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 דברפתח
ב"ה.

 אדמו"ר ב"ק הורה ש.ז. אלול ודח"י באב דעשריםבהתוועדות
 - הנגלה בחלק - תורה חידושי לריכוז מיוחד, מכון "לייסד :שליט"א
 בכת"י, לע"ע הנמצאים אותם הן ותלמידיהם, נשיאינו רבותינומאת

 וכן שונים. בספרים המה שמפוזרים אלא - נדפסו שכבר אותםוהן
 לכך המיועד מיוחד בקובץ ולהדפיסם לדבריהם ומ"מ שקו"טהערות

 לומן. מזמן לאור שיצא-

 ומחבבי' התורה לומדי את בודאי תעורר אלו, קובציםהופעת

 בתורתינו העוסקים וכל ; רבנים ; ישיבות ראשי ; ישיבות)תלמידי
 וכן הנגלה, בחלק - רבותינו דברי ללימוד יותר להתמסרהקדושה(,
 הנ"ל. בכל וכה"ג שקו"ט הערות ככתיבתלהשתתף

 מקום לכן, שמחתי", ראש על ירושלים את ש,,אעלהומכיון
 שע"ש שבביהכנ"ס בהכולל - העתיקה בירושלים יהי' אהדריכוז

 ממנו להמקום בסמיכות - השני ריכוז ומקום שם. אשר צדק"היצמח
- במס"נ וחסידות הנגלה תורת אדמו"ר מו"ח כ"קהפיץ  בהכולל 

 המזכירות". שע"יאברכים

***

 ד' הבולל קובץ לאור אנו מוציאים הנ"ל, להוראהבהתאם

 :מדורים

 דתורה. שבנגלה בענינים שכתבו מה - נשיאינו רבותינוא(

 בשם ששמעו ממה בספרים, שנמצא מה - השמועה מפיב(
 חב"ד.נשיאי

 לא ועדיין דתורה, בנגלה שכתבו מה - הראשונים חסידיםג(
נרפסו.

 הזקן. אדמו"ר בשו"ע הערותד(



 גם )נודע ג"' נומר מ,,בוך נעתק זה, בקובץ מהמתפרסםחלק
 שליט"א, אדמו"ר ב"ק שבספרית דקאנטאפ"(, "בוךבשם

 ישכר הרב ע"י שנאספו הלכה, בעניני שו"ת אסיפת הוא זהבוך
 ומשנת וקאנטאפ. חדש ביחאוו בראהאטשאב רב שהי' הורביץ,בער

 שבבוך קעא מסי' )כנראה בליובאוויטש וד"ץ מ"ץ הי' ואילךתקצ"ב-ג
זה(.

 מפתח ובראשו סימנים(, לקע"ט )נחלק דפים ש"ח מחזיקהבוך
 השואלים( כת"י בגוף )רובם שאלות כולל הנ"ל(. מהרי"ב,בכת"י

 תשובותיו והעתק - המהרי"ב אל שהופנו שאלות : בעיקרותשובות,
 אוסף כתי"ק(; בגוף מהם ;חלק והצ"צ המהרי"ל תשובותעליהם:
 מהשו"ת לעצמו שרשם מה ; הכותבים( בכת"י )רובם שונותתשובות
 ממנו.ששאלו

 ספר שבסוף ." . הכת"י מקובצי קצר ב,,תיאור א' סעיף גםראה
- תשי"ז ,קה"ת, יהודהשארית  216(. ע' שלישית, הוצאה 

***

 תורה חדושי ידו תחת שנמצאים מי כל לפני שטוחהבקשתינו
 שיש מי וכן ותלמידיהם, חב"ד נשיאי רבותינו מאת - הנגלה בחלק-

 אלינו שימציאום הנ"ל, על עצמו הוא שכתב וכה"ג הערות ידותחת
 בעזהי"ת שיופיעו הבאים, בקובצים להדפיסם ע"מ - האפשריבהקדם
 לזמן.מזמן

 מזכירות שע"י אברכים כולל : הכתובת עפ"י לשלוח יש הנ"לכל
 11213. נ.י. ברוקלין פארקוויי. איסטערן 770 שליט"א, אדמו"רכיק

***

 : אלול( דח"י הנ"ל )בשיחה שליט"א אדמו"ר כ"ק בברכתונסיים

 און ענינים, די אין ויאדיר תורה יגדיל דער זיין ס'זאל אזויה"ר
 אז נאך ובפרט ה', תורת מ'לערנט וואו מקום בכל ויאדיר תורהיגדיל

 לעילא פרחא איז דעמאלט וואס דו"ר, פון אופן אן אין דאסמ'לערנט
 ממש בקרוב אז הכנה, די זיין דאס וועט )ת"י(. תקו"ז אין זאגט ער ווי-
 אין ראם וואס - משיח של מפיו - משיח של תורתו לערנען מעןזאל
 )פרש"י מיין" דודיך טובים כי פיהו מנשיקות ..ישקני פון עניןדער



 מעינותיך יפוצו רעם דורך אז קרובה, הכנה די זיין וועט דאסאון
 לבב, וטוב שמחה ומתוך חסידות, אין סיי און נגלה אין סיי -חוצה
 בסיום זאגט רמב"ם דער וואס - חוצה מעינותיך יפוצו דער זייןוועט
 ה' את דעה הארץ "ומלאה זיין ס'וועט אז ספי"א(, מלכים )הל'ספרו

 ממש. ובקרוב - מכסים" ליםכמים

 מערכתה

 נ.י ברוקלין ה'תשל"ו הסליחותימי





 ח ת פמ
 נשיאינו רבותינומדור

 יא האמצעי אדמו"ר ב"ק. ... אפרים ויר שע"ח עם לשו"עהסכמה
 יב הצ"צ אדמו"ר ב"ק...... . . .. . ליבום זקוקה לו ויש אשתומתה
 יז נ"ע )מוהריי"צ( אדמו"ר ב"ק . ..... . . . .. האחוריים חלק ניקור היתרבענין

 השמועה מפימדור
 כא הלוי שמואלאברהם. .. מכוון הריבוע שיהי' הבתיםלדבק

 בא בספר זכרון ... . . . ..... ישראל אלקי - יעקבאלקי
 כא כספרזכרון.. .. .. .. אבלות ימי משבעת קםכשאבל
 כב מרום מי... ...... בעקמימות שהועמדה מנוקבתתיבה
 כב יצחק אהל .... ... . .. . ..... . ... . ... הקבר שע"ג בהגגארוכה

 הראשונים חסידיםמדור
 כה למי נודעלא .. .. .. .... עלי' לברך אם שאולה טליתלענין
 לז בער ישכר מוהר"ר .. . . ..... . ....... ... עלי' לברך אם בפיטמאנקב
 לז בער ישכר מוהר"ר ..... בעצמו לקוץ מותר אם וערבהסכך

 הזקן אדמויירבשוגע הערותמדור
 מא גורקאוו ז"ל מאיר ר' וכו'הרה"ג... ... . . . .......... ציציתהל.
 מג נוטיק אבער שלוםהרב... .... ..... .. .. הנהנין ברכתחשו
 מר סילבערבערג הכהן יוסף אלימלךהרב.. . ....... .... מוקצההל'
 מז למי נודעלא... .. .. . ר"ה יו"ט, שבת,הל.
 נו לוין דובער שלוםהרב.... נדרים התרתסדר





 נשיאינו רבותינומרור





 א'סימן

 תשובה שערי עם או"ח לשו"ע האמצעי אדמו"ר ב"קהסכמת
 דפוס מרגליות( )להרא"ז אפרים ויד מרגליות()להרח"מ

 ןהראשון

 הגדול הרב הנשה, פעל אשר את בהלכה, המצויינים בשערים זאתמודעת
 נ"י מרדכי חיים מוהר"ר כבוד היוחסין, שלשלת דובנא, דק"ק האב"דהגאת

 על יחוברו יחדיו הדינים קיצור ובתראי, קמאי שו"ת מכל וחיבר קיבץמרגליות
 שהוא הוא כן כשמו תשובה שערי לו יקרא אשר שמו וזה הטחם"ע, של הלכותסדר
 כשיהיו הנ"ל בשו"ת המפוזרי' הדינים בקל למצוא שיוכלו שו"ת בס' לדופקיפתח
 מלבוא עצמי מנעתי לא הנ"ל החיבור גוף ראיתי שלא והגם הנ"ל. הלכות סדרלפי

 לשום צריכים אינן הספר עיקר שהן הקדושים רבותינו תשו' דברי כיבהסכמה,
 חכם על חזקה ודאי הנ"ל מהגאון דברים וחידושי תוספת בשביל ואםהסכמה,
 ובפרט אחזקתי' רבא גברא ואוקי ח"ו מתוקן שאינו דבר מת"י יצא שלאכמותו
 נ"י ולמן אפרים מוהר"ר שמו כבוד המפורס' הגדול הגאון אחיו שלההגהות
 אין והמפורסם הנחמדים2 ספריו ע"י בעולם טבעו יצא שכבר מבראדמרגליות
 להה"ג הסכמה שנתנו הגדולי' להרבנים סניף להיות ג"כ באתי ולזאת ראי'צריך
 י"ב משך הנ"ל תשובה שערי ספר להדפיס שלא המדפיסים כל על ולגזורהנ"ל
 יונעם ולשומעים 3 רבא אליה ספר על וגם הנ"ל הה"ג של הדפוס כלות מיוםשנים

--  הדפוסים בשאר אבל תקצ"ו. אוסטרהא, - השני' בדפוס ג"כ נדפסה תק"פ. דובנא, [1 
 נשמטה. תרי"ב( - זאלקווא תר"י - ,זיטאמירשראיתי

 וח"ב תקס"ט( )לבוב, ח"א אסרים בית א( : מספריו ג' נדפסו כבר זו הסכמה כתיבת כעת2(
 הדפיס ]וגם תקע"ט( )קארעץ, גיהוק טיב ג( תקע"ז(. )לבוב, אפרים בית שו"ת ב( תק"ע(.ושם,

- אחרק", "קונטרס בשם והערותפלפולים  פ"ר שמואל ר' עם )ביחד שהו"ל הב"ח שו"ת כמו"ס 
 קריסטיאנפאליער מאיר הר' מות על הספדו נדסס וכן תקמ"ה. בקארעץ, מרגליות( סענדעראלכסנדר
- תקע"ה[. בלבוב. רב", "מספד בשם בראדיאבד"ק  נדפס קרה"ת( הל' )על אפרים בוערי ספרו אבל 

 )בדובנא(. תק"ם בשנת לראשונה הואגם
 שכותב )כמו דוכנא אבד"ק מרגליות הררח"מ הי' תק"פ כתקופת כדובנא המדפיס3(
 מרדכי חהם . . , הרב . . . אחי מכבוד מוצאת בשורה יום "והיום הנ"ל: לס' כהקדמההראז"מ
 קבוע הי' אשר המשובח הדפוס וניעך חזר ].[ היא כי יע"א רבתי דובנא דק"ק אב"ד נ"ימרגליות
 בעצמו הוא וגם רסדום". חזרו ועתה המלאכה ששבתה שניס כמה משוקע והי' קדמתה מקדםשמה

 ערוך הי אשר הדפוס את כוננה, ידי מעשה להיות העירני "אשר : מודיע שכתב, רבה"כ,,מודעה
 רוחי את ה' והעיר . . . כל כפי ומפואר משובח הי' אשר יע"א. רבתי דובנא ק"ק פה גדולהמערכה
 שאת כיתר ולסעדה אותה להכק הדפוס מערכת סדר לסדר ואתעודד קמחי כבראשונה אורהלחדש
 . . . חדירות אותיותי' שמתי כלי' ולכל עבודתה לכל עמודי' תכנתי אנכי עלי הטובה ה' וכיד עז.ויתר

 הס' מחדים להדפיס גם הי' וכדעתו ערוך"(. שלחן הארבעה ספרי הדפוס על להעלות ראשונה יצאוזה



 תזרהיגריליב

 התורה לכבוד המדבר הכ"ד בשר. ועד מנפש דמיטב מילי בכל טוב ברכתותבא
 ליובאוויטש. ק"ק פה לפ"ק תק"פ תשרי כ"ה ליום אודולומדיה,

 מק"ק נ"ע זצ"ל זלמן שניאור מוה' הגאון באאמו"ר בער דובנא'
ליובאוויטש.

 ' ב'סימן

 שתבא לה והודיע שמת, אחיו אשת זקוקה לו ויש אשתומתה
 שיסע מחויב אינו והוא אשה, שישא מותר אם באה, ולאלחלוץ

 ליסוע5. לו שא"א מלבראחרי',

 לובען. ק' פה לפ"ק תר"א מרחשון לחדפם ו' ב' יוםנעזהי"ת
 שליט"א. אדמו"ר כבוד אלשוי"ר

-

 בדבר קטנה אתת שאלה בדבר המוקדם, על לי להשיב חרבניענוותנותכם
 אל" מר מהנאת רבה אלי' ספר . . . "וגם : וז"ל הראז"מ, כהקדמת כמוזכר דפוסו, בבית רבהאלי'

 ואחי . . . זולצבאך בק"ק שנה לשבעים א' פעם רק נדפס ולא . . . א"ת ש"ע על מפראגשמירא
 על להסכמה להרבנים וכשפנה בדפוס". הנ"ל הספר את שנית להעלות לו ונרצה ידו סמך שיחי'הנאק
 נצטרפה לא כנראה למועל זה. ספר הדפסת על גם הסכמה בקש הנ"ל. הפירוטים ב' עם הש"עהדפסת
 הש"ע של החלק ואת להראז"מ, אפרים שערי הס' את רק להדפיס והספיק למעשה, זו טובהמחשבה

 בהקדמת כמחכר המדפיס, הרב נפטר הש"ע של הח"ב הדפסת ובאמצע הנ"ל, הפירושים ב'עם
 בהדפסת רעדו הרפתקי כמה לאורעי צריך דא "וכגק : תק"פ מנ"א כחדש עלי' שחתם לח"ב,הרא"ז

 וראש אחי על כבד אבל הבכי' ואחרת אש במו נשרף מחציו ויותר עדינו עמד עשן מעלה כי זהספר
 דקשוט". לעלמא ואזל שבק לן וחיים בעו"ה השעה לו עמדה ולא לעשות החלאשר
 שנשלחה השאלה בצירוף ח'. סי' חאבהע"ז צ"צ כשו"ת הנדפסת לתשובה מהדו"ק והיא4ן

 הצ"צ. אדמו"רלב"ק
 עם שהאלה, שכהב תוסס נכרך שם קע"ז, סי' - דבר( פתח ,ראה ג' נומר מבוך נעתקכ"ז
 המכהב. נשלח בה -המעטפה

- הצ"צ כי"ק בגוף שם באההתששה  לשק המהרי"ב העתיק וממנה השאלה, דף על 
- כו'" עלי צוה "כן תיבות בצירוף ,התשובה  וכנראה )מבפנים(. המעטפה דף על - לקמן( שהועתק 
 42(. הערה לקמן )ראה להשואל ולשלוח מזה להעתיק ע"מ - לעצמו זה רשםשמהרי"כ

 מחוז שניאורסאהן. מ. הסוחר .,אל . ופירושה ברוסית, הכתובת כתוב ,מכתשו המעתפהעל
 ליד למסור וכקשתי הוא, נחוץ הלזו .,האגרת . בלה"ק כתוב זה וליד באבינוביץ'". כעיימאגילאוו

 ליובאוויסש". בק' המפורסםערב
 עם בקשר עמדו המרכזים "כל ) ( 157 )ע' הצ"צ רכנו ספר ראה באבינוביץ'". לעירוהקשר

- ) כו'" באבינוביץ' כעיר שתים כתובות, חמש היו זאת, להסתיר כדי אמנםחצ"צ.  שם אבל 
 מחמת ,הסוחר( זה כאופן שנכתב וכנראה תר"א(, בשנת נכתב זה ומכתב תר"ח בשנת הואהמדובר

 המלכוח.יראת
 וכנראה ", . . סי' . . בח' .,וע' . שם כתב ולאח"ז הנ"ל, לכוך במפתח מהרי"ב לשק5(

 באריכות - הנ"ל לתשובה מהדוב"ת נדפסה שם ח', סי' חאבהע"ז צ"צ בשו"ת להנדפםהכוונה
.ותר



יג תורהיגדיל

 להנשא שרצה מאשתו שנתאלמן אחד באיש ק', פה לידי דאתא למעשה,הלכה
 ולא חלץ, לא שעדיין שנה, ח' כמו מכבר יבם שומרת בפולין לו שיש לי נודעלאשה,

 דעכשיו וי"א קנ"ט סי' באבהע"ז המבואר כמשפט לאשה, להנשא אותונתתי
 עד אחרת אסור6 יבם שומרת לא' נפלה אם נשים שתי לישא שלא חר"גדאיכא

 הלזו והיבם אשתו, שמתה חדשים ט' כמו לערך וזה מינץ, ר"י בשם ליבמתושיחלתן
 אמתיים. טעמים מחמת בשם, לחלוץ למקומה לנסוע לו אפשר לפניי הדברבירר

 שתבא אחרי' ושלח לשם, הסמוכה לעיר נסע אחיו ממיתת לו שנודע בעתואעפי"כ
 בשנים סבתא שהיא מחמת אופן בשום רצתה הסמוכה8, עיר לאיזה אז לחלוץלשם

 עזבון כמשפטי, המת בנכסי חלק יטול שלא היתה שמתירא אפשר וג"כמופלגות,
 לכאן שתבא לכופה דשם המ"ץ להרב שלחתי עכשיו וג"כ ומטלטלין. קרקעהרבה
 שלשה כמו וזה היבם, אחר לילך מחויבת שהיבמה קס"ו בסי' כמבוארלחלוץ
 לא האשה שבודאות מפי9 ונתברר עונה. ואין קול ואין לשם אגרת ששלחתיחדירים
 דלתותי על ושוקד שידוכים כמה סבבוהו והנה ממש, למקומה שיסע עד לכאןתבא
 יציית שלא הדבר וקרוב ואיזיל, איעגין מתי עד ואמר וצוח אפשר, *9 ביומו יוםמדי
 י י והם בארץ, אשר להגדולים והבטחתי0י אשה, וישא אחר למקום ויסע לדברי,עוד
 9 כוח 1ן מלחפש להבטל חורין בן אני אין בעירי היא הלזו שהשאלה ולפי היתר.לי

 . וכו' לפניו אדון ואני בזה, אדמו"ר יסכיםאם

 אשה, לו הי' יבם השומרת לפניו שנפלה דבעת דידן, דבנידון לומר,דאפשר

 סי' הב"ש בדברי מבואר חר"ג, משום לחלוץ אותו דכופין סמ"ק בשם הטורשדעת

 בנה לא אשר בכיון עלה דקאי לחלוץ, כופין ג"כ מותה לאחר דאפי' סק"ד,קס"ה

 עליון אסורה והיתה שנפלה בעת אשה לו היתה ואם הב"ש וז"ל יבנה, לאשוב

 ומשמעות להתיר. יכול נדר איסור משא"כ לאיסורו, היתר דאין משום טפי,דגרע
 אותה כופין אעפי"כ מתה, דעכשיו לפניו, שנפלה בעת אשה לו היתה ואםלשונו,

 ראם הרשב"ץ, בשם הב"י דברי דבסמוך13 מנדר הקשה שפיר לפיכךלחלוץ,

 משא"כ לאיסורו, היתר ואין עולם איסור איסורו התם ומשני ליבם, חוזרת 4ןהותר

 חר"ג. משום לחלוץ אותו מותה'י לאחר דאפי' אלמא להתיר, יכול נדראיסור

 לישא. וכ"ל מהגלית, נחתך6( יי
 שאי. וד"ל כנ"ל,7(
 ולא. זצ"ל כנ"ל,8(
 כנ"ל.9(

 דלא. וצ"ל כנ"ל,י9(
 לשאול. וצ"ל כנ"ל.10ן

 בכת"י. ברור לא11(

 כו' מחמת זצ"ל מהגלילן, נחתך (12

 בכת"י. ברור אינו13(
 הנדר. וצ"ל מהגלילן, נחתך14(
 כופץ. וצ"ל . כנ"ל15(



 תזרהיגדיליד

 מתחלה מצדד למשודכת, להתיר נובע זה דין מקור שממנוובמרדכי'1
 א"כ אלא הגאון גזר לא כי חר"ג, ליכא לחלוץ למיפק9 דקיימא היכא רכללהתיר,
 זיקה דיש שם, שבמרדכי כ"ץ למהר"א לי' דסבירא לבסוף ואפי' לכונסה,ראוי
 היא כי במשודכת התיר עכ"פ אעפי"כ לסיפק, קיימא יבמה דכל אחרונה, ליאפי'
 וא"כ לזיקה. ומפקיע ככנוסה טודוכין8י וא"כ הקהלות, ח' חלה עלי' גם כיקדמה
 לאחר אפי' חר"ג משום זיקא לי דפקעה לפניו, שנפלה בעת אשה לו דהיתההיכא
 זיקה למיסר ליכא לאשה,דבכאן להנשא מותר בודאי הנ"ל, הב"ש לפי19מותה,
 משום20. אחרת לישא ואסור אשתו, כמו הוי דמי,ככנוסה

 לו הי' לפניו שנפלה בעת דהא מעליו, הזיקה נדחה חר"ג משוםאדרבא
 אם ואפ"ה זיקה, דין אחי21 כתרי נמי והוי מותה, לאחר ואפי' ראשונה,אשתו
 בהיתר קדשה ראם ס"ו קנ"ט סי' בשו"ע סתם וכן ורא"ש התוס' דעת בהיתר,קדשה
 אחרת, אחות לישא מותר שמתה אח"כ ובודאי בהיתר. כנסה אם אשתו אתכונס
 בכאן וה"ה לפניו, שנפלה הראשונה משום הזיקה דפקעה זקוקה, אחות הויולא

 בנה, לא אשר בכיון עלה וקאי חר"ג, משום הראשונה, אשתו משום הזיקהפקעה
 דמותר אפשר א"כ מותה, לאחר אפי' יבנה לא שוב הראשונה, דאשתו חר"גמשום
 אשה.לישא

 במה הזיקה דהתם72 קנ"ט, דסי' אחי לתרתי דמי דלא י"ל לכאורהאך
 המחבר לדעת דחוששין אפשר הכא אבל אשתו, אחות יבמה דהוי בהיתרשקדשה

 אשה לו שהיתה במה זיקתה פקעה לא וא"כ כלום, ביבמה גזר לא דר"ג ס"י א'סי'
 נתרוקן שמתה אח"כ וא"כ אשתו, אוסרת23 אינה דהיבמה ג"כ ודאי וזהמקודם,
 אשה. לישא עליו לאסור ליבמתו רשותאח"כ

 המקד"ז'7 שהוא המרדכי כן ממ"ש9 דנראה ליתא, זה העיון אחראבל

 אדרנה א"כ ביבמה, חר"ג ששייך לומר באנו ואם וז"ל במשודכת,שהותר
 לקמן וכן הקהלות, ח' חלה עלי' גם כי קדמה, היא כי '2, עליו תאסרהמשודכת

 רצ"א. ס" דכתובוחהגמ"ר16(
 למשנה. וצ"ל מהגליץ,נחתךלנ,
 הר. וצ"לכנ"ל,18(
 דברך וצ"לכנ"ל,19(
 חר"נ וצ"לכנ"ל20(
 דאיכא. וצ"לכנ"ל,21(
 פקעה. וצ"לכנ"ל,22(
 על וצ"לכנ"ל,23(
 זה. דן המקור --24(
 המשודכת יבמתו ולא יבמתה וצ"ל. מהגיף.נחתך25ן



טו תורהיגדיל

 כתבו כאשר לחלק פקעיזנ דרבנן ומדוכין נמי הכא היכי76 וכי מסיק דבורבאותו

 אשה אחות איסור מחמת הזיקה מפקע קידושין והתם ]כוונתו, שבגוסשיררבותי
 דאורייתא, בקידושי אלא פקעי לא ליבום דקיימא דזיקה א איכא מיהודאורייתא[,

 אפקעתה בעינן דלא מיפקע29, בעלמא שידוכין אפי' ליבום קיימא דלא זיקהאבל

 האי.כולי

 ג"כ. ר"ג גזר ביבמה דאף דקיי"ל לפי אלא שפיר, רהיטכן לא האלוודברים

 עליו אוסרת ואשתו אשתו, כמו הף הקהלות ח' מחמת דהמשודכת לומרווספיר0'
 אחות בהיתר קדשה אם אתי, בתרי כמו י3 המשודכת קדמה דהא חר"ג, משוםיבמתו
 אינו 37 קדמה היא כי דאורייתא, אשתו אחות איסור משום הזיקה דמפקיעזקוקה
 וה"נ בהיתר. קדמה היא כי זקוקה, אחות משום האשה יבמתו עליואוסרת

 חר"ג, משום יבמה של לזיקתה ומפקיע ככנוסה, הקהלות33, ח' עלי' דישהמשודכת

 נאמר '3אם קדמה, המשודכת כי חר"ג, משום משודכת עליו אוסרת יבמתוולא
 אינה אשתו דהא במשודכת, ורמ"א המרדכי מתיר למה א"כ ר"ג, גזר לאדביבמה
 לזיקתה מפקיע לא כאשתו הוי אפי' דקדמה, המשודכת יבמתו35, עליואוסרת
 המשודכת9. עליו אוסרת יבמתו של והזיקה חר"ג,משום

 ולפיכך הקהלות, חרם משום גמור' אשתו כמו הוי דהמשודכת למימרוליכא
 אלא עלה, אתי זה מטעם לא דהמרדכי גמורה. עליו36 לאסור היבמה יכולהאינה
 ועוד ר"ג. גזר ביבמה דקיי"ל37 מה לפי אלא סובל אינו וזה לזיקה, דמפקיעמטעם
 משודכת ואם לו. מניחיך אנו אם כונסה הי' בראשון דהלא הקהלות, ח' אליםדלא

 ואוסרת היבמה הוזר הי' ר"ג, גזר לא דביבמה לזיקה, מפקיע לא הקהלותמחמת38
 דקדמה. אע"ג המשודכתעליו

 אשה אחות איסור לענין דאורייתא זיקה מפקעי דאורייתא דבקדושי : זצ"ל כנ"ל,26(

דאורייתא.
 דאע"פ כ"ץ, אביגדור רבי הרב השיב שם ולאח"ז דרבנן. חרם לענין הזיקה וצ"ל כנ"ל,27(

שיש.
 למימר. וצ"ל כנ"ל,28(
 להו. וצ"ל כנ"ל,29(
 יש. וצ"ל כנ"ל,30(
 והר. וצ"ל כנ"ל,31(
 ולכן. וצ"ל כנ"ל,32(
 והוי. וצ"ל כנ"ל,33(
 משא"כ. וצ"ל כנ"ל,34(
 וא"ב. וצ"ל כנ"ל,35(

 אשתו. וצ"ל כנ"ל,36(
 דגם. וצ"ל כנ"ל,37(
 ח'. וצ"ל כנ"ל,38(



 תזרהיגדילטז

 רצתה, ולא לחלוץ שתבעה במה כמורדת דינה דהרי להיתר, לצרף ישעוד
 ובסי' וקס"ו. קס"ה בס"ס שמבואר כמו היכם אחר שתלך היבמה שמצותונפרט
 ביד כח ראין לאחרתיי, להנשא לו מתירין נשואה גבי אפי' דבמורדת נתבאר,ע"ז

 בודאי מארוסה, עדיף לא בודאי דקלישה, זקוקה גבי וכ"ש לעולם, לעגנוהאשה
 דאפי' מיימוני תשו' בשם מביא קנ"ד בסי' הד"מ דמדברי אך להנשא. לומתירין
 להנשא. לו מתירין אקארוסה

 מאדמו"ר ובקשתי מרחוק, קדש מול הדרת לפני ואתנפל קידה אחויובזה

 עוד יציית שלא לחוש ויש צד, מכל שידוכין כמה סבבהו כי ומהר, נחוץלהשיבני
 יגזור וכאשר אדמו"ר, מעלת של 39 בא עת עד להמתין הבטיח עכ"פ רקלדברי,
 שלום. אומר ובזה יקום. כןאומר

 לובען. ק' בפה מ"ץ מסמילא ז"ל במהרא"ץ יואל40יצחק
 לידי. ויגיע דלובען, רב אלוען יואל יצחק שלי,האדרעס

 שובהת

 השאלה ע"ד לובען, לק' להשיב 41 שי' אדמו"ר כ"ק עלי צוהכן
 ודעת כו', אחד איש ע"ד לכאן הגיע שלו השו"ת הנה שלאח"ז42שבדף

 לחוות וביקש לה. יחלוץ היבמה ולכשתבא אשה, לישא לו להתיררומע"ל
 למונעו שלא ג"כ, לדעתינו הוא שנכון לו מודיע אני ע"כ ג"כ,דעתינו
 אונס כי בזה, להקל ראי' יש שמשם קט"ז סי' ת"צ בתשו' וע' אשה.מלישא
 וכמו בקטנותו. ]לישא[ )לינשא( צריך43 אינו שהקטן מדהתם, עדיףדהכא

 תשובתו. וצ"ל כנ"ל.39ן
 . הצ"צ לו וכותב להשואל. הצ"צ תשובת נדפסה נח, סי' המילואים שער צ"צ כשו"ת40(

 לובען. דק' מו"צ נ"י יואל יצחק מו"ה כ' וכו' הותיק המופלג הרב ידידכבוד
 טעם. איזה מפני הצ"צ, רצה לא .,וכנראה . לז סי' המילואים לשער כהערות עד"ז ראה41(

 זו תשובה עללחתום
 רק זד, כל בשמי לשם מעלתם יכתבו שלא .,בקשתי . ססנ"ה הממוריס שער עד"ז גסוראה

 ורטעבסק. דק' הגדולים הרכגיס כהוראת שזהויכתבו
 הרב חת"י כ"א כלל, כח"י השבתי לא מכאן התשובה רס"ר: סי' חאבהע"ז שם גסוראה
 ג"כ. לזה שהסכמתי אמת רק דקהילתינו, המ"צהמפורסם

 כודאי שהרי להשואל, לשלוח ע"מ ולא - לעצמו זה רשם שהמהרי"כ נראה מכאן גם42(
 שלאח"ז". .,הדף גם לו שלחלא

 תיקן השיטין ובין ,.לינשא". המהרי"ב וכהעתקת "להישאל. כתוב הכי"ק בגוף43(
- זה )קטע,.לישא".  רדוף .,אינו ושם תס"ח, חאכהע"ז צ"צ כשו"ת גם הוא - קצת לשק כשיגר 
להנשא"ן.



יז תזרהיגדיל

 נדה הל' שבסוף בתשובה נ"ע מהורש"ז הגאת אדמו"ר44 בזה עליושהשיב
 בגדול. אלא בו שייך דלא באונס, להקל אין עד 45, ח"צ תשו' ע'המתחלת
 והוא שיתירה, לבא מחוייבת היבמה והיא לישא, צריך שהוא הכאמשא"כ
 זקני מדכתיב בורר זה ס"פ בגמ' כמ"ש אחרי', לילך כלל בזה מחויבאינו
 ובאתי חנם. ולעגנו כלל עליו להחמיר אין ע"כ לילך, לו א"א וגםעירו,
 נאום יצ"ו ליובאוויכהם פ"ק לפ"ק תר"א שנת כסליו לחודש יו60'עה"ח
 הלוי בערישכר

 הורבלי
 דקה"ל. ודיינא ספרא

 י' ג'סימן

 האחוריים חלק ניקור היתר בעניןהיתר
 נ"ע )מוהריי"צ( אדמו"רכ"ק

 אטוואצק, תרח"ץ ניסן כ"הב"ה

 תהלה לשם ומפורסם הנודע והרה"ק הרה"צ עוז וידידי עליון תדדכ"ק
 שליט"א. הלרשטאם ציץ בן מוהר"ר כקש"ת בנש"ק תרשישים גזעותפארת

 שליט"א. כ"קאחד"ש

 וקצוי תבל מרחבי בכל והנודע המפורסם, הגאת הרב נפשי, וידיד עליוןתשד
 פעולותיו בכביר הכלל ועסקני יעקב, גאוני בתוככי ותפארת, תהלה לשםארץ,

 שליט"א עוזר חיים מוהר"ר וברוח, בגשם ישראל כלל לטובתהנשגבות,
 השי"ת ירחם השחיטה, בגזירת הרציני מצב אודות על לי כותבנראדזיצנסקי,

 בעזהי"ת טובה תקוה אז המדינה, בכל הניקור ענין את שינהיגו באם אשרותבסל,
 יחוה שליט"א כ"ק אשר והציע זה, אודות שליט"א לכ"ק כתב וכבר בזה,נשקפה
 לגרום יכולה היל"ת ח"ו בזה החומרא כי הניקור, את ינהיגו אשר ברבים, בזהדעתו
 ולא כאמור, זה בענין שליט"א כ"ק עם בכתובים לבא ומבקשני הענין, בעצםהיזק
 הענין, לטובת הכל ויעשה הוא, כאשר הרציני המצב יודע שליט"א כ"ק אשראפונה
 חיים שפעת להם להשפיע מושביהם, מקומות בכל ונחלתו עמו ירחם הרחמיםואב

 וברוחניות. בגשמיות מרובהוברכה

 ומברכו, מכבדו מוקירו כ"ק הדו"שתידו

חי"ק

 כמובן מהרי"ב, כלשק נכתב כי "אאזמו"ר", כרגילותו ולא - כחי"ק בגוף גם כ"ה44(

 ז"ל". הגאת אאזמו"ר מה"ט זה על שהשיג .,וכמו הוא הלשק שם צ"צובשו"ת

 . . ליצא שצריך . . ע"ש בגדול . . וכו' "ח"צ : שיגריס כמה יש כחי"ק בגוף45(

להתירה".
 חלק. נשאר46(
 בזה. עוזר הגרא"ח מכתב גם נדפסה ושם ציץ. שערי מקובץ נעתק47(
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כא

 א'סימן

 על מיאנאוויטש סופרים שני בפני העידו אשר ע"ד תו' מכבוד אשאל יעוד
 כדי הבתים, מעט לדבק שלו ראש של תפלה את שנתן ז"ל, מהרי"ל מרנא הג'הרב
 נ"על. הגדול רבנו לו הורה מסתמא כן הוא ואם מכוון, הריבועשיהי'

 לסמוך אני וירא ריבוע. כלל אין דבק בלא כי ע"ז, מצטער אני תמירובאמת
 לכן בזה, כלום שמע ולא מפאלאצק, נתן ר' הרב לידידינו ושאלתי דבריהם,על

 שליט"א, אדמו"ר מאת בזה הבירור על לעמוד לחקור כת"ר, לפני שטוחהבקשתי
 להשיב כת"ר, לפני חן אמצא נא בו. תלוי יהי' הרבים וזכות לזה, צריכים רביםכי

 אלו. הם וגדולים קטנות, שאלותהשני

 3 הלוי שמואלאברהם

 ב'סימן

 ליובאוויטש, מעיר נ"ע מענדל מנחם ר' הצדיק הרב את ששאלושמעתי
 י"ג בברכות אמרו כאשר ישראל, ולא יעקב ואלקי עשרה בשמונה אומרים מהמפני

 תפל? ויעקב עיקרישראל

 יש אלו תיבות בשש וכוונתו ישראל, נא יאמר לנו שהי' ה' לולי ויאמרויען
 שבע יהיו יעקב תחת ישראל אומרים היינו ואם ארבע, בן השם כמספר אותיותכ"ו

 באלף, לולא כמו לולי, דקרא פירח2א וזה השם. כמספר יהיו ולא אותיות,ועשרים
 ישראל. שם אמרנו אז לנו, שהי' השם לכוונת לא אם ור"ל דוד. במצודתעיין

 בתחלתו שני חלק בספרזכרון

 ג'סימן

 פעטערסבורג, הבירה בעיר הממשלה פקודת ע"פ גאונים כמהבהתאסף
 מוואלאזין, זלה"ה יצחק ר' והגאון מליובאוויטש, נ"ע מענדל מנחם ר' הצדיקהרב
 קם כשאבל ישראל, בבני מנהג יש מדוע אותם שאלו שמו. את שכחתי אחדועוד

 שאלה להמכתכ כהוספה שם ובא פז. סי' - דבר, פתח ,יאה ג"' עמי מיניך נעתקנ,
 כ~' יחמיד ותיק המופלג "דוב אל שכתב לדף1,מעבר

 בעי". ישכר מוהדרי
 בתחלתו,. אמת אות )קונ' סופרים תקף בס' כזה ששקו"ט מה ראה12
 מקאמיען. זלה"ה הלוי ליב יהודה בא"א שמואל אברהם : החתום על בא המכתב גוף על3(



 תזרהיגדילכב

 דבר הלא ישראל, מבני לא אשר נכרי איש לבית אז יכנוס אבלות, ימימשבעת
 ?הוא

 אשר ותבינו תשכילו ומזה רעה, עלינו תחשבו אל ויאמר, מהם אחדויען
 ליריאיו. ה' סוד לאשורו דבר יבינו לא כאשר כי הוא שונאינומצאו

 בה דאית במברא אלא עבר לא שמואל ל"ב, שבת במסכתא כדאיתאוהוא
 שליט. לא אומי בתרי שטנא אמרעכו"ם,

שם

 ד'סימן

 תורות כותב שהי' שמואל, ר' לפני העיד : סק"ג( יו"ד )סי' מרום מיבס'
 כזו מקוה פסל ר"ש הרה"צ שבנו הצ"צ, בעלעצל

 מקבלת וע"כ בקצה, בשולים שהנקב אלא כמ"ר, מנוקבת תיבה בו]שיש
 בעקמימות[ שהועמדה נמוך, ממנה והסלם שצדמחמת

 '. זוכר אינווטעמו

 ה'סימן

 כך, נתקן מלאדי, רום"ז הרב בן דובער ר' הגאה"ק קברת בציון כישמעתי
 והוא הקבר, ממקום יותר גדולה ארובה עשוי הקבר, נגד - הבית גג באמצעכי
 הדי57. עפ"י היו"טעצה

 י"א סד ד' חוברת יצחק, אהל נעניאוו, בנימיןנ

 נ( 44יי-:(4י--"א4ק4

 בזה והאריך במזיד, כן ועשה מהקהל, שכור הר שהמעמיד דמתרי דאפשר שם ומבאר4(
עו"ש.

 בארוכה. עיי"ש הטומאה. ממנו שתצא הבית על שבגג הארובה תציל לא דבלא"ה5(
 וסי' י"ד ס" בהוספות יהודה שארית ראה אדמוה"ז, ב"ק קבר על אשר הכיפה ציקואודות

ל"ה.
 הערה 105 )ע' דרכי אשכבתא בס' מ"ש ראה נ"ע, ,מוהריי"צ( אדמו"ר כ"ק ציץואודות

 כו"'. מחיצה לעשות וצוה כו' להשכיל "הפליא שליט"א אדמו"ר שכ"קמ"ב(
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כה

 א'סימן

 ' עלי' לברך אם שאולה טליתלענין

 ור"ש יוסי ור' יהודה ר' של בפלוגתא ע"ח[ ]סי' והמכריע רש"ישיטת
 משום אותם לעשות נשים אוסר הי' יהודה שר' 3, ור"ה בעירובין2 שהז"גבמצ"ע
 ק"ד בסי' הבעש"א להקשות הרבה זו סוגיא על הנה וכו'. מתירין ור"ש ור"יב"ח,
 צ"ו דף דעירובין התוס' קונכיית שם הקשה מעכבים, נשים הא ד"ה ר"ה בס"אוגם
 מוחין היו היא שהז"ג מצ"ע דאי שפירש פירש"י שמיאנו כושי, בת מיכלד"ה
 סומכות נשים לי' לית יהודה ר' דהא התוס' והקשה כמוסיפות. שנראה לעשותבידם
 שהיא מכ' למע' שגבוהה שסוכה דאמר ב' דף דסוכה בפ"ק לי' ושמעינןרשות,
 בני', עם אמה מכ' למע' שגבוהה בסוכה יושבת שהיתה המלכה מהילניכשרה
 לא בנה דמשום עד בט"א, ועי' חכמים, עפ"י אלא עשתה לא מעשי' רכלומשום
 התוס'. שיטת וקיים תוסיף בל עלעברה

 ומתעסק יצא לשיר דתוקע הא לגבי בר"ה4 הר"ן שפירש ע"ד ליישבונ"ל
 אצ"כ, מצות דאמר למאן מצוה, לשום מכוין דאינו כיון יצא לשיר דתוקע יצא,לא

 אותה התינוקות, את לחנך דהיינו אחרת, למצוה מכוין הוא דכבר כיון מתעסקאבל
 מינה דבת זבחים בריש דאסיקנא דומיא תחול. שלא אחרת מצוה מעכבתכוונה
 הר"ן. פי' ע"כ בה, מחריב לאו מינה בת דלאו בה,מחריב

 שאי"צ קטן עד וכו' הוי בני' שטבעה ועוד שם, ב' דף דסוכה בפ"קהנה
 והס"א, התוס' קושיית יסולק ולפי"ז שם. רש"י פי' יעוין דחייב, הוא מדרבנןלאמו

 מעכבת כוונה אותה בני', את לחנך דהיינו למציה מכוונת שהיתה הר"ן סברתלפי
 בחינוך, חייבות דנשים וכמ"ר ב"ת, על עברה ולא תחול שלא אחרתמצוה

- דבר( פתח )ראה ג"' נומר מ.,בוך נעתק1(  מחסידי לאחד כנראה היא התשובה א. סי' 
 הכותב. שם בו נזכר לא אבל הנ"ל(, שתוך התשובות )כרוב הצ"צאדמו"ר

 לא הא' )תשובה ב'" תשובה "וזוהי שם כתוב עלי'[ לברך . . ]לענין אלו תיבותלאחר
מצאתי(.

 אם וכן עלי' לברך אם שאולה טלית "ע"ד ?תום עלי' ג'( סי' )חאו"ח תשובה יש הצ"צכשו"ת
- כ'" תשובה ש,,זוהי לומר בדעתי ועלה שילבשו". ציצית על לברך לנשיםרשות  - הצ"צ של 
 הצ"צ. של שהיא כלל נראה אין שלפנינו, זו תשובה של לשונה מסגנם אך הנ"ל,בענין

 )כח, ר"ה א( )צו, בעירובין הסוגיות על ומיוסדת תוסיף, בל איסור בענין היא זו תשובהרוב

 ב(. )טז, וחגיגה ב( מא, ב. )ב, סוכה א( לג,ב.
 כ.צו,2(
 א.לג,3(
 ב.לב,4(



 תורהיגדילכו

 בחעוה חחבת דאעה ר"ל אמר במיר דקא 1 שפזם 6, בעמא בת"י 5~עוץ
 7 מבמ"ג במג"אתוץ

 נפלאתי ומאד עצמה. על דהחמירה ות" הנ"ל קח2י' שהקקי
 חחבות יוממים פ2מע חגעה ברת מרש"י תם יתנע. כהת' ירצו לא מהעל

 כר, אמו בעירם יצא סח2 בן קטן ד"ה ע"א פ"ב דף בעיחבץ מתוס' תםבחיתך.
 באמו[. מיירי ח2ם לחכנו. מצוה איכא נמי בקטן נמי איעד

 דנשים שהקשה ע"ב, ב' דף שם ז"ל רע"א הגאון של ההב"ס בגליליעוין
 וגם הנ"ל, הריין ע"ד ביאור בתוס' ליישב נ"ל לכן עיי"ש. בחינוך חייבותאינם
 ע"ש. הנ"ל הר"ן סברת על שמשיג יצא, לא והמתעסק ד"ה הט"א4 קושיותלתרץ
 והשתא וכו', יצא לבו כיק אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא מהי' קושיתוועיקר
 מצות חל לא לכך התורה קריאת למצות מכוין שהוא כיון הגמ' שם מקשהמאי

 ע"ש. אצ"כ מצות ולעולם עליו שמעקריאת

 שיטת על להקשות שהרבה ק"ה, בסי' הש"א קושיות בתחלה אעתיק הנהב.
 ובמילא הנ"ל, הש"א קישית ויתורץ המכריע, שיטת ג"כ שהיארש"י,

 דיש נתבאר כבר ח"ל8 ההי"א של א' קושיתו והנה כנ"ל. ג"כ הס"א קושיותיפלו
 הנ"ל דצ"ו בעירובין רפ"י פירוע דר"י ומטעמא נס"ר, לי' דלית כר"יפוסקין
 וק"ל שהז"ג, מצ"ע שום  לעשות רפאה אינה ולפי"ז תוסיף, בל משום דר"הובפ"ב
 ב"ח, על עובר אינו לכו"ע בזמנו דשלא הנ"ל דצ"ו דעירובץ בפ"ב קיי"להא

 ואי דמיא. בזמנו כשלא שהז"ג במצ"ע אשה והא ילקה, בסוכה בח' הישןדאל"כ
 א"כ וכו', אנשים לגבי מצותי' דזמן מחמת לאשה בזמנו היא שהז"ג דמצ"עגימא
 האי אלא וכו', זת"פ דשבת תנא מאן הנ"ל דף בעירובין שם דאמרינן האתקשה
 באשה פליגי מדלא מוכיח מאי והשתא עד וכו' זוג זוג מכניסן המת"ס דתניאתנא
 נשים ל" לית דהא שהז"ג, מצ"ע לאו דתפילין מינה שמע זת"פ לאו דשבתדכיון
 באשה, פלינו דלא הנותנת היא שהז"ג, מצ"ע דהוה לי' סבירא אי אפי' והאס"ר,

 אפי' ב"ת משום ואין בזמנו, שלא דה"ל לאיש, אפי' הוא זת"פ לאו דשבתדכיון
 הט"א, של הראשונה קושיתו תוכן ע"כלאשה,

- -  זהו דגם נראה ואעפי"כ מהפנים, אחר בכתב - הגליק על שם נכתב בזה, המוסגר כל5(-
 18 הערה לקמן ועי' הכותב,הערת

 הילני גבי אבל בת, חינוך גבי כן כתב ושם שם. הש-ס בגליון הובא שמונה. בן ד"ה א פב,6ן
 וצ"ע. בעלמא, למצוה שהוא או אב, להם שהי'כתב

 תוכחת על מצוות "הנשים א(: )סב, האותיות שער לשל"ה מציין 318 ע' ח"ח לקו"שוראה
 כ-ק צוואת לנער חנוך גם וראה . בבית" יותר ומצויות פנויות שהם מסעם מהם, ויותר האב כמובניהם

 34 ע' נ"ע( )מהוריי-צ( אדמו"ר כ-ק בנם חינוך ע"ד - לזוגתו )שכתב נ"ע ,מהורש"כ(אדמו"ר

 תשל-ה. בשלח ש"פ בשיחת ובארוכהואילך
 סק"א.7(
 כו'. תוכן ע"כ שסיים וכפי ממש, לשונו זה אין8(



ט תורהיגדיל

 פלוגי לא כאן עד הגמ/ פריך דהכי והמכריע, רפ"י שיטת לפי *"סבת"ל
 משום תפילין להניח אסורה דבחול כיק פי' פליגי, לא באשה אבל בחדשותאלא
 אפי' הכי ומשום ס"ר, נשים לי דלית אנשים, משום בזמנו אצלה הוי ואזכ"ת,
 מותרת ולהכי שהז"ג, מצ"ע לא דתפילין ע"כ משא, מחמת לצאת אסורהבשבת
 שהקשה פליגי, לא באשה אבל ד"ה שם בעירובין בתוס' עי' אחד, זוגלהכניס
 משוי הוה אז בחול אסורה דהיא כיון ותירצו לאיש, מלבוש דהוא משוםדילמא
 בשבת צ"ה, דף בעירובין רש"י וגם לאשה. חזי לא לאיש דחזי משום בשבת,אצלה
 לה ומשוי ב"ת איסור ואתי ב"ת איכא דזת"פ דכיון רש"י ופירים פליגי,זת"פ
כמשוי.

 יש שפיר בהא דייקינן כי אני ואומר ד"ה הנ"ל בסי' בע"ב בש"א שםגם
 בשלמא והשתא וכו'. ב"א' דסרק משום קשה לפירש"י ואדרנה התוס', לפי'ראי'
 לא נס"ר, דס"ל אלא שהז"ג, מצ"ע לר"מ דתפילין דעירובין, בפ"ב דס"דלמאי
 לדידה הוי לא בתפילין חייבות דאינם וכיון הם, בפ"ע עם דנשים מהא מידיקשה

 לית השתא, דס"ד דלמאי די"ל זוג. זוג להכניס מותרת ואמאי משוי, אלאתכשיט
 ע"כ. לאשה חזי לאיש דחזי ומידי וכו', דעולא האלי'

 גם כעולא. קיימינן בעירובין שהתם מוכח אדרבה שהבאתי, התוס' לפיהנה
 ולא בחול לנשים מלבוש הוה דנס"ר, כיון אלא הש"א, של טעמא להאי צריכיןלא
 רשותה, סומכות נשים ס"ל ודילמא ד"ה שם בפירש"י עי' בשבת. משויהוה

 לקמן. התוס' שיטת לפי הכי מפרש הש"א גם כוונתו, שכןותמצא

 דתפילין לר"מ ס"ל דאביי דס"ד ומאי הש"א, של קושיתו שעיקרומה
 דע"כ כית לדידי', תקשי אכתי לאשה, חזי לאיש דחזי מידי אלא שהז"גמצ"ע
 מותרת אמאי אשה תיקשי א"כ וכו', בעירובין שם וכמוכח ס"ר אשה לי' ליתלר"מ
 קושיתו, להבין זכיתי לא התוס'. שיטת שמקיים ע"ש וכו' ודאי אלא זוג, זוגלהכניס
 ולכן בזמנן, אלא ע"ע אינן דמצות לרבא הקשה הסימן בתחלת בעצמו הואהלא

 בו ואין לאיש, אפי' זמ"ת דלאו כיון נס"ר לי' לית אי אפי' בשבת להניחןמותרת
 אצלה, משוי משום ואין שהז"ג, מצ"ע דהוה משום בזמנו שלא דה"ל ב"חמשום

 עם דנשים שסבר לעולא שפיר ומקשה לאשה, חזי לאיש דתזי מידי סברדבוביי
 מ"ע כל ד"ה בתוס' בשבת ע"ש כו', לאשה חזי לא לאיש דחזי ומידי הםבפ"ע
 ג.שהז"

)9-  דהמוצא מהא אביי ופריך הן, בפ"ע עם דנשים לעולם ס"ל : א סב, שבת אשה, נמה 

 הוא, שהז"ג מצ"ע והא הן, בפ"ע עם נשים אמרת ואי האשה, ואחד האיש אחד זוג זוג מכניסןתפילק

 הז"ג. שלא מ"ע ה"ל הוא, ות"ס ושבת היא, זת"פ לילה ר"מ קסבר התםומשני

 ,במוסגר ס"א ג' סי' חאו"ח צ"צ שו"ת בכ"ז וראה הב'. רשות סומכות נשים ד"ה10(
 שהתוס"'. "ואףהמתחיל



 תגרהיגדילכח

 אבל התוס' לפי כ"ז ומיהו ד"ה לקמן קושיתו הש"א שם שהכפיל גןוכמו

 דה"ל יוסף לר' לומר ס"ד איך אביי על שפיר קשה ודאי וכו', רש"י שפירוט מהלפי
 נמי בחול דאפי' אלא להכניס דאוסרה בשבת ל"מ אכתי דא"כ שהז"ג,מצ"ע
 דה"א כלל, היא קושיא לאו דברינו ולפי ע"ש. וכו' ב"ח משום להכניסאסורה
 לא ומשוי שהז"ג, מ"ע ותפ' בזמנן, אלא ע"ע אינן דמצוות להכניסן מותרתדבשבת

 דעם משוי משום האסור לאשמעינן אתי לכך לאשה, חזי לאיש דחוי משוםהוי
 בפ"ע דעם לסברתך אביי לו מקשה ולכך לאשה. חזי לא לאיש דחזי ומידי הםבפ"ע
 לי' ומשני וכו', מותרת ואמאי תפ' להניח אסורה הבחול משום בשבת, משוי הויהם
 הז"ג. שלא מ"עדהוי

 גבי צ"ה( )דף לעיל דחזינן כיון הכי, רש"י על הש"א שקושית נאמרואם
 זוג ב' להכניסן שרי ולהכי זת"פ לאו שבת סבר דר"ג וח"ק, ר"ג פליגי תפ' זמןשבת
 כיק אך ב"ת, משום זוג ב' להניח בחול שאסור אפי' תכשיט, דהוי משוםבשבת
 דרך ראינן ואפי' בשבת, שרי בזמנן אלא ע"ע אינן ומצותו זת"פ לאו הוידבשבת
 להכניס שרי ולהכי לר"מ, זמת"פ לאו השבת הכי נימא וכמו"כ בחול, הכימלבוש
 לומר אא"פ אך שרי, תכשיט ומשום בזמנן אלא ע"ע אינן דמצות אחד, זוגבשבת
 ר"מ קסבר דא"כ בשבת, להכניסן מותרת אשה הכי ומשום שהז"ג מצ"ע דהוהכן

 אלא זוג. ב' להכניס מותר הנ"ל דברינו כפי ואם להכניס, אחד זוג רק באישאפ"
 ררך התם ר"מ תימא אפי' רבא אמר שם ע"ב( צ"ה )דף לעיל רבא דסברת צ"לע"כ

 ולהכי לא. טפי אין אחד זוג נמי הצלה לענין עד י1 וכו' רבנן שווי' כחולמלבוש
 להכי ב"ח, משום אחד בזוג אפי' בחול לצאת אסורה דאשה גימא אי גםלר"מ
 שם התוס' פי' וכפי בחול, מלבוש לה הוי דלא משוי, דהוי משום בשבת נמיאסורה
 תכשיט. הוי ולא הנ"ל רבא סברת וכפי לאשה, חזי לא לאישדחזי

 על לעמבערג לבוב דק"ק אב"ד הגאון שחיבר יעקב ישועות כספר)וראיתי
 תויו"ט שהרב הביא המג"א וז"ל, זוג, זוג מכניסן ד"ה י"ב ס"ק ש"א סי'או"ח
 ושאלה וכו', ב"ת על עובר ואינו זמת"פ לאו שבת קיי"ל האנן מאחר ע"ז,הקשה
 דבשבת אף הבאמת המג"א ומש"כ דעירובין, בש"ס להדיא מבואר שכן שאלגדולה
 במניח עובר דבחול וכית בחול, לבושו דרך דבעינן הש'יס דקאמר כיון זמת"פ,לאו
 ס"ל דר"מ בהדיא פירש דרש"י אינו, זה במחכ"ת בחול. לבושו דרך אי"זשנים
 יעקב. בישועות עיי"ש כו', ב"ת משום זוג ב' להניח ואא"פ זמת"פשבת

 שבת ס"ל דר"מ מוכח ממאי לעיל12, דברנו כפי המג"א דברי דחהובחינם
 להניח תפילין זוג ב' באיש שרי מדלא מוכח לא ואמאי באשה, פליג מדלאזמת"פ

 לא. טפי אין אחד זוג נמי דבחול הכא11(
 לפירוטו. הוכחה עוד מתחיל כאן12(



כט תזרהיגדיל

 יכול הוה דלא ע"כ אלא בזמנו. שלא הוה דאז כיון הוא, תפילין זמן דשבתבשבת,
 דשבת אימא דלעולם משום זוג, ב' להכניס לאיש שרינן מדלא זמת"פ דבובתלדייק
 לי' שוי' חול כדרך מלבחר משום בשבת, זוג ב' להכניס יכול דלא ומה זמת"פ,לאו
 ובזה בעינן. חול כדרך מלבוש משום לצאת אסורה הא אשה גבי ג"כ וכןרבנן,
 עי' זמת"פ. לאו דשבת אפי' דקיי"ל להיות יכול בעינן חול כדרך דמלבושהסברא
 רעם דקיי"ל משום בשבת ולהכניסן לצאת לאשה שאסור הנ"ל, בס"קבמג"א
 מלבוש הוה דלא משום אך זמת"פ, לאו דשבת הגם לומר מוכרחים כן על 13בפע"ה

 בעינן. חול כדרך מלבוש כר"מ קיי"ל בהך משום לצאת, אסורה בחול,לה

 גימא דאי להדיא מבואר בשם ואמנם וז"ל בספרו הנ"ל הגאון שאמר מהגם
 הש"ס דברי לסתור סברות גימא ואיך זוג, ב' ללבוש מותר הוא זמת"פ לאושבת
 זוג, ב' להגיח דמותר זמת"פ, לאו דשבת הגמ' קאמר האיך ידעתי ולא עיי"ש,וכו'
 מאיר. כר' חול כדרך דמלבוש סברא האי לי' ולית את"ק דפליג דר"ג אליבאאלא

 קשה הכי בלאו דלכאורה ונ"ל וז"ל, הנ"ל, תמחבר הגאון דברי בסוףגם
 הוה א"כ הוא, זמת"פ לאו דשבת אמינא דאי הוא, זמת"ס דסבר מתניתיןדע"כ
 קתני אמאי שבת במס' הש"ס קושית יוקשה וא"כ פטורות, ונשים שהז"גמצ"ע
 מוכח הכי בלאו וא"כ הוא, מלבוש לאו בודאי אשה לגבי הא ונשים אנשיםאחד

 עיי"ש. כו' זמת"פ שבת סוכר ת"ק, היינודר"מ,

 זמת"פ, דשבת מידי מוכח לא מהמתניתין כי הוא קושיא לאו דברינוולפי
 תכשיט והוי בעירובין, הגמ' כדפריך רשות, סומכות דגשים תנא הך ס"לדילמא
 נס"ר לי' לית דר"מ זמת"פ, דשבת לי' אית דר"מ שפיר מוכח בעירובין אךלאשה.
 זמת"פ(. דשבת משום באשה מדבירי ע"כעי"ש,

 ומשום זמת"פ, שבת סבר ת"ק ד"ה פירש"י ב'( )צ"ה שם אבאר זה בדרך גםג.
 דזמן דכית וכש"כ נינהו תכשיט דלאו המצוה מן טפי בי' מישרו לאהצלה

 רש"י של הא' שטעם שמבאר בבש"א יעוין כמשוי. לי' ומשוי כ"ת ואיכא הואתפ'
 ע"ש. לח"ק הוא תכשיט דלאו טעמא לומר הוצרך ב"ת, ליכא מכוין לא דאימשום

 לומר גדול ודוחק ע"כ. ברש"א ע"ש לצאת דיכוין היכא רש"י של בחראולטעמא
 וכש"כ ראשת, פי' של גוונא אהד וכש"כ של פירחח מקום דבכל רץם"י, בכוונתכן
 הא'. טעם לפיהוא

 הנה וכו'. קמא פירוש 5! התוס' לעיל דחו וכבר " וכו' וק"ק שם הקשהגם

-- . - -  כעולא.13( 
 1ב"ת נינהו, דתכשיט משום דשרי אלא הוא, תפילין זמן לאו דסבר לר"ג הול"ל דלא14(

 מכין. בלא דאייריליכא,
 קסבר. אי ד"ה15(



 תורהיגדילל

 אע"ג כרבא דקיי"ל משום הא' טעם דההזיקו אדרבה דבריהם, בסוף בתוס'ראיתי
 שבת קסבר אי ד"ה בתוס' ע"ש זמת"פ, לאו דבובת לומר הוצרך ולהכי מכורק,דלא

 סבר דת"ק למימר איכא דהוה עומדת, במקומו וקושיתו הנ"ל, צה"ב( )בדףזמת"פ
 אסור. ב"ח מחמת אך הוא דתכשיטנמי

 )דצו"א( שם רום"י כוונת לבאר ובהקדם הנ"ל, ר~ם"י דברי לבאר נ"לולכן
 לכאורה הנה פליגי. זמת"פ בשבת ופרש"י מעיקרא, כשענינן מחוורתא אלאד"ה
 זוג לר"מ הכי אי הגמ' קושיית מחמת כי האבע"א, מכל שנאדו רש"י מפרשלמאי
 האבע"א הך על רק הוא הקושיא זה ילקה, בסוכה בח' הישן ועוד לא, נמיאחד
 דשבת אשינויא אבל כוונה. בעי אי פליגי בזמנו שלא ובלעבור זמת"פ, לאודשבת
 גרמא בזמן לעבור משום אסור, ויותר מותר אחד דזוג לר"מ ניחא זמת"פ,כו"ע
 כוונה. בעי כלא ב"תמשום

 דלעיל האבע"א מכל שנאדו לפרזם דהוכרח רום"י כוונת ליישב נ"ללכן
 אליבא זת"פ דשבת לאוקמי מהדר דהגמרא הוי. תכשיט ולכו"ע במצ"כ,דפליגי
 ע' נס"ר. ס"ל דלמא הגמרא ופריך הוא, מאיר דר' דאשכחן עד וטרי דשקלידמאן

 פי' ע"כ. הף דתכשיט משום ליכא נמי ואיסורא ב"ת כאן דאק שפירש"י6ו
 גם תכשיט אצלה והוי בחול תפילין להניח מותרת ולהכי נס"ר קסבר דלמאלדבריו,
 תפילין. זמן דובבת לומר ומוכרח וכו', נס"ר לר"מ ס"ל לא דע"כ הגמ' ותי'בשבת.
 כיק משוי, משום בשבת לצאת אסורה בודאי היא ואז באשה, פליגי מדלאוגם

 בשבת, להכניס מותר ולאיש מלבוש, אצלה הוי ולא ב"ת, משום בחולדאסורה
 להניח דאסורה חול, משום משוי הף אשה גבי אבל בזמנן, אלא ע"ע אינןדמצוות
 האידך לפי כי כו', כמסנינן מחוורתא אלא לפרזם כש"י מוכרח הלכךתפילין,
 צ"כ במצות אחרת בסברא ופליגי הוי, תכשיט וכ"ע זמת"פ, שבת דכו"עהאבע"א

 תכשיט, הף מדלא ע"כ תפילין, זמן הוי דשבת דיוקא דעיקר הגמ' מסקנת ולפיוכו'.
 נס"ר. ראין ס"ל וגם וכו', באשה פליגימדלא

 דאי הוא, תכשיט דלאו פליגי זמת"פ שבת גבי ג"כ לעיל רום"י פי'ולהכי
 שרי ובשבת זת"פ לאו דלמא תפילין, זמן דשבת לח"ק גם מוכח הוי לא תכשיטהוי
 דלא לת"ק ב' ב' להכניס אסור ובשבת בזמנן, אלא ע"ע אינן דמצוות משום א'זוג
 לת"ק דס"ל ע"כ אלא דצ"מ, אליבא לעיל רבא סברת כפי חול, כדרך אלא לי'שרי
 דאשה ע"כ בר"מ, דדהקינן כמו באשה פליגי מדלא תכשיט, הוי דלא זת"פדשבת
 על גופא בשבת עובר דזת"פ וכ"ש תכשיט. משום ולא היא תפילין דזמן בשבתשרי
 המהרש"א תלונות מסולק הכ"ש. פרש"י האמת לפי כמשף לי' דמשויב"ת,

 נאמר דאם הוא, דתכשיט נמי יסבור דת"ק רה"י על להקשות מקום אין כימרפ"י,

- -
 ס"א(. לעקל )הובא הב' נס"י ד"ה ב צו,16(



לא תירהיגדיל

 יוכל מצ"כ, אם בסברת רק דפליגי האבע"א לפי לקמן אך זת"פ. רשבת מוכח לאכן
 ששבת שסונרים אחר ממקום שידענו כמו והוי תכשיט, וגם זת"פ והסבתלומר
 לומר שם רש"י הוצרך אחרת, בסברא דפליגי לומר שמצינו אך ותכשיט,זת"פ
 הוי. תכשיטדכ"ע

 בפנים וז"ל, אצ"כ, מצוות ד"ה שמזי שוהם באבני הס"א לענינינו, ךנהזיףד.
 זוג וטכניסן תפילין המרצא )דצ"ה(, דעירוביו רפ"י דחק האהבאתי

 עובר דמם התם ופאג"י פליגי, כלעבור לישנא בחרא לה ומוקי ב', ב' אומר ר"גזוג
 זוג ב' שמניח ב"ת,על

 תפילי
 ]כאן וכו' כמשף לי ומשוי ב"ת איסור אתי בשבת

 גבי )דפ"ז( הנחנקק בפרק דתניא מהא ע"ז וק"ל לעילי![, שאמרתי סברתיהרגיש
 ע"ד אומר ר"י דר"מ, חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא חייב אינו ממראזקן

 דאיסור כפרש"י איתא אם והשתא עד בס"א וע' כו', מד"ס ופירוענו מד"תשעיקרו
 ר"מ על ר"י מוסיף מה וא"כ בשבת, הוצאה משום עליהן וחייב לי' משויב"ת

 למה קרא וגם זה, הוא תוספות מה פרשיות, חמש של תפילין לאתרי דקראמריבויא
 באריכות. בט"א ע'לי,

 זוג ב' להניח שאסור הגם רפ"י שיטת לפי ניחא, הקודמים דברינוולפי

 בחול, מלבוש דרך שאינו מחמת בשבת משוי עליו לי' ומשוי ב"ת, מחמתתפילין

 כיון אך ב"ת, דאיכא הגם פרשיות חמשה אחד בזוג אך דר"מ, אליבא רבאכסברת
 משוי*8ן. איסור עליו הף לא בחול, זה כעין מלבוש ודרך אחד, זוג רק הואדעכ"פ

 פתח גבי הר"ש9י שיטת לפי המצוה לצאת שלא בהדיא דיכוין היכאונפ"מ
 והוא בשבת אז ב"ח על עבר שלא בפנים מאצ"כ ד"ה בט"א מ"ש ע' וכו'.בחמרא
 שאץ משוי, משום בשבת לצאת אסור זוג וב' פרשיות, מחמש בתפילין לצאתמותר
 בחול. מלבחרדרך

 שיטת על הס"א הקשה זה וכעין לצאת, שלא בהדיא יכוין נמי ב' ב'וא"ת
 אסור שבחול ומשום וכו', אצ"כ מצוות בד"ה שם ג"כ הקשה התו' על גםהר"ש,

 משום אסור בשבת ולהכי המצוה, לצאת שלא בהדיא יכוין ואפי' זוג, ב'להניח

 בחול. מלבוש דרך שאינומשוי

 מצוות ד"ה שם הט"א שהביא הר"ן דברי לבאר בהקדם הנה זאת ולנבארה.
 שלא במתכוין הר"ש כדברי שכתב הר"ן על הט"א שהקשהאצ"כ20,

 א. כה, ר"ה17(
 והיא 5(, הערה לעיל )ראה מהסנים אחר יד בכהב - הגלית על שם נכתב זה קטע גם18(

 הס"א. על התשובה כותבהערת
 מה. סי' או"ח חלק סאטמאר, לאב"ד לדוד קרן בשו"ת כהב וכן*18(
 ורבינו. ד"ה א יכ, ברכות בתר"י - ז"ל שמואל רבינו19(
 ס"א. לעיל הובא - והמתעסק ד"ה ב לב, בסנים לס"א הכוונה אולי20(



 תורהיגדיללב

 והקשה ער. דחמרא אדעתא פתח גבי התש' קרשית מחמת לכ"ע, 'צא לאלצאת
 לדברי צריך לא תו יצא לא מצה וגאית דכסבור הר"א כ'כדברי 'טהר"ן כיקעלט,

 לצאת רוצה אית אצ"כ מצתת למ"ר הר"א בשם שמבת בדברץ ע"שהר"ש,
 אדעתא פתח גבי הר"ן ע"ד מאור צרץ שאמת ע"כ. בע"כ תצא הכי אפי'המצה
 ואמאי 'טכרא, וטהוא כלל ידע לא כי מצה, ומאית לכסבור ממוט דמי דהואדחמרא,
 בס"א, ט ע" לצאת שלא בהדיא כמתכתן דהף הר"ןאומר

 אחד דבר הכל כי פלכיי, לא הר"ן סברת לפי והר"א שהר"~ט לבאר נ"ללכן
 הוא בודאי לצאת שלא בהדיא מתכוון אם אפי' אצ"כ, מצוות למ"ד בודאי כיהוא.
 ומשועבד המצוה לעשות חיובא בר גברא הוא כי הר"א, דברי כפי בע"כ,יוצא

 בע"כ, יוצא המצוה שזהו ויודע המצוה מעשה עושה הוא אם והנה המצוה.לעשות
 בזה אחד צורך לעשות שרוצה דהיינו יצא, לא לצאת שלא דאתכוץ אמריץוהיכא

 יצא לא המצוה לצאת רוצה אינו אם ואז מצוה, גם שייך המעשה ובזההמעשה,
 מצוה מעשה עוותה שאין כמו והוי אחר ענין עלה רכוב הזה המעשה על כיבע"כ,
 ענין שום הזה בהנחה כלל צריך ולא תפילין זוג ב' להניח ירצה אם דהיינוכלל.
 אם לר"י, סמיכה גבי וכן אצ"כ. מצוות למ"ד יוצא בע"כ כי אסור, בודאיאחר,
 משום רק אלא ענין, לאיזה בזה אחרת צורך לה אין כי אסורה, לצאת שלאתתכוין
 שאנו הואיל ר"ן, פי' שפיר מתעסק גבי לכן אצ"כ. דמצוות ב"ח על ועוברתסמיכה,
 הוי לתינוקות, שמלמד מעשה ועושה מצוה, לשום כלל מתכוון שאינורואים
 מעשה רואים שאנו משום לצאת, שלא בהדיא שמתכוין כמו בכוונה הזההמעשה
 אף דתקיעה המצוה ממילא חל לא ואז התינוקות, ללמוד שהתחיל מעת מכבראחרת
 חל בודאי אחד דבר על רק דמכוין מהמעשה מוכח שלא בסתם אחד דבר עושהשאם
 קורא מהו אצ"כ מצוות למ"ד הגמ' קמקשי שפיר לכן אצ"כ, מצוות למ"דשניהם
 אחד מצוה בודאי כי משניהם. לצאת יכול דקריאה המעשה דבזה כיק כו',בתורה
 כ"ז אבל בודאי, עלה שמכוין בהדיא רואים אנו שאם היכא אלא חברתה דוחהאינה
 דמצוות ע"כ אלא לצאת יכול כודאי המצוות שני בעד שקורא לומד יכוליםשאנו
 מעשה עושה שאינו שמגמגם דהיינו פרש"י ע"ש להגי', בקורא לי' ומשניצ"כ.
 גלל.המצוה

 אדעתא רק הבדכה שעושה רואים שאנו דחמרא, אדעתא פתח גביוכן
 באכילת וכן לצאת, לא בהדיא כמחכוין הוי שברא שהוא כלל יח-ע ואינודחמרא,
 שאנו כיון לצאת, שלא בהדיא כמתכוון דהוי יצא, לא מצה דאינו וקסברמצה
 לא בהדיא כמתכוין הוי בכוונה אחרת מעשה ועושה כלל, מזה יודע שאינויודעים
לצאת.

 התו' שיטת לפי גם הר"ש, שיטת לפי שהקשה הס"א קושית יסולקולפי"ז
 לצאת, לא יכוין תפילין דהמוצא מהך לצאת, לא שיתכוין ג"כ דאומריםדסוכה,



לג ה ר ו ת ל די גי

עג מ להפח אסור שבחול מת משף משום בשבת להכעס אסור יה" דברעותשי
רק אצ"כ מצות למ"ר יצא דע"כ לצאת שלא בהדיא מכוין אם אפי' לח"ק,תפילין
 ולכוין ב' ב' להכניס בחול להתיר אפשר הי' תפילין, בבזיון דהיינו צורך, לאיזהאם

 הנחתן כדרך שלא להכניס מותר דבחול כיון כלל, צורך שא"ז אך לצאת. לאבהדיא
 משוי. איסור דליכא ממש בידיואו

 איך המלכה מהילני שהקשה מרש"י והט"א התו' קושיות יסולקוהשתא
 אחרת, צורך הי' שם כי היא קושיא לאו דברינו ולפי ?(, י' )ל"ח בסוכה יושבתהיתה
 עשתה לא דברי' כל כי לצאת, שלא שתתכוין אפשר התירוה, בני' משוםדהיינו
 שלא שמכוין לעשייתן עובר דמברך הך על 71 בסוכה התוס' שתרצו כמו עפ"ח,אלא

לצאת.

 השני', גם ויסולק השלישית קושיתו ואבאר קושיות שלשה הש"א הקשה עידו.
 ב"ח משום ליכא ודאי סמיכה רגבי וז"ל, הנ"ל, הקושי' הקשה בס"אגם

 נס"ר למ"ד אפי' שהרי דב"ת, טעמא הך שייך לא נס"ר לי' דלית למ"ד אפדשהרי
 דהא סמיכה ליתא וכה"ג ידים, בדאקופי אלא עבודה משום כוחם בכל לסמוךא"א
 . וכו' בעינן כחו בכלסמיכה

 מנ"ל א"כ וכו', ב"ת ליכא דכה"ג משום נס"ר מ"ד לפי עד"ז הקשהעוד
 משום דלמא וכו' מעכבין נשים הא וכו' מעכבין דאין מהא נס"ר לר"מ לי'להוכיח
 ר"י קאמר לא ע"כ גיסא, לאידך הש"א הקשה וכן ע"ש. עצמה תקיעה שלשבות
 ב"ת משום דאסור מודו מצוות בשאר אבל ב"ת, דליכא סמיכה גבי אלא נס"רור"ש

 בת"ש מודו דאינהו י"ל הא ור"ש, כר"י דלא מעכבין דגשים לסתם מוקיואמאי
 למצות ליכא וכה"ג ידהו, בדאקופי סמיכה אלא שרו ולא ב"ת משוםדמעכבין
 ע"ש. דאסור מודו מ"ע בשאר אבל ב"ת, דליכאסמיכה

 23, דא"כ בת"ש, דפליגי צ"ל דע"כ כלל72, הבנתי לא השלישית הקושי'זה

 דפליגי הש"א דברי כפי אם אתי', כמאן מלתקוע הנשים את מעכבין דאיןמתניתין
 משום לנשים אסור לכ"ע בת"ש ע"כ דאסור, מודו מ"ע בשאר אבל בסמיכהרק

 התינוקות את מעכבין דאין אמתניתין הגמ' שם שהקשה לנ"א( )דף בר"ה ע'ב"ת.
 הא ר"י הא אביי ומשני הנשים את מעכבין ראין הנ"ל אהברייתא מעכבין נשיםהא
 יוסי.ר'

 פ"ב, שם הנ"ל דחגיגה הגמ' ואעתיק הנ"ל, חקושיות כל ליישב לי נראה לכןז.

 בכל בעינן לא ס"ד דאי בעינן כחו בכל סמיכה ש"מ חמא בר רמיאמר
--- -- 

 לכנסייתן. עובר ד"ה א לט,21(
 הקושי'. לתרץ בא לא כאן כי כ"כ, ברור לא הטגנת22(

 "דאל"כ". ר"ל23(



 תזרהיגדיללד

 עד אלעזר אבא לי סח אר"י וכו' וסמך בנ"י אל דבר מיתיבי לסמוך, קעביד מאיכחו
 לאו אלא בקדורים עבודה עבדין דנשים נ"ר משום בעינן כחו בכל סמיכה ס"דואי
 ידייכו, אקפו להו דאמר כחו בכל בעינן לך אימא לעולם כחו, בכל בעינן לאש"מ
 חרא אמי ר' אמר כלל, לסמיכה דאינה לי' תיפוק בנשים שסמיכה מפני לאא"ה
 ע"כ. לנשים נ"ר לעשות כדי ועוד כלל לסמיכה דליתי' חדא קאמרועוד

 דאקיפו דסמיכה דרבנן איסור מחמת דרק והש"א התו' שיטת לפיוא"כ
 שהז"ג מ"ע בשאר אבל ותפליק, בת"ש וכן בקדורים, כעבודה דמחזי משוםידייהו
 אלא לי' הוי א"כ'7 התירו נ"ר מחמת נס"ר לי' דאית ולמאן ור"י, רמה פליגילא
 לישנא יותר נראה והמכריע רש"י לשיטות אבל נ"ר. מחמת לסמוך התירו טעםחד
 ולא סמיכה כה"ג הוי אם אפי' ועוד כלל לסמיכה דליתי חדא קאמר, ועור חדאשל
 לנשים נ"ר משום ועוד קאמר לכך ב"ח, מחמת אך בקדורים עבודה מחמת אסורהי'

 ובזה ב"ת, ומחמת לחוד דסמיכה טעם על הי' תשובתו דעיקר חזינן הריהתירו.
 כה"ג. פליגי שהז"ג מ"ע וממילא ור"ש. ר"י עם אי"הפליגי

 לאו דאורייתא איסור נ"ר משום התירו איך רש"י לשיטת תקשהואם
 הנ"ל בהמכריע ע' בקדודים, עבודה עבדינן נ"ר משום הגמ' כקדמיתדב"ת,

 נס"ר, שסברי וריש ור"י דרי"ה פלוגתתם שמפרש זאת, שיתיישב לשונובהמתקת

 במתכוין אלא ב"ת איסור שאין ב"ת, על עברו הוי חובה לשם מכוין אילודודאי
 בעי לא דב"ת ב"ת, איכא קעבדן רשות דלשם אע"ג סבר ורי"ה מצוה.לעשות
 בסברת פליגי דעירובין הגמ' סברת לפי כי וע"כ ע"ש, בהמת"פ וכדאמרינןכוונה,
 משמע שם בר"ה אבל יותר. אבאר ולקמן כרי"ה דאמר איכא ואמר ורבא,רבה
 ובס"א אצ"כ, מצוות 25 ד"ה בתוס' ע"ש דכו"ע, אליבא אצ"כ מצוות דאמרדרכא
 הנ"ל. התוס' עלשם26

 אי רש"י שיטת לפי שהקשה הנ"ל, בס" הש"א קושיות יסולקולפי"ז
 אהא כ"ח( )דף דר"ה דפ"ג מהא ומקשה לנשים. מיקרי בזמנן שהז"ג במ"עאמרינן
 לאחר אפי דכהן מדתנן 27 שהב"א עליו פריך בזמנן, אלא ע"ע אק מצוותדאמר
 דאי כיון ורשב"א עד ב"ת, על עובר משף אחת, ברכה מוסיף כהנים ברכתשסיים
 אע"ג קשיא מאי ואכתי דעבר, וקתני הוא זמנו לאו מברך לא בעי ואי מברךבעי

 כהני דהא לרבא, תקשי ולא ב"ת על דעבר דתני הא א"ש אפ"ה לזמנו יעבורדבריך
 להו עבור ולא זמ"צ אכתי הוי דלדידהו וכיף ברכי, לא דאכתי בעלמא איכאסובא

--  - -- 
 כר. לי הוי לא א"כ וצ"ל: הכת"י, כ"ה24(
 אומרת. זאת רבא אמר ד"ה25(
 קסבר. אלמא ד"ה26(
-ד2(  אבא. בר שמן רב 



ה תורהיגדיל

 אחריני כהני משום זמנו כתוך לי דהוי משום ב"ח, על עבר נמי איהו לפיכךזמנו,
 הש"א. קושית ע"כ היא רי"ה ברייתא ההיא ודלמא כהנים, ברכת ברכו לאדאכתי

 מצוות אמר שרבא שם שמבאר לעיל שהבאתי בר"ה שם הס"א דבריולפי
 דפליגי רה"י שיטת לפי לדחות, יום זה אך היא. קושיא לאו דכ"ע, אליבאאצ"כ
 ליישב ויש פליגי. דבמאי לי סבירא כרי"ה אנא יאמר דרבא ע"כ בב"ח, ור"יררה
 סמיכה דליכא משום מ"ר, בנשים רק דפליגי יאמר בעצמו שרבא רש"י שיטתדלפי
 אבל מותר, ולר"י כמוסיף, דמחזי משום אסור לרי"ה כמוסיפות דמחזי רקממש
 מעכבין, נשים הא מעכבין דאין ואמתניתין לכ"ע, אסור ב"ת בודאי דאיכאהיכא
 כר"י. אפי' שהמתניתין לרבא,יה"

 את מעכבין דאין הברייתא מחמת כן לומר שא"א נחמתי העיק אחר אךח.
 במסכת באשרי גם ר"י, הא בר"ה78 שם מתרץ גופא ואביי וכו',הנשים

 שרבא לפרש"י גם וע"כ צ"כ, דמצוות לי' אית שר"י אלפס הרב בשם מביא 29ר"ה
 וכו' כשהסכו אביי אמר ד"ה א'( מ"ב )דף בסוכה התוס' אך ס"ל. כרי"ה אנאיאמר

 אצ"כ. דמצוות סבר שר"י לרבא, וכ"ש שלאביי, שםמשמע

 שהקשה וכו' אצ"כ מצוות רבא קסבר אלמא בד"ה שם שהקשה ס"אע'
 הט"א ותי' צ"כ, מצוות ר"י קסבר דלמא וכו', נפיק מדאגבאוהו להקשותמנ"ל

 ע"ש. הקושי' זה הקשה גופא ואביישרבא

 מקשה צ"כ, מצוות למ"ר אפי' שסיירי רה"י שיטת לפי ליישב ליונראה
 ומחשיב במצוה טרוד שהוא מתוך ברשות שהוציאו ר"י, ברש"י"3בדברי ע'שפיר,
 הגמ' פריך המצוה בענין שמחכוין כיון והשתא ע"ש. וכו' לעשות וממהרמעסיק

 לפי גם כי אינו, זה לצאת, מכוין דלא משני דלא והא נפיק, מדאגבהא והאשפיר
 הארץ בעם דמיירי י3 הרא"ש ותי' בהדיא, לצאת שלא ליתכוין קשה התוס'שיטת
 שאתרמו בכלי, שהוציא כגת משני ורבא כשהפכו, אביי משני ולהכי יודע,שאינו
 כך. שסיירי ג"כ הט"א של פי' כפי כך,המעשה

 שהקשה אצ"כ מצוות בד"ה25 בר"ה התוס' קושית יסולק עכשיווהנה

 ע"כ רש"י, שיטת לפי כי וכו', צ"כ דמצוות שסבר דפסחים מר"י פריך לאאמאי

 וא"ת דרי"ה. אליבא אומר והוא צ"כ, דמצוות ס"ל נס"ר, שאמר שר"י ס"לרבא

 ורבא צ"כ, דמצוות כר"י אתי דלמא בתורה קורא מהי' בר"ה לרבא מקשהדמאי

- -
 לג,א.28(
 מי"א. פ"נ29(
 ב. מא, סוכה30(
 מל"ג. פ"נ סוכה31(



 תורהיגדיללו

 בסוף כי בתורה, קורא מהי' שפיר פריך שהמקשה נ"ל לי. סבירא כרי"ה אנאיאמר
 גם ומה לבו, כית דאם ארישא גם דקאי ומשמע דר"מ, הנ"ל במשנה שםמסיק
 בעירובין כדמקשה נס"ר די"א37 כרי"ה א"ל ור"מ כר"מ, מתניתין סתםדקיי"ל
 נס"ר. כר"מ ס"לודלמא

 הכא מב"כ אבא בר ר"ש מקשה מאי שהקשה דלעיל הכנ"א לקושיתנחזור
 הואיל שהז"ג עשה מצוות רגבי להתם, כלל דמי לא כי ליישב ונ"ל הוא. רי"הדלמא
 אם ב"כ, גבי אבל מצוה. זמן הוא עת בכל לאנשים, ודאי זמן שהוא עת בכלדידעינן
 כ"ת, על עובר הכהן בודאי בכ"ה, הכהנים ברכו העולם שבכל היינויודעיםבאמת

 לא,הוי ואם העולם בכל ברכו אם יודעים אנו שאין ועכשיו שמוסיף. מי כלוגם
 ולא קאמר, סתמא הברייתא ועוד ב"ת. על ועובר הברייתא קאמר ואיך לנו,ספק
 הוי כבר בירך דהוא כית ב"ת, על עובר הוא שלעולם אלא זמנים, בין כללחולק
 זמן. לאחראצלו

 גם כווצי, בת מיכל גבי כמוסיפות, דהוי משום בעירובין, רש"י שפירים נההט.
 שרש"י הנ"ל ק"ה סי' בסוף בש"א ע' מעכבין. נשים הא ד"השם

 כו'. ע"ש כו' זה מחמת מדרבנן רק אסור שאינו בוחזר

 דנס"ר, ס"ל תנא דהאי דמסקינן המסקנא משום כן, פרו2"י ליישב נ"ללכן

 היתה יונה של דאשתו שהז"ג, מ"ע לאו דרגל דמ"ד איכא מי הגמ' קושיתמחמת
 כיון חכמים בהן מיחו דלא תנא האי לאשמעינן אחא רבותא מה א"כ לרגל,עולה

 כמוסיפות, דמחזי הואיל חכמים בהם מיחו דלא הך על פר,ם"י להכידנס"ר.
 גם המכריע, פי' כפי חובה, לשם יכוונו שלא להם שאומרים אסרו לאואעפ"כ
 כמוסיפות. דנראות משום עד מעכבין, נשים האבע"ב

 בר"ה הנה הש"א. קושית שהרגיש עצומה, כוונה רש"י כול דכאן ליונראה
 וכאן וכו', הוא יו"ט חילול דלאו אע"ג רש'י מבאר לא מעכבין נשים משוםבד"ה

 קובנית מכוין דרש"י משום הוא, יו"ט הילול דלא אע"ג רש"י מבארבעירובין
 מלאכה מחמת דלמא דאנס"ר, משום לתקוע לנשים אסור דלהכי מנ"להש"א,
 גבי איסור הך ליכא וממילא וכו', הוא יו"ט חילול דלאו אע"ג מפרש לכךדתקיעה,
 ע' שבות. משום לומר לו אסרו דלא לחינוך, הגיע דלא מקטן נשים גרע דלאנשים,

 מפרש ואח"כ הסברא. זה הראבי"ה לשיטת כן שאומר ר"ה33, מסכתא עלבאשרי
 דייקא תנא להאי א"ל דע"כ לרש"י, לי' דקשה כמוסיפות, דנראות משוםרש"י
 נשים אבל עמהם, מתעסק אבל אסיפא גם קאי דייקא דהך מתעסקין, אין נשיםדגבי

 והוי ללמד, אלא מצוה, משום מכוין דלא איירי ומתעסקין ב"ת, מחמתמעכבין

 דאק דצ"ל' וכנראה ברור. אינו32ן
 ס"ז. פ"ר33(
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 קיי"ל המתעסק מן והשומע יצא, שלא מתעסק גבי כמו לצאת שלא בהדיאשמתנוין
 דליכא ע"כ אלא יצא, לא גופא דהמתעסק כיון להן, לומר אסור ואמאי יצא,דלא
 מתקיעה דמדייק בר"ה אבל כמוסיפות. דמחזי משום כאן פרש"י לכך דב"ת,ה"ט
 דאין מהברייתא ופריך מעכבין, נשים הא מלתקוע התינוקות את מעכבין ראיןגופא

 ב"ח. משום שם רש"י מפרש לכך מצוה, של מעצמה מתקוע כו' הנשים אתמעכבין
 .סליק

 34 ב'סימן

 ראשון ביום עליהם לברך אם בפיטמאנקב
 נענועיםולענין

- א' ביום הברכה בנדון ולהשיבני האתרוגים, בנקב לעייןימחול  בשאר או 
 נענועים. לענין גםהימים,

 עיקר אך להקל, אפשר הי' שבפיטמא35 הנקב מחמת שהשבתי,וזאת
 האתרוג. בשר עד פיטמתו כל שנשכח מחמת הוא לענ"דהחומרא

 אם ראשון, ביום הברכה ולענין כשר, ראשון ביום גם נענועים, לעניןועכ"פ
 לברך. אין שעה"ד ובלא עליו. לברך יוכל אחר, אתרוג שם שאין הדחק שעתהוא

 לברך. מותר שעה"ד בלא גםובחה"מ

 36 ג'סיבון

 בעצמו אותם לקוץ לישראל מותר אם וערבהסכך
 א,יי שלמקרקע

 לקוץ בעצמו לישראל מותר אם מינים ד' שארי או ערבה או סכךלענין
 שדה גזל א"י דסתם משום דאסור, ותרס"ד ותרמ"ט תרל"ז סי' ע' א"י שלמקרקע

 הרי זו משדה הקוצץ וא"כ הנגזל, בחזקת לעולם היא והרי נגזלת, אינה וקרקעזו

-- 
- הנ"ל מבוך נעתק34(  דליובאוויטש. מ"ץ הורביץ בער ישכר הרב כת"י )הא'(, ט' סי' 

 דבר(. פתח )וראה הנ"ל בוךמאסף
 בזה. להקל שהשיב ס"ו סי' חאו"ח צ"צ שו"ת גם ראה35(
 שרשם דינים קיצור שזהו וכנראה הנ"ל, מהרי"ב כת"י פד. סי' - הנ"ל מבוך נעתק36(

לעצמו.
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 ,כעף בלא קנה לא כדי ש יא מ"מ ממנה, נתחאש הקרקע 'כבעל ואע"פ הגחל,הם
 רשות שינוי כאן שיש מותר ת"ז לאחרים למכור כדי קוצץ ישראל אם אבלרשות,
 מדעת אפי' אסור בלא"ה אבל הלוקח, לרשות הקוצץ ישראל דהיינו הגזלן,מרשות
 מק"ו(. תרמ"ט סי' )מ"א לגזולה ל"ח דמספיקא ומברך כשר ובדיעבדהא"י,

 מן עצים לקוץ המקום לאנשי רשות שיש דבמקום סק"ב תרל"ד סי' ט"זעי'
 בהג"ה, ס"ב תרל"ז סי' עי' לסכך. שם ליקח אז איסור אין דמלכותא מדינאהיער

 בראשונים. בכ"ז וצ"ע ס"ו, תרס"ד וסי' בהג"ה, ס"אותרמ"ט

 כאיוש ש קשואי(לז



 אדה"ז בשוזיע הערותמרור





 א'סימן

 ציציתהל'

 גורקאוו ז"ל מאיר ר' וכו'הרה"ג

 חוטין: הח' כל נפסקו הציצית שהטיל לאחר אם ס"א, סי"בא.
 והיינו מהגדיל, פעמים ב' הגדיל לאחר התלוי חוט כל שיהי' צריכיןשלכתחלה
 שמונה חוטין מהד' אחד ומכל אגודלין, ח' כ"א התלויים והחוטים אגודלין ד'הגדיל
 ד' נפסקו ואם הקשר, של השני מצד אגודלין ושמונה הקשר של זה מצדגימלין

 דדי הקשר, של השני שמצד חוטין ד' ונשארו לגמרי הקשר של אחד מצדחוטין
 מצד היינו הצדדין, מב' נפסקו אם ואפי' גדול, שיעור חוטין מהד' חוט מכלנשארו

 - עניבה כדי חוטין מהד' אחד מכל נשאר השני ומצד הגדיל עד לגמרי נפסקוא'
כשר,

 מהחוטים א' בכל שיש אומרים יש הפוסקים. בין מחלוקת יש עניבהוכדי
 בעניבה חוטין השלשה להכניס חוטים, השלשה על עניבה ממנו לעשות שיכולאורך
 חוט על עניבות ג' ממנו לעשות שיעור חוט בכל שצריכים אומרים ויש זה, חוטשל
 הכריע הזקן ואדמו"ר הראשון, מהשיעור גדול יותר שיעור והוא החוטין, מאלואחד

 מפרש שני' ובדיעה אחד, חוט על עניבות ג' לעשות חוט בכל שיהי'להחמיר
 שיש רק אחד, חוט של בעניבה חוטין ג' להכניס שפירשנו כמו לא הזקןאדמו"ר
 יחד. חוטין הד' מכל אחת עניבה לעשות כדי שיעורבהם

 של במדידה החוטין של באורכן השיעור הוא כמה פירש לא הזקןואדמו"ר
 לא גודלין, מב' יותר לא עניבה דכדי להלכה להוכיח האריך ברורה ובמשנהגודלין,
 גודלין. ד' שיעור הוא עניבה דכדי שפוסקכח"א

 חוטין ד' נפסקו אחד מצד והיינו : חוטין ז' אלא נפסקו לא ואפי' שם,ב.
 החוטין ג' על רק היא והשאלה ארוך, אחד חוט נשאר השני ומצד הגדיל, עדלגמרי

 על עניבות שלשה ממנו לעשות כדי חוטין מהשלשה חוט בכל ג"כ צריכיםהקצרים,
 אחד.חוט

 מהשלשה אחת עניבה לעשות כדי החוטין שיעור צריכין השני' לדיעהואילו

 חוטין הד' מכל אחת עניבה לעשות צריכין חוטין, הד' כל נתקצרו ואילו יחד,חוטין
 מצד שנפסקו דהיינו חוטין, ששה רק נפסקו אם ולפי"ז גדול, יותר שיעור וזהויחד,
 וב' כשיעור, ארוכים חוטין ב' נשארו השני ובצד הגדיל, עד חוטין הד' כלאחד

מא



 תורהיגדילמב

חוטיי
 ברורה, המשנה וכ"פ יחד, החוטין משני אחת עניבה לעשות כדי די נתקצרו,

 וא"ר. ב"י בשם זהומביא

 אחד חוט על ערבות ל לעשות כדי עמבה שכדי הזקן אדמו"ר לדעתאבל
 נתקצר חוטכן מהד' אחד חוט ורק שלמים חוטק ל יש אם ואפ" חילוק, אק--

 ל ממנו לעשות -- עמבה כדי ושיעור עמבה; כד שיעור ממנו ש"טארצריכים

 ד אלא נפסקו לא אם "אפי מאי מובל איך לפי"ז אבל -- אחד, חוט עלעצבות
 מאי א"כ שנתקצרה חוטק הד על היא השאלה חוטכן ז' כשנפסקו הרי ?חוטק"
 חוטין ה' אלא נפסקו לא אם ואפי' למיסר הו"ל חוטין, ז' אלא נפסקו לא אםאפי'
 והשאלה ארוכין, אחד מצד נשארו חוטין דג' אחד, חוט על רק היא דהשאלה-
 נשאר שיהי' צריך וע"כ כלום, ממנו נשאר לא השני שמצד - הרביעי חוט עלהיא
 עניבה. כדי האחר בצדממנו

 ב'. מסעיף מוכח והכי חוטין, ה' וצ"ל סופר, טעות שזהוואפשר

 יש כר הדחק בשעת אבל האחרונה, כסברא להחמיר העולם מנהג ס"ד,ג
 בשעת שמכשירים זה להסתפק, יש אבל עיקר: כן כי הראשונה סברא עללסמוך
 בו לצאת וכ"ש עליו, לברך לא אבל זה, טלית ללבוש שמותר לאמר רק זההדחק
 הראשונה, דעה על לסמוך יש הדחק שבשעת אפשר או אסור, בודאי -בשבת
 דבר. לכל לגמרי כשרים הציצית הראשונהולדעה

 הראשונה דעת על סומכין הדחק שבשעת הזקן ר אדמו" שדעת לפשוט,ויש
 )לקמן כתב עצמו הגדיל לנפסק בנוגע ודוקא עיקר", כן "כי מסיים שהרילגמרי,
 כו'. אלו ציצית על יברך לא ומ"מ כו' לסמוך יש אחר בענין א"א ראםס"ו(

 כדי אלא כו' בגדיל כרוכים שהם במקום נפסקו אם שאפילו וי"א ס"ו,ד.
 כמו מהגדיל שיעשה אם לפרש, יודע איני בזה עניבה כדי של והפירוש :עניבה
 מהחוט שישאר החוטין בנפסקו שאמרו כמו - הגדיל על עניבות שלששהוא
 עניבות שלש מהגדיל לעשות או הכא. וכן אחד, חוט על עניבות שלש ממנולעשות

 כדי בכ"א החוטין בשיעור ויהי' הגדיל את כשיסתלו אם אפשר או אחד. חוטעל
 בחוטין. האמורה עניבהלעשות

 ממנו היוצאין חוטין בלא שגדיל היות : כריכות קצת ממנו יתיר שם,ה.
 ציצית וגם גדיל דבעינן גודלין, י"ב הגדיל אורך אם ואפי' התורה, מן פסולבלא"ה
 אלא לנו איכפת לא גודלין י"ב של השיעור שעל יהא לו הכא, וא"כ מגדיל,היוצאין
 משום פסול מ"מ אבל שהוא, בכל נפסק בסוף אם היינו - גרדומא אבללכתחלה,
 כגון הגדיל, מקצת שיתיר הזקן אדמו"ר אומר וע"כ מגדיל, היוצאין חוטיןדליכא
 כדי - אחת חולי' ויניח חוליות ב' ממנו יתיר חוליות, ג' הגדיל מן נשתייראם

 ענף. שלישין ושני גדיל שליששיהי'
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 חולי' ויעשה חוליות שלש בו שיש הגדיל יתיר שאם להבין, קשה כ"זאכן
 ואח"כ קימא, של קשר שיהי' - קשרים בשני החולי' אחר לקשור צריך הריאחת,

 השיעור כמו אינו עניבה כדי של דשיעור מזה לפשוט יש וא"ב כנף, שלישיםשני
 בחוטין. העניבהשל

 ב'סימן

 הנהנין ברבתסדר

 נוטיק דובער שלוםהרב

 ברך אם כולם ועל כר יצא בפה"א האילן פירות על בירך ס"ד, פ"אא.
 נתבאר לא בפה"ע יין ועל בפה"א פת על ברך ואם ויין: פת על אפילו יצא,שנ"נ
 מכלל הוציאוהו כו' שהיין "אלא פ"י סר"ב רבינו שו"ע וראה יצא. אם בפירושכאן

 פרי כודא ברך ואם כו' הגפן פרי בורא והיא לעצמו ברכה לו וקבעו העץ,פירות
 ששמעתי לי וכמדומה זה, דין השמיט בסידור "אבל שם ובהג"ה יצא", לאהעץ
 בפה"ע". בברכת שיצא כאוה"ע ופסק בו שהזר נ"ע הקדושמפיו

 גבי משמע סי"כ לקמן אבל לכאן, או לכאן לכאורה משמעות אין כאןוהנה
 שה"ה מסתבר וא"כ היין, על יצא הפירות ועל הארץ על חתם דאם אחרונה,ברכה
 ראשונה.לברכה

 "הפת סכ"ד פ"ז ולקמן סי"ד, סר"ב שו"ע ראה הפת, על לבפה"אוכנוגע
 הנסחים או הנימוחים פירות או קמח משינוי יותר לגמרי פרי מתורת ויצאנשתנה

 או נתמעך אלא שלם אינו שאם משמע, אורז גבי ס"י לקמן וכן ביותר".והנכטשים
 יצא. לא בפה"א עליו נרך אם פת, ממנו ועשהבטחנו

 מלשון לכאורה : לד"ה לברך כדי כו' ליזהר צריך למעשה לפיכך ס"ו,ב.
 כדי כו' ליזהר צריך שלמעשה אלא יברך, מ"מ לסטור נתכוין אם שאף משמע,זה

 לד"ה.לברך

 הגפן, פרי רשל הגפן על וברך יין ושתה צמוקים או ענבים אכל סי"ד,ג.
 האדמה פרי גבי בס"ו שלעיל ואף : הגפן פרי הם שהם לפי העץ על מברכתנפטרו
 הכא חולק. אין וכאן יצא, לא לפטור נתכוין שאפי' אומרים יש הביא העץופרי
 שם. משא"כ - הגפן" פרי הם שהם "לפי לשונו וכדיוקשאני,

 שנ"ב, ראשונה ברכה עליהם לברך שהוצרך בענין הוא ואס" סכ"א,ד,

 לפני אותם שתה אם אף כן הדין אם צ"ע : כו' בפה"ג כשברך לפניו היו שלאכגת
 היק. את לשתותשהתחיל
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 מברך חסינים משבעה דת וכחצי פת זית כחצי אכל ואם ס"ז, פ"אה.
 דגן אבל דגן, ממין תבשיל או וכסנין בפת תיגח הא לכאורה : שלש מעיןלאחריהם
 יכול אינו הפירות ועל העץ, על לברך יכול אינו הדגן על שהרי יברך, איךופירות
 המחי'. עללברך

 שהמים אע"פ וישותה, מביך המים אמת על העומד ומ"מ ס"ט, פ"ט1.
 יחלופו שלפניו שהמים ידע כשברך שמתחלה לפי ועברו, חלפו כשברך לפניושהיו

 שלו בשו"ע המבואר הטעם לפי )משא"כ כאן המבואר טעמו לפי לכאורהויעברו:
 בדעתו שהי' המים שעברו עד - לשתי' הברכה בין הרבה שהה אם סי"א(,סר"ו

 וצ"ע. ולברך, לחזור צריךלשתותם,

 הוא אם לכאורה שהחיינו: לברך צריך כו' חדש בית בנה ס"ב, פי"בז.
 בו להתכסות בגד בקנה כמו והמטיב, הטוב לברך צריך הי' כאן גם - משפחהבעל
 כדלקמן. ביתו, בניופעם

 איך צ"ע ליראיו: מחכמתו שחלק כר ישראל חכמי הרואה ס"ח, פי"גח.
 אינו אוה"ע חכמות על דלכאורה אוה"ע, בחכמות החכם ישראל כשיראה הדיןיהי'
 לומר צריך לכאורה ישראל, שהוא מאחר גיסא ולאידך "שחלק", הלשוןנופל

עליו,,ליראיו".

 ג'סימן

 מוקצההל'

 סילבערבערג הבהן יוסף אלימלךהרב

 ביום בו אלא איסורן אין ואפי' כו' האסורות מאכלות כל : ס"ט ש"חסי'
 לתקנו אסור שבשבת אלא ולאכלו שבת במוצאי לתקנו שיכול סבל כגוןבלבד,
 בלבד, ביום בו בשתי' שאסורין בשבת מאליהן הפירות מן שזבו משקין כו',מד"ס
 לצורך אפי לטלטלן אסור כו' בשבת שנחלב חלב וכן כו' כשבת שנולדה ביצהוכן
 ע"כ. ומקומן,גופן

 שמלאכתו מכלי מ"ש סנ"ה( א' )חאו"ח נזר אבני בשו"ת ע"זוהקשה
 רכלי ותי' ומקומו, גופו לצורך מותר ואעפי"כ ביום לבו ראוי שאינולאיסור,

 שאינו באוכל משא"כ היתר, לתשמיש כשבת אף ראוי עכ"פ לאיסורשמלאכתו
 ס"ו( מא ע' )ח"ג תורה דברי בקובץ לוין שי' הדשד"ב ע"ז והקשה לכלום.ראוי
 גופו לצורך מותר חלב או שעוה של ונר פתילה דגם מל"ג, לקמן רבנוממ"ש
 סקי"ח. במ"א כמבואר - בשכת תשמיש לשום ראוי שאינו אףומקומו,



מה תזרהיגדיל

 ראויים הם שגם מאחר הוא ונר פתילה לטלטל דמותר דהא נראהולענ"ד
 אחר תשמיש שום או ביחד, פתילות כמה או עכ"פ, )קטנים כלים בהם לכסותבשבת

 ראויים "דהתם הרשב"ץ( של בנו בשם הב"י )בשם הס"א ומ"ש בשבת(,הראוי
 לעיקר ראוי אינו נר רגבי לומר היינו שעוה", של בנר משא"כ בשבת בהןלהשתמש
 בלשון מצינו ועד"ז וכיו"ב. כלים בו לכסות שאפשר אע"פ - בשבתתשמישו
 ומותר לכלום, ראוי אינו שבשבת נפט, בו שמדליקין "נר ספ"ה( )לקמןרבינו

 "נר כתב ס"ז ובסרע"ט למעלה", שנתבאר כמו כלי תורת עליו שיש מפנילטלטלו
 כו' ומקומו גופו לצורך בשבת לטלטלו מותר מסריח שהוא נפט בו הדליקו אפי'כו'

 בספ"ה כאן דמ"ש הרי כלי", תורת עליו יש כו' כלים בו לכסות ראוי והואהואיל
 המ"א דברי לפרים אפשר וכן תשמישו, לעיקר היינו - לכלום ראוי אינושבשבת
 - בפירות גם שייכים ופתילה בנר השייכים ההשתמשויות אלו שכל ואףהנ"ל.
 הכלי את בה לכסות לא אותה מטלטלין אין ביו"ט שנולדה "ביצה )ג,ב( ביצהראה
 להצטרף בכחה אין זו שהשתמשות להבין נקל הרי המטה", כרעי בה לסמוךולא
 גם אוכל תורת עי"ז עליו שיהי' כדי - השבת אחר אוכל תורת עליו שישלמה

 - להצטרף יכולה זו השתמשות אזי השבת, אחר כלי תורת עליו כשיש ורקבשבת,
 אוכל. ולא - השתמשות ענינו כלי שהרי בשבת, אף כלי תורת עליו שיהי'כדי

 ומותר כלי דהוי נזמים גבי ב( מו, )שבת דאמרינן מהא שם הקשהעוד
 לקמן רבנו ממ"ש וכן בשבת. תשמיש לשום ראויים שאינם אף - בחצרלטלטלם
 יש שעדיין מפני כו' לטלטלו "מותר הפנימית רצועתו שנפסקה סנדל גביסמ"ג
 שם לאח"ז כתב שמפורש אע"פ ולתקנו" לחזור ראוי והוא הואיל עליו כליתורת

 מאיסותו". מפני כלים בו לכסות דרכן אין"הסנדל

 לשום בשבת ראויים הנזמים גם שהרי מתורץ, זה גם הנ"ל דלפיונראה
 - נפט בו שמדליקין נר כמו כלים בו לכסות ראוי הסנדל וגם הפתילה, כמותשמיש
 - כלים" בו לכסות דדכן אין הסנדל "אבל רבנו ומ"ש מאוס, הוא שגםאע"פ
 של נר כמו בהם לכסות שראויים אע"פ - כלים לכיסוי לייחדו רגילין ראיןהיינו
 בזה. להאריך יש ועוד לי, נראה כך עכ"פנפט.

 ד'"סימן

 שבתהלכות

 שפוסימן

 : בהם ומשתתפים פתו בו לטבול הוא מנק ביחד ומלח מים עירב ה.סעיף

 פת. סעודות שתי מזון בו לטבל כדיבשיעור

 הראשון דפוס השו"ע גלילן מעל נעתק - למי. נודע לאי.



 תורהיגדילמו

 טוב יוםהלכות

 תצהסימן

 שביתת משום הטעם ואין ביו"ט הבהמה על משא מוציאין אין יא.סעיף
 על מצווה שאדם שאומר מי כדברי להחמיר דיש פסק ו רם" שבסי' ואף : כו'בהמתו
 בעצמו שהוא כיון הוצאה איסור אבל מלאכות בשאר היינו ביו"ט בהמתושביתת
 אדם שאין כתב והפ"ח בזה. בהמתו שביתת על מצווה שאינו שכן כל מצווהאינו
 אם עמה מלאכה הישראל יעשה שלא רק מלאכה בשום בהמתו שביתת עלמצווה

 שביתת על מוזהר דאדם כהיש"ש פסק ובביאוה"ג דמחמר לאו על מוזהרהישראל
 היינו משא להוציא מותר בעצמו שהישראל ואף משא הוצאת על אפי'בהמתו
 מתוך. שייך לא בהמה גבי אבל כו' מתוך דאמרינןמשום

 אעפ"י ביו"ט או בשבת הבשר מן שנתפרקו עצמות וכן : בסופו יג.סעיף
 שכתב מהאב"ך הגהה עיין : כר שנתפרקו ביום בו לטלטלם אסור לכלב ראוייןשהן
 בהמה. למאכל ראוי שאינו נולד היינו אסור נולד אבל הרמ"אמ"ש

 תצוסימן

 ראיות בכמה העלה והפ"ח : כר מד"ס שעיקרו ב' ביו"ט בד"א ב.סעיף
 בין התורה מן האסורין בין שבתורה איסורין שבכל מזה העולה הכלל במסקנאוז"ל

 צורך ולפי העוברים ולפי העברה חומר לפי הדיין ראות לפי הכל מדרבנןהאסורין
 בלי בתלמוד שמבוארים אותם ואף מרדות מכות או נידוי, לקנוס בידו הרשותהשעה
 ותן ינדו להכות אפשר לא ואי מ"מ יכו בנדוי אפשר לא אי מכים או שמנדיםחולק
 דהיכא ב' ס"ק תע"א בסי' הפ"ח ג"כ כתב מרדות מכות ופי' עוד. ויחכםלחכם
 תורה כשל חזקות אינם אבל מלקות אותו מכים הארבעים את סופג בהדי'דאתמר
 שיקבל עד אלא קצבה לה ואין ב"ד ראות לפי הוא שבהש"ס מרדות מכות סתםאבל
עליו.

 : כר מה לענין אלא לשני ראשון בין חילוק אין : ראשונה שורה ד.סעיף

 ד"א מפני הנר לכבות דמותר עיקר לו נראה וכן והרשב"א הר"ן בשם הפ"חוכתב
 לסמוך דמצוה וכתב גליות של ב' ביו"ט ממון אבוד משום הדליקה לכבותומותר
 לעשות או אחר בבית אפשר אם ומסיים מרבנן אלא הוי דלא ב' דיו"ט כיוןעליהם
 להתיר. אין כלי עליו לכפות או בסדיןמחיצה

 כתב שהרי כן רבינו דעת שאין ברור והדבר וסיים הר"ן בשם ב"י כתבוכן
 העין. את ולכחול מת לענין אלא לשני ראשון בין חילוקשאין



מז תנדהיגדיל

 תצזסימן

 פ"ח ע' : כו' גליות של יו"ט שהוא בין א' יו"ט הוא שהיום בין ח,סעיף
 במתידרבנן ס"ס דהוי משום ב' ביו"ט צידה ספק וכז ב' ביו"ט מוכן ספקשהתיר
 אלא ללוקטו דרך שאין במחובר מינו דשאני אסור ב' ביו"ט שנלקטו ס' פירותאבל
 או נלקטו אם ס' הוא אם אפי' מ"ג תקט"ו סי' לקמן המחבר ומ"ש ביומו יוםדבר
 אפי' ובנלקטו דוקא א' ביו"ט הוא ע"כ דבנצודו קתני לצדדין אסורים היוםנצודו
 ע"ש. ב'ביו"ט

 תצחסימן

 שתיבת בביאוה"ג וכן כ' והפ"ח : כו' העיר בתוך נמצאו ב' וביו"ט ז.סעיף
 ב'. ליו"ט א' יו"ט בין לזה חילוק שאין סופר טעות הוא ב'ביו"ט

 בשביל שהובא אעפ"י כו': ביו"ט ולשחטן מהן ליקח מותר הנ"ל.סעיף
ישראל.

 בסמוך: שיתבאר כמו קרקע ע"ג שיפריס שצריך מחמירין הש ח.סעיף
 וכלם וביאוה"ג ופ"ח וט"ז מהרל"ח בזה עליו תפסו האחרונים הפוסקים כלאבל
 בר' סופר טעות יש שבוודאי שהעלה ח"א( )נ"ד ירוחם ר' שכ' כמו שהעיקרהעלו

 קרקע. ע"ג שיפרוס א"צ כי יו"ט במסכתאהרא"ש

 קודם לאכילה ראוי שה" כיק הכנה חשובה זו להרה שאין לפי י.סעיף
 שלאחריה ביו"ט אסורה בשבת שנולדה לביצה דמי ולא : הלידה אחר כמוהלידה
 להיות נגמרה בשבת הלידה שע"י ונמצא אפרוח לגדל ראוי' אינה אמה במעידביצה
 )מ"א(. הכנה חשובה אינה עגל של זו לידה אבל הכנה והוי אפרוח לגדלראוי'

 שאז אחד אבר בו שחר כן אם אלא ביו"ט לטלטלו ואסור יג.סעיף
 בפ"ק וכדתנן בהכי סגי כזית ששייר כל אלא דוקא לאו : כר האבר לגבי בטלהעור
 )פ"ח(. בורר כזית עמו יש אא"כ יגביהנוולא

 גמרא במ"מ ציין : כר ביו"ט מום בו ונפל ביו"ט נולד אם אבל יח.סעיף
 אך הש"ע לשון הוא וכן המוכן מן זה הרי במומו נולד שאם הלשון בגמראוהנה
 ועבר קבוע מום נולד ביום ובו סתם נולד אם ה"ה אלא דוקא לאו ע"ז כ'הפ"ח
 מותר. וראהוהחכם

 מאליו(. המום נפל )אם כו': מאליו היום כפל אם יט.סעיף

 אלא ממש לפניו לאו דה"נ אפשר עוד ק"א. ע' ימות: שלא כדי כ.סעיף
 . ה' סעיף תצ"ז סי' כמ"ש קצת ממנומרחוק



 תורהיגדילמח

 כהמקיל כ' והפ"ח : כו' מהן אחד את לשחוט צריך עכ"פ אבל : כאסעיף
 דהמקיל הפ"ח וכ' רשאי, מהם אחד לשחוט שלא רצה ותוספתא,כירושלמי
 הפסיד. לא והירושלמיכהתוספתא

 נתיב ע"ז וכ' מ"א במ"מ כר: לטלטלן אסור עוממות גחלים בו:סעיף
 נפל שטעות נראה ע"כ ומסיים ראשונה למלאכתן עומדין אכתי דהא וקשההחיים
 לטלטלן. מותר וצ"לבדפוס

 שופר כ"ב סעיף תקפ"ו סי' דלקמן מהא שנא מאי וצ"ע בסופו: לא.סעיף
 את דוחה דשופר עשה ואין ול"ת עשה שיו"ט מפני יו"ט עליו מחלליך אין ר"השל
 דהתם ואעפ"י עליו מחללין אין מדרבנן אלא אינו שאיסורו בדבר ואפי' ועשהל"ת
 שלא אף הכא ומ"ש לגמרי ת"ש מצות תדחה יו"טבמידידרבנן עליו יחללו לאאם

 ניכר רשימו כשיהי' בערב לכסות אפשר יהי' שהרי לגמרי כסוי מצותתדחה
 שאינו מוקצה טלטול איסור דוחה התורה מן שהוא כיסוי שמצות אמרינןואפי"ה
 וצ"ע. מדבריהם,אלא

 תצ"טסימן

 לענין עליו לסמוך אין כ"כ דהמרדכי דאע"ג כתב והפריח בסופו: 1סעיף
 משום סופן התירו ולפיכך הדחק ע"י עלי' למזגא דחזי העור דשאני הנוצותטלטול
 שמניחה. במקום כ"א הנוצות למרוט שלא ליזהר יש לפיכך וכו'תחלתן

 דוכתי דבתרי משום דביצה בפ"ק הרי"ף דעת כן הסיח כ' בסופו: יבסעיף
 אביי ואיתבי' כו' לאיסור שמלאכתו דבר רבה דקאמר תלמודא מייתי כה"כבפ'
 וכ"פ לצל מחמה דההוא לי' ושני לטלטלן שאסור בשר עליו קצב שאםושוין

 נראה ולי כו' הרמב"ם דעת שזהו ויראה כס סי' בפיק רש"ל דעת וכןהמהב"א
 לרבה אביי דאותבי' כה"כ בריש דחזינין דביק התוספות בעלשהעיקרכדבריר"י

 כודין הכל רב דא' להא דשמעה וכיון נחמי' כר' לשנויי וסבר דחוין מתניתיןמהך
 לפלגו דלא היכי כי מעתה מקוס לי' מייחד עלייהו דקסיד דכיון ומזורי זייריבסיכי
 לצל מחמה דההיא לי' שני דרב להא דשמעה דמקמי למימר לן אית שמעיזתיהני
 ולפי"ז מקום לו דמייחד חסרון מחמת מוקצה הוי דעלי שני דשמעה לבתראבל
 אסור גווני בכל מקומו לצורך כין עליו לישב כגון גופו לצורך בין לטלטלואסור

 וכן הרא"ש דעת וכן כו' יו"ט שמחת משום בשר עליו לקצב התירו ומ"מלטלטלו
 י"ג סעיף לקמן שכ' הש"ע מלשון אבל נקטינן והכי דביצה דפ"ק בירושלמימוכח
 עליו לקצב כגון יו"ט שמחת לצורך לטלטלו מותר ביו"ט מ"מ כו' שבשבתאעפ"י
 יו"ט. שמחת הוי ומקומו גופו לצורך שהוא דכל דסבר משמע בזה וכיוצאבשר



מט תורהיגדיל

 ת"קסימן

 אם אומר מדקתני הג"א של והיינו ג' ס"ק המג"א ז"ל בסופו: ג'סעיף
 ש"ז סי' כמ"ש זה פי' דחו ק"נ ד' בשבת התוס' אבל כו' עכו"ם למעוטי ס'לחבירו
 כסברא להחמיר וטוב הרב כ' לכן וצ"ע דוקא לאו חבירו דה"נ אפשר א"כס"ז

 ג"כ כ' ז' או' בביאוה"ג גם הפסיד לא דהמקיל נ"ל לכן כ' הפ"ח אבלהראשונה
 ע"ש, להקל ג"כ ודעתו נכרי חבר אמרינן ק"נ דף כשבתאבל

 תק"גסימן

 סוף ובביאוה"ג להקל: לא אבל להחמיר ארוך א' כיום ונחשבים ג.סעיף
 שכ"כ המ"מ וכ' אחת קדושה לקולא דאפי' שם הרמב"ם דעת אבל כ' ו'אות

 והר"פ.המהב"א

 תק"וסימן

 הפוסקים רכל כיק ול"נ כ' והפ"ח : עכו"ם ע"י ליקד להתיר יש ג'סעיף
 בהדיא מוכח וכן קאי שני' אהרקדה בש"ס המוזכר דשינוי הרשב"ם פי' עלחלוקים

 להתיר שאין ברור הדבר הברייתא מל' דילן מהש"ס וכ"מ רביצה דספ"קבירושלמי
 שמרקד ר"ל דכתיבנא שונין הני דכל דע עוד וכ' להחמיר עיקר וכן כלל גויע"י
 רש"י שפי' וכמו יוצא הכל דהשתא בראשונה שרקד עצמו כברה באותה שני'פעם

 דהיינו נאה הפת שיהי' כדי אחרת בכברה שני' לרקד אבל כמרקד מחזי ולאבגמרא
 הרקדה כתחלת הוי שזה שינוי ע"י אפי' אסור הסולת את וקולט הקמחשמוציא
דאסורה.

 תק"טסימן

 לבין בינו דוקא לאו : כו' עצמו לבין בינו אלא לעשותם היתר אין : בסעיף
 שאינו אדם בפני כן יעשה שלא לעיל כמ"ש זה היתר היודע ת"ח אפי' אלאעצמו
 זה. היתריודע

 דהיינו לי ומשמע א"צ, פ' הר"ן וז"ל חכמים: החמירו בסכין ד:סעיף
 מדכתיב מכשירין רחמנא דשרי דכיון אע"ג כלי לעשות שאסור ר"י דמודהטעמא
 להתיר שא"א לפי טעמא היינו בהו שרא ולא היא גמורה מלאכה ודאילכם

 שרי' לא אלמא ולרקד לטחון שאסור וכיון עצמו נפש מבאוכל יותרבמכשירין
 או מדאורייתא שהוא שתאמר בין מרובה לזמן הנעשים מלאכות נפשבאוכל

 וכל מזה יותר במכשירין להתיר א"א שכן וכיון למעלה שכתבנו מה עפ"ימדבריהם



 תורהיגדילנ

 מ"מ בק"א ועיין הרבה, לימים הנעשית מלאכה שהיא ברור הדבר כלי עושהשהוא
 בזה. הר"ן של טעמו כאן הביאלא

 תק"יסימן

 הצף שומן לקלוט מותר אבל : עכו"ם ע"י אפילו שאסור : בסופו יבסעיף
 וכמ"ש קצת יניח לחלב סמוך וכשיגיע בשבת אפי' סמעטענע שקורין החלבע"פ
 שיפסיד שחושש רק לו א"צ ואם ביום בו לאכלו שצריך ודוקא י"ד סעיף שי"טסי'

 וצ"ע י"ג( ס"ק )מ"א ה' סעיף ש"ז סי' וכמ"ש עכו"ם ע"י לעשותו מותרייתקלקל
 שלו, בש"ע הרב זה הביא לאאמאי

 כמה אדם מולח י"א כמ"ש : כו' צנת חתיכות הרבה למלוח מותר : סוסעיף
 לכל שצריך כאן וכ"ש אחת לחתיכה אלא שא"צ אעפ"י אחת בבת בשרחתיכות
 סק"ז(.)ביאוה"ג

 דשם : כר ביחד חתיכות הרבה למלוח שלא מתמירין ויש הנ"ל:סעיף
 דאין משום שם ברא"ש וע' כו' ומשום ד"ה שם בהג"א וע' התירו תחלתןמשום
 לאכלן שרוצה כיון מותר לכ"ע דכאן י"ל וגם ראשונה לסברא מסכים וזה כו'עבוד
 סק"ח(. )ביאוה"גכנ"ל

 לאחוריו: ולהפשילן כדים הרבה להוליך ומותר אחרונה: שורה כ.סעיף
 )ש"ע(. כלל יביא לא בהמה ע"ג אבל האדם על בנושאבד"א

 חקי"בסימן

 בפ"ע. מיוחדת בקצירה כו': בשבילו ירבה שמא חוששין אק א.סעיף

 זו אפ" ע"י ומיתתקן משתבח הוא בי"ס שיאכל הפת וגם : בסופו ד'סעיף
 שהיו שלהם בתנורים זה וכל י"ס סעיף תק"ז בסי' מ"ש לפי כן ואםכו':
 ממת יותר בו לאפות אסור כו' שלנו בתנורים אבל יפה, נאפה והפת כו'קטנים
 לעבדו ליחן שיוכל אחרים מאכלים לו שיש אעפ"י כאן גם ביו"ט לושצריך
 לצורכו, בו שאפה א' בתנור אפי' בשבילם לאפות אסור כלבו לפני אוושפחתו
 אפי' אחרים דברים לו יש אם כלבים דלצורך מסיק ט' בס"ק הגר"א לדעתאמנם
 כדעת ס"ל לו יש אם אפי' ושפחות בעבדים אבל שרי אחר תנור או אחרתבקדירה
 ע"ש. ו' וס"ק ג' ס"ק במג"א וכ"מ ע"ש שרי אחת בקצירה דדוקאהמרדכי

 תקי"גסימן

 כ' ט"ו ס"ק המג"א אבל : כו' התורה מן שלאחריו בי"ס אסור יט.סעיף



נא תזרהיגדיל

 לשוחטו שאפשר כיון ביו"ט מדאורייתא מותר בשבת שנולד דאפרוח הר"ןבשם
 ולדבריו ד' ס"ק תק"ז סי' בשמו המנ"א וכ"כ הכין לעצמו שבת א"כ בשבתלחולה
 מן שמותרת בשבת שנולדה ביצה לענין ט' סעיף לעיל הרב כמ"ש דומה זההרי

 כו' הדין וכן כ' ח' סעיף תקט"ו בסי' לקמן אמנם שלאחריה ביו"ט לאכלההתורה

 שיכול בישול בלא חיין הנאכלין בפירות בד"א כמשניית מד"ס אלא אינוואסורן
 משמע ביו"ט התורה מן אסורים הם לפיכך כו' אבל התורה מן עצמה בשבתלאכלם
 לחולה. לבשלם שאפשר כיון הסברא ס"לדלא

 תקי"דסימן

 שני יו"ט ובליל : הגוף הנאת בשביל לכבותו צריך אפה בתחלתו: הסעיף
 ד. סעיף תצ"ו בסי' הפ"ח בשם הגליון על מ"שעיין

 נזהרים אין והעולם : כו' עשרו להראות כדי בנרות מחכוין אא"א יג.סעיף
 רש"ל(. בשם )מ"א מתיר דהרמב"ם שיסמכו מי על להם ויש בזהגם

 תקט"וסימן

 במוצאי העכו"ם שילך בכדי פי' : כו' לתחום מחוץ שיבאו בכדי רק ב.סעיף
 לכאן. ויחזור המלאכה ויגמור לתחום חוץ משחשיכהיו"ט

 שניצר ברור שהדבר פי' כו': אחד ספק אלא כאן אין אם אבל ג,סעיף
 רק היום שניצד ברור שהדבר או מאתמול ניצר שמא ספק שהוא רק ישראלבשביל
 אלא כאן ואין לישראל והביאן נמלך ואח"כ עכו"ם בשביל צד שמא הואהספק
 אחד.ספק

 פ"ח ע' כו': גליות של שני ביו"ט אף חכמים החמירו בספק ואפי' ד.סעיף
 אם בספק שהם דפירות ס"ג תקט"ו סי' המחבר כ' והרי וא"ת וז"ל ס"ד תצ"זססי'
 דשאני וי"ל כו' קאמר שני בי"ס דאף משמע ומדסתם אסורים ביו"ט נצוד אונלקטו
 אלא מתוקמא לא ע"כ בנצורו קתני לצדדין ומיהו כו' דרך שאין דמחוברמיני
 ס"ס. הו"ל שני ביו"ט דאי א'ביו"ט

 וצד ליקט שלא ידוע אם היום וניצודו שנלקטו ידוע אם אפי ו.סעיף
 בשבילו. שהובא למי אפי' מיד : כו' לערב מותרין ישראלבשביל

 ד' ס"ק תק"ז וסי' ט"ו ס"ק תקי"ג סי' המג"א מ"ש וע' רש"ל לדעת כ'זה

 פ"ח. בשם הגליון על זה שקודם בסעיף מ"ש ע' מסל"ת גוי לענין . . הר"ןבשם

 סעיף תקי"ג סי' לעיל מ"ש עיין : כר חיין הנאכלין בפירות בד"א ח.סעיף
 הר"ן. בשם המג"א מ"ש הגליון עלי"ס



 תורהיגדילב

 שלאחר מו"ס לאכלם עלט סומכץ אץ ט מע" עעתלעץ מסל"ת ".מעץ
 בשבת לאכלם ולערן מו"ס שהביא או : כר התרה מן סטם בו 9ן אסו שהןהשבת

שלאחריה

 מ"ש ולפי : כר ד"ס באיסי אלא מסל"ת עב"ם על סומכץ ואץ קסעד
 הכנה איסור בזה אין הר"ן בעם ד ס"ק תק"ז וס" ט"ו ס"ק "ג חק סרהמג"א

 מסל"ת. עכו"ם בזה נאמן וא"כדאורייתא

 תקי"זסימן

 קמח לוקחי רוב אם צ"ל אפשר : כו' שבעיר פת לוקחי רוב אם ד.סעיף
 עכו"ם. הםשבעיר

 תקי"חסימן

 קשה היא אם : כו' הכלבים לפני ולחתכה לטלטלה מותר : בתחלתו יא.סעיף
 )מ"א(. שכ"ד סי'כמ"ש

 תקי"טסימן

 הישראל מותר חתום והוא ביו"ט לישראל כתב שהביא עכו"ם ו.סעיף
 להתיר מהרי"ל בשם מ"א ומ"ש וז"ל כ' ה' ס"ק בביאוה"ג אבל : כו' בעצמולפתחו
 ט' כמש"ש יו"ט שמהת משום אלא ביו"ט התירו לא דהא צ"ע ביו"ט כתבלפתוח

 שרי וכאן יתקע שמא הצד מן בציר אסור שבס"א וזה י"ס סעיף ש"ח סימן וע'י'
 שמחת משום דכאן משום ברפוי' איירי דלא משמע המ"א )וכמ"ש במהודקאפי'
 כו'. סופן התירו משום אלא דליכא שם משא"כיו"ט

 תקכ"אסימן

 לכסותם מותר בשבת ואפי' ; כר מועטת טרחה לטרוח לו התירו ג.סעיף
 . . . בסי'כמשנ"ת

 תקכ"זסימן

 לו הסמוך לשנת מיו"ט ולנשל לאפות אלא מתיר אינו שע"ח לפי כג.סעיף
 לא רחוקה שבות אבל התירו קרובה דשבות : כר ביניהס מפסיק חול יוםשאץ
התירו.



מ תורהיגדיל

 תקכ"טסימן

 פ"ק בקב"ה הוא: לכם בכלל אלא לה' חצה בכלל עולה זה אץ הסעיף
 לכם. חצע בכלל ולא הלשקדחולץ

 הקטנה רא,טזקלכווז

 תקפ"בסימן

 במקום השש בכל ואם : כאחת מפשות ראשונות ות בר של מפת א.סעיף
 הפ"ח מסיק המלה"מ או הקדוש המלך ואמר טעה צומ"ש אוהב מלך אוהאה"ק
 בה לחדש וא"צ תע"ב לחזור רצה ואם יום בכל נידון אדם כי לחזור שא"צלהלכה
 חוזר שטעה לו ברי שאם שכ' כהרמ"ע ודלא . . . מחזיב"ר ס' הסכמת וכןדבר
 כן.ואינו

 סי' ט"ז : כו' נדבה בתורת עוד שיתפלל טוב רגליו שעקר לאחר ב.סעיף
 אוהב מלך אמר דאם להלכה העלה והפ"ח )פ"ח( לחזור שא"צ שכ' ובמ"אקי"ח
 . . . לא בהא המשפט מלך אמר אם אבל קי"א סי' כרמ"א דלא לראש חוזרצו"מ

 חזרה.וא"צ

 ללימודו: חוזר הוא כקריאתו השם לומר רשאי שאינו כיון : בסופו ג,סעיף
 אמר אם בתפלה לו נסתפק ואח"כ כקריאתו השם פעמים צ' ואמר עבר אםונראה
 דגם הסכים כ"ג ס"ק קי"ד סי' בביאוה"ג אמנם לחזור צריך אין . . הקדושהמלך
 ע"ש. לחזור צריך יהא שלא צ"פ לומר מהני לאבמה"ר

 ואה"כ המשפט המלך כא"י או הקדוש המלך בא"י צ"פ אמר אם ג.סעיף
 דמשמע מגומגם הלשק כ' לד"ה לראש לחזור צריך אעפ"כ כו' בתפלה לונסתפק
 שעבר לפי לראש לחזור יצטרך למה וקשה מהני לא בא"י צ"פ ואמר עבר אםאפי'
 צ"ס שיאמר מהני לא דהכא ונ"ל . . שכ' מכות יותר במ"א והלשון בשם,ואמר
 דהכא משמע לבטלה ברכה דהוי בא"י לומר רשאי אינו דהכא מ"ח קי"ד בסי'כמו
 יצטרך לא אח"כ מסופק יהא שאם בכדי לכתחלה צ"פ לחזור רוצה אם מהנילא

 לחוור א"צ בודאי נסתפק ואח"כ בשם ואמר עבר כבר אם אבל מהני לא זהלחזור
 המלה"ק לומר צ"פ ר"ה קודם עצמו מרגיל אם ומיהו וז"ל הפייחוכמ"ש

 בשם ואמר עבר אם מיירי הוא כי המג"א על דל"פ ואפשר דמהני יראהוהמלהמ"ש
 בשם[. כשאמר מיירי רהפר"ח הפ"מ, ]וכ"ככנ"ל.



 תזרהיגדילבד

 ז' מעק בברכה הש"ץ אומר בשבת כף ר"ה חל אם וכן בש"ת ד.סעיף
 כ' הברכה שסיים עד נזכר ולא האה"ק וא' טעה ואס : כר הקדחם המלך שבתשבליל

 הסכנה מפני אלא מדינא אינו הברכה דזו כיון בדיעבד לחזור צריך שאין ול"נהפ"ח
 האר"י רבינו מ"ש לפי אמנם הפשט עפ"י כ' הנ"ל הרבנים וכל מחזיב"ר בס'וכ'

 נראה א"כ בדבר סוד להם יש מפהס"כ הדבר שתלו ורז"ל חובה ז' מעיןדברכ'
 לומר שכח אם וה"ה שם יש אפי' חוזר לד"ה הברכה שסיים קודם נזכר ואםדחוזר
 פ"ח. חהר, אינו הקדחם המלך אמר אם רק השם את שהזכיר כיוןובכן

 שלפי כ' דג"מ ובס' : כר הזה הזכרת יום את לנו ותתן אומר בר"ה ט.סעיף
 לומר צריכים . . יום את באהבה ה"א לנו ותתן הרגלים בכל אומרים שאנומנהגינו

 באהבה. כאןגם

 לזכרון. לכם והי' צ"ל : וגומר ונזכרתם וגף חדודיכם ובראשי הנ"ל.בסעיף

 ואמר בחול טעה ואם כר: קודש מקרא תרועה יום ובקידתם הנ"ל.בסעיף
 הכתוב אמר ואפ"ה בשבת אפי' תוקעין ד"ת עפ"י שהרי חוזר אינו תרועהזכרך
 עפ"י שהרי מטעם חוזר אינו תרועה יום ואמר בשבת טעה אם וה"ה תרועה.זכרון
 זמן הוי חול ביום להיות חל הי' שאם מטעם או בשבת אפי' תרועה יום הויד"ת

 )פ"ח(. חוזר ואינו תרועה יום לומר ג"כ שייך בשבת כשחל אפי' הלכךתרועה

 ודברך יאמר ולא כר אמת ודברך אומרים הברכה בחתימת יא.סעיף
 )פ"ח(. כן נוהגין אנו ואיןמלכנו:

 : השליט ארס שפירושו בחיריק יאמר ולא כו' בקמץ שהשלוק יב.סעיף
 ממשלה. לשק פירורנו המות ביום שלטון ואין כ"ה . . בקהלת שהריוקשה

 לומר נוהגץ ואנו ע"ז כ' והפ"ח הרי"ש: תחת בחיריק והרשעה יג.סעיף
בחיריק.

 יאמר ולא : תכתב טובה לשנה לחבירו אומר או"א שכל ונוהגים יז.סעיף
 וזהו ומ"א פ"י ח"ה מא' ח"ב ע"מ ס' ביוהכ"פ נחתמין צדיקים אפי' כיותחתם

 תחתם. לשון חצות אחר . . פ"מ בס' וכ' כתבנו בעשי"תשמבקשין

 תקפ"גסימן

 י"ד פ"מ של ז"ל : כר ושלקא בר"ה,כרתי לאכול רגיל אדם יהא א.סעיף
 ירקות. אבל ד"ה ל"ד ס"ק פ"חסי'

 הירק בתוך התולעת שמצוי סילקא כגון הירקות בענין ליזהר שצריךהלא



נה תגרהיגדיל

 נגד ועלה עלה כל להעמיד בזה הבדיקה ועיקר כקלח שיש התולעים מלבדעצמו
 למוצאו. ביז-ם מישוש וצריך נראה אינו ולפעמים התולעת ונראההשמש

 מהתפוח עשה רי"ו : כף הדבש על ולא התפוח על ויברך סעיף.באותו
 עליו. לברך יצטרך ולא הסעודה מחמת בתוה"ס הבא ד' שיהי' כדיפשטיד"א

 יאכל איל ראש אין ואם יצחק של לאילו זכר איל ראש לאכול יש ה.סעיף
 איל בשר איליאכל ראש לו אין באם דה"ה נ"ל : כר כבש ראש אין ואם כבשראש
 יצחק. של לאילוזכר

 תקפ"דסימן

 כ' מג"ח ובס' : כוי ופשענו חטאתינו והעבר מחה ומחל סלח צ"ל ג.סעיף

 על כשמבקש בבקשה מ"מ תחלה הקל על להתודות צריך . . . אף נ' ולענ"דת"ל
 כרוב אמר נ"א בתהלים המע"ה מדוד וראי' תחלה הפשעים על מבקשהמחילה
 פשעים תחלה דאמר אלמא טהרני ומחטאתי מעוני כבסגי הרב פשעי מחהרחמיך
 הללו הכוזריים הפוסקים שהביאו סמה אבל עוד. וע"ש חטאים ואח"כועוונות
 אל עבדיך חשוך מזדים גם נקני מנסתרות יבין מי שגיאות שנאמר כו' לרצותיודעים
 הכי. משמע לא רב מפשע ונקתי איתם אז ביימשלו

 מקומות יש כר המשה ממנין התוקע לקרות שנוהגים מקומות ויש ז.סעיף
 ומתפלל כשתוקע דוקא בא"ר וכ' ביוה"כ: וכן מוסף המתפלל גם לקרותנוהגיך
 לקרותו. נוהקם אין בשכר אבלבחנם

 בביאוה"ג : כף שופר תקיעת קודם התורה קריאת אחר אותו מלין ט.סעיף
 לגבי מילה באבע"א ושם לשופר וה"ה פסח אצל א' צ"א זבחים ע"ז ציין י"דאות
 דמיא. תדיר כיפסח

 תקפ"הסימן

 א"צ אעפ"כ י"ח יצאו לא שעדיין אעפ"י התקיעות השומעין ב.סעיף
 לעמוד צריכים השומעים דגם א"ר בשם הביא אדם חיי ובס' א' ס"ק מ"אלעמוד:
 לישב משאין שצבור מפני דמיו,סב תקיעות שלפיכך שרד לבושי ובס' כמ"אודלא
 לשמוע שעתידיו כית דמעומד אותן והיינו התקיעות עיקר שמעו לא שעדייןאעפ"י
 כו'. כלל הי' שלא מי אבל העמידהאותן

 : יצא שופר תקיעת על או בשופר לתקוע ובירך וטעה עבר אם ד.סעיף
 ומ"א. כבר חולא יצא דלא כ'והפ"ח



 תורהיגדילנו

 ה'סימן

 נדרים הדרתסדר

 לוין דובער שלוםהרב

 סתם כתב ס"נ( אלול חודש )דיני עמדין ר"י בסידור : חצות קודםבער"ה
 )וכן חצות לאחר חצות קודם בין חילק ולא נדרים", התרת סדר "ועושין ער"ה()גבי
 חצות". אחר צ"ה "א"א )סנ"ד( שם ממ"ש ולהעיר שראיתי(. המקומות בשארהוא

 בקצה לזה הטעם ראה יומא. מס' בשל"ה כ"ה שלמה: עדה שיראוטוב
 שם, המבואר טעם שייך לא רבינו ולנוסח סקצ"ב. סתקפ"א אפרים מטה עלהמטה

 נדרים להתרת הטעם כי : נוסף טעם 3( הערה 1332 ע' )ח"ד בלקו"ש כתבולכן
 כללות תיקון הוא לזה, מחדש,יההכנה העולם בנין הוא שבריה לפי הואבער"ה
 מישראל, עשרה ע"י אפשרי העולם כללות ותיקון נדרים, התרת ועד"ז כו'העולם
 העולם. כל שלימות שלמה,עדה

 בסוף )שנדפס מנהגים לליקוטי להוספה במילואים : ופוסקים בגמ'מבואר
 לודאי קרוב זו פיסקא "כל : שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב בתחלתו, השלם(מחזור
 לגמרי". שונה בנוסח היא חב"ד סידורי ובכמה הזקן. מרבנושאינה

 המתחיל קטע נ, 18 ]738[ ע' הזקן רבנו סידור שבסוף וציונים הערות]ראה
 לתקן וצריך עמדין. והר"י השל"ה שבסידור הנוסח שהוא - ולדראק" . ."בשם

כלפנינו[

 אלא כ"ז בא לא ואולי זה, בקטע מוקשים לשונות כמה על אעירולקמן
 כדלקמן. הצענזורמחמת

 מתיר והחכם שואל הנודר כי הוא, לשון כפל לכאורה : והפרה היתרשאלה
 התרה". ממעלתכם שואל "אני בהנוסח שאומדים וכפי הך.והיינו

 הוא הנדר שאם אלא התרה, מועיל בזה גם : לחבירו נשבע או שנודרבמה
 סרכ"ח ש"ך שם. ר"ן א. מה, נדרים )ראה בפניו אלא מתיריך אין חבירולצורך
 וסקנ"א(.סקל"ז

 לו "שעשה דהיכא אלא מ"כ(. שם )שו"ע בדיעבד מהני דעתו בלא גםובזה
 שם )ש"ך הפוסקים רוב דעת וכ"ה התרה, הוי דלא י"א זה", משום לו ונשבעטובה

סקמ"ט(.



נז תורהיגדיל

 נדרים התרת )דיני החיים ובדרך רפב( ע' ר"ה תפלת )לפני השל"הובסידור
 שאנו שבנוסח אלא כתבו לא זה(, קטע נשמט הרה"ח פי' שעם סידורים ובכמה-

 לחבירו. אדם שבין בנדר מועיל אינומתירין

 "נשבע כתב שכבר כיון הוא, לשון כפל זה גם : שטשביעו מי לשוםאו
 משביעו. שאינו אע"פ -לחבירו"

 בגיטין מבואר הרי כו', חבירו לטובת שאינו אף מיירי דהכא נאמרובאם
 סי' )חאו"ח רבנו בשו"ע וכ"פ והפרה, התרה מהני ב"ד בהדירוהו דאף ב()לה,
- סנ"ג(קכ"ח  היא )ורק מהני לא האמת דלפי שכתב שם( )גיטין כר"ן דלא 
 דמהני(.חושבת

 המאירי פי' לפי דוקא והיינו א. סה, נדרים ראה : שיהוי ודת עם מאיזהיהי
 חילול דאיכא שאני והתם בכה"ג, אף מותר דבעכו"ם סובר שם הריטב"א אבלשם,
 שע"א(. ע' נדרים התרת ע' תלמודית אנציקלופדי' )ראההשם

 שנשבעים ושבועות "אלות הוסיף: עמדין והר"י השל"הוביסדור
 אלא בא לא זה קטע דכל דאפשר לעיל וראה המשפט", ובמקומותלהממשלה

 הצענזור.מחמת

 שבנוסח אלא היתר, בזה גם דמועיל נתבאר כבר היתר: שום מועילאין
 לחבירו. אדם שבין נדרים מתירץ אנו איןשלפנינו

 ובפרט התרה, היינו ההיתר הוא, לשון כפל זה גם : והואלה והפרההיתר
 - "היתר" התיבות שני בץ באה בשאלה( ולא בהתרה לא )שאינה הפרהשתיבת

 ."ושאלה"

 הזקן". מרבנו שאינה לודאי קרוב זו פיסקא "כל אשר לעיל הובאוכבר

 ודאה לעמוד, והמודד לישב המתיריך צדיכין אם צ"ע רבותי: נאשמעו
 שם אבל עומד". והמודר יושבים שהמתירין נהגו ועכשיו סק"ט(: )סרכ"חש"ך
 בכלל, נדרים התרת על קאי וזה פתח", ע"י הכל להתיר נהגו עכשיו "כי הטעםכתב

 פתח. עוביין שאין - דער"ה נדרים בהתרתמשא"כ

 כו' חרם או קונם או : הוסיף השל"ה בסידור איסור: או שבועה או נדרכל

 כו'. נזירות מיניוכל

 של לשון "בכל במ"ש נכלל קונם כי אלו, לשונות רבנו השמטת טעםוי"ל
 כאן "אין המודעה מסירת שלאחר ההתרה בלשון במ"ש נכלל חרם ולשוןאיסור".

 - חרטה ולא פתח לא לזה דא"צ ס"ח וסרכ"ט ס"ת סרכ"ח )וראה כו'" נידוילא
 כאן. הכולל כשער ביאר כבר הנזירות ובענין התרה(.רק



 תירהיגדילנח

 "בכל נכלל זה שגם אף - איסור" או שבועה או נדר "כל רבינו שפרטומה

 על אסר אסרה או נדרה אשה בית "ואם הכתוב לשק הוא כל כי איסור", שללשק
 כו'(. לשבועה נדר בין הכתוב הטילו : א כ, שבועות )וראה וגו' בשבועהנפשה

 לבטא שנאמר בשפתיו, שיוציא עד חל הנדר שאין ואף בלבי:וגמרתי
 כל )דכתיב קדשים גבי ודוקא ר"י(, רס"י יו"ד טווסו"ע ב. כו, )שבועותבשפתים
 )ועד"ז בלב בקבלה סגי תרומתכם( לכם ונחשב )דכתיב תרומה וגבי עולות( לבנדיב

 פעם אפי' כן שנהג רק בשפתיו כן הוציא "שלא ופי' כאן, הכולל בשערהקשה
 כוונתו(. וצ"עאחד",

 דהוי די"א לצדקה בנדר כגת בלב, דמהני אלו אנדרים קאי דהכאי"ל
 וכן ס"א(. סרי"ב חו"מ טוש"ע רנ"א, סס"י יו"ד )רמ"א בלב קבלה דמיוניכקדשים

 ס"ו. סתקס"ב או"ח )טושו"ע בלב קבלה דמהני כקדשים דהוי י"א תענית קבלתגבי

 די"א כצדקה, דהוי שם(, )רמ"א מצוות שאר לעשות בנדר וכ"ה סק"ח(. שםט"ז
 רס"י יו"ד וט"ז בדרישה הובא )מהרים, מצוות לעשיית מעשר ממעות ליחןשיכול
 ס"ט(. פי"ב הנהנין ברכת בסדר רבינו פסק וכןרנ"ט.

 בהערות ע"ז שכתבתי ומה עכ"פ". "בלב ס"ז ש.ז. נשא לפ' ליקוט גםוראה
 ס"ג. )גז( יז גליון ואנ"שהתמימים

 שגמרתי לומר - לשלפניו קאי אלו תיבות אם צ"ע : טובה הנהגה איזהאו
 לומר - לשלאחריו דקאי או ; טובה הנהגה איזו או מצוה אינו לעשותבלבי

 כו', שנהגתי טובה הנהגה איזה או כו' בלבישגמרתי

 משא"כ טובה, הנהגה איזו לעשות בלבו שגמר הכא מיירי הא'דלאופן

 מה קשה יהי' הא' דלאופן טובה. הנהגה איזו ג"כ שנהג הכא מיירי הב'לאופן
- כו' שנהגתי לאח"זשאומר  לא למה קשה הב' ולאופן התחלה, לו אין זה דקטע 
 מצוה. איזו לעשות שנהג ומי טובה, הנהגה לעשות בלבו שגמר מי אתפרט

 ג' עוד כאן יש הסידורים ושאר שלו( יומא מסכת )ובריש השל"הובסידור

 או מהמצות מצוה שום לעשות בלבי וגמרתי "שנדדתי : שם הלשון וכ"התיבות,
 איזה "או תיבות הרי ולפי"ז כו'". שנהגתי טוב דבר איזה או טובה. הנהגהאיזה
 שנהגתי, על קאי טוב" דבר איזה "או ותיבות בלבי. גמרתי על קאי טובה"הנהגה
 אין אלו דתיבות לומר צריך שלנו ובנוסח מצוה. שום ובין טובה הנהגה ביןוכולל
 אלו תיבות אומרים היינו כאלו והוי שלאחריו, ועל אשלפניו וקאי הכרעלהם

 אשלאחריו. אחת ופעם אשלפניו אחת פעם -פעמיים

 בין חילוק מצינו היכן ע"ז, תמה שו"ע בקיצור פעמים: שלשהשנהגתי
 בזה. שהאריך מה כאן הכולל שער וראה לג"פ.פ"א



נט תורהיגדיל

 כאילו הוי יוהכ"פ בליל נדהי כל דאמרינן והא נדר: בלי שיצא התניתי%א
 גדול לצורך כ"א לחכם שאלה בלא להתיר ע"ז סמכינן לא ומ"מ בהדיא,התנו

 לבטל מועיל התנאי שאין "וי"א מ"ב שם שו"ע וראה ס"א. סרי"א יו"ד)רמ"א
 לחוש ויש התנאי, על סומך שהוא בלבו ויאמר לנדר תכ"ד יזכרנו אא"כהנדר

לדבריהם"(.

 טובה הנהגה "איזו לפנ"ז למ"ש כאן מוסיף מה צ"ע שעשיתי: דברהן
 על או עצמי "על שמסייס מה הוא אלו בתיבות כוונתו שעיקר לומר ואין .שנהגתי"
 שלאח"ז. בהערה כדלקמן -אחרים"

 חיובית, עשי' זה ג"פ,שאין שיתענה גם להיות אפשר שנהגתי מ"שואולי
 הוצרכה התורה גם שהרי הוא, ריק דבר ולא שעשיתי". דבר "הל מוסיףוע"ז

 אוכל". ולא "אוכל - להטיב" או "להרע לשניםלחלקם

 קאי דאי פניו. אשלפני או אשלפניו קאי אם צ"ע : אחרים על או עצמיעל
 הול"ל ולכאורה הלשון, דקדוק מאד יוקשה עצמי, על שעשיתי דהיינואשלפניו,
 כו' בלבי וגמרתי "שנדרתי פניו אשלפני קאי ואולי וכד'. לעצמי ; עצמי עםעשיתי
 עצמו. על שמקבל הלשת מובן דבזה אחרים", על או עצמיעל

 על הן עצמי על הן שעשיתי דבר "הן : הוא הנוסח כו' השל"ה בסידורוהנה
- הב' כאופן הוא דהכוונה מוכח מזה גם הריאחרים".  תיבת בין מדהפסיק 

 "הן". בתיבת עצמי" "על תיבות ובין"שעשיתי"

 "או בזה שייך מה א"כ עצמי, על היא והקבלה היא הכוונה ראם צ"עאבל

 על עשיתי שיאני שייך בעשי' )משא"כ אחרים על קבלה מהני וכי אחרים",על
 ש.ז. נשא לפר' בליקוט בזה פרטים כמה וראה דמהני, באופן מיירי ואוליאחרים"(.

 לכאן. משםויובן

 "זה : שבער"ה( נדרים התרת )על כתב דה"ח בסידור : לי הידועים אותםהן
 להתירם וצריך אותם וזוכר שכח שלא לנדרים אבל ששכח, לנדרים אלא מועילאינו
 לי". הידועים "אותם אף דמתירים מפורש וכאן הנדר". לפרטצריך

 דעיוהכ"פ. נדרי כל לגבי הדה"ח כדברי כתב שיז סי' הלקט בשבליוהנה
 אותם להתיר שאין נדרים אותם על התרה מבקש אני "ואין לשת אומרים אקושם
 שזוכר. הנדרים על מהני לא לכן פורטם", הייתי כאילו בעיניכם נא יהיוע"כ

 אף ומהני פורטם, הי' כאילו ממש זה הרי - זה לשק שאומרים כאןמשא"כ
 לו. הידועיםבאותם



 ת ו כ זל
 שיחי' דובער שלוםהילר

 ולתספרתו שנים גי לו מלאותלרגל
 ה'תשל"ו אלול ט"ו עש"ק, ו'ביום

ולזכות
 תחי' דינה נחמהאחותו

 ה'תשל"ו אלול ב"ו ג' ביוםשנולדה
 הורי'ולזכות

 שיחיו לובא מרת וזוג' יוסף ר'הרה"ח
 ל צ ר עה

*
 שיהיו משפחתם ע"ינדפס


