליט"א צבי נטע ר' הרב ואחי י'.עמוד
 הוא אם ושמן שיותר שהאיש הבאתי ת'ל, בזהדברים
 ר ח א 1 ש" שעא כפ ש פדץ על מעתריט

 שחךי

 הטצ* ותמן ב העמן את למר פדי קים אבלצ"קש.
 'ח*ץ ממנע אע לע~נו ואעתיק הי"א בפ"ח הרמב"םאת
 וךז זקן היה ואם ובמעקץו בחכמהו טבציבור גדולאלא

 ערב שקולו אדם ש*ץ להיתז ומשתולין ביותר*משובה
 חכם שהוא אע*פ זקנו נתמלא שלא ומי לקרותורגיל
 אנו הבה עכ*ל* הציבור כבוד מפני ש"ו יהיה לאגדול
 שלגבי 0% ש*ץ. בדין מדדגות ג' כאן שיש ברמב"םרתןם
 לש*ץ הכונה מיטי הכ*מ שהביא הר"ן וכדברי ש"ץמיטי
 הלכה עוד יש ואח*כ שבציבור גדול אחר צריךקבוע
 ברוד ולפי"ז ערב, שלו יהיה שהש"ץ לדהעתדלשצריך
 ביותר ערב שקלו אדם והשני בהכמה גדול אהדשאם
 וואפילו הלכה עוד יש ואה"כ הראשון את למנותצריך
 כי זקט נתמלא לא טעוד במקום ש"ץ יהיה לא שהכםמי

 קודם הרמב*ם וכדברי משובח של מדרגה זה זקטנתמלא
 הציבור. כבוד מדין וזה זקן היהואם

 בין פלוםעא כאן שיש רואים אנו למעשהוהנה
 אין כתוב י' אות נ"ג סימן דבשו"ע והמהברהרמב"ם
 ובהל*ד הציבור כבוד מפני זקם שנחמלא מי אלאממנין
 מעבירוון ריקן שיהא הגון שיהיה צריך ט"ץ השו"עכתב
 וכתובים ונביאים תורה לקרות ורגיל נעימה לו וישוכו'
 להיות ראוי הוא מי קבע שבהל"ד רואים ואנוע"כ.
 תנאים לו אין אם אחד מבצין שאין כתב לא אבלש"ץ
 זקט שנתמלא מי אלא ממנין אין כתב בהלוי אמנםאלו.

 חשאי כבר זה זקני נתמלא דלגבי הציבור כבודמפני
 אלא ש"ץ ממנין אין כתב גם ברמב"ם אמנםבמינויו.
 גם קתה הרמב"ם כתב ובמעשיו בחכמתו שבציבורגדול
 וזה והגון ראוי שיהוה שצריך רק ולא מינוי שלדין
 במיטייתנאי

 להעת הגון שהוא מי הדברים את הרמב"םוהנה
 ואיזו וז"ל, הל"ד בפ*ד תעניות בהלכות רק הביאש"ץ
 למד שהרמב*ם משמע וכו' בתעניות להתפלל הראויווא
 מעביהות ריקן ביתו שיהיה תענית בג' שכ' הדבריםשכל
 רק נלמד זה וכו' וכתובים נביאים בתורה לקרותורגיל

 תפלה בכל דין שזה למד דהעו"ע אבל התעניותלגבי
 כוא. הגון ש*ץ שיהיהוהצריך

 שם בהי*ב הרמב*ם שעמדת לנקודה נחזחרוכעת
 בציבור לפניו להתפלל מתלמידע אחד ממנה והרבכתב
 המיטי החם בזה הרב של הסמכות מה להביןוצריך
 חשרב מתלמידיו. לאחד המיטי את מוסר שהוא לוניתנה
 האמורים התנאים כל בו אין לתלמיד שאפילו הוסיףהכעמ
 באמת להבק וצריך חתלמיד את למנות הרב יכולג"כ
 מה דבאמת בזה ונראה כזה. ש*ץ למטת יכוללמה

 שבציבור גדול אלא ש"ץ ממנין דאין כותבשהרמב*ם
 שעה אלא הפץ ש*ץ שהוא בגלל לא זה וביראתובחכמחו
 הגדול למנות הוא הציבור דכבוד ציבור כבוד בגללדין



 מ י ר פא הייםאורה ת ו ב ברמח
 את ממנה הזה מגדול יאם הרמב"ם סובר ולכןשבציבור

 בחכמה גדול של התבאים בו אין ואפילו מתלמי!"ואחד
 יכולין הציבור אין אוחו ממנה שהרב כיח אךוביראה
א ש' וכן ע*ז.למהווז פ  על מתכון שהרמב"ם שלמד 
 זה ואין עלג שהוא תלמיד למנות יכול שהרבעלג
 צתה ממנה שהרב כית הציבור דכבודחסרון

 בבית שגדול במי נכונים שסתבת הדבריםיטירה
 אבל הרמב"ם לפי רק זה אך למטת יטל ה!ההכנסת
 עבירות בעל ושאינו הגת דתן למנות שצדיך דהחו"עלפי
 שהוא מי 4ע2 למנות יכול בציבור הגדול אין אזוכף
 שליט*א4 אחי עכ"ל בזה וונייןרוצה

 היים ובארחות נ*נ סימן השולחן בערוך עודועיין
 יסף בברכי ווףת י*ב. סימן ה*א אהרן זקן ובשו"תשם.
 בכמה טהגים כך הש*ץ יהיה שהרב ווהביא נ*ג,סימן

 לב. אמרי בספר ובעיקרמקומות,
 שליט*א ברמ*ש ז' אפדים הרב מידידיונשאלתי

 קברן הוא אמנם לקהל מרוצה שאים בש*ץ הדיןאיך
 היוב % ויש הכנסת בבהתומתפלל

 להתפ~
 הדין. מה

 טען וכן להתפלל לתת צריך בודאי זה דב4ופןוחשבתי
 לקהל מרוצה שאין בש*ץ שליט*א אזבאנד הבר"אידידי
 שכגגד הושבני ביאדצץיט העמוד לפני לרעזפלל יכולאם

 דורות בכמה דוחזק כבר שהרי מקפיד איש איזיארצייט
 ברמב"ם שם ועיין עכ*ל. ביארצץיט התיבה לפנילירד
 טעשה בספר ש*ץ בדין ארוכה תשובה מ*ש תפלההלכתן
רזקח.

 לוסימן

 חטבורך ד' את 8ברט חש"ץחזרת

 ל1 "1 וזצה זש בענין כתבע מ4ה סיחבח*א
 ברכו. ו(9מר מתר שדהצ*ץ די*ז בח2 דבריםלהוסיף
 בברה*ת כתב תפלה מהל' הל*ה בפי*ב הרמב*םהנה
 בשם כתב נ"ז סימן ובטור ברכו, לומר הש*ץ חתואףן

 המבורך דן ברוך לומר חחר חש*ץ דאין מרוטנברגהר"מ
 ד' ברוך לחזור שצריך כתב הברצלוני ידודה מר'אבל

 חוזר ש*ץ אם רשוחונים מחלוקת לנו יש א*כהמבורך.
 בהברצלוני. העולם נהגו כתב והב*י לא. 8 ברכוו(9מר
 אליהו חיים ר' הרב וידי!ץ כך. עושים הלא ישראלוכל
 מרמב*ם ר4הה והביא זונ בענין אלי האי*ך שליט*אזמל
 זצמו(4 דמשמע החר חאיבו שכתב הל"ט פ"ט תפלההל'
 כל חהל הל*ה בפי*ב ומ"צ ברכו על הפעם עודהחר
 למקום ומביט תהרה ספר פחתח הקורין מז ס2חדאחד
 עונים העם ובל דן את ברכו אומר ואחשכ בו קוראשה1א
 לפ" ע*כ ב9 בחר אשר בא*י ומברך חשתר וכדברוך

 ומברך וחחר תיבה בין להפסיק דצדיך בדברטנ*ל
 ענה ,פהעם מה ראונאר הקורא התחר ברמב"ם הפשטחה
 המברד ווע!ר הגר-8 ובסידור בא*י* הלאה ומברךכבר

 משב*ז חמין הרמב*ם על סומכין הקהל ואפשדבההל"ו
 לברזך הש*ץ דחחר שם ומבואר נ"ז סימן בא"ר נ"וסימן
 נפרד מצי(9ת שיש כהטמע שהבאת שאמר זמהברוךוכו'
 הסביר שליט*א סולבציק והגרי*ז העם. לביןבינו

 ומתאחדים הבנ"י במקום ממש שהוא בנ"י בתוךונקדשתי
 ולומר לחזור מחויב שהש*ץ בפירוש כ' היים ובשנותיהד.
 זה בענין עוד והאריך הב*ש כדברי ולא עיי,שברכו
 וכו' ברוך טעמר ש*ץ וחוזר סתב המחבר יהנהעכ"ל.
 וזפברכים בכלל עצמו 2%4 שיכלול כדי כתב סק"גובמ"ב
 בדי וכה ברוך בלדה1 ויאפר הש*ץ ויחזור הוסיףובלבוש
 שחחר סומכים מה על ה2"כ הברכה. בכלל עצמולכלול
 עונה כאילו 15'ל שומעים הם כי ו(ילי אה"כ רםבקול
 י*ח בכלל 1!*ל כך בפירוש כתב אדם בהיי אבלעמהם.
 ברוך יע1 המבורך י' את ברכו הש*ץ כשיאמדס"ה
 בפירוש דכתב הרי ובר ברוך הש"ץ יאמר ואה"זוכו'
 הב*ד במנהני שבל עמהם 4צמר ולא אה"כ עונהדהוא
 ולומר ולהזור הצבור עם עצמו לכלול דמם'ץ צריךכתוב
 עובת אלא הציבור שיסיימו עד להמתין לש"ץ ואיןוכו'

 שבתב סק*ל י"ח סימן השולחן בדי ועי' ביהד יחד13חם
 שחח2רו חזזן קהל להיות וצריך יחד עמהם עונה אלאשם

 דיעות "1 כי ואךלי זצחחר, שמנהגיט לי וקשהביהד.
 לכ-8 "צ ה8*כ הציבור. אחוי שעונה אצליע יהונהגבזה
 רסא2 עמוד ה*8 ישורון יסחה ועיין כמנהגו. פהלנהוג

 דאת שכתב י סיח ח"א משה באר בספרועיין
 ברכה ט9מר ח1זר שהש*ן טשעה לעמוד צויכיןהציבור
 הציבור עם אומר הלא אח*כ דעתה דדעתו משמעא"כ
 לשבת. יבולים הםואז

  מוציבור עצשן אדם יוצהע לא דמטעם לומרוצריך
 כתב שבבר ובמו המבודך ד' ברוך חימר לחזור לויש

 הןמר דחתר בברהמ*ז הל*ד פ"ה ברכות בהלכותהרמב"ם
 לתער לש יש הם2 ה*ה הע*ב חייט ובטובו פא1לושאכלנו
 בפירחצ בתב ובך ועד. לעולם המבורך דן ברזךולומר
 אם הדין חיך שם חץ תפלה בהלכות שם רוקהבמעשה
 שם. עיין טשקט התורה על הברכהעשה

 לזסימן
 קד"ח אהצרות 2עץםחאם

 יטלא האם ב12ת כ*א בנים הניח שלא מינשאלתי
 ס" בנימיז מוינת בשרשז ראיתי והנה קדיש. לומרהבנות
 לטעות יכילים עי*ז כי זה למנהג מקור שום דאיןל*ד

 מהחחצ בהפרדס וע" עףערה. למנין נשים לצרךשאפשר



ממ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 תבא הבת אם כ' )שליט"א( הענקין שהרב תשכ'גאדר

להתפ~
 שבת בקדושת מעשיה ותכשיר נשים בעזות

 לומר ויכולות עקרים הם שכ*ז חציעח2 וטהרהסשרות
 בבית קדיש ש1מרים בזמן אנשים בפני קדישגם

 תבוא אם אבל קפידא שאין אפשר האנשים שלהכנסת
 אסור. וכף אנשים של הבנסתלבית

 י' סעיף רנ"ט סימן אור*ח מאהבה בתשובהועיין
 עד וזקנת2 זקנים ישבו הכנסת בבית פראגשבעירו
 קדיש. אמרו הקטעת יהבנה2 תהלים ספר ואמרוהצהרים
 בטת מעולם ראה לא לתפלה המיוחד הכנסת 'בביתצבל

 לחם ועיין רכ"ב. סימן יאיר תוות הריז קדיש.אומרות
 מ"ש תשכ"ב טניסן הפרדס ועיין שע*ו פימן יור"דהפנים
 דוב מ*ש תשכ*ד 6השרי והפרדס שליט*א פרשלהרב

 קדיש בדיני אפרים במטה ובעיקר שליט"(1.הלבר,1טם
 קל*א בדף ט' חלק ה1סקים באוצר וזגייז ח'. אה2יתום
 תאמר לא דבת ספרים מכמה שליט"א וולף הגר*ימ*ש
 למה תוכחה ומכאן וסיים המיוחד במנין מאפילוקדיש
 נכנסות ל*ע אבלות ה1בתולות עייוזת בכמהשראיתי
 עשרה בעי דבקדיש כטן דהא קדיש ואךמרהןלביהכ*נ

 אומרים קטנים ואף רשאים דאינם בשם לדמון דמיא*כ
 שיכנסו להרגיל נכה אין ובלאקה מדוש ע"פ הואקד"1
 דהבת כתב כ"ז סימן לשמה תורה בספר אבל אבשים.בין
 בדבריה עיין קד"1, תאמרלא

 קדיש לומר בעצמה יסולה אם לעיין יש לכשירהאבל
 אור"ח לב החקרי וכתב שאלה יש בקטן כי חיוב.של
 באשה אבל לישראל, להמ והנח דיכול דנדשו מ"הסימן

 רק לומר דיכולה ויתכן הנח. הטעם אין לבדש(ימרת
 סי' ל' פרק החיים נשר חרין בזה. הךין אחריםכצירוף

 ציין דוזנברג דוד הרב וידידי בבת. קדיש הן אותח'
 לאסוד דיש וכתב ק"ס, אות אבלות חוד חמדלק1די
 התחתונה. על ידו בזה והמקיל קדיש, ~מרלנשים

 לחסימן
 יק"1 אטענ*ת

 אחד 6פי דה1אלה נפלה חורה יבני ביןבפלפול
 ק*ש שדאים כי בק*ש אמן לע1ת מה2ר אםשבחבורה
 אח*כ הףכ המצוה ידי יצא וכבר התפלה לפניבבקר
 ודדכי אלך. המלך כדרך אני והנה הפסק. של הדיניןאין
 "1קרא מה מתכחץ אז עיב. בתפלה שבקורא ההשכזה
 אבל בברכות4 לואיא רזצה 5י סצוה לשם היה לאקודם
 אם הדיןאיד

 מתפ~
 דכ*כ נ*ל א הזמן אחרי מאוחד

 בד*ה דסוכה סופ*ד הר*ן יברי עפ*י והוא יפסיקלא
 ואם קריאתה 6עבבות ק*ש דברבות שכתב 5מףאתמר
 בקירא אפילו להפסיק השסור יחב ברטת בלחקראה

 להפסיק. לו אסהך דכ*פ הרי ברכותיה קודם בהלצאת
 דלמצוה פ' בסימן שסתב המחבר מדבריובאמת

 דלאחר משמע בברכותיה ק*ש וקורא חוזד המובחרמן
 דרך חין וא*כ להפסיק א א*כ ומותר מעליותא איןזמן

 לצ דבזמ2ה ומסתבר בזה, לשיין וה1 כ"כ, פ%2טהמלך
 הברכה. לש5יע ולא בק*ש להתעסק טוב זמנהולאחר
 הפסיד. לא ועונהובשומע

 מאירות פנים עיין ק*ש ושרא דר*ת תפיליןובמניח
 דפוטר ס*א סיסן הלכה בבי(יד כ*כ והובא ס*ז סימןח"א
 רא2ים. חלק ד' וטרס,ג תהרה שערי )ועיין באמצעאפילו
 אין כי עצפ, להעיר שרוצה למי להעיר רקובאע
 למזורזין. אלאמזרזין

 דלא ובתב בדי*ז דדן ס*ו סי6ן הלכה בי(1רועיין
 שיעבור שמתירא בבקר ה1קודא או ק"ש ועבת ידייצא
 צ*ע. הפרקים ובין להפסיק ואסור כק*ש ד*נו ק*שזמן
 ישיתם וג*ל וז*ל שכתב ס*ו סימן תורה בדעתועיין

 גם קורין ק*ש בנרות כה1(ימרים ואח"כ הק"ששקודין
 )דהא ק"ש באמצע גם הפרקים כבין דינו הוי שניתק"ש
 הבא. כהיכבר כאן שייך לא ק*ו1 כמ1ום הפרק אמצעדין
 לברכוק. בדכה בין דיךינו איכ(ב הפרקים בין משוםורק

 עלנו ושבור רבה באהבה בתוב סידירים דבכמהודע
 הסדדרים ברוב אבל הציבירה. מחמת וזה צוארינו.מעל
 צריך וכך צה*ריגו מעל הגוים על ושבור וכתוב נתקןכבר
 ב*ט. את י*ט סיטן הש~חן בדי ועי'לומד

 יול בא*י אם קפ*ה סימן ח*א קטטת בהלבותועיין
 8אגים כך תה1ובה בבקש לארצנו קומכרות והוליכנובא"י

 אין כי הפסהץ לא לארצנו (ימרים היו ואםלאומרה
 הקךמדים כתב רניא ובסימן ניכר. אדם שלמקומו

 קדשך. עיר לירד1לים והביאנו יאמרצ אם ת*ובירועה"ם
 מבקשים ג"כ אנו אחינו ועל ריקנית, ביאה היא זותשובה
 נסתפק קגיא סישן תשובה בפסקי דאק2י שובעכ"ל.
 כ*ג. סי6ן ח*8 אליעזד ציץ הךיןבזה.
 והים תודת וע" כ*ג. סי' חוח אליעזר ציץ ועי'כזה.
 ס'.סימן

 לטסימן
 בק"ש מל1תו כבוה שם ברודאמירת
 השח"כ בשכמל"ה 1מרים שמע שקוראיםבזמן
 ישו2ל שמע רק עט61רים כזמן אבל וכף. ואהבת1מרים
 חורה ספר ובהחם28 טובנ יום דשבת דמוסף בקדושהלבד
 רן ידידי העירני חאה הצדוע. בשכמלע, אומריםלא

 נא. וינשטיין יעקבברוך
 ענין בכלל לבאר "1 ה12אלה. את לפתהרובכדי
 1גש4 ל8 זה פסוק בתורה הלא בשכמל*נאמירת



אפרים הייםאורהרבבותע
 מדוע ועוד הפסק, משום בזה אין מדועלכצרה

 בלהש. זה אתאומרים
 אהרי כמו תמיד בשכמל"ו כשאומרים הדיןהוך
 לא. או בלחש זה את לומר היש ועוד, בכח אנאתפלת

 שלנו. למטרה נב84 אלו נקודות שעורונוהצחרי
 משום זה את דאומרים הטעם נ"ו בפסחיםשניע

 ואמר יעקב פתח ואז וכו' שמע אמרו יעקבדבני
 אלא זה את תקן לא משה כי בחשאי ההתקינובופכמל"ו.
יעקב.

 דאומרים מקומות בכמה שהובא במדרש מצינועוד
 4ומר"ם דה?רת מלאכי ושמע למרום עלה דמשה זה.את

 ולפי*ז בחשאי. ותקעהו לישראל אותה והורידבה?כל*ו
 בספר והביא בחשאי. צמרים מדוע וא"כ אמרהנה2ה
 הובא לא ה(ה2כול דבספר  רע"ט  11ור ח*א ישורוןיסודי
 אמרו ל(8 שכה2ה שבגלל רואים אנו עכ"פ אמרה.דמשה
 בחשאי. זה את אומריםאז

 ואומרים מ*ש עול שמקבלים דבשמע אמינאוא"כ
 (ימרים (ם למלך ד' 4עז כה2מקבלים 4ה וכו'ואהבת

 בזח רק נתקן וזה אמרו לא משה כי ובלדה2בשכמל"ו
 גה?ה כי ובלדה? בחשאי אומרים אז ולכן עומ"ששמקבלים

 פצק אלא השלם שמע אומרים כשלא אבל תקט.לא
 ס*ת הוצשמן כמו מ"צ קבלת ענין בזה ואיןהראשון
 מדהטמע. כחלק זה כי לומר אין שם אזובקדזשה
 הל"ד פוא ק*ש האע ברמבום הובא האמירהועצם

 וכו' ששבח לומר ישראל כל נהשו לפיכך תקנה רקשזה
 עומ*ש בקבלה רק הונהג וא"כ מנהג רק התהומשמע
 עומ*ש לקבלת דסמכוהו יש גדול וטעם אחר. במקוםולא
 של שמלכחזו סוא בסימן יעקב הישהךת שכתבוכמו

 ובשכמל"ו שק*ש נמצ(1 וסיים וכף עולמים מלכותהקב*ה
 ולא לק*ש רק שייכחז לזה הן ולפי"ז הוא. אאדענין

 להחה שמעבאמירת
 שכתב ולוו סימן ח*ב התשב*ץ בשוהע ראיתיעוד

 תיבות לש"?ים שיעלה כדי 2ה?מל"ו לכפול רגיליםהיו
 זה מכא2 בק*ש רק דלכתחילה הרי דמעריב. בק*שוזה
 ואהבת. בלי שמע סתם כשקורא ולאנתקן

 שם במרשקא מבואר דבדברינו ללמר אפשרובאמת
 בק"ש דרק ומשמע בדבריהם. היטב עיין ובצל*חבח"א
 ראשון פסוק רק אמר אם אבל בלדה2 לונטך קפידא"2

 רם. בקןל לאומרו ו,2אי אזובשכמליו
 למלאבים. וומים אנו כי בקו"ר אצמריםוביו"כ

 הביאו ובראשונים הרמב"ם. על רוקח במעשהווךיאש
 סימן הלקט ובשבלי ד'. סימן בתניא עיין הנ"למדרש
 זה את אומרים אז נקיים קוהם ביו"כ אבל שכתבוט*ו

 שם לברוך אחד בת להפסיק דיש שם וכתבבפרהסיא.
 זה ובנידה המדרש ובדברי סי*ד. בשו"ע שםוהובא

 זה כי ויי לא והפסק ל*ג. סימן הטרב יין בשה,זעיין
 שביאר12. יכמומענינא

 סימן בח*א 46ש עיין חוזר אם טשכמל*ו אמרובלא
 ס"א בסימן כתב השולחן והערוך בזה. שכתבט מהנ"ה
 לחזור. צריך ואהבת התחיל ולא בכונה אמרה לאאם
 באריכות שביאד ב' סימן ח"ב ובועז יכין בשהןזועיין
 שיק במהר"ם ועיין בחשאי. ושאומרים שכופליםהענין
 מדבדיו ומשמע בזה. מ"ש תכ"א במצוה המצותבספר
 ה' סימן ח*א מהרי"ץ שו"ת ועיין בק"ש. הואדהעיקר
 מנהג שזה כונחן נהגו הרמב"'ם ומוש בזה. עודמ"ש
 בגדר נבנס כבר זה ואצלנו הונהג. כך דלכתחילהותיק

התפלה.
 וחייבין וכו' לפיכך השנה כל בתפלות הרמב"םולשת

 ואומרים וט' שמע ובקר ערב יום בכל לפניך לומראע
 עמרם ר' בסידור ובאמת פעמים. כפלו טדוע וכו'שמע
 וכו' אשרט יום בכל לומר אנו וחייבין וכו' לפיכךכתוב
 בזה. וומין שמע אהת פעם רק כתובוא"כ

 התקיט שכתב יונה וברביט דברכות פ"ב רי"ףועיין
 כל יאמר ואח"כ בלחש בה?כמל"ו ר"ל בהשאישיאמרו
 משמ1ת בהרבה היום נוהגין וכן ירצה אם בקו"רהשאר
 שירגילו הארץ עמי מפני לחח2 ש"ש אלא הח1 יפהומנהג
 התקנה דעיקר מכ"ז משמע עכ"ל, בינתיים לדברעצמם
 רק כש(ימר ולא וה?לם בק"ש 2תקנה בשכמל"ולומר
 אם אמר בלא בשכמל"ו אמירת ובעיקר ראשון.פסוק
 סימן דהטולחן בבדי השולחן בקצות עיין ולהיכן.חוזר
 באריכות. מ"ש ל"ח אותי"ט

 כתוב ובאמת קובד, בית הספרדי בסידורועיעתי
 בה?כמליי בלדה? כתוב ואח"כ 131' שמע אחת פעם כךשם

 בלדה? אומר דתמיד משמע וא"כ הוא אתהואח"כ
 4א2בנז בסידורי ובאמת בזה ועיין כדברינו, ולאבה?כמל"ו
 משכימים אט שאומרים לדחוק ואפשר בלחש. רקכתוב

 (צמרים ש(צו מציינים א"כ שמע ואומריםומעריבים
 בהיאר ולא בלדה? פה רק הע"כ בשכמל"ו ואח"כשמע

 ובהוצאת בקדושה בשכמל"ו אומרים לא דבכללמקומות
 בבקר לומר לאדם שראוי בספרים שכתוב ובפרטס"ת.
 ס8"כ בזמגה אק*ש יקרא לא שמא מספק הפרשיותג'

 בזה. ועיין בלהש בשכמל"ו אומרמשו"כ
 אם אי הכנסת לביח בא דאם הנר4א דשיטתוביותר

 לומר צריך רק ישראל שמע שיאמר די לא ק*ש קראכבר
 הגר*א בהלכות באריכות עיין וטעמו ק*ש בלעמהם
 רתרם אנו צשע נקודה עכ*פ סאה. סימן ח,אומנהגיו
 ובסידוד בשכמל*ו. לומר צריך ולכן הק*ש כל לומרשצריך
 שמע פרןצה כל אומר לפיכך אחרי בשחרית כתביעב"ץ

 ובשכמל*ו. שמע פסוק רק אומד ע"ה וקודםובשכמל*ו
 יתאחר שאם שמע ד4ימד בתב הס"ת בצצצ(מןובשארית



עאאפרימ חייםארחרבבות

 בשבת שמע אמירת )ועצם בצבור שמע יקרא לב"האדם
 כתב הסידור על שאמר ובברוך בראשונים(. כ*כ ברורלא

 וכו'. שמע י*ל בחולדג*כ
 דארבע שכתב העבודה ח2ורש יסוד בספרוראיתי

 וערבית בשחרית הפרשיווז כל ג'פ ק*ש י"לפעמים
 ראשונה פרשה וק אומר ו(וז בבקר ופעם השינהולפני
 עד זה את אומר אם ולפי"ז דקרבעת. ק"ש נקראוזה

 בזה. ווריז בשכמל"ו אומר מדוע לע מובןובשעריך
 (4 דף הרמב"ם על בחידושים צ"צ דינים בפסקי)ועיין

 דשמע ומשמע הרב וסדוו ס"ה ס*ג סימן הרבושו"ע
 אין ומשו"כ אחד וענין חשיבות להם "שובשכמל"ו
 העירמ שוחאט רוג וידידי שבקדח2ה לדבר אפילולהפסיק
 שלמה חכמת ועיין ס"י. כ*א בכלל אדם חיי ועייןלזה(.
 בשכמלוו לומר אין השנה יממת דבשאר שכתב ס"א(יר"ח
 איהו דא וכו' ישראל שמע כתוב ואתחנן ובזוהרבקו"ר.
 דא ואתכללו וכן אחראה יחודא הוא בשכמלוו חדיחדא
 מקבל הוא בשכמל"ו ואמירת לפי*ז ומבואר וכו'בדא

 לדברינו ראיה וזה שוים. והם שהם שאומר כמועומ"ש
 במקום שמע כשאומר ולא כך הדין עומ"ש בקבלתדרק
 מ"ז. סקמ"ו ס"א סימן החיים בכף זעיין בזה ועייןאחר
 הראשון דפפוק דאף מק"ש בפ"א ,2נןזב ספר בקריתועיק
 קריאת בשאר מהתורה מצוה מקיים מ"מ מהתורההוא

 ועיין הנול. הרמב"ם על ירמיה בדברי ווריזהפרשיות.
 בק*ש חבירו להוציא שאפשר שכהב י"ג פסקים אליהןיד

 ז'. פרק למהר"ל העבודה בנתיב ועיין כעונה.משומע
 בקזחרית לומר וטוב בס"ט שכתב מ"ו סימן ברמ"אועיין
 עם שוהין לפעמים כי בה2כמל"ו וכו' "שראל שמעאחר

 עכ"ל. בזה ויוצא בזמנה שלא לקרותה שמעקריאת
 ק"ש זמן יעברו דאם בתנאי לברך ויכון כתבוברע"א
 במ"ב ועיי"ש וט'. בזה יוצא לא יעברו לא ואםיוצא

 כספור רק הק"ש נראה לא בשכמל"ו דבלאבסקל"א
 סי' ח"ב אחד שמעון שער בשו"ת ועי' בעלמאדברים
 בשכמל"ו. אמירת בעניז ע"ג, סי' ח"ו נדברו אז העי'כ"א.
 אמירת ביאור ז' בדרח2 ו' בשער הכועת בשערועיין

 שמעון ר' שאלני קה"ת קודם שמע ובשומעבשכמל"ו.
 כשומע דהו"ל דכן, לי ומסתבר לענות. צריך אםציגלהיים
 ומדוע ס"ט. ס*ה סי' מ"ב עי' דעונה חצלינו לדודתהלה
 ובאמירת הס"ת, הוצאת שלפני בק"ש העינים מכסהלא
 טוב. עמנו וגומל עבדיו ואנו הקב"ה את ממליכיםאחד

 מסימן
 חים במים לטבול צריך קרי בעלאם

 בנועם שליט"א גרוסברג ד"ח הרה"ג ידידיבמ"ש
 הגריעב*ץ דבסידור ודע ה*ל. מ"ה בעמצד י"אחלק

 במים לטבזל לבע*ק לההמיר די*א כתב הנוקר()הנהגת
 נראה אמנם עכ*ל. הי*א הם מי אדע לא וכעתחיים.
 הנל הל"ה פ*ג בברכות הירהפלמי שיטת היאדהי"א
 במים לרחוץ בה מקילין בטובה ימים מאייך בההמחמיר
 חיים. במים לטבול לבע*ק חומרא דיש מבואר הריחיים

 ובפי' זו. חומרא מצשצ דלא שם הקשה הפניםובמראה
 לאפוקי אלא דוקא לאו חיים מים כתב חרדיםמבעל
 היורהפלמי דברי מסתם אבל ראיה אין ולדבריושאובין.
 לטבול נוהגין דהיו דכה2מע כתב דה2"ס ובגליוני ראי'.יש

 וכמחמירין גשמים מי במקוה ולא במעין עזראטבילת
 בספר ראיתי וכן כזאת. שיטה דיש הרי וכה ההלכהדסוף
 מהגהות שהביא רצ*ו דף עשר ששה חלק טוב יוםטהרת

 ירושלמי עיין בה שמחמירין  שמעתי ב"ב הג' עלמהרש"ם
 ובהגהת ע*ב. צ"ע רון4י ודברי חיים במים לטבולדהכונה
 "2 ובאמת שצבין. לא לאפוקי אלא דל"ד כתב שםנכדו
 הגריעב*ץ כדברי עכ"פ חרדים הס' מדברי ראיהלו

 הנ"ל הרב לידידי זאת הערה וכתבהי בירח2למימבואר
 כעת אולם האדתו על רבה תודה וז*ל, בזה ליוהשיב
 להלכה. כן שיפצק לאחד מצאתילא

 מאסימן

 כעתח *פטעפדין

 כל הלי*א פ*א ברכות בהלכות נתבהרמב"ם
 ונתכון סופה ועד מתחלתה הברכות מן ברכההשומע
 אמן. ענה שלא פי על ואף יצא. חובתו. ידי בהלצאת
 לו למה הכ*מ והקשה כמברך. זה הרי אמן העונהוכל

 מיידי לצאת בנחמן דע*כ כמברך ה"ז אמן והעונהלכתוב
 מלשון דמוכח ונראה יצא. אמן ענה בלא אפילווא"כ

 ועוד ענה. ה~א שמע אחד דינים שני שישהרמב"ם
 יצא ענה ולא ד,2מע ל"ח בסוכה ומצינו אמן. דענהדין

 כדיבור השיבא דהשמיעה ביאורו אין כעונה.דשומע
 אלא המעשה. את עשה בעצמו דה2ומע וכאילויקריאה
 מתיחסת השומע של חבירו שעשה הקריאהדמעשה
 מחהב שאין מי ולכן בזה. "2 שליחות וגדרלשומע.
 שכתב בש*ץ, וכמו חובתן. ידי אחרים מוציא אינובדבר
 כמווזו אדם של דשלתצ ל*ד בברכות מקובצתהשיטה
 דין הוא אמז בענית שיצ(וין מה אבל מפסח.וילפינן
 הדיבור. של המצוה מעשה את  עושה בעצמו שהואחדש
 מןשה את עושה בעצמו הוא איז כעונה שומעו(רב

 מעשה את עושה שבעצכצ חשוב אמן ובעניתהמצוה.

 אף לנו השמיע הרמב*ם בי הכ*מ קדטית ותרדהמצוה.
 אמ4 דענה מדין יצא אז התכוןשלא

 ישט במגילה הגמרא דברי את נבין זהובמהלך



 מ י ר פא הייםאורח ת ו ב ברעב
 י"ת יוצ4ח איט וקטן שוטה 5ארש המגילה אתהשזמע
 אחרים להוציא יכול אחצ בדבר מחויב שאיט8שום
 הא החשףק קרהשת מהכא דל אגן הטורי והקשהי*ח.

 דנפשיה בהרהוד לש(מז יבול והלא כדבור הרו1רלרבינא
 אם אבל מהקורא. מלה כל לשמוע צריך כך ביןדהא
א כשמשומע  שהתמ במחשנתו לא שליחות מגור 
 חם נן אם חיוב* בר יהיה שהשליא בעינן לכןשומע
 מהקורא לצאת אבל יושש הוא שלו בהרהור לצאתרוצה
 בסוכה לפניו מקרין ופהיו וקטן בעבד ולכן יכול. הואאין
 מטעם שיו(פג אבן הטורי והקשה בשמיעה יוצא דאיןל*ח

 הוי כעונה שומע מטעם לצאת מכת דאם היותהרהור.
 חיובא. בר ו?ליח ובעינן לז(חז בפירח?כמכת

 בדברי ל' אות מוג פיו בברכות רע*אובתוספחן
 יוצא ממילא לרבינא הא הקשה כדבור, הרהוררבינא
 כונה בעי לא בעונה דשומע וכתב הרהוד מדיןהשומע
 הרהור כהשאהכ כונה צריכות אין דמצות דקיי*ללצאת
 בהרהור ו(טלי שיכון עד עצא איט בלל מעשה הוידלא
 בלשון מבין אין ואם שמהרהר מה שיודע עד יוצאאין

 או בשפתיו ב5יציא משאהכ כלום זה אין ומהרהרהקחה2
 )המ' יחנש תקדש בלשת שאומר כל  כעונה דהויבשומע
 ד(. סימן קמאבהזו*א
 דהוה לומר דא*א כעונה בשומע לומר "?עוד
 לשומע דיו4מש דנ5הטיה הרהור ביז נפןמ דישכהרהור
 אם ולכן כלל מהרהר ואין שומע רק שש דאזמאחר
 שומע אם אבל כדיבור. השמיעה עצם אז מגדולשומע
 כהרהור השמיעה אלא בדבור השמיעה אין ד,המקטן
 מהרהר הוא אין שומע כשאדם דבמציז1ת אמרינן לאזה
 אם כעונה ובשומע לזה. ראיות צריך ומ"מ חזאט דברחה
 ובדומה בקדד2ה להתגונע למשל כמוציאו להתנהגצריך
 שהאריך ט*ז סימן ח*ו אומר יביע ועיין דלא.מסתבר
 מה רוקח במעשה וע"'ש צריך. דאין מדבריו ומשמעבזה

 וב*ש ב*ה ענה ואם כשנוג שומע דין שביארשהאריך

 במוציאו. הפסק ד1י היא הפעונים וכתב הפסק, הויאי
 מה עיק וגע בקה, עונים דאין ועוד דבשופר הונהגאבל

 קצ"נ סיק בח*אשכתבנו

 מבסימן

 א' לחלקחאפות

 העיר טובים. אסדים הןמל בביזעד ל*ח בסימןמעש
 גם דבאמת 3ן דהפירוש נ*י בראוער רי*צ ידידילי

 לשונאיו ומשלם כמ*ש לש3ר הקבקה משלםלרשעים
 שכרן ולצדיקים לרשעתו הוא השכר זה להאבידו פניואל

 ליראך צפנת אשר טובך רב מה כמ*ש הבא לעולםשמור

 אליהו לב בפפר ועןט עכ"ל. טוב חסד שנקרא החסדוזהו
 בודנ מ*ש ר' עטודח"ב

 בשקט הברכות מברכים למה או"ב ל"ט בסימןמ'ש
 מברכים א"כ עונים אין הרגה דיש כמ?ום הנ*ל ליכתב
 קודם ברכה לעשות ומ"ש מכשול. להם לגר1ם לאבשקט
 דבי אורין בתשובת עי' הנ"ל לי כתג בה*ת קודםמצוה
 בה*ת. קודם כשןה שום  לעשזת דאין מ*ז בסימןלובלין
 השולחן תה או*ה י"ג סימן ~1טטה ענתן חסדי בס'ועי'
 ט/ ע'ח*ג

 ידידי לי כתב הללויה דכופלים הטעם מ' בסימןמקש
 בשבלי ע"ז עמד כבר הנה מב"ש. שליט"א כץ ד"אהרה4ג
 ז' ושיהיו שרצו עוד לומר אפשר ח*ולי קע"ב, אותהלקט
 שמו את מהללים שכולם רקיעים השבעה כמספרפסוקים
 וכף. הללתיך באתי שבע דוד אמרוגם

 לי כתב לפניך. אחרי דמפסיקין מ"א בסימןמ*ש
 מ'ש הביא לא מדוע שליט"א סופר חוים ר' הרה*גידידי
 בבקי. ועיי*ש נ"א בסימןהשר

 ל"לך אי"צ דמדוע להעיר או"ב. מ"ג בסימןמ"ש
 ההש טעמו )בראוער( הנ*ל ידידי לי כתב אחר.לביה"כ
 קודם הכנסת הבית דזה וכית המצות על דא*ממשום
 עומר שמביאים ס"ד מנחחז עי' המצוה על כמעבירחשוב
 יו1דה בת' ועי' המצות על דאומ כמ?ום לירח2ליםבקרוב
 ז'(. סימן טטר"ח משה שמו ובת' ז' סימן אור"חיעלה

 חבירו להוציא י' בעי מדוע א' שת נ' בסימןמ"ש
 נ"ט סימן הרב שו"ע עי' נוי שוחאט ר*ג ידהץ ליכתב
 לכל ומאסף סקכ"ג נ"ט וסימן סק*ד ו' סימן ומ*בס"ד

 הירים וכף ף סימן לדוד חזהלה פקכ*ג ף סימןהמחטת
 עכ*ל. מ*ו סימן ובמ"ב מ"וסימן

 סי' ח*ב יהושע דבר תשובת עית ה' באות8"?
קט"ו.

 בצבור תפלה יפסיד יצר אשר יברך אי ו' ב14תמ*ש
 מח"ס בעל שליט"א פרנק רצ"פ הרה"ג ידידי ליכתב

 ברכת שם דאין שבת בתפלות רק דזה 11'ל, צבישעשועי
 לוי הבני סובר דפאט ברכת דה? בחול אבלרפאנו
 שיברך עדיף בודאי וא"כ יצר אשר ברכת פוטרתדרפאנו
 שבעל ואף בצבור תפלה שמפסיד אע*פ יצר אגפרקודם
 בסימן הביזי וכבודו סאב בחי"א עליו חלוק אליעזרציץ
 עבול. לוי הבני לדברי לחחן יש מ'מט*ז

 מ*ש עיל בתפלה להתטעע בדבר יקזג גשיתמ'ש
 שליט"א מוונק ר"ש הרה"ג לידידי שדך בפאתבזה
 ט*ו.סהפן

 יחליף היש השמוקע על קאי דהקדיש י*ד באותמיש
 דהא כן לא לדעתי נ"י בראהיר ר' הידי לי העירש*ץ
 להחליף שנוהגין ממה ל*ג מכ*מ שמו*ע על קאי איגם

 דגדהאי תתקבל לוא דאכתי אע*ג ובלעצ מאשריחש*מ



ענ ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 ובת' סי*ב( 5ז*א פענה צפנת ת' ועי' הש5נ*ע עלקחי
 קיאא בסו*ס בספרו מ"ש הריז ל*ה. דף ואהלותמור
עכ*ל.

 לדבר דאסור הא הנ*ל ידידי לי כתב ט*ז באותמ"ש
 ס"ד קי"א סימן הטהר בשלהן עיין להזרה. להשבין
 ה"א ישורון יסודי הךת לדבר. מותר הכרהי דבי זהדאי
 "שולהן ערוך חריז 5ותר בודאי בספר ולעיין רצ"נעמוד
 ואין ס'נ קי*א סימן הרב שו,ע כ*כ ועיין נ4ג.סימן
 בדברים להתעסק אבל תפלה  בענין להפסיק כללאיסור
 אפים. נפילת צשר עד אסוראהרים

 מי ש איסור על יעבור אי בענין נ"א בסימן5"ש
 בלקוטי ממ*ש להעיר "צ המוד. איסור יעבור לאשהבירו
 אדמו*ר מכ"ק מק' רע"ה עמוד בהוספהע ט' הלקשיהות
 הטא שיהטא לאדם (ןמרים וז"ל 5ליובאביכהצשליט"א

 דוקא שהוא שי"א ואש זזמור מהטא הבירו להצילקל
 הסידות. במדת כן איפ הבירו בהטא הלק יש שלאבמקום
 וכי, בהיד'ה ריב"(4 מ'א גיטין הופין, תוד4ה בכ*זעיין
 שם שבת ר"ה ב' בתירוץ שם בשבת ר5ב"ן ד'.שבת
 שם. עכ4ל ע*ב ליב עירובין ריטב"א י"אבשם

 סימן שו*ע ברב עיין לק*ש. תעהימין נ"ג סימז5"ש
 ל*ב. ג' סימן )אזינשטיה אש עמודי ושו*ת סי"א.נ"ה

 עהג שהוא שליט"א מרן בשם נ"ו בסימןמ*ש
 מסתם הוא אין העמוד אצל מתפלל כשהוא לגביכהגר"א
 אהרן הרב ידידי שאלני רם. בקול הוזר אלא אמתבלהש
 ענין בכל זה האם שליט*אגאלד

 אפה~
 צריך בשהוא

 נ*ל בזזב נפאמ שום יאיז % לקהל מה זמןלהמתין
 אצל אבל אמת. לומר צריך זמן מהכה הוא אםדמסתבר
רב. ז5י מהכה דלא באופן דוא עא"ט*א פיינשטייןהגד'5

 אשה שער נגד לקרא יכולה דאשה נ"ה בסימןב5*ש
 שליט*א ליטבאק דוד ה% ר' הרב ידידי העירביאהרת.
 ברואער הרב וידידי סק*ה* ע"ה סימן ב5"ב מפווץצדכך

 דאסור. נב!רהת ,1ל זמן 5קול מ"ם לי העירשליט*א
 ההיי 5דברי העירני פענפיל אהרן יצהק הרבוידידי
 בין מהמ*ב ומ"ש בזה. דנסתפק 5' סימן ה' בכללאדם
 הרה*ג והידי ר*ה. בסימן בעצ5ו מ*ש יעיין וישראלכהן
 וכתב אדם דשוי דברי לי כתב שלי5*א שטרנבוך אליהור'

 דמותר. כתבדבדה"ה
 של5ת עיין אשה שער נגד לקרא נ"ט בסימןו5*ש

 בדרך. לאסור בבהה דאין כ*ה כ*ו סימןהיים
 סימן ה-א המאיר שרגא בשראן עיין ס' בסימןמ*ש

 וב5פתהות.טשז
 יום בסהרת ע%ן השקה בדין ס' בסימן שכהבעמה
 שהביא כ*ז סיכץ ה' הלק הגדול בהבורו מקואות עלטוב

 יוידי ואצירני עצרא בטבילת מקלהת ובענין%בריפ.

 לענין הרי שליט"א ברמ*ש זלמן אפרים ר'הרה"ג
 מותר ולא כוהו השיבי דמיא בדקא דוקא יריםנטילת
 דהוא קבין ט' תקגת יראה והנה דמיא מבדקאמטפי
 עכ"ל. דמיא בדקא אלא מהני לא וא"כ גופו כלנטילת

 שו*ת עיק המנינים. להלק סוה ס'ב בסימן5"ש
 נ*ג סימן ת5ארת וצבי ב' סימן 14ר*ה השרוןהבצלת
 וידידי בזה. מ*ש ל*0 )סימן דעניא אפרקפסתאובת'
 להעיר יש לי כתב שליט*א הורוויץ אליעזר ר'הרה*ג
 עשרה עד להלק רשאים אינן כאהד שאבלו ג' נ'מברכהת
 רשאים שעשרים משמע עשרים עד נהלקים איאועשרה
 מלך הדדת עם ברוב ענין יש בברהמ"ז שגם אע*פלהלק
 לילך צריכין שעשרה כגון צורך דכשיש צ*ל בודאיאלא

  שכתב הסברא אותה הבנסת בבית וכן מותרמקודם
 עכ*ל. להלק מותרין צהרךדבמשם
 בכל ד1א אם קבוע מקום בענין סוז בסימןמ"ש
 קפההא דאין מפווץצ שכתב מקץ פ' באר"ה עייןתפלה
 לי כתב שמו בעלום ההפץ וידידי העמידזנ תפלת עלרק

 בשמונה 15י 5קום שקביעת כאצמע לכ14רה הדיןמעיקר
 *ש 5וב מנהג מצד לכאורה בכונה תלוי אם אבלעשרה
 במ.ב צ*1 בסימן דמובא התפלה לכל מקיםלקבוע
 דזמרה ופסוקי ק*ש בשעת הדיז דהוא כותבשהפמ"ג
 התפלה. בכל כונתו תתבטל שלא ללההר דישומשמע

 ידידי לי ציין ס"ה בסימן שכתבם פסיעת2 שכרבדין
 בדהי ורביפ מ*ז פ*ג פרה לעית נ*י בראווערהרב

 ובמנהת סק"א י*ז כלל והי"א סק*מ קנ'ג ומג"אכאטשטים
 ב4מצה רק הו14 פסיעהץ דץ1כר כתב צ"ט דף סוטההריבה
 דבמג"א ראה ולא הכנסת בבית להתפ% מצוהדאינה
 אורה וספר אדם. בכל דהה1 ומשמע סתם הדיןהעתיק
 אור*ה ומהרש'ג ט' אות י*ד סימן ל5דות שו"עמשרים

 ר' הרה*ג וידידי עכ*ל. ל*ט %ר*ה יהוסף וזכרכוז
 מ' סימן לשמה תורה לספר לי צ?ין שליט"א סופרהיים
 ברגל. הכנסת לבהע להקפיד דיש שטוכתב

 ספרים, נגד ספרו יגלה שלא יונה מר' ע' בסי5ןמ"ש
 רבינו דכו8ת נ"י פענפיל אהרן יצהק ר' ידידיהעירני
 לישן שלא אלא ספרים נגד בשרו יגלה שלא בזהיונה
 וכון היהאה במקור פירץצ הנן ספרים שם שישבהדר

 שאהן שמוכה שליט*א ליטבאק הרר*ד ידידיוהע"רני
 לכתוב הוצרכו למה דאל*ב ספרים נגד בה1רו לגלותאיסור
 אסורי בגדים שמסיר מיד הלא ספרים נגד אסורשתה"מ
 שלא בה1ו*ע מפווץצ דין שה1 אליהו בלב שם מששואגב
 5פווא1 נ5צא זה איפה שהרית נטהי בלי ד*אלילך
 שיטות ד' "1 דבש*ר בתפילין נראה כן עכ*ל.בשו*ע
 הכת1ת בשער וראיתי שישת. ד יש ובש*י פרשהבכל
 ה5לי שם. עןין לזה טעם ד6תן התפילין ענין רשער
 העהים ות1ת ד' על דרוכש י' "1 דבש*ר לומריש



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברעד
 מצחת, היד עם דבעשייה ז' יש ובש"י שולט.שהקב"ה

 בזה. ועיין רקיעים, לז' זוכהאי

 מגסימן

 אדם לכל שלוםלהקדים

 י2ליט4(0 ו2רביטנר יוסף ו' הרהוג ידידיכבוד
 על יוסף פאר היקר בספרו שכתב מה בדברזצ"ל.
 שלום אדם הקדימו שלא ייב"ז ש אמרו י"ז דףברכות
 לו ליתן וגילין שהיו אדם בבני דמיירי וצ"למעולם.
 לא הם דה2מא שלום להם יקדים לא דאל"ה משוםשלום
 או וכו' שטאני ובנכרי וכו' גזלן ויקרא שלום לויח:ירו

 ובו' גזלן יקרא אם לחח2 אין או וכר שלום דרכימפני
 במרש"א מבהשר כך ואמנם ע"ב. ו' בדף למר,2"אוציין
 נסתפקתי יהנה ו2לום. לו לחעז שרגיל באדם רקשזה
 שיחזיר בעי האם גזלן דנקרא מחזיר ואין 2ולום לובנותן
 דמניף (1 בראשו לו מנענע אם סגי (י בפט שלוםלו

 צויך כך מתנהג הנותן באופן תלוי זה ואוליבידו.
 או בשלומו ששאל שכדרך שצריך בפה או לולענות
 לתת המקום דרך ,2אם וכמובן יד. בהנפת או ראשבנענוע
 יש גזלז שנקרא ממה חוץ דאחרת ידו להושיט צריךיד
 מח2יט דהוא רבים בפני זה אם בפרט בח2ה משוםבזה
 ג"כ דנ*ל לי ענה הנ"ל וידידי משיב. חבירו ואיןירו

 שלן לז*נ אלו דברים ייהץ היא פשוטה דסברהכמחזו
 חצה דאבדי0. על וחבל הלכה של בעומקה ימיוכל

 ומקדים וכף ת*ח כתב הל*ו פ"ל דיעות בהל'הרמב"ם
 ובכ*מ הימט טחה רוחן שתהא כדי ה(ודם לכלשלום
 כתב המלך עבודת בספר אבל פ"ה. מאבות מקורוציין
 ה4*כ ריב*ז. על ואמדו וכף מרגלא י"ז בברכותוהוא
 באדם אפילו דאיירי הדמב*ם דברי מפרש דהואמשמע
 מג' ומקור הרמב*ם כלשון בת"ח דק זה אבל רגילשאיז
 כך בה2מע לא ברגיל רק דמפר"2 המרו1'א אבלהנ*ל.
 כמו דצ*ל ונראה טתם כתב דהרמב"ם הרמב"םמדברי
 הרקמ כית שבכך ף %ף לבה2פט עינים בספרשכתב
 רוחו ש(ון ולמי הימנו טחה רוחן שתהא כדישכתב
 כתב הרמב*ם אך לא. שלום לו ישיב ולא הימנונוחה
 וא*כ כיעו*ש. וכף אדם דבכל טה2מע יבג' בת*חבזה

 דזה וקקק הנשל. ידיזץ וכדברי ברגיל רק דזהמשמע
 ברמב"ם הובא לא גזלז דנקרא שלום לו החזירדלא

 עם כתב ובמאירי חע*ק. הובא. כן זה ראשוניםובכמה
 נ"ט. סימן שבע באר שףת תריז מכירו. שאיןגוי

 אדם בני מקצת שמעתי הצי וכתב זה בעניןדהאריך
 קולום. להם שאמר למי וולום עליך שלום משיביןשהיו
 שלום. דרכי דרכן מפבי בה2לומן ח2ואלין ס"א גיטיןועיק

 סבי מקמי קאים דהוי יוחנן ר' על אמרו ל*גובקדושין
 שכתב סק"ז קמ"ח סימן יור"ד ט*ז  ועיין וכר.דארמאי
 רק שלום לכצל דאסור שם וכתב מכירו. שאיןנכרי

 ובשפתי אחרת. בברכה ולא הקב"ה של שמו דהואבשלום
 ואין בפרהסיא שהוא בא2וק אפילו י"ל א"נ כתבחכמים
 מ"מ מוצנע במקום שפגעו כמו כ"כ ממט ליראהלך

 לו שיש מוצנע במקום  כשמצ(1 כ"ש עמו שלוםירבה
 לו. שירע ממנוליראה

 אדם הקדימו שלא ר"י על דאמרו הדבר עצםוהגה
 וכמבואר שלום לו צ"ל הדיז מעיקר הא מעולםשלום
 והעיר כופלין. ולא ובג' בשלומן ח4ואלין ס"א דףבגיטין
 הדין דמן מכירו בין הבדל דיש ותירץ שם הט"זע"ז
 קדמו כבר שבע הבאר שם שהקשה מה ולפי"זחייב.
 דלפיכך כתב ט"ו אות הטור הגהות הגדולה ובכנסתהט"ז.
 שבע לבאר ציין ולא לכפול. יצטרך שלא כדייקדים
 שלום. בכלל הוי ד2מלמא יכתב סק"ז בה2"ךועי""2
 מנהג שכן עליך שלום לומר ג"כ כתב סק"יובלבוש
 ארץ. בדרךהעולם

 איך אסור שלום לכפול של די"ז אם להסתפקויש
 שלום התפלה שלפני יען טבא צפרא ואומר בכופלהדין
 וצא דהוא ואפשר פ*ט סימן עי' מותר טבא וצפראאסור
 כתב קל"ד עמוד ח"ב יצחק כוכבי ובספר לחלק. דישאו

 בעל אבל כבוד אין ביד הינו שלום נתינת שרקואפשר
 ועיין כ"כ. לאשה שלום נתינת לענין בזה ודן מותרפה

 ע"ב. עמךד ט' כרך אבה"ע הפוסקיםאוצר

 בא*י. קרקע לעכו"ם מוכדין דאין בג' מבוארוהנה
 מקום לישראל יש הקרקע ע*י כי והוא חניה, להם איןכי

 לעכו*ם כופלים אין ולכן מנוחה איז ~עכףםמנוחה
 ומנוחה שלום עוומה הקב*ה של שמו שלום כישלום

 מיתה חייב ששבת ע3?4ם ולכן מנוחה. איןולעכו"ם
 ח2בת בה2בת. לק2בות לו ואסור מנוהה לעכו*ם איןכי
 דין לו יש עובד ולא בשבת שנח אי מנוחה. יוםהוא
 לקנות צריך אבל בא*י ד*א יש שלכ"א בא"י וקרקעחניה
 ולכן שבת. ח2מירת מצוחת ע*י הוא הקניה 'ואופן זהאת
 בכל ולשמור להשתדל צריך ו"שראל בעכו"ם. לאזה

 )חגיגה בשערה התלוין כהררים שהם והדקדוקיםהפרטים
 מקום שם כי כ4וק מו*ק )עי' בא*י רק הנבואה ילכןי'(

 ברבה שמחזיק כלי ויש הנבואה. קערה שם ורקהמנוחה
 חבירו עם שלום וכשעה2ה ב"2ראל רק והוא השלוםוהוא
 ואהבת ד' את ואהבת ככתוב השם לאהבת בא גופו כלא

 ~כן כמוךלרעך
 גד~

 אבריו שכל גופו דמשלים השלום
 להרבות יש ולכן מחבירו. נפרד ואבר מעשה ואיןשלמים
 בכפילות לא ובעכן*ם "2ךאל עם בכפלות שלוםולעץ2הז

 בישראל משאהכ אחד. וזה בלב ולא בפה מעה1יהם כלכי
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 לעכו*ם להקדים יש ולכן בלב. המלום בפה שלוםזה
 הוא הראהעון הדבר הרשה2ונה שההקדמה וביאורושלום
 אחרת עמע יהיו אז שלום יעשו אם "2רק להםלומר
 שיעקב שלם יעקב ויבא ככתוב שלם בא ויקקבנתפלג.
 אחיו שלום את לדה2יבו יוטף אעז דשלח שלום עשהתמיד
 שזה דה2למות לבקש בדרכו ללכת וי,ן בשלום דר,2כי

 ל"מיאל ואעכן*כ לעכו*ם שלום שמקדים ומיהעיקר.
 אפילו מהלוקת שמרבים ואלו שלום נקרא הואבודאי
 שלמים. הם אין לשמה שלא כידוע אח*כ שנהפךלשמה
 האששים אמרו שכם בני כי שלם לא הוא עכו"ם שלח2לום
 בגלל ח2לום דינה בגלל היה וזה אתנו. הם שלמיםהאלה
 עלום. נקרא אין דברלקבל

 מה שראה צבי נטע ר' הרב שליט"א אחייהנה

 מאריך שאתה יען חול, דברים בזה לי הוטיףשכתבתי
 דהנה בזה אעיר אדם. לכל שלום להקדים שלבענין
 אין התפלה שלפני שמקפידים ההמון אצל מנהגנשתרש

 בני פוגשים בשהם בזמן אדם לשום שלום משיביםהם
 בשו*ע הדען וכל להתפלל. לביהכנ"ס בהליכחואדם
 בזמן אבל התפלה לפני לחבירו שלום להקדים רקהוא

 במ*ב יעוין ענין בכל לדה2יב מותר לו מקדיםשחבירו
 מפורש. כך שכתב פ"טטימן

 שלום מקדים ,2הוי הרמב*ם שלפי ברור זהוהנה
 טאה רוחן שתהא כדי בת"ח שבאמר דין זה אדםלכל
 הרגיל אדם רק היא אדם בכל דין שזה ברורהימט

 שצריך דזה נאמר אם דלבאורה כך היא ת"חשהנהגת
 שצריך שמהו דיא הפשט חם הרגיל באדם רקלהקדים
 ,2הוא יהשוב לא שיחבירו הוא שלום ולומרלהקדים
 הוא שלום לו ואומר מקדים שהוא ובזה אותושתא
 רק שייך חה חמלשום כאתמול טינה עליו שאיןמראה

 כדי שכתב הרמב*ם לפי אבל מבירו ,2הוא הרגילבאדם
 שהוא ת'ח של הנהגה שזה משמע הימפ נוחה רוחןשתהא
 הפשט וזה אותו יאהבו אדם שבני בדרך להתנהגצריך

 ברבבות מאש הנית עכ*ל. הימנו טאה רווע שתהאכדי
 רמ"ו סימן תשב*ו הרל ט"ג. סימן ח"א אור"חאפרים
 התפלה קודם אדם כל בשלום ז*ל מהר"ם ח2ואלשכתב
 שלום בשאילת אטור חמר שהספי ומה הכנטת.בבית
 מצאו אם אבל לפתחו שמשכים לומר רוצה תפלהקודם
 שבעת ובפירחן ל"2אול. לל מותר הכנטת בבית אובדרך
 דלא להפהעה למתעטש לומר מחתר דלפיו כתבהנרות
 ט*ו טימן א*ר חמק דשרי. לאדם "עלום משאילתברע

 דת'ח כתב כ"כ שם והרמב*ם סקוא. קנ"א וסימזט"ב

 מדוע ולכאורה זכות* לבף האדם כל את לדוןצריך
 עי*ש אצת לכף דן ובענין אדם. בכל לא הואדי"ז

 רוקח.במעשה

 מדסימן

 ספרד נוסח בביכ"נ תמצא אשכנז נומחחמתפלל

 שאלתך .בדבר שליט*א צבי נטע ר' הרב אחיכבוד
 מתפללים ששם כנטת לבית נכנט כןיאאזה למעשההלכה
 אטור בי לומר עליך קדח2ה של עטח איזה ספרדטטח
 הנהונ התפלה מנוטחלשנות

 בלהש יאמר תפלה איזה הש"ץ הוא אם נשאלתיוכ"כ
 מוטרים שמעתי )וכן תפלתו. את שיסדר שצריך הדיןכי
 הוא דאם שליט"א פיעשטיק כה2ה ר' הרה"ג סן"רמפי
 מפיו(. זה את שמעתי לא אבל המקום כטטח יתפללש"ץ

 בתפלת הש"ץ אין מדוע לי קשה היה תמידולפיעז
 מה דדק וצ"ל תפלתו. ,2יסדר הקדושה מתפללהלחש
 שאומר מה ולא ומטדר אומר הוא ביחידות לומרשאפשר

 ציבור.עם
 רמוז טימן ח"א ג' מהדדרא וטה2יב בשואלוראיתי

 צריך אםשכתב
 להתפ~

 הנה יעשה. איך התיבה לפני
 בטידור יעיק דהע*ץ חזרת ובתפלת נוטחתו יאמרבלחש
 בש*ץ לפי"ז וצ"ע מ"ש. כפי לא וזה טפרד. כנוטחויאמר

 דבלחש דכתב טפרד נוטח שחוזר אה2כנז נוסחהמתפלל
 הרה"ג ואאמו*ר טפרד. טטח ובקו*ר אה2כנזיתפלל
 בלדה2 קדושה אומר שאיע מה בזה לי כתבשליט"א
 ומשמע עשרה בעי דבקדח2ה טה2ום תפלתו מטדרכשהוא
 הציבור לפני ואח"כ בלדה2 אשכנז שמתפלל מידהמנהג
 מתפלל הווו עצמו לבין שבינו אף אה2כנז מתפללהוא
 וידידי עכעל. בחו"ל מקומו מנהג עחה ואומרטפדד
 נראה לכאורה בזה לי כהב שליטעא קניבטקיהגר"ח
 דבר המשיב כמ"ש כמנהגו להתפלל צריך וכו'כיון
 טימן בשו"ע כמ"ש להטדיר בשביל קפידא אין י"זבטימן
 אין דהא בזה קפההא כ"כ אין דבפרטים ועוד ס"בקכ"ד
 שו*ת חנית בלחש. ובר*כ ענינו ברטת מטדירהש"ץ
 בנטיות בתי בב' קפ"ח סימן משפט חח2ן בטוף טופרחתם

 שהמרובים שטוב וכתב יתפללו טטח איזהשנתחברו
 ב' שנתחברו בעיר פה ולפי*ז יתבטלו. והמיעוט"2ארו

 של היה והווב טפרד ונוסח אהעכנז נוטח כנטיחןבתי
 טפרד. נוסח ומתפללים נתבטלו המיעוט אזספרד

 לשמחה ובאו טפרד, טסח כנטת בבית המהפללומנין
 שם שיכולים נראה אז עצמם לבין בינםומתפללים
 אשכט. טסח נטחתםלהתפלל

 ג' טימן ישראל ארץ הלכות השולחן בפאתוראיתי

 ק*ק נוהגים עיה"ק בירח2לים חקג בסקיודשכהב

 שלהם שביהמקנ האשבנזים בנוסח שמתפ~יםאהמכנזים
 כן כי דין עפ*י עח2ים ויפה הטפרדים ק"ק של בכ*נבין
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 אה2כנזים ק*ק וחסידי גאוני רבותי1 קדם מימי 1הגיןהיו
 ד*י והקדוש ז"ל השל"ה הקדוש ת"ו בירושליםשהיו
 הגדולה כנסת ובכל ז"ל הכהן משה ר' והגאוןהחסיד
 אדם בני אבה בירושלים בימים קוהיו אה2כבזים ק*קשל

 להיפוך וכן הספרדים הכנסת בבית כשמתפלליםיחידים
 בבית הךי*ש עכ"ל. הציבור מ1סח לש1ת להםאסור
 בזה. שהאריך מה ל*ג, ל"ב אותישראל

 הפטת דברי את שמביא ראיתי שם דבר במשיבאבל
 כך הם דבדיו ומסקנת והאריך בזה תוולקהשולחן
 בלדה1 דבתפלה ספרד, נוסח כנסת בבית המתפללאשכנזי
 כה2ום באן לית ולכו"ע נהגג שכבר מהטסא לשנותאסור
 בקדושות אבל וכו' השולחן הפאת כמשש ולא וכרלשה

 מפני שם שהוא ממנהג לשנהן אפור ודאי רםשבקול
 וא,כ עב*ל. ל"ת משזם בזה ה1 ולהרמב"םהמחלוקת
 ומה נוסחתו יתפלל דבלחש זה דין מבוארלכאורה
 משה ובאגרות המקום. נוסח יאמר רם בקולשאומרים
 הוא ואם ה*ל, לי השיב פ"ט סימן ח"ג חייםאורח
 נפ*א קודם מדות וי"ג וטיי אומדים שאיןממקום
 מדות. וי"ג וידוי ונעומרים במקום להתפלל לוונזדמן
 שאסור כמנהגם מדות וי"ג וידוי לומר ג*כ צריךההעי
 דף בפסחים כדתנן בו שמתפלל ביהכ*נ מנהגלשנות

 המ1סח מקום בכל וגם המחלווןץ* מפני אדם ישנה ואלנ'
 לנהוג מוכרח המקום כמנהג עושה שאי1 להכירשאפשר
 עכיל. וטזגודדו לא משום גם איבא אילי וגםכמנהגם.
 המקום. 3נוסא יאמר בקיעשהולפי"ז

 דקדושה 3תב 3*ג סימן ח*ב אור"ח משהובאגרות
 לא בלהש כשיאמר ואף הציבור כנוסח לומרמוכרח
 שב5תש והתפלה חקדושה. 14ז שושה הציבור 3ייועיל
 לומר לו קשה אם וכף והברכתץ טסחתו להתפלליכול
 קשה לא אם אבל בהרגלו בלחש יאמר כהרגלושלא

 דהדברים כתב 3*ד ובסימן הציבור כנוסא יאמרלפני
 טוב נמי וב5תש מהציבור לשנוה אסור רםשבקול
 לשנה2 ורוצה ספרד טסח והמהפלל הציבור עםלהתפלל
 לקדמותו. אהר "מזרי דרשאי שם בתב 4הטכנז נוסאלמנהגו

 מיבוסח שלא 3נסת בבה2 שמתפלל מי לדינאתבנא
 בלהש הקול העמר לא ואם בופחתם שיתפלל סיבשלו

 המקום. בטסח לומר צריךוקדושה
 אאר*י 9ל וכתב ט*ו סימן אור*ה פפר ההםחרק
 בכללי חמד בשדי ראיהי אבל אשכטי. היה הואואילו

 14 חמיז אשכנזי. דהיה דכתב ה אות ט*ו סימןהפוסקים
 מדציבור. יפרחט לא דבקדח2ה וכתב מ'ו ס*מן חףונדברו
 הששץ בהזחת "ט1 שלא בפירחט כתב בהערותובסופו
 ע*ט. סימן ח*א יעקב הלקת חמין המקום.מנוסח
 בבית נמ4שש אשכנז נוסא המתפלל אם נסתפקתיח

 ויצמה דא41ץ ואומר קד"ם חעומע ספרד 1סחכנסת
 וידידי דכן. ומסתבר אמן. לע1ת מחויב אםפורקניה.
 לע1ת, צריך בודאי בזה לי כתב שליטוא קניבסקיהגר"ח
 שם מרי28י עכ"ל. ה' דין רטוו סימן הלכות שצהועיין
 אחריו עונין אין הברכה ממטבע דבמשנה מהבוהוהביא
 שמסיים כגון לגמרי הודחה שלא כדיעה 1הג אם אבלאמן
 חיב אין אבל אמן לענות מותר העולמים חיבא"י
 וידידי אמן. לע1ת יש בודאי נוסחתם דכך פה וא"כעכ"ל,
 ויצמח על אמן בזה לי כתב שליט"א אזבאנדהגר-א
 הצבוד מן יפרוש הטל שיענה 8שוט נראהפורקניה
 יענה לא ולמה  שתתקיים והלואי היא חשובהותפלה
 עכ"ל. בקשה כל על אמן לענות לאדםומותר

 מתפלל אם דכתב כוב סימן חיים בשלמתועיין
 כה2ום לומר הצריך בקדיש יתברך שאומרים הכנסתבבית
 שייך מעשה בו ש"ם בדבר דדוקא וכצזב ומץגודדו.לא
 נראה לאשכנז מספרד נוסח בה2ינוי ואפילו תתגודדולא
 לעיל ביארט הא ולבאורה עכול, חתטדדו לא שייךדלא

 בזה. וצ*ע כ*ג בסימן שם מ"ש עוד ועיין שייךדבאמירה
 מהנודע צית בשיבת יעדאה לי כתב שליט"איאחי
 כפי להתפלל אחד כל צריך בלדה1 שבתפלה שכתבביהודה
 לש1ת שרז2אים מה וכל בו והךסגל בו נהג 4ה2רמנהגו
 חרה"ג ומףר עכ"ל. עשרה של מנין לדחות לא כדיהטו
 ל1 אין ח"ל, בזה לי כתב "מליט*א לוין יצחק ברוךר'
 התפלה. בנוסחאות והחת'ס דבר המשיב מסקנתאלא
 כי שלו התפלה ו1סח מנהגו את לש1ת אחד לאףואיז

 לא משום ששייך במקום לא אם קודש בהרדייסודתו
 לא כה2ום שייך דלא בלדה1 המחפלל אבלתחטדדו
 מאבותיו המקובל חטסח לשנות מקור ו2ום איןתתגודדש
 טיקוצינסקי הגר*י סי*ח שבנה הכנסת שבבית ליואמרו
 בנוסח מתפלל הש"ץ וטאם תקן חיים, מקור בשכונתזצ"ל
 התיבה לפני יעבוראשכנז

 ויתפ~
 ואם אשבנז 1סא

 יתפלל הציבור אבל ספרד ב1סח יתפלל ספרדהשקץ
 בדוקא יהיה שדהי"ץ הקפיד הנוראים ובימיםכמנהגו.
 כתב השולחן שבפעת שבזכרוני דעתי ולפי אש3נז.בנוסח
 אשכנו ב1סח דצוראים בימים התפלל ז*ל האר*ישגם

 סימן מעט מקדש ובספר עכ*ל. לזה רסם שםובחת"ס
 מפני לשנחז לענע וסים התפלה 1סחשית בדין כתבז'

 ובשהוא במאלוקת שטי ?ח דבר בנוסאתו נוהגשהיה
 בלהש 1סאהו. לפי נוהגים וואינם קהל בתוךמתפלל
 מפני "טנה אל ובקול הקבועה. נוסההו כפייתפלל

 ובעניני עכ*ל. ציבור שליח ההש אם וכ*שהמחלוקת.
 ח*ג נדברו 4ת הריז )גראס( לב אמרי בספר עייןש*ץ
 בצוסא בתפילה לשכהע דמותר ומבהער א'. אות מיחסימן
 צריך אבל בציבור להתפלל 3די ולהיפך לספרדאשכנז



עז מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 ועיין צשכנזית. בהברה לאומרן השם בה1מרתלאהר
 של ההברות בדבר ה' סימן שד*ח טובה ארץבספר
 ישנה. לא דהש*ץ וכתב בזה והאריךהתפלה

 לעלות וקראתן ספרדי כנסת בית המתפללהש2כנזי
 11ע2 שלו בהברה לקרוא יכול הברכות לכשערהלתורונ
 יעשה ואולי הו1נ הלא קורא קוורא הבעל הלאהתורה
 מרדכי בית ובספר בזה. ועיין צשכנזי מבטא כמוהברכות
 שלו. במבטא ולקרוא לעלות דיכול כתב י' סימןמצגלמן(

 מעשים רואים אט וכן שלו. במבטא הברכה לעשהןז*א
 סימן אור*ח )הרצוס יצחק היכל שו*ת ועיין יום,בבל
 ח*ג חיים אורח משה אגרות ווךין המבם(נ בעניז מ"שג'

 ועיקר לספרדיחם צשכנזית ההברה בין שכתב מה ה'סימן
 עיין ספרדית. לההברה לשנות דלא באמריקה שנהוגמה
 בספרדי מ"ש נ"ם סימן ח"א אומר ויביע בדבריו.היטב
 הברכה. לענין אה2כנזים של כנסת בבית מגילההשוא
 לידידי א' סימן ח"א אשר"ח שלום דברי בשו"תועיין
 שלים"א. קרויז שלום ר'הרה*ג

 שכתב ק*ד סימן צר*ח משה באגרות ראיתישוב
 בדבר הבת הצבור. 6נוסח לשנות אסור דבריםבאיזה
 בבוסח לדע2פלל שצריך שבקול דברים נקראמה

 שכל לע*ד פשום שמתפלל. במקום הצבורשמתפללים
 הצבור בבוסח להתפלל צריך י*ח תפלת לבדהדברים
 דכיון חדא בלדה2. לומר שיזהר מה קל לסמוךולא

 דהא ועוד בזונ ליזהר קשה רם בקול לומרשמותר
 לעורר כדי רם בקול שאפשר 6ה כל לומר יותרטוב

 גופיה בחה ידעו בלדה2 דוקא לומר וכשיזהרהנונה
 יור*ד טע שיח שרהן ועי' עכ*ל. אהר בנוסחשמתפלל
 י'.סימן

 שכתב וראיתי ח*ו יצחק מנחת שואז נדפסוכעת
 וכעזפלל אה2כנז נוסח לעצמו המתפלל ג' צת ל"אבסימן

 אומר רם שבקול והתפלה וכו' ספרד טסח התיבהלפני
 שמתפללים המנהג כטדע הנה בלדהצ. יאמר מהבנוסחתם
 הצבור. כטסח אומר רם בקול רק ,2לו בנוסחבלחש
  יבשל. הסידור מתוך שמהפללים מה על שסומכיןונדאה

 מתפלל אם העירני קנטור מר הננבד ידידיאבל
 הנוסח להתפלל בלדהצ צריך א*כ חפלתו להסדירבלחש

 דבלדהצ דיתבלבל טען ועוד ש*ץ הוא אם בקולשיתפלל
 דבלדהצ טוב אולי ולפי*ז רם, ובקול אשכנזיתפלל
 ראיתי וכעת בזה. הרע רם בקול שמתפלל ה12סחיתפלל
 בה2רשז לספרד ב1נשכנז התפלה טסחאחן בעניןתשובה
 שם. העיין כדרכו והאריך י*א. סימן בח*ו אומריב~ע

 כתבט.והנלע*ד
 מתחילים אם שביאר כ*ם סימן אור*ח נזר אבניווניע

 6בואר כי שיטי זה איו עשרה שמונה אחר מדות י*גלומר
 היטב עיין שירצונ מה להאריך יכול תפלתודלאחר

 ב' סימן ח*ב אור*ח שלמה תשובה בספר ועייןבדבריו.
 לו יש אשכנזי כנסת בבית מתפלל ספרדי אםט2פשטיין(
 רם ובקול אה2כנז יתפלל ובלחש שלו בנוסחלדצ2פק1
 י"א חלק נועם )ועיין הקהל של בטסח ספרדיתפלל
 כ*ם. סימן ח"א אור*ח צמר יביע ושו*ת רמ-0.עמוד
 ס*41 משפם חושן אחד שמעון שעיושו"ת

 מהסימן

 תפלה כמנהגיהערות

 דבאמצע סק*ח נ*א בסימן המ*ב שבתב במהש
 נראה ועוד. אמן לענית להפסיק מותר דזמרהפסוקי
 באחרונים כך נתבאר וכבר רשות. אלא חובה זודאיז

 יענה. שלא טוב יותר א"כ מתבלבל כשעונהולפעמים
 צמר האם ר*ח. היה ו' וביום מוקדם שבת בקבלב(
 אצלו שבת כבר כי דלא. מסתבר דשבת. בשמו*עיע"ו
 אין הש*כ דסתרי תרתי וע*ל יאמר ואם חול יוםולא

 דט כבר ובאחרונים ויבא. יעלה דערבית בה2מו*עבתכיר
בוה.
 תפלת האם שבת. ערב מנחה התפלל ולא בטעהג
 בסי' המהריקל מדברי הנה לתשלומים. עולה שבעמעין
 6גדים בפרי אמנם היא. והיא דכהב דיוצא. משמעקל"ה
 שבע מעין ברכת לו עולה דלא כתב סק"ה קכ"וסימן

 חבלים ובספר במ*ז. עיישש הראשונה תפלהלתשלומי
 "שורון יסודי וורין דעולה. כמהרי*ל הכריעבנעימים

 קצ*ח. עמודח*ג
 להשמיט לא הה~, 8ת שגומרים ביום להזהר ישק
 וכמבהשר יצא. דלא תיבה שהחסיר כמגילה הו*ל כיתיבה.
 למפרע פסוק יקרא ולא סק*ב. תפ*ח סימן הציתבשער
 יכול לא אחת פרשה וג*כ ס*ו. תכ*ב בסימןכמבואר
 בתוס8תא וכמבואר למפרע. נקרא דזה לחברתהלהקדים
 בהלל וכן על בכורים המנחת וכתב פ*ב. ודמגילהדברכות
 סימן השולחן זה ובספר 6עכב. הסדר בפר,2יהעשאף
 הקריאה מפסידין שאין תיבות שהשמים כל כתבתפ"ח
 ברכה. בלי שנית ולקוזת לחזור טוב ואעפ*כ יד*חיצא

 יצמש. לא כי לחזור דמחויב כה2מעולדברנו
 שקוראים מנהגינו הכנסת, בבית בר"ח לוי כשאיןה(
 שקרא מה הפעם עוד שיקרא אף במקומו. שעלהלכהן
 אות טן סימן ח*ב יושר אמרי בשו*ת שכתב וכמוכבר.
 דהבהן מ*ג בדף כתב והלוי הכהן חדרת בספר אבלג'.
 ולבקהצ לביהצו אפשר דאי ונדאה עליות. ב' יקבלשלא
 ע~ה א יצא לא ואם יצא. לצאת רוצה אם אלאשיצא.
 וכמנהגט. שניהבפעם



 חייםאורת ת ו ב ננרעח
 ולכאורה נר. להדליק מברכים חטכה נרות בברכתו(

 להדליק "2יברך הלילות בשאד אבל הראמ2ין בייל רקזה
 בא"א רפ"ג בסימן מגדים הפרי בזה העיר וכברנדות.
 הו*ל והשאר אחד נר על דק החיוב כי וצליסקי"ג.
 הנרשוני בילקוט ועי' מברכים. לא הידוד ועלהידור.
 כלין טבילת על מברך כלי ובטבילת תרע"ו.בסימז
 לקבוע כ"מ ובמזוזה כלים, טבילת מברך כ~יםוהרבה
 תשל*ו תמוז התורה מעין ועי' בזה, העירו וכברמזוזה
 ל"ג.עמוד
 צמר המזע ובברכת דבתפלה הובא תרפ"ב בסימןז(
 פ"כ חחר. לשם אתה בין ונזכר ובשכה הנסים.על

 גרוך אחר ונזכר וכו' הכל על אפר אם המווןבברכת
 שלמה ש)חן בספר אבל דחוזר משמע העם שאמרופני
 לא וכו' הכל על תתחיל אם אף דבגרהמ"ז ול"2כתב
 הכל בועל יש דהא הכל ועל הנסים על פעם עודיחזור
 בטנה הערה היא ולכאורה הרחמן. אצל יאמר אלאשם
 הקל כשאמר השם הזכיר ג"כ הלא בתפלה )פי"זאבל

 וצ"ע. מהא הא מ*ש חוזר מדוע וא"כישועתינו
 "2אכל שרים דסעודת מבואר ע"ב ז' במגילהח(
 מדוע ובאמת ושמחה. משתה ימי דכתיב יצא לאבלילה
 בלילה ולא ביום רק שיאכלו הדגש את פה חכמיםשמו
 סדר בספד וראיתי וביום. בלילה חג בכל שיאכלואו

 ביום  שתהיה צריכה אאת הסעודה וחיוב שכתבהיום
 הרי וכו' שבתרנו מה ובהרגו נעשה ביום הנס עיקרכי

 ביום. רק תוקן פה מדוע טעםדנחן
 ממחלוקת. לצצת כדי הדחק בשעת אם נשאלתיט(
 במ*ב שמבואד יען האזיט בפר,2ת ועספה להמזהאפשר
 המקומות נה2ני דלהפסיק סק"ז הציון בשער תכ"חסימן
 מחלקין ולא מוסיפין דלא המג"א דעת עפ"י והואאסור.
 בכי להפסיק הדחק בשעת דאפשר ונראה יותר.הפרשה
 ושספהי וירויחו משה בויבא ואח"כ אשא בכי ואח"כידין
 )בגי נ*א בסימן רע"א וחידושים בתשובות שכתבומה
 הרבה חיובים ג"כ היו תקפ"ה האזיט בשבת תשכ"ח(ברק
 מציל* מדי ואין ג"כ לסיים נר"ו עקיבא מו"ה הגאוןו2ה
 שם המגיה ומדברי אחת. להוסיף דאפשר דדעתומשמע
 מדוע א*כ הוספה להרויח לא אם אבל דא*א.משמע
 בשו"ת מבואר וכן דאפשר בפירוש ומשמע שםסומן
 הדחק בשעת רק וזה )משטינרט( ט"ז סימן יוסףזכרון
 האזיט. בהטבת להוסיף אין לכתחילהאבל

 קידם דצוכה דנר תרפ"א בסימן דמבואר בהאי(
 הידור. והשאר אחד בנר היא המצוה לכאורהלהבדלה.

 שידליקו הבדלה מצות קודם יהא מצוה הידור מדועא"כ
 יה" כי ואילי דא2אר. ואח"כ הבדלה ואח"כ אחד נררק

 כזדנ סדר אי ,2ל בסדר, גדולבלבול

 לב"כ. ההחר שלום, שים והתחיל ב*כ ששכח ש*ואס
 לא אם יבדיעבד גתב סק"ז קכ"ז בסימן המ"בהגה
 כקכ שהובא במאירי אבל חחר. בא*י אמר לאעדיין אם (ילי נסתפק הלכה ובביאור אחזה מחזירין איןאמר
 סייס לא אם לב,כ דחחר דדעתו הרי וסודרה.חחר בא"י שסיש קודם טכר אם כתב הספרדי דה2ולחןבערך
 בבית כ"ב שהובא המים בארות נה2רען אבלהברכה.
 אין ב*כ אמר שלא שלום פים אחר נזכר אם כתבעובד
 חונר. דאין הוא דבן מסתבר וא"כ ושמרו.חוזר

 לבהוג הצריך תחנון. אומרים שאין במנין במתפללב(
 אומרים לא הם אם ונראה נוהגים. שהםכמו

 בג~
 ההלכה

 אומרים לא הם אם אבל שהם. כמו יאמר לאאז
 יבטל מדוע אז אהד, של יארצייט שיש מטעם אלאפטור גג~

 וי*ג וידוי שאומר באחד פפילו החפן. ייאמרמנהגו
 ואין לומר יבול אומרים שאין במקום ומתפללמדות
 אור"ח נזר באבני כמ,2 אבותיכם מנהג שינוי כה2וםבזה
 אפילו שירצה מה ללמר יכול התפלה אחר כי כ"טסימן
 יכול שלא בודאי בש"ץ אבל ביחיד וכ*ז יוה"כ.כסדר
 לומר שלחחע לא כי מוסיפים לא שהצבור מהלהוסיף
 השא ואם פ"ד(. עמוד ח"ב ישורון יסודי )ועי' מדותהי*ג
 משה באגותן שליט,א פיינשטיין משה ר' הרה*גפ*ר לי פהשיב וכמו המקום. כמנהג עושה שלא היכריהיה כי במותם לנהוג עליו אומרים והם מדות י"ג (ימרלא
 תוצון אמרו לא אם אפי' ומה2מע בסקס*ח החיים בכףועי' סקכ"(4 קל"א סימן מ"ב ועיין פ"ט. סימן ח"ג חייםאורח
 מ*ה בסימן שבתבנו מה  ועיין יארצץיטבגלל
 ישיאל גאל אחרי מיד במעויב הדין איך0

 צ*ב בעמוד ה2נים במעורר שסתב ראיתי וכןמעריב. אחרי השכיבט דיאמר נראה חשכיבט. אמר ולאשמו"ע התפ~
 השכיבמ יאמר ישראל גאל אחר שמו*ע והתפלל שכחאם
 פ"ט סימן ח*א אור"ח כה2ה אגרות רעיין שמו"ע.אחר
  שטעה לאחד הורה זצ*ל הגאון שאאסו*ר וזכורנישכתב
 אן לומר שצריך התפלה אחר פזכר השכיבט אמרולא

 לא. צ בברכה מסייםאם ונטתפקתי צכיל. השחר עלות עד שרק ופשוטהשכיבנו.
 צסשזפק שהתפלל. מוסף בתפלת בשבת הדין איךק

 ט שבת בהחליף והנה מוסף. או אש שחרית התפללאם
 נה2ל דהחליף במוסף אבל דיצא רס*ח בסימן מבוארבזו

 יתכן טרב במפרשים. כיעו*ש יצא דלא משמעקוחרית
 שאינו התפלל אם ספק ככל שדיט ונראה יצא.דלא

 ם י ר פא
 מוסימן

 תפלחבדיני



עפ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 נתנאל תורת שו"ת ועיין מבאזבר. וכך ומתפלל.חוזר
 דיצא. כ"כ דכתב נתנאל( קרבן ~בעל י'סימן

 על אומרים ולא אשמנו. אומרים בנעילה מדועה(
 וצ"ע. דיו"כ התפלות סשאר כמוחטא

 רצ"ג סימן דוים אורח על הגרשוני ילקוט בספר0
 שבמוצ"ש לדעתי ונראה ת"ל, תפלה עיון מסידורהביא
 לבו על באגרופו יכה לא תושען שא*א עת בכלוכדומה
 היא לבד האמירה כי חטאם כי לנו סלח שאומרבשעה
 נראה לבו על מכה אם אבל לאומרה ורשאין התפלהנוסח
 כך סהגיז לא אמאי לכאורה וא"כ עכ"ל, כמתודהלהדיא
 נ"י רוזנברג ר"ד וידידי הלב. על אז מכה כן העולםכי

 וכן מכה מדוע תחסן שמרים דאין בלילה א"כהעיר
 וצ"ע. ועוד לסוכות יו"כ ובין ניסןבחודש
 לכרוע לששן דאין כתב תרכ"א בסימן הרמ"אז(
 ואין דכורע דמנהגים כתב ובמ*ב ובעלים.בעבודה
 אמנם שראיתי מקום בכל נהוג וכן רגליו. אתעוקר
 השולחן בערוך אבל לעלים. עבודה בין הבדל איןלפי"ז
 לששן ראוי אין ובעלינו אווזו. ומגביהים שכורעכתב
 עבודה בין ההבדל מה כבר כורע אם לי מובן ולאלי8ול.
 ועץין כורע הש*ץ בעלים שגם ראיתי העדרבהלעלינו.
בזה.

 מזסימן
 תפלח בענעיחערות

 ו(מן לישתבח בהגיעו נ*ג בסימן דמבואר בהאא(

 במ"א רעיי"ש ישתבח יגמרו והציבור ימתין דהש"ץמנין

 באמצע להכם2ין יכול אם הדין איך להסתפק ישבסק"ד.
 כדי מזמור שישאיר צריך דהעיקר דכן ומסתברפרק.

 במחצית ועיי"ש דזמרה. הפסוקי על יעלהשי,2תבח
 בשבת ולפי*ז יכול. איז בישתבח ממתין אם אבלהשש.

 כחלק בתשב עד שוכן אם לדון יש עד בשכןדממתינים

 עד דשוכן (צ להסעזין יכול אין שם כן ואםמישתבח
 שם להמתין יכול וממילא דזמרה מפסוקי חלקנחשב

 השולחן בערוך והנה עד. שוכן על "עלה הישתבחשח"כ
 ישתנ2ב יגמרו דהצבור בנשמת מאריך שהחזן דבזמןכתב
 ריח מישתבח חלק הוא דנשמת טהבא שמעינןוא"כ

 אלא עד בשוכן להמתין יכול אין וא"כ דזמרהמפסוקי
 בעטרת אבל ישתבח אחרי עד דיגמור או ישיר באזיחכה
 עד. שוכן ולא ישרים מפי יתחיל דהחזן כתבזקנים
 דזמרה בפפוקי נהשב ישרים בפי עד דשוכן יתכןולפי"ז
 להמתין שב דיותר מב"ז היוצא שם. להמתיןואפשר
 שולחן ובקצור יו2תבח לגמור ח עד בשכן ולא ישירבאו

 וכשיבתן בישהגח דימתינו כתב בסוא ט"ו סימןערוך
 דאפשד טדבריו וגה2מע פסוקים איזה תחילה יאמרועשרה

 פסוקים איזה שיאמרו ורק לצבור. ג*כ בישתבחלהמתין
 טוב יותר יהיה לא עד שוכן של השבח מדוע בשבתוא"כ
 מבואר ישתבח אומר הש"ץ אם ובדיעבד פשקים.מאיזה
 דזמרה. מפסוקי פסוקים ג' דיאמרו סקי"א במ"בשם
 אומר יביע בשו"ת ועי' פסוקים. ג' של החשבוזומה
 נגמר דזמרה דפסוקי האשכול מספר שהביא כ"ז דףח"ה
 עד. כשוכן דים דנשמת משמע וא"כ הללויהבסוף

 שאינה מטה שם שיש בחדר להתפלל אפשר האםק
 סימן ח"ט אליעזר ציץ ועיין לא. מדוע לכאורהמסודדת.

 להתפלל מותר האם בשכיבה שמתפלל בחולה שכתבז'
 דה2ש ולא מתפלל. שהוא עשרה בשמצה ידו עלבישיבה
 דאין ש"מ מסודרת שאין מטה שיש בחדר יתפללשלא
 המטה. לסדר טוב אולי ולכתחילהלחוש.
 דיצא. בזו זו שבה תפלת במחליף ס"ו דס"ז בסימןג(
 והנה התפלות. בכל במנוחתים רצה מזכיר כיוהטעם
 שחרית. של ב' שחרית דמתפלל שבת בל"ל התפללבלא
 יגרע דלא שבצן ליל של ב' בבקר התפלל אם הדיןאיך

 אהת בשחרית ובהתפלל דיצא. יתכן וא"כ דיצאמהחליף
 ח"ה שמר ביביע מבואר מעויב של ואחת שחריתשל
 הכא. ה"ה אולי ש"כ דיצא י"דסימן

 המועד דחול א' ביום קורא הבעל ש הש"ץ בטעהד(
 נרחה והקרבתם. במקום יום. עשר ובחמשה והתחילפסח
 ובהוספה הנכו4 היום קרבז אמר כי לחזור צריךדאין

 שקר. בזה אין פסח שזהשהזכיו
 ואמרו הלל לפני קדיש חצי ואמר דטעה ש"ץה(
 הלל אחרי שלם קדיש לומר דיש מסתברהלל.

 בעם ופעאספו התורה קריאת שמעו שלא אנשיםו(
 ל(ב או הקריאה אחדי קדיש אומרים האםוקראו
 אז והיה ב' מעריב דמתפלל מנחה התפלל בלאז(
 אבים מעריב אחר אומר דאין מסתבר תשובה. ימיעשרת
מלכנו.

 מחסימן
 תפלה בעניניחילהצים

א

 לחעו בתפלת יק"ר עושכחעו"ץ

 ויבא יעלה לחש בהפלת לומר שכח דש"ץאירע
 תפלה על לסמוך דיכול ואמרתי לקץ2ות. מהושאלני
 באז כאכ בזה שדן ראיתי החיפוש ואחר רם. בקולדצמד
 שליט"א זילבר יהושע בנימין ד' הרה"ג לידידינדברו
 שכח אם רם בקול יוצא ש"ץ דלכתחילה מ"ב סימןבח"ד
 תפלתו כסידר חשוב וגם בדבריו. עיה המאורעמעין
 מהתיבה ללכת מחויב אים אחר איכא אי ואפילובזה



אמרים פיםאורהרבבות
 בש*ו הדין טנין סק"מ, קכ*ד סימן מ*ב ועית שם.נ*כ

 קכ*ז סימן ובמ*ב סק"ג(, קכ"ו סימן )ועי' ב"כוששכח

 הלכה. בביאור ועיי"ש אווזו. מחזירין אין דבדיעבדכתב
 דחהר כ*ד במגילה כתב ובמאירי בא"י לפני מכראם
 אות מ'ו בסימן שכתבמ ובמה סקם19. החיים בכףועיין
 שפסק בא"י מרב נשאלתי תשל"ז חשון מר כ"ט וכעתא'.

 דלא לו כתבתי דיחזור ומטר טל לומר בלחש ד,2כחלש"ץ
 תפלת ויצא ל,2מושע יש תפלה שם כי לחזור צריךהיה
 משמע וכן רם בקול יוצא ואח"כ תפלתו, סידור מדיןלדה2
 ה(4מת. על להעמדיני נא שגיתי ואם נדברו. האזדעת
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 ושמו"ע קורם בע2פיליןלכהצמוש
 ימשמש דבק"ש שכתב סכ"ה ס"א סימן במחברעיין
 בשער העבודה ושורש יסוד בספר ראיתי אבלבתפילין.

 שפתי אדן שיאמר קודם שכתב שלישי פרקהחמישי
 גדול סוד עפ"י והט2 ראש. של בתפילין ימשמשתפתח

 אוצר ובסדור ומדוע. כן עח2ין ראיתי ולא ז"ל,מהאר"י
 ב21פילין ימשמש כאן כהב בשמו"ע שחרית לפניהתפלות

 הגולה הבאר שציין )ומה הסוד ע"פ והוא ראששל
 סימן בריב"ש זה כי ט"ס יש אולי קכ"ז, סימןלריב"ש
תפ"0.

נ
 שמו"ע קודם שם ביאםירת

 זצ"ל לאפין ר"א להרה"ג ח"ב אליהו לבבספר
 הקפיד הוא חול, והנהגות במעשים ל"ם בעמודכתוב
 אפילו חדשה. תפלה או תחנה שום להוסיף שלאתמיד

 שלא ידעתי ובמנהה שש"ע קודם וכו' אקרא ד' שםכי
 מוסיפים אינן כאשר מיותרות ותפלות וכו' אומרהיה

 הם אשר שלבו בתפלות שישנן אלו על פגימותלכה"פ
 וידידי אמרה. שלא דין חידוש חה עכ"ל. להאמרמוכרחות
 תכונת לפי דאפשר בזה לי הוסיף שלים"א אזבאנדהגר"א
 זה פסוק ~מר קשה ג"כ ובאמת זצ"ל אלי' ר'הגה"צ

 אני מי כי דברי על שיענו המלאכים אתשמזמינים
 הוא בלוה2 שהרי לבנ"א דקורא דא"ל למלאכיםשאפנה
 מטעם לפגימות שמכון ומשמע בפנים ועיינתיאומר
 כי לומר מנהגינו במבתה רק ובאמת עכ"ל. כוונהחסרון
 קי*א במ*א ועי' הפסק. מטעם ובמעריב בשחרית ולאשם
 שפתי לד' קודם פסוקים לומר מותר ומנחה דבמוסףס"א

 שהזניר שם בלבוש חמיז לא. ומעריב דבשחריתומשמע
 אוצר על יסף בענף מרט במנחוב לומר שם כיהפסוק
 שם בטור ועיינתי דשחרית. שסש*ע בתחילתהתפלות

 וזה עדך תפלה שומע ופסוק שם בי מוסיפים דישוכתב
 להחליט דיכול משמע א"כ רוצה. אם ומבחה במוסףרק
 שאלו ופלא זצ"ל. לאפין הגר"א נהנ יכן לומרשלא

 ועי' שומע. הפסוק ולא שם כי רק אומריםשאומרים
 הובא לא כי ואולי ק"ג. עמוד ח"א מהרי"חבלקוטי

 לפגי שיאמר מי ראיתי היא בזה, לעיין וישבראשונים
 הלא פלא מל"ח. מקורו המ"א ומ*ש הנ"ל. הפסוק שםכי
 גשמן שרח עועי' טור לציין לו והיה בטור מבוארזה

 נ*ג סימן פ"ק ברכות חמודות בדברי וראיתיבסק"ב(
 לל*ח. צןע דהמ"א יתכן ולכן הטוד בשם זהשהביא

 תוס' בפסקי ומיהו זה בלשון שכתב סק"ד בא"רוראיתי
 בסי' כרש*ל וכ* ומוסף במנחה אפילו להוסיף שאיןמסיק
 נאמן מקור לאפין להגר"א לו דיש דמבואר הריס"ד,
 סק"ד( קי"א החיים כף )ועי' בכ*ז. ועיין לומרשלא

 י*ה ההחלת שם וכתב ס"ד סימן רש"ל בתשובתועיינתי
 אפילו יווזר ולא תהילתך יגיד ופי תפהח שפתי ד'אומר
 שלא הרש*ל דבהג הרי עכ*ל. מוסף ותפלת מנחהבתפלת
 לומר. כנ"ל לסמוך מי על להם יש האומרים ואלולומר.
 אם ובמוסף במגחה שבתב ד' סימן ח"ד פעלים רבועית
 קדיש ח2מע בברכה התחיל ולא תפתח שפתי ד'התחיל
 פה. לתפלה גאולה סמיכות של חשש דאין כיוןדיענה

 ומכר אקרא ד' שם כי והתחיל דטעה ובמעריביבשחרית
 סיט ח"ג יעקב הלקת עיט יפסיק, או הימשיך יעשהמה

 הרהור. ע*י הפסוק ויגמור דיפסיק שכתבקל"א

ד

 במעריב רחום וההש ל8ני קד"8לו25ר

 חצי המעלות שיר לומר ספרד באמןי פהמנהגינו
 רחום יהוא אומרים לא מדוע ולכאורה רחום. והוו2קדיש
 התקין זה דמטעם ונראה שכתב סקכ*ו י"ח סימןהשיחן בבדי באמת וראיתי הקדיש. אחרי ברכו ומיד קדישקודם

 קודם רחום והוא פסוק לומר ערבית בתפלת ז"לאדמו"ר
 3דלא הפסק בלי להחצ"ק הברכו אח,כ להסמיך כדיהח"ק

 ןישל לברבו( ח*ק בין והו*ר לומר הספרדיםכהמבהג
 הפסק, הו*ל ולא מהתפלה וחלק התפלה צורך זהואולי
 והנה בזה. הךט ומעריב הקדיש בין להפסיק מותרואולי

 עי' לערביתו פתיחה הוא רחום שהיא משמעלכאורה
 בשעה רחום והוא ואומרים הלוט, פ*ם תפלהרמב"ם
 עיע בגיועם, לחיבים הדין ,2עת בערבית והואשהלקו
 ושושת מ"ט סימן הלקם ושבלי ואבודרהם עמרםב"ר

 אומרים לכן למעריב שייכות לזה יש וא*ב כ' סימןרשב*ש
 יסודי עע" בזה ועיין הפסק בלי רחום וההצ הצח"כקדיש
 קפ*2(. עמוד ח*ג"שורון



פאאפרימ חייםארחרבבות

חח

 שמו"ע אחרי אומר מח אשרי אמרכשלא התפלח לפני ועלישו יום של שיר ולומרלשנות

 ופטום יום של שיר לומר יכולים אם ששאלבמה
 ולעזוב. קדיש לומר האבלים ויוכלו התפלה קודםהקטורת
 להכנס אפילו צריך ואיז התפלה סדר לשנות אסורבודאי
 שחרית אחר עליט ולומר בשבת לשטת ואפילולזה.

 ל*ז סימן ח*ב מבשר קול בשו"ת מבואר מוסףבמקום
 טעם לזה אין התפלה לפני בע"כ וא"כ לשנות. דלאכתב
 אחראים אט אין קודם לעזוב שיוכלו ולעשות ריח.ולא
 דברי וקףין פשוט. וזה בגללם בתפלה שינוי ולעשותלהם

 התפלה. סדר נקרא מה מ"ש ט' סימן ח"ומלכיאל

ו

 כשמת נצור אלקיאמירת

 פ' סימן ח*א אפרים ברבבות שכתבט מהע"ן
 ביד חזהצ דבר ראיתי וכעת נצור. אלקי אמירתבענין
 לא מנהט היה טוב ויום בשבת שכתב י"ט סימןאליהו
 ובברכת בחול שאומרים תחנונים ושאר נצור אלקילומר
 נחהגין אם ראיתי ולא וכו', יחסרט אל עד אמרהמזון
 ברי' מר תפלת דהיא י"ז ברכות ועית לומר. שלאבשבת
 שע*ת וקףין שי*ז, עמוד ח*א ישורון יסודי ועייןדרבנא.
 התניא ובסידור לרצון. יהיו אומר בשבת אם ס"ברס"ח
 בשבת. גם נצור אלקי קודם לרצון יהיו דיאמרהובא

 ואיך לרצון, יהע לפני י"ל לסג~ה שאומריםוהפסוק
 זה סיזירים ובהרבה רגיל כי אולי בע"פ. לומראפשר
 רכ*ז. סימן ח*א תשובה התעוררות ועייןנדפס.

ז

 תפתח עופתי ד' אומר כשחוזרעו"ץ

 מהכתבים הביא סק*ג קי*א סימן אברהםבמגן
 ולכשירה תפתח שפצזי ד' בלדהם אומר כשחוזרשהש"ץ
 וראיתי בלחש. אומר ואיך הקהל את מוציא הואהלא

 חסר השומעים א*כ וכתב לזה שנחית שם הלכהבביאור
 תכ(צ וצאני התפלה ידי יוחמן ואפ*ה הפסוק זהלהם
 מתפ~ים דאינם כית וכר הפסוק זה כלל גבייהו שייךדלא

 ואולי לשמ,. צריכין ולא הרבים את מוציא א"כבעצמם.
 לזה האין בלחש אומרה ולכן התפלה מגוף זה איןכי

 א*א ומנהגיו הגר*א הלכות בזה מ"ש עוד ועייןהפסק.

 ופסקים בכתבים הדשן התרומת לשון ועיין צ"ה.סימן
 ק*י.סימן

 עשרה שמונה שהתחילו מנחה בעת נבנס דאחראירע
 קודם אהםרי מנחה אחרי לומר מה חמאל עמהםוהתפלל

 סקי*ד ק*ח בסימן המ*ב רברי רלפי ואמרתי עליט.או
 וידידי בתורה. כקורא רק הוא ואשרי דעליטמשמע
 שהוא יאמר עליט בזה לי אמר שליט"א קניבסקיהגר"ח
 י*ב דין ק"ח הלכות שונה קףין אהצרי ולא למנחהסמוך
 אם אשרי לומר אח"כ ויכול עלינו יאמר הצ*כעכ*ל.
 השיב שליטוא ראזענבערג דוד ר' הרה*ג וידידירוצה.
 השת*כ קודם עלינו שיאמר בודאי וזה וסיים בזהלי

 ממילא עליט הציבור עם  שצ"ל במ*א כמבהשראשרי
 סימן מפאם רמ*ע שו,ת ועי' עכ*ל. אהפרי לפניקודם
 דבריס. לפי )וצ'עי*ד

פ1

 תתפילין עם קפחלעותוונ
 שהתפילין בזמן קפה לשתות מותר אםנשאלתי

 ס*ח מ' בסימן והגה הדעת. היסח הףל ולכאורהעליו.
 ובמ*ב לחלהף צריך אין עראי דבאכילת המחברכתב
 כל שהניחן מי רוקא דזהו דאפשר שלמה משולחןהביא
 וא*כ הזפלה. ק*ש בהםעת להניח וםדרכו מי לא אבלהיום

 שונה וורי"ש לשתות. היא בזה להחמיר ישלכאורה
 הרב לידידי שחמנה פרח שו"ת עי' וכן י*ט. דיןהלכות

 לשתוה. ולא להחמיר ריש ז' בסימן רכתבבלומנפלד
 ולפני התפילין שיוריד התפלה דאחרי הרבריםוכונת
 שבהצר מה וקףין לשתות. מותר אם שאלה ישההפלה
 ע" א' סימן כהן שיח בספר התפלה קודם לשתותדי"ז

 ויביע ס*ב. סימן בח*א ובמ*ש ודעת טעם בטובברבריו
 חמפתי כ*ג ברכות ועית וי*ב. י*א סימן ח"דאומר
 בהניח לפי*ז ונסתפק מתזר. עראי ראכילת וכתבחכמים
 ידיו שנטל כמו כסילוק זה האם ברהמ*ז לפביתפילין

 כסילוק, הוי ולא הנחתו אחר לאכול דיכול וכהב לא.או
 עי' וכן להחמיר דיש כתב מ' סימן ח*ב השולחןובזה
 לאכול טעם בטוב הדין דביאר ג' סימן יעקב פארבספרו
 מה ראה ובעישון עליו. כשהתפילין ולעשןולשתות
 וידידי ג/ אחת ל' סימן ח*א אפרים ברבבותשכתבנו
 מי מ*מ בזה לי כתב וצליט*א ראזנכערג דוד ר'הרה*ג
 מפורש דין שהוא יען אותה מזניחין איז לעצמושמקיל
 כתובה שחמנה הפרח שתשובת ראיתי )וכעת עכ*לבשו*ע

 נ*י יהה*ק וידידי שליט'(0. ראזנבערג הרבלידידי
 הוא אי אפילו שרי דודאי בזה תראה בזההעירני



 מ י ר פא תייםאורת ת ו ב ברפב
 מבואר קבע באכילת דאיסור טעמא דוש קבעצילת
 שמא לחוש שיש משום דה10 סקי*ז מ' סימןבמ*ב
 קץיך לא ודאי הה בתפילק ויתגנה בסעודהישחגר
 לריכת ומועיל המוח מרכז רק חעישון הרי כיבסגריות
 תאוה אלא כאבילה גשמית ושמא הוי ולאהמחשבה
 ועיין בזה חששות חלא יש בימיע אבל עכ"ל.רוחנית
 ביביע וראיתי מ*ס. סימן ח*ב יור*ד משה באגרותמוש
 דמותר פשוט לדבר דסתב י*א 1ת א' סימן ח'גאומר
 שחרית נט*י קודם הרחה טבק להריח וכן סיגריתןלע~ען
 התפלה דלפני וכמעמע בזוע שמחמיר למי לחושואין
 ולא להחמיר טוב ומ*מ בעישון פשוט והוא מותרבודאי
 אליעזר ר' מו"ר וג*כ התפלה. 1מתרי אפילו לגמרילקמעז
 לעשן שהפסיק אצלו כמעבקרתי לי סיפר שליט*אשך
 לבריאותו תיק וזה קשה שלו שהמצב לו אמר הרופאכי

 כעת שיצא ח*ד משה ב41ר שרהן ועיין חתפסיק. לוושמע
 יש אלא נט*י קודם לעעע דמותר א' בסימן וכתבלאור
 ריקנה ליבא על לעשן טוב לא זה אולי לרופאלשאול
 אם לרופא לשאול טוב התפלה קודם יהיה ה*הוא"כ
 שומר וברוך לו. תיק זה ריק לב על אולי כי טובזה

 מה הרע כי*ר. וכדומה ממחלות כולם את ישמורפתאים
 כ/ (מת כ*ז בסימןשכתבע

5

 שלום פופת חפורפ8נוטח
 ופרוס במעריב ד1ימרים כחב רס*ז בסימןהמחבר

 שלום סכת הפורס בא*י עירך ירושלים ועל עליעסוכת
 רבה אליהו חריז ירחעלים. ועל ישראל עמו ועלעלינו
 ישראל דתשועת וכתב הנסח(ית שיעי שכתבבסק*ד

 ישראל דכתכירים מובן לא ולפי"ז אחד. הכלוירושלים
 השפשר בישראל. נבנפ לא ירושלים מדוע וירושליםלחוד
 סימן ויצהר תיר1ש ועית שאני. ירח1לים דקזעשתלומר
קנ*ח.

 על 6ספרים מלפניך. טובה בעצה ותקנעואומרים
 לפני נמעיב היה לא בעצתו שואלים כשהיוהגרי*ס
 בעצה ותקננו בתפלה שיכהן עד ערבית תפילתשהתפלל
 תפלה ואני )עית טובה בעצה יהננו שה' מלפניךטובה
 מבקשים אז טובה עצה כשיש וא'כ תס*ט(. עמודח*א
 וווין נ'. ע6ךד ח*ב מהרי*ח ליקוטי ועי' ירושלים.על

 סק*ג. רס*זשעקת

5א

 החולח ו1םהיפיי2

 שמו. להזכיר א*צ חבירו על המבקש ל*דברכר21
 באוצר וראיתי החחיה. שם מזכירין אנו מדועולפי*ז

 חולי בשאר משתף מזכיר דבלא דהכונה שכתבההיים
 דאומרים בציבור הו"ל א"כ שמזכירין אע וממילאישראל
 קט*ז מאב ועיין בזה. צ"ע ומ"מ ישראל חולי שארבתוך
 הלא שמזכירין אנו אבל שמו להזכיר א"צ שבפניוסק"ג
 זה כי השם שמזכירין שפיר אהי ואוכ בפניו לאזה

 ולא ל*ע החולה אם שם דמזכירין והסעם בפניו.שלא
 מ"ש דשש סימן פ"ה אהרן ברכת בספר עיין האב,שם
 תמ*ד. ע6יד רבתי תגיא על ישורת פרי ועייןבזה.

י8
 איןפדוע

 פחן ו1עע1אני חפחן מברי
 כהן. שע~עאני הכהן מברך אין מדוע שאלניאחד
 אמור זצ'ל הכהז צדוק לר' צדיק פרי בספרוראיתי
 עיי"ש. בזה שדן ז'אות

ינ
 עולם אחבי2 לומרדע2חיל

 ד' אמר ולא אהבתע עולם אהבת לומיבהתחיל
 משה מורשת עי' הפרקים, כבין ודינו להפסיקיכול
 בחידושים.בסופו

יד
 8מנחח 8"8 האמרבמעה

 והתאיל וטעה ביו"ט מנחה שהתפלל בש"ץאירע
 קניבסקי הגר*ח לידידי אח"כ ושאלתי והפסקתיו.ב"כ
 להפסיקו. דצריך דפשוט ואמר בזהדעתו

טו
 הכט2פלל קפן לפנילעבצר

 דמותר ס*ב סימן ח*א אפרים ברבבות שכתבנובמה
 דגם החזו"א בשם ראיתי המתפלל. קטן נגדלעבור
 אמר שליט*א קניבסקי הגר*ח וידידי אסור. תינוקכלפי
 לגדול. קטן בין חילוק דאין דפשוט בזהלי

11ו

 תפילץ ברכת אחרי 11"8 ברוךלהאר
 לומר לא שמאג לי ואמר לאחד שראיתיבמה
 כתב כך הלא לכאורה ש*ר תפילין הנחת אחריבשכמלאו
 שראיתי דעתי נחה אבל סק*מ. כ*ה בסימןהרמ*א
 בשכמל"ו אמרו דלא שכתוב י*ד סימן קומרנאבמנהגי



פנ ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 עיין יש*ר עניית ובענין י"ט טימן רביעי בכללהרא"ש שכן המנהג אבל כ"ה. טימן הטהוד בשולחןוכמבואר
 ע*ג. טימן יעקב בפשכנות מ"ש בזה. ועייןלומר

 לשו5העלינו

 בעלינו לומר הילדים את וללמד בטיוורים לתקןהם
 יושיע. לא אל אל וכעזפללים ולריק להבל משתחויםשהם
 משתחוים שהם שכתב אחרי טוף דטקין מהרי"לווךין
 )ר*ל י*ח בתפלת גם לומר וצריכים התפלה מטדרוהו

 לשבח(.בעליע

5ה

 5מנהה התפלה מהש"ץלצאת

 ורצה במנחה ונוכר שחרית להתפלל דשכחאירע
 בעצמו לדמזפלל לו יש לכתחילה הנה מהש"ץ.לצאת

 ידי עצא ש*ץ דכשהוא טק"ד ק"ח טימן במ"בוכמבהשר
 די ואין ובטק*ה רם בקול התפלה שמחזיר במההשלמה
 דלא לתשלומין עצמו בשביל ולצאת מש"ץ לשמועשיכון
 בקי שאינו מי דוקא אלא הש*ץ בחזרת שיצאתקנו

 שערי הרין יצא ערבית בשביל היה זה אםובדיעבד
 ההתעווץרות בדברי ביאור צריך ולכאורה בטק*ב.תשובה
 כיעו"ש. ב' אתע פ"ב טימן ח"בתשובה

י15
 ודור לדור אומר הש"ץ עם5שוכעעפלל

 כן וויר לדור אומר הש*ו עם המתפללביהיד
 מדוע לי וקשה טקי"א. ק"ט טימן ברורה בכמםנהמבואר
 קדוש. אתה לומר שצריך הברכה ממטבע משנה בזהאין
 ח' וחלק כ*ה עמוד ח"ו העמק חוברת כעת לאורויצא
 עיי"ש. בזה הטבר שם ויש ע"העמוד

5

 יתגדל שולאהראמן
 ויתקדש יתגדל אחר אבל בתב טקי*ב נ"ו טימןבמ*ב
 שלא דהצו*ע על )ופלא אמן לעית המנהג רבאשמיוה
 והעתיקו ברמבקם מבואר הוא אשר הזה האמןהעתיק
 בריך האומרים אבל בזה. שיבוש דהיה וראיתיהב"י(.
 ומטתבר הוא, בריך לענות הפרק בין להפטיק המותרהוא
 עמהם. מצטרף שלא ונראה הוא ולא עונין כולם כידכן

 עונה לא אם כתב ח' אמת ד טיע ח*ב יהושעובדבר
 שרת חמיז רגע. באותו ח*ו ככופר נראה הואבריך

85

 בשמו"ע מעה הוהש5שק
 יו"ט של והתפלל טעה בשחרית חוה"מבש"ק

 לי מטתבר לש או היוצא לנו בותתן שבת שלוהזכיר
 חיל של שהתפלל מי ט*ד רט*ח בטימן הדין לפידיוצא
 שבת של הזכיר ואם יצא לא שבת של הזכיר ולאבשבת
 שבת של והזכיר יו"ט של התפלל אם דה"ה וה"ניצא
 דיש שליט*א נטע צבי ר' הרב אחי טען וע"זיצא.
 הת5 דבדיז כית בשבת חול של דבהתפלל דדוקאלחלק
 לא שבת כבוד מפני אלא בשבת י"ח לצלויידבעי

 לח יו*ט משא*כ שבת של בהזכיר די ולכןאטדחוהו
 אבל מאוד. גדולה וטענתו לגמרי שבת לשלשייסת
 חילוק. דאין סהבמע שם בב"י בפנים שעיינתיאחרי
 המגוח ידידי לדברי והטכים להקל. יש ברכותובטפק

 ממעיני בטפרו בזה ודן זצ"ל הירשהאררן הלוי יהושער'
 בזה. ועיין לבד. בהזכדה דדי והוא טוו טימןהישועה

55

 5קדו,טה יעמודאיך

 רגליו לכת צריך ג'כ בקדושה כשעומדהאם
 סי' בשו*ע אלא זה. דין מצ(8זי לא מפור,ם והנהלמזרח.
 שאומר בהעעה גם רגליו לכת טוב המחבר כתב ט"דצ"ה

 הצ'ע ס*ב קכ*ה בטימן זה נשנה )וכן הש"ץ עםקדושה
 הההם4ן דהע*ץ כמו לעמםות שעליו משמע והנהאמאי(.
 שכתב לדוד תהלה בטפד ראיתי אבל למזרח עומדהלא

 כשם אומר שהרי הטעם שם וכתב מתה*ד הואשהמקור
 ישרה ברגל מקדשין ובמרום מרום בשמישמקדישים

 עומד והש*ץ הש*ו עם שאומר כיון הטעם אמרולא
 ולכאורה ישרה. בדגל לעמוד הוא גם וצריך ישרהברגל
 שדהטשץ אף למהדח ופניו לעמוד צדיך דאין מזהמשמע
 עליו דיש לדחתע יש ובאמת עכ*ל. למזרח ופניועומד
 ת5*ב למזרח עומר כן הלא והש*ו הש*ו כמולעממות
 שליט*א ברנשטיין הגר*י וידידי למזרח. לעמוד ג"כעליו
 טימן באור"ח ח*ג הערות בטפרו ונדפט בזה ליהשיב
 מאבודרהם ט*א קכ*ה א*ר ועי' צדיך דאיע נ*ל ח~ל,ב'

 צמרים שאע כית וא*כ הרוחות לכל כהיבחיםדהמלאכים
 לכון מותר לע גם מרום בשמי אותו שמקדישיםכשם
 דהא נ"ל כש*ו לעשות דבעינן והטברא הרוחות.לכל
 שמתפללין מה כל וכי מזרח לצד מתפלל תמידההב*ץ
 ישרה רגל דבעי די*ז וגם מזרח בעינן הש*ו עםלצד



 מ י ר פא הייםאורה ת ו ב ברפד
 ישרה ברגל מקדשין שבמרום מזה נלמד ג*כבקדושה
 אפשר שפיר לכתרח רגליו לכון צריך אם לענין ג"כוא"כ
 הרוחוון לכל משבחים המלאכים שבמהום מזהללמוד

 הקל דעד באחרונים הובא רגליו דלכון ודי*זעכ"ל.
 קכקה ובסימן סקט"ז. צ*ה החיים בכף עיי'שהקדוש

 רעד האחרונים וכתבו הקדושה באמצע לדבר דאיזהובא
 כי בזה העולם להזהיו )ויש הקדוש הקל דלאחראמן
 מ'~2 טראים דברים הךין מדברים( קדושה אחרימיד

 העושה דיחיד ונ*ל סק"ד השולחן קרוו המיזהלבוש.
 נתקן לא ודור דלדור קדחן אתה יאמר אצליטכנהוג
 בצבור. לש*ץרק

 המחבר חזר מדוע וביאר צ"ה סימן החיים כףועיין
 עם קדושה שאומר  בשעה גם רגליו לכוון טוב די"זעל
 בסק"א השולחן ערוך ועיין קכ"ה. ובסימן פה פעמיםש"ץ
 צריכין ג"כ כמלאכים מקדישים שאנו בקדושה וכןשכתב
 כתב ובסק"ב כן. נוהגין שבברכו יש וגם הרגליםלכוין

 הכהנים כמו גהרל בצד עקב ילך לביהכנ"סדבכניסתו
 דמי והשנית קרבן במקום היא דתפלה לדוכןבשהלכו
 סיבה או כאב איזה מפני בזו זו רגליו לדבק יכולשאיט
 השני גודלו בצד רגלו עקב יעמוד הפחות לכלאחרת
 מ"מ למלאכים להדמוון כטעם דקיי"ל דנהי השניתשל

 עיקר נ"ל וכן לכהנים א*ע יתדמו זה באופןכשא"א
 וז"ל, סק"ז קכ"ד בסימן שכתב החיים כף ועייןלדינא.

 תחלה והודאה באבות ג"כ חהקוף לכרוע צריךולפי"ז
 ח"ב השולחן זה ועיין בעצמו. מתפלל שהוא כמווסוף
 קכ"ד:סימז

יב
 ממנו ד"א לחרחיק י,ט 5הטי5החמת8לל

 סימן ח"א אור*ח אפרים ברבבות שכהבטבמה
 כעת ראיתי ד"א. ממנו להרחיק דה2 ויושב במתפללע"ג

 שכתב כ"ו אות כ' סימן דה2ולחן בבדי השולחןבקצות
 חולה שהוא כגת יושב עצמו המתפלל אם שאףופשוט
 אמותיו. ד' בתוך לישב לאחראסור

5ד

 הש"ץ עםחכט*פלל
 מה השוץ עם שמו"ע ומתפלל הבנסת לביתבנכנס

 סי' במ*ב מבואר כבר ודור. לדור או קדח2 אתהיאמר
 השולחן הערוך פסק וכן ודוד. לדור דיאמר סק"אק*ט

 נפ"מ אין ספרד )ובנוסח סקכ*ה החיים בכף וכןבסקיוא

 הלכות. בשונה כהב וכן קדוש(. אתה אומר הש*ץ גםכי
 דוד אור בספרו לומר צידד וצ"ל יונגרית הגד"דאבל

 אם התפלה מטסח משנה הרל דלכאורה דן סימןבשרת

 כדברי לקמ2ות יש דבזה י"ל אבל ודור. לדוראומר
 אני אבל בזה. יעיין ודור לדור שיאמר שכתבנוהאחרונים

 עבור בתקן ודור לדור לכאווה כי זה בדין קצתנבוך
 שראיתי ובפרט אומרה. ואיך היחיד עבור ולאהש"ץ
 ודע שכתב, ד' ס"ק קכ"ה סימן השולחןבערוך

 וה(2שכנזים קדוש אתה אומר הש"ץ גםדהספרדים
 קדושה העושה דיחיד ונ"ל ודוו. לדור שאומרנוהגים
 נתקן לא ודור דלדור קדוש אתה יאמר אצליבוכנהוג
 ו(בלי אומרה יחיד איך וא"כ עכ"ל, בציבור לש"ץרק

 ש"ץ ואם בזה. המיז כש"ץ דין לו יש הש"ץ עםבאומר
 דפוטוו דכהב קכ"ד סימן השולחן בזה עיין אותומוציא

 ברכנו ב"כ אומר והאם בסוף. והפסיעותמהכריעות
 בערוך שם ומצאתי זחפשתי נשאלתי המשולשתבברכה
 סופה עד בה2וה השוץ עם מתפלל ואם שכתבהשולחן
 הסה2ולשת בברכה ברכנו הש"ץ עם יאמר אם להסתפקיש

 העיץ עם יאמר שלא הפוסקים כתבו דבת"צדאע"ג
 כיחיד תפלה בשומע אלא לרופא גואל בין ענינוברכת
 ברכט אבל ליחיד תקטה ולא בשם ברכה שהיא מפניזהו
 עכ"ל. הש*ץ עם ל(במרה שיכול ולענעד בעלמא בקשההוי
 י"ט. באות שכהבנו מהועיין

  שכתב מהלבוש בשוץ דין לו דה2 לדברינווראיה
 כיון אומרה יחיד אין דק"ל אע"ג הש"ץ עם נקד,2דאומר
 אומר איך וביאורו יחיד. נקרא איט הש"ץ עםשאומרה
 דין לו יש הש"ץ עם שאומר כיון אלא נקדש,ביחידות
 ולב(טרה ודור לדור דאומר כש"ץ דין לו יש וא"ככש"ץ
 הרמב*ם מלשון אבל תשובה. עליה שאין ראיההיא

 עם חצמר קדוווה עד דרק משמע הל"ט מתפלהבפ"י
 ודוד לדור אומר לא וא"כ בפ*ע מתפלל ואח"כהציבור
 סיע הדשן בתרומת הדברים ממקור ובאמת בזה.ועיין
 היטב לעיין וה2 וכהרמב"ם בזה לחלוק יש ג"כי"א

 בדבריו.ולדייק
 התפלה מסדר אין הא ב"כ אומר הש*ץ איךובאמת

 חביב בן למהר*ל ציין סק"ז ובמג'א בזה. ועייןבלחש
 וכתב ט"ו בסימן רק וזה שם זה ואין וחפשתי ס"וסימן
 אומר וא*ב כש"ץ דין לו ויש הש"ץ עם הכל דאומרשם
 זה דין לכאורה ואעכ המשולשת ברכה וכן ודורלדור
 דבבית דכתב י"ב סימן יחזקאל כנסת שו"ת ועייןברור.
 לא כי (ממר כן ובט"ב ב"כ ד,ו2'ץ אומר איז ר"להאבל
 בדברע. עיין לאבילוון,דומה

5ה

 אחר 5מקום וההע צייטהאר

 ובשפה ישראל לארץ ונסע לחודש בשני באמריקהצייט יאי * ושהיה שאלתי בדבי נ"י, ה2יאל מרכבוד



פה מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 יאר לו שיש יוצא ואוכ שלישי מתחיל כבר שםשני
 שלא החיפוש אחר נראה לעשהע. עליו ומה בשלישיצייט
 בזמן בא"י מקומו אחר ללכת לו ויש בזה דניםמצאתי
 וראיתי שני. לא עדיין זה שפה אף השני מתחילששם

 עפ"י שהולכים שכתב ל"ב עמוד פסח קודשבמקראי
 לאחוז עליו וא"כ שם נמצא שהוא המקום שלהאופק
 עדיין זה שבחו"ל אף לחודש בשני בא"י השנה יוםאת

 מסתבר. וכןראשון

כו
 בר*ח יע*ו8הטכח

 שכתב ל"ג עמוד חעכה קודש מקראי בספרראיתי
 בציבור שמתפלל דמי ס' מזבחים ראיה להביאאמרתי
 דצריך שנית. להתפלל שחייב ויבא יעלה לומרושכח
 וחשבתי עכ"ל, השנית בתפלתו גם צבור אחרלהדר
 האם ויבוא יעלה הזכרת בחיסר דתלוי יול דאולילומר
 צדיך לא וא"כ ההזכרה לחזור צדיך דק התפלהקיים
 א"כ התפלה קיים לא ואם בצבור. בתפלה שובלהדר
 בזה. ועיין התפלל כלא דהו"ל להדרצריך

כז
 הש"ץ חזרונ בלילחתפלל

 השמונה לחזור שיכול אחד שאין במניןנשאלתי
 חזרת את ולדלג התפלה כל להתפלל היכוליםעשוה,
 זה. את ולבטל חכמים תקנה לבטל דא"א ואמרתיהשקץ.
 עמוד ש"ה חט"ז ובנועם תש"ל תמוז בהליכתע כתבוכן
 שיש חז"ל תקנת לבטל דא"א שליט"א טכורש הרבצ*ז

 ופשוט. רם בקוללהתפלל

כח
 חפרקים בע אמןלענות

 הפרקים דבין ס*ו בסימן דמבואר דהאנראה
 אמר דאם לשניה. ראהעונה ברכה בין והוא לענותמותר
 וכך לענות. דיכול ד' שם אמר לא ועדיין ובהאהבה
 משה מורשת בספר ראיתי  אכןמ הוראה, מבעלשמעתי
 לומר כבר התחיל באם וז'ל, שכתב בסופו)קלירס(
 להפסיק דיכול נראה דן אמר היא אהבתנו עולםאהבת
 הפעם עוד יאמר ואח"כ הפרקים בבין שמפסיק מהכל

 לזה דומה דין שנזכר וכמדומני אהבתנו עולםאהבת
 קניבסקי להגרשח זכרון בספר ועיין עכ"ל.בתפלה
 עד רבה אהבה לומר וז'ל, כ*ה באהע שכתבשליט*א
 בשם וכ*ד בסי' בא"ר כ*כ לשכהה מאוד מסוגלבאהבה

 בגליון שם אברהם ב(מצל ג*כ ומובא לשון. מענהספר
השרוח.

כט
 בק"ש רא,טע בפרקלעמוד

 שרק שכתב כוד בסימו הלכה עמק בספרעלין
 ק"ש קורא אם אבל ק*ש ולקרוא ללכת יכול בדרךבהולך
 הקדיאה בהסעת ללכת לו ואסור לעמוד מחויב אזבביתו
 ס*ג ס*א סימן במחבר ועיין בדבריו.עיין

ל

 בלילח לצרפו אם ביום מצוח ברבנע,טח
 דדהעו קודש. השבת ביום למצות שהגיעבקטן

 ה(ט לפנה*צ, עשרה שתים בשעה יום באותו נולדדגם
 בבקר בשבת או קודש השבת בליל למנין לצרפואפשר
 שלזינגר אליהו ר' הרהוג ידידי טען בתורה.שיקרא
 נ*ג בסימן המג*א דברי יסוד עפ"י להתירשליט"א
 סימן ומ*ב ס*י כוט כלל אדם והווי הרב. ושו"עסקי"ג
 ההליכות הלכות בספרו אדלר הרב והנה סקמ"ב.נ"ה

 שהביא המחמירין דיעות הביא נ"ח נוז עמוד)תשל"ד(
 העיון אחר אבל רפ*ח. סימן ח*ד וזמנים המועדיםכ"כ
 שבת וביום שבת בליל למנין לצרפו דאפשרנראה
 א'. אות ק"ד כלל מ' כללים חמד שדי הךיןמוקדם.

ל8

 באשח נאמן טלך קלאמירת

 אומרת היא בכ*ז אברים, רנ"ב לה שיש אףבאשה
 כ*ח. סימן ח*ב אלעזר במבתת כתב כך ק"ש. לפניאמ"נ
 זה שייך וג*כ אברים רמ*ח נשלמו תיבות דבהנךהיות
 סימן ח*ד הלכחן במשנה כעת ראיתי וכן נוו. סי'בח"א שכתבי ובמה רע*ג, סימן ח*א הלכה משיב ועייןלתקן.
 אלקיכם דן סיים הש*ץ חפמע ק*ש באמצע כשעומדי"א
 כהפפן וורץ י*ז. סימן ח*ה בספרו ב"כ ועיין דיצא.אמת
 נ'(ב סימןבנימין

לב

 במנחחתהשו

 לומר טוגין שאין יש כתב קי"ג עמוד יהדותבספר
 עלינו. מיד עשרה שמונה אחרי ואומרים במנחה.תחנון
 כתב שליט*א זילבר בנימין ר' להרה*ג בהערותאבל



אפרימ ייםארתרבבות%
 מכפי לשטת תוין בפוסקים. יסוד שום זה למבהג4רן

 עכשל. חיים, אם מפיהם אשר בש"עהנפסק
 ד' אות כ"ו סימן השולחן בקצות ראיתיואדובה

 ובצבור וידוי אומרים הש*ו חזרת אחר וז"ל,שכתב
 ויש במבחה אומרים ועלינו וכף. מדות י"גש%טרים
 ובמקומותינו רל"ב. סימן מג"א עי' אומרים שאיןמקומות
 טרדכי בלבחצי כתב וכן אומרים. כולם וכן לומרהמנהג
 לבטלה. אין וא*ב עלינו לומר שיש )וינקלר( קי"דסין
 כ"כ מוסף במקום שחרית אחר עלינו להחליף איןוכן

 לשנות דאין והעיקר ל"א. סימן ח"ב מבהבר קולבספר
 מארמית שלנו הכתיבה נוסח את לשנות א"אולכן

 בגט לשטת אין וכן כ"ד. בסימן שם וכ"כלעברית.
 וגדשתי חצלחתי לעזבתי חזרוכית ופטרית שבקיתהטסת
 ולענין ט'. חלק בטעם לברר הגאונים שהאריכווכמו
 רל"ד סימן חיים בארחתע עיי"ש במנחה תחנתאמירת
 הלילה עד ונכהטך מלכנו ואבינו תחנון ובאמווסק"א
 שעבר יום תפלת על בלילה תתקבל קדיש לומר איןאז
 תמהתי )ומעולם רל"ד בסימן באחרונים מבוארכך

 כי ואולי בלילה שנמשך אף תתקבל בנעילהשאומרים
 להעיר רק ובאנו בזה ועיין כיומו ולילו קדוום היוםעצם
 רק ובאנו דברינו בלי אף בזה שיועעורו המעיתלב

 שכתב סק"ח במ"ב שוב וראיתי לקרא(. ועודכיהודה
 קדיש בלילה אומרים אין ביום היתה התפלהאם

 אז כנעילה בלילה היתה התפלה עצם אם אבלתתקבל
 אבל בנעילה. בזה שהערנו מה ומבואד תתקבלאומרים
 התפללו צבור מקצת אם התה"ד בהבם בסק"ג וזמג"אמ"ש

 תרה*ד בפסקי עיינתי בלילה. קדיש לומר איןבעונתה
 ולפי חידוש והוא כלל קדיש לומר דאין דסוברוסהצמע
 וראיתי כן סתם וקדיש לא תתקבל קדיש רקדברים
 הוא המג"א שהביא התה*ד על שכתב השולחןבערוך
 דאף נחהגים וכן הא*ר עליו השיג וכבר תמוהדבר

 א*ר הרין קדיש. אומדים הלילה עד התפלהשנמשך
 יום דנעילת ועוד וסהם התה*ד על דהעיר רל*דסימן

 בף  ועיין בזה. כוונתו ומה אשרי קודם יוכיחהכפורים
 דאומרים הל"ח מתפלה פ"ט ר*מ חמיז סק"ה.וחיים
 הטור. שם כהב וכן במגחהתדשון

 החנת לומר רל*ד סימן בשואע הובא שלא קצתוצ*ע
 ר' )מהמקובל יעקב תולעת בספר כתב ועלטועלינו.
 אומרים אין דבמנחה לשבח עלינו בסדר ז"* גבאימאיר
 ולפיוז בלתש. לאמרו דיש כתב הגדולה ובכנסתעלינו.
 יאמר וז'ל, ק*ג עמוד יוסף כצאן בנחתג מ*ש לי מובןלא

 תולעת בשם אומץ יוסיף מנחה. תפלת אחר גםעליט
 אומדים. דאין יעקב מתולעח הבאט הלאיעקב.

 אחרי הקטורת פיטום לומר כתב רלוז בסימןוהטור
 ל~1 לילה באמת אבל בערנ גם היה קטורת כימעריב

 ס*ט סיטן אומץ ביוסיף בזה העיר וכן הוש4 הקטרהזמן
 התאלה בתר י4תלינן ז' ברכוח מתוס' ראיהשהביא
 טשחה ביום בהתחילו בלילה קדיש לומר אפשרוא"כ
 עלינו שטרים שאין אלו שדחה הים בסדר  ועייןעיי"ש.
 לומר בדוקא סתב אלא מ"ש קבלת אין אז כיבמנחה
 לועז מעם בילקוט כתב וכן דעזפלות כל אחריעליגו
 הטלית להוריד שלא כתב וכן תקמ"ב. עמוד ח"בדברים
 שלא במקום מתפלל אם וא"כ עלינו. אמירתבעת

 אח*כ לומר שיצטרך יתכן צייט ביאר תחנהאומדים
 נ*י, ברמ"ש ז. אפדים הרב ידידי העירני ולזהבפ"ע.
 בפ*ע אלא תחנון מ~מד שם פשר שיש טענהשאין
 ס*ט. סימן ח"ג אור"ח סהצה אגרות ממיז לומר.יצטרך

לג
 ומטר פלכו%כח

 בסופו צבי הארץ דברי פה להעתיק לנכוןראיתי
 כטח על זמת למוד נלע*ד וז"ל, שכתבבהשמטות
 להיפך ובחורף טףמ בקיץ ו14מרים ששוכחיןמההמון

 יוצ4וין דדיעבד ומתפללין. חוזרין ואין יע"ו שוכחיםאו
 מהש*ץ יוצאין וטרידי דאניסי שבשדחן דעם ר*הדבסוף
 חצכח שהתפלל דמי בתוס' כ"ח ובברכות שמיעה.בלי
 דהם*ץ בברכה ויוצא וטרוד דאניס כמאו אז דינויע"1
 ש*ץ כל אשכ שומע כשאינו אפילו דיוצא הוהא"כ

 להופיף ויש אלו. כל מוציא כהוגן שמתפללשבעולם
 ברבה ל*ח שהתפללו מה דאפילו הנקל לפי זכותללמד
 שמיעה בלי אח"כ יוצאין שיהיה גרם דזה כיתלבטלה
 הטועה יאג 14ת כ*ב סימן ח*א אומר יביע ועי'עכ"ל.
 מחיה בא*י הטל מוריד ואמר הגשמים בימותבתפלתו
 ומוריד הרוח טהטיב לומר דשאי אינו שם הוא אםהמתים
 סקי*ג קי*ז סימן מ"ב ועי' בתפלחו. ימשיך אלאהגשם
 דתקופה יום ס' קודם אף החג אחר מטר שאלאם

 לאזור צריך החורף בתחלת למטר הצריכותבמדיטת
 יף חלק אומר יביע ועי' נדבה. בתורת רקולהתפלל
 לי ציין שליט"א רוזנבדג דוד ר' וידידי ט*ו.סימן

 תקצ"א. סימן בב"ח מבואר צבי הארץדבדברי

לר
 תוש"כ 2%5מלחיאשן

 וכתב מצטיף דישן סתב סקיוג נ*ה סימובמ*ב
 ולענין תפלה לענין כמו עשרה זימון לענין דה*ההפ*מ
 אין המגילה קריאת ולענין צ*ע ונשוכ התורהקריאת
 בעמק  ועיין פרסום. אין ובישן נס פרסום דבעימצטרף
 לזה "ש ואם מצטרף מועע דהסביר י*א " עמודיםברכה
 ונקדשתי לכאויה אבל חליהו. יד מספר ומ*ש ציבורדין
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 מהוים הם בתפלה כי ואולי ום'ש. ובנש*כ בתפלהכתוב
 סהממרת בס' וראיתי לא. ישן ולכן לא הם ובנ"כהמנין
 ציבור של דין יש דבתפלה לחלק דכתב כ*ד עמודחהם
 ובנש"כ ציבור. כאן יש דבמציאות ישן כשאחד אפילווזה

 אינו אז ישן הוא ואם עשרה על שכינתו משרההקב"ה
 המיז ב*כ. גבי מצטרף אינו גסתפק ולכן הדברמתפרסם

 ט'. סימן ח"ר הלכות משנה ועייןבזה.

לה
 מכרכוכריעה

 לכרוע בו מהכל מ"ז סימן ח' בחלק שכתבעבמה
 שליט*א בר14וער צבי ישעי' הרב ירירי העירניבברכו.
 וכתב שם ועיינתי קי*ג. סימן הלכה בביאור מבוארדכך
 שנהגו למנהג טעם למצוא שדוחק גבורים במגןעיין

 מן סמך זה למנהג יש באמת אולם עיי*ש בברכולכרוע
 עיי*ש. כ' פסוק כ"ט קפיטל א' הימים בדבריהמקר(4
 מהר*ם בשו"ת ראיתי וכעת עכ"ל. תורה ישראלומנהג
 בברכת ג"כ שכורעין ויש שכתב בהגהה פ*א סימןמינץ

 עירך ולירושלים וכשמתחילין יסוף תחילהירושלים
 בתיבה רק בברכה ולא ירושלים בונה כשאומרוכו'

 חידוש וזה ע*כ. בירושלים דאיתא ברכה שלאחרונה
דיה

לר
 לתורה ע~ה אי לדוכן עלהלא
 לעלות רצה שלא שכהן שפסק אחד רבבדבר

 עדבר אם רק כי נכץ זה אין לתורה. יעלה לאלדוכן
 ומה חלל. לא ובזה עולה, לא קדושחו שמחלל דברעל

 א*ז עבדי בישכיל וראיתי חפשתי מובא זה היכןשטען
 אחרים כהנים הם אם חוץ שעולה שכתב רצ"חעמוד
 ואם לו. יקראו אז היחידי הוא אם אבל לו יקראושלא
 שם היה לא אשכ לקרא שהתחילו עד נבנס ולאיצא
 בזזנ ועיע לו לקרוא מחויביםהלא

ל?

 ליחיר כ8יםנושיאו25
 בסימן הרם*א כבר שפסק וכמו נקכ אומר איןיהיד

 שווה הש*ץ עם דמתפלל הדין אבל המנהג. וכןקכ*א.
 האומר ב*כ אומר כשהש4ץ הדין איך ק*ט. בסימןבשווה
 סקי"א ק*ם סימן השולחן בערוך וראיתי לא. אועמו

 בברכה ברכנו הש4ץ עם יאמר אם להסתפק "צשכתב
 שנסתפק אף והנה לאמור. דיכול ולענ*ד וכו'המשולשת

 שם שבתב בפשטוח די"ז בתב קכ*א בסימן אבלפה
 עם שמתפלל רמי עכ*פ ללמוד יש מזה מיהובסקקג

 כהנים( ברכת על עקאי שיאמרנה במלה מלההש4ץ
 הרי ביחד. הש4ץ עם שיאמרנה במלה מלה השוץעם

 ביחיד הדין ואיך הש*ץ. עם ב"כ דאומר בפירושדדעתו
 קדושה דהם4ץ עם לומר לו מותר אם שחריתהמתפלל

 בזה. שדן ע' סימן יוסף וידבר בספר עיין מוסף.של
 עם המתפלל בסופר שכהב י*ט נלל חדם בחייוראיתי
 מתפלל ג*כ ומקרי סקי"ט חיים בתוספות כתב וע"זהש"ץ
 ועי' עכ*ל. מ"כ ברה"כ גם עמו לומר ומותר הציבורעם

 בטור טען רוזנברג ר"ד וידידי ל/ סימן חייםשלמת
 אם ואנו הש"ץ, אפי' רא*א מערב מאנשי הביאוובב*י
 חירושו אלא לך אין לאומרו שמנהגינו המחבר כתבכי

 בשו"ת מ"ש בזה וצ*ע לאומרו מותר דהם4ץשרק
 עכ*ל. דודאור

לה
 הכנפצצ לביתהליכה

 ממה הפסד דמשום כתב סקכ*ט צ' סימןבמ"ב
 צריך לא הכנסת לבית הליכה בגלל שיפסידמכיסו
 שהביא מה בדבריו )ועי' רוח מניעת סהמום לא אךללכת
 שורץ יהשל ר' הרה*ג ידידי דן ולפי*ז רב4מעשה
 יכדל ,צאיע במקום לנסוע חהב איע דלכאורהשליט"א
 כבר אבל עכ"ל. נסיעה הוצצת שיש כיון ברגליולילך
 להתפלל. לנסוע הוצאות דמוציאיםנהגו

לפ
 כצכורונפלח

 הכנסת לבית מאוחי באים אם בשחייתנוהגים
 הש"ץ עם ומתפלל תפלתם ממהרין אז מתפלליםוכבר
 מתפלל אז תפלתו מחזיר הש*ץ שמצא במגחה וכןבשוה
 רק נאמר זה דדין בזה לעורר יש אבל בשוה.שוה

 אחרי ימתין אם רק כן לעשות דמותר ק"ם סימןבשו"ע
 המחבר כם*ש תפלה מזמן עוברת השעה תהא אזהקדושה

 זמן והכונה עוברת השעה אין אם יתפלל אל לאוואם
 כך שעושים ואלו כן יעשה אז לאו אם אבלתפלה
 להרה*ג וחמיד צבי בספר ראיתי וכן הם. טועיםלכאורה

 דהרה"נ וכתב ט' בסימן זצ*ל ראאנסקי הירש צביר'
 לדבריה הסכים דקאיונא אב*ד ראביטבויץ הירש צביר'

 רק שיעשו בזה שטועים האמשים את לעורר ישוא"כ
 עוברת. שהשעהבזמן

 להאריך  מטבעו אם בב*ה שם הם*ב נסתפקק
 להתחיל. מותר אם קדושה עד לסיים יכול ואינובתפלה
 שמו*ע בתפלת המאריכים שכהב השולהן בערוךוראיתי
 ורגליהם ידיהם מצ4י חיך קדיקיה קודם יסיימודלא
 זה דדין ובתב קדושה אחר ער להמתין להם היההא



אמרימ היםארחרבבות8ח
 בתפלה להאריך שדרכו מי אבל מאוהר בבא וקנאמר

 מתפלת שנבטלו סברא איו הציבור עם תמידומתפלל
 וג'ב ישתוק* ובקדושה הצבור עם מתפלל אלאצבוד
 בתפלתו למהר צריך ואם למעשה. נוגע כי לעורר ישזה
 דסתב ג' סימן ח"א עבדי בישכיל עי' קדחעה לענותכדי

 ח*ב אומר ביביע דיקדים וכיב קודם השש"עדיתחיל
 ל"ש וסימן ל' סימן חיים שלמת בספר ווריז ז'.סימן

ט
 נ"8 בעתלעטיד

 בעת לעמוד שצריך דין יש אם שאלתובדבר
 בנדפס כבר ומצאתי חפשתי ב"כ. וכו' אוקא אומרשהש"ץ
 הטוב יץ בשרהץ וראיתי לעמוד* דיש כתב שהמאירימזה
 ויהאה באימה לעמוד הנזהר ואשרי ל"ו בסימןוכתב
 וכעדות קדמוניע כמנהג אףא אומר שהש"ץ בשעהגם

 שלא שאעשפ כן נוהגין יש היום הנוד המאירי.רביע
 או"א אומר כשהשאץ עומדים הש"ץ חזרת בכלעומדים
 קכ"ח סימן במ"ב ועיין עכ"ל. טוב ברכת תבאועליהם
 באדם אבל לעמוד* שיש כ"כ מהאשכול שהביאסקנ"א
 לישב דרשאי רכ"ה סימן ח"א הלכה במשיב כתבחלוש
 חפץ* בדברי ועיי4ש חלש* הואאם

8ט8

 ק"ש קורם לחפפיקלא
 יש )ולכן להמצוה הברכה להסמיך שצריךהדין

 שוקע עיין ישראל בעמו הבוהר אחרי אמן בענייתשאלה
 מחכים מדוע וא"כ סקי"ג(* השולחן וערוך ס"ד. נ"טסימן
 וזא לקאש עצמם מכינים כי ואולי זמז איזה ק"שלפני
 הגר,א הל' )ועיץ כך נוהגים ובישיבות מהמצוהחלק

 צ"ב(. עמוד ח"אומנהגיו

מב
 פעטים לדונןלעלות

 בכותל לסהעל ובא לדוכן ועלה מוסף שהתפללכהן
 המג'א הנה לדוכן. לעלות שוב הצריך מוסףומתפללין

 אפילו מברך שנית פעם עלה השם בתב סק"ג קכ"חסימן
 רע"א ובהגהות ד"ג( י"ב סיכש מינץ )ר"מ ציבורבאותו
 אשר בציבור שנית פעם יברך אי צ4ע כתב ובלבושכתב
 בסכ"ח אבל עכ"ל* ולכאן לכאן פנים שיש וכףקדשנו
 הרע"א כתב ועץ לדובן שוב דעולה מבואר מברךבשו"ע
 בעין הרי"ף מדברי נהחה כן קדשע אשר לברךויכול
 כמ"ש אין תוסיף ובל ליד* סימן דמגילה פ"דיעקב
 אבל אין דחיובא כתב קיו ס*ק ובמ"ב בסק"מ.המג"א
 חת"ס ועיץ הציו4 בשער בסקפ"א וע" לעשות יכולברכה

 ובאותה יברך אחרת דבתפלה דדעתו כ"ב סימןאור"ח
 וביש יברך אחרים כהנים אין אם בירך שכברתפלה
 מ"ה עמוד ח"ב ישורת יסודי ועיין יברך* ולא כפיוישא
 אולם ד' אות יעקב הישועות מדברי נראה יכןשכתב
 דמברך היום פעמים כמה תפילין כמניח דהוי המנ"חדעת
 נוב. סימן קיר"ח שי מהר"ם וע' עכ"ל. שמניחמתי
 סימן ח"א בראבי4ה זה בענין מענינים דבריםועיץ
 קכ"א* עמוד ח"א ומנהגיו הגד"א הל' המיזקע"א.

מג
 ד~ופלח טנחגלעהית

 ורוצה אחד וגא אחד, בנוסח שמתפלליןקהל
 קי"ב סימן רוכל אגקת שו,ת עיץ יכול. איןלשנות,
 באחדונים* ועוד קל"ד* עמוד ח"א קואול שאולוזכרון

מד

 טפרר כנטת בבית אשכנוטפח

 נוסח שמתפללים שלנו הכנסת בביתנשאלתי
 מתפללים הם אבל מניה ועשו לשמחה אנשים ובאוספרד,
 ונראה אשכנז. נוסח שם להתפלל יכולים אם אשכנזנוסח

 דהבית ואף שם* מתפללים בעצמם הם אםדיכולים
 אין שכעת היווץ אבל ספרד לנוסח קבוע הואהכנסת
 נוסח להתפלל ההוא במקום יכולים אז מתפלליםהם

 שליט"א שורץ יואל ר' הרה"ג ידידי כתב וכןאהנכבז
 מ"ש עי' אחר לעסח מנוסח ולשנות צ"ע. דהדברוכתב
 מ"ד. בסימן שכתבנו מה ועיין סי"ט* אבבבית

מת
 במקומח ,מלא ומפר פלאמר

 במקומה שלא ומטר טל הזכיר אם הדיןאיך
 התשובה עמק בשו"ת עיין יצא* האם עשרהבשמונה
 יד"ח יצא לא ברכהץ בשאר הזכירו אם שכתב ףסימן
 תמן. שייכא ולא מענימ שאינוכית

פי
 כפים בפריושת טע,פלליםאין

 דאין שכתב פ"ט סימן ריש רע"א בחידחעיע"ן
 כד עושין דהאומות כית כפים בפרישותמתפללים
 ביאורו מה אבל מוד(. בפרק והוא דר"א פרקי)והביא
 שליטוא הוטנר יצחק ר' להרה"ג יצחק בפחדוראיתי
 רק ובאע היטב, עיי"ש טעמו שכתב ל"ה עניןפורים
להעיר*



פפאפרימ הייםאיהרבבות

ם
 זמירות אנעים ומעומרים 5מקום נטצאאם

 שליטוא. פינק הכהן יהודה שמעון ד' ידידיכבוד
 ומנהגו נפ*א שאומדים במקום 3מצא אם שאלתךבדבד
 ונמצא זמידות אנעים לומר שלא 6נהגו וכן לומד.שלא

 מרהר לי שדה?יב מה לפי נול יעשה. מה שאומדיםבמקום
 אור*ח סמםה באגדוון שליטוא פיינשטרין משה ד'הדהוג
 חשש יש מידות יוג אומר שלא ניכר אם פ*ט טימןחוג
 זמידות. ואנעים נפוא דצ'ל יתכן אףכ תתגודדו לאשל

 בזה(. הךין ידגישו לא אם ללמוד יוכל)ואולי

מח
 פעמים נ'5טע~פלל

 ג' במתפלל י*ג אות נ' טימז בח"א שנתבפבמה
 אברהם ד' הדה"ג ידידי לי כתב נדר הוי איפעמים
 רק הוא דמנהג ההלכה הנה וז"ל, שליט*א זלזניקיעקב
 בטהג ולא דיוד טימן ביוד*ד עי' המותד בדבדבמנהג
 בשףע שכתוב כפי היא ההלכה דבזה בשו*ע שכחובכמו
 אלא מותד. הוא שבאמת בדבד השפילו נדד דין בזהואין
 כפמ"ש התרה אי*צ נמי וטעה. אטוד שהוא סבודהיה
 ביור*ז:שם

 לי מ*ש עיין להתפלל  עצמה על שקבלהובאשה
 יש גדול הדחק דבשעת קוז עמוד ח*ב צביבתפאדת
להתיר.

מפ
 עושרח עו5מנח אחריחקדה1

 רא*י הדה*ג ידידי העידני צ*ו בטימו שכתבנובמה
 שטקגים מזה הנה הזה. הדבר עיקר חול, שליט"אזלזניק
 ומכבד מעכב. לא שזה חזינן ובלוצ לאה?די יורדשאחד

 שייך איפ שהקדיש בזה הוא הדבר שעיקראמדתי
 על תתקבל להגיד צדיך שהציבוד אלא מישהואלשום
 לומד שהגיע שעה באותו השוצ שהוא ומיתפלתם
 וה?"ץ הוא מי קובע ולא לאימדו צדיך הואהקדיש
 בר*ח נוהגים שראיתי במה גם דגתי זה ומפניעכה?יו.
 וה1*ץ יורד להקדיש או בהלל, התיבה לפני יורדשאחר

 עכשיו שהוא מי 3י נכון. אי3ו ולדעתי שמו"עשהתפלל
 שיך שהקדיש ואע"פ הקדיש. להגיד צדיך הואהש"ץ
 לש"עבעיקד

 מ"6.
 עכשיו שהוא ומי בהציבור. היא הלכה

 ו?*ע שהתפלל להיחיד שייך ולא לאומדו צדיך הואהש"ץ

 לציון ובא שלאהדי מהקדיש שינוי פה?ום בזהואין
 הדשן מתרומח המשנ"ב שהביא הב' הש*ץש1מדו

 למקמ?ה נוהג אני וכן י*ח. תפלת על עיקד חחדשהקד"ם
 ובדכו, וקדיש ישתבח שאמד בה?*ץ דנתי וכןעכול.
 דיכול. ואמדתי יכול, אם אחד, בש"ץ אז להחליףודוצה
 שליט'(ב קאפאל אליהו ד' הדהוג ידידי דעת נוטהוכן

1

 5הפחרית ה5חש יעלחעוכח

 מוטף תפלת קודם ונזכד בשחדית יעיו ששכחמי
 מוטף דיתפלל או שנית שחדית תיכף להתפלל צדיךאם

 עמוד חוב צבי תפאדת בטפדו ידידי לי וה?יב ע"זקודם.
 הדשב*א בשם קוח טימן אוד"ח בבדכ*י עיין וז'ל,ק*ד
 להתפלל יותד טוב אבל מוטף, אחד להתפללשיוכל
 אדחות ועי' סק"ד, תכ"ב טי' מ"ב ועי' עכ"ל.תיכף
 אין דלכתחלה שליט"א דחנבדג דוד ד' וטעןחיים,
 לכתחלה. בדכות בספק עצמו להכניט כןלנהוג

נא
 השולג מורידאמר

 אי הגשמים בימות השלג ומודיד אמד אםנשאלתי
 קאדנמהל צבי נחום רן הדה"ג ידידי לי השיב וע"זיצא.

 עךין חול, קוד עטיד ח"ב צבי תפאדת בספדושליט"א
 בימות הטל ומודיד אמד דאם קי"ז ק"ד טימןאוד"ח
 משבח וגם הוא הבודא דשבח ומטעם יצאהגשמים
 אבל יצא. השלג ומודיד אמד אם גם וממילאהתבואה
 ע" לחזוד, צדיך דלכאורה טען דוזנבדג דוד ד'ידידי
 מתפלל לא בכלל וא"כ גשם על שתקנו ב' קיוזט"ז
 חכמים. שתקנו מהעל

נ5

 קדיעו לומר יכול אם ל5נח קידקפ עולאמי

 אם הלבנה קידז? שלא מי לבנה בקידדםנשאלתי
 עמוד ח*ב צבי בתפאדת לי השיב וע*ז קדיש. לומדיכול
 זו. אמידה על הקדיש וקאי עלינו אומדים הנהק"ו

נג
 55"כ א5רהם 5זכותאמירת

 אומדים והציבוד בוכ השקץ אומר נוגים איןאם
 ויש כתב טקיוא ובמוב ט"ב. קכ"ז טימן שרע דצון.יהי
 לומד המקור מאין אבל בדכה. כל אחד כי"אעונים
 שדומזים דדח? עפ"י ודאיתי ויעקב. יצחק אברהםבזכות
 ואחד עיי*ש. קצ*ג טימו בחודים נטעי בחובדתלזה
 בטקקד השולחן בערוך ודאיתי טוד. עפ*י שהואכתב

 כתב לא אבל וכו' בזכות לומד שמוטיפין שיששהביא



 מ י ר מא חייםאורח ת ו ב בר
 ומנהג שכתב ראיתי סק"ב לאלפים בחסד אבלמקור.
 בהצה ובזכות וכף אברהם בזכות כי"ר לומרותיקין
 בשנה חי אלש בן הרב כ"כ והביא ודוד. יוסףואהרן

 ובסקי"ד בסק*כ החיים כף ועיק ב' אות תצוההראשונה
 ברכות שהשלש לפי שלשה שהם אבות זכות ומזכירכתב
 שעונין ועוד מאבודרהם שהביא בב"י ועית בזכותן.הלות
 המנהג וכן כתב משה ובדרכי אמן. היא רצון יהיכן

 כלום. אומר לא שהוא ובמהר"א אמן ילא רצון יהילומר
 חיים ובארהות סק"ו השולחן ומטעמי עולם בפתחיועיין
 עבד כמר ודעבד אמן עונין דיש ובועז יכין בשםסק"ג
וכף.

נד

 הש"ץ עםהכעעפלל
 קדחצ אתה והתחיל הש*ו עם במתפלל הדיןאיך

 ונראה יעשה. מה הקדחצה חצמע סלה יהללוך עדואמר
 שהרב ח"ף קדוש. אתה שוב ויתחיל קדושהשיאמר
 משענתי על אנכי אבל דברי, על לחלוק יצה נ"ימ"נ

 הגאון ספרי על כתמורה כעת כיבדני ובעז"האעמוד.
 ק"ה שבטי להעמיד )וזכה בח"ב אליעזר ציץ בעלהמחבר
 בסימן  שבתב וראיתי חשובים(. ספרים עוד להעמידויזכה
 לומר יכול דהיחיד כדבריע שם ודעהו ה' אותמ"ט

 אתה תחילת שנית יתחיל מכן ולאחר הש*ץ עםקדושה
 צ*ל ואולי הש*ץ על שם )וסיים הש*ץ עם יחדקדוש
 הש*ץ(.עם

נח

 פטיעותוצ5ר
 לו יש וחם כ"ב, בס*ק צ, בסימן כתב אברהםהמגן

 יש פסיעות ששכר להרחוקה לילך מצוה ביהכנ"סב'
 דכ,א סוף לדבר אין דא*כ לי מובן ולא ק"ה)ב*מ
 בהצום לרחוקה שילך צריך כנסיות בתי כמה לושיש
 מכולם. הרחוקה ב(וחרונה יתפללו רק וא"כ פסיעוועשכר

 ירושלים )זקש מנחות על דניאל חמדת בספרוראיתי
 ממקום דמביאין מעומר מ'ש כ"כ להעיר שכתבת"ש(
 וכן המצוה. לעשות להקדים אקכ טוב ויותרהקרוב,
 הביהכ*נ עד מילין כמה ללכת המחויב גדולה בעירבדר
 דע דכבר שם וכתב בפסיעות. להרבות כדי רחוקהכי
 בזה. להעיר רק ובאנו יעקב והשבהע צבי החכםבזה

11

 5להוצ תפלה התפלל לאאם

 שמושע ולהתחיל ש*ץ להיות פ"ו סימז בח"אבמ"ש
 העירני בלחש, תפלה התפלל לא עדית אם רםבקול

 דבזמנינו נראה וז"ל, שליט"א אהרנסון הגרי"מידידי
 אמן עונים שעשרה ודאית ואין מבהצ מצומצםבמנין
 עוד התפלל שלא שמי מוטב לבטלה. ברבות חעחצונגרם
 שמו"ע תיכף ויתחיל הש"ץ את יהליף בלחששמו"ע
 מלא דאורייתא לבטלה דברכה לכתחילה. אף רםבקול
 ועונים מכונים שומעים עשרה אין דבאם ועודתשא.
 הוי תפלתו לסדר של ענין ונל כ% ציבור תפלת זואין
 קכ'ד סימן אור*ח עי' דרבנן תפלה דעיקר דרבנןתרי
 ובחזושא סק*ד. טאז נ*ה ובס' סק"ב שם ובט"זס"ד

 שיש כתב י"ט אות ובמ"ב ז'. י"ט סימןאור"ח
 ובשולחן נדבה תהיה תשעה יעע לא שבאם להתנותעצה

 אלא בקול אינה נדבה דתפלת נכון לא דזה כתבהטהור
 פושעים הם כדרכו דיתפלל פלא דבר שכתב עיי"שבלחש
 בשףת הרא"ש ולשון עיי"ש וכף מקובלת תפלתואבל
 הש*ץ בברכת המכונים בב*ה תשעה וכשאין בטורמובא
 נתקנה כי לבטלה ברכה ש*ץ ברכת להיות בעיניקרוב
 כברכה נראה וכף ט' וכשאין בעשרה לאומרה ש"ץברכת
 ס"ו קכ"ד הרב ושושע ובדרישה בב"י עיתלבטלה
 עכ"ל.ובמוסגר

נז

 המתפלל ד"א רנוךלש5ע*
 זלמן אפרים הרב ידידי שאלני צינסתפקתי,

 של הראשונות בברכות מתכון שאין מי שליט"אברמש
 לשבת מותר אם תפלה. הוי דלא דיתכן עשרהשמונה
 וידידי מתפלל. דסו"ס דאסור ונראה אמותיו. ד'בתוך
 וז"ל, בזה לי השיב שליט*א זילבר בנימין ר'הרה"ג

 מכוונים לא שאע הפוסקים שכתבו לדידן השאלההבנתי
 המתפלל. של ד"א בתוך לישב מאר אם אבות בברכתגם

 אם אפילו אלא מכותים שכן מחזיקים זה דלעניןנראה
 דין יש דמ"מ די"ל מיבעיא עדית התכות שלאברור
 ואין להתפלל ממשיכים אנו האיך דאל*כ ע*זתפלה
 שכתב במה תליא שזה ויתכן לבטלה. לברכהחווצשין
 שם מובא המ*ב עליו שכתב ומה כ"ד בכללהחי"א
 דין ע*ז יש עדית דלכושע י"ל לקולא מיהאבסק"ח.
 לישב אסור פעם כל יא"כ עכ"ל. נינהו דרחמיתפלה
 הביאור ע*ז שתמה מה ומיושב המתפלל. של ד"אתוך
 עבאל. קוא סימן ברישהלכה

נח
 א5י 5םקוםלהתפלל

 במקום יעמוד דלא מבואר סאב י"מ סימזביור"ד
 או חבריו עם זקנים בסוד שם לעמ~ד לאביוהמיוחד



צאאפרימ פיםאותרבבות

 שהוציא ואם אב כבוד ובספר להתפלל. לו המיוחדמקום
  בוןוד שליט*א ליטוואק דוד הלל ר' הרה*ג ידידילאור
 קוארית להתפלל לאביו קבוע אם צ"ע וו*ל, כתבכ*ז
 מנאה שם לההפלל לבן מותר האם מיוחד במקוםדוקא

 והמקום דוקא לשבת קבוע ש"ץ האב אם ועודומעריב.
 בשבת שם להתפלל להבן מותר האם פעי שלוקבוע
 מקדש שם שהוא הזמן אין דלכאורה בזה וחש0תיעכ*ל,
 מיואד זה ואם לו המיוחד מקום חהוא קדחע המקוםאלא
 יכול לא הוא לכאורה אז שחרית בעד אפילולאביו

 סק"ם והעולחן בערוך שם וראיתי מנחה. שםלהתפלל
 לה יש אם ולכן כן הדין באמו דגם הוא ופשוטשכתב
 לעמוד לה אין הבת וכן שם לישב אסור קבועמקום
 לה עתנת אא"כ לאמה המיוחד במקום הכנסחבבית
 במקום עומדים הבנים  שעבשיו וכמדומני וכררשות
 נהגו שכך והטעם שם איע בשהאב הכנסת בביתאביהם
 זה על ומצפצף פה פוצה ואין רשות לו נהן כאלווהוי
 להזהר דיש בראה עכ*פ אבל עכ*ל. בכך, מקפיד האבואין
 אפשר. אםבזה

נם
 עובת 8ליל ברכו ענחת אחרי קדרשוהלענח2

 בענה קע*ב סימן אפרים ברבבחע שנתבעבמה
 ראיתי מנדיע של קדוווה לעעת יכול אם שבת בלילברכו
 ז' (עת דהעולחן בבדי ע*ז סימן השולחן בקצותכעת
 רשאין יום מבעוד ערבית שהתפללו דאלו ופשוםח*ל,
 עכ*ל. מבתה שמתפללין הצבור עם אח'כ קדושהלעעת

 יכולין אין יום מבעוד התפללו לא אם מודהומסתמא
 משה אגרות )וזרין בזה ביאור צריך ומ*ם קדושהלעעת
 ל4". סימן ח*גאור*ח

8

 בעלהשלירוק

 שהם שאארים עליע בשעת יריק המ9יינשאלתי
 דצ*כ שכתב סק"ה קע*ט סימן יור*ד לט*ז חהראע2יוכו'
 כורעים ואנהע קודם ברקיקה שעהגין ממה להקשתןאין
 עובדי של הגיל~ים לבזיון היא שהרקיקה יודעיםדהכל
 הרין עכ"ל. אהיכ שמזכיר שמים בבוד והואכוכבים
 וכתב המקור מאין דהעיר ס*ח סימן א' כרךהמאסף
 יעקב והישועות תמימה דהתורה וכתב ראיה, איןדמהט*ז

 להראות טעם נחנו ט*ו סימן ב' ובכרך רקקו.לא
 שהם אומרים אין ויוקכ דבר*ה וכתב מהעמיםשהבדילע
 ויש שכתב כ"ד סימן השולחן בקצות הרקמשחחוים.

 ועיין בזה. מנהג דיש הרי המונם, בככל לרוקנחהגים
 י/ סימן טוב מבשר בשדשע שהאריךמה

848

 בשחרית שם כי לומרחתחיל

 כי לומר בהעחרית והתחיל דטעה מאחדנשאלתי
 נראה לכאורה שוב. דיטעה באופן לק~עית עליו מהשם

 הרה*ג וידידי הפסוק. לגמור ולא מיד להפסיקדצריך
 בהתחיל והנה בזה לי השיב שלים*א דבלצקי שריהר'

 מדאין הפסוק יגמור בהעבצצ לענ*ד וכו' שם כיבשחרית
 סמיכות שיש ובחול לתפלה. גדולה סמיכות כ*כחיוב

 תהיה החקירה ו(יתה באמצע. דיפסיק נדאהגאול,ת
 בו שיש פסוק לומר קרי*ש של הפדשה באמצעבהתחיל

 וכהעיב בשואל חמיז עכ"ל. יפסיק או יפסיק אם ק'שם
 דאין מטעם לומד דרצה קנ*ה סימן ח"ב ד'מהדורא
 המילה ביום ולכן טוב ביום הדין כ*כ בשבתסמיכות
 מ'ש בדבדיו עיין ליבשה יום לומר אפשר טובביום
 הסמיכות ואין צרה ימי אינן טוב ויום דשבת והעניזבזה
 הגר*ח וידידי החול. ימי כמו שם לתפלה גאולהשל

 להפסיק צריך בודאי בזה לי השיב שליט*אקניבסקי
 דיפסיק. בסופו ג' באות בזה מ*ש עוד  ועיין עכ"ל.מיד

פב

 מעמים העוםאמירת
 לד' אגו זאת ובכל בסליחות אומרים איךלכאורה

 נקא. סוכה עיין רשויות. כב' הרל לא מדוע לד'ועיניע

 בקובץ ועיין ובם*ב. ס*א בסימן והמחבר ומג*אוב*י
 לוין רב"י והרה*ג קם"א. עמוד תשכ*ז ברק בניתורני

 דאפילו שמע לשמע דומה זה דאין בזה לי ענהשלים*א
 רשויות. כב' זה אין אמת אלקיכם ד' דהן'ץ שכופליםמה
 בתורה ראיתי וכ*כ ג'. סימן אור*ח הגדול ים שרתתיין
 שהששו במקום רק הוא דהחשש שכתב מ*ה סימןלשמה
 פעמים וכר ד' ד' טובים בימים לומר מותר ולכןחז*ל

 אות ה' סימן ח*ו אומר יביע ווךק שפיר. אתיולדבריו
 לב' מתכון דלא מוכח אבות מנהג שהוא כיון שכתב91

רשויות.

טג

 להצחק אצענחמי

 ע*ג כשנעקד ליצחק שענה מי שאומריםבסליחות
 בשו*ת בזה מ"ש עיין שהתפלל. מציע היכןהמזבח.



אפרימ חייםארחרבבותצב
 ויצהר תירוש חצו"ת רל"ה. סימן אור"ח ח"ד יהוסףזכר
 קס"ד.סימן

8ד

 ברכחחחמיר

 סקוכ במ"ב כשכ שהובא תקצ'ג בסימןהמג'א
 עשרה בשמונה אחת כרכה רק יודע אם דהצנה דבכלכתב

 רחמי רק הוא ולהמ"א זו את זו מעכבות דאיןיאמרנה
 ברכה רק דאפילו דקיי~ל בזה כלל יוצא אינו אכלבעלמא
 כסדר. כ~לז ולומר לחזור צריך דילג אם הי"ח מיאחת
 ולכאורה הלכה. בביאור כ*כ ווהובא שלום בנהרועיין

 וצ"ל בשבח וסיום דשבח פתיחה חסר הלא אחתבברכה
 שבתב מה ועיין בהצבח. לפתוח בעי דלא לשיטתודהמ"א
 תפלה. בהל' י' ט' עמוד דודבאמרי

8ח

 קדי,1 פעמיםלהצר
 ואמר התפלל אם ב' אות קם"ד סמין בח"אבמ*ש

 נכנס אם קדיש לומר שוב צריך אם אחד במניןקדיש
 שליט"א גרוסמן משה ר' הרב ידידי הנה אחר.למנין
 הרה"ג ורבינו ממורנו שקיבל בכתב התשובה לינתן
 אומר שאתה ובדבר וז"ל, שליטאא פיינשטיין משהר'

 אח"כ ובאת קדיש ואמרת מנחה התפללת וכברקדיש
 שהם בשעה בהקדם מעריב להתפלל אחר כנסתלבית

 הפעם. עוד קדיש לומר צריך אתה אם מנחהמתפללים
 צורך ואין הפעם עוד קדיש לומר צריך אינךבעצם

 ויחשדוך אבל שאתה יודעים אם אבל בקד,מיםלהרבות
 ואם קדיש לומר תצטרך ואם אב לכבוד חושששאינך
 אינך התפללת שכבר שיבינו מתפלל שאיך בך ניכריהיה
 עכ*ל. לומרצריך

18

 התפלח לפני לאכולאעוח

 ואם שהתפללה, קודם לאכול יכולה אשההאם
 מנחת בשףת בזה שדן הראיתי לקד,ם. הצריכהאוכלת
 עייאש. ג' אות ר"ח סימן חודיצחק

8ז

 באמירח וחציו כשמיעה חציותפלה
 כך שאחר וכרכות הר4ה1ונות ג' להתפללהאפשר

 בשמיעה חציו דהושל דאפשד מסתברא מדהצ*ץיצא

 עדע בלא כתב מ"ו סימן לשמה ובתורה באמירה.וחציו
 ישמע והשאר יאמר האחרונות וג' הראשונות ג'כ"א

 אחד יכול אם רע"ד בסימן שבתבנו מה ממיזמהשוץ;
 הרב העחי המבדיל, יסיים והשני הגפן ברכתלעשות

 התשובה דמפשטות בזה לי כתב שליט"א צבי נטער'
 קצ*ד בסימן והמ"ב כך לעמצות לכתחילה שאפשרנראה
 בברכת הברכות את לחלק לכתחילה נכון דאין כתבסק"י
 כדאי לא בהבדלה גם ולכאורה פרקים. לפרקיםהמזון
 בברכת וגם אפשר אי למה אבל פרקים פרקיםלחלק
 אנשים לכמה זה את שמחלקים רואים אנו ברכותשבע
 וככ1 לחלק שלא מפקפקים יש ברכהע בז' ובאמתעכ"ל.
 רביעי פרק שמחות שובע בספר מ"ש ועיין שם.שכתבנו
 כ"א.סימן

8ח

 מכחןלחתברך
 להתברך כענין ה'. אות צ"ד סימן בח"אבמ"ש

 קלמן הרב ידידי מ"ש ניסן חוברת המעין עייןמכהן.
 להתברך. ישראלים על מצוה יש אי שליט"אכהנא

18

 חתפלח לפני כועדקרבנות

 אמירת בענין א', אות מ' סימן בח"אבמ*ש
 שמעון הרב ידידי העירני התפלה. לפני מועדקרבנות
 מדוע השאלה דהא מובן לא עדיק שליט"א,ציגלהיים
 ג'כ שבר"ח הגם ג"כ דר"ח וקרבנות דשבתקרבנות
 ר' וידידי עכ*ל, מזכירין אין ובמועד בתורהקורין
 לי כתב ג"ח, החכמה בצל שוקת בעמח"ס שטרןבצלאל
 בראח לומר למהנהגינו טעם אין לדבריו וז"ל,בזה

 להזכיר ולא בתורה אותו שקורין אף חדשיכםובראשי
 14ר בספר 3ן הקשה כבר ובאמת המועדים.קרבנות
 כלום. תירץ ולא גץ דין מ"ב סימן שבת )הל'זרוע
 שבאמת 3תב דץ סימן וק"ש תפלה )הל' השהצכולובספר
 שקורין כיון ומועדים דר"ח מוסף פסוקי לומר מנהגאיז
 המבואר עפ"י ר*ח שאני למנהגינו ואמנם בס"ת.אותן

 של שיר בשבת להיות שחל (ראח נשד )סובהבגמרא
 לקדם דוחה דוחה ומאי וכו' שבת של שיר דוחהר"ח
 ודשצי ופריך בזמנו ר*ח שהוקבע לידע י' א"רוכו'

 ופירש"י עבדינן הכירא שני וכף הכי הא עבדינןהכירא
 אעפ*י יותר חשובין שהן להראות ע*א ריש)נ"ה

 עם התפלה לפני אותו מזכירין בסשת ראח שלשקורין
 שליט*א כץ אליהו ר' הרהאג וידידי עכול. התמידפרשת
 בב"ח לעיץ נא בזה, לי בתב שבע, בבאר הרבניםראש



שאפרים תייםאורתרבבות

 בזה יש הענין ובעיקר זה. אעז ששאל תכ"א סימןאור"ח
 שי' ב להזכירם. שלא המנהיג ספר שיטת א. שיטות.ד'

 לחלק בו הכל שיטת ג* להזכירם* צריך שאיז הלקםשבלי
 שיטת ד. לא. או הפסוקים שתם בתורה קוראיםבין
 יש בתורה שקוראים פסוקים שגם והרמב"םהטור
 עכ"ל.לאמרם

 דכתב כקו אות א' סימן השולחן בערוךוראיתי
 בזמן היה דאילו הקרבטת באמירת לעמוד צריךדכהן

 לעמוד. צריכין אין וישראל לוי אבל מקריב היההמקדש
 ודעת. טעם בטוב בסק"ם יעקב הישועות בזה מ"שועיין
 צדק מעגלי ועיע קצ"ח. עמוד ח"א ישורח יסודיועיין
 הדין יש הקרבטת פרשת דבאמירת שכתב ח' סימןאור"ח
 ועי' התפלה. מדיני בה יש וג"כ התמיד. במקוםלאמרו
 בזה. מ"ש ה' אות כ"א סימן תפלה הלכות דודאמרי

ע
 מקלהת ע"יטבילה

 מ"ש עיין מקלחת. ע"י בטבילה בח"אבמ*ש
 תורה קנין ושו"ת כ"ה. סימן ח"ג שלום דבריבשו"ת
 ל"ג. בסימן שלים"א הורויץ דוד אברהם ר'מהרה"ג

ע%
 כפיםנשיאת

 בהיכל עומדים המחבר כתב סוי קכ"ח סימןבשו*ע
 ש"ץ מתחיל ואח"כ כתב ובהלם"ו ההיכל כלפיפניהם
 הל' ברמב"ם ביאור בעי לפי"ז אבל להיכל.פניהם
 להיכל פניהם שם ועומדים שכתב ה"ג פרי"דתפילה
 הקודוצ, כלפי פניהם מחזירים והכהנים כתבובהל"ד

 )ועי' הקדהצ כלפי השח*כ להיכל קודם וכתב שינהולמה
 זצ"ל קוסובסקי מהרב חדו"ת קס"ד עמוד זכרתקובץ
 ערוך ועיין ו'. סימן הגדול ים ועיין בוה(. כברשהעיר
 מקומו על הכהן יעמוד לא ולכן שכתב סקי"םהשולחן
 וכמה וכו' ממקומו לעקור צריך שהרי תמידשעומד
 שלא להודיעם מחויבים ולכן דיאז יודעים אינםכהנים
 ורדב*ז קסקג, הרמב*ם תשובת ועיין עכ"ל. כןיעשו
 לא פונה שאתה פינות דכל ג' סימן ורמ"ע פ"םאלף
 אליהו )להרב פ*ד סימן אהרן זקן ועיין לימין. אלאיחיל
 ואבקת רב(, בי ומהר*י מזרחי מהר"א בזמן שהיההלוי
 ט"ה סימןרוכל

עם
 כמנהה יום ,צלושיר

 של שיר אומרים אין מדוע דן קל"ג סימןבב*י
 של תמיד בקרבן אומרים הלוים שהיו כמו במנחהיום

 לחק יעקב בספר בזה מ*ש באריכות ועיין הערביים.בין
 אפרים בית ועיין מי4 של שבת ספר )בסוף מ"חלימוד
 לב בחקרי ועיין קלח. סימן אלשיך ומהר"ם ט',סימן
 סימן מרדכי ובית כ*ה, סימן מפאנו ורמ"ע ל"ב,סימן
 סימן יעקב ושב רל*ז, סימן ח*א קטטת והלכותכ"א,
 פאח, סימז יהוסף וזכר ס"א, סימן ח"ב אליהו וידכ"ב,

 בשעת הטלית לקפל מותר אם מ"ג סימן חייםושלמת
 בדבר עוסק כי קפידא דאין וכמםמע יום, של שיראמירת
מצוה.

ענ
 בשכמל*ו %מרל%

 הלכה בביאור עיע בשכמל"ו אמר ולאבטעה
 ולולי וסיים סוא בסימן בזה האחרונים דיעותשהביא

 רק אמר דלא בזה מודה הלבחם דגם הו"אדמסתפינא
 צריך שאין שבק"ש פסוק כשאר הוי ולא להחזירשצריך
 הפסוק עדיין התחיל לא אם אפילו הכונה עבורלחזור
 כבר אם אבל ואהבת קודם עומד הו4ו אם ונומשאחריו
 רק זה עבור לחזור אי*צ בשכמל"ו שדילג אך ק"שקרא
 מצד צריך אין דג"ז ואפשר שנזכר במקום אותויאמר
 לומר הלבחם שדעת כתב סק"ו ובעה"ש עכ"ל.הדין
 ואהבת לומר התחיל לא ועדיין בכוונה אמרה לאשאם
 מחזירין אין ואהבת התחיל כבר אם אבל לחזור.צריך
 במנהת ועיע רע"ם. עמוד ח*א ישורון יסודי ועייןאותו.
 הפעם עוד לקרות דצריך שכתב לאור"ח בהוספוועפתים
 ללבחם לנ"ל ציין שלא קצת )ופלא ראשונה הפרהעהכל

 מםתם ר' וידידי נ"ה. סימן בח"א מ"ש ועייןועוד(.
 ס"א הרב שו"ע עיין בזה, לי הוסיף נ"י שוחאםגדליה
 הרב ושו*ע א' דף רמב"ם על צ"צ דינים ופסקיסי"א
 ס"ג שלמה חצלחן סקי"ג ס*ו החיים וכף סוה ס"גסימן
 וכזע סק"א ס' סימן לדוד ותהלה ס*א סוד וסימןס*ג,
 כלל וחי*א ל*ב סימן ודה"ח סקמאה ס"א סימןהוהים
 אמר בלא בשו*ע הרב ודברי עכ"ל. י' ז' ו' סימןכ"א
 השולחן קצות ועיין אותו. דמחזירין בשכמל*ו עיקרכל
 וסיים בסקל*ח זה בדין באריכות השולחן בבדי י"םסימן

 בבשכמל*ו. נתכת בלא הדין איך כוכ ודן צ*עולמעשה
 ל*ם* בסימן מ"שווןיין

עף
 היתבצצ *ע עםלהתפלל

 רק שכהצתבהב תותבת שן עם להתפללהיכול
 טוב יותר נשמע הדבור עי*ז כי יכול לכאורהלאכילה.



אפרימ חייםארחרבבותצה
 עם להתפלל נהגו וכבר בפיו דבר שאוחז אראפין
 מ*ה. סימן ח*ב הקודש מחשבת ועיק תותבות.שינים

עח
 נחנים בברנתנוונה

 כי כהנים בברכת כונה צריך אם להסתפקיש
 במתשבת בזה מ*ש ועיין דעתו. יסיח שלא מבוארבשחע
 כ*א4 סימן ח"בהקודש

עו
 לנופלח

 לבו על באגרטי ויכה וז*ל, כתב יעב"ץבסידור
 שכתוב חב*ד במנהגי ראיתי וכן תחנון. שא"א מיוםחוץ
 תפלה בכל לנו סלח באמירת החזה על מכים איןשם
 דכל בערבית לא גם הייט אחריה תחטן אומריםשאין
 בזה. ועיין פעם בכל להכות לטהגים וצע"ק ע"כ.השנה,
 המרבה חנת גומרים והנה מהשל*ה. הם היעב"ץודברי
 ירבה כי אלקינו ואל נ"ז ישעיה הפסוק ע"שלסלוח,
 גם לנו שיסלח כתב התפלות אוצר ובסידודלסלוח,
 מרבה שאדם אף י"ל ועוד העוטה4 מן הנעשותהשגגות
 מךץ לנו. לסלוח ושוב שוב מרבה הקב*ה מ*םלחטוא
 לסלוח מרבה הקב*ה והנה רצ*ג עמוד ח"א תפלהבהעני
 קושיות לו יש לחטוא המרבה כי לחטוא שמרבהלמי
 לו לסלוח להרבות יש ולכן חלשה ואמונהו הקב"העל

 מה חמין צ*(נ אות לב שביבי ועיק תתחזק.שאמונתו
 ף. אות מ*ו בסימןשכתבט

טו
 ה,שניבנו,שנח

 ישהאל גאל אחר במעריב עשרה שמונה התחילאחד
 יאמר אלא לההטכיבנו לחזור יפסיק לא דבודאינראה

 מעכב4 אין ברכהת דסדר עשרה שמונה אחרהשכיבט
 ישינים במעורר כ"כ ראיתי וכעת מזה. כתבטוכבר
 פ*ט סימן ח*א אור*ח משה אגדות ועיין צ"ב.עמוד
 מ*ו בסיע לעיל ומ"ש ב', אות ף סימן ח"ו אומרויביע
 מא סימן ח*א הרשב*א שו"ת ועי' פ"ד. וסימן ג'אות

 ד'. סימז ח"ב המאירושרגא

קמץ

 בק",8 נעתח,8הטע

 אמוינן לא דבק"ש ברכות בר"ם הגר"אשיטת
 בזונ זשעירו ובבר 5נ מדוע ולכאורה כעונה.שומע

 ע"י א"א וזה שמים מלכות עול קבלת בעי כיונראה
 ע'. סימן ופנהגיו הגר*א הלכות ועיין בזה. ועייןאחר

ע8
 לבדו 8מתפלל הע2קבלקדיוש

 בא שלפעמים ששאל במה נ*י. יוחנן הרבכבוד
 שמףע אחר אם רם. בקול קדחחה ועחחה מ(עחראחד
 בצבור רק כי יגול דלא פראה רטזקבל. קדיש לומריכול

 רם בקול קדושה עושה הוא ואם הקדיש אתשמרים
 יכול אז קדושה ידי עזיין חובתן ידי יצאו לאוהציבור
 נ*ה סימן חיים בארחות מבואר וכן הם2קבל. קדישלומר
 מאוחר כשבא קדושה כשעושה רוב ועפ*י ב'. אותסוף

 ואם וע2קבל. קדיש לומו לו ואין התפללו כברהציבור
 ג' לומר יכול אז הדחק שו~ן והוא התפלל לאעדיין
 תתקבל. קדיש ואח*ג כקדחטה וג* ראשוטתברכות
 בכמה ונוהגין ב/ אות קס"ו סימן בח"א מ*שועיק

 ומדוע, רם בקול קדושה עושין במבתה פעם דכלמקומות
 טעמו. ידעו2י ולא נ*י פענפיל רי*א ידידי לי העירוכן
 בענין י*ז סי' ח"ו הלכות בכהםנה לי שהשיב מהועיין
 אמרו ואח*כ מנין בלא התפללו אם תתקבל קדישאמרת
 דבאופן נשמע עכ*פ בדבריו. היטב עיק לציח ובאאשרי

 תתקבל. קדיש אומר איןשכתבט

8

 פו"ם ף בטם במנחח בקיץחזניר
 אס ומטר טל במנחה בשבת הזכיר אם הדיןאיך
 השולחן בשות ומצאתי די*ז ו18טתי ב'. במעריבמתפלל
 במי להסתפק ו"ם  שכתב כ' אות בבדה"ש כ*ח סימןח*א

 ב' מעריב חחר אם עו"ש במגחת בקיץ מטרששאל
 הרששא הרהקג העיר וז*ל, בסופו בהערות שםוהביא

 סיט הוי בקיץ טו*מ דבהזכרת דכית ז*ל,וורטהוימער
 וממילא התפלל שלא כמי וזעי תפלחו קלקל ה*זקללה
 היא ולכ(ירה עכ"ל. הצ*ע שתים ערבית להתפללצריך
 הזכרה הזכיר אלא תפלה דהוי יתכן אבל גדולו"טענה
 יתבן הא*כ מקלקל הוי דבזה גשכ נ*ל טשז נכונה*לא

 בזה. "ט להלכה נפ*מ כי בזה הרין במעריב שובדיחזור

8א

 חהירחקרהאת

 וארבעה לוים וחמשה אהד כהן הש מצומצםבמנין
 דיעלה נראה בשבת, בעליות להתבהג יש איךישראלים



צת מ י ר פא חייםאורת ת ו ב בה

 ועוד וישראל, ולוי הכהן אותו ושוב וישראל, ולויכהן
 מ*ד. סקמ'ג קל"ה סימן במ*ב ועייןישראל.

פב
 הם"ת שלקחו אחריהפפרה

 למנין הס"ת לקחו התורה קריאת שאחריאירע
 אומר כי ההפטרה את אומרים אם השאלה ונשאלתאחר.
 ט' שער אפרים בשערי ודאיתי וחפשתי בתורה.הבוחר
 הס*ת ניטלה בס*ת למפטיר שקראו אחר אם וז*ל,סט"ז
 ההפטרה המפטיר ויאמר מעכב זה אין ונסתלקהט"צם

 עכ*ל. כדרכובברכותיה

טב
 בתורה וקרא הפפרה ברנשובירך

 לקרא והתחיל ההפטרה ברסת אחרי דטעהאירע
 ההפטרה את ויתחיל דיפסיק נראה הבא. שבקמפרשת
 ההפטרה דיני מצרים נהר בספר וראיתי מעכב. זהואיז
 ההפטרה ברכת שבירך מפטיר וז*ל, שסתב כ"חאות

 שצריך הזכירוהו ואח*כ השבוע פר,צת לקראוהתחיל
 וכהצמע ולברך. לחזור צריך אין אחרת הפטרהלהפטיר
 שהתחיל משמע אחרת הפטרה שכתב טיה אבלדיכול
 אם נפ"מ מה ולבאורה לחזור יכול אז אחרתהפטרה
 החיש בקש וראיתי בתורה. 4צ אחרת הפטרההתחיל
 שבירך מפטיר זה בלשון די*ז סקכוז רפעד בסימןשהביא
 שצ*ל ת,זכירו השבוע פ' הפטרת לקרוא הפטרהברכת
 בהפטרה שכתב הרי אחרת פעם לברך אוצ אחרתהפטרה
 אור"ח כהצה דבר מספר די*ז והביא הבדל. איןולכאורה
 מספר הביא מצרים בנהר וכן תח*י( עאים כ*הסיטש
 משה דהדבר משמע וא*כ סק*ט יוסף בברכי וכןזה

 מאש. ולכצורה אחרת בסדרה ה~ש אחרת בהפטרהמדבר
 לחלק דיש טען שליט'א צבי נטע ר' הרה'נודודי
 השקכ שקורא העיקר קויא נביא איזה הבדל איןדבנביא
 כי להוציא של ענין דאיז ועוד ומברך חוזר איןבטעה
 טען ג'כ בתורה אבל בחירה. משא*כ לקורא יכולקטן
 ודוקל הפסק שייך היא השבח ברכה הו*ל כי חוזרדאין
 ושם עכ"ל. בדבור לתורה התורה ברכת בין הפסיקכמו
 תיבה אפילו דבשח סק*ו ק*מ סימן במ*ב הובאהדין
 נביאים על בירך כי בד*ת בשח אפילו וא"כ חוזראחת
 דיצטרך יתכן הת*ה דחוזר הנהנין או המצות כברכתוהו"ל
 דכחב סקקא יהודה מסה הרק בוונ ועיין ולברךלחזור

 בריש חריז המ1. ה*ה ו(8*ב עיי*ש בשח דחתרבאריכות
 מברך השני הקורא אם נשתתק הקורא אם ק*מסימן
 רק דהיינו הפר"צה וגתב מברך דלא הרמב*םושיטת

 השגי אז ג*פ קרא לא אם אבל ג*פ קרא הראשוןאם
 השני אין אז כדין מברך הראשון דאם י*ל אבלמברך.
 תק*ש על בירך דאם תקפ*ה לסימן ודמיא לברךצריך
 י'ל ובאמת ברכה בלי תוקע דהבני לתקוע יכולואין
 לאברהם חסד חרין בב*י מריעש בברסתו יוצ(1דהשני
 כ*ב. סימן אור*חתנינא

פד
 התורהקריאת

 אבל היום. כל בתורה לקרא דאפשר כתבבמ*ב
 זמן הגיע דאם כתב ס"ט אות כ"ה סימן השולחןבבדי
 לשאינו קודם דתדיר קודם מנהה יתפללו אזהמנהה
 בדבריו. עייןתדיר

פה
 לבנה קידחש אהריעלינו

 עיין לבנה קידוש אחרי עלינו לומר המנהגבדבר
 חלק בהעם שסתבם ובמה תכ"ו. סימן הלכהבביאור
 באמרי כעת וראיתי ל"ד. צת לבנה קדוש בקונטרסיוב
 שטישים שמה משמו י*א שכתב קי"א באות מועדיושר
 ולא בצבור אלא אים לבנה קידוש אחר עליבולומר
 עכאל.ביחיד

18

 בצבורונפלה

 להוסיף באם וכעת פעמים. כמה מזה כתבםכבר
 חיוב דהיום ובו' דרך ד*ה כ*ב סימן צבי בארץמ"ש
 הנמרא בזמן דהיה החיוב על נוסף בצבור להתפללגמור
 מתקבלת הצבור ותפלת כהלכה לטה בקיאין אנו איןכי
 חוברת וורין בדבריו. עיין וכו' כביחיד ולא טונה בלאאף

 כ'ח. עמוד י"זהעמק

פו
 ויבוא יעלה8ה8כח

 שוב אם ונזכר יע*ו בשכח רע"ח סימן בח*אבמ*ש
 י*ג. סימן ח*א לנפהש במרפא מ"ש עיין תפילין.מניח

פח

 הדעת בברנשוהבדלה

 עיין הדעת ברכה באמצע הבדלה דאומריםהטעם
 איכא דבירושלמי משום וצ'ד סימן ריש הגר*אבביאור



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברצו
 דאם משום מבדיל השת"כ מתפלל ס*ל מ"ד חדפלוגתא
 משום כעזפלל ואח"כ מבדיל וח"א מנין הבדלה דעתאיז

 אסור כך שיבדיל עד מלאכה לעשות שאסורדכשם
 לנפש מרפא בספר ועיין שיבדיל. עד צרכיולשאול
 ה'. אות ל"א סימן ח"א שליט"א זילבר הרבלידידי
 סק*ש אליעזר דמשקועיין

88

 התןאתה

 חוננתנו אתה וכו' חוע אתה אומרים שבתבמוצאי
 אתה התחיל רק חונן אתה אמר לא אם הדין ואיךוחננו.
 הרי*ש דיצא סק*ב רצ'ד סימן בם'ב מבו(ור אזחונטענו
 ובסק"ג וסק"ב. סק"א ערוהוש חרין ג'. אות הציטבשער
 דב' וכתב בתפלה הבדלה על ברכה תקע לא למהוזאל
 ברכות י"ט כבר ויש לתק4 רצו לא אחד דבר עלברכות
 מובן ולא עכ"ל, הכוס שעל בהבדלה ודי להוסיף רצוולא
 רצ*ד סימן בלבוש ועיין להוסיף. רצו לא מ"שלי

 שם. בהגהבאריכות

צ
 מוטף קו5ם לצי5ן ובא אט5ולא

 ובא אשרי אמרו ולא טעו חודש דבראשאירע
 ונשאלת מוסף אחרי ואמרו ונזכרו מוסף. לפנילציון
 קדיש דלא לי ונראה לומר. אז יש קדיש איזההשאלה
 ובא אחרי אז אומרים במנחה דבשבת וראיההרגיל.
 קדיש אלא קץערקה דחםמונה על קאי זה כיתתקבל,
 אחרי קדיש שאומרים דכמו ומסתבר קדיש. חצילציון
 נרע דלא לציון ובא אהםרי לומר יש כך יום שלשיר
 תטנר הלוי שמואל ר' הרה"ג וידידי מזה. זהפרק

 כה"ג רטזקבל לומר דאין פשוט בזה לי כתבשליט"א
 יאמרו אלא מוסף תפלת אחרי תתקבל אמרו כבראם

 קדיש ויאמרו כאלוקיע אין עם יחד לציון ובאאשרי
 עכ*ל.דרבע

צ84

 כעופללים " חיו נשלא הוש"ץהזרת
 דתשעהבעובד(8

 שהתפל~
 השמונה וגמרו ביחידות

 קץערה דהעמונה לחזור יכול דאין נראה עשירי, ובאעשרה
 ואם סיט. סימן ריש הם"א שהביא הרדב"זכדברי
 שיטלין יתכן אחר בא חעוב אהד ויצא בקץערההתחילו

 אחד ופוסק נ"(נ סימן אור"ח צבי ההר דעת נוטהוכן
 סשמרתי הש*ז, חזרת לעשות יכולים עשירי בא דאםטען

 אג בדין %ע ישדלכאורה

צב
 הק5ו,ט 5הקל באמןלעש5

 הש*ז בתזרת עומדים שלא לאלו דאפילונראה
 שכתב וכמו הקדוש. הקל של ב(8מ1 לעמוד להםדיש
 סקכ"א השולחן בבדי כ"ב סימן השולחן בקצותכבר
 ויש שבקדחעה דבר דין לו יש הקדמם הקל שלדאמן
 לעמוד.אז

 אם נ"י, הופמן י. אברהם ר' הרב מידידיונשאלתי
 צריך או רגליו לעקור מותר אם בקדושה ימלוךאחרי
 הקדחע. הקל של הברכה הש*ץ שיסיים אחרלחכות
 הא"ר תשובוע נוראים* בימים דחם"ץ חזרת לעניןונ"ם
 גם רגליו לכוין טוב הדין על כתב סקוז צ"הבסימן
 הקל אחר לעד ונ"ל הש"ץ. עם קדחעה שאומרבשעה
 לאחר עד ולעמוד לכוין דיש דעתו א"כ וכו'.הקדוש
 ובחסד בסקט"ז. החיים בקש דבריו והובאו הקדחם.הקל

 ש(ןמר בהםעה גם רגליו לכוין טוב כתב סק"הלאלפים
 סק*0. א"ר הקדחם הקל אחר )עד הש*ו עםקדושה

 כתב ובסק"ו וה'. בב' שאומרים רחום והואובאמירת
 בדבה כל בגמד י"ח בתפלת גופו לנענע שלא טוביותר
 בימים דיע מה אבל מאוע. ומהדר ה' מפחד גופוירתע

 שליט"א אזבאנד הגר"א ידידי טען בזה הנההנוראים.
 בסימן ולא צ"ה בסימן לא זה את הזכיר לא הם"בהנה
 הזכיר שלא מאחר ום"ם ליה סבירא דלא משמעקכ"ה
 הנוראים בימים ום"ם כן לכתחלה לנהוג יש להפוךזה

 יש מרובה זמן עד כך לעמוד יתירה טירחהשהיא
 יום בכל וקדושים אמר שכגר דמאחר י"ל ועודלהקל.
 סגי. בקדחעה אותו מהללים ומלאכים ישראל דהייעוכו'
 הפסק לענין מהריקל בדברי חידושו תלה שהא*רואף

 ממהרי*ל משמע לענוד מ"מ אמן לאחר עד והואדיבור
 לענין הזכיר ולא לדבר שלא רק הזכיר מדלאלהיפוך
 עכ*ל. להקל יש לכןעמידה

 דהקל באמן דרק משטע השולחן הקצחז מדבריוהנה
 בימים ואאכ קדוש אתה כששומע ולא לעמוד ישהקדוש
 בזה. ועיין הקדחם הקל של האמן עד לשבת יכולהעראים
 צ*ה סימן ום"ב הנ"ל. שהביא קכ"ה בסימן מ"בועיין

 לחזור אפשר ימלוך אמירת דאחרי מהעמעדלכאורה
 בזונ ועי' השם את קידשו כבר כילמקומו

צנ
 מערב 588 *ום1"עע58

 מערב בצד ועמד עשרה שמונה ההפלל שאחדאירע
 לצד דיזוז או כך ימשיך האם בזה, הרגישובאמצע
 ת8מר שליט"א זילבר רב*י הרה*ג ליזשדי חעאלתימזרח.
 מורח. לצד במקומו עצמו דיהפוךלי



חאפרימ תייםארחרבבות

1

 בארון פטול ט'?2להשאיר

 אפשר איך לי העיר אריאלי גרשון ר' הרה"גילילי
 אל משום בזה יש הא קודש בארון פסול ס"תלהשאיר
 אין הארת קדושת דמצד ונראה עולה. באהליךתשכן
 עץין וכן בארת. מונחים היו הלא ארון שברי כיעיכוב
 אין דמשם שכתב ט' סימן קמא אור"ח ביהודהבנודע
 אסור אלא אסור. אי1 הארון קדושת דמצד וכתבראיה
 יתקן אלא יום משלשים יותר מוגה שאי1 ס"תלהניח
 קחצרין ו1לי ההיתר. מה לכאורה וא"כ עכ"ל. יגנזאו
 חית אהליאב ו' הרה*ג וידידי לסימן. ווה גביועל

 הכחיב כלשון אסור ביחיד רק כי לי טעןשליט"א
 דיזכירו מותר הכנמת כבית ציבורי במקום אבלבאהליך
 בזה. ועיין פסולשזה

 דלא י*ט כתובות מקובצת בשיטה ראיתיאבל
 וז"ל, ספר בד*ה מיגאש הר"י בשם דהביא כךמשמע
 שראוי א*נ ברבים בו שקורין ס"ת דדוקא לןומסתבר
 יחיד של שהוא ואעפ*י דגויל על שהוא כגון בולקרות
 בו מדקדקין אין חומשין הנקרא יחיד של ס"תאבל
 אור*ח ט*ז ועיין אסור. רבים ד,2ל הרי עכ"ל. כךכל

 בארת. פסולות יריעות להניח שנהגו שכתב סק"זקנ"ד
 ס"ת להניח היתר דכתב צ'ז סימן ח"א ציון בניןועיין
 יהוסף ווכר נוב, סימן ח"ג אלעזר ומנחת בארון.פסול
 קמ*ב. עמוד ח"ב ישורון ויסודי ל"ז, סימזח"א

 על לי דהייב ארהצלי גדהיון ר' הרה"ג ידידיוהנה
 הארת הא אבין לא לוחות משברי ראיתו וז"ל,דברי
 שקלים בירושלמי כמבואר לוחות לשברי מוכן היההזה
 הי' לתעות השברי מונחים שהיו ובארון היו ארונותדשני
 בכלי הר*מ מדברי וכ*נ למלחמה עמהן ונכנסיוצא

 ה~א הארון. לפני בארהן שהצל דהכהן היעא פ"יהמקדש
 לכהן לשם שאסור הקדשים בקדשי שהיה בארוןמדובר
 הדמיון כל ובכלל שם. בתוס' י"ד בבות כמבוארלהכנס
 לזה שאין לוחות לשברי שייך מה מוגה עואינולספר
 א*כ ההבדל ומה וכו' תשכן אל הוא והחשש ספר.דין
 שאי1 בספד יעט כתובות רש*י ועיין לרבים. יחידבין
 מצד לא עתה ומוכח וכתובים נביאים תורה היעומוגה

 תיה קריאה שייך לא וכתובים בנביאים כיהקריאה
 וברא*ש רע*ט יור"ד ברמ*א נראה וכן ספריםבשאר
 אי מחלווחן יש וא,ב הפוסקים בספרי דה"ה כתבכתובות
 מס"ת בפ"ז והרמב"ם הפוסקים. בספרי או הספריםבכל
 הדין הל בס"ת שרק דס"ל מוכח תויה ספר כתבהי"ב
 דההאי תדים בזה וושוריך ובף מוגה שאי1 ספרשל
 וכנהצה מוגה ויאי1 מטעם להניחו אסור פסולס"ת
 עכ*לל באיי שלא אלא כן תפס ט' סימן הנףבשגם
 ועץ*ן בזזג הרק בזה מקילין מדוע טעם לתת ישואוכ

 ההיתר בדבר כ*ט סימן )ראבינוביץ( למאור נרשו"ת
 ח"ב חיים לב ועיין קודש. בארון פסול ס"תלהניח
 קמ"ד. סימן שמחה ווכר ב', א' קסוזסי'

צה
 הרברות עשרת קר"את 8ה1עתלעםור
 בעת עומדים שכולם במנין שמתפלל מינראה

 לשנות ולא לעמוד ג"כ לו דיש הדברות עשרהקריאת
 קמ"ו סימן תשובה פתחי בספר וראיתי וחפשתיולשבת.
 בקרקשת קמים טלם דאם כחב עין טוב ובספרכתב
 כיון מיושב לישאר יחיד לשום אין הדברותעשות
 סי' ח"ב עבדי ישכיל ועיין עכול. לעמוד אחריםשנהגו
 פ"ו. סימן עד פ' סימן ח"ג אחד שמעון שער ובשו"תא'.

 הרה"ג דמו"ר ב' והוראה לתורה בחוברתועי'
 המנהג לשנות דאין כתב שליט"א פיינשטיין משהר'
 כן. שנהגו במקום הדברות עשרת בקריאת לעמודויש

צו
 ויכולו אםרו ולא שבע2 בליל שחל יו"י1ליל

 אחרי מיד שבת, בליל שחל דשבועות ב'בליל
 הקדיש דיפסיק נראה ווסכירוהו קדיש השוץ אמדמעריב
 תתקבל קדיש הצח"כ שבע מעין וברכת ויכולוויתחילו

 הברכת ועל שמו*ע על קאי התתקבל כי עשינו.וכן
 יהיה הדין איך אבל מדה11"ע. חלק שזה שבעמעין
 קד"צ איזה דהיאלה אז תתקבל הקדיש כל אומר היהאם
 הלא הרגיל קדיש וש1לי שבע מעין ברכת אחרי לומריש

 בזום ועץין תתקבלקדיש

8ת

 קרה1חהטב

 יש אם נ"י. האפמן א"י הרב מידידינשאלתי
 האריך אם ונפ"מ יום. בכל קדחצה לשמוע אדם עלחיוב

 והביא אהר ממנין קדחצה לשמוע מחויב אםבתפלה
 סימן מריש וכן מ"ד סימן שלמה לך האלףלדבדי
 חיוב יש ואם שיגיע. עד ד*ה כ*א ברכות ותוס'ק"ט

 הש*ץ. חזרת כללשמוע
 הש*ץ. חזרת לשמוע חיוב יש במניז מתפלל אםהנה

 מסתבר הקדושה ואיחר מאוחד התפלל אם בקדושהאבל
 חרה"ג כש*ד מפי חצאלתי אחד. למנין ללכת חייבדאין
 יש אם בע"פ לי והשיב שליטוא פיינשטיין משהר'
 לא אם וכונתו עכ*ל. קדושה לשמוע חיוב יש אזמנין

 עליו חיוב אין עשרה בשמונה שמאחר או במניןמתפלל
 דבר בהעמק ראיתי מנין וענין קדושה. לשמועללכת
 בניבנ ששה לו ילחתי כי כ' פסוק ל' בבראשיתשכתב
 פעיל ג"כ עדה ורוב שריא שכינהא עשרהדבמקום



 מ י ר פא חייםאורת ת ו ב ברצח
 ענין "2 ממנין פחתן אפילו ביחד דלדעזפלל הריהרבה.
 ב28 ועןתבזה

 שכתב ט' אצת י*ח סימן השולחן בקצות דאיתיכן
 עונה אלא הצבוד שיסיימו עד להמתין לש"ץשאין
 בבדי )ועייעש ועד לעולם המבודך ד' ברוך ביחדעמהם
 ועיין עונה אח"כ דהש*ץ ומנהגיע ל"א(* אותהשולחן
 לחלק כתב ר אות ו' סימן חוד חיים ובשלמתבזה.

 ועי' בדבדיו. ית לקדושה ולא מיל ילך ציבורדלתפלת
 סק*ט בשע,ת וכ*כ הנבנס, ד,ה ק"ט סימן הלכהביאוד
 הניין לקדושה עדית לחייב וילך יחמיר ואוליסק"א
 סקי4ט. ד' סימן מ"ב ועייןבזה.

צת
 ט9ש5תאה

 מיה2ב. התפלל בענין י"ב אות סימן בח"אבמ*ש
 שליט"א פיינשטיין כה2ה ר' הרה"ג מו"ר בזה ליהשיב

 אם לכתחלה ואף וז"ל, ה' חוברת והוראה לתודהבחובדת
 טוב יותר זה טרוד ויהיה בשעירון העמידה לוקשה
 סימן ברמ"א כדאיתא הכריעות קודם ולעמודלישב,
 בפרי מ"ש וומיז עכ.ל. בסקי"ד מג"א ועי' ס"הצ"ד
 זה. בענין באריכות א' סימן ח"ביצחק

צט
 התשההנחנת

 מו*ר אצל שרשותי תפלה הנהגת ר"צםהנני
 בפסוקי בשחרית שליט*א. פיינשטיין כה2ה ר'הרה"ג
 עד אור מיוצר הסידור. מתוך ומתפלל עומדדזמרה
 הציצית את נושק בע"פ, ומתפלל יושב עשדהשמונה
 לסידור מתהת הוציא בשמו"ע ברפאם ובקיימת.באמת,
 ובעזפלל לרפו*ש, עבורם להתפלל חולים שלרשימה
 והניא השיץ חזרת לפני מכיסו כסף מוציא הסידור.מתוך
 לא ידיו. ב' על נו8ל אפיים נפילת לצדקוע השולחןעל

 מתפלל לציון ובא משמ2רי וכה. בפותא דעזפיליןבה2ק
 הסידור.כעזוך

ק

 ץ5אא יעלהלה8רת

 להכריז עשרה שמונה באמצע מתזר אםנשאלתי
 נף חמק פ*נ סימן 8ר בהלק מ*ש וזרע ויבא.יעלה
 י' סימן ח*ד משה ובאר טוב. אות רל*ו סימןהדרים
 יש וצ"כ הרבה ולא להכריז יכול אאד דרקומשמע
 שיכריז. אחדלמנות

קא

 עשרה בשמונה הזפרהשפה

 חשעפלל הרוח סהציב לומר בר"ח ששנח מיאירע
 צריך האם ויבא יעלה אז לומר ושכח כדינא פעםעוד

 נ*ד סימן אוד*ח צבי בהר וראיתי שלישי.להתפלל
 בתורת שלישית יתפלל ספיקא ידי לצאת שכדישכתב
 שדן מהד'ת מרדכי לבושי בשו"ת ראיתי ושובנדבה.
 וכתבי שלוחה אילה ספר קבלתי וכעת י"ב. בסימןבזה
 המטה ממוש זה את לפשוט דיש י*ט בסימן וכתבהרון
 בשבת יוה"כ או רוה כשחל סקכ*א תקפוב סימןאפדים
 הכא. והה4ד לחצאין תפלהשאין

קב

 5הטמו"ע לרצוןיהיו
 במכתב זצ"ל( )למשגיח יחזקאל אור בספרראיתי

 לרצת יהיו לומר אם שאלתו ע*ד ת"ל, שכתבקצ"ג
 סימן המ"ב מיעץ כן כי קודם. לאמר הנהחתיקודם.
 ביום אך תפלה. בענין שמה יעיין מקומו עלקכ"ב

 כי כמובן כי לעשות איך תמיד אני מעבךהכפורים
 נותנת וזאת תפלה בענין עוד הוידוי שיהיה הואדצוני
 דינים חידושי ועיין לעמ2ות. איך ברור דבר בידי איןכי

 עיין הסימן סוף עד מסק*ד בסימן שם השולחןבערוך
 בדבריו.היטב

קג
 עשרה 5שמתהפטיעה

 בענין הלכה ובביאור ס"ג קכ"ג סימן בשו,עע"ן
 מספר פה להעתיק וברצוגי שמו"ע. בסוף הפסיעותשיעוד
 ף בשער העמידה כונת ענין הכוונות בשערהכוונות
 פסיעה אצל פסיעה ויהיו פסיעות שלש תפ0ע אח"כוז"ל,
 והכונה מכהם  פסיעה שיעור מכדי יותר רגלך תרחיבואל
 חתן המזוג שח2בין ויית העמידה בתפלת הנה כיהיא
 וירידת זיוגם עת שהוא ועתה האצילה שבעולםוכלה
 מהם מתרחק ואתה שם לעמוד ארץ דרך איןהטיפה
 ובהנהות עב*ל. בי"ע עולמות שלש כנגד פסיעותשלש

 שאתה בעלמא להיכרא הוא הדבר אקש כתבוביאורים
 הכ*ר. בג' פסיעה ולכן לעולם מעולםמתרחק

קד

 דוד,טם

 כתב ז' סימן ישרים בסוד ח*ד פעלים רבבש41ת
 רק אלא יו*ד בתוסצת שמו נבתב לא עה"ש דוידלמה



צפ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 שהם השידים ובשיד הימיםבדברי
 בכ~

 אבל כתובים
 גדול חידוש נראה אמ2ם וכה ירד בו נכתבבנביאים

 עכ*ל. ביו*ד מלא דויד נכתב ל"ד סימן יחזקאל ספרכי
 מ~ים עיין ביו'ד. דנבתב מקומות עוד מראה השניוהנה
 ה'* ף קמוס ד', ג' הושע דן, י"א א' מלכים י"ד, ג'א'

 י*2ע י' י*ב זכריה ח', ז' י"ב זכדיה י*א, ט'עמוס
 טאז, ג' נחמיה כ', י' ח' ו' ג' עזרא א', י*גזכדיה

 ל*ז י*ב נחמיה ל*ו, כ"ד י"ב נחמיה ל"ו, כ"ד י"בנחמיה
 העזד אבן וזניין ל"ו. י"א מ"א ח' י"ב זכדיה מ"ו,מ"ה
 הגר"(ב ובביאורי הגולה בבאר סכ"ו קכ"טסימן

קח

 הש"ץחזרת

 שפתי ד' צמר השמושק הש*ו נשחוזדלהלכה
 בסימן ונשנה סאב קי"א סימן בשו*ע וכמבואדתפתח
 חוזר אין לדצון יהיו אבל אמאי. ידעתי ולא ס"וקכ*ג
 אבל ועזקבל על סומך כי והוא הדמ"א שם שכתבוכמו
 והערוך לדצון יהיו דיאמר הגד"א בשם הביאהמ"ב
 סק*ט. טאז חרל דאומדו. דמנהגיע כתב בסק"חהשולחן
 אבל ביחיד הדין הל"ט פ*ב תפלה הלכות בדמבאםועיע
 במעשה ומצאתי וחפשתי בשעץ. הדין דעתו ביאראבל
 הרמב*ם מדבדי משמע דלא וכתב כזאת שהעיררוקח
 שכתבנו כפי אבל תפתח. שפתי וד' לרצון יהיו אומראם

 חיוה שלא הדמבאם על וקשה לזה מקוד ישמהשו"ע
 ציון בני בס8ר וזרין בגמרא. מבשר לא כי ואולידעתו
 יהיו ולא דש*ת אומר דלא דמשמע רס*ג מסדורשהביא
 ובמאמר הרמב*ם. שיטת ג'כ זזה יתכן וא"כלדצון
 הוהים כף ועיין לאמרו. דמנהגיע כתב סקי*גמרדכי
סק*ל.

קי
 כח ליעף הנותן5רפת

 לברך םוצין "2 כתב ף אא מ"ו נסימןהמחבר
 אך הרמ*א ונתב נראי4 דבריהם ואין כח ליעףהעתן
 במ*ב הרל*ש לאימרה ה14שכנזים בבני פשוטהמנהג
 מצרים נהר בספר וראיתי ומלכות. בשם לאומרהדכתב
 לברך במצרים פשוט המנהג שכתב א' אות תפלההלכות
 עקפ השאר. בברנת ומלכוון בשם כח ליעף המתןברכת
 וכתב מ*ו. בסימן דל כמרן ודלא ז*ל האר"י רביעס'

 לברך והודה ביה הדד ימיו בסוף ז'ל דמרן ז*לווכנה*ג
 ס' סימן בפ*א הרב כמ"ש יעקא נ"א עוב"י מנהגוכן
 וורין עכ*ל. יצ"ו שלום פה הרב כחב וכן ט' אותמ'ו
 סק"ל. ההויםכף

קי
 5הצ5צ2 חולתפלת

 תפלה שההפלל מי פסק ס"ך דס*ח סימןבשרע
 הזכיר ואם יצא לא שבת של הזכיד ולא בה2בת חולשל
 יצא. לשבת בדכה קבע שלא אע"פ י"ח בתוך שבתשל
 בשבת( הבונה בפדק ~עת השבועי בשיעוד נשאלתיאבל
 והיא יצא. אם גשם הזכיד ולא חודף היה אם הדיןאיך

 בקצות בזה שדן וראיתי בספדים ובינותי מענינתשאלה
 דאין שם  ודעתו סקכ*ח השולחן בבדי כוא סימןהשולחן
 מטר מלשאול שהחזיד מפני חוזד דבחול לחזודצדיך
 משום התפלה להחזיד לחייבו שייך לא בשבת אבלבתפלה

 מטר. משאלת הוא פטוד בשבת דהדיזה

קח

 מנחה לתפלת סעריבתפלת

 הבנסת לבית ובא מוקדם, מנחה דהתפללאירע
 מנחה שהתפלל ושכח מוקדם עדביתוהתפללו

 השמונה האם מנחה התפלל שכבד נזכר ואח"כ מנחהלשם והתפ~
 הדבר לי אירע ובזמנו לא. או מעדיב לשם עולהעשדה
 שוב ההפללתי היא שעולה אז וחשבתי שנה. כ"הלפני
 נסים מעשה שו"ת שקנטזי כעת עד הדבר ממניונשכח
 תפלה לו דעלתה וכתב הזאת כשאלה כתב י"אובסימן

 כונה בשביל נפסדת הבדכה שאין לפני עדבית לשםזו
 בזזש עוד והאדיךאחרת

קט

 התורה 5רפת פו8רת ר5האה5ה

 ברה*ת אמת לא דאם נ*ב סימן בב*ה המ"במ*ש
 התפלוע אחיי וילמוד פוטרן דזה דבה אהבה לפניונזכד
 בזה לחלוק ד' סימן נסים מעשה בשו*ת בזה מ"שעיין
 המ*ב. כהכדעת נראהומומ

קי
 רזמרה בפטוקי בר5ורחפ8יק

 זזמרוג בפסוקי בדבור הפסיק אחד אםנראה
 להתהלת לחזור צריך ולא "2תבח ולומר להטה2יךדיכול
 בזה. ווריז שאמרבדוך

קהש

 עלי2ו גמרלא
 לומר ינול האם עליע גמר %א קדישהאומר

 דאעמר שכתב ס*ה קלקב סימן יוסף בברכי ראיתיקדיש.
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 קדיש לומר יכול גדולה. ובמתיטת בכונה לשבחעליט
 ישלים התפלה ואחר נקוה כן על לפני עוד איןאחרי
 עצמו. בפני ענין נגמר עוד באין כי וכו'. נקוה כןעל
 אין גמר אם קדיש לומד דיכול הדי לדבריו הביאוועוד
 קדיש אומרים ורק שמדברים לאלו תוכחה )ומכאןעוד
 עלינס* אמירתבלי

קי5
 5פיםנשויאת

 י"ח סימן אור"ח )לאנדא( ישראל ביתבשך*ין
  בעת אוירין החמשה את עושים איך לבאדהאריך
 י"ז ובסימן באריכות. בדדביו היטב עיין כפיםשנושאין

 דמותר ג' על ג' פחות אצבעו על רטיה לו שיש בכהןק
 ע"ש. ופניהם. ידיהם מכסין הכהנים כי לדוכן לעלותלו

קיג
 הללאמירת

 רק ולא וכו' יאמרו בהלל לומי הע~ם להזהיייש
 סימן מ*ב עיין מהש"ץ לצאת מכונים ולפעמיםהודו.
 נ*ו אות ח"ב מצליח איש בשבחי וזנייז סק"כ.תכעב
 לבטלה ברכה והו"ל לחזן מכונים לא דלפעמיםשכתב
 יאמרו שאומר הפסוק החזן על לחזור טוב יותרוא"כ
 במלה. מלהוכו'

קיד
 דזמרה 5פשוקילהפ8יק

 צריכים והעולם פסוד"ז באמצע עומד אם הדיןאיך
 וראיתי ל~8 או היפסיק יכול, הוא ורק בתורהלקרות
 דיפסיק, וכתב קכ*ח סימן ש"י תשורת בשףת בזהשדן
 בדבריו.עןין

ק8ו

 8עזפלהנהנה

 אליהו ר' מהרה"ג הובא ל"ם עמוד ח*ב אליהובלב
 דברים. שני היא בתפלה הכוונה שעיקר זצ"ללאפין
 לדעת עליו ובזהירות לאט ותיבה תיבה כל אומרכאשר
 כוונה חובת ידי יוצא הוא אלה ובשני מדבר, הואמה
 עכ"ל. הדועותלכל

קמי
 דזמרה 5פ8וקי ו5"ש 5"הענחת

 ידידי להדפיס לי ששלח ענינים ב' פה מצרףהנני
 קכ"ד סימן במ"א ח*ג נ*י ציגלווים שמעון ר'הרב

 להפסיק רשאי שאינו במקום עסוק דאם ופשוט כתבסקקז
 דביי מביא שם ובתהל"ד וב"ש(, )ב"ה לאמרואסור

 בכ"מ לאמדו מפסיקין דאין שכתב ח' בסעיףהגרש"ז
 שמותר במקום אפילו הרשות לדבר להפסיקשאסור
 התהל"ד מדייק ומזה בפסד"ז. כגת אמן לענייתלהפסיק
 בין לאמרו דיש שם דן אמנם ליוצר. ישתבח ביןדה"ה
 מכ*ש ליוצר וישתבח דיתברך מכ*ש ליוצרישתבח
 א' סעיף נ"ז בסימן הרמ*א דכתב וישתבחדיתברך
 יתברך אומרים והקהל בברכו מאריך שהש"ץנהגו

 כהחה ובאגרות בברכו. מאריך שהוא בעודוישתבח
 בפסדקז הוא בריך לענות שלא כתב ב' חלק חייםאורח
 לעטת מותר ליוצר ישתבח בין אבל וב"ש דב"המק"ו
 וב*ש באה לענות דמותר מכ"ש דבריו ולפי הוא,בריך
 אושח שלמה לחם בתשו' וראיתי ליוצר. ישתבחבין
 ליוצר. ישתבח בין וב*ש ב"ה לומר דצריך ל"דסימן
 סי' ושלום חיים באות יע' ממונקאטש האדמו"ר נהגוכן

 )מובא נ"ז סימן תנינא אברהם באשל ראיתי וכעתקל"ד.
 אומר ליוצר ישתבח דבין רל"0 סימן הלכה בירורבספר
 שמו. וברוך הואברוך

 כתב הנ"ל משה באגרות הוא, בריך ונייתבדין
 לעטת יכול ליוצר ישתבח בין אבל לעטת איןדבפסד"ז
 תשר בשם כתב ג' סימן חי"א אליעזר ציץובתשובת
 תעשה ואל דשב דמסיק י' סימן ת' או"ח מרדכילבושי
 דאין שלים"א המחבר שם מסיק וכן עדיף,בפסד"ז
 אמן וה"ה וב*ש. דב*ה מק*ו בפסד*ז הוא בריךלענות
 מבואר הרי ליוצר ישתבח ובין כן. הנוהגיםלאותן
 בריך דעונים י"ג ס"ק במ*ב יע"ש ב' סעיף נ"ובסימן
 ישתבח שבין בקדיש מדבי נ"ו סימן השו"ע דמסדרהוא,
 ברוך שם לעטת וצריך דמותר כ"ש ולפי"זליוצר,
 בריך לומר הרבה בין שהמנהג וכמדומה שמו. וברוךהוא
 ליוצר, ישתבח בין אפילו וב"ש ב"ה ולא בפסד*ז גםהוא
 בריך לעטת יש ליוצי ישתבח דבין נראה הנ"ל כלולפי
 לא לעטת אין פסוד*ז ובאמצע וב*ש ב*ה וכ"שהוא
 הוזג בריך וכ"ש ובאשב"ה

 בפשט הבקא לא דהרמב"ם כתב הנ"ל צ"אבתשו'
 תקנה דאינם מפני הוא בריך אחר אמן תפלהמהל'
 אין ולפיכך טקומות בכמה שנתפשט מנהג אלאקדומה
 דבריו ולפי פסד*ז. באמצע הוא בריך אחרי אמןלענות
 רבה שמיה אחר אמן לעטת דאין הטעם והוא הדיןהוא
 התפלה בטסח וק הרמב"ם שם הביא לא זה אמןדגם

 הובא הוא בריך אחר האמן דהא במכ"ש וגםהביאם,
 קהש אמד וכבר רבה, שמיה אחר האמן כן לאבשףע
 הגרי*ב בהגהות מצחטזי וכן י"ב. ס"ק נ"ו סימןבמ"ב
 לעטת אם ומסתפק עקז שעמד התפלות אוצרבסידור
 בין בעומד גם דמסתפק ומשמע רבה, שמיה אחראמן
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 כתב י"ב ס"ק נ*ו בסימן המ"ב אבל ליוצד,ישתבח
 בעומד שם ומיידי דבה שמיה אחד אמן לענותדהמנהג
 פסד*ז באמצע אבל דהםווע. סדד לפי ליוצר ישתבחבין
 דן מ"ו סימן אפדים דבבות ובתשובת שמעע. לאעדיין
 שליט"א רמ"פ הג' ובשם פורקניה ויצמח אחרבאמת
 שמיה אחר דאמן שם כתב וגם בפסד'ז לענות דאיןכתב
 מעודד ספד ובשם הפדקים. בין דוקא בפסד'זרבה
 שם ומשכ' משיחיה. ויקדב אחר לענות דיש כתבישנים
 מסתפק לא דהגרי"ב יפה העתיק לא הגרי"ב נמוקיבשם
 דבה. שמיה אחד באמן אלא פודקניה ויצמח אחדבאמן

 - ובו' תתקבל אחד - הקדיש שבסוףוהאמנים
 צאא ולפי התפלה בעסח רק בפ"ט הרמב4ם הביא לאג"כ
 לא בצ"א ושם בפסד'ז, האמנים אלו לענות איןהנ"ל
 בזה, האחדונים מחלוקת שם דמביא זה ליהפשיטא
 האמנים דחמשה בתב י"א ס"ק נ"א סימן החייםובכף

 האמנים גם כולל וזה בפסד'ז לענות יש הקדיששבתחלת
 דהאמנים ס"ל ואפ"ה הוא, בדיך ואחד דבה שמיהאחר

 כתב סק"ב ב' כלל בדוך ובבית יענה. לא הקדיששבסוף
 משמע ודכן בפסד"ז לענתץ יש הקדיש שבסוףדהאמנים
 שליט*א. ציגלהיים הרב ידידי עכ*ל המ4ב.מסתימת

 מטסימן
 טצטורתפלה

 רק נקדא בצבוד דתפלה כתבנו קע"א סימןבח*א
 בבא הפ"מ דבדי והבאנו ביחד. מתפלליןכשעשדה
 בצבוד. כתפלה נחשב אי הצבור עם ומתפללמאוחר
 י*א סימן ח"ד משה באד החדש בספד בעתודאיתי
 עשרה שמונה תפלת להתפלל החיוב אם נשאלתידכתב
 לאחד או להקדים שדי או ממש אחת בבת הציבודעם
 שרי לאחד או לקדם מעט דהםבתי בלום. בכך ואיןקצת
 כתב י*ב ובסימן אחת. בדבה כשיעוד הוא המעטופי'

 עם שמו"ע תפלת שמתפלל מי אם פעמים,נשאלתי
 תשוב אם י"ח, תפלת על החוזרהש"ץ

 מתפ~
 עם

 אבל הציבור, עם לתפלה נהשב דשפיד השבתיהצבוד.
 טתפלל כשיחיד סופד חתם מתשובת והביא חולקים.יש
 עוד שם והאריך האמיתי. ציבוד תפלת זהו והם*ועם

 סימן בחזו"א הדברים, שהדפמתי אחדי ודאיתיבדאיות.
 הכנסת לבית שבא אחד וז*ל, שכתב ס"ז ואד"ח"ט

 עייין( שהתחיל )קודם התפלה מחזיד שהש"ץבשעה
 מש"ץ ישמע שאם אף דהם4ץ. עם יחד דיתפללנדאה
 מ"מ הש"ץ. בחזדת תק*ח יוצא בעצמו יתפללואח*כ
 יותד נכון עצמו בתפלת אלא יוצא איגו דהבקיכיון

 תפלת הוי דהם"ץ עם וכשמתפלל בצבוד. תפלתושתהיה
 עב"ל.ציבור

 דבריע על להעיר לי כתב נ*י קהייך יוחנן ד'והנה
 הש*ו עם מתפלל דאם משה האגדות דברישהבאנו

 ח"ג שר*ה משה באגרות עיק בצבור. תפלה נקדאלא
 שצריך להטעם צריבים מדהע לפי"ז דקשה ט'.סימן
 דאם ליה תיפוק תפלתו שיסדד בדי בלדהם להתפללהש"ץ
 חובתו ידי יצא לא הרי בלתש הצבוד עם יתפלללא

 בצבור.בתפלה
 ואי עליו וכתב החזו"א דבדי הביא האג"מוהנה
 מתפלת שעדיף לענין דק הוא הציבוד תפלת שהוישכתב
 4מץ דק דכתב בלשונו מוכרח דקצת ממשביחידות
 לעהםות מחויב היה מסהם הציבוד תפילת הוה ואםיותר.
 עכעל.כן

 תפלה מטעם ולא תפלתו מסדר רק דבאמתוחשבתי
 אךב השמרע שחוזד בזה בציבוד תפלה כיבציבוד
 מסהם והרל שומעים מנין יש וא*ב הרבים אתמוציא
 לדברינו וראיה קושיתו. ותדד ביחד מתפלליןכעשדה
 כבר שהציבור בשעה שבא ש"ץ שכתב שםמהחזו"א
 התפלל שלא אף מיד התיבה לפני לירד יכולהתפלל,
 שפיר שהרי להסדיד הוא בלחש מתפלל ששוץ מהדהלא
 הסידור תפלת מעכב ואיגו התיבה. לפני בתפלתויצא

 ווחוזד בזה ויוצא מעכב לא דהסידור הדי עכ"ל.דיעבד
 ביחד. מתפללים כעמםדה ונדהםב ומוציאם עהסדהלפני

 הובא ס*ב ק"ט בסימן בזה לי כחב שליט"אואאמו"ד
 בל במלה מלה עמו יאמד ש"ץ עם להתפלל מתחילאם

 לעשות מוהד דזה כתב סקי"ד ובמ"ב וכו'הקדושה
 דזה ויוץכן עייקש. בהםוה דהס*ץ עט להתחיללכתחילה
 הציבוד עבור מתפלל דהשקץ כיון בצבוד לתפלהנחשב
עכ"ל.

 אינו יש אם לעיין ויש וז'ל, עוד כתב שםובחזו"א
 מש*ו תפלה שמעו שכבד עשדה שם ויש בבהכנ"ס,בקי
 בבית בקי עואינו את להוציא כדי לירד ש"ץ יוכלאם

 הלא ולכאודה עב"ל. להוציאו דמתפלל ומסתבראהכנסת,
 גרוע לא דזה נ"י מגחם ר' בני וטען כולם. שמעוכבר
 כאן וב*ב מוציא יצא אם מוצאים שאנו הדיניםמכל
 בקי. שאינו זה את להוציא יכול דיצאואף

 ה*ל, בזה דברים לי הוסיף שליט*אואאמו"ד

 תפילת היא וכיצד כתב הל"ד פ*ח תפלה הל'ובדמב4ם
 מתפלל אחד יהיההצבוד

 בק~
 ובר. שומעים והכל דם

 מי גרע שלא ומסתבר הציבוד תפלת שעיקדמשמע
 וגדול האמנים ענחת שהפסיד אלא ביחד. אתושמתפלל
 מתפלל שדהם*ץ מה וסהםוה*ב המברך טן יותד 'העונה
 הל"י בפ"ט הרי*ש תפלתו להסדיד כדי דק הואבלחש

 כתב שליט*א בדגשחן יצחק ר' הדה*ג ידידיוהנה
 שליח דין אזשל וחידשו שתיקע דמה נשל וז*ל, בזהלי
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 מתפלל בקי שהאיט דעי*ז (ר חידחטים שני בו ישציבור
 בעצמו מתפלל שאינו אע"פ תפלה ידי יוששנ הוא הש*ועם

 כאילו בקי לאיט בחשב גם דזה הוא דה?ניחשחידוש
 ורק אך נאמרו האלו החידושים ושני הציבור עםהתפלל
 דהלנה ע"ב ל"ד דף בר"ה כדאסיקנא בקיבאיט
 עם המתפלל דהבקי השנה ימות שאר לגביכחכמים
 דאפילו סובר והפ*מ בציבור. תפלה ידי יוצא אינוהש*ו
 ירוחם רבינו בשם הב"י וכמ*ש יוחו. איטבדיעבד
 צריך אחד כל כי כעונה שומע דל"א מסתבראדבתפלה
 ידי יוצא דודאי הש"ץ ותקנת עצמו. על ראמיםלבקש
 לחלק יש ולפי"ז בקי וואינו למי ודוקא בציבורתפלה

 אפי' בצבור תפלה ידי יוצא דודאי הש*ו ביןבפשיטות
 מוציא לאחרים דאם הצבור עם כן לפני התפללכשלא
 קב"ד בסימן מביא שהבעי כמו שכן כל לאלעצמו
 התקנה ישנה דה?*ץ דעל הר*ש בשם כ"ז סימן בומהכל
 יוצא. בעצמו הוא כן ידו על יוצ(ו בקי שהאינווכמו
 א"כ התקנה חלה לא שעליו דה?י"ן עם הטהפלל הבקיאבל

 מכלל זה גם כי בצבור. תפלה ידי יוצא שאינופשיטא
 תפלה דין רק וירצא זו. בתקנה איט והבקי הוא.התקנה
 וסה?ו4כ במלונ מלה הש"ץ עם מתפלל שהוא כיוןבלבד
 בלחש תפלה גם להתפלל צריך שהש*ו דהטעםאמרינו
 עכ*ל. תפלתו שיסדר משום הוא הצבורעם

 כיצד שכתב בה"ד הרמב*ם דברי שהבאט מהוהנה
 שומעים. וכולם רם בקול מתפלל אחד הציבור. תפלתהיא

 בית הךין עלמש בציבוד תפלה דין הש*ו דחזרתמבואר
 מתפלל דאם מהרמבעם וראיה ל"ה אות י"ט כללברוך
 סימן הורים מקע והביא בציבור. תפלה הו*ל הש~ץעם

 מתפללין. שהציבור בשעה תפלה אלא זה דאין ס*גסקם"ב
 חיים מהחפץ רב מעשה והביא מכה?, בציבור תפלההלא
 נה?החזיר דהן8ץ עם יחד לההפלל בעצמו מקג שהיהזצ*ל

 לבאורה ונראה כתב פ"ב עמרד דרד אמדי ובספרתפלתו.
 דמ"מ הציבוד. עם במלה מלה שיתפלל בעינן לאדלזה
 נראה ובעתר מתפללין. עוהציבוד שעה שפידמיקרא
 שעה נקרא דסידרא קדושה שלאחר תתקבל קדישדעד

 עוהחזיר. להחזרה מכוון הקד"? דהרי מתפללין.שהציבור
 ועי' עכאל. בכלל הוא קדיש אותו עד שמתפלל מהוכל
 עובדיה ר' ידידי הרה"ג הבקיאים לאבי אומרביביע
 לדינ(ג שכתב ף ד' שת ז' סימן בח*ב שליט"איוסף
 ג"כ אשיב צבור השליא חזרת עם יחד בתפלההעומד
 ממש הצבור עם בתפלה שיעמוד צריך ואין בצבורתפלה
 עכ*ל. בצבור תפלה שתחשבכדי

 לי הוסיף שלים'א בדנשטיע יצחק ר' הרה"גוידידי
 ד'ה ע*ב כאא דף ברכות בתום' ווויע חול, דבריםבזה
 היאיד אין ! וז'ל וכ'אין,

 מתפ~
 הלמנ וכן קדושה,

אבל
 המתפ~

 יאמד לקדחטה ש*ן לבשיגיע החן עם י"ח

 עם לעטת יכול סה?לם הקדח?ה וכל נקדש הש"ץעם
 ז*ל, יונה ה"ר וכ"כ ע"כ. יחיד קרוי זה דאיןהצבור,
 לדייק יש ולכאורה ט"ז. ה' פ"י תפלה הלכות בכ"מומובא
 דהוי כתבו לא ואמאי יחיד, תפילת שאי"ז דכתבומה

 דאיט שאמרנו למה כוונתם ואולי ממש. בצבורתפלה
 תפילת דל"ה אע*פ בציבור, תפלה חובת ידי עי*זיוצא
 זאת לבין ממש צבור תפילת בין והחילוק ממש,יחיד
 ע*ב ד' דף בע"ז התום' כמש"כ י"ל יחיד תפילתשאינה
 תפילת שאינה וועפלה נשמעת, תפלתו ממש צבורדתפילת

 הנקראת יחיד תפלת שאיננה רק אלא ממש, הציבורעם
 נשמעת, אינה אבל נדחית תפלתו אין הציבור,תפילת
 ס4ק צ' סימן השקל במחצית תמצא התום' דבריוביאור

 במלה מלה הש"ץ עם שמתפלל דמי שאף ומובןי"ז.
 בכשז שביארט, כמו בציבור, תפלה חובת ידי יוצאאינו
 בשעה בביתו שחרית שמתפלל ממי עדיפא זותפלה

 נקרא דזה אף בביה"כ, שחרית מתפלליןשהציבוד
 עם המתפלל אבל בתץפללין, טשהצבור בשפהשמתפלל
 עם כמתפלל שאי*ז אע"פ הצבור, תפילת נקראהש"ץ
 צ' סימן במ"ב ועיע בדבר, דרגות ג' ויש ממפגהציבור
 מיקרי בביהכ"נ עמהם מתפלל ואם וז"ל, שכתב ל'אא
 מציין הוא כ"ג אות הציון ובשער ע"כ, הציבורתפלת
 תפלת של דין דיש כדאמרן, וכוונתו גבורים, ומגןצל"ח
 ודוק. ממש, הציבור עם כתפלה שאי"ז אע"פהצבור

 בזה, לי כתב שליט"א פרידמן אריה ר' הרה"גוידידי
 הציבור. עם ביחד תפלה כשיתחלי א. בצבור, תפלהמהו
 קץ?רה כה?יש בשמתפלל ג. הש*ו. עם יחד כשמתחילב.
 בשם תשובה בהתעוררות כתוב כך שלומדים.אף

 מ"א סימן חעג שלום דברי שו"ת ועיין עכ*ל.הרשב"א
 מ*ג.מ"ב

 בפוסקים למבואר העירני ציגלוהים שמעון ר'וידידי
 הבוונה אם בצבוד לתפלה נחשב הש*ץ עם תפלהדגם
 מתפלל ואם )לונדו0 בחת"ם התשו' דכ"כ במלהמלה
 וכן לשנות צריך והא אשכנז מתפלל והש*ץספרד
 ההנה עכ"ל. במלה מלה התפלה כל לומר ובכללאיפכא,
 די"ז נברר ואי"ה במלה מלה צריך שאין שבעעיאני
 בזה. שיעזוני ותפלתי כח ליעף הנותן בעזהשי"תבח"ג

 כתב נ"ב סימן אברהם דבאה?ל בזה להוסיף ישעוד
 בצבור כתפלה הוי במלה מלה דה?"ץ עםדהמתפלל
 כי כתב י*ד סימן מהחת"ם סופרים ובאגרותממש.

 האמיתי ציבור תפלת זהו הש*ו עם אומו שיחידכשיארע
 חו*ל בן השאלה ונשאלת עמו. קדח?ה סדר כלואומר

 נקרא זה אם א*י בני של במנין שני ביואטהמתפלל
 מ"ש קמ*ו סימן ח"ג יעקב בחלקת ועיין בצבור.מתפלל
 אם מאחרונים והביא בזה דן ב' סימן נתן ובידבזה.

 תפלה הואל מוסף מתפלל שהציבור בעת שאריתמתפלל
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 אהרנברג הרב תשובת ועיי*ש הוא. הוא ולכאורהבציבור
זצ*ל.

 פיינשטיק דוד ר' הרה*ג ידידי לי כתב הנ"לובענין
 הצבור עם מתפלל ש"ו אין למה בענין וז*ל,שלים"א
 לבטלה ברכה ג*כ שזה או יול בציבור תפלהמשום
 לדצזפלל שיכול יאמר ומי בהם4ץ להתפלל שזקוקמאחר
 איתא כ"א דבברכות ואף בצבור להתפלל כדי הפעםעוד

 ביחידות התפלל כבר אם בנדבה בציבור להתפללשמותר
 רשי אדם כל איז ואולי דבר חידחם צריך שםהלא
 אם אפילו אחרים שמוציא מאחר חילוקים יש ואולילזה
 חמאני בציבור תפלה דנקרא בעשרה צריך רק י'אינן
 מתפללין שהציבור בהסעה נקרא שזה עמו שמתפללמי
 סקיוז, צ' סימן מג'א ועיק עכ"ל. בציבור תפלהולא

 וח*ו קל"ב סימן ח"ב יצחק ומנחת ף, ברכותוצל'ח
 ף, סימן אור"ח יצחק בבאר עיק ובעיקר ל"ו.סימן

 הציבור עם מתחיל אין אם אפילו מבואר נדברוובאז
 מ"ב סימן ח"ו ט'ז סימן בח*ד עיק בציבור תפלהנקרא
 שכתב קומ סימן אור"ח חת'ם ועיק ט"ז. סימןח"ז

 אמרי וזףיז כולו. מתוך רובו בציבור בתפלהדבעינן
 ט' סימן אור"ח אברהם מחזה חמראע ט', סימן ח"ביחשר
 דלדידן אברהם המחזה וכתב א'. אות שם סהםהובעין
 ומתפללים שעומדים הניכר ברוב מהני לחש תפלתלענין
 אור"ח משה באגרות עור וזףק בציבור. תפלהומקרי
 כדי בשוה להתחיל צריך אם שם וב"ש כ"ח. סימןח*א
 דוד הרב ידידי בזה לי כתב בצבור תפלהלהיות

 הרה*ג היה שנים הרבה וצלפני זכורני שלים"א,פרידברג
 אותו ושאלו שלנו בעיד שלים'א פיינשטיק סהםהר'

 דהוי כל רע*כ בדיוק. ולהתחיל לצמצם א"א שבודאיוענה
 בצבור. תפלה נקרא ראשונות ברכות הג'באמצע

 לו שיהיה כדי בלדהם להתפלל צריך דש*ץומ"ש
 ידידי לי כתב תפלתו, לסדר מטעם ה~א בצבורתפלה
 אין דאם הרמ*א שמתב דינא מהך שכח דכן ינראההנ*ל
 ואח*כ קדחמה אחר עד הש*ץ יתפלל דחוקההשעה
 דין מפסיד הש*ץ לכה*פ הרי ולכאורה הצבוריתחילו
 יצא ומעת וצ'ע. ת*ב דין לו יש הש*ץ דתפלת א*ות"ב
 החיי דברי על מקשה קצ"ג ובדף ח*ב שמאי אמרילאור
 כשעשרה בציבור תפלה דעיקר צ'( סימן במ"ב )מובאאדם

 תפלה מהל' הל"ד פ*ח הרמב"ם מדברי ביאד.מתפללין
 אחד יהיה ציבור תפלת היאכיצד

 מתפ~
 והכל רם, בקול

 כל שיהיו והי"א וכף. מי' בפחות עחמין איןשומעין
 ת"ב דין דיש רואים הרי 1"שטר. התפללו שלאהעחםרה

 מתפללים. ששה ברקאש
 כתב תפלה מהל' הל*א בפ*ח דהנה לומר,ואפשר
 צריך לפיכך וכף תמיד נשמעת הציבור תפילתהרמב*ם
 כעז ביחיד יתפלל היא הציבור עם עצמו לשתףאדם

 הצבוד דתפלת כ' ובה*ד הציבור עם לדצזפללשיכול
 צ*ב ו(ניכ שומעין. והבל בקו*ר מתפלל שהש*ץהוא
 טץ יושש אים להתפלל דיודע כתב ה"ם בפ"חדהנה

 חענין כל מ*ש בטלה וא*כ עצמו. בתפלת אלאחובתו
 מתפלל בא' דוףים תמיד שנשמעת ציבור תפלתשל

 בן דיש ונראה בה'ד. כמבחשר שומעים וכולםבקו"ר

 בה*01י הזאב )כלשום הציבור עם המתפלל א(דינים.
 גדולים ט' עוד עם עצמו תפילת הה תמיד נשמעתשזה
 העשרה שכל דוקא דצריכין החי'א אהרי זהומדין
 שתקע הש*ץ הזרת דוץים הציבור תפילת דין ב(יתפלל.
 בהל*ד מבואר ודי'ז בקי. האינו בהסביל התפלהלחזור
 ברוב שמספיק עשרה שצריך שבקדחמה דבר כלכדין
 כארוכה מבהשר הציבור עם דמתפלל דינא והךעשרה
 להתפלל כדי התפלה חלקי שאר לדלג דצריך נ"בבסימן
 בה*ד, הרמב*ם של דים זה ואין בלהש. הציבורעם

 שלמת ועיק י*ב. י*ב סימן ח"ד סהעה באר ועיקעכ"ל.
 עם מתפלל נקרא דהם*ץ עם המתפלל אם ל' סימןחיים

 הכנסת בבית כתב ט' סימן וחמיד צבי ובספרהצבור.
 אם ישתבח ואחד אהטרי העחד שאמר ברוך אומרשאחד
 השמו*ע. הוא העיקר ולכאורה בציבורנקרא

 נסימן
 חת8לח כוצעתלעטצד

 במקום היא התפלה בם*ד כתב צ'ח בסימןהמחבר
 וכף הקרבן דוגמת שתהא ליזהר צריך ולכךהקרבן
 ובברכות הטור. בזה מ*ש חמת דעבודה. דומיאומעומד

 מעלת מעיקר היא בתפלה דעמידה ונראה ובתוס'.ל'
 גיסא לאידך די*ל או בקדבן. דין עתה וכקרבןהתפלה
 הרומ וכמוש בזה להזהר יש אלא בתפלה דין זהשאין
 ובכורי א' סימן ח*ב יצחק פרי ועיק מתפלה. פ*הבריש
 עבודת עצם מדוע אבל כ"א. סימן פ"ד ברכותאדץ

 לבהמןב אדם בין הבדיל דהקב*ה משום בעמידה.הקרבן
 צריך ואדם זקופונ בקומה הילוכה והבהמה עומד,האדם

 בשער אלקים בית חמין ממם. למעלה מהלהסתכל
 הדבר הזכלית מעומד. לדצזפלל צריך ולכן פ"ז.התפלה
 לקב*דנלהגיע

 ירגיש האדם כי חוסהצ נקראת דהתורה ביארתיובזה
 וחמשים בונלח בריש דכתוב והוא גבוהים. לדבריםבחיע
 והשאר ממצרים יצא החמישי שאלק רש*י וכתבוכו'
 החמישי חלק את ולהרגיש לעולם לצאת רצו לא כימתו
 סגי לא חמישי וחלק התורה עתה החמש מקייםשהוא
 כי חמש נקראת והתורה שלם. בעי כי התורהבכל

 ולכן החסהם. ללמוד עליו שיצא ומי ממצרים יצאחמישי
 לחמשה מודה זה כי ואצי אמות חסהו הס הארון אמותכל
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 וביחד חצי בעצמו אחד שכל התנ הנשאר והחציחמשים,
 כתב שמאי אמרי ובספר שלם. הוא אחר עם לומדכשהוא
 ללמוד ויש חצי הוא ביחידות תורה הלומד מ"גבסימן

 י'. סימן זכרון קונטרס ועי' בצינעא וילמודבחברותא
 נעשה חבירו עם וביחד חצי הוא  בעצמו שלומדאדם
 האדם תפלת בזה. וזמין החמשה. אחרי החצי ווהשלם.
 שאוא כקרע כחו כל ולתת לעמוד ועליו למעלההיא

 עיף יהיה לא ואז כחו, כל פתן לא אז כי מיחמבלעבוד
 ד' עובדים תמיד כי בעוה"ז מנוחה להם אין ת"חכי
 לעבוד תמיד תנפשר לבוח. שיצטרך כדי עיף נעשהולא

 שהוא ודפצרון המלך. לפני לשבת מהכבוד ואיןבעמידה
 שהאדם תצפפ ומחוץ מבית כתוב ולאדם, לתורהסימן
 חוץ. כלפי שמהחה כמו בפנים זהב מצפהיהיח

 על בחוי ברביפ חךין במנין, היא התפלהועיקר
 שיתפללו כדי שפתב עשרה יוסף אחי וירדו מקץ,הפסוק
 ובעבד המף, מעשרה בפחות קדחמה אין שהריבמנין
 דיעקב כתב )הומינר( ע*ב ק"ט עמוד בראהבית עלהמלך
 אוכלין שיהיו מעשרה פחהז לשבטים שולח היה לאאביפ
 עוד ועהן עשרה. יוסף אהי וירדו שנאמר בשםומזמנין
 למעשר יזכה מנין, עם שמתפלל זה ובזכות שם.מ"ש
 נר פרק בסוף חולין מסכת בשל"ה דמובא והואהימים.
 קווןן יהיה עשירי ענין חעא הימים מעשר דעניןמצוה
 בתורה להתעסק קודש יהיה ימים עשרה מתוך אחדשיום
 ויש וכו' והתעוררות תשובה יום ויהיה עוז ביתרומצות

 ובתחפנים בתפלות להרבות יש ובעיקר בזה.להתעמק
 של ד*ה ט"ז ר'ה רשב"א ועיין האדם. ימי בסוףומצות
 אחר הולך הכל העהה*ב בחי הא וכו' גמוריםצדיקים
 עכ*ל. האמת היודע אמת אל וברוך ימיו סוףשעת

 מדבריו וילמוד בראשו עיניו והחכם עמוקיםחהדברים
 לוושות. שעליומה

 מעשיו לפי אלא האדם את דנין אין טאז ר*ההרה
 בראשית רש*י וע" וכף שמע כי שנאמר שעה אותהשל
 בחדרי שיוצנע צריך דבר וזה כתב ובמאירי י"ז.כ"א
 באמונת ולראש לפנה שיחמם שצריך למה נמשךהלב

 האפשר. מבטלת בלתי ית' ידיעתו להיהע והואהתורה
 בדבריה לימוד צריךוג*כ

 שכתב דצ'ל ויטאל חהם לר"ח חהם עץ בפריוראיתי
 נוראים ומה התפלה. היא דמשיחא בעקבתא העבודהעיקר

 הוא התפלה וענין בזה. להשגהת ויש בזמנינוהדברים
 3לל על התפלל ומשה סדום. בעד התפללשאברהם
 שיש איך וואים אשכ אהטתו, עבור ויצחקישראל,
 קונטרס וווין בימיפ. ובפרט זולתו, עבורלהתפלל
 ורצוני תשל"ד(, ברק בני )לוינשטיין התפלהמעלת
 כי וצשל מלצר להגרא*ז א"ם החזון שכתב מהלציין
 פלשים, 68ר פלאמ ירדפ תפחפ יתום דור(צחנו

 ובתורה בתפלה ולעלות ולהתחזק לשוב עלינוהע*כ
 זצק*ל מבריסק הגריוז מהרב ובמכתב טובים.ובמעשים

 שוררת אנו במחנינו גם כי להאמר ניתן והאמתכתב
 מותר הכל הישיבות שבשביל וכוובת פסולה דעהבהרבה
 סיון )כ'ט מצוהוגם

 תש"ט"
 בישיבות כן גם ועלינן

 מרובה כי להאריך. שיש במקום וקצרנו בזה.להתחוק
 ווסרמן בונם אלחנן ר' הקדוש והגאון השתיקה.מדת
 נהיה לא אשר לתורתינו היא צרה עת והנה כהב,הי"ד
 להרבות להשתדל יש וא"כ לגוי. ישראל היות מיוםכמוה

 בלי האמיתית התורה לימין לעמוד תורה ללומדיספסלים
 הזמן והגיע פשרות ק~בינו מספיק כבר כידועפשרות
 בלי ולוקחלים דרכו לפי כשורה אחד כל להחגהגלמשפט
 ולהפתכל זה עם זה מחנה שמים לשם שלאמחלוקת

 יתקיים ואז שיקוים רצון ויהי חנם. בהחנאת אחרעל
 מקדשינו ובית ירחמלים ותבנה בב*א גואל לציוןויבא
בב"א.

 פסימן

 כולם בועל כשעומד "ח"רלעעת

 כשהי' שאלתו בדבר שליט"א. וכו' יעקב הרבכבוד
 היענה קדיש או קדושה דנמע כולם בועל שמו"עבסוף
 זאב תילדות בספר וראיתי הדין חפשתי הנה לאאו

 נ"ל וכן וז"ל, שכהב ע*ו בדף לברכות בהשמטות)פרנק(
 ועל כשאמר מודים בברכת י"ח בתפילת אדם דאםעוד
 ועד, לעולם תמיד מלכנו שמך ויתרומם יתברךכולם
 עם לענות דצריך סלה, יודוך החיים וכל שהתחילקודם
 הברכה מעין הוא דהרי וכו' ובא שמיה יהאהצבור
 הא ברכה ובכל וכו' וקמרומם יתברך כולם ועלשאומר
 דדשהיגו מהא יגרע ולמה הברכה. מעין להוסיףיכול

 טובים לדרים וכתוב ולאמר להוסיף בעשי"תהקדמונים
 החיים וכל שמסיימים בזה הברכה מעין דהוי וסהטוםוכה
 הברכה מעין הוי וכף יש*ר כשעונה וה*נ סלהיודוך
 אחד לגדול זה גם והצעתי וכו' יתברך 3ולם אלשאומר
 בזה להתגדר לי הניחו ומקום כז לעשות והסכיםשליט"א
 וראיתי יש"ר. לענות אפשר דאה סהטמע הא*כעכ"ל.
 פרידמן ליב ארי' ר' הרה*ג לידידי הצדיק צדקתבספר

 בשומע להפסיק שרי אי דדן קס"(ב בעמודשליט"א
 בזה שהקדימו וכתב זאב, התולדות דברי והביאתפלה
 זאת אך שם וכתב תחקק מצוי )ואיפ לוי בניבספר
 יהשקר לענות מותר קולינו שמע באמצע עומד אםנ*ל
 אדם. של צרכיו בקשת על נתקנה קולינו ששמעכית
 צרכיו לבקש מותר ואם בקשות. כמה בה להוסיףופתר
 כותב תענית במס' השל*ה וגם ע*ז לבקש שמהזרכ*ש
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 היה איסור דמה הבדכה מטבע משנה נקרא זהואין
 יכול דהא השנה ימות בבל נחם מזכיד היה אםבדבר
 עכ*ל. הבדכה מעין מהאמצעיות בדכה בכל דבדלחדום
 עומד דאם ול*נ כתב יאב בעמוד בדכה עמקובספד
 כפיו ולישא לדוכן לעלות מותד דלכו*ע תפלהבשומע
 בקשות להוסיף מותד תפלה בשומע דהא הפסק זהדאין

 וברקכ רבים צדכי בין יחיד צדכי בין צדכיו כלולשאול

 ישדאל את דהם'י שיבדך מתפללין שהדי בקשה הוינמי
 יהיו שהכהנים הדמבשם כתב דמה"ט הלבחצ כתבוכז

 דבשכ סהמום בתפלה שעומדין כמו מטה כלפיעיניהם

 כמ*ש הפסק דהציב לא לדוכן שעולה ומה תפלה נמיהוי
 עכאל, הפסק הוי לא התפלה באמצע דהליכה יונהד'

 דבורץ הרב מאש והוסיף הצדיק בצדקת כשכוהביאו
 באמצע לדוכן כשעלה לומר מותד ב"כ דגםבהתבונה

 דינים חידחשי הם כשז ולדעתי עכשל, הפסק הוי ולאש"ת
 מספר שם והביא בדודות. ראיות ולהוסיף בוה  לעייןויש
 צמח את בבדכת יהששר לענות מותר אם דנדדככדא
 להפסיק. דאסור לו והשיב אלחנן יצחק ד' להג%ןושאל
 יש*ר לענות להתיר להורות דקשה מהנצי"ב הביאוכן

 לשאול התידו שלא הנצי*ב וכתב ישח. תפלתבאמצע
 שנתחדש ענין בצורך אלא יחיד צרכי בין דבים צדכיבין

 פרידמן הרב והעיר תמידית. בקשה לא אבלבשעתו
 והיא להפסיק. דלא מבואר כ*א דבדכות בגמדאהלא
 יכול צדכיו בקשת רק דבאמת וכתב גדולה,קושיא
 משמע ומכ*ז בזה שהאדיך ווציין יש"ד. %א תפלהבשומע
 ולהעיד דבריהם להביא דק ובאנו יענה דלאלכאודה
 ובפמ*נ ובמ*ב, קישט שו*ע ועי' הלומדים. בזהחצידונו

 לי הוסיף שליטשא בדנשטיין יצחק ר' הדה*גוידידי
 קל לבקש אסור האמצעיות דבברכות דמשמע בזה,דבדים
 דדוקא נ"ל אבל העתיד. על גם מותר ובש"תהעתיד
 דואג והוא אחדת בתפלה קביעות להם שאיןדברים
 אח*כ לומר דיכול איש*ר אבל לבקש לו מותדמזה

 שמפסיק מי וא*כ עכ*ל. בזה להפסיק אין אחרתבתפלה
 לעל שהגיע בעת יש*ר כשעונה לסמוך מי על לויש

 המחבר שלדברי טען דחנבדג דוד ד' ידידי אבלכולם.
 לקדחצה. ולא לקדיש לא פוסק אינו ס"ז קשדבסימן

 על דצוח סעב קי*ט סימן דהעולחן ערוךועיין
 במקרה דרק תפלה. בשומע תפלה דהוסיפוהמדפיסים

 הריז קבוע31 תפלה להוסיף לא אבל שם להתפלליכול
 בעינים דאיתי וכעת פ*א. %ת כוד כלל ברוךבית

 בהםמע ליש*ר מפסיק דאין דכתב כ*א ברכותלמשפט
 י' סימז א' חלק אלהוזר ציץ בשו"ת כתב וכןקולינו.
 בשמע ליש"ר יפסיק לא וא*כ יפסיק. לא דגשכדמסיק
 ובתב חשה אומר יביע קניתי וכשת כולם. ובועלקולינו
 שהצמרים שמע קולינו ובשמע אור*א בחלק אגבסימן

 להפסיק רשאי ואין הפסק דהוי לענות רשאי איןיש*ד
 ומסתבד כלל. התפלה באמצע דבא שמיה יהאלעניית
 להודות. ישדכן

 דכתב חשא אוד'ח בחלק נ*ט סימן צבי הדרונייז
 דכיון להבדלה ולשמוע להפסיק יכול לא שמו"עדבאמצע
 דידן בנידת ת4"כ עיי*ש. כהפסק הו*ל כעונהדשומע
 הוי דשומע ס*ז קשד מסימן וצע"ק הפסק. דהוי ההאהוא

 ויש סקכ*ח במשב עיי*ש כהפסק הוי לא ומ"מכעונה
 לעודד. רק ובאנו הדבדיםלהדחיב

 תפלה בשומע עומד דאם בדכה בעמק שכתבובמה
 מבדך אם הדין איך אבל כפיו, ולישא לדוכן לעלותמותד
 וכתב העמק בתוך וילך קונמדס בסופו כעת ונדפס לא.או

 ב*כ. של הבדכה את לבדךשמותד

 נבסימן

 ועלה, לדוכן לעלות קראחולא
 פעמים לדוכן לעלוונ יכולוהאם

 בלי לדוכן עולה אם הדין איך מכהןנשאלתי
 לקדוא דצדיך דדישז ונראה המשע. מקיים אםשיקדאוהו

 ורשן ע*א מ*ד מנחות בהוס' מקודו לדוכן לעלותלכהן
 רק הבהן על הבדכה חלה דלא כהן. כל ד"ה פשדמגילה
 תפלה בהל' הרמבאם לשון  ועיין לעלות שקדאוהולאחד
 וסקשי. סק*ט ובמ*ב ס*ב קכשח סימן חצו*ע הישבפט"ו
 שלא עד אותן מבדכין יהיו יכול זוטא מהספדיומקודו
 והן תחלה אומר ושען להם אמור ת'ל אומר החזןיהיה

 קיים לא קראהע לא אם לכאודה אשכ אחשכ,מבדכין
 בספר ראיתי ובן לעיכובא זה דאין יתכן אבלהמצוה.
 ת*ל, שכתב י*א שת ס*א סימן סוטה על שאולדבר
 לדובן הכהנים ועלו כהנים. קדאו ולא הציבור טעוואם

 אלא האמירה שאין נ*כ. של מ*ע דקיימו י*לובדכום
 עשה קיום בה יש אמידה בלא בדכה אבל לחיובתנאי
 לציבור כהנים אותם נזדמע מם בו. אןיבו שלאאש
 מכח שפטורים אפשר לעלות וקראום ביום בואחר

 דאפילו נראה לדבריו ראיה אמנם עכ"ל. הראשונהברכתם
 במצוה היראים מדברי מצוה דמקיים לעלות קראוהולא
 שלא עיכובא אין לעלחן קראתע לא אם שדעתוט"ז
 לברך חייב מ*מ לו לומר חייב אינו שהחזן ואעעפלברך
 ספר ובקרית כך, כהב ס*ב סימן בתשובה המבי"טוכן
 אמוד ואסמכוה מדרבנן אלא אינו כהנים שקדיאתכהב
 יסודי )הרין במלה מלה להקרותם הדריויה ועיקרלהם

 לקרותו חיוב אין התורה דמן הרי ל*ד( עמוד חשבישודון
 הומ4. ופשוט המצוה יהם ובירך מעצמו בעלההע*כ

 פעס עוד לעלות היכול פעם לדוכן עלה כברואם
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 שעלה אחד וכהן וז"ל, שאול בדבר שם כתב הנהלדוכן.
 לא שעדיין אחר ציבור אצל נזדמן ואח*כ ובירך,לדוכן
 לעלות לו וקראו כהנים, כמה עוד שם והיוהתפלל.
 דאורייתא מצוה קיים הראה1ונה בעלייתו אם הריעמהם,
 ואם בשנית. קראוזע אם אף בשניה לעלות חייב אינותו

 גם הרי מלבדו אחד כהן עוד אלא עמן היה לאבשנית
 אבל וכר. כלום הקריאה שאין חייב אינו השניהכהן
 הרי חכמים תקנת אלא בה אין הראשונה ברכתואם

 דאיסור כה1מע עכ"ל. כהנים שאר עם לעלווז עתהנתחייב
 המהר"ם דעת היא וכך לדוכן. שוב לעלות עליואין
 לברך. שלא הלבוש דעת אבל סק"ג. במ"א המובאמינץ

 בשארית דדהינו יברך אחרת דבתפלה כתבוהחת"ם
 כמה תפילין כמניח דהוי שע*ח מצוה מנ"ח ועייןומוסף.
 כתב הף5ן עליהה מברך דמניח אימת דכל ביוםפעמים
 ומ*ב נ*ב. סימן אוריח שיק ומהר*ם י"ב סימןסופר
 מתחלה לברך צריך שנית פעם עלה אם כתב סקיואקכ"ח
 בית באותו ואפילו מצוה עושה דעכ"פ אקבךצהברכה
 מ*ח בסימן מאש ועיין עכ*ל. כפיו נשא שכברהכנסת
 מ"ב.אות

 לא לאהד כי לשנים כהנהי לעלות קראוהוובלא
 מאחד גרועים יחזר יהע לא לבד שעלו ב' וא"כקוראים
 סק*א. קכ*ח משה חמד יעיין המצוא. קיים ובודאישעלה
 עיין מעצמם בעלו בדי"ז שהאריך סק"ג ציון בבניועיין

 שנית. מברך אם מ"ש בסק"ד וכןבדבריו.
 שם וראיתי לברך. הכהן דעל ל*ם בסוטהומבואר

 הברכה שאין ואע*פ וכר ומברכין וז*ל, שכתבבמאירי
 הכא מאש לי מובן ולא היא. מצוה הידור מ"ממעכבת
 דאין כך הדין הברכות בכל הא להידור היא דהברכהנקט
 כאן. כונתו ומה לברך וצריךמעכב

 והמנהג שכתב סי*ט כ*ג סימן השולחן קצותוומיז
 שמתאיל קודם מנעליו חולץ כפיו לישא ורוצה כהןשש"ץ
 התיבה לפני להש*ץ מים לו שיביאו וראוי השיץחזרת
 קודם ידיו יטול רעכ*פ לדוכן עליתו קודם ידיוליטול
 לסמוך יכול ובדיעבד דה1*ץ לחזרת התיבה לפנישירד
 הרבה סקמ*ז השלחן בבדי המי"ש ,צארית. נט*יעל

 לעיל. למ*ש שטגע ומה דיניםחידושי
 שחל ביףט לדוכן קךלין אין מקומהע שבכמהומה
 אברהם ובחה1ל מקור. לזה דאין בסק*ע המ"א כתבבשבת
 8"ש חמיז רה*ר. דרך המים יעבירו שמא דאוליכתב
 סקמ*נ חהם בארחות ומשמו תורה בדעתבזה

 שידדו אחדי בה "1ר להם אומדים מדוע דנווכבר
 בעמוד ונברגר( אפרים יד בספר כעת וראיתימהדוכן.
 לשבא. טעם שנתןקע"ב

 געב והרב כהנים. ברכת בעת לצאת לישראלואסור
 שיש וכתב באריכות -הסביר חי*א בנועם סלוניט-דב

 מ י ר פאחיים
 בזמן לשממן לישראל אסור וא*כ ההפלאה לשיטת*ח1

 יפסיד שלא כדי זה לפני רג*כ לדוכן. עוליםשהכהנים
 נאמר ע"ז מצוה יקיים לא שעי*ז דבר עו12ה ואםהברכה
 סימן הלכה וביאור ל*ג קידושין עיין מאלקיךויראת
 גרוסברג רח*ז ידידי כתב ר"ה וסעמוד ס"ד. עלקכ"ח
 "1 אחד שבכהן ידיו את אהרן וישא מהכתובראיה
 לו. מקריאין אין רק שיברךמצוה

 יעלה. דלא בסקי*ח המ"ב כתב יחף לדוכןולעלחע
 ל"ה, סימן )טרוכש( אפרים בכתר מ"ש עייןובקטנים
 יחיפים. קטנים יעלו שלא טובויותר

 שליט"א פיעשטיין ר*מ הרה"ג לי שהשיב מהועיין
 שלא  שמוע בן ר*א שדהטתבח ל*ט דסוטה הגמראעל
 י*ז. סי' ח*ג אור"ח משה באגרות ברכה, בלא כפיונשא
 ומנא ד*ה כ"ח ודף תוקעין ד*ה ט*ז ר"ה תום'וונייז
 חגיגה תום' וזמין בב*ת. עובר אין פעמים המברךדכהן
 באותו בבית עובר פעמים ראיה קרבטת מוסיף אםז'
 במהרי*ץ המי*ש דלא מבואר בתום' שם הא ולכאורהיום
 דהטעם וכתב אמת. בשפצז העיי*ש בזה. בצ"ע שנשארחיות

 סובר שהוא השטן את לערבב כדי ותוקעיןדאוזרין
 י*ב סימן אור*ח סופר כתב חצרעז תוסיף. בבלדעוברין
 ל*ח. סימן ח*א אור*ח הלויושבט

 נגסימן

 הש"ץ הזרת מלי כהנים מרמתשמע

 בזה אם לדעת ורצה הבנסת. לבית מאוחר באאהד
 הש*ץ חזרת שמע אם תלוי דבשכ או יוצא בשבששומע
 שום אין ח*א אפרים ברבבחע כתבט שכבר כפילבאורה
 לא זה תףכ החרדים. שיטת זולת ב"כ לשמועחיוב
 שליט*א זילבר בנימין ר' הרה*ג וידידי בזה. זהתלוי
 דעיקר נאמר אם אפילו כהנים ברכת 1דחן בזה ליכתב

 כשלא גם יצא מהשומע, בתפלה דוקא היתההתקנה
 מחויב אם שכתבת מה ובכלל הש*ץ חזרת כלשמע
 ראיה להביא "1 ולכאורה עכ*ל. מנ*ל חיובלשמוע
 ב*ה  שכתב ה"ט פטףי תפלה בהל' הרמב*םמדברי
 מברכים ~מי כפיהם. את נושאים כולם כהניםשכולן
 בחהאי התפלה והבה שבדרום. לאהיהם שבצפתלאחיהם

 חזרת בלי בשכ דשייך הרי הב*כ כ"א להם מתייחסתלא
 דוד אמדי בספר ועייןהשיץ.

 )מליטבסק"
 צ*ב בעמוד

 והחזףא. דבריסק המצב*ד במהלוקת די*ז לתלותדרצה
 בדבריו. היטבעיין

 זה בענין עיין שליטקא צבי נטע ר' הרב אחיוהנה
 הביא ברכה בעמק והנה ה*ל, לו שנראה מה ליוכתב
 כי הש*ץ בהזרת בר*כ קבעו דלמה הגרשח בשם-יסוו



קזאפרימ תייםארתרבבות

 עתה ובישרו עבודה. בשעת לומר ווצריך דיז זהבר*כ
 זה ובאמת הש*ץ חזרת בתוך יהיה שעה תקנה רקהיה

 בתפלה בר*כ תקע דלמה מתענית פ"ר בירושלמיהפשט
 בשם כתב היטב ובבאר עבודה בה שיש לפיוכו'

 גומרים מקצת ויצאו בי' רהתחילו קכ"ח בסימןהירושלמי
 בב"כ תלוי דדויקר זה מירושלמי הבין ברכהוהעמק
 שייכחץ לה אין בר*כ כי לכאורה פשוט וזה י' היואם

 ראיה להביא דהעב~זי האני אחר. רבר זה השיץלחזרת
 סימן חוא אפרים ברבבות הבאת שאתה במגילהמהמשנה

 לא הוא הירושלמי של דהחידוש צ"ל ילפי"זצ"ב
 להבין אפשר כבר שזה י' שיהיה צריך הברכהשבתחילת
 רק הוא הירושלמי של שהחידוש שצ"ל אלאמהמשנה

 שיצאו אפילו מסיימין בי' שהתחילו שכיון דה2ני חלקעל
 הלא זה את לומר הירח2למי צריך מה לכאורה אךמקצתן
 גומרים. שהתחילו שכיון שבקרוו2ה רבר ככלהר"ז
 שזה ואולי החירה2 רמה קשה הירושלמי ממ"נוא"כ
 בביאור עיין לב*כ גם שייך שבקרושה רדבר החירושגופא
 של דבריו יסוד ולפי בעשה עובר דזה ד"ה שםהלכה
 ודףק. הזה הלכה הביאור לכל מקום איןהגר"ח

  ובו' בברכה ברכמ חש*ץ אומר כהן שאיןבתקנה
 והגר"א יה*ר, כי אמן אחריו עונין דאין בשו"עבתב
 זה כאן אבל המברך אחר אלא עוניז דאין הסבירשם
 שאין זה היא ברכה איזה לכאורה והנה תפלה. סידוררק
 הראשונים שי0ת הבי(מ ובבשי ובטור ומלכות שםבה
 מימוני ובהגהות זה. את להבין וצריך אמן אומריםשכן
 הרמב"ם שסירר דה2נה לכל תפלות ובסרר נש"כבה'
 לכלל שהך זה אין בתורה המשולשת דברכה שםהוכיח
 זה אבל ע*כ, זה את תיקן מי ירוע ולא ברכות.י"ח

 שלום לשים קשר לה יש זו שברכה ברורלכאורה
 בפררס ומצאתי רב. שלום אומר נשוכ ליכארבמנחה
 וכו' בברכה ברכנו קבעו ועוד שכתב א' סימןהגדול
 ומיד כוונהו מה להבין וצריך שלום שים מתחילומיר
 שייכות לה יש שברכע שכיון והפשט שלום שיםיתחיל
 דלכך לומר אפשר ולפי"ז מתחיל, מיר לכן שלוםלשים
 הברכה התחלת זה כי בברכה ברכנו אחר אמן עוניןאין
 ח"ל, כתב ברכה הלן האשכול ובספר שלום שיםשל

 של יברכך על אמן לענות לציבור אין נש"כ שאיןובזמן
 עתה ואפשר עכ*ל, שלום שים חתימת לאחר אלאהש*ץ
 הוא בברכה שברכנו שכיון האשכול ספר בעל כונתגם
 אלא א% עונין אין לכן שלום שים של מהברכהחלק
 שברכנו לומר גדול חידוש איי חה שלום שיםלאחר
 מפקפק (צי אק אך שלום שים מברכת חלק זהבברכה

 כדאי לא דלפי*ז ואפשר האמת. מן אלה בדברים שישבזה
 בסימן שדנת וכמו הש*ץ מן שם כששומעים אמןלענות

 מברכת חלק זה בברכה שברכבו להראהע בכדיצ*ג
 עכקל. שלוםשים

 הש*ץ שאין בא*י מעג וכן כתבו ובה*יובמע"ר
 סקי"ט ובמ"א ובמע"ר מהקהל. אחד אלא כהניםמקריא
 האצבעות. כשפורש בחבירו אצבע שום ליגע שלאמבואר
 ח*ב ישורון יסורי ועי' י"ח. סי' ישראל בית שו"תועי'
 שליט*א זילבר הגרב"י ירירי לי הוסיף ושוב ל"ר. ל"דרף

 וירירי השמו"ע. בסוף רק כששמע נ*כ ברכת יצאשפיר
 לפשוט אפשר חקירתו בזה לי כ' פוכוינגר אהער ר'הרה"ג
 דאף הראן בהמם שכ' קכאח בסי' הלכה הביאורמדברי
 מקצתן ויצאו בעשרה התחילו אם הש"ץ חזרתרגומרין
 אלא החזרה חלק כהנים ברכת דאין אז כפים נושאיןאין
 תלוי המתברך מצות דאין אקכ וברור בחזרה מקומהרק

 עכ"ל. עתה הצבור בתפלתבהשתתפותו

 נדסימן

 מנין עי"ז וחטר הכהו ידי ליטי שייצאיף

 שאלתו ברבר שליט"א. פרירברג דוד ר' ידידיכבוד
 חסר שיוצא ובזה כפים לנשיאת הכהן ירי הרוחץבלוי

 ברכות הוי עשרה אין אם כי לעשות עליו מהמהמנין
 שיחזרו ער ברצה יחכה שדהע*ץ ואפשר לבטלה.הש*ץ

 דהשמיעה כיון ואפשר כן. נוהגין אין אבלהכהנים,
 והם אמרו הם א"כ בקיאין והכל תקנה רק היאמהש"ץ
 והו"ל גרע מגרע לא זה רנש*כ לנט"י יוצאים ראםאמרו
 לפי וב(ומת עהברה. דה2מונה לגמור דאפשר העשיריכיצא

 דהחל ידיו וליטול לצאת דיוכל נראה ר~ה2ונההשקפה
 הש*ץ. רגומר מקצתן ביצאו הלא והריןלצורך.
 ישורון יסורי בספר כ*כ שהובא פעלים ברבועיין

 רוצים אין וב' כהנים וג' ישראלים שח' כ*ו עמורח"ב
 מורים. בתחילת ויכנסו רצה קודם שיצאו לרוכןלעלות

 יעבור לא שהכהן דלצורך הרי במנין יחסרולכאורה
 לחלק. ויש מותר. נט"י צורך הבא כ"כ מותר. הלאועל

 מהפוסקים אחד אשתמיט מדלא שכתבנו כמו הואומסתמא
 בזמן עושים ומה עמעירי, הוא אם יקואר. שהלוילומר
 יריו ליטול ילך שלא נאמר האם העשירי הואשהכהן
 שהכהן שמעע ולא לף או מכהן מוש וא"כ יוצא כןבודאי
 להכין מצומצם מניז יש אם )והעצה ידיו ליטול יצאלא

 לצאה(. יצטרך שלא הכנסת בביתהמים
 מקצתן ויצאו בעשרה כ"כ התחילו אםיבדי*ז
 הרין אבל קכ*ח. סימן ריש הלכה בביאור  עייןרגומרין.

 יגמרו דלא יתכן אז מקצתן ויצאו בא*י אמרו רקאם
 ריתכן בזה לעיין ויש חוקיך. למרני יסיימו אלאהב"כ



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברקח
 השולחן בבדי וראיתי הב*כ כל ויגמדו התחלה הוידבא"י
 בזה. דדן א' אות כ"גסימן

 הוא דנש"כ משמע הלכה הביאור מדבריולכאורה
 מה ולפי*ז נש"ב אומרים אין עשירי וביצא בפ*ע.ענין
 הו'ל בכהן ומסתמא וצ"ע העשירי הו14 כשהכהןעושים
כצורך.

 צבור דבתענית קכקט בסימן המחבר דברי לפיוהנה
 לנעילה דומה החמה לשקיעת סמוכה היא דבמנחההיות

 בכהן השאלה נשאלת א*כ אבל כפים. משאיםוהכהנים
 שצם. במי רק נתקן דזה דיתכן לעלות החייב צםשלא

 כפים נשיאת הל' רמב*ם על נשרים כנפי בספרודאיתי
 שכרות של הזמן שאין היתן נפ"מ דאין שכתב הל*בפי"ד
 ויש ידיו. ליטול לו יש ג"כ מתענה שלא אף כהןולכן
 בוה.לעיין

 נ"ה. בסימן דמטצרף מישן ביצא יגרע לאולכאורה
 עשרה השמונה הש"ץ וגומר אחד דיצא זה דיןובאמת
 שאחד עין מראית של ענין יש הא גומר מדועלכאורה
 שהתחילו ויאמר מנין בלי שס41ע שגומר ויראהיכנס
 בזה. וצ'ע מניןבלי

 הכהן ידי וליטול וקד,1תו בגלל הוא דמניןואולי
 זה מפני זה דלבטל יתכן האוכ קדשתו. משום ג"כהוא
 נתבטל כך בין א*כ יוצאים ולוי וכהן " יש אם אויכול
 הלוי הנא יצא הכהן אז ובהן י*א יש אם ו14וליהמנין.
 נמצאים ואם שליט*א. הרטמן אליהו הרב ידידי טעןוכן

 שבקדושה בדבר עשרה בעי כי לברך א*א המחיצהאחורי
 שכולם בעינן שבקדח1ה דלדבר החיצונים את לצרףוא*א
 אאד. במקוםיהיו

 אורוח איש בחזת מ*ש עיין כפים נש*כובענין
 כ'.סימן

 ה*ל, לוד אות נ"ה סימן הלכות שונה ספרועית
 קדח1ה גומר מקצתן ויצאו אבות ברכת השוץ התחילאם
 אלקינו יאמר רק כפיהן נח1אין אין אבל יקח תפלתוכל

 וכף. המשולשת בברכהברכנו
 אם ואפילו קכ*ח סימן שו*ע עי' יטול שלויוהמצוה

 מאם בכור אז מסרב ואם במפרשים. ועייקש ת"ח.הוא
 אור*ח אומר הלל ח1ו*ת ורים באראות עייקש ידיונוטל
 ע*ז.סי1

 הש"ץ בחזרת אם צ*ב סימן בח*א שכתבנוובמה
 סימן הרב בה1ו*ע מ*ש עי' לדוכן. עולה כהן אם אחדיצא
 וכיצ14 בתפלה וקבעוה היא בפ"ע מצוה דנש"כ ס"אקכ"ח
 דישן לדה וראיה התפלה. כל שגומר אף נש"כ איןאחד

 כי שכתבנו כמו והוא בנש"כ מועיל אם הפמ*גנסתפק
 של קדוווה עליהם שיחול ציבור חלות בעיבנש*כ
 יתכן קה ולכן חל לא ובפחות עשרה בתוךונקדשתי
 מצטרף.המן

 בדבר וז"לן בזה לי השיב שליט*א הרהוגו4ט1ב1"ר
 עד ויחכה קצת יפסיק שהש*ץ עצה יש לכאודההשאלה
 כולה את לגמוד שהה לכדי יגיע שלא ומסתבדשיחזרו.
 סקיוד ק"ד סימן מ"ב סופה עד התפלה מתחלתשהוא
 נגע שלא דכל י"א הביא ס*ח ל"ב כלל דבחיי*אואף

 הנטילה על לסמוך מותר דעתו הסיח ולא מטונףבמקום
 כשאין כתב סק"ב קכ*ח בסימז דהמקב וכמו שחריתשל
 הנול בי*א הרמב"ם שיטת על לסמוך יוכל מים.לו

 האלו התנאים שיקיימו למצא קשה אך הנ"לובתנאים
 הפרק עד  ווחרית בנטל דרק כתב הצית בשער שםוגם

 דבסימן ואף מהני לא דאלאקה והזרוע היד חיבורשהו14
 כל גומר מקצתן ויצ1 בחבות התחיל דאם סקגנ"ה

 לכתחילה ולא בדיעבד רק זה קדושה אומרים וגםהתפלה
 הרהקג וידידי עכ"ל. עיקר, הראשונה דהעצה נדאהלכן
 אם א. וז"ל, בזה לי כתב שליט"א דבליצקי שריהר'
 לבדו הכהן יצא א' ולוי כהן וביניהם איש עשרה אחדיש

 ולוי כהנים שני וביניהם יקא יש אם ב. לוי. בליויטול
 של בספקו להחמיר יש כי הלוי יצא ו14ל הםיצאו

 יצא והשני אחד שיצא טוב וגם נ*ה בסימןהבאה"ל
 יצא ולוי כהן וביניהם ו~טרה יש ג. יחזור.כשהראשת

 יוצא שאמרמ האופנים בכל ד. ב'. כבסעיף לבדוהכהן
 שיאריך מהחזן לבקש יש החול בימי באר"י הואאם
 ויוזזור הכהן ויצא התיבות במשיבת מסוימת בברכהמעט
 הברכה באמצע יצא ביףט ובחו"ל הברכה חתימתלפני

 יסמוך לא ואפי"ה החתימה לפני ויחזור האמצעיתהארוכה
 ז21 בדין ביאור יש ולכאורה עכ"ל הלוי גםע"ז

 בספר ראיתי כהנים. קראו ולא בטעו הדיןואיך
 ת"ל, שכתב י"א אות ס*א סימן סוטה על שאולדבר
 לדוכן הכהנים ועלו כהנים. קראו ולא הציבור טעוואם

 שאין נ*כ של עשה מצות דקיימו לומר ישוברכום.
 אמירה בלא ברכה אבל בעשה לחיוב תנאי אלאהאמירה

 אותם נזדמנו ואם בו. נתחייבו שלא אף עשה קיום בהיש
 אפשר לעלות וקראום ביום בו אחר לצבורכהנים

 לדוכן שעלה א' וכהן הראה1ונה. ברכתם מכחשפטורים
 התפלל. לא שעדית אהר ציבור אצל נזדמן ואח"כובירך
 אם הרי עמהם. לעלה! לו וקראו כהנים, עוד שםוהיו

 חייב אימ תו דאורייתא. מצוה קיים הראהטונהבעלייתו
 לא בה1נית ואם בפירה1, קראוהו אם אף בשניהלעלוו!
 גם הרי מלבדו. אחד כהן עוד אלא עמוהיה

 השני הכוי
 דלאחד דס*ל להב"י אלא כלום. הקריאה שאין חייב.אינו
 על עהה חל בזה וקראוהו טעו אם דא' חיובאאיכא
 אין הר14שונה ברכתו אם אבל לברך. דא' חיובהשני
 שאר עם לעלות עתה ם!הייב הרי חכמים תקנת אלאבה

 עכ"ל.כהנים
 שאחד הגר*א ודעת כהנים, קורא ווהש*ץומנהגינו



אורה ת ו ב בר
 סימן ומנהגיו הגר"א הלכות עי' בא"י* נהוג וכןמהקהל
 זעץ וידיהם שכתב סכ"ט ל"ב כלל אדם חיי עייןק"י.

 מן בפנים שידיהם שנהגו מקומות ויש עיקר וכןלטלית
 עכ"ל. בהם העם יסתבלו שלאהטלית

 לטלית חוץ יהיו שהידים בסקל*ו סתב הרבובשו"ע
 ידיו אהרן וישא ככתוב לכהנים העם ביז הפסק ישאחרת
 מכסים דהעם כ"כ וכתב חציצה בלי הייט ויברכם העםאל

 בזה. מ"ש סכ"ג ברמ"א ועיין יסתכלו, שלאבטלית
 לטלית. דחוץ הראשונה כדיעה הכריע הגר"אובביאור
 חוץ הידים מוציאים דלא היום דהמנהג ראיתיאבל

 נכון יותר זה דמנהג כתב סקצ"א במ"ב וכןלטלית.
 בערוך וראיתי כך. עהגים אין מדוע וא"כ לטליתדחוץ

 תחת ידיהם שגם המנהג ואם שכתב סקמ"גהשולחן
 המנהג. נתקבל דכך משמע אצליע. שהמנהג כמוהטלית
 בנש"כ פרודות יהיו דהאצבעות שסתב סקי"ט מג"אועיין
 בבדי השולחן ובקצות בחבירו. אצבע שום למגעושלא

 כהספרדים המנהג ובא"י בתב סקכ"ד כ"ג סימןהשולחן
 ומנהגים וידיהם. פניהם על הטלית משלשליןשהכהנים
 שהיו כהספרדים בא"י האשכנזים אצל נשתרבבורבים
 החיים כף ועיק עכ"ל. ה(ושכנזים שבאו טרם א"יתושבי
 סמ"נס"ק

 דברים לי הוסיף שליט"א צבי נטע ר' הרבואחי
 ידיו ליטול יוצא כהן האיך שאלתך בענין וז"ל,בזה
 עצה שום אין לכאורה שומרים תשעה במנין נשארולא

 הוא טוב ושיווזר ידיו ליטול לצאת אסור ולכהןבאמת
 לינדר יחזקאל ר' הרב וידידי נטילה. בלא לדוכןיעלה

 כך עהגין ראנד שבבתי הכנסת שבבית לי אמרשליט"א
 לפני שנטל ע"ז ומסתמך ידיו ליטול יוצא אינושהכהן
 והעולם כתב סקי"ט קכ*ד סימן במ"ב והנההתפלה.
 מי אפילו הש*ץ חזרת ולהתפלל למניז לצרףנוהגין
 שסהעיח בושיודעין

 כראוי. הש*ץ חזרת שומע ואי~
 שלחן בספר שכתב כמו להתנהג טוב זה דבכגוןונ*ל
 תשעה יעע לא שאם עצמו לבין בינו הש*ץ שיתנהשלמה
אחריו

 ויכו~
 נדבה בתורת ההיא התפלה שיהא לברכותיו

 כהנים באותן זכות ללמוד גם אפשר ולפי"ז מהמ"ב.ע"כ
 לכאודה אבל יתנה שהש*ץ בעצה רק ידם ליטולשיוצאים
 התפלה אז ידיהם יטלו הכהנים אם הש"ל שלבתנאי
 לא העולם האאכ נדבה ישאר חה חובה מיערתהתבטל
 חזרת לפני ולדעתי עכ"ל. הש*ץ, הזרת חובת ידייצאו
 וליטול. לצאת לכהן אפשרז"ם'ץ

 לברר זמן למצא ובעינן זה ענין בכל נבוך דאניודע
 אז מעשרה פחות יש דאם דיתכן והוא ש*ץ. שלדי"ז
 המג'א שהביא הלבוש עפ"י והוא להוציא. יכול לאהש"ץ

קט מ י ר פאחיים

 את מוציא הש*ץ אין השחר דבברכות סק"ז ו'בסימן
 הש"ץ ואין בב"ה עשרה אין פעמים שרוב היותהרבים
 ס*ה ח' בסימן מבואר הא ולכאורה מי', בפחותמוציא
 יכול אחד כאחה אחד בטלית מתעטפים ג' או שניםאם

 להוציאם. יכול י' בלי דאפילו הרי אמן יענו והשארלברך
 מוציאין איו בבקיאיז דדוקא שכתב סקי"א במ"בוראיתי
 שו"ת ועייו  עשדה. א"צ בקי בשאין אבל מעשרהבפחות
 נ*ל הנ"ל ובענין בזה. וקצרע ק"ץ סימן שטייףמהר"י
 יבולים או שיחזרו עד דקות איזה לחכות דיכולנראה
 לכאורה וא"כ הש*ץ חזרת תחילת קודם נט"ילעשות
 המנין. בלי שמו*ע להמשיךא"א

 מצומצם במנין נשאלתי ענין. באותו לעניןומענין
 ובראה לו. לחבות צריך אם מתפלל אחד השיץובחזרת
 דיש ס*ז הדב ושו"ע ס*ו נ"ה סימז השו"ע דבריעפ"י
 ההיים ובף כ' סימן קצוש"ע ועיין בזה דיעותחילוקי
 אבל דיחכה. דמשמע סקי"ז. וקכ"ד סקמ"ח נ"הסימן
 אליעזר ציץ שו"ת היקר ספר מהמחבר לידי נתקבלכעת
 העשירי עבור לחכות דיש ט' בסימן וכתב י"בחלק

 עומד הוא אם אפילו להתחיל אפשר אזובממהרים
 לחבות4 שכדאי טוען אני ותמידשמו"ע.

 בזה לי כתב שליט"א עמאר משה שלמה הרבוידידי
 מנ*כ בפט*ו הר"ם דבריו, קיצור מביא ואניבאריכות
 הרמב"ם( בן אברהם ר' בשם בכ"מ )ועיי"ש דעתוהל"ה
 של על סומכים רק לנ"כ. מיוחדת נטילה צריךדלא

 בא*א אבל במיוחד. דעטלים נפסק בשו"ע אמנםשחרית
 השולחן ובערוך שחרית. נט4י על לסמוך אפשר כבראז

 על דסומך גש*ץ דכתב החיים( בכף )ועיין סלעגקכ"ח
 והם'ץ חזרת לפני ידיו שיטול והעצה דשחרית.נט"י
 יסמוך אז שמוקע לפני ליטול שכח ואם דעתו. יסיחולא
 ט' אות בא"א הפמ"ג והנה עכ"ל. שחרית, שטנל מהעל
 יעלה אם מים לו ואין ידים סתם בדין להסתפקכתב
 וכן ד,עחרית נט"י על לסמוך דיכול כתב ובמ"בלדוכן.
 מים באין י*ז סימן מגדים ראהעית ועיין בא"ר.עיק
 דידן4 ~יש ה"ה וא"כ דשארית נט"י על לסמוךדיכול
 בזה לי כתב שליט*א פיעשטרת דוד ר' הרהעגוידידי
 פעמים כמה נהגע המנין ונחסר לצאת ולוי הכהןבענין

 הךק עכ"ל. הש*ץ התחלת קודם ידים שנוטליםבהישיבה
 מדבריו ומשמע א' סימן נש"כ הל' מצרים נהרבספר
 לסמוך אפשר פה ובודאי לו עולה הבוקר שלדנטילה

 ובחרת בשואת כן כמו ועית יצא. לא שה~י כדי דבריועל
 הבוקר של הנטילה אי זה בענין מ"ש ל*ה סימןבחיים
 נשיאת ט"ו עמוד ברכה עמק  ועית היום. לכל לועולה
 א/ אותכפים
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 נהסימן

 )ט( א' לחלקהוטפח

 לא ק*ב סימן השו~ע בדברי ע"ג בסימןבמוש
 שוחאט ר*ג ידידי העירני המתפלל. של ד"א בתוךלשבת

 סקכ*ו בבדה*ש ג' סימן ח*א השולחן הקצות ממ"שנ"י

 חולה שהוא כגון יושב עצמו המתפלל אם שאףשפשוט
 הקמח בלקח  ועןין אמותיו ד' בתוך לישב לאחראסור
 כמ*ש אסור דמאחוריו וה"ה עכ"ל. ק"ב סימןהחדש
 עיין אבל האחרונים. הסכימו דכן בתב ובמ"בהרמ"א,
 שם וסתב נאמן. ובאורח בזה מ*ש השולחןבערוך
 בפסוקי עומד ראובן אם להסתפק ויש סק*יבעה"ש
  עומד שראובן דבעת ונמצא אצלו ישב ושמעוןדומרה
 קדים דהיושב זה מקרי אם שמעון ישב כברבתפלה
 שתיכף ידע היושב שהרי קדים המתפלל דילמא אוומותר
 ומצד לעמוד וצריך קדים מתפלל ומקרי שמו"עיתפלל
 וגם כבוד העדר כאו אין שהרי דמותר נראההסברא

 קודם שיושב כיון שמים מלכות קבלת העדר מיחזילא
 ואם להחמירי יש ו(בלי עכ"ל, שמו"ע לדצ~פללשהתחיל
 לחער. שצריך שהדין ושהה תפלתו באמצעהפסיק
 סימן תשובה בפתחי 8יז אצלו לישב מותר דאזמסתבר
 ס"א.ק"ב

 הברכה כשעימע אמן לעמת פ*א בסימןמוש
 דיותר דבתב שלום במחמרת בספר עיין מחבירו.משמווע

 ידידי העירני ולזה אמן. יענה אז לא ואם משם דילךטוב
 ברצוער ישעי' ר' וידידי נ*י, ווילגער יודא דודר'

 מ*ב סימש אור*ח יעקב יגל בתשובת לעיק צייןנ"י

 פסוד*ז באמצע הוא )ואם ס*ב י*א סימן שלוםומשמרת
 לענות שלא לואתמיר םראה לכאורה קר"ש ברכתאו

 על קלוגער למהר*ש שלמה בחכמת כן כמו דעייןעכול.
 בזוג שדןשר"ח

 מקש עיין לשמו*ע קדיש בין להכריז פ*ג בסימןמ*ש

 ציין ב*י שוחאט ר*ג וידידי י'. סי' חעד משה בבארבזה
 שלא הנוהגין שכתב ז"ל הרב בסידור ממ"ש להעירלי

 ור*ה ויחט בשבת גם הפסק חשש מפני דן ברוךלומר

 ועיין עכ*ל. ר*ח בליל יע*ו להכריז להפסיק איןויו"כ
 ע*ד ח' דף ערבקע תפלת הל' צ*צ דינים בפסקיכ"כ

 בבגע ג"ג בתב כ*ז סימן השולחן וקצות רלקו.סימן
 הנסים. ועל ומטרלטל

 קכ*ונ בסימן הרב שךע עיין פ"ו בסימןמ"ש
 זוטא פתריא בשו"ת מ*ש עיין פ*ט בסימןמ*ש
 בלוי יהודה משה ר' הרה4ג וידידי ה'. סימןחאור"ח
 קימע אם רק ליה מספקא כבתיו בזה לי כתבשליט"א
 בבר אם זה במנין אפילו מספקיה ולע"ד אחר,ממנין

 עמהם וענה השני המנין מן ששטע בקדושה יד"חיצא
 וקדושה אמן לעעת כדי תפלתו להפסיק עליו אםכבר.

 העוסק דין בזה ששהך לומר דאפשד פסד*זבאמצע
 בה שיש טצוה דזוהי וכיון המצוה מן פשרבמצוה
 על דעתו אם כראוי ומלה מלה בכל לכת א"א כיטירדא,
 מוציא שהוא במה ההתבועת ותחת מזולתו. ששומעמה
 ששכיניו מה או אומר שד,ום4ץ מה על דעהע פתןמפיו

 התש גמוד היתר שבודאי נוטה הקלחצה דעתי ע"כצמרים
 האמבים יבלבלוהן פן הפסקות. בלי כסדדלהתפלל
 ח"ו נמצא ועי"ז המרובותוהקדושות

 כונה ב* מתפ~
 המקום בכלל ישכח לפעמים כי המכשלה גדולהוביותר
 בכלל והוא בשוגנ הדברים וכופל בתפלתו שםשעומד
 שישכח אפשר וגם שמע. שמע צ מודים מודיםהאומר
 לידי יבא וגם תקנונ לו ואין שם שעומד המקוםלגמרי
 בילבול מחמת 8עמים אחת ברכה יברך כי לבטלהברכה
 לבטל לי והלילה והקדושות. האמנים עניית שלהדעת
 אחר שמהדדים ושלמים יראים כתה של היפההמנהג
 טורח שאני אלא ביום, פעמים כמה אפילו וברכהקדחצה
 איבא דמצוה דנהי הכי בר שאינו למי היתרלהמציא
 באמצע וצצ'ל בפד*ז באמצע ובפרט ליכא. מיהאחובה
 עכ*ל.ברכו,

 בתב הקדחצה מעיקר איע שימלוך צן בסימןמ"ש
 סימן הרב שו*ע עיין וז'ל, נ*י שזחאט ר*ג ידידילי
 איע ימלוך שגם פסק ולהלכה כן. שזה דיעה שהביאס"ו

 בשולחנו ממ*ש בו חזר ז"ל הרב אבל הקדושהמעיקר
 במסגרת )החד הקדהצה מעיקר הוא ימלוך שגםופסק

 גם וראת שלמה בשולע וכ*פ הקיצוש*ע עלהשולחן
 כ*ד דף חולין ברשב*א גם וראה ס*ו השולחןבערזך
 עכ*ל4ע*ב,

 במקום דוגיל מודים ואמר בטעה צ'א בסימןמ*ש
 ט"ג סימן ח*ד משא באר בשו*ת עיק דרבנן,מודים

 ריש הלכה גביאור מבואר כדברינו צ*ב בסימןמ*ש
 זועירני שליט-א כץ אליהו ר' הרה*ג וידידי קכ"ח.סימן

 ונש*כ לחוד דתפלה טהצמע פ*ד מגילה המשנהדמדברי
 לי גתב וצליט*א לוין דובער שלום הרב וידידילחוד.
 היו שחם קב*ח סימן בשו*ע רביט ממ*ש הזכירלא

 אע*פ מקצתן יצאצ ואת*כ י"ח, הש4ז כשהתחילועשרה
 שמצות כפים נשהשת שם אין התפלה כל גמרשהוא
 עכקלי בתפלוג חכמים שקבעוהו אלא היא בפ*עעשה

 הגר*א לדעת בהו*ש לענות שלא צ*ג בסימןמ*ש
 ו' כלל ברוך בית ע*פ אדם חיי עיין הש*ץ,בחזרת

 הגר*צ. בדעת כך כל לומר שאקא סק*ל סשהס'
 לי כתב האצבעהת, זקיפת בענין ב' באותומ*ש
 הבא הענק ת*ל, שליט*א "אניק רא*י הרה*גידידי

 כהנים לברכת או לתפלה למעלה אצבעוחיו זוקףדכשאדם
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 להוריק דקדח1ה מדרגות  עשרה זה כנגד מתעורריםא
 ב*כ4 מברך או מתפלל הש שאין רואים וכשהם ברכהלו

 ועיין אותו. מקללים הם אז אצבעתן זקיפת לזהשצריך
 ע*ט. אות קכ"ח סימן החייםבכף

 עיין נזר. האבני בדברי א' 1ת צ*ד בסימןמשש
 י*ז. סימן ח*ד משהבבאר

 להתברך, הישראל על מצוה יש אם ה' באותומ"ש
 סופר חיים ר' הרה*ג ידידי מקומות מראה בזה ליציין

 שע*ת שע"ח מנ"ח וק*ס. כ"ב א"ח חת"סשליט"א.
 אסאד. מהרי*א לשיאן השו"מ ובהסכמת שם. ומ"גקכ"ח
 מגחה םגחה ט*י. עשה לרס*י פערלא הגר*יביאורי
 הה*ר ודברי ל*ח. השמים סן שו,ת קנ*ו. דףהריבה
 ועוד. שםמרגליות
 זלזניק רא*י הרה*ג ידידי לי כתב צ"ו, בסימןמ*ש
 ועיייש סע*ה קכ*ג באור*ח מבואר הענין דעיקרשליט"א
 ס*י קכ*ג סימן הרב שו4ע ועיק עכ*ל. החיים,בכף

 מהרי*ח.ובלקוטי
 הכיס עם תפילין לו בנפלו ה' אות ל' בסימןמ"ש

 במג"א יעיין שליט'א זילברברג יחיאל רן הרה"ג ליכתב
 המ*ב ומביאו נדתיקן בלא דמיירי וצ"ל סק"ה מ"דסימן
 סק*נ מ'בסימן

 בזה מ*ש עיין בקטן חיעך ט"ז סימן זה בהלקמ"ש
 ט*ו. י*ד סימן ח*ב מהרי"ץבשו"ת

 הלימוד באמצע אנש לענתז ט*ו סימן זה בחלקמאש
 שת תרג"ב( )יוה1לים אליעזר דמשק בספר מ"שעיין
 ג'. סימןא'

 משעלה התפלל אם ס*א פ*ט סימן בשו*עמ*ש
 בתהלה וראיתי כך לומ2ות רגיל אם הדין איך יצא.השחר
 בצ*ע. בזה שנשארלדוד

 פענפיל רי*א יו"די העירני פ*ז סימן בחואמ*ש
 ר' הדידו להיפוך, כתב ח*ג אור*ח משה דבאגרותנ"י

 מהרמב"ם ' כלל ראיה שאין טען נ*י טעננדלדמרדכי
 הוי כעונה ששומע כהראשונים סקל דהרמב*םדאפשר
 שכל בפירח1 כתב הב*ה משאקכ שמו*ע באמצעהפסק
 ודלא ווז'ק הפסק שאיט דקי*ל לדידן רק הואספישזו
 עכ*ל. מהרמב*ם ראיה שהביא ברכהכעמק

 עישון בדבר ג' אות י"ג סימן זה בחלקומ*ש
 אביגדוו הרב ידידי הנהסגריות,

 מי~
 אם טען שלים"א

 לעשן. אסור % אז סכנה הוא דעישט מוננעאיש
 בשם המצי(מת יקר בקונטרס תפילין בעניןהנייז
 זעושנה סדר הספר בסוף גדפס עלמא דמאריתפילין
 ב/ חלק הרמביםעל

 עי' לילדים, שמות נתינת בענין פ*ד בסימןיבמ*ש
 ק*ט. סימן טוב מבשר בשו*תמ'ש

 וינגרט הכהן שמואל שהרב תשל*ז בשנח שנהועיין

 בתפלה, נענוע בענין בח*א שכתבנו במה נגעשליט*א
 שומע ובדין המתפלל, של אמות בד' לשבתוהאישר
 לדברינו. ציין ולאכעונה,

 חתולים במקום להתפלל בענין ע' בסימןובמ"ש
 אור*ה בחזו*א עיין נ*י הופמן י' א' הרב ידידי ליכתב
 בשם ד סימן רע"א בחידושי עיין אבל סקי*א י"זסימן
 לקיעה שמדמין נייר כשנגע נט*י שצריך חסידיםספר
 לחלש אפשר ולכאורהעכ"ל,

 עסימן

 קדיש ובאמירת התפללו שלא1'

 לציון וב(1 אה2רי ולפבי ביחידות שהתפללותשע
 בקול השמו*ע יאמר לשס41ע כשיגיע ורצונם אחדנכנס
 דלהתפלל ועוד ידויחו ומה לוה טעם רואה אגי איןרם.

 דוצים אם אבל חוזרים. בחזרה ורק הדין מעיקרבלדה2
 שמו*ע אחרי לא אבל יכולים לציון ובא אחרי קדישלומר
 יש קדיש אומרים שכולם ובמנין מבין. היה לא כישלו
 יענה אחד שלפחות צריך כי טוב לא דאולי בדעתיספק
 יענה שאחד צריך אמן ואמרו הטסח הלא ועודאמן
 יחד שאומרים בזמן רק כ*ז אבל לחבירו עונה אחדתצלי
 וכף ומ"ב ס*א* ס*ט ס"א סימן אור*ה ועיין במלה.מלה
 ובא אמרו לא ועדיין שהתפללו שט' כבר והונהגהורים
 בקו*ר. שמו"ע ומתחיל וברכו וקדיש ישתבח אומרלציון
 ביאר וכן כך. לעשווץ יכול אין התפלה גמרו אםאבל

 זצ*ל הדאיה עובדיה ר' המעח הרה"ג ידידיבתשובה
 נראה. וכן בדבריו עיין יוא סימן ח*ה עבדיבישכיל
 דבעינן חהגר"א דנמ"א כדעת סק*ב סנ*ה מ"בועיין

 ביחד ישתבח אמרו ט' רק ואם ביחד עשרהשיאמרו
 הפ*מ לשיטת ואף סגי. לא ויאמר העשירי יבאואח"כ

 דאומרים לט"ז המ*א מודה וערבית דזמרהדבפסוקי
 לענין מ*מ הפסוקים. ביחד אמרו כשלא אוהקריש
 על דקאי לציון ובא שלאחר לקדיש בנוגעספקתיט
 דמי ולא ביחד התפללו שלא כל יאמרו לאהשמחע
 חובת הציבור על שחל התם דץ2אני מתפלליז מניןלרוב
 רק היו התפלה בעת אם אבל וקדיש רם בקולשמוקע

 קדיש. של דין ולא רם קול של די*ז חל לא מעולםט'
 לציון ובא אהצרי כולם שיאמרו דמאתר נראהמיהו
 אומרים לחוד פסוקים דעל תתקבל בלי קדיש עכ*פיאמרו
 מזמור לומר האחרונים בשם שם המ"ב וכהכרעתקדיש

בעשרה.
 מלה יאמרו אם דמי שפיי אולי אומרים כולםואם
 לא באמת אבל הב' על האחד עניית תחשב דאזבמלה
 על עניה בתורת איע אמן ש(ממר כ*א דהרי כךנראה



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בנרקיב
 אמן לומר לזולתו קורא הוא אדרבה אלא השנידבור
 שניהם ידי שיצא לומר וא"א שואל אלא משיב היהולא
 בזה לסמוך יש צלי עונה ובחד תשובה אינה שאלהכי
 יחד והצבור ים בקול שצמר ס"ב בסקכ"ד הרמ"אעל
 אמן שיענה אחד עכ"פ שיהיה דטוב הרמ"א שכתבאתו

 הצבור בשביל התפלה שאין להתם דומה איפובאמת
 בשביל שאומר מה אבל אצלו הראשונה תפלה היאשהרי
 החילוק וזהו בס*ד המחבר וכמ"ש עונין ט' בעיהצבור
 עונין ט' שמצריך שם המחבר לדברי הרמ"א דבריבין

 דברי לפי ואולי שם ובמ"ב בבה"ט הובא המ"אוכמ"ש
 המחבר על חולק דהרמ"א שסובר שם המובאהע"ת

 רק שנאמרה שניה בתפלה הש*ץ בהזרת גםולדבריו
 יש לפ"ד וגם הרמ"א לפי עונה בא' סגי הצבורבשביל
 הש"ז מהזרת גרע שהקדיש אפשר כי עדייןלדון

 ואומרו לצבור ששרא מאחר כי משמע מדברינוולהיפוך
 מי ואין ואמרו אלא אמן ונאמר לא רבים בלשתאמן

 כשיקרא מהזי וגם במדבר קורא כקול הו"לשמשיב
 השדה בערי בבסיות בתי מנהג לייצב בדברוצ=ע

 צריך וגם עונין. ט' וליכא קדיש ציבור רובשאומרים
 הראשונה תפלה בין מחלק שאין הע"ת בשיטתביאור
 הש'ץ חזרת לומר מותד יהא הרמ"א ולפ"ד הש*ץלחזרת
 יענה שאחד מצריך הרמ*א שהרי כלל. אמן עניקעבלי
 ודאי וזה לעכובא לא אבל הידור רק שזה ומשמעאמן
 לעכובא אינה אמן דעמית הש*ץ בהחזרת לומרקשה
 זה וורה להעיר. יק ובאב בזה עוד להאריך וישכלל.

 ע*ב ח' ברכה עמק חרין ס"ו. נ"ו נ*ה סימןהשולחן
 ידידי לי שהשיב מה וורין מנין. צירוף לעניןמ"ש

 סימן ח*ו הלכות כה9נה בספרו שליט"א קלייןהגר"מ
 לומר א*א שמו*ע כשדצזפללו שמו*ע דלדעצפלל,אץ

 אבל קדיש אומרים לציח ובא אה9רי אחרי ולומרבקו"ר
 בדבריו. עיין העזקבללא

 מסימן

 וכו' השנהצו כתהנע כעצאוטר לעטודהצ

 ראוי בשל"ה כתוב כתב, סק*ד קל"א סימןבמג*א
 ושניהם בעמידה נעשה מה בישיבה. נדע לא ואנחפלומר
 כתב ובמאשה4ק כך. עחצים לא מדוע ולפי*ז רם.בקול
 שבך הצ"ל תורה בעל חזן מפי כן ששמע בשל"הדכתוב
 ובבאר עכ*ל. הדבר טעם ביאר לא אבל בידוקבלה
 אבל סק*ט במקב וכן המג*א לדברי ציין סק"גהיטב
 סק*ט ובעה"ש רם. ובק~ל דבריו סיום הביא לאמדוע
 אופן בכל דהתפללנו בס*א מ*ש עפ*י נ"ל והטעםכתב

 מרשים אנו עתה ולכן ובנפילה ובעמידה בישיבההיכולת

 רק ועתה עוד נעשה ומה ועמדנו וישבנו נפלנו הלאלזה
 בזה. מדקדקין אין מדוע וא*כ רחמיך. זכוד עינינועליך
 זצ*ל הדאיה עובדיה הרב המקובל הדה"ג המנוחוידידי
 כששמרים שכתב המ"ב בדברי וז"ל, בזה לי השיבבזמנו
 בזה הטעם עיקר הנה בזה. מדקדקין ולא וטעןוכו'
 רק הוא וקרה"ת תפלה עניני בסוף בשל*ה שהובאכפי

 לשת לך הנה אחד ש*ץ מקובץ היה שכך מנהגמטעם
 אלו לומר מנוגו והיה וכו' הגון אחד ש*ץ וראיתיהשל"ה
 בישיבה נדע לא ואנחנו בש"ר נעשה מה ואנחפהתיבות

 הגה ע"כ. בידו קבלה שכן אומר והיה בעמידה נעשהמה
 וכית בידו מקובל היה ושכך טעם בלי מנהג רק שזהלך

 לבהוג ראוי לא זה מנהג על מוסבר ברור טעםשאין
 הטור עפי*ד למנהג טעם לתת יש ולענ"ד בחיוב.כן

 לא ואבחנו דה9'ץ ואומר וז"ל, דג*ל המ*ב בדברישוצבא
 אדס שיכול ענין בכל שהתפללנו לפי והטעם וכו'נדע

 משרע"ה עשה כאשד בנפ"א ובעמידה בישיבהלהתפלל
 לפני ואתנפל בהר עמדתי ואנכי וכתיב בהד ואשבדסתיב

 (פו אחר בענין להתפלל בבחינו עתה שאין ומאחרה'
 שאמעמ בפידחצ מבואר הנה עקכ. נדע לא ואנחנואומרים

 ישיבה וייצי תפלות מיני שלש על מרמז הוא נדעלא
 לא ואגחנו לומר נהגו זה ענין לרמוז ולכן נפ"אעמידה
 אומרים אה"כ הישיבה עמן נרמז בזה הרי בישיבה.נדע
 נפשא וענין העמידה ענין נרמז הרי בעמידה נעשהמה
 במיליס הרי בנפ*א המזמור שמרים שאפ במה נרמזהוא
 רק לעיכובא זה דאין נמצי*ל תפלות. הג' כל נרמזואלו
 סה9רע*ה שהתפלל תפלות מיני שלשה על בעלמאלרמז
 לזה התפלה. תקח לענין הפגע חיוב שום ענין כאןואין
 הזכירו לא הפוסקים חצאר הטור והרי בכך נזהרולא
 ואח*כ ויעמוד יחמיר אולי שרוצה מי אבל עכ*ל.ואת
 בקול ויאמר ובמ*ב במג*א שהובא בשל"ה ככתובישב
רם.

 רכיו סיט ח*ג מרדכי לבחצי בשו*ת בזה מ"ש עיקיפול. אי תאנון פפלים והעולם דזמרה בפסוקי עומדואם
 ב'.אחז

 נחסימן

 טילה וצהצ בים רצון יהילהצר

 התורה קריאת אחרי דצון יהי שאומריםהפבהג
 האפסים בעד נתקן שזה כנראה ח*ב ישורח ביסודיכתב

 ומובא לנו. ידדע בלתי ומקומו הכותבה ושםוהשבוים.
 חתפלות. אוצר בסידור הרין בשון. עמרם ר'בסידור
 לתפתין דא"צ סקקי קמ*ז בסימן המג*א כתב וה' ב'ובעם



קיג מ י ר פא חייםארח ת ו ב בר

 בטול נחעום בו "1 וגם מנהג אלא דאינו הגוללעל
 ביום זה את אומרים אם נשאלתי אבל לעם.מלאכה
 להמתין הע*צ שבתב עמדין ד*י בסידור וראיתימילה.
 אומרים דאין מפורזע הרי א"א. ובמילה הגולל שיגמורעד
 צ"ז עמוד ח*א מהרי*ח ובלקוטי מילה. ביום זהאת
 כלל נמצא לא נפ*א שא"א ביום לומר שלא וכתב מזהכתב
 י*א סימן ח"ג אומד יב"ע )ועי' א"א דבמילה הריענ"ל.
 במ82ה אי ודן מילה(. ביום תחען באמירת מ"שי"ב

 דהחזףא כתב קל"א סימן ח"ב השולחן בזה אבליאמר.
 כתב סקכ"ה בם'ב אבל למנחה. אומר היה סנדקכשהיה
 בענין כתב ובא*א במנחה. אומרים ואין הוא שלהםדיו"ט
 ביום הסליחח2 אחד הסליועת בימי תחנון לומראם

 יה*ר לי כתב זצ*ל פורת הר"י הרהוג וידידיהמילה.
 יומא הוא מילה בו שיש דיום נוטה הדעת קה"תשאחרי
 של וידוים אומרים ואין אפים על נופלים ואיןטבא
 יש וכיו*ב ישראל חכמי לקיים יה"ר תפלה משא"כתחנון
 הוא ובאמת להשמיטם. שלא וכדאי קדה"ת עם קשרלהם
 גדע לא וא"ב בשבת ג*כ שאומרים מקומות יש כיצודק
 כמדומה 0תב שליט*א בדוין הגש"ז ידידי אבלמשבת.

 שלא מסתבר וא*ב העולם. בכל כהיעב"ץ שנוהגיםלי
אומרים.
 וואין ביום ואפילו מעומד אא"א אומריםוהנה
 לבד שמו*א אומרים וכו' חתן יש אם כגון תחעןאומדים
 השולחן בבדי וראיתי לומר. שלא המפורשיםמהימים
 בעלי ע עצמו החתן ומיהו שכתב סק"ב כ"הסימן
 סליחות שא*א כמו שש"א יאמדו שלא אפשר עצמםהברית
 סקנ*ב ד' מבלול בלבח1י הךין המו. שלהם דיו"טבת"צ
 לומר יש אם תחטו אומדים שאין ביום שדן תח"י()ואיע

 רצו4היהי

 נטסימן

 למכור לקרא הצריך לוי או כהןכשאץ

 מעשה לי שכתב מה שליט*א. דנציג מ. הרבכבוד
 בבית בראה שטות. מעשה כ*א זה אין בודאינודא
 לעשות אפשד לבכור. בדוקא שקראו כהן שאיןהכנסת
 קראו לוי היה כשלא שטען מה אבל חיוב. אין אבלכך

 לכהן שוב לקדוא ויש טעות זה לוי, במקוםלבכור
 דב הנקרא ראה מה ידעתי ולא חזי. ופוק ההלכהוכז

 העדרבה בזה וטעה שאלה זו ואין דחקו מה כךלעשחן

 5עגלמס מדדכי בית בשו*ת ומצאתי בספריםחפשתי
 ראוי ונץ במקומו לבהן יקראו לוי כשאין וכתב ט"וסימן
 פשום. שהדבר אף בזה, טעה אחד כי 01תבתילששות

 ססימן

 מהר אשר ממקום נתן אשר ואמרטעה

 וכר בגו בחר אח1ר ובמקום לתודה נקרא דא'אירע
 אחרי יאמר מה ונשאלתי התורג וכו' למ נתן אשראמר
 שכו סקם*ו קל*ם סי' מ*ב עי' הדין, מפורש ולכאו'קה"ת.

 אשר במקום לנו נתן אשר ופתח התודה בבדבת טעהאם
 יתחיל מחתימתה השם שאמר קודם נזכר אם בנובחד
 אמר לא שדעיין אף באקי אמר כבר ואם בנו בחדמאשד
 יאמד הקריאה ולאחר הבדכה אוהה יסיים התורהעתן
 בזמם אחד וטען עשו וכן עכ"ל. )דה*ח( בנו בהדאשר

 נכונה4 אמרתי דלא אמת ש8ת המדרש בבית)תשי*ב
 ליוי  שוב יבמו שלא ברי  הרברים  ביס לבררואמרתי
 דמה בסק*ט כתב שם הציון דהשער אמת הן בזה.טענהע
 שכתב הם*א של הדין דעצם ודע וכף במג"אשנזכר
 יצא קודם 2חן אח1ר ואמד החליף דאם הב"שבשם

 מילתא לאן בחר אח1ד הקדיאה אחד ויברךבדיעבד
 דאם בסק*ה שכתב לם*א עכונתו כוב היאדפשיטא
 בבשנר כתב וכן בחד. אשר אחדיה יברך 2חן אשדבידך
 סדד דאין וכתב הדין לבאד והאריך ל"ז סימןשבע

 הסבים דהאקר באחרומו(. בחר אח1ר לברך ויכוללברכות
 סימן בא*ר )והוא אלו. לברכוה סדו דיש המהרי"לעם
 ויש מהרי*ל כדבדי בם"ם דמצא שם ובתב סק*גק*מ
 אם שמתב סט*ז דן בשער )והסו והש*א לבדכות(.סדר
 ועץי*ש בחד אשר ויברך יחער נתן אשר מומרטעה
 כי לבטלה ברכות ספק בזה שהך דלא שכתבבפ"ת

 הע*ר המהרי*ל על הסומך וסים אתקון. הכימעיקרא
 רחמים ובשערי אותו. מזניחין אין בכה*ג ולברךלחזור
 והמנן סקי*ד( בדבריו עיי בזה יש קצת דסתירהכתב

 אך סקי*ב(. המגן באלף )והוא כדבדיו מצדדיםגבורים
 אחרי ברכה עוד ולברך להוור ע*ז לסמוך קשהלמעשה
 המה הלח להלבה הבשש וברי  העתיקו אחרוניםשהדבה
 וכתב סק*ה בא*א )חיא ע*ש והפם*ג בסק"ה(  15םהמ"א
 ח~ת,א וק אות ע*ט )בסימן והדה*ח להקל( ברכותספק
 מש5 אות ברוך בבית ועייקש י"ב סעיף ל*א)בכלל
 לבעל שיטים עצי שלחן בספד )והוא עצ'שוהשלחן
 הם2ב ט*ו אות י סימן התורה בעליאע המשנהמדכבת
 דאין דמבהשר הרי התורוק. בברכות מעכב אין סדר כישם
 ואין לסמוך מי על ויש ועאמרנו וכמו ומברךחוזר

 בסי' ז'ל החיד"א להרב אמת לדוד ובספר בזה.להרעיש
 אף בהר אשד באחרונה יאמר דבטעה בתב ט*ז אותו'

 על חוים ובספר דבה. באליהו כמבואר חולקיןדיש
 בסי' בתב ז*ל פשפע,י חהם ר' להרה"ג התורהקריאת

 והבוע ומברך דההד אמת דבד מספר דהביא ט' אאןד'



 מ ' ך פא ,חייםארח ת ן ב בךקיד
 בספרו שבתב מה ועי' באחרומע בהר אשר דאומרדעתו
 אחרונה בברכה ואם ד'. אות קם*ז סימן ה'ב וריםלב
 בספר כתב כבראשונה בנו בחר אשר שוב ואמרטעה
 שנית לברוכי בעי דלמ*ע ר אות שם מרדכימאמר
 וסקמ*ט. סקב*ב הויש ק* ועיין בזונ מפקפקים כישולא

 אשר לפניה ובירך היפך ואם כתב סק*י השולחןובערוך
 יצא. בושר אהסר ולאחריהנתן

 אטר אאהריה טעה דצם שכתבנו זה דין עיקרוהנה
 מרדכי המאמר שכתב וכמו יוצשו דאימ בחראשר

 דיצא ל*ח בעמוד ברכה בעמק ראיתי והמ*ב*והדה*ה
 בירך אם ת8'כ בחתימה תלוי העיקר דהלא בוהלהעיר
 היתה לא דהפתיחה נהי בנו בחר אשר הקריאהלשהר
 ידי יוח8 ח8פיר בדין היתה החתימה הרי מומכדין

 עליו דוילקים בפירחש כהצמע בזה והנה ענ*ל.הברכה
 החליף דאם רואים אנו זאת גקודה עכ"פ אבל יוצא.ולא

 בוזג וומין כדין היא התתיטה כי דיצארדיחו
 קצות הריז למרש*ם. תורה בדעת בם"ד מ*שתיט
 אשר לאחרונה דיאמר דכתב סק*ז כ*ה סימןהשולהן
 כהב*ש בתב ס'ד חהם בארחות ונן המ*ב. וכדבריבהר
 אות קל"ט הלכות שונה ווריז מעכב. לא ברכותדמדר

 התורה בזר הריז גהר. אשר באתרונה אמר אם דיצאו'
 אשר באהרונה יאמר בטעה שכתב ג' אחן שביעיפרק
 בתב ובפ*ד רשרה. עולת בסדור פ' דכן ובתבבחר.

 ואם נתן. אשר ומברך חחד בחר אשר בירך אםובחזרונה
 2תן. אה8ר יתאיל הברכה מסיום בצ*י שאמר קודםמכר
 יסיים הוערה מתן שאמר קודם בח*י עצאמר אחרמכר
 יו8ור הברכה שסיים אחר עד נזכר לא נתן. אשראמ*ה
 עמק ספר שלי למחנה הגיע ובעת 8ען. אשרויברך

 דקהל דומ*ץ שליט*א ראטה יחזקאל ר' מהרה*גהתשובה
 זה בענין ו' סימן בשער*ח ובתב פארק, דבארא לביטב
 התורה קרהשת בעת בשבת שאירע מה בנידון וו*ל,וכתב
 והוריתי חקריאה. קודם נתן אשר ובירך הקדיםשאחד
 כצבן )הלא הא*ר בדעת בנו בחר אשר ויברךשיחזור
 באהרונה לברך יכול ולא סדר דיש בתב הא*ר הלאלי

 שבמוב כיון בדבר מערערים והיה וסתם בט(. בחראשר
 פסק המ"ב הלא לי מובן )המא כן פסק לא קל"טסמין
 אהרי' יברך דלא נלענוד וז'ל, וסיים בזה ודשוריךדיצא(
 מחר דבר זה ולדעתי תצ' מעכבהז אינן דברכותכלום
 יש אבל הצשנה בז8 כך דוה8ו אף ברכה בלידמסיים
 זער ואם שם וסיים לבטלונ אפשר ואיך לברךתקנה
 חשר ומברך החר לכו*ע במ בחר ששו הפעם קודובירך
 סדר דאין רק קאמר לא דהבשש אמת תורת למנתן

 בכלל אחת השמר שלא המא הפדר להפך דיכוללברכחן
 1עוד, מרדכי במאמר מבואר כך  שכתבנו מה וכפיעכ*ל.

 עמק בעל חצא גבריה ורב דבריהם, לציין לווהי"

 ג*א זה ואין בזה. האחרומם לדברי לכון ווכההתשובה,
 תורתו בדברי הרבים את מזכה כי סייעוהו השמיםמן

 ח*ג היים ובמקור מירושלים. עוד לי הזכורהובהדרכתו
 דמגרך והוא היא. כך למעשה והלכה כתב קכ"הפרק

 דבטעה רלעד סימן משה מטה ווןייז בחר. אהמרלאחרונה
 עמדין קעקב ר' בסידור עיק אבל בחר. אשר ושמרחחר
 בחר. ששר באחרונה יאמר דבטעה קריה*ת בהל'דכתב
 דיאמר בתב ס'ג קל"ט סימן שלמה שלחן בספרוכן

 הברכות בדיני מנוחה בבית וכן במ בחר אשרבאחרונה
 באחרונה אומר דבטעה ד' בסימן כתב לקם*תהעולין
 בנו. בחראישר

 קודם נתן אשר ועשה וטעה לכהן בקראוונסתפקתי
 2מפר אהער אי לו וקראו לוי היה ולא בהר אשרולאחרונה
 ומסתברא לא או ולאהרונה לראהעונה לכאן עולהשוגשה
 בזה הצקע לך אני ומ*מ בחר אשר שוב ויעשהדלא.

 ד' תורת דכתיג הירושלמי דברי עפ"י ואולילמעשה.
 ולאחריהם לפביהם הכתובים כל שיתברכו שצריךתמימה
 הגדולה בכנסת הנן בזה. ועיין לפביהם ברכה איןופה
 דיני יוסף כצאן עהג בספר  ועיין שבע. כהבארפסק

 בחר אשר דברכת שכתב כ"ה סימן יום בכלהנהגות
 מכל במ שבתר במה שמהנה הנהנין ברכת היאבמ

 באקי מיד וששמר ובטעה בדבריו. שם היטב עייןהעמים
 בוה שדן מה עיין החחר, ברכו אמר ולא בחר אשרוכו'
 וכן משם. קחמ ח*א י"ט סימן ביד חיים בשוץזבזה
 הי חיש בן לבעל פעלים רב בשו*ת בזה שהאריךראיתי
 ברכו. ~ומר לחזור צריך דאין שם וכתב חן סימןח*ד
 בדבריו. היטב עיין בידו ממחין אין שאמרומי

 בחר אשר באחרונה שוב אמר אם זה דיןובעיקר
 דהביא מוט ס'ק לוא כלל ברוך בבית עיין יצאאי

 באריכות זה את שהסביר מה הריז דקצא. אפריםמהשערי
 ה*א שלום דברי שו4ת ועיין ל'. סימן ח"ה נדברובאז
 בסימן כתב סי*ג ס'ה קו"א דסקין מהרי*ל ושרת ח'סימן
 וי*ל הברכתן לשמוע חיובא דליכא כהעמע ס*וקל"ט
עכ*ל.

 סאסימן

 טפר ,8ל פלטפיק של כימץלגנוז

 פינק הכהן יהודה שמעון ר' מידידינעואלתי
 הארץ על מפלות עיצליונות ישנים בספרים אםשליטוא,
 ארון ליד נמטהם וכן דכן לי נראה להגביה.המחויב
 שעשו. גדולים אצל רב מעשה ראיתי וכןהספרים.
 שכתבתי מה עיץ לג2ת. מחויב אם פלסטיק שלוהכיסוי
 אמנם דחשב. ג' אות קי*ט סי' א' הלק אפריםברבבות



קמו ם י ר פא תייםאורתרבבות

 על העיר שליט*א זלזניק יעקב אבדהם ר' הרה*גידידי
 גמ*ב עי' בספרו, שם שכתג הקרטון בענין וז*ל,דברי
 מכיון ספרים של שלנו שארועת סק"ג קנ*דסימן

 וזנור. בנייר או עץ של ב5וחהן מכוסים עצמםשהספרים
 דתשמיש. תמשיש הארון מיקדי בזמע עושים שהיוכמו

 שלע הארועת כן דכמו ופשוט קדושה בהן איןוממילא
 אין קרטון בלואות מכוסים שלנו שהספרים ספרים.של

 על לדון מה שאין לפי*ז 81שוט קדווצונבארועת
 על פלסטיק או נייר לכרוך שעהנים מה וגםהקרטונים,
 דתשמיש דתשמיש קדושה משום גהם איןהלוחות,

 יש עוד שם* רמ*א ועי' להלוחות שומרים שהן הןה~א
 דאלו שם. שברמ*א הי"א מכח הדבדים בשנילדון

 שם ב*ה ועי' לכבוד. ולא לשמירה רק נעשיןהדברים
 גניזה. טעתין דאין כהצמע וא*כעכ*ל.

 גושם ששולחין הנדולות במעטפהן הדין מהוכן
 תראה גניזה. בעי אי ספרים של מעטפה סתם אוספרים
 אבל כך, לשלוא ונוא יתלכלך לא שהספר עשוי רקשזה
 תשמיש כעין תע"ל גופא. הספר על לשמירה עשוילא

 כהן שיח בספר ועיין גניזונ בעי ולא ושרידתשמיש
 תעסיף קדושה, דין המעטפה על שאין שכתב ח'סימן
 עןין הספר בתוך להכביס שלא דברים כמה שםלהעיר
 בדבריו.היטב

 יש אם נ*י פענפיל יוא הרב ידידי שאלתובדבר
 עירובין ציורי למש5 עליהם שרושם ניירותלגבח

 הדור ב8אר שראיתי מה אלא לדהחיב, מה לי איןוכדומה.
 אווזן השמועה, בעל מפי זה בלשון ס"ד 'עמוד ג'חלק
 האסטרונומים המספרים את גביהן על שחישב ניירפיסות
 נזהר החשדש קדוש הלכות ע5 בחידושיו הוזכרואשר
 כשהוא כבוד. בדרך לגניזתן ודאג מלהשליכן אישהחזון
 ובשעה בתורה כלולות החכמות כל למקורביומסביר
 ממש. תורה בעצם אלו הרי ההירה את משמשותשהן

 ושברי לוחות ענין בזה יש דאו5י להוסיף רוצהואני
 דהחבורים אפילו שמרת זאת באדון. מונחותלוחות

 דאדם לי נראה גניזה דבקי וטעם לגנוז. יש ג*כהציורים
 ללימוד גיגיעה ולהגיע ותאותו עצמו לשבורצריך
 לדהחיג עצמו שישבור מזכיר לוחות שברי וזההתורה
 וומוכן כת"י אפרים רבבות )ובדרוש בשלימותהתורה
 התורה על יצחק בית בספר הרץ בזה(. הארכתי~פוס
 בר' הצחק ר' )מהרה'ג יצחק קהלת ספר מחברבעל
 ר' הרב הצדיק החסיד הרב וזקני זצ*ל, מוילנאניסן
 ספריס את מאוד שיבה זצ*ל  אלעזר יעקג בר'יצחק

 מי,צ לעיין )וטוב הספרים מכבוד מיוחד בפרקבהקדמה
 הגא וטצשמה ועיקר כתג י*ד ובסעיף פעיפים( כ*ושם
 המונחים הספרים דפי על להשגיא ביהמ*ד חובשיע5

 הארץ על שיפלו קודם מיד להצניעם השולחנותעל
 כ~זוך להתפלל הבאים עליהם לדרוס לכך יבוא לאואז

 סי' ח*ג תשובה התעודרות ועיין עכ"ל. הפרנסהטרדת
 הרג ידידי לי וכתב נ"ה. סימן צורי בברוך ועייןמ"ג.

 תשובת שהביא לברכ*י שם דציץ שליטעאבלומנקרץ
 להם שיש שלנו בספרים מדבר מהתשובה ופשוטהדא"ש
 סתשג ספרים שם שיש במקום תשמיש דלגבי ואףמכסה
 המ*ב הביא כך למכסה ולא מכהצ מהספר לחלקהמכסה
 גופמנ לספר כבוד לענין והייע הפמ"ג בשם מ'בסימן
 תשמיש המכסה נקרא דקדושה תשמיש העמםית לעניןאבל

 עכ*ל. דתשמיש תשמיש התיבה או והארגזדקדושה

 סבסימן
 פפרקדחצת

 ש*ו סימן חי א"ם בן מבעל לשמה חורהבשו*ת
 ספרי תוך וכיוצא נייר להצניע דאסוד לן פשיטאכתב,
 של בסידורים הן בדפוס שהם הן בכת"י שהםהקודש
 שכולם כת"י ושאר והלכות וגמרא משנה בספרי הןתפלה
 בזיון כהחום לצרכו בהם להשתמש ואסור קדושה בהםיש
 בו לכתוב שרוצה חלק נייר לו יש אם נסתפקנואך
 הנז' הקודהע ספרי בתוך להצניעו מותר אם תורהדבדי
 רוצה הוא אלא צרכיו בו לעשות מצניעו זה דאיןמאחר
 דאסור וסיש כ*ב דשבת הגמרא והביא ד"ת בולכתוב
 זה בנייר ד,ת לכתוב ירצה לא אח*כ פן לחושדיש

 שכהצתסהע ונמצא חול דברי בו לכתוב לצרכוויעשהו
 שיח בשו*ת ראיתי כן וכמו עכ*5. לחול, הקודשבספרי
 מה על לחעיר ראיתי ח' בסימן שכתב א' חלקכהן
 זקנם שערהן את שמים אהצר שלמים וכן רביםשאין

 יודעים תנינם שבלו ציציות וכן הספר בתוךשמתלשו
 לו יש עצמו הספר שהרי הדין מעיקר אסור זהשדבר
 כלל קדושה בהם אין שבלו והציציות קדושה שלדין
 שגשב יועץ פלא מספר והביא וכו' הזקן שערותוכ"ש
 המא הספרים בקדושת להזהר יש לכאורה וא"כאסר.

 וכדומה. ניירות שםלהכניס
 שוצילמו אצ הנדפסים הספרים כי מקיליםואולי

 יהר*ד ח*ד אומר ביגיע ועיין קדושה. בהם איןאותם
 אהך כסף שטדי על הכתובים פסוקים דן אות כ"אסימן

 שטרות ע5 להדשיס בענין כ*ב ובסימן בזהלהתנהג
 על דנים אנו אגל בדיעגד וכ*ז ישראל. על שלוםכסף

 אלו כל לומעות לכתחילה כדאי לא ובודאילכתחילה
 וד*ת פסוקים עליהם שכתוב מא*י הבולים וכןהפעולות.
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 סגסשן

 הכנפת ביבת הקודש ארת מקוםלשנות

 הבנסת בבית שאלתו בדבר נ"י. יעקב הרבכבוד
 בזווית שהיה הקודש ארון מקום לשנות שהחליטושלו
 מתרה שאלה היא באמת המזרח. לאמצע מזרח צדשל

 הוא קודש הארון המקומות בכל אבל לשנות.שרוצים
 משום בה "ם אם דהטאלה אבל הכנסת. ביתבאמצע
 הנמושות אחרי והלכתי דלא. ומסתברא בקדושההורדה

 סימן אור"ח לב מערכי בשו"ת מגעת שידי עדוחפשתי
 דהזזת וכתב לצד מצד לשעת דאפשר דאם וכתבי'

 השטח בכל הכנסת בבית למקום ממקום הקודשהארון
 ועיין לשנות. אפשר וא"כ מקדושה. הורדה בגדיאינה
 המספות בתשובות בסופו ח"ז מלכיאל דברישו"ת
 א'.סימן

 מזה ועית מזרח בצד הארת שיהיה להחמירו"ם
 יהוסיף זכר ובשו*ת י"ט. סימן אור*ח סופר חתםבשו.ת
 בנעימים וחבלים י' סימן דבר ומשיב מ' סימןאור"מ
 אפרים כתר ועית אסור. צפון דבצד דכתב א' סימןח*ה
 ונשאל ושואל ז' סימז הישועה ממעיעי ושועת לאו.סימן
 וד. סימן אוד"ח יצחק והיכל ס"ח.סימן

 סדסימן

 הכנמת מכית ביתולהרחיק

 חלון בגגד דהבונה הובא ס"ד ק"נ סימןבשר*ע
 צריך שהוא לפי ד'א. בהרחקת לו מספיק אין הכנסתבית
  עזרת לענין סק"ט ומ*ב סק"ד במ"א ועי' גדול.אור
 וכתב זה דין עיקר על שהעיר רע"א ובחידושינשים.

 קצ"ב סימן ששת מהרקא תשובת וקיין אמות. בד'דסגי
 נסתפקתי אבל בזה. והאריך מר"ת הוא שהמקורשהגיה
 האם שר "ם וא*ב עלקטריק ש"ם בימיט הדיןאיך
 מתקלקל לפעמים כי כן ואולי כך. הוא הדין אזנ*כ
 גדול אור שיהיה הוא זה וענין מהחוץ. אורוצריך
 ולכן האדם ללב אור מבהש וה כהפם כי הכנפתבבית
 פסחים בירחעלמי וכ"כ הכנסת. בבית גדדל אורצריך
 כי מרובה. ואורו הואיל חמץ בדיקת לענין הל"אפ*א
 הרע. ולבער חטאו ויראה גדדל אוד צריך החמץלבער
 סי' אור"ח נףב וע" רב. אור הוא ב"ה של הסמלולכן
 ובעי האגודה דברי לדחות וואין שכתב פה ובד"מט"ז
 עד יותר להרחיק צריך אלא כתב ס"ד ובלבחם אמות.ח'

 אור בו כשיש הוא באה שכבדד לפי כלום יאפילשלא

 נאטן בשורח כתב ולפי"ז מהכבוד. שזה והוסיףגדול.
 יבדלים. הם אין למחול רוצים הציבור אם אפילוסק"י

 בזה לי כתב שליט"א לוין ב"י ר' הרה"גומו"ר
 מהנהו ז' בתרא מבבא ויסודו באגודה הוא דיעזיסוד
 תרביצא גן והשני איספלידא לקח אחד שחלקו אחיתרי
 מחמת מחה והוא דאיספלידא בפומא לבנותורצה

 אינדורנח. ועכשיו איספלידא דמעיקרא עליושמאפיל
 והגם אור מלאת אכמדרא הוא דאיספלידא שם ר"יופירש
 מ*מ לחלוטין עליו יאפיל ולא כדין אמות ארבעשירחיק
 בעל יכל עליו יאפיל וקצת אור מלאה דאכסדרהכיון

 בבית דה"ה האגודה והוכיח עליו. לעכבהאיספלידא
 הבותל בנית וע"י החלוטת מחמת אור מלאה דהיאהכנסת
 כנסתי בית זה ואין קצת עליו יאפיל אמות ד' בריחוקאף
 שרגא דהעמל אור ביום יועילו ומה בלילה. וגם ביוםגם

 עליו שמאפילו המדובי דאין כיון אהני מאיבטיהרא
 עכ"ל. פשוט והדבר יתרחק הלא כילחלוטין

 סהסימן

 הכנטת מבית גטה פטיעה לצאתלא

 פסיעה יצא אל הכנסת מבית היוצא ף, דףברכויצ
 מצוה למיעל אבל למפיק אלא אמרן לא אביי אמרגסה

 ירוץ. אז מצוה לקמבות דכשנכנס צ"ל ובפשוטולמירהט.
 הכנסת בית שעכוב בעצש שמראה לפי טעם נתןורש"י
 (מ למקומו שמגיע דעד מזה ומשמע כמשוי. עליודומה
 עליו מראה כי גסה פסיעה לפסוע יכול לאלביתו
 כי יכול מצוה ולדבר כמשוי עליו דומה הבנסתשבית
 דמצוה אביי כוונח יזה הכנסת בית בזיון בזהאין

 מת'ק אחד טטלת גסה פסיעה הא ולכאורהלמירהט.
 באשל סקכ"ה צ' בסימן הפמ*ג בזה ועית עיניומאור
 דמיד ומשמע ו'. ברכות יוסף ראהם ובספרואברהם
 כתב זוטא באלפסי אבל לרוץ. יכול למצוהכשיוצא
 ~בר הולך ואפילו גסה פסיעה יפסע אל מבוהוהיוצא
 הרב וכתב אמות ארבע מב*ה רחוק שיהיה עדמצוה
 לדבר דאפילו דסובי וכונתו הוא רבינו חידושהמגיה
 דעת אבל ד*א אחרי עד רק לרוץ יוכל לא ג'כמצוה
 (ר פרק ברכות )טוקר( ארץ בכורי בספר שהובא יונהר'

 הכנסת בית קדחםת משום הוא דהטעם הוא ל*דסימן
 דין יוצ84 ול8י*ז עיי*ש. הבנסת בית במקום דיןוהוא
 אפילו ליוץ אין הראשוטת אמות בד' שיוצא שבזמןחדש
 הו' כדעת המיקל הרהבות ולדברי עכ*ל. מצוהלדבר
 הפסיד. לא כשממהר ובפרטיונה

 חש8ילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם הובאובגמרא
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 לרוץ מצוה סיוב צ' סימן בהטו"ע הובא ולהלכהבשבת.
 הובא ש"א ובסימן בהטבוב אפילו מצוה לדבר וכןלב"ה
 מתפלה פ"ח ובר*מ מצוה. לדבר כ"א בשבת לרוץאין
 ג"כ דבשבת משמע וא"כ לב"ה לרוץ ומצוה כתבהל*ב
 מותר כתב הל"ה פכ"ד שבת ובהלכות לרוץ. מצוהיש

 דרק כהטמע לב"ה שרץ כגון מצוה לדבר בהטבצזלדוץ
 חכמים שפתי )ועיין לדוץ מצוה ולא בשבת לרוץמותר
 הצבור תפלת בהל"א הדמב"ם מ"ש )האגב בזה( העירג"כ

 בתי בס' וראיתי חוטאים. בהן היו ואפילו תמידנשמעת
 רשעים(. ביענים צדיקים ר"ת צבור שסתבנפש

 איך הגנסת מבית כשיוצא ירוץ דלא זה בדיןוהנה
 ירוץ דלא הדין ג"כ שם האם פרטי בבית בהתפללוהדין
 מהשכה כשיוצא הדין בפוסקים הובא לא ומדוע לא.או
 מבית וחלוק מהר לצאת מותר ואולי מהר יצאדלא

 היה סוכות של באחרון גדולים דהרבה וידועהכנסת.
 הרצפה את נשקו גדולים וכמה מהסוכה לצאת להםקשה
 היה זצ'ל אלחנן יצחק ר' שהגאת שכתבו ראיתיוכן

 הגד~ים. מעשה וגדוליםעושה
 ברכב לנסוע יאה אי הכנסת לבית ללכתוכשיכול

 וכתב י"ז. סימן חי"ב אליעזר ציץ בשו"ת בזה מ*שעיין
 ואם פסיעות שכר ויקבל רגלי ילך אלא יסע לאדבאפשר

 וילך מה במרחק רכבו ויעמיד יסע א באפשרותאין
 מבין לא ואני מעט, ילך ואח"כ הכנסת בית עדוירוץ
 בפרט בנסיעה שהוא כל עכוב דיהיה שם דבריוכל

 עכ"פ עצמו יטריח ומדוע וללבעד זמן לחסוךשאפשר
 ועיין דבריו. לבאר לטהטכן ויש תשה דבר אמרגדול
 יש אם שכתבע מה ס"ח סימן ח"א אפרים ברבבותמ"ש
 יותר דהליכה לומר צידדנו ובאמת בנוסע. פסיעותשכר
 ראיתי אבל מקומו. לפי וא' כ"א לדת יש ומ*מטוב.

 מסתבר וא"כ ברגל טוב דיותי קבלה עפ"י שזהשמביא
 עושה דלא שנוסע מי לומר בדוקא אבל דילך יכולדאם
 שכתב מ' סימן לשמה תורה בספד ממין אפשר. איטוב
 בדגלים שתהיה בה להקפיד יש הכנסת לבית הליכהמצות
 ועיין בזה. וצ"ע עיי"ש להלוך יכול דהוא היכא כלדוקא
 שליטוא זילבד הגר"י ידידי לאור שהוציא היראהבספר

 דיבור ובענין צ"ו. עמוד שלישית למהדורהבהוסשת
 לחיים הצואה על והים בתוספווע מ*ש עיין הכנסתבבית
 בספר ועיין כ"ד. סימן מקדש למווא ובהוספה ו'.עמוד
 פרק דאיתא מה נראה וירץ ב' י"ח וירא הזהברביד
 טבאן למרהט מצוה הכנסת דלבית ע"ב ו' דברכותקמא
 ד'. ג' ב' א' חות אברהם בויוסף שם חריזלמדו.

 השיב שליטוא עמאד משה שלמה ר' הרה*גוידידי
 אמר הגירסא וברי"ף בגמרא עיי*ש וז*ג זה בעניזלי

 ויש בשבת ואפילו מצוה לדבר אדם ירוץ לעולםריב*ל

 אמרו לא ביציאהו לרוץ האיסור שלגבי שינוי איזהכאי

 לרוץ במצוה טנילו הלכה דבר ולא מצוה דברשום
 מדבר וזאיע ריב"ל דברי את גם הגמרא מביאהבכניפתו

 ההסבר ונראה הלכה. או מצוה כל על אלא ביכ*נ עלרק
 מצות לשאר ביכ"נ בין חילוק אין למצוה שבהכנהלזה
 ובמרץ בזריזות המצוה לקיים עצמו להכין צריךתמיד

 לדבר אדם ירוץ אמרו ומשו"כ כידוע אמיתיתובשמחה
 והסבלעת המתיעת גם ואולם מצוה לדבר אוהלכה
 או בתפילה שמצאע וכמו מצוה בכל ג"כ והכרחיתיפה

 זה את לעשות שאסור וכדומה פסח בליל ההגדהקריאת
 צריך אלא ממע להתפטר מתי שמחכה כמשאויבמרוצה
 רק דרחעה הזו המתינתן ואולם ובנחת בשיבהלעשותם
 המצוה קיום שגמר לאחר אבל דוקא המצוה קיוםבעת
 אם ד*מ ענין שום בזה מצאע דלא לעסקיו לרוץיכול
 מהרגיל לאט ללכת אח*כ יצטרך האם לעני צדקהיתן
 הכנסת בבית מיוחד ענין הוא יפסע אל ועניןוכו'.

 דנראה לרוץ נאה ולא לאט ללכת צריך קדושתהדמחמת
 מתפלל אם וא"כ הכנסת בבית היא הקפידא וכלכמשאוי.
 במרוצה לדרכו לצ~אן יכול מקום שאר או פרטיבבית
עכ"ל.

 סוסימן

 הטנטמ טטיתלדטר

 בבית חתפלה בעת לדבר לא שמקפידיןבמה
 לא להקפיד יש דלגמרי נראה מדברים. ואח"כהכנסת
 ח*ב עני מנחת דוד יד בספר ועיין הכנסת. בביתלדבר
 שיחה של דאיסור הוא פשוט ודבר שכתב ע"בעמוד
 זה באיסור הוא תמיד אלא תפלה בשעת דוקא לאובטלה
 הרב בהערות ועןי*ש וכף ציבור שלמי בספר שכתבכמו

 קנ"א סימן מ"ב הנית מלהיבים. דברים י*ב באותהמגיה
 להשגיח דיש מדבריהם ותלמד סק*ח. החיים וכףסק"ב.
 השולחן ובערוך סק"א. קנ"א הלכות שונה ווייין בזה.מאד
 לדבר מקילים שהאנשים מה על לתמוה ויש כתבסק"ג

 תנאי מהני לא ולזה וכו' התפלה אחרי והמדרשבביהכ"נ
 נאמן אורח וזרין עכ"ל. כן בהעחשים לגעור ראויולכן
 דינים אסיפת חמד בשדי דברים אדיכות ועייןסק"ב.
 ריש להמרש*ם חורה דעת הניין הכנסת. ביתמערכת
 עי' בדבור אפילו הכנסת בית לבזות ואיז קנ"א.סימן
 בבית לדבר שלא קדוש ומנהג וברש*י. ע*א ל"בשבת
 שבסו*ס תקעת עיין ויראה באימה לאעבת יש אלאהכנסת
 של*ד. סףס יור*ד הגולה ובאר מרוטנברג מהר*םשישן
 צ-ל )וא~י שתיקן תקנת שראיתי כפי שם התקנותוז"ל

 הכנסת בבית ידברו המא צרפת, בני באגודת ר*חתקמת(
 יש ואם שם שבתוב ראיתי טן ויראה4 באיטה ישבואך
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 אין להתפלל החזן והתחיל מצומצם מנין הכנסתבבית
 תפלתו החזן שיגמור עד ולצ(אז המנין לבטל דשאיאחד

 במחבר בדי"ז וזמין שס"ח( פראג דפוס שלפני)מהר"ם
 ס"ב. נ"ה סימןוברמ"א

 הנה הכנסת. בבית והגדולים הקטנים לבניוולנשק
 בניו לנשק לאדם האסור הרמוא כתב צ"ח סימןבאחר*ח
 וראיתי העגודה(. זאב )בנימין הכנסת בביתהקטנים
 לבניו אדם ינשק אא שכתב קס*ג סימן זאבבבנימין
 בדרכי הביא וכן לגד~ים. לא דג"כ ומשמע הכנסתבבית
 וסתעמע לגדולים. כן כתב באמת נאמן אורח ובספרמשה,
 אצל ראיתי וכן לא. לאחרים אבל קפידא. איכא לבניודרק

 קל"ד קונטרס ובהמאור הרב. ידי דמנשקיםהספרדים
 אייר מחוברת דברי על להה2יב אה2כנזי י' הרבכתב

 בחהאי אחרים ולנשק אסור בודאי שלגדוליםתשכ"א
 אהבה מפני לא הכבוד מפני זה הרב ידי ונשיקתאסור.
 ר' הרה*ג ידידי כ*כ השיב קט"ו ובקונטרס מותר.לכז
 הוא ת*ח ויד אסור דלגדולים שליט"א דלבצקישריה
 אבה"ע ח*ג אומר יביע בשו*ת ועיין המקום.כאהבת
 ום?צים הכנסת בבית חופה כשמסדרים שכתב י'סימן

 הכנסת. בבית מזה להזהר להם יש היתר בדרךלהתנשק
 אסור. אז התפלה בשעת שלא שאף מדבריווטה2מע
 הקטנים או הגדולים בניו לא לנשק דאין מכ"זהיוצא
 ידי לנשק הנההגים אלה זולת הכנסת בבית אחריםאו
 בספר האריך הכנסת בבית חופה עשישז )ובעצםהרב
 ביד כ"כ וזמי"ש לעשות שלא )העלמעץ( טוב יוםטהרת
 סופר וכתב צ*ח סימן ח"א אבהע*ז חת"ס ועייןדוד

 קפ*ב, סימן ח*א תליתאי וסה2יב שואל מ"ז סימןאבה"ע

 פאז אבה"ע שיק מהר*ם ל*ח, סימן אור*ח מהרי"אשו"ת

 דה2דה פרי פ*ה, סופר חתן י', סימן אור*ח אה2אמרי
 דינים אסיפת חמד וודי מ"ח, מ"ז מרדכי לבושי צ"ז,ח"ד

 תבור והר המחנים מחולת א', אות וכלה חתןמערכת
 טהגים לא מדוע בזה והארכנו קנ"א. חיים ארחותועיין
 מאק. מקומו ואיןכך

 בפני יסתכל שלא וכתב וי"ד סקי"ג החיים כףועיין
 מראה לפני יתפלל דלא אמרתי ולכן כשמתפלל.אדם
 שדנים ראיתי וכבר תמונות. לפני לא וכן עצמו רואהכי
 סימן ח*א אפרים ברבבות 5'ש ועיין פה. וקצרנובזה
 קטנים הבאת ובענין הכנסת, בבית תמונות בעניןג'

 מעם ילקוט הךו ידות. שתי בספר ק*ת הכנסתלבית
 בבית דיבור ובענין תתתל*ח. עמוד ח"ד דבריםלועז

 עמוד בבמדבר אה2 להבות חוצבים דברים מ"שהכנסת
 חי"ג בנועם הכנסת בית בענין שכתבנו ובמה מ*ג.מ"ב
 זצ"ל הרצוג א' יצחק ר' הרה*ג ותשובת רמ"ח.עמוד
 בבית חופה בענין כ*ז סימן ח"ב אבהע"ז יצחקבהיכל

 מ*ש סקע"א צ' סימן מ*ב ועיין לעשות. דלאהכנסת
 ח'. סימן ח"ה הלכות משנה ועיין מראה. נגד להתפלללא

 הכנסת. לבית נשק להכניס מותר אם הדיןואיך
 במקל להכנס אסור כתב ח"ג פוד הקודש עיר בספרהנה

 ידידי וטען אסור* ג'כ נשק וא"כ הכנסת. לביוזחובלים
 לילך ווילים שדרך כית שליט"א שורץ יואל ר'הרה"ג
 שיותר וכמובן בזה. וצ"ע אחרת כשא"א מותר אוליבנשק
 בב*ה ~עשן יכניס. אז ובאוא בחוץ אחד עם שישארטוב
 ח'. סימן לכה2ה הלכה שו"תעיין

 בבקת קפנדריא לעשות בחוא ק"כ בסימןובמ"ש
 חיוב אליעזר ציץ בשראן דברינו על מ*ש עייןהכנסת.
 עי*ש הכנסת בבית במהחה להסתכל ובענין ט"ז.סימן
 אחרי במראה המסתכלין באלו מ"ש ד' אות ו'בסימן

 תפילין.שמניחים
 מקדש בספר מ"ש עיין נשים עזרת קדח2תובדין

 תשל"0 )ירח2לים שליט*א דרוק זלמז ר' להרה"גמעט
 בח*א שכתבנו הכנסת בבית ווים בעלי בצורות דןוכן
 בדבריו, היטב עיין הכנסת בית בעניני הספר בכלודן

 בחוספת מההם צוחעה בספר ועיין ט*ו. וסימן י'בסימן
 ע"ש. ו' עמודחיים

 הגנסת בבית מותר וציצית ווזפילין ס'ה לנשקוהנה
 בעולת ששאל מה י"ל וא"כ מצוה לחיבוב דעושהמשום
 נ"י הכהן שמואל הרב כ"א עמוד (ר קונטרסהחודש
 באה הנשיקה כי לנשקו מותר אם בב*ה בוכה ילדאם

 כמו אחרת סיבה יש אם יתכן כאבו. ולהסירלשתקו
 שרהת הריז דמותר יתכן הכאב הסרה או מצוהחיבוב
 חכטה ראשית הרין ט'. סימן אור"ח )לאנדא( ישראלבית
 פי"ד. הקדושהשער

 סזסימן
 )ג( א' לחלקחומפה

 ו*ג ידידי לי כתב שליחות בענין ק"ב בסימןמ*ש
 רסקג סימן ז*ל הרב בשו"ע גם ראה שליט*אשוחאט
 כשעח2ה וז*ל, שליחות בנוגע )ה( אחרון קונטרססכ"ה
 שנעשית חבירו של יזץ אתם כאילו ה"ז ממשבעצמו
 בתחלתו. ענגיל להר*י טוב בלקח גם וראה אריכתא.כידו

 לא משום ליכא אישיר דבעניית ק*ו בסימןמ"ש
 דבפ*מ נאי בראמער י' ו' ידידי העירני קולויגביה
 קולה להגביה אסור בזה דגם מבואר נ"וסימן

 בברכו לכרוע דאת מהגר*א קיוג בסימןמ"ש
 חע כורע שכן ס"ח נ"ו סימן הרב שו"ע עי'בקדיש
 מהרי"ח ליקוטי ועי' שלמה ח2להן השולחן הערוךועת

 קד"2 ב% ~רוע נוהג שליט*א מלויבוויסה2והאדמףר
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 וקצות ישורו7 ויסודי ס"ה הרב בש*ע ועי'שאומר.
- סקט"ו. השולהן בבדי י"ז סימןהשלהן

 אהר עד דמאלול הרב סידור עי' קי"ד בסימןמ*ש
 עלימ קודם ובמגהה יום של שיר אהר רבאהושענה
 המלות העתיק הכולל ובשער אורק )לדוד זהשמרים
 נ"ונ סימן באה"ט ועי' וכו' עלינו שדםבמנהה

 קלות כך כל אין דבמים בסופו קכ"א בסימןמ'ש
 לדמות יש שליט"א שודמוט ג' הרב ידידי לי כתבראה2.
 דבר דכל ס"ה פ"ט סימן הרב בשו"ע לם"ש זהדבר
 שאין ממים הוץ התפלה קודם ולשתות לאכולאסור
 וכל חצכלין מיני כל שאפילו שם ועפים"ש גאווהבהם
 ולשתהזם לאכלם מותר גאוה בהם ששייך משקיןמיני

 דה*ה י"ל אפשר גאוה שום ברפתוה שאין משוםלרפואה
 הוא אם שם ולשתות לאכול דמותר ביהכנ"סלענין
 עכ"ל. ראהצ קלות שייך לא זה שבעניןמשום

 בשרהן עיין היעך. בענין ט*ז סימן זה בהלקמ"ש
 י"ג מבן פהות בקטן קכ"ג עמוד )זובער( יעקבזכרון

 שמברך כמו לברך מהויב אם תפיליז להניהכשמתהיל
 הגר*י תשובת והביא לא או הינוך מטעם המצהן כלעל
 ר' וגה2ו"ת יברך. דלא נוטה ודעתו בזה, זצ"לרוזין

 הינוך דין באריכות רט"ו סימן משפט הושן בסוףעזריאל
 ר' הרה"ג וידידי בדבריו. היטב עיין להתעעתבקטן
 לבנו היןך בענין עוד לי כתב שליט"א לוין דבאברהם
 הל' ריש הרמב"ם על בטועא דברים בזה מצאתיהגדול
 ועוד כשהגדיל. תורה בנו ללמד האב על דמצוהת"ת
 בדין ועוד כ"ט. אות מ"ג להריעב*ץ עה במגדל בזהדבר
 מהויב דלא יאב כלל לתורה בציונים עית לגדולהיטך
 רפ*ה סימן המנים במועדים כן כתב לא אךבהינוך
עכ"ל.

 בשבת מדוע צ'ם סימן ה"א אפרים ברבבותמ*ש
 אומרים הלל אהר בר"ה וכן דשהרית שמו"ע אהרשהרית
 דף מגילה בתוס' הנה הנ*ל ידידי לי כתב שלם.קדיש
 ובאגר*א ס*א. תכ"ג סימן אור*ה בשו*ע וכן הד ד'הכ"ג
 נגמר השהרית הרי מוסף בהם שיש דבימים מבוארשם
 שמר מדוע מובן ומשושה שלאהריו. ההלל או שמו*עאהר
 לא עדיו מוסף בו אין אם אבל אהריה תתקבלקדיש
 קדיש. הצי רק אומר לכן שהריתנגמרה

 אם ס' בסימן המג*א ובדברי נאב. סימן בה"אמ*ש
 הר*ה וכתבי שלוחה באילה עיין לק"ש שייך ק"שברכת
 כשג.בסימן

 טלית. על שהתיינו בענין ב' אות ב*ג בסימןמ*ש
 אות ציצית )שיינברג( היים סה2מרת בספר כעתראיתי
 אהרים להוציא שההיינו יברך לא דאהד דטעם שכתבי*א
 טלתים קמ אנשים הרבה ואם השמהה על דהוא טליתעל

 מישמ טליה לו שיש מפני שמאה לו יש לאהדהדשים

 דהסיבות וכיון לו שיש הביוו טלית מהמת לא שמחהיש
 הפמ*ג סובר שה זה שונים מברכים דמהמתםמברכים
 יום על בשהורינו סה2א*כ אהר להוציא יכול לאדאהד
 אהד מהיב הוא דן4הירינו הברכה דמיריב נמצאטוב

 אהרים* להוציא יכול ולכןלכולם
 בנטילת טהרה שיורי בדין ז' סימן זה בהלקמ*ש
 מ*א. פעא ידים תשל"0 )טוקר ארץ בביכורי עיקידים.
 טהרה. שירי של הדין הידוש בעיקר לבארמ"ש

 סהסימן
 ידים 8טיתבהעי

א
 חנשילח לפני חצ8רניםלבדוק

 בעמוד כתב זצ*ל( זאלר יצהק )להרב יהדאבספר
 בודק הריני לסעודה ידי לנטול בא אני בטרםס"ה.
 קוצץ הריני המדה על יתר הן גדולות אם ידי. צפרניאת
 זילבער י. בנימין ר' הרה*ג בהערות אבל עכ*ל,אותן
 רק כתבו )השולי דין פי על 1שת מהויב אינו ע*זסתב

 סק*ג, קס"א סימן מ"ב חרין צרקק. מדוע אבללהומרא
 מי שם שכתב המאיר ובה2רגא סק*ב, זוטאובפתהא
 אותם. לנקהע לדקדק צריך גדדלים אצבעותיושצפרני

8

 אחר בחדר אחרונים מיםלי8ול
 אהר בהדד והמים אחרתים טים ליטיברוצה

 ברהמ*ז. קודם ממקומו לעקור אסור כי לשםהילך
 פשוט שכתב ט' אות ב' סימן אשד איים בשלמתוראיתי
 והוא ישכה שמא למיהש ליכא לברהם"ז שייך דוהכיון
 עכיל. עוברונ ממצוהכ"ש

ג

 5מלח אצבעד לם5יללא

 במלה אצבעו דהטובל וובוג ס'ו קע*ט סימןבשרע
 בא*א ובפ"ם ובקמיצה. באמה יטבול לא לשכההקעוה
 של דוקא ואם באצבע דוקא אם נסתפק סק*א ב'סימן
 העיר וכבר הנ*ל. השו*ע דברי הביא שלא וצ*עימיה
 שליט4ח קניבסקי הגר"ה לידידי זכרת בקונטרסבזה
 ששבל מי אליהו מהופת חתביא כ*ב. אות א'בהלק

 היכל. 8עמים ג' או שניםאצבעחעיו
 פפא רב בני " לומר ה*ל, כ*ו באות שם כתבכן
 ס' השכהה. להסיר קבלה בו יש המסכת סיוםאהר

 תמהתי 16מן תה עכץל* 148ה עסךד ס,ת ה'השמ2כול
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 בספד וראיתי פפא. רב בר 5לש פפא בר אומדיםמדוע
 שליט"א לייטר נהטה ר' הדה*ג לידידי גליוניבשולי
 12זה ואחד טעמים כמה וכתב בזה דדן תשל*אבעמוד
 המקום. לפני גבדעת ת8יןתפלה
 שיודי של מים דהשהזה י*ב סימן בא*ב שם בתבכן
 ברוב 8עבטלו אם ה*פשר תסתפק, לשכחה קשהרחיצה
 לחוש.אין

 קשה % ע*נ זו רנליו דהרוחץ י*ד בשטת שם כתבכן
 דמצותן כיון וכתב כך דישו מבהנים וקשהלשכהה
 ט'. בסימן מוש חרץ רע, דבר הרע לא מצוה שומרבכך

 תחת מלבושין דהמניח ט*ו באא שם כתבכן
 זדועו על והמתנמנם ובתב לשכתה. קשהמראשותיו
 בגדיו לבוש דבעודו לחחח שאין נראה בגדשלובש
בטלים.
 שמאל של מנעל במחליף * באות שם כתבבן
 א'. אות ד' סימן בח*א שכתבט מה תריןלימין.
 זו אחד זו צפדניו דהנוטל לקו באות שם כתבכן
 ולא הקפיד שביד החזףא בשם ושמעתי לשכחה.קשה
 וביעב*ץ ס*ו. סימן ח*ג שלום דברי יושז הריןברגל.
 לשבחונ קשין לא בבושין בזתים בתב י*גהודיות

ך

 כהום ידיםלנגב

 וחפשתי לאכילה ידי ונטלתי ציבודו במקוםהייתי
 המוציאה חשמלית מכתה שם היה כי היה. היא לנגבנייר
 לנגב אפשר אם ונסתפקתי הידים. משגבים ובזהחם
 העיקר חשמל או נטר או מגבת לי מה ולכאורהבזה.
 עד הדין משם8תי היא חהפטאעי נקיות. והידיםשנטל

 שליט*א הכהן טסף 5הרה*נ ביד חיים שו*תשקבלתי
 ניגוב להתיד טעמים ב' כשא בסימן ובתב שבעמבאר
 ומ*ש אפשר השמש עוי דג*כ חשמלית מכונה עויהידים
 בהדבה שדאיתי )ובפדט פשוט זה ולכ4עדה משמש.חשמל
 וידידי למעשה(. נוגע בבר וזה זה את מתקניםמקומות
 לאסור ארוכה תשובה לי בתב נ*י ראזנברג דוד ר'הדה*ג
 עלקטרי. במכונת הידיםלנגב

ח

 יףים ~טית ~יח שלגמיע
 במקום נט*י של לכוס נלידה של נגניעלהשתמש

 נייר של ככוס והו*ל דאפשד יתכן אחר. כוס לושאין
 כוס לגבי ב' אות ק*נ סימן בחיא מ*ש ועילנט*י
 קנ*ט סימן המ4הר בשרגא וומין ניד. של בכוס בדכהשל

 חמץ נ"ר. בכלי ליטיל להתיי יש נדזל הוקקדבשעף

 בשו*ת אלי תשובה ועיין קנ*ד. עמוד ח*ו נדברו אשףת
 סימן המאיד בשרגא מ"ש ועי' ל"א. סימן שדךפאת
 נייד בכלי ישתמש לא דלכתחילה וכתב ב'. אותנ"ה

 כ"ג. סימן י"ב חלק אליעזד ציץ הריןלנט"י.

ו

 ידיו נטל וטלא למי לאטוללונת
 שלא למי לאכול לתת רצ"ה בסימן שכתבטבמה

 בבית העובד מלצר 4י טבח יעשה מה לפי*ז ידיו.טטל
 יואל ו' הרה*ג ידידי בכתבי וראיתי וכדומה.חולים
 לדעת מותד בתשלום פחעל הת8 אם שכתב שליט"אשורץ

 זה אם וכדומה בצבא אוכל שמגיש ואחדהמרש"ם
 ס"ז סימן י"ב חלק אליעזד ציץ ועיין מותד. אזתפקידו
 א'.אות

ז

 נעלים במטרוטינגע
 מרדכי בית בספד עיין ב', שת "ג בסימןמ*ש
 בשדוכים טגע אם לחזרא דשאל דכתב ד' בסימן)הדיס(
 דלא* והשיבו נט"י צריךאם

ח

 יף4ם בבתיהוקטן

 בעי אי ידים בתי עם הישן ב' אות י4ג בסימןמ*ש
 אן. סימן ח"ב נסים מעשה בספד מ*ש עייןנט"י.

ט

 ירים נטילת אחרישלום
 יכול המוציא לפני ידים נטילת אחרי אםנשאלתי

 ידבד. שלא מבואר קס*ו בסימן כי יען שלום.לעטת
 נרע לא א*כ הפרקים בין לעטת מותר שלום כיונראה
 דף חשם ארחות על חיים מקור ועיק והמוציז4 נטויבין
 דמותד. מהדא"ש שנסתייע ל"ח אותי'

 סטסימן

 מנטש טדאי יתרטטשחהח

 תיכף 5*ב דף בברכהע תכיפות דשלשבדי*ז
 ברכה. לנט*י תיכף תפלה. לגאולה תיכף ויאיטה.לסמיכה
 אבל לתפלונ גאולה דיססוך ס*א קישא בסימןתעבא



קנא ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 הביא לא התכיפה של הפסק שקעור בדיני קם*ובסימן
 המ*ב סתב מדאי יותר בשהה ובנט*י ואמאי* די*זהרמ*א
 לחזור אי*צ הרבה שהה אי אפילו סק*ו קסוובסימן
 ידיו. משמירת ביפתיים דעתו הסיח שלא כל ידיווליטול
 בספר ראיתי אבל מהפמ*ג, מוכח דכן בשעה*צוכתב
 מלובלין, זצ"ל הורויץ עזריאל ר' להגאון הברזלראהע
 תכיפתה מצות כשמבטל דבנטילה כ*ט בסימןשכתב
 כהסא*כ וליטול להזור ומחויב הנטילה נתבטלהלברכה
 בנט*י ג*ב למבואר אבל הרם*(4 הביאה לא ולכןבצופילה
 וליטוג לחזוראי*צ

 אץיך לא צורך שיש בדבר כתב השולחןובערוך
 מקרי לא והפסק דדצק הנטילה מקיים אם כגתהפסק
 פטל גדול ווהרי ותדע לשהחץ וחף*צ כששוההאלא
 וישהה המסובין כל על בהמוציא וממתין תחלהידיו
 הפסק, מקרי לא להענין ששייך מה כל ודאי אלאהרבה

 לדהעולחן סמוך הנטילה מקום שתהא שמקפיד מיוראיתי
 שטען נ*י רח*מ להרב תשובה וזה עכ*ל* עיקרואינו
 באחרונה יטול או יברך ומיד בהמוציא לשהותשא*א
 זה אלא ישהה הראשון סו*ס באחרונה פטל אם לידמה
 סימן במ*א בזה דינים חילוקי ועץק הבדל ואיןלצורך
 לומר שמותר שבארו ויש כתב שם השולחן ובערוךקסוז.
 כן, לעשות וחלילה להמוציא נטילה ביז רועי ד'מזמור

 בין הגהמור באמיהת להפסיק לא אור*ח בנמוקי כתבווע
 קפ*ו סימן החדש חיים בארהות המין להמוציאנט*י

 שהה אם בדיעבד שכתב נאמן באורח ועץקבאריכות.
 והיסח ד*א וממדת שנית ליטול אה*צ אמה מכ*ביותר
 ללמוד ואפילו ידים נטילת אחרי סגריה יעשן לאהדעת
 דלא ל*ז סימן דהחולחן בקצהן כתב להפציא נט"יבין
 סימן טוב יום עונג וומיז תורה, בדעת ב*ב ועי'נכון,
 התשובה באמצע דוד ונששל ע*ו עמוד ברכה ועמקי*ח
 ופטל. חוזר אין דבדיעבד שכתב בסק*ח החיים וכףה',
 תיקש דוקא דלאו בזמן ד*ה מ*ו ברכות רשב*אועיק
 סימן על ר*ה סימן ח*א או*ח הלוי חםבט בדבריו.עיק
 בהצואע.קס*ו

 עסימן
 ח8שהש טפראתלא3א

 לו שאביי שרצה במה ףה "חהא ר ידיףכבוד
 הבר3ה כשיוצ(ע המוציא מפרוסת לאכול מחויב אםהדין
 בסימן הרמ*א הנה אהר. מלחם לאכול שיכול אומאחר,
 בולם צריכים עסרן כתב ס*וקס*ז

 לאכ~
 פרומת מן

 הרמ*א כתב ובס*ב המצוה. להבב כן שעחםיז רקהבצוע
 לפל פרוסה ליתן צדיך אדם בני הרבה עםכשאוכל

 מהלהם פרוסה שיתן צריך המצוה שעיקר וצ*לאחה
 הוא לפניו לחם אחד לכל יש אם אבל אחד לכלשבצע
 מפרוסת לאנול צדיך ואין שלפניו מהלחם לאכוליכול

 ורק הבוצע שיטעום עד לחכות צריכים אבלהמוציא
 לחכות צריכים הם אין משנה לתם אהד כל לפניביש
 רוב ועפ*י ס*ח. רע*ד סימן מ"ב ע' בברכתו שיצאאע"פ
 הוא שיטעום עד לחכות צריכים הם א*כ להם איןהלא
 שיתן טוב לכתחילה וא*כ שלפניהם, מהלחם יטעמוואח"כ
 מהלחם לאכול יכולים ובדיעבד המוציאמפרוסת
 להם יתן שלא נראה ולמעשה טעם. הוא אםשלפניהם
 הוא לצורך שלא דשהיה משום שיטעום קודםלכתחילה
 לחהצ דיש ועוד שיטעום. אחר לפניהם ליתן שיכולמכיון
 קודם בחיתוך דוי"צינן כמו אחרים בדברים יפסיקשמא

 ובספר שיאכל. לא אבל להם לתת יכול ואוליהמוציא
 סט*ו קס*ז בסימן כתב סק,ד רע*ד סימן שבתתורת
 ונלע*ד הוא, שיאכל קודם חלקו אחד לכל ליתןשיכול
 טעם שהך לא וא*כ המוציא מברך אחד שכלדלדידן
 דמברך כהמום הפסק הוי לא הכא דמשום שםהמג*א
 שם, והט*ז הב*ח כמ*ש לפסוק שיש ופשיטאלכולם
 המוצי(4 פרוסת פיו לתוך תחילה יתן דהבוצעונלע*ד
 דלא למסובים המוציא יחלק ואוכל לועס שהוא01עוד
 נטילה בין איסורא בי' דלית מועט הפסק אלאהוי

 הפסק הוי מקודם המוציא יחתוך אם כמעא*כלמוציא.
 להם חותך אם דאף ועוד לאכילה. המוציא ברכתבין

 ראיתי וכן הטו*ז כמ*ש מידי להו מהני לאמקודם
 עכ*ל. רבותי מכלעהגים
 משבה לחם להם כשיש רק בשבת אבל בחולרזה
 צריכים אז להם באין אבל טעימתו לפני לאכוליכולים
 שבדוקא להזהיר יש דבשבת ועוד יטעום שהוא עדלחכות
 הם לפעמים כי כמענה לחם להם אין אם המוציאיצאו

 לחם להם חסר הלא ו(ם המוציא פרוסת עלמברכים
 שומע מדין ממפ לצאת וצריכים בזה טועיז והרבהכהמנה
 שכ*א נוהגין ויש כתב ט*ו עפוד שלמה ובמנוחהכעונה,

 בוצע ואח*כ שלמה בעודה החלה על מברךמהמסובין
 רע"א סימן השולחן ערוך המין לפרוסות. הבוצעחווץך
 מ-א.סעיף

 הלא לחכות יש שלכתחילה להעיר כתבנו כברההנה
 נראה אבל המוציא, של כזית שיאכל עד בדבורלהפסיק
 וואין במו אז יין במקום דזה פת על מקדש אםלהז,פ
 לדקדק יש כן כמו קידחם, של בבוס בשתיהלהפסיק

 וחפשתי מדיפ, חה כזית המוציא בא3ילת להפסיקלא
 סימן תנינא אברהם באשל להלכה 3ך ש3הבוראיתי
 ולדבריפ בזה מדייקים לא כי בזה חמק ס"ט.ערוב
 מדינא.הוא

 התחתונה על בהנע שבת דבליל שם המהברובמ*ש



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב ברקנב
 המצות על מעבירין דאין תמה דהב"ח המ"ב שםכתב
 מן יותד אליו קדוב התחתון להניח ונהג זה תיקןוהט"ז
 העליונה לוקחין ח בתחתונה תחלה שפוגע ונמצאהעליון
 ובוצעין למטה אותה ומניחין המוציא ברבתבהצעת
 ובוצע ת"ל, שסתב שלמה שלחן בספר ור(8יתיעליוע

 ויכולו אמידת אחד כי מקודם עליתה שהיאהתהתונה
 ויברך וירשום למטה ויניח העליונה יקח המוציאקודם

 אצלו קרוב עליונה שהיא התחתונה א ויניחהמוציא
 שצדיך נ"ל ובלא"ה המצות. על מעביד הוי לאובזה
 לאחת צדיך כי אצלו קדוב עליו שבוצע אותושיהיה
 יחתוך שש לצמצם א*א תה מהם א' ולבצוע בידושתיהן
 ולא עבאל. שלימה למחד יהיה לא ו(ם מהשניה ג"כק8,

 יחתוך ואיך אחר לקחת יכול הא בזה דבריו כונתהביפתי
 וצא ויכולו אחר השוש ולשון בזה. ביאור ובעיקצת
 לבצוע הוא בלילה העיקר כתב ובלבוש המג'א,לשח
 היא שהתחתונה הקבלה ע"פ סוד בו שהצ התחתונהמן

 תוספות וומץ עכ"ל. והבן שבת בליל ומפדנסתהמנה2ת
 ממתב דלא צ"ע שכתב השבת תודת וומץ סק"ג.שבת
 כדכתיב למן זכר עגולים לחמים שיעשה מקוםבשום
 שדאיתי מקום בכל ואדדבה עטל ופירש*י גדכזדע
 עגולים בד"ה דק אדוכים הלחמים השנה בכלעושים
 סימנים שעשו מהדאשונים שהביא ציון בבני ועייןעכ*ל.
 ישע. בגדי בספר ועיץ וכף, ושניה דאשונה איזהבלחם
 השולחן עדוך תרץ הקבלה. עפ"י דברים מ"ש שבתועולת
 י"ד. סקי"ג החיים כף ועיי סק*ז.רע"ז

 יש שבת בליל אבל ה*ל, בסק"ב כתב שו*עובדב
 שלא וכדי התחתונה על לבצוע להם הידוע מטעםפהגין
 יותר אצלם קרוב התחתונה מניחים המצות עללעבוד

 או כלל המצוה על מעביד באן ופאין ונמצאמהעליונה
 למטה אותה ומניחז המוציא ברכת בהצעת העליונהלוקחין
 לאורח להקנות שצדיך דין יש והאם עכ"ל. עליהובוצעין

 בשו*ת בזה מ"ש ע" שלו שיהיה מצוה של הלחהםאת
 ל*ז* סימן י"ב חלק אלהעזרציץ

 עאסימן

 הפעודה עם טזוושתחאועלים

 אות קם14 סימן חקא אפדים בדבבות שנתבנובמה
 מו*ר שכתב הסעודה עם מזתות האוכלים באלוא',

 משיעור פחות שהוא סעודה קביעת לענין משהבאגרות
 נשאלתי ל*ב(. סימן ח*ג )שוורעח באמריקה פה ביציםד'
 טלז הציבת תלמיד נ"י קינריק יוחנן ר' היקר עשיבזה
 פיטצ'ה פעמים כמה האוכלים האנשים אלו יעשומה

 השיעור אם אבל ביצים. ד' משיעור פחות לאבולונזהרים

 מעט אוכל אם וגאכ לשיעוד נחשב כמה יודע איניקטן
 סעודה כשיעוד אוכל אבל מטעמים לאכול דק כוונתואבל
 ידוע תודה בני בין הדין באמת הנה עכעל. יעשה,ומה
 המוציא עושים ויותד מזופת עושים חתיכות ב'שעד
 קעא סימן ח"ב משה ישועת הרין לזה. שיעור ישא"כ

 אם שם וסתב שליט"א אהדנסון רי*ם הדהאגמידידי
 סעודה בצידוף מזונות ממש שזה עוגיות או עוגהאוכל
 בנטילת חייב לשובע מרובות ומנות בשר דגיםשל
 מוב ולכן עליהן סעודתו קבע דהדי ובבדכהמ"זידים
 כלל יאכל שלא או גמור לחם על לכתחילה ידיושיטול
 לי כתב אלי ותשובה עכ"ל. גדולה, בסעודהמזונות
 שליט"א געה להד*ם אדוכה תשובה בתבתי הנ"לידידי
 לכתחילה לברך כתבתי לא הדבדים ותמצית זהבנידון
 בב' לא אם ביותד לא העף במסיבות פהב"כ כזיתעל

 בסעודות כביצה אפילו יאכלו שלא לזרז באתי אלאביצים
 יטעמו שלא או גמוד ללחם והמוציא נט"י בליגדולות
 עכ"ל. הפוסקים למחלוקת נכנסים אחרת כיכלל

 לאה בבדכות המאידי כתב פת על מזונות בידךואם

 בברכת נפטד לחם שבדיעבד הדור חכמי לקצתדאיתי
 ועי' לי. נדאה ואיז וכף הפת על שברכו כל מזופתמיני

 ובשערי במשנה. דרעי ובתלמידי כ"ג בסימןברא"ש
 שם הלכה וביאור סק"י ובדכ"י סקיוג קס"ז סימןתשובה
 בהד מ'ש לעיץ )ו"צ ב' אות כ' סימן חוד משהובאד
 דפטודות הקטנות במציות מ"ש צ"א סימן אוד"חצבי

 בזה(. קי' אכילה שיעור בהם דאין כונתו ובודאימנטעי
 הנהנין ברכות בהלכות וביאודים העדות בקובןועיין
 בלשון שו*ע מדב קוהובא ואי עמוד תשל"ה()ידושלים

 לאכול צדיך סעודה עליהם קובעים שאין לחמים ומיניזה
 בדכת לברך חייב הוא ו(וז סעודה, קביעות כשיעודמהם
 ימיו בסוף ממנו שמעתי )הגהה( קם"ח בסי' כמ"שהמזון
 שהדי סעודה קביעות כשיעור לאכול הצדיך ולא בושחזד
 והעיד היום קדושת של הזכדה בה יש ג' מעין בברכתגם
 קדושת את להזכיר שכח אם לפי"ז וצאע 1. ש. הרבשם
 יצטדך לכאורה הדי לפי"ז וגם לחזוד. מחויב אםהיום
 חובת יצח כבר אם ואפילו שלמים מחנות מינישני

 הדין מצד משנה לחם יצטרך לכאורה ג"כ שבתסעודת
 סועד ואפילו כו' אבל ד*ה ס"ז דצאא שבת בהל'המבואד
 ובסיום משנה לחם סעודה לכל צריך בשבת פעמיםהדבה
 כסברא שנים ליקח להחמיר "צ אבל אדה"ז כתב זוהלכה
 ובקיצור ל"ג. סימן המאיר בשרגא מ*ש וורץ עכיל.הא'
 מ"ח סימן בהלכה המצוינים שערים פידוש עםשו*ע
 המוציא בדכת לברך דיכול מזה ומבואר בסק"גכתב

 מברך כסנין פת דהוא עשירה מצה על כשקובעובדהם"ז
 מ"ק )סיח בב"י משמע וכן וברהמ"ז המוציאברכת
וכ*ל.



קנגאפרים פיםאוחרבבות

 דש"עור ב' באחץ פ*ג פרק ח*ב ווים מקוראציץ
 מוה ובפוות בצים ארבע הוא בכסנין הבצה בפתהמוציא
 שאל חוים לספרים וצדמ להקל. ברכות וספק לספקנכנם
 צ"ה אות ג' סימן באצבע ובמורה עקא סישח"א

 קם*ח מ"ב ועיץ מ"ו. סימן חוב תשובהוהתעוררות
סקכוד.

 וכולם למסובין טתן לח*מ לאחד שיש שנהגוובמה
 זה כי להם חסר הא לכאורה פהח2ה הלחם עלמברכים
 וע" משנה. הלחם על בברכתו שיכונו הצ*ל שלו,כבר
 ט/ סימן ח"א צית שאלישו"ת

 עבסימן

 צריכים אם חביתן בעל אצל אומלים שניםאם
 למרך יהצסומןלחפמיק

 שהוזמנו שנים הדיןאיך
 לאב~

 חעא אחד אצל
 היות פמרתי לו ויעט שיפסיקו ורוצה ללכתממהר

 דדד ר' יוידי הוסיף ובזה שיפסיקו. אצלושמתאכסמם
 אחד אם סק*ה ר' בסימן המ"ב דברי דעפ*י נ"יוליגד
 שב יותר אך בפ*ע שיברך ממת הפסד משום ללכתנחוץ

 ויפסיקו הדין משורת לפנים עמו יתנהגושהשנים
 בעל אצל בנמצאים כ*ש וא"כ עליהם ויזמןמסעודתם
 על זאב תולדות בספר ומצאתי זה דין וחפשתיהבית.
 מ*ו דף זצ*ל( פרנק זאב ר' להרה*ג יקר )ספדבדכות
 אף לבעהוב מפסיקין אורהים דשני נראה לכאורהשכתב
 מה דכל שחני בעה*ב מ*מ לאחד מפסיקין שניםדאין

 ברור זה דין לכ(ברה הרי עכ*ל. קהשה בעהשב לךששמר
 לברך. מתע אם לבעה*ב להפסיקדיש

 שנסתפק צבי דברי מספר שהביא חיים בארדעתחרץ
 רשחץ לו שנתט רק להפסיק רוצים שלא בב' הדיזאיך
 עףי*ש, מהני אי עליהםלזמן

 משורת דלפנים פפא רב דברי הובא מ*הובברכות
 חתרלקף במפרשים ולי*ש לאהד. מפסיקין ב'הדין

 פשב ר' סימן צית בבני תיץ די*ז הביאו לאוהרמב*ם
 ברבות ארץ בכודי בספר העמן ביאור ובן בזתמ*ש
 תה סתבוהו כן ירוחם ור' והסמ*ג והבה"ג ד', סימןפ"ז
 בשער וקףי*ש יפסיק הדץ משורת דלפנים שם המ*בכונת
 סק"ז,הצית

 השנים השם ת*ל, שכתב סק*א ההים בכףוראיתי
 רבם לכבוד להפסיק היבים הג' של תלמידיו או בניוהם
 מדבריו עב*פ דין. הידוש זה ואיכ עכ*ל. אביהםאו

 וקףי*ש להפסיק. "1 ג"כ הבית בעל דלכבוד ~מודאפשר
 כמו לבן מפמיק אב הדין משורת דלפנים שבתבבסק*ז
 הצוא אחום ובש5תי למט* אאר עם שו8סיק פפארנ

 הפסיקו דלא הדין משורת לפנים דעשו גד~ותמהלכות
 סימן הלכות שונה )הרין השכלו חזדו אלא סעודתןלגמרי
 סק*א4ר'

 דף שם בברכות רש*י דברי להבין נבוך דאניודע
 חכל ה"ז השנים על משמש שהיה השמש שכתבמ"ה
 זימון. לידי להו דמתתי ל% דניאא באוה כאן איזעמהם
 אצלי שכתב יהשל גליוני בספר וראיתי גאוה, כומעומה
 דפסחים הגמרא עפ"י והוא ג(טה במקום מל כאן איןצ"ל
 תרץ עכקל בממוניה מצוה לקיומי לאינש להו ניחאד'
 ברכות על הוים אוצר בספר כשראיתי חצמחתיבזה.

 כ*כ שכתב ירחצלים( מזגר ברודא צבי הוש ר'~הג*מ
 בלי אוכל דהא גזל כאן אין צףל אולי רש*י דבריעל

 דבשמש דדמו שבמשנה ברש*י שבתב צל*ח המיזרשות,
 לט. מבוארים רש*י דברי וא*כ עכ"ל. גזל משוםהאיסור
 אין דב' שכתב ס*א ר' סימן הלכה בבישרוזרין
 אבל להפסיק צריכין אין מסעודהן דדוקא לאחדמפסיקין
 השלישי את לעכב רשות להם אין שוב סעודתןמשגמדו
 מ*ה סימן בהלכה המצוינים ובשערים וכו'. לזמןהרוצה
 ר'ס הצ'ל ט*ס רם'א סימן עם*ש לדבדיו הביא ז'אהע
 רוצים השגים אם דאפילו מדברט וסהצמע ונהבס*(ם
 לעכבו כח להם אין דיומא מעניש זמירות לזמרעוד
 כשגמרו אמרתי ומזה עכ"3 סעודהן, גמדו שכברכית
 לעזוב דוצה ואחד מבדכין ואת*כ טאם ואחדלאכול
 הדרשות את יעשו ואה*כ וילך שיברכו לבקףעדיכול

 דלפעמים ובפרט הדעת, על ומתקבל נכת דזהומסתבד
 לידי ומביא עיכול מכדי יהער רב זמן נמשכותהדרשות
 העולם את להזהיר ויש לבטלה וברכה ברהמ"זביטול
 ואפילו התורה מן היא הסת71 ברכת כי ובפרטבזה.

 בסופרים יותר החמידו כי ל~זהר "צ דרבנןבברכות
כידוזנ
 והשני לשל"צי להפסיק מסכים אחד אם הדיןואיך
 גאמן ובאורח החיים ובקי מזא בבדכ*י עיין מסכיםאין
 אחב השלישי דארן הדבדים דמסקנת וסהעמעס*ד,

להפסיק.
 בטעחץ תוזכיר זימז וצתד ביחד ג' דאכלטתררע

 ויחזור בשכמל*ו דיאמר מיד ואמרתי בעשדה כמו דןשם
 ששאלתי. בספר כך מפורש אח"כ וראיתי כדין.ויזמן
 בבדי מקה בסימן השה~זן בקצות כשכ ראיתי כעתאבל

 וזמנו טעו בג' אם להסתפק ויש ת'ל, סקל*גהשולחן
 עכשפ לבטלה עףש שהזכירו אע*פ ט"ח יצאו אםבשם
 שם ברוך לומר ויצריכין או וואבלנו ברוך אמרוכבר
 חאמן היזזור לבטלה ברכה מברך בל כדין וכףכבוד
 אמר לבד המזמן שואם מסתבר ועבאפ הצ*ע שםבלא
 שם בלא נברך לומר ויזאור בשכמל*ו יאמר בשםנברך
 וגע ברור. די*ז דלכ(עדה הרי עכ"3 אמדיו שיעטכדי



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בנרקכד
 ברהמ*ז לברך רהתחיל הזימט על ששכח ומי שםכתב
 לענות דרשאי אפשר בעשרה הזימון שמע ובאמצעבפ*ע
 עכ"ל. וכו' וקדושה קדיש באמצע לענות שיכולכמו
 סימן ח*א אפרים ברבבות מזה שכתבנו מה עייןאבל
 אמן לעניית להפסיק מותר אם שכתב עוד ועייןקמ"ח.
 ובאמת למעשה. וצ*ע וסיים לברהמ*ז זימון ביןדברכות
 בח7 ועיין להחמיר, דיש בכ"זנראה

 עגסימן

 אחרתיםמים

 האחרונים מים להוריד י*ב סימז בח*אבמ*ש
 מהר*ח שכתב החיים בכף כך כעת ראיתימהשולחן.

 מהשולחן האחרונים מים עם הכלי להסיר שטובפלאג*י
 )בסימן נוהגין וכן כתב השולחן ובבדי ברהמ*ז,בעת
 דרך שכתב פ"ג יומא מרש"י והביא י'(. אחןמ*ג

 לדקדק ומ2 טופחות. בידים שפתם את לקנחהנוטלים
 בשויע כמבואר דשוצבעות של שני פרק עדליטול
 מגיע אין מהפרק שלמעלה המג*א וכתב ס*ד,קפ"א
 למים ואין כתב שם השולחן ובקצות המאכל.לכלוך
 בנתיים להשיח דאסור סק*ג השולהן בבדי וכתבשיעור
 משנטל אלא לחוו2 אין תיבחן ג' ש ב' ושיחה בד*תאפילו
 לא קלה שיחה אפילו כתב ובסידור לברך. בידוהכוס
 ליטול יכול אי נסתפק ובסקי"א בזז7 ליזהר וישידבר
 בין להשיח דרשאי דכתב סק*ד קס*ה במ*א ועייןבחמין.
 הףין סק*א. קע*ט בסימן ועיין לברכה אחרוניםמים
 פק*א סימן במ*ב המט להפסיק. דאין קפ*א סימןבב*ח
 או והין על לברך רוצה אם כתב סקכ*ג ומ*בובב*ה.
 שידיו כיון מקודם לקנחם צדיך הסעודה באמצעפירות

 לברך כה2רוצה חה*ה כתב סקל*ב ובהבעה*צמלוכלכות.
 עכ*ל. המאכל, מזוהמת מלוכלכות וידיו שהיא ברכהאיזה
 בורא או שלש מעין ברכה שטעון מאכל כהןאכלולפי*ז
 שלמה בנין בספר ועיין אחרונים מים יצטרך ג*כנפשות
 באינו משמע אסטניס. הוסיף במ*ב והנה י*א.סימן

 שכתב הלכות בשונה וראיתי ואפשתי צריך איזאיסטניס
 ובשעה*צ איסטניס כשהוא דוקא משמע במ*בבסקי"א,
משמע

 אפי~
 החיים קש המין עכ*ל. הצ'ע איסטניס אינו

 סקכ*ה נאמן ובאורח דינים. חילוקי הרבה קפ*אסימן
 לקטוע ברהמ*ז לברך לכתחילה ליתן דאין מח*יהביא
 במעשה מ8יין עיי*ש. הקרבהו משום המחבר בןוכתב
 אחרונים מים שכתב פ*ה סימן רב מעשה בתוספותרב

 ובתוך מרביעית יפחות ולא ראה2ונים מים כמוחובה
 מהחזרא שהביא יחיר באמרי פעם ראיתי אבלהכלי.
 באמרי . היא אחרונים. במים רבועית על הקפיוילא

 על מדקדק היה לא וז"ל, ל"ד אות בסופו נשיםיח2ר
 פ"ג. אות בנזקין ונשנה אחרונים. במיםרביעית

 כ*ה סימן מועד החזוקא מ*ש פה להעתיקוראיתי
 דתיכף מבואר סק*א קס*ה סימן בפ*א וז*ל, יוגאות
 ידיו טמא אם אבל המהציא משום והיט סעודהלנט"י
 ואין לנטילה תיכף אכילה א*צ לכוקע סעודהבאמצע
 טעודה לנטילה תיכף דצריך והעיקר אלו. לדבריםמקור
 בדבריו. עיין וכו' הסעודה על נטילה מצות חיילדאז
 מ2 ג*כ הסשדה בתוך ידיו ליטול שנתחייב מיוא"כ
 לנטילה.  סעודה להתכיףלו

 למים שכתב ל*ה עמוד ליובאוויכהם הגדש"פועיין
 ז' כל עכן שפתיו על להעביר אין ואחרוניםאמצעים
 ובמנהגי לשרות(, שמהדרין ש"פ אחרון משא*כ הפסחימי

 על הידים להעביר שלא נזהרין ובחה"ת כתובחב"ד
 היה שלא שהביא רמ*ה עמוד משה ויגד ועיטהשפתים.
 פסח של ביו*ט אחרונים מים אחר השפתייםמקנח
 מפגי ע*כ שוזיה בענין מאד מדקדק שהיה יעןוהבגתי
 אחרתים מים שם היה לא שפתו על שמורה יש אוליחשש
 מים לו להביא אמר וואם כבר ומבואר עכ"ל. שפתועל

 שאמר או ממש ידיו נטל אם והיינו לאכול איןאחרונים
 ליפל ונוהגין קע*ט. בסימן כמבואר לברך הכוס לןהב
 להפסיק אין השולחן. מתחת או כלי לתוך אחרוניםמים
 זה בספר המין המזון. ברכת לבין אחרונים מיםבין

 קע*ט. סימן ח*בהשולחן

 עדסימן

 המזט מברית*שים

 אם קל*ח סימן ח*א אפרים ברבבות שכתבנובמה
 דהוקל חוזרות אינן בברהמוז חג של להזכיר שכחונשים
 מויר העירני א/ בסימן הרע*א שכתב וכמו שהז"גמ"ע

 אחרי הדבר תמוה וז"ל, שליט"א גרז זבולון ר'הרה"ג
 זו בהבאלה בכלל דן לא הוא הרע*א בדברישעיינתי

 קובע בעיקר הוא לא או חג בהזכרת חייבות נשיםאם
 של החיוב שעצם משום סעודה חיוב בחג לנשיםשאין
 חטב אין סעודה חיוב וכשאין גרמא הוא בחגמעודה
 סעודה חיוב אין פת באכילת חיוב וכשאין פתבאכילה
 שמבואר כפי קבוע דבברהמ*ז רק לעיכובא תיקנווחז*ל
 באכילת קשורה לא שמחה מצות וקיום וחו"מ ר"חלענין
 הצ*ש. רע*א של בהשמטות באריכחן כמבוארפת

 אם לחזוד בהם שהחיוב אנשים אצל מסתפקומ*ש
 של הזכירו שלא זמן שכל לשום האם הביאור מהשכחו
 ברכו. לא עדייןחג

-- 
 בר,ו שלא בישירו דשם חג של הזכירו שלא ומה



קכה מ י ר פא הייםאורה ת ו ב בר

 דיצאו קפ*ח בסימן המובא דזימון דינא דיש אוכדינם
 תמוה זה וכו' ההזכרה במצביל חוזריז אלא ברהמ"זידי
 שההזכרה ז*א קבוע בברהמ"ז לעיכובא תיקמחז"ל

 אבל ברהמ"ז של ההיוב שקיים עוד כל לברהמ"זמתובלת
 כעת אין אז הזכרה בלא יוצ(1 היא שברהמ"ז נגידאם

 בלי ברהמאז מחייבת שההזכרה ולהגיד ההזכרה אעזלשלב
 אבל לזה רמז שום אין הקודמת הסעודה עם קשרשום
 אם בהיבל יוה"כ עבודת לענין אמרתי בזה וכיוצאמקום
 עוד שי~ור להגיד מקום אין הסדר לפי עשה לאהוא
 סדר. מצות בשביל העבודות עלפעם

 הנ*ל דזימון מדינא לדבריו ראיה מביא שכתעדומה
 בלי בברהמ"ז כבר יצא שהוא הוכחה ראיה שוםאין

 ברהמ"ז של דין לא זה זימון של הדין שכל משוםהזכרה
 זישן דברים שני מחייבת שהיא הסעודה של דין זהאלא

 של הדין את מעכבת ההזכרה אומרים לא אםוברהמ"ז
 עכ"ל. למדי ברורים והדברים זימון וצל לא אבלברהמאז
 רצה אמר ולא בשבת בבירך שכהב תורה דעתועיין
 חוירי לחזור אי"צ עיכול. שיעור תוך במוצ"שונזכר
 ממילא ג' דבסעודה לחשיכה סמוך שחרית פעודתשאכל
 ד(2שה קפ"ד סימן תשובה שערי ועיין לחזוד.אי"צ

 חייבת שאינה לברך מלחזור פטורה ברכה אםהמסופקת
 להקל. וספיקובברהמעז
 באמצע פוסק בירך שכבר נזכר ברהמ"ז באמצעואם
 השולחן ובבדי ס"ב. מ,ד סימן השולחן קצותהברבה.
 תיכף יאמר אז נזכר הזן ברכת באמצע אם כתבשם

 י"ח. סימן ח"ו אומר יביע ועיתבשכמל"ו.

 עהסיםל

 המזון בברכת אהט להוציא אושההיצ~ה

 בברכת איש להוציא יכולה אהצה אם לחקוריש
 ותורה. ברית הזכירה לא דש1שה אם היא והשאלההמזון.
 ברית שמרות אין דנשים בתוס' מבואר כ' בברכותוהנה
 ולכ~ע' אנשים. להוציא יכולות אם מבואר ובגמראותורה
 איש להוציא יכולות איך ותורה ברית אומרות לאאם

 לעיין "צ ולפי*ז ותורדנ ברית אומרות דכן צ'לובע"כ
 שהוא הטת וצ*ל אותו. מוציאה ואיך מיעיבת לא היאהא
 ברית אמרה בלא אבל להוציא. יכולה א בערבותוהיא
 ברית שמע לא השומע שבמציאווז היות מועיל לאותורה
ותורדע

 ועבדים דנשים ס*ג קפ"ז בסימן כתב הרמ"אוהנה
 דכן דמנהגינו כתב סק"ט ובמ*ב ותורה ברית יאמרולא

 את ומוצישת כתב קפ"ו סיע הלכה ובבישראומרות.
 צריכין שאין ואע"ג ותורה ברית שאמרו כגוןהאנשים

 שאין ואע*פ ותורה ברית אמרו שכן וביאורו וכו/לומר
 אבל האנשים. את מוציאין אז אמרו אם מאמצריכין
 הא ותורה ברית יאמרו דלא לומר אפשר איך הדברעצם
 במגן וראיתי לשנות. ואאא הברכה תסח את משמתעי"ז

 בזה. דהעיר סקאב הגבורים בשלטי קפ"ז סימןגבורים
 כאח סימן אוראח איש ובחזון סק"א. קפאו שם באכועיין
 בשביל אחד לברך יכול הדין דמין כיון נצזב ז'אות
 שאין לא דערבות טעמא ומשום אכל. שלא ואףחבירו
 מה"ת, בברהמ*ז נשים אי והלכך זו. במצוה כ"אזה

 לדעת וכ"ש אנשים. בשביל בו"ת לומר וגם לברךיכולות
 עכ"ל. מדרבנן אלא כלל מעכבין אינן דבו,תהסוברין
 במלא אבל לוצציח יכולה לא אמרה בלא משמעאבל

 יכולה ותורה ברית אמרה שלא אף כוזבהרועים
 מדרבנן הוא והעסח ברבות בג' די מה"ת כילהוציא
 שהיא היות פה אבל הברכות מטבע משנה הוה אמרובלא
 ולכאורה וריב דהוא אף איש להוציא יכולהפטורה
 דב(מצה מדברט רואים עכ"פ ביצר. טעוניםדבריו
 ותורה ברית אמרה בלא אף ברהמ"ז איש להוציאיכולה
 בדרוש ועיק ותורה. ברית באמרה רק מבוארובמ"ב
 רק דמוציאה מדבריו וסמצמע ב' בברכות רעאאוחידוש
 בפלוםתא(. דזה משמע הזכירה )ובלא ותורה בריתבאמרה
 ותורה. ברית לומר דיכולות באחרונים מבוארולהלכה
 ולכאצרה ותורה. ברית לדלג רוצה אם הדין איךאבל

 אין אבל לומר חייבות דאין משמע השולחן הערוךמדברי
 ווצמעתי לדלג. דיכולה דיעה יש וא"כ יאמרו אםקפידא
 הלבות שונה ועיע בזה. ועיין מדלגוון מהספרדיותשכמה
 ותורה. ברית אמרז אם אנשים דמוצישת קפ"וסימן

 סימן לב חקרי הבחמד בספר דברים אריכותועיין
 רק מהתורה לא זה ותורה דברית לומר ורצהמאה

 צר*ח אומר ביביע עיין דברים אריזעת וכןמדרבנן.
 שדילג מי דבריו ומסקפן י"ח. יע אותיות י*ב סימןח"ב
 וספק חובתו ידי דיצא פוסקים כמה דדעת ותורהברית
 בדבריהם. היטב עיין להקלברכות

 ס*ג קפקז בסימן מבושר ותורה ברית אמרובלא
 דכולהו ברהמ"ז לראש ו~ינו המ"ב וכתב אותודמחזירין

 ת*ל, כתב סק*ח הציון ובשער כאחת. חשובות ברכווןג'

 עדיף דלא נא רתם שהתחיל אחר כשנזכר וזקא היינונ"ל
 קודם לוכם4 דיכול רצה בברכת ויבוא יעלהמהזכרת
 רחם קודם ותורה ברית יזכיר והונ מודים תיבתשהתחיל

 כמו ברירא לא כ*כ גופא דיע"ו הדין זה באמת אכןנא,
 והנה עכ*ל. וצ"ע ע*ש בב*ה קי*ד בסימן לעילשכתבנו

 מצאתי ובאמת וחפשתי רחם. קודם דיאמר דין חידושזה
 הני בכל לדקדק ויש בס*ד וז"ל, מרדכי במאמרכדבריו
 התחיל המא הברכה סים אם אותו מחזיריזדאמרינן
 כדאבשר ש,צכח מה שם לומר ש*ד אי שלאחריההברכה



אפרים ייםאותרבבותקט
 טל בוש קי"ו ובסימן הרוח כה9יב גבי ק"י סימןלעיל
 הדברים בכל אארים ובמקומות יע"ו ובדיןומטר

 ברכה בין ד4ימרו די"ז עיקר דהא בשבילםשמחזירין
 קפ"ח בסימן לקמן בברדהמ*ז הנזכר מדין נלמדלברכה
 הנך מכל הני דמ*ש ועוד קי"ד. סימן לעילוכמבואר
 בדברי לזה גילוי מצאתי שלא אלא לע*ד מסתברוהכי

 הרי עכ"ל. ממני נשכח ראיתי ואם עתה עדה4זרונים
 לב14רה וא*כ כתבתע גדולים ושני המוב כדבריממש
 לברכה שייכת לא יע"ו דהזכרת לחלק יש אבל הוא.כך
 במ2א"כ בידים לפני ~מר יכול וא"כ מקומה שםאלא
 לפני לומר יכול ולא הברכה לעצם שייך זה ובריתתורה
 ברכה עמק בספר שראיתי עד מנוח מצאתי ולארחם.
 לענ*ד עליו וכתב ב' אות נ*ב בעמוד לשעה"צשצ?ת
 בפ"ע דברים דהוו הזכרות סה4אר ללמוד דאיןנראה
 לאומרם קבעום דלכתחילה אלא הברכה מגוףואינם
 דבר דאינה ותורה ברית הזכרת משא"כ הברכהבתוך
 אינה וע"כ הארץ ברכת של הברכה מגוף אלאבפ"ע
 אתימת לאחר הזכרתן מהני ולא הברכה לתוך אלאשייכא
 ולא שוב דיאמר משמע וא"כ עכ*ל, ברור וזההברכה
 אם כתב הלבות ובשונה הברכה. חתימת לאחר לומריוכל
 שהתחיל קודם נזכר אם וכו' ותורה ברית הזכירלא

 עכ*ל. הצ4ע שם ל4ממרו שיכול אפשר שלאחריההברכה
 הרב בשרע כתב ותורה ברית הזכיר בלאולהלכה
 מהשנירי משמע וכן דיצ14 קפ"ז סימן הלכהובביאור
 הלכות הרמב"ם על רוקח במעשה עיין וכן מ"חברכות
 הל*נ פ*בברכות

 14 לברך שום התוזרת ברבה אם שנסתפקהובאשה
 סק*1 תשובה ח4ערי קפוד סיש היטב באר עייןלא.
 במ"ב וורי*ש מדרבנן דק חהבת כי והטעם דפטורהוכתב
 כ"21 סיש רע*א תשובת הרט והכ"ם. מהרע*אשהביא
 שניתי לברך דא*צ וכתבו קפ*ו בסימן ו(רא בפ"מוכן
 ספרים הרבה הביא סקכוח קפ*ד סימן החיים בכףוכן

 ס"ל ה4וסקים דרוב וכיון וכתב שנסתפקה באשהשדנים
 אפשר אם ומ*מ סבץל דק*ל נקטינן הכי חוזרתדאינה
 חריז לצ4נת. ותכון מאחרים תשמע 4ן לאכול עודלה

 ח4ונה י*נ בסימן שלמה בנין בספר הדבריםהסבר
 מעדכת דינים אפיפת חמד ושדי ס"ב. קפ"ו סימזהלכות
 בהלבה המצוינים שערים ועיין ג/ אות ד' סימןברכווץ
 ויכול מההת והחב דמברך והביא ה' אות מ"דסימן

 קפ*ד סימן צית בבני אבל ברכו שלא אחריםלהוציא
 כ*א אחרים יוציא לא שלכתחילה נ"ל ילמעשה כתבס"ז
 בברכחן ונתכונו להן בירך שכבר ובדיעבד לעצמויברך
 חאא הקודש בציץ ועיין ~ברך. לחזור להם ואיןיצאו
 זצשל( שפירא מיכל צבי ר' )להרהקג ל"ב ל*אסימן

 מה ברכו אם להם שספק ואשה בא"2 דבריםאריכות
יעשו.

 מיצי4ת דנשים ג' אות קפ"ז סימן חיים ארחותועיין
 ועי' עיי*ש. ווזורה ברית האנשים הזכירו אם רקאנשים
 ר' הרה*ג )לידידי ח' ז' אות ל"ז סימן הלוי מקורקשו*ע
 ס"ג פ*א פרק חיים מקור ובספרו שליט*(0 הלויחיים
 שאין כתב לא בשו*ע שמדן כיון בנשים וכתבוסט"ז
 ש4מרות. היא שדעתו גראה וח~רה ברית אומרותהנשים
 הרה"ג לידידי ל"ח סימן הלוי שבט בשו"ת מ"ש כ"כתיין
 והולכים שאוכלים ליישב שליט"א ו(מנר שמואלהרב

 עיין זימון מחיוב דגשים את ומפקיעים רבםלשולחן
 הל' הרמב*ם על נשרים כנפי בספר ועיט בדבריו.היטב
 הל"(2 פ*אברכווץ

 דהיא דן ברכה ג*כ דחוזר מבואר דחוזרובספק
 קפ"ד סימן מג*א עיין כשלזל. יראה לא כימדרבנן
 ועיין לזלזולי. דלא והטעם והלוי. חיזן הר*ש בה2םסק*ז
 הל' ה(מ2כול בספר מצא דכן סקט"ו הציון בשערכ"כ
 כ"א סימן 4ר*ח תנינא לאברהם חסד שרת חמענט"י.
 ברור דין וזה בזה האריכו עוד ובאחרתים בזה.מוש

 סימן )סופר( ווים בתורת דברים אריכות ח31מלכאוריג
 אור*ח סופר שבט ועיין יבספק. נשים בענין וקפ*ו.קפ"ד
 ערוגת שרת הרין ג/ סימן ח"א מהרי*ץ ח4ו*ת א'.סימן
 ל*וע סימן חיים אודחהבושם

 עוסימן

 היין על יצא אי המחיח עלעשה

 הנהנין, ברכת בהלכות וביאורים הערותבקובץ
 כןצב תשל"וע ירושלים צדק צמח אברכים כוללמחברי
 אכל אי הדין איך שליט*4 וילהלם 41למה ר'הרב

 הוין על כיון הנא המחיה על רק יבירך יין ושתהמזו~ת
 לשון כמו הוא מחיה דלשון כית היין על דיצאאפשר
 הוין. גם בזה גם ונפטר כללית לברכה דומה עתהמזון

 בכלל יע כי דיצא. הם דבריו ומסקנת בזה עודוהאריך
 ר"ח בם' בעטוז כך מבואר לכ4ירה תצה החו. ושוןמחיה
 אם %ש לכן והתמרי היץ את פוטר המחיה עלדברכת
 אותם. המחיה על אחת ברכה צטרת ג"כ כולם עלנהנהיב
 מ*א יף ברכות על יש*י קרן ב0פר זו ראיה הביאוכן

 שם והביא זצ'ל. זילברמן יצחק "2ראל ר'להרה"ג
 יצח דלא שכתב זצ"ל ראם אליהו ר' הרהשג מררתשובת
 5וטרת עהמ"ח או השתמרי 91ין על חיב דאםוחילק
 מזופת 4טר רק זה אז ושן מזוני על גם בשנתחאבאבל
 והביא יצ4ב דכן להוכיח האויך הנ4ל השרב ייןיולא
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 והם המחיה על רק שאמר בזה דיוצא הבית ברכתמספר
 שוב ראם והגר"א וילהלם. הרב שהבש הבית ברכתדברי
 פרנק רצ"פ להגאון דשאל והביא יצא. דלא דעתוחיוק
 וףין. את פוטר אין פה המחיה דעל דעתו וג"כזצ"ל

 שלים"א (עירבך רהם*ז הרה*ג כ*כ דן הספרובהסכמת
 נתכוון אם אלא היין את פוטרת המחיה על דמתיודעתו
 ח"א אור"ח צבי הר בשו"ת ועיין בסתמא. ולאבהדיא
 לא דאם ראם כהגר"א ודעתו זה לדין שהביא ק"הסימן
 המוונות את רק המחיה בעל לפטזר בברכתו כוונתוהיתה
 לא לכן הגפן ועל המחיה על מברך היה זוכר היהדאם
 סקפ"ם. ר"ח סימן החיים כף ועיין היין. ברכת ידייצא
 מאחר שישמע וטוב יצא. דלא לומר גדולה סברא ישוא"כ

שיוציאע.
 שיוציאנו אחד וביקש המחיה על רק עשה אםאבל
 אם דנים אנו שאצלו אף נראה מזונות רק אכלוחבירו
 מוונות. רק אכל כי הוציא הוא חבירו את אבל לא אויצא
 הגפן לעשות חייב אם ורק בספק. הדבר עדייןואצלו
 יש אז הגפן ועשה המחיה מחויב רק וחבירווהמחיה
 מזה כתבנו שכבר יכמו הפסק הוי הגפן אםשאלה

 לקמן שכתבנו מה רעיין קנ"ב. סימן ח"א אפריםברבבות
 נ*א. אות פ'בסימן

 עזסימן

 הגביע עם גלידהבברכת

 לברר עת ואמרתי פעמים כמה מהילדיםנשאלתי
 ועליה גלידה או גביע עם גלידה באוכל הדיז איךהדבר,
 נראה ולכאורה מברך. ברכה איט בסקוים שנקרארקיקין
 הגביע אען ופוטר שהכל ומברך הגלידה היאשהעיקר
 ספר מחדש נדפס וכעת מזונות. מיני בוראמברכת
 השולחן בבדי נ*ח סימן בח*ב וראיתי השלחןקצות

 קרווצים לימון מי מוכרי נהגו ובזמננו וז"ל,סקעי
 אותו כורכין היד בתוך ימס שלא שכדי גלידהשקורים
 הרקיקין נפטרים בסקוים שקורין מאד דקיםברקיקין
 היקר בספר ראיתי וכן ע"כ. הגלידה של שנ"בבברכת
 שלים'א שטרנהלל יצחק ר' הרה"ג לידידי יצחקכוכבי
 שלים"א הוטנר נפתלי הרב פסק וכן י"ב. סימזבח"ב
 יש ובזמננו הידים. את ילכלך שלא רק בא בסקויםכי

 לאכילת הוא הבסקוים אכילת שתכלית אלישטעע
 מזועת, על ג"ב לברך יש וא"ב להגלידה ולאהמזונות

 שני בשם פנפיל אהרן יצחק ר' מידידי שמעתיוכן
 מהם(. שמעתי לא בי שמותיהם מזביר אני עאיןגדולים
 לי בתב שליט*א חבאנד יצחק ר' הרה*ג ידידיוהנה
 אלא חינה שהעוגה שהכל שיברך נמן כתב סת"הבזה,

 עצמה בפגי קליה מברכין ואין הידים את ילכלךשלא
 מרקחת ס"ב רי*ב סימן חיים באורח מבואר זהודין

 איא שאינם המ"ב וכתב וכו' דקים רקיקין עלשמניחין
 ויהוי הרקיקין עע מבדכין איו לפיכך הלכלוךלמעע
 גלידה עם )כריך( בסענדויש בוה דבדים לי והוסיףטפל.
 ס"ח קס"ח וסימן ס*ב רי"ב סימן המ"ב למ"ש דומהדיה
 הגלידה שכוין אם עוגה שי כלי בתוך שמניחין מהאוא
 בפ"ע לברך יש לבד העוגה את אוכלים ואח"כלבד
 דבהאנין לענין סקמ*ו קס*ח בסימן המ*ב כמ"שבמ"מ
 ואאש"ר ע"ב. בפ"ע אח"כ ואוכל מדקחת עעיהםשהניח
 ר*ס במ"ב לכאורה כי בזה שצ"ע לי כתב שלים"אהרה"ג
 בסימן לעיל קיי*ל דגן מיני דבחמשת ודע כתברי"ב
 כל וזמועם הם אפילו מינים שאר עם מעורבין דאםר"ח
 עליהם ומברך בתרייהו אזלינן לטעם בתבשילשניתו
 נחשבים דגן שמיני מפני הרוב תערובת ונפטר ובדבמ"מ
 לחלק הרא*ה מחידושי מביא הציון ובשער וכו'לעיקר
 בדי פת סנוכל מליח דג אוכל דאם בש"ע שם הדיןבין
 בין הפת את ושטר הדג על מברך בגרוע יזיקנושלא

 משאקכ בתבשיל עיקר הם דגן המיני דאז מעורבכשאוכל
 אעז לד,כשיר רק באו הדנן מיני דאז מפורדיםכשהם
 שידידי בזה דברים לי הוסיף ושוב ע"כ. לאכילהפיו

 וופלס ע"ז שמים היו שאם לו אמר זלזניק רא"יהרה*ג
 שום בו אין בעצמו הופלס כי שהכל לברך יש אזעפלים(
 אבל במ*מ( לברך צריך בעצמו אוכלו שאם )אףטעם
 וידידי עכ*ל. במ*מ לברך צריך בסקוים ע"1 שמיםאם

 לי מתב תקוה מפתח שלים*א קאפאל אליהו ר'הרוך'ג
 ווצמעתי הגביעים לענין וה*ה אתך הצדק לכאורה :בזה
 טפל נקרא זה עצמו מצד טעם לו שאין פשום גביעשיש
 וע* טעם עם גביעים ויש שנשאר במה אף במ"מוא"צ
 מתכווין גלידה עם כהם(עכל אבל לבד זה את אוכלשאיז

 בספר ועיין לטענדויש. הדין והוא טפל זה ואיןלשניהם
 נקראת דהריבה מנ"ל לעיין ויש ד', אות כקם עמודהלכה
 הוא העיקר כלל ובדרך לבד אוכלים לא ריבה שגםעיקר
 שהוא וגם טעם אין שללהם כיון אך המצה אוהלחם
 על שמים אז שישביע כשיעור הרבה לאכול וקשהיבש
 בדיוק ידעתי ולא וכדומה ריבההלחם

 כוונח~
 דקה עיסה

 לא זה גבינה עוגת לענין מ*ש ואגב למצמע. כוונתואם
 רק ועא והמזועת עיקר הגבינה שעווצים יש כיפשום
 זצ*ל מגוד אדמו*ר כ*ק נהג וכן הגלידה כמולהחזיק
 הקידוש אחרי גבינה עוגת לאכול שטהגיןבשבועות
 קצת לוקח ואח*כ רגילה עוגה על מזוטת מברךשקודם
 לשונו. כאן עד שהכל, ומברךגבינה

 במכתבו זצ'ל זלאטביק אליהו ר' הרה*גוידידי
 פוטר דשהכל מסתברא 1 בזה לי השיב תשל*ד שרימכ"ח
 כת*ה טהמ כך טפל 18וטת של והגביע עיקר הגלידהכי



 מ י ר פא תייםאורת ת ו ב ברקנח
 הוא הדין מקור כי בזה לעיין יש לו דפשוט מהאבל
 רקיקין על שמניחין מרקחת המחבר וכתב ס"ב ר"בבסימן
 ידיע שהדבר למרק1ען טפילה 111 רקיקין שתןדקין
 דהוי סקי"ב במ"ב ועיין ע"כ, לתם לאכול מתכווניםשאין
 ובס"ק לבד המרקחת על לברך וצריך למרקחתטפילה
 לדבק שבאים רק לתם לאכול מתכוונים שאין ביארי"ג

 בשם ובתב בדבש, הידים יטנש שלא עליהםהמרקחת
 למאכל שטובים הדובשנין שעושין דבמדינותיטהאחרונים
 לאכילת ג"כ כוונתו א"כ עליהם המרקחתומניחין
 ס"ק במ"ב קס"ח בסימן ועיין עליהם ומברךהרובשנין

 מניח ואח"כ לבד הדובשנין אפה אם אבל שסייםמ"ה
 טפילה המרקחת נעשין אין המרקחת  צדווצדודר~ןעויהם
 ללפת באה המרקחת ואין שניהם לאכול שכוונחןלהם

 וא"כ ע"ש המרקחת על גם לברך וצריךהדובשניז
 הגלידה את שמים ורק נפרדים דברים שהםבעניניט
 שיש ואפשר לזה זה בטלין דאין אפשר הגביעבתוך
 הרבה וטעים )עוגות( לעקך כמו שהם דושבנין ביןלחלק
 אף הגביע אבל לשני אהד בטל איט לבד שנאפהוכיון
 לבד שיאכלוהו טעים כ"כ אינו אבל טעים ג"כשהוא
 שאוכלין משמווז ימצא אם אבל לגלידה הוא בטלולכן
 לברך יצטרכו בודאי אז גלידה בלי לבד הגביעיםאת
 הרבים את המזכה הרה"ג וידידי עכ"ל. ואחד, אטהד כלעל

 גלידה אוכל י לי בתב שליט"א שורץ יואל ר'בתורתו
 מקמח שהוא אף והגביע שהכל שמברך ודאיבגביע
 סנדוויץ כמו שזה קסטה ובגלידה ממש, טפל הואהרי

 ושהכל בסקויט על מזוטת מברך שאולי לדון ישלכאורה
 מסתבר וכן הגלידה לאחוז כדי רק איט דאולי הגלידהעל

 הרהקג מידידי ח*ג החכמה בצל שוקת קבלתי וכעתעכ"ל.
 דמסיק קי"ד בסי' וראיתי שליט"א שטרן בצלאלר'

 טפלים הרקיקים מרקחת עליהם שטתנין דקיםשרקיקים
 בסוף ובשאוכל ביחד, נאפו לא אם אף המרקחתלגבי
 גלידה קצת בשביל שאוכלו או גלידה עם ביחדהגביע
 אוכל בלום. הגביע אכילת על מברך איט בתוטשנשאר
 במ"ש מברך הגביע לאכול שרוצה מפני לסוףהגביע
 גביע עם גלידה אוכל שאם זה דין לט ברור הריע"כ.
 מזונווב ולא שהכלמברך

 קל"א סימן ח"א אפרים ברבבות שבתבנוובמה
 ברכה יברך שלא זמן הרבה ושוהה שלוקקיןבגלידה
 אות ל*ט סימן ח*ג משה באר לשו"ת וציהטזיאחרונה,
 בזה שדן ראיתי וכעת ה'. אות וצעל הוא ט"סי"וג
 שהשותה ומסיק י*ח סימן א"ח ח"ה אומר יביע בשרתגם
 גלידה לאוכל וה*ה בנ*ר מברך אין כף ידי על חםמרק
 בשותה וכ"ש משקים, כשותה שדיט כפית ק"יקרה

 כי אחריהם מברך שאין בסירבין בקיז קריםמשקאות
 דה*ה ת"ל ע*ב רביעית שתיית טכדי יותרשוהא

 שתישז מכדי יותר דשוהה מהגביע הגלידהכשמלקק
 אחרוטב ברכה מברך שאיטרב"עית

 נהנה אם תלוי לרפואה 3סירופ( מיםוכששותה
 וכ"כ מברך איט לא ואם מברך אז המים שלמהמתיקות
 לא שאם ונראה מ"ד, סימן ח"ו הלכות משנהבשו"ת
 אחרונה ברגה ולפי"ז אהרונה, ברכה יברך לא כ"כנהנה
 באחרונה מברך אז בראשונה חייב אם בראה2ונהתלויה
 ויש ועיין. באחרונה מברך אינו בר(צשונה נהנה לאואם

 כי באחרונה מברך בראשונה בירך לא אם שאףדיעות
 אכל שכבר לאחר אבל המאכל לבלוע אנוס הואלפניהם
 השלם גאון עמרם רב בסידור וכ"ה אחרונה, ברכהמברך
 והובא כעזיבתא ריש אביי בר פלטוי רב בה2םדקע"ג
 ר"י בהעס' ועי' דחנקתיה בד"ה מ"ה.( )ברכותבתוס'
 דאם פסק ס"ז ר"ד סימן בש"ע אבל וברא"ש.החסיד
 לאחריו. ולא לפניו לא מברך אינו אומצאחנקתיה
 השתיה ואחרי נפשות בורא השתיה לפני בירךואם
 וס*ל כך דאירע סק"ג ר"ד סימן בברכקי כתבשהכל
 ע*ש, סניפים ועוד מעכב איט ברבות דסדר וטעמודיצא
 בתב הנד*מ ברכות זוטא באלפסי מפאט הרמ"עאבל
 על אפילו נפשות בורא בירך וז"ל מברכין כיצדבפרק
 שם המגיה והעיר ברכוע לו עלתה לא לפניהםהמים
 ממ"ש היפך הם אלו שדברים ר"ז סימן השיו"בבשם

 ואכמ"ל. ר*ד, בסימןבברכ"י
 בשו,ת כתב אארונה ברכה לענין סוכריהובמוצץ

 לבליעה בליעה בין הפסק שום דאין כ' סימן אביבית
 ברכה ומברך בכך אכילתו דרך הו*ל בפיו זה תמידבי

 אין קטנה סוכריה כי כשישר בו יש אם עכמובןאחרונה
 לא שליט"א ה2"ל הרהוג שידידי ותמהני שיעור,בה
 טתר ושהה מעט מעט ובאכל ז0. דה2ובה בנקודההעיר
 אוקח ח"א כהבה באגרות כ' שבע אבל פרס אכילתמכדי
 כתב פ"ב ובסימן אחרונה, ברכה יברך דלא ע"וסימן

 לעיל, וכמ*ש ע"ז לברך יש נהנה אם לרפואהבמרקחת
 למקום ממקום והולך בפיו מתיקה מיני שם אםולענין
 בזה עמ"ש מקום שיטי לענין אחרמה בברכה הדיןאיך

 מענין בזה והארכנו נ"ז, סימן אקח ח"ב סהעהבאגרהע
 הרבים. לתדעלתלענין

 בשערים ע*ע גלידה לקיקת בעניןמילואים:
 סוכריות. לענין וכן סק"ה, נ"א סימן בהלכההמצוינים
 שהכל, תחץ*כ מזוטת מברך קפה ושותה עוגהובאוכל
 אדמה דמברך מסתבר וכדומה חלב ואח,כ אדמהותפוחי
 אךת קי*ג סימן ח*ב יושר באמרי מבואר וכן שהכל.ואח"כ

 על מברך הטפל ברוצה מ"מ ועיקר טפל דה1*ל דאףגן
 נ"ד בסיש לדבריו רמז המצוינים בשערים ושםזה.
 קישג, וצ*ל קי*ד סים1 יושד לאמרי ציין ובטעות דןאות



קנם מ י ר פא ~יםאורת ת ו ב בר

 בוסר פירות לעבין ס"ו נ"א בכלל אדם בנשמתועייז
 הקדחצ להרה*ג מצליח איש ובהפו'ת שהכל מברכיןאם
 ב1ה4 שהחריך ב"ט כאח סימן זצ"ל מאזוז מצליחד'

 לענין קשי סימן ח*ב יצחק מנחת בשואתוע"ע
 שהשיב ובמה וכדומה, בגלידה אהרונה ברכה ולעניןמוצץ
 סימן ח*ה הלכות משנה בשו"ת בתשובה הטוריםלכותב
 ואם קצ"ה. עמוד י"א חלק בנועם שכתבנו ובמהלאה.
 סקמ"ב ר"ד סימן המ"ב בתב לרפואה רק מיםשותה
 לשו'ת שם וומין ל"ה סימן הלוי ביד ועמ"ש מברךדלא
 ובהיו שכ"ו. עמוד חי"ד מעם ועיין י' סימן ציוןבני
 בשרשן עיין קודם יברך מה על ופירות סוכריותלפניו
 הסוכר על שדם דיברך שכתב כ"ז סימן ה"ב פעליםרב

 סי% ח"ב החכמה בצל בשו*ת אבל הפירות, עלואה"כ
 שמבדך ופידות בסוכריות יודה פעלים דהרב כתבה'

 ע*ש מסוכר וחלוק הסוכדיות על ואח"כ הפירות עלקודם
 סי% הלבות שונה ועיין בדבדיו. לדון יש עדייןולדעתי
 סקיאח.ר"ד

 מששכל וההש מוה נהנא ואין לרפואה באוכל לעייזויש
 אן"ח מועד וביאורים בחידושים בזה נסתפק וכבראדם,
 קצה שנפשו אוכל לדפואה שבל אם וטתב ס"הח"ב
 בולעו אם וכן בב"א לרוב אוכל שהחו ח4ף לברך א"צבו

 קל בברכה נתחהב לא באכילה קצה שנפשו דכללרפחוה
 מברך אם לדפואה אוכלין בבולע ונסתפק מעיו,הנאת

 ע"ש. בהם קצה נפשו שאיןבאוכלין
 ספרן פסא ו' הרה"ג ידידי אצלי ביקרוכעת
 והראיתי אהרתה ברכה עם מה ושאל תה ושתהשליט*א

 רביעית שישאיר סק"א ר"י סימן המ"ב מ*שלו
 המ*ב ובחהשי קמ1ה. וכן מיד רביעית ישתהוכשיתקרר

 בחם דאפילו ס'ל אחרונים דכמה ובפרט הוא סמכאבר
 לועעיל מלמד ובשראן אחרונה. ברכה אחריו לברךאפשר
 שחשל בעל שהגאת רב מעשה הביא כ"ה סימןאור"ח
 בעל בהג חצכן קפה על אחרונה בדכה בירךומשיב
 תורה בדעת מהרש"ם עליהם העיד וכן חינוךמנחת
 שמר יביע הגאה הבקיאים לאבי המיז סק*ז. ראדסימן

 הקפה על דהמברך וסהם י*ח, סימן ש"ח ח"השליט"א
 לו "פ פחצרת כשאיא בב"א רביעית כששתהבנ"ר
 ב% שיא ובהפו"ת עאש. עליהם לסמוך גדדליםאילנות
 ברק בבבני הדפס ז' סי% א"ח כהן אליעזרלהרב

 אדם כל אצל דעתם בטלה כי המ"ב ע"ד פקפקתשל"ג(
 הלכות פסקי וראקתי להוראה עתכיתי ב"ה והנהע"ש.

 איך ידעתי ולא הדור, פסקי אצל שימוש וכןמגדולים
 תהת אנו שעפר המ"ב בעל הגאון טון נגד לחלוקיצא
 ירא נרקו המחבר הרב ובודאי דבריו, נגד ולצאתרגליו
 המקב בבר ילך מי אבל לבטלה לברכה וחושששמים
 פרק שוב לשנות למחבר לו ראוי ולדעתי שאפשר,שסובר

 את משיבין ואיז חיע2 האפץ כדעת דעתו שוב ולחוותזה
 קניבסקי ווים ר' הרה*ג ידידי וכן שתו. לאחרהארי
 סימן הלכות בשתה כתבו תלמידים חבר בצירוףשליט"י
 מניחין שתחתן שבסוף טשצין מעשה ואנשי י בזה"לד"י
 ולבדך הפסק בלא לשתות שיובל שיצטנפ רביעיתכדי
 ד"פ משמע וא"ב ע*כ. לעשות טען ובן אחרונהברבה
 ראוי בן ולדעתי לחלוק, יצא ואיך בזה המ"ב עללסמוך
 ישיבות בני לת"ח פעמים כמה שאמרתי ובמולעשות
 פוגע אגי אין גוח"ו כך בפני ועשו והסבימווכוללים
 מר(ושו ועברתי בעיני יקר ספרו כי המחבר הרבבכבוד
 שידפים וברכתי ומענים חדשים דברים ומצאתילסופו
 קבלתי ובן צריך אני וללמוד היא תורה אבלעוד,

 שהעירני מהספרים באהד אחפר ואי"ה ספרי עלחעדות
 יועדה בר' ע*ב ה' במכות וזמיז נכונה, אמרתישלא
 מפרשי ובאוצר שם לנר ובערוך 1מם עד שהרג טבאיבן

 בתלמוד ובכקמ תשל"ה( )ירחצלים מכות עלהתלמוד
 ומה בידי. הם טעות לפניכם שאמרתי דבריםשאמרו
 בהעדה ודי שלהם. חולין לשיהת הגענו שלא אםנאמר
זאמם.

 בקיבה חומו לו "פ בי בבקר חמים מיםובשותה
 שלא א*א כי דמברך קקב סימן ח"ד משה בבארכתב
 צ*ג אות ב*ו סימן "פנים מעורר ובםפר למים,יצמא
 )חלב בנ"ר ספק שההש ק14תש ש טהא כששותיןכתב
 מעג וכשהגא חם בלתי לשתיע דרך בי הספק בכללאינו
 ב2"ר הצריך דבר איזה לאכול "8 בכלל( הרבהבמים
 כשהשא רביעית אחת בבת חצחזת בצוקר מעורב הואואם
 פקשק שום בלא בנ*ר צ"ל הרבה ממפ שנהנה עדייןחם
 ישאר צשר עד יפה יערב לא צוקר מעט להוכו נתןואם
 ברור. הה עכץל. היטב, מתוך שיהא כדי רביעיתרק

 יושר אמדי בספר שואיתי מה פה מעתיקת,נני
 שכתב פקט אאת איש מהח1ן בסו1 )גרהנמםנזיקין
 דביעית 8ין"שן מבדי יותר מים בשתהת שוההבשאדם
 צירוף דשיזמר יכית ואמר אחריו לברך שלאצידד
 שתהת כדי צריך הרמב*ם ~דעת במחלוש* הואבשתיה
 אנא אשי רב דאמר מברכין ניצד ס*פ ובגמרארביעית
 דבהכה משמע ככ~הה עבידנא מדכירמש דביזימנא
 ופטב רשות כעין אלא גמור חיוב איפ במיםאחרונה
 או*ח משח אגרות בשראן וע*ע ע*כ* לפפק להבנםשלא
 עשג סי%ח*א

 אבי אם של נשמתה לעילוי אלו דברים שיהיו]ויה"ר
 זצ*4 רבקה מרת מאד החשובה הרבנית זקנתישליט"א,
 (יפי,ה מטן לחדש בכ8ב דטג מר-השון בחדששנפטרה

 תנצב*וק פטירתה. ביום ח4ת תשובהוכתבתי

 באה חורו2 אור בצוברת אלו דבריםוכשהופסתי
 * זח בלשן ~ברי המערבתתשובת



 מ י ר פא הייםאורת ת ו ב ברקי
 שתיית אחר אהרונה ברכה לענין : המערכתהערת

 דהשותים כתב כי שאם שם אעמר יביע בהעראז עייןהקפוע
 לסמוך נדולים אילנות להם "ם אהת בבת רביעיתלבסוף
 ולששל להימלך שהבא לדינא סיים מ"מ וכדעליהם
 להורות יש פושר קפה על לכתחילה יברך אם חכםשאלת
 אחרונים במה דאיבא כיון עדיף דהעהש*ת יברך שלאלו

 5רן * עמהם אדם כל אצל דעהן דבטלה בזההסוברים
 הרב טום2 בתי הרב בשם ר*ד סימן בברכ'יהחיד*א
 ועוד ר4י, סימז אלשר ופקודת ע"ב די*נ מצדיםנהר

 נפשות בורא וברכת חעאע ה'( באות שם הובאושסקים,
 ממגטרא ד' צת סוף 3נמשקש רשות אלא אינהרבות

 שהביא א"צ ההזון להוכועצ וכיון ע"ב, מ*ד דףדברכות
 אישר חומר במצום מלברך לימבע ר11י שליט4א(הה"ג
 כהן שיח בעל של שיחמש יפה ת8,כ ע*ש. לבטלהברכה
 אפילו להקל ברבות ספק בעלמא וכדקי*ל כהלטעשאמר
 לברך. שלא דש1מרים אחרונים ב' שיש כל מרןנגד
 דף בפמחים מכותח ראיה הביא ר*ד סימן בברכ4יוהנה
 אצל דעהן בטלה ליה שריף דאי דאמרינן קואמ"ד
 נרנא בה שדי ה' 1עת נר4ו אומר יביע ההגאון אדם,כל

 בדרך שלא מהכותא כששורף אלא הכי אמרינן לאדהתם
 היה חילו דהכי הזמיא וכה דזמזו בטלה ודאי והאטיבול
 ום' נרוט שנטוה עד בב*א רביעית חם קפהשותה
 ובפירש"י ביותר חריף שהגותח דבריו ובישרע"ש.
 שנ0וה חם לקפה ליה מדמי הכי ומשום ע*ב דל14בנזיר
 קשאינו שפירוע מל' ליה שריף הבשן שהבין עלאגרוט
 ע*ב. דכ4ס בע*ן חיה שורפה כנו גמיעה לשוזאלא

 העטף שרף וגע ימנית, השי*ן מסודתיט ולפיופשוט.
 מיתרמי אי שם בנזיר התוס' לשיטת ובלאהה הקטף4מעצי
 חם אפילו בקפה דידה ודומיא ע*ש דחייב סודוהכי

 שנחלקו דכיון מכרעא לא דהא אלא אחת, בבתושחשו
 שהביא להגרכ*י וע*ע דסבץל. נקטינן וחוס' רש*יבזה

 עוד להוסיף ה"צ וכף דעתו בטלה דא5רינןדוגמשות
 דף וסוכת ע*ב דצ*ב ושבת טע*ב דלעה דברכותמהך
 מים השותה מדין ר*ד סימן השע,ת ומ*ש ע*א.דן

 בקפה כן ולש בהבי* דכ4ע דאורהא התם שאנילצמאג
 שכתב אלא ובסירוגיןי דוקא חם לשחוחן העולםשדרך
 בחכומא לשתות כ*כ מקפידים איז שבמדינתיטהשע,ת
 ה411ח שיק משי*ם שרהן בשם שם היבישא וכשכבטתר,
 רבה בהמימות (טתו שותים שבטורקיה שאפשר פ*הסימן
 עדקק שתףת ו~ידן ופשטיה, נהרא תףכ ע*שדוקא
 בהצו*ת דם*ש ודע הקפוע אחרי לברך שלא מנהגטוכן
 בשם הגרכ*י כמ*ש הטף דקהו דבטלה שם כהןשיח
 איפכ1ב כתב אהרן היד דאדרבא הקש שגיאה ע*ש אהרןיד

 אהרן יד ע*י כהונה בתי דאיב בהצם הברכ*י כמ*שדצ*ל

 אעמוד, טה0מרזצי על אני והנה המערכת. עכ*לופשוט.
 לדברי. דמסכים גאא מפוסק תשובהוקבלתי
 שליט*א קליין מנושה ר' הרה*נ לידידי שאלתיוכן

 08 יעשה מה רותה דבר בשותה י וז4ל לי השיב אשרוזה
 ישתה וכשיתקרר רביעית שישאר ופסק שלאחריהברכה
 בס' מעכ"ת מצא וכעת אחרתה ברכה ויברך יותררביעית
 בטלה כי הם"ב ע"ד שפקפק תשל*0 )ב*ב כהן שיחשו"ה
 איך ידזעני ולא וז"ל, כת*ר עליו וכ' אדם כל אצלדעתו
 חששן אגו שעפר מ"ב בעל הגאון מרן נגד לחלוקיצא
 ירא נר"ו המחגר הרב ובודאי דבריו נגד ולצ1טצרגליו
 המ"ב נגד ילך מי אבל לבלסה לברכה וחושששמים
 שוב לש0ת למחבר לו ראוי ולדעתי שאפשרשסובר
 משיבין ואין ווים החפן כדעת דעתו שוב ולחוות זהפרק
 ובר. מותו לאהר האריאת

 האיש את ידעתי ממש ראקעיו לא כהן שיח ספרהנה
 יצ(8 איך ידע דלא בת'ר שכתב מה מ*מ שיחוהשת

 ולפענ*ד וכה רגליו תחת אנו שעפר המ"ב נגדלחלוק
 לצחרונים מציט וזזר דור ובכל התורה מדרך זהאין

 דוד לכל נתגה והתורה לפניהם הקודמים קלשחלקו
 האחרונים בחן ואם שבימיך שופט אלא לך ואיןודור

 פעמים 3מה הבריע והמ*ב פוסקים שאר נגדוהכריעו
 בונה זה תורה של דרכה הוא וזה לפניו הקודמיםנגד
 ומקום בתורה חלק לו יש הזיק תלמיד וכל סותרתה

 והירחת2 התורה יסודות ע*פ ש1וא כל להתגדר לוהניחו
 צריך אלא שמותר ששת לא האמת ואדני הכבודוביר1אן
 והשי*ת בינתו קוצר ש  עומק כפי ולהכריע דעתולחוות
 חז,צים לא דבריו דהכא ובפרט דשמיא בסייעתאיסייעו
 הדברים ומקור הוא המוסקים מחלוקת זה דבר וכברהם

 דיומא. בתרא פז בתוספתא דתלוי נראהומחלוקתם
 מתחלת יש אם ושתה וחזר  שתה התוספתאוז*ל
 רביעית שיעור בדי אחרונה שתיה סוף עד ראשונהשתיה

 פ*ב הרמב-ם וכשכ מצטרפת אין לע ואםמצטרפת
 סמך עלה תרי*ב סימן א4ח ובטוש"ע עשורמשביתת
 קל אחרהנה ברכה בירך ולא ז*ל  אבאלעפיעמוהר*י
 התם דשאני דבריו דחה ר4ד סימן והשכנה*גקאפע
 אלא ליכא דעתי דיתיבי וגמירי זעתי ביתובידת*י

  שיעור פ4ן"ין כדי הפסק כשאין או אחת בתברביעית
 ע*ש. מילתח תליא בהנאה ברכות לעגין אבלרביעית
 לשאר אארוגה ברכה דמדמה נראה שם המג*אומיהו
 צירוף שיעור ג*ב דיליף יוהץכ פז יומא ר"ן ועי'איסורין
 בתוספתא המבואר חמץ איסור של צירוף משיעורביו"ב
 יו*כ דיליף הרי פרס אכילת  בשיעור שהואפסחים
 ע"ש. איסוריןמשאר

 יומא הביב ומהר*ם הי*ב ברבהז מהל' פ*גוהמל*מ



קיא מ י ר פא תייםאורת ת ו ב בר
 אבות משאר ש"ח מרמב"ם ראיה הביאו יו"נ בתום'פ'

 ומניקה יטומאה רחשת שהיא האשה שכתב הי"בהטומאה
 שאפילו טומאה עליו גזרו ולא טהור הבן הרי בבהאת

 יותר סוף ועד מתחלה שיש אפשר רביעית שיונקתאמר
 דאף הרי אחת בבת יונק איע שהרי פרם אכילתמכדי
 ע"ש. ע"כ מצטרף אינו אפ"ה בכך יניקתודדרך

 ארמב"ם בלשון לדייק יש דמסתפינא לוליולפענ*ד
 מאי ולכאורה אחת בבת יונק איע שהרי שנתןהטעם
 אם מסופקין שאנן כיון לא % אחת בבת יונק אםנפ"מ
 רביעית שינק תאמר שאפילו וכמ*ש רביעית שיעורינק

 סגי א"כ רביעית שיעור ינק אם ליה דמספקאמשמע
 דרבנן זו דטומאה כית טומאה לגזור שלא בזהליה

 והנראה ספק עוד שיהיה ליה ולמה גזרו לאואספק
 אחת בבת יונק היה אם דודאי להרמב"ם ום"למזה
 בזמן אלא פרם אכילת בכדי רביעית יונק היה לאאפילו
 דדרך כית מצטרף היה נמי פרם אכילת מכדייותר
 מצטרף פרם אכילת מכדי יותר אפילו אז בכךיניקתו
 ואן מצטרף לא ולכן אחת בת יונק אינו דהכאאלא

 אחת בבת שענק יניקתו דרך היינו בכך יניקתודדרך
 יניקה בין להפסיק דרכו דהתינוק כיון אבל הפסקבלי

 דזה אלא ויונק וחוזר ובולע יונק איע א"כליניקה

 ווצלך בשבת מש% המוציא לדבר ודומה אהת בבתמקרי
 כהצאו לתקן עומד ואם חויב לפוש עומד אם כלו היוםכל
 תיעק לענין והכ"נ עומד מקרי דלא ופטור לכוקשההינו
 כתב ולכן אחת בבת מקרי הפסיק שלא כליונק

 אחוע בבת יונק שאיע לפיהרמב"ם
 שביתת מהל' בפ*ב הלח*מ מדברי לדבריעוראיה

 מתחלת ישהה שלא דבעינן הרמב"ם דלדעתעשור
 מאי אהב רביעית שתיקע בכדי אלא סופו ועדהשתיה
 השם חהב פדאי פסק לא אם ממנץפ הכא שייךצירוף
 מצטרף ואהצ רביעית שתיש2 מכדי יותר שהה הריפסק
 לא ביעני בדרך רביעית לשתות העולם דדרךותי'

 רביעית חצי שתה וזה מרובה בשיהוי ולאבמהירות
 המותר ואזה השח"ב בינתיים חצהה ופסק גוולבמהירות
 שתיית מכדי יותר שתייהו מדרך שהה שלא כיוןקמהל
 ביעני בדרך הוא שתהתו דדרך כית מצטרפיןרביעית

 שיק מהר-ם שו,ת חךק ודרק שכתבנו דרך עלוזה
 שתיתו שדרך כיה קאפפע לענין מזה שדן פ"ו סימןא"ח
 יצטרף.בכך

 שם החינוך דברי הב(אי תמ"ד מצוה סה"מובספרי
 בבזית עליו לדריב אכילחצ שמן דש"עור שחידש רבובשם
 משקין שיעוד וק""ל משקה דהוה אף ברביעיתה~8

 אדם בני לכל עומד ההש דל(שכילה כען שמן אבלברביעית
 דין לן ועלתה ע*ש בכזקן שיעודו הוה אותו שמתיןהשין
 אלא שתיה דרך לשתותם דרך שאין משקין דאפמיחדש

 טהרות ועיין ברביעית ולא בכזית שיעורם אכילהדרך
 אוכל לא אינו שהקפו ומים שהקפה תבשיל מ"בי"ב
 לכהחקין עליו דהצב וכו' לאוכלין עליו חשב משקהולא
 שם ור"ש פ"ב נגעים ומשנה דתרומה פ"י ר"מועיין
 קרים )4היז גלידה אכילת דשיעור דנראה ציינתיומכאן
 ועיין ברביעית ולא בכזית אחרונה ברכה לעניזבלע"ז(
 בש*ג גבורים ומגן א' סימן להפר"ח חיים מיםשועת
 ר"י* סימןאו"ח

 לסוגיא בת"ת זצ"ל א"ש להגר"מ בינהובאמרי
 ר"י סימן א*ח בילקה"ג גם דבריו הובא הגסהדכותבת
 לילה דצכה האחרונים שהקשו ממה הכנה*ג עלתמה

 לא בעי ואי אכיל בעי אי ואילך מכאן חובהר4הצונה
 אכיל דלא סגי לא דבירט דברכות מהא והקשואכיל
 בזית לאנול דצריך ע"פ פ' פסאים מרא*ש הקשהוגם
 מגמרא הקשה וגם מרור אכילת על דמברך משוםמרור
 ביוה"כ הגסה ככותבת דהאוכל דמפורהצ עעב פ'יומא
 י(8י' ודאי וכהצמע אכ"פ בכדי אכלו א"כ אלא חייבאינו
 הני דינא נמי ברהמ"ז לענין ומקמ כותבצ2 וג' ב'אחכל
 דעת דגם הביא בק"א ובזכל"א בזה שהאריך מהע"ש
 ק4עוע. על אחרונה ברכה לברך שלא אברהםזרע

 והמהר*מ יברך שכן כ*ז סימן ח"ב הפמ"א דעתמיהו
 קא8פק אחר לברך שנהג ז'ל תחת"ם מרן בשם העידשיק
 ובעל 4הצ אמרי בעל והגאון יהודה זכרון לבעל ראהוכן
 סיע א"ח שלמה כרם ובספר י"ג כריתות לנרערוך
 דם"ל נראה לאחרונה הפמ*א הדעת הדעות ב' הביאר*י

 דעת וכשב אחריו מברך נמי חמה קאפפע עלדאפילו
 סימן מ(שש מוצל ובשו*ת שי*ג סימן והמנ"חהשרמ
 דס*ל צסקים יש כי הגם לפענ"ד ולכן חמה קאפפעעל א8מי דמברכין דבר דעמא כתב יעקב באר ובש"עט"ז

 מ"מ אדם כל אצל דעתו בטלה ושותה להפשירדבמניח
 לברך. יכול שפיר דכה"ג פשוטלפענ"ד

 דעחן בטלה שייך לא וכאן נראה דלפענ"דאיברא
 דבר כל פירחצו דעתו דבטלה דנראה אדם כלאצל
 בטלה כן עושה והוא כן עושין אין אדם בני שאר4הטר
 הבבלי בבותח דאמרינן מ"ד דפסאים הא וכגתדעתו
 מישטר ואי דעהו בטלה ליה קשריף דאי המדיושכר
 וכוהצ*י פרס אכילת בסדי כזית ביה ואכיל ליה שטירקא
 דדדכו כית המדי דבשכר פי' קשטיר משטר ואםד"ה

 אחת בבת שותה אם שתייתו דדך זה אין בהפסקלשתות
 ושצפפע בתה הכא אבל מחנוך שהבאתי דשמן האוכגון
 כ*ע פוטר 4ן קר כשהתה אדם לכל בכך שתייתודרך
 לשתוהו א*א ביותר חם כשהתה אלא אהת בבת להשתי
 לשתות המנהג היה אם ורק אחתבבת

 אפי~
 4צ קר תה

 חצתה אחד ובא קימעא קימעא בכפית רק קרקחפפע
 כל אצל דעתו בטלה לומר שייך היה א אחתבבת



 מ י ר פא הייםאורה ת ו ב גנרקלב
 מנהג מכח קימעא קימעא לשתיית הטעם איז אבלאדם
 שהוא מפני אחת בבת לשתות יכול דאיט משוםאלא
 ואין אחת בבת כ*ע לה דשתי הכ"נ קר תה אבלרותח
 ועיין אדם. כל דעת זה אררבה אלא דעתו בטלהזה

 כשהוא אותו אוכלין היו הבבלים ע"א וק' ע"ב צ"טמנחות
 השנה* כל כן שהורגלו לפי שם ובתום'חי

 נוצג דכבר כיון הכא ליכא ברכות ספק משוםגם
 ליכא מנהג ובמקום מילתא הוי מנהגא כה*ג לברךעלמא
 תפילין ברכת לענין הפוסקים וכמ"ש ברכות ספקמשום
 דכל פשוט לפענ*ד אשר ברטת כמה ועוד ראששל

 לאחריו מברך אחת בבת רביעית ח2ותה לפשורשמניח
 לא אם בדבר לפקפק ואין אחרונים ושאר המעבוכדעת
 לו. נודה א האחרונים דעת נגד 6וכרחות ראיותשיש
 שהאריך כמו ומבורר ברור המ*ב של דדינו הריעכ"ל.
 הראה2ונים מבירור שליט*א הלכות משנה בעלידידי

והאחרונים.
 ויהכל מברך גלידה עם גביע באוכל לדינאתבנא

 סקי*ב סקי"א ומ*ב ס*ב רי*ב באור*ח וכמבואר הכלעל
 סקט*ו* החייםוכף

 מ*ב עית בדבש המטוגן זהב תפוחי קליפווןובאוכל
 שהכל לברך יש ועוכ בזה דיעות דיש שכתב סקלעטר"ב

 בחזון עיין אבל יצא. פה*א או פה*ע בירך אםובדיעבד
 כי שהכל דברכתו דפסק ב' אות ל"ג סימן אור"חאיש

 בברכת הרב דבסידור לך דע אבל דעתו. בטלההאוכלו
 הפרי קליפת אבל ת'ל, כתב ט*ו אות ף פרקהנהנין
 לפי בפה*א מברך לאכילה ראויה שנעשית עדשמטגנה
 טיגת ידי על הקליפה לאכול כן גם עטעים כן דעתשעל
 שע*ד הפרי עיקר שאינה שכיון אלא הפרי שיגמרלאחר
 העץ עלע לברך כ"ב חשוב איע האילן נוטעיםכן
 סימן השולחן בקצוון להלכה אביא וכן האדמה.אלא
 חיין בקליפות כתב ז' אות דה2ולחן ובבדי ז'. אותנ*א

 דיעות דהביא סקמ*ג הציון שער וומין שהכה.מברך
 דיברך פסקו והחזוקא המ*ב שכתבנו וכפי בזההאחרונים
 סקנ"ד. החיים כף ועייןשהכל.

 מזתות מעט דשמים טאונים ודגים טחון בה2רועל
 שם אם אבל שהכל דמברך ~האה הדרך כך לדבוקירק

 ש. י. ר' ידידי וטען מענות. מברך ולהטעימוהרבה
 יחהע אני אבל שהכל. מברך דתמיד בך דלאשליטוא
 ובכתבים מזועת דמברך 6בתור לסעומי מספיק ישדאם
 עמק ספר שקבלתי עד מחדתי עתיקי וקשה מזהצייטתי
 בסי' די*ז בביאור גד~ה מלאכה שעשה וראיתיתשובה

 מעט שמים רוב ועפ*י שכיונתי וברוך כרברינו וכתבט'
 שהכל.ועושים

 מים. גידולי על הגדלים וירקות פירות עלונשאלתי

 ר*ו סימן אור*ח על ר*ה בסימן הלוי לשבטוהראתי
 הראויונ ברבתו לברך מסתבר ויותרדכתב

 בהר ראיתי הטפל על ובירך לדבק בשם הריןואיך
 וטוב לבטלה ברכה הוי דלא דבתב ק' סימן אור"חצבי
 זה. דיןלדעת

 כמ2ום מכשיעור בפחות האכילה לפבי דמברךוהרין
 פחות בבלע הדין איך וא*כ ברכה. בלי ליהנותדאסור

 עמוד ברכה בעמק )ראיתי מברך אם נהנה ולאמכשיעור
 נהנונ לא כי יפה חקירה והיא בזה דנסתפקמ"ח

 בשותה התשובה בסוף קלוא סימן בח"א מושועיין
 עוז לברך. שלא רביעית מכדי יתזר ושוהה וכדומהמים
 יש וז*ל, שליט*א שוחאט גדליה הרב ידידי ליכתב
 ה*ו פ"ח הנהנין ברכת בסידורו ז"ל הרב שדעתלהעיר
 אע*פ חמין וטייא קאווע על אחרונה ברכה לברךשיש

 אכילת מכדי יותר שהה לא אם מעט מעטששותהו
 הדעה אל יותר עטה ס*ב תע"ב סי' שבשולחנו אע"פפרס)
 החמיר שבסידורו ויזץע רביעית(. שתיית בכדישבוא
 שהה אם לברך פסק ואעפ"כ ברכות ספק לברך שלאמאד
 המצוה בדגלי )הו"ד ב"א לברך רביעית שתיית מכדייותר
 חקא הלכה משיב בשו"ת גם וראה התהילים עליהודי'
 הרב כשיטת שסוברים פוסקים כמה שהביא תמ"בסימן

 מבעל ישראל ישועת בסדור בארוכה עוד וראהבסידורו(.
 בענין שדן מהנ*ל חכמה ישועות ובספר השולחןמסגרת

 וביור*ד ס*ט תרי"ב סימן אור"ח בערה"ש גם וראהזה
 עוד והאה נ*ט סימן השולחן ובקצות סל"ד פ"הסימן
 סימן הרב( שו,ע בעל של )אחיו יהודה שאריתבשו"ת
 או טיוש שתיית בענין נסתפקת אה2ר וע"ד וז"ל,ט"ו
 רביעית שתיית בכדי לקולא מצטרפין אם חמיןקאווי
 הנהנין בברכת שמצא לפי פרס. אכילת בכדי או,ביענית

 לא אם שהעיקר הל*0 ח' )בפרק ז"ל אדמו"ר רבינושל
 ליה שמיע בפירוש כי לך דע מצטרפין בכדא"פשהה
 המקא מ*ש על סמך שלא לפי שכ*כ ז"ל אחאי דמרמיניה
 בפלוגתא תליא ברכה לענין דבצירוף סק"א( ר"י)סימן

 א8ילו אלא יר"כ. הל' שבטח2"ע והראב*דדהר6ב"ם
 רביעית שתיית מבדי יותר שהה דאם דם"ללהרמב"ם

 לוגסח. מלא ששיעורו ביו"ב דוקא היינו מצטרףאינו
 ששיעורה אחרונה בברכה אבל מרביעית. פחותשהוא

 שבמהרה רביעית שתיקז לומער כ"כ סברא איןברביעית
 בנזיר ומשהקנ ביענית. בשתי' רביעית שתייתבכרי

 נזירות מהל' פקה הרמב*ם כתב יין ברביעיתששיעורו
 איסורים בשאר בפי*ד ומ*ש בכא"פ. הצירוףדשיעור
 דס*ל משום היהן רביעית שתיקז בכדי דהצירוףנמי
 האכילה כאיפור השתיה איסוד האיסורים דבכלנמי

 ב8שיטות ברכות מה' בספ*ג הכקמ כמ"ש דלאבכזית.
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 יאדרבה ראיה. שום בלי ברביעית כהטקין איסורידכל
 דרך וסתם בכזית דם האוכל גבי כתב מהמ*אבפ*ו
 בהקשה דוקא דהייט פירש מדלא שתיה היינו דםאכילת
 אחר שיעור נתן ולא וגמעו החלב את בהמחה וכןואכלו

 כתב תרומה מהלכות י' בפרק תדומה ולעניןמבאוכל.
 בכזית אכילה כשיעור שתיה בשיעור בהקיאהרמב*ם
 יעם סתם של דביעית אלא בפי"ד כתב דלאווהינו
 הן ההן ע*כ ענינים לשאר ללמוד אין בלבד יינןומסתם
 יהודה שארית הספר עכ"ל הק' מפיו ששמעתיהדברים
 ב' סימן )אלקעי( לאברהם זכור בספר עוד ועייןעכ"ל.
 ק'.אות

 שכתב פ*ו סףם ח*א אור*ח משה באגרותועיין
 פירושו. לי "דוע לא ס'ג ר"ב בסימן שנזכר מאוזישהמין
 שלים"א הרה"ב ואאמוער עכ"ל. בהכללים תלוי%דינא
 יעקב אברהם ר' הרה"ג מידידי ששמע בזה ליכתב
 לבננות קורים הערבים שכן בננות שזה שליטאאזלזניק
 מקליפות שעושים דבזמנינו לדון ~"ט  עכ*ל.מאזיש
 דעתו בטלה לא א"כ לחם על וממרחים מרמלדהתפוזים
 ו(טומו*ר לעורר(. רק ובאט בזה ועיין מכהם כפריוהו"ל
 לסמוך אפשר כן לדעתי בזה לי כתב שליט*אהרה*ג
 ט'. סימן חקב נסים מעשה בספר ועיין ולברך. המ"בעל

 עחסימן

 לחם על חעץ פריעשח

 אהרן ר' מייידינשאלתי
 גא~

 פרי בעשה נ"י,
 ברכות מהל' בפ*ד הכ"מ הנה יצא. אם לחם עלהעץ
 דהא יצא האדמה פרי הפת על בירך אם כתבהל"ו
 העץ פרי בורא בירך דאפילו ואפשר הוא. האדמהפרי
 בתוסשות ואובא חטה. היה אכל שאדם עץ וכמ"דיצא
 הש"כ יצא דבדיעבד ס*ב נ*ח כלל אדם החיי עלחיים
 ג"כ עץ ובעשה יצא פת על והאדמה מזוטתבעשה
 על יצא דבמזונתן הלכה בביאור והובא יצא.בדיעבד

 חיים ארחות וזוייז סקי"ג. תשובה בשערי חרי*שפת
 ברכות מערכת דינים אסיפת חמד ושוי ס*ט. קסאסימן
 השולחן ובערוך בזה. דיעות כמה דכתב (ר אות א'סימן
 כיון יצא. לא פת על דבמונות כתב סקי*ם קם*זסימן
 אם ועכ*ז הכל. דכולל לשהכל דמי %א מבירכתהדאין
 וה*נ יצא לא מזוטת האדמה פרי או העץ פרי עלבירך
 ע*ו ע*ה בם*ק ההיים כף חגיין עכ*ל. וצ*ע הוא כןבפת

 ובאלפסי פת. על העץ בעשה יושש8 דכן דדעתווכהטטע
 וזניין יצא. לחם על דאדמה כתב דברכות פ*וזוטא
 מנוחה בבית .ועיין ר*ו וסימן קם*ז סימן יוסףברכי
 האדמה פרי בבירך שכתב ף שת המוציא ברסתאלוות

 העץ בבירך שכתב ז' באות חמי"ש בדיעבד. דיצא פתעל
 פת על העץ בבירך נראה לפי*ז וא*כ יצא דלא הפתעל
 יצ(4 חטהכל והאדמה מזתות ובבירך יצא.לא

 נחלקו בזה, לי כתב שלים"א אברמם ש' הדבוידידי
 ויעוין יצא אי לחם על האדמה פרי בברךהפוסקים
 פוסקים סיעת שהביא סקי"ג קם"ז סיסן תשובהשערי
 דלא מהם ממטמע ראהטונים פוסקים ומאיוך שיצאדם"ל
 לא כאן עד ואמנם זה(. סימן בעדה*ש גם )ויעויןיצא
 הלחם דגם סהעום דיצא לראשונים דם*ל משום אלאפליגי
 %א האדמה פרי מכלל יצא לא תוארו שנשתנהאף
 אדמה דפרי נעשה מה אך יצא. בריעבד וע"כ שמואבד
 ר*ז בסימן וכמשש יצא לא ש(ט העץ פרי יעשה איעצש
 דיצא דם*ל לגאון ליכא דידן דבניוון ברור וע"כס"א.
 עכ"ל.וז"ב

 עטסימן

 ברכות וכשכע בבהית לחתנחנאיך

 קפלן הכהן נחמן יהודה הרב מידידינשאלתי
 ז'  כשעושים המזון ברכת להתנהג "ט איךשלים'א,
 במעוט שהשמחה לומר אם רק היא השאלה הנהברכות.
 לומר אפשר הרחמן את אבל אומרים לא בבריתכי

 הברכות ואח"כ לברהמ*ז. הרחמן בזמן הברית אחריכרגיל
 כי אין שמחה מערבין אין של דהטש הנה ברכות. ז'של

 הסעודה לקהטות מותר החב לפני התקיימה דהחתונהבאופן
 הב(8. ה*ה וא*כ סק*ד ומג*א תקמ*ו בסימן עייןברגל
 משום במעוט שהשמחה אומרים אין שבבריתוהטעם
 שדהבמחה לומר אין פה ג*כ לכאורה וא*כ דיגוקאצערא
 שמת חתן בסעחרת ח' דף כתובות מאירי ועייןבמעונו.
 שלמה של ים )וזרין במעונו שדהטמחה לומר איןאביו
 שכל שסתב כקה סוכה מאירי ועימ ל*ז( סימן פ*זב"ק
 אין מילה בסעודת כבון בשבילו התשובה נעשיתשלא

 הרי אחזה ש(טמרים וי*א במעוט שהשמחהאומרים
 מחלוקת. זה בדיןמצינו

 ד"ט כתב ב' סימן העזר אבן נתן להורותובספר
 החתן שעם השלו חדרים לב' ברהמ*ז לפנילהתחלק
 לומר ולא ביאד לברך אין אבל במעונו. שהשמחהיאמרו

 זה דדין הרי תקטהו. שחכמים כית במעתושהשמחה
 להתחלק היא טובא הכי העצה וא*כ לומר שלאדיעהז ויי במעונו שדהטמחה לומר ו"ט כ*מ ברור לאהוא

 לכתחילה ועוד שהחתן הידים את שנוטלים בזמןוכונתי
 ברהמ*ז לעת ואה*כ יתחבר ואח*כ אחד בחדרישבו

 במעתו שדהטמחה לומר שאין מסתבר ביחד אבליתפרדו.
 תש' הברית של הרחמן י*ל אלא דינוק(4 צעיא?שום
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 לא דהחתן טוב היותר אבל שהשמחה. לא אבלברכות
 ספק יש ו(ם עבורו הסעודה אין א"כ האנשים אתיזמין
 כדברי לעשות ריש מסתבר וא"כ הו*ב, יאמרואם

 נתן.הלהורות
 לי כתב שליט*א פרנק פסח צבי ר' הרה*גוידידי

 אם אחד במקום ברכות וז' ברית יש אם לעניןבזה
 ששפיר נראה בפשטות במעוט. שהשמחה לומראפשר
 עולה נשו(רן שמחת לפניפ ש"צ כית לאומרואפשר
 וצערא הנשוחרן. שמחת על במעונו שהשמחהאמירת
 לכ(4ף ושףכ בזה וה4ריך הנשואין שמחת מגרע לאדיפקא

 בזה. חךין לעשות דאפשרמשמע
 כתב שליט*א שנעעבלאג פיוויש שרגא הרבוידירי

 אמרו דבאמת במעונו שהשמחה שאומר מסתבר בזה,לי
 שיברכו טעמו תהו בשמחה עחצין שעדיין שבתבמס'
 שהאב מחמת גרולה כ*כ שמחה שאין רק במעוטשמחה
 ח*ו המוהל יסכט שלא וגם דיטקא צערא בשבילחושב
 יש במילה גם באמת אבל מברכין אין רע"כוכיוצא
 שם. ומהרש*ל העחצה דקה מ*ו דף סוכה תוס' ועי'שמחה

 סהטא*כ במילה שמחה מחמת רק חהו ח' רףובכתובהץ
 במעופ שמחה נקרא בודאי וכלה חתן שמחת גם ישאם

 התינוק בהטביל לא הלא במעונו. שמאה מברכיזחצפיר
 נודה קודם שיאמר נ"ל וכן במעונו. שהשמחהאמרינן
 טוב מבשר בשו*ת וורין עכ*ל. הסר רואי ואח"כלשמך
 השמחות. לערב שלא טוב הנ*ל רבאופן שכתב נ'סימן
 או*ח הלף שבט וורין ס*ח. סימן ח*ב המאיר שרגאהףין
 ג'. שת צ'ד סימןח*ב

 פסימן

 צרעותצדתי
א

 להחזיר פנת על צמתנח ממרךאם
 מתנה לו נתנו אם מבואר ס*ה רכ*ג סימןבשו*ע

 מתנה לו נתנו אם הדין איך אבל והמטיב. הטובמברך
 שכתב תורה בדעת וראיתי מברך. אם להחוירע*מ

 כהב וכן והמטיב. הטוב לברך אין להחזיר ע*מרבמתנה
 ר*ד וידידי רכ*נ סי% ח*ב מהרש*ם שו*תבספרו
 דאין דמשמע סקכ*א רכ*ג סימן למ"ב לי ש?יןרוזנברג
 נ*ם. חת,ס ועי' להחזיר בע"ממברך

צ
 מיחצצ חליצ ש חצרצהלעשות

 מסתבר מיחצב. הברכה לעשהץ היכול שחולהמי
 אם וגדיעבד סתג סקכ14 תרנ*א בסימן המ*ב כידיכול

 שקשה בחולה ת8"כ י44. מיחצב המצוה וגם הברכהעשה
 ב"ציבה. לעשחץ ויכול כדיעבד הףל בודאי לעשרלו
 במי ב"ציבה ייכול רצ"ב סימן הלכה בסהטיב פסקוכן

 לעמוזע לושקשה

ג

 חחאיה שצרצח
 מותר שקצתן ויצש בעשרה ההפטרההתחילו

 קודם מקצתן יצאו אם אבל הברכות. עםלגומרה
 אין עשרה היו קה,ת שבעת אף ההפטרהשהתחילו
 הלכה בי(יר הבצ* אחר ענין בנביא דהפטרהמפטירין
 ברכות4 בלי ההפטרה ריקראו נראה אבל רפ*ד.סימן
 קב*ה סימן ח*ב הלכה משיבועיין

ד

 חמעודה באמצע עתח עללצרך

 פוטרת המת?א ברכת כתב ס*ט עמוד יהדותבספר
 ו(ילו הסעודה מאמת במעודה הבאים המאכלים כלאת

 פירות, עו4ש בגון סעודה מחמת באים שאינןמאכלים
 להם המתאימה הברכה את עליהם לברך יש יכדומה,יין
 הסעורה באמצע לברך אין עוטת שעל סוברים הרבהאבל
 ובתב שליט'(ג זילבר הרב בהגהות כן כמו שםעיין

 לפטוד המהציא ברכת בשעת שיכת ר4יולכתחילה
 לא המברך בפירות הממולאים דברים אוכל ואםאותן.
 אחרונים(. בשם )בה*להפסיד

ח
 התורה צרצת לפנימצחת

 בס' חףל, כתב ג' אות שנ'ג סימן תשובהבפסקי
 ברכת בלי מינים ד' ליטול דאסור כתב יעקבביכורי
 ברה*ת. בלי מצוה לעשחץ בכלל מחץר אי וי,להתורה.
 דד' י*ל א*כ כתורה. הוי יףם רמצות בתקי,זועיין
 מ*ש חמץ בזה. להחמיר יש ובאמת עכ*ל. שאנימינים
 חמין (ר. אות ל*ם סימן ח*א אור*ח אפריםברבבות

 שום לעשות דאין ט*ז סימן לובלין עילאי רבי אוריןבת'
 יתתן חסדי ובספר ע'ש ברה'ת קודם דאורייתאמצוה

 ז% בר8הא מ*ו סימן ווךין אףה. י*ג סימן)קוטם8
 שם ודעתו סק**ז הגר,א ובביאור התורה ברכתאמירת
 בפמקי וורץ התמין פרשת קודם לאומרו נתקןדבה"ת
 יחמר התמיד פרקאץ וקודם שכתב מ"ו סימןהגר"א
 אגומל ברכת אהר ברה*ת יאמר לכה*פ 4 התורהברכת
 בע98די תרהש דנ וסטעשה אדם בתי הרמ כרמ*אדלא



קלה מ י ר פא ~יםאורח ת ו ב גנר

 או קשש זמן יעבור אם ירא אם לחלק וכתב סק"ה.אש
 דברה"ת כית היא הגר*א ודעת בדבריו. היטב עייןלא
 לאמירת להסמיכה יש לכן התורה לימוד מצות עלהיא

 השחר ברכות ומנהגיו הגר"א בהל' ועיין הקרבעתפרשת
 ט' כלל בח*י אבל ט'. עמוד ח"ג השולחן תה ף.אות
 שטיצין כמו % ברה"ת קודם לומר דאסוו כתב ג'אות

 ברוך. בבית המל*ש נשמה. אלקי אחר תיכף לברךעכשיו
 השחר ברמת דבל המקובלים בשם שכתב החייםובכף
 נשמה אלקי דברכת כתב סקכ"ט מ"ו ובם"ב ברה"ת.לפני
 אלקי אחר ברה"ת יברך ועוכ יצר אשר לברכתסמוכה
 ועיין ופשטיה. נהרא דנהרא הפמ"ג ע"ז וכתבנשמה
 חוג שלום דברי שו*ת ועיין סוב. מ"1 סימן הלכותשונה
 התורה ברכת קודם תה לשתות דמותר שכתב ט"זסימן
 ס" מגור להאדמו"ר תורה ממכתבי ועיין שהכל.ולברך
 יעקב בכורי בספר תמוה דבר הראתי אנכי שכתבכ"ו

 עליו ותמהתי התורה ברכת בלי מצוה לקהבותשאסור
 מדרבנן לצורבא כי הביא צו פרשת הזהר בספראולם
 ברה"ת ענין דמה כתב מקומתן ובמראה תורה. כמומצוה
 י"ל וא"כ כתורה הם דיו"ט דמצות והוסיף מצוה,לקיום
 עכ"ל. שאני מיניםדד'

 בזה לי העיר נ"י קרלנשטיין ח*ה ר' הרבוידידי
 כל על ולא מדרבנן צורבא על רק מיירי התם והאדצ"ע
 הזוהר דברי גוף וכן חילק לא יעקב והביכוריאדם

 דעצם משום לא דכוונתו בזה ונראה ביאור.צריכין
 עפוי כוונתו אלא איע, דזה התורה ברכת טעונההמצוה
 על דגם מ"ז סימן אור"ח לשו*ע בביאורי הגר"חדעת
 דמצות דקיי*ל כית ע"כ ואשר לברך צריך בד"תהרהור
 עועשה לכון צריך מצוה קיום בכל א"כ כותהצריכוון

בג~
 הרהור חהו וכך כך לעשות בתורתו ציוה שהקב"ה

 מעעוה עצם פה2ום ולא לברך צריך זה ומשוםבד*ת
 ב'. סימן שמחה דרכי בספר וז53יז עכ*ל.המצות

 אומרים דאם שכתב סק"ח ס"ה סימן בם*בווךין
 אומר  שאיע כיון ברהות קודם זה את לומר יכולשמע
 יותר יאמר שלא יזהר שבזה רק לימוד לשםהפסוק
 כתב סק*ח ה' סימן העשלחן ובקצות ראה2ת.מפסוק
 השולחן בבדי )וזרי"ש ברה,ת קודם קדח2ה לענותומותר

 אנחע אבל שכתב סקי*ד מ*ו סימן ערוה*ש הריןסקכ*04.
 ברה"ת תנח*כ יצר אשר אחר נשמה אלקי לומרנהגנו
 עד השאר ברכות בל %מרים אן לגמרי נקי הגוףואם
 ס*י ו' בסימן וכם*ש ברה*ת ואה*כ וכף חמדיםגומל
 כמו %מרים וההמון בסהערים כן נדפס לא כי אםעיי"ש
 בדיוק בדבריו הכרעה אין וג*כ  עכ*ל. העיקר מ*םשנדפס
 עמרם ר' בסדור ביתר מפורש הוא ובאמת לעמעוובאיך
 ובהצו*ת שלו התפלה ובסדר פ*ז תפלה וברמב"םגאון

 י*ב, מימן ברכאן מאה חוים וארחות ס*א ד' בללהי4ו4ש

 כלל ד*ה מקו ברכות ותוס' תי אן סימן הלקטשבלי
 ברכות אחר ברה*ת דאומרים מבואר ח2ם הרבוסידדו
 וברם"א מ"ו סימן בטור אבל התמיד. פרשת קודםהשחר

 אחר ברה*ת דמברבים מבואר אשכנז עסחיובסידורים
 שום לומר שלא בכדי נשמה אלקי או יצר אשרברכת
 סימן ח*ד אומר ביביע כ"כ ועיין ברה*ת. קודםפסוקים

 כתב תע בהות. לפני מדות וי*ג קדוז2ה לענות דיכולז'
 קדח2ה לענות דיכול צ' סימן ח"ב החכמה בצלבשו"ת

 התורה. ברכתלפני

1

 תפוח עואפל מי לחהציא נן מעין עוברפתו דבראפל

 הרב הקדח2 )להגאון צבי ארץ בספרראיתי
 בין הצוררים ע*י נספה הי*ד זצ'ל פראמער צביאריה
 נשתבח אור"ח נזר ובאבני בת*ש. במאידנק ישראלקדח2י
 בסוף הטהורדם נשמתו לעילוי אלו דברים ויהיושמו.
 תפוחים כזית שאבל דמי נלע*ד אגב דרך כתב כ"טסימן
 מעין לשמוע לכתחילה יכול ג' מעין אכל וחבירולבד
 לבטלה ברכה איסור ליכא דכ14ן הי*ח מחבירוג'

 שפיר ג' מעין לברך לו מותר דחבירו וכיתבהבמיעה
 וזימה מנה מאתים בכלל דיש לכתחילה בו יוצאהוא

 שיי*ח שלש מעין תית תפוחים כזית בעצמוכשאכל
 עכאל. בס*ד נכת כנלפע*ד שלש מעין בבר0תלכתחילה
 עיין ג' מעין פוטות נפשות בורא ברכת אםוהשאלה
 דפוטר. דכתב ל"א אות א' סימן ברכות מערכת חמדשדי
 ס"ק ר*ח וסימן ע*ט ס"ק ר"ב סימן ההיים כף עייןוכן
 ועי' פוטר. דאין סובר י"ב סימן ח"א אומר ויבועצ"ב.
 ב/ אות קנ*א סימן ח*א אפרים ברבבותמ"ש

י
 רי"ג פימן היפב בכארשהאור

 לשתות כשרהנה כתב סק*א רי*ג סי' היטבבבאר
 הקב*ה של הוא ברכה דקודם בתחילה יברךלחבירו
 צריך וכך לתקן דיש ונראה ביאורו ומה שלו.ואח*כ
 דקודם בוגחילה יברך לחבירו לההעקות כשרוצהלגרוס.
 מכבר שויא פירח2 שלו. ואח*ב הקב*ה של הואברכה
 אלא ברך. שהוא טרם יכבדו לא עמו. שישתהלחבירו
 בהכה דקודם משום לחבירו. יתן ואה*כ יברךמקודם
 בזוהר וביותר ע"א. קי*ט בשבת כמפורש שלו זהאין

 ומלואה הארץ לל4 כדכתיב הוא שלו לאו ברבהדקודם
 אבל לאחרים. כבד יכול ואיך עאא4 ל*ה ברכותוזרין
 לשתות חח2ב אם רק ואולי קודם שצריך חידוש זהעדיין
 הרץ הזה חדין אין חחצב ובאין תח"לה יברך הואאז



אורח ת ו ב גנךקלו

 בזה טען שליט*א בלסקי צבי ר' הרב וידידימה.
 שיברך אז שעחצים כדרך לחבירו להיים עחצהאם

 כן הלא ובאמת לחוים. לו יאמר ואח"כ מעטוישתה
 סי' פמ"ג חךמ וצ"ע. די"ז הביא לא במ*ב ומדועט5גים.
 הלוי שבט תיץ כאג סי% חקב הקאיר חצרגאקע*ד
 בל (4ת צ"ד סימן חקבשר"ח

ח
 הברטח? לו4ממע צריך קוראחבעל

 סגי 4ן הברכות לשמךע מחויב קורא הבעלאם
 ומנהגיו הגר*א הלכות בספר ראיתי שומעין. עשדהשיש
 מדינא וריב קודא שהבעל נראה שכתב קל*ה עמודח*א
 בעצם העליו הקהל אוציא בתורה קודא שהואלברך.
 ולצ(פן. עליו זצחל הברכה לשמוע חייב והוא הבהכהחיוב
 הגיין עכ*ל. הצ*ב בפוסקים מבהשר זה דין מצאתיולא

 י*ג. אמת סי*ה קו"א דסקיןמהדי*ל

18

 לזיבפן קטןלצרף
 ק% לצרף ף אות קקמ סימן בח*א שכתבמבמה
 תשל*ו וטבת תשל"ד. 4ריד תורה אור חוברת עי'לזימון.
 שכתבו בזה שדנים ספרים מהרבה ווהובא ע*דסימן
 מצרפים דאין האשכנזים ומנהגיט לצרפו. דאפשרטעם
קטך

י
 שמ4ט8ל"ו ח8ירתזנע

 בשכמל"ה דאומר לבטלה ברכה בעשה בח*אבמ*ש

 מיו צ*ל ולכאורה עה. את לומר לו יש זמן כמהנעואלתי
 בהערחע המיז אח*כ. לומר יכול מיד אמד בלאובדיעבד
 ל' סימן בח"א )וע" ע"ב פ"ב עמוד חקא השולחןלקצות
 לפני תפילין ברכת אחדי אמן יאמר שלא ומ*ש א'(אות

 שווטוט גדליה מנחם ר' ידידי העירני בשכמל"ואמירת

 סימן הרב שו"ע ע" גדול ענין הת8 אמן ענהת האנקי
 הוא בשכמל~ו החמירת בדוך ובית ס"ו חיקא הריןנ"ו
 בשו*ע כמ*ש תפילין ברכת אחר דמילתא לרוהארק
 סקק המחפת לכל במאסף )וראה ס"ג כ*ה סימןהדב

 חוים ובתוס' ברוך ובית ומ*ב סקיי יעקב ובארנ"ד
 אהב פ*ה. ע' ח*א ישורון וביסתי מהרי*חובליקוטי

 רק ווההו תפילין ברכת אחר בשבמל*ו הענין יבאאיך
 ועהר אמה ענהת של גדול ענין וידחה דמילתאלרחעא
 עכףל. בשכטלץ אמירת אך אשטיסו חשדי הלבח4דאדי

 מ י ר פאחיים
 אברהם ר' הדה"ג ידידי והנה בזה. צודק הוא~כאורה
 וז*ל, שם שכתבנו מה על לי כתב שליט"א זלזניקיעקב
 ובזמן מאד ויזהר סקכ"א כ"ה סימן במ*ב מפווהעהדין

 להיעו צדיך דבשכמל"ו וכתבת המצוה נגמרהשהודק
 במוציא מיירי הדמב*ם הנה הרמב"ם, עפ"י לברכהסמוך
 נאמר שלא דנמצא תיקון הוא דלהדמב*ם לבטלהש"ש

 דבלא"ה שא"צ בדכת למבדך זה ששייך מה אבללבטלה
 שהוא לא אם בש"כ שיאמר מה יתקן ומה לשבחנאמר
 ולמעשה הנזכר. להרמב"ם שייך ולא לגמדי אחרענין
 חייב שהוא אמן צ"ל דבודאי בזה ספק שום רואהאינני
 שנוהג שמי בדור הדי צריכה שאינה בדכה ולעניןעליו
 לברך. דצריך כר"ת לה~ה דנקטינן היינו עמ"ת,לבדך
 במ*ב כמבו(וד בש"כ אומרים דמילתא לרואא רקאלא
 דלרוחא הידור בגלל אמן עניהן לבטל יתכן איך א*כשם

 עיי*ש. ס"ה כ"ה סימן אבדהם באשל שו"רדמילתא.
 דעעל נראה וא"כ עכ*ל. כדבדימ ספק אין בזהולמעשה
 כדברינו. ולא בשכמל"ו. אמיהת לפני אמןלומר

יא
 חתורחעתן

 העולם לאומות חזר והלא בנו. בחד אשרבברכת
 אבל חזר המצות את דדק לחדש ונדאה יקב~. אםלראות
 לקיים ואפשד בנו. בחר ובזה אחרת בחינה היאתורה
 בבחינה היא התורה ולימוד התודה. לימוד בליהמצות
 שלמה תפארת )ועיין העמים מכל במ בחר ובזהאחהת
 בזה מ"ש הויין ברה"ת(. על מ*ש ובמועדים קס"דבעמוד
 עמוד ח"א גינזברג שמאי הדב לידידי שמאי אמדיבספר
 בחר שייך ולכן בהם ה~א כגיגית הר כפה בנו דרקס'
 בדבריו.עיין

יב
 ברהם"ז מברך אם לבשר חלב ביןלחטח?
 להפסיק צריך ואין כתב סקט"ז תצ*ד סימןבמ*ב

 פיו יקנח אלא קשה גבינה אוכל אינו אם המזהבברכת
 דה8רי להעיר ויש פוט. סימן ביו*ד כדאיתא וידיחיפה

 דאפילו והעיקר וז*ל, כתב סק"ה דעת בשפתי שםמגדים
 דבעי הרי אסור. ברהמוז בירך לא אם היום כלהמתין
 חיי בספר וראיתי ס*א. ס"ק החיים כף וומיןברהמ*ז.
 גרוסברג רחקז הרה"ג לידידי ט*ו י*ט יתרו עלחנוך
 סקיוא הגר"א בביאורי אבל בזה. כ*כ שהעירוצ*ל
 חקד נדברו באז ועיין להחמיר. דאי"צ זכות ללמדכתב
 בדהמ*ז עם להפסיק צריך דאין כ"כ דכתב מ*בסי%
 טכץ.הרץ



 ת ו ב בר
ע

 4ץ בעליתנחן

קלזאפרימ ץיםשרח

יז

 מדוע ולכאורה במקומו. עולה הכהן אז לויכשאין
 בזה ייש ללוי. טכהן יורד כי בקדחצה הורוה זהאין

 משה והראיה הורדה איז בלוי כי ואולי בקדושה.הורדה
 ונשאר לאהרן מסרו ואה*כ שבעה גדולה בכהונהשימש
 בהמאסף הךע שוב. לכהונה עולה ועא דאה"כ ועודלוי.
 בזה בתב סופר יעקב שהרב פ*ד סימן א' כרך י"השנה
 אהרן הלא ז*ל רבותיט אמרו שמות המדרשמדברי
 שהוא יודע איני אהיך שאמר מאהר וכי הלוי.אהיך
 שאתה ולפי לוי. והוא כהן להיות והית ראוי א"ל אלאלוי.
 עכ*ל. כהן והוא ללי אתה דברי, עלמסרב

יך

 15עקח על5נרכח

 8צות כמה על ועוד מעקה על מברכין דאיןהטעם

 גינזבורג שמאי ר' הרב לידידי שמאי אמרי בספרראיתי
 בטגהות אמרינן וז"ל, פ*ה בעמהר שכתב ה"אשליט"א

 צריך איז בישראל בעכףם, שכשירה מצוה כלמ*ב
 דהא קדשנו. אהצר לומר יכול דאינו רשקי מפרשלברך.
 לברך אין לפי*ז עכ*ל. המורה מפי בה, כשר נמיעכן'ם
 לעשותן הייבין שאין מצות עוד ועל מעקה עשייתעל

 לעשותה יכול דעכו*ם בבך מה ק"ל ילכאורה עכקל.לשמה
 וציחצ וקדשנו והייט המצוה לעשות מהויב הישראלהלא
 להם אין היוב אבל כשר דעכףם ואף המצוה היובעל
 וקץק בזה. וצץע מעקה על ושיברך הייב הישראלוא"כ

 מצהות על הקודש בהיבות בספר זה בנידוןבאריבות
 וע" קע*ז. בסימן שסתבנו מה ועיין זצ"ל. מהרקובלהרב
 ל*א. בסימן שכתבנומה
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 ח5מצהא אחר ירי1גב

 אם להסתפק כתב סקמ"ד קס*ז סימן הציחבשער
 ענט*י שבירך קודם המוציא ברכת אהר היה שלוהנגיבה
 דבעת כיון טפי עדי דהכא דאפשר בדבר לעייןיש

 אותו לגרוע הברכה יוכל לא ניגוב היה לא עדייןהמוציא
 למה בעצמו שבירך בהמוציא ולכאורה ענט"י.מברכת

 מאחר ששמע ע*י יצש1 אם דמ"ש ענט*י לברך יוכללא
 ענטץי. אאשק לברך "טלובכ*ז

 לשתיה שתיח בין עינולעהעור
 לשתיה. שהיה בין עיכול בשיעור בה"אבמ*ש

 סימן הי"ב אליעזר ציץ מהדש שנדפס בספר כעתראיתי
 בזה. דינים פרטי הרבה ומביא בזה שדןא'

 רובינשטיע יואל ישראל הבחור ששאלניובמה
 למקומו. להזור צריך אם נפשות בורא במברךשליט*א,

 מהלוקת דיש ס"ג ובסקפ"ד ס"ה קע"ה בסימן מבוארהנה
 ליבא נפשות בורא ברכת לענין אבל מינים, ז'לענין
 במקומם. דוקא שיצטרךלמ"ד

ט
 בעור על חסזון ברנתבירך

 ווילליגער לייבל יווא הרב ידידי שאלתבדבר
 יען יצא. אם בהצר על ברהמ"ז עשה אם הדין איךנ"י.

 ברהמ*ז לגבי אמרינן לא ואמאי דמיזן תמריםדפוטר
 דטדברי לי נראה הוא. מיזן ובשר דמיק מידי כלדפוטר
 דדוקא  שכתב יצא דלא טשמע סקעוז ר"ה בסימןהמ"ב
 פירהע. בשאר ולא דגן. כעין והוי דזיני יצא התמריםעל

 לצאת שיוכל מתמרים הוץ דבר שום דליכאומשמע
 בערוך המין סי"ג. ר*ה סימן ועי' המזת. בברכתבדיעבד
 אמרינן שהרי ביותר תמה ואני דכתב סקכ"זהשולהן
 א*כ ומלה מים לבד מזון מקרי מילי דכלבעירובין
 נתקן שלא סה1ום ואי מאכל מיז לכל ברהמ"זלפטור
 בין מה טובן איט יעוד ותמרים, יין פוטרת למה זהעל

 הוא הרא*ש של טעמו דעיקר נקל ולכן למזון.מהיה
 ויין בה יוצא אינו זה למין זו ברכה נתקנה דלאדכיון

 וכו' ללהם שדומין בגמרא שמציט משזם שאניאמרים
 כל צריך דברים שארי אבל בגמרא שמצינו מהולכן
 עכ"ל. אהרת ברכה ולא רבנן שתקנו כמו להייתאהת
 איש הזת ועיין בשר. פוטר לא דברהמוז מבוארהרי
 שהביא קעוד סו*ס ב"י ועיין ף. ואות ד' אות ל"דסיטן
 ועיי*ש תמרים. פוטר ברהמ*ז בדיעבד דרק הר*ידברי
 לדחהבתהלה

יה
 טרי אטר %א חגפן 5ורא148מר
 ובן שליט*א. ווליגער הרב ידידי שאלתבדבר

 ברא אמר אם הדין איך דהצבועי. בשיעור הבעה"בשאלת
 וידידי יצא. דלא נראה יצא. אם פרי הזכיר ולאהגפן
 בטגע בזה, לי כתב שליט*א אזבאנד אוהיק ר'הרה"ג
 נהשה סעכג זא אס פרי הילג המ8 . בורא ואמ1הסועה



 ם י ר פא חייםארת ת ו ב ברקלח
 מפני חבמים שטבעו ממטבע משנה מטעם חוץדמעכב
 הפירות מן חוץ אחר תועלת יש דבגפן אחר עניןשזה
 בקיץ שעח2ין גפע וטתת איש בסה2*נ הגפן צלוהייע
 והמבוסות הארוכות הגפן ענפי עליהם וממשיביןסוכות
עכ*ל.

י5
 5ירות על שהכלטירך

 שאלתך בדבר שליט*א. וילגר יודא הרב ידידיכבוד
 ותוך בדיעבד דיוצא שהבל פירות על שבירךבאחד
 לסיים צריך אם העץ לומר שצריך נזכר דיבורבדי

 לכתחילה אבל הפסק הוי לא סתם אם דבודאיבפה"ע
 שהכל. אמר אם יוצא דבדיעבד ביון למיים צריךאם
 וכן העץ. לומר צריך ולכתחילה בדיעבד נקרא דזהנול
 אבל בדיעבד דזה שליט*א בלסקי צבי הרב ידידיטען

 אבאנד הגר*א וידהץ העץ. פרי בורא מיד צ*ללמעחילה
 על וצעווא שהבל ברבת במגע בזה, לי כתבשליטוא
 דשהבל ויתקן נראה תב*ד לתקן בידו יש אם דיוצאהפרי
 הברבה לפרט צריך לכתחילה אבל בדיעבד רקהוא

 שיהא לתקן שיבול ובל סק=ה ר"ו בסימן המ"בוכמ"ש
 לכתחלה. ענין הוא דהתיקון יתקן לא למה לבתחילהבשר
 שפיר דבורו ולפי עביד שפיר מחשבתו שלפיבבה*ג
 בסר"ט במ*ש סתירה אינן ובפה*ע שהבל והלשוןעביד.
 עכ"ל.ס"ב

8

 וה55יט המוטכרבת

 טובות שמועות דעל רכ"ב סימן בריש דמבתורהא
 לברך. יכול זמן במה עד נשאלתי והמטיב. הטובמברך

 קניתי והנא הגאונ לו שיש הזמן עד נראהומסתמא
 בבדי ס*ד בסימן שכתב וראיתי השולחן קצות ספרכעת

 הטובה שעדיין טובות שמועוה בבל סקי"א.השולחן
 שיבול הזמן נמשך במה ועד כ*ד. אחר ברך יכולבעולם
 כלל. שיעור לזה שאין מסתבד דלא נתבאר. לאלברך
 דעתו הסיח ה~א ענין באותו שעסוקק זמן דבלהשפשר
 מהבשורהעדיין

 יב~
 על והבת עכ*ל. לא ותו לברך

 אז שותף לו "2 ואם שהחיעו מברך שלו שבהשמועה
 זמן יש הטמל ברבת לבאורה אבל והמטיב. הטובמברך
 זמן נעמד לא פה מדע ואשכ בשו*ע כמבנאד ימים ג'של

 זמנה. נחשב הטבה ב4רתו שעוסק כץ חוולימיוחד.
 ובתב בדבדיג ביאור וצדיך רכ*ב סימן ריש בבשחחרין
 שלימה בדעת הרעה על לברך אדם חזיב הטורשם
 הרעא כי חסובה על בשטאא שטברך כדרך חפיצאונפש

 מאהבה שמקבל ביון ח2מהתם טובתם היא השםלעובדי
 עובד הוא זו רעה שבקבלת נמצא השם עליו שגזרמה
 שיחשוב סתב הגוצת ובחייח2י לו שמחה שהיאהשם
 השם עובד היא זו רעה וקבלת עתותיה בפרת הבלבי

 שמראה היא הברכה וענין עב*ל. לו היא שמחהוהעבודה
 שובו נאמר תורה מתן אחר ומשו"ב להפרד לושקשה

 ציוי צריך ומה ימים ג' רק נאמר הא ואמאילאהליכם
 ולבן להפרד קשה היה התורה קבלת אחרי אלאלחזור
 להפרד לו קשה ל"ע רעה שמועה בששומע ובןנצטוו
 השמים. מן הבל כי הגזירה. את בברבה ומקבלומברך
 להרגיש תמיד האדם על השמים מן לחם במן כתובולכן

 דברים או שלוחים בלי השמים מן אליו ישר באשלחמו
 שאתה שכתוב וזה בברהמ*נ לד' מיד מ~דה ולכןאחרים

 להאביל ששוכח לפעמים יש אדם בבני לכל. ומפרנסזו
 ממש ומפרנס וזן שובח לא הקב"ה אבל ובדומה בעאת
 לפרנסם בולם את זובר כי נפשות זובר ר"ת חן הבלאת

 שלנו האמונה וכח האדבנס. )ובדרח2 הפסק בליתמיד
 עוצו אומרים ולבן יעזבע, שלא בוטחים שאנוהוא
 אם אלא עצווע. שום יומ2ו שלא צ*ל לכאורה ותפר.עצה
 אנו לבן מפחוים שאגחנו נראה היה בך אומריםהיינו

 לא דבר שום אבל רוצים שאתם מה תתיעצואומרים
 ולפעמים ולאחריו. המן בימי במו יפר הכל בי לכםיעזור
 בבפלים לקינו ובבר מתיאשים לא אבל סובליםאנחע

 מובנים, אנו בי במהרה שיגאלע מהקב"הומבקשים
 למקור שחחרים מהיהודים מתיהדים, הרבהובאחרונה
 בימינו. במהרה צדקינו משיח יבא זהובזכות

 בקטן שנתגיר וגר בקדם ימינו חדש ששמרוהוא
 קדם ובימי קדם. כימי חדשים אע התשובה וע"ישעלד.
 וגאולה התשובה בזבות להגאל מבקשים אנו בןנגאלנו
 מספיק לא וזה הגאולה שבאה חושבים לפעמים בישלימה
 בזה דיעות חילוקי יהיו ולא יראו הופלימהע העם שבלעד
 בבקא. שלימה גאולהוזה

 שע"י האדם בני על דן שהפיל השינה עניןחה
 ח2וכה חדשה והיא הנשמה חחרתהשינה

 בלב~
 שהיה

 הצדיק צדקת ועיין לו. טובה יזה חדש אדם והואלו,
 ירננו ענין הא רל4ח. ענין מלובלין הכהן צדוקלרבינו
 של הנפש דהיבון 4ת קועח2ים סהעבבותם עלצדיקים
 הטוב. בל על יתברך לשם ומודים היום, בל שלהמצות
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 לחייל חגו5ל8ע4שי2
 ברכת לברך לו דיש מהמלחמה חחד כשאהלבר4נה

 לרפוחה בספר ראיתי וביותר סבנונ במקום היה 3יהגומל
 אעעי ט"~איט אייל ת-ל, ע*ב בעמוד שכתבשלימא



קיפאפרים פיםאוחרכבות
 ועץ*ש ואורה וזאת בשאומרים בח2נבע להראות נוהגין הגוסל, ברבת ג'ב מברך יהודה ומדבר סואץ מסיני"ביתה
 סק*נ קל*ד השאש ערוך ועיץ סק*ח. הזהב ברביד מדבר ה~כי בתלמוד מהשטים שנים בו נתקיימושהרי
 ג8זה 8מד8 בשוהן בזה מ*ש כ"כ ועיין הסכמג מןהציאה
5ר כ'* סימןוצלוש(

פ5

 חמזון כר5ת כטקום ג' טעין כרכהכירך

 וטלים4א, פענפיל אהרן הנחק ר' מידידינשאלתי
 אם ברהמ"ז במקום המאיה על ובירך טעה אם הדיןאיך
 אדם נשמת חריז לך. מטדה ויתחיל יצא דאולייצנ
 ברהמא במקום המחיה על שבירך מי מ"ז כללריש
 בריך בבירך אפילו יצא הזן בברבת והנה א"רוהביא
 ונהשה הזורה. ברית דצריך יצ(ו לא לך ונרדהרחמנא
 בבי(טר עיק מדרבנן החו ג' מעין ברכת דלכאורהלי

 הא*כ מהתורה הוא וברהמ"ז בזה מ"ש ריח סימןהלכה
 חמד בשדי מחתורה הם אם בוה דן  וכן יצא. לאלכאורה
 דהג' כתב דן סימן ז' ובאות ל*ד. אות ברכותמערכת
 לא בחשמ מעכבות הן ואם זו את זו מעכבותברכות
 היא כי יצא לא פת על דמזוטת ועוד יצא. ואיךאמרם
 ולכן אחרת ברבה היא הפת וברכת ברכה, של אחהתסוג
 המחינ על אמר ש ימ 6 א במדטת ישמו לאאם
 סק"י קס"ז סיש יוסף בברבי ראיתי כי דעתי בטלהאבל
 ג', מעין ברכה וכן יצא, פת על מזונות בירך אםדכתב

 בירך אם דבתב י*ב סימן ח'ב אומר ביביע ראיתיוכן
 ו(ףכ דיצא. ברהמ*ז במקום הפת על ג' מעיןברבה
 החיפוש אחר אבל שוב. חתר המש וקבא תראהחתרגי,
 לטי' יצא אם בזה שדן ל*א סימן א*ה נדברו בשהראיתי
 עי*ש. כך בל פשוט הדין אין דבריוכפי

 המקב כתב בדיעבד מזונחז על המזון ברבת עשהואם
 סיש אךד"ח איש חזון ועתן דיצא סקע*ה רקחבסימן
 דינים ובעיקרי סקי*זג רס*ח סימן בא*ר עוד חמעל*ד.
 סימן 8*א ש*י והטורת חצו*ת ל*ו. אות ט' סימןהד'ט
תקע*א.

5נ

 חתורה הגכתה 3עתלכרוע

 המכרוע. הכתב לראות שמצו" הובא קל*דבסימן
 הרב הכס"יד ודה*א קמ*ז ועט*ז סופיים מסכתועיין

 דלכרוע כתב יעב*ץ ובסהתד לכרוע הובא לאובקיצחטו*ע
 רפ*ב סימן יור*ד אשדולה כנטת לשיידי וצ?ץבסתרים
 אצל4 מצף דאיט נ*ה אות 43ה סימן הש~חן בבדיובתב
 וודסת ראיתי המא הגדהמת בכנטת עחצתי והנה בזה.לע*ץ
 דהי 5ונ5 אפנ* פףק יט*ורשו ו5אר באוי ה5חן כללמלזה

 הגומל. ברכת לברך (2ז*כ צריך ש8זעלף מיהאם 5שצתש" חטשיי5רך
 שנששל שם  שכתוב רי*ב עמוד 8"ד הדור בפארר9תי
 הגומל. ברכת לברך מחויב והקיץ שנתעלף מיאם

 בחיוב. כך עלוהשיב

5טה

 בזטם לתורהעליה
 דבעי המאהה ובחוברת מקומות בכמה כתבטכבר

 בשערי חדש דבר רארתי אבל בשם, לתורהלקרא
 מי דכתב י אות א' פרק אפרים דהשערי על אשררחמים
 מחליו כשעומד אז טסף שם לו וועסיש חולהשהיה
 תעבא מהשל*ה. כך והובא קודם הטסף בשם לקרותויש
 כ*ו. שת 8' פרק התורה בזרכ*כ

15

 מחכרכה חלקאכע
 רשאי הבוצע אין שניט מ*ז וד דנרבותבגמרא

 שאף ר,ן*י ובתב העונים. מפי אמן שיכלה עדלבצוע
 אמן עניהז אי לחקור ויש הי(ב הברכה מן אמןענתת
 צ מהם. אמן לשמוע מהויב ולכן מהברכ?נ חלקהיא
 לא והש העונים על מוטל וזה להברבה המשך ההנאמן
 לשמוע.מחויב

 במקום בסטל הגפן אומרים שהספרדים טעםוראיתי
 כי הברכה נסתיימה לא שעדהן לרמת כי בקמץהגפן
 עובדיה בחזון חמע פסוק, סוף כמו הברכה סוף זהבקמץ
 שליט"א גודלמן יעקב ר' מהרה"ג כך שהגיא קצ*דעמוד
 בקמז שמרים אם וא~י שייכחץ. לזה ש"צ מבוארעכ"פ
 אומר ואם מפיהם אמן לשמוע סיויב ולא גמר כןאם

 וליז ושמן. לשמת ומחויב גמר 6 עהין ח*כבסגא
 חמדה שו*ת ועין בזונ הפעיק לב להעיר יק טפוני

 אל סימן )שלה5גנוזה

5ז

 כח ליעף הטתן5רית

 ב', בסימן שכתב רב מעשה תו5פת בספרראיתי

 אהטר ברכת ברך שלא כהנא יעקב ר' האריף מפישמיתי
 פ 9ן מ ושר טש* וא5 6 י פטע,קף



אפרימ תייםאוחרבבותקמ
 מ*ו בסימן המיז עכ"ל. מדעתינו ברכה לחז,םבידינו
 טעם נתן ובמר ובב*ח. שם ובב*י סקיאג. הגר*אבביאור
 הזמן עייפי שאנו בסקוז כתב ההםולחן ובערוךלברכה.
 אף לעמוד יכולים והינו לא הפרטית השגחהואלמלא
 אמר ההנביא כח לנו נותן וזהקבוה מברכים לזה אחדיום

 קפ"ד. עמוד ח*א ישורון יסודי המין זה. לענין זהמקרא
 בשם לאומרה טתב, סקכ*ב ובמ*ב סק*ו. ברמואועיין

 השחר ברכת ענין ו' שער הטנות בשער אבלומלכות.
 ואעפ*י וכו' לאומרה נכון כח ליעף הנותן ברכתכתב
 לאומרדע ראוי עכ*פ זה בדבר מגמגמיןשיש

5מו

 לאבותיו עיבע,טח נםעל

 שנעשה נם על כתב ס*ז יי*ח סימן השיחןבערוך
 דכל שפסק מי כמו היא הבן. ובן בן רק מברךלאבותיו
 מהרה"ג חידו*ת זכרון בקובץ ראיתי אבל יריכו.יוצאי
 דברכה ק*ם בעמוד שסתב דצ'ל קסובסקי שלמה דודר'

 יתחייבו זו פרטית ברכה סוג לאבותיו ד' חסדי עלפרטית
 בוה. ועיין השבט, צאצאיבאמת

כם
 בברהמ"ז בר"ה המאורע מעין הזכירלא

 במ*ב המבואר בר"ה בברהמ*ז המאורע מעין הזכירבלא
 בשעה*צ המי*ש חוזר. אם דיעות דיש סקיוט קפוחסימן

 אור*ח תנינא מהיזרא חסד תורת בשו*ת אבלסקטוו.
 בברהמ"ז ר*ה הזכיר לא אם לדינא החליט ס*בסימן
 לחזור.דצריך

ל
 חמזע קי חאיץ ש ברכתפיום
 פסק זה, בלשון סתב סי*ד בן סימן השולחןבפאת

 לא ברהמ"ז דבא*י האגודה וספר התוספות בעל יצחקר'
 ועל הארץ על יסאם אלא המזון ועל הארץ עליסיים

 כמו מחייתה חצל הארץ על ג' מעין בברכה וכןמזונותיה
 פסק וכן פירותיה השל הארץ על שמסיים דפירותבברבה
 סק"ב. ישראל בבית חרי*ש י'. פרק ופרא כפתורבספר
 מדקדקין לא מדוע ולפיע בא*י. שגדלו בחיטיםוכוהטזו
 בלומנפלד הרב של בפירושי ועיץ בך. ולסייםלעשות
 במחבר ועיין זה. בענין עחרן מה ופרה הכפתור עלזצ*ל
 הגר*א ביאור ועה החיטים. משין ברור אין כי ואליס*י.
 )גריינמס יחחר אמרי בספר הריז סקל*ח. ר*טסימן
מנעד

 מפמשה אארץ_עשאשין מצא ש רל,ג-שאעיר. עמוד_

 חרק מזונותיה. ועל הארץ על מברכים אין מחע"ארץ
 צריך והדבר וסיים י' דין פי*א ארץ משפטילספד
 אם דבטעות כ*ח סימן ח*ב יהווםע דבר ועיתבירור.
 דיצ(3 פירותיה ועל חו"ל פירות על בא"יאמר

לא
 5פר חדפמת עלכרכח

 הדפסת על ברכה בענין ק*ם סימן בח*אבמ*ש
 הרה"ג לידידי אב ישמח לספר בהקדמה מ*ש עייןספר.
 ברכת ספר בריש ובהקדמה שליט"א. חירארי שמעוןר'

 תורה ובאור ח*ב. יהושע דבר לשו*ת ובהקדמהיעקב.
 ובספר שליט*א וונדר מאיר הרב לידידי תשל*וניסן
 בעמוד שליט"א גינזבורג שמאי הרב לידידי שמאיאמרי
 דשעלי בוה, לי כתב שליטשא מאנם הילל הרב וידידיי"ב.
 והובא מ"ב במנחות דהא שהחיינו לומר שייך דאיןי*ל

 משום שהווהצ מברכק דאין סוכה בגמראברא"ש
 ספר בהדפסת כן וכמו מצותה. גמר אינה סוכהדעשיית

 לימוד השל בו. ללמוד ספר בהוצאת המצוה תכליתהא
 ס*ת בכתיבת אבל מברך. אינו המצוה גמר שהואעצמו

 דאין בוה להוסיף ויש עכ*ל. מצוה היא עמההכתיבה
 אין כבר תם רבים. בו שילמדו עד המצוה גמרההדפסה

 אחד שמעון שער שרשע ועיין יברך. אימתי מסויםזמן
 חריז טוננ מבשר לשו*ת והקדמה פוו עד פ' סימןחוג

 אפרים מר' ברית דם והטפת גירות בעניןבקונטרם
 כ*ז. בעמוד מ*ששטרנבוך

לב
 חמזע בברכתחפ5קח

 כתב בברהמ*ז הפסקה מענין קמ*ח בסימןבמ*ש
 אינו האריכות שבכל פלא זילבר רב*י הרה*ג ידידילי

 דמותר. ומסתבר לבסוף דכתב ומה במ*ב מרן דעתמוזכר
 מ*ט סימן ף אלק נדברו באז כן כתבתי וכבר כןאינו
 שו*ע המין עכ*ל. כת*י ברוך מבית שהובא מהעיי"ש
 יהחחע דבר בהטו*ת אלי תשובה ועיין ובמוב. קפוגסי'
 אהרנברג יהחטע ר' הרה*ג המנוח מידידי קי*א סימןח"ב
 כשח סימן אורשח איש חזון ועיין בדבריו. ועייןזצ"ל
 בזה. וקצרנוסק*ה.

לג
 חמזע ככואטוחפפקח

 בברהמ*ז. כסדרן שלא יהצא אי צ*ה בסימןמ*ש
 בירך אם ת*ל, ק*ם עמוד ה*ג נסים מעשה בספדעהן

 לראש חתד הזן ברבת קודם הארץ על ברכתבברהמא
 - . .- .- . באא כסדר4-הךץ לבהךכי.צכיה
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לי
 הפעורה באמצע עוגה עללברך

 דוד מהרב כעת וכן נשאלתי פעמיםכמה
 יש אם עוגות אוכל הםעודה באמצע אם נ"יגולדץ2טיין
 שאין שסוברים הדיעות על לסמוך ד"ש ונראהלבהך.
 וטוב הסעודדב בסתי צ באמצע המזוטת עללברך

 אבל אותן* לפטור המוציא ברכת בשעת לכוןלכרטתילה
 הפסיד לא מברך אם גפירות הממולאים מזוטת אכלאם

 לי מתב שליט"א אזבאנד והגר"א מהאחרונים(.)בה"ל
 זקס מנדל ר' זצ"ל הח"ת מתתן ושמעתי מלברךנמנעין
 בסוף וחזר ברכה מלברך נמנע היה בעצמו שהח"תזצ"ל
 פירות קצת עם לאכול ומדקדקין לברך. במ"ב ממ"שימיו
 זה כי פאי על לברך ראיתי ולא מברכין. חיין פירותועל
 ורק מברכין אין לשבוע העשוי ומזוטת מהסעודהחלק
 מברכין ראיתי לא אבל לברך טהגין טוב טעםבנותן
 למנוע. לכאורה יש וא"כ עכ"ל.וכו'

לח
 מחתך ושאהע טכיןלהוריד

 פיינשטיין סה2ה ר' הרה"נ ממו*ר בע"פשמעתי
 שרק סכין להוריד חיוב אין ברהמ"ז שלפבישליטוא
 ת"ז נדברו באז ראיתי כעת אבל כלל. חהעך ואיטממרח
 סכין שם ע"ז דיש כיון להחמיר דיש שכתב ב'סימן
 לחתיכה עמ2וי דאינו ומזלג לכף דומה ואיט קצתומחתך
 צריך אם ונסתפקתי לההמיר. דיש נראה וא"כ עכ"ל.כלל

 אזבאנד הגר"א וידידי מהשולחן או מהחדר הסכיןלהוציא
 שהמחבר וראיה מהשולחן רק מהחדר שא"צ טעןשליט"א
 ויכול יוריד מהשולחן רק א"כ הסכין לכסות טהגיןכתב

 מה ועוד רואים. שלא אחר במקום בחדרלהשאירו
 אחד. חדר רק לו כשישיעשה

לו
 פירורים עללונרך

 שליט*א. האפמן יצחק אברהם ר' הרב ידידיכבוד
 ברכה אחרי ומזוטת לחם אכילת אחר אם שאלתךבדבר

 לבלוע מהער אם השינים בין חפירורים נשאריםהאחרונה
 והשבתי אחרתה. ברכה שבירך אחר אפילוהפירורים

 ולא אוכל שם כבר לזה ואין לצמצם א*א כי דאולילומר
 וצריך לזה חח2שין וחלב בה2ר לענין אבל לברך.צריך
 ברכה מחייב לא לבד גליעה כי ואולי שעות ו'לחכות
 דטעון וי4א ס*ב ר*י סימן עי' גהיתר לפיו נכנסאם

 בתוך שהפירורין מאחר וא"כ להקל ברכות וספקברכה
 ברכה בלי לבולעם יכול אלא לפולטם מחויב איןפיו

 בדבו- כן הפירורין. בבליעת הבאה לו אין כיובפרט
 הרבים לר,2ות השינים נקוי בלי לצאת יאות אםשאלתך
 סימן ח"ז נדברו אז ועץין חשש. דאין ונ"ל למעשה.וצ"ע
 בזונ וזרין כדרכה שלא הוצאה דהו4ל דמתיר ומשמעמ"ג

לז

 במלח חלחםלהמכיל

 וכתבו כתב סקט4ו קס4ז סימן אברהםבמגן
 הביא ובמ*ב במלח. הבציעה פרוסת לטבולהמקובלים
 פרוסת לטבול המקובלים כתבו וז"ל, בסקל"גמהמ4א
 ובקצות ג"פ ושבא לא במ*א אבל ג"פ. במלחהמוציא
 השולחן ובבדי ג"פ לטבול בתב סק"ה ל4ז סימןהשולחן
 הלכות, בה2ונה אבל מלח. בגימטריא הוי ג*פ כיכתב

 המנהגים בספר וראיתי ג"פ. הביאו לא דה2ולחזובערוך
 פעמים שלש המוציא פרוסת להטביל נוהגין שכתבחב"ד
 אהכ וצ*ע עכ4ל. הפרוסה על המלח לזרוק ולאבמלח
 וע" ג*פ. טובלין ולא וזורקין בזה מדקדקין לאמדוע
 סקל4ז. החייםכף

לח
 זכשה קודם המצוה עללברך

 יכולים אם העיר, שליט*ח קאפאל אליהו הרבידידי
 וה82ר עלות קודם לברך דהייט המצוה זמן קודםלברך
 לולבעל

 וכדומו~
 חלק הם והברכה דהמצוה ומסתבר

 השיג שליט4א קליע מנשה ר' הרה4ג וידידי וא"א.אחד
 וצוט לומר דא*א ג' סימן ח4ו הלכות משנה בספרולי

 מה במפתחות חציי*ש המצוה עשיית זמן עשייתקודם
 לילה מאצחן הוא השחר ברבת תמן מהתה4ד.שהביא
 מחצות לברך אפשר בינה לשטי הנותן ברכת ואףואילך
 שריה ר' הרה*ג ידידי תשל*ב אב תורה באור כתבכך

 עמוד הלכה בשער חט*ז נועם )ועיין שליט4אדלבצקי
 ברכת אמר ואלוע שע"א סימן הלכה משיב ועיעפ*ה(.
 ביום אח*ז צריך היום (צר קודם בינה לשכויהנותן
 עכ*ל. ולברך להזור צריך אין תשובה, לא. אולברך
 פאת הרין י"א. אות תכ"א סימן. בח"א שכתבט מהועיין
 כל לומר יכול השחר עלות לפני וכתב י*ז סימןשדך

 פרשת עד הכל ויאמר ידים, נטילת מברכת חוץהברכות
 שכתבנ. מה ועית יאמר. לא התמיד פרשת אבלהתמיד
 וד.באחע



 מ י ר פא %שאשרה ת 1 בנ בנרקמב
8ל8

 חתורחברכת

 סקט*ו מ"ז סימן השיחן בערקי חידוש יביראיתי

 ברכות הא אלו ברכות בשני גדועה שאלה לי ויששבתב
 בי21 שעמד מי מצאתי ולא בברוך. הותמין ולמה ועקצרות
 כוסז מ*מ הפתיחה מעין הוא המירה דטתן ןאע*גת"ל

 ההורה לט ש2תן מה על היא דהצתיחה ביהאחהז

 טתן החתימה אבל העבר על ברכה והיא סיני הרבמעמד
 שהיא ונמצא וכו' יום בבל לט 2תינחו על היאחמירה
 חשצימה פתיחה כעין ביחד שקבעום אלא אחרתברכה
 יכע בט בחר אשר בברסז שבהב בשר חרתעכשל.
 לנו וטע תצש שעך דבריו והשמיעט סימ הר מעמדעל
 שהןה המדתו כלי וויט בית שהיא הקדושה שרתואת

 ברוך בספרו מ*ש חרק  עכ*ל. יום בבל בומשתעשע
 ברבת בענימ כ*ט עד יא מעמוד התפלות עלשאמר
 שהאדם היא בלשון החערא טתן מטשו ובמהר*לההורונ
 ההצדזב ומקבל סימ הר וצשז עומד באילויצייד

כ2

 חעזם את חזכירלא

 נבוד רק ואמר בירך ט8תד ששבלו בעשרהאירע
 נראה א אלקיט. ברוך כולם עם ומיד אלקיט הוכירולא
 לבתאילה אמר שלא אף אלקיט על לאזוד יכולדזצא
 במ*ב עץת יצאו כבר כי וכו' ברשות לחטר צריךדלא
 סק"ש תשובה ושערי סק*י קצ*בסימן

כט4

 חמאורע מעין לחזניר עמטנחח8השח

 אם המ(ירע מעין חמזון בברבת ששכההאשה
 וזרי*ש דלא ח' סי% רעשא בתשובת מבהצרחחרת4

 אבל תעניוק. ושמל ט"ס פעמת שם מ*ש )אגבבהשמשת
 ששכהה אשא שכתב ט' סימן שערים להם בספרראיתי
 בי להשת4. צריכה טוב ביום בבראמ*ז הסשודעמעין
 בוכירה ישט בשמירה שמצצ את חצמוד שכורילפינן
 " סי% ח*ב שמר יביע חריז עכףל. חיוב הוי זהובכלל
 הצשה דין כי בתפלה דההרת ודעהי י"ח. סימןוח"ו

 מה וקץע בכץ. הנ*ע ע%*ש ותתנה האיש כדתבתפלה
 ע*י. שי%שכתנט

 קןדהש אחריאניח

 ואכל קיוזש בעשה נ"י פאלבוים ג מר'נשאלתי
 מברך האם לאכילה ידיו טטל השח*ב חלב. 8טמזוטת
 חלק נשאר מזוטת כי לא (1 החלב על אארונהברכה

 אבל ע*ז מברך לא וממילא מזוטת יאבל כיששסעודה
 בשר. (יכל בי בסעודה לשתות יכול לא הלאחלב

 סק"ח קע*ו סימן במ*ב הרת גדולה. טענה היא~מןרה
 אחרום2 ברבה יברך שלי ובחלב נפטר דמזוטתומשמע
 אחר. בה8קה אלא חלב ש "צתה דלא שבה הכיוהעצה
 עצה לי 2תן שליט*א קניבסקי חרים ר' הרה*גוידיוי
 האכילה. עד זמן ויחבה אחרונה ברכהשיברך

 צריך האכילא באמצע שתות אם הענין עצםוהנה
 זצ*ל איש דהחזון לי אמר ה2*ל וידידי מחלוקת ישלברך
 לאכנם לא בדי מזהצת לאכול לא הסעודה בסוףנהג

 צשת.לשאלה

מנ
 אחרתיםמים

 לא אבל בשו"ע פשוט שזה 4ף לעוררראיתי
 אנשים מה' פחות שיש רוב עפ*י והוא בזהמדקדקין
 מפורש דין והוא קודם. ידיו ליטול צריך שמברךשמי

 חמשה עד רבים המסובין אם ס"ו קפשא סימןבשףע
 כך כיום דגם כתב סקי*ג ובמ*ב המברך מןמתחילין
 הלכה ובביאור הקטן % מתחילין מחמשה וביותרהמנהב
 באטה לנטילה השולחן על מים שיחציטו טוב דיותרכתב

 בבית אצלינו ובאמת רב. זמן ימשך שלא כדימקומהז
 כדי כוסחז כמה להושיט טאגין שלישית בסעודההכנסת
 עד ליטול להתחיל לא חמשה עד לדקדק וישלמהר.

 פ"ז ברכות ארז ביכורי ועיו תהילג יטולשהמברך
 סףי.סימן

18ר

 דהשבדעי בטם ברסה?ושבע
 הדין איך נ"י שכרע מיכאל ר. מהאברךנקצאלתי

 עד סעודתו תמשבה השביעי ביום ברכות שבע עשואם
 הסעודה התחלת בתר שה~בים אומרים אםהלילה

 בשרשצ בזה שדן ומצאתי וחפשתי ל4נ ש ז"בומברכים
 דלא שם וכתב ק*ח ק*ז סימן העזר אבן שלמה לךהאלף
 תףב להקל ברכות וספק הפעודה התחלת בתרשלינן
 שמעון שער בשףת עוד ועיץ בזונ לשאר ישלטןרה



קמנ מ י ר פא דויםאורח ת ו ב בר

 אזלינן דלא צתב בוה שדן מה ס"ט סימן ח*ב אור"חאחד
 הסעודה. התחלתבתר

נטת
 בטציחנוונה

 צריך דאין ואף כונה צריבות מצות אי האריכוכבר
 הדין איך אבל הברכה. עשיית בעת לכון טוב מ"מלכוין
 ושלא לשמה שמתכון דהיינו במצוה כוונות שתי מועילאי

 ידתן חמש בספר ועיין מקלקל. דאין ומסתברלשמה.
 בוה. מ"ש י' סימן)לאדזמן(

פ
 הטצות עלברנח

 מצות כמה על מברכין דאין טעם כתבבאבודרהם
 אפילו זה את עושים שהייט שכלית מצוה דעלונראה
 כבר ובאמת ברכה. שייך לא בזה ע"ז, ציוי היה לאאם
 1ר סימן )באלחובר( אריה שם שו"ת ועיין בזה.דע

 בודנשהאריך

כת
 חהשרחברנת

 לומו לא ד1מפ שליט"א בצלאל ר' ידידי שקבמה

 יתכן לברך. לו יש שוב כשלומד אז הח~רה ברכתאחרי
 דאה*ר בברכות דר*י תלמידי לשיטת בפרט בוה.דצודק
 אהרן בתורת כתב ובישירו אתר, על לשטתצריך

 מגלה אתר על שונה שאיט דבאיש ג' סימן)באקשט(
 ונשאר וערבית. שתרית בקקש נפשיה למיפטר דבעידעתו
 טוב נראה וא"כ היום. נל פוטרת דאהטה המצוהכברכת
 כך ובאמת התורה ברכת אחרי המשנה ולומרללמוד
 בזה. שאלה  שום ואיןנוהגין

טה
 גבר מצעדיברנת

 אליעזר ר' הרה*ג המבוח )לודידי אר4ז צמחבספי
 שי"ל מה אזכיר בכאן וז'ל, כתב מ"ג בעמוד וצ"ל(זילבר
 ברכות בגמרא גבר מצעדי המכין של הברכה נוסחבטעם
 זקופה בקומה הולך האדם את ד' קרא כי ע"ב ס'דף
 האדם של גופו יכבד שלא וכדי ארבע מהלכי ככללא

 רחבה פרסה לרגליו הכין לכן שתים על רק כולההנשען
 על שנשען כיון ארבע הלוכי לכל כהפא-כ ימוטשלא
 כנ*ל רחבה בצעדה פרשתיע להיחץ א-צ ארבע עלגופו
עכ*ל.

 מצעדי המכין ברוך לימא מסגי כי שם הגמראולשת
 לחש8ז נמ2כטץלך הל"ו פעזפלה בפ*ז הרמב"ם וישוןגבר.
 שעא מה מהיך ווצסיף גבר. מצעדי תמכין מברךלדרך
 ו7שון מסגי. כי כהגמדא הוא הטור 71שון בגמרא.הובא
 כשהולך ס"א מ"ו בסימן בשיטי קצת גשב הואהמחבר
 ובאגת-ה כתב סק"ג ובמ"א גבר. מצעדי המכיןיברך
 והשו"ע הרמב"ם מדוע עכ"פ טהגין. וכן הכין אשדכתוב
 קפ"ב עשד ת"א ישורון יסררי ועיין הגמרא. מלשוןשיט
 גבר מצעדי מד' הכועב לשון על שסמכו ואפשרשכתב
 סקי*ט. התיים כף ועייןכוננו.

 המכין לימא כשהולך כתב סק"ד השולחןובערוך
 גדול האום כי בכר מצעדי המכין ברוך גברמצעדי
 הולך והאדם ארבע על הולכים והמה חיים מבעליבקומה
 תידיה שבח להקב*ה וטתר למעלה ומביט לבדברגליו
 נ/ בסימן שכתבם מה ועץיןע"ז.

 רביעי פרק השני בשער העבודה ושורשוביסוד
 במחשבהע האדם יכת גבר מצעדי המכין ובברסתכתב,
 אברים באדם שברא ית'ש הבורא של הגפלאההחכמה
 הנענוע בא שמהם שברגלים תוליות ופרטיוחוליות
 פעמים כמה יו ברכה בועזיכצז במדה2בתו וידה2ובוההילוך
 על להוסיף וברצוני עכ"ל. עצומה בשמתה ו'גבורת
 ליצור הגיעו לא עדיין אבל בכל. האדם של המדעחכמות
 לדעו יכול הקב*ה רק זה כי קטן הכי רכה2 של קטןרגל
 מגיע לא הכל כי כלום זה שהמציאו מה יממילאחיתן
 אלפסי הרין בזה. הרין ימלים שלא קטן רמשליצור
 המכין ברוך אומר גרמיוי ד' מסגי כי שכהבזוטא
 ועהן הנ"ל. הרמב*ם כדברי כתב וברי*ף גבר.מצעדי
 שבתב דלדרך ואפשר הרמב*ם על שכתב הרוקחבמעשה
 רבינו ובגירסת כתב ז*ל והפ"ת למעץ2ין ור'ל דוקאלאו

 כך. פי' ולכן המעשים כסדר שלא היתה זובגמרא

מפ

 הזן ברכת ברך אם המחבר פסק סי*ז ר*חבסימן
 הרמב"ם על כה2נה סדר בספר ועיין יצא. תמריםעל

 לפסוק לו היה דא*כ דהקשה ח' פרק סוף ברכותהלכות
 משמע הלכות מבעל וגם תמריש ב*פ מברךדלפניהם
 בצ*ע. ונשאר יצא לאדבדיעבד

נ
 יו יז שאח

 שליט*1נ לוין דב אברהם ר' הרב ידידיכבוד
 ענבים מצהטת על לברך יש ברכה איזה שאלתךבדבר
 18פם וענבים טיץ אם כי פיו לחשך נכנס שלאבשפתיו



 ם י ר פא חייםארח ת ו ב ב1רקמד
 לאחר רק בפיו טצר שהמיו ביון (ט ענבים כמיץהנפן
 בדיעבד הנה כענבים. העע לברך צריך דומציצהפעולת
 יין על לקדשאפשר

 מגח~
 מן מצוה לכתחילה ודק

 ער"ב סימן המחבר בדברי עית יום מ' עד לחבותהמובחר
 עמוד ברכה ובעמק ס"ב רוח סימן ברמ"א ועייןס"ב
 ל*ח* סימן ח"ה הלכות כהצנה בספר ועייןמ"ט.

 נפרש שלא זמן דבל העו פרי דמברך מסתבראבל
 בסישא שם ועיין עליו פרי שם עדיין הפרי מןהמשקה
 % והבדילם המים משך ואם וט' צמקים שרייתמי

 שם  ע*ז חל דלא הרי פה"ג ומברך יין הו"להצמוקים
 שהובא להמג"א ה"ף הענבים. מן הבדילם שלא כ"זיין
 אלא יק נעשה במשיכה דוקא דלאו בסקנ"ז במ"בשם

 אפילו למשוך אדעתא ששראן אלא כשמעורביםאפילו
 בז" לי כתב לו יש יין דין ענבים בו המעורב מכליוכו'
 כששותה מילי דהני שליט"א אזבאנד הגר"אידידי

 הכלי שמחזיק כלי בלי אבל בכלי שמעורב אלאהמשקה
 תמיד היא שהברכה משום העץ מבדך אז ומוצץבהםפתיו
 הרב וידידי הוא. גשר פרי עדיין ו(מ לפת נתינהקודם
 ש"ב סימן המ"ב בדברי זה את לתלות שיש טעןלוין

 דבתוך סקי"נ רי"ב סימן אפדים ברבבות שווגאסקי"ב
 הגפן לברך "ם שתיה בדרך שתיה ועל מאכל חשובפיו

 ומ*ש בפד~ע* לברך ויש מאכל דרך הוי פיו בתוךמשא"כ
 היא הברכה אמנם לכאורה שליט"א אזבאנד הגר*אבשם
 דבר לא דעדיק לי מה אך פיו לתוך הנתינהקודם
 וכנ*ל שתיה ובדרך בשתיה היא הנאתן והריהמהנה
 צריך קדד ט8"כ הנהנין ברכת היא זו וברכהמהמ"ב
 ש*י תשורת בשרת ראיתי וכעת עכ*ל. בדי"זלהתיישב
 ביון פה*ג לברך אין בפט ענבים דמוצץ שכתב י'סימן
 לכלי. סהטודלא
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 ברכה לברך ורוצה מזונות אכל אם הדיןאיך
 התמרים שהשכל או היכול תמרים לאכול ואח"כאחרונה
 הרמב*ם ממ*ש ולכאורה אחרוטש ברכה יברךואה"כ
 ומברך ירק מעט אובל כיצד הט"ז פ*ז תפלהבהלכות
 לפניו ומברך זה מפרי מעט ואובל וחוזר ולאחריולפניו
 משמע יום, בכל מאה שמשלים עד הברכות כלומונה

 שאינה ברכה גורם נקרא זה אין מדוע ולכאורהדאפשר.
 היה לא דאם וכתב הלח*מ שם בזה הרגיש וכברצריכה.
 הרין שוב. מברך 4ה הזה מהירק לאכול עודבדעתו
 מתחלה בדעתו היה לא דאם כ*כ שכתב רוקחבמעשה
 ומעתה צריכונ עפאינה ברכה לגרום אסור דאל*כלאכול
 דמותר באש לא מותר הירק משיתו אם מה אומראני

 דמותר תמרים לאנול האכילה בעת בדעתו היה לאאם
 לשמה בתורה ועיין תמרים. ולאנול אחרונה ברכהלברך
 הרמב"ם דברי שכתב ס,ד סימן חי( איש בן)מבעל
 כרצונו אכילתו סדר לעשות רשאי דהאדם וכתבהנ"ל
 ואכול מזה אכול לו ו(עמרים אותו מכריחין אנחטואין
 עכ*ל. בברכות תרבה שלא כדי עכשיו הנל אכול ובןמזה
 להחמיר. יש לכתחילה ואולי דמותר משמעיא"כ

 דפי' בחנם שנדחק הלח*ם על כתב המשנהובמרכבת
 ע"כ. לפרי מירק שינה דכמט*ה פלוני מפרי זהמפרי
 ותמרים מוטת אחד פרי זה וכאן מותר אחר דבפריהרי
 בזוםועיין

 ה~א המחיה על ועשה ותטרים מזונות אכלואם
 )סומך( נסים מעשה בספר עיין יששש אם תמריםהזכיר
 ברבטת מ"ש ועיין בזה. חרין יצא דלא דכתב ח'סימן
 ע"ו. בסימן לעיל שבתבט ומה קנ"ב. סימן ח"אאפרים
 שאכל באחד שהיה מעוטה על ללמוד הצ ומזה שםוסיים
 המחיה על רק בירך ובפתיחה ענבים, ובזית בסניןכזית

 שעל נאמר כאן גם הפירות על רק סייםובחתימתה
 וסב*ל בחתימה יצא הענבים ועל בפתיחה. יצאהכסנין
עביל.

ש5

 5ריה ושל5ום
 השנזון בברכת ברכה של כום במקבל הואהדין
 מהרי"ח ליקוטי עיין ידיו. בב'דמקבל

 ח"4~
 אהך אגל

 סימן אבה"ע ישראל בית בשו*ת וראיתי בנותן.הדין
 ידיה בב' יתן אטתן דג*כ מהיהר שכתבקנ"ד

 ראטנבערג הלוי סג*ל שי"צ משולם ר' הרה'גוידידי
 דשמש ערא"ו הנווזצת שער בספר לי צייןשליט"א
 הנקרא הארה,ל בסידור ע' דף רם"ב שנתירחשלים
 צדיך ד*ה ד' דף ת"ח סעודת בסדד שבתי ר'סי:רור
 קול ז"ל האר"י ובסידור ב'. שורה סוף ע*א ס"וובדף
 ושושטן בחלק יעב*ץ ובסידור ב' שורה ע*א פ"ח דףיעקב

 דבריו. באמצע המברך מנהד ד' אותהסעודה
 הג' זקיני מאבי הזרק על פירש צבי עטרתובספר

 בדודו הנקרא זצוק*ל מזידיטהצוב צבי ר' והטהורהק'
 בותב דא רזין רעל שם בד*ה ע*א א' דף הזוהר ביתשר
 לקבל ז*ל רביט שציוה על הטעם נ"ל ובזה לשוטחה
 טלתו. ידי משתי ידיו בשתי וקידוש ברכה שלהכום
 ידיו בשתיוהנה

 לקב~
 בכמה ובזוהר בגמרא מבואר

 רבינו מדברי הוא זולתו ידי יייו טהטתי לקבלמקומות
 בסוד הנ*ל בכו2ת המבגשר לפי אמנם טעטמב בליכהלכתא
 תקדחש הג' מש*ב הטהור שלחן וספר עכל*ק.ידיו בשתי זולתו ידי מב' לקבל צריך ובזה דזו*נ ידותחמשה



קמהאפרים ייםארחרבבות

 החוים כף ובטפר ר טעיף קפ*ג טימן זצ"למקאמארנא
 לשמה תורה בטפר ועיין עכ*ל. י*ט אות קפ"גטימן
 יותר כוב אצבעות ששה לו שיש מי שכתב כ"טטימן
 קבלה עפ"י וזעא אצבעות חמשה % שיש למי לברךלתת
עיי"ש.

נג

 כרהמ"ז מירך אםפפק

 דחהר ברהמ*ז בירך אם קפ"ד בטימן שנפסקבמה
 בדעתו טפק אבל לברך התחיל אם הדיז איךומברך.
 משנה סדר בטפר וראיתי לא. או חוזר האם אמרכמה
 בזה שכתב ק"ה עמוד פ"ב ברכות הלכות הרמב"םעל
 אחת בברכה הדאורייתא יצא כי חוזר דאין מחודשהדין
 ברבריו.עיין

נד

 ממרכותלחרכות

 שירבה כתב הלט*ז פיוא ברכות בהלכותהרמב"ם
 ידידי וטען בזה כוונתו מה ולכאירה הצריכות.בברכות
 מזונות אוכל אם לכה2ל אוכל כבר אם דאולי נ"ירבי"ו

 ואף אחרונה ברכה לברך שיוכל כזיה לאכולשישתדל
 מעשה בטפר וראיתי כך. מטתבר לא אבל חידוד דברש,ה
 בדבריו. עיין הרמב*ם דברי את שביאררוקח

 להרבות ה2 טוב ועם דבשבת ירמיה דבריובספר
 שירבה לומר שייך בזה א"כ ברכות. מאה לקייםבפירות
 הוא דפשיטא ביאור בעי בזה ג"כ אבל הצריכות.בברכות
 ראיתי אבל לפרו2 בעי ומה יעשה הצריכותדבברכות
 מאד( יקר טפר שליט*א קניבטקי )הגר"ח מלךבקרית
 אבהו ר' הל*ד פ*ד ברכות הרמב"ם למקורשציין
 נ"ח ברכות וזמ15 יום בכל חדשה ברכה מברךהיה
 מדעתאי ע*ב נ*ז ה2ם וכו' האי כולי חכימתע"ב

 אלא מלאכה לנו אין פקמ"ה שו"ט ועי' לכולהובריכתיהו
 ערברגר שרגא הרב וידידי עכ"ל. חדשא ברכותלברך

 לדבריו. הראנישליט"א
 חדשה ברכה לברך שישתדל מבואר דלכאורההרי
 רצ*ה טימן אור"ח יוטף ברכי ועיין בזה. ביאורובעי
 ילא בעצמו ברך יכול מהש*ץ לצאת יכול אם דאףשכתב
 להעמיס אפשר אילי תו"כ צריכה שאינה ברכההו"ל
 בברכה רק ירבה אז להרבות רוצה שאם הרמב"םבלשון
 מאאר לצאת יכול כי צריך שאק כזאת ברכה אבלהצריכה

 ישמע מ*מ בלבטלה בזה עובר עוד אין אם אף יעשהלא
 בזה. ועייןמאחר

נה
 השהר כרכת לכרךשכה

 קףין לברך יכול מתי עד השחר ברכת לברךבשכח
 בטפר )ויש רבתי תניא על ישורון בפרי הדברשביאר
 לידי( הגיע ההרפטה בעת בעת ורק חידח2יםהרבה
 בלילה מיהו לאומרם יכול יומא דכל וכחב ל*ובעמוד
 ביום. בירך דלא היכא יברך לא חשיכהאחר

 פאסימן
 הגומלמרנת

 הגומל ברכת בענין קנ"ו טימן בח"א שנתבנובמה
 וולרינברג יהודה אליעור ר' הרה*ג יוידי ליכתב

 בפ*י הרמב*ם דברי על עמד קנ*ו בטימן וז*ל,שליט"א
 בפני להודות וצריכים בלשון שכותב ה"חמברכות
 ומברך ביניהן  עומד מברך וכיצד מודה וכיצד וכו'עשרה
 ליה. מנא צ*ע ביניהם עומד רמ*ש הכ*מ ומקשהוכף

 שעומד הרמב"ם דכוהמע די"ל לפרו2 כת"ר ומביאוכותב
 ממש. עמידה על כוונתו אין אבל לעף2רה. ומצטרףביניהם

 ובודאי הרמב"ם. בדברי כז לפרש קשהולדעהי
 וכפי מכה2 עמירה על בפשסות כוונתו  עומדגשכותב
 ומטבירים בכוונתו כן באמת מבארים הפוסקיםשגרולי
 ועוד. נ"א טימן אור"ח חת"ם ובשו"ת בא"ח יעויןדעתו.
 מובן לא הרמב"ם שכתב ביניהם של דהלשה זאתועוד
 שבלשון לומר  המשמעות איך מובן לא ובכלל עי"כ.ערנה
 הך גם לקה2רה שמצטרף שרוצ*ל כלול הרמב*ם שלזה

 נראים הרמב*ם שכותב מברך וכיצד מודהדכיצד
 גאופן הרמב"ם של מדרכו זה ואין דבריםבכפילות
 מוקשה. כולו לדעתי הוא האמורשהפירוש
 על זאל פלאג*י להגר*י ללב יפה בטפר וראיתיב(
 הרמב*ם דברי קה2י על שעמד ג' אות רי"ט טימןאור"ח
 העשרה כל שיהיו בעינן דלא דר*ל לפרש וכותבבזה
 בתוך עומד שיהיה אלא פנים כנגד פנים ממשבפניו
 וזיל, וכותב מוטיף ב' אות שבטוה"ם ובהשמשתעשרה.
 בתוך לאחי שמך אטפרה כ*ב( )תהלים הע*ה דודוז*ש
 רבים בפי מאד לד' אודה ק*ט( ל2ם וכן אהללך.קהל
 שהוא בתוך אלא בפני אמר דלא אהללנו רביםובתוך
 החיים ועץ בכתוב בראשית בפרשת שת*א במובאמצע
 עיי*עו. עכ"ל דכוותא ה*נ גינתא. במציעת הגןבתוך

 שהגאיגו זה על טעם לויטיף לי נראה היהועפי*ז
 ברבות בתום' ככתוב התורה בקריאת הגומל ברכתלברך
 הטעם כתוב ג' טעיף רי*ט טימן דבשו*ע ע*ב נ*בדף
 טימן חאור*ח טופר חתם וכשו*ת עשרה. שם שישלפי
 במקום הוה לתורה דעליח משום מעם עוד מוטיףנ*א
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 יש הרמב"ם בכווםץ הנז' ללב היפה ולפי יעו"ש.קרבן
 הוא לתורה עליה שבשעת מפני והוא נוסף טעםלומר
 ונמצא באמצע עומדת עפי"ר שהיא הבימה עלעומד
 לפי וודרוש כפי באמצע אז עומד המברך הנםשבעל
 להעמידו לחזר צורך יהא שלא כדי כן ותקטהנזכר.
 נמצא קה,ת בה9עת אבל דא. ידעי כוקע ולאובאמצע
 באמצע. שעומדממילא
 הרמב"ם דברי לי"שב לי נראה היה ולכעצמיג(
 רוקח מעשה בספר שראיתי מה עפ*י וזעא אחרת.בדרך
 שבתחילת בכת"י מהרמב*ם בחידושים הרמב"םעל

 בשם שאמר ז"ל הרמב"ם בן הר*א בשם שמביאהספר
 יושבים השומעים שיהיו ראוי הגומל שבברכת ז"לאביו

 וכף זקנים ובמושב הכתוב שאמר לפי עומדוהמברך

 ומובא ע"ש. ז'ל אבץ כדעת למעשה הלכה הנהיגושכן
 שם  )ויעהין ו' אות רי"ט בסימן יוסף בברכי גםבקצרה
 שעאד אפרים בשערי גם כן ופסק הטור על בב"ח גםמ"ש
 להם יש והעשרה בהעמידה זו ברכה לברך דיש כוזסעיף
 ע"ש(. וכף זקנים ובמושב שנאמר שמברך בשעהלישב
 בספרו בקצרה זאת דעוזו הכליל דהרמב"ם י"לוא"כ
 ביניהן עומד בלשון בכתבו הג*ל המזוקק בלשונוהגדול
 ויושבים כולם מתאספים שמקודם אומרת זאתומברך.
 מישיבתו לעמוד הנם בעל צריך הברכה בשעת מכןולאחר
 שפיר לשי*ז וניחא יושבים נשארים והם ולברךביניהם

 ואין מברך יכיצד מודה כיצד בלשון הרמב"ם מ"שגם
 צורה באיזה מודה כיצד דר*ל והייט דברים כפילהעזה

 ומפרש הברכה מטבע מהו מברך וכיצד להודותצריך
 יושבים והן ביניהן דעמד היא ההודאה דצורתתמיל
 כפתור וההא וכף הגומל וכו' ברוך היא הברכהומטבע
 בתום' עיי*ש מברך התורה שבקריאת וטעם עכ"ל.ופרח
 על ובהרא*ה רי*ט, סימן ושו*ע אימא בד'הברכות
 או חכמים. במקום היא התורה שקריאת לפי כתבהרי"ף
 ע"ש. מצוה אז לע~9תע רוצים נסיהם על להודותכשבאים
 פלישנא דנ*ל אפשר הרמב*ם על כתב רוקחובמעשה
 נדי בתובם דמהצמע וכו' עם בקהל וירוממוהודקרא

 כמ*ש ונראה עיון הצריכו ומרן ב*ה שמו יותרשיתעלה
עכ*ל.

 פבסימן
 מלכה כשרהאח מטרךחאם

 רל*ח בעמוד הלכה בשער י"א חלק בנתםבמ*ש
 כשהיא העים באומות דמלכה החכמה בצלטהטרהץ
 להשתדל ומצוה ראיתה על לברך יש בעלה ולאשולטת
 באנגליה ונן בזה. 2מתפקט בזמנו הנה בכבודה.לראות
 לנקבה. זכר בין נפ"מ דאין חעחלטנו היום. טגעאתה

 מאיר ר' הרהאג לידידי עולם אור ספר לאור יצאוכעת
 רצוני אגב וז"ל, מ"א בדף וכתב שליט"אבלומנפלד
 )ועוד אשגליה במדינת כמו אהעה מלך שעללהעיר
 ציין לא אמנם עכ"ל פשוט וזה ברכה לברך איןמדיטת(
 מברך דכן דדעתו י"ט סימן ח"ב החכמה בצללשו"ת
 לי כתב שליט*א קליין מנשה ר' הרה"ג וידידיוצ"ע.
 לברך אין בענגלאגד כמו עכו"ם מלכות ועל וז*ל,בזה
 שאמרו שמה למה ידעתי לא אה9ה היא שהמלךמשום
 ובעכו"ם בעכו"ם ולא נאמר לישראל מלכה ולא מלךז"ל
 בזה. מיעוט לו דאיז כיון הוא בכלל אשה דגםנראה
 בישראל דאפילו לחדש שיצא במנ"ח ראיתי מזווגדולה

 אבל זכרים בנים כשיש אלא מלכה ולא מלך אמרולא
 המלוכה יורשת דהיא הכ"נ בת אלא הניח ולא שכצןמלך
 בעכו*ם מ"מ דברץ על הקשתי שבתשובתו ואףעיי"ש.
 נפק*מ ואין הוא. מלך בכלל דעכן"ם פשטולפענ"ד
 אזבאנד אייזיק ר' הרה"ג וידידי עכ*ל. למלכה מלךבין

 אפשר מלכה על ברכה בדבר וז"ל, בזה לי כתבשליטאא
 יזכה שאם לראותם דמצוה נאמר יאט דבברכותשמאחר
 אשה א*נ המשיח מלך לכבוד מלך כבוד ביןיבחין
 להכעזכל שאין מפני דאמעם לומר אין אבל בכללאינה
 על אלא פניה ראית על קאי לא הברכה דהריבנשים
 בברכה מעכב אינו המלך פני ורחרית לה שטתניןהכבוד
 ועיין עב"ל. סק*ה רנ"ד סימן אור"ח בה9ו"תוכמש"כ
 את דהרואה שכתב י"ח סימן ח"ב החכמה בצלבשו'ץז
 ענפי בספר אגב מברך. אין בטלוישין או בראיהמלך
 בערך זצ*ל זילבר אלימלך ר' הרה"ג המנוח לידידיאר"ז
 מקרב שבספרי מה כן וז*ל, כתב למלכות פסולהאה9ה
 שגם הציעו אה9ר עם הצדק וא"כ לארץ מחוץ ולאאחיך
 כל בכלל אינה שחו*ל בא*י הגר רק ימנו לא ראה9ירב

 ללמר קשה אבל חדוד, דבר שהוא אף והנה וכו'.הפר,9ה
 להביא הא*א אחיך. מקרב בכלל נבלל הראה9י רבששימת
 כתב זה ובענין מקומו. כאן ואין בזה להאריך וישמחושל
 בראית בברכה להתנהג יש איך שליט*א בלסקי צבי ר'לי
 ס'ו רנ"ד סימן השו"ע דמדברי נ*ל והנה בזה"ז.ת=ח
 ובתום' ס*ט ס*ג כלל אדם מוהי וכן לברך דישמהצמע
 הוא אהער מופלג ת*ח על ודוקא כתב סקי*ח שםחיים
 ברכה אומר בסתם ישראל גדולי על יש לכן וכו'לפלא
 ובבן סי*ב. לאלפים חסד בספר מבואר וכן שו*מ בליזו
 פקי*ט. החיים בכף כשכ שהובא סי*ג עקב  פרשת חיאיש

 נתבאר דלא שכתבו ויש בתב נ*ח ברכות למשפטובעינים
 מלברך עתה נמנעים לכן לברכה הראוי לחכמההשיעור
 שלמת בספר מבואר וכן השולח0. הערוך לדברי)וכוונתו
 הובא סאז ובה9ו*ע שו*מ. בלי לעשות נ*ד בסימןחיים

 עט*ם כשרואים ובזמניט מברך. העולם חכמידהוראה
 ידעיע לא כי שו*מ בלי לברך שהן ג*כ מסתברחכמים
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 ישראל ברואה הדין איך להסתפק יש אבל החכמה.שיעור
 ציון בני בספר וראיתי העולם. בחכמת חכםשוצא

 בישראל. התורה חכמת אלא חכמה דאין כיון בזהשנסתפק
 לברך. יש שו"מ בלי בודאי וא*כ בצ*ע. בזהונשאר
 בחכמת הגדולים בעכו"ם נסתפק שם לנה2פטובעינים
 בלי לברך ויש להקל דאוא ומסתבר שלהם במצותהתורה
 ובאר ל"ה סי' ה*א הלוי שבט בה2ו*ת ועי' ומלכתז.שם
 ושו"ת ב', אות ל"ב סימן תורה וקנין ט' סימן ח"במשה
 בח"ב. א' סימן יצחק פרי וספר כ"ג, סימן הגדולים

 פגסימן
 התפללו שלא פ' ף,ם מנחה כבר התפללאם

 העמוד לפני הציתפלל לצרפוורדצים

 הכנסת לבית באתי ואחוכ סגחה דהתפללתיאירע
 העמוד לפני שאתפלל ורצו למנין. אותי יצירפו ט'והיה
 תפלת בלי דאפשר וחשבתי יכול. שהיה אחר היה לאכי

 ברוין והם"ז הרה*ג לידידי ושאלתי עשיט. וכןלהש
 ובמ"ב ס"ט סימן בשוקע עי' בזה: לי וענהשליט"א
 בה2בילם. להתפלל יכול דבכה"ג משם ומבוארסק"א
 ומתפלל בתפלתו בקשה איזה שיחד,2 נכון אי ליוצ"ע
 יכול כבר שהתפלל דמי משמע אבל עכ"ל. נדבהבצזורת
 ס*ט סימן ובמ"ב לזה. זה ערבים מטעם עבורםלהתפלל
 צבור כתב, סק"ט הלכתז ובה2ובה שיכול כתבסקי"ז

 לעמוד יכול חק להם ואין אחר צבור ובאשהתפללו
 החזן א"צ ובזה האחרונים גם להוציא הראשוןההזן
 אומר לבוכו כשהגיע אלא התפלה כ*ז התיבה לפנילעמוד
 י*ח נמר עד בעצמן יאמרו ואח"ב וברכו קדישלפניהם
 עם כנהוג התפלה להזור התיבה לפני יעמודואח*כ
 סק*ה קכ*ד סימן במ"ב וזנימ הונפלה. שאחר הקד,2יםכל

 בלהש כבר התפלל הש*ו אם האחרונים כתבושכתב
 לא אחר צבור בשביל הש4ץ חזרת להתפלל לוונזדמן
 בסק"י הלכות שונה ועיין שניח. פעם בלהשיתפלל
 היה כבר אפילו ש*ץ להיות ויכול וסיים למ*בשהביא
 בבהכ*נ שאיז ואף הש"ץ חזרח שמע או אחר בצבורש*ו

 יכול כבר שהתפלל דמי משמע הש*כ עכ"ל. בקי שאיטמי

להתפ~
 הוא הלא דהאחר כה2מע שיתפלל מי וביש שוב

 בזה לי כתב שליט*א לוין ב. י. ר' והרה"גיתפלל.
 שלש*ץ מה אבל לציבור הדחק בשעת רם בקולדמתחיל
 כל את גורר איט בלהש חתפלל שכבר כיון הדחקשעת

 מתפלל אם וכן למנין משלים שהוא הגם אחריוהציבור
 ברכות דברכותיו נראה הצבור עם בהתד ום בקולמיד

 ש*ץ של ברכותיו אחר א% שיענה מי אואין כיוןלבטלה
 בש,ת המץ חכמים תקנת מחמת אלא מתפללשאינו
 דבריו דחה וכבר יעב*ץ השאילת בשם קכ*דבסימן

 הר וזמין עכ"ל. בסק"ה המ"ב שם סתם וכןבברכ*י
 ~לירס( משה מורשת חמיז נ"א. סימן ח"א אור"חצבי

 מצומצם מנין יש דאם נראה וז"ל, ג' אות קפ"אבעמוד
 שלפעמים או לצרכיו באמצע יוצא שאחד פעמיםוכמה
 נמן עונים  תשעה יש ולא וכו' הש*ץ בחזרתדברים
 יהיו לא דאה התפלל לא שעדיין אחד התיבה לפנישירד

 נכון שאין קכ"ד( סימן ריש )מ"א עיין לבטלהברכתזיו
 גראה הנזכר באופן אבל בתפלתו קולו משמיעמשום
 חטא לאדם אומרים דאין סברא אמר אחד ויבדנכוה
 כ*ב סימן השולחן ובקצות עכ"ל. חברך שיזכהבשביל
 דהצמו*ע אחד חוזר בלהש שהתפללו ששה יש אםכתב
 השולחן ובבדי אמן ויעט שישמעו ט' יש אם רםבקול
 אלא פ"א בלחש כבר שהתפלל מי דאפילו ופשוטכחב
 אאר פעם והתפלל חוזר הראה2ונה בתפלה הטעותשמפני
 חזרת אח"כ לומר שיוכלו עמהם מצטרף הוה הצבורעם

 כי עמהם. מצטרף איט נדבה שהתפלל מי אבלהש"ץ.
 עכ"ל. נדבה תפלת על הש"ץ חזרת נתקנהלא

 דגומר הדין יצא ומיעוט מנין רוב נשאר אםוהנה
 א*כ ככולו. רובו מדין והוא ס"ב נ"ה בסי' עיקהתפלה
 ככולו. רובו מטעם מנין ברוב מספיק לא מדועלכתחילה
 בזה. דן שכבר דוד באמרי וראיתי גדולה. הערהוהיא
 להקפיד בקה*ת דנהג זצ"ל הגר"ח בשם פ"ה בעמודוכתב

 אלא אקרקפתא מוטל איט קה"ת דחיוב כיון י'שישארו
 וא*כ ככולו. רובו ל"ש ע"ב צבור ע"י הוא חיובודכל
 עריך לא וא"כ י' של צבור על החיוב נעמרבמנין
 הל"ד פ"ח תפלה ירמיהו דברי חמיז ככולו. רובובזה

 ככולו. רובו שייך לא בתפלה מדוערהסביר
 בסק*ח הפמ*ג בזה נסתפק מצטרף אם ישןובאחד

 ולכאורה פרסום דבעינן משום מצטרף ג"כ לנש"כאם
 ביד2ן אפילו צבור יש בתפלה כי ואולי מתפלה.מ"ש

 וכן בעשרה תה השכינה השראת בעי בנש"כמשא"כ
 הע ה'. סימן תפלה הל' )שיעברג( חיים במשמרחכתב
 לענין דמהני וכתב י' בעמוד ברכה בעמק בפירושראיתי
 0תב אליהו וביד בנש"כ תדיב וישן ביצא בציבורתפלה
 המין להעיר. רק .ובאט בדבריו ביאור ובעי מהנידלא

 )וינקלר( מרדכי לבושי ועיין ס"ח. סימן יעקבמשכנות
 הקדה2ה אחרי לצאת רוצה אחד אם שדן ט*ו סימןח*א
 משיב וזניץ הש*ץ. בחזרת לכתחילה להתחיל דשאיםאם

 ויצאו הש*ץ חזרח בהתחיל )לוריא( עקח סימן ח*אהלכה
 קדח2ה באמירת עליהם ימתין אי עשרה נשאר ולאמקצתן

 הע*ש ואקדיש. השמושע ויגמור ימתין דלא והשיב לאאו
 מי אף )יונגרימ( ף סימן מהרשד"ה ועיץ חפץ.בדברי
 היכל ועיץ הטזקבל. הקדיש לומר יכול התפללשלא
 בתורה לקרא מותר אם ה' סי% אור4ח )הרצוג(יצחק
 )והעם יצחק מבמת ועין מעשרונ בפחהע ברבהבלי
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 בסי' אלי בתשובה הת"ג קל"ב סיסן וח"ב נ"ז סימןח"א
 לקטנים לקרא ג' סימן )טביומי( טובה ארץ ועיקי'.

 אפרים כתר ועיין נ"ה. סיסן שלמה שולחן ועייןבתורה
 ולהתפלל בתורה לקרא ארוכה תשובה כ*ב סימן)טרוכש(
 המת ובקברו באריכות. עיי"ש כוו בסימן וכןבקטנים
 לא או קדיש לומר האפשר עזב ואחד הדין צידוקואמרו
 וברואים בזה. לעית ויש לא או בצבור כהתחלהההו*ל
 לצרפם אפשר לכאורה במרחק החיים בית עומדיםכמה
 לדח יש יהנה להעיר. רק ובאט כ"ה בסימן מ"שעיי"ש
 בח"ת בזה שדן עיין בזה"ז י"ח רבים מוציא הש"ץאי

 ולפי"ז ש"ע. סימן יור"ד שיק ומהר"ם ר"ה סימןאור"ח
 סימן יור"ד עיין כש*ץ בשבת מתפלל אבל איןמדוע
 בסיסן אבות ברית בספר וראיתי מוציא. אין האשע"ו

 שאין כעת זה סנהג אין העניה לדעתי שכתב ג' אהעז'
 שאין הונהג כבר אבל י"ח. הרבים את מוציא מוציאהש*ץ
 סימן אור"ח צדק שערי ועיין בזה. יחלוק ומימתפלל

 לא שג"כ זצ"ל( מפענט מענדל מנחם ר' )להגאתח'
 ומ"ש יחלוק. מי וא"כ המנהג כך כי עד שוכן עדיתפלל
 לא מנחם זברח בספר מבואר דכן אבות בריתבספר
 המנהג אבל הצעה. בלשה כתבה ואולי דבריוראיתי
 אחרכשיש

 שיכ~
 העמוד לפני מתפלל האבל דאין

 בב"א ב"ה שיבנה רצון ויהיה טובים. וימיםבשבתות
 אלו. קשים בימים בפרט שמחה ימי הימים כלויהיו
 קדיש בענין ביאור ועיין בב"א. פניו לקבלונזכה
 ובעיקר ל"ד. סימן ~ילברברג( בנימין משנתבה2ו"ת
 נתיבים מאיר בשדהץ בשבת, מתפלל אם אבל בעניןעיין
 באריכות. בדבריו עית ז' פרק לב אמרי ובספר פ'.סימן
 קס"ה. הלכה וחמיד צבי בספרוכן

 כבר הש*ץ אם שכתב סקוה קנ"ד סימן מ"בועיין
 לו ונזדמן בלדה2התפלל

 לדצופ~
 בשביל העףץ חזרת

 רם בקול אבל עכול. שנית בלחש יתפלל לא אחרציבור
 עשרה צריך בכה"ג אם אח*כ מ*ש דק והשאלהמתפלל
 בסימן מהמחבר כדכה2מע דאי*צ נראה בלעדיושומעין
 לפני )לעבור אלו דברים עושין דאין שכתב ס"אס"ט

 שמעו שלא ו' אחר לחזור וצריך מי' בפחותהתיבה(
 שלא אותו בשביל וכף לפרוס יכול ששמע מי ואפילווכו'
 א*צ ג"כ יצא כבר כשהש*ץ דאפילו ומשמע עכ"ל.שמע
 אחר או הש*ץ הוא אס נ"מ דמאי עונין. עשרההשתא
 התפללו. שלא רוב דסגי הוא דהכלל המניןמן

 שליט"א צבי נטע ר' הרב אחי לי כתב זהובענין
 הש*ץ דאם האחרונים בשם שם כתב המ"ב הנהוז"ל,
 בשביל הש"ץ חזרת לה~צפלל לו ונזדמן בלדה2 התפללכבר
 דברי והנה שנית. פעם בלחש יתפלל לא אחרציבור
 להתפלל לש*ץ אין ובודאי בו פשוטים הם אוליהמ"ב
 גם והוא התפלל כבר אחד אם מסתפק ואני בלחששוב

 הוא אם שני למנין הצטרף הוא ואח"כ הש"ץ חזרתשמע
 כאן יש ואם הש*ץ בחזרת התיבה לפני לעבוריכול
 זה שבאופן נראה אך יכול הוא ולכאורה מוציא. יצאגם
 בתשעה די יהיה ולא שומעין עשרה שיהיה צריךיהיה
 עכשל* יצא כבר שהואכיון

 פדסימן
 עשרה שטונה אהרי יאטר אם השכיכנושכח
 זה את האומר השכיבט לומר במעריב שנחאהד

 סקי"א רל"ו סימן במ"ב עיין והנה לא. או שמו"עאחרי
 בה2מע הברכה סיום בלי אח"כ יאמר יראו אמר דבלאכתב

 צ"ג סימן אור"ח שיק מהר"ם שו*ת  ועיין צ"ל.דהשכיבט
 ח"א אור"ח משה ובאגרות יכו'. יראו יאמר אםשהאריך
 לאחד הורא זצ'ל הגאון שאאמו"ר וזכורני כתב פ"טסימן
 לומר שצריך התפלה אחר ונזכר השכיבנו אמר ולאשטעה
 אלא לומר יכול אינו שהשכיבנו פשוט אבל השכיבנו.אז
 הןיין עכ"ל. ט' דף בברכות כדאיתא השחר עלותעד

 דיאמר כתב כן דגם ל"ח סימן המאיר שרגאשו"ת
 התפלה אחרי השכיבנו יאמר וא"כ התפלה. אחריהשכיבנו
 התפלה אחר אומרים דאין עיניט מיראו וחלוקובברכה.

 משא"כ שמו"ע אחר ולא במקומו לאמרה רק דנתקןכיון
 אות ע' סימן בהלכה המצוינים שערים )ועייןהשכיבנו

 ג"כ שמר שמוקע דאחרי כתב סק"ג ציון בבני אבלג'(
 התפלל שכבר אע"פ עינינו ויראו ד' דברוךהפסוקים

 ועי' הפוסקים כמ"ש בפ"ע כתפלה דהו"ל משוםי"ח
 שכתב בסקי"ג החיים בכף ועיין עכעל. סק"ב ומ"אטר'ז
 אחריהם של הברכה יאמר לא אחעכ דהאומריםונדאה
 כי וגם התפלה קודם כ"א נתקנו דלא כיון השםבהזכרת
 ספר  המת  וכ"ל. לאומרם שלא נהגו הגדולים מןרבים
 מה מפני הגר יצחק ר' שאל שכתב שי"ט סימןהרוקח
 לפני בדכות שתי אומרים שבערב ערב. מן בקרחטא
 לאחריה. אחת רק ובבקר לאחריה ושתים שמעקריאת
 שאין מה ציצית מצתן יש שבה2חר לפי ר"ת לווהשיב
 מ*ש סק"א ציח בני בספר ועיין ביאורו ומה בערב.כן
 וכן שמויע. אחרי יראו דאומר סק"ב במג"א ועייןבזה.
 דב' וכתב בסק"ד. מרדכי במאמר לאמרה טעםנתן

 העשכ הברכות. עם יאמר ולאחריה שלפניההברטת
 באריכות וומין הברכה. סיום עם אומר השכיבנוכשאומר
 תורה.בדעת

 האמת ידיעת ילקוט בספר מ*ש פה להעתיקודצוני
 ארבעת בענין שכתכ רביעי בחלק ד' בדרךלהרמח"ל
 זה ענין עיקר והנה וז"ל, בערבית ק"ש שלהברכות
 הנה בלילה ואולם המציאות. התחדשות הוא שאזבבקר.
 אלא זה האין הלילה. ענין לפי כולם בבריאת עניןנוסף
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 כן גם זו ובבחינה והשלמהו. היום של ענינו גמדכמו
 אינו כי בקצדה. יותד אך עדבית. של קוש בדכותםדדו
 בםדדי שמתחדש מה כפי בקיצוד. הדבדים חזדתאלא

 הוםיפו ועוד ביום שנתחדש מה אחד נמשךההנהגה.
 בחינותיה. בכל והשינה הלילה מנוחת ענין עלבדכה
 בםימן שכתבע מה ועיין עכ"ל. השכיבנו בדכתוהיינו
 ג'. אותמ"ו

 פהסימן
 עשרה לשמתה קד"ט בין חודש ראשלהכריז

 ד*ח שהוא בעדבית לשסו"ע קדיש ביןלהכריז
 מתשובת ומקודו דמותד. דל"ו םימן בהצו"עמבואד

 המהדש"ל דבדי מביא ובב"ח הב"י שהביאהרשב"א
 מותד ומטד וטל ד"ח להכדיז כתב םק"ז ובמ"בדפל"ג.
 הוא. תפלה צודך דמ"מ חוזד דאין הנמים עלואפילו

 אבל רשות דזה בעדבית ודוקא כתב םק"דובשעה"צ
 במחצית ועיי"ש םק"א מהמ"א ומקודו אםוד.בשחדית
 םימן בחעא דק כתב הדשב"א כי בר,2ב"א ולאהשקל
 מה ולפי"ז כשחדית. חמוד ולא דשות דעדביתדל"ו

 בעל דהתיד המ"א על שלום בנהד המג"א עלשהקשה
 דבד שכל דכתב הדשב"א מדבדי כן משמע דלאהנמים
 בתפלה דכיון י"ל וכו' הפםק משום בו אין לתפלהעוצדיך
 תמיד ובעולת התפלה. כצודך דין לו יש חוזד דאיןאף
 כהר,2ב"א. הכדיע הב"ח אבל פליג דהמרש"ל אףכתב

 אלא כן אינו בינינו והמנהג בםק"ב כתב מדדכיובמאמד
 ובכף וכו'. ומטד טל בותן או בר*ח כ"א מכדיזיןאין
 הכל על להכדיז שאין המנהג דבידושלים כתבהחיים
 לעל או כשמגיע ומ"מ המדש"ל לדבדי שחוששיןואפשד
 ישכחו שלא הצבוד להזכיד כדי קולו להגביה ישהנמים
 רצ"ג בםימן הוא הרשב"א דדבדי ראיתי שובעכ"ל.
 וא"כ תפלה צודך דהוי שם וכתב דל*ג שציינו אלווט"ם

 כבד אבל בזה. ועיין צודך הוי לא הנמים עללמחמידים
 ויש חזי. ופוק להכדיז דיכולים חיים החפץ זקןהודה
 הכי או הכי דעבד ומאן מעדיב לפני אולילהכדיז
 ד' הדה"ג הממח לידידי ציע בני ובםפד עביד.שפיד
 דמותר עיקד נדאה ולדינא כתב זצ"ל לכטמן ציוןבן

 אמדו לא אם אותו מחזידין שאין אף אלה בכללהכדיז
 התפלה לצודך ג"כ שהם אלה כל בהכרזת ומותדוכו'

 כ*ו םימן ח"א השולחן קצות ווךין עכ"ל. להפםיקדמותד
 עיי*ש כלום להכדיז דאין הדב מםידוד דכתבםק"ה
 עמוד א*ג ישודון יםודי ועיין אפשד. שכתבע כפיאבל
 שהשמש ומה כתב ם"ד ע' סימן שוקע ובקיצודקפ"ו.
 צודך דהוי משום הפםק הוי לא וטוקמ יע"ומבדיז
 דמפכים ומשמע המ*ב דבדי הביא בדוך בבית תעתפלה.

 הלכות בהצונה וכן ס"י. ל"ד בכלל עי' להפסיקדאפשד
 בלבוש ודאיתי הכל. להבדיז דמותד כתב ם"ה דל"וםימן
 לידידי חיים מקוד בםפר אבל להכדיז. דמותד דכתבבם"ב
 פדק סוף בח"א כתב שליט*א הלוי דוד חיים ד'הדה"ג
 בין הכרזה להכדיז נהגו לא המפדדים בקהלות וז"ל,ם"ו
 אלא וכדומה ויבא יעלה כנון עשדה שמונה לתפלתקדיש
 לצבוד. ומזכיר קולו מגביה ונזכד דאה2ון שמגיע מיכל

 תקנה לו יש יע*ו חיםד אם דבשלמא נבוך דאניודע
 אדדבה א"כ חוזד אין הנסים על אבל דחוזד טו"מאו

 כתב שבאמת פתים במנחת ומצאתי יחפשתישיאמד.
  מעוות הוא אשכ מחזידין שאין כיון י*ל דלשובםימן
 דיש הדי וכו' להכדיז צדיכין ולכך לההקן יוכלשלא
 כמותו לגאון הדבדים וראוין להכדיז כן דבדוקאטעם
 להכדיז. האשכנזים דמנהג מכ*ו והיוצא הדבדים.שאמד

 פוסימן
 בלילה תהליםמקרא

 האד"י בשם כתב םקוב דל"ח בםימן היטבהבאר
 דקודאים. מנהגיע והנה בלילה. מקדא לקדא דאיןז"ל

 עפ"י דהוא ונראה תהלים. מזמודי כפוד יום בלילובפדט
 שאין לומד יש וז*ל, שם שכתב אבדהם האשלדבדי
 כיע לכו"ע בלילה תהלים מזמודי אמידת עלקפידא
 כנגעים חשוב יהיה תהלים שאמידת השי"תשקבע
 הלילה בתחילת שזמנו סה2ניות כלומד ה"ז א"כואהלות
 היא הקפידא עיקד גם בעשדה נה2אומד קפידא איןואולי
 המנהיגים כל על זכות יש ועי"ז המקרא לימודעל

 מזמודים ואדבעה מעדיב אחד מזמודים לומדונוהגים
 האד"י עפ"י שלמים וכן דבים נואגים דתהליםדאשונים

 לומד שלא מנהגים שיש ומה שינה קודם לומדז"ל
 שנהגו למ"ד. או וכ*ט וח' כ"ב מזמוד מעדיבאחד

 להנצל לטוב התבונעת לעודד כדי כוונתם מקודםלאומדה
 בכותה מעט וטוב דחוקה בלבא מלומדה אנשיםממצות
 דמטמרן אה2ד איש היה אבדהם אהטל בעל והנהעכ"ל.
 דאפשד בדבדיו ומבואד ליה אנים לא דז וכל ליהגלין
 וכתב נוד בםימן מהחידקא אומץ יוםף בשו"ת ועייןלומד.
 בםפדו ועי' ז*ל האד"י אזהדת בכלל איע דתהליםלחלק
 המנהג בדבר אומץ ביוםף ודן רלעח םימן יוםףבדכי
 בםפדו עיין וכן הבקד. באשמודת תהלים מזמודיללמיד
 הקבלה מםפדי ואביא כ"ה םימן ח"ב ונאל חייםשוקת
 ז' אווע פקודי דאשונה שנה חי איש בבן  ועיין זה.בענין
 )וצ*ל( נדו מני מהר*א מהדה*ג מכתב שקבלשכתב

 ח2יד וידוי עדבית אחד לומד נוהגים חבדוןדבעיה*ק
 עתה שם שמע ואוא ציון שיבת את ד' בהצובהמעלות
 שם והיה שאלוניקי מעיר שבא דב ע*פ נתהסדהמנהג
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 שיתקנו אחד צדיק וחלם פתאומית ומיתה גדוליםחלאים
 עין וכון ק~12 וכן הגזרה חשתבטל מעריב אחרוידוי

 חול של בלילה מקרא לקרא דאין כתב ז' ובאותבדבריו
 כחול דינו ר*ח וליל אומרים ושבת יו"ט בלילמיהו

 תורה רק אלא לקרות יודע וואינו דע*ה כתבוהחיד*א
 מותר חצות דאחר וכתב וכו' בלילה לקרות שרישבכתב
 להתלמד כדי אחרים בלשונות המקרא קורא ואםתהלים
 ועיין עכ"ל. דשרי פשיטא לשת באותו המקראביאור
 ועיין בזה. קבלה מספרי מוש נ*ד. סימן הטוב ייןשו"ת
 סה2מע א"כ ותשבחות בשירים ואילך מכאן ג' דףברכות
 סימן ח"ג צוויג משה אהל שו'ת  )ועיין מותר חצותדאחר
 בסקי*א שכתב שם וראיתי זה בסימן החיים כף ועהןכ'(.
 ברזל מראשותט תחת או עליו יהיה שלא ג"כויזהר
 ומסתבר עכ"ל. החיצונים בו יתאחזו שלא כדיכשישן
 קפידא. אין ברזל של מטהדעל

 תורה, שמחת בליל בתורה לקרוא מנהגינווהנה

 ח' סימן אור*ח הגדול ים בשו"ת ועיין קפידא. דאיןהרי
 בלילה מקרא שיקראו טוב טתר העם להמוני ח"ל,שכתב
 מלקרא מניעה שום אין דג' ומדינא שיתבטלוממה

 ואין שנוהגין אלו וא*ב וכו'. ככהן כעם בלילהבתנ"ך
 בלילדנ תנ*ך מלקרא טוב יותר בודאי ללמודביכלתם
 זצ'ל טולידאט מה2ה יעקב להרב הגדול ים שו"תועיין
 דמדינא וכתב בזה דהאריך ח' סימן אור"ח תרצ"א()קהיר
 אליעזר בציז עיין וכן תנ"ך. בפסוקי לקרוא בלילהמותר
 עיין בלילה מקרא לקרא דמותר דכתב ב' סימןח"ח

 דהתיר ל' סינו ח*ו אומר יביע ועיין בדבריהבאריכות
 בלילה. רש*י עם ותנ"ך תהליםלקרא

 פזטלמן
 בסעריב וטטר טל8הטכח

 ואופן אוזר. אם במעריב ומטר טל בשכחנשאלתי
 אין כן אם רשות היא ערבית דפתלת היות היאהשאלה
 הגמ' דברי עפ*י דה2אלה את לבאר ונראה לחזור.עליו

 אין בערבית רוה של הזכיר ולא טעה ע*ב ל'בברכות
 ולפי"ז בופחרית. לאומרה שיכול מפני אותומחזירין
 והתניא ד*ה בתוס' חבל ומטר. טל בשכח ג"כ חחראין
 סחזירין אין דבערבית דבריהם )תמנת ליה ל*גכתבו
 וביאורו בלילה. החודש את מקדשין שאין לפיאותנ

 אין ערבית ר*ח של הזכיר ולא טעה בסמוךדאמרינן
 אלא החוז,2 את מקדשין בי*ד שאין לפי אותומחזירין
 חסר בחדש אבל מלא בחודש מסתבר וכף אמרביום

 מלא בחדש דבין ומבואר ל"ש אלא יכף אותומחזירין
 דאין בהחסיר אף יע"ו בשכח חחר אין חסר בחדשובין
 אתר* דאין הוא אדין למאך "*ע*ו את להו2ליםיכדל

 בלילה דוקא וי*ם לפי בד*ה דעצוס' מ*ש לפיאבל
 בלילה החדש מקדה2ין קואין לפי מחזירין איןהראשונה

 סחזיריז שלפניו מיום מקודש שבבר שניה בלילהאבל
 חורפי' לצם והב"י המרש"א עוז וכתב לחלק. נראהולא
 די*ז הביא שהב*י דבריו וכונת הסוגיש בזה עייןלא
 המרש*א וכונת הגמרא פשס הפך עהה וכתב הא"חבשם
 מקודש שכבר מלא בחדש התוס' של הי*מ דברישלפי
 ת*ע אמרינן אם אפילו הה ביע*ו חהר כן אזמלפניו
 לחהמ )ועין לחזור צריך בההאי ימטר בטל וא"כרשות.
 אמרינן לא ואמאי שם שמח ואור הל"י פ"י תפלההלכות
 שר*ח נזר באבני בזה מ*ש עיין ה% מימידנתקדש
 ק*י(.סימן

 יע*ו בשכח די"ז להלכה הובא איך אנן נחזיאבל
 ב' או ש1 ביום דבין כתב תכ"ב בסימן והטורבמעריב.
 דאין משום הטעם כתב ולא אותו מחזירין יע"ובשכח
 דאין משום חחר דאין כתב המחבר אבל בלילה.מקדשין
 קדחאת היה לא דעדיין משום והוא בלילה הוידשמקדשין
 התפלה דבסוף דמסתברא כתב אור מאורי )ובספרר"ח
 בלבוש וראיתי יע*0. בשכח תחנה כשאר לומרמצי

 ח-ל, במעריב יע*ו חחר דאין בדין דברים בזהשהוסיף
 שבתחלה ואע"פ אותו מחזירין אין במעריב אמר לאואם

 שהם הברכות שאמר קודם היעז בערבית אותואומרים
 ביון הברכות תוך הפסק ויבא יעלה הוי לא היוםחובת
 מחזיר היה אם אבל המאורע מעניןשהחו

 בשבי~
 הוי

 החודש מקדשין שאין וכיון ר*ח משום הברכהחזרת
 הם דברט ולכאורה עכ*ל. לבטלה ברכיע הויבלילה
 במגיא כ*כ עיין המרש"א שתמה הב"י )ובדבריחידוש
 עלי0. שהעירו מה סק*ב שלום ונהר סקי*ב ק"חסימן

 שתפ*ע אף וא*כ שייך לא זה טעם ומטר בטלולפי"ז
 הטעם לנו נשאר עזיין אבל לחזור. עליו מ*מרשות
 תלא בזה אבל בשחרית. לאומרה שיכול מפנידגמרא
 שאין לפי מחזירין דאין הגמרא מפני דל"ג כתבותוס'

 אם אבל חובה ת*ע למ*ד קאי דתוס' ויתכןמקדשי4
 מכא4 לוייק א*א לבאורה וא*ב חחר. אין באמת רשותזה
 ומטד טל בה2כח זו מסוגיא סה2מע לכאורה דברסוף
 לומר מצדד וגע בשחרית. לאומרה שיכול מפני חחרדאין

 שם בקטיין 1 סימן אור*ח כהן חיים מהר'בשףת
בדבריו.
 אבל רשות שת*ע אף דיוז לברר לט נקואראבל
 סימן מגדים ובפרי חובה* הו*ל להתפלל עליובקבל
 א*צ אתפ% אם בספר דתיע בתב (1 אות בא"אק"ז

 בודחף דוקא זה חובה לת*ע שקבעו דנהי ולהתפלללחזור
 ומטר טל אמר לא דבודאי סה2מע אקכ בספק. לאאבל

 התפלל בלא זה אבל דחובה אף גיסא לאידך אדחחר.
 טץצ )ושאו לתתפלל חובה קבלו דלא *הבן בסעחאבל
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 יתכן אשכ בספק ויתפלל יחזור דלכתחילה סק"בק"ז
 בטעה דברוח מבואר פ"ז יומא ובתוס' בטעה(.דחוזר
 טעם דבלי בלילה החודש מקדשין דין משום חוזראיז
 ברכות אהרן ברכת )ועיין חובה דקבעוה משום חוזרזה
 רל"ו סימן אברהם במגן ראיתי וביותר רם"0 אותפ"ד
 בותן או דאורייתא שהיא ברוח דוקא בת"ע שבהבסק"א
 אבל ר,?ות דהו"ל אף הרי אותו. שמחזירין ומטרטל
 כך ולהתפלל לחזור צריך אז חובה קבלו דכברהיות
 לאברהם חסד בשרת כן כמו וראיתי להלכה.נראה
 רשות דהו"ל היות בזה דחקר כ' סימן אורוחתנינא
 בזה והאריך הגשם מוריד להזכיר בשכח חוזר אין4ע

 דנוטה ונמ?מע בזה רב לי לעשות צריך אני ועדייןוסיים
 טל בשכח מעריב בתפלת אף אותו דמחזיריןכהמג"א
ומטד.

 או דשבת בערבית טעה שאם ושמעינן כתבוברי"ף
 שמעינן יונה רבינו וכתב אותו. שמחזירים טובביום

 טעה אם בלילה ג"כ שקדושתן טובים וימיםדשבתות
 אותו. מחזירין בערבית שבת של או יואט של הזכירולא

 החודש קדוש מטעם הזכרה הו"ל רוח כי לא בר*חומדוע
 ויום שבת הזכרת אבל ביום אלא חיובו עיקר איןולכן
 דטל י*ל ולפיוז בלילה. ג"כ וזה קדושתן מטעם הויטוב
 הקדושה חיוב כדין בתפלה ההזכרה חיוב מטעם הואומטר
 אותו מהזירין הזכיר בלא דשם יוקם או שבתבליל

 חודש. בראשמשא"כ
 אדם החיי מ"שולפי"ז

 בכ~
 ר*ה דבליל ס"י כ~ו

 אמר ולא סעה כדין חוזר דאין הקדוש המלך אמרבלא
 טוב יום בליל הזכיר דבלא מבואר יונה בר' הלאיע"ו
 בתוס' שם עיין בזה העירו וכבר דחוזר. הזכרהמעין
 סימן ושעהוצ בהוספות י"ז סימן שלמה ובבניןחיים

 ברוך ובית מ"ב סימן ח"א הלוי ובית סק"דתקפ"ב
 מים ושו"ת ק"ע. סימן אור"ח סה?ה אגרות ושההעסק"נ.
 בכורי )ועיין סק"ג תקפ"ב חיים וארחות כ"ב סימןחיים
 כקד(. סימן פוד ברכותאביב

 הזוהר בתקוני במ"ש אחר במקום הערנו כברוהנה
 והובא חובה הוי ת"ע מ*מ רשות דת"ע דאף יקחתקע
 ובהב שבת של ת"ע בסדד עמדין ר"י בסידורכ"כ
 וכמ?יב בשואל בזה מוש ועיין חובה. ת*ע הוי ביו"םוה"ה

 הרהוג לידידי הערות ובספר מוד. סימן חוב ד'מהדורא

 אור*ח בשו*ת בסופו חוג שליט"א ברנשטיין יצחקר'
 סימן תשובה שערי ועיין בזה. לי שהשיב מה י"אסימן
 ברכת )ועיין רשות הוי פעם דבכל דבהב סק*ברסוח
 בין לחלק השףמ ובהב רי*ד( אות פוד בדכותאהרן
 אין הערבית תפלת מה דמפני שבת לשל דחולערבית
 ווץינו הלילה כל קרבין נתעכלו שלא שאברים קבעלה
 קבע לה אין ת*ע ם44ב הלילה כל זמן סה?ך להשיש

 דאינו בע*ש ולפי*ז רשות שהוא דוהינו הלילה כלשזמנה
 בסימן המג"א קושית היא ובאמת חובה. הוי לכךקרב
 והלא תמיד של אברים נגד היא ת*ע הלא סקוארס"ז
 אדרבה השו*מ ולדברי בשבת קרבים חג של אבריםאין
 הדבר. ופלא הפלא לחובה עושהו בשבת קרב דאיןבזה

 נתעבל שלא דמה היות וצ'ל גדולה. היא המג"אוקושיאן
 מתפלה הלוז בפוי שמח האור שכתב וכמו נשרף כהעל

 אין תמיד ק"קל הא דאל"כ קרבין דהן בהן האורבמשלה
 ווניין האברים. נגד תוקן מעריב ולפי*ז שבת. דוחהסופו

 הלוו פ*י תפלה הרמב*ם על הלוי חיים רבינובחידושי
 לתפלת במהותה נהפכה וובה שקבעוה ע"י אםדביאד
 י*ל דבריו ולפי רשווז. דתפלת מינא דנשארה 14חובה
 ומטר טל הזכיר בלא חוזר בודאי אןכ חובה הויאם
 ההזברה הזכיר בלא אף התפלה קיים א*כ רשות נשארואם
 בזה.וומין

 בין חילק דגשכ הל*י פ*ם תפלה פענח צפנתועיין
 באמת ויוצא חובה. ובה?בת ר,?ות הוול דבחול לחולשבת
 ולכן שבע מעין ברכת אומר כוס וכשאין בכוסבשבת
 בדכת אומרים אין אז אדם לכל יין דיש פסח דבלילחידש
 שבע.מעין

 בטעה ק"ח בסימן ולהלכה כ*ו. ברכות מאיריועיין
 דהוא אף וא"כ ב' שחרית מתפלל מעריב התפללולא
 בשחרית להתפלל וצריך חוב נקבע כבר זאת בכלרשות
 בתפלה המאורע מעין הזכיר בלא אנן נחזי ועתהב'.

 כלל תפלה ידי יצא לא האם בעבורו אותוומחזירין
 לחזור צריך אלא יצא התפלה דגוף או דמי. התפללוכלא
 ד' ברכת שער השדה שיח ובספר ההזכדה. להזכירכדי

 שנוגע מה שיהיה איך יהיה בזה. מחלוקת הביא ח'סימן
 ולא בבקד דמתפלל במעריב בטעה אם הואלדברינו
 לגמרי התפלל כלא דהףל יתכן המאורע מעיןהזכיר
 אין יע"ו הזכיר בלא אבל ולהתפלל. לחזור צריךובזה
 חיסר דלא צ*ל ולפיוז ל*ח. בסימן וכמבואר במעריבחוזר
 בר"ח כוז וא*כ בלילה מקדשין דאין היחן עיקדידבר
 משא"כ התפלל. כלא הו*ל כי לחזור. עלץ ומטר בטלאבל
 ומטר טל במעריב הזכיר היש בטעה לפי*ז ויוצאביע*ו
 בתפלה בבקר בה?כח לפי*ז ממילא בשחרית. שובדחוזר
 הבה*ט בהב וכן ממעדיב גרע דלא חוזר אין יע"וב'

 צבי ארץ שףת וונית כנהוג. בשם סקי*ב קוחבסימן
 ובשכח ענינו. שוב אומר אם דחוזר טו"מ בשכח כודסימן
 עה*ש חוננתנו אתה שוב אומר אם במוצעו"קיע"ו
 אומר אם במוצש*ק בד'ח מעדיב במהפלל כוהבסימן
 והובא ה' אות ס*ז סימן הד*ם דינים עיקרי ועייןיעקו.
 בתיקונים שלמה ובבנין בסק'א. חיים בארחותכ*כ

 שהזכיר היות בתפלה יע*ו דהחסיר ביו*ם בהבוהוספות
 לתפר. צריך אין אז המ4רעמעע
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 לגבי הוא רשות דערבית התוס' בשם בארעוהנה

 מהבה"ג פ"ז יומא ובתוס' בהעס'. עיי"ש עובדתמצוה
 מטעם ביע"ו חתר לא בר"ח ואשכ כחובה. קבלנודכעת
 ואם חתר. כן בהצאר אבל בלילה החודש מקדשיןדאיז
 בשבת יעיו הזכיר בלא ג"כ אז חובה ובשבת דשותבחול
 מטעם החיוב שבת דבליל בפשוטו די"ל או חוזר.אין
 בהחסיר וא"כ ד"ח בגלל החוב אק ר"ח אז וכשחלשבת
 ביביע כתב וכן ר"ח. מצד החיוב אין כי חוזר איןיע*ו
 או ר,פות בתפ"ע מ"ש )הרין י"ד אות כ' סימן ח"אאומר
 שם וכתב ג'( סימן ח"ב מה"ג בשףמ ובשבת בחולחובה

 פני שו'ת ועיין הלילה. אחר הולך היום טוב ויוםדבשבת
 לא נשים ~כן רהםות דת*ע לחדהם ודצה מ"ג סימןמבין
 באנשים כמו חובה ויי שבצ2 בליל אבל עליהן.קבלו
 קידוש.משום

 אחדי עד נזכד ולא ומטד טל הזכיד בלאולפי"ז
 יצטדך ולא בזה ויחנא מהשיץ ישמע דשש יתכןשחדית
 יש דשם ואף ס"י. קכ"ד בסימן וכמבואר שניתלחזור
 בסק"א הספרדי השולחן בעדך עיין ובעיקד בזהחולקים
 פ"ב סימן ח"ב תשובה  חשתעוררות סק"ו. החייםוכף
 ק"ח. סימן הגרשוני ילקוטועיין

 דלכאודה והוא דברים עוד בזה להוסיף ישוהנה
 כדין הףל ושם עשרה בשמונה בדכה בהחסיר לחקוריש

 דלא או לחזוד, יצטרך ואז חכמים שטבעו ממטבעמשנה
 פ"ו דסגחות בתוספתא מצינו לכאורה לזה ודאיהצריך.
 וכתב ביאורו ומה זו. את זו מעכבות וו2פלה ושבחהלל

 לא מקצת אומר אם ההלל כל סדד הלל בכוריםבמבשת
 אם מבסור הא"כ ברכות הי"ח כל תפלה וכן כלליאמר
 כתב הוא ובהיבח כלל. יאמר דלא מהשמו'ע חלק דקיודע
 הששכ הוא. דחובה לתפלה גצלה סמיכת בענין הואאולי
 ובספר יאמרו. שלא לתפלה גא~ה לסמוך יכול לאאם
 דקמ"ל לפרש לי ואפשר הדברים סתומים כתב דודחסדי

 לא צרכיו אדם ישאל לא אר"י בפא"ע דאי' ההיאכי
 לעבד דומה ראשונות דארשח אחרונות בג' ולאבג"ר

 שמבקהע לעבד דומה אמצעיות רבו לפני שבחשמסדר
 הכא וקמאל וכף שקבל לעבד דומה אחדונת2 מרבופדס
 מדעתו אדם שמתפלל תפלהדבכל

 לשא~
 דלא כל צרכיו

 והוא תפלה חינה כנהקג אנשי שתקע מה ע"ד הכיעביד
 יתפלל ואח"כ הקבוה של שבחו אדם יסדד לעולםשאמדו
 דבתחלה שבחו סידור הוא דשבח ותפלה ושבח הללוז"ש
 היינווהלל

 הל~
 המתפללים. בקשת שעושה לשמו והודאה

 ג' גופה דבשמףע אלא בשמו*ע. הוא הכל לפידושווא"כ
 והאמצעיות הלל הם האחרונוו2 וג' שבח הםהדאשונות

 מעכב. וזה תפלההם
 הלל כתב תפלה בהלכות ירושלים ח~ספותובספר

 איע אם דודשר לפרהצה בידו ו(מך זו את זו מעכבותוכו'

 כהמנחת לא דעתו וא"כ שיכול מה מבדך אחת אלאיכול
 וכו' השאד לומר יכול מעט יודע אין דאם ודעתובכורים
 אתפלת דקאי נפרש אם ואף וכותב ומכהציך בזה.ועיין
 הם ואמצעיות שבח נקדאות ראשועת דהבדכות גופאי"ח

 הביננו מבדך סכנה ובמקום וכף ת2חעניםהתפלה
 דכן דעתו וא"כ הדאודייתא לצאת אחת ברכהומחויב
 שמתפלל בתפלה דמיידי ואפשר וסיים חלק. להתפלליכול

 להתפלל יכול אין דאז מחויב שאינו נדבהבתודת
 ובאור עכ"ל. כלל להתפלל שלא מוטב כתקוןבשליכיתה

 זה את זה מעכבין כתב תפלה מהל' הל"ב פ"אשמח
 שהיא התפלה בסוף הוא ושבח התפלה בדאש הואהלל

 הוא כן ואם זה את זה מעכבין אלו שלשה ותפלהההודאה
 דדעתו ידושלים כהתוספות ולא דוד כהחסדימפרשה
 אם מחלוש2 זה בדין מצינו הרי חלק. לדע2פלל יכולדכן
 דיצא יתכן הזכרה בחיסר וא"כ חלק. רק להתפלליכול
 ח"א מהרש"ם שו"ת ועייז בזה. ועיין מההפלה חלקרק
 וזה הלל שיאמר עד י"ח יצא דלא דדעהן (9סימן
 חלק בנועם שכתבנו מה ועיין בדבדיו. עיין דמעכבביאורו
 ר"מ. עמודי"ג

 בבדכות שליט"א הגד"י למדן יעקב הקהלותוהנה
 הח"פ דדעת הזכדה או בדכה בהחסיר הסביד י"בסימן
 הדא"ש לדעת וא"כ חכמים שטבעו ממטבע משנהדהואל
 שאר הוי כתקונה התפלה כל התפלל דבלא כחבהוא

 בהחסיר ודק בזה כלל יצא ולא לבטלה שאומדןהברכות
 אלא ואינו התפלה מטבע מעיקד זה אין דד"חהזכדה
 הזכיר ולא ובשכח ובבדהמ"ז בתפלה להזכירו היוםחובת
 ואפשר הוי מיהא תפלה ההזכרה חובת שהחסיד נהיד"ח
 יע*ו ושכח טו"מ שאמד בד"ח שם ונסתפק יד"חשיצא
 דע"י דיתכן וכתב בשלישית מתפלל אם טץ'מ ושכחוחזר
 יצא שלא יתכן ח"פ ולדעת יד"ח ויצא קיים התפלותב'
 להתפלל ויצטדך התפלל כלא דהףל ההזכרה הזכירלא

 קמ"א(. ק"מ אות בדכות בתרא חידושי )ועי'בשלישית
 ס"א. סימן אוד"ח צבי בהר זה בדין שתלה מה כ"כועיין

 קבלה או צלי אי שכתב פ"ד ברכות בה"גועיין
 תפלה או ד"ה ט' חגיגה תוס' )ועי' חובה ה"זעליה

 מעדני ועי' הנ"ל. הרי"ף שיטת היא וכן לבה"ג(שהביאו
 שקבלתו לבה,ג ויוצא פ' אות פ"ד בראעש טוביום

 היא והתפלה ת"ע מצוה או דק אין אבל לחובהעחצהו
 כולם האידנא אבל דחמיםבקשת

 קב~
 ועי' כחוב.

 ובאריכות ז'. סימן אליהו מנחת ובספר יומא. סוףבמאירי
 יכול לכתחילה ואם ל'. כ"ט דף בדכות על זאבבתולדות
 בשומע יע"ו אמר ואם יע"ו הזכדת בלי נדבהלדצ2פלל
 כ"א עמוד אריה לב בהעו"ת אבל שם. עיין יצא אםתפלה
 להלכה כתב זצ"ל קפלן רא"ל הרה"ג המנוחלידידי
 דת"ע היות חתר אין במעריב הגשם ומוריד טי'מבשכח
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 דמשמע שכתבמ למה נחית לא אבל חוזר איזרשות
 לשלמה אחסר טפר ועיין מדינא. לחזור דישמדברינו
 א' טימן ח*א שליט"א ברמן שלמה ר' הרה"גלידידי
 לא ברכה כשחיטר הדברים ועיקר בזה. כ"כ שכתבמה

 תפלה מקרי לא ההזכרות וכשחיטר כלל תפלהמקרי
ופשוט.

 ושכח ומטר טל שמזכיר האחרונה בתפלהולפי"ז
 כי כלום ירויח לא שוב יתפלל אם הבאה בתפלה אםאף
 יד'ח יצא יע"ו זחיטר התפלל אם תלוי זה יאמרלא

 ולא יצא פה א*כ המאורע סעין לו שחטר אלאהתפלה
 כ*ו בברכות הר*י דעת היא וזו שוב יחפלל אםירויח

 יע"ו הזכיר בלא ח"פ ודעת ק"ח טימז ובטורוברא"ש
 כלאהו"ל

 התפ~
 שוב יצטרך ולכך יצא ולא לגמרי

 בחידושי אבל בזה. ועיין ב' הטמוכה בתפלהלהתפלל
 רק הוא דיע"ו לחלק דכתב כן דעתו אין זצ"להגר"ח
 להתפלל שהייב רק התפלל כלא הוי ולא הזכרהחיוב
 מהני מה מקשו שפיר וא*כ יע"ו שיזכיר כדישנים

 מטדר הוא ומטר בטל אבל שתים. ערביתכשיתפלל
 חכמים שטבעו ממטבע סהבנה הוי אמר וכשלאההפלה
 סו*ט דאם גיטא לאידך די*ל או כלל. התפלל לאוכאילו
 טו"מ יזכיר לא שבת דבליל בת*ע כלל ירויחלא

 דכן ויתכן לגמרי התפלל כלא הרהל ברכות י"זובהתפלל
 אור*ח וביאורים חידושים כ"כ ועיין שבת. בליליתפלל
 טק"א רל*ו טימן מג"א ועיין א'. אות י"ב טימןח"א

 ח'. טימן צדק אבניובשו"ת
 ומטר טל דבהחטיר נראה דידז בנידון לדינאתבנא
 כתבנו. והנלע"ד חובה דהו"ל לחזור עליובמעריב
 אגרות בשו"ת התוטפתא בדברי לי שהשיב מהיעיין

 ע'. סימן ה*ג אור"חמשה

 פחסימן
 מעריסתפלת

 בשביל דהם'ץ חזרת תקנו לא מעייבבתפלת
 לא דלכך מובא ובאחרונים יודע. שאינו למילהוציא
 בשו*ע והנה רשות. ערבית דתפלת משום במעריבתיקנו
 ולא חול של התפלל דאם ההלכא מובא רט"חטימן
 ברכה מהש*ץ ושמע כלל התפלל שלא או שבת שלהזכיר
 רשות. דת"ע יצא דלכך הביא שם ובמ"א יצא שבעמעין

 בשו*ע והנה לי, סתב נ"י צבי נטע ר' הרבואחי
 ערבית. בתפלת התפלה חוזר ש*ץ דאין כתב רל"זסימן

 אחר פעם התפלל דאם דאע"ג ביאר השקלובמחצית
 התפלל כבר אם מ"מ כחובה עליה שויא כברערבית
 ע*כ בקי אינו ואם לש*ץ צריך ואין בקי הוא ע"כפעם
 שהאיפ יתכן דהרי סופלאים הם דבריו והנה התפלל.לא

 שבת בליל שמע שהוא בציור כחובה עליו עלהבקי
 נתשב דזה כזאת בצורה וא"כ שבע. מעין ברכהמדהם"ץ
 עליו יש ואז מהשעץ יצא שהוא ע"י התפלל הואכאילו
 רשות. ערבית כתפלת נחשב אצלו כבר זה ואין חיובכבר

 הרי דבאמת מחודש דבר לומר רציתי בענייוהנה
 שומע שהוא י"ח לצאת יכול אדם איך היא,הקושיא
 אותה שתיקנו תפלה הרי דזה שבע מעין ברכהמהש"ץ

 בדבריו עיי"ש ט"י קכ"ד טימן הגר"א ובביאור לש"ץרק
 משום ואפשר רם"ח ועט"ט הגר"א כתב דבריוובטוף
 הש"ץ דלכך היא הגר"א וכונת ע"כ רשות ערביתדתפלת
 התפלל כבר אם דהרי קשה ולכאורה בת"ע לההניאיכול
 יכול הוא והאיך כחובה עליה שויא זה אז פ"אערבית
 התפלל אם דת"ע דאף הגר"א מדברי ולמדתילצאת.
 שזה בתפלה חיוב לגבי רק זה כחובה עליה שויאפ"א
 של דינים לגבי אבל חובה, נהיה וזה רשות משוםנפקע
 של דין לת"ע יש אז תפלה הלכות של בהלכותתפלה
 ליישב בכדי הגר"א ביאור עם למדתי יזה רשותתפלת
 הנ"ל. השקל המחצית שהעיר מהאת

 עוד, מלכים שולחן על להעלות מעיז אניולפי"ז
 זה שבע מעין ברכה מהש"ץ לצאת אפשר לכךדבאמת
 נקרא לא זה אבל שם המ"א וכטברת רשות. דת"עכיון
 רק זה שבע מעיז ברכה דהרי ממש מתפלל הואכאילו
 זה אבל יוצא הוא לכן רשהע דת"ע וכיון לש"ץתפלה
 יוצא שהוא גדר רק וזה התפלל הוא כאילו נקראלא
 הוא לכ רשות תפלת של שם לת"ע יש דבהלכותוכיון
 ולפי"ז התפלל. הוא כאילו נקרא לא שזה אף עליוצא
 השקל. המחצית על שתמהתי התמיהירד

 אם דבת"ע הפ"מ בשם הבאת פ"ז בטימןוהנה
 דוקא זה חובה שקבעו דנהי ומתפלל חוזר איןנטתפק
 את כתב הפ"מ ולכאורה ע"כ. בטפק לא אבלבודאי
 אחרים דינים לה יש שת"ע בדבריו והפשט הזאתהטברא
 הוא בטפק ולכן רהסות. של דין לה יש דיניםדלגבי
 הרמב"ם של הפלוגתא גם לכאורה וזה ומהפלל חוזראינו

 הזה, הענין בכל מפקפק אני באמת אך בזהוהראב"ד
 ומטר טל דתן כתב שם שהבאת רל"ו טימן במ"אדהנה

 כחובה עליו קבעו וכעת דהיות הבנת ואתה אותומחזירין
 מעין דבתפלה המ*א הבין דאיך להבין צריךולפי"ז
 ולכאורה רשות. ות"ע היות מהשעץ לצאת יכול הואשבע
 זה שר"ח כיון אבל רשות דת"ע דאף הוא המ"אכונת

 וכעת שהטת הבין שהוא לא אבל מזכירין לכןמדאורייתא
 וגם רשות, ות"ע היות בהגר"א וכן כחובה. אותהקבעו
 שלו. הטפיקא שזוהי הלוי חיים רבינו מחידושיהבאתי
 רואה שאני והיות עדיין לי ברור לא זה דברעכ"פ
 אולי בזה טוברים מה זמנינו אחרוני מהרבה מביאשאתה
 וכף. ברור לא הדבר כי להזכירם כדאילא



 מ י ר מא חייםאורח ת ו ב ברקנד
 שמפסיקין מה ההלכה על רל"ו בסימן הגר"אוהגה
 שת"ע וכ*ש ובריך טוב כמו דהוי הגר"א כתבלהכריז
 ירדתי היא רצ*ג בסימן וחפשתי רצ'ג סימן שםרשות
 ג' לסעיף מתכוין שהגר*א מבין אני וכעת הגר"(4לכונת
 דכיון המנחה מפלג לדצזפלל שיכול אונס על כתובשרשם
 מהלכה להביא יכול הגר"א לכאורה אך רשות.דת'ע
 דמה הגר*א למד עכ"פ רשות שת*ע שם שכתבקודמת
 ומצאתי רשות שת'ע בגלל הוא ת"ע להקדיםשאפשר
 דרסהצי וצלי' דמצלי מאן השחר תפלת פרקבירושלמי

 שרגיל מי חרדים ספד בעל שם ופירש קאים יומאעד
 דהלכה אותה מתפלל אין רצה לא 'דאם ערביתלהתפלל
 4יתה ומתפלל חובה עליה שקבע מי אבל רשותת"ע
 ולמעלה המנחה מפלג מתפלל רצה דאם עלה מקילינןמ"מ
 שאפשר בזה החרדים דברי לפי בירושלמי כתב הנהע"כ

 רשות הנקראת תפלה הוא דינה מיסוד כי ת"עלהקדים
 דינים שלגבי הגר"א של המהלך כל שזה לי ברורו,ה
 רצ'ג סימן ציום גם וזה רשות תפלת וול דינים להיש

 מהירושלמי. את למדשהוא
 ערבית יתפלל וכן כתב ה*ז בפ"ג הרמב*םוהנה

 אין ר,12ת ערבית שתפילת לפי בשבת שבת מוצאישל
 דבג' דאף הקשה ובלח"מ בכ"מ 9"ישי בזמנהמדקדקין
 היה מ*מ יההדה כר' דקיי"ל משום הוא דהטעםמשמע
 שאמדו כמו הכוכבים צאת מעת בערבית זמן לקבועלהם

 ובאמת רשות שת"ע מפני הטעם אמר וכן שחריתבתפלת
 פשטות והנה החרדים. מספר מובאים האלה הדבריםכבר
 הדחק שעת על התכוין לא דהוא נראה הרמב"םדברי
 שהביא מנוח כהר' ודלא הראב"ד עליו שהשיג וכמודוקא
 )ומה הראב*ד של השגתו כל לכאורה והוה שםהכ"מ
 ולמה לס ברוד לא משיג לא שהראב*ד הכ*משהבין
 עליו השיג שהוא וכמו חובה דת"ע השיג לאהראב*ד
 ת*ע אם זה את תלה לא דהראב"ד לכאורה סהצמעבפ"י
 גם הראב*ד דבאמת לומד שנראה או חובה אורשות
 רשות. של דינים לה יש שלה בדינים דת"עמודה

 דת'ע כתב שהרמב*ם ע"ז הוא הראב*ד שלוהשגתו
 חובה שאינו דעת על אלא התפלל לא שהוא פוסקאינו
 יש בדינים אבל עליה, שויא כחובה דהרי הראב*דמשיג
 הלכות לגבי מחובה שונה שזה רשות של דיניםלה

מסוימות.
 כתב יבריו ובסוף הלחקמ בדברי באריכות עיקוהנה

 של דמצלי למ*ד הוא זה לטעם שהוצרך מה אלאוז"ל,
 לחול מקודש  כעושה נראה ההאי דזה בשבת שבתמוצאי
 עכ*ל רשות שת"ע לפי אמר לכך הכי למעבד לן הויולא
 לת"ע לחול 6קודש  עושה שתך דמה מיולה פליאהוזה

 רוקח מעשה בספר וזמין שליט"א. אחי עכ*לרשות,
 בזוע מ*ש הלשז פשג תפלה הלכות הרמב*טעל

 פטסשן
 קףצרח ,צטתח ל8ניקדהח

 שליט*א פיינשטיין סהצה ר' הרה"ג למו"יראיתי
 ואח*כ פסיעות ג' ופסע העמוד, לפני מעריבשהתפלל

 ידעתי ולא עשרה. שמונה התחיל ומיד הקדישאמר
 ר' הרה"ג ידידי והנה הקדיש. אחרי פסע 'דלאהטעם
 שראיתי היות וז"ל, בזה לי כתב שליט"א ברנשטייןיצחק
 והם אותם, שאלתי כן, שטוגים משה בזכרון זקגיםאנשים
 ר*ל, רחוקה ובדרך בידיהם. אבותיהם שמעשה ליאמרו
 )שו*ע וכו' או"א לעולם ה' ברוך לומר דתקנודכיון
 שבשמ"ע ברכות י"ח מעין דהוי הטעם( וע"ש רל"וסימן
 ק"ו סימן בטור ועיין ע*ב( ד' דף ברכות ובתוס' שםמור
 רל*ו, סי6ן בטועזהמובא

 דהמתפ~
 הוי ומתפלל וחוזר

 פרישה )עיין סיום הוי קדיש והרי תמידין, ב'כמקריב
 בעבד סיום הוי ג'כ והפסיעות י"א( אות רל"וסימן
 אחרי יפסע אם ואעכ א'( סעיף קכוג )סימן מרבוהנפטר
 להתפלל גמר כאילו הדבר יראה הקדיש, שלסיום

 לפני פוסע אם אבל ולהתפלל, לחזור ואסורמעריב,
 מעדיב, תפלת כסיום נראה אי"ז הקדיש אחרי ולאהקדיש,
 הנוהגים יש ולכן דמי, אריכתא ותפילה כגאולהאלא

 אגו דעכשיו האף הקדיש. לפני 6עריב בתפילתלפסוע
 דבטלו משום או*א, לעולם ה' ברוך אומרים לאכבר

 מהמנהג. זזו לא בכ*ז שם( רל"ו סימן )עייןהטעמים
 היה הקדיש כי קדיש, לומר כלל ל"ש האידנאובאמת
 ואם וכו'*, אר"א לעולם ה' "ברוך של התקנהבכלל
 אות שם בפרישה ועיין לגמרי, בטלה היא התקנהבטלה
 ה' ברוך אומרים דאין בשבת ואפילו : וז*ל דכתבי'

 מפסיקים דאין כ6ו קדיש הל"ל לא וא"כ וכו', או"אלעולם
 אומרים אפ"ה דשחרית, לתפלה גאולה ביןבקדיש
 מהטעמים דקצת ועכצ'ל עשכ. וה2בוע, בכל כמוקדיש

 דהוי בשהול שמביא הטעם כמו שמו"ע לפנידפוסעים
 חשך מחיצות לג' שנכגס כמרע"ה קדושה למקוםכנכנס
 קדיש לענין גם שייך קכ"ג( סימן בב"י  )עיין וערפלאנן
 התקנה את בטלו לא ומשו*ה שבקדושה, דבד ג"כדהוי
 ולפיכך ש6ו*ע, של כקדושה דהוי קדיש, אמירתלגבי
 עכ*ל. הקדיש, לפני לפסועשייך

 מנחה של הקדיש לפני לפסוע יש ג"כ כוז, לפיוהנה
 להתחיל דוצה כי הטעם לפי*ז ויהיה מוסף. שלוהקדיש
 כי ביחד מתחיל הלא בהסחרית אבל הציבוד. עםשמו*ע
 לבט שאלתי והנה ישראל. גאל אמירת לפני לפסועיכול
 שליט*א פיינשטיין דוד ר' הרההג שליטשא מו*רשל
 שליט*א הרהוג אאמףר למו*ד ושאלתי ת*ל, ליוכתב
 במנחה אף לבן השמו*ע 6ן חלק הוא שהקדיש ליואמר
 88" מדעתי אוסיף ואני הקד"צ קודם לפסוע העהץצריך



קנחאפרים פים4רחרבבות

 להפסיק אין ק"ש ברכות מן חלק הוא שהקדישתמצא
 לנו מבואר עכופ עכ*ל. לתפלה גאולה ביןבהפסיעות

 ובמנחה. במוסף במעריב הקדיש קודם לפסוע ישמדוע

 צסימן

 )ד( א' לחלקהאפח

 לי כתב נט*י של לכלי טבילה קכ*ב בסימןמ"ש
 טבילה שאי"צ בראה לכאורה נ"י, פענפיל רי"אידידי
 שמחמת לומר גדול חידוש זה חי'. הנפש סברתלגבי
 לפעמים אם אה*נ סברתי ולגבי סעודה כלי מקרי וזהזה

 מיחתד הוא אם אבל לטבלו. צריך לאוכל בומשתמשים
 לאוכל. בו ישתמש שמא מהשש לחייבו א"א לנט*ירק

 בו סה4תטה4 למעשה ששם שאני קוחיטה שלוסכין
 ועןץ עכ*ל. לאכילה ראוי איט שדיין שהאוכל רקלאוכל
 שליס*א כהן צבי ר' הרה*ג לידידי כלים טבילתבספר
 בו משתמש אם לדבריט שהביא ס*ד אות קפ*טבעמוד
 ק*כ סימן הגר*א בבי4ר חךץ ל5בלו. זריך אלפעמים
 סקם'ח. תשובה ודרכיסקי"ד.

 נ"י פענפיל רי*א ידידי לי כתב קכ"ג בסי4מ*ש
 שלכתאילה כתבו האחרונים כי להחמיר טובשלכתחילה

 מפני ידיו על המים לשפוך פסול שגוי להחמירטוב
 עליו. טומאה גזרושרבנן

 בשו*ת מ"ש עיין מילין ד' בשיעור קכ*ד בסימןמ"ש
 קרויס גבריאל ר' הרה*ג וידידי ס"ו. סימן ח"ו נדברו4

 סק*ל. ק*י סימן הם"ב לדברי לי צייןשליט*א
 ידידי לי מ*ש עיין בעמידינ נט"י ברכת בעניןמ"ש
 קש תרץ ל'* סימן שדך פאת בספרו שליט"אהגרשעמ

 ח*א בנעימים חבלים ובשו*ת סק"ד. רס"ג סימןהחיים
 טפאט רם*ע ועיין בישיבה. לברך דאפשר כתב א'סימן
 בישיבה. לברך דאפשר ז' אות ק"בסימן

 נ*י פענפיל רי*א ידידי לי ציץ קכ"ח בסימןמ"ש
 שאם מפורש כתב כ*ב אות ד' דרוש הצל"חשבדרושי

 שנית. ליטול צריך נט*י ברכת קודםשח
 ס'ח. קסשו סימן הרב שו*ע עי' קל*ב. בסימןמאש
 יוידי לי כתב בברהמ*ז יק המ ש"י בסי16מ*ש

 הטעם דהא זה דבר הבנתי לא שליט"א שואאטר"ג
 מעין בברכה גם שהך שמחה ר' בשם החיים הכףשמביא

 51עם ירושלים בנין נזכר ג' מעין בברכה גם דהאג'
 שבהי נזכר שם גם דהא ג' מעין בברכה גם שייךהמט*מ
הארץ.

 י*ח. סימן ח*ה אומר יביע עיץ קל"א. בסימןמ"ש
 הלגר ר*י יוהדי לי כתב אן אות ק*ם בסימןמ*ש

 דששר טקשא רס*1 סי5 טט*ב 8128ר הצהן דאחינ*י

 שנל כתב לקא סי8 ח4לום חוים ובדרכי המעלותשיד
 המעלות* שיר אומרהשבוע

 גקו*ר יאמר לא בי8ו דבביהמקז קמ"ה בסימןמ'ש
 רב ממעשה נ*י שוחאט ר*ג ידידי לי כתב וט'זכרט

 4מר ברבים כשמברך ו4ליט*א מליובאביכה4מהאדמו*ר
 אמן עונים שם הנמצאים וכל וכו' לטובה זכרטבקו*ר
 עפ*י הבוד מנחג וכ"ה ירושלים בונה ברכת  שגמרוקודם
 חעפ*י וכ*ז פסח של הגדה על שליט"א האדמו"רמ"ש

 כדין ברהמ*ז בדין פסק סי*א קפ"נ סימן הרבשבשו*ע
 עכ"ל. הפסקה לגביתפלה

 וצי אס שרוף יין בענין ב' אות קמ"ו בסימןמ*ש
 פם*ג עי' שליט"א וליגר ר*י ידידי לי ציין במשקה.טבלו
 בטה4קה טבול דהוי הרב שו"ע ס*ה א*א קנ"ח בסימןדלא.
 זיעת ובאמת נסתפק ובח*י דהוי השולחן ערוך דלאמ"ב
 לגמרי נשתנה בי*ש דהא לחלק סופשר מוכשר הויהמים
עכ"ל.

 אחיזת בענין מנהגים חילוקי בענין ק"נ בסימןמ"ש
 רב ממעשה נ"י שוחאט ר"נ ידידי לי כתבהכוס

 ברחמיו בונה אחר עד דק הכוס אוזזז שליט*אשהאדמו*ר
 חב"ו מנדצ הוא וכן השולחן על ומניחו אמןירושלים
 פסח. של הגדה עלבביאורו
 שרגא עיין לנט*י נייר בכלי ב' אות ק"נ בסימןמ*ש
 ופאת קנ"ד עמוד ח*ו נדברו ואז קנ*ט סימןהמאיר
 מ*ט. סימן ח*ב המאיר ושרגא ל"4 ל"ט סימןשדך

 בספרו יהושע הדבר דברי קןין קנ*ג. בסימןמ"ש
 קי*4ב סימןח"ב

 ח*ד משה באר 9יי א'. אות קע"ה בסימןמ"ש
 בתרא מהדורא אברהם אשל וזרין ו'. אות יקזסימן
 נ"ז*סימן

 בשעת בידן הכוס אחיזת ד' אות ק*נ בסימןמאש
 י*ג. סימן טוב מבשר בשו"ת בזה מ"ש עייןברהמ"ז

 צאסימן
 8רצויקטלת

 כבר שבת בקבלת מזמורים ששה דאומריםהטעם
 להוסיף פה ובאט קפ"ח. סימן אפרים ברבבותכתבט
 אות מ*ב עמוד ח*ב בהלכה המצהנים בשערידברים.

 נרננה לכו להתחיל ישראל תפוצות בכל ומנהג כתבג'
 מהרם"ק. ונתיא4ד זה. לאלף הרביעיה באמצע נתקבלתה

 ובסידור לדוד. מזמור ונצא בואו התחילוהאריו"ל
 רס*א בב"י ועהן ההכ*צ. אביו נהג דבך כתבהיעב"ץ
 עכ*ל. השבת ליום שיר מזמור להתחיל היהדמנהגם
 קבלוה דשבת מזמור אמר מבי לדיזמ תראה כתבובג*י
 טשגץ אה אלו ובטוי4ות טו81 אדדכי שךי ה4ז2לש2א4



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברקע
 קבלת הוי ברכו עניית לכן השבת בכניסת מזמורלומר
 ראינו והנה רס*ג. סימן ב"י הגהת כנה"ג ועייןשבת.
 מקור על לעמוד אלא נהגו שכבר דברים כמה להביאפה

 וכו' במזמור לעמךד דיש מובא היכן ראה2ונההדברים.
 שכתב סק"ט עקז סימז השולחן בבדי וראיתי וכו'הבו

 טעס יש וכנראה מזמור. לדוד כשאומרים לעמודוהמנהג

 וכותב וממשיך זה מנהג דהובא הרי לדוד. מזמורוצ"ל
 דודי לכה אמירת בה2עת גם לעמוד גם מדקדקיןויש
 לקב"ש לעמהד שנוהגין שכתב רסקב סימן בה"טועיין

 הל"ק ובה2ם גדול. אדם פני שמקבל כמו דוגמאלעשות
 כלה בואי שאומרים וסמך שבת לקבלת י' דצריךכתב

 בעשרה. חתניםוברכת
 שם וראיתי בחשאי. בכח אנא אומרים מדועשנית

 טעם ול"מ בחשאי לומר נוהגין בכח אנא ואמירתשכתב
 הרי עכ"ל. הדין מן בחשאי צ'ל בה2'כ ומיהו וסייםלזה.

 רבי תפלת היא בכח אנא ותפלת ידוע. לא וטעםדנוהגים
 של דה2ם על המקובלים דעת לפי נוסד הקנה בןנחוניא
 ישורון ביסודי עיין עקא בקדח2ין המוזכר אותיותמ"ב
 השם שזה כתב  י"ז 9"1 וברש"י וכתב רי"ח עמודח"א
 תפלה ובתקון עליו. ונענש תרדיון בן ר"ח אותושהגה
 חכמת ד~זפשטות בתחלת בא"י חברו הזה שהשירכתב

 בניגת לאומרו שיש בסה*י הובא מעלתה וגודלהקבלה
 אמירתו בעת לעמוד השיכה"ג ודעת בפקע תיבות ב'וכל

 בוקר וכל בחשאי אומרים שבת בקבלת ואוליעכ"ל.
 בזה. ועייןבניגון

 השעץ שבת דבקבלת המנהג נובע מאיןשלישית
 דהיות ואולי למעריב, לעמוד יורד ואח"כ מהבימהמתפלל
 משה ר' )וידידי בקבלה בשינוי עח2ה שבתדמקבל

 מתפללין מדוע טעם טוב ארוכה תשובה לי כ'סאנשבסקי
מהעמוד(.
 שני פרק השמיני שער העבודה ח2ודש יסודועית
 טעם ונתן קול בנעימת יאמר בכח אנא דתפלתשכתב

 מתפללים ואנו הקב"ה דהוא דודי לכה וכתב אלולמזמורים
 ויאמר כלה הנקראת לשכינה שינחם הפלאות קץעל
 מתרומם קודם שבשבת ולפי וכי מעפר התנעריאליה
 עכ"ל, בשבת דודי לכה אומרים לכן לעתיד כמולמעלה

 מעפר התנערי ויקוים הפלאות קץ הם אלו בימיםובודאי
 הישראלי. קדח2 עם עלינו ח2תשרה בה2לום ובואיקומי
 התפלווע אוצר סידור וורין סגולה. עם נקראיםשאנו

 השבת יום הוא מיוחד וכ"כ בכח. אנא תפלת עלבביאירים
 בהקדמה ארץ בכורי בספר בזה מ"ש ועיין התויהללימוד
 עוקצי4למסכת

 ח2מו אלקבץ הלוי שלמה ר' היה דודי לכהומחבר
 כך התשבחות ברוב ומשבח נאה פיוט וההש בראה2וחתום
 . - י . מנוחו4 בביתכתוב

 שכתב קע"ב עמוד חקג ישורון ביסודי ראיתיח2וב
 עמידה תפילת נגד שנתקן בעמידה לדוד מזמוראומרים
 כ"א תיקון התיקונין ומספר הלעג( פקד ברכות)ירושלמי
 היוצאין שמות שהז' משום בכח אנא דאומריםהביא
 בליקוטי ועיין שבמזמור. קולות ה' עם שייכין בכחמאנא

 אה2י ובסידור עכ"ל. שבת קבלת בסדר ח"במהרי"ח
 אלו מזמורים ששה שסתב ראיתי הגראא עפ"דישראל
 התלמוד חכמי שתקנו תקיעות ששה כנגד הגאוניםתקע
 הממשלה מטעם לבטל מוכרחים שהיו ואחרבבבל
 וכתב דשב"ן( )סדור מזמורים ששה לומר זה זכרנע,2ה
 ימי ו' כנגד שהם מזמורים הששה לזה טעם ז"ליעביץ
 הלוי שלמה ר' של גיסו והוא מהרמקק ע"פ וכו'החול
 עכ"ל. דודי, לכה שירמחבר

 השכינה כתב ט"ז אות שבת יוסף כצאן נוהגובספר
 כלה נקראת והיא מבחול יווזר בשבת האדם עלשורה
 נאים ושירות גדולה בשמחה דה2בת מקבליםולכן

 זמרים בכלי מנגנים קהלות ובכמה ורננים.ותשבחות
 עיקר. כל שבת מקבלים שאין פ"פ קקק ומנהגוכינורים

 שבת. מקבלים שהיו קדישא חברא הקימו קדמוניםרק
 בבה"כ מנחה מתפלל החברא מבני שאחד נוהגיםועודם
 )ונזכר שבת ומקבל הבימה על החזן עומד ואח"כהישנה
 מנחה ומתפלל התיבה לפני ההזן יורד ואח"כ בימה(פה
 פעם באותו מנחה מתפללים החדשה ובבה"כ הקהל.לכל

 שבת מקבלים ואין שנית פעם הישנה בבה"כשמתפללין
 אין ווירמזייא בקאק וגם מנהגם. יסוד הוא כאשרכלל

 כתב לוי בשער במפתחות ובסופו עכ"ל. שבתמקבלין
 עוד ועיין לבטל אין שבת שמקבלים דנהיגי באתראא"כ

 סימן אומץ יוסף בספר שבת קבלת באמירתמנהגים
 לומר. המנהג שם דנתקבל ומשמע תקיץ ט'תקפ"ח
 ועיי"ש אמרו לא בכח אנא כתוב קס"ו קומרנאובמנהגי
 משוררים עפ"י שרי דודי לכה כהוב קס"ז ובסימןבביאור.

 אמרו תפרוצי ח2מאל ימין בחרוז הון"ץ ולא הצבורמן
 כדי שמאלית בה2' ח2מלא ובביאור ימנית בש'ושמאל
 ח2מאל דאומרים אלא ראיתי לא ואני סמאל. יקראשלא
 נ"ח עמוד ח"ג חיים מקור ועיין בזה. עיין שמ(וליתבה2'
 השבת ליום שיר ומזמור בשמחה שבת קבלת יאמרשכתב
 שכך הוא ופשוט )החיד"א( מעומד לאומרו שצריךקבלתי
 דוגמת כבוד ירך העמידה וטעם חנינא. ר' שנהגמבואר
 בשלום בואי באמירת עתה אך וכף. גדול אדם פניקבלת
 קבלת בשעת מערבה פניהם הצבור כל להפוךנוהגים
 עכאל. החדש היום בתש המבשרת השקיעה ששםשבת.
 האחרון ובחרוז שכתב ס"כ רס"ב זזו2ולחן ערוךועי'

 ב%2ום. בתשי ואומרים הפתח כלפי פנינו וחוזריםעומדים
 ולקידח2 דוקא. מערב אם ף סימן ח*ב נדברו אזועית
 דוקא אם למזרה דעומד אתפלות באוצד ימביארלכנה
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 בא כ"ז בזה. מ"ש ס"ד סימן ה"ג החכמה בצלעיין
 אחד במקום מבואר שלא שבת קבלת עניני קצתלבאר
 לקבל ביחד ונזכה ביחו. לצרפם הדברים אספנוורק

 דבק"ש מובא והתניא האד"י דבסדורי ודע השכינה.פני
 קומרנא במנהגי הוא וכן בכח אנא י"ל המטהשעל
 ק*ג.סי'

 ומצאתי וחפשתי נרבנה, לכו אומר אבל אםונשאלתי
 והאבל וז"ל, שכתב ח' אות ג' ענין כ' פרק החייםבגשר
 שיר מזמור אם כי ובבמ"ד לכו"נ שבת בקבלת א"אעצמו
 שזרי אומרים מדליקין במה הא לי מובן ולא השבת.ליום
 י"ל נרבנה לכו בשלמא יאמד לא ומדוע שירמזמור
 וג"כ לעיין. יש ב"מ על אבל שבת. קבלת לא זהדעדיין
 ומדוע שבת כקבלת כבר הוי לכאורה נרננה לכומ~מורי

 ובמה שבע מעין דברכת כתב שצ"ג סימן ובב"י יאמר.לא
 מתפללין אם המנין כל ומשמע אומרים לאמדליקין
 על בו ובכל ו'. אות שפ"ד הגולה בבאר וכןבביתו.
 מטעם האבל יאמר לא נרבנה לכו כתב ר"פ עמודאבילות
 ויקבל ברכו או השבת ליום שיר מזמוד ויתחילתהלים
 עוד וכתב שיר. מזמור ידלג מדוע ידעתי ולאשבת.
 אבן בספר וראיתי מדליקין. במה אומר אם דיעותשם
 ככל שרוב דהאידנא שכתב פ"ז בעמוד )ולדינברג(יעקב

 נחשב זה א"כ שבת קבלת נקרא וזה נרננה לכואומרים
 אומר דאבל התפלה סדר בתוך הקבועים תהיליםכמזמורי
אותם.

 ז. חנוך ר' הרה"ג ידידי של בספרו ראיתיוכעת
 שכתב תשל"ה( )ירושלים למועד חזון זצ"לגרוסברג
 ועיי"ש מדליקין. במה אומדים האבל בבית ל"הבעמוד
 מביא וכו' המנהגים ובטעמי שכתב י*ד אותבהערה
 שנהגו וכמדומה דודי. לכה שאמר מרימינוב ר"צמה"צ

 שבת קבלת בין השירים שיר לומר שנהג מילאמרם.
 זוננפלד הגרי"ח לי אמר כן באבלות. גם יאמרהולמעריב
 עכאל. תרפ"ו,בה2נת

 השבת ליום שיר מזמור אחרי קדיש אמירתולענין

 שכך וראיתי הונהג. שכך וצ"ל הובא ולא בשו"עחפשתי
 ובו' מזמור דאחרי שע"ו סימן ח2לום חיים בדרכיהובא
 סימן חאג הלכות בכה2נה ועיין יתום. קדיש אמרו מלךד'
 בכל אבל להנהיג אין אומרים שאין דבמקום דכתב3"ז

 ובה2כחו להפסיק. אין וא"כ אומרים שראיתיהמקומווז
 מ"ש עי' מלך ד' אחרי י"ל מה מזמור אחרי קדישואמרו
 קפ"ח. סימן ח"א אפריםברבבות

 שכתבנו מערב לצד דהופכין בשלום בואיובענין
 בשער שראיתי מה עפ*י כעת לי נראה דוקא. אילעיל

 הופכים שלום בואי שאומריז שבת ערב בדרושיהכווטת

 הסוד עפ"י והוא השמש שקיעת ששם מערב לציפניהם
 לקראת היוצא כחתן הטעם נתב ובפ"מ דוקא. מערבא"כ
 היטב באד ועיין בזה. ועיין מערב דוקא לאו א"ככלה
 שיר. מזמור שזרי הקדיש בענין סק"הקל"ב

 ועיין ומדוע. פעמים, דודאי לכה בתחילהואומרים
 וראיתי א'. דרוש שבצ2 קבלת בענין הכוונווזבשער
 ולכאו' איכוג כניגון נרננה לכו שרי חזון שבשבתבמקום
 המברך דהחזן א' אות כ"ד סימן אמת בלדודלמבואר
 בשבת לעורר עושה יפה לא קינה בקול ר"ח חזוןבשבת
 ועיין כך. לנהוג טוב לא מסתמא פה ה"ה ואז ויגון.בכי
 תקנ"א. סימז ה"א אור"ח השולחןבזה

 צבסימן
 הגפן יברך אי מאחר קידו,צבשמע

 לברך לו המותד המוציאו מאחר קידושהשך23ע
 הבדכה שיצא כיון ולכאורה לא. או בעצמו אח"כהגפן
 הרה"ג ידידי דעת וכן לבטלה, הו"ל עוד לברוכיוא"צ
 חיים עין בספרו עיין זצ"ל )שליט"ש ראזין חייםד'
 לצאת חשב אם הדין איך שם ונסתפק ע"ח. סימןח"ב
 לי ומסתברא מועיל. אם היין ברכת לא אבל הקידושידי
 בעצמו. לברך יוכל אז היין על לצאת שלא בכונתו ישאם
 הבדכות כל לבדך דמצי סק"ה רצ"ה סימן ברכ"יועיין

 שאיבה ברכה ואי"ז לצאת. מתכוין כשאינו מהש"ץששומע
 כמהר"י ולא הש"ץ. מברכת להפטר שיכול אע"פצריכה

 בברכת הש"ץ ברכת להפטר דצריך דס"ל ישועה בשעריז'
 הוא הש"ץ בשל יוצא אינו ואם בהבדלה. הגפן פריבורא
 מכון דאם יוצא מפורש וא"כ צריבה. שאינה לברכהגודם
 נוטה וכן צריכה. שאינה ברכה דהו"ל ס"ל 3ו"עלצאת
 אם תלוי דהדבר שליט"א ברנשטיין הגר"י ידידידעת
 אפרים ברבבות שכתבט מה ועיין לא. או לצאתכיון
 נתכון אם ברור זה דין עכופ קצ"ח. קצ"ז סימןח"א
 יכול. הגפן ידי לצאת נת3ון ובלא לברך יכול לאלצאת

 לק~2ות שלא להזהיר יש וא"כ כנתכוין. הויובסתמא
 הלבה ביאור ועיין מאחר. קידוש ששומע אחרי הגפןשוב
 ו' אות לדוד תהלה וספר וכגון. ד'ה ס"ו רע"גסימן

 ועךין הגד,2"פ(. )על ף אות ט"ו סימן כה2ה ויגדוספר
 שהביא ובש,ת מ*א סעיף רעוא סימן השולחןערוך

 י"ט. אות שבת בעניני בביאורים שכתבנו ובמהמהפ"מ.
 דצריך שכתב סקמ"ה קס*ז בסימן המ*ב לשוןועיין
 בדברים להפסיק ולא המברך שאומר מה ולשמועלהבין
 בזה נכשלין הרבה ובעוה"ר כעונה שומע הוי ואזאחרים
 בקידחן. ביתו בני מוציא כה2הבעה"ב ש"קבליל
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 צגסימן

 שמת פליל קיר,צ שלאמי

 כל תש~מין לו יש שבת. בליל קידש לא אםהדין
 לקדזם. צריך הלא ביום והנה ס*ח(. רע*א )סימןהיום
 לומר וצריך למאר. מקדןצ הא למחר. שמשלים שייךומה

 וביום הגפן, מברכת 11ץ הברכה ומברך מקדזםדבלילה
 הברכה עחצה שמקדש בזמן למחר ולכן הגפן. רקמברך
 והיא דלילדב מקידוש דיום חידוום וחלוק הגפן.לפני

 נבוו אבל מדרבנן. ודוים מהתורה הוא דלילהדקידוש
 בסק*ב השחוחן בעדוך כתב וטעמו לילוע לבבוד קודםיום

 ובתב טעמים, וטתן בלילה ולא ביום הם הסשדתןדעיקרי
 שביב מבבוד הוא הקידחםדעיקר

 דצריך ס"א רפ*ט בסימן מבואר יום שלוקידחצ
 ובקיווום ביום, כשטהמלים ולפי*1 סעודה. במקוםשיהיה

 בודאי יום של והקידוש לילה של הקידחם מקייםזה
 בסק*נ כתב החיים והק8 סעודונ במקום להיותצריך
 בעי ולפי*1 ודיום4 דלילה קידוום בוה דיוצ(פ לנוןוצריך
 שיהי' דבעינן ופשוט שכתב בסקל*ח המ*ב בכונתבישר
 דפשיטא כתבו צורך לאיזה בלילה. כמו סעודה מקוםג"כ
 סעודה. בעי דלא ינרע לילה עבור שמקדש משוםוכי

 לחדשי המש יעשד, דכך כתבו דמילתא לרוחאואולי
 שבת בליל קידוש לפבי ושתיה אכילה איסורוהבה
 בבקר מים לשתות אבל בבקר. ובשבת השבתמשקידש
 קידוש. עליו חל לא שעדיין מפני מותר תפלהקודם

 קודם לאכול לו ווהותר ומי רפ*ט, בסימןוכמבואר
 ועתה מתחילה. לקדש דצריך הלכה הביאור כתבהתפלה
 וממם ביום. שמקדזם שבצז בליל קידש שלא מי אנןמזזי
 חיוב יש עליו כי דיזפלה קודם מים ל,פתות יוכלהוא
 לייבל יהרל דוד ר' ידידי העירני וק~ה כבר. קידוששל

 לא הלח קודם ולקדש קודם. דיקדזם או נ*י.תיללגער
 דוד ר' הרהקג וידידי התפלה. לפני יין לשתותיכול

 סק*ו קפ*ם סיע חוים בארחות הראני שליט"ארוזנברג
 חים בשעת דכתב שבת בליל קידש שלא מישהביא
 שיקדש. עד בבקר לשתותדאסור

 בליל קידש שלא  שמי דין חידחם מה יתחאנאורה
 דברי להסביר יש ושילי בבקר. מים לשתות יוכל לאשבת
 השיבות טהמום ההא שבת יום של דקידוש הנ*להמקב

 היום חובת הגא שבת ליל וםל בקידוש מהםא*כהסעודה.
 הוא הקידוום בעזבחמ ורק והין על העם קדווםתלהזכיר
 "( סימן אור*ח צדק במעגלי )חמין סעודה במקוםשיהיה
 היום קדושת להזכיר צריך שרק היות חושב הייתיולכן
 במקום שיהיה כתב ולכן סעודה במקום צריך לאא

 היתה שבלילה ל8י וטעמו ויכולו, אומר אין אבלסעודה.
 ולכאירה לומר. יכול הלילה דכל ומשמע מלאכה.גמר

 ולא המלאכה גמר הקזה דאת הלילה בעזחילת תלויהלא
 שהארץ לפי שכתב שבת תורת בספר וראיתי הלילה.כל

 למקום זה במקום שוה הלילה תחילת זמן ואיןעבולה
 הבריאה. סוף שהיא לומר נוכל הלילה כל לכןאחר,

 מתפלה ילפינן השלמה דין אם העיר תורהובדעת
 ואח*כ מזונות ויאכל הגפן היום קידוום קודם יעשהא*כ
 למקהםה וצ*ע בתפלה כמו השלמה לחובת שניתיקדזם
 יכול אהכ הקידוש אחר דמשלים מדבריו ונלמועכ*ל.
 ושם הקידחם. אחרי באה ההשלמה כי בבקר מיםלשתות
 חריז קידוום. אחר עד משלים דלא אדם ככל דיעבבקר
 משה באגרות בתשובה אלי מ*ש )רעךין למוהצהבזה

 תפלה(. קודם קידהם בענין כ*ח כ*ו סימן ח"באור"ח
 דמותר כתב בפמ*ג וז*ל שכתב חחם בארחותוראיתי
 מצות ול*ש ברהמ*ז א' כום על אח*כ ולברךלקדזם
 במאירי מצאתי ואני מתחלפים. בזמגים שהם כיוןחבילות
 כיון שבת לסעודת עירוב של פת ליקח דנהגו קי"זשבת
 להבדיל בח"ש מ"ש ולפי"ז עכ*ל. א' בזמן נעשיןשאין
 דמותר פשוט רס"ו בסימן אן כוס על ברהמ*זולברך
 ח*ג לנפש מרפא בספר ועיין אחד. בזמן לא עתהכיון
 רע*א. סימן ציון ובני ט'סימן

 שלא מי זה בענין לי 5תב צבי נטע ר' הרבואחי
 קידזם שלא מי דלכאורה נסתפקת הנה שבצן בלילקייש
 בפשטות התפלה קודם מים לשחית יוכל שלא שבתבליל
 מהשגתו ללמוד אפשר זה ודבר יכול. אין באמתדדצא
 הרמב*ם הראב"ד שכתב ע*ז האעי בפכ*ם הראב*דשל

 הסעודה. קודם כלום לטעום אפשר אי ביוםדבקידחם
 דאי א"נ  שבתב דבריו בשף חניי*ש עליו הרחב*דהשיג
 יש בלילה קידש לא הוא דאם קאמר בלילה קדישלא
 שייך לא וע"ז קודם. לטעום לו ואסור הזמן נל ההיובלו

 שזה בודאי וברור החיוב זמן בא לא התפלה דלפבילומר
 מחלוקת זה הבדלה לגבי התנה בתפילה כמו השלמהלא

 גמשך שזה דין זה או תשלומין של דין זה אםהראהצונים
 קידחם מדמה חםהגמרא ידועים הדברים כבר וזההחיוב

 הדין אותו זה בקידוש שגם יוצא לבאורהלהבדלה.
 כך לומר ורוצה מסתפק גם שהמנ*ח רואה אניוכעת
 שבת בליל בקידוום מחויב היה שלא מי לגבי מדברוההא
 מדין לא שזה רת4ים אנו הראבקד בדברי יהנהעיי*ש.
 לו יש בלילה קידש שלא דמי לומד הראב*ד כיתשלומין
 יש דמדאוריתא לומר קשה והז מדאורהוצא ביוםחיוב
 והנה חיוב4 של המשך עתה ברור זה אלא תשלומין דיןלו

 לשתות או לאכול אסור כ"ד בלילה קידחם ~ביהרמב*ם
 זה מה התקשו מימתיות והגהות והמ*מ שיקדש. קודםיין
 שהרמב*ם צהע לא הם למה בעיע ולפלא מים שתתתעם

 כלום לטעום אסור כותב הוא היום בקידוששמדבר
 מותר שבלילה יוצ(צ המ*מ דברי ולפי שיקדש.קודם
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 ועיי, עכ"ל. כלום לטעום אסור וביום קודם מיםלשתות
 ד'. אות ג' סימן ח"ג החכמה בצלשו"ת

 צדסימן

 מצה משנה ללחםלצרף

 שהערת במה נ*י. יהושע ד' הנכבד הרבכבוד
 משנה לתם חובת ידי לצאת דא"א שלישיתבסעודה

 האפיה. אחרי שנחתד גדול מחלק בא זה כי מצהעם
 טירחא דיש ועוד וכו' להם והגח שמשתמשין ראיתיהנה
 ועצם מצה. לוקחין ופה12"כ וחלות בלחם הוצאותשל

 נחום חזון בשרהן שנים כ"ה מלפני זה ראיתיטענתד
 נפרכות מהתער יציאתן אחר דהמצות שם וכתב מ"הסימן

 המכונה שע*ג שהעיסה שאקא וערערו מיוחדותלחטיבות
 וכתב האש שעל המצות עם חבורה ע"י חום תקבללא
 לתנור שיכנסו לפני לחה1ו וטוב מקצה1 חם מעניןע"ז
 לכה2יוצא כעת שלם זה סוף וסוף שלימות. מדיז דן לאאבל

 שנשאל "עקב צור בשו"ת ומצאתי וחפשתימהתער.
 חי"א אליעזר בציץ וכן לשלם דנהשב ופסק כזהממש
 והוסיף שלם שהךל טעם בטוב כדרכו האריד כ"דסימן
 כיעו"ש שלם דהו*ל א' שת כ"ה סימן חי"ב בספרוידו
 משנה ללחם מצות לצרף ואפשר בזה לחשוו2 איןוא"כ
 יד מצות בפסח והאוכלים טוב. ביום ובין בשבתבין

 מהעלמע"ץ האךמו"ר וידידי שאלה. שום איזבודאי
 ועיי"ש בזה שדן פליטה ירושת בה2ו"ת הראנישליט"א
 ללחם לצרש להתיר כתב ד' ובסימן ג' ב' א'בסימן
 שטייף מהר"י לשו"ת לי ציין רוזבברג רקד וידידימשנה.
 בזה. רצ"ע שם ועיינתי קפ"וסימן

 בלח"מ. שלימות בענין ג' אווז ד"ד סימן בח"אומ"ש
 בערוך עי' שליט"א ציגלהיים שמעון ר' ידידי ליכתב

 פרוסווז. יטול שלימות לו אין דאם רע"ד סימןהשולחן
 והוסיף דבר המשיב בשם צ"ז עמוד ישנים במעוררועיין
 וזה לשנים יחתוך שלם א' ככר כבר לו יש דאםעוד

 הבוצע לפני בא אם דוקא כתב דבד ובמשיב גדולחידוש
 שלם. נקרא לא ופרסו שלימה לפניו בא אם אבלפרוסה
 סימן בצזהל"ד למ*ש הוסיף נשי עוזד הרב גיסוובה2ם
 מוכח סק"כ רצ"א סימן ובמ*ב לשנים יחתוך דלאקס"ז
 שלימות. אלא משנה לחם חשובדלא

 שלמים לחמים הרבה לו יש אם הנ*ל העיר כןוכמו
 במרדכי המבואר הטעם עפ"י בחול כמו דיקף2הלכאורה
 סתמו והפוסקים שלם יהיה ולא הפרוסה תפולשמא
 הברכה קודם כלום יחתוך לא לעולם דבשבת סה2מעבזה
 על הרשימה יעשה בשבת אם עודנים ראיתי וכברעכ"ל.
 אחד וכל יעה2ה דלא או זה לפני או הברכה בזמןהחלות

 לדנים צייו נשי ראזנברג דוד ר' וידידי כמנהגו.יעשה
 פמ*ג ועי' שם השקל ומחצית סק*א רע*ד במג"אבזה

 וישועות ורים וארחות קס"ז ב"ח ועי' ל"ט, ברכותוצל"ח
 סק*ז.יעקב

 צהסימן

 בשבת רצהשכח

 514ר שבת של הזכיר ולא טעה מ"ט דףברכות
 לאית באאבה ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתןברוך

 או בשם פותח אם הובא ולא השבת. מקדש ברוךולברית
 מקדש ד' אתה ברוך דמסיים כתב ברי"ף אבלמסיים.
 מלך אמידת בלי דההע מלכות בלי ומשמעהשבת.
 אשר ששמר שאחר ומפני כתב יונה ברביע אבלהעולם.
 שני הו"ל ולברית לאות מוסיף ישראל לעמו מנחקהנתן

 ובמלכות בשם חותם ולפיכך ארוך מטבע והו"לענינים
 בן כונתו ומה במלכות מסיים וא"כ מקדש. אמ"הבא"י

 חמודווז ובדברי כ"ג בהלכה אשר בר' ועייןענינים,
 אמ"ה בא"י דאומר כתב קפ"ח סימן ובטור ע*ד.אות
 מהראב"ד שכתב בטוד ועיי*ש השבת מקדש בא"יוכף
 הלי*ב פ*ב ברכות וברמב"ם בב"י. ועיק מסייםדאין
 הלח"מ וכתב וכו' מקדש בא*י וכן בא"י אומרכתב
 דבלי מלכות להזכיר יש מלכות הזכיר לא דהרמב"םדאף
 ברכה. אינהזה

 שו"מ בלי רצה אומר בברהמ*ז הא לעית ישאמנם
 כנדאה ובתוס' ומלכות. בשם אומר כעחצכח פהומדוע
 לבונה סמוך וכופנם היא סמוכה ודשו דכתבו בזהנחתו

 ד' אתה בברוך מהחיל מדוע וא*כ נזכר שם דהאירושלים
 דסמוך. דמקשים סה2מע א*כ מקשים ו1ו לא ברזךדבסתם
 לא לפרקים לאומרה אלא שם בתקנה דלא הואילותרצו
 וכונת הברכות. כל ד*ה מ"ו בדף כ*כ ועי' סמוך.הו"ל
 ובאמצע סמוך זה כי בשם מתחיל אין דברצההתוס'
 וכ' סמוך. נקרא לא לפעמים רק דזה כאן משא"כהברכות
 ההעס' וכונת סמוכות. כולם שמושע של אלו וברכותעוד

 וא*כ כאן כה2א"כ סמוך זה כי מלכות מזכיר איןדבשמו*ע

 אף הלח-מ וכדעת מלכות ג'ב פה דמזכירמשמע
 לעצט1ע ברכה הויל כי פשוט זה כי נזכד לא זהדברמב"ם

 קפ*ח סימן ובה2ואע בה2ם. ומסיים בה2ם מתחילוא"כ
 ביאור וכתב בשם. ומסיים בשם דמתחיל כתובס*ו
 עצמה בפני ברכה ואומרה ירח2לים בונה שסיים כיתהלכה
 בעלמא. אקראי אלא שאינה כית לחברתה סמוכה הוילא
 כתב סקט*ז ובמ"ב שם. מזכיר מדוע מסביר זההש"כ
 הרי*ש הזכיר דלא תליק לא או הזכיר אם בספקאפילו
 שהביא בסקכ"ג הורים קי ועיין סקי"ב. הציתבשעד
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 ובשו"ע ומלכות. שם בלי רק היא דהחתימה פוסקיםחבל
 דג"כ ומשמע ומלכות בשם הללו ברכות וכל סייםשם

 פתיחת פי' כתב סקכ"א במ"ב אמנם במלכותמסיים
 הרמב"ם בביאור כ' שם ובכ"מ הסיום. לא וא"כהברכות
 וצריך בחתימה דלא משמע המ"ב ולפי במלכות.דמסיים
 מגן הרין י"ט. י*ח אתן נאמן באורח ועיין בזה.ביאור
 דבשבת ודע שכתב סק"ז ובאה"מ סק"ד בשלהג"בגבורים
 בלבד בשם וחותם ומלכות בשם בפתיחה אומר טובויום
 אף שו"מ בלא אומר ובחוה"מ ובר"ח מלכות.בלא

 מלכנו דברך וגם ויו"כ ובר"ה כלל. חותם ואינובפתיחה
 עכ"ל.אמת

 הטוב אחרי אבל והמטיב בהטוב פתח כשלאוכ"ז
 ועיין ברהמ"ז לראש דחוזר בשו"ע שם מבוארוהמטיב
 כשפתח והטעם סקט"ו. עד סק"י השולחן ובערוךבב"ה.
 בבני ועיין הדעת כהסחת דהו"ל צ"ל והמטיבבהטוב
 בשפתי ועיין בסק"ב. יעקב ישועות ועיין סק"וציון

 לעצמי וכשאני וז"ל, שכתב מ"ט דף לברכותחכמים
 יו"ט בכל לחתום תקנו לא באמת למה טעם ליתןיגעתי
 ויום וביו"כ הזכרון. יום בר"ה שתקנו כמו שהואמה

 המצות וחג ישראל מקדש בפסח הל"ל כלהכפורים
 מקדש ובסוכות השבועות וחג ישראל מקדשובעצרת
 בר"ה סיים אם לדינא נסתפקתי וערד הסוכות. וחגישראל
 עכ"ל. ודו"ק לא או יצא אי והזמנים ישראל מקדשויו"כ

 לשמו"ע סמוך הוה וקיים חי דקל שם התוס'ובמ"ש
 בשחרית. נקטו לא ומדוע למעריב התוס' כונתמסתמא
 סמיכות אין א"כ קודם ברכה שם שאין במנההולפי"ז
 כיון ואולי שליט"א לנסקי נחום ר' הרה"ג ידידיוטען

 מנחה לגבי ג"כ הו"ל א"כ ובמעריב בשחריתדהתקינו
 נתקשו כבר התוס' דברי ובעצם בזה. צ"עומ"מ

 אפרים רבבות דה2"ס על )ובחידושים לבארהאחרונים
 בזה(. הארכנוכת"י

 שלא כיון ותירצו היא סמוכה הא הקשוובתוס'
 והחליצנו רצה כששכח לפרקים לאומרה אלאנתקנה
 סברי דהתוס' ומבואר פתיחה. וצריך סמוכה קרוי זהאיז

 הראב"ד דעת אבל שם הזכרת צריכה שנתן ברוךדברכת
 וטעם שם בה אין קבועה שאין דברכה ברשב"אשהובא
 מ'. ל*ט סימן פ"ז ברכות ארץ בכורי בספד עייןפלוגתן
 המ"ב כתב ירח2לים מבונה בא"י ואמר סייםואם
 ובה9ע"ת רצה לומר וחוזר חוקיך למדני שיסייםבסקכ"ב
 דברים אריכות ועיין בזה. הפוסקים מחלוקת שישהביא
 בבדי מ"ז סימן "שולחן קצות בספר ודעת טעםבטוב

 ודעת טעם בטוב דברים אריכות ועיק סק"ז.השולחן
 ע*ב. י' ברכהבעמק

 )תשי"ב( נ"י גולדמן הגר*י ידידי לי שהעירבמה
 ברסת לתרגם צריך אי תרגום ואחד מקרא שניםבקורא
 ואפי' בד"ה ח' דף בברכות יונה הר' מ"ש עפ"יכהנים
 אחרים פסוקים הרבה מצינו שהרי וכר ודיבוןעטרות
 וכו' כהנים ברכת של פסוקים כגון תרגום להםשאין

 לנו יש הא לי קשה ובאמת תרגום. אין דלב"כהרי
 כונתו. ומהתרגום

 מאחר הוספה זה אלא תרגום היה לא שבאמתונראה
 במדבר לגר נתינה פירח2 עם ובחוכה9 מאונקלוס.ואיע
 ב"כ על תרגום היה שלא גר אוהב מספר הביא כ"גו'

 דא"כ היא דבדותא ע"ז וכתב מתרגמין מדלאוהראיה
 השניה. עגל מקה2ה או ראובן מקה2ה אונקלוס תירגםלמה

 מתרגמין אין בציבור רק בבודם דמפני לחלק ישובאמת
 ברבינו וכמבואר לא ביחיד ג"כ ובב"כ כן. ביחידאבל
 שכתב קס"ט סימן העיתים ספר על ביאור ועייןיונה.
 יכול ויחיד ב"כ על אונקלוס דיש מבואר עכ"פכ"כ.

 יתרגם לא. דיחיד זה דין בפוסקים הובא מדלאלתרגם
 בפשק )ובפרט פשום נ"ל כן לתרגם יש ולכן מקרא-בשנים
 דבאחד מקרא ג"פ דקורא התוס' שיטת תרגום בושאין
 רק דסגי הרא"ש ודעת שלישית לקריאה נחשבתרגום
 סימן פ"ב ברכות ארץ ביכורי בספר וומין פעמיםבב'
 לשון והנה בזה. מיוחדת שיטה יש הרמב"ם ובדברימ"ו(

 הצבור עם פרשיותיו המשלים שכל הוא כךהגמרא
 ימיו הבונה מה ולכאורה ח2נותיו. ימיו לומאריכין
 שבא לזקן ימים שכתב טוב יום במעדני ועייןושנווזיו
 הטובה על לבקש ימים וקיצר ימים אריכות אובימים
 שנתו על הוא ימיו ביאר יוסף פאר ובספר הרעה,ועל

 ומרי עמלים אף שכתב בסק"ג בא"ר ועייןהאחרונה.
 יקרא ואל מקרא בשנים מחויבים בחייהם שקציםנפש
 מי לשם יקרא אלא ימים אריכות פרס לקבל בש"תאדם
 ל"ז סימן בו ובכל עכ"ל. בא ממילא ימים ואריכותשאמר
 שבטוב לפי ירח2למי תרגום לחזר לנו היה הדין מןכתב
 ולפי"ז בינינו, מצוי שאימ אך שלע התרגום מןיותר
 האונקלס לקרא מנהגינו אבל טוב יותר דירושלמימשמע
 סי' ישנים  מעורר ובספר בסק"ג. ציון בבני כ"כועיו
 לחח2 המקרא ג"פ צ*ל וזיבון עטרות וז"ל, כהבק"ח
 ובר התוס' וכדעת וכו' התרגום ד' ופעם ר,2"ילדעת
 הפר,עה כל יאמר ישראל שמע פרשת כהנים ברכתוכן

 מ י ר פא
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 ישראל שמע פסוק משום תרגום וא' מקרא בב' אחתבבת
 ישראל שמע פ' יאמר פסוקא פסוקא אומר ואםוכו'
 מר' וחידחטים תשובתע ליקום ועיין עכ"ל. השגיתהפעם
 אינשטיין שמואל ר' הרב ידידי הוצאת ז"ל איגרעקיבא
 ו' ברכות וז"ל, ע' בסימן שכתב תשכ"ח( )ב"בשלים"א

 בסו~ף בדו"ח והוא א"ד דפוס האלפסי של הדפין סרר)לפי
 מצינו דהרי לעולם ד"ה בר"י ברכות( מסכתחידושי
 ברכת של פסוקים כגון תרגום. להם שאין פסוקיםהרבה
 לפסוקים תרגום יש שלנו בחומשים הגרע"א כתבכהנים.
 להיות צריך דאין ובאמת וז"ל, הלוי הבית כתב וע"זחלו.

 מפרש הוא התרטם דהרי כהנים ברכת עלתרגום
 לישראל יברכו דהכהנים בתרגום כשאומר וא"כלהמקרא
 ברכת דהרי בקרא שכתוב הלשוז צ"ל כך. להםויאמרו
 בפרק וכמבואר הקוד,ם בלשון אלא נאמרים איןכהנים
 אליבא אינו בתרגום המתרגם יאמרם וא"כ נאמריםאלו

 עכ*ל.דדינא
 כתב ובמאירי ובגמרא במשנה ע"ב כ"ה מגילהועיין

 הפרסום שהוא הכנסת, בבית ר"ל מתרגם. ועניןשם
 מתרגם. שאים רבר לך אין בביתו אחר כל האהגדול.
 שכתב הי"ב תפלה מהל' פי"ב ברמב"ם כוה כתבובמגיה
 ביאור וא"כ עכ"ל, )כ"י( בראי*ז וכ*ה בציבורדוקא

 א"א. זה בדיוק לתרגם אבל איך וירוע ישותרגום
 היות בזה טען שלים"א גולדפיע יעקב ר' הרבוירידי

 הייתי אז תברכו כה כתוב כי הקוד,ם בלשון צ"לשבב*כ
 ובספר תרגום. בו שאין הכונה וזה לתרגם שא"אשמר
 קורם דנוהגים הא ודע כתב ח' ברכות על חכמיםשפתי
 פסוק אומרים תרגום וא' מקרא שנים הפרשהקריאת
 לומר יש היום. כולכם חיים אלקיכם בד' הרבקיםואתם
 ימיו שמאריכים לחיים זוכה זו קריאה דע"ימשום

 צ"ו סימן ח"א אפרים ברבבות מ"ש ועיק עכ"ל.ושעתיו
 בבינה זה בענין דינים ח"דחטי ראיתי וכעת ו'.אות

 עיי"ש כ"ה אות רמ"ם עמוד העיתים ספר שעללעיתים
 ב*כ. על בתרגוםמ"ש

5

 הפרעוח לפני פפוקיט 5'ל,9ייר

 הוספה ועשו שלח. בפרשת דקראתיבעובדא
 היניק בני לי והעיר ל*ה. פסוק ט*ו בפרקוהפסקתי
 רק יש פרשה, שהיא ל*ז פסוק עד משם הא נ*ייצהק
 מצוה בר שבחור שבה י*ג לפני שזה ונזכרתי פסוקים.ב'

 ואמרתי שכחתי. וכעת בזה אז ועוררתי שם והפסיקקרא
 וכדומום שמחה ביום להפסיק דמותר מקום ישאולי
 יסיים לא דהקורא כתב סכ*ט ל*א בכלל אדם החייוהנה

 או פתוחה לפרז9ה סמוך פסוקים מג' בפחותקריאתו

 שיהשבו לקריאה קריאה בין היוצאיו מפבי והטעםסתומה.
 הפרשה. עד שנשאר פסוקים ב' רק יקרא שעלהשזה
 קוראים שהטלם ומה שסתב סק"א קל"ח סימן מ"בועיע
 סתב א' אות ובשעה"צ גמור. טעות הוא שלישי אושני
 חושבין דהעולם אחרי בזה אף ליזהר טוב לכתחילהומ"מ
 תמיד לסיים דמותר לטעות יבואו לפרשיות ג"כ זהג"כ
 פהעחה. שם דהיה היכא אף לפרשה סמוך פסוקיםב'
 פרשונ זו אין בחומשים שנרשם רמה ס"ד בעה"שועיין
 א' באות כתב הזהב ברביד ה' פרק התורה זרובספר
 לחוש אין בקרואים להרבות צורך שיש 'דבמקוםונראה
 לסיים שלא רב במעשה הגר"א דעת בלא"ה וגםלזה.
 אור"ח לדוד קרן ועיין וסתומה. פתוחה של בפרשיותרק
 שיטי יש א"ב קרואים מז' יותר בהוסיפו שכתב ל'סימן
 ה"ה וא"כ בדבריו. עיע פסוקים ב' רק שקרא יאמרוולא

 וראיתי כך. לעמטות לא טוב לכתחילה אבל רירן.בנירון
 דבר נ"ל ע"כ דכתב מ"ו סימן אור"ח הלכה עמקבספר
 הקרואים מנין רלטעות מהפוסקים אחר קדמוני לאחרש
 לעם מלאכה ביטול משום בו שיש בחול כ"א שייךלא
 ל*ח ואז וכו' לא כעפיא ראיכא טוב ויום בשבתאבל

 אבל הקרואים מנין קראו שלא שיאמרו ויוצאיםלהנכנסים
 זה לפרשה סמוך ב"פ משיירין ואין מתחילין יאין הךמ"מ

 הקרואים מנין לטעות אבל טוב ויום בשבת אפילוחיישינן
 ומעמדות בר*ח רק לטעות ל"ח ויו"ם בשבת שהוסיפוכמו
 איכפת לא הב' שקרא מה הא' לקרות הדין עיקרומצר
 אהד שיקרא בזה שיוסיפו עצה יש ולפי"ז עכ"ל. כלללן
 אלא קודם. פסוקים ב' לסיים ולא קרא שחבירומה

 צוין מקומות דהרבה נבוך דאני )ודע כרבריולעשתע
 או פתוחה פרשה לפני וכו' שלישי או בה9נילהפסיק
 כך(. סודר ומדוע א' או א' פסוקסתומה

 בבא הרין ואיך פסוקים. עשרה לקרא בחולוהחיוב
 בקצות וראיתי וחפשתי ריצא. נראה ג' רק חטמעמאוחר
 וז*ל, שכתב ע*א אות השולחן בברי כ"ה סימןהשולחן
 נ*פ פסוקים י' ושמע קה"ת באמצע לביהכ"נ שבאויחיד
 הקריאה תחילת שמע שלא אע"פ י*ח דיצא נראה א'לכל
 כזו. בקריאה י"ח טצאים היו הן שגם מציבור גרעדלא
 הראשון מהעולה הראה9ונה הברכה שמע שלאואע"פ
 ולכאורה עכול. ובף מעכבתע אינן רברכות מעכבאינו
 יותר. ולא פסוקים עשרה לפחות שישמע דבעימשמע
 ט' רק בה9מע ובדיעבר הפר,9ה. התחלת דהחסיראף

 בחידושים ראיתי וביותר יצא. דג*כ נראהפסוקים
 ואפשר שכתב ג' אות י*ד סימן ח"א אור*חובאורים

 כל על האי כולי רמיא לא הקרואים מספר דהלכותעוד
 היחיד אפילו הקרואים במספר קורא שהציבור וכליחיד
 כל על המוטלת קרה,ת חובת דיצא אפשר בולם שמעלא
 עכ*ל. חורה בלא ימים ג' ילין לא כבר דסו*סיחיד
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 יותר לקרא א*ל וה' ובב' במנחה דבשבת רב מעווהועיין
 קל"ז ערה"ש ועיין לצורך. שלא להוסיף ואין פסוקיםמי'
 נימוקי ועיין הזהב4 ברביד ב' אות פוד התורה וזרס"ג

 כתב אבל להוסיף. צריך שאין בזה באריכותאור"ח
 דמוסיפין האבות ממנהג לשנות ומסתפינאדמוסיפין

 ר' הרה*ג לידידי חקרים בספר וראיתי בדבריו.עיין
 הדחק דבשעת דסתב ע"ט בעמוד שליטיא ישרברוך
 כהן עליות ד' ויקראו ב' ביום כהנים לב' לקראאפשר
 שולחן מקאמארנא לשו"ע ומציין עיי*ש וכהן. ישראללוי

 גם להוסיף לפי"ז ויכול שכתב קצ"ט ע' ח"אהטהור
 ואבות סנדקים ברית( )בעלי וב*ב חתנים כשישבחול
 כדברי הלכה ו)ע שירצה כמה ולקרא להוסיף יכולהבנים
 דאם ס"א קל"ה בסימן למ"ש כונתו עכ"ל, הרמ*אמרן
 ד' לקרא להוסיף מותר ישראלים והם חתנים ב'היו
 משמע הדחק ובשעת מוסיפין דלא מנהגינו והנהוכו'

 החיים וכף במוב עיין אבל בזה. ועיין דאפשרמדבריו
 מצינו בראשתים באמה אבל להוסיף. שלא דהמנהגדכתבו
 חיש, ארחות בשם אבוהב ר"י בה2ם קל*ה בב"י עי'די"ז

 לאי לרב דחזיתם ומאי וז"ל, רצוד סימן הריוףובשו"ת
 דהכי למעבד שרי נמי הכי מאין חתני בתרין ז"לגאון
 ועיי"ש עכ"ל. חתן ביה דאית ביומא חזניא דעבדייחזינא
 לדחות דא"א סתב ציון בני ובספר ב', אות רואהבעין
 בשעת וא"כ לדינא. נקטינן והכי וסיים הראשוניםדברי
 נך. שיעשו ראיתי לא בעיני אבל אפשרהדחק

 ועי' ד'( ג' קע*ב עמוד ח*ב ישורון יסודי)ועיין
 אפשר מחלוקת דה2ש שיש דבמקום ס"ד קל*הערה"ש
 זר חרין קרא. שהשלישי מה יקרא והרביעי לד'לקרא
 הזדג. ברביד א' אות פ"יהתורה

 הבאה, בשבת יעשו מה בשבת פסוקים ג'ובהחסירו
 בזה שכתב מה ז' סימן )פוגלמס מרדכי בית בשרהעעיין
 בדבריו.עיין

 פחות בקראו דבדיעבד סקי"ד קל"ז סימן מ*בועיין
 יצאו. דלא פסוקיםמי'

 בקיצור אכתוב פתחתה פרה1א ענין לבארובכרי
 באמצע מסיימת שלפניה הפרשא אם היא פתוחהפרשה
 ופרשה אותיות. ט' שיעור כתב בלי ונשארשיטה.
 היא סתומה שתחתיה. שיטה בתחילת מהחלתהפתוחה

 ובחומשים השיטה. בתחילת מסיימת שלפניה הפרשהאם
 כההמון דלא סתומה. ס' פתוחה פ' באותיותנרשמו
 שלישי, שני, קרואים דה1בעה לסימני פרשיותשקוראין
 פסוקים ב' יסיים לא שהקורא רק ומקפידים וכו'רביעי
 להקל כתבתי ורק פשוט וכ"ז וכו' שלישי לשניסמוך
למעיק.

 ו' סימן אור*ח הד"ט דינים בעיקרי ראיתיוכעת
 חד ב' בשחרית הכנטת בבית היו אם שכתב נ*זאות

 יקרחע הב"ב את כדין שלא וקראו ישראלים וב"בחתן
 כ"ט(. סימן המלך מן הוא י"ט דלדידיה לרביעילחתן
 בסימן והוא ורדים גינת שוקת בסוף המלך בגןועיינתי
 שמוסיפים. פעמים ויש צודק ישר דהרב הריכ"ח.

 לסדרות הספרים דחלוקת הדברים ידועים כןכמו
 הקרואים לשבעת הסדרה חלוקת הראשונים. ע"ינקבעה
 ואין וכו' לוי כהן, של ההפסקות מקום לדעת כדיבאה
 התורה מסורת בספר עיין אחרת. בצורה לחלקאיסור
 נעשתה לא היא לפרקים החלוקה )פינפער( תרס"ווילנא
 היהודים. יוי על גם נתקבלה שוטת ומסיבות יהודים.ע"י

 שיקרא ידקדק כתב תק*1 סימן אומץ יוסףובספר
 שיהיה ודוקא שבסתב בתורה אחת פעם חודןםבכל

 למנין. עולה המפטיר שאין בשעה בהפטרה לאהקרואים
 וז*ל, סתב ז' אות התורה קריאת יוסף כצאןובטהג

 כל שיעלה יראה ז"ל בסימן ז"ל מהרי"ה אאמ*זכתב
 משמע עכ"ל, הקרואים ממנין אחד פעם עכופחודש
 עכ"ל. ומפטיר להוספות שעולה במה יוצא שאינולדבריו
 בזוב לדקדק ישולכאורה
 היא. תורה אור עורך הערת אחר לדברינוביאיר

 המסומן הלא לו יעשה מה פורה2 לא כי בפסוק הפסיקאם
 שכן דמבהגינו היא. בני קושית כונת טעות. הואבחומש
 ולפבי לו, יעשה מה בפסוק עומר אם וא"כ בשנינעמדים

 דקראו הגבנס יאמר א"כ סתומה פר,טה יש ל"ב בפסוקזה
 פסוקים. ב' רקלו

 לפני וכו' שני צוין מקומווע דבהרבה שהערתיובמה
 כונתי כזה. מצא דלא פתוחה. או סתומה פרשה אחריאו

 בפמוק זה ולפבי בה2לישי נעמד ויקרא בפרה2תלמשל
 הפרשה בין פסוקים ב' יש וא*כ סתומה פרה2ה ס' ישה'

 זה4 כעין הרבה וישלשלישי

 צזסימן
 העגל מרשתקריאת

 בוהגין ת"ל, בתב תכ*ח סימן הגדולהבכנסת
 ויחל 9ד ככלהעו משה אל ויתן מן נמוך בקולשקורין
 עד רם בקול וקורא חוזר משה ויחל וכשמהחילמשה
 מן מעוה וירד ויפן 1בשמתחיל ההר מן משה וידדויפן
 האוהל את יקח ומשה עד נמוך בקול וקורא חוזרההר

 סוף עד רם בקול וקורא חתר ואילך האהל את יקחוממשה
 פסוקים ו' לקרות בהעלותך בפרשת נוהגין וכןהפרשה

 נמוך, בקול גד כזרע והמן עד כמתאוננים העם ויהימן
 הרעו מששר מתחרטים הם איך להראות לי נראהוהטעם
 )ואוא עכ*ל ע*1 דף יעהטבר תקון בספר ועייןלעשות.
 ספר ג*כ ונקרא סומח מרדכי בר' יששכר ר'מהמחבר
 בקתשטנטינא שכ*ד בשנת לו14שונה 1נדפס שניםעבור
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 ורמז שכ*ד(. בשפת ובשאלוניקי של"ט בשנתובו'
 ג=כ ובאמת סק"ח. תכ"ח סימן במג"א ג*כ זהלמבהג
 דאם השקל המחצית כתב אלא הפרשה לקרא אפשרלכהן
 דחוקה הסדרא יהיו העגל פרשת אחר עד לכהןיקראו
 מערבא לבני להעיר )ויש הקרואים יתר לדה2ליםוקצרה
 יסודי ועיין  העגל. פרשת קראו איך שנין לתלהטצדסיימו
 שס*01. עשד ח*דישורון

 בסוף עוזיאל בן ביונתן המבואר על להסבירונראה
 ויהב דכתב לרחצה מים שמה ויתן הפסוק עלפקודי
 יומיא. כל סריין ולא פסקין ולא לקידח2 ווין מייןת%

 עיין וכן פסקו ולא הכונה מה בזה תמה כברובביאור
 מזהב היה העגל כי וי*ל שכ*ד. מאמר והעיוןבהדרש
 את ושם תורה ביאורו מים ששם ומשה קיים היהולא
 רע דדבר להראות לעולם פסק לא וזה נחושת בכליזה
 אפילו קיים טוב ודבר טוב בכלי אפילו קייםלא
 הסריח ולא פסק ולא מים שבתן ביאורו וזה טוב. לאבכלי
 בזה. ועיין לעולם קיים תורה כי בחח2ת בכלילעולם

 וראיתי לדינא בזה נפ"מ שיש חדש דבר ראיתיוהבה

לה~תיי
 בסימן שכתב זצ'ל קלוקער להגר*ש הצרים מספד

 נמוך, בקול העגל פרשת לקרות סהגין אין שאנותכ"ח
 בה2ם דק עצמו בה2ם זה כהב לא המג"א דהבה נ"לוהטעם
 קורא היה שהעולה המנהג היה דבימיו ונראהקדמון
 בכלל היה לא והוא ללוי חתו דקורין כיון ואזגעצמו
 קולו מנביה היה אם נראה הוי וא"כ כידוע העגלמקף2ה
 לא ששבטו כותהו כאלו וכגבהות ישראל אתכמקנטר
 וזה נמוך בקול לקרוא יש לכך ישראל קיאר רק כןעשו
 קורין לכך ללף חותו שקורין דמחמת אחד דבורהוי
 בעצמו קורא העולה דאין לדידן אבל נמוך בקולאוחן
 יהקורא כיון לוי הוי שהעולה בכך מה אךכ קורא אחררק
 מ*מ הקורא (שם הוף כלל קנטור חשש בזה אין אחרהוי

 בכולה לוי דוקא להיות דמדקדקין כיון בהעולהבשלמא
 אם לכך זה בכלל שבטו הוי לא דהוא מטעמאההץיבו
 אם אבל כמקנטר שיהיה לחח2 יש גבוה בקוליקראנו
 ממ"נ א*כ לף שיהיה מדקדקין אין ובקורא קוראאחר
 קורא אינו דהוא כיון קנטור חשש ליבא העולהמצד

 דה2ש אין לוי דוקא שיהיה בו מדקדקין דאין כיוןוהקורא
 טעם נראה כן נחתגין אנו אין לכך בו וקנטודגבהות
 עב*ל. לדעתיהמנהג

 כבר הלא העולה, קרא מוקדם דבזמן שכהב מהאבל
 בקיאין שאין לפי הרא"ש בשם כהב קמ*א סימןבטור
 הרי יח2ר ובלקט שם בשו*ע ועיין הקריאהבטעמי
 שיקרא כתבו זאת ובכל קרא קורא שהבעל רב זמןדזה

 לר' התורה על בלולה מנחה ובספר בזה. ממקבלחש
 ואח*כ שנ*ד וירתה נדפס הבהן יעקב בר' מבתםאברהם

 נל מ*ו פשג דבבורים ממשנה לזה ראיה כתבבחומשים

 מקרין לקרות יודע שאינו מי וכל קורא לקרות שיודעמי
 שיודע מי את מקרין שיהיו התקינו מלהביא נמנעואותו
 ומכאן בכורים בפרשת שם ומדובר יודע שאינו מיואת
 לא כדי לתורה בעלותו אדם לכל שמקרין המנהגיצא
 לו יש בלחש שקורא מי עכ"פ יודע. שאים מי אתלבייש
 לסמוך. מיעל

 בפקודי דסקין המהרי"ל שכתב מה להוסיףויש
 הבה2חו קהרם מים בו שישים ר"ל מים. שמה ויתןבכיור

 מקדש זה וכן הכיור קידש תורה של דהמים הריוימשחנו.
 ו2בתב יעט ל' פרק יוב"ע ועיין לעולם. קיים וזה בנ"יאת

 הה~רה על חנוכך ובחיי יונתן. בפי' ועיי*ש דכיאבנטילא
 בכתאו ר*ל כתב זצ*ל גרוסברג ח*ז ר' הרה*גלידידי
 עכשל. כותה שצריך ידים בנטילת כמו זו בנטילהלטהר
 ורוחץ נוטל שעה בתורה לטהרה כונה דבעי להוסיףויש

 המנ*א של הדין הביא לא דבמ"ב קצת לי וקשהמהכיור.
הנ"ל.

 צחסימן

 הדמרות עשרת מקריאתלעפוד

 קרהשת געת לעמוד המנהג שהיה הננסתבבית
 שיש נראה לבטלה. כת"ה מעלת ורצה הדברות.עשרת
 בשערי מבואר והוא לבטל. וא*א לעמידה מקורלזה

 קריאת בשעת ומאמ שכתב ל*ז סימן ז' שעראפרים
 מן ליחידים ואין לעמוד העולם נהגו הדברוועעשרה
 סקכ*ז שערים בפתחי ועייעש המנהג. לשסתהציבור

 שם וצוין סקל*ד. רחמים ובשערי סקיוט חייםובשערי
 דיש שכתב רע*ו בסימן שמואל דבר שו*ת ועייןהחידעא.
 אות פ"ז התורה בזר המיז ולעמוד. אבותיהם מנהגלאחוז
 הדברים קמ2רת של בקריאה לעמוד וטוצין שבתבטעז
 ישיר. אז בפר,2ת בשלח בשבת גם לעמוד נוהגיםויש
 של בהפטרה לעמוד דיש סק*ד תצ*ד סימן מ*בועיין

 הזהב וברביד ע'. אות פ"י התורה בזר ועיי*ששבועות
 לעמוד. יש יתרו בהפטרת שגאכהביא

 חזק ואומרים עומדים ג'כ החומש דבסיוםומנהגינו
 הףל כי זה את אומר לא לתורה והעולה ונתחזק.חזק

 לפי*ז יוצא וא"כ זה. את ואומר חוזר קורא והבעלהפסק.
 ויהיה לחזור יצטרך כי לסיום יעלה לא קורא שהואמי

 מזה ועיין עבורו. לחזור לאחר יאמר עלה ואםהפסק
 כקב. כ*א סימן הש~חן בבדי פ*ד סימן השולחןבקצות
 הרמ*א ולשון התורה. בזר ס*ה אות פ*י התורהובזר
 בתורה לקרות למסיים לומר נהגו ומזה קל*טבסףס
 פומט בכל זה מה דת2ולק הקצהע והעיר חזק. פעםבכל
 ודאיתי בזה. וצע*ק שלו העליה או חוסהצ בסוףהאם
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 לקדות למסיים הוול סדדא בכל הכונא דאםנוהגין
 וכן ואמצו חזקו ומשיב ובדוך חזק הקדיאה אחדהעולה לכי לומר ת"ו פעיה"ק הי*ו הספרדים ומנהגהסדדא.
 ובדוך חזק הלימוד אחד קדיש ולהאומד להש"ץאומרים
 ובילקוט עכ"ל. מצוה לעושי להתחזקות יפה מנהגוהוא

 חזק. ג"פ דק לומד מנהג הביאהגדשוני
 אומדים פרק כל אחד כמו הביא סקי"דובא"ד

 תשכח פן לך השמד כלומד הדדן אומדים ומסכתהדדן
 לומד שנהגו כמו או תשכח שלא בהן חוזד הדבריםאת
 שתזכה יהוד מצותיך גמדת כלומד כוחך יישדלחזן

 וסיים מינץ. ממהד"ם וכתבה מצות יותד ולומדלעשות
 ומנהגינו עכ"ל. הס"ת ינשק הקדיאה אחד הס"חכהב
 וזד קל"ט. אוד'ח נימוקי ועיין הקדיאה. קודם ג"כלנשק
 המפה ע"י הסאת ומנשק שכתב ב' אות ז' סימןהתורה
 האותיות. מחיקת לחשש יבוא שלא באותיות יגעולא

 ג' אות פ"ה סימן מינץ מהדאם בשו*ת דאיתיוכעת
 החומש סיימת פ' והנה והוסיף האאד משמו שהביאמה
 החומש שנסיים דם בקול קודאים הקהל א"כ כוחךיישר
עכ*ל.

 צטסימן

 ההשרה בפטוקיביאור
 כת"י( התורה על אפרים רבבות ספרי)סתוך

 התורהקבלת

 בידו... העדות לוחות ושני ההד מן משה וידדויפן
 שתם וישבד הלחות את מידיו וישלך משה אףויחד
 ט*ו-י*ט(. ל"ב )שמות ההדתחת

 בשיןיים בכחין הללו בפסוקים נתבונןאם
 - בידו וקדי כתב ט"ו בפסוק : ובכתיב בקדימשמעותיים

 ואילו האחת. בידו היו שהלוחות דהיינו - יחידלשון
 קדי אבל - כב"ל - יחד לשת מידו כתיב י"טבפסוק
 אנו נרחך ועל ידיו. כהטתי שהשליכם דוץינומידיו,
 ומשתי ידיו לשתי האחת מידו העבידם שבנתייםאומדים
 בפסוק מדוע במשמה השאלה  עדיין אך השליכם,ידיו
 יחיד. לשון מידו כתיבי"ט

 מופיע לפר,צתינו, במקביל ט'( )דבדים תודהבמשנה
 ידידתו בשעת שגם מפורש שם מוחלט. בשינויהסיפוד

 בעת וכן ט"0 )פסוק ידי" נש!י "על הלוחות היו ההדמן
 ברור וחלק. חד ידי*. נש!י "מעל השליכם ארצה,השלכתם
 בין שיטי ואין וכתיב קדי באן אין בספק מוטלובלתי
 היו תמיד אדצה. השלכתם לומעת ההד מן הידידהשעת

 בהטא. של ידיו בנשץיהלוחות

 הללו. וההבדלים דהעוני כל הוא דברוהלא
 נוסיף שוני על נתעבב הענין, להסביד נגשובטדם

 )בבי,ת מיוו בידו, כתיב בשמות : המקומות שניבין
 אוחזות שהידים הידים בתוך היו שהלוחות דהייעובמ"ם(
 *מעל* ידי, שתי על כתוב בדברים ואייו אותן.ולופתות

 כמין מונדית הידים, על היו שהלוחווע כלומד ידיו.שתי
 הידים. במיך ולא הידים כפות על זכוכית של טסאותו
 1 מרמז הוא ולמה יזה שינו של מהותו להביןויש

 חכמה משך וה' דבד העמק ה' בזה עמדווכבד
 שנחות היו הלחות שבאמת וכתבו ט'--*ם"ובדבדים
 מ"דיו ונשמטו עליו הכבידו ולכן ידיו שתי עלבעלמא
 ושנפוש במפודש בתוב י"ז ט' שבדבדים להעיד)ויש
 לעיניכם. ואשבדם ידי שתי מעל ואשליכם הלוחותבג0ני
 ידים, בשתי הלחותו לפיתת של וחד בהיד תישדוזהו
 הלוחות והטחת מעלה כלפי הלוחות עם הידיםהנפת
 שהץ ביטוי מתוך מטונת, כוונה ממעך ושבידתםלאדץ
 מידיו". ונשמטו עליו *הכבידו של ולא וכעס, דוגזהשל

 כה0י ישדאל הדב ידידיהעדת
 ידיו על היו הדאהמונות דלוחות לומד אפשדואולי
 בידיו נשארו כך ומשום ואחזם ידיו בתוך השניותולוחות
 הלוחות גם א( , מובן אינו : כהן הדב )העדת נשמטוולא

 ודק ט"ו-י"ט ל"ב בשמות כמבתוד בידו היוהדאשונים
 צדיך ועדיין ידיו. שתי על שהיו כתוב תודהבמשנה
 הראשועת שהלוחות יוצא זה לפי ב( הסתידה. אתליישב
 על משה של זעם כהגובת ולא מקדה בדדך דקנשבדו
 תטבה הינה ששבידתם נסכים אם כי העגל,מעשה
 מדוע לשאלה מקום יישאד לא העגל למעשהישידה
 לומר צורך שום אין וממילא נשברו, לא השניותהלוחות
 ודברי היטב, ואחזם ידיו בתוך שהיו משום נשבדושלא
 נה0* ישדאל הדב ידידי מדבדי עקכ צ"ע. שליט"אהדד"ג

 )אם לנתוץ אסוד הא שבדן איך קשה הדבדועצם
 - כובדן מחמת שנשמטו שליט"א ההמ"ח כדבדיפמד
 ששת פענח בצפנת כן הקשה וכבר 0 כאן יש נתיצהמה
 י*ב לדבדים כווגתו ספק )בלי דונתצתם לאו על עובדהא
 אלקיכם(. לה' כן תעשון לא וכו' מזבחותם את ונתצםג'

 כוונתו וכםראה צד מכל דכתובים כתוב דלכןותירץ
 אשל והכתב עבדיהם משני כתובים לוחות ט"ו ל,בלשמות
 דוויע בווטותו לבאר ונדאה דבדיו. ע"כ לשברם,ומוועד

 לא הלוחות וכששיבד הלוחות מתוך פדחושהאותיות
 כתב בלי לוחות דק שיבר כן ואם האותיות בהםהיו

 לה' כן תעשון דלא לאו על עבד ולא שלם נשאדוהכתב
 היה דק ממש הלוחות את שבד לא שבאמת אואלהיכם.
 ואשבדם בדיוק תהו נשבדו שהלוחות כאילו להםנדאה

 ודוחשלעיניכפע
 כתוב אלא השבירה בעת שכעס כתוב שלאומעניין
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 שאנו כמו שלם. ספד בסיום והינו שכתב נאמןבאורח
 כאילו ווי בחמתו כלים הכהםבד חז'ל, אמרו כי אףויחר
 כהן ישראל הרב )וידידי מדעת שבדם אלא עוז,עובד
 איע אף חרון דלשון לומר מאד קשה לענ*ד : כתבנ"י
 לרש"י ועי' וחימה. כעם לשון וכלם בתודה והרבהכעס

 החוטם חימום ר"ל הוא אף חרון דלשון ט'( מוחבישעי'
 ותאותו עצמו לשבון צדיך לפעמים או ע*ש(. כעםע"י
 שכהסה לומר אפשד וא*כ עליונה למדרגה להגיעכדי
 נתעלו ומזה ישראל בני של התוך את שבר ע"הרבינו
 עכ"ל. ה'( י' עקב פענח צפנת )ועי'במעלה
 כתובים האבנים לוחות שני את אלי ה'ויתן
 נפלא רמז ללמוד יש מכאן י'( ט' )עקב אלקיםבאצבע
 הקידושין, בשעת הכלה לאצבע עונד שהחתן הטבעתלענין
 וישראל והתורה הוא בדיך קודשא חז"ל אמרו הנהכי
 וכמו ישראל את הקב*ה לו אירם התורה שעוי הם,חד

 הקב"ה הוא החתן נתן להקב*ה ישראל אירוסישבשעת
 אנו כן אלקים, "אצבע" התורה יקרה טבעתלכלה

 טבעת החתן ונותן הגשמיים האירוסין בעת זאתמזכירים
 נשתברו הראשונות שהלוחות וכמו אצבעה, לתוךלכלה

 הישראלי האיש כך שלמים, נשאדו השניותוהלוחות
 התורה, בדרך לחיים שותפתו ואת עצמו ישבריעמםה
 הטבעית הראשתית הנטיה את הראשוניות, אתישבר

 ילמ אלא ההבל, אחדי ללכת ושבאשתו, שבושבאדם,
 בניו יראו ממנו דאבוה, כרעא ברא ואז התודהבדרך

 יזקין כי גם דרכו ע"פ לנער חנוך לעשות, וילמדוהקטנים
 הבנים - השניות הלוחות יווארו וממילא ממנה, יסורלא

 טהורה. ה' ויראת בתורה שלמים -היקרים
 והלוחות בשבועות ניתנו הדאשונות הלוחותוהנה
 חג 4עז לחוג צריך ולכאורה הכיפורים ביום ניתנוהשניחע
 שרק תורה מתן עיקר הוא כי הבפורים ביום תורהמתן

 הראשוןת הלוחות אבל בשלמותן נשארו השניותהלוחות
 לוחות. שברי רק מהן נשאר ולאנשתבדו
 של הלוחות לשברי מיוחדת חשיבות "ם שבאמהאלא

 של ואנוכיותו לבו שבירת בלעדי שבלעדיהן,שבועות
 חז'ל וספרי דהפלמים, בלוחות לזכות סי3רים איןהאדם,
 עניה שהוא במי אלא מתקיימת התורה שאין מזהמלאים
 עליה. עצמו שמשבר שממית,במי

 את אהז שבתחילה משה לנו שרז מה  עצמוחה
 בלוחות אבל וברפיון בחלישות ידיו, שתי עלהלוחווע

 שלמים ונשארו ידו, בתוך בידו, בחזקה אחזםהאחרונות
 תחילה אם האדם יגיע בחזקה התורה לאחיזת ולזהלעולם.
 הם שנשברו הראשונות הלוחות ולכן עצמו, אתשבר
 ומשום הכפורים ביום בשנית שניתנה התורה עיקרהם
 ביוה"כ. ולא בשבועות תודה מתן חג עחמים אנוכך

 קסהמן

 הזכיר לא הברכה 3פיום הודופ ראש דשמתבמופף
 וש3יוושל

 בדבר שליט*א. בלסקי צבי ר' הרב ידידיכבוד
 ישראל מקדהצ דסיים מוסף בתפלת ר*ח בשבתהשאלה
 ונראה דינו. מה שבת של הזכיר ולא חדהמיםוראשי
 מקדש מסיים בר"ח כתב תכוה סימן הגדולהדבכנסת
 אלא חתם לא ואם המאסף אמר ור"ח. וישראלהשבת
 תכוה סו*ם ובאור דיצא. בתשובה כתבתי השבתמקדש
 מקדןם סיים רק אם הדין איך כתב לא אבל כ"כ.הביא
 חתם אם הדין רק הביא סקט*ו ובמ*ב ור"חישראל
 בסק"ו. הציט בשער ח3ייאש בדיעבד דיצא לבד שבתבשל

 השבת במקדש רק סיים לא ואם כתב דהםולחןובערוך
 וראיתי לחזור. וצריך יצא דלא נ*ל בלבד ר*ח אובלבד
 כתב הלא בכנהוג והנה כ*נ. בשם א"ר דיצא שכתבמי
 דאין דסובר דהםולחן מהערוך ובהסמע השבת במקדשרק

 יצא. דלא דעתו וא*כ ה*ה. בר*ח רק בסיים דה"הנפ"מ
 יוז בביצה הדיטב"א דברי עפוי הם דדבריוונראה
 לחתימה סמוך שיאמר דצריך מקובצת בשיטהשהובא
 ישראל מקד,ם באוי קבעת להם ר*ח וחקי החתימהמעין
 הערוך כתב עפיוז וא"כ לראש חוזר אמר לא ואםור"ח

 דבהזכיר ובמ"ש יצ(ג דלא דהכונה לר14ש דיחזויהשולחן
 החיים כף ווןייז בזה. מפקפק מדדכי במאמר יצא שבתרק

 ועיין עלינו ברוח לומר סגולה כתב )ובסק*טסקכ"ח
 דכתב ממחה בית בספר פהן וכן האמירה(. סדרבדבריו
 אבל לראש. חוזר בשתיהן חתם לא דאם הריטב"אבשם
 מטבע שינוי דאפילו רל"נ 3תב דהםולחן ערוךבספר
 הכא וכ"ש דבר3ות פ"א ב3*מ עיו יצא מכהםהברכה
 מקדש רק אלא חתם לא אם וכן בקדימה ולא שינהשלא
 מ.ד דאיכא וכיון חסרון אלא מטבע שינוי הוי לאהשבת
 הדי לחזור. א"צ בדיעבד ה3י קיי*ל דלא אי בכךדסגי
 "ם כן וא*כ לחזור צריך דלא באחרונים דיעותדיש

 ומסתבר מהשוץ לשמוע דיתכט עצה "ם ואלילפסוק.
 ראי' מצאתי לא שעדיין אף התפלה בעניני כעוסקדהו"ל
 ח"ג אלעזר במנחת שדאיתי מה נגד דעתי בטלה אבללזה.
 מקד,צ וחתם דר'ח במוסף שטעה במי דנשאל י'טסיכע
 חכמים, שטבעו ממסבע דשינה יצא דלא והזמניםישראל
 לא רק כאן משא'3 וקלקל הממנים אמר דשם לחלקויש
 ק"ם. סימן ח*א מאהבה בתשובה עיין וכן שבה.הזכיר
 לחזור. צריך דאין יתכן הש*כ נ"א. סימן ח"ד אומרויביע

 שהיה בשחרית המועד חול בשבת אם הדיןואיך
 והזכיר טוב יום של והתפלל שבת של להתפללצריך



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב ג2רקמו
 רס*ח סימן החיים בבף ראיתי באמצע שבת שלהפטוקים
 בשחל נמי וה"ה שבת דהזכיר כיון דיצא שכתבסקי*ח
 ולהזכיר טוב יום של להתפלל צריך דהיה בה2בתיו"ט
 בעבודה יו*ט והזכיר שבת של התפלל והוא באמצעשבת
 דיצא. בחוה"מ שחל במ2בת שמתפללים כדרך ויבאביעלה
 ח*ב אלעזד למנחת לי ציק שליט*א רחנברג ר"דוידידי
 בזה. ארוכה תשובה וכתב כ"ט.סימן

 קאסימן

 נעצטת לוטרשכח

 נשמת שכח בענין ב' אות ו*ח סימן בח*אבמ*ש
 שליט*א קרויז שלום ר' הרה"ג ידידי בזה לי כתבבשבת
 מי הוואלה עקד ח"ל, ג*ח שלום דברי שו*תבעמח"ס
 וירצר ברכו ויאמר אחר ונזכד נשמת לומר בשבתששכח
 רק או הפדקים בין אי נשמת שם לומר יוכל אםאור,
 מלומר. לגמרי דפטוד או התפלה,אחר

 ברכ*י בשם הביא רפ"א סימן תשובה בשעריהנה
 נשמת יאמר כבחול, ישתבח ואמר נשמת לומר שכחדאם
 בימי ובאמת עיי*ש התפלה אחר ולא ישתבחאחר

 בספר )עי' ישתבח אחר לומר נהגו השירה גםהרמב"ם
 נ*ד סימן החדש הקמח ובלקט י"ב י' בא*ש אורמאודי
 צריך דשצין הכוהמת ע*כ התפלה, אחר ולא ומש"כא*ג(

 אין בדכו אחר עצמו הזכיר אם התפלה אחרלדה2לים
 שם הרמ*א שכתב כמו לא התפלוע אחר להשלימוצריך
 תפלת אחר לאומרו דיש שבת אה2ר לאל לומר שכחבאם
 יזאיר המאודות יוצד ברכת שחתם קודם נזכר ואםי"ח.
 נשמת בה2כח אבל שם( )פמ"ג שבת אה2ר לאללומר
 אם כמו ודינו התפלה. אחר לאומרו אשצ ברכו אחרונזכר
 פדק בין להפסיק %א יכדומה4 בחנוכה הנסים עלשכח
 ס*ח בסיע ועיק נשמת. לומר כדי ק*ש בברכתלפרק
 שתקט פיוטים דאפילל בפיוטים להפסיק שלאבדין
 בשכח בזה כ*ש ולבאן לכאן דיעות יש ולהפסיקלומר
 קי*ח בפסחים השיר ברכת נקרא דזה אף נשמתלומר
 לארמדו שהות באין מזמורים לשאר וקודם הגר"א,לפי
 מאוד גד% ענין זה כי נשמת, ולא מזמורים ווארידלג

 סימן כשע*ת דלא נ*ב בסימן במ*ב כמ*שלאומרו
 לא מ*מ לצמדה שהה2 לו באין נשמת דידלגדפ*א
 לאומרו שכח אם לאומרו דק*ש הפרקים ביןיפסיק
 התפלה. אחר לחומרו וא*צ ישתבח, אחד אובמקומו
 כי י*ח תפלת אחר לאומרו בידו הרשות רוצה אםמ"מ
 החסיד מד*י בידיט קבלה א"ד לאברהם חסד בספרכתב

 תבחב שלח צרה כל על מסצל חי כל נשמתששבח
 כל נשמת לומר ממ2ה כשיבצל עצמו על האדםלקבל

 עכ*ל4 דבים נצ%ו ובו עשרה בפני זמדה וכל בתודהחי
 אחר דגם תולדזת פרשת חי איש בן בספרועיק
 ירצר ברכת עוד התחיל ולא המבורך ה' ברוךשענה

 בשער אניק הנפש. תוספת לקבל כדי נשמתיאמר
 בשמת, הקדים מבלי בשבת ק"ש דהאומר דע"גהכוונות
 עכ*פ עיי*ש. תפילין בלא ק"ש לקורא הטור לפידומה
 בזה. מאוד להזהריש

 כל נהט בשבת שכתב תפלה בסדר ברמב"םוזניין
 ומשמע המף נשמת זה טסח זו ברכה לפבי להוסיףהעם
 בלא ולכאורה קי"ח. פסחים ועיק קדומה. תקנהדהיא
 אם רפ"א בסימן רק הובא דבשו"ע ופלא דיחחראמר
 בנשמת דחתד הובא היא חוזר שבת אה2ר לקל אמרלא

 בזה. כ-כ דהעיר ירמיהו בדברי ועיקואמאי.
 שיר מזמצר כל לקרות נהגו וכן וסתב הרמב"םוהוסיף

 השבת ביום הזמירות פסוקי שיתחיל קודם דהטבתליום
 ואמאי. טובים בימים כתב לא וכו' הכפריםוביום
 אומרים. שאנחט וכף רנט הפרקים הביא דלאועוד

 טעמם וכתב רפ*א. סימן בלבוש הובא דכ"זוראיתי
 עץ'ש שם8ח עד שמ"ג עמודים ח"ד ישורוןביסודי
 והמזמורים נ"ט. בברכות הובא ונשמת להעיר. רקובאנו
 גשע. סעדיה רבינו בסדור כבר הובא שבתשל

 בזה לי כתב שליט*א שפירא צבי ר' הרה"גוידידי
 שכתבתי מה לפי ולדון להעיר אמרתי נשמת.בשכח

 אות י"א סימן ח"א העמודים בצביון בס"דוביארתי
 דבינו בין פלוגתא דיש הסמ*ק( על ביאודו )והואצ"ג

 חלק הוי נשמת אי ז"ל הרמב"ם ובין ז'ל גאוןסעדיה
 שהכת שאינה מיוחדה הוספה הוי או ישתבחמברכת
 הוספה היא זו באמת אם ולפי"ז ישתבח. ברכתלגוף

 חצם אבל להשליסיב והיכן איך בה לדון שייךמיוחדת
 אצי לדה2לים שייך מה ישתבח מברכת חלק זהבאמת
 של הסופי החלק וחתם שגמר לאחר ראה2ונהברכה
 לאחד וכ"ש בדכו באמידת שהפסיק לאחר ובפרטהברכה
 עם נשמת ויאמר דיחזור לדון יש ואולי אור יוצרברכת
 עכ"ל. וצ"ע בשלימותישתבח

 קבסימן

 טעודח לאט% יט% אם טשטת רצחטשכח
 %חזטירנ'

 בשבת נוחן שא2י השבהמ בשיעוד מאחדנשאלתי
 כשאכל מוסף שלאחר בסעודה ברכות. במסכתסעת
 מבהשר והלא רצה הזכיר דלא כעת ונזכר ברכהמ8זבירך
 התר תעאציב הטב אהדי שבנזכר ט*ו ק88חבסימן
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 כעת שצכל בזה האם המנחה עת היה כבר והבהלראה2.
 על לו יעלה זה האם רצה ויזכיר שלישיתסעודה
 רצה. בהם שהזכיר סעודות ב' ואכל ג*כ קודמתהטעודה
 אם בזה ונרויח אפשר. ולכאורה ג'. סעודה יקייםוג*כ
 ג' סעודה דיאכל רצה הזכיר אם אצלו נסתפקאחד
 דה2ניה. סעודה על ג"כ לו ויעלה רצה כמובןויזכיר
 ומשמע ב' אות צ' סימן אור"ח צבי הר בה2וקתוראיתי
 דבסעודה דבאופן שם נשאל הוא כי לו. ד"עלהמדבריו
 וכתב רצה הזכיר אם נסתפק שוב דבירךשלישית
 הדין איך לדון יש וא"כ עיי"ש. ס*ס נקרא זהדאין

 ויצא רצה להזכיר ג' סעודה אחר יכול אם דידןבשאלה
 שליט*א קניבסקי הגר*ח ידידי אבל ב'. לסעודהלו
 דהחזרה טה2מע ס"ט קפ"ח בסימן וז"ל, בזה ליכתב
 נכון דאין נראה ולפי*ז עכ"ל. ברהמ"ז המשךהוא

 לחזור וצריך בטעה דעתו וא"כ באכילה. ביניהםלהפסיק
 רק דזה לחלק יש אבל שוב. שיאכל שלנו העצהאין

 דהוא טה2מע ס"ט קפ*ח מסימן אמנם יפסיק לאא.ב כודאי דנעשה בספק חוזר אי אבל יכול. בספק אבלבודאי
 דין לגבי כי ולזמן לחזור צריכים שאין זה לגביהמשך
 שנשאר מה אבל לזמן. שוב שייך ולא יצאו כברזימה
 בספק ובפרט להפסיק דיוכל יתכן ברהמ"ז לברךחייב
 דכשאוכל הדברים וביאור בזה. עדיין צ"ע ומ"מלו.

 ורק המזון מברכת חלק הזימון אין א*כ מזמן איןלחוד
 ועכשיו זימון של די"ז קיימו כבר א"כ בג'כשאוכלים

 אבל חוזר אז רצה דשכח ואירע ברהמ"ז דין עליהםחל
 יכול לאכול עוד ורוצה נסתפק ובלא דיכול יתכןבנסתפק
 ובבירך לג' לו תעלה ולא ב' מסעודה הטה2ך זהאבל
 יוכל דבספק יתכן א"כ יוכל דלא יתכן יאכל שובומיד
 )ובודאי בזה צ"ע ומ"מ ויברך ג' כסעודה והוקללאכול
 צריך כי יכול דלא דבר באיזה להפסיק ורוצה  שזימןאחר

 לברך דצריך ומסתבר בכ"ז ו~רין בברהמ"ז מידלהמשיך
 ומסתבר בברהמוז. מיד להבהסיך צריך ואח*כ בספקאף

 ועיין ג'(. סעודה לאכול ואח*כ בספק אף לברךדצריך
 וכן שכתב )קלירס( טה2ה מורשת ספר שבסוףבחידח2ים

 שהרי יחזור שלא עצה אין רצה לומר בשחרית שכחאם
 שבת. לשם שאכל הסעודה היא דעתה מנחה בסעודהיאכל
 הפעם עוד ויאכל ידיו שיטול עצה דאין נראהולכן
 לכאורה הרי עכ"ל. לשם הסעודה אכל כבר דהאעתה
 דחשוב שבת ענין בארתי )ובדרה2 בזה וונייז כדברינולא
 ובמתן תורה מתן לפני במרה בתן שבת כי מאדלנו
 משאוכ בע*כ היה הא"כ כג"גית הר כפיה היהתורה
 ולכן קבלנו וברצון מקודם נאמר ואם אב וכבודשבת
 שבת בשמירת להזהר יש ומאוד מאוד לנו חשובשבת

 ובדרה2 מזה לבנות יש יסווןת והרבה קבלנודברצון

 שהאדם הוכחה היא השבת ויום קצרנו. פההארכע
 הברטת לכל משפיע והשבת תפקידו את ויודעמכיר

 ולברכות לשפע שיזכו איפוא מובטחים שבתוהשומרים
 ועיין שבת בשמירת להזהר יש ולכן וברוח.בחומר
 הרבה שזיכתה לשבח וראויה )שנירר, בישראלאם

 של מפסולתן חז*ל דברי וידועים ע' עמוד ח*אבדרכה(
 בזמן העשירות לפני נתנה חסבת כה2ה נתעשרלוחות
 סיני לפני לד' ישראל בין קשר היה שלא בזמןעניות
 צריך ולא הפשטתן בתכלית נזכרת כזאת עניותא"כ

 בזמן הקבלה עצם אלא להעשיר ד' מאמר אולוחות
 והשומר השבת את להעשיר וה2ירות לע גורמתעניות
 בה2מירת אלא הלוחות של מפסולתן לא נתעשרשבת
 העני הנאמן כרועה לישראל וזכור נזכר בה2ההשבת.
 ח"א יותר חבלי )וךין העשירתן מחמת ולא ישראלשל

 ועה2יר אחר עני זוכר ועני רמוד( עמוד)גרשטנקורן(
 שישמרו ועוד עוד לדה2יג טה2תדל אחד כל ולכןשוכח

השבת.(
 אם אבל הקל. אמ*ה בא*י בהזכיר הוא דחוזרודי*ז

 ומקורו שבתות נתן אה2ר וסיים אמ"ה בא"י אמררק

 עליו. העיר שבב*ה אף סקכ*ג שם במ"ב המובאמהח"י
 ערה"ש ועיין לנהוג יש כך במ"ב כך שפסק היותעכ"פ
 יכול אלקינו הזכיר שלא דכ"ז מדבריו ומשמע ס"יקפ"ח
 סעודת באכל בס*ו )הרש"ם( תורה דעת ועייןלחזור.
 במוצ"ש ונזכר רצה אמר ולא לחשיכה סמוךשחרית
 בזה. הנייז ולברך לחזור דא"צ עיכול כדיתוך

 בב4ה עיי*ש יעשה מה ברהמ*ז באמצע נרדםואם

 איזה וואמר שיודע בודאי לא אם לראהם דחוזרמהברכ"י
 בחזו"א עי' מעכב. אם בברהמ"ז ברכות וסדרמהברכות.
 השולחן ובקצות בזה. שנסתפק ז' אות כ"ח סימןאור"ח
 וכן לראש. חתר ברוך אמר רק אפילו כתב מ"זסימן
 הנן כ' סימן חוקת ר(מ2ונה שנה חי איש הבןכתב
 הגיין כהנ*ל. לא וא*כ סוו קפ"ח לאלפים בחסדכתב

 פסול למפרע אם שכתבנו צ*ח סימן ח"א אפריםרבבהן
 לא תה א*א בג' שמובא מה שרק והבאנובברהמ"ז
 דסובר קמ*ז סימן שמואל והדבר דמגילה. בגמראהובא
 קפ*ו. בסימן )סופר( חיים התורת כבר עליו העירדמעכב
 שכתב ט*ו סימן )טולדאנס הגדול ים בשיהע צ"עוכן

 בגמרא נשנה לא זה והלא למפרע מעכבדבבכורים
 כסדרן מעכב אם נשאלתי הסדר )ובעשית בדבריווצ*ע

 כסדר שישתה רצריך כסדר גקרא לכך כי כןומסתמא
 דוד הרב וידידי פה(. להעיר באט ורק להאריךויש

 הפעם עוד לברך חייב דלכתחילה סען שליט*ארוזנברג
 לסעודה ידיו בנטל לפוטרו אפשר ובדיעבד ג' סעודהקודם
 וכ*ה סק*ט קפ"ד מג"א עייז המזון. בברכתג'
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 קגסימן

 שבת בערמ החשטלי במקרר הפנם לחוציאבהצכח

 )הפנס( הנודה את להוציא שכח אם הדיןאיך
 משה באגדות וראיתי שבת. בערב החשמלישבמקדד
 אסוד נודה דכשיש שכתב ס"ח סימן ח=באוד=ח
 לסגור. אסור אז ידע כשלא פתחו ואם המקרדלפתוח
 יש שם נמצאים לשבת שהכינו המאכלים עיקרואם

 האור את גם יסלק והנכדי נכדי ע"י לפתוחלהתיד
 כ"כ צודך כשאין אף נכדי ע"י מותר והפתיחהמשם.
 הוא לכבתע מכון שהוא האור את שיסלק לו לומראבל
 שבת שמירת ובספד עכ"ל. גדול, צודך כשישרק

 לאכול ביותר וזקוק לההציא בשכח כתב נ=א דףכהלכתה
 לזרם המקדד את המחבד התקן את קטן יוציאהמאכל.
 שם אין מופעל. תויע סגור שהמקדר בשכחהחשמל
 ולחזירו להוציא החול בימווע שדגילים תקע והתוקטן
 שונה באופן זאת שיעץ2ה והוא להוציא הגדול גםיכול
 יחזיר לא אופן ובכל החול בימות לעץ2ות שדגילמכפי
 יעשה שם שהנורה וראה פתח ואם השקע. לתוך התקןאת

 תוז לגמדי יסגור שלא בפתח עצה יש אבל חכם.שאלת
 את תחזיק סגורה הדלת ודוב דלוקה תישארהנורה
 אות קנ"א סימן אוד"ח צבי הד ובשו"ת ופשוט.הקור
 א"כ הדלת תסגד כשפתח מהדלת ידו מסיד דאי כתבב'
 כסא שישים עצה וגתן מהדלת ידו להסיד יכולאין

 הדלת שדוב דבד בפתח דיניח שכתבנו כפי והואבדלת
 חינוך בספר כעת ודאיתי יתכבה. לא והחשמלתסגר
 היושב התמים הדה"ג לאור שהוציא והבנותהבנים
 וויגדער שלמה שבתי ר' ימיו כל תורה שלבעומקה
 האילעקטריק נכבה אם חל, מ' בעמוד וכתבשליט"א

 לומר לע"ד בפתיחתו שידליק נר יש בהפרידזערייטעראו
 לחינוך( הגיעו לא ששניהם )באופן ב' לקטן לומד א'לקטן

 הריפפדזערייטעד את לפתוח או האילקטדיק אתלהדליק
 אלא האב לצורך שהתו הב' הקטן יבין שלאבתנאי
 אין תום וכדומה לשחוק כגון עצמו לצורךשיעשה
 צורך במקום להקל יש לחינוך הגיעו שלא קטנים ב'כאן
 דבלא"ה הב' קטן ולא לחינוך הגיע הא' קטן אםדוקא
 דיש הרי עכ"ל. חינוך מדין להפרישו אדם כלחייב
 במקדר הנורה שכח אם לעץ2ות איך עצות כמהלנו

 דכ*ב בעמוד צבי הד על בשדה בהרר*י  ועייעשבשבת.
 ע"י להתיר אמרתי הנורה את להוציא בשכחושכתב
 היטב עיין פועל אינו עץה בזמן התקע את שיוציאקטן

 שכתב ע*ה עמוד כהלכתה שבת שמירת ועייןבדבריו.
 התקע אעז לההציא מותר מופסק החשמל שזרםבשעה
 זרם הפעלת עם ידלק לא שהאור מנת על דה2קעמן

 בהערה חר43ש יד. כלאחר זאת לעשות שיש אלאהחשמל
 לדבדינו. כ"כ שנוגע מה דבדיו ובסיוםנ=ג,

 לא שהפדיזידר בעת כהלכתה שבת בשמידתומ"ש
 לבדד דיש שליט"א שורץ הגד"י ידידי טעז בפ"ז.פועל
 קצת. עובד המנוע פועל שאינו שאפילו מקדדים ישכי
 אפשר המהער דבד שלצורך קטן או גוי ע"י מ"שוכן

 וא*כ לסמוך מאד קשה ע"ז כתב יד כלאחדלעשות

 הלכה ועיין הצודך. בעת ולהתיד להחמיד, כדאיאולי
 י*ל )(8 והעדות חדושים באודים בקובץ בזהלמעשה
 ל"ג. עמוד בדוקלין גוד, כוללע=י

 עא דהעצה טען שליט"א דוזנברג דוד ר' ידידיאבל
 דאסור. נראה לכתחילה קטניםב'

 קדסימן

 בשכת חצואר מיתחפותח

 בית התפותח כתב משבת הלוי בפ"יהרמב*ם
 אם הרמב*ם בשיטת להסתפק ויש חייב. בשבתהצתור
 משום דחייב או קודע. משום חייב הצתור ביתפותח
 תהיה, והנפ*מ בפטיש. מכה סה2ום וחיובו מנאמתקן

 פה2ום ואי תפירות. בב' דק חייב אז קודע משוםדאי
 פ*י ובכ*מ שהוא. בכל אפילו חייב אז בפטישמכה
 יש ובזה בפטיש. מכה סה2ום דחייב לדיטב"א הביאהל"י
 על כבתיבה מסה2 תיקת בעינן אי לתקן בע"מלחקוד
 בפותח והנה אחר. בצורך וישתסה2 דמוחק אומחיקה
 לעצסשמת אלא תפידה משום לא חיובו הצתודבית
 סופרים בדבדי תריז חייב. תיקון דבכל ש"מ א"כהפתח
 בית פותח של דין הרמב"ם מדהביא והנה ל"ה.סימן
 קורע. משום דחיובו משמע לכאודה קודע. בדיניהצואר
 דף לשבת יוסף בדאש כתב וכן תפירות בב'וחייב
 העדוך כתב וכן קורע. משום דחיובו הדמב"ם דשיטתמ=ח

 רש"י שיטת היא כן לא אבל סכ"א. שי"ז בסימןהשולחן
 דעת וכן מנא ליה כה2וי דקא דחיובו דכתב מ"חבשבת
 וכן ג/ דף ובמכות דה2בת הנ"ל. בסוגיא הראשוניםרוב
 וסה2מע בפטיש. מכה משום דחייב ספר הקריתכתב

 מדזע יקשה לפי*ז וא*כ הדמב"ם. שי0ת כךדמפדש
 ובמנעח קורע. בדיני צתור פותח של די*ז הרמב"םהביא
 גם דודאי לי ונדאה כתב כ*ד סימן השבתבמוסך
 כידזע דוריב הביא ולא בפטיש מכה משום מחייבהכ"מ
 קורע פה2ום אשמעינן אך חידח2 זה דאין ובפרטדרכו
 כך. לומר קקוה ולכאודה ע"כ. וכף בש,ס מבתורדאינו
 בפטיש מכה משום דחייב הדין הביא לא הדמב"םדאם
 מדבריו סה2מע א*כ קורע. משום דחיובו הדין הביאאלא
 דודיב ג-כ דס*ל לומר אפשד ואיך תפירות בב' רקדחייב
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 וכן וצקךג. שהוא דבכל משמע דמזה בפפיש מכהמשום
 דין הביא רבינו וז*ל, שכתב אש החזע בדבריק*ל
 הכרע זה אין ומ"מ קורע במלאכת הצואר ביתפותח
 י*ל ח1פיר קורע. משום הוא שהחיוב ז*לשדעתו
 שיש סה9ום אלא בפפיש. מכה או בונה משוםדחיובו
 הג' כלשון וסתמו קורע בהלכות קבעו קורע פעולתכאן
 בכל ולא תפירות בב' דחיובו משמע דמזה קשהעכ"ל.
 סימן ציון בני )4עי' המנ"ח על שהערמ וכמושהוא

 כתב בה9בת לכר מוכין במחזיר בסוגיא שםוהנה
 אבל מנאי דמתקן סה9ום חדש בכר דאסוד רש"יג"כ
 וה דאין משום המאירי כתב וטעמו מותר. ישןבכר
 דבהדש הוא לישן חדש כר בין ההבדל וא"כ אומן.מעשה
 מתקן הוי לא בישן משא*כ מנא ומתקן אומן מעה2ההו"ל
 אסור סתב הלכ*ב שבת מהל' בפכ*ב הדמב"ם אבלמנא.

 יתפור שמא גזירה במוכין ההדשים והכסת הכרלמלאות
 אותן מחזירין הכסת ומן הכר מן שנשרו מוכיןאבל

 תקון משום מדאורייתא חייב דלא מפרש וא*כבשבת.
 הרמב*ם כתב לא מדוע ולכאורה יתפור. שמא אלאמנא

 כתב אלא מנא דמתקן כלי דעושה משום החיובדבחדש
 דמתקן ולא מדרבנן רק דחיובו יתפוד שמא הואדהחיוב
 הלא יתפור שסא דהגזירה ועוד מהתורה. דחיובומנא
 שפיר אתי רש*י לשיסת דבשלמא בחדש. כמו בישןשייך
 אומן 6עשה אין דבישן לישן חדש בין הבדלדיטש
 כה9ום דהוא להרמב*ם אבל ואסור, אומן מעשה ישובחדש
 נפ*מ ומשוי כבחדה9 בי,1ן שייך הגזירה אווזו א"כיתפור
 קץ. סימן אור*ח משה אגרות )וונייזוצ'ע

 הכר מן 6וכין להחזיר בעתיקי כתב רש"יוהנה
 להחזיר אסור אחר דלכר מדבריו סה2מע לתוכן.שנפלו
 ומתקן הז,1 ככר הו"ל אחר לכר יהן דאם נראהופעמו
 מבחשר כך ובאמת סותר. הכר לאותו ומשףכ הוא.מנא

 חמיז אסור* לאחר אבל מותר כר לאהעו שדקבדיפבעא
 שכך ציין הלא אסור. אחר דלכר מרש"י שדייקשפ"א
 הסוגישסי על יוסף פאר בספר )וונייז בריפב"אמבואר
 לא דעדיין משום האם דמותר. בעתיקי לחקורויש
 או ומותר כלום כעת עח1ה לא וא*כ כלי שםנתבטל
 עתיקי זה אם אלא הכלי נתבטל בנפלו כי כלידעח1ה
 כמה בזה ו"1 4ימן מעשה לא זה כי גמור כלי זהאין

 דזה והרמב*ם רו1*י בה9יטת במוש יול ואולינפ"מ.
 6תקן נקרא האם דבר. במתקן ,2אקרתי במהתלוי
 שיגמור, עד מתקן נקרא דלא אז שמתחיל איךמיד
 ויהי' יבנה כמה הבונה בריש לפה2ל בשבת מצינווהנה
 חזי וזה שהוא כל עח1ה שואם וביאורו קוהוא כלחייב
 הכר לתוך 6וכין במכניס השקכ חייב אז דברלאיזה
 זא איז עדשן סונת כמה במבביס מנא למתקןשנחשב

 משום חהב יהיה ושמ שיגמור 0עיא וכה2*כ לכרראוי
 סובר דהרמב"ם יתבן ולכן בפפיש. מכה ע*י מנאמתקן
 ולכן שיגמור עד מוכין איזה במכניס יתחייב לאדעדיין
 משום רק אסור מדוע וא*כ מנא תיקן שבזה לומרא*א

 בהבנסת דחייב סובר ר,9*י אבל יתפור. שמאהגזירה
 ש*מ סימן הציון ובשער מתקן. נקרא דזה מוכיןכמה
 לדין דנקפה מהברייתא לרן9"י ראיה הביא ס"חבס"ק
 מהתא בחדא הצואר בית דפותח זה דין עם מוכיןשל
 ממרווז דב' משמע ממתי ופלא חפאת. חיוב דהתםש"מ

 הדברים דהם הם וסמוכין שונים אמוראים ב' ע*ישנאמרו
 בדבדיו. וצע"ג העניןבאותו

 המיר את קורעין ואין כתב הל*ו בפכ"גוהדמב*ם
 דהתש כתב לא מדוע ולכאורה כלי. כמתקן שהואמפני
 עמוד ישראל בחמדת )וונייז דמתקן היכי קורע משוםחייב
 חילק בסקי*ז ש*מ סימן הרב ובשוקע בזוס מעשקפ"ז
 כאן והיב לא מדוע ניחא ולדבריו בזה. חלוקיםכמה
 ועיין קנ*ס. דף ח*ז דה2ולחן קצהע ועיין קורע.משום
 האחדונים מן לאחד שהביא אין ד*ה שם הלכהביאור
 חייב לא מדוע כ*כ העיר והוא הנ*ל. שו*ע הדבוהוא
 יתי14בו שוקע הרב דברי עפ*י ולדעתי קורע.משום
 קח1ית להרץ "1 ישראל החמדת ומדברי ומדבריודבריו.
 סימן ציון בני חמיז בעור. קורע 0ענין הלכההביאוד
 חמיז מ*ח. סימן ח*ג לנפש מרפא ועיין סקי*זיש"מ

 ל*ה. סימן ח*ב שבת משהדברות

 קהסימן

 8ה1בת 8יצהלבשי

 בדבר שליט*א. סהער משה הרב יהדיכברד
 הנה מותר. אם ביצה בהםבת שלישי בכלי לבשלשאלתו
 דדומה והוא בפוסקים מבואר לכאורה נראה זהדבר

 רשקי עיין מלאכתן גמר היא שהדחתן האספניןלקולית
 שהביא ל*פ דף שבת תורה פל וונייז קמ"ה. דףשבת
 הביא וכן שני בכלי אף מתבשל דביצה אדם חיימספר
 דבריו באריכות וקףין שני בכלי מתבשל דביצהמצ"צ

 הרה*ג מידהע צבי תפארת שההת בספר אליובתשובה
 אן. אות קטףי עמוד ח*ב שליט*א קארנמהל נחוםר'

 בזה לי כתב שליט"א אהבאנד אותיק ר' הרה"גוידידי
 יודע איני בה9בת שלישי בכלי קלה ביצה לבא9לבנוגע
 בסשי*ח דאיתא האיספנין מקולייס יגרע דלמה בזה.היתר
 נ*ל וא*ב עכ*ל. שני של מכלי לערות דאסורס*ה

 קכ*ד סימן השולחן קצות בספר ועיין לאסור. ישדלגמרי

 הכירה ע*ג צליה וביצה שכתב נ"ד אא השולעבבדי
 ב"ש~ דוצי רוטב של קערה לתוך להניחה אסורלכאורה
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 קערת להוך צלויה ביצה לתת מ"גין חשעולם צליאחר
 אחד ענין והבישול הצליה הוי בביצה ואוליהחמין
 ר' הרה"ג וידידי עכ"ל. וצ"ע שווה שניהםדפשלת

 בכלי לבשל אם בזה, לי כתב שליט"א ברנשטייןיצחק
 בזה, מצינו רבתא פלוגתא הנה בשבת ביצהשלישי

 כ"ש בין הבדל דאין כתב סקי"ט נ"ב בסימןהחזו"א

 וכן אסור. היס"ב שאם החום במדת תלוי והכללשלישי
 דדברים כ"ח אחע שי"ח סימן השולחן ערוך לבעלס"ל

 שלישי בכלי אפילו וכדומה טה כמו קלהמתבשלים
 בכ*ש להקל דיש משמע סקל"ה שם מהפ"מ 4ולםאסור
 לאסור שהך אם לענין וקולתס ד*ה הלכה בביאורועיי*ש
 יש לכאורה וא"כ עכ"ל. מלאכה גמר דהוי בהעוםבזה

 המיחם בצד ביצה להשים עקב ל*ז שבת וורץלהחמיר,
 מלאכת טל אגלי המיז כדברינו. הוא והוא ל"חובדף
 שדרכה היות וכהטמע ל"ח אות ובביאור ט*ז סימןהאופה
 כי בכ"ז ודו*ק בישול דדך הו"ל לבשל הביצהבכך

 שלום רן הרב לידידי אברהם לקט בספר המיןקצרט.
 משם. קחט כ*ד כקג באות ל*ח בעמוד שליט*אשפירא
 ל*ח. דף לשבת יוסף פאר בספרווות

 בזה לי הוסיף שליט*א ברנשכףין הגר*יוידידי
 בטגע מיירי בסקל*ה שהפמ"ג להוסיף נ"ל וז*ל,דברים
 ביצה בישול של דידן לנידת ולא שלישי בכלי פתליתן
 צלי אחר בישול ד"ט הסוברים לפי ואולי שלישי,בכלי
 בירחילמי ועי' ביצה לבישול הדומה הדבר אפיה אחראו

 שהוא שני בכלי מודים הכל דאמרינן בסה*ד פ*גשבת
 יוסי ר' אמר שני כלי בין מה ראהעון כלי בין מהמותר,
 כאן יתה אר' שולטת. היד אין וכאן שולטת הידכאן
 הלא ראשת לכלי הרחק עשו אלא שולטת, היד איןוכאן
 דד' שפירשו במפרשים ועיין ע*כ, שני לכלי הרחקעשו
 האור ע*ג לבשל יבא שלא הרחק עשו דלא ס*ליונה
 בד*ה מ' דף בתוס' ועיין גזרג לא האי דכולי שניבכלי
 שאין משום הוא מותר שני דכלי דהטעם שכתבחם"מ

 כהירושלמי ס"ל התוספחן לדיבא מיהו חמין.דפנותיו
 הרה*ג וידידי עכ"ל. מותר דיס*ב דאע*ג יונה דר'אליבא

 כתב דמגדים העיר רב שליטיא עמאר משה שלמהר'
 דמוהר נראה שלישי בכלי ביצה העית לאחר וז"ל.לי
 הבישול בכלי ואף שלישי בכלי שאוסר מי מצאטדלא
 שי*ח בס" ההם לדי*ז דמקור שני בכלי אלא אסרולא
 סולדת 12היד שני בכלי אש פת לתת מחמיר די,עס"ה
 בכלי שמתבשלים דברים דיש סקי*ח המג'א וכתבבו
 "ט נמי דברים בשאר תףכ בקיאים, אנו ואיןשני

 ז8ע*כ החי*א בשם פ"ב ס*ק שם ובכה*ח עכ*ל.להחמיר

 כשסהעימים הקחווע לתוך בצים או חלב ליתן ליזהריש
 גם ומתבשלים רכיכים שאלו מפני 12הי*ס כ*ז שניבכלי
 עליו חלק עם נתיבי הרב בהלב )אגב הי*ס אפילובב*ש

 ובס' כעי*ז כתב שם המ*ב וגם כיעו"ש(. החלבומתיר
 אסרו דלא הרי של"טי בכלי עצמו הפת להתיר כימ"ה
 ואדרבה שלישי בכלי ול4 שני בכלי אלא הבישול כליאת

 2ם הבישול( כלי כל למדו )שממט הפת התירהמ"ב

 הבצלים לאסור טתב שם הט"ז גם וכנ*ל. שלישיבכלי
 חולק השולחן הערוך הבצלים בענין )אגב שני בכליורק
 העה*ש וגם ומ"ד( כ"ה בס' יעהין בפשטות ומתירעליו
 ועוד התניא בעל של בשףק וכן חי איש בן והרבשם
 ואילו שני כלי בישול מדין רק דיברו כולם אחרוניםכמה
 וידוע פשוט וזה זונ בכל כלל הוזכד לא שלישיכלי
 מצאנו אחד בפרט ורק כלל, מבשל אין שלישישכלי
 הש*ך שכתב רותח גחם בדבד והוא שלישי בכליחומרא
 בוש ,עדבר ב~י*ש המרש*ל בשם סק*ח יור*ד ק"הבסימן
 סולדת 12היד כ*ז וכדומה אורז או דגים בשר כגוןרותח
 ג*כ שלישי בכלי דעי יראה ומזה יע"ש ככ*ר לעולםדינו
 שדעת אולי ורק מצאט. לא בשא*ד אבל ככ"ר.דינו

 שהיס*ב כ*ז דק הכלים בין חילוק דאין דס"להחזו"א
 היסאב. אם בנ"ד לאסור מקום היה לפיוז רקאסור.
 דברי אלא לנו ואין כך. פסקו לא הפוסקים כלושלם
 שכתב זה מצד ואם דבר, עמא מאי חזי ופוקהשו"ע.
 מעולם ראיט היש שמענו לא אנו הן בישול דרך שזהכ"ת
 שני דבכלי וחי שלישי בכלי חמין במים שמבשלמי
 בכלי בו מחמירים אט בכ"ש רק זה דבר נודעלא

 את לבשל כח בו שיש האומרים לדעת דחי"טיהבישול
 בישול. דרך 2תה משום ולא וכנ"ל. הרכיםהדברים
 שדי. נראה בישול. דרך היא לבהעל כח לו שאיןובזה
 הכלי דגם בבירור דנראה בסוף פ"ד אות בכהאח עודויע'

 האחרונים מכל וכ*מ חומרא. אלא איט שאוסריםבישול
 עלה טסיף דלא לה דהבו בנ*ד להתיר נראהולן
 היחש נזר בספר וומיז לההמיר(. יש מ"מ )ולדעתיעכ"ל
 בשבת. ב"טול דיני דביאר ז'סימן

 בזה לי כתב שליט"א סגל יהודה הרב הרהץגוידידי
 בכלי אפילו ביצה בבישול תורה איסור יש לדעתיוז"ל,
 מראה דהנסית בהם סולדת יד המים עוד כלשלישי
 4יזה יש כולה לא ואם להתבשל מאד קלה שביצהלנו

 לבהעלה פחצלים שלישי כלי אפילו החמים שהמיםמקומהע
 כ*א סעיף כ' כלל אדם הייי הזהיר וכבר מקומות.באיזה
 דאפילו בהערתו חמי*ש מתבשל קל שבחמוםבביצה
 רכים ובדברים בביצה. בישול שייך מ"מ כ*כ חםאיט
 ס*ה( שי*ח )סימן שני בכלי ליתנו אוסרים שיש לחםכמו
 מ*ב וכ*פ להקל "ט שלישי דבכלי מגדים הפריחידט
 גם פעולה דיש חזינן אע בביצה אבל מ'ק ס"ק)שם
 ע' ב' בבישול ע-א נ'ז נ' 8נחות ועיין שלישי.בכלי

 עיי*ש. ה*ה סהעבת פ*ט הר8ב*ם חט*פ דחייבמקומות
 רש*י כותב כבר 8וטאוש8 אלא סהביצה יתבהעל לאחשפילו
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 מכשיעור פהות לאפות מותר הוה וכי ד*ה ע"דשבת
 פוצרין רק כתב והח*א שיעור הצי של תורה איסורדזהו
 עכ-ל. קם"ו ס*ק ש*ך סימן החיים כףוכ"פ

 ק*ה הערה י*ז עמוד כהלכתה שבת שמירתועיין
 85ש סמוך לחם להניה דאין ומשיב מהשואלשכתב
 אוירבך הגרש"ז מסתפק זה וע*פ צנימים.לעשווע
 לתוך רך הוא שב"צולה ביצה לתת מותר אישלים*א.
 עכ"ל. שתתקשה כדי המיםמים

 י"ם (בת נ*ב בסיטן החזו*א בלשת היטבועיין
 בסופו מועד יחצר אמרי ועיין שני. בכלי ביצהבבישול
 שהיד שני בכלי ביצה לבשל שכתב נ"ד אותמההזו"א
 בדבריו. עיין וכה אסור וכו'( שלישי בכלי שוסולדת

 שוב לי השיב שלים'א עמאר שלמה הרבוידידי
 לט4' האספנין. קוליס מדין מדין במוש היא ודעתובזה
 עליו העירוי ד(קי התם דשאגי לנד"ד קשר שוםאין

 העי תיקונו חהו מלאסתו עיקר זהו שהיס"במכ"ש
 בפי' המחמירים גם זה ומלבד בנד"ד משא"כמבשל
 היתה והשאלה שני בכלי רק הבישול כלי אתאסרו
 עכול. שלישיבכלי

 פרק שבת בהלמת שמח באור ראיתי דיןוחידחצ
 ולכן בשבת כמבשל דהשוב לא כוחו דכה שכמב הל*בט'

 פטור ומהן מן שהוהמו במים ביצה צלה איבשבת
 אבל הגמרא מן היא שראיתו ואף דתולדה. תולדהדהוי

 מבשל. ו(גין שני כלי דוצי וטעמו הידחצ. דבר זהלכאורה
 אבל לענינינו. נוגע וזה דבריו ליישב וצריך לך אניומ"מ

 של"צי בכלי אפילו לההמיר בתב רע"ד סימןביראים
 ק"י. עמוד ה*ב תורני קובץ ועייןעיי"ש.

 קוסימן

 5"51צו 5גדקישל

 בשבת. בגד קיפול בענין רכ*ס סימן בח"אבמ*ש
 השףע כדברי הוא הדין ובודאי שכתבתי ממההוזרני
 ויזידי כךי* סימן תש"עה תמוז תורה אור איץדאסור.
 דברי על העיר שליט*א זילבר בנימץ ר' הרה"גהצדיק
 מעצם בספרו דברים ערבוב "צ בגדים קיפול בעניןוז"ל,
 ומקיפול הרשה8ון קיפולו בדרך שלא קיפול ובין קיפולדין

 הדי לדון מקום אין קיפול איסור עצם 4ה8ני.לשבת
 )בניגוד ופוסקים בהצ*ס כמבהשר בשוקע לאיסורנפסק
 לי"צב בעיקר הבא בב*י המובא דחוקה יהידלדעת
 זה את לטחון צריבים מה בשביל מבין לא אניהמנהג(
 מקילין שאין לאלו גם להקל רק גהרם ,מאין פעם.עוד
 כלל ל% 4ש ועץ ע להטאג מוחין וסאין לומרבעיקר ב(י חמד כה*ה ובספר וצסקים. בש"ס המפורשבדבר

 בקיפולו שלא טענין ובף. שוגגין שיהיו מוטבאחר
 לשבת קיפול מענין להיתר. בוהיואע מפורש הריהראשת
 הגיע שבבר ולשחר לאיסור. בראב*ן שמפורש דמאחרהבא
 וגם בפרי*ה דמוכח טעות ש"צ שבתבו הספריםלכל
 צורך לאיזה לאיסור בתוספתא ומפורןם לאיסור ס"להוא
 המאור בשם טעמא בלא וכהלכתא כמכריע בסוףהובא
 המיוסד חדש ספר מטרת  שאין החצב אני )ובכלללהיתר
 המ*ב קוהכריע מה על ולדוש להוסיף למקף8ה הלכהעל
 והנה עכ"ל. וכדומה( המתתדשים בענינים להדפיסרק
 היה לא לכאורה כי הדברים וכתב% בזה צודקידידי
 דברים ת"ב שכתבנג וכמו הוברר וכעת ברורכ"כ

 בישר. צריכים זה בדורמפורשים
 8' אות רכקג בסי' כן כמו סתבם קיפול בעניןוהנה
 קיטויך יחתבן ר' מידידי ונשאלתי כיבוס. שייך לאדבנייר
 זה לאיבוד שהולך שכתבנו מה דכל טלז. מ"שיבתנ"י

 להעשוים מספיק זה אין אבל מנייר. העשויםבניפקענס
 נכלל דזה לומר וחשב לששפה. נזרקים שאינםמבגד
 כקיפולו נסדר דאינו ס"ג ש"ב בסימן המהברבמ"ש
 שלא עדיף דודאי המ"ב מ*ש דמלבד ז"א אבלהר"ה8ת
 קיפולים בו דיש טלית דגבי לומר אפשר עוד כן.לעשות
 ניפקענס אבל מנא. תיקת זה אין כסדר שלא מקפלואם

 נאה ויהאה שרוצה כדרך לקפלו מתהילתההעשוים
 דמי. דכסדר כסדר שלא מקפלו אם נפ"מ אין אזיותר

 דבית והוא שליט*א הגרמקפ סברת כעין אפקלולענ"ד
 תיקת זה אין לדצופשם כדי כטעחלה נעףצהשהקיפול

 אבל טוב יותר הבגד שעחצה הוא מנא דתיקון משוםמנא
 )ואין כלל תקת זה אין התקון להעביר גופא מתקןאם

 לקיים עומד אי% דודאי כסדר שלא מקפל לאםדומה
 זעטו אבל לעולם יהיה שקיפולו ררצה הרי דשםמשום
 הידוש עוד אפקל ולפי"ז התיקת. להסיר גופאכוונתו
 ה*ה כסדר שלא מקפל אם אפילו בשבת טלימדגבי

 קיפול בענין המ*ב במ"ש נכלל ולא שמותרבניפקענס
 פטנשטיין דוד ר' הרה*ג ידידי והנה עכ*ל. כסדרשלא

 לשם רק דזה בקיפול יש תועלת דאיזה בזה טעןשלים"א
 שיהיה מהמל הקיפול בבגד בשלמא כלום זה ואיןיופי

 שמקפל מוריד היא מעלה לא פה אבל ובסדרמיחצר
עכקל.

 הבגד עם דהצולחן לנגב שלא ליזהר דיש דעאבל
 השא נדברו אז בספר תמיז סהיטה לידי שיבאבאופן
 מ*ב. עמוד הת*ב קנ*העמוד

 והנה לי, כתב שליט"א ברנשטיין יצחק ר'וידיזץ
 מטעם הוא דקיפול הגרב*ז בשם מביא הוא שםבספרו
 מגא. מתקן סהסום אלא הזכירו דלא זר דבר ההוכיבוס,
 הירחצלמי בשם בא*ר וכן קי*ג, דף בשבת בפירשקיוכן
 וקךא כן* ג' סעיף ש*ב בסימן ודד ולבושי בב*חועע
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 הקמטים דמפשיט משום או מתקמטים, הלאמשתמרים

 תיקת שייך האוכל לפני ששמים בבגד גם ולפי"ז)ק"ס
 ללבוש "יאי"ז השף מתקמט. ולא משתמר הוא כימנא
 בגד כי ליופי, הוא הקיפול בלבוש דגם נ"ל ליופי,אלא

 בגד של והשימוש החוזק באותו בגד ג"כ התושנתקמט
 דהרי יפה, שאינו סהעום רק הוא ח~תסרון קמטים,בלי
 הוא בשבת קיפול להתיר דבעינן התנאים מד'אחד
 ודהעימוש החוזק שבשמירת ואע"פ צבועים, ולאלבנים
 דוקא דהתירו והטעם ללבנים, צבועים בין נפ"מאין

 דהוא שרד ובלבושי סק"ו שם השקל במחצית כתבלבנים
 דבריהם ופירוש יותר, מתקן הקיפול דבצבועיםמשום
 הם אווזה מקפלים אם אפילו בלבנים כי לפ"דהוא

 גם נכרים שהקמטים באופן ומתקמטיםמתלכלכים
 החוזר מבחינת כי פשוט הרי ולכאורה קטנים,בקמטים
 הוי והנפומ ללבנים, צבועים בין נפ"מ איןוהשימוש

 מתקן דהוי הקיפול דאיסור ע"כ הרי וא"כ ביופי,רק
 יותר נראים שיהיו ביופיון דמתקנם משום הואמנא,
 וסברא האוכל. לפני ששמים בבגד גם שייך וזהיפה,
 שנייר אלא בנייר, אפילו שייך הדבר את מיפה שהואזאת
 מתקן דהוא דנימא מנא חשיב לא לאיבוד שהולךביון
 דאי"ז סהעמע משבת כ"ב הל' בכ"ב מהרמב"ם אולםמנא.
 בב"י ועית אומנווז, מקץעה אלא שלנו, פשוטקיפול
 דקיפול הכלים, כל לקפל נהגו דעכשיו מהכלבודמביא
 בבגד כש"כ וא"כ חיים, בארחות וכ"כ אומעת ל"הדידן

 להרמב"ם המטות והצעת דמותר. ובנייר האוכללפני
 ס*ל ותוס' והראב"ד תיקת' משום ג"כ דהוא משמעשם

 דמותר לכאורה וא"כ עכ*ל. לחול, דמטריח משוםדהוא
 הראהעון. בקיפול לעשות לא ויכון בגד של גיפקענסלקפל

 בפטמצ. מכה משום בקיפול שיתחייב העירניטצחד
 אהת אות בכתב וז*ל, ק*ד שבת במארי דמבוארונראה
 שהעלים הדורות וחכמי כותב סהעום דחייב הספרוהשלים
 מכה נאמר שלא ותירצו בפטיש מכה משוםשיתחהב
 בהר אבן שחצב כגת כלה שנשלמה במלאכה אלאבפטיש
 לצורך שווה שהוא וכל הספר נשלם לא באלו אבלוכר

 שתחלתן המלאכות אף שאל*כ בפטיש מכה אינוהשלמה
 משום בה להתחייב ראוי קצירה כגון כאחד באוסופן
 לא דהקיפול הכא כ*כ י*ל ולפי*ז עכ*ל. בפטישמכה

 חיה בנפש אבל פשוט. הוא ולכאורה הבגד אתסהחלים
 אחת אהן דכתב העדה מקרבן הביא ל"ז סימןאור"ח

 אורקח נזר אבני ועית בפטיש. מכה משום חייבותשלימה
 אחת אות דכתב מסהעכן ילפינן מהיכן שהביא ר*הסימן

 המאירי. על מ"ש אמת בשפת חרי חהב.להשלים
 לאחר שבא מה נקרא בפטיש דמכה צ*ל המאיריוסברת
 הדבר. וגומר המלאכה גמר הוא בפטיש והמכההמלאכה
 מ"ה סיח שבת על )8לסקר( יצחק שערי בספרהריז

 ועית המאירי. ובדברי בפטיש מכה דיני לבארדהאריך
 מה רמ"ד עמוד העיתים ספר שעל לבינה קיתיםבספר
 טוב מבשר שו"ת ממת להעיר. רק ובאע בזה עודשכתב
 ב'. אות ע"ט סימןח"א

 מהדחהא עולם ברית בס' לדברי והביא שכתבתיומה
 ר' לי כ' בנייר סחיטה שייך אי בסוצ  תשכקה משנתקמא

 מירות כמה דיש וז"ל, שליט"א בראדין ישראלאברהם
 המים כי סחיטה טהיך לא חהאי וזה לכתיבה שרגיל מהא.
 כגון אחרים ניירות מיני יש אבל בהנייר, נבלעיןאינן
 כפי סחיטה שייך ודאי וזה טישוס נעפקין שקוריןמה

 קשה נייר אבל בולעים רכים דהניירווז בחושהנראה
 בעיניהן והוטבו ת"ח כמה לפנ הדברם והרצתי בולעאין

 הערתה על לו מודה אני והנהעכ"ל,

 קזסימן

 בשבתמלחטה

 למה יומת מות מחלליה תשא כי פרשתבמכילתא
 אשי את שהקיפו הגוים הרי אומר ב"ב ר"י וכו'נאמר
 הואיל אומרים ישראל יהו שלא דהעבצ2 את ישראלוחללו
 יומת מות מחלליה ת"ל כולה את נחלל מקצתהוחללנו
 והאם הוא. דין מין איזה ביאור וצריך עין. כהרףאפילו
 מבינים אנו נפש בפיקוח בהעלמא פסוק. צריךלזה

 תיתי מהיכי אחרים דברים קל אבל שבת לחללשאפשר
 והנראה בזה. בכלל רבוי צריך מה וא"כ אסורדבודאי
 מה ולכאורה רדתה. עד מהפסוק החזר בשבתדמלחמה
 דוחה ובודאי נפש פקוח הואל הא להתיר פסוקצריך
 פסוק יש בהעבת דמלחמה שפיר אתי להב"ל ואולישבת.
 השייכים ~ברים זאא לגמרי. הותר דהותר וכיוןמיוחד

 ששייך מה לשבור כגון נפש פיקוח שאינם אפילולמלחמה
 לדצ2יר אבל נפהע. פיקוח שאינם אפילו למלחמהלאויבים
 וזה התורה התירה לא זה למלחמה שייכים שאינםדברים
 להסהעיך אסור ובודאי דאוסר. הנ"ל מהפסוקנלמד

 ולהרוס לשבור אבל נשקפת סכנה שאין במקוםבמלחמה
 בשבת מלחמה הותרה וא"כ אפשר. למלחמה ששייךמה

 רדתה. עדמהפסוק
 הרשות. למלחמת מצוה מלחמת בין מינה נפקאויש

 בזמנינו הע*כ מלך. ע*פ או סנהדרין דיש באופן רקוזה
 אלא רדתה של מההיתר לא מותרות הן המלחמותכל

 אז שבת באמצע הסכנה שנגמרה ובזמן נפש פקוחכשום
 דהעייכינ בדברים אפילו להסהעיך ואסור להפסיקצריך

 מלך עפ*י רשות או מצוה במלחמת דרקלמלחמה
 להסהעיך.אפשר
 רמ*ט בסימן המחבר הביא לא בהעבת מלחמה- וד*ן-



קאפרים חייםאורחרבבות

 משום רק הוא ההיתר וכל עגע לא דזה משוםבאוד"ח
 מצוה מלחמת לזה לקרא א"א בימיע וא"כ נפש.פיקוח
 דין או מלך. של כח לו אין ונשיא מלך בעינןדע"ז
 של הדין ועצם השופטים. בתקופת להם שהיה שופטשל

 עמוק. לבירור ראויה בשבת בימיעמלחמה
 אחד מלכים מהלכות פ"ז בריש כתבוהרמב"ם

 לדבר כהן ממנין הרשות מלחמת ואחד מצוהמלחמת
 המשחה בשמן אותו ומושאין המלחמיב בשעת העםאל
 מיעי מין איזה מובן ולא מלחמוע כהעוח הנקראתהו
 שייכות שום לו אין המלחמה עשיית דלעצם דמשמעהוא.
 41ראה וילחם. שיצא כתב ולא שידבר. העיקראלא

 זה ואין להיות יכול אחד כל בראש ולהיותדלהנהיג
 בספד ועיין העם. אל שידבר צריך הכהן אבל בכההתנאי
 קכ"א. בעמוד שליט*א גרשוני להדב המלחמהמשפט
 משפט בספד ועיין סק*ה. ובאה*ט שכ*ט סימן שרעהנייז

 א' סימן שליט"א אריאלי שמריה הרב לידידיהמלחמה
)תשל"ב(.

 קהטימן

 בשבת קשר ע"ג עני8ותב'

א

 בדבר שליט"(ג קיבל נחסהה הרב ידידיכבוד
 אם הדין איך בשבת. מותר קשד ע*ג דעניבהשאלתך
 לך אגיד האמת למטה. וקשר עניבה ע*ג עניבהמותר

 די*ז. לבדר ח1מרתי מצאתי ולא שלפבי בספריםשחפשתי
 קשד והוא שדהיב קהערים דאלו בסהענה קי"א בשבתדהנה
 שאיע קיימא של קשד דהוא רש"י וכתב והספניןהגמלין
 הקשד על בשבת דחייב לפי*ז ומבואר לעולם.מתידו
 קשד זה אם היתרן על והיב כך הקשר על עתדיבוכשם
 קייס4.של

 חייב קייטא של קשר כתב המשניות בפידחעוהרמב*ם
 פטור. לבד ובעניבה עליו והיבין אין קיימא שלושאינו
 הע*ש קיימא. של אים אם אסור אבל פטור קשר הואואם

 דמארת. בעגיבה וקי"ג קי*ב בדף הג'בסוגיא
 בפ*י הרמבאם והנה במאידי. הסוגיא בביאורועיין

 ובהל"ה חייב קיימא של דקשר כתב הל*א שבתמהל'
 וכתב בקשירה מתחלפת ויאינה לפי מותרח העניבהפסק
 ע"ג דעניבה לפי"ז ומבואר מותר. קשר אפילוהכ"מ
 בשבת. מותרקשר

 של דקשר דמבאר ובב"י שי*ז סימן בטחרועיק
 סתב משה ובדדכי פטור. קיימא של ואיע אייבקיימא
 וו. גם על זו קשרים ב' קחערים אם נ*ל אומןדקשד

 זה קייטא של ואיע קשרים ב זה דקיימא נלמדפ"נ
 הלקט(. מהעבלי מ*ש )ועיי"ש א4דקשר

 שיטות ב' כאן דיש הוא מהסוג' מהראשוניםוהנימד
 של בקשר חייב דאין והרמב"ם הרי"ף דעת א( :והם
 הדיוט מעשה וכשהו(1 ג"כ אומן מעשה הוא אא"כקיימא
 אבל פטור קייטא של שאינו אומן מעשה או קיימאשל

 לסוטתילום מותר קיימא של שאינה הדיוט ומעשהאסור.
 4ויב לבד קיימא של דבקשר הפוסקים שאר דעתב(
 קצת קיימא ובשל הדיוט או אומן של אם נפ"מואין
 פסקים לשאר אחד מיום יותר או לרש"י ימים לז'כגון
 וט"ז סק"נ שי*ז סימן במג"א ועיין אסור. אבלפטור
 שעשוי מה קיימא של איע ולהרמב"ם דיהרי"ףסק"א
 ביום. בולהתיר

 קיימא של אף להרמב"ם הדיוט מעשה בעשהויפי"ז
 א8ילו דברירי הובית קע"ח סימן נזר ובאבביפטור.

לכתחילה.
 קשדים דב' בפוסקים ומבואר דמותד עניבהוהנה

 אלא קשד חשוב עניבה וע"ג וקשר אומן מעשהחשוב
 דהרמב"ם הפוסקים חולקים ובזה אומן. מעשה חשובדלא
 ע"ג קניבה ולכן הוא אומן מעשה לאו קשד דחדסובר
 דהיב וכהעו*ב לקשר גורם דעניבה סברי והשארמותר
 לא (ן קשידה די*ל אם תלוי קשר עענ עניבהוא"כ
 ובנדי מרדכי מאמד חךין קע"ט( סימן נזר אבני)ועיין
 בזה. השיטות דהביאו קי*ז סימןישע

 הדינים פרטי כל כתבו שי"ז בסימן והרמ"אוהמחבד
 דעניבה בס"ה כתב והמחבר ובט"ז. במג"א ועיי"שבזה
 עושה אם ואפילו הרם*א כתב וע"ז הו(1 קשר דלאומותר
 הביא סק*א ובמג"א היתר. בו נההגין למטה אחדקשר

 מש8ע ברמ"א עכ*פ מותד עניבות ב' ורקלאיסור
 ק"פ סימן נזר באבני )המין מותו קשר ע"גדעניבה
 ועיי*ש חיב אם זה עם זה חוט ד4העי ב' בקושרדנסתפק
 קפ"א(.בסימן

 בסקכ*ד 4וא הרמ"א על שם הגר*א לשוןוהנה
 מלום לאן אחד דקשר למטה אחד קשר עושה אםואפילו
 גדדל יסוד נראה בזה. מלמדע ומה בס"א. כמ"שהו(1

 חהב איגו אחד דבקשר והוא )כדרכם המעטיםבדבריו
 בשל ו44פילו קהער ע"ג בקהעד והיב ורק קושדמשום
 אאד בקשר ס*ג שי"ז סימן הרב בהעוקע וכמ"שאומן
 ~לום. טתשב לא זה דאם אמינא ולפי"ז קשר. נקראאינו
 עניבות ב' דהלא ב' % אחת עניבה עושה אם לי מהא"כ
 ודשאי סקכ"ט שי*ז בסימן המ*ב וכמשש זו ע"גזו

 כתב )4לא לנהוג ~ע חנן זה ע"ג זה עניבות שתילקהעות
 קשר. שם לה אין דעניבה ונלמד מלמטה( אן קשראחד
 עשג עניבה ולכן קשר. זה ואין כלום. איע אחדוקשר
 כי קשר עשג דמותר נהאה עניבות ב' הא"כ מותר.קשר



 ם י ר פא ~יםאורה ת ו ב בנרקעד
 ובצירופם לכלום נחשב והקשר לכלום נדהםב עניבווזב'
 גדולה. ראיה לבאורה היא כי בזה וקץין נחשב איןג"כ
 אחת דעניבה ק"ז סימן שבת חיים הארחות לשט)ועיין
 בישר וצריך קשר ולא עניבות ג' או ב' ולאמותרת
 סכ"ה. שי*ז סימן השולחן בערוך וע"1בדבריס
 מותר קשר ע"ג דעניבה משמע הרמ"א מלשוןוהנה
 דעתו אלא ועוד. המג"א עליו שהשיג כפי ולאלגמרי
 עהצוי אינו אפילו קשר ע"ג דעניבה משה בדרכיכיעוין
 אם השפילו כתב בס*ה והלבחצ מותר. ביום בולהתיר
 מלמעלה עניבה לקהםות מותר למטה אחד קשר עחצההוא

 ביום. בו לדעציר עשוי אין אם אפילו משמעשיתקיים
 ס' סימן אורקח מהרש*ג בשרהן יש דיןוחידחצ

 היווז בו לגעור אין קשרים ב' בעשה בשבת בס"תשכתב
 פחות לסתור העשוי בקשר צ דיעות ב' הביאדהרמ"א

 ודאי ולפיו להקל. יש ממילא א"כ הכריע ולא ימיםמז'
 יש לכצזהילה בודאי אבל מותר. קשר ע"ג עניבותב'

 הרב. שו*ע קץין האחרונים שכתבו וכמו בכ*זלהחמיר
 בראיות בפירוש דמתב כ"ט סימן ח*ז אליעזר ציץועיק
 בשבת. עניבה וע~ג קשרלהתיר

 מ*ד. סימן ח*ב חי( איש )לבן פעלים רב שרתועיע
 דינים פרטי שבתב מ"ו סמ*ה פ' סימן על שבתובמנחת
 קשרים ב' דנעשה י"ז אות נ"ב סימן אור"ח ובהזו"אבזונ
 כלכלת ישראל תפארת וקץין במנחה. לדצצירו יכולבט"ת
 תורת זכרו על טוב יום וקהלת המתיר. כ*ב אותשבת
 כ*ונ סימן )פאזע0 יעקב לבית חיזוק וס' ל"ב סימןמשה

 ונמוקי פ"ו. עמוד פ' סימן בהלכה המצויניםושערים
 ביד יוזם8ים ובהי לסמוך שיש נ"ל ע*כ שכתבאור"ח
 מקור חריז למטה. א' בקשר אפילו בעניבה דמותררמ"א
 כ4ב4 סיסי ח*ו נדברו ו(מ ר*ע קמוד ח"ג )הלוקחיים

 ליזזזר וצריכים שכתב מ4ה אהן פ' סימן קשרעועיין
 כשבת כן לעשות שלא הצואר סביב שכורכיןבמטפחת

 והאיתי לדצצירו אסור היה דאשכ בע*ש וכן קשריםב'
 בבדי הסימ0 בבל )קץי*ש קכ"ג סימן השולחןבקצות
 נהחה ומיהו שסתב הסימ0 בכל )ועיי*ש בסק"דהשולחן

 ופשיטא להדקה כלל דרך אין הצואר סביבדבמטפהת
 לדעצירה שעומד וכיע אומן מעשה קהםר הו*לדלא
 עניבה לעשות ליזהר יש לכתחילה ומ"מ מותר.ביומו
 הרחהצ במטפחת עניבות ב' רע*ז קשר ולפי"זעכ"ל.
 אפילו דשתר כמטפתת ודינו ביום לבו רק נעשהלנשים
 נעשה דלא עניםת וב' אן בקשר ובפרט קשריםבב'

 רב. לזמןלעמוד
 בכל )המי*ש י"ד פרק כהלכתה שבת שמירתועיין
 דשרנה וטעמו עניבה לעמד מותר שכתב מ*ד אותהפרקם
 דמותר בלבד אחד קשר דקושר ודומה כלל קשרנקראת

 עמודים ח"ד ישורון יסודי ועיין לדעצקיים. בעומדאפילו
 ב' כ"א מלאכה ל"ב מצוה סולת במגהת ועיין ז'. ו'פ"ג
 אור"ח זכרט בספר ובאריכות באריכות מ"ש עיי"שג'

 עמ~ד ביראים ועיין קלאי. דבי ארי' שו"ת בסוף ה'סימן
 מ"ה עד ל"ט אותיהז ליראיו סביב ובפירחצ ק"בזמנים
 להלםנ דיניםוחילוקי
 בהיה שכתב ל"ד סרס ח"ו מהרש"ם שו"תועדין

 א"כ בהשלמתה חייב שגי קשר ועשה והוסיףקשר
 וא"צ הקשר וגמר זל"1 בגדים ב' לקשור דדצוהיכא
 קשרים עוד לעהצות דצריך היכא אבל חיים אחדלקשור
 זדפ* בפרט )ועי' עכ"לפטור

 הרה"ג מידידי קבלתי זאת. כל את שהדיעםואחר
 שוקת ספרו מחיפה שליט*א מונק הכהן דוד שמחשלר'
 לוהצות מותר אם נשאלתי כתב ל"ז ובסימן שדךפאת
 להחמיר שאין ונלענוד בהצבת קשר ע"ג עניבה ע"געניבה
 כלום לאו אחד וקשר הנ*ל והגר"א הרמ"א דבריוהביא
 כיט איסור. של שיעור חצי נקרא לא דג"כ והאריךהוא.

 על כתב סק"כ שבת ובעולת היתר בדרך לקיימודאפשר
 קיימא של קשר להיות עחצה דאפילו ומשמעהרמ"א
 או אחת לי מה וא"כ עכ"ל, ע"ג בעניבה כותתומותר.

 קשר עחצה דאם כןצב בהצ"ג אבל שם וסיים עניבותב
 אפילו מותר בעניבה אבל לקיימא אסור למטהאחד
 אפילו י"ל ולפי"ז עכ"ל. מה*ק כ*ג קץע לקיימאעחצה

 ויהיה לקיימא לא קשר ע"ג עניבות ב' שיעשהלכטתמירין
 בהגהות קמא מהדורא הגדולה בכנסת שם )והואמותר
 שאים ד*ה הלכה בביאור דעיין הדברים ובישרהטור(.
 להתקיים עומד אפילו ועניבה קשר דלהרמבקםומבואר
 הסבר )וקץין רב לזמן לדצצקיים לא עחםה אם ובפרטמותר

 שלום ר' הרה"ג לידידי אברהם לקט בספרהשיטות
 מ*ז(. מ4ו בעמוד מטלזשפירא

 % המשנה מרכבת )לבעל שיטים עצי שולחןובספר
 קשר חישב דלא הרמ*א ממשמעות ועניבה כתבשמז(
 שאסור הדיוט כקשר דדיט האחרתים ומסקנת%ל

 עניבות דב' אלא ביום בו להתיר נוהצה (ם41כלשהםותן
 הלולב בקשירת לנהצ יש וכן כלל קהםר דהצוב לאזעג'ז
 ביום דבו ומשמע ביום בו להתיר עשוי שאינוביו*ט
 אם נחשבים לכלים הם כי קופר ע*ג עניבות ב'מותר
 קחצר. מלאכת אבות ברית עיו ביום. לבוזה

 עניבות ב' לעשות בצריך בשבת דמותר לדינאתבנא
 ובנשים אחת. עניבה לוהצות רק טוב ובאפשר קשר,ע*ג

 ב' לוהצות יכולות אז תאחוז לא אחת שעניבהבמטפחת
 יצילנו והרחמן כתבנו התבלענ*ד קשר. ע*געניבות
 .מהםגהאות
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 קשרים ב' בו שהצט"ת

קעהאפרימ דייםורה

 היה שהאבנט וראו בשבת עוהוציאו תורהבספר
 בראה ובפשוטו להתיר. מותר האם קשר. ע"ג בקשרקשור
 קשר והתרת קבירה ע*י מצוה לעשחע דא"א היותדלא
 בודאי אחרת ס*ת יש אם אבל דצרייתא. מלאכההיא
 במקום אפילו צ ס"ת שאין במקום אבל להחליף.צריך
 טירחא באן המצ לגלול עוד שצריך או אחרת ס*תשיש

 והוא הקשר. לפתוח פתח למצוא יש אולידציבורא
 מותר צערא דבמקום שי*ז בסימן הרם'א דבריעפ"י
 להחליף שיצטרכו או בתורה יקראו לא אם וא4כלפתוח
 ע4י להתיר אפשר אולי ועוד דטי. וכצער טירחאהוי
 הקשר יתיר והשני אחד קשר יתיר אחד דאיש אנשיםב'

 ולולי גזרו. לא מצוה ובמקום שיעור חצי זה דאזהשני
 שעשאוה שנים לדין זה דין לדמות שאין לומר נראהזאת

 ומכניס במוציא רק דזדן שבת בריש וכמבוארדפטורין
 שיעור חצי של מלאכה עשה אלא מלאכה עושה אחדדכל
 יגמור אם שהשני יתכן הראשת הקשר שפתח באחדאבל

 דקשר היות דרבנן איסור על אפילו יעבור לאלפתוח
 לנפתח ודמיא כלום עושה אין הא*כ מותר לגמריאחד
 גיסא ולאידך פטור. הפותח והשני טעצמו הראהעתהקשר
 וכמו נגמר שהכל עד נחשבת המלאכה דאין לומראפשר

 נחשב לא דבשבת רם"ד סימן אור"ח נזר באבנישהסביר
 שכל ביאורו שעשאו בב' תו'כ הכל עצמר עדמלאכה
 גטר שהשני אחרי נגמרת והמלאבה מלאכה עשהאחד
 שפתח הראהעת וא"כ פטורים והם שעשאו ב' זהוא"כ
 האם בשבת אחת אות ובכותב מלאכה. קמטה ג*כהקשר
 ר*א סימן נזר באבני עיין שיעור. חצי כדין איסורעושה
 מפורש זה שדין ג' דף שבת במאירי ראיתי ואניסעז.
 בהוצאה ורק שיעור בחצי איסוד איכא דבכותב שםשכתב
 ועיין כ"עו*ש. לבד בזה חיוב אין החיוב עיקרשאינה
 עקיבא ר' הרה"ג וידידי מהמרש4ם. אבות לטגןבהסכמה
 זה בענין בתשובה אלי האריך שליט*א שלזינגרשמואל
 במחלוקת תלוי זה דדבר דבריו ותוכן כאן מקומוואין

 ב' הכותב במשנה ק"ה שבת דבבלי והירושלמיהבבלי
 אם דמחלוקתם שם וגמרא וחכמים ר*ג מחלוקתאותיא
 איתא ובירחילמי לא. או שיעור לחצי ידיעהיש

 חכם .ועיין לא או מלאכה להצי ידיעה יש אםדמחלוקתם
 לי נראה אבל ע*נ זה בענין ודששריך פ"ז סימןצבי

 עתן ואחד האבן את עתן באחד הבונה בפרקדמצינו
 לכאורה וא*כ פטור האבן דטתן ופייש*י חהב הטיטאת

 והזכן אבן כנותן פטור יהי ג*כ הראקען הקשרהפותח
 בחבני שם וראיתי בו. אין איסור א8ילו האבן אתשהנותן

 אפשר ו(8ולי הראשונים. מחלוקת בזה שיש שכתבנזר
 ואחד הזהנ לדין הראשון הקשר שפותח זה דיןלדמות
 דפטור קשר ע*ג קשר ועשה שני בא הוח*כ קשרעשה
 ח איסור עשה הראשון דג"כ מסתבר יש, איסוראבל
 לעיל שכתבט במה תלוי יהיה חה איסור עשה דלאדטזכן
 בהחולחן אבל וכף. האבן את נתן באחד כמו בודאיוזה
 איט אחד דקשר כתב ס*ב שי*ז סימן הרבערוך
 עומד אם אפילו ולהתירו לקשרו ומותר כלל קשרגקרא

 את פתח שאחד אחרי הנ"ל בס"ת וא"כ לעולם.להתקיים
 ומת~ר יעגור לא יפתח אם השני אעכ הרחשוןהקשר

 לפתוא לכתחילה מותר הראהעת אם השאלה אלאלכתחילה
 יש חשולי מותר. מצוה דבמקום יעל ובזה הראשוןהקשר
 דדותמת ס"ז שיוד סימן באור"ח שמבואר מה לצרףעוד

 לחתכו או להתירו יכול גחבל קשור והכסוישבכלים
 להתיר שהרי הוא קיימא של קשר דלא המ"ב וכחבבסכין
 להתיר. תמיד עשוי הוא ג'כ בס"ת וא"כ עשוי התותמיד
 סקכ*ג שי"ז סיבש בם*ב שמגואר מה לפי נראהעוד
 כקשר דינו נקשר כוונה ובלא עניבה לעשות דרכודאם

 תמיד עשוי הוא בס"ת וא"כ יום בכל להתירשעשוי
 מהל' בפ*ט ברמב*ם דמבואר דכמו נראה עודלהתיר.
 חייב, הבגד בו והשלים אחד חוט בארג הלי"חשבת
 דף ח*ב ישורת יסוזץ ובספר לחלק. ויש כמשלים,חייב שני קשר ועשה השני בא ואח"נ קשר עשה באהדכ"כ
 קיימא של בקשר קשור ומצאו ס*ת בהוציאו כתבפ"ו

 בו ואין אחרת להוציא שצריך חיים לב בשךתדכתב
 שבתבבו מה לכל לחלק נחית דלא וקשה פגם.משום
 לא בודאי ופגם טירחא במקום היתר למצוא דישלעיל
 בשבת בבוקר דאם שם וסיים חיים. בלב שכתב כמושייך
 וסתבו במנחה להתירו מותר נקשר כונה ובלא עניבהעשו
 צ*ו בדף כהלבתה שבת שמירת בספר אבל הח"א.בשם
 איש החזון שיטת היא אלא הח4א כך כתב דלאכתב
 בח"א מובא לא זה ס"ת על ובאמת סקי"ז. נ"בבסימן
 כלל שבת הלבמת אדם בחיי מבואר זה דין עיקראבל
 באור*ח ושם כ*ח סימן שבח איש בחזון ועיין ס*ב.כ"ו
 בבוקר בנעשוה קשר ע*ג קשר שלנו דקשר שםוכתב

 מותר. ג*כ לשבת דמשבת ומסתבר במנחה. לפתוחטותי
 וא*כ דמותר מבואר פ*ב בדף עולם ברית בספרוכן

 טנוחה ובספר ומחער. מצוה במקום ג*כ היה שלנובנידון
 להתיר מותר כתב נ"ב בדף נכונה מנוחה ספר שעלשלמה
 ועי' הס,הב שנקשר כגון מצוה צורך או צער במקוםקשר
 אות השח~ע בבדי קכ*ג סימן גח"ה השולחן בקצותכ"כ
 ואין להתיר מותר קשרים בב' קשור דכשנמצא דכתבט'

 )עוד חהם. הרוח בשם החיים ככף ולא אחרת ס*תצריך
 גזרו לא מצוה דבמקום שיתיר לעכו*ם לומראפשר
 שכתב (ו סימצ בח*ב אלעזר מנחת בשו*ת ועיעשבות(
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 וג"כ שיקשרו אנשים לב' דא"א בשבת שנקרעהביריעה

 קשר של תפירות ובעינן קשר זה אין כי בעניבהלא
 א"א. ג"כ קטן ע*י או ב' דע"י דדעתו משמעוא"כ
 הנ"ל מכל וא"כ מ"ד. סימן ח*ב פעלים רב בשו"ת4עיין
 של הקשר אנשים ב' ע"י לסעזוח להתיר דאפשרנראה
 מה בזה לי כתב שליט*א אזבאנד הגר"א וידידיהס"ת.
 שהתיר צער כמו חשוב דציבורא טירחא דבשבילשד"ל
 והינו דהתם דצערא כן איע לפענ"ד שי*ז. בסימןהדמ*א
 וכדומה הרגל לו וכואב הנעל כה2ל דרך לו נקשדאם
 טירהא אבל רבנן בה גזרו לא דגופא צעדא לושיש

 ה4ערה כבוד בזה יש ת4דרבה צער נקרא לאדציבור
 שכל עד כ*כ בה שמתעסקין קטנה הלכהשבשביל
 שיגללו עד וממתינין אחר ס"ת להוצאת ממתיניןהציבוד
 קשר ע"ג קשר של ההלכה ותתפרסם הקריאהלמקום

 ויקבלו אחר ס*ת מוציאין ולמה קרא מה ישאלו הכלכי
 טורח זה ואין ופרסום גדול עסק מזה ויצא זותשובה
 טת"ה מש"כ התורה. וכבוד הציבור לימוד אלאהציבור
 אהר ס*ת אין שאם נכון רבנן בה גזרו לא מצוהדבמקום
 אבל זה בשביל התורה קריאת מצות לבטל כדאיאין

 יגעו וכו' שידי התורה כבוד זה אין נכרי ע*ילעשות
 כזה במקרה עהגין שמעתי גם הקדושה,בתורתיע
 אפשר ו(מ דקות שהן הס*ת של הידחע עד המפהלמשוך
 וא*כ עכ"ל. אפשר אם קשר התרת מבלי המפהלסלק
 גם השול* לדעזיר, אפשר בודאי אחרת ס"ת שאיןבמקום
 או ב' ידי על אפשר טירחא כה4ום אולי שישבמקום
 עכ*ל. משיכה,באופן

 מבה4ר שכך לי כתב שליטקא עבירט הגר*יוידידי
 תה דדריב. שהשלים בשני צ"ה דף שבתבשמירת
 המ"ב וכן קיימא של שאין בקשר במ"ש וכן החזךאבסוף
 שכ*ד סיסן מרמ*א למג"א סתידה ויש סק"ל שי*דבסימן
 עכ*ל. הנ*ע ובלבוש קיימא של בקשד אסר. דהרמ*אס"ד
 כ*ט. סימן ח*ז אליעזר ציץ עודועיין

 ושץיים בספר עיין הקשד להתיר לעכו*ם שיתןובמ"ש
 ישראל ע*י בשבת לחתוך דמחזר סי*ב א' בסיטןשכתב
 גוי יד יהיה ולא לגוי מלקרא מהס"ת המפה שלהקשר
 שנדפס כ"ה למוד לחק יעקב בספר תניין הקדח2.במקום
 ארוכה תשובה שבת 4סכת על מי של שבת הספרבסוף
 לייטער הרב לידידי לנפש ציון בשו,ת ועןין זה.בענין
 נ*ב. סימןזצ"ל

 פרץ ר' הרה*ג לידידי ה4יש עץ פדי בספדחרין
 לקשור. ע*מ מתיד בענין י"ג בסימן שליט*אשטינברג
 שיעוד חצי משום החחב ברה*ר בשבת אמות ב'ובמוציא

 דאין סה2טע ולכ4ירה כלל הוצאה נקרא לא אמות דב'או
 מגדים בפרי הריז שיעוד. חצי עדיך היא הוצאה שםלזה

 סימן חוים תוצאות וספר שבת. להלכות הכוללתבפתיחה

 ליכא שיעוד דבחצי ע"ב ע"ג יומא מהרש"ם והגהאז'
 כ"ז אות כ"א סימן החוים עץ בפדי ועיין כלל.הוצאה
 הרב וידידי מכשיעור. בפחות דמותר אפשר מעבירדגבי
 דב' ק"ד שבת ליש"ש הראני שליט"א שלום בןישראל
 ח"ג ישורון ביסודי מעש ועיין להוצאה. נחשב לאאמות
 ו'. סימן ח"ב אבי בית שו"ת ועיין תי"(נ ת"י ת"טעמוד

 הרה"ג המנוח מידידי אר"ז צמח ספר קבלתיוכעת
 ידידי היקר בנו לאור שהוציא זצ"ל זילבר אליעזרר'
 וז"ל, ב' דף בשבת שכתב וראיתי שלים"א דוד ר'הרב
 התורה מן שאסור שיעור חצי כי אחר במקוםכתבע
 איע כי עליו שמו אין שהחצי וכיו*ב בהוצאה שייךלא
 מלאבה בשם שהוא מה רק אסרה לא והתורה מלאכהבשם
 סובר וטחן בקצר מה"ת אסור שיעור דחצי כתבורש"י
 גם ולפי"ז קצירה מלאכת בשם הת4 שיעור חצי אףדע"כ
 לזה זה דומין אינם דשבת פטורי כל ולפי,ז כן.בכותב
 חפצא באיסור רק ליכא שיעור חצי כי סברא ישועוד
 שלא גברא איסור הוא שבת איסורי כל אבל ודם חלבכמו
 שקה4ה שבת מקף2ה כל לכן כלל ממש אין והעשיהיעשה
 דרבנן איסור רק אינו וטחן קצר אפילו משיעורפחות
 פטור דה4ביז פטורי כל שמואל אמר זה בשביל כיוי"ל
 פחות בהוציא והנה עכ"ל. שוין כולם ר"ל אסוראבל

 בבא מהרשב"א וכדמשטע הוצאה דרך הוי לאמשיעור
 אוכלין המוציא שבת במסכת וז"ל, ע"ב נ"הבתרא

 היא תודה אסרה מחשבת מלאכת דבשבת חייבבגרוגרות
 הרי עכ"ל. מכגרוגרת בפחחע חשוב דבר הוצאתחשיבא
 ח"ד ובאורים הערות ועיין בזה. ועיין הוצאה שם ע"זדאין

 ובמגיד שי*ז סימן על בירושלים צדק צמחמישיבת
 עיין ידוע. העניבה ומעשה כתב הל,ה משבת פ*ימשנה
 בזונ מ4ש המשנה במרכבת שםביאורו

 קטסימן

 4הטבת יתהצה דין שיך 4חותםאי

 החותם הוגא י' עמוד הלכה בשעד ד, חלקבנועם
 כותב, משום בזה יש אם בשבת הנייד על אצבעבטביעת
 והובא כותב. משום חהב הרישום מתקיים אםתשובה
 סימן ח"ג יעקב חלקת שו*ת עיין פענח. צפנתמשףת
 הדין מה נסתפקתי והנה בזה. בתשובה לי שהשיב מהכ"ה
 אם ב4בת וחותם מילים כמה בה שיש חחץמת לוקחאם
 ומסתברא אחת בפעם כתבם כי אותיות ב' ככותבחייב
 כתב שליט"א עבירט יהח2ע ר' הרה"ג וידידידחייב.
 אית אי בחותמת בחותם דמר שאלתו בענין וזאל, בזהלי
 סושס זאףי או בבקא כותב אם דמ"ש נ"ל חיוב משוםביה
 דקעכן הט*ז כתב פ"ת בהלכות ועוד אותיות. ב' כתבהוא
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 לפי הס*ת נכתב הרי כי בדפוס שהוא בס"ת אדםדיוצא
 מבינים איך שבת  לענין כתיבה הוי דלא נאמר ואםהדין
 הרמב*ם על חיים באר ספר ויצא עשב. הט*זדברי
 וכתב מברוקלין זצ*ל ראזין חיים ר' הרה"גלידידי

בסי~
 חותם לו יש אם להסתפק ויש וז"ל, ג' אות כ"ז
 בכלל נחשב זה אם בב"א אותיות כמה וכותבשבהתימתו

 שיש ואפשר אהעיות. כשתי נחשב אם וגם כתיבהכמו
 קטן הלי*ד משבת בפי"א הרסבום דסתב מהאלהוכיח
 החותם וה*נ חייב וכותב בידו אתוז עדול בקולמוסאוחז
 כותב דהתם לחלק יש אבל בקולמוס אוחז כקטןיהיה
 מבואר ולהנאל ע"כ, חתימה כדרך הוי הכי אבלהגדול
 ח*ב שמתול ותולדות קוב סימן לדוד קרן ועייןדחייב.
 קל"הדף

 קיסימן
 וצבתמעשה

 8רק סוף נסים בד' )שהובא העיטור בעלשיטת

 לסעודת הנר להדליק לבכרי לומר דמחער דמילו0ר*א
 ממילה חוץ מצות דבשאר ודעתו הרמב"ן שם דחהשבת
 את הביא שפ*ז בסימן והריב*ש כלל. שבות דוחיןאין

 בעיטור והנה דוחה. דלא ודעתו דהה וג"כ העיטור.דברי
 שבת. סעודת לאכול רק הובא בריב*ש וכן הר"ןשהביא
 הולקים הפוסקים דרוב ס*ב רע*ו סימן בקשו"ע נפסקוכך
 שהדליק מנר שבת בסעודת להנות ס8*א סברתועל

 או וללמוד הסימן בריש כתב הלכה )ובביאורעכו*ם
 והנה הרמב*0 בשם )ריב"ש אסור ג'כ הנר בפבילאכול
 לההיר גדולה סברא דיש ויתכן ללמוד הובא לאבעיטור
 להנות לאו ומצות מצוה הוי הלא דללמוד והואללמוד
 נהנה. במציאות אבל מצוה הוי שבת דסעודת ואףנתע
 )ברעסל04 אריה פני בשו*ת כעת שראיתי מה פי עלוזה
 הנר לאור לקרא להתיר דידי וטעמא שכתב מ"זסימן

 להשתמש אסרו לא שהרי להתפלל וכן עכו*םשהדליק
 לאו והאי שבת ממלאכת יהנה שלא משום אלאלאורה
 אינה הספר מתוך והלימוד התפלה דהבשת הואנהנה
 נתם ליהעת לאו מצות וקיי*ל המצהה עשיית הנאתאלא
 בין חילוק יש אולי וא*כ העיטור. לדברי הביאולא

 מותר. עכו"ם עוהדליק בנר וללמוד דאסור, שבתאכילת
 להתיו רק בתב סק"ג ש*ז סימן יעקב בישועותאבל
 כהעאמרו המא השבת קודם לעכואם באמרו לימודלצורך
 ליהשות לאו של לסברא נחית דלא הרי בהעבת.לו

 ת*ת בשביל דבשבת כתב י' סימן משה ובדהעיבניתנו.

 סיע סופר כתב בשואת כיכ הףין למהות. איןדרבים

 עולם בנין ובשו*ת סק"א. תרכ"ג תשובה ווצעריקט"ז.
 ת"ת עבור דאפילו להוכיח האריך )סוואלק( י"בסימן
 סק"ז תקי"ד חיים ארחות ועיין אסור.דרבים

 סכ"א תקפ*ו סימן בשו"ע סברתו מציעובאמת
 עלד נהיום בה דאין באופן בר"ה שופר שתיקןבנכרי
 דמצות מותר הגוף הגאת לו שאין דכל לתקועמותר
 הכא. ה*ה ולכאורה סקפ"ו בם'ב עי' ניתע. ייהעתלאו

 והוא אסור שבת דמעשה הטעם לפי לכאורהאבל
 בם"ש בשבת ישראל בשביל הנעשית ממלאכה יהנושלא
 שבת למוצאי מיד מותר שיהיה דגזרו או והר"ן.רש"י
 והרמב"ם תוס' כם"ש שבת למוצאי לו להכין לנברייאמר

 ממש בהנאה זה א"כ סקכ"ח( שכ"ה סימן בם"ב)שהובא
 אחרים דברים לקרא בודאי אבל כלימוד. נהנה כשלאולא

אסור.
 המדליק בהעעון אבל שהדליק בעכו"ם כ"זוהנה

 סימן שיק מהר"ם עיין האחרונים שכתבו וכמומותר
 ח*ג אומר ויביע סק"ב לוח סימן אור"ח וחזו"אקנ"ז
 שעשה עכואם או אמירה כאן דאין היות והוא י"זסימן

 )אם מאליו הדהחמל בהודלק א"כ מאליה אלאהמלאכה
 הבר לאור ולאכול ולקרא להנות מותר אז כזה( דברשייך
 בשעת. ולא לעם"ם, באומר או בישראל רק האיסורכי

 הדליק הוא אם ג"כ גזרו האם בקטן הדין איךאמנם
 הרה"ג וידידי גזרו לא דעליו או כעכואם להנותשלא
 הגזירה דאם ויתכן לזה. העירני שליט"א שורץ יואלר'

 א*ב וכדומה שבת למוצ(וי להכין לו שיאמרבעכו"ם
 הדליק שקטן באור להשתמש ואסור בקטן ג*כ שייךזה

 לעיל. וכם"ש דמותר יתכן וללמודבשבת.
 קטן כי בקטן להקל טעם אמינא דמסתפינאולולי

 ידיעה לו ואין אחרים עבור ולא עבורו עושה רובעפ*י
 ממלאכה בנהנה האיסור דוקא ולכאורה נהנים.שאחרים
 כשכל אבל מלאכה ריבוי שיהיה ז'א בשבילו גםשנעשה
 שנחית וכמו מלאכה ריבוי אין לכאורה לעצמוהמלאכה

 קפ*ה. סימן ה*א אור"ח צבי הר בשו"ת לחלקכך
 ואחרי הקור או החום הדליק דקטן באופן לדוןויש

 מעצמו נדלק שוב ואחשכ נפסק זה הבית שמתהמםזמן
 דהכל יתכן או מעצמו כנדלק דהו"ל דיתכן מותראם
 מדליק בשגדול יהיה הספק ואותו הראשון. ממעשהבא

 קכ"ג(. סימן ח"א אורוח משה אגרות)ועיין

 משה אגרות בשואת אריה הפני כסברתוראיתי
 לההיר שנחית קכ"ו בסימן שם שליט*א מרן ורבילמורי
 ע"י בשבת שהוחם במקוה מצוה טבילת בשבתלטבול
 הע"כ הנאה איסורי מגדרי איסורו שבת מ9העה כיישראל
 ליהנות לאו מצחן וואמרינן הנאה איסורי מכל עדיףלא

 ומבהשר מסתבר( ולכן ובד"ה ג' ענף בריש )ועיי8שניתנו
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 ניתט, ליהטת דלאו כיון מותר מצוה דטבילתלפי"ז
 שיש היף הנאה איסורי מכל שבת מעשה עדיףדלא
 להתיר. נראה בודאי לימוד במצות הנאהלו

 כדילפינן הנאה איסור הוא דהאיסוד שבתובמעשה
 ודבר. מקדא בעכו"ם או בישדאל רק דזה יתכןמקדש
 בזה. הךין לאסור לט מנין לימוד לנו דאין בקטןאבל

 בהנאה. גם או באכילה רק אסור שבת מעשהוהאם

 הנאה ומ"מ מותר דבהנאה ומשמע בזן שדטוראיתי
 לאודו. להשתמש אסור באיסור ישראל שהדליקמנר
 ק*פ. סימן צבי להר בשדה הרריועיע

 שביחם2 של מיוהד ציווי יש דבשבת לומרורציתי
 ולבהמתיט ולעבדינו לבביט נניח שלא והואבהכצ2ו
 6דליקים והם כלב או בהמה לו ביש ולכן מלאכה.לעשות
 אסור ובבט בהמתו שניתת משום דאסור יתכןהחשמל
 נובעים מאין שישאלוני וידעתי בנו. שביתתמשום

 קע*ד סימן אוד*ח צבי בהר כ*כ מצאתי הנההדברים.
 רל*04 סימן חוא אור*ח אפרים רבבות בספר)ונרמז
 או מחמר סהצום עובר הדהצמל להדליק כלבשבמאמן
 שבקטן אמינא הכא ה*ה וא*ב בהמתו שביתתמשום

 זצער בשו"ת כשכ ועי' מותר( בהטוגג )ואולישמדליק
 כשעושה אבל לכלב שמרמז וכ"ז לוו. סימן אחדשמעון
 דגשכ ויתכן המדליק כמצעון גרוע לא עצמו דעתעל
 לבי טאב אבל מותר. עצמו דעת על דעחצה בקטןפה
 ומער להדליק ממט ומבקשים בא שעכו*ם רואהשאני
 ההיתר. ומה הבנסתבבית

 צבי בארץ כתב בע*ש להדליק לעכו*םולומר
 יש שבה פעשה דבבל וכתב להתיר קט"ז סימן)פארמר(

 שניו2 דבר ודבר מצד האמירה גוף (9 איסור חלקיב'
 בגדר הוא השני והחלק כמוהו עשייתו חשובדמרבנן
 ולפי"ז לבדו. הישראל עחצה האמירה אך שעשאושנים
 דהוי יתכן ובקץחה לו. לומר אסור הטעמים מב'בקטן
 וזקן פ'. סימן )גרימלד( לדוד קרן ווגיין ומותרכבהמה
 עמוד ח"ג ישורון ויסוזץ י"א. סימן ח4ב )ואלקין(אהרן
 סקוח. רע*ו החיים וכףרצ*ט

 משיעור פחות דאי דאסור שישר דעשהזמסתבר
 עוד ואה*כ שיעור חצי בעץטה ולפי*ז לאסור* שייךמה
 או אחד כשיעור והףל מצטרפים הם האם שיעורחצי

 לא אבל העבירה בעחצה רק שייך להצטרףדשיעור
 הרצשון חצי ושעעצה בזמן כי אסור יהיה הדברשעצם
 שיאסור השני החלק את לצרף שייך ולא נאסר לאהוא
 בסאו ח*ג )בארק ר4הצונים ובמשנת הראשון. החלקאת

 משבת הגמרא דמקשה נ"ג גיטין הךין בזה.נסתפק
 מוה רואים דאורייתא והא דאורייתא הא מכדי שביעיתעל
 חטאת בחיוב תלוי איט שנקנס שבת מעשה שנקראשמה

 אסור שיעור דחצי כר*י דקיי*ל למאי וא"כוהסקילה
 לאסור. שבת מעמחה בכלל הוא והרימה"ת

 וכ"א מעשה עשו ב' אם הדין איך לדון ישולפי"ז
 מה וקטן גדול או לא. או אסור הדבר אם שיעורחצי
 א מותר ואם נפ"מ אין אסור קטן פעשה ואםהדין.
 בא ועכו*ם מכבסה לו וביש להלכה. נפומ דישיתכן
 עבור מלאכה כעחצה ההרל מעות שלשול ע"יומכבם
 )ועיע עבורו מלאכה עחצה כי דלא מסתבראהישראל
 ח'(. סימן וויםמשמרת
 ב' אות ש*ז סימן אור"ח הגדולה כנפת שייריועיין
 פ8ר איזה רוצה כשהיה  שמעתי הראנ"ח ובשםשכתב
 אומר היה נר שם שאין במקום ההוא הספר עומדוהיה

 הוא יודע שהיה פי' פלוני דבבית לו שיביאולשפחתו
 בית לאותו ללבצ2 נר מדלקת היתה זהשפחה הספרשם

 חדר באותו אחריה הולך הרב והיה דבר אותולהביא
 ששז פימן מ*ב )ועיין רוצה שהיה הספר טסלוהיה

סקע'0.
 הוא שאם כתב סק*ח רע*ו סימן שבת תודתובספר

 לומר שיכול לקודש מחול מוסיפים שהקהל רקלילה
 שהוא דמיד מצוה שהיא שגצ2 לסעודת נר להדליקלא"י
 דשבות שבות והוי מהתורה אסור מלאכה עשייתלילה
 מצוה.במקום

 הוא דכן פשוט קטן שביתת על דמוזהרובמ"ש
 מקרא אביו דעת על בעחצה ווויט קכ"א בשבתוכמבואר
 6צוה שבתורה אישרין בכל הא ולכאורה יטח.למען

 שבת דיני בינה אמרי ועיין בזה. העירו וכברלהפרישן
 חייבין האיסורין דבכל יול ואולי בזה. מ"ש ז'סימן

 להראותו צריך עצמו מדעת דעחצה אף ובהטבתלהפרישו
 שוב יקמחה שלא שידע רק מהמלאכה ליהנותשאוא
 דוויב כית ליהשות א"א מלאכה שעשה דקטןוהוא

 ברואה לדת יש ולפי"ז שבת. מעשה איסור ישבשביתה
 וראיתי לא. או להפרישה החייב מלאכה עחצהבהמתו
 ורצה בזה שחקר וכון ואם בד*ה (9 בסימן נינהבאמרי
 יכולה מעצמה אבל לעבוד לא ציווי יש שעליטלומר
 דזה וצ*ל לאסור יש מעצ6ו כשעחצה מדוע בקטןואוכ
 הוכיח בינה באמרי אבל להפרישו. חינוך בגדרנכנס
 וא*כ להפרישה יש מלאכה 6עצמה כשעחצה דיעותדיש
 שביאר )הריז אסור. תהיה מלאכתו דלכאורה בקטןה"ה
 בשבת ישראל עבור מלאכה העחצה עכו*ם של הדיןיסוד
 י"ס. פ" בשבה שליט*א הגר*י למרן יעקב קהלותבספר

 ס*ג פיח אור*ח )הספרדי( לב חקרי בספרוראיתי
 הגא אך עצמו לדעת הקטן בעחצה לחקור יששכתב
 לדעת עחחה וצחיט דכל שי*ל אסור אי גדדל לצורךעחצה
 ל86ות. 8"ב גדא להבשת שעחצה כל א*ד שריגדול
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 דזה וכמסמע ליהנהז מותר אם העיר לא מדועולאורה
 למחות אייב אי דהסאלה אלא לידצות שיכול לוברור
 בטימן עוד מאש )חמי*ש אטור ליהנות דג*ב דיילאו
 מ'ב טיע שמ"ג עמוד אור*ח משה ובאגרות ט*ב(ט*א
 כהסקד החשמלי המאורד את שיפטיק לעכו*ם להתירכתב
 בלידצות הוא וכ"ז דרבים. תפלה ביטול בשבילמאוד
 לידצות אטור בודאי ביוסל כהסעכו*ם אבל בלימודבהנר
 מאכל יאכל שאחרת צורך שיש במקרה אם אפילווהו(1
 עבורו שיבהסל להתיר א"א אז שבת עונג לו יהיה ולאקר
 צורך. נקרא זהדאין

 לבכרי ואמירה כתב ט"ו ט"ב כלל אדםובוהי
 2ר להדליק כגון מצוה במקום אפילו דאורייתאבמלאבה
 שבוון אלא התירו ולא אטור בו וכיוצא ולד21פללללמוד
 שרוצים ויש וכו' בזה היתר גם עהגים וישדשבות
 ללמוד הנר להדליק לנכרי לומר האוטרים שאפילולומר
 לאו מצות באמרם ללמוד מותר מעצמו כשהדליקאבל

 בהסם שפ*ז בטימן הריב"ש כתב )וכבר ניתנוליהעת
 בימה"ג וטבילה תקיעות כעין אלא שייך לא דוההרמב*ן
 נהבה כהסהגוף אבל כלל ממנו נהנה הגוף שאיןדבר
 דעכ"פ אטור הנר בפני לאכול או ללמוד כגוןממע
 כשלומד. אף הנר מן נהנה שהגוף ידוע ודבר נהנהחגוף

 דוע2ורה ידוע אבל הב1ה זה דאין דן כמסהובדהסיב
 אטור חבירו על טפרו באסר טיוא תקפ"ו עייןכהסמחת
 יש אבל בזה לדזן יש ולפי*ז דמשמחת. כמסוםללמוד
 שהדליק הנר לאור לקרא ומותר הנאה הוי דלאדיעות
 ~1ליעזרוב( ציון שאלי עףין ממש בו דאין טבראויש
 אור*ח )הרצוג( יצחק היכל תשובת ועףין א' טימןח"א
 מעצמו בהדליק אבל מצוה לצורך להתיר דאטור ל'טימן

 דמחזר. יודהאולי
 ח' טימן ח*א )בילטקי( ציון שערי שו*תועףין
 וכמסקה אוכל לו להביא בשבת עכו"ם לשלוחדמותר
 דוס1 צצ*ל מבדיטק הלוי דובער יוטף ר' מהגאוןוהביא
 דפטור קיי*ל וסמ רה*ר דרך לרה*י מרה"י מביאהעכו"ם
 לא אם ואף דרבנן במלאכה לעכדשם אמידה והוימה'ת
 מעצם תףע לפחס לעכו*ם ציוה לא הא מ"מ לפחםעומד

 משום להתיר בתב ולא בזה שהאריך עףי*שהשליחות
 בלצורך מ*ב טיע ח*ה הלכות משנה המק מצוה.צורך
 ועךי*ש הדהסמלי. נסוורר להדליק לעבו*ם לומר יכולגדול
 המביחן למכור גוי לטרטור בהסבת ולומר מקו בטימןעוד
 ט*ו טימן יוטף בגהמת כ' כטף הרבה יפטיד אחרתשלו

 שו*ת עיין בהסבת נעלים לדהסהיר לעכד'ם ולתתדמותר.

 משה חגרות עוד חמיז דאטר. פ*ד טימן ח"א דהסדהפרי
 ע*א. טימן ח*באור*ח

 שבקחסי קטן נר לו בהיה הדין איך לדון ישובשכ
 יבול שביהד נר עוד עכו*ם לו והדליק לקרותיכול

 או ומותר והיתר איטור נר כאן דיש אמרינן אםלקרות
 מעשה בענין וטפיקות בירורים ועיין דאטור. ומטתברלא,
 ר' הרה"ג ש0תב מה תשל"ב אדר טבת במוריהשבת
 שעכו*ם הנר לגבי עכ"פ שליט"א. אוירבאך זלמןשלמה
 בטפר ועיין להתיר. טברא יש בשבת לאורו ללמודהדליק
 אמירה על עולם ברית וטפר ט"א. שי"ח טימן השולחןוה

 נ*ב. טימן ח*ו הלכות כמסנה ושוותלנכרי.
 לכטות וצריך בשבת. החשמל שהדליקובקטן

 על עולם ברית )ועיין לכבות יוכל שלא הכפתוראת
 אהליאב ר' הרה"ג וידידי כ"ב( טימן ח"ה לנכריאמירה
 אם אלא לקטן גדר אין להלכה בזה לי ענה שליט"אחיון
 בקטן והנה שמוג בטימן המ"ב וכמ"ש אותולחנך
 יש ופקח חריף הת1 אם תלוי המצות מגיל פחותהוא

 על נעשה הדבר אז האור את שהדליק לחינוךשהגיע
 ליהנות לגדול איטור אין הבן. ולהנאת בן. של עצמודעת

 בר*ה מפתחות שאובד במי הפוטקים וכמ"שמהמלאכה
 יגע לא שהבן שמירה ובגדר חמי*ש. שם"ב בטימןוכמ"ש
 פיקח הת1 הבן אם הנה איטורים בשאר וכדומהבחשמל
 את לגמרי לבתק הוא החינוך ובכלל לחנכו חייבאביו

 אט2 להרהיק האיטורים בשאר וכן החשמל. שלהנקודה
 ומו*ר עכ*ל. חינוך של בגדר והת1 בתכליתהאיטור
 וז"ל, בזה לי כתב שליט"א לוין יצחק ברוך ר'הרה"ג
 אין לצרכיו שהדליק הגם בשבת חשמל שהדליקקטן
 בתפלה או בקריאה יהנה אביו או שהגדול היתרשום
 הזה. מהמקום לצאת צריך אינו הגדול אבל החשמל.לאור
 בחהסובצ2 והובא הר"ן שיטת לפי דרבנן באיטורורק

 הקטן ממקףסה ליהבות לגדול מותר טוו בטימןהרע"א
 ישראל של לדעתו עשה אם ובגוי עצמו. לצורך עשהאם

 עלי ודע שבת. במעףסה לדמסתכמם אטור ציווי בליאפילו
 החשמל את שידליק לו ומראים קטן שלוקחיםהמעשה
 איטור בידים לטפות אין לחינוך הגיע שלא בקטןואפילו

 מצוין בי*ד דאין אלא מצוה במקום אפילודאורייתא
 דעת לו אין אך יהודי הוא קטן גם כי להפרישועליו
 אוהרה קבולי בר סואינו כמסום וכי להזהיר למיואין

 טימן אור*ח בטחס"ע הףין כולה התודה כל אצלוהותרה
 אותה ומטבבים הקטן יד את שלוקחים מזה וגרועשמ"ג
 זה והרי הדהסמל את שידליק זהבאופן

 כאי~
 הדליק

 טימן התשובה עמק בהסו*ת עףין כן עכ"ל. במקולחגדול
 אין וגע בשבת. להוציא לקטן ליתן דאין וכתב נ"ד.נ*ג

 בדבריו. עיין כהסמוציא מידוליטול
 למלפן היכול שבת לא כבר אצלו אם הדיןואיך
 עבורו. מלאבה שיעףסמ לעכדשם לומר שבת שעדייןלמקום
 לטלפן יוכל אולי וא*ב מקומו. בתר דהולכיןומטתבר
 דבהסרהס כעת וראיתי שבת. לא כבר שבמדיבתרלאחד
 לומר דיוכל ומתב ל*א בטימן בזה דן התשובהעמק
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 ליהודי לומר ובודאי עיי*ש. עבורו מלאכה שיעשהלנכרי

 לו גורם כי לו יסלפן לא וכן אסור שבת עדייןשבמקומו

שיח~
 משום בזה ת8ין לומר יכול לעכו"ם ורק שבת.

 עיין וכן זה. בפרט ביאור צריך ועדיין לעכו"םאמירה
 קכאה. סימן ח"ג החכמה בצל בשו"ת בזה שכתבמה
 ושו*ת פ"ג. סימן ח"ג משרים דובב בהםוות עודועיין
 של הדין יש בישראל אם דחקר מ*ד סימן צביארץ

 שעדיין ליהודי לומר אולי ומותר בעכו"ם כמואמירה
 ברור לא זה דין כל ולדידי מלאכה. שיעשה אצלושבת
 מוה. להמנע בודאי וטוב כךכל

 והלך חשמל לכבות לעכו"ם כשאומר הדיןואיך
 פעם על עובר אני האם חדרים בעשרה וכיבההעכו"ם
 מלאכווע עשר דעשה היות או לעב~'ם אמירה שלאחת
 וידידי אחת. אמירה דרק ומסתברא עבירות. עשרהיש

 במעשה דאם נ*ל בזה לי בתב שליט"א ברוין רש*זהרה"ג
 נר לאחד נר שאמרינן כמו הרי עשרה כל כיבהאחד
 אבל בא. א' מעשה ע*י ה*נ היא א' שמעשה משוםלמאה

 והמג"א בשיעורין. הרבה הרי מעשים עשרהכשעושה
 והוי מדרבנן בשיעורין דריבוי פוסק סק"ו שי"חבסימן
 בספרי עי' היא דרבנן נמי האמירה בגוף דרבנן תריכאן

 עכ"ל. סק"א פ"ד סימן ח"ב בהלכה המצויניםשערים
 חי"ב  אליעזר ציץ ועיין ע"ז. סימן ח"ו נדברו אזועיין
 צדק צמח מישיבת ח"ד ובאורים הערות ועיין מ"ב.סימן

 ובעצם ב'. בסימן דייטש ש. חיים הרב מ"שבירושלים
 דוד ר' ידידי טען הדליק שעכו"ם מנו ליה%תהדבר

 להתיר. דקשה שליט*ארוזנברג

 קיאסימן

 בדרך לו שהחשיךמי

 בהחשיך הדינים כתב ס*ד רס*ו בסימןהמחבר
 היה אם ובתב שלו הדברים עם יעשה מה הדרךלו
 לשוטה. יתעו וקטן שוטה לשוטה. יתן ושוטה חרשעמו
 הפוסקים. כל פסקו וכך שירצה. למי יתננו וקטןחרש

 ובהאבי*ה טעמו. פירש ולא לקטן ש%ת% כתבובשה"ג
 ולרבנן עדיף החדש דלר*א דכיון לכאורה ונראהכתב
 לקטך שנות% לישנא תרי דאיכא כיון עדיף החרשנמי
 הביא הלכה ובביאור שירצה. למי שיתן שפסקוויש

 שההש קטן בנו אבל ב% שאינו קטן דוקא דהיינומהפ"מ
 שם ומסתפק ושוטיב לחרש יתננו מדרבנן חינוךבר

 בר שאינם ב% הוא ושוטה החרש אם אפילודאפשר
 מה בזא להוסיף לי "ם והנה עכ"ל. בקטן כמוחינוך
 דהפוסקים בהא לעיין ויום שכתב אמת בשפתשראיתי

 בקטן גם אם להשףק דנותן סתם ובתבו כלל. חילקולא

 דדוקא נראה דמסתברא לא. או שרי לחינוךשהגיע
 כיון בגדול מחליף דלא א"ש ולכן לחינוך הגיעבלא
 דבקטן מבואר בפ"מ ולכאורה עכ"ל, ממש קטןשהת1
 שואלים ויש כתב ובמאירי בזה. ועיין לא חינוךבר

 גדולים לועהיר תאכילום לא תאכלום לא כתיב והאבקטן
 הדרך על מהלך כשהו(1 עליו שנותן ופרשוה הקטניםעל

 על הרמ"ך השגות עיין המגיה וכתב בבהמה.שביאר%
 במגיד עייקש אבל הל*ז. פ*כ שבת הלכותהרמב"ם
 דסתב הבדל דאין משמע הרמב*ם דמדברי וכתבמשנה
 אלא ליכא דבגדול וכתב בזה מ"ש ברשב"א ועייןסתם.

 מהלך כשהוא לו ש%תן היות וביאורו דרבנן.איסורא
 דהוא והנחה. עקירה דליכא הימינה %טלווכשעומד
 דליכא כיון כתב מי של שבת ובספר דאורייתא.איסורא
 דכמו בקטן שרי מש"ה דרבנן איסורא אי אלאבגדול
 השקל מחצית המין עכ*ל. הם ושוים דינא בהאי הויגדול
 ת*ס. סימןריש

 קיבסימן

 בשמת מפתחות מ' עםלצאת

 שאלתד בדבר נ*י. יונגרית ארי' יודא הבחורכבוד
 לך ונחוץ המדרש לבית ללמוד שבת בליל הולדשאתה

 לעףםות. עליך איך לבית להכנס כדי מפתחוועב'
 כי מהסס. אני חגורות בב' מפתחות ב' להתירהנה
 חר"ח שלמה בבית שראיתי מה מלבד ואסרו. בזההאריכו
 אין במציאות ובאן לשתיהם בצריך דמתיר ל"טסימן
 ח*ג אור"ח משא באגרות וכ*כ חגורות. לב' צריךאתה
 ואת*כ חגורה מתירים בצורך רק ומשףכ מ"ו.סימן

 כ*נ סימן חת*ה ל*ה סימן ח*ג נדברו אז ועייןגערטיל.
 יצחק ומנאת ס*ד סימן חשג משה ובבאר הספר.ובסוף
 ש"א בסימן חגורות ב' של הדין וזה מ"א סימןח"ה
 בסמר וצריך קס*ט ושעה*צ סקקל*ד במ*ב ועיי*שסל"ו.

 לצורך עג*ז זה טליתות ב' ללבוש הקה וממילאבדבריו.
 דשמיא סייעתא בספר )המ15 אסור יהיה מסתמאחבירו
 נ*ום. אות ש"א סימן פוסקיםחידושי

 בהשש מפתח לקבוע בסיוא שכתב  העצה לנוונשאר
 יעקב בחלקת שבתב וכמו מתירים כבר ובזההחגורה.

 להתיר "ם מפתח ובסופה חגורה האקכ קל"ג סימןח"ג
 וסהםמע סקכ*ט. פוסקים בחידוש עיי"ש לנוי אפילווזה
 מותר. לתשמיש עשו עםברק

 שו*ע בקיצור וראיתי מפתחות בב' יעשה איךאבל
 עצה ש"ם קפ*ט בעמוד וכתב זצ*ל פלדמן הרבשהוציא
 ואלי בשני נכנס ומפתח קרסים כעין יעשה הקצותדבב'

 להזמין ?ריך ואולי כך. לסדר קשה שלנובמפתחא
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 בס' כדבריו עצה נתן וכן כאלו. מפתחות מיוחדנאופן
 ותל*ז. ת"כ עמוד ושאול דוד בתקט שבת הלכותקיצור
 עצה. בזה יש לכאורהוא,כ

 שולי שיס~ר מפתח יעשה דאולי דהצבתיועוד
 העניבה. את לאחוז ואחד בחגורה אחד מפתח אוהחולצה
 עם לעשות איך מ*ש ל"ג סימן חוד יצחק מנחתועיין
 יסודי ועיין מ"ז. סימן ח"ב נדברו אז ועיין בשבת.מפתח
 שני להוציא הצריך שכתב רכ"ם עמוד ח"הישורט
 בשני המפתחות ויקשור קרסים כעין יסדרםמפתחות
 ואם באלה אלה המפתחות שיני וירכוס החבלקצות
 להלכה זה ענין באריכות ועיין עכ"ל. החגורהיהזיקו
 הרב וידידי י"ח. סימן )תשל"ה ח"ב אבי ביתבהםו"ת

 בב' לצאת עצה דיש טען שלים"א בראדי אברהםר'
 המשורה. צדדי בב'מפתחות

 קיגסימן

 כשכת חאש על קדירהלחחזיר

 )טבת כעת נותן שאני השבועי בשיעורנשאלתי
 קדירה ההזרת של הדינים לברר שבת במסכתתשל"0
 בכ"ז אמרתי לפלפל, זה בחיבור דרכנו שאין ואףבהצבת.
 נוטלין בהם"א ל"ו דף בשבת שנינו הענין. קצתלהאריך
 דב*ש וטעמו מהזירי4 אף ובה*א מחזירין. לאאבל

 ועיי*ש )ר,ם"י וגרוף הושויל דב"ה וטעמו כמבשל.דנראה
 בשבת אף מחזירין ע*ב לשא ובגמרא וב"ה(. ד*הבתוס'
 אחת פעם דאמר בשבת מהזירין סבר הושעיה ר'ואף
 מדיוטא חמין של קומקום לו והעלמ עומדיםהיהצ

 וההזרנוהו הכוס את לו ומזגמ העליונה. לדיוטאהתחתונה
 די*ז השמים ד"רמב,ם וצ'ע דבר. לנו אמר ולאלמקומו
 הרב ידידי של בספרו ודאיתי ועליונה, תחתונהשל

 תתר*ו אות רנ"ח עמוד בח"ד שלים"א אהידרשמעט
 בגמ' ומבטור בפוסקים. זה הובא לא אמאי וצ*עשכתב
 האח*כ אסור קרקע ע"ג הניחן אבל בידו שעוזץ אלאל*ש

 וסהצמע שם במ*ח וההש מותר קרקע ע*ג דאפילומבהשר
 אחת וזיעה להחזיר דעתו אם מותר לכו"ע בידודבעודן

אפי~
 תלאן הגמרא ווסואלת מותר להחזיר דעתו אין אם

 למיחם ממיחם פינה מהו קרקע ע*ג הניחתן מהובמקל
 חננאל ובר' בעיות. הני כל השמיט והרמב*ם תיקו.מהו
 לחומרא. דאיסורא תיקו כל וקיי*ל בתיקו ועלוכתב

 בפ*ג והרמב*ם בעיות. הני כל הביא וברא*שוברישף
 ע*ג אלא לעולם מחזירין ואין כתב הל"י שבתמהלכות
 ובהניחה קרקע ע*ג בקדירה הונח עלא והטוגרופה
 השמיט והראם הכ*מ ובתב אותה מאזירין אין קרקעע"ג

 וקשה לקהיא נקטינן דרבע דמידי כיון דגמראהכעיות

 כתב רנ"ג סימן ובטור להאזירה. דעתו אם חילקשלא
 אסור. בקרקע ובהביחו מותר לההזירה ודעתו בידובעודה
 כהרמב"ם ולא אסור. למיחם ממיחם ופינה במקלובתלה
 בדי*ז הראשונים ודעת בב"י. עיי"ש וטעמו לקולא.שפסק
 ע*ג הביחה דאפילו והריא*ז והמרדכי התרומהבספר
 בשם בו הכל וכ"כ שרי. להחזירה דעתו אםקרקע
 סובר דהב"י כתב סקשב רנ*ג בסימן והמג'אהרא"ה.
 ספסל ע*ג הניחה אבל אסור קרקע ע"ג שהניחהדדוקא
 כמווסיב דדן4ל אסור אלו דבכל ס'ל והרמ"אמותר

 ועיין סקכ"ד. הרא"ש בתוספות ועיי"ש בשבת.לכתחילה
 כתב דהרמ*א ס"ב. רנ"ג בסימן והרמ"א המחברבלשון
 אם הרמ"א ודעת מותר. להחזירה ודעתו בידוועודה
 די*ז הרמב"ם מדהשמים הב*י ודעת אסור. במקלתלה
 והרישף ורה"ג הרוח גיסא מאידך אבל לקולא. דסוברש"מ
 דס*ל וצ"ל בזה הרמב"ם סברת מה וא*כ להחמיר.הוא

 בידו כעודן עדיין הו"ל בתלאה ודעתו שם.כהירושלמי
 בני בספר )הךין מותר לכו"ע בידו בעודן אבלומותר
 בדבריו. ועיין בסק*י כשב מ"ש שם הךין בסקי*ג(.ציון
 איסור ועיקר הרמב"ם. על דהעיר שבת עולת בספרועיין
 )ברז"ם( שאול זכרון בספר מ"ש עיק טעמו חזרה שלטעם
 ובדמשק הגר"א בביאור ועיי*ש ס"ד. רנ"ג סימןשבת

 שם רע"א בהגהות ועיין הרמב"ם. של בטעמואליעזר
 בידו ועודה מהכירה שמעט קדירת שנטל ראובןדחקר
 ובמה לההזיר. מותר אם לההזירה דעתו היהולא

 על ~צשכ"ד( עזרי אבי בספר בצ"ע עליושהעיר
 אגרות ועיין שלים"א. שך ר"א הרה*ג למו"רהרמב"ם
 הצאלענם בלקח שכתב ס*ם סימן ח"ב אור"חמשה

 כשהיד להחזירו מותר אם השולחן ע*ג והניחמהתנור
 בעת להקל שיש כתב בסקנ*ו שם המ*ב הריסולדת
 ובין לההזירה דעתו אין אפילו בידו בעודן ביןהצורך
 הניח אם הרי להחזירה. ודעתו הספסל ע"ג הניחאם
 במרכבת וורע להקל. יש להחזירה ודעתו השולחןע"ג

 בפוג שמח באור ועי' באריטת, הרמב*ם על שםהמשנה
 וז"ל, שם וכתב והטמנה. שהיה דיני וביאר שבתמהלכות

 גרופה בכירה להחזיר דאסור הא נראה דעתיולפי
 כעץוכה לדהםתמש בנטל דוקא היינו קרקע ע"גבהניח
 קוהבלה לכירה ליתן מועם שהבלה מכירה בנטלאבל

 נטל שלא כיון שרי קרקע ע*ג בהעמיד אפילומרובה
 מיחזי דוקא מתוכה להשתסהצ דבנטל ממנה.לדהםתמש

 הגמרא הזכיר לא ולכך הראשונה שהיה שנגמרהכמו
 בין הגמרא מפליג ובזה הכוס לו דבמזגו דר"העובדא
 בתשובת הריז עכ"ל. וכו' קרקע ע*ג להניח בידועודן

 עמוד ח*ד שבת הלכות בספר שלים*א פיינשטייןהגר"מ
 נ,י שמעט ר' הרב המחבר שאלת בדבר שם וכתבי"ז

 והיה הבלעך על העומדת צרכו כל המבחילבקרירה



 מ י ר פא וריםאורח ת ו ב בנרקפב
 התבהעיל עדיין אבל ה(צש שנכבה בשבת ומצאו דשושבוער
 והשיב שגואק אחרת לכידה להחזידו מותר האם חםקצת
 דחגור הבלעך ע*ג שעומדת כמו דמי דזה להתיר דישלו

 יותר במקום להעמידה שמותר קצת דחוק במקוםשהניח
 הוא אבל לאוכלו שראוי קצת חם היה כשעדייןחם

 כבו אם אבל סיבה איזה ע"י מאליו כשנכבהדוקא
 ראהיובדנ שהיה בכונה בטלו דהא אסור בע"שבכונה
 קצת חם רעדיץ צדכו כל שמבושל בתבהעיל שאלושוב

 לשבת סמוך בכונה שלא שנסגר תנור בתוךשהניחו
 ולהניח מהתער להוציאו מותר האם בתעד חום עודויש
 והשיב גבה על כמתוכה דהוא דטראה בהעבת הבלעךעל

 הוא קר שבתער כתוכה חשוב תוכה אין שנסגדדתנור
 מותר בו סולדת דיד גדול חומו אם ורק אחרכמקום
 בעמוד מ"ש עוד יעיין עכ"ל. הבלעך על ולהניחלההציא
 רש*א כתב דעתו אין אם ואפילו תתר"ח. הערהרנ*ח

 מוקר מפי שמע וכן דמותר פוסקים כמה בשםנ"י
 ביאור בעי דלכאורה ודע שליט"א. פיינשטיין ר*מהרה"ג
 להקל שנדגו נתבאר )כבר רנ"ג בסו"ס הרמ*אבדברי
 בשבתבחזרה

 אפי~
 צריך ולמה וכף קרקע ע*ג הניחה

 כירה דין להם יש שלנו דתנודים מקודם כתב האלזה
 מה להם כירה דין שלנו שתנודים הוא ההיתר אםוא"כ
 הצורך ומה סמיכה לגבי קרקע ע"ג בהעמיד חילוקענין

 בבית ועיין דחזרה הקולא במנהג סמיכה היתרלתלות
 סימן ח"ג משה באר שו"ת וורין בזה. העיר שכברמאיר
 תבשילו מתחת האש ונכבה התחתונה בדיוטא בדרנ"ח

 חבירו. של העליונה לדיוטא להעלות צורך לעתדמותר
 רנ"ג סימן הרב בהעוקע ועיין ל"ב. בסימן מ"שובח"ד
 בסי"ז תוזרה בשהיה עולם ברית ובספר בפינה.סקי"ט
 נשאר בג' אסור בפינה ובסי"ח דעתו דבסלהבהניחה
 להקל לצדד יש ובדיעבד להחמיר ולכתחילהבתיקו
 על ובנתן מותר בידו דבעודה משמע מכ*ז וא"כבזה.

 ח*א נדברו א הריז מותר. צורך בעת אז וחשבהשולחן
 כירה על להשים מותר האש בנכבה דכתב מ"דסימן
 פלטה ויע4ג קדירה ע*ג דלהחזיר כתב נ' ובסימןאחרת.
 שונה עיין לכתחילה. גם ומותר בפוסקים ברורזה

 בידו בעודן מקילין יש שכתב סקי"ד רנ"ג סימןהלכות
 אפילו להחזירה ובדעתו להחזירה דעתו אין אםאפילו
 הצורך ובעת וכדומה ספסל ע*ג הניזזן אלא בידו עודןאין
 וכן להקל אין קרקע ע*ג הניח אבל ע*ז לסמוך"1

 להקל מקום שיש וכתב סקי*ב ל*ז סימן החזףאהסכים
 בהחזיר אבל להחזיר דעתו היה ולא ספסל ע*ג בהניחןגם
 תרין עכ*ל. להחזיר דעתו אפילו להקל א,ן קרקעע*ג
 ר' הרב )מידידי השבת בקול וראיתי השולחן.עדוך
 משתמשים בשבת זה בלשת שליט"א( טוב כרראובן
 קומקום טעליה כאשר.מסירים חשמלית בפלאטהבבתינו

 מותר דששם שבל הוצאת לצורך בזה וכד)מהקדרה
 שמחזירים לפני אחר במקום או הרצפה עללהניחה
 לפלאטה להחזיר כונה קיימת אם תשובה לפלאטה.אותה
 עקב. אחר במקום או הדצפה על בינתיים להניחמותד

 סק*ט שם מרדכי במאמר עיין הדמב"ם דבדיובביאור
 שבתב סקי"ג רנ"ג סימן שבת תורת בספר ועייןסק"י.
 של הטעם שעיקר כית כתב זצ'ל הגאמו"ז זהבלשת
 ולא לההזירה שדעתו היכר שיהא כדי וצא בידועודה
 באויר בידו להיות צריך לא וא"כ לסתחילה כמושיביהיה
 ונלעףד עבףל. היתר נוהגין וכן ידו מתוך יניחה שלארק

 לסמוך שיש להחזירת ובא בשבת הקדידה בטטלדבודאי
 קרקע ע*ג בנתינה איסור אין הרמ"א דלפמ"ש כיון זהעל
 בשבת ומחזירה פע*ש נטלה אם אבל חומדא מצדדק
 בה מחזיק ביד ועחץ נאמר שלא כית בכך להקלאין
 מבלי מסהן בידו שהיא סהעמע בידו עודה וקתניבידו

 הלבה1 כונת דזהו ספק ובלתי אחר מקום עלשתסמוך
 שלא בהיו ועודה וסתב והרמ"א המחבר מלשוןששינה
 בירה1למי אך בזה דק לא והא"ד קרקע ע"גהניחה
 הנאמו*ז כמ"ש משמע ממע ידו את העביר כתבדכירה
 מ"מ מחלוקת בזה שיש ואף כתב ובסקי"ד עכ"ל.זצ*ל

 החומרות ככל לפסוק יש בשבת ומחזירה בע"שבשנטלה
 שמירת הריז להקל. יש בשבת דבנטלה משמעעכ"ל.
 וסי"ח וסי"ז )סט*ז וסט"ו סי"ד ד' דף כהלסתהשבת
 גבי על ר(מ1ון כלי החזרת על דינים הפדסי כלשכתב
 שהביא ומה ל*ט באות ובחגהה ס"כ ף בדף וכןהאש.
 החום כוח אען להגדיל שא"א חשמלי דתנור תודהמקול
 חרין קדירה. עליו להחזיר ומותר לו יש גרופהדין
 ד' מיראי רבים שכתב סקל"ח רנ"ג סימן החייםבכף
 תיכף שמ(צ סה9ום חדא כלל בחורה נהיגי לא מעשהואנשי
 העם המון משום ועוד אדעתיהו ולא מרתיחתוינוח

 בפרטי לחלק ידעו ולא להחזיר מהם ילמדו שמאהרואים
 דינים פרטי הששצו האשכ עכ*ל. לזה הצריכיםהדינים
 אלא מידו להניח ולא להחמיר יש ולכתחילהבזה.
 בהידה בהרר"י עייקש וכן בחזרה. ולהניח בידלאחוז
 עב*פ דה9מלית. בפלאטה בחזרה דנסתפק ר"כבעמוד
 נדברו אש ועץין דהעש. אין בידו טרחז מכסה עםבתנור
 ע*ה עמוד ח*ז עבדי בישכיל עיין ובן כ*ב. סימןח"ב

 יצא וכעת ט*ה סימן אור"ח ח4ו ובספרו בחוצים.דברים
 תאקאל ו' מהרה*ג יקר ספר התשובה עמק שו*תלאור
 בזטזודת דינים חילוקי הרבה וכתב שליטקאראסה
 ~אהר ציץ תרץ מ*ב. כ*ח כא בסימן עיי*שהקדירה
 ל*ב. סימן ח*ב שלום ודברי כ4ט. סימןחי"ב

 להתהר יא*א בזה אה1 ההזון שיטת כבר ידועאבל

 בזה שכתב מה חמו סקשט. ל*ז סימן אור*ח חזףא9יי
 8ף. אוח שואא בייני עולם ברית בפפרו ידידיכ*כ



קפג מ י ר פא חייםאורח ת ו ב גנר

 כסלו תודה שיעורי בקובץ דבריו על שהעירוובמה
 ישראל שמנהג רוטשטיין נאום הרב והביאתשל*ה.
 הסוגי(ג כל את הקיף כי בדבריו היטב עיין פחלהשאיר
 שמחמיר ומי בפח. טהגין שכן לאלה כתבטהתנלענ*ד

 והורגלנו כידוע פח בלי להשאיר קשה אבל תע*בבזה
 רובנשטיין אביגדור הרב כתב קל"ב ובעמוד בכך.כבד
 לכירה מועט שהבלה מכידה שבת לשים דמותרהא

 לאור אור בתולדות הדין האיך נסתפקתי חם.שהבלה
 אור תולדות או לאור צר מתולדות לההזיר מותראי
 פלטה לגבי מינה ונפקא חדשה. שהיה אור על חזרההוה

 קרקע גבי על כהונא הוה אי שאלה ויש בשבתשנכבה
 דין לו ויש חם עדיין הפלטה הדאשופת בדקותוהנה

 להחזיר ומותר קרקע ע*ג כמונח מיקרי ולא אודתולדהע
 בו אין בשבת דגרמא אחד שטען ומה עכ*ל. אור גביעל

 עיין יש איסוד אבל אין לאו כי להאמר ניתן לא זהאיסור.
 דף )דוסאןק אליהו עוגת ועיין ק"כ. שבת שלמההשק
ל'4

 קידסימן

 לשצת במקוהלפבול

 כשירה במקוה לטבול שנזהר במי שצ"עשאלה.
 גבוה בעלי' דר והוא כשצריך ובפרט ויום ייםבכל
 וזה המקוה ממקום מרחק איזה שיש במקום והואמאוד
 ובפרט קדושה דברי שום יוציא שבל מאוד נזהדהאיש
 יש אי צ*ע ועכשע במקוה. לטבול שהולך קודםברכות
 קודם הטלית ללבח2 בשבת היתד לו שיהיה אופןאיזה
 שילך קודם לטלית עטיפת ברבת ובלי התורהברכת

 אז ויברך כהוגן עטיפה יעשה שיטבול ואחדלהמקוה
 ודי*ק.וצ*ע

 שכבר בענין דבדים איזה אכתוב קודם הנהתשובה.
 קודם מקוה בטבילות שיש והקדח2ה החשיבות גודלנודע

 המצוה מגודל מלאים וחסידות מוסר ספרי וכלהתפילה
 בעוד קדח2ה דבדי שום מפיו להוציא ושלאהלזו,

 לזה המקור במקוה. לטב% הלך שלא ועד עליו,טומאתו
 ד" ע*ב( פ*ב )דף ב*ק במסכת דש*ל בדבדימציפ
 ויש קרויין, לבעלי טבילה מהן ואחת עזרא תיקןתקנות
 ועירא כר' פסקינן אם השסקים כל בין רבותאפלובתא
 ובין תורה לדברי בין אם וכו' לטבילותא שביטלוזעושאמר
 דתפילה בהצמע פוסקים רוב מתוך אבל וכו'לת5ילה
 נמי הוא לדית הגזירה בכלל הוא מילתא הדאותורה
 כתב פ*ח( סימן )באו*ח והטור שם, דמזכירתפילה
 בידך ישראל מנהג נקוט מוחלם דבר אין שבגמראשכית
 ישראל קווש לסחי חרשות )בוצס5ות ראיתי אפלק*ש.

 זו. בטבילה טהגים היו עזרא תקנת קודם עודשבאמת
 על הקב"ה התנה תנאי הע%ם לבדיאת השניוביום
 איתא וגם ע"ב( דקצ*ח )ח"ב בזוה*ק כדאיתאהטהדה
 בקדח2ה מתנהג היה שאדה*ר המלאך( דזיאל)בספר
 דרכו עפ"י חנכו שנים עשר בן כשהיה שת ובנוובטהדה
 כלל ידעו שלא השבטים ע~צדת שגם וככצ"כעיי"ש,
 וז*ל עזרא, מתקנת יותר בזה מחמידים והם עזראמתקנת
 טומאת ובענין עוב( ד*ד רוה*ק )בשעד האדיז"לדבינו
 אותה מהגלית היום אותו כל כי ז"ל מורי א"לקרי

 גילוי שהוא אלא טבל. אם אף במצחו וניכדתהטומאה
 זמן כל תמיד שם נגלה הוא טבל לא אם אבל מועט,דבד
 בהר( פ' משדים מגיד )בספר וז4ל עכ"ל. טבל,שלא
 טבילת תמיד תבטל ואל ז"ל הב"י למדן שאמרהמגיד
 חכמה והראשית שכרה, מתן יודע אתה אין כי קדיבעל

 לידבק גדול סיוע הוא הטבילה ע*י הטהדה הנה)פי"א(
 ובעבודהו. באלה' נפשוהאדם

 שיש קדח2תו גודל את בכלל כתבע עכשיועד
 דבור שום להוציא שאסור אכחיב וכעת במקוה,בטבילה
 וכו'. א"ע לטבול שילך קודםקדושה

 מאוד ליזהר יש ב'( )סימן שלום משמרתבספר
 הולכים והמדקדקים ד"ל, קרי כשראה או א"תבטבילה
 שום מפיהם מוציאים ואין בקומם ומיד תיבףלמקוה
 וכן קןי*ש, לטבול, כשצריכים הטבילה קודםקדווצה
 הוא שאם אריכות יש אמור( )פרשת ח2בה2 מאודבספר
 אופן בשום א"א זו בטבילה נזהר ואינו מתפלל אולומד
 ח*א חי )זהר וז'ל עה*ש, ומצוות, תודה לגופילהגיע
 עקב(דרי"א

 אפי~
 ולומר להתפלל לצדם אסור הזה בזמן

 שאינו מי לחובה קבלוהו כבר כי שיטב%, עד תודהדברי
 אלקות חיות והדגשות דעת בה שאין כבהמה נחשבטובל
עכ"ל.

 ואפי~
 מנין אז לו יהיה %א תפילה זמן שיעבור

 משמרת )ספר ת*ל שיטבול, עד להתפלל רהצאי אינוג*כ
 זו טבילה ע*י אפילו אצלי מאוד פשוט והנההשלום(
 ובפרט בטהרה, להתפלל טוב יהער בצבור מתפלהיתבטל
 ידוע כי ובפרט גד%, איסוד הוא רבוואתא לכמהכי
 מי לתפלה דעתו לכת יכ% איט שבל כוואינוכי

 בכותדש4 מבעיתא יותר אצלי פשוט והוא בטביל21שנוהג
 ברודה משנה בספר שראיתי לפי אלא זה כתבתיולא
 מתפלה עי"ז יתבטל אם אף ואפשר שכתב או*ח שו*עעל

 לדבר הרבה ויש עכשל. בזה להחמיר נכון איןבצבור
 להזהר צריכין שבהדאי מזה לט הע%ה עכ-ל. ואמ*לבזה
 קודם קדח2ה דבר שום מפיו יוציא שלא מאודמ(יד

 דהציבות מפיו שיום4 להדברים "2 ואח*כ במקוהשיטבול
 ודףק.גד%

 ממה נובע לזה המקור דידן, שאלה בעניןועכשיו
 מצוה ברכת שכל ס*ח( כ*ה סימן אי*ח )בשו*עשקי"ל



 מ י ר פא הויםאורח ת ד ג2 ג2רקפד
 במצוה נקרא מה בכלל אבל לקץ2יהץן, עובר להיותצריך
 האחרונים, בין גדולה פלונתא יש עשייתה עוברדידן
 מגעת שידי עד הענין כל ואבאר גדולה, מבוכהוהוא

 בעזרי. יהיהוהשי"ת
 משמע שם ומלשו1 ח'( סימן )אי*ח בטור מובאהדין
 הגוות החדח2י שם בתב וכן יברך, העטיפה כלשאחר

 העיטור בעל לדעת אפילו לומר רבינו דכוונת ול*נג',
 בגילוי פעמים כדאמר הרזוש כיסוי בעי' דלאלעיל
 ראשו להתעטף צריך מיהו הברכה בשעת מ"מהר4ה2,
 המאבר כתב וכן )מהרל"ח(. בשם להתעטף שמברךכיון

 היטב והבאר וכו', ויברך בציצית יתעטף א'()בסעיף
 פ"ח( )סימן יעקב בית תשובת בשם מביא ב'באות
 והיד העולם. כמנהג שלא העטיפה אחר דמברךשפסק
 ששם לאחר העלה אהרן והיד עליו, חלקו חייא ובניאהרן
 השליכו רק בידו ציצית שם שלא אף עליוהטלית
 וזחלקו ומ"ש ע*ז כתב ווה2"ת ע"ש. לברך יובללאחוריו

 ארי' בשאגת ג"כ מבואר כן יעקב, הביתעל
 )סי~

 ל"ב(
 בה2עה לברך צריך הטלית על לברך וכשבאשכתב

 דאין עיטוף בה2עת לא בו להתעטף ורוצה בידושמחזיקו
 ציצית מצדת עליו חלה שכבר כיון לעשיקעו עוברזה

 כתב ציבור ובשלמי עיי*ש בציצית להתעטףדמברכינן
 והבית תרמ"ג( )סימן הם"ז לדעת להתעטף ברכהלענין
 כשמשליך נקראת המצוה דעיקר דס"ל נראהיעקב

 סמוך לברך טוב ולכן העיטוף אחרי לאחוריוהבנפות
 לענין רע*ז( סימן )ח"ב הרשב"ץ כמ"ש המצוהלעיקר
 יברך ביוי הטלטע שבעוד לנהוג יש אך עיי*ש,מילה
 בבת גופו, ועל ר(ושו על אחוריו דרך ילבשנוותיכף
 עו*ש. וכו'אחת

 )בס"ק המג"א מדברי להוכיח רצה ב' אותוהפמ*ג
 הברכה ומדכתב והעטיפה, הברכה פי' מעומד, שכתבב'(

 מברך העטיפה שקודם משמע והעטיפה, ואח"כקודם
 הטלית.על

 להתעטף וכשיתחיל בץ )בסעיף הרב השלחןוז*ל
 עטיפה באמצע כה2מע יברך, לנמרי שיתעטףקודם
 מצאתי אח"כ אבל ועוד, אהרן היד כמו לברךצריך

 פסק שכאן ציצית, ברכת אודות שכתבבהוספוה
 התחלת דקודם פסק ובסידור לברך צריךכבהתחלת
 אריכות אחר והשיב דה2ג"א(, )כמו לברך צריךהעטיפה
 5יישטג סידורו של בפסק וכדפהטמע קודם לברךשצריך

 האחרונים רוב והסכימו כתב ברורה,ואכה2נה
 דדיי1 העטיפה קודם הברכה להיות צריךדלכתחילה

 עובר דזדי בו להתעטף ורוצה בידו אתזזו שהואבשעה
 דזהו מקופלת שהטלית בה2עה יקדים ולא ממש,לעשייתן
 דעובר.עובר

 בטלית יתעטף ג'( אות י4ב )בכלל כתב אדםוהווי

 מלשון )ב*מ בו להתעטף רז8שו על אותו שמניחובשעה
 הרהשת ו~ל אבל העיטוף אחר דהברכה הפוסקיםכל

 סובה הניע וכר בא"י אומר בו להתעטף טליתוכשלוקח
 הירח2מי כדברי משמע )ששם עובר ד*ה תוס'ל"ם

 כמו נ"ל ולכן העיטוף( אחר שמברך לעילשכתב1
 ע*ב. העיטוף קודם לברך העולם ובהגין וכו'שכתבתי(

 הביא יעקב הבית דעת הנה מהרי"ח,והליקוטי
 הכריע הוא אך הורי*א וכ"כ העיטוף אחר לברךבבאה"ם
 ובסטיר בו, להתעטף בראשו אותו שמניח בשעהלברך
 ברזמשו 1תו שמניח אחר לברך וכדי שם כתבהשל"ה
 עטיפ" קודם מברך דאין משמע כתב וא*ר העיטוהקודם
 בתפילין כמו יפה שיתעטף קודם עטיפה בשעתאלא
 1הגין דהעולם כתב יעקב בית ובתשר ס"ח( כ"ה)סימן
 כן לישות דאין שם משמע ומ"מ שיתעטף, קודםלברך
 כדאמרן.אלא

 ר14י בציצית להתעטף מברך ך( )אות המאמ"רוז"ל
 לקה1"טץן, עובר שיהא כדי עליו מברך מאימתילדקדק
 באר הרב הביאם ז*ל, האחרונים בזה נחלקו כברוהנה
 ז*ל מרן של מתורתו זה דבר ולפק*ד ב'( )בס"קהיטב
 וז"ל, ס"ג( כ*ד )בסימן לקמן שכתב אוהו לומדיםאנו
 עב-ל, כשמברך עטיפה בה2עת בציצית להסתכלטוב
 דמברך בהדיא משמע בתשובה הריב"ש מדבריוהוא
 כהרב דלא מה לאחריה ילא לה קודם ולא עטיפה,בשעת
 שהביא אהרן היד דברי לזה לכוין ואפשר יעקב,בית
 כה2מע דה2"ע דמל' הכי מוכח ל' פשם עואין אלאהב"ה
 וכף, בו שנתעטף אחר ולא מכה2, עטיפה בה2עתשמברך

 ד"דם ברכות מהלכות )בפי"א ז*ל הרמב*ם מדבריגם
 שהביא הר"י מדברי גם יעקב, כהבית דלא בהדיאמשמע
 משמע לא לעשחתן עובר בדין זה בסימן ז"למרען
 וערבה( לולב )פרק ז'ל הרא"ש מדברי ומיהוכוותיה
 לקמן בם"ז מבואר ויותר עטיפה, אחר דמברךמשמע
)בסימן

 תרמ""
 וע*כ ב'( )בס"ק בם*ז שם וז"ל ו )הג"ה

 אחר שאיא ציצית אחיזת על הברכה לסמוך יותרטוב
 דמי שפיר בברכה מזביר עיטוף דלשון ואע*גהעיטוף
 עוקש(. היום בל ועומד מעוטף שיהא עליו שהמצוהכיון
 שמוכח ע*ש כמ"ש מבואר ז"ל הרמב"ם דעתומ"מ

 קודם ר*ל כקד סימן לקמן הש"ע שכתב עטיפהדבש'עת
 עכ"ל. 5יישש עיקר וכןשיתעטף

 דבריה לבסוף  שבתב מה להבין זכיתי לאובאמת
 כשמברך, עטיפה בשעת וכף להסתכל שטוב המחברומ"ש
 חקל מב*י ההצ לזה המקור הלא שיתעטף קודםרול
 נשפשר וכי עוד ובי4יר גאין מהיה רב נמי וכ"כשם

 וכר עליהן ובירך עטיפחו בשעת בציציתשהתבונן
 עליה כשמברך העטיפה בשעת בציצית להסתכלוראוי
 8~8ה בשעה שרק כתב בפירהן א-כ עיי*ש,וכר



קפהאפרים ~יםשרחרבבות

 גה4עת רק מברך ע-כ יסתכלכה4מברך
 עטיפו~

 מ*ש וגם
 אים זה עטיפת קחהם משמע הרמבים שמדברילבסוף

 גה4עת רק שמברך ח' בדין ז'ל הרמב"ם כתבשמפורש
 ודףק. בציציתכשיועעטף
 הששא ג*כ מביא זלה"ה, ש*י ערך בעל זקיניוכ*ק
 שבירח4למי עליו שהשקגו שם הקו"א וכמו*כ לוב()סימן
 בתוספות מבואר )וכן מברך, נתעטף איתא הרתוה()פרק

 העיטוף אחר לברך הירח4למי שכוונה ל"ט( דף)בסוכה
 קודם לברך שצריך שמסיק כהש*א דלא אלמאעו"ש(
 ד4שם לחלק ויש פלוגתא, עים אין שבאמת והשיבעיטוף,
 בו לעשות מוכרח ד*כ לו דיש מחמת רק לובה4להנאחן
 ~בש המצוה לקיים כדי ו4ום כשנהעטף יברך אזציצית
 עיי*ש. ראיות איוה לזה והביא קודם יברךטלית

 הוא אן שיטות, ג' לפנינו שיש מהנ"ל לנוהיוצא
 צריך הטלית 8עטיפת כל שאחר יעקב בית תשו'שיטת
 היד שיטת הוא ב' בדבריו, יחיד כמעט והואלברך,
 כן סוברין האחרונים כל וכמעט הט"ז ושיטתאהרן

 שיטת היא הג' והשיטה הברכוג מברך העטיפהשבאמצע
 קודם שעוד כן סובר המג"א גם הפמ"ג וע"פהש"א,
 לא אבל לברך, צריך בידו שהטלית  בעודשיתעטף
 עובר הוי דוהו מקופלת שהטלית בשעה לברךיקדים
 ועוד. המ"ב שכתב כמודעובר

 שיטת וה"ה אחרת שיטה עוד מצאתי הדל אניאבל
 ימיו יאריך )השי,ת שליט*א מסאטמאר אדמו"רכ"ק

 אצלו ורחיתי עביגצבב"04 דה4לימות בבריאחזח4נותיו
 על מונח כשהיה שבעוד מספר אין בלי פעמיםכמה
 נפשי ברכי שאמר אחר מקופל הטלית שהיה ובעודכתפיו
 מניח היה ואחשכ הטלית, עטיפת על הברכה מברךהיה

 והמקור הקדח4ה דעתו לבפוף ירדתי שלא והגםהטלית,
 שפוסק כמו שסובר לומר, אפשר קרוב אבל זה,לדין
 הקדח4ה דעתו חוות את השואלים אנשים לכל מצווהוכן
 תפילין על תפילין, מצות על ברכת לענין תורה,דעת
 בידו שהתפילין בעוד הניחתן קודם לברך ראה4,של

 זה בענין דברים אריבאע איזה כתבתי אחר)ובמקום
 שום אין וגם הדברים לסדר בעת מוכשר הזמןואין

 זה וואין שסובר בל*נ( חזון ועוד שלנו לדיןנפק*מ
 באר כשףת שראיתי והגם ודףק. לעובר עוברמיקרא
 כבר אבל זה, דין על שמפקפק ד'( )סימן ג' חלקמשה
 וקשל. 8'ה מזה לזוז ואין זקן כךהורה

 רבינו דעת שלפי דידן, בנידץ לדין נבוארוכעת
 כתפיו, על הטלית שמניח בעוד לברך שצריךשליטוא
 מותר שיהיה זה על עצה שום אין שבההאי נראהלכאורה
 יברך המקוה ואחר להמקוה שילך קודם הטליתללבח4
 פוסקים רובה לדעת אפילו אלא בביהמשד.הברכה

 ר44י איע ג"כ לברך צריך חעטיפה שבשעתשסוברים

 מחויב כבר עליו הטלית שמניח שבשעת כן,לעשות
 לברך שצריך שסובר יעקב, הבית שיטת לפי אלאלברך,
 לחתעטף שלא עצה יש שפיר אז שהתעטף, אחררק
 אז ויבול עטיפתו על לברך מחויב אז יהיה ולאכולו
 וכה. להמקוה כךלילך

 שכתב וראיתי החיים כף הספר לידי שבא אחראמנם
 בטלית המתעטפים ע*ד( )דכ*ג מצ"ש ח"ל ו בזה"לשם
 כי לבטלה ברכה השל ראה4ם את ולא בלבד גופםגדול
 והם ר44שם את עיקר הוא בציצית להתעטףמ"ש

 כמ*ש במדבר בזוהר הוא וכן בלבד, גופםמתעטפים
 במאסף בספר אבל עכ"ל, דמצף פיר,4ו עליהלפרסא
 וכר שמורים במצף הרין ה"ל, עליו כתב המחפתלכל

 י"ח, יצאו דלא כתבו שלא זה בדבר דק שלאולענוד
 כתפיהן, על הצואר סביב המקופל הטלית מניח אםאלא
 בו מתעטף שאים חע*פ הגוף כל מתעטף אםאבל
 ברכה י"ח יוחו שאינו רק ציצית חובת ידי יצאראשו
 ברכת כי ד'א הפחות לכל ראשו בו מתעטף איםאם

 וא*כ עכ"ל, הגוף, וכל הראה4 עטי~ת סה4מעלהתעטף
 רבים כ"ק לשיסחז )4ופילו הדיעות לכל עצה זה לפייש

 עואינו ידה4ב עליו, הטלית שיתעטף שקודםשליט*א(
 לברך, צריך אין ת4ז ראה4ו על הטלית להתעטףרוצה
 על לברך רשאי אינו אלא לברך צריך וואינו רקולא

 ללבוש יכול שפיר תמ עטיפה, זה נקרא שאיםהעטיפה
 עטיפה על יברך המקוה אחר ואח"כ ברכה, בליהטלית
 ודףק.הנונה

 שם, עוד שכתב וכמו עוד לומר יש אוליוגם
 קיפול בלא הטלית להניח נכת שאין כ*ח אות י"ד)סימן
 אז הלילה עליו ועבר קיפלו ולא שכח שאם אלאבלילה,

 בן בשם ששת ומביא תחלה, ינערנו למחרכשילבשנו
 אז ראוי שאים והטעם ט*ז( חות נח )פרשת חיאיש
 לכתחילה כן לאה4ות מותר אם צ*ע וא"כ עליו,לברך
 בה4בת ללבה4ו יכול שפיר הוז יקפלנו, שלא שבתבערב
 וצ"ע. וכה ברכהבלי

 אותם וכן ט" אות ח' )בסימן אחרת עצה ישועוד
 ומשלשלים מקופל כשהוא הטלית שמניחין אדםבני
 כשהוא האהד שקצה בענין כתפיהם על צוארםסביב
 השני וקצה ימין בצד לפניו יורד ציציחן ב' עםמקופל
 בכה"ג יוצאין אין בה4סשול לפניו יורד ציציות שניעם
 עיטוף לא לכ*ע דבכה"ג בהם וגוערים ציצית מצותידי
 אפשר או סק"ג אשר מ*ח( )סימן בנימין משאת ש*תהוא
 כ*כ הוא הטלית של שהשיור ז*ל האר*י שעשפלומר
 פנים החזה סוף עד הגוף וכל רש4שו כל שיכסהגדדל
 ילבשנו מהשיעור חסר שאם הפוסקים כותבים ש4םואחור,
 כמו הטלית שיקפל נכונה עצה יש ועכשיו ברכה,בלא
 ~ברך לסלית ראוי שיהיה אז שסובר מי שאיןשאל



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברק%
 אה*כ אבל ודו*ק. עלע יברך בביהמ*ד כך השתרעלה4

 בית הספר שכתב ד" אות ט*ז ~סימן שמביאראיתי
 כדרך קצת ונתקפל הטלית לבש שאם ק,0 )סימןיעקב
 כיון כתב כשיעור, בו אין שנתקפל ואהר בגדיםלובשי
 ר1י אין לפי*ז א"כ ערש, דמי כפשוט לההפשטשעומד
 כזה באופן שאפילו השיעור, יהיה שלא לכתהילהלעשות
 והבן. עליוע לברךצריך

 שאם הנ*ל זצול זקיני שכתב כמו עצה ישוגם
 עלהג לברך מהויב אין אז להבשתו רק הטליתלובש

 )אות שמן יוסף בספר כעת משטמי מאוד ננוןודבר
 להם )שהיה הנ*ל לטעם קרוב בזה*ל, שם וכתבתקצ*ג(
 בק*ק המנהג וירט( לשבת המיוהד סרבל בשי%ימנהג

 לתתן הטלית שמעטפין שושביעת כשישתירמי"%*א
 ב' או אהד בית בעל רק שם ואין מאוד גדדלבשינוי
 הויא ההיא העטיפה חשינוי ההיש העטיפההיודעים
 והיה עירוב שם היה לא הקדמונים בימים כיטעמא
 במהרי*ל כדכהםמע לבית כנסת מבית לטלטלאסודים
 בשבת לביתו הכנסת מבית הולך שההתן ושהמנהגומפני
 אותו מלוין והשושבינין בטלית מעוטף השחשביעתשל
 הרוק*ה שכתב וכמו לכלה הטלית בפניהם להטילכדי

 דהוי מקופלת לטלית שדמיא להוש ויש בטעמיהמלתיה
 עכ*ל. כמשוי, הוי דלא באופן אותו מעטפין לכןמשוי
 מפני כן עחשין שהיו אהת דברים, איזה מזהראי%
 ע*כ ההתום4 אהר רק הטלית על ברך לא עודשההתן

 לברך מהויב יהיה שבל שינוי איזה לעשות צריכיןהי
 היה שאם ברכוע בלי בהטלית לילך מותר ויהיהעליו
 שי%י איזה לעשה2 שצריכין שייך היה לא אזמברך
 בכלל אם שדן ספר, באיזה זמן איזה זה שראית)הגם
 בתפיהם, על רק מונח שיהיה בהטלית ברהוב לילךמותר
 יסוד שום קואין בזה עמו לטפל אפילו כדי איןאבל
 שכתב% הטעמים שכל מזה משמע ועוד והב*0.לדבר
 ברכזע בלי בהטלית לצאת היתר איזה שיהיהלעיל
 ואין בפירחש שם שכתב הברכוע לפטור מהני איצע*ג
 ומכ*ש ההי44 העטיפה היודעים וב' אן בית בעל רקשם

 איזה בטוב שי~דע אהד שום אין בודאי בזמנינועכשט
 להלכה גדול עיון צריך ע*כ לעשות, מותרהעטיפה
 ודו*ק.למעשא

 בפהעל לקיים דק אהרת עצה שאין כהה ל%העולה
 מי*0 ה' )פרק אבות במסכת הז'ל קואמרו מהממה%,
 הוא ובך ועושונ הולך וכר ביהמ*ד בהולכי מיזיתד'

 כששבל עצמו את )ועחשה ועח%ה ~מקוה( שהולךהפשט
 בפסוק הליקוטים( )בשער האריז'ל כמ*ש דת,ין ברי'שם
 בד'(4 וס*ת טב"ג ר*ת וגר בור4ר ט'הור'ל'בן

 ובו'(, הדשה בריה להיות לאדם %רמת בכ2השהטבילה
 ויואטג וילבג ב"הש יוב )בא הפסנק על ז*ל. .רש*יוכס*ש

 וע*ל קואמרו וכמו ע*כ, לקהםיה חשכר להליכה שכרליתן
 וכר עהע ברבי בעובדא ע*(0 כ*ב )דף סוטהבמסכת
 תז*ק. עיי*ש לי, יש פסיעות שכר ולאשאמרה
 מאיר ר' הרב מידיזץ היא הזאת התשובהכל
 תשובתו על לו וחודה י., ם מברוקלין גרינבויםצבי

 המהבר.הנכונה.

 קטוסימן

 שבת בענתיביאווים

א
 בשבת עתפל כשבת עץ תפוה עלבבירך

 גם בדעהי והיה בשבת פרי על בבירך הדיןאיך
 האילן פירות על או לתהום מהוז שהובאו פירותעל-

 דצריך ש הראשונה בברכה היוחו שבת אהריותלשן
 בזה לי כתב שליט*א קניבסקי הגר"ה וידידי לברך.שוב
 בשו"ת וראיתי עכ*ל. דמי מעשה מהוסר לאו שבידוכל

 מדבריו ומשמע זה בכעין דדן י*ה סימן ה*ו הייםמהנה
 ברוין הגרש*ז ויוידי בזה. ועיין יוצא אהתדבברכה
 התענית סוף בבירך סק"ד נ' סימן ה*א בספרי עי'טען
 ממילא דזמן מוצי דעתו הסיה לא אם להשיכהסמוך
 לאכול יבול דעכ*פ עדיף והכא שבת לענין ה"נ ו(1'כבא
 אהרה2 פירות על יברך אי שאלתו כונת ואי פרי.שאר
 זה מאליו שנפל הפרי על שבירך בברכתו יוצ(1 הואאם
 היה שלא וכיון ס"ו ר*ו סימן בשו*ע במש*כתלוי
 הרץ הפעם. עוד לברך צריך אהרות פירדת עלבדעחו
 מידו הפרי בנפל מייע סק*ו י*ט יור*ד ופלתיבכרתי
 שוב. מברך לא בנטרפה ובהטהיטה לברך שובצריך
 י*נ סימן ברכות הים משמרת מריז שתירץ, מהועיי*ש

שנ
 משוצה ללהם קפהאה בהלהלהאותסה%

 מותר. אם משנה ללהם קפואה בהלהלהשתמש
 זמן שנמשבת הסעודה סוף עד כי משתמש, אניתמיד
 קניבסקי הגר*ה לי כתב וכן לאכילא. ראוי זהרב

 י*ל ביום טו לאבילה ר14י8 שתהיה כיוןשליט"א
 הרה*ג ידישץ של בספרו ראיתי וכעת עכ*ל.דמצטרפת

 דן אות קךי פימן ה*ג שנדפס שליט-א שטרן בצלאלר'

 בסוף לאכילה ראויה חהיה אם די קפהשה בהלהשכתב
 שירצה כמה עד הסעודא להמשץך בידו והריהסעודה
 לא המחנר וזל סיע של והונוית דאפשדע מבהשרוא*כ
 בשיעח שלמים שיהע כדי הפת בצועת אהך ?ךיסיר



שזאפרימ חיםאוחרבבות

 שליט*א טבירט ר*י הרה*ג ידידי 0תב כזהברכה
 יסיר הטנשר רכתב 2"נ עמוד כהלכתה שבתבשמירת

 שלא כדי ה8ת עם קצת אלא לבד יסירנה לא התויתאת
 בורר משום בו תרן עליה המודפסות האותיות אתיקרע
 ברוין הגרש*ז וידידי עכ*ל. מעורב ואיט שניכרכיון
 בוקן שם ומפרשים ס*ד תם'א סימן צר*ח עיין ליכתב
 בכלי לשרותו להם מותר המצה לאנול להם שקשהתעלה
 הרי לשרותו שאפשר כית דידן לנידת ה*נ וא*כשני
 טען שליט*א רוזבבר2 דוד ר' ידידי אבל מיד. ראויההיא
 לאכול א4א דחת כית ללח*מ קפואה חלה לצרףד%*א
 אפשר. ולדעתי עכ*ל.ממנה

 שליט*א אבואמ*ם ש. הרב מידידי נשאלתיוהנה
 כשאין סגורה מצות חבילת משנה ללחם לצרף אפשראם

 הלכה ומשום במקרה וכן לאכילה. היום לפתחהברצוט
 ח"א ההלכה עפא במציזית אם ונ*ל לפווזחה.א"א

 אבל לצרפה. הא*א זה ליום ראוי אין הו*ל ודאילפותחה
 תם רשוי הו*ל אהכ לפתוח רוצה אין אלא אפשר,אם

 לצרף דאפשר השקיק בתוך לחם כמו והו*ל לצרפהאפשר
 ר'4 סימן ח' בחלק שכתבנווכמו

 התלה פרוטת ומקבל הברכה שהשומע להעיר ישכן
 לחם על ה~א פרוסה על כמברך הו*ל כי יברךשלא
 שומע מדין ברט בעצמם כאילו והו*ל וישמעומשטנ
 שיאכלו עד לדבר לא להזהר להם יש ובפרטכעונה.

 מטחה שעל שלמה במנוחה כ*כ ועי' בזוג ה:ייזמהפרוסה
 הרבה כי ע*י ולהזאיר להזהר ויש שם וכ' ט*ו עמודנכונה
 מאמסובין שכ"א טקגין )ויש בעצמם לברך בזהטועים
 הבוצע חותך ואת*ב שלמה בעודא החלה עלמברך

 פעמים. כמה בזה כתבט זכבר עכ"ל.לפרוטוחס
 אורהים דב(פ כ*א סימן ער*ח דבר במשיבומ"ש

 הא פה אבל כשא*א זה לח"מ פרוסות ב' להםנתט
 בהלכה המצהנים שערים חמיז השלם. על לצאתיכולים
 משטנ בלחם דינים חלוקי עוד סקיוט ע*זסימן

 להנטל. שעומד לומר יש החלה שעלובתוית
 רש*י וכתב חיבור איט במגופה מקח בשבתוכמבואר
 חקה סוף בנעימים בחבלים חמין לינטל. דעומדתמשום

 ר*ז בסימן שלום במשמרת והאיתי זיר*ח. עלבמאסף

 ~טעום מעומד המוציא ברכת לברך י*ח מנתנשכתב
 דין. חאיש וזה טעודות הג' בכלמעומד

נ

 5שש5צצ למרהער אוכללח55ום

 מותר אם בשאלתו )תשי*ה(. כהן ישראל הרבכבוד
 8ה ~יה זח אם נכאה חפרהקר* להשד האיבללהב2יס

 לתך שיע אע בשר זה אם אבל מקומו. שם כימותר
 לוהצים אבל וטתר. מקומו ושם השולחן מנקה כיהמקרר
 הבתבים סידור ובעת לחול. מכין כי לח לכאורהלפריזער
 סקנ"(ג ושעה*צ סקם*ב שי*ט בסימן המ*ב דבריר%יתי
 ובח'ד מותר. דלמקרר דכתב כ*ה סימן ח*א משהובאר
 בוה הארכט מב0תבים אסור דלפריזער כתב צ*בסימן
 יבחר והבוחר אסור ואיפה מותר איפה להודיע רקובאט
 ע*ז(. לחלוקויכול

ך

 5הטבת רחום והואאטירת

 2הץ2צצ רזים והוא שחממרים כתב המנהיגבספר
 אחת דיעחן ב' הביא ובאבודרהם בחול. שאומריםכמו

 חומרים אצ אין מדוע וא*כ אומרים. שלא ואחתשאומרים
 הגאונים ובתשו2צצ טוב. ויום שבצצ בליל רזעםוהוא
 שלא ישיבות 2היתי שבהגו כתב פ' סימן תשובהשערי
 ישראל עמו שומר וגם 2היבצצ דנין חין שהרילאומרו
 כי שמירה צריך אין שבת כי ראיתי וטעם (ימרים.אין

 ס'ז. רס*ז סימן מ*ב עיין אותנו שומר בעצמוהשבת
 והוא בענין מ*ש קפ*ב עמוד ח*ג ישורת ביסודיועיין
 רס*ז סימן ובטור אומרים. ויאין מבהגיט עכ*פרחום.
 בשביל בערביח אומרים זה כי לומר לא דהמנהגכתב

 אין כי כתגו בו ובבל וברוקח לוקין. אין ובהצ2צצמלקות
 מאן טוצ לספר ובמפתחות בשבת. תחטניםמתפללים

 יראה חול, שכתב ר%יתי שכ*ג עמוד לוי בשעריוסף
 עם שבת של במעריב רחום והוא שא4ח טעם נמילי

 אית וחינה. אף בהו דבתיב משום ביה אית אחרדטעם
 באמירת להפסיק כדי תיקוט דתחילת משום נמיביה

 א*צ שבת שמקבלים ובשבת למעריב מנחה ביןפסוקים
 שבת. בליל רחום והוא לומר לא טעמים דיש הריעכקל.
 כמו טוב יום קבלת דאין טוב יום בליל יאמר מהאבל
 שלא רחום וזצא א*א כתב יעב*ץ ובסידור וצ*ע.בשבת
 רחמים. בעת הדיניםלעורר

ה

 משנח ללחם ראף זח אם הלחחפרהט

 לתם דין לה יש אם משנה מלחם חלהבהפריש
 זה המק רע*ד. בסימן מ*ש תשובה בשערי עייןשלם.

 חסרתו אין ואם שהררו כמה עד ד0תב ח*א שםהשולחן
 כמה מדמיפה כשמביא טפל ובלא*ה שלם הו*לניכר

 משנ4 לתם וע*ל הדחק ובשעת8ההלע
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 השלהן על הנרות להדליק צרינהאם

 נרהן להדליק חיוב יש אם נשאלתי פעמים נמהזה

 והראתי הצד. מן לתת דאפשר או עמענלים השולחןעל
 ולהדליק להוסיף דיכולין רס"ג סימן ברהצ הרמ*אבמ*ש
 להדליק מיצים ויש רבה באלי' כתב ע*ז נרות ד' אונ'
 כולם להיות צריכין אינן הברות ואלו עשרה וי*א נרהזז'
 סק*ב במ*ב הרין קל*ט(. דף )של*ה שאוכל העילהןעל

 נפ*מ, אין ווהטאר השולחן על יהיו כן נרות דהב'משמע

 היום. השולחן מעל חשמל כי ידענא לא מעכב זה אםאבל
 הדיין לידידי יעקב לבית חיזוק החשוב בספרוראיתי
 בעמוד שכתב שליט"א פאזען יחזקאל יעקב ר'הרב
 להניח לא לוהטגיח יש קטנים שיש במקום וזקל,קכ*א
 בתים בהרבה המבהג בא זה שמשום ואפהצר והטולחןעל

 שראיתי לי וכמדומה והטולחן. על הנרות מניחיןשאין
 דבזמניט כי ונראה היכא זוכר איני אבל ספר באיזהזה

 עלעקטרי הנר השולחן מן למעלה דולק לט ישבלאהה
 לנו נשאר ושוב אכילה במקום נר בזה לצ4מןיכולים

 גם לקיים יכולים וזה שבת. כבוד כהצום בעיקר שבתנר
 היו בזמניהם גם ובאמת הצד. מן הטזת את מעמידיםאם

 מניחים היו ולא השולחן מן לפעלה נר לתלותרגילים
 מנהג היה וכן מ*ה אות כה"ח הרין השולחן. עלכ%
 הצד מן ששם דמי הרי עכ*ל. ב(מצכנז בתיםהרבה
 סימן ח*ג שלום דברי שו"ת חציי לסמוך. מי על לויש
 האוכל חדר השני בחדר היאכול במטבח להדליק אבלע*ד,
 בזה4צ*ע

?

 וטביעי מקדשט 5ל88ייט
 המאחרים שביעי מקדש כל בפ%ס טמריםמדרן

 וראיתי קודם. יציאה לבא וממהרין והטבצצ מןלאשפן
 בדבריו, עי' ההרוז סיום לשעי  שכתב יעב*ץבסידור

 בהגה צקח סימן ~ווארט-ם נפתלי בית בשו*תוראיתי
 בריש לשבת חיים בעונג הריז עיי*ש. יפה טעםשצתן
 לאחר טוב יותר כי ואולי תרפ*ה(. )לאדד שהם אבניספר

 כי מרובה בתוספת השבת את שמקדים מזה שבה.במושטר
 השבת. פרידת לו קשא כימראה

ה
 שפת בההבאת 55אויובו

 דירציא עד חייב לא שבת כלי במוציאלכאורה
 ושיתדריב ככולו רובו פה שמרים א% אין ומדוע הכליכל

 זח על חל לא הבל הוציא שלא דכ*ז ואולי הרוב.בהוציא
 ובמו ככולו ברובו כהטתטהצים פעם כל ולא הוצאה.שם

 וספר ג' שת ש*ח סימן ח"א אפרים ברבבותשכתבנו
 וכהטמרןז הל"ח. פ*ד תפלה הלכות רמב"ם על ירמיהודברי
 כ*ו, סימן שבת ועניני ב' סימן תפילין עניניחיים
 להעיר. רקובאנו

!8

 בשבת אצבעותטביעת

 בטבעת שמו שחותם ש אצבעות, טביעתהאם
 וכמו רושם. והו*ל כן בודאי ככתיבה. נחשבבשבת
 וכעת כ*ה. סימן ח*ג יעקב בחלקת בתשובה לישהשיב
 להוכיח וכתב ז' בסימן ח*ב שכיר משנה בשו"תראיתי
 בא*ח מהרש*ם חרין חטאת. ואייב כרחצם דהו*לדהייב
 בזה לסמוך אפשר אם סימן ולענין ס*ז. ש*מסימן
 רי*בנ עמוד ח*ב בנועם פישר שלמה הרב מ"שעייז
 דאסור ש*מ בסימן לפמ*ש מוסיף רוזנברג דוד ר'וידידי
 אפשר הקור מן לחין שהן הקור בימי החלון עללכתוב
 של הסימנים ניכר שיהיה ב4ופן אצבעו להשעןשגם

 דאסור,האצבעות

י
 והנו5ה שבת נוותהדלקת

 דהל בחטכה נ*י אפשכוין זאב ר' מידידינשאלתי
 הצ ולפי*ז שבת, של חשח*כ חנוכה נרות דמדליקיןבע"ש
 ואחשכ נרחע מדליקה האשה אין מרוע מוקדם.להדליק
 היא אם לי ונראה חנוכונ בנרות אהעה יוציאהבעל
 במעשה אותה להוציא יכול הבעל אין אז שבתמקבלת
 להרציאה אז יכול ולא וביתו איש כתוב חנוכה ובנרחול.
 ודע שבת, וצל ולא חול של במצב להיות צריכה היאוא"כ
 דוד ר' הרה*ג ידידי לי העיר וכן נבוך אנידתמיד
 הדליקה שה14שה אחרי מקפידין לא מדוע שליט"ארוזנברג
 והיא יכולה לא קואיא רבר לסדר לבעל תאמר שלאנרות
 ו"ש וכדדמה חשעלקסרי התנור שעל ה14ש לסדראומרת
 בזה. ועיין אצלה. שבת כבר זה כי תאמר שלאלהזהירה
 דיתכן בזה לי הוסיף שליט*א צבי נטע ר' הרבואחי

 ל"צראל אמירה המח שבות, הוא בשבת לעכו*םדאמירה
 השמשות. בבין אמירה איסור אין בעכו*ם דג*כועוד
 עולם ובברית סקטקז. רם'א בסיט המ*ב בזה מ"שועיין
 ס'*. סיט ל4נרי אמירהעל
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 ינול אם שקדם שבת שקבל מי שתפקתי מז8ןחה
 וידידי מלאכח~. לעמטות עדיין שבצצ קבל שלא למילומר
 וז"ל, ו' אתן ט"ו סי' בספרו לי דה4יב זצ*ל ראייןהגר"ח
 שבת זמן הוי ד,טם לענו"ם לאמירה דמי דלאנראה
 לא מדוע עדיין. שבת הוי לא הבירו שאצל הכאמשא"כ
 דעתה כיון אחר מטעם דאסור אלא עבורו. לוהצתןיוכל
 שליהות בזה ויש הר(צשון עבור שליח דני וא*כ אצלוהול
 ועיין עכ"ל. לעשות אין לזושת עושה. שבעצמו כמווהוי
 להדליק ל(טזר לומר דינולה שכתב סק*א תרע*טמ"ב
 ונתן הגרשוני בילקוט בזה מ"ש ועיין עבורה הנוכהנר
 סק"א תרע"ט מג"א חרין לאחר. לומר יכולה איךטעם

 הנוכה קודש במקראי תירץ ושמ,ג וקושית לאחרדתאמר
 ווים. ארהות ועיין להדליק יש חשדא דמופום כ*דעמוד
 בנרות שבת מקבלת שלא הגאי עשתה בפירוש דאםונ"ל
 בזה. ועיין בעצמה חנוכה נרווע להדליק דיכולהשבת
 ואומר שבר דאין קס"ג עמוד פסה קודש במקראי עייןוכן

 שבמקומו ו(ימר עדיין ואצלו שבת לא אצלו דעדייןלאחר
 עיי"ש. עובר דאין שבת אין שמדבר ולמקום שבתכבר

 בזה לי כתב שליט*א לוין דב אברהם הרבוידידי
 בתעעבתו רס*ג סימן אור"ח הט*ז בדברי עיוניומידי
 השבעז אעז עדיין עליו קבל שלא לישראל אמירהבענין
 השבת. את קיבל שכבר חבירו עבור מלאכהלעשתן
 נ"מ חשבתי להיתר. טעמים כמה שם שהביא במו"ש.וכן

 ביו"ט מלאכה לעשות א"י לבן מותר ה(נם להלכהגדולה
 בזה אין והאם שלו. אמירה ע"י הו4ל בן עבורשני

 שאין דכל הטעם הטו*ז מ*ש דלפי שבות* שלאמירה
 שבות. אמירה משום בזה אין ישראל לכל שוההאיסור
 אך בך. הש בא"י שני ביףט ג*כ א*כ בכה*ג גזרודלא
 לא זה א*כ הב"י כמו הט*ז שם שהביא הטעמיםלשאר
 הב"י ולדעת שני ביו4ט לא אך שבת בקבלת אלאשייך
 לו לעהטווע א*י לבן לומר דן*ל לבן אסור יהיהוכו'

 במהבר ועיין עכ"ל. לדינא חידוש וזה שני ביו"טמלאכה
 קודם שבת שקיבל דמי הרשב*א שיטת סי"ז רס*גסימן

 מלאכה. לו לעהטות חבירו לישראל לוטר מותרשחשיכה
 אמירה איסור אין מותר דלחבירו כיון כתב סקס*דובמ*ב
 עיי"ש. השמשות בין עד שהות הרבה כשיוצ וזה בזה.שייך
 אסור שבת נר שהדליקה דאשה רס*ב סימן מהאתיין
 אצלה. שבת שכבר ומטעם אה"כ מבתה להתפלל אפילולה

"א

 בקירהצ אשתו את להוציא הי5ול א2%51 קי5ל5לא

 אשתו אעז להוצהח היכול שבת קבל ש שעדייןאיש
 ב' מגילה מרש*י ולכאורה בקידוש. שבת קבלהשכבר

 דא5שר. משמע מחויב שלא אף כפר בן מוציא עירדבן
 רע*א ובגליון ל*ב. סימן )הכהס ביד היים שואתועיין
 בר מקרי אם שבת קבל לא אם הקר רס"ז סימןאור"ה
 עצמו להכניס יבול כי האולי שקבל. מי להוציאהיובא
 יכול* בי שקצנל כטי דהצוב קבל ו4לא הוף תנולבהיוב
 חקר ב' בליל בקידוש א*י בן לדוציא חו*ל בןאבל

 יכול אם י*א בסימן שבת דיני בינההאמרי
 יבא בהצבת כי להלק ויש וינול. להשתקע דבידווכתב לה1צי(י

 לזה עצמו את להביא צריך לא כי יבא לא וכאןלהיוב
 הבעל הצם י*נ סימן שבת היים משמרת ועיין הםוהלוקים
 משה אגרות עיין אחריו. נגררת אשתו האם שבתקבל

 ל~הוב עצמו להכניס דיכול ובדי*ז ל"ח. סימן ה*גצר*ה
 ב' ביו*ט ומתפלל לחו*ל מא*י שבא בחזן לדוןיש

 דעחו כי יו*ט לא כבר שאצלו בזמן יוציא איךדלכאורה
 מאיר הרב לידידי שושנה פרה בשו*ת מ*ש ועייןלהוור,

 שלים'אנבלומנפלד

י5
 כטהפיכמץ 8יצויק5לת

 שבת קבלת בענין צ"א בסימן שכתבםבמה
 רס*ד בסימן המנהגים טעמי בספר כעת ראיתימהבימה.
 סימן הבה*ט דברי עפ*י זה למנהג טעם שכתבבקו"א
 וזה ב*ה לעזהת לצ(8ץ שבת למקבל דיש סק"הרס"ב
 טיצ הה*נ המלכה שבת לקראת ונצא בואו לקייםכדי

 יה121ע ר' הרה*ג וידידי מה"ט. להבימה לילךהש"ץ
 שפסוקי י*ל ולפענ*ד וז*ל, בזה לי כתב זצ*לאהרנברג
 שנצטרכנו תפלה בגדר אינם שבתקבלת

 להתפ~
 במקום

 במבגחר ו" קראתיך ממעמקים שנאמר מה לקייםנצך
 מותר דלהש-ץ כתב סק*ג צ' סימן ובמג*א ו' דףבברכות
 ה1א הש*ץ דמקום נהגו עכשיו מ*מ גבוה במקוםלהתפלל
 ש(וע שבת קבלת אבל ממעמקים שנאמר משוםנמוך
 להיחץ מותר לקבלו שבת לכבוד אורים רקתפלה

 לדה4מהע הבימה על דה4*ץ עץלה לפיכך גבוהבמקום א8י~
 עכ*ל. גבוה ממקוםלציבור

יב
 חאו1 על 5כ1צ"וצ ל5רך הצ נר אטחעל

 נר על שבת במוטשי לברך טוב דיותר שטעןבמה
 על לברך ואפשר נפק*מ ואין טעות, זה חדש מנרששבת
 בהשב ואדרבה ששבונ נר בעי יו*כ במוצאי ורק חדשנר

 זה עצר ההלבה שי להורהע חדש נר דלקחת טעןהאפוד
 נר על לברך יבול בודאי אבל שבת. למוצאי כשרג*כ

ששבת.
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יי
 חייםאורח

 בהשבעצ כת"י עללעבור

 ם י ר פא
ט

 פקידו,צ יצ"םזכירת

 הכת"י על לעבור מותר בשבת אםנסתפקתי
 כי אסוד יהיה ולכש1רה ההגהינ עלי על או לדפוםשמכין
 תשובה בהתעוררות כך מבואר ובאמת שיתקה אששיש
 כתב ע"ג עמוד נבונה מטחה ובספר קם"ונ סימןמ~ב
 שבת לאהר הכקורת כתיבת לשם בשבת ספריםלקרא
 מלחכה אינה לעצמה כשהיא הספרים א1תם שקרהשתאע*פ
 אליעזר ובציץ צ*ה עמוד ח*ה ישורון יסחץ חריןאסודה.
 בשבת ומותר ההגהה כל לו דאין כתב כ*א סימןה*י
 השבי שמהמיורין, דיעות יש אבל ענ*ל. בכתביםלעיין
 לעצמי.מחמיד

טו
 בע"וט טט1צביפלשלוה

 שבת בערב מכתבים משלוא בענין הרבה ה1כבר
 בחר*ל לשלשל ער*ש יטל אם בשאלה לנגוע פהובאתי
 אם אף ונראה בזה יטפל יו1די שמא מכתב דהשר2צזיבת
 יותר טוב ומהיות לזם לגרום לו אין אבל יעשה כךבין
 לטפל יהודי יבא שמא ער*ש מכהח לשלשל לאטב

 8'ב חיים בעין ועיין יכשילו. ומדוע וכדומהולחחים
 תשרי הדרום מ"ו סימן שחצ2ה פרח שו*ת חרו פ"גסימן
 שערים הרין קל"שב ס"א עמודים ש"ה חם*ז ונועםתש"ל

 אבי בית חצו*ת ה' 14ת ע*ג סימן בהלכההמצוינים
 התשובה ועמק י*ח. סימן ח"ב הנתק וכוכבי י"ג סימןח-א
 וכן שבת בערב מבתבים לשלוח היתר מ*ש ישטסימן

 טען וב-ב י*ז: סימן טב ובמבשר בזה דן משחבאגרות
 על ידפיס שיזצדי לחחצ ד"צ רתנברנ דוד ר'ידידי
 בשבת. חותמתהבול

פש

 4ושוי טמוצ4ר באש טרדיולרטר
 ברדיו לדבר מותר אם הליסיד בעת שנתעוררבמה
 דאחד ויתכן 11(? עדמן בחרל כי באעי שבתבמושוי

 2זמן כי בוה לחשחן דאין נראה וישמע. -הרדיויפשי
 מהמר גצ*י שיחצב זה ואין מותר הבא המלאכהשעושה
 קודש ובמקראי בחרל4 גרם עקי מלאבה לצשהןשלא
 נפש בעל ומ-פ וטהם דמותר כתב קפ*ה עמודפסח
 מזונירחיק

 מ*ע קנ*ה במצוה כתב המצות בספרהרמבום
 והלא בהבדלה. ובין בקידוש בין מצרים יציאתלזכור

 ראיזן ר*ח הרה*ג וידידי יצי"מ. זכירת יש היכןבהבדלה
 לי ע2ה מ' אות קל*ה סימן ח"ב חיים עין בספרוזצ*ל
 והיכן לעמים ישראל בין בהבדלה דמזכיר כיוןונראה
 לעם שהבדילם דבזה ביצי"מ ע"כ זהו ההבדלההיה

 ח*ב שאל חיים ועיין עכ"ל. יצי*מ אחרי היתהסגולה
 ונשאל א'. סימן אוב אגודת חצו*ת י'. אות מ"גסימן
 דבהבדלה רע"א סימן לדוד תהלה ועיין א' סימןדוד
 דלא הרמב*ם על הקשה ל*א מצוה ובמנ"ח יצי"מ.יזכיר
 המצות. בספר כתבו ולדברי1 צריך. דבהבדלההזכיר
 רשב"ם ועיין בזה. הרין רכיג עמוד ח"א צבי הרחרין
 היום בקידחצ יציא*מ להזכיר שצריך דטתב קי*זפסחים
 ברש"ש וע8*ש בתפלה נזכר היבן ולכאורהובתפלה,
 יצקשת הובא שבת של תפלה בטסח בו ובבל כהן,ומראה
מצרים4

יה
 במעריט רקקבועות

 נקרא אי מעריב מתפללין שרק במקוםנק1אלתי
 בשרת וראיתי שבע. מעין ברטת שי"ל זה לעניןקביעות
 כל שם מתפללין אם דכתב צ'א סימן ח*א שכירמש2ה
 שבע מעין ברכת שם י*ל וא*כ קביעות הוי מעריבערב
 צ*א. סימן בח"א שכתבט מה ועהן בדבריו. היטבעיין
 בזה לי ע82 שליטשא פהנשטיין משה ר' הרה"גומו*ר
 קבוע מקום וחש בשבת מעריב לתפלת קבועביהג*נ
 סקי"ג שבעה*ש ואי שבע מעין ברנת צ*ל אהדבבית
 אין שא"כ ס"ת שם לו באין נפתפק סק"ח במש"זובפ"מ
 בן 2י1ין אין לדידן דמעריב קביעות על לדידיהלימר
 ובפרם טעמג וצ"ע מובן לא בם"ת חשתליה אומריםאלא
 ודלב"ח מרדב"ז הביא בסקי"ד דהמגשא בייר דיןשאי1
 ואבלים חתנים בבית גם לאומרה שטשגין מקומותדיש
 לבטלה ברכה ספק דהמו הקשה והפ"מ בידם למייתואין
 שהיה החשש שבשביל שאפשר סברי שהם פשיטאבל
 זה דגר עשו מאוחרים בנ4א בשביל קבועות כנסיותבבתי
 ק*ו פסחים דעזוס' וגם מתפללין בכ*מ דבר לכלקבוע
 במקום זה דתיק1 ברכות מירושלמי הביאו מקדשד'ה
 חימר התיבא לפני יורד ש*ץ לוידחצ מצוי ייןשאין
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 שלא משום בכ"מ מנהג נעשה ומזה שבע מעין אחתברכה
 בשביל נוהגין אפשר וא"כ אינשי לכולי מצוי יין ב"כהיה
 עכ*ל.זה

ים
 מאהר והמוציא קידו,צהופומע

 ומוציצ מאאר בשבת המוציא שומע אם לינראה
 יצא. כבר כי המוציא שוב יברך ולא המצוה יצאדכבר
 וחסר שלמה על ולא פרוסה על מברך אז יברך אםועוד
 דלא שבצז בליל מאחר קידוש בשומע ובקכ כה2בה. לחםלו

 יברך אם ועוד יצא כבר כי ששותה לפני היין עליברך
 ואה"כ היום על קודם דמברך כב*ש יעשה א*כ הייןעל
 על ורים דרך הגאת בסידור מבואר כך ובאמת היין.על
 אח"כ ומברכין בשמיעה בקידוש שיוצ(וים אנשיםאותן

 ואח"כ יום דסול כב"ש שעושין דאסור בעצמםהמוציא
 שכתב כ"ג סימן אור"ח הלכה עמק בספר ראיתי אבליין.
 נ"ל דאדרבה וכתב לכך. מכונין אין בי בזה לחשושדאין
 דאם קס"ז בסימן המ"א למ"ש שחוששין עבדי קאדדינא
 ולברך לחזור צריכין הבוצע טעימת אחר המסוביןשחו

 מברבין לכן בכך ליזהר וא"א בשיחה שמפסיקיןופעמים
 וכב"ה מהמקדש יצאו יין קידוש וידי בעצמםהמוציא
 הנזכר מחשש הלחם על שמברבים ומה יום ואחשכדיין
 לאמיתו אבל עכ"ל. עושים )יפה מיחוש בית כאןאין
 מהמקדש לצאת אלא לברך ולא לדבר שלא טוב דברשל

 לשנות ולא לחעיר רק באפ בי בזה ועייןומהבוצע,
המנהנ

 שיברך המוציא לברך ורצונו אצלי דדאוכלוהבהגתי
 על המוציא מברך תם הלחם עיחותבין לפבי ביחדעמי

 שישמע או כך להבהיג וטוב בוצעין כך גאחרשלמה
 עקד סימן התשובה בעמק בזה מ*ש עוד הריןהברכוב

 כוס או כהצנה לחם לו יש אם אפילו טוב ויותרע*ו.
 רע"א בסימן השולחן הערוך שכתב וכמו הברכהשישמע
 )בש"ת ברמת. שני להם ולמה יכון דהשני מ*אסעיף
 לא דהעח2ה קידוש  שעחפים דב' מפמ*א הביאסק.ג
 מבהשר וכן הפסק. דדעי לשתיה הברכה בין אמןיענה
 האחוזנטג ספריועוד

5

 בלילח פוב ויום שבת ל8עורתחשולפה

 הביאו וכן סק"ב רצ*א בסימו 0תב אברהםהמגן
 שבת בליל אכל שלא 81ה הרמ*א במ*ש בסק*ההמ4ב
 אכל שלא מי דה*ה נשל השבת. ביום סידות שלפיאכל
 עמק בספר ראיתי ע*ז ביוצג סעודות ב' השכל יו*טבליל

) שיך דלא ובתב חילוק דיש קמ-א בסימן דבתבהלכה
 סעודה לאסל תאב הוא אם דממ*נ תשלומין טובביום
 לא דיומא סעודה אפילו תאב איפ ואם קאכילדיומא
 המ2לומין לדבר אין חכמים וז*ש בומ2למה בשש אכילבעי

 המ2לומים בעי מ"מ לסובה תשלומים דל"בולכ(גורה
 אלא דחרנו כמשש להשלמה מקום דאין א*ו יו"טלסעודת
 בזדנ לעיק יש ומ"ם עב"ל. הוה דהוה ומה זובגסה2ום
 סעחןת. ב' דיאבל בהמ"א הביא סק"ב הלכותובשונה
 הביאה סק"ב בעהקשוכן

 אבל סק"ב. תקכ*ט בסימן שוב די"ז הביאוהמ"א
 הל' הרמבאם על לעתים בינה בספר כעת דראיתידע
 ידעתי הנא וז"ל, המ"א על שכתב הלט"ז פקו טוביום
 שיהיה סעודות מנין אקרא סמכו בשבת דבשלמאמנין
 שלשה ביום יאכל בלילה אכיל לא אי ולכךשלשה
 מציפ דלא ביו*ט משא"ב בקרא הנרמז המניןלהשלים

 פי ובקר ערב לאגל מחויב רק הסעודות למניןרמז
 ומה לתקן יכול שאינו מעות ה"ז אכיל ולא ערבעבר
 בלל מנין נתנו שלא כית סעודווז ב' ביום שיאכלמועיל

 דעתו ג*כ הרי מובנים. בלתי ודבריו פשוט וזהלסעודות
 בזה. הריז הלכה העמקכדברי

845

 בשוכ~ו השלחןלהגדיל

 ד6ותר ג' אות דב"ב סימן א' בהלק שכתבפבמה
 אהרן הגחק ר' ידידי לי סתב בה2בת השולחןלהגדיל
 לי אמר שליט*א 4וידר שמעת הר' וז"ל, נ"יפענפיל
 שמותר. לו אמד שליט-א פיינשטיין משה ר'שהגאת
 שם ישאר (4ם אפילו עזזה שליט"א אהידער הרבוהוסיף
 מהג*ר ששל נ*י ריביאט ראוע ר' וידידי ארוך.לזמן
 "צאר אם אפילו שאסתי. וענה שליט"א קמינצקייעקב
 מפי שמעתי פרקים. של כמנורה דהו*ל קצר. לזמןשם
 שישאר דעתו אם אפילו שמותר שליט"א ביק משההג"ר
 שמותד. 5סק שליטשא ברויעד הגר*י וכן בקביעותשם

 שמגדיל וביאודו עכ*ל. ארוך לזטן שם ישאדאפילו
 מקום. לעוד וצריך אודחים שבאים דף בהוספתהשולחן
 אחדי עד שיאכה יכול אם הדף להוציא דלהקטיןומסתבר
 בזזג וורק נפ*מ אין ה4לישבת

85

 גדול ב5ובעלצאת

 להכניס יע 4ת רכ*ג סיש בח*א שנתבפבמה
 מותר אם פאחד נשאלתי להקטינו. גדול בבובעמיר
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 הוא אם לא מדוע ולכאורה ממדתו. גדול בבובעלצצת
 עכשיו זה כי מותר בודאי נייר ובהכבסת כך.לובהצו
 ל*ט. סימן ח*ד הלכות במשנה מ"ש ועיין מדתו.לפי
 ברה*ר ויורידנו יתבי"צ כי לא. מאד גדול בכובעואולי
 בזה. הךץ עירוב. שאיןבמקום

18

 5ש5ת הפהלהדיה

 דלריח ז' אות רכ*ב סימן בח*א שנתבצבמה
 הפה להדיח בשבת מותר אם לפי*ז נשאלתי שרההפה

 וראיתי וחפשתי והתרתי. בחנות שקונים המיהתדבמשקה
 וז*ל, שכתב צ'ח עמוד ח"א משה באר בשו"תכ"כ

 לו ויש לכך. המוכן במשקה בשבת הפה להדיחמותר
 שרק לי אמר המחבר והרב בחמיות. כן ונמכריםריח
 מצחשג צם לא אבל הפה בתוך שמזלפין בזילוףמותר

4ט4

 5עצסצ2קה4ר

 במ*ב והנה קשירה. דיני כתבנו א' אות ק"חבסימן
 אומן מעשה שהוא קיימא של קשר כתב סק"א שי"זסימן
 והיב מידיו ב(2חת לוצזירו ויכול שפיר מיהדק לאואפילו
 נבונה מנוחה בספר וראיתי מעצמו. ניתר יהא דלאכיון

 שתי הבור וגדרה קשירה שכתב נ*ב בעמוד)בבירפלד(
 )למעלה קיים קשר ע*י וכיו*ב סהציחה חוט, חבל, שלקצות
 ע*י אלא להתירו שאין כ*כ מהודק ושיהא אחד(מיום
 ניתר ד(2ם וסהצמע עכ*ל, אומן של מיוחדת טכניתזריצת
 וג"כ אג דין הוציא מאין ולכאורה קיימא זה איןבקל
 ע*ז כתב בכתביו וצליט"א שורץ יהשל ר' הרה*גידידי
 דוקא דיעו רפוי בקשר היקל שהבכ*י )ואי לו מניןצ*ע
 להתקהם(. עשוישאינו

 פ'י שבת בהלכות הרמב*ם כהב בתפירהוהנה
 קשר שלא אע*פ תפירות שתי על יתר תפר אםהל"ט
 די*ז הוציא מאין והעירו התפירה. מתקיימת שאריחייב

 בהצו*ת וראיתי לקשור. צורך אין תפירות מב'דביותר
 ולפי*ז לרמב"ם מקור שהביא אן סימן אור*ח סופרחתם
 ת5ירות מב' יהזר דבתופר כ*2 אות ל"ב במנ*חמ"ש
 כתוב זה באמת מתקיימת ו~איא קשר בלא אפילוחייב

 הנ*ל.ברמבקם
 לא מדוע תפירות ב' בתופר ישיא הביאובכ*מ

 חזפר. סהםום ו(ר קחצר סהצום א' דאייב הרמב*םכתב
 כ*2 4צת פן סימן 4יר*ח הבחצם ערוגת בשרהןוראיתי

 עץ8ש. הדברדבהשר

 שם שהבאנו כפי אבל קשרים בב' הבא קשרודין
 שבת לפני אחד קשר כבר היה אם אז המרש"םדברי
 גמר כי בלבד בזה חייב אז שני קשר ועשה באוהוא
 אדם לב ובפירוש כ"ז כלל שבת אדם חיי ועייןהדבר.
 לכן אומן בקשר בקיאים אם דאין היות ואם)בלאך(
 קושרים אלא בהצבת. כפול קשר שום עושים אנואין

 רנ"נ בסימן בח"א שכתבצ מה המיז ועניבה.בקשר
 במדה2בצ2ו שיחשוב לילד הנעלים שרוכי בקשרממילא
 ב' יש אם ויוכל להתיר שרוצה קשר עוד יהיהאם

 מקום דדנא במנחה בס"ת וכן צער במקום דהואקשרים
 י*ז. אות נ"ב סימן שבת בחזרא ועייןמצוה

 ד' אות ק"ה סימן אור"ח )ואזנר( הלוי בהצבטאבל
 על שוהים ולפעמים בנקל להתירו דא*א היכי כלכתב
 ומרבים אותו שמתירים עד טובא זמן כזה קשרהתרת
 לוצרות דרכי וכן עדיף לחתכו ודאי כה*ג כלבטירחא
 מה בזה הדעת שיקול צריך ת2*כ עכ*ל. ביתיבתוך
 לעשות4עדיף

סה
 5ית צ2עלילצאת

 בנעלי עירוב שאין במקום ברחוב בשבתלצאת
 ועיין דמותר. ומסתבר הדרך זה אין כי אסור אוליבית

 ל"וע עמוד שטרנבוך להרב ח"א ומנהגיו הגר*אהלכות
 ל"ה. סימן ח"ה נדברוואז

5ו

 5הצ5ת ה5לעךלהעצים

 מותר אם קפ"ה סימן חעא אפרים ברבבותבמ"ש
 אהרן יצחק ר' ידידי העירני בהיבת, הבלעך אתלהשים
 4הידר שמעה ר' הרה*ג של בספרו לעיין נ"יפענפיל
 פיינשטיין משה ר' הרהאג סן"ר תשובת בח"דשליט"א
 שכח אם וז*ל, וכתב שם ועיינתי ל"ד. באותשליט"א
 מותר ה(2ם בהצבצ2 נפל אם או שבת קודם הבלעךלהניח
 בלעך על קדרה לו יש אם )כגון בהצבת הבלעךלהניח
 ס'ג. רנ"ג מסימן להוכיח יש דכן כאס לתתו וצריךאחר
 גחלת להיעמ2ות להמתכת שא"א קטן באש דאייריונראה
 ד*ה צ'ג סימן ח*א )אור"ח באג*מ שליט"א מרןוכם"ש
 ג' מסעיף כתר*ה כרשרית מותר תשובה שכתבת(.ומה
 גחלת. להיעשות הדה1ש לגבי קטן הוא הגעז שעלואש
 יותר שהוא אף שבת בכל גחלת נקץצה שלא חזינןדהרי

 לאה ובאות זדנ בהצביל לאסור לחוש אין שלכןמעל*ע.
 לועזיר אין כולו נפל אם כהב בהצבת הבלעך בנפלכתב
 דבר להניח כתב ל*ט ובאחן להתיר. יש מקצתוואם
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 העשוים וכלים מותר. הראדיאטור על צרכו כלשמבח2ל
 אם טייבל טטים או פלייט האט לבישול ולא לחימוםרק
 ובדרך אסור. מדות ובשתי מותר להאש אחת מדהיש

 קי"ג בסימן מ"ש ועךין בדבריו. היטב עיין אסורהטמנה
 בשבת. ה(גש על הקדרה להחזירבענין

5ז

 או5ל מתוךפ5ולת

 טימן בריש הם"ב כתב לאלתר אוכל מתוךפסולת
 פסולת ומצא דבאוכל הרמב"ן דעת הלכה בביצרשי"ט
 א' אות נ"ד סימן 1רר"ח איש בחזון עיין להסיר.דמותר
 החי האריה פני שו*ת קניתי כעת וכן עליו. שהיערמה

 הלכות ועיק בזה. כ"כ העיר ל"ט סימן לחם()ובמשען
 עמוד ג' קונטרס בורד שליט"א איידר שמעון להרבשבת
 בדבריו. עיין הדברים שביארק"נ

5ח

 5הצ5ת פליתלקפל

 טלית יקפי בעניו יכ"ט טימן בח"א שכתבעבמה
 ט"ו. אות תשל"ה תמוז מחודש תורה אור עייןבשבת.
 הגרע*י בשם שם וכתוב ע"ח סימן תשל"ו טבתוחודש
 ידוע והנה עיי"ש. בשבת הטלית לקפל שמותרשליט"א
 שלא עצמו על להחמיר שרוצה מי שכתב הם"בדברי
 טימן ח"ג שלום דברי שרהז ועיין עדיף. ודאי כלללקפל
 ח"ז נדברו אז עי' בע"ש טוב ביום טלית ובקיפולפ"א,
 ק*ב בסימן שכתבנו ובמה פ"ח.טימן

5ט

 לטשושלענפ מיםלאש5וך

 בספר כעת ראיתי רם*ו. סימן בח"א שכתבנובמה
 מו*ר תשובת שהביא שליט*א ארידר להרב שבתהל'

 חמים מים להוסיף ו*ל, שליטשא. פיינשטיין משה ר'הרה"ג
 שהוא מעט שנצטננו מבח2לים שהיו חמים במים להקליש

 נ'. םימן חשב המאיר שרגא ספר וומין סולדת. מידפחות
 כ'. סימן חשו שליט"א ווייס להגר'י שבת מנחתועיין
 י"ח. סימן חשא ,ןלום דבריהשר,ן

ל
 5,צ5צ2לצלם

 אות רכ"ב סימי ה"א אפרים ברבבחז שכתבמבמה
 איסור אטה לדון מעבת*ה ובא בשבת. לצלם דאטורל"ב

 הששא2י הנה וסוגר. פותח אלא כותב שאין בזהעושה
 אעמודה משמרתי על ואנכי דאוטרים. האחרוניםדיעות
 ישר ברוך ר' הרה"ג ידידי של בספריו ראיתי וכןדאסור.
 ל"ז עמוד תשם"0 געכו השבת תורת בספרושליט"א
 והטבלעות הפילמים פיתוח צילום צביעה. בכללשכתב

 )ירושלים חקרים החדש בספרו וכן לתמומת.העתקתם
 ע"י מלאבות ועושה דפועל דהסביר ע"ז בעמודתשל"ה(
 מתפתהת התמונה שמיד במצלמות ובפרטהצילום
 1גא גובריה ורב עכ"ל. דאורחתא מאיטור לווחוש,2ני
 מנחשה בספר וגע וכדברימ. דאסור. צודק דהואובודאי
 בה2בת. לצלם דאסור בתב נ"ח עמודנכונה

לא

 5הצ5ע2להגליד

 בח"א שכהבנו בשבת למקרר אוכל להכניטבדבר
 וז*ל, שכהב מ"ח סימן התשובה עמק בשחתראיתי
 נר(8ז לכאורה ויו"ט, בשבת דגים של מרק או מיםלהגליד
 תשובה חה להגלידו. ומותר וכו' שרי מאליו דנעשהכיון
 מובנים דבריו ועפ"י מותר איך בוואלה אלי שפנולכמה

הדברים.

ל5

 האש מאורי5ר5ת

 אור יש הא הגר מהדלש2 יש הנאה איזהלכאורה
 או החשמל לכבות טוב יותר פה12"כ ואולי בבית.חשמל
 צ' סימן ח"ו וזמנים במועדים שכתב ראיתי וכןויהנה.
 אלא אחד לאש לאור הודלק שלא כיון מועיל האיךדכתב
 ובאור דה2וך, שהחדר ה1ער לכבות ותיקין ומנהגלמצוה.
 לברך. ואז מאירהבדלה

לג

 5קצף טלאכום

 בשבת, ביין כוסו מילא אם הדין איךנשאלתי
 ולא למלא, נחשב זה אם הקצף עולה למעלהולפעמים
 דדרינו מים בקולית יום טבול בריש כ"א די*זמצאתי
 ובהימע חיבור. הוי לא יום הטבול נגע דאם המיםקצף

 האה החאכ חיבור דהוי שם במבחגר הטומאותדבשאר

 לא במציאות כי לחלק ויש קידוש. בכוס מלאדנחשב
 נ*ב (ר אית נ"ט סימן חשא כה2ה אהל בה2יהע אבלמלא.
 בזה. ודו*ק חיבור דהויכתב
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 בשבת ט"תטצא

 בשבת ס"ת המוטו כתב סמ"ג ש*א בסימןהמחבר
 היו ואם עליו. ומחשיך וסה2מרו יהטב סכנה  שעת איטאם

 ונכנס אותו ומכסה וחוזר בעור מתעטף יורדיםגשמים
 פחות הולך לא מדוע ולכאורה כדרכו דהולך ומשמעבו.

 ש מד"א פחות דמוליך בסמ"ב תפילין במצא כמומד"א
 העור את יקלקל שהגשם ס"ת שאני ואולי לחבירו.נותנם
 בסקס"א שכתב ציון בבני וראיתי הס'עע, של הדיוואת
 מ"ש דא"כ לי מובן ולא ד"א בכל לפוש דמצטערדכתב

 פחות יכניסו לא דמדוע בצ"ע אח"כ ונשארמתפילין.
 בס"ק בס"ת שכתב השולחן בערוך שראיתי ואמתמד"א.
 הלילה עד לישב מתיירא דאם הוא ופשוט וז"ל,קי"ז

 בתפילין. כמו וכו' לחבירו ליתן או מד"א פחותמוליכה
 הביא לא דבשרע צ"ע ומומ אצלו פשוס זה דדיןהרי
 ה"ה ומסתמא דמכניס. בס*ת סתם כתב אלא זה,חילוק
 פחות דמכניסו הדין שם ואולי בה2בת ספר במצאיהיה
 בבחור לי כתב שאחד מה לי מובן לא ולפי"זמד"א.
 ולא כרמלית היה והמקום ושכח ספר שהוציאישיבה
 שלשלת. לעשות או מדוע. מד"א פחווע להוליךהתירו
 להביא לו לומר מותר עכו"ם למצוא אפשר שאם טעןתוחד
 וצ"ע הספר לכבוד דה2בות שבות דהו"ל בפנים,הספר
 זה.בכל

לח

 ןלךפו,טונ

 אדניה, סימן פסוקים ע' כתוב וילד פרשתבסוף
 ר' הרה*ג וידידי פסוקים. ל' רק שם יש דהא גדולופלא
 חוג הערות בספרו לי דה2יב שליט"א ברנשטייןיצחק
 גם היא שהכוונה נ*ל וז*ל, י*ג סימן אור"ח עלבשרת
 הפר,2יות שבכל ואף פסוקים. מ' בה שיש נצביםלפר,2ת

 כית בכ*ז ביחד "פרשיות שתי מצוין לאהמחוברות
 ורק עבור, בשנת גם סווברות וילך נצביםדפרשת
 אהעם מציינים לכן מחוברות, לא הם נדיריםבמקרים
 מחוברות אינן המחוברחע הפר,2יות כל משא"כביחד.
 מספר לפי לחוד אחת כל מצוינות הם לכן עבורבשנת
 עכ"ל.פסוקיה

 מה סימן סדריו חוסה2 כל בסוף שמצוין מהואגב
 ח*ב )צוהיג( משה אהל בשו*ת ראיתי סדריו. שלהפירוש
 משם. קחט הדברים שהסביר ד' אות מ"אסימן

 חדרךתפלת

 ק*י בסימן השו*ע דברי לפי נראה הדרךתפלת
 זמנונ מתי שסתב סקכ*ט במ"ב ועיין בעמידה. בעיס"ד
 בודאי באניה או ברבבת ולכן סי"א. השולחן ערוךועיין
 את יעמיד אולי אפשר אם במכונית ובנוסע לעמוד.יכול

 ב"ןיבה. לומר יכול אז א"א ואם ויעמוד.המכונית
 ראיתי ולא הדרך תפלת צ"ל ג"כ בשבת אםונשאלתי

 ר' הרהיג מידידי קונטרס קבלתי וכעת לומר, שלאטעם
 )ב*ב והלכותיה הדרך תפלת שליט"א דבליצקישריה

 ח' בעמוד וכתב הדרך תפלת דיני כל ומסבירתשל"ה(
 ובמו"ה הדרך תפלת אומרים בשבת גם וזעל, י"באות
 שצ*ל סכבת במקום שהולך וכגון כנלע"ד כתב ל"אאות

 באניה העולה ולפי"ד באניה. טסע או מפרסהבפחות
 יצטרך אז בשבת זזה והאניה שם שביתה וקנהבע"ש
 השולחן בקצות ראיתי וכן הדרך. תפלת לומרבשבת
 בבדי ועיי"ש מעומד. לאמרה וטוב שכתב א' אות ס"זסימן

 דינים. חידושי הרבההשולחן
 שומר הוא לבד ,2בת דאולי טען נ"י מנחם ר'ובני
 מבקשין ואין בקשה דהו"ל או לומר. דאין ויתכןישראל
 בשבת הדרך תפלת לומר דלא דא"כ ויתכןבשבת
 בזה.ועיין

 לי דה2יב שליט"א דלביצקי שריה ר' הרה"גוידידי
 בשבת לומר שאין לומד אחד שום אה2תמיט מדלאבזה
 מטע )והרי כן ש(ממרים הפשטות הרי טוב.ויום

 כמבואר בהטבת וה2כיבנו ברכת גם לשנות שלאטוליטולא
 תחטנים איסור עריך לא ברכתע דבטופס ועודבטור(
 מ"ה. סימן ח"ג שלום דברי שו"ת ועיין עכ"ל.כידוע

 אלי האריך שליט*א פרידברג דוד ר' הרבוידידי
 במכונה כשטפע דבריו, ותוכן בעמידה הדרך תפלתבענין
 ועוד. אחריו נוסעים כי המכונה את להעמיד טירחאזה

 אין העגלה על בנוסע שמביא מ"ה באות החיים לכףוציין
 יאמרנה העגלה על לעמוד יכול אינו אם וה"ה לירדצריך
 בעמידה שיאמר רכבת בין וחולק מ*ג. באות עייןמעומד

 ובאוירון בכ*ז. כמובן וקצרט בישיבה. שיאמרלאוטובוס
 את שבץל מהעיר שיוצאים בזמן לעמוד עוזביםלא

התפלוע

לע
 ע"ש התפטללפעום

 מכל לטעום 8צוה בתב סק*ב ר*נ בסימןהמ"ב
 הטעימה דעצם דסה2מע כתב הצית ובה2ער בע"שתבשיל
 על כתב כ4ב ט*ז בשלח חנוך בחיי ודאיתי מצחעהיא
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 והגוש1ה ובריח. בטעם כהחונה וברשא כהחנה לחםהפפוק
 וא*ב ובריחן. בטעמן סהעתים היו העומדים עחעניפשוט
 שכתבו למה יסוד ומכאן שבת. ממאכלי הששי ביוםטעמו

 כתב ובטור עכ*ל. שבת ממאכלי בע*ש לטעוםהאחדונים
 קי*ז שבת רש*י ועיין שבדם צדכי להכין בבקדדישכים
 הכבה הב(1ה בשעת לאלתד יביאו אשר את והכיעע*ב

 בבקר בבקד אותו וילקטו דכתיב היא בהשכמהוהבאה
 ואיך המן קודם היה שבת הא הקושיא ובדברעכ"ל.
 את לע נתן ולא המן את האבילנו אילו בהגדהאומדים
 כ"ב. א~ת טוז בשלח יוסף בפדדס בזה מ*ש עייןהשבת.
 הןיין בע*ש. הכנה בענין קפ"א סימן בח"א מ"שועיין
 ס"א. ודף ס' נ"ט עמוד פסח של הגדה צדק במענלימ*ש

 זהג. וויהם לוב כ*ו בתדומה מ"ש י"ל דדושועפ"י
 זהב בבחינת יהיה זה שיום ששי יום שהוא לוי"ודמז
 לו שאין ומי לשבת. כזהב טובים הכי המאכליםשיכין
 כ"ז בפדק נרכת וזה טוב הכי לו שיש ממה יכין אזזהב
 בקדבן כמו כסף שיכין בעני לפחות כסף וויהם י"זפסוק
 אבל הכא כ*ב עני. ממשת דיש בקדבן כמו ענימנחת
 מכספו. טוב הכי יהיה שמכיןמה

לח
 ש5תיםנשיכת

 השפתיים במשמת ה' אות רכ"ב סימן בח"אבמ"ש
 אליעזר מרדכי הרב ידידי העירני אדומות. שיהיובשבת
 טעמא ע*ב ק"ז שבת ברש"י עיין שליט"4ג לינעדסב"ל

 מפקד דם ע*א ה' דף כתובות בתוספות ובפדטדחבורה
 לשם בא דם אלא צובע זה דאין למ"ש בןנע וזהפקיד.
 שלימאא פרענקל דוד יצאק הרב וידידי זמן. אחדההולך
 ראיה להביא יש סכ*ה ש*ב מסימן דלכ4עדההעידנו
 הצם אסודה בצק פביה על דלטוח המחבד ממ"שלאיסור
 דיש אפשד אבל לשם בא דם אלא צובע זה איןנ*כ

 הצבע הלא הצם לרגע דק שכעזקיים כהחום בנ"דלהתיד
 אסוד הוא ששם ו(1"ל אסדו לפיכך אדוך לזמןמתקיים
 ואיידי זה ומטעם לשת כתב המחבר דהלא טתעמטעם
 עכ*ל.בצובע

לםו

 כר ,צל עלה*ה צי5יתלחחליף

 בשבת כד ציפית להחליף לאסור כח*ה שדצהבמה
 תיקת מין איזה כי לאסוד לי נדאה אין מנא מתקןמשום
 בבא וא*כ הצפיה. בלי אפילו דאוי הכד הלא הואמנא
 בההזדת ודק ספק. שום בלי בהצבת להחליף יכול(מרא
 אבל שומ סימן עיין שאלה יש בשבת המוכיןתתינת

 וראיתי דה~אלה. מה הציפיה 4עז לשנות אלא שםכשהמוכין
 עיין דמותד כ"כ דכתב ל"ו סימן חי"ב אליעזד בציץכ"כ

 השולחן ובבדי קמ"ו סימן השולחן קצות ועייןבדבריו.
 בשבת ובדיעבד שבת לפני להחליף טובולכתחילה

 מותד.ג"כ

ם
 אותיות עליה שכתוכ כיצחלשמור
 אם אתד שאל )תש"ט( בישיבה שלישית סעודהבעת

 והדדך אותיות. עליה שכתוב קשה ביצה לשבודמותד
 אחד וטען היא. סנג מין איזה הביצה על כותבשהמשק
  כעת שראיתי עד בזה. נבוך הייתי ותמיד פ"ד הו"לדלא

 ב' אות בסוף השולחן בבדי קמ"ד בסימן השולחןבקצות
 דמיתיות. סביב הקליפה להסדיק לדקדק צריך שםוכתב
 יזדמן אם היף בשלימות. יקלף האותיות שמקוםבשפן

 פ"ר הוה לא הזהידות שאחדי כיון האותיותשישתבדו
 מותד.שישתבדו
 אסור שכתב ל"ד אות שומ סימן החיים כףועיין
 אותיחן מבחוץ עליה שכתוב צלויה ביצה קליפתלשבוד
 לב איכא מיהא איסורא ליכא חטאת חיוב דהגםלסימן
 את לפתוח ליזהר ואפשר כתב עולם ובבדית וכו'חיים
 בכונה שלא נזדמן ואם האותיות במקום שלאהביצה
 עכ*ל. ומותד במתכת שלא הויבאותיות

כט1

 בארע הטונהכטף
 בדבר נ*י. רובינשטיין יואל ישדאל הבחודכבוד
 המגירה. את לפתוח יכול אם בארון המונח כסףשאלתך
 אם שם ומבואד וס"ט ס"ח ש"י בסימן מבואד הדיןהנה

 אם אבל המותר לדבד הוי הבסיס אז הבגד הואהעיקד
 בסיס נעשה אז שם המונחים מדבדים יותד שווההכסף
 איזה יש דאם שכתב סקלאא במ"ב ועיי"ש האסודלדבד
 הם אם כצזב ובסקל"ג ולבגד. לשלחן בטלים הםפדוטות
 שיש ונזכד לבגד בשבת צדיך אם וא"כ אסוד. אזשוים
 זה ואם מונח כמה לברד עליו לפתוח ודוצה מוקצהשם
 אינם המעות אם המחבד כתב בהל*ט והנה יכול. אזמעט
 אע*פ עיקד המעות דאם מזה וכהחמע לטלטל. מותדעיקד
 )וזריז בזה ועיין לטלטל אסור עיקד המותד הדבדשגם
 ובשמידת סקט*ו. השולחן ערוך ועיין סקי"ד( ציוןבני
 וא*ב עא אות קל"ו בעמוד וכתב הח*י דבדי הביאשבת
 דבר עם יחד והצולחן על כסף סכום בשבת מונח אםיצא.
 אמרינן אלא ועדכו, הכסף כמות אחד שנלך ל*א היתר,של
 יחזר לו השוב המותר הדבד ואם יותד לאדם חשובמה
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 הוא הכסף שווי אם גם השולחן את לטלטל מותדכעת
 כ"א. כ' אעת בסיס בדין עולם ברית ועיין עכ"ל.גדול
 קי"ב. סימן השולחן בקצות בפדוטדוטועיין

 תפילין שכח אם נ"י ק' יהתנן ר' ידידי שאלתובדבד
 דהדין שבת קודם ליטלו בדעתו והיה בסטנדדבשבת
 דאולי בתפילין הדין מה אבל דמנעדו ס*ד ש"טבסימן
 בחמדי דאיתי הנה ששכח. משום אסוד לדבר בסיסאינו
 שלא ליזהר יש שכתב ט*ז אות מהחזו"א בסופו נשיםיושד
 איסור לידי יבא שלא בשבת מוקצה דבר בסטנדריםישאר
 בצקצה. כה2ום בו יש דלכאורה הרי בשבת מוקצהטלטול
 פחות באוכל שכתב שם תורה בדעת ראיתי דיןוחידוש
 הניח לא אם כתב ובלבוש בזזנ  ועיין בסיס. הוי לאמכזית
 בסיס. נקדא לאבמזיד

 הדין וכן מ"ש, כ' אות בסיס בדיני עולם בבדיתוורין
 ועשוי שבשולחן תיבה תוך מעות שיש שבשולחןבמגידה
 נתבטל וע"כ השולחן מן לגמרי להוציאו שא"אבענין
 עליו והעיד וכו' השולחן לטלטל ומותר השולחןלעיקר
 הענין ברוד דלא ק"פ עמוד ח"א נדברו באז אחדדב

 אם אבל שפיר ביה*ש השולחן על חפצים שישדבשלמא
 שדה2ולחן להיפך נאמר א"כ ביה"ש השולחן על כלוםאין
 להניח תשמישו עיקר השולחן שהדי להמגירהבסיס
 א~ת עולם ובברית וכו'. אסור להיות צדיך וא"כחפצים
 הכסף את לנער צריך כסף בבגדיו שמצא מי כתבכ"ד

 ואם וכו'. המשתמר למקום להוליכו ולא שנמצאבמקום
 ומחויב לנער עצה לו אין בסיס נעשה עצמו שהבגדבאופן
 ולא אותו כמטלטל חשיב בבגד שלבח2 דמה הבגדלפשום
 הבדיות כבוד מפני לדסזיד יש ואולי הצד מןכמטלסל
 צלקע שליט"א פולק אהרן הרב הנ"ל הרב והעירעכ"ל.
 השיב ק"פ עשד ח"א נדברו ובאז הספק. צדדי הםמה
 וסימן מ"ד דין ש*ח סימן הלכות בשונה ועיין עיי"ש.לו
 השיב שלים"א שורץ יואל ד' הרה*ג וידידי ט'. דיןש"י
 תמיד הבסיס כ"כ לו ברור לא בתפילין מוקצה שעניןלי
 הבסיס כך ומקומו גופו לצודך ששרי וכמו המוקצהכדין
 להזיז צריך לא הסטענדער כשמזיז א*כ ממוקצה גרעדלא

 וכך שרי ואולי העמוד למקום אלא צדיך שאיטהתפילין
 בקובץ המין עכ*ל. ,2ליט*א אלישיב הרב הרה"ג ליאמר

 שיינבדג דב אלחנן הרב מ*ש תשל*ה כסלו תורהשיעודי
 בשבת. האסוד לדבר בסיס בעניןנ*י
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 דה2מל יכבה שמא כ*ז אות רכ"ב סימן בח"אבמעש
 אהדנסון רי*מ הרה"ג ידידי לי כתב לבד. כשקוראבשבת
 בעמח'ס זצ*ל וינברג הגר"א ממו"ר שמעתי ח*ל,שליט"א

 14בל יטה לשמא דק והששו גזדו שחז*ל בכודים,ראשית
 מהחזו*א בסופו נזיקין יושד באמדי אבל יכבה. לשמאלא

 בחשמל לא אף לקדא שלא מזהיר דהיה ק"ו באאהובא
 ובתב שומד. עקי או אחד בספר שנים אלא היתדואין
 קריאה דוקא דלאר שלים"א גרי~צאן מאיד הדב ידידישם
  ועיין וכיו"ב. ציצית כבדיקת עיון הצדיך דבר כלאלא
 סכ*ד כ"א סימן לעכו"ם אמידה ח"ה נדבדו אז ועייןבזה.

 סימן ח*ז נדבדו אז ועיין העלקטרי. לאיש לקרותדמותר
 לגזור לט דאין כתב ט"ז סימן ח"א אומר וביביעא'.

 סימן אוד"ח תנינא מרדכי ובלבושי מעצמיע.גזידות
 מהרש"ג  ועיין לחשוש. אין מדובה שה(בר היות כתבנ"ב

 אסר נקז סימן מבין ובפני דמתיר. נ"ם סימןאור"ח
 טעמהוצ"ע

מנ
 5ש%5צ לרופא פרנזי8פורנשיאת

 לשאת יכולים אם יעשו מה רופאים מכמהבשאלתי
 שקוראים סימן להם נותן שזה הטרנזיסטור אתבשבת
 כחלק הו*ל לבגד זה את תופרים אם ולכאודהלהם.

 בספר שראיתי עד ברורה תשובה אמדתי לא אבלמהבגד.
 הטרנזיסטור ח"ל, סוא בעמוד וכתב שלימהלדפואה
 והמשמיע בכיסם, נח2אים ידועים חולים בתישדופאי
 כיתר חולה, בה1ביל להם זקוק החולים כשביתצפצוף
 מיוחד בכיס תפוד כשהוא בשבת אותו לק1אתלרופא
 זה והביא ולהתפלל. מכנסת לבית להכנס גם לוומותר
 אם ידענא לא אבל זצ*ל. אונטרמן א"י הדבמהגאון
 שכתב מה ועי' בזה. המין הצפצוף אען להפסיק לומותד
 טעון הדבר עצם אבל ס*ג. סימן ח"א אבי ביתבשרת
 אין עדיק ופה מותר. חשיבקס שיש במקום רק כיביאוד
 בזה. ועיין לש4ין יכול ואיןחולה

טד

 רפיאה 5טפרי 5ש%51צלעיין

 וז*ל, שכתב רפ*ז סימן ח*ז הרשב"א בשו"תראיתי
 רפחית בספרי ולקרות לטלטל מותד אם נשאלעוד

 ,2הן מפני אותם ומטלטלין לקרות שמותר והשיבבשבת.
 רז*ל ו2אסרו ומה ז"ל ב"ן הד*ם הורה וכך חכמהספדי
 שטרי ופי' להא דמי לא בשבת הדיוטות בשטרילקרות
 לדפואה בספר הביא ומזה עכ*ל. חובווזיו מזכרתהדיוטות
 מותר הדין שלפי שליט*א הימן דב הרב דברישלמה
 ברופא דזה ונ*ל הרפואה. בספדי בשבת לעייןלרופא
 לימוד זה אצלו כי הלומד בתלמיד לא אבל לזההצדיך
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 והקורא בזה. ועיין יום לאותו דצריך רפואה לשם ולאחול
 הדיוטות. ושטרי מוקצה שזה החזו*א טען בשבתעתה

5אץ

 8' ע"י לעשות דטו8 אטרען חיים בבעליחאם

 דדבר אמרינן ג"כ בשבת חיים בבעלי אם העיראחד
 לנסוע מוכרח אם ולמשל ב' שיעשו טוב עושהשאחד
 ודאיתי סוסים. ב' או אחד סוס יקח אם בשבתבעגלה
 אורח צבי הר בשו"ת הדברים ביאר ובעיקר בזה.עודנים
 בדבר להקל יש חיים בבעלי גם כי וכתב קמ"ד סימןחיים
 ועןץ שנים. ועשא~הו אחד ידי על להיעשות יכולשהיה
 לנסוע צורך יש אם שכתב נ"ב עמוד שלמה לרפואהבספר
 לנסוע אפשרות יש אם לחולה, התרופה את להביאכדי

 או מכונית. או לאופנוע קודמים המה רגילים,באפנים
 סה2ום חיים, בבעלי ל,2ימוו2 או סוס גבי עלרכיבה

 עכ*ל. מדאורייתא היא בהמתוששביתת

מו

 ששף ביוםאסילח

 דאסור שליט"א מאיר ר' ידידי שטען מהבדבר
 דמזמן כמטמע מהגמרא הנה חצות. אחר ו' ביוםלאכול
 ק"א אות נזיקי1 יושר באמרי אבל צ"ט. פסחים עי'המנאה
 הצהרים אכילת להקדים הקפיד בעוש מהחזחאהביא
 להחמיר מקום יש א*כ פת(. אכל שלא ')אש חצותלפני
 להחמיר אין שבדוקא, לקבוע אבל חצות. לפנילאכול
 בזה.ולהוסיף

מז
 בשפת קבר ראייתבר5ש2

 ראיתי הברכה. מברך אם בשבת קבריםהרואה
 ברכת שזה שכתב ק"ג אות מהחזו"א מועד יושרבאמרי
 בשבת. לברך ואפשרהראיה

15ה

 ברכו אחרלחפ8יק

 ליזהר צריך כתב, סק"א רל*ו סימן ברורהבמשנה
 שהתחיל קודם אפילו דערבית ברכו אחר לספרשלא
 עם מעריב (2ז להתפלל דעתו אם הר~מ2ונה הברכהלברך
 ונסתפקתי בזה. נכשלין אנשים הרבה ובעוה"רהציבור
 אומר והש"ץ כגונא או מדליקין במה שאומר שבתבליל
 שם, שמפסיק או וגומר הממשיך ועונה באמצע והואברכו

 נטע ר' הרב ואחי כמדבר. נדה2ב לא זה כי גומרולכאורה
 צדיך הוא אין לכאורה וז*ל, בזה לי כתב שליס"אצבי

 כי הוא ברכו אחר לדבר שאסור מה הדין דכללהפסיק
 אות נ"ד סימן מ"ב ועיין הציבור עם להתפלל רוצההוא
 להתפלל ורוצה דזמדה בפסוקי עדיין שעוסק דמיי"ד
 שבמה ברור גם ולפי"ז הפרק כאמצע דיט איןבסדר

 כמו הוי זה לומר זה את שתיקט כיון כגונא אומדליקין
 נדברו באז ראיתי אבל עכ"ל. דזמרה פסוקי באמצעשאוחז
 יאמר לא שוב ברכו שאמר שלאחר שכתב ב' סימןח"ז

 של ההכה2ך יאמר לא ג"כ וא"כ רחום, והואהפסוקים
כגונא.

 בענין לי כתב שליט"א קרויז שלום ר' הרה"גוידידי
 אה2כנז טסח בביהמ*ד שבת בליל חתפלל אם ! וז"לזה

 כגונא לומר התחיל והוא ברכו, קודם כגונא אומריםשאין
 היה תמ ברכו המ2 גם ענה ברכו אמרו הקהלוכאשר
 בלבו עלה ברכו עמהם שענה ואחר כגונא, באמצע רקעומד

 אמר דכבר כיון לא או כגונא לגכצר יוכל האםהשאלה
 ברכו אמירת אחר ידבר שלא ברורה מהמשנה והביאברכו,
 בין לחלק יש או כגונא יסיים לא א"כ לדבר דאסורוכית
 כגונא. אמירת או בעלמאדיבור

 ע*ש. תרומה פר,טת בזוהר מבואר כגונא אמירתהנה
 כמ"ש ברכו ובין שבת בליל הקדיש בין הפסק תשובולא

 ס"ט. סימן אברהםבאשל
 מקורו ליוצר, ישתבח בין בדיבור להפסיקובענין

 בבקי נ*ז סימן סוף באו"ח המנהיג ספר בשם הב"ימדברי
 קדיש בין ו*ל, נ"ד סימן בסוף ברמ"א להלכה ומובאשם,

 דבר בשום יפסיק לאלברכו
 )א'"

 לאחר יפסיק שלא וכ"ש
 ע"ש. אור יוצר ברכת שמתחילין קודם ברכו הש"ץשאמר
 עמרם רב בשם נ"ד בסימן גופא בטור לכאורה מרומזוכן

 ולאלתר שמע, לפריסת ישתבח כין לאשתעויידאסור
 אור. ויור שמע בפריסת לאתחרלי לאיניש ליהמיבעי
 בשם מהטור זה דין הרמ"א הביא לא למה בעיניוחידה2

 בו. יש איסור דגם מבה~ר דה2ם בפרט עמרםרב
 בסימן זה דין שהביא ברורה המשנה דבריעכ"פ

 של ברכו אחר להפסיק שלא ערבית תפלת גבירל"ו
 ערבית תפלת של הברבה שהתחיל כמו דהוהערבית
 נ"ד. בסימן כאן הרמ*א מדברי נובע דהטוב, הפרקוכאמצע

 הנ*ל.ומהפוסקים
 בערבית הדין הוא דבההאי בפשיטות דפסק מהאבל
 המנהיג דבספר צע*ק לערבית, שחרית בין לחלקדאין
 אחר אנשים דכשבאו כתב ב*ז בס*ק תפלה בדיניגופא
 אחר עד ברכו ש*ץ להם יאמר לא אור ויוצרברכו

 ובבר רהטות ערבית תפלת דקי"ל בערבית אבלהתפלה,
 אנשי בה  שתקנו בפסוקים לתפלה גאולה בין מפסיקיןאנו

 בעל דמחלק הרי עייקש וכף ברכו להם לומר יטלמערב
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 לכאורה וא'כ הפסקה, לענין למעריב וטחרית ביןהמנהיג
 ודו*ק. לערבית שחרית בין לחלק דאין פשוט כך כלאין

 י*ד ס*ק נ*ד בסימן כתב גופא ברורה במשנהובאמת
 הש"ץ שאמר לאחר יפסיק דלא שם הרמוא שאמרדזה
 ברוך הש"ץ עם וענה ישתבח גמר הוא אם דוקא זהברכו
 דזמרה בפסוקי עוסק עדיין הוא אם אבל לע"ו, המבורךה'
 בזה דיט אין וברכו קדיש חטמע לדלג, רוצה ואינווכה

 באמצע שעומד בניד'ד לפי*ז ואקכ עיי*ש. הפרקכאמצע
 לדלגו רוצה ואינו כגונא את לגמור ורוצה כגונאאמירת

 ג'כ ורוצה עמהם לענהע רוצה ברכו עו,טומע אחררק
 יש בפרט ברכו אחר לגמור יכול כגונא, ולגמורלחזור
 המנהיג כמ"ש ערבית בתפלת הוא עתה מה קצתלצרף
 ב"ה. כנלענ"דהנ"ל,

 דבין סק*א רצ"ו בסימן המג"א שכתב מה לפיאבל
 לתפלה הגאולה בין דדוקא בשחרית כמו דינןהפרקים

 ק*ש בין לא אבל רשות, ערבית דתפלת משום מקיליןיש
 פהטום א*כ שם. במחה"ש ווניין לכ"ע. חובה ד,מםוברכותיה

 הנ*ל טעם משום רק כגונא, לגמור יכול אינו זהטעם
 והבן. ברכו אחר לגמורדחושב

 י*ג ס'ק נ*ד סימן החדש הקמח לקט בספרועיין
 רחום והוא או  המעלות שיר במעריב לומר שכחדאם
 לחוש דיש בדברה אשר ברכת קודם ברכו אחר יאמרלא

 שצריך שמע בפריסת טעמא בחד ס"ט בסימן ב"ילמש"כ
 ואין ברכו אמר דאם אור יוצר ברכת גם ברכו אחרלומר
 ספר בשם עיי*ש ח*ו ככופר נראה אחרונה ברכהאומר
 סק'ה. ה*א מערכת טהרהשיורי

 כגונא לומר התחיל כבר דבניד'ד לחלק ישאבל
 שפיר לע*ו המבורך ה' ברוך וסיים ברכו שמעובאמע
 שיר לומר אתחיל כשלא משא"כ אח"כ, כגונא לסייםיכול

 ודו*ק. וכד ברו  וואמר אחר יאמר לאהמעלות,
 ס*ג נ*ד סימן החז,ם בלקה*ק פהט'כ ג"כ לצרףויש
 בין תע וכף שבח ושאר תהלים ישתבח אחר לומרדיכול

 ו(יכ בערבית(. )ההט השכיבנו ואחר דק*שהברכות
 עכ"ל. ודחק, כגונא ההודלענ"ד

 המעלות שיר דאומרים ספרד דבנוסח אירעושוב
 מסתבר כי והפסקתי ברכו הש"ץ אמר כשאמרתיובאמצע
 בזה. ון3יין ברכו אחרי הפסוקים לומרדאין

טט
 בע"ש נרות ברטת בלחשלברך
 הנרות ברכת מברכות דנשים הטעם ששאלבמה
 לאור שהוציא שבת נר בספר ומצאתי חפשתיבלחש.
 כל שם ומבאר תשל*ה שליטעא ורריגר יעקב ר'הרה*ג
 למה גם טגע דברים והרבה שבת נרות הדלקתעניני

 הטעם וצם וסתב שבת. נרות בעניני בח*אשכתבנו
 כי אמן לעטת יצטרך לא שדהטומע כדי בלחשדמברכות
 ספרו בכל היטב עיין שבת, קבלת של חשש יש זובעניה
 כבר מדבריו והרבה ולמעשה. להלכה הנוגעיםדברים
 ומתכון אמן עונה אם ואולי ח*א. אפרים ברבבותביארנו
 אצלו שבת לא וזה התנאי מועיל אז שבת, לקבלשלא
עדיין.

נ
 טנזית טחות טששהלחם

 סהט2ה ללתם לצרף ג' אות ר*ד סיש בח*אבמ*ש
 ע*נ פימן המאיר בהטרגא בזה מ*ש עיין מכזית.פחות

נא
 שביעי טקדשי עםבדאור

 בתב קנ*ד סימן ח"ב ד' מהדורא ומשיבבשואל
 שומרי במלכותך ישמחו לומר כנה"ג אנשי שתקנובמה
 ווש8 תימה והוא שביעי מקדשי עם עונג וקוראישבת
 לשבת. מקדשי לא וישראל וקיימא וקביעא קדושהשבת
 עיין באמת, שבת שאיט אף שבת מקדשי דישראלותירץ
 לבאר כתב שבת ליל תפלת במדר ובאבודרהםבדבריו.
 מקדומי עם וסתב זאטן קושיא לו קהצה דהיהופהטמע
 ע"ש והוא בקדושה שבת משמרי עם כלומרשביעי
 וראיתי עכ*ל. השבת יום את ולקדהן כקד( י*ז)ירמיה
 שכתב ל*ח עמוד העתים ספר על לעתים בינהבביאור
 יש שבצז ובמצהע בדברים השבת לקדש המצוהשהוא

 על שבת זכירות שבת, עונג שגצז, שמירות נוצותג'
 עכ"ל.היין

נט

 וטבע מעין בברנחלנרוע

 ח~קוף לכרוע צריך אם פעמים כמה זהנשאלתי
 זטל דין לזה יש שראיתי כפי ואמרתי שבע. מעיןבברכת
 רשיתי ובעת לי ידוע לא מקורו אבל וכורעין. ז:ש"ץחזרת
 השת*ב דכן וכתב רצ*ז עמוד ח*ו עבדי בישכיל בזהשדן
 לבאן פנים דיש תתב נמצא לא זה דבכונות לוהעירו
 ממש 3ריעה יכרע לא חדיעהן כל ולצ(טן לכאן. פניםו"ט
 והאותי בספרים ובינותי כך. לנהוג אוב קצת שחיהאלא
 מלמיין דאולי לומר ורצה צ' סימן ח"ב יהוסיףבזכר
 ואח*כ ברכ?ג בכל לוטחות יכול לא כי לשאות שלאאותו
 סימן ח*ב הש~חן ובזה איסורא ליכא נהגו כבר אםכתב
 וט3תבצו כ8י אבל איסור. עחטה שואה אם כתברס*ח
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 כ*ג סימן ח*ז אליעזר בציץ כחב וכן דמותר מקוריש
 ח"ג ישודון יסודי הרין בזה. ועיין לשחות דיכול א'צת
 ע*ז. סימן ה*ג שלום דברי חצו"ת קצ*ח,עמוד

ננ
 טהטבצצאשטיתה

 באר בספרו זצ'ל ראזין חיים ר' הדהקג ידידיהנה
 העשה מקיים אם סוב. סימן שבת בהלכות נסתפקחיים

 מלאכה. אח"כ עשה אם ואף כששובת כיכףדתשבות
 העשה דקיום אףד מקודם. ששבת במה קיים העשהמב"מ
 היום כל שבת בשלא משא"כ היום, כל בששובת אלאאינו
 תשבות השביעי וביום היא העשה דהדי העשה קייםלא
 כי נסתפק לא המלאכה איסור לענין אבל עכ"ל. היוםכל

 ואולי עצמו. בפני איסור הוא שעחצה מלאכה כלבודאי
 המצוה. מקיים מיד ממנה חצבת מלאכה לידו שבאהאיך
 כדי מלאכה לעמחות לא שיכול כמה כל להשתדלועליו

שישבות.

נד
 מצטרפת ט~םשתית

 המ"ב על ב' סימן בה*ב ים אפיקי בעל שהעידבמה
 אנשים כמה שתית בקידוש שייך איך ע"ג ס"ק דעאאסימן

 הדין הוא כי ל"ז בדף חיים משמדת בעל וכתבדמצטדף.
 פרס אכילת בכדי להברכה סמוכה דהחתיה אם י"לבכוס,
 הלכהע חידחצי בהגדש"פ ועיין ומצטדף. הפסק הוי לאא

 צירוף. לענין מ"ש ד'שאלה

נח
 קרהאע טג'לפחות

 אחד וטען מאוחד כ"א מנין נודמן דלאאירע
 מבואר ולכאודה לאחד. רק ויקראו בתלרהשיקראו
 ביותר לקרא אשא אם וא"כ משלשה פוחתין דאיןבמגילה
 כזאת טענה ומצאתי וחפשתי יקראו. שלאמאחד

 כ*ג בדף ה*ל, ט"ו סימן ה*ב אוראח ובאודיםבחידהשים
 שהשעה כגון אחד אלא לקרא א*א דאם נראהבמגילה
 מדע"ה תקנת מקימא דעי"ז אחד דקורין וכיו*בדחוקה
 קואפשר. כ*ז לפחות השין להוסיף הוא שלשא ותקנתמיהא
 לקרא. עזב ולא ויצא הסכים לא שם וגהיה אחד רבאבל

 בזה לי רענה שלים"א רח"ק הרה"ג ידידי חותחצאלתי
 יצחק ר' הדה*ג ידידי וכן קדואין, פג' פוחתיןאין

 1 ת"ל לי כתב שליט"אברנשטיין

 בשעק מטמה דהתפללו. אירע ; בזה"ל מעסת*ר- כ, .7

 השעה כי לתורה, אחד דק שיקדאו אחד וטעןמאוחר,
 1 פוחתין דאין עקא כ"א במגילה הדין כי דעתו ומהדחוקה,

 עוא פ*ב דף ב*ק מהגמרא דמשמע ד(עיונאל
 גברי תלתא נמי אי פסוקי תלתא גברא חד תקנודמעיקרא
 עזרא ואתא וישדאלים, לוים כהנים כנגד פסוקיתלתא
 בטלנין, עשרה כנגד פסוקי ועשרה גברי תלתאותיקן
 אחדי זאת בכל תפלוג מהל' פיקב ברמב"ם גם הואוכן

 שאינן תקנווז שני כאן ואין הי(ג תקמעא חדא עזראתקנת
 ותקנה עצמה, הקריאה אחת תקנה דהיינו זב"ז,תלויות
 וכן הי(נ אחת תקנה ודאי אלא קדואין, ג' שצריךשניה
 הע"כ א', סעיף קל"ה בסימן השו*ע ממפרשימשמע
 השעה אם גם אחד, רק לקרא דאסור נותנתהסברא
 סוק שם )מ*א לחצאין תקנה דאין הוא הכלל כידחיקה,

 ובפדט כלל, קודאים שלא או כדין שקוראים או וא"כד'(
 זמן יש אם דחוקה שהשעה לומר שייך מה מביןשאינני
 עיני, יאיד וה' כנלענ"ד, ג', לקרא זמן גם יש אחדלקרא
 בזה. ועיין לפחווע שלא הדין דלכאודה הדיעכ"ל.

 אז דהחקיעה אחדי רב זמן והיה מנין היהופעם
 וואלת יש גופא ובתפלה בתודה, לקרא אז דא"אמסתבר
 בשבת קראו ואם א"א. בודאי אח"כ ולהתפלל לקראאבל

 לקרא צריך היה למשל הבא שבוע של הסדדהבמנחה
 כי יצאו דלא נראה ויחי דקראו או וארא וקדאושמות
 שרוצים מקום מאיזה סתם ולא כסדר שיקרא סדרבעי
 לאט. עמוד ברכה עמק עיין בזה דניםוכבר

 תנינא מהדורא לאבדהם חסד בהעו"ת דאיתיאבל
 בהם וואין בציבור נלע"ד ומזה שכתב ל"ב סימןאור"ח
 דצריך פשיטא אחד או ב"פ דק ג'פ לקרא שיוכלאחד
 דעזרא עליו ולבדך שיכול אחד פסוק לקדוא עליהםוחובה
 להחמיר כ"א בא דאהחונים נביאים תקנת על להקללא

 ניהו ב"פ רק מהם אחד כשקרא ולכן ג"פ בקדיאהלחייבם
 לחזור צריך מומ ראשונים נביאים תקנת י"חדיוצא
 אבל עליו ולברך עזרא תקנת יי*ח ולצאת ג"פולקדות
 מי בהם שאין בציבור עזרא תקנת עפוי להקלחלילה
 תקנת קודם בזה שמןייבו מקריאה לפוטרם ג"פשיקרא
 עכ"ל, עזרא שבימי ראשונים נביאים תקמע ע"יעזרא

 לכאורה נראה כך אחת עלייה רק לקדוא דאפשרהדי
 בחשועיין

ט
 חגפן ק~טהלא

 ורק הגפן עשא לא שבת בליל בקידוש אםנראה
 אבל הקידחצ. ברכת עשא כי דיצא קידוש שלהבדכה
 הגפן כי יצא לא אז הגפן ברכת בלי היין שתה אםביום
 סט"ז ה*א אור*ח ובאודים ובחידחצים הקידחצ ויקרהוא



אפרימ הייםארחרבבות
 בלא חצתה שבח אם בצפרא דבקידחצ נראה כתבס"ח
 הוא קידחצ מצות דעיקר קידחצ. חובת ידי יצא לאברכה
 וכל היין על להלל חכמים תיקון דענינו בפה*ג.ברכת
 העירני רוזבכרג ר"ד וידידי קידחצ. שם אין בירךשלא
 %א קידוש בלא שיאכל יין לו שאין דמי רפ"סממג"א
 היין. ברכה מבלי קידחצ ברכת רק שיאמרכתב

נז
 5הבדלה הנפן ע,8חלא

 אם ום"ם דיצא. בהבדלה הגפן עשה לא אםנראה
 סימן ועיין הגפן. לעשות אז צריך היין שתית קודםנזכר
 יעשה. מה ייז % שאין במירצ*ס

נה
 בה8טרחשקה

 את ואתחיל סעה בהפטרה ר"ח ערב בשבתאירע
 ויתחיל הפסוק דיגמוד נראה ר"ח, שבת שלההפסרה

 לענין הפסק הוי לא שאמר זה ופסוק הנכונה, ההפסרהאת
הברכה.
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 ה5דכות יאטרהטפטיר

 שיכול מי אין אהד שבמקום האמנתי, ולאשמעתי
 עולה והרב למפסיר לאחד וקורים ההפטרה ברכותלומר
 כ*א נכת לא הה וההפסרה. ההפסרה ברכותואומר
 ההפסרה. לומר יכול והרב הברכות לומר צריךהמפסיר

 להפסיקם. ויש כך עחצים כבר כי כתבתי ולא פשוסוזה
 דאסור שכתב מוח סימן הלוי יד בשרקע כ"כועיין

 רפ"ד סימן וזויי הש*ץ. יאמר ברכותיה עםשההפסרה
 סק"ג. שבת ובתוספותס*ג,

8

 לטנעל רצועתלהכנים
 משה באר משרת רמ"ג סימן בח"א שנתבטבמה

 שבנקל באופן ברזל שיש שלנו דמנעל כ' סימןח"ב
 מותר היה הנעל סהביחת נקבים באותן להעביראפשד
 כתב וכך הדט במנעל אפילו המשיחה ולהעבירלהכניס
 בניגוד דזה שליס*א זילבר בנימין ר' הרה"ג ידידילי

 השש בזה ויש סקס"ז במ"ב המובא האחרונים כללדעת
 גם דמדברים עליהם לחלוק ספין וכפןדאוריית(ג
 מהרגל הנעל יפול שלא אלא הרצועה קיאין שלנובמנעלים

 ביתר עוד עולם בברית כתבתי כבר ברזלים שלוהקולא
 טירוש סהטום הוא שהאיסור במקום דוקא זה אבלשאת
 יצא לא עולם בברית לעיין לציין טצא שלבסוףומה
 עולם שברית שמקובל כיון הרבה מוסיף לא וזה בזהיד"ח
 ובאמת לוי0 הסכמתי לא עדיין )אני חומרות מלאהוא
 חיים אנו מפיהם אשד הפוסקים מדברי שם זזתילא

 שהשל שכ"ת לרצועה בנוגע וכן שותים. אטומימיהם
 שיהלך מי דאיתי לא רצועה בלי הנעל ללכת יכולוהלא
 מאבירו רצועה לשואל שמדמה מה נראה ואינו רצועהבלא

 דדך אין מחבירו דבשהשל בו %כה שמתב"םלרצועה
 עכ*ל. שיזזזירו ע"ז מקפידין אין אופן ובכללהחזיר
 לנו שמראים במקום חחרים שאנו להעיד דבריווהבאנו
 בשת ווריז דברינה קבלו אומרים אנו ואין לתקןשיש
 ובת%חא סקי"ונ בם"ב ועיי"ש מ"א. סימן ח"זנדברו
 קי*ז. דףשמואל

פא

 בשבתטטריה

 עיין לקפלן אין וכן ובירס בשבת מסריה לפתוחאין
 נושב מריז ספח. ד'ה הלכה בביאור ס"ח שט"ו סימןמ"ב
 להעתיק וראיתי סק"ו. נ"ב סימן וחזואא ל' סימן אור"חת'

 ולדעתי וז"ל, נ"א בעמוד )אזולאי( שבת אגרת בס'מ"ש
 שיחשוב ההמון מפני העין מראית משום עוד בהיש

 ויצא אותה ויפתח לבית ילך בשבת אותה לפתוחשמותר
 הדברים. וראוים עכ'ל, בשבתבה

88

 בשבת טח5דתפל8יל

 בשבת מחברת סלסול בענין רלוח סימן בח"אבמ*ש
 )ת"א אריה דברי בחוברת  עיין הנה רקים. דפים שםויש

 חבריא( מן חד )בשם כתב שאחד ט"ד בעמודתשל"ה(
 לטלסל דמותר וכתב שא"א שסתב אחד על להעירוכתב
 גופו. צורך נקרא במחבות ו%מוד ומקומו גופולצורך

8ג

 5הש5צ2 דהש8לי קוופקוםלטל5ול

 קומקום לטלטל בענין רלעה סימן בח*אבמ*ש

 סימן ח*ו יצחק מנדיז גהטו*ת כעת ראיתי גהטבצן.חשמלי
 הטלם% משרסור חוץ הרי המיחם גוף דלטלסל וכתב,כ"א
 עוד להזרם אותו 'המחברים העלקסרי והחוסי במיחםשהצ
 איסור לידי ויבא התקע יתסלטל הסלסול שע*י לחחציש

 סי' א*ו נדבדו אז הרץ עכ*ל. בש*ק והבעדהכיבף
 כ*ח~
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 חנרות חדלקת לאחר חידיםלנענע

 ידידי כ"ב בזה לי העיר וכעת פעמים, נמהנשאלתי
 נוהטת שהנשים הטעם מה נ*י פענפיל אהרן יצחקר'

 שמכסות קודם שבת נרות הדלקת לאחר ידיוקלנענע
 מזקיט שהביא יוסף כצאן נוהג בספר ראיתי הנהעיניהן.
 לדיוטת שיודע המדליק לאיש ביחס אומץ יוסףבעל
 להקיף צריך אין ההדלקה אחר עד שבת מקבלשאינו
 אף וביו*ט ההדלקה אחר ולברך הנרות ע"פ ידיואת

 צ*ח עמוד שבת נר בספר כתב ועאז צריכה אינההאשה

 רק עיניהן גבי על כפיהן לפרחן לא מנהגם שהיההרי
 יו ובצורה שהדליקו הנרות כל כלומר הנרות אתלהקיף
 אחר וטעם עכ"ל, וד*ל ראותן לבל הנרתן את הןהסוו
 מצאתי.לא

 את שמכסות למנהגינו בזה לי הוסיף הנ"לוידידי
 ערה*ש י*ט בבדה"ש ע4ד סימן קצוה*ש הןיתהעינים
 עמוד תשכ"ו שבט טבת הנאמן נתן, יד כהאח, י"ג,רס"ג
 לעשות ענין אק ולכאורה( ד*ה קפ*ג אפרים רבבהעצ'ד,
 הרין  עכקל. השבת את מקבלות עי"ז ואולי כלל.מזה
 שבת בערב נרות הדלקת בענין דינים ביואריהרבה

 סניף חבאד צעירי עאי )יצ"ל קודש שבת נרותבקונטרס
 והנגב(. שבעבאר

מח

 נרות חדלקת אחרי מיםלו1תות

 דעת עחן נרות. הדלקת אחר מים לשתותהאפשר
 במקום דרק ומשמע שם חיים וארחות רעאא סימןתורה
 "1 אחהת שמתירין הפוסקים על לסמוך יש גדולצער

 הנשים נהגו וכבר הקידוש. חובת מפני מים לשתותלאסור
 ממקום חוץ האנשים וכן הקידה1 זמן עד מים לשתותלא
 דמותר.צער

18

 ח5תלטסות
 שקי

 השיהן

 בשבת מקדש שלא דמי ר סיח בחשא שנתבנובמה
 צבי תפארת בספר עיין שלפניו, הפת לכסות לויש

 קלקב עמוד ח*ב שליט"א קארנמאל רנ"צ הרה*גלידידי

 צריך מקז,ט שלא מי אפילו בודאי וז'ל, לישהשיב
 דה1ולחן בסידור וגם לקידוו1 ראתם כולם כי הפתלכסות
 יקוישה כדלם או באחד בקיהח1 יוטשים אם יודעים אינןהם

 וצריך בקידוש ויוצאים קידשו כולם כאילו שנדמהועוד
 בלחם הפת כיסוי על טעם עוד שיש כמ*ש וגםלכסות
 בעת דה1ולחן שעל הפת כל לכסות יש ואאכ עכשל.משנה
 מאחר. יושש4 אלא לעצמו מקדה1 שלא מי אפילוהקידוש

8ו

 הטשקפים שחוחז גהף שי רצועחל,1את

 גומי של רצועה לשאת מותר אם רכ*ז בסימןבמאש
 בנימין ר' הרה"ג ידידי בזה לי סתב בשבת.במשקפים
 דה1אלה כל כאן מה מבין לא אני ת"ל, שליט4אזילבר

 להנצל בשביל הוא זה שעושים אלו הלם4והאריכות
 נדברו ואז עולם בברית שנפסק מה )ולפי הוצאהמאיסור
 אלו וכשש מותר ובודאי נפילה תשש מפני לזה(איאצ

 מש"ב שליט*א לוין הגרבאי ודברי בחול. גם כןשעושין
 להגומי צריך אין שאם ששבן לו אין כרצועותוהרי4ז
 שאיט זשא נתבסל ואיט לרצועות דומה אינובודאי
 שאינו דבר אפילו מטהם בזה כשטהטתטהב בזמן אלאמאר
 כונת ובאמה עכ"ל, בכך דרכו (ט4שכ נתבטל אינוחשוב
 כחלק דין לזה "1 א-כ לצורך אהה היות בזה לויןהרב

 הדברים. לבאר רק ובאנו פשוט וכשזמהמשקפים

פח

 חו1ריל מכיב ם1פחתלכרוך

 דאוסר עולם הברית מדברי רסאח בסימןבמ*ש
 יוץדי לי בתב אותו. ודוהה השרוול סביב מטפחתלכרוך
 עיין שלא ופלא וז*ל, שליט*א זילבר בנימין ר'הרה"ג
 דומה ואינו זה היטב דבארנו ס*ח סימן חקא נדברובא
 הבגד לשמש שבא דמה הוא וברור העה"ש. שללדינו
 )כהכהענה הערמה גם מותר ו(וז בכך דרכו להיותצריך
 מטהם לרה*ר ספק שיש במקום אמנם עאא( סאהבהטבת
 מטפחת אבל בפוסקים כמבואר אסור זה גם באמריקהכמו
 תכשיט שם ע"ז האין בזה מתביישין כפתור במקוםסביב
 לכאורה והנה עב*ל. סקילה איסור ספק התיר וכ"תהבגד
 הבגד. סביב מטפחת לאסור ויש בי וחוזרני צודקהוא

 איד נדבדו באז אמנם בזה לי וכתב המשיךושוב
 יש אם שייך זה והרי כדדכה שלא ההיתר מובא ח'סימן
 האני הבריות כבוד טהבום למטפחת מאךד שזקוק נוזלתלו

 כבוד משום שבות שהתירו מה בכלל זה אם מאודמסופק
 דרך דהוי הצתאר על לכרוך לו אפשר הרי וגםהבריות
 ממש ברהשר אפילו בהעדמה גם ומותר ממשמלבחן
עכ"ל.
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טט

 5ע"עו להתפללחםקדים

 או אחריו נגררת אה2תו אם בע"ש להתפללהמקדים
 שבת. קבל כבר שהבעל אחר נרות להדליק ויכולהלא

 מ"ב סימן חן מגחת שבספר לציין ורצוני בזוג דנווכבד
 בכוחו אין שבת תוספות עשה בעצמו הבעל דאם שםכתב
 עיי*ש. ביתו בני כל על במלאכהלאסור

ע
 קידחט אחרי מיםלעותות

 אפשר אם קידח2 אחרי בבקר בשבתנשאלתי
 ולכ4ע' המוציא, ולברך ידיו ליטול דצריך או מיםלשתחע

 קידוש עשה אם אבל מברכה עצמו יציל כי טוב רעיוןזה
 צריך דלא הדין אז מהיין ח2תה מאחר יצא מהייןח2תה
 טה2מע ומ"ב רע*ג סימן שו*ע הרב ומדברי שהכל.לברך
 וכ"כ י4(4 אות ע"ט סימן השולחן קצות ועייןדמותר.

 ב' אות ק"ל סימן יעקב צור בשרת שראיתי במה תלויזה
 צריך בודאי יי*ש לשתות ורוצה מאחר קידוש בה2מעדכתב
 דלא משמע מהיין טעם ואם טעם לא אם ע"ז, שהכללברך
 הרה"ג וידידי סקי4ט. קס"ז סימן מג'א  עיין לברךצריך
 שתה לא אם וז*ל. בזה לי כתב שליט"א פיעשטיין דודרן

 תהיה דאיך יצא דלא פשיטא מים לשתות ורוצהמהיין
 על הגפן בירך כמו והוי יין שתה לא אם לייןטפילה
 עכ"ל. יצא דלאמים

 לי כתב שליט*א לוין יצחק ברוך ר' הרה"גומו*ר
 הכה2פחה מבני השחד היין על לקידח2 בנוגע וז"ל,בזה
 המים הלא הקידוש מיין קצת טעם אם מים, לשתותתאב
 נט*י לפני המים על לברך ואי"צ ששתה היין אצלטפלים
 שוב יין לשתחע דרכם אם תלוי הסעודה ובתוך נט"יואחר
 מבואד הלא שהכל לברך ואי*צ ליין טפלים הםהמים
 עכ*ל. שם ובב"ה במ"ב קעוד סימן אור*חבה2ו*ע

עהש
 עו5ת עועדין לטקום אח"8 וחגיעח5דיל

 תסע שבת במוצאי הבדיל אם הדין איךנשאלתי
 תראה דינו. מה שם שבת שעדיין למקום והגיעבאוירון
 שבת עועדיין כמקום לנהוג ועליו מלאכה לעשות לודאסור
 מפלג כי להבדיל שוב צריך אין הבדלה ולעניןשם.

 ואצלו הכוכבים צאת אחר והוא להבדיל אפשרהמנחה
 ח2מחתי להבדיל. שוב צריך מוין הכוכבים צאת אחרהיה

 הרב מהרה*ג תשל*ו שבט התורה במעין תשובהלראות
 רציועי ה~א כדבריע שכתב שפירא יחיאל מאירחיים

 שכתבנו. כמו היא וההלכה הכל מבואר שם כילהאריך
 התשובה עמק חדש בספר ראיתי כי לי נח לא עדייןאבל
 שנמצא במקום כי שוב יבדיל אי נסתפק והוא כ"בסימן
 מסתמא אבל גדולה טענה והיא הפעם עוד שבת עליוחל
 4היר חוברת התורה במעין וכן בזה. תריז שוב מבדילאין
 צצ*ל גרוסברג רח*ז הרה"ג ידידי כתב תשלווסימן
 בהבדלה ג*כ יתחייב (מ דה2בת על מחדו2 דנתחייבדכיון
 ידידי מ*ש עוד הךין פשוט. כ"כ לא זה דין לכאורהוא"כ
 קמ*ז. עמוד חי*ד בנועםהנ"ל

ע5
 פרשיות 5ד' 5מנחח 5ש5ת נשטותהזכרת

 בשבת הזכרה שיעשו בדוקא שדצה באחדבעךבדא
 נשטת. מזכירין אין 4ע הרי וטען פר,2יות ד' שלבמנחה
 סקי*ח תדפ"ה בסימן המ*ב כי והוא דאפשר לינראה
 מזכירין אין פר,2יות ד' כל מהרי"ל כתב וז"ל,כתב

 אבל בה2חרית רק דזה ונראה עכ*ל. צ*צ ואומריםנשמות
 נשמות להזכיר דרכם היה כי והוא אומריםבמנחה
 בשחרית נשמות מזכירין אין כך הוא לשונו וא"כבשחרית
 היה אומרים אין שבמנחה נאמר אם וא"כ צ"צ.ואומרים

 ואומרים במנחה נשמות טכירין אין אומרים אין לכתובלו
 בשרת ומצאתי  וחפשתי מנהח. בזמן מדבר כיצדקתך
 במנחה דבשבת באמת שכתב ט"ז סימן אור"ח לבמערכי
 בזה. הןיין נשמות הזכרתאומרים

קג

 5הט5ת שחל טו5 5יוםקידהט

 וקידש בה2במן שחל טוב ביום אחד שעורר מהבדבר
 הבא אם יו*ט של להזכיר ח2כה שבת. ו2ל קידח2 הייןעל
 של ולקד,2 לחזור הצריך יצא ואמ שבת. של קידושידי
 וכבר שבת. מדין הוא חיובו כי צריך דלא ונראה טוב.יום

 המועדים על יעב*ז במשנת לדינא ראיתי וכןקידש.
 שסתב שליט*א זולטי בצלאל ר' הרה"ג לידידיאור"ח
 בזונ ועיין בדבריו עיין ל"חבסימן

עף

 חכת5 8פ*וך ישצלולהעי

 הגא מבעל פסה של בדגדה דין חידח2ראיתי
 4ת בקידח2 אחרים מוציא אם שכתב כ*ד עמודתוספאה
 שבכתב דברים משום עמג זה את לומר צריכיםהשומעים

 יהער ולדבריו ואמאה בזה מקפידים ה~א בע"פ. לומרא"א
 מ~ש כ*כ י,מץ קהם4-"סיזזי.סשב-שח94ושייאמר_ו"4ילל



רג מ י ר פא חייםאורת ת ו ב בר

 תשל*ד. תשדי בהמעין עמנואל יונה הדב ידידיבזה
 תשלשו. בניסן דלבצקי שדיה הרבוידידי

עח
 5שו%5? מנק~ללטנור

 המפתח לו כשאין מנעול לסגוד יכול בשבתהאם
 וניאה מהיכט. כלי מבטל הו*ל אולי כי בשבתל0תוח
 המפתח לו שאין ומה לפתוח יכולים במציאות כידמותר
 ר' הרה*ג ידידי של בספדו ועיין מבטל. נקדא זהאין

 י*א. סימן חקג אליזע בפדי שכתב זצ'ל זלאטניקאליהו
 זה דגה2ביל היום, לכל והולך הדלת כסוגד דהו*לדמותד
 מהיכנו. כלי מבטל נקרא זהאין

 5תב מפתח. בלי מספדים של מנעול 0תיחתולענין
 משום בזה דאין דמותד מ' סימן ח"א החכמה בצלבשרת
 ומותד שם לא השני אחד מספד שמסובב דבזמןכותב
 ולסגוד לפתוחא"כ

 מנע~
 לחתיד כתב וכן בשבת. כזה

 חקא אדם תפאדת חרין פ'ט. עמוד ח"ה ישודוןביסודי

 בזה. מחמידים כן וכמה ל*ג.סימן

עו
 טע1עקט 5שו5תלפלטל

 לטלטל מותד דבשבת לטעון כבודו שרצהבמה
 מוקצונ דין עליהם יש כסף דק כי המחאא או מניירמעות
 ח*ד ישורון וביסודי גמוד. מוקצה דהו*ל דאסודנראה
 תרי בו דיש הפמ*ג כתב כסף שטדי כתב שי"טעמוד

 מלשגתו. מחמת מוקצה ב. גופו, מחמת מוקצה א.איסודי,
 ט' בשטת כיס חסדון מחמת במוקצה עולם בדיתהרין
 רק דמשתמש זהות ותעודת עדך במידות בזה.מ"ש

 סיטן "תשובה עמק ועיין בלשוט. היטב עייןלפעמים
 מעות וכ*ש כה2עקס. לטלטל אין שכתב ב' אותל*ט
 לטלטלם. אין נסיעה כדטיסי דגם תדאה מנייד עמ2ויאפילו
 ופשוט עיי"ש צלוחית ע*פ לצוד שלא מקפידים כיוטעמו
הוא.

קץ
 5הט%5? פף ק1רטרע51ר

 שמירת עבור שכר לקחת ד"ל סימן בח"אבמ*ש
 מידידי שלום דבדי שו*ת קבלתי כעת בשבת.קטנים
 פ"ג פ"ב בסימן וכתב שליט"א קרויז שלום ר'הדהקג
 דואצמור חמ*ש בדבדיו. עיין בזה והאריך בהבלעהדיקח
 שלים?א אזבאגד ר*א הרה*ג ידידי לי העיר מצוה הויטף

 והוא אסוד התיטק את דלשמוד מבואר ל"זדבנדדים
 עכ*ל. שבת, לשכד ההלכהמקוד

עח
 גפן צטרקורע

 גפן צמר בקורע י"א אות דכ*ב סימן בח"אבמ*ש
 בוה דיש קנ"ב סו*ס יעקב צוד בשו*ת ראיתיבשבוב
 ק*ה סימן ח"ג שלום דבדי בשרת בתב תע קורעמשום
 )פח5 יעקב לבית חיזוק קונטדס וורק לאסוד. ישוא*כ
 חיבורו ממקום גפן צמד לתלח2 אסוד שכתב ר"דסימן
 פוצע. בכללשזה

 בדוך בספר סתב בשבת בשהט גפן צמד עםולצאת
 שליט*א אבדמפ ש. הדב וידידי דמותד. כ*ד סימןצודי
 שלא האוזן ליחחע לשאוב היציאה מטדת אם בזה ליכתב
 לגופו המזיקה החורף בימי קדה דוח למטע אולצערו
 סקיקג ש*א בס' וכמ"ש הגוף להצלת העשוי מלבושהו"ל
 דכל במ"ב נ"א בסימן להדיא שם ומבואר נדהגבי

 בעשוים מלבח2ים כשאר הוי הגוף מצעד להנצלשכוופעו
 ש*ג בסיע נשנה האתן דמוך מפודש ודין הגוף.להגנת
 בשעה*צ ויעףש בשבת באזט הדחוק במוך דיוש5סט"ו
 קץק וכן עכ*ל. מהודק אפילו דל'ב לומד דנוטהסקל"ז
 לצאת להתיד שכתב ד' אחע ס*ג סימן תורה קניןבשרת
 כתב יתגרז יודא הבחור וידמץ באוזן. וואטע עםבשבת
 מהרש*ג עיין אבל דאוסד שמ*ב סימן ח*ג יצחק מידלי
 העולם ואשכ מותר הדבה מהודק אם כתב קכ"ו סימןח"ב
 )לאנדח5 ישראל בית שו*ת הריז ומקילים. מהדקיםכבד

 אנשיס אותן על זכות ללמד שכתב י*א סימןאור"ח
 בלשוט. ייך קדידות ח~י מחמת במוךשיוצאים

עי
 5הטנח לחםלחחליף

 גדול לא משנה שהלתם וראה קידחם בעשהנשאלתי
 באחד להחליףורוצה

 היכ~
 שהיה ע*ז לעשחן דצדיך צ

 כי דיכול ומסתבד המוציא. הקידוש בעת השולחןעל
 נטע ר' הדב תנחי יספיק. זה גדול וביותר שיספיקצדיך
 סה2נה הלחם על השאלה בדבד בזה לי כתב שליט*אצבי

 הואלכאורה
 יכ~

 לתתוך צריך ארי כי לגדדלים לההליף
 הקטנה ובחלה הסעודה %ל דאי שיהיה גדולהפדוסה
 בשביל פדוסה לכ*א לחתוך ביתו ~בני דאי לו יהילא
 שליט*א אזבאנד ר"א הרה*ג וידידי עכ"ל. הסעודהכל
 הלא הוע שעל לקידח2 שייך הלה*מ אין בזה ליכתב
 כשיטה הקידח2 בשעת השהיזן על וואינן או אותומכסין
 8ם ב~וי אה המצות על מעבידין אין משום היליהגד*א



אפרים חייםאוחרבבותרד
 השקכ עכ*ל. מהודרות ביותר השאלה הלא פה אבליחליף.
 הקידחפ. לפני לבדוק וטוב דאפשר,מסתבר
 שכתב כ*ו סימן אגהן בר ישנים מעורר בספרועיין
 ככרות והבתי יברור הרבה ככרות לו יש אם צ"חבעמוד
 ויכול גדולות, והיחער יפות היותר וגם שלימותהיותר
 עכ*ל. בהפבת גםלברור

 בזה לי כתב שליטקא זילבר בנימין ר' הרה*נוידידי
 שעהגין מה אומרת ששת לקידחפ פהפנה לחם שייךמה

 של המצוה מעיקר זה אין הקידוש לפני לח*מלהביא
 שלא כדי ויתכן המנהג נובע מאיפוא ברכתו ולאקידוש
 יש והלוא סעודה במקום קידחפ ובעינן אה*ביפסיק
 ממילא קודם הלח*מ להביא לא מדינא טוב שיותרשיטה
 הרה*ג וידידי עכ"ל. הלח*מ להחליף בדבר חשש שוםאין
 ויכול הקפדה שום דאין לי בתב שליט*א קלייןר*מ

 כי להחליף אקא אז המוציא שבירך אחרי אבללמאליף.
 שבירך. הלחם על קאיהברכה

 הנס. באותו היו כי משנה בלחם חהבות ג*כונשים
 מחהיבות הנשים תם שכתב סק*א רע*ד סימן במ*בעיין

 כתב סק*ד השולחן ובערוך המן. בנס ג*כ שהיובלחקמ
 דכל )מרדכי( ככרות שתי על לבצוע חיבות נשיםגם
 בשדהע ראיתי אבל לאנשים. נשים שווה דהבבתמילי
 לא למה טעם שכתב קי*ד סימן אור*ח שלמה לךהאלף
 עיין אבל במתלוננים, היו לא הן כי בלח*מ נשיםנהגו

 לבצוע דחייבין דבתב נ*ה סימן שבת הלכותבמנהיג
 משמנ לחםעל

 אחרי לאכלה הידוד היש שלישית, סעודהוהנה
 דסעודה לכאורה משמע והנה מנחה. לפני אפשר אומנחה
 נ*ד. סימן ברוקח עיין ג'. מסעודה יותר חשובה תהיהב'

 ואח*כ ב' לסעודה קלה פעודה שאובלים מהילפי*ז
 י*ד עמוד נכונה ובמנוחה עחפין. יפה לא גדולהסעודה
 במנוחה חריקש מנחה תפלת אחרי לאכלה הרצוי ומןכתב
 גדלה מנחה מזק לאכלה צריך ועכ*פ שכתבשלמה
 ב'. סעיף רצ'א סימן ברמ*א חריןוהלאה.

 ובחק תמ*ד, בסיק עיין בשבת, שחל פסחובערב
 סעודת שכתב כ*ב עמוד בשבת שהל ע*פ בדינילישראל
 ומפסיק ברהמ*ז שיברך דהיינו לשתים לחלק נכתשחרית
 בע*כ זץעם הרי ומברך. קצת תמכל וכף בהליכהמעט
 והובא דא*א. ומשום זמע, לפני ג' סעודה לאכולמוכרח
 ג' סעודה פעם עוד דיקחם כתב מהרש*א דבהגדותשם

 ר' הרה*ג ידידי של בספרו הףק ודגים. בשר שמבפיר"ת

 תש~עז. מהדורת בשבת וחל בע*פ כהןצבי
 מהג' א' דכל הל~ט ועבת מהל' בפ"ל הרמבשםולשון
 הש4כ רוקח במעשה בתב כך בזמנה לעשות צריךסעוזזת
 ברכחץ ב' יקא פעודה וכל מנחה, בעת זמנה ג'פעודא
 בלשון.עיק

 פ' שבת בר*ן אבל דייבת, אהצה שלישיתובסעודה
 וכן סשדות בג' חיבות דנשים ר*ת בשם כתב כתביכל
 תשובת הךין הנס. באותו היו כי ככרות ב' על לבצוענמי
 מ'ב וומין רמ*ג. עמוד ח*ה ישורון ויסודי א' סימןרע"א
 חיבות נשים שכתב שם הלכה וביאור ס"ג, רצ"אסימן
 משנה.בלחם

8
 8בגד חתלוי בדברלצאת

 8פ לשפמז רמ*ב סיק ח*א אפרים ברבבותבמעש
 עם או בבדק שדםנגד לדעת שתלוי דהסעטנז שלחותם

 שלום דברי בשו*ת עיין אחד. מצד תלוי שנשארהענגער
 מנחת הצייז לחתיר. בזה מ*ש כ*ד כ*ג כ"ב סימןח"א
 מ*ג. סי' וח*ז ל*ג סי' ח*ג נדברו ושנז ס*א סימן ח"גיצחק

8א
 שבת לאחר חתורח קרהאתלחפין

 להכין דמותר כתב ח' סימן ח*ז נדברו אזבשו"ת
 ע*ז ש"צ כיון הכנה זה ואין הבאה לשבת בתקוןעצמו
 ת'ת מצות עיקר זה תשובה לכתוב עצמו ולהכין לימודשם

 ומותר. לבניך ושננתםומצות

פב
 5הש2%8 2ייר8חי2%8

 בשבת נהר סאיטת בענק ח' אות רכ*ג בסימןבמ"ש
 ט'. סימן ח*ז נדברו אזעיין
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 5הש2%5 ופ2פלבפהיר

 שנפל בכפתוד ז' אות רכ,ג סימן בח"אבמ"ש
 ח*ז נדברו באז בזה מ*ש עיין לטלטלו דמווזרבשבת
 מ*ו.סימן

8י
 הז8ללהי8י8

 זילבר הגר*י דברי בף אות רל*ב סיק בח*אבמ*ש
 ס*א פיק ח4ז נדברו בחת דבריו נדפסו כעתשליט*א
 ה'.אות



אורח ת 1 ב בר

טח

 קימאקשר

 רק הגא חטאת דזהיב קיימא של דקשר היראיםדעת

 הפוסקים שאר ודעת ק"ב. בסימן עית לעולם קייםאם
 בסביב וורי*ש בדבריו ועיע ימים ז' 1 שנה חציהתו

 8"ש4 אותליראיו

א*

 קורש שבת שינחת

 קודש. שבת של נד להדליק למברכות מקורהיש

 שבת נר בספר וומת החנש. בסידור כתוב שכךעית
 עמוד חי*ז נועם עית וכן כואה. גירסא שהביא מ"דעמוד
קצ"ט.

ט

 בשבת ולצאת מרגליתלבלוע

 יכול אם לדעת ורצופ בשבת מרגלית בלעאהד
 ס"ה שי"ב בסימן במ*א מבואר ולכ(מרה בהצ2צצ.לצאת

 כולה תחובה אפילו בשבת בברזא לצאת אסורשכתב
 ולהוציא לחזור כדי תדיר שמבניסו כיון כתב וע*זבגוף,
 התחוב דדבר ומשמע ומרפש בפיו המוציא כמואסור.
 מרגלית לבלוע מותר ת8'כ לכתהילה. מותר בגוףכולו

 לידידי ירוחם אמרי בספר אבל ברה"ד. בו ולצאת זהבאי
 עקז כתב י-ג סימן 1צ*ל ורהפטיג ירוחם ר' הרה"גהמפה

 לחזור כדי מכניסו ברזא דאילו לחלק מבת המ*אאמנם

 המרגלית את לבלוע משא*כ בשבת. שעה בבלולהוציא
 השבת, לאחר אם כי בשבת להוציאו לא מנניסהוא

 לבלוע לכתחילה מותר טעמא מאי מאד לי קשהם8עפישב
 גשב לו טפל דהמרגליוע נימא דאפילו לרה"רולצאת

 שהבשאי והטעמים הראיות כל לעי אסוד. ישלכצצחילה
 ם8"כ עכ"ל. צע"ג בהבי המ*א של היתרא הלכךלעיל.

 הלא בגופו בחפכלין ובאמת בזה. להחמיר ישלכאורה
 בבגדו בגשם ובן ישע בגדי ועית לחלק. ויש לצשאןמותר

 הרב ובשו"ע סקי*ב. ציון בני הריז לחלק, וישמותר.

 בשבת. מרגלית בשבולע לצאת דמותר פסקו ובמ*בסקי"ג

 המ"א על לתמוה שכתב סקישא שבת בתורתוראיתי

 במקום ולא מכיסו גדול הפסד במקום רק לדעצירוכתב

 ראיה הביא ציון ובבני בדבריו. היטב עיין ריוחהפסד
 חושש ואיז מהלך במים כליו שםצדו מי קמ*ו מהם2צצלמ*א

 ולא סחיטה לידי יבת4 שמא חרחש אהן מד1ד באהלוכתב
 שאינן כמות הן שבלועין שכיון אמות דן מיםלהעברת

 דכמו גופו בתוך שבלועין וכ*ש העברזנ חיוב לגביהן

יהאפריםתים
 ו~מר לפקפק "צ דקצת ע*ז וכתב להו. דיינינןשינן
 כדין למלבוש טפלים הם שהמים מטעם חושש איעדהתם
 הבלי על אש דפטור בכלי מכשיעור פחות אוכליןמוציא
 ולדעתי עכ-ל. בגופו בבלועין כהצא*כ וכו' לו טפלהשהכלי
 נבלע אי יגרע דמדוע לזה זה בין הבדל רחשה אניאין

 בזונ וומתבגופו

פח
 תחבושת עםלצאת

 דיכול נראה תחבושת. ע*ז לו ויש מכה לו שהשמי
 במוך יושם8ין סב"ב ש*א בסימן וכמבואר בשבת בזהלצאת
 בקליפות תע השף מרפאים שהם לפי המכה שעלוספוג
 נהצה באר תרת מ*ד. סימן ח"ה הלכות ומשנה כ*גאות קטףי סי' השולהן קצות חריז דמותר. הרי וכו' ובצלשום
 ות*ג ל*ה. סימן ה*ב שלום דברי ה31יז ל*ו. סימןח*א
 ה. אות ע'סימן

8פ

 מלסח טלוח בסעודתנשים

 מלוה סעודת בחיוב נשים רע"ה סימן בח"אמ*ש
 11*ל, לשט אית רב מעשה בהוספות כעת ראיתימלכה,

 חתפסיקה להתענות ע'ע קבלה הגר*א( של )הכונהאשתו
 ויודע לישת שכבה הבדלה אחר ותיכף שלישיתבסעודה

 הפפד יתוקן לא עדית הפסקתן שבכל לה ושלח הדברלו
 הךין עכ*ל. השכלה קמה תיקי אז אחת מלכהמלוה

 כתב רצ'ט בסו*ס והרמ*א ש'. סימן תורה ודעתערוה"ש
 כל סובב מרים של בארה גי מוצ'ש בכל מים לדלותוי*א

 יתרפא ממנו וישתה בו שפוגע ומי הבארות כלמוצ"ש
 כתב תורה ובדעת חב למנהג ראיתי ולא תחלואיוכל
 מדים של בבח4רה שפגע א' בסומא מעשה מד"רעיין

 וצל בארה לראאת הרוצה ל"ה שבת ועיי ונרפא)וטבל(
 מובא וראיתי תצשט. עמוד ח"ה ישורון יסודי ועיתמרים.
 סעודה. שכלין יףט במוצאישגשב

צ
 שבת 8מוצאי חטץאנילת

 מבהשר קי*ט בשבת שבת, במוצאי חמיואכילת
 דק זה אבל רפואה הוי שבה במוצאי חמיןדאכילת
 הדבר טעם ח"ל, המרש*א שכתב וכמו א שהוחמובחמין
 אאר שנתאמם הדש בדבר לויה בסעודת דהצבת לכברדיש
 המה חחש חמין בעם בו אסור שהיה ממפ ליהנותהשבת
 הנר על וביה*כ במ*ש מאודי ברכת טעם לזהוקרוב



אפרים ודיםארתרבבותיי
 בו אסור שהיה עתה בו לידשות שנתחדש דברשהוא
 במ2בת 51הצקין אכילהע דרוב ומשום העבר שבתביום
 במוצאי לויה בסעודת דהחמין קאמר לחולים רעקרים
 דהפולחן בזה ועיין עכ"ל. מלוגמא כ% רפואה הםשבת
 והביא בזה באריכות מ"ש חיים ארחות ועיין רצ"נסימן
 ישורון יסודי ועיץ עצבות. לו תהיה שלא רפסוהשזה
 ת"ק. עמודח"ה
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 לע51עצהכנה

 דיטול ר*ס בסימן הרמ*א כתב לשבת הכנהבדיני
 שכמה הביא ובמ"א כסדר4 אותן יטול לא יד ושל,צפרניו

 אם הדין איך אבל לכתחילה. להזהר יש מיהו הקפידולא
 הבדל. דאין או כסדרן ליטול יכול לא ג"כ רגליובצפרני
 שמעתי לי כתב שליט*א קניבסקי חיים ר' הרה"נוידידי
 אמרי ועיין עכ"ל. ברגלים הקפיד יא זצ"ל החזו"אשמרן
 מרלג היה הצפרנים בנטילת שכתב ג' אא מועדיושר

 דידים ודוקא סקוא ר"ם סימן אור"ח המ"א)וכדמסיק
 המטל רמ"א סועס אור*ח ד"מ געיץ לא דרגליםאבל
 ס*ו סימן חקג שלום דברי בשו"ת אבל ומ'( יריוצפרני
 יד צפרני בין לחלק מנ"ל קבלה כעין שהוא כווןכתב
 לס5יך לו יש דה2ש דלא למאן אבל והבן. רגל צפרניובין
 עכ*ל. ודו*ק לזה השש שלא האריה*ק ומנהגי דעתעל

 לרועץ שיש להעיר ברצוני שבת בערב הכנהובענין
 הרבה ולפעמים לפדות וידיו לפניו שבת בערבבהמין
 בבר הבנה נקרא זה אם לי ידוע ולא חמישי ביוםרוחצין
 בים וטבילה ר. יום כבר נקרא חמישי ליל שולילשבה
 עמוד שלמה ממחה הרין רחיצה נקרא לא קריםבמים
5~ה

צ5
'

 לאכילה רק שכהטתכהט 5שוןלצ84ת -
 אפרים ר' מידידיבשאלתי

 גא~
 אם הדין איך נא

 ורוצה לאכילה רק שמשתמש בשן לצאת מותרבשבת
 ינח2 אם בפיו דהפן ולדהחאיר לאטל אחר למקוםללכת

 כתב שליט*א נובירט ר*י הרה,ג וידידי יכול. לאולכאורה
 דאינה דאסור חהשי פעיר שכת"ר בשן יציאה וענין בזהלי

 אכילה. בשעה אם כי ללובה2העשויה

8ג
 5השכמצ ר5האה 5דורי עפלשח8ונ

 תמיד עמו לשאת שצריך לב בחולה השאלהבובר
 ידיזץ וטען בשבת. יעשה אהכ ואיך לרפואהטבלאומ

 שהתירו זהות כתעודת דיש שליטוא נובירם הר"יהרה"ג
 למו"ר ושאלתי עכ"ל. יד כלאחר דהו"ל לכובעמתחת
 מהנ"ל דחוץ בזה לי חעסיף שליט"א (ברבך רוך'זהרה"ג
 מרה"י ישר ילך אלא לגמרי ברה*ר שם לעמוד לאדיראה
 בלשון עיין מעביר ודין עמדוע בלי רריר דרךלרהקי

  הל*ח. פי*בהרמב*ם
 שליט"א פיינשטיין מיכל ר'  הרה"ג ממו"רושמעתי

 דבריו, קיצור וזה לומזה תלמירי התאחדות בכנםבשיעור
 לשת ועיץ ובהזורק ה' בשבת מבואר ברה"ר ר"אמעביר
 למדו הע משנה ובמגיד משבת הל*ח בפי*בהרמבום
 בהלטוו ועיין קמ*ז אור"ח חת'ם עיין קרא דבעינן)והא

 אור*ח חזו*א הרין בהל"ח למ"ש סתירה זהולכאורה
 עתה בתב וקודם ובראב*ד. בהלי"ז ועיין סקי"א.קיוב
 בציונים הרין תחתיו. איש 5הצבו ואת*כ מעבירהל"מ

 פרנקל שבתי ר' הוצאת שברמב"ם במפתח אלולהלכות
 הוספתס. אני ע"כשליט"א.

 וזה הל"מ ד"א מעביר (ג רינים, ב' דישוהסביר
 מקום יש שלאדם דין עוד יש אבל ב4 ד'א. שלמלאכה
 לשאת איסור אין זה ובמקום ד'(ג תהתיו שלמשבו
 של במלאכה מדבר בהל*ח מקומו וזה כרה*יוהו"ל
 וכו' מותר שכתב וזה מקום במלאכה ובהלט"ומעביר.
 אם כי מקומו זה כי והגא לקטן גדול אדם בין ומחלקבצדו
 שלא התירוץ אלא לקטן גדול בין נפ"מ מה מלאכהזה

 והרמב*ם מקום בדין מרברים אלא ממלאכהמדברים
 בעוי דין שיש כמו מרובעות ד'א לו שיש דין שישלומד
 שיעור והתנ במקום. שיעור הוא ד'א שבת. ובתתוםהלוים

 הוא וכ*ז ושתר. מקומו זה ד'א כתוב ואשכבמלאכה.
 בעצם והנחה עקירה והיא בהוצאה מלאכה הואד'א

 המשנה המרכבת שהביא הרלב*ג קחצית וממילאהמלאכה
 המלאכה ובעצם במקום הוא הדין כי לצרף אפשרדאיך
 ד'(2 של העברהבעי

 מקום לו יש  דב"א אצדה עם8י לבאר בזהוהמשיך
 שבת ובריש הלכה של ד*א אלא לקב*ה לו ואיןד"א.
 רשות הוא רשהה*י ברה"ר. ועני ברה"י בעה*בשנינו
 מחיצות של קדושה חיצון. הסו ורה*ר עולם. שליחידי
 רהא ויש ברה*ר המש והקב*ה. תורה של ברהוי הואד"א
 והכל. מחיצות עם 5הצפחה של היחיד רשות ויש יחיד.של
 בלל של רה*י ויש לזה זה מכיטת פתחיהן יהיושלא
 וכתוב הצדדע מכל בבוד קנני להם שהיה במדברישראל

 זה אם גדור שזה וקדחעה תורה של יסוד ינאט בדדד'
 זה הלכה של וד*א הרבש*ע ואין קדושוג כאן איןפרוץ
 אבל כבוזץ הארו כל מלא ואפילו מקום שלשאויר
 זה א' או ג' או ביחד לומדים שעשרה ושכינהקדושה
 תמיד צריך תורדע ~מד שיהודי מוגדר רשות ברה*יבד'א
 שלמד מי הבל. את מאבדע יהצאין אם כי ברהקילהשאר



חאפרימ ~יםארתרבב1ת

 בד"א לדה1אר תמיד צריך לעבוד ויוצא ובכוללבישיבה
 צריך תמיד ולכן מקדושה יוצ(1 אז שם לא דאם הלכהשל

 מהעולם מונדרת שהיא ישיבה של המעלה שם.לדמ2אר
 לך ושמתי תורה מקום של הסוד מבחוץ השפעהואין
 שכינה הלכות שם ויש מוגדר שישאר מקלט ערימקום

 תמיד תורה ובני כה2ם לצאת השסור שכינה שלחשיבות
 בישיבהמקומם

 אפי~
 השורה4 אבל לומד שלא בזמן

 ועני מבפנים בעה*ב שלמדנו ומה בישיבה להשארצריך
 זה ובפנים עניווע יש אלא תורה אין כלום אין בחוץבחוץ

 תורה שלומד מי עשיר רש*י כתב ורש ועשירעשירות
 שאין מי עני ש*ס שיודע ק~2יר תורה. לו שאין מיור,ן
 כסף לו שיש שמי כמו תורה ללמוד צריך ועשיריודע
 ללמד עליו תורה לו שיש מי כן לצדקה להצןצריך

 עכ*ל.לאחרים
 של איסוף הוא זה, חיבור דענין בזה להוסיף ליויש
 ודשמתי הכל. לו שיש כעשיר שיהיו אחד למקוםתורה

 הם כי דשמו שהם הראשונים כדורות לא לפניהדברים
 אין אע משא*ב דעתם לפי הנקיה הסלת את ובררובררו
 באנו אלא דה2ו"ע. ועל הראשונים על לחלוקבכחינו
 ולהכין לפנינו וקצרו זרעו אה2ר תשובות פתחי עללסבב
 באיזה הצורך לעת הדרך לידע בקיצור הלכותפסקי
 לפנינו. כשיבאשאלה

 רבים תורה שבני בתורה היא כיום הק~2ירותוהנה
 גיסא לאידך נעשה מה אבל במצות. ומהדריםולומדים
 משתוללת וההפקרות ברחוב ירידה יש רוחניתדמבחינה
 ירידה ועוד, פריצות בגדי צניעות, חוסר חוצות כלבראש

 בחינוך ירידה הרחוב. של עניות חה ובשבדכבכשדות
 המשיח ולימי שבשמים לאביע להשען אלא לנוואין
 האמונה ותרבה כראוי ובמצות בתורה לעסוקשנוכל

 יביע חרת הל*ב. פ*ט תשובה בהלנות הרמב*םוכדברי
 4ר*ח ח"ואומר

 סי~
 שבימיפ רצון ויהי ה'. אות מ*א

 כי*ר. אמן ישראל עם בכל מהירה ולתשובה זה לכלנזכה
 אסתר מרת הבתולה בתו לנשמת זכרון אלו דברים]ויהיו
 בת*א4 תשל*ו באב בט' שנפטרהז"ל

 בזה לי כתב שליט*א זולטי בצלאל ר' הרד,*גומו"ר
 עמו לשאת שצריך ל*ע לב בחולה שאלתו בדברוז"ל,

 עירוב. שאין במקום בה2בת לקמ2ות מה עת. בכלכדורים
 הכדורים את לשאת היתר שאין פשוט הדברלכאורה
 זה שהרי בה2בת מביתו לצמ4ץ לא בידו יש שהריבשבת

 שי*ל אלא ברה*ר. בה2בת ללכת רפואתו לצורךלא
 יש הציבור עם להתפלל הבנסת לבית הליכהשלצורך
 דאיתא יד. כלאהר הכדורים את שישא להתירמקום

 ברגלו ממעכן קשקשין בו שעלו ציפר ע*א ס'בכתובות
 הוא יד כלאחר מתקן מ*ט חושש ואיפ בשבתבצינעא
 בפרק שבת בריץ הךין רבנן. גזרו לא פסידאובמקום

 מתזו דאורייתא מלאכה דאפילו פסידא ובמקום ד"החבית
 דזה לומר אפשר וא"כ עיי*ש. פסידא במקום ידכלאחר
 להתפ// הכנסת לבית ללכצצ יוכל שלא פסידא ג"כנקרא

 מחמר דדנוירו ע"ב ס"ו בפסחים איתא וכן הציבור.עם
 משנה המגיד כתב כבר אולם מצוה במקום ידכלאחר
 בעניני דבר מדמין שאין ודע ח"ל, ה"ט שבת מהל'בפ"י

 ע"כ. חכמים שהתירו אלא להתיר בם לך ואיןהשבותים
 ד(מרייתא. רה"ר דיש במקום לדעזיר מאד קשהולפי"ז
 להדביק מותר אם שדן ס"א סימן צבי ארץ בשו"תועיין
 עירוב. שאין במקום בש"ק בו לצאת בעש"ק הבגדיםאת

 אין דידן בנדון גם א"כ לבגד. דלא משום לאיסודומסיק
 עכ"ל. לבגד בטלי לא הכדורים שהדי זועצה

 כמה לסה2ך הרופא פקודת עפוי רשאה ,4לוקחומי
 כהלכתה שבת בשמירת סתב ביניהם ושבת רצופיםימים
 הולך אם אבל בה2בת גם לקחתן לו דמותר ר"בעמוד
 עג דיקח היתר היש לרפואה וצריך לאכול אחרלמקום

 בזה. חרת בביתו לאכול יכול דאז דלאומסתברא
 בזה לי ענה שליט"א קליין מנשה ר' הרה"גוידידי

 רבינו מהלוקת דמצינו והנלפענ"ד : וז*ל תשל"ה שבטבג'
 דועזירו דמילה פר*א שלהי הרי"ף הביאו הבה"גהגדול
 ז*ל וארי*ף לנברי אמירה מותר ומה"ט מצוה לגבישבות
 מצוה במקום דה2בות שבות אלא התירו דלא עליוחלק
 לדברי סמוכין הבאתי ובתשובה שם ור"ן רא"שועיין
 ניזל רבא דאמר עידובין מגמרא ז"ל הבה"ג הגדולרבינו

 המכריע ספר חריז אמו ע"י ליה וניחום לאימיהונישיילה
 מצוה דבמקום דע"כ שבות איכא הא ולכאורה י"דסימן
 שבות לעכו"ם דאמירה אהא כתבו גיטין והתוס' גזדולא

 סה2ום אבל גזרו לא ישראל ארץ ישוב משוםדדוקא
 סימן סח42ע חריז שבחן מתירין הייע לא אחרתמצוה
 מגמרא ראיה להביא נראה דיהטא ולפום סיוזשכ"ח
 והלא התם דפדיך ע"ב ס"ו דף דברים אלו ר"פפסחים
 כלאחר מחמר ופריך הוא יד כלאחר מחמר ומשנימחמר
 מיהא דרבנן איסורא ליכא דאורייתא דאיסורא נהי נמייד

 מן היתר לו שיש דבר מיניה בעי דקא הייע ומשניאיכא
 מצוה במקום יד כלאחר לעקרו עומד שבות ודברהתורה
 להן הניחו אלא ושכחתי שמעתי זו הלכה להן אמרמאי

 רש"י וזמין הן נביאים בני הן נביאים אין אםלישראל
 דבמקום מבהשר סכיניהם הביאו דלמחר ומדחזינןשם
 ולפ*ז דרבנן שבות שהוא עב*פ יד כלאחר גזרו לאמצוה

 לא מצוה במקום דשבות הבה*ג לשיטת ראיהלכאורה
גזרו.

 וח1 גא*ת הקשו הנח בד'ה שם ההוס' דהריאיברא
 מע"ש לעשות דאפשר כית דרבנן שבות אסרבמתניתין

 דשבחן ~ראה ע*ש עצמו כה4בו קיל בהמתו שבותוי"ל
 ומיהו בבה*ג ודלא מצוה במקום אפילו דאסור הכ"נגמור



 ם י ר פא .וויםאורח ת 1 ב בריח
 דבראה להבה"ג סתירה מבאן דאין נראה השצימ1בותלאתר
 מצוה במקום שבות אסרו דלא דס"ל הבה"ג דאפילופשוט
 אמירה אלא התיר ולא אסור בידים אשבות דלעבורמודה

 לעכו*ם דאמירה שבות הוא דקיל מצוה במקוםלעכו"ם
 סימן א*ח טוש"ע עיין בשבת עצמו ע*י שבותמלעשות
 לישראל שהתיר קמ"ו סימן ב*ח שרת ועיין סי*זשכ*ה
 אין בידים שבות לק~2ות ומ"מ וסיים השופט לפבילקבול
 וכן לעכו*ם. 1מר ד*ה ב' ע'ט דף ב"ק ובמיס'להקל
 דרבע דשבות ה"ד י"ח בית רד"ך בשו"ת להריאמצאתי
 אמירה דקיל עכו"ם ע"י גמורה ממלאכה חמור ישראלע"י

 ישראל ע"י משבות דאוריידטנ במלאכה אפילולעכו"ם
 הרי"ף לשיטת אפילו אלא הבה"ג לשיטת מבעיא ולאעצמו
 שרצים פ"ח הר*ן מדברי ואיה לעצמו והביאוסייעתו
 שבות מתירין שאנו וכיון ח*ל שמרדה דעין דההיאעלה
 גמורה למלאכה לעכו"ם גמורה אמירה כ"ש ישראלע*י

 ע"י גמורה ממלאבה ישראל ע*י שבות הוא חשרשיותר
 לדבר* יודה הבה*ג גם כה"ג וא"כ ע"שעו"כ

 אבל אסור עצמו בשבות דדוקא נראה דמ*מאלא
 בה2מע יד וכלאחר בשימי ישראל ע"י הנעשהבשבות
 הוא קיל דיותר עכ"פ( תי' )לחד ק"ג דף חבית פןמר*ן

 ושכ*ב ט' אות שכ"ח סימן הד*מ והביאו לעט"םמאמירה
 מדברי כן נראה אין ומיהו ז*ל ומישב*א בפ"בה*ה

 21א ס' דף כתובות ועיין ע"ש ז*ל והרמב"םההלכות
 ובמקום הוא יד כלאחר מפרק יונק מ*ט בשבת חלביונק
 רק סכנה באין דאף התוס' וטתבו רבנן גזרו לאצער
 דאין דאש ונראה רבנן בו גזור לא גמי חולי שלצער

 כלאחר מלאכה מצוה במשם עצמו בישראל שבותמתירין
 קשקשין בו שעלו בצימר שם עוד הריז ומתירין קיליד

 הוא יד כלאחר מתקן מ'ט בשבת בצינעא ביגליוממעכן
 קיל יד דכלאחר עכ*פ מגואר גזרו לא פסידאובמקום

 יותר. להקל דיש כ*ש יד כלאחר דה1בות ובה1בותהו14
 דלהתפלל מצוה במקום דהו*ל כית בדידןומעתה

 וקדיש ותפלה התורה קריאת וכ"ש מצוה הוקלבצבור
 דבביה*מ ברבים חתורה לימוד וגם בו וכיוצאוקדושה
 כדורים כמה יד כלאחר להוציא יכול לפענ*ד הואמצוי
 המוציא קיי*ל ח,רי ר114ו על הכובע בתוך שיניחםכגת
 הוצאה והרל ע"א צשב שבת עיין פטור ר4מ2ו עלמשאו
 לא אם עוהרי מלשאצל"ג הו*ל לכאורה וגם ידכלאחר
 לו שיצטרך תאמר מה לצורך שלא הוציאו לויצטרך
 רהאר בזה*ז לן דאין וגם סכ"נ דהרל להוצי(ימותר

 וכלאחר מש14צל*ג לטיבותא תלתא דו*ל אקכדאורייתא
 לצורך במשאצל"ג דשבות שבות והרל שבות במלאכתיד

 פמ*ג ועי' להוציא דמותר מודי כו*ע לפענ"ד כה"גמצוה
 בו יש עכו*ם ע"י מלאכה בעשה דאי המכילתאדלשי'
 עכרם ע*י הוא גרועה דמלאכה בהוצ(1ה משמ תורהאיסור

 הוא גרועה מלאכה דהוצאה מבואר תורה איסורליכא
 מלאבוה. מבשאר יותר בה ומקלינןבעצם

 נייר שאין דבמקום ז"ל האחרונים קצת כתבווהבה
 דגדול משום נייר כובעו תחת להוציא מחער לנקיותמצוי
 כ"ש גדול כבורו אם ומה הו(1 ק"ו ומעתה הבריותכבוד
 דאפשר הארכתי אחר ובמקום גופא לבריו נוגע עוזהגופו

 דרבנן אשבות כלל גזרו לא שאבס"כ אפילובחולה
 ענגיל מהר"ש בשו"ת ראיתי והלום שמיה.ובמחלוקת

 מסה1לה ניירות להרציא מותר אי שנשאל מ'ג סימןח"ג
 דהוא נמי וכתב מלחמה בשעת בלע"ז()לעגעטימאציע

 ולכן הוצאתן כדרך חילא ומשאצ"ל כרמלית דרבנןג'
 אלא כובעו תחת בכתב ולבה"מ למקוה ללכתהתיר

 ברידן כ*ש וא"כ ע"ש להחמיר יש לכךילדהליכה
 אלא הזכוכית כל ישא לא ומ"מ גמור היתרשנלפענ"ד

 במקום ילך לא וגם לערך שיצטרך חושב שהוא כמהישא
 וצריך בבית לישב יכול אינו אם ומיהו למצוהשאינו
 ג'כ דזה מותר לכךיל דאפילו נראה בריות מחמתלצאת
 כנלפענ*ד. לבריחע ליה צריך באמת אם מצוה בכללהוי

 אד"א מט"ז ולדינברג מרא*י תשובה וראיתיעכ"ל.
 אז חריז הכדורים, נשיאת להתיר עואין שכתבתשל"ו
 רשג סימן 8*1נדברו

1ר

 5ש%51* אוכללהוצהא

 ביום החשמל של השקע את להכניס דשכחואירע
 ובעיקר ומתקלקל. חם שהאוכל ראו ששי ובלילששי
 לבית זה את לטלטל דיכולים נראה בפריוער. שהיההכשר
 והו*ל לטלטל ו(1פשר עירוב שיש בעיר היה כיאחר
 טען וכן כיערש לאומצא דחצי חי בבשר קמקבכה2בת
 הרל כי הוא ההיתר ועיקר שליט*א. הרה*גאאמרר
 האחרונים דנו כבר ובאכצצ יתקלקל והבשר הדחקשעת
 כתב וג"ב מ*ז סימן ח*ז נדברו בשש בעיקר ועייןבזה.
 יתקלקל. הבשר כי הדחק 1ה1עתלהתיר

?1ה

 5ה%51צו1שין

 צריך הזמן את שרואים יד שעתי 1נריםלאחרונה
 להשתמה1 לא בזה להזהר ויש אור, ומדליק בכפתורללחוץ
 לטלטל לא ואץכ מוקצה. דין לזה דיש ועוד בה1בתבזה
 טו2נ ובעם בה1בת בהם לדה2תבה1 היש14תם



 ת ו ב בר

צי
 נרותהדלקת

יפ ם י ר פא חייםאורח
צפ

 אשה שאותה והמנהג ס"י רס"ג בסימן כתבהרמ*א
 תחלף שהתנה לא אם בהדלקה שבת מקבלתהמדלקת
 אור*ח ובאורים בחדושים וכתב סגי בלב תנאיואפילו
 הדלקה בשעת שחושבת כל דלפ"ז נראה י' או ו' סימןחשב

 או בשבת לעשותו שאסור דבר הדלקה לאחרשתעשה
 עכ"ל. כתנאי חשיב חול של מנחה להתפללשחושבת
 ו' סימן )שטינסץ( שבת שומר בספר עייןוביאורו
 עיין עדיין. שבת מקבל שאין בדעתו שגומרבאריכות
 תנאי לע,טווז שלא טוב דלכתחילה לי נראה אבלבדבריו.
 שום עושות ולא שבת מתחילות שמיד נההגותובאמת
 אחר.דבר

צז

 8הטבת מדבורהלהנצל

 חידחצים באורים קובץ לתורה מחוברת מעתיקהנני
 שאלה, נקג, בעמוד א' ברוקלין גור כולל ע"יההערות

 כדי יעשה מה שתעקצט וחושש לביתו שנכנסהדבורה
 כמבואר כלי עליה לכוף דשרי כנראה תשובה,להנצל.
 שרי לרמב*ם ואפילו מווזר ישכט שלא נחש הצדבס"ז
 משום הדין כן בדבורה גם וכנראה מתעסק דנחשכהטום

 אא"כ לצודו שאסור פרעוש כמו ול"ה כואבתדנשיכתה
 בהטרו. עלהוא

 שרי אחריו ברצין איתא שבס"י משום אסורלהרגה
 בדבורה גם דלכאורה תומו לפי לדרסן שרי ואולילהורגן.

 לפי כ"ז אבל כואבת דנשיכתה סהטום להתיר יששרי
 לרמב"ם אבל עליה חייב אינו שאצל"ג במלאכהההלכה

 והרב כאג ס"ק במ"א כדאיתא נפשות בספק אףשרי
 לדברי לחוש נפש לבעל יש דלכתחילה כתב כ"בסעיף

 בזונ הצ'ע ס"ז שט"ז סימן אור"ח ועייןהרמב"ם.

צה

 עךשרחצ4

 שיעור חצי בהוציא כ*ב צת רכ4ב סימן בחקאמ*ש
 בספר וץין דיט מה שיעור חצי עוד והוציאונשרף
 שעשאו דב' הדין ואם א'. סימן שבת ברכו חייםכהטמרוצ
 דברי עיין דפטור איסורין בשאר ג"כ או בשבת רקהבא

 ג'. סימן חשזמ~יאל

 שבת קיבל לא אם קירו,טלהוציא

 שלא דמי כתב י"א סימן שבת אור*ח בינהבאמרי
 דהו*ל קבל שכבר מי בקידוש להוציא יכול שבתקבל
 להשתקע דבידו דכית חו"ל בן להוציא דיכול א"י בןכמו

 דכתב י*ז סימן שבת חיים משמרת בספר וראיתיבחו"ל.
 בכח עליו קידוש של חיוב יש שבת דגבי לחלקדיש
 דבידו וכיון עצמו על שיקבל עד מחויב איט בפועלרק

 א"י בן גבי אבל בדבר. מחויב בפועל עמו עללקבל
 יו*ט של עליו בכח אפילו חיוב שום אין דבכללבחףל
 אז מתחילתו החיוב כל עליו לחדש צריך בידוהשני
 עכ*ל* ליה קרינן בדבר מחויב דאינו לומר שפירנוכל

ק

 הזה מוטףקרבן

 הזה, מוסף קרבן את אומרים בשבת מוסףבתפלת
 שכבר עמדין מהר"י בסידור וראיתי הזה. הביאורמה
 י*ז סימן )מאז*ל( רא"ם דברי בספר עיין וכן בזה.עמד
 תנינא מהיירא שלום דברי בשרהז עיין וכן בזה.מ"ש
 משם. וקחט בזה. ביאור שנתן ב'סימן

קא
 מקראעונים

 דכן מסתבר יצא. האם למפרע מקרא שנים קראאם
 תורה דעת ועיין למפרע דא"א בגמרא נמנה לא זהכי
 למפרע התורה בקרא דאפילו שכתב קל"ה סימןריש
 מקרא. בשנים כ"ש וא"כדיצא.

 שמשלים הבא בשבוע האם הפר,טה השליםובלא
 בשו*ת וראיתי דלא. מסתבר הסדר, על לקראצריך

 4ת קורא מיד אם קודם שכתב רי"ג סימן ח"אמהרש"ם
 של הפרשה שיקרא אז רב זמן אחרי ואם כסדרשיקרא
 ואח*כ היום של החובה להקדים דיש העיר ואח"כהשבוע

 היום של הפרשה היום דחובת משמע וא"כהתשלומין
 ע*ב סימן ח*א אור"ח ישראל בית בשו*ת עיין וכןקודם.
 בדבריו. עיין כסדרן שיקרא זמן לו דבישדכתב

קב
 בשבתכתיבה

 להרה*ג כהן דעת בספר עיין בשבת כתיבהבדין
 ה' א' אותיות כ"ה סימן ח"ב שליט"א כהן פייועלר'

 )תשל"0. באריכות זה בדיןשהאריך



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בררי
קזקנ

 בשבצו נרותהדלקת

 נרות הדלקת בענין קפ*ב סימן בח*א שכתבעבמה
 ה"ט פ"ד חעכה בהלכות כתב הרמב"ם הנה שבת.בערב
 ומברך מכבה למו"ש כולו. היום כל דולקת שהיתהעששית
 לא ומדוע ההנחה. ולא המצוה היא שההדלקהומדליקה

 היום כל דלוק היה אם שבת. בגר כן כמו כךכתב
 שליט"א צצי"ק מגדל הרב בוה שכתב מה ועייןשיכבה.
 תשל"ג(. מאיר ~כרון ה' סימן חיה לנפש ציוןבספר

קד

 בקטכרן 8הטבת השיניםלנקות

 הנה בקיסם. השינים לנקות מותר בשבתהאם

 וענה שליט"א פיינשטיין משה ר' הרהקג למו"רשאלתי

 פסיק הו"ל לא ואם ואסור. רישא פסיק הו"ל דלכאורהלי
 בזה לי כתב זילבר בנימין ר' הרהוג וידידי מותר.רישא
 אם והנה דם. היוצא בקסמין השינים לנקות מותראם

 דלא רישא פסיק וזע"ל אסור היה ממש רישא פסיקהוי
 פס"ד איע דבסתם בע"כ אבל דרבנן, באיסור ליהניחא

 כלי עושה ואינו שאיע דבדבר שכ"ב בסימן מבוארשהרי
 ריווא שפסיק טבעו אם אבל שיניו לחצוץ לקחתמותר
 ובסי' שם ובבה"ל סי"א ש"ח בסימן כמבואר אסורהוא
 פעיף נ' עמוד עולם ברית הנייז פ*ג ס"ק במובשכ"ח
 עכול.נ*ז

קח
 כיפה עם בכובעלצ84ת

 וכיפה כובע עם לצאת כוד אות רכוב בסימןמ*ש
 סימן קמא מרדכי לבושי בשףת בזה מ"ש עיילבשבת.
 בשבת. כך ישו דלא בחול כך יצא לא דאם נוג וסימןנוב
 וקל*ג. ס*ג סימן במהד"ת מ*ש עודועיין

ע
 הקירחצ בעקת הטוחעתלכטות

 צריך האם מזועת מיד ואוכל בשבת שמקדשמי
 מרדכי לבושי בשרת עיין המזועת לכסוון קידושבשעת
 הקידוש בעת המזונות לכסות ג*כ דצריך מ*ו בסימןקמא
 טקג. אני וכןוכתב

 שכת במוצאיטלאכה

 מירח2לים שליטוא האפמן רא*י היב ידידיכבוד
 מלאכה  לעשות לא נהגו דנשים ששאל במהתובב*א.

 רוח. כמו האם אסורות מלאכות איזה שבת מוצ(ויכל
 שבת מוטוי סדר בסוף באבודרהם הובא הדין מקורהנה

 התפלה. סדר ש"2לימו עד וכו' בירושלמי וז"ל,ופירושו
 שבת מוששוי כל מלאכה לעשות שלא הנשים נהגוומיהו
 שם העיר חוים בנתיב אבל סט"ו. רצ'ט סימן במ*אוהובא
 בכף ב*כ חציין בטור. מבהשר כך ובאמת מנהג. זהשאין
 סקכוא והעולחן ובערוך די*ז. הביא לא ובמ*בהחיים
 הירח2למי נגד שהוא הזה המנחג שמענו לא וענחעכתב,
 השת'כ מלאכה עושחע אין הבדלה אחר עד רק דידןונשי
 דיש כה2מע וח'כ עכ"ל. עיקר וכן המלאכה כלעושות
 ואני מלאכה. לעשות דיכולות הבדלה אחר בזהלהקל
 בז18 ועיין שבת במוצאי לתפור עהמת שלאשמעתי

קח

 הטלצן ידי עלהבדלה

 בדבר )תשי*ד( נ*י כץ ישראל ר' הנכבדכברד
 הטלפון עוי הבדלה אהעתו את לה~ציא יכול אםשאלתו
 להדפיס רציתי ולא דיכול. נראה החולים, בבית שהואכגון
 ר' הרהוג מידידי טוב מבשר שו*ת שקבלתי עד זהענין
 כ*ה בסימן שכתב וראיתי שליט*א (ויזיקזאהןמאיר

 ע"י הבדלה לצאת יכולה אה2ה ברירה שאיןדבמקום
 בדבריג עייןהטלפון,

קט
 וציעור הציבהוציא

 חצי בההציא כ*ג אות רב"ב סימן בח"אבמ*ש
 כתב מצטרף, לא זה נשרף שהוציא דבחצי מהמנ*חשיעור
 וזול, שליטוא זילבר י. בנימין ר' הרה"ג ידידי בזהלי

 שהביא הפומ דברי מובא כ"א עמוד הלכה מקורבספרי
 לחלק הלימוד דרך ע"פ שם כתבתי ואני ספק בלשוןלא
 גרועה. מלאכה דהוי משום לא מלאכות לשאר הוצאהבין

 המביא אג*ט בעל ז'ל הגאון על לי תמוה לכןועיי*ש
 דשני לו דפעיט מהמנ"ח דמביא ומה כן. כתב דלאשם
 שהרגיש כמו משוד תמוה באמת מצטרפין מלאכהחצי
 מה4ת. אסור דח*ש מתו*כ ראיה דמביא מה ובעניןבזה.
 ההיטונים בסימנים בספר שם שכתבתי מה לפי ראיהאיע

 0ת"ה וול שיעורין מדיני הוי לא ואריגה כתיבהדשיעורי
 אם הדבר ובעיקר להתגדד מקום לי שהניהו מהעיש"ה



ייא ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר
 בסי' מסמדים בזה קבעתי בבר בשבת מה"ת אסודח*ש
 מה*ת אסור ח*ש שבת שיעורי דבכל הלכה בבידורי'

 גם המובא ש*מ בסימן ז*ל האחרונים דבותינוכדעת
 חוט ואורג אחת אות כהיבת דלכו"ע שם וחדשתיבם*ב
 חסרת דהוי מה*ת מותר הוא אהת תפידה ותופדאחד
 יעש*ה. המלאכהבעצם

 אם ברכה מחזיק מספד הספק כ*ג באות כת"הובם"ש
 סימן צדקה מעיל משרש2 והביא בשבת חייב קעקעכתובת
 לא הוא צדקה המעיל של דין הנה אחת, באת2 דסגיל*א

 תח*י( הספר )ואין אחת אות על גם דחייב בחול דקבשבת
 מלאכת בעינן שבת לענין דדוקא צדקה המעילום"ש

 שדיני נ*ו בב*ב הדשב*ם ע"פ כוונהו אםמחשבת
 הנ"ל בסי' זכיתי כבר מחשבת מלאכה משום ה~אשיעורין
 שאין תודה של אמיתתו דרך עאפ הרשב"ם דברילבאד
 כהטיעור ללמוד הדמב*ם שכהב ובמה מהדשב"ם ראיהשום
 מפורשת דאיה הוי המוקדשין בפסולי גוזז לעניןשבת
 הדבד ואמנם מחשבת מלאסת משום שיעודים דינישאין
 בחיטך כמבואר קעקע בכתובת חייב אחת באות שגםברור

 כהיבה למלאכת כתיבה מעשה בין הבדל שיש זהוהסבדט
 מדבר לא ובאמת צדקה במעיל ועייצתי עכ"ל.יעו*ש
 סי' יור*ד פ*ת ועיין אחת, באות דחייב בחול אלאבשבת
 בתשכ והדאב*ד כ*א מכות לנר עדוך ועיין סק"א.ק"פ

 דושם. אלא אותיות כתיבת בעינן ולא כהב פ*וקדשים
 בכתובת נתבאר דלא דכתב נ"א סימן מאש מוצלועיין
 וומין בשבת, כהיבה כמו או שהוא בכל שיעורו אםקעקע
 באדיכות ובהעדות ע*א כ"א מכות התלמוד מפדשיבאוצר
 מ(מט מוצל המיז לעולם. שיתקיים כתב בעי אי וכןבזה
 שיעורו אם קעקע בכתובת נהבאד דלא דסתב נ*אסימן
 ושסיף הנ*ל וידידי בשבת, כתיבה כמו או שהואבכל
 כתובת הכותב יהא לא דלמה הקשה שכ"ת ומה בזה עודלי

 הלא כדרכה שלא כתיבה דאוי פהצום פטור בשבתקעקע
 ום*ש לבסוף מביאו שכ*ת וכמו דדייב הח"אמסקנה
 מחשבת מלאבת הוי דלא לפי דפטור בשמאלמהכותב
 שהרי עוד צ*ע חהבה צע*ג. וזה קעקע לכתיבת דומהואיט
 עיין התודה דיני בשאד גם מוצאים אנו כדדכה שלאדין
 עובר איט האוכלו טבדיה בחמי דהמבשל כ*ש פרקבסוף
 הךין אור בתולדות אלא בישול דרך הוי דלא מבשלכהטום
 שתיח דרך דכך וכף בהטפורפרת השקה י"חבסוטה
 משום בסוטה שם התוס' וכתבו בסיב כרכן קט*וובפסחים
 אכילה. דרךשאין

 מובא ר*ה בסימן הסה-ת שמסתפק במה עודהצ*ע

 ומזוזות ס*ת בהטמאל הכותב אם באוד"ח ל"ב בסימןבב*י
 כהטום פטור בשבת אם כתיבה מקרי דלא לשבת דומהאם

 נפלה ותנן וזבחת דכתיב משחיטה וראיה מחשבתמלאכת
 בשבת פטור ואפ*ה כשרה הפילה הא פסולה הטחטהסכין

 יש דלסתחילה הכריעו והפוסקים מחשבת מלאכתמשום
 ס"ת כתיבת לענין ס"ז רע*א סימן ביור*ד וכןלהחמיד
 עיי*ש עיגת במקום להתיר באבה*ע הרם"אוכ"כ

 3יי*ש בדיעבד גם פוסל ודגש"א קכ"ד ובסימןבאחדונים
 הוא מחשבת דמלאכת הוא בדור הא בזה הספק מהוצ"ע
 ההיא שציין שם באוד"ח הגר*א בביאור )עיין בהטבתרק

 שבה(, וכן מעשר לענין מלאכה גמר בין דמחלק י"גדביצה
 אמת האופה )מלאכה לנו הגדיד כבר האגץטאבל

 השיטי או בהנעשא שיטי יש אם בין חילוק דישמ"ד(
 חלב שאכל כגון כדדכה שלא ובאכילה בהעושה דקהוא
 במקמטה ולא בהמאכל שינוי יש הדי מד דבד שעירבאו

 האות היא הפעולה עצם הדי בשמאל הכותב אבלהאכילה
 העושה באיש שיטי שיש רק שיטי שום אין ובזההנעשה
 בימין. לעשות לו  שהיה תחת בשמאל הפעולהשעשה
 בפת עצים שבח שיש כיון כיום בחמה המבשלמעתה
 שיבה והוא בד~2בשיל אהט שבח יש וכשבישלותבשיל
 בבישול שיטי יש הדי בתבשיל חמה ששבח בחמהלבשל
 כאן 2ואין אלא מדהצבצ2 למלאכת צדיכים ואיןהנעשה
 כלל אכילה דהציב ולא אסודות במאכלוו2 כמו כללבישול
 בזה. שהאדיך מהעיי"ש

 בעושה שיטי כאן שאין קעקע כהובת הכותבלפי'
 הוי לא עעה ע"כ זה על חייבה שהתודה וכיון בהנעשהדק

 מיוחד הוי לא בנעשה שינוי שנעשה מה שהרי כללשינוי
 דיט ליישב שנראה מה זה כולה בכה*ת גם אלאבשבת
 מחשבת ממלאכה קשה יהיה שלא הח"אשל

 של ספיקו ליישב לבי רהש ועוד וכו' דחב עודשהענין וכמו~
 הסכין בהפיל דמ"ש תמוה לכאורה אהצר הנ"לסה"ת
 דהא י"ל ולהאמור פטור בהטבת דדוקא ליה דפשיטאבכונה
 מקרי מ*ם בימין יותר לעשות  שהדרך אף מלאכותבשאר
 אם מסתפק ע*ז היא דקה דמלאכה בכתיבה ודקכדרכה

 מלאכת משום פטוד בשבת דק וממילא בהעושה שיטיזה
 כיון כתיבה שם עשז דאין בנעשה שיטי זה אומחשבת
 בהטמאל. כראוי נכתב דלא עצמה בכהיבה שינוידנעשה

 הדרך תמיד כן כי חתולים בענין כ*ה באותובמ*ש
 2~ל הגדר ומה קצת דטובים של השיעור ביאר לאוכו'
 הרין שאזכיר ומה דטובים הם שבעדב הדדך. תמידכן

 מתיר אני שגם שם בהמעיין לטעות יש וכף עולםבדית
 בהעהתו לו מודה אני והנה עכ"ל. מזה אכתוב עודובל"נ
 להוריד מותר אז יום מבעוד אותם תלו אם דברינווכווצת
8 יבשים היו בע*ש אם רקבשבת  הבאר דעת אבל לחים. 
 הבקר עד מערב מתיבשין אם לחתיר כ"ד סימן ח*במשה
 סיח מוריה הריז בזה, נדון ועוד הדרך שכך בחולג*כ
 השבת בכניסת דטובים היו אם התיד נובירט שהרבס*ט
 שנפל. בכפתור ד אות רבקג בסימן מ*ש לי כהבעוד
 דמשום ודע עכ*ל, מ18 סימן ח*ז נדברו באז מ*שעיין



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברריב
 על רטובים בגדים להשאיר לא להזהר יש עיןמראית
 לשבת.החבל

קי
 במטבתמחט

 שכתב כ"ב סימן ח"א משה באר בשףתראיתי
 מצוים שהתיטקות במקום בבית הנמצא יד מהטחאל,
 מזיק. מפני לטלסלושרי

קיא
 השמשות טטין למעריב מנחה בץ טיםלשתות

 הרמ*א במ"ש ספיקות בכמה גבוך הנני שנים איזהזה
 למעריב מנחה בין מים לשתות שאסור רצ"א סימןבאו"ח
 אמרתי לגיהנם הנשמות חוזרין שאז מטעםבמוצ"ש
 שלא אשאלה ומה' החלי וזה לי וירויח אשיחהאדברה
 אראנו: צורים ומראהם כרצונה שלא דבר פינויאמר
 והנ"מ ד*ה ע"א קעה דף פסחים התוס' לשתזה

 בשבת מים השותה במדרש דאיתא מעיקרא ה2תידאכלי
 לענינינו. הנצרך ע"כ המתים קרובין את גוזל השמשתעבין

 משום למעריב כשחה בין לאכול שלא כתבוהראעש
 גוזל השמשות בין בשבת מים השותה במדרשדאמרינן

 שיש נראה ומ*מ כתב והמרדכי ע"כ. וכף המתיםאת
 בשבת במנחה מים דה2ותה כל במדרש כדאמרינןליזהר
 רוצים בשהן שותים שהם מפני המתים קרוביו גוזלכאילו
 דוקא וךינו וכו' מים דה2ותה כל דאמר והא לדינןלחזור
 יחיאל ורביט לא באחריני אבל עליהן שמתאבלקרובין
 חדשים י"ב אלא מלשתות ליזהר שא*צ ששמעאומר

 נהג וחעולם לא טפי אבל בגוף ויורדת עולהשהנשמה
 לאכול הנהיג משולם ורביפ וכו' יב"ח לאחר אףליזהר
 לו ודה2יב כן עושה ברי' למה ראח לו ושלח מנחהאחר

 וטעמא במנחה השותה כל דגריס שלו במדרש מצאכי
 היה ולכך ח2ותים השבוע כל שסבלו הדין מןדעייפין
 אבל וכו' כר"ת נראה ומ*מ בע"ש במנחה לשתותמקפיד
 )צדקתך אותו אומרים אין במוצ*ש חוז,2 ראה2כשחל
 בפסיקתא כדאיתא ברקח לגיהנם חוזרין אין דנשמותצדק(
 ובראש בשבת שובת גיהנם של אור אפטוריקי ר'אמר
 אותו אומרים אין שבת במוצששי טוב יום כשחל וכןחודש,
 ל*ג דף בביצה שפירש כמו ביףט לדינם שחוזרותאמ"ג
 לפרסם שלא כדי טוב יום כבוד מפני לאומרו איז מ"מע"ב

 ישע והבגדי המרדכי. לשון ע*כ ביוקט, לדינםו2חוזרות
 אנו אין למה מנהגינו לפי תאמר ואם ע"ז כתב ק'בסימן
 רביט שמאצ כמו במנחה שבת בערב לשתות איסורנוהגין
 וי*ל כוותי' קיימ*ל ואנן כן דגריס שלו במדר,טמשולם

 בסימן הבעי כ"כ הבהר מן דוקא אלא לשתות איסורדאין
 האוסרים שאפילו מיימונית הגהתע וכתבו וז*ל,רצעא
 ההג~ת ומדברי מותר משבבית מי אבל מהנהר דווקאוזה
 דוקא דהייט מים השתעה כל במדרש דאיתא דמהנלמד
 פרשת בורי ברבינו ומצאתי ישע הבגדי עכ"ל הנהרמן

 כל שבהגו וזה לקדשו השבת יום את זכור הפסוק עליתרו
 הרבה ממשיכין אלא נועם בויהי ממהרין שאיןישראל
 לאסור רזעל אמרו הזה הטעם ומן בנחת אותוואומרים
 שכל במדרש שנמצא ביהש"מ שבת ערב מיםלשתחע
 וכותו המתים את גוזל זה הרי ביהש"מ בע"ש מיםהשותה
 מטחה ישראל לרשעי שיש אמונה בנפש לקבועבזה

 ורותצים שוחים הם בע"ש יוצאין וכשהם בגיהנםבשבת
 הוצרכו שעה באותה מים שהשותה עד במיםומצטננים

 מחוסר לגזלן השותה את ועשו מהם אותן גוזל שהואלומר
 כי שמעתי אבל הוא היכן ידעתי לא זה ומדרשאמנה
 עדן גן פרקי או עדן גן מסכת הנקרא בספר לרפ"לנמצא
 בין בשבת מים השותה כל אחר בנוסח שם כתב וכןוכו'
 מתו גוזל זה הרי בען לו שמת שנתו תוך לערביתמנחה
 מגיהנם בשבת יוצאין שהמתים לפי הטעם מפר,2ושם

 אבל מתו אעצ לגזול ראוי אין ולכן הנהר מן מיםושותין
 )והב"ח בחיי הרבינו עכ"ל כבר דינו קיבל שנהלאחר
 באו"ח הרמ"א ומרן ובמוצש"ק(. בע"ש הזמנים לשניכתב
 דאסור אומרים יש הנה וזעל כתב ב' סעיף רצעאסימן

 חוזרין דאז בהבבוצ למעריב מנחה בין מים לשתותלשתות
 אין ומ"מ וכו' ומרדכי( והרא"ש )תוס' לגיהנםהנשמות
 כה2קין בהבאר וכעש שרי בבי אבל הנהרו מן מיםלשתות
 תוך אבל אלא איסור דאין וי"א מיימונית( )הגהותדשרי
 זה דאיסור וי"א ומרדכי( )אגודה ואמו אביו על חודשי"ב
 בשם והרא"ש )תוספות בע"ש רק אינו מים שתייתשל

 ובסימן הרמ"א עכ*ל מיימונית( והגהות משולםרבינו
 קדושה וסדר נועם ויהי סדר ואומרים הרמ"א כתברצ"ה

 כתב וההגיא עכ*ל. לגיהנם רשעים חוזרין שאזבאריכות
 מים לשתות אסור למעריב מנחה בין רצ"א בסימןוז"ל
 במוצ'ש לגיהנם רגשמות החזרת לזמן קרוב שהואמפני

 שמתקררים המתים את גוזל הוז מהנהר מים אזוהשותה
 מנהגינו ולפי בדבר סכנה חשש ויש חזרתן קודםבמים
 שלא ליזהר לנו יש למעריב מנחה בין אוכליםשאנו
 שבבית מים אלא מהנהר אז שנשאבו מים אזלשתות
 שת"טע של זה שאיסור וי*א מהנהר לכן קודםשנשאבו
 כשיוצשמם שמתקררים בע*ש הוא בביהש"מ מהנהרמים

 והתניא התניא. עכ*ל לדבריהם גם לחוש וסובמהגיהנם
 שמאריכין האריכא וכ*ז כתב א' סעיף רצ'הבסימן
 ישראל שישתהו כדי הוא במוצ'ש ערבית תפלתאחר

 כי לציהנם מלחזור לר,2עים להאריך כדי סדריהםבהשלמת
 את שבישראל אחרונה כנסי' שישלימו עד להםממתינים



ייג מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר
 וי"א כתב י' סעיף רצ"ט בסימן והרמ*א עכ4ל.סדריהם
 כל סובב מרים של בארה כי מים מהצ*ש בכללדלות
 יתרפא ממנו וישתה בו שפוגע ומי הבארות כלמוצ'ש
 התניא אבל זה, למנהג ראיתי ולא ב0 )כל תחלואיומכל
 בכל לדלות ןהגין קצת כתב כ"א סעיף רצ*טבסימן
 מוצ'ש בכל מחזרת מרים של שבארה שאמרו לפימהצ'ש
 כי מהצ*ש בכל לדלות נוהגין לכך וכו' הבארות כלעל
 מזה חזינן עכ"ל מרים של מבאדה להם יזדמםאולי

 קדוש דברי מלהביא אמנע ולא הזה, מנהג לקיים7שדעתו
 שכ*ד דף אב לז בדרוש שכתב זלה"ה החת*ס מרןזקני
 והקבוה ממעל אלקי חלק שאנו מטעם שובתים שאנוע"ב
 ושביתת יתברך עמו שובתים אנחנו גם ע"כ וינפששבת
 מעלה לפי ומדינה מדינה בכל ג"כ היה הראשתהשבת
 שבת יום של הכוכבים צאת שם וכשהגיע בגלגלשלה
 השי"ת בשביתת שובתים ואם הראשת שבת שםנעשה

 חותך מופת ואמנם וכו' בראשית במעשי עולםבבדיאת
 ששה הוא ושם המזרח בקצה שהוא סמבטיון דנהר הואלזה
 בא"י היה ר,בע אותו של וקברו א"י קודם לילהשעות
 ש"מ סמבטית לנהר מאוחרים שעות ששה העשןופסק
 למיפשט אפשר ומזה עכ"ל. בראשית שבת כניסת היהשרק
 ביוכ"פ או בשבת שבת אחד אם תשובה הפסקיספיקת
 שדוצה יום שעדיין למקום ונסע מוצ"ש אז נעשהואח"כ
 אחד יום התענה או אחד יום שבת שכבר שיעןלומד
 שהוא המקום אחר הולך שהכל אינו שזה דבד בכלמותד
 יום עונג בשו"ת שנשאל מה לענין ראיה מכאן ואיןכעת
 במקום בע"פ הוא אחד אם אחדונים( )ועוד ל"ו סימןטוב

 הזמן אחד שבבד במקום הוא וחמצו מצות חל לא17עדיין
 אין עכשיו שהוא ובמקום הבע"ב אחד הולך הכלששם

 שבשמים הקדמונים שכתבו מה וידוע עליו. עדייןהאיסור
 גמרא על והראו ישדאל ארץ של זמן אחר הולךהשבת
 אחד ספיקותינו להציע נבוא וכעת ועיי"ש. קי"ח דףשבת

 ומי יהושפט, לעמק נבוא ובוא בזה ההלכה ארוכהשהעלנו
 כשמלה הדברים ויפרש יבוא מדעתינו רחבהשדעתו
 1 יטול הרבהושכר

 סכנה חשש ויש שותין שהמתים הוא הטעם איש
 הלא לזה, יחחם חודש י*ב בתוך אבל דוקא למהבדבר
 מוצ"ש. בכל אסד לא ולמה שותים המתיםכל

 סכנה חשש ויש שאין שהמתים הוי הטעם איב(
 לא ולמה אסור לשתות דק למה לעיל כאמוד גזילהוגם
 דבדים. לשאד אה מים ליקח אסודיהא

 מדבד והלא לזה, לחוש ג"ב צדיך ר*ח במוצ*ש איג(
 לא ולמה לזה לחשוש דיך אין לכאורה שהבאתיהמרדכי
 הפוסקים.הביאו
 בד*ח שגם מפסיקתא שהביא המרדכי לפי4דד(

 במהצ"ש שגם הפוסקים הביא לא מדוע א"כ הגיהנם,שובת
 מהצש*ק. בכל כמו הזה הדברים לכל לחושר*ח

 להם שממתינים לעיל מהתניא שהבאתי מה לפיה(
 יהא א"כ סדדיהם בישראל האחרונה הכנסי' שיסיימועד
 כנסיות בתי כמה שמב ביהש*מ אחר הרבה זמן גםאסור

 בקרקע בזה דנתי וכאשר כן, אחרי שעות איזהשגומרים
 לי הוסיף תשכ*ו בה~נת זצ"ל משאפדאן הגהוצ מו"רלפני
 אחת שפעם זצוקללה"ה מבעלזא שלום השר הגה"קבשם
 מפי ואחד הבדלה אחד במוצ'ש מאנעש מאחדדברו

 שלום השד וענה בגיהנם, כבד הוא שמסתמאהחבורא
 עדיין במהצ*ש ההפלה זמן לאחר מנהגו שהיה שיעןזצ"ל
 בתפלת לגמוד דגיל שהיה הזמן אחר דק בגיהנם באאינו

 מהנשמות שאיזה מעשה מזה חזינן א*כ במוצ*ש.ערבית
 וכאמור. בזה נזהדין אין ולמה כן אחרי מה זמןחוזרין
 נראה ומהתניא מהרמשא לעיל שהבאתי מה לפיו(
 שפותח בעת שבאו המים בי לזה לחוש אין בהעירשכאן
 לחוש ואין מהצינורות ימים איזה כבד היה המיםהצינור
 מהבאר המים ששואבין לעיד מחוץ בהמקומות אולםלזה.
 לכל לחוש הרבה יש להם א"כ הזה המים שותיןותיכף
 מהרמ"א שהבאתי מה להזהר יכלו לא אולם לעיל.האמוד
 מטעם מהצ'ש בכל מים לשתות ומהתניא רצ"טסימן
 נשמות הרבה ישנם לעיל כאמור כי מרים שלבארה
 להיווע יוכל והלא לגיהנם חזדתן קודם מהבארותששותין
 סכנה חשש ויהיה לשתות נשמה אז יבוא טעם איזהשמפני
 בהפסדו. שכרו ויצאבדבר
 שבשמים הקדמונים בהמם לעיל שהבאתי מה לפיז(
 לא למה לכאורה א*כ ידושלים של הזמן אחרהולכין
 חוזרין שאז ירושלים של מוצ"ש של בזמן לשתוועיאסר

 שאין שלנו הזמן אחר הולכין אע ולמה לגיהנם.הנשמות
 אחד הולך שהכל כדלעיל נאמד אם זולת חזרתן,אז

 להזמן לחוש דציך א"כ שובת הנשמה שהיה והזמןהמקום
 היו אמו או אביו לבהסל אם שואל הבן וכאןשלנו.

 אוכ שם ומתו שעות בהעש מרוחק שם והזמןבידושלים
 במקומות והוה בירושלים. שם ששבת להזמן לחושצדיך

 לא והלא לזה לחוש נמצא לעיל העתקתינו ולפיאחרות,
 עמולם. כןשמענו
 הקטנים מלהניא בזה נזהדין אמ אין ביוהכ4פ למהח(
 כה הפוסקים הביאו לא ולמה יו*כ במוצאי מיםלשתות
 הכתב על להעלות הניר על כתבתי זה כלאת
 מדעתינו רחבה שדעתו ומי לי. שיש הדבדיםהדהודי
 טיבותא. חפנים מלא לו ו(וחזיק כשמלה, הדבד ויבאדיבוא

 דוד ר' הדה,ג מידידי היא קי'א באא ואתתשובה
 ולהגרע*א לההת"ס נכד מבדוקלין שליטאא דחהנבדגהכהן

 בקודש.ולמעלה



 ת ו ב ברר*ד
קיב

 בשבת בשלגלחשתץ

 להשתין אין כתב ש*מ סימן שלמה שולחןבספר
 שאיפ ואף אותיות כמין  נעשין דפעמים בשבתבשלג
 דין. חידחצ זה ולכאורה עכ"ל. רישא פסיק הוימכוין
 בזה לי כתב שליט*א ואזנר הלוי שמואל ר' הרהיגוידידי
 להשתין מותר אם סי"ד ש"כ בסימן רבותיפמחלוקת
 וגם שלמה כהשולחן דלא יראה שם הנזכר ובטעםבשלג
 סי"ד ש*כ סימן ועיין עכול. פףאין הדברים איןמסברא
 והרא*ש בהםלג רגלים מי להטיל מתיר מרוטנברגהר*מ
 בבני הריז חששו. לא כתיבה דמטעם ומשמע נזהר.היה
 האריך שליט*א קליין 6נשה ר' הרהקג וידידי סקי*ז.ציון
 בכת*י. עדיין והוא בזה בתשובהאלי

קינ
 עשרה חשמונחטפח

 מדוע שליט*א כץ אליהו ר' הרה*ג לידידיהערתי
 ובשבת הנוסח אאו הוא טוב ביום עשרה השמונה כלנוסח
 כץ אהרן והתלמידים אחר. פסח לו יש עשרה שמונהכל
 שיפי וע*י מיוחדת היא שבת כי טענו נ*י קופרודוד

 דב חיים הרב וידידי מיוחד. יום שזה מראיםהנוסחאות
 פסוקים כמה בשבת מיוחדים פסוקים יש כי טען נ"יזייגר

 ראיתי וראה אחד. פסוק רק יש טוב ביוםמשא"כ
 נקראת ששבת שבתב שבת של מעריב בסדרבאבודרהם

 ע*ש קדשת אתה תקפ חתן כביכול הוא והקב*הכלה
 שם על משה ישמח ואח*כ לכלה נותן שהחתןהקידושין
 על שמוסיף חתן שם על מוסף תוחר בכלה חתןשמחת
 ע'ש אחד אתה ואחקכ קרבנות ע*ש או הכלהכתובת
 תשובה כתב כץ הרב וידידי הכלה. עם החןשמתיחד
 עיי*ש רכ*ט עמוד תשל*ז בשנה בשנה ונדפס בזהארוכה
 השמוקע בין שיפי שיש להדגיש בזה לעורר רקובאנו
 טוב. יום חצל שבתשל

קיר
 בבקר בשבת ט~חבוית

 הבוס שותה איך בבקר בשבת בברית השאלהבדבר

 ל' עמוד ח"ו והוראה לתורה בחוברת עיין התפלה.לפני
 בירך עוכ שיתחיל טוב ויותר הקידוש בוס הוא זהדכוס

 זה דין בארתי ובתשובה קידחצ. כוס ג*כ שהואלהראות
 בקיצוד(. פה רמופ ורק סת*י יור*ד )בחלקבאריכות

 המצוה עףציית כלפני הו"ל האם בחול המילה לפניהמעכול
 רמ*ה. עמוד י*ג חלק במעם שכתבמ מהעיין

ק18

 בשבת בטשקפיםלצששת

 השמש שמש ביום בחוץ כשיתאה 6אשהנשאלתי
 הוא אם והשאלה גדול, ראהם כאב לה ומביא לעיניםבא

 כמה יום כל תלבהם ואולי שמש. המשקפי עם לצאתיכולה
 כן גם ובשבת מלבחצ דרך לה יהיה ואז בשבתרגעים
 פי על לחתיר יש תפלי מהרחוב. כשבאה קצתתלבשם
 אור*ח צבי הר בשו*ת כ*כ שהובא ומשיב השואלדברי
 ובפרט הכא. וכ*כ מותר רפואה לצורך זה אם קע"גסימן
 כהלכתה שבת שמירת עוד וומין גמור. דה*ר שאיזבזה"ז
 קליין מנעוה ר' הרה*ג סן'ר לידידי חצאלתי קט*ז.עמוד

 1 לי השיב אשר וזהשליט"א

 עפחורים במשקפים לצאת מותר אי עוד שאלתוובדבר
 ח*ב מהדו*ג בשו*מ הנה לעינים לה מויק שהשמשבשבת
 עינים שכהשבי ירוקים במשקפים כבר נשאל ק"טסימן

 אותם לשאת מותר אי החמה מפני להגן בהםמשתמשים
 של בעיר חטאת מוויב דר*מ הא הביא שם והשואלבשבת
 וגם הו(ממת כדרך שלא הוי דהא הפנ*י והקשהזהב

 ט*ז עפ*י תירץ והשףמ הוצאה כדרך שלא הוהבמשקפים
 מקרי לא להוציא בחול שדרכו דכל סוט ש"ג סי'ומג"א
 דדרכן כיון נמי עינים בבתי ואוכ המוציאים כדרךשלא
 דמ*מ אלא ואסור המוציאין כדדך הן*ל בחול גם כןלצאת
 לכשר ולדעתו ע*ש גמור רה*ר לנו דאין כיון להתירהעלה
 ומיהו להתיר. אין משקפים בסתם גם גמור רה"רבמקום
 להני. משקפים סתם בע בהא חילוק דלא לכאורהנראה

 ופוק במשקפים לצאת התירו ז*ל האחרוניםאמנם
 להחמיר( בהגתי לעצמי דאני )הגם דבר עמא מאיחזי
 האריך כאת גם עליו שציין קעוג סימן א"ח צביובהר
 דבסה1קפים ועוד לוז סימן ציון הבנין דברי והביאבזה
 שבת 6נחת ווניין להתיר יש לעח מאזן ידים להםשיש
 כתב דן סימן ח*ב אלעזר מטשת ושףת ף אות פודסימן

 מתבי"ש פע6ים דכמה הצ*ע לאדם תכשיט הו*לדמשקפים
 דבנ*א דשבת פ*ו מאירי ועיין להם יצריך אלאבהם

 בוום לצש8צ התירו ברזל ובכבלי בזיקם לצאתהנחבשים
 במשקפים אהכ משאוי אינו לשמירה שנעמםה שכלמשום
 ויש משאפ הוי ל8 לבאורה נמי עינים לשמירתשנעשו
 6זיק חתהמה גמור רה*ר לן דאין כיון ולכן בדברלדון
 ה"תי לא ב0תם אמנם לצאת. לאסור איז לפענ*דלה

 יחמאן אין שסהפ שאין דבמקום דידוע אחר מטעםמתיר
 תסיר השסהצ שיבא ופל*חר לחדצ ויש כאלובמשקפים

 888 מארשד~ם עיץ היא הדשה גזירא ולאו הסהצקפיםאת

 מ י ר פא ייםארח



ימו מ י ר פא ~יםאורהרבבות

 לנשים מותר אם נשאלתי המרדכי דברי שהביא ד'סימן
 ירדו שלא לבהכ"נ הגשמים בימחע ר4ה2ם על מכסהלשאת
 הוי טינוף דאצולי דאסור לי ונראה צעיפיהם עלגשמים
 דכיון למיהש דאיכא להם אסר לנשים דדוקא נראהע*כ
 ומיד תיכף ד,2מ14 למידהן איכא טיטף לאצולי אלאדאינן
 אותו ויוליכו ר4מ2ם מעל מכסה יסורו הגשמיםבמניעת
 יש הכ"נ וא"כ ע"ש וכו' היפות צעיפיהן להראותביד
 מ"ם אמהר,2ד*ם דחולקין נראה דאחרונים חהגםלהוש
 השמש לו שמזיק במי אבל בסתם להתיר צ'ע דידןבנידון
 עכ"ל. בהם, לצאת מותרלפענ*ד

 קטזסימן

 אחר לאכול חתחיל אם לקף8ירי אחרלצרף
העוקיעה

 בה2בת שלישית סעודה שאכלו דתשעהבערבדא
 יין ושתה השקיעה אחרי רגעים כעשרים עשירי,ונכנס
 כי דלא ומסתבר לא. או עשרה של למזומן לצרפוהאפשר
 באמרי שראיתי מה לפי ועוד איסוד. אכילת כאוכלהו"ל
 מעדיף שהיה מהחזו*א כעד סימן בסופו מועדיושר
 היה כשלא כעה ובסימן זמן היה לא אם לקרה*ת ג'סעודה
 דיש משמע ואשכ את"כ. נטל לא השקיעה לפני ליטוליכול
 הרה"ג וידידי לצרפו. וא"א השקיעה אחרי באכלאיסור
 חוים ומקור גילה שכונת )רב שליט"א שלזינגר אליהור'

 לצרף דאין דבריו ומסקנה בארוכה די"ז ביארבירושלים(
 ושאלתי אלקינו. בשם לזימון עשרה למנין העשיריאת

 אשר וזה שליט"א פיינשטיין סה2ה ר' הרה*גלמו"ר
 שאסור בשעה במזיד שאכל באחד הנה בזוג ליהשיב
 מסה2 איסור דבר לאכל של*ד אף הבדלה קודם איסורמצד
 אפשר שלכן היתר דבר בעצם שהוא מאחר קצ'ודסימן
 קודם גם ואולי נהנה שכבר ששתה אחר עליושמברך
 להזכיר לצרפו ובפרט לזמן שאין מסתבר עליו לומןמ*ם
 התשעה שנתנו איש אבל עבירה. שעבר בשבילהשם

 התשעה חשידי לא ודאי הרי לעשרה שיצודף כדילשתחע
 קואשבו אלא יין שישתה לו ולומר עוד אלפנילעבור
 מאחר כשוגג הגא ודאי ששתה הנכנס הרי מותרשהוא
 שוגג שהיה וכיון מותר שמסתמא עיייהו סמך לושנתנו
 הט*ז סובר נמי ממש איסור אכילת דהרי עליו לזמןיש
 מזמנין כן סכנה במקום באכל דמברכין כמו בסקשאשם
 מבחשר הע"כ עב*ל. בזה כ*ש בה2וגג איסור שאכל מיעל

 לצרפה א*א 4ת ואכל ידע ואם לצרפו אפשרדבה2וגג
 )ירושלים ה' חלק תורה שיעורי קובו קבלתיוכעת

 משם. וקחנו זה בעמן דנים עשה ובדףתשל"0

 קיזסימן

 שלהטית  טטטרה כרכות ז' של הכוטשתית

 של הגוס שתיית בדבר רס"ה סימן פדאבמ"ש
 ר' הרה"ג מו"ר בזה לי כתב שלישית בסעודה ברכותז'

 י וז*ל שליט"א פיינשטייןמשה
 החתן כי לעשות אומר שאני איך ומפורסם ידועהגה
 רוצה ואם ישתה שלא ראוי יותר והמברך ישתווהכלה
 אין ההיוב תהלת איכא ג"כ שעליו מצד המברךלשתות
 בברהם*ז כוס להצריך שמחמירין אלו דהא והטעםלעכבו.
 כוס שצריך להכריע השייכין שאינם אף לשתותמחויבים
 שבהם*ז להסוברין לחוש שמחמירין רק אלאלבהם*ז
 הכוס שתיית נעשית דממילא לשתות צריך נמי כוסטעונה
 וחיוב מצות בשביל סעודתו להפסיק טמרער הסעודהמכלל

 סה2ום לברהם*ז כוס להצריך נהגנו שלא אנן אבלדהבדלה,
 ואין כוס טעונה אינה דבהם"ז ורמב*ם כהרי"ףדס"ל

 זה שבפעם קוייך לא הרא"ש לשיטת לחושמהמירין
 מצד חובה עשאו דלא כיח הסעודה מן להכוסיתשבוהו
 המג'א בטעם סק"ז במחהעש וכדאיתא לדינא.שחושש
 דלדידיה כיון איכא מצוה מ*ם נזהר שאינו במידאע"ג
 לסעודה שייך ברהם*ז דכוס למימר ליכא הוא חובהלאו

 כהראעש ממש חובה היה דאם וכוונהו לשתות. לולהתיר
 יין לו דכשאין מעכבא לא עכ"פ שלכו"ע אף כוסשטעונה
 כוס בלא ובירך יין לו כשהיה במזיד ואף יין בלאמברך
 שהרי לשתות צריך היה הכוס על כשבירך מ*םיצא.

 מברך היה לא אם אי שלכן להסעודה שחך הואבהכרח
 כיון אבל לשתות. צריך נמי זה בפעם רק אלא הכוסעל

 בעלמא הברכה וכבוד להדיר מצוה אלא חובהשאינה
 על לברך השנה בכל כשנזהר רק להסעודה שייך זהאין
 ההידור לעשות דרוצה סה2ום לא הוא שמסתמאכוס

 הרא*ש לשיטת דחושש משום הוא אלא השנה כלבעלמא
 מספיקא להחמיר רק שהוא אף לבהם*ז חובה הואדהכוס
 הסעודה. מן ח~תשיבן חובה בזה עכקפ עשאודדינא

 בשביל גם נזהר היה אם שגם לפרש מקוםוהיה
 הסועדה מן זה טיטב היה הברכה להדור בעלמאהמצוה
 שסובר רא*ש לשיטת חושש שאינו אף לשתווע צריךחהיה
 זו במצוה השנה בכל נזהר שאינו כיון אבל חובהשהוא

 כוס מביא אינם בעלמא עצלות ק% דבר כלשבשביל
 השתיה על איסוד שיש שחשיכה אחר בשבת רשאיאינו
 שהביא אע שלכן הברכה הידור לקיים הבדלה חיובמצד
 לברהם*ז. הכוס קץיך כלא נחשב ברהמ*ז עליו ובירךכוס
 נזהר שאינו דמי המג*א בלשון גם זה לפוהע קץיךוהיה
 שום לו בשאין במקרים אלא כוס על לברך דה2נהבכל



אפרימ ~יםארחרבבותרמז
 שהוא קטן דבד כל בשביל ונמנע כוס מהבאת להמנעדבר
 שאיט בפשיטווז כוס טעונה דאינה כמ*ד שסובדמחמת
 דבד שום לו כשאין דק שלכן הדין מצד להחמידחושש
 ממנו. לשתות אסוד עתה גם הבדכה הדוד מקייםלהמנע
 בשביל הכוס על מלבדך עתה גם להמנע לו שישוהינו
 טתשב לא בבהמ*ז הכום שאחז מה שלכן השתיהאיסוד

 השנה בכל נזהד היה שלא אי חובה היה שאםלבהמ*ז.
 לומד צדיכים הייע לא שלפ*ז כדלעיל מותר היה עתהדק
 מהכוס השתיה גם נחשב לעצמו חובה שעשהדמה

 לשתות מותר דהיה אלא כ"כ מסתבד שלאלהסעודה
 היה נמי לכו*ע שאיכא הבדכה להדוד המצוה דמצדמשום
 המג"א כוונת זה דאין למהח"ש משמע אבל לשתותמותד
 דכי כוס. טעון דאין כמ*ד ליה דםבידא לומד לו היה%א
 זלזולו מצד היה נזהד שלא ומה כום דצדיך סובד הואאם

 במקומנו לשתות לו שיתידו שייך היה החייבים אףבמצות
 והו*ל כום. טעונה שאינה והדמב"ם כהדי"ףשפסקיע
 שאיכא המצוה לקיים השנה בכל נזהד שאינו דמילומד
 דאין כמ*ד לן שסבידא כיון הבדכה להדוד לדידןגם
 לשתחז אסוד המצוה לקיים שדוצה עתה גם כוםטעון
ממנו.

 זו מצוה לקיים עתה רשאי שאינו מהטעם זהוהנה
 מחה"ש מפדש ולכן כום. בלי כבידך עתה גםונחשב

 היה הבדכה להדוד בעלמא מצוה דק הואשלהסובדין
 להדד השנה כל נזהד היה אם אף ממנו לשתותאסוד
 סובד אינו אם אבל הםעודה מכלל זה להחשיב איןדעכ"פ
 בכוס המחייבין לשי' חושש הו(ו אלא חובה היאשודאי
 ומותר הםעודה גם נחשב נמי לחובה ממילאשעשאו
 מחמת דהו(ו השנה כל שנזהד למי תלינן ובסתמאלשתות
 לדיוקא דהמג"א כונתו וזה חובה שהוא להסובדיןשחושש
 מחמת זה שהי' במדינותיט אף השנה כל נזהד הי'דאם
 אבל לשתווז מותד היה חובה שהוא כמ*ד להחמידדס"ל
 הפי' ולב' שכתבתי. הב' כפי' לפרש ויש מוכדח.אינו
 לא כ"ד אות בשע"צ שהביא והתףש המג"א שיטתנכון
 מטעם המג"א על לחלוק כתב שלכן אלו לטעמיםנחית

 דשיטת לבדך איכא מיהא עכ"פ המובחד מןדהמצוה
 מאד. נכוןהמג"א
 מצד שהוא א' דלפי' השתיה היתר בטעם חילוקויש
 שמחמיר מחמת לחובה כשעשאו ואף ממש חובהשהוא
 הסעודה מכלל דנתשב לומד שייך חובה שהואכמקד
 בשביל השנה כל נזהד שאם הב' ולפי' מחה"ש.כדכתב
 הסעודה מכלל שיתחשב מסתבד לא הברכה להדורהמצוה
 השתיה הבדלה בשביל אסדו שלא הוא שההיתראלא
 אין שתיה שבלא טהבום הברכה לכבוד אלא לצורכושאיע
 הברכה. וכבוד ההדור תסתלק הכוס על כמברך נדהבבזה

 מכלל ווהוא א' דלפידחן לדינא חילוק איכאוממילא

 לשתות לברהמ"ז שנזקקו המסובין כל יטליםהסעודה
 של מטס לטעום העחד אחד כל על מצוה שאיכאכיון
 עליהם שהמצוה כפי כשטועמין הוי מעכב שאינו אףבדכה
 דהש הב' ולפידחח נאםדין. היו ולא הםעודה מכללג"כ

 הכוס על בדכה חשיבות נתבטל  השתיה דבלאמשום
 אין הבדכה דכבוד שתיה אלא צדכו שתיית זה איןשלכן
 בדכה כבד נתשב שבזה משום אחד שתיית אלאלהתיד
 מלח דהוא השתי' לכשיעור שנים מצטדפין ואם הכוסעל

 אבל בשיעור. שניהם בין לשתות שנים גם יוכלולוגמיו
 ברכה של מכוס לשתות מצוה שאיכא אף המסוביןשאד
 שתיה הוא השיעוד שתיית דאחד מאחד אסודיןיהיו

 קודם להתיד אין דמצוה שתיה דהוא דאף עצמודלצודך
הבדלה.
 חתנים בברכת דהמג"א אליבא הטעמים לשניוהנה
 לשתות וצדיכים יכולים הדי כוס חיוב שאיכאבסעודה
 דהוא משום הוא השתיה שהיתד א' דלפידחם תלויאבל
 ד4ב' ולפירוש לשתות המסובין כל יכולין האכילהמכלל
 רק ווהוא להטס שצדיך כהשיעוד לשתות יכוליםאין
 מצטדפין חפם מצטדפין שאין הוא הדין אם כהשיעוראחד

 שתה לא אחד בשכל חחלשה שנים עוד לשתווזיכולים
 איסור שהבא האף להחמיד שיש ספק זה והויכשיעוד.
 כדאיתא חמוד שענשו כיון הבדלה קודם לטעוםדדבנן
 א' לפידחם וגם בםפק. להחמיד יש ק"ה דףבפמחים
 הוא בדהמ*ז של דכוס שהשתיה מחה*ש פידחםשהוא
 כזו סברא פסק הרא*ש דהא קצת יקשה הסעודהמכלל
 שסובר הבהקג על לטעם כ"ז םימן מבדכין כיצדבפ'

 דשמא הגפן על ברכה של כוס שתיית אחר לברךשאי"צ
 וחלק בברהמ*ז שהפסיק אע"פ םעודה מחמת דבאחשבו
 אך ק*צ. סימן בטור ייקי הפוסקים כל חלקו וכןעליו

 שייך לא הסעודה מכל שנחשב שאה"נ אף הבדכהדלענין
 זה אדיך אבל כך. אחד שאכל מה על בדהמוזשיפטור
 שאם הוא שהדין הבדלה קודם האכילה איםודלסלק
  שכתב מטעם יפסיקו לא מבערי שבת בםעודתהתחילו
 לאחר אף סעודתו גומר שיהא שבת כבוד דזהוהדשב*ם
 גם שיתחשב שייך שא"כ שם הד,מב"ם כדפיד,םשהחשיך
 מכבוד הסעודה לאחר שהוא אף להסעודה השייךהכוס
 דגם להילוקים צודך ואין פשוט הוא השני ולפי'השבת
 שהוא מטעם אינו השתיה היתרלענין

 מכ~
 %יכא הסעודה

 הב/ כפידוש להחמיר יש שלכן כלל.קושיא
 ~גמיו מלא לשיעוד שנים מצטרפין אם בדיןוהנה

 שנים שתיית ו(רן המחבר כתב ס"ד ק"צ שבסימןאך
 סי*ד רעשא סימן לקמן וורט כתב הרמוא הנהמצטרפת
 במלח טעמו כולם שבין דכיון וי"א איתא דשםשהוא
 סקי*ח המקב כדכתב מצטדפת כ%ם דשתהת יצאולוגמיו
 שמצטרפין להקל שטקזגים וכמדומני חרמ*א כוונתשזואי



יי, מ י ר פא הייםאוח ת ו ב בר
 ומ*ש להלכה כן מכריע סל*ו רע"א סימן השולחןובערוך
 איע בדיעבד רק שהוא כתב דהמג"א הלכהבביאור
 מעם יין לו שיש מי ומיהו סק*ל מ"ש שאפשרמוכרח
 ואע*ג למחר השאר ויניח כשיעור אחר שיטעוםמוטב
 לכתהלה אבל בדיעבר הייע מצטרפת שנים דשתייתדי"א
 דטונתו מהפמ"ג משמע כשיעור המקדש שיטעוםצריך

 הגאונים לשיטת שחושש המקדהע לטעום צריךשלכתחילה
 השני דבשתייה השיעור כל לשתות המקדהע צריךוממילא
 אבל המקדש במקום שיהיה שייך לא אחר שהואכיון

 שוה שנים דשתיית מודה אפשר השותים הםכשאחרים
 הייע אחד שכתב דבריו דבתחילת דק ולא אחר.לשתיית
 שאיכא שאף הוא וחדושו המקדש דהוא המחויבהאחד
 שניהם לקיים כשא"א מ"מ ישתו המסובין שכלמצוה
 עדיף המסובין כל וטעימת לוגמיו מלא המקדששתיית
 מטעם המסובין כל מטעימת לוגמיו מלא המקדהעשתיהע

 בכוס וא*כ יצא. לא המקדש טעם לא דאם סברידהגאונים
 לא אחר בטעימת רסגי מודים הגאונים שגם ברכהשל
 דאין להסוברין לחח2 יש שלכתחילה מהמג"אחזינן

 שהקשה ומה ראיה. ליכא החיים מדרך גם וא"כמצטרפין.
 מצטרפת שנים דשתיית התוס' בשם שכתב הריטב"אעל

 שכוונת לומר מוכרחין זה שבשיל ומסיק יומאומתוס'
 ותמח2 דחוק שהוא שלפנינו תוספהן על אינוהריטב"א
 סתירה יהיה שלא שאפשר מה לתרץ לנו ישדעכ"פ

 וואינו הריטב"א שראה התוספות על שלפנינומתוספות
 אם דלשת לומר בתוספות שם בא הא דר"ה והואאצלנו
 ביוהכ"פ כמו לוגמיו כמלא רק הוא לוגמיו מלאטעם
 לוגמיו כמלא הוא מכוס השובה דשתיה טעם אזדאיכא
 שתיה שם השיבות ע*ז ושייך דעתא יתובי בזהדאיכא
 היה אם אף טעם ליכא דוקא לוגמיו מלא דאםמהכוס.
 שיעור שהוא מרביעית יותר דהוא מאחר גדולהכוס
 שצריך במקום כוס ולשיעור לאיסורין במשקיןהתורה
 לוגמיו כמלא אבל מרביעית. גדול כוס שיהיה שא"צוכ"ש
 גהעשתו נדהעב אחד לאיש בשתיה דעתא יתובי שהואמכיון
 ח2לשה שנים זה ששתו אף חשובה. שתיה מהכוס זהסך

 ענין שיי %א יותר התענו לא המדקרקים הא וגםויווער.
 בפחות גם איכא הא בעלמא והנאה להם. דעתאיתובי
 שבשביל ר*ת כונת אלא הע"ש. כרכתב לוגמיוכמלא
 הריטבשא על כעזירה וליכא בהעתיה דהעוב שיעור הואזה

 בדיעבד יוצאין להמ*ד ואף שלפנינו. מתוס' התוס'בשם
 רביעית דבשישתו לע*ד וגם מותר. ח2לשה שניםבצירוף
 עלמא. לכולימצטרפין
 החתן שותין החופה  שתחת בשנים מאות זהוהנה
 נמצא שלא אף המברך לא ואף מהכוס בעצמןוהכלה
 בקונטרס בפנא זה הוזכר וכבר הפוסקים. בדבריזה

 זה מנהג על לו שועקשה במה ב*א סימן מכתובוהאארון

 מטמת עוד זה היה ודאי הע*כ ל"ד סימן בפ"תוהובא
 שהחשיבו מה לזה טעם "ם ודאי הרי הפנ*י. לפביבשנים
 המנהג גם ודאי וא"כ המברך. משתיית יווערשתייתם
 ולא והכלה החתן הנשואין מכוס החופה תחתששותין
 כוס דשתיית המנהג כמו בשנים מאות הוא נמיהמברך
 מנהג על גם בפנ*י שם איתא ומפורש אירוסיןברכת
 תבלי עיי*ש. לו ניחא נשואין בברכת שכתב נשואיןברכת
 בא זה שבשביל הברכות שחייבו הם והכלה שהחתןהטעם
 ובא ברהמ*ז על בכוס נוהגין שאין אצלנו וא"כהכוס.
 שחץיבו והכלה החתן בשביל רק שברהמ*ז אש לחובההכוס
 כלשון בהמ"ז שמברכין הסעודה אחר דוקא ברכות ז'לברך
 בבית חתנים ברכת מברכין סעאה ס"ב סימןהשו"ע
 שם. שאוכלין וסעודה סעודה בכל ברהמ*ז אחרחתנים
 מברכין שכתב ה"ם מברכות פ"ב הרמב"ם לשון הואוכן

 סעודה בכל אלו ברכות כוסות ארבע אחר חתניםברכת
 רביע ומפרש שכתב בכ"מ עיין שם שאוכליןוסעודה
 ומביא סעודה בשעת הייע חתנים ברכת מברכין הנךרכל

 סעודה בכל אלו ברכות ההלכה סוגית לפי כתבשהרמ"ך
 שכך ופשום ברור עכ*פ 0תקע. בסעודה חתניםוסעודה
 ברכות. הז' מברכין דברהמ"ז ברכות ד' שמברכיןבסעודה

 שתירץ ממה שהוא כתב סקי*ד ס"ב בסימןוחגר"א
 בבהמ*ז תנייא המנין מן ואבלים דחתנים דברייתאהגמרא
 ברכת גם ממילא הרי אבלים בבשיל זה שמתרץואף

 אמרם שלא ראיה ליכא שלרון"י ואף בזה אייריחתנים
 יצחק מר' ראיה איכא חתנים בברכת כלל לרידיהאץירי
 ממילא בהסעודה שהוא ברחבה בסעודה דאיירי יוחנןאר'
 דוקא הוא שיהיה איך עכ"פ בסעודה אהרי חתניםגם

 ברכות הז' על רק לא בכוס זה בהעביל וחיובובסעודה
 דבעינן להסוברין אף דהרי בהמ"ז על עיקרו אררבהאלא
 ברהמ*ז כוס על בפה*ג מברך רידן כמנהג כוסותשני

 מהא ראיה הביא סקי"ז ובפ"ת ס"ם שם בש"עכמפורש
 חמש בריך בריה דר"ש בהל%יה רבי לבי איקלערלוי
 שית בריה דמר בהילוליה אה2י רב לבי איקלע אשיור'
 שהוא שבע בריך אסי ובר' שית בריך בלוי אמר%א
 שהיא ואף המזון. על שבירך מי מברך דבפה"גמשום
 בברייתא דנאמרו מהברכות היא הוי רהכוונה קלה2הראיה
 לזה. רמז עכ*פ שהוא כוו0תו הנשואין בענינישהם

 אף ברהמ"ז על הוא הכוס שעיקר הוא האמתעכ*פ
 מברכין שבהעבילם והכלה החתן בשביל הכוס מצדשבא
 דליל כוסות בארבע דמצינו כהא הוא וא%י חתנים.ברכת
 ברהמ*ז על השלישי כוס תיקנו כוסות שתקע דכיוןפסח
 ולא כוס טעונה אינה דברהמ*ז להסוברים אף אךשהוא
 חיוב בשביל שהוא יותר ניכר שיהיה דבר עלתיקנו
 שתי על לעמרם מהלל הגדדל הלל לחלק דהיינוהפסח
 אלא פסה בשביל דבא חיסר שום ליכא דבכה*גכוסת4



 מ י ר פא תייםאורת ת 1 ב בררטש
 טעונה דברכה ולהסובדין בפסח שלא חיובא שליכחמ8
 מטעם שהוא אפשר שלדידהו אך ליכא. זה היכר גםכום
 ולתוספוח כוסות. מארבע יוחר לחובה לתקן רצודלא
 קי*ח דף ורשב"ם ולרש*י דביעי ד*ה קי*ז דףפסחים
 כום את גם ההשיבו ובהכרח דשות לא אשדבכה*נ
 כום רבא אמר ק"ט דף ובגמרא כוסות. הד' ממניןברהמ"ז

 של כום שנקרא לרעה ואינו לטובה מצטרף ברכהשל
 הוא הרי כום טעונה אינה ברכה שלמ*ד אףברהמ"ז
 ארבע דנתקיימו פסח שבשביל צ'ל וא*כ פסחבשביל
 כל לומר מצוה דברי אדבעה על תיקנו המוולהלשוטת
 הם הגאולה לשונחן שד' שנמצא מיוחד כום על דברדבר

 שלישי כום ולכן המצוה דבד על היא חשזקנהטעמים.
 תקיט כסי ארבעה שתירץ ורבינא ברכה. של כוםהוי
 שלכן הוא נפשיה באפי מצוה וחד חד כל חירות דדךרבנן
 שלכ4רה ורשב"ם רש*י כדכתבו לזה זה מצטדפיןאין

 אתת תקנה הוא אדדבה תקיט כסי דארבעה כיוןתמוה
 דאמד חירות דדרך לפר,4 ודוחק שיצטדפו שייךשהיה
 כבן בעצמו ועחחה כנמלך ואהד אחד בכל שיתחשברבינא
 מצוה לשום כוסחן הד' לשתות צריך אדרבה דהאחורין

 הוא רבינו קואמר חידהע דדרך צ*ל ולכן חכמים.שחייבוהו
 עצמה דהתקנה עצמה התקנה ולא לתקן טעם דהואויאימד
 וממילא לתקן שייך ע*ז שרק ביחוד מצוה דבר כל עלהוא
 כן סובד הא רבא וגם הוא. באפי מצוה התד חדכל

 כסי ארבע שנתקנו מאחר דמ*מ סובר הוא אבלכדכתבתי
 בדכה של שכום לומר והוצרך לדהצוש שייך היהבלילה
 בנשואין לבהמ"ז שבא הכום הא אפשר וכה"ג מצטרף.אינו

 השייך מעשה שום בלא יום בכל לברך חייבו לאשהברכות
 שחתבו שמחה מדין שהמחויב שבאכילה אלאלנשואין
 דהטס החיוב עיקד נעשה לכן ימים שבעת כלבנשואין

 הסעודה. של ברהמ*זעל
 לברך הוא שהחיוב מסתבר לא דהא הכרח איכאוגם
 נעשה פעודה בלא לברך שא*א ומחמת חתניםברכת
 מדין בעצם חיוב הוא אכילה דאיוב אלא אכילהחיוב
 כתובות בברישזא ונקרא חבמים שהייבו וכלה חתןשמהת
 וכיון הברכות ימי שבעת לא המשתה ימי שבעת ד'דף

 כוס תיקנו חחמחה משחה מדין המצייבת אכילהשההא
 אף דהרי לכום בהמ*ז בעצם דראוי' מאחר כולהלבהמ*ז
 דינים וכמא לכום לבהמ*ז וכבוד הדוד איכא איבושלא
 כשיש דלכן הכוס. על כשמבדכין ברכה של בכוסנאמרו
 דש4כילה עקי שנעשו הברכות חיוב בשביל כוסלהצדיך
 שכתב שם ברמ*א הרל לזה. שראץה בהמקז עלהצדיכו
 דאפיויוי*א

 וכתב כוסות שתי בעינן לחוד ברא לאשר
 אחד כוס אבל כן נוהנין ראיתי לא כתב דבבקחהב*ש
 דאם לבד ברהמ*ז בשביל דהוא משמע ת4'ב מביאיןהיו
 יוסוס ~עתי להצריך ודאי לן היה בעא קשד בשבילהןח

 דמ*ש הברכות לז' כוסות שתי להמצריכין בדא לאשרגם
 שני חמרים דאין הדין עיקר דהא ברכהע. מז' אחתברכה

 שאין ע*ז קקב דף בפסחים אר"ש אחד כום עלקדושות
 עליהם וקדש מסובין שהיו חבורה בבני יוסי לד'אומרים
 מביאין ומ*מ סעודתן נומדין אלא מפסיקין דאיןהיום
 קדחח השני ועל בדהמ*ז מבדך הראה4ון על כוסותב'

 אחת. ברכה רק הוא היום שקדחח אףהיום
 א*צ לבד ברא דאשד דסברי מה4ום דהוא צ"לחלא

 דאשר משום דהוא ברהמ*ז בשביל רק בא והכוםלכום
 כתובות הר*ן כדמתב עשרה וא*צ חתנים מברכת אינוברא
 חזינן הרי ס*ד. ס"ב סימן בה4ו*ע כן ואיפסק ח'דף

 ומסתבר הכוס על ברהמ*ז לברך בחיוב תיקנודבחופה
 דאה4ד ברכה לומר שיוכל מי בהמסובין יהיה שלאשאף
 טתנין דנ*כ וזזזינן הכום. על לבדך יתחייב דג"כברא
 כהמבתג בשנים מאות נ*כ תעא לשחות ולכלהלחתן
 ההכלה שהחתן עצמו הטעם מאותו והוא החופהשתחת
 תחת נשואין ברכת של ומכום אירוסין ו4ל מכוםשותים
 הכוס דנ"כ מאחר המבדך משתיית עדיפא חחתתתםהחופה
 בדכת לברך נהגינן לא דאנן סשפתר חתכלה החתן מחמתבא

 המברך שתיית לענין חילוק איכא אבל הכוס. עלהמזון
 וגם גדולה מעלה עכ*פ כום טעונה שאינה אףדבהמ"ז
 בשביל הוא שהחיוב אף לכן הכום על כשמברךמצוה

 גם חה שייך הכום על מברכין יש אחר מ*מהנשואין
 הוא וממילא המברך נם שותה המסובין חחארלהמברך
 והכלונ החתן ואח*כ תחילהשותה

 בסעודה ברהמ"ז הכום שועל בץ*ב לפי*זונמצא
 מעל לשתות חיוב יותר איכא והכלה החתן עלשלישיח
 כית ולכן חתכלה. החתן על הוא החעב דהאהמברך

 למי השתיה שהיתר הב' כפידחח להחמיר שיששאסיקנא
 בהמ"ז מכום גם השנה בכל הכום על בהמ*ז לברךשנזהר

 אלא להתיר אין הרי הבדלונ קודם שלישיתשבסעודה
 שטהגים מאחר לשנים ונם לונמיו כמלא שישתהלאחר

 והכלה החתן הרי ליותר ולא לונמיו לכמלאשמצטרפין
 וישתו לשתות והכלה החתן צריכין לכן מהמברךעדיפי
 הוא שהדין כיון אחד של לונמיו כמלא שתיהןבין

 שישתו מעלה וליכא לשתחע. למברך שוב ואסורשמצטרפין
 נם ברהמ*ז דכוס דבשתית לונמיו כמלא שלשתןבין

 רע*א סיח בשו*ע כדאיא אחר בשתיית סגילהגאונים
 לקץ4ות צדיך ובן ונמוקי טעמי זה סק*ו. ק*צ סימןובמנקא
 שלא יותר ר4י והמברך שניהם בין ישתו חתכלהדהחתן
 הדבה פחות הוא בזהקז ~נמיו דמלא ש"עוד דהריישתה
 שלהחתן אף לכן מ8מרינן ביו*ב חולה ולענין הגמרא.מזמן
 שהיא להבלה אף להחמיר חהן לשתות  ווצריכיםוהכלה
 לונמיג כמלא החתן שתה שמא ואץחח4 החתן אחרישותה
 השכלה אהתן ."4הו דאהי להח4 לה4ברך למם4יך .?ש



ייפאפרימ חיםערהרבבות
 דוצה אם אבל לשתות. שהי*ל וימשפ בהשיעודאחדיו
 החתן שתו לא שעדיין בתחלה שותה שהוא מחמתלשתות
 שיהיו בדי ממש מעט דק לטעום ויצטדך לעכבו איןוהכלה
 ור(יי טוב יחזד אבל השיעור עד לשתות מה והכלהלהחתן
 ולמה לבדם. והכלה החתן אלא ישתה לאשהמברך
 שהוא שלמה בחכמת רק1"ק להגאון כלל מקום איןשבאדתי
 לפי ממנו לשתות שאק ברהמ*ז של כום ביןמחלק
 אתי אבל מתיד היה נשואין של ומכום כהמג'אמנהגינו
 קץי*ש. כלל "שתו לא לכן בדהמ*ז של בכוםלזלזולי
 דנשואין כום הוא ברהמוז של כום שגם כן שאינושבדוד
 ידידי שם עיהביא הסבדות כל וכן דבאדתי. כמולחיובי
 למעשה. שכתבתי ממה לזח ואין כלל, מדויקות אינןכת"ה
 שליטוא. מו*דעכ"ל

 שדי' ר' הרה*ג לידידי שמחות שובע בספד עודועיין
 בסעודה חתנים פעודת בדין שהאדיך שליט"אדלבצקי
 ודדבי ל*41 ל*ה ל*ד סימן ח*ד משה באד ועץיןשלישית.
 מר-ר בדברי לנהוג ו"ם תתדנ*ה. סימן ושלוםחיים

 טאו. סימן ח*ב לנסה1 מדפא ועי'שליטשא.

 קיחסימן
 קודם 8הפפים ואפר בהבדלחפעח

 והדיח השה1 ואחקכ גפן ואמד הבדלה דעשהבאהד
 ה(וש. בדבת ויצא בהבדלה יסתכל דמיד נראההבשמים
 בשמים ואמד בטעה אבל כנהוג. בשמים יעשהואח"כ
 שאמד מה יועיל לא לאש התכון אם נראה לאה1 חוזדומיד

 נראה אע בשמים אמד ותוכ*ד אה1 ובאמדלבשמים.
 סק*ו ר*ט סימן במ*ב ומבואד לזה היתה לאדמחשבהו

 בדכת זדין בדכת אחד שאומר מי האחדונים כתבווז"ל,
 בודא וסיים בשמים להזכיד שצדיך ונזכד האשמאודי
 ודוקא החש ומברך וחוזד בשמים ידי יצא בשמיםמיני

 אבל בידן שנקט הבשמים על ומלכות שם בשעתשנתכון
 בדכה מברך ואת*כ דשמע ברבת ידי יצא החה1 עלכשגתכון
 והסדר לבדך צריך ג*כ דשום על דהא הבשמים עלאחדת
 הגר*א ידידי לי בתב בתחכ*ד ובדיעבד עב"ל.  מעכבאינו

 הגמר בתר הפזלינן כהוא סיים כי דיששפ שליט*אאזבאנד
 בם*ב. שםכמבואר

 קיפסימן
 חלב ש לחבדיל אפשראם

 בחלב. מבדילק אם שאלה, הוב(ג עעםבספר
 סימן שני חלק פענח צפבת שו*ת מבדילין4 בחלבתשובוג
 אלב דעל טתב סק-ם רע*ו סימן במ"ב עץק אשלד.

 עיק וכן לכהעקה. לשתהז דגילין עואין להגדיל איןהצמן
 אףח משה באגדות חרין סקכ*ה4 עד*ב סימן במ"ביוד
 אולי חלב על להגדיל והמתידין שם וכתב ע*ה סימןח*ב
 וכשמכבדין צמאון לצודך שלא שותין שחלב מאמתהוא

 לשתא דוצה עואיע לומד יוכל לא חלב בכוםלאודח
 ויתברד לצמאון שלא גם שותין דהלב צמא דאיעמשום
 אבל למשקה זה מהשיב לכן ולכבד להתכבד דוצהשאיע
 אין לכן וכו' לצמאון אלא אותו שותין אק סאדעהמיני

 עליהן. ולהבדיל לקדה1 ואין מדינה לחמד זהלהדה1יב
 ורק חלב על ולהבדיל לסמוך גוזל דוחק זה שגםוסיים
 יכול וחלב טח אלא אחד משקה שום ולא יק לו איןאם

 טיי וחלב טיי ולענין ולהבדיל ולקדה1 המקילין עללסמוך
 בידי אין ולכן עדיף חלב החשיבות מצד אולי אךעדיף

 גם סאדע במיני אבל הדחק בה1עת לו עדיף מהלהכריע
 שו*ת ועיין עלייהו. יבדיל ולא יקדןנ לא הדהקבשעת
 קידחצ לעשות וואין שם וכתב י"ט סימן חוג אומדיביע
 תה או קפה על לא שבת במוצאי הבדלה או שבתליל
 )חהקה מדינה לחמר נהשבים וואינם הדרים מיץ עלולא
 אם אמנם השבת ביום תן סודד6 מי או קוואס אולגזוז
 בידה וגם באפשדותו אין שכר על ולקדש לו מזיקהיין
 אלה משקאות על שהבל לברך יוכל אע אצלו מצויהאינה
 יק לו באין פסח ובליל ע*כ. וכו' שחדית סעודתקודם

 חרי*ש מדינה חמד לקחת דאפשד תפ"ג בסימןדמבואד
 בדיוק לברד ו"ם יין. לו שאין במי מ"ש סקי"אבמ"ב
 יין. לו וואין במקום כוסות לארבע לשתוון יכול הואמה

 נתב גנ*ל דהטה משלם ד' הגאון מהדב אליובתשובה
 מדינה חמד נקדאים משקאות איזו עושאל מה וז"ל,לי

 הנקרא שכר הנה כוסות. ולארבע ולהבדלה לקידושבימינו
 ע*כ. מדינה חמד הם וקאניאק )בראמףין( שדף וייןביעד
 סק*ג. תפ*ג סימן השולחן עדוך עץיז כוסות אדבעיענין
 ר' הדה*ג לידידי ל' סימן ח"א משה "שועת שרהעועיין
 מבדילין אין שמן ועל שליט"א. אהדנסון משהיהושע
 סק"ט. רצ'ט מ*ב עיין מדינה חמד כוכ נקרא לאכי

 ת*ל, בסק"ז שכתב דצ"ו סימן החיים בכףוראיתי

 הבדלה של בכום מים להטיל אין כי הכוועת בשעדוכתב
 אפשר בדלא אבל בדאפשד דה"ד ונראה וכר. אופןבשום
 מים בו להטיל וצדיך מדביעית פחות ב"א לו שאיןכגון
 עכקל. זה משום ההבדלה יבטל לא לדביעית לדהעלימוכדי
 מתהילק הכנסת בבית שכתב בסק*ח דהעולחן עדוךוקץין

 ולמה טוב לסימן בפסוקים מתחילין ובבית בפה"גמבדכת
 שכבד ועוד מהבדלה זה שאק לעם ללמד הכנסת בביתלא

 נוהגים ראיתי מדוע ולפי*ז טוב. לסימן לך ויתןאמדו
 דאין סהנום ואולי מהפסוקים, דמתחילין הכבסת בביוןהיום

 ג*כ לך ויתן וואומדים במקומות אבל לך, ויתןאומדים
 השפשף. מהפסוקיםמתחילים



אפרימ חייםאורחרבבותת
 קכסימן

 חצירות עירוביבענין

 ויש מיהודי, גדול בבית בית ששכר מאחדנשאלתי
 להתנהג עליו האיך יהודים ואינם יהודים דיודין עודשם

 מהמשרד המפתה להביא בשבת כשדוצה חצידותבעירוב
 שיש משותף גדול בבית בית בה2וכר ההנה שלו.לתדר
 אסור אז זה בבית בעלים כמה שיש עדים בהדבהכיום

 בריש וכמבואד שני לחדר אחד בעל של מחדרלטלטל
 עידוב לען2ות צריך אז לטלטל דדצה ואם שס*ו.סימן
 ויקנה שבתות לכמה יעמוד דזה מצה או לחם דיקחוהוא
 שם וכמבואד בבית החדרים לכל אחר ידי על זהאת

 שלא לאדם דזכין משום מועיל דעתם בלי ואפילובס"ט,
 סק"ט( שס"ח סימן מ"ב )ועיין סקמ"ח במ*ב וכמבואדבפניו
 כמבואד עירוב מצות על ומבדך לכולם מזכה אחדואח*כ
 בסי*ד.שם

 ויש שוכדים שהיום וכמו מיהודי בית בשכראבל
 שאלה אין אז הלא לכאודה בית, בכל יד תפיסתלמשכיר
 צדיך ואין לטלטל אפשר אז יד תפיסת לו שישכיון
 ס"ב, ש"ע סימן ובשו"ע פ"ו בעידובין כמבוארלערב
 גם לטלטל אפשר כובד מחמת בשבת ניטל וואיןבדבר
 חשמלי מקרד דירה בכל למשכיר שיש וכיום עירובבלי
 בלי ג"כ ולטלטל עוז לסמוך אפשר א*כ דבריםועוד
 קמ"ג. סימן חיים אודח משה אגרות שו"ת וווייזעידוב.

 בבית שם גר ג"כ המשכיד אם דק נראה כ"זאבל
 ופשוט וז"ל, סק"ז ש"ע סימן השולחן בעדוך שכתבוכמו
 אבל וכו' לשכנו מבעה"ב דק מועלת יד תפיסת דאיןהוא
 דמשכן הכונה וא"כ הבית. תפיסת מהני לא לשכןשכן
 כשלו הכל נעשה שם גד בעה"ב אם יתכן אבל לאלשכן
 טוב היותר הצד זה, מספק לצאת כדי  עכ"פואפשר
 כמקרר יד תפיסת לבעה"ב ביש אפילו עידובשלקץ2ות
אשמלי.
 גוים גם אם אבל שם גדים יהודים רק אם טובוכ*ז
 שישכור שצדיך שפ"ב סימן בריש מבואר שםגרים
 לאינו ביתו שהשכיר ישדאל כתב וברמ"א מהעבואםהרשות
 שיאסור כדי ביתו השכיר דלא עליו אוסר איטיהחץ
 דאפשר נ"ל גר בלא אבל שם בגד רק זה האאבעליו
 וזה הגוי של בחדר לכה*פ יד תפיסת לו שיש ע*זלסמוך
 ליתר הישראלים ולגבי רשותם לשכור יצטרכו שלאיועיל
 יברך שלא אפשר ברכה ולגבי לכולם. יערב שאאדבטחה
 א*צ א"כ יד תפיסת של בסבדה משתמשים אנו אםכי

 ברכה. בלי לערב טוב גוי ביש דלהלכה יתכן העשכעירוב.
 לא הגוי דירת של יד התפיסת א"כ מעבב אםולכ~רה
 - - ח2יעכב.יועיל

 נראה במלון לטלטל אפשר אם שנשאלתיובמה
 בעה*ב כה2ל ואוכל בעה"ב אצל מתאדח כמו דהואדאפשד
 ובמלון בקבוץ לכאודה וא*כ ד', ס"ג ש"ע בסימןדמבואר
 כי לערב צדיך אין שבמלון די"ל או לעדב. צדיךאין
 ובדין החדר. את לשוכר המלון כל את משכיר המלוןבעל
 ומשיב שואל עיין קבוע. יהיה שהבע"ב הדמ"א שכתבזה
 ו'. א' סימנים ח*ב ציון שאלי ובספר רצ"ד. סימןה"א

 קכאסימן
 לעירוב בכותל הבתים כותלי בב' להשתמשברוצה

 בכותלי להשתמש רע"ו סימן בח"א שכתבנובמה
 גבי שכתב י"א עידובין במאירי כעת דאיתיהבתים.
 חשבינן ולא כותלים גבי על קודה כשמשים שדי לאמבוי
 אילנות ומ"ש ומכאן מכאן קנה דנעץ עד הפתח צודתליה

 והקונדיסין שהאילנות בזה והתשובה מכותלים.וקונדיסין
 דמו לא הבנין כותלי אבל מכאן. וקנה מכאן לקנה הןדומין
 מהכשד חוץ בעינן הכי משום מכאן וקנה מכאן לקנהכלל

 וקנה טפחים עשדה בגובה מכאן וקנה מכאן קנהכותלים
 ובהגהות בזה. מ"ש בריטב*א כן כמו ועיין עכ"ל. גביהןעל

 ועי' תקצ"ב, אות שליט"א בדודא דש"ז להדה"גלמאירי
 גחשבין. אינן המבוי דכותלי שס"ג בסימן סקכ"חמ"א
 סקל"ז ציוןובבני

 שליט"א דפופודט מנדל מנחם יוסף ר' ידידיוהנה
 על דסומכין שכתב במה וז"ל, שכתבנו מה על ליכתב
 עמודי הכי הבנתי לא לזה סתירה הוי הטלפוןכותלי
 שלא קנה דהוי אלא עבה. קנה הוא הלא כותל הואהטלפון
 דנו וע"ז אחר לצודך אלא הפתח צורת לשםנעשה

 או"ח חזו"א ועיין בזה. ונחלקו הטלגדף בעמודיהאחדונים
 אין ועכ"פ למכשירין. שהסכים מן ד"ה סק"ה קי"אסימן
 לקנה מהני דלא בכותל והמ"א הד"מ למ"ש סתידהזה
 לו שאין בכותל ונראה כת*ר כתב שוב הפתח. צודתשל
 לחלק התכוון ואם עכ"ד. הכותל באמצע דוקא הוא קנהדין
 ובסוף מהני דלא המבוי באמצע העליון קנה מניח אםבין

 אף מהני דלא סובר המ"א הלא תמיהני מהניהכותלים
 ל*ד סימן )ח"ו חת"ס בתשובת מבואר וכן המבויבסוף
 )קרוב וכת*ר המבוי בסוף גם הוא ומ"א הד"משכונת
 לדינא כתב כאילו החת*ס דבדי העתיק דבדיולסוף
 כן ואיננו המבוי(. לסוף המבוי באמצע בין חילוקאהאי
 בצ'ע תשאר הכי לחלק נוכל לא אמאי הקשה החת"סרק
 סימן חזואא ועןין ומ*א הד"מ על לדינא חילק לאאבל
 סקי*ב. )ט*חע"ט

 באופן מיירי לא כת"ר שהביא יעקב המשכנותודבדי
 בהכותלים מיירי אלא והחת"ס והמ*א הד"מדאיידי
 ה~קת מירי לי כמדומח וכן .המבוי לרוחהשהולכים
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 )וץ ע' סימן שר"ח חזו"א ועיין כת"ר.  ווהבי114יעקב
 אי ודיטב"א רש*י במחלוקת קע"ב סימן ויור*דסקכ"ה
 החצר לדוחב ההולך בכותל די או מיוחדים מזוזותבעינן
ענ*ל.

 אם אפילו דטוב מכאן בקנה שס"ב סימן מ"בועיין
 אסיק גוד ראמרינן בסקס"ב וכתב גביהן על נוגעאין

 לאיזה למעלה קשוד שהקשד כגון החבל עד עוליםוהקנים
 מ"ש נמוך וקנה גבוה בקנה סקמ"ו בהצעה"צ ועייןדבר.

 הדבדים ומקוד קפידא אין קצת דבשיפוע ומשמעוהדע"א.
 כ"ה סימן עמוקים מים הנקראים הרא"ם מתשובתהם
 לא מעט דשיפוע שכתבע כמו ומשמע בדבדיוועיין
 במאירי מבואר אסיק גוד מטעם המ"ב וכדבדימעכב.
 מכאן וקנה מכאן בקנה להלכה שכתב י"א דףעירובין
 עליון בקנה נוגעים היו שלא אע"פ עשרה גבוהיםשיהיו

 בהערות ועיין אסיק. גוד דאמרינן משום לכתחילההכשירם
 למעלה גבוה זה אם שכתב קל"א באות הנ"ל המגיההרב
 דלא משום הכירא ליכא שע"ג לקנה מגיעין לאו אימכ'

 דלהוי נמי בעינו הפתח צורת דעשה ואש עינא ביהשלטא
 לומר א"כ ורוצה עכ"ל. בפוסקים זה מצאתי ולאהיכךרא
 אבני ועיין בזה. ועיין בקנים שיגע בעי מכ' יותרבנבוה
 י"א. אות רצ"ב סימן עידובין הל'נזר

 משמע סק"ג שס"ה סימן המג"א מדבריולכאורה
 ולא במבוי איירי דשם לומר אפשר ללחי. ראוידהכותל
 נ"ב סימן אור"ח מלכו ישועות ועיין הפתח. צורתמדין
 מצורת מדבר לא והמג"א לקנה נחשב לא דכותלדסתב
 ילחי יכתב סכ"ו שס"ג סימן הלכה ביאור ועייןהפתח.
 כתב הט"ז פי"ז שבת וברמב"ם מכ'. יותר גבוה מתיראין

 ארבע על אמתע ארבע משך בו חוקק מעשרה יותרבמבוי
 מאירי ועיין אמות. ד' על ד' בעי אמאי ולכאורהאמות.
 שס"ג. סי' וב"ח פתוח. ד"ה ה' עירובין וקר*א ה'עירובין
 סקי"ב שסוג בסימן יעקב לישועות ראיתיוהנה
 צוה"פ מהני טפחים מעשרה דאף נדאה וו"ל,שכתב
 דאף ליגע דצדיך נ"ל וכו' טפחים מעשרה לפחותאש

 וא*כ וכו' עשרה בגבוה היינו ליגע דא"צ כר*נדקיי"ל
 מעשרים וביותר מעשרה בפחות דיעות ב' לנויש

 בוה. ועיין ליגע צריךשבדוקא

 קכבסימן

 )ח( א' לחלקחופפח

 עיין יעב"ן ובשאילת בד"ה קפוב סימן בחעאבמ"ש
 ג'. סימן ח*ז נדברו באזמ*ש

 יצחק פרי בספר עיין בארה*ב, והנה ד*ה בסוףבמ*ש

 בוה. לי שהשיב מה ל*ב סיח צצ*ל רודניקלהגר*י

 נרות בקונטרס עיין שהסביר מה ועיין בד"הבמ"ש
 שליט"א. לוין הדב לידידישבת

 בקצות עיין ולכאודה. בד"ה קפ"ג בסימןבמ"ש
 נוהעת שיש דמזב סקי"ט בבדה"ש ע"ר סימןהשולחן
 הפנים. על הידים להשיםכיום

 סימן ז' חלק נדברו אז עיין הסימן בסוף שםבמ"ש
 שמדליקות אלו על זכות ויימד בחדדם שידליקו שכתבא'

 מדלקת. שהאמאבחדד
 מ*ש עיין בשבוב הפלדה להשים קפ"ה בסימןבמ"ש

 להרב שבת הלכות בספר שליט"א הגרמ"פ מו"רבזה
 ל"ד. בסימן ח"ד שליט"אאיידר

 ידידי לי כתב שבת. קבלת בענין קפ"ז בסימןבמ"ש
 הנה שבת קבלת זמן בענין וז"ל, שליט"א מאנסהגד"ה
 הכנסת לבית נכנס שאבל ממה ראיה הביא זצוק"לאאמו"ר
 בואי עם שבת שמקבלים נדאה בשלום בואי אחדיתיכף

 הובא ישראל שיח הגר"א בסידור אבל עכ"ל.בשלום,
 גשר ועיין וצ"ע. השבת ליום שיר מזמור אחדישנכנס
 ל*וסי עמוד )גרוסברג למועד וחוון קס"א עמוד פ"כהחיים
 ותודת קי"ד שבת תעוספות סקי"א דס"א סימן מ"בועיין
 הסימן. בסוףהשבת

 לשתות לו שקשה במי ב' אות קצ"ו בסימןבמ"ש
 וז*ל, שליט"א בלוי י' משה ר' הדה"ג ידידי לי כתביין

 כדי במים מיזוג בלי ממנו ישתה עצה לו שישנלע"ד
 השאר וישתה ימזגנו ואח"כ לבטלה היין ברכת תהאשלא
 שת" דבעינן הטעם שכתב בעירובין רש"י לשיטת רקוזהו
 וא"כ ממנו. ישתו שלא קידוש של לכוס גנאי שהואלפי
 לידי הגיע סו"ס זה ויין והואיל ביין. דין לא בכוס דיןהוא

 מים. שנקרא אחר ששותהו ואע"פ גנאי כאן איןשתייה
 עכ*ל. ח"ו למעשה לא בעלמא לחידודי רקוזהו

 המאיר בשדגא מ*ש עיין ג'. אתע ר"ד בסימןבמ"ש
 ע"ז לסימן בהשמטות שבת מנחת וספר ע"ג. סימןח"א

 דכל דכתב טהורה במנורה ועהן וכתב הא"אשמביא
 דבריו. דחוהאחרונים
 נובירט הר*י הרה*ג ידידי לי הוסיף ב' באותבמ"ש
 ב' בענין אי מחלוקת יש כי ביגל על לח"מ בעניןשליט"א
 המצוינים והשערים מחמיר הקיצושו"ע שלמותעוגתע
 כי תורה גהעמחת לי נוגע זה וכל חולקים מביאבהלכה
 "צ אבל עכ*ל. מוסף תפלת לפני פת לאכול רצוניאין
 ועיין נההגים בירושלים ראיתי וכן מזונות שיאכלעצה
 י*ד. סימן נתן להורותשו"ת

 ח*ב אש שרידי עיין ר"ה. בסימןבמ"ש
 סי~

 ח'.
 דה1אלתי בזה לי כ' שליט*א פרנקל דוד יצחק הרבוידידי
 ילדים יש אם שליט"א פיינשטיין משה ר' הרהוגלמו"ר
 הששה אם ושמהתה השבת רוח להם להראות ורוציםבבית
 מותר בודאי קטנים הם אם וענה זמירות לשיריכולה
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 אסוריע גדולים הם אם אבל בחינוך חסרח כאןואין

 עכ*ל. זה את דחה והוא כה2תמעי לא קלי מתריושאלתיו
 פענפיל רי"א ידידי לי כתב בעכךם כהן הדיןומ*ש

 מאיסורי ה*ג פי"ב רמב*ם עיין מפוו,2 דבר זה הלאנ*י
 כה2ום לוקה הבותית על הבא כהן הל"ו פי*ז ח2םביאה
זונא.

 חינא עיק ש*ו להיות כ' מבן פחות רי"ח בסימןמ*ש
 ר'. מאמר אהרן ברכת וספר פ"ח סימןדדהי

 בהצגמן נעלו שרוך בהותר ט"ו אות רכ"ג בסימןבם*ש
 עמוד עולם ברית וךין נ*י פענפיל רי*א ידידי ליציין
 ק"ל. הערה ט*ז פרק כהלכתה שבת ושמירת ס*חק*ג

 שלום דברי עיין המצלצל בשעון ט"ז אות בסוףמ*ש
 ק"ד. סימןח*ג

 עיין בהצבת לאוצר מים להגניס רכ*ד בסימןמ'ש
 כ14. סימן ח*ד משהבאר

 בשבת קופסאות פתיחת בענין רל*ו סימן בסוףבם*ש
 %ר חסידי קובץ הייין מ"ב סימן ח"ב יהושע דברעיין

 ל*ונ עמוד תשל*וברוקלין
 בשיאן עיע בצוארו מזוזה לשאת רל*ז בסימןבם*ש

 ע'. סימן ח"ד לנפשמרפא
 )שטרס משה בצששר מ*ש עיין רם"ג בסימןבם*ש

 כ/סימן
 עיין לטש' בשבת מים לשפוך רם*ו בסימןבם*ש

 תשובת שהביא איידר להרב ח*ד שבה הלכותבספר
 להתיר יש לחנם מים להוסיף שליט*א פיינשטייןהגרשמ
 שהוא מעט שנצטנ% מבהצלים שהיו חמים במיםלהקל
 עכ*ל. סולדת מידפחות

 מקאטלאעג. בהצ2צצ נ%ר להוציא רם*ז בסימןבם*ש
 ס*ט סימן ח*ד לנ8ש מר8א בספר לי שהשיב מאעיין
 ה'.אחת

 שהשיב מה עיץ בשבתן רוקק בענין רנ*א בסימןמ*ש
 לדבריו. ורמז% ס"ט סימן ח"ד לנפש מרפא בספר בזהלי

 עיין אהצתנו, אתה שבה בענין רס*ט בסימןמ"ש
 לי. שהשיב מה עה ד' אות ס*ט ס" ח*ד לנפש מרפאבס'

 שמו*ע אחרי שחרית בשבת מדוע צ*ט בסימןמ*ש
 כתב שלם. קדיש אומרים חלל אחרי בר*ח וכןדשחרית

 דף במנילה הנה שליט-א לוין דב אברהם הרב ידידילי
 ובדצר-א ס*א תכ*ג שד*ח בשו*ע וכן חד. ד*ה בתוס'כשג
 נגמר הומחרית הרי מוסף בהם שיש רבימים מבוארשם
 מדוע מובן ומה2ו*ה שלאחריו ההלל אן השמו*עאחרי
 עץיין מוסף בו יש אם אבל אחרי,', תתקבל קדהצאומר
 עבשל. קדיש חצי רק אומר רלס ושארית נגמרהלא

 מס על ברהם'ז ולברך להבדיל רס*ו בסימןמ*ש
 הדידי ב'. סימן אוד*ח ח*ב ישראל בקש בספר עייןאחד

 באר*ח צלעע לי, כתב שליט-א זילברברג יחהשל ר'הרהקג

 מכוס לשתות ולסנדק למוהל מותר בהגה ס"ה רע'גסימן
 דהוי חבילות חבילות מצות עושין אין דהא וכו' מילהשל

 וקידוש מברהם'ז ש2א ומאי אחד. כוס על ומילהקידוש
 עכ*ל. ק*ב בפסחיםכמבואר

 מוסף לתפלת כ' מבן בפחחן רי"ח סימן בח'אבמ"ש
 י"ז. ט"ז סימן ח"א אור"ח טוב מבשר בשו*ת מ*שעיין

 קכגסימן

 חללקרהעת

 את %מרין אין פסח של ובאחרון השעדבחול
 חלוקין הימים דאין משום בערכין כמבואר וטעמוההלל,

 הובא סקקג ת"צ סימן בט"ז שהובא ובמדרשבקרבנותיהם.
 שירה. שמרים ואתם בים טובעין ידי דמעשאמשום

 משום ואולי הגמר(4 של הטעם להביא לו היהולכאורה
 ובדיות המודש. הביא והוא לגמרא ציין הגולהדהבאר
 ובסוכות המדרש. לדחות דאין כתב רכ"ה סימןיאיר
 דאומרים ועוד בקרבבותיהם. דחלוקים מה2ום ההללגומרין
 שחול מבואר ובר"ן קי*ז. פסחים עיק הלולב נגדהלל

 ג"כ הא ולבשערה מועד. דנקרא חודש מראה2 חמורהמועד
 ברמב"ם עיין כרוח רינו בפסח ויחיד מועד. נקראר"ח
 הרמב"ן את שם הביא הם"ם אבל הל*ג פ"ג חנוכההל'
 הציבור. כמו בחוה"ם ולדלג לקרא מחויבריחיד

 ביום הלל קרא לא סיבה מאיץ אם הדין איךולפי"ז
 הלל, חצי או שלם הלל אומר ב' באום האם פסח שלא'

 ביום רק ואולי בזה, נסתפק שליטאא רנ"צ הרה"גודודי
 ב'. ביום הנא שלם הלל אומר הקרבן הבאת שישא'

 י*ד במגילה המאירי כתב מגילה לו באיןובשרים
 אבל חומה. במוקפת בהצבת שחל בט*ו ונפ*מ הללדיקרא
 כיון לומר דאין כתב מ"ה סיע חשא מאהבהבתשובה
 רק שמדלג ובימים חכמים. כתקון המגילה קראשכבר
 דמותר. המג"א כתב תאינה ררך אבל אסור שירהדרך

 האומר ומכר, לנו לא דילג דלא הדין איך שדולגובימים
 דמדש. ומסתברא דמדלג, אואהבתי

 ההץ, עתין יאמרו, אומר שהש*ץ בזמןומנהגינו
 בן יוסף לר' צדיק זכר קצור בספר אבל בתוס.כמבואר
 חטין כטע% החל הא הודו שעונין תגר קרא מ' שעדצדיק
 העהץ. שאומר מה יענו אלא בשעוריםוהודה

 ר"ל סו*ס ברוקח אבל העומר, כספירת בעמידהוהלל
 ויש ביושב. ביחיד הלל ברשח כתב תכ*ב סימן בבשיהובא

 אז. רק או בישיבה אפשר פעם בכל האםלהסתפק
 שאל בחים עיין בלילה ה% לומר אין הסודהצפ*י

 רמגילה. במשנה כמבהשר היום כל חמנה יטג סו*סח*ב
 להקריב הערבים בין של תמיד אחר א-א האולכ(%רה
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 יש אלא היום כל דזמנה ונקל ברשב*א חמי*שמוסף.
 היום. כל זמבה אבל מקריבין שלא צדדיעכוב

 הלל קרא בלא כתב אן סימן ח"א מהרש*םובשו*ת
 מנחה לפגי ונזכר הלל ובשכח תפלה. חובת ידי יצאדלא

 תדיר תדיר תויפ תדיר כי קודם, מנחה דיתפללמסתבר
 דהו"ל הלל יאמר אולי התורה מן הלל חיוב אי אבלקודם.
 אמרי וזרין בזה. להעיר רק ובאם וקצדע ומקודש.תדיר
 ברכת מתחיל דהיה מהחזו*א שסתב ק*ו סימן מועדיושר
 ההלל ובקריאת הברכה, את הש*ו שגמר בטרם עודהלל
 מפי הפסוק שיכלה עד הודו לענות לציבור שאיןאמר
הש*ו.

 קכדסימן

 שחרית שהתפלל לכצי ו8ייך חחלל שלאחרחקדי,8

 וםחדית מתפלל אחד דאם ר*פ סימן בח*א כתבנוכבר
 הלל שלאחר הקדיש אז אחר עולה ולהלל חוד,עבראהע
 הקדיש. תוומר עולה והוא שחרית. שהתפלל לזהשייך

 שהתפלל לזה שייך הוא דאולי זה דין לי מאין אחדועוררני
 סימן ח"ב )בומיל( הלכה עמק בשו*ת כעת וראיתיהלל.
 קדיש דין פי דעל וכתב באריכות זה דין שביארל*ח
 למי שיךזה

 שהתפ~
 ראיתי וכן בדבריו. עיק שחרית

 ומה צ'ח. צ*ז בסימן בח*א מ*ש הנייז הזי, ופוקעהגין
 מ*ט. אות מ*ח סימן בח"בשכתבנו

 בסי' מ"ש העירני נ*י פרנקל דוד יצחק הרבוידידי
 וג"כ ההלל אחרי ק*ש אומרים בר*ח אמאי דק*לצ"ט

 כתבע בשבת דהדי לצית ובא אחרי קדיש חציאומרים
 הקריאה ראשית טעמים מכמה הק*ש מאחריםדאין

 ברקח אבל דסדרא קדושה דאין ועוד התורה שלהארוכה
 ארוכה אינה הקריאה דהרי אלו טעמים שייכיםאינם

 כבכל במקומה הק*ש הל*ל הא*כ דסדרא קדושהואומרים
 אז וגומרים התפלה סיום הוא ההלל כי ואולי עכ*ל.יום

 מעקש מסירילליאו בר*ש וראיתי בזה. חמיזבתתקבל

 שסוברים יש תנופתם בשעת שהבכורים שכתב הל4בפ"ה
 שמו*ע אחרי במעריב ראיתי אחד ובמקום "לל.שטעונים

 ק*ש לומר לו יש דמסתמא ואשבתי ק*ש דה8שץ אמרלא

 בזה. חמק ק*ש אמר המא בזה פיקפק ואהד עליעאחרי

 קכהסימן

 חודש האשטשית
א

 להרבא ומצוה סתב תי"ט סימן חתם בחווחהטור
 וכף מקדימין אמרו באלו במגילה דגרסינן ריחבסעודת

 דחשיב היא דמצוה אלמא ר*ח. וסעודת פסח בסעודתאבל
 וביום דבתיב למועד נמי ושניתקש פורים סעודת בהדיליה

 כי דוד גבי וכתוב חדשיכם ובראשי ובמועדיכםשמחתכם
 החודש ממחרת ויהי דכתיב היה וד*ח לנו משפתהזבח

 לו קצובין אדם של מזונותיו כל בפסיקךתא נמיואיתא
 וחוש*מ ויו*ט בשבתות שמוציא ממה חוץ ר*ה ועדמד*ה
 לו מוסיפין מוסיף אם רבן לבית מוליכין שחתיעקותומה
 להרבות ומצוה המחבר כתב ובהעו"ע לו. פוחתין פיחתואם

 הל*ד פ*א מנילה מירושלמי הדין ומקור ר"חבסעודת
 וסעודת ר*ח סעודת מאחרין ולא מקדימין אמדובאלו
 בר*ח. סעודה דאיכא הרי מקדימין. ולא מאחריןפורים
 שם 01תב הירושלמי לדבר הביא דמגילה בפ"קוברי"ף
 מתלמוד הוא זה דבר ועיקר וכו' ר"ח סעודת המאורבעל

 סעודת אבל כתב וברען שלנו. בתלמוד ואינוירושלמי
 ההדש. את לעבד נבנסין כשהיו עושין שהיו פידושר*ח
 לעיבור היא שהסעודה הידושלמי דברי מפרש דהואהרי

 שהצמננו כפי אבל ויחיד. יחיד לכל סעודה ולאהחודש
 לירושלמי מפרש דהוא בפירוש משמע הטורלדברי
 הנ*ל הפירושים ב' את הביא וכן ממש. ר"ח שללסעודה
 וכן ה'. אות ס*ז פוא מגילה הרא*ש על נתנאלבקרבן
 חננאל ובד' הירושלמי על בפירושו העדה בקרבןשם

 ריח וסעודת הירושלמי לדברי סתם כתב ה' דףבמגילה
 על המכתם בספר כ*כ ועיי*ש סעודה. לאיזה פירשולא

 דף בסנהדרין מובא החודש עבור סעודת ודיןפגילה.
 ובפ*ג הל*ז. פ*ג החודש קדוש הל' וברמב*ם ע' ובדףי*ב
 עיבור של מצוה סעודת היא ואם הרמב"ם כתבהל"ז
 זה הא מקום בכל כוונתו ומה מקום. בכל האמורההחודש
 סיע העתיד השולחן בערוך וזרין מבואר בסנהדריןרק
 רק זה טצחאי לא ואני וכתב בז" דהעיר י*ב אותצ"א
 נהדרין.בם

 בכ*ם דהכונה טען נ*י הרטמן אליהו הרבוידידי
 עיבור. 0עודת זו סעודה על הכונה שם ר*ח סעודתשהובא
 יש לנו ג*כ אהכ עיבור סעחח2 היה אי מוסיף אניובזה

 אז. עשו שהם לסעודה זכר ר"ח סעודת כיוםלעשות
 לחבורת בריבית לוין אר*י הל*ז פ4ג מו*ק ירושלמיוזרין
 הל*ב פ*ח סנהדרין בירהצלמי וכן החודש. ולקדושמצוה
 וזרק בזזג הרא*ש תעיבת שהביא הפנים במראהועיי*ש
 אלו ב' החכרו רק שכתב מו*ק לירושלמי השקסגליוני
 הל"ח בפ"ג ג*כ לקמן יחד החודש וקדוש מצוהחבורת
 היתה אם כי בסעודה לילך אסור הוא המתים כלעל

 כתב שם העדה והקרבן החודש. קדוש או מצוהחבורת
 0תם פירש ש ומדוע שבת סעודת דדהינו מצוהסעודת
 סעודה לצורך פירהצ החודש ולקידחצ מצוה סעודתלכל

 סקקב רמ"ב סיע מג'א ועיק ההודש: קדוש בעתשעושים
8 שבת סעודת לצורך בריביתלוין  שהל מצוה סעודת 
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 השבלי בשם כ"א ירושלמי סתם כתב לא ומדועירו,2למי.
 חיים בנתיב וכן היתר בדרך כתב וה2רד ובלבושיהלקט,

 החידוש מה ולכאורה מעכו"ם. כתבו השקלובמחצית
 בשבלי אבל בכך. יתרגל שמא חח2שין שלא ואוליודו"ק.
 מהכא משמע וסיים הירושלמי הביא נ"ה סימןהלקט
 טוב ויום שבת לסעודת וה"ה מצוה סעודת לכלדה"ה

 דזה הלקט השבלי הביא משףכ וא"כ הן. מצוהשסעודת
 ויו*ט שבת שסעודת נאמר מדוע אבל שם. בפירושמפורש
 כי ואולי לא דאחרת לרבות דצריך ואולי מצוהסעודת

 ופתחי סי"ח ק"ס סימן דמ"א ועיין חיובא. סעודתזה
 שהביא כ"א עמוד ח"ג ישורון יסודי ווןייז סקכ"בתשובה
 ג*כ ואי ריבית באיזה הירושלמי לבאר ספריםהרבה
 סק"ג רמ*ב סימן ציון בני ועיין מותר. קצוצהריבית
 מצוה. סעודת לצורך מותד דרבנן דריבית לדינאוההליט
 סימן א' אות הכללים בקונטרס אליהו יד בשו"תועיין
 הי' דר"י שהפך מי ס"פ מו"ק בירושלמי איתא ח*ל,ז'

 מסעודתן העתר מצוה סעודת של מפירורין לאכולמהדר
 לאכול להדר סמך ומכאן המסובין עם חלקי יהאואמר

 מצוה. סעודת שארי או מילה ברית מסעודתמהעתר
 במאירי וכן הסעודה. עושין שמעברין דהב"דומבואר
 רקח סעודת וענין ת"ל, הירושלמי לדברי פיר,2מגילה

 ובב*י מעובר החודש כשהיה עושין בי"ד שהיו סעודההיא
 הר"ן לדברי כ"כ הביאשם

 ישראל כל ונתגו ח*ל, כתב מ*ג בסימן בוובכל
 שהוא היום בבוד מפני הימים סה2אר גדולה סעודהלעה2ות
 שמעטתי כפרה עלי הביאו ז"ל שאמרו כמו לישראלכפרה
 ממאור הירח את שמעטתי על בעבורי כלומר הירחאת
 ישראל כל בה שיתכפרו כבוד לה לעמ2חץ רוצה ואנישלה
 גדול מנהג מציע דר*א ובפרקי שתתחדש. עתבכל

 שנזכור כדי טובים ובימים בר"ח סעודה שעושיןבישראל
 ויום לנשים מלאכה בעשתת ר*ח ושאסור המוספיןתפלת
 זכר ר*ח שסעחחת אש טעם עתנין ויש לאנשים אףטוב

 ע*פ מקדה2ין שהיו בזמן הלבנה לעידי שעושיןלסעודה
 שהוא בירושלמי דהביאור אף י"ל ולפי*ז וכף.הראיה
 לסעודה זכר עושין אנחם אבל החודש לעיבורסעודה
 לעץ2ות יש בזמנינו גם ולפי*ז הלבנה. לעדי עושיןשהיו
 מטעמוסעודה

 לדברי בקצור הביא כ*כ תי*ט סימן רבהובאליהו
 בר*ח כ"ח דף ובמו*ק כתב רכקח בסימן והרוקח בוהכל

 ומצוה מועד איקרי דנמי מקוננות לא ופוריםובחטכה
 שמחתכם ובטם בתורה דאיתקש מחשד כמו ר*חלאכול

 בחדשו חודש סוי יהיה ובנבישמם ובר*חובמועדיכם
 לא היום אליו הולכת את מדוע וכתוב בשבתו שבתומדי
 חדשה חגה משח2ה כל והשבתי וכתוב שםת המאחודש
 אל היום גם תמול גם בשאךל וכתוב מועדה וכלח2בתה

 בחודש ויהי וכ' לנו משפחה זבח כי יונתן והשיבוהלהם
 סורר בן פ' בסנהדרין ומינו החודש. היה ימים ב'השני
 אר*י ירושלמי ומורה סורר בן איע ההודש בעיבוראכל
 בפסיקתא החודש. וקידוש מצוה לחבורת בריביתלוין

 ממה חויי נקצצין אדם של מזועתיו מר"ה תנידסוכות
 מועד של ובהולו ובר"ח ובשבתות טובים בימיםשמוציא
 פוחתין פיהת אם רבן לבית מוליכין שהתינוקותומה
 ר*ח רבתי פסיקתא ובריש לו מוסיפין הוסיף ואםלו

 עכ"ל. ובר"ח ובמועדיכם דכתיב כמועדותשקולין
 ס*ז סימן רוקח וסתב בקצור לרוקח הביא שםובב*י

 ש"ה סימן רוקח כתב חדש ובפרי שם. מצאתי לאאבל
 דבר"ח סק"ה תי"ט סימן הורים כף ועיין שם. מצאתיולא
 שהאדם כמו שכתב ברכה מחזיק ועיין יתירה נפשיש
 יש בו שגם ר"ח לכבד חייב כך המועדים לכבדחייב
 הביא רוח הל' חיים ארחחץ ובספר וכו'. הנפשהארת
 נהגו שכתב קצת ובשינוי בו הכל כלשון ממש א'בסימן
 הימים משאר יותר בר"ח גדולה סעודה לעץ2ות ישראלכל

 חול. של הימים משאר הכונה ובודאי היום כבודמשום
 ת"ל, גדולים במערכת הגדולים בהעם גילה שכברודע
 ועיין חיש, ארחות ספר הרוב על מעתיק בו הכלספר
 כתב שהכ"מ וכוונתו שופר הל' ריש בכ"מ מרןמ"ש
 וכן חיים. האורחות מדברי והוא כתב ואח"כ בווהכל
 דספר שם וכתב בו כל כ' בערך ספרים במערכתעיי"ש
 נחר בספר נ' בערך שם הרט בו. כל ספר אינוהנייר
 ספר נ' בערך יעקב ובבן בו. הכל ספר זה דאין כתבדג"כ
 מקש הרי*ש הנזיר. ספר הוא הנייר דספר לומר רצההנייר

 התורה על הטורים בעל ר*י דהוא הנזיר ספר נ'בערך
 טעות ע*ב בשורש הנזיר מספר הביא דהמהרי*קומ*ש
 בזה. לעורר רק ובאנו א' ענף ע"ו בהעורש הצ*לסופר
 תשכ"א תשרי אפפעל גרשס מהרב הנייר, בספרווריז
 המהרי*ק על )ובביאור הנייר ספר מחבר הוא מידביאר
 בזה(. הארכע בקדוב לאו יצא אי*הכת"י

 בסעודה להרבות מצוה כתב תק"ל סימן משהובמטה
 ודרשינן מועד עלי קרא ובכתובים וכו' מועד כמובר"ח
 פם8ים ועיין מועד איקרי דר"ח צולין כיצד בפרקמינה
 בכלל לדרך צדה ובספר י'. דף ושבועות ע"א ריש ע*זדף
 ר*ח בסעודת להרבות מצוה כתב פי"א ד' מאמרשני
 לירח2למי )כונתו פורים עם סעודתו חברו בגמראשהרי
 דכתיב היה ור*ח לנו משפחה זבה כי בדזד וכתובהנ*ל(
 סימן אומץ ביוסף כתב וכן עב"ל. החודש ממחרתויהי

 ח"ב זרוע ובאור וכף ר*ח בסעודת להרבות מצוהתרפ"ג
 עח2ין היו החודש את מקדשין כשהיו כתב תנ"גסימן
 דברים אכיל בעי אי דבר*ח דפרישית ואע"ג וכו'סעודה
 דברים שאר אלא אכיל לא בעי ואי ברהמ*זהטעונים
 בטוב בו ח2ותה ואחבל ר*ח סעודת על המהציאאעפקכ
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 ח"ל, שכתב הנינא אברהם באשל ועץין וכו'. משובהה"ז
 שהרי ק' כשבת לילה משל מרובה יום כבוד ל"שבר"ה

 ק' בשבת רק בערב. ובשר להם שבבקר הפסוקפשטיות
 מצד במק"א שכ' וגם דגים או ובשר סעודות ג'ההיוב
 ור"ה. ישראל מקדש ואומרים מכובד ד' לקדוש מש"הוכו'
 יין. או דגים או בשר בסעודה להמשיך שלא נהוג הרימ"מ
 ומ"מ בשר ביום א"צ בשר אכל ר"ה בליל שם גםעץי*ז
 ביו"ם להקור ויש מהמובהר. ומצוה מצוא בו ישבשר
 אחת, בסעודה דסגי או בשר לאכול צריך סעודה בכלהאם
 ועיין בשבדב לדה יש וכן לזה, שרמז הגיגה הזו"אועיין
 לכטמן ב"צ ר' המטה הרה"ג )לידידי תי"ט בסי' ציהבני
 הגצב"ה. בירושלים תשכ"ד אדר י"ב ונטמן נפטריצ'ל
 בני וכן והד"ת תשובות הרבה ממנו ונשאר גדול ת"ההי'
 שאם לב לשום ויש וז"ל, וכתב אור"ה( על הלקים ו'ציון
 המקדש שבית בזמן הגיגה בסוף רז"ל אמרו הסעודותבכל
 מכפר אדם של שולהנו עכשו האדם על מכפר מזבהקיים
 עליו. מכפר ששולחנו ר*ה בסעודת ב"שעליו

 שמרבה דמה נראה ח"ל, סק"ב תי"ט סימן מ"בהמין
 בלילה גם להרבות וא"צ די ר"ה לכבוד ביוםבסעודה
 בהול ר"ה כשהל נוהגים דהמדקדקים האהרוניםכתבו
 וכשאל ר"ה לכבוד הימים מבכל יווזר אחד מאכלעושים
 ר"ה לכבוד הימים מבכל יותר אהד מאנל עושיםבה1בת
 בכל שנוהגים מזה יותר אהד מאכל עושים בשבתוכשהל
 ובערוך עכ"ל. ר"ה של כבוד ניכר שיהיה כדידה1בתות
 אצלנו נהגו לא למה הגדולה והתמיהה כתב סק"בהשולהן
 עושין שאין בשבת ר"ה כשהל וכ"ש ר"ה בסעודתבלל

 שלנו דבש"ס כיון העולם תפסו ושמא א' ביוםסעודה
 נכון ומ"מ ובו' מצוה לאו דזה ש"מ וכד לזה זכרהאין
 ומ"מ עלינו קשתה הזמן שיד נקץ1ה מה אבל לזהלאוש

 ר*ה בשבת וכן בר*ה מאכל איזה מוסיפיןהמהדרין
 סי' המנהגים ובטעמי עכ*ל. ר*ה לכבוד תבשילמוסיפין
 עשה דלכן מלובלין הקדוש הצדיק הרב בשם הביאת"א
 לאכול היוב לענין בפ"ע סימן תי"ט בסימן המהבררביע
 מלוה סעודת לאכול היוב לענין ש' בסימן וכן ר"הסעודת
 אבל עכ"ל. העולם בעיני דה1וב הענין שיהיה כדימלכה
 שני על דפוסה ומקיים נזהרין דאין המליצהידוע

 סימן תמיד בעולת הךין בזה. להזהר יש ובודאיהסעיפים.
 מצוה שהוא בירושלמי ומשמע להרבהן מצוה שכתבתי"ט
 המין עכול. והב"ה וארוקה הטור וכ"כ פורים סעודתכמו
 4רטיק יצהק ר' הרהוג לידידי למשה תפארת היקרבספר
 ישראל בית שו"ת המין ר"א. עמוד תשל"א יארק נואסנדר
 תי*ט. סיטן הלכות שונה וספר ע"ט, סימןאור"ח

ט
 שם מבדאר בשבת ר*ה טעודת עושין דחיןהטעם

 בשבת ור"ה( ~ורים אותו  ויקף1ו שם דהקשובירח1למי
 תלויה ששמהתו את ושמהה טשתה ימי אותם לעשותא"ל
 הקרבן וכתב שמים. בידי תלויה ששמהו זה יצאבב"ד
 שקובעין ניכר ואין ב"ד קדח1 שא*צ שבת זה שיצאהעדה
 משה בפני ועיי"ש הו(ב שמהה יום שבל"ה לשמההאותה

 מהב"ה שהביאו סק"א ובמג"א בט"ז ועיין הפנים.ובמראה
 כמו השבת אהר הסעודה עושין בשבת הודו1 ראה1דבהל
 דוד נשאל בשו"ת מ"ש ועיין כן. נהגו לא אבלבפורים
 עד יתעכב שלישית דבסעודה המ"א בתב עוד כ"ד.סימן
 יעקב ישועות ועיין ר*ה לסעודת ג"כ יבואו ואזהלילה
 משום בזה יש אם הסעודה יעשה אם דבשבת שכתבבסק"א
 עצת העתיק לא המ"ב אבל בשמהה. שמהה מערביןאין

 עצת העתקתי ולא ח"ל, בס"ד בשעה"צ שכתב וכמוהמ"א
 ג' סעודה להמשיך בשבת ר"ה דכשהל שכתבהמ"א
 היכר אין גם ר*ה לכבוד שהוא ניבר יהיה ובזה הלילהעד
 הה*א וכן כן. להמשיך ג"כ נוהגים דבלא"ה בימינוכ"כ
 לקיים דיכול הביא סק"ה ובשעה"צ המ"א. דברי העתיקלא

 לכבוד מלכה מלוה בסעודת שירבה במוצ"ש ר"הסעודת
 דהמדקדקים האהרונים כתבו כ' סק"ב ובמ"ב העבר.ר"ה

 ממה יותר אחד מאכל עושים בהול ר"ה כשהלנוהגים
 ר*ה. של בבוד ניכר שיהיה כדי השבתות בכלשנוהגים
 ר"ה דכשאל ויראה שכתב הגדולה כנסת בשייריועיין
 ר"ה לסעודת ירבה ראשה שביום הנכה א' ויוםשבת

 אהד מאכל עושין בהול ר"ה כשהל ראיתיוהמדקדקין
 יתירה 4חזת מאכל עושין בה1בת וכשהל ר"ה לכבודיותר
 דברי א' בסימן עוד ועיין עכ"ל. שבת לכבוד שנוהגיןממה
 העולם בהגו לא איך כתב הדש ובפרי העילהן.הערוך
 העלתי כי בשבת בא' סעודה לעמ1ות בשבת ר"הכשהל
 כהירח1למי קיי*ל דלא פורים סעודת לענין תרפ"אבסי'
 אכיל בעי אי הא וא*ת בר*ה וה"ה בה1בת שנעץ1יתאלא
 מצוה דמ"מ וי'ל בפת. הסעודה ועיקר אכיל לא בעיאי

 היות בי ט*ס בזה יש )ובודאי היות דליכא כיהאיכא
 מהזירין אין יש( מצוה אבל אין שהיוב וביאורו מובןלא
 ה' הלק בטעם מזה בתבנו בה1בת שהל )ופוריםאותו
 תי"ט סי' פמ"ג ועי' בה"ג(, אי"ה לדפוס )ויובא קפ"ד(ע'

 להרבות דאין י"ל לכו*ע ר"ה שהוא בר*ה שכ'בא"א
 ר*ה ובמוצ14י להתענות מצוה י"ל וגם סעודה ר*הבשביל
 מי הע בשמחה להרבות ראוי אין בלילה אף ת'ציום

 לו כה1"1 בה1בת בא בה1בת כשל ר"ה סעודת לעשותשטהג
 להרחיק אין במ"ש לעץןות רוצה ואין וכדו' יא*צתענית
 ומטעטי עולם פתהי ובס' בשבת. יעשה רק אלא ב/ יוםעד

 להרבות אין דלכו"ע י*ל ר"ה שהוא בר*ה כ'השולהן
 ר"ה סעודת לעשהן שנוהג מי וכן סעודה ר*הבשביל
 רק וכה הע*צ תענית לו כשיש בשבת בא' בה1בתכשאל
 כ' ס*ג תי*ז סי' לאלפים הסד ובס' עבקל. בשבתיעשא
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 מאכל יעשה בחול חל שאם ר"ח בסעודת להרבותומצוה

 יותר א' מ(8כל עושה בה22צצ וכשחל ר"ח לבבוד יותרא'
 סעודת שהוא וי"א טוב יום לכבוד לעשות שרגילממה
 הלהוטים הסוחרים אותם עח2ים טוב ולא פורים כמומצוה
 בשאר כמעשיהן בר"ח לסעוד מקפידין ואין עסקיהםאחר
 להרבות ומצוה כתב ס"ב קי"ח כלל אדם ובחייימים.

 יותר אחד תבשיל יעשה בשבת חל ואם ר"חבסעודת
 חי איש ובבן אדם. לב בפירח2 ועיי*ש שבתותמשאר
 בסעודת להרבות מצוה 0תב י' סימן ויקרא שניהשנה
 שרגיל ממה יותר אהד מאכל בו עח2ה בחול חל ואםר"ח
 שרגיל ממה יותר א' מאבל ג'כ עח2ה בשבת חל ואםבחול
 לפחות יוסיף משגת ידו ואין עני איש הוא ואםבשבת
 לכבוד יזהר וגם בר"ח לאכלו פרי מין שיקנהבפירות
 ר"ח חל ואם כבוד בדרך מוסב ויהיה בשולחן ר"חסעודת
 ביום ר*ח סעודת לע~2ות שצריך בירח2למי איתאבה2בת
 ו0תב תע"ב בה הזהיר מ"מ כן נחגו שלא ואע"פראשון
 בסעודה להרבות נכת בשבת ר"ח חל אם יעב"ץבסידור
 ר*ח סעודת חובת בה להשלים כדי ממנהגו יותררביעית

 מהיעב,ץ והביא וסק"ד סק*ג תיוט סימן הוהים כףועיין
 בלקוטי ועיין זה בחיוב שוו נשים ואחד אנשיםדאחד
 ע"2נ צ"ז דף ח"במהרי"ח

ב
 דמה נראה כתב סק*ב תי"ט סימן ברורהבמשנה

 גם להרבות וא"צ די ר*ח לכבוד ביום בסעודהשמרבה
 עצה שנתן במה ממ"א סה2מע כן הציון בשער וכתבבלילה
 דסגי דבריו מכונת ללמוד דיש ונראה הירח2למי.לדעת

 דסעודת כפורים ולא בלילה או ביום או אחתבסעודה
 בסימן הדין מבואר דה2ם יצא דלא בלילה שאכלהפורים
 אחת ובסעודה פורים בסעודת להרבות מצוהתרצ"ה
 סתב ואח"כ ר"ח בסעודת כמו וזה הרמ"א כתב וזהיוצאין
 וכתב י"ח יצא לא בלילה שעשאה פורים סעודתהמחבר
 בסעודה. קצת וירבה קצת ישמח בלילה גם ומ"מהרמ"א

 מפורים ר"ח סעודת חלוק וא"כ בר*ח. יהיה ג"כ זהואולי
 מגילה עיין בלילה יצא דלא בגמרא מבואר פוריםדסעודת

 הרין הבא. סה2א"כ ח2מחה סה2תה ימי דכתיב משוםז'
 דסעודת זצ'ל מאביו שהביא תי*ט בסימן אור"חבנימוקי
 קידוש דאין דפסקינן כית בלילה ולא דוקא ביוםר"ח

 ר*ח סעודת לאכול לדקדק טוב בודאי הש"כ בלילההחודש

 סעודת בענין ענינים עוד שהביא ועיי"ש בלילה ולאביום
 ואולי תפ"ט. סימן ח2לום והים בדרכי מוש עיין וכןר"ח.
 חשוב דבר ג'כ עח2ין ולכן הלבנה מקדה2ין בלילה כיי"ל
 עושין אין פורים בסעחתן והנה המעודה. והואביום

 וכמו עליה קאר המגילה שעל השהוהעו כישהחחפ
 5881 מנות טהפלהת בקונטרס ח' חלק בעעםשכתבפ

 כדברי וצ'ל שהחייט מברכין אין מדוע ר"חבסעודת
 בר"ה כי שכתב תרי"ח משנת בא בפרשת אמתהשפת
 חודש בכל ההתחדשות טתן לבב"י אבל דה2נה כלמתחדש
 משלח2ים ויותר ורגילות בטבע נטרדין יהיו שלאכדי
 מזמן הבא רק מברכין אין שהחייט ולכן לרגילות באיום
 בכל התחדשות לבב"י ניתן ולכן וכו' יום מל' יותרלזמן
 אין מדוע מבואר וא"כ וכף הטבע מן נגאלין שיהיוחוד,2

 ישכיל ועיין יום. מל' פחות זה כי הסעודה עלשהחיינו
 רצ*ד. עמוד ח"זעבדי

ד

 היא דמצוה אלמא שכתב הטור דברי הבאפ א'באות
 למועד נמי ואיתקש פורים סעודת בהדי ליהדחשיב
 צריך ולבאורה ובר"ח. ובמועדיכם שמחתכם וביוםדכתיב
 וכו' וביום הא מפורש מאין בתורה מפורש דנלמדביאור
 נלמד העיקר וא"כ מדרבנן רק ופורים בתורה.מפורש
 אדרבה היקש. ג"כ דיש כתב השח"כ ר*ח מסעודתדמצוה
 שסעודת כמו א"כ מהיקש אי ועוד העיקר. הואההיקש
 ידתה לא ר*ח דסעודת נאמר כן שבת דוחה לא טוביום

 מ"ש לפי אבל ב' בסימן וכמ"ש בבי"ד תלוי זה אםאפילו

 ממועד שהביא דהראיה הטור דברי על סתב כי לוקהב"י
 הביא ראיה עוד העיקר. לא דזה הרי הוא בעלמאסמך
 דכתיב ר"ח והיה לנו משפחה זבח כי דאמר דוד גביהטור
 זבח דסתם יתכן ראיה מה ולכאורה החודש. ממחרתויהי
 דאיכא ו0תב הב"י העיר בזה וג"כ מצוה של ולאהיה

 הכה2פחה להאסף דרכם שהיה אלא הוא ר"ח משוםלמימר
 וכתב היום באחזו שנאספו מקרה וקרה מריעותלשמחת
 היה מנהגם אלמא החודש ביום ליהונתן דודמדקאמר
 לנו "2 עכשפ וא*כ ר"ח. ביום סה2פחה זבח פסחלעשות
 מ*ש בב"ח ועיין ר*ח. סעודת דעושין אסמכתותכמה
 דזבת דמקרא כתב חדש ובפרי הב*י. קח2ייתלתרץ
 נוהגים שהיו פירה2 רה2*י כי כ"כ ראיה איןמשפחה
 סיטן סה2ה )ובמטה בה2נה א' יום טה2פחה זבחלעשות
 מר"ה קצובין אדם של מזוטתיו כל ובפסיקתא כתבתק"ל
 ור84 וטובים שבתות בימים שמושו ממה חוץ ר"העד
 תגו הגירסא שם ל' פרשה ויקרא רבה ובמדרשוכף(
 שמוציא ממה חוץ אדם של מזופתיו נקצציןמר"ה

 מוליכין שהתינוקות ומה ור"ח טובים ובימיםבשבתות
 לו פחשתין פיחת ואם לו מוסיפין מוסיף אם רבןלביתן
 כל איתא יקט בביצה אבל יוסף ענף בפירח2ועיי"ש
 מהוצאת חוץ יוה*כ ועד מר*ה לו קצובין אדם שלמזונותיו
 שבת ההמם רש*י וכתב לת'ת בניו והוצאת ויו*טשבת
 לפי אלא תביאהו ומהיכן לצורכו ישתכר מה לו פסקולא
 ובהגהות שען4 לאחר או לשעה לו מביאים שרגילמה

 גשמר ח2ם וסתב מד'ר עיק ב. נ כתב רנשבורגמהר*ב
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 טוב יום בהוצחאז כללו אולי הזכירו שלא והש*ס ר"חגם
 וצ"ל וט"ס תמ"ט סימן טור ועיין ום' מועד איקרידו"ח
 (נזלא דלדבריו המדרש הזכירו שלא ותמיהנו וכו'תי"ט(
 קתני לא דבגמרא שם שכתב בודאי וכונתו הב*ידדרית
 הטור הא הטור דברי הבנתי לא אבל וכו' יו"טהוצאת
 ודו"ק. ר*ח שם שכוב המדרשהביא

 ובמקום ר"ח שזכר אחד במקום שיהיה איךיהיה
 והו"ל נאמן מקור יש לר"ח עכ"פ חוה*מ מוזכראחר

 הביא דהטור להוסיף יש ובעיקר להרבות.סעודת
 ר4ח הובא לא דבגמרא משום לגמרא ולאלפסיקתא
 דה2בה לא חתגמרא וחוה"מ ר"ח בפירוש נזכרובפסיקתא

 תי"ט סעיף במ"ב עיין וכן הוא. יו"ט דבכלל כהב"יצ'ל
 סק"ד. הצית ובשער לפסיקתאשאביא

ח
 מצוה סעודת הוי ר*ח דסעודת ראיה הטור הביאכן

 הפסיקתא מדמדמה דר~ריתו ונראה הנ"ל.מהפסיקתא
 סעודת לקיים יש אז דג"כ ש"מ ויו"ט שבת בהדיר4ח

 סמך איכא פסיקתא ומהך שם כתב ובב"י מצוהסעודת
 אותו וקורין ר"ח. בכל רבן לבית שמוליכיןלתימקות
 ובלבד הממעיט וא' המרבה וא' לבטלו ואין ר"חמעות
 קתני דלא ובתב ט*ז דר*ה הגמהא דברי חביא ובב*חוכה.

 איבא בפסיקתא כדקתני ר*ח הוצאת בגמר(ס)כוונתו
 שהביא מהרש*ל בחידושי הרין הוא. יו"ט דבכלללמימר
 מקדימין. ולא מאחרין ר"ח וסעודת בגירסתו וכתבלטור
 בזה כבר מ*ש )ועהן מובא לא זה שלפנינו בטוראבל
 סימן ר"ח בהל' יוסף כצאן נחתג בספר  ועיין ד'(בסימן
 ונ*ל וסיים לבוח והביא וכו' בפסיקתא איתא דכתבי"ג

 בביתם המלמדים היינו רבן לבית מלשת לדייקהמנהג
 כדי בכלל עצמן ברשווןוסועדים

 שיוכ~
 להרבות גשכ

 הפסיקתא כללנהו ולהכי תי"ט בסימן שם כמ"שבסעודא
 הלומדים לפי4ז וכו' קצובין אדם של מזועתיו כלבכלל

 להם די בתים בעלי שולחן על שסועדיםהמלמדים
 במאכל עמך לועמך וטוב הבית הבעל על בסעודהשמרבים
 בסיע והיל מהרוי בתשובת הריז עכ*ל. במשתהעמך
 אבל לי ידוע אינו המבהג שכתב החזנים שכר שכתבקי"ג
 שכרו לו נותנין דמלמד מלמד כמו דדינו מכרעתהדעת
 הוא יאכל מה דאל"כ ביתו לכלכל הזמן בתחילתחצי
 של ולבסוף בתחילה משלמים דלמלמד הרי ביתגובני
 זה דין שיבי(1 בשו"ע ראיתי היע החודש בסוף ולאהזמן
 הרין להלבה. הובא וו"ל מהר*י דברי כל רובשעפ*י
 רנ'ט סימן קומרנא במבהגי עיין וכן מהרי*חבליקוטי
 ר*ח ימים ב' כשהיו שהאן רבינו ערך בר*חשכתב
 נפשי4 ברכי שרים והיו דר"ח ב' ביום שולחןערך

 שיש שבתב מי יש בתב תי"ט בסימן חדשהפרי
 במ"ז ובפמ"ג ר"ח לכבוד יתירות נרות להדליקמהגים
 הכנסת בבית ואפשר שבת כמו בביחן בלילה והיינובתב
 ו0תב וז"ל, בתב רפ"ג סימן אומץ יוסף ובספרג"כ.
 לכבדו מהגין במערב מקומות שיש שמעתי וז"ל,בת"ח
 טוב ולכן כאן. עד בשבת כמו נרות להרליקבלילה
 שמנהגנו הברוון על מוסיף בפמוט אחד נר ידליקשלפמות
 תי"ט סימן ברכה ובמחזיק החול. ימי בשארלהדליק
 כמו ו*ח לכבוד נרות שמרבים מקומות ויש כתבסק"נ
 צדיקים( לאור )כונתו שם הנזכר והרב ויו"ט שבתלכבוד
 נרות להדליק מהגים דיש שכתב מי דיש 0תב הפ"חוגם

 שינוי לע~2ות הוא הנכון והמנהג ר"ח לכבודיתירות
 אלא אינו וגם מנהג ר"ח דהדלקת ויו"ט משבתבהדלקה
 ובזה ישראל ולכל חובה שבת והדלקת מקומותבקצת
 עכשל. ויו"ט שבת כבוד עליו ויגדל ר"ח כבודירבה
 ותיקין ומנהג בתב סק"ג תי"ז סימן לאלפים חסרובספר
 הקד,2 בין להבדיל ראוי אך ר"ח בליל המנורהלהדליק
 פתילות ז' בשבת להדליק נהבתי ואני הקד,2ים קדשובין

 העולים כמנהג ד' ובר"ח ה' יו"ט ובשאר ששוביוה"כ
 בה2בת שחל ור"ח ויו"כ דביו"ט וחשבצזי עכ"ל.לס4ת
 א' להוסיף יש ואולי כשבת ז' כמנין הדליקמסתמא
 מער0ת כהונה ברית בספר ועיין ודו4ק. ור"ח ליו"טמיוחד
 וכן וכף א' נר להדליק ם2הגינו ר"ח שכתב ס"בריש
 עהגים טובים וימים בשבתות גרבה( לעיר )כונתופה

 נרהב ב' רק מדליקין ור"ח בשבת וגם נרות ב'להדליק
 י'8 סימן ויקרא חי איש ובבן סק"ב. ש' מערכתועיי"ש
 בקיז ואפילו ר"ח בליל נרות להדליק ותיקין מנהגכתב

 המנהג ובבתינו וכו' הכוכבים אור וזורח הגג עלשיושבים
 וכן דן ובר"ח טובים בימים הן ביוה"כ הן ז'להדליק
 נרות ב' בשבת להדליק שדרכם שדרים ואווזם ד'בחוה"מ
 ניכר במה א' נר ידליק שאם נרות ב' ג"כ בר"חידליקו
 נר להדליק דרכם נמי בחול גם דהא החול ימות עלר"ח
 אין העניים מיהו בחושך. בחול ישבו לא דודאיאחד

 באותו אחד נר ידליקו אלא בר"ח נרות ב' עליהםלהעמיס
 להם יש העניים גם ודאי כי בשבת בו שמדליקיםנר

 ר*ח כבוד ניכר ובזה בהם להדליק לשבת מיוחדיםנרות
 בסימן מ"ש ועיין שכתב סק"ז תי"ט החיים כף ועייןעכקל.
 להדליק נוהגים מעשה ואנשי דחסידים ט' אותרס"ו
 יעשא משגת ידו שאין מי ילפחות לס"ת העוליםכמנין
 נשאלתי בן רס*ג. בסימן וצ"ל וט"ס עכעל. שינויאיזה
 והבה בנרעב והכלה החתן את לחופה שמוליכיןהטעם
 ויאי דכתיב וטעמו שנ"ג סימן ברוקח הובא זהמנהג



 ם י ר פא הייםאורה ת ו ב ברינח
 הביא הוא )אגב מבוערות לוקחין לכך וברקיםקולות
 שיהיו הוא סימן חיטים שזורקין ומה וז"ל, מנהג ג"כשם
 ברית שנאמר לפי מלח שזורקיםומה כחיטים. ורביןפרין
 וכן תס"ה בתשבשו וכן כך(. עהגין אין ומדוע עולםמלח
 אורה אבוקה ק"ט סימן מינץ ובמהר"ם במהרי"להובא
 מטה מספר הובא ס' עמוד לישראל עדות ובספרושמחה
 עתיק דמנהג הרי נרות בח2אין לחופה דה2ייכים שכלמשה
 בפרוטרוט שכתב מה עיין ובעיקר כך. לנהוג וישהוא
 ד' סעיף ז' סימן העזר אבן על לצבי שמלה בספרבזה

 ד'.אות

ז

 יש כתב סק"ב תי"ט סימן ברכה מחזיקבספר
 יראי כמה במקומותינו יש וכן בר"ח ג"כ הבגדיםלהחליף
 פתחי ובספר ר"ח. לכבוד בגדים איזה שלובשיןשמים
 יפה כי חול מבגדי שלא אחד בגד ללבוש יש כתבעולם
 וא' לשבתות א' חול בגדי מלבד בגדים מיני ג'להיות
 וא' כ"א וחוה"מ ור"ח ופורים לחעכה וא' טובליום

 וז"ל, תי"ט סימן תנינא בא"א ועיין היום. מעלתכפי

 ונראה בר"ח. כבוד בגדי ללבוש עעה האר"י בסידורנדפס
 גם שהרי מכובר ד' לקדח2 מש"ה מצד סמך לזהשיש
 מקדשין שנינו ג"כ ובמשנה ר"ח מקדש אומריםבר"ח
 הוא שהיום וכיון לקודש. מקודש אומרים ואיווכו'

 מלבוש בבחינת שהוא ידוע כבוד ובחינת קדושהבבחינת

 ר"ח לכבד רשיי א*כ מכבדותא למאני קרי הוי ע"הרר"י
 לכבוד משומה נקיה בכסות ר' קדוש בכלל ג"כשהוא
 חודץ2.ראה2

 הבגדים להחליף יש טוב ויום דבשבת לפי*זומבואר
 שבצז לכבוד הנעלים 4עז ג"כ להחליף צריך האםאבל
 ד' סימן ח*ד אור"ח פעלים רב בה12*ת והנה ור"ח.ויו"ט
 להחליף שאייב הבגדים בכלל הסנדל דאין כתבי"ג

 דבר אורחי לאו פ*ו שבת מירושלמי ראיה והביאבה2בת.
 הרי לשבתא וחד לחולא חד סנרלין תרין ליה מיהוינשא
 מ*ש עיין וכן עכ"ל. לשבת מיוחד סנדל לייחד צריךדאין
 ובחאב מ' סימן ח"א דוד בית בשיאץ בזה טעמיםכמה
 יש בירח2למי אחת דלדעה נז"י מספר ק*ט בסימןהביא

 מיוחדים נעלים צריך דאין להכריע ג"כ שם וכתבלהחליף
 תלוי דזה כתב כ"ו דף ח"ג ישורת יסודי ובספרלשבת.

 נעלים צריך אם בירח2למי והפ"מ הק"עבמחלוקת
 בכלל לא הם דנעלים שה2מע המבואר כפי עכ"פמיוחדים.
 ציון בבני ועיין בשבבב אותם להחליף דצריךמלבוש.
 דברי בפירח2 תלוי עחה כ"כ שכתב ס"ב רס"בסימן

 בזה. פלפל ב' סימן השם מקדשי שבספר וכתבהירושלמי
 לו שיהיו ישתדל שבתב רס*ב סימן לאלפים בחסדועיין
 שלובה2 מה כל לכבד יוכל אם טוב ומה לשבת נאיםבגדים

 מכנסים חלוק אפילו חול של מלבוש שום עליו יעלהשלא
 הכל כאשר הכל וכדומה בו השוכב הכובע ואפילוונעלים
 רס"ב החוים כף ועיין לו. אפשר אם לשבצז לו מיוחדיהיה
 נראה מיהו ומ' הסנדל גם להחליף צריך ואם שכתבסכ"ה
 וא"כ עכ"ל. להחליף נכת חסידות ממידת אבל דינאלפום
 לשבבב הנעלים את ג"כ להחליף טוב דיותרמשמע

 בגדים. לבישת אודות לנו הזהירו ז"ל חכמינווהנה
 של דינעול ס"א בשבת וכמבואר נעלים לבישת סדרוכ"כ
 שמאל וחולץ הימין. ואח"כ השמאל ויקשור קודם.ימין

 לחוץ הקשר שהותר במנעלים בחוץ לצאת אין וכ"כתחילה
 פי*א. בד'א וכמבואר הרוח. כגסות שנראההיות

 ביתו קורות דימכור בשבת הובא נעליםוהשיבות
 המהלך מן בזוי לך שאין רשעי וכתב לרגלו מנעליםויקח
 כה2הולך אדם לכל בזיון דזה מכאן ונלמד יחף.בשוק
 מנעלים תמנע ואל מובא קי"ב בפסחים אבל געליםבלי

 וא"כ יחף. שילך לת"ח שגנאי הרשב"ם וכתבמרגליך
 צריך שת*ח משום ואולי לת"ח גנאי רק דהואמשמע
 ברמב"ם וכמבהשר במעשיו אדם בני משאר יותרלהבדל
 שלא ממזו מצורע פרשת רבה ובמדרש דיעות.הלכות
 שלא בדי הוא הטעם ולפי"ז חטטים. משום יחףילך
 דשמרתם פה2ום אדם בכל שייך זה ובודאי עצמויזיק
 מנעלים דהמטע מבואר קי"ג ובפסחים נפשותיכם.את

 איכה במדרש מבואר וכ"כ לשמים. מנודה ה*המרגליו
 דזה משמע וא"כ גלות גלותם יחף מהלכין שהן ישראלא'

 הביאו פי*ח בשבת הרא"ש וכ"כ הרי*ף והנה גלות.סימן
 השמיטו ואטור הרמב"ם אבל מנעלים דיקנה זהרין
 ברכות בפיהמ*ש הרמב"ם מ*ש עפ"י י*ל ואולי זה'דין
 הבית להר אדם יכנס שלאפ"ט

 במנע~
 נעמ2ה שהמנעל

 ואסור הגוף שמירת בגדר נכנס זה וא*כ הרגליםלשמירת
 הל"א. מחובל בפ"ה הרמב"ם כתב ודי"ז בעצמו.לחבול
  כרעיא לגלויי ארעא אורח לאו י"ג בחגיגה מבוארועוד
 כאחד דנהשב מבואר שמואל ברד"ק וכעכ רביה.קמיה
 המדרש בשם מהאו*ז הביא ב' סימן אור"ח ובד"מהרקים.
 יחף. ילך ולא ב' סימן ברמ"א כתב וכן יחף ילךשלא
 משום טעמים ב' כתב ובלבוש אדם. בכל דזה משמעוא"כ
 מצינו אבל חהכנעה4 צניעות דוך ומשום וגנאיבזיון
 סיים דלא קרהה בן לר"י דחזי צדוקי בההוא קנ"בבשבת
 מנעלים בלי הלך חלקיה דאבא כ"ג בתענית וכ"כמסאני
 המעדני דברי דלפי וכתב בזה החיים הארצותוהעיר
 י*ל מותר. שרי בכך שדרכן הערב דבמקומות טוביום
 ורמ"א ס*ה צ"א סימן אור*ח )חויין בכך דרכם היהששם
 סקי*ד ב' סימן ובמ*ב סקס*ב(. ומ"ב סט*ז ש"אסימן
 רהן במיר וכשכ שרי. בכך שדרכן דבמקומות כ*כהביא

 בכך. שם היה עודרכן צ"ל ביחף שהלכו בדרךותלכנה
 אם מבואר וכ*כ נ"ט. ברכות ותוס' ס*ה כתובותועיין
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 סק"ה. ב' סימן בא"ר וכתב כך דמותר תשובה דרךעושה
 ובמור מנעלים. בלי להתפלל דאסור צ"א סימן ב"יועץין

 תפלה בין וחלק לאיסור. ראיה שהביא באריכותוקציעה
 שמים לחם בספרו עוד מ*ש כ"כ וזמין בחוץ. הולךלבין

 משום שאני יחף הלכו שהכהנים ומה מ"ח. פ"דלמגילה
 של שכתוב כמו הנעלים להוריד וצריך קדו,םשהמקום
 לוי של שבטו ה' פרשה במדבר במשר מבואר וכוכנעלך.
 בספרי ווךין יחפין מהלכין היו המקדש כלי טועניןשהיו
 ואחד כבוד ענני שבעה עמהם שהיה מלמד בהעהעתךזוטא
 ועיין יחפים. מהלכים יהיו שלא כדי רגליהםמתחת

 סנדלים להם היה לא המטה שנו,םאי פ"ג ברכותירושלמי
 ישמט אם פיר,ם המצוה מן יתבטלו שלא כדיברגליהם
 ג"כ דזה המדר,ם על משה בידי וכתב רגליו מעלסנדלו
 שכהב ראיה מצתע בקונטרס ועיין לוי. של דשבטוהטעם

 או מכוסים רגליו גם שיהיה צניעות משום אםמסופקני
 אם דנ"מ וכתב עיי"ש. וכו' ועינוי סיגוף דהוימשום
 בהולך ג"כ יחף שנקרא כתב במועק אבל באנפלאות.מכסה

 בביתו אוכ גנאי מטעם אם נ"מ דיש י"ל ואוליבאנפלאות.
 אסור. דבביתו הזכן ג"כ א"כ שמירה מטעם ואםמותר
 נראה בהםרו שאין ת"ח של חלוק נ"ז בתרא בבאועיין

 וקשה יחף. כשילך יראה שלא הרשב"ם וכתב טפחמתחתיו
 בבית וראיתי לעיל. וכמשש יחף ללכת דרכו לא ת"חהא
 בשוק דרק לחלק ראיות שהביא קנשח עמוד ח"גמאיר
 שער עיין מלבו,ם. בכלל נעל ואם בבית. ולא בזיוןאיכא
 ובשבות מלבו,ם. בכלל דאינו דדעתו קכ"ד סימןאפרים
 מלבו,ם. בכלל דכן דעתו כעד סימן ח"איעקב

 להחליף צריך דאין דעתו הנ*ל פעלים רבובשועת
 יסודי ווךין בגדיו. להחליף שצריך כמו לשבתנעלים
 שער העבודה ושורש יסוד ובספר כ"ד. עמוד ח"גישודון
 לשנות השינוי בחדשו חודש עולת זאת כתב פ"בתשיעי
 והסימן דהםוב מלבו,ם איזה האדם שילבש בר"חבגדיו
 שמלותיו יחלק שבת מועד ר"ח חמש שמלות חליפוועחמש
 בר"ח שאף בתקונים שנמצא וממה בספרים. כחובכן

 בגד להלביש וישר ראוי בודאי יתירה נשמה האדםמקבל
 נשמתא מ"ו, דף כ"א תיקון התקונים ח"ל כנ*ל.דהםוב
 בית סידור ועיין וכף. מוספין טבין וביומין בשבתיתירה
 רצ'ו. עמודעובד

 בשוית שכתב מה עיין לשבת נעלים חילוףובענין
 פני שו*ת ווךין באריכתז. ב' סימן חקא השםמקדשי
 מנעלים על ערדלין ללבוש שכתב רכ"ו סימן אור"חמבין
 דמנעל ועוד להלביש מלבוש על עמםו דעיקר אפשרבהםבת
 ולכאורה שהחחנו. ע*ז מברך דאין מלבו,ם נקראלא

 המנ"ח כ' דכהםו*ב משוי החל א"כ מלבו,ם לא איאדרבה
 מלבוש דלאו חייב האסור מנעל ביו*כ דנועל שי"גבמצוה
 דהויל ופשוט דיתחייב. משוי  מטעם תש*כ סהיוי .אלאחוא

 ק*ח סו*ס משה ובאגרות בשבת. ומותר מלבו,מיםכב'
 שוא השולחן ערוך ווךין מחממין שהם מפני דמווזרכהב
סק"ד.

ה

 בענין שנשאלתי תשובה פה אעתיק לעניןובחענין
 עעה יען ר*ח, אז שחל שבת במוצשוי נועם ויהיאמירת
 אדר ר"ח א' יום הדברים. תוכן וזה ר"ח לענין ג"כנוגע
 מעמפיס. תששלב'

 א' ביום בר"ח שחל שבת במוצאי השאלהבדבר
 מנהג עיקר לבאר ראיתי לא. או נועם ויהי אומריםאם
 יתבארו ובזה שבת במוצאי נועם ויהי אמירת שלזה
 מביא זה רוב ועפ"י מפור,מים לא שלכאורה דבריםכמה
 מדמים היו שאלה כהטנשאלה ולפנים דברים. חלוקילידי

 אפשר שאי שואלה שיש קורה לפעמים אבל שהיהלמעשה
 גדולה עבודה עלינו חל זה ובאופן שהיה למקהםהלדמות
 לקחת ואח"כ ההלכה ולהעמיד ויסודו, הדברלחקור
 צריך הפסק ולפני למחקר ולדמותה והשאלההמעשה

 אפשר ואז הצדדין מב' וברורים נאמנים יהיושהיסודווע
 להרה"ג הזכרון בס' כזו שי' שביאר וכמו השאלהלדמות

 בעמוד לפשיץ הרב של במאמרו זצ"ל וינברג יחיאלר'
 דאחרי במכהב זצ"ל וינברג הרב לי שכהב וכמושע"ז.
 יסוד ולהבין לעומקה לירד צריך בספרו התשובהקריאת
 לכון ובכדי מחקר. בלי מילתא לדמות וא"אהדברים
 לזכות צריך ברורה בהלכה ובפרט חורה שללאמיתה
 הל*ה פ"ח לולב בהלכות הראב"ד שכתב כמולרוה"ק
 כתב וביאורו מדרשינו בבית הקודש רוח הופיעכבר
 שאין כ*ז בעמוד נאמנים יסודות בספר ונדפס אישהחזון
 דן רוח הייט אבל וחביריו לדע*ה שהיה כמו רוה"קר"ל

 וכן וכו'. האמת לכון זוכים אהםר לשמה תורה עוסקיעל
 הדלה ידי לפי עוחפשתי בספרים שאין שלפנינובשאלה
 סוגית והבנת לימוד עקי פתרון למצא ועלינווהקטנה
 בסימן הטור דעת. לאדם החוא בעזרת החלי וזההדברים.
 טוב יום וכשחל וכף טעם ויהי לומר טהגין כחברצ"ה
 זה סימן יוסף הבית וכתב אומרים. אין השבועבאמצע
 ראה הלא שנעואלתי כפי אבל ביאור. צריך ואיןפשוט
 להב"י פשוט שהיה אף אצלנו פשוט כיב זה שאיןבעיניך
 משדים מגיד בספר כמ*ש דוה"ק הופיע מדרשושבבית
 לב*י.המיוחס

 ויהי תןמרים ה*ל, רצ'ה בסימן כתב הרמ*אוהנה
 שאז קדו,םה סדד לאחר כדי באריכתז קדושה וסדרנועם
 נועם ויהי אומרים שאין ובזמן לגיהנם רשעיםחחרים

 נעמד זה דין עיקר הש*כ קדושה. סדר אומרים איןאז
 שלא כדי להאריך יש אז לגיהנום חחרים דהרשעיםמשום
 וכמבואר נדוניס הרשעים ששמן בשבת תש*כ מיוך.יכנסו
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 עשן מעלה 12איע יוכיח אביו של קברו ס*הבסנהדרין
 וז'ל, ע*ב ק"נ דף תרומה ובזוהר ברש"י. ועיי*שבשבת

 אשתכך גורא אתר בההוא ובחגי ובזמני ובירחיבשבתי
 וא"כ בר"ח נידונים הם דאין לפי"ז ומבואר אתדנוולא
 דאין משום נועם ויהי לומר אז יצטרכו דלא שפיראתי
 אליהו הרב ידידי לי הראה וכן אז שולט גיהנום שלאור

 בשם שצ*ב בסימן המנהגים בטעמי שליט"אהרטמן
 יש עכ"פ ובר"ח. בשבת שובת גיהנום של חרהפסיקתא

 שבת במוצאי נועם ויהי לומר דאין לכאורה ראיהמכאן
 וע"ד וז*ל כתב מ*ב סימן חיה לנפש ציון ובשרהעובר*ח.
 אם במוצ"ש בר"ח שמסופק סק"א מ*ז רצ"ז אור"חהפמ"ג
 דגיהנום תרומה בזוהר מבואר הלא ופלא שובתגיהנום
 ע*פ פרק פסחים מרדכי ועיין ור"ח ויףט בשבתשובה
 ברכי ועיין ור"ח. בשבת גיהנום של דאור מפסיקתאהביא
 ל*ח סימן ח"ב שאל חיים חמו"ת תי*ט סימן אור"חיוסף
 הפטרה לרוקח הפטרות ברמזי עוד ועיין מרמ"ק.מ"ש
 שיש ור"ח בשבת וכף שבת ימי על שכתב ור"חשבת
 עכ"ל. מזיקתן גיהעם של אור שאיןמעחה

 ל' דף בברכות הגמרא מדברי לסתור ישובאמת
 שאין לפי אין בערבית רעח של הזכיר ולא טעהע"ב

 סימן הלכה עמק ובשו"ת ביום אלא החודש אתמקדשין
 בבי*ד. תלוי זה ואין ביום הוא קידחם דעיקר כתבקכ"ה
 ובגמרא ב' לליל א' ליל בין חילוק דאין כתבוובתוס'
 דיש אמינא א"כ לחסר. מלא בין חילוק דאיןמבואר
 במוצאי ולכן א' יום עד מקודש החודש דאין גדולהסברא
 מקדשין דאז בבקר א' יום עד נדונים הרשעיםשבת
 גיהנום 12אור כך לומר שאפשר נניח אם ולפי*זהחודש
 אפילו כזאת סברא יהיה לא אוכ שבת במוצאישולט
 אותם. להציל נועם ויהי יאמרו זה מטעם וא"כ ספק.מטעם
 החידחם ומטעם נפשך וממה הצדדים. מכל בזהוהרוחנו

 לנו. הניחו ומקום בספרים הובא לא זה שדין יתכןהזה
 בבקר א' מיום לא ורק שבת במוצאי שולט אור איוהוא
 בודאי שולט האור אין ואי נועם. ויהי י"ל אוכבר*ח
 שהתפללתי מקום בכל ובאמת מספק. דאומרים הפסדאין

 אבל לכתחילה. הוא כ"ז אבל עעם. ויהי אזאומרים
 אי השאלה ואחקכ תתקבל קדיש הש"ץ שסייםבדיעבד
 הפסיקתא על לסמוך דאפשר יתכן נועם ויהי שוביאמרו
 אז כי בחול שחל סתם שבת במוצאי ולא אז רקוהזהר
 ואתה אחרי יאמרו קדיש איזה לשאלה נכנסיםאנחנו
 בד"ה דן דף מגילה בתוס' המבואר לפי ונראהקדחם.
 בסי' המ"א וכתב שלם. קדיש אומר שמףע דאחריפסק

 המגילה קריאת אחר אז קדיש לומר דהנוהגיןתרצ=ג
 שלם קדיש דאומרים קדחם ואתה דאומריםוהכונה
 ומיד שבת במוומר בטעה שלנו באופן וא*כ תתקבל.בלי
 דיאמר סהאה שלם. קדיש אמר עשרה שטתה אחריאטרו

 תתקבל. בלי שלם קדיש קדחם ואתה מעם ויהיאחרי
 כמ*ש בו לגעור אין תתקבל אמר חמוב טעה איואפילו
 ובדיעבד התפלה. קאי הקדיש כי במ*ב שם שהובאבא"ר
 ולכתחילה בו לגעור אין בודאי כהפסיקתא שתשבמי
 לומר.יש

 דאומרין כתב ס"ה סימן שבת הל' המנהיגובספר
 ז' שית ולמה לגיהנם. רשעים כניסת לאחר מעםויהי
 יק. לכלי צריך אין האומרו שכל לפי נועם בויהיאין
 ואומר שטעה במי לגעור שיש שטוען מי ובחר צאואתה
 ממה ההיפוך עושה אץכ זיין בכל כנגדו ויוצא לומרשיש

 יפה. השתיקה זה ובאופןשאומר
 לפי שסתב תצ"ז סימן משה במטה ראיתי טעםעוד
 המזיקין מן לירא צריכין ואין שומריה שומרתשהשבת
 בלשונו אבל שמירה צריכין הן שבת במוחףלפיכך
 שא*ו דמי יוצא א-כ שומריה משמרת שהשבתשכתב
 ויתכן בו שומרת שבת של השמירה אין שבת שומראין
 הטשך באותו הוא עדיין כי נועם ויהי לומר יצטרךשלא
 להעיר. רקובאתי

 וקצור מוה באריכות כתב קכ"ט סימן הלקטובשבלי
 בגחת אותו אומרין הקדיש גם וכתב המזיקין משוםדבריו
 בקדיש ממהרין הרבה ובזה עכ*ל. בדין כניסתןלערב
 הלקט השבלי המשך בנחת. הקדיש לומר להם לבארויש
 השם אומרים אין מועד של לחולו שבת במוצאי לומרמהו
 רחפי אין ואילך מיום יו*ט חל דאם משמע הפסיד לאאמר
 עכ*ל. המדינה כמנהג והכל נועם ויהי מלומרלמנוע
 א*כ שלומר. דיעות יש ובחוהומ ביו*ט דאפילוהרי

 בודאי והאומר לומר יש נחבאר דלא בר"ח כ"שלכאורה
 הפסיד.לא

 וסיים הלקט לשבלי ג'כ הביא תכ"ה בסימןוהאגור
 בשבוע טוב יום כשחל לאומרו שאין וצרפת אשכנזומנהג
 בספר וכן ע"ט. ע' עמוד ח*ב מהרי"ח בלקוטי כ"כועיין
 שלא שעד הזוהר לדברי שהביא רי*ט סימן זאבבנימין
 תניא ובספר עייוש. חול נקרא לא קדחמה לסדרהגיעו
 בפשת לאומרו תהגו נועם בויהי כתב כ"א בסימןרבתי

 הלקט שבלי לספר המגיה שציין מה נ"ל ולפי*זובנעימה
 הגירסא כי כך דלא ובעמידה. לומר צריך ובנעימהבמקום
 כך. כתוב רבתי בתניא ג"כ כי בנעימה באמתהנכונה

 שכתב ציצית הל' כ"ז בסףס גדולות בהלכות ראיתיכן
 באפוקי המבורך דן את בברוך לאוגדי לאינש ליהומבעי
 להאריך יש א*כ שבתא. דההיא הזיקא מן דניצולשבתא
 אבל שמאריבין באמת המנהג אבל הצלה. משוםבברכו
 רחום וההש לומר תוהגים רצ'ג בסימן הרמ"א כתבטעמו
 אהב הקוז~ם. על מחול להוסיף כדי נועם באריכותוברכו
 עוד הזהם. טעם ההש הבה*ג של טעמו סףכ אחר טעםהוא
 מרב קבלה שחביא רצ*ג סיטן יוסף בברכי ראיתיסעם
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 בשערי כ"כ והובא בברכו כשמאריך הצלחה שיש גאוןהאי
 סק"ב. רצ*ג סימןתשובה

 פ"ט סימן שבת מוצאי הל' באחז ראיתי חדשודבר
 גדול במשך ברכו אומר במרצ"ש וכו' מורי כתבשבתב,
 שמח2ך ובעוד מכן לחחר לגיהנום חחרות שהנשמחעמפני
 ברכו אחר מיד דחחרים משמע וא"כ עכ*ל. חחריםאינן
 עכוב אין בזה הלא נועם ויהי בכלל י'ל מדועוא*כ
 ויהי שאומרים הראשונים דדיעות לתרץ וחשבתיוצע*ג.
 לגיהנם חחרים לא אז שעד מטעם שבת במוצאינועם
 והוא אחר מטעם הוא באריכות ברכו דאומריםדעתם
 השבת לוית מפני ועוד ח*ל אח"כ האףז שם שכתבמטעם
 להוציא איחור מפני ועוד למשוך יש המלך ללותשצריך
 טעם בתב הרמ"א כי צ"ל בע*כ כי וראה למשוך. ישהשבת

 ואריכות הקוזה2. על מחול להוסיף כדי ברכולאריכות
 ברכו דאריכת ומוכרח לגיהנום יחזרו שלא כדי נועםויהי

 בשאלתות ועיין הקודש. על הוספה טטעם הואודעתם
 י*ט. ח"י סימן שאלה ובהעמקבראשית
 טעת הדבר וכל פלא דבר וראיתי התבוננתיוכעת
 באמצע טוב יום כשחל הדברים. נבאר ובעיה חדשביאור
 להציל צריך הלא מדוע נועם ויהי אומרים דאיןהשבוע
 יהי' השבוע באמצע או כשבסוף לי ומה מגיהנוםהרשעים

 ח"ל, שכתב עמדין יעקב ר' בסידוו וראיתי טוב.יום
 ידינו ומעשה בה דכתיב משום אטו תבלין צריך הטעםחה

 הפסד ומה רמיזי היכי ששה דוקא מעשה ימי כוליבעינן
 החול שימי משום לדעתי הוא העיקר אבל לעולם.לאומרו
 להציל כדי בה שיש קדח2ות שתי בין מוטליםבינתים
 נראה היה אז אותו אומרים היו ואם המזיקין מןולהגן
 הקדח2ות דבב' לדעתי וא"כ וכו' הקדח2ה בכבודכפוגם
 שהציל בעיניך ראה אבל המזיקין מן להגן כדי כחיש

 הצלנו הצלה לנו יש דאנחנו המתים 1~2 לא אבלאחענו
 אז שנאריך מגיהנום המתים את אצציל ול נפשינואת

 הקדמת חיים בארחות הןייז לאחר. כדי נועם ויהיונאמר
 אין ולפיכך שם וכתב ו' סימן שבת מוצאי תפלתבסדר
 יחזרו שלא לפי השבוע באמצע יו"ט בהיות אותהאומרים
 אותה מכל שם חחרין אין יו*ט כבוד ומשום וכו'לגהינום
 השבוע באמצע יואט יש שאם שכתב מה נא וראההשבוע.

 בודאי וא"כ השבוע כל לגהינום הרשעים חחרין איןאש
 כתב אי אמינא ולכן נועם ויהי אומרים אין מדועמובן
 לא כי חוזה2 לראש לא אבל טוב ליום כונתו טוביום

 ולכן השבוע. לכל להציל ברקח כח דיש בדבריומרומז
 ומאיזו שבת. במוצאי שחל חודש בדאש מעם יהיי*ל
 שאסור שבת מעין בעי כי זאת הנחה לי נראהטעם

 הןיץ טרים. או  חנובה או רקח ולא יףט והואבמלאכה
 סימן ההדש איים ובארחות מ"א. סיטן בו בכל כןכמו
 סקשז. צ'ו סימן שבת במנהת כ,ם חרין ס"ב.-.רצ*ה

 המאסף אמר סתב סק"ב רצ'ה סימן ננה"גובשיירי
 פקפקתי ובתשובה בחוה"מ. במוצ*ש גם לאומרוהמנהג

 איכא השבוע באמצע יו*ט שחל שבת במוצאידבשלמא
 רשעים החזרת זמן שהוא מפני לאומרו רבהטעמא
 אלא גמור חול אינם ליו*ט שבת בין כשהוא אבללגהינום
 נהגו ואולי וכר לגיהעם רשעים חזרה דליכאחוה"מ
 עכ"ל. לח*ה לחול מ"ש בין תח~ק שלא כדילאומרו
 בחל וכן אמרו כן בחול יו"ט דבחל מנהגם דהיהומשמע
 להלכה כי בזה ודחק ר*ח בו בחל בודאי ולפי"זבחוה"מ
 השבוע. באמצע טוב יום בחל אומרים איןהלא

 ויהי אומרים שאין ובזמן כתב שם יוסףובברכי
 וואף הדור גדולי לקצת ראיתי טוב יום שחל כגוןנועם
 אומרים היו הם וכו' מעם ויהי הצבור אומרים היושלא
 ולפי"ז מרצ"ש כל שאומרים כדרך נועם ויהיבלחש
 היו דנזכרו היחידים אז תתקבל הש*ץ ואמר דטעובשאלה
 טענות שום בלי עעם ויהי עצמם בפני לומריכולים

 ח2ערי י"ט סימן ח*א יעב*ץ בשאילת וונייזומחלוקת.
 ויהי לומר כתב סק"ב תצ"ה סימן וברכוי בסק"ב.תשובה
 ולפי"ז השבוע באמצע יו"ט או חוה*מ בחל ביןנועם
 כתב לאלפים ובחסד לומר. יש במוש"ק ר*ח בחלבודאי
 רצ"א סימן החיים כף ועיין לכת ובהצנע פעם כלשלומר
 אליהו דיכול מהטור שהביא ישע בבגדי ועייןסק"ט.
 לומר ונוהגים בזה והוסיף בכונה להתפלל ונכתלבא

 מרדכי במאמר הניין שיברכו. כדי ברכה שלפסוקים
 טעם כתב סק"א במ"מ ח2ם סק"א. שבת ובעולתסק"ב
 בדבריו. עיין אומרים אין באמצע יווט חל אםמדוע

 מצאנו ולא הצדדים מכל הענין את הקפנוולסיכום

 ר"ח בחל נועם ויהי אומרים שאין בפירח2 שיאמרמי
 די*ל. לנקוט עלינו בודאי דעתם חיוו ומדלאבמעש.
 אלא צ'ל. השבוע באמצע יו*ט בחל דג"כ דיעותוהראנו
 בדיעבד אבל בד"ח. ולא ביו"ט רק זה הא*כ דלא.מנהגינו
 יאמר כ*א אלא בו לגעור אין דבודאי הראינו הזכירבלא

 השבוע באמצע יו*ט בחל ג"כ כי לכת. בהצניעבעצמו
 שבא מעם ויהי זה שמזמור רצון ויהי לומר. דיעותיש
 לכתחילה שנאמר לאמרו לא או לאמרו אי מחלוקתלידי

 שסיימו לישראל כה2ה בירך שבו ברכה שלכמזמור
 וכמובא ידיהם. במעשה ברכה שיביא הכה2כןמלאכת
 ברמז השאלה שתבא ונתגלגל פקודי השבועבפדשת
 וכתב משה. אותם ויברך הפר,2ה קדיאת בו שחלהבשבוע
 ידיכם במעשה שכינה שתשרה י"ר להם אמר מ"גרש"י
 שכינה להשראת עי*ז ונזכה עלינו אלקינו ז" נועםויהי

 עי"ז ונזכה עלינו אלקינו ד' נועם ויהי ידיכםבמעשה
 תמיד ונזכה העיקר עתה בינינו ושלום השכינהלהשראת
 שמיני בספרא ומבואר שכינה שתשרה נועם ויהילומר
 והנה נועס. יהי השמרו עע והם וכו' י'ר אמר דטשהפ"א



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברהנ
 נועם ויהי י"ר נועם ויהי שכתב ט' שמיני ברש*יעיין
 יש לפיוז ואולי הדברים. שביאד מהט*ז דוד בדבריחמין
 כמבואר נועם ויהי תולדותם לכל כפרה הוא שר*חלבאר
 עי"ז ואדרבה השכינה דה2ר4ען על תפילה הואבדבדיו
 בר*ח וא"כ דה2כינה על לבקש צריך כפרה יוםשהוא
 ז' דיש פורים הלכות במהרעל מבואר ועוד י*ל.במ*ש
 לא זה חשבון ולפי טעם ויהי אומרים דאין בשנהשבתות
 וא"כ ויו"כ ר*ה ב' סוכות שבועות ב' פסח הם והז'בר"ח
 דמשנכנס דיומא מענינא ונסיים ופשוט. ר"ח אז בחלנ"ל
 יותר גדולה שמחה אין כי ומדוע בשמחה מרביםאדר
 אדר כשנכנס ולכן שלום ועח2ין מתקרבין צדדיןכשב'

 שלום לעץ2ווע ג"כ עלינו אז לבנ"י שלום הביאשהקב"ה
 חיוב ולכן בשמחה. מרבין ממילא שלום כה2ירבהובזה

 בחיוב כ"כ נקשד וזה שלום להדבות כדי בשמחהלהדבות
 משה ר' הדהוג מו"ר זה שביאר לבסומי אדםדחייב

 סיימתי קצ"ד. עמוד ח"א רם קול בספרו שליט"אפיינשטיין
 ב'. אדר דד"חא'

 דף ח*ה ישודון יסודי עיין טעם ויהי אמידתובענין
 בספד זה בענין לי שהשיב מה ועיין כ"ח, דף וח"ותס'ו
 נ"ב. אות קעג סימן ח"ב חייםעין

 דיש נכון דבד העירני קליימן מאיר הדבוידידי
 לעשות כדי לחכווז ויש במהירות בדכו מלומדלמנוע
 כדי בתפלה מתאחדין דהצדיקים ויוצא לרשעים.טובה
 ממהדים תמיד לומדים שלא ואילו לר,2עים. נחתלעץ2ות
 צודק הוא ולכאורה הזאת הטובה את לעשות דוציםולא
 בשיטת לנוהגים כנראה חה דאפשד מה בכל להאריךויש
 טובה. לעץ2ות כדיר"ת
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 מה ראה הנה חודש. בדאהן שמחה דין ישוהאם
 המועדים ובספר שמחה בעניני שכ"ח סימן בח"אשכתבנו
 בר*ח שמחה על וז"ל, כתב קמוד עמוד ד'ח בעניןבהלכה
 )יור*ד בטור אתמר מכללא אבל לסתחילה דין מצינולא

 גיאות הריוץ בשם מביא בד*ח הדין צידוק בשאילתת*א(
 וביום דכתיב נינהו שמהה ימי וחנוכה( )ד"חדהללו

 הלל בו אומרים חד,2 ובכל ובר*ח ובמועדיכםשמחתכם
 ברש*י מציט זה לעומת בו ונשמחה נגילה ד' עמ2הזה

 כתוב לא מועד דאקרי דאע*ג שכתב ע"ב( )ט*ולתענית
 וראה וכף ס*ד( תקע"ב מג'א ~עיין ושמחה משתה ימיבו

 ברבינו וורע מוח. סימן ח'ב מאידות בפנים התשובהלשון
 ויש בר*ח לא שמחה אבל שכתב ח"א י"א נתיבירוחם
 בזה. וקצרתילהאריך
 להמגיד מלכו ישועהן בספר עיץ שמחהוענין
 אלקי בחלק בהבמהה תמיד יהיה שכתב זי*עמזלוטתיוב
 מאד הזהר חשי*ת דביקות הגודם הנאה ואיזחסמעל

 וזה וזריזהן גדדלה בשמחה ויתפלל וילמוד מצוות.לעשות
 עכ*ל. לגב ובטוב בשמחה תמיד שיהיהע"י

י
 סימן בטור עיין בזה דנו כבר בר"ח מלאכהבענין

 בזה. שהאריך הלכה בביאור ובמ"ב ובב"ח. ובב"יתי"ז
 בהלכה ובמועדים ס"ד. סימן רפאל תורת בספרועיין
 מעם וילקוט וכו' מועד השם ד"ה קמ*ז עמוד ר"חבערך
 מדוע טעמים דהביא תתתשט"ו עמוד ח"ג שמחעלועז
 לעגל נזמיהן נתנו שלא משום מלאכה עח2ות איןנשים
 נגד הם שהמועדים לפי"ז ומבואד בדבדיו היטבעיין

 נגד וסוכות יצחק נגד שבועות אברהם נגד פסחהאבות
 הוציאו קוחטאו וכיון שבטים י"ב כנגד ר"ח וי*ביעקב,
 בעגל. חטאו לא שהן לזכר והוא לנשים. ונתנומהם

 האבות. כמו במעלה גדולים היו דדה2בטים לפיעזומבואד
 תכין בציון חדש מזבח אומרים אט מוסףובתפלת
 לבנים אבות וברית כולנו נשמח המקדש ביתובעבודת
 כשיבנה שבטים לי*ב שנתן אבות ,2הברית והואתזכור
 ור*ח ולנשים. לאבשים לכל זכור 04 השלישי המקדשבית
 כך ועגל עון ישכח והקב"ה ביחד לכולם חג אזיהיה
 דה2אלה א'כ ונשאלת פ"ג. סימן חגיגה קדבן בספדמבואר
 הוא כך המדרהב לשון והנה יוסף. את דה2בטים מכרואיך

 יוסף ומכירת לעולם היא זכירה שבטים שלעבירתן
 אירע ליעקב שאידע מה וכל להיות צדיך היהבהכדח
 למצדים יוסף את שלח הוא שלמחיה נגזר הוא וע"יליוסף
 ובבני המכירה. היתה שלטובה הוכיח הוא הדבר סוףא"כ
 לרעה. נחשב לא ההתחלה אש טוב הוא הסוף אםאדם
 טשמר בחזקיה אבל ירבעם יצא שלא כדי לעקדו חשבווהם
 ארוכים. והדבדים לך למה דרחמנא כבשיבהדי

 מעם היה לוי ששבט וראו ומנאום למדבדוכשבאו
 מחמת רבו לא וממילא במצדים עבדו לא הם כיוהסיבה
 ובאמת נשתעבדו. לא כי בספרים וכמבואד השעבודקח2י
 זבות איזה לוי שבט עם עבד לא פרעה מדוע טעםצריך
 לא שפרעה כמו וצ"ל מהעבודה להשתחרר להםהיתה
 בהם והכירו ללמוד מסורים היו %י שבט כך הכהניםקנה
 להכרה זוכה ולומד שיח2ב מי וממילא בהם. עבדוולא

 בסוף הרמב*ם מ*ש וקץין וכל מכל להשתחררמכולם
 שיושב כ*א אלא כך בלוים רק דלא ויובל שמיטותהלכווע
 ומי בלימוד עטוקים היו כי העגל עה12 לא וממילאולומד.
 הפרדס וומין לעבירות. להתפנות זמן לו אין בלמודשעסוק
 ,2ליט*א. גליבטר ל. הרב של מאמרו תשל*גאייר

 במ*ר כמובא שלו צבע עם דגל היה שבטולכל
 ואה*כ ישראל דגלי צבעי כל שם שמנה ב' פרה2הבמדבר
 לאיזה אחד לכל יאמר הוא בב'א המשיח מלך וכשיבאגלו
 פטאד כשאקב*ח עקא קיועשין חמץ שייך. חהששבס



הנאפרימ ייםאותרבבות

 ובנימין ויהודה תחילה. מטהר הוא לוי של שבטושבטים
 ועיין מסעי. סוף בתנחומא מבואר הגלות וסדר גלו.לא

 סוח סימן ריש מג"א המין הגלות מענין בסהןסנהדרין

 י"ב מואב בארץ העמיד ומשה בשמים. שעריםדיוב
 וג"כ ובגלגל. בירדן אבנים י*ב הקים ויהחצעאבנים.
 אבנים וי"ב יוב. א' מלכים עיין אבנים י"ב העמידאליהו
 י*ב עוג עומר והעולם בירושלים. שערים וי"בבחושן.
 אחת. בפסיעה פסען ומשה נבו להר מואב מערבותמעלות
 קרח ובמעשה השבטים. כנגד וכוז לכיור. ברזיםוי"ב
 יותר אין לעולם כי כאחד נחשבו ומנשה ואפרים לוינמנה
 ביוב בירכם ויעקב ל"ג. דברים הרמבון כ"כ שבטיםמי"ב
 ובחעסת מנשה. חשלפי אפרים רבבות ואמר משהוכן

 המין לב'. נחשבו הם הארץ ובנחלת ובדגליםהמזבח
 רחמרין כמחה הרב מוש תשלוג סיון אךיר הפרדסבחוברת
 בטוב הדברים וביאר ומנעוה אפרים שבטי בעניןמשווייץ
 שם. עייןטעם

 ויהודה קכ*ז, ולוי קשכ, הצמעון שנה, קכה חיור~יבן
 קכ*ג, ואשר קכ*ונ וגד קלוג, ונפתלי קכוה, ודןקיום,

 והטעם שנונ ק*י ויוסף קם*ו, ובנימין קאי,חבולון
 יוב בהים בן לו שהיה היות ישכר ונקרא יששכרשנכתב
 מישכר הש' ונחסר ע"ז שם היה יוב כי ליושבוהחליפו
 ש' ב' עם הרחהעון ישכר שקורים ויש לבנו.וניתן

 אחד. בש' וקורין אח*כוחחרים
 שנה קט*ו היה ממצרים שיצאו עד לויומימות

 האבות בכו הוורבן ובשעת קשה. שעבדו זמן כמהלהראות
 והבבטים לכל נס בו שנעשה מקום נס וברואהוהשבטים.

 במקצת שנעשה במקום אבל לאבותינו נסים שעשהיברך
 שהביא נ' דף ח*א אד"ז ענפי ועיין לברך. איןשבטים

 דרכים בפרשת בזה דן וכבר נח. בן דין היהשלשבטים
 ויקח י*ח א' ובמלכים להם. היה דין איזה האבותבענין
 באור וראיתי ישראל. שבטטי כמספר אבנים יובאליהו
 שמך יהיה ישראל בתיבת כי כתב בורדוס נח שר'תורה
 נקראים שהאותיות אבנים י*ב לקח וכנגדן אותיותיעב

 יצירה. בספר מבואר כוכאבנים
 משום ד' קורין דבר*ח עוב כוב דף מגילהועיץ

 ביטיל בו אין רקח רש*י וכתב מלאכה ביטול בושאיז
 וקשה בהן. מלאכה עושות הנשים שאין בך כלמלאכה
 אצלם יש וא*כ כ4 אנשים אבל לאו הנשים הא בכךמה

 אז עושות הנשים אין אי ואולי בזה. הצ*ע מלאכהביטול
 דגם שבתב יוסף ברשנש וראיתי מתבטלין האנשיםג'כ

 רש*ז הרה*ג ידידי לי כתב וביאורו עושץ איןהאנשים

 מקור ויש עושין אין כבודו דסהמום שלים'אברוין
 אשתו כבוד דמשום ה' הל"ד פ*ב אבל הל'מהרמב*ם
 ישמה שלא נ*ב בפסחים המין בפניה הבעל גםמתאבל

 תיש סיסן 8הה וע"ו איבה סהפוס וורינו חמאלהשתמפני

 שלא לאנשים להורות דן ברקח לקרות שתקנושפירש
 לא אנשים גם כבדה ומלאכה למלאכתן הנשים אתיכופו
 אורא אפרים יד שו*ת ועהן סקוונ בא*ר וכ*כ עושיןהיו
 שכתב תי*ז סימן מרדכי מאמר המין לוח. סימןחיים

 אמנם לבטוליה מצו ושפיר מנהג אין דלאנשיםדמשמע
 לבטלו ואין הוא נכון דמנהג מבואר כ*ב דף סדה"יבספר
 נשים משל דאמיר שם משמע וקצת האונס לצד לאאם
 רשץ ובענין עכ*ל בוח המין בפוסקים הכי משמעולא

 על חכמים שפתי בספר יקרים דברים בעת ראיתיהנ"ל
 ראהע ברכות על והדפיס )הערצל מאוד. יקר ספרמגילה
 מבאר כי קטן דבר בכל שם לעיין וכדאי מגילה,השנה
 יד ספר המין בזה(. הרבים את לזכות חכה נכון עלהכל

 לוב. אות י"ז סימןאפרים

הא
 קידדצ על ברכה ויבאה פי*ט סופרים במסכתוהנה
 ר' הרה*ג וידידי הפוסקים. השמיטווע ומרועהחודש
 ח*ז עבדי ישכיל בספרו לי השיב זצול הדאיהעובדיה
 דברכה שם יעקב בנחלת מבואר דכבר כ*ז סימןאורוח

 ולפי החודש. לקדש שישבו בשעה הב"ד מברכין היוזו
 של סעודה שבאותה ונראה וכו' בסעודה מרבים היושאו
 ולפי ע"כ. זו ברכה אומרים היו ברהמ"ז לאחרמצוה
 החודש את מברבין אנו שאין הזה בזמן שייכות איןדבריו
 ראה וכן ברהמ"ז. אחרי לברך כאלה סעחית עושיםולא
 גרינילד יהחצע ר' להרהוג יהושע חסד בשרהץ בזהמוש
 אין מדוע ויבואר באריכות. בזה מוש לוג סימן ח"אזצ"ל
 מברכים.אנו

י8
 דחהב ט*ז בר*ה מבואר למעלה שהבאע רקחובענין

 דר רבו אם הר*ח וכתב ברגל. רבו פני להקבילארם
 רחוק במקום דר ואם הודהם כל לבקרו צריך קרובבמקום

 רק מבואר בפסוק דהלא קושיתי תרד ולפ"ז ברגל סגיאז
 בין חילוק דיש ניומ1 לרבריו אמנם רגל. היא וחודששבת
 עואין העצלנין את אני מהעבה כ*ז ובסוכה לרחוק.קרוב
 רש*י וכתב בימא דאתי הא וכף ברגל מבתיהםיוצאין
 דר דאם משמע אשתו עם לשמח יכול אז בתחום גרשאם
 בתוס' ף דף דבחגיגה ונ"ל הצשע. צריך אין רחוקבמקום
 דיש סובר הרקח ת41כ תשלומין לשמחה דישכתבו

 דסוכה ובג' לביתו טזזור השה*כ רבו אצל ויבקרתשלומין
 ולפי"ז ביומא. היא ברגל לחזור יכול אם הר*םיחלק
 אמאי הל*ז מת"ת בפוה והלח.מ הכ*מ תמיהתתרד
 דהיה משום ביום בו לחזור יכול אם הרמב*ם מחלקלא
 ברגל להזור יכול אם רק ומחלק הנול קחציא לוקשה
 קצח דוחק עהאאף

 דא"י
 לאחד יסול חם לכתוב לו חיא



אפרימ פיםארחרבבותהי
 לפרש "2 אלא בג' מפורש זה  שאין משום ואאיברגל

 אם אף ביקור חיוב יש אם להסתפק ויש כך. הקראדברי
 לעבור דיכול מבואר ע*ז דביומא ונראה ד*ת ישמעלא
 ישמע שלא אף תקנ*ד. סימן שו*ע ועיין בט*ב במיםאף
 מלכים ברד*ק וראיתי התענית. אחר ישמע תמוליד*ת
 כתב והרד*ק ר*ח זהו חודש כתב דרש*י כ*ג מ*בפ*ב
 רגל פי' זהו שחודש משמע וברגל בשבת להקבילחייב
 קח2ית תרד ולפי,ז רגל. הוא דחודש לומר שדוחקואף

 סימן אור"ח תנינא ביהודה והנודע אבן והטוריהמרש"א
 שפיר. אתי ולהנול ברגל וסיים בשבת ד8תחצ"ד

 הריז לנר. וערוך ופנא י'ז בדף דיטב*א עייןוכן
 חפבות דנשים ת"ת הלכות על קובץ ובספר חיותמהר*ץ
 תירץ ובנףב ר'ה. על בסופו יהודה ברכת ועייןלקבל

 השכינה פני מקבלים לא דבזמנינו משום הדיןדהשמיטו
 דינים מביא הלא דהרמב*ם וק*ל רבנו. פני לקבלוא*א
 דבזמן אומר ההתי חידוד ובדרך בזמניע נוהגים לאשג*כ
 דבו פני לקבל צריך היה לא היה קיים היה המקדוושבית
 צריך בזמנינו כה2א*כ ברגל דה2כינה פני דמקבלכה2ום
 שבית דבז% י*ב דרח2 ח*א דבש יערות ועייןלקבל.
 ועי' צריך היום אבל רבו פני לקבל יכול היה לאהמקדש
 ווריז לעורר. דק בכ*ז ובאנו ראה פרשת סוף יפותפנים
 י"ז. טיז ר*ה חכמים שפתיבספד

ינ
 א' באות ראה חודש. בראה2 לאכול מצוה מהההבה

 מצוה שכתב תי*ט סימן ברכ*י  ועיין והפ*ע. מהאףזמ*ש
 היות ועם בר'ח קדח2ה יש כי ר"ח בסעודתלהרבות
 מיום יותר בר'ח מעלה מצינו מד"ח יתנר יףטדקדח2ת

 כי כשבת. בר'ח שולט גהינום של אור שאין והואטוב
 הנסים מצד טוב ויום העולם שנברא מאז הוא ור'חשבת
 הסברתי וכן בזה הארכתי אמור בפ' ובחידושי באשבאו
 לפסא ~בר זכר עח2ים דלא שבועחע בין חילוקד"2

 וכן כבוד. וענני מצרים ליציאת זכר שעושיםוסוכות
 סיפור של מצוה יש דבסוכות סוכה בדיש הר'חבדברי
 אבודרהם ועיין פה. וקצרתי בלשונו שם עהן מצריםיציאת
 סימן הריז כתב במ*ז תי'ט ובפ*מ ר'ח. תפלותבסדד
 תרנ*ה סימן ועיין פת לאכול חיוב דאין במ*א.קל"ח
 דברים שאר כ*א בפת בפורים חיוב דאין סששבמשא
 חיובא אבל פת סה2מע סעודה דמצחע כתב הפ*חאבל
 ולכו"ע שכתב ס*ב קי'ח כלל אדם חה הרה הנקע.ליכא
 וורי יצא. בזה תמוצא פירות אלא פת אוכל שאינואף

 תצוה מתפימא והביא צשה עמוד ח"ב מהרי,חלקוטי
 סקקא תי*ט ובמ*ב ר*ח. סעודת שעושין לישראלשמשבח

 דברים לאכול מהויב איפ חיובא דמעיקר ואע*גכתב

 מ,מ וכף דברים בשאר לצאת ויכול ברהמ,זהטעונים
 משובח. ה*ז בטוב בו ושותה תווכל ר,ח סעודת עלהמוציא
 טוב דלכתחילה ומשמע באו*ז כתב סק*א הציוןובשער
 פמ*ג. ועיו הפ*ח וכ*כ ר*ח פעחתע לשם פת שיאכליותר
 ובני סק*א, שלום ונהר סק"ב. ח2עה*צ תי*ח סימןומג"א
 בספר עיין ובעיקר סק,א. השולהן וערוך סק*א. תי"חציון
 תי*ח. סימן הספרדי השולחן ובערך ר*ח בענין היוםסדר
 כ' כ*כ שבת הר*ן בחידושי וזשל סק*ב תי*ט ההייםוכף
 על בר*ח סעודהו לקבוע שחויב ז*ל יהונתן הר'בשם
 תי*ח סימן בריש שכתבע הגם וכד. ברהמ"ז ולברךהפת

 ויש כולם ידי יצא וכ*ש מ*מ יצא פידות אכלדאפילו
 החול % יותר לכבדו כדי ככרות ב' על ג*כלבצוע
 תי'ט ציון ובבני ומכופל. כפור שכרו המצות אתוהמכבר
 עיין וכה תמוה חעא ז*ל יהונתן הר' דברי על כתבסק*א

 החדש חיים בארחות עיין ר'ח פעודת ובעניןבדבריה
 מ*ש תי*ט בסי' קלוגער למ*ה החיים ובספר תי*ט.סימן
 ויקרא פרשה ש*ב חי איש בן ובספר באריכות.בזה
 בדף תרמ*ג משנת ירח2לים מנהגי התקמת בספר עייןוכן
 המשמרה שביום ת"ו בידח2לים קדום מנהג שם כתובנ*ה
 ואח*ב הגלות אודך על ומתפללין בתחנונים מאדיכיםהיו
 לומר המנהג עתה והן וכו' למנחה כולם מתקבציןהיו

 עד וברחובות בשוקים ומכריזין סה2מרה בכלתהלים
 המנהגים ובספר עכ*ל. כולם מתוך רובםשמתקבצים

 ללמוד עתיק מנהג כתוב ל"ו עמוד ב' הוצאה חב*דמנהגי
 יהך עם לויסיף השפשר פירש*י עם אחד פסוק ר*חבכל

 שנות במספר מסו% שהוא בתהלים מהקפיטלפירח2ים.
 בשנת וכן פסוקים מי*ב פחות מחזיק הקאפיטל ואםחייה
 ההש ואם השנה חדשי כמספר שיעלה כופלים אזהעבור
 ר*ח בכל פסוקים יותר או שנים אז בפסוקיםמרובה
עכ*ל.

וף

 התחלת שכל ידוע בבר כי ר*ח סעחהץ דעניןנראה
 פ*ז דף חרוץ במחשבות וכמ*ש אכילה עקי בא רעדבר
 ש~נלו כידוע וגע הראשון. אדם חטא התחלת היהדבזה

 מתחילים אנחנו ההפוך אצלנו ~כן אחשורח2 שלמסעודתו
 של הקדושה ועיץ מצוה סעודת ההודש בהתחלתלאכול
 חויה בתוך שנהיה החודש ימי לכל פהיפעתהאכילה
 תאות ע*י רעים דברים לידי לבח ה~א מצוה ה2לקדח2ה
 בקדח2 הומרים ~בנה מונע כקכ אנהנו וכהש*כהאכילה.
 כל אור בקבלת וההש כמותה להתהדפ ועתידיןלבנה
 וקדח2ת חדש אור תפ*ב חודש. מהראש החודש מימייום

 חודפ. ושח2 מיום אלינו באה החודש כל שלהאכילה
 במהשבות שם כמ*ש ההשוההבדל

 כשאר*ה י*ג סי% חררי
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 ליצנות בדברי מדברים הם וכה2תכרים ושהזיםאוכלים
 ר*ח וקדח2ת הבורא לשבח כדי אוכלים אנחנווא"ב

 ההודש ימי לכל עולם הבורא לשבת כח לנומוסיפה
 וכמ*ש משבחים. אלא 6שתכרים ולא אוכליםתצחע

 מתהדשת ההא חודש דבכל מ*ד עמוד חרוץבמהשבחן
 לימי חדש טעם עתנת הסעודה ת1"כ חדש. טעםוטועמים
 אהבה ח*ו לא היא לקב*ה ישראל ואהבת כבתחילההחודש
 אצל ומשףכ ונשכח הטעם נפוג כידוע 4ה כיישנה

 שבת בל אצלע משא*כ יעע. זה כי אהבה שהך לאהעכו"ם
 כטעם גבתחילה הקב"ה פני מקבלים אגחנו ומועדוחודש
 ואיכ כבראשונה עליע חביבות והמצות והקב"ההראהעת.
 כ8בואר ניתנו שכעת הדשים הם ומצות לתורהאהבתיע
 תמיד השי*ת לעבודת והשק כח לע יש ומשףכבספרים
 דבנ*י נ*א בדף קדח2ים בישראל וכמוש שניתנוכהיום
 ההביבות דעי*ז חודש בכל מהאדש להיות ללבנהנמשלו
 חשם דצד,ע בבל לבעלה אשה דוגמת והתחדשחןבהעלם
 בבל %פי*ז קה. שבטי י*ב כנגד בשנה התהדשותי"ב
 גדולה השמחה וממילא אחד לשבט סעודה עוו2יםר"ח
 מ*ב צד צדק ובדובר בזה. ודו"ק יותר וחודש חוד,2בכל
 על המעיד בנוי שמחת היא מצוה של שמחה כתבעאב

 מצוה של שמחה וזו ד' ובטוח שנכון לבם ושלותאמונתם
 לזה זוכין 4גו חווהע כל הא"כ רוה*ק. לידישבאין

 של השמחה עף* גדולים לדברים וזוכין סעודהשמקיימין
מצוה.
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 בעיבור אגל מצוה בחבודת אכל ע' דף סנהדריןקךין
 בתוספות וזרין ומוומב סורר בן נעשה איע וכרהחודש
 בסעודת איכא דאורייתא מצוה איוה שהקשה טוביום

 קרלנשטויו העניך חנוך ר' ידיזץ והנה החודש.עיבור
 בד*ה בע*ב שם ברש*י דהנה לתרץ בזה לי כתבשליט4א
 לפרסם אלא זו אסיפה ואין כתב ובו' החודש בעבוראבל
 מה עפ*י בזה נרחה ע*כ ואץ2ר עכ*ל. שעברחההדבר

 קה*ת מהל' בפקא קה,ת עניני על בקונטרסישביארתי
 יום באיזה העם לכל להודיע דבעינן דהא ומבוארה"ז
 אלא גרידא מ4רסורא לאפרח2י משום איע הודש ראשהוא
 מקרא דיבש להאי וילפיק קה,ת והלכות מדינידהוא
 %כן ו81 הרמב-ם בדברי כמבואר אותם תקראודאשר
 החודש שנתעבר מתפרסם המרדש עיבוד סעודת וע*יכית
 %כן אותם תקראו ישפר מקר דילפינן במצוה נכללהר*ז
 חחרש רא1ש סעחחת ובענין עכ*ל. דאורייתא מצוההוי
 סעודות. בג' דיקוים שכתב )ספינק4( חהם בארהותעיץ

 דימם הרבה ועי*ן בפת. דיקהם כתב כ*ד שבתובראן
 תי*ט. סימן החאסבכף

 קכוסימן
 85חקרבן

 ישיאל, בני שהקריבו הראשת שהקרע שאמעניין

 )למרות ישראל בארץ %א המקדש בבית לאהקריבווי
 אדם הקריבו ח2ם המוריה בהר המזבח מקום ידועשהיה
 מהלבות פ"ב הרמב"ם כמ*ש אביע השברהם ונחהראשון
 הטעם להסביר ואפשר במצרים. אלא ה*ב( הבהירהבית

 שהיה בקרבן מדבעשה ללמוד שעליע בספריםעפמוש
 לסימן הקרבן של והניח~ה חההפשט באדם להיותצריך
 העבירות של הצואים הבגדים מעליע מפשיטיםז2אע
 מחלצחץ. אותך והלבהע עונך מעליך העברתי הנהכמ*ש
 במצרים הוקרב ישראל בגאלו שבו פסח קרבן דווקא%כן
 צריך דבר וכשמתחילים לעם, להיות התחלע שםכי

 )ראה הקדש טהרת על ונאמן בריא יסוד עללהיות
 %כן ב'(. שת שכוה סימן בח*א במשהף, *חמץבמאמרי
 ובזה עורו והפשיטו פסח קרבן שחטו מצרים יציאתלפני

 עובדים שהיו מצרים גל%י טומאחן כל מעלינוהורדע
 כבר כי ונקיות בטהרה יצאע כשיצאגו וממילאלטלה.
 והובא במכילתא מ4ע*ל יובן ובזה הכל מעליעהופשט
 משבו וגר צאן לכם וקחו משבו בא פדשת תמימהבתורה
 עור בארמית משכא כי במצוה. והדבקו מע*זידיכם
 זה ומטעם מצרים. טומאח עור מעליהם לפשוטוהיעו
 גם כי רז*ל, כמוש במצרים מילה ודם פסח דם עלנצטוו
 הפסח ח2חטו וכן דחויא. משכא הערלה עוד לפשוטהמילה
 ל' דף בחולין כדאיתא המשכה לשת אלא שהיטהאין
 הקרבת ע*י לקדושה %התקרב להמשך ווהיבוע"ב,
הפסח.

 מוכנים והיו והוכנו ישראל, נבדלו מצריםוביציאת
 שהפריע החמץ, לבער ונצטוו ולעבודה* לתורהורשיים
 נטהרו 4ש החמץ של התאחה שבירת וע*י %עבודה.לתורה
 טהדה לידי מביאה דענוה טהרה נשברו פ*ב כליםעיין

 בטהרה לתורה וזבו האנבי העצמי ביטול עייונטהרו
 נ*(ס. עמוד ח*ב שמאי אמרי)עיין

 חלק ד' בדרך לרמח*ל האמת ידיעת ילקוטהרת

 כי הו(4 והמצה החמץ ענין  שכתב שמיני פרקרביעי
 בשאר מעורבים ישראל הע מצרים יציאת עדהנה

 עיין ובו' ונבדלו נגאלו וביצאתם גוי, בקרב גויהש1מות
 ב' דרוש הפסא עניו הכוונות וזער בספר הריזבדבריו.

 את מעלה תפלה כל טובים הימים בכל וכתב ד/ג'
 המדדגות כל עולה א' בפעם פסא בליל אבלהמדרגות
 הראשענה האכילה היתה ק*פ גאכילת זה אהר י לאבפ"א

 בא צדוק בפרי ועיין שמים. קדשי מצוה אכילתבקדושת
 מלובלין(. הגש צדוק ר'~הבשון
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 קכזסימן

 חמץ ע"ז שונדבקו בפפח בבציםלוהצחט

 נ"י גולד אפרים מר ידידי עורר השבועיבשיעור
 במין זה את רוחצים הבצים שמוכרים שלפניששמע
 ועניתי בזה. להשתמש חשש יש והאם חמץ, בזה שישסם
 בספרים. עיינתי הביתה וכשבאתי שש  שמעתידלא

 בזה דנשאל ד' אות נ"ו סימן ח*ד יצחק במנחתוראיתי
 להתיר לאסור צדדים כמה ועוד חמץ הוי לא דילמאוכתב
 יכולין הציבור רוב שאין במה גזירה לגזור איןובודאי
 ס"ו סימן ח"ד הלכות משנה בספרו ידידי וכן בונלעמוד
 וא"כ במים זה את מקלחים דרך בזה לחשחם דאיןכתב
 החיים הכף מ"ש לחשחם אין ולפי*ז בזה. לחשחםאין

 הביצה מניחים שהערביים חי איש בן בשם תס*דבסימן
 סי' אברהם באשל ועיין כיום. שייך לא חה וכר קמחעל

 שבישלו בקדרה בפסח להשתפה4 שלא נוהגים שכתבתמ*ז
 אין בצים בהקדרה ולבהטל לאזור אך בקליפתן בציםבה

 המנהג ואצלנו כ"ה עמוד סה4ה ויגד ועיין עכ*ל.לוה4חם
 דבר ולא בצים לבשל רק מיוחדת קדרה יש דהצנהדכל
 לבשל וטוב קל"ז. סימן ח"א מהרש"ם שו*ת ועיץאחר.
 6"ח. סימן חוא שלום דברי שו*ת ועיין ביהד, בציםג'
 של דדרכן כתב ס"א סימן או*ח משה באגרותוכן
 לחשחם. ואין נקיות משום שמבשלים קודם להדיאןנשים

 ב' באוכל אם העיר נ*י פענפיל אהרן יצחק ר'וידידי
 ס*א סימן ח*ז נדברו באז וראיתי זוגות ענין שייךבצים
 ולדמות להוסיף ואין בכוסתן רק זה שמענו לא לושהשיב
 אלו. כמו בדברים ל6ילתאמילתא

 דהביא ת'ב עמוד ח*א ברוך בבית עיין כןוכמו
 לו הערתי ואני עיי*ש. אנשים ב' בין אהטה ספיקותכמה
 דברי הוא זה דין דכל שצ*ז עמוד ח*ב ברוך בביתונדפס
 וידידי שקבלנו. מה אלא להוסיף לנו אין ואיכקבלה
 שכתב מה שם לי דהטיב שליט*א זילבר בני6ין ר'הרה*ג
 עכ*ל. הם טעם של דברים אנשים ב' בין ישיבהאודות
 שיחםב במי נשאלתי כן וכמו להחמיר. ישהצולי

 אהטה אחורי כהולך נקרא זה אם אשה אחוריב1יטובוס
 בעזהי"ה לדפוס כעת מכין שאני בא*ג כת*יובהשובה

 הרה"ג ידידי חהטובת מביא השני זה דין מב1מיאני
 שליט"א. גרינבוים משררי'

 קכחסימן
 חטץ בבדיקתשחחיע

 על שהוהעו עחםין איו מדוע נאמרו טעמיםכמה
 שהחאנו שוב העו,4ה עשה. אם הדין איך אבל חמץ.בדיקת
 ושאני דלא דכתב ס*ב סימן אב בביה ודאיתי פסח.בליל

 בליל מלעשות פטור הסוכה בעשיית בירך אםמסוכה
 אתרוג הרי*ד ידידי לי חתב מוש. ולכאורהסוכות.

 בשעת ש6ברכין הירחםלמי דעת דהרי זצ"ל)שליט"א(
 אין חמץ בבדיקת משא*כ סוכה בערב שהחיינועשיית
 אבל מצוה קיום על אלא אינה כי אז שהחיינושריכות
 בשביל רק מעשה קיום בשביל אינה והבדיקההביעור
 נ*ה נ*ד סימן אור*ח חת*ס ועיין החמץ וביעורביטול
 להשיג שישתדל כתב ה' אות צו חי איש ובבןעכ"ל.
 ואחרי שהחיימ ויברך הבדיקה בעת ולהניחו חדהםפרי

 עובדיה בחזון הביא וכן ויאכל. הברכה יברךהבדיקה
 על שהחהט מברבין דאין הטעמים כל שם וכתב כ"זעמוד

 חסהץת. ממדת אלא זה אין הפרי דענין וכתבהבדיקה.
 מברך דאין טעם רכ*ג סימן ח"א הרשב*א שו"תועיין

 חיים נתיב ועיין שע*ט. בסימן וכן חמץ בבדיקתשהחיינו
 יוצא כי קשפ על שהחיינו עחםה דאין דכתב תע"בסימן
 להאכילה. שחכות, לזה אין ולכאורה בקידחם. שעחםהבזה
 ס*א. סימן ח*ג הלוי שבטועיין

 קכטסימן

 פטח בענעי8האורים

א
 מברך אם חצות אחר טצהאכל

 חצות אחר עד דפסח ב' בליל בנתאחר הדיןאיך
 שלמה בנין בשו*ת וראיתי לא. או המברך מצהלאכול
 חוהומ הו*ל שמא ס*ס מטעם מברך דאין דכתב כ"טסימן
 וידידי חצות. אחר באבל דאין כר*א הלכה שמאוספק
 לא א' ליל ג*כ בזה לי כתב שליט*א קניבסקיהגר"ח
 בביאור חרי*ש עכ*ל. סק*ו תע*ז סימן במ*ב כמ"שיברך
 שכתב ראיתי וכן לקול1נ ברכות דספק דהסבירהלכה
 חצות אחר יברך דלא תע*ז בסימן לנו*ב מרבבהבדגול

 ראשונים הביא קס*ז עמוד עובדיה חזוןובהגדש"פ
 לא חצח2 דאחר מכולהו ומש6ע בזה. דדניםואחרונים
 קנ*א סימן אור*ח יעקב במשכנות ראיתי ובאמתיברך.
 חצות( לאחר עד )וכנהו וכף מצה לאכול שכח דאםשכתב
 בכ*ז. ודו*ק הפסיד לא דהמברך ולפענוד עוד. לברךאין
 אלא לבטלה ברכה הו*ל לא בירך דאם גדול דהורההרי

 סק*ג. תע*ז חאם אואות הרץ יברך. שלאלכתחילה
 תכ14ב אית חםלום חיים ודרכי טעם מאמריומ*ש

 צמתפק סק*ה תעאז הש~הןובערוך
 בא~

 חצות אחר
 חמד בש1די רארתי וכעת מברך. דאין וכתב מברךאם

 אם שכתב **א 11ת י*ד סימן ומצה חמץ דיניםאסיפת
 אחד יאכל חרא1ץ בלילה הצות קודס מצה כזיתאכל
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 דהעיקר הפסיד לא והמברך יברך אם להסתפק וישהצהן
 השמיט הרי"ף וגם הרמב"ם פסק שכן הלילה כלדההיוב
 עכאל. יעקב משכנות בשם הזכרון בספר כתב כןדי"ז
 בזה. ועהן מברך דכן דיעות דישהרי

 ויטול דיקד,ם להצות בסמוך מרבבה הדטל שםומ*ש
 ויאמר ויאכל מרור ועל מצה ואכילת הטציא ויברךידיו

 כי הצות קודם צריך הגדה מצות הא ולכאורהההגדה.
 יאכל א"כ ושלא דרבנן בזה"ז ומרור זה בעבורנאמר
 וצ"ע סאה עמוד ברכה בעמק בזה העיר וכברמרור.
 כי הצות אחר אפילו לפביו עדיין נקרא זה ואוליבוה.
 כאכ ועיין מרבבה. הדגול טונת וזה ענין ב4צתועסוק
 ע"ז סימן מרבבה בדגול ומ"ש תנינא. אברהםבאשל
 דהעיקר הפסיד לא והמברך יברך אם מצה כזיתאכל
 ההגדה. יאמר ואח*כ ומרור מצה והעבל יקדש הצותדלפני
 ההגדה ויאמר אחאכ ושיאכל דרבנן בזה*ז מרור האקשה
 ועןין בזה. העיר דכבר ע*ו עמוד ברכה עמק ועייןקודם.
 קצ*4ם דף משהויגד

ב

 לתחום מחוץ וצהובאה מצה לאכוללא

 לו שאין מי כתב סק"א תע*ז משבץ מגדיםבפרי
 כה"ג אשה וה"ה וכף לתהום הוץ א*י התהום תוךמצה

 לתהום הוץ לך אסורה מ*מ מהיקשא מ*ה במצהדחייבת
 הייתי ואמאי כך הוא בודאי ולכאורה דרבנן. בל"תמדרבנן
 כבר. בזה דהעיר הגרשוני בלקוטי וראיתי דיכולה.אומר
 ניתי וסד"א דשבתון עשה ליכא ב(נשה ס*ל ואפשרוכתב
 וכמ"ש בעידנא ל"ה דהא דלא קמ*ל ל,ת ונידהיעשה
 עכ*ל. דרבים עשה הוי לא דמצהקודם

ג

 חטםמזינת

 לא שהבעה"ב סתב ס*ו תע*ג סימן השולהןבערוך
 נזהרין אין ואט הירות דרך דוהו אחר אלא בעצמוימזוג
 ואין שתמזוג לאשתו לצות רוח כרעות נראה כיבזה
 זו ואין בעצמו למתוג טאגין ולכן ממנה עדיףהבעל
 עווטה שהאשה העבודא אהת היא זו הלא ולכאורהקפידא.
 בשאר כ*ז ואולי תמזונ לא ומדוע הכוס דמוזגתלבעלה
 וויבת ג"כ היא אהכ הירחן שזה פה משאעכ השנהימות

 עדיף לא הוא כי למזוג היוב עליה אין ולכן כמתצבהירות
 דכן שבתב מה מ"ח עמוד בהםה ויגד בספר עיין כןממנה.
 זה. בלילה שררהינהוג

 מצה אנילת באמצעהפםקה

 מותר מצה הכזית אכילת באמצע אםנשאלתי
 יפסיק. ולא המצוה באמצע זה ולכאורה בדבור.להפסיק
 בעס~ד קכ"ט )פרנש קודש מקראי בספר וראיתיוהפשתי
 בתוך בדבור הפסיק אם מצה אכילת לענין שכתבקכ"ט

 (8ם אפילו להזור לו אין שבדיעבד מצה כזית שלהאכילה
 אין לבצצהילה (נבל כלל המצוה קיים לא זית שבהצינאמר
 יסיה שלא ס*א תע"ה השולהן ערוך ועיין להפסיק.רשאי
 סקעד שעה"צ תע"ז מ"ב ועיין וכו' כריכה שיאכל עדדעתו
 קע"א4 עמוד משה ויגדובספר

ה
 בפםח חמץ לקנות ונשלח בטשרדהעובד
 ארואת לקנות יום כל והולך במשרד שעבודתואחד
 יעשה מה ושאל הבית. הבעל עבור אוכל לקנותצהרים
 בלי מסברא ואמרתי חמץ. לקטת יכול אם המועדבחול
 וכעת הלך. משתר לו שאסור לו שאמר עשה וכן דלאראיה
 נשאלתי שבתב קכ*ז בעמוד פסה קודש במקראיראיתי
 המוציא והוא גוי קונסול אצל משרת שהוא אהדע"ד

 בימי לחם בקניית יעשה כיצד ביתו מכולת כלוהמביא
 עכ*ל. וצאע השליח שקונה ונמצא לעכו"ם שליהואין הרי השנסול עבור מפורש בכסף לקנות הנה הפסה.חג

 מהשש המץ לקטת ולא כן לעשות יפה דלא נראהעכ"פ
 ועוד. יאכלשמא

ו
 וחטתו ביהילבדוק

 המץ לבדוק להנותו תצלך ביתו בבדק הדיןאיך
 עמוד פסה במקראי וראיתי הדשה. ברכה לעשותהצריך
 רדצקה שהחטת זה בכגון מורה ואני שכתב בפסהקאל

 רק זו בברכה לצאת מתכון שהוא בפירחם שיכוןמהבית
 נעשה שע*י מעשה איזה שיעשה או להטת. ולאלבית
 בחנות. לברך אה"כ רשאי והואהפסק

ז

 ימים ני בקבוקיםעירוי
 בגמרו ימים הג' אבל זכוכית. בכלי ג"י מים שםאהד

 עמוד פסח קודש במקהאי ראיתי אבל בבקר. גמורדיהיה בעי ובפשטות להשתמש בפסה המותר טוב יוםבליל



אפרים היםארחרבבותריה
 מטעם יו*ט בליל נגמרו ימים הג' אם שנסתפקרם"ח
 יףט בערב אם משמע וא*כ מוקצה. הוי השמשותדבין
 של בבקבוקים שם 5תב וכן מסתבר. וכן מותר.נגמרו
 לערער שמותר תודש מי*ב יותר עליהם עבר שכברשכר
 לפסח. יין בהם ולדהצהות צוננים במים לעת מעת ימיםג'

ה

 8פירה בשעת עצמילטמוך

 צריך כי הספירה בשעת עצמו לסטוך דאיןנראה
 קל*ה אות קי*1 עמוד ישנים מעורר המי1 מעומד:לספור

 לספור צריך כי הספירה בשעת עצמו לסמוך איןשכתב
 קם*4 רס*י שר*ח ועייןמעומד.

8

 נלים בהנעלתאוצה

 ונראה כלים. להגעיל יכולה אשה אםנשאלתי
 בקי דהוא תורה דבעל סק*ט תנ*ב בסימן נתבדהם*א
 לא שכתב סקכ*ה החיים כף רעיין ינעיל. הואבהנעלה
 בפני לחגעיל דטוב נתב שו"ע ובקצור נער. עללסטוך
 אליהו במעגלי ועיי*ש הגעלה. בדיני הבקי תורהבעל

 בזנ מ"ש מ' אות בסי"ח שליט*א( שלזינגר הרב~ידידי
 הלבות ישראל ב4צר ראיתי אבל לא. דאשה כתבוולא
 הרבה בזה יש כי אף להנעיל כשרה אשה גם שכתבפסח

 וצ*ע. בזה כתב שורץ יואל ר' הרה*ג וידידי דינים.פרטי
 חכם. תלמיד לפני לעשות לדקדק וטוב יבולה היאא"כ
 למנות שכתב מ*ד סימן ח*ב יור*ד משה אגרותועיין
 היא אך שאם השש שום אין נאמטת דמצד משגיחהאשה

 לוקצגיח ומה איך ומבינה וליודעת כשרה לאהצהמוזאשז
 איך הדינים פרטי יודעת אם וא*כ עכ"ל. עליה לסמוךיש

 טוב* שתעשה אפשרלהגעיל

י
 חעוסר פפירתוסע

 קבוע מנין לו ביש של*נ סימן בח*א שנהבמבמה
 מאוחר מתפלל אם אפילו מעריב אחרי יספורלמעריב
 כבר והוא סופר מנין בשמע הדין איך אבל קודם.דתדיר
 דיסצר שם מ*ש דלפי ומסתבר יעשה מה מנין ישיגלא

 שליט*א שורץ יחשל ר' הרה*נ וידידי המנין. עםעכשיו
 המנין עם דיסשר טוב דיותר וכתב בזה נסתפקבכתביו
 ומסתבר ברור לא הדין עכ*פ לחלק. ו"צ בהללכמו

 נ' דף פסחים הק' דבשל*ה ודע הציבור. עםדיספור
 בזמנה שמע קריאת מצוה גוררת מצוה מהרשב"אכתב
 בציבור. לספור מעלה דיש הרי בציבור העומר ספירתוגם

 דכל בזה מאש עקו סימן ח"ב משה בישועת עייןוטעמו
 בשףת ועיין בזה. ועיין מעלה בה יש בכנופיה הבחוהמצוה
 נכת לדעתי שכתב ב' אות מ*ה סימן ה*ו יצחקמםשת
 לילה שהוא לפני אפילו צה*כ אחרי הציבור עםלספור
 בלא בביתו הפעם עוד יסשר ולהחמיר ר*ת.לשיסצז
 מעלה. יש דבציבור הריברכה.
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 אכילה ררך שלא מצוה רברלקיים

 בליל מצה לאכול לו אסור מצה יאנל ששבנשבע
 תפ*ה סימן היטב באר עףין דהצבה כל על דחייל מגופסח

 ערבי )עיין אכילה כדרך שלא לאכול יבול האולכאורה
 שלקיים נראה אלא אכילה(. כדרך שלא נקרא מהפסחים
 יכול לא סתם כשנשבע ולכן אכילה דרך רק מקייםהמצוה
 ר4 סימן וחמיד צבי )ועייןלאבול

יב
 בשירחחיוצא

 הטלפון עקי שליח למנות שאפשר בימיע הדיןאיך
 יום עד שיחכה או לדרך מביתו כשיוצא לבדוקהצריך
 בסי' ונתב התשובה עמק בשףת ורחרתי אחד. וימנהי*ג
 ויבול טעלעפון עקי להודיע שאפשר כהיום ת*לס*נ

 או המפרש דין שיך דלא אפשר לבדוק שליאלעשות
 מ*ם לבוא יוכל שלא אפשר אם דאפילו בשייראהיוצא
 הרבה הסימן בכל שם ועייז הטעלעפת* עקי להידיעיוכל

 חמן. בבדיקת דיניםחידושי

יג
 8מקרר מצחלחננים

 אם הדין איך שרויה שאינה רך מצה שאונליםאלו
 בזה שדן וראיתי בפריזעד. ששמו מצה לאבוליכולים
 אם וכתב שר אות פ*ב סימן ח*ב יהושע דברבשףת
 הקרח ש4פם אחר ש חשש. אין שמוציאים מידאוכלים
 בדבריה עיק לשרויה לחוש אץן קצתנתחמם

 ראוי לא שקפוא דבזמן טען רתנברנ ר*דוידקץ
 מ*ש חמת ליחות. של דהצש יש רך ובנוהצהלאכילה,
 )תשל*ק בשבת שחל פסח ערב החדש בספרו כהןהרב
 קשט.עמוד



יפ ם י ר פא הייםאורת ת ו ב בר

יי
 לזקנים שרויהמצה

 שרויה מצה לאכול לא עצמו על שקבל מינשאלתי
 דאפשר ונראה דיט. מה חולה הוא כי לו קשהוכעת
 ר' )להרה*ג ובזקניט בנערינו בספר וראיתי לו.לחתיר
 מחסידים ששמע ה' בסימן שכתב זצ*ל( וורנר זאבאשר
 להם להתיר הק' הסכמה היתה וחולה דבזקן מעשהואנשי
 שרויונ מצה ויאכלונדרם

שו18

 הפקר לבהמתתתפה

 הנאה איסורי להאכיל ש"כ סימן בח"אבם'ש
 בזה מ"ש עיין תרומה. להאניל דינו כטה הפקר.לבהסען
 כ' חת ט"ז סימן ח"א )אהרנסוס משה ישועתבשו*ת

 שצ*נ עמוד וח"בכ"א

פז

 העומר ם8ירת פ8רהרב

 ספירת סופר דהרב דהמנהג של*ד בסימןבמקש
 שליט"א אהרנסון רי"מ הרה"ג ידידי בזה לי כתבהעומר
 וזה סופר שהרב שנהגו בזה יש הלכה שורהצ לענ"דוז"ל,
 כי אחרים להוציא לא לכוון צריכים שלענ"דלהיות
 מן השומע א"כ כונה צריכים לא דרבנן שמצותלפיה"ד
 לבטלה אה"כ ברכחן וא*כ כיון שלא אע"פ יד*ח יוחוהחזן
 לא להיפוך שמבון בפירחם להתבתן החזן על החובהולכן

 מ*מ דמצ'ב דאף הריטב"א דברי ידועים ו(8זלהוציא

 מוציא שלא אחרים לההניא ההקה יצא. לא להיפוךבמבת
 כעונה שומע דל"א שיטות ישנן דבספירה וקש כרהו.בעל

 מוציאים בודאי בברכה מ"מ הש' לכ*א ספירהדבעינן
 זה דין שיודע ת"ח 4י רב לכבד נהב ולכן כונה בליאף

עכ"ל.

ון

 הכצץ8דיקי*

 מדוע נתעורר תורה בני כמה עם "שיתתבאחד
 שלמדתי מה כפי נראה נקי. הבית הא כ*כ לבדוקצריך
 לחפש, היא דהמצוה חמץ בדישצ של הפוסקיםמדברי

 זה כי לחפש צריך נקי מקחם כל כן חשם למצ"גולא

 חז"ל למצא, שצריך לך מנין וכי אמר איש והחזוןהמצוה.
 למצוש דוקא ולאו לחפשצעו

יה
 האפיקומן אהרילשתות

 בליל דאסור בתב פסחים סוף במלחמותהרמבאן
 מוסיף יהא שלא משום יין כום לשתות הסעודה אהרא'
 בויספה יש איסוד איזה ולכ4ירה כוסות. הארבעעל
 אסור יהא לא כך מצחץ כזיתי כמה לאכול איסור איןהא

 איסוד אין פעמים אהת מצוה ובעשיית כוסות כמהלשתות
 וכמו לפוית שלא והעיקד דר"ה. פ"ק והרא*ש תום'עיין

 לבינה בעיתים )ועיין מוסיפין אבל פוהתין איןבעליות
 מבריסק הברי"ז דברי עפ"י לומר וחשבתי רם"א(.בעמוד
 קידחצ כום בין דאילק פ"ז ומצה חמץ הלכות ר"םעל
 רק הברכה היא המצוה עיקר דבקידחם והתו כוסותלד'
 אבל לוגמיו במלא סגי הלא לטעום צריך דהמברךדינא
 לשתות וצריך הכוסות שתיית בגוף המצוה כוסותבד'
 ולכן לוגמיו. מלא של טעימה שייך לא ולכן רובו אוכולו
 הכוסחץ ד' שתהת בגוף קיים המצוה כוסות דבד'יתכן
 כום לששעת ו(נסור יותר שישתה שייך לא ולכן יותרולא
 המצתב על דמוסיףה'

 לי כתב שליט"א שטינברג פרץ ר' הרה*גוידידי
 יוסיף דלא כגון כזו הוספה איסור דיש מציט באמתבזה,
 עטל אם 4צ וכדומה. כהנים ברכת של הברכות עלהכהן
 הוספה בגדד התו כ*ז שבודאי יד*ח לצאת ביחד לולביםב'

 בו אין פעמים המצוה עחצה אם דאמרינן והאבמצוה
 המצוה כששונה רק זה ט*ז ר*ה עיין תוסיף בלמשום
 סהםום תוסיף בבל הכ(1 קעבר דלכן וראיתי פעמים.עצמה
 בל משום שעובד מורה והברכה וכום כום כל עלדמברך
 ברכת אמרינן אי דבשלמא בזה לדת יש ואףתוסיף
 המצות על דמוסיף מורה דהברכח לומד שייך אזהמצות
 על דמוסיף נראה לא לכאורה הנהנין ברכת מברך איאבל

 מצוה וכוס כום כל היה לא דאי דמכית ואפשרהמצות.
 אהכ הנהנין ברכת אף לברך צריך היה לא עצמהבפני

 כנראה שפיד שייך ולכן חדשה מצוה דהוה מורההברכה
 כן הטעם אין הרמב*ן מדברי אבל המצות עלדמוסיף
  עכ*ל. כמוסיף נראה נמייברך דלי האפיקוע אחרי שותה אם אש אלא הברכהמחמת

 שאין הדין בזה לי בתב שליטקא הרה*גוחטומו"ר
 סשז תע*ב ברמ*א חמהכר כוסות הארבעה עלמוסיפין
 כוסות ד* לשתות דתיקט דכית הטעם נ*ל מקומותובעוד
 וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולש לשוטת ארבעחכנגד

 הנ*ל שבשביל מינבר יהיה לא יותר ישתה חשםולקחתי.



אפרים חיםארחרבבותרם
 סימן בריש דוגמא כעין יין שותה סתם אלא שותההוא

 והולך דמוסיף חנוכא נר בהדלש2 המחבר פוסקתרע"א
 58עס' דעת וזה יווטר ידליק לא הבית בני רביםדאפילו

 איש הנר קאי וב*ה דב"ש והמהדרין ד"ה ע"ב כ"אשבת
 יוסיף אם אפילו אז אתד לכל נר  עושה אם אבלוביתו
 בבית אדם בני יש שכך שיסברו היכרא ליכא ואילךמכאן

 הביו2 מבני אחד דכל הדמב"ם כדעת שפוסקוהרמ"א
 היכרא. שיהיה מיוחד במקום נרותיו דיתן כב"הידליק
 כהתוספות המתבר פסק שכאן שמענין אומרים שמעתיאגב

 אבי עכ*ל מקומות בשאר כרגיל לא כהרמב"םוהרמ"א
שליט*4נ

יט
 חלק ט5מר אם יצ'ש טיפור מצות מקיםאם

 חיוב בדין להמתפק שי*ד, סימן בח*א שנתבםבמה
 דבעי או הסיטר. מן חלק יספר אם מצרים יציאתסיפור
 שליט*א לב יעקב הרב ידידי בזה לי כתב הבה הסישר.כל

 דכל קיי*ל דהנה פשוטה ראיה להביא לענ*ד נראהוז"ל,
 וכל הוא הרמב*ם ול"טון טה2ובח. ה*ז לספרהמרבה
 לנו הרי משובח. העז ושהיו שאירעו בדבריםהמאריך
 סיטר יד*ח לצאת אפשר הדין 6עיקר דבעצםלהדיא
 ע"י דוקא )ואפשר שהיו המקף2ים כל בסישר לאיצ"מ
 ושהיו שאירעו בדברים המרבה שכל אלא המעשים(עיקר
 אפשר הדין מעיקר אך משובח. ה*ז דברים בהסישרהייט
 אפשרות יש אם כי הסיטר מן בחלק יד"חלצאת

 הדברים בסיפור להוסיף במצוות והמהדריםלהמשבחים
 הוא בעצם דהחיוב משמע בעצמותה המצוה עיקרמעל

 ה*ז שהיו במעשים המרגה וכל הסיפור. עיקרכנראה
משובח.

 יד*ח לוטשן דאפשר חזיק המכר הרמב*םומלשת
 עוד לספר המוסיף כל ורק המעשים כל בסיפורלא

 לספר החיוב אם ובקצרה משובח. ה*ז שהיומהמעשים
 להאי אפשרוו2 אין א*כ הסיפור בכל דוקא הואיצי*מ
 ה"ז ח2אירעו שהיו במעשים לספר המרבה דכלדיבא
 לא עדיט ו2היו המע~2ים נל 4ט2 כלל שלא כל כימשובח
 מעשים סיפור עוד להוסיף אפשרות אין וא*כ יד*חיצא
 הסיפור חיוב של הקיום זטופשרות מוכחת ראיה נ"לע*כ
 עכ"ל. הסיפור מן בחלק הואיצי"מ

 זצ*ל אביגדור שמואל להרב הלכות בחידח2יועיין
 פסח של בהגדה אם לבאר שכתב ה' עואלהבהגדש*פ

 בספורו להאריך הוא המצוה או אחד. בדיבור יוצאאם
 להרבות מה,ת מחויב שט8ל כשוובן וכתב הנס. מעשהכל

 הוא ג*כ לשאול יודע ואין בן לו יש אם וכןבתשובתו
 אבל בעלמא אחד בדבור ואע מה*ת. לו להגידמחויב

 נ"ל כן וסיים בעלמא אחד בדבור יוצא בזה בן לוכשאין
 וצריך מהויב מדרבנן בן לו כשאין נתב חשת*כלדינא.
 עכ"ל. שינה שתחטפט עד דיצ"מ במ"עלהרבות

 למרן יעקב קהלת בספר מענינים דבדיםוראיתי
 לענ*ד והנראה וז"ל, ונתב ג' סימן ברבות עלשליט*א
 יצי"מ בסיפור להרבוו2 דהמצוה לומר היסוד דעיקרכעת
 לענ=ד מוכרח איט ומצה בפסח שחייב בזמן אלאליתא
 ה*ז ביצי*מ לספר המרבה וכל דאמרו הא אידודאי
 היה יצ"מ דסיפור במצוה שמרבה משום עניטמשובח
 לא וכדאמרינן פסח דאכילת בזמן אלא זה שאיןמסתבר
 ומצה פסח מצות בזמן היינו וכו' בהטעה אלאאמרתי
 המצוה עליו דכשחל מיוחדת תקנ"ח שזה י"ל אבלוכנ"ל
 ואפילו האפשר ככל בזה מרבה יהא אז יצי"מדסיפור
 יצי"מ בעניני שמרבה הדבר דעצם חיובו זמןלאחר
 סיפור דין עליו שיחול דבזמן מחודעא2 דרבנן מצוההוא

 זה סיפור כי זמן לאחר ואפילו האפשר ככל בזהימשיך
 שחז"ל כלל מוכרה ואינו ואהבתו ד' יר4טז לידימביא
 בלבד חצות עד לראב*ע שהוא דלהרבות זה שבחהגבילו
 יצי"מ סיפור מצד הוא חצות עד לעסוק והמצוהוכו'

 מקרא התם וכדיליף מדאורייתא קוחייב הפסחוהלכות
 והמצה הפסח וכדין לר"א חצות עד אלא ליתא וזהזה
 מצוה מצד אחר ענין שהוא י"ל שבהגדה עובדא האיאבל
 בו ירבו הסיפור חיוב עליו שחל דבתר אמרו שהםדרבנן
 עכ"ל. דאורייתא חיובא זמן לאחר אפילו וזה האפשרככל
 עסקו דלא שכתב ס"ה עמוד ברכה עמק בספר כ"כועיין
 דהל' מדינא אלא יצי"מ סיפוד דמצות מדינא וכו'רעא
 מצדים. וביציאת בנסים לספר בזה שנכלל בפסחפסח
 מ*ש בזה דינים חידח2י הריז סק*א. תכ*ט מג*אווניין

 בספרו שליט*א גאלדבערג ה~י צבי משה הרבידידי
 צדק מעגלי בספר  ועיין כ*א. כ' י*ט סימן כהטהביכורי
 שבח הגדה ועיט פסח. בעניני קנ"ו דף עד קמ"דמדף
 המצוה ומקיש יוצא אחד בדבור ובפשוטו מגיד. אותפסח

 התורה. מן משובח ה*ז שמוסיף מה כל אלאמהתורה
 היינו המרבה וכל כתב מהחיד*א הרגל שמחתובהגדה
 לא לוי דה2בט חז*ל דאמרו ולוים כהנין אפילולרבוו2

 כהנים רובם שהיו תנאים מאותם ראיה ומביאנשתעבדו
 לוים(. כהנים ר*ת כל להוסיף נ*ל רמז )ובדרךוספרו

 בפעז שכתב בזה הרמב*ם דברי להסבירורציתי
 מהו לכאורה ח2היו. שאירעו בדברים המאריך וכלהל"א
 ח2היו במצרים. הכונה שאירעו ונראה הלשון.כפלות
 ח2היו מאז. פרטי נס ואחד אהד לכל שאירע מההוא
 בכל שאומרים הוא והדיוק לו. שאירע למה כ*א היוםעד
 מה כל להזכיר שיש הרי וכו' עלינו עומדים ודורדור

 מצה על הוא והסיפור בזה. הריז ודור דור בכלעיאירע
 ומרוד מצוה שיש בשעה בר6ב*ם הלשון וכמדויקומרוד
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 מצה ורק בעניות וזה דברים עליו עונין כי פסח עלולא

 תו"כ לעשירוון. שרומז פסח ולא לעניות רומזומרור
 על ולא לעניות שרומז ומרור מצה על רק הואהסיפור
 מצה פסח אלו דברים ג' אמר שלא מי כתב ובהל"הפסח.
 יש ולדעתי הגדה. נקראים כולן האלו ודבריםומרור.
 ומרור. מצה על וזה לספר דהמצוה כתב דבהל"אלדייק
 דבר זה הגדה הגדה. נקראין דברים ג' שעל כתבואח"כ
 וזה מגיד וזה הפרטים כל שאירע מה כל שמספראחר
 מצה על רק הו4ו הנס סיפור אבל במצרים. שהיה פסחעל

 שהיינו הסיפור והעיקר הרבה. דברים עליו שעוניןומרור
 המוסיף וכל בהל"ד שכתב וכמו לפרעה במצריםעבדים
 דהעיקר משמע משובח. ה"ז זו פרשה בדרשומאריך
 ועיין הגדה. נקרא ואח"כ מצרים יציאת עד הואהסיפור
 שהגענו ומה היציאה ענינים ב' יש מצרים וביציאתבכ"ז.
 כאילו עצמו את אדם יראה לעולם דאמרינן וכמו פהעד
 הרי חורין. בני אנחנו וכעת שהוציאנו. והוא ממצריםיצא
 וזה ולהרגיש לספר יש ג"כ חורין בני אנו שהיוםשמה
 מהסישר. החלק הגדה שזה חטהיוהחלק

 ובסוף הפר,טה. כל שיגמור עד הרמב"ם כתבובהל*ד
 גומרין אין הא ולכאורה כולה. הפרשה שיגמור עדפסחים
 מתחיל. וכן ומסיים בגנות מתחיל הרמב"ם וכתבהכל.
 קט"ז בפסחים למבואר ונראה פעמים. שמתחיל זהומה

 וא"כ עבדים אמר חטמואל וכו' מתחילה אמר רב גנותמאי
 אלא עבדים שג"כ וצ*ל שלו. בהגדה כתוב היה מהלרב
 מ'מ וכו' עבדים לבנך והגדת בקרא שכתוב אףסובר

 וכשמואל כרב פסק וא"כ מתחילה להיות צריכהההתחלה
 שפר אמרי ובהגדש4פ ודו"ק. וסיום התחלה ישדבהטניהם

 דמתחיל לרב בגמרא ביאור בעי ומ"מ בזה. עוד מ"שעיין
 כתב בכ*מ ובהל"ד ודו"ק. עבדים בקרא כתוב האמתחלה
 אמר. חטמואל צ"ל אמר.רבא

 חרוסת על מברכין דאין שכתב, בלח"מ עייןובהלי"א
 רבינו של טעמו ונתן המשנה ומרכבת מנוח בר'תיין
 תרצ'ב. אלף ורדבוז המלך, כתד וקץיןמנוח.

 כוסות, בד' חיבין ונשים דאנשים כתבובהל"ז
 ואמאי. פטורים ואולי עבדים. הביא דלא ק*לולפי"ז
 ועבדים הנס באווזו דהיו משום נשים חיוב כל כיואולי
 שייך ומה חידות מדגיש ואין עבד הוא דעדיין אולא.

 ישרי בספר וומין ק"ט. ע' ח'א הכרם חוברת ועייןלחייבו.
 לידידי מצרים יציאת בעניני לי שהשיב מה ף סימןלב

 שליט*א. בארון ר"להרה*ג
 אא"כ מיסב אינו רבו אצל תלמיד אבל כתבובהל"ח

 רשאי אימ פירוש כתב קובץ ובספר רהבות. רבו לונתן
 אלא רשאי קואינו לא מיסב אינו י*ל ואולילהסב.

 יחטב כשהוא מרבו ומורא ארץ דרך כ*כ לו יששהתלמיד
 מיסב אינו סתם הר"מ כתב ומהטויכ מיסב לא ההשלפניו

 דלהלכה דכותב משמע )ומפשטות רשאי אינו כתבולא
 רשאי(.איע

ט
 ומרור ומצה כופות ד' בלי יצי"םפיפור

 בזמן מצרים יציאת סיפור מקיים אםנסתפקתי
 הו4ל הסיפור דעצם דיתכן 4צ ומרור ומצה יין לושאין
 בעשין ברמב*ן המעיין והנה הנ"ל. לו שאין ואףמצוה

 מצרים יציאת וסיפור שכתב יראה ט"ו מצוההנוספות
 ובבר בקרא. מרומז זה והיכן בזה זה תלה וא"כ הפסח.עם
 דדבר וכתב ל"ג. במ"ע הרס"ג על פערלא הר"י בזההעיר
 מלספר פטור יהיה מצה לו כשאין לומד הואחידחם
 בזה. שהאריך בדבריו עייןיצי"מ.

 כמו מ"ע שכתב הל*א מחו*מ בפ"ז הרמב*םומדברי
 זכירת לשבת דימה א"כ השבת יום את זכורשנאמר
 הפת על מקדש יין לו באין כמו שמח האור וכתביצי"מ.
 יין ליה לית כי הנס כשמספר מצרים יציאת בסיפורכך

 פת לו דבאין לכאורה ומשמע הפת. על ההגדהאומר
 המצות בספר ועיין לדחות. ויש הגדה. אומר איןמצה

 סימן לב ישרי בספר ועיין קנ"ז. עשה מצותלהרמב"ם

 שאין מי דבאמת כתב כ"א במצוה סולת מנחתובספר
 בפשיטתן כתב והמנ"ח ההגדזנ לומר צריך לא מצהלו

 ביש דרק סובר דהוא הרי והבן. כן אינו ולדעתילהפוך
 מדוע ובאמת ההגדה. מלומר פטור לו ובאין מחויב מצהלו
 אלא ממש שיש לא לו שיש בשעה דהביאור בזה. תלויזה
 ומרור דמצה דז*פ שכתב כ' מנ"ח ועיין לאכול. הזמןשאז
 תלוי יהיה זו דמצוה זה מצינו ולא הסיפור מעכבאינו
 ומרור.במצה

 שבת מהל' בפכ4ט ברמב"ם הביאור לומר ישואולי
 לא הכתה וא*כ בדברים. ההטבת לקד,ם מהתורהמ"ע

 שלספר סהיבת פסח נלמד כ*כ ממש. בפה אלאבהרהור
 המא בהדהוד יוששש השנה דכל בהרהור ולא דוקאבפה
 דיהנ(ו יודה באמת אבל ברמב"ם הלימוד וזה פסחבליל
 יהושע עמק )ועיין המנ"ח שכתב וכמו מצה לו באיןאף

 לעורד. רק ובאנו בכ*ז וקצרנו י"(8ידרוש
 המין לבנך. התגדת מהפסוק נלמד סיפור שלוהדין

 נלמד אז בן לו כשיש ואולי מזכור. שנלמד הנ"לבר"ם
 אי כשה מנ'ח ווניין מזכור החיוב אז לו וכשאיןמוהגדת
 לספר חייבת היא אקכ כן אם ונפ*מ בהגדה חהבותנשים
 ארוכים והדברים החיוב יש בעצמה עליה ג"כ אזלבן
 חיאגת ל*ח סוכה ולתוספות המדרש. בבית כברונשמ
 הה קאי עלהי ההגדת של החיוב א*כ חייבות דכןאריה
 בזה. ועיין לו פתח בואת נרמזאולי



 ם י ר 8א חייםאורח ת ן ב בךרמב
ח

 מצרים יציאתפישר
 אוכל אם הדין איך חקר קכ"א סימן יעבבמשכנית

 דהיו מהא ראיה והביא מברך. אם חצות אחרהמצה
 שיש בזמן רק דהסיפור סברי הלא והם ברק בבנימסובין
 פסח של הגדה )ועיין הלילה כל דאפשר ומוכח ומרורמצה
 והוא הדבר. ל"מעב אפשר הר*מ דברי שלפי ונולמו4".
 דאמרינן וכמו חהגדה יציא"מ סיפור )הם דברים ב'דיש

 מונחים ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זהבעבור
 מצה. אכילת ואח*כ הגדה בעינן דקודם ומוכחלפביך.
 אחרי נראה לאכול יכ% ואח*כ קודם צ*ל המגדה מןוכמה
 השפשר ההגדה ידי יצא כבר ומרור מצה פסחשאמר
 והמצה הפסח סיפרו ברך שבבני יתכן וא"כ כבר,לאכול
 המשיכו חחוב המצה אכלו חצהע לפני ואח"כוהמרור
 מעע הל"א בפ*ז שכתב הרמב"ם מלשה מדיוק חהלספר.
 הגדה. נקראים אלו ודברים ובהל"ה וכו'. בנסיםלספר
 חכמה משך )הרין וכדבריט ומרור מצה פסח עלוזה

 בנסים הר"מ ולשת דברים. ב' כאן שיש בא(בפרשת
 בתג תפ"א ובשו'ע במצרים. לאבותיט שנעשוונפלאות
 בנסים ולספר מצרים וביציאת הפסח בהלכות לעסוקחייב

 רק לא משמע וא*כ לאבחעינו הקב"ה שעשהונפלאות
 נסים בשאר ג*כ אלא ברמב"ם כמבואר הפסחבהלכות

 מזה וחוץ מצרים עניני סיפור שיש דין חידחח באמתוזה
 בודאי ולפי*ז לאבותיט שנעשה נפלאות סיפור עודיש
 והשאר המצה הלאכול חצות קודם לגמור הש מצריםעניני
 ובקרית כ*ג( סימן אחרקח צדק מעגלי )חוין אח*כיספר
 בהלכות לעסוק צריכים גד%ים חכמים ואפילו כתבספר
 חצות עד שכתב אלא דיוק זה ולכאורה חצהע. עדהפסח
 מצה כי להוסיף ויום שינה שתחטפט עד הלילה נלוש
 עד ומספר ממשיך והוא חצות עד לגמור ויכול חצהזעד

 יותר עושה שהוא בזה כן ואם משבח והוא השחר.עלות
 זכור הרמב*ם שהשוה ומה משובח. הוא מוהיב שהדיןמה

 ובספר בנימין. בני בהגהות עיין ד,חבת לזכורדיציא*מ
 פרי בספר חויז בזה. מ*ש ע*ד סימן ח"ה והיםבכורי
 בן. בסי' מ*ש שטיינברג פרץ ר' הרה*ג לידידי החייםעץ

נב
 זומצה

 פסחים סוף במרש*א שהובא הידועה הקהמיאבדבר
 שנטנלו שום על מה שום על זו מצה דאמרינןבמה

 מצה אכילת של הציהי הרי זמן מספיק היה %אאבותינו
 נראה הגאולה. לפני היה תה במצרים מקודםנצטה

 ובארנו במצרים ונשכלו עניא לחמא האדשימרים

 נ"א* 5רק ד' גבורחז עיין במצרים. זה אעזשהאכילום
 זכר כהחום עואכלו א. מצוע לאכילת טעמים ב' ישא*כ

 לענני טעם יש שבסוכות וכמו לגאולה זכר ב.ל,צעבוד.
 זכר מצה שיצשפ קודם לאכול דנצטוו הטעם כךהכבוד
 הא כשאומרים ולכן לגאולה. זכר וב' השעבוד.לזכור
 במצרים המצה אטן שאכלו לזנור יש אז עניאלחמא
 טעם היה באמת אבל שיצאו. קודם לאכול נצטוווכה~ו"כ
 אף לגאולה זכר הטעם תה להחמיץ בציקם הספיקשלא

 שאכלו היא היא וא"כ כן לפני נצטוו דבר שלשלאמיום
 מקודם חח2גאלו ענש לחמא בהא אומרים זהבמצרים

 מבואר זה פרט ובאמת ץ. מצה בפסקא אומריםזה
 שאכלו עוני ללחם זכר בזה שיש ג' טא דבריםברמב"ן
 %א לגאולה זכר זה את שכלים הא ולכאורהבמצרים.
 ענינים ב' בזה יש שכתבמ כפי אבל במצריםלעוני

 ברבדה שלמה ר' הרה*ג וגיסי הרמב"ן. דבריומיחחבין
 עוני ללחם זכר של הדין שכל דזה בזה טעןשליטעא

 עוני לחם להזכיר צריכה שהיא גופא במצה אלא בשמרלא
 זו זכירה מצות לקיים כדי עניא לחמא הא אומריםוע"כ
 אוכלים. שאגו זו מצה לחירות זכר האכילה מצותאך

 מיוחד דין דיש משרש הליוט בפ"ה הרמב*םומדברי
 תה עתי ללהם זכרת להיות  וםזריכים מצה מצותשל
 בביאור )חוין פסחים סוף בר*ן ועיץ הראשת. ביוםרק

 מ*ש ועיין זצ"ל(. מבריסק הלוי רי*ז בחידחחיהדברים
 סימן ח'ד בנעימים חבלים נןרשן ועיין מ*ו. באותבזה
 ישא. אות ל"ח דרחח הצל"ח בדרחחי ועייןה'.

בנ
 חהגדח על ממר8ץאין

 על מברכין דאין הטעם א' שת ש"ב בסימןבמ*ש
 שציותה ת*ת מצות דהוא משום מפוניב'ז הרב בשםההגדה
 ע"ז בירך וכבר ט*ו בליל זו פי' וללמוד לדרושהתורה
 משה הרב ידידי לי כתב ולברך. לחוור צריך )איןבבוקר
 כהחה ביכורי בספרי הבאתי באמת ח*ל, שליט*אמלדברג

 בשם זו סברא כעין פסח בליל התורה ברכת בעניןח"ב
 הוא ברוך המקום ברוך דאמירת שכתב הלקטהשבלי
 חחר למה לבאר ודטורכצוי התורה ברכת מדין הואוכף
 מה וכן הנ*ל. סברא כיסוד מזה חוינן אולם ומברךעוד

 לכאורה לנכדים יצי*מ סיצר לענץ שט*ז בסימןשהעיר
 זה הוי בת*ת פרט הוי ויהסיפור משניבז' הרבלדברי
 וכוכתיב בנים ולבני לבנים חובת דהח8 ת-ת דיניככל

 קושית לתרץ נלענ*ד ועפי*ז בניך. %בני לבניךוהודעתם
 סיפור מצות החכר דלא הא על 8אה ריש ראשונההמשנה
 דיש וכחג שיעור להם שאין דברים באלו במשנהיצי"מ
 אולם דד*ג דינא בפסח אלו דברים ג' דול למטהשיעור
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 הוא דר*ג דדינא דס"ל ז"ל להראה1ונים צ*ע עדייןבאמת
 חובת ידי ויוצא לעיכובא ואינו המובחר מן למצוהרק

 באבודדהם הובא והרשב"א הדי*ף כשיטת בקידחפסיפור
 שם. שהוזכר בת"ת סיפור דנכלל אפ"ל ולהנ*ל צ"ע.חפוב
 זו ושבלילה בת"ת פדט הוא רק מחודשת מצוהדאי"ז
 הל' על ה~ות בחידושי ועיין עכ"ל. אלו עניניםצ"ל
 המשדה. על מבדכין אין למה טעם שכתב ף בשאלהפסח
 דזה ועוד יוצא אהד דבדיבוד בו הכל דבדי עפ"יוכתב
 בפאה ראשונה משנה חמין בעלמא. דבדים סיפוררק
 שליט"א סופר הרי"מ משש ועיין אלו. ד*ה מ"אפ"א

 פ"ה. סימן החודשבעולת
 המדבה כל דלענין שט"ז בסימן שכתבנו מהועל
 הגר"א מדברי להעיר דיש לי כתב כעונה שומע שייךאינו

 כעונה ושומע ההגדה כל קדא דאחד דמבמורבהגדה
 המדבה כל חובת ידי יוצא כבר ההגדה כלובאמירת
 בפסח אלו דברים בג' יצא כבר החוב )דעיקדלכאורה
 הגר"א מדבדי אולם הרי"ף( לשיטת בקידוש אולר*ג
 שמוסיף מה המרבה כל פידש דהגד*א לדחות ישגופה
 שומע בענין בספרי ועיין כאן. שכתוב ממה יותרמשכלו
 עכ*ל. יצי*מ בסיפורכעונה

 לשאול יודע שאינו ,חאלת על בביאודוראיתי
 בעבור תזיים שהאריך אחרי וז"ל, שם וכתב חייםבאדחות

 קואינך כיון בזכותך ולא בזכחזי כלומר וכף לי ד' עשהזה
 שצריך להעיר ובא ומצותיו ובתורתו השם בדדכימתבונן
 ושידקדק ויום יום בתורה לעסוק שיתחזק לבנו לומראדם

 שהשי"ת מאותם יהיה וזח בתמימות המצותגה1מירת
 ובענין אחר. בענין ולא ולגאולתם להצלתם הטבעיםמשנה
 עיין ההנדה על מברכין אין ומדוע מצדים יציאתסיפור
 שליט*ש ווינטרויב אליהו ישראל הרב י"ט בהעמקמ"ש

כר
 יכול אם העופר 5טפירת חעם כפח אמראם

 לפפר*פ5

 חבירו אותו ששואל מי בס"ד הובא תפ"םבסימן
 אתמול לו יאמר הלילה בזה הספירה ימי כמהבהשש
 להזור יכול אף12 וצך כך היום לו יאמר שאם וכך בךהיא

 שאין כיע השמשות בין קודם אבל בברכה,ולמנות
 ג*ב ,ם8וששין שמ1 יען זה פתבתי כלום. ספירהזמן
 אמר תע מותו ביום ולהנ"ל היום כמה לומר לאביום

 השמשות בין דרק שליט*א צבי נטע ר' הדב הנדולדודי
 בהמאלה פסח על הלכות בחידושי כ"כ וראיתיהקפידה

 וכתב יצא כבד הא ופופר חוזר איך מדהם4ץ בשומעג'
 וסופר דחחר אמירה באותה לצאת שלא להדיאדבכוע
 כמה להבירו אמר אם ישל אולי ולפי*ו פקפוק. בליבבובה

 לספור שוב דיכול לצאת שלא וכיע השמשות ביןהיום
 בזה.הרין

כח
 הפדר כליל שנפגםכופ

 אצבעו בשם א' %ת ק"נ סימן בח*א שכתבעבמה
 ראיתי הכוס. נפגם הא הסדד בליל היין לשפיכתבכום
 הגדה של בכוס דכתב ז' שאלה הלכות בחידושיכעת

 מתוזע האצבע עם ששופכין בשעה פגום אותושעושין
 ד"1 וכתב יין. לתוכו לשפוך לתקנו יש מאימתלארץ
 בידו הכום קואוחזין להמנהג לפיכך קודם הכוסלתקן
 כי גאלנו אשר קודם לתקן צריך ומדינא שלנוכמנהג
 כוס לו אין ח"ו ואם כום טעון גאלם דאשר הואדינא
 דכל כתב ח' )ובקואלה עכ"ל לברהמ"ז זה ודמימבדך
 ובדכת קידוש כגון הכוס להגביה דצדיך כוס הצדיךדבר
 יש וא*כ השיר. ברכת שנקדאת יהללוך בבדכת וכןהמזון
 סי' מ"ב ועיין יהללוך(. כשאומר הכוס אז לאחוזלדקדק
 לשטוף לזה חששו לא מהאחדונים וכמה ושעה"דתע"ט
 הלכה. בבידור שם  עיין ברהמ"ז.בכוס

 כתב מדוע נ"י ויטמן זלמן חיים מהבחורונשאלתי
 לשטוף דיש שלישי בכוס כתב וזמנים מועדיםבהגדש"פ

 הכוס לשטוף כתב לא ומדוע היין. ששופך לפניהכוס
 בהשו' המרש*ל דבדי עפ"י דהוא והדאתי הכוסותבשאר
 באינך כה1אשכ בדהמ"ז טדם הכוס לשטוף שכתב פ"חסימן

 משה ויגד ובספר הקידוש. טרם דק צריך איןהכוסות
 בודאי אכילה דבשעת מהרש*ל וטעם כתב רמ"העמוד

 צויך בבדהמ*ו ועשב וכדומה פירור ע"י הכוסנתלכלך
 משום פשוט ולכאודה עכ*ל. באינך משאעבשטיפה
 משום טעם בעי היא שטיפה טעונה ברהמ"ז כוסדתמיד

 על סומכים ההנו אז לכלוך משום לא אי ואולישנתלכלך.
 הקידוש. לפני ששטףמה

 דלא בנשואין ח' אחע ק*נ סימן בח*א שהעדםובמה
 מפדר שהייתי מקומות בכמה הנהגתי באמת הכוס,שוטפין
 ברכתי הרחה1ע הכוס ועל כוסות ב' מיד לקחתקדושין,
 אין ובזה הנשואין, ברכת דה1ני כוס ועל האדוסין,בדכת
 הכוסות. שטיפת שלחשש

15

רהצה

 )לפני בהגדה השיעור נתינת בעת שנשאלתיבמה
 חשהר שכתב 43ג אות והים הארחות דלדבדי תשל"0פסח

 ווהידים לפי וכר ענט*י ומברך שנקם ידיהםנוטלים
 ההנדה שקרא בעת מטונף בדבר שנגע ואפשר הןעסקניחע



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בררמד
 שנית נט*י א*צ בטיטף נגע שלא בריא ו~א אםאמנם
 הבה שוב. לברך ולא ליטול ולא נזהרין אין מדועא"כ
 מנהג אבל ובתניא. הלקס ובשבלי בו בכל ג"כ מבוארכך

 ידיו נטל אם ואפילו תע*ה. ר"ם ב"י עיין שובלברך
 וווייז ויברך. שוב ויטול בדבר דיגע טוב ובירךבראשונה

 קט"ד עמוד משה בויגד וראיתי קנ"ז. עמוד עובדיהחזון

 יהיה בפרט זו רחיצה כתב יצחק שיח בספר וז'ל,שכתב
 תינוקות לחנך וטוב ידיו על ישפוך ו2אחר רוממותדרך

 דין. חידו,2 וזה וכו' ולמעלה ששמבני

15

 וטרור טצח 5רי5ת5דץ

 אין ביחד ומרור מצה באוכל מדוע אצלינתעורר
 שכבר וראיתי חבילות. חבילות מצות עו,2ין משוםבזה
 המאור בחוברת בארוכה לי שהשיב מה ועיין בזה.דנו
 ליינער סג*ל אליעור מרדכי ר' הרהקג ידידי תשל"ושבט

שליט*(4

5ח

 העוטר טפירת לפניאכילה

 ספירת לפני אכילה בענין של"ג בסימןבמ"ש
 וז"ל, שליט"א זילבר רב*י הרה"ג ידידי לי כתבהעומר.

 איני לפי*ז דמפסיק לאכול התחיל דאם הדגישכבודו
 סיפא לאו ורישא הברמ"פ בשם לבסוף דמביא מהמבין
 שאינו מוכיח אני ח"ו נדברו באז אמנם רישא. לאווסיפא
 מצות משאר חמור אינו העומר וספירת מהרמואראיה
 בזה שדן וראיתי בספרו וזמינתי עכ"ל.הנ"ל
 קבוע זמן יש באם תמיד שמקילים אלו וכתב נ"בבסימן
 קריאת כמו להיתר זה ומחזיקים ובכוללים בישיבותכמו

 עכ*ל. הספירה בימי דמתזרים ה*ההשמש

5ט

 יע21הפצח

 ידידי לי כתב ישנה מצה בדין ש"ה בסימןבמ*ש
 מתום' להעיר יש וז"ל, שליטוא סאכשבסקי משההרב
 בה יוצא והאיך שכתבו מותרת כחזי מצת בדין ד'חולין
 וי"ל עור אלפני חשידי דהא מצה לשם שמר לאושמא
 והקשו עכ*ל. הלילה כל אחרת מצה הכהזי אכל שלאכגון

 במצה נימא אי אמנם המצה. הישראל אכל אימתי כןדאי
 שעברה משנה ישנה מצה אותו שאכל א*ש דכשרישנה
 הלילה כל אחרת מצה הכותי אכל לא זו דבשנהוכיון
 ידי הישראל בה יוצא ח2וב היא שמורה דמצהמוכח

 אחר ובמקום עכ"ל. הבאה בשנה זו מצה ע"יחובתו
 חרין ל(ב או מהמן מצות לעשות אפשר אי לבארהארכנו
 ובאם בזה, כ*כ מ*ש ח' אות ב' סימן משה ויגדבספר
 להעיר.רק

 לא נדה דאשה ד' בעמוד שכתב שם ראיתיועוד
 אחרי הדין איך אבל המצות. ללו,2 תקרב ולאתגע

 מבחוץ בחבילה לנגוע יכולה אי בחבילה המצותשאורזין
 עיין טבל מצת ובענין הפסק. יש כי דיכולה.ומסתבר
 אהלבוים אימיק נח ר' הרה"ג לידידי חן מנחת בספרמ"ש

שלים"(4

ל

 5יד הטצהלבצוע
 בסכין. ה~ח ביד המצה דבוצע ש"ט בטימןבמ*ז2

 בלחם ג"כ כן דאם הקשיט ברזל, עליהם תניף לאמשום
 שליט*א סאכ,2בסקי טה2ה הרב ידידי הנה כך. הדיןיהיה
 אלא תגיף לא שייך דלא י"ל דבאמת וז"ל, בזה ליכתב
 ביו"ט ובפרט סכין ע"י הלחם לחלק מותר ומ"שבמזבח
 קקפ. טימן עיין מכוטה הטכין שיהיה צריך דאיןושבת

 של דין מלבד שבמצ" משזם כך אמדיח במצה דקאלא
 מצות תאכלו דבערב משום בפסח מצה אכילת שלהמצה
 פסח קרבן טה2ום מצה אכילת של במצה דין נמיאיכא
 כיון הכא א"כ יאכלוהו ומרורים מצות על קראטה2ום

 אוכל שהכא ניכר זו ברכה וע"י מצוה אכילת עלדמברכין
 זכר משום בזו גם איכא אהכ לחם רק ולא מצה מצותלשם
 לקד,2ים עהיכות ליה דאית וכיון פסח הקרבן עם מצהשל
 עכ"ל, בלחם משא"כ ברזל תניף ללא רמז ביה איכאשוב

 לאומרם. ראוים אלוודברים

לא

 פפח 5ליל טצר*ם יציאתטיפור

 מצרים יצאית בסיפור לחלק שט"ז בסימןבמ*ש
 סאכה2בסקי טה2ה הרב ידידי לי כתב השנה מכל פסחבליל

 נשתנה מה בשאלת בחגדה הגר"א דהנה וז"ל,שליט"א
 מצות הרבה הזה בלילה איבא דאמאי כתב הזההלילה
 דהיובן המצות בשאר משא*כ בלילה ורק ביוםשאינן
 הלילה את קרא שהכתוב זה בעבור התירוץ בא וע"זביום
 לח אין כי במצות נתוריב הלילה ולכן ההוא יוםהזה

 בבחינת ההו זה דליל רהשים אנו הרי כלל. לילהבחינת
 אינונ הלילות בכל יצ"מ זכר במצות דגם י"ל וא"כיום
 חויב אין ח2וב לילה בבחינת אינה הזה הלילהדהא

 הזה בלילה יצ*מ זכירת וא"כ לילה משום בהןבמצות
 מקרא ויליף ביום הצ"מ מזכירין עצמו בפני מצוהדהוא



ימה מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר
 מצוה אין שוב הלילחן והיך ימי כל הימים חהך ימידכל
 בו אין דלילה יצ*מ זכירת משום וא"כ ט"ו בליל נוהגזו

 ביצ'מ לספר מצוה דוקא צריך וכה2ווה ט"ו בלילחיוב
 בניסן. ט"ובליל

 לעיין כתב וברש"ש פסח, בליל קורין איךא"כ
 דברי והיינו וע"ש, נשתנה במה להגדה הגר"אבביאור
 וסה2'ה לילה בבחינת דאינו טףי דליל הנאל ז"להגר"א
 ההלל. לקריאת כשר היום דכל דמשנה, דינה בכללהיה

 דאמר יוסף ר' בדעת כך די"ל דנהי ע"ז לדון ישולענ"ד
 עשה היום דזה קרא משום ביום דוקא הלל בקריאתטעם
 אמנם יום. בבחיפת דהיא כיון בכלל פסח ליל גםוא"ב
 השמש ממזרח דכתיב משום הגמ' שהביא הקודםלטעם
 דהיא דנהי בכלל פסח ליל דגם לומר א"א מבואועד

 זה דליכא השמש ממזרח אינה ודאי אמנם יוםבבחיבת
בלילה.

 טעמים תרי לן למה דבאמת לי קשה היה בברוהנה
 וגם שמש ממזרח משום ביום רק היא ההללשקריאת
 ההחשונים כתבו דהא וחשבתי וכו' עשה היום דזהבהצום
 שבת של והלל שיר של הלל בהלל דינים תרידאיכא
 דממזרח בטעם בעי טעמים דהתרי י*ל וא*ב נס.משום
 לשיר  הפסוק דז" וכףשמש

 וז~
 שאינה שיר של לההלל

 ה% מתורת שהביא ד' עשה היום דזה קרא וזה ביוםאלא
 דהא הנאל שפיר אתי ובזה לנו. שנעץבה נס על שבחשל
 נס של הלל רק הוא פסח בליל בהלל הראשוניםכתבו
 היום לזה אלא השטהע לממזרח שייכווז לה אין וא*כושבח
 יום בבחינת דהוא דכיון פסח בליל הלל קורין ח2ובעשה
 הלוי דוד יוסף ר' הרהוג וידידי עכ"ל. היום בזהנכלל
 אין מדוע בה דשו דכבר בזה לי כתב שליט*אליינער
 דיוצא כתב הרשב*א מצרים יציאת סיפור עלמברכים
 והגר"ש סיפור. בעי הא הקשה מליסא והגאון אחד.בדיבור
 שמתחילים כיון וכתב הנס. ניכר דבעינן כתבקלוגער
 לברך ואין ומרור במצה תלוי דזה ועוד לברך. איןבגנאי
 שיהנאים תירץ והרי"ף מינים, בד' כמו עיקר חנדה איןכי

 הוי סיפור מצות הא כתב שו*ע וברב דקידוש.בברכה
 יש הרי"ף לפי %כאורה בעלמא זכרון הוי %א סיפודעקי
 יצא דלא ת"ל יצשמ. סיפור מצות בקר*ש יצא אםלעיין
 לא וזה לפניך מונחים ומרור שמצה בעת בעינןשהרי
 שליט"א בלומנפלד מאיר ר' הרה"ג וידידי עכ"ל.בקד"ש
 מ"ד מזמור תהלים על המלך שער בספרו לעיין ליכתב
 עכקל. ט"ז פסוק נ' ומזמור נ"בפסוק

לשנ
 חבירו טעזף עללחטש

 להסב דאפשר כתב קל*ה סימן לשמה תורהבספר
 חבירו. ברכי על דם2ען ק"ה דפסחים מהא אבירו כתףעל

לג
 חזמן לפניטפר

 ספירת של הראשון ביום אם הדין איךנשאלתי
 יכול אם השקיעה אחרי רגעים עשרה חסה2 ספרהעומר
 דוד ר' הרה"ג וידידי בברכה. לספור להמשיךאח"כ

 בברכה יספור בודאי בזה לי כתב שליט"אפיינשטיין
 הדוחק בשעת דהא הימים סה2אר ראשון יום נשתנהדמה
 ספירה ואף חול תפ"מז להתפלל יכול המנחהמפלג

 דה2קיעה מן הלא לא, נימא אם השף בספק הואבדיעבד
 עיין השקיעה זמן ובענין עכ"ל. בברכה וימשיך הואבספק

 פ*ד. סימן ח"ו וזמניםבמועדים
 דכתב קכ"ז סימן ח"ג ד' מהדורא ומשיב ששלועיין
 מזשב כיום בספירה השמשחן בין כי בברכהדיספור
 וכמו יוציאגו שאחר טוב אחר ביש אבל תמימות.דבעינן
 אריכחן  ו4ק פ"ג. אות תפ*ם סימן החיים בכףשכתב
 שמכאן נ*ל ומ"מ וכתב מ"ג סימן ח*ד אומר ביביעדברים
 דסתרי כתרתי יהא שלא ודאי לילה כשיהיה יספורואילך
עכ"ל.

לד
 במלון חטץלבדוק

 בעשרה ששאלת מה נוי. יחזקאל ר' ידידיכברד
 ידידים אצל ותאכל במלון בפסח שתעמוד תשי"דבניסן
 צריך דלא לי נראה במלון. לבדוק עליך י"ד בלילאם

 קנין ספר שקניתי עד בזה לכתוב רציתי ולאלבדוק.
 המלון בעל על דהחיוב שכתב ד' אות ק"כ סימןתורה
 לנהוג. יש דכן ומסתבר השוכר על ולאלבדוק

לח
 8ףזםלטפור

  כעת ראיתי ביים. יספור שי"א סימן בח"אבמ*ש
 זה. בלשון כ*ד סימן העומר הלכות מצרים נהרבספר
 ברכה בלי ביום גם העומר לספור במצרים פשוטהמנהג
 איש שכח שאם הוא נעים אף יפה ומנהג מצרים()מנהגי
 בלי ביום לספור בתקנתא איתיה בלילה העומר אתלספור
 וכדעת הימים שארית בברבה העומר לברך ויחזורברכה.
 ת*ו ירושלים בעיקו*ת ראיתי ובן ס*ז. תפ"ט סימןמרן

 עכקל. הוא נכון ומנהג  4ירותובשאר

לו
 פטח בערב לתודחטזמור

 מזמור יאמר לא דבע*פ שם שכתוב במחזורראיתי
 ח4(אתי לוה. מקור חש4שתי המף. מחריעו וותחיללתודה



אפרימ חיםארחרבבותרמו
 מזמור א*א דבפסח שכתב שי"ט סימן ברכות דיניבדוקח
 היה שלא אליהו הר' על ושמעתי שבה. חמץ מפנילתודה
 מתחיל והיה לתודה מזמור הללו תיבות שתי אם כימדלג
 ובמהרי"ל הקב*ה. של שבח  עתה מפני הארץ כל לד'הריעו
 ידלג והמדקדק שמרים דלא כתב פסח של תפלההל'
 שמדלגים ביו"ט כמו וכו' לתודה ממזמור התי~תב'

 למיתש וליכא וכף טוב ומתחילים השבת ליום שירמזמור
 הש"ס גליוני ועיין עכ*ל. מונה הוא ותודה שבת סדרדהא
 וכתב פסוק. באמצע להפסיק איא הא דהעיר כ*אמגילה
 מתחיל המזמור והתחלת הפסוק מן אינו לתודהדמזמור

 שניאורסון הרב להר*ג לדוקח בהגהות ועיין וכד הריעומן
 בירושלים החסידים דמנהג כתב יצחק ובשיחשליט"א,
 שלא נהגו כבר טתב ל' עמוד ח*ו ישורון וביסודילאמרו.
 עכ*ל. מנהגיע עיקד וכן בחוה*מ ולא בע"פ לאלאמרו
 טוב (ןמר דביו*ט מא"ח שהביא נ*א סימן ב*יועיין

 הצהים כף חןייז או*ה. סי*ב יףט חמד שדי תמיןלהודות.
 וכעת מזמור. מהתחלת בחול לומר דאפשר דכתבבסמ*ט
 ח"א אחד שמעת שער בספדו ידידי בזה שדןראיתי
 ל*ח. סימן ח"ג פעלים דב ועיין בדבריו. עיין ע'סימן
 קמ"ו. סימן ח*ב אחד שמעוןושער

לז

 בפטח חללחצי

 ימים וב' דבחוה*מ הטעם ת"פ סימן ב*יע"ן
 דבסוכות משום הלל. חצי אומרים פסח שלהאחרונים

 ועיין בים. נטבעו ידי דמעשה או בקרבנות. חלוקיםהם
 וב' א' בליל רק לאכול ההיוב מצה כי נ"ב סימן בוכל
 החיוב ולכאורה ז'. כל בסוכה לשבת חייב בסוכהאבל

 ביניהם חילק ואיד הראהטת בליל כפסח ג"כ הואבסוכה
 בזה. הנ*ע קכ*ב מאמר שמות והעית בהדרש עודחריז
 ט*ו. סימן טוב מבשר שו*תועיין

לח

 פטח כערב כתכהאכילת

 פסח. לפני מצה אכילת בענין רצ*ב בסימןבמ*ש
 בפסח כשירה שאינה מצה לאכול אפשר אם לדת חםהנה
 העידגי נ*י ויטמן זלמן חים הבחור והנה פסח.לפני

 הרשיה מצה דדק דמשמע סק*י תע"א בסימןממ*ש
 ולא לטעת ורצה חמו. של מצה ה~ח לאכול א*אלפסח
 נטע ד' הרה"ג ודודי לו. ילך התאבת כי מצה שוםיאכל
 טעם לזה יש לפסח כשר שאין דמצה טען שליט*אצבי
 מדברי שכתבע ומה בבוקר. זיא בע"פ לאמל ומחעראחר
 שליט*א זילבר בנימין ד' הרה"ג ידידי לי כתב הדורפאר
 המדובר מעין זה אין לכאורה ללחומ מצה לקחתבענין
 לא בודאי עצמו בע*פ אבל המצה את לאכול שצריךשם,
 הגר*א וידידי עכ"ל. וכף לאכול שאסור השאלהשייך

 אם שמסופק מה וז"ל, בזה לי כתב שליט"אאזבאנד
 שאינה מצה נמי כולל פסח לפני מצה לאכול שלאהמנהג
 המחבר כתב ס"א תע"א סימן באור"ח הנה לפסחכשדה
 אם דאי הוסיף סק"י ובמ"ב לאכול מותר עשידהדמצה
 נרגש אם מותר ג*כ פירות מי קצת בה ועירב במיםנילחם
 שיש השנה כל של מצה ואוכ פירות. מי של טעםבה
 לדקדק יש וכן מותר. ג"כ בטעם שיעי ונרגש מלחבה

 לאכלה אסור כפולה או נפוחה דמצה בסקי"ב המ"בממ"ש
 לאכלה שמחמירין אלא היא מצה הדין דמן כיתבע"פ
 מן ושלע מותר מצה אינה הדין מן ד(שם כהםמעבפסח
 להיתר טעם להוסיף יש ועוד מותר. ואקכ מצה אינההדין
 על שיש כית תשביתו מצות מקיים זו שבאכילהמשום
 ראיתי אבל עכ"ל. השבתה חיוב השנה כל שלמצה

 לאכול אין וז*ל, שכ' קלוו אות כ"ו סי' ישניםבמעורר
 דבע*פ הרי העין. מראית מפני מחומצת אפי' מצהבע"פ
 שכ*ט סי' ח*ו אומר ביביע חף' מצה. לאבול אקאממש

 מטוגפת. מצה לאנולשהתיר
 כ*ח סימן צר*ח )כהס משה והשיב בשו*תועיין
 אהדתה ברכה מברך אי ע*פ כשרה מצה באכלדנסתפק
 כתבו וכבר אסור הזמן אלא איסור ע"ז אין כי דכןוכתב

 בסימן ועןין ענינים. בהרבה זה חילוק כעיןהפוסקים
 מברך דאין הטאבר שפסק אסור דבר אכל גבי ס*אקצ"ו
 ז'ל הראב*ד לדעת דאפילו הבה"ט והביא וסוףתחילה
 דוקא זה ע*כ שנהנה סהעום איסור ע*ד מברך שכןדס*ל
 בעצם אסור דבר דוקא דלאו סק*א במ"ב וכתבבשוגג
 צוין ומקתי ת"פ מברך. אינו ג"כ ע-ע שאסר ה*האלא

 בתוספתחנבשעה*צ

לפ

 שתי בפטח טצהאפילת

 המנהג מאין גשי קיבל נחמיה הרב מידיזץנעשאלתי
 שליט*א הגרח*ק ידידי והנה שני. בפסח מצהשאוכלים



ומז מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 הרהוג ויוידי נהת. אין ואצלט חסידים מבהג זה לינתב
 אש מבתם מהרב בזה לי כתב שליטוא קרויז שלוםר'

 אכילת זמן הוא איין ט*ו בליל אכל הבשן קואביוזצ*ל
 השייכים והלכות משניות ולמד וביצה מצה שני פסהקרבן
 בבעלז נהגו וכן למקדש זכר לקץחות כדי שני פסחלמצח2
 י"ד ביום סעודה שקץ2ו ושלום חיים דרכי בספרהריז
 וכן הסעודה בתוך ומרור מצה אוכלין והיו ט*ו לילולא
 עכ"ל. זי*ע הבעש*ט רבינו מתלמידי החסידים כלמנהג
 נוהגים יש שכתב רנ"נ עמוד שיר התודעה בספרהרין
 הפסה קרבן לוכר מפסח שנשארה מצה זה ביוםלאכול
 רנ*ה בעמוד וכתב והמשיך עכ*ל. המצות עלשבאכל
 השמים שמן עמדין יעקב הרב כתב וו"ל, שני פסהבענין
 העוגות מן אכלו הראח2ונה שבה2נה לפי הטעם לונלו
 שענין ראיה מכאן ב2ריר ט*ו ליל ממצרים שהוציאומצות
 לא. ותו לילה אותו עד נמשכת קדושהם והמצההפסח
 מצה ואכילת מצרים יציאת של נס נמשך לילה אותוועד
 בפעם שהיה כמו בבית עמו וחמץ מצה שני. בפסחולכן

 פרי בספרו מלובלין הכהן גם כתב זה ומעיןרז2שונה.
 שני. בפסה מצה לאכילת טעם דיש הרי עכ*ל.צדיק
 שני. פסה עניני קדושים ?דיק פריועיין

 מותר בשבת האם שבת בערב דחל פטח שלוו'
 באור אבל דל(2 דכתב ה' סימן רע"א תשובת 9י'חמץ
 נראה לבאורה ודעתו להעיר כתב פ"ד טוב יום הל'שמה
 בזה(. האכרט כת"י לביצה )ובחידח2יםדמותר

ם

 מצרים יציאת טיצר עלבו2ה

 וצ'ל מגור הגה*צ בשם כתב יהודה ליקוטיבספר
 טלל הכנסת בבית הלל על מברכין שאנו דהברכהדנראה
 מצרים יציאת על הוא ההלל דמל מצרים יציאת סיפורנמי
 מכוון אני ואומר ממצרים. ישראל בצאת וכו' עבדיהללו
 מצרים. יציאת סיפור לפטור ההלל ברכת בשעתתמיד

טאש

 חקערה עלחטה2ה

 הביצה להשים מבהגיט הקערה על ששמיםהביצה
 להשים וכה מנהג שכתב משה בויגד וראק2יבקליפתונ

 כתב כ*ז לדף ובהוספות קליפתה. עם הביצה הקערהעל
 ביצה ליקח וויזניטץ ומנהג וטר. באיאן מנהג הואוכן

קלופה.

ט2ט

 פטחט2ה2י

 בפסח מנהגים כמה פה להעתיק נחתמצאתי
 מנהגים ב*ב( )תשל*ה ה"א שולהן עריכת הספרשראיתי
קדומים.
 מבלי ההגדה לקרחן נההגים ככולם רובם סוו,עמרד
 קצת מבארים שכן נהונ אבל ע"כ4 בפירושיםלהפסיק
 בזה. תןייז המאריך כלוזהו

 יושבין אלא לצורך שאינן בדברים משיחין איןשם,
 כבוד יראת מהו ע*כ ראש. וכובד כבוד וביראתבשמחה
 ראהב. כובדומהו

 ההגדה בקריאת סה2תתפות הנשים אין ס*ז,עמוד
 רק חסדו לעולם כי או ד"נו שעונין ובשעהבקול

 קול משום וטעמו ע*כ. ישמע לא וקולן נעותשפתותיהן
 ד'ה. סימן בח*א מ*ש תןיין ערוה.באשה

 שם שכתב מה עיין א', אח2 ש*ב סימן בח*אמ"ש
 ע*ה.בעמוד

 את מעט להרים נחהגין יש וום כתוב פ*ה,עמוד
 מדוע. לי מובן המא דייט. כשאומריםהשולחן

 לנהוג יש איך מנהגים מיני כל שם כתב ק"ב,בעמוד
 מהכוס. הייןכששופך

 ידי מוציא ש2ו שאין הוא המנהג כתוב, ק*בבעמוד
 חשד כל המנין את אבל בלבד בברכה אלאהשומעים

 בקול. לעצמוסופר

טו2

 לטסחטרטראה2

 שיודעים ת*ח ב' הצפילו קט*ז פסחים הגמראלשון
 הלי*ג בפ*ז הרמב*ם ולשת לזה. זה שחשלין הפסחבהלכות
 הזה הלילה נשהנה מה זה את זה שה2לין אהטה לואין



 מ י ר פא חייםאורח ת 1 ב בררמח
 משמע הגמרא מדבדי ולכאורה חכמים. כולן היוואפילו
 בהל' שיודעים כתוב הגמרא דבלשון ועוד לזה. זה וכןלזה יעשי זה משמע הדמב"ם ומלשון וסגי. לזה זהדשו84ל
 הלכות ולא נשתנה מה שואלין כתוב וברמב"םהפסח
 זה את ישאל דוה סגי הפסח דהלכות י*ל ואוליהפסח.
 הכל. שיסביד ז"א ישאל שאחד שמספיק ההגדה כלוזה
 יאמר שכ"א דצדיך הרמב*ם סובר נשתנה מה אמידתאבל
 סובר דהדמב*ם דהסבדע הדברים וביאוד נשהנונמה

 הרמב"ם סובד ולכן ושהיו שאירעו בדבדים לספדדצדיך
 א'כ בזמנו לכ"א ג"כ שאידע מה לספר הוא החיובאם

 הסביד זצ"ל חיים דהג"ר והוא לספר. ת*ח על הואהחיוב
 יציאת סיפור דחיוב ס"ו עמוד בדכה בעמק דבדיוהובאו
 ישאלך כי ויהי כדכתיב ותשובה שאלה דרך צריךמצרים
 חבירו צריך התשובה יענה שכוא בדי ת"ח וא"כבנך

 השאלה אי לדת ויש להשיב מה לו שיהיה כדי לולעתעל
 ובאמת חכמים דתקסת או התורה מן היא נשתנה מהשל

 המצוה הדמב*ם הזכיר לא קנ*ז מצוה המצותבספד
 המצות בספר הרמג"ם לשון )ועיין וישיגו.שישאלו
 דאומר סגל אמהר"י נשתנה מה שכתב מה ועייןגפנים(.
 המהרי"ל כתב זה הכל. לאדת לשגח יפה בניגוןאותו
 מה דם בקול אומד המסובין מן אהד כתב יושרוהלקט
 מתחיל והגאון נשתנה מה בלחש אומדים ואחדיםנשתנה
 ומקמ2ה עמו בלדהב אומרים ואחרים וכו' עבדיםבקרר
 עמוד שולחן עריכת ובספד נעים. בקול כולם אומריםוכר
 כל השיר ובדכת והלל הסה2נה כנגינת נגיפעה כתובס"ט
 אחד בקול יחד אותה קוראין והרוב בנגינתו נאמראחד
 דאש פותח פרק כל ובראש מאחר זה ולא מקדים זהלא

 עכ*ל.המסובין
 נ*א למספר עולה 2א כי נא. לאכול לא נצטוובקופ

 אז יותר לחכם עצמו שחושב ומי נתנו בינה שעריונ'
 לקבלהא"א

 ליאוג לא לרמז הבקר, עד מהבשר להתיר לאונזהרו
 ברוח. מזומתינו לע עתן הקבקה כי המחדליום

 והוא ליו*ד. מרמז וזה ביעור, מצא מקייםובי"ד
 רע. בלי העולם נבדא מאמדותדבעשדה
 למעלה האדם את מגביה זה כי חמץ לאבולוא"א

 בלי שניתן מצה פהבו"כ הקב"ה, שעשאו ממהיותר
התרוממות.
 פסולת עם להתערב א"א כי חמץ, תערוגת לאכולולא
 להתנהג "ב דבר ובכל חמץ בגדר שהם חולולמודי
 הקודש.בטהרת
 ד' לעובד רומז הק*פ כי למומר, ממנו נותניןואין
 נקרא ולא בעיקר כפר והמומר כולו וצולהובשלימות
ש~ם.

 שאר ללמוד א*א כי חוצה, הבשר מן מוציאמין
 להתנהג צדיך בך כי בפנים ורק חיצוניותחכמות

 בחוץ. בהפקדות ולאבפנימיות
 בי יתברך, בשם מאמין לא כי בו. צכל לאוערל

 דמ2לימחת. לו חסד וערל לשלימות סימן הואק"פ
 יחזקאל ר' המשגיח )להרה"ג יחזקאל אור בספדועיק

 תהת מיר בישיגת ללמוד וזכיתי זצ"ל, לעוינשטייןהלוי
 יצהשת סיפור בענין שכתג ד'נ בעמוד זמנים( ג'השגחתו
 חייב אשר מצדים יציאת של הענין שם, וז"למצרים
 כמובן ממצרים יצא הוא כאילו עצמו את לראותכאואא
 שירגיש לעשות אדם צריך והתבוננות עמל הרבהכי

 לזכות בן וכו' עמו זאת נעשית כאילו האמיתי הדגשאיזה
 הולך וד' שיכו עד ישראל בלל זכו אשר מצריםליציאת
 ובזכות מילה ובמצחן פסח במצות היה אה2רלפניהם.
 עצמו מקדש אדם וכר נעודיך חסד לך זכדתיהאמו2ה
 מקדשין הזה בעולם מלמעלה. אותו מקדשין מלמטההדבה
 קרבנות הקדשת ענין זה ואולי עכ*ל. הגא  בעולםאותו
 הבא. בעולם להתקדש שנוכל כדי המקדש לביתועוד
 ובזה הארץ קדושת של שמחה ע"י זה את למלאות ישכן

 כישיבת דין לזה שיש תודה שלומד מקום בכליתקדש
 את אתכיד אהחר מקום בכל כי תורה המלאה ישדאלאדץ
 וברכתיך. אליך אבאשמי

 עמוד זצ"ל( לוינשטיק הגד'י )על הדור מופתובספר
 והודה תמיד עולת בספר שראה זצ"ל מהמשגיח הביאל"א

 שהוא אף עבד עשני שלא שם שכתב דבריו עללמחבר
 מה על גם זו בהודאה לכון ויש כאשמ. במצות כבדחייב

 בארץ ובלבנים בחומר פרך מעבודת היום הצילושהשי"ת
 אדם חייב ודור דור בבל הדמב'ם, וז"ל הטמאה.מצדים
 משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו אתלראות
 הקבשה ציוה זה דבר ועל משם הוציא ואותנושנאמר
 ה' ויפדך מצרים בחרץ היית עבד כי וזכרתבתודה
 עכ"ל. לחירות ויצאת עגד הישז בעצמך אתה כלומראלקיך

 בהקדמה שכתב מה שיחרור ענין להוסיףוברצוני
 לנשמת זכר אלו דברים עיהיו פסחים על יחזקאללחזון
 שנפטר זצ'ל, אברמסקי יחזקאל ד' הרב מרר הגאוןהרב
 היהים בטן עד כצחשתו ספריו את וליוו תשלוו אלולבכ"ד
 עליו יח2ר מליץ יהיה בספדיו שילמוד שמיוציוה

 היה וגדול בד,ת עמו לשואח וזכיתי תנצב"ה.בעוה"ב,
 וואינו איש כל וכ". בכל גדולתו לתאר שאיןהאיש
 הנפש שארור בכניסתה יחחם לא כחוקתה, שבתשומר

 וכל הרתו. מחווי על המעיקים החילוניים החייםמשעבוד
 שנשמתו הזה ביום ירגיש לא חול, שבתו אתהעושה
 יתעורד לא עליון בחסד פהטורר ואפילו גופג עליתרה
 לא איפ השביעי יח2ם אם היום. קדושת על שירהויאמר
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 את עיניו רשי לא אם או חול. מדבור אפילו שבתוןשבת
 של חן רוח אהחר יהודי של פניו ומאור הוד ההוהקרני
 כי עליו. מעיד פניו וקלכעצר עליו שפוכה הנפשמנוחת
 דממה קול מקשיבות ואזניו נח כולו העולם שכל לונדמה
 מחרישים הגשמיים ההיים החול בימי אשר "שם קולדקה
 נתפסואינו

 אפי~
 לכה המנון היש הפנימתם. בחושים

 ומועדיהם, חגיהם על העמים בשירת כלה לקראתדודי
 עכ*ל. העולם ביצהשת מנוחה יום ערך על כזו השגההיש
 בזה. להוסיף מהואין

 יחזקאל ר' הרה"ג הצדיק הרב כתב מצרים עניןכן
 י"ח נפטר לנשמהע זכר אלו דברים )ויהיו זצ"ללוינשטיין

 ענין רס"ו מטתב יחזקאל אור בספרו תשל"ד(אדר
 בכורות מכת ע"ד הוא מצרים יציאת שלהשליחות
 צריך מאד מה וכף הזה בלילה מצרים בארץועברתי
 השי,ת אוחשו קנה כסף בהרבה כי בה' חחמחתלהיות
 וכף ירד כביכול בעצמו שהוא עד לעבדים. לולהיות
 וכף. בעוהשב כ"ש ירד הזה בעולםואם

מף

 א' לחלקחומטח
 שחייב לסוכה מצה בין ההבדל ש"ז סימן בח"אמ*ש

 שכתב מה ב' אות סוכות היים במשמרת עייו ז' כלבה
בזה.

 אם מכזית יותר אכל אם א' אות ש"ח בסימןמ"ש
 י"ב. סימן פסח עיי"ש מצוהמקיים

 לא מדוע מצה כזית ברוב ג' אחע ש*ח בסימןמ"ש
 ב'. סימן תפילין עיי"ש המצוהמקיים

 העומר בספירת שהז"ג מ*ע בענין שכ*ז בסימןמ"ש
 א'. סימן העומר בספירתעיי"ש

 חשוב דלא העומר ספירת דין לבאר שוי בסימןמ"ש
 וכן המצוה של עצמותו הוא דהזמן משום שהז"גמאע

 גוטסמן להגר*י שיעורים בקונטרסי גם שכ"כהעירני
 דין בביאוד והרע"א הטףא בשם שהבאנו ומהשליט"א,

 אור"ח שלמה בחכמת גם ביאר כן בכורים. לעניןמ"ע
 תכ"ו.סימן

מח

 חעומר ט8טירת,1חחיט

 דארן המאור הבעל בדברי א' אות שכ"ח בסימןמ*ש
 בית צער מזכיר זה כי העומר ספירת על שהחיינומברכין
 צבי נטע ר' הרה"ג הגדול וודי בזה העירהמקדש.
 על דסוכות אן ביום שהחחנו עשה בלא דא"כשליט"א
 ח למקוש חי ט חא הי1ש חחר דעושההלולב

 וגיאר העומר. בספירת כמו הצער כמזכיר חשקלדעחמים
 "ערתו. את רק פה והבאע ודעת טעם בטובהדבר
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 סימן פסח ליל חיים ארחחן בספר פלא דברראיתי
 הקדמונים שנהגו  שמעתי ז*ל אשד הרב כתב שכתב,כ"ח

 בספר וכן בלילה. כמו ביום באחרונה מצה כזיתלאכול
 בהגדה וראיתי הדברים כוונת ומה הלשון אותו כתב בוכל

 טילי וכתב בזה כבר שהעיר קס"ה עמוד )כשר(שלמה
 משום הגר"א וכסברת אחרון. ביום באחרונההפירחם
 בזה יפה ביאור בעי ובאמת עכ*ל. וכף מצוהחביבות
וצע*ג.

 גרינבלט צבי נטע ר' הרה"ג הגדול לדודיחחאלתי
 1 לי השיב אשר ווה אשר ר' דברי לי לבארשליט"א

 כ*ת וברכה. שלום תשל*ז, מרוהבח דר"ח א'ב"ה,
 וכ"כ פסח ליל בהלכחע חיים בארחות שאראהביקש
 שנהגו שמעתי ז'ל, אשר הרב בצצב וו*ל, בובכל

 בלילה. כמו ביום באחרונה מצה כזית לאכולהקדמונים
 לזה ומקור טעם לידע צריך מופלאים. שדבריובודאי
 גם בפיו מצה טעם שיהיה ראוי שהוא טעם מאיזהואם
 הפסח. ימי בשאר כן שיהיה ראוי היה כן כמו הלאביום

 דפסחים בסוגיא הו(1 מנהגם שמקור בעה"שונ"ל
 דאשל שני ביויט הא ר(ושון ביו*ט הא קשיא לאל"ו

 בדוגהבא לי תלישו לא קמא יומא וכו' לבריהריב"ל
 הראה1ון לילה יו"ט ופירהם"י בדובהצא לי לחחו ואילךמכאן

 חומ"צ בפ*ה והרמב*ם ע"ב. עתי לחם בעינן חובהשהמצה
 וביום וכף ושמן ביץ העיסה ללחם מותר וכן כתבה"כ

 משום לא בלבד במים אלא ולקטוף ללחם אסורהראשון
 הוא בלבד הראשון וביום עוני לחם שיהיה כדי אלאחמץ

 הוא שדעתו הרי ע"ב. עוני ללהם זכרון להיותווצריך
 ביו שנילה1ה לעיסה פרט עוני לחם שורשו ממהדחוץ
 והוא עשירה במצה מצה מצחץ יוצאין דאין והואוכף

 בזה איסוד של הלכה עוד יו1 חובה של מצה בכזיתתנאי
 שביאר הלוי רי"ז מרן בחידושי הרמ עשירה היאשהמצה
 תיאה הל"ה בפ"ו הרמב"ם דברי בזה ויש היטבהדברים

 ווהוא בדובשא לי תלושו לא משש כן פירששהדמב"ם
 לא בדובשא ילוש ואם המצוה לקיים שרה משום רקלא
 כן לעשעת קואסוד וההט תלחחו לא שאמר אלאיקיים
 עתי. ללהם זברון להיות שצריך שביארוכמו

 בהל"ח זו הלכה שהביא מה ביאוד צריך עדייןאמנם
 עד חובה של מצה כזית אובל מדין נלל כתב שפדט
 שלא איסוד גם דיש היא דדעתו דנהי שאחשז.הפרק
 והיה חובה של בכוית רק זה הא מ"ט בעשיראתיאכלנה
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 תעה חובה. של מצה כזית בענין בפ4ו זה שיבתוברשיי
 מ"ש לפי רבינו מדברי שנראה בפ*ה שם כתבהם4ם
 וכונת כפירש*י, הראשון לילה שהוא ראשון יוםבסוגיא
 לשין ואין שכתב בפ"ו הרמב"ם שמדברי נראההמ*ם
 בב*י )ועיין ראהחון כזית על דשסב משמע וכד ביעחתה
 מדבר שם הפרק כל דהרי רבינה ום*ש ד*ה תס*בסימן
 לשון בסתימת כן לפרן1 קשה באמת אבל זהב!ית

 הראשון וביום וכו', אסור הראשת וביום שכתבהרמב*ם
 מוסב דיהיה עתי לחם זכרון להיות שצריך הואבלבד
 לפרש. אלא לסתום דרכו דאין ראשת כזית עלרק

 הראשונים כשאר התו הרמב*ם דעת דאם צ'בועוד
 חובה של בכזית רק הוא וכו' ביין לשין דאין דינאדכל
 כרסו ממלא דמצוה מצה מצחע בתורת שלא לאאבל
 הב"י וכם*ש הראשת לילה בסעודת אפילו עשירהבמצה
 דאיכא היא הרמב*ם שדעת אלא הראשונים בדעתשם

 קיים שלא לזה עסף עשירה מצה של בכזית גםאיסורא
 בעשירות יאכלנה שלא עוני לחם של הדין יסוד וזהמצוה
 אפשר דאי ידעי דלא דלאלו זה איסור נאמר דלמיצע4ק
 הרי מצוה לשם ומכיוני עשירה במצה המצוהלקיים
 "1 ואדרבה המצוה לקיים א*א שאם היא שדעתםבודאי
 היא ומדהחבתם בזה להו ניחא דלא שכזו באכילהאיסור
 כאכילה זה בכגון אכילתם שתחשב לדש ונידם8בטעחע
 מצות לקיים רוצים אינם דלר,1י ובודאי מצוה לשםשלא
 שלהם תמוה עשירה מצה ואוכלים כדין מצהאכילת
 וכף. ביץ לשין שאין אמרוועליהם
 ביףט הא שמפרש נראה הרמב"ם לשת מפשטותאבל
 אם צ*ע שני ביףט )והא הר(ששת היום כל שהתוראשת
 מהל' בפוח הרמב*ם שפירש וכמו גליות( של יףטהוא
 או שני ביו*ט כאן ל,ו דסוכה בסוגיא מ'ש ה,טלולב
 המ' שם ר(ושתים הרבה שפיו,1ו וכמו הפסח ימי קוארעל

 מבריסק הגר4ח על לקמןמש*כ
 ז4"

 ר(נשון יו*ט ופירח1

 לילה (1 ראשון כזית אמר )שלא שבסוגיא קמאויומי
 דקדק זה משום תוולי ומשמעו כפשוטו הואראשוםק
 להיות שצריך הוא בלבד הראשון וביום וכתבהרמב*ם
 מצוה שמצחע עוני לחם צריך כתב ה~א עוני לחםזכרון
 שלשין מה כל על שמוסב בה1ום עתי לחם שיהיוצריכים
 אלא עוני לחם שיהיה ע*ז באמר לא ובחהאי הר(ושת.ביום

 מעשה יעשה שלא עוני ללחם זכרון שיהיה דבכדישאמרו
 וכה. ביץ לשין אין כן ומשום זה לזכרתהסותר

 כמו ההא דבריו כובת שבארנו כמו עתי לחם משוםוכר ביי אותה לשין אין אבל הל*ה בפ,ו מש*כרלפי*ז
 וא*כ הר(ששון יום בכל אסור עתה בפ*ה כברשביאדע
 לש ואם הוסיף חהה איסור אוהו בכלל חובה שלכדת
 מצה של בחפצא ג'ב עיכוב דההש חובהו ידי הנא לאהשכל
 ףל. הגרי"ז שהסביר וכמו מצה אבילת מצצת קיוםלענין

 דגרי"ד ממרן שמעתי בבוסטון כשלמדתיובילדוועי
 ימים בב' נזהר ההה ז4ל שהגר*ח שלים'אסולביציק
 שרוי' מחומרת 3היא קנידלאך לאכול שלא ש*פהראשונים
 הרמב*ם דעת צירוף ע*י הפסח( ימי בכל הרבהשנהגו
 הר*י ודעת הראשונים בימים עשירה מצהשאסורה
 מצה שם חל אפהה אחר שבבישול עןנ( )ם"אבתוספות
 הוי פירות דבמי תס*ב סימן בריש השו*ע ודעתעשירה
 הרמב"ם בדעת הגר"ח שנקט משמע מזה עשירה.מצה

 ונראה וכו' ביין ל,ןין אין הראה1ון יום דבכלכדברנו
 שלא שם( הב*י )שהביא הנוהגים טעם שזהג"כ

 כה1ום והוא הרחמ1ונים הימים בב' כלל עשירהמצה לאכ~
 כהרמב*ם. בסוגיאשפירה1ו
 היום שבכל הרמב*ם בדברי לפי,ז שמבואר מהולפי
 מקור הוא דזה י*ל עוני ללחם זכרון להיחע צריךהראשון
 דלא דנהי וטעמם ורים בארחות שהביא הקדמוניםמנהג
 עשירה מצה אסרו ורק ביום עוני לחם לאכולחייבו

 כזית שיאכל שנכון ראו מ*ם עוני לחם לזכרוןהסותרת
 ביעקר ש(וז בלילה כמו ביום באחרונה עוני לחם שלמצה
 נילח1ה שלא מצה של אחד כזית אלא לו אין אםהדין
 ערבי בפרק הרא*ש )וכם*ש באחרונה וואוכלה וכו'ביע

 עוני לחם של מצה טעם שיהיה בכדי ל'( אותפסחים
 ליום הראוי עוני ללחם זכרת ב!ה ויהיה אח"כבפיו

 הרמב*ם. וכם"שהראשון
 יום בכל עוני ללחם זכרון של זה דברובעיקר

 זכירה מש"כ עפ*י נראה הימים מבשאר יותרהראשון
 כתיב הסדר בסוף והנה בא. בפר,1ת הראהחון היוםעל
 היום כתוב ובאמצע וגר ממצרים יצ(אעם אהחר היוםזכור
 מבואר רז"ל שפירשו וכפי וגר וחגתם לזכרת לכםהזה
 הזה היום את דזכוד דבפסוק דברים שני הפסוקיםבב'

 יום בכל יצ'ם שמזכירין למד ממכילתא והתופירש*י
 אבל בקרא הזה ביום שהיה מה יום בכל שיזכרווהיינו
 את שיזכרו מבואר לזכרון לכם הזה היום דוהיהבקרא
 אאו וחגתם וכם4ש יום באותו שנה בכל הזההיום

 ביארו ע*ב ט' בחגיגה וכן ברש*ס )ומובא שםובמכילהשש
 שם ובמכילתא סףי חגיגת והוא חגיגה שטעוןשפירושו

 שבו הלילה ממחרת ט*ו יום הועו הזה קוהיום לבררטרח
 היום דוהיה בפסוק מבדאר הרי ולפי"ז יעו*ש. הפסחאכלו
 ח1נה שנה בכל היום חת לזכוד שראוי לזכרת לכםהזה
 וחגותם ע*י הוא דהזכרון משמע דבמקרא ונהי עצמוביום
 וחגותם כתיב מדלא מףמ קרבן הב(םז ע*י שהוחואותו
 משמע גרידא לדן חג צאתכבס יום מן הזה היוםאת

 במיוחד אותו שיזכרו גם הוא המקרא כוונתשבעיקר
 צריך הראשון היום שכל לפי*ז אמרו ח1פיר יוםבאותו
 היום דוהיה קיום בזה "1 דהרי עתי ~חם זכרוןלהיות
 ללחח זכרון ידיך לא שלפניו ובלילה לזברון לכםהזה



ינאאפרים חהםשרהרבבות

 עוני לתם שהם מצות תאכלו בערב נאמר בו דהריעוני
 שליט"א. הרה*ג דודיעכ"ל

כת
 לפנח לקידחט תדירפפירח

 או העומר ספירת תדיר יותר נקרא מהנשאלתי
 לספור שמהנים מה רק לי ידוע לא והנה לבנה.קידוש
 בשרהן כעת וראיתי הלבנה. לקדש ואח"כ העומרספירת
 ומסתברא בזה למסקגא בא ולא י"ג סימן ח"ב יהושעדבר

כהנ"ל.

מה
 טמצה,טיעור

 פר,2יות. ג' לסה2ל כשלוקח התו תגרע בל שלהדין
 עובר אין מצה מכזית פחות אוכל אם מדוע לכאורהא"כ
 שלא אף מצה מכזית פחחן באכל לפי"ז ויוצא תגרע.בבל
 ר' הרה"ג וידידי תגרע בבל שיעבור אבל המצוהמקיים
 מכזית פחות באוכל כי בזה לי ענה שליט"א פנחסחיים
 ובהגדש"פ פטור. ולכן אכילה של וחלחן שם ע*זאין

 עובר אין ולכן לכזית להשלים בידו כי סתב השירברכת
 עכ*ל. להשלים א*א מתנות ב' בנתן בה2אשכ תגרעבבל

 חפצא ו2לקח הצ'ל להטולים. יכול בתפילין ג"בולכאירה
 שהובא ומה הכשב סה2א*כ להשלים אהיך ולא ג'של

 באכילה מצוה מקים אם זית חצי רק לו יש אםבאחרונים
 דיקיים דיתכן מדחזינן אבל אכילה. שם שייך לא ע"זהלא
 ויוצ(8 תגרע. בבל עובר לא מכזית פחתן דעל ש"םמצוה
 מצוה לקיים אבל תגרע בבל עובר דאין דאף דיןחידה2
 כוח. דף לר"ה מלואים באבני א% בטורי ועייןמקיים.
 סי' החהם עץ פרי בספר תגרע בל בדין רחב ביאורועיין
 וידידי שליט*8ם שטיינברג פרץ ר' הרהוג לידידיכ'

 ול"ש אכילה כלל זה אין לי ענה שליט"א קניבסקיהגר"ח
 תגרע.בל

 הלקים לאן השמן את דחלקו הב*י לשיטתוהנה
 בבל ח2יעבור מהשיעור פחות שם הא לכאורהבחטכה
 ר' הרה*ג מדידי כ*ח. דף ר*ה אמת שפת ועייןתגרע.
 להוסיף ש"צ בזה לי ענה שליט"א פלונצינסקיאליעזר
 יהי' ההדלקה שבזמן צריך אהכ מצ1ה עח2ה שהדלקהלם"ד
 בל ח2ייך מספיק וואין קשה לכאורה אץכ שמןמספיק
 בוער זה ס*ס חסרון אין שבחפצא היות אולי אבלתגרע
 פסול שמגה חיסר לם*ד וביותר תגרע בל שייך לאא"כ
 שדן וראיתי עכ*ל. בזה לעיין יש ומ"ם פסול פה ג*כאשכ
 עצם על והנה י*נ סי8 8*ב השם מקדשי בשו*ת ב*כבזה

 16 משית ק88ל אא דמפהףם בי(1ר טעי מצה(8נילת

 אפרים ברבבות מ"ש חמיז מברך. ת4מאי ניתםלהטת
 ג/ ב' אא ש"ח סימןח"א

 אילי בזה לי ענה שליט*א פרנק דצ*פ הרהוגוידידי
 אם פסח בליל מכז"2 פחות אוכל אדם אם לחקוריש

 דלא מכזית פחות שאוכל כית לענוד חגרע, בבלעובד
 שעובר וודאי בצה אכילת מצות מקיים ואיט אכילהשמיה
 פסח בליל מצה כלל אבל שלא כמו ודינו תגרעבבל

 תוקיען למה ט"ז בראה הרשב"א וכם*ש חגרע בבלשעובר
 תוסיף. בבל עבר דקא תוס' קהחית שהקשהומריעין
 יעו*ש תוסיף בל ליכא לצורך חכמים שתיקט דדברותירץ
 ווחל ר"ה של יו*ט כגת לצורך תגרע לבל וה"הומסיים
 לפיכך לצורך וכ*ז לתקוע שלא רבנן גזרו בשבתלהיות
 בחול ווחל ר*ה של דביו*ט נמצא לפי*ז תגרע בלליכא
 שביטל מה מחוץ תגרע בבל גם עובר נה2ופר תקעולא
 הרשב"א. על מתמיה אבן ובטורי רקה. של שופרמצות
 נמצא לפי*ז ע"ז. יחלוק מי הש*כ כהר,2ב"א סייםובסוף
 פסח בליל מצה כזית אכל לא או ברקה תקע שלאדמי
 עכאל. תגרע בבל גםעובר

 כתב שליט*א גיפטער מרדכי ר' הרה*ג ידידיומו*ר
 בחפצא אלא תוסיף ובל תגרע בל דל*ש מ"ש וז"ל, בזהלי
 אבל גב"ת עובר בסוכה בשמיני הישן דהרי הוא כןלא

 ול*ש כלל שבת נר שם בזה אין הן ביום שבת נרמדליק
 בל איכא דרבנן במצוות אי לדת ויש תוסיף בלבזה

 תדאי תקון. יאוריהעא כעין דתקת מה כל דהריתוסיף
 תוסיף בבל שעובר כמו חגרע בבל עובר בפרשיותהמגרע
 סי' ח*א אפרים ברבבות שכתבנו מה תמין עכ*ל.במוסיף
 חמדה כלי לבעל ישראל חמדת לבעל בהקדמה הןייןת"ח.
 אבני 11ףין מ"ב. סימן ח*א הלוי ובית נזר האבניבשם
 ט'ז. סימן ח*ג זבול בית תמין ל'. סימן ח*א אור"חנזר

 שסימן
 יצא אם בזה"ז פטח חזכירמלא
 אם הדין איך פסח, לנו שאין ותה ממזנסתפקתי

 והנה יצא. אם ומרור מצה הזכיר ורק פסח, הזכירלא
 שלא כל אומר היה רשב"ג קט*ז בפסחים המשנהלשון
 וכתב חובתו. ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשהאמר

 בעי ומרור למצה סעם ~פי*ז טעמן. פיר,2 שלאהרשב"ם
 יתכן נשתנה במה שואלים ולא אוכלים שלא פסחאבל
 טעמו. לפרה2 בעידלא

 גמליאל כר' והלכה הרמב"ם כתב המשניותובפירוש
 דלא כתב ובמר,2"א עליו. שחולקין שיש משמעולכאורה
 כי פה אלא מה 6פם שיזכיר דצריך מצות בשארמציט
 וחטאת מפסא חוץ כשירין לשמן שלא שנזבאוהזבהים
 חור*ן עהיך. לא ז8 גו*ה ת8*כ לשטיג שטכיר אךכובעי



אורח ת ו ב ברינב

 חובתו ידי יצא לא אבל כראוי חובתו ידי יצ(1 לאכתב
 לכאודה הזכיד לא אם אפילו וא"כ וכד קאמר לאכלל
 אמצוה. ידייצ(1

 אלו דבדים אמר שלא מי הל"ה בפוז הרמב"םולשת
 ומדור מצה פסח הן ואלו חובתו ידי יצא לא ט"ובליל
 דג"כ הדי הגדה. הנקראין הן כולן האלו ודבדיםוכר
 דאחדת מההגדה חלק זה כי פסח שיזכיד צדיךבזה*ז
 ביאור. בעי ודבדיו מנוח בר' ועיי"ש חובתו ידי יצאלא
 לעיכובא. זה דבזה"ז הל"ד בפ"ח מ"שחריז

 ובפ"ח שנגאלו ע"ש מצה דאומד הדמב"ם כתבובפ"ז
 בצקם הספיק שלא ע"ש אוכלים שאנו זו מצה ואומרכתב
 והנה בזה. וצ"ע אחר טעם וזה וכו' להחמיץ אבותינושל

 וגאלם וכף הספיק שלא וכו' זו מצה טתב ההגדהבעסח
 בפ"ז מ"ש נראה ביאודו הש"כ הטעמים ב' דנתן הרימיד

 מן חלק שזה הספיק שלא להטעם המשך הואשנגאלו
 ספר ובקדית בפסחים( חדש אוד )ועיק בזה ועיקהגאולה
 בפסח אלו דבדים של,בה טעמי ופירהמ אמר לא ואםכתב
 יציאת סיפוד חובת ידי יצא לא ומרוד מצה פסאקוהן

 וכו' מצה של המצוה קיים שלא ביאדו דלא הדימצרים.
 וא"כ יציא"מ. סיפור מות קיים לא אלא קיים כן הוא זהאת
 וא"כ הגדה. כתב שהדמב"ם שיתכן מהסיפוד חלקזה

 מהסיפוד. חלק זה כי יצא. לא אז הזכיד לא אםבזה"ז
 ל' סימן בח"א ציון הבנין כתב ספר הקריוןוכדבדי
 לענין אלא ומדור מצה פסח אכילת לענין קאמר לאדרקג
 מה ועיין ספד( לקדית ציין )ולא מצדים יציאתסיפור
 סי' אוד'ח צדק ומעגלי וזמנים. מועדים בהגדש"פשכתב
 מכ"ז ומבואד קע"ח. עמוד ההגדה על צדק ומעגליכ"א.
 ועיק להזכיר. צדיך בזה"ז ג"כ וא"כ מהסיפור חלקדזה
 סימן התשובה עמק בספד וכן ס"ו. עמוד בדכה עמקספר
 דבדים אמר אבשלא יצא לא דקאמד דמה נדאה שכתבעשז
 חיוב בזה"ז. ג"כ ואוכ יצי"מ חובת ידי יצא דלא ר*לאלו
 ספר. בקרית כך מבואד וכבר פסא.לומד

 שכתב הל"ד בפ"ח הדמב"ם בלשון יש דיוקעוד
 וכן מדוד. ואח"כ מצה טתב בפ"ז אבל מצה. ואחאכמרוד
 כתב דבינו מנוח ד' בשם כתב ובכ"מ ההגדה.בנוסא
 המשנה וטעם קאמר זו מצה בהגדה אבל המשנהכסדד

 רביע בלשון ועיין נגאלו ואח"כ חייהם מדדושבתחילה
 כתב שבדיוף במשנה אבל קודם. מצה לנו ובמשנהממח.

 דברים דבר העמק ועיין מצה. ואח*כ מרור קודםדמגביה
 שהיה הזקן שרוג שכתב שמועה ביבין וראיתי י.ט8ז
 היה בודאי בזמנו אשכ פסח. עחצין היו ובימיו הביתבזמן
 משמע אבותינו אוכלין שהיו פסח שלנו ובגידסאעיטב.
 פרק ע'ו סימן חיהן מהר"ץ שוקת הריו אלעבר.דקאי
 במהרי,ץ )וורי"ש רנוב עמהר עובדיה חזון והגדישפי.
 - - - עבודת.'המקד,ם4 5קונשר6 5אריכותחיות

 מ י ר פאחיים
 בזה"ז שאין אע"פ כתב וי"ח סימן הלקטובשבלי

 הבן שקשאילת לפי ההגדה מן וכל מכל סלקוהו לאפסח
 ובארחות לעכובא. הוא לכאודה ואוכ עליו. מיוסדתהחכם
 ידי יצא לא ומדור מצה פסח שיאכל אע"פ כתבחיים
 הרי והגדה. באמידה הכתוב שהקפיד אמידה בלתיחובתו
 מ"ש הוסיף לא אבל בו הכל כתב וכן לעכובא.דהוא
 וצ'ע הך היינו דלכאו' והגדה כוונתו ומה באמירההא"ח
 יציאת בענין שאמר אע"פ לומר לו דהיה קשה וכ"כבזה.

 במעגלי )ועיי"ש המצות טעמי שיאמר עד יצא לאמצדים
 כשאומר ואולי בזה. הכונה מה והגדה אמירה עכ"פצדק(
 כונת וזה הגדה של המצוה את מקיים הוא אז זהאת

 ועיין הגדה. נקדאין אלו ודבדים הדמב"ם שכתבהדבדים
 הספיק שלא מצה קואומדים בזה וכתב האבודדהם.מ"ש
 היה המצות על שנצטוו דמה וכתב מקודם נצטווהלא
 ומרש"אם. ר*ן )ועיין העתידות יודעי שהם העתידע"ש
 לועז מעם לבילקטו תקכ*ה. סימן פסחים בדאבי"הועיין
 מה בכל זוכרים הדברים שלשת של הטעם בידיעת כיכתב

שעבד.
 עד יצא לא שאכל אף כתב ההגדה עלובדש"י

 רואים הרי והגדה. באמירה הקב"ה הקפיד כישיאמד
 ועיין ומרור. ומצה מפסח חלק וזה המצות טעמישיפרש
 וכן צ"ה. באמירה ואמרתם ד'ה קט"ז פסחיםתוס'

 המצות מן חלק טתה לפי*ז ומבואד ההגדה עלבדיטב"א
 ועיק וקצרחי בזה להאריך ויש לעיכובא. וזה הלילהשל
 ועיין כ'. סימן ח*ב כה~ה ביכודי בספרו ידידי מ"שעוד

 בפה. אלו ג' להזכיר צריך מדוע שכתב פסח שבחבהגדה
 ר' הרב ואחי בחאא. נגענו כבר מהדבדים כמהוהנה

 הגרקא וז'ל, בזה דבדים לי הוסיף שליטקא צבינטע
 ובספרי בעצמו הקערה מגביה כתב קצ"א דבבמעשה
 הוא נכון וז*ל, מסלואק העליר יחיאל הגד"י כתבהגד"א
 של כוס לענין שהרי מזולתו סיוע בלא בעצמולהגביה
 בימין טפח להגביהו דצריך נשא בבדכות שאמדובדכה
 שאחר כ*ש לימין שתסייע מהו שמאל בג' שאלושאולי
 אמנם כתב מהוראדנא צבי מג*ר צבי ובתפאדת יסייע.לא

 בעלת וביותר הבית בני שכל בינינו מצוי שטותמנהג
 הקערה הגבהת היתה כאילו בהגבה לסייע מתאמיםהבית
 לבדו שהגביה הגר"א מנהג היה וע"כ הגוף שחובתמ"ע

 וןאין כהעמע דבריו לפי והנה עכ"ל. לו עוזד ואיןהקעדה
 ווהגר*א ומה לבדו להגביה צריך הסדר בעל שרק דיןזה
 הגר*י אמנם שוטים של מלבם להוציא היה זה כךנהג

 יכול אחר שאין הלכה באמת טתה בהגד"א למדהעליר
 לו.לסייע

 הכוס שמגביהים בזמן גם להסתפק ישולפי"ז
 ל0עע יכול שמאל אין בזה גם אם לפיכך.כשאומרים

 .שאתה ש' - טיסז בספרך ורא'תי "שון לברכת גמו לימין-
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 שדן רחצה בענין בעליר להגר"י בהגדה שראיתמביא
 צריך שבלפיכך כתב הלכות חידווצי ובהגדש"פבזה.

 הגר"י של בהגדה וראיתי עכ"ל. ימין ביד הכוסלהגביה
 לא אבל בעצמו הקערה ומגביה שסתב ישרים אצרהעליר
 תע"ג בסימן כתב ובטור בלפיכך. יעשה איךכתב

 סיום עד ואוחזו כוסו א' כל מגביה לפיכך עדכשמגיעין
 לא ובמילא שלו מגביה דכ"א הרי גאלנו אשרברכת
 אוחזים כמה כי בזה יש מנהגים וארבה לחברו.יעזור
 כל שהביא ק"ס עמוד משה בויגד ועיין הלל סוףעד

 עיי*ש.המבהגים
 רח"ץ סימן אפרים ברבבות נ"י, אחי לי כתבעוד

 רוב שותה כשהאב נ"י מנחם בנך קחצית הבאת י"טאות
 שבקטן שחידש מ"ז ס"ק תע"ב במ"ב ועיין להם. נשארלא
 לפי"ז שי"מב הציון בשער ועיין לוגמין מלא שותה אםדאי

 דנת שי"ד בסימן בספרך. מביש ואתה התוס'.קווצית
 והנה יצא הוא אם מהסיפור חלק רק סיפר הואאם

 כל ר"ג דברי את אמר לא אם דבודאי ברור זהלכאורה
 ובמ"ב יד"ח. יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמרשלא
 שתשב המשרתת על גם החיוב ולכן כתב סק"כ תע"גסימן
 בחוץ לצאת צריכות ואם ההגדה כל ותשמע השולחןאצל
 אומר לרוג וכשיגיע הקידוש לשמוע מחויבת עכ"פלבשל
 אפי' שיוצאין בפירוש המ"ב למד הנה ע"כ. ותשמעתכנס

 מהגר"י כהלכתו בסדר ועיין הסיפור כל אמירתבלי
 סיפור דהיינו הגדה אבל דכתב קודם אותו שהב~טזיהעליר
 והכא בקצתה אף מה"ת חובתן ידי יוצאין מצריםיציאת
 היתה קושיתי והנה ע"כ. הדברים מקצת שמעיודאי
 כולם והאיך שומעים וכולם אומר שאחד שכתב הגר"אעל

 להמסובין מוציא המברך דמדינא מברהמוז ומ"ששומעין
 כל המברך עם בלחש יאמר מהמסובין שכ"א נכתמומ
 חידוש שזה אף ההנה יפה ידקדק לא שמא וברכהברכה
 דברים זה אך סיפור במקצת רק שיוצאין לומרגדול
 רן שאתה כעונה שומע ובענין גדולים. אנשים מפישיצאו
 הקורא ואומר שכתב ברמבום מפורהם כבר זה שטוובסימן
 בפירוש. כך כתב רב במעשהוגם

 והים הארחות בשם הבאת שטוו סימן הבאתוהנה
 ולמדת בפיו מצה שישאר כדי באחרונה מצהדאוכלים
 קשה היה מזמן וזה חצחן. עד לספר החיוב דעיקרממם

 שיש בשעה הוא מצרים יציאת סיפור של הדין דהרילי
 מצה באכילת חיוב שיש מתי הפשט ובפשטות ומרור.מצה

 רק הוא מצה באבילת שיוצאים חזזמן החיובולכאערה

 אח"כ סימן ובאותו הלילה. כל לספר שייך ומה חצותעד
 יצי"מ מסיפור חלק בודאי הפסח בהלכות שעוסק ומיכ'

 לעסוק אדם חייב שכתב בפסחים תוספתא הרי זהובאמת
 קל"ד סימן ההגדה פירוש בגדול ובפרדם הפסחבהלכות

 בחןכה ווניע בפסח בה~ות ללמוד אדם חייב ת"רכ'

 מרן בשם שהביא מה זצ"ל טורצין מהגרח"אומגי~ה
 מראש יכול שפי' הגדול בפרדס ועיי"ש זצ"ל.הגרי"ז
 קודם הפסה בהיכות ששואלין הלכה יש שהריהודש
 קלאח סימן הגדול בפרדס ועיי"ש שבהות שתיהפסח
 חובהן ידי אחרים יהוציא הבא יחזן המיוחדיןבדינין

 בסימן גם ועיי"ש ומרור. מצה ברכת וסדר ובהגדהבהיי
 שישאוו כדי השווחן בראש אותה ומניחין ון"ל,קי"ב

 מיאומרו ויפטרוהו שיהם לעז בעשון נשתנה מההתינוקות
 בפרדס חדש פשט מוצאים אנו הנה עכ"י. הקודשבישון

 אמנם נשתנה מה לומר פטרתן בג' שכתב ע"זהגדוי
 ההגדה מאמירת חלק זה נשתנה מה אם להבין עדייןצריך
 הקדש. ב~שון ויא לעז בישון שאומרים בזה יוצאיםהאיך
 להגביה המסדר שצריך כתב קודם שהבאתי בהגר"אוהנה
 ד'ה עוב קט"ו ברש"י עי' ולכאורה הקערה אתבעצמו
 הקערה להגביה א"צ וז"ל, השולחן את עוקייוואיו

 הסדר שעושה שבהן הגרול מלפני א~א הגדהכשמתחיל
 את מגביהין היו שאחרים משמע מרש"י הנה עכ"יוכו'
 הדיוק. נכון לא זה ואולי הגדול לפניזה

 כולל מצרים יציאת סיצר אם דנת שט"זובסימן
 בפרדס רואים ואנו אומר. יביע עיין ונכדות נכדיםגם

 בהל. ללמוד אדם חייב בפירוש שכתב קל"ד סימןהגדול
 עכ*ל תלמדו, עם או בם בן עם אם בנו בני עםהפסח
 שליט"א.אחי

 ובילקוט לקערה סיוע בענין ק"ל כלל אדם חייועיין
 קמ"א עמוד משה ויגד בספר ועיין סק"ה. תע"גהגרשוני
 כתב ואח"כ שכולם מהראשונים והביא מגביה מישכתב
 מסדר שאחד כיום מנהגים וכן מגביה. אחד שרקהמנהג
 בה שיש הקערה ויגביה כתב שם והמחבר מגביה.הסדר
 לבד. מגביה דאחד הרי וכו' לחמא הא ויאמרהמצות
 כתב השולחן בערוך וכן המצות רק להגביה נוהגיםוכמה
 לבדן. המצות או המצות בה שיש הקערהויגביה

 קפ*ג בסימן מבואר המזת בברסת ברכה שלובכוס
 בפכ-ם הרמב*ם כתב ובקידוש סיוע. בלי בימיןדאוחזו
 המרנכת שם כתב ומקורו בימים. דאוחזו הל"זמשבת
 השחוז פסח בליל בקידוש וא"ב עיי"ש. בח"אהמשנה
 שאוחז הכוסות השאר הדין איך נסתפקתי אבלבימין.
 בימים. אוחזו של הדין יש ג"כ שם אם פסח בלילומברך

 סגי ובקידוש כוס. רוב דבעינן ידוע כוסות בר'והנה
 חו*מ בספרו זצ*ל הגריוז מרן ביאר וכבר לוגמיןמלא
 הן שתית חובת ענינים ב' יש כוסות בד' כי הל"זפ"ז

 בדבריו. היטב עיע ברכה. של כוסות ד'וחובת
 היע על תקם למה שכתב וארא חכמה במשךוראיתי

 וכן מהמצרהם עצמן שהבדילו בשביל נגאלין היושהם
 ~כן יגאלו ובזה מצוינין ויהיו זה בגלות ישראליבדילו
 וכמו מהיי יותר ההבדלה על הוראה דאין היין עלמורה



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בררנד
 כף ואדוני כף לכופו פפל זבוב י'ג( )מגילה המןשהלשין
 שגם י*ז( ~בת בנותיהן משום יינן על וגזרו ג*פמדיחו
 כוסות ד' שתקפ וכוונתו בב*(ב ויגאלו תיבדלובוה
 וזה מצוינים בנ*י היו ובמצרים גאולונ תשל לשופ ד'על

 לעכו*ם ישראל בין ההבדל ניכר ובזה מובדליםכונהו
 בכומן מ"ש נ*א 2ת תע*ב סימן החיים כף ועייןביין.
 דן דע*י ע"ג באות כתב תע*ג בסימן וכ:ן כוסות.הד'

 הם כי בהם פתחייב אם ב"ד מיתות מד' ניצולכוסות
 הפסוק על דרשו וכן וכף. ב*ד מיתות ד' על לכפרבאים
 אומר הוא וכן ישראל אלו ט'( מ' )בר4ה2י לפני גפןוהנה
 צ*ב חולין ישראל. אלו ט'( פ' )תהלים תסיע ממצריםגפן

 משה פני עיק ישראל של גאולתם זו בפרווה שנרמזההרי
 הל*א. פ"י פסחיםבירושלמי

 שלים'א פיינשטיק בה2ה ר' הרה"ג לבו"רוו2אלתי
 צריך הסדר של כוסות ג' או ברכה של כוסות בשאראם

 כל כי ימין ביד לאחוז שצריך לי והשיב בימיןלאחוז
 בימין מחליף ובהבדלה בימין לאחוז יש מצוה שלדבר

 המזון ברכת אחרי כששותה וכן בשמים. ברכתכשעושה
 עכאל. בימין לאחוזיש

 לי השיב שליט*א סגל יהודה ר' הרה*גוידידי
 י וזשל אלובענינים
 שחייב דברים דג' כתב ה*ה מחו*מ פ*ח הרמב*םא(
 בכל דזה מפרש ספר וקרית הגדה, נקראים לומרר"ג
 למצות שייך זה אין א*כ מצרים. יציאת סיפורמצות
 וכ*ת ההגדה. מצד החיוב אלא ומרור מצה פסחאכילת
 דברי צהן וכן ל'. סי' ח"א ציע בנין מדעתו שכאכהוסיף
 בשם זי*ע הגריץ מרן בשם ח2ם ס' דף ברכה עמקספר
 מדברי דנראה זי'ע מבריסק חיים רבינו הגאון מרןאביו

 מצות משום הוא דברים הג' טעמי לספר דהמצוההדמב*ם
 כ*ת וציין יע*ש. הסדר, הוא שכך ביצ'מ לספרההגדה
 ישראל התפארת פירש וכבר תחשי. שאינם ספריםעוד

 עד*ז והוא כף" הגדה י*ח ישש2 .לא מ*וק )פ*י זוכמ2נה
 י תע*ג סימן הטור ולשון ההגדה. למצות שייכיםדהם

 כשאומר לפניו שתהא כדי המצחע שבה הקערהומחזיר
 וגם דברים, עליו שעונים עוני לחם כדאמרינןההגדה
 מריז עכקל. זה4, .מרור זו* *מצה ,2אומר לפניושתהא
 *לחם על ההגדה פירח2 את לומר הוא החיוב וא*כב*ח.
 כאן וכן המקור תה כף. *עליו* וואומרים שפירח2ועוני"
 כמשש לפניו שהקעדה אומרים ההברה שכל המקודגם

 הפירוש אלא מוברח זה דאין הב*ח שכתב אלאבטור.
 מענינו ומדברים הרבה דברים הלהם *עבור8שעונים

 כן סבירי לא הרמושתים ועכ*פ יעשש עניאק לחמאוהא
 ממש. עתי הלחם על ההגדה את לומר באמת שצריךאלא
 מחזיק כף זו מצה באומר שדוקא מהרמב*ם למדוהב"ח

 המצוה עיקר זה אצלו וא"כ יעףש קודם ולא המצותלפניו
 עליו. שעונים הנדרה2 כפי עליולענות

 את לומר צריך בזה"ז דגם נלמד הדבריםוממוצא
 שייך שזה כיון כף שם על כו' פסח ולהזכיר כ4ההגדה
 הדרכ,ת. גם הבין וכך הפסח. בשר לאכילת ולאלהמגדה

 לאכילת שייך ר*ג של דהטעם מפרש בח"אומהרש*א
 כשיטת דלא הוא ולכאורה בזה. הרגיש וכ"ת הפסח,קרבן

 מפורה2ת, סתירה זו אין אבל הנ"ל. והפוסקים הנז'הרמב"ם
 לגוף שייך הטעם שאמנם שניהם, לקיים מאדדיתכן

 מסתבר. וכן יצ'מ. ספור למצות להגדה שייך וגםהאכילה,
 השמורה ממצה הסעודה אחר אוכלים אפ הנהועוד

 סימן בטא*ח ככתוב השובע על הנאכל פסח לקרבןזכר
 לפ יש א*כ ואחרונים. רמנשתים הפוסקים ובכלתע"ז.
 אכילת גם וממילא לפסח, זכר בזה*ז האכילה שלענין

 וכן כפשוטם. מהרש*א דברי משום בה ישהאפיקומן
 לכאורה ושמדא לפסח, גם טעם לפרש צריךמדבריהם

 על דילגו לא למה הזה בענין ברמיזה הערתו כלקצת
 הפסח4טעם

 שיצא הר*1 כתב כבר הללו דברים אמר לא ואםב(
 התי"ט בסתמא העתיק וכן המובהר, מן לא אלאי*ח
 אף בזה, לו ודי ההגדה, מן אחר חלק אמר דע*פוהיינו
 למצוה אלא לעיכובא לא דזה עצמה, המצה על אמרשלא
 מקום אין ולכן שבארנו, כנ*ל כו' עליו שעונים עונילחם

 מן חלק באמירת בעלמא יוצאים מדוע אחיולהערות
 אמר לא אם יאפילו מהם4 הוא דק"ו יעש*ה.ההגדה
 רמי דרחמנא אחרים. קטעים בחיסר כש"כ יצא המצהעל
 האחרונים בדברי עית הענין, בהבהרת יצ"מ להזכיררק

 ובמנ*ח לילה דכל יצ"מ על ההגדה אמירתבתוספתא
 ואין ולבנו, מבריסק, חהם ר' לרבינו המיוחסיםובחי'
 במפורסמחע. להאריךהמקום

 איפ אם חצות אחר יצ'מ לספר חיוב יש אםבדיע
 ס*ה דף ברכה ובעמק ואחיו, כ*ת שדן מצוג אכילתזמן
 ואחיה כ"ת הזכיר שלא ולפלא זו בנקודה בהרחבהסק*ג
 תפ*א סימן הטור דברי כולם הזכירו שלא תימהוקצת
 לעסוק אדם שחייב .לפי י בזה*ל יונה רבינו בשםשכתב
 ונפלאות בנסים ולספר וביצ'מ פסח בהלכחן הלילהכל

 וזהו וכו' שינה שתחטפנו עד לאבותינו הקב*השע~2ה
 כלומר הקדוש. עכקל וכף ור8י בר*א מעשהששנינו
 אפילו חצות עד דוקא מוגכל איננו ביצ'מ לספרשהחיוב
 גם כנהאה כוללת והמצוה חצות. עד מצה אכילתלמ*ד
 מצחע מצד רק ולא הצ'מ, מפור מצות מצד פסחהלכות
 מצותה ולכן בחג, חג הלכות מצד רק הלא יצ*מ,ספור
 ומרור שמצה .בשעה דבעיא ווש2 דוקא. הלילה כלכאן

 דנמי אכילתם, זמן לאחרי גם הינו לפניך*מונאים



יפאפרימ היימשרהרבבות
 כזאת בצודה ועונים *עליוע גם ששמרים עדייןמתקרי
 ובפרם עלו וגם שנחים היו ז8 דבלילה איתבהו,ותרחיהו
 קעדה בלי הגדה אומרים הב*ח שהביא כפי להרמב*םדהא
 עליו מתשבת זו אמירה רגם ומסתברא זו, מצה אמידתעד

 דעכ"פ ממש, עליו היא עדיפות רק הנ*ל, הב"חוכפירוש

 ואין עליו. הכלל מתשב בודאי אבילתן זמן שעברלאחדי
 בכ*ז. ודו*קלהאדיך.

 קלאסימן

 לידה ירהי תועעהבדבר

 בפסקא שלים"א מטשעשינאוו האדמףר ידידיבהערת
 השייכים ענינים מביא המספרים דבכל יודע מידתשעה

 לכל כללי ענין זה לידה ירחי תשעה אבל בישראלרק

 תשעה של בשבח דישדאל רבותהון ומה וחוה אדםבבי

 של הבחנה של דין יש בישראל כי נראה לידה.ידחי
 אבל השני או הראשת % הוא אם להבחין כדי יוםתשעים
 לידה ירחי תשעה של רבותהת ולכן זה דין איןבעכו*ם
 אצל כן שאין מה האב, הוא מי בבירור יודעיםשאנו
 מי להכיר אוא שבתגו,2ה אחרי אה2ה שלוקח העמיםשאד
 זה ומספד יודעים בנא ורק הבדל יש ובזה האבהוא
 הגדה ועיין בזה. המין דה42מה כמו רק ישראל בבנישייך
 אריאלי יצחק ר' הדה*ג המבוח לידידי הגאולה שיבתש"פ
 על אפדים )ובדבבות בזה שמעתי תידוצים ועודזצ*ל.

 בעז"ו~י בזה נאריך לדפוס המוכןהגדששפ

 קלבסימן

א

 נשתנהמח

 נשתנה במה קחטיות דן מובא קט"ז דפסחיםבמשנה
 צלי, בה2ר דשיכלים מרור, דאוכלים מצה, דאוכליםוהן.

 ג' רק מובא שבירושלמי בכה2נה אבל פעמים.דמטבילין

 רק הביא ג"כ וברי*ף צלי. חמץ, מטבילין, והן.קושיות

 אבל ברא*ש. שם הוא ובן הירושלמי. וכדברי הנ"ל,ג'
 הרמב*ם אלא לגמרי. שם הובא לא מסובין שלהקושיא

 שבכל הל*ב בפ*ח כ*כ דהיסיף אנ*ל. הקושיות ד'הביא
 )ובעסח מסובין ובין יושבין בין אוכלין אנוהלילות
 ה' יש הש*כ צלי( של הקושיא הרמב*ם הביא לאההגדה

 של נוסח במשנה הובא לא מדוע להבין יש הח*כקושיות.
 בצפבת וראיתי הנוסח. את הרמב"ם הוציא ומאיןמסובין
 דהא משום זו במשנה חשיב דלא ואא ה~ל, שכתבפענח
 בעי קמאי כסי תרתי אי ק*ח בפסאים במחלוקתהוה

 שעדיין מה ולפי"ז עכ"ל. כלל הסבו לא עדיין ואוכהסיבה
 לי מובן ולא שישאל. שייך ולא יודע הבן אין עשולא
 מטבילין. שואל ואיך מרור לפני הקושיות שואלהא

 על מצה רק רתשה כי מובן המצה על כששואלבשלמא
 כוסות מב' דמ*ש ביאור. צריך במרור אבלדה2ולחן
 היכר שיש דבד שום אין דבכוסות לחלק יש ואוליבתדאי.
 טבלו לא שעדיין ואי וחדוסת מרור כה2רואהכה2א"כ
 שואל ולכן תמיהה לו מביאה דה2ולחן על היוונם עצםאבל

 מנהגם על י*ל וגם הצ"פ כתב עוד בכוסות.משאעכ
 מובן וא*כ ע*כ. בהסיבה השנה כל לאכול היהדמנהגם
 כבר כשבזמנן הרמב*ם אבל מסובין הובא לאשבמשנה

 במגהות כתב הרי*ף על ושם זה. נוסח הביא הסבולא
 הזה הלילה ירקות שאד אוכלין אנו הלילות שבכלהב"ח
 ע*ז כתב ליבאויץ מנהגים בלקוטי ובהגד,2"פמדוד.
 בי ואחי בזה. כוונתו ומה צ"ע. בדי*ף הבוחוהגהות
 בבבלי אם אבל הירושלמי עסח הביא שהרי"ףדעתו
 אחרי אפילו אבל צל"ע. הגהתו מדוע מובן לא כךכתוב
 וזה צלי קושית הביא הדמב*ם דהלא ק"ק לעילמ"ש
 כ"כ הביא זאת ובכל אז. שהסבו קיים היה שביהמ"קבזמן

 שבזמנם שהיות לתרץ א"א וא"כ מסובין. שלהקושיא
 מסובין. על הרמב*ם לשיטת יקשה עדיין לפי*ז אלאהסבו
 השנה כל מסובין אע אין באמת כי שפיד אתיוהיום
 ר' שתית על שואל דאין ומה ודו"ק. שואליןומשו"כ
 כתב ובמהד*ל שישאל. שייך ולא שתו לא עדיין כיכוסות
 משא"כ התודה מן דבד בו ואין לגמרי מדרבנן רק הואכי

 במרור. הוא דה2ני שסדר ומטבילין במצה שחיובההסיבה
 ואולי שמדדבנה ומה התורה שמן מה ידוע אין דלבןוק"ק
 במה דהענה בכל לשתות היה דרכם בי ושילי חכם.בבן

 באד בביאור מדגלית להדב בהגדשקפ מזה ועייןכוסות.

 אמאי דהקשה כה2ניות על שלמה במלאטת עיין וכןמדים.
 אבל מסובין. כולנו הזה דהלילה שאלה במתניתין תנילא

 וברז2ב*ם בר,2"י הךין דה2בה. בכל הסבו כי ניחאלה2"ל
 שני כוס במזיגא שואל הבן וכאן שכתבו במשנהשם
 םטחגה מה שואל וובן והיה שמודים( ליל הגדש"פ)ועיין
 לפי*ז א*כ וקה2ה אכילה. קודם שני כוס שמוזגיםעכשיו
 מדוע נשתנה במה הובאה לא לגמרי ששת קושיאהלא
 מהרי*ח בליקוטי וראיתי אכילה. קודם שני כוסמוזגין
 ומשמ בזה. מ*ש ועיי*ש זאת קושיא דהביא במשניחעשם
 אין דבכוסות לעיל שכתבע היסוד לפי י*ל עודצ'ע.
 כוסות דן שתו לא עדיין כי שיוואל שייך לא ולכןהיכד
 עיין וכן כוסות. ד' על שיוואל שייך מה ולכן יודעואין
 השיעי וענין והגמדא. המשנה על שם ברש*ש כךשכתב
 אגדות בקובץ חיש בחזת מושרש יסוד עיין הזהבלילה
 בוה2ב*ם מבואר נשתנה מה שאלת ועיקר ט*ז. סימןח*ב
 לג שקטאל בן % שאין למי דהוא ע"ב סוף קם"ובדף
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 נשתנה מה ת*ל, שכתב צ"ג בסימן הלקט בשבליובעיקר
 שאילו שישאל מי בן לו שאין מי עבור נתקן זהוכו'
 אבל וכר לאומרו צריכין היו לא שואל שהיה בן לוהיה

 זה אען זה לשאול וויבין שישאל מי בן לו שאיןבמקום
 לו שאין למי התקנה רעיקר לבאורה דין חידווצ זהוא*כ
 הרמב"ם בדברי כ*ב זה חת להעמיס יש ואולי שיועאל.מי

 מה הקורא ושצמר שואל הבן וכאן שכתב הל*בבפ"ח
 מה צ*ל שהקורא הסדר הובא ההגדה דבסדר הרינשתנה
 מלשון כתב ס*ז תע*ג סימן הוים ובארחותנשתנה.
 ומהגמרא נשתנה מה אומר דהשרא משמעהרמב"ם
 כשוובן שכתב שם לרם*א וכונתו בהגה~נ כם*שמשמע
 מעבדים מתחיל אלא נשתנה מה צ'ל אין שואלת האשהאו
 דבין הדברים וביאור בזה מחלוקת דאין יתכן אבלוט'

 ששואל מי כשיש והוא שח2 הדין להרם*א וביןלהרמב.ם
 ששואל מי כשאין אבל מעבדים. אלא מתחיל לא המשיבאז
 מ*ז סימן רבתי ובחגיא נשתנה. מה מתחיל הקוראאז
 מה מלומר נפטרין זה מה ואומר ששואל ענין ובכלכתב

 כהצהוא אבל אצלו. אחר בנמצא רק שייך זה וא*כנשתנה.
 מה לומר יצטרך בע*כ הא*כ זה מה שישאל מי איןבעצמו
 התינוק ישאל ואם כתב רפ*ג סימן ברוקח אבלנשתנה.

 נשתנה מה מלומר פטור אז הכלי סלקנו למה אכלנולא
 כי דשואל אף בזמנינו הא*כ עבדים. יתחיל ירצהואם
 וזה ירצה אם ברוקח כמבואר עושים בכ*ז שאלותמיני
 דןסח ופלא נשתנה. מה בכ"ז מתחילין ואנחנו בנותלו
 שישאלו כדי הובא אלא בשו*ע הובא לא נשתנהמה

 לעיל ובם*ש סעוד21 קודם שני כוס שותים למההתינוקות
 לא נשתנה ומה בשו*ע הובא זה ונוסח והרשב*םמרש*י
 צל*ע. וכעת הרברים לבאר וישהובא

 דמה הר*ם במ*ש צ*ל הדברים להרחיבובכדי
 ובפ*ז אומרה. ההגדה קורא אלא הבן שאלת אינהנשתנה
 הרי נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבנים יראו כתבהל*ג

 שהאל הבן וכאן הל*ב בפ*ח כוונתו )ומה שואליןדהבנים
 וזה סיפור של הדין כתב דבפ*ח הצ'ל נשתנה מהואומר
 הבן ,צאילת של הדין כתב ובפ*ז הקודא ואומרהכונה
 הרמבאם על אורה שערי בספר חמת ענינים. ב'והם

 שיראו כדי שיןי לעשות וצריך שכתב ובזההנ*ל(.
 דהציבוי על רק היא דהטאלה דעיקר מבואר וישאלוהבנים
 בהצמע קט*ו פסחים מתוס' אבל נשתנה. במה עלולא

 על רק ששהאל סגי ולא נשתנה מה על היאדהשאלה
 הר*מ דג*כ דיתכן כתב הרמב*ם על רוד ובנירהשינוי.
 זה אין אבל נשתנה מה שאילת בעצם דין דאיכאסובר
 נשתנה מה שאילת דין כל אלא השינוי על בשאילהדין
 דם כבר ובאחרונים בזה. ועיין ההגדה מאמירת חלקהוא
 דברי הביא ס*ו עמוד ברכה עמק ובספר הרבה.בזה

 נחמדים דברים הרבה יציא*ם סיפור בענין זצ*להגר*ח

 ותשובה. שאלה דרך שיהיה וצריך בסיפור דין דהואוכתב
 ההגדה שאמירת שכתב סי*ד תע"ג הגר*ז שו*עועיין
 וכו' דשאלההן שאלות על תשובה דרך לכאצרהמצותה
 ומה אותו ישאל שאחר דעדיף מבואר הנ"ל ובר*םוכו'

 הדין ומבואר ותשובה שאלה דרך בעי כי וצ"להעדיצת
 בעצמו אז אחר אין ואם ישאל שאחר בעי הדיןומעיקר
 ת"ח שני ואפילו קט*ז פסחים הגמרא ובלשוןשואל.

 וכן לפסח. הזה יש שייכות איזו הפסח בהלכותשיודעים
 מ"ש ועיין ומדוע. ישאל שהבן בעינן דלכתחילהמבואר
 יש ואם קל"ז. קל*ו עמוד פסח סדר צדק במעגליבזה
 עמוד וזמנים מועדים בהגדשעפ עיין לבת הגדה שלחיוב
 דיש כתב סקכ"א תע*ג השולחן ובערוך דכן שכתבס"ח
 חזון הגדש"פ ועיין שם צרק מעגלי ועיין בבת.חיוב

 כ"א סימן ח"א עובדיה חזת ובספרו קם"ט עמודעובדיה
 אווע י"ם וסימן קמ"ח קמ*ז קם*ו עמודים משה ויגדועיין
 ק*נ עמוד ועיין ששואל מהמסובין באחר דסגי וקם"ט.ט/

 בביאור באריכות ועיין נשתנה. מה שאלת דיני כלשכתב
 ופ"ח. פ"ז הרמב*ם על ירמיה בדברי הרמב*םדברי

 דברים בזה לי הוסיף שליט"א צבי נטע ר' הרבואחי
 לו מזגו ורש"י הרמב"ם שכתב ע*ז שהקשת במהוז*ל,
 את שואל הבן שני כוס במזיגת שואל הבן וכאן שניכוס
 האכילה קודם שני כוס שמוזגין עכשיו נשתנה מהאביו
 הקשית. יפה חדשה קווציא הרידזה

 שהבן רבזה כתוב שהבאת וברוקח הלקט בשיבליואנה
 ואפשר זו בשאלה דאי זה השולחן את עוקרין למהשואל

 מלומר פטרתן בג' הפשט וזה היינו עבדים ול~מרלהמשיך
 ל8 רבזה כתוב כדי ר*ה קט"ו בתוס' אמנם נשתנה.מה

 אמר שאביי מה תה נשתנה מה מלומר בזהנפטרין
 צ*ע ולכאורה שאילתו תחילת אלא הג' פי' לא'פטרתן
 ולפי נשתנה. מה מלומר פטרתן הפשט מה תוס'לפי

 מר' יותר יש א*כ השאלה תחילת זה דאם קשה גםהתוס'
 שתי כאן כתוב נשתנה מה בדין דבאמת ונראהקווציות.
 עיקר תה לאביו הבן שאילת של הלכה יש קודםדברים
 גם ואח"כ כהציב והאב שואל שהבן לבנך והגדתהמצ~ה
 של מהאמירה חלק שזה מדין נשתנה מה של ריןיש

 ללמוד אדם חייב כתב מרש*י הגדול ובפרדסההגדה.
 בם בן עם או בנו עם הפסחבה~ות

 ואפי~
 הבקיאים ת*ח

 מבואר הזה והדבר זה את זה שואלין הפסחבהלכות
 מהתוספתא זה את שלמד וצ'ל הגרי*ז ממרןבארוכה
 של ההלכות את ללמוד פסח בליל חיוב שישבפסחים
 טורצין מהגרח"א ומגילה חנוכה בקונטרס ווריזפסח.
 שהבן לבנך והגדת של שבדין לומר אפשר וא"כדצ"ל.
 שהילר בשיןי דאי בחהאי זה לענות צריך ואאבשואל
 למה שואל שהוא דבזה השולחן את עוקרין למהשהשל
 של אמירה מדין הלכה עוד יש אך בכך. די זה שינףיש
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 נשתנה מה לשאול דין שזה הגדול הפרדס כדברי אוהגדה
 לשאול שצריך הלכה באמת זה הפסח הלכות ללמודמדין
 והרוקח הלקט השבלי סוברים ולכן קושיות הד' כלאל

 זה השולחן את עוקרין למה שואלין שהתינוקותשבוה
 וכמכ' הפסח הלכות ללמוד שצריך השניה ההלכה רקדאי.

 האלו. קהציות ד' עם דוקא להיות מוכרח לא זהבתוספתא
 ובמשנה סדר של הלכה יש פסח דבסדר בזה עודונראה
 ולכאורה השואל הבן וכאן שני כוס לו מוזגיןשכתוב
 כוס לו מוזגין כתוב לא למה וכאן במשנה ההדגשהמה

 שהמשנה לומר ואפשר וכאן ההוספה ומה שואל ואבןשני
 הפסח. ליל קץםיית של שבסדר דין שזה לוה~מיערוצה
 בסדר הזמן וזה שני כוס מזיגת אחר לשאול הבןצריך
 הבן וכאן שני כוס לו מוזגין ברמב"ם הפשט גםוזה

 אחר זה הבן שאילת של שהזמן לומר בא דהרמב"םשואל
 נשתנה מה הוומר הקורא ממשיך ואח"כ שני כוסמזיגת
 ברמב"ם שלמד תע4ג בסימן חיים מארחות והבאתוכו'

 אמירת מדין דין דזה הקורא אומר נשתנה מהשלומד
 שהבאע הגדול הפרדס בלשון דהנה עוד ונראהההגדה.
 הבקיאין ת'ח ואפילו פסח וכו' בנו עם ללמוד אדםחייב
 הלכה שיש מדבריו ונראה מוכח זה. את זה שואליןבפסח
 חלק וזה הקושיות את לשאול שידע הבן את ללמדשצריך
 התשובה את שיודעים ת'ח שאפילו פסח הל' שלמהלימוד
 כך מסובין כולנו עד וכו' נשתנה מה לשאולצריכים
 להיות צריך סיפור של שהמצוה הגדול הפרדסמסיים
 נשתנה. מה את לשאול וצריך ההלכות לימודדרך

 לבבים להודיע מצוה כתב הל*ב בפ"ז הרמב"םתצה
 אומר וכו' מלמדו אביו בן של דעתו לפי וואלו לאואפילו

 ברמב"ם רואים אע והנה וכף עבדים היינו כולנו בנילו
 וכף עבדים שהיינו ע4ז לו לספר הוא האב עלשהחיוב
 הקושיות את לשא~ל שידע ללמדו האב על חיוב איןאבל

 סדר מדין הקורא של דין זה הקושיות ד'דאמירת
 אחי עכ4ל הבן, לשאילת כלל שהך זה ואיןההגדה
 סימן דרים בעין בתשובה לי שהשיב מה ועייןשליט"א.

 ס*ו. ס*ה אותט*ו

ב
 מצרים יציאתמיפור

 בדברים המאריך וכל כתב הל*א בפ*זהרמב*ם
 מה ביאורו קואירעו נראה כהמובח. ה4ז וובהיושאירעו
 יציאת מזמן שקרה מה ביאורו ושהיו במצרים,שקרה
 מה על מודה ויחיד יחיד וכל הזה היום עדמצרים
 עומדים ודור דוד בכל שאומרים הוא והדיוק לו.וואירע
 דור בכל שאירע מה כל להזכיר שהש הרי וכףעלימ
 ומדויק ומרור מצה על הוא והסיפוד בזה. המיזחיר

 כי פסח על ולא ומרור מצה שיש בשעה הרמב"םמלשון
 רומז ומרור מצה ורק בעניות וזה דברים עליועונין
 הסיפור כל וא"כ לעץצירות שרומז פסח על ולאלעניות
 ג' אמר שלא מי כ' ובהל*ה ומרור, מצה על רקהוא

 כדלן האלו ודברים ומרור, מצה פסח בפסח, אלודברים
 לספר דהמצוה כ' דבהל"א לדייק יש ולדעתי הגדה.נקראין
 נקראין רברים ג' שעל כתב ואח"כ ומרור. מצה עלוזה

 שאירע מה כל על שמספר אחר דבר זה הגדההגדה.
 אבל במצרים. שהיה פסח על וזה מגיד וזה הפרטיםכל

 דברים עליו שעונין ומרור מצה על רק הוא הנססיפור
 שכתב וכמו לפרעה עברים שהיינו הסיפור ועיקרהרבה.
 משובח ה"ז זו פר,צה בדרש ומאריך המוסיף וכלבהל"ד
 ואח*כ מצרים יציאת עד הוא הסיפור דהעיקרמשמע
 אפרים רבבווע בביאור )ובהגדש"פ בכ"ז ועיין הגדהנקרא

 ענינים ב' יש מצרים וביציאת בכת"י( בזההארכנו
 יראה לעולם דאמרינן וכמו פה עד שהגענו ומההיציאה
 אותנו שהוציא והוא ממצרים יצא כאילו עצמו אתאדם
 בני אנו שהיום שמה הרי חורין בני אנחנו וכעתממש
 הגדה עתה הצהיו חלק וזה ולהרגיש לספר יש ג"כחורין
 מהסיפור.החלק

ג
 ומצח חמץ הל' ברמב"םביאורים

 פסחים ובסוף הפרשה. כל שיגמור עד הל"ז.פעז
 גומרין אין הא ולכאורה כולה. הפרשה כל שיגמורעד
 זה ומה מתחיל. וכן ומסיים מתחיל הר4מ וכתבהכל.

 רב גנות מאי קט*ז בפסחים למבואר ונראהשמתחיל.
 מה לרב וא4כ עבדים. אמר ושמואל וכר מתחלהאמר
 סובר אלא עבדים שג"כ וצ"ל שלו בהגדה כתובהיה
 התחלה מ"מ וכו' עבדים לבנך וחגדת בקרא שכתובאף

 וכשמהשל כרב פסק הר4מ וא"כ מהחילה להיותצריכה
 אמרי הגדש*פ ועיין ודו"ק. וסיום התחלה ישדבשניהם
 הא מתחילה דמהחיל לרב בג' ביאור בעי ומ"משפר.
 צ*ל אמר רבא בכ4מ ומ"ש ודו4ק. עבדים בקראכתוב

 אמר.ושמואל
 חרוסת. על מברכין דאין הטעם לח4מ עייןהלי4א.

 ר' של טעמו ונתן המשנה ומרכבת מנוח רבינוועיין
 תרצ'ב. אלף ורדב"ז המלך ובכתרמנוח,

 כוסות. בד' חייבין ונשים דאנשים כתב הר"מהל4ז
 ואמאי. פטורים ואולי עבדים. הביא דלא ק4לולפי"ז
 ועבדים הנס. באותו דהיו משום נשים חיוב כל כיואולי
 ומה חירחע מרגיש ואין עבר הוא עבד דעדיין או היו.לא
 המין ק*ט. סימן ח*א הכרם חוברת ועיין לחייבו.שייך
 בארון ליב ר' הרה*ג לידידי ף סימן לב ישריספר
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 חייבין אין ותינוקות בזה. בארוכה לי שדה2יב מהשלים"א
 תעקב. סו'ס ופר"ח רוקח מעשהעיין

 נתן אא"כ מיסב אינו רבו אצל תלמיד אבלהל"ח.
 להסב. רשאי אינו פירוש כתב קובץ ובספר רה2ות. רבולו

 יש שתלמיד אלא רשאי שאיע לא מיסב אינו י"לואולי
 הוא לפניו יושב כשהוא מרבו ומורא ארץ דדך כ"כלו
 בתב ולא מיסב. איע סתם הר*מ כתב ומשו*כ מיסבלא
 רשאי(. אינו דלהלכה משמע )ומפשטות רשאיאינו

 באריכות מ*ש עיין ומרור. מצה כורך הל*ו.פ"ח
 לר*מ ובמפהח ירמיהו דבריבספר

 )פרנק"
 להל*ו.

 קרבן בספר מ*ש עיין וצ"ע. סיים בלח*מהל*ז.
 בזה. פה פרנקל הוצ~טז לכ*מ ובמפתח ו'. סימןחגיגה

 אחר יאכל שלא הטעם כתב הרמב*םהל"ם.
 בקרית אבל בפיו. הפסח טעם שישאר והפסחהאפיקומן

 השובע. על דנאכל משום מפטירין אין דהפסח כתבספר
 שבירושלמי וכונתו בפסח עצם גזירת משםובירושלמי

 דאי דה2ובע על הפסח שאוכלין הטעם מבואר הל"דפ*י
 ואז דה2ובע על ולא בפסח עצם שישבור יתכן שדעבבזמן
 מחשש לאכול א"א האפיקומן אחרי דג*כ נלמדממילא
 עצם. ישבורשמא

 כתב הרמב"ם של מימוניות בהגהות ההגדהבנוסח
 דצ*ך לחשבון יוצא וכו' אה2ר המחלה כלשבגימטריא

 החשבון מן דחסר תראה כשתדה2בן אבל באח"ב.עד"ש
 לאור"ח בהשמטות חוז עבדי ק2כיל בשו'ת ועייןודו"ק.
 ביחד שעולה אשר עם זה דאולי בזה לי שהשיב ד'סימן
 בדבריו. עיין הכולל שם עםתק"א

ך

 כהטם גאל אותעאף

 עבד שהיה כזה מצב לידי עצמו את להביאקשה
 מקיימים ובזה שננאל שירגיש לראות יש ועכ*פבמצרים
 וא*כ ננאל לא עדיין התורה מקיים שלא ומיהתורה,
 הגאולה ומרגיש שלומד ומי גאולה אין תורה שבליביאורו
 לא שם היה אילו ברשע שנאמר מה ולכן המצוה.מקיים
 מו"ר ץןהסביר כמו אלא רשעים. יצאו הא וקשה נגאל.היה

 להם אין תורה דבלי שלים*א פיינשטיין משה ר'הרה"ג
 תורה שלומדים שעי*ז להרגיש צריך ולכן גאולהעדיין
 אותנג הוציאשממש

 יגסימן
 מצחפלע

 והרי*ף יצא. מצה דבלע מבואר קם*1בפסחים
 יש שלכתחילה לומר יש אולי זה ומטעם ההלכה.השמים

 שלהרי*ף היות המצה. ללעוס אלא לבלוע שלאלדקדק
 לא מצה בלע שאם שאף וכף וק2 כתב ובמאידי יצא.לא
 מצה טעם תמיד ששמרים מציע הפרק שבכל ומפנייצא
 וכונתו הביאוו7 שלא הפוסקים גדולי דעת נראה וכןבעינן
 סקיעא תע"ה סימן אבדהם במגן עיין וכן להרי"ף.כנראה
 טעם דבעי ללעוס בעי דלכתחילה הרשב"ם בשםשכתב
 דוש גצזב ל*ח ברכות ובמאירי סקכ"ם. במ"ב וכ"כמצה
 מצה טעם בו שאין מפבי המבושל ברקיק יוצאיןדאין
 בזו יצשנ לא מרוד בלע יצא מצה בלע שאמרוואע"פ
 מעבבת בילה אין לבילה שראוי וכל היא מצה לטעםראוי
 וחידוש למאירי. ציין ולא חיות. המהר"ן בלשון ועץי"שבו
 במצה יוצא דאין דכתב שכ"ב בסימן שלמה לך האלףעל

 דנהמא תוריוט4 ליה אזיל הבישול שע"י משוםמבושלת
 עמוד בהגדש*פ עובדיה ובחזון לחם. תורת עליוו(4ין
 ובדיעבד לעיסה ע*י שיאכל בעינן דלכתחילה כתבק"ס
 גירסתו לפי שבמאירי לדיעה נוטה זה והנה בבלע.יצא
 יצא. לא מצה דבלעבג'

 ץןהמלכים כדרך דזה אף בזמנו פסח וקרבןואפיקומן
 הרה"ג המנוח וידידי בבליעה. יוצא שג"כ יתכןאוכלים

 בפסח מאש לפי ואולי בזה. נסתפק זצ*ל ראזין חייםר'
 ולכן כקדץ2ים נאכל להיות צריך ודה2אר כזיתלאכול
 בקדשים משא*כ אכילתן כדרך באכילה צריך פסחהכזית
 פסח הכזשע את לאכול צריך וא"כ שיתאכל צריךרק

 הל*א( בפ"ח הפסח בחוקת )ועיין בבליעה ולאבאכילה
 מצה טעם שישאר דצריך הגם דיצא מצה בבלעוהנה
 ומה ויצא. טעם לדה2איר ויכול אכילה שם הו*ל מ*מבפיו

 בק4פ ה*ה וא*כ לן. איכפת לא טעם איןשבמציאות

 דיסיף הנ*ל וידידי אכילדג והו*ל טעם משאיר זהשבלע
 פסח בבלע וכן דיצא אפיקומן מצת דבלע מ"ש בזהלי
 כאכילה נתשב ולא היא כדרכה שלא אכילה הלא להעיריש

 חסרון בזה דאין דאה*נ אפשר קדה2ים בה2ארובשלמא
 דעיקר בפסח משא*כ קדשים אכילת מצות לווחסר

 מצות קיים לא לאכילה רשיי דלא ובאופן קאילאכילה
 כדרך שלא הו*ל ובבלע יצא דלא מסתבר א"כפסח

 על לרמז שהוד אפיקומן באכילת וא*כ יצא ולאאכילתה
 מצה בלע אי ואולי בבליעה יוצא אינו דג"כ אפשרהפסח
 כתב ובמנוח באפיקומן לא מדוע א"כ יוצא אכילהדבעי

 לאפיקומן דה*ה מסתבר וא"כ פסח בבלע דיוצאבפירוש
 ערוך מריז ספגה*נ הריז עכ"ל. כת*ר כמ*ש שפירוהוי

 אכילה. דהוי משמע ומכ*ז סקי"ד. תעקה סימןהשולחן
 אלי. תשובה ל*ח אות קל"ו סימן חיים עין בספרווניק

 דה2ובע על נאכל דפסח כתב קי"ם שם ברשבוםוהנה
 לא וברור הטעם וו2ירגיש למשחה מטעם אפיקומןזה

 ובמצה הטעם לזכוד העיקר ובמרור הטעם שירגק2צריך
 ובבלע ב(4כילתה שיהנה צריך כן ואם כפסח למשחהסה2ום
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 השובע על מצה דאכילת שם ברמבשם ועיין נהנה.לא
 משום הת* ואפיקומן הם. ענינים שני אפיקומןואכילת
 שישאר צריך ומצה כפסח מצוה באכילתו שיש דברדכל
 מצוה האכילה דאין הקרבנות לכל ול"ד בפיו אכילהטעם
 וא"כ יאכל שהגברא המצוה וכאן נאכל הקדבן שיהיהאלא
 כי בזה יצא וכן מצה טעם בפיו נשאר שכן יתכןבבלע
 טעם אין שבמציאות ומה אכילה שם חלות ע"ז ישבבלע
 דיצא. נראה פסח וכן מצה בבלע בדיעבד וא"כ יצא.לא

 קלדסימן

 כומות בארבע 2שיםחיוב

 חכמים מתקנת הוא פסח בליל כוסות ד' שתאחיוב
 כוסות ד' בשתיית חויבות ונשים קי"ז. בפסחיםכמבואר
 שהזאג מ*ע הו"ל הא ולכאודה ק"ח. בדף שםוכמבואר

 כמבואר הנס באותו היו הן שאף לפי אלא חייבות.ואמאי
 מ"ש ולכאורה בספק. היו הן שאף ובתוס' בגמרא.שם

 הנס באותו היו הן שם געכ הלא דפטורהן סוכהמישיבת
 למהר"ל ד' גבורת ובספר בזה. מ"ש בתוס' ווףי*שדסוכה.
 כוסות ובד' פטריה רחמנא דבסוכה חילוק כהב מ"חבפרק
 נשים בין חילוק אין הגאולה נס בשביל שקבלנודרבנן
 השיקת נתן שלא הנס. באותו היו שהכל כיוןלאנשים
 עיקר אבל בסכווע שישבו בשביל לישראל סוכהמצות
 שתלה רק לישראל הש"י שנתן מצות וואר כמוהמצוה
 ובר. בסכות בנ"י את שהושיב המצוהטעם

 גהצער ז"ל המבי"ט להרב אלקים ביתובספר
 והשבועות המצח2 שחג ואפשר כתב ל"ז פרקהיסודות
 נהגו לא בסוכה "חיבה לענין הסוכות חג במדבר,נהגו

 סוכה שם יעשו ואיך כבוד בענני מסוככים היו הםשהרי
 כי דורותיכם ידעו למען הכתוב אמר ולכן סוכהתחת
 הבאים לדורות כ"א מיד זו במצוה נצטוו לא כיבסכות
 המאור מנורת בספר כתב מינים ד' וכן המדבר. דוראחרי
 דטעם נבוכים המורה דברי הביא פ"ד ח"ו ד' כלל ג'בנר

 פרי שם שאין ממקום השי"ת שהביאם לזכור זולמצוה
 במדבר נהגו לא מינים וד' דסוכה הרי מים. נחלי ארץאל
 דהציווי פ"א 1' כלל ד' במאמר לדרך צדה בספר עייןוכן
 מאד. נתחהבו ומצה כוסות ובד' לאף*. שבאו לאחרהיה
 בד' נתח"בו העבדות אחרי דמיד היות ישל אוליאהכ
 הרגישו החירות את הרגישו .שג"כ הנשים אכאות
 וחלוק החירהת להרגיש כדי זה לחיוב  עצמןלהכניס
 וביארו ל"(0 סימן ח*ז אלממר ציץ שףת )ועייןמהנ*ל.
 לטוב ומצסו החמן של מהרע הוציאם מצריםשיצטשת

 והפקעת הטוב מזכיד בסדר שנעשה מה וכל מצהשל
 חויבות. נשים ג"כ ובזההדע

 שכתב סוכה בריש חננאל ברן יש דיןוחידוש
 בסכות א"כ מצדים יציאת להם ומגידין שואליןשבסוכות

 פטורות נשים א"כ ומדוע מצרים יציאת סיפור חיוביש
 ומשו"כ החמו נגד מצה של הסדר ענין כל שם שאיןהיות
 בזה. ועיין נתחייבו לא שםנשים

 זצ"ל הגרי"ז מרן שהסביר מה לפי נראהוביותר
 פסח בליל יין דשתיית חףמ הל' הרמב"ם עלבספרו
 גדול טעם לנו יש וא"כ חידות. דרך משום מצותהעיקר
 חירות. היה להם דג"כ נשיםלחייב

 טובה מביא בזמנו פסוק הקורא ק"א בסנהדריןווהין
 בידו כוס ותטל טוב יום שהת* כגון רש"י וכתבלעולם
 מביא טוב יום מעניני ופסוקים הגדה דבדי עליוואומר
 טובה מביא הכוסות על הגדה באומר אשכ לעולם.טובה
 סיח החיים כף ו"ףין בזה. חייבות ג"כ נשים וא"כלעולם
 בי"ד מיתות מד' ניצול כוסות ד' ידי דעל ע"ג אותתע"ג
 בי"ד מיתחן ד' על לכפר באים הם כי בהם נתחייבאם
 ואוכל דבשותה כהב ועוד זה. טעם שייך בנשים ג"כוא"כ
 לרפואת מרים ומשקים סמים לאכול יצטדך לאהמצה
 ת*רא פ' חמדה כלי ועיין נכללו. נשים ג"כ ובזההגוף.
 ח'. ף אות ט"ו סימן חו"מ מערכת חמד ובשדי א'.אות

 בספר שם וכן כוסות בד' אשה בענין דיניםחידושי
 הגרשוני.ילקוט

 מלומר פטול דסומא קט*ז בדף שם דמבואר נראהעוד
 היה לא כי חירות מרגיש לא דסומא היווז וטעמוהגדה.
 עליה חירות ומרגשת בעבדות שהיתה אהצה הא"כבעבדות
 חירות. של הביטוי שמביא ייןלשתות

 יין שותה שאים מי סק"י תע"ב בסימן הובאוהנה
 מצות ולקיים ולשתות עצמו לדחוק צריך שמזיקומפני
 לא מדוע מסוכה פטור מצטער אם ולכאורה כוסות.ארבע
 י"ל אבל בזזג מ"ש יוסף בברכת חמיז בפסח. מייןפטור
 ג"כ מצטער אבל שמצטער ואף חירות לידי מביא הייןכי

 תדיבין הם חירות בני ונשים מצטער וא"כ חירותצריך
 פטור או ויחלה למשכב יפול השתיה ע"י אם אבללשתות
 במ"ב וכמ"ש חולה יעשה אם חירות דרך לא דזהמשום
 ובשבת חירות. דרך זה דאין פשוט סקישב בשעה"צשם
 מאאר ולצאת לשמוע ויכול פטור דמצטער טובויום
 ולהרג"צ לשתהן צריך בפסח אבל סקל"ו, במ"בוהי*ש
 הפסוק על בשלח פ' סופר לחתם משה תורת הזייזהחירו.
 צ"ב. סימן ויצהר תירוש בשחת וכן מרים. להםותען

 ולכן מצרים ביציאת היה כ2"י בנין תחילתוהנה
 שמחה ואין שמחים הם ובזה מכנעי חלק הם ג"כנשים
 מסות. בד' חייבות נשים ולכן ויין בבשראלא
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 אפיקומןאכילת

 זכר מצה כזית דיאכל מבואר סוא תע"זבסימן
 המהרי"ל בשם בסק"א המגעא וכתב באפיקומן.לפסח

 למצה לזכד ואהד לפסה זכר א' זתים ב' יקהדלכתהילה
 דאוכלים כתב י"ג אות ק"ל כלל אדם ובהיי עמו.הנאכלת

 לפסה אהד זתים שני אהד כל יאכל ולכתהילה המצהמן
 הלא להגיגה יש שייכות איזו ולכאורה להגיגה.ואהד
 וצ"ע לשובע לאהרונה נאכל פסה ורק מקודם נאכלהגיגה
 מספר שהביא רלוז עמוד משה ויגד בספר וראיתיבזה.
 הביאו אדם שההיי וכתב בזה. כבר שעמד יעקבמשנת
 ההגדות וברוב בזה. ביאור צריך עכ"פ הימים המדתמספר
 ספרדיות בהגדות אבל למצה הוא ב' שזית מובאשלפני
 להגיגה. זכד שהואהובא

 שני שיאכל מצוה האהדונים בשם כתב רבהובאליהו
 מדוע הדש טעם והוא מצות. משאר היא דהביבהכזתים
 בר"ה בשופר לזאת דוגמא ומצינו כפול. לאכולצדיך
 רש=י וכתב השטן לערבב כדי ומריעין תוקעין למהט=ז

 הרי דבדיו מסתתמין המצווז מהבבין ישראלכשישמע
 הובא בלולב וכן אהת. מפעם יותר עושים הביבשודבד
 שדואה רש=י וכתב דסטנא בעיניה גידא ל"הבסוכה
 יש יותר כשעושין הרי מצות עול לנתק בידינו כהשאין
 על כתב מגדים בפרי אבל הכא. וכ"כ מיוהד עניןבזה
 קצת. וצ'ע האעדדבדי

 שמטמינים לפי צפון נקרא בהגדה דבסימןוהטעם
 והולך במפה דכורך עוד וכתבו הכר. תהת או במפהאותו
 צרורות משארותם במצרים אבותיע הלכו כך ויאמדד"א
 המר,2"ל וכמעש כך נוהגין דאין וכתבו מקל. יאהז וכןוכו'
 שהרי לי וקשה בזה העיר ישע בגדי ובספד יעקב.וההק
 פשוט הוא ולכאודה מצרים. פסה על אלא נאמר לאזה
 יצאו וכן מצרים יציאת לזכור הוא הסדר של הענין כלכי

 אז טוכ לא הלא השובע על שנאכל ומה ליה. קשיאומאי
 וכמ"ש רע דבר ידע לא מצוה ששומר צ'ל אלאלאכול,
 שם. עית היים ארהותבס'

 שנהגו מה שסתב יוה עמוד דפסהא באגדתאוראיתי
 הסדר לאהר ולאכלו האפיקומן להצניע מההמוגיםקצת
 האפיקומן שאכלו מנהג דהיה הרי וכו' הוא בודותמנהג
 דינהגו היום שמענו לא אבל בזה. וצוח הסדר גמראחר
כך.

 הוא הלוט בפוה ומצה המץ בהלכות הרמב"םולשת
 טועם ואינו כזית אפילו הפסה מבה2ר אוכל ובאהרונהכך,

 אהרי' טועם ואינו מצה כזית אוכל הזה ובזמן כלוםאהריו
 או הפסה בשר וטעם סעודתו הפסק שיהיה כדיכלום
 לנו מראה הזהב לשונו המצוה. היא שאכילתן בפיוהמצה
 הגיגה טעם שצריך מובא לא אבל והמצה. לפסה היבהפה
 וצ'ע ההגיגה לזכור מצה לאכול יש מדוע ולפי=זבפיו
 ובעל ברשב"ם ועיי"ש קי"ט מפסהים די"ז ומקורבזה.

 הנאכלת המצה היא דהעיקר ערה=ש ועיין ורמב=ןהמאור
 משום סובר והרא"ש ורשב"ם רש"י סובר כך הפסהעם

 פסה ואוכ שמיה. דכר מאן הגיגה אבל לפסה זכרשהוא
 עיין האפיקומן אהר )ומים המצוה היא היום ומצהאז

 הנצי"ב של חהגדה פסה הלכות היים ארהות הייםארהות
 זכר שרק יתכן ולפי"ז צ"ה(. עמוד אורה שעריוספר
 לא בזה כי זכר בעי לא לזה כי הגיגה ולא ומצהלפסה
 ומ"ש לעורר. רק ובאנו בכ"ז. ועיין בפיו טעם שישארבעי

 הרב של בהגדה כתב המצוה היא שאכילתןהרמב"ם
 שהוא שבדבר זצ"ל פרלא מהר"י כ"ט בעמוד זצ=למרגלית
 שאכילתן באפיקומן וכך בשופר כך מסיימים בו היוםמצות
 יתכן וא"כ גומר. בזה לכן פסה לליל המיוהדת המצוההיא

 בהן מיוחדת מצוה יש פסה שבליל מצה או פסהשבדוקא
 והפסה המצה העיקר ופה טוב יום בכל שייך הגיגהמשא"כ
 סגי ולא הגיגה לשם כזית צריך מדוע וא"כ ההגיגהולא
 על שיאכל בעי הא ולכאורה בזה. ועיין לבד מצוהלשם
 בזה מ"ש מ"ה דף בהעלותך המדה כלי ועייןהשובע
 הפסח. פה הוא והעיקר דשות, היא י=דדהגיגת

 קלוסימן

 מבריא חמיבדבר

 בהמי שבשלו בפסה הקושיא על נשפכה דיוהרבה
 כמו הוא הנכון התירוץ אבל יוצא. משום נפסל האטבדיא
 במכתבו מרדכי, אברהם ר' זצ'ל, מגור האדמו"רשתירץ
 מטבריא המים שיביאו דאפשר ז"ל, דזיכטא שלמהלד'

 מראה ועןין הום, המהזיקים הבקבוקים כהמצאתלירושלים
 הבמות היתר בה2עת לה דמשכהת שתירץ מ*א פסהיםכהן

 איירי דהגמרא לומר דוהק זה אבל ישראל, ערי בכלונאכל
 כותתו א"כ דותהין מעיעת שם כתב דרש"י ועודבבמות,

 חמיז טבריא כהמי ה"ז רותהין מעינות שיש מקוםכל
 השדה פרי בשו"ת חמיז פוט. אווז פי"ב בא תמימהתודה
 הארץ ותמלא דוד בן יבא מה2ר ואולי שכתב כ'סימן
 דרך יעברו טבריא המי גם ל,2מה, עליה ותהיהדיעה
 חמיז לשמה. עליה כוונתו מה ביאוד וצריך ע"כ.שם,
 באהש י' סימן שמהה שלמי ועיין כ"ו סימן אופה טלאגלי
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 והעשרה דצ"ך בשאומר ששופך בין יתנהגאיך
 שביעית של טין ובפרטטנות,

 דמבתוד הא לבאד, אמדתי וכעת חשבתימעולם
 הכוס מן מעט לזדוק ונוהגין ס"ז תע"ג סימןבדמ-א
 כשמזכיר וכן עשן ותמדות ואש לדם כשמגיעבאצבע
 פעמים ט"ז הכל ובפדט בכלל באח"ב עד"ש דצ*ךהמכות
 קטן בזדת ולא באצבע יזדוק כתב סקע"ד ובמ"בעכ"ל.
 לשפוך יכול דבאיסטניס הביא סקפ"א הציוןובשעד
 זה את שופך הוא האם הנשפך. היין עם עושים מהמהכוס.

 פסח של בהגדה דאיתי וכעת ושותה. בכוס שוב דשםאו
 שאין זצ*ל הדב אאמו"ר העיד וז"ל, שכתב דאיהעולת
 מספדו והובא השביעית שנת של ביין זו שפיכהלשפוך
 וראיתי שם ועיינתי הל"ג פ"ה אחדת קונטרס האדץשבת
 מיין ההבדלה כוס למלא שאין לעודר דאוי וז"ל,שכתב
 ומאבד שנשפך בדכה לסימן ממדתו יותר שביעיתשל

 בסימן היין שפיכת במנהג כוסות בד' וכן שביעיתפידות
 דה"ה ונראה ש"ש ביין דיהצאין בשקלים דמבואדדצ"ך
 אין משום באן ואין דיוצאין כוס הטעונה מצוהבכל
 שמבדיל וכוובתו עכ"ל. חבילות חבילות מצותעושין
 יהיה מה כי ישפוך שלא מבואר אמנם שביעית ייןושותה
 ומשמע שפך כבר כי לשתות כבד אז יוכל דלא ישפוךאם
 דיש היין לשתות יכול אין שוב לצלחה מהכוס בשפךאף
 א"א שביעיוע של ביין וממילא שישפוך מיוחד דיןלזה

 אין שוב באצבעו ששופך דהיין מזה ומשמעשישפוך.
 יין בסתם אף לחלוק דיש תוף לעשות. דאוי וכןשותין
 ג'כ וא*כ הדבד נעמד דכך מותד אלא אוכלין מאבדהא

 לאבד. אין התודה מדין דבשביעית לחלק ישבשביעית
 שאין הטעמים ואחד בספרים, הובא הזריקהוטעם
 ידי מעשה הם כי המצדים שנהדגו בזה שלמההשמחה

 חפשתי ועוד מלאה. השמחה שוב כן אם שותה ואםד'.
 קנ*ד בעמוד ההגדה על משה ויגד בספר הובאוראיתי
 הכוס מן דישפוך שלו והסידוד שו"ע מהרב שםוהביא
 ע"ב י*ח עמוד ח*ג מהדיוח לקוטי ועיין האצבע. עםולא
 עיינתי ואני הגר*א, בהמם רחמים בהבערי מבואדדכך

 והוא כלי לו דנותנין והביא קכ,א בסימן רחמיםבשעדי
 ועיין שבוד. לכלי דישפוך מבואר ז*ל באר,י וכןשופך

 רס"א סימן הגדולה כנסת לבעל מעובין פסחהגדש'פ
 יצילנו אלו מכל לומר היא .השפיכה של ואכונהשכתב
 ושוטפין היין שופכין הטיפווע ששפכו לאחר וראיתיהשם
 כדי ויץ שפיכת טעם בעיני ונראה ידיהם ורוחציםהכוס
 אצבעו הטביל וגם המכווע שם עליו שנזכד יץ לשתותשלא
 אבל הידים. ורוחצין הכוס שופכין מיאוס סהמ)םוגם

 ואין כן נוהגין אין ובמדיטתינו כתב סקל*ז יעקבבחק
 הפסד בזה ויש ביותד איסטניס שהוא לא אםלשנות
 ועוד עכ"ל. פוסק בשום הזה המנהג הוזכר ולאאוכלין
 כמו לשופכם וצריך שבור כוס לקחת משה בויגדהביא
 הדב סידוד ובשם אחרונים ומים ~וחדית ידים נטילתמי

 לנהוג יכול דכ"א משמע עכ*פ יין, ע*ז דיוסיףהביא
 אנו כי בדוקא כך לקמצות שמוריבתו דיעה ואיןכמנהגו
 סק"ג תורה דעת ועיין בזה. שיטותדואים

 אות ק"נ סימן ח"א אפדים בדבבות שכתבנו מהועיין
 העשדה באמידת אצבעו כששם הכוס פוגם לא מדועא'

 אצבעו לתת ולא מהכוס לשפוך סוב יותד ואולימכות.
 פסח של בהגדה ראיתי כעת והנה לעיל. שכתבנווכמו
 הכוס מן עווודקים ומה שכתב ו' אות קד,ם פסחשבח

 בבדכת כדחזינן הכוס פוגם זה אין וכו' בדצ"ךבאצבע
 עכ"ל. התינוק, בפי ונותן בכוס אצבעו שטובלהמילה
 עצמו בכוס נוהגים דיש י*ב אות במגיד מ"ש עייןוכן
 טעם להעז יש הפשט וג"כ הסוד עפ"י ואוא באצבעולא
 עם לעדבם תוין הכוס לתוך האצבע להכניס מיאוסמשום
 כף ועיין הנשפך. ישתה דלא דדעתו הדי ששותההכוס
 דישתהו הביא קס*ה ואות קס'ד קס*ג ס*ק תע"גהחיים
 עדוך ועיין לסמוך. מה על לו יש מנהג כל וא"כוסיים

 בעצמו הכוס מן לשפוך נההגין ויש שכתב סקכ"דהשולחן
 מהגין ויש קמיצה שהוא הרביעי באצבע נוהגיןויש

 ודעביד עבד כמר ודעביד זדת שנקדא החמישיבאצבע
 תות שכתב עובדיה חזון הגדש"פ ועיין עכ"ל. עבדכמר
 הגדש"פ וכן וכו' הכיוד תוך ישפכנו בכלי הנשפךהיין
 בתב שליט"א פיינשטיין דוד ר' הרה"ג לידידי דודיקול

 ואין המכות לאיבוד ששופכים ונוהגים י*ב אותבמגיד
 הכוסות למלאות המנהג ד,ג. שיתחיל וקודם אותםשהעין
 ליובאוויטהם פסח של הגדה ועיין בשפיכה. שנחסדמה

 שהכוס )ויכון שבוד כלי לתוך מהכוס שישפוך שםשכתוב
 והזעם האף סוד שבתוכו מדךין חצופך המלכות סודהוא
 שנקראת הקליפה סוד שבור כלי לתוך הבינה כח ע*ישבא
 יין סוד )נעשה בכוס שנשאר ומה כתב ואח"כאדוד(

 צדק במעגלי חןיין יין. יוסיף אלא ישפוך לא לכךהמשמח(
 מהיין לשתות צריך אם ההלכה עפ,י דהסביר קע"העמוד
 עיין היין על בדכה ומדין היין על הנאמר שידהמדין
 מעם ובילקוט קע'ז. קע'ז בעמוד בהמשך בדבדיוהיטב
 להכין נוהגים שכתב ראיתי רנ"ד עמוד ח*א שמהןלועז
 היד את טובלים עואומרים תיבה ובכל חומץ שלצנצנת
 שנוטלים ובאגן לשולחן. מחוץ חמופכים בחומץהשניה

 וג"כ חמץ לא לא אמאי ולכאורה עכ*ל. הידים אתבו
 כזה. מנהג דאיתילא

 של בפסח ואוא הפסח עד יהצאים שביעית שלוביין
 ועוד הפסח. קודם שליש והביאו שבכרו תנותןשביעית
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 ביום הביעור וחיוב הפסח עד בענבים דאוכליןכיון

 ראשון ביום סעודות של,ם לאכול ר,חאי פסח. שלראשון
 דוד בכסא )זילבר( שביעית בהלכהע הביא כך פסח.של
 משמע זילבר הרב וסיים החזו"א. בשם סקל"ו ח'סימן
 מהלילה ומתחיל ממש פסח של א' ביום הוא הביעורדיום

 של ביין דיוצאין בסקל"ט מ"ש ועיין עכ*ל. וצ"עשלפניו
 של מיין לקנות יותר ומצוה כוסות ארבע מצותשביעית
 יותר מילה של וכוס כוסות וד' והבדלה קידוום עלשביעית

 וכן וכ' מצוה חדא בה ואעזעביד הואיל היינהע השארמן
 המין ג'. אות ג' סימן שביעית עולם ברית בספרועיין
 ס"ח. סימן ח*ב שר"ח צבי הרשו"ת

 קלהסימן

 טאיר טט"ו צליאכלת

 צלי לאכול לאסור שיש שטען במה וכר, ידידיכבוד
 תע*ו בסימן השו"ע דברי מפשטות הנה ב~ריר. ט*וביום
 באייר. ט"ו ביום לא אבל בלילה דרק משמע פסחיםבליל

 לצלתעה שכח דאם ונ"ל כחב סק"ח תע"ג סימןובמג"א
 דאפשר הרי בהחחרית. ויאכלנה בלילה יצלנה הלילהעד

 בט*ו דמותר הדין יהיה וכן ביום. בניסן בט"ולאכול
 קבלתי כתב סק"א תע"ו סימן יוסף בברכי אבלב~ריר.
 בין הראשונים ימים בשני צלי איסור לדידן הרבממורי
 דמסכים ומשמע הנ"ל מג"א ועיין וכו' ביום וביןבלילה
 כתב סק*א ברכה במחזיק אבל לדבריו. מדהביאלדעתו
 ביום דג"כ דסובר הרי אסור בלילה דרק שטעה מילאפוקי
 ראיה הביא פ*ב ביצה ההוספתא על דוד ובחמדיאסור.
 ולא ביום בצלה ולכאורה בלילה. ובין ביום ביןדאסור
 בערך וראיתי לצורך שלא מבשל א*כ בחוה"מ כ"איאכל

 מותר בדיעבד דרק המג"א דדעת שכתב הספרדיהשולחן
 בסתם אבל לחול מיוקט מבשל יהא שלא כדי בישלואם

 ודעתו לחלוק כתב שלום נהר בספר אבל ביום. גםאסור
 בחיים  ועיין צלי. לאכול מותר וביום אסור בלילהדרק
 ובכף פקט אות ל"ח סימן ח*ב ז"ל החיד"א להרבשאל
 כתב סק"ב תע"ו וסימן ס"ג ס"ק תע"ג סימןהחיים
 אסור. ג'כ ב' ובליל להתיר. ומנהגינו להתירדהמנהג
 וכתב סק*א תע"ו בסימן המ*ב כתב וכן האחרוניםוכמ"ש
 ועיין לכל. מותר מבואר ואח"כ וצלוי מותר קצתדלחולה
 סק"א. חהם וארחות ב' סק"א תע"ו למרש"ם תורהדעת

 מה היא דשוש שעל צלי ודוקא כתב סק"א השולחןובערוך
 בראטין. קוריןשאנו

 דאיסורו נ"ג בפסחים הדש"ש כתב באייר ט'וובליל
 רק זה כי אץ להחמיר שמענו לא אבל או. חל כןגם

 עובדיה בהזון ראיתי אבל המנהנ חל לא ו(נזממנהגא

 שלא להחמיד שיש אה"נ זה בלשון שכתב קע"ועמוד
 מדיבא דהוי כיון ב~ריר ט"ו בליל גם מקולס גדילאכול
 החליט לא הרב גם במנהגא דתליא צלי סתם לאכולאבל

 בניסן בט*ו אלא נהגו דלא אמילתא ומסתברלאסור
 שהביא כ"ז סימן כמחה ויגד )וומין עכ"ל עיקר לע*דתם'נ
 אפשר דברים טואר אבל צלוי אוכלים לא שחיטה ברדרק
 פסח של הראהמונים בימים דגים לאכול לא מנהגוהביא
 בזדם. ועיין לאכול כן מנהגינו אבלעכ"ל.

 אם הדין איך פסח בליל אוכלין שאין צלי בדברוהנה
 צלי א החם מים קצת ושמים התער בתוך הבשרמבשלין

 צלי דוקא שכתב תע"ו סימן השולחן בערוך וראיתי לא.או
 הבשר דלהשים כהחמע וא"כ למעלה וכמ"ש האששעל

 בכלל הם וטחול צלוי וכבד דמותר. מים בלאבקדירה
 לאכול אסור לכאורה יהיה הנ*כ בצלי. ואסוריםבשר
 הוא הככד כי פסח. בליל לאכול שטוגים כמו מקוצץכבד
 כתב שליט*א פרידמן צבי נתן ר' הרה"ג וידידיקצוץ.
 שאסרו ממש צלי חה מים שום אין קדרה בלא בתמרלי

 בגדד חה ממנו שיוצא המוהל רק מים בלא בקדרהחז"ל
 מים עם בקדרה גזירה משום הפוסקים שאסרו קדרהצלי
 שמותר חולק שום אין ובבישול בישול אלא צלי לאזה

 מותרים צלוים דגים כתב תע"ו סימן ובכנה"געכ"ל.
 וידידי יעקב. וישועות פ*ח עיין בישלו ואח"כובצלאו
 זה מנהג שמעתי לא לי כתב שליט"א לרנר חיים ר'הרב
 כחב מהרי*ח ליקוטי בספר ואדרבה ביום צלי לאכולשלא
 ליבעס רי*א הרה"ג וידידי עכ"ל. ביום בשרלאכול
 ביום או דפסח א' ביום צלי בענין בזה לי כתבשליט"א

 פסחים לילי רק איתא דבבממנה כיון להקל מסתברב'
 עוף ובשר קדר בצלי בפרט ביום גם לאסור טעםאין
 ובשר עכ"ל. בזה מקילים במדינותינו לכן עגל בשראו

 ייין בצלי רק תקנה לו דאין מליחה בלי ימים ג'ששהה
 סקי*ד. קי"ט סימן בהלכה המצוינים בשערים בזהמ"ש
 קנ*ה סימן ח"א אור*ח משה באגרות אלי תשובהועיין

 דמדברי לי כתב שליט"א ברוין דש"ז הרדיגוידידי
 דלא סה1מע ביום דיאכל בלילה בצלאה ס"ד תעשגהשו"ע
 דניסן ט*ו דביום בראה לפי*ז הא*כ עכ"ל. יהודהכהבית
 דשריר ט"ו בליל וכן צלי לאכול מותר דשהיר ט"וויום
מותר.

 הבהםר נעואר אז כי צלי דבעי פסח קרבן אכילתועצם
 הגוף בבל הוא זק ועבודת כולו ונעואר העצמות עלשלם
 )ספר ההורה על כהן שפתי ועףין כולו. נצלה שהשהכמו
 שכתוב כמו החוצה כלום יוציא לא ולכן ונחמד(יקר
 דשה מסכות ההיפוך בקר עד ביתו מפתח איש תצאולא

 כי וההח בפנים. היא העבודה כאן בחוץ היאהעבודה
 היח בעההשז מקומו חחידע ממקומו יצא אל שאישהענין
 11"1 ששהכן. במקום קדושה בו נבנס ובזה מתחומולצאה
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 לקחת יש כי וכתב בא. פרשת הכהן צדוק לר' צדיקפרי
 הקב"ה ג' בזה דמדמז י"ל ואולי ג'. זה האגודהאזוב
 בלי הגאולה בליל בשלימות נע~חה דהכל והשה.ועצמו
 שלם שהוא הצלוי השה באכילת לקדחחה וזוכיןגרעת

 אוכלין אין ולכן השלימות חסר שיבב"א ביהמ"קומשחרב
 במהרה שאומדים כמו במהרה שיבנה ולבקש לזכודצלי

 ולכן שם. ובמקורות בא צ"פ וורין בקרוב. בימיעבמהרה
 שלו יהיה שהכל וצריך קונה משיכה כי וקחו משכובתוב
 חסר דבמשאיר בקר עד תותירו לא ולכן חסרוןבלי

 טעמים כמה נתן התורה על מבריסק ובמהרי"למהשלמות.
 בהסברו עיע וכן זה. לשם אלא נברא שלא ויתכןלאזוב.
 ביתו מפתח איש תצאו לא רמז ובדרך חכמה. המשךשל

 העוה"ב עד בקר עד היהודי ביתו את יעזב לאשהיהודי
 שיהי' עד שיחכה או העוהעז ימימ כל בתורה שיתנהגז*א
 למדרגת שמגיע ומי שקלקלו אלו עם יתערב שלאבטוח
 יכול אז ביצרו להלחם שיוכל קרב בבחינת שהואבקר
 הנץ ולא השחר עלות עד בקר עד כתב וברש"ילצאת.
 צריך כבר הנץ לפני וואר ואולי יוסף. בפרדסוורין
 הזמן. כל בשלימות היצה"ר עםלהלחם
 הפסח בליל עצם לשבור שלא ליזהר דיש שטענתומה
 בקרבן רק הוא דהאיסור גמור טעות הוא הקופלזכוד
 נוהג. לא זה איסור ק"פ טואין וכיום בשאר ולא ממשפסח
 פרשת התוספות מבעלי זקנים בדעת שראטץי כשכודע
 על נאכל שיהא חכמים תקנו כתב י"א פסוק פי"בבא

 ועצם דכתיב כהחום בירושלמי מפורש והטעםהשובע
 עצם לשבירות לחוש לו יש רעב וכשאדם בו תשברולא

 נוהג עצם שבירת חיוב שאין מסיק צולין כיצדופרק
 אבל לא דכיום משמע ואוכ הפסח. אכילת בשעתאלא
 הל*א בפ"י כתב הרמב"ם הא ביאור טעונים הדבריםעצם
 או עשר חמשה בלילי העצם 4אץ דהחובר אחד וז"ל,מק"פ
 או ימים כמה אחר ששבר או יום מבעוד עצם בוששבר
 הכשמ בתב ומקורו לוקה ה"ז ימים כמה אחרששבר
 בהר ציין וכן ספר בקרית היטב  עיין וכן פ"גמפסחים
 אח"כ ג"כ אלא בלילה לא הוא דהאיסור הריהמוריה
 גרוסברג רח"ז הרה"ג לידידי חנוך בחיי ראיתי וכעתהצ*ע
 עכ"פ בצ"ע, ונוואר בזה כשכ דהעיר בא בפרשתזצאל
 הנשאל כי כתבתי )היש שייך לא זה דבזמנינו פשוטזה
 בזה(.טעה

 אבל הכושר שעת לו דהיתה פסק כי ההלכהועצם
 כך לפסוק להראם לו היה דלא הקשה ט'ז מצוהבמנוח
 מבעלי זקנים דעת שיטת ההא זו ואולי בדבריו היטבעיין

 שיעור הביא לא והרמב"ם בזה. וומין הנ*להתוספות
 שיק והמהר"ם שם המנ*ח בזה העיר וכבר וצאעהשבירה
 באות מ*ש חדשה במנחה 9יי וכן תירוץ. נתן ב'באות
 המה 3*ב עד י"ז אות י*ז חולין  אליעזר דמשק ועייןא'

 המנ"ח ובמ*ש ט*ז. מצוה סלת ומגחת י"ז חוליןר,ם"ש
 במנחה מ*ש עיין הזדיקה לפני ששחט אחד עצם שבראם

 המצות בספר הנייז יעבור. לא ולכאודה ף אווזחדשה
 שהעיד ק*ע בלאו זצ"ל פערלא הר*י של בביאורולהרס*ג

 שבירת של הלאו את מנה דלא דכתב כת"י הבה"געל
 בספר עיין וכן עליו. ולוקין גמור לאו הוא הלאעצם

 הרמב"ם לדהחמטת טעם דנתן )פיינשטיין( אליהוהליכות
 השולחן בערוך עיין וכן השבירה. שיעור של זהדין

 בשבר לוקה מדוע טעם שפתן ח' ז' אות קצ"ד סימןהעתיד
 בספר ועיין בדבריו. עיין ראו אין הא ימים כמהאחרי
 שהוביח י*א אות י"א סימן מעמבא( יהודה אריהגור

 אומר והאם שבירה. של בלאו עובר ג'כ הזריקהדלפני
 לבער לעכו"ם ולומר לא. ש עובר אם לשבורלעכו"ם
 על )ובחידחמים דמהני י'ב אות י' בסימן כתב הואנותר

 זוק. בכל הארכנו כת"יהרמב"ם
 רבינו )ועיין במדרש הובא הצלוי השה עניןוהנה

 מכבהסן שניצול אברם בזכות לועז( מעם ובילקוטבחיי
 בגמטריא עולה שמים במים הוא מבושל כי והואהאש.
 שרה וו~חקה תשעים בת שרה היתה יצחק וכשנולדצ'

 מים בו שאין צלי לוקחים הפגם לתקן כדי ולכןופגמה
 בריאת לפני היא והגאולה אברהם ניצול זהשבזכות
 ויקרא ברש*י וכמבואר במקומם נעמדו שהמיםהעולם

 בראשית ימי סהבשת לעולם כרותה שהברית י"גב'
 המים וניסוך במזבח לקרב התחתונים המיםשהובטחו

 לפני נתיסדה השלימה הגאולה ולכן נ"ג. סוכה ועייןבחג
 וזה ממצרים בנוי וכן ניצל ואברהם העולםבריאת

 בב*א לבא העתידה הגאולה תהיה וכך מים בליבשלימות
 אחר מחומר ערבוב בלי ואמיתי שלם דבר מים בליצלי
 נדמז וכ"ז בעצמו הקב"ה עוי אם כי אדם בני ע"ילא
 )ויש הסדר בליל כך כל לעשות נצטוו בנ"י ולכןבצלי

 בזו0. הארכנו כת"י ובדרושלהאריך
 שלימה והיא צלי בבחינת היתה אברהם אמוצתוהנה

 כבשן ע"י שניצל אמצעי ע"י לא בקב*ה שהאמיןוהוא
 נח משא*כ אחר אמצעי שום בלי בקב*ה האמין אלאהזנש

 אחר אמצעי ע*י היתה שאמתתו אמנה מקטנידנקרא
 ר"מ הרה*ג ידידי ביאר זה )וכעין המבול מי מפניוהוא
 ולגבי גדול צדיק ווהיה לבאר יש ואולי שליט"שגיפטר
 היה 4ה אברהם בימי היה שאם צדיק היה לאאברהם
 ביאורו וזה לכלום עצמו אחוז והיה כעפר עצמוכהעפיל
 לצדיק. עצמו אחוז היה שלא צדיק היה לא אברהםדלגבי
 בזכות הוא קטמיע זכות ודק חיינו מה אנו נאמרומה

 ימינו וארך חיינו הם כי למשוך ונמשיך שלומדיםהתורה
 לזכות כדי ולמן ארוכים הם א"י א תורה שלומד מיכי

 כההוא טובים ומעשים ומצות תורה בעי ארוכיםלחיים
 וכן מצות. ע*י וענה ימים הארכת במה כ*זדמגילה
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 אחד ותרגום שנים מקרא סיום הוא ימים לאריכותסגולה
 עם פר,2יותיו הסה2לים כל ח' ברכות עיין הצבורעם

 ח"ב אליהו בלב ועיין הטנותיו. ימיו לו מאריכיןהצבור
 כתב קע"ב בעמוד )לאפיס שם אליהו בלב וכן ל"ז.עמוד
 אבל העיקר ושזה ימיט תוורך חיינו הם כי אומריםאגחנו
 העוה"ב חיי העיקר שאצלו בלבו חושב שאדם מאדאפשר
 שהם באנשים מדברים אנו ואין כלל כן איטובאמת
 מאד קרובים שהם באותם אם כי אלו מדיבוריםרחוקים
 והא עצמם. את מרמים ואעפ"כ שאמרנו זו לרוחמאד
 בכמות הן וזמן לב תשומת יותר הרבה שנאניםראיה
 להכינה הנשמה מעניני בעוה"ז הגוף עניני על באיכותוהן

 הוא חושבים שהם כמו להם העיקר ואם לעוה"בולסעדה
 בחיי שהרוצה רב בי בר לכל וברור פשום הריעוה"ב
 המעשים הם מה לידע מתחילה צריך הבאעולם

 וגם הבא עולם לחיי אדם זוכה ידיהם שעלוהתחבולות
 לעוה"ב לזכות אופן בשום א"א תורה בלא כי ברורזה
 באור חלק לו שיהא מוכרח אחד כל בהחלם אפשראי

 קצת )והארכנו עכ,ל. מאד מר התורה אור בלאהתודה
 מחמת אלא להאריך זה בחיבור דרכינו שאין אףבזה
 הדברים(.חיבת

 לשאר פסח קרבן בין חילוקים הרבה מצינווהנה
 שאר ולא ק"פ הקריבו ביתר חורבן דעד והואהקרבנות
 בעי הקרבנות בכל כי הגציוב ואמר ומדוע.הקרבנות

 דלא בק"פ סה2א"כ היה לא זה החרבן ואחרי ניחוחריא
 וטעם החרבן. לאחר אפשר היה שפיר ניחוח ריחכתיב
 בספר מ,ש עיין ניחוח ריח בעי לא בק"פ מדועהדבר
 עיין וכן ס,ז. בעמוד )פומרנצ'יק( ברכה עמקהנחמד
 חלוק דק"פ הל*א פ*ו ומצה חמץ הלכות  שמחאור

 המצוה ולא לאכלן מצוה הקרבנות דכל קרבנותמשאר
 המצוה בפסח אבל נהער לידי יבא שלא אלא האישעל
 בח,א הלוי הבית כתב זה וכעין כזית. יאכל אחדשכל
 דוד ובניר עתיקין. והדברים נ,א סימן וח"ג ב'סימן

 לגמור שצריך דאחר כתב מק*פ הלם"ו פ"ח)פינקל(
 אוכל לא ואם ק,פ לאכול מצוה הוי חצות עד א,כבחצות
 שנאמר מיוהד מדין נותר איסור על יעבור חצותעד

 הקרבנחע ככל הוא אכילתו דין חצות אחר אבל פסחבתורת
 שכתב בצ"פ חריז עיי"ש. הקרבנות ככל בנותר הואוכן
 מצה. באכילת גדריםב'

 בפ,י והראב,ד הרמב,ם בין המחלוקת ידועוהנה
 עיין לא או הגיד עם הפסח כל את צולה אםהלי"א
 ניקרו לא האם ולכאורה ב3*מ. שם וומין הראב"ד.בלשת
 דיל כרעיו על ראשו דכתיב כית לא ואולי הבשראת

 את צלאו איך ועוד פ"א. פסחים תורה טל ועייןקרבו.
 לא בבד דבאוכל לא ואולי לא או הוציאוהו האםהכבד
 תה בשר נקרא לא דזה בשר אכילת של המצוהמקיים

 במשאיר דעובד מסתבר נותר לענין אבל חידוד דבררק
 והראב,ד. הרמב"ם במ*ח מ"ש מלכו בישועות ועייןכבד.
 שאמת עיין הפסח את שיאכל שהמצוה לשיטותובפרם
 ק*ב ומנ"ח מ"ט סימן אור"ח וחת,ס צ"ו סימןאריה
 הבבד. א1צ לאכול צריך ג"כא"כ

 אם פ,ד פסחים דמ42ס גליוני עיין שנסתפקוובמה
 על בעי הא ולכאצרה טוב. יום בתוספות באכלהפסח
 שרק ואולי ממש לילה בעי כי בתוספות א"א ומצהדה2ובע
 ווןיי*ש ע' פסחים עיין דה2ובע על לאכול המובחר מןמצוה
 ק,כ פסחים תוס' ועיין ו' מצוה חינוך ועייןבמאירי
 בלע ואם דלא. ומסתבר קודם לאכול שיכול יתכןא"כ
 ו'. מצוה מנ*ח עיין יצא אםפסח

 שאברהם כמו זילם דמ2ה שהיה י*ל ביאורוביותר
 פכ,ב בבראה2ית לו שנאמר לעקידה שלם יצחק אתלקח
 הא ולכאורה וכו' אברכך ברך כי בנך את דה2כת כייען
 וברמב,ן מהמלחמה כשחזר בפט"ו מקודם לו הובטחזה
 הראה בשלימות בנו שהקריב בזה ואולי בזה העירכבר
 לבנים סימן אבות ומעשה ולדורות בשלימות המצוהשקיים
 ב*ג סימן אור"ח צדק במעגלי ועיין שלם שהדלקחת
 נאמר בנסיון וכשעמד להבטחה התנאי היה דזהשכתב
 זרעך את הרבה הרבה היא וההבטחה בנסית שעמדתלו

 דבר שרת  ועיין בב"א. אברם ברכת שיקוים רצתויהיה
 ואם בפסח השבירה בשיעור קל"ם סימן ח"ביהושע

 שברו.ב'
 מקרית שליט*א סג"ל זרחי' יהודה ר' הרה,גוידידי

 1 וז,ל דברי על לי השיב אביב, תלשלום

 ששיגר אייר. ט14 ויום בליל צלי אכילת לעניןא(
 הרש*ש בקצרה. לענות והנני דה2וב. מאמר עכשיולי

 גם כולל צלי בשר לאבול דהאיסור נ*ג בפסחיםמדייק
 ואם מהש*ס, לזה ראיה לע*ד אין ובאמת שני, פסחזמן
 פסח כאוכל "דמחזי הגימוק רש"י שכותב הסבראמצד
 עה2ים דכ*ע ראה2ת בפסח אלא שייך לא לכאורהבחרו"
 רבים בלשת דהוא "פסחים, מהלשון שם שמדייקדמה
 כדי ע,ב( צ"ב )פסחים פסחים ערבי התד"ה מש,כעפ"י
 להשיב, יש לזה הנה הטני ראשון פסחים שני בולכלול
 שם במשנה מכר פסח בליל צלי אכילת של האיסורדהא
 חו*ל, כילל ברור וזה וכך. כך שנהגו מקומותגבי

 רומי איש תודוס בענין האריכו שבגמראובברייתא
 נוהג זה שאיסור מפורש הרי חכמים. בו שנזפובמקומו
 שכולל כיון ולכן ראשוה יו*ט ימים שני יש ושםבחרל,
 רבים. לשת כ' לילותשתי

 לפנינו הרי אסור בתרא דלתירוץ את'ל אפילוועוד
 משום דנקט שכתב פסחים ערב בתו*ה ראה1וןתירוץ

 לאיסוד למעשא להכריא וקשה רבים, פסחיםדשוחטים
 וכתירט להקל דדבנן במידי ננקוט ולא שני כתירוץדוקא
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 סופרים בשל אומר ריב*ק ע*04 ו' )דף בע*ז ועייןראשון,
 תורה בשל ובתד*ה כריב*ק. והלכה המקל אחרהלך

 בדרבנן נקט דוה1'י וכ' לשועת בשתי לנהוג איךהאריכו
 שמשון ורביע להקל, נקטינן דבדרבנן אומר ור"תלקולא,
 דעיקר להקל נקט וריב"א במקו*ש בש*ס בירורדורש

 בן יצחק ה*ר דברי הביא אתר על והר"ן קמא.כלישנא
 דוקא דזה נ*ל אבל בתרא, כלישנא עיקר דנקטינןגיאת

 בעלי סדרו *שלכך הר"ן של כהסברו בש"סבמסודר
 זה ואין עיקרק שהוא לומר אחרון ההוא הלשוןהתלמוד
 ובחבורות ב1ותא אותו סדרו שלא התו' ללשוןשייך

 האיזה רחשון איזה עליהן לדון שעכל כאלוגדולות
 גם להקל, יש הרי השיטות לרוב ועכ"פ בדוקא.אחרון
 הנחמד בספר ועיין הר,1"ש. של סברתו עיקר את נקבלאם

 א' אות מערכת ז*ל אלגזי מהרי"י )מהגאון דרבנןארעא
 רביע תלמידי שיטת ועוד הנ*ל כל שהביא וס"א( ס'אות
 כחרס( צואה דמי היכי ד*ה שמתו מי )ם'פ בברכותיונה

 דעת וכן הרמב*ם בשם קמא כלישנא לחומראדהלכה
 דברים אלו בפרק בתר"י ולהלן יעוש שם יונהרבינו
 בסוף המבח*רת הלשון דאין כתב פסקא( לעניןלר"ה

 דאמרי* שאיבא בסגנת היא אם אלא אחרונה,נקראת
 דאמרי איכא דבכל הרא*ש לפי רש"י עוד ציין וכןיעש"ה.
 אזן יעיר היקר בספר ועיין יע"ש. המחמיר אחרהלך
 לה* ואמרי לה "אמרי הץ אות א' )מערכת החיד"אלמרן

 דהלכה פשוט גט ס' בסוף חביב ן' ממהר"םדמוכח
 זה דאין מבואר ז'( גיטין חיים )במים ומהפ"חכבתראי

 אין בודאי בנ*ד וא*כ יע"ש. לה אמרי בסגנון אמוראם
 תוס'. תרוצי גבי' בתרא ולישנא קמא לישנא על כלללדון

 לכאורה. נראה כן ט"ו, בליל אף להקלונקטינן
 ט*ו בליל ?לי לאכל לא שהקפיד מי ראיתי לאב(

 נקבל אם אפילו ולכן כזה, איסור מנהג בידינו ואין4ריר.
 לאכול לא הדבר בעצם הרש*ש של המפתיע חידושואת

 בו לנו אין פסח בקרבן דמיחלף ט"ו בליל מקולסגדי
 מאומה. עליו להוסיף ולא בו שנזכר האיסור גוףאלא
 בחזון יוסף עובדיה ר' לציון הראשון הגאון הורהוכן

 בה1ר לאכול אפשר ח1פיר כת*ר. שהביא כפיעובדיה

 אסור. בלבד מקולס גדי ורק באייר ט*ו בלילצלוי
 שני, לפסח זה בה1ר לומר שאסור להוסיף ישוכן
 שנהאה *מפני הגמרא כלשון ראשון בפסח דאסורוכמו

 א'( נ*ג )פסחים בחרו* קדשים ואובל בהמתוכמקד"ט
 לפסח הוא אחד וטעם תס"ט( סימן )אועח בשו*ע הלכהוכן

 בעיני. ופשוט ו1ני, לפסח כמוראח1ון
 המקח1ית, רש*י שיטת אה ליה1ב נבא ועפ"זג(
 )פסחים מדינא %א ממנהגא רק אסור מק%ס דגדישפירש
 בסה1נהנו במאירי זו שיטה הובאה וכבר איזה( ד'ה א'עוד
 דזה העיקר אלא מתקבלת שאינה עלה וכתב א'()נ"ג

 זאת העיר וכבר מדיטג דאסור סובר הרא*ש וכןמדינא
 שחשב עובדיה בחזון )ועיין כ*צ רקפ הרש*י עלהרש*ש
 ובאור חולש. שהרא*ש שציין אלא נראה, ולא ראיהשזו
 מהירושלמי הרש*י על חולק רקל( סימן פסח )ח"בזרוע
 הטעון דבר רק שהשיב עד צלויה ביצה אף לאסורדס*ד
 מתרץ קע*ב( דף )ח"ב עובדיה חזון ובספר יע"ששחיטה
 צלי, כל אלא מקולס על 1רננו דהאיסור אה*נדלההו*א

 סובר אזי אסור שחיטה הטעון דבר דרק התשובה לפיאבל
 לי' ניחא איך הבנתי ולא ועיי*ש מקולס. רקדש*י

 כיון דוקא שחיטה הטעון לדבר שייך זה מההתשובה,
 אלא ממנהגא איסור בו אין שחיטה דבעי מידידאפילו
 להשיב הירושלמי צריך והיה בלבד מקולס בגדי רקנאמר

 הדוחק, יפרש ואולי מק%ס בגדי רקדהמדובר

 שכל והנהיגו מכמשנונ במנהגם יותר החמירודבירושלמי
 אומר דהירושלמי רק האכלו, לא שחיטה הטעוןדבר

 מאד רחוק דהוא כיון לביצה להנהיג יכולים לאדמעיקרא
 מק%ס.מגדי

 הנז' הוה1"ש לפי לדייק לי יש דהנה ניחא,ולהנ*ל
 לשון והנה שני. פסח ליל כולל רבים *פסחים*דהלשון
 דאסור מקולס גדי איזהו ת*ר הוא צולין כיצד ר"פהגמרא
 מלשון התנא שינה ולמה וכר, הזה בזמן פסח בלילילאכול

 יחיד, *פסח* ללשון שנהגו מקום פ' דבגה1נהנו*פסחימ*
 שנהגו מקום בפרק *דתנן אחרת! וכתב הרש*יובא

 שלא במקום בזמה"ז פסחים בלילי ?לי לאכולשאסור
 אלא רבים, *פסחים על מדבר רש*י ומדוע עכ*ל,נהגו*

 הר1ה1ונים טובים ימים שני בלילות דוקא הואדהאיסור
 פסח, קרבן אכילת של הזמן דזה בארץ פסח ובלילבחו"ל
 ובב' בארץ שני פסח בליל גם לטפויי אתא מנהגאאבל
 והירח1למי דיומא ספיקא כה1ום בחו*ל שני פסחלילות
 וסד*א צלי, כל ממנהגא נאסר דשם רזושון בפסחמיירי
 ה~א בלבד ושחיטה דבעי מידי דוקא קמ*ל ביצהאפילו
 גדי אלא ממנהגא נאסר לא שני בפסח אבל ודג.כיצה
 הקושיות מכל היטב הרש*י דברי וא"ש בלבד.מקולס

 גם הרש4י על שהעיר אתר על בצל*ח גם וומיןהסובבות.
 איסורא קאמר ורש*י מנהגא תני "תנא : וכתבמהסגנון,

 הש*ס כדפריך להעיר שם עובדיה בחזון הרחיב וכן "וכו'
 ולהנ*ל ומנהגא, איסודא לערבב נוכל ואיך א'( נ*ה)פסחים

 של האופן באותו ומנהגא בר4ה1ון ההא דאיסורא ניחא,ג*ז
 גדי בענין הכללה כעין כאן יש ולכן לשני, רקמקולס
 לאסור בר4ושון במנהגא ונוסף ומנהגא, איסורא שלמקולס
 האפשר לחידההא. נראה כן מש*כ. בכל ודוק צלי. בה1רכל

 נכון.שההש
 על הצל*ח קח1יות מתרץ סופר חתםובחידושי

 כמו מקולס דוקא לאכ% להנהיג ההא דהאיסורהרום*י
 שאסור כמו מדינא אסור וזא רוטי איש תחזתשעק1ה
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 לאכול אבל לאיסורא בגמרא שמבואר לפסח זה בשרבאמר
 ויע*ש. עכת"ד במנהגא תליא להנהיג בלי מקולסגדי

 בגדי דתנן ב'( )כ"ב בביצה הכה4נה תקשה דאסתיולע*ד
 אמירה בלי איסור דאיכא קמן הא אוסדין וחכמיםמקולס
 להלהן עומד בעצמו דהחת"ס תימה וקצת להנהיג.ובלי
 ר"ג מדוע אחרת מנקודה הזאת הפה4נה על מקולסבד"ה
 בהבם ומה4ני תודוס, גבי כמו עליו חז"ל הגיבו ולא בךנהג

 את הנהיג תודוס ואילו כך בעצמו אכל דר"ג שלותלמיד
 מכשול לידי לבא ויכולים הארץ עמי היו ובהם עירוכל
 היה צריך השקכ כיון". "ויפה עליו ואמר בחוץ קדה4יםשל

 רק הנ"ל פיוה4"י לפי דהוא כיון "אוסדין4 אמאילהקשהע
 ר14שון בליל הייט דאוסרין ניחא, הכל ולדבדינומנהגא.
 הו*א מר*ג קושיתו ולעיקר בפ"ש ומנהגא דפסחושני
 כיון מכשול דאין דס,ל פסח, של שני בליל כן אכלדר*ג
 *אוסדין' חכמים ואילו חול, הוא שני ליל ושם באקידהיה
 דאז חו'ל בין פלוג דלא כיון בא"י שני בליל גםמדינא
 מנהגא רק שני פסח בליל אבל א"י, ובין יו*ט לילהוא
 שנזכרת במשנה שם הדקדוק גם יתורץ ובזה לדידהו.גם
 של שני ליל דכולל רבים, "פסחים" הנ"ל ברש"שגם
 המבואר. בכל ודוק בפ*ש כלל מיידי ולא כאחד וחו*לא*י

 הני מכל וה4*י דבדי היטב ליישב לי נראה ועודז(
 גבי כנודע האחרונים דנו דכבר האמורות,פירכות
 או שרי אי בדיעבד דינו מה לפסח עליו שאמרוהבשר
 שרי סתם בשר גבי כתב תס"ט( ר*ס )אףח והטו*זל(ג

 פשיטא מקולס גדי אבל לפסח שההש אמרו אם אףבדיעבד
 איסור יש וכן בדיעבד, אף נאסר אמירה בלי דאסורדכיון
 לעןןתעו* *אסור הטור וכלשון מקולס לעמ4ותובגדי

 וה4"י וא"כ הצ*ש איסור. יש אכלו לא אם אפילושסה4מע
 כמפורש עשיה גבי דסוידי בביצה דהמשנה לסבור,יוכל
 ממנהגא, ולא מדינא אוסרין חכמים וע*ז שם,בלשה
 בו גערו ולאכלו מקולס גדי לעמ4ות גם שישהיגותודוס
 ולא לעןןותו רק מיידי בביצה בסה4נה ור*ג טפי,דהמיר
 לאכול המא להכין ששרי סובר וההש פסח בלילאבלוהו
 איסור, 3ו יש דג'ז וסברי חכמים חולקים רע*ז פסח,בליל
 רק בעצמו צלאו שלא פסח בליל מקולס גדי לאכולאבל
 רש*י סובר בזה לפסח לאכלו ע*מ הפסח לפניווהוכן
 שלא היכר דיש כיון מדינא ולא לאיסור מנהגא רקדהוא

 גדי ולאכול בקדשים, למיחלף חשש אין בעצמוצל4י
 בכור התיר כבר אחרא ליומא ליה שביק כדהמקולס
 דאוסר והירח4למי תפ"א(. אף4 בשעשת גם )ודן*דשוד
 ויחיטה דבעי מדיוץ רק אסר ולמסקנא בהו"א ביצהאפילו
 השכלו בעצמו שצלאו למי היינו מקולס, גדי דוקאהמש
 בכל ודוק שחיטה. דבעי מידי % לאסור מנהגאדבוה
 הענינים. והבההת בהרחבת מאד קצדתי 3יהאמור

 רשא מלטון לל*יק לע*ד נהאה היה לכאורהאילם

 מדינא אלא מקולס גדי ממבהגא לאסוד כלל בתכויןדלא
 הראשונים דבותיט הב4ת אחרי להדהר דעתי שבטלהאלא
 רש"י שכתב זה מאי לדייק שיש ממת2י, עבה שקטנםנ"ע

 לאכול*, לא נהגו *במקום כתב ולא בהגו" שלא*במקום
 שם, איסור יש צלי לאכול מנהג אין דאם דסוברש"מ
 אבל צלי, לאכול מפווה4 מנהג שאין במקום אלא אסרודלא
 דחז"ל מפוה4 ז*ל והוא אסרו, לא צלי לאכול שנהגוהיכא
 אלא כך, שהנהיג במקום תודוס של מנהגו את ביטלולא

 רובאי פיוה4 ולכן איתן, נשאר מנהגו אבל בלבד בושגעדו
 כתודוס, נהגו* שלא *מקום על וקאי מדינא *אסוד"שפיר
 ועיין. הנ"ל, הקדמונים דבדי אלמלא הו"א כןודו"ק.

 חד*ת חבילות כמה עוד לי יש אמנם דמילת(גמסקנא
 נחסור אם בחומרא דהט אך אקצר, וכאן הנ,לבענין
 לא ודאי ביומו למחרתו לאסור אבל ב(ויר ט"ובליל
 פסחים בלילי במשבתינו ששניט הא אלא לנו דאיןנהירא,
 אף לחומרא דנקטינן פ*ש כולל הרון*ש של דיוקולפי
 יש דינא לעיקר אבל שבתבאר. כפי בזה טובא להםשיש
 פ"ש בליל בלבד מקולס גדי אלא איננו האיסור לפר,4לונ
 שעושים דבר, עמא מאי חזי ופוק צלי, בשר בסתםולא

 אדם מיחה ולא צלי ואוכלים לילה באותו מפוארותחתונות
 כמדומני.מעולם

ב
 פטח בקרבן טברבע4ין

 כיון ק"פ של הכבד את לאכול מ"ע יש אם כ*תהעיד
 דעובר מסתבר נותר לענין ודק בשר, 2ה4ם נקראדלא
 חידוד דבר שהוא שכתב ואף עכ*ד, בשר בכללדהוה
 הדבר ישתקע במחכ*ת לדעתי הנה לאמיתו לאכנדאה
 דכבד הו*א איזה יש האם לחידודא, אפילו כלל יאמרולא
 אדם בני לשון לגבי רק תורה, בלשון בשר, בכללאינו
 בין פלו4תא מצאנו בהא לכך בתכוין אם בנדריםכמו
 (ימר ורשב*ג ב'( כ' ומעילה ב' נ*ד )נדרים ורשב"גרבנן
 הלכה ואין איניש בר לאו ואוכליהן 2ה4ר לאוקדביים
 הדבר ברור לוהטב"ג וגם לא_היא, לת*ק אבלכמותו,
 אדם בני בלשון נכלל שלא אלא גמור, 2ה4ר שהואכשמש
 מאן לב על יעלה דאורייתא מלקות גבי עצמך והגעבלבד.
 ועוף בחיה ורק בשר, לשאר כבד בין לחלק חלילהדהוא
 ובריש מדרב42 דהם אומר דרע*ק א'( קיאג )חוליןמציט
 שליח שמימליך דכיע כרע*ק מוקמינן א'( )ק*ד הבשרכל
 אינו בב*ח ולגבי בנדרים בשר מין ג*כ עוף נחשבעלה

 ח4לום, וחפ כזה נמצ44 לא קרביים לגבי אבלמהאת,
 "4 אם קיבה גבי ב'( קט*ז מןדלין להדיא ת2ןואדרבה

 הקיבה *בעור עש04 )סו[ף ופירן~א אסורה, טעם בנותןבה
 מדרבנן. רק דההש למ*ד וחלילה בשר*דהוא



חזאפרימ ~יםאורחרבבות

 )פסחים ערוכה משנה לפניפ הא גופא פסחובקרבן
 וכף הרך בגדי יאכל הגדול בשור הנאכל עכל א'(פ"ד

 שם ועיק והסחוסים, כנפיים ראשי מבואר שםובגמרא
 בפסח עליהן נמנין אמר יוחנן ר' להקשות שסופןבגידין
 טומאה לענין הרך עגל של הראש עור גבי ועיי"שכו'

 דבכבד ספיקא ספק וצל צל כל אין וא"כ לפסח, להומדמי
 צריכה אינה וזו דבר, לכל גמור גהער הוא אלה מכלרעדיף
 עשה שיש ע*א( פ"ה )דף פסחים ועיק במחכ"ת.לפנים
 וזה ב'( )צ"ז ובזבחים ויע"ש העצם מתוך המוחלאכול

 בזה. ודי מכבד. לאכול רשק יותרבודאי

 קלטסימן
 חרא*פנים חיפים בב' חלל קראלא
 הר4מצונים הימים בב' הלל קרא בלא השאלהבדבר

 נראה לכאורה שלם, הלל המועד בחול קורא אם פסחשל
 דבימים סק"ג ת"צ בסימן הט*ז דברי עפ"י אבלדמשלים.
 טובעים ידי מק~עה בהעום הלל חצי אומריםהאחרונים

 חצי לומר דיש נראה וא"כ המועד בחול ה"ה וא"כבים,
 על יעבץ משנת בספר לדינא שכתב ראיתי וכןהלל.

 דהה* נראה כך הש*כ הן. אות כ' סימן אור"חהמועדים
 קל*ה סימן ח*ד מהד,ת ומשיב בשואל וראיתילדינא.
 ב' ליום תשלומין לו אין א' ביום הלל שכח אםשכתב

 בספר הרין לחלק. ויש תשלומין בזה שייך היא שבח זהכי
 וחצי הלל אמירת בענין שכתב מה כ"ו סימן טובמבשר
 מדלגין. ומדועהלל

 לי כתב שליט*א ברנשטיין יצחק ר' הרה"גוידידי
 בב' בחו*ל שלם הלל קרא בלא : בזה"ל כ' מעכת"רוז"ל,
 שלם הלל סהמלים ג' ביום האם פסח, של הראשוניםימים
 היא השחלה מדזע הבנתי לא ע"כ. הלל, חצי אומראו

 בהלל, תשלומין תקפ אם היא דמצאלה לענ*ד בחרל.דוקא

 דרחמי בתפלה, אלא תשלומין תקפ דלא נראהולכאורה
 התוס' כלשון כולו, היום כל אדם שיתפלל ולואינינהו

 בפוסוקים מוזכר וכן איבעי4ג ד'ה ע"א כ"ו דףבברכות
 פסקו כך ומשום ועחק ססנוח חדש פרי )עןקהאחרונים
 דאיך למוסף, תשלומין דאין ף סעיף ק"ח סימןבשףע
 נקבע הלל וגם המוסף, זמן עבר וכבר הקרבנותיקרא

 קי*ח דף בשבת רש*י וכלשון מפרימיפ, חמניפלפרקיפ
 תזדיה לשבח בפדקיפ לומר תיקפ הר4נשוניםשנביאים ית" כל הלל )הקורא ומגדף מחרף זה הרי בד'הע"ב,
 שכה אם דבסוכות להקשות יש דלפי*ז ואף ע*כ. ע"שוכו'
 דארי הלל, פעמיש השני ביום לומר שיצטרך הלללומר
 בזממ דווי תמצא שלם, ה% אומר הימים שבעתכל

 כיון בסוכות גם תיקע דלא נ*ל בכקז שתיקנו.ובפרקים
 לו, "ש רשות וול דשיר נ*ל ד8'8 אלא רהמי,דאי*ז

 לענין ק*ח בסימן בב"י חפם הטור וכטש*כ מצוזע שכרולא
 יוסף והברכי הגר"א פסקו בק*ש וכן ע"ש. בתפלההזיד
 הי*א לדעת ואפילו תשלומין, לה דאין חולקים הישכדעת
 הכונה דאין פירשו תשלומים לה דיש שכתב נ"חבסימן
 זה וכל בתורוג כקורא אלא ואיפ ק"ש, ידי בזהשיצא
 לענין ותפלה ק"ש ביחד כוללת שם דהגמרא בהעום רקהוא
 והר"ז כן. מציפ דלא הלל משא"כ במזיד, ביטלאם

 )פ"ח תשלומין להם אין דלכו*ע ק"ש של לברכותדומה
 בכל בפסח שלם הלל אומרים שאין דמה הטעם ולפישם(.
 חלוקים היטים דאין משום דהוא הראשון, ביום מלבדיום

 מקום היה עוד ע*ב( י' דף )ערכין כבסוכותבקרבפתיהם
 ימים, חיוב שאין דאף בשכח, ר14שון יום שללתשלומין

 יתר לפי אבל ראשו4 יום עבור כתשלומק יאמרהוא
 ז' ביום בים טבעו שהמצרים משום ובתוכםהטעמים
 בחול אף ולכן תשמח, אל אויבך בנפול אומרוהכתוב
 )ט*ז אחרון, מיףט עדיף יהא שלא אומרים לאהמועד
 לומר איסור זה הרי אהכ מדרש( בשם ג', ס"ק ת"צסימן
 )בברכת תשלומין מחמת אפילו לומר יוכל ואיך שלםהלל

 ב4מעל ועןין תע"ג( )מג"א החג, כל דמברך פסקושההיינו,
 תפ*ה בסימן המג"א פסקו לפסח בהגדה חפעה"צ.אברהם
 )שו*ע תשלומק יש ובקידוש חולק, וע*ש משליםדלא
 מרר בבית בקרתי תשאעז איר ובר"ח סע*ח(.רע*א
 ב' שביום לי ואמר שליט*א רודרמן יצחק יעקב ר'הרה"ג
 הלל. חצי רק אומר אז וא*ב שלימה שינה זמןאין

 להתפלל, מחהיב שהוא האדם מצד חוב הויותפלה
 ומעריב טנחה לשחרית מחולקים התפילה שזמניאלא
 ופרקים עתמנים מצד לזמנים, נקבע הלל אבל בזמנה,כ"א
 חיוב מצד היש הנ*ל, רש"י כלשון הלל לומר מחייביןאלו
  שמתחיב מה מצד אלא הפרקים. את קבעוהאדם

 חיובו שמצד תפילה משא.כ האדם, את חייבומהפרקים
 תשלומיזן זה על ל*ש ולפיכך פרקים, קבעו האדםשל

 מצד בזה מחריב שהאדם דבר על רק שייךדתשלומין
 חרנם מחייבים ו~הפרקים דבר כי הפרקים, מצד ולאעצמו,
 שבת של לתפילות תשלומין דיש והא בפרקים.אלא
 אלא שבת, תפילת טצד חתשלומין, דאין פשוט הואור"ח,
 שבשבת אלא יום, כל להתפלל החדם על שיש החיובמצד
 התשלומין מתפלל הוא דהרי היא והראיה אחר, נוסחקבעו
 החפלה חיוב יסוד מחמת תשלומין דזהו ש"מ א*כבחול,
הכללי.

 קמסימן
 פסח סמוצאי המזאפית

 שהתחיל ומי סק*א תציא בסימן כתב אברהםהמגן
 לא ועדאן 48לת עד ונמשך מבעו** שסח במתם1*לאכול



 ם י ר פא חייםארח ת ו ב ברוסח
 נראה דלכאורה חמץ לאכול מותר אם צ"ע והבדילהתפלל
 אלא מילי לכל הוי לילה שחשכה דכיון לאכולשמותר
 בתפלה שיבדיל עד מלאבה לעשות שאסור אמרושחכמים

 בחוה"מ אף שהרי בהבדלה תלוי אין חמץ איםוראבל
 חמץ לאכול מותר שחשכה כיון ולכן חמץ לאכולאסור
 וסתב תרכ"ד סימן ריש למ"א ציין רע"א ובחידושיעכ"ל.
 ובמ"ב עיי"ש. ובכולם ברחיצה מותר הבדלה דלפנישם
 לאכול לו אין בודאי ברהמ"ז בירך לא עדיין אםכתב
 בתר דאזלינן בהמום ויבא יעלה לומר יצטרך דהריחמץ

 בירך אם ולכאורה דסתרי תרתי ויהיה הםעודההתחלת
 משקין לשתות או דבר שום לאכול לו אסור א"כברהמ"ז
 למ"ד דאיכא להבדיל מה על לו כשאין דבריו כונתואולי
 םימן שפר אמרי בספר ועיין לאכול לו שמותר רצ"ובסימן

 לי כתב שליט"א לוין דוב אברהם ר' הרב וידידיי',
 עצמו המ"ב גם להגיע נתכת זו דלמסקנא נראה וז"ל,בזה
 לא ולכן המג'א על המ*ב נחלק לא הדין שבעיקראלא
 שיבדיל קודם ואכל עבר דאם ונ"מ דחייה בלשתכתב
 היכא כב' ומ"ש דחמץ. איסור משום עליו עוברדאין
 יתפלל הפחות דלכל יקשה אכתי להבדיל מה על לושאין
 ב' סימן השם מקדהבי שו,ת ועיין עכ"ל. בתפלהויבדיל

 אכל כבר הא יע*ו יאמר איך המג"א בדברידנסתפק
 תפלה דלענין ברכות ריש מהרא"ש הביא צבי ובדברחמץ,
 לענין ג"כ התקת דסתרי תרתי עבדינן אם לן איכפתלא

 המזת.ברכת

 קמאסימן

 בחו"ל א"י בן י"1 במיצאילהבדיל

 וואלתו בדבר נ"י, קיבל נחמיה הרב ידידיכבוד
 ח*ג אור*ח משה אגרות בספרו שליט"א מו"ר שכהבמה
 יעשה מה שם )דביאר לחו*ל שבא מא*י באחד ע"ב.םימן
 ב' ליל בערבית הבדלה דלענין וכתב הסדר( של ב'בליל
 לאכול ורשאי יבדיל לא הכום על אבל חוננתנו אתהיאמר
 דדמי הכוס על הבדלה קודם מלאכול בכה"ג אסרו לאכי
 יכול הא והערת לאכול. שמותר כום לו שאין כמיזה

 נראה הקושיא חומר מחמת הנה הכום. על בצינעהלהבדיל
 שליטאא. ורבי מורי דברי את להסבירלי

 וצ'ע ד*ה קס*ח םימן ח*א יעב*ץ בומאילתהנה
 מנין הםברא על לתמוה כתב דבריו באמצע וכףבמאי
 להבדיל דצריך לחזור ודעתו בחףל הנמצא א*ישבן
 אז להבדיל שא*צ פשוט נראה אדרבה (ף טוב יוםמוצאי
 בחו*ל א*י שבן וכיון מלאכה בהצום אלא מבדיל הואדכלום
 בכל גליות של ביףט במלחכה אסור לחזור דעתואפילו

 א' אות כקב םימן ח*א החכמה בבצל כתב )וביאורואופן
 אפי' להבדיל בידו היא עבירה א"כ בצינע(ס אפילודר"ל
 לבטלה ברכה הו*ל הכום על להבדיל ומכ"שבתפלה
 בוה מחלוש2 דיש מבואר הוא. נידוי ובר פרהםיאוחשוב
 בתפלה בין א' טוב יום במוצאי דיבדיל מהרמ"חדעת
 ופה ב'. יום בליל דיבדיל היעביץ ודעת הכוס, עלובין
 לא הכום ועל יכול דבתפלה והכריע שליט"א מרןבא

 לדבריו ראיה להביא יכול היה ובאמת היעב"ץ.וכדברי
 בםפרי לעיין מרבה הוא שאין כידוע אלאמהיעב"ץ.
האחרונים.
 חצלוחי כתב ט"ו אות ב' סימן השולחן בפאתאבל

 אהצר לב*ב לא"י לחזור ודעתם לחועל מא"י ההולכיםא"י
 של תפלה גליות של ביו"ט מתפללים בחו"ל כשהםבא"י
 מבדיל דכן הרי הראשון. טוב יום במוצאי ומבדיליםחול
 בתפלה ולא הכום על וזה בצינעא והכל סיים כי הכוסעל

 בסימן החיים בכף כתב וכן כ*א. אות ישראל בביתועיי"ש
 דיבדיל ודעתו בזה האריך החכמה ובבצל סקל"ו.תצ"ו
 היעב*ץ דעת לנו יש אבל א'. טוב יום במוצאי הכוסעל
 שליטוא. מורינו דעתוהיא

 לחזור. דעתו אין נחשב זמן כמה באחרונים דנווכבר
 כתב וכן חודש. י"ב דעד תכוד סימן אור"ח נזר אבניעיין

 עד דרק דין חידחם וזה תצ"ו. בסימן השולחןהערוך
 םימן ח*ג טהערים חיובב כ"ב. םימן צבי ארץ חריושנה.
 ב' דביום שם וכתב פ*ג. םימן ח*ד הלכות ומשנהפ"ג.
 יפתלל שבת של חל ואם יקח תפלת יתפלל טוב יוםשל
 בפרהסיא מלאכה יעשה ה~א תפילין יניח ובחול שבתשל

 הרין הבדלה. בדין מה כתב ולא טוב. יום בגדיוילבחם
 באריכות מ*ש ג' אות צ'ח םימן בהלכה המצויניםשערים
 ובצל ל*ה. םימן אבי בית ותשובות שאלות ועייןבזה.

 נ*ג. סימן שדך פאת חצו*ת קכ*ה. סימן ח"גהחכמה
 םימן ברכות דינים אסיפת חמד בשדי עיניותבט

 באהד והצלחן מםגרת מםפר והביא וכף והנה בדאהי"ב
 שני טוב יום ובליל בחףל בעה"ב אצל שנתארחמא"י
 יקנה*ז עוהוא בעה*ב של הקידוש שמע במש"קשהיה
 מעכב איבו והםדר דיצא ואמרתי בהבדלה יד"ח יצאאם
 שהיה וכובתו מעכב. אינו לקדהב קדש בין החתימהוגם
 ויש דמבדיל דעתו לבאורה הרי לחול. קדהב בין לומרלו

 בזה. ועייןלחלק
 א-ב אםור דבצינעה םקי"ז תם*ח בסימן המ*בודעת
 א' בחלק וומק הוא. ופשוט צינעה מטעם אסורלהבדיל
 שליט*א מףר בשם שכתבנו מה א' אות שמ*הסימן

 א*י בן וכתב י*ח עמוד ח*ב והוראה לתורהבחוברת
 יכול אי ודן מלאכה עחמה אין גליות של ביףטבחו*ל
 הויין לא ג*כ ההבדלה דנר יתכן וא"כ החשמללהדליק
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 שכתוב מה רק נקרא דאעת יניח דתפילין וכתבבזה.

 משום ביה לית משו"ה אגברא דרמי איסור ולאובתורה
 בתפילין. לפוטרןאות

 לי כתב שליט"א פיינשטיין דוד ר' הרה"גוידידי
 ולכאורה בצינעה הבדלה א"י בן יאמר לא למה בעניןבזה
 אבל בצינעה. בחדרו יעשה הסדר קודם כי טובה טענהזה

 בלי מדבריו ומשמע שליט"א הרה"ג אאמו"ר עםדברתי
 עם כ"כ מסכים איע וא"כ הבדלה. חיוב לו שאיןעיון,

 אינו חונמ2ע אתה שאף סובר וביעב"ץ שכתב.התשובה
 לי כתב שליט"א לוין רב"י הרה"ג ומו*ר עכ*ל.אומר
 יו"ט בין הבדיל ד' ביצה אסי רב הנה וז"ל, זהבענין
 עקרה דהבדלה הרי קדושות. שתי ספר מחמת לשניראהטון
 אפילו ב' טוב ביום גם דהלא במלאכה להתירן באהאינה
 טוב ביום מלאכה בעשיית אסור הנה, קדושתן שתיאי
 הבדלה של עיקרה דכל היעב*ץ כמ"ש דלא מפורש וזהב'
 היא ההבדלה דחובת אדרבה אלא במלאכה. להתירוהיא

 או מלאכה ולע~חות ולשתות לאכול להתחילהאוסרתה
 שיעשה לאדם אסור קקנ ובהטבת שיבדיל עד כלוםלטעום
 לו אסור י"ד בברכתן שאמרו וכמו שיבדיל. קודםחפצא
 שיתפלל עד וכו' מלאכה שיעשה עד כלום שיטעוםלאדם
 להתירו כדי באה לא התפלה ובודאי שחריתתפלת

 התפלה חובת דמחמת אלא מלאכה. ובעשייתבטעימה
 עיקר זה לפי ואשר מלאכה. ובעשיית בטעימה לואסור
 בחו"ל הנמצא א"י לבן הבדלה חובת עליו חלה איהספק

 דאורייתא טוב יום הבדלת דן ביצה הש"מ שיטתולפי
 ועיין המועד לחול ראשון טוב יום בין אפילוומשמע
 התוספות בעל הרשב"א תשובת שהביא הרמ"הבאגרות
 מחויב הוא אם דאורייתא ספק דהוי וכיון דאורייתא.דהוא

 מלאכה ובעערית ובאכילה בטעימה אסור הרילהבדיל
 עד הל"ה שבת מהלכות בפכ"ט הרמב*ם שפסקכמו

 לו שמותר כיון בצינעא דיבדיל ברור דזה אלאשיבדיל
 שצועק ומה נההגין שכן וכמדומני בצינעא מלאכהלעשות
 עכקל. מובנים הדברים חגיז מהר*מ הגאון על יעב"ץהרב

 סימן ח"ה יצחק ומנחת מ"ב. סימן צבי ארץועיק
 שפסק שליט"א מסאטמאר מהאדמר-ר כתב ובסופומ.ג
 ברכה בלי תפילין יניח רק חו*ל כבן לגמרי לנהוג לודיש

 ועיין בזה. המיז טבדיל דלא דסובר לכאורה הריבצינעה.
 מרן בחידחצי המיז ע'ח. סימן ח*ב אור"ח צביהר

 איסור אי דהסברא פכ"ט שבת בהלכות זצ"להגרי*ז
 דבריו ולפי הבדלה. חובת משום והוא כאכילה הואמלאכה
 בסוף מרן בחידחצי עוד ועיק שאלחינו. לתלותנוכל
 מים לשתות מותר אם יוה"כ במצאי צ"ע דכתביומא
 שיבדיל דקודם איסור התכר לא דבגמרא שיבדילקודם
 איסורא אבל מלאכה איסור דהיינו חפציו. עשיית עלרק
 מצינה לא עינוי דמשום איסורין חצאר חצתיה אכילהשל

 פה ולפיעז לשתות. מותר דמים הבדלות ככל דהויוסיים
 אע2ה לומר להתירו יש תפילין בהנד~2 לד~2ירוכדי

 באגרות מרן וכדברי בצינעה לקץעות יוכל ואזחוננהשו
 י"ב י"א סימן מועד לשלטה אשר בספר ועיין שם.משה

 הבדלדע לפבי אכילה איסור ענין טעם בטובשהסביר
 בדברי הסבר )וצריך ח' סימן )סגל( שפר אמריובספר
 ט"0. י*ד סימן ח"א עבדיהישכיל
 לי בתב שליט*א שורץ יואל ר' הרה*ג ידידיאבל

 יוכל לא למה שליט"א הגרמ"פ דברי הבנתי לאוז'ל,
 להרה"נ שאלתי וכן הכוס. על בצינעה הבדלהלעשות
 ודעתו כלל הסברא מבין אינו והוא שליט"א אלישיבר"ש

 בזה. ועיין עכ"ל, הכוס על הבדלהשעושה
 ביום יעשה מה בחרל הנמצא א"י מבן נשאלתיוכעת

 חו*ל כבני דינהוג או חמץ היאכל פסח של אחרוןטוב
 כבני לנהוג עליו דלכאורה ואמרתי כמותם. מצהויאכל
 ח"ב חיים אורח משה באגרות וראיתי וחפשתי לארץחוץ
 לע~חות אסור בחו*ל שנמצא אוי בן ודין וז"ל, ק"אסימן
 שהם בצינעא אפילו שני ביו"ט חמץ ולאכולמלאכה
 דכית בצינעא תפילין וילבש לשם. שהלך המקוםכחומרי
 כמפורש משם שיצא המקום חומרי עליו יש לחזורשדעתו
 אחרון טוב ביום וא"כ עכ"ל, 9יי18 במ"ב תצ"ובסימן
 דעת ו' ביום שחל פסח של ובז' חמץ. ולא מצותיאכל
 אבל חמץ לאכול אבשבת דא' ה' סימן בתשובהרמוא
 עליו. שהעיר מה טוב יום הלכות שמח באורעיין

 למ(מו לי עזר חיפחם אחר חיפוש כי עדא דעאבל
 רוכל אבקת בספרו יוסף הבית תשובת חיים אלקיםדברי
 גליות. של ב' ביושט בחו"ל א"י בן שם וכתב כ"וסימן
 במקום עדיין הוא כאילו אותו רואים אע לחזור שדעתוכל

 מפני בצנעא שיע~חה ובלבד דבר לכל משםשיצא
 דטיע ופשיטא פשיטא היא דבצנעה תפלה וא"כהמחלוקת
 פשוט דבר וזה לחזור שדעתו כיון משם שיצאכמקום
 שם. בזה עוד והאריך עכ"ל. פשיטתו ליכתב ניתןלא
 וז"ל, שכתב קי*ט עמוד ישינים מעיר בספר ראיתיוכן
 המג*א שכתב גליות של ב' ביו*ט בחו"ל שהוא א"יבן

 הוינו בא*י כמו י"ח שמתפלל ח"ד מהרדב"ז תצ'וסס"י
 בצנעא הכל הכוס על וגם חונן באתה בתפלה בהבדלהגם
 הרי רוכל. האבקת דברי והביא להבדלה דה"ה פשוטוכר.
 בשו*ת כעת ראיתי וכן בזה. ועיין הכוס על להבדילדיש
 ביושט בחו*ל א"י בבן שכתב קס"א סימן ח"ב אששרידי
 בודאי זמנית באופן היא בחו"ל דישיבתו גליות. שלשני

 בביתו להתפלל היינו שתיהה כחומרי לעשותשצריך
 שום לעהחחן לא וגם הבדלה ברכת ולברך חול.תפלת
 לנשבען זכר אלו דברים וויהיו בזה. ועיין עכ"ל.מלאכה
 שני ביום שנפטר צצ*ל מאיר ב"ר כהעה ר' ידידיאביו
 תשל*ז[. חשון מרא'



 ת 1 ב ננרער
 קמבסימן

 ההנ בשמהתנשים

 השאגת דברי הביא תקכ*ט סימן תשובהבשערי
 ולפי*ז המג שמהת של במצוה הייבות גם דנשיםאריה
 הייבת היא הלא אשתו את דמשמה אמרינן דמדועק"ק

 ואולי סשמהה. בעלה אמרינן ואמאי היובה מטעםבשסהה
 הבעל אלא מעצמה שתקנה שייך ולא לבעל שייךדהכל
 הלי*ה מיו*ט בפ*ו הרמב*ם כתב מדוע וכ*כ עבורהקונה

 הין. בבשר הן אין מדוע נשים ולא ויק בבשרדאנשים
 מאכלי אהת בסעודה לאכול אפשר אם טוב ביוםונששתי

 השיעור כמה תלוי דזה ונראה דוקא. בשר דבעינן אוהלב
 % בשר סעודת בעי סעודה בכל האם ההג שמהתשל

 אהת בסעודה שסגי יתכן וא"כ אחת בפעם ששמהסגי
 ועיין הלב. מאכלי לאכול יכול השניה בסעודהוא*כ
 שמהת של והשיעור הגדר שכתב צ"ד בדף ברכהבעמק
 י"ט. סימן ה*ד הן אמרי בספר ועיקההג.

 קמגסימן

 פוב בעם התורהקריאת

 : ענינים ב' בה יש לכאורה בשבת התורהקריאת
 שהובא ממה והראיה השבוע, של הסדרה כל שישמעא(

 שבת בקריאת אהד פסוק דילג דאם קל*ז, סימןבאו"ה
 בשבת פסוקים כיא לקרוא צריך ב( ולקרות. להזורדצריך
 הסדרה. כל קר14 לא אם אף לכאורה ובזה קרואים.לז'
 רק בשמע יחש ובזה קרואים ז' לקרות יש מדינא כיוהוא
 פסוקים כ*א ו1ל קרואים ז' של דין יש ה1*כ פסוקים.כ,א
 הסדרה. כל קריאת של דיןויש

 תבנם הבכור, מכל דקורים פסה של באהדתולפי*ז
 הלוי מקרהשת והזהילו כבר בירך שהכהן אהריאהד
 וצריך יצא לא לכ14רה ראה1ונדג קריאה לו הסרוהיה
 עם הן שמע קרואים דלגבי אף שההסיר, מהלשמוע
 ההסיר. כי יצא לא קריאה דין אבל המפטיר,קריאת
 שהמר שישמע דסני קריא1ע דין שקיים יתכןאו
 לא אבל בשבת, רק הוא ההסיר ודין שמע. וכןקריאה
 להזור. צריך אין דשם ובהמישי, ובשני דשבתבמנהה
 דמשה דהא יתכן (1 דהמנ סוב ביום יהיה לכאורהוה*ה
 לקדות צריך טוב ביום המועדות קריאת שיקראותיקן
 והושל הקריאה לו הסר אהב הלק ובההסיר שבת. כמוממש
 של הוא הדין דבה1באן להלק, דיש נראה אבל כשבת.ממש

 מערבא ולבני יצ(ג לא הכל שמע ובלא ממנהג(גדה1למה

 הדין טוב ביום אבל שנים, לג' אהונ התקנה היתהשם
 מאותו  שסע אם ולכן היום, של הקריאה שישמעוהוא
 משבת. וחלוק התקנה היתה דזאת יצ4נ אז חלקהיום

 לקרות דיש הוא הדין כי יצשנ דלא טען אהדוהכם
 ה' לשמוע שיש הוא והדין וכה תורא משך שלהסדר
 שליט"א צבי נטע ר' הרה*נ דודי אבל מדי*ז.קרואים
 והוא מספטיר, הוא ההמישי אם יצ(8 דכן ראיההביא

 דן לקרהז יש מדינא הלא ושם וכו' קדש הסדרדבהוה"מ

 הרי מוהקדבתם, והדביעי ג' רק בסדר וקוראקרואים
 ממפטיר יהיה שההמישי כן כמו אפשר ה' דבעידביו"ט
 ה' בשער אפרים בשערי מבואר וכך הסועד. בהולכמו
 מסוף פסוקים י*ב קראו אם דבסוכות שכהב ל*ט,סימן

 הההמישי ד' וקראו פסוקים י*ב רק שיש שבתכםתשבתו
 עליות ה' בשסע קריאה ידי דיצא הרי דיצאו.למפטיר

 בקראו שכהב י*ב, בסימן 8י'ך וכן שההסיר. מה גרעולא
 וכן המפטיר, עם משלים ההמישי עליות ד' טובביום
 הרי י'. שת שערים בפתהי ועשש ההיים, בדרךסתב

 מפטיר. הסה1לים עליהדבההסיר
 של היא הסדרה דכל שבת, מקריאת דהלוקוטעמו

 רק להנ ה1נע טוב יום קריאת משא"כ השבוע,אותו
 לקרתנ יש הה סההג, והעיקר לקרוא צריך להגהנוגע
 ושמע ללוי בנכנם ולכן העליות. לגבי רק והשארמדינש
 הג של הסיום הוא דהעיקר סה1ם, ההלק ההגקריאת
 מכל בשמע בסוכות הדין יהיה איך אבל יצינ אזהסוכות
 ונכנם ההוצה ויצא עליהע ד' הסוכות חג עדהבכור

 הסר אבל עליות, ה' דשמע אף יתבן למפטיר,למהשיש
 הקריאה. ידי יצא לא ו(שז דהג, הקריאה עיקרלו

 רק %א קרואים ז' או ה' דדין לומר יתכן 1פאובזא
 שישמע כ*א בעי לא היהיד לגבי אבל הצבור,הובת
 אם או לה יש קרואים דה' אף ולכן הקריאה.שיעור
 היוב כי יצא, אז קרואים ד' רק ושמע לשלישי נכגםהיה

 סדר של הקריאה היוב עליו יש ורק עליו, איןקרו(מם
 אמור בפ' ש,1מע כמו הסוכות מהג שמע הלא ובזההיום,
 להנהנונע

 על אין הקרם8ים מספר דהל' דברינו סוכןוהיוחש
 הקרואים במספר קורא הצבור אם אלא ויחיד, יהידכל

 הקריאה הובת דיוחש יתכן בולם שמע לא היהידאפילו
 שלא א* זה ולפי ויהיד. יהיד כל על המוטלתהתורה
 ת8פילו יצא. אז היום כחובת שמע אבל קרואים, ה'שמע
 הקריאוג או השמיעה היא המצוה אי כבר שהקרו מהלפי
 דבעי משבת הוץ דיצ(ג היום מתוכן הלק דבשמעיתכן
 התפלה באמצע כיצא הויל ביצא ואולי הסדר, כללשמוע
 עשרה יש סוף סוף כי דגומרים, בירושלמידמבם8ר
 בירח1למי. כמבו14ר לכתהילה, לצאת אין אבלששומעין,

 שמעו. הצבור סו*ם כי יששג ביצ(1וא*כ

אפרים וויםארח



רעאאפרימ ףיםארתרבב1ת

 קמדסימן

 הג של והי ביוםשההי1

 בירד לא אם טתב תע*נ סימן ריש חנרהםהמגן
 ונ"ל יו*ט. בכל וה"ה ז' כל מברך ראה1ון בלילשהחייע
 גליות של שני ביו"ט בירך ולא בראה1ובה בירךדאפילו
 לדבריו. הביא סק"א זה בסימן והמ"ב ז', כלמברך
 שלום ובהר וקציעה במור אכן כתב סק"ג הציוןובשער
 וחף דבר לכל נראשת שני שב דיום דאם בזהמנמגמין
 רק והינו ביה לזלזולי ליתי דלא היכי כי ברכהלענין

 וראיתי עכ"ל. למעמ1ה וצ"ע שכח אם לא אבללכצזחילה
 ופה הספק על מברכין אין דבעלמא שכתב שלוםבבהר
 שייך לא דתו בירך ולא ששכח כל אוכ יזלזלו שלאהיות
 לברך אין ספק אלא יהא ולא ז' כל לוהיבו מנ"לזילזול
 עיקר על חולק דלא משמע זק4 וצרה כבר מ"ממספק
 תקמעא שמעע לא דתשלומין טתב וקציעה ובמורהדין.

 עבדינן. לאלתקפזא
 שהחייע דבברכת המנ"א כתב תרצ'ב בסימןוהנה

 לו ובאין לאביונים ומתעת מש"מ על יכת המנילהעל
 בכל נהוג הוא הסעודה כי ומ' כה1"מ על יברך לאמגילה
 היום על לברך רשיי הלא עליו העיר וקציעה ובמוריום
 עיצומו על לברך שאפשר וכונתו קבלה. מדברי שהת4אף
 אמינא ואעכ ד'(. אות ב' סימן הראה1 נזר עעיין יוםשל
 דיום טוב ביום סברא באותה לדה1וצמש דיכול המועקעל
 בראשון. שבירך אף לברך יש וע"ז קבלה מדברי הואב'

 משלים ולכן לברך קבלה מדברי חיוב עליו נשארואוכ
 סעח סימן ח"ב החכמה בצל ווךע פשוט. הבאולכאירה

 שנזכר. כוז מברך ב' בליל דבשכח שם כתב ונ"כ ז'אות
 ואם שהחייע אומר וז*ל, ישע בבגדי מ"ש הבנתי)ולא
 ופשוט יותר לברך א"צ ב' ביום וש1מרו א' ביום אמרלא
 נטעה שלא ואולי כונתו. ומה הוא כך בודאי עכ"ל.הה4

 כדברי כונתו מ4ולי בזום הנייז א' ליום פעם עודשישלים
 דאם שוב 1מד אין נפשך דממה בסק*א יעקבהחק

 לתשלומין הוא בשני שאמר מה הרי קודשהראשת
 לתשלומין. ואי"צ בירך הדי קודש השני יום ואםלרחה1ון
 בסימן הלכה הביאור מדברי כשכ סה1מע כןולכאורה
 בדברהה כיודעיןתרמ*נ

 תסוה שבעה כל תשלומין לו יש דעצרת בח*יוס*ש
 אם מעש וכן סקקה4 בה1עה*צ עי"ש עליו העירווכבר
 לומר שוב דאי*צ זמן אמר שני ובליל רש4שון בלילשכח
 ופשוט הוא בן בודאי לדה1למה הראה1ונה לילה מכחזמן

 וזמיז שהורינו. פעמים דיאמר הדעת על יעלהואיך
 בכל עיין פשוס דבר דהוא שכתב סק"א חייםבארחות
 אומר שמיני ליל עד בחו*ל נזכר לא אם ה4פילודבריו.

 בא"א ועיין במ"ב. שם והובא שו*ע ברב כמבהשרזמן
 סק*ד תצ"ד סימן א"ר ועיין וסק"י. סק"ט החייםובכף
 בקונטרס דסקין מהרי"ל ובשו"ת הנ"ל. החעי עלשחלק
 בר*ה אפילו דהא ותמוה עליו כתב נ"ד סימןאחרון
 רגלים דלאו זמן מברך אי בעירובין לש*ס איבעיאויו"כ
 בזה"ז ובפרט נינהו דחול עצרת שאחר ימים כ"שנינהו
 רפאל )מרן ע"1 סימן רפאל בתורת וכן קרבנות.דליכא
 והיב ראיה דלענין אע"נ וכתב עליו תמהשפירא(

 ףעי' ברכה הך לבדך שייך לא זמן לענין מ"מבתשלומין
 עובדיוק. בחזון קל"ג עמודהגדש"פ
 קמ*ד סימן )גריטאלז( הבשם ערוגת שו"תתיט

 כל ס4מר קידוש בשעת שהחייע בירך לא אםדכתב
 הזמן על הודאה נתן כבר הרי גאלנו אשר ואמרההגדה.
 אשר בברבת נפטר דכבר שושדיע מברך אין שובאמכ
 אמר לא דצם פסח גבי בגמרא מבפר איע ובאמתגאלנו
 מ*ז דף בסוכה דהש"ס שבעה כל אומרו בראשוןזמן
 אה1ר בברכח דנפטר י"ל בפסח אבל אסוכות דקאיי"ל

 וספק היא הכי מסתברא דודאי צ"ע ולדינא וכו'גאלנו
 ודבריו דמברך, מבואר במגעא אבל עכ"ל. להקלברכות
 המ"ב. כספק לברך דיש מסתברא אבל נכונים באמתהם

 קמהסימן

 שבת ממוצאי שהל יו"פ ממוצאיבהמדלה
 לקורש קור,1 מין הממדיל אמר%א

 בליל שאלתך בדבר גולד. אפרים ר' הנכבדכבוד
 בין המבדיל לסיים וצריך שבת במושש4י שחל דסוכותב'

 כבר דיע מה לחול קדש בין ואמר וטעה לקזה1.קדש
 לכאורה הנה בוה. מבורר דין מצאתי ולא בזהנשאלתי
 באמצע הזכיר דהלא י"ל אבל הברכונ ממטבע שינההלא
 ביו*ט שחל בה1בת סיים כמו והו*ל לקדש קדשבין

 הזכיר וכבר דיצא שבצצ של ודילג והזמנים ישראלמקדש
 לחלק דיש נ"י מבתם ר' בני וטען הברכה. בתוך שבצצשל
 שקר שהוא לחול קודש בין המבדיל סיים הרידכאן

 משא"כ חהג קרוי יו*ט ואין טוב יום הוא היוםשהרי
 בברבתו, שקר הזכיר לא אבל שבת של דילג הרישם
 דהו*ל טען שליטוא לעוין דובער שלום הרב ידידיוכן

 בזה4 צ*ע ולכאורה הברכה מטבעמשנה
 במתיבתא ביחד שלמדנו מידידי בזה נשאלתיח1וב
 הדין מה שליט*א. דקשטיין אפרים הרב ירושליםתפארת
 לקודש. קודש בין במקום לחול קודש בין המבדילבסיים
 לקדש קדש בין אי מחלוקת כ*ו דף דחולע בגמראוהנה
 עיץ כחכמים חתלכה הקל. לקדה1 חמור קדש ביןאו

 שמזכיר פה גא"כ תעקנ סימן ח1ו*ע בה1גצז פכףטרמב*ם



 ם י ר פא ~יםאורה ת ו ב בררעב
 לחול שבת בין ומזכיר ק"ד פסחים תום' עיין הבדלותז'

 הזכיר שבהזכרה היות א"נ טוב ליום שבת קדושתובין
 דיצא. יתכן א"כ סיים לאורק

 טוב יום במוצאי בהבדלה סיים אם הדין איךאבל
 יצא. דלא מסתבר אז לקדהם. קדש בין המבדיל בחולשחל

 לי כתב שליט"א רוזבברג דוד ר' הרה*גוידידי
 קדהם אמר לקדהם קדש במקום בהתימה אם ת"ל,בוה

 שיאמר הבדלה במסח כ*ו ובחולין יצא. שלא ודאילחול
 במצש*ק לומר אי בראשונים פלוגתא ויש לקדש קדשבין

 ודאי אבל הבדלה( נוסח כל )היינו הבדלות ז' ביו"טשחל
 דרק ק*ד בפסחים הוא וכן יצא לא לחול קדש ביןבאמר

 לחתימה סמ~ך חתימה מעין צ"ל אי הראשוניםמחלוקת
 קדש בין יאמר שהבדלה כתוב תע"ב בסימן וכןממש.

 אמר לא אי יצא שלא הלבוש מדברי להדיא ומשמעלקדןם
 שהוא יו"ט על שיאמר טוב יום חילול הוי הלא ועודכן.
 ויבואו דקיל כיון ביו"ט במוקצה החמירו ומה"טחול

 שטבעו ממטבע משנה הרי לחול קדש בין ובאמרלטעות.
 עכ"ל.חכמים

 ר(מצ שליט"א פישר משה ר' הרה"ג ידידיוהנה

 על וו*ל, בזה לי השיב בידחמלים התורה היכלישיבת
 הבדלה, בברכת לסיים מוצשוק ביו"ט ששכח במישאלתו

 לחול. קודש בין וסיים לקודש, קודןם ביןהמבדיל

 שיקר דהדי ולהבדיל, לחזוד צריך דלענ*ד :תשובתי
 במחגיתין תנן לקודש קודש בין המבדיל דהךבברכתו,
 כר' דלא הילכתא איפסק חמם כ*ה דף דחולין פ"קדסוף
 דאמר הכא וכש*כ קל, לקודש חמור קודש בין דאמרדוסא
 בברכתו שיקר ד(אם דן סעיף ה' כלל אדם בחיי ועייןחול.

 הכמים שטבעו ממטבע משנה מטעם לכו"ע יצא שלאודאי
 ולברך לחוור שצריך ברור וע*כ אדם, בנשמתועיי"ש
כהוגן.

 קמוסימן

 פוב בעם בםעריח חאותעתמחיקת

 לענין טוב ביום הסיגריות ע"םת בדברנשאלתי
 לגדול ראיתי כי להחמיר, דיש והשבתי האותיות.מחיקוצ

 מעשן. הוא ווה האותיות עד וחותך החג לפני שמכיןאחד
 סעיף צ*ח סימן שו*ע בקיצור וראיתי בספרים ביעתיאבל
 בדפום ש בסתב אותיות המיר על כתובים ואם שכתבל*ב
 כתב שרת חמיז מחיקה. איסור גם איכא שורפווהוא
 סימן במ*ב לדבריו קצת )ורמז ס*ז סימן אור*חסופר
 כ*ב שהובא להמרש*ם תורה בדעת אבל סק*ד(תק*ב

 טעמים מכמה להתיר בתב תקי*ד סימן חייםבארחות
 כדרכו הף ה~ש פיו ע*י דמוחק למחוק. ע"מ שלאדמוחק

 חםמידת ז', סימן חוז מרש*ם ושיז לזה. מתכויןושאין
 נתן ג"כ קי"ז סימן ח*ג יצחק וביד כ'. א' דףשבת
 בדרבנן רישא ופסיק מתכון שאין דבר דהוא זההיתר
 המצוינים בשערים ועיין עמים. כתב שהוא היותוגם

 תשובת ועיין עמים. בכתב מ"ש סקנ"ג פ' סימןבהלכה
 אמרי ספר קבלתי וכעת ב'. אות מ"א סימן ח*גמהרש"ג
 פכ"ג שבת באו*ש וז"ל, ק' בעמוד שכתב וראיתישמאי
 ומדמה מוחק. או סותר משום בו אין לגמרי דהשורףכתב
 כך וכו' עצם שבירת משום כן דאין בעצמות. לשורףזה

 הרב זצ"ל רביעביץ מרדכי אריה ר' מהרבשמעתי
 דמוחק נזר האבני מפי כך שהםמע ברק. בני שלהראשון
 כנראה לכתוב והמשיך הכתב. עם הנייר בשורף שייךאינו
 הנייר שעל סיגריות טוב. ביום  המעשנים של ההיתרשזה

 גם שורף אם מוחק זה דאין אותיות. מודפסווןהעטיפה
 עוד לומר ואפשר האותיות. מודפסות שעליו הנייראת

 ואם אותיות ב' לכתוב ע"מ רק הוא המוחק משוםהיתר.
 נראה ולפי*ז עכ*ל. לכתוב מה על בבר אין הנייר אתשרף
 אם או המוחק, על יעבור לא ג"כ אותיתן עם ניירבבולע
 כי בכ"ז ועיין יעבור לא ג"כ במים אותיות עם ניירשם
 להעיר. רקבאנו

 בזה העירני שליט*א ראטער אהרן ר' הרה*גוידידי
 מוגמר עחםין אין ד"ה תקי"א הלכה ביאור עייןוו"ל,
 לכל השוה דבר הוי זה אם אחרונים מחלוקת שםדמביא
 שט"ז בסימן עיין האותיות מחיקת ובענין לא. אונפש
 דמבואר סקיוח שם חםהוצ סקט*ו שם ובמ"ב ברמ=אס"ג

 מותר. דרבנן בתרי ליה איכפת דלא רישיהדפסיק
 לכתוב ע"מ שלא מוחק הוא א' כן. הדבר כאן גםולכאורה
 כדרכו שלא דהיים בפיו מוחק הוא ב' דרבנן.והר"ז
 פסיק ה*ז למחוק מכוין שאינו ומכיון דרבנן. זהתם
 מווזר. להיות וצריך דרבנן. בתרי ליה איכפת הדלארישא
 מה דכל המתקיים כתב שזהו מכית בזה אני חונךמ*מ

 מתקיים אינו הוא שהכתב בעוגה הוא שמותרשמציע
 עכ*ל. צ"ע ועדיין י*ז טוז סקט*ו ש"מ בסימןכמבואר

 ש*מ בסימן המבואר בשבת הספר דפי פתיחתובענין
 לו כשיש להחמיר נכח ומ*מ שכתב סקי*ז במ"בעיי*ש
 סימן ובחורא כ*וג אות הציון בשער ועיי*ש אחרספר
 אבני  ועיין להחמיר. ראוי ומ*מ כתוב א' אות סוףס*א
 סימן השולחן ובקצוון דמחמיר. ומשמע ר"י סימןנזר

 סימני או אותיות שכתוב ספרים וו*ל, כתב ג' אותקמ*ד
 בשבת לפותחן אוסרין יש הדפים חודי בראשימספרים
 כותב משום לסגרן אוסרין וכן ה(בתיות. מחוקמשום
 סק*ד השולחן בבדי ועיי*ש מקגין. וכן מתיריןויש
 אלא אותיות אין אם אפילו אוסרין שאוסרין, דאלווכתב
 והמוחקן צורות הכותב דגם ופרחים. ציצים ציוריםיש
 להסתפק יש בשבת הדפין חודי על ממש ובכותבחייב.



יעג מ י ר פא חייםארח ת ו ב בר
 דהוי נימא אפילו בכך כתיבה דרך דאין די"ל חייבאם
 ח' פרק כהלכתה שבת שמירת ועיין עכ"ל. המתקייםדרך
 לאסור קשה אחר ספר לו כשאין ובאמת ס"ח. עלהגהה
 אור"ח משה אגרות )ועיין להחמיר יש בדוקא לווביש
 מהרי"ל ושו*ת רפ"ב עמוד ח"א או"ח צבי והר קל"ה.סי'

 קם"ח(. אות פ"א עמורדסקין
 דמתיר משמע סכ"ג ש"מ סימן השולחןובערוך

 שבת. שמירת לבעל סיוע לו ויש הדפים בחורילפתוח
 כתב שליט*א ישר ברוך הרב לירירי השבת תורתובספר
 או חותמות אחעיות שלו הרפים שבחודי ספר נ"ובעמוד
 בשבת בו וקורא פותחו בזה כיוצא לו אין אםציורים.
 כתב נ"ח עמוד נכונה ובמנוחה מחיקה. משום חהמשואינו
 בקבוק פי מעל בה טבועות שאותיות הלכה להסיראסור

 דצריך לקידחם יין להכין לב לשים כתב שלמהובמנוחה
 הבקבוק פי מעל אותיות המכוסה הלכה את להסירלפי"ז
 י' אות ל"ח סימן ח"ד אומר יביע בשו"ת ועייןבע"ש.
 וספר שם וכתב צ"א. עמוד ה' מהדורה עולם בריתועיין

 אוסרין יש תיבות או אותיות דפיו חודי בראשישכתוב
 אחר ספר לו כשיש להחמיר ונכון מתירין וישלפתוח
 בקליפה המצייר מ"ג אות החיים כף שם ועייןעכ"ל.
 זמן. איזה רמתקיימים כיון דחייב נראהצורות

 שבת שמירת בעל על לחלוק שיצאו מהובאמת
 מצינו הנה להחמיר, שיש להביא לו והיה בזה דקדקשלא
 ש"מ סימן וקציעה במור כ"כ ועיין בזה מקיליםהרבה
 שהביאג חיים בארחות וכן תורה ודעת יעב"ץושאילת
 צד למצוא לפעמים אלא להתנפל לא ליזהר ו"שועוד.
 שיש כתב סקל"ד הלנות ובשונה אדס. בני עלטוב

 מיהו כתב ע"ב עמוד ח*ד ישורון ביסודי וכןלהחמיר.
 היכי לכתחילה להחמיר שכתב אדם החיי  דעת לקבלטוב
 דמותר אחר לו ואין לו ובצריך בשבת לספר צריךדאינו
 עכ"ל.לפתחו

 המנעול נפתח צירוף וע"י מספרים עליו שישומפתח
 סימן אדם תפארת שףת עיין בשבת בו להשתמשמותר
 המצוינים שערים הייין ג' סימן ח*ג יעקב וחלקתל"ג

 יעקב לבית חיזוק ובקונטרם ס*ב. אות פ' סימןבהלכה
 הספרים חודי על לכתוב לא טוב ל*ה בסימן כתב)פאזען(
 מלסגרו למנוע נכון ולכתחילה למחלוקת. להכנם לאכדי

 אלול ירושלים בשבת סתר כתב בקונטרס )וומיזולפתחו.
 עמוד יהדות ובספר בזום. מענינים דברים הרבהתש"ל
 מתפרקות וזע אותיות דפיו עובי על שיש ספר כתבקמ"ב
 והרב בהבבת. לו צריכים אם לפותחו מותר פתיחתועם

 מה בכל להחמיר יש ח"ל, זה על הוסיף זילברבנימין
 להחמיר. דראוי הרידאפשר

 בפש אוכל שהוא טוב ביום עישון של הדיןובעיקר
 ר"ד עמוד ח"ו ישורון יסודי בספר זה ענין רביארעיין
 ביו"ט. סיגריו בעישון ס"ב סימן ח"ז נדברו אז ועייןור"ו.
 ולפי"ז רפואה. משום הוא מותר דעישון הפנ"יושיטת
 ביום רק דמותר מ"ו סימן ה' חלק ומשיב השואלכתב
 כי עישן דלא ההפלאה נהג שכך והביא טוב יום שלב'
 זה אז רפואה משום אם כי נתן וטעמו שני ביוםאם

 השיטות רוב ובאמת בזה ועיין שני. טוב ביום רקמותר
 נפש. אוכל משום רמותרהם

 שכתב לעוגה בנוגע רי"ר בסימן צבי הר שו"תועיין
 אסור אותיות עליה כתוב אם ס"ג ש"מ בסימןהרמ"א
 אב במקום דאפילו הבנתי ולא כתב ובט"ז מוחקדהוי

 בזה כ"ש אכילה במקום שייך אין בורר כגוןמלאכה
 שם והקשה לכתוב. ע"מ מוחק שאין כיון מקלקלשהוא
 ל"ז סוכה עיין ג"כ אכילה כדרך דאורייתא איסורמצינו
 סימן שבת החזו"א דברי שם והביא וכו' במחוברהדס
 אכילה ררך להתיר הט"ז ומ"ש הט"ז על ג"כ שהקשהס"א
 דהאכילה תמוה אכילה ררך וטוחן בורר שמותרכמו

 דהאכילה תמוה טחינה ודרך ברירה ררך היאהתמידית
 עבודה שום עליה שייך ולא ברירה דרך הויהתמידית
 ולא טוחן לא לסעודה סמוך דמכין והלכך מלאכהועמל
 התמידית האכילה אין אבל לאכילתו נטפל אלא הואבורר
 וכ*ש היא מלאכה שפיר מחיקה ומלאכת מחיקהדרך

 ר' הרה"ג ידידי לי וכתב לסעודה. סמוך אפילובמשבר
 החזואא על לטעון אפשר רבאמת שליט"א שטיינברגפרץ
 והלא באכילה. מחיקה אין כלל ובדרך סברתובעצם
 בבת אוועה דאוכל קטנה עוגה על אותיות יש אםבאמת
 שם מהרמ"א ומשמע באכילתו מחיקה כאן יש אזאחת

 אסור אכילתו לפני העוגה לשבר דרק האופן בזהדמותר
 אלא איסור. כאן אין אחת בבת העוגה כךל אוכל אםאבל
 כשמשבר אלא כלל מחיקה כאן דאין בזה לומרנראה
 האותיות נמחקה אכילתו וע"י אוכל אם אבל אוכלואח"כ
 מקום שיהא היא מחיקה ביאור כי כלל מחיקה זהאין

 ואינו המקום מקלקל הוא אם אבל אותיות עודלכתוב
 כלל. מחיקה זה אין לכתובראוי

 דכשהיה נזהר היה שאחד שאמר אחר מחכםושמעתי
 הזוש יבא ובטרם אותיות יהיו שלא ביו"ט סיגריהמעשן
 הזהירחן מבין שאינו אמר אחד וחכם זרקה. האותיותעל
 דלא ימחוק דלא בזה אבל כלל( יעשן שלא דיתכן)אף
 מחיקה זה אין כי מבין אימ לצורך אף ביחטהותר
 האכילה קודם מוחק דאם הכא ה"ה א"כ בלבד. קלקולאלא

 באה המחיקה אם אבל מחיקה נקרא זה אז העוגהבשבירת

 עכ"ל. קלקול אלא כלל מחיקה נקרא זה אין אכילתוע"י



 ת ו ב בנרעדר
 קמזסימן

 המועד הולבעניני

א

 כתיבהמטנת
 בה~

 חמועד

 המועד בהול לכתוב שצריך ששאל מה ונו'.כבוד
 כי יד בכתב יכתוב טוב שיותר לי נראה כתיבה.במכונת
 כאכ וראיתי אשורית. כתב של השש יש כתיבהמכונת

 נראה לא שכתב שליט"א שורץ יואל ר' הרה"גלידידי
 שלומים אגרת בהוה"מ כתיבה במכונת לכתובלהתיר
 אשורית כתב ולא מותר שלנו כתב שדוקאוביהוד

 לדקדק יש וא"כ עכ"ל. וצ"ע אשורית כתב נקראשהמכונה

 צורך ובאין המועד. בהול כתיבה במכונת להשתמשלא
 דאסור, היינמאן הגר"מ טען וכן לגמרי. יכתוב לאאז

 הרהעג וידידי דאסור. שליטאא קליין הגר"מ ידידי טעןוכן

 אסורה הרי כתיבה לי כתב שליט"א גרינמאן מאירר'
 אנו אבל עכ"ל. כתיבה במכונת השאלה ומהבהוה"מ
 נ"ו. סימן אור"ה יצהק היכל ועיין לו. בצורךמדברים

ב

 המועד בהול בשכרלעבוד

 מהפוסקים דיש כתב סק"כ תקמ"ב סימןבמעב
 באלו אלא מלכה לעשות להבע,ב לו אאא דאםשסוברין

 שהוא מאהר להם ליתן מותר בשכר אלא רוצים אינםוהם
 שליט"א שורץ ר,י הרה,ג ידידי והעיר המועד.לצורך
 צורך הו"ל כי ואולי עכ"ל. עור לפני של ענין זה איןלמה

המועד.

נ
 הטצעד בהולטיול

 בהוהאמ. טיול בענין א' אות שנ"ו סימן בה"אבמ"ש
 הנסיעה צרכי כל לע~2ות יכול במכונית כשנוסעהנה

 דמותר טען הנ"ל וידידי דלק, ולמלאות המכוניתלנקות
 אוטובוס. כמו להם ומשלמים שנוסעים בהבורהלנסוע

ך

 גלגללתקן
 בה~

 הטועד

 במכונית גלגל לתקן ב' אות שנ"ז בסימןבמ"ש
 דלכאורה שליט"א שורץ ר*י הרה"ג ידידי כתבבהוה"מ.

 מעשה הוי זה ואולי לנסוע. כדי באפנים תקר לתקןמותר
 אומן. מעשה הוי לא אויר למלאות אךאומן

 מ"ג סעיף כ"ט פרק כהלכתה שבת שמירתועיין
 אים אם אסור. לתקן בהוה"מ למכונאי מכוניתשליתן
 המעשה דבעצם טען היינעמאן הגר"מ אבל האבוד.דבר
 ברוין ר,1"ז והרה"ג דמותר. ויתכן אומן מלאכת שוםאין

 דמותר. מסתבר המכונית על רשיון ולתת אסר.שליטעא

ה

 המועד בהול אמבמיהתיקון

 מרהץ דלתקן כתב, סק"ו תקמ"ד סימן הציוןבשער
 מרהצו לתקן לו אסור יהיד של אבל רבים שלמותר
 או מרהץ בלא לו אפשר דיהיד הדיוט מעשה אפילובמועד
 לתקן ורהצה לשכן ללכת במתבייש אבל אהר. למקוםלילך
 העיר הנ"ל וידידי צורך. נקרא זה אין מדוע לו נהוץכי

 זה והרי לטייל סוס של צפרנו לגזוז שמותר מ"שוצ"ע
 צורך.יותר

1

 הטועד בהול בגדיםלשטוה

 אבל המועד. בהול לכבס דמותר דהבגדיםנראה
 שיעשה טוב יותר אז בפרהסיא לשטוה שלא יכולאם

 פעז. סימן התשובה עמק בשו"ח בזה מ"ש ועייןבצינעה.
 להוש דאין רפעב בעמוד כתב כהלכתה שבת בה2מירתאבל

 זה את והביא ההמירו שבה כבה2בת ושלא העיןלמראית
 קמ"ו. סואס הלכה עמקמספר

ז

 המועד בהול שינים וריפויניקוי

 לי דהשיב ע"ה סימן העג אור"ה משה באגרותעלין
 לרופא ללכת המועד הול אהרי עד להכות אפשראם

 הו"ל צער לו אין אם לי ונראה להכות. צריך אזשינים
 דאין לי כתבו רבנים כמה אבל ואסור. לצורך שלאמלאכה

 זה אין השינים את מנקה רק אם כי ומותר. מלאכהזה
 מותר כידוע בגופו צילום לעשות וכן ומותר. כללמלאכה
 אמז ללהוץ יכול הדיוט כל כי אומן מלאכת נקרא לאכי

 כתב נ"ג הערה נ"ט פרק שבת בשמידת אבלהכפתור.
 הטף צורך שיש דכל דה1ן לו כואב לא אם אפילולהתיר
 כיון מותר המשקפים את לתקן וכן דמותר. ארנ כעיןדינו

 גרינמאן הגר"מ וידידי בצ"ע. ונשאר הראיהדישפר
 בהדה"מ שינים ריפוי של דה1אלה אם לי כתבשליטאא
 מפורש הרי סממנין שהיקת משום הרפואה גזירתבגלל

 מ י ר פא חייםאורח



עיה ם י ר פא חייםאורחרגנבות
 דהצאלה )תעלי ובמ"ב תקל"ב סימן באוד"ח בחוה*מדשדי
 לתקן כתב משה באגרות והנה הרופא(. מלאכתעל

 לתקן אין לתעטג הוא אם שמש ומשקפי מותדהכהמקפים
 שינים ולרפאות מותר השמש מחמת יתקלקלו עיניוואם
 ולא צער לו אין ואם מווזר. קטן צער אפילו לו ישאם

 והוא ממש. מלאכה זה כי בחוה"מ לדפאות איןיתקלקלו
 לו שאין לחכות כשאפשד ואחדת מותד צעד לו בישרק

 עב*ל. להתיד טעם אין היום לרפאצודך

מ
 הכנפת בבית פפפליפלעשות

 לע~צות וצריך הכנסת בבית מקום מספיק איןאם
 התקנות בספד דאיתי לעשות. המותר בחוה"מספסלים
 שכתוב ע*ד באות ח"ו ידושלים מנהגי תדמ"גירושלים

 שיהיה כדי בחוה"מ הכנסת בבית ספסלים לעשותשם
 וכו'. ומותד הרבים צורך קטטות. לידי יבואו ולאבדוח

פ
 חובלהחזיר

 בח~
 חפועד

 מותד אם ששאל במה שלים"א. הגד"י ידידיכבוד
 דמותד לי נראה לכאורה המועד. בחול בחזרה חובלקבל
 אם יודע מי עכשיו יקבל לא אם האבוד דבד הו"לכי

 דדיבא ר"ח עמוד ח*ד הדוד בפאר ראיתי אבל לו.יחזיר
 פקדון בתודת המעות דלקח בחוה"מ חוב לו השיבשאחד
 בזה. ועיין התשלום קבלת בתודתולא

י
 הסועד בהולפיול

 תכוא וסימן א' אות שנ"ו סימן בח*א שכתבנובמה
 ניסן בהמעין בזה עןין בחוה"מ. טיול בענין כ*ח(סת

 באריכות שם ודן שליטוא סליי מנחם ר' הדבתשל"ו
 אגרות  ועי' דהצ1*ת. בספרות הטיול ענין על גדולובביאור
 שיש במקום בטיול האיסור על צ"ז אגדת )קוק(דאי"ה
 הרוחני החזוק על צ*ד ובאגדת סכנה. של רחוקחשש

 צ'. עמוד תשל"ו תמוז והמעין שבטיול.והגופני

5א

 8גדיםניבופ

 החפשר דמותר. המועד בחול שצריך בגדיםלכבס
 ומסתבר צורך. % שאין בגדים גם בהבלעה לכבסלהצז

 מצרים נהר שנית כעת לאוד שיצא בספר וראיחידאסור.

 שאין בגדים גם וליתן שכתב ו' סימן טוב יוםבהלכות
 דזה המועד צורך בגדי בהבלעה המועד צורך בהםלו

 שכתב ל"ג סימן שלום משמדת ועיין עכ"ל. מדינאאסור
 המועד. בחול חול בבגדי לילךשלא

יב
 המועד בחול צפרניםליפול

 בחוה"מ. בע"ש צפרנים ליטול מותד האםשאלה.
 בבאר וכמבואד אז, יכול אז ע"ש כל נוטל אםתשובה.
 ד*ס. סימן תשובה ושערי תקל*ב סימן אור"חהיטב
 שנ"ג. סימן בח"א מ"שועיין

 קמחסימן

 המועד בחול גרפבילונ

 בחול גד להטביל אפשד אם וכו' ידידי שאלתבדבד
 אי א' נקודות. שתי לפנינו שעומדות נדאההמועד.
 יכולים דין בית אי ב' גבדא. כמתקן נחשבתהטבילה
 חיים אודח אפדים רבבות בשו"ת והנה המועד. בחוללדון
 ופה בחוה*מ, מותד כלים דטבילת באדנו שנ"הסימן
 ע*ב מ*ו וף ביבמות הנה דאפשר. גר מטבילתיתבאד
 דאין סבר יוסי וד' בשבת גד דמטבילין ד"יסובר

 בהל' והדמב"ם גבדא. מתקן דקא משום וטעמומטבילין,
 שלשה בפני לטבול הנדיך כתב ה"ו פי"ג ביאהאיסודי
 בשבת אותו מטבילין אין דין בית צדיך והדברוהתויל
 גר, זה הרי הטבילוהו ואם בלילה ולא טוב ביוםולא

 ובתב מתקן, דקא הגמרא טעם פתן לא אמאי הכ"מוהקשה
 עיקר אלא כמיקר דנדאה משום הטעם הוא דסמכאדלאו
 תו"כ יערש. בשבת דנים ואין בי"ד דצריך משוםהטעם
 משום לאסור סבדא לנו אין ג"כ בחוה"מ דלפי"ז אומדאני

 וא*כ נפשיה דמיקר כהצום בגד תיקון בזה דאין מנאמתקן
 זה אין שבת דלגבי כמו מתקן דאין מותר תקוןמטעם
 אם הוואלה של השני הצד לנו נשאד אלא תקוןנקדא
 נרחיב לכך שבאנו היחז אמנם בחוה"מ. לדוןיכולים
 תקון של חשש שאין הטעם בפדוטדום ונבארהדבדים
 כלי שמתקן במקום רק נקדא בחוה"מ דתקוןדהנלענ*ד

 אין חוה"מ לגבי כמתקן נראה שרק במקום אבלממש
 צבי נחום ר' הרה*ג ידידי העירני ו%את תקוה נקראזה

 עמוד ח*ב צבי תפארת בספרו וראה שלים"א,קארנמהל
 ומעשדות תרומות הפר,צת מדין זה ללמוד וישקי"ב.

 טוב וביום בשבת מפרישין דאין ע"ב ל"ו בביצהשמבואר
 נ*ם עוז בתוספות מבואר חוה"מ ולגבי דמתקן,משום
 מתקן, הא ואמאי תרומות, להפריש יכול שבחוה"מע"א
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 לא הדבר משתנה לא שבמציאות כזה שתקון ש"מאלא
 בחוה"מ להפריש מותד ולכן חוה"מ, לגבי תקוןנקרא

 המועד בחול כלים להטביל שתר וכ"כ ומעשרות,תרומות
 גר, הו"ל דבדיעבד הרמב"ם ו,מיטת גר. להטבילוכ"כ
 הרב כמ"ש וצ"ל ביום, רק וזה ביה כתוב משפטהא

 בלאוין והסמ"ג גר. הוי ובדיעבד דמי דין דכגמרהמבי"ט
 והובא לכתחילה, בשבת מטבילין פסק ובה"ג כתבקט"ז
 בחוה"מ כ"ש ולשיטתו סקי"ג, רס"ח סימן בש"ךגם

 שאין הטעם הביא המאירי אבל לכתחילה,דמטבילין
 רס"ח סימן ביו"ד ולהלכה דמתקן. משום בשבתטובל
 שלשה צריך גר וטבילת הואיל הרמב"ם כלשון פסקס"ד
 גר. ה"ז טבל תום ביו"ט ולא בשבת אותו מטביליןאין

 דין כגמר דטבילה הרשב"א שיטת הביא הגולהובבאר
 דהרמב"ם כתב סקי"א ובט"ז בלילה. ריעבד ואפשרדמיא
 כמיקר דנראה כמתקן נראה לא דאל"כ זה טעםהביא
 הב"י כן כתב באמת אמנם כן. כתב שלא הב"י עלותמה
 בזה. הט"ז בכוונת וצ"ע כנז"ל ובכ"משם

 ויותר וז"ל, דברי על השיב תורה באור העורךוידידי
 החולץ, בפרק התוספות שכ"כ הט"ז עמ"ש לתמוהיש

 דשאני כתבו וכו' תקוני בד"ה ע"ב מ"ו יבמות התוס'שהרי
 ע"ש טבילה בשעת שם לעמוד ת"ח שני דבעיהכא

 דר"ל הבין הט"ז ואולי כמיקר. מיחזי לא דמשו"הוכוונתם
 ותימה צ"ל לשונו ובסוף הרמב"ם. וכד' ב"ד דהוימשום
 פשט באמת אבל ודו"ק. "בשמם". כן כתב שלא הב"יעל

 ואע"ג שכתב, ובכ"מ בב"י מרן כיון וע"ז כמ"ש,כוונתם
 כמיקר מיחזי מירי מ"מ עליו לעמוד ת"ח צריכיםדהכא
 עכ"ל. ס"ט. נאמ"ן התוס'. תירוץ לשלול ע"ש נפיקלא

 בשבת, גר להטביל אפשר אם מחלוקת מצינווהנה

 כמיקר דמיחזי כיון וצ"ל לכוקע, דמתקן נחשוש לאואמאי
 עיקר אלא לישראל משנהו במציאות אם אפילומותר
 ביצה מקובצת בשיטה אבל דין. בית מעשה משוםהאיסור

 דטבילת ז"ל הרא"ה ופירש כמיקר נראה אדם כתב יוחדף
 פירש וכן גמור מתקן שהוא מפני בשבת אסורהגר

 לגר ישראל טבילת בין חילוק דיש הרי ז*ל.הרשב"א
 יהיה בחוה"מ ג*כ לכאורה וא*כ גמוד. תיקון הועלדבגר
 ראשית והם הדעות כל אצן לנקוט לנו יש אבלאסור.

 ולגבי שבת לגבי רק זה דין שהביאו והשו"עהראשונים
 גמור תקון זה אין חוה*מ דלגבי דסברי ש"מ לא,חוה"מ
 שרי מתוקן ועחצהו הפרי דמשנה תרומות הפרשתוכמו

 ובמבבת לישראל. מגוי דסהטנהו גר טבילת הונבחוה"מ
 דמתקן משום אסור והמאירי והרשב"א הרא"ה לדעתויו"ט
 אסור דין בית מעשה משום רק והשוקע הרמב"םולדעת
 לצרף אפשר א*כ ומותר. דה~ש אין תיקון טהטוםאבל

 סובר דהבה*ג ובפרט מותר. דבחוה*מ כ"ע יודודבודאי

 בחוה"מ, לפי*ז נחמיר כמדוע וא" בשבת, ג"כדמותר
 ל"ז. סימן ח"ב חיים מחנה בשו"תועיין

 גר דמטבילין הבה"ג פוסק איך ביאור דצריךודע
 דבגיורת מודה ר"י דאפילו משמע בגמרא האבשבת
 מטבילין דאין הדין הרי"ף השמיט מדוע וכןאסור.
 והילכתא שכתב מילה הלכות בבה"ג שעיינתי ועודבשבת.
 בשבת והנה בלילה. מטבילין ואין בשבת גרמטבילין
 בעי הלא בלילה אבל נפשיה דמיקר משום לומראפשר
 וזה דנים אין בשבת גם הלא א"כ הפוסל וזהו דיןבית
 היקר בספר וראיתי בזה. וצ"ע בשבת מלהטבילויפסול
 לדבריו. טעם ונתן הבה"ג על שנתעורר מהד"ב יואבחלקת
 אות ב' בסימן זצ"ל טביומי להרב טובה ארץ בספרוכן
 גברא מתקן מצד הוא גרים טבילת דאיסוד לחלק כתבד'

 בשו"ת בזה מ"ש וע"ע מדרבנן, רק הוא בזה"ז גריווקבלת
 וא*כ פ', סימן שליט"א פדואה להרב האפודחשב

 להטבילו, בשבת ומותר גברא מתקן נקרא לאמדאוריהעא
 אמנם הרי"ף, ג"כ ואולי והסמ"ג הבה"ג סברת היאוזו

 מדאורייתא היה והגירות התנאים זמן על מדוברבגמרא
 בספר ועיין הזה. בזמן קאי והבה"ג גברא מתקןדאז
 מת"ה שהביא מ"ה בעמוד שליט"א פלדר להרב צבינחלת
 טבילה דהטוב ולא תיקון איסור אין מעשה עשהדבלא
 דבחוה"מ מכ"ז היוצא וא"כ לדברינו, ראיה וזוכמתקן
 בזה תקת של חשש שאין מטעם גר להטבילמותר

 ומג*א מ"ו נדה לנר ערוך ועיין דבדינו. מתמציתוכמבואר
 שעשה מומר טבילת שהתיר סק"ח שכ"ו סימןאו"ח

 שבת ותוספת רע"א בחידושי ועיי"ש בשבתתשובה
 וכמבואר טוב ביום אסורה בכור וראישע עליו.שהעירו
 דמיחזי בסקי"ז המג"א וכתב ס"ט תצ"ח סימןבאור'הה
 סוף פ"ב יואט בהלכות המ"מ וכ"כ הדין את ודןכמתקן
 שאין היות דלדברינו ונ"ל כמתקן. דמיחזי משוםהל"ג
 כי בחוה"מ בכור רחהשע להתיד אפשד גמור תקוןבזה
 בזה. ועיין כטבילה. מותר במעשה מתקן שאיןדבר

 דין בית אם השני הספק לברי לנו נשארועכשיו
 אי לברר יש וראשית בחוה"מ. גר בעניני לדוןיכולים
 הרקיע זוהר בספר וראיתי למצוה. נחשבת גריםקבלת
 המצות בכלל הכניסו לא למה תמיה ואני שכתב מ'מ"ע
 ומ' לדחותם ולא לקבלם מיוחדת מצוה שהיא גריםקבלת
 דיבמות הגמרא ע"פ מחמפטתם בזה מיוחדת מצוהדאיכא
 שדעתו הרי ע*ש. מיוחדת למצוה למנותה ראויה זומצוה
 ב~ההרחן ברצלוני והר"י מנאוה. שלא אלא ע"אמ"ז

 שיש הגר אהבת מיוחדת מצוה בכלל מנאה הגרדאהבת
 י"ט י' בדברים כמבואר הגר את לאהוב מיוחדתמצוה
 קבלת של המצוה ואף ה*ד פ"ו דיעות הל' רמב"םועיין
 מצוה. היא  לדעתו השכינה כנפי תחת להכניסםגרים
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 בטופו כתב י"ט מ"ע פעלרא בר"י לרט"ג המצותובטפר
 גרים שקבלת בדבריו עיין ה' אהבת בכלל נכללשוה

 בראה2ונים דעות לנו יש וא"כ ה' אהבת במצותנכללת
 שיש בי"ד וא"כ כמצוה נחשבת גר דקבלתובאחרונים

 בשבת דרק בחוה"מ לדון יכולים הם מצוה עשייתבהם
 מצינו לא ובחוה"מ יכתבו שמא משום דנים לאויו"ט

 בירושלמי כמבואר בחוה"מ שעושים דבדים ישו(1דרבה
 נתן ובמאידי ועוד. ורוצעים הטוטווע את דכה2קיןמו"ק
 הם, רבים צורך לעץ2ותו נזקק דין שבית דבר שכלטעם
 צורך הו"ל ובמצוה שבארנו, כמו לקבלם מצוה זהוכאן
 ממנעי בד"ה יד" מו"ק תוטפות ועיין בחוה"מ ומותררבים
 י*ל כן וכמו נחשב יו"ט מצורך מצוה שהוא כיוןשכתבו
 ומהער, רבים וצורך נהה2ב יו"ט מצורך מצוה שהואכיון

 דין ובית לחוש, אין תקון דמחשש מדבריעהיוצא
 שמותר, רבים כצרכי ונחשב מצוה דהוא להטבילויכולים
 טוב יום לפני להטבילו לראות לכתחילה אפשר אםאלא
 לאחר או בחוה"מ להטבילו השאלה ואם טוב, יותרבודאי
 וירט ובשבת מותר דבחוה"מ שכתבנו כמו מטתבראיו"ט
 חיים. המחנה שם שכתב וכמו להטבילוא"א

 דין לענין וז"ל, דברי על ציין תודה אור עורךוידידי
 לדון דמותר ט"י תקמ"ה סימן א"ח בשו"ע ראהבחוה"מ,

 עכ"ל. ודו"ק, מ"ט ט"ק שם ובמ"ב וכו' ממונות דיניבין
 מישיבת שליט"א הודוויץ הלוי יעקב אברהםוכשהרב

 הוספה תורה באור הדפוס דברי ראה בירושליםטלונים
 כ"א( )טימן תשל"ה אב חוברת תודה באור וז"ל,זאת
 טקי"א ובט"ז 1 ת"ל כתב המועד בחול גר טבילתבענין
 כמתקן נראה לא דאל"כ זה טעם הביא דהדמב"םכתב

 באמת אמנם כן כהב שלא הב"י על ותמה כמיקרדנראה
 בזה. הט"ז בכוונת וצ"ע כנז"ל, ובכ"מ שם הב"י כןכתב
 התוט' כתבו שכן הט"ז עמ"ש תמיה הוטיף והמגיהע"כ,

 יע"ש. מאד, בדוחק ותידץ להיפך כתבו ולכאודהביבמות
 דבעינן דכיח דר,ל בפשטות נלע"ד הט"ז כוונתאמנם

 מ"ש ממש והוא כמיקר נראה לא שוב גר בטבילתג'
 על שתמה מה וזה מטומאה. דשאני בהחולץ התםהתוט'
 הוה לא שוב טעמא האי משום דאי הבין דהב"יהב"י,
 רט"ח טימן )בט"ז בלשונו מאד ומדויק דמתקן.הטעם
 )היינו דאל"כ זה לטעם הרמב*ם הוצרך מ"מ ת*ל,טקי"א(
 כמיקר. דנראה במתקן הוה לא ג'( דבעינן הטעםבלי

 אלא כמיקר נראה לא שוב ג' דבעי טעמא להאימשא"כ
 ודו"ק, הט*ז בכותת נכון וזהכמתקן.

 י*ל בחוה*מ גר להטביל מותר אם הטפקובעצם
 דאותם דמותר, האבד דבר ממלאכת גרע דלא טבראמצד
 בזה לדח ויש האבד, דבר הוה נתגייר לא שעודימים
 כיון י"ל ומ"מ האבד, דבר הוה לא שמטביל דלזהכיון
 הוה יהדות לשם שמל דכיון מותר האבד דבר הוהדלגר

 והובא הרשב"א וכמ*ש דין גמר הוה וטבילה יהודיכבר
 לטבול יהודי בתור מותר לגר ו(1"כ רט"ח, סימןבב"י
 כבר מותר לו דהותר דכיון וי"ל האבד. דבר דהוהכיון
 עכ"ל. ודו"ק, ולהטבילו לישבלב"ד

 שכיון נמטייה אפריון א"ה וז"ל, העורך הוטיףובזה
 נלע"ד ומ"מ לאורייועא, חיליה אי"2ר הט"ז בכוונתלאמת
 ישמיט הרמב"ם דאיך וברורים, נכונים הב"י מרןשדברי
 הקושיא על תירוץ ויכתוב כמתקן שנראה לפי הטעםעיקר
 ואולי בדבריו. כך שיבין טמך מי ועל כמיקר. נראהשהרי
 מותר טמא דאדם ה"ח שבת מהל' בפכ"ג עמ"שטמך

 דהכא כאן לחלק הוצרך וע"ז כמיקר, שנראה מפנילטבול
 ומ"מ התוט', וכתירוץ גבו על עומדים שב"ד מפנישאני
 ועוד לשונו, תחת יכחידנו האיטור טעם שעיקד הואדוחק
 דבלילה וכמו לילה, בהדי ויווט שבת כייל הרמב"םדהא
 טעמא ויו"ט לשבת ה"ה בלילה דנים דאין טעמאהיינו
 לדחוק ניח"ל שהטוז ונראה ויו"ט. בשבת דנים דאיןמשום
 הגמרא טעם על יחלוק שלא הרמב"ם בכוונת כןולפרש
 תופט מרן ואילו י"ח(. ט"ק שם הגר"א דברי נוטין)וכן
 נוטין )וכן הגמרא טעם על יחלוק שלא הרמב"םדברי
 הדמב"ם דברי תופט מרן ואילו י"ח(. ס"ק שם הגר"אדברי

 לשונו דייק וכן בשבת, דנין דאין משום שהואכפשוטן
 בענין בקונטדט  ועיין עכ*ל. נאמ"ן, היטב, בולמעיין
 )תשל"ז( שליט"א שטרנבוך זלמן אפרים ר' מידידיגידות

 גירות. בעניניביאורים

 קמטסימן

 המועד 1חוללחלו1

 שמבואד הטעם לדעת שרצה במה הנכבד. הדבכבוד
 אפילו הבהמה לחלוב ומווער בט"ה, תקל"ג סימןבדמ"א
 י"ג טימן )תה"ד האבד דבר דהוי המועד לצודךשלא
 ועיינתי בב"י. שמובא כמו קנ"ג טימן וצ"ל ט"טוב"י(
 צריך או הבהמות לחלוב שרי בט"ב וז*ל, שם וכתבבת"ה
 דשדי משמע דלכאודה יראה תשובה, נכדים. ע"ילעשות
 ור"י לד,ת מלאכה בעשיית איטוד דאיכא בחוה"מדהא

 גמוד היתד אפ*ה מדאורייתא הגאונים ולמקצתמדדבנן
 בלבוזם עתנתי הדבר וטעם וכו'. בעצמן הבהמותדחולבין
 יהיה זה וא"כ חלבן יזוב יחלבו לא אם שהרי שםוכתב
 היתד יש בשבת ג"כ ולכאודה מותר, ומשרכ האבוד.דבר
 וחזו*א טקט"ט, ש*ה טימן במ*ב ע"ן חיים בבעלבצער
 פה. יגרע ומדוע הרמב*ן. בשם ד אות מ*ח טימןאור"ח
 רואין שהכל בהמות לחלוב וכן כתב טק*ז השולהןובערוך
 יחלבום לא דאם האבד דבר שזהו מותר יו*ט צורךשאינן

 שהרי חיים בעלי צער מפני ועוד בתוכן החלבתתקלקל



 מ י ר פא ~יםאורח ת ו ב בררעח
 דמטעם מבואר וא"כ לחלוב. לא"י לומר התירו זהמטעם
 וצרכי המועד. בחול הבהמה לחלוב מותר חיים בעליצער
 לתוך בשבת ובחולב תקל"ו. בסימן כמבואר מותרבהמה
 דכתב סק"א נוו סימן איש בחזון עיין דאסורהאוכל
 עיין ביו"ט )ורפואה מוקצה כהטום הוא ראסורודאפשר
 קמ"ו סימן האפוד ודהצב שצ"ד. סימן אור"ח נזרבאבני
 ט"0. סימן צבי כרם ושו"ת ע"ו סימן ח"ה הלכותומשנה

 קנסימן

 המועד בחול פרחיםלהשקות

 כל וצריך נקוב שאין בעציץ פרחים להם שישאלו
 להשקותם דמותר נראה ימותו. שלא כרי להשקותםיום
 לכאורה משמע וכן האבוד. דבר דהו"ל המועדבחול
 ובספר בסופו. ס"ד סימן חוב שלו בשו"ת המבי"טמדברי

 ובמלואים דמותר. ג"כ מביא תקל"ז סימן ח"א השולחןזה
 וא"כ בחוה"מ. גינתו להשקות נתן שלא מהחזו"אהביא
 ובספר לסמוך. מי על לו יש שמיקל ומי להחמיר.יש

 דמותר מ"א סעיף כ"ט בפרק כתב כהלכתה שבתשמירת
 שכוונתו כל אותם לקטוף מותר וגם פרחיםלהשקות
 אפי' לקטוף אסור המוער לצורך שלא אבל המועדלצורך
 אחד.אלה

 הנה בחוה"מ נוהג מוקצה איסור אם ששאלומה
 בחול שאין סוכה ד"ה ע"א כ"ב שבת בתוס'מפורש
 מוקצה. איסורהמוער

 ומעשרות תרומות להפריש מותר אם ששאלומה
 דמותר בצר ר*ה נוט ע"ז בתוס' מפור,ט הנה המועד.בחול

 המועד. בחול ומעשרות תרומותלהפריש

 קנאסימן

א
 חמגילות אחרי קד"שאמירת
 ורות, השירים, שיר מגילת קריאת דאחרימנהגינו

 אחרי קדיש אומרים אין אבל יתום. קדיש אומריםוקהלת
 קואומרים כיון ונראה ומדוע. אסתר ומגילת איכהאמירת
 קדיש אחקכ ואומר קרוש ואתה אסתר ומגילת איכהאחרי
 לומר צריך ולא המגילה. קריאת על ג"כ עולה זהא"כ
 בשבת התורה קריאת אחרי קדיש אומר עואין כמוקדיש
 מזמור ולדוד עלה קאי השמו*ע לפני הקדיש כיבמנחה
 והאם בזה. ועיין מפסיק לא קדוש ואתה כן מפסיק,לא

 ועיין לאחר יכולם האבלים או הקדיש צ*ל קוראהבעל
בזונ

 חמגילות באמצעלצז8ת

 לצ(8ת שאסור כמו לצאת אסור הפגילות נאמצעהאמ
 כהטה ר' הרה"ג למו"ר שאלתי התורה קריאתבאמצע

 דין ואין חידושו אלא לך אין לי ודהעיב שליט"אפיינשטיין
 זילבר בנימין ר' הרה"ג וידידי לצאת. קואסורבמגילה
 דבלצקי שריה ר' מהרה"ג שמעתי בזה לי כתבשליט"א
 דאסור כתב לשמה בתורה חי איש בן הבעל כישליט"א
 שמע רב ומעשה אסתר מגילת קריאת באמצעלצאת
 באמצע גם לעצמו החמיר כי ז'ל החזו*א מרןבשם
 לשמה בתורה ועיינתי עכ"ל. השירים שיר מגילתקריאת
 אם שם ונשאר אסתר מגלת יצא שכבר באחד שםוכתב
 מ"ש ועיין לצאת. ולא להחמיר דטוב וכתב לצאתיכול
 קצ'ה.בסימן

 קנבסימן

 )ו( א' לחלקהוטפח

 כלים. הגעלת על בברכה א' אווז רצ"א בסימןמ"ש
 מ"ח. סימן שדך פאת בשו"ת לי שהשיב מהעיין

 בית בשרת מ*ש עיין ט"ו אות רח"ץ בסומןמ"ש
 מ"ז. סימןנפתלי

 לי כתב ארם בידי הוא דכוסות יוג באותומ"ש
 שם יעיק שליט"(4 הנטרויב יהודה אהרן הרבידידי
 בידקא גמרו בין הזה החילוק אין דהטתיה דבמיליבגמרא

 שמים.או
 ידידי לי כתב רחצה דאומרים הטעם ש' בסימןמ"ש

 ורחץ קדש בנגלה ולא בנסתר לא סוד כל בזה איןהנ"ל
 רחצה מגיד יחץ. כרפס ורחץ קדש חרוזים. עפ"יסודר
 ועיין עכ"ל. נרצה ברך צפת ערוך שולחן מצה.מוציא

 ק*ל. סימן ח*ג אחד שמעת שער בשו*ת מ*שבאריכות
 יש וברחץ בתחלה ויו בלי הכל מדוע להבין יש כןוכמו
 במקום הביא כהטר הרב של בהגדה אבל ורחץ. לפניויו

 ר*ז אולם רחצה במקורות כתב ובהגה רחץ.רחצה
 כלפנינו. תיקןהיידנהיים
 ביווזר מצה מצהז מקהם אם א' אות שקח בסימןמ*ש
 שליט"א זילברברג יחיאל ר' הרהקג ירידי לי כתבמכזית.
 בפ"ו הרמב"ם דמלשון הר(ושונים. מחלוקת בזה דישנראה
 ביותר הוי רמצוה לדייק מקום יש הל"א ומצהמחמץ
 תימרא ומנא ד*ה כ*ח ברה"ש התוס' מדברי ואילומכזית.
 עכ"ל. מכזית ביותר כלל מצוה דאיןמפורהב

 סימן ביד חהם בשרת מ"ש עיין שי"א. בסימןמ*ש
מ*ח.



יעפ מ י ר פא הייםאורח ת ו ב בר
 ח"ר לנפש במרפא מ"ש עיין שכאח, בסימןמ*ש

 ר'. אות א'סימן

 משה ר' הרה"ג ידירי לי כתב של"א. בסימןמ"ש
 בבירור צ"ל שהספירה במ"ש וז"ל, שליט"א בלוייהודה
 אין למה לתרץ אברהם רבר בשו"ת כמ"ש בספקולא

 מדברי מוכח הרי כל ראה2ית מספק. ימים שניסופרים
 ליה רלית השבועות חג זילזול משום שתירץ המאורבעל
 ב(מ2ה טובא לי קשיא ועוד לק"מ. דא"כ סברא,ההיא
 טבילה רלמ"ר טבילות הרבה שצריכה בוסתההטועה
 נמצא היא מצוה זבה שספירת למ"ד וא"כ מצוה,בזמנה
 יום איזה שכחה אי דידן נשי וכן כלל. ספירה באןשאין

 אנשי יעשו ומה נטהרת, שאינה נמצא היום נקייםמשבעה
 כי דיומא, ספיקא שם שיש במקומות היח2ביםיאפאן
 לכן התאריך. קו הוא מקום באיזה הוא הפוסקיםמחלוקת
 ספירת לענין וכן ספירה. שמי' מספק שספירהנלע"ר
 פוסקים, יקצת לספור ב"ד על שמצו.ה ה2מיטיןיובלות
 אנו שנה באיזה דרבוואתה פלוגתא שיש בשבילהנאמר
 ומוך וכל. מכל הספירה נבטל כך שבשביל עכשיועומרים

 למר לי' רפשיטא בהוראתו ספק להטיל ג"כ מתחלילאני
 פשרה לגרום ח"ו שיוכל )דבר המדינה בשפת לספורשטוב
 אינה שספירה יסוד שהנחנו מאחר כי המתבוללים(.עם

 הן אלה תיבות בפה להגיר אלא כפשוטן, רבריםלמעת
 ממילא זאגן( נאר ציילען )ניט ידע לא הן אמר מהיודע
 שהוברר כ"ז היום הוא יום איזה מסופק אם נפ"מאין

 מתי ושכח במדבר הטועה )כגון אמר שאמר למפרעהדבר
 מבינה שאינה אשה אם לי איכפת לא וממילא שבת(.הוא
 היה וכן לה"ק. מבין שאינו אע"פ יספור ע"ה אולה"ק
 ואין פה פוצה ואין שנה מאות כמה ישראל שלמנהגן
 הוא ובאכאץ עכאל. התחתונה, על ידו הכה2נה וכלמפקפק.
 שהתחילו מה וכן למתבוללים. כח נותן זה כיצודק
 בודאי באגגלית תפילות ועח2ות לביהכ"נ באותשנשים
 לצד המחיצה את לעבור לה אסור דידן על כי לממעיש

 ודי אחרים בדברים יקיל חאו בזה שמיקל ומיהאנשים
 שליט"א רודרמן ר"י הרה"ג לי אמר ובפירח2למבין.

 תפלה. בעת המחיצה את לעבור לה שאסור ישראל נררוי

 סימן ח"ו הלכות במנה מ"ש עיין שלוז. בסימןמוש
 להסתפר. יכזל אם הספירה בימי מצוה בר בעניןמץה.

 שמותר אחד רב כתב ח' עמוד תשל"א ארר שבטובהמאור
 סעורה: עח2ים אם בפרט אז להסתפר ולאביולו

 ס"א. סימן חאז נדברו באז 9יי שמ"ו בסימןמ*ש
 מ'. סימן טוב מבשרושו*ת

 ~ובער( יעקב זכרה בספר  עיע שנוא. בסימןמ*ש
 וקאק שכתבנו ומה דב*ל. רוזין הגר"י תשובת קכקהעמוד

 פענפיל ריאא ידידי לי כתב הגמרא מדברי הביארלא
 פוסקין. כמה דרך שכן חמד הומדי הביא כבר כי לקאמנ"י

 יעקב ר' הגאון הרב ידידי לי כתב ש"ס בסימןמ"ש
 בנדון משה מאגרות מאש וו"ל, שליט"א פאזעןיחזקאל
 ודברתי ביאור. בעי לכאורה וטעמו לאיסור. נוזלסבון
 איסור מירוח מטעם שליט"א פיינשטיין משה ר' הרה"געם

 שמן של שיעור לידע לנו יש ובאמת עב. שמן שלדרבנן
 להיהע שצריך ראיה ונ' וכו' שומן אטו לגזור שישעב
 שי"ב סימן עיין שבחבית נקב לסתום שיכולין כ"כעב

 ותפסת כזה עב שמן על שבת מגמרא ראיה למ ישובוראי
 כן לא שאי הרבה עבה להיווע צריך ובההאי וכו'מרובה
 לערוך שיכולים כך כל גרול נקב נקב. לסתום יכוליםלא

 נוזל שהוא בשמן מדבר אינו בודאי כן ועל וכו'לתוכו
 שום לי ענה ולא זה את לו הקשיתי שלנו. סבון מיוכמו
 עכ"ל.דבר

 של תפילין על לברך הרמ"א כתב ס"ה כ"הבסימן
 איך יראה וא"כ לעשייתן עובר לברך יש הלא והנהראש.
 ואח"כ הברכה ויעשה הרצועה בין אצבע להשיםשמניח
 בספרו ידירי מ"ש עיין תפילין ובענין התפילין.יהרק
 הדן הספר בכל שליטוא מונק שמואל ר' הרה"גררשות
 תשל"0. )חיפה תפילין בריניכמעט

 קנגסימן
 שעות תעניתכרין

 ברבר שליט"א. מאנס הכהן הלל הרב יריייכבוד
 במנחה או בחצות יפסיק, מתי שעות בתעניתשאלתו
 בסימנים והמ"ב בשו*ע שראיתי מה לפי הנהגרולה.
 כדי אז עד ומתענה מנחה. דעד טה2מע ותקס"בתקנ"ב
 ח2ם עד דברים הרבה יש )ובט"ב ענינו לומרשיוכל
 ובאג"מ ותקנוט תקנ"ח סימן עיין ממש. דחצותמשמע
 ארחות ועיין שוה( פעם כל רחצות רכתב וח"ב ח"אאור"ח
 ענינו לומר שיכול היות ונראה ס"ה. תקס*ה סימןחיים

 תקס"ב מ"ב ועיין ממש. חצות עד ולא מנחה עדריתענה

 שכתב תקפ"א בסימן השקל במחצית וודין שכתבסק"י
 מנחה זמן עד כ"א להתענווע שלא נהתגים רביםדעכשיו
 נראה ועכ"פ בפ*מ וכ"כ מנחה תחלה ומתפלליםגרולה
 עד רק להתענות להקל לסמוך יכול בודאי חלושדבאדם
 ולאכול ענימ ותפלת מנחה ולהתפלל גדולה מנחהזמן

 דהבולחן ערוך ועייןעכ"ל.
 סי~

 ולכן שכתב סי"ב רלאג
 היום חצי עד מתענים שיש הסליחווע בימי המנהגאצלנו

 שהמנהג שראיתי וכפי משמע וא"כ גדולה מנחהומתפללים
 על דמדלג )ומשמע מנחה זמן עד לחכות שעותבתענית
 תעניתנ0.יום
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 עדווע בספר ועיין בס"ב עיי"ש עננו אומרמתן
 אם במתענה ששאל ובמה )ורדיגר(. ז' ו' עמודלישראל
 שהם בשעה הציבור עם יתפלל או ביחידותמחפלל

 דיחכה לחכות יכול אם נראה במאוחר. מנחהמתפללים
 ולאכל ענבו לומר ויוכל גדולה מנחה לבד שיתפלל לאואם

 בזה.ווריז
 להתענות שיש ימים שהביא תק"פ סימן בטורועיין

 הם אלא חיוב דאין קט"ו עמוד ברכה בעמק וכתבבהם.

 על חיים משנת בספר ועיין לתענית. ויחדום רצוןימי
 ל'. סימןתענית

 הנ"ל לידידי שהשיב נעג סימן ח"ו יצחק מנחתועיין
 שעה באותה ולהפטיר בתורה לקרוא מותר הדחקדבשעת

 ומחצה בששה יתפללו מנחה ותפלת חצות. אחרי שעהחצי
 ורוב פ"ד. סימן ח"ב חיים אורח צבי הר ועייןעכ"ל.
 ו'. חוברת והוראה לתורה בחוברת מ"ש עי' בת"צמתענים

 קנדסימן

 ויחל בקריאת לצאת מותר אם מתענה שאיןמי

 מאר מתענה שאין דמי כתב דסקיןהמהרי"ל
 עם דברוב משום איכא אלא ויחל שקורין בעתלצאת
 אסתר תענית ביום שצם מאחד נשאלתי הנה מלך.הדרת
 הכנסת לבית הלך ואח"כ בישיבה במנין מנחהוהתפלל
 לצרפו ורצו השישי היה והוא מתענים ה' רק שםוהיו

 קריאה דין עליו חל לא א"כ כבר התפלל הוא אםולכאורה
 מתענה שאין ומי לצרפו. כבר דא"א יתכןוממילא
 )ואולי התורה קריאת לשמוע עליו חיוב דאיןמסתברא
 מ"מ צם לא אם אף ואולי לשמוע( חייב וה' ב'ביום
 אי לחקור יש ובכלל צום. יום הו*ל דהא וראיה ישחיוב
 נמצא אם רק דיתכן התורה קריאת לשמוע חיובאיכא
 תקס"ח סימן במ"ב והנה חיוב. עליו יש הכנסתבבית
 לומר יכול שאכל אע"פ דבת"צ ונראה וז"ל, כתבסק"ג
 התענית צום ביום ענינו לומר ד,2ייך בתפילתוענינו
 תענית הוא אם אבל בו להתענות חכמים שתקנו כמוהזה
 שהיה כשיעור שאכל כל להשלים שמחויב אע"פיחיד
 ענינו יאמר לא זה יום נודר היה לא אם תעניתומאבד
 לא ולמעשה גדול חידהם הם דבריו ולכאורה שלום(.)נהר
 ביום תלוי דזה מדבריו נשמע עכ"פ כך נוהגין אםידענא
 דא"כ מסתבר לא אבל להצטרף יכול שמע כבר אםואף
 ואולי לקריאה מתענין בעינן מדוע ענינו לומר יכולאם

 קריאה חיוב חל לא דאחרת מתענין בעינן קריאהלענין
 צום יום זה והא צום ביום תלוי זה ענינו לעניןכה2א"כ
 כתב זצ"ל רוזין חיים ר' הרב וידידי ענינו. לומרויכול

 זזיא עניע לומר יכול בתענית אכל דאם במ"ב דמ"שלי

 הוא תענית שיום ששכח מי אף אני יודע כי גדולחידוש
 י"ל ואולי עניט. ולומר להתענות יכול אינו שובואכל

 אין צם שלא מי ולכן הצמים על רק נתקנהדהקריאה
 אין שוב והתפלל שצם מי ובודאי לשמוע חיובעליו

 העיר שליט"א צבי נטע ר' הרה"ג הגדול ודודימצטרף.
 כ"א עניט אומר היחיד דאין ס"ג תקס"ה מסימן המ"בעל

 ולדברי בתפילתו שקרן וימצא בולמוס יאחזנו שמאבמנחה
 אכל אם בספק כ"ש לומר יכול אכל אם אפילוהמ"ב
 מצאנו כפור ביום ורק וצ"ע. אומר אין אכל אם ש"מוא"כ
 קדושת מחמת הקריאה כי לתוורה לעלות יכול צם שלאמי
 התענית מחמת הקריאה אם ספק ביו*כ במנחה אבלהיום
 סי' רע"א בשו*ת זה ספק עיין היום קדח2ת מחמתאו
 סימן אור*ח סופר חתם בשרת עיין וכן התשובה בכלכ"ד
 לגבי זה עכ"פ י"ד. סימן ח"א מרחשת היקר ובספרקנ"ז

 בלי הח"ח הזקן על לחלוק א"א ויחל לגבי אבלהקריאה
 נ"ח סימן ח"ב מהד"ק וסה2יב שואל ועיין ברורותראיות
 אך.בד"ה

 קנהסימן

 המצרים ביןבענעי
א

 המצרים טין מתנהלתת

 ונראה המצרים. בין כמזנה לקבל מותר אםנשאלתי
 לא אם אבל מקבלים. לא שכעת שיאמר טובדיותר
 אפי' הלא יקבל לא דשוב האבוד דבר יהיה זה כעתיקבל

 ובתשובה ט*ב. אחרי וילבש יקבל וא"כ מותרבחוה"מ
 כ,כ לי כתב קל"ב אות ט"ו סימן ח"ב חיים בעיןאלי

 דבר אינו ואם ט"ב אחר וילבש מותר האבודדבדבר
 ט"ב. אחר לו שיתן ויבקשנו לקחת לו אסורהאבוד

ב

 המצרים בין כיטיקהלימוד
 המצרים בין כעסיקה ללמוד יכולים דילדיםנראה

 לתת יכול בכך שפרנסתו מי וכן הנאה. ולא לימוד זהכי
 י*א חלק בנועם הדבר בביאור שכתבנו וכמושיעורים
 ל"א סימן צורי ברוך בספר כתב וכן קצ"ו קצ'העמוד
 ב'.אות

ג

 ללדים חימים בפ'לוטחוונ

 י*ג גיל עד דילדים אחד גדדל בשםשמעתי
 רדטץ הימיס* בט' לשוחות יכולים י*ב גיל עדוילדות
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 הילדים בנידת בזה לי כתב שליט"א ברויןהגר"שז
 לשחות מותרים אם המצות לגיל שחגיעו קודםוהילדות
 המים ברחיצת ומתאמץ מתגדל דהתיעק ביומא עייןבמים

 זה מחער אם והשתא ובשו"ע. ברמב"ם להלכהופסקינן
 מן אסור הוא דרחיצה שיטות הרבה שיש ביו"כלהם

 בט' להתיר שיש ט*ב כ"ש אחד יום אלא ואינוהתורה
 עכ"ל. מנהג אלא ואינוהימים

ר

 חזון ושבת ערבלרחוץ

 לרחוץ אפשר חזון דבע4ש אחד גאון בשםשמעתי
 הגרש"ז ידידי אבל סבון. עם בצונן או סבון, בליבחמין
 הנה חזון בע"ש ברחיצה בזה לי כתב שליט"אברוין
 השרב ובימי קפדנית בנקיות מתנהגים שהכלבזמנינו
 שאינם אפילו מקלחת ע"י להחמיר אין הזוהמהגדול
 בהלכה המצוינים שערים בספרי ווריז ובסבוןצוננים
 עכ"ל. סקי4ג קכ"ב סימןבח"ג

ה
 בברכת נחם מזכיר אם במ"ב מזועתבאוכל

 שלושפעין

 מזכיר אם בט"ב מזונות שאוכל בחולהנשאלתי
 בסימן ברמוא למבואר ואמרתי אחרונה. בברכהנחם

 המזון בברבת נחם יאמר בט"ב שאכל מי זה בלשוןתקנ4ז
 הנסים דעל וראיה ג'. מעין בברכה ולא אז. דרקמשמע
 ג' מעין בברבת מזכיר ולא המזון בברבת ג"כמזכיר

 עיי"ש להזכיר אם דע המזון בברכת וג"ב הו(1. הואוא"כ
 וא"כ אהעו. מחזירין אין אמר ובלא וסיים בסק*הבמ"ב
 השגתי אמנם לכאורה. נראה כך לומר אין ג' מעיןבברכת
 שליטוא ונדר מאיר ר' הרב מידידי עינים מאירספר

 שמוכרח חולה זה בלשון לאח בעמוד וכתב)תשכ"ט(
 והובא המזת בברבת נחם יזכיר אם באב בט'לאכול
 משמע והנה מקלויזנבורג. מהאדמו*ר סבא ישראלמחוברת
 לא או בברהמ"ז לומר אם מהספק עצמו להוציאדבכדי
 מזכיר לא לכווע ובמזונות מזונות כוא לחם יאכלדלא

 נחם יזכיר דלא אמרתי וא"ב הנסים. מעל גרע דלאוכמ*ש
 שלש. מעיןבברכת

 הנה בזה לי בתב נ*י פענפיל אהרן יצחק ר'וידידי
 שלש. במעין ופורים חנוכה מזכירין שחין טעמים כמהיש

 שם דאין כית סק"ב. תרפוב בא"ר שהובא מהר*םדברי
 אין המזת שבברכת מפני ס*ז ר*ח סימן וערהאשהודאה
 נתקן שלש מעין ברכת חיה נפש ובספר בדיעבד.מעכב
 שיום שמציריס מא הרב 8מזו4 שבברבת הבר~תבחד

 דהיינו שלהם הברכות כנגד אלא ויע"ו רצה כגגד אינוטוב
 שום אין ופורים ובחנוכה למנוחה שבתות שנתןבא"י
 לפי ועכשיו שלש. במעין מזכירים אין לכן כאלו.ברכות
 בט"ב שגם מעכ"ת עם הצדק אה"נ והשלישי השניהטעם
 לא לכאורה מהר"ם של הראהצון טעם אבל להזכיר. לואין
 נחמה דאיכא היכא אלא נתקן שלא לומר דא"א בט"טשייך
 נחם אומרים ואפ"ה נחמה אין וברהמ"ז בשמו"ע גםדהלא
 שהשיב מה עיין דינו. מה ט"ב אחר נחם ובאמרעכ"ל.
 פ*ד. סימן אור"ח ח"ג משה באגרותלי

י
 באב תשעה בטוצאיתטפורת

 שחל בט"ב דמותר מבואר תש"ל תשריבמוריה
 בלילה. תיבף ולהגלח לכבס ה' ביוםלהיות

ז
 באב במ'תהלים

 אמירת בענין א' אות שפ"ו סימן בח"א שכתבנובמה
 רע"א סימן ח"א הלכה במשיב כעת ראיתי בט"ב.תהלים
 מותר. המנחה בשעת רק בט"ב תהלים לומר דאיןשכתב
 ובדברי וד"ה. ומ"ב ומג"א בלבוד תקנ"ד בסימןועיין
 החכמה בצל בשו"ת ועיין במנחה. דלומר החליט שםחפץ
 בצלאל ר' הרה"ג מידידי לאור כעת שיצא פ"ז סימןח"ג
 שכתב מ' סימן שלום משמרת ועיין שליט"א.שטרן

 אין וכן בט"ב לומר אין יום בכל מעמדותשהאומרים
 אמרים זה ללמוד ומנהגו בט"ב לישראל חקללמוד
 שמיה בריך בשחרית לאמר אין דכ"כ וכתב ט"ב.במוצאי
 בזה. ועיין אומרים שכן לי וכמדומה ס"ת הוצאתקודם

ה
 היטים במ' בהצרטעודת

 אז בבוקר כשאוכל ע"פ בכור סיום בסעודתהנה
 סימן בח"א שסתבנו וכמו היום. כל לאכול כבריכול
 בסעודה אוכל אם הימים בט' מצוה בסעודת אבלרצ"ו.
 צבי בארץ ראיתי וטעמו לאכול היום כל יבול לאבשר
 עינוי משום באכילה דאסור לת"צ דדומה עוטסחס
 נשאר היום בשאר מ"מ בהיתר פ"א שאכל אףוסיגוף
 הימים בט' סיום בסעודת שקרה ומה עכ"ל.באיסורו
 דלא נ"ל שמחויב אחד וטען בשר לאכול רצה לאשאחד
 יאכל דבדוקא חיוב אין אבל רוצה אם לאכול דיכולכך
 הדין ואיך בזה. ועיין דבעי. מה כל לאכול יכולבהטר
 סעודת דה1*ל בשר לאבול חיוב יש אי השני ימיבשאר
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 ועלה יום באותו התענה ואם בשד. בלי שמחה ואיןמצוה
 בדה*ת אולי כי דמותד מצוה מסעחתע לאכול היכוללתודה
 בזמן כי דלא ונראה עולה. לא צם שלא דמי לבטלהתהיה
 אם כי דיכול וכתב פ"ו. סימן חיים שלמת  ועיין צם.שעלה
 אוכלים. חצות קודם גשמיםירדו

פ

 הימים בט' האף מטפחותלהחליף

 בזה להשתמש א"א אז מלוכלכת המטפחת אםנראה
 וכעת מזה סתבנו שכבד וכמו הימים בט' להחליףויכול
 העיקד דכתב כ"ב אות ד' סימן ח"ד חיים בשלמתראיתי
 קטנים בגדי כמו הוי דאוים ואינם שמטונפים שכיחאם

 להחליןק ואפשד:כ"ל.

1

 השכהטות בין בט"ב ספסל עללשבת

 עיין דהצמשות. בין בט"ב ספסל על לשבתהאפשר
 דלכתחילה דכתב כ"ט אות ד' סימן ח"ד חייםשלמת

 להזהד.ראוי

יא
 שנרחהתענית

 ונעשה א' ליום שנדחה בתמוז י"ז תעניתנשאלתי
 מה עפ*י ונדאה להתענות הצדיך א' ביום מצוהבר

 ח"ג( אודוח אפדים בדבבות )כת"י בתשובהשבאדתי

 זה אין דבנדחה שליט"א בלסקי צבי ר' הרבלידידי
 הוא שהיום היות וא"כ צום יום הוא היום אלאתשלומין

 סי' פנחס דבדי בספד וראיתי להתענות. עליו מצוהבר
 חנה דוד קדית בספד עיין וכ"כ השאלה. כ"כ דהביאב'

 תשלומין זה דאין מכ"ז והיוצא זצ"ל. דקמן דודלהרב
 לדצזענות. עליו וא"כ א' ליום הוא הצום קביעותאלא

יב
 מכתבכוניבת

 ר' ידידי העידני שס*ד. סימן בסוף שכתבנובמה
 שע'ג עמוד חקב התודעה דבספד נ"י פענפיל אהדןיצחק
 ט*ב ואחדי אב. דק ט"ב דעד והוא מדבדינו היפוךכתב

 אב. מנחםטתבים

 מ י ר פא
יג

 חימים בט' סדיןלהחליף
 נקי סדין עבודו להחליף האפשדאורח

 שבתב צ"ב סימן התשובה עמק בשו"ת ראיתיומגוהץ.

 לישון עליו ומאוס נקיות, משום כן שהמנהג כיתדשדי
 דינים חידושי הדבה הסימן בכל ועיי"ש חבידובסדין
 צ"ב. עד פ"ט בסימן מ"ש עיין ובן ט"ב.בעניגי

1ף

 בט"ב חירה בלימודנשים

 מצות דאין היות דנשים לומד ידידי שרצהבמה
 מ"מ מצוות שאינן דאף דל"ש נראה לגבן. שמחה איןא:

 לא כולם לאשה איש בין הבדל ואין הן לבמשמחי
 עמוד התשובה עמק ועיין בט*ב. תודה ללמודיכולים
 ואין תודה ללמוד יכולה לא אבלה דלגבי שכתבדכ"ט
 הכא. ה"ה ואעכ עכעל בו אין או מצוה בו יש ביןנפק"מ

טו
 בט"ב התורהקריאת

 סימן בטוד והובא ג'. קודין בט"ב ע"ב כ"גמגילה
 דקודין סתם ס"ד תקנ*ט בסימן הביאו והדמ"אתקנ"ט.
 התורה זד )ועיין זה דין השמיט המחבד מדוע אבלבתודה.
 י"ט(. אות צ"אעמוד

פז

 שנרחה ט"ב במוצאישהחיימ

 עד ט"ב במוצאי שהחיינו ע"צין דאין האנראה
 בליל ט"ב במוצאי אז בנדחה אבל ברגיל הם!למחרתו

 יין ושתיית בהצד אכילת דק כי שהחיינו לעץטות יכולא'
 ועיין סק"ד. תקנ"ח מ"ב עיין מותד תספורת אבלאסור
 סימן שלישי חלק תשובה חשעעודדות סק"ג. חאםארחות
 בדבדיו. עייקש א' אותכ"א

ט
 חלב עם לחםלאפות

 חלב עם לחם לאפות מותר הימים שבט' שטענובמה
 אופים בזמנינו כי כדאי דלא בראה בהטד. אז אוכלים לאכי

 וביותד תקלה. של חשש ויש דב לזמן בפדיזעדומשימים
 חולשה דבקצמ שכתב קפ*ג סימן ח*ז במהרש"םראיתי

כשבא
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 ועיין להסתפר אז לקטנים להקל בסברתו  משתפה2ין ולא ואין חלב עם בשר לאפות א*א א*כ בה2ר לאכולמותר
 גזה. בזה.להקל

כאיה
 הטצרים בין ביטי חביתחטכת
 המצרים. בין בימי הבית חטכת לעשותהאפשר

 חנוכת בין לחלק בתבנו וכבר שמחה. הו"ל כי לאואולי
 ממערכי החחרים בקונטרם תודה באור לחו"ל בא"יהבית

 ל' סימן )פוגלמס מרדכי בית בשו*ת וראיתיהמלחמה.
 העומר ספירת בימי הבית חנוכת לעשות דאיןדכתב
 דא"א נשמע ה"ה ווו"כ אה2ה. לישא שלא ונוחגיםהיות
 ובטעמא בזה. ועיין המצרים בין הבית חנוכתלעשות
 לו ניחא היה דלא מ"א באות איש מהחזון הביאדקרא
 חדשה. דירה לחפש המצרים ביןשילכו

יט
 חטצרים בין לגלחוקטן

 קטן בענין ב' אות של"ו סימן בח*א שכתבנובמה
 לנער חנוך בספר כעת ראיתי השלש. בה2נתלגלחו
 וז"ל, ס"ט בעמוד וכתב שליט"א בלף יעקב ר'להרה"ג
 הראש. בפיאות בט חנוך ביום שמחה לעשותנוהגים
 לצורך דה2ער משקל לתת נההגים שהיו לרדב"זוציין
 שנים לג' כשמגיע נהגו זו למצוה חינוך ובה2יעורמצוה.
 ערלים. לכם יהיה שנים שלש הפסוק ע"פ בספריםכמ"ש
 בעומר בל*ג מצוה של תגלחת לעשחע נהוג היהובאר"י
 ל"ג עד במצוה שממתינים ויש רשב"י ציון עלבמירון
 בעומר לעג עד מרובה זמן יש וואם נוהגים וישבעומר.
 יושר באמרי ועיין עכ"ל. שנים ג' לו שמלאו ביוםלעשות
 לזכור יכול ילד אם מהחזו"א שכתב קכ"ו אותנשים

 להזהר יש א"כ למנעו. יש מעורב בים כשרחץלכה2יגדל
 לכשיגדל. שיזכור דבר לעשות לאבקטן

ב

 מצוה לבר הטצרים בין או חטמירה בימילחםע82י

 ביום להסתפר יטל קטן אם של"ז סימן בח"אמ"ש
 ראיתי המצרים. בימי או הספירה בימי שלו מצוההבר

 קליין מנשה ר' הרה*ג לידידי ח*ו הלכות משנהשבשו"ת
 וכן להסתפר. אז לו דאסור כתב מ"ה בסימןשליטוא
 שליטקא קרויז שלום ר' הרה"ג לידידי שלום דבריבשיאן
 יכול מצוה הבר דהנער 61ען בזה. דן ף סימןח*ג

 להתאבל חייב איט דאז מצוה בר שנעשה מקודםלהסתפר
 יכול הוא אין חינוך מטעם לדעתי אבל הספירה.בימי

 המצרים בין זול במחיר בגרלקטת
 בגד לקנות שמווער לי ואמרו ושאלתי טענתיכבר

 בבגדים ובפרט כסף וחוסך יורד המחיר אם המצריםבימי
 ק"ט סימן תורה בקנין ועיין בזה. ועיין חשוביםשאין
 בהקפה שיקנה וג"כ ט"ב לאחר דיניח דכתב ה'אות
 בדבריו.עיין

כב

 המצרים בין בשר לקטןלהאכיל
 בט' בשר לקטן להכיל שע"א סימן בח"אבמ"ש

 ד' אות ס"א סימן ח"ז נדברו באז נדפם כעתהימים
 לגיל שהגיע לפני גם אם ששאל מה וז"ל, אליתשובה
 באחרונים מפורש זה דין בשר לקטן להאכיל אסורחינוך
 בניגוד לאיסור דהכריעו סקעע( תקנ"א )סימן במ"בומובא
 אמירה שהתירו כזה דבתינוק נראה אמנם אגםלהמ"א.
 כמבואר עבורו לטלטל מותר עצמו הישראל ואפילולא"י,
 בלא עוף בה2ר לכה"פ להאכיל דמותר סי"ח שכ"חבסימן
 ושיעור ע"ד( ס"ק )עיי"ש בשר תבשיל וכן פקפוקשום
 הצורך ובמקום בסופו עולם בברית עיין זה לעניןתינוק
 ועיין הצורך. לפי והכל יותר להקל יש קצת חוליכגון
 וכעת עכ"ל. סי"ט כ"ב סימן לנכרי אמירה על עולםברית
 לי שהשיב מה  ועיין ח"ג אחד שמעון שער שו"הנדפם
 קל"ה. בסימן שליט*א המחבר הרבבזה

כג

 ט"ב במוצאי ידים2טילת

 טוב מוצאי ט' שבליל כמדומה כתוב חב"דבמנהגי

 אבל שחרית נט"י כמו בסירוגין ג"פ הידים אתנוטלין
 אבל בפירוש זה שמעתי לא כתב ובהגה ברכה.בלא

 יוה"כ. מוצאי מהנהגתלמדתי

כר

 באב תשעה במוצאיכיבום

 יכולים ט"ב במוצאי אם ה' ביום טוב בחלנשאלתי
 הקצור מדברי והנה שבת. לצורך הו"ל כי הבגדיםלכבם
 למחרתו. עד אסור דכיבוס משמע קכ"ד סימן ערוךשולחן
 צ"ב סימן הברכה בעמק ראיתי אבל מקורו. 6איןהצ*ע



 י ר פא חייםאורח ת ו ב בררפד
 מוצאי בליל מיד שרי דכיבום הנ"ל באופן דכתב ג'אות
 בבקר ו' מיום אלא שרי אין ורחיצה סיפור משא"כט"ב
 הגר"ש וידידי עכ"ל, וצ"ע שבת לכבוד הוי רקדאז

 ידידי מעש תש"ל תשרי במוריה הראני שליט"אציגלהיים
 ביום להיות שחל דת"ב זה דבאופן שליט"א נובירטהגר"י

 וא"כ עיי"ש. בלילה תיכף ולהסתפר לכבם להתיר ישה'
 . ה' באות מ"ש ועיין להסתפר ג"כמתיר

כה

 בט"ב טוב לילהאמירת

 טוב. לילה לומר מותר ט"ב בליל אם הדיןאיך
 שאילת דאין הדין על כתב סקמ"א תקנ"ד סימן במ"בוהנה
 ג"כ ולפי"ז לומר. אסור ג"כ טבא צפרא דלומרשלום
 ציגלהיים שמעון ר' ידידי אבל טוב, לילה לומראסוד

 מה דכתב ק"י עמוד יושר לקט בספר לי הראהשליט"א
 שאילת זה אין נאכט גוטא ט"ב בליל לחבירו אחדשאמר
 ואולי לפי"ז. וצ"ע עכ"ל אמד לא הוא מ"מ אבלשלום
 היינו שלום לשאול שאסור היכא שם דכתב לשיטתוהוא
 טוב, יום טוב שבת, טוב אבל עליכם שלום בלשוןדוקא
 בזה. ועיין מותר טוב לילה וא"כ עכ"ל שוש בכללאינו

 קנוסימן

 הימים בתשעת חרש כובעבלבשה

 זול במחיר וראתה לחנות שהלכה מאשהנשאלתי
 והלכה הורידה, ולא בחנות ולבשה אב. ר"ח אחריכובע
 את ללבוש הימים בט' להמשיך יכולה אם הביתהכך

 שליט"א ראטער ר"א הרה"ג וידידי דלא, ומסתברהכובע.
 נהגו דמה"ט סקמ"ד תקנעא סימן מ"ב עיין בזה ליהשיב
 כמה כבר שלבהטן דאע"ג ללבשן שבת בבגדיאיסור
 הכלל וזהו ע"כ. כחדשים והוי ניכר גיהוצן עדייןשבתות
 ללבוש ואסור כחדהב דינו ניכר גיהוצו שעדיין בגדבכל
 עכעל. פעמים במה כבד שלבשו במה לי איכפתולא

 שבת של חליפה לו שיש שטואל לאחד עניתיולפי"ז
 ולהנ"ל הימים בט' אפשר אם החול לימווז לעשותהורוצה
 אסור, לו וביש מותר אחר בגד לו באין דרק דלא.משמע

 קנזסימן

 חברותא שנתייסד שנים איזה שזה היות !שאלה
 בעיר שנמצאים הקדושים למקומות נוסעים שנהשבכל
 היה חזון שבשבת פעמים איזה כבר תמצא ועוד.פולין

 וצריך ז"ל, הרמ"א של הביהמ"ד שם ויש קראקאבעיר
 ודועק. שבת בבגדי שם אז להתפלל מותר אםעיון

 הרמ"א בדברי מבואר זה לדין מקורו :תשרבה
 של בשבת אפילו שכתב א'( סעיף תקנ"א סימן)באו"ח
 לבד, הכתונת אם כי שבת בגדי ללבוש מחליפין איןחזון
 קטן, מועד בתחלת המרדכי וז"ל ע"כ. (, וכו מרדכי)בשם
 אלא כליהם מחליפין אין ישעי' חזת של בשבתוכן

 וכן חלוק ולא מעיל הוא הכתונת ופי' בלבדהכתונת
 קורא עמים המעיל כתונת שכתב ומה קמתי דוד ר'די'

 תענית( מם' )סוף אשרי הג"ה וז"ל ע"כ, כאחדשניהם
 הכתתת רק כלים מחליפין אין חזון של שבת וכן א"זבשם
 מחליין, אין שבת של הטלית שאילו במג"א ועייןבלבד,
 בבגדי איסור נהגו שמה"ט הטעם כתב כ'( )בם"קולהלן
 ע"כ, ניכד גיהוצם עדיין שבתות כמה שלבשן דאע"שבת

 חדשות הג"מ בשם מביא תקנ"ב( )בסימן הב"יאמנם
 מחליפין ואין זו, בשבת שבת בגדי קצת לשנותשנהגו
 סימני קצת להראות שבתות כבשאר זו, שבת בגדיהםכל

 נהגו ולא במו"ק, במרדכי כתוב בזה וכיוצא עכ"ל,אבילות
 וסבר זה דין על חולק שהב"י אלמא הב"י. עכ"לכךן

 ולא הב"י דברי ועל זו, בשבת גם בגדיהם כלשמחליפין
 בדרשות כתוב נ"ב ה'( )באות השייכה"ג כתב כן,נהגו

 כשאר בגדיהם כל מחליפין אין ז"ל מהרא"ק בשםמהרי"ל
 המהרי"ל בהמם אבל אבלות סימני קצת להראותשבתות
 טלית גם חזת של בשבת דבר שום שינה שלאכתב

 ע"כ, חול של אם כי בו 01תעטף לבהם לא לשבתהמיוחד
 שאילו במג"א ועיין עבה"ט הכתונת ד'( )אותוהש"ת

 עמודי בסידור מ"ש ועיין מחליפין אין שבת שלהטלית
 להרדבקז, הדשווז ובתשובת הגאון אביו בשםשמים

 ופזמקאות ומנעלים לשנות, ואין כשרע נהגוובמדינתינו
 ולצורך עכ"ל. פ"מ ועיין מותר חדשווז אינם אם שבתשל

 תדצ"ג( סימן )בח"א והוא הרדבעז של הלשון אעתיקהענין
 הבגדים להחליף שאסור שסבדו המקורות מביאאחר
 מנהג לא שמענו אהטר ישראל גלילות וכל בזה"ל,כתב
 ובשבת וכו' הדין נגד שהוא סובד שאני לפי עשו ויפהזה
 בשבת אבילות נוהג נמצא ופרהסיא החול בגדי לובשזה

 אנחנו ובתב חדשה, מאבילהז יותר זו בשבת מחמירונמצא
 ועושה השבת כבוד כנגד שהוא לפי זה למנהג נחושלא

 עכ"ל. וכף חולמהקדש
 בהטבת שבת בגדי שלובהטים להיתר טעםומצאתי

 תקנ"א( סימן באףח מ"ש )בהג"ה אברהם באשלחזת,
 שאין פשיטא חזו4 בשבת ק' שבת בגדי ללבוזםאסור
 בגדי מהטא"כ לשבת"ק, המיוחדים בגדים רקהכוונה
 בשבת"ק ללבוזם שנוהגים הכובע כמו ור"חחוה"מ

 בגדים שאר וכן ובפורים, בחוה"מ כן גםשלובשים
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 ע*ה בד"מ שבת, וגם טלית כגון כן גם בר"חשלובשים

 שם מפורש הרי הטלית, להחליף שלא קדמוניםבשם
 מיוחד כשהוא משא"כ לשבת"ק המיוחד טלית ללבוששלא
 ואין חזון בשבת ללבוש שנכון פשוט חוה"מ או לר"חגם

 בשבת, הכובע מלבושים פעמים ורוב הרוב אחרהולכין

 בגד זה אין שבת"ק לזולת גם שמיוחד כיון מקום מכלכי
 עוד. ועעש ע"כ קודששבת

 הרמ"א כתב י"א( נסעיף השולחן בערוך הואוכמו"כ
 נוהגין שאין דורות ג' או שנים יש שאצלינו ודעוכו'

 וגדולי שבת בגדי כל לובשים אלא חזון בשבת הזהכמנהג
 אבלות מראית שזהו באמרם כן הנהיגו אז שהיההדור
 ונדחה ט"ב בו שחל בשבת אפילו ולכן בפרהסיאבשבת
 כמעט אלה בימינו ולכן וכו'. שבת בגדי לובשיןאנו

 וכתב חזון, בשבת שבת בגדי ללבוש שאין הדברנשכח
 בגדי ללבוום שלא שתיקנו תקנה שכל באריכות עודשם
 שאצלם שלובשין מלבה2ים באיזה תלוי חחן, בשבתשבת
 חול, לשל שבת של בגדיהם בין כך כל הפרש היהלא

 חילוק יש כמה זה משא"כ חול, בגדי ללבוום הנהיגולכן
 לבגדי וכו' שטריימי"ל שלובשים שבת בגדי ביןגדול
 והוי זה מנהג לנהוג שלא הגדולים הנהיגו ולפיכךחול,

 ועי"ש. עכ"ד בשבתכאבילות
 שכתב אב, בחודש מהרי"ח בלקוטי הוא זהוכעין
 מרבים במדינתינו נתפשט אך וכו' שבת בגדיולענין

 בשאר כמו שבת בגדי לובשין חסידות בדרכיהמתנהגים
 הרבה לפקפק שיש שכתב היעב"ץ בסידור ועייןשבתות
 והעיד וכו' שבת בגדי לובשין שאין אהטכנז מנהגעל

 אפילו שבת בגדי כל לבוש הח"צ החסיד הגאוןשאביו
 הוא שההיתר וכתב אחריו, נוהג הוא וכן בשבת ט"בכשחל
 עכ"ל. אבילות שמנכרמשום

 קושית שהקשה פלא דבר ראיתי או"ח נמוקיובספר
 ולא עצמו, מדעת בפרהסיא אבילות שהוא הרדב*זשל
 וכתב והבן. אותו שמביאים האחרונים כל וכן הרדב"זראה
 שלא ברמ"א כמובא ז"ל הראהמונים ומ"ש באד"השם

 ומקורם במדינותם מנהגם על י"ל שבת, בגדילהחליף
 בהוט שהלכו הישינה אשכנז ארץ ממהרי"למאו"ז

 בשבת לבשו והחדהם היפה את רק בשבת גםקאפעלוש
 יפה שזהו רק לשבת חול של בגד בין לכל ניכרואינו
 בעין דפרהסיא אבילות הוי לא ע"כ טוב ויותרוחדהם
 ע"ש. בהםטריימול משא"כ כ"כ ניכרשאינו

 )ח"ב( יעקב במשנת ראיתי חדהטווע, הג"מוכמו
 העולם למנהג גדולה סחעתא וזה ד', אות ש"ת עלשכתב
 לא אבל להחליף כתבו אחרונים וכמה שמחליפיןכעת
 מדרש בספר תקנ"ב מסימן )כונתו הב*י דבריהביאו
 קצת רק שבת בגדי כל לבהם שלא כתב כוה )דףפנחם

 אלא הוא, אהטכנז מנהג בלבד שלא מזה ראינו ע"כ,מהם
 כן. שנהגו יש חסידיםגם

 ארחות בספר שנדפס מהרש"ם בהגהות ראיתיכעת
 שבת בגדי ללבוש שצריך שכתבו מה על שכתבחיים,
 ניו"ד הטור הלא קשה בפרהסיא, אבילות הוי לאו,ראם
 אבלים כולם דאם מבואר ב'( סעיף ושו"ע שע"ט,סימן
 בגדי ללבוש מווער וא"כ ע"כ. ב,ה וה"נ פרהסיא מיקרילא
 יוסף שאול הדברי כתב מזה יותר ועוד חזון. בשבתחול
 של בגדים ללבוש אסור סנדק שאפילו ל"ט( )סימןדעת

 ודו"ק. עו"ש. חזון בשבתשבת"ק
 חליפין בענין שיטות ג' לפנינו שיש מזה לנוהעולה
 ולא מותר הכתונת ורק להחליף אסור שבכלל א(הבגדים.

 הרמ"א פסק וכן המרדכי דעת והוא דברים, שארשום
 כל לא אבל להחליף מותר מלבושים שקצת ב(ועוד.

 שהוא ג( פנחס. ומדדש חדשות הג"מ סבר כךהבגדים,
 אלא כלל לזה לחוש שאין האחרונים, וכל הרב"ירעת

 כתבו מהם רוב אבל שבת, לכבוד בגדינו כלמחליפין
 לכאורה הטעם וזה בפרהסיש אבילווע משום הואשהטעם
 נשאר אלא המהרהם"ם, בשם לעיל שכתבתי כמוקשה
 מיקרי שאין אברהם האשל שכתב כמו אחרינא טעםלנו

 ובפורים בחוה"מ גם שהלא לשבת מיוחד שלנובגדים
 והבן. כן, בהןהולכים

 וזמנים מועדים הספר לידי נזדמן זה ברגעוממש
 פי על נוהגין אנן אבל כתב בא"ד, שמ"ג( סימן)ח"ה
 מבגדי כלום לשנות שלא ז"ל הגר"א ורבינו ז"להקרוש
 שם עוד וכתב וכו' אבילות כלל ניכר איהיה שלשבת
 כדמ"א ודלא שבת בגדי היום לובשים שאנוטעם

 ז'ל, חת"ס רבינו של מובהק מתלמיד חברשבליקוטי
 אותו ושאלו חול, בבגדי זו בשבת הלך שרבומביא
 לשנות שאין ליה סבירא האריז"ל הקדוש הלואתלמידו
 חול בבגדי הולך הוא ולמה שבת מבגדי זו בשבתכלל

 מחורבן דעתו הסיח לא מעולם האריז"ל שהקדושוהשיב
 צריך אני אבל שבת, בבגדי גם ית"ש אלקינובית

 עכ"ד. חול בגדי לובהם אני וע"כ לשכוח שלאלהתעורר
 מאבילות דעת מסיחין הכי שבלאו דבזמנינו אנןועכשיו
 ביעקר מאבילות דעתינו נסיר לא גופא שבת"בוהלואי
 צריכין חול בגדי יועיל לא הכי דבלאו כיון וא"כ וכו'הדין
 שבת כבוד מצוה עכ*פ לקיים תכדין שב בגדיללבוש
 עיי*ש.כהלכה

 וכן האדיז*ל על לסמוך מי על לנו יש שפידוא"כ
 שבת"ק בגדי בכל חזון בשבת גם שהלכו וכו' גדוליםכל
 והבן. חול, לבגדי בכלל שינהולא

 נוהגין אנו שאין שהיות שלנו, לדין נבאועכ,מיו
 ובפדט קראקא בעיר נמצאים ואם ז*ל, הרמוא כדעתבזה



 ם י ר פא תייםארת ת ו ב בררפו
 אט אם שבת, בבגדי לילך אוסר והו~8 שלו,בביהמ"ד
 באתרא עכ"פ או שבת"ק, בבגדי גם שם להתפללמותרים
 עיון צריך אז כך, לדצ2פלל שאסור תאמר ואם אסור,דמר
 בשבת גם טהג היה עכשיו שעד נדר, התרת צריכיםאם
 ודו"ק. וכו' שבת"ק בבגדי לי~ךזו

 שעה(, כל )פרק פסחים ממסכת הוא יזהמקורו

 איפכא או עושין שאין למקום שעושין ממקוםההויך
 מקום וחומרא משם שיצא מקום חומרא עליונותנים
 פסקינן וכן וכו', מחלוקת מפני אדם ישנה ואלשהיך
 אומר שזה המנהג בעיקר הפוסקים מחלוקת ישאם

 משמע להחמיר, נקטינן להחמיר, אומר וזה להקושהמנהג
 צריך ואז המנהג, שם שעוד במקום מיירי שכ"זמזה
 המנהג עוד איז אם אבל שהלך, המקום חומרא עליולקבל
 המקום, חומרא עליו לקבל שצריך לומר שייך אין אזכך

 נחרב כבר בעו"ה קראקא, בעיר ששם דידן בנידוזוא"כ

 שום עוד ואין יהודים, בכלל שם נמצאים ואיןלגמרי
 שום מזה יהיה לא מדרשו בבית שם ילכו אם וגםמנהג,

 הטעם עיקר כי שבת"ק, בבגדי יתפללו אםמחלוקת
 )בסימן שהמ"א ]הגם מחלוקת, משום הוא לשנותשאסור
 נחרב שאם בע"א, פ"ק שבש"ג כתב ו'( בס"ק באו"חתצ"ג
 צ"ע אחר, ממקום לשם חזרו ואח"כ יושב, מאיזהמקום
 הרבה כתבו דידן בנידון אבל עכ"ל כך לנהוג חייביזאם

 היה שלא כהצום היה הרמ"א, שאסור שהטעםראשונים
 אבל שווים, בגדים והיה לשבצ2 מיוחדים מלבושיםלהם

 מותר חול, לבגדי הדומים בבגדים הולכין שאיןבמקום
 צד שום רואה אני אין ע"כ והב4. שבת, בבגדילילך

 כנלפענ"ד שבת, בבגדי שם להתפלל אסור שיהיהלאיסור
ודו"ק.

 קבלתי מטתבי, חתימת בעת הנ"ל כל שכתבתיואחר
 גרינבלאט אפרים מוהראר וכו' הרה"ג מידידימכתב

 היתר יש אם אפרים( רבבות שואת )במ"חשליט"א,
 וצ'ע. כיבסם אחר אפילו בשבת חול בגדיללבוש

 לי נראה לעיל שכתבם מה עפ"י באמתתשובה.
 ללבחצ שצריך ובכלל בשבת, חול בגדי ללבוששאסור
 אלו פרק שבת במסכת מצים שבת לכבוד אחריםבגדים
 יהא שלא דרכיך, מעשות וכבדתו קי"ג( )דףקשרים
 גרסינן שם ועוד חול, של כמלבושך שבת שלמלבושך
 בגדיו את ופשט שנאמר התורה מן בגדים לשינוימנין
 אל לרבו קדרה בהם שבישל בגדים אחרים, בגדיםולבש
 דר"ל בח"א, המהרש"א ע*ז וכתב לרבו, כוס בהםימזוג
 בהם ימזוג אל וכף שבת לכבוד בע"ש בהם שבישלבגדים
 פסק וכן עיי"ש, שבת במעלי דקדחצי כסא דהיינוכוס

 ישתדל ב'( סעיף רס*ב )בסימן אור"ח בשרעהמהבר
 אברהם המגן שם וכתב לשבת, נאים בגדים לושיהיה

 ובכתבים אחר, טלית לו שיהיה וטוב ישתדל, ב'()בס"ק
 בשבת שלבש מה מכל בחול ילבוש שלא שטובאיתא
 מעשה אנשי ויש אחר, בלשון כתב והמ"ב ע"כ, חלקאפילו

 אפי' בחול שלבש נטה מכל בהצבת ללבחצ שלאמדקדקים
 מובן שאיט כתב לדוד והתהלה וחלוק, ומכבסיםאזור
 שו*ע כמו לומר צריך אלא במגאא שאיתא מההלשון
 מה ללבוש שלא ומכבסים חלוק שגם וזה אאש. ואזהרב
 אלא למה, וצ*ע נזהרים אינם לכאורה בחול בהשלבש
 אין תם הכיבוס אחר הוא לובשים שאנו שמהבוודאי
 והבן. בדבר,איסור

 ג*ב בשבת הולכים שאם שכתבתי מה לפיאמנם

 שבת*ק בבגדי חזון בהצבת ללבוש אסור אז חולבבגדי
 שהלבו משם ראיה ואין בפרהסיש אבילות כעכשאין
 אבל קצת, דומה היה אלא ממש, חול בבגדי בשבתגם

 שהח"א ובפרט חהחדש. היפה אע2 ללובשים היהבשבת
 ילבוש גאכ גוי ובבית בדרך הוא שאפילו ז'( ו' ה')כלל
 לכבוד כ"א הרואים לכבוד מלבושים אין כי שבתבגדי
 )תיקון תיקונים בשם מביא כאג באו' החיים והכףשבת,
 אתפשט מלכתא דבשבת משום סוד, עפא הטעםכ"ד(

 לתת(8 ישראל צריכין וכן שפיראן בלבושיןואתלבשת
 שם וכתב ועו*ש. שפיראן בלבושין בשבצ2לאתחדץטא

 האדם שלבש מה מכל מלבוש ששום ליזהר שצריךעוד
 של החלוק ואפילו שבת ביום ללובשו ראוי איןבחול
 ובוודאי עאכ. כלל, החול בימי ללובהצו ראוי איןשבת
 צריך היה לא עוד כיבס לא שאם כיבסם אחר שםמיירי
 מהאריז*ל ידוע וכן בשבת, ללובהצו ראוי שאיןלכתוב
 הגוף, על ואחד לנשמה, אחד המקיף אור מיני שנישיש
 והרשששונה טבילות ב' בע"ש לטבול אדם שצריךוכתב
 שבת לכבוד היא והב' הנפש, של ח% בגדי להפשיטהוא
 לכל, שניכר הגוף על בלבחצ כוש ואאכ התוספ',לקבל

 ואח*כ חול, הבגדי להפשיט השבת קודם צריךבודאי
 שבתבו כמו שבת'ק, לכבוד מיוחדים בגדיםללבוש

 ה~א הבגדים להחליף צריך שבת בערב שעודהאחרונים
בהצבת.
 שאפילו הכותת בשם ב'( )בס*ק המגוא מביאוכן
 המג*א מדברי לכאורה משמע בגדיו, ישנה )ר"ל(אבל
 דברי מתוך אבל שבת, לבגדי להחליף צריך בגדיושכל

 שבת בגדי ללבוש דאסור דאעאג דרקל שכתבהמחצהש"ק
 מלבחצ ללבחצ ישנה מ*מ שפוט( )סימן ביאד שכתבכמו
 )באות חיים ארחות ובספר בחול. ללבחצ שדרכו ממהאחד
 דמ*ש ופירהן עליו שחולק שלמה כרם ספר בשם מביאב'(
 בגדי אבל אחרים חול לבגדי חול מבגדי ר*ל הכוונת,בשם
 סאג שפ*ט )סימן ביו4ד כדאיתא דאסור פשיטאשבת

 ללבחצ שצריכים סבר שאם פירחצו מאד וקשהבהג*דם'



 הייםאורה ת 1 ב בר
 חול לבגדי בגדים הבי בין נפקעמ מה חול של בגדיםרק

 אבל לענין שיטות שלשה שיש מזה נראה הצ"ע.אחרים
 יראה, היטב המעיין לאו או שבת בגדי ללבוש מותראם

 שצריכין האריז"ל כדברי רק נוהגין אם איןמ"מ
 לזה והטעם שבת, בגדי רק וללבוש הבגדים כללהחליף
 אבילות כנוהג ונראה שבפרהסיא דברים דהויכתב

 בגדי ל~בוש אסור בוודאי אבל אין אם ומכ"שבשבת,
 לאו או כיבס אם נפק"מ ואין החול בימי שלבשחול
 בגדי בענין לבאר דברים איזה עוד שנשאר ]והגםוהבן,
 בל"נ[. למועד חוון ועוד לזה מוכשר הזמן אין אבלשבת

 שאנו התפלה הנוסח בפועל מקיימים שאנוובזכות
 עוהחלפתי וכו' נרותי הדלקתי כי ש"ק בלילאומרים
 )דף זבחים במס' חז"ל, שאמרו מה בט יתקייםשמלותי"

 דומין הם שבת ובגדי מכפרין כהונה שבגדי ע"ב(פ"ח
 אכי*ר. בזה[, להאריך ]ואין כהונהלבגדי

 צבי מאיר ר' הגאון הרב מידידי היא זאתותשובה
 י. נ מברוקלין שלים"א,גרינבוים

 קנחסימן

 הימים במ' ממעדהלפתוח

 הימים בם' שפותח בשרית מסעדה מבעלנשאלתי
 משה ר' הרה"ג וידידי בשר. שמבקשים לאלו יעשהמה

 באב ט' עד מר*ח שאלתי על בזה ענה שלים"אשטרן
 חיים בארחות ועיין בהמר. למכור מסעדה לבעלחלילה
 נו"ם בשר יאכל כשר בהמר יקבל לא שאם אחד יששאם
 דומות השאלות כל שלא מאחר אלא להקל מקום ישדאז
 להורות אין לזה זה שוין המסעדה אורחי כל ולא לזוזו

 וידידי עליו. הבשאל ולפי השואל לפי אלא זובשאלה
 מותר אם בזה לי ענה שלים"א אפרתי ש. הרבהרה"ג
 כדין היע ד"ז מנ"א של ימים בם' בהםרי אוכללמכור
 ילך שמא חשש שיש היום במיוחד גזרינן שלאדלפני
 עכ*ל. כשר לא שתו ויאכילנו אחרלמקום

 ציבור בתענית אם מ*ח סימן למשה הלכה שוותועיין
 שהרב ובהסכמה בדבריו. עיין פתוחה מסעדה לאחחמותר
 דברים למכור מותר אם תלוי כ*ז ובאמת לאסור. כתבכהן

 ובמה ט"ו, סימן ח"ב אומר ביביע עךין יכשלעוהקונה
 רצ"ה. סימן רזששון בחלקשכתבנו

 שופר ולשמוע שמו"עלהפמיק

 בדבר נעי. וויילגר ליבל יודא הרב ידידיכבוד
 תקיעת ולשמוע להפסיק יכול אלול בחוד,ם אםהערתך
 לעורר היא התקיעה עצם הנה לא. או שמו"ע באמצעשופר

 שמתפלל למה מתכוין הלא שמו"ע ובאמצעבתשובה
 בחזרת לתקוע המנהג גופא וברעה לשופר. לכון צריךולא

 תקצ"ב סימן ריש ומ"ב מג"א עיין מקומות בכמההש"ץ
 וא"כ המתפללין אצ2 מבלבלין כי לכתחילה לתקועדאין
 נשמע דבר של לאמיתו אבל ולכוין. לדע2בלבל לו איןפה
 לתפלתו ויכון לכון צריך ולא לשמוע ומוכרח שופרקול
 בזה. ועיין וישמע לרגע יפסיק אוליוא"כ

 יפסיק אם בזה לי כתב נ"י קרלנשטיין רח"הוידידי
 יפריע יפסיק שאם במקום הספק לכאורה לא. אולשופר

 לו מפריע ואם יפסיק לא למה דבלאעה התפלה בכוונתלו
 דין שהרי להפסיק צריך שאין פשום נראה התפלהבכוונת
 בהל' ברמ"א כמובא מנהג רק הוא אלול בחודשתקיעה
 יום לקראת הלב לעורר רק שזהו הטעם לפי ובפרםר"ה
 אין הרי יחרדו לא והעם בעיר שופר היתקע וכמ"שהדין
 הלב לעורר בא רק והוא כלל שופר דקול שמיעה דיןזה

 עכ"ל. בזה ועיין לשמוע כדי להפסיק שאי"צובודאי

ב

 לחים זכרע בתפלהכוובה

 לי עורר שלים"א קרלנשטהין העניך חנוך הרבידידי
 זכרנו ראשונה בברכה לומר שצריך תשובה ימיבעשרת
 ולא ראשונה ברכה בכל כיון אם הדין איך וכו'לחיים
 בברכה כיון שלא דמי קיי"ל דהנה וכף זכרנו בקטעכיון

 ידי יצא לא ג"כ בכה"ג אי להסתפק ויש יצא לאראשונה
 שתקנו מה אם הוא הספק ויסוד שיצא או תפילהחובת
 הברכה מטבע בעצם זה תקנו הם הרי לחיים זכרנוחז"ל

 אינו דבאמת או ראהםונה ברכה ככל דינו וא"כהראשונה
 ברכה בזמן לומר דתקנו ורק הברכה מטבע בעצםנכנס

 בעצם מעכב זה קטע כוונת אין הא*כ זה קטעהראשונה
 דצריך דס"ל להשיטות לדינא ונפ"מ וצ*ע. התפלהחובת
 בזה נם"מ איכא לדינא אכן שניה בפעם יכת אםויודע
 לחיים זכרנו אמר לא דאם דקיי"ל מהא ולכאורהוצ"ע.
 הברכה מטבע מעצם זה שאין משמע לחזור צריךאין

רפז ם י ר פא

 קנטסימן



אורה ת ו ב בנררפח

 ועי' הברכה מטבע מעצם זה דאין מסתבר ולדעתיעכ"ל.
 איך בזה טען נ"י פענפיל אהרן יצחק ר' וידידיבזה.
 לגמרי דילגו אם אפילו מעכבת, זכרט שכווגה לומרשייך
 ספיקת יש אחרים בדברים חשב אם ואה"נ מעכב,אינו

 דאפילו בזכרנו תלוי זה אין אבל ק"א, רעס הלכההביאור
 מחשבת ויחשוב יפסיק אלא כלל תיבווע שום יאמר לאאם
 עכ"ל. ספק, אותו ישחוץ

נ
 התקיעות בזמןלר5ר

 שהתוקע כתב הלי"א פ"ג שופר בהלכותהרמב"ם
 ועיק כעונה. שומע מטעם בשומע, ה"ה ובאמת ידבר.לא
 ההלכה באמת הובא ובשו"ע משנה. ובמגיד מנוח בר'שם
 במועדים וכ"כ רוקח. במקה2ה ועיי"ש ידבר. לא אחדדאף

 להעיר. רק ובאט בזה ועיין ר סימן ח"ווזמנים

 קססימן
 רר"ה 5' בליל שההיינו אמרלא

 ב' בליל שהחייט לעשות דשכח מאחדנשאלתי
 יתכון שני ביום דאולי וחשבתי דינו. מה השנהדראש
 החג. על ג"כ יעלה שהשהחייט שופר קול ששומעבעת
 שהתוקע יתכן טען שליט"א אזבאנד הגר"א ידידיאבל
 שהוא ומה שופר מצות על אלא בשהחיינו מתכויןלא

 בשהחיינו לצאת יכון שלא נראה אלא החג. על הואמחויב
 טוב ויותר שניהם. על ויכח בעצמו יברך אלא התוקעשל
 התקיעה ועל קידוש. בה2עת אח"כ לברך אלא לצרףלא

 בשעת שהחיינו שמברכת לאה2ה דמי ולא הש"ץ. מןוצאת
 מזכרת דהתם דקדוש לשהחייט שוב דא"צ נרותהדלקת
 נמשכה וע"ז טוב יום של נר להדליק נרות הדלקתברכת
 שופר בברכת אבל טוב יום כבר שנזכר שהחיינוברכת
 טוב יום זכרון ליכא בשהחיינו גם וממילא יו"ט נזכרלא

 שמסדר היא והמעלה קידוש בשעת אח"כ מברךלפיכך
 שליט"א לוין דב אברהם הרב ידידי אבל עכ"ל. הכוסעל
 מ"ש עפ"י התקיעות בברכת לצאת דיכול דמסהברטען

 נרות המדליק דאיש ט' סעיף תקצ"ט סימן אפריםבמטה
 וברכת לקידוש, הדלקה יסמוך דר"ה ב' בלילבביתו
 י"ל דידן בנידון ג"כ וא"כ לו. עולה הקידהצ שלשהחיינו

 י/ סימן ח"ו וזמנים מועדים ועיין עכ"ל.כן

 קסאסימן
 5הצ5ת להיות שהל השנהראש

 בתקיעת חייבין הכל רבה אמר כ"ט דף השנהראש
 יטלט שמא גזירה שופר בתקיעת בקיאין הבל ואיןשופר

 מ י ר פאהיים
 ברה"ר אמות ד' ויעבירנו ללמוד הבקי אצל וילךבידו
 ד' מגילה חמיז דמגילה טעמא והיינו דלולב טעמאוהייט
 ברכתו או נעטעו ללמוד רש"י שם וכתב מ"בוסוכה

 ובמגילה. בשופר כ"כ כתב לא מדועולכ4ערה
 הלכות ברמב"ם חדשה שיטה מוצאים אנחטוהנה

 למי ויוליכבו בידו יטלנו שמא בהל"ו בפוו שכתבשופר
 אלא שילמדנו כתב לא וא"כ וכף ויעבירנו לושיתקע
 שכפ5 הליאג בפ"א כתב מגילה בהלכות וכן לושיתקע
 כתב ולא לקרותה בקי שהוא מי אצל וילך בידויטלנה
 אמות דן יוליכנו שמא בלולב כתב הלי"ג ובפ"וללמדו
 להוציאג כתבולא

 שייך בלולב דרק חד,2. דין מלמדנו דהרמב"םונראה
 זה את כי לברך. או לנענע וילמדט לבקי ילךשמא
 ביום ללמוד אוא זה במגילה אבל ללמוד יכולבקלות
 יתקע 4י עבורו שיקרא שיבקש החשש שם א"כאחד
 שם כי ואולי הסכין שיקח במילה גזרו לא )ומדועעבורו
 וחפשתי ויזושך(. יחיד הוא וכאן חשש ויש רביםהם

 לשון על שכתב שופר הל' על רוקח במעשהומצאתי
 דף בגמרא אבל להוציא לא שיתקע משמע וז"ל,הרמב"ם

 הבקי אצל יוליכנו שמא דקאמר הכי משמע לאכ"ט
 וכדברי פוסקים ושאר והרא"ש הרי"ף העתיק וכןללמוד.
 חובתו ידי שמוציאו דכלפי ג"כ ואפשר מסתברארבינו
 ק"ד סימן אור"ח סופר כתב שו"ת ועיין עכ"ל. הכינקטו
 שכ"ד. מצוה במנ"ח וכן בזהמ"ש

 תשובה לי כתב שליט"א קליין מנשה ר' הרה"גוידידי
 ולא במזיר יוצא שמא דחיישינן דבריו ותוכן בזהארוכה
 הר8*ג ומו*ר הדברים. אריכות מחמת דבריוהעתקתי

 דהרמב*ם לפרש נ*ל היה בזה לי כתב שליט"א לוין ב"יר'
 כרי בהול הוא אם דוקא דרבה גזירה ולפר,2 להגידבא

 במוצאי המגילה קריאת למשל אם אבל עכשיו בולצאת
 לקרות שיוכל כדי במגילה שילמוד איסור שום איןשבת
 במצוה בהיל דלא כיון יעבירנו שמא חשש כאן ואיןבערב
 תשל*ז תשרי תורה אור המיז עכ"ל. עכשיו לקייםשצריך
 י*ב סימן ח"ג זבול בית  ועיין קלר. אהרן הרב שלמאמרו

 קסבסימן

 עו5צצ ליל עוחיה 5ער"ח נרות שהדליקהאשה
 וו5צצ עול הזבירחולא

 בדבר שליט"א. כהן צבי ר' הרה"ג ידידיכבוד
 בערהשש טוב יום של נרות שהדליקה באה2ההשאלה
 שבת של היח טוב יום של רק וזזזכירה שבת בלילשחל

 נר ליטל יכולה עןם דקות כמה לאחר רק בזהונזכרה
 שבת נרות דמדליקה כיון או שבת של על ולברךאחר

 קדושאז גם עליה חל טוב יום קדושת עצמה עלוקיבלה



חמ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 שתי לו שיש שיום זצ*ל מגור שדמףי ימי וידתשבונ
 שאל"כ מהם. אחת קדושה רק לקבל אפשד איקדושות
 ששי ביום מקבלים אין מדוע בשבת להיות 12חליו"כ

 של קידוש ויעשו כפור יום תוספות בלי שבתתוספות
 לקבל שא"א בהכדח אלא יו"כ תוספות יקבל ואח"כשבת
 יום על ובדכה נרות כשהדליקה וא"כ אחת קדושהדק
 לומר לאהר יכולה ואולי שבת קדושת גם עליה חלטוב

 לכאורה אך שבוב נד הדלש2 על תבדך והיחלהדליק
 עכ"ל שליח משוי מצי לא לעשות יכולה לא שהיאמידי
 קדושת אע2 קבלה דבהדלקה ומסתבדא שליט"א.ידידי
 לבדך. שוב יכולה ולא בהדלקה הזכידה דלא אף ג"כשבם2
 אין שוב טוב יום על ולא שבת של על רק בדכהואם
 אם ואולי אצלה. שבת כבד כי טוב יום על לברךיכולה
 הדליקה לא א"כ בקבלה ולא ההדלקה בעצם היאהמצוה
 ויתכן שבת נרוו2 להדליק מיוחדת מצוה יש כילשבת

 הנדות אותם דעל ויתכן שבת. של להדליק שובדתצטרך
 הראשונה והדלקה נמשכת כמצוה דהוול לבדך.תוסיף
 בזה דבדינו וכובת שגצ2. של ולא יו"ט של דקהיתה

 נמשכת מצוה הו"ל א*כ ברכה ולא לשבת חשבה אםבשלמא
 ס"ה דס"ג סי' בב*ה וכמבואר לבדך יש נמשכת מצוהועל
 מצוה הו"ל לא א"כ השבה לא פה אבל כשידליקד*ה

 והנה שבת. נרות על לבדך שוב תוכל ולכאורהנסהצכת
 דבוד כדי לאחד אבל לבדך יכולה אז תוכוד נזכדהאי

 להדליק שאסור הדלקה זמן לאחר זה ואם דלא.משמע
 בשם סקי"א במג"א דס"ג בסימן עיין שאלה איןבודאי
 דלא סבדי והפ*ם הא*ר אבל אח"כ לברך דיכולהמהד"ש
 חל כבר דבור בדי אחד נזכרה דאם מכ"ז מוכחוא"כ

 ווךין שוב. לברך יכולה ולא בהדלקה אצלה שבתקדושת
 לוין דובער שלום הרב וידידי רס*ג. סימן יעקבבישועת
 ויתכן חבמים שטבעו ממטבע משנה דהו"ל טעןשליט"א
 לדעתי אבל שבת. ושל טוב יום של להזכיר שובדצדיכה
 צריבה. ולא קבלה וכבד יצאהכבר

 שכתב ט' סימן ח"ב יצחק פדי בשו"ת דאיתיוהנה
 בע"כ עליה חל יו"ט שקדושת בכה"ג ונסתפקתיוז"ל,
 קדושת דרק אמדינן מי במלאכה נאסרה ולפיכך זמןמשום
 ה~א טוב ליום שהך דזמן זמן סהצום בע"כ עליה חליףט

 ביףט שמותרת במלאכות ביה"ש עד ומותרת שבתקדושת
 יףט קדחצת דחל מכיון ובע"ב לחצאין קבלה דאיןאו
 קבלה דאין שבת במלאכת גם ואסורה שבת נמיחל

 עב"ל. בזה לעיין וישלתצאין
 לי דהציב שליט*א פישד פהצה ד' הדה"גוידידי

 בברכת ששכחה באהחה שאלתו בנדת ח"ל, זהבענין
 אי יו*ט, של דק ואמרה ויףט, שבת של נדותהדלקת
 שבצ2. של ולברך להדליק שובחהבת

 דברכות צריכדג 2ןאיבה ודאי שנית להדליקתשובה.

 ד*ה דס*ג סימן הלכה בביאור )ועיין כידוע מעכבותאינן
 דאינה נראה שנית לבדך דגם אלא ספק(. לעניןכשידליק
 אם בדאשונים דעות יש דהנה אסודוק עממילאצדיכה
 היה לא משולם ורבינו בעש"ק, הבד על לבדךבכלל
 פסקינן דאנן ואף דשבת, פ"ב סוף במדדכי עייןמבדך,
 דכבר כה"ג מ"ם במדדכי שם המובא כהידושלמילבדך
 כל את הזכירה דלא אלא המצוה, מעשה עלבידכה
 )וכמו שנית לבדך שאין ודאי המצוה, שבמעשההחיובים
 זמן ועדיין כלל, בידכה שלא היכא לבדך המג"אשכתב

 אלא עוד ולא הנ*ל( בסימן הלכה בביאור עייןלהדליק,
 ולא שבת של לא אמדה ולא נד להדליק בידכה אםאפילו
 של מטבע שינוי הוי דלא יצתה, דג"כ נראה יו"ט,של

 לשת, קיצוד דק וזהו זה, משום לחזוד שתצטדךברכה
 דהבא לחלק שיש ה~ף ג', סעיף ה' כלל בח"א שםעיי*ש
 כמש"כ. נראה מ"ם שבת, של ולא יו"ט דהזכירהגדע
 סקאה ק"כ סימן כלים טבילת הלכות יוד*ד בט"זועיין
 לכצ2חילה המו"ם וכל הגליון, על שם ובפד"ח או"הבשם
 ח*ב המאיד שדגא ועיין עכ"ל. היטב עיי"ש בדיעבדולא
 ה'.סימן

 קסגסימן

 עשרה שמונה בברכותפדר

 אין תקיעות רבנן תנו ל"ד1 דף השנהבראש
 תקיעות זו, את זו מעכבות אין בדכות זו, את זומעכבות
 י בתב ורש"י זו. את זו מעכבות השנה ראש שלובדכות
 את זו מעכבין אין תעניות כגת דעלמא ובדכותתקיעות

 וביאור חננאל. ברבבו הניי1 תקע.ע"כ. ולא בידך אםזו
 מקצת רק דשמע באופן הוא זו, את זו מעכבותדתקיעות

 עשדת העיטוד ספר על הדביר בפתח ועיין כלל. יצא לאאז
 וו*ל, שכתב ל"ג אות תקיעות בסדד שופד הלכותהדבדות

 וףהצ תקיעות הט' זו את זו מעכבות שכ' הרמב"םבדבדי
 בקצת אף חובתו ידי יצא לא תקיעות ט' כל תקע לאאם

 וברטת תקישת כתב, הרי"ף על אשד והד"ן ע"כ.שעשה.
 יודע שאילו זו, את זו מעכבות אין דתעניות פגוןדעלמא
 ווינו התקיעות מן אחת לתקוע יודע או הבדכות מןאחת
 עב*ל. מהן. ובקי שיודע אותן מברך או תוקע בשארבקי

 יכדל אחת ברכה יודע אם עשרה דבהצמונה מדבריוונלמד
 ידעת כבד וז"ל כתב המאירי בחידושי אבללומר.

 ברכות שש בתפלה מוסיפין והיו תוקעין היושבתעניות
 סדרן שאין הברכות או התקיעות את2ן על שתדעוצריך
 א1ש2 הבדבות או לתקיעה תרועה הקדים אפי' אלאמעכב

 השמיט אמאי צ*ע 1 המגיה העיר )וע"ז יצאלחבדתה
 ופל81ק. הלט*ו פ"ד תעניות הלכות ע' זה דיןהדמב"ם



 מ י ר פא תייםאורת ת ן ב בךרצ
 גרע אם שאש וי*א יצא* לא מהן אהת גרע אםומ"מ

 ברמת שעשה. מה ידי מיהא יצא בברכות אובתקיעות
 במס' שהתבאר כמו ביבנה הסדר נתקן כבר עשרהשמונה
 דלא לפי"ז ומבואר ע*כ. בהן. מעכב הסדר ואףמגילה
 ומבתור כהר"ן, ולא בשמו"ע אהת ברכה רק לומרימל

 הגמדא בסוגית ועיין וברא*ש ברי"ף ועיי"ש י"זבמגילה
 ל"ד. ל"גדברמת

 וז"ל, סק"ב תקצעג סימן אברהם במגן עיניותבט
 יאמרנה אהת ברכה יודע אם השנה ימות דבשארמשמע
 השקל במהצית ובתב בגמרא. וכ*מ זו את זו מעכבותואין

 עליו, ובתב הבישע סק"א דש"ר אבל והר"ן. הנ*להגמרא
 חצום קצרה ותפלה הביננו דתיקנו ק"י דבסימןוצ*ע
 ר"ה סוף ובר*ן וברש"י זה להזכיר אישתמיט לאפוסק

 בנהר ראיתי וכן ע"כ. מעכבות. אין דתעניותדברכות
 ששסיפין ברכות הף על טונתו אם וז"ל, שסתבשלום

 הוא מבואר והר"ן הרא"ש פי' דלפי תיסא הואבתעניות
 מעכבות אין ברכות דקני רישא הראעש, וז"ל בגמראכך
 כולן יודע אינו אם בת*צ שמוסיפין ברכות ו' פי'זא"ז
 דהצבה כל של י"ה ברכות על דעתו ואם וכו' מקצתןיאמר
 דמשו"ה זל"ז סמוכות אלא נתקנו דלא תימא ג"כהוא
 כהד אהרונות וג' ראשועת ג' ובפרט פתיהה להולית

 והבת עכ"ל. בגמרא מזה משמעות שאין גם ומההשיבי.
 דגם וכתב המג"א על והעיר שם הלכה הביאור כתבכבר

 בזה כלל יוצא אינו אבל בעלמא רהמי רק הואלמג"א
 לא עשרה משמונה אתת ברכה רק דילג אם אפילוכי
 כגון ברכה לאיזה להסמיכה יראה וגם להזור וצריךיצא
 עכ*ל להברתונ סמוכה שתהא כדי וכדומה יצרלאהצר
 ט"ז. סימן ה"ב אור"ה סהעה אגרות ועיין סק"ב.במ"ב
 אהת, בבקשה תפלה ידי יוצא אם תלוי דזה י"לובאמת
 א"כ יוצא אין סום י"ה. יוצא אהת בברכה א"כ יוצאדאם
 אות ג' סימן דוד אמרי ועיץ בשבה. סיים ולא פתהלא
 ה*ב אור*ה אומר יביע ובשו"ת ה' צת ז' וסימןא"ב
 בקדזע. כדרכו באריכות מ"ש ה' אות ה'סימן

 חצבה דהלל מבהשר פ*ו דמנהות בתוספתאאבל
 פ"ה ברכות ארץ בכורי ובספר זא"ז. מעכבותותפלה
 הוא אם בשמן*ע מעכב הברכות סדר אם ביאר י"גסימן
 עצמה בפני סדר דין קוהוא או תפלה שם הלותמעיקר
 סק*ב. החיים כף חךין ביאור. צריך המ*א של דיעעכ"פ
 תרועה הקדים אם אבל סק"ד המ"א עוד כתבוהנה

 הרמ"א והגה )ר"0 יצא לא למלכיות זכרועת אולתקיעה
 מעכבין אין התקיעות וכן מעכבין אין הברבות אבלכתב

 )ראן מעכב אינו סדר וכן יעשה שיודע מהן ואיזההבדכווז
 שם, ת*ל, מעכב, דסדרן ברקן מבואר הא וקווה ר"ה(.סוף
 כתב תויך הסדר, על ויברך הסדר על שיתקע עד יצאלא

 העיר שכבר סק"ב מרדכי במאמר ורארתי דיצשהרמ*א

 מעכב לא זה סדר או קודם התפלל אם דכוונתו ור"לבזה,
 הדביר ובפתה סק"ד. השקל מהצית חניין בדבריו.עיין
 הקדים דאם מעכב אין דסדרן הר"ן ע"ד כתבשם

 ברמת אבל לתקיעות, הברכות או לברכותהתקיעהז
 ובשףת סק"ה הההם כף חניין מעכב. סדרןגופיעע
 על תודה דעת ובספרו באדיכות, מ"ט סימן ה"ומהרש"ם
 תקצאג סימן היש ארהות ובספר סק"ב תקצ"ג סימןאור"ה
 ב/ סעיף הלבוש בלשון ועייןסק"ב.

 קסדסימן

 5טר יום 5ענעי5ישערים

א

 מ5זית פחותא5ל

 בפהות כפור ביום מכזית פהות מעט באכל הדיןאיך
 דין קוהו*ל חצבע היום כל כך ואכל פרס אכילתמכדי

 דכטזעבה לפי"ז דיוצא ברהמ"ז לברך צריך האםמתענה.

 ועיין מברך. דאין איסור כאבילת הו"ל ואוליומברך.
 הגר*ה וידידי בזוב שדן טול סימן ה,ו היים מהנהשו"ת

 עד ברהמ*ז לברך א*א גזה לי 'ענה שליט"אקניבסקי
 דיאז ר"* סימן הלכות שונה עיין גכא"פ כזיתשיאכל
 אליעזר ציץ וכן א'. סימן ה"ב ים אפיקי ועייןעכ"ל.
 פחות השנה כל ששטכל הולה או בזקן י*ג סימןהי"א
 מברך. דאין חצבעמכזית

5

 בתופפת חי5 אם 5יו"5 8צוה 5ר ,טנקףצחקטן
 בתוסצת הויב אם ביוה*כ שהגדיל בקטן הדןאיך
 דפטור ליה דפשוט דכתב שי"ג מצוה במנ*ה עייןיוה"כ
 סימן אוראה בהת*ס וכן ט' באות עיי*ש התוספות.על

 ישג אות ג' סימן א' קונטרס תורה שערי ועייןקע*נ
 נ"ג סימן מרמ"א ראיה והביא נ"ט. סימן ה'וקונטרס
 איט דעדיץ כיון ערבית להתפלל לו אין שנים י*גדבהגיע

 וקונטרס ס*ב סימן ף קונטרס ועיי*ש ועמצ. ה"ה מצוהבר
 לחויבו. יש היטך מטעם אבל ע'. סימןז'

נ
 5יו"5 טנחח קודם לציץ ו5א אשרילומר

 לצית ובא אהמרי לומר לא אשכנז מנהגמנהגיט
 וב"ה ובקי הרכ"ב סימן בטוד הךין ביו*ב מנההלפני



יצאאמרימ ~יםארתרבבות

 והאו*ז לומר והאבודרהם הטור ודעת לומר שלאכתב
 אומרים ורק לומר שלא כתב והרמ*א אשרי. חומר רקכתב
 בין להפסיק צריך שלא בו ובכל נעילה. קודם זהאת
 טעמים יש וא"כ שם במ"ב ועיק בקה"ת וסגי לם2חהכשסף
 יום יוסף כצאן מהג ובספר מנהגימ. וכן לומדשלא

 כתב וטעמו לצית ובא אשדי וא"א כתב כ' סימןהכפורים
 ב' בין בפסוקים להפסיק אנו צדיכין בלא"ה כיהלבוש
 מפסיקין קריאה שאין ובנעילה בקה=ת ודיהתפלווע
 ולא בהוספה הטעם צתו שכתב במפתהות ועיי"שבאשרי.
 למונידעתי

ר

 רתשעבה עשהטצות

 וא*ב עבידה ע"י בא לכאורה תשובה של עשהמצות
 ידידי לי וענה עניטש ומה בעבירה הבאה מצוההףל
 רק דהעבירה שליט"א. אלטוסקי דוב חיים ר'הרה"ג
 מהוה אינה אבל דתשובה המצוה לקיום מציאתןמכשיד
 סהצום. ד"ה ל' ביצה תוס' המת גופא. המצוהוסהצלים

ח

 כפור ויום בר"ח הלל אומריםאע

 הוא בי וביו*כ בר*ה הלל אומרים אין י'ערכין
 דאדם ס"ז בר*ה לד"י א"כ האחרונים והקשו דין.יום
 לחלק דיש ונראה באגים. הלל אומרים איך יום בכלנידון

 ולכן היום מדין נידון הוא ויו*כ ד"ה של היום עצםבי
 להם אין עצמן מצד החגים בהעאד אבל הלל. אומריםאין

 חמק הלל. אומרים ולכן יום בכל שנידת לזהשייכות
 שליט"א בארת ליב ר' הרה*ג לידידי לב ישריבספר
 י*א.בסימן

1

 ידף 8אמצעקרחצה

 אמר דאם נראה קדחצה חצומע בעיףב שמהודהמי
 בתב ס*ו תר*ז סימן אפרים ובמטה יענה. אז לרצתיהיו
 אע*פ קדושה לסדר הגיע והש*ן בתפלתו מאריךהיחיד
 או קדדטה לענות להפסיק יכול הוידוי באמצע עומדשהוא
 התחלת קודם לרצון יהיו אמר לא ואם הצבור עםמודים

 קדחצה. ויענה עומד שהוא במקום לרצוו יהיו יאמרהוידוי

 ומשיב ג', באות וא"ר קכ"ב. סימן אור"ה המיןעכ"ל.
 ק'. סימן ה=בהלכה

?

 היחיר על שופרתקקת

 בחדש שופר דתקיעת ש"צ סימן בחקא שכתבמבכטע
 כעין שכתב עיק היהיד. על ולא הציבור על הואאלול
 מ"ח. סימן הי"ב אליעזר ציץ בשו"תדבדיע

ה

 כשר יום ערב באכילתאשה

 חייבות נשים אם נתספק ט*ז סימן רע*אבתשובה
 אבל שהז*ג מ"ע דהו"ל כית יףכ. בערב אכילהבמצות
 סימן אור"ח טה*ב לאברהם חסד תורת בשו"תראיתי
 נפשותיכם את ועיצתם בכלל זה כי דחייבות כתבס=ה
 המצות בכל ישנן הזה מקרא נאמר עליהם דגםוכיון

 כתב ועיק הזה. בכלל בעיו"כ האכילה וגם בוהנכללים
 סימן לשמה תורה בספר ועיין קי*ב. סימן אור*חסופר
קס"ב.

ט

 גרמא שהזטן עשה במצותנשים

 אי שהז'ג במ"ע בנשים ג' צת תצ*ז בסימןבמ'ש
 תוסיף בל עוברחן אי השאלה וכן בדין. לקייםצריכות
 י*ז. סימן באור*ח יוסף הברכי מ"ש עיין שהז"ג.במ*ע
 בסובה שנים ג' דבאכלה קע*ב. סימן לשמה תורהועיק
 וכן האדם הומרות משאר גדע ולא הנדר לבטל להיש

 במצוה הוסיף בבל עוברות דלא וכתב קע"ג. בסימןעיי"ש
 רצ*פ וידידי תכ"ה. בסימן מ"ש עיי*ש וכן מצוות.של
 שם. לעיק לי כתב שליט"אפדנק

 הזה ביום כי הפטוק 8טשמירתבהאור
 ביום כי אימיים כפיי יים שי עשדהבשמונה

 דן. לפני חטאתיכם מכל 1ם2בם לטהי עליכם יכפרהזה

 לפיים ואח"כ ולהפסיק. אתכם לטהר ולומר לדקדקונדאה
 "צ ל' י*ז ויקרא בפסוק כי דן לפני חטאתיכםמכל



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברתנ
 עולם חושצ בספר בזה העיר וכן אתכם. תחתאתנחתא
 שהעיר י*ם בעמוד שלים"א דבלצקי שריה הרבלידידי
 עשרה השמונה בתוך גם בזה טועים רהעולם וכתבבוג

 ד' לפני ביאורו ומה חטאתיכם. מכל אחרשמפסיקים
 דבר. העמק ועיין יומא סוף עייןתטהרו

 ברוך ר' הרה*ג ומו*ר תטהרו. ד' לפני הביאורומה
 בשערי פוסק מכאן הרי וז*ל, לי כתב שלים*א לויןי.

 של מיוחדת מצוה יש שביוה*כ יונה לרביטתשובה
 שאיט הגם תשובה בהלכות הרמב*ם פסק וכןתשובה
 ובעיקר לזה. כוונהו ודאי מ*ם הזה הפסוק אתמביא
 מי לפני ישראל אהצריכם ר*ע דאמר מהא יסודוהדבר
 עכ*ל. וכף אתכם מטהר ומי מטהריןאעום

 לי כהב שלים"א ברנשכרין יצחק ר' הרה*גוידידי
 ה' לפני הביאור מה בוה*ל, מעכת'ר כתב י וז*לבוה

 במשנה עזריה בן אליעזר ר' של ביאורו הנה ע"כ.תטהרו,
 ולמה מסיני, תורה של לאמיתו הרי הוא ע*ב, פ"היומא
 שבין דעבירות מפרש וראב*ע למעכת"ר? לו נראהלא
 אין לחבירו אדם שבין ועבירווע מכפר, יוהאכ למקוםאדם
 מכל דכתיב וזהו חבירו, את שירצה עד מכפריוה"כ

 יוה*כ למקום שחט(פזם מה דדהינו ה', לפניחטאתיכם
 פירושים בזה ישנם ועוד לחבירו. אדם בין ולאמכפר,
 ה' לפני וידוי צריך לכן ה', לפני שזה דכיון דהיינורבים,
 שני דיש הוא שנ*ל ומה מחשבות. יודע הוא כי שלםבלב

 והטומאה הלכלוך וכן החטאים, עבור המגיע העונשדברים
 את שמקבל אחרי אפילו החטאים מהמת לאדםהנדבקת
 לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי תורה אמרה לכןהעונש,
 וכמו אתכפג יעניפ שלא דהייט חטאתיכם, מכלאתכם
 של הטומאה אבל בעונש, ח*ו יתחייבו שלא שמכפרקרבן
 ה' מלפני להוויה צריכים בעצמכם אתם ואלכלוךהחטא
 ומצאתי ותשובה. ועיטי וידוי ע*י בעצמכס,תטהרו,
 עליבון יכפר הדין ביומא ארום בזה*ל, יונתןבתרגום
 סורחטתכן תודון ה' קדם ואתת וכו' מכל יתכון%כאה
 מכל וכו' שפירהצ למה מכוין שהוא ונ*ל ע"כ.ותידכון
 מטומאה. היעו ותידכון וכף דהייעחוביכון

4א

 ה5דלה קודם טים%81ת

 הידים את טטלין הבדלה קודם כתוב חבודבמנהגי
 ברכה. בלא אבל ווחרית נם*י כמו בסירוגיןג*פ

14

 צר1י 1ל % העהצה5ר5ת
 כל לי ,צעשה מברכים אין כתוב חב*דבמנהגי

 ביניט כבר ידוע הגר*א דשיטת דע אבל למחר. עדצרכי
 ומברכים צרכי כל לי שעשה ברכת על בבקרומדלנים
 דכיון זו לברבה וטעם הנעלים. נעילת בעת בערבאותה
 וצרבי צרכיו ולעהצות לצאת יכול איט יחף עדייןשהוא
 צרביו כל לו נעהצו כאילו מנעליו שלבש וכיון ביתובני
 שכית ס*ב מ'ו בסימן הלבווצ ולשת האבודרהם. טתבכך
 אמצר לכל ללכת מוכן ה"ה ברנליו מנעלים לאדם לושיש
 סקי*ח. עד סקי"ד הוויים כף ועיין צרכי. כל וזהוירצה
 נעלי לובש אם אפילו ביו"ב וא"כ סקי"ב. תשובהושערי
 צרכי. כל לי שעשה מברך אין ג"כלבד

 מברך אין המעביר ברכת דג"כ הגר*א דדעתודע
 בערב. ומברך עיניו עפעפי לרחוץ יכול אין כיביו"כ
 בח2 מ"ש י"ב סימן ח"א ומנהגיו הגר*א בהלכותועיין

ינ
 הפלית על5י1ה

 יש אוו יש ועדיין נדרי, כל לפני הטליתכשלובש
 בספר אבל סק"ד. תריום סימן מ"ב עיין הטלית עללברך
 דלא א' אות ל*ם באות כתב י*ח עמוד אליעזרדמשק
 יוסף ראע להרה"ג בהערות ועיין אמאי. וצ"עיברך

 מתעטף אם לברך דיש ספרים מכמה כ"כ דכתבשלים"א
 לעשות. יש וכן השקיעה.לפני

4ף

 1פר 5טם*ינה

 לישן לא תקפ*ם בסימן הרם'א במ*שנסתפקתי
 מידידי הערה שמעתי ההנה ביו*כ. ג*כ זה אם ביוםבר"ה
 לישן שלא הירחצלמי דעת לפי וז"ל, נ"י האפמןרא"י
 החמה הנץ לפני בראה לקום צריך לפי"ז ממילאבר*ה
 סאלאווייציק בער יוסף ר' הרה"נ בשם שמעתי וכןופשום
 יעקב ר' הרה*ג בשם שמעתי וכן כן שנוהגשלים"א
 הירחצלמי דעת לפי ולכאורה כך שהורה שלים'אקמנצקי

 ודעת האזינו בפרשת הרמב*ן דעת ולפי ליווכ ג"כ נוגעזה
 דבשינה דהצבתי והנה עכ*ל. רבה בהחצענה ה"ההזוהר
 דר*ח א' ביום רק הוא הש"כ שתא בריש בירושלמימבואר
 לישן שלא טהגים יש בסק*ד השולחן הערוך כתבוכן
 תקיעות ואחר חצות דאחת אמר ז*ל והאר*י דר'ה א'ביום

 הכף מ*ש לפי אבל ביו"כ. אפשר לפי*ז ואוכיכולים.
 ב' ליום א' ביום בין חילוק דאין משמע בסקל*והחיים
 יש נ*ב רבה  והושענה ביו*כ ולפי*ז פחר ישדעדיין
 הר(צי שליט"א גולד נהן הרב וידידי בזה. ועייןלהחמיר



יצנ מ י ר פא תייםאורת ת ו ב בר
 ראוי שכתב סקט"ל תקפ"ג סימן החיים בכף מפוו,2שכך

 ולא ממטתו ויקום כארי יתגבר השחר עמודבשיעלה
 הנץ. קודם יקום דבר*ה מפורש הרי לישון.לחזור

 קסהסימן

 לבית שוכ ובא במנחח מלכע אבעו אמראם
 שוב חאווטרחכנפהע

 במנין מנחה שהתפלל נ*י יצחק מבנינשאלתי
 שוב בא ואחוכ צו*ג. היה כי מלכנו אבינו ואמרובישיבה
 מלכנו. אבינו שוב יאמר האם שם והתפללו הכנסתלבית

 הרהעג ואאמו*ר הצבור. עם שוב י"ל דלכאורהוחשבתי
 מלכנו אביט בתפלתו אמר שכבר מי בזה לי כתבשליט"א
 מסתבר מלכנו. אבינו האומרים מנין בעוד אח"כונזדמן
 בבית אצלנו אגב התפלה, את הפעם עוד לומרשיכול
 מנחה מתפלל הצבור רוב בר"ה בירושלים כרםהכנסת
 נוהגים כך מלכנו אבינו אומרים אין ואז מוסף תפלתאחר

 חזרתי דר*ה א' וביום בספרים מקור לזה ישובודאי
 שהולכים ארבע בה2עה השני המנין של התפלהבגמר
 הצבור עם מלכנו אבינו ואמרתי תשליך לאמירתביחד

 וא"כ עכ"ל. אמרו קודם שהתפללו אחרים שגםוכמדומני
 אומר שהתפלל אף המנהג )ובעלינו פעם עוד די"למשמע
 הציבור(. עםשוב

 ימי בעשרת דאומרים מבואר תר"ב בסימןוהנה
 אומרים שאין מילה חל אם ואפילו וערב בקר א"מתשובה
 המילה ביום שג"כ כתב ובמ*ב א"מ. אומרים אפ"התחנון
 ג"כ וסליחות אומרים. א"מ אבל רצון יהי אומריםלא

 כך תחנונים ולא רחום ואוא ולא ברית ביוםאומרים
 סימן ח"ב ובאר"ז ע*ו עמוד לו,2*י הפרדס בספרכתוב
 עירובין ובמרדכי תחנונים. רק לדה2מיט לומר מצדדק"ט
 בו ובכל הפרד*ס. בספר שמובא כמו מביא תצ'האות
 ואוא ולא תחנון לא אומרים לא המילה וביום סתםמובא
 יום הוא מילה שיום לפי למנצח אומרים אין וגםרחום
 אומרים ובת*צ כתב הלקט ובשבלי המצוזג קיום עלשמחה
 ואין פניהם על נופלין אין אבל מדות וי*גסליחהע
 ברית. וזכור תחנהאומרים
 אפרים במטה הובא בקףר א*מ אומר שהש"ץומה
 כתב המטה ובקצה הצמח, עד מקרע דמתחיל סי*גתר*ב

 סדר בטור וזרי*ש נוהגים. אנו וכן מהחזירנו.דמתחיל
 מלכנו באבינו נענה רשע כי וכתב בב"י. ועיין אקמאמירת
 ברכו נגד םעקן כי ראיתי שמו*ע אחר דאומריםוהטעם

 תת*א סימן כה2ה מטה בספר כתב כך די*חאצמעיות
 לומר. יש ואיך ברכות אהה נגד להסביר שהאריךועייקש
 ס*א תקפ*ד סיט בלבוש מאד באריכוש שכתב ראיתיהץ

 תחנה לשון ג*כ שהוא לפי וענט כתב סקוה ובא*רעיי*ש.
 תפלת שאחר התחנון כמו באחרונה א*מ אותו אומריםלכן
 אבל עכ*ל. התחנון כמו בלדה2 איתו אומרים גםי*ח.
 בחג ביאור וצריך רם בקול שאומריםראיתי

 ומי של"ה קיצר ביחיד שמרים האור עודוכתב
 ר*ע ירד בג' מדאמרינן סמך ליתן אפשר נוהגשאינו
 שאומר שנוהנ מי וכונתו עכ*ל, א*מ ואמר התיבהלפני
 דיש כמו יתכן בציבור דין הוא אם ולפי*ז בציבוררק
 ציבור שיש פעם כל חיוב יש אז לומר קדושה עלחיוב
 בלקוטי ועי' לחלק. ויש א"מ. שוב עמהם שיאמר שםוהוא

 שאיט דמי נשמע עכ"פ שכתב ס*ה עמוד ח"גמהרי*ח
 טוב א*מ אומרים שהציבור ושמע הציבור עםמתפלל
 בצבוד הוא תקונו דעיקר סברה דיש כיון עמהםלומר
 שיש כיון י*ח תפלת אחר שנית אח*כ לומר יכולוא*מ
 חיים בארחות וכן עכ"ל. י"ח לתפלת לסמכו טעםג"כ
 י*ג ואמירת ביחידות. א"מ דאומרים כתב ס"בתר"ב
 בק*ש יפסיק לא אבל עמהם יענה אומר שהציבורכשומע

 ח*ה אומר ביביע כתב כן דזמרה. בפסוקי ולאוברכותיה
 ז'.סימן

 בחיים חפץ מלך הוא כי מלכנו אבינו אמירתוענין
 הקב*ה בחיים חפץ מלך לחוים זכרנו אז שאומריםכמו
 ולכן הבקשות של הזמן הוא תמ שנחיה שחפץ מלךהוא

 אם אף וא*כ בניו. על מרחם ואב לאב המלך אתעושים
 ממלך מבקש כי פעם עוד יאמר מלבנו אבינו פעםאמר
 זה פרט ישראל כלל בלב שיכנס רצון ויהי בחיים.שחפץ
 והרהור אב לפבי כבן לפניו להתפלל ועלינו מלכנושהוא
 בב"(ב ואחד אחד כל בלב יכנסתשובה

 קסוסימן

 בשבת שכחבבנח

בעלבד(~
 ואחד ביחד. סוכה לבנות הסכימו דשותפים

 בסוכה לשבת האפשר בשבת בנאה אבל בעצמו ובנהמיהר
 מצוה דהו*ל לא ולכאורה זאת. בסוכה יד*ח יוצאיןוהאם
 קל*ד סי' בהלכה המצוינים בקשו*ע ועי' בעבירה.הבאה
 לישב אסור ותיקנו טוב ביום הסכך הסיר דאםשהביא
 כמו לומר דאפשר או לא. בודאי בשבת בבנאה ולפי"זבה,

 ידידי אבל סוכה. העושה בן כשרה שחיטתו בשבתהשוחט
 דלא לחלק אלי האריך שליט"א שלזינגר אליהו ר'הרה"ג
 הסוכה. בעשיית נמ2א*כ בשאיטה מצוה אין כידמי

 וזה שליט*א פחנשטחן משה רן הרה*ג למו*רושאלתי
 אסור בשבת אחד שבנאה בסוכה וז"ל, לי דה2יבאשר
 וקיל שמותר נימא ישראל שבנה אם ואף בהלישב
 דהיו גמור באיסור היה שאם לישראל שבטמעכףם
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 נכון בקבלעת וגם מדינא שם ליכנס אסור יוםשניי
 ס"ג רמ"ד סימן בשו"ע כדאיתא בו יכנסו שלאלהחמיד
 חשידי דלא משום סקי"ט ובמ"ב סקי"א במג"אוףי*ש
 במגה2ל שקיל כמו מלאכה עבורו שיעשה לישהאללוטר
 כדאי' שיעשו בכדי בעינן ולא מיד מותר שלמו"שבשבת
 יש דפדהסיא מילתא שהוא שבבית אף שי"ח. סימןריש

 לישראל שבנה העכו"ם שהחמירו כמו בישראל גםלהחמיד
 בנה כשעכו"ם גם שיעשה אחר דהא שיעשה כדי אחראף
 באופן לעכו"ם שיאמר לחחש אין דהא לאסור טעםאין
 יש שבגה בישראל גם שאשכ אסרו ומ"מ הנאה לו שאיןזה

 סוכה מצות לקיום מ"מ לדינא וצ*ע מכ"ש עודלאסור
 מסתבר אחרת סוכה לו אין אם ואפילו ליכנס איןודאי
 סימן ה"ו נדברו באז האיתי ובעת עכ*ל. ליכנס לושאין
 בבנה לכתחילה להתיד שלא וסובד בזה דן דג"כע"ז

בשבת.

 קסזסימן

 הטוכה על ווהחינו טרכת טעניןחערות

 עשיית בזמן הוא בסוכה שהחיינו אמידת זמןעיקר
 פי'א ברכות הלכות וברמב*ם מ'ו, בסוכה כמבוארהסוכה
 הב*ח סובר כבר עומדת הסוכה היתה אם ולפי"זהל"ו.
 אלא הסוכה על זמן מברך דאין ותרס"א תרמ"גבסי5ן
 ובלבח2י בסק"א המג*א לשון חמיז החג. על זמןמברך
 סי5ן הלכה ובביאור עליו, דהעיר ישע ובבגדישרד,
 כשעשויה אפי' תףכ זה. דיל דדחו מאחרונים הביאתרמ"ג
 הסוכה. על זמן לברך לויש

 העשיה בזמן הסוכה על מברכין שאין הואוהמנהג
 הסוכה על ג"כ וקאי דקידוש הזמן ברכת על סומכיםאלא

 וכן הראב*ד בשם הר*ן והנה ס"א. תרמ*א השו"עוכדבדי
 בלילה בסוכה אכל לא דאם ס*ל מ"ו סוכההמאירי
 בסוכה אח"כ כה2אוכל ב'( בליל אפילו )ובחו"להדשה2ונה

 בזמן בירך אם )חון הסוכה מטעם שהחיינו לברך לויש
 קל*ב סימן הישנות שלו בשףת הב"ח דעת אבלהעשיה(,
 ולכן הסוכה על ג"כ קאי הרגל על שעשה שהחייעדברכת
 בזה. מ"ש יעקב ב"2ועות ועיק שהחיינו, מבדך איןשוב

 לילה אכל לא דאם פסק תרמ*א סימן באחחוהרמ"א
 בסוכה כשאוכל בביתו זמן שבירך אעפ"י בסוכה,הראשון
 עשי' בשעת זמן בירך ואם הסוכה, משום זמן לברךצריך
 לרוב ס*ל וכן סק"א, תשובה בשערי תמי*ש לי',סגי

האחרתים.
 בתוס' עיין הוושיה בזמן הזה בזמן שהחהנו בירךואם
 דסברי שם ובבשח ובראן ובראשש תוס' ובפסקי מ"וסוכה
 הזמןדברכת

 דח~
 הריטבעא-וברכ*י אבל החג. אה פוטדת

 ם י ר פאחיים
 פוטהת דחול הזמן בדבת שאין סברי וא"ר תרמ*גסימן
 שהחיטצ. שוב לבדך לו ויש המועדאת

 העשיוה בעת שהחייע דמבדך הדין בעיקר לחקורויש
 השהחהנו לבדך דיכול או בסובה בשעומד לברך צריךאם

 את שעחשה בזמן אחר במקום להיות יכול ולכןבביתו,
 לולב כחיוב סוכה מצות חיוב יאין ונראההשהחחנו.
 יכול לו והלך הסוכה בעשה וא*כ בלולב, בו שיאחזשצריך
 העשיה משעת נמשסת דהמצוה משום נראה והטעםלבדך,
  שאיע אף אח'כ יברך מיד בירך לא השם בו, שמחועדיין
 לסובה. 5חוץ אפילו שמחה בו שיש מכיון שםעומד
 משמע שהחייע עליו מברך סוכה העחשה הגמראומלשת
 עצם על היא דהברכה בסוכוה להכנס צדיך איןדבעשיה
 ועוד שם. איע אם אפילו לברך ויכול העשיה שלהמצוה
 ממש, העשיה גה2עת לבדך צריכין דאין להוכיחנראה
 איך דאל"ב זמן שלאחר שמחתו על לברך יכוליןורק
 הסוכה כבר עשה הא בקידוש העשיח על שהחהנומבדך
 של הברכה דעיקר מש5ע אלא לקף2ייתן, עוברובעינן
 לברך יכול ולכן המצוה, קיום של ההנאה על היאשהחיינו
 א' בליל דכשאבל נראה ולפי"ז העשיה. בזמן ולאבקידחש
 דהשההייע נראה שלו, לסוכה חוזר אחרים אצלדסוכות
 לברך צריך ואין הסוכה על ג'כ קאי בקידוש שםשבירך
 איע הסובה על שהחייון דבדכת שלו, סוכה עלשוב

 ברכה היא רק חז,2, בגד על שמברכים שהחיינוכבדבת
 בברכה סוכות כמה פוטד ולפיכך המצוה, שמחת עיקדעל
אחת.

 בליל בביתו שהחייע דבעשה ס*ל הנ*ל הרמ"אוהנה
 להבין וצדיבין לסוכה. כשנכנס ולברך לחזור חייבהחג
 זמן דבירך מ"ו בדף התוספות דכתבו ממה שנאדמאי
 דבשלמא בזה ונראה החג. זמן דפטד הסוכה בעשייתבחול

 גם מברך כרחך על שהחיינו כשמברך בחול סוכהבעשיית
 לי', משכחת לא חג בלי סוכה דמצות החג, כה2וםכן

 החג. על כן גם היא דהברכה כרחך על כשבידךולפיכך
 כן גם דמברך מוכרח אינו החג על בבית כשמבדךאמנם
 חיוב בלי החג על חיוב לה כה2כחת דשפיד הסוכה,על

 דמצטער, מטעם הסוכה מן שפטור חולה ופגוןסוכה,
 בעדהז ועיין ולברך, לחזור דאייב להרמ*א ס"ל~פיכך
 לאברהם חסד ובשףת תרל"ט. סימן אחח חידח2יביוסף
 הסוכה על זמן כהצבירך ת*ל כתב ס"2ע סימן קמאמהדורא
 החג בתחילת היא הברכה חיוב חלות עיקר קמ2י'גה2עת
 פוטר עש"א בשעת מברך דאם אלא בה ל"2בכשנבנס
 זו וברכה הואיל וא*ב בהג בה שנכנס בשעה מלברךא*ע
 לסחמת שנכנס בשעת חלה עשיה בשעת מברךשהוא

 התאל דחג זמן מברכת ג*כ נפטר ממילא החג,מתחילת
 אז תפטר וההחיל וכף, קאתי בהדדי ודחג דסוכהחמן

 דאג, ז% מברכת ג*כ נפטד סובה "ציבת על זמןמברכת
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 בסוכה אז אכל ולא בתחלתו החג על זמן כשבירךמשא"כ
 אחד כלל חלות עוד לה אין זו ברכה הדי הגשמיםמחמת
 שנכנס הסוכה על שנית לברך צריך אז וכו', החגשנכנס
 החג בכניסת זמן ברכת ליה אזיל דכבר למחר תחלהבה

עכ"ל.
 של שהחייע דברכת כתב ס"ב פ"ד סוכה ברא"שהתנה
 לולב של שהחייע פוטרת אינה דסוכווז ראהחון בלילקידהם
 מדבריו ומשמע לולב. זמן עדיין הוי לא דבלילהמשום
 הלולב עטל היה אם אף פוטר היה אז לולב זמן הוידאי

 ואיך המצוה למעשה סמוך ברכה בעינן הלא וקשהלמחר.
 גם כי ניחא ולהנ"ל למחד. המצוה ויעשה כעתיברך
 ואיך זמנה אינה אז הלא הסוכה בעשהת שהאיינובעהשה
 ועל כלום, אינה סוכות לפני דסוכה בסוכות זמנה כייוצ(1
 כעת עהשה לחג ששייך הסוכה על דהשהחיינו צ"לכרחך
 לומר יש הכא כן וכמו המצוה. יקיים שאח"כאעפא

 שיבואו למצות קאי סוכות בליל ההג שעלשהשהחיינו
 מכיון שהחיינו מהני דלא הרא"ש כתב ומקמ החג,בתוך
 כשמברך מהני דבסוכה ואעפוי הוא, לולב זמן לאודלילה
 חג, בלי סוכווז למצוה אפשר דאי לומר יש שםבחול,
 שבלילה שההיינו אמנם החג, על הוא שהחייעולפיכך
 דלא אמרינן שפיר לולב בלי החג ומצות קדהשתששייך
 זמן דאינה מכיט הלולב. לפטור שהחיימ בדכתמהני
 ב' סימן מועד הראש נזר בספר ווןיין וכנ"ל.בלילה
 א'.אות

 קסחסימן

 טוכות בליל טבדשל מלחם יהמאאם

 בליל פת כזית אכילת של המצוה יתא אםנשחלתי
 פת. לאכול לו שקשה למי מבחצל לחם אוכל אםסוכות
 אבל הל"ו מחו"מ בפוו הדמב"ם כתב פסח לעניןוהנה
 בה אין שהרי באבילתה י"ח בה יוצא אינו שבשלהמצה
 ה"ה וא"כ לחם מתודת מבטלו דהבישול בהבמע פת.טעם
 דאיתי ובאמת ט"ו. ט*ו לימוד דיש ובפרט בסוכותיהיה
 מחיפה סגל ארי' מארי ר' הגאון להרב שפד אמויבספר
 דהטעם ל"ח בבדכהע הרקי דברי שהביא יקר()ספר

 בס" והט*ז עניה, ולא עשירה הרל כי במצה לאדמבושל
 בסק*ב במשב חרי*ש מצה טעם דצריך כתב סק"בהסקא

 דלכאורה שם ופנ"י מוה פקב חלה ור*ש סקלקג.חשעה*צ
 ג"כ הוא אבל לשאר. מצה בין הבדל דיש מדבריהםכהצמע
 לחם מתודת מבטלו הבישול דבריהם דלפי שםמסיק
 מבהשל. לתם כשאוכל סוכות בליל יקח יהבא איןהש*ב
 קס"ח בסימן מבואר ובאמת סקד. תסוא א*חועיין

 וברכת המוציא לענין לחם צורת דבעי רעקאובחידהשי

 אמת הדין לפי"ז ויוצ14 מ עמוד ברכה בעמק וכןהמזון
 לחם כשאוכל יוצא ולא לחם צודת לזה איןדבמבהשל
 המצתע לשם סוכות בלילמבהשל

 שכתב ססקעד תרמ"ג סימן אור"ח מגדים בפריועיין
 מה' פת כזית לאכול צריך מ*ה חובה הראשונהולילה
 לאכול שצריך וידאה מגז"ש ט"ו ט"ו כמצה דוקא דגןמיני
 גם הי(ג גמורה שוה דגזירה כמצה פרס אכילתבכדי
 ועיין עכול. וכו' פירות ממי עשיורה יעשנה שלאיעל

 הכזית לאכול יכול דבסוכווז שכתב שם הגרשוניבילקוט
 לבטל אסור במצה אבל מתיקה ובמיני בתבלין מתובלפת
 הפמוג ולדברי שהוא כמות לאוכלו וצריך המצהטעם
 וחפשתי בתבלין. לאוכלו יכול לא א"כ היא גמודהדגז"ש
 סוכות בליל 8ת הכזית לאכול אפשד אם בזה דנים עודאם

 וראיתי בלחם. צמוקים שיש או דבש או במלחמעורב
 דהכזית חדש דין נ"ל שכתב כ"ג סימן ח"א אליהוביד
 פת לאכול חייב סוכות של א' בליל לאכול שמחויביןפת

 כיון דמצה דומיא אחר דבר עידוב  שום בלאבפ"ע
 מקש עוד ועיין וכו'. המצות מחג ט*ו טט"ודגמרינן

 סימן ח*א וזמנים מועדים ווןיין י"ד. סימן ג' אותבכללים
 וכהב בזה. להחמיד ראוי ומ"מ דבריו. על שהעיר מהפ"ו

 שם ועיין מכהם. אחת בבת לאכול דאוי ראשונהדהכזית
 להעיר. רק ובאנו בזה עוד מ"שבהערות
 סוכות ערב יאכל דלא ס"ק תרל"ט סימן דמ"אועיין

 ובדיעבד דמצה. דומיא הפת חצות אחר יאכל ולאפת.
 אחר לאכול דיכול במ"ב כ"כ שהובא יעקב הבכוריכתב
 ח' אות למטה באלף אפדים במטה עיין אבלחצות.

 לחבב בעלמא חומרא רק אלא הדין מן זה דאיןדפשיטא
 אחדי לאכול דיכול פשיטא וא"כ הלוי בשבט וצייןהמצוה
 בשיעור תרל"ט בסימן מ"ש עוד חרין הלילה.חצות

 אור"ח הלוי שבט ספרו בסוף בדבריו עייןהאכילה
 שבתב שכוב סימן אוד"ח שלמה לך האלף שרתועיין
 מצה טעם מ"מ אך לחם טעם עליו איז מבהמלתבמצה
 בה אין בשלה שאם הנקל ברמב"ם מבואר הא וק,ל בו.יש
 מבהשלת דמצה עאה מנחות הגדיקז כתבי ועיין לחם.טעם
 אורה קרן חןיין לחם, דיני לשאר לחם פת טעם בהאין

 שלקות. בדיני ל"חברכות

 קסטסימן

 ב' בליל מברך אם מחשכח א' בעם יצא לאאם

 שליט*א. צבי נטע ר' הרה*ג הגדול מדודינשאלתי
 יצא ולא לאכול כשגמר סוכות של א' ביום אם הדיןאיך

 ובלא יצא לא כי בסוכה ל"שב צריך ב' בליל אםמהסוכה,
 -- כי לברך צריך דכן לומר ואשבתי לברך. צריך איןיונא
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 אף ולכן דיומא. ספיקא מטעם הוא ב' בליל בחו"להלא

 ספיקא מטעם לברך יש ב' ביום אבל א' ביוםשעשה
 וצריך ב' לליל יועיל לא א' בליל שעשה מה וא"כדיומא.
 אברהם אשל בספר שראיתי מה לפי ובפרט לברך.שוב
 ג' סעודה לאכול ווצריך דסוכות בא' שהיה דבשבתשכתב
 מכון כי ג' בסעודה שוב לברך עליו מהסוכה יצא שלאאף

 רק בשבת שיתכון העצה תו"כ ג'. סעודה לפטור לאבבקר
 ב'. לליל ולא א' לליל רק יתכון וה"ה אחת.לסעודה
 בחידח2י הראני שליט"א מוסקוביץ יוסף הרבוגיסי

 נראה שכתב נ"ו בסוכה מדוינסק. הכהן שמחה מאירו'
 ביום מברך רזששון ביום זמן בירך לא דאם פשוטבעיני
 בעי אי רק וסוכה דגופא חיוב הוא דזמן קודם זמן אזשני
 ב' בליל ולכאורה קודם. חמן לסוכה לילך מחויבאכיל
 כזמן. חיובו וא"כ לאכול וחייב א' כלילהו'ל

 על קאי זה כי סוכה עושה א' דביום כוונתוואולי
 כהחא*ב קודם. סוכה ולכן סוכות לפני שחל הסוכהעשיית
 עשיאע על נפטר א"כ הסוכה על עשה שכבר ב'ביום
 א' וביום קודם ב' בליל זמן ולכן הזמן רק ונשארהסוכה
 אבל בזה. לעיין יש ומ"מ קודם שחל העשיה עלהוא

 סוכה אחר הוא דומן כדברינו לא משמע הנולמגמרא
 שו"ע ועיין כרב. ופסקינן היום חובת הוא דסוכהמשום
 א' בליל דהרי שמחה מאיר ר' כונת ואולי תרמ"ג.סימן

 בליל ולכן הסוכה על גם קאי דזמן זמן לפני סוכההוי
 גם דהרי א' בליל הסוכה על בשזהחיינו יצא דכברב'

 ס"ס )רמ"א זמן בירך אם יצא הסוכה עשייתבשעת
 בסימן השו"ע )כהכרעת קודם זמן מברך הואמרמ"א(
 קידוש בין להפסיק ואין אקידוש אלא קאי לא דזמןתרס*א
 א*כ ב' ליל עד כלל זמן בירך שלא דידן ובנידוןלזמ0
 סוכה. קודם שיברך צריך והיה הסוכה. על גם זמןקאי
 דסוכה משום והוא קודם. דזמן שמחה מאיר ר' כתבבכ*ז
 רק ב' יום מצד כי ספיקא מטעם רק הוא החיוב ב'בליל
 מטעם חיובו זמן אבל בסוכה. לישב מחויב למיכל בעיאי
 קודם. דזמן לו נראה ולפיכך כלל בירך דלא כיוןודאי

 בסימן ברורה המשנה שכתב כמו דהוא נראהולהלכה
 ולא אכילה בשעת פ"א בירך ואם וז'ל, סקמ"ותרלוט
 דעתו רק מסוכתו יצא אם ואף עסקיו לע~טות מסוכתויצא
 אפילו בסוכה לברך שנית א"צ מיד לחזור דעתושהיה
 מי כל ולכן היא אחת שמצוה כיון שניה סעודה אוכלאם

 שם ומתפלל בסוכה בלילה וה2ן בסוכה היום כלשיושב
 לברך א*צ מיד לחזור אדעתא רק עסק לשום יוצאואינו
 דכיון וי*א לבוך אי*צ ואח"כ ראשונה אכילה  בשצחרק

 בשעת לברך צריך מיד לחזור ע*ד אפילו בינתייםשיצא
 להתפלל לביה"כ או עסקיו לעשות יצא ואם שניהאכילה
 ס*ק הציון ובשער שניה. אכילה בהעעת לברך צריךלכו'ע
 איי הימימ. שבעת בל שם היה אם א8ילו כתבפ*ח

 לכאע' ב' בליל וא"כ שנית מברך דלא יצא לא אםמפורש
 שוב. מבוךלא

 הסוכה על מברכים שאין נהגו שם כתב המחברוהנה
 כוונתו ומה נהוג, והכי הרמ"א וכתב אכילה. בשעתאלא

 בגמ' כי ואולי סקי"ח. ט"ז ועיין נהוג. שזהכי בזהלהוסיף
 היא דהעיקר הרמ"א כתב לכן פעם בכל מברך מ"ודף

 מרדבי מאמר ועיין סקל"ג. הגר"א ביאור עייןהסעודה
 הביוו לסוכת נכנס אם כתב סקכ"ח השולחן ובערוךסק*ח.
 והכי במ*ש הרמ"א כונת הה ומברך פוטרת לאברכתו
 וזריז הרמ"א. בדברי זה את ראה איך ידעתי ולאנהוג.
 סקוא שבת עולת ועייך בס"ח באריכות תורה בדעתבמ"ש
 ו2ל ס"ח אבל מברך. אם לסוכה מסוכה ביוצא .דצ"עמ"ש

 למה ידעתי ולא הביאו ולא לגמרי שם השמיטהשו"ע
 מ*ה סוכה זוטא אלפסי ועיין הדפוס(. טעות זהוואולי

 וחלוק לברך חייב משנכנס דתיקש ודעתו ה' אותוכהערות
 מברכים אכילה בשעת דרק מנהגינו אבל ב'. מיום א'יום

 בס*ק וכתב החיים בף הריז בס"ב. והלבוש השו'עכדברי
 אחשכ דיברך נ"ל שאכל עד בסוכה לישב לברך שכחאם
 לברך דיכול נ*ל כבר אכל ואפילו לאכול שרוצה מהעל
 דעל ומשמע בזה והאריך מ"א. המצוה מן הישיבהשגם

 בערך וורין בזה. ועיק האכילה על כ"א מבוך איןהישיבה
 פסק באמת תרל"ט סו"ס ובמ"ב סק*ט. הספרדיהשולחן

 יברך לאכול שהתחיל עד בסוכה לישב לברך שכחאם
 ברכת ובירך כבר אכל ואפילו לאכול שרוצה מה עלאח"כ
 דמאבילה המצוה מן היא הישיבה שגם לברך יכולהמזון
 ויעדחן כל ומ"מ אחד קביעות הוי שיושב כ"ז כ"שואילך
 שלמה בשלחן עיין וכן מעט. ויאכל יבוך ברהמ"ז בירךלא

 זמן כל מברך אכילה אחר עד לברך שכח אם שכתבסקי"ד
 כולה. אכילה לאחר אףשנזכר

 קעסימן

 טולחבדתי

א

 טולחנוי

 בדבר שליט*א. פינק הכהן יהודה שמעון ו'כבוד
 חוץ ומקצתו לסכך ג' ותוך ד' ראבים סוכה בנוישאלתך
 לתלהץ המנהג אין בזמנימ כי דלא נ"ל נתבטל. אםלסכך
 ודעת לבטל. דעתם כי מסתמא בזה שמקילים ואלובבית
 בל דרכנו אין כי להחמיר שליט*א ביק משה ו'הרה*ג
 איבם בסוכה כשהם וא*כ בחדרנו לתלותן השנהימות
 בזונ לדקדק נ~ב יתזר וא*כ לסיך.בטליס
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 *שפל פפחנה

 דופן על ומחזירו ונפל בסכך תלוי ווהיה סוכהנ1י
 וצריך בקדחםה הורדה משום בזה דיש יתכןהסוכה
 ח*ו חמנים מועדים חרת מהסכך. תלויה שתהיהשיניחנה
 סימן ח"ב קםםת בה~ות ראיתי אבל בזה. מ"ש ס"חסימן
 דכולה לדפםת צריך אם מהסכך ליקח דמותר שכתבנ"א
 הרי עעכ בסכת דבסוכות מקרא תפיק היא מצוהחדא

 הסכך. את לתת דמותר וכ*ש לדופן מסכך לתתדמותר
 לא דלכתחילה סתב תרל"ח סימן בכורים שבתוספותאמת
 חילוק יש אולי וא"כ מותר. הדפנות משיעור בחסראבל
 מהדופן בחסר משא"כ לדפנות הםי לתת צריך לא הכאכי

מהער.

ג
 דקים בקניםלפפך

 בקנים לסכך א' אות תכ*א סימן בח"א שבתבםבמה
 ע"א. סימן ח*ו וזמנים במועדים כ"כ בזה מ"ש עייןדקים.
 בבית. בהם לסכך הדדך אין כי דמותרומשמע

ד
 רבה להחםענה דלולב טערבהלחשותנמט

  להשתסהם דאפשר א' אות תכ"ם בסימן שנתבנובמה
 בקדושה. הורדה סהמום בזה ואין להושענה דלולבבערבה
 כ*ד בסימן שכתבנו מה פי על טעמו להוסיף כעתנראה
 נאמר זה דכלל הכש8 דכ*כ בתפילין. בקדחםה הורדהבענין
 אפילו לנר מנר מדליקין ולכן במצוה. ולא בקדושהרק

 ע*ח(. סימן ח"ו חמנים מועדים  )ועיין קלאבמצוה

ח
 בטופחמצפער

 בירדו 1 את תכ*ג בסימן בא*א שנתבנובמה
 ר' הרה*ג ידידי לי בתב סובה. שם ע*ז דאקגשמים
 נראה לדידי ח*ל, שליט*א פיט,יסאן אביגדורשמיאל
 וטעמו מצטער. בהטאר ה~א הגר*א סובר גשמים בשעתדרק
 נפקע וע*כ מהמטר עליו סוכך אינו גשמים דבשעתמשום
 ביאר הה בן. אינו צינה בזמן וכן חילה אבל הסוכהשם

 וסיעתו לו*ת אי הגשמים דבזמן ס*ג שם שלמההחבמת
 נוטפין ומים הגשם לאחר חעקא סדין. פריסת מהנילא

 גוום שיה-ד י0פקוש 09 דפ,ט האף דסאני חהחספאמסך

 מעצם מ"מ צ"ע פטור מטר שם יורד שאים הסוכהאף
 נכונים. דבריו נראההיסוד

 גם חייב ט"ו דבליל הרמ"א דפסק בהאההבה
 דס"ל זצק"ל. קטלר הגר,א מו"ר מפי שמעתיבמצטער.
 שבעת מדין ואים חדשה מצוה ילפי ט"ו דט*ודמגז"ש
 והי' חייב דמצטער מצהע כשאר הוי וע"כ כלל תשבוימים
 וכ"נ זו למוה לכון ריך כונה צריכות דמצות דכיוןאומר
 דבעי הא לענין ט"ו ט"ו דילפי בירושלמי דאיתאמהא
 תשבו מצות אבל הוא אכילה דמות וע"כ לתאבוןאכילה
 דמצטער הוא וע"כ ישיבה מצווע אלא אכילה מצותאים
 תדורו כעין הוי דלא כיון כלל ישיבה מקרי דלאפטור
 אינו וע"כ במעשה הפקיעה אלא בהחיוב פטור זהואין
 מצות דהוא ט"ו בליל אבל ועושה מצוה כאינו שכרמקבל
 כתב וע"ז מתחייב שפיר כלל. דתשבו מקרא ואיםאכילה
 הוי לא גשמים בשעת מ"מ כן נסבור אם דאפילוהגר"א
 ומיהו בסוכה אלא אינו אכילה דמצות ופשיטאסוכה
 דס"ל ט"ו בליל פטור מצטער דכל להגר"א ס"ללהלכה
 המצוה אלא חוב קביעת אלא מצוה אינו ט"ו דט"ודגז"ש
 דס"ל לר"א צ"ל דע"כ וכמו הסוכה ימי כשאר תשבוההא
 ועיין עכ"ל. במצטער פטור ומ"מ לאכול חייב סעודותי"ד
 למצות שייך הראשונה דלילה המצוה אי בזה דיניםפרטי
 בלילה מיוחדת למצוה במיוחד לכון צורך האיןסוכה

 ח"ו חמנים במועדים דצריך, ממה דהילוף אוהראה2ונה,
 ע"ט.סימן

 ראיתי בסוכה. הכזית באכילת כונה דבעי זה דיןוהנה
 בישיבתה ויכון וז"ל, שכתב תרכ*ה סימן ריש אברהםבמגן
 )ב"ח( ליצ"מ זכר בסוכה לישב בסוכה הקב"השציונו
 דלא כתב יעקב בביכורי אבל יצא. בדיעבד כיון לאואם
 דדברי שם וכתב קפ"ח. סימן הבושם ערוגת  ועייןיצא.
 למ"ד אבל פרטי נס בזה דהיה ההא כבוד ענני למ"דהב"ח
 מצרים יציאת ענין אלא שיתכון צריך אין ממשסוכות
 בשו"ע והרמ,א המחבר הביאו לא מה"ט האולי כלל.ע"ד

 דקיי*ל כתב הב"ח ובאמת עכול. בישיבתה שיתכהדצריך
 כן. מתרגם דהתרגום משום כבוד ענני מחמת הואדסוכהע
 י"א בסוכה יכתב כ*כ רום"י ההבה מכאן. ראיה לוויש
 ארי ומתרגמינן בסוכות כי כדכתיב כבוד מענניוסוכה

 כי בקרא מבואר כך הא התרגום הביא ולמהבמטלית
 סי' שלמה בחכמת ועיין כבוד. ענני וץינו הושבתיבסוכות
 והנה בזה. מ"ש זוטא בפתחא ועיין בזה. דהעירתרכ"ה
 המצות שבכל הכללית הכונה דמספיק הפ*מ כתבכבר
 שלילית ולא חיובית היא והמצוה חובה. ידילצאת
 שבעה תשבו בסוכות כדכתיב בסוכה לישב הייבכעואוכל
 שערי ועיין המצוה. קיים ה~א לסוכה חוץ אבל והריימים
 הב"ח דברי בכונת י"ל ואולי י*ם. פרק ג' שעריושר

 לאיש ונעשה גתשובה ושתקבל עבר* אדין שיוםדאחרי



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברחצר
 שב שלא מרמז אז מכוין ולא כסוכה מצוה מיד ובאהחד,צ
 צריך ולכן זו במצוה מכון היה אז לגמרי דבהםבלגמרי
 כהכרעת יצא נהכון לא שאם ואף פה מיוחרתכונה

 לצשפ2. כונה בעי מ"מהאחרונים
 הנה בזז4 לי הוסיף נ*י קרלנשטיין הרח"הוירידי

 שמפורש ותפילין ציצית רבסוכה כתב ותרכ"ה בס"חבב"ח
 שבתורה כיט המצוה טעם שיכט המצוה טעםבתורה
 בדיעבר רמעכב כתב יעקב ובבכורי המצוה טעםמפורש
 המצוה טעם כיט לא אם בציצית כתב ס"חובב"ח
 בלא כלובש ה"ז אלא ציצית מצות קיים שלא ריולא

 דחשוב בסוכה ה"ה לכאורה ולדבריו צ"ב. ורבריוציצית.
 יש ולהב*ח וצ*ע לחלק יש ואולי לסוכה חוץכאוכל

 המצוה מעשה כונה חדא מילי ב' איכא רבכוונהלהסתפק
 יש בסוכה מהכא וכגון המצוה תכלית כונה איכאועוד
 מוכיח בסוכה הישיבה שמעשה המצוה במעשהכונה

 מארץ אותם הקב*ה כשהוציא ישבם שבסוכותלרורותינו
 לאמונה עי"ז שבא דדיינו המצוה שתכלית כונה וישמצרים
 חפהוא הנסים כל ולזכור ממצרים אותם הוציאשהקב"ה
 לדברי לבוון צריכה כונה איזו וצ"ע עמו ואנחנואלקינו
 ליינא 1צ*ע המצוה מעשה או המצוה תכלית כונה איהב"ח
 בזוג הצ'ע יוצא אינו בלא"ה יעקב הבכורי לרברידהא

 להעיר נ"ל המצוה תכלית שיכט דבעינן נימא איוהנה
 תכלית מכל שאני רסוכות המצוה כונת תכליתרהרי
 כמבואר שבראם אליו ונודה באלקים שנאמין הואהמצות
 נאמר בסוכות כאן אם בא פרשת בסוף עהעתברמבון
 את החפבתי וכר בסוכות כי דורותיכם ידעו למעןבתורה
 באומתן לפדסם הוא דהתכלית ומשמע אותם בהוציאיבנ"י
 בנ*י על נאמד שהרי בנ"י בתוך ולא האמונה אתהעולם
 העולם אומות אצל לפרסם דהעיקר ומשמע אותםבלשט
 ולא לתשרי תעבא נשתנה המצוא זמן שעיקר מצינוולא
 המצוה משום שיחפבים שיפורסם כדי בטור כמ"שבניסן
 צריך הר*ח דלפי נימא ואי המצוה תכלית דזהווהיינו
 ובאמת עכ*ל. הצ'ע כנ,ל לכון יש המצוה תכליתלכון
 ה' בדרך לרמחשל האמת ידיעת בילקוט מובא זהכעין
 ישראל את מבדיל דהוא הסוכה ענין שכתב ח'בפרק
 כולם על עליון ומשימו למעלה ומנשאו האדם בנימשאר

 "ח הש'כ עכ*ל. הסוכה ע*י הסוכות בחג זה דברומתחדש
 בזה. ולכוין וכנ"ל העולם לאומות זה אתלהראוו2

1

 רבה בההפענחההטעטת

 במ*ב עיץ רבה. בהחפענה לוקחים החפענותכמה
 עכ"פ שיה81 לבתחילה שכתב.וטב סקטוז תרס"דמימן

 כתב ס"ו ובלבחפ ברי4 ה' כתבו האר*י ובשם בדין.ג'
 ההושענות ז' כבגר ברים ז' ליטול ג"כ נוהגין ולכךוז"ל,

 ובמ"א ז'. שנטל מהר*ש בשם שם ובב"ח עמה.שאומרים
 ברים י"ז בו שהיו א' קלח נטל אהד וגאט כתבסק"ח
 בשו"ת ייהפזי אבל עכ"ל. )כ"ה( במ"ק ר' בן השםכמנין
 המובחר מן מצוה שכתב ר' אות כ"ה סימן עזריהמנחם
 י*ז בן קלח שנטך וכו' שהעידו מה אחשה ולא בריןבשני
 הרברים הם הלב כונה ואחר בעיניו ישר איש ררך כלוכו'
 סקי*ט א"ר המין קט0 במספר הוא במ"ק )והר"תעכ*ל.
 סלנט שמהשל רן שחגאט כתוב א"י ובלוח הגדולה.וכנסת
 ורנ*ח. מ"ח עמוד השלם מינים ארבעת  ועיין ז' לקחזצ"ל

 ההטם קש המין ה'. רלוקחים שראיתי כפי הואומנהגינו
 סקי"א. יעקב ביכורי ועיין ה'. רלוקחיםסקל"ג

ז

 בלילח חלולבאיטד

 אור"ח במהרש"ם קףין בלילה. הלולב לאגודהאפשר
 אבל בלילה. ציצית עשית בענין דתלוי ד' אוו2תרנ"א
 לא הלולב באיגוד כי כתב שכ*ד סימן וברכה חייםבספר
 בלילה. האיגוד לעשות ומותר העשוי מן ולא תעשהשייך
 קכ*ה עמוד )ויספיש( השלם המינים ארבעת כ"כועיין
 ועיין כך. באמת דעחמים וראיתי דמותר משמעוא"כ

 כתב קל"ח עמוד זצקל פלדמן רור הרב של שףעבקיצור
 בלילה. לאוגרוומותר

ה

 הלולב לקיהת לפנילע1תות

 שהביא ק,א עמוד השלם המינים ארבעת בספרעיין
 קודם משכר שאים משקה לשתות יאין ספריםמכמה
 אני לעצמו ואני בזג שדו חמר מהשדי והביא לולבנטילת
 להחמיד ויש הלולב נטילת לפני כלום לשתוו2 לאמקפיר
בזה.

18

 בוי4ים ביי4הטח

 אם מינים ד' לקאה אבל שפטורה באשהנשמ4לתי
 המצוא מקימת אם ונראה תוסיף. בבל עוברת אםמוסיפה
 כך וראיתי תוסיה בבל תעבור אחרת כדין לעשותצריכה
 -4שיפ 1ףל, -9ל %א. ,א~ סיפן "1*ט6 -. -ב,וקהיפ4ואר



יצמ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב כר

 שפטורות וכדומה לולב מצות לקיים עצמן עלהמחמירות
 )שדה תוסיף בל על עוברות במיניהם מוסיפין אם מ*מהן

 ח*ב השלם המינים ארבעת ועיין ל*ב( סימן ח*גהארץ
 ג'. שת שצ*ז סימן בח"א מ"ש וזריז קי"ז.עמוד

י
 תתקבל קד"ח אחרי עד הלולמאחיזת

 דיש שכתב סק*ד תרנ"ב סימן יעקב בבכוריעיין
 ובדן והושענה הלל שאחר הקד"ם עד ביד הלולבלאיעז

 תתקבל. קד"ם עד כתב ח"ב קל"ז עמוד השלםמינים

הא
 לקטניםחהשעטת

 כתב, קמ'8 עמוד ח*ב השלם המיניםבארבעת

 בנים בשביל אף רבה להושענא הושענחז ליטולהמנהג
 לא קטנת. בנות בשביל ובן לחינוך הגיעו שלאקטנים

 שמעתי ואני עכ*ל. בספרים עיון וצריך מקורויזעתי
 בירושלים. ב"לדותי שמעתי כך קבלה עפ*ידהוא

ימ
 בחקשתקפן

 סימן ף חלק וזמנים במועדים חדשה הערהראיתי
 כשרה ס*ת לקטן לתת היא גדולה דקולא שכתבע"ט
 ולדעתי עכ"ל. נאמן ומקור יסוד לזה ואין להקפותללכת
 ללכת לקטן לתת ואפשר מקודו זהו חיעך ממצות זהאם

 זה אבל גדולה ס*ת שקדושת וזעי משאר דמ*שלהקשת

 לתורה. אהבה בלבו"םריש
 חמד בשדי כדבריו מצאתי חיפוש אחר חיפחםאבל

 לקטנים לתת לא דבתב ש" סימן חכמים בדברי ט'כרך
 וכן אלכסנדריה מנהגי שלום במה כתב וכן תורה.ספר

 לשאת לקטנים התירו דלא בירושלים וכן ברליןבמנהגי
 רמ"ה רמ*ד עמוד תורה ושמחת חג בתהידות וזריןס,ת.

 מועדים בעל של הערתו לכאורה וא"כ לתת, לא שםוהביא
 היא. נכתהוזמנים

ינ
 בזטוכיתלטכך

 מאהד שאלה מרקה הסוכות בחג אצליבביקור
 לא שהזבובים כדי זכובית הסכך מתחת להשיםהאפשר
 הדבר ולדעתי הכשיר. שרב אמר אחד תודה ובןיכנסג
 .תרב*ט.סףס סזיף יבמ*ג גק~ג _ודלת* וחיקטןימוור.

 כפי בזכוכית מסככין הדחק בשעת י*ל שמתבק*א
 המלאכה ראיתי לא )כי נעשה הוא מאפר אומרששמעתי

 כעת ודי התורה( בכל הרוב בתר והולכין תערובת ישואם
 לכאף וזה דאפשר מטה דדעתו ומשמע עכ"ל. זובהערה
 ס"ד תרכ"ט סימן סוכה על המאיר ובשרגא נכונה.הערה
 מתיר שח"א ה' הפסגה קובץ בשם עוד וראיתי וז"ל,כתב
 כמו הזכוכית דרך יורדת דהחמה כיון זכוכית עללסכך
 צלתה הוי עליו הסכך מניח אם וע"כ לגמרי. פתוחהשהיתה
 ועי' עכ"ל. כן לומר צע*ג ולפענ*ד הסכך. מחמתהמרובה
 י"א. אות שלם סוכה קונטרס על שם מ"שעוד

וף

 חטכךלצבוע

 בסי' שכתב שלמה לך בהאלף ראיתי הסכך צבעאמ
 משום לפסול ואין הסכך את פוסל אין מראה דשינוישס"ד
 פסול. אין לנוי שנעשה שכל פסול. סכך התושהצבע
 לצבוע לאסור כתב ה' סימן ח*ב הלוי מהרא"יובשו*ת
 זהב. או ברזל או מתכת שלבגוון

פו
 חמועד בחול חטויהלפרק

 בחול הסוכה את לפרק היכול אחרת סוכה לו ישאם
 דלא דכהב ס"ח אות ב' סימן הד*ט בעיקרי ראיתיהמועד.
 מצוה. ביזוי איסור משוםיפרק

פז
 עלח ולא להקפהבקראוחו

 ולא בש*ת בס"ת ולהקיף לעלות אחד דקראואירע
 דאם ל*ז בסימן שלמה לך האלף בשףת וכמבוארעלה.
 איזה מפני רוצה אינו והוא בס,ת להקיף לאחדקראו
 המבואר עלה ולא לס"ת לעלות שקראוהו כמו ה*זסיבה

 ועלה. לו ואמרתי נ*ה.בברכות

ון

 חימים 8משבעתומשול
 לא מדוע דהעיר הגזול לולב ר"ם יהושע בפנייין
 שלכם שבעה כל בגביין מינים ד' במצות חכמיםהצריכו
 בכמה דקיי*ל מהכלל חבירו. של מינים בדן נטילהולפסלו

 ביום וכמו תיקת דאורהתא כעין רבנן דתיקת דכלדוכתי
 שבעה כל להיות צריך הי" בן שלכם מצרביעהחשוו



אפרים חייםאורחרבבותש
 שערי בספר ועהן דאורייתא. כעין רבנן דתיקו דכלמטעם
 בזה. מ"ש )ברגמן( לולב הלכות הלכות דמב"ם עלאורה

יה
 הנעעעיח במנהגשינוי

 בדרך בנענוע עהגים דכמה ננסת בבתיראיתי
 שכולם לראות יש ולכאורה אחדת, נוהגין ואחריםאחת
 תתגודדו. לא משום בזה יש אחרת הדרך באותויעשו
 העירני שלים"א שטינברג פרץ ר' הרה"ג ידידיאבל

 לולביהן מנענעין היו העם דכל ל*ז דף דסוכהממשנה
 אין מדוע ולכאורה נא החחיעה באנא רק נענעו ור"יוד"ג
 סימן בדורה במשנה ובאמת תתגודדו. לא משוםבזה

 אוכלין בע"ב כמה אם ומ"מ וז"ל, בסק"ב כתבתרס"א
 דחשש הרי בזה. במנתגם חלוקים יהיו לא אחתבסוכה

 בהעמק ראיתי אבל כך. הוא בלולב ג"כ וא"כ מנהגלשינוי
 אין במנהג דשינוי דכתב א' יוד דבדים הנצי*ב שלדבר
 מה בכל דהבש אין לכאורה וא"כ תתגודדו. לא משוםבזה

 אות קל*ה סימן בהלכה המצוינים שעדים )ועייןשהעדנו
 תתגודדו לא בענין דהאריך תצ"ג סימן תודה דעת ועיין (1

 בצל שו"ת ועיע בזה. ועיין ראיה יש הנ*ל ממשנהעכ*פ
 ס*נ סימן ח"אהחכמה

 לי כתב שליטקא ברנשטיע יצחק ר' הרה"גוידידי
 לצד לנענע שנהתג מי ! בזה"ל כתב מעכת"ר : וז"לבזה
 מזרח שמנענעין כנסת בבית ומתפלל וכף מערבמזרח
 מסמברא תתגודדו, לא משום בזה היש דרום, מערבצפון
 תתגודדו, לא מהמום בזה ואין כדרכו לנענע אחד כלדיכול
 וכף, מנענעין היו והיכן בסהחנה ע*ב ל"ז דף מסוכהוראיה

 הפוסקים בין המחלוקת רבו תתגודדו לא בדין והנהע"כ.
 תצ'ג סימן מג"א הריז ע*שג י"ד ודף ע"ב י*ג דףביבמות
 יש ג'כ איסור סרך בלי בעלמא במנהג גם ואםס*ק.
 דף שם רששי בין מחלוקת בזה יש מתגודדו דלאלאו
 בהרשב*א וכן לך, אמיפ וד*ה תעשו לא ד"ה ע"בי*ג
 ותוספות, והריעף הל'י"ז פיעב ע"ז הרמב"ם וביןשם,

 כולם, דית את כאן להבהש קשה כי בפוסקים בזהועייז
 לא משום א*1 הפוסקים דלרוב סהחמע לפענ"דאולם

 ובפרט נ'( דף )פסחים מחלוקת דל"ש בדברתתגודדו
 לא כי מחלוקת דל"ש מצוה, בהידור מנהג דהויבנענועין

 ראיה הנ"ל מהמשנה והראיה במצוהע, להדר מחהיבכ"א
היא.

4ט

 ערלח טירות טוכח לנוילתלות

 י*א אות פירות על שהוהיע בקתטרס חי"אבנועם

 נתעורר כעת אמנם ערלה. פרי על לברך בענין כתבעי"ב
 להגאה זה חבלי סוכה. לנוי בסוכה לתלות מותראם

 וראיתי הפדי. מגוף נהנה לא כי הבדל יש אבלואסור.
 ולכאורה להתיר טעם דנתן כ"ט סימן כהן שיחבספר

 אני ומ"מ יכול אז אחר לו באין אבל לא מסתמאלכתחילה
 בזה.חושש

כ

 8טוכה כמקדח אוכלאם

 לישב המברך בסוכה מוקדם אוכל אם הדיןאיך
 מ"ב עיין דלא מבואר חמם מצה כמו זה ולכאורהבסוכה.
 פישר כהעה אליעזר ר' הרה*ג וידידי סק"ד. תע"בסימן

 מבעוד עליו קיבל אם שאלתו בנדון : לי כתבשלים"א
 בסוכה. לישב אז מברך אם הסוכות חג אתיום

 החיי לדעת אלא במצאות זה שאלה איןתשובה.
 יאכל דלא ג' סעיף תרל"ט בסימן הדמ"א בתב דהריאדם,
 יאבל, ולא ד"ה הלכה בביאור שם ועיין שתחשך,עד

 הסימן, בסוף ברורה בכהענה המובא הח*א לדעתאולם
 מסוכתו שיוצא לפני אח"כ גם אוכל ואינו דיושבדהיכא
 לברך אם שאלתו, שייך אוכל, אינו אם גם לברך,דחייב
 מהתוס' וגם הפוסקים משמעווז אולם גרידא, הישיבהעל
 עד לברך דאין משמע משתחשך. ד"ה פסחים ערבידיש

 יום, מבעוד לברך אפשר היום שקידחם אףשתחשך,
 עכ*ל. וצ*ע, משתחשך, אלא אינם היום מצותמ*מ

848

 בלולבושיןר

 ונראה ד*ה ע*ו סימן מהד*ב לאברהם חסדבשר*ת
 רק לולב לו אין דאם ברור לפענ"ד ונראה וז"ל,כתב

 דמבואר לפ"מ עליו ומברך בדיעבד בזה דיוצא ג"טבאודך
 הוי ולא מעכבת אינה דנענוע ז*ל הראשוניםמדברי

 נפיק דמדאגבי' בש"ס דאמרינן כמו מצוה שיורי רקלן
 וגם לימ. נענוע לצורך רק איע הדן דטפח וכיון וכו'בה
 דבשיעור משום הוא לנענע כדי טפח מהדס שיצא דבעיהא
 העליון ולכסכס בו לנענע א"י ההדס עם אגוד שהואג"ט
 אלי זה מהמום רק ההדס עם אגד אי"צ לולב דקיי"לוכיון
 לקחתו שפיר הא*כ ובו' כדרבנן כשר אגדו לא ואםואעהו

 תר"נ סימן במ"ב הרין עכ*ל. י*ח בה ויוצא אגדבלי
 גודלין בי"ג די ובדיעבד גהרלין טקז בעי דלכתחילהסק"ח
 המינים ארבעמ ספר תריז סק"ג. בשע*צ תרי"שחחליש.
 פ"ד4 בהערה ומ*ש בזמנינו הלולב ומל המדחהשלם
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 בשעת אם בזה לדון כתב קמ=ב סימן ובדכה חייםובספד
 טפחים. וצלשה של לולב על לברך ישהדחק

כט

 טוכהעי

 יש אם מהסוכה יוצא שחלק סוכה בטי הדיןאיך
 למו"ר ושאלתי מוה. ליהנות שאסוד סוכה נוי של דיןלזה

 דג"כ בע"פ לי ואמד שליט"א פיינשטיין משה ר'הדהעג
 סוכה. עי דין לו יש בחוץהנמצא

כנ

 עצטו על הטוכהאטר

 קונם אמד אם הדין איך דן ר*ו סימן מביןבפני
 לנפש במדפא ועיין המצוה, קיים אם שם ואכל עליסוכה

 נוח סימן ח"ג שליטעא זילבר רפאל ד' הרה"גלידידי

 המצחע דקיים דהסביר י"גאות

כד

 לולט נטילתו%

 עיין לולב. נטילת בזמן תכ"ה סימן נח"אבמ"ש
 לו "ם הדין דמן שכתב הלולב בדיני אדמו"רבסדוד

 שמצות לפי אלא ההלל קודם התפלה אחר הלולב עללברך

 קודם בבקר לפיכך וכו' המובחר מן מצוה בסוכהנטילתן

 מדבריו רואים אע הרי עוכ, יברך בסוכה בעודושיתפלל

 תדיר שאינו הקדים המובחר מן מצוה קיוםשמשום
 שכתב סקוא תרמ"ד סימן יעקב בביכורי וומיןלתדיר.

 בסוכה הלולב על לברך האר*י בדעת לנהוגדראוי

 אחדי שיהיה בתנאי הכנסת לבית הליכה קודםבשחרית
 ומבואר נטילה קודם התודה ברכת ויברך החמה.הנץ

 התורה ברכת לולב נטילוצ לפני לברך דצדיךבדבריו

 ברבת קודם שיברך נמי בעינן המצות דלקייםוהיימ

 סימן תורה במכתבי ועיין בזה ביאור בעי ולכאורההתורה
 ע*ב כ*ח דף צו פרשת מהזוה"ק ~בריו מקור שהביאב"ו

 תורא רבנן ליה דמקיימינן דשערייתא ומצותשכתב

 שם ומבהשר זה את לומדים אמ מאין ולכאורהלגבייהו.

 החילוק ומה מחלק לא יעקב ובביכורי כך הדין בת"חדרק

 באורוח הגר*א דברי עפ"י ואולי אנשים. לוואר רבנןבין

 ברכה לברך יש ג"ב ד"ת הרהור דעל סק"ט מ"זסימן

 בזה ועיין מהדהד הוא מצוה כשעושה בת"ח וא"כהתודה
 נ"י. דחה"ק ידידי העידניולזה

כה

 טלולט היטיףטל

 נוטל כמה כתב הלאז פ"ז לולב בהלכותהרמב"מ
 בדי ושלשה עדבה בדי ושני אחד ואתדוג אחד לולבמהן
 גדולה אגודה שתהיה כדי בהדס להוסיף רוצה ואםהדס.
 בבל עובר אין מדוע ולכאודה עכ"ל. הוא מצוה ונוימוסיף
 שנעשה דבד וכל מי שהו~ו מפני שכתב כמו וצ"לתוסיף.
 במקדש שלמה שעשה מה ולפי"ז תוסיף. בל שייך לאלעי
 עבד הא במדות ישראל התפאדת והקשה שולחעתי"א
 ד' בית את לכבד לבוי שעןםה לומד ויש תוסיף.בבל
 כ"ה סימן משה שיח בספד ועיין תוסיף. בל בזה שייךולא

 ומדומי שמח ובאוד ספר בקדית הדבדים ובעיקד)קדאוס(
 בל. ד*ה מ"ה כ' סוכהשדה

 והדס תוסיף בל דיש הדמב"ם סובד המיניםובשאד
 משום תקל"ה סימן בח"א הדשב"א ביאד שכבד כמוחלוק
 חיים באדחתן באדיכות ועיין הרמב"ם. וכדבדי מידהוא
 ד*ה מ*ז סי' ה' מהדורא שחמ ועיין ס"ד. לולבהלכות
 ולולב אתדוג גבי לומר שצידד פענח צפנת ועייןוע"ד.
 בל ובעניני בדבריו. עיין תוסיף בל שייך לא ב' לקחאם

 לידידי אחד שמעון שער בשו"ת דברים בירורי עייןתוסיף
 ק*ג סימן בח"ג שליט"א חרירי שמעון ד' הגאוןהדב
 ק*ו. סימןעד

 בענין לי כתב נ"י קרלנשטיין העניך חעך ר'וידידי
 ליתן יש ובאמת לולב בהלכות הרמב*ם מדברי מוכח כןזה
 הוא תוסיף בל התודה שאסרה האיסוד דיסוד בזהטעם
 וזהו התורה שציותה ממה יותר המצוה בעצם ידבהשלא
 היכא אם המצוה מעשה עצם משום כשמוסיף רקשייך

 רק אלא המצוה מעשה בעצם להוסיף נדי אינהשההוספה

 לעהצות התורה ציותה שאותו המצוה מעשה אחר להדרכדי
 הרמב"ם בלשון וכמבואר תוסיף בל משום בזה ליכאודאי
 הוסיף שליט"א ברסהצ ז' אפדים הרב וידידי עב*ל.בזה
 תוסיף בל שייך דלא במקדש שלחנות על בתירוצו בזהלי
 בעצם לנוי הוא מינים דהוספת להלק דיש לדוןיש

 אלא בשלחן נוי אינם שלחנות י' אבל שרי וע"כהאגודה
 שולחנות בעשרה אם דאפילו לדון "ם ועוד וצ"עבמקדש
 הוספת משא"כ תוסיף בל הרי דבזה י*ל במקדשנשתבהם
 וזמנים מועדים וונייז עכ"ל. בעלמא לנוי אלא איממינים
 שער בשחת עיין שופרות בב' תוסיף ובל מ*ג סימןח"ו

 תגרע ובל תוסיף בל ובענין ק"ו. סימן ח*ג אחדשמעון
 )גארעליש. ה' סימן איים אוצר בספרעןין
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 הוים )הרב אחד שם שכתב י"ט חוברת בהעמקראיתי%

 בזונ חמק לברך אפשר דלנאורהאליעזרוב(
 לולבנטילת

ל
 לולב נטילת בענין י"א אות תכוא סימן בח"אמ"ש
 בפונהשייבה סוכות עניני חיים במשמרת מ"ש עיק יוצא. במהמחברו
 א'.סימן

סז

 בטוסהלשטה

 מצוה יש אם סכות בדיני תכוא סימן בחואבמעש
 שליט"א כ"ץ פנחס ר' הרב ירידי העירני סוכה.בעשיית
 ושמרתם ל"א בפסחים במו בסוכה לשמה ענין הבאתידלא
 ת"ם סימן וטאר*ח מ' דף ה1יין מצה( )לשם המצותאת
 ל2 או לשמה היא העשיה חלות אם צרכו כל בררתי%א
 ט' סוכה עיע בסוכה. לשמה דבעי ברור לא די"זוהנה

 דצריך ירהשלמי הביש ובתוס' וב"ה ב"ש מח' ישנהבסוכה
 ועוד ובחת*ס הירהשלמי השמיט והרמב"ם דבר בהלחדש
 לשמה דבעי מהפסוק נלמד מאין ולכאורה בזההעירו
 שממר דבזמן כתב ט*ו סימן הלכות יעב"ץ משנתובספר

 בםוכה תרל"ו סימן מ*ב ועיין כאחד. באיםוהכשירה
 על מענה הערה פ"ה ברכה ועמק לחנ מחגהעומרת
 וקצרנו בסוכה לשמה בענין מעג סימן שלמה ובניןהמג"א.
בזונ

נח
 בטוסחטצ%ער

 הרחה8ונה לילה אבל ס"ה תרל*ט בסימן נתבהרמ'א
 ובסימן יורדין. גשמים אם אף בםוכה כזית לאכולצריך
 ח%ב מצטער אפילו ראשונה בלילה אבל כתב ס"רתר"מ

 לחייב. מצריך לשונו שינה מרוע ולכאורה כוית. שםלאכול
 מהפטורים מרבר זה בסימן כי נ*י מנחם ר' בניוטען
 בספר וראיתי וחפשתי חייב. בלשת כתב לכןמסוכה

 ס*ד סימן שליט"א זולטי בצלאל ר' להרה*גהמועדים
 ההיים עץ פרי בספר ווךין נכת, ביאור וכתב בזהדדן
 כ*ג.סימן

סט

 משותף בבית טינים ד' נ%ע אם הדיןאיך

 יושש. אם משוהף בבית מינים ד' נטע אם הדיןאיך
 כעת אבל סוכום על בכת"י )בחידושים בזהוהארכתי

 בדבר שליט'(4 רוזנברג רוד ר' הרה*ג ידיריכבוד
 רכל אי אחת מצוה הוי אי בסוכה שינה בדברהערתך
 רגע דבבל שכתב היעב*ץ דברי לפי מצוה מקייםרגע
 ונפ*מ רגע בכל מק%ם בשינה ג"כ א*כ מצוהמקיים
 הו*ל ו(ני בשכה יעשה אז אחרת מצוה לקיים צריךאם

 בקרא כחעב הלא לכאורה אחר במקום יעשה ש אחתמצוה
 ב"ז וממילא כישיבה הוי וטינה תדורו כעין והואתשבו
 ה5א תמיד לישב ולהדר מצוה רגע כי מקיים שםשנמצא
 שרהת חרין דיהנא תדורו כעין דזה צריך דלא נראהלצאת

 פ*ט סימן חאא וזמנים ושעדים ר"ט סימן ח"אמהרש*ם
 שכתב י*ב פרק האיתון בשער העבודה ושורש יסודועיין

 שוהה ואם בסוכות בביוע מעט לשבת שאסורמהאבודרהם
 רגע כל בשינה דג"כ משמע וא*כ מ*ע מבטל אזבחוץ
 שם וכתב ס"ה סימן ח*ו וזמנים מועדים ועיין מ"עמקיים
 אינו אבל שאפשר רגע כל בסוכה לישב עצמו לזרזדראוי
 מ*ש חו*מ סי' הלכה בבי(מר ועי' במ*ע. רגע כלעובר

 בעמוד 3תב ברכה ובעמק דלילה בחיוב דרכיםבהולכי
 דאורייתא בחשש דבכגס בסוכות מלטייל למנוע דראויצ"א

 סובה. מצותבביטול

ל%

 8יום88ק

 ביום אם הדין איך נ*י סילברמן יוסף מרןנשאלתי
 דיומא הספיקא הששי וביום אמר אם נסתפק סוכות שלז'
 עשרונ השמתה חחר דאין לי ומסתבר יצא.אם

 לי כתב שליט*א ברנשטיין יצחק ר' הרה*גוידידי
 שבחו*ל שכות של ד ביום 1 בזה*ל כ' מעכת"ר 1 וז"לבזה
 ו(מרע וכר, השביעי וביום וכךר השישי וביום במוסףצ"ל
 5ש ש ההחר הדין, איך וכר השביעי וביום רקדאמר

 דהא ת*ל ע*נ יוח4 א ומנחתם אמר אםומסתבר
 הרי*ף כתבוה בסעקחג נ*ה דף בסובה דאמימרתקנתא
 תק8עא היא גשן, בשם ופירשו העיר, בני בפרקוהרא*ש
 וביום בחו*ל, דחהה*מ (ר ביום דאומרים תפילהלענין
 בתורונ קוראי לענין 3ן עבדינן ואנן השלישי, וביוםהשני
 ישס שית שם במ*ב )הובא האחרונים פסקו קלקזובסימן
 חינו ובה, השני ביום בחףל דדוה*ם א' ביום קרארבלא
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 ברכות דספק מטעמא דהוא וכבראה בברכונ לקרותחהר
 ם כן הוא הדין טעמא הך דמשום מסתבר ש"נלה4
 עכ*ל. כנ*ל, בזה, לחלק ול*ש מוסף, תפלתלענין

לב

 הלולבלנענע

 תרנ*א סימן השולחן במסגהת שלמה שולחןבספר
 בהודו רק ינענע לא ביחיד הלל שאומר מי כתבסק*ג
 למנוע כדי בהקפות כתב סק"ג תרס"ט ובסימןראשון.
 שילך מי גורל  ויעשו ס*ת ז' רק להוציא ישקטטות
בראה2.

לנ
 5הש"ת 8טוכהלאנול

 היתר יש אם ויטמן. זלמן ורים מהבחורנשאלתי
 קידח2 דיעשו עצה ד"ם ונ*ל בסוכה. 'בש"תלאמל

 וונייז בסוכה. מצוה לשם שלא יאכלו ואח"כ בביתוהמוציא
 תוסיף בל חשש דיש דכתב תרס"ו סימן השולחןערוך

 וא*כ תוסיף. בבל מיחזי לא החג אחרי אבל תורהבשמחת
 בסוכה. תורה בה2מועז יאכל לא דלכתחילהנראה

לד

 8הש"ד2יזכור

 אומרים ובא*י עצרת בשמיני יזכור חומריםבהרל
 ועיין בה2*ת. בחו"ל ג*כ אומרים לא מדוע ולכאורהבשית
 אור*" כה2האגרות

 צ*ב. סימן ח*ג

לח

 בהקפות "בף8ה ש8"ת

 הסוכות ימי ובשאר רבה בהושענה בהקפותהמנהג

 תיבה נקרא זה כי תראה האמאי. אבימה על הס*תלהביא
 דף פ"ב ר"ם תענית עיין המקדש מבית לנו נשארוזה
 בוונ וקצרע תרס"א סימן מ"ב ועהן זה את ומקיפיןט*ז

לו
 88ונח8צםער

 ומצטער בסוכה, ופשפשים יתח2ים "ם אם "ייואיך
 וראיתי וחפשתי מלישן. דפטור נראה בסוכוע לישןלו

 יש אם דבתב קצ*ד, עמוד ח*א שולהן עריכתבספר

שג מ י ר פאחיים

  עצמו על מחמיר ואם בה. מל"שן פטור בסוכהפשפשים
 בה שיש בידיעה עשאה ואם הוש ואדיוט שכר לואין

 לא אכילה ידי וגם השובה אינה סוכה אפילופשפשים
 שם וכתב המחבר והוסיף מהרישץ מספר זה והביאיצא.

 אלא לאדם ערב דאין צער חשוב חבירו לסוכתשאפילו
 קנ"ח. סימן וח*ב צ'ג סימן הדשן תרומת ועייןבשלו.
 לילך מחוייב דאין תרל*ט סימן ריש אברהם מגןועיין
 שכ"ב. סימן שר*ח שיק מהר*ם ובשו*ת חבירו,לסוכת

לז

 לולב עמאוגדקמן

 הא לולב קטן אוגד סוכות ערב איך שנתעוררמה
 שטייןי מהר*י בשו*ת ראיתי שלו. וזה כלי בה2בחקונה
 אגד צריך אין דלולב הדין כי דפשוט דכתב רכ*בסימן
 כלי. בשבח קונה אומן בזה שייךולא

לח
 מעכו"ם קטןגזל

 שלכם דין לזה יש האם מעכו*ם לולב בגזל הדיןאיך
 סימן )קלוגר( החיים בספר וראיתי הראשק. ביום לאאו

 יוצא מנכרי לולב גזל דאם נ*ל שכתב ט*ז משנהתרמ"ט
 מדרבנן רק הוא נכרי דגזל להסוברים ראשק ביו*טבו

 עייקש. וכר דאורייתא בתר אזלינן נברי גזל מותרומה"ת

לט
 במחובראתרת

 כשנוטל יוצא אם י' אא תכ*א סימן בח*אבמ*ש
 הרה*ג לידידי שמחה דרכי בספר בזה עיין במחוברל~ב
 ועיין כ*ו. בסימן מ*ש שליט*א ראזענבערג שמחהר'

 צךי. סימן ח*ג אור*ח משהאגרות
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 טונחעניני

 לאחר מדוע י"ח חות תכ"א סימן בח*אבמ*ש
קידוון

 ידידי לי כתב ידים ליטול לבית הולכים בסוכ"
 סימן השהיהן בערוך עיין נ"י פענפיל אהרן יצחקר'

 ס*ד.תרל*ט
 אהן בשה"צ מ*ב עיין הנ'ל לי כתב ד באותומ*ש

 החהש בדעתצ*ג



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב ברדש
 שהש"ץ שבעת השולחן זה בשם ת"ג בסימןומ"ש
 הוי ולא תהלים מזמודי יאמר א~א בטל ישב לאמאריך
 בס' מפורהם שזה עיין הנ"ל לי כתב התקיעות ביןהפסק
 ובחזרת. ד"ה פ"ד שי"א העבודה ושורהםיסוד

 שמכאן שמחים אם שבש"ת ג' אות תכ"ם בסימןומ"ש
 בסימן הרמ"א הלא הנ"ל לי כתב התודה מקב~יםוה~אה
 בתב וכן תורה של לגמרה שמחה דעושין כתבתרס"ט
 מזה כתבנו כבר הנה עכ"ל. השמחה עיקד וזהוהטור
 שם כתבנו אלא תורה שמחת בקונטרס באריכותבנועם
 מתחילין שג"כ השמחה אלא לסיום השמחה רקש~א
 בזה.ועיין

 לי כתב שליט"א קרלנשטיין ה' חנוך הרב ידידיוהנה
 דהא וס"ל הרא"ש על דפליג הרמב"ם שיטת לפיהנה
 ולא הסוכה בדפעת ג"כ הוא שבעה כל אסורין סוכהדעצי
 על הסוכות בחג להשען מקפידים לא איך א"כבסכך
 ולכאורה שבעה כל בהנאה אסורין והרי הסוכהדפנות
 הסוכות בחג הסוכה דפנות על להשען לא להקפידצריך
 נ"י, פענפיל הרב ידידי טען וע"ז עכ"ל. מפקידיןואין
 הוא הנאה האיסור שכל כתב סק"ג תרל"ח בסימןהט"ז
 קיימת שהיא בעוד אבל קדושתה. תבטל שבזה ליטולרק
 כיון דבר שום עליה להניח או עליה לסמוך איסוראין

 עכ"ל. עליה קדושתהשעדיין
 יומא בתוספות המבואר לפי דאולי לומר חשבתיואני

 יושבין כך הכא כ"כ צורך דהרי בעזרה לאכול דמותרכ"ה
 הנאה. נקרא זה ואין צורך הו"ל בסוכה כך ונשעניםבבית
 בחצרות דישבו בעזרא הפסוק על שכתב סוכה ברוקחועיין
 בעזרה ישיבה אין והלא סוכה שם עשו עד אלקיםבית
 משרי היא עבודה צורך דאכילה שפיר אתי הנ"ל לפיאבל
 מותר אי שדן ה' סימן אור"ח יצחק בית שו"ת ועייןשרי.
 ובחלק המקדש בבית סוכה לעשות עץ לך תטע לאמשום
 ובהערות מכאן לו העיר שאחד הביא בסופואבה"ע
 בילקוט הלא העיר שליט"א שניארסון הרבלהדה"ג
 ואולי בסוכה אפילו אשירה לך תטע לא כתובשופטים
 בירושלים. שהיו החצרחע על פירשה דהרוקח כתבמשו"כ
 אסור דיהיה נ"י לאזאר שלום ר' ידידי העידולפי"ז
 בשם שכחבט כפי אבל הסוכה דופן על בחוץלהשען
 אסור, אחרת להנאה נוטל אם רק כי דמותר נראההט"ז
 להשען מותר אז במקומו נשואר והדופן נוטל לא פהאבל
 פ"ו סוכה רמב*ם על הלוי חיים רבינו בחידחציועיין
 בדבריג עיין המצוא גופא לעצם סכך בין דמחלקהלט"ו
 ס"ח ביומא עוד ועיין פ"ב. סימן ח'ו וזמנים מועדיםועיע
 דאינה דבהצמע אמת השפת והעיר היא עבודה צורךאכילה
 קדשים באכילת אמרינן ע"ב ובפסחים עבודה. צורךאלא
 הש"ס במסורת וזריאש עכ*ל. עבודה נקרא גופאהיא

 ופשוט. ר"ה דףבתוס'

 סוכה דעצי נ'י ראה"ק הנ"ל ידידי לי כתבחצוב
 לקיום שייכים שאינם בהנאות רק הוא ז' כלאסורין
 חהאי סובה מצות לקיום דשייכים בהנאות אך סוכהמצות
 מזה וליהשות הסוכה סכך תחת לשכב דשרי וכמודשרי
 כמו בסוכה שמתנהג המצוא גופא דזהו שמש עליושאין
 על בלהשען כן י"ל ולפיא אסורה זאת הנאה ואיןבבית
 הרי הקירות על להשען רגילים בבית דגם כיוןהדפנות
 ליכא ובכה*ג תדורו. כעין תשבו מצות מקיום חלקדזהו
 עכ*ל. בזה בי(ןר צריך ועדיין הגאהאיסור

 קעאסימן

 שטחממבת

 וכר תשבו בסוכות כתב ס"א קמ*ו בכלל אדםההיי
 כבוד ענני של סוכות א' שישבו סוכות מיני ב'להורות

 סיחון במלחמת העיירות שצרו בשעה ממש סוכותוא'
 העננים תחת "צבו איך ממש סוכות אם ולכאורהועוג.
 היתה ועוג סיחת דבמלחמת ועוד סוכה. תתת סוכה זהכי

 והעיר שנה המ' כל היה ממש וסוכות שנה מ'לבסוף
 הח*8נ של מקורו מאין שליט*א בלסקי מאיר ד'הרה"ג

 מש,8ים ויש רי"ט בסימן שבתב הל"ז ברוקחוראיתי
 שבארץ וכף ועוג סיחת של האמורי הארץ עלכשצרו
 יושבים וישראל שכתוב כמו בסוכות ישראל ישבו אזכנען

 בני ר12ז שכ2הצו עד עליהן מסכך היה בוודה כיבסוכות
 בסוכות כי זוהי כנען ארץ שכבשו עד ישראל כךעמון

 ומה עב-ל האומות א0ז כשצרים ישראל בני אתהחצבתי
 סק,א תרכ"ה בסיש שטתב רבה באליהו וראיתיביאורו
 ידעו אלא בארץ יושבים אטצו מאבותי0 יחשבושלא
 מן ההמה ימות תחלת ערים על וצרו ממצריםשיצאו
 לקב*ה ר(נשית כל כי בסוכות חג החורף ימי תחלתהפסח
 ועוג סיחון רק ולא המלחמחע לכל זכר ביאורו ה**כוכו'

 תרין בזה חריז מבחוץ ישבו אבל בפנים לשבתשצריך
 וומג סיחון מלחמת דכתב קפ*ה סימן אור*ח חת"סשףת
 כל ג*כ אלח וומג סיחון דוקא דלאו הרי מלחמותושאר
 תרכשה סיש דירווני ילקוט חרין שפיר. ואתימלחמה
 ציז ושהת לץ וסיח היסוד בשער למבי*ט אלקיםובית

 שליט-א עמאר שלמה הרב וידידי ל*א. סימן ח"זאליעזר
 כת'י. בתשובה בזה אליהאריך
 לפנ* ונשמע נעשה כתוב כי בזה להוסיף עודויש
 ואתש נעוה קודם אמרו לא ובשניות הדברותעשרת

 בשרם ה(צשים לרשות ולשמוע לרשצת כתבשהרמב"ם
 למדרגה אה*כ שמשים ושמע הסכת מלשון ולשמועלראוון
 הארז 8מ של מהמדרגה יוצוחים כבר הם תמ שמיעהשל
 לואהש תה ולשמוח לרקוד שרח"ם ת*ח של בשמאהוהם



אורח ת ו ב בר

 מעשה. לידי מביא הסדר שזה הרמב*ם נוא וזהולטמוע
 בזזש וקצרנו צ*ש עמוד ברכה עמקוורת

 מ*ש עית כר*ת האכילה בעת רק דמברכיןומנהגימ
 תורה באור שליט"א מונק שמואל ר' הרה*ג ידידיבזה
 תשל*ו.אלול

 קעבסימן

 טבעהבענתי

א

 הט5עת עםטבלה

 הביתה וחזרה טבלה שכבר אחרי מאשהנשאלתי
 ולטבול לחזור קשה חקיה הטבעת, עם שטבלהוראתה
 והתרתי רפויה היתה שהטבעת וראיתי ובאה לילה.באותו
 במנהגי התקמת בספר שראיתי מה על וסמכתילה.

 שאהצה  למעשה הלכה עשינו וזקל, ח' או בסופוירושלים
 הכא. וכ*כ והתרמה. בידה רפוי הטבעת חבכחהשטבלה
 מ*ש ד' א' קי*ט כלל אדם וחכמת י"ג בד*ח פ,תועית

 טובזג אבן בטבעת מא*ש היה אםלחייב
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 נתנרנר אע עםטבלה

 שעומד נתנדנד שן עם טבלה שאשתו מאישנשאלתי
 כי חוצץ אים שם שהוא דכ"ז ונראה דינו. מהלצאת
 להחמיר. ואין הסתרים בית והו*ל רב זמן עומדלפעמים

 הלוי שבט וורת י'. אהע ר"ס סימן נזד באבני פסקוכן
 ה84 משה באר ועית כן. כמו דמתיר צ"ו סימןיור*ד

 נ"ד.סימן

ג

 דהצינים על ברזל הום עםלמ5צל

 השינים על מתכת של חום שם שהרופאלאהרונה
 כי חוצץ זה דאין נראה שנים. לכמה ועומד זה אתלי"מר
 הלוי ובשבט צריך. אז אפשר ואם להורידו. אפשראי

 מצציאו וגם להוצהאן אפשר אם כתב ט' אות צ*חסימן
 להוצהשה בא*א להקל ו"צ דחוצץ. נראהלפעמים

שח מ י ר פאחיים

י
 הטמיל שלא "םראל של 5קיוטק ולשתותלאפול

הפלים

 בהן צבי ר' הרה*ג לידידי כלים טבילת בספרעיין
 אוסרים. ויש מתירים יש בזה שכתב )תשל"ה(שליט*א
 להחמיר "ם ובאמת בזה. שדנים ספרים חבל שםוהביא
 דצריך דכתב קבוא בסימן התשובה בעמק מ"ש ועייןבזה.

 פ*ה. פ"ד בעמוד ועיי"שטבילה.

ה
 תותבות שתיםלהטביל

 במסכת בשבת כעת תתן שאני השבועיבשיעור
 שינים להטביל צריך אם נשאלתי פ*ט, סוףברכות
 הביתה כשבאתי אבל מזה. שמעתי דלא ואמרתיתותבות.
 רי*א בעמוד שכתב כלים טבילת בספר ומצאתיחפשתי
 לכאורה וכתב להטבילן. צריך אין תותבתן שיניםוז"ל
 לי פסק כך אך בפיו. המחזיקו כסכין הוי אי לדוןיש

 לומר מסתבר דלא וטעמו שליט*א אויערבאךהגרש*ז
 סעודוב כלי שיקרא בו להשתמש יכול בעליו שרקשכלי
 בשם רק ונקרא לש או כטוחן חשוב אינו שבת לעניןוגם
 כיום ושמעתי להטביל. צריך אין וא*כ עכ"ל,אוכל

 מהמבואר זכ*פ צריך אין בודאי א*כ מפלעסטיקדעושים
 כי שן דנקרא בארתי )ובדרוש להטביל צריך איןלעיל
 ולבן שינוי הו*ל ולכן וטוחנו לועסו כי המאכל אתמשנה
 שס.נקרא

ך

 עץ פלילהטביל
 על החלה שחותכים מגש על המונח העץנשאלתי

 נהעה טבילה. טעון אי כעזכות של המגש על ושמיםהעץ
 וכלי למתכת מחובר לא והוא בעצמו כלי שם ישדלעץ
 וספר ס"ז. ס*ו ק"ב סימן יור*ד עיין טבילה טעון איןעץ

 חית י"א פרק שליט*א כהן הרב לידידי כליםטבילת
 קכ*ח. אות ובביאורקס"ד.

ז

 בטפלאןהגעלה

 דבחדשים ונראה טפלאן. להגעיל אפשר אםנשאלתי
 עמוד ח*ו ישורון יסודי ועית ליבון. יעשה ובישניםיועיל
 בזה. מ*שקנ*ב



 י ר מא חייםאורח ת ו ב ברשו

 המצות עואוחז הכלילהמביל

 שם שאתזזים כסף הכלי להטביל יש אםנשאלתי
 במדריך וראיתי כן. ולכאורה פסח. בליל מצותהג'

 חדשים נתב שליט"א שטרן שהרב תשל"ו ניסןהכשרות
 חלל ומצה מצה לבל ויש כסף של כלי ועשו באומקרוב
 מפה טוב שיותר הגם זה כלי נגד לעורר אין עצמובפבי
 ומי הנ*ל כלי להטביל צריך לפענ"ד ג"פ. כפולהלבנה
 עכ"ל. ספק שום בלי יטבלנו עתה עד הטבילהשלא

מ
 רפואה בקגשקילמב~ל

 צריך האם נ"י. ציגלהיים שמעת הרב יייייכבוד
 נראה בזה. מדקדקין אין ומדוע רפואה בקבוקילהטביל

 בעי לא ולכן אוכל שם הרפואה על אין לכאורה כילי
 בגמר הכלי שנעשה קאפי כקופסת דהועל אוטבילה.

 דנעשה או בזה. ועיין טבילה בעי ולאההשתמשות
 בזה. ועיין טבילה בעי דלא לצרך אפשר ובזהמפלסטיק.
 בזה טען שליט"א גרינבוים צבי מאיר הרבוידידי

 ששתר חשש שום אין אז הרפואה את ליטול צריךאם
 הרב וידידי בזה. והאריך וכו'. גמור מאכל לאכולאפילו
 דברים הרבה יש באמת בזה סען שליט"א רוזנברגדוד

 וכלי דברים ח2אר יין כמו טבילה בלאשמשתמשים
 לטובלם א*צ ולמלא לחזור רוצה אחוכ אם אפילורפואה
 רוצה אם כלים שאר משא"כ רפואה לצורך עוהואמטעם
 ועין כל מתוכו שהוציא אחר יין בקבוק כמו ולמלאלחזור
 ~קר תורה ובאור טבילה. בעי ולמלחן לחזוררזצה

 אינן שהתרופות נם*י בוארון ציון הרב לי דה2יבתשל'ז
 למאכל.נחשבחע

1

 מבילה מעון אם חעצכ?לכלי

 שאלה הובא שכ"ו בעמוד הלכה בשער ח"הבנועם
 מכונת יש הכלי שבשולי בעלקטרי שמבשליםכלים

 מחמת שיתקלקל העלקטדי מכונת לטבול שא"אעלקטדי
 מה להתבשל המאכל נחעגים עצמן כלים ובאותןהמים
 עד סבילה צריכים הבלים תשובה. טבילה. לעניןדינם
 משה אגרות מספר הובא וזהו העלקטרי. מכונתמחיצת
 שליט"א שטרן הרב המעתיק שם וציין נ"ז סימןיורוד
 שם הרינתי עשב. סימן ח"ב יצהק מבתת שו*תוראה

 המבונא גם להטביל צדיכין וכר ומ"ם שכתבוראיתי

 טבילוג צריכה היתה לא אם אף כלל חציצה הששו(מן
 אלעזר מיבאל שהרב ס' קונטרם המאור בירחון ועייןע"כ.
 טבילה טעון זה דכלי ג"כ כתב זצ"ל פארשלגרהכהן
 המכונדנ עד החצי רק או הכלי כל אם ביאר לאאבל

 שיטבול דדעתו ומשמע בזה דברים הוסיף ס"בובקונטרם
 שליט"א מאזוז שלמה הרב כתב ס"ג ובקונטרם הכלי.כל

 וישאלנו ויחזור לא"י במתנה יתנו להטביל שא"אדכיון
 פארשלגר הרב כתב ס"ד ובחוברת טבילה. וא"צממנו
 אבל ע"כ שאלה ע"י הללו כלים לדעציר ענין לשוםדליתא
 ק*כ סימן ביוראד בט"ז המבואר לפי כך לקה2ותא"א

 לאמתו דהיינו שעה לפי אלא אינה זו דתקנה שכתבסקי"ח
 ביד עולמית שישתקע כית השבת לאחר אבל ובו'שבת
 לועעיל במלמד )ועיין ע"כ. בידו כלקוח הוי ודאיישראל
 עמ*ם(. עם בהערמה מ"ש מ"ז סימןיור"ד

 בהתיכת נשאל קכ*ו סימן ח"א יעקב חלקתובשו"ת
 באופן עשוי המתכת ובתוך ועבה חלולה ארוכהמתכת
 נתחמם החשמל בח לקבל העשוים חוטים שע"יכזה

 תוחבין תבשיל איזו לחמם או לבשל וכשרוציםהמתכת
 מחובר המתכת של השני ובצד קדרה לתוך הנ"למתכת
 לכותל תוחבין החוט ואותו חשמל מחוטי ארוךחוט

 היות דלא והשיב טבילה צריכה הנ"ל החיכה אםוהשאלה
 מקבל אין מחובר כשהוא להשתסה2 רק שנעשהדכית
 מקבל דאין לקרקע מחובר דין לדעתי אמנם ע"כ,טומאה
 כה2א*כ לקרקע מחובר הכלי שכל באופן רק הואטומאה
 ההשמל חוטי אלא מחובר לא הכלי כל דידןבנידון
 יש וא"כ תלוש כשהוא משתמשין הכלי ובעיקרמחוברין

 הכלי את עושה החשמל חוט כח ובאיזה תלוש דיןלזה
 אמסעל הגר*ם העורך כתב ס"ג קונטרם ובהמאורכמחובר.
 כלים דהעח2ה מהא יעקב החלקת לדברי ראיהשליט"א

 טמא חוט אפילו בארץ הגדל מן להם וחבר בים הגדלמן
 חיבר ואם בצגעים מטמאין דאיגם הים עורות בעניןוכן
 דההיבור המפרשים וכתבו טמ(נ סה2יחה או חוט אפילולהם
 מסמרי רחה2י שני שנעיצת בנ"ד וכן תכיפות בב'הוא
 וחשיב גמור חיבור הוי שבכותל המקשר נקבי בשניהחוט

 ע"י ד,צם הדברים חלוקים ולדעתי עכ"ל. לקרקעכמחובר
 ונקץ2ה שעטנז לענין ג"כ גמור חיבור והוי תופרוחיבורו
 גמור חיבוד זה אין דידן בנידון סה2א"כ אחד בגדממש

 בחיבור זה יחשב ואיך מסמר של חיבור זה ואיןכתפירה
 עם תשמיש דין לזה דאין מחלים ג"3 דבריו בסוףושם

 לדדית פארשלגר הרב כתב ס"ד קונטרם ובהמאורהקרקע.
 בכותל בעלמא שחיבוד וכהב יעקב החלקת דבריאת

 בשם לא שבכותל העלקטרי חוטי שם בנגיעהלהיות
 חצ34 ע"3 ולסלקם לנטלם בבקל אפשר דהא מיקריחיבור

 טבילה. ולהצריך להחמיר ישבודאי
 טמא הגרע מסמר מ*ד פי,ב בכלים שנימוהנה
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 הכלי תעא הגרע מסמר הל"ג מכלים בפ"י הרמב"םוכתב
 מן כן נראה דלא הראב"ד וכתב טומאה מקבלשמקיזין
 שלא טהור הנרע מסמר ר"ש משום וכו' שהריהתוספתא
 שבתוספתא הכ"מ וכתב הקרקע עם לשמש אלאנעמצא
 זרועו על סומך שהמקיז משום הקרקע עם משמשהשיב
 כן מפני חשיב לא דמתניתין ותנא בקרקע תקוע עץשל

 משמש עם לזה ענין מה ולכאורה הקרקע. עםפהצמש
 הגר"א לביאור אבל זה, על זרועו את סומך אם הקרקעעם
 טהור הגרדי מסמר בתוספתא שגורס מה לפי שפיראתי
 וקבועים בזה זה משולבים האריגה כלי שכל דמשוםוכו'

 עם כפהצפהם הגרדי מסמר גם ר"ש חשיב בקרקעעמודיהם
 האריגה חוטי עוי בקרקע משולב שהוא כיתהקרקע
 חוט דלרשש דידן בבידת ג"כ י,ל ולפיעז עליו.הכרוך
 והראב"ד לא. דידן ולתנא הקרקע עם כמשמש הויהחשמל
 סומך שהמקיז ארוך מסמר שהוא האחרון בפירושכתב
 הו"ל בתוספתא לר"ש וא"כ ע"כ הקזה בשעת זרועו אתבו

 כיון משמש ליה חשיב לא ולת"ק הקרקע עםמשפהם
 חוטי ג"כ הלא וא"כ בקרקע קביעותם מתמידיםדאינם
 זה אין ובודאי תמיד בקרקע קבועים אינםההשמל
 מהכא סהצמע מ"מ טומאוג ומקבל הקרקע עםכמשמש
 הל*א פ"ט כלים ברמבום ועיין ות'ק. ר"ש פליגו זהדבדין
 אף טומאה מקבל איז הקרקע עם לשמש שעשוי מהכל

 נקרא זה אם השאלה דידן בנירון אבל שיקבעט.קודם
 הא בזה אמר שליט"א הרה"ג ואאמו"ר הקרקע. עםכהצמש
 את פוסל קבעו ולבסוף שחקקו בצינור בתרא בבאקייקל
 וומיז דחברו אף כלי שם ממנו נתבטל דלא הריהמקוה
 ק"כ. סימן יור"ד תשובה ובפתחי ע"ג כלל אדםבביםת
 שקבעו נחתומין של בדף ס"ו בדף שם דתנן והאעףכ.
 מטמאין אמאי וקשה מטמאין וחכמים מטהר ר"אבכותל
 איש בחזון וראיתי הקרקע עם משסהצ הו"ל האחכמים
 מסת"ע לא דהדף כיון דכתב א' אות י"ט סימןבכלים

 לא עצמו בפני תשמיש והוא קביעהעה ע"יתשמישה
 כתב כ"ד הל' בפי*א והרמב"ם הקרקע. את משמשמקרי
 לשיטת השמל בחוטי ולפי"ז מעשיג את שישנה עדדטמא

 ה* בפשח שם כתב וכן שינוי יצטרכו בודאיהרמב"ם
 שלט באופן גם מצלי בגופו. מעשה בו שישנה דצריךי"ב
 השמל זרם אין לכותל חבורו שלפני היות כשינוי לההשיב
 המ' שיטי. תשקל פועל הוא חיבורו וע"י פועל הכליואין
 פיינשטוק כהצה רן הרה*ג למוקר ב"ק על משה דברווזבס'

 לקרקע שנעשו בהא שהסביר ב' ענף מ"ד בסימןשליט"א
 סהצום דהוא א( אופנים בב' לפר,צ דיש טומאה מקבללא

 ולפי*ז לקרקע חיברו שלא כ*ז מלאכתו נגמר כלאשנוהחב
 דבר הם8 אם אבל לקרקע רק שעשה בדבר אלא שייךלא

 רק קרקע בלא תשמ"צ אותו ממש בו לדהסתסהצששיך
 זה נחשב לא דבכלי ב( מלאכוג מחוסר הוי לאווחיברו

 דמה דין דהוא אלא הכלי בגוף דאינו כית מלאכהחסרון
 ולפי"ז טהור לדבר שנעשה כיון טהור לקרקעשנעשה

 בלא גם עצמו התשמיש אותו בו להשתמש אפשר אםאף
 לטהרו יש לקרקע לחברו נעשה אם אלא בכותלקביעות
 )ועי' הנ"ל האופנים בב' תלוי זה דידן בנידון ולפי"זע"כ
 ה%"ד(. פי"א כלים הלכות הרמב"ם על לוי דבריבספר

 לכותל שבחיברו כתב הל"א מכלים בפכ"ווהרמב"ם
 וכמבואר בכותל מקבעו טוב יותר חיבור זהבמסמרים

 שאם משמע מ"ה בפ"כ המשנה מדברי אבל בכ"מ.שם
 הרמב"ם כתב אמאי וא"כ מסמרים בלי מספיק זהקבעו

 מדברי הלא עדיף דמסמרים הכ"מ כוםת מה ועודמסמרים
 מפרש דהרמב"ם וצ"ל מסמרים. בעינן דלא משמעהמשנה
 טסחת שהביא בתוי"ט ועיין במסמרים הייטדקבעו
 משמע הע"כ במסמרים קבעו שם וכתוב שבא"יהרמב"ם
 דברי הביא הר"ש אבל במסמרים הוא גמורדחיבור

 כתב אמאי וא*כ במסמר שיקבעט עד דטמאהתוספתא
 אבל בתוספתח. מפורש זה הלא מסברא נלמד דוההכ"מ
 וקביעות דוקא לאו דמסמר כתב המשניות על דודהבית
 על לדוד שושנים בספר ועיין ממסמרים עדיףבבנין

 8' אות כ"ה סימן בכלים איש החזון כתב וכןהמשניות
 באפשר וא"כ חזקה. קביעות כל אלא דוקא לאודמסמרים

 פי"א בכלים בתפא"י אבל כמחובר. יחשב לא להסירובקל
 אילך ונדין נעין יהיו לקרקע כשמחובר דאף כתב י"דאות
 ולטלטלו להסירו ורגיל מחיבורו יסירם בקלות וגםואילך
 דבנידט אפשר וא"כ ע"כ טומאה מקבלים אינםאפי"ה
 במחובר בו  דמשתמשים מטעם טבילה יצטרכו לאדידן
 כמחובר. חשוב דזה דיעות כמהויש

 שאם כנ*ל חילק ל"א סימן ח"א יעקב שבובשו*ת
 ג"כ כאלו כלים א,כ בקרקע להשתפהם מתחילהנעשו
 מקבלין אז נעשו לא ואם טומאה מקבלין אין חיבורןקודם
 להצריך שלא שם התיר ומשו"כ חיבורן בעת גםטומאה
 החורף בית בתטר שקובעים נחושת של לקדרהטבילה
 ראיה יעקב החלקת הביא ומכאן לקרקע וחיברוהוהואיל
 ד,טם לחלק דיש ונראה הנול. לכלי טבילה להצריךשלא
 הכא משאשכ התטר בתוך ונמצא נראה נחושת הכליכל
 ואין מחוברים ההשמל חוטי אלא בחוץ נמצא הכליכל
 כלל. בקרקעזה

 מחתיכת שנעשה דהצמל דכלי הנ"ל מכל לנוהיוצא
 טבילה בלי להקל יש לחמם בקדרה זה את ונותניןמתכת
 צריך בודאי הקדרה את מחמם שהדהטמל מפהצ בקררהאבל

 את יקלקלו שהמים חושש אם המכונה של והחצילהטביל
 לחציציב לחשוש לו ואין להטביל צריך הוא איןהמכונה
 יצא וכעת ק*י. סימן ח"ד משוה באר שוקתועיין

 מע צבי ר' הרה*ג מידידי כלים טבילת ספרלאור
 עףין דהצמל. כלי לטבילת הדינים שהביא הניי*ששליט*א
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 תשמל כלי כל מטביל האבי קפ"ה. קפ*ד קפ"ג בעמודשם

 כותב אני הנסיון ומתוך ימים כמה משתמש ולאלגמדי
 כתב וטהשסטר הכלי. כל לטבול השפשד לתשוששאין
 מו"ר אבל לטבול דיש כהן צבי והרב משההבאד
 שעתיו ה' ]יאריך שלים"א פיינשמיין ד*מהדה"ג

 טבילונ צדיך דאין ו' חוברת התודה בעם כתבוידפאהו[

 קעגסימן
 טהערכה יותר ההדטלהגכיה

 ההדס לקשוד ויש כתב סק"א תדנ"א בסימןהרמשא

 וז"ל, שכתב בלבוש ודאיתי עכ'ל. העדבה מן יותדגבוה

 הוזכר שהדי העדבה מן יוועד גבוה ההדס לקשודויש
 ולא עליו מבדך כשהוא שידאוהו כדי ועוד בפסוקתחילה
 עושין יפה שלא נאל זה ומטעם הדס בלא שמבדךיאמד

 הלולב שכל עד הלולב עם עדבה בדי הדבהשלוקחין
 להדד כוונתם והרי מפניהם נראה ההדס ואין בהםמתכסה
 כי גודע המוסיף כל נאמד ועליהם ההיפך והואהמצוה
 קצ"א סימן ובמהדי"ו עדבה. בדי משני יותד צדיכיןאין

 שמעתי מהעדבה. יותד גבוה ההדס ויקשוד וז"ל,כתב
 בספדים והטעם ז"ל לוי מהד"ם טשם ז"לממודי

 והביא התקכ"ו. בסימן משה במטה ועייןהפנימיים.
 בנכפף הנ"ל ולפי סוד. דדך על שהוא שועיב אבןמדרשית
 נראית העדבה אי קפידא דאין יתכן לדאותו ואפשדמעם
 הגדולה. כנסת הריז בזה. צ"ע להלכה ומ"מ גבוההיותד

 דומה ההדס במדדש כמ"ש כתב סק"ז הגד"אובביאוד
 גבוהות  ווהעינים דבריו וכוטע וכף. והעדבהלעינים
 להגביה ואין כתב סקכ"ה החיים ובכף השפתיים. מןיותד
 בה והמחפהו והמגביהו בו לחפותו ולא ההדס עלעדבה
 כדבדי חומד דתניא בעצמו ומסתכן חכמים דבדי עלעובר
 השקל. מאצית ועיין מד"ת. סופדים כדבדיחכמים

 ולולב שלשה ועדבה הדס שיעור ל"ב סוכהועיין
 הלשון וכן טפח. ההדס מן יוצא לולב שיהא כדיאדבעה
 ההדס מן ירנא כתוב מדוע ולכאודה תד"ן. סימןבשוקע
 הגמרא של זה מלשון ואולי כ"כ. העדבה מן תצאולא

 וא"כ גבוה יותד יהיה דההדס צדיך הדין דמעיקדמשמע
 ולא גבוה יותר דהדס הגמרא מדברי דאיה ישלכאודה

 ח"ב שהם אבני בשףת ')חרע שכתבנו כמו קבלה עפ"ידק

 מהגמרא. גדולה ראיה היא ולכאודה מבי"ם( י"בסימן
 לאגוד כתב האר*י ובכהבי עוד שכתב במ'אועיי"ש

 וב' באמצע וא' 2הטמאלו הא' הלולב בימין א' הדסיםג'
 מט'מ בשם כתב היל'ה בהטמאל ו(ר בימין א'עדבתע
 ובמ"ב עכ"ל. באמצע ולולב בימין והדס בשמאלעדבה
 והעדבה הלולב בימין לקשדו צדיך ההדס כתבסקי"ב
 במ*א עןין כתב סקיוא הציון ובהטער נהתגין. וכןבהטמאל.

 שלא כתב הפמ"ג כי העתקתיו ולא בזה האד"י בשםמ"ש
 בפרהסיא ולא ובצינעא בחסידות שמוחזק מי אלא כןינהוג
 עפ"י דברים בזה מ"ש אברהם שפתי בספר ועייןעכ*ל.
 שאביו יחזקאל חיים אבדהם ד' להדה"ג י"ב בסימןהקבלה
 אדבעת ובספד זצ"ל. הדי"ם החידושי של אחיו בןהיה

 מינים דהג' סופד מחתם הביא ש"ה עמוד השלםהמינים
 שני עוד מהם ולמעלה קשרים בג' יחדיו קושדהיה

 הלולב מימין אחד ההדסים את וסידד עצמו בלולבקשדים
 פניו על באמצעו ואחד מבחוץ השדרה על באמצעואחד

 בעל גם נהג וכך שמאל מצד העדבה בדי ושנימבפנים
 איך שכתב אבדהם בשפתי ועיי"ש עכ*ל. סופדהכתב
 בזה. מ"ש ט"ו סקי"ד החיים כף ועייןשנהג.

 הוא דידיה דימין יד ואטד וז*ל כתב שםובמ"ב
 כ"א דידיה בתד אזלינן דלא הפמ"ג מצדד דעלמאשמאל
 שם ועיינתי עכ*ל. יעקב בביכודי ועיין דעלמאבתד

 עטל דאיטד דפסקינן כיון בסק"ם להקשות. שכתבודאיתי
 לולב יטול אם אדם בל שמאל שהוא דידיה בימיןלולב

 ישנה דבזה ועוד דסתדי תדתי הוי לימינו והדסבשמאלו
 עכ"ל. להדס יסמוך והוא הערבה שסומכין העולםמנהג

 המ"ב כדברי נראה להלכה אבל גדולה. העדה היאולכאודה
 להוכיח כתב כ"ג אות ד' סימן ח"ב משה בבאד עייןוכן

 ברורזג המשנה שהביא מגדים כהפדי הוא הלכהדעפ*י
 אאד % חסר אם בסי"ג שם הובא להלכהוהנה
 הביכורי והקשה במקומו. אהד מין יקח לאמהמינים
 רק מובח לא דמגמרא לשו"ע ובהוספה ל"א בדףיעקב
 לעשות שאסוד מנ"ל אבל כלל אחד מין ליקח צדיךשאין
 שנים 2הט4ם4 ג"כ ליקח דיטעו הוא הגמדא לשון והנהכן.
 בזה. צקע ומ"מ לאסוד סגי זהוא"כ

 ד,פלשה הגר*ז בהטו"ע כ"כ דאיתי לעילובמ"ש
 השדדה באמצע ואחד בשמאלו ואחד בימינו אחדהדסים
 לשמאל. ואהד לימין אחד עדבות שתי לימין קצתהנוטה

 של הסדד ובענין בך. כל יראו לא שהעדבותמשתדלים
 צדק אבני בהטו'ת הקבלה עפ"י מ"ש עוד עייןהאיגוד
 פ'2נ דף ברכה עמק ועיין )טייטטלבוים( פ"הסימן

 בלוקח דנסתפק אשמ בקונטדס ר"ה אבן טודיועיין
 היכא דק כי דלא וכתב תגרע בל על עובד אי מיניםג'

 (ר מתן שנותן ר מתן כמו המצוה נתקייםכשמגדע
 באדיבות ועיין זא*ז. דמעכבין דלולב מינים בג'משא"כ
 וכן לעורר. רק ובאנו ל"(ג סוכה אמת בשפת בזהמ"ש
 בחריכות מ'ש ועיין לו. באין אהר מין בלוקחבמ"ש
המאידי.
 מגילה אין אם ונראה א' אות דל"ו סימן בדוקחחריז
 לבני לולביהן שמודישין להא דדמי בחומש יקראכשדה
 תעבא ראיה. הדחק שעת אין פסול שיבש אע'פבניהם
 בדכזנ דבלי סקשי ובמחבד תרצ'א סימן סוףבבאי
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 בשם קצ"א בסימן שכתב לרץ2"י הגדול בפדדסהמין
 אמנם ההדס. על עדבה להגביה דאין שמשון בד שלמהד'

 ואם הפדדס לשון שהביא אחר וז"ל כתב תודהבדעת
 יוצא ואינו האגודה פוסל מהדס גדולה יותד הערבהעשה
 שכתב השולחן בעדוך ודאיתי לעיכוב. שזה פלא וזהיד"ח.
 אלא לעיכוב לא גבוה( יותר שהדס לטנתו זה וכלבסק"ח
 שיש לו שיש מהעדבה יחער דה2וב דההדס דכה2וםלהידור

 וכן מהערבה למעלה בולט להיות צדיך לכן טוב ריחלו
 לעיכוב. שלא ובתב חדש טעםוזה

 כוונהו אין חוכה2 מתוך בקודא כתב במגילהוכן
 כדי בחומש שיקדא דה"ק אלא מגילה חובת ידילצאת
 שלנו. בחומש גם וא"כ הנסלזכור

 למעלה ההדס יקשוד כשקושר כתב שלמהובשלחן
 מדוע וחקדתי הדבה. בעי ולא מעט משמע מעט.מערבה

 שכתב תתדמ"א סימן אומץ יוסף בספד ודאיתי הרבהלא
 לדקדק צריך אכן מהעדבה יותר קצת גבוה יהיהוההדס
 בידו ההדס לאחוז יוכל לא דאוכ הדבה גבוה יהיהשלא
 שיש לי נראה גם כתב ואח"כ וכו' הלולב נטילתבשעת
 באופן אחד מצד מהעדבה מגולה הלולב שיהיהלדקדק
 יהיו ואז נטילה בשעת ההו14 לצד האתרוג לקדבשיוכל
 מכה2. יחד סמוכים מינים הד'כל

 אבן יהודה רבי בן יצחק בדביע דאיתי כעתוהנה
 הדס היו דתניא וז"ל, לולב בהלכות שכתב ז"לגיאות
 שיהא ובלבד כשדים ז' ובני טפחים ששה בניוערבה
 מהג' דאיה אין ולפי"ז טפח. מהם יוצא לולב שלשדדו
 דק כתוב בגמדא שלנו בגידסא אבל גבוה. יותדדהדס
 בג' הובאה לא זו דבדייתא ירנן ביצחק שם ודאיתימהדס
 ראיה. ישוא"כ

 קעדסימן
 לםוכה הדץ מיםלשתות

 לשתות ומותר כתב הל"ו פ"ו סוכה בהל'הרמב"ם
 לדייק אחד רצה ומזה לסוכה. חוץ פירות ולאכולמים
 בסוכה. לישב מבדך בסוכה יין בשחעה וממילא א"אדיין

 מה רק מביא הו14 כי הדמב"ם כתבה דלא אףונדאה
 רה2ולחן העדוך שכתב ובמו מובא. לא וזה בגמדאשמובא
 מה להביא דרכו ואין יין הזכיד דלא סק"ו תרל"טבסימן
 ומותר הובא ס"ב בה2ו"ע שם אבל בגמרא. מובאשלא

 מדדכי במאמר ועייוש לסוכה חוץ ופירות ויין מיםלשתות
 דיין ז"ל ומוד"ם מדן דבדי אלא לנו אין אע שכתבסק*ב
 אכיל אי וממילא עליהו קבע אפילו סוכה בעו לאופירתץ
 סקי"ב במ"ב עייקש וכן עכ*ל לברך לו אין בסוכהח2תי
 בסוכה. לישב מבדך אין יין דעל מדבריו בפירושוכה2מע
 בברכוח כמ*ש בסקי*ב הגר*א כתב ה"ו הרמ"אומקור

 בטלה אז יין על סעודה קובע דאי שם דמבואד וכוונתומ"ו
 ונשאל שואל בשו"ת עיין וכן אליעזר. בדמשק ועייןדעתו
 לישב יין על לבדך שמודה מי שכתב קס"ד סימןח"ג

 לישב יין על לבדך דאין מבואר וא"כ הוא טעותבסוכה
 וכה.בס

 קעהסימן
 פעמים ז' הלולכ עםהקפה

 ס"ת להעלות נוהגים כתב ס"א תרוס סימןבשרע
 מקיפים ובשביעי יום בכל חד פעם ולהקיפה )הבימה(על

 שכתב סק"א בט"ז ועיין למקדץ2. זכד פעמים שבעהאותה
 המזבח דוגמת ס"ת בה שיש לבימה היקף עושיןועכשיו
 בלשון ועיין לולב. שם שאין לפי מקיפין אנו איןובשבת
 פעם הדאה2ונים ימים דבו' ההבדל מה לפי"ז והנההטור.
 הובא בטור והנה זכד. זהו אם פעמים ז' ובז'אחת

 הל"ג סוף פ"ד בידושלמי והוא לידיחג זכרהידושלמי
 ידיחו אח הקיפו ז' דביום וביאודו ליריחו זכר אחאאד'
 יום כל מקיפין אנו לכן אחת פעם הקיפו יום ובכלז"פ
 הקיפו דבמקדש שכתב בב"ח ועיין ז"פ ובשביעי אחתפעם
 זבר אלא איע בודאי הקפתינו אבל ליריחו זכרז"פ

 ובשבעת קנ"ו סימן הקטן בתשבוץ מ"ש ועייןלמקדץ2.
 והביאו באגדה כ"ה כתב הגר"א ובביאור שם.הנדות
 שאמד שם צ"ע אבל ע"ש. תש"ג ס"ס תהליםבילקוט
 בבית ההקפה ואין וכו' גדולים ישדאל כל של ההקפהסדר

 וכו' למזבח אולם בין נכנס זר דאין בכהנים אלאהמקדץ2
 מ"ג סימן מיגאש הד"י בשו"ת וראיתי בס"ב.ועיי"ש
 סביב ממש לא ותירץ שהקשה הגר"א קושיתשהקשה
 מוהרח*א להרב עיין שם צדין והמגיה בדבדיו. עייןהמזבח
 עכ"ל. ע"ב י*ו דף הקדץ2 דדך בקו'ז"ל

 שמחה. משום ובלבוש דקיעים ז' משום כתב בוובכל
 האולם בין נכנס זר שאין שאף גיאות בן דיעץועיין
 לפי"ז ההקפה. מצות לצורך ליכנס הותר מ"מלמזבח
 הלכות שט"ו סימן זדוע אור ועיין הקיפו. ישדאליםגם

 תר*ס סימן תורא בדעת ועיין פ*ו סימן דבתי ותניאסוכה.
 שהביאו. סק*א חייםובאדחות
 לתקוע שנוהגין ויש וסק"ב. סק"א עדוהעשועיין

 עמוד ח'ג מהדי*ח ליקוטי ווךין להקפה. הקפה ביןשופר
 ומה צ'ם(. סימן ח'ג אוד"ח בה2ה אגדות )ועייןק"ה

 רכ*א. עמוד חי"ג בנועםשכתבנו
 שהביא לולב מהלכות פ*ז סוף מנוח ברבינוועיין
 מצות לצורך שהיה כיון למזבח. האולם ביןשהקיפו
 סוכה לנר ערוך ועיין סק"א. מרדכי מאמר ועייןההקפה.
 "2ראלים דאף שכתב שכ*ד מצוה ומנ"ח כהנים. ד"המ"ד

 אל "2 כי וששמנתי שם סתב ~החימך כהנים ולאלוקחים



אפרימ חייםארחרבבותשי
 מרין מיניש וג' הלולב במצות נפלאים סודותהמקובלים

 וכה. אלמא ד"ה ע"ב מ"ג סוכה לנרערוך

 קעוסימן

 תורה בהצמהת לילרים לתורהלקרוא

 מצוה בר לפני לילדים לתת אפשר אםנשאלתי
 להם שנותנים מקומות יש כי תורה בשמחת בתורהעליה
 שלהם, המקורומה

 הלכות המנהיג בספר בזה. בראהמונים מקורתשובה.
 כאחד הקהל וכל וכף צרפת ומנהג כתב נ"ו סימןהחג

 כן כמו כתב זה ובלשת בתורה, קורין קטנם ועדמגדולם
 דהוא הרי נ'ח. סימן ס*ת קריאת בהלכווע חייםהארחות
 וקורא כתב רש*י ובסדור לתורה. לקרותם קדמתמנהג
 כתב מרוטנברג מהר"ם ובמנהגי הברכות. לשם וגדולקטן
 פרשה אחד לכל קטנים עד מגדולים הקהל כלקורין
 הברכה וזאת וקורין כתב קלוזניר הגר"א ובמנהגיקטנה.
 וקטן,גדדל

 שמיני בהל' טירנא איטיק יצחק ר' במנהגיםאבל
 וקוראין יחד הנערים כל וקורין כתב ס"ב עמודעצרת
 סוכה, הל' בהמהרי*ל הוא וכן קדם, מעונה פרשהלהם
 אלא ממעונה קורים לא הנערים שלכל מנהגינואבל

 עלית דמוכרים פוזנא במנהג הובא וכן זה. שלפניהפרשה
 הנערים. כל עם אחרון העולה עלית כלומר הנעריםכל

 ולוי הכהנים כל עם כהן קורין דהיו כתוב הלויובלקוטי
 עם אחד קורין ובחמישי ישראלים וחמש הלוים כלעם
 הרבה מתנים דהיו כתוב ברלין ובמנהגי הנערים,כל

 גדול אחד נער תורה חתן קודם האחרונה ולעליהעליות
 הנערים. כל עם מצוה ברשהוא

 בסימן שם והוסיף טירנא. הר"י כמנהג בלבחםועיין
 וכו' הגואל המלאך פסוק פה על אותם ומברכיןתרס"ט
 בס'ק שכתב רבה באליהו עיין הפרשה את אומריםומתי
 כונתו שלהם. אחרונה ברכה קודם דמברכין נראהט*ו

 הברכה את אומרים ואח"כ המלאך קורין הקריאהשאחרי
 הברכה לפני דקורין בסקי*ד המ"ב כתב וכןהאחרונה.
 אחרי אמרו דהקהל כתוב ברלין במנהג אבלהאחרונה.
 מנהגים חילוקי יש הש*כ המלאך. הפרשה אחרונהברכה
 המלאך.  פרשת אומריםמתי

 להן וקורין ביחד הנערים כל קורין כתב שםהרמ*א
 מתוך משמע וא'כ בעשפ כתב ולא וכף הגואל המלאךנדר
 גללה ואם מיוחד אין הלא המיוחד ס"ת איזה אבלהס'ת
 כתב נ"ז סעיף ח' שער אפרים ובשערי ביאור. בעיעכ"פ
 בנושאי חמי"ש מצוה חיבוב משום לקטנים לקרותנוהגים
 קודין ולקטנים תרס'ח. בסימן כתב אברהם. ובממסלכליו.

 הברכה. וזאת מעין ג"כ והוא ברכות. בהם שכתובפ'
 הנערים כל קוראין ובסוף כתב קל"ח סימן שו"עובקיצור
 להם וקורין ישמעו. והשאר יברך שבהם שהגדולוהנכת
 שבעה דקראו כתב המשולש ובחוט הגואל. המלאךפרשת
 ובכמא הבערים. בל עם ת*ח ואח"כ עליות ז'פעמים
 יחד וכולים הילדים מעל טלית פורש שזכה מימקומווז
 המלאך. קורא החזן רק מקומות ובכמה אתו,מברכים
 והם אחד אחד לקטנים שקורין נהוג קהלותובהרבה
 תרס'ט החיים בכף המנהג והובא הגדולים כמומברכים
 ה~עשר לילדים גם להקרות נוהגים יש ומיהו וז"ל,סק"ד
 אחד כל ולברך זה אחר זה הרבה פעמים מעונה עדאמר
 החזן לו אומר לברך יודע אינו ואם ולאחריה לפניהואחד
 במלה. מלההברכה

 בליקוטי כתב המלאך פרשת להם דקוראיןוהטעם
 שלא יחד הנערים כל שקראו כיון ק"ח עמוד ח"גמהרי"ח
 תורה שמחת חג תולדווע ובספר הרע, עין ח"ו בהםישלוט
 זה שבפסוק משום פשוט הטעם כתב קס"ה עמוד)יערע(
 מנהגים מיני כל דיש הרי הנערים. את אבינו יעקבברך
 יש לקטנים לקרא והנוהגים יסוד. לו יש מנהג וכלבזה
 קדם. מימי נהוג כך כי ולעשות להמשיךלהם

 קעזסימן

 הטוכה מרכתכענין

 ועל מברכין לא לולב עשיית על מדוע לבאריש
 ובר'מ מברכים. כן סוכה עשיית ועל ומצה, שופרעשיית
 אבל דמברך. שופר בעחחה מבואר הל*ט פי"אברכות
 שיש במצוה שרק הראב"ד דברי מ"ו בסוכה הביאהמאירי
 ומגילה חחופר מצה קץניית אבל ולולב כסוכה קצתהנאה
 רופפים. והדברים וסיים השה בעשיתןאין

 אין כלים הגעלת ועל מברכים כלים טבילת עלוהנה
 ובשףת א'. אות רצ"א סימן בח"א מ*ש ועייןמברכים
 כי צ'ל וטעמו אלי. בתשובה מ"ש מ'ח סימן שדךפאת

 שלא כמו מברכין לא ועוז מעבירה להמנע באהגעלה
 הוא כלים טבילת אבל והגידין בשר מליחת עלמברכין
 קבורת ועל מברכים. ולכן לטבול ומצוה מטומאתושיצא
 המת מבזית מניעה היא הקבורה כי מברכים איןהמת
 אם קדשים ופס~י מתר שריפת ועל לברך. איןוע"ז

 מ*ח סימן יעקב סולם בשףת בזה מ*ש עייןמברכים
 מקע הצל י'. ט' ח' ז' באות חמן ובביטול ף. ה' ד'אות
 אכל אם אלא לברך חיוב אין כי מברכים לא ברהמ"זשל
 רעל בברהאום נכלל זה אולי ק"ש של מ*ע חצל מברך.אז

 אין תפלח ועל התורה. לימוד בכלל זה אולי ס*תכתיבת
 של מ*ע ועל ברכה. אין הצ*ז בלב אפשר כי אולימברכים
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 לא תשובה ועל יקבל. לא אולי מברך לא לכהןקדשתו
 ינול כי מברך לא סוטה דהעקאת ועל בלב. אפשרכי

 אין לחבירו אדם בין של ודינים משפטים דעללמחול.
 מברכים אין מדוע ביאור ובעי באחרים. תלוי כימברגין
 והבאת במועדות. התקיעות ועל עגלה, עריפתעל

 שזה הרמב"ן כתב הארון, ועשיית המקדש, ובניןביכורים,
 שבהשר י"ב באות הרי*ש תכליתה. וזה העדות שםלשום
 ומצות היום, וקידווע החודש, קידווע על מברכין לאמדוע

 ועל קרבן, שמביאה ויולדת השקל, ומחציתקטורת,
 עמלק, וזכירת בעזרה, פנים וראית מלך, ושימתהבדלה,
 וקד,עתם של מ*ע ועל חמור, פטר ופדיון תקום,וועיבה
 אין טמאים שילוח של מ"ע ועל שנה. החמישיםשנת

 הנזיר ועל במחננ טמאים יהיו שלא העיקר כימברכים
 אש ועל הדשן, הרמת ועל מצורע, גילוח ועל נזרו,שמגלח
 המצורע הבאת ועל המנחות, שירי אכילת ועל תוקד,תמיד
 כמוך, לרעך 141הבת מצות ועל תוכחה, מצות ועללכהן,
 קידוש ועל הקן. וועילוח לירוועלים, רבעי נטע הב(אעועל
 הרא"ש בשם הב"י מ"ש ל"ד סימן העזר אבן עייןאהעה
 שבת אכילת יעל גירחעי4 ועל י"ג. באות שם ועייןוהר"ן.
 משלוח בענין ח' חלק בנועם בזה מ"ש עיין יו"כוערב
 סימן וחת"ס ק"מ. סימן המוציא ברכת או"ז ועייןמעת.
 שם ועיין יקבל, לא שמא הרשב"א כתב ובצדקהנ*ב.
 לב להעיר אלא לחד,ע לא כ"ז הבאע הנה י"ד.באות
 לא ומדוע מברכין מדוע מצוא בכל טעם להסבירהמעיין
 הרי*ש בזה. דע כבר מצרים יציאת סיפור ועלמברכין.
 בזה. מ*ש מ'בסימן

 ר' הרה"ג המגוח לידידי חיים שלמת בספרחמין
 היים ר' הרה*ג לו שהשיב תשובות זצ*ל סאבלשלמה

 מברכין אין למה וז'ל, ט"ו סימן בח"א זצ"לזאננפלד
 )תשובה( וכדומה. ברהמ"ז ועל שמע קריאת עלאקבוו
 כל הראשונים כהעיטת וההא ח' סימן א"ח בהגר"איין
 עכ*פ צריך כי תקשה לא וממגילה מעשה בה שאיןמצוה
 העומר מזכירות העומר ובספירת המגילה היינולחפץ

 אבל התורה מן ווהיא כיון קו' אין התורהומברכת
 יקשה אבל מעשה בו שאין דבר על תקנו לאהחכמים
 לרוב ההלל דעיקר כית לומר האפשר ההללמברכת
 דאו' מצות על אבל תיקנו הכי מעיקרא דרבנןהפוסקים

 בספרו עוד ועןין עכ*ל. תקנו לא מעשה בו עואין דברעל
 ב' סימן ח*ד עבדי ובישכיל א/ סימן ח"ב חדשהשלמה
 ח*ד הלכות ובכהענה קשש. על מברגין לא מדועדהסביר
 יו-כ. ערב אכילת על מברכין אין מדוע דהסביר ע"וסימן
 על מברכין אין שכתב ס*ד ק"ו סימן אברהם מגןועיק

 ישע. הבגדי שם מ*ש הרי קבע. לה שאי מפניהתפלה
 פרי שראע בספר עיק שהחהע בענין דבריםוביאודי
 כ,א בסיח שליטשא איכגשטיו הרב הרה*ג לידידייהחעע

 המזון ברכת ועל דינים. פרטי הרבה עיי*ש כ"טוסימן
 זה כי מברכין כיצד ריש אמת בשפת עיין מברכיםאין
 הפשוט השכל מצד הוא אלא שקדשנו הקדחעה מצדאינו

 וברכת. וועבעת141כלת
 דשמא הרשב"א שכתב וכמו מברכין אין צדקהועל

 הגר אז קודם לברך דא*א בטבילה ולכאורה יקבל.לא
 אחרי שיברך פה נתקן לא ולמה הטבילה אחרמברך
 ק"ה. בעמוד מ"ש ישראל הצבי ועיין לחלק. וישהנתינה.
 או בהפרשה צדקה של המצוה מקיים מתיונסתפקתי
 ח"ב בספרו צבי תפארת בעל ידידי לי והשיבבנתינה.
 ורדב*ז רנ"ז ויורוד ממת"ע פ*ח ר"מ עיין ק"בעמוד
 בשעת מ"ע דאיבא ו' ר*ה אבן וטורי תרצ"ח סימןח"ב

 ואם לעניים נותן איע אם תאחר בל משום בו וישהפרשה
 שתי 141יכא הצדקה יפריש במקומחן מצוים ענייםאין

 אקריב ולא אפריש וחד אפריש ולא דאמר חדפסוקים
 בירו,עלים הודאה מבעל בילדותי בע*פ ושמעתיעכ"ל.
 עני לחפש עליו וחיוב ההפרשה בזמן היא דהמצוהדפסק
 לו.ולתת

 עוועים לא מצחן כמה על ומדוע מ"ש באריכותועיין
 ועיין ט"ו. אות א' סימן ברכות מערכה חמד בשדיברכה,
 פ' סימן חי"ב אליעזר ציץ בשו*ת הרשב"א בדברימ"ש
 עטרת וחלק וח*ב ח"א חיות מהר"ץ עיק ברכהןובענין
 י*ד. אות פ' בסימן שכתבע מה ועיין באריכהן.צבי

 קעחסימן

 כלי אל חים כמים פרה כפרשתמים

 סדר רומ סימן )תרפ"ג( שלפני ויטריבמהזור
 אל חיים במים שפסק באחד ומעשה וז"ל, כתבפרשיות
 ולברך לחזור והזקיקו דהמלום. רבינו עליו והחזירוכלי

 הערב. עד תטמא עד גולה הפר,עה כל ולגמור וסוףתחילה
 להגר ופסק אדומה פרה בפרשת שקרא אחד בחזןומעשה
 במקומו לו וישב ס*ת וגלל עולם לחוקת בתוכםהגר

 בעלמא רמז אלא אמרנו שלא וא' הדבר. על ר'והקפיד
 הפר,עה בראש והתחילו וסוף תחילה ובירך ופתחותזזרו
 ובערוך עכ"ל. הערב עד תטמא עד כולה הפר,עא כלוגמרו
 כלי אל חיים מים סים אם אבל כתב סא קל*זדהעולחן

 מבהאר דכן ולקרות לחזוד א*צ הפר,עא כל גמר שלאאף
 כלומר בעלמא ברמז אלא אמרנו שלא שכתבמלשונו
 כפי אבל נתבארג לא עדיק חטאת מי טההת דינישעיקרי
 דלא כתב ואיך דחוזר ויטרי במחזור מבהארשכתבע
 עליו הוועג שכבר כשכ וו1ייז דבריו. ראה לאומטהמא
 במסיים דחתר מסתבר העאג צאח. עמוד התורה בזרוהובא
 כלי. אל הישבמים



 ת ו ב ברשיב
 קעטסשן

א

 "חיבה בבן ה~כה נרותהולקת

 בדבר יארק. בנו הלומר מפה הישיבה בןכברד
 כי חבוכה נרחע להדליק בישיבה צריך אתה שאיןטענתך
 יוצא ואתה וביתו איש ומבואר מדליקין הוריךבבית

 ועליך כך דלא נראה הוריך. בבית שמדליקיןבהדלקה
 אהל בשו*ת מבואר וכן נמצא. שאתה במקוםלהדליק
 ההולכים בחורים וז*ל, ב' אחע ז' סימן )צוהיג( ח"גמשה
 ולברך בחדרם שבת נר להדליק צריכים לביתם חוץללמוד
 לו יש ואפילו ס"ו רס"ג סימן באור"ח כמבוארעליו
 גדול שהוא כיון נרות. המדליקים ואם אב אחרבמקום
 במג'א ועיי*ש כה%תה נרות הדלקת של המצוה עליוחלה
 בחדר ידליק וחנוכה שבת דנרות נלמד הא*כ עכ*ל.סקי*ג
 הדינים פ"ב. הדר חובת בספר וונייז שנמצא. היכןשלו

 לענין קביעות ודין בחורים של הדינים כל שםומבאר
 קרלנשטיין העניך חנוך הרב ידידי שטען ובמה חנוכה.נר

 וכשמגיע אביו לבית חנוכה לשבת שבא בבחורשליט"א
 בבית היום כל להיות צריך האם ביתו הרי"ז ההדלקהזמן
 נ"ל שם. היו ההדלקה שבעת בזה דסגי או ההדלקהאחרי
 חיוב ואין שלהם הבית שם היה ההדלקה שבזמן במהדסגי
 ח"ו וזמנים במועדים מ"ש ועיין שעות. כ"ד שםלחכות
 בסופו. פ*חסימן

ב

 ברכהזכץ
 ואח*כ הברמת כל קודם לברך כהרמ"אמנהגינך

 בספר אבל לעשות. ישנים מעורר בספר כתב וכןלהדליק.
 ושאר הדליק להדליק הברכה וואמר דאחר כתב יושרלקט

 ולאחר קנ"ב בעמוד וז*ל הברכה. באמצע אומרהברכות
 חנוכה של נר להדליק אקבוו אמ"ה בא*י הברכהשאמר
 ואע*ג הדלקתן בשעת אמר ברכות ושאר מיד מדליקהיה

 אכילת אחר לברך התורה מן עשה במצות כתבדבסמ"ג
 באמצע הא ועוד בזה(. שנתכון מה הבינותי )ולא וכו'לחם

 שלום דברי בספר וכן מלאכה. יעשה שלא מבוארהברכה
 אבל נסים. שעשה מברך ואח"כ ומדליק שמברךמובא

 כתב וכן לנהוג יש וכן הברכות כל קודם דעושיםמנהגינו
 קודם לברך ויש בהגהה. קמ*ז סימן וזמניםבמועדים
 כל יברך וז"ל, שכתב שלמה בהבלחן עיין וכןההדלקה.
 להדליק. שיתחיל קודםהברכות

 לברך מדקדקין יש התג כך בשבת המאיריולשון
 בשעה באחרונה נסים ושעשה בראשונה להדליקברכה
 הכרח רואה ואיני להדליק חייב שהוא מה כל רואהשהוא
 עובר מטעם בתחלתו לברך ראוי מיהא להדליק ומ"מבכך

 בתחילה. יברך דהכל דדעתו דמשמע הרי עכ*ל.לעשייתן
 שטרנבוך משה ר' שהר*ג כ"ד גלית התורה מעיןווניין

 שידלוק נרות הדלקת בשעת לדקדק שיש כתבשליט*א
 שבת מרש"י ומדייק ידים סילוק לפני הפתילה יוצאירוב
 בבן ועויין חנוכה בהלכות הלכה וביאור רצ"ד ומ"בכ*ח
 ח"ו וזמנים מועדים ועיין בזה. ועיין נח פרשת חיאיש
 צ'.סימן

 קפסימן

 ה~כה בענעיבהאורים

א

 נרות ב' רק לו ואין ג' בעםהשמד

 סימן ח"א אור"ח אפרים ברבבווע שנתבנובמה
 וטתבם נרות ב' רק לו ואין ג' ביום בעומד (ו אותתל"ד
 בדברינג שם יעהין נרות ב' רק דמדליק עזרי אבימספר
 כתב שליט"א קרלנשטיין העניך חנוך ר' הרב ידידיהנה
 והח*א הלוי הבית פלוגתת לבאר לי ונהאה וז*ל, בזהלי

 שליט*04 שך ר*א הרה"ג מרן לי הסכים )וכןשהביא
 האור ריבוי משום הוא אי ההידור דין ביסודדחלוקים

 נמי הראשת שלצד ברור וזה הימים מספר ציון משוםאו
 היום ממספר יותר ידליק לא אמאי דאל"כ לתרהיהואיכא
 משום התנ דמהדרין התקנה עיקר הר4החון הצד שלאלא
 מספר ציון משום התקנה עיקר השני ולהצד האורריבוי
 ריבוי משום התקנה דעיקר ס*ל שליט*א ומרןהימים
 משום דעקרו ס"ל סופר והכתב והביה"ל והח"אהאור
 אות ג' סימן הר4הע נזר בספר ווניין עכ"ל. הנרותמספר
 אך. דשהא'

5

 לה זקוק איןכבתה

 דף שבת אמת שפת עיין לה. זקוק אין כבתהבדין
 זמן דכל י*ל א*כ וכף  לעיין ויש בד*ה שכתב עאבכוא

 היכר יש דעכ*פ ההידור לנר ג*ב זקוק המצוה נרשדולק
 ובהאורו עכ*ל. לכו*ע זקוק ההידור לנר %ן הימיםעל

 נשאר אאד נר אם אבל כבו. הכל אם לה זקוק איןדמתי

 מ י ר פ א חייםארח
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 הימים. היכר בהטום השאר אעצ לדהטאיר צריך חדלוק
 מצד רק זה את שאמר ונראה להלכה. הוא איךו(41כ
 ובפרם צריך. אין להלכה כי להלכדנ ולא וסבראחידוד
 עוד ודע ס"ב תרע*ג הלכה בביאור מ"ב בספר מ"שלפי
 לא וכ"ש כולם כבו אפילו והינו לה זקוק איט שאמרודמה
 ר' הרב וידידי כדהט"א. ולא להדליק צריך אין בולםכבו
 להלכה אבל לזה. העירני שלים"א קרלנשטיין העניךחנוך
 מ"ש לפי נראה אלא צריך. ואין המ"ב כדברנראה

 מטעם להדליק דיש בכבתה תל"ח סימן אפריםברבבות
 להדליק וצריך כוהן*א ההלכה ונשארה נפ"מ אין א"כדהטד
 עוד ויש וכהמ"ב יראו שמא צריך אין ובאמת חשדכהטום
 ק*נ עמוד דן קונטרס החודש עולת ועיין בזה.לעיין

נ

 חצוכה צר חרליק אםטפק

 נסתפק זצשל )שלים"(ם ראזין חיים ר' הרה"גידידי
 להדליק. שוב צריך אם חנוכה נר הדליק אם הדיןאיך
 טען הוא אבל ולקולא. סד*ר הףל כי דלא טענתיואני
 עין בספרו וורין כדאורייתא. הו"ל הנס דפרסוםדיועכן
 בזוג לי שהשיב ו' ה' ד' ג' אות קל"ה סימן ח"בחוים

 בזה. ועיין ברכה בלי שוב ידליקולכאורה

ר

 צרות צ' רחצוכח א' כלילכהוליק

 א' בליל בהדליק ג' אות תל"ד סימן בה*אבמ*ש
 לנפש מרפא בספר בתשובה לי שהשיב מה עיין נרות.ב'
 ניכר. שידטו בעי דלטתחילה וכתב ח'. אות ס"ם סימןח"ד
 העיר שליט*א רבינוביץ אליעזר נחום ר' הרה"גוידידי
 הלא בדיעבד יצא אם נרות בף הדליק אם דלכאורהלי
 מ"מ קיי*ל לא שאנן 811 לכתחילה הרמבשם דעת הואכך

 והנה עכ*ל. וכה וכדאי הצא דלא אומרים איןבדיעבד
 בני היינו המהדרין מן דמהדרין כ*ג בשבת התוס'דעת
 היכר. ליכא הבית בני כמספר ידליקו דאם ובקתואיש
 בכל מוסיפין במהדרין תרעקא סימן בר"ט המחברדרעת
 לדעת יעקב אישועות והקשה הבית. בני כמספרלילה
 למחר יוכל לא שמא היום שיעשה מצוה לו שנזדמןהח*צ
 הלילות בהטאר לרליק היש אונט לו יארע אם הע*כלוףטות.
 הראשון בלילה בהצמדליק אבל מהדרין דין נתבטלאףכ
 מהדרין. דין עכ*פ מקאם א*כ הבקע בניבמנין

 הגוף חובת שהם זו מצוה נשתנה מדוע הקשאובפנ*י
 סה1וס לראףר בסמןך אפצחת יעיקד "יות מצותטשאף

 הבית. חובת היה כאילו הטילו ומשו*כ הגספרסום
 ובברכה מצוה חדא היא הלא בנר אחד כל למהולכאורה
 הל"א פ"ד הרמב"ם על ירמיהו בדברי וומין סגי.אחת
 דכ"א הרמב"ם שיטת היא הרמ"א ושיטת בזה.מ*ש
 ע"ב פ' עמוד מסכת גליא ובהצו"ת מדליק. הביתמבני
 לברכה בזה לחוש ויש ידליק דכ"א לזה מקור דאיןהקשה
 הרמ"א דברי בהסבר ועיין בדבריו. אריכות עייןלבטלה
 ועיין בל"א. בפ"ד הגרי"ז מרן כבר שהסביר הלויבבית
 שמברכים דאילו ונתבאר קל"נ סימן וזמניםמועדים
 המצוה. עיקר והוא מהמצוה חלק הוא דמהדריןמשום
 ל"ב. עמוד זצ"ל טורצין להגרח*א חטגה קונטרסועיין
 סימן מקרינקי להגאת ונחמד יקר ספר ברוך מנחתועיין
 מצות. בהטאר יתץר מהדרין יש פה מדוע ד' ענףק"ם

 כשחוזר בביתו להדליק צריך אורח אם ד' אותובמ"ש
 ולא החשד מפני יתחייב דלכאורה הנ"ל ידידי ליהעיר
 באורח הלי"א פ"ד רמב"ם ועיין פתחים בן עם מחדריגרע
 מפני העוברים מפני להדליק שצריך בפ"ע בית לושהיה
החשד.

 נפרדת. מצוה יש לילה כל אם תמ"ד בסימןובמ"ש
 הרמב"ם מלשון לדייק דיש הנ*ל ידידי לי העירלכאורה

 ולא הלילות ושמופע ולילה לילה בכל שכתב הל"גפ"ג
 לילה דבכל ומשמע הלילות שמונת בכל בקיצורכתב
 ר"י הרה*ג הדר חובת בספר ועיין בנפרד. חיוב ישולילה
 דינים פרטי הרבה ב' ופרק א' פרק בסופו שלים"אבלוי
 חנוכה.בנרות

ח

 למטרחוטן

 הא לנס נצרכו למה הב"י על האחרוניםבקהטיית
 על קובץ בספר מ*ש עיין בטיל. קמא דקמא לבטלאפשר

 נהנה הא יבטל אם אף ובאמת הל"ב. פ"ג חטכההרמבקם
 ג/ ב' עמוד חנוכה קודש מקראי ועיין אסור.ואולי

 מעשה היה הא בשמן השתמשו איך אחד העירוכבר
 המותר מן הוה לא א*כ נסים ממעשה ליהנתץ ואסורנסים

 דמזה ט*ו עמוד חנוכה קודש במקראי ראיתילישראל.
 האדם לצורך בנס שנעשה מה רק הוא דהאיסורמוכח
 יחיד דרק עוד וכתב גבוה. לצורך שנעףצה בנס לאאבל
 ונחל כ"ה תענית איתן מצפה וומיז כן ורביםלא

 מעילה יש אם נסתפקתי כאב ואני במן. בשלחקדומים
 שמח לאור בהוספווז מ*ש ועיין נס. ע'י שבא הקדשבדבר
 ה'. סימן ח*ב ברוך מקור וספר מעילה. מהלכחץבפ"ה
 ובשיטה המשחה. בשמן מעלת שמא ה' כריתותועיין
 דאיכא הרי שסעל המשחה טשמן ש4טל כה*ג דבדף



אורח ת ו ב בךד"1

 אין המשחה שמן אף שמיני ות*כ המשחה. בשמןמעילה
 דעת הריז להעיד. דק ובאע מעילה דאין משמע מעילהבו

 להרה*ג ף סימן משה ובדכת קי*ט. סימן אור*חסופד
 זצ*ל. שאשקסר"מ

 כלי וכפה פתילות עם שמן קערה מילא כ*נשבת
 דבי הגאת הרב דין חידחם והוכיח אדם. בני לכמהעולה
 אבל הדליקו ביאד כולם אם דק דזה זצ*ל סלנטשמואל
 כיון יצאו ל8 הם אז האחרים ואחאכ הדליק אחד דקאם
 הרה*ג ע*ז וכתב דולקת. היתה כבר כי כלום עשו לאדהם
 דלכאורה כ' עמוד חנוכה קודש במקדאי זצ"ל פדנקדצ"פ
 הדלקה עחסה והשני ההדלקה היא שה5צוה לחלקיש

 משבת ראיה להביא יש לכאודה המגיה וכתבחדשה.
 והדליק דולקת. פתילות מוקפת שמן קעדה שהיתה כ"גדף
 שחייב שבת בין קצת לחלק יש אולם דחייב פתילהעוד

 מעשה עצם על הוא החיוב ועיקר שהוא כל שמןבהלקת
 לבין חדשה. הדלקה מעשה כאן יש והרי בלבדההדלקה

 כדי בו שיהא בשמן הדלקה מעשא שצדיך חנוכהנר
 עצם דק לא היא והמצוה שעה חצי במשך הדלקהשיעור
 מכח שעה חצי שיעוד אח*כ שתדלק גם אלאההדלקה
 דזלקת היתה דהבני של הדלקתו בלי שגם ומכיוןהדלקתו.

 מכחו אח"כ וידולקת ההדלקה שעשה מעשה נקדאלא
 הראשת דמכח לחלק יש בזה גם דאולי וחשבהיעכ"ל.
 דולק השני נר השני ומכח שעה חצי דולק היה אחדנר

 הדבר ועצם כעת. חדשה הדלקה יש וא"כ שעהחצי
 עולת ועיין לצמצם. קשה במציאות כאחד הדליקושכולם
 די*ח הרהקג דברי קמ*ז עמוד ד' קונטרסהחוד,ם

 שליט*8.מאסקאוויכתב
 י' אות שבת בעניני בביאורים קט*ו בסי' מ*שועי'

 כ*ד אות חנוכה קודש במקראי מ"ש בזה להוסיף ליויש
 דבשמםה ונ*ל סק*א תרע*ט סימן במג"א כתבוז"ל,

 לא א*כ בהדלקתה שבת שמקבלת שהמנהג כיוןהמדלקת
 עכ*ל. להדליק לאחר תאמר אלא חנוכה של שובתדליק
 שבת מקבלת שלא תנאי עשתה בפירוזם אם דמשמעונ"ל

 חמכה. נרהן בעמה להדליק יכולה נדותבהדלקת

ו

 באוירון דה1מל נרהדלקת

 חש5ל נר בהדלקת ה' אות תל*ד סימן נח"אבמ*ש
 י*ח. סימן חנובה קודש מקראי בספר מ*ש עהןבאוירון.
 4ע ועיין סי*ג. קל*ט בסי5ן בהלכה המצויניםחשערים
 ס*ז. סימן ח"זנדברו

 מ י ר 1אחיים
ז

 נהשמל חטנהנר

 ידי ולצאת בחשמל חנוכה נר להדליקהאפשר
 לקרא, ועוד כיהודה הענין להרחיב קצת לי נראההמצוה.
 סימן ביור*ד יצחק הבשן מדבדי הנה בזה. דנו כבד כייען
 דצריך ועוד זית. שמן דבעינן היות דלא משמעק"כ

 נקדא לא דהצנה כל להדליק שנעשה וכיון ניסא.פרסומי
 כ*ג בסימן צית תנובת בשו"ת ועיין כך. כל כפרסוםכ"כ
 סימן הגדול ים שו"ת וכן חנוכה. בנר כלי דבעינןדכתב
 יביע שו*ת הריז צדדים. לב' ראיה והביא בזה דדןל"ב
 אי וכף שמן לו ביש דכתב באוד'ח ל"ה סימן ח"גאומד
 ברכה. בלי ידליק חשמל רק לו וביש בחשמל.אפשר

 ו' חלק נועם ובספר להודות. דאוי דכן ליומסתבדא
 דאם מהרשעג תשובת בשם כתב שכ*ו דף הלכהבשעד
 שנית. פעם להדליק מחויב ופתילה שמן אח"כ לומזדמן
 בהשמל. יהצא דאין ז' סימן פליטה ידושת בספדוכ*ב
 דדכי ובספר עק(ב סוף קט*ז בדף אפרים במטהועיין
 שבט ובהפרדס יו"ד. אות ע' הפוסקים בכללישלום
 מנחת שו*ת בספרו וכן לעוין שלמה הרב בזה דןתש"י
 קט*ז. סימן אור*ח הלוי יד שו*ת ועיק כ' סימןשלמה
 אור וחובדת ה'. הימן בהשמטות לסהטה הלכהושו"ת
 ה' סימן מציון תורה וחובדת קס"ב. קכ"ו סימןתורה
 שליט"8 שטרנהלל ר"י להר*ג יצחק כוכבי ובספרי"ג.
 ח*ב הקודש מחשבת מריז ח'. סימן בחאא בזה שדןמה
 דבחמכה כתב קכ*ב דף לישראל עדות וספר ל"ב.סימן
 לברך אין לפי"ז ואאכ דמקדש. דומיא ופתילה שמןצריך

 הדליק ואם נר. או שמן לו בהחאין בהשמלכשמדליק
 סימן ג' מהדורא מרדכי לבחסי ועיין יברך. אח*ככשישיג
 הדלקת לענין כתב תרע*ג סימן ראיה מצות ובספדנ"ט.
 מצתב ידי בהם לצאת דאין נראה וחשמל בגעז חעבהנר
 נכנסו ולא חז"ל בימי היו שלא היות וטעמו בדבריו.עיין
 כמדורה. דהו*ל ועוד התקנה חלה שעליהם הנרותבכלל
 אש מאורי מרין בזוב לעיין ויש בדבריו ביאורובעי

 רל*ז. עמוד ח*א אר*ז ובענפי ה'. בפרק שליט*8להגרש*ז
 וכוכבי נ*ס. סימן קמא אב ובית ישראל. ביתוזםו*ת
 ו5ש5ע כ' סי5ן חנוכה קודש ומקראי י*צ סי5ןיצחק

 בעלקטרי לדהבתסהם ל8 להחמיר יש הש*כ יצא דלאמדבריו
 באין נרות או המובחר מן דמצוה זית שמן אלאלחנוכה

 לשט סימן )פוגלמס 5רדכי בית שחת הרק זית. שמןלו
 בשנה 5הרשק אריה אארן הרב של 5אמרו הריז5'.

 שמעון קוער ח1רהז בחשמל. חנוכה נר הדלקתתשלקו
 חירארי ש5עון ר' הרה*ג לידידי פ*ז סי5ן ח-אאחד



שמואפרים פיםארחרבבות

 חניי"ש דן החודש עולת קונמרס ל(פר יצא וכעתשליט*ש
 קס*נבעמוד

 עוד לו יקדה חו שקרה בנס שמאמין שמי להודיעךא"כ
 לשעבר ההוראה וכל יבושו לא בו הבוטחים כל כינסים
 לעתיד. אמונההיא

 חטסח נםבהאור

 כי והוא צדקה. שנותן למי מסוגלים חפכהימי
 כי לא. ובחפכה לאביונים. מתפת לתת החיובבפורים
 בחפכה משא*כ לתת. מוכרא אז החיוב בנללכשפתן
 ימי הם חפכה וימי גדולדם הסגולה א מרצופשפתן
 דה2נה כל לתת מתחנך הוא בחפכה פתן וכשאחדחיפך
 השתמשו לא זה ומטעם ביותר. מסוגלים אלו ימיםלכן

 והוא הפ*ח כקושישן בטיל. קמא מטעם ולבטלובשמן
 של חיפך תה ערבוב בלי לגמרי טהור צריך בחיפךכי

 אחרים דברים של עדבוב בלי אמת תורת רק תהתורה
 והיא נשתתנה שלא אמת תורת התורה נקרא%זוסהטו*כ
 שהם סהור שמן שהשיגו עד ימים ח' לקח ומשו*כאמת.
 ימים ח' והם יהודי להיות בבנס עיהקטן מילה ימיח'

 ערבוב בלי כבתחילה ביתך בנה תה שחינבו. עדשחיכו
 ולכן נבתחילה ממש בסהרה אלא שיתבטל טמא שמןשל
 ולכן לקב*ה אלא לפ ששייך בזה אין בעחת*ז כיביתך
 מהר*ץ שףת חמין ובסהרה. חיפך ימי הו*ל ולכןביתך.
 ס*ה. סימןחיות

1

 חטפה נםענין

 בכל נדות ומדליקין חפכה בהלכות כתבהרמב*ם
 הנס את להראות כפשוטו וביאורו להראות. ולילהלילה
 מדליקין. למה שואלים ובזה הנר את רואים שקודםז*א

 שע"י זשא הנס. לגלות הרמב"ם שכתב כמו היאוהתשובה
 הנס מצרים יציאת כסיפור ומספרים מגליןההדלקה
 שוב מגלין אהב גילוי ששייך ידוע שלא דבר א*כשהיה
 שהיה הנס מגלים יצי*מ כסיפור יודעים לא כאילומחדש
 שיש הדש דין תה גילף לט" בא הראיה עףלא*כ

 גחרל כה עד שהיה מה לספר המצוה וג'כ הנס.בגילוי
הבס.

 בה ל~זהר אדם צריך חפכה נר מצות הרמבאםוסיים

 בפת"ם כמו להח"ע תפולי בי(פרו ומה הנפ להידיעכדי
 כאלה שיש ז"א יכלמו ולא יבשו לא קהךשבל

 המא הנס להודיע כתב לכן הנם להחיעשמתבי"פים
 מי לדה2י*ת משבח אלא שעבר מה רק לא ובזהלועזבי"2
 פ. להם יעשה ואשי*ת יבוש לא לעתיד אפ בושבוטח

 חטפהנם

 ולבסוף המלחמה. נצחון מזכידים הנסים שעלבנרסה
 משמד הצלה היה הלא העיקר אבל דה2מן. נסמזכירים
 שום לזה שאין בשמן הדגש נעמד א*כ ומדועהיונים
 ונראה נ*ז( סימן לילה רסיסי בספר )ווןיין לנצחוןקשר
 צריך אבל מהמלחמה שניצלו היה דהעיקר דבדורלחד,2
 לנו תהיה שתמיד שנרגיש כדי תמיד בנו ישאר זהשנס
 והאר שנאמר כמו בזה דגש להאיר צריך ובזהישועה
 פגע שלא אף צדדי אופן דהיה וההו בתודתיךעינינו
  שתמיד הוקבע א"כ ימים לח' בשמן שהדליקו הנסלעצם
 והשלום והנצחון הגאולה אור בנו יכנס האמד ועויידליקו.
 נר כך בית. שלום סהטום לעף2ות תוקן שבת שנרוכמו
 המנורה. הדלקת ע"י תוקן ולכן העולם שלום משוםחנוכה
 לדידן נס היה לא הדאשון ביום הא שהקשו במהולפי"ז
 לא ח' מדליקים אז ימים ח' דלק שבמציאות היותניחא
 מדליקין ומשו"כ הנצחון נס לזכור כדי אלא דה2מןמשום
 לא זה ביום סהטא*כ יזכור האור ע*י שאז כדיבלילה
 שאש הנס ועיקר אהני. מה בטיהרא שרגא כי כחשייך

 את ותיקנו התגברו מיד בתורה יעסקו שלא להםשהציקו
 כדי שמיד היות ובזה המנורה לתקן בדי המקדשבית
 שיהי' התקינו משו"כ דה2מן בהדלקת הבורא מצווזלקיים

 לבא התכלית היה דהעיקר להראות המפרהבהדלקת
 המצוה לקיום נפהעם שמסרו בזה הע*כ המצוהלקיום
 כ"א רמז המלחמה בנצחון איז סהטו"כ בזה המצוהנעמדה
 עמוד השלמות מבקשי בספר )המין המנורהבהדלקת
 נ*ה עמוד חפכה בקונטרס שכתב ראיתי %ןקלוה(
 רצת לקיים העיקר %1ז לנו להורות הנר על נקבעדמשו"כ
 שייכות לזה אין ולפי*ז הנסים. כל מטדת וזהדה2י"ת
 סי' זרוע באור שראיתי וכפי ימים ח' שדלק הנסלעיקר
 עיי*ש. והמזבח שרת הכלי תיקפ ימים הז' דכלשכוא
 ימים ח' פהטו"כ תוקן ובה2מונה ימים ז' שלקח היותהע*כ
 והעיקר הנס היה הראשת ביום דג"כ שפיר אתיולפיוז
 לקיום הדגש ונעמד מצוה מיד עשו ולכן קודםדתוקן
 שני בבית הוסיף דחנוכה פ"ג בריש והרמב"םהמצוה.

 מלך והעמידו הרמב*ם וכתב הובא לא הגמרא שבפסאמה
 וכתב ויחי בפרשת הרמב*ן בא כבר ובזה הכהניםמן

 מישראל תורה חאו נשתכח הם אילמלאשהחשמונאים
 עם הוהעמונאים בני ארבעה כי גדדל ינש נענשוואעפ*כ



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברשמו
 היו ולא שמלכו בעבור אויביהם ביד נפלו גבודתםכל

 על לשמור להם שהיה היה והחטא יהודה בנימזדע
 גדולים שהיו מכאן נלמד ופלא והפלא למלוך. ולאהמזבח
 לו יש גדול שיותר ומי המלוכה להם שמגיעואשבו
 לת"ח יש ולכן עליה לבני אורב השטן כי ביותרלהזהר
 ח"א תפלה ואני בספר )ועיין ויותר יותר בדבריםלהזהר
 מהמובא בזה להעתיק ויש בזה. ועיין של"ט( של"זעמוד

 גדולה בכהונה שנה פ' שיפהם כה"ג שיוחנן נ"טבברכות
 ובהקדמת ס"ו קדחמין ריטב"א ועיין צדוקי. נעשהולבסוף
 לבסוף שנעשה ומה גדול אדם שהיה לזדעיםהרמב"ם
 שמרוב חכמים דברי עליו לקבל רצה שלא היינוצדוקי
 שהנמשבים וגרם להם. זקוקים אנו וואין דימהגדולתו
 חכמים ע"י נעשה אלא פקר לא הוא אבל פקרואחריו

 כי חכמים דברי בכל להזהר דיש נלמד וא"כשעשאוהו.
 שפיר אתי וא"כ להתקלקל. אפשר בהם מזלזלים אםח"ו
 כדי בהידור היכד עמצו דוקא בניו ובני מתתיהודבניו
 סימן וזמנים מועדים )ועיין בדיוק חכמים בדברילדקדק
 וכף הדור שבאותו חכמים התקינו הר"מ עוד וכתבקל"ז(
 דלכתחילה ונראה סופרים. מדברי הנרות הדלקתואח"כ
 ראו כי הדודות לכל קבעוה אחרת לשנה ודק מידקבעו
 ומהםו"כ לבורא נתקרבו באמת הראשונה ההדלקהשע"י

  שדעתם הראו כי השמן ע"י העיקר הדגש הועמדכדברינו
 ולילה לילה בכל דמדליק הרמב*ם כוונת וזהלהתקרב.
 להראות דהיינו הנס. ולגלות להראות הלילותמשמונת
 אנו ומתחזקים אנו שמאמינים האור ע"י הוא הנסשגילו
 מקימים שאבתנו בזה הוא לנו עשה שהקב"ה שהנסומגלים
 להראות הכונה וזה מתקיימים אנחנו ובזה והמצותהתורה
 מתקרבים כי לט שנעשה הנס טעם ז"א השמן ידיעל

 שהניחה חנוכה בנר מובן ולפי"ז בכ"ז. ועיין אליואנחנו
 צדיך כי עין ביה שלטי לא כי יצא לא אמה מכ'למעלה
 שלא למעלה כהסשם אבל אצלו יבא שהאוד העיקרהלא
 נגד עשה וממילא אצלו אור בא זה אין א"כ לדאותיוכלו
 יתכן שבת בנר אבל יצא לא בודאי ולכן המכחהדבר
 הנר בתכלית אין שם כי אמה מכ' למעלה להניחדיכול
 בבית אור וכשיש בית שלום משום רק אור לנושיביא
 ממהן. לראות צריך חנוכה בנר משא"כ שלוםיש

הא

 להנו5הפרפראות

 שאנשים עד השוק. מן רגל שתכלה עדמצותה
 להם ולהאיר להזכירם יש ברחוב. בחושך לשוטטיפסיקו
 וילמדו. לפנים שיכנסועד

 בלבד. לראותם אלא בהם לדהעתכהם רשהן לעאין

 משו"כ רשות לט ואין התודה לאור דומה היהודינפש
 ולהדריכו שמתנהג איך לראהן אלא באדםלדהבתמש
 האמת.בדרך

 הלך שכבר מי אפילו משמאל. ונ"ח מימיןמזחה
 אהד פח לקרבו, כח לנו "ם עקומה בדרך שמאללצד
 טהורה נקודה נשאר במקולקל אפילו פעם כלטהור.
 לטובה. לקרבושאפשר

 ונר המטרה לאור רומז זה נר לא ומדועהנרות.
 האדם כך יותר. אחד בנר לקודןם העלו שחכמיםחנוכה
 הקושיא תרד ולזה ביותר חמיעלו יותר. יתעלהתמיד
 שהיה המנורה מנר ביותר לעלות צדיך כי ימים ח'מדוע
 בתורה. למעלה לעלות וישז'

 פתח לפתוח צריך שהאור ז"א ב0תח. חנוכהנד
 -באדם.
 ורואה שלומד מספיק לא וביתו. איש חנוכהנר

 את להם יראה ביתו בני שגם צריך אלא בעצמואור
 תודה. שלהאור

 ובפרט אור אדם נשמת הם. קודןם הללוהנרות
 בגדולים. ובן אור להם לתת ויש קודהב הםהילדים
 ועדיין חנוכה כבר זה מאי לשאול צריך חנוכה.מאי

 עצמי. חנסתילא
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 5חט5חע~פהה

 סימן בח"א שכתבנו השנה בראש שמחהבענין
 מועדים אומרים אין דבר"ה פכ*ט שבת ד"מ עייןשצ"ח.
 הגרח"ה ידידי לי וכתב בר"ה שמחה אין וא*כלשמחה

 בביאורי דמבהשר עפי"מ בזה נראה שליט"אקרלנשטיין
 דאין השו"ע לפסק מקור שהביא תקפ"ב סימןהגר"א
 בסוף הרא"ש מדברי וכו' לשמחה מועדים בר"האומרים
 שטעם וצ"ע בדין עומד מלך בג' וכמ"ש ג"כ וכתבר"ה
 ו~ראה לשמחה מועדים לגבי ולא הלל לגבי רק נאמרזה

 מועדים אומרים שאין טעם ג"כ הוא דזה דס"ל מזהמוכח
 דהרי היטב מיחמב ולפי*ז לששת וזמנים חגיםלשמחה
 אומרים דאין דהטעם כתב ה"ו חנוכה מהל' בפ"גברמב"ם

 שמהה ימי חלו ואין וכף בדין עומד דמלך הוא בר*ההלל
 והלל בהו ליכא יתירא חממחה איכא דשמחה והואיתירא
 לשמחה דמועדים הדין דטעם וכיון יתירה בשמחהתלוי
 הגר*א בביאורי כמבואר כבהלל הוא בד"ה אמרינןלא
 יתירה שמחה ימי אלו ימים דאין הטעם התם ג'כא"כ
 זה סותרים הרמב"ם פסקי ושמן הי שמחה ימי מ"מאך
 עכ"ל.לוה



שיז מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 הטכה לנרבית

 דבעי שכתבו מ"ו סוכה בתוס' העיד הדה*גולדי
 ועיין להדליק. חייב אין בית לו דבאין חנוכה לנרבית
 הרי באוידון חנוכה נר ה' אות תל"ד סימן בח"אמ"ש
 בית של גדד דבעי המהרש"ם ושיטת בית בעידלא
 והדוח. מהגשמים ומוגן מקודה שיהא חנוכה נרלענין
 מקדאי ועיין נס. פדסום שיהיה הבית פתח בעי כיוי"ל
 מ"ש ועיי"ש בזוש לעיין עוד ויש י"ח. סימן חעכהקודש
 קפ*ד.בסימן

 התוספות בביאוד כתב ס"ז סימן ח*ז נדבדוובאז
 הכלים בידם דאין כוונהם אלא בית בעי לאשבאמת
 אודח צדק במעגלי ועיין בדבדיו. עיי"ש הטצותלקיים
 שיודלק החיוב עיקד אם חנוכה בנר דביאר כ*ו סימןחיים
 אי והכוונה עיי"ש. עצמו ההדלקה מעך~ה ולא נ"ח.בביתו
 ז' שנה מוד"י ועיין שם. בגר או בבית דין היאהמצוה
 להדליק אם ונפ"מ בדוידא ש"ז הרה"ג מ"ש א'גליון
 בפנים להדליק צדיך בפנים בית יש ובאם הכותלבדחבת
 חצד דין לדחבה שיהיה ומ"מ עכ"ל הכותל בחצדולא

 בוה. וומיז בחצרשמדליקים

יף

 טצוה עושההדלקה

 מצוה עושה הדלקה דאמדת והשתא כ"ג שבתע"ן
 ומשמע הנס. באותו היתה דהא מדליקה ודאי אשהוכו'
 דאי י"ל ואולי ואמאי. מדליקה לא מצוה זחצה הנחהדאי
 בנס נבללה לא ראשון יום הדלקת א*כ מצוה עושההנחה
 ח' חנוכה א"כ ומדוע ימים ז' הדלקה ורק יום דולקכי

 ועיין הנס באותו היו ג"כ נשים וא*כ לנס סימן זהימים
 ד"ה ג' אות ר' סימן אור*ח הבושם ערוגת ועייןבוה.
 מדליקה דאשה הדמב"ם כתב לא הל*ט ובפ*דובזה.
 דאשה ומשמע חשו"ק הוציא כי ואולי אמאי כברוהעירו
 חייב במגילה שחייב מי הל*ג בפ*ג ממ*ש והואוריבת
 אחדים ג"כ שמוציאה שם וכתב רוקח מעשה ועייןבחנוכה

 ובמאירי בב"ה ועיי*ש סק"ט תרע*ה סימן במ*ב פסקוכן
 מפרשים וקצת וכו' אחרים להוציא מדלקת אשהכתב
 הדר חובת בספר הריז כלום. זה אוין  לעצמהכתבו
 ק*ג.עמוד

 ובגמרא זכושם ווהדליקו כתב הל*ט פ*דוברמב*ם
 דקטנים שכהב ד' אות מקץ חמדה בכלי ועיין הובא לאזה

 דלא בהו ליבא חינוך מצות אף דהיעו כזכו*םפטורים

 קטן ואם קס"ה. עמוד ח"ד כ*ח ועיק הנס באותוהיו
 רוקח במעשה פה עיין לחינוך הגיעו אם אחדיםמוציא
 וצ"ל כתב מ"ד פ"ב מגילה המשניות על גדולובאור
 אשה חיוב ובענין בדבדיו. עיק עכו"ם במקום כנעניעבד
 ט/ סימן החיים עץ פדי בספר עיין חעכהבנד

טו

 חנונהעניני

 מיכל יחיאל ר' )להדה"ג כהן אמדי שו"ת בספדע"ן
 הרבה ל"ח וסימן ב' בסימן זצ"ל( האללענדערהכהן

 חנוכה. בעניניביאודים

טז
 בעמידה חטנהנר

 בספר עיין כשמדליק. לעמוד חעכה נד בעיהאמ
 דלכתחילה והעלה ד' אות ג' סימן )ספינקא( יצחקחלק
 ק*ס. עמוד ד' החודש עולת ועיין עמידהבעי

 קפאסימן

 שוט ידליקן אי נכבו והנרות לביהןנשהוזר

 חבירו לבית משפחתו עם שהוזמן מאחדנשאלתי
 כשחזרו אבל נרות. הדליקה והאשה טוב. ביוםלאכול
 אמאי דלכאודה ודהטבתי שוב. ידליק אי כבר נכבוהנרות
 העלקטדי שר את משאיר אם והנה ברכה. בלי וידליקלא
 דלא ויתכן יכהצל. ולא טוב יום עונג ויש אור יש כןאם
 בפירוש מצאתי ולא בספרים ובינותי להדליק. שובצדיך
 בעמוד וכתב )בלוי( הדר חובת ספר לידי שהגיע עדהדיה
 הדליק ולא אחר במקום ביו"ט אכל שאם נראה ועודפ"ז

 כדי נר מיד להדליק עליו חובה לביתו כשחוזרבביתו
 וכשחזר ביו"ט בביתו הדליק אם מיהו וכו' יכשלשלא
 ראהבונה בהדלקה שבידך אע"פ הנדות שכבו מצאלביתו
 ראשונה דבדכה לברך פעם עוד שצריך לע"ד נראההיה
 ולדעתי עכ"ל. וצ"ע להדיא זה מצאתי ולא וכו'. להאזדא
 ברכה בלי דידליקו אלא לומר קשה ברכה שובלעשות

 תימא. דברי רק עתה טען דוזנברג דוד ר' וידידי נ"ל.כן
 הילגער ליבל יודא דוד הרב מידידיונשאלתי

 אביו בבית לסעודה חנוכה בליל הולך הוא אםשליט*א
 בביתו הדליק אם או להדליק שוב צריך אם לביתווחוזר
 הדר להובת והראתי שוב מדליק אם לאכול לאביווהולך
 ברכוק* ~בלי עיי*ש שוב דמדליק שי*א ק*ז בעמודשם



 מ י ר פא ~יםאורח ת ו ב ברשיח
 קפבסימן
 חענח 1ענינישאלות

א
 חעכה נר הדלקת בעת אנילתולהפטיק

 יפסיש אי נרות להדליק זמן ובא באכלנשאלתי
 דעתו כי שנית ידיו יטול ולא שיפסיק. הסברא מןואמרתי
 כך דאיתי ח*ח"כ המוציש שוב יבדך ולא לאכול.שוב

 דיפסיק כ"כ דכתב מ"ג סימן ח"ב אהע שרידיבשו*ת
 בדבריו. היטבעיין

8

 חענה נר חדלקתזטן

 וז*ל הל*ח בפ"ד שכתב הרמב*ם בלשון לדקדקיש
 עם אלא החמה שתשקע קודם חנוכה נרות מדליקיןאין

 ולא הזיד או שכח מקדימין ולא מאחדין לאשקיעתה
 רנל שתכלה עד והולך מדליק החמה שקיעת עםהדליק
 עבר יחזר ש שעה חצי כמו זה זמן הוא וכמה השוקמן
 רגל שתכלה עד כתב אם ולכאורה מדליק. איע זהזמן
 לדייק יש ו(עלי זונ זמן הוא כמה כתב מדוע השוקמן

 חצות עד בחוץ הולכים שאנשים בימיע דאפילומדבריו
 וכדומה. חצות עד ולא שעה חצי רק היא המצוהמ"מ

 לדינא כך כתב ע*ט סימן ח"ד הלכות במשנהובאמת
 כמה והביא שעה בחצי סגי אלא חצות עד כיוםדאי"צ
 בפירהצ. כך שמבואר מהרמב"ם הדאיה היא ואחתראיות
 יותר. ש שכתב הרמב*ם בדברי ביאור צריך עדייןאבל
 ראיתי אמנם קמ*(נ סימן ח"ב וזמנים  מועדיםועיין

 דברי שהביא זצשל טורצין להגר*ח חעכהבקונטרס
 דתרמודאי רגלא דכליא עד אנן אבל שכתבהריטב"א

 מלשע מבאן וזייק שהש מה כפי הזה הדבר מקוםובכל
 יש גדולה בעיר ולפי"ז בכ*מ דתלוי יה2ר אוהרמב"ם
 שמן פחות יתן אם וא"כ לכאורה, מאוחר עדלהדליק
 בכל עיי*ש להאמר ניתן לא זה לבטלה ברכה ליההוי

 ואי לעיכוב ולא כך לומר אפשר להידור עב"פדבריו.
 חידוש זה וג"כ אסור יהיה חצות עד דהעמן כל אזלהידור
 בדיוק לברר הזה בזמן נכונה הערה היא ולכאורהדין
 ופשוט. מספיק שעה דחצי משמע ולכאורההדין

ג
 באנטנאי נרותהדלקת

 שורץ רשי הרה*ג ידידי נסתפק אכספיבענין
 מחוץ בקביעות בשבוע ימים מספר גר אדם אםשליט"א.

 שלי לכ(פרה הקבוע בביתו עליו מדלקת ואשחולביו2ו
 לאדם ש"צ בצזים כהעתי אלא כאכסנאי דינואין

 וצ*ש. מסתבר 3כך בעצמולברך ויכ~
 נאלקו עיר באותו שבת באותו לשבתו ההולךכ"כ
 קודם שידליק די*א בירזשלים הוראה מורי ביןהדעות
 שידליק וי*א בביתו. להדליק שליח יעשה אובביתו
 הוריו.בבית

 שעויין אף שמדליק ממי ברכות שומע אדם אםכ*כ
 חבכא נרות רהשה מדין חובתו ידי יצא הנרהן ראהלא
 חובה עליו יש אם הנשל ידידי ונסתפק מסתברכך

 אותו. שמוציא מי ע*י שמודלקות הנרה2 לראותאח"כ

ך

 טדליקחבעל
 השוצח~

 בבית לא
 לא ואשתו חמכה נרות מדליק הבעל דאםנראה

 ועיין ההדלקה. בעת דתהיה טוב ויותר יצאונ דהיאבבית
 הרבה ובתב ק*נ סימן התשובה עמק בשרת בזהמ"ש

 בחמבה. דיניםחידושי

ה
 חנו1ה 8הצבצ* טדליקין בטהלוטר

 אם ע*ר בסימן והרמ*א המחבר המחלוקתבדבר
 שכתב בברכ*י עיי*ש חנוכה בשבת מדליקין במהלומר
 במנהגי ראיתי וכן לומר. לא המנהג הצבידבארץ
 מדליקין בנחת לומר שלא מנהגיע ק*ה. אותירחעלים
 דנוכה. שלבשבת

י
 הננ8ת 18ית חפנורח הרליק אםקטץ

 שקטן שהמנהג אחד כנסת בבית שנששיתי מהבדבר
 שקטן עייך דלא לי נהאה הבנסת. בבש2 המנורהמדליק
 שהאריך ס"ד סימן ח*ב צבי בתפארת וראיתי הנס.יפרסם
 בקע הצ כי ברבים לפרסם אין קטן דע*י ודעתובזה
 חיפך. דיןרק

ז

 בשומן חעיקר חוקבעטדוע

 בחנוכא הדגש הושם מדוע אחר במקום הארבתי3בר
 פעמים הרבה כי תראה הנצחע. עצם על הלא דהשמן נסעל
 שיציל הקב*ה הבטיא כך כי נס. קבעו היא נסיםאירע
 מיואד לנס צריך היה לא הנצחת אחרי פה אבלאותע.
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 בחטכה מיוחד ענין שיש הראה הנס שעשה ובזה שמןשל
 דרוש בענין עכ=פ בזה לחלוק ויש הנס, הודגשולכן
 ויהי ק"ום סימן התשובה עמק )ועיין כך לומדאפשר
 לזה מחכים שאט בימיט בנס דנש יושם ששוברצון

 מקום בכל רבות המלחמתן כי המקדש. בית יבנהובמהרה
 ונתפלל לט לעשות מה יועצים תחבולות מיניובכל
 הקב"ה, כהבטחת מקומו על שלום ויבא עצתם. הפרמהדה

 הדרך מחפש הצעיר שהדור בימיט ובפרט קדם.כימי
 ובזה אחדים בביטול כדרכו טהג וכ"א שינהיג מיואין
 ואין שואל ואין הבונה וזה הדין. עפ"י שנוהגחושב
 תהא והאמת שבשמים אביט על להשען מי עלמבקש
 קוים כי להגאל. הזמן הגיע ולכו סוטה( סוףנעדדחע
 והוא מאביו. מתבייש אינו הבן שם שנאמד מהבימינו

 שלא אביו את מבי"2 היה כי למד לא שהבן זמן היהכי
 בזה מתביישים ואינם לומדים שהבנים הזמן והגיעלמד
 א"כ כזאת לבושה והגענו והיות יאמרו. שההוריםמה

 בב"א נסים לט יעשה והדחמן במלואה הנבואהנתקיימה
 נ*ז. ענין לילה רסיסי ועיין גואלנו.בביאת

ח

 חנוכה מנםחלימוד

 היא חביבה מצוה חטכה נר דמצות כתבהרמב*ם
 שמסר והוא עידוה זמן בזה שמוצאים וביאורו מאד.עד
 בתודה העוסקים והמעטים תודתיך. עוסקי בידזדים
 דרך ורק בידם. ימסרו התורה משפילי שהזדיםמקוים
 שמחה. ימי חטכה שימי כתב עוד האמת. דרך היאהתורה
 להשכיח שעמדו הצדיקים ביד הרשעים שמסירתוביאורו
 לא התורה להשכיח שהרוצים רומז חנוכה א*כהתורה.
 שהצדיקים לראות ויש הצדיקים. ביד ימסרו והםיצליחו
 שהם עד עליהם ולהשפיע לרשעים יבאו התורהלומדי
 כימי השנה כל את יעשה חה הצדיקים בידיימסדו
 שמחה. ימיחנבה

 להבנת רומזים החטכה ימי דח' לומר יש רמזועפ*י
 בינה בלביט ותן רבה. אהבה בתפלת נאמר דשםהתורה
 לחד,ם )מעצמנו ולהשכיל  שבתונ( מה 25יביןלהבין
 לשמוע )מעצמנק ולהשכיל ~חכמים( לשמועבתורזם
 )לקיים ולוה2ות לשמור ל*ת( על )מלעבור וללמדללמוד
 מ*ע )כ"ז תורתיך דברי כל את ולקיים עשוםמצחע

 ללמוד כדי להגיע צריך שהאדם מדרגוון ח' יהםמדובנס
 לב שמסיר בזה ורומז שמדליק. המנודה של האורוהם
 שמי מילה ימי לח' הרומז הפתוח הלב וזה מקרבוהאבן

 שהם חנוכה נרות ומדליק ח' ותא מילה מצותשמקיים

 ועמוקים. גדולים לסדות יגיע דב*ל בבקשות ומתפללח'
 פחד ועית ע"ב י' בעמוד מלובלין להגאון צדק דוברועיין
 בנר החביבות ענין שהסביר מה י"ב מאמר דשוכהיצחק
חטכונ

 רצו וזה טעם בלי והחקים המצתן שעשו בזהוהענין
 חטכה נרות והדליקו אור שנקדא לתורה זכו אזלהשכיחם
 להשכיחם. שרצו תודה ע*י בא הנס כי לתורההרומזים
 וענני. ד' את דרשתי ל"ד בתהלים מ"ש להסביר ישובזה
 את אלא דודש איני דודש שאני מה כל אהדן הידוביאר
 את שבקשו וכ"כ וענני. ו(1ז שלם השם שיהיה היינוד'.
 החטכה. בימי להם ענה ד' אז שלמה תהיה שתודההשם

 חנוכה שתקנו מה על לוי הקדושת ששאל מהולפי"ז
 עשה הקב"ה כי והוא נסים שאר על זכרון ולאופודים

 בהפארת לזה ישוב ועיין כידוע. ובקשוהו מיוחדנס
 פ"א. בעמוד המועדים עלשלמה

פ

 החדלקה מעת לברךו2כח

 הנה לברך. ושכח חטכה נרות בהדליק הדיןאיך
 שכח אם ב' בליל מברך דזמן מבואר תרע"ו סימןבריש
 ההדלקה אחר נזכד אם בסק"ג המ*ב וכתב דאה2ון.ביום
 נזכר אם כתב בסק"ד אבל עוד. זו בלילה מבדךאיט
 נסים שע~2ה רק להדליק לבדך לו אין שהדליקלאחר

 שדלקו זמן לאחד 4רירי בסק"ג מ"ש צ"ל וא"כושהחיינו

 כ"כ ועיין פשוט. זה ולכאורה נבבו כבד אם או שעהחצי
 החיים בכך ווניין י"א. אות ס"ג עמוד ח*ג השולחןבזה

 הברות שעדיין או שמדליק בשעה כשיזכור שכתבסקי"ט
 דלא המ"ב כתב להדליק אבל די"ז. ביאד א"כדולקות.
 השולחן בערוך ראיתי אבל הנרע*א. מדבדי והואיברך
 מניגוב האחרים נרות גרע דאטו אבין ולא ש0תבסקי"ד
 מקדי ניגוב מטעם ועכ"ז מעכב איט דג*כ נט"ישל
 משמע ג"כ המג*א מדברי ובאמת וצאע. לעשייתןעובר
 ובמחצית תרע"ו סימן בריש עיין הההיר. עלדמברך
 המצוה דעיקר כית בעיני הוא חידוש עליו שכתבהשקל
 ר14שת נר כשהדליק המצוה קחם כבר וא*כ וביתואיש
 משום כ*א בהוא דליכא אחרות נרות על שוב יברךלמה
 וב'. בסק*א מ"ש תורה בדעת עיין וכן מהדרין.מצות
 בסו*ס עיין לברך. אין הידוד דעל הפ*ח שיטת היאובאמת
 ב14של רס"ג בסימן הפ*מ שהקשה מה ולפי*זתרע*ב.
 היות נרות. על הלילות בשאר מברכים אין אמאיסקיוא.
 סק*א. תרע*ו סימן הנרשוני ילקוט הןיין הידור. רקשזה
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י
 ישרה פשורה הנרותעמידת

 שווה גובה בענין ז' חת תל"ד סימן בח"אבמ*ש
 ביברפלד פנחס ר' הרב הבאמן עורך ידידי לי כתבלנ"ח

 למטה שהנדות הקשו"ע שכונת י"ל אולי וז"ל,שליט"א
 אם חיכפת ולא בנובה שווים יהיו בבסיסבמעמדם
 המפרות ברוב שבאמת כמו מחבירו גבוה אחדלמעלה
 שחזע בגובה הנרהן על הבסיס חנוכיות( היום)שקודין

 בגליון באור*ח נא יעיין ב' אות תל"ה בסימן בם"שוכן
 הדן י"ג סימן תנינש ובתשובותיו ס"א תרע"ו סימןרע"א
 עכ"ל. זהבענין

5א

 העכה נרות פהדלקתנשים

 אות רכ"ז סימן חנוכה הלכות הרוקח בספרראיתי
 היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים וז"ל, שכתבג'

 ראיתי וראה ומדליקות. מוסיף ומה ומדליקות. הנסבאותו
 שניארסון שמעון ברוך ר' להרהעג הרוקח עלבהגהות
 והבעל דחייבות רק לא הכוונה נראה וז"ל שכתבשליט"א
 להוציא הם אפילו שמדליקות אלא בהדלקתומוציאם
 וז"ל, בו בכל מובא כך שראיתי ובאמת עכ"ל. הבעלי"ח

 שהן לומר נראה והנשים וכו' חפכה בנר חייבותונשים
 דכתב הרי עכ"ל. האנשים ומוציאות ומברכותמדליקות
 הרוקח. כונת וזה כךבפירוש

יב

 היכה ימישומונה

 על שבאר מקלם הגרש"ז דברי פה מעתיקהנני
 ולא נס ימי שמנה קבעו מדוע יוסף הבית שלהשאלה
 וואדרבה וביאר, נס. היה לא הראשון ביום שהרישבעה
 הדלקת גם כי להכיר שנלמד כדי ימים שמנה תקנובדוקא
 כל לגלוי נסתר נס בין הבדל אין נס. הוא הראשוןהיום

 להביר מחטכה. הלמוד זהו היא. נס כולההמציאות
 הנס רגילות ואין הוא. נס הטבעי המהלך שגםולדעת
 אין כי ולדעת להכיר כלפינו. ערכו את להפחיתצריכה
 הכל את ומהוה המחיה ההש רצת אלא עצמי טבעי כחכל
 מלבדו. עודואין

 בנים הו*ל בנר הרגיל הונא רב אמר כוגשביצ
 שבת הלכות לרמב"ם ציין משפט ובעין חכמים.תלמידי
 ואעונש, דהפכר ולא הדיה כ"א שם הובא ולא הל"א.פ"ה

 סימן בריש וכן והעונש. דהפכר כותב שלח דרכו כךכי
 הזהיר בגמרא הובא כך ואחר זהיר. שיהיה הובארס"ג
 ולכאר הרגיל. כחעב בנר ורק ובקידח2. ובציציתבמזוזה
 למהרש"א )עיק הזהיר ובה2אר הרגיל כתוב בנר רקמדוע
 בנים לו יהיו בהן והזהיר כתב תרע"א סימן ובטורבח"א(.
 הגרשא ובביאור והזהיר, והרגיל במקום כתב וא"כת"ח
 ובו' בנר הזהיר שם דאמרינן בתב תרע"א סימןבריש
 בנים ד*ה ופירש"י הנר"א וסיים והזהיר. העתיק ג"כוא"כ
 כתב הרי"ף וכן הטור. וכ"כ וחנוכה שבת בנרוכו'

 חפכוג נר רק כתב הר"ן אבל ח2בת, חפכה בנרהרגיל
 הו"ל דהרגיל שבת נר לדין ג'כ הביאה ל' בם"עוהסם"ג
 שלא מה וכו'. גאה בנר הרגיל הסם"ג והוסיף ת"ח.בנים
 הוהין חפכה בנר הרגיל היא ויי"ף וגירסת בגמרא,הובא
 חכמים, תלמידי בניו שבצצ של בנר הרגיל ת"ח בניםלו

 הברכי )ורמזו מחדש הנדפס זוטא באלפסי הרם"עוכתב
 הרגיל וז"ל, בץ אית ברכה בשיורי תרעוא בסימןיוסף
 ת"ח, בנים הו"ל חפכה בנר הרגיל ת"ח, בניו שבתבנר
 לכל ודשבת בניו למקצת לו עומדת חנוכה זכותאלמא
 ע*ש.בניו.

 נר מצהן י מדשוכה הלי*ב בפ"ד הרמב"םולשון
 כדי בה להזהר אדם הצריך מאוד עד היא חביבהחפכה
 הנמים על לו והודיה הא-ל בשבח ולהוסיף הנסלהודיע
 האם חביבה, מצוה הלשון מהו אבל ע*כ. לנו.שעשה
 מוסיף שר דמוסיף דבזה ונראה חביבות. המצות שאראין
 כשם ניסים עוד ח2יהיה שהיה, הנס על היהודי לנפשאור

 השי"ת השגחת מראה הוא בזה הנס בהשרשת תו"כשהיה,
 ומשמע למאוד, עד חביבה המצוה ולכן חביבות מראהובזה
 בהפבחו לספר  וכעת שעבר, הנס להודיע דברים ב'דיש
 להראאת דמדליקין כתב הל*ג בפ*ג אבל הניסים.על

 בהדלקה דברים ג' באן יש לכאורה וא.ב הנס.ולגלות
 ולהרעת ולגלות. ולהראות שבח, ולהוסיף הנס,להודיע
 הוא דאל*כ ידוע וואין דבר הוא ולגלות הידוע דברהוא
 שבא. להוסיף זה ולגלות הנס. להודיע זה להראות אוהוא.
 מנצחון היה הנס הראשון שבליל הפרשח מ"ש עפ*יאו

 נצחון להראות וא*ב דהפמן בס הלילהז ובשארהמלחמה
 דהפמן. של הנם ולגלותהמלחמה
 שרחים ח2בלילה לחח2ך, ולילה לאור, רומז יוםוהנה

אפרים
 קפגסימן

 היכה נר מצותהביפות



שכא ם י ר פא תיים~רח ת ו ב בר

 של זה אור או אוד ומדליקים תודה לומדים תקוהשאין
 השי"ת יזכהו כזאת בעת ומלמד ולומד שיושבלילה
 הוטנר להגר*י יצחק פחד )ועיין ת"ח שיהיובבבים
 במה מדומז זה ובאמת י'.( אות ט"ז מאמד חנוכהשליטעא
 מצוה נר כי דכתיב ת"ח בנים הו*ל דש"י שםשכתב
 שמלמד ע*י והוא תורה אוד בא מצוה נר ע*י אודותורה
 לד1וכה אמת שפת ועיין חכמים. של לאור זוכהתודה
 חעכה נר "מצות כתוב דלכן להוםיף ויש ק*ה.עמוד
 לבנים ויזכה ביתו לבבי שילמד דהעיקר וביח41איש
 ולכן בתודה* שיפתח שרומז הפתח על המצוה ולכןת"ח
 תורה המלמד כי דוקא כהנים ע"י היה חנוכה נם עניןכל

 עמוד וישב מלובלין אמת אמרי )ווניין כהן במקוםעומד
 שע*י מציע ולכן דוקא(. כהנים ע"י היה מדוע מ*שנ*ו

 כ*כ והוא תורה. יעשה דבר שמכל תורה יעשההמצוה
 מםוכה חוץ מצות בשאר כן שאין מה הידור פהשמציע

 ולכן להדד. עצמו עח2ה תורה ולומד שמדליק בזהכי
 חשד מטעם אבל לה זקוק דאין בכבתה האחדוניםטתבו
 שאין יתשבו שח*ו החשדות כל להםיר יש כי והואידליק
 תעזר מתבי~2 שלא ולהדאות להדד וצדיך בתורהעוםק

 אף דח*ל באונן מצינן לכן ולומד שחחר כמוומדליק
 אחר, ע4י דידליק החיים הדרך כתב המצות מןשפטוד
 מהרי*ל הגאת ווזירץ שליח יעשה ואיך פטוד האוהקשו
 זצ*ל הגרצ*פ למרן קודש במקראי )הובא זצשלדםקין
 עלמא כולי דלא דהעדא משום להדליק שצדיך ם"ב(בעמוד
 ללמוד מצב בכל עצמו להכנים יש הרי אונן. שהואידעי
 "1 חשד ומטעם יכול שאין יודעים כו*ע לא כיתודה

 ת*ח להיות יזכה הוא וגם ת"ח. לבנים יזכה ובזהלהדליק
 כבר ההע כי הוא ולא בניו דמדוע הפרעח שכתבוכמו
 קושית דתירץ מי של שבת בםפר ועיין בדבריו. עייןת*ח

 דמרגיל בזה כי להזהיר הרגיל בין החילוק מדועמהרש4א
 ת'ח. לבנים שניהם זוכין בנר %הצתואת

 קפדסימן

 בהעכה לארץ בהוץ החראל אוץבן

 בדבר שליט*א. צבי נטע ו' הרב היקר אחיכבוד
 עם הששתך אצלי, שבקרת תשל'0 )חנוכה השנהשאלתך
 תנוכה נרות להדליק אותה ומינית בירה2לים. היוהילדים
 הבדכה חעשמע פה שתדליק וטענתי להתנהג. עליךאיך
 בטענה שליט"א צבי נטע ר' הרה*ג דודעו בא וע*זממני.
 עדיין מדליקה שהיא שבזמן היות לבדך עליך אלא כךדלא
 לבאד לי נראה ויפה. גדולה טענה והיא פה חנוכהלא
 אפילו לי מוע לא דברינו התהלת ולפני זה. דיןקצת
 ושומע כאן מדליק םוף םוף אבל בהדלקתה יוצא לאאם

 לבוך חייב ומדוע כעונה שומע מדין יוצ(1 א"כברכה
 הבית על המצוה אי כעב שבת אמת שפת ועייןבעצמו.

 אם ונ"מ חובה. ידי כולם מוציא ובעה"ב כעא עלאו
 לענין רק דזה ברור זה והנה מדליק. כואבמהדרין
 להוצי1%. יכול הברכה לענין אבלההדלקה

 מברה ידליק גדול שכל ענין יש ההדלקהובעיקר
 מנין לפי לכעא נר מהדרים בשבת המאידי וכדבדימיוחדת
 הצפקים ושאר הגבודים. בשלטי כתב וכן הגדולים.ביתו
 פעד רעמ עיין לחוד. מדליק כ"א בקטנים אפילודםברי
 תשל"0 בשנה שביב יהודה הרב של מאמרו )ועייןדחנוכה
 להדליק חובה עליו וא"כ המהדדין. מן מהדרין עלמאמד
בעצמו.

 ב' עליו דיש תרע*ו בםימן הב"ח מ"ש לפיונדאה
 ביתו חיוב והשנית נ4ח להדליק גופו חיוב אחדחיובים
 הוא גופו וחיוב הנם. ולפדמם להדליק ממונו עלהמוטל
 והיוב הבית על הוא ביתו וחיוב במדבר כשנמצאאפילו
 כשהדליקו נפטר לא ומזה ושהחיינו הודאה ברכת הואגופו
 וא"כ טכל. פוטרתו דאשתו םובד והמג"א בביתו.עליו
 פוטרת היא ביתו חיוב ורק פוטרתו אשתו אין הב"חלפי
 בהדלקתוע עצמו שיפטור שייך לא חיובו זמן קודםוא"כ

 בא הנם שפרמום י*ל לב"ח אפילו או שייך.ולמג"א
 1תו מוציאה ביתו בחיוב ואשתו הנרות פהכשרואה
 לעשות עליו ואיו מאחר כששומע בברכה לצ%4ן א"כויכול
 בםימן שלום הנהד מדברי כן משמע ולכאורהברכה.
 היא א"כ הבדכה ולא ההדלקה היא המצוה אםתרע"ז
 בשו*ת דאיתי אלו דברים וכעין עבורו. הדליקהכבר
 כתבנו. והנלע"ד קי"ט םימן ח*ו הלכותמשנה

 11'ל, שליט*א צבי נטע ד' הרב אחי לי השיבועוז

 אף להדליק שצריך לומר רצה שליט*א הרה4ג דודיהנה
 מבי(מרי זה דבד למדתי הנה בביתו עליו מדלקתשאשתו
 ביתו בתוך עליו שמדליקין שאש כתב דבשרעהגר*א
 מדליק עצמו בפני ולהדליק עצמו על להחמיד רוצהאם

 לצאת דוצה ואיע מהדרין. כמו דוצה אם הגר*אוכתב
 בהל' מבדיסק טרן דהנה הוא בדבדיו והפשט אשתו.בשל
 ה8שט במהדרין והרמ*א הרמב*ם פלוגתת הםבירחעכה
 םובר חהרמ4א נרות. יותר כולם בשביל מדליקשאחד

 באדיבות עיי*ש בפ*ע מדליק אחד שכל הואדמהדדין
 מדליק וא' כ*א המהדרין הרמ*א דלדעת שהםבידועיי*ש
 יוצאין ואין מיוהדת וההדלקה מםהימין בנרותבפעע
 שעל מרן ביאר הנה שבזה. ההידור וזהו בעה"ב שלבנרו
 על חיוב לכאורה חה וביתו איש של הלכה ש"2אף

 אבל לעצמו כ"א מדליק המצוה הידור מחמת אבלהבית
 במצוה הידוד חה בעה*ב של בהדלקה לצאת שלאשיכת
 דנר מ"ש זה עם םתירה לא שזה רהאים אנו לפי*זהע"כ
 שאאד דבזה כתיב וביתו דבאיש וביתו אישחנובה



אורה ת 1 ב ברשנב

 בני כל אל לצאת לכון צריך הוא ואין ודאי זהמדליק
 צריכים הם ההידור לקיים רוצים הבית בני אם אבלהבית
 לצאהע שלאלבת

 מחלוקת רואים אנו בשו*ע דהבה בזה עוד21ראה
 במקום הוא אם רק זה להדליק יכול שהוא דזההמחבר
 כתב ברמ"א אמנם רו~וה של דין לו דיש ישראל בושאין
 הוא אם ישראל שיש במקום אפילו להדליק יכולדהוא
 המחבר דהנה לשיטתם דהם ו2ראה עצמו על להחמיררוצה
 לא הבית מבני רבים אם דאפילו כתב ס"ב תרע*אבסימן
 אחד דכל סובר והוא חולק הרמ*א אמנם יותרידליקו
 דק הוא המחבר דדעת לשיטתם שהם ונראהמדליק

 במקום אבל רואה של דין לו שיש ישראל שאיןבמקום
 אבל מדליק הוא אין דואה של דין לו שאין ישדאלשיש

 ישראל שיש במקום אפילו להדליק שאפשר שסוברהרמ"א
 אם ולכן מדליק אחד שכל מהדרין דין שיש סובר הואכי
 דין לו יש כי יטל הוא עצמו על להחמיר רוצההוא
 וידליק בברכה לצאת דיכול נ"ל ולפי*ז עכ"ל. מהדריןשל

 סימן ח*א אור*ח משה אגרות ועיין בכ*ז. ועייןבעצמו
 דינים פרטי ועוד בשליח הדלקה דיני דביארק"צ

 מ*ב. סימן אפרים שער שו4ת וזרין חטכה. נרבהדלקת

 כ*נ סימן חטכה קודשומקראי

 לי ענה שליט"א ברנשטיין יצחק ר' הרה*גוידידי
 הנמצא ישראל ארץ בן 1 בזה*ל כתב מעכה"ד י וז"ללדברי
 חטכה, נרות עבורו בא*י מדלקת ואשתו בחו"לבחנוכה

 יש כי ברכ~ע בלא פה להדליק ורק בזה, לצאצזהיכול
 על חיוב דיש יתכן אבל שם, הדליקו וכבר ביתוחיוב
 בא*י שמדליקין ובזמן ע*קם רש*י בשם )מ*א צ"עטפו,
 סגי ביתו שחיוב וטענתי יוצא, ואיך חנוכה לא פהעדיין
 ברכת בלי הנכון בזמן כאן שמדליק היות גופווחיוב
 מחטכה פ*ד מהרמב*ם כשמדייקים והנה ע=נ יוצא,אז
 ומהרמ*א בית, חובת דהוי דס*ל סהבמע והליוא א'הל'
 ואין בברא חובת דהוי לדייק אפשר סעוב תרע"אסימן
 אף ולפי*ז בדבריהם, מדוייק זא איך לפר,ע המקוםכאן

 בכ*ז ביתו, חובת דהוי היא דההלכה משמעשמהפוסקים

 דדילמא הספק מחמת ברכה בלי להדליק לחייבו יששפיר
 חיוב חל לא אמתי שאצלו בזמן בביתו שהדליקוכיון

 שאין אכסנאי כמו לאוד חיוב עליו חל הא בכגחלהדליק,
 השאלה מפורסמת והנה שם. הרמב*ם וכדפסק ביתלו

 עדיין ששם באמריקה חמצו למכור לו שתר אםבחמץ
 ששם באקי נמצא ואמצו  ערקפ, חמישית שעה תוךהוא
 מביא ל*ו סימן עוניו4ט ובשרשץ שעות, שש אחרכבר
 בנידון דגם י4ל ולכאורה ע*ש, אלינן חמצו דבתרראיה
 ויוצא אזלינן ביתו בתר ביתו חובת דהוי אמרינן אידידן
 דל~ד, נ*ל אולם אשתו, קךי הנרות בהדלקת חובתוידי

 חל חמצו על אבל באמריקוג ווהוא אף סכ*סדבהמץ

 ם י ר פאהיים
 איט ומשו"כ בא"י, נמצא שהחמץ כיון חמואיסור
 דידן, בנידון משא*כ חמץ, של חפצא זא כי למכוריכול
 עליו אין דשוכה, ל"ה ועדיין באמריקה נמצא שהואכיון
 בא"י, אשר בביתו נרות להדליק שיחייבו וסיבהחיוב
 פתח לו שיש אכסנאי חייבו בו שיתשדו החשש מהמתורק
 במקום אבל סע"א( תרע"ז )שו"ע בפתחו להדליקפתוח
 וכיון שידליק4 להדליק הפטור את חייבו לא השששאין
 בהדלקת חובתו ידי יוצא אינו שוב כזה, חיוב עליושאין
 מוכרח, איט הדבר אולם באמריקה, להדליק וצריךאשתו,

 נמצא שהוא אף להדליק חייבוהו שחכמים להיות יטלכי
 הוא החיוב ויסוד עיקר אם חטכה, לא שעדייןבמקום
 להדליק שעליו מעכת*ר פסק שפיר עכ"פ הבית,חובת
 להקל, ברמת ספק אמדינן הספק מחמת כי ברכה,בלי

 עכ"ל.ופשוט.
 מדוע דהסביר סי*ז תרע"א סימן השולחן בערוךועיין

 המצוה כאן כי לבדו הבית בעל על המצוה חנוכהבנר
 ביאור ועיין נס. פרסום ויהיה יראו וכולם ידליקשהוא
 ר' להרה*ג ד' אות ב' סימן הדאהע נזר היקר בספרבזה
אשר

 זוננפ~
 דין שהסביר מה ג' בסימן וזרי*ש שליט*א.

 היטב עיין הידור על ברכה וחיוב הדשן בתרומתאכסנאי
 בספר מ"ש ראה הנ*ל אפרים השערי ובדבריבדבריו.

 דוד יוסף ר' להגאון חמישי( )חלק ח"ב עני מ2שת דודיד
 קע*41 בעמוד תשל"ה( )ירושלים זצ"לזינצהיים

 ועסיף נ*י קרלנשטיין העניך חנוך ר' ידידיוכבוד
 משום שלוחו בהדלקת דיוצא נראה וז*ל, דברים בזהלי
 אאמי*ר כתב נ*ח הדלקת חיוב ביסוד דהנה טעמיתרי

 לחקור חנוכה בענין אור"ח על צדק מעגלי בספרושליט"א
 לעשות והיב שהוא ב2ברא הוא נ"ח הדלקת חיוב יסודאי

 החיוב דיסוד או בביתג הוא דהמקום ודק הדלקהמעשה
 מעשה שיעשה רבנן חייבו יהודי של בית שבכלהוא

 ודייקתי בעה*ב על החיוב את רבנן שהטילו אלאהדלקה
 בבית דין דהוא חטכה מהל' הל*א בפ*ד הרמב"םמלשון
 וסהצמע וכה מדליק ובית בית כל שיהיה מצותהשכ'
 איט אמאי בתים שני לו ביש לפיעז וצ*ע בבית דיןדהוא
 בבית דין דההו נימא אי ע*כ ואשר בהעניהם. להדליקחייב
 שהרי אמעתו הדלקת מהני דודאי כלל ספק דאיןנראה
 ולח חטכה זמן ביתו שבמקום בשעה מעשה שיעשהצריך
 האפילו בבית הוא החיוב יסוד שהרי נמצא שהואבמקום
 דיצא נראה ההדלקה במעשה החיוב דיסוד נימאאי

 מבני אחר שההע מי ש עעסששה כיון דמרי זאתבהדלקה
 הדלקת מעשה אליו דמייחס הרי בשליחהץו עושיםביתו
 ביארו כבר וזה זו בשנה חנוכה של זה ביום חנוכהנר

 בשיטי שמתגלה אף ואמריקה א*י של דהיוםהאחרונים
 הרי וא*כ להם אחד יום דק הדינים כל לגבי מ*מזמן

 כל של וחסרון חנוכה. נר הדלקת של טעשה אליומתיחס
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 לא משוי מצי לא נמי שליח עביד מצי לא דאיהוהיכי
 בשליחות ולא לקנינים בשליחותו רק שייך דזהושייך
 וכמו ציוויו עפ*י שעושה מציאותי ענין עההו מעשהעל

 החעכה זמן כשמגיע וא*כ זצאל שקאף הגראששכתב
 בהדלקה הוא דין יסוד אם אף אאי לבן מתייחסבאמריקה

 שאלתי והנה עכ*ל. בזה צאע  ועדיין בבית ולא בגבראהוא
 וידליק אשתו בהדלקת דיוצא לי וענה הוראהלמורה
 שכתבנו. וכמו הברכה מאחר וישמעפה

 אות ק*ג סימן התשובה עמק בשועת ראיתיוכעת
 את מוציא דביתו דנהי נסתפקנו עוד וז"לן שכתב)ה'(

 כגון במדחקים. שהאכסנאי כגון הה*נ אםהאכסנאי.
 חיוב עדיין אין ביתו הדלקת שבזמן באופןבאמריקה
 ביתו בהדלקת יוצא אי שם. נמצא שהוא במקוםההדלקה

 במקום הדלקה של הזמן עדיין שאין כיון יהצא. איעאו
 מבואר וה דין לכאורה לדברינו אמבם עכאל. לשםשהלך
 מ"ו סוכה תוס' הרין בהדלקה. ויצא דמדליקופשום

 ק*פ בסימן מ"ש עוד ועיין ואמאי. חנוכה לנר ביתרבעי

 צ*ז. סימן ח*א אמת זרע שועת וומיז י"ג.אות

 קפהסימן

 הנפיםעל
א

 וכן בשבת המשרע מעין מזכירים המזתבברכת
 וכן וכו'. ינחילנו הוא הרחמן דאומרים טוב. יוםבכל
 הרחמן של נוסח כן כמו התקיע לא מדוע ולפי"זבר*ח.
 בא הרחמן שנוסח דאולי לומר וחשבתי ושרים.לחנוכה
 שבת שבולו יום הקב"ה לנו שינחיל עתיד עללבקש
 הבא )והעולם טוב ביום וכן שבת, יהיה יום שכלוביאורו
 א' צ'ב תהלים וברש*י בספרים כמובא שבת כולויהיה

 בענין לילה רסיסי ובספר שבת. כולו הבא העולםשכתב
 ששוא באמת שמכיר הוינו השבת דיום מנוחה כי כתבנ*ה
 מהו כמ*ש מהש*י חוץ דבר שום ואין אדם השתדלותכל

 וכר. העולם נברא שלא עד שהיה כמו דקוב*ה שמאשבת
 חיים חפץ בסוף הים להחפץ השבת קדושת 5אמר)ועהן
 עולם ברית ספר בר"צ והמקדש השבת ומאמר התורה,על
 אבל דוד. סוכת את שיקים בבקשה וכן שבת( הלכותעל

 אנחנו אלא בפורים וכן להבא נסים מבקשים איןבחנוכה
 על יתברך להשם מחים ואנחנו לשעבר הודאהנותנים
 זה אלא להבא דהם רחמן כשאר הוי לא הששכהנסים.
 בברכת הנסים על ששכח במי לפי*ז כן ואםלשעבר.
 דכשמגיע ברמ*א תרפ'ב סימן בשושע דמבוארהנהה

 כשם תפלאות נסים לנו יעשה הוא הרחע יאמרלהרהמן
 אם להבא פה 5בקשים ואמאי וכף לאבותימשעשית

 של נוסח יש ואם להבא. בקשה אין גופא הנסיםבעל
 שכח בוא הרחמן התקימ לא מדוע א"כ בשכחהרחמן
 ומואר חודש. וראש טוב ויום כשבת כהרחמן עסחושיהיה
 דבריך בזה, לי כתב שלים"א לוין יצחק ברוך ר'הרהאג
 על ואולי מיוחד. הרחמן תקינו לא למה דבאמתנראים
 בדין והנה עכאל. תקינו לא מיוחדת ברכה שאיןמאורע

 הקושיא עיקר אלא קשה לא מזה הרחמן דשמר דשכחזה
 ואמינא וכו'. נסים לנו יעשה הרחמן לומר תיקנו לאמדוע
 לנו יעשה הרחמן אומר אז הרחמן דאומר בשכח כיטעמא
 הנסים על במקום מחליף רק ואאכ מתתיהו בימי וכו'נסים
 וה על מיוחד הרחמן אין אבל לנו יעשה הרחמןאומר
 סתב קפ"ח ובסימן ותרפ"ב. קפ"ז בסימן הובא זהודין

 שאר בוצך לאומרו יש ויבא יעלה דשכח דבר"חהרמ*א
 ביעלה כי לחלק יש ושבלי וכתב הנסים בעל כמוהרחמן
 וא*כ לבטלום לחעמרו ואין שמות הזכרת בו ישויבא
 הזכרת בו דאין משום הנסים בעל דחוזר דהטעםמשמע
 הרחמן. בתוך ויבא יעלה אומר אין בראה וא"כהשם.
 הוא הרחמן י"ל ומ*מ שכתב בסקל"ד החיים בכףועיין
 חנ ביום או הזה ר*ה ביום לברכה ויפקדנו לטובהיזכרנו
 הקשה לבטלה ברכה דהו"ל הרמ"א ובמ"ש הזה.פלוני
 בהן שיש תחינות היום כל דאומרים צ*ע המג=אע"ז

 אפור לבטלה ברכה דדוקא זה יגרע ולמה שמאהזכרת
 דביעלה ישע בגדי מספר הביא הלכה ובביאורהצ"ע.
 לבטלה ברכה הו"ל אז ברכה ידי לצאת בזה שכונתוויבא

 לחלק יש ובאמת שמתכון. לי מה שבח זה אםולכאורה
 ענין יש ופורים דבחנוכה הנסים לעל ויבא יעלהבין

 כהצא*כ הרחמן שאר בתוך מזכירין ולכן ניסאפרסומי
 סקכ*ם. קפ*ח סימן נאמן אורח בספר ועיין ויבא.ביעלה
 לדשוכה. ר"ח בין לחלק שכתב תשובה בשערי עודועיי"ש
 לגזור יש ויבא ביעלה כי כתב השו"ע בגליון חייםובגתיב
 קכ"ש סימן ה' כללים מערכת חמד וודי ועיין יואם.אטו

 הרמ*א דברי הוסיף ותלמיר כתב חיים ארחותובספר
 על שכתב אברהם אשל בספר ועיין בדבריו. עייןבשו"ע
 בני עם לכל שווים שדבריו מצד ודאי וז"ל, המג"אדברי
 כלל מבינים שאינם בורים הרבה בהם שישישראל
 בלי משא"כ דהעש אין התקנה מצר וכשאומריםהתיבות
 נראה שמבינים אותם משא*כ לבטלה כשמות ה*זחיוב

 בורים. ממנו ילמדו שלא ושישמור בהרחמן לומרשהנכון
 ודואק. בזה לחלק יש מדועולכאורה

 הפהון ברכת בהלכות מ"ם סימן חיים ארחותובספר
 אם השמ וי*מ אותו מחזירין אין כאן אמר ולא שבחכתב,
 להרחמן לכשיגיע סיים לא אם אבל הברכה כלסיים
 בהלכות בו ובכל וכד, נסים לנו יעשה הוא הרחמןיאמר
 עת בכל כשיגיע וכד ובחנוכה ת"ל כתב המזוןברכת
 אומרים ההם אותו מחזירין אין אמרו ולא שכח שעהובכל
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 הרחמן יאמר להרחמן כשיניע סיים לא אבלכשיסיים

 ואח"כ וט' שעשית כמו ונפלאות נסים לנו יעשההוא
 מהארחות בשיעי זה וגם בדבריו. ביאור וצריךמשלים
 הכל דברי געכ הביא תתקצ"ה סימן משה ובמטהחיים.
 צריך אין מתי בו הכל דכוגת לומר וצריך בשינוי.בו

 בהרחמן עומד והוא סיים לא אם אבל כשיסיים רקלחזור
 לא כשזה חיף הבסים על לומר שם דצריך נתקןאז

 אבל נכון. זה היום כל לומר יכול הא ירויח ומהמקומה
 הכא אבל שירצה איך ויעשה בדעתו תלוי זה היוםכל
 הראבי*ה מ*ש ועיין להרחמן. כשמגיע לאמרו עליוחיוב
 חנוכה הלכות במהרי"ל ועיין תקס"ג. וסימן קל"אבסימן
 דיע מה ששכח מי סנל למהר"י נשאל וז"ל שםוכתב
 רבותיו שאר לחזור דחייב כתב שראבי"ה אעפעיוהשיב
 וכו' הברכה סיום קורם שזוכר אא"כ לחזור שלאפסקו
 ד' אמר לא ועדיין אתה ברוך אמר אם גם מסיקבא"ח
 נזכר אם אף לו דנראה סנל ואמהר"י לחזור, צריךונזכר
 שאחריה ברכה התחיל לא שעדיין רק הברכה סיוםאחר
 ראיתי שוב לאח. סימן הדשן תרומת ועיין לחזור.צריך
 דה"ה שכתב סק"א היטב ובבאר סק"ה תרפ"ב סימןבט"ז

 ג*כ ואעכ בקשה ררך התפלה אחרי הרחמן שיאמרבתפלה
 וירידי אפרים. ביד ווניי*ש התפלה אחרי אומרנןזפלה
 וז"ל, בזה לי כתב שליט*א ברנשטיין יצחק ר'הרה"ג

 ובפורים בחנוכה תיקע לא מדוע שואל שליטעאמעכתר"ה
 עיקר שהרי ונ*ל ומ' נסים לנו יעשה הוא המזוןבברכת
 להזכיר 2מצריך להפוסקים אפילו בברהמעז הזכרתןדין
 שבת כמו הרין מעיקר לא אבל כן רנהגו מטעם רקהוא
 הל"ו מברמת בפ"ב שפסק הרמב"ם תופילו ור"ח טובויום

 ז"ה ג*כ דידן לד' דהג' הספק משום רק הואדמזבירין
 בעיקר דסגי פשיטא שכן וכיון לבטלה ברכה ולארשות
 הבו בהרחמן גם ולהזכיר להוסיף ואין בהודאה.הזכרתן
 בשכח חוזר דאינו בטעמא הר*ם כלשון עלה לוסיףדלא

 לשונו. כאן עד המזון בברכת ופורים חנוכהלהזכיר
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 אבל חוזר. דאין המזון בברכת הנסים עלבשכח
 האם דחוזר. דכיון רצה. לומר ג*כ דשכח בשבת הדיןאיך

 והנה לא. או הנסים על כן גם לומר צריך שובכשחוזר
 ד,עבת דחנוכה ונ*ל כהב סקי*ג קפ*ח סימן אברהםבמגן
 מזכיר 141ינו לראהם חוזר שבת של ולא חבוכה שלוהזכיר
 בגמ' כדאיתא חבוכה של להוכיר חובה אינו דהאחנוכה
 בס"ק הרב בשףע הובא וכן סקי*ז. בא*ר כתב וכןעכ*ל.

 וכונתו וצ'ע. המג*א דברי על כהב בפמ"ג אבלי"ד.
 בכלל אדם בחיי וכן הנסים על ויאמר יחזור לאדמדוע
 בענין שבת של חמבח חנוכה ובהחבןצ כתב סל*טקנ*ד

 של גם להזכיד דצריך נ"ל בהמ"ז ולברך לחזורשצריך
 ולא צריך דאין כתב סקי"ג קפ"ח בסימן )והמ"אחנוכה
 תנ"כ עכ"ל. דמס דליתא כמאן שבירך מה שהריהבנתי
 בתב סקכ"א הציון בשער במ"ב וכן לחזור דצריךמשמע
 דדבריו חנוכה לענין מש"כ העתקוזי ולא המג"א דבריעל
 המג"א מעש וכונחן ע"כ. הפמאג שהעיר וכמו מוכרחיןאין
 הבסים על לחזור צריך להלכה וא"ב הנסים. על חוזרדאין

 בספר אבל ופשוט. רצה דשכח מטעם בברהמ"זכשחוזר
 שהביא סקט"ז המגן באלף קפ"ח בסימן גבוריםמגן

 החיים כף בספר וכן עליו. העיר ולא אברהם המגןלדברי
 בדיני מנוחה בית בסידור וכן חוזר. דאין כתבסקל"ו
 המג*א על שכתב וקציעה במור ווניין ס*ו. המזוןברכת
 כען"ע גרע לא ומזכירו דחוזר בעיני ופשוט קפ"חבסימן
 של עצמה כל שהרי חנוכה של בה ומזכיר היאדרשות
 מזכיר להזכיר בא אם ואעפ"כ חובה אינו דחנוכההזכרה
 והאיכא שמברך כל יזכיר לא מ"ט הוי לא דהפסקוכיון

 דחמכה להזכרה חובה קבעוה נמי ולאידנא ניסאפרסומי
 דחובה אפילו ותפלה דשרייתא דהוי טפי אליםובה"מ
 תרפ"ב סימן עולם פתחי ובספר עכ"ל. דרבנן אלאאינה
 של להזכיר דאעצ כהמגאא כתב ובסד"ה וז"ל, כתבסק"ה
 ונראה עכ"ל. חבוכה( של להזכיר חובה אינו )דהאחנוכה
 דבר הזכיר ולא בטעה להסתפק שיש במה תלוי זהדדין

 לגמרי התפלל כלא הו"ל האם דחוזר עשרהבשמונה
 עבור דחוזר אלא יצא התפלה דגוף או חוזרומשועכ
 גרולה. חקירה והיא במקומה. ההזכרה להזכיר כדיההזכרה
 וסתב ח' סימן דן בשער השדה שיח בספר בזה דןוכבר
 אפשר ולפי*ז האחרונים. וכן הראשונים מחלוקת בזהריש
 להזכיר כדי חוזר רק כהתפלל דהו"ל סובר דהמג"אלומר

 הנסים על כי רצה ואומר חוזר רק וזה במקומהההזכרה
 דהו*ל סוברים והמ"ב אדם חהחיי במקומה, הזכירכבר
 על שוב ולומר לחזור צריך ומשו*כ לגמרי התפללכלא

 בתפלה הוא זה דין כי התפלה דחוזר אף ולהמג"אהנסים.
 לחלק. ויש בתפלה חזרה דין אין אבלדחוזר

 על בברהמ*ז דאמר חמכה בשבת מאחדונשאלתי
 דהדין ברהמ*ז אחר ונזכר רצה לומר שבח אבלהנסים
 הנסים על שוב אומר בחזרה אם הדין איך ברהמאדחוזר
 פה דברינו בריש שציינתי ספרים מכמה והבאתיוכד

 רצה בשכח כתב ר' סימן הלכה משיב ובספרוסיימתי
 ועיי*ש לקץעות. יש כך הש"כ הנסים על שוב דיאמרוחוזר
 דטעה גדליה בצום הדין איך והנה חפץ. דברי בספרמ"ש

 דחוזר ענינו אמר אבל הקדחם המלך אמר ולאבשמו*ע
 עננו. ולהזכיר לחזור שוב צריך האם הקדוש המלךעבור

 יהיה וזה הנסים על של כהזכרה הו*ל עננוולכאורה
 טאור א-כ הנסים על ואומר שוב דחוזר לסובריםתלוי
 א-כ הנסים על חוזר דאין ולהסוברים עננו ויאמרשוב
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 דיעה שערי בשףת וראיתי ענם. ואומר חוזר איןשוב
 הקדוש המלך ששכח מי שם וכתב י*ב סימן שניחלק

 לחזור צדיך אם התפלה אחד ונזכר גדליה לצוםבמנחה
 ודימה הדאשון בפעם שאמד כיון הפעם עוד עננוולומר
 ושכח וד"ח שבת בנין קפ"ח סימן המג"א למ"שזה

 וה*נ וכו' ר*ח של הזכיר שכבר כיון שבה שללהזכיר
 קצת לחלק יש שלפענ"ד אלא לחזור אי*צ עגנובשביל
 על עצמה בפני וענין נוסח היא ויבא יעלה תפלתדהתם
 אלא שמו*ע תפלת על מוסבה ואינה זה ביום טובזכרון

 שהיא עננו תפלת משא"כ בבהמ"ז וגם בתפלהשקבעוה
 ודוב בה קבועה שהיא התפלה ושמיעת קבלה עלמוסבת
 על שהכונה וכו' לשועתינו קרוב נא היה בזה היאנוסחא
 בהם ונכלל רמוז שהכל בזה מתפללין שאנו בדכותי"ח
 ששינה מפני הזאת שמו*ע בתפלת חובתו ידי יצא לאואם
 ממילא הקדוש המלך בעץציות לומר חז"ל ממטבעבה
 עליה לחזוד וצדיך בטלה עליה המוסבת עננו תפלתגם

 להבין יש אמנם עכ"ל. חובתו ידי בה שיוצאבתפלה
 כלא דהו"ל ובהחסיר ויבא יעלה הזכרת דהתקינודכיון
 ההזכרה לחזור דצדיך בודאי כן אם בירך לא אוהתפלל
 אמר ולא חוננתנו אתה דהזכיר שבת במוצאי יהיה וכןגשכ.
 שוב ואומר חוזר א"כ ולהתפלל לחזור דצדיך ומטדטל
 מה וכל צלי כלי דהו"ל שכתבנו מהטעם חוננתנואתה

 אב בית בשו"ת עיין וכן הקבוע. במקומו רק צ'לשהתקינו
 וכן עננו ואומר דחוזר שדעתו צ"ב סימן אור"חמה"ק
 טבת בר*ח בחנוכה וכן וז"ל כ"כ שם וסיים חוננתנואתה

 ולומר לחזור צריך ויבא יעלה שכח אם ומנחהבשחדית
 דהיכא לעננו דמי דלא אע"ג השניה בתפלה הנסים עלגם

 שהזכיר מה גם בתפלה והן בברהמ"ז הן לחזורדצריך
 בהםעת שלא הזכיר אילו כמו דהוי הוא מידי לאבראשתה
 של ושכח ושבת ובחנוכה התפלה. בשעת ושלאברהמ"ז
 שאני חנוכה של להזכיר חוזר דאינו המג*א דפסקשבת
 עכ"ל. כלל חובה וליכא מזכיר אינו אמרו דבגמראההם
 בתענית שדן מה כ"ד סימן צבי ארץ בשו*ת עייןוכן
 עננו. שוב צ'ל אם וחוזר ומטד טל ותן לומר ישכחצבור
 אתה בדאשונה הזכיר וכבר שבת במוצאי בשטעהוכן

 להזכיר שוב עליו אם אחר מטעם לחזוד ועליוחוננתע
 לידידי ה' חלק ישורת יסודי בספר בזה עיין חתנתעאתה
 להאריך ויש תסקג. בעמוד שלים"א פעלדער ר"גהרה*ג
 בזה. לעורר רק ובאהי אלובענינים
 חוזר. אם בקיץ ברבה ותן אמר בלא נשאלתיוכן
 כהוגן שאל לא אז ומטר טל אמר בלא כי דלחונראה
 מהתפלה חלק כחיסר הו*ל אז ברכה ותן אמר בלאאבל
 בדין מובא השאר תוזכיר עיקר וואין דבר בחיסרובזא
 צדיך ואין העיקרים וואר אמר הלא וכאן חוזרדאין
 ארב חרח"ג וידידי ברכה. הץן ויכיר ולא בשכחלחזור

 התיבחע בחיסר במוש בזה לי כתב שלים*א אזבאנד4ויזיק
 ופעים, הוא נכט חוזר שאינו השנים בבדכת בדכהותן
 שקבוע לזמן מיוחד שהוא הרוח משיב או לטו*מ דמיולא
 הברכה מסוף שאינן השנה כל של אחרות תיבותאבל

 שהביא קי"ז סימן בטור ועיין עכ*ל. חוזר איםועיקדה
 לומר לא ומנהגים לבדכה. טל ווץן לומד בקיץ ספרדמנהג
 פה אידע כן ע"ז. דף א' חלק מהריוח לקוטי בספרועיין
 בסימן דמבואר גשם להזכיד דשכח בחורף במעריבבחק
 קדיש יאמר האם להתנהג יש איך דחוזד. ס"הקי"ד
 צריך דהלא ונראה מיד. דיחזוד או שמו*ע יחזורואח"כ
 ועוד קדיש אז יאמר וא"כ ד*א לתפלה תפלה ביןלחכות
 שמו"ע. יחזור ואח"כ קדיש יאמר דצבורא טידחאמשום
 יחזור לא שדהם'ץ נכון בזה לי כתב אזבאנד הרבוידידי
 ראיתי ועכשיו ע"כ. דצבורא טירחא משום הקדישלפני

 זה בכעין דנשאל ה' סימן אוד"ח מהרשד"הבשחת
 תתקבל קדיש יאמר ואחר ויתפלל יחזוד שהואודעתו
 באר שו"ת קבלתי וכעת לעשות. יש דכן ומסתברע"כ.
 כתב ו' ובסי' שלים"א שטרן משה ר' מהרה"ג ח"אמשה

 הנסים. על לומר שוב חוזר רצה בשבילכשחוזר

נ

 בברהמוז. חנוכה ומל להזכיר מהו כ"ד דףשבת
 ולהודאה להלל שהרי לן פשיטא בתפלה רש"יוכתב
 להודאה. נתקן בדהמ"ז ג"כ הא לי מובן ולאנקבעו.
 דתפלה משום חילקו בתוספות אבל מתפלה. מ"שוא"כ
 שבבית ברהמ"ז משאשכ נס פרסום ואיכא בציבורהוא
 בחנוכה רק מדוע להעיר יש ולכאורה נס. פרסוםליכא
 שאלה. אין בפורים ומדוע בבדהמ"ז להזכיר אם שאלהיש

 בברכת המאורע מעין מזכירין דבחג כמו דאוליוחשבתי
 החג מחיוב הוא האכילה כי ומדוע דיומא מענינאהמזון
 הלא בפורים ומשו*כ להזכיר. צריך לחג ד,עייך מהוכל

 מהחג חלק הו"ל א"כ פורים סעודת לאכול חיוב דישמצינו
 מעין להזכיר בסעודה אז צריך ומשו*כ חכמיםדקבעו

 מחמת לאכול חיוב דיש מצינו לא בחנוכה משא"כהמאורע.
 בין החילוק וזה הזכרה של ענין בבדהמ"ז אין וא*כהחג
 ואקכ ושמחה למשתה עיקרו פורים כתב זצ*ללהחת"ס מקי פרשת סוף מש" תורת ובספר לחנוכה.פורים
 להזכיר. ענינו מה לדן להודות חנוכה אך דמזכיר.פשיטא
 כ"ב מבואר ובגמרא שכתבתי. כמו דבריו להסבירויש
 מדכרינה גס פדסום משום או מדכרינן לא דמדרבנןכיט

 בתפלה להזכיר חכמים קבעו מדוע מדרבנן זה אםולכאו'
 מהתורה הוא בבדהמ*ז כי ו(יולי המזט. בברכת לאומדוע
 חדש דבד התודה של בנוסח להביא רצו לאוחכמים
 טמ ודו"ק. לדהוה ויש חי(ב דמדרבנן תפלחסהעאץכ
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 בסוף שנדפס בחת"ס עיין כדאורייתא הוי ניסאפרסומי
 וא*כ כדאורייתא, נס פרסום שכתב ו' דף למגילההש"ס
 אבל בצבור. ורק לא דביחיד התוס' לסברת מובןזה

 רצו לא חכמים כי ואולי מברהמ"ז תפלה מ*שלרשוי
 שכתב כ"ו סימן בשאלתות וראיתי בדאורייתא.לקבוע
 דחובה כהצום תפלה מ"ט בברהמ"ז ולא מזכירבתפלה
 בפורים וא"כ לא. הרשות בסעודת אבל מיחייבלצלויי
 ותוס' רץ2"י מדברי אבל מזכיר. ומשו"כ חובה סעודתהו"ל
 י*ג אות שאלה בהעמק ועיי"ש כך. מחלקין דלאמשמע
 אות שאלה והעמק ויקהל פרשת ס"ז ובשאילתותי"ד.
 מזכיר אם שואלת לא דהגמרא שפיר אתי ולדבריוא/

 נראה עוד לחנוכה. פורים בין חילוק יש כיבפורים
 נזר באבני כ"כ ועיין ולהודאה. להלל נתקן לא בדהמ,זכי

 מדכרינן לא דמדרבנן כיון וכתב תק"ז סימןאור"ח
 מדרבנן תפלה אבל מפסיקין ולא דאורייתא דהואבברהמ"ז

 של השני הצד מה א"כ הסביר דלא ק"ק ולפיקזהי(2
 בברכת ג"כ הא מדכרינן ניסא דפרסומי ביון הגמראבעית
 כמו וצ"ל ומפסיקין מזכירין איך וא"כ מדאורייתאהמזון

 מדכרינן לא דמדרבנן כיון כתב רי"ד ובפסקישכתבנו.
 החסרון דלא הו(ו דבריו וכונת לחוד. בתפלה לו דסגיפי'
 א*כ מדרבנן שזה התקנה בעצם אלא בברהמ"ז משוםהוא

 לא זה כי יווער צריך ולא בתפלה שמזכיר בזהמספיק
 או ניסא פרסומי משום שזה כית יתכן או כ"כ.חמור
 חז,צ. פירחצ הוא לדעתי וזהוא המזת בברכת להזכירצריך

 דבריו תוכן וזה בזה לי בתב שליט"א הרה"גואאמו"ר
 מדכרינן לא דמדרבנן כיון שכתב רשוי דבריבפשטות

 ולהודאה להלל שהרי לן פשיטא ובתפלה להזכיר חייבלא
 מברכת להודאה יותר שייך ובצ,פלה לעיל כדאמרינןנקבעו
 הבעי(2 של הראהצת לצד בברהמ"ז חייבו לא ולכןהמזת
 חשק ובהגהת בזה. עוד מוש הורויץ הגרא"ם בהגהותועיין
 התוס' עפוי בפורים נמי לן איבעי דלא מה כתבשלמה

 רק שייך זה א"כ האי כולי ניסא פרסומי ליכאובברהמ"ז
 ופירוע*י כתיב וסהצפחה משפהה בפורים אבלבחנוכה
 אהכ יחד חצותין ואוכלין יחד שמתאספין אסתרבמגילה
 רן הרה"ג וגיסי עכול. הכנסת בבית ניסא פרסומיאיכא

 דברהמקז צ"ל וז"ל, בזה לי כתב שליטקא ברעודהשלמה
 וגם התצ התורה מן להרמב*ם דתפילה )ואע*גדאורייתא
 הגר'ח שפיר,צ כמו דאורייתא מצוה קיום איכאלהרמב"ן

 הברכהע ושאר ראשונה בברכה יוצא התורה מן מקמוצ*ל
 אלא ברהמ*ז בנוסחת לכלול שיי לא ועונ החדרבנן
 להזכירן שחחב טובים ימים שאר כמו דאורייתא.ענין

 כהעא*כ ובסוכה. בברכו בדאיתא יום יום ד' דברוךמריבף
 דאבעי' ב' צד קקצה לפי"ז אמנם הוא, דמדרבנןבחנוכה
 הוא. דרבנן מ*מ הא מדכרינן ניסא פרסום משוםדגמרא
 נס פרסום דעיקר דד*ל ר דף מגילה בחת*סווףין

 מסוגיין ראיה לדבריו להביא יו2 זה ולפי הו(2מדאורייתא
 נס להזגיר שפיר שייך הוא מדאורייתא נס פרסוםדעיקר
 בברכת להזכיר שייך דאורייתא ענין דכל בברהמקזחנוכה
 בעניני קונטרס לידי הגיע וכעת עכ"ל. ודואקןהמזת
 במאמר חצם תש"ל בשנת בירח2לים שנדפס ומגילהחסכה
 עיי*ש אלו, בענינים האריך כ"ח בעמוד הנסים בעלהודאה
 מרן מדברי הרבה שמביא ובפרט יקר קונטרס הואכי

 התרומה וספר קל"א ברכות ראבי"ה ועיין זצ"ל.הגרי"ז
 רל"א.סימן

ך

 בה מזכירין המחבר כתב סי"ב י"ח סימןבאור"ח
 81ורים. בחנוכה לא אבל ור*ח. ויו"ט בשבת המאורעמעין
 צריך אין בברהמ"ז דאף בסקמ"א הגר"א בביאורוכתב
 המנהג מצד אלא דשבת בפ"ב כמ"ש הדין מצדלהזכיר
 אבל עכ*ל. שם תוס' ועיין בלל מנהג שאין כאןמשא"כ
 פראג דפוס שס*ח כה2נת שלפני מרוטבכרג מהר*םבשו"ת
 ופודים בחנוכה המאורע מעין ולהזכיר וז"ל כתב ע'סימן
 דאין ב*מ פ' למוד איכא בברהמוז דאפילו צריךלא

 שלש במעין אבל בהודאה מזכיר להזכיר בא ואםלהזכיר
 דמעין בברכה הודאה דליכא כיון איש לב על יעלהלא
 אלא ופורים דחנוכה מאורע להזכיר דלא מזכיר איןג'

 ובפודים כתב סי"ב ובלבחצ  עכ"ל. הודאה דאיכאהיכא
 ובברכה היא הודאה הנסים דעל המאורע מעין מזכיריןאין
 לשון בה אומרים אין שהרי להזכירם מקום להם איןזו

 מדוע ולכאורה לך. נודה שאומר המזון בברכת כמוהודאה
 מבהשר טעמו עכ*פ בחנוכה, כ,כ היא בפורים זהכתב
 סק*ג. תרפ'ב בסימן זוטא באליהו וומי"ש במהר*םשם

 פורים חצל חטכה של אבל כתב בסקט*ז השולחןובערוך
 מעבב אףנו ובתפלה בברהמ*ז דגם כיון כלל מזכיריזאין

 עה חקל כתב סק*ב תרפ"ב סימו ויים ובאראותבדיעבד.
 וצלש מעין ברכת ,2צ*ל דבר אכל דאם באמן ידבספר
 השם בסק*נ החיים בכף כ*כ ועיי*ש הנסים חצל בהצ"ל
 ע*ץ הפסק "וי אי ג' מעין בברכה המאורע מעיןהזכיר
 שמד*א בחלק זצ"ל אלפנדרי להגרש*א מרש*אבשוקת
 שרשע וומין הפסק. הוי אי בזה דדן כ*ד בדף יסימן
 אי ומיהצ וו*ל, וכתב ל*ו סימן ח*ג אור*ח אומריביע
 מ"מ חשף יצא לא נמי דבדיעבד לומר איז והזכירעבר

 פשץ אין לכתחילה אבל בזה לחחצ קצאין לדינאהעיקר
 בספר ממץ עכעל. שלש מעין בברכת ופורים חנוכהלהזכיר
 כ"ב 8*ש סק*א תרפ'ב סימן אור*ח על חייםנמוקי
 שלש. מעין בברכת המאורע מעין מזכיר אץ מדועלתרץ

 ח34 מי % כתב שליט*א לוי ברוך ר'והרה*ג

 להגר*א פעם דשאלו זצ*ל מבריסק מהגרי"ז פעםשמעתי
 בנין אהר ר*ה סתכירין שלש 8עין בברכה למהוצ*ל
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 בונה ברכת לפבי כלולה המזון ברכת בסדר הלאידחשלים
 הנסים על מזכירין אין למה אותו שאלו וכןירחשלים
 דחדא זצ"ל הגר*ח ע"ז ואמר שלש. מעין אחתבברכה
 היא שלש מעין אחת ברכה דבעצם בחברתהמתורצת

 או ר*ח בהזכרת לכן שבברהמ"ז. הברכות על תקנהרק
 מיוחדת ברכה זו הזכדה דאין כיון המזון בברכתמועד
 מיוחדת ברכה נתקנה אז ירושלים בבתה בשכחאא*כ
 שלש מעין אחת בברכה מזכירה לכן ידושלים בונהאחר
 הנסים על מזכירין אין ומה*ט ידושלים בניןאחר

 ברכה נתקנה לא שכח אם דאפילו שלש מעין אחתבברכת
 לעל אין אבל בתפלה כמו בהודאה כוללה אלאמיוחדת
 ההודאה את מזכירין אין ולכן מיוחדת ברבההנסים
 עכ*ל. ג' מעין אחתבברכה

 לי כתב שליט*א פוכוינגר אשד ר' הרהוגוידידי
 דעל שלש מעין בברכת ופורים חנוכה מזכירין איןבזה

 ד*ה כ"ד שבת תוס' עיין תפלה ולא היא הודאההנסים
 אין חמדה ארץ שמזכירין הגם ג' מעין ובברכהמזכיר
 ע' סימן מהר*ם בשוות כן ומפורש הודאה ברכתכאן
 שליט"א פרידמן שלום הרב בזה מ*ש ועייןעכ*ל.

 דאין הטעם תש*ל כסלו מחודש תורה אורבחוברת
 שרהע ועיין המאורע. מעין הזכרה ג' מעין בברכתאומרים
 דאין טעם כ*כ ועיין ב'. אות ל"ג סימן חוט אליעזרציץ

 במלואים ושרים בחטכה שלש מעין בברכתמזכידין
 בעמוד זצ"ל מרגלית ראובן להרב פסח שללהגדה
 המאורע מעין בה מזכירין סי*ב ר*ח סימן ובשו*עפוד.
 איך אבל ופורים. בחנוכה לא אבל ור*ח ויו"טבהצבת
 שכתב בסקס"ו החיים בכף שם עיין המועד בחולהדין
 תשוא ירושלים מדרש בית בקובץ ועיין בחוה'מ.וה*ה
 בענין שפירא רפאל ר' הרה*ג מאש תח'ק כעת)ואינו
 מעין ברכת ובענין ובחוהקמ ברעח המאורע מעיןהזכרת

 ועל מקדשך ועל דמזכיר דמבואר מ*ד בברכות עהןג'
 הלי*ג ברטת מהלכות בפ*ג והרמב"ם עיי*ש.מזבחיך
 מעין בברכה וכן אמאג הצ"ע מזבחך ועל דמזכירהביא
 המזון ובברכת ובטהדה בקדוקוה עליה ונברכך מזכיריןג'
 אבני בספר בזה מ*ש ועיין אמאי. וצ*ע מחכר לאזה

 על המחיה על ובירך ובטעה עקננ פרוסת התורה עלשוהם
 כ"כ שם חעבא דיצא. ר*ח בסימן בלבהש מבוארורין

 ובאכל הצ"ע. ללבוש ציין ולא רב לחם בהצם זקניםבעטהת
 וצ"ל ראם הגר*א פסק המחיה על רק ובירך וייןמזונות
 ק"ה סימן אחרקח צבי הר בהבו*ת הרין ויברךדיחזור
 ולכאף בסקפ*ט. החיים בכף כ.כ ווך*ן בזה. ביזירדהביא
 יין על מחיה דבירך דכמו שם בחילוקו בישירצריך
 ומדוע והין קאי דמחייה הכא כקב זיין קאי דהמאיהדיצא

 על לעלות יכול דמחיה חשב דשם וצ*ל יפסיזץ.המזוטת

 מחיה ובירך יץ ששתה היות הבא משא*כ יצא משףכיין
 א*א. וזה במחיה היין להוציא שדצה הובדראוכ

 אבל המחיה. על ובירך מזוטת אתד אכלבשרים
 הזה. הפורים חג ביום חשמחט המחיה על באמצעהזכיר

 דבר הו"ל לא כי לא ואולי לחזור צריך אם כעתוהשאלה
 הו"ל ואולי הפסק. ליה הוי ולא הם4ערע מעין והו"לשקר
 ושמחנו אמר השנה באמצע אם אבל לחזור וצדיךהפסק
 לחזור. וצריך הפסק דהוי מסתברא הזה הפוריםביום
 ת*ל, בזה לי כתב זצ*ל ראוין חיים ר' הרהוגוידידי
 בהצמחה ג*כ מחויבים בפודים כי לראהח חוזר שאיןנראה

 חכמים תקנו דלא וכיון ויו*ט שמחה במגילהוכדכתיב
 דודאי אחרים טעמים מפני או חג נקרא שאינו מפניזה
 וראיה לראש לחזור מכריחו איט זה הפסק אלא הפסקהוי
 ובמג"א ס*ו קפ"ח סימן בהמ*ז בהלכות דמבואר מהאלזה
 טעה אבל שכתב סק"ט ובמג'א ס*י קי*ד בסימן וכןשם

 מזה ומשמע הפסק הוי הא וקשה כלום בכך איןבאמצע
 באופן דוקא אלא לראש לחזור מכריחו אינודההפסק
 הנוסח שיטי בלא ק~אמר במה אבל התפלה. נוסחשמשנה
 בכל אף וא"כ נ*ט בסימן ועיין חחר ואינו כלום בכךאין
 אין אבל מענין ואינו וכף חסמחנו שאומר השנהימות
 טל דשכח מהא קצת להוכיח יש וכן הפסק דהוי אףחוזר
 וקשה עלינו לברכת חחר הבדכות באמצע הוא אםומטר
 צריכה שאינה תפלה הוי ומטר טל בלא שאמר כיוןהלא
 התם דןםאני לחלק ויש הפסק הוי דלא וע"כ הפסקולהוי
 צבי נחום ר' הרה"ג וידידי עכ*ל. התפלה מעניןדהוי

 סימן באור*ח עיין ח*ל, בזה לי כתב שליט"אקארנמהל
 דבשוגג ומשמע שם יוסף ובבדכי סי"ב ק*ח ובסימןק"צ
 נחשב דלא לחזור צריך דאין המאורע מעין שלא הזכיראם

 חנוכה גם להזכיר צריך היה באמת בלא*ה אבלהפסקה.
 בדיעבד בתפלה שגם מטעם רק אחרונה בבדכהופורים
 עיין אחרונה כברכה לומר החמידו לא לחזור צדיךאין

 נחשב אינו ועכ*פ סי*ב ר"ח סימן אחרקח השולחןבערוך
 ישז. אות פ*א סימן ח*ב צבי תפארת בספרו ונדפסלהפסק

 סבורני ח*ל, בזה לי כתב שליט*א הרה*גואאמו*ר
 ס*ה בסימן המ*ב שכתב ממה לפהחוט אפשרדחקירתך

 אעפ*כ בזה איסור דעשה במזיד שח אי אפילו ח"ל,סק"א
 באמצע כהעפסק תופילו שפסק למקום רק לחזור צריךאין

 שאר או וברהמ"ז ומגילה הלל באמצע כששח וה*הברכה
 דההה ארוכה ברכה הוי ג' מעין וברכה וכף אחרונהברכה
 הפירות כברכת קצרה דברכה כתב ג' סימן ל*ה בכללאדם
 וצריך הפסק הוי לא כששח אם ומעתה המצותוברכה
 באמצע בקשה הוסיף אם וכקש שפסק למקום רקלחזור
 דודאי ב' אות כקה כלל אדם המצמת של וכלשתוהברכה
 אדם בחיי עוד המיז שטעה מדברים בטלה שיחה עדיףלא
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 רברי את שהביא שם ברוך ובבית י"ג סימן ה'כלל

 תרפ"ב סימן בשעה"ד שציין ומה ע*כ. ברורההמשנה
 כה2נה ועיין סי*ב. ר*ח בסימן כתוב כך דהא ק"קלפמ"ג
 הלכה בירור וזנייז פ"א סימן וח*ה פ' סימן ח*דהלכוון
 תרפאב.סימן

ח

 נשאלתי כתב סק"א תרפ*ב סימן יעקבבישועות
 חנוכה שחל חנוכה של בשבת בברהמ"ז הנסים עלבשכח
 ולברך לחזוד שצריך היה דה2ואל ורעת בתוכהלהיווע
 על להזכיר צריך אין הדין דמצד כיון וסיים וכו'ברהמ"ז
 אינו רלכתחילה אף להזכיר רצה דאם רק בברהמ"זהנסים
 בראח דהרי אכיל לא בעי ואי אכיל בעי ראר בזהתלוי
 דחנוכה וחזינן להזכיר צריך מ"מ אכיל בעי אידג"כ
 אותו מחזירין אין טעם אם חנוכה בשבת האה א"כקילא
 סימן ח*ב חמנים מועדים בספר ועיין לאכול. שצריךאף

 חובה רק ר,2ות אינו שאפילו פשוט ולענ"ד שכתבקמאח
 לחזור בזה חכמים תיקנו שלא חוזד אינו שכח אםמאמ
 לאכול שחייב במקום שחחר שתיקנו ויבא ביעלהודק
 חוזר. פת לאכול שמחויב דבה2בת פוסקים כמה דעת8ת
 חנוכה בשבת וע"כ שחחר מצינו לא הנסים בעל כאןאבל
 עכ*ל. חוזר אינונמי

י
 הנסים על ואומרים קפאז בסימן כתבהרמ*א

 יוכל ומאמ אותו מחזירין אין אמרו לא ואם וכו'.בחנוכה
 דזה משמע יוכל ומלשונו וכון. הרחמן שאר בתוךלאמרו
 כתב תרפ"ב ובסימן לאומרו. חיוב אין אבל ברצונותלוי

 להרחמן כשמגיע בברהמ"ז הנסים על כששכח יואהרמאא
 זה דאין משמע וא*כ מתתיהו. בימי וכו' הרחמןיאמר
 הוא דבר הלא ולכאורה לאמרו צריך אלא ברצונותלוי
 בתוך דאומר הרמ"א כתב קפ"ז דבסימן ועוד ביאור.וטעון
 הוא באמצע וכשהוא הרחמן את דאומר וטה2מעהרחמן
 דכשמגיע כה2מע תרפ*ב ומסימן בהרחמן. הנסים עלאומר

 הרחמן אומר מיד יחסרנו על שגומר איך ומשמעלהרחמן
 שיאמר מתי נפאמ בזה יש ולכאורה נסים. לנויעשה
 בלשון כתב ז'ל טוקציסקי הרב הוצאת א*י ובלוחודואק.
 הוא הרחמן יאמר יזכנו הוא הרחמן קודם ברהמ*ז ומןזה

 שיותר אמר צצ'ל האדראת והגאון וכו' נסים לנויעשה
 שכתבנו וכפי יחסרנו. אל  לעולם אחר תיכף לומרנראה
 מברכות בפאב והרמב"ם הרמוא. מדברי לכאורה כךמשמע
 ביאד ובלחאמ המזת בברכת להזכיר דחיוב פסקהלאו
 מדינא ס4ל השקכ איסור אין דידן לג' חובהדלענין
 דבמס' כתב קמ*ה סימן חמנים ובמועדים לומד.להחמיר
 ומשמש בברחסףי נזכדים השניחם מפודש פשכסושרים

 כתב תרפאב סימן ובטור הרמב"ם. פוסק וכך חיובאדהוא
 ווניי*ש הרא"ש דעת וכן אותו מחזירין אין אמרו לאואם

 מהך שמעינן בהלט*ו דשבת בפ*ב כתב והראאשבב"ח.
 ופודים בחנוכה הנסים על הזכיר ולא שטעה דמיברייתא
 נראה הלכך וכו' בתוספתא ותניא וכו' אותו מחזידיןשאין
 פרסומי משום להזכיד דצריך וכו' דה2אס לבעלדס*ל
 להרא*ש וס"ל ביאוי. טעון לבאורה הלכך ולשתניסא.
 בסימן נתנאל הקרבן מ"ש לי מובן לא ולפי*ז חוזר.דאין
 לרבינו דס*ל משמע זה מלשון וכו' נדאה הלכך וז"לק'
 ברכת אבל אותו מחזירים ופורים בחנוכה הזכיר לאדאם
 שאינו אלא להדיא כך פסק דהרי מחזירים דאין ודאיהמזון
 ופורים דבחנוכה למידחי דאיכא בוייתא מהך לפשוטיכול

 ברמזים. וצ"ע ניסא פדסומי משוםמזכירים
 דאין כתב הרא*ש הא קאק במחזירין מששוהנה
 הטעם כך הא קשה ניסא פרסומי משום ומ"שמחזירין.

 וצאע כובתו מה וכן להזכיר יש ניסא פרסומי משוםרק
 דחוזר. הראביאה בשם המרדכי למ"ש ואוליברמזים.
 מחזידין. דאין מפורש רבתוספתא 21הביא במרש"אועיין
 ברהמ"ז לענין כתב ובמאירי יוסף. ראה2 בספר כאכועיין
 בברכה מזכיר להזכיר בא שאם אלא בהזכרה חכמיםחייבו
 באילו בהזכדתה נהוג ועכשיו הודאה ברכת ראלשניה
 כתב שני חלק ההשיעי בנתיב ירוחם וברבנו חובה.היא
 לך נודה בברסת כלומר בהודאה מזכיר להזכיר באואם
 מהתוס' נראה וכן בהודאה לאומרו דבר עמא וכןוכו'

 מחזידין אין טעה ואם וכו' בברהמוז חנוכה שלדמזכיר
 תרפ*ב בסימן השולחן ומטעמי עולם בפתחי ועייןאותו.
 מובנים. אינם ק' אות נתנאל הקרבן ודברי שכתבסקאב
 הלקט ובשבלי שכתבנו. מהטעמים ואולי אמאי כתבולא
 שיהא היא סברה מחזידין שאין וכיון כתב קפ"זסימן
 בתניא כתב וכן שוה. צבור ובין יחיד ובין לבטלהברכה
 שכתב תרפ"ב סימן יוסף בברכי ועיו לאו. סימןרבתי
 שלא הוא שהדין נזכר ובאמצע וחזר הנסים על שכחאם

 לא מדוע ולכאורה הברכה. באמצע אפילו פוסקלחזור
 בירור וצריך יוזזור ואיך באמצע בדיוק יתנהג ואיךיגמור
 ומיחייבינן כתב חנוכה הלכות גדולות ובהלכווע זה.בפרט

 בברכת אבל דמודים בצלותא הנסים על בחנוכהלאדכורי
 בסעודה אבל דחובה משום תפלה מ*ט חייב אימהמזון
 ע14 בתב וביאודים ובהגהות וכו' יבנן חחבוה לאדרשות

 שלא ופלא הריקי דעת וכ*נ כ*ו סימן בשאילתותב"פ
 דברכות פ*ב כ*מ ועיין בטוש'ע אלו גאונים דעתהזכיר
 כפי אמנם ג'. אות נ"ב עמוד ברכה עמק בספר ועיוע"כ.

 מבואר הלא המאירי דברי ואח"כ הלחומ דבדישהבאנו
 אלו דשיטות יתכן ומשו"כ חובה עלייהו קבלוהדעכשו
 בשבח כתב דאה עמוד הלכה ובספד הטוד. הביאלא
 ל~שאש טחשו אוא חראשע קודם במקומה להחסיףצדיך
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 דיעות ב' יש ברמ*א לעיל שכתבנו וכפי ובההמשיא
 שם אולי לכאורה ואשב יחסרנו אל אחרי סתבוהאדרות

 חכמים חייבוהו לא מיהו כתב ס"ר קפ"ז סימן ובלבושי*ל.
 אותו לומר יכול מ*מ אותו מחזירין אין אמרו לאואם
 נסים לע יעשה הוא הרחמן יאמר טלו הרחמן ביןאח"כ
 לא כולו התפ הרחמן בין במ*ש והנה נהונ והכיוכד

 יש דלהלכה משבנע בהוג חתכי ובמ*ש כווםעו.הבנתי
 בברהמ*ז וי"א הלבוש כהב ס*א תרפ*ב ובסימןלאומרו
 רק דזה כה1מע והנה וכר יאמר שסיימו קודם נזכראם
 ק*ק הלבוש על כתב בסק*ב זוטא ובאליהו י"א שלדעה
 והכי בסתם כן פסק קפ"ז( וצ*ל )ט"ס קפ"ו סו*סדלעיל
 ואולי כזה. לעיל הרמ"א על ג*כ הערנו ובאמתנהונ
 נהוג והכי סיים קפוז דבסימן הרמשא על לומראפשר
 צריך דלהלכה משמע אקכ יאמר כתב תרפ*בובסימן
 הרא*ש תשובת מ*ש באבודרהם ועיין ו9שוט.לאומרו
 חול. של תפלותבסדר

 בזה לי כתב שליט*א לוין יצחק ברוך ר'והרה"ג
 דברהמ"ז מבואר כ*ד שבת הש"ס דמסוגית ברורוז*ל,
 בצבור דהיא מתפלה דשאני הנסים על לומר חוב עליואין

 בביתו דאומר בברהמ4ז משא-ב ניסא פרסומי  שייךוקבועה
 פרסומי דשייך הגם ובתפלה ניסא פרסומי בזה שייךלא
 מבואר מ"מ בתפלה להזכיר חובה זה ומשוםניסא

 וטעם שכח אם מחזירין דאין בתוס' שם הובאבתוספתא
 ניסא פרסומי משום הטפ חיובו  עיקר דכל כיון נראההדבר
 דחוזר ברכה כהחסיר זה אין ולכן הברכות מעיקר זהאין

 סהעום אלא לחזור עליו אין הדין דמעיקר בברהמ"זמש*כ
 ובלשון בברהמ*ז עה*נ להזכיר אמוראי דנהגומנהגא
 אלא חיוב דסהעמעות שפ1כיר. לא דמוסיףהרמב"ם
 שכתב וזה מחזירין. אין ודאי הכ"מ שם וכמ"ששמוסיף
 דרשות רשות משום אפילו בזה דאין פירחצ יוכלהרמ*א

 ברהמ"ז מעניני שאין דבר מוסיפין אין דהא הותר ג"כזה
 לו אחרת שיטה והירחצלמי רוצה. טצההש מה לומרויוכל
 הברכות מעיקר ה*ז ניסא פרסומי משום מזכיריםדאם
 פליגי ולפי*ז אחת. ברכה כשכח מחזירין שכח אםולכן
 בברסת ניסא פרסומי ש1ך אם בתרתי והירחצלמיהבבלי
 מעין זה אם ניסא פרסומי משום אמר אם ותוהס1ון.

 הס1ת בברכת דאין סובר הירחצלמי דגם וביותרהברכות.
 בתוספתא הא ניסא פרסומי משום דאי ניסא פרסומימשום
 אלא מאזירין. אין ניסא פרסומי פשום שההש דתפלהתניא
 כ18ב ה*ז מנהג משום הוא דהחיוב וכיון מנהגאמשום

 משום דאי ההש גדול והבדל מחזירין. ולכן הברכהבעיקר

 חהאי הבבלי אבל הברכות בסדר זה אין ניסאפרסומי
 הוא דהמנהג כיון מחזירין אין מנהג דמשום סובראינו
 הס1ון. ברכת פעיקר כלל זה אין והיתר רשותמשום
 זו81טידין ליאיכא יטיבר טחהי טאצושי איצו 81יאשה1דשהוות

 פסקי בקצור דהלא ניסא פרסומי משום בברהמ"זגם
 הקושיא לתדץ דבא אלא הש"ס. כפשטות מפורז1הרא"ש

 מדחי קא הכא וזיל ליה מדחי קא הכי וזילמהברייתא
 לשונו ודאי נתנאל בקרבן ומ"ש שם. בתוס' וכמ"שליה

 עכ*ל. דבריו בעומק לעמוד יכול ואינימגומגם
 לי כתב שליט*א ברנשטיין יצחק ר' הרה*גוידידי

 תרפ*ב וסימן קפ"ז סימן שברמ*א ששואל מה וז*ל,בזה
 יש מזכיר לא הוא קפעז דבסימן נ"ל ביאור.צריכין
 דיכול כתב כך ולפי לנהוג עלינו איך זה את וכהבאומרים
 הוא תרפ"ב בסימן אבל וכד הרחמן שאר בתוךלאומרו
 אבל לאומרו. דצריך ס*ל באמת והיוא הי"א דעתמביא
 יוכל דרק קפ"ז בסימן פסקו על הרמ"א סמךבאמת
 אינו הזכרתן עיקר דגם כיון לאומרו צריך ולאלאומרו
 מעכת"ה כמש"כ נהוג והכי סיים אולם כמש*למהדין
 דבסימן דשואל ומה בתרפ"ב. שמביא כמו כהי"אדהיינו
 כן משמע ולא הרחמן בתוך האומר הרמ"א כתבקפ"ז
 הרחמן את קודם צ"ל ור*ח דבהצבצן נ*ל תרפ"ב.מסימן
 החנוכה ימות בשאר אבל קודם דתדיר ור"ח שבתשל
 חעכה. של הרחמן את יאסרע אל אחרי תיכף לומרעליו

 מיד לומר שעליו במשמעות לפעמים הרמ*א סתםומשו*ה
 נראה הלבחצ ודברי הרחמן. בתוך לומר שעליוולפעמים
 הלבוש שכתב וזה וכד וכו' הרחמן הוא הרחמן שלדהנוסח
 כולו מילת כולו הוא הראמן בין אותו לומרדיכול
 משתמשין שאע וכד של המלת במקום להלבחצ לוסה1מע
 או ברזושיתה רק הממרא כל את כותבים לא אעכאשר
 הנסים על דשכח ובשמו*ע הך. היטצ כולו או וכד אווגומר
 אחר ונזכר הנסים על שהשוכה והנכון מציון בתורהכתב

 אלקי כשמסיימים התפלה בסוף שיאמרנו הברכהחתימת
 ומדה עד וכד הנסים על לך אנחע מודים ויאמרנצור
 שמך הטוב בין לאומרו רשאי אין אבל סלה הגדוללשמך
 הפסק. סהעום שלום שים לברכת להודות נאהולך

 לי כתב שליט"א שטיינברג פרץ ר' הרה*גוידידי
 אפשר היה לכאורה הרמ*א על שהערת מה וזול,בזה
 ששכה במי אחד שכהה גווני בתרי הרמ*א דמיירילומר
 לא עדיין אבל לאומרו שצריך במקום הנסים עללומר
 אלא לאומרו צריך דאז ברהמ"ז ס1ם לא אי הברכה.סיים

 שבל תרפ"ב בסימן הרמ*א שיטת וזהו בהרחמן.ד~ימרו
 בברכת הנסים על ששכה במי הרמ*א מיידי קפ4זבסימן
 ולכן בה. לאומרה הראויה הברכה סיים דכברהס1ון
 בהרחמן אומרו לאומרו רצה אם דאעפ"כ הרמ4אאומר
 לאומרו רצה אם מקמ אבל לאומרו צריך שאינודאף

 דכשמגיע סה1מע תרפ*ב דבסימן נמי מובן ועפי*זאומרו.
 הרחמן אומר מיד יאסרנו אל שגומר דכיוןלהרחמן
 אופר הרחמן דבתוך משמע קם'ז ומסיש נסים. לנויעשה
 קפשז דבסימן חנפ*ס דוחו פפיס לנו אמ1ה אואהדאהן



 ם י ר פא תייםאורת ת ו ב בנרשל
 העא הברהמ"ז שגמר לאחר זכר אם דאף הרמ*אמיירי
 נסים לנו יעשה הרחמן נמי אומר הרחמן אמירתבאמצע
 גמור חיוב הוא דבסים על אמירת אם ד4ש רוצהאם
 מ"מ אבל חוזר. חיע יחסרע אל סיים כבר אםמ*מ
 יעשה הוא הרחמן אומר עכשו הנסים על לומר רוצהאם
 הרמ"א מתרי דשם תרפ"ב בסימן בהטא"כ וכו'. נסיםלנו

 יש וששז הברכה גמר קודם הנסים על ששכח זכרדכבר
 דאומר הרמ*א אומר ולכן לאומרה כבר חיובמקצת
 יחסרע. אל בשמסיים נסים לנו יעשה הואהרחמן

ז
 סימן משפט חחטן לשרשן במלואים צדק צמחבספר

 מעין להזכיר שצריך ופורים בחנוכה שאלה כתבי*א
 אם אותו מחזירין אין אמר לא ואם בהודאההמאורע
 התפלה לסיים למהר כדי אותם לדלג לכתחילהמותר
 דאין נראה תשובה. וקדושה. קדיש לענות שיוכלבשביל
 נקרא חנוכה של דדילוג י"ל ועוד וכו' לסתחילהלדלג
 אחדי ולכאורה ע"כ. בברכות חכמים שטבעו ממטבעמשנה

 חמין שידלנ שייך ומה מהתפלה חלק הו"ל א*כשתקנוהו
 בהם. ודן לדבריו דהביא ע"ח בעמוד השדה שיחבספר
 דדן ל"ד בסימן ח*ב אור"ח אומר יביע בשו*ת עייןכ"כ
 ופורים בחנוכה הנסים על לקצר או לדלג שאין וסייםבזה
 שאומר יחיד בתענית וה*ה לקדיש או לקדושה להגיעכדי
 ביעלה לקצר או לדלג לו אין ר"ח בליל בערבית וכןענם
 על לדלג דא"א מוכה וא*כ ע*ב. קדיש לענות כדיויבא
 ראזין חוים הרב וידידי קדוקיה. לענהן כדיהנסים
 בתפלה דנקבע כיון מסתבר וז*ל, בזה לי כתבזצ"ל
 אפשר לכאורה אך לדלנ לו ואסור עצמה כתפלההוי

 ודאי דזה לרצון יהי הפלת גבי קב*ב דסימן מהאלהוכיח
 מבואר ומ"מ לר4ה4 חוזר אינו לרצון יהי אמר לאאם
 לקדיש להפסיק לו אסור לרצון יהי שאמר שקודםשם

 בתפלה דנקבע כיון ומבואר לדלג לו אפשר והלאולקדחטה
 שאין מה כל וממילא לדלג. ואסור כתפלה הדין לויש
 התפלה מעין ויהוא כיון ~לג אסור מ"מ זה בשבילחוזר
 הוי לרצון היהי כי שכתב שם במ*ב חמין ע"כ.עצמה
 השדה שיח ובעל התפלה. מעין דזה כיון עצמהכחפלה
 צדק הצמח לדברי הביא ב*ד בסימן צבי ארץבספרו
 מ*ש ועהן בדבריג עיין הנסים על לדלג לו דאיןוכף?
 מהדורא מרדכי לבושי בשףת הף3ן ט/ סימן בסוףב*כ

 לומר חכמים דתקנו שם ודעתו נ"ט סימן אור"חח4"תאי
 איע זה קדושה לומר יוכל לא וטעי-כ ומה הנסיםעל

 להפסיק רשאי דאיע קדושה הש*ץ ובשיאמרבשעתה
 שם עיק וכף קודם לחוש צריך אין ח3מים מדבריפטור

 יתנהג איך שכה או דזמרה פסוקי דילג ואםבדבריו.
  .שכתב ט*1 סימן ח"ב 4מך4ח מהוה אגרות בשושןעיין

 דוד לר' לדוד מבתב ובשו*ת לעףטויה עליו איךהסדר
 ישתבח אחר דיאמר נשמת בשכח כתב י"ג בסימןפארדו
 אם זה בלשת כתב רפ*א סימן יוסף ובברכי ברכו.קודם
 וראיתי ברכו. קודם ישתבח אחרי דיאמר נשמת לומרשכח
 יאמר נשמת לומר שכח אם זה בלשון שכתב יוסףבברכי
 התפלה. אחר ולא ישתבח אחר נשמת ויאמר כחולישתבח
 שניה שנה חי איש ובבן ברכו. קודם שתה כחב שלאוק"ל

 דיוכל יוצר קודם ברבו אחר ד4" סתב ב' סימןבתולדות
 חי כל דנשמת זה שבח שכתב ג' בסימן ועיי4שלומר.
 והוא בנעימה לאומרה וצריך מאוד ומעולה יקרהוא

 החיים בכף כ*כ חמין בה. עומד עואדם צרה כל עלמסוגל
 יוצר קודם ברכו דאחרי משמע לכאורה וא"כבסק"ז.
 סק*ב רפ"א בסימן במ*ב אבל ודו*ק. לומר יכולג"כ
 בנזכר רק דן הוא כי ואולי שמו*ע. אחר חוזר דנשמתכתב
 יש כך לבאורה וא*כ ווחוזר יתכן קודם אבל יוצרלאחר
 סהטמע מיד אבל לנשמת. ברכו אחר דחוזרלהורות
 בזה לי כחב שליט'א אזבאנד הרב וידידי יוצר.דיתחיל
 בזה פלוגהש4 רואה איני לאומרו ששכח למי נשמתבענין
 קודם לאמרו עדיף לכתחילה דודאי בעצמו שמסופקוכפי
 ורק לברכו סמוכה תהא יוצר שברכת הוא דטובברכו

 שעונה במק"א שעומד בגון סמיכווע בלי אומרהבדיעבד
 דטוב במעריב וכ"ה אומרה ליוצר כשמגיע ואח"כברכו

 לעיכובא אינו אבל לברבו. מעריב להסמיךלכתחילה
 ואם טוב מה ברכו קודם נשמת לומר לו אפשר אםולכן
 נזכר ואם לברכו יוצר יסמוך ולא ברכו אחר יאמרלאו

 שמונה אחר עד נשמת אומר אינו יוצר ברכתבאמצע
 החדש עולת חמין עכ"ל. ברורה המשנה וכמש"כעשרה

 י'. עמודד'

ה

 באותה נזכר אם הנסים על כתב תרפ*ב סימןבטרר
 הב*י ע"ז וכתב חוזר דה4ם הזכיר שלא זמן כלברכה
 את אמר שלא זמן כל דחוזר זה דין הובא ובשו"עפשוט.
 בזה לי העיר שליט*א גולדפיין יעקב הרב וידידיהשם.
 הא אלקינו ד' הכל ועל שאומר בזמן המזון ברכתדהא
 כי ונ*ל חוזר. השם שם בשאמר ומדוע השם הזכירכבר
 ובשמףע ובברהמ"ז בהודאה. הוא הנסים על אמירתמקום
 שוב שיאמר עריך לא הודאה של הברכה גמר כבראם
 השם שאומר לפני כשהוא סהטא*כ בהודאה לא כבר הואכי

 הוא ואם בהחהאה עדיין שהו4ו נקרא זה א*כ הברכהבסוף
 השם את הזכיר אם תלוי ואי"ז לחזור עליו בהודאהעדיין
 משא"ב לרצה לאזור עליו חיוב ותה הבא וביעלה לא.או
 באמצע ויהוא זמן 3ל ה4*כ לחזור חיוב אין הנסיםבעל

 .ישטק 2מצ4- ועא בנ 4םרי אא4 , ואין . עליהלאומרו"ברכד



שלא ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 ר' הרה"ג הגדול ודודי בגמר. משא*כ בהודאהעדיין
 דהו*ל משום חחר דאין דהטעם טען שליט"א צבינטע
 כלום זה אין והבם כהצהזכיר בברהמ'1 אבל לבטלהש"ש
 לא ובברכה ברכה דו"ל בתפלה אבל שבח על חוזרכי
 סי' במג'א ועיין עכ*ל. הזרה שייך ובשבה שיחזורשייך
 בדכה שייך שחוזר בברכה דרק שכתב סקי*אקפ"ח
 הלכה בביאור המי*ש בשב~ב כקוחוזר לא אבללבטלה
 לצאת כוונתו אם ויבא דביעלה ישע בגדי מספרדהביא
 ולבאו' לבטלה. ברכה חשש בזה ויש גרע ברכה חיובידי
 בדכה נקרא זה מדוע ועוד ברכונ וה אין סוף סוףהא

 אתי המג"א דברי ע*פ תמלי לבטלה ש"ש ולאלבטלה
 השם שם כה2אומר אבל לבטלה אסור ברכה דרקשפיר
 לבטלה ברכה נקרא זה וא"כ מותר בתחינה אובבקשה
 אסור ובברכה מותר ובשבח בתחינה כי לבטלה ש"שולא
 כוט ברכות בתוספות וכן צ"א. סימן ח"ג או"זווריז

 של איסור כה2ום בזה אין ומתפלל דכשחוזר יהושעופני
 שאינה ברכה ובמברך בפנ"י.  ווימ~נ עייאש לבטלהברכה
 וכמבואר ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך צ*לצריכה
 שכתב סקטוז השולחן בערוך ווניי"ש ס"ו סימןבאור"ח
 הטעם נתבאר לא לבטלה ברכה על בה2כמל*ל שלהתקנה
 לקבל צדיך לפיכך לבטלה ש*ש שהוציא מפניואולי
 כתב נ*ט סימן מפאם וברמ"ע שמים. מלכות עולעליו

 על דכה"ג בברכה שייך רק הוא צריכה שאינהדברכה
 אש אמדי בשוקת אבל ברכות. בשאר לא אבלהתורה
 עיין מפאנו הרמ*ע בדברי ביאור פתן ה' סימןאור"ח
 וז"ל בזה לי כתב שליט*א אזבאנד הרב וידידיבדבריו.
 פסוקי דכל דאע*ג לבטלה הוי לא התפלה בתוךחזרה
 צורך. באין לכתחילה זהינו פסקינן לא אנן משה פסקידלא
 כיון לבטלה ש*ש מוציא זה ואין מותר צורך כשישאבל
 עליו אין בלעדו דיוצאו הנסים ובעל תפלה דרךשהוא
 קץין לבטלה לברכה תקת דהוה כבוד שם וברוךלחזור.
 צ"ט. סימן חיים אורח צבי הר בשוקת בזהמ*ש

פו

 את שהוכיר קודם בנזכר דחוזר הנסים עלבדין
 מודים להתחלת חוזר האם תרפ*ב. בסימן כמבוארהשם
 על אומר שנזכר דבהיכן ונראה שנזכר. מהמקוםאו

 מקום מהתחלת ה~א אהה ברוך על רק חוזר ומידהנסים
 לא ואולי תק"ז( סימן אור*ח נזר אבני )וורעההודאה
 ברכות שם דאק והיות ההודאה התהלת למקום חוזראלא
 במ*א וכמבואר לבטלה ש*ש הו*ל לא אהכ שבח שלכ*א
 ויבא יעלה לדין לדמותו יש ואולי סקי*א. קפ*חסימן
 אומר ואח*כ "ע*ו דאומר סק"ה תכ*ב סימן במ*בשהובא
 מתחיל ח2וב הנסים על אומר כאן ג*כ הש*כ ותאזינהשוב

 הפתחי לדברי לדמותו קן חעלי ממודים. ולא כולםמועל
 סי' אומץ יוסף מספר בסק"ג שהביא תרפ"ב בסימןעולם
 שלא בהזכיר הפסק הוי לא בעבודה הנסים על דבהזכירח'

 ממשיך ושוב שנזכר במקום מזכיר ה"נ וא*כגמקומו
 על שכח ואם כתב קנ*ב עמוד יושר לקט ובספרמשם.
 הנסים על יאמר הטוב שחותם קודם נזכר אםהנסים
 לרצה חוזר הטוב חתם ואם כולם ועל ואחוכ שנזכרגמקום
 דמתחיל משמע וא"כ חתר אינו שלום עושה חתםואם
 חוזר שמך הטוב דבסיים משש אבל כולם. מועלשוב
 השם את דבהזכיר מובא תרפשב סימן בטוד הנהלרצה
 מועל שיחזור חוזר כן ואם בשוקע. הרי*ש חתר איןכבד
 לי כתב שליטוא הרה"ג ואאמףר וצ*ע. מרצה ולאכולם
 השם את שהזכיר קודם בנזכר דחוזר הנסים על בדיןבזה
 כולם. ועל אח'כ ויאמר ויחזור הנסים על דיאמרפשוט
 במקום בד"ה ס"ו קי*ד בסימן הלכה בביאור מבואדוכן

 אם ופורים בחנוכה הנסים על לענין אכן שם וז"לשנזכר
 דיחזור משמע שמך הטוב ברכת שסיים קודם ונזכרשכח
 אדם בחיי וכן כסדר. וכף יתברך כולם ועל אח"כויאמר
 למקום אלא ברכה לתחילת דוקא דלאו ח' סימן כ"דכלל
 כולם ועל אח"כ שאומר מזה ראוי מקום לך ואיןהראוי
 טה2יב דבשכח כתב ל"ב אות שם ברוך ובביתכסדר.
 המתים מחיה יגמור לא דה2ם שאמר אחר ונזכדהרוח
 ומביא הרוח לבה2יב וחוזר וכו' חוקך למדני יסייםאלא
 השם הזכרת אחר יוכל הנסים בעל אם והנה מהמ"בזאת
 בדברים רק דזה כתב שם אדם החיי חוקיך למדנילסיים

 תיכף אותו מחזירין שאין בדברים אבל אותושמחזירין
 מביא והוא יחזור %א ברכה אותה יסיים בא"יכשאומר

 בעל וא"כ יונה ר' בה2ם יקג בתענית הריטב*א בשםזאת
 את שהוכיר מכית גמר אם אותו מחזירין דאיןהנסים
 מציון תורה ובחוברת עכ*ל. הבדכה את לגמור צריךהשם

 שליט*א יוסף עובדיה ר' הרה*ג כתב תשכ*ט כסלומחודש
 על צ"ל חנוכה של התפלות בכל וכן וז'ל, מ"בבעמוד
 נזכר אם בתפלה הנסים על אמד ולא טעה ואםהנסים
 כגון הברכה בחתימת השם שיאמר קודם ברכהבאותה
 לך אנחע מודים ו(ימר חוזר ומכר אתה ברוךשאמר
 שהזכיד עד נזכר לא ואם כולם ועל ומפה2יך הנסיםעל
 שאפילו ודע שם כתב קי*ז וב(צות חוזר אינו השםאת
 אלא יוחנן בן מתתיהו בימי הסהציך ה~א הנסים עלאמר

 צריך השם הזכרת לפני נזכר אם כולם ועלהמשיך
 בשוקת כמ"ש ח2לא חנוכה של הנס את ולפרטלחזור
 וכו' בזה כלל לחזור צריך שאין ד' סימן החדשיםהשמים
 בפי' החג את להזכיר צריך בחהאי לכתחילה ומ*מעייקש
 וקדושה קדיש לענות חנוכה של הנוסח ~לג אסודו~ן
 ששבח ר"ח או וביו*ט ז' באות מזה מ*ש ווךיןעכ"ל
 שכיפעו המהזיר עחשמר אחרי תזכר ויבא יעלהלומר



 מ י ר פא הייםאורח ת ו ב ברשלב
 מודים. אומר ואח"כ יע"ו שם ואומר דחוזד דמבוארלציון
 הדין איך להסתפק יש לדצה חוזר אז מודים התחילואם
 כבר זה האם השם חת הזכיר ולא אנחנו מודים רקבאמד
 שלא היות יתכן או לדצה דחוזד מודים שהתחילכמו
 מה והספק במודים שוב וממשיך שם אומר אז ד'הזכיר
 שליטעא בלסקי צבי הרב ידידי לזה והעירני מודיםנקרא
 סימן במ"ב מבואר המחזיר סיים ולא ד' אתה דקובאמד
 דמסיים הלכה בביאור ס"ו קיוד ובסימן סק"התכ"ב
 הזכיר לא פה הלא כי וטעמי לרצה. וחוזר חוקיךלמדני
 דכשמסיים הובא בשנה שנה א"י ובלוח המחזיר.לגמדי
 חוזר הגרעא  ולדעת מודים. ואומר ויבא יעלה אומדלציון
 שליט"א פיינשטיין משה ר' הדה"ג למו"ר ח2אלתילדצה.
 דהמם הזכיר לא אם אף נקדא התחלה שמודים ליואמר
 הוי לא דהמם הזכיר לא אם דחושבים בזה טועיםוהעולם
 שכתב סקכ"ח במ"ב קי"ד מסימן ראיה ונ"להתחלה.
 וא"כ בלבד אחת תיבה אפילו שלאחדיה ברכהבהתחיל
 סימן הלכה ביאור ועיין לחזור. צדיך לבד במודיםהכא
 צריך מודים אחת תיבה שאמר אחר נזכר אם שכתבתפ"ז
 לרצה.לחזור

י
 הקבוע במקום בעבודה הנסים על ואמרבטעה

 בסימן הציון בה2ער הנה לא. או הפסק הרל האםבהודאה
 הנסים על אמר אם בדיעבד ומ"מ כתב סק"בתרפ"ב
 הפסק הוי דלא לחוור צריך איך תפלתו והשליםבעבודה

 יוסף ובשו*ת ע"ד( בשם )פ"ת למקומו חוץ שאמרמה
 דהזכיר בנ"ד אומר אני וכך וסיים בזה דן ח' סימןאומץ
 החיים ובכף חוזר. אינו תפלתו וגמר בעבודה הנסיםעל
 שאל בחיים ועיין לדבריו. ציין כ"כ סקכ"ח תרפעבסימן
 ויאמדו דיחזור שם ודעתו ג' אות ע"ה סימןבח"א

 וכן יחזור דלא המ"ב הכרעת בזה לנו יש אבלבהודאה.
 ונזכד וחזר תפלתו וסיים בשכח הדין ואיך לעשות.יש

 ואפ" מיד לפסוק דצריך שכתב מציון בתורה עייןבאמצע
 לדוד מכתם בספר עוציין במקום ועחבתי הברכהבאמצע
 בדומה דומה ברכה באמצע שיפסיק שם וכתב ג'בסימן
 וכף. הברכות על ידאג ולא התפלל שכבר שנזכרלמי

 בהערה מציון בתורה עןי*ש בהודאה ואמרובטעה
 מדבריו ללמוד "2 דברים והרבה בזה דהאריךקכ"א סי~

 עיין אבל ל*ט. סימן ח*ג פעלים רב בה2ו*ת עיין וכןשם
 בהודאה באומר דפסק ק*ח סימן אור"ח שלמהבחכמת
 אליהו ר' מידידי שמעתי ומה*ט לחזור. דצריך הנסיםעל

 שליט*א פיינשטוין הגר*מ בה2ם לי שכתב שליט*אקאפאל
 שצריך ידע ולא מוועם והתחיל בשכח ויבאשביעלה
 חפלתו וגטר בטקושי ויבא יעלא דאטר לרצהלחדר

 הציון בשער ממעש דל"ק הוסיף אליהו ור' לחזורדצריך
 אמר לא דאפילו הנסים בעל מיידי דהתם תדפ"בסימן
 בליל ולפיעז חוזר דבשכח ביע"ו משא"כ חוזד איןכלל
 במה וכן חוזו אינו מודים אחר יעעו אמר אםר"ח

 דהמ"ב כן לא החיד"א נגד המ"ב  הכרעת לנו דיששכתבתי
 חובת בזה דיצא כתב לא אבל הפסקה הוי דלא כתברק

 תפלרע והשלים שכתב בלשונו ודו"ק הנסים עלאמידת
 כדבדי בהודאה הנסים על ולומד לחזור צריךדבלא"ה
 פיינשטיין ר"מ הרהקג סש"ר מפי שאלתי ח2ובהחיד"א
 מודים במקום ויבא יעלה אמר אם לי ואמרשליט"א

 הפסק. שדהוי לרא חוזדאז
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 על אמר כבר חנוכה שלפני ובמנחה שטעהבאהד
 ק"ח בסימן כמבואר והנה לחזור. צריך אם ח2אלהנסים
 הוי בזמנה שלא בתפלה ימים שאר ומזכיר בטועהסיעב

 סקל"ח במ"ב וכמ"ש לחזור* לו אין לפי"ז וא"כהפסקה.
 שכתב ולהשיטות עיי"ש. וט' ויבא יעלה דהזכירבאופן
 הלא חנוכה לפני וכאן שקר דבר מזכיר אם חילוקשיש
 דאיתי אבל לחזור. עליו ולכאודה הנס קרה לאעדיין

 חוזר דאין שכתב ג' בדף תענית המאירי שעללהגהווע
 דה2מן ונס גדולות  תשוע~ת ואיו המלחמה נצחו דאזכיון
 הטו"ז וגם כלל שקר אמר לא א"כ הנסים בעל מוזכראינו
 סמכינן ז"ל דמרן שאתכא אלו במדינות ובפרט בזהיודה
 שסומכין דבמדינות מ"ש ואנה עכ"ל. לחזור איןודאי
 לאלו היא דה2אלה כל הלא כי פשוט זה המחברעל

 ק"ק הנס קרה ג"כ דאז שטען ומה הדמקא. בתרשהולכין
 מדוע להבין יש )ובכלל אז שיאמרו קבעו לא מדועא"כ
 להאריך ויש הנסים על של בנוסח כלל הובא לא השמןנס
 אמדי בהבו"ת בזה מ"ש עיין וכן כאן. מקומו ואיןבזה
 דוד חיים ר' הרה"ג וידידי כ"ט(. סימן שני חלקנועם

 הנסים על באמר וז'ל, בזה לי כתב זצ"לרגנשברג
 מבואר הדין הרי לכאורה המנחה בתפלת חנוכהערב

 ימים שאר מאורע ומזכיר הטועה קעח סימןבאוד"ח
 בשם מביא ובב"י הפסק הוי לא בזמנה שלאבתפלה
 הבדיל אם דאמרינן מהא יליף יונה ר' שהרב חייםאדחות
 הגר"א וביחוד ורבותימ שם שהט"ז אלא יצא.בשתיהן

 שוה אינו דזה ביאר והט"ז זה. פרט על חולקיםז"ל
 עכשו זמנה היא הבדלה "רי א( טעמים משנילהבדלה

 בה2ניה. להזכיר וא*צ כבר יצא בראהחונה הזכיר שאםאלא
 דוקא אינם חוננתנו אתה בתפלת הנזכרים הדברים כלב(

 אפשר זמן בכל כי שעה לאותה רק ששייכיםדבדים
 בנוגע ולפי*ז בה. הנזכרות ההבדלות על ל"שי"תלהודות
 של חטעמים אותן טצד להבדלח לדמות א*א חנסיםלעל



שלנ מ י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 אמד שאם מדה"ח שהביא שם סקל*ח במ"ב ואיתאהט"ז,
 כמוסיף יהיה ד"ח שאיע ביום הזה ד"ח ביום עדיע"ו

 כתב ק"ד סימן הלכה ובביאור בתפלה. כשח ולאבתפלתו
 לדאהם חוזד איע הברכה וגמר בתפלה שחשאפילו
 לו אין אלו ענינים דבכל הרשב"א על סמכינןשבדיעבד
 עדיין גמד לא אם השאלה תהיה ולפי*ז לדאש.לחזוד
 תענית למאידי בהגהות שכתב ומה דיע מההבדכה
 בימים לומד כבד אפשד חנוכה בעדב המנחהשבתפלת

 הזמן את להגביל קשה הנצחון היה כבר כי הזה בזמןההם
 לא עדיין ובשחדית הנצחון היה כבר מנחה שבשעתולומד
 כל לש עדיין ובכ"ג הנצחון היה כבד בכסלובכ*ד

 אחת בשעה לא ממושכים דבדים הם במלחמההנצחונות
 אין זה ומטעם נכתלים המה אחד ביום ולא נעשיםהם
 תפלת שטץפלל טוב לענ"ד ולמעשה חז"ל, מקביעתלזוז
 הודאה בבדכת הנדות של הנס הזכידו שלא )ומהנדבה
 כולם המה הבסים על לבדך שמציע הבדכות כללענ"ד
 הכניסו לא ולכן מצוה של נסים ולא הצלחה של נסיםעל
 יצחק ד' הדה"ג וידידי עכ"ל. הודאה( בבדכת זהאת

 ובמנחה שטעה באחד וז"ל, בזה לי כתב שליט"אבדנשטיין
 בהגהות כמ"ש נלפע"ד הנסים על אמד חנוכהשלפני
 היו כבד דאז ומטעמיה חוזד דאין ג' תעניתלמאידי
 שהמ"ב וכמו שקד. אמר לא ולפיכך והגבודותהנצחונות
 שלא דבמקום האחרונים בשם מבאר סקל"ח ק"חבסימן
 לא מדוע א"כ מקשה שמע"כ מה וזה חוזד אינו שקדאמד
 כלל ל"ק במנחה כבר הנסים על שיאמדו חכמיםקבעו
 וכל מהעדב שמתחיל דאורייתא חג כעין תקנודחז"ל
 הרה"ג ואאמו*ר עכ*ל. תקע דאודייתא כעיןדתקנו
 שלפני במנחה דטעה באחד וז'ל, בזה לי כתבשלים"א
 מהמ"ב שהבאת מה עיינתי הנה הנסים על ואמדחנוכה
 בשוגג דאם מהחיי"א בסוף הביא ושם סקל*ח ק"חבסימן
 הוא אפילו בזמע שלא דבר הזכיר או בהייחההפסיק
 תמיד למדתי וככה לחזוד צריך אין בדיעבד שקרדבד

 בספדו שלים'א זילבר בנימין הדב נאמן עד ליואעידה
 להדיא כן שכהב י"ג אות כ"ה כלל ברוך בית החיי"אעל

 אם לחזור צריך דאין לי נראה מכ"ז וא"כ עכ"ל.עיי"ש
 פי את שאלתי וכן חעכה, שלפני במנחה הנסים עלהזכיר
 ואמר שלים"א פחנוטיין משה ר' הגאון הרב ורבימודי

 חנוכה שלפני במנחה הנסים על בטעות אמר אםלי
 אנשים יש )וכן הנס קרה כבר אז כי חוזר דאיןמסתבד

 מעריב בהתפלל והנה עכ*ל. זמ0 באותו בעדךשמדליקים
 כמו הנסים על כבר אומר חנוכה נר שהדליקלפני

 על דאומר המגילה קריאת לפני מעריבשבהתפלל
 בב"י וכמבוארהנסים

 סי~
 תורה בחובהת המיז תרצ'ג

 יוסף עובדיה שהרב מה מ*ב עמוד תשכ"ט כסלומציון
 נס על נתקן הנסים על כי וז*ל, בזה כתבשליט"א

 מעריב במתפלל וא"כ חנוכה להדלקת שייך שאיעהנצחון
 הנסים. על אומד דשוכה נר שמדליקלפני
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 הנסים על הזכיד ובמעדיב טעה אחד פודיםבמוצאי
 בטעה סי"ב ק*ח סימן באוד*ח והגה לחזוד. עליוהאם

 הוי לא בזמנה שלא בתפלה ימים שאד מאודעוהזכיד
 חולקים האחדונים דדוב בסקל"א המ*ב וכתבהפסק,
 המאורע מעין הזכיר אם חילוק שיש וכתב וכו' זה פסקעל

 כתיבה זש היום דאין שכתבנו כמו שקד דבדשהוא
 וא"כ בדבריו. עיי"ש לא כתבע בלי זכדע בהזכידאבל
 מזכיר א"כ פודים במוצאי הבסים על בהזכיר נדאהלפי*ז
 עשה. שהקב"ה נס מזכיר א*כ פודים במוצאי הנסיםעל
 יתכן או שקר. כעין וזה הזה בזמן דאמר החסרוןאלא
 דלא יתכן וא"כ בהיחפן הנם אידע הלא הזה בזמן כידלא
 באמצע אם אבל לחזוד. יצטדך לא וא"כ הפסקיהיה
 אז וא*כ נס היה לא הלא אז הנסים על יאמרהשנה
 מ*ש לפי ובפרם לחזור, ויצטרך שכתבנו כמו הדיןיהיה
 הנסים על ט*ו ביום דאמד סקעא תרצ'ג בסימןהמג"א
 כב"ח. דלא ק"ח סימן כמעש וכתב אותו מחזידיןדאין
 מאורע דבהזכיר מבואר לעיל שכתבע ק"ח בסימןוהוא
 בסק"ג בט*ז ועיין הפסקה. הוי לא בהפלה ימיםשאר
 דהענה בשאד ולא אלו בימים דק ה10 דהדין סק"זובמ"ב
 אין בודאי וא"כ פודים במוצאי היה שנשאלתי מהולפי
 כן ח'. סימן אומץ יוסף בשו"ת כ*כ ועיין לחזור.צדיך
 היום את הזכיד סוכות של במוסף וני שביוםבאחד
 ק"ח סימן ח"ב ד' מהדורא ומשיב בשואל כתבהדאהעת
 אדם בחיי ועיין בזמנה, שלא המאודע מעין זה כידחוזר
 הסוכהץ דחג ב' טוב ביום בהזכיר וכן סם"ז. כ"חכלל

 סימן ח"ב החכמה בצל בהיו"ת כהב השני, וביוםבמוסף
 ואמר בתמוז בי"ז צם שלא במי נשאלתי והנה דחוזר.ס"ח
 לחזור. וצדיך הפסק הוי האם עשדה תפלה בשומעעננו
 שלא דבהזכיר סקלקה ק"ח בסימן במ"ב דמבוארונ"ל
 חוזר דאין יום לאותו שייך זה אם בתפלה המאורעמעין
 צם לא דהוא לי מה תעניתנו צום ביום באמרואשכ
 צריך ואין המאורע מעין והו*ל צום יום הוא זה יוםאבל

 לחזור צדיך דאין בט"ו הנסים על כהזכיר והו*ללחזור.
 לדמות במ"ש בזה לי כתב שליט*א אזבאנד הרבוידידי
 צריך טעם דהתם משם ראיה אין לענ"ד הנסיםלעל
 מאחד הרי פורים בשושן הנסים על לומר שלא באמתלמה

 עה"נ יאמרו העולם בכל ואשכ ימים בן הנס שם,בנעשה
 פסקו להצדיק ויש וסיים בזה(. כאן )והאריך וכדבט"ו
 הרשב"א דעת להסביר בסתקס"ה מווה הדדכי כתבדהנה
 בזכות תולה כי עננו שמר המתענה יחיד אפילודסובר



 ם י ר פא וזייםאורח ת ו ב בנרשלד
 חלות לתפלחן יש צם בלא אף זה ולטעם שיתעעתענית
 זה על לסמוך יש וא"כ הוא אף שיתענה יום7*שיבא
 ועזמנו תשובה ימי בעשרת באמד וכ"ב עכ"ל. יהזורשיא

 בנעילה כתבע וכשאומר הוזר. דאין נדאה כתבנובמקום
 סימן חיים באדהות וראיתי הדין. איך התמנובמקום
 כתב שליט"א אזבאנד הרב וידידי דיצא. דטזבתרכ"ג
 הוזר שאין נראה בעשי"ת חתמע עמצמר מי בדבר בזהלי

 לאלתר נהתמים גמורים דצדיקים כיון שקר בזהשאין
 שטבעו ממטבע משנה ואי הוי נמי התימה בימןא"כ

 אינו נמי אמר לא ואי לעכובא זו אמירה אין הלאהכמים
 ר' הרה"ג וידידי שקר. שאיע בדבר דמשנה ה"ההוזר
 בזה כיון יפה ח"ל, בזה לי בצזב שליטאא קלייןמנשה
 הבה"ג דעת ואדרבה החר איע כלום הזכיר לאדאפילו
 באמצע הפסק והוי אנשכה"ג מתקון זה שאין לאומרושלא

 דאיע ודאי אמר לא אם מ*מ אומרים דאנן ואףו;תפלה
 די"ל מוכדהת ראיה ליכא הא משום דאי איבדאמעכב.
 התפלה באמצע הפסק הוה צריך שינו מה הזכיראם

 ויבא יעלה שהזכיר מי לענין ק*ה סימן באור"הכמבואד
 בזה יוצא דאינו כיון והכ"נ הפסק דהוי ד"ה שאינוביום
 הספר ליהצב נלפענ"ד היה ובהא לכאורה. ספקהוי

 תפלה שהטף באהד שכתב ע*ב תשע"א סימןהסידים
 דלא ז"ל הס"ה ומזב והתפלל בד"ה זכרנו בהשכתוב
 השיג וההיד"א שניוב ויתפלל ויחזור ראהעונה בתפלהיצא
 הס"ה דדעת י*ל להנ"ל אמנם מהמגיהים. ועודעליו.
 במה התפלה ידי יצא ולא הגזול בסידור דהתפללמאהר
 באמצע הפסק הו"ל א"כ זכרע וזץינו הספר מתוךשאמר
 אמת דין שהדין דמ"מ אלא והבן. ומתפלל דחוזרהתפלה
 כתבנו במקום התמנו האומר מבעיא לא להזור צריךשאין
 דדלמא דיצא התפלה מעין אלא הפסק זה דאיןודאי
 צריך ואינו לחיים כתבוהו שכבר הוא צדיקיםבכלל
 כתיבה להיות צריך עאכ נמי דזששעימה ועוד ההתימהרק

 גם טובה חתימה דהמבקש הם8 התפלה ומעיןטובה
 הא בלא הא דא"א מהחתימה הוא וכ"ש בכללכתיבה
 הוא ההפלה מעין ג"ז מ"מ בנעילה כתבנו אמרואפילו
 וכותב לטובה ששב מי הזה בזמן גם כותב ההאידהקב"ה
 בשעת אכתי להיפוך נכתב ח"ו אם ואדרבה מידוחותם
 לטובה יחתמע ומיד לטובה אותו שיכתוב מבקשנעילה
 עכ*ל. ב,ת ש0תב וכמו יצא אופן דבכל פשוט ולכןאמן,
 עשרה בשמונה הזכיר השנה בימות אם הדין איךכן

 על בקשה לבקש אפשר השנה בכל ג*כ ולכאורהנהם.
 שכיר בפעולת ועיק לחזור, יצטרך לא וא"כ המקדשבית
 בא שאם ונרחה ת*ל שכתב ל' בסימן רב מעשהשעל

 שאינו רשאי נחם עסח וברהמ*ז בתפלה השני בכללהזכיר
 קרי ובירושלמי וכף ירושלים בברכת תפלה תוספתאלא
 שאין מפני ת4פשר תפלונ לענין המאורע מעין נהםלנוסח

 שכל ט*ב ביום אלא וירושלים ציון אבלי א"ע לקרואלנו
 ברהמ"ז לענין ה"ה בט"ב נודשות באבל הנוהגותמצות
 מוסף קרבן בו שאין ביום להזכיר שאין הזכרהמקדי
 ת*ל, בזה לי כתב שליט"א הרה"ג ת4אמו*ר עכ"ל.וכו'

 בא דאם שכיר הפעולת צודק והענה בכל נחםבהזכיר
 השם השנה ימות בשאר להזכיר אין הרמ"א לדעתדגם
 כן דהרי יצא ירווצלים בבונה דסיים דכיון נ"להזכיר
 לי כתב וכן עכ"ל. ירושלים ובונה ציון מ2תםהסיום
 ובדבר ח"ל, שליט*א פיינשטיין משה ר' הגאון הרבמו"ר
 לחזור צריך דאין שהורית ט*ב אחר נחם שהזכיראחד
 בבנה שלא זמן כל השנה בכל זה לומר ששייךמהמת
 שקר כמזכיר איע זה לומר תיקנו שלא אף שלכןביהמ"ק
 הכועת בשם איתא סק*ג תצ"ג סימן במג"א הנהבתפלתו.
 בל*ג גם ואמר יום בכל 2תם לומר רגיל היה אחדשגדול
 וא*ל הלוי ר"א הגאון שם הובא ובעטוז ונענשבעומר
 ביום נחם שאמר משום שנענש רה1ב"י משם ז"להאר"י
 (ימר שהיה איוט8 סק*ה ובה'י עיי*ש. דרהעב"יהלולא
 יכולים אם בדינא פליגי שלא ופשוט הספירוג ימיבכל
 מיתת מצד הספירה בימי רק (ע והענה ימות בכללומר

 שש דאי דמסתבר אז שהיו החג"ו וגזדת דר"עתלמידי
 משום לומר יכול ומ*מ הספירה בימי גם שיאמרותקע
 מצד צריכין אנו הא כ"כ השי"ת בביחומי צורך לנושיש
 וג*כ בעוה"ר חרב וביהמ"ק בגלות שרוין אנחנושעדיין
 יום בכל גם לומר יכול להח*י אף שלכן נחם לומרשייך
 שהקפיד כדחזינן תחנון שמרים שאין מהימים לבדנהם

 בימים לומר שאין וכ*ש שמחתו ביום שאמר עלרשב"י
 קל'8 סימן במג*א הרין תחנון אומרים איןשלכו"ע

 2תם שאמר הגדול שנענש זה מעובדא שהגיא י"זס"ק
 מ8ורש ויי תחנון בו לומר 2ואין יו*ט שהוא בעומרבל"ג

 אף אבל נחם. אומרים אין תחמן אמרים שאיןשבימים
 שלא מאאר ל0תחילה זא לומר חרן הגדול אותושאמרו
 דלא אש מהמנהג לשמת ואין זה לומר חכמיםתיקע
 בדיעבד עכ*פ אבל בלאש. שאומר בדבר כיוהראמיחזי

 ו(מן חכמים שטבעו ממטבע כמשנה להחשיבו איןכשאומר
 דחזינן דאף לומר מקום דיש ואעש 12הודית כמו להזורלו

 שאין כשיודע דוקא הוא השנה בכל גם נהם לומרדאפשר
 על 1 תפלה לההפלל שרוצה משום דאומרו ט"בהיום

 אבל לבחמיב צריכים שא1 מאחר זה ביום גםהנחמה
 כהזתו שלפי ט*ב שהיום שטעה מחמת נחם שאמרבאחד
 למתזירו מסתבר לא יחזור לא שלכן שקר כאומר הואהרי

 ר(יין הם שאמר עצמם דהדברים מאחר כונהבשביל
 יום ובכל בעומר בל'ג ואף הגדול אותו כדאמר אזלומר
 מ*מ בחם בהם לומר שאסור תחנון בהם אומריםשאין

 גם נהם תפלת שייך שעב'פ כיון להאזירו שאיןמסתבר
 (יר*ח ח*ג מ2וה באגרות תדפס עכ*ל. הימיםבאלו
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 זמן דכל אגשם מוריד אמר דלא בוש כן פ"ד.סימן
 בספד כתב שם דאומר שלאחריה ברכה הזכידשלא
 המתים מחיה יסיים האם וז"ל, תנינא מהדורא לדודתהלה
 מוה"ג יאמר ואח"כ חוקיך למדני ימיים או מורה"גויאמד
 ושע"ת טעה ד"ה כ"ט צל"ה ועיין המתים מחיהבא"י
 דיסיים שכתב סק"ל שם במ"ב עיין אבל ע"כ. סק"דתכ"ב
 מ"ש עיין ובסקל"ב הדוח משיב תיכף ויאמר המתיםמחיה
 מחיה יאמר לא השם שגמר אחר נזכד אם למעשהונ"ל

 באחד כן עיי"ש. וכו' חוקיך למדני יסיים אלאהמתים
 שאמר אחרי ונזכד עולם באהבת מעדיב וועזחילשטעה
 ואח"כ המעדיב לומר אז דיכול נראה ישדאל עמואוהב
 סימן אוד"ח משה אגרות בשו"ת ראיתי מזה וביותרק"ש.
 יטל אז ונזכר שכח אם התפלה אחרי דג"כ שכתבפ"ט
 בנידון וכמ"ש בתשובתו עיי"ש עדבים המעריבלומד
 אמד שלא באחר וצ"ל הגאון מאביו פסק שם והביאדידן

 השכיבנו. לומד אז שצדיך שמו"ע לאחר ונזכרהשכיבנו
 לאומדו צדיך אם וכו' ואמונה בהחסיר הדין איךונטתפקתי

 החליף דזמדה בפסוקי וכן דכן. ומסתברא שמו"עאחדי
 ח"ב אוד"ח משה באגרות עיין קודם המאוחר ואמדוטעה
 צדיך אם ובכדומה המזמורים בכל הסדר רכתב ט"זסימן

 ההד"ג ואאמו"ר בדבריו. עיין דוקא הסדר עללאומדם
 מעריב שהתחיל מי בענין ת"ל בזה לי כתבשליט"א
 מעכב אינו הברכות סדר סעג ס' בסימן הנה עולםבאהבת
 אם דה"ה סק"ה ובמ"ב יצא לראה2ובה שניה הקדיםשאם
 )ז"א הברכות שאלו או ק"ש קודם ויציב אמת ברכתאמד

 יצא. התפלה אחרי אפילו או ק"ש אחר אמרהדאה2ונה(
 אהבת אחר ערבים המעריב ברכת לומר אם צ"עומ"מ
 ס"ד נ"ט בסימן כי התפלה אחר לומר עדיף יותר אועולם
 ישראל בעמו הבוחר סיום אחר אמן יענה ולא המחברכתב

 לזה הסכים סקכ"ה ובמ"ב הפסק דהוי סה2וםבאהבה
 אמן לענות יש הש"ץ קודם הבוחר סיים דאםלהרמ"א
 בשוה שוה שיסיים טוב יותר ל0תחילה אך הש'ץאחר
 י"ל א"כ ע"כ. אחריו אמן לעגות יצטרך ולא הש"ץעם
 עולם אהבת בין המעריב בברכת להפסיק כדאידלא
 חשבתו כן התפלה. אחר המעריב ברכת יאמר אלאלק"ש
 מנחה להתפלל שכח אם אסתר דתענית במנחה הריןאיך
 עננו להזכיר צריך האם ב' מעריב להתפלל דצריךוכעת
 זה דכעת מטעם דלא וחשבתי בהשלמה. מעריבבתפלת

 שליטעא קאפאל אליהו ר' ידידי מען העקז תענית עתלא
 תענית עת זה א*כ צם ועזיין מפתה התפלל לא הואאם

 עננו מזכיר דאין טען הוא אחר מטעם אלאושיזכיר.

 א*א שוב א,כ הנסים על צ"ל בע*כ כי סתירה הרלכי

 א*כ הנסים על צ"ל הדין שמעיקר היות דאשכ עננולומר

 עבדי ישכיל בשרת ומשם8זי וחפשתי ענמ. לומר שובא"א
 כעת. ענע יאמר דלא דעתו שג*ב י*ט סימן אחר*חה*ה

 והקדבתם מוסף בתפלת סוכות המועד בחול בטעהכן
 מהדודא יהושע חסד בשו"ת כתב פסח בחוה"משאומדים

 הפסק מטעם הוא דהקיקול היכא וז"ל, כ"ג סימןד'
 אמד ד~א מהיכא כה~גן ש~א אמידה דגדע בודאיבתפעה
 חיים בספר ואמר בטעה כן ולהתפלל. לחוור וצדיךכלל
 שמגיע בזמן האם טוב לחיים וכתוב במקום ושלוםבדכה
 פעלים דב בשו"ת עיין שוב יאמר בשלומך שלוםלשים
 מו"ר פי את ושאלתי ודו"ק. דיאמד ודעתו ל"ט סימןח"ג

 הנסים על באמד שליט"א פיינשטיין משה ד'הרה"ג
 לחזור. צריך ואין הנס קרה ג'כ דאז ואמר פוריםבמוצאי

ינ
 בברכת הנסים על אומר מובא ס"ג תרצ"הבסימן

 ונמשכה ביום סעודתו התחיל ואם הארץ בבדכתהמזון
 אזלינן סעודה תחילת דבתר הנסים על אומר הלילהעד
 כסברא ועהגין הרמ"א וכתב לאומרו שאין שאומר מיויש

 אחעו. מחזירין דאין בסקי"א המג"א כתב ובשכחדאשונה.
 לא אבל אותו מחזירין בפורים הדאשונה בסעודהודק

 ויצא אוכל היה מובא ס"י קפעח ובסימן שניה.בסעודה
 התחלת בתר דאזלינן בבדהמ"ז שבת של מזכירשבת

 לא כאן מדוע וצע"ק ופודים. וחנוכה לר"ח וה"ההסעודה
 בשוע2 ועיין סק"ז. בט"ז ועיי"ש במחבר דיעות ב'הובא
 ברכין בבני שדן חביב בן למהר"ם ד' סימן גדולקול

 י"ל אם י"ו ליל עד סעודתן שנמשכה חומההמוקפין
 שבמציאות שכתבנו היסוד לפי ונדאה בברמ"ז. הנסיםעל
 כי הנסים על לומד יכולים נס נעשה זה ביוםאם

 הרמב"ם על לדוד ניר בספר ועיין הנס. קרהבמציאות
 שהתחיל איך דבה2בת דכתב הלי"ר פ"ב מגילההלכות
 לאכול מחויב כי ורצה ברהמ"ז כבר עליו חלהסעודה
 אין הרי בפורים אבל ומברך חוזר בה2כח ולכןסעודתו
 חוזר אין הנסים על אמר ולא בשכח א"כ לאכולחיוב
 מוכח באמת אך החיוב חל הסעודה דבהתחלת ל*שוא"כ
 ובין הסעודה התחלת מחמת בין חיוב יש בשבתדג"כ
 הנסים על אמירת בין יש חילוק ועכעפ הסעודה סוףמחמת
 קפ"ח בסימן החיים ובכף בדבריו. עיי"ש בשבתלרצה
 דיש משום שאומר מי כיש לנהוג דראוי כתב מ"ג(:ות
 אבל הרחמן. בתוך לאומרו יש אלא בברכה להפסקלחח2
 דיש משמע ר(ושונה כסברא ונההגין הרמ*א שכתב מהכפי

 ומבדך ביום היתה הסעודה דהתחלת כית והואלאומרו.
 סימן מקב ועיין בלילה. הנסים על לומר לו ישבלילה
 ואיך מעריב. התפלל שלא והוא שם וכתב סקל"דקפ"ח
 דמזכיר שבת במוצאי וגמר לאכול בה2בצ2 בהתחילהדין
 כה2התחיל אפילו או השקיעה לפני כשהתחיל זה האםרצה
 לאכול להתחיל 4ה דיבול דמכית ומסתבר השקיעהאחרי
 בה2ו*ת לי שהשיב מה )ועיין רצה ומתחיל כה2בת הו"לא"כ
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 מדוע וא*כ ב'( (עת כ*ז סימן אורעח חעז עבדיישכיל
 שבת של שמר אין מעריב השקיעה אהרי שמתפולמי

 לא כבר ואז למתר שיי0ת התפלה כי ונראה או.ור"ה
 לאכול כשהתחיל אכילה לגבי אבל יו"ט או ר"ח אושבונ
 לדעזחיל. לאסור לבו היה דאל"כ עדיין השבת כיוםהו"ל
 סימן ומ"ב האחרונים. בשם םקל*ב קפ"ח םימן מ"בועייו
 שלישית םעודה אכילת דלענין נ"ל ומ"מ כתב םק"ארצ"ט
 אחר אפילו לאכול צריך בודאי מקודם אכל לאאי

 רצה בברהמ"ז ג"כ דמזכיר בודאי וא"כ וכו'השקיעה
 ונמשכה בשבת לאכול בהתחיל הדין ואיך הוא.ופשוט
 דםתרי תרתי הועל האם הבדלה ועשה הלילה עדסעודתו

 ומ"מ חול. והו"ל הבדלה עשה םוןן דםוף דכןומסתברא
 ומסתברא המבדיל דאומר התחום על במחשיך לעייןיש
 רס"ג םו*ס ובמג"א שאלה. בכלל ואין אוכל איןדאז

 מהער אם הדין ואיך רצה. אומר אם בהבדילנםתפק
 דיש ויתכן השקיעה אחרי פורים סעודת לאכוללהתחיו
 השקיעה אחרי להתחיל דמותר שבת לסעודתלדמותו
 הנסים על לומר יוכל כך רצה לומר דיטל בשבתוכמו

 הן'ל כי לחלק דיש או השקיעה אחרי יאכולבהתחיל

 הועל עדיין השקיעה אחרי בשבת ורק פוריםאחרי
 מ"ש ועיין בפורים. משא"כ רצה ואומר שבתכקדושת
 דרוק חיים הרב זה בענין רפ"ח עמוד י"ב חלקבנועם
 בהתפלל אבל השקיעה. אחרי לאכול בעניןשליט"א
 מעריב אחרי עד סעודתו ונמשכה פורים במוצאימעריב
 ובשערי בזה שכתב מה השקל במחצית קפ"ח בםימןעיין

 וזה דמזכיר מהיעב*ז הביא םק"ו תרצ"ד סימןתשובה
 מזכיר דאין משמע מהמ*ב שהבאם וכפי דין חידחצבאמת
 מהרש*ם הגהת בםק"ה חיים בארחות ועיין הנסים עלאז

 עהונ באמירת קצןז ,2ייך ט"ו יום דגם דס"ל וצ"לשכתב
 וא"כ אומרים אין ט"ו ביום ההלכה וכפי שכתבנו כפיאבל
 והתפלל גה2בת ובהתהיל מעריב. תפלת אחר לומראין

 חול התחיל דכבר רצה מזכיר דאיז מסתבר ומברךמעריב
 עי' חנוכה או פורים למוצאי ובשבת דסתרי. תרתיוהו"ל
 ופורים חמכה של מזכיר דאין סקל*ג קפ"ח סימזבמ"ב

 בסעודה נשואין םעודת ולענין רצא. מזכיר רקבםעודתו
 בארחות עיין המשתה ימי בסעודת ז' יום שהיהטלישית
 מהמג*א מקורו הנ"ל המ"ב ודברי סקי"ב קפ"ח סימןחיים

 שבת במוצאי שחלים וחנוכה בפורים וא"כבסקי"ח.
 השקיעה. לפני שלישית סעודה לאכול טובה הכיה?צה
 אומר ואח"כ לפורים סימן זה א"כ הנסים על יאמרואם
 ואח*כ ברצה אבל שבת. שעדית ואומר סובר א"כריבה
 רצה כה עד אומר כי ומדוע דאפשר דיעות יש ר"חסל
 קפ*ח סימן ובמג"א חול. ומתחיל ר"ח ועכשיו שבתוהיה
 צבי נטע ר' הרה"ג דודי והעיר וה2ות שזה כתבסקיוח
 שזה ולא להזכיר דיש מבואר כ*ד בשבת האשליט*א

 ם י ר פאהיים
 שבמקום שסתב קל"ב סימן הרמ"א שו"ת ועיין רשות.רק

 עד הםעודה בנמשכה הנסים על אומרים שאיןשנוהגין
 להיות כ*כ סעודתיהו חשיבי דלא היות פוריםמוצאי
 רק דזה וק*ק הסעודה הטתילון בצזר לילך קביעותנקרא
 וידידי ודו"ש מצוה הו"ל פורים םעודת אבל בחנוכהשייך
 נראה וז"ל, בזה לי כתב שליט"א פוכוינגר אשר ר'הרה"ג
 משום ויבוא יעלה וגם רצה גם להזכיר חיוב ישדאם
 לתרתי חיישינן לא מספק אפילו השבת שאחר ראשוןיום

 כן רשות שהיא ופורים חנוכה בהזכרת אבלדסתרי.
 מזכיר אינו שם ווה2*י כ*ד דשבת מג' דהיינוחיישינן
 נ*י. דודך כדברי שלא הנסים על להזכיר חיוב דאיןמוכח
 לחם לאכול חיוב אין כי קבע נקראת לא פוריםםעודת
 תשובה בשערי כן ומפורש פורים פה2ום לא הקביעותוא"כ
 וחמכה בפורים אכילה חיוב ובענין עכול. תרצ"הסימן
 חיים סה2נת בספר בזה שסתב מה עיין תעניתואיםור
 יחיאל מאיר חיים ר' הגאון הרב לידידי ל"טסימן

 עולם בפתהי ווניין תשכ*ט. ברק בני שליט*אשטינברג
 חנוכה חל דאם ונ*ל שכתב תי*ט סימן השולחןומטעמי
 עד סעודתו ומשכה בשבת לאכול והתחיל שבתבמוצאי
 גם אכל אפילו חנוכה של ולא שבת של מזכירהלילה
 חנוכה של להזכיר וה2ות אלא שאינו כית פתבלילה
 ה'. סימן ח*א כמ2ה באר שו"ת ועייןבב"ה.

יר

 חיים האורחהע לדברי הביא תרצ*ג בסימןהב*י
 אדר בט*ו הנסים על ולומר בתורה לקרות דאסורשכתב
 ולבחן' הנסים. על באמירת יש איסור איזה עליווהקשה
 גשכ מקשא ולא הנסים על אמירת על רק מקעוהמדוע
 דכטשחר מבים ואיני כתב כה2ה ובדרכי התורה. קריאתעל

 המזון ובברכת בתפלה הפסק הוי אמרו אם לאומרודא"צ
 הב*י קח2ית להסביר יש ואולי מזה. גדול איסור לךואין
 זה אם הפסק הוי בשמו*ע  תפלה שבמוסיף היסודעפ"י
 א*כ בטקו נס שאירע היות ופה המאורע. מעין ולאשקר
 יכול ומשהי נס אירע זה שביום אמר כי שקר זהאין
 שטעה במי בתבנו כבר ועפי*ז איסור. בזה ואיןלומר
 וידיוץ לחזור. צריך דאין הנסים על ואמר פוריםבשושן
 דברי על וז*ל, בזה לי כתב זצ*ל ראזין חיים ר'הרה*ג
 קרהשת בעי דלא כית נ*ל "תורה קריאת דעלהב*י
 הף ולשחריה לפניה חברכות א"כ פורים בשועץהתורה
 וכונח חזקה הד*ם וקושית ק*ל הנסים על אבללבטלה
 בשושן הנסים על לומר לסתחילה חז"ל תקם לא למההב"י
 שמואל שלמי ובספר עכ*ל. הפסק יהא לא ובמילאפורים
 סראגצוב הטוון זצ*ל ראזין ארב דברי על סתב ל'סימן
 הוא בדבד איפור שיש הא"ה מ"ש שעה נראה לענ"דוז*ל,
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 שאם סהעום דרבנן באיסור גם שיש תוסיף בלמשום
 בזה יש אז לא אם אבל מותר היה אז נסים בונעשו
 שתך תוסיף בל דין אם צ"ע ועדיין תוסיף בלאיסור
 כל אדם ויתפלל ולואי יוחנן כר' פסקינן שהריבתפלה
 דכעזפלל ומנ לדעתי אבל עכ"ל. שאני דהכא ואפשרהיום
 אבל אחרת ליום דה2ייכת תפלה מוסיף באין זה היוםכל

 א"כ אחר יום של והזכרה אחר יום של תפלהכשמוסיף
 לא זה והיום הנסים על לומר זה ביום שרוצהמראה
 ד"ה כ*ם ברכות תוס' ועיין תוסיף. בל שייך כן א"כשייך
 וכשכהן וכו'. ולואי פעם כל אומרים דלא וסהעמעמפני
 ברוכים ואומר מוסיף אם בכהנים שלום אמירתאחרי
 אבל מוסיף דהו*ל מסתבר הדוכן על עדיין כשידיותהיו

 מסתבר תהיו ברוכים ועונה כח יישר לו ואומריםכשיורד
 אור"ח צבי הר בספר בזה מ"ש עיין וכן עובר איןדבזה
 חמד ו2די עוד ועיין הדבר. למנוע דיש ודעתו ס"בסימן

 י"ג. סימן פוריםמערכת

טו

 על אמר לא אם הרמ"א כתב ס"ר קפ"זבסימן
 הרחמן ויאמר הרחמן שאר בתוך יאמרו בברהמ"זהנסים
 ועיין ההם. בימים לאבותיע שעשית כמו נסים לנויעשה
 להתפלל אין הא דהקשה שבת למססת שורבבכור
 בית בשו*ת ועיין ס'. בברכות כמבואר 02 לנושיקץ2ה
 מכם ורדפו הבטחה לע דיש דכתב ג' סימן ח"גזבול
 שאנו ומה עליהם. להתפלל ומצוה ומותר וכו'חסה2ה
 שע"י בזה הבוונה ניסא לפרסומי חנוכה נר עלמברכים

 נס ע"י היה במלחמה הנצחון שגם נתפרסם הזההנס
 סימן ג' מהדורא ודעת טעם טוב בשו"ת כ"כ הןייןעכ"ל.
 על התבו*ש קושית ישבתי ובזה וז"ל שכתבקצ"ח

 יעשה הוא הרחמן די"ל מוש על שבת במסכתה(שתרונים
 להתפלל אין דהרי התבו"ש ותמה חעכה בימי נסיםלנו
 אין הטבע נגד דהוי רמה שפיר אתי הנאל ולפי הנסעל

 דהוי נסים לנו יקץ2ה הוא בהרחמן אבל הנס עללהתפלל
 וכו' אדרבה זה אויבינו מיר להצילנו חנוכה נסכעין
 ר"ל סימן באור"ח רעאא בחירושי ועיין בדבריו.עיי"ש
 02 דן שיקץ2ה להתפלל דאסור חסירים מספרשהביא

 ווךין זמנו, קורם פירותיו עולם שיוציא עולםבשינוי
 אדם לבני דדוקא צ"ה אות קנאו סימן נאמן אורחבספר
 לו לקץ2ות מהקב"ה שבקה2 מצינו מלאך אבל אסורזה
 בדבריו עוי חריו קי*ח. בפסחים ככעבא עולם בה2ינוינס
 הנס על לבקה2 דאפשר דסתב כ"ב אות קפ"זסימן

 ובניסן נגאלו רבניסן הראשונים עפמ"שן ופוריםבחנוכה
 הוא קל זה בחודש נסים דנעשו דכיון להגאלעתירין
 באלו "ם ופורים בחנוכה וכן הזה בחודש הנסיםשיוכפל

 לנו שיעשה אומרים ולפי"ז נסים להעשות בטבעהימים
 ועפ"י ח' באות המחבר מבן בהגהות כ"כ ועיי"שנסים.
 נסים בהם שנעשה קשר להם יש ופורים שניסןהנ"ל
 משנבנס כ"ם דף בתענית ר,2"י דברי לבאר לינראה
 לישראל היו נסים ימי רש"י וכתב בשמחה מרביםאדר
 ניחא ולהנ"ל שמיה. דכר מאן פסח ולכאורה ופסח.פורים
 נס בשניהם והיה בפסח ניצלו כן נגאלו דבניסן כמוכי
 ושו*ת פ"ח סימן ח"ב יעב"ץ בשאילת ועיין הקשר.וזה
 רש"י דברי בביאור מ"ש ק"ס סימן אור"ח סופרחתם
 אליהו ר' וידידי בזה. עוד כ"כ מ"ש אמת בשפתועיי"ש
 על אמת בשפת בזה מ"ש כ"כ לי הראה שלים"אקאפאל
 בראה2ית יעקב בישועות כ"כ ועיין תרמ"א. משנתשקלים
 פסוק ט"ז פרק בשלח יוסף ובפררס י"ב פסוק י"בפרק
 רק וכן מפורסם בנס לא אבל מנכין נסתר בנס ייקד'
 אור"ח הגרשוני ילקום ועיין דרבים. בנס ולא דיחידבנס
 הרב וידירי קמ"ח. סימן וזמנים ובמוערים תרפ=ב.סימן
 בתענית הנ*ל ר,2אי בענין בזה לי כתב זצ"לראזין
 היו הנסים מפני בשמחה מרבים אדר רבחוד,2רנראה
 פסח קרבן מפני בפסח וכן החודש חצי קודםבימים
 תרד ולפיוז בכורות. מסת ע"י אז וניצלו בי"רשהוא
 כסליו כ"כ ר,2"י מנה לא מיוע דהקשה היעביץקושית
 שיהו שייך לא ולהכי החודש בסוף היה חנוכה נסכי

 בסוף שנעשו הנסים על החודש בתחלת בשמחהמרבין
 שמחים הלא כי פסח על רש"י כונת דאין ועודהחודש.

 ולכן הנס אירע שעי"ז אז שצמו הצום מחמת אלא בחגש
 עשה סימן יהוסף זכר בשו"ת עיין וכן בשמחה. אזמרבים
 הנס. מן אדם ינוס לעולם המאמר להסביר מ"ש י"ראות
 הל"ג פ"ג מגילה בהלכווע הרמב"ם לשון ביארתיובזה
 ולכאורה הנס. ולגלות להראות המנורה בהדלקתשכתב
 נס היה בחנוכה דהלא ונראה לגלות. ומהו להראותמהו
 השמן נס מראים בהדלקה וא"כ המלחמה ונצחוןהשמן
 נצחון כן גם מגלים אז כששואלים וזה להראותוזהו

 דאין פירוש וכו' הנס ולגלות ולהראות וז"ל, כתבשמח ובשעי פענח, בצפנת ועיי"ש ולגלות. להראווע וזהוהמלחמה
 כן גם ביום במערה מדליקים שהיו כמו ביוםמדליקין
 בטיהרא דשרגא טה2ום ביום ג"כ דהדלקה רבינולשיטת
 הרמב*ם נתכון שלזה חירוש וזה עכ"ל. ופשום אהנימאי

 שלמי בספר ועי' בדבריו. וצ'ע בלילה ולא ביוםשידליקו
 בהרלקת נפרדות מצות ב' דיש רכתב ס"ח סימןשמואל
 מגילה בהל' הרמב"ם דברי ג*כ בארתי ובזההנרות.
 לגלות כתב לא כ"כ א"כ ומרוע הנס להראות הלי"בבפ"ב
 הנס להראות רק וכתב בחנוכה שכתב כמו בפוריםהנס

 המלחמה ונס דתימן נס רברים ב' היו בחנוכה כיונראה
 הנס להראות רק שם יש א.ב ניצלו שרק בפוריםמוואוכ
 כתב ולא להראות רק כתב וטה2ווכ המגילה בקריאתהה
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 בחעכה משא"כ בקריאתה הנצחון מראים כילגלות

 הנצחון. נס לגלות צריך ולכן השמן נס מראיםבהדלקתה
 אבל הנס להראות כאגרת ופושט הוא הרמב"ם עשוןוהנה

 וכן אגרת דנקראת מפני דששט הטעם מבוארבמהרי"ל
 הלא ולכאורה בקשו"ע. וכן קנ"ה כלל אדם בחייכתב
 דהכל ונראה אגרת מפני ולא הנס פרסום מפניהטעם
 בכדי במגילה שיעי לעשות דיש והו(1 הח1 אחרטעם
 ועי"ז אגרת המגילה נקראת וא"כ הנס יתפרסםשעי"ז
 ע"י זה ואיך כאגרת לקדותה צריך אגרת שם להשנותן

 וזה שיפשטנה כדי אגרת שם לה עתר וא"כשפושטה
 וזה בשרים הנס להראות יש ומשו*כ הנס להראותכדי
 הרה*ג וש"ר כאגרת. שפושט ע"י בקריאתה שמשנהע"י
 פר,2תי אני וז*ל, בזה לי כתב שליט"א לוין ברוךר'

 פ*ב מגילה בהלכות מימוניות בהגהות הלא הרמב"םדברי
 פלטוי וד' גאון צמח דרב הראה2ונים מחלוקת הביאהלי"ב
 כס~ת. וכורך גולל המגילה את דהקורא סברי דהםגאון
 ופושטה כורך מגילה דקרי דמאן סובר גאון האי רבאבל

 ונראען ספר נקראען מגילה הלא דפליגי ונראהכאגרת.
 או כספר עתה קורין אם קריאה לענין הדין מהאגרת
 דנקט גאון האי כדב פסק והדמב*ם כאגרת אותהקורין
 ענין דכל משום כספר ולא כאגרת שדינה קריאהלענין
 הרמב*ם שכתב וכמו הנס לפרסם כדי היא המגילהקריאת
 שקריאען בפורים הלל תקנו ולא הל"ו. חנוכה מהל'בפ"ג

 כיון לכן ע*א י"ד מגילה נחמן וכרב ההלל היאהמגילה
 מסתבר לכן הבס על והודאה הלל מדין היא הקריאהדעצם

 כדי הקריא בשעת כספד כורכה ולא כאגרתדפושטה
 אסתד במגילת מ*ש לבאד הוס0תי וכן עכ"ל. נסלראות
 הפוד. ע*ש פורים האלה לימים קראו ע*כ כ*כ ט'פרק

 להזכיר צדיך היה וא*כ הצדה עת היה הלא הפורולכאורה
 שמאה דבכל מכאן דנלמד ונראה והנצחון. השמחהע=ש
 אע ולזה צרה עת היה כי שמחים מדוע להזכידצריך
 כעוב שמחים ועי*ז הצרה ע"ש נקדא ולכן הודאהנותנים
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 ובחנוכה בפורים הנסים על אמירת ענין דנלנראה
 אין ח"ו בידידה שאנחנו שנראה דאף להראותבא

 נסים. לנו עשה דהקב*ה בשמחה. להיות אלאלהתייאש.
 גה2מחה. אלו בימים להיות לע ויש יעשה שובובודאי
 כתב ח*ל, כתב תדפ*ג סימן ח"ב דמ2ולחן זהובספר
 להדאות אם כי בהם להתעצב אין חעכה ימיהסדה"י
 בימים אלקיע עמנו שעשה הטוב כל על ח2מחהששון
 ישראל אור ובספר בפודים( דה"ה עבודאי ענכ.האלו

 זצ*ל שהגדיס*ז איתא אוד נתיבווז בחלק זצ*ל()להגדי*ס
 ובתוך חנוכה בימי אנשים עם מדבר היה אחתפעם

 להם ואמד צער של אחד דבר בסיפורם הזכירוהדברים
 שחכז*ל כיון צעד דברי אלו בימים להזכיר איןכי

 ש*ז סימן במ"ב ועיין עכ"ל. בהספד חנוכה ימיאסרו
 ועךין בו. שמצטער דבר איזה בשבת לספר דאסורסק"ג
 ענינים בביער שהאריך והודאה הלל במאמר ישכרבבני
 שהביא קכ"ז בעמוד שור עלי בספר ועיין באריכותאלו
 שבח %' יתן הודאה בברכת שם וז"ל דבש יערותמספר
 אם יום ובכל בנסו מכיר הנס בעל אין כי נפלאווזיועל

 לי )ויש מרגיש ואין רבים נסים הישראלי לאישיקרה
 ניסך ועל בשמו"ע אומרים אנחע כך דהלא בזהעהוסיף
 כדכתיב בזה( ועיין נסים יש יום בכל א"כ עמנו יוםשבכל
 מכיר הקב"ה כי הרצון לברו גדולות נפלאותלעושה
 כבד ד' ניסי ולולי מכיר אדם בן ואין ונסיםבנפלאות

 לוחמים רקיע ומזלות מעלה שרי כל כי לגוע תמעח*ו
 בזוהר כמבהשר נשמנו החזרת על הודאה יתן וביחודנגדנו
 שמעתי וכן עכ"ל. ולשבח להודות צריכים אנו ולכןוכו'

 שליט*א פיינשטיין כה2ה ר' הגאון הרב ורביממורי
 אין שאצלנו אף שעושה מה ככל דה2בונות לו ישדהקב"ה

 מה וכל בתשבע היה שהכל נראה ולבסוף מדוע מובןזה
 של תנועה וכל לטובה יהפך כרע נראה שלכאורהשנראה
 דק וכתבתי בזה והאריך הקב"ה מן בא הזה בעולםאדם

 שליט*א שינשטיין ר"מ הרהוג מו"ר מ"ש עיין וכןבקצור.
 תש*ל יורק נוא רם קול והמועדים התורה עלבספרו
 שהצלת להראות כדי נס קץ2ה הקב"ה וז"ל קצ"אבעמוד
 החשמוטמם בימי הנס דעיקר בשמחה היה זמן באווזובנ"י
 נס ולא הארורים היונים מיד ישראל בני הצלתהיתה
 ,2הקב*ה הנסים על בתפלת חז'ל לנו שסידרו כמוהשסן
 ביד ורשעים טהורים ביד וטמאים מעטים ביד רביםגתן

 נדות והדליקו הנרות של הנס מרמזין לבסוף ודקצדיקים
 לא והצלה נס עושה הקב"ה דפעמים קדשיךבחצרות
 בתובם שנמצאים הצדיקים בזבות אלא הכללבשביל
 בסדום ימצא שאם אבינו לאברהם הקבאה שהבטיחכמו

 זהו אבל בעבורם. המקום לכל ונשאתי צדיקיםעשרה
 הדבים בזכות הוא גה2הנס אבל בשמחנ ולא בהכרההצלה
 לשמוח. כח לנו יש איך ובאמת בשמחה. ההצלהנעשית
 על יצחק ברכת בספר שמבואר שראיתי וכמוונראה
 עמע לעשות ד' הגדיל דכתיב דפורים במיליהתורה
 ד' הגדיל הגלות ותוקף השעבוד בכובד כי שמחיםהייע
 שעעיע חה מעוה של שמחה הרגשנו אשר עמעלקץ2ות
 וא*ב עכ*ל. עמנו שהגדיל הבורא מהפלאות אזשמחים
 זה שמחות מיני בכל מצוה סעוזית מקיימים שאנועי"ז
 כתוב במגילה והנה להתימנש. היא לשמוח הכח לנועתן
 ומדוע לב וטוב שמח ההוא ביום המן ויצא ט' פסוקבפ*ד
 ביום רק כי ואולי ההוא ביום אלא שמא סתם כתובלא

 ביום רק ומדוע לגהם. שמחה אין 3י שמח היההההש



שלפ ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 שנהנה משום דהסביר אחד מגדול כ*כ ראיתיההו(1
 והרגיש מצוה ניצוצי בו שהי' אסתר של מצוהמסעודת
 ומזה שמח היה ההוא ביום דוקא וא"כ שמחהבעצמו
 וג"כ שמח להיות דאפשר משמע לב וטוב שמחשכתוב
 בליקוטי מסכת גליא בספד ועיין ודועק. לב טובבלא
 בשמחה מדבין אדר משנכנס שכתב ע"ב ד' עמודדרוש
 ראוי מצוה של בשמחה לשמוח ועונה עת כשישהייע

 לשמחה גדמא וזמן שעת משום מהראוי יותר קצתלהרבות
 דסיסי בספר חנוכה נס בענין ביאוד ועיין זמן.באותו
 אה2ר לנסים זכינו בימיע וכ"כ נ"ז. וסימן נקו בסימןלילה
 לו שאירע נס במקום שהו4ו מי וכל לפורטם. צריךאין
 להשם הודאה לוטץ צדיך מקום לאותו כשבא וניצל נסשם

 מעשה אהדי ליעקב אמד שהקב"ה שמצינו וכמויתבדך
 לאל מזבח שם ועשה שם ושב אל בית עלה קוםשכם

 הספורנו וכתב אחיך. עשו מפני בבדהך אליךהנראה
 אמרם כענין שם שעשה ההבטהה קיום על הודאהלתת
 שנצול מי וכקכ הזה במקום נס לי שעשה בדוךמברך
 כמו בזה להודות א"א איך א"י וניסי הודאה. לה~ןצריך

 שליט"א פיינשטיין כה2ה ר' הרה"ג מו"ר מפיששמעתי
 עשה שאחר כופר א*כ ד' יד שזו מודה לא שחוודמי

 לומדי הרבה ויש יהודים בשביל היה הנס אםואפילו
 בזכותם ניצלו השאר א"כ שרארים מצות ח2ומדיתודה
 לא בנס מודה שאיע מי גדולים כמה ודעת נס. היהסו"כ
 באב ט*ו הרבנים התאחדות אגרת ועיין כופרנקרא
 ענין בזה ואין פה. וקצרתי בזה והאדיך בזה. ועי'תשל*ו
 הרב בזה דנו וכבר לא או דגאולה אתחלתא הו*ל איכלל
 מספר שהביא הגדולה התקופה בספרו שליטקא כשדמנחם
 ובקונטרס התמורה ועל הגאולה על ובספר התור.קול

 שליט"24 שטרנבוך להרב התורה והשקפת הזמןבעיות
 אם דאפילו היות לדברינו אבל מדבריהם. יבחרוהבוחד
 להודות צדיך בודאי נס ע"י שהם במקום ניצלויחידים
 אלו אבל בהנס מודים שלא כאלו יש אם לי ומהלדה2י"ת
 מקום בכל יהיה וזה להודתע. בכדי יש ויודעיםשמכירים
 הענקין אליהו יוסף ד' שהרה"ג וכמו ניצל. שיהודיבעולם
 תורנית הנהגה דק א"י דישיבת י"א חלק בטעם כתבזצ"ל
 התורה ודיני התורה שדדך להשתדל לגו ויש לזה.עריבה
 תשכ*ז אב מנחם ענינים בקובץ ועיין במילסום.יקוימו

 יחזקאל ר' הרה*ג פונביז בישיבת המשגיחשהשמיע
 זצ*ל כהנמן שלמה יוסף רבי הדה*ג שאמר וכמוזצ"ל.
 תורה ישראל בית את נבנה לא בלבד ובמדינהדבשפה
 וישלח ברש*י הריז בעורקינו. הנחל הדם הם הםוישיבות

 צלולה דעתי אין עכורים מים לשון אותי עכרתם ל'ל*ד
 תנחומא. אותה ועכרתם החבקע היתה צלולה האגדהעכשו
 אבל שכתבו. מה ובמזרחי אריה בגור הריז בישרוומה
 הפקר שיש יחשבו שלא מעשה שעשו הדבר דעצםנהשה

 אלא שרוצים מה יעקב ובבני בבת לעשות ואפשדבעולם
 ענין יצחק פחד בספד כן כמו חציין תובעים. גםיש
 מה פירשתי ובזה פודים. שמחת מענין שכתב מהל'

 את להשמיד בקש פורים בימי הנסים בעלששמרים
 אחרי מינה נפקא מה לבוז ושללם היהודיםכל

 להם אין הלא אז כי בכסף שיעשה מה אותםשיהדוג
 סופר מהחתם שהביא סופר בכתב ודאיתי בכסף.צודך
 ממנו יטול יהודים שיהרוג מי היה המן גזידתשבכלל
 לבוז דה2ללם וא"כ עכ"ל. להדגם יתאמצו ועי"זלעצמו
 שכתוב מה מובן ולפי"ז הריגה של הגזידה בכללהיה

 רש"י וכתב ידם. את שלהו לא ובביזה י' ט'במגילה
 כי ניתא להנ*ל אבל בממון. צרה עין המלך יתןשלא

 שיהרגו גזר שהוא המן מגזרת להפוך ועשו הואונהפוך
 בכדי ולא המצוה לשם הרגו היהודים ולכן ממונםויטלו
 שונאיע וכן הרגו. ממון שבשביל ויאמרו הממוןשיטלו
 שיוכלו בכדי רק נלחמים והיהודים שגאה מהמתהורגים
 להרגך הבא מטעם אלא שגאה מהמת ולא בשקטלשבת
 ושללם כתוב י"א פסוק ח' בפרק ובאמת להרגו.השכם
 לא מ"מ השלל לקהת רשות להם דניתן אף וא"כלבוז
 לקחו דלא כתב רש"י ושם שכתבנו. מהטעם לקהתרצו
 יהיה שלא רשוי כתב ופעם ממון דלשם יאמדו שלאשלל
 בספר כ*כ ועיין ודו"ק. בממון צדה אחשורוש שלעינו
 כשהאדם חנוכה ושמחת תרפ"ב. סימן אור*חנמוקי
 של נפש ועגמת רחמים. שערי לפתוה יכול אזבשמחה
 גדולים( )מפי רחמים שערי פותחת נאנח כשויאיהודי
 כש~מד. ה' בשער שמח תמיד תורהובן
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 שאול ר' להרהוג סוטה על שאול דברבספר
 ת8ל, כתב כ"ב סעיף ס"א בסימן זצ"ל שחורקוסובסקי

 מודים אמידת לסיים הספיק שלא דמי לומרשמעתי
 ולסיים להמשיך לו אין שמך הטוב סיים כשהחזןדרבנן
 ברכת ~8'נ שלום בשים הש*ץ שהחל דכיון דרבנןמודים
 דבדי ולומד להוסיף לו אין ועתה הוא חדש עניןכהנים(
 ~תחילה גם הדבר מעיקר דהא נראה. היה וכןהודאה
 דמילתא ולרוחא אמוראי מהנך כחד קצר בנוסח לנודי

 עבר שלום שים ש*ץ התחיל האם כדר"פ לכולהונימרנהו
 למהר ראוי דלמנהגינו אלא שאמר במה לו ודיזמנו
 הוא ולכאורה עכ*ל. וצ'ע ההודאות קל ברוך בהולסיים
 הנסים על החזן עואמר דבזמן להוסיף דיש נ*ל סו*כצודק
 כי דכואע אליבא דרבנן מודים ולומר להמשיך יכולדשע
 שהויקץ תוקן לא מדוע הדבר בעצם אבל הודאה. מקוםזה

 מתים. יתחיל ואחשכ דרבנן מודים יגמרו שהקהל עדיחכה
 לי נראה כן בזה לי כתב נ"י קאפאל אליהו ר'וידידי



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב ברשם
 לומר אפשר הנסים על אומר דכשהש*ץ סברהעפאי
 לו אין שמך הטוב החזן כה4סיים במ*ש אכןמודים.
 הברכה אומר שהש"ץ בשעה דגם י"ל לכאורהלהמשיך

 בברור לא )אם לבטלה ברכה ה"ה לא דאי להפסיקיש
 דרבנן מודים לומר דנוהגים ק*ל ובאמת מלבדו( י'דיש
 ובמ"ב שומעין אין הצבור הא ליה מהני דמאי רםבקול
 בקול קצת עכ"פ לומד דצריך כתב סקמ"א קכ"דסימן
 אין הם דמ*מ וק' סביבו העומדים לשמוע עשרהשיוכלו
 תיקנו לא מדוע הערתי כבר בזה אמנם עכ*ל.שומעים
 מודים. החזן יחזור ואחאכ דרבנן מודים יאמרושהקהל
 א*א דלכאודה מודים בענין נ"י אליהו ר' לי כתבעוד
 בזמבה מהתקנה חמור יהא בזמנינו הש"ץ דתקנתלומר

 בבקי כשמוציא הרי ואאכ בקי. שאינו מי בכךשהוציאו
 דהא דרבנן מודים לומר רוצה היוצא אם גרע לאלכאורה
 יצא מודים במקום דרבנן מודים אמר אם במתפללאפילו
 ראיתי והנה עכ"ל. ג' א' סימן מרש"א בשו"תכמ*ש
 וז"ל, י' סימן וחמיד צבי בספר שראיתי מה פהלהביא

 ממהרין שחרית להתפלל שבאין שטועים אנשיםראיתי
 ואז רם בקול תפילתו את לחזור דה4"ץ שיגיע עדתפלתן
 גאכ נקראת שהיא וחושבים בשוה הש*ץ עם מתפללהוא

 דברמ"א וכו' וטעחע וכו' המנחה בתפלת וכן בצבור.תפלה
 עד ימתין אם דוקא כן לעשות מותר מתי כתב ק"טסימן
 אם אבל תפלה מזמן עוברת השעה היה אז הקדושהאחר
 אסור קדושה אחר עד ימתין אם עוברת שעה תהיהלא

 תפלתו יתפלל ואז קדושה אחר עד ימתין רק כןלעשות
 אב"ד רבינוביץ הירש צבי ר' הגאון הרב וגםוכו'

 השלחן בערוך עיי"ש אבל עכ"ל. לדברי הסכיםדקאוונא
 כתב הרמב"ם הרי תמוהין הרמ*א דדברי כתבבסקי"ב

 הרי כן יעשה לא דלמה ועוד כך לעשות יכולדלכתחילה
 עיין כאן נפל דט*ם וכתב הש"ץ עם הקדושהאומר

 לו יחסר הא ד,,4'ץ עם דיאמר בכך מה אבלבדבריו.
 ויעשה דיחכה טוב יותר בודאי במנחה וא"כ אמןעניית
 שכתב ציון בני בספר עיין וכן וחמיד. הצביכדברי
 תפלתו לגמור ויוכל הש*ץ עם יתחיל דאם וז"ללהלכה
 יעשה וכן לכתחילה אף מותר למודים ש"ץ יגיע שלאעד

 לאט לאט להתפלל דרכו אם אבל קודם שיגמורדהייע
 או עוברת העועה אא"כ הש*ץ עם יתפלל לאבכותה
 נסתפקתי מזמן וזה לתפלה. גדולה סמיכת כה4וםבשחרית
 כמה רם בקול מתחיל שהש"ץ בזמן במנחה שראיתיבמה

 הקדוש הקל אחרי להתחיל מחכים וכמה עמומתחילים
 כתב ס'ב קב*ד סימן ברמוא והנה לעשות. טוב הכימה

 מתפללין והצבור רם בקול להתפלל יכול הדחקבשעת
 עד שיחכו הדחק בה4עת דלא משמע וכו' במלה מלהעמו
 לי בתב שליט*א אזבאנד הרב וידידי הקדוש. הקללאחר
 במנחח נוהגין ככה הליטאיות הישיבחז בכל ת*ל,בזה

 ואח"כ הקדוז4 אחר עד רם בקול אומר שהחזןתמיד
 והש*ו סק"ח סקכ"ד במ"ב וכ"ה בלחש תפלהמתחילין
 מיהו במ"ב עיי"ש קדוש אאעה ולא ודור לדוראומר
 ראיתי הש"ץ מן חוץ מתפללין עשרה ישארו שלאבמקום
 בצבור תפלה את להרויח דה4"ץ עם בלחש לומרנוהגין
 קכ"ה בסימן השולחן בערוך ועיין עכ*ל. ראהחונותבג'

 קדוש אתה אומר הש"ץ גם דהספרדים ודע שכתבסק"ד
 ונ*ל וכו' נגיד ודור לדור ששמר נוהגיםוהאשכנזים
 קדוש אתה יאמר אצלנו כנהוג קדושה העחחהדיחיד
 בספר ועיין בצבור. לש"ץ רק םתקן לא ודורדלדור
 שכתב כ"א דף ברכות למסכת בהשמטות זאבתולדות
 ועל כשאומר מודים בברכת י*ח בתפלת עומד אדםדאם
 קודם ועד לעולם תמיד מלכנו שמך ויתרומם יברךכולם

 הצבור עם לענות דצריך סלה יודוך החיים וכלשהתחיל
 כולם ועל שאומר הברכה מעין הוא דהרי וכו' שמיהיהא
 ולמה הברכה מעין להוסיף יכולים הא ברכה ובכלוכו'
 ולומר להוסיף  בעשי"ת הקדמונים דהנהיגו מהאיגרע
 אחד לגדול זה גם והצעתי ובו' טובים לחייםוכתוב
 בזה להגדר לי הניחו ומקום כן לעשווז והסכיםשליט"א
 לזקוף דיש מודים כשאמרים לאנשים להזהיר יש כןעב"ל.

 הלכה עמק בספר דייק וכן זה לפני ולא השםכשאומר
 בזה טועים דהעולם וכתב הרמב"ם מדברי מ'בסימן
 בשם קכ*א בסימן במ"ב מבואר וכן ידיעה. חסרוןמחמת

 אמר מודים במקום אם הדין איך כן וש"א.הרמב"ם
 מהדורא מרדכי לבוז4י בשו*ת וראיועי דרבנןמודים
 והגמירא הפתיחה כי דיצא דיתכן דכתב ה' סימןתליתאי
 לי כתב שליט"א עבירט הר"י הרה"ג וידידי כהוגןהיה
 יד'ח יצא לא ולמה והסוף ההתחלה הוא דהעיקרבזה
 באמצע דבנזכר ומשמע עכ"ל. הברכה את סיים כבראם

 במ*ב ועיין הרגיל. במקום אלקינו מאחרי וימשיךיפסיק
 בקול מודים יאמר שהש"ץ שכתב סקמ"א קכודסימן
 י' קונטרם ב' חלק תורה שערי בחוברת מ"ש עיין וכןרם.
 ראיתי הנה וז*ל מסלאווקאוו שלום הרב ה' אות צ'סימן

 מנהג התפלה חזרת בעת הש*ץ נוהג כעת מקומותבהרבה
 מודים אומרים שהצבור בשעה דהיינו לענ"ד כראוישלא
 נמוך ובקול בחשאי לך אנחנו מודים אומר הש*ץדרבנן
 אומר שהוא מה שומע אינע אחד איש שאפילו עדמאוד
 עכ"פ הברכה תחילת ג*כ לאמר הש*ץ מחויבולענ"ד
 הה8 דבלא*ה "~מעו אדם בגי עמ4רה שעכ"פבקול
 הרב בלשון מבואר וכן רם בקול שנתקנה התפלהקלקול
 בזה אתו הצדק ואם קכ*ד. סימן שלו בשחעמוורש*ז
 שיאמר בזה שיזהר להש*ץ להזהיר אחד כל עלהחיוב
 אז אומרים שהצבור הגם רם בקול לך אנחנומודים
 עב*ל. הרבים את המזכים עם חלקי ויהיה דרבנןמודים
 דק*ק הישן ביהמ*ד מנהגי מ' גליון הנאמן בחוברתועיין
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 מודים ברכת כל הש"ץ אומר התפלה בחזרת וז'לברלין
 שטות מנהג שנתפשט כמו ולא רם בקול לסיפאמרישא
 לא כי הטוב מן צוחא בקול ומתחיל בלחש כולהשאומרה

 יתחיל שבת דבליל לש"ץ להזהיר יש וכן ע"כ ואילךכלו
 רס"ח סימן ברורה המשנה שכתב וכמו רם בקול אבותמגן
 באיזה שסהגין שמה פשוט נראה עוכ וז"ל כ"בס"ק

 וארץ שמים קונה עד רק רם בקול אומר שהש"ץמקומות
 שסיימו אחר אלא עושין הן יפה לא בלחש אומרואח"כ
 עכ"ל. רם בקול אבות מגן הוא יתחילהקהל

יח

 במ"ב כ"כ שהובא סק"א רל"ו סימן אברהםבמגן
 בערבטע לתפלה קדיש בין להכריז דמותר כתבבסק"ז
 לחזור צריך אין יטעו אם שבזה ואע"ג הנסים עלג"כ
 מקומות בהרבה נהוג וא"כ תפלה צורך הוזומ"מ

 עשרה שמונה לתפלת קדיש בין הנסים עלשמכריזין
 שהסביר כ"ב סימן אור"ח משה באגרות ועייןבמעריב.

 להכעזפללין להודיע הדפים להכריז אפשר אם שם ודןכ"כ
 נייר ע"י שיעשו טוב דיותר וכתב המקום. יודעיןשאין
 עשרה לשמונה קדיש בין דמכריז והא הדף. שםשכתוב
 דנקבע כיון הא להקשות שהביא מה בר"ח ויבאיעלה
 די"צב מ' סימן רוקח שמן שו"ת  ועיין חובה. ערבותהו"ל

 בחזן הדין איך טעות בדיני דאיירינן ואגבהדברים.
 שטעה. לו והזכירו חונן אתה והמשיך קדושהששכח
 אברהם שהרב י"א קונטרס ח' חלק תורה בשעריוראיתי
 לומר שכח הש"ץ באם וז"ל כתב זצאל אפשטייןהלוי

 נראה חונן אתה שהתחיל עד הבור הרגישו ולאקדושה
 עיין אבל קכ"ו. בסימן כמבואר לחזור דצריךפשוט
 דדן ס"ו סימן ח"א תנינא מהדורא ומשיב שואלבהםו"ת
 תכנת והתחיל ודור לדור דילג מוסף קדושת אחרב,םבת
 וא"כ טעמו עיי"ש ודור לדור כ"א לרזמם חוורדאין

 ושאלתי להתחלה. ולא לקדהשה לחזור רק צריךלכאורה
 דדעתו לי ואמר שליטוא פיינשטיין סהבה ר' הרה"גלמו"ר
 לראהם. לחזורקוצריך

יסי
 לפבי לאכול שצריך בחולה בבוקר דבשבת באופןכן
 סימן ב' חלק חיים אורח משה באגרות ומבוארהתפלה
 איך נסתפקתי בדבריו. היטב עיין דמקד,ם כ*ט וסימןכ"ו
 לחזור יצטרך אם רצה לומר אז שכח אם הדיןיהיה
 לי וענה שליט"א הרמופ מוור פי את ושאלתיולברך.
 לי אמר כן חוזר. אין וממילא אכילה זמן נקבע לא אזכי
 של חמצוה בוה יקאם לא שבת בליל סעודות ב' ששלאם

 וחפשתי ביום. אחת סעודה צריך כי ובת של הסעודותב'
 זצ'ל קליערס להרומ משה מורשת בשואתוראיתי
 קודם שאכל מי וז'ל, קפוא בדף וכתבירושלים
 דאין חוזר דאים נראה רצה לומר השכח בשבתהתפלה

 התפלה קודם אכל אם וכן שבת לשם שאוכל הסעודהזו
 נראה רצה לומר שכח הצהרים בסעודת ואחעכ רצהואמר
 אחת בהםבת סעודות שתי אכל שכבר אומר ואינודחוזר
  שתי בלילה שחיכל מי וכן בבוקר ואחתבלילה
 סעודות שתי אכילה( )חובת יצא כבר אם צ'עפעמים
 ,צכח אם וכן זה. בכל וצעע ביום אחת סעודה דצריךונראה

 יאכל שהרי יחזור שלא עצה אין רצה לומרבשחרית
 ולכן שבת לשם שאכל הסעודה היא דעתה מנחהבסעודת
 דהא עתה הפעם עוד ויאכל ידיו שיטול עצה דאיןנראה
 המועד בחול נראה כן עכ"ל. שבת לשם הסעודה אכלכבר
 ובחמשה מהתחלת בתורה לקרוא והתחלתי שטעיתיפסח
 כי לחזור צריך דאין דנראה והקרבתם במקום יוםעשר
 פסח שהוזכר ובהוספה הנכון היום קרבן הזכרתיהלא
 הדבר עצם אבל שטעה. בש"ץ הדין יהיה וכן שקר. זהאין
 פסקיה דלא פרשה כל הא הפרשה באמצע מתחילאיך
 בח"ג אהם שרידי בשרת בזה הסבר ועיין וכו'משה

 של באחרון פה אירע כן פ"ז. סימן חיים לאורחבהוספה
 ומיד נעבוד לבדך וסיים לותערב החון לכשהגיעפסח
 לו והוכירו הכהנים וברכו מודים והחסיר כהניםאמר
 שוב עולים הכהנים אם דהטאלה ונשאלה לרצהוחזר
 והחזן לדוכן כבר עלו אם תהיה שהשאלה וחשבתילדוכן.
 הכהנים חוזרים אם ויבא יעלה או כנ"ל שהחסיר במהחוור
 סאא סימן אור"ח צבי הר בשוות וראיתי  וחפשתילדוכן
 לדוכן הכהנים חוורים אין דבחוזר ודעתו העניןדביאר
 הרביעי וביום דהזכיר סוכות דחוה*מ ובג' בדבריו.עיין
 כמבואר יחוור דלא אמרתי לעשות מה ושאל שמו"עואמר
 ועיי"ש כ"ח כ% החייוא בהמם סקי"ב תפ"ח סימןבמ"ב
 יקג. שפת ברוךבבית

כ

 וז"ל כתב סק"א תרפ"ב סימן ברורהבמשנה
 בוי*ו הנסים ועל יאמר הנסים על שבנוסח בספריםכתוב
 הנסים. על צמרים מדוע ולפיוז בברהמ*ז. והן בתפלההן
 דצ"ל לי ויראה בסק"א שכתב השולחן בערוך כ"כועיין
 נוסף וזהו הודאות יש מקודם גם שהרי הנסיםועל

 אבל בוי"ו. שצ"ל ונראה הנסים ועל כתובובסדורים
 שכתב כרז'ה ולא ויוו בלי על צ'ל כתב יעב"ץבסידור
 הפסיק כלו לא הטוב כי דלעיל ניסך על וקאיבויוו
 אכילת ועל לך נודה על וקאי חצל צ*ל בברהמ"ז אךהענין
 סי"ן ח*ב צש שרידי שו*ת עיין בלו לא כי )ובבטורמזון



אפרימ חהםארחרבבותשמנ
 שהביא התפלות אוצד בסידור יוסף בענף ועייןקנ*ב(
 משמע היעבוץ 6קושית אבל אדלעיל דקאי ועלשיול
 חנוכה של תפלות בסדר באבודרהם חוין הפסק.דיש
 וצהרים ערב עת שבכל עד כשמגיעין שתו י*אשכתב
 להיות צריך היה ולפי"ז לך. קוינו מעולם בכי אותוויוא
 הנסים ועל לומר הטוב לפני בנסים על דאומריםלטסח

 שאומר כתב וג'כ טוב בכל לפני דאומר כתבוברמבום
 מהריוח לקוטי בספר ומצאתי ועל צ"ל דהיה וקשהעל
 הרמב"ם דברי לכאורה אבל בזה. דהעיר קי"ב עמודח"ג

 כה2ה ר' הרה"ג למואר ג"כ ח2אלתי ביאורצריכין
 תש*ל סיון בי*ט בביתי כשביקש שליטואפיינשטיין

 בסדר כתב דהרמב"ם והתו הדבר. לברר שעליו ליוענה
 זה בנוסח עשרה שמונה ברכת מברך בפוריםתפלה
 הנסים על וכף עת שבכל נפלאותיך ועל וכו'מודים
 כהב ואח"כ לך קוינו מעולם אחרי הנסים על אומרא"כ

 אנחט מודים זה בטסח זו ברכה מברך בחנוכההרמב"ם
 על וצהרים ובקר ערב עת שבכל נפלאותיך ועל עדלך

 בתרתי וקשה הנסים. על הטוב לפני אומר א"כהנסים
 פה ג"כ הש"כ וחננו שכתב כמו הנסים ועל יאמרא"כ
 הנסים על אומר בפורים מדוע ועוד כך. להיותצריך
 הרמבום הוציא מאין הטוב לפני ובחנוכה לך קוינואחרי
 נ"י קיבל נחמיה והרב לחנוכה. פורים בין בזהחילוק
 ממה שם וכתב הרמב"ם על בנימין בני בהגהות ליהראה
 נראה הנסים על זה במקום שאומר יחד תרויהושל"כ
 חנוכה שונים במקומות לומר רבינו העמיד שבכונהקצת

 עכ"ל. ט"ם אינו אם לזה טעם וצריךמפורים
 הב84ע וז"ל, בזה לי כתב שליט*א הרה"גואאמו"ר

 שאומרים היעב*ץ ודעת הנסים ועל לומר שישמהמ"ב
 לא הכי דאמר מאן לברר. יש מה וא"כ הנסים.על

 הנסים ועל האומר אישתביש לא הכי דאמר ומאןאיתביש
 כשאומר הנסים על והאומר לך אנחנו מודים על נמשךזה

 שנוסח כמדומה ג'כ. זה כולל יתברך כולם ועלאחוכ
 לומר מורגל שאני כמו הנסים על אומרים יותראה2כנז
 דוקא לאו שונות נוסחאות ובסידורים ועל ספרדונוסח
 עד דה2ובים סידורים ובה2ני וספרד. אהבכנז נוסחלפי

 לומר רגיל וואני כמו הנסים על הנוסח ובה2ניהםלמאוד
 של ראיה עולת ובסידור ונ0תר נגלה הגר"אבסידור
 להרמב*ם תפלות בסדר שהעירות ומה זצ"ל. קוקהרב
 אין לחנוכה 6פורים הנסים על לומר בהתחלת שינוישיש
 ובין בפורים ובין שם ט"ס יש ואולי אחד שהמכוןספק

 וואנו כמו לך קוינו אחרי הנסים על אומריםבחנוכה
 הלכות מועד אוהל ובספר עכ"ל. מידי לא ותואומרים
 בשמו*ע הנסים על אומרין בחנוכה כ' נוג עמודחנוכה
 כשיגיע הודאה בברכת בר*ח בין שבת של ביןובמוסף
 ובכל עת. בכל בשיגיע ב' בברכה ובברהמ"ז כולםבעל

 המזון דבברכת וכה2נוע הנסים. על אומר בשלומךשעה
 ואין הגירסא לברר ויש בשלומך כ'כ אומר שעהאחרי
 בוה לי כתב זצ"ל ראזין חיים הרב וידידי כאן.מקומו
 בוי*ו. ועל הוא אם הנסים על בנוסח שמסתפק מהוז"ל,
 מזכיד דשוכה ימי כל הטור מדכהב וי*ו בלא דהויסה2מע
 כן היה דהנוסח מש6ע וכו' הנסים על פירח2 חנוכהשל

 בבל משפע וכן הנסים ועל פירח2 כותב היהדאל"ה
 דאם בם6*ג פסק מכאן הב"ח שם מ"ש המיזהפוסקים

 דבוסחתם סה2מע וכו' בחנוכה הנסים על אמר ולאשכח
 תפלה שתקט בזה שהסברא וכנראה וי"ו בלא עלהיה
 ובברכת בתפלה שקבעוה אלא עצמה בפני הנסים דעלזו

 הגא להכי עצמה בפני תפלה כמו שתהיה ורצויהמזון
 ועל משא"ב ף בלא הוי ענינו ברכת וכן וי"ו בלאעל

 דהמ*ב ואף בוי"ו הוי בברהמ"ז הכל ועל בשמו"עכולם
 משמע והטור דמהסמ"ג כיון מ"מ בוי"ו ועל די"לכתב
 בספר וכן ויוו בלא אומר אם דמי שפיר וי"ו בלאדהוי

 כתב שני חלק שביעי נתיב ירוחם לרבינו אדם.תולדות
 עכול. על הנוסחג"כ

 ירחון עורך שליט*א כהן ישראל ר' הרבוידידי
 אומרים אם למ*ש בנוגע וז"ל, בזה לי כהב תורהאור
 הנסים על לומר נוהגין אט הנסים ועל או הנסיםעל
 ה~ח שמעתי לא מעולם כי אגיד והאמת הנסים ועלולא

 שציק מה מלבד בף הנוסח תפלה סידור באףראיתי
 בסדר ש6הרמב"ם כת"ר ומוש תרפ"ב. בסימןלהמוב
 קוימ מעולם אחרי הנסים על שאומר משמעהתפלה
 ז*ל הרמב*ם של לשונו והרי להד'ק ל"ז לענ"דלך.

 וכר לך אנחט מודים זה בנוסח י"ח ברכה מברךבפורים
 הגבודות ועל הנסים על וכף עת שבכל נפלאותיךועל
 הטוב לך מודים אט ה"א כולם ועל וכו' התשועותועל
 על שאומרים קאמר להדיא הרי עב*ל. וכף כלו לאכי

 תמו לא כי המרחם רחמיך כלו לא כי הטוב לפניהנסים
 סתירה קושית שום אין ומעתה לך. קוינו מעולם כיחסדיך
 בנימין בני ה' וגם חנוכה. תפלת בסדר מ"ש לבין זהבין
 ממה אלא לפורים חטכה בין חי~ק שיש דנראה כתבלא

 ה2ורים בחנובה מחתא בחדא כללם ולא חילקםשרבינו
 ר' הגאון הרב ורבי ומורי עכול. וכף יוח ברכתמברך
 כהב דרים מקור ישיבת ראש שליטוא לוין יצחקברוך
 וגע על לומר מנהגינו הנסים על בענין וז'ל, בזהלי

 טסחא דלפי אלא התפלה. בסדר הר6בקם מלשוןמסתבר
 לומר צריך ממילא וכף ניסך על וכף נשמותינו עלשלו
 דשל אומרים שאנו הנוסח לפי אבל הנסים עלגם

 העל גם נאמר לא למה וכו' ניסך ועל וכרנשמותינו
 פירח2 זה הלא מפסיק. הטוב לתרץ שרוצים ומההנסים.
 הדין % מפסיק זה אם אדרבה ותו וכף טובותיךעל

 אם2א ה42ימר במוצוו*ק דוק4ו כמו הנפים ועילומר
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 בדברים מושג לו אין דבר סוף וחנט. לומר צריךחוטהט
 ידיעת כלל מספיק ואיט בה עמוקה כונה אות שכלאלה
 יצחק אלקי אבדהם אלקי שאמרו כמו הקודשלשון
 אמרו מ"מ פשוט זה הדקדוק כלל שלפי הגם יעקב.ואלקי
 לנהוג צריך כך שנהגו כפי ולכן בזה עמוקהשכונה
 בעולמות לפגוע יכול זה כי אות שום ח*ו לשטתואין

 שליט"א ברנשטהן יצחק ר' הרה"ג וידידי עכעל.העליונים
 הנסים ועל צ"ל אם לשאלתו בנוגע וז"ל, בזה ליכתב
 בסידור מובא וכן ישראל תפוצות בכל טהגיםבויוו
 גאון עמרם ר' ובסידור ישראל, עבודת רדלהייםדפוס

 שמביא רי"ע בסידור ועיין ועוד ובאבודרהםוברמב"ם
 ובו' כלו לא הטוב כי כרז"ה ולא וי"ו בלא שצ"למלו"א
 משמע התפלות בסדר מהרמב"ם אולם ע"כ. העניןהפסיק

 ובכ*ז וכו' כלו לא כי הטוב לפני הנסים %לשאומרים
 מצד שאי"ז משמע הא"כ וי"ו. בלא הנסים עלבתב

 לנס מיוחדת הודאה שקבעו מעים אלא הענין.שמפסיק
 מה יום. שבכל הנסים מכל והבדילום פורים ולנסחטכה

 ופורים חטכה כלל שהוא הרמב"ם על העיר בנימיןשהבני
 שאולי וכתב נסים* לאמירת בשמ"ע המקום לעניןביחד
 הנוסח שוני עקב יחד. כללם לא דהרמב"ם נ"ל ט"ס.זה
 אומרים דבחנוכה וחנוכה בפורים שאומרים הנסים עלשל
 אותו הוא המקום אבל שם כמש"כ וכו' בניך באו כןואחר
 נפלאותיך וכל וכף בפורים הרמב"ם לשת וזהמקום*
 ערב עת שבכל נפלאותיך ועל וכד בחנוכה וכו' עתשבכל
 התכת בפורים גם וא"כ ע"כ. וכו' הנסים עלובו"צ

 אלא ובו*צ ערב אחרי הנסים על שאומרים לומרהרמב"ם
 זה את העתיק בנימין והבני וכף כתב ובו*צשבמקום
 מקומם. שינה שהרמב"ם לומר אותו הטעה וזה הוכףבלא
 כטסח אינו הרמבקם של שהנוסח לדעת גם שצריךאלא
 כלו לא כי הטוב ובו"צ ערב עת שבכל דהיעושלט
 הנוסח אלא וכף ויתרומם יתברך כולם ועל וכו'רחמיך
 עת שבכל נפלאותיך ועל מסיימים שאנו הוא הרמב"םשל
 ה' כולם ועל מתחילים תיכף אנו ואחשכ ובו"צערב

 כלו לא כי הטוב בזה ומכלילים לך מודים אנואלקינו
 עכ"ל. כנ"לוכד

לא

 הרחמן תקנו לא למה א' באות שכתבטבמה
 שליט*א אברהם יחזקאל ר' הרה"ג ידידי לי העירמיוחד

 הנסים על דאולי בליקץוד. גבוה מדרש ביתמלומדי
 הום הודאה. בברכת דן'ל תקנו וע'3 הודאה בגדר4תקן
 להבא בקשה זה והרחמן בהרחמן שיאמר תקט אזשכח
 עה*נ של הנוסח לשנות הוצרך ובהכרח שבתבטכמו

 [וודחה רן הוא סטסא עצס אטל להבא בקשה גםלבלול

 לא מיוחדת דברכה שליט"א לוין הרב ומ*שלשעבר*
 ג*כ אין בר*ח הא בכך מה יחזקאל הרב לי העירתיקנו
 לאכול חיוב דיש ג' באות שכתבנו ובמה מיוחדת.ברכה
 אבל שליט*א יחזקאל הרב לי העיר פוריםסעודת
 בברכת עה"ם אמרינן אי לחקור יש בלילה פוריםבסעודת
 מה שם שהערנו ובמה לאכול. חיוב איז אז כיהמזון
 שליט*א יחזקאל הרב לי העיר הגמרא בעית של השניצד
 מבהשר. ה"ז כדאורייתא חשוב הוי ניסא פרסומידאי
 מעין בברכת המאודע מעין בענין ד' ב~ית שכתבטובמה
 מידידי ד' חלק הלכות משנה שו*ת כעת קבלתישלש
 פ' בסימן שכתב וראיתי שליט"א קליין מנשה ר'הרה"ג
 כ' באות שכתבט ובמה שם. עיין הענין כ*כשהסביר

 יחזקאל הרב לי העיר ענינו בברכת וכן ראזין הרבדברי
 עניט דהלא יפה עולה הדמיון אין י-לכאורהשליט"א
 היחיד רק בו' מתחיל אינו וע*כ בפ"ע ברכה חכמיםתיקנו
 בפ"ע ברכה היא התקנה עצם אבל קולנו בשמעאומר

 עיקר היה דזה ברכה באמצע תקנו הנסים עלמשא"כ
 דהש*ץ הובא ס*ג תקס"ה סימן ובשושע עכ"ל.התקנה
 מאיר ר' הרה*ג והעיר בקוער מתפלל כשהוא ענינואומר
 בתפלה מדוע דארה*ב, הנגב ישיבת ר~ה2 שליט"אבלסקי
 שיסדר צריך ש*ץ מדין ג"כ ענינו יאמר לאבלדה2
 לא שמא אומר בבקר יחיד דאין דהטעם לי ונראהתפלתו.
 דיהיה משום וביארו זה חשש אין מדוע בש"ץ וא*כיתענה
 מו*כ סק"ח הגר"א בביאור עיי"ש שיתענה מהצבוראחר
 א*כ מוציא אין הא בלחש אבל הצבור שמוציא בזמןכ"ז
 ענינו לומר יכול ואין יחיד של הדינים לו יששוב

 מתפלל כשהוא שם כתב הלכה ובביאור כך. ליופשוט
 בהצומע ענינו יאמר לא שלו לדהט בתפלת אבל רםבקול
 דלפני דבריו כונת לי נראה יחידים, כשאר דהואתפלה
 בשמר וא"כ בלחש מתפלל כל אומר הוא איןרפאנו
 אומר יחיד ואין כיחיד דין לו יש אז תפלה בשומעשיאמר
 בחזרת בתמח בי*ז השנה פה אירע והנה ופשוט.בבקר
 לא כי והפסקתיו וכו' ד' רפאנו התחיל דהחזןהש"ץ
 היא ששבח שקז ס*ד קי*ט בסימן ומבואר ענינואמר
 רפאנו רק גמר לא עדיין אם אפילו יחזוד לא ענינואמר
 אם אבל ה' אתה נרוך ואמר רפאט סיים אם המ"בוכתב
 ומבואר הלכה בביאור המי*ש חוזר ווחתם קודםנזכר

 לבטלה ברכה רפאנו והושל רפאנו לדהור שובדיצטרך
 ד' אמר כבר הא מ"מ השם חתם בלא אפילו קאלואשכ

 שמים שם מוציא משום בזה ויהיה הברכהבתחילת
 יחזור לא ה' אתה ברוך אמר בלא אפילו ואקכלבטלה
 בירמיה פסוק יש 3י דל*ק ונראה ד' רפאנו דאמרסהטום
 וא,3 אתה תהלתנו כי ונח2עה הח2יעה וארפא ד'רפאנו

 פסוק כקורא והףל אתה עד יסיים ד' רפאנוכשאומר
 פבילזון שמהאל ר' הרה*ג ףדידי לבטלה. ש*ש הושלולח
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 הרטמן אליהו ר' וכן שרגא, בית ישיבת ראה?שליט*א
 ליה הוי ררפאנו טענו רמב=ם ישיבת מנהלשליט"א
 לבטלה. שמים שם משום בזה ואין תפלה שלבקשה
 לומר דיכול בזה לי כתב שליט"א קארנמאל הרבוידידי
 זה עושה אינו אם תפלה לשם השם בהם שישפסוקים
 הביא כן עכ"ל. קט"ז סימן אור4ח  עיין ברכה שללמטבע
 התחיל הש=ץ דאם בסקי*ח אחרונים בשם במ"בשם
 ברכת אחרי המתענים ובאו מתענים י' היו שלאבזמן
 בלא לדון ויש תפלה. בשומע ענינו הש"ץ דאומררפאנו
 יאמר כעת האם התפלל מתענה שלא ומי מתענים י'היו
 צום ביום דיאמר שכתב נאמן באורח וראיתיענינו

 קארנמאל צבי נחום הרב וידידי תעניתנו. ולאהתענית
 ובאם בזה לי כתב צבי תפארת ספר מחבר בעלשליט*א
 סק"ז קס"ו סימן במג=א ייי מתענה ולא להתפלל א'עלה
 בפ*ע ברכה ולא ובש"ת הזה התענית ביום דיאמרשכתב
 דברי על שליט"א יחזקאל הרב קושית ועל עכ*ל.עיי*ש
 תירץ מיוחדת ברכה אין ג"כ בר"ח הא לוין ברוךהרב
 נר ישיבת ראה? שליט"א קלבסקי יעקב ר' הרה"גחותע
 שלא מאורע דהיינו דבריו דכוצת בבאלטימורישראל
 הרחמן תקנו לא אז ויבא יעלה אמירת כששכח ברכהתקנו

 אמירת דשכח היכא ברכה דתיקנו יו=ט או בסוכותסה?א"כ
 בשית דהרי לוין הרב כוונת שהוא ברור וזה ויבא.יעלה
 ויבא יעלה ששכח באופן איירי דג"כ דבריו הב(אזד'

 א' באות זה להדגיש שצריך יזזזקאל הרב הוסיףובזה
 מיוחדת ברכה תקנו שלא מאורע על אולי ולומרולתקן
 הרחמן. אמירת תיקנו לא ויבא יעלה אמירתכששבח
 תרפ"ב ובסימן אור"ח על שלום נהר יקר ספר קניתיוכעת
 שמחע סיים בחנוכה טעם בטוב וביארה יפה שאלההביא
 נזכר ובאמצע וחזר לחזור שחייב וחשב הנסים עלחפכח
 שם עיין יסיים או תפלתו יפסיק האם לחזור צריךשאין

 תמת בהפרדס ייהר ד' באות שכתבנו ובמהבדבריו.
 ברכת בין לחלק בעסקין שמואל הרב של הסברתשי"ט
 אחרי המאורע מעין דמזכירין שלש מעין לברכתהמזת
 ירח?לים.ובנה

כב

 שכח אם יוסף הברכי דברי ד באות שהבאנובמה
 פוסק לחזור שלא הוא שהדין נזכר ובאמצע הנסיםעל

 מספר מזה הבאנו י' באות וכן הברכה. באמצעאפילו
 ממכתם זה הביא תרפ"ב בסימן יוסף והברכי לדודמכתם
 באהץ וכן ג'. סימן הצ"ל סופר וטעות כ4ב סימןלדוד
 קניתי כעת הנה ,ילום. נהר מספר זה דין הבאנוכ*א
 סק*ב תרפ4ב ובסימן חיים אורח על מרדכי מאמרספר
 סן לחזחף ויצר*ך ופבר טעה שאם ברור נ*ל חילכתב

 באמצע חפוב התפלה לר(ה? חוזר תפלתו וכשהשליםהרין
 פופק לחזור צריך היה חפלא בדין שטעה נזכרתפלתו
 ק"ו לסימן דומה הדבר למה שהרי הברכה באמצעאפילו
 אח*כ ונזכר דחובה אדעתא להתפלל התחיל התפללשאם
 נמי כאן דהא וה"נ באמצע אפילו שפוסק התפללשכבר
 הרשב*א דעת לצרף בזה מקום ואין דחובה אדעתאהתחיל
 בתורת תפלתו לסיים דיכול ק"ז בסימן לעיל דס"לז"ל
 לא לעיל ואפסק הפוסקים לגבי הוא יחיד שהרינדבה
 דאף שסובר ז"ל ר"ת דעת לצרף אין גם וכו'כותיה
 חוזר לחזור ירצה אם אותו מחזירין אין שאמרובמקום
 והרא*ש הר"י האחרונים לגדולי דבריו נראו לאשהרי
 הטהור בשלחנו עיקר כל דבריו הזכיר לא ז"ל ו6רןז=ל
 והתופ' המרדכי ז"ל ר"ת דברי ווהעתיקו מה דכפיועור
 עקר לא אא*כ שיחחר ר"ת אמר לא כאן הטורורביע
 עיין חוזר אין רגליו שעקר כל אבל שטעה למקוםרגליו
 שהאריך מי וראיתי וכו' לס"ס מקום כאן אין והלכהב"ח
 סה?מע לפי"ז וא*כ עכ"ל, לפע2"ד ואינו כן כתב ולאבזה

 ופשוט. ברכה באמצעדפוסק
 חוזרים דאין הש4ץ בטעה י"ט באות מ"שכן
 סיים דהש*ץ אירע דסוכות בא' כעת הנה לדוכן.הכהנים
 לברך הכהנים והתחילו כהנים או"א אמר ומידמודים
 כולם ועל ואמר חזר אז כולם ועל אמר שלא לווהזכרתי
 ובאופן לברך. שוב הכהנים צריכים אם היאוהשאלה
 חזר ששם כי כאן ועדיפא צריך. דאין משמעשכתבנו
 ראיתי וכעת חוזר. אין וא"כ כולם מועל רק וכאןלרצה.
 טועה אזן וז"ל ס"ג קכ*ח סימן תנינא אברהםבאשל
 אל חוזר באחרונות ואם לראה? ג"כ חוזר ברכהבחיתום
 אומרים והקהל ג*כ. הב' בפעם כהנים ברכת ו(וומררצה
 בשעה לומר שנוהגים מה וכן הב' בפעם דרבנןמודים
 תשכ*ו ניסן תורה בקול וכן כהנים. ברכת הש"ץשאומר
 לדוכן. שנית עולה ציין זצ"ל פרנק הרבכתב

 ~ובן עלה וכהן 6נינים ב' אצלנו שהיה בר*הכן
 ואמרתי דה?ני. למין לדוכן לעלות רצח ואח*כ א'במנין
 עיץ וכן הברכה. שוב יברך שלא אבל עמהםשיעלה
 שם ציין לא וכן בזה. 6"ש עקד דף ח*ב ישורוןיסחץ
 משש בזזש שדן נ"ב סימן באור"ח שיק המהר*םאת
 במנחה הקדחפ המלך בשכח דיעה שערי מספר ב'באות
 עננג לומר חוזר אם התפלה אחר ונזכר גדליהלצום
 אות ג' סי6ן השנה ראש חמד בשדי בזה כ*כ מ"שעיין
ט*ו.

 ג' מעין בברכה הנסים על בענין ד' ב~צתמ"ש
 מ*ש והב(צע ס4א בעמוד ל"ד גליון בהנאמן מ*שראה

 וממילא  בעשרה שהך ברהמ"ז כי יקיר הרב תורהבשערי
 סעם ואח* ג' מעין בברכת סה?א"כ ניסא פרסומישייך
 8428סין הברהר*ה מ*ש לאוסיף "צ חצהמה ו2עניןי8ה.



שמה ם י ר פא חייםארת ת ו ב בר

 נטולים מיוחדתו חטיבה מהוים ופורים דחנוכהשליט*א
 תוספת רק ירושלים בבונה או בעבודה היום קדושתהמה
 על באמירת פורים סעודת ובענין הודאה. בברכתהודאה
 קי*ט. סימן תשל*א אדר תורה אור בחוברת  עייןהנסים

 ידידי לי כתב ישע מהבגדי א' באות שהבאנוובמה
 דעת החוות כן שכתב שראיתי שליטוא קאפאל אליהור'

 שכתב עיי*ש סק*כ לשוך ביאורים הספק בבית ק*יסימן
 כגת לבטלה ברכה שייך פסוקים לומר שאפילו מזהיווער
 לא משום דעובר מחוייב ואיט לחובה שמתכווןבק"ש
תש(ב

 כ*ד בשבת רשוי בדברי ג' באות שכתבנוובמה
 על משה דברות בספר מ*ש עיין בתפלה. להזכירמהו
 משה ר' הרה*ג ורבי ממורי לאור כעת שיצאשבת

 בספר ווךיז ב'. לפרק ל*א בהערה שליט*אפיעשטיין
 שכתבו קי*א בעמוד תשל*ב ברק בני תורה זואורה

 מכריז ציבור דשליח כתב חטכה הלכותבאבודרהם
 ופשוט הנסים. על עשרה שמונה לפני ערביתבתפלת
 אבל להכריז. הש*ץ צריך נמי בפורים דה*הנראה

 3אבודרהם עלמא נהוג דלא כתב לחנוכה מהרי"חבליקוטי
 בסימן זצ'ל הרב למרן קודש מקראי בספר ועייןעכאל.
 הנסים. על מעניני מ"ש ל*זל*ו

טנ

 דחנוכה ונ*ל כתב סקי*ג קפ"ח סימן אברהםבמגן
 ואיע לראש חוזר שבת של ולא חנוכה של והזכירבשבת
 חנוכה של להזכיר חובה אינו דהא חנוכה שלמכיר
 מזכיר להזכיר רצה ואם כוד בשבת )והוא בגמראכדאיתא
 חוזר אם אבל חובה דאין אף ולכאורה חובה( דאיןמשמע
 הנסים על אמר וכלא בירך כלא הוי א*כ המזון ברכתעל

 תק*ז סימן אור*ח נזר באבני וראיתי שוב.ושיאמר
 א"כ ומברך חוזר דאי בס"ד שם  עיין בזה כברשהעיר
 עיקר ואולי לגמרי. בירך כלא הוי כי הנסים עליזכיר

 בעצם הנס פירסם וכפר הנס פרסום משום הואההזכרה
 ידי יצא אבל ברהמ"ז מצות ידי יצא דלא אףהאמירה
 חנוכה בקונטרס הממ בזה. תרץ הזכיר 3י הנספרטום
 ולולי זה. ענין היטב שהסביר כ"ח עמודומגילה

 הנסים על אכילתו אחרי הזכיר כבר אם אמינאדמסתפינא
 בפירסום יצא כבר אשכ רצה פהמום חוזר אלאבברהט*ז

 וזה בברהמ*ז הפסק הו*ל שוב יזכיר אם ויתכןהנס
 תוסיף בל איסור אין פעמים ובמזכיר וחידדש. חידודדבר
 ומה בלולב. כמו פעמים אחת מצוה לעשות אפשרכי

 כפרים לבני הנסים על להזכיר דאסור השאילתותשכתב
 דל' ב' במגילה הש*ס הגליוני ע*ז כתב י*ד ביוםרק

 בטוכיר אהס תומיף בל סהמום רק אבנה עים לו ארןאסור

 והוא בתפלה הפסק ליה הוי לכאורה אחר ביום הנסיםעל
 דלא יתכן תוסיף בל אבל תוסיף בל משום דהואסובר
 במקום וקצרנו הפסק. סה2ום טעם צריך לכן המצוהפוסל
 לכאורה דרבנן ובמצוה לעורר. רק ובאנו להאריךשיש
 באדר בט"ו המגילה לקרא א"א דלכן תוסיף בל שייךג"כ
 אסור ולכן מגילה בריש המרדכי כמ*ש תוסיף בלמשום
 יד*ח בו שיוצא בה2עה הלולב עם בהו*ר הושענהליטול
 עובר נטלו ואם בתחילה וינענע ויטול שיברך אחרעד

 דבמצוה הרי ס"ז תרס"ד בסימן וכמבואר תוסיף בלמשום
 הוא. מדרבנן ז' ביום לולב כי תוסיף בל שייךדרבנן
 סי' וח"ג כ*ב. סימן ח*א תשובה התעוררות שו*תועיין
 מנחם ר' הקדוש דברי פה להביא ראיתי והנהסאו.
 בתעלת תשל"ד תשרי בכ"ח שנהרג הי*ד שיצרמנדל
 בספר זה בענין ממנו שנדפס ממה חלק מעתיק ואניסואץ
 האבני קושית )על וז"ל ק*מ עמוד זכרת קובץ חייםמים
 בתפלת ענינים שני דיש לומר שצריכים אלאנזר(,
 רגילה. שמועע ותפלת אמירת דין א. עשרהשמונה
 אמירת מצד ממילא היום את מזכיר שבו שמו"ע תפלתב.

 שמו"ע חובת ידי אבל חובה. ידי יצא אם שמו*עתפלת
 שיצא ברור המזון בברכת ואלו יצא. לא היוםבהכרזת
 לומר שכח אי שלישית בסעודת דהרי ברהמ*ז חובתידי
 מכיון אבל לחזור. צריך היה לא ,2למקץ2ה ברוררצה
 לחזור. יצטרך לכן היום הכרזת חובת ידי יצאשלא

 לחזור שצריך לעיל דאמר אברהם המגן מובןוממילא
 )במקרה חוזר לא הנסים על אבל ויבא ויעלה רצהעל

 שלא הרי רצה לומר ששכח בזמן כי רצה( לומרושכח
 ברהמ"ז סדר שזה מפני ויבא יעלה וכן היום אתהזכיר
 מברכים כאהטר עצמם על קבלה סתם דהוי הנסים עלאבל

 ואז חובה ידי יצא גופא ברהמ"ז מדי והריברהמ"ז
 צריך דלא שפיר שלדינא הרי הנסים על הזכיר כןאחרי
 צ'ע ומ"מ המג"א דברי על כתב והפמ*ג עכ*ל.לחזור
 ואמאי הנסים על שוב ולומר לחזור דצריך דיתכןוכונתו
 ולכן מעריב כמו כחובה הוי עלינו שקבלנו כיוןואולי
 במור כעת ראיתי וכן הנסים. על לומר ג*כ חוזרבחוזר
 בעיני ופשוט נהירא. לא המג*א דברי על שסתבוקציעה
 בה ומזכיר היא דרשות מת*ע גרע לא ומזכירודחוזר
 אינה דחנוכה הזכרה של עצמה כל שהרי חנוכהשל
 לא דהפסק וכית מזכיר להזכיר בא אם ואעפ"כחובה
 ניסא פרסומי והאיכא ,2מברך כל יזכיר לא מ*טהוי

 אלים וברהמ"ז דחנוכה להזכרה חובה קבעוה נמיוהאידנא
 אלא אינה דחובה אפילו ותפלה דאורייתא דהויטפי

 המג"א כדברי אבל דחוזר. דדעתו הרי עכ*ל.דרבנן
 פסק וכן לדבריו. שהביא סקי*ז רבא באליהו ג'כמבואר
 חנוכה. על חוזר דאין סקי,ד קפ"ח סימן הרבבשו*ע
 הי שת מנוחה בית בסידור בברה8*ז כהמג*ח פסקוכן
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 ולא סקכ"א בשעה"צ בתב ובם*ב סקל*ו. הורשוכף

 אינן דדבריו חעכה לענין למג"אם 3כונתו מ"שהעתקתי
 לידידי הלכה בירור ובספר הפם*ג. שהעיר וכמומוכרחין
 וכן בזה כתב )תשל"0 זילבר אברהם יחיאל ר'הרה"ג
מסתבר.

 קפוסימן
 ריבנו את הרבברכת

 דין ביאור מלכים שולחן על יהעלות לנכוןמצאתי
 שמברכים ריבנו את הרב בברכת לחברתה הסמוכהברכה
 המגילה. קריאתאחר

 אין לחברתה הסמוכה דבדכה לע הידועהכלל
 המגילה קריאת אחרי מדוע לכאורה וא"כ בברוך.פותחת
 קריאת לפני שעשה לברכת סמוכה היא הא בברוךפותח

 זה דכלל והוא לזה פשוטה תשובה באמת וישהמגילה.
 הברכה ואז בברוך מסיימת הרחשונה הברכה אם רקנאמר
 לראשונה. סמוכה היא כי בברוך להפתח צריכה לאהשניה
 כשהראה2ונה לא אבל חוץ. בד*ה קוד פסחים בתוס'וכמובא

 לא הקריאה שלפני הברכה ולכן בברוך מסיימתלא
 בברוך. מתחלת השניה הברכה ולכןמסיימת

 בברוך מתחלת הבדלה ברכת מדוע לנו יוסברולפי*ז
 לא האש ברכת כי האש מאורי ברכת אחרי שבאהואף

 וע"ש בברוך. מתחלת המבדיל ברכת ולכן בברוךמסיימת
 בברכת ר"ת שיטת ח' כתובות ובתוס' ר"ת. שיטתבתוס'
 מקובצת. בשיטה וע"ש בברוך פווזחת בנשואין בראאה2ר

 דברכה בפסחים שם והרשב"ם רשקי שיטתאבל
 שברכה מפני בברוך פותחת שאינה לחברתההסמוכה
 לא זאת ברכה אם אפילו הע*כ זו. את גם פטרההקודמת
 סמוכה נקראת שלאחריה הברכה זאת בכל בברוךמסיימת
 וא"כ סמוכה. נקראת הרב ברכת לפי"ז וא"כלחברתה.
 בברוך. פותחת היא מדוע השאלהנשארת

 הרב ברכת לדמות דיש ולענות. לנסות אפשרואולי
 בברוך מתחלת זאת בכל סמוכה שהיא שאף התורה~ברכת
 נחשבת חתורה דקריאת היות הםו הטעם והנה הכא.וה"ה
 להתחיל צריך ולכן כהפסק נחשבת מגילה וה"הכהפסק
 כך לומר דא"א תראה בברוך. הרב וברבת תורהברכת
 הפסק הו*ל לכאורה ק"ש, וקורא ק"ש קודם במברךדק"כ
 דק"ש וש*ם בברוך מתחלת אין שלאחריה ברכהומדוע
 כהפסק. נחשב לא ומגילהותורה

 זה את ובארו העירו כבר מ"ו בברכות התוס'והנה
 ברבת מדוע וא*כ כהפסק נדהעבןצ לא ותורה ק"שדבאמת
 הראשת רק שלכתחילה היות בברוך פותחתהתורה
 התקנה. בקה,ת נוואר ולכן הפסק והיה ברכווהאחרון

 הרב ברכת מדוע וא"כ במגילה לא אבל בתורה. רקוזה
 בה12*ת אבל קל"ט(. סימן בב"י )ועיין בברוךפותחת
 דבאמת כתב ר*ב בסימן להרמב"ן המיוחסותהרשב"א
 שלאחריהם הברכה ולכן כהפסק, נחשבין והמגילהקהה'א
 ברכת מדוע הקשה כ"א מגילה ובר"ן בברוך.מתחילה
 דהברכה ותירץ סמוכה. היא הא בברוך פותחתהרב
 שפיר אתי ולפי"ז הנס. על כ"א המגילה על לאהיא

 המשך הברכה דאין כיון בברוך פותחת הרבדברכת
 מובן ולכן הנס על חדשה ברכה היא כי הראה2ונהלברכה
 שם והב"ח תרצ"ב( סימן בב"י עעיין בברוךדמתחלת
 המגילה על ברכה היא הרב דברכת הטור שיטתהביא
 פותחת הרב ברסת מדוע השאלה נשארת עדייןהו"כ

בברוך.
 מה על שיטות ב' דיש למצא בזה עכ"פ לןוארוח
 אם תהיה והנפקמ הנס. על או המגילה על אוהברכה
 וכו' הרב אז מברך אם מגילה לו באין המגילה קראלא
 אז הנס על זה ואם מברך אין אז המגילה על זהאם

 דבעי יכול, לא לכאורה ולהלכה לברך, יכוללכאורה
 סי' החיים ספר )חךע הנס להזכרת המגילה קדיאתחלות

תרצ"ב(.
 כי שנית דקורא המגילה קרא אי בספק ג"כואולי

 לו אין א"כ לו ובספק הנס בסיפור ברורה ידיעהבעי
 יצחק בני העירני ולזה לקרא. שוב וצריך ברורהידיעה
 פותחת ברה"ת מדוע כתב קה"ת הלכות ובאבודרהםנ"י.

 קבועים הוי לא דהפסוקים כיון סמוכה היא האבברוך
 ביאור )וצריך ויהללוך עינינו יראו של כפסוקיםתמיד
 אבל קבועים לא דהפסוקים אף קבוע הוי לא מדועוהסבר
 הפטרה דברכת בהפטרה לתרץ והמשיך פסוקים(. םק,ו'א
 בספר קריאה אחר שהיא ניון א"נ קבועים. הוי דלאכיון
 ברכה נמי ניחא ולה"ט המעשה תחילת שהיאנראה

 לא א"כ לקרא שגמר שאחרי נ"ל וטעמו המגילה.שלאחר
 דבר הו"ל א"כ לקודם לצרפה ואקא קריאה בו כברחל
 והנה חדש. דבר דזה אח"כ בברוך מתחילה ולכןחדש
 וז"ל תרצ'ב בסימן לענינינו העגע הלבוש דברי פהנביא

 ופותחת וכו' הרב וכו' הנס על לברך נוהגיןולאחריה
 הנס על שנהקנה עצמה בפני ברכה שהיא משוםבברוך
 על אחרונה ברכה שתהא נתקנה ולא המגילה קריאתבלא
 ישתבח ברכת כמו בברוך פותחת היתה לא שא"כמגילה
 שלאחר הברכות וכל וזמירות ד~חערי אחרונה ברכהשהיא
 לברכות סמוכות שהם מפני בברוך פותחות אינןק"ש

 היא עצמה בפני דברכה הכא שא*כ מה דק"שראשונות
עכ*ל.

 קו באותו דבריע מהלך בהמשך להסביר "2עוד
 פותחים נפשות בורא וברכת המחיה ברכת מדועהנמשך.
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 כי וצ'ל האכילה. שלפני להברכה סמוכים הם האבברוך
 כהפסק. ונהשב בינתיים דץבח (מ כהפסק. טתשבצצהאכילה
 וכדו' בה2יחה מפסיק ולא וקודא דמברך ובה*ת כקאשולא
 בזה.ועיין

 וכמו בה2בת פסוקים כאא בגאפ. סגי קה*תובאמת
 שקרא איך וא*כ ל*ט. עמוד ברכה עמק בספר כתבשכבר
 הוי השאר כי אחריו לברך לו ויש המצוה קיים כברג"פ
 בספר ועיין בברוך. פותחת שלאחריה ברה*ת ולכןהפסק
 כל כי שייך לא זה במגילה אבל בתודה שייך וכ"זהחיים.
 נחשבת האחרונה ברכה מדוע ואאכ חיובית היאהקריאה

 על שזה או שכתבם כמו וצ"ל הפסק. אין הא סמוכהלא
 ברכה אחרי באה היא אבל המגילה על שהיא אף אוהנס

 סמוכה נחשבת קצרה ברכה אחרי דגאכ ולשיטותקצרה.
 פותחת ולכן הענין כגמר והו*ל גמר כי כאבודרהםצאל

בברוך.
 דבמקום כאא בדף הגמרא דברי עפ*י בראהעוד
 במקום והשו"ע הרמבאם כתב וכן לאחריונ מברךשנהנו
 נחשבת לא א"כ ממנהג בא רק שזה היות וא"כשנהגו.
 וקציעה במור כך כבר מבואר ובאמת לחברתהכסמוכה
 הרב ברכת מדוע תרצ"ב בסימן הבאי קושית עלשכתב
 א"ה תליא דבמנהגא משום ולאנ וזאל, בברוךפותחת
 טובא דאיכא כיון היא סמוכה דמאי ליתא מעיקראקושיא
 השולחן הערוך בלשון כן כמו ועיין לגמרי לה אמרידלא

 סק*ג.תרצאב
 שקרא דאחרי הלי*ב בפאב כתב דהרמבאם נראהעוד
 ולכן לכו"ע הפסק הוי הכריכה א"כ ומברך. כורכההמגילה
 כי בברוך פותחת הברכה מדוע מובן אז הפסק שישהיות
 עעיין במנהג ותלוי רשות דזה שבתבם וכמו הפסקיש

 פותחת הרב ברכת דלכו*ע מובן זה ול5עם פענח(צפצה
בברוך.
 את הרב ברבת מדוע הטעם לם להסביר באכ"ז
 בברוך. פותחת המגילה קריאת אחריריבנו

 קפזסימן
 הטצילחקריאת

 המגילה קריאת כתב. מגילה הלכות נרישהרמב*ם
 שהיא ידועים והדברים סופרים. מדברי עשה מצותבזמנה
 ונשים אנשים בקריאתה וריבים והכל הנביאים.תקנת
 ידועים והדברים שכתב בזה כוונתו מה ולכאורהוכף.
 המגילה מקריאת ו2חוץ ואולי הגביאים. תקנתעיהיא
 מדין מיוהד דין דיש כתב ניסא. פרסומי מדיןשיסודה
 דבתיבי מידי איבא מי ט' דף תענית הךין הנביאים.תקנת

 רמזה ולא רשעי ובתב באורשחשב רמזי דלאבכתובים
 הנהובים נביאים יסוד התח עשהחוסהצ בשמראתח.טהצה

 שם בתב והרמבאם התורה. מן למקרא סמך ישובכולן
 עתידין הכתובים וכל הבביאים ספרי כל הליאחבפאב
 קיימת והרי אסתר ממגילת חוץ הכמ2יח לימחעליבטל
 הרמב"ם כתב מגילה ולפי"ז וכו'. תורה חומשיכחמשה
 כנביאים דין לזה אין ואאב הגביאים תקנתשהיא

 תקנה רק זה אלא צורך לזה שאין בתורהשמרומזים
 תקנת שזה כתב ולכן תתבטל. לא ולכן נביאים.של

 תתבטל. שלא זה לגבינביאים
 וביום. בלילה לקרותה ומצה הרמבאם כתבובהל"ג

 וממילא וביום. בלילה לקרתץה היא הנביאים תקנתוא"כ
 ואין יצא. בלילה שעשה בשהחיינו ולכן המצוה. אותהזה

 )עיי*ש הרמב"ם שכתב כמו ביום שהחיים ועושהחוזר
 ושיטת תרצאב( סימן ובאור*ח מימוניות ובהגהותבמ"מ

 דעיקר ביום זמן ומברך דחתר ד' דף במגילההתוספות
 ב' דיש התוספות וסברי דיממא. בקריאה הויקריאה
 קבלה מדברי היום וקריאת דרבנן. הלילה דקריאתדינים.
 והרמב*ם ברכות. שתי מברך ולכן מאא. סימן בנו"בועיין
 מצוה מין שהכל משמע ידועים והדברים וכתבהדגיש
 יאג(. סימן גרין משה חלקת בספר )ועייןאחת

 דסובר הרזאה לדברי הביא תרפ"ו סימןובב"י
 בפאב והר"ן תורה. כדברי והם קבלה דברידפורים
 עפאי נאמרה דלא קבלה דברי הוי דלא כתבדתענית
 היא אבל נביאים דברי לא עתה אף ולדברינונביא.
 ובזה בזה. ועיין קבלה. מדברי חתלוקה נביאיםתקנת
 שם ובהבדלות בברכות אבל הנביאים. תקנת שהיאשכתב
 נביאים היו גאכ ובהם כנה"ג אנשי תקנת דהיהמבואר
 נביאים דברי רק דזה פה ומאש ומלאכי. זכירהחגי

 דאלמלא אלי' ידי מספר שהביא ירמיה דברי בספרוראיתי
 ומאמ כזאת. תקנה לתקן בכוחן היה לא נביאים שםהיה

 שהיא במגילה מיוחד ענין יש עכאפ דמשש. הסברבעי
 הרמבאם בדעת שכתבם ואף הנביאים. תקנתנקראת
 חיובים ב' יש אבל התקנה לגבי רק זה אחת קריאהשזה

 כזמם לא הוא זה דזמם והוא יום ושל לילה שלנפרדים
 מדברי דחיובו קריאה בין לחלק כתב שמח ובאור זה.של

 בהלוא. עיין מדרבנן רק דזה דשושה מחיובקבלה.
 מהלל ההצ דיום דחיוב כתב כ*ב. סימן א' חלקובמרחשת

 דאינה דלילה בקריאה אבל איש מוציאה אין אהםהובזה
 אנשים. מוציאות נשים אז ניסא פרסומי משוםאלא

 יתכן ובזה בלילה ג"כ שייך קבלה דדברי יתכןולדברינו
 דברי שייך גאכ דאז לההציא תוכל לא אהצה בלילהדג'כ
 ובאבני בזה. להעיר רק ובאנו הא"2. על שחיובוקבלה
 פה2ום ג*כ יש המגילה דבקריאת כ' תקי"א סי' אורוחנזר

 זכירת ענין דיש מבואר ולפיו זכרם. שימח עמלקזכירת
 תקנת עהה הרמבשם כתב ולכן מהתורה חיוב ההעמלק

 יעמלש חלקיזכירח בשביל מסהצ כתובה דהיאהנבהאים
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 שכתבו מה כתב א' שורש המצות בספרוברמב"ם
 זה לך בארתי ואמנם הם מדרבנן חכמים שתקנוחנמים
 נביאים תיקון שהיא בעבור מגילה מקרא תחשובשלא
 דכתיבי אף נביאים דתקנת הרי וכו' דאורייתאמקרי
 דברי נביאים מאמר ועיין מדבריהם. רק אינהבקראי
 דשוים להוכיח כתב ובפ"ב בפ"א. חיות למהר*ץקבלה
 עונש. חומר לכל לד"ת קבלה מדברי היוצאיםדינים
 דברי חכמים תקנת הו"ל שמגילה הרמב"ם שלומקורו
 מצוה בהן הנרות והדלקת כתב מחנוכה בפ"ג וכןסופרים.
 לברך נתב הל"ב מברכווע ובפ"א המגילה. כקריאתמד"ס
 כתב מעירובין הל"ב א' ובפרק מד"ס. דזה אכילהקודם
 כתב משבת ובפכ"ם שיערב. עד לטלטל אסורדמד"ס
 על הל"ג מברכות ובפיוא מד"ס. הוא והבדלהדקידוש
 מגילה ומקור לברך יש מד*ס מצות וכו' מגילהמקרא
 שהסופרים מה למשה הקב*ה הראהו י"ם דף במגילההוא

 קונטרס ועיין מגילה. מקרא ניהו ומאי לחדשעתידים
 זצ"ל וסרמן אלחנן ר' הקדחם להרה"ג סופריםדברי
 הקריאה מצות ב' דיש פענח בצפפת מבואר ובאמתהי"ד.
 באריכות בדבריו עיין נס ופרסום נביאים מתיקוןשזה
 שיקרא בעי לכאורה פרסום והנה מגילה. הלכותבריש
 יהיה ולכאורה כעונה, שומע ע"י עצמו שיוציאולא
 בזה. ועיין לפרסם כדי לקרא ואחד אחד כל עלחיוב

 ע"ב ט"ז במגילה הגמרא בדברי מתקשה אניוהנה
 אמר הספר עם אמר המלך לפני ובבאה שםדכתוב
 שכתוב מה בפה יאמר % אמרה אר"י ליה. מבעיאמרה
 בשעת לפניהם כתובה מגילה שתהא רהם'י וכתבבספר.
 שייך ומה המגילה נתקנה לא עדיין הא ולכאורהקריאה.
 דבדף תמימה התורה הקשה ועוד מהספר. שיקראושתאמר
 זה מפסוק ילפינן לא ומדוע יצא לא דבע"פ ילפינןי"ח
 דיכתוב דאמרה תמימה התורה פירשה ומשו"כ הספר.עם

 המן. מחשבת לבטל פה בעל שאמר מה בספראחשורחם
 אבל בצ*ע. ונשאר התוקת. כקווםית הקשה הרש"שוכן

 דאז חדא מגילה אקריאת לא בפה ואמר כתבבצ"פ
 גבי י*ח בדף קרא הך לן דלמה וגם נכתב לאעדיין
 שקורין. זכווע פרשת אקריאת דר"ל רק יצא לא בע*פקרא

 קריאת על דעולה הספר דעם חדהם מהלך זהולדבריו
 שביקשה כתב חדש ובאור בזה. ביאור וצריך זכור.פרשת

 בספר. שממתב דברים איזה על יקפיד אולימאחשורוש
 בספר זכרון זאת דכתיב י*ח בדף נלמד בספרודין
 ולפי*ז המגילה. קריאת וכף בספר דבעי עמלקבזכירת

 והמצוה הספר מתוך בעי עמלק זכירת אז מהתם ילפינןאי
 עמלק זכירת דקוראים יום בכל מציט והיכן יום.בכל
 ובחינוך י*ח. בדף יוסף ראש ווזיין וצ*ע. הספרמתוך
 עמלק מקףצה ימיו כל זוכר שאין דמי כתב תרוגמצוה
 אמהע בשפת בזה מ*ש חףץ ול*ת. בונשה עוברבפה

 מ י ר פאחיים
 מבני גרים קבלו איך ולכאורה י"ח. מגילה דוד ידובספר
 שכתב ברכה בעמק וראיתי עמלקים. היו הא המן שלבניו

 ולאחר מזרעו היו שהם מתחילה ידעו דלא קי"אבעמוד
 עמלק לזכירת המקור והנה מזרעו. שהם התבררזמן
 המת אין כי שכהב תרגימי במיני עיין בשנה אחתפעם

 ח"א אבה"ע חת"ס ועיין שנה לאחר אלא הלב מןמשתכח
 החמיר שהחת"ס תר"ה מצוה שיק ומהר"ם קי"ם.סימן
 התורה בקריאת חובה ידי לצ4חז להתכון העיבורבשנת
 תצא. כי פרשתבשבת

 יש א"כ בספר תכתב כתוב כי י"ל הדבריםובעיקר
 בנביאים משא"כ כתיבה בעי דס"ת כסקת ספר דיןלזה
 הרמב"ם שכתב ווה יתבטל לא זה ולכן כהיבה בעידלא
 ונכתב בפסוק אלשיך )ועיין כס"ת שיהיה הנביאיםתקנת
בספר(.

 וכמו נס לפרסום דזה משום כונה בעיובמגילה
 סי' מג"א ועיין ט"ז. אות ק"ז בסימן סופר הכתבשכתב

 מסתמא אבל נונה. בעי לא דרבנן דבמצוה סק"גס'
 אם כתב תר"ץ בסימן המחבר כי דבעי סוברבמגילה
 דהוא כתב ועוד הנ"ל. ומטעם כותבה בהיה יצא לבוכיון
 סק"ג. בא"א בפ"מ כ"כ ועיין תורה. וכדברי קבלהדברי
 דדברי שאני דמגילה בסק"ו יעקב הישועות כתבוכן

 דרבנן דלילה דבמגילה וכתב דמי תורה כדבריקבלה
 תרצ"ה. סימן שלמה חכמת בהגהות ועיין כונה. בעילא

 השולחן בערוך וכן סק"א. תר"ץ סימן הגרשוניובילקום
 דהוא ניון כונה פה דבעי הטעם כתב סקי"ם רקץסימן
 מן יש דיבור של דבמצוה או כך"ת ד"ק הכתוביםמן

 שכהב כונה דבעי ודי"ז כתה. דצריך שאמרוהראשונים
 שבא דמי שכתב בסק"ם שבת בעולת עיין בסי"ר.המחבר
 ששמע שבשעה אע"פ הציבור בכלל י"ח לצאתלב"ה
 צריכות מצות למ"ד אפילו יצא סתמא אלא לבו כיוןלא

 ישע. בגדי בספר ועייןכונה.
 בסק*ד כתב מאד( יקר )ספר משה חמדובספר
 במגילה וכ"כ תרועה זכרון דכתיב כונה בעירבשופר
 חו ונקףעים נזכרים האלה דהימים זכירה לשוןכתוב
 הדעת בהערת ועיין כונה. בעי ולכן המגילהקריאת
 הגדולה כנסת לבעל דחיי בריני כ"כ ועיין בסקי"ד.תורה
 ד"ת נקראת מגילה מצות אם דהסביר דרבנן ד'במצוה

 עיהקג בזה והאריך י"סאו
 שמהעל ר' הרה"ג לידידי הלוי שבט בשו"תועיין

 שכתב ג' אות קפ*ה סימן שר'ח שלים'א ואזנרהלוי
 בהעמוםת יום בכל ה*ה. מחנוכה פ*ג הרמב"ם בלשוןוז'ל
 שקריאה אע*פ וכו' ומברך ההלל את גומרים אלוימים
 קדשנו אשר עליו מברך סופרים מדברי מצוהההלל
 טובא צאע הערוב. ועל המגילה על שמברך נדרךוכו'
 נ*ח הדלקת ברכת לענין בה-ד לפי*ז ז8 ביאר לאלמה
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 נ"ח על גם קאי דהרמב*ם וא"ל בג' זה מוזכרששם
 מצוה ההלל וקדיאת שנ"ח אע"פ לומד לו היה א"כשלפי*ז
 הרמב"ם דהביא ועוד ההלל. על קושיתו הציג ולמהמד"ס.
 צדיך עדבא עדבא הגה ועידובין מגילה ממקדאדאיה
 דברי על דמבדכים סמכינן כלל אהאי נמי התםדהא

 והנה עכעל. וצ"ע מהאי האי אולמי מאי א"כסופדים
 דבדים בהוספת קדמו שכתב ומצ(אעי גדולה קושיאהיא
 וסיים בדבדיו עיי"ש ק"1 עמוד ח"א חיות מהד"ץבספד

 מברכין מדוע קשה גופא ועידוב מגילה דעלבקושיא
 בח"ב חיות המהר"ץ מ"ש עוד ועיין בצע"ג. ונשאדאצלם
 תתקפ"ח.בעמוד

 תורת ושו"ת שם ומג"א תרפ"ה סימן בב"י עודועיין
 פ' קדיאת דחיוב נ"ד סימן שלמה ובנין ל"ז. סימןחסד
 סימן שלמה ובבנין תר"ג. וחינוך יחיד כל על הואזכוד
 המגילה את קדאו לא המשנה דבזמן לחדש כתבנ"ח

 התקינו לוי בן יהושע ד' ובימי בלבד ביום אלאבלילה
 ג' סימן הפורים בקונטדס ח1יי1 בלילה. המגילהקדיאת
 דדחה זצ"ל פדנק להגרצ"פ ח"ב אוד"ח צבי הדושו"ת
 לידידי שמחה שלמי בספד ועיין קעכ. בסימן עייןדבדיו.
 דכתב ס"א סימן בח"א שלים"א עלברג שמחה ד'הדה"ג
 התודה כקריאת א' המגילה בקדיאת חיובים ב'דיש
 בשם כהב לצאת כונה ובענין ניסא. פרסומי משוםב'

 בעי ולכן הלל חיוב המגילה בקדיאת דיש הי"דהגדמ"ז
 שמחה בשלמי מ"ש כ"כ ועיין יצא. לא כובה ובליכונה
 זכידה משום הו14 הקדיאה חיוב דבאנשים ל"ו סימןח"ב

 ובענין ניסא. פדסומי כמ2ום רק ובנשים ניסאופדסומי
 יצחק בפחד שכתב מה עיין תתבטל דלא אסתדמגילת
 לוד. וענין ה. עניןפודים

 יש מענין ופרט צ"ב. סימן ח*ד הלכות במשנהועיין
 הפרזים. היהודים ע*כ דכתוב אסתר במגילתלהבין
 פורים. עושים הם מתי המוקפין היהודים כתוב לאומדוע
 תדפ"ז סימן זצ"ל קלוגר למהדעש החיים בספרועיין
 וכמו תודה כלימוד שהיא אף המגילה וקריאת בזה.מוש
 כעסק זה אין אבל זה. בענין מקומות בכמה כתבםשכבר
 בדבדי לעסוק הביאוד וזה בסק"ב עיי"ש עדיף דזהתודה
 ובפיות וזהו חלק. לוקחים הדבה ובעסק עסק. דדךתודה
 בהקדמה ועיין כעסק. יעסקו שכולם ישראל ביתעמך

 קלניסקי ישעיהו ר' הרה*ג לידידי ישעיהולמשמע
 כדבש. ערבים תודה דברי שיהיו והערב וזהושליט"א.

 טוב להיות מתיקות מלשון לזה זה עדבים ישראל כלוזהו
 אחרי מנות במשלוח פורים ענין כל וזה לחבירו.ומתוק
 יתידה מתיקות לו להראתע לחבידו לערוב המגילהקריאת
 שלמדו דינים והרבה דה2נה. ימות לכל שימשך זהביום

 בכללם ופורים דאודייתא דין תינם הנביאים שלממקרא
 יהח2ע )לר' הדת מעח בספר בזה כתב שכברוכמו

 דשות בלי לקדתע מגילה לקחת מותר והאם מטעלז(העליר
 והתיר. שדן צ' סימן אחד שמעון בשער עייןמהבעלים
 הנם שיתפדסם דצונו שבודאי עושה ניסא פדסומיואולי
 בזוע ועיין שלו המגילה ידיעל

 הל"ז בפ"ב הרמב"ם דבדי בכומז מתקשה דאניודע
 זה ובש1"ע בציבור. ואפילו הקטן עם גדול אותהוקודא
 על )ובחידושי הקטן עם דבדיו כונת ומה הובא.לא

 רק 1באם זה( את בארע בת"י אפדים רבבותהרמב"ם
 אחת. בנשימה וצדיך בהלי"ב הרמב"ם ומ"שלהעיד.
 יצש בדיעבד אבל למתחילה דק שזה החעספות שיטתהנה
 כמ2בה ובלחם בדיעבד. בוה הרמב"ם בשיטת להסתפקויש
 ועיין לשנוע משנה דמחלפי ר,2*י על הקשה הלי"דפ"ב
 )להרב די"ד סימן אהדן זקן בשו"ת דש"י על דהקשהכ"כ
 דוד פדי בספר עיין וכן דאי( כל מאמד בעל הלויאליהו
 שוטה. או קטן בהל"ב הרמב"ם ומ"ש ז/ דף מגילהעל
 וכתוב ש. דפוס ברמב"ם ועיינתי דכתב האוי בגבןעייז
 שנדפס ברמב"ם אמנם רענ בשנת נדפס וזה חדש. גםשם

 משנת רומי בדפוס וכן חדש נמצא לא ג"כ של"גבשנת
 חרש. נמצאד"מ

 לקרותוע הקטנים את ומחנכין הדמב"ם כתבובפ"א
 צריך דפה חידש ומה חינוך כל כדין זה הלאלכאודה
 והכל מ"ש וכן וריבים. דדבנן מצוה בכל הלאלחנך.
 מה לכאודה וכו' וגרים נשים אנשים בקריאתהחייבים
 באר בספד ועיין וצ"ע. כישדאל הוא הא גר לרבוייבעי
 נצ*ל דאזין ורים ר' המנוח לידידי הרמב"ם עלחיים
 הרמב"נב בדברי הסבר דכתב י'בסימן

 במגילה הקורא ע"ב י*ט במגילה שניםוהנה
 בצבור אמוחא לה ומחו יצא לא הבתובים ביןהכתובה
 כתב וכן יצא לא דבצבור בפ*ב פסק הדמב*ם והנהשנו.

 דבדיעבד כהב שם הר"ן אבל והטור. והראשהרי"ף.
 בסק*ח. המג'א כמ"ש עשה מקדי ובצבור יצאו.בצבור
 כהד"ן לא דזה המהבר דברי על כתב הגר"אובביאוד
 כתב הרמב"ם הנה ביחיד הדין איך והנה יצא.דבדיעבד
 פרסום אין כי דיצא והטעם לבתחילה אף קוראדיחיד
 והטור והרא*ש הדי"ף דדעת הביא הגד"א אבל ביחידנס

 הלכה הביאוד ודמזה לבתחילה. ולא דבדיעבד וכונתודיצא
 והר*ש הרי*ף דדעת לומר יש ובאמת קורא. היחידבד"ה
 ועיין אותה קורא היחיד אין דלכתחילה משום יצאוהטור
 סקל"ג. אליעזד בדמשק ועייןבזה

 לדת יש ולכאורה לציבור. יחיד בין חילוק ישואוכ
 צבור וכי יחיד של דין להם אין מדוע יצאו לאאמאי
 בזמנה דשלא ותירץ אבן הטורי בזה העיר וכבר גדעמגדע
 דכתובה להא חיישינן לא בזמנה אבל ניסא פדסוםדבעי
 ובאמת בצבור. בד*ה הלכה הביאור ורמזה הכתוביםבין
 דין יש בצבוד פעם כל הא הגמרא כומע מה דא"כי"ל
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 ואם פרסום צריך בצבור מדקוראים משמע אלאיחיד.
 קריאת שוה יחשבו הכתובים בין הכתובה ממגילהיקראו
 ל(ב בצבור ולכן גרע מגרע באכע2 לכן הפטרה אוכתובים
 דסברי הראהטונים לדעת לחוש יש כי בדיעבד רקוביחיד
 שהספרים לתרץ כתב אמת ובשפת בדיעבד. רקדביחיד
 הצבור לצורך כנסיות בבתי בגלילה נכתבין היושלהם
 משום בצבור דוקא ולכך בהם קוראים היו יא יחידיםאבל
 ליכא קריאות ושאר להפטורות בהם קורין פעמיםדכמה
 שפיר איכא בהם קורא אינו דלעולם יחיד אבלפרמום
פרמום.

 דר' בקטן המגילה בקריאת ע"ב י"ט דף שנינווהנה
 מתורה גרע דלא ואולי טעמה מה ולכאורה מכשיר.יהודה
 אבל כן דלעצמו רבנן ודעת קורא. דקטן כ"ד בדףדשנינו
 קטן וזה ויחיד יחיד כל על חיוב יש א"כ אחריםלהוציא

 חידושים חרין אבל. בד"ה בתום' ועיי"ש להוציא יכוללא
 ט"ו, סימן וח"ב סקוב י"ד סימן אור"ח )גרינמן(ובאורים
 שם וראיתי יצשנ דלא למפרע בקורא שנינו י"ז בדףוהנה

 למפרע כתובה המגילה אם שכתב ובאוריםבחידושים
 פה על קורא והחל הו(נ ספר דלאו קרא דא"צאפשר
 איצטריך למפרע קורא והוא כתיקונה כשכתובהודוקא
 בשלא הנידון דכל כיון הברע לדבר אין ומיהולמעוטי
 פשום כ*כ זה דאין ראיתי והנה הענין. כונתנשתנה
 סימן אור"ח חזן יוסף ר' להרה*ג לב חקרי בספרכי

 כתב דבריו בסיום השח"כ דיצא והוכיח בזה דןקל"ג
 לא אבל לשמוע דמחויבת אשה ובחיוב להחמיר.והודאי
 על שאול בזכרון ועית ביאורו מה במרדכי עייןלקרא
 נראה ויושב. עומד במגילה כקא ובדף בזה. מ"שמגילה
 הוי מגילה בהצא.כ בעמידה ובעי לימוד הוי תורהכי

 בטלתם ב' בדף ולכן בישיבה לספר ואפשר נספרסום
 אמונ שפת ועיין במגילה ולאמתורה

 וז*ל, שכתב פורים בסדר היום סדר בספרוראיתי
 כיון הוא, מפורים חוץ יתבטלו המועדים דכלהטעם
 רדף מעולם אהער צרים ראהע עמלק ע*י הזה הנסשנעשה
 מצד עלינו קנאה לבהצ בעצמו והקב*ה להשמידנואחרינו
 י*ו הקב"ה ונשבע וכף ויזנב בדרך קרנו אשררשעתו
 ישראל עמו ונקמת שמו קדושת נקמת לנקום ובכסאובשמו
 אחר אלא בשלמות שלם הכסא תהיה לא וכביכולממנו
 זכר את תמחה מחה ציוע וע*ב העולם מן אותוהמחות
 על הרעה מחשבתו שהחצב הזה הנם בענין ואעכעמלק,
 עד אליו הנלוים וכל חרעו הוא ונשמד ונמחהראשו
 ש*ש תתקדש מער מעם אם כי מהם נשאר לאשכמעם
 וע*כ ההוא בענין כםצ ונשלם י"ו נתגדל שמווכביכול
 השל גאולתינו אל הנוגע דבר וההח להתבטל ראויאין

 עכ*ל.ישועתינו

 בקשה שאסתר מה הסבר לוצ2 הצ אולי דבריוולפי
 רש*י וכתב י*ג( פסוק )פשם יתלו המן בני עשרתדאת

 שוב צריך מה בהרגו כבר אם ולכאורה שנהרנושצתם
 לדבריו אבל בזונ מ"ש פענח בצפנת ועית אותם.לתלות
 יצ*י לרבים ידוע לא או בהרג אם אשב שמו למחותדצריך
 שנמאה ובזה העולם4 מן נמחה ושמם אותם רואיםהתליה
 תורה למדו בניו שבני דוכו י"ל אולי התליה ע*ישמם
 הניין ברקבבני

 על פירוש בספר שראיתי מה להוסיף לי ישכן בזו~
 זצ"ל, גאליקו אלישע ר' הגעון הרב שחיבר אסתרמגילת
 בבי עשרה אעז שיתלו בן לעףצות שאמר הפסוק עלוז"ל
 ליחזר תלו המן בני עמצרת חשת כן לעףצות שאמרהמן

 מקום יהא ולא ובושוה בעבר מרוצה המלך היות עלהוראה
 על שבתב האזל באבן ראיתי וכעת לחלוק. דין לבעלעוד

 עיין נביא היה מרדבי ב. נ הנביאים תק2תהרמב"ם
 דגל בספר ועית נבואדנ ד*ה ברש*י ע"א י"ד דףמגילה
 קריאה דין יש דביממא שכתב כ"ז סימן ח*גראובן
 הילהנא מדין דרבנן מצוה רק יש ובלילה קבלהמדברי
 ל"ט. בסימן טוב מבשר בשחת וקןת בדבריה היטבעית

 בזה לי הוסיף שליט*א צבי נסע ר' הרב אחיוהגה
 בזה להוסיף רוצה דמה להבין צריך הרמב"ם לפיוז"ל,
 ז*ל והנה נביאים מתקנת שזה ידועים שהדבריםשכתב

 יד הלכות סדר על המצות למנין בהקדמתוהרמב"ם
 וקבעו תורה מתן אחר שנתהדשו מצות ויש כתבהחוקה
 מקרא כמן ישראל בכל ופשטו וחכמים נביאיםאותם
 תקנום בי*ד עם שהנביאים חעמרים אנו אלא וכו'מגילה
 הרמב"ם באן כ' הגה עכ*ל. בעונתה המגילה לקרותוצוו

 וצריך בי*ד עם נביאים של תקנה היתה מגילהשמקרא
 וזה זה את יתקנו שבי*ד גם צריך היה מה לשםלהבין
 הפשט זה ונביאים זה את תקנו שנביאים במה לאודאי
 כתב וכן קבלה דברי שנקרא מה וזה ברוה*ק היהשזה
 נאמרה הקודש ברוח דאסתר דכיון ד' במגילה אבןהטורי
 קבלונ דברי שנקרא מה חה תורה כעין הוילקרותה
 הבפרים בני דהאיך הגמרא מקשה מגילה ברישוהנה
 בי*ד לקרות תקע כנה*ג שאנשי ניון ובי"ב ביואקורין
 ופירש*י חבירו בי*ד דברי אצז לבטל יכול בי*ד איןהא

 את ואסתר מרדכי בימי שתקנו הגדולה כנסתשאנשי
 הללו הזמנים בל תיקנו המגילה וקריאת הפוריםשמחת
 נביאים והפשס תיקנו נביאים שגם נאמר אם והנהע*כ
 צריכה היתה לא הגמרא של הקושיא א*כ קבלה דבריזה

 ~טל יכול בי*ד ואיך תיקנו כנה"ג אנשי מכדילהיות
 שתיקנו הם שבי*ד טפורהע רהחים (פו א"ב חבירודברי
 קשה הח*ב שהבאתי פירשהי ובפי המגילה קריאתאת
 דפורים דסובר הב*י שוכיא הוז*ה ובע אבן הטוריעל
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 שפורים שאף לומד שהרז'ה תופשר הם קבלהדכרי
 תיקנו וה המגילה קרי4ען של הזמן אבל קבלה מדבריוה

 הגדולה. כנסתאנשי
 וז"ש הרמב"ם בדברי פשם ג"כ לומר אפשרולפי"ז

 והדברים סופרים מדברי מ"ע בזמנה המגילהקריאת
 שהרמב"ם והפשם עכעל. הנביאים תקנת שהואידועים
 מדברי המ"ע זה בזמנה המגילה שקריאת לומררוצה

 אך הנביאים מתקנת זה הקריאה תקנת עצם אבלסופרים
 שהבאתי המצות למנין בהקדמתו הרמב"ם מלשוןלכאירה
 חיוב עצם את שתיקע הם ובי"ד שהנביאים משמעעודם

 ספר ובקרית בעונתה אותה לקרות ציוו הם וגםהקריאה
 מוקדם שאין אלא הל"מ התו שמומ הירושלמי בשםהביא

 מה מושג שיש עכ"פ רואים אשו והנה בתורהומאוחר

 כעומר ב"ד מתקנת אחרת וזה הנביאים תקנתשקרוי
 דברים. ב'שזה

 ומגילה בחנוכה הובא זצעל הלוי הרי"ז מרןוהבה
 האלה והימים במגילה מש"כ הקשה זצ"ל טורציןמהגר"א
 הפירוש ומה וכו' משפחה ודוו דור בכל ונומעיםנזכרים
 פשטה דברים ב' צריך בי*ד דבתקפת ואמר ודור דורבכל
 כתב והכ"מ בה לעמוד יכולין הציבור ורוב ישראלבכל
 זה ולפי"ז לעולם בעינן לעבצד יכולין הציבהרדרוב
 ע"כ. יעברו לא ע"כ ישראל בכלל דפשטה דכיוןהפשם
 שכ' שם המצות במנין הרמב"ם דברי על קשה ליוהנה

 מה ולכאורה ישראל בכל ופשטו חכמים אותםוקבעו
 ישראל. בבל ופשטו שם הוסיףהרמב"ם

 מצוה לעשות שבכדי לומד שהרמב"ם לומרונראה
 וזה ישראל בכל פשטו יהיה שזה שצריך תנאי ישדרבנן

 הפשם גם זה ולפי"ז דרבנן מצוה לעשווז שיכוליםהתנאי
 משפחה ובכל ודור דור בכל ונעשים נזכרים האלהוהימים
 לומד והרמב"ם ישראל בכל פשטו נהיה שזהוכהעפחה
 לבטל שאעא עומדת מצוה זה ישראל בכל שפשטושכיון
 בפירוש למדתי זה ויסוד אותה. לקיים וצריךאותה
 דמקשינן והא ח"ל שכתב מגילה בריש הריטב*אמדברי
 דאפילו להקשות דמצי הוא בדין לבטל יכול בי*דדאין
 שפשם כיון תקנה לביטולי מצי לא הר(ושון מן גדולבי"ד
 ממרים מהל' בפ*מ בכ*מ אך עכ*ל. ישראל בכלתחילה
 שעכשיו כית אך בתחילה נחפשטה שאפילו ברמב*םלמד
 באמת אך אותה מתירין בה נוהגין ישראל רובאין

 כהכ*מ. הרלא בריטב*א גם וכך כך לומר אוצבהרמב"ם
 מגילת אי מחלוקת ויש לדודות כתבוני ז' מגילהועיין

 המחלוקת כל ולכאורה עמלק. מזכירת חלק היאאסתר
 זה אבל עמלק פרשת פעם עוד להזכיר אפשר אםשלהם
 עמלק. ממחיית חלק זה המגילה שקריאת סובריםכולם

 אק דלכן השפקא הבאת תנ*ו סימן אפריםוברבבות

 קורין בי בפורים בקה*ת פסוקים מי' פותחק נקראזה

 ווךין עוד. עיון שצריכה נקודה וזו המגילה אתאח"כ
 היכי כי לפורים עמלק קריאת שמקדימין ל' דףבמגי7ה
 סייעתא מכאן ועבאורה לזכירה. עשיה תיקדיםדלא
 שהבאום נורלאבני

 הקטנים את ומחנבין כתב שהרמב*ם ע"ז הערתעוד
 דבאמת ובראה חיעך דין ככל היה זה דלכשירהלקרותה
 לפבי לקרוומע צריך אומר קפרא בר בפ"בבירושלמי
 במעו*ע והגר*א הנס באותו היו הן שאף וקטניםאנשים
 שנראה כמו גחל כמו %א חינוך מדין רק הוא שקטןלמד

 בירושלמי.בפשטות
 בקטן מכשיר ור*י חינוך. בענין כבר כתבתיוהנה
 קטן גווני תרי במגילה תנבאל ר' וכתב המגי87.לקרות
 הנת וכה י*א מבן וקטן וכו' לחיעך הגיע שלאבקטן
 ויב בשם שכתבת ומה חיעך. מיני ב' דישמצרש
 ושזורה כקריאת דין לה יש המגילה דבקריאתעלברג
 אין דלכן שם מסביר גם והוא באשכול כתוב זהלמוהעה
 סימן אפרים ברבבות שסתבת ומה אנשים. מוציאותנשים
 באשבול. כ*כ מבואר זה הסמ"ג בשםתמ"ם

 המגילה בקרהשת חייבים הבל כ' פ"ב בתוספתאוהנה
 וצ*ע חמה וסריס אדם סריס וכו' וישראלים לויםכהנים
 בתוספתא וב14מת אלה כל אעז לנו לדהעמיע צריךדמה
 שאינם לפי אלה כל כ' כ' בכורים ובמנחת גרים כתבולא

 עוד וכתב כך. לומר גדול חידוש וזה המצוותבכלל
 שציאין ואין פטורין וקטנים עבדים נשיםשבתום8תא

 ממילא פטורים שהם כ' דאם וצ"ע חובתן ידי הרביםאת
 שם הרת הרבים את מוציאין הם שאין יודעיםאנו

 עצמן הם אבל אחרים מוציאין הם שאין ביכוריםבמנחת
 לומר גדול חידוש זה וגם הנס. באותו היו מטעםחייבין
 בתוספתא4 פשםכך

 שבזמן לחדש שרצה שלמה הבנין בשםוהב(ם
 בלבד, ביום אלא בלילה המגילה את קראו לאהמשנה
 אפשר ולכאורה פ*ב ריש ביכורים במנהת ראיתיכ"כ

 הלילה שכל שם כתב שלא במגילה מכהענה ראיהלהביא
 לא למה אחר טעם באשכול וזמין המגילה לקריאתכשר
 בלילה. קריאתה עיקר דלא דכיון זה את המשנההביאה
 ביום רק קראו לא הם הרי הכפרים בבני לעיקויש

 תרצ*ב בסימן ההגר'א דלילה הקריאה עם עשו הםומה
 כפרים דבני מהא ביום המגילה קריאת דעיקר ראיההביא
 שכתב ד' דף ריטבקא וורין ביום. אלא קורין היולא

 הקריאה את קורין היו הבניסה ליום המקדימיןדהכפרים
 לכאורה חה ביחיד אפילו יוצ4וין דבזמנה בזמנהבלילה
 הבחת תנ*ב סימן אפרים וברבבות הגר"א. כדברידלא
 איך וצ"ע בלילה המגילה קריאת דעיקר הרוקחבשם
 שהארכה במגילה תשלומין ובענין זאת. הרוקחיפרש
 גםמצאתי

 בחשכ~
 להעת טשו שחל פורים סעודת  שבתב
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 שסועד כיון העברה זה דאין למימר לן אית וז"ל,בשבת
 יום וסעודת פורים לסעודת מיחשב ד~א איא שיובט"1
 חחי עכ"ל תשלומין. חגיגה גבי מצינו וכה"ג יעשיומהא'

ש~יט"א.
 קריאת בענין ביאורים איזה עוד פה נוסיףוהבה
 ועיין בשועע. כ"כ עיין דביחיד אפשר בזמנההמנילה.
 אחר ומחזר ביחיד בזמנה שכתב קנ"ו עמוד יושרבלקט
 פרסום חיוב כי ואולי בנשים וצ"ע בשנים וצ"עעשרה
 דבמגילה ומבואר בנשים. כ"כ אפשר וזה במגילהיש
 מגילה קונטרס ועיין פרסום חיוב יש מקריאתהחוץ

 מ"ש ערבין ריש הקודש ובנור י*ב. עמוד)טורצין(
 קורין הכפרים דבני רע"א בתוס' שכתב ובמהבטומטום.
 שלא מגילה הו"ל הלא לכאורה וכו' י"א בלילביחידות
 ואפשר זמנם נקרא זה אז זמנם שאז היות וצ"לבזמנה
 מגילה ריש אמת בשפת ועיין ביחידתע י*א בליל~קרא
 בלילדע לקרא הותקן יא המשנה דבזמן ויתכן שהקשהמה
 חכמים אבל בגמרא ושם ק*כ. סימן צבי הרועיין
 בני לי והקשה בזמנה אלא אותה קודין אין דבזה"זאמרו
 תיקע דחכמים בגמרא מקודם מבואר הא נ"י יצחקהיקר

 לומר פה שייך מה וא"כ מים דיספקו משום בי"אשיקראו
 הקשה הוא שבסר ואימא הגמרא ובקושית בזמנה.שרק
 אם תוז ו' ביום חל פורים אם רק יתכן דזה כ"כלי

 קודם קורין בודאי אז אבל י"ז הו*ל שני ביוםיקראו
 במציאות וא"כ לכל קהילה זמן י*ג כי י"ג דהו"ל ה'ביום
 בוד אין הגמרא וקושית הגמרא. קושית ומה אז יתכןלא
 יתכן הקושיא ומה וכו' בחכמה גדול אא"כ לבטליכול
 מסוף היו הגדולה כנסת דאנשי וצ"ל גדולים יותרדיהיו

 וא*כ כבר אין ונביאים תקנו נביאים וא"כהנביאים
 בפירוש והרמב"ם גדולים. יותר דיהיו יתכן לאבמציאות
 דהוא בזמנה אלא קורין אין הזה בזמן אבל כתבהמשניות

 משיח זמן עד כוונתו ומה משיח זמן עד הגמראמזמן
 יתבטל. לא שפורים מגילה הלכות בסוף מ"ש לרמזואולי
 לדעתי. נכון דיוקווה

 לבן שיש יוד ביבמות דע2וס' וכ"כ הר*ןולשיט~ן
 מחהיב לא עיר בן כי עבורם קודא והוא בקיהכפרים

 יקרא שהבקי בי"א שיקראו עושים מדוע קשה א"כאז
 ולכן מנין להם אין שם ואולי בכפר. בי"דעבורם

 שכתב מגילה ,2אול בזכרון ועיין בעיר.מתאספים
 אבל עבורם קורא בקי שם ויש וה' בב'כשמתקבצים

 הלא כולם יבואו לא השבוע באמצע חדש מניןכשיש
 באמצע לא אבל יתקבצו וה' דבב' דבריו וכוונת בקייהיה
 ח*ב אור*ח ובאורים חידושים חוית בקי. יהיה לאו(נז
 הר"ן לשיטת בעירם קראו הכפרים בני ובאמת ט"ו.סימן
 דג"כ יתבן י*א שלפני ובליל עבורם שיקרא מי ישכי

 בן בעיר דקר4וו לרה2*י אבל בקי. יש כי בעירםדקראו

 וקץשן בלילה ולא ביום דרק יתכן עבורם קראעיר
 ובדברי זצ"ל. טורצין להרב למגילה ובאוריםבחידח2ים
 שהאריך דמגילה פ*ב ריש דוד בחסדי ראיתיהתוספתא

בזדנ
 שאלתך בענין וז*ל שליטשא אחי לי כתבעוד
 אצצ לקרוא מקדימין לכמז תנ*ו בסימן אפריםברבבות
 נ' דהרי חזקה היא הקושיא לכאורה קה*ת אחרהמגילה

 ~צ יאם בשו*ע ועית מת"ת, מגילה לשמועדמבטלינן
 הקשה והגר*א המגילה קורין ואח*כ קודם מליןמילה
 נאמר אם והנת שבחיוה. מצות גל דוחה מגילהדהרי
 כקרה4ת דין גם לה יש המגילה דבקריאת שכלכהא

 קנ*ח שר84 החזו*א דהנה נפ*מ עוד לכאורה יהיההתורה
 אחד אלא בשוה יחד כולן קורין דאין ע*ג דאףכתב
 כש וזה במתיפת לומר יכול ואחד בקריאתוממהר

 ניסא פרסומי משום הוא עשרה ו2צריך מה וכלבשמו"ע
 כמו קריאה יהיה שזה מצטרכי דסושכול לפיולכאורה
 לקרח2 יכול שכ*א זה החזו*א דלפי אתד לי והעירבתורה
 לכדלם. מברך אחד ולכאורה הברכה לגבי הדין מהבעצמו
 וקורא ששו ויורד שכצ2ב פהרים בהל' בו בכלוראיתי

 לצית ובא אשרי החזן ויורד כתב השח,כ המגילה4ען
 זה אחרים להוציא צריך שהוא דבמקום ונראהע*כ
 זה אחרים לה~ציא יורד ועא שאין ובמקום ש"ץנקרא
 רק זה ש"ו מימי של הדין כל ולכאורה חזןנקרא
 מראים ובימים אחרים לועציא צריך שהואבמקום

 להוציא צריך שהת4 כיון כי גם זה דה42ץ עלשמקפידין
 עליוג היריעה להרחיב עוד שצריך הערה וזהאחרים
 חלק חן אמרי בספר מ*ש הויין שליט*א. (וחיעכול
 המגילה קריאת בענין י"8 סימן )לעווענבערג(רביעי
 בקריאת מצוה הוספת בדין י*ז ובסימן לשונות.בשאר

המגילונ

 קפחסימן
 הק8ן עם חמגיח את קוראגדול
 וקורא כתב הל*ז פ*ב מגילה בהלכותהרמב"ם

 הביא לא ובהצו*ע בציבור. ואפילו הקטן עם גדולאותה
 המפתח בספר וראיתי הרמב*ם. של מקורו ומאין זהדין

 האחרונים בפלוגהת שכתב פרנקל( )הוצ4אברמב*ם
 סיע היראים על ראם תוספות תר*צ סימן בב*יהובא
 רוקח. מעשה בספר כתוב הדבר ובטעם י*ג. אותרס*ח
 קלש. אתריי דעתיהדיהיב

 עשרת לקרות הקורא וצריך הרמב*ם כתבובהלי*ב
 העם לכל להודיע בדי אחת בנשימה ועשרת המןבני

 המא העם לכל כתב מדוע כאחד. ונהרגו נתלושכולם
 דמשמע ונהרגג נתלו דכתב ועוד להודיע.סתם
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 צ"ל המחבר כתב סט"ו תרוצ סימן ובשו"ע נהרגו.ואה"כ
 כאחד ונתלו נהרט שכולם להודיע אחת בנשימהוכו'
 וכתב להודיע סתם אלא העם לכל להודיע כוזב לאוהנה
 נוהגין ולכתחילה כתב וברמ"א נתלו ואח"כ נהרטדקודם
 הרי"ף גירסת בסקל"ב הגר"א וכתב אחת בנשימהלומר
 צריך בין דמחלק ובמ4מע צריך הגירסא ובגמראבעי
 מ"ש. ולכאורה בדיעבד שזה בעי ובין לכתחילהשזה
 המן בני עשרת ואת שכתב י"ג ט' א0תר ברש"יועיין
 ואה"כ נהרט דקודם משמע שנהרגו. אותן העץ עליתלו
 ההריגונ אחרי נתלו מדוע דהסביר צ"פ ועייןנתלו.

 כידוע כי אחת בנשימה דבעי הטעם י"לוהנה
 רפידים, לשון מהתורה עצמם שרפו בזמן באשעמלק
 בנשימה ולכן עצלהע של חלישות חלשה לשון הוארפית
 חילים להוסיף כדי וזה רפיון של ההפוך כח להראותאחת

 ולהוסיף ללמדו כדי הקטן עם קורא הגדול ולכןלתורה
 בתורה. כחלו

 ע*ז וכתב יהושע באזני ושים בפסוק כתובוהנה
 סוד דבר הגדת הוא יהושע באזני ושים דברבהעמק
 יגלה הוא שגם והמובן לאזט, שגילה הקץ זמן והואשבזה
 שראוים גדולים אבשים דיש ונלמד עכ"ל. לכך שראוילמי

 בב"(2 צדקינו משיח ביאת וזמן סודויודעים
 ואת עמלק את יהושע ויחלח4 דכתוב י"ל כךומשום

 ישראל את לחלה4 באו הם כי ויחלח4 לשון מהועמו
 לכן חלישות לשון וזה מהתורה עצמם רפו שבנ"יבזמן
 ומרן כח. עוד להם יהיה שלא כדי אוועם לחלושהמצוה
 דעת חלישות להם דהיה כתב התורה על מדסקיןמהרי"ל
 הזמן יבא אמחה מחה הקב"ה לו אמר לכן נסו,שכמה
 ווהקב"ה בימינו שיקוים יתן ומי עכ"ל. אותם אמחהשאני
 כדי העת עדיין בא לא כי שם וסיים אותם, ימחהבעצמו
 עברו רבות שנים אבל עכ"ל. הדעת חלישות לו יהיהשלא
 ישלם שהקביה והזמן בכפלים ולקינו עברנו נסיונותוכמו
 בכפלים.להם

 ותפתח הנוראים בימים שמתפללין מה לבאר ישובזה
 ויראה שיפתח מהקב"ה מבקשים אנו הזכרונות ספראת

 אבחט ואם שנה ובכל יום בכל עמלק מחיית אתשזכרט
 ספר פאח הוא ואם יזכור. שהוא מבקשים אנוזוכרים

 היא להתאזק עלינו ולכן שם הכל ימצא כן אםהזכרוטת
 ויחמול חמלתו זוכר הרחמן אבל שם. ימצא הכל כילחטוא
 אבות. חסדי זוכר כי לטובהעליט

 ואיה תצא בסוף כתוב כי הדבריםוביער
 למחחץ תוכל אן וכף אויבך מכל לך אלקיך ד'בהניח

 ביטלו לא כך ומשום תשבח לא עמלק זכר אתלגמרי
 אט חהם והנה ראוי. שיהיה הזמן עד החלישו אלאלגמרי
 שיניח מתפ~ים ואט אויבינו מכל ד' לנו הניח שלאבזמן
 חנני הסביר וצ*ל מקלם והסבא עמלק. שם את נמחהא

 שזכה משפלאה והעליה הרב השכר בוז. שבעט רב כיה'
 שמעלה המעלית הוא העלבון בוז. ששבענו מפני הואבה
 ירים הוא כה עד ששבעט הבוז כן עלון. למרום האדםאת

 מעלה. למעלה שנהיהשתט
 ראיתי ד', ותורת המגילדע את ללמדו החינוךובענין
 ר' הרה*ג מידידי חיטך בענין דברים כמהלהעתיק
 לגשת לדעת החיטך מחובות וז"ל, שליט"א גיפטרמרדכי

 הראויה שפה אותה ולמצא הדור מצב כפילתלמידים
 ה' אמר, הנביא הרי הוא, קטן דבר ולא עליהם,להתקבל

 ופי' דנמך. יעף אעז לעחע לדעת למודים לשון לינתן
 המסוגל לשת - וזמן עת מלשון - לעות זצ"ל,הגרא"מ
 לכל החטך דרכי בה למצא יש ותוה"ק לעת.והמתאים
 התבובחז כל נגד שדברה שכמו והזמנים,העתים

 כל נגד דברה כן - בנים ארבעה כגגד -שבתלמידים
העתים.

 האלשיך, דברי עינינו נגד לשים בזה גדולעיקר
 ופירש ישנאך. פן לץ תוכח אל ויאהבך לחכםהוכח

 פנים, ב' באדם בו יש שלעולם האדם, באותושהמדובר
 לו תגיש ולעולם והפגם. הלץ פני והמעלה, החכמהפני
 להיפך. ולא שבו, המעלה צד מנקודת התוכחהדברי

 המעלה וצד החכמה ערך לרומם גדול עיקרולכן
 יש המעלה גודל שעם הנקודה על להעמידו כךומתוך
 עד כחותיו, כל עם האדם של צמצומו ולהבין לדעתלו
 היצירה. שבחלל הפלא כחות מול ואין אפס הםכמה

 המלתמד בלב לדה4ריש בזה החנוך עבודתומכלל
 שנעזרחקים מה שכפי הדורות במעוט הברורההידיעה
 האדם כחות ומתמעטים הולכים כן בראשית מנקודתאנו
 ראח4ונים של לבן שבין המרחק גודל ברוח, בין בגשםבין
 אחרונים. שלללבן

 לבל הראשונים, גדלות בהבנת להרגילו כךומתוך
 וכן ח*ו, דורנו, לאנשי בגישה התנוך לאישי גישתןתהא

 חטא דוד האומר שכל וידעו יכירו למען שעברו,לדורות
 כולם. וכן טועה אלאאינו

 בעבודת עליט המוטלת האחריהע גודל מולבעמדט
 המ8נבים, - נפסיק לבל בחובותינו להרגיש עלינוהחנוך
 ורוחב, עומק מתוך התורה בלמוד להוסיף העצמי,בחנוכט

 התלמיד של דמותו לעצב הן, ברצות נשכיל אז רקכי
 בקרבנו קיים למען רב, בעשיית לחנכו בידינוהמסור
 עכ*ל. ית/ מפיו ללמוד שנזכה המסורה, שלעילתהטה4ך

 קפטסימן

 פוריםעצעי
 מבית יזזזוד שבעלה עד לחכות לה שקשה י~דתש
 בהקדמה המגילה את עבורה לקרוא דיכול נראההכנסת.
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 שיטל מפלג ד*ה תרצ*ב סימן הלכה ביאור עייןקצת*
 מוקדם.לקרוא
 ומחכה הילדים עם פורים בליל בביוזה אשהב(
 אחרי רגעים מ' דאחרי נראה הכנסת* מבית לחזורלבעלה
 שיבוא עד להתעמת ולא קצת לטעום יכולההשקיעה
 וסקט*ג סקי*ד תרצ'ב סימן מ*בועיין
 בםזענית ולהתנלח להסתפר יבולים אם נשאלתיס
 מ*ב עיין דמווזר. לי עבה קניבסקי הגרוח וידידיאסתר.
 מר"ח* ד~ה קנ"א ובה"ל סק"ו תק"נסימן

 סימן רמ*א ועיין בפורים. להסתפר היכוליםק
 ואאש*ר בצרים. מלאכה לעשות אין דהאידנא סאאתרצ"ו
 בתענית להסתפר בנוגע בזה לי כתב שליט"אהרה"ג
 והרב קפידא. שום בזה שאין לכאורה בפורים אואסתר
 לעשות אין א"כ שם ברמוא המבתור שלפי לי אמרזלוניק
 כמבתור מותר עכו"ם ועא מלאכה משום בפוריםתספורת
 )שעה*צ לאכול מה לו שאין פועל ע*י וה*ה סק*בבמעב
 בסק*א. תורה ודעת חיים ארחות ועיין עכ"ל. ב'(אות
 דהסביר ישע בגדי וספר וסק*ב. סק*א שלום נהרועיין
 ועי' סק'(ב מרדכי ומאמר במלאכה. דמותר המחברדברי

 ד~כ*י. בהגהות הגדולה כנסת בשיירי דבריםאריכות
 לא בפורים כי בחמכה ולא שמחה נאמר בפוריםוק
 בחמכונ כמ2א"כ יהודיםנהרגו
 טוב יותר אולי בפורים. נפרד במנין להתפלל0
 יחד ויקראו יהכו המנינים כל המגילה שלקרי4עזלסדר
 בשוות לעשות שיש שכתב ראיתי וכן הכנסת.בבית
 מהודרת המצוה שתהא וכתב ב' סימן ח*ב שכירמשנת
 ובסימן לחכות* קשה כי תוולי כך, עושים לא ומדועטפי.
 כה2ום הצולי אחד. מנין רק שיע~2ו להוכיח האריךג'

 בזה. לדקדק יש לכתחילה אבל ממהרים. ממוןהפסד
 למחצית מטבעות ג' הכנסת בבית היה לא פעםז(
 אחר מכסף שקלים חצאי ג' לתת דאפשר ואמרתיהשקל.
 סגי אלא דוקא השקל מחצית שיתן צריך דאיןהיות

 ידידי מזה שכתב וכמו השקל למחצית השווהבמטבע
 רל*ד. עמוד ח"י בנועם זצ*ל גרוסברג רח"זהרה*ג
 קצ'ה בסי' ובמ*ש ל*ח בם" טוב מבשר בשישע כתבוכן

 לבאר שכתב מ*א סימן ח*א הלכה במשיב עייןח(
 הנץ עד מלאכה לעשות מותר פורים דבליל חפץבדברי
 יש בלילה וג'כ כמ8תה ימי כתוב כי להחמיר טוב)תוולי
 בזוק. חמק פוריםדיני

 לחולה בשלח ה' אות תנ*ט סימן בח"א במ*שט(
 נסתפק שלים"א שורץ יהעל ר' הרה*ג ידידי הנהמש"מ.
 חולים שאר 4י עוגות סוכר לחולה שולח אם הדיןאיך

 כית חובה ידי יצא דלא לדון יש עליהם. האסוריםדברים
 בזה. הצ*ע לסעודתו לו ראוישאינו
 כתב ט*ז אות תצוה ר4הצובה שנה חי איש בבןי(

 בכלי מין כל להניח שצריך לשמה תורה בספר וכה~בוז*ל,
 בסימן החיים והבף אחד בבלי שניהם יניח ולא בפ"עאחד

 רק שזה ובהאה בסקמ*ח. לדבריו כ*כ הביאתרצ"ה
 ועי' יצא. אחד בכלי הכל בשם ובדיעבד לכתחילהחומרא
 ד/ א' צ"ו סימן הלוישבט

 בא*ח וכמ"ש יצא זה אחר זה שלחן אם מזהויותר
 ובכף יצא בערב ומנה בבקר מנה נתן דאם י"אתרצ"ה
 זה ובודאי אחת* בבת דיתן הביא ל"ו שת שםהחיים

 אף השניה בנתן יצא בדיעבד אבל ביחד לבמזלכתחילה
 סימן ח*ב החכמה בצל ועיין הראשונה* אכל כבראם
 פ'. שתמ"ו

 ימים ב' עושים לא אמאי המרדכי בקחציתהק
 על רק זה לכאורה יעבור ולא כתיב כי ותירץפורים
 ימים. ב' עושים לא אמאי הסעודה ועל המגילהקרי4עז
 משום דתירץ ט*ו סימן ח"א משרים דובב בשו"תוראיתי
 סימן ח*ב אוראח צבי הר ועיין בדבריו היטב עייןזלזול
קכ*ד.

 בסימן המג*א סתב ומגילה למילה שוות באיןיב(
 בה2ביעי. למול דיכול והטעם המגילה דיקרא סק*התדפ"ז
 ידעתי לא קמ*ג סימן ח*ב חיים עין בספרו ידידיוהעיר
 הערה והיא עכ*ל. בה2מיני להיות צריכה מילההלא

 שם וכתב הגדולה מהבנסת הגע המגיא מקור אבלגוזלה.
 יעשה ולא מ"מ יקרא שתיהן לע~2ות שהות לו בה2איןאבל

 לעולם מתבטלת אינה דמילה טשום שהטעם ויראההמילה
 יכול לא מגילה תו*כ צכ*ל התשיעי ביום להע~2ותשיכול
 היא בזמנה מילה מצות הא יקשה עדיין אבללמחר
 בזה. ועייןבשמיני
 המגילה קריאת שמיעת בשעת לעמוד הצריךיג(
 דהטאלה דעיקר ומשמע ק*ל סי' ח*ב אור*ח צבי בהרציו
 צריך לא קריאתה על אבל המגילה ,8ל הברכה עלהיא

 יושב. או עומד בסהיבה כ*א במגילה עיין והנהלעמוד.
 עהן יושב בין עומד בין המגילה את אדם קוראובמחבר
 בעמידה. יברך הברכה מיהו כתב ובמ*ב תר"צ. סימןריש

 הברכה השומעים דגם במחה"ש ועיין כתב סק*אובשעה"צ
 צריכק כעונה דשומע משום שמיעה ע*י דיוצאיןכיון
 שכולם עד לחבות קורא לבעל יש וא*כ עכ*ל. לעמודג"כ

יעמדג
 שהל בפורים בע*ש המגילה את קרא ולא בנאנםיד(
 כרכין. לבני בם"1 או עיירות לבני בי*ד בשבתלהיות
 באארתים וכמבהשר שפן בשום בשבת לקרותהאסור
 קכ*ז. סימן ח*ב אור"ח צבי הרועיין

 בה2ו*ת פורים בעניני דינים חידושי הרבה עייזט0
 יההטע דבר ובשרשץ ק"ט* ק"ח ק"ז סימן התשובהעמק
 קקג סימןח*ב

 בפרשת ושומע יכור פרשת שמע כשלא נשאלתיטק
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 זכור לפ' להוציאו יתכון קורא שהבעל צריך אם תצ84ני
 דוד ר' הרה*ג וידידי השבוע. לפרשת רק מכון וואכי

 הבעל צריך אם לענין בזה. לי כתב שליט*אפיינשטיין
 תקנה זה אין דשעלי צריך לכאורה להוציאו לכוןקורא
 ואין קבועה יותר אולי עמלק ויבא פרשת ולעניןקבועה
 ט"ז אות תרפ"ה בסימן המ"ב כי קורא הבעל כונהצריך
 עכקל. השומע כונת אלא הקורא כובה כלל הזכירלא

 בפרשת וז'ל שכתב קנ*ה אות ישינים במעוררוראיתי
 עמלק דזכירת המ*ע לצאת לכון קורא להבעל ישזכור

 יש וכן לצאת4 יכופ והציבור השומעים. כל (צ2ולהוציא
 תצא ס"פ ובקה"ת הפורים בקרהשת לכון קוראלהבעל
 בפרשת כן נתכוין שלא מי הציבור בתוך ישדאולי
 ג*ב ~וין יש יום. בבל הזכירות שאומר מי ועיזכור

 בהזכירות כיון המא שנח שמא זכור. ובפרשתבפורים
 וב8ורים זכור בפ' הקריאה דהרי ועוד ויום יוםשבכל
 הבנתי )ולא עכ*ל רז"ל ותקנת ובפרסום כשרהמס*ת
 בפרשת שקורא זכור בפ' דיכון מבואר עכקפ דבריחסיום

 נ"י. שוהטא ר"ג מידידי נוואלתי והשאלההשבוע.
 היתה שהס,ת מששן ואה*ב זכור פ' בקראו שובונתעורר
 נראה ולכאורה תצ8 כי בפ' לכון שוב צריך אםפסולה
 משמע צ*ו סימן ח"ו וזמנים במועדים אבל דצריךלי

 בזה. וורט בפורים עמלק ויבא פרשת בקריאתדיוחו
 בלילה המגילה לקרא אדם והיב ד' דף מגילהיז(
 לימים אור לפ נותן פורים שנם ובאורו ביום.ולשנותה
 יום בבחינת שאנו בין לנו עוזר תמיד שהקבאהוללילות.
 המגילה את לקרא צריך ולכן לילה. בבחינת אנו אםובין
 שהיו לנס זכר דהתש שם כתב וברשא ובלילה.ביום
 לד' להתפלל יש שתמיד ונלמד ובלילה. ביוםצועקין
 הגאילה תב(8 ובזה טוננ שלא בזמן ח"ו ובין טוב בזמןבין
 ביום ולשפתה בגמרא כתב ומדוע ואפתר. מרדכיכימי
 בא דלשפתה ו(8ולי אמת, בשפת הריז ביום. לקרותהולא

 ישרים ובאורח דה2נה. לכל הנס ולשנן ללמוד שישלהודיע
 לקרות אדם ודייב יום. והגאולה לילה נקרא הגלותכתב
 הגאולונ נס על ביום ולשפתה הנפתר נס עלבלילה
 שהשלת ולכן ממש קריאה בעי הנס מפרסום דחוץומבדאר
 דבעי לא הגמרא ומתרצת המשניות ילמדו דביוםהגמרא
 המגילה. מח~ך קריאה בעי מהפרסום חוץ כיקריאה
 להגר*ח מג"לה קונטרס ועין בלילה. ובין ביוםבין

 י/ עמוד זצ*לטורדין
 קורין ונתעברה המגאלה קרא ע*ב ף מגילהחרין

 מגילה. קרהשת המן בשני, לאביונים ומתנווזבשני
 א' באדר המגילה את קראו הלי"ב בפ*א כתבוהרמבקם
 באדר שתה וקוראים חוזרים השני את בי*ד עיברוחשח"כ
 יוסף. וברח5ן במאירי השנה בעיבוד חמל בזמנה.שמ
 לאביתים. 5תפת שוב נותנים דג,כ כתב לא מדועאבל

 כעזגות ה*ה מגילה מקרא יצא דלא כיון כתבובלח*מ
 דמהנות דעתו דאולי לומר וחשבתי היא. מילתא חדאדכולה

 שלא היות להחזיר צריך אין אבל יצא דלא אףלאביונים
 אמת בשפת באמת וראיתי דין חידוש באמת וזהכתבה,
 כעונה דהוי ניון להחזיר חייב העני אי לעיין ויששכתב
 דאין הרמב"ם מדברי כך דמוכח יתכן ולדבדיפבטעות.
 יעבוץ כה2פת בספר מ"ש ועיין בזה. ועיין להחזירצריך
 ע*1. סימן אור"ח המועדיםעל

 מ(8נס הכהן הלל ר' הרב מידידי נשאלתייח(
 אתת פעם קריאה שהתקיפ שהטעם אומרים וז"ל,שליט"א
 חודש עשר שנים שאחר מפני עמלק מחיית אתבשנה
 חפץ מציאת דיני הלב. מן נשכח המת כמו הדברנשכח
 שנה שלפני בשנה עומד הוא שאם נראה א"כועוד.

 לפני זכור פ' קריאתו מעת חודש י"ג יעברו ואזמעוברת
 עכ*ל. תצא כי פ' בקריאת להתכון יש אוליהפורים
 פעם חכמים תקנת היא כך כי צריך דלא לומרוחשבתי
 תרי*ג על שיק במהר"ם ומצאתי חפשתי אבלבשנה.
 לעשות מה להחת*ס שאל שאחד שכתב תר"ה מצוהמצות
 בפ' לצאת מתכוין באמת שהוא לו והשיב מעוברתבשנה
 לכאי' א*כ עכ*ל. לקף2ות לנו ראוי וכך תנאי. על תצאכי

 שמנהגם אלה אודות ומה שאלבי ועוד זה. דיןמבואר
 דמנם לפעמים( רק אפילו )או יום בכל זכירות ו'לומר
 ומסתבר עכ*ל. מההורה זכור פר,2ת קריאת להם אזגם
 בזה. ועיין בציבוד קריאה ענין בזה דישדכן

 שהביא קם*1 סימן ח*ב וזמנים במועדים ראיתיושוב
 קישט סימן באבה*ע החת"ס דעת שהביא ועליץמהגר"י
 מעוברת דבשנה בזה. ליזהר מעוברת בשנה צריךשאין
 הגר"א )וידידי כפשוטה חודש י*ג הוא שיכחהשיעוד
 והביא ק*כ( סימן בחת*ס שהוא העירני שליט*אשלזינגר

 דכל שכתב ל*ז סימן אור*ח חסד תורת כה2יעע כ"כלי
 מוכרח איפ שיכחה זמן בענין הפוסקים שאמרוהטעמים
 שיעור באמת אבל ורמז. סמך אלא אינם אלו שכלמשום
 בשנה שיעורחי והם לחכמים. הכתוב מסרושיכחה
 בילקוט המין חודש. י*ג מעוברת ובשנה יב*חפשוטה
 לזה. לחח2 יש אולי וא"כ שיק למהר"ם שהביאהגרשוני
 דחף שנשתבר פורים שמחת מכח אחד שאלה.יט(
 בסימן כתב הרמ"א תשובה. פטור. או החייב והזיקוחבירו
 פה-ים שמחת מכח חבירו את אחד הזיק דאם וי*אתרצ'ה
 בהיזק אפילו דפטור כתב סקי*ג ובמ"ב מלשלםפטור
 וכאן חייב להזיק כיון דאם פוסקים בשם והביאגדול.
 ממופ את רק לא חבירו את אפילו משמע אבל כיון.לא

 בתב סקאז ובמ*א חבירג ממון את ולא חבירו אתכלשון
 עכ*ל. חיב גופו אבל ממונו כשהזיק דוקא כתבובכ*ה
 ומכין בשבת הבחורים כשמשחקים כתב סוכה באגודהאבל
 אגחרה ח5ין עכ*ל. יתכונו שלא ובלבד פטורים זה אתזה
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 הביא שליט"א בריזל להרב ובהגהות מ"א. סימןסוכה

 ממון הזיק אם שפטוד משמע שכע,וס' השקללמחצית
 הגוף הזיק שאפילו נשמע האגודה ומדברי שמחהמתוך
 למחילה ניתן דממון ומחלק הגדולה בכנמת וראיתיעכ"ל.
 וזה וה מהא הא מ*ש הבנתי ולא דגופא. צערא לאאבל
 סוס"י רמ"א ועיין לו. למחול רוצה אם למחילהניתן

 ר4עת לפי הכל מיהו כתב שבת עולת ובספרתרצ"ו.

 ושחטיה רבה קם ז' דמגילה ובעובדא עכ"ל. דין ביתעיני
 גופו בין הבדל דאין הרי שחייבוהו מציט לא זיראלר'

 רחמא. בעי למחר בגמרא ומבואר בזה. ועייןלממוט
 עליו רחמים ביקש ולא למאר עד חיכה מדועולכאורה
 טעמיה ו4ופשר שכתב חכמים שפתי בספר וראיתימיד.
 או יום באותו ביקש ולא למחר עד שהמתין בדברהיה

 שלא כתב והמרש"א ביאור. בעי ומ"מ עכ"ל לילהבאותו
 מכאן ראיה אין ולפי"ז במאירי אחת שיטה וכן ממשהרגו
 ס*ב. שו"ע תורה דעתועיין

 דמגילה שכתב י"ט מגילה בריטב"א ראיתיכ(
 ובלא טעמים פסוק בלי לקרתעה נהגו לפיכך אגרתנקראת
 אבל נ*נ סימן שר"ח יהודה בית ועיין הפסוקים.הפסק
 לקרות דמבהגים הרי במגילה. טעמים לכתוב התירהמג"א
 הרח*ג אבל טעמים, בלי לקרות טוניס ומנהגבטעמים
 ח"ב מצליח איש שר,ן בספרו הובא מצליח אישבעל

 שדבהיג כתוב נ*ו באות זצ'ל המחבר הגאוןבשבחי
 הוא וכן טוניס. כמנהג שלא בטעמים אסתר מגילתלקרות
מנהגיט.

 כתב שליט"א כהן פייוועל שרגא ר' הרה*גוידידי
 הריטבש(ב כשי' שיסברו ראשונים לעוד ראיתי לא בזהלי

 המ*ב שם וכתב עכ*ל. סקכ"ה תרצ*א סימן במ"בועץין

 הטעמים לכתוב אפשר טעמים בלי לקרות יודע שאיןדמי
 עכ"ל. טעמים בלי לקרות יכול אז כזה אין ואםבמגילה
 בטעמים. לקרא צריך לכתחילהאבל

 בפ' חמדה הכלי קושית תירץ נ*י מנתם בניכ(0
 לאתויי מגילה בקריאת חייבין הכל ג' בערבין דרש"ימקץ
 חובתן ידי אחרים ולהוציא מגילה במקרא דחייביןנשים
 במקרא חייבות דנשים דריב"ל במימרא ד' ובמגילהע4כ

 להוציא ויכולין לגמרי דחייבות ו*ל רש*י פיר,ם לאמגילה
 שפלפל מה עייקש מקומו עיקר שם והרי יד'חאנשים
 דהכל הגמרא דייק דבערכין לומר נ"י מנחם ר' בניורצה
 המגילה את לקרות מהברין הכל מגילה במקראחייבין
 דמאחר להעיר יש ולכאורה וכף נשים לאתויי מאילאתיי
 והכל המגילה את לקרות חייבין הכל בתוספתאדאיתא
 אלא המגילה את לקרות כשרין דהכל הא ל*ל לרבותבא

 נשים לאתהי המגילה אה לקרות כשרין דההבדלדע"כ
 כמו המגילה את לקרות ממש כשרות דהן להשמיענובא

 להוציא יבהית דהן בערכין רש*י בא משו*האנשים

 חייבות דהן איתא ששם מגילה במסכת בהמא"כאנשים
 בכל הדין לפר,ם ר,ם*י הוצרך לא המגילהבקריאת
 ע*כ.פרטיה

 וידידי מ*ב. עיין ביום לתת יש לאביונים מתטתכב(
 יצ4ב לכאורה בלילה נתן ואם כתב שורץ יו(של ר'הרה"ג
 שורץ יהשל ר' הרה"ג ידידי כתב משולש בפוריםכג(
 אין הרי לדון יש לכאורה בשבת מנות השולחיםשליט"א
 שמקנים כמו מותר שבת לצורך אמנם בשבתמקנים
 ורשות משלוח מעשה זה כאן אולי אך ביו"טאתרוג
 טוב דאם בזה וצ'ע הקנאה ממש וה אין אךשיאכלם
 נפק*מ. אין או לקנין ולא מבות למשלוחשיכוין
 ישיבות בבני לכאורה סעודתיהו מחלפי בדיןכד(

 על הממונה ואולי טתנים ואיך שלהם האוכל איןהא
 מה לעץטות בידו ור,טות במתנה האוכל לו טתןה4עכל
שרוציב
 סק"א תרצ'ב סימן הירים בכף חידוש ראיתיכה(
 ומשמאל מימין הש"ו אצל אנשים ב' שיעמדו טובשכתב
 בקריאת ג"כ זה דין אם ונסתפקתי עכ"ל. המגילהכשיקרא
 שיקרא קודם ר,טות שיטול טוב עוד וכתב המגילות.שאר
 מצות לקיים באים אנחם ורבותי מורי ברשותויאמר
 ויהי עליון במקום שורשה את לתקן המגילהקריאת
 עכ"ל. לברך יתחיל ואח"כ וכו'נועם

 מדוע דהעיר תרצ"ז סימן אור"ח בנימוקי  עייןכו(
 שולחן. עריכת קטן בפורים לעשות נוהגיםלא

 בביתו וימצא פורים בליל שכתב היום בסדר עייןכז(
 בבאר ועיין מוצעת ומטה ערוך ושולחן דולקותנרות
 מבערב. ג"כ שבת בגדי וילבוש שכתב תרצ"ה סימןהיטב

 רש*י כתב הנלוים כל על ב"ז ט' אסתר במגילתכח(
 מיוחד ריבוי הכא בעי ומדוע להתגייר העתידיםגרים
 זצ"ל טורצין להג' בקונטרס ועיין מצות בשאר רלאלגרים
 הגאון של ביאורו והביא מ"א בעמוד זה אתשביאו
 דהא גרים על מיוחדת קבלה דאיצטריך זצ"למבריסק
 קיימו מדכתיבבעצם

 וקב~
 דבעינן מצוה הך שאני א"כ

 קבלה צריך לפיכך קבלה. דאיצטריך וכיון קבלהעליה
 להגר"ח דקרא בטעמא הסבר עוד ועיין גרים. עלמיוחדת
 שליט*א.קניבסקי
 וישר טוב כתב קכ*ח עמוד ישנים במעוררכט(
 המגילה לקרוא מאחרים מהצבור אנשים עשרהשיהיו
 ואנא אנא הכנסת בבית ילכו והם הציבור קריאתאחר
 הרבה להכווע להנערים יניחו ולא המגילה קריאתבשעת
 כך. נוהגים ראיתי ולאעכ"ל,
 במלה מלה לקרות צריך קורא הבעל שם כתב וכןל(
 כמה שנהגו כמו ודלא יפה הציבור כל שישמעובכדי
 בכדי המן בו שנזכר בפסוק הרבה לחטוף קוראיםבעלי
 עכ"ל. הנערים ירגישושלא
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 קצסימן

 מנות טשלוחבעניני

 הדה*ג כתב קס*ד( )קונטדס ידה2ליםבאוצרות
 בטה2*מ יוצא אם יין שולח אם שליט*א. דייכמן י' דפאלד'

 מבואד דבר של לאמיתו הנה מנות. בכלל לא דיין יתכןכי
 הלוי. המנות כמ"ש האהבה לחזק הוא כה2"מ דעניןכבד

 הוא מנות דמשלוח ממגילה הלט"ו בפ"ב כתבוהדמב"ם
 מהדב חנוכה בקונטדס כבד שהסביד וכמו מהסעודה.חלק

 לדאות צדיך הסעודה קיום בחלות ולפי"ז זצ"ל.טודצין
 ועיקד ושמחה. משתה בכל נכלל וזה לחבידו מנותלשלוח
 ע"ב( )ז' במגילה רש"י וכמ"ש ביין הוא פוריםשמחת

 ולא ביין דק לכאודה ומשמע ביין, להשתכדלאבסומי
 עכ"פ ג"כ. משקה ובכל דוקא דלאו ויתכן משקין.בשאד
 חלק הו~ו דמש"מ להדמב"ם ואם הסעודה מעיקד הואיין

 את מקיימין לפי"ז דוקא, יין בעי ובסעודהמהסעודה
 כתוב דמשו"כ י"ל וביותד ביין. מנות משלוח שלהמצוה
 של ואחת אכילה של אחת מנווז ב' דהם מנותומשלוח
 דק ובאנו ולהשתכד. ולשתות לאכול שיוכל כדישתיה
להעיר.

 יעסקו שלא כמובן היתה המן דגזידת מצינווהנה
 שגזד תודה זו אודה )ט"ז( במגילה רש"י וכמ"שבתודה
 נמצא שלא ידאה במגילה והמעיין בתודה. יעסקושלא
 י"א המכתבים המן שלח שבכונה לומד ונדאה כך.שגזד
 ויתכוננו וידאגו מזה יתודעו שבנ"י כדי הזמן לפניחדשים
 מגזע שבא והמן מתודה יתבטלו ובינתיים עצמם עללהגן
 להם יוכל מתודה שיחלשו בזמן שדק וידע כך עשהעמלק
 היה שזה יוצא הפועל אבל ממש גזד שלא אףוממילא

 הצלינו שבדצונו. מה לעץ2ות ויוכל שיתבטלובמחשבתו
 ויין לנו. יוכלו לא שאויבינו כדי בתודה להתחזקתמיד
 בפודים שותים ולכן תודה של יינה דהוא לתודה סימןהוא
 לשלוח יש וא"כ ליין הדומה התודה לימוד א~ז לחזקכדי
 ללמוד והוא יין השנה כל לשלוח ויש מנות למשלוחיין

 משלוח כעין ובע"פ בכתב וללמד וללמוד תודהתמיד
מסת.

 למוקפים פרזים שבין החילוק הסביד הדמב"ןוהנה
 ושמוד מבוטח יותד במקום יושבים היו ה~קפיםכי

 לקץבווע דצו לא המוקפין ולכן הפדזות בעדי שישבומאלה
 ואסתד ומרדכי בנס. כ"כ הדגישו לא הם כיבתח"לה
 ולפי*ז פודים. לקץבות עליהם גם כי והבינוםעודדום
 ממקומם יצאו והפרזים לעודדם יש תורה בליהמוקפים
 בזה. ועיין תודה להם שאין למוקפים ד*ת ולפזדולצאת
 אדם יצא דלא סק*ג( תדצ'ו )בסימן כתב השולחןובעדוך
 מנות במשלוח יוצא לא וכן עמם וישמח בפודיםמביתו
 כלום לאי בפניו שלא דט*ש כשבילו נתץנים שבביתוטה

 י"ל ואולי בפניו. שלא אפשד כן לאביונים ומתסתהוא
 ידע שלא טוב ויותד צדקה זה לאביונים מתסתכי

 דיעות להדבות הוא מסת משלוח אבל הנותן מיהמקבל
 צדיך לאחדים ואם אהבה מדבה אין שם לא הואואם

 עמם להיות שצדיך ביתו בבני כ"ש אהבהלהדאות
 האלה והימים דכתיב מהא נלמד דזה ונדאהבפודים.
 וכתב ומשפחה משפחה ודוד דוד בכל ונעשיםנזכדים
 דצדיך הדי יחד ושהעים ואוכלים יחד מתאספיןדש"י
 כדי תה"ד לטעם ואפילו בפודים, משפחתו עםלהיות
 המצוה לעשות אפשד אם ג"כ לאכול מה לחבידושיהיה
 באודה ועיין אחד. ע"י יעשה ולא שיעשנה טובבעצמו

 מממם. שולחת שאשתו בבעל ק*ה עמוד תודהזו

 קצאסימן

 בנשיפ טגילחקריאת

 פ*ב ובידושלמי יצא. מתנמנם קדאה )י"ז.(מגילה
 חזוד א"ל ואינמנם זעידה ד' קומי יתיב הוה מנשההל"ב
 הוא אז מתנמנם השומע דאם ומבואד כוונית. דלאלד
 וחוזד בתחילה כיונת דלא כה2ה הפני כתב וטעמו יצא.לא

 ששמע הפסוקים שיחזור כתב הפנים ובמדאהלמפדע.
 ובשיירי ק"ש( על פירשה העדה בקדבן )אבלבנמנום
 הוציא אז וקדא נמנם דאם דמחלק המדדכי הביאקדבן
 ובשו"ע יצא. לא אז מתנמנם שמעה אם אבל יצא אזמפיו
 הואיל מתנמנם קדאה להלכה כך הובא סי"ב( תד"ץ)סימן
 יצא. לא מתנמנם שמעה אם אבל יצא. בה2ינה נדדםולא

 הידושלמי. עפ*י מהמדדכי המקוד ציין הגולהובבאד
 אפשד ואולי מהירה2למי הדין כתב לא מדועולכאודה

 המדדכי ביאוד עפ"י דק ולכן בק"ש איידידהידושלמי
 לא דהדמב"ם בזה לן ואדוח בידושלמי. כךמבואד
 כך מבואר לכאודה כי מתנמנם  שמעה הדיןהביא

 ולכן אק"ש. דקאי בירושלמי לומד ההא כיבידושלמי
 נדדם ולא התויל מתנמנם והוא קדאה של דק הדיןהביא
 הל"ה. בפ*ב מתנמנם שמעה הדין הביא ולא יצאבשינה

 לאנשים נשים שוים המגילה קדיאת דבדיןומבואד
 חייבין הכל )ב'( בעדכין וכמבואד עלייהו נמי קאידהחיוב
 הל"א( )בפ*א הדמב"ם שפסק וכמו נשים לאתוייבמגילה
 בקדיאתה חייק ונשים. אנשים בקדיאתה חייביןוהכל
 וכמבואד לקדא גם אלא לשמוע דק לא נשים על ישדחיוב
 היו הן שאף וטעמו ס*א( תדפ*ט )סימן בשו"עלהלכה
 כדמתיב עליהם גם הגזירה היתה דמתחילה הנסבאותו
בקרא.

 יה2ד לקט בספד שכתב מה להבין צדיךולפי*ז
 אין בנשים אפשד יצשנ לא טנטנם בשומע קנ*א(עטוד
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 לאנשים שוים נשים הא קפידא אין בוונתו מהקפידאנ
 בנשים. הדין להיות צריך כך יצא לא מנמנם באישוכמו

 תרפ*ם בסימן שהובא כבר ידוע הבה"ג שיטתוהנה
 האנשים, את מוציאות אינן הנשים וי"א בשםס*ב

 הויבת אינה דאשה משום טעם נתן הגר*אובביאור
 במגילה אבן הטורי מעש ג"כ ועיין לשכיע. רקבקריאה

 כי ליום לילה בין וחילק כ"ב( סימן ח"א )ומרחשתד'
 ועיין מהציאות. כן ובלילה פטורות ובזה נכלל הללביום
 ואולי קע"א.( סימן וזמנים ומועדים מגילה, ריש שמחאור
 אי אולי בקריאה ולא בשמיעה רק דחייבות נשיםלפי"ז

 קרהעה בעי דמ"מ ודוחק יצאו. בנמעם היתההשמיעה
 טעונה יושר הלקם ושיטת בנמנום א"א וזה לשמועכדי

ביא~ר.
 ולא מיע את מוציא אינו דטומטום הובאובתוספתא

 מוציא זכר הוא אם ממנפ"ש הא וקשה מיע. שאיעאת
 נקבה. מודאי ספק גרע ומדוע מוציא נקבה הואואם
 ודאי הוא דכשהמוציא משום גרע דזה להלק הב*יוכתב
 דבעינן משום טומטום הוא מכשהמוציא זכר והשומעאשה

 או זכר הוא אם ניכר יהא י"ח אחרים אתשהמוציא
 מודאי גרוע יהא לא סו"ס מדוע זאת בכל אבלנקבה.
 וצריך סקי"א(, תרפ"ם )סימן במ"ב דבריו והובאנקבה.
 אחרים המוציא שיהיה שצריך כך נעמד שהדיןלומר
 ודין נקבה או זכר אם הוא מי ניכר מצוה חובתידי

 ניכר יהיה שבמציאות הצריך לשנות א"א הנעמדחכמים
 בזה. זאת בכל וצ*ע הוא,מה

 קצבסימן

 למפרע הטניהקריאת

 יצא לא למפרע המגילה את הקורא : י"זמגילה
 וכ*ש אחת תיבה דאפילו ובאחרונים, בר~הצוניםומבואר
 בגמ' מבואר וטעמו למפרע. בקרא יצא לא פרק אופסוק
 למפרע עשיה מה ונעשים נזכרים האלה והימיםדכתיב
 דלמפרע מהיקש מלמד וא"כ לא. למפרע זכירה אףלא
 יצא לא למפרע בקורא טעם הוסיף במאירי אבללא.
 ואשכ כלל. קריאה שאינה וכן זו בקריאה נס פרסוםשאין
 דגמרא מהיקש אבל מהכתוב. הלימוד בלי סבראנתן

 קרא. צריך ולכן יודעים היקע לא הסברא דמןמה2מע
 כלל. קריאה הוי דלא ההיקש טעם להסביר באהאולי
 והקורא כתב ובלבה2 ל"ז. אתז פ"ם תמימה תורהועיין

 מה וכר בהוריתו הנס זכרון קרא שלא יצא לאלמפרע
 מההיקש. חוץ טעם הוסיף הש*כ וכו' לא למפרעעשיה
 לעשות א*א מדוע שבהשר במגילה שדה מרומיהןיין

 המשניות בפירוש הרמב"ם לשון והבה למפרע.העשיה
 לאדם שא"א כמו ונעשים נזכרים במגילה כתוב הואכך

 ראוי אין כן כמו עשאה לא אם שעבר בזמן מלאכהלומןות
 פה הא ולכאורה קריאתה. זמן אחר המגילה אתלקרות
 לא ט"ו או י"ד דאחרי ולא לא דלמפרע לבאר באהוא
 הרמב"ם בוהטז ונראה יעבור. דולא מקרא נלמדדזה
 הפסוק שקרא הייע הקריאה זמן אחר לקרות ראוידאין
 שקרא זמן אחר הראה2ון דקרא נמצא לראשון קודםהשני
 כ*כ שהעיר יוסף בראה2 וראיתי בזה. ועיין השניפסוק
 שעצ הקורא הל"א ממגילה בפ"ב מתב הרמב"ם והנהבזה.

 שקרש צבור מצא כתב ובהל"ב יצא. לא למפרעהמגילה
 מ8ןזור הצבור עם האחרון חציה אקרא יאמר לאחציה
 בהל*א כתבה אם ולבאו' למפרע. קורא שזה ההששוןחציה
 כתב דבהל*א אומר היהזי ואולי בהל"ב. שוב שנאהלמה

 המשמעות משנה כי יצא דלא למפרע אחת תיבהדבקרא
 פרקים קורא ואח"כ האחרונים פרקים כמה בקוראאבל

 קורא שקורא מה כי המשמעות משנה לא בזההראשונים
 היה ואם למפרע. נקרא כזה באופן דגם כתב לכןכסדר
 האחרון חציה בקורא שרק אומר הייתי הל"ב רקכותב
 דמהפסוק כתב לכן תיבה במשנה לא אבל למפרענקרא
 דיש לפי*ז ומבואר ופשום. למפרע נקרא שמקדים מהכל
 למפרע. לקרוא אפשר אי מדוע לכל וטעם לכל היקשלנו

 כמוע קראה אבל למפרע. בכתבה הדין איךאמנם
 למפרע. ולא כסדר כתובה שתהיה שצריך או היהצאכסדר
 מכתבם נלמד אי שבגמרא הטעמים בב' תלוי זהואולי
 תהיה געכ שהכתיבה בעי א"כ מכתבם דאי מנזכריםאו

 איך העיקר כי נ"מ אין א"כ מנזכרים נלמד ואיכסדר
 עיין וכן בזה. כבר שהעיר אמת בשפת ועייןשקורא.
 ח*ג ויור*ד קל"ג סימן אור*ח הספרדי לב חקדיבספר
 ובהטמע בזה. שדנים ספרים חבל והביא שס"אעמוד
 בסידור ועיין בכתיבה, הדין הוא אקכ לא דלמפרעדדעתו
 שמתב ט"ו סימן המגילה בכתיבת פורים דיני עובדבית
 שוב. דמברך שכתבו כמו ולא ברכה בלי וקוראדחוזר
 ל' אות תרצ"א סימן החיים( כף )לבעל יעקב קולועיין
 לא כסדר וקראה למפרע דבכתב א*כ ומשמע בזה.מ"ש
 והו*ל הוא ספר דלאו קרא א"צ למפרע בכתבהשכתב טףי סימן ח*ב אור"ח ובאורים חידושים בספר ועייןיצא.
 איצטריך למפרע קורא תעא שכתובה ודוקא ע*פקורא

 בשלא הנידון דכל כיון הכרע לדבר אין ומיהולמיעוטי.
 בזה. דנו שכבר לנקל ציין שלא ופלא הענין כוונתנשתנה
 ו"2 ת*ל זמנם מה סד"ה פשב ריש אבן בטורי עודועיין
 המגילה את לקרות ראוי אין כ*כ וצ"ל דבריו בסוףטקס

למפרע.
 מתחיל אלא כסדר בשכותב אבל למפרע בבתובהוכ*ז

 דרק עיבוב דאץן . נראה בזה פ"א וכותב והתרפ*ב
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 כ*ש וא*כ בס*ת ולא כסדרן שלא הו*ל ומזחותבתפילין
 כשר במגילה כסדרן דבכשלא הדברים וכונתבמגילה.
 ואולי למפרע. בכותב נפסל דאינו מסשה עדיפאדלא
 ומשמע אבן. בטורי ועיין דלא.  ומשמע כתפו*מהו*ל
 כתוב הכל וכשגומר כס"ת כסדרן שלא לכחובדיכול
 ועיין פסול. כסדר שלא במציאות סתוב אם דרקכסדר.
 רצה לב חקרי דבספר שכחב י"ז מגילה דוד ידבספר
 דהא נראה ואינו המגילה סתיבת על למפרע עץ2יהלפרש
 עשית דעל אלא ונעשים נזכרים האלה והימיםכתיב
 מגילה דים ולעיקר המגילה כתיבת על ולא קאיהימים
 מס"ת. המירא דלא אפשר למפרעשכתבה

 במגילה פוסל דלמפרע משמע הגמרא דברי לפיוהנה
 פ"ב ק"ש בהל' סתב והרמב"ם ובתפלה. ובק"שובהלל
 הפסוקים בסדר בד*א יצא לא למפרע הקוראהלי"א
 אומר רשאי שאיבו אע"פ לפרה2ה פר,2ה הקדים אםאבל

 כתב לא ומדוע בתורה. לה סמוכה שאינה לפי שיצאאני
 פר,2ה בהקדים יצא דבדיעבד ובהלל במגילהדה*ה

 כסדרן דין יש שם כי יצא לא באמת ד,2ם וצ"ללפר,2ה,
 גדול, דיוק וזה בק"ש משא"כ בפרשיות סמוכין הםכי

 הרה"ג לידידי ה' סימן פ"ב ברכות אביב בביכוריוומין

 ס"ד בסימן נפסק הפר,2יות ובהחליף שליט"א טוקררא"י
 הלכה. בביאור ועיי"שדוקא

 )והובא ובאחרונים בראה2ונים המבואר לפיוהנה

 איכא המגילה דבקריאת אור"ח( על אפרים רבבתןבספרי
 )וכמו הלל קריאת דין ב. הקריאה. מצות דין א.תרתי,
 גולדברג משה הרב ידידי ודעת טעם בטובשהסביר
 1"כ י"ב( סימן ח"ב משה ביכורי בספרו מטלזשליט"א
 מקרא, ונלמד למפרע א"א דהלל י*ז במגילהלמבואר

 דצריך מטעם למפרע א"א לימוד בלי אפילו במגילהא*ב
 בזה. ועיין שבה הלל קריאת מדין למפרע ולאכסדרן

 בסק*ו שם המ"ב דעת וקורא דחוזר למפרעובקורא
 והעמק החיים הכף דעת כן דאין דע אבל ומברךדחוזר
 שיחת מעין דהו"ל ומברך חוזר דאין מ"ב בדףברכה

המגילה.
 על בליקוטים )פלורנטין( שמואל במעיל ראיתישוב
 אחד דבפרק אמינא דס"ד הנ*ל הר"מ על שכתבהר*מ
 יכול ענין שהוא חציה אבל ענין שאים לפי יכולאינו

 כסלו יששכר בני הךיז שכונתי. וברוך דל*א. קמ"ללקרות
 יצא. לא למפרע הקורא שכתב ח' אות ד' מאמרטבת
 מבין ולא למפרע. שהיה מעשה רק וקורא מספראם

 על יצחק במנחת ועיין בזה. ועיין שנה כל נתגלהק~הנס
 כ*ט. סי' החיים עץ פרי בספר חריז וישב. פרשתהתורה

 קצגסימן

 טנות כהטלוח 8הטולח חבילות מצות איןמרוע
 לאביוניםוכעענות

 אם ביחד לאביונים ומתנחז מפת משלוחבנותן
 והנה חבילות. חבילות מצות עושין אין משוםמועיל
 הגמ' דברי על כתב נ"ז סימן א' חלק דעה שעריבשו"ת
 הרי לאביונים ומתנות מנות כה2לוח בנו קיימת ז'מגילה

 דבמצות אע*ג דברים ב' ידי לעמ2ת אפשר אחתדבעשייה
 לצאת אחת פעולה מהני דלא אה2כחן למקום אדםשבין
 למקום אדם שבין מצות בין לחלק נראה מצות ב'ידי

 כוסת לב' א"א למקום אדם דבין היות שלחבירולמצות
 ולכאורה הכונה. על התורה הקפידה לא חבירו לביןאבל
 תראה חבילות. מצות עושין אין בזה אמרינן לאמדוע
 דבאפשר צרעת מטומאת בפי*א שמח האור מ"שעפ"י
 עיי*ש חבילות עושין אין אמרינן לא שליח ע"ילעשות
 ע*י מש*מ שישלח טוב יתזר כאן כי ניחא א"כבדבריו
 ע"י באפשר א"כ י' בסימן בסעם שם שכתבם וכמושליח
 בהא נתעוררתי וכן ופשוט. חבילות אמרינן לאשליח

 אין הא נשים כמה בנח2א ס"ב סימן העזר באבןדמבואר
 על רק זה ולכאורה ניחא להנ*ל אבל חבילותעח2ין
 אור*ח סופר כחב ועיין קדח2ין. המסדר על ולאהמקד,2
 מצוה ועל בגד על שהחיינו בעושה שדן כ"וסימן
 שהחיינו דברכת וכתב טעמים כמה ונהן חבילות שייךהא
 ועיין להקל. יש כ*כ חיוב שאינו חדה2 פרי או בגדעל
 המקומות כל תרצתי זאת ובדרך קל*ט. בסימן מ"שעוד

 ולדוגמא שליח ע"י שאפשר כיון חבילות מצותדמצינו
 ביור*ד כמבואר ביהד עופות כמה דם לכסחן אפשרהאיך
 קנאות המנחת בזה והעיר חבילות עושין אין הא כ"חסימן
 ובזמנו שפיר. אתי שליחות שייך אם אבל ח' דףבסוטה
 דם במכסה זצ*ל זילבר אליעזר ר' להגאוןהקשיתי

 לכלוך או הנוצות לפעמים דה2חיטה בסוף עופות הרבהשל
 שגומר עד דם עוד עולה הנוצות חעל הדם עלעולה
 שלא דם יש הא הדם כל וכשמכסה היום כללו2חוט
 במינו מין לומר עהיך הכסוי בעפר נוגע שלא והדםנהכסה
 שלא להזהר שיש ואמר חוצץ. הא הנ*ל אבל חוצץאינו
 ונוצות נייר להוציא נזהר אני וכן יחצוץ היא לכלוךיעלה
 עואפשר דבר נופל ולפעמים זה. מטעם הדם שלמהדלי
 דאפשר ביור*ד שם שמובא מהדברים והוא בולכסות
 של בספרו ועיין בזוק. הארכתי אחר )ובמקוםלכסות
 שכתב קפ*ט סימן ~ר*ח בהוה אגרות שליט*א ורבימורי
 חדא כלל וכתב חבילות מות עושין אין עניןלברר

 דהכהנים משום דחבילות איסור ליכא שבמקדה2דבעבודה



 מ י ר פא חייםאורח ת ו ב ברשם
 מצוה מצד לא המקדש עבודת לעבוד שעליהם מצדלשים
 להמקדש עבדות מצד אלא הכהנים על שישבעלמא
 להם יש אדרבה ולכן במקדש להעשות מוכרחשהדבר
 עשוי הדבר שיהיה כדי אפשרי היותר בזריזותלעשות
 דיהינו כפהטאוי הוא באמת המקדש לענין דהאבמקדש
 בהשקאת ורק הכהנים על מוטל וזה להקןטות צריךשהדבר
 שהוא מצורעין בטהרת וכן המקדש מעבודת שאינוסוטה
 ברציעת וכן המקדש מעבודת שאינו הצפוריןענין

 בהם יש בעלמא מצות שהם ערופה עגלה והבאתדעברים
 גדולה, סברה לדעתי היא וזו פח"ח, ודברי ע"כ, זהאיסור
 בשואל חדש דבר עוד  ועייז דין. חידחצ שזה שנראהאף

 חריבה במנחה ועיין נ"ב, סימן ג' חלק ד' מהדוראומשיב
 שהאריך זצ"ל אפשטיין פנחס ר' להרהקג סוטהעל

 בספרו עיין וכן חבילות, מצות עחצין אין עניני בכלמאוד
 בערך אר*ז ענפי זצ"ל זילבר אליעזר ר' הרה"ג ידידישל
 האוצר בית הנחמר בספר ועיין חבילות. מצות עחציןאין
 כל שפיר אתי משה האגרות ולדברי קפ"ה. כללאלף

 מהמום באג"מ ובמוש מעירים. שהם קד,מים שלהמקומות
 המבואר להבין יש זה טעם לפי לכאורה זריזיםדהכהנים
 בני דכלם משום הן זריזין דכהנים כ' דף שבתברש"י
 שלא אפילו דהטבותים כל להם נתיר דא*כ וחרדיםתורה

 לידידי ל"ם סימן חקב הלכה מקור בספר ועייןבמקד,ם.
 בזה מ*ש שלים"א זילבר בנימין ר' הרה"גהצדיק

 בזה. הארכתי כת"י זריזין כהנים עניני עלובקונטרס
 ד,טבת. פ*ב ישראל תפארתועיין

 קצדסימן
 השקל מחשית נתותי%

 פורים בליל ליתנו ו"ט כתב תרצ"ד בסימןהרמ*א
 הוא מנחה קודם הלא ולכאורה מנחה. שמתפלליןקודם
 סימן ח"ב חיים בעין וכתב פורים, בליל כתב ומדועיום

 גרולה מנחה קודם לא דכוונתו דמשמע י"ב באותקמ*ג
 ברנשטיין יצחק ר' הרה"ג וירידי קטנה. מנחה קודםאלא

 י לשונו וזה דברי על דהטיבשלים"א
 שכתב הבקי של בהביטתו אזלי דהרמ*א פשוםונ*ל
 קצת אטס שהוא מי ! ת"ל ד' סעיף תרצ*ב סימןבהבו*ע
 שקראו אחר עד להמתין וצריך לביהכנ"ס לילך יכולואיט
 לשמוע יכול כ"כ, בתענית לישב עליו וקשההקהל

 ווריז ע"כ. ולמעלה, המנחה מפלג יום מבעודקריאתה
 תפלת לגבי רל*ג בסימן שהקילו ממה דמקורובמפרשים
 אבל מגיה, הו~ש כי כן, ס"ל הרמ*א שגם ומהטמעערבית,
אסור

 לאכ~
 מהטמע וכו', המגילה קריאת שמטמע קודם

 הוא ולמעלה המנחה ופלג מסכים, חוא הדיןדלעיקר

 לענין לילה ליה דהטבין זאת ובכל הלילה, קודם ורבעשעה
 וכותב בלשוט הרמ"א מדייק לפיכך המגילהעקרי214
 קריא21 לענין לילה הוי )דהרי פורים" בליל ליתט"ויש

 המבחה מפלג דהיינו מנחה*, שמתפללים קקודםהמגילה(
 בסי' הפ"ח אולם הלילה. קודם ורבע שעה שעדייןאע"פ
 מהא ילפינן דבגמרא כיון זה, על חולק א' סעיףתרפ"ז
 צאת עד נקרא לא ולילה דומיא ולא ולילהדכתיב

 דינו את שלקח הב"י על חולקין הפוסקים ורובהכוכבים,
 ותמצא במפר,טים זה בכל עיין הדשן, ותרומתמהר*ת
 עכ*ל. ע"כ.נחת,

 ליתן נוהגין ועכשיו שכתב סק*ד שם במ"בועיין
 )וראיתי מגילה מעות ובהבחרית מנחה קודם השקלמחצית
 יש ולדבריו מעריב קודם דנותנים מקומותבהרבה

 וכתב מבחה קודם לתת השולחן בערוך כתב וכןלהקדים(.
 ואין להחזן השקל מחצית מעות נותנין וישבסק"ח
 ואין להקורא מגילה מעות ליתן נוהגין וגם בזהקפידא
 בדבר. חיוב ואין בדבראיסור

 זצ'ל גרוסברג הרב ידידי כתב י' חלקובטעם
 אלא דוקא מחצית צריך אין השקל דבמחצית רל"דבדף
 כאן היה לא השנה הנה השקל. מחצית השווהמטבע
 דאפשר ואמרתי כסף של דולרין חצאי ג' הכנסתבבית
 ואח"כ אחרווז. במטבעות מכסף שקלים חצאי ג' שוהלתת
 הרב וכדברי לקדמותו. חזר והכל שקלים חצאי ג'הביאו

 ז'. א' פק"ם בסי' ועי' ופשום. דוקא דלאו נראהגרוסברג
 בכף ראיתי מנחה קודם לתת דיש רמילתאוטעמא

 שתהא כדי והיינו התענית ביום שכתב סקכ"ההחיים
 דחוי הענית אם דאפילו ומשמע לכפר תענית עםצרקה
 ליתנו יש ג"כ ה' יום ומתענין במוצ"ש פורים שחלכגה
 במהצ*ש לתענית לצרפו כדי מנחה קודם התעניתביום
 ביום ליתן יש בם"ו שקורין בירחצלים ולפי"זעכ"ל.
 אבל בזה. ועיין י"ג. יום דהוא מנחה קודםהתענית
 הביא שלים"א דלבצקי שריה להרב משולשבפורים
 מחצית את בירושלים נותנים שנה דבכל כקחבעמוד
 גם נותנים כז4אץ בהבנה אך מנחה לפני י"ד ביוםהשקל

 בתענית דהיינו י"ג ביום השקל מחצית אתבירחצלים
 במקורות ה:יי"ש כולו העולם כבכל מנחה לפניאסתר
 תמיד נוחנים לא מדוע ולכאורה ב'. א' אותוהערות

 סימן בהלכה המצוינים ובשערים י*ג, ביוםבירחטלים
 הרה*ג וידידי מר"ח. לתת דאפשר כתב ה' אותקמקא
 הנתינה ז% וזעל כתב בכתביו ש~ט*א שורץ יואלר'

 אדר. בי*ג בפרזים פורים ערב של במנחה ליתןטהגים
 בי*ג במנחה כה~לקם ובפורים אדר. בי"ד נותניםובמוקפים
 שגם מהמום וגם הכנסת לבית נאסף הציבור שאזמשום

לביט~
 המא שבא פורים. לפני נותנים וכן המ4 מהשבה



שסא מ י ר פא תייםאורת ת ו ב בר

 עבר אם דאף ומסתבר עצמו בפורים נאן פורים לפנינתן
 אדר אחרי דאף ומסתבר אדר כל טתן נתן ולאפורים
 עכ*ל. שבמקדש בשקלים כמוטתן

 קצהסימן
 הטגילה קרהאת כזמןלצאת

 לצאת דאסור ס"א קמ*ו סימן בשו*ע מנתוהנה
 שרי. לגברא גברא בין אבל פתוח. כה~הוא ס"תולהניח
 ומקורו אסור. קה"ת שמע הוא אם וגם הביאובמ*ב
 לצאת דאסור א"כ ומבואר אליעזר. ודמשקמפמ'ג
 איך שם נסתפק ובפ"מ כבר. שמע הוא אם אפילוכשקורין
 לצאוב מותר אם אדם לחפש הכנסת לבית בא אםהדין

 בין רק יצא דלא כתב ד' בשער סקט*ו חייםובשערי
 בין נקרא אז אם לכהן וקוראין לוי וכשאין לגברא.גברא
 בזה. דיעווז שמביא סק*ז החיים בכף עייז לגבראגברא
 שכתב ט"ו סימן אחרון קונטרס דיסקין במהרי"לועיין

 למי שרי הסברא דמצד ויחל שקורין מתעניןבציבור
 איסור איכא אלא הקריאה באמצע לצאת מתענהשאינו
 ג' סימן ח"ב לשלמה אהטר ועיין וכו' עם דברובמשום

 היהץ לצאת אסור תורה שמחת בליל התורהדבקריאת
 קורין שציבור מקום וכל תורה כבוד מדין הואשהאיסור
 שכתבם מה רעיין עכ*ל. יוצאין אי זילזול איכאבתורה
 רכ*ב. עמוד י' חלק בנועםבזה

 איך אבל לצאת. אסור ג'כ המגילווץ בקריאתולפי'ז
 אחר שמנין עד ונשתהה אסתר מגילת קריאת בשמעהדין
 שכתבנו מה לפי והנראה באמצע לצאת היכול שובקורא
  כעת שיצא בספר בוה שדן מי ומצאתי וחפשתידאסור.
 קצ"ה בסימן וכתב חי, איש בן מבעל לשמה, תורהלאור

 בא אחר ומנין המגילה של הקריאה חטמע שהתפללמי
 ויש ספר נקראת שהמגילה שמצינו מאחר יצא לאועדיין
 ויוצא קורא הש"ץ יניח שלא להחמיר טוב כס"ת דיניןלה

 המגילה הש'ץ שיגמור עד ימתין אלח הקריאהבתוך
 איך אבל להחמיר הם א'כ עכ'ל. טוב ברכת תבאתליו
 לקףין ויש לצאת יכול אם שמע אם המגילות בטוארהדין
 ב'. אות קנ'א בסימן מ,ש ועייןבוה.

 יהודה במטה מ4ש פהואעתיק
 סי~

 סקקב קמ*ו

 הקריאה שהשלים כית מסתברא ז*ל הפ*ח כתבח"ל,

 ע*נ לצאת יכול אחרונה ברכה בירך לא שעדייןאעם'י
 שמעינן לא ברכות דבשאר דאעקג בזח להקל נראהואין

 מ*מ תהתורה. קריא בעת אלא אמרו דלא ליוצאאיסורא

 בכלל והוי כוותה חשובה לקריאה אץיכה ברכה דהךכיון

 מהשת לאחריה לפניה ברהשת למ*ד וכ"ש וכרקעזבי

 שישמע עד לגברא גברא בין לחשת דאין נראה לכךוכר
 כשש אש8דא יבז8ן עכ-ל אשן השןא שילא משיחסרכח

 וטעם ובירך(. והאחרון הראשון רק כי שייך לאכ"ז
 ברכות ארץ הבכורי הסביר והמ"י הפ4ח שלפלוגהעץם

 אברהם ר' הרה"ג לידידי עיי"ש טעם בטוב מ' סימןפ"ק
 בסק"ב מרדכי המאמר מ"ש אעתיק וכן שליט"א.טוקר
 ועוד אחרונה, ברכה העולה שיסיים עד לצשעץ דאיןנראה
 הלכך הוא גדול כי אמן עניית שכר בכדי מסתברדהכי
 פח"ד והרב אמן לענות הכנסת בית בפתח להמתין לויש
 הסביר מה מ"ג עמוד ברכה עמק ועיין עכ"ל. כן כתבלא
 בין וההבדל להם. יש דין איזה המגילות קריאתענין

 פסוקי בין ח' דברכות )ובגמרא אסתר למגילתהמגילות
 גבורים במגן ועיין הביאו לא ובשו*ע תיקו. מאילפסוקי
 היום כי שם חכמים ובשפתי סק"א הגבוריםבשלטוני

 מתרגמיהילא
 תשקצו בל על יעבור ואם לצאת בצריך הדיןואיך

 ויש בסק"א שכתב השולחן בערוך וראיתי יעשה.מה
 דינו אם תשקצו בל על דעובר לנקביו צריך אםלהסתפק
 כתפלה דינו או ויצא וברכותיה ק"ש או פסוד"זכאמצע
 הבריות כבוד דגדול כתפלה דדינו ונלענ"ד תפלתושגומר
 אותי הלואי ז"ל וכמאמרם השכינה ככבוד התורהכבוד
 העולה שיגמור עד להמתין וצריך שמרו ותורתיעזבו
 סק"א. ציון בבני עוד ועיין עצמו. להשהות ביכלתו רקאם

 שליט"א צבי נטע ר' הגדול הגאון דודי העירניכ"כ
 סימן בח"א מ*ש ועיין באמצע. לצאת מותר בהפטרהאם
 אחד והנה המפטיר. שקורא בזמן לעמוד שצריךרי"ד

 ההשלמה וענינה אשלמתא דזה הפטרה דנקראמהטעמים
 לצאת. וא"א מהתורה חלק זה הששכ בתורה הקריאהשל

 אמן. לענות הברכות סוף עד דיחכהומסתבר
 השמיט שלכך שכתב )סופר( חיים תורת בספרהמין
 ורק ד"ק דאינו דסובר לפסוק פסוק בין הדיןהרמב"ם
 דבר אלא הוי לא וד"ק אקרא ואסמכוה אסורמדרבנן
 איסור משא"כ מגילה ומקרא ט'ב כמו בנביאיםשמפוד,ם

 איסור רק זה אם אפילו ולכאורה עכ'ל, דדבנן רק הוהזה
 בע*פ חטאלתי בוה. המיז הדין להביא לו "טדרבנן
 לצאת וענה שליט"א פיינשטיין משה ר' הרהשגלמו"ר
 במגילה דין ואין חידדטו אלא לך אין המגילהבאמצע
 עכ*ל. לצאתשלא

 קצוסימן
חערות

 בירך לא אם ד'. אות רפ*א בסימן שנתבנובמה
 הלכה בביאור מפור,ט זה כך. אחר מברך אם הלללפני
 יברך הלל לפני בירך לא דאם דכתב נ'ג סימןר"ם

 אח*ב. יברך האכילה קודם בירך שלא במי וכןלאחריה.
 "ןתבה אית בכל אוסר קשש סרכת דלגואם
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 ששי ביום באוכל א' אות ק"מ בסימן שכתבנובמה

 שכתב סק"א רס"ז סימן במ"ב עיין אומר. מה חצותאחר
 המעלות. שיר אזדאומר

 השחר ברכות אמר בלא ב' אות מ' בסימןבמ"ש

 מ/ אוה ז' כלל ברוך בבית מ"ש עיין התפלה.לפני
 גאל אחר אמן ענית בענין ע"א בסימןבמ"ש
 י"א. סימן ח"ב שלום דברי בהםו"ת מ"ש עייןישראל.
 לחול. שבת בין חילוק יש אםוביאר

 ילכו דנשים טוב דיותר וכו' הרב כבודבמ"ש
 צניעות. יותר בזה יש כי שמלה מאשר ארוכותבמכנסים
 טען והחזו"א הדבר כן אין מהספרים שלמדתי כפילדעתי
 זה נגד דבר עושין היו בזמנינו סנהדרין היה דאםואמר

 שנשים להזהיר א"כ ויש מילחא. למיגדר שעהכהוראת
 י"ד סימן ח"ו יור"ד אומר יביע ועיין במכנסיים. ילכולא
 לכאו' ואעדיף קצרה בהםמלה ולא במכנסים ילכו דלאמ"ש

 בזה. ווניין קצרה משמלהמכנסים
 רב מעשה בתוספות ראיתי שכ"ט סימן בח"אבמ"ש

 להוציא וכיע מברך היה השמועה מפי שכתב כ'אות
 העומר. ברכת בלא וסיפר אמן. עט המנין וכל י"חהציבור

 רב מעשה בתוספות ראיתי תכ"ה סימן בח"אבמ"ש
 בסוכה אתרוג בר0ת בירך ז"ל הגר"ח שכתב ס"גסימן
 למטה. הלולב הפך למטה כשפנה ובנענועים התפלה.קודם

 ראיתי מיושב בהתפלל י"ב אות נ' בסימןבמ"ש
 קכ*ב עמוד )קוסבסקי( זכרון בקובץ בזה דבריםאריכות
 שליט"(ג זוכובסקי נתן ר' הרה"גמ"ש

 מה עיין ביו4ט גפרור בהדלקת שמ"ו בסי5ןבמ"ש
 ס*(ג סי5ן ח"ז נדברו באז לדברינושהביא

 זילבר הגר"י דברי א' אות שד'מ סימן בח"אבמ"ש
 ס*א סימן ח*ז נדברו באז דבריו נדפסו כעתשליט"א

 ג/אות
 שמצלצל שעע להפסיק ט*ז אות רכ"ב בסימןבמ"ש

 להפסיק דאוסר ק"ד סימן ח*ג שלום דברי עייןבשבת
 מנא. תקע גזירת משוםהצלצול

 בגילוי שהולך למי שלום לתת א' אות ז' בסימןבמ"ש
 ט"ו סימן ח"ו או5ר יביע בשו*ת בזה מ"ש עייןראש.
 ח'.אא

 מאחר ברכה כשומע אמן לענות פ"א בסימןבמ*ש
 ד'. אות ע*ו סימן ח*ז נדברו אז עיין בלדהם.בשי.-"ע

 לאלו הכותל ליד מנין צירוף 5"ה בסימןבמ"ש
 דכתב כקא סימן ח*ו אומר ביביע עיין התפללושי*ר
 שבת קבלת התפלל כבר אם שבת בליל לא אבלדאפסר
 למנחונלצרפו

 יביע עיין בתפלה. נשים בענין נקב בסימןבמ*ש
 ואם אהת בתפלה להן דדי שכתב י"ח סימן חיואומר

 ברכה משום בזה ואין תפלות בג' להחמיר יכולותרוצות
 ה2וחר. ברכת עם שחרית דיתפללו וכתב צריכהשאינה

 לא דמנהגיט כמה העירוני קנ"ח. בסימןבמ"ש
 ח"ו אומר יביע ועיין בזה. עוד לכתוב ואיןלעשות
 כ"ט.סי'

 אלו בענינים מ*ש עיין י'. ט' ז' סיסו בח"אבמ"ש
 ד'. סימן ח"ב אחד שמעת שערבשו"ת

 דברינו על שהשיב מה עייוש קס"ז. בסימןבמ"ש
 נ"א.בסימן

 דברינו על שהשיב מה עיי*ש קנ"ה. בסי5ןבמ"ש
 נ"ב.בסימן

 דברינו על שדה1יב מה עיי"ש קל"ה. בסימןבמ"ש
 נ*ה.בסימן

 דברינו על שדה1יב מה עיי"ש רם*ח. בסימןבמאש
 צ'ד. סימןבח"ג

 דברינו על שהשיב מה עיי"ש ת*ח. בסימןבמ"ש
 התפילין את שמכסין בהא ג"כ שם והביא קנ"ז.בסימן
 כ"ו. סימן בח"א מזה שכתבנו ידשל

 בהםבת דף לקפל בענין י"א אווע רכעג בסימןבמ"ש
 שמעון ר' הרה"ג הדהטוב ידידי בזה שכתב מהעיין
 בחלק הדהמובים בספריו הרבים את המזכה שליט"אחררי
 לדברינו. והביא קמ"ט סימןב'

 בשער דברינו על מ"ש עיין ס*ו. סימן בח"אבמ"ש
 כ"ג. סימן ח"ב אחדשמעון

 בסימן דברינו על מ*ש עיין ס"ג. סימן בח"אבמ"ש
 אהד. שמעון שער בספרכ"ח

 קצזסימן

ידיעות

 צרפת חכמי שתקע התקעת הן שו*ם תקנותא(
 שפתרשג תיבות ר14שי שו*ת החמישי. אלף בסוףואשכנז
 באירופה. הקהילות ר14שי היו שהם מאניץ,ווארטהם,
 בשו*ע ומובאים הראשונים בשו*ת מבואריםואתקנות
 שהמנהג סקי*ד בפ"ת ועיי*ש בהגהה ס*ג נוג סימןאבה*ע
 תקכ"א. בשנת סלוצק בק"ק בוועד שנתקן כהתקנהלפסוק
 ה*צ דאק ג'ר ב"ש א"ת המועדים לקביעת סימןב(
 פסח ,על א' 2וחל ביום א*ת פירושו, ח*י. פל"יו"פ
 ג' ג"ר שבועות. פסח של ב' ב*ש באב. תשעה יהיהבו
 התורה, קרהשת פסח 12ל ד' ד*ק דה1בדנ ר(1ש פסחשל
 של ף רהפ כיפוד. צום פסח של ה' ה'צ תורה. שמחתוהוא
 יהי' פורים שחל ביום ח*י פל"י שעבר. פורים היהפסח
 4היר. לחחחם עשר שמתה בעומרל"ג
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 במאני הוא במדל*ב כף. תקיעת ושא אנדשלאקג(
 ת'ח סודר. אגב גשר קנין קגא4ס ביה. למקנידכשר

 נדר. בלי הוא בלנ*ד קרקע. אגב הוא אג*ק חמץ.תערובת
 אצבע כסדרן, הצפרנים ליטול שלא מקפידין ישד(
 ובימין בקמיצה שמאל ביד ליטול ומתהילין אצבע.אהר

 וטוב בשמאל דבהג*א בימין בדאג*ה והסימןבאצבע
 השולחן הקצות וכתב כסדרן. ליטול שלא לכהחילהליזהר
 היא דהקפידא וכה2מע סק*ז דה2ולחן בבדי ע*גבסימן
 נוטלן אם לחוש אין רגליו בצפרני אבל ידיו בצפרנירק

כסדרן.
 וראיתי כלאים. על לעמוד מותר אם גשאלתיה(

 שכתב י*ד אות ט*ז סימן חאב אור*ח וב(עריםבחידושים
 תחתיו כהצעה דינה אין כלאים ע*ג דהליכה נראהה"ל,
 בהן. נוגע בשרו אפילו ח2רי וכדומה בידיו כגגיעהאלא
 שליט*א זילבר הגרבא וידידי עכ*ל. עליהן לעמודוכן
 עם טען שליט*א הגרח4ק וידידי הך. הייע דלכאורהטען

 שרי* בודאףמנעלים
 טרופר לייב הרב יזידי של בקונטרס ודאיתיו(
 לאיש אסור זה בלשון שכתב כ*ה עמוד יחוד עלשליט"א

 עבור טף שומר להיות וונעלה שנה שף2רה של"2מבן
 שיינברג הגר*ח בשם זה והביא ומעלה ג' בתתינוקת
 שליט*א. אלישיב ש. י* ר' והגאתשליט"א
 ראש ובבשמים שי"א סימן בח"א שכהבנו במהז(
 בעיקר וכן תורה, בני כמה העירוני להרא*שהמיוחס
 שהרי פלא דזה שליט*א זילבר בנימין ר' הרה*גידידי
 ברוך בבית אני וגם הרא"ש כזבי שהן כתב דשאז4סמרן
 ובעיקר כן הוכחתי הפר,2יות סדרי לענין תפיליןהל'
 תרנ*ו בסימן הלכה הביאור דברי הביא לא למההדין
 של לא עתה דעתי להביע באתי לא באמת והנהעכ*ל.
 נקרא כך כי להרא*ש. אחעו דמיחסים כתבתי אלאהרא*ש
 בו מחברו הוא מי להעיד ומאבוא אני מי אבלהספר
 גזה. שדן מי ואצןין בזה. שכתבו מה כבר דידועבזמן
 וראיתי שכתב ה' סימן א~ר"ח צדק צמח שו"תעיין

 רבים גמגומים שם יש וזצוד וכר רשש בשמיםבתשובת
 חת*ס ועהן מהרא"2. כלל זו תשובה 21אין וניכרמאד
 סימן יור*ד תשובה פתחי הרין ג' אות שכץ סימןיור*ד
 במערכת הגדולים בשם החיר*ח אמנם סק*ב.שמ*ה
 דהספר דהעיד דברלין אב*ד בשם כהב קכקז בןספרים
 נ*ה. סימן חקב תנינא וסה2יב שחאל הרץ להרא*ש.מיוחס

 ובנועם ז'. %ת י*א פימן הפופקים בכללי חמדח2די
 הפפר. בסוףח*ב

 לכשמרה יכולה מטפחת. בלי לישון המאגת אשאק
 לגביה. מכוסה מקום זה דחין כך לישון נדתה בימיגם
 קוליטקש שודץ יהשל ר' הרה*ג ידידי טעןובן

 זה אין ידים בתי עם שקורא בעת הס*ת לאחוזט(
 ולדע,פלל כ"ו. סימן לשמה תורה בספר כתב כךכבוד,
 סימן בחעד משה הבאר סתב כך כבוד זה אין ידיםבבתי
ט"ז.
 ברוך דפסוק כתב קצוו סימן לשמה תורה בספרי(
 אם ולא בקקש רק הוא בלוה2 דצ*ל מלכותו כבודשם

 ל*ט. בסימן מ*ש המין אחר. בזמןאומרו
 דהשיעור כתב שפ"ב סימן לשמה תורה בספריא(
 ברחוק וא*כ אמות, בארבע הוא בשוק אשה אחר ילךדלא

 ללכת. יכול אמותמארבע
 כצורי עזרא נסים להרה*ג נסים מעשה בספריב(
 כלה בואי ג*פ לומר יכ~ל וז*ל ק*מ בעמוד כתבזצ'ל
 עכ*ל. אח*כ הזמן יעבור אם ערש*ק מנחת חזרתבתוך

 עיין בשבת. מים חימום במערכות מים שימח2יג(
 לוי הרב מאת תשל*ד בשנת ע"ז שיצא מיוחדבספר
 י)רח2לים(. הלפריןיצחק

 לה שאין אף הרששש בכיסוי חייבת קרחת אה2היד(
 נדברו אז עיין המכוסין כמקומות גחשב זה כישערות
 פ'. סימןח*ז

 שצ'ה סימן אוד"ח מנחה בשיירי פתים במנחתט0
 מגוי מתנה במקבל ל*ש יחיה מתנות שונא דאיסורכתב
עכיקם.
 כי ף קורין כפור דביום הטעם כתב בו בכלטז(
 ימים. בששה שנבראו היצורים על מכפר הכפוריםיום

 בפעם רק יששכר שם לקרות הגהיג החת"סיז(
 בשין רק התורה בכל ואילך ומשם שינין בתריהראשונה
אהד.

 קניבסקו הגר*ח לידידי דקרא טעמא בספריח(
 מבית כשיצא החזו"א על וז'ל כהב ק"ז בעמודשליט"א
 כן כמו ראיתי ואני עכ*ל. בכלי ידיו נוטל היההכנסת
 כן. שנוהגים גדוליםלכמה

 מברכין אין הריאה בדישן ועל סכין בדיקת עליט(
 על כשמברך כי ביור*ד ל*ט סימן דיש הגדולה כנסתעיין

 כתב פ"א אלף סימן חקה וברבי"ה בכלל. הכלדה2חיטה
 עייקש. מצוותו גמר עשייתו דאיןמשום
 אותו שטובלים אמרו ולא הגר את טבלו בי*ד אםכ(
 מסתבר אמירה, בלי סתם במעשה אלא לגיירוכדי

 אמירה צריך ולא טבילה. הף וטבילתו מוכיחדהמעשה
 בזה.ועיין

 יותר גבוה דהוא הכסא בית על לשבת בט*בכא(
 ועוד אחר. בענין אקא כי איסור אין לכאורהמג*ט.
 ופשוט. מהקרקע בחלק והר*ל לקרקעדמחובר
 לקחת או לפתוח לא העולם להזהיר "2כב(
 מוקצג מטעם בשבת בחףל הבאיםהמכהבים
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 בגד שזה במקום בחדר להתפלל לא להזהר ישכג(
 מעט. יתרחק אלא הכסא הבית שלהדלת

 בשבת לצ'לאנט מים כששופך להשגיח ישכד(
 כי לקומקום מהצאנט רתיחה יעלה שלא חמיןשהמים
 חלב. עם לשתות אח"כ ואסור בשר חמי הם המיםעי"ז

 הגר"י ידידי וכתב אסור, מעורב בים להתרחץבה(
 חוסר דוה שמלה כשלובשת אפילו דאסור שליט"אשורץ
 ולפי"ז עכ*ל. צ' גיטין עיין גברים שם יש כאשרצניעות
 לאה2א וכן נשים. שיש למקום ילך שלא לגבראמרתי
 מקפידין. לא הם אם אפילו אנשים שיש במקום תלךשלא
 ופשוט. צניעות חוסר זה אצלהאבל

 ישלב דלא כתב ק"פ עמוד ח"ב שמאי אמרי בספרכו(
 בדבריו. עיין בשמאל ימיןאצבעות
 וז*ל כתב קצשא עמוד ח"ב שמאי אמרי בספרכז(
 תברכך בעבור ואוכלה כתוב שנ"ד סימן מהר"םבשו"ת
 בשמחה. להיות צריך שהמברך מכאןנפשי

 תצוה והיס( )דיין התורה על יצחק מנחת בספרכח(
 שעורר החזו*א בשם שכתבו ולנזהר למזהיר מספרהביא
 תפורים והנעלים צמר של בפוזמקאות שעטנז חששעל
 צמר גרבי ממלבח2 נזהר ז"ל החזחא וכי פשתן.עם

עכ"ל.
 לעורר כתב צו התורה על יצחק מנחת בספרכט(
 רמ*ט. בעמוד בדבריו עיי"ש בחצר החמץ לבדוקדיש
 כהב הי"ד וסרמן להגר"א יבמות על הערות בקובץל(
 דוגמאות כתב ובסופו כיעו*ש לדעת דיש נכבדותידיעות

 כיעו*ש. הפשט דרך על אגדותלביאורי
 אחד מרב עיקרים י"ג הביא ח*ב ים אפיקיובספר

 י הן ואלו שמו בעילוםהחפץ
 לאח*ז. תשלומין להם שיש בתורה מצות הרבהא(
 מלימוד שמבטל שהזמן התורה. למוד מצות כן לאאבל
 הש"כ בפ*ע חיוב הוא ויום יום כל כי תשלומין. לואין
 לתקון. יוכל לא  ומעות הזמן כאבידת אבדהאין

 פיו על שגור שיהיה תורה בן לכל מאד נחוץב(
 פעמים וכמה שכמה כה2ניות פרקי איזו ולפחות מסכתאיזו
 ענין והוא בדרך וביחוד הספר מתוך ללמוד ביכלתואין
 טעמים. מכמה עודגדול

 ברכת קודם שולחנו על ללמוד לההרגל ונחוץ טובג(
 הסה"ק בזה שהפליגו כמו מסה2ניות אחד פרק לפחותהמזון
 עשפ שגורים פרקים הרבה לו שיהיה מזה יבאוממילא
 יד על וקובן שבת ממס' פרק על יחזור שבתובסעודת
ירבה.
 אם ממש רגעים חסה2ה ללמוד בעיניו יקטן אלק
 ביכולת ג"כ זה רברמשך רכי יווןר פנאי לו שאיןטזשן
 עצמה בפני ס*ע ההא תיבה וכל תיבות וכמה כמהללמוד
 הגר*(נכמ*ש

 זה ודף הלכה % זה פרק אה2נה מלומר להזהרה(
 נדר. בלי לומר ויתרגל גדול נדר הו~וכי

 ההפלה אחר תיכף ללמוד קבוע חוק לעשותו(
 הרבה. ו~ום מעט אםבבוקר
 תוה"ק ללמוד מכון הנני יאמר לימוד כל קודםז(
 ובקומך בשכבך וכון אותם ולמדתם בתורה כמ"שלשמה

לשיקב"ה.
 החפץ בספרי ובפרט מוסר. ספרי יום בכל ללמודח(
 איזה לפחות יקבעו חבורה עם והלומדים ושה"לחיים
 היוצא להתועלת קץ אין בהם ללמוד בשבועפעמים
 בה תלוי יהיה הרבים וזכות בחוש ראינו כאשרמזה

 להזהר התורה בני על ומכופלת כפולה חובהט(
 לבא אין כי ולשונם פיהם ולשמור אסוריםמדבורים
 סניגור נעשה קטיגור ואין מאוס בכלי בקדשולשרת
 החה"ש מלבד בעמלו יצא לא ומאומה בהפסדו שכרוויצא
 ורכילהע לשה"ר ובפרט האסורים דבורים כיהגדול
 בפיו שמוציא קדושה דברי כל את מטמאיםוכיו"ב

 בכאלונ להכשל שלא ע"ז בכ"יולהתפלל
 דברי לברר ורק הבל של בפלפול לפלפל שלאי(
 תורה של לאמיתה לכון יום בכל ולהתפלל ז"לרבותינו
 הלבה. בדבר להכשלושלא

 של משניות פרקי תמיד לשנן ונחוצה טובה עצהיא(
 מאה נקל דבר ואוא יעקב בן ראובן כגע אביו ושםשמו

 חלילה וממסחרו מעסקיו פנוי שיהיה עת בכליב(
 בביתו אם התוה"ק בלמוד יעסוק ורק לריק זמנולבטל
 יבח2 ואל בביתו מפריעין לו יש אם המדרש בביתאם
 יאבד ואל בטלן שנעשה שאומרים עליו המלעיגיםמפני
 בעבודת ועיקר גדול כלל וזהו השוטים. מפני הנצחיעולמו
השי"ת.
 לימודו באמצע להפסיק שלא עוז בכל להתאמץיג(
 בעת בלימודו יצליח לא חז"ל עפ"י העבירה גדולמלבד

 עכקל. קרעים קרעים נעשיתשתורתו
 )ליכטשייק הלבבווע מצות בספר ללמוד טובה עצהכן
 לדהעתמש תשכ*ז(. חדשה מהדורה )ירח2לים יקריםדברים
 המפתח בספר ובפרט פרנקל שבתי ר' הוצאתברמב"ם

 להשלים ויזכה עמ2ה גדול ודבר חיפוש של זמן חוסךשזה
 הרמב-ם. חלקי כלעל

 אות לב בשביבי ~יאפי0 ח*ב אליהו לב בספרלא
 לתורה, עתים קבעת שהשלים חז*ל אמרו וז*ל כתבכ"ז
 תורתו עשאין אדם בן על רק קאי עהה חח2ביםאנו

 לתורה עתים קבע לכהפ*ח אם %תו ושואליםאומנתו
 היח2ב לת"ח גם כי לדעת יש אבל פשוטו לפי אמתחה
 עתים קבעת זו לשאלה מקום יש ~ומד בישיבה היוםכל

 עראי באופן המש קבע תורתך עשית אם כלומדלתא~ח
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 ויוצא הגמדא את הישיבה בן סוגד קטן דבד לכלוש
 עכ"ל. קבע נקדא זה דאיז ודאיהחוצה
 יח2ד אמרי בספד הובאו איש החזון הנהגותלב(
 טעמא ספד ובסוף גדינמאן, מאיר ר' מהדה"ג ד"חבסופו
 שם. שנדפסו מהדבדים ללמוד יש והדבה כיעו"שדקדא

 אפילו בשבת בתבשיל מלח כשנתט הביא דקדאובטעמא
 כנראה שלים"א הגדח"ק והוסיף לעדבב, שלא אמדקד

 לישה. משוםחשש

 קצחסימן

א

 רעיםאהבת

 כתוב דעך שבאהבת קדושים בפרשת בתודהמצאנו
 את תשנא לא כתוב תשנא שלא ובלאו לדעך,ואהבת
 הסבר וצדיך עמיתך, את הוכח כתוב ובהוכחהאחיך,
 דבד. הוא והלא עמיתך, דעך, אחיך, בין השינוימדוע

 כאח קדוב כי דחוק, איש שונא דוב שעפ"יונראה
 אחיך כי יהודי כל תשנא לא כתוב ולכן אליו, אהבה לויש
 זה עדבים ישדאל כל כי להוכחה הטעם ובהוכחההוא
 עם הם ישדאל שכל עם, שהוא עמיתך כתוב ולכןלזה
 ובאהבה לזה, זה עדבים ישדאל כי להוכיחם וישאחד
 ושונאו, חבידו אצל דע מדת דואה שלפעמים דעךכתוב

 לאהוב יש ז4ע2 בכל דע שהוא אף דעך התודה כתבהלכן
 דרבו. יטיב הוא ומזהאותו

 בזמן כי ללמד שבא אחיך, את תשנא לא כתובולכן
 והו"ל לעצמו דעה ועשה בדע מדגיש אז אחדיםששונא
 עצמו. שנאת לרבות בא ואת עצמו, את ששונאכמו

 שקודם לדבות בא עמיתך, את תוכיח כתובולכן
 ואחד עצמך קשום והוא,  עצמו, יוכיח אחריםשמוכיח
 אחדים. להוכיח ראוי ח2תהיה אחדיםקשום

 יש או לשנא, אפשד שאחר חח2ב דלפעמיםעוד
 אחיך, את תשנא לא כתוב לכן מבאחרים, באחיםשנאה

 ישנשב מדוע רחוק אישכי
 כדי י לי כתב שלים"א כץ א. ר' הדה"גוידידי

 לרב .דעים" אהבת ולהדאות הנ"ל ידיד בקשתלקיים
 בדדך הנפלא שהסבדו שאחדי להעיר ברצוניהנכבד
 שחי~קי להוסיף יש אולי חן. חכם פן ודבריהאגדה,
 בהלכה. גם מתבטאים הנ"ל במצוותהביטוי

 שנאמר השונא אומר, רוצח הלכות בסוףהרמב"ם
 והיאך מישראל, אלא הוא, העולם מאומות לאבתורה,
 אחיך את תשנא לא אומר, והכתוב שונא, לישראליהיה

 עביוזג שעבר לבדו שראהו כגון חכמים, אמרובלבבך.

 שיעשה עד לשונאו, מצוה זה - חזד ולא בווהתרה
 תשובה, עשה לא שעדיין ואעפ*י מדשעו, וישוב -תשובה
 ולא עמו, ולפדוק לטעון מצוה - במשאו נבהל מצשאם

 ישדאל נפשות על הקפידה התודה . . . למות טטהיניהנו
 ה' אל נלווים שהם מאחר צדיקים, בין דשעיםבין

 המפרשים. שצייט ממה חוץ .. . הדת בעיקדומאמינים
 ט"ז, פרק סוף א' נוסחא נתן, דד' אבות לדבדיו,מקודות
 את אהוב לומר אדם יכוון שלא כיצד, הבדיותשבשת
 את ושנא התלמידים אהוב התלמידים, את ושנאהחכמים
 ואת המינים את ושנא כולם, את אהוב אלא האדץ,עמי

 אני כמוך לרעך ואהבת אומר, הוא הלא . . .המשומדים
 מפורש יוצא נתן דר' אבות ומדברי הרמב"ם מדבריד',

 הארץ, ועמי תלמידים חכמים, בין הבדל יששלכאודה

 אחיך, דעך, של מהביטויים מפודש יהנא הדבר דעתילפי
 מחה2ן ע"א, נ"ם מציעא בבא השוה עמית לביטויעמיתך,
 התלמיד הוא שעמית יוצש שבה2ם א', רכ"ח סימןמשפם
 מעבירה ונשמד מצוות, לשומד ביטוי - אחיךחכם,
 ונקלה הפסוק על ע"(ג כ*ג מכות עיין התלמיד,דהייט
 מידי נפטדו שלקו כריתות חייבי כל חז"ל, שאמדואחיך,
 אחיך, הוא הדי כשלקה אחיך, ונקלה שנאמד . . .כריתת
 לא אך לקה, שטדם החוטא את גם כולל רעך,והביטוי

 דר' אבות דברי מובנים זה ולפי והמשומדים, המיניםמן
 לרעך ואהבת מפסוק ואחד אחד כל לאהבת שכותבנתן
כמוך.

 שהדמב"ם ג' הלכה דעות, הלכות הדמבעם גםהנייז
 וכהנתו ואחד אחד כל את לאהוב וכותב, בדבריוהאדיך
 רעים אהבת מצות אצל עקכ הנ"ל, נתן דד' אבתןכדבדי
 אחיך את דק שב~ה אצל י דעו .. הוא. כולל הכלהביטוי
 לא שעדיין אז גם אך מדשעו, ושב חטא או חטא,שלא
 לנו לרמוז בא זה עמית, ולגבי באהבתו, מחויב אתהשב
 עמית, דדגת שהוא חכם התלמיד את גם להוכיחשיש
 לדב. כבוד חולקים אין דן חילול שיש במקוםכי

 זאת העדה יכפד. ד' שגיתי ח*ו ואם כתבתיהנלע"ד
 שלים"א. כץ אליהו ד' הדה"ג מידידיהיא

ב

 ברבים חבירו פניהמלבין

 כתב מל*ז( פ"ג ומזיק חובל )בהלכותהרמב*מ
 כשר אדם פני המלבין שכל הראשונים חכמיםואמרו

 בספר וכתב הבא, לעולם חלק לו אין בדבריםמישראל
 ובמדות בתורה דחבירו מפרש דהרמב"ם דוקחמעשה
 ובהגהות כשר, אדם הדמב"ם כתב דפה2ו"כ וביאורוקאמד,
 כתב שלים"א שלזינגר רשמ*י מהרה"ג רוקחלמעשה
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 מהלבות ובפ"ג הל*ח, דיעות מהלמת )בפ"ו ברמב"םעיין

 אחך אף להלבין שאסור משמע דשם ה~י"ד(תשובה
 אדם כאן שכתב כמו ולא קטן בין גדול ביןמדכתב
 הארץ עם על גם עולה חבירו שהביטוי ומצינוכשר
 להלבין אסור אלא להלבין אסור כשר אדם רק דלאוכונתו
 כשר, אדם רק הרמב"ם פה כתב מדוע וא"כ אדםסתם
 ובטור כשר, אדם שכתב הרמב"ם של מקורו מאיןועוד
 הראשונים חכמים ו(ומרו כתב תעכ( )סינע משפםחושן
 וצוין מישראל, כשר אדם שהוא חבירו פני המלביןכל
 המלבין סתם מבואר במשנה הא וקשה פ*ג, אבווןשם
 )סל"ם( בשו"ע הרמ"א וכ"כ וצ*ע, כשר אדם מובאולא
 דב"מ פ"ד הגולה הבאר וציין כשר, אדם המלביןוכל
 כונת ואולי כשל, הובא לא כלל שם הא וקשה נ"ט(,)דף

 רצתה לא והיא מתמר ראיה מביאה דהגמראהדברים
 כתב משנה ובמגיד היה, דכשר יהודה אתלבי"ם
 פנים הלבנת של זה דין רק אבל מקומות, בכמהמפורש
 חכמים מורים כן וצ'ע, כשר אדם של הדין לאאבל

 חז*ל* הובא פעם וכלהראשונים.
 צריך לפיכך וז"ל, הרמב*ם כתב דיעות בהל'והנה

 בין קטן בין ברבים חבירו לבי"ם שלא להזהראדם
 כוש אאכ לא הוא קטן ואם קטן כוטת מה אבלגדול,
 עמוד בח"ם תלמודית לאנצקלופדיה ובהגהות לא,דגדול
 בשנים, או בחשיבות רשל קטן אם הר*ק וז"ל, כתברי"א
 שהגיע קטן כל משמע דקטן נחלק, מדוע הבינותיולא

 ליה דמיכלמי ההובל בפרק וכדאמרינן ביושלעונת
 מספר כתב קע"ב( )סימן בח*א ציון בנין ובשו"תומיכלם,
 היא מסברא קטן הרמבום דמ"ש פמ"ג לבעל גומאתיבת
 והקשה ו~ז4 דרוצח לבייש ה"ה חהב יומו בן קטןדהורג
 נראה ולכן וכו' סומקא דאזיל בקטן שייך לא זה האעליו
 ליה דמיכלמי פ"ו ב*ק מגמרא הוא קטן הרמב"םשכונת
 זה יא"כ שמבי4 למי הוא דקטן מבואר וא"כומיכלם,
 קטן הפמ"ג כונת זה ואולי הנ"ל, המגיה מהרבנשמם
 בן קטן דהורג וכמו בושת דבר הוא והוא יבאשדמו
 הולך, שדמו כזה קטן מין כמבי"ם כ*כ הולך דדמויומו
 דרבים גומא מהתיבת הביא כן ציון הבנין הערתותרד
 עשרה* ולא עמו וב' ג' הואמה

 לכבשן עצמו שיפיל לאדם נח ע*ם( בב"מואמרינן
 דין הביא לא דהרמב"ם וצ'ע חבירה פני ילבין ואלה~מם
 אדם יפיל אמרו הערה דרך כתב )יאב( סוטה ובמאיריוה.
 ולא חסידחן מדת רק דהיא ומשמע האש, לכבשןעצמו
 כ*ה( )לאח בראשית תמימה תורה ועיין ההלכה,מגדר
 קנאות במנהת עיין וכן הא%שי* והדדך המצות מדרךשזה

 השמיטו מדוע מבואר עכקפ למאירי* ציי% ולאלסוטה
הרמב*ם*

 אשוג להלבין אסור כך איש להלבין דאסורוכמו
 בנלל זה אי תלוי זה ואולי להסתפק. יש כנעניובעבד
 אבל קפ"ב(, עמוד ח' )חלק ב%עם מזה שכתבנו וכמורעהו

 ביד יבזהו ולא בע"כ כתב עבדים הלכות סוףברמב"ם
 מוכח א"כ לבושה, ולא הבתוב מסרן לעבדן בדבריםולא
 דבעבד ביאור וצריך ע*כ. לבייש שלא להזהר ישדג"כ
 כתב בישראל חובל ובהל' ביד הרמב"ם כתבכנעני

 משום ביד לוקה הוא בישראל אם כ"כ ואוליבדברים,
 עליו, דמוזהרים בבעני בעבד ג"כ זה ואולי יוסיףבל
 בעבד אבל ביד, כ"ש לא בדברים בישראל אי אוליועוד
 מותר שביד אומר והייתי בפרך בו לעבוד שמותרכנעני
 שרק אומר וךיתי ביד כחזב היה ואם דאסור כתבלכן
 בדברים דג"ב כתב לכן מותר בדברים אבל אסורביד
 חכמים אמרו הרמבאם כתב ג"כ עבדים ובהל'אסור,

 הףל לא כי אין ומלקות הכונה, למי פה וכ"כהראשונים
 נחשב לא פיו ועקימת ר*מ, במצוה החינוך וכמ"שמעשה
 בברית באריכות ועיין בזה* ד% שכבר וכמו כמעשהפה
 סומא המבי"ם פ*ו ב*ק ועיין ף. ל"ת הסמ*ג עלמשה
 ת*כ סימן חו*מ כנה*ג ועיין השמיטו. והטור והר"מחייב,

 נ*ם סימן ח*ב ב*ק משה בברית ועיין ל"ג, אותבהגה"ם
 בושת. בדינימ"ש

 קצטסימן

 היקר שספרו זמן איזהו זה באה*ר,אחדשה*ט
 לידי, בא ר(מחון חלק אףח על אפרים רבבות שו*תבשם
 כרשי, ומכובדים נעימים דברים בו ומצאתיוראיתי
 מלכי מאן מלכים, שולחן על לעלות שראוי ספרוהוא
 לכתוב הנבי הרבה התשוב בספרו שעייטתי ולאותרבנן,
 יקרות. הערות בקן שלים'א הדר*גלפני
 הגה*ק בשם שמביא א" )סימן באור*חועיין - היום כל בגגדו שכינה כאילו לתשוב שצריך א'סימן
 היה תקג ירחמלים לעיה"ק בעלותי ז'ל, לב חקריבעל
 עפק לו וכשהיה הספר בתוך המ%רה צורת עם דן שםלו

 8תוח היה דגע בכל לרעהו איש בין לדיין אוהציבור
 והיה תמיד, לנגדי הן שויתי לקיים בו ומסתכלהספר
 תעויתי ע,ם מת'י תקלה יצא לבל הרבה יועיל כיאומר
 להם שהיה שקנים ששמע שמביא שלום שערי בספרעוד
 הפסוק עליו נמזב שהיה שעות מורה תיק בתוך קטן%יר
 בתב ז"ל מברזאן מהגאון ובהגהות עייאש, ובו'שויתי

 שויתי, בו וכותבים קלף שקובעין במה האריךשבשע*ת
 סקשא רפ*ג )סימן יףד הט*ז מדברי הביא שלאותמהני
 משמע ע"ש, מה מגילה כותבים דאין משוםשאסור
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 אין אבל מקום, בשום שויתי לכתוב נכון שאינומדבריו
 ודו*ש וצ"ע כן עהגיןאע
 אם וצ'ב - ימין לרגל שמאל מנעל חליפת ד'סימן

 ששייך שמאל של מנעל שלובש ידאיטר
 יש אם ימינו רגל על ללבח2 אותם מהפך והואלחבירו
 והבן.איסור
 של ובש"ע - ביחד בגרים ב' ללבו,2 ב', אות ד'סימן

 יש מלבוש לכל כי לדבר טעם כתבהאריז*ל
 מלבושים ב' והלובש הקליפה דוחה והמקיף ואו"פאהףמ
 למלבוש מלבוש בין ולהקיף לעבור שה"מ מניח איעיחד
 שכחה כי השכחה וגודם נידחים חקליפות איןועי*ן
 ע"נ האדם, עיני שמחשיך הקליפות היא חשכהאותיות
 להביאו ראיתי אעפ"כ בנסתרות עסק לע אין כיוהגם
 בזה. נזהרים אינם אדם בגי שהרבה שראיתיחשע
 ראיתי - במספרה ליו,2ב שלום לתת א', אות ז'סימן

 ומור אור"ח בשם שמביא שלום מבשרבספר
 שלא להחמיר נכון וע"כ שלף הקב"ה של דשמוסנהלות
 כי ראה2, בגילוי היו,2בים לאנשים שלום ולומר ידליתן
 ראה2, בגילוי ית' שמו להזכיר ואסור שלום ישיבוהם

 מוכח אוכ ע"כ. השלום למען לדעזיר יש איבהובדה2ש
 לו נתן הראש בגילוי שהולך אחד שאם מזהלכאורה
 איסור שאין שלו לו וליתן להחזיר מתזר ששפירשלום
 ולא ית' שמו להזכיר אסור הוא בגי~י שהולך מירק

 והבן. בגילוי שהולך מילפני
 - המרחץ בבית שלום לאדם לקרא ב', אות ז'סימן

 בסי' שמבואר מה כלל הזכיר שלא בעיניופלא
 שהמג"א לט"ז המג"א בין פלוגתא שם שיש )באו"ח(פ"ד
 אסור, ג"כ שלום ששמו ארם שלקרא שם הב"ח כמוסובר

 בזה איסור שום מוין שמותר סובר ג'( )בס"ק הט*זאבל
 ע*ש. מפמ*ג מוכהוכן
 ובשראז - המטה תחת אוכלים להניח א', אות ח'סימן

 ישן אם מהו שנשאל ז'( סימן )ח*ב וויםשלמת
 ליזהר, צריך אם מאכל דבר בהכיס ויש בבגדו לבו,2קצת
 רשו*ת ואין קפירא ליכא דכה"ג הסברא שאיןוהשיב
 להצניע מקום זה שאין מפני המטה תחת דוקא כ"אלר"ר
ע*כ.
 אבל - הכסא לבית אוכל להכניס ב', אות ח'סימן

 יש(0 סימן )ח"ג החכמה בצל בשףתהמעיק
 לביה.כ, מאכל דבר הכניס אם להקל שצידד שםיראה
 בהעה ר' הרה*ג לי פסק וכן  עקש, אסור שם לאכולורק

 כהםה. באר ש1*ת בעמשח שליט"אשטערען
 צפרניו שנטל אחר נט"י קודם קדיש שמע נדין "סימן

 כתב קמ*ח( סימן )ח*ד מהרשאם בשו*ת-
 ומותר הצפרנחם נטילת באמצע אמן לעעתשמותר
 נףנ שהיה זי"ען היש-ם מהגהץק והביא בד*תלהרהר

 לפביו שהיטה לומר וצוה צפרניו עטל בעודו תורהבדברי
 ע*כ. כעונה שומעוהרי
 והספר - פתוח במקום נט"י קודם יגע שלא י*אסימן

 א*ר בשם מביא ה'( שת ד' )סימןשר*ח
 אבר שכל שכתב ידים, מסכת בסוף טהרת עלמהגר"א
 ועו"ש. נטילה קודם בשחרית ליגע סכנה נקב בושיש
 עבוה"ק בספר ומצאתי - נט"י מי נגד ~מוד י*בסימן

 ידיו שרחץ המים שבו הכלי שיכסהשכתב
 נחלה ובספר רגלים ממי יותר והם טמאים מים הםכי

 שבעל זי"ע, מצאנז הגה"ק מרן בשם ששמע כתבלישראל
 אחר ע"כ, כגגדן לקרות שאסור שכתב ממה חזרעבוה"ק
 כן. שכתב חיים באורחות מצאתי זהשכתבתי
 שלחן ובספר - ידים בבתי הישן ב', שת י*גסימן

 ידים בבתי הישן כתב נ"ד( )סימןשלמה
 ג-כ יש במטוקן נגע שלא וודאי ויודע האנדשוהשקורין
 בדעת וכתב יברך, ולא ידיו יטול וע*כ יברך, אםספק
 צריך אין לכו*ע היום אור קודם ללמוד ישב שאםתורה
 עקכ. לומד בעודו היום כשיאיר שנית,ליטול
- הקהל טלית על לברד כ"אסימן  שו*ע בקיצור הנה 

 הקהל טלית על אבל כתב י"א( סעיף ט')סימן
 דדוי עליו לברך צריך לתורה לעלות רק נוטלואפילו
 אם אף ל"(0 )ס"ק ובברכ"ה המאור בהעמן וכתבכהצלו
 ולפתיחת והבנסה ולהוצאה וגלילה להגבהה בומתעטף
 הקהל, בטליתות לברך צריך לרוכן לעלווע וכ"שהארון
 שהקדישו כתב ה'( ס"ק בא"א תרצ"ד )בסימןוהפמ"ג
 אין לשוץ רק הקדיש אם אבל שירצוג מי לכללהקהל
 י"ד( )סימן והאור"ח ולברך, לעצמו לשאול רשאיהיחיד
 להתעטף אסור ברכה בלא שאף שלמה כרם בשםמביא
 צריך בוודאי להקהל סתם שייך שאם מזה גם אלמאבו

 ודו"ק. עליולברך
 עין - ציצית בלי ק"ש לקרוא ף, אות כ*גסימן

 משה באר בשו"ת זה בענין גדולאריכות
 נטרונאי הר"ר היטב בבאר שם ומפרש א'( סימן)חוא
 את קורא כשהוא בידו בציצית שהאוחז שכתב ז"ל,גאון
  ועיי*ש. היא יתירותאשמע
 צריך אם לביהכ'ס ללכת התפילין הוריד כ"הסימן

 ב*ק תשובה זה בענין כתב וכבר -לברך
 ירח2לים, באוצרות ונדפס שליט*4ג מסאטמאראדמו*ר
 לכתוב ויש פעם בכל לברך שצריך להלכה שםומסיק
 מקומה כאן ואין גדול באריכות זהבענין
 פרח בשו*ת ועיין - יד של התפילין לכסות כ'וסימן

 )סימן בלומענפעלד מאיר רן מהרבשושנה
 חהרן יד בשו*ת עיין אבל לאיסור, להלכה שפסקה'(

 מהרבה ראיה ג*כ ומביא להיתר שם שמסיק ג")סימן
 חףש. להיתר בן שפסקוגדולים
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 לא ולבאורה - בתפילין סגדיות לעשן ג', אות ל'סימן

 הלא המון, בפני אסור שיהיה להביאזכיתי
 לסעודת שדבכנס ח'( סעיצ מ' )סימן או"ח בשו"עמבואר
 ז"ל והרמב*ם מותר, עראי סעודת אבל וכו' חולצןקבע
 בדבר. וצ"ע ט"ז( הלכה ד' )פרק תפילין בהלכותמביאו
 ספר בשם שבתב י"ט( ס"ק מ' )סימן במ"ב מצאתיואח"ז
 היום, כל שמניחין במי דוקא דזהו דאפשר שלמהשלחן
 ע"כ. ותפלה ק"ש בשעת להניח שדרם מי לאאבל
 חיטך בספר - בתפילין קטן חיטך ב', אא ל'סימן

 האריך תפילין בדיני ג'( )פרק והבטתהבנים
 עצמו אעצ לשמור אפשר דאם לבסוף וכתב הרבהשם

 וג' ב' להנכו יש בטלים דברים לדבר ושלאבטהדה
 המנהג. דכן ז"ל, המג"א כמ"ש מצוה הבר קודםחדשים
 )סימן הברכ"י - רבו בפני תפילין להניח ליבסימן

 בזמנם היה שזה דאפשר נתב ח'( אותל"ח
 ראה2ם לגלות צריך היה ראשם צניפת ומנהג סדרדלפי

 שום בלי לחלוץ יטל בניקל לדידן אבל תפילין,בחליצת
 הת8ילין לחוץ בזמניט עכשיו מותר שפיר א"כ ע"כ,גילוי
 והבן. רבו בפני דאששל
 ביהמ"ד של ומזוזה - במזוזה בדיקה חובת ל"דסימן

 מזוזה כמו ודינא דבים של מזוזה נקראאיט
 שיש כיון בשבע פעמים ב' לבדוק שצריך יחידשל

 על נעשה ביהמ"ד של הענינים שכל וממוניםגבאים
 סופר( לשבת ספר )בשם המזוזה לבדוק עליהםפיהם,
 בשבע ב' בדיקה נמי בעי שותפין של מזוזהוכמו"כ
 ביו*ד(. רפ*ג סימן חת"ס)שו"ת
 - בנשים כרצונו שעשני ברכת א', אות ל"זסימן

 המבהג שנתפשט בתב מהרי"חוהליקוטי
 בכל ונדפס מבהגם מביאין ווה2ו"ע שהטוד כיתלאמרן

 אחר שיאמרו טוב שמהיות לי נראה מ"מהסידורים,
 ע"כ. בשכמל"והברכה
 דדך וכ"כ - רם בקול לברך להדר ב', אות ל"טסימן

 והגאר בזה, יזהד הנהנין בברכת שאףכה2ה
 דהא שכתב שפ*ב( )סימן חו"מ מש*ך ראיה מביאמשה

 כשברט דוקא היינו זהובים עשרה שוה ברכתדאמדינן
 עכ"ל. עצמו לבין בינו לא אבל אחרים,בפני
 - התפלה לפני מועד קרבמת בדין א/ אות מ'סימן

 שבשבת בתב תפ"א( )סימן אוד"ח נימוקיבספר
 מקומם כאן דאין וכף איזהו קודם לאומרם אין בר"חאו
 שמרן הטוטת בשער כמבואר שחרית תפלת אחרעד

 ע*כ. אמרו לא ז"ל הקדו,2האר"י
 - התפלה לפני השחר ברכות אמר לא ב', אות מ'סימן

 דטוב פמ*ג בשם סק"ט( נ"ב )סימןוהמ"ב
 שאיט מתים להחיות אתה ונאמן בברכת בשמ"עשיטון
 אחר יברכנה השח"ב נשמה אלקי ברכת לפטוררוצה

 בני תשף ס8ר בשם מביא שלום ווה2עדי ע*כ.התפלה,
 בירך לא אם יצר אשר ברכת דחף שכתב ה'( )סימןלוי
 נפטר שנבר מפבי התפלה לאחר יברך לא התפלהקודם
 ודויק ע"כ רפאיטבברכת
 לוכרות לפניך לבבו את בין הפסק ב', אא מעאסימן

- וט'עמו  סימן תודה בדעת מזה עוד ועיין 
 ל"א )דף לר"ה אבן טורי בשם שמביא זן סעיף)נ"א
 להפסיק מותר אח"ז להשלים דעתו אם שבפרשהע"א(

 שיש דידן בנידון כאן וא"כ בפסוקכה2א"כ
 והבן. הפסק איזהו שיהיה שייך אין הפדה2ה כללוה2לים בדעח~

 הש*ו מקום בענין - ש*ו שיתפלל מקום מ"בסימן
 יהי' הש4ז שהמקום איתא דוד טרןבשו"ת

 וכן תש"ס( )סימן חסידים ובספר לעכבה, הארוןלימין
 להששיב שדאוי ב'( ס*ק מ"ז צ"ד )סימן בפמ"גמבואר
 ימ2ב הרב אם לפי"ז ואיב הקודש, הארת לימיןהרב
 וויא עומד, דה42ץ של העמוד ליד ממש והוא ימיןבצד
 לירד צריך אינו תפלה הבעל הוא ואם מיוחד עמודיש

 וז*ב. ממקומו גם לד~צפלל יכול אלא הש"ץ שללעמוד
 יש אם  הכריעות ובענין - בברכו נדיעה מ"זסימן

 שאין גדול אריכות בזה יש נפק"מאיזהו
 ע"כ. בל"נ חזון ועוד זה בענין להאריך מקומוכאן
 ז"ל, מבוטשאטש מהגה"ק אברהם ב4ה2לועיין - יצר אהער לברך יכול מקום באיזה ד' אות נ'סימן

 שהזכיר מכיון פסד"ז בצצוך יצר אה2ר כשהתחילדבדיעבד
 מסתם ואיט אלקיט שאמר קודם גם גומר, השםאת

 לברך שאסור דבריו מתוך ראיט וא"כ ע"ב, חקךלמדיני
 ועיי*ש. דזמרה פסוקיבאמצע
 עוד הךין - באהרת מיוז2ב להתפלל הב, אא נ'סימן

 האיך בענין י*ד( סימן )ח"ג משה בארבשףת
 ומסיק כשיוז2ב או בעמידה או "בסאבתעי*להתפלל
 ע*כנ לישב טובשיותר
 אחך*ח ובס8ר - כבוד שם ברוך בק'ש שכח נ*הסימן

 5בוטשאטש מהגה"ק דן(מביא אות ס"א)סימן
 שאין לאמרו נראה בשכמל"ו אמר אם בספק הואדאם
 ג-כ ההרהור על א*ע יסמוך אם ובדיעבד בכפל,קפידא
 עו*ש. דמהני צדיש

 המוב הביא שלא ופלא - ערוה ב14שה שער נ"חסימן
 )ס"קשם

 ט4"
 חתר קרא אם דבדיעבד שכתב

 יעףש. הברכות בלאוקורא
 או*ח הנימוקי - אשה שער טד תורה דברי נ*טסימן

 אפרסמון נהרי השףת מביא ע'01)סימן
 בעח שאחמיר אחד לרב שהשיב י"ט( סימן עה"ז)ח"א
 שערות*הן בגילוי נשים שם שעומדחע קידח2יןסידור
 בדי בטלית א*ע הלבמן וע*כ עיניו עצימת מהנידלא

 תמוה דבר לעשות דאין לו וכתב לביט בינםלהפסיק
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 מביא והוא כזו יעשו לא רבגן ששארי מה ההמתבעיני
 בינו עדים להעמיד או פניו ולצדד להפך עצה לושהיה
 היה שדרכו שם עוד ובתב בשערותן נשים ערותלבין

 ממש לו בסמוך פניו מול החתן נגד עצמו אתלהעמיד
 סימן )ח"ד מהרש"ם בתשף וכן ע*ב. חברכותולומר
 וכתב תורה איסור הוא בנשים ראהצ פרוע כתבקכ"0
 אלמא ע*כ. ברכות ז' החופה תחת לומר דוצה אינושע"כ
 פנים בשו"ת כתב וכבר גמורה ערוה הוי ששערחעכה4ם

 אפילו מהני לא גמורה שבערוה ע"ד( סימן )ח"אמאירות
 והבן. ע"כ פניםהחזרת
 חצות עד שחרית להתפלל שאיחר הדין איך ס"בסימן

 בזה דן כבר - מנחה קודם לאכול מותראם
 שאסור להלכה ומסיק ד'( סימן סץ"ג החכמה בצלבשו"ת
 אסור ואופן אופן ובכל הזיד או שוגג הוא אם נפק"מואין
 וע"ש. ושחרית מנחה תפלת שיתפלל קודםלאכול
 לא אם וצאע - התפילה לפני שלום בדין ס*גסימן

 שאז היום חצות קודם שחרית תפלתההפלל
 איזהו מפני והוא שתים, מנחה תפלת אצל להתפללצריך
 שחרית שיפלל קודם לחבירו שלום לין מותר אםאונם
 וצ'ע.ומנחה
 ס"ק צ' )סימן והם"ב - מנינים שני לעשות ס'הסימן

 ואחד כנסיות בתי שתי יש שאם כתבכ*ח(
 האחרונים וכתבו יחער, בו להתפלל מצוה עם ברב בויש

 אם אבל וכו', וקה"ת תפלה שם שומע שאם דוקאשהוא
 ע"כ. בעשרה בביתו להתפלל מוטב וכה שומעאין
 והוא - התפלה לפני להתגלח מותר אם ס*וסימן

 דחפצי ח'( ~1חץ בשו"מ שכתב במושמותר
 קודם לעשותו מותר אחרות מצות או צדקה לאפוףשמים
 פ"ם )סימן השלחן ובערוך ק"ש, שיקרא ובלבדהתפלח
 ביו*ט יו"ם צרכי %בשר להכין שמותר כתב כ*ב(סעיף
 סימן )סוף סדה*י בשם במג"א כתב וכן התפלה,קודם
 ימצא לא אם ההפלה צדכי לקנות דמותר סקא(רנוא
 )בסימן ז"ל מבוטה4אטה4 אמהגה"ק ובא* התפלה,לאחר
 או בחוה"ם המותרת עראי או הדיום שמלאכת כתבפ"ם(
 הא*ש. ע*כ קפידא אין פסח ערבעכ*פ
 תפלה בשומע ויבא ה~לה ואמר בטעה ג', אמ ע*חסימן

 )סימן הברכ*י בשם מביא שלום דה4ערי-
 בקשה איזה ק%ינו שמע בברכת אמר דאם דן( אותתכ*ב

 צריך ,4אין ברצה ויבא יעלה ושכח ר*ח בהשהזכיר
 ע"ננ ר"ח שהזכירלחזור
 עיין וגם - ככהנים האצבעות לפרוש ב', אות צ*גסימן

 אריכות י*ח( סימן )ח"א ישראל ביתבשרת
 וע*ש. בזה רבים ציחץ כן גם שם חץמצא זה בעניןגדול
 - אצבעו על ברטיה לדוכן לעלות ב', אחז צ*דסימן

 שכתב מה בעיני גדהלה תמיה 81הגה

 רטיה שם יש אם ידיו 4עז ליטול שמותר גדולבפשטות
 היה אם תינח שהא היתר, כ"כ אין הדל %י אצבעו,על

 ידיו, את ליטול יכול היה שפיר אז ידים לנטילתדומה
 נם"י, לענין אסור הוי לא שבכאן החציצה באמתאבל
 דכתיב לעבודה איתקש דדוכן חציצה הוי אחר, לעניןאלא

 שירות מה סוטה במסכת דרשינן בהבמו ולברךלשרתו
 קכ"ח )סימן או"ח בשו"ע מובא בעמידה דוכן אףבעמידה
 דעבודה דומיא הוי דדוכן נאמר אם וא"כ י"ד(סעיף

 לענין חציצה פוסל יהיה ה"נ בכהן, חציצה פוסלובעבודה
 שלש הוא עבודה אצל חציצה לענין והשיעורדוכן,

 אצבעו על בו יהיה אם ולפי"ז אצבעות שלש עלאצבעהו
 בבגדר אצבעות שלש על אצבעות שלש של בגדכרוך
 )בהלכות ז"ל הרמב"ם שפסק כמו שלש, על שלששל
 יש הרבה ובאמת עיי"ש, ח'( הלכה י' פרק המקדשכלי

 ובמקום לזה מוכשר הזמן אין אבל זו בהלכהלהאריך
 וצ"ב. והבן מזה עוד אכתובאחר
 הברכה שבע כשלא אמן לענות ק"הסימן

 אמן, לענות מותר אם לענין רק הואוכ"ז -
 בם*ק רם"ו )בסימן הם"ב שפסק כמו כאן, אין חיובאאבל
 הברכה סוף עד השם מהזכרת ששמע כיון שם שכתבו'(
 לענות מותר אז שמע לא זה גם אם אבל אמן לענותחייב
 והבן. אמן לענות אז חייב אינו אבלאמן
 שנית וליטול להזור צריך אם בעכו"ם בעע קכ*גסימן

 די*ו מביא ע"ג( ס"ק ב' )סימן ובש"ם-
 בפרהסיא ש"ק שמחלל מומר בישראל או בעכו*םדהנוגע

 4הצהו אינו אפילו נדה וב14שה טמאים ובע"ח ע"ז עובדאו
 איזה וה כתבתי ענין לאותו ומענין נטילה, דבעיובעאז
 נדא ל4ה4ה מותר שפיר אם לענין באריכות תשובהזמן

 באן ואין הטובלות בנשים %נגוע הטבילה עלשתעמוד
 והבן. הענין להעתיקמקום
 סימן ה' )כלל החיי*א כתב כבר זהומענין - הברכה בשעת ריק להיות צריך שפיו ק*לסימן
 יד של תפילין שמניחים שבשעה האנשים אותן לכןכוה(

 עושין ומברכין בפיהם הכתונת של יד הביתמחזיקים
 ע"ב. בזה ליזהר וצריךאיסור
 מביא - לאכילה המוציא בין אמן עניית קל*גסימן

 של הפסק בענין ובכלל הפם"א, עלקושיא
 איזה כמו לכאורה שיש הרבה לכתוב יש מאירותהפנים
 לענות שצריך כתב נ*ם( סימן )שבח"א בדבריוסתירה
 אחד אם כתב ט"ה )סימן ובח"ב לכתחילה, לענותומותר
 שכ% שרוצה דברים שאר על או המוציא ברכתמברך
 שערי בספר המעיין אבל הפסק דהוי אמן לענהעאסור
 פוסקים ושהרבה גדול אריכות שם יראה רעב( )דףשלום
 וא*ש עליו קושיא שום כאן ושאין הפם*א תירצוכבר

וורי*ש.
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 במקום - במשקה טיבולי בדין בן, חת קם*וסימן
 מה בענין הדברים אריכות כתבתיאחר

 תפלת התפלה לפבי בבוקר לשתות העולםשטהגים
 של קטנה ועציכה במעכו ופובלין ק114*ה 1 כוישהרית
 בתבצזי חחם במחחקה, טיבולו מחחום אסוד והלאצוקע"ד
 זללה"ה זקיני כ"ק שפסק כמן לעה1תץ טוב יותרשע"כ
 ולא הצוקע4ר, בתוכו להשים טוב שיותר שאי, ערךבעל

 המ"ב שפסק כמו צוקע"ר של קטנה חתיבה ע"ילשתות
ודו*ק.
 קידחח לענין מיר של כום בדין ב', 1ת ק*נסימן

 שם ויראה ח*א יעקב מחחנוצ בספר לעייןונא -
 שליט*א, מסאטמאר אדמו*ר כשק לאיסור פסק שכןשמביא
 קידחח בהם לעשות אסור ובוודאי אחריו, להדהרואין
וז"ב4
 מי הגומל ברכת בדין - הממל ברסת קנ*הסימן

 ח*ב יצחק מנחת בש41ת באוידון,שנוסע
 ע"נ לבדך, שליט'8 מסאטמאר אדש*ר כ"קשדעת
 טוויסטקעפ בשבת לפתוח לענין ב', 1ת רכ*בסימן

 עולת בשם חדש יר~ען ל1ר יצא כעת-
 מצעהלים מהגאון תשובה דאיתי 8' ובחלקהחודש
 קדם, של גרעפדזשום של שהב(וטלעך שם שכתבשליט"א

 של מכשיר הבעל תעא בשבת, לפותחו בפירח1 אוסראני
 אנו צריכין ההבשר על עליו סומבים אם אהכ הויןזה

 והבן1 לאיסור זה על גם עליולסמוך
 לבית זבל של הפח לתזור בענין י"ט, אות רב*בסימן

 להוציא שמותר בפשטות כך על כתב-
 רק מאר אינו זה עידוב, בו שיש לתצר הזבל עםהכלי
 האנשים יבואו לא )שבת( יום שבאותו בבירוד יודעאם

 נראה יודע אינו שאם הזבל לקחת הממשלה אצלשעובדים
 וומין. וואסורלפענ"ד
 הבגד קפל בדין - בשבת בגדים לקפל רכ*טסימן

 דשמיח סייעתא החשוב בספר עייןבשבת
 הגאון הרב מאחי ש414 בסימן ג' חלק שבת הלכותעל

 וכל נדול אריטת שליט"1ה גרינטים שמעי' ר' וכו'הגדול
 ודו"ק.פרטים
 בדין - ברה"ר בשבת שנפל בובע להרים רמ'אסימן

 שלא קצת, להאריך בדעתי באמת היהזה
 כי ראשו, על וללבחחו הכובע להגביה היתר יש פעםבכל
 )קאו( מהמכונה ואין מכונה תחת נופל פעמיםהרבה
 המכונה תחת ונעשה לבוזע אמרינן שא טפחים ג'להארץ
 ראשה על וללובשו להגביהו אסור תם היחיהרשות
 באריכות. מזה אכתוב אחרובמקום
 להסתפק עוד שיש מה - בשבת כתיבה בדין רנ*וסימן

 ניר לו יש שאם הוא בשבת, כתיבהבדיני
 פעפער( )קארפין בל*א הנקרא ניר "1 וביניהם נירתחת

 מ י ר 8אחיים
 הנחר על נם הבל נכתב או העל,ון הנחך על טתנוש

 בנחר ג' גם נגתב הנייר על ג' בתב אם ועכשיוהתחתו4
 רק לפנינו אין אבל גג שהוא ג' שתי ונבתבהתחתון
 ו4רין* וצ"ע, אחת אות שלכתיבה
 ובספר - בשבת תענית קבלת בדין ב', או רנ*טסימן

 אם בזה נסתפק הנ"ל( )סימן ארחנימוקי
 בדבריו. ועיי*ש לחול מכין שהוא בזה ששייךאין
 בתפילין כתר קדושת בענין ה', אות רפ*אסימן

 מחבים לא מדוע שצע*ק ומסחם לדוןשיצא -
 את להבין זכיתי לא ובאמת וכו', יקפלו שכולםרגע

 לחלע וחצדיך כ"הס %סימן הא"ר בתב בבד הלאדבריו,
 בחליצה שיתחיל וטוב לציון ובא קדחחת אחרתיכף

 חצי אמירת אחד עד ימתין ולא חקיך, שנשמורכשאומר
 שעומד כיון דבו לפני כחולץ דהוי מוסף שקודםקדיש

 כ"ב( בם"ק %ם השע*ת שכתב מה וזה התפלה,להתחלת
 לחלוץ שלא צ"וק ~ם'ק הב"הח ומבי14 האריז*לבשם
 קדישים הד' שישלימו כדי מוסף קודם קדיש חצי אהדעד

 דלדיזץ ז*ל הרב בסידור ע"ז בתב בברבתפילין,
 ת1מרים שחרית אחר נפשי וברכי יום של שירשאומדים
 התפילין לחלוץ ונכון קדישים, הד' נשלמו קדישאחריהם
 מפ1שו שהרמ*ע ובפרט מוסף, שלפבי קדיש החציקודם
 קודם תתקבל קדיש אחר מיד דחולץ כתב ק"ח()סימן
 בפבי שלא חשובה שמיא היום מוסף שקורין חתודהקריאת
 ח' )סימן השלחן בבדי איתא וכן מוסף, כהקרבתהבית
 בחליצת למוסף קדיש חצי בין להפסיק שלא נ"0אות

 נטן דמוסף אתחלתא הו81 קדיש החצי וגם וכרהתפילין
 ע"נ בעצמה מוסף כתפלת התפילין עם לאומרושלא
 ע*כ. וצ'ע, לעורר רק לדינא לא כ"זכתבתי

 יקדות הערות הרבה עוד בהקולמום נשאר באמתהנה
 כשקחור ובל"נ יותר, לכתוב עכשיו מוכשר הזמן איןאבל

 מאוד מש1ד ובאמת בל"נ ההערות יוזר את אשלחהשי"ת
 החשוב ספרו מתוך ללמוד רב עונג לי ויש בספרושמחתי
 בהלכות בזמנימ הנוהגים שאלות כל כמעט כיהגדול,
 ביבלתו שיהיה לו יעזור והשי"ת שם, הנמצאיםאור"ח
 הרבים את לזכות ויזכה הקדחחה עבודתולהמשיך
 נתן שכבר לי שכתב וכמו והנחמדים, היקריםבחיבוריו

 ולהתקגג לראוחו ה1חכה ~פום, שני חלק מן הכתביםאת
 מתוקן דבר יצ(8 שבעז"ל חבר על חאקה תורתו, אורמזיו
 מ4ור ויהנו בו חשץ ימצאו התורה ולומדי ידומתחת
 אכי"דיתורתג

 סלה טוב בכל ומברכו מסתבי את כעת אסייםובזה
 בבהש צדק ט4י ביאת עד הימים כל רבהובאהבה

 הדושש ידידומשי
 גרינבוים צבימאיר
 י. נ ברוקלין8ה
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 רסימן

 מ( א' לחלקהו8שת

 לי כתב בר*ה שמאה בענין שצ'ח בסימןבמ*ש
 אבן הטורי חול, שליט*א שולמן שמריה ר' הרה*גידידי
 שמחה מערבין אין הא הקשה בה4בת מקדשין דאיןבדין

 שמחה חיוב פה דאין דר*ה ליו*ט דנפק*מ ובתבבשמחה
 וצ"ע. שמחה חיוב כאן דאין דפשוט הרי לקד,4 אסורמ*מ
 דאין שמחה חיוב פה שאין ליו*כ נפ*מ קושייתו~עצם
 ועוד דיו*ט הרשה4ונה ללילה ונם בבשר אלאשמחה
 שנחלקו מה הוא בר*ה שמחה דשאלת גדול מאדםשמעתי
 סימן ר"ה ה' טוב עיין ברה"ש והשיאע י*ל אםהפוסקים
 חיוב שאין משמע אומרים שאין למבהגינו וא*כתקפ*א
שמחונ

 עיין תשיעי באכילת נשים בענין ת*ח בסימןמ*ש
 פרח שו*ת חמין מ*ז. סימן ח*ד לנפש מרפא בשו*תמ*ש

 צ*ז. סימןשושנה
 ידידי העירני לישב, רשאי ש*ץ אי תט*ו בסימןמ*ש

 סי' מק*נ ובם'ח תשנ*ו סימן ס*ח עיין נ*י בר(פוררי*ד
 ישורון ויסודי ס*ג צ'ד סימן הטהוד שולחן חמיןשצ'ז
 רפ"ם. ע'ח*א

 נפסל קדרות בהכנסת אם ו' אות תכ*א בסימןמ4ש
 שליט*א שטרנבוך אליהו ר' הרה*ג ידידי העירניהסוכה
 ביאר תרל*ט סימן אור*ח בשו*ע סופר דהחתםמבלגיה
 כעין תשבו סוכה בישיבת הוא מנוח לרבינושהפסול
 עצמונ בסוכה ולאתדורו

 אכילה בלי חבירו סוכת על לברך ז' באותומ*ש
 בסוכת לברך דדריב פסק קמ*ז בכלל דהח"י הנ*להעירני
 4כל. לא אם בין אובל ביןהבירו

 ידידי העירני מה2ולש הדם בענין ח' באותומ*ש
 מפי ששמע בספרו הביא שליט'א גרינמן שהגר*חהג*ל

 שר,4ים הג' בכל עם נפגש קו ש"4 דכל זי*עהחזו*א
 ובאחד למעלה נפגש הוא אחד שבה4ודש אף דמיו4פיר
 נשים יושר אמרי עיין ובן בזה לי העירו כמה ובעלמטינ
 עןי*ש. בך שכתב פ*טאחע

 אות ח*ה בנעימים בחבלים מיש עיין " באותמוש
י*נ

 שליט*א שטרנבוך הרב מ"די העירני י*ב באותמיש
 כלל שילם שלא נקרא רבית במעות ה4לים אתרוג קנהאם

 והוי הקנין מבטל זה אין אבל שהיו ו4אינו במעותששילם
 שיוצ(4ים הפוסקים רוב שדעת שילם לא ועדיין קנהכעין

 עץ האדם מספר שהביא ומה בזא( דן אפרים)והמחנה
 ובוד4ר ריבית בתור אתרוג שקבל הכתה בודאיהשדה
 5נ 4 בריבית קתים אם בה4יטות תלףזה

 ההורה קריאת בעת לצאת בענין ט*ו באותמ*ש
 הוא דהאיסור הנאל ידידי העירני תורה שמחתבליל
 כלל תלוי ולא המערה מן והוי הודה ובזיון כבודמטעם
 הקריאובבחיוב

 שנבר סוכה עמדין במהר"י ראיתי כ*ד באעתמ"ש
 בזונהעיר

 ימצא לא אם בסוכות לטייל לצאת כ"ח באותמ"ש
 וז*ל, שליט"א רביץ בצלאל ר' הרה"ג ידידי העירניסוכה

 הולכי כ"ו סוכה הנמרא בביאור הראה2ונים לשוןמפשטות
 ברה4*י עיי"ש לטייל לצ(8ן דמותר משמע וכו'דרכים
 יציאה כל דלא נראה אך המשנה על וברע*ב ובר"ןותום'
 לידי מבי4 זה אם עוזב לא ביתו את נ*כ דהאמותרת
 יפסיד יצ14 אם אז דיחוי סובל דוחה בטיול אם כךהפסד
 ממצות ממון הפסד גרעה ומה לצאת לו אסור סוכהמצות
 כמו השובה למטרה היא היציאה כאשר ורק סוכהישיבת
 לצאת לו מותר אז ממון הפסד מניעת לענין אופרנסה
 דרכים הולכי שכתב שם מרש*י וראיה תדורו כעיןדהו*ל
 כשם ביתו ישיבת כעין תשבו בסוכות דכתיבפטורים
 ימות כל כך בסחורה בדרך מלכת נמנע איע השנהשכל
 הרי עכ*ל. למעע הכתוב הצריכו לא טוב יום שאיעהחג
 יציאה כלומר בסחורה בדרך מלכת וכתב רש"ישדייק
 ולמה בו. לצ(נת בביתו בה4בתו נם אדם של שדרכוחשובה
 כזו יציאה שדוקא כה2מע לדרך לצאת סתם רש"י כתבלא
 מאוד חשוב לטיול יציאה דרק מדבריע היוצאיכול.
 היה לא בביתו בשהותו שאף יבטל הוא 4תו ידחהשאם
 מותרת כזו למטרה יציאה רק אותו דוחה דבר שוםכמעט
 סיבות מיני מכל אותו דוהה היה שבקל טיול אךבסוכתע
 יצא אם שתתבטל סוכה ישיבת שמצות הרי בביתובשבתו
 יוכל לא אם לצ(8ן ואסור אותו לדחות כדי היה כזהלטיול
 עכ-ל. בטיולו סוכהלמצהא

 התפלה קודם הלולב דעטלין מהא תכ*ה בסימןמוש
 ידידי לי כתב כעי*ז התפלה להקדים ויש קודם תדירהא
 דלמ*ד וירא )פ' ממא בתיבת העיר נ*י בר(צורהרב

 הרי ובה מלין ואח*כ תחלה מתפללין למה דרבנןדתפלה
 12הח8 למילה תיקדם למה לו הוקשה תדיר דתפלהדאעקג
 נ"ו סימן אור*ח ח"א מרדכי לבושי בתשף ועייןד*ת
 ברכות בה4בע שאלני כץ שמואל חיים הרב וידידיעכעל.
 קודם. לקהת יש איזה קטן וכוס גדול כוס כוסות ב'דיש

 ולענין נפ*מ אין א*כ השנים את דיקחו היותולכאורה
 קודם לקחת יש אולי הש*כ תדיר דברהמץ נראהתדיר
 שלא ובמדדמני הקטן את ברכות לז' ואח"כ הגדולאת

 בזונ מקפידיןראיתי
 עף שמאל ביד אתרוג החזקת בענין ת*ל בסימןמ*ש

 שליט*א שניידר הרב ידידי מ*ש תשל*ה אלולבהמאור
 ~בריע.תהין
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 בזה לי שהשיב מה עיע ג' אות תל*ד בסימןמ*ש
 ח'. אות ס"ט סימן בח"ד לנפשבמרפא

 ישעי' ר' הרהוג ידידי לי כתב תל*ח בסימןמ*ש
 כת"ר הביא תל"ח בסימן וז"ל, מפ"ת שליט*אקרלינסקי
 שכבה חעבה דנר הציון בשער שפסק מה עללהקשות

 דפטור בשוגג שכבה אף שנית להדליקו להחמיריש
 הפטור דכל בירושלמי איתא הא וקשה הדין.מעיקר
 שסתב מה ע"פ דלק"מ ונראה הדיוט. נקרא ועושהומדבר

 אמרי' והא קשיא אי וז*ל, ע*א ל"א דף בקידושיןהרמב"ן
 דבר שעושה התם הדיוט נקרא וכו' העושה כלבירושלמי
 התורה על כמוסיף שהוא כלל התורה מן מצווהשאיע
 נצטוה שלא אעפ"י כתקא התורה מצות שעושה מיאבל
 דרכיה שכל שכר עליהן מקבלים נשים כגון בהםהוא
 מדעתיה וכ"כ עכ"ל. שלום נתיבותיה וכל נועםדרכי

 בקובץ זצוק*ל וסרמן אלחנן רבי הקדוש הגאוןדנפשיה
 בנר ה"ה וא"כ יעיי"ש. נ"ד צת בתרא בב(ששעורים
 כיון הדיוט מיקרי ולא שנית להדליק יכול שכבהחנוכה
 לא ובכה"ג נצטוה לא דהוא אלא הדלקה מצותדאיכא
 וכנ"ל. הדיוטמיקרי

 מ"ש עיין דחעכה. קריאה בענין תמוא בסימןמ"ש
 נ'. סיח נפתלי ביתבשףת

 מ*ז. סימן ח"ב המאיר בשרגא עיין תמ*ז בסימןמ*ש
 מרפא עיין המגילה בקריאת נשים תמ"ט בסימןמ*ש
 ס"ד. סימן ח*דלנפש

 שהחייע מברך אם מגילה לו באין תנ"ב בסימןמ*ש
 מ"ו. סיח נפתלי בית בשו"תעיין

 עיין להוסיף "ם בסופו, ב' אות תנ*ז בסימןמ"ש
 ג/ אות שם*ז בסימןמ*ש

 לי ציין שליט*א. אאמףר גשם תכ"ד בסימןמ*ש
 תולדות בספר מבואר שכן נ"י ציגלהיים שמעון ר'ידידי
 או ונפל מעיףט תיקן בין חילוק ד"ם קוט דףשמואל
 מעיו*ט. כלל סיכך לאאי

 לעיין הנ"ל העירני כ*ט. אות תכ"א בסיחמ"ש
 במעורר וכן בהערה פ*ג סימן ח*א וזמניםבמועדים
 הדפעת שיהא המובחר מן דמצוה קנ*א סימן"מינים
 בזה ויוצא בשירה רק הוי עקומה ודופן להסכךסמוכות
 המובהר. מן אינואבל

 הקשד שינוי בענין ט' אות כ"ז סימן זה בחלקומ*ש
 עמוד ף חוברת והודאה לתורה בחוברת עץיןבתפילין

 בזה. טענדלר מרדכי הרב מ*שנ'
 לופום ר*ש הרה"ג מידידי בהערות גהכבדתיכן
 על 12העמדני דברים הרבה על לו ותודה מעכושליט*א
 שלו מהדברים כמה מציין והנני רב שכרו ויהאהאמת
 מדבריג הרבה ולמדתי הא"םוגדול

 התפלה קודם טעימה איסור לענין ס'ב בסימןמ"ש
 יחס מה נתבאר לא לי כצזב שתתפללו קודם תאכלומלא

 מ"ש היטב יובנו רז"ל דברי אולם בפרט. הדם אלבתפלה
 ניזונים שבאדם בצח*ם זצ*ל שרעבין הר"שבסידור
 הדצת"ם נפשות שהוא להם הבמשך מהדםומתגלים
 12ם כי לכבד והזח הצח מהדם מקריב הטוב יצרכשגובר
 דאם השי*ת רצון ועושה בריא הוא ואז דעשיההנפש
 הכבד שבדם והרע עבירות מקריב הוא היצה*ר גוברח"ו
 חוטא האדם ואז דעשיה בעץעיה הנפש ומלכלך הכבדאל

 קרבן להביא דהעי*ת וזיכנו והגוף הנפש חולאיוטרם
 שבאדם בדצח*ק העבירות לחסיר בו. לתקן מדצה"קכלול
 הבע*ח הצומח כגגד ונסכים סולת הדומם כבגד המלחכי

 ושורף גבוה אהע יורד ו(מ המדבר כנגד והוידויכמשמעו
 שבאדם דבצ*ח נפשחן ומזקק שבקרבן דצ*חעבירות
 במקום שהותקנה התפלה כי ומובן עוכ לאדםומתכבד
 הדם את מטהרת הקרבן כפעולת פועלתהקרבן

 עומקו המקובלים דברי לפי לאדם ומכפרתמעבירחזיו
 שבו הדצל*ח כל האדם כל כלל הוא הדם שלוסודו
 והלכלוך העבירות התפלה וקודם הדם. מן ונתגדלוניזונו
 ופכרתו וטהרה כפרה מחוסר והוא האדם לכללותנוגעים
 לא אזהרת כעין זו אזהרה ושהוי דיחוי סובלתאיע

 התפלה ועקי דמו על להתפלל אדם והיב כל וקודםתשקצו
 גמור להזדקקות יזכה ממילא הדם וזיכוך העביףותסילוק
 כבריה ממש הוא ו(מ טקרבו יצה"ר ולסלך יצה"רלדחות
 הוזהרע כי להסביר ניתן עוד רז"ל. בדברי כמוזכרחדשה
 נפשט חדי התזונה שפור שהיא התפלה להקדיםבזה
 עכ*ל.וכף

 ידידי לי כתב השהץ עם לסיים ע*א בסימןמ*ש
 בהעתקת קיצר ובתב עצות שתי סתב מ*ב רבנוהנ*ל
דבריו.

 לי כתב לצאת כונה בעינן דלא ס*ט בסימןמ"ש
 לצאת כונה צריך דלעולם זה חילוק יתכן לא הנקלידידי
 ומשמיע. שומעכונת

 בשם החיים כף וונייז ף אות סוף ק*נ בסימןמ*ש
 ולהעמים לדחוק אין לענ*ד הנ*ל ידידי לי כתבהזוהר
 ברור גם זההקק ובדברי כה"ח בדעת זו וסבראפי'
 ומעץלם דקפיד הוא ממש ביחיד זשל האר*י דקפיד מהכי
 מברכת אחרים בברכת ליוצ(וים עדיפות לתת נשמעלא

 מהסיח רבה זהייות צריך מאחר השומע כי והאמתעצמם
הדעונ

 הנ"ל הידי לי כתב פעלים. מהרב קט"ז בסימןמ"ש
 הוא כי שלע לנידץ כלל נוגע לא פעלים דרבדנידון
 כ*ח לעעת הסוברים לשיטת והוא העונים מקהלמדבר
 עיע בעלמא דאמירן עד רבא שמי"ר מיהאתיבות
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 כ*ח סיים לא העונה אם ולפי*ז ט' השת ויגש פ'בא*ח
 לפני יפסיק לא דקובוה שמי' החזן אמירת קודםתיבות
 בעלמא דאמירן סיים אם רק אמן לענות בעלמאדאמרן
 הלכה וכך דקב*ה שמי' אהר לענות צריך החזןקודם
 תיבות כ"ח אמן לענות הנההגים הספרדים ביןדווחת
 גדול במיתון מברך יש"ר לומר מהחזן מבקשיםלכן
 אחר אמן עניית יפסידו ולא לסיים הקהל שיוכלוכדי
 עכול. ז"ל האר*י מדברי נלמד חה ב"ה דקודשיהשמי'

 בסי' מהטור שהבאת בתשובותיך ראיתי לי כתבעוד
 כתב וכן רשות אפים דנפילת נוטראי רב בשםקל*א
 משום רשווז לומר דאיצטריך דבריו ביאר הב"יהד*ם
 בבית גם חובה היתה שאילו החתן בבית ןפליןדאין
 ללמדנו פי' הד*ם וגם פרישה כתב וכן נופלים היוההתן
 מתיקוני שנפ*א החיים כף ועיין תליא. במנהגא דיניושכל

 מפורש היתר בלי לדהממיטם ואין נורא וסודםהתפלה
 ימין מדבריהם נסור ולא נלך לאורם 4החרמהפוסקים
 בדרך וינחנו בתוה"ק עינים יאיר ברחמיו והי"תחצמאל
 עכול. אמן שלם בלבב כרצונו רצונו לעשותאמת

 בפ' ספרים ב' להוציא אם תם"ו בסימןובכ2"ש
 יעקב ר' הרה"ג ידידי לי כתב ויקהל בפ' זיחלשקלים
 מקור באמת השאלה בעיקר וז"ל, שליט*א פאזעןיחזקאל
 הרבה הקשיתי וכבר דצבורא טירחא משום הוא זהדין

 יותר פעמים הרבה נמשך וגלילה הגבהה שלעלותפעמים
 שעחמים במקומות ובפרט לחבירו אחד ממקוםמלגלול

 שיגמור עד שני ספר לפתוח אסור וגם שברך מיגם
 טירחא יותר זה אין הלא הס"ת על המעיל נתינתגם

 כשר לם נראה בדבר כשמעמיקים באמת אבלדציבורא.
 ספר שיגלול עד השני ספר ןתנין אין מדועשבאמת
 מה וצ'ע חבילות חבילות מצות עחצין אין משוםהרזושון
 בפתיהת עוסק אינו שגולל זה דין הלא זה לדיןשייכות
 מוכרחים וע"כ חבילהץ. מצות כאן נעשה ואיךהספר
 הקהל שלוחי הם להגבהה שעולים הם שבאמתלומר
 כולם על הל וע"כ גלילה מצות עהמים הקהל כלוע"כ
 דברינו כנים ואם חבילות מצות עחצין אין שלהענין
 דהחני שגוללים מה שבודאי מעיקרא קהשיתינו קשהאין

 הכנה רק הוא מצוה מקיימין אין הלא למקוםממקום
 נאמר לא מצוה נעשה שלא כיון וע*כ לקריאהוהכשר
 דציבורא טירחא זה והיה מצוה מקתמין הציבור שכלכאן
 מהיכל ס*ת מוציא או גלילה או להגבהה שע~לה מיאבל
 וכולם מצוה מקיימים בזה הס*ת לכבוד אז עומדיםוכ~ם

 ומוע דציבורא טירחא נקרא הלא מצוה אותהמקהמים
 לו אין למקום ממקום הספר בגלילת שהיה איזה יש8ם
 עכקל. וכף דציבורא טירחא הוא זה המתנה של רגערק

 נ*י מנחם ר' מבני טוב יום שמהתמצות

 וכף מנלן ידיה במעשה איתא מ*ז בכתובותהנה
 לאביה לאו ידיה מעשה סוד דאי 111 דאביהמסתברא

 היכי להופה למימסרא לאב רחמנא ליה דזכ' הואאלא
 ר' פריך ידיה ממקףעה לה מקבל קא הא לה מסרמצי
 לה דמסר נמי אי פקעתה שכר לה דיהיב אימאאחאי
 לשון ע*כ טובים וימים בשבתווע לה דמסר נמי איבלילה
 אע*ג וז*ל, ויו*ט בשבתות לה דמסר תוד'ה ועייןהגמרא.
 משאין דאין באשתך ולא בחגיך ושמחת במו*קדאמר
 בשמחה שמחה מערבין דאין משום מועד של בחולונשים
 איכא מדאורייתא דהוי בחגיגה כדאמר היא גמורהודרשה
 ביו*ט שהוא טוב יום לפבי אחת שעה 4רירי דהכאלמימר
 מן שעה באותה ובטלה דאורייתא דתוספווע מלאכהלענין

 בלי נושאין או הבעל לשלוחי האב שמסרה א"נהמלאכה
 איכא סעודה בלא דנשואין בהחולץ דאמר אע"גסעודה
 לישא אסור שיהא האי כולי שמחה 1הציבה לאשמחה
 דברים. איזה כאן לברר ויש עכ"ל. זה מטעם טובביום
 הראשון בתירוץ ב( בתוספות. התירוצים נחלקו במהא(

 לענין כיו"ט הוי יו*ט לפני אחת דשעה תוספותכתבו
 יו*ט שמחת מצוות כ*כ ליכא דלמה להעיר וישמלאכה
 אז נשים לישא אסור יהיה וממילא יו*ט לפני אחתשעה
 נהשה זה ועל באשתך. ולא בחגיך דשמחת הדרשאמחמת
 דיום ראשון ליל דנתמעט איתא ע*א בפסחים דהנהלומר
 הקרבן מביאין דאין לפניו שמחה דאין שמחה ממצותטוב
 לא יו*ט דתוספות הוא פשןט העעכ ראשון יום עדחגיגה
 דעזיין אלא סהבמחה. דבתמעט גופא הר4החון בלילעדיפי
 בתוספות התירוצים נחלקו במאי ויבואר ע"ז לפקפקיש

 בספר ראיתי וגם פסחים למסכת איש בחזון ראיתידהנה
 הרמב*ם לתרץ זצ'ל מבריסק הגר*ה בשם ברכהעמק

 שמחה ליכא ראשון דיו*ט בגמרא שנפסק זה דיןשהשמיט
 הועו משמחה ראשון יו"ט ליל דנתמעט דהא לומרדרצו
 איע לפניו שמחה שאין דמכיון שמחה שלמי שמחהדוקא
 לאוכלם כדי שמחה שלמי יו*ט בערב לזבוחמחויב
 אנשים שמחות מיני משאר אבל בלילה בהםולשמוח
 מן נמי דהוו צבעונים בבגדי ונשים ביין להםבראוי
 הראשו4 יו*ט ליל אפילו בהם וחייבים נתמעט לאהתורה
 בתוספות התירוצים נחלקו גופא זו דסברא י"לומעתה
 ראשון י*ט דליל חידחם מהאי סובר לא הראשוןדתירוץ
 כיון אלא להם בראוי ונשים דאנשים שמחה מצוותאיכא

 לפיכך מיעטה לגמרי משמחה הר4החון יו"ט לילדנתמעט
 תוספת עדיפא דלא כלל שמחה מצוות ליכא יו*טבתוס'
 שפיר בתוספות האחרונים ותירוצים גופא. ר(ושוןיו"ם

 דמסר לומר תוספות הוכחת וסהבו*ה זה מחידחםסוברים
 סעודה. בלי נישהאין במעשה או הבעל לשלוחילה

 הרזמטון התירוץ דאפילו עוד לומר יש באמתאבל
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 וה*ה ר(נשון יו"ס דליל שמחה ד"צ נ*כ סובריםדתוס'

 סובר תירוץ דהאי אלא מצוה האי יהיה יו"טבתוספת
 מערבין דאין באשתך ולא בחניך מחצמחת שילפינןדזה

 שלמה שמחה דאיכא בבגוונא רק זה בשמחהשמחה
 בחג ומשמחין קרבן שמחת מענין מדבר בחגךדושמחת

 דוהינו שלימה זו שמחה שאין בזמן אבל באשתךהמא
 יכול אז חגיגה שלמי בשמחה דנתמעט ראשון יו"טליל
 הב' נאלקו הרז יו"ט שמחת עם נשואין שמחתלערב

 אחר בענין האחרונים אמרו ונבר זה עם זההאחרונים
 הוא יו"ט תוספת אם היא דהמחלוקת תוס' האילפרש
 יום דתוספת אם או מצות לענין לא איסורים לעניןרק
 מה לכתוב רק פה ובאנו ג"כ היום מצותץ מאייבטוב

 נ"י. בני עכ*ל הענין, את ולהרחיב זה בעניןשחידשם
 ר' הרבנים מידידי )תשל*ז טהרה שדי שרהעהריז
 שליט"שס חילגער לייבל יהודה ודוד פרנקל ברוךשלמה
 יום ועצם השבת קדושת איכא דבשבת שכתבובסופו
 דוקא הוא שבת תוספת ודין השביעי יום עצםשבת

 עיין שבת של השביעי יום דין לעצם ה~א שבתבקדחצת
 שם. היטבבמ*ש

 כל לשמוע צריך האם ב*ד א' מ"ח בסימןובמ*ש
 ידידי שהשיבני וכמו דלא נרחה הש*ץ עםהשמו"ע
 ה"עו ד,ון*ץ עם ה*ל, שלים*א דלבצקי שריה רןהרה*ג
 לענין רק בציבור נקרא ואז הקדחם הקל עד אתושהולך
 שפה אתו להיחץ או לגמור של בדין פוגע הואהלאה
 בציבור תפלה מדין ולא ומווים תפלה בשומעבשווה
 או תפלה לשומע הש*ץ שיגיע עד הבל שיגמור דיהאה
 ביחד הסים שם עליו יחכה או במלה מלה עמויאמר
 שליט*א ציגלהים שמומז הרב ויושדי עכ*ל. תפלהשומע
 סי*ד. ח*ד פעלים רב עיין ס*ו נ*א בסימן במ"ש ליהוסיף
 שכחבנו מה עיין לתפלה עצמו שיכין ט*ז בא'ומ"ש
 ומ*ש הפמקנ בהצם קיקא סימן המקב בהצם פ*גבסימן
 בין כלל המ'ב מדבר לא דהמם פלא קכ*ג סי' המ"בבהצם
 שאחר להקדיש השמו"ע חזרת אחר אלא לתפלהתפלה
 סכשא י*ח סימן גודל קשר הקודש ובעבודת לציוןובא
 ע*ד בס" ומ*ש להזרה. לחש בין לדבר חמור חטאכתב
 משו. סימן ח*ג נדברו בחה כך כתב לא ציון בניבשם
 שמ'ז סיח דהצולהן לערוך לציין יש רמ*א בסימןומ*ש
 עכשל. ד' על כד' חשובה אדם של ידו דוקא דנראהס*ב
 בה*ג תוי*ה מעט רק וכחבתי הערות עוד תחקיויש

 הרבים. לטובת הערות ששלחו לאלו ותודה עודנדפיס
 ר*ג הרה*ג ידיזץ דברי והבאנו קע*ג בסימןמ*ש
 פרי בספרו התשובה כל הדפיס כעת שליט*אפעלדר
 התניא( כל על להוציא )הזכה רבתי התניא עלישורון
 מוים. קונו וכו' תע*ד בעמוד)ה*א(

 ר' ידידי לי צהן זמירות. בקול ר*ה בסישמ*ש
 בסופו שבע בצם8ר עיין שליט*א הופמן יצחקאברהם
 מגולה תוכתה וכתב ג' (ןת חיים מים בארבקונטרס
 בצהחהץ בין הילוק ואין בעבירה הגם2ת מצוהשהיא

 וומין אהח21 בק~ל בזה להחמיר יש ואשכ עכ*ל.לבתולות
 שם ודן ד'. ג' ב' סימן )מימון( למשה הלכהשו*ת

 קךע בספרים בזה דם ובבר ערוה ושי אי ברדיו.אשה בק~
 ציץ קפ*ח דוד בית י*ב ח*ב עבדי ישכיל ה' לבמערכי
 קס*ג4 ה"א יעקב חלקת ל*ב מומה אוהל ב' ח*האליעזר

 ואי בטלפון גם זה אם נ'. אומר והלל ר חקא אומריביע
 עךי ועוד ד' לב במערכי לאשה ערוה הוי אישקול

 ה*נ אלעזד מנמת ל*ב ח*נ השדה בפריהפאנאגראף
 מהרב ספרי על הערות וקבלתי כ~ט* סימן הגדול יםכ"ה
 בירושלים בעלגש מכולל שלים*א שטראוס יו"טליפא
ת"ל,

 על הברכת אחר אמן לעמת כתב א' אות ל'בסימן
 סימן בא*א וךין בהצכמל*ו קפאומר לפני שקרתפילין
 סימן ח*ה הלכות סהצ2ה המיז מדהצלה*ק כך דהביאכ"ה
 קכ*ט. סימן זרוע ואורא'.

 חדש שם זה מצטרפין שמות ב' בעתן ק*טבסימן
 שכתב רישט סיש אוד*ח ח*ב הבושם ערוגת בשרתדת
 סהחמרת עיין לנקבה זכר שם  אליעזר מציץ ומ*ש זה.כעין
 כך. כתב שג"כ סוא כ' סימןשלום

 בכהשקא מזהצת הטובל בענין ב', אות קמ"ובסימן
 לההמיד שכתב סקשב קנ*ח סימן מ*ב עיין נט*י בעיאי

 אוץ שו"ת עיין אבל להקל נהגו שהעולם כ' דבג'אע*פ
 המקילין. על זכות ללמד בזה שהאריך ל*ב סימןצבי

 הבצלת עיץ מנינים ב' לעעית ס*ה בסימןמ*ש
 בן. סימן ח*אהשרון

 על אותיהץ שיש ספרים לפתוח רנ*ו בסימןמ"ש
 קלשו. סימן ח*א יחצר אמרי  עיע בשבת,צידם

 8'1 מארעץם עיין ישנה מצה בענין ש*הבסימן
 יעקב "צראל ר' להרה*ג שואל תמתד בזה דיוצא ד'סימן
 והכשירם מילבן מחשש לבדוק ואמר שליט*אפישר
כהנ*ל.

 לה קדחםת קשן העומר ספירת על זמן שב*חבסימן
 מברכים4 אין מדוע טעם שנהן נשאפרשת

 באב בט' הנעלים להלוץ מתי ב' שת ש*פבסימן
 פ4ד סימן ח*א חוהם שלמת שרהע עיין במהנש*ק,שחל
 ח2 בענין מקש ב'אות

 אשל שץץ ט*גנ במוצשוי רהיצה בעמן שפ*זבסימן
 חשובים אנשים עם נסע שפעם שכתב תקנקח סימןאברהם
 החלהם המהרשהל דברי כשראו ואחשב ט*ב במוצ(ויוטבל
 הוי טץב במוצאי דד~ןמרא 5אן כת*ה מ*ש ולפילאיסור



שעח ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר

 לטבול הנוהגים אלו א*כ ט"ב כיום ולא הימיםכט'
 בירחצלים פה ראיתי וגם לתעעג דאינה ח טתריםבב"י
 לטבול. מעשה ואנשי הסידים הרבה דנהנועיה"ק

 בחעכה בהלל נשים חיוב בענין ב', אות ת"מסימן
 עכ*ל. נ"א. סימן ה"א תשובה  התעודרות9יז

 בח"ג נביאם ואי*ה וקצרתי 2חקבלו הערות ועודעוד
 י השו*ע מסיים שבו שרים בענין נסהםוסיומא
 וראיתי המזון. ברכת של לברכות סדר ישהאם
 בק"ש וכן הגמרא על שכתב י*ז למגילה מהרש*אבגליון
 המזון דברכת משמע בדהמ*ז נמי חשיב דמדלאובתפלה
 מעכב. הסדראין

 דסדר בגמרא שם מבואר המגילה בקריאתוהנה
 טעם אבל פסוק. ע*ז ויש למפרע בקורא יוצא ולאמעכב
 ובהגדה יצאו. לא למפרע קראי אם במגילה מדועבעי
 ב' בין ההבדל ומה לא דלמפרע מובא לא פסחשל

 מיוחדת מגילה תיקע לא בחעכה מדוע ועודהסיפורים.
 בפורים.כמו

 קבלו וא*כ וקבלו קיימו כתוב דבפורים יולואולי
 כסדר בעי ולכן המגילה בקריאת נאמר וזה התורהשוב
 מטעם אולי תו"כ גמורה קבלה הוי לא אז כסדר לאדאי
 מרצון והעושה ברצון קבלו כי משאר מגילה שתהזה

 בעי ובסיפור סיפור הו*ל כי באדנו וכבר כסדרעושה
 הסיפור. אופן מובן לא א-ב כסדר מספר לא דאיסדר

 שכולם רצון ויהי וקבלו. קיימו כתוב לא בהצארכהטא*כ
 כי"ר. אמן בימיע הקרובה לגאולה נזכה ואזיקבלו

 עולם בורא לש שבח ונשלםתם

 ד' אפונתמאמר

 אמונת של במדרגה עצמו להכניס חהב אוםכל
 במחשבה להיות ימיו כל כי ידוע זמן % למצוה ואיןהד'
 תע רגע. בכל *יהדו האדם וחייב כ"ה( מצוה )חיטךזו
 וכעת במצרים עבד שהיה במדרגה עצמו להכניסחייב
 להכניס חהב מצות בשאר וכן לחירות. יצא פטחבליל
 שישתדל אלא זטעחצה מספיק המש לקהם כדי ולעמולעצמו
 באדר באחד 3"ט דף במגילה כתב חננאל ור'בזה.

 שקלו אדם כל שיכין מכריזין השקלים עלמשמייים
 השקל של ההפרשה דין שחוץ רואים למקדש.ויביאהו
 יש נתינה ממצחז דאוץ וטעמו השקל את להביאצריך
 דרכי )וץין בלשכה 3סף מספיק ש"צ לראות ש"טתדלוץ

 להביא מצוה בכל שישתדל רהחים הרי ד( סימןשמחה
 מאין ביאור בעי הר*ח דברי עצם אבל ד', באמו2תוכן

 סימן יהודה אריה גוד בספד ועהן שיבהש לזההמקור

 וואר כעין למקדש להביאו חיוב יש שכתב ג' אותכ'
 בספר בביאור עויבא ילמדט במדרש ועיקקרבנות.
 משמיעים מאימתי שכתב י*ב עמוד לבדכות יוסףאמונת
 על משמיעין באדר באחד רבותינו שע כך השקליםעל

 קטנים הזדעים החדשים שכל באדר באחד ולמההשקלים
 היו לפיכך שעורים אם חיטים אם הם מה ניכריםואינם

 לקיים. חסור כך לזרוע שאסור שכשם באחדמשמיעים
 בזכות אלא בעולם עומדים ישראל שאין מוצאאתה

 סוף עזרא תקנת ובספר ובר, בארץ עושים שהםהמצות
 עבודת שבשביל חכמים אמרו כתב מעילה הלכותרמב"ם

 העולם שאין מובא ובירושלמי עומד, העולםהקרבנות
 בקרבן כי וביארו 9יישן. הקרבנות בזכות אלאמתקיים
 עצמו ונותן שמאמין האמונה ענין חה לקב*ה עצמומתן
 שממית התורה מעלת היא חו גדולה הכי המדדגהוהיא
 אלא הזה העולם של לתעעגים לב שם שלא לתורהעצמו
 לדהצתדל ויש לקב*ה, עצמו ומקדיב תורה ולומדיושב
 להיות הוא בפורים ה' עבודת ענין וכל כידוע, בזההרבה
 לעניים ידו במתנות היום כדת מטובו להעניק דליםחונן
 והוא הפורים. בימי לב וטובי שמחים המה גםלהיות
 גדולה הכי עבודה והיא לחחרים ומעצמו מממונושנותן
 ראש של הפרשיות ארבע וענין ואמונה. ושקליםכקרבן
 וצל לתפילין מעביר וכ*ז האדם של רעיונא ד' נגדשהם
 המעשה ביד וכשז בקב*ה אחת ואמונה אחד לרעיוןיד

 הזולת ולעזרת ולצדקה לתורה הידים חיל להרבותבפועל
 שלא היחיזץ החלק הוא מהפנים חיץ והיד פתוחהביד
 בידו מוכן להיות צריך כי הגוף חלקו כשאר כיסויצריך
 לא פתוחה יד המצות לקיים אמצעים קואר בליממהם
 שוחקחן פנים מגולה פנים הרבה, לפעול יכולהמכוסה
 ממעל האלקי צורת יפות פנים לראות למקבלעחרות
 וענין בזה. הךין פניו במצב לאחרים לקוור לועחרת
 ווהמלאך וכתוב בד' שהאמין הראה שאברהםהעקידה
 מאומה בו תעש השל הנער אל ידך תשלח אל לואמר
 אבל זה, את בארו וכבר מאומה, בו תעש אל ביאורוומה
 הושש הסכין כי בו ידך תשלח שאל סימן לו שאמרנראה
 דם ההנאת מאומה בו לעשות תרצה אם ואפילוכשעוה
 ואיכ וירא. פרשת התורה על שלמה שמע עיין תוכל.לא
 מה לו מחזיר והקב*ה ד' חמונת בו יש כי גחרצדיק
 בראיות 3ך ווהתו בפירוש פניו ורואים גתקחםשאומר
 אבל ט*0 אגרת ח*א )בקובעא כתב איש והחזוןברורות.
 עד מרץ. ובמשנה עמל ברב העיון יגיעת היארוהוק

 ל*0 אגרת )ובח"א טבעי בלתי ותבונה דעת בושמתוסף
 תמיד הניגוד דעת להבין היא בתורה עליה עיקרסתב
 שמה להאמין והעיקר לשקול השחשכ להעמיק יש ולכןוכף

 אדם. לבן הניתן התורה מרוח לו באשקובע



 ם י ר פא חייםאורח ת ו ב בר,עי
 המן לאוכלי אלא תורה ניתנה לא חז*ל אמרווהנה

 אחד מיום להותיר ולא ביומו יום דבר ולקטו כתובובמן
 ולחדש ללקט יש יום שכל ביומו יום דבר וביאורלחבירו.
 להותיר ואסור יום בכל בטובו מחדש שהקב"ה כמותורה
 יחן שקב*ה כזאת אמונה וצריך אמונה לו שאין מראהכי
 המחדש התורה לקבל מוכן כזה ואיש ביומו יום דברלו
 ולא נצחית אמונה בקב*ה. יום בכל והמאמין יוםבכל

 כי המשיח. בביאת יום בכל מאמין אני וזה זמנית.אמונה
 והכל הספיקות. כהתרת שמחה ואין דהמאלות כל יפשוטאז

 בב*א. כי*ר אמן בהבלום מקומו עליתבאר
 הבעל ואמר לשאול. אין ובבטחון ד' באמונתוהנה
 אמר והוא עיקרים. בעל למשל שאלו דהרבה חייםדברי
 צריכה ד' ואמונת ומאלו. ו(וז וביאור תירוץ להםשהיה
 כי הבריות. ואהבת אמת. אהבת ד'. אהבת כ*כלכלול
 אדם. כל לכבד יש ולכן אלקים צלם בו ישהאדם

 מקטני ה*ה למחר ודהאג להיום לחם לו שישומי
 אמר המלך ודוד מבריסק. זצ*ל הגרי*ז אמר כךאמנה

 ורואה רועי שד' להרגיזם תמיד יש אחסר, לא רועידן
 היא השי*ת שהשגחת אמר והחזו*א כלום, לי יחסרשלא
 ד' יתב'. ד' על יהבו משליך שהאדם הבסחון מידתלפי

 שד' בזמן ז'( ב' )דברים דבר חסרת לא עמךאלקיך
 ואומנתך וכתוב כלל. חסרון מרגיש לא אז האדםבקרב

 בעל אמר כך ד', את לסבב נוכל באמונהסביבותיך.
 והאמין י'( ט*ו )בראהעית כתוב ובאברהם ישראל,ישמח
 לאברהם חשבה הקב"ה רש*י וכתב צדקה. לו ויחשבהבדן

 דבר ובהעמק בו. שהאמין האמונה על ולצדקהלזכות
 בלא לו שהבטיח מד' צדקה שהוא חשב אברהםכתב
 על לאור לאחרונה שיצא בספרו הגדול ורבינותנאי.
 שאל שאברהם ביאור שם כתב דסקין מהרי*להתורה
 את היודשים צאצאיו אם ו*ל אירשנה כי אדעבמה
 כי ותורותיו. ד' דרך שישמרו זרעו נקראים יהאהארץ
 שאחרי לו הראה והקב*ה שלו זרע נקראים אינםבלא"ה
 היו אילו עוד ומתב הארץ. את ירשו אז בתשובהש"סובו
 בידיעת שם עוסקים והיו גחשן בארץ יחשביםישראל

 קחשי עליהם טפל היה לא יעקב של כחפצו ותוורתוד'
 ולכן שכהב. הדברים נוראים ומה וכו' והמסיםהשעבוד
 נזכה ואז ובאמונתו ובתורתו דן בתורת להתחזקעלינו
 בב*א. צדק גואל ובביאת התורה קרן להרמתבאמת

 המועדים( %ל כתב )שינשבוא( יחזקאל דבריובספר
 אמר זלה*ה הגה*ק א*א ד', בסוב לראווע האמנתילולא
 את אומן מלשון הוא והאמנתי אלול אותיות הואלול"א
 בטוב לראות נתגדלתי אלול חודש שע'י היינוהדפה

 ולהגיע בתשובה לדופקי שער נפתח שבו חיים בארץדן

 חדש ביאבר )והסו עכקל כברשמעונה ומצבתולשורשו
 חזק ד' אל קוה הפסוק על נחמד ביאור חמי1 אמונה(.על

 מבריסק הגרי*ז מרן בחידושי דן אל וקוה לבךויאמץ
 על ביאורו בסוף תהלים על בביאורו שנדפסזצ"ל

 כי שמך יודעי בך ויבטחו שיקוים רצון וידיהתורה.
 יהיו שכולם והוא י*א( ט' )תהלים ד' דורשיך עזבתלא

 שאין רואין אם כי בהקב*ה, רק ויבטחו השםיודעי
 ממ%. אך ותחשיה עצה המבקשים אלה .את עוזבהשם

 ת'ח לכבד ויש בת*ח אמונה כ*כ כולל ד'ואמונת
 מהרא*י בלקוטי בסופו נזיר על ר~הב נדבת בספרועיין
 חלילה ת*ח שום לגטת שלא מוזהרים נהיה וז*לשכתב
 הלומד אפילו ת*ח שמכבד לאדם לו המגיע והשכרוכו'
 בעת ובפרט וכו' לשמה הלומד ת*ח ובפרט לשמהשלא
 ובעול הזמן בטרדת טרודים כולם רוב שעפ"יהזאת

 טכל ולא לתורה עתים לקבוע ביכולתינו ואיןהפרנסה
 ת*ח ולכבד לחזק רק ית' הבורא נגד חובותינולצאת

 ונהשב יכולתי% כפי ולתומכם ובעבודה בתורההעוסקים
 השם ובעבודת בתורה עוסקים בעצמנו אנו כאילולנו
 נתנבאו אשר והנחמות הטובות לכל נזכה זה ובזכותית'.

 למהני אלא והנחמות הטובות כל רש*י פי'נתנבאו
 לא כולן הנביאים כל ל"ד בברכות מבואר וכןהנביאים,

 אמובתים לתלות ל% שיש והעיקר עכ"ל. מנכסיות"ח
 זה ובזכות הישיבות ובראשי בדורינו ובגדוליםבת"ח
 בב*א.ניגאל

 עלי% והנה כתב ד"ו עמוד ח"א אליהוובלב
 קרובים שאנתנו צדקנו משיח ביאת זמן קודם כילדעת
 רבן בית של תיטקות בזכות רק ניגאל ג*כ מאודלזה
 חיי% ת%שים אין גדיים אין אם אמרו וחז*לוכו'
 לא כלומר גדיים אין ת%שים אין אם איפכא גםלידע
 עכ*ל. גדיים יהיו מהיכן התיישים את שילמד מייהיה
 מאש קפ*ו בדף התורה על שלמה תפארת בספרועיין
 זצ*ל ח%קא חיים ר' וכו' מהגאון טובות הנהגותי"ב

 ברומו העומדים דברים ד' אלו כתוב ובסופומוילנא
 מופר ילמוד שלא דבר בשם להביט שלא א' עולםשל

 מרוהניות, אלא גשמיות דבר בשום להביט שלא ב'ממנו,
 הכלל על אלא בלבד עבורו יתפלל לא אדם כשיתפללג'

 עכ"ל4 ודם בשר בשום בטחו% יזמים שלא דןישראל
 בד' רפ שמאמין ד' אמונת בכלל נכנס כנראהוזה

 הגדילים המנהיגים התורה ובגדרלי ד' כנביאיוכמובן
 ובמשה בד' ויאמינו שיקהם רצת ויהי ודור. דורשבכל
 בב"א. ניגאל זה ובזכותהתורה, ובגדהי בד' להאמין הש מנהיג משה הם דוד בכלעבדו

- * ו -



 בתשובה לואקיפתה
 כל כנגדו שכינה כאילו לחשוב צריך אמימן

 בתפלה. לעמוד שח%ב איך )ונתבאדהיום
 וטעם ממצרים. והגאולה חצות. תיקתוענין
 לימוד ומעלת פסח. בקרע עצם שובריןדאין

 יג עמצד המקדש( בית שיבנה והתפלההתורה.
 ברכת לפגי חכמה ראשית פסוק אמירת כמימן

 חין נקביו. דמשהה דין )ונתבארהתורה
 טז עמוד באמבטיה( שחרית נט*י וליטול האף.צואת

 )ונתבאר יתחיל יד באיזה השרוול קיפול גטימן
 הדין איך )ונתבאר בגדים ב' לבישת דמימן "עמוד קפולים( בשרוליםתפלה

 חנוכה ונס הפוך. בחלוק וההולךבלפשוט.
 קודם. שמאל 8י בגד בכל וקשירהופודים.
 י8עמיד בתפיליסוקשירה

 נטילת )ונתבאר ידים נטילת על בדכה חטימן
 יטע6וד בנט*י( רחב וביאור פסח. בליליזעם
 בנוגע )ונתבאר שחרית ידים נטילת בדיני וט"מן

 המטה תחת שהיו ומים נט"י. קודםבאוכל
 שכב הכסא. בבית רפואה ולהחזיקלנט*י.
 האדמו*ר ידידי נט*י. בעי איסתם

 נט*י צדיך בשוכב שביום לי אמר6העלמעץ
 מבית וביוצא בישן. ביום הקו יטולובודאי
 בעולת מזה עיין בכלי. נט*י צריךהכסא
 הרר*ד 6*ש תשל*ז תמוזהחודש

 יטול כלי לו ובאיז שליט*אמאשקאוויטש
 כגעמוד בזה( ועיין מהברזגקפ
 בבטילת טהוהן שיורי בדין שאלות ב' ימיכש

 דיני כל צריך בבקר האם )ונתבאדהים
 והשמ נטא לשם לא ~טל אאד ואםנט*י.
 כדעמרד שנשאד( מהרביעיתנוטל
 בטטל )ונתבאר נגע %א מנעליו חלץ חטימן

 כהעמוד בעכרם( ובנע מהציפורדחלק
 דין )ונתבאר זו ע*ג זו רגליו לרהוץ ממימן

 והדין חמקדש. בבית הרגלים יזיםקידחצ
 כועמוד שכחה(לענין

 לי אמר )ואהד שינים במשאת להשתמש יטיטן
 מחלב, שנעשה בסבת כלים לנקותשאסור
 אף ממש באכילה ההש האיסהרולכאורה
 כלים, לרהוץ ולא החלב מלאכולשגפסל
 כז עמוד ל'( סימן ח*ב יור*ד באג*מ בזה דןוכבר

 נט*י בעי אי הכסא לבית "יו הכניס יאטיכי
 כז עמוד בבי*כ( מים לשתות מותר אםתתבאר

 לרהוץ מים % היה ולא מים בהטיל יכמימן

קהי
עמורכא

 במספרה אמן לענות א. אות ינמיפן
 כסא בבית חמץ בדיקת ב.אות
 )ונתבאר נט*י קודם אמן לע~ת ג.אות
 כפפים. בבתי וה"צן מצפרניו. חלקבנטל
 שלנו. כסא ובבית במספרדנ יו"ווליטול
 כחעמרר בבקר( לעבודה הממהרתין
 אמן ענ%ת דין )ומ,באר יצר אשר ברכת ידטיכש

 כטעמוד יצר( אשדבאמצע
 )ומ,באר הלימוד באמצע אמן לע~ת פופימן

 וביאור תפלה. וענין התורה, לימודענין
 וביאהך אפרים. רבבות הספר חיבורעגין

 עניית וביאוור ג'. ד5 דמגילה הגמ'בסוגית
 תורה אהר ועיין בתורה. יגיעה ועניןאמן.
 אברהם ד' הרה*ג ידידי מ*ש תשל*זתמוז
 הלומד בדין מ*ש שליט*א ברצדיישראל
 לע6וד קדחצה(חצומע

 הרמבום דברי )ונתבאר בקטן חימד טזטימן
 לענין קטן של ובית הל*ט. ק"פ מהל'פ*ד
 לבם תורה ללמד האב על חיוב חנוכה.נר

 בקטן. ל*ע קריעה עכרם. קרבן בעניןהגדול.
 לגעמוד בקטנה חינוך בקטן.תענית

 הסליחות בימי הטלית על ברכה "מיכש
 6עמוד בביתה ט"ק לגהצ דין)ונתבאר

 קטן טלית ללבישת בקטן שיעור יחטיכי
 שהז*ג. במ"ע נשים)ונתבאר

 המ"
 לימוד

 מאעמרר קטנים( עם ולימודהתורה.
 ציצית בדיקת א. אות יימימן

 שוב מברך אם לשהות הט*ק בהוריד ב.אות
 בל דין )תתבאר הציצית בסוף קשר ג.אות
 6גע6ודתוסיף
 ציצית בלבישת כונה ד.אות
 הברכה לפני הציצית בדיקת ה.אות
 ציפרת בלי בגד %בוש 1.אות
 כפולים חוטים ז.אות
 ציצית בלי ק"ש ח.אות
 לשבת הט*ק מחליף ט.אות
 6העמוד צהרת ענין י.אות
 בשבת ציפמת נחצאת אשה יא.אות
 מו ע6וד בטלית בשהחיינו חבירו להוציא יב.אות

 מו עמור קטן טלית גדול מטלית לעשות כמיכי

 מז עמוד יד של תפילין עם רק התפלל כאמיכי
 מז עמוד בתפילין הדעת היסח ככמיטן
 מזעמוד קורם יד של בתפילין להשתמש כגמימן
 משתמש ק% אם כדטימן

 בתפ"4י
 אם גדי של



 בתשובה לרופקיפתחשעח

 חינוך ענין )ונתבאר בקדושה הורדה בזה"ש
 מחעמוד מצה( בכזית קטן חיפךהבנים.

 מט עמוד הטלית לפני בתפילין כשפגע פהטימן
 נ עמוד קדשים ג' אחיי התפילין הורדת פוטיפש
 התפילין כשמשנה מקשר להתיר ח. אות כזטימן

 בצמידא לבדך נחות
 המזוזה קביעת ז.שת
 מבחוץ השם שם ח.אות
 מהמזוזה חלק לקצוץ ט.חות
 בשבת שנפלה מזוזה י.אות
 תורה ספד כבוד לטימן
 מעקה בהיוב לאפימן
 עניני גו4תבאר מתחהה בברבת נשים לפטימן

 דעצווקה, ולימצד חהקהל, תורוע בעניןדרוש
 שו*ת וע%ן בסוכא. חציגה הטבילה,וברכת
 חצטא אבושתם ר' הרא*ג לידידי לשוןמענה
 סב עמוד בנשים( ההורה ברבת בענין ר*יעמוד
 בריך ולומר וזמרה בפסוקי להפסיק לנטימן

 סה עמוד ל'( סי' שחצנה 5רח שו*ת )וקץיןשמיה
 סו עמוד אדירים ובין מים בין להפסיק לדפימן
 ראף מי רחב )ביאחר ש*ץ במינף להסימן

 סזעמוד ש*ץלהיות
 סח עמוד המבורך ד' את בברכו הש*ץ "זרת ייטיפש
 סח עמוד קד"צ שמרות נשים האם לזטימן
 סטעמוד בק*ש אמן עניית יהטיכש
 סטעמוד בקקש מלכותו כבוד שם ברוף אמירת למטימן
 עא עמהר ח"ם במים לטבול צריך קרי בעל אם מטיפן
 עא עמוד כעונה שומע בדין סשפטימן
 עבעמוד )א( א' לחלק הוספה מפטימן
 בעגע )דרהצ אדם לכל שלום להויים מגטימן

 עדעמוד בא*י(קרקע
 בבינ*נ פמצא אשכנז נוסח המתפלל מדטיפן

 עהעמוד 8ת5ל8 פסחאות )ופובאר ס5רדעסח
 תפלה במנהגי מעדות טהטימן

 א% לענות דזמרה בפסוקי להפסיק א.אות
 ף ביפ ר*ח תף' מוקדם שבת בקבל ב.אות

 שבת ערב מנחה התפלל %א בטעה 4אות
 בהלל תיבה לדהשמיט לא ד.אות
 עז עמוד בר*ח מכנסת בבית לף 3שאין 8.אות
 חם83 נרות בדכות 1.אות
 ובברהמ*ז בתפלה הנסים על ז.אות
 בדברי בליללע שאכלה 5ורים סעודת ח.אות
 במהדורא ובהשיב חשהשל ג*כ כתב היוםסדר
 סשדת ש~ך טעם שנתן פ*ג סי% ח*בג'

 דבעינן משום יצא לא בלילה שאבלהפהים
 מאיביהם היאחים בזש גחו אהצרכימים
 בלילה וא*כ ביום רק 8י8 לא ממלחמההע"
 אף מאהביאם נאו שבלילה להנס זכדאיז
 - עב*ל המלחמהבימי
- הצהע בפהשת הוספה ט.אות

 בלילה קשד עש%ת ב.אות
 בה8בת תפילין לשחת 4אות
 גזולין תפילין ד.אות
 קודם ראש של והניח בטעה ה.חות
 שיקשחר עד להפסיק לא 1.אות
 בברכה טעה ז.אות
 שמאל ביד התפילין להסיר ח.אות
 בתפילין ק%מא קשר ט.אות
 הפרשיות לבדוק הוציא י.אות

 נטעמןד

 סעמוד
 סעמוד
 סאעמוד

 נאעמוד

 תפילין. בהנהת הזרוע בבשר נגע יא.אות
 שהזרוע צ*ט ס"ק ד' סימן החיים כףועיין
 וא*כ מגולה, מקום נקרא לא תפיליןשמניח
 ו' סימן חי*ב אליעזד ציץ וע"ן נט*י.אי*צ
 ש*ר תפילין כשמניח ידיו ליטול צריךילח
 סכ*א ד' סי' אשיחן זה ת%ז בשערות.ועע
 נבעמוד כה8קפיים ע*ג תפילין יב.אות
 ש*ר ת5ילין אחר אמן לענות יג.אות
 גבס ע*ג תפילין יד.אות
 מהאצבע הרצהמת ההרדת טו.אות
 נגעמוד בלילה התפילין הורדת טזאות
 ראש לשל יד של רצועה יז.אות
 ש*י תפילין הסדת יח.אות
 בר*ח הת8ילין הודדת יט.אות
 ה4ילין עם קפה כ.אות
 בתפילין חולה כא.אות
 נדעמוד התפילין לכסות כב.אות
 בתפילין אונס כנאות
 נהעמוד ובשמאל בימין תפילין נתן כד.אות
 צבאי במחנה מזוזה א. אות פהטימן

 למזוזות 3סף ב.אות
 הכניסה את שעו אם נאות
 נהעמוד בשבת שנפלה מזוזה ד.אות
 קבעה ח8וב שנפלה מזחה ה.אות
 נועמוד ל' ח~ך המזוזה קבע 1.אות
 מזתא בעניני שאלות פמטימן

 נו עמוד מברך מי חבירו בבית כשקובע א.אות
 בספינה מזוזה ב.אות
 נחעמור דירה כשמחליף ג.אות
 חפצ9 חן2יח ד"רה בשסר ד.אות
 במזהה בהכא ה.אות



שעם בתשובה לרומטפתח

 עהעמוד להבדלה קודם נ,ח י.אות
 תפלה בדימ מוטימן

 שלום שים והתחיל ב,כ ששכח ש"ץ א.אות
 תועון שמרים שאין במנין ב4אות
  במשיב השכיבע בשכח ג.אות
 עח עמוד שארית התפלל אם בשבת בנ0תפק זנאחע
 חטא על א*א בנעילה מדוע ונאות
 תוצה שא*א בזמן באצרוף יבה לא 1.אות
 עטעמוד ובעליגו בעבתיה לכרוע אם ז.אות
 תפלה בעניני סז5ימן

 מנין וארן לישתבח באגיעמ א.אות
 מסודדת לא שהמטה בחדר להתפלל ב.אות
 בזו זו שבת תפלת במחליף ג.אות
 עוצר ובהמשה והתחיל בחו"ה בטעה ד.אות
 הלל לפני קד"ש חצי באמר ה.אות
 בזמן לא בתחהה אשקחהאים גזמן האות

התפלה
 א*מ האומר מעריב במתפלל ז.אות
 תפלה בעניני חידחשים מה8ימן

 להש בתפלת 4צ*ו ששכח ש*ץ א.אות
 שמו*ע קודם בתפילין למשמהצ ב.אחע
 שמו*ע קודם שם כי אמירת גאות

 לשבח עליט יז.אות
 במנאה התפלה מהש*ץ לצאת יח.אות
 לדור אומר הש*ץ 8ן כשמתפלל יט.שת
ודור
 יתגדל שלאחד אמן ב.אות
 בשמו"ע סעה חוה'מ בש*ק כא,אות
 בש*ץ ואירע בקדחש. יעמוד איך כב.שת

 והיה קדוש אתה וסטם הקדזשהעתץלג
 לעשות מה ונשאלתי חוע אתהבאמצע
 טח'כ מעכבת. הקדושה אמירת דאיןואמרת
 שכתב י*ז סימן שש בגדי בשו*תדאיתי
 צריך דאין לנו סלח באמצע והיהדבטעה
 ועיין מעכבת. קדחשה אמידת דאיןלחזוור
 יוסף ר' הרה*ג )לידמץ ביד חייםשו'ת
 סימן מאד( יקר ספר שליט*א, הכהןסוסו
 פגעמןדי*ג
 ד*א להרחיק יש בישיבה המתפלל כג.אות
ממנו
 והצ*ץ עם המתפלל כד.אות
 פדעמוד אחר במקום והוא צטט יאד בה.אות
 בר*ח ויבא הצלה בשכח כו.אות
 הש*ץ חזדת בלי להתפלל כז.אות
 הפרקים בין אמן לעמת כח.אות
 בק*ש ראשון בפרק לעמוד כט.אות
 לצרפו אם ביום מצהה בר בבעשה ל.אות
בלילה
 באוצה נאמן מלך קל אמירת לא.אות
 פהעמוד במנחה תחנון לב.אות
 ומטר טל בהשכח לנאות
 פועמוד וכש*ב בתפלה "שן לד.אות
 בברכו כריעה לה.אות
 לתורה עולה אי לדוכן עלה לא לו.אות
 ליחיד כפים גשיאת לז.אות
 פזע5יר הבנסת לבית הליכה לח.אות
 בצבור תפלה לט.אות
 נ"כ בעת לעמוד 6.אות
 ק"ש קודם להפסיק לא מא.אות
 פעמים לדהע לעלות מב.אות
 התפלה מנהג לשנות מג.אות
 ספרד כנסת בבית חהצכנז נוסח מד.אות
 במקומה שלצ ומטד טל אמר 16נאות
 כפים בפרישת מתפ~ע אץ מו.אות
 אנומם שאומרים במקום נמצא אם מז.אות

זמירות
 פעמים ו במתפלל מח.אות

 8צע5וד

 עטע5שד

 9 עמיך במעריב רחום וחוא לפני קד"ש 8%ר ד.אות
 חצויט יום של שהר חימר לשטת ונאות
 8ת8להלפני
 בשבת נצהר אלקי אמירת 1.שת
 ת5תא שפתי ד' אומר בשאוזד ש*ץ ז.שצת
 אחרי שמד מה אשיי אמר כשלא ח.אות

שמו"ע
 פאעמוד התפילין עם קפה לשתחע ס.אות
 שלום סומת הפורס בטסח י.אות
 החיה שם הזכרת יא.שת
 כהן שעשחני הכע מברך אין מדוע יכ.אות
 שלום אהבת לומר התהל ע.אות
 השאמראר ב5צחונ ב*כ ואמר בטעה הר.שת

 הפסהעהו דאם בזה לי כתב שליטואהרה*ג
 נ*נ של דץ לזה דיש דמשמע להפסיקצריך
 שעלה דכהן כתב סק-ל קכ*ט סימןובמ*ב
 אם חרק ירד יומי שאר של במ2ההלדוכן
 שמתו מהידץ חין יחת"כ של במנההעלה
 יאמרו שלא ההשדמפני

 פס~
 אעך

 עכ"ל. שם צממווהתידהצ
 המתפלל קטן לפני לעבחר טו.אות
 בהכת אוצי ש*3 ברוך לומר טו.אות

 8בשםירתפילץ



 בתשובה לרופנופתחשפ

 עשרה שמונה אחרי הקד"צ מט.שת
 בשחרית ויבא יצלה שכח נאות
 השלג מאיד אמר נא.אות
 לומר יכול אם לבנה קידש שלא מי נב.אות
קד"צ
 פטעמוד בב*כ אברהם ב1כות אמירת נג.אות
 והם*ז עם המתפלל נד.אות
 פסיעית שכר נה.אות
 בלחש תפלה התפלל לא אם נו.אות
 המתפלל ו*א תוך לשבת 12.אות
 צעמוד אביו במקום להתפלל נא.אות
 ברכו עניית אחיי קדושה לענות נט.אות
 שבתבליל
 בעליע לירוק ס.שת
 בשחרית שם כי לומר התחיל סא.אות
 פעמים השם אמירת סב.אות
 צאעמוד ליצחק שענא מי סג.אות
 ברכה החסיר סד.אות
 קדיש 6עמים לומר סה.אות
 התפלה לפ2י לאכול אשה סו.אות
 באמירה וחציו בשמיעה חציו תפלה ס1.אות
 מכהן להתברך סח.אות
 צבעמוד התפלה לפני מועד קרבעת סט.אות
 מקלהת ע*י טבילה ע.אות
 כפים נשיאת עא.אחן
 הטלית ולקפל במנחה, יום של שיר עב.אות
 שכתבמ מה עפן שכתבנו קד"ם אמירתבעת
 בזה. ועיין יקפל דלא כ*ו בסימןממ*ב
 בשכמל*ו אמר לא עג.אות
 צגעמוד תותבת שן עם להתפלל עד*אות
 כהנים בברכת כוונה עה.אות
 לנו סלח עו.אות
 השכיבנו  שכח צו.אות
 בק*ש כעונה שומע עח.אות
 טו*מ ף ביום במנחה בקיץ הזכיר פ.אות לבדי במתפלל תתקבל קדיש עט.אות
 צדעמוד התורה קריאת פא.אות
 הס*ת שלקהו אהיי הפטרה פב.אות
 בתורה וקרא הפטרה ברכת בירך פג.אות
 התורת קריאת פד.אות
 לבנה קידחצ אחרי עלינו פה.אות
 בציבוד תפלה פו.אות
 "צקו בשכח פי.אות
 צהעמוד הדעת בברבת הבדלה פח.אות

 מהש אתה 6ט.אות
 מוסף קודם לצית ובא אמרו לא צ.אות
 מתפללים י' היו כשלא הש*ץ חזרת צא.אות
 הקדחם דהקל באמן לעמוד צב.אות
 צועמוד מערב בצד שמו*ע עמד צנאות
 ועיין בארון. פסול ס*ת להשאיר צד.אות

 בסימן 1צ*ל הרב למרן כהן דעתבשו"ת
 בא*ק ומניחים גונ1ין אין מדוע דכתבקע*ד
 דע*י וכתב ע*1 1כות ולימד הפסול,הס"ת
 להשאיר ותיקין מנהג הוא שעושיןההיכר
 בדבריו היטבעיין
 עשרת קריאת בשעת לעמוד צה.אות

 סימן שמואל דבר בשו"ת ועייןהדברות.
 המגהג שנהגו וכ*מ שכתב )אבוהב(רע"ו
 ויש בידיהם, אבותיהם מעשה אוח1יםיהיו
 הרמב*ם בתשובת מזה עוד ועיין לעמוד.א*כ
 צ*א סימן מפאנו רמ*ע שו*ת רסוג6ימן
 ל*ט סימן )עפשטיין( אהרן כפיחםו*ת
 שכתב ל*ז סעיף ז' שער אפרים בשערועיין
 העולם נהגו הדברות עשרת קריאתבשעת
 לשנות מציבחר מן ליחידים ואיןלעמוד
 חםערי סקל*ד רחמים בשערי ועייןהמנהג.
 ף סימן הד*ט עיקךי ועיין סקי*ט.חיים

 בקריאת קמים כולם דאם שכתבסקטוו
 לישאר יחיד לשום אין הדברותעשרת
 חרכה*ג תגר שקרא מה וכעיןמיושב
 ברכות ז' בעת היחםב על ס"ב סימןבאבה*ע
  עכ*ל. לעמהר אחרים שנהם כיוןשבחופה
 6*ב. סימן ברכות אושרן ברכת בספרועיין
 י*1. סימן )פוגלמן( מרדכי בית שו*תועיין
 ס' סימן ח*ב אחד שמעון שער שו*תועיין
 צןעמיד ס*בס*א
 אמר ולא שבת בליל שחל יו*ט ליל צו.אות

 ברכת דאארי דיתכן נתיישבתי שובויכולו.
 81 סו*ס כי תתקבל קד"צ י*ל שבעמעין

 בזה הךין עשרה והםמונה עלעולה
 צזעמוד קדחשה חיוב צז.אות
 מיושב תפלה צה.אות
 התפלה הנהגת צט.אות
 ויבא "צלה להכרה ק.אות
 עשרה בשמתה הזכרה שכח קא.אות
 עשרה בשמונה לרצון יהיו קב.אות
 עשרה בשמונה פסיעה קג.אות
 צחע5ור קדאות
 8ש*ז ח1רת קה.אות



שפ8 בתשובה לרופקיפתח

 כח ליעף הבתן ברבת קו.אות
 בשבת ח% תפלת קז.אות
 מנחה לתפלת מעריב תפלת קח.אות
 התפ-ה ברכת שטרת רבה אהבה קט.אות
 דזמרה בפסוקי בדבור הפסיק קי.אות
 צטעמוד עליע גמר לא קיא.אות
 כפים 2שיאת קיבאות
 הלל אמידת קיג.אות
 דזמרה בפסוקי להפסיק קי*ד.אות
 בתפלה כונה קטו.אות
 דזמרה בפסוקי וב*ש ב*ה עניית קטז.אות

 קעמוד ציגלהיים( שמעון הרב ידידי)תשובת

 קא עמוד בצבהר תפלה םפטימן
 אדם, בענין )דרהם התפלה בשעת לעמוד נטימן

 קבעמוד התפלה ומעלתותורה
 כולם בועל כשעומד יש"ר לענות נאטימן

 לעלות יכול תפלה בשומע אם)ונתבאר
 דקודם  ועוררני דברי ראה אחד וגאוןלדוכה
 דין שפוסקים לפני הוראה למורה לשאוליש
 קדעמוד ההלכה( לברד ונאזה
 והאם ועלה, לדוכן לעלות קראוהו לא נבטיטן

 בדין )ביאחר פעמים לדוכן לעלותיכול
 קהעמודנש*כ(

 הש*ץ חזרת בלי כהנים ברכת שמע נגטימן
 קועמוד 2ש*כ( בענין)ביאור

 עי*ז וחסר הכהן ידי ליטול שיוצא לוי נדטימן
 קזעמוד גהם*כ( בענין )ביאחרמנין
 קיעמוד )ב( א' לחלק הוספה נהטיכץ
 קיאעמוד קדיום ובאמירת התפללו שלא ט' %טיטע
 קיב עמוד ואנחפ בתחנון כשאומר לעמוד יש נזטימן
 קיב עמוד מילה שיש ביום רצון יהי לומר נחטימו
 לקדוא הצריך לוי או כהן כשאין נפטימן

 קיגעמודלבכור
 בחר אשר במקום גתן אשר ואמר טעה םטימן

 קיגעמוד התורה( ברכת בדק רחב)ביאהך
 )ביאור ספר של פלסטיק של כיסוי לגנוז 8אטימו

 קטועמוד בארע( מתחים לוחות ושבריבלוחות

 להקפיד יש אם ונשאלתי ספר. קדהטת טבטימו
 לשרוך והראתי חומש. על גמרא להניחלא

 כל דכיום שכתב ס*ו רפ*ג סימןהשולחן
 זה להניח ומותר בקדחמתם שוה הםהספרים
 מ*ח עמוד א' חוברת התורה בעם אבלע*ז,

 שליט*א פיינשטהן דוד רן הרה*ג הידיכ'
 קטו עמוד בנדפסים חומש ש לנ*ך קדהטהדיום

 קטז עמוד בביהכ*2 הקודש ארון מקום לשנות טגטיטן

 הבנסת מבית ביתו להרחיק טדטימן
 כיון חידחש הם שכתבנוהלבוש

 וזני' סגי, אשת דח' סבריהאחדונים
הלכה(

 מביהכ*נ גסה פסיעה לצאת לא טהטימו
 הכנסת בבית לדבר טוטיכש
 )ג( א' לחלק הוספה טזטימן
 ידים נטילת בדיני טהטימן

 הנטילה לפני הצפרצים לבדוק א.אות
 אחר. בחדר אחרונים מים ליטול ב.אות
 נתיבות במהר*ל ראה אחיונים מיםובענין
 קיטעמוד י*ח סימן העבודה נתיב ו' פרקעולם
 )ונתבאר במלח אצבעו לטבול לא ג.אות
 הסיום(ענין
 בהום ידים לנגב ד.אות
 ידים לנטילת גלידה של גביע ה.אות
 ידיו נטל שלא למי לאכול לתת האות
 חנוך ר' וידידי נעלים. בשרוכי נגע ז'אות
 החזו*א בשם דשמע לי כתב קרלנשטייןה.

 מדברי ה2ה נט*י. צריך בגרביםיהנוגע
 דאי*צ משמע סי*ח ד' סימן אברהםהאשל
 כ*כ משמע ד' סימן בסוף העה*שומדברי
 נט*י. צריך לא בפוזמקאות דמפגעדכתב
 !ע%ן דאי*צ. כתב סקע*ב הח%ם בכףוכן
 ומ*מ ד'. שת א' סימן ח*ה אומריביע
 להחמירטוב
 השם בבתי הישן ח.אות
 קכעמוד נט*י אחרי שלום ט.אות
 קכעמרר בנט*י מדאי יותר כששוהה טפטיכץ
 סדד )הנתבאר המוטמא מפרוסת יאכול עטיכש

 קכאעמוד שבת( בלילהבציעה
 ובמה  הסעודה. עם מזופת האוכלים עאטימן

 לשון הנה לח*מ, למוסבין דנותןשכתבפ
 ועהן ב' ולא בוצע דאחד ומשמע בוצעהג'
 שזה לנהוג ונכון סק*ב רע*ד סימןמ*ב

 כל המחמא בברכת לפטחר יכויןשבוצע
 מתורת שהביא הלכה בירור חףיזהמסובין.

 קידחן מידי כולם מוציא דהבעה*בח%ם
 המ' וכו'. ברכתן ג*ב ומוציא פשנהולחם
 קכבעמוד קט*ו סימן ח*ב אחד שמעוןשער
 אם הבית בעל אצל אוכלים שנים אם עבטיכץ

 )ובתבאד לברך בשמובן להפסיקצריכים
 קבצעמוד זימץ(ענ*ן

 קכדעמוד אחרונים מים עדטיכי
 קכדעטוד המזע בברכת נשים עףטימו

)יף
דרוב
בירור

 קטזעמוד
 קטזעמוד
 קיזעמוד
 קיחעמוד



 גצזשלבה לרופקףפתחש5נ

 המזע בבהכת אהם להוציא אשה היכולה עה8ימן
 ואשה והורה ברית אמר בלא)ונתבאר
 קכהעמוד ברכה( אםשנסתפקה

 ק~ועמוד היין על יצא אי המחיה על עשה עו8יטן
 )הטזבאר הגביע עם גלידה בברכת עזטיטן

 דהםתיה לפבי ובבירך גלידה, באכילתבמםוהה
 חם משקה סוכריה. ובמוצץ נפשות.בודא
 זהב תפוח קל"פת אחרונה. ברכהלענין
 פירות ודגימי טחון בשר על ברכההמטוגן
 פחות אוכל מים. גידולי על הגדליםוידקות

 קכזעטןדמכשיעהר(
 עשה )ואם לחם על העץ פןי עשה עחםיםן

 עיין מזועת מיני בורא במקוםהמוציא
 לידידי ט"ו סימן ח*א יהושע עמקבשו*ת
 די*ז דבירר מאמאן יהושע ד'הרה*ג
 קלגעמה דיצא( וסייםבאריכות

 שג עמוד ברכות ובשבע בברית להתנהג איך טבומיבע
 בחעת בףני פפיק

 להחזיר מנה על במתנה מברך אם א.אות
 מיהנב הל%ב על הברכה לעשות ב.אות
 ההפטרה על ברכה 2אות
 הסעודה באמצע עוגה על לברך ד.אות
 )ונתבאר התודה ברכת לפני מצוה ה.אות
 קלדעמוד ברה"ת( לפני לשתות יכולאם
 להוציא ג' מעין שברכתו דבר אכל 1.אות
 תפוח שאכלמי
 קלה עמוד רי4ג סימן היטב בבאד ביאור ז.אות
 הברכות לשמוע צריך קודא הבעל ח.אות
 לזימון קטן לצרף ם.אות
 בשכמל*ו אמירת זמן י.אות
 התורה טתן יא.אות
 מברך אם לבהםר חלב בין לחכות ינאות

 התודה וענהה בעת לברוע כ2אות
 כשנתעלף הגומל לברך כד.שת
 בהפם לתורה עליה כונאות
 מהברכה חלק אמן כו.אות
 קלםעמוד כח ליק8 העתן ברכת כז.אות
 לאבותיו שנעשה נפ על כח.אות
 בר"ה המאודע מעין הזכיר לא כם.אות

 המזעבברכת
 המזון על טק ש ברכת סיום ל.אות
 פפר הדפפת על ברכה לא.אות
 המזון בברכת הפסקה לביאות
 קםעמוד המזון בברכת הפפקה לג.אות
 הפעודה באמצע שגה על לבדך לד*אות
 חותך שאיט פכין להוריד לה4אות
 פידווים על לברך לו.אות
 במלח הלחם להטביל לז.אות
 קמא עמוד זמנה קודם המצוה על לברך לח.אות
 התורה ברבת לם.אות
 השם את הזכיר לא מ.אות
 המאיע  מעין להזכיר ששכחה אשה מא.אות
 קידחם אחיי אכילה מב.אות
 אחדונים מים מג.אות
 )תמן השבהמ ביום ברכות שבע מד.שת
 סימן באבה*ע תשובה הפתחי בזה מ*שכ"כ
 הרבה והביא שמחות שובע ובספרפ*ב
 דבליל וכתבו אומר היביע וכן בזהשדנים
 לאכ% דהתחילו אף ז*ב יאמר לאוהצמיני
 קמבעמוד השביעי(מיום
 במצוה כהנה מה.אות
 המצות על ברכה מו.אות
 התודה ברכת מז.אות
 גכר מצעדי ברכת מח.אות
 תמרים על הזן מם.אות
 קמגעמור פן מיץ על ברכה נאות
 באכל )ובתבאר בברכות להרבות נא.אות

 מכהר %א המחיה על ועשה ותמריםמזונות
תמרים(
 קמדעמוד בהכה של כוס נב.שת
 ברהמ*ז בידך אם ספק ננאות
- בברכות להרבות וד.אות
 קמאעםיר הוןאר ברכת לברך שכח נה.אות
 ראע הרה*ג )תשובת הגומל ברכת מאמיטן

 ואע ברמב*ם ביאוד שלים*אתללינכרג
 עיין שימל ברכת ובענין הל*8( פ*יברכות

 המזוןברכת
 לף בעלפת כהן י2אות
 מעקה על ברכה יד.אות
 המוציא אחר יזעו נגב טו.אות
 לשתיה שתיה בין עיכול שמףר טז.אות
 בשר על המזת ברכת בירך יז.אות
 פרי אמר ואל הגפן בורא באמר י8.אות
 פירות על שהכל בירך יט.אות
 בענין )דרחם והמטיב הטוב ברבת כ.אות

אמונה(
 קלאעמוז" להייל הטמל ברכת כא.אות
 ברהמ*ז במקום 2' מעק ברכה בירך בב.אות

 קלועמוד

 קלזעמהר



שפג בתשובה 1רופקיפתח

 מ*א, מ' סימן יהושע עמק בשו*תמ*ש
 ופרח נ"ב* סימן אאד שמעת שערושו*ת
 קמהעמוד מ' ל*ט סיטןשחםגה

 )ועיין מלכה כשדואה מברך האם 8מ8ימן
 נסתפקתי שכתב ס*ד סימן תהרהמכתבי
 אם חכם ווא וגם ישראל מלךבדואה

 גם ליראיו ומחכמתו מכבודו שחלקשגיהם כו~
 אם כאאאב יר*ש שאינו במלך הדיןמ4

 העולם, אומות למלכי כמו למ*ומסיים
 יחיאל ר' הרא*ג לידידי הלכה בביר4רועיין
 קמהעמשד דבריו( כוגת ש41סבירזילבר

 שלא ט' ויש מגחה כבר 4תפלל אם 8נטימן
 לפני ושיתפלל לצר1 ורוציםמתפללו
 קמזעמודהעמוד

 שמונה אחרי יאמר אם השכיבנו שכח פדטימן
 קמחעמודעשרת

 לשמונה קדיש בין חודש רשמם להכריז פהמימן
 ד*ה וב*ם ס*ה ס*ו סימן מ*ב )עחןעשרה
 לואמונה אמת בין לה5סיק ימל והאםואלו,
 עהן יפסיק לא שלכתאילה ויציב אמתכמו

 ובמילי בזה. מ*ש רל*ו סימן הלכהבבידור
 לתפלה גאולה בין יפסיק לאדעלמא
 ל*א שורש ובמהוי*ק יכול. הצ*ו רקבמעריב
 מותד לתפלה דערבית גאולה דביןכתב
 אברהם ובאשל 4קדהםה, וברכו קדישלעפת
 וב*ש ב*ה דאפילו כתב נ*ז סימןתנינא
 הברק על לעפת מותד וכן לענות אזיבול
 ובבירהר לתפל41 ז"עדבית גאולה ביןחהרענם
 ס*ו ס*ו מ*ב עי' בראה 4ראי וזה צייןהלכה
 קמטעמוד ק*ש( ברכות לגבי י*טס*ק

 קמטעמוד בלילה תהלים מקיא 18מיכ1

 רחב )ביאחר במעריב ומטר טל בשכח 18טימן
 קנעמוד מעריב( תפלתבדין

 גטע ר' 8רב אהי )תשובת  מעריב תפלת פחטיטן
 קגגעמוד שליט*א(צבי
 קנדעמוד עשדה שמו82 לפני קדיש פפפימן

 עד שכתבנו )ובמה )ד( א' לחלק הוספה צ8ימן

 ביזז. בדכה של וצום לאאת צריךמתי
 ס*ז ק*צ סימן משלהן בערוך כעתראיתי
 הכוס לאחוז צריך הבוס על המברךשכתב
 להחזיוע טאגים וזצו ברהמ*ז בשעתבהץ
 השלחן על מעמידו ואח*כ הרחמןעד

 ו"ש ומברך בידו טטלו מרחמןוכשגומר
 אם אמנם השתיה. עד בידו לאחוזשמצדיך

 אבל בדיעבד מעכב אים בידו וצום אחזלא

 לעכובא דוהו קצת משמע שאכלובס*פ
 ומגביהו אשא ישועות דכוס קרא עלוסמכו
 מה ולפי*ז עכ*ל. לדינא וצ'ע ע*שטפח

 שלא ואמר בירך שבדהא מא*י רבשראיתי
 דלא ונראה אחז ולא בידו ועכוס לאחוזצריך
 בסי' הטוד כתב דמגביה והטעם טוב.עמןה
 בו. ויסתכלו המסובין לכל גראה שיהאקפ*ג
 איך אבל אשא. ישועות כוס מבחשרובקרא
 האם טפח "גביהו כבר לו הפתן אםהדין
 כתב וכן דלא. ומסתבר להגביהן, עודצריך
 אם אף ולפי*ז וז*ל בסקכ*ג החייםבכף
 דמי. שפיר מברך תותנו מגביהוהנותן
 קכ*ב בבה*ש מ"ו סימן השולחןובקצות
 כוסו אחד לכל להמסובין יש אם וצ"עכתב
 המזמן צדיך אם פסח בליל כבוןלפגיו

 כי דכן נראה ולכאורה  עכול. טפחלהנביהו
 וצריה ברכה של כוס של דין יש לכוסודק

 בו עיניו ופתן בשו*ע מבואד עודלהגביהו.
 בא שאם וקציעה מור בספר מזהודייק
 בברהמ*ז, כן לעמןות נכון אין  עיניולעצום

 קנהעמוד דין( חידהם הם דבריוולכאורה
 באמירת רחב )ביאוד שבת קבלת צאטימן

 אבל ואם בכח. אנא וביאהר התהלים,מזמורי
 קנאעמוד גר2נה( לכואומד
 הגפן יברך אי מאחד קידוש בשמע צבטימן

 שכתב רע*ג סימן הלכה בבידוד)ועיין

 זלה*ה מבריסק הנדי*ז מרן בשםקבלתי

 קהץש חובת לצאת הרוצים שכללהחמיי
 מה ודהםב!2י עכ*ל, מהכוס ישתודשחרית
 ואין מוציא שאחד במלון או בישיבותע4מים
 במועדים ועהן וצ*ע. לשתות לכולםמספיק
 ובהגדש*פ שכתב דמ*נ סימן ח*גוזמנים
 וכה מרן דעת היום קידוש בעניןהבאם
 אם אלח ביום קידהם יוצא השומעשאין
 דעיקר וטעמו מהכוס, בטעימת ונהנהשומע
 אם אלא שהך ולא הנהנין ברכתהקידהם
 קנזעטיר להקפיד( יש וא*כנהנא
 )ונתבאר שבת בליל קידש שלא מי צגטימן

 נדברו אז ועחן קידח1. לפני אכילהאיסחר
 קנחעמוד ט'( ח' סימןח*א
 בירור )ועהן חלה משגה ללחם לצרף צדטימן

 שטעמור רע*ד( סימןהלכה
 קנטעמוד בשבת רצה שכח צהטימן
 רחב ביאהר )ועפן מקרא שגים א. אות צוטימן

 קסעסיך הלכה( ביר4ר בספרבדי*ז



 בתשובה לרופטפתתשפי

 הפרשה לפני פסוקים ב' לשייר ב4שת
 ובמה וסתומה. פתוחה בפרשה רחב)ביאור
 עמק שו*ת עיין וה'. בב' להוסיףשכתבנו
 שאין שכתב כ*ח סימן ח*איהוו2ע
 קסאעמודלהוסיף(

 קסבעמוד העגל פרשת קריאת צזטימן
 )ועיין הדברות עשרת בקריאת לעמוד צחטימן

 קסגעמוד צ*ה( אות מ*ח בסימן שכתבנוסה
 התורה. קבלת הח~רה. בפסוקי בישר צטטימן

 קסדעמהר התורה קבלת בעניןביאחר
 הברכה בסיום חדש, ראש דשבת במוסף קטימן

 בס' כ*כ מ*ש )ועיין שבת של הזכירלא
 קסהעמוד הלכה(בירוד

 קסועמוד נשמת לומר שכח קאטימן
 לאכול יכול אם בשבת רצה בשכח קבטימן

 שמירת ענין )ונתבאר ולהזכיר ג'סעודה
 קסועמודשבת
 החשמלי במקרר הפנס להוציא בשכח קגטימן

 קסחעמוד שבתבערב
 בענין )ביאחר בשבת הצחשר בית הפותח קד8ימן

 קסחעמוד מנא(תקון
 במבשל )ביאחר בשבת ביצה לבשל קה8ימן

 קסטעמוד וו2לישי שניבכלי
 קיפול דין )ונתבאר בשבת בגד קיפול קוטימן

 סי' יהושע עמק שוקת וע**ן ובנתר,בבגר
 קעאעמוד כ*ד( וסימןי*ג
 קעבעמוד בשבת מלחמה קז8ימן
 קענ עמוד בשבת קשר עוג עניבות ב' א. אות קחטימן

 סי' תייז קשרים, ב' בו שיש ס"ת ב.אות
 קעהעמוד בשבת( בח"ש )ביאור כ*ד אותקי*ד
 קעועמוד כתיבה דין שייך בחותם קט8ימן
 אמירה עמן )ונתבאר שבת מעשה קיטימן

 שבת לא אצלו אם שהדליק. ובקטןלעכו"ם.
 שכבר במקום לעכו*ם לומר יכולאם

 קעזעמודשבת(
 קפעמוד בדרך לו שהחשיך מי קהאטימן
 קפעמוד בשבת מפתחות ב' עם לצאת קיב8ימן
 )ועייל גה2בת האהן על קדירה להחזיור קיגסימן

 אברהם ר' הרה4ג להידי לשון  מענהבשו*ת
 קפאעמוד כ*ג( בסימן שליט*אהפוטא

 מידידי תשובה בהצבת במקוה לטבול קידטימן
 קפגעמוד שליטקא( גרינבץם מאיר ר'הרהוג

 שבת בעניני ביאורים קפוטיטן
 שנפל בשבת עץ תפוח על בבירך א.אות
בשבת

 קפו עמוד ללח*מ קפחשה בחלה להשתמש ב.אות
 גה2בת לפריזער אוכל להכניס ג.אות
 בשבת רחום ואוא אמירת ד4אות
 קפז עמוד ללח*מ ראוי זה אם חלה הפריש גאות
 והצולחן על הנרות להדליק צריכה אם 1.אות
 שבהמ מקדש כל בפיוט ז.אות
 שכת בהוצאת ככולו רובו ח.אות
 בשבת אצבעות טביעת ט.אות
 )ונתבאף וח~כה שבת נרות הדלקת י.אות

 קפהעמוד מוקדם שבתבמקבל
 למוציא היכול שגצצ, קיבל בלא יא.אות
 בקידח2 אשתואת
 מהבימה שבת קבלת יבאות
 על במוצ*ש לברך יש נר איזה על יגאות
 קפטעמודהאש
 בשבת כת*י על לעבור ידאות
 בע"ש מכתבים לשלוח טואות
 שבת במוצאי בא*י ברדיו לדבר טזאות
 בקידוש יצי*מ זכירת יזאות
 קצעמוד במעריב רק קביויות יחאות
 מאחר ואמוציא קידה2 השומע יטאות
 בלילה ויףט שבת לסעודת השלמה כאות
 בה2בת דה2ולחן להגדיל כאאות
 קצאעמוד גדול בכובע לצאת כבאות
 בשבת הפה להדיח כגאות
 תופר דין )ונתבאר בה2בת קה2ר כדאות

בשבת(
 בית בבעלי לצאת כהאות
 קצבעמוד בשבת הבלעך להשים כואות
 אוכל מתוך פסולת כזאות
 מ*ש )ועיין גהצבת טלית לקפל כחאות
 ק*סבסימן
 לטשאלענט מים לשפוך כטאות
 בשבת לצלם לאות
 בשבת להגליד לאאות
 האהן מאורי ברכת לבאות
 קצנעמוד בקצף מלא כוס לגאות
 בשבת סקת מצא לדאות
 הרה"ג ידידי מ4ש )ועיין וילך פ' להאות

 תמוז תוית כאור שליט"א מתקרשקד
 הפרשיות( בסופי המסרה על הגהותתשל*ז
 ובעמההה( )בשבת הדדך תפלת לואות
 קצדעמוד ע"ש התבשיל לטעות לזאות
 )בשבת( שפתים נשיכת לחאות
 3ר של עליתה ציסית להחליף לטשת



שפה בתשובה לרופטפתח

 שתיות עליה שכתוב ביצה לשבור משת
 3ותפילין בארת המונח כסף מאשת

 קצהעמהיבעמוד(
 שו*ת נתיין בשבת יכבה שמא מבשת
 ב'( א' סימן לשוןמעגה
 באם2צצ לרופא טרנייסטהר נשיאת מגשת
 ק,ו עמוד  בשגת רשאה בספרי לעיין מדאית
 דטוב אמרינן חיים בבעלי האם מהאות

 ב* ע*ילעשות
 ששי ביום אכילה מואות
 בשבת קבר ראיית ברכת מזאות
 כמנא. )אמירת ברכו אהר להפסיק מחאות

 קצזעמצד ליוצר( ישתבח בין בדיבודלהפסיק
 בע4ש 8?ת ברכת בלדהצ לברח מטאות
 מכזית פחות משנה לחם נשת
 שביוף מקו,םי עם בישר נאאות
 שבע משן בברבה לכרוע נבאות
 בשבת שביתה גגשת
 מצטדפת כולם שתית נדאות
 )ואם קרואין מג' לפחות נהאות

 88י( שבת מפרשת במאהבשבת
 הגפן עשה לא עשת
 בהבדלה הנפן עשה לא נזאות
 בהפטרה טעה נחאות
 הביכות יאמר המפטיר נטאות
 ידידי )תשובת למנעל רצועה להכניס סאות

 שליט*א( ז*ברהמץ*ב
 בשבת מטריה סאאית
 בשבת מחברת טלטול סבשת
 ר עמוד נהצבת חשבלי קומקום לטלטל סגאות
 הנרות הדלקת לאחר מידים ל8נע סדאות
 נרות הדלקת אחיי מים לשתות סהאות
 וה8ולחן שעל הפת ~שת סואות
 שאוהז גומי וןל רצושמן לשאת פזאות

המשקפים
  השרול סביב מטפחת לכרוך סחאות

 ראעמוד שליט*א( זילבר מצרב*י)תשובת
 בע'ש להתפלל המקדים סטאות
 קידחם אחר מים לשתות עאות
 שעדין למקום אח*כ והג*ע חבדיל עאשת
שבת
 בד' במנחוע בשבת, 3שמות הזכהת עבאות

פרשיחצ
 בשבת שחל טוב ביום ק*רחצ עגאות
 רבעמוד הכתב מהצך הכ~ו לומר עדאות

 בשבת משול לסגור עהשת
 טשעקס בשבוצ לטלטל עואות
 בשבת טף שומר שכר עזאות
 גפן צמר קורע עחאות
 נשים )ובתבאר מש3ה לחם להחליף עטאות

 מענה  שו*ת ועיין שלישית. וסעודהבלח*מ
 רנעמוד כ*ח( כ*ז סימןלשק
 בגגד התלוי בדבר לצאת פאות
 שבת לאחר התורה קריאת להכין פאחצת
 בשבת נייר סחיטת פגאות
 בש2צצ שנפל כפתור פגאות
 רדעמיד הזבל להוציא פדאות
 קחמא קשר פהשת
 קחמצ שבת של נרות פואות
 בשבת ולצאת מרגלית לבלוע פןאות
 תחבושת עם לצאת פחאות
 מלכה מלוה בסעודת נשים פטאות
 רהעסשד שבת במוצאי חמין אכילת צאות
 לשבת הכנה צאשת
 לאכילה רק שמשתמש בשן לצאת צבאות
 בשבת רצאה כדורי עם לצאת צגאות

 כמה דרוש ועפ*י בשבת ד*א ענין)תתבאר
 דועטודענינים(
 בשבת אוכל להוציא צדאות
 רהעמור בשגת שעת צהאות
 נרות הדלקת צושת
 נמצ2צצ מדבורה להנצל צזאות
 שיעוד חצי צח(עת
 שבת קיבל לא אם קידרצ להוציא צטאות
 הזה מוסף קרבן קאות
 מקרא וצנים קאאות
 רטעמוד בשבת כתיבה קבאות
 בשבת מיות הדלקת קגאות
 בקיסמין בשבת השינים לנקות קדאות
 כיפה עם בכובע לצאת קהאות
 הקידחצ בשעת המיונות לכסות קואות
 שבת במוצאי מלאכה קזאות
 לי אמר )וכן הטלפע ע*י הבדלה קחאות
 האדמו*רידידי

 מהעלמעי
 דיכול שליט*א

 הטלפת( ע*י הבדלהלהוציא
 חיתחים )בענין שיעהו חצי בהוציא קטאות
 ר*עטוד בשבת( החבלעל
 בשבת מחט קיאות
 למעריב מנחה בין מים לשתות קיאאות
 דוד ר4 הרה*ג קהיי )תשובת חשמשותבביו

 קצחעמוד

קיש

 קצטעמוד



 בחשובה לרופקיפתחשפו
 ריבע6וד שלים'א( ראזפוגהכהן
 בשבת בשלנ להשתק קיבשת
 עשרת השמונה עסה קיגאות
 גבקר בשבת מילה בוית קידשת
 )תשובת בשבת בנמ2קפים לצאת קטואות
 ריד עמוד שליט*א( קלהן מנשה ר' ארה9גידי!ץ
 לאיל התחיל אם לעשירי אחד לצרף קפזפיכץ

 רטועמוד וה2קישזאחר
 בסעודה ברבות ז' של 4נוס  שתהת קיזטימן

 משה ר' הרה*נ מו*ר )תשובתשל"ןית
 רטועמוד שליט*א(פשנשטתן

 ריט עמוד קודם בשמים ואמר בהכדלה טעה קיח8יסן
 )ועיין חלב על להבדיל אפשר אם קיפסימן

 פי' !1ר*ה ב' מהן!זהש נארדבי לבושינמ2ו"ת
 וכן מדי*ן חמר גקרא לא דקפה שכתבנ*א
 איפ י*ד סימן משמעה שם בשו*תכתב
 ריטעמוד וכה2כר4רוי
 רכעמוד חצירות עירובי בטין קכטימן
 דובתים כותלי בב' לדה2תכה2 ברוצה קפאט5מן

 רכעמוד לעירובככותל
 רכאעמוד נה( א' שלק הוספה קטפ8יסן
 רבבעמוד הלל שץאת קכנטימן
 למי שהך הלל שלאהר השיש קכדטימן

 רכגע6יד שחייתשהתפלל
 חזץש ראש סעודת קכה8ימן

 )ועין ר*ח בסעודת להרבות מצוה !באות
 סופר בתב ובמהגי רמ4ב. סיש הלכהבירזד

 רלדע6שד הדדוש 9ששי  ר4ח  מןגרת יד*שת
 רלה עמוד החודש עיבור ש.אות
 עפ*י מצרים )יציאת פסח קרבן קפוטיכו

 רואעמהרהדדוש(
 ע*י שנבדקו בפסח בבצים לחשח2 קכזמימן

 רלועמודחמז
 פסה בשיני  שהאהע קפחט'מן
 פסה בעניני בישדים קטפטימן

 רלו עמ1ד מכיך אם חצות אחר מצה אכל א.אות
 מאוז שהובאה מצה לאכול לא ב.אות

לתחום
 הכוס מזיגת נאות
 מצה אכילת באמצע הפסקה ד.אות
 חמז לקנות ונשלח במשרד העובד 3שת
בפסה
 וחפתו ביתו לבדוק 1.אות
 רלזעמןד ימים ג' בקבהךם עירוי ז.אות
 ספירה בשעת עצמו לסמוך ח.אות
 כלים בהגעלת אשה ט.אות
 העומר ספקרת זמן י.אות
 אכילה דרך שלח מצוה דבר לקיים יא.אות
 בשהרה היוצא יב.אות
 רלאע6יך במקרד מצה להכניס יג.אות
 לזקנים שרויה מצה יד*אות
 הפקר לבהמת חוומה טו.שת
 העומר ספיהת סופר ומץב טז.אות
 חמז בדיקת יז.אות
 )ונהבאר "אפיקומן אחרי לשתות יח.אות
 ילטעמוד תוסיף( בלדין
 אם יצי*מ סשור מצהז מקתם אם יט.אות
 ומצה חמץ הל' ברמב*ם )ביאור חלקמספר
 רטעטשד ש9פ(בהנדה
 ומצה כוסות ד' בלי יציא4מ סיפחר כ.אות
 רמא עמדו בקדחש( מצרים זכירת דין )ומתבארומרור
 מצרים יציאת סי18ר כא.אות
 1 מצה כב.אות
 ומבעמי חעוה ש מברכין אין כמשת
 41ן51ר בספיהת היום כמה אמר ש כהאות
 לספור שוב יכולאם
 המדר בליל שנפנם כוס כה.אות
 י6שעטוף רחצה כגאות
 ומו"ר מצה כריכת בדין כז.אות
 העו8ר ספירת לפני אכילה כח.אות
 "שנה מעה כט.אות
 ביד 8מצח לבצוע גשת

 לעשות נהג לא כהוב ט*ואות
 בהשסת אם כי לר*חמיוחדת
אחד(
 בשגת ר*ח סעודת ב.אות
 ר*ח בסעודת להרבות מאות
 למועד איתקש ר*ה  סעודת י4שת
 מצהת הה ר*ח סעודת ה.אות
 )ובתבאר לר*ה יתקרות נרות להדליק 1.שת
 לחופה התכלה החתן שמ~יכיןהטעם
 רכזעמודבמזת
 רחב )ביאיר לר*ח הבגדים להחליף ז.שת

 רכחעמוד נעיים( נעילתבחשיבות
 רכט עמוד שבת במוצאו טעס ויהי אמירת ח.אות
 חודש בהשש שמחה דין ט.אות
 כענע )וביאהר בייח מלאכה בענין י.אות

 רלבע6יד בר*ח( בעבודה תשיםהשבטים,
 החודש קידח2 על ברבה יא.אות
 רלנעמוד ברגל רבו פני לאקבץל חהב יב4אות
 מודש בהשש לאכול מצוה ינשות

סעודה
תבשיל

 רכגע6צד
 רכהעמוד

 דכועמוד



שפז בתשובה לרופגופתח

 רמך עמוד פסח בליל מצרים יציאת סי8ור לששת
 הבירן כועש על להסב לב4אות
 בירור בספר 3יעעו הזמן לפני ספר לג.אחע
הלכמס
 במלון המץ לבדוק לד.אחן
 ביום לספור לה4אות
 רמהעמוד בע*פ לתורה מזמור לגאות
 חיים לב )ועיין בפסח הלל חצי לז.אות

 באא*8 אם עתץ ט*ו סימן ה*ב)פלאנ'י(
 החג של השמו*ע התפלל בשמו*ע פפחשל

 אחד שמעון ובשער יצא. אם הול שלבמקום
 אם אבל לחזאה דצריך כהב קט*ו סימןה*ב

 חחת'8 של שבצצ בהםחרית הג שלהתפלל
 קט*ז ובפימן יד'ח. יצא מוצם? הזכיראם
 של ר*ח של מוסף התפלל ר*ח בשבת אםק
 שבת מופף שנית ולהתפלל להזהר דצריךח%
 ר*ח בשבת . מיוע הערתי ובזמנוור*ח,
 ועחן חשל משל אחר חוא שמרע שלהעפה
 מאיר ר' מרה*ג וידהץ נ*ד: סימן לבהקרי

 ונדפפ בזה לי השיב שליט*אכלומנפלד
 ואם ס*ח* פימן שדשנה פרח שו*תגספרו
 לי מפתבר וכו' לנו לא ואמר טעהבר*ה
 בזה( ועחן אהבתי ג*כ לומר צריךדלא
 )ועחן פפח בשיב מצה אכילת לא*אות

 צ'( עמוד ח*ב פפח שדשמקראי
 בכלי )ועין שמ בפפח מצה אכילת לט.אומ
 שר ממרו אהשמע שכ' כ*ו ען ואתאעחמדא
 מנהג על להעקר דצ*ל מסאכטהשאוהתההה
 ומדוע ביום מצה שני בפסח לאכ%העהלם
 שאפשר אמרתי ואני ובתב בק*פ בלילהלא

 תוסיף בל חשש יש יבאמת פשום הואהטעם
 בזממ שלא אך השנה באמצע מצהשאכל
 בעם כשאובלין זעקא זא ומעתה כותהבעי
 את אוכלים אם זמנו שהוא י*ד בליליאבל
 בגבנה העזשלמי דבדי הדועיןהפסה
 א*כ פ*ש מקריבין לשני האשת ביןהמקוןצ

 כתה ל*ב ושוב זמפ בגדר אהר י*ד ל*להוי
 רמועמוד עכ*ל( תופיף בל חששואובא
 מחשים יציאת סיפור על ברכה מ.אות
 הקערה על הביצה מא.אות
 בעי לא )ובכרפס פסא מנהגי משםשת

 כ*א סימן יההשע עמק בשו*ת עאןהסיגה
 ושדנים חתאחרזנים הראשתים שהביאכ*ב
בזוש
 בענינו )ביאהר לפסח פישושצת מג*אות

 בס' ועיין מצרים4 יציאת וסיפור ק*פהגדדע
 עניני בהרבה שם ח*נ פפח קודשמקראי
 רמזעמוד הפדד( ובענעיפפח
 רמטעטוד )ו( א' להלק הוספה מד.אות
 העומר בפפירת שהחממ מה.אות
 רחב )בישר ביום מצה אכילת מו.אות
 רמטעמוד שליטוא( צבי נטע ר'מדודי
 לבנה לקידחש תדיד פפירה מז.אות
 בל ענין )ונתבאר במצה שישר מח.שת
 הבאעמוד מצות( ובשאר בחטכהתגרע

 )ביאיר יצא אם בזהוז פפח הזכ"ר בלא קלטימן
 והובא ברכה של ובכוס פסח בענינירחב
 וידידי שליט*א צבי גטע ר' אחיוברי
 רנאעמוד שליט*א פגל יהודה ר'הרה*ג

 רנאעמוד לידה ירחי תשעה בדבר קלאטימן
 בד' יחב )ביאשר גשתנא מה א. אות קלמטימן

 רנחעמודהקחשיות(
 מצרים יציאת פיפור ב.אות
 רנז עמוד ומצה חמז הל' ברמב*ם ביאעים ג.שת
 משם גאל אוחצו אף ד.שת
 מצה ביע קלגטימן
 כאות באדבע נשים חעב קלדטימן
 אפיוומן אכילת קלחטימן
 טבריא חמי גדברי קלוטימן
 דצ*ך בשאומר ששופך באן יתנהג איך קלזטהע

 שביעית של מחן ובפרט מכות,והעשרה
 רפא עמוד ק*ח( עמוד ח*ב פפח קוד,ש מקראי)ועחן

 באייר בט*ו צבי אכילת א. אות קלחטיטן
 הח*י הידי יתשונת שי, ש רחב)ביאוד
 רטב עמוד בשי*ת( ואמונה ידחש וע*פ שליט*אפגל
 רסו עמוד פפח בקרבן כבד בענין ב.אות
 רסזעמוד האדן?נים הימים בב' הלל קראו לא קלמטימן
 רסזעמוד פסח במוצאי חמץ אכילת קםטימן
 בחו*ל א*י בן יו*ט במוצאי להבדיל קמאטימו

 שו*ת ועהן בחו*ל א*י בדין רחב)ביאור
 רסאעמוד שכ*ד( סימן שמואלדבר
 כמה )ומתבאר החג בשמחת נשים קממטיאן

 ועין ביו*ם. לאכול צריך בשר שלפעודות
 להאדד'ת חפם אראות שבפוף אורחבעובר
 לטעום חשלא ביו*ט היום קידחש בדיןשכתב
 כתב ק*ה פפחים חלהשה במהר*םמצאתי
 %כאוש ונה ביום לקדש כלל אי*צדביו*ם

 הלכה בירור בפפר חצין גדול. חידהשזה
 הרבה ח,ביא תקנ*ם בסימן בזהמ*ש
 קרעמוד טוב( יום לגבי דיניםחידושי

 רנזעמוד
 רגת81וד
 רנםעמוד
 רסעמוד
 רסעמוד



 בתשובה לרופקיפתהשפח

 ערעמוד טוב ביום המצרה ייאת קמנ5ימן
 עדר עמהר חג של שני טוב ביום שהחייע קמד5ימן
 במוצאי שחל יו*ט במוצאי בהבדלה קטח5ימן

 רעא עמוד לקוד,ע קודש בין המבדיל אמר ולאשבת
 טוב כיום בסיגריה האותיות מחיקת קכצ5ימן

 ועוגה הספר דפי פתיהת ענין)ונתבאר
 ערבעמוד עליה אותיותעם
 המחצד חול בעניני קטזטימן

 כתיבה מכונת א.אות
 בח~

 )ועיין המועד
 המועד חול מערבת דעים אסיפת חמדשדי
 י*ב( י*אסימן
 בשכר לעבוד ב4אות

 בח~
 )ועיי*ש המועד

 הנהר מ*ש היטב ועיין י*ג סימן חמדבשדי
שלום(
 המועד בחול טיול 4אות
 גלגל לתקן האות

 בה~
 המועד

 המועד בחול אמבטיה תיקת ה4אות
 המועד בחול בגדים לשטוח 1.אות
 עדרעמוד בחוה*מ שינים ורפוי ניקוי ז.אות
 הכנסת בבית פפסלים לעשות ח.אות
 בחוה*מ חוב להחזיר ט.אות
 ג'( באות לעיל )ועאן בחוה*מ טיול י.אות
 בגדים כיבוס יא.אות
 בירור )ועאן בחוה*מ צפרנים ליטיל יב.אות
 ערהעמוד תקל*ב( סימןהלכה

 גר טבילת קפח5ימן
 בח~

 5הועמוד המתד
 רעז עמוד בחוה*מ לחלוב קפפ5ימן
 רע1עמוד בחוה*מ פרחים להשית קנ5ימן
 המגיטת אחרי קדיש אמירת א. אות קנא5ימן

 רעחעמוד המגילות באמצע לצאת ב.אות
 רעח עמוד )ו( א' לחלק הוספה ק51טימן
 שאוכל מי השאלה )ובדבר שעות תענית ק1נ5ימן

 די*ז במנחה. עניע האומר ציבהרבתענית
 תקם*ב בסימן המחבר ביאשד, טעוןלכאחרה
 איע לכן קודם לאכול דעתו ואם כתבס*א

 נוהגין מיהו כתב ההרמ*א ענימ.מתפלל
 אבל משלימי4 שאין אעפ*י ענינולהתפלל
 בשעת פירש אם רק דזה כתב סק*ובמ,ב
 מנחה עד מתענה אם אף להשלים שלאקבלה
 סתם קבל אם אבל ענינג מתפללגדולה
 דהעלים לא אם הגר*א ודומז לדהחלים.צריך
 שצריך בת*צ וא*כ ענינו. אומראין

 לומר ייול אין קודם לאכול ודעתולדהחלים
 להחמיר דיש כ' סק*ה ובשעה*צענינה
 עד עליו קבל אם כ' ובסק*ז חגר*א,כדעת

 יכא אין בסתם אבל לומר, יטל אןמגחה
 דעתו אם משמע וא*כ הגר*א.וכשי'

 מ*ש ישע בבגדי )ועי' עניע אומראין לאכ~
 וסק*ב. סק*א מרדכי מאמר ועי'באריכות(

 אם דאפי' דכ' סק*ו תקס*ה סי' מ*בוור'
 אם יאפילו עגינו אומר גדולה מגחהמתפלל
 דעכ*פ שקרן יהיה לא בולמוסיאחזע
 אח*כ שכל דאם משמע חצות4 עדהתענה
 כתב סקט*ו תקם*ו ובסימן ענינו. אומראין
 יאמר לא משלים שאין א' בהם ישואם
 יש אם עניגו יאמר לא שהש*ץ וכונחועניע,
 ועאנתי מהמג*א ומקורו מתענה. שאיןא'
 כונחי ומה יאמרו לא וכתב בסק*השם

 בא*ר וכן יאמר, לא וצ*ל ט*ס ישובודאי
 היטב הבבאר יאמר. לא כתב למ*אכשהעתיק

 שאין אחד בהם יש דאם נ*ל שכתבסק*ד
 יאמד ומ*מ מ*א, עניפ יאמרו לאמשלים
 ציבתה תענית שהיא כית בש*תאותו

 סימן מ*ב יעייו די4 חידחצ זהולכאהרה
 ענימ* לומר יכיל שאכל מי סק*גתקם*ח
 אבל אכל שם כי משם ראיה איןולכאורה
 צם שלא ונים אשו אבל להתענותממשיך
 תענית מקבלים וכשהציבהר מנחה,אחרי
 בתפלת עניע דאומרים מסתבר חצותעד

 סימן ח*ה וזמנים מועדים ועייןמנחה.

 מנהה דמתפלל שחרית התפלל ובלאשל*ה.
 לכאויה במגחה התענית לקבל ורוצהב'

 התפלל ובלא ת', בא*א ע"ז בראשתיקבל
 אומר אין ב' מעריב ומתפלל בת*צמנחה
 סקמ*ח תקס*ב סימן מ*ב חריזעניע,
 אומר אין למחבר דלאכול, דעתו אםשהביא
 ~מ*א ג*כ ולדבריפ שמר, ו~מ*אעניע,
 תקס*ב סימן חאם איחות תאז אומר.לא

 ב*א עמוד  מים  פלגי כספר ועייןסקט*ו
 דעתו אם גשמים בתעניתשכתב

 לאכ~
 אחר

 שאין ופשיטא פשיטא שנעע( )באופןמנחה
 רעםעמוד עניע( וא*א ויחלקורין
 לצאת מותר אם מתענה שאין מי קנרטיפן

 ר8עמוד רחלבקריאת
 המצרים בין מתנה לתת א. אות קנחטימן

 המצרים בין מוסיקה לימהר ב.אוה
 רפעמיד לילדים הימים בט' לשחות ג.אות
 18ת שבת ערב לרחוץ ד.אות
 נחם מזכיר אם בט"ב מזתות גאוכל ה.שת

 שלש מורזבברכת



שפם בתשובה לרופקיפתח

 ט*ב במוצאי תספורת ו.אות
 באב בט' תהלים ז.אות
 רפאעמוד הימים בט' בשר סעודה ח*אות
 הימים בט' האף מטפחת להחליף ט.אות
 השמשות בין בט*ב ספסל על לשבת י.אות
 שנדחה תענית יא.אות
 מכתב בתיבת יב.אות
 הימים בט' סדין להחליף יג.שה
 בט*ב תורה בלימוד גשים יד.אות
 בט4ב התורה קריאת טו.שת
 שנדחה ט*ב במוצאי שהחייגו טז.אות
 רפבעמוד חלב עם לחם לאפות יז.אות
 המצרים בימי הבית חנוכת יח.אות
 המצרים בין לגלחו קטן יט.שת
 בין או הספירה בימי להסתפר כ.שת

 מצוה לברהמצרים
 המצרים בין טל במחיר בגד לקעת כא.אות
 המצרים בין בשר לקטן להאכיל כב.אות
 ט*ב במוצאי יוים נטילת כג.חות
 רפגעמוד ט*ב במוצאי כיבוס כד.אות
 בט*ב טוב לילה אמירת כה.(ית
 רפד עמוד הימים בתשעת חדש כובע בלבשה קנופימן
 שבת בבגדי חזון בשבת להתפלל קנזפימן

 צבי מאיר ר' הרה*ג מידידי רחב)ביאור
 תמוז החודש עולת וווייז שליט*א,גרינבוים
 עהרנפלד שמואל ר' הרה*ג מ*שתשל*ז

 רפדעמודשליט*א(
 )וידידי הימים בט' מסעדה לפתוח קנחפיפש

 בזה לי ענה שליט*א שטרן משה ר'הרה*ג
 עד אב מר*ח וז*ל, הכשרות( ועדבחוברת

 למכור מסעדה לבעל חלילה באבט'
 אחד יש שאם ספינקא חחם בארחותועיין בשר~

 יש דאז ט*ט יאכל כשר בשר יקבל לאשאם
 השאלות כל דלא מאחר אלא להקל,מקום
 שהן המסעדה אוראי כל %א לזו זודומות
 לפי אלא זו בשאלה לההעת אין לזהזה

 כ*כ עכ*ל. עליו הנשאל %מיהשואל

 תנור לו שיש שאלני הבית דבעל %שאלתי
 שףם ואם תמיד, בוער לחט והפיילוטמגעז
 עכו*ם בחסרל משום בזה דאין ומבשלתבאה
 הודלק שהוא לייט מהפלייט שהדליקההיות
 מתהר אינו לחט הפחלוט לי וענהפעם,

 בפעקטארי או עכףם בבית עכו*ם,הבחסול
 לסמוך. מה על לו "ם המיקל חסראלובבית

 תשובה ובדרכי ס*ז קי*ג סימן ברמואעיין
 שופר ולשמוע שמו*ע להפסיק א* אות קנםפימן

 רפזעמוד עכ*ל( נ*ואות
 רפזעמוד לחיים זכרנו בתפלה טונה ב.אות
 רפט עמוד התקיעות בזמן לדבר ג.אות
 )ואם די*ה ב' בליל שהחיינו אמר לא קפפימן

 יצא, לא חול קול והתפלל ר*ה בלילטעה
 אמר שלא אלא יו4ט של התפלל אםוכ4ש
 לחזור וצריך יצא לא דודאי הקדושהמלך

 רפט עמוד תקפ*ב( סי' הלכה בירהר יי'ולהתפלל
 במשנה )ועיין בשבת שחל השנה ראש קםאםימן

 רפםעמהר ק*א( סימן ח*והלכות
 שהיה בער4ה מןת שהדליקה אשה קפכפיפן

 רפטעמוד שבת של הזכירה ולא שבתליל
 רפט עמוד עשרה שמונה בברכות סדר קםגפיפן
 בפחר יום בעניני בשחרים קםדטימן

 מכזית פחות אכל א.אות
 אם ביו*כ מצוה בר שנעשה קטן ב.אחן
 בתוספתחייב
 מנחה קודם לציון ובא אשרי לומר ג.אות
 הצעמודביו*כ
 דתשוכה עשה מצות האות
 הו*כ בר*ה הלל אומרים אין ה.אות
 וידוי באמצע קדרסה ו.אות
 היחיד על שופר תקיעת ז.אות
 יףכ ערב באכילת אשה ח.אות
 גרמא שהזמן עשה במצות נשים ט.אות
 ביום כי הפסוק באמירת בשהר י.אות
 רצאעמודהזה
 הבדלה קודם ידים גטילת יא.אות
 צרכי כל לי העחסה ברכת יב.אות
 הטלית על ברכה יג.אות
 במ*ב )ועיין כפהר ביום שינה יד.אות

 מאד שיזהר פשיטא לכן שכתב סק*התקפ*ג
 זה ובספר וכר הא% בימים יכעוסשלא

 ע*ב ל*ב ר*ה לדבר רמז כתבהשולחן

 מדכירנן. לא שתא בריש ריתחאאדכורי
 יוים בפישוט בעבודה שכורע לאחדוראיתי
 וראיתי עביד, שפ"ר אי ידעתי ולאורגלים,
 על שכתב ל*ד עמוד ח4ג השולחןבזה

 היה בעבההה כשכורע ביוה*כ זצ'להגר4א
 ועיין חרגלים. ידים בפישוט ומשתחוהכורע

 ווהביא ל*ח ל4ז סימן ח*ו וזמניםמוןדים
 דסקין מהדי*ל ועחן יוה*כ. עבודתמנהגי



 בתשלבה להשקימתהשצ

 פ' ויקרא תשל*ה( נידוש*ם התפו5ל
 ביום שאומרים חסח על בשוד שנתןאחרי
 רצבעמוד3פור(

 ובא במנחה מל3פ אבעו אמר אם קמחטימן
 רצגעמהר שוב השמר ה3נסת לביתשוב
 רצגעמוד בשבת סוכה בבנה קטוט*מן
 על שההייפ ברכת בעגק הערות קטזפיטן

 ושמץןפהרהסוכה
 רצה עמוד סוכות בליל מבושל בלחם יוצא אם קטחטימן
 אם מהסו3ה א' ביום יצא לא אם קטפפאמן

 סימן הלכה בבירמר )ועיין ב' בלילמברך
 קידושא שקידש באחד מעשה ש3תבתרלוט
 בסו3ה לישב ובירך בסו3תו בשחריתרבה
 המחיה על ובירך דתרגימא מיליוא3ל
 אי וגשאלתי לא3ול חמיו לסו3ת הלךואח*3
 חעדיתי בפ3ה ל"פב ולברך לחזחרצריך
 בסו3תו נשאר אילו דהרי מספק יברךשלא
 3אכילה דהוי ולברך להזחר נידת היהלא
 אחרת לסו3ה הולך בדין ייגא והריאחת

 מספק ומברך חוזר שאינו  סעודתובאמצע
ע3*ל(

 סוכה בדיני קעפימן
 סוכה גוי א.אות
 שנפל סו3ה טי ב.חות
 דקים בקנים לסכך נאות

 רצהעמוד

 רצועמוד

 להושענה דל~ב מערבה להשתמש ד.אות
רבה
 רצזעמוד בסוכה מצטער ה.אות
 דבה בהושענה החפענות גאות
 בלילה הלאב איגוד ז.אות
 הלולב לקיחת לפני לשתות ח.אות
 חצרעמוד מינים בד' אשה ט.שת
 תתקבל קדיש אהרי עד הלולב אחיזת י.אות
 לקטנים אושעפת יא.אות
 בהקפות קטן יב.אות
 בזכו3ית לם3ך יג.אות
 הסכך לצבוע יד.אות
 )ומלאכה המועד בחול הסוכה לפדק טו.אות

 ~עשות מותר לצורך ורק בחוה*מאסורה
 בודא* החג חחר שצריך דבר בחוה*ממלאכה
 ח*ב המא"ר שרגא בשו*ת ראיתי אבלאסוה
 בפסח בן בנולד ש3תב ב' אות מ*חסימן
 שיהיה לברית בחוה*ם לאפות מותראם
 ופותר( בפסא קצת שיא3ל ו3תב פסחאחרי

 עלה אא להקפה בקראתע טז.אות
 רצטעמוד הימים בשבעת ששל יז.אות
 הנעטעים במנהג שינף יח.שת
 5רלה פיוזת סוכה לנוי לתלות יט.אות
 בסוכה מוקדם אוכל אם כ.שת
 בי* ראיתי )ובשופר בלולב שיעור כא.אות

 3די דשישדו שכתב פ*ט ח~יןגרשום
 דין חיזיש וזה ל83 טפח וידאהשיאחזפ
 ר*ה הל' בו בכל כ*3 ועפן טפחים. ג'דבעי

 ג/ חות שופר תקיעת דין חייםובארחות
 הלכות במשנה בתשובה לי שהשיבובמה
 ברכה עמק ועטן בנה. ועהן קי*א סימןח*ו
 מצא דלא עתב ~גמ*ה שהביא ע*טעמוד

 שקהר דנמצא וסאם כן, ששמרולראשונים
 לכתחילה לההמיר ומהנכט טפחים ג'השופר
 זה ש3תנצו כפי אבל זג דיעה הץלצאת
 חאנג ובארחות כו בכל בהששוניםנמצא
 .עמוד בזה(תאז
 סוכה נוי 3ב.אות
 עצמו על הסוכה אסר כג.אות
 השם בספר )ועיין לולב נטילת זמן 3ד.אות

 ר' הרה*ג לידידי תש3*ט( )ירהפליםתאמר
 בשם קושיא שהביא ש~ט*א כהןדוד

 שליט*א שך אליעזר הרב מו"ר"רה*ג
 הל~ב שנוטלים דעה ישנה יבשו*עלהקשות
 הצ*ע שמע וקויאת תפילה קודם בבוקרמיד
 דתדיר תדיר דשאיפ דתדיר קאןלדהא
 לגבי כהזיר 8ם ותפלה ק*ש תעץקוים
נטילת

 לר~
 ע3*ל(

 שאעמוד בלהמב תוסיף בל 3ה.אות
 לולב נטילת 3ו.אות
 בסוכה לשמה כז.אות
 ביר"ר בם8ר )ועיין בסו3ה מצטעד כח.אות
 תר*מ( סו"םהלכה
 בבית מ*נים ד' 3טע אם הדין איד 3ט.אות

משותף
 בסהמת פיבי ל.אות
 שבעמור גיום ספק לא.אות
 הלולב לנענע לב.אות
 בש*ת כסוכה לא3ול לג.שת
 צהש"ת יז3חר לד.שת
 בהקפות הבימה ש ס*ת לה.אות
 בסוכא מצטער להשת
 ללב שאוגד קטן לז.אות
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 מעכו*ם קטן נזל לה.אות
 במחובר אתרוג לט.אות
 שגעמוד סו3ה עמני מ.אות
 רהב ביאור )ועאן סו3ה ישיבת קעאמקמן

 יהחץע עמק בשו"ת וטעמיה 4וכהבישיבת
 דשעמוד כ"0סימן
 סבילה בעמני קעג8יסן

 הטבעת עם טבלה א4אות
 נתנדנד שע עם טבלה ב.אות
 והץינים על ברול חוט עם לטבול ג.שת
 ישהאל של בקיוסק ולשחשת לאביל ד.אות
 כלים הטבילשלח
 תותבות שינים להטביל ה.אות
 עץ כלי להטביל 1.אות
 שהעמהר בטפלח הגעלה ז4אהן
 המצות שאוחז הכלי להטביל ח.אות
 )ובדבר רפואה בקבוקי לטנצל ט.אות

 איך %חד דטען ובדומה קפה שלבקבהץם
 משש עין טבילה. בלי להשתמשאפשר
 סימן ח"ב יהר"ד מושה אגוזת בשו"תלהתקר
 תשלשז( תמח החודש בע~ת שליט*אבריש שאי הרב מאש עיין טבילה ובענינימ'.
 שא עמוד מהעהבה יוהר ההדס להגביה קשםימן שיעמוד טבילה טעון אם חשמל 3לי י.שת
 שו"ת )עיז לסו3ה חוץ מים לשתות קעדם*מן

 וכ*ש ש3תב א' עעש קעשו שודשמהרהק
 והפירות היין על אז קובעין שאמדקביעות

 שטעמוד סוכה( חיוב יגרוםלא
 פעמים ד הל~ב עם חקפה קעהםימן
 תורה בשמחת לילזים לתורה לקרוא קעוטעץ
 רתב מץאור הסוכה בדכת בענין קעזטטימן

 שי עמוד מבהכים( שאין רבמצות שמבהביםבמצות
 אל חיים במים 5יה בפרשה סתם קעחמימן

 שיחעמוד%3
 בבן חנצה מץת הדלקת א. אא קעטטימן

ישיבה
 שיבעמור ברכה. זמן ב.אות
 חמבה בעניני ביאורים קפםיכש

 פזת ב' רק לי ואין ג' ביום העומד א.אות
 הלכא ובביחד 3ש%, שבת אמת שפת)ועהן
 תרעשח( סימןריש
 שיבעמור לה זקוק אין כבתה ב.אות
 חמבה טר הדליק אם ספק ג.אא
 מית ב' דהטצה א' בליל בהדליק ד.אות
 שיגע8הר לממדא שמן ונאות

 בשעייון חשמל 4ר הולקת 1.שת
 שו"ת )ועאן בחשמל חמ3ה 4ר ז.אות
 נ"ט סימן אור"ח תליחשוי מרדכילבושי
 שושת ועיין השמל, בגר יוצא דאיןש3תב
 דישע6וד קנט( סימן ח*ג אחד שמעסשער
 חמכה נס ביאהר ח.שת
 חמכה נם ענין ט.אות
 שט1ע6יך חמכה נס י.אות
 לחמכה פרפרשעת ש.אות
 חכמה במשך )ועאן בחגו3ה שמחה יב.אות
 חמכה פסח בשמחת מ"ש ט*ז י"בבא

 שטזעמודופתים(
 חטצה לנר בית ינאות
 מצוה  עושה הדלקה יד.אות
 הטצה שיני טו.אות
 שיזעמצד בעמידה חמכה 2ר טז.אות
 קרליק5 אי נבבו והנרות לביתו כשחהר ק8אטימן

 שיזע6ודשוב
 חנוכה בעניני שאלות ק8מטימן

 2ר הדלקת בעת אכילתו להפסיק %.אות
חמכה
 חעכה גר הדלקת זמן ב.אות
 שרת )ועחן בא3סניא פית הדלקת ג.אות
 מ"ה( סימן לשוןמעטן
 בבית לא ואשה1 מדליק הבעל ד.אות
 דעוכה בשבת מדליקין במה לומר ה.אות
 הבנסת בבית המנחהה הרליק אם קטן 1.שת
 שויחעמוד בשמן העיקר הוקבע מדוע ז.אות
 דרוש( )עפ"י חנוכה מנס הלימור ח.שת
 )ודע ההדלקה בעת לברך שכח ט.אות

 נהות הדלקת לפמ להבדיל נהגדהחזוקא
 3"ט סימן טובה ארז שו"ת הוייןחגו3ה.
 שיטעמוד תדפ*א( סו"ס הל3הובירור
 ישרה בשחהה הטית עמידת י.אות
 חמכה פץת בהדלקת נשים יא.אות
 שו"ת )הץיז חנחנה ימי שמונת יב.שת
 שכעמוד י"ב( סימן ח*ז מל3השלדברי
 שכעמור חנו3ה נד מצות חביבות קפגםימן
 ש3א עמוד בחמכה בחושל א"י בו קפדמימן
 הנסים על קפחטימן

 המזון בברכת אומרים לא מדוע א.אות
 שכגעמצד ופווים בחמכההרחמן
 השמר וחזר בברהמ"ז רצה בששכח ב.אות
 אמר שלא בצו*ג )ונתבאר הנסים עלשוב
 ענימ* ששב אומר האם 1החר הקדחצהמלד
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 ובש"ץ חוזר אם ברכה ותן בקיץ אמרובלא
 קדווצ לפני החוזר במעריב גשםדשכח
 שכדעמוד לאאו
 שכהעמוד המזון בברכת חטכה הזכרת נאות
 ולא המאורע מעין מזכירין בשבת ד.אות

 ברהמ*ז בין רחב )ובישר ומוריםבחטכה
 המחיה בש רבהזכיד ג' מעיןלברבה
 שכועמהרבפתים
 הנסים על חנוכה בהחבת בשכח ה.אות
 שכחעמוד בח12בה הנסים על 1.אות
 )וביאהך קדהצה לומר הנסים עי לדלג ז.אות

 בסימן שכתבט מה ועיין נשמת.בתפלת
 ח*ג אחד שמעת עוך שו*ת תייןק*א.
 קנ"ח(סימן
 של עמוד לבדכה חוזר השם הזכיר לא אם ח.אות
 שלא עמוד ח' מאות המשך ם.אות
 חוזד אי בעבודה הנסים על אמר י.אות
 הלכה( בבירור בזה מ*ש)ועהן
 אמר חנוכה שלפני ובמנחה בטעה יא.אות
 שלבעמוד הנסיםעל
 הנסים על אמר פורים במרצאי יב.אות

 ס1כות של במוסף ב' ביום אם)ונתבאר
 בי4ז צם שלא ומי הראשון. היום אתמזכיד
 במקום חתמט אמר ואם ענינג ואמרבחמוז
 ובלא השנה. באמצע נחם אמר ואםכתבנה
 עךלם אהבת התחיל הגשם. מורידאמר

 מצחה התפלל לא אסתד בתעניתבמעריב.
 שלג עמוד בתפלה( טעות בירוד ענינו. אמרובמעריב

 אם חלילה עד נמשכה הסעודה אם יג,אות
 שלה עמוד ה'( סי' ח*א משה באד )ועיין עה*נאומר
 שלו עמוד בם*ו הנסים על אמירת באיסור יד.אךת
 הנסים על במקום הרהמן לומד טהאות

 שלזעמרר חנוכה בענין)דרוש
 טז.אות

 ביאח-

 שלא עמוד הדרוש עם*י הנסים על
 דרבנן מחים בענץ יז.אות
 לשמן'ע קדהש בין עהונ להכריז יח.אות

 ואמר קדדשה ששכח בשקץ )ונתבארבמעריב
 חתח אתהכבר
 )תתבאר התפלה לפני שאכל חיה ים.אות

 ובחמשה בתורה לקרוא התחיל פסחבחוה64
 שהחסיר רצ4ץ והקרבתם. במקוםעשר
 וטהב"ר אמר סוכות דחחת*מ ובג'מחים.
 שמאעמוד בף*ו הנסים על בנוסח כ.חות
 )תתבאר ית בסימן מ*ש הערות כא*אות
 רפאצו. אמר %א צום ביום דהתחילבש*ץ

 ענט אומר לא להש נתפלת ש*ץשדת
 שמגעמוד תפלתו דיסדרמטעם
 )ונתבאר זה בסימן מ*ש הערות כביאות
 דשמעמוד פעמים( לדוכן שעולהכהן
 שמהעמוד בשבת חנוכה הזכרת כג.אות
 שמז עמשד ריבנו %ת הרב ברכת קפ1טיטן
 בדין רחב )ביאור המגילה קויאת ק5ז8יטן

 שמזעמוד המגילה(קריצת
 עם המגילה את קיא גד% קפח8יטן

 הק"
 שנבעמוד ודרוש( תורה פסוקי)ציאי

 פורים בעניני קפפטיטן
 שנגעמוד מוקדם לקרוא ביולדת א.שת
 רגעים מ' אחרי לאכול יכולה אשה ב.שת
 אסתר בתענית להסתפר ג.אות
 בפורים להסתפר ד.אות
 בפורים שמחה ה.אות
 גפרד במנין בפורים להתפ% 1.אות
 מענה שו*ת )ועיין השקל מחצית ז.אות
 מ04 סימןלשון
 חנץ עד מלאכה ח.אות
 לחולה מש*ם לשלוח ם.אות
 לחוד מין כל מש*מ להניח י.אות
 פתים ימים ב' יא.אוה
 ולמגילה למילה שמות באין יב.אות
 המגילה שמיעת בעת לסמוך ינשת
 בע*ש המגילה קרא ולא בנאנס יר.אות

בפתים
 מה"ם ענינ* טהאות
 תצא כי בפרשת זכור פ' לשמוע טז.אות

 כתב שלים'א שורץ יואל ר' הרה*ג)וידידי
 בפ'לי

 אמח-

 ב"ציבת שהיה מעשה תשל*ז
 זכהר פ' לקריאת ס*ת להכניס דרצומיד

 היתה 1השאלה שלים4א פרדוביץלהגר*נ
 רק לקרדא האם לנהוגכיצד

 זכה-

 ברכה ובלי
 זו דאין ודאי אחד רק וקורא עולה שאיןכיון

 ז' ויקרא יחזהר אולי או כתיקרנה,קריאה
 כולם שכבר אף השבוע מ5רשתקרואים
 ספק קצת היה עוד הקריאה. את בצבורשמעו
 בבית התורח קריאת ש"צמעו אפשראם

 את בברכה הקראי יכנס החולה ואףהכנסת
 זה חעמ אחד כציבחר דאשיב אוהמפטיר
 למעשה לברך* וא*א אחד איש שלקריאה
 בלא בעשרה זכור 8ו,טת רק שיקראוהכרעגו
 על יצכרתי עכ*ל* כנידוו דעתו 6הברכה
 ושאלתי ברכ21 בלי דיקראו ההאיתיהענין
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 זכהר 8' דיקראו לי ופסק הוראהלמורה
 במהיי*ל עיין זכחי בפ' עשים ברכה.בלא
 שמעה לא דאם מ*ש קוא אות בקך*אדסקין
 דחייבות כתב ק*ב ובאות ע'. ויבא 8'האשמע
 בתב הלכה ובבידור זכהר 5רשתדשמוע
 לקריאת דדמו הוא הפטור שצדוכנראה
 קוד,צ 6קראי ועיין רפ*ב, דסימןהתורה
 פרשת עניני שם שכתב ועהי פ'. עמוד6ורים
 כתב מ*ח ובע6וד סוה בעמוד ועטושזכור*

 שמי זצ*ל מרן בשם שמעתי לשערהמוציא
 קפידא יש אשכנזית בהברה להתפללשמהג
 דוקא אשכנזית בטהברה זכחר פרשתבשמיעת

 שנדעמור בזה( להקפיד "ש טנ'כ עיי*שוכו'
 ובלילה ביום המגילה קךיאת יז.אות
 זכור פרשת קראת יח.אות
 שנהעמוד בפעים הזיק יט.אות
 במש6דת )הראיתי טעמים בלי לקרא כ.אות
 סופרים במס' שבתב א' אות נ' סימןשלום
 את לקרות בישראל המנהג שהיהאיתא
 בלילה עד אדר של א' במוצש*קהמגילה
 מבלילה הפורים שלפני הב' ובמוצש*קההוא
 נודגין לא מדוע ולפי*ז עכ*ל. סופה עדההוא
בך(
 נ*י( מנחם ר' )6בני ב6יגלה נשים כא.אות
 לאביונים מתעת בכ.אות
 כהחולש פח-ם כנאות
 פחים )וסעודת סעודתייון מחלפי כד.אות

 סימן רפאל תוהת גספר עשן בלילהשאכלה
 באופן קס*ג עמהר קודש מקראי ובספרמוב.
 ביום( לאבול יכול היהשלא
 קודא הבעל ליד יעמדו אמטים ב' כה.אות
 שלום משמרת 'ועטן פא-ם סעךדה כו.אות
 פתים שושן ביום שכתב ו' אות נ'סי6ן
 לשמוה "צ ע*כ אלאה "ארה ג*כ בויש
 תמהק משתה לב וטוב סעודה לעשאבו
 כביתו יולקות נרחע כז.אוה
 במגילה גרים כ8,שת
 המגילה קהראים אנשים עשרה כט.אות

6אחשר
 שטעמוד כשקחהש המלים לחטוף לא ל.אות
 מנות משלוח בעניני קצטימן
 בנשים מג"לה קויאת קצאטיפץ
 עתחעמוד למפדע "6גילה קריאת קצפטיטן
 8נא בשולח חב"ית מצות אין מדוע קצגטיטן

 שמומז בששר 6*ש )ועיו לאביוניםומהגות

 השקל מחצית נתינת זמן קצדפימן
 המגילה קריאת בזמן לצאת קצהטיטן
 )ה( לח*א הוספות קצופימן
 ידיעות קצזםיםן

 שו*ם תקעת א.אות
 המועדים לקביעת סימן ב.אות
 קש תקיעת ג.אות
 הצפרנים נטילת ד.שת
 כלאים על  לעמוד ה.שת
 יחוד בענין 1.שת
 ראש בהצמים הספד בענין ז.אות
 באשה ראש כיסף ח.אות
 ידים בבתי הס*ת לאחוז ם.אות
 בשכמל*ו י.אות
 אשה אחורי ללכת לא יא.אות
 כלה בואי ג*פ יב.אות
 חמים במים שימחצ יג.אוה
 באשה ראהצ כיסוי יד.אות
 מתנות שונא ענין סו.אות
 כפהר ביום עליות ו' טז.אות
 יששכר שם יז.אות

 בכדית קכ*ה סימן וחוג ע*ה סימן ח*אאחד
 חינוך עפ לעהצות אפשר אפ הבן פדיטש

 שנם עמוד בשמחה( שמהה מערבין דאין משוםהבית
 שסעמוד
 שסאעמוד
 שסאעס~ד

 שסבעמוד

 )והאף מביהכ*ס כשיוצא בכלי נם'י יח.אות
 כך( לנהונ אדםלכל
 סכין בדיקת על ברכה ים.אות
 גר טבילת כ.אות
 כסא על בט*ב לשבת כא.אות
 שסגעמוד בשבת הבאים מכתבים כב.אות
 ביהכ*ס בגד להתפלל כג.אות
 לצ'ולנט מים שפיכת כד.אות
 מעורב בים להתרחץ כה.אות
 אצבעות שליבת כו.אות
 שמחה בענין כז.אות
 שעטנז בענין כח.שת
 חמץ בדיקת בענין כט.אות
 ספרים מכמ" נחוצות ידיעות ל.אות
 שסדעמוד לתורה עיתים קביעת לא.אות
 )ה"ז זצ*ל איש החזח הנהגות לב.אות
 זהב אותו וציפית שכתב תרומה הלויבית
 דאה"ך לרמוו אפשר תצפנה ומחוץמבית
 הת*ח הוא וכן התורה בו שמונח מקוםהוא

 לההזיקו. היא ומצוה לשמה תורההלומד
 חספיק אם להת*ח די הן השמר יאמרואל



 בתשובה לרופקיפתחשצד

 ללמוד פטץ לבו שיהיה מזונותיו צרכילו
 לי ולמה ולכבוד ולהת*ח לו מהאבל

 ולזה מכובד.  שיהיה 8מין בהוצאותלהרפת
 נאה שיהיה תצפפן ומחוץ מבית הרמזבא
 לעשות צריך החזקות שני דאשי מבחוץנם
 מה בביתו לו שיהיה דהפנו מביתואחד
 הבריות בעיני נאים שיהיו וגםלאכול
 שסה עמוד עכ*ל( עניניהם ובכל ובצורתםבלבחפם

 רעים אהבת א. אות קצחפימן
 שסהעמהר ברבים חבעץ פני המלביו ב.אות

 מאיר ר' הרה*ג מידידי לח*א הערות קצפטימן
 שסועמוד שליט*אנרינבוים

 בענין )וביאוד ע( א' לחלק הוספה רטימן
 שעאעמוד נ*י( מנחם ר' מבני טוב יוםשמחת

 שעה עמוד ר' אמחע*מאמר
 על אפרים רבבות ותשובות שאלות המפתחותסליקו
 להבחהפ אתן תצדאה שבח שני חלק חייםאורח

 דפמיםארץ

 ה'תשל"ז אב מנחםי*ט

 להמנות יוכלחסרון

 ענינים. צ*ל עננים, במקום כ*ו, שורה יעכיד
 נ*י. מיכל יחיאל ובנם להוסיף יש לבסוף כ*ז, שורהופם
 להוסיף יש שליט*א, בריקמן אחרי א', שורה י5עכיד

 נ*י. ישראלובנם
 יבחר. צ*ל בחר במקום בסתג ע*ב פזע15ד
 צריך. צשל צודך העמחה בסוףופם
 הגם. צ*ל הדם במקום י*ט, שורה יפעכ1ר
 אחר. צ*ל אחא במקום ח', שהיה כחעכ1ד
 עמוד )ברזם( שאול זכרון בספר עין י' בסימןמ*ש

 להתרחץ בדבר מהחזו*א( )כנראה שכתברכ*ח
 בול. בפיו להדביק אפשר ואם מחלב, שעשוימסבת

 ידידי לי כתב במספרה, אמן לענות י*ג בסימןמ*ש
 מותר אם נסתפקתי שליט,א קרלנשטייןרח*ה
 שנסתפקתי. בספק תלוי וזה במספרה בד*ת~בר

 המכתבים, על ששמים מא*י מבהים להזהריש
 ד"ת. כתובהבלים קקי

 תח-ה יגדיל עין בגדים, ב' בלפשוט ד', בסימןמ*ש
 ש*מ הרב שכתב מה תשל,ז, ניסןירושלים

 חסידים שג*כ שמעתי ואפנם שליט*א,שנשרסת
 בזה. נזהרים מעשהואנשי

 ג*כ זה הא מגילה בשומע מבטל איך ט,ו, בסימןמ,ש
 משפטיך בשו*ת בזא כ,כ מ*ש ועפןלימחה
 נ*ח. סימן אחר*חליעקב

 בבב~ש. צ*ל בבלי, במקום ף, שחחת לגעמוד
 מאמה צ"ל ממאר במקום לא, שהץה ע*ב לדעמור
 היינה2 צ*ל הדיני במקום ל', שח-ה להעפד

 מניקות. צ"ל מניקו במקום ז', שורה לחעםוד
 ליפמן ר' מהנכבד נשאלתי טלית בענין י*ז בסימןמ*ש

 אם טלית לובהצ שלא בחהר אם נ*י ברעוןאליהו
 ראשו על הטלית להשיב יכול לתורה עולההוא

 בהרור ועיין ס*ת, לכבוד זה כי דיכולומסתבר
 מ*א. עמוד ח' סימןהלכה

 במה. צ*ל ממה בד*ה ב', אות נאעמוד
 ה'. צ*ל ח' במקום ה', אותשם
 האצבע. צ*ל האצמע במקום ט' שורה נגעמוד
 קבעה'. חפוב שנפלה .מזוזה חסר ה', באות פעמוד
 *. ל' תוך המזוזה *קבע חסר ו', באותופם
 ודעתו. צ*ל ודעתן במקום ף, שורה ע*ב נחעמוד
 ובמזוזה. צ"ל בומזוזה במקום ע*ב, בסוף פ5עמוד
 עוהיום. צ*ל שהים במקום כ', שורה ע*ב טגעמוד
 לצרף. צ*ל לצרך במקום ע*ב, בסוף טחעמוד
 בקהרא. צ*ל בקירא במקום ע*א, בסוף טפעכיד
 ברבות. צ*ל בכרות במקום י*ז, שורה ע*בופם
 וכו'. ח"ה אלקוזר ציץ *ועי' למחוק יש לז, שהיהופם
 יש )שליט*א( גרוסברג במקום ע*א, בסוף עאעמוד

 זצ"ל.להוסיף
 להוסיף יש *, א' להלק .הוספות המילים אחרי ע5עכיד

)א(.
 מעק. צ*ל מוונק במקום ע*ב, בסוףשם
 צ*ל נכ:רית במקום נ*ח, סי' במ,ש ד*ה עגעכיד

נכרית.
 שליט*א. ציל שליט*א במקום שם,ופם



"צה להפנהע זכלהמרה

 בהפרה צ*ל ספרו במקום ען, בסי' מ*ש ד"ה ע*ב,אם
 כ"פ4 צ*ל כ*מ במקום ו', אות סוף עחעכנוד

 לכותל. צ"ל בכותל במקום מ"ב, אות פחעטיד
 אור*ח. שיק צ"ל קאור*ח שי במקום ף, שורה ע"בעום
 סימן. צ*ל סמין במקום ס"ש אות צפעטיד
 יתאיל. צ"ל יחיל במקום בסופה ע*א שת צנעמוד
 לא. צ*ל ל.א במקום קי"ד, אות קעטיד
 ברנשטיין. צ*ל ברנשיין במקום ע"ב, בסוף קאעט1ד
 בבית, צ*ל ביבת במקום ס"נ, סימן קטתעכיד
 עדיף. צ*ל עדי במקום ט"ו, אות קלזעמוד
 למעשיו. צ*ל למעשין במקום מ*ח, אות סוף קמגעט1ד
 תמרים*. על עהזן חסר מ"ט, אותשם
 לבדך. צ"ל ברך במקום בסופג ג"ד שת קמחעטוד
 ההדפסהי צ*ל ההרפסה במקום נח, אות ע"בפמ1
 צ*ל שבתשובתו במעם י*ד, שורה ע"ב קפןעמ1ד

שבתשובתי.
 בבית. צ*ל בית במקום ח', ש1ק קטהעטוד
 וזא. צ"ל והז במקום בסופג ע*ב קנחעט1ד
 להוסיף יש טאגין, שמתחילה השורה לפני קטדעט1ד

 כמו שלם ספר בסיום החע שכתב באח*באורח
וצאע".

 הל1הות. צ"ל הלחותו במקום יוד, שורה ע"בשם
 הראשונה השורה בל למחוק יש ע*א, קטחעט1ד

 עשאע*. עדמ*בא1ה*
 וז*ל. צ*ל וול במקום כ*ג שורה ע*א ק8חעפ1ר
 צ'ל במאדי במקום ב', בשורה השאד בד"ה קעבעט1ד

במאווי.
 בראוי. צ"ל בראדין במקום ז', שורה ע"בוצם
 לפני. צ'ל לפנ במקום י*ב, שורה ע*בשם
 השאכים. צ*ל השחנות במקום העמוד, בפוף ע*בושם
 שהחיענו. צ*ל והדיעע ואחר ד*ה ע*ב קעדעטיר

 צ*ל שראית במקום י*ט, שורה ודבר בד"ה קמועטיי
זשרא*תי.

 בשבת. צ"ל שבת במקום ח', את קפחעט1ד
 וצהעיר. צ'ל שהיער במקום כ"ז, אא קצגעכיד
 להתפלל. צ*ל להתפל במקום ג', שחיה ע*ב רזעט1ד
 דיקא. אחרי *עמו* וצ*ל עמו נמחק ומי, בד*ה,פם

 מים צ*ל משבבית מי במקום ג', שורה ע"ב ייבעמוי
שבבית.

 ביום. צ*ל באום במקום %פי*ז, בד*ה ע"ב רפטע5יר
 בתום'. צ"ל בתוס. במקום ומבאגעה בד*העום
 צ"ל בפפיקךתא במקום ה', שורה ע"ב רטגעטור

ב8ם"8*א.
 באות* צ"ל בסימן במקרם כ*ה, שה-ה רכזעט1ד

 1ה*לש צ'ל 1הלק במקום ג', שורה רכפעט1ד
 נציל. ולח צ*ל אנציל ול במקום כ*ח, שודה רלאעפוד
 שבטטי במקום ח', שורה לוי ומימות ד*ה ילנעטיד

 שבטי.צ-ל
 עקכ"ט*. למחוק "8 ג', שורה ד' אות רלזעטוד
 מדות. צ'ל מות במקום כ', ש1א רנבעטיד
 שלע. צ*ל לנו במקום ל*ח, שחרהשם
 בהל'. צ*ל בר%. במקום ובסימן, בד"ה רגנעסוד
 וכ4 צ"ל וכון במקום ז', שורה רנדעט1ד
 צ"ל שיבת במקום י*ב, שורה קל*א סימן רנחעכ1ד

שירתי
 בשבלי. צ'ל בשיבלי במקום והנה בד*ה רנועט1ד
 ובמרור. צ'ל וברהר במקום עאב בסוף רנחעכ1ד
 גשפך. צ"ל נשפכה במקום א', שורה קל*ו סי' רםעטיד
 באאר* בט"ו צלי ואכילת לפני קל"ח, סימן ר8פעטיף

 וא*.חסר
 ימי. צ'ל ימימ במקום י"ד, שנרה רסגעמור
 עכ*ל. צ*ל ע*כ במקום ע*א, בסוף רם?עטיד
 אייר* צ'ל איר במקום כ*ב, שודה ע"ב,8ם
 שמחה. צ'ל שינה במקום כ"ד, שורה ע*ב,8ם
 אשבת דא" במקום בסאו, וכו' וכעת בד*ה רטפעמור

 דאאא.צ*ל
 מעורד. צ*ל מעיר במקום ז', שורה אבל בד*ה,8ם
 מכל. צ'ל מוכן במקום והיוצא, בד*ה ע"ב ערעסור
 ס"ח. סימן ח"ג יהושע דבר שו*ת עאן נטיטן
 כ*זנ כ*ג סימן לשוו מענה שו*ת ומיז קינטיטן
 רפואה, כדחרי עם בשבת בהליכה צ"ג, אות רועטיד

 מ"ו בסימן )וויינפלד( אברהם לב בהצו"תעיין
 ועוד בטנו על כום עם לחרו לצאת חולהבענין

 בזה. שכתבו מאאחיונים
 ברכה את למחוק ג', שורה צ"ח אות רפעכ1ד
 בספר בזה מ*ש עהן מזוזה, בקגין ס*ש נח,עכיד

 תכ"ג. דף עד קכ"ג מדף הלכה בירורההז,8
 ליזעדי הברכה מקור בספר מאש עיין ע*ז, בסימןמ*ש

 שהביא )תשלוז( עליטוא קרוים גבריאל ר'הרה"ג
 למאכלים חנרכה אלו בענינים ברכות דיניכל
 ס*ו. בעמוד מ*ש עיי"ששונים,
 חי' בנפש עאן שבת, קבלת בענין דם'ז בסימןמ*ש

 ס*ב רם'ז בסימן זצ*ל מרגלית ראובן ר'להרה*ג

 שבת. קבלתבעניני
 עמוד תשל*ח תשרי תודה באור עחן ל*ד, בסימןמוש

ר"נ
 סימן אברהם לב בשו"ת מאש עאו ר*צ, בעמודמאש

מ"ה.



 להמנא יוכלהפרתשצו

 תשל"ח תשרי תורה באור  עיין תי*ד, עמוד בח"אמ"ש
 נ*י* שלוו2 הרבמ"ש

 הידוד ובענין להוסיף יש בפוש, שט"ז עמוד בח"זמ*ש
 חוב משה חלקת בספר עיין חטכה דנרמצוה

 גורן חיים משה ר' הרה"ג ליזקדי ג'בקונטרס
)תשל*ז(.

 כ*ה. בפימן עיי"ש ר"ד, בעמודמ"ש
 מה תשדי מחודש תורה אחר עמן שס*ב, בעמודמ"ש

 שם.שכתבתי
 עיין העומד, ספירת בענין שכ"ח בסימן בח"אמ"ש

 שלים"א מפאפא להרה"ג ליעקב משפטיךבשו"ת
 נ'.סימן

 עיי"ש קם"ד, סימן בח"ב הבוו2ם הערוגת על שהערנומה
 מ"ה. בסימןמ"ש

 ח*ג יהה2ע דבר שו*ת עיין שפ*ה, סימן בח"אמוש
 ז'. אות ל"אסימן

 ו'. אות עיי*ש י*ב, אות קט*ו סימן בח"זמ"ש
 סימן ח*ג יהושע דבר עהן ב', אות תכ*ט בפימןמ"ש

 צ'. אותע"ד
 בחוה*מ, דגים לצוד ב' אות שנ*ה סימן בח"אמ"ש

 א'. אות ע*ד פימן ח*ג יהה2ע דברעיין
 ג'. באות ע***ש שנ*ח, בסימן שםמ"ש
 עיין בתפילין, קפה לשתות כ' אות כ*ו בסימןמ*ש

 ה'. פימן ח*א אברהם לבשו*ת
 ט*ו. סימן אברהם לב עיין ט*ו, אות מ"ו בסימןמ"ש
 י*ד. סי' אברהם לב בשו*ת מ*ש ע*ש מ"ח, בסימןמ*ש
 ו'. סימן אברהם לב עמן ה' אות פ' בסימןמ*ש
 כ*ד4 פימן עיי*ש ע"ט, בסימןמ*ש

 זכרון עהן בתשובה, לדופקי בפתח פ*ה בסימןמ*ש
 באמצע שמעו אם שכתב ברכות ו' דף ח"אשאול
 ולברך. להפפיק הצבור צריך אם רעמיםקדיש

 ח*ב. צ*ל ח*ג במקום בסאו, ע*ב לועמוד
 שם, בתשובח לדופקי בפתח מ*ש וכן צ*ד בסימןמ*ש

 צ*ה פימן ציון ובנין שפ*ה פימן ריב"שעיין
 נ*מ פימן ח*בומהראה*ב

 כ*ח. פימן אברהם בלב עין פ*ה, בפימןמ*ש
 לב עיין לאביעים, ומתנות במש*ם קצ*ג בסימןבם"ש

 מי יודע ואין לאביונים מתנות בענין פ*האברהם
 לחבירו במש*מ פ*ו ובפימן המקבל, ומיהעתן
 לקבלם. רהצהואין

 אם הדין איך נ', אות נ*ח בעמודמ*ש
 יכ~

 לההליף
 תערובת. בני של לזוג בבית להוריד אוהמזוזות
 פ*ז. סימן אברהם לב בשו*תעיין

 אלגזי בשו"ת מבואד כן ל"ג, אות קל*ח בעמודמ'ש
 ח"ג. קדישא סבא שו"ת בסוף א'סימן

 דחוזד ותהרה ברית אמר בלא מהמ"ב ע"ה בסימןמ"ש
 בסוף נדפס אלגזי מהרי"א תשובת עייןלראשו,
 המזון בברכת דכתב א' סימן ח"ג קדישאסבא

 מזה. כתבע כבר ואנחנוכסדרן,
 תורה קנין עיין משנה, לחם בענין צ"ד בסימןמ"ש

 פ"ח.סימן
 דוה שם וי*ל התשובה שם נשמט ק*ד, אות שפעמו5
 ע*ג. סי' לתש "2 אחיונים, מים ע"דן סימן שפאעמוד
 מה עיין הגביע, עם גלידה בבדכת ע*ז בסימןמ"ש

 ל*ז. אות פ*א פימן ח*ה משה באר בשו"תשכתב
 בשבת, טף שומר בשכר ע"ז, אות קם*ו בסימןמ"ש

 שיתן מ*ש ק"ג פימן ח"ה משה באר שו*תעיין
במתגה.

 צ*ל בהופפת במקום ד', שורה קכ*ה סימן שפועמוד
בהוספת.

 צ*ל ייול במקום י*ב, שחיה קנ*ג פימן שפחעכיד
יכול.

 דפשה כדתץ עם לצאת צ*ג, אות קם*ו בסימןמ"ש
 נ*ו. סימן ח*ז הלכות משנה עייןבשבת,

 הרברים גדפסו כעת קט*ו, אות קט"ו בסימןמ*ש
 שליט*א קלפן מנשה ד' הרה"ג ידידי שלבספדו
 נ*ז. סימןחעז

 מנשה ד' הרה"ג רברי והבאתי תט*ו בסימן בח"אמ"ש
 משנה בפפדו הדברים כעת שהדפיס מה עייןקליין,
 בשבוע יום כל לכבד )וזכה ט*ו פימן ח"זהלכות
ספד(.

 של נרות ראשונה פעם במברכת קפ*ב פימן בח*אמ"ש
 ל"ח בסימן שם מ*ש עיין שהחייע, מבדכתשבת

 אלי.תשובה
 מ*ש עיי"ש בה2בת, לצעל שרוך להשחיל בח"אמ*ש

 מ*ט.בסימן
 כ*ד4 בפימן מ*ש עה*ש פ*ב, פימן בח*במ"ש
 נ"ז. בפימן מ*ש עא*ש קט*ז, פימן בח*במ*ש
 מכפה עם בקבוק לפתוא ב' אות רכ*ב סימן בח"אמ*ש

 מ*ז. בסימן ו1ם מ*ש עיין טפ,של
 שת ק*פ פימן ובח*ב א', אות תל*ד פימן בח*אמ*ש

 פ*ה. פ*ד בפימן מ*ש עיי*שג',
 פ*ג בפימן 1יי28ו ז', ף אות ק*פ פימן בח*במ*ש
 עע"ש ק*פ, סימן וא*ב ד', אות תל*ד פימן בח*אמ*ש

 פ*ז.בפימן
 פ*ח. פ*ו סימן עיי*ש נ', אות ת*מ פימן בח"אמ*ש



שח להמעת יוכלהסרה

 ע*נ ע*ב בסימן שם מ*ש עיין תכ*ו, סימן בח*אמ*ש
 חכמים שפתי בספר מ*ש עיין צ*ב, בסימן בח*אמ*ש

 דבריו שבכלל עיין ונסתפקתי, ד*8 כ*ג דףמגילה
דברינה

 מקומות(, כמה  )ובשד כ*ד אות קפ*ט סימן בח*במ*ש
 חתן בשו*ת עיין בלילה, שאכלה פוריםבסעודת
 ר' חרה*ג ידידי )שכבדני ע*ו סימן אחר*חסופר
 שליט*א(. רוזבברגדוד

 משה באר בשו*ת דברינו בעין עיין קם*ב, בסימןמ*ש
 חומשי לחמשה ולכון להבר )וזבה ק*ב סימןח*ה

תור8(.
 מ*ש עיין בשבת, פען בטילטול רל*ה בסימן בא*אמ*ש

 בלדברנר, הרב תשל*ח, חשת מר החודשבעולת
 נ28תאן

 בזה מ*ש עיין ו', סימן וח*ב ח' סימן בח*אס*ש
 א'. סימן 8*ה משה בארבשו*ת

 סי" בח*אמ*ש
 משה באר עהן מ*ב, סימן וח*ב צ*8,

 ל*נ סימןח*ה
 סי" עיי*ש קכ*וע סימן בח*אמ*ש

 ט*ה
 בשבת, טף בשומר ע*ג אות קט*ו בסימן בח*במ*ש

 במתנה. שיתן ק*ג בסימן מ*שעיי*ש
 מ*ח בסימן מ*ש עיי*ש ב', אות ק*נ סימן בח*אמ*ש

מ*נ
 ל'בושואי4 פגום בכום 8', אות ק*נ סימן בח*אט*ש

 לדברי2ו. ציין שלצ ופלא קנ*ז בסימןעיי*ש
 כ*ב. סי' ח*ז הלכות משנה שו*ת עיין קט*ז, בסימןמ*ש
 ס*ש עאן לשבת, בהבנה בתבע קפ*א בסימןבח*א

 לידידי גדברו אז כעת לאוד שיצא החדשבספר
 בא מ*ש 8' חלק שליט*א זילבר רב*יהרה*ג
 א'.בסימן

 של כום על לקדש לא מספרינו הבאנו טקומותבכמה
 אלי תשובה 2*ה סימן 8*ב המאקר ובהחרגאניקר
 ולפחות מיקל, הוא ג' בסימן חחם מאמיר,ואני
 לדבוי* לצאן לוהיה

 בסי' מ*ש עה*ש בהנבת. קיפול בענין ק*ו בסימןמ*ש
 לדבריע. ציין ולא מזה כתב ג*כ ובה*א כ"חכ*ז
 עיי*ש בשבת, פען בטלט% כתב רל*ה סימןבח*א

 שכתב וכנראה לדבדינו צין %א ל*ג בסימןמ*ש
 בספרי. עחן ולאבמהרה

 מ*ש עה*ש בשבת, בדגים רל*ג סימן בח*אמ*ש

 ל*הבסימן
 מוזים אמר אם דין מברר אני ובח*ג ובח*בבח*א

 בזה מ*ש שם ועין דרבנן, מחים במקרםהרגיל
 מ*ט*בסימן

 במבוגה, הידים לבגב ד' א' ס*8 בסימן ב8*במ*ש
 פה מיקל דוקא הנ*ל ידידי שאדרבה ראיתיהנה
 נ*ב4 בסימןכמוגו

 פדה*ב בשביל בהוה*פ לאצת ה' אות ג14 בסימןמ*ש
 באפית המדובר בטח שאלחו בהשר לא בא*חשחל
 פועל ע*י או מותר נכרי דע*י ובהאהמצות.
 לדבר אבל בהערמה, גם ומותר לאכול מה לושאין
 מספרי בח*ג בזה דן אני המת מיתר. איןמצוה
 ב'. אות מ"ח סימן ח*ב "מא"ר בשרגא בזה דןוכן

 מ'. בסימן שם מ*ש עה*ש שפ*ג בסימןמ*ש

 משנה בשז"ת ע"ן פכתבע, המועד הול שמחתבענין
 יין לשתות חיוב יש אם ע'ז סימן 8"זהלכות
 יום.בכל

 שו*ת עיין ומגילה, מאורה בלימוד ט*ז בסיסן בח*זמ*ש

 מ*ד. סימן ח*ב אששרייי

- 4 * -
 השקפות ססיי מחשך קצרים במאמריםואסים

 וב*ה בקרוב, לאהך להוציא מקוה שאני מתורה,בדעת
 וטהרות קדשים הנל חים באורח סוגיות על מספרישח*ד
 ~פום מכין אני ובעת ד'. חלק יהיה וזה לדפום,מוכן
 יור*ד וקצת אחר*8 בעניני קצרות תשובות חלף ג'חלק

 ובינתיים ההשקפות. וספר ח*ד אדפים ואח*באבה*ע.
 אפרים רבבות התודה על ספרי אדפים כח ד' לי יתןאם
 תורה ספר אפילו במ% תלוי שהכל כמובן חלקים.ה'

שבהיבל.

 רבבות הערות אלף מספרי קצרות בהערותחשסיים
 כבר נדפם )וקצת צריך אני וללממר היא תורהאפרים
 ס*א ף כלל אדם בחיי תורי;(. באךר ונעת ירחוניםבכמה
 צריך דהקדש קי*ד דף בב*מ שאמרו מה והמובןכתב
 שהוא אמן הכונה אכן הצבעת, השכלת מדכתיבברכה
 זצ*ל יצחק ר' הגאון הרב מו*ר זקני לי העירמבורך.

 היה כבר למחרחו וכשבאתי הענין, כל את מביןאינני
 זכיתי ולא תפי*ג 4ויר 8' ביום בו תפטר הכרהמחוסר
 מ*ש ועיי*ש ברוך בית ונדפס באמת וקשהלהשיבו.
 כתב סקט*ז קל*ב סימן במ*ב הדבר. ביאר לאומ"מ
 יבחשר יום של לשיר טוב ביום לומר נוהגין סזמורואיזה
 מצאתי לא ידיעתי ומחוסר טוב, יום בהל' אי"הלקמן
 כי כתב נ' דף לע*ז גאלנטי בחידהצי הדברים.שם

 וצ*ע האלילים, אל הגצו דאל בלאן מחמיבת אינההאשה
 נ*נ סי" ההה מלכיאל דברי עי*ת ווךין דבריו,בביאור



 להמ2מן עכלהטיטאעח

 שמים יראתמאמר

 במדות ה6זלזל חכם ותלמיד ס*נ, רמ*ג סימןין*ד
 הגר*א ובביאהר שבציבור* כקל ה*ה  שמים יראת בוואין

 רצבפ*ז וכו' קדושיו כל נאמר לא דע,ז כתבבסק*ט
 יראת ענין מסברת שהגמרא ועיי*ש ע*א, ע,בדיו6א
 בו ואין במדות המאא ות*ח כתב, ובלבוששמים.
 שמנתו ותורתו בתורה מת6יד שהוא אע*9  עומיםקהאת
 א6ר שלא שבציבור כקלים ה*ה שנתבאר הדרךעל

 ואין ש*ש שמקזהסין קדהשין כל אלא לפטורהכתוב
 שמאזלים כאלו ובאו בשבילם לעולם באהפורעניות

 אחרת שמים יראת הוא דהעיקר הדי עכ*ל. שמיםשם
 ובטחון אמונה איש חזון ועיין יועילו. לא אחריםדבצים
 בכל מבהרבת היא מבורכת וכשהשנה כ*ד. אות ג'פרק
 )קוצק(. שמים ביראת ואפילודבר

 שע"ה( בעמוד נדפס ד' אמונת)מאמר

 העולם צמצוםמאמר
 בעים התושבים מספר אם טוענים ישלאחרונה

 לומר שצדיך ובראה לאכול. מה מספיק יהיה לאיתרבו
 דברים הרבה כ*כ שלו הקטנה בתיבה הבניס שנחלהם

 הקב"ה אלא נכנס, שהכל איך להבין א*א הטבעשעפ*י
 כמה חשוב לא כך גכנס. הרבה קטן שבמקום נסעשה
 כולם. את ומפרנס זן הקב*ה בעולם שיהיואנשים

 דר*ה מוסף בתפילת נח את מזכירין כךומשום
 כמו הברואים כל את זן ,צהקב"ה להראות נח, אתוגם
 רק הוא כיום שנעשה 6ה וכל 02 עפ"י נח אתשזן

 טת את להכניס שייכות יש ולכן ניסים, ניסיעפ*י
 ופרנסונ וחטם טובה שנה מבקשים שאז ר*הבתפלות

 הרמז בא ובזה 6ספיק. שלח המוענים כגגד טענהוזה
 שהקכ*ה ~מז מהבית קטנה לסוכה החוצה בסוכותלצאת
 ואוים ישראל שכל כמו הנבראים כל עבהר מקום לויש

 בזה. ועטן אחתלסוכה

 העיות ספרי מתוך גחוצות בהשוות כ"כואסטם
 להזחר שיש אזהרות אלף בו ויבו84 כעת שנכתבנחוצות
 ו4טא משניחין אא בה דש בה דרש שכיון מהבהן

 בבית חיי ימי כל לשבת בקשתי למלאות ד' מאתאבקש
 הרבים. לתועלת הדברים ולהדפיסד'

 העבודה חצח5ש יסוד בעל מ"ש ולעשות לדקדק"צ
 סמוך מים עם כלי להכין האדם ויזהר האשמורת,בשער
 שיומר אאר תיכף ידיו ליטא שיוכל בכדילמטתו
 עצמו. על טומאה ע,ז ישהה ולאמשנתו
 רגילין מעשה אנשי שכתב, י*ט 6"ע בסמ*געין
 לדרך* עהלכו קודם צדקה*תן

 וכ4עב י*א* בשער בתב העבודה ושא5שביסוד
 הקורש 4ארון פתיאת לקטת לוהשתדל שראויבספרים

 מרמז הא*ק פתיחת כי הפרשה לקןיאת ס,ת הוצאתשל
 העליתיבנ בעול6ח2 גדאלסוד

 כת'י הדרוש על אפרים רבבה2 5פפרי בדרושואסיים
 בעזץ* בקרוב לאור5שישש8

 להבירוכיבה
 שפחח 6פני בראתע, התודמ פתא מה טפני ףככצות

 6קל5 שערי הראהצון אטה רשבן ובאודו תה25בהצלה

 טעם יש 5טטדה יוסף. את שאציל מפי ברשוחו,יהי
 במרש*ז2 וומ' מבצור, היה וששא 6פני פתח ד14אפשוט
 יהקשות יש ובאמת בח2 מ"ש יצאק חציא ינר,וערוך
 ואין בו,םותו רהצחים ושהיו מראה וה אציו ששמובוה
 גרעונו. מראה זה טמן אחרים, 6ושכטים גם אלאלשם ב4י ראיבן משבם רוצחים רק יא כי ל"ל ואויי זכות,"ה
 6צהה שיש ת2תר הטש2 מצוה 6קלט ערי דלתת יי"לאן
 צטוי לעשות צריך איא המציה בחעפי טעם להע2אףן

 5שא מקלט ערי של ש"טעם אי ולכן מצה2 בכלהבורא
 5הע מקלט, ערי לששריש המצחה אבל רוצהיםמואום
 שהצהי. 6פני קודם כמצוה זכה ח5זפבן משונהפריש
 טובה עשה אחד שאם 5וקדק, הקב*ה כמה עדונלמד
 אנבדיג לבניו ד' יטיב 4טשים לחדא2 שלהבירו

 בשמחה הק4*העבצדת
 את עבדו בנאמר השי*ת את שעובד הש6אהגדיה

 הקבאה את מרגיש הוא והשמחה ע*י כי והו84 כשמחה.ד'
 ביין שבת כליל מקדשין ח~ע ש6חה. יום יוא5שבת
 הש6חה 6כצו נשאר שבת במהמף ובן שמוחק ליזץשמביא
 ביין אז מבדיל ~כן וה4כוע. י6י לכ5 שבת שלהשמהה
 זהמה ש הש6חה ומרגיש יץ על ומבדיל  ש6קדשומי

 טיגין י*8 שבהמת ע*י המקדש בית בנין בשמ4תלראות
 השם עבודת וצל ש6זשה 6זז2 כנגד מדה ביתל4ודאיב
 ויחי צד*ק פרי )מרע 6ועקין חשרברים בנין שלחצ6הה
 לת"ת2 צריך האדם של שנ" חה ע' ר"ת וגא כןיה(.

 ומה טלקו קאצח רק כי ל5ביו עצבות אףןכהש6דאה,
 6חקב"ה ב8 5כל כי בשנבות יהי4 לא בפרהדודשטכין
 ש6אמיו ומראה לפניו, עצבותהשיו

 שה~
 טהקבא2 בא

 שמחה ייי על רק 5כהן נתחבר אמרים מרבבוה ח*בתע
 בשאר בע*ה מיה תן עצ6י על להעיי אצל אניכך

מה5קים.

 תשל*ה טבת כ*ב 4ר ביום החסרון, את לוה~ליםסטמתי
 6ע88יס וקדושה קטנה קה5פה
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