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בם"ד

מוקרל~
 זה מפרי ומוקטר

 ומחזיקי מנהלי מיסדי,לכבוד
 וחשובה, יקרה מפוארה,קהלה
 י( מעט מקדש 1 מיוחדבית

 נקראת, שבת" "שומריביהכ"נ
 בקודש בה אנימשרת
 הנני, ורבם מורםמנהיגם,
 ליסד היתה ראשונהלפנים
 ץ, נאמנה ישרון עדתקהל

 דרכה בחרה אבותבמסורת
 בנהורא, לדר ולהלללהודות

 ץ הכתירו ראשון ומנהיגרב
 אנושים, פאר השלםאדם
 היה התורה דרךדרכו

 יושר, נתיב לאנשיםלהורות
 הברוכה התורה בדרךלהדריכם
 מאירה, ועינים לבהמשמחת

 ותמימים ישרים יהודיםמיסדיה
 ו(, ואמונתם חסדם ד'זכור

 ראשונים בדרך הקהלההמשיכה
 ץ מיסדיה תפלת חבריהקימו
 מעשיהם, לבטל נתנולא

 ומנהיגם מורם רבם,לזכר
 ץ, הושיבו קברו עלישיבה
 ץ במותו לו עשווכבוד
 ", עולמים באהלך אגורהלקיים
 אבקש עליון דרמלפני

 כקטורת, נא קבלתפלתי

 נועמך הנחילם אלוקיםד'
 כבודך, מזיו להםתשביע

 באוצרך הטמון מטובירוו
 סלה, לנצח מעולתםתתברך

 גואל. בביאת לראותיזכו

 כ"ה. דף ח"א ישרון יסודי כ"ב, סי' דר"א שאילתות ה"ד, פ"ד ברכות ירושלמי1(
 שכ"ד. יראים נשא, זוהר כ"ט, מגילה2(
 ופולניצ גליציא יהודי רובם תרמ"ז, בשנת נתיסד שבת" "שומרי ביהכ"נ3(

 אז. בטאראנטאשהתישבו
 הראשוך חרדי ואב"ד הרב והיה לרב נבחר ז"ל יתנרעב יוסף ר הגאון הרבא

 דוד בית שו"ת שמ"ב, סימן ח"ג מהרש"ם בשו"ת נזכרבטאראנטא,
 תש"ג. מרחשון, ד' נפטר ועוד, ע"ג סימןח"ב

 וכו/ באורייתא דאשתדל מאן ב' קל"ד תרומה רע"מ5(
 ע"ב. ה' תענית6(
 אחרוך הראשון, רבם ע"ש יסדו ש"ס לומדי מהרי"ן חברת ע"ב, ט"ז ב"קד(

 תש"י. שנת פסחשל

 ע"ב. צ"ו יבמות ס"א, תהלים9(



 *( ההלהמכהבי

 לישראל הרבניםראש

 הרצוג הלוי אייזיקיצחק
 לישראל הראשיהרב

 ת"ו ירושליםהחופעאק
 תשי"ז. תשון ה' ירושלים,ב"ה,
 כש"ת וכו' הרבלכבור
 *( שליט"א מעלרער גדלי'ר'

אחדשה"ט.
 יסודי החשוב, מפרוהגיעני
 אלא הספקתי ולא שני, חלקישרון
 הזמן כי בלבד, עליו עינילהעיף
 המרדות כי עד תפום הימיםבאלו
 מפרו והנה רוקי. בלע יתנונילא
 ילקומ פומק, ספר בבחינתהוא
 גם ויש ואחרונים מראשוניםחשוב
 טבלי וע"כ מקוריים, דבריםבו

 למעשה להלכה אחריותלקבל
 רושם עלי עשה שמפרו אומראני
 דברי שליקמ עשה ושיפהנעלה

 הלכה לכל ז"ל הגדוליםרבותינו
 ויפוצו עליו ד' נועם יהיוהלכה.
 חוצה.מעינותיו

 בכמ"ס, מברכוכברכת
 ומכבדו,מוקירו

 הרצוג הלוי אייזיקיצחק
 לישראל הרבניםראש

 נמיםיצחק
 לציוןראשון

 לישראל הראשיהרב
 תשי"ז תשרי ח' ירושלם,ב"ה
 גרלי' ר' וכו' הרבלכבור
 קנדה. טורתטו, שליט"א,פלרר
 נ., ם.ר.

 ישרון" "יסודיתשורתו-מפרו
 בעתו, בתודה קיבלתי ב'חלק

 נתעכבה הרבות מרדותיומחמת
התשובה.
 תמיד היו הלכות פמקיאסיפת
 נתיבות שהאירו ולברכהלתועלת
 משנה תועלת אולם הוראה.לבעלי
 בדורנו.להם

 לעיין בידי סיפק שהיהבמידה
 רב שמעשה ראיתיבספרו
 הלכות פסקי בכנסו כת"רעשה

 ראשונים ממפרי יום-יוםהנחוצים
 ובשפה נאה במדרואחרונים
 לישא לו עמדה חכטתו ואףברורה
 הלכה ולהכריע בדבריהםוליתן

 וחילו. כוחו יישרלמעשה.
 תורה להגדיל ה'יזכהו
 חוצה. מעינותיו ולהפיץולהאדירה

 דאורהתא,ביקרא
 נמיםיצחק

 מגאומ שקבלתי וברכה תהלה ממכתבי אחדיםכאן מביא אני.(
 והערות מכתבים עוד אדפיס הבא בחלק ובעזה"ש ואתר אתר בכל די שליט"אישראל וגוווי

 תח"י.הנמצאים
 לפי וטעמי ישראל וגדולי גאוגי מהני אלי שגכתבו התוארים הדפסתי לא*(
 בחרתי. זה ודרך ו"ל, רע"א לשו"ת בהקדמההמבךאר



 וויידענפעלד בערישדוב
 מיעקב" "כוכב דישיבת ור"ם סשעביו דק"קאב"ד
 19 שפרוס אבן רחוב תובב*א ירושלים בעיה*קכעת

 תשס"ז אלול כ*ג ירושלםב*ה

 שליט"א פלדר גדל" טו"ה וכו' הרב ידידילכבוד
 רב, וישעשלום

 "יסודי החשוב ספרו את קיבלתי בשעתו וגם השגתייקרתו
 בפרקים ומקיף ההולך הזה הספר מן רוח קורת לי והיהישרון"
 תשואות מהם. והמסתעף התפילה בעניני פרטים ופרטי פרטיםוסעיפים

 להגדיל חוצה מעיינותיו יפוצו כי אברכהו הלב ומעומק לו, חןחן
 ולהאדירה.ונורה

 משפהתו ולכל לו מובה וחתימה לכתיבה השנים בברכתוהריני
 שתחי'.הנכבדה

 ומכבדו מוקירומינאי
 וויידענפעלד בערישדוב

 אונמרמן בר"א יהודאאימר
 והמחוז יפו לתל-אביב, הראשיהרב

 יפו. - אביב תל תשי"ז, מרחשון, י"גבע"ה
 מוהר"ר וכו' הרב לכבודהחוה"ש
 בטוראנטא. רב שליט"א, פעלדערגדלי'

אחדשת"ה,

 ושמחתי ח"ב ישרון" "ימודי ספרו יקרת את רב ברצוןקבלתי
 גופי ממצה ובביאור רחב בהיקף לבאר ממשיך כתר"ה כילראות
 במדה כי לי נדמה בזה. רבה תועלת ויש השו"ע מדר לפיהלכות
 אומר והנני הענינים בביאור הראשון החלק על ח"ב עולהידועה

 אומץ להוסיף יזכהו והקב"ה לאורייתא. וחילו כחו יישרלכתר"ה
 הטובה ד' כיד תבונתו, מפרי לאור ולהוציא ולבאר לפרש זובדרך
 בעד כחו ויישר זו חשובה תשורה בעד תודה רחשי נא יקבלעליו.
 תועלת להביא עלול לדעתי אשר זה, בספרו שהשקיע העמלרוב

 גרמו המרובות וטרדותי לכוזוב שרציתי רב זמן זה בו.למעיינים
 לו לכתוב פנויה לשעה חכיתי אגב הדבר, נדחה פעם בכל כילכך

 בחד"רע אחדותהערות



 ט"ו( )עמוד במפרו כתר"ה שמביא מה על להעיר הנניוכעת
 שתצא עד אותו מכין לדוכן לעלות רוצה שאינו כהן כי הפם"גדברי
 כי שמפורש מפני להולמם, קשים שהדברים כתר"ה אומר וע"זנפשו

 עשת"נ. אותו מכין של הדין אין ובכה"ג מהויב לא נקראכשאינו
 שהאריך הי"ד( ז"ל, מממל )מהרב יהרדה עין בם' שראיתי כברוזה

 כזו, כפייה שייך לא כאן כי שונים ממקומות והביא זה בעניןהרבה
 במובנ ומפלפל האדם, תקון בשם אהר בספר גם נדון זה כיומביא
 ודעת.מעם

 הפמ"ג כי בפשימות הדבר לפרש אפשר כי נראה לענ"דאולמ
 שהוא, מעם איזה מפני זו, בשעה לעלות המסרב בכהן לאמיירי
 במצוה שמזלזל לאמר טטלל, לדוטן לעלות רוצה שאינו בכהןאלא
 אותו שמכין ודאי זה בכגון לקיימה, רוצה ואינו כהנים ברכתשל
 מצוותיה אשר ד2וה"ק, של בערכה שפוגע מפני נפשו, שתצאעד

 חמאך אחת ממצוה להשתממ שרוצה ומי מישראל אדם כלמהייבות
 מאד.גדול

 ממיים שהרי הפמ"ג, כונת זוהי כי קצת מוכיחיםוהדברים
- מרדות, מכת אותו מכין הזמן עבר אםכי  מכת מצינו והיכן 

 ברך שלא או ק"ש קרא שלא כמו ? תעשה ואל שב עלמרדות
 שמכין ומה מרדות. מכת אותו מכין כי נזכר שלא וכדומהברהם"ז
 אפשרות עוד לו כשיש רק זהו לולב אר סןכה בעשה עשת"נאותו

 לא זה דין מדוע בפשיטות ומובן כנ"ל. לומר ממתבר ולכןלקיימה.
 חי שהגהמ"ה מפני להפמ"ג, שקדמו מהפוסקים אהד בשוםנזכר

 אצלם הוא הראשון והטיטן הריפורמא, של התהוותה בשעתבגרמניא
 דבר ראיתי וכבר בכלל. לקיימה ומסרבין כפים בנשיאוע'טמזלזלין

 להעמיד אתם רנלחמתי "חרדים", לעצמם הקוראים בבתיכ"נ בעיניזה
 כי שמביא הרא"ש בתשובות וראיתי כנלענ"ד. תלה, על זומצוה
 במקום, לטלמל עירוב בעשיית מאמין שאינו פלוני על הודיעהואהד
- וינדהו שיחרימהו כותבוהוא  מאד. חמרר עוון זהו כי 

 ע"ח, עמוד בספרו שכתוב מה על קצת להעיר רציתיועוד
 לציין וכדאי כפיו, את נושא אם שבעה אחר אבל ל;נין מביאכת"ר
 עולים הכהנים גמ ויום יום בכל כפיהם שנושאים ישראל באר'ןכי

 ישראל". ארון "ספר בספרו ז"ל טיקוצינסקי הגרי"ם גם מביא כןלדוכן,
 באב בתשעה כי בפוסקים דמפורש ממה מוכה זה דיןולענ"ד

 של זו שאבילור2 ויש אבלים, כולם אז והן כפים, נשיאת ישבמנחה
 בשאילת אמרר שהרי שבעה, אחרי הפרט מאבילות יותר חמורההכלל
 כפיו. לישא לאבל איסור אין כי מוכח ומזהשלום,

 רק כפים נושאים שם אשר בחו"ל שהיו שהפוסקיםאלא
 באה"ק ולדידן הכלל. מן האבלים את הוציאו אז שמחה כשישביו"מ

 ממנה, פמור האבל דאין ודאי תום יום בכל זו מציהשמקיימים
 זה. דבר להזכירוכדאי

 להנהיג כחם בכל השתדלו ותלמידיו ז"ל הגר"א כי ידועוהנה
 הדבר עצם אבל מילתא. אימתייעא ולא יום בכל כפים נשיאתבחו"ל



 *(. חשוב זה דבר כמה עד מוכיח הקודם הנוהג את לשנותיטהתאמצו
 שם נמצאים אחב"י אשר מקום בכל זו מצוה שתתפשט רצתויהי

 אברכם. ואני בנ"י על שמי את ושמו בנוויקויים
 הזאת החשובה בעבודתו להמשיך ולאמצהו לחזקהו עמו ד'יהי
 את ומרחיבה תפילה זו השמ לעבודת המעיין של לבו אתהמקשרת
 הזאת. העבודה בסדרידיעותיו

 ציון בנחמת לראות בקרוב ונזכה מאדוה"ש החוה"שויקבל
 השלימה. ובגאולתנווירושלים

 רבבמבוד
 אונטרמן יהודאאיסר

 והמחוז יפו - אביב לתל הראשיהרב
 כ"ב. דף ח"ב ישרון יסודי ראה*(

 טולידאנו משהיעקב
 והמחוז יפו לתל-אביב הראשיהרב

 ישראלתל-אביב,
 תשט"ז אלול י"ד יום תל-אביב,ב"ה

 טוראנטו בעי"ת צוליט"א פעלדער גדליה ר' ומו' הרב מעלתלמבוד
 נ. מ.ר.

 על לי וימלח תשט"ז שופטים לסדר ה' וזמנו מכתבוקבלתי
 להבי; אעשה הרבזעי וכעת ;בודה. מרוב היום, ;ד כו:בתישלא
 ממנו. נהניתי שמאד לי, ששלח מפרו הלקי שני על תודותרוב

 לפעמים שמביא מהענינים והן היפה, מהסידור הן מן, מעם בווט;מתי
 דבי מילי בהני האחרונים דעת את ריכז בו כי כעת,השכיהים
 שלא ראיתי דברים באיזה כי אם ישראל. יעשה מה לד;תכנישתא,
 ס"ל הפוסקים שרוב וכ"ו אני במודה כמו הדעות, כל אתמיצה

 *(. המיעוט כדעת הסיק וכה"ר נמ"י, לפני גםלאומרו
 להפיץ שיזכה ויה"ר איישר. טבא לפעלא אומר הנניובכלל,
 ולהאדירה. ועורה להגדיל חוצהמ;יינותיו

 טובה. וחתימה כתיבה ובברכת רבה, והרקרה בדשה"מההות2
 והמחוז יפו לתל-אביב הראשיהרב

 טולידאנו משהיעקב
 ועובדא לחו"ל, מא"י ס"ת הוצאת בענין ס"ת בה בח"ב מ"ש ראיתי גם'(

 באיזה והניחו שנים מזה בא"י בבקרו ס"ת לו שכתבו חו"ל בבן כעת לידי באהזו
 באומרו לחו"ל עמו ולהוציאו מביהכנ"ס אותו לקחת והחליט לכאן בא וכעתביהכנ"ס
 שמלבד להתיר והוריתו כשר, ס"ת מבקש והצבור פסול ס"ת כ"א להם איןששם

 עוד בעיר, מצוץם הרבה ס"ת כשיש מתירים כת"ר שרמז מהספרים וכמהשרידב"ז
 דהכי דאדעתא דעתיה, אמדינן חו"ל, בן הוא מתחלה, אותו שהקונה שמכיוןזאת
 תורה ללמוד ואם לחו"ל מא"י לצאת מאיסור להוכיח יש וגם לחו"ל, להוציאו גםקנהו
 כשר, אחר להם שאין בחו"ל שם בו לקרוא אותו צריכים שהס"ת כאן וה"המוהר,
 וקצרתי. דכץתה,עווי



 שליט"א מטריגורח ארמו"ר כ"קטאת

 פרירמן יעקב אברהםהרב
מסדיגורה

 27 נחמנירחוב
 ישראל אביב,תל

 תשחוי תצוה פ' אדר ז' ה' יוםב"ה
 שליט"א פעלרער גרל" מוה"ר כש"ת וכו' להרב והשלוםהחיים

 באהבה.אחדהטה"ט
 היקרים ממפריו ושני ראשון חלק שלו הספרים אתקבלתי

 על. אז הייתי הראשון החלק את שקבלתי בזמן ישרון"."ימודי
 זמן. לאחר אלא לידי נתקבל ולא צח אויר על הכרמלהר

 מן חלק על בעברי נהנתי שמאד לכבודו מודיעו הנניכעת
 לאורייתא וכחמו חילו יישר : אומר והנני והשני הראשוןהחלק

 הדברים. כדאי כי חוצה מעינותיו כל להוציא שיוכל לו יעזרוהשי"ת
 היקרים במפריו הוגי כל ויעלצו תשמחו בישראל, ולהפיצםלהדפימם
 רחבות. ובידיעות הישר בשכלשנכתבו

 שלו היקר המבא את עוד שהכרתי התענוג מתרבהאצלי
 הרה"צ מאאמו"ר וחסיד ותיק יו"ש הי' הוא *(. אחריו שמושבטח
 ועכ"י.זי"ע

 הקודש בעבודת להמשיך שיזכה יעזור שהשי"ת מברכווהנני
 הדעת. הרחבת מתוך הקדושה בתורהולעמוק

 ד4 לישועת המצפה בלונ"ח הדו"שממני

 ישראל במוהר"ר יעקבאברהם
מסדימרה

 הלף אברהם ב*ר גדלה וק אמי אבי לסבי, שליט"א אדמו"ר כ*ק כפנת*(
 הבא הקשא דבר וכל בעירנו מווד ונכבד בתו"י מופלג גדול, ת"ח שה" ז"לששר
 תדם4ש תטוז דר*ח א' נפסר דעתו. חפת ובקש לבי"ד פותו פירף דעירנו אב*ד הרבלפני
 ברוך. זכרו קתא אוסטריק.  עירנו רבני עם חרא בדראינקבר



 פרידמן יוסה שלום מרדכיהרב
מסדגורה-פשמישל

 ישראלתל-אביב,

 לפ"ק בתשוב"ה שנת תמוז בחודש י"אבעזה"י

 שלימ"א. פעלדער גדלי' ר' וכו' הרב לכבדד המדר מהרברכה
 ישרון", "יסודי : יקבנו פיו אשר היקר ספרו קבלתי זמןלפני

 או"ח ערוך שולחן סדר על ומנהגים דינים וברורי הלכות מחקריכולל
 הלכה וחקר חידושי בו ברכה פצאתי עליו עברי אחרי א',הלק

 יישר מבא לפעלא אומר והנני ישרווע, ופבררוע וחריפותבבקיאות
 איחולי ממוב לו מאציל הנני דלבאי ומעומקא לאררייתא וחילוכוחו

 להכהטיך יתב' כוח ליעף והנותן דעת, לאדם החונן שיזכהווברכותי
 יתר הוצאת המשך ובפרמ הרבים, טמזכי להיות הק' עבודתואת
 הנ"ל. ספרוהלקי

 כבודו היות העובדא, גם היתה מספרו, רצתי לשביעתתופפות
 הוותיקים מהחסידים אחד *(, מאוטטריק ששר הלוי גדלי' ר' מגזענצר
 מסדיגורה. הק' אבותי ביתשל

 והנצחית הזטנית והצלחתו לבריאותו לבבית ברכה באיחוליהחותם
 אהרן 12ב,וה"ך יוכ(ה שלוכ(מרדכי

מסדגורה-פשמישל
 כאן. להאמור בקשר ה' בדף הערה ראה4(

 פיינשטייןמשה
 ירת0ליע תפארתר"מ

 יארקבנוא

 צבי בהר' גדלי' מוהר"ר וכו' הרב מאד הנכבד ידידיהנה
 על ישרון יסודי מספרו חלק הדפיס כבר אשר שליט"אפעלדער
 בחריפות לאשררו הדין את היטב טבאר הוא אשר מקומותבאיזה וראיתי שבת, הלכות על מדפיס הוא ועתה ותפלה ק"שהלכות
 את לעורר חשוב ספר הוא ולכן עליו, הפובה ה' כידובקיאות
 והנני להדפיסו, ראוי והוא הלכה בדבר להתעמק הרוצים תורהלומדי
 תורה להגדיל או"ח חלק כל על ספרו אעע לגמהר שיזכהבברכה
 התורה ולכבוד המחבר הרב לכבוד עה"ח באתי וע"זולהאדיר.
 יארק. בנא תשי"ח אדר כ' דןביום

 פיינשפיע מט~הטום



 דןענקין ז"ל אליעזר ב"ר א~יהויומה
 איברא פירושימח"ט
 ברוסיא( דסמאליאן רב)לפנים

 י, נ. יארק,ניו

 תשט"ז הגבלה א'ב"ה
 שליט"א פעלדער גדלי' מהר"ר וכו' הרבכ'

 רברכה,שלו'

 לרבנים למופת להיות כ"ג ראוי ח"ב, ספרו בעד כהויאשר
- יום בכל הלכות בברור שעמוק וצ;יריםזקנים  עזוב זה שענין 
 אבל רחדוש, בעיון וטהרות בקדשים ועומקים דרי שאכשור אףהוא.
 וכ"ב בחצוניות. שטרודים צעירים, לרבנים ובפרט נעזב חיים""אורח
 ועתידווע דיתקבלו. מילי לימא ויזכה להי כה במדבר. כהדמהוא

 ישראל. מגדולי להיות לו נשקפותגדולות
בכבוד,

 הענקין אלי'יוסף

 הע~ירחיים
 יורקניו

 יורק ניו תשי"ד, השבועות חג ערבב"ה
 שליט"א פעלדער גדלי' ר' וכו' הרבכ'

 השעה לי הספיקה לא עוד למר. ותודה באני ישרון יסודימפרו
 מדרכי אין ואמנם קבלתו. לאשר רק בזה ובאתי כדבעי בולעיין
 הדבר שהרי ופלא ט"ו בדף שכתב מה כי ואעיר לבמרי חלקלהניח
 בטוי"ד בד"ם בזה העיר שכבר הגר, אונקלס עם בהמסופרמבואר
 המצות במפר יעי' רל"ז בד' כ' מש"כ ועל ע"ש, מק"ב רפ"במי'

 רצ"ז. בל"תהוצאתי
 כתבתי וכבר הראשון במפר כמעשהו הזה בספר כמעשהווהנה

 יגבר וחילים כחו ה' נא יחזק נמטי'. ואפריון ע"טה יפה כי אזלו
 ישראל. בקרב ותושי' דעת ולהומיף ולהרחיבה תורהלהגדיל

 כחין ומכבדו מוקירו וכנפש כנפשו לכת"י מרובה ברכהושוב:
 וכטו"ם. שמח חג וברכת שלום ושפעתערכו,

 העליךמ"מ



 רברראשית
 הגדיל, עלי חמדו אשר 1( אהללנו" רבים ובתוך בפי ד'"אודה

 שלישי חלק עם הבימה על שוב להופיע והגיעני וקימני אי(יטהחייני
 בקדושתו אשר שבת להלכות כולו המוקדש ישרון" "יסודימספרי
 ישרון. עם ונתרומם נ'תעלה ישראל, בית נתקדש יעקב, זרענתברך

 ו(, הזמנימ מכל קדשו י(, הימימ מכל הזה היום בירךהבורא

 כי עולם, לעד נעשה ומאז הימים משאר הבדילו 4(, קדושתוקבע
 '(. שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את ד' עשה ימיםבששת

 ובמרה 6(, גנזיו בבית הטמינו הזה היום וקידש בירךמאז
 צוה '(, קדושו לעם מובה מתנה ליתנו שמבקש נביאו למשההודיע
 '( מתפאר בו אשר יעקב לזרע ו(, קדושתו סוד להודיע הנאמןלעבדו
 ולקדש "י( סגרלה לו להיות בחרו אשר ישראל לבית אהבתוולגלות
 שכרו לו כראוי שהמקדשו לעמו ללמד בקדושתו, האהוב ישרוןעם

 לו נרתנים המכבדו יי(, ינחל כבור לעולם מ:נגיהו "(, מאדהרבה
 דבר, ומדבר חפציו ממצוא דרכיו, מעשית השב י1(, מצרים בלינחלה

 *י(. אביו יעקב נהלת ויאכילהו ארץ במתי על ד'ירכיבהך

 הט"ז. תהלים!(
 בפירוש ועיין ברכה צריכה מלאכה גומר כשאדם תתר"ב חסידים בספרא1(

 ברכה, השאלתות על שאלה העמק קנ"ו, ס" חת"ס בשו"ת וכן שם חסד וסקוראזולאי
 שהחיינו. לברך צריכיים אם צ"ה דף ח"ב ישרון ויסודי רכ"ג וקציעהסור

 ג/ ב', בראשית2(

 י"א-ב/ רבה בראשית שם,3(
 קי"ז. פסחים4(
 פ"א. תשא מכילתא ל"א, שמות5(
 ס"ז. ביצה י, שבת ב', בראשית6(
 כאשר. ד"ה פ"ז שבת תוס' וראה נ"ז, סנהדרין7(
 ע"א. ס"ז ביצה ", שבת8(
 ג/ מ"ס, ישע"ק

 ה/ י"ס, שמות10(

 ע"ש קי"ח שבת11(
 י"נ נ"א, ישע"12(
 קי"ח. שבת13(
 נ"ח. ישע"14(



 רברראשית
 בהר אשר לעמו הבורא בין 8( ברית לאות נעשה הזההיום

 בברית מהזיק מהללו השבת את השומר כי ערלם ולעד לולנהלה
 שם ומבנות מבנים מוב, ושם יד בביתו לו יתן ישראל וקדוש 8(ד'

 הבאה קדושה תוספת האי עליו וימשוך "( יכרת לא אשר לו יתןעולם
 שביעאה9(. ביומא התלויין הברכות וישיג 8( שבתמקדושת

 מועמ מקרא הלכותיה הם ורבים מאד גדולה השב'תקדושת
 קלה בפעולה %(, בשערה התלויים כהררים כולם מרובות,והלכות
 ע"כ "(, כרת אר מקילה באימור להכשל ה"ו אדם יכול קמןובמעשה
 בהלכותיה, ולהתבונן להקור דבריה, וללמד ללמוד מישראל אדםצריך
 והמעשה יעקב בית ילך אשר הדרך להבין "(, והמותר האסורלידע
 וי( המצות ככל שקולה שבת ששמירת וכשם ישרון, עם יעשהאשר
 א(. הלכותיה בלימרד הואכן

 בין והערצה בהבה נתקבל ושני ראשון ישרון" ש,,ימודית"ל
 בהרתי יפה הלכתי, מוב שבדרך העידו והם בתורה'י(, הוגית"ה

 ח'. כ', שם ימב"ן וראה ז', ל"א, שמית15(
 ס" צית בנין שו"ת ויאה תנא, האי ד"ה שם יש"י ה' חילע ני, ישעי'16(

 נ"ו. דף ח"ב ישרון יסודי צ"ד רצה ברכתצ"ג
 שם.17(
 שבת. סדר שעה"כ ראה8!(
 י"ט. דף ולקמן ח', כ' שמות רמב"ן פ"ח, יתרו זוהר19(
 ע"א. " חגיגה20(
 י"ד. ל"א, שמות21(
 שבת חילל באם כ"ו סעי' של"ד או"ח רמ"א א', ס"ק ש"ל סי' מג"א22(

 כן, הדין דרבנן באיסור דאפילו ל"ג ס"ק שם המג"א ודעת יום מ, להתענותצריך
 הלכות למד שלא שמי כתב דבש יערות בספרו ז"ל אייבשיץ ר"י האדירוהגאון
 דאורשתא הן שבת חילול לו יקרה שלא להמלט יוכל לא ושלש, פעמיים בוריה עלשבת
 כל לדעת שבת בהלכות בקי שאינו שמי הוסיף עוד ג'(, דרשה )ח"ב וכו' דרבנןהן

 תורה הבגי ואפילו ה'(, דרשה )שם וכוי שבת מצות שקיים להתפאר יוכל איךהפרטים
 בדבריו האריך וכן נפש, חש בהן שיש הלכות ומניחין ופלפולים פשטיםלומדים
 בעל הבאון ע"ז שהזהיר מה וכן שבת, להלכות בהקדמה ז"ל מנב"ר בעלהבאון
 ט"ר--י. דרוש הצל"ח בדרושי ז"לנוב"י

 בשלח זוהר י"ב, כ"ה, ש"ר ה"ט, פ"ג נדרים ה"ה, פ"ה ברכות ירושלמי23(
 כנגד מילה שקולה דאמרו מהא י"ב כ"ה, ש"ר תואר ביפה שהעיר מה וראה ע"א,מ"ז
 המצות,כל

 מלאכות, ל"ט על סל אגלי לספר בהקדמה ראה24(
 הערות ורובז ברכה מכתבי ובירחונים, עת בכתבי הערכות שמעידים כפי25(



 רברראשית
 הקודמים וכאחיו הקדושה בעבודתי להמשיך אמרתי סדרתי, נכוןומדר
 סדרו אשר הקדושים, רבותינו בדברי ופלפלתי ביררתי סדרתי,שבהם
 ישרון, עדת בו ילך אשר נכון דרך והאירו ישראל לבית ישרנתיב
 הדברים מדרתי שבת, להלכות המסור זה בחלק עתה גם עשיתיכ"כ

 שהם והמנהגים, הדינים ההלכות, שבת, ליל לתפלתהמשתייכים
 מתים, התבל עמי שכל שבשעה המעידים עמנו, בחיי קודשימודי
 העמים משאר משונים היינו לא הם ולולא 8(, וקים חי ישראלעם

 נגד לעמוד והאומץ הכח לנו נתנה התורה שהרי יו(, ראינמשנעלמו
 האירה ישרון, לעם ונועם עונג ולמקור מאיר למגדל היתהשונאינו,
 הביט בה הממושכה, בגלותו ישראל בית של חייו חשכת ד'באור
 שכמו נמה והתלאות, הזעם בימי ונעימות מנוחה ומצא יעקבזרע

 והיא אורה מזיו וליהנות להשתמש "(ש דאורייתא עולאלמבול
 לפרסם ולהודיע, לבוא הלום עד אש( זוגה בת את הביאה %(,שהחייתהו
 התורה רק שיור לנו שאין יעקב לבית ולהורות להגידרלהשמיע,

 %(.הזאת

 ויסוד גלותנו"(, בחשכת שעשוענו שהיתה זו"( חמדהכלי
 ועיקר וי(, רבה ביגיעה אלא לאדם לו נקנית אינה עולם, לחיינצחיותנו
 רבי להקרות מנת על ולא "(, ולעשות לשמור ללמד, מנת עללימודה

 ואפס ואתר, אתר בכל די ואדמורי"ם ישראל רבני תורה, מגדולי בידיהנמצאים
 כאן. הדפסתי מהםמקצת

 ע"ב. 8' סנהדדרין26(
 ע"ב, קפ"ח שמות זוהר פ"ה-כ"ב, ש"ר בחקותי, פרשת כהנים תורת27(

 קי"ט. תהליםמדרש
 רמ"א. ויחי פרשת זוהר28(
 י"א. דף כתובות29(
 כ"ג, פס"ר י"א-ח', רבה בראשית ראה ישראל, כנסת של זוגה בת שבתח29(

 מעשה רביעי, שער בראשית, י8חק, עקדת וכן כ"ג-ל"ו ויקרא ב'-ב', בראשיתרמב"ן
- קדשת אתה תפלות, ר טעם שזה ע"א ס, דף שועיב אבן דרשת ח"א-י"ג,ד,  קידושין, 

- חלקו במתנת משהישמח - אחד אתה לכלה, שנותנין מתנה   יחוה לשון 
 לנעילה. סליחה30(
 י"ד. משגה ב' פרק אבות31(
 קי"ט. תהלים32(
 י"ב. פ"ג, ת"ת רמב"ם פ"מ שבת ס"ג, ברכות33(
 ה"ב. פ"א ברכות ירושלמי מ, קידושין34(
 פדליקין. במה פרק גבורים שלטי ע"ב, שער במדבר עקדה וראה ס"ב, גדרים35(



 רברראשית
 האדם את להעלות אלא %(, לקנטר לומר צריך ראינו %(, בראשולישב
 אמת, אלוקים בדעת ההשכלה פסגת אל לרוממו עילאה,למעלה

 שם שיהא להשתדל "(, במצות לפניו להתנאות יג(, ליוצרולהתדמות
 שיעור לתורתנו ואין "ץ, לאחרים ללמדה וכן %(, ע"י מתאהבשמים
 מתוך מגעת רהשפעתו שידו כמה עד אלא מקים בגבולי ולא בזמןלא

 כנטיעה ורבה פרה ותהא "(, שום;יה לאוזן ערבה שתהא נאההרצאה
 י4(. ורבה פרה שהיאהזאת

 ולאסוף, למדר בו יגעתי לפניכם, נותן שהנני זה ישרוןיסודי
 אין אבל שבת, בהלכרת ולהעיר לפלפל ולהאיר, להבהיר וללבן,לברר
 השערים לפתוח מגמתי כל אלא "(, קדוחא או חרוזא להיותכוונתי
 הלכה, ומאורי עמודי הגדולים, ומאורינו מורינו לדברי הקוראיםלפני
 לאדם החונן ב;זרת ימצא 4ץ ד' דבר לבקש והשוטט לעינים לנו היואשר
 דורשת אלו בהלכות זהירות הובת שהרי א'4(, בעבודתי תועלתד;ת
 ההלכה של מוצאה מקום בכל ציינתי ולכן רהבה וידיעה יתירהזריזות
 ובמקרם ונימוקם בט;מם דברים, של במקורם הקוראים יעיינולמען

 זאת היה לא נוטה, העניה דעתי להיכן אמרתי או משלישהומפתי
 לאמוקא תורה, של אמיתה המבקש תלמיד של כדרכו אלאכמכריע,
 י". תורה של כדרכה דהלכתא אליבאוםמעתא

 פרוזדור בבחינת דהוה שבת" "ערב מערכת הצבתימראש

 נ"ז. ברכות36(
 וכל. ד"ה 7' תענית וכאן, ד"ה נ' פסחים העושה, ד"ה תוס' י"7 ברכות37(
 קל"ג. שבת38(
 פ"ז. יומא39(
 צ"מ סנהדרין מ"מ פ"ד אבות כ"ג, השנה ראש40(
 ו'. מ"א, רבה שמות41(
 ג'. חגיגה42(
 נ"ב. א', שיר מדרש43(
 ערוך בעל הגאון הקדמת וראה הלכה, דבר 17 קל"ח שבת ח', עמוס44(

 הענין. בביאור שהאריך חו"מ לחלקהשלחן
 לתלמידים, המה דברי "כל וז"ל לברכות בהקדמתו הצל"ח הקדמת ראהח44(

 ממני לגדולים גם ואמנם וכו' יותר הטובים דברים לחדש יכולים הם הדור גדוליאבל
 ומשבת שמהלל אסיפה, אות יועץ, פלא בספר וכן וכף, לתועלת" להס יהיהלפעמים
 רכ"ח. ס" חיור"ד בשו"ת חת"ס בעל הגאון כתב וכדבריו רבותינו דברי והמפרשהסאסף

 רדב"ז שו"ת 5, סע" רס"ב יוך"ך הזו סנהדרין ע"ב, ס"ב עירובין45(



 רברראשית
 בקדושת לדורנקדש א(, המלך לארמון להכנם עצמו את האדם מכיןשבו

 לחיים חולין מחיי האדם את המעלה היתירה הנשמה לקבלהשבת,
 ולהגיע המעשה יםי בששת בה השקוע מהעבודה להפמר "(,קדושים
 בימי בו טובע שהוא החמרי הבוץ מן להחלץ ומרגוע, מנרחהליום

 שמחה, לבית המביאה המלכה שבת של מבושמה ולהתבשםהשבוע
 בפרוזדור עצמו את אדם שמתקן וכשם התעלות, ולנפש בריאותלגו

 את לענג כדי שבת מערב להכ*ן אדם צריך כך לטרקלין,להכנס
 ובדרכם הטובים במעשיהם ההכמים גדולי לנו הורו וכן "(,השבת
 קדושת לכבוד הדברים בהכנת לעמרק מראש אדם שישתדלהנ;ים,
 "(. הקדושה חובתו ישראל עם ילמד ומהםהשבת

 מתקנת שהרי חלה", "מערכת מדרתי שבת ערב מערכ'תאחר
 הורם שלא ולחם "(, שבת לכבוד ואופה משכמת אשה שתהאעזרא
 בערב בזה להזהר אשה צריכה ובפרט באכילה, אסור חלתוממנו
 "א(.שבת

 השבת, בקדושת הקשורות ההלכות לבאר עברתי חלהממערכת
 ומנהגי דיני זמן, דבשב'ת, שבת בערב והאסורים המותריםדברים
 להאיר א(, בביתו ושלום במעונו אורה להשכין הבא שבת נרמצות
 צריך שאדמ וזמנה מנחה תפלת ממכשולים, ולמנעו האפליםדרכיו
 ערבית תפלת ע(, ובצהלה ברנה הסלכה פני קבלת פ(, בהליזהר

 על שמעיד הכרס על קידוש אע(, ישרון עם בסדר לחובהשנתקבלה
 דמלכא סעודתא דאיהי שבת סעודת 'י(, השבת וקדוש.תהבריאה
 קדישיןיי(. תפוחיןודהקל

=
 אלעזר מנחת שו"ת ו', נ"ו, שאלה העמק ל', קידושין יוסף עצמות תצ"ה, ס"ח"א
 ו'. סימן ד'חלק

 ט"ז. משנה ד' פרק אבות46(
 ט"ז. ביצהד4(
 ר"נ. סי' או"ח קי"ז שבת48(
 ו'. הלכה ל' פרק שבת רמב"ם49(
 רמ"ב. ס" או"ח ה"4 פ"ב מגילה ירושלמי פ"ה, קמא בבא50(
 מזה. ע"ד י"ט דף ת"ב ימים חמדת ר"ה, ריש מרדכי ראהח50(
 ע"ב. כ"ג שבת51(
 ו/ ברכות52(

 ל"נ קמא בבא53(
 כ"ז. ברכותח53(
 ה"ש כ"ט פ' שבת רמנ"ם קי"ט, שבת54(



 דברראשית
 שהמושג והיות ש(, מלאכה שום בה לעשות שלא שבתמקדושת

 מסר לא, ומה מלאכה נקראת מה להגדיר וקשה הוא גמישמלאכה
 בעבודת שהיתה זר אלא נקראת מלאכה שאין בממורה לחז"לד'

 מנו וגם חקרו בינתם ורוב שכלם בעומק וחכמינו ודכוותה,המשכן
 תולדות ולהן אבות אהת חסר ארבעים שהם המלאכות מספרומצאו
 במפרו הגדול המורה לנו הורה אשר כפי סדרם ערכתי א(, בהןכיוצא
 המצע שקצרה אלא דעת, לאדם החונן בעזרת וביארתיםהיד"(,

 ועזעה שא(, הכלל מן עד ומקצת מבשל מלאכת עד הדפסתימהשתרע,
 ישראל מצור אני ומעתיר ותחנה בתפלה נושא הנני ולבי עיניאת
 המכי זה, מספרי רביעי חלק לאור להוציא שאזכה מעונה,שוכן
 השבת, יום ותפלות עירובין והלכות שבת מלאכות שאר עלביאור
 להאיר עמדי חסדך נא תהא כן הלום, עד אלוקי ד' שעזרניוכשם
 כדי צילותא, ודעתא שלמה בבריאות ,ברכני בתורתך ולביעיני

 באהבה, ועוררנך דלועי על לשקוד %(, עולמים באהלך לגורשאוכל
 לפעול והרחבה, נחת מתוך בתוה"ק אומין ולהומיף ולעשותלשמור
 ויראה. תורה של הזהב שלשלוע למען ישראל עםבקרב

 דברי בו ימצא בספרי ויעיין שיהגה שמי ומאמין מקוהאני
 המרובה העבודה עוצם ואת והרצויה המובה בכוונתי יכירהפץ,
 רוחשות ושפתרתי הדברים, ובביאור הענינים בסידור השקעתיאשר
 על יתענגו תושי', ושוחרי התורה חכמי בקהל דברי שיבואותפלה
 נפש אפילו להציל בידי יעלה ואם לפניהם לרצון ויעלר ענינםמימב
 שכרי. זה יהי' קודהם שבת מחילולאחת

 לב נדיב היקר, אאמו"ר בית נא יתברך כל אדוןמברכתך
 מאנמרעאל, מתושבי פעלרער, שליט"א ארי' יוסף ב"ר צבי ר' רוחויקר
 דוס חטכר ר' הגאון הרב היקר לחותני ברכה לרבות וגם שיחי'וב"ב
 ושנותיהם ימיהם ד' הארך שיחי', וב"ב טייטנר, שליט"א אהרןב"ר
 רוב ולראות ורעננים דשנים בשיבה לנוב יזכו ובנעימים,במוב
 מצאצאיהם.נחת

 תרס"א. תתס"ו, חסידים ספר ע"ב, ר"ז ויקהל זוהר55(
 ". כ,, שמות56(
 ב/ קמא בבא ע"ב, מ"ט שבת57(

 א/ הלכה ד פרק רמב"ם58(

 .. זה. סספרי 425 דף רזמק58א(
 ל"ש בכורות צ', סנהדרין ע"ב, צ"ו יבמות ס"א, תהלים59(



 דברראשית
 חברתי היקרה, רעיתי בעד עליון דר לפני עתירתיותערב

 היקרים בנינו ובעד תחי', איידל הענא מרת הרבנית הברוכה,ועזרתי
 ישיבת תלמיד נ"י, אהרן הבחור בהם, אותנו ד' חנן אשרוהחביבימ

 לגדלם נזכה נ"י, ארי' יוטף הצעיר ואחיו דבלמימור, ישראל""נר
 של השרשרת את ממשיכים ולראותם סבא ישראל ברוחולחנכם
 קדומים.הוד

 הורו אשר ז"ל חכמינו דברי אקיים ספרי שערי סגריבטרם
 הנכבדה קהלתי חברי רבים"(, מצדיקי ולברכה למובה להזכירלנו
 ועד לרבות וגם "(, דפה שבת" "שומרי ביהכ"נ בתוכה, שוכןשאני
 יהיו ברוכים ספרי, בההצאת לי שעזרו יהודה", "בית דת"תהחינוך
 ולרעוררעו. לעמולד',

 תשי"ח. אדר, ה' קנדה,טאראנטא,
 מורתי אמי פטירתיום
 הלוי גדלי' ט"ר ליטשאאטתר

 שטר()ממשפחת

 ינצץ ברגד דכרהיהא

 רע עיי* רנה ברחשיחא
 1. דף לעיל רצה61



בס"ד

 1( רואה" אני אשר הלז הציון מה"ויאמר

 דדהבאי(, צנתרי תרי הני אזכיר עולםלזכר
 מרום, בשמי כספירים המאירים וטהורות זכותנשמות

 ץ, התורה אדירי ומחצבתם גזעם אשר ובןאב-
 '(, לתורה ופרחים ציצים ושמו ץ, ישבו זויתבקרן
 ", התורה מלחמת מלחמתם היו, מלחמה עושיגבורים
י אחיהם. וכיתר קהלתם כגורל היה גורלםאבל

 נשאו, לא כהנים פני האכזרים, הטמאיםהארורים
 הזעם, ימי באותן הכורת בעלות ונעלמונספו
 ", הי"ד הערציג שלום יעקב ר'הרב
 '( ניזאנקטוויץ דעיראב"ד
 בהלכה, אביו מקום ממלא נפשו צמדובנו
 הי"ד. הערציג דוד ר'הרב
 השמיעו, אשר תורתן חכמת להם ד'זכור

 חייהם, בימי רדפו אשר וצדקתם חסדםאהבתם,
 הכסותץ, לבלתי סלע צחיח על דמםתן

 שמך, קידוש על השפוך דמם נקמתנקום
 נרדמים. יקוצו עד נשמתם החיים בצרורוצרור

 כ"ג-י"ז. ב', מלכים1(
 הי"ד, למו"ר שבת להלכות המוקדש זה בספרי טוב ושם יד ליתן אמרתיג(

 אצלם ללמוד זכיתי ואני ע"ב(, כ"ט )צו בזוה"ק כמבואר שבת בבחינת ת"חשהרי
 מקום בניזאנקטמיץ כשגרתי ז'(, דף בהקדמה ח"א ישרון יסודי )ראה הנה בואילפני
 אצלו נחשב והייתי הי"ד אב"ד הגאון הרב כ' אל ונתקרבתי שיח", א"א שללידתו
 מכיר הנני זה חסדם ז"ל, מקומו ממלא בנו ואצל אצלו אז ללמוד וזכיתי ביתוכבאי
 מדרש ה"ה, פ"ב שקלים )ירושלמי הקדוש קברם על כמצבה זאת ויחשב היוםומזכיר
 לישון(. מניחו איננו לעשיר והשבע עה"פ תשאתנחומא

 דוד ר' הגאון הרב של חתנו היה הי"ד הרציג שלום יעקב ר, הגאון הרב3(
 דגדולי שו"ת ספרי בכמה נזכר אשר בקריפטש, ואח"כ דניזאנקשייץ אב"דגאללער
 רבנים דור אחר דוד וגאונים, צדיקים משפחת מגזע ועוד, מהרש"ם יצחק, כביתזמנו,

 דקריפטש, אחרון אב"ד ז"ל טרי דוד ר' מהרב דוד" "ויקונן ע"ז )ראהבקריפטש
 תרנ"ו(. בשנתנדפס

 וכו/ בזוית אדם ישב אם ב"ל בנימין א"ר פ"ח-ג שמ"ר ראה4(
 דאבדין. על וחבל תורה חידושי הרבה אצלם אז ראיתי5(
 עולמ סדר בשם ר"י והא"ר ד"ה ע"ב מ"ד סוכה רש"י ראה6(
 מרבם "גדול אמרו וכבר בכבודם ח"ו לפגוע שלא בתוארים השתמשתי לאד(

 שו"ת בספרי נדפסו אליו להלכה שתשובות להזכיר ודי ה"ד(, פ"ג עדיות )תוס'שמם"
 ועוד. יעקב צור השרון, חבצלת המהרש"ם, יצחק, ה~ית כמוגדולים,

 מפשמישל. רחוק לא קטנה עיירה ניזאנקשייץ,8(
 ז-ח. כ"ד יחזקאל9(



. שבת ערבמערכת

 השבת יושהגרל
 סנולה לו להיות בחר איטר עמו ובין בינו קב"ה שנתן הגרולהאות

 בימ היא אות "כי א( ל"א )שמות יטכתוב כמו ה'טבת היא העמיםמכל
 לקב"ה יטהיתה הטובה המתנה והיא מקרשכם" ר' אני כי לרעת ניכםוב

 להם ליתנה יטמבקש במרה ישראל לבני להוריע למיטה וצוה גנחובבית
 ביצה ע"ב, "~טבת

 ט"ז"
 שבעחטת בראשית, למעשה זנר הוא ריטבת ואע"ג

 ולרשה ברכו ולכן השביעי ביום חנח הארץ ואת היטמים את ר' עשהימים
 ליציאת זכר יטהם למוערים רומה ואינו עולם ברואי לכל היא יטיירא"כ

 מיטא"כ ממצרים, יצאו לא שהם בזה, יטייכות האומות לשארי יטאיןמצרים
 לזרע באהבה נתנה לישראל קרושתו מ"מ נבראה לם שנ בראשיתבמעשה
 בחה אשריעקב

 הברכות, מכל למעלה וברכתה הקרושות, מכל למעלה היטבתקיושת
 נצטוו שבתוכה פרשיות ובשבעה החול, ימות לכל הברכה מקורוהיא
 ומהאי תלוים, בשבת השבוע ימי שבעה שנל להורות השבת עלישראל
 שמות )רמב"ן יום של בשיר השבת את יום בכל להזכיר תיקנומעמא

 רם"ה(. רף ח"ב ישרון ימורי וראה חכ,

 מבשלוחו יותר בו מצוה שבת צרכילהכין
 יום בכל שיזכור חז"ל פירשו לקרשו" השבת יום את "זכורכתיב

 שכיח שאינו חשוב מאכל רבר לו נזרמן שאם לקרשו, השבת אתויום
 אחרת מוצא ואם שבת, לכבור יקנהו מתקלקל שאינו רבר והוא יוםבכל
 ואפילו מ"ו(, )ביצה הראשונה את ואוכל השניה את מניח הימנהנאה
 מוקצה משום אמורה הראשונה אין כ"ג(, )ברכות היא מילתא הזמנהלמ"ר
 מקרשים שבת עריף לא הא הימנה נאה אחרת רבמוצא מצוה,מחמת
 םה נמי וכאן י"א(, )שבועות הימנה נאה אחרת מציאת בשבילרנפרין
 לראשונה, כפריון זהו הראשונה תחת הראשונה מן הנאה השניהשםכין
 רעתו היתה מיר ראשונה בהכינו ומסתמא בשניה, ומתחללת נפריתשהיא
 "שכל י"ר( מ' פ"ר )עריות שכתב הראב"ר רברי יתיישבו ולפי"זע"ז.
 כלומר אחר" לרבר לעשותו ולא למכרו עליו נמלך ארם אין לשבתהמוכן
 כוונתו. היתה לא ע"ז נאה אחרת כשמוצא אולם שבת בער הרבר את מניחהוא

 נם יעשה מ"מ משרתים כמה לו שיש אע"פ ארם כל עלמצוה
 )שבת באמוראים מצינו וכן לכברו, כרי שבת לכבור רבר איזה בעצמוהוא

 מבקעים היו יוסף ורב רבה רק, רק הירק מחתך היה חסרא רבקי"ם(,
 נלים ומכניס הבית מתקן היה נחמן ורב האש מדליק היה זירא ר'עצים,
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 והו כי כבורי אפנום לא יאמר ולא ארם כל ילמר מהם לשבת,הצריכים
 הם הראשונים וחכמים כתב ל'( )מ"ע והסמ"נ השבת. שמכברכבורו
 ואומרים כחתנים מתעמפים היו ואח"כ שלהם שבת מתקנין היועצמם
 "אע"פ ה"ו( פ"ל שבת )הל' כתב והרמב"ם מלכתא. שבת לקראת ונצאבואו
 להתעסק ולא השוק מן רברים ליקח ררכו ואין ביותר חשוב ארםשהיה

 שוהו בנופו השבת לצורך שהן רברים לעשות חייב שבבית,במלאכות
 על העיר עה"ש בעל והרב משובח". הר"ז ברבר המרבה וכל וכו',כגורו
 כוונת שאין ורעתו והש"ע המור הזכירו שלא מה חיוב בלשון שכתברבריו

 עושין שהיו מי חשיב קי"מ( )שבת בש"ס שהרי נמור לחיובהרמב"ם
 נשותינו ואצלינו מצוה, הירור הוא אלא בעצמן עשו לא שרבים ש"מבעצמן
 עיי"ש. כנופו, ארם של ואשתו שבת לכבור בעצמן ומכינותעושות

 המנ"א כתב שבת צרכי בעצמו להכין שמצוה רכתב האוהנה
 יטער בו "מצוה אמרינן המצות בכל אלא בשבת רוקא לאו רזה ב'()ס"ק

 היר אולם י"א(, )סי' האשכול כתב וכרבריו מ"א(, )קירושיןמבשלוחו"
 יותר בו רמצוה הא מצינו שלא רעתו ה"ו( )פ"ל הרמב"ם עלהמלך

 בשאר ולא שבת כבור ובהכנת אשה בקירושי מצות, בשתי רקמבשלוחו
 הפ"ת אולם קכ"ח(. )סי' זרוע אור מהר"ח בשו"ת כתב וכרבריומצות,
 רבכל רעתם פוסקים הרבה וכן עליהם השינ ב'( ס"ק ל"ה סי')אבע"ז
 )ראה וקירושין בשבת רוקא ולאו מבשלוחו יותר בו מצוה אמרינןהמצות
 בשו"ת בזה שהאריך מה וכן ק"א, רף ס"ת מערכת ישרון יסורי בח"במזה
 מערכת ושר"ח ר"נ חיים ארחות ל"נ, סי' חיים שנות ל"א, סי' ואהלותמור
 מ"ר(. סי' חכמים רברי וקונמרס נ"ה נ"ר, אותמ'

 רמצוה ל"א( סי' ואהלות מור )שו"ת ז"ל פוסק ר"א הנאוןכתב
 כשהשליח אבל בחנם הרבר השליח כשעושה רק נאמר מבשלוחו יותרבו

 וכרבריו ע"א(, צ"ו )ב"מ הבית בעל כיר פועל יר אמרינן שכרמקבל
 ע"י מעקה רהעושה שכתב י"א( סי' )שלוחין אפרים המחנה מרברינראה
 בכבוד מיהו עברו. וכ"ש בעה"ב כיר פועל דיר עשייתו, על מברךפועל
 ושעחות עברים לו שיש אע"פ בעצמו הוא שיעשה רמצוה נראהשבת

 שהדבר חיוב, בלשון שכתב משבת( ה"ו )פ"ל הרמב"ם וכרברילשמשו
 במלו שהאמוראים אנו רואים שהרי שבת, כבור משום חובה כעיןעליו
 שכתבתי ומה ב', אות אחרון קונמרס ר"נ סי' ו"5 הרב בש"ע וכן ר"הסי' חו"י ר"נ, סי' הלכה ביאור סשנב"ר )ראה שבת כבוד מצות בשבי5תורתן
 להוציאו(. ר' יעזרני חמץ, לבריקת בקשר פסחבהלכות

 אם שחקרו באחרונים שראיתי במה 5העיר אמרתי מזה דבריימדי
 ררבנן. אלא אינו או ראורייתא הוה מבשלוחו" יותר בו "מצוה ראמרינןהא

 רס"ד( סי' )יור"ד ז"5 החיר"א למרן בברכ"י מצאתי בספריםובעיוני
 שכתב שע"ב( )חו"ם הש"ך % ותמה בע5מא זהירות א5א שאינושכתב
 שיודעדאב

 5ם~
 5בי"ד ויש מי5ה מצות מבמ5 5מו5ו 5אחר בנו ונותן
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 מבטל אינו מילה מצות רוראי בזה, הש"ך שהפריז ורעתו הרבר,לבטל
 בעצמו. לעשותו רצריך עלי' ררמיא במצוה זהירות רק כמותו, רשלוחואלא
 אחרון קונטרם ר"נ מי' הרב )ש"ע התניא בעל הנאון מדברי נראהוכן
 הב"ה מדברי משמע וכרבריו בעלמא, מצוה יתרון אלא שאינו ב'(אות
 בנפשייהו, שבת צרכי רעברי רבנן הני רכל רמפרשו, ע"א( קי"ט )שבתוהר"ן
 מלשונם, כהטמע מבשלוחו, יותר עריף עצמו, בארם מצוה שקיוםמשום
 התבו"ש וכרברי המצוה כבור משום וזהו ראיכא, הוא מצוה יתרוןררק
 הפם"נ רברי מורים וכן ר"נ(, סי' הלכה באור כהטנב"ר וראה כ"ח)מי'
 שאלה )עמק כתב ז"ל נצי"ב הגאון אולם א(. מ"ק א"א תרכ"ה)אות
 המצוה בגוף רוקא נאמרה ולא ראורייתא מלתא רהא א'( אות קם"ממי'
 הכתובה בהכנה אלא ואינו לשבת, בהכנה כמו רמצוה בהכנה נםאלא

 רכתיב רמצה והכנה יביאו" אשר את "והכינו רכתיב בשבת כמובתורה
 אבל תעשה", המוכות "חג רכתיב רסוכה והכנה המצות" את"ושמרתם

 אין התורה מן נופה היא שהמצוה אף בתורה מפורשת שאינההכנה
 ראמרינן מהא זאת לו ויצא מבשלוחו יותר בו מצוה משוםבהכנתה
 רש"י. בפירוש עיי"ש רשות יער רמה ח'()מכות

 שבת צרכי כל להכין הששי, ביום בבקר להשכים ארם כלצריך
 רהזמנה משמע והכינו, הששי ביום והיה מדכתיב ולמרו הבקר,בהשכמת
 בבקר היתה והבאה יביאו, אשר את והכינו רכתיב רהבאה, רומיאבבקר
 ר"ה ע"ב קי"ז )שבת ברש"י מבואר וכרבריו ר"נ(, מי' )מורלאלתר
 יביאך כי והיה נ"ה( פימקא )ראה המפרי מרברי לקוחים וכנראהוהכינו(
 א'(. מ"ק ר"נ טו"ז )עיין מיר אלא והיהאין

 שבת סעודת לצורך בריביתלוין
 שבת. סעורת לצורך בריבית לוין ב'( מ"ק רם"ב )מי' המג"אכתב

 בריבית לוין יוחנן "רא"ר ה"נ( פ"ב )ם"ק הירושלמי מרבריומקורו
 רוקא שזה כתב ב'( ס"ק )שם בא"א והפם"ג החרש", ולקרוש מצוהלחבורת
 אפילו מזולתו אבל מעכו"ם רוקא רזה כתב המחה"ש אבל היתר,בררך

 )שם(. וקציעה מור במפרו ז"ל יעב"ץ הגאון כתב וכן אסור, מומרמישראל
 משה פני תשובת הביא רם"ב( מי' )או"ח הב"י על בהנהותיוובכנה"ג
 מצוה רלצורך רקיים"ל ררבנן בריבית מיירי רהירושלמי צ"ר( מי')ח"א
 )יור"ר הפ"ת נתב וכרבריו ררבנן בריבית להלות מותר שבת מעורתכגון
 )מי' שלו בש"ע ז"ל הארמו"ר הורה וכן יעקב, הבאר בשם כ"ב( מ"קק"ם
 היינו הירושלמי מפרשי מרברי כן כמו ונראה ה'(, אות מ' מעי'רם"ב
 רהפירוש כתב ל"ר( סי' ג' )טור התשב"ץ בתשובת אולם והפ"ם.הק"ע

 ובמחזיק טצוה, טעורת לצורך מותר קצוצה בריבית ראפילובירושלמי
 י"ך( )סי' משפמים ספר סיימוני מתשובות כרבריו הביא )שם(ברכה

 מהרי"ל ותשובות ע"נ( סי' דב"ם )פ"ר והאגורה רב"מן )פ"נוהמררכי
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 )ח"נ מאהבה תשובה ובשו"ת שרי, קצוצה ברבית דגם דעתם ל"ז()מי'
 שהקשה ע"ב( קמ"ח )שבת דידן מתלמודא המקילין דברי על תמה שפ"ו(סי'

 שבת סעודת לצורר דבחול י"ל והא קושיא ומה דמי" שפיר בחול"אבל
 אדם חכמת שם, חיים ארחות מזה )וראה קצוצה ברבית אף דמותרשפיר
 ח"ב( )תניינא שו"מ ובשו"ת א'(, אות שם אדם ובינת ח' סעי' ק"לכלל
 צורר אינו דוה להלות אסור המלוה אבל ללות מותר דהלוה נהיכתב
 עיי"ש.מצוה,

 השער מייקרי נגד דצעקנה - שבת מעורת לצדרךדגים
 אדם שיאכל שבת תיקוני בשם א'( מ"ק רמ"ב )מי' המג"אכתב

 נכון דגים שער מייקרים הערלים אם מיהו דגים, סעודות מג' סעודהבכל
 מ"ז( )פ"א דכריתות ממשנה לדבריו ראיה והביא דגים יקנו שלאלתקן

 הזה המעון רשב"ג אמד זהב בדינרי בירושלים קינים שעמדו"מעשה
 עד הלילה אלין לא קדם(, אלוקי מעונה שהוא הזה במקדש אני)נשבע
 ודאות לידות חמש עליה שיש האשה ולימד לבי"ד נכנס בדינרין,שיהיו
 קנים ועמדו חובה עליה השאר ואין בזבחים ואוכלת אחד קרבןמביאה

 ברבעתים". ביוםבו
 בין לחלק יש הרי הדמיון ומה המג"א על הקשה )שם(הפמ"ג

 קדשים יאכלו ועי"ז קינין מלהביא למנוע יבואו בקינין משא"כ וא"תימב והוי מלקנות שימנעו כדי רק היא התקנה דגים גבי דכאן לקינין,דגים
 דאורייתא שבת עונג דנאמר אף בדגים אכן ועשה, קים ויהי'בטומאה

 שהעניים מפני וא"ת שב ולהיות ביוקר דגים מלקנות לגזור יכוליןאיך
 מפני אלא בשוא"ת גוזרין אין והלא שוא"ת ג"כ ויהיי לקנות יכלולא
 אחר. שוא"ת משום משא"כ ועשהקום

 ראי' שהביא הצ"צ בשם המג"א דברי על הפמ"ג שהקשהמה
 שלא בשוא"ת היתה דהתקנה קינין גבי התם דשאני דכריתותממתניתין

 שוא"ת משום שהגזירה דגים תקנת גבי הכא משא"כ ועשה לקוםיבוא
 על כ"ג(, )שבת הד"ן על שם אנשי בחידושי מצינו זו גזירה כעיןאחר,
 האיך וכי הר"ן והקשה עדיף, איזה היום וקידוש חנוכה נר דבא דבעיהא

 ותידץ חנוכה. ונר ביתו נר משום דאורייתא דהוה היום קידושדחינן
 לאו דאי אלא ק"ו(, )פסחים אריפתא לקדושי אפשר דהא לי' דחינןרלא
 כמו בחמרא טפי המובחר מן מצוה ניסא ופרסומי ביתו שלוםמשום
 ואפילו קושיא ומה כתב שם שם אנשי ובחידושי היין", על "זכרהושדרשו
 בשוא"ת, לעקור לחכמים כח יש דאורייתא הכוס על היום דקידושתימא
 בקום מכמים דברי יעקר וא"ת בשב תורה דבר נעקור לא שאם היכירק

 בקו"ע, חכמים רברי מלעקור בשוא"ת תורה דברי לעקור ומוטבועשה
 בשוא"ת דדבריהם דבר נעקור וא"ת בשב תורה דבר שנעקור ער הכאאבל
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 קריאת שמצות שאע"פ שאמרו ב'( )ברכות תר"י מרברי נראה וכןוכו'.
 שהרי חצות אחר אותה קורא אינו מ"מ הלילה כל התורה מן עצמהשמע

 קיום משום או סייג משום כן שעושין כ"ז ממ"עלפמרו יכוליןהחכמים
 ר' יעבירנו רשמא גזירה שמשום וכו', בלולב חזינן רהכי עצמהמצוה
 גבי שמה הלא מלולב ראי' ומה וקשה בשבת, לימלו אסרו בר"האמות
 באו לכן שבת, איסור על ויעבור בר"ה להעבירו שיבוא חששולולב
 שיבוא חשש אין הלא כאן אבל מהמצוה, ופמרוהו סייג ועשוחכמים
 כח ריש לן מנא השאלה ובכן חצות אחר יקרא בריעבר אם איסורלירי
 לגוף וחיזוק סיינ שיהי' בכרי מהמצוה עתה לעת לבמלו חכמיםביר

 בשו"ת מזה )ראה אחר שוא"ת משום בשוא"ת לגזור ריכולין אלאהמצוה,
 ראיתי ב'( אות רמ"ב )סי' יעקב ובישועות פ"ח(, סי' ויצהרתירוש
 מהא מקושיתו ירעו ר"י שהביא רהגאונים וכתב אלו תר"י רברישהביא
 אלא רבריהם חז"ל העמירו רלא ררעתם אלא וכו', ושופר לולברבמלו
 בשוא"ת, ראורייתא מצוה עקרו ועשה בקום עבירה שיעבור חשש שישהיכי
 שלא כלאים אימור על שיעבור או בר"ה ד"א יעביר שמא שחששוכמו

 ויתבמל קמעא אוכל יאמר שלא המיינ עיקר הלא כאן אבל מצוה,במקום
 מצות ביטול חשש משום ק"ש מצות תיכף שיבמל יתכן לא ק"שממצות
 ה'( )כריתות ררשב"נ להא רומה זה הרי מעתה הגאונים, דעת וזהוק"ש
 האנשי כרברי נראה ר'( )סי' השנ"א מדברי אולם עיי"ש, לקיניןבקשר
 אחר. שוא"ת משום שוא"ת ררוחיןשם

 )סי' רצ"ה ברכת בשו"ת ראיתי יעקב הישועות לרברי בקשרוהנה
 הר"ן מרברי השואל שהקשה ז"ל אורינשמיין רצ"ה הגאון מנכרוצ"ר(
 שיברור כרי תבשילין רעירוב מעמא רבא ראמר אהא שכתב דביצה()פ"ב
 לא שאבד או עירובו נאכל דתנן הא לדירי' תקשי דלא לשבת, יפהמנה
 כשנאבד נתיר שאם ונו', אחת שבת יתערן שלא דמומב לשבת עליויבשל
 ח'ט'ס בשביל דגם הרי לשבת, יפה מנה לברר יזכור ולא בו יתרשלעירובו
 דיש ז"ל הנאון זקנו רברי את להצריק ויצא שבת, עוננ במלושוא"ת
 תקנה לרבא רהתם שמע, קריאת ובין תבשילין רעירוב הך ביןלחלק
 נתירו שאם אמרו לכן לשבת יפה מנה יברור ארם שכל כדי היאכוללת
 אמרר ולכן לשבת יפה מנה יברור לא עירובו נאבר או בנאכלבריעבד
 תקנת בשביל הלזה פרמי איש של אחת שבת עוננ ובטלו יבשל שלאבריעבד
 בזמנה ק"ש לקרות חז"ל שחייבו דאחר דק"ש, בהך משא"כ כולו,הכלל
 תקנת על מישראל אדם שיעבור רל"ש הכלל, תקנת עי"1 נתקן כברדוקא,
 האיש בשבי5 חצות אחר ק"ש בריעבד יקרא שלא לתקן דיש אלאח1"ל,
 ולכן חז"ל כתקנת בזמנה ק"ש לקרות נזהר היה שלא דחזינן בעצמו,הלזה
 בשוא"ת לעבוד יבוא שמא בשביל היה התקנה דעיקר דכיון לומר ישושפיר
 שידם האנשים אלו נ"כ דדנים והך בשוא"ת, נם ראורייתא מצוה לבטלאין

 שבת עונג שיבמלו היא שהתקנה ורק שבת מעוננ יתבטלו לאמספתת
 הבאימ בשבתות 5קנות כולם ויוכלו השער שעלו כדי שתים. אואחת
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 עושה רהוא רכיון ולומר לחלק לבע"ר יש בזה כראוי שבת עונגילקיים
 עיי"ש. ר'( )שבת חבירך שיזכה בשביל חטא לארם אומרים איןמצוה

 )סוכה שמואל ראמר מהא ראיה בהגהות חתנו שם הביאעור
 טרפון כר' לכו ררשינהו לא ואי וזבינו "אשוו אסא רמזבני להנה ע"ב(ל"ר
 היה לא ובאמת להפחירם רק שרצה כתבו שם והר"ן והתוס' ",וכו'
 יתבטל היוקר רמפני החשש מחמת לשעתו בהמצוה להקל ראין נראה כן,רורש
 קס"ו ב"ב ותוס' שם סוכה תמרים כמות מזה )ראה עיי"ש בעתירהמצוה
 שו"ת וכן נכנס ר"ה שם מה"ת רבר רשב"ג עקר שלא רדעתםשנראה
 זו(. סברא כעין מ"ט סי' ח"גמהרי"ט

 ז"ל חת"ס בעל הגאון אביו מר רברי העתיק סופר כתבוכשו"ת
 רקינין, להא רומה הצ"צ של הנרון שאין ג"כ שכתב שלו הש"עמגליון
 תרצה ואם חובה עליה השאר שאין אלא לאסור רשב"ג ררש לארהתם
 עבר אם משא"כ הקינין, שהוזלו אחר עשו כן ומסתמא השאר גםתביא
 העני להציל היתה התקנה רעיקר ועור לתקן, יכול שאינו רגים בלאשבת

 הסכים מ"ם הוא, רפטור משגת העני יר שאין הכא משא"כ כרתמאיסור
 מזה ללמור שלא בתנאי אבל השער מיקרי מלתעות לשבר כרילתקנה
 סזה(. רכריתות סופ"א לנר ערוך ג"כ )ראה אחרלמקום

 בפיהם"ש הרמב"ם מרברי להביא אפשר המג"א לרברי ראי'וקצת
 המעשרות, מן להפקיע לנכרי קנין שאין אצלנו שהעיקר שכתב מ"ז()גיטין
 מתיקרים שהיו חכמים וכשראו התורה מן יביא הנכרי מן לקחלפיכך

 כרי בכורים יביא לא הנכרי מן שהלוקח התקינו הנכרים מןבלקיחתם
 )ראה עיי"ש וכו' עמהם לקנות יתאוה ולא מקרושתה שיררה לו,שיתבאר

 רם"ב(. סי' או"ח על חיה נפש ג"כמזה
 מקורם רגים לו היה ואחר השער מייקרי נגר כזו תקנה שעשוקהל

 בתר רזיל מותריה רנים אותן אחר ממקום והביאם מהתקנה ירע לאאו
 ממוכרי קנה לא הזה והאיש השער מייקרי משום היא רהתקנהטעמא,
 שם(. חיים בארחות מובא שלמה )כרם אחרת מעיר ורק האלההרגים
 לקבלם ראסור רט"ז( )סי' רור בית בשו"ת כתב במתנה לו שלחויאם
 ומרברי במתנה, לקבל שמותר וכתב עליו חולק שלום שאילת בשו"תאולם

 להקל. נראה כ"ה( אות רכ"ח )יור"ר מר"ם וכן רס"ב( )סי'הריב"ש

 חבלים בשו"ת מובאה מענינת ששאלה להזכיר אמרתי בזה רבריומרי
 יצאו תרס"ו שבשנת ז"ל גרויבארט מהרי"ל להרה"ג ח'( סי' )ח"בבנעימים
 גמשונות במיתות ויהרנו יעקב נאות על רוסיא במרינת אריריםיוצחים
 אחינו רכוש את שררו ערים ממאה וביותר ולאלפים, למאות בנ"ילאחינו
 עלה להסתרר הקהלות לאלו לאפשר ובכרי ושמלה, לחם באיןונשארו
 יפרוש נקי אי ועני עשיר ואהשה איש כל אשר להפקר הרבניס בלבעצה

 נפשות בער ש"י על רנים מחיר לו עולה אשר הסכום הצרקהלמעשה
 נפש. כופר זת כסף ויהא דהשרורים בער תרומה ויריםביתו
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 לבמל מותר אם הלכה ע"פ רן ז"ל נרויבארט מהרי"ל הגאוןוהנה
 שבת עוננ לקיים ויכול רשות אלא אינם ררגים הרגים מחיר לצרקהליתן רמי רשפיר ורעתו לצרקה הכסף ולתת דנים אכילת אי ע"י שבתעונג
 אלא אינו ועוננ וראורייתא תרירה רהיא ועור אחרים ומאכליםבבשר
 מזה. באריכות עיי"ש זאת, לתקן ונכון ראוי ובכןררבנן

 לשבת בגרים חליפת - בשבה ועונגנבור
 צוה וכן ולעננהו השבת יום את לכבר מישראל אחר כלמחוייב

 רברים וארבעה מכובר" ה' לקרוש עונג, לשבת "וקראת )ישעי'(הנביא
 ע"י מפורשין והן סופרים מרברי ושנים התורה מן שנים בשבת,נאמרו

 ועונג" "כבור הנביאים ע"י ושנתפרשו ושמור" "זכור שבתורההנביאים,
 ". וכו' עוננ לשבת "וקראתשנאמר

 שבת בערב בחמין ורנליו יריו פניו שירחוץ הוא כבורבכלל
 כמי השבת את לקבל ומייחל ראש בכובר יושב ויהא בציציתויתעטף
 הראשונים חכמים מזה(, ל' עשין סמ"נ )ראה המלך לקראת יוצאשהוא
 לקראת ונצא "באו ואומרים ומתעטפין שבת בערב תלמיריהן מקבציןהיו
 המלכה".שבת

 של כמלבושו חול של מלבושו יהא ולא שבת, לכבוד בנריויחליף
 רר"א שאילתות וראה קי"נ )שבת "וכבדתו" מרכתיב זאת ולמרושבת,
 רירן(, בתלמורא מוזכר זה שרבר ראה שלא שם שלום ובשאילת א'סי'
 וראה ה"ז פ"ח פאה )ירושלמי וסכת" "ורחצת מרכתיב רבר האי למרור"ח
 מרמצינו לשבת בנרים לשינוי חיוב למרו ובמררש י"ב( אות פ"ה רותמררש
 )במ"ר עולם של ברורו שהיה הראשון לאדם שבת בנרי הלביששקב"ה
 מתלבשין ויו"מ דשבת בנין כתב )י"א-א( בהקדמה ובתיק"ז ח'( אותפ"ר

 ואוקמוהו " ר' כברו באורים כן "על הנביא אמר אור בכתנותנשמתין
 והמנ"א ע"ח(, רף ח"א ישרון יסורי מזה )ראה נקיה בכסות כברהורבנן
 בשבת שלבש מה מכל בחול ילבוש שלא :טוב ב'( ס"ק רס"ב )סי'כתב

 מעשה שאנשי ז"ל האר"י בשם העתיק ז"ל הרב ובש"ע חלוק""אפילו
 מננסים אזור ואפילו בחול שלבש ממה בשבת ללבוש שלאמרקרקים
 ע"ב(. קי"נ שבת רוש"י )וראהוחלוק

 ? לא או שבת לכבור להחליף נ"כ צריכים מנעלים אם לחקורויש

 חברו להלביש שקבל במי נסתפק קכ"ד( )סי' אפרים שערבשו"ת
 ס"ג( )סנהררין מרתנן מלבוש בכלל דאינם ורעתו מלבוש, בכלל מנעליםאם

 מלבוש, בכלל אינו רמנעיל נראה בל"ת", עובר והמנעיל והטלביש"הסך
 מה כל ולובש ע"א( ק"כ )שבת דתנן מהא העיר שלא דבריו עלופלא
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 הני בין מנעלים שני חושב שם ובגמרא כלים ח"י אומר ר"י וכו' ללבוששיכול
 ה"ה(. ט"ז פ' שם ירושלמי ג"כ )ראה כליםח"י

 שהביא כ"ד( מי' )ח"א שבו"י בשו"ת ראיתי במפריםבעיוני
 חדא כל על דחייב רק למימר בעי לא דהתם ודחאם אפרים השערדברי
 ראיות כמה והביא הוא מלבוש בכלל מנעל אבל לבד, שמנעיל אףוחדא
 "נעלות ה'( ט', )יהושע דכתיב ממתברא איפכא המקרא דמלשון ואע"גלזה
 ונעלינו" שלמותינו "ואלה י"ג( )שם וכן עליהם", בלות ושמלות וכו'בלות
 ע"ב נ"ח )ע"ז לחוד חכמים ולשון לחוד נביאים לשון די"ל אלאועוד,
 ע"ב(. ל"ז קידושיןתוס'

 הק"ע במחלוקת תלוי זה דדבר אומר הייתי דמסתפינאולולא
 אורחי לאו איתא, דשם ה"ב( פ"ו )שבת הירושלמי של בפירושוופ"מ
 פירש דהק"ע לשבתא, וחד לחולא חד סנדלין, תרין לי' מיהוי נשדבר
 דלפי נראה תמיה, בדרך דפירשם הפ"מ משא"כ בניחותא הירושלמידברי
 לשבת. לההליפם צריכיםדבריו

 ולמעלה המנחה מן שבת בערב ומשתה סעודה אדם יקבעלא
 שבת )ראה לאכול מתאוה כיטהוא לשבת יטיכנס כדי השבת, כבודמפני
 מזה(. ולקמן רס"ב ר"ס, '2"ע פ"ל רמב"ם קי"גכ"ה,

 ביותר שמן תבשיל לתקן אדם שצריך חכמים שאמרו זהעונג
 בהוצאת המרבה וכל אדם, של ממונו לפי הכל לשבת, מבושםוכהטקה
 לעצמו להצר חייב אינו אולם משובח, זה הרי ורבים טובים ומאכליםשבת

 הראשונים חכמים אמרו בשבת, במאכל להרבות כרי מאחרימול'טאול
 קי"ח שבת קי"ב, )פסחים ;בריות" תצטרך ואל הול שבתך"עשה

 שם(.ורמב"ם
 בע"ש הוא וכבור עצמה בשבת היא עונג מצות כתב ז"להגר"א

 סי' )או"ח לבר כבוד וביוה"כ עונג בשבת כתבו ולכן נקיה, כסותוכן
 שהרי נראה כן לא א'( )סי' חסידים הספר מדברי אולם ה'(, אותתקכ"מ
 יום את זוכר שתהי' דברים עשה לקדשו השבת יום את "זכור וז"לכתב

 מבואר ", וכו' שבת עוננ ולתקן בגדים, וללבוש שבת, בערב לרחוץהשבת
 עיי"ש. השבת קודם ושייך השבת יום את זכור בכלל הואדעוננ

 דעת קדמאי, בי' נחלקו דרבנן או דאורייתא אי שבת עונגבמצוה
 מדברי נראה וכן מדאורייתא חיובו שבת דעונג כ"ג( )אמורהרמב"ן
 מאלף ועדיף דאורייתא שבת דכבוד שכתב ג'( אות )בראשיתהתנחומא
 דאורייתא הוא ויו"ט בשבת תענית דאיסור מובר הרשב"א וגםתעניות
 ח"א כוללת )פתיחה כתב והפמ"נ רס"ב( סי' ח"ד כק"ז מי' ח"א)'טו"ת
 תורה דבר הוה שבת דעוננ כ"ח( )מי' צ"צ שו"ת בשם י"ט( י"חאות
 תועפות עם השלם ויראים צ"ט )סי והיראים דבר, ד' פי כי כתיבשהרי
 לה נמירא נמרא שבת עוננ "מצות כתב תי"ב( מי' תרם"ב ווילנאראם
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 נראה ", וכו' עונג לשבת וקראת דכתיב אקרא ואממכה ישעי' דאתאעד
 דהוה דדעתו מ"ח( )מע' הבה"נ בשם ראיתי וכן היא דמה"ת דדעתונ"כ

 דעונג דדעתו נראה שבת( מהלכות )פ"ל הרמב"ם מדברי אולםמה"ת.
 התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים "ד' כתב שהרי מד"ם אלאאינו
 ר"ח( )או"ח והחת"ם נביאים", ע"י מפורשין והן מופרים מדבריושנים
 ופלא עיי"ש, למו זכר אין בתורה כי נביאים מתקנת שבת שעוננכתב
- לקמן מזה )ראה שכתבתי דברים מהני כלום העירשלא  בקשר 

 הימים(. כל ד"ה רש"י צ"נ יבמות יהומף זכר וכן מעודה במקוםלקידוש
 חז"ל מילתא, בי' אימא אמרתי לידי ואתי הואיל ענינאוהאי

 לי' מייתי דהוה אריסא לי' הוה ינאי שר' צ"ג( )יבמות לנומספרים
 מפירות עישר ינאי ר' הלך מזמנו, יותר שהה אחד יום דפירי,כנתא
 דתניא עבדת שפיר חייא ר' א"ל לרשותו, באו שלא פירות עלביהו
 שבתות אלו הימים, כל אלו' ד' את ליראה תלמד למען י"ד( )דבריםכתיב
 טלטול למישרי קרא איצטריך ומיכל לעשורי אילימא הלכתא למאיויו"ט,
 בא שלא דבר על לעשר דמותר כלומר, גוונא, כהאי לאו אלאדרבנן,
 כל ד"ה )שם רש"י שפירש וכמו שבת עונג לצורך לבוא ועתידלעולם
 בשו"ת מיהו הטבל, תיקון בשביל שבת עונג יבטל שלא זהיר הויהימים(
 ראיתי ז"ל גרויבארט מהרי"ל להגאון ח'( מי' )ח"ב בנעימיםחבלים
 אלא מדרבנן, רק מדאורייתא חיוב אינו שבת שעוננ ודעתו, בזהשהעיר
 מן שלא או דשב"ל לעשר התורה התירה בשבת להתעננ אדם רוצהאם

 פתח ראה קכ"ז, סי' )ח"א בתשובה הרשב"א דברי נוטים וכןהמוקף,
 דאמרו מהא אולם רפ"ב(. דף ג' חלק וכן ע"ב ג' דף ב' חלקהדביר
 וקראת דכתיב לכם נמי דבעינן בשבת מודים "הכל מ"ח()פמחים
 תקי"ג( )סי' שכתב והריב"ש קבלה, מדברי אלא דאינו נראה עוננ",ליטבת
 שבת דעונג כוונתו אין תענית, משום דאורייתא שבת עונג דוחיםדאין

 )סי' המג"א מ"ש וכן מדאורייתא, אסור ר0תענה כיון אלאדאורייתא,
 ונם עוברת מצוה שזה התפלה קודם שבת צרכי שיקנה ו'( ס"קרנ"א
 יתענה שבת צרכי לו יהי' לא שאם לומר בא אינו מדאורייתא,היא

 ודעמי היראים רברי ממנו שנעלמו ופלא עיי"ש, דאורייתא השבתותענית
 דאורייתא. מצוה דעונגשכתבו

 מנ"ל שהקשה ע"א( צ"ג )יבמות לנר בערוך ראיתי לעיל מהא0ורלבר
 מ"ח( )פסחים למדו והא דאורייתא שבת דעונג הימים( כל )ד"הלרש"י
 עצמו ד0זה ודעתו קבלה, דברי דהוא עונג לשבת דוקראת מקראזאת
 אלא מעתה דבר לחדש רשאי הנביא אין שהרי הוא, דמדאורייתאמוכיח
 אתא כ"ב( )סנהדרין וכדאמרינן אקרא ואממכינהו לה גמיראדנמרא
 )14"ח הב"י שהביא הס0"ג מדברי כה2מע וכן אקרא, ואממכי'יחזקאל
 בשו"ה מזה עוד )ראה עיי"ש הוה התורה מן בשבת פת דאכילת רע"ד(סי'

 תורת בטפרו חיות מהר"ץ הגאון מזה שביאר ומה קם"ח מי' או"חחת"ס
 ל"ז(. אהע"ז מה"ת והנוב"י ח' פרקנביאים
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 מהועוננ
 "אז נ"ת( )ישעי' דכתיב אכילה הוה דעוננ מנלן )שם( היראיםכתב

 אביך", יעקב נתלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך ד' עלתתעננ
 אכילתו האדם לנבי ה"ה תתעננ אז להאכילה קרא דמדקרא דכוונתונראה
 עוננ, קרויין הנומ הנאות כל כך עוננ קרויה שאכילה וכשם עונג,קרויה
 מהתעננ". הארץ על הצנ רנלה כף נטתה לא "אשר )דברים(דכתיב

 תרדין בתבשיל אמר תד מעננו במה שאלו ע"ב( )קי"ת בשבתוהנה
 עוננ הר"ז עשאו שבת ולכבוד מועט דבר אפילו אמר ותד נדוליםודגים
 הוי שהוא דטכל עשרתם( ד"ה ע"א ל"ד )שבת דרש"י טעמא והנישבת
 מיהת הנאה אכילה תשיב לא מכזית דפתות דאע"נ בזה, וכוונתועוננ,
 הנאה, באיטורי ר"ל דמודה )תרומות( הירושלמי של טעמו וזהתשיב
 ולקמן ק' טי' אהע"ז יצתק באר שו"ת נ"כ מזה )ראה עוננ קרויהוהנאה
 שבת(. טעודתמערכת

 ה"י פ"ל )רמב"ם לו הוא עוננ בשבת יין ושתיית בשראכילת
 מרעות פ"ה רמב"ם ע"א פ"ד )תולין בשבת בשר לאכול נהגו וכןמשבת(,
 כתבו ר"י ותלמידי ב'( טעי' ר"נ )או"ת בבשר להרבות ומצוה)ה"י(,
 זה אלא בשבת יין ולשתות בשד לאכול תובה שאין דברכות()רפ"ק
 ירצה אם כלומר יין, ושותה בשר אוכל שבשבת באבל אמרו ולכןרשות
 ותקנ"ב ה' ט"ק תקע"ב מנ"א וראה א' שמ"א )יור"ד הרמ"א הורהוכן
 שאמר פ"ד( )תולין רש"י מדברי נראה וכדבריהם הטור(, בשם מ"נט"ק

 ליטרא לפטו יקת עשרה ירק, ליטרא לפטו יקת מנה לו שיש שמיראב"ע
 ואינך בגמרא ושאלו וכו', בשר ליטרא לפטו יקת מנה תמשיםדנים,
 וליטרא דנים ליטרא שאמרו האתרים אלו רש"י ופירש לע"ש, מע"שאימת
 אפילו אכל לא מנה עשדה לו שאין שמי דלדעתו הרי יאכלוהו, אימתבשר
 הוא. דרשות משום וטעמו ובשר דגיםבשבת

 מצוה משום שבת עונג לבמל מותראם
 לו ונולד בכפר שרד באיש נשאל ק"כ( )טי' שערים ביתבשו"ת

 ביום בנו לסול אצלו סוהל שיהי' המוהל את לכבד לעיר ובא בש"קבן
 שבת, עוננ ביטול מפני שמה לשבות עליו קשה והמוהל בש"ק שהואת'
 מצוה מ"מ שבת מעוננ שמבטל שאע"פ ודעתו שמה, ליטע מתוייבאם
 שהיא נסורה במלאכה שבת דותה מילה שהרי מוהל להיות שמהליטע
 טותר האב דוקא ולאו שבת, עוננ מצות שדותה וכ"ש סקילהאיטור
 אלא ד'( ט"ק שפ"ב טי' תו"ם ש"ך רט"ד טי' )ד"מ ולמול שבת לתלללו

 טק"ו(. ת5"ב סי'  סנ"א  רט"ה )טי' המוה5 מברך טעמא וסהאי נ"כאתר



%ישרו7 שבת ערבמ,יכתישריע

 בשבת נוהנת אישמחה
 ובתורה נביאים סתקנת שבת שעוננ ר"ח( סי' )או"ח החת"סכתב

 לעוננ לא אבל שהוא, כל סעודות לשלש היום פעמים נ' אלא לעונג, זכראין
 עיי"ש. שסחה כתיבוביו"ט

 שכתב ז"ל ישראל של סאורן רברי על נרולים הרבה תסהוכבר
 ייש שסבואר )בהעלותך( דספרי סהא בשבת שסחה דין שאיןבפשיטות

 דיש כמשסע שבתות" אלו שמחתכם "וביום ררשו שהרי בשבת שסחהחיוב
 "י"ד שאסרו דמנילה( )פ"א סירושלסי נראה וכן בשבת שסחהחיוב
 כמשתה יסי רכתיב כמשום בסוצש"ק הסעורה עושין בשבת להיותשחל

 אברהם לרבינו הסנהינ ובספר שמים", בידי ששסחתו שבת יצאושסחה,
 בערבי פניהם על נופלין שאין שכתב ראיתי שבת( )הלכות הירחיאבן

 יום נקרא שבת שנם מוערים, ונקראו ושסחה כמשתה ימי שהם לפישבתות
 כמשום במלכותך ישסחו בשבת אומרים רלפיכך כתב והאבוררהםשסחה,
 בשבת. שסחה חיוב ריש רדעתם נראה בספרי, כדאיתא שסחה יוםרשבת

 אלו בדברים הפוסקים האריכו שכבר ראיתי דא כמשנתאבעברי
 בהם. ולהעיר בקצרה דבריהם להביאואסרתי

 ספסקת, ואינו עולה "שבת ט"ו( סי' שרה )חיי השאילתותכתב
 שסחה ס"ט עולין ואינן ספסיקין הרנלים בהו, דכתיב הוא עוננס"ט
 רפום אבל )הלכות הבה"נ ג"כ כתב וכלשונו וכו'". בהו רכתיבהיא

 תענית( סס' סוף שור )בכור תבו"ש בעל והגאון ע"ב(, ס"ב דףווארשא
 הרא"ש סד3רי נראה וכדבריהם השסחה, על בשכת נצטוינו רלאכתב
 שבתות אבל כמשמע ויוה"כ" ר"ה אלו שמחתכם "וביום ר"ה( )סוףז"ל
 תענית להתענות סותר בשבת ררק כתב יו"ט( הלכות )סוף והמהרי"ללא,
 כמשום להתענות אסור ביו"ט אבל בשבת, שסחה חיוב דאין משוםחלום
 צריכים יו"ט דסלבושי כתב תקנ"ט( )סי' והסנ"א שסחה, חיובדיש
 כסו שסחה חיוב כאן אין רבשבת משום שבת, ססלבושי נקיים יותרלהיות
 איסור ליכא דבשבת ראפשר כתב רצ"ח( סי' )ח"ג והתשב"ץביו"ט,
 וכרבריו באכילה, עונג אלא שסחה יום איקרי דשבת אשכחן דלאהספר
 שם. החסיד ר"י ובתום' ע"א( ס"ט )ברכות הרא"ש בתום' נ"כראיתי

 הנאון העיר בשבת שסחה חיוב דיש שכתב הירושלסי בדבריוהנה
 שור הבכור רברי והביא תרפ"ה( או"ה אפרים )יר ז"ל סרנליותרא"ו
 אופנהיים דוד ר' והנאון קאסר, בעלסא לישנא דהירושלמי ואפשרוכתב
 הנאון 3רברי בהתווכחו ל"א( סי' )ח"נ יעקב שבות שבשו"ת בתשובתוי"ל

 שסחה יוערבין אין כמשום שאוסר שבת בליל לבנה קידוש בדין ז"להרם"ע
 בי' כתיב לא דבשבת לסיסר איכא סה שבת יו"ט תינח הא כתבבשסחה,
 דבשבת כתב א'( לסי' השממות )שו"ת ז"ל רע"א הנאון נםשסחה,
 שו"ת )ראה ?"ל שו"ם בעל הנאון ננמשך ואחריהם שסחה חיובליכא
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 מי' דעת יומף מק"ב, רכ"ט מי' שאול יר קנ"א, מי' ח"נ מה"קשו"מ
 ולפ"ז הירושלמי עם דידן תלמודא מחולקין שבזה ודעתו א'(, סעי'שמ"א
 דקיי"ל בשבת, פורים מעודת לעשות רל"ב( )מי' מוהרלנ"ח מברתקיים
 מהר"י שו"ת ג"כ מזה )ראה עיי"ש בשבת בשמחה נצטוינו דלא דילןכש"ס
 קכ"א(. סי'מברונא

 דסוברין נראה שבאו( והוא ד"ה ז' )כתובות התום' מרבריאולם
 ודחה ר"מ הרב בשם השטמ"ק שם הביא וכן בשבת שמחה חיובדיש

 דיש נראה ח'( אות ה' )כלל בשו"ת הרא"ש של לשונו ומרהימותרבריו,
 לעיל. שהבאתי המפרי רברי מורין וכן שמחה מצות בשבתגם

 שהביא שרה( חיי )פ' השאלתות על שאלה ברשמי ראיתיעתה
 שמחתכם וכו', השבת יום זה וביומ כתוב ששם )בהעלותך( זוטא המפרידברי
 שייך לא דבאמת דשמחתכם, מקרא שבתות מרבה דלא הרי הרגלים,אלו
 זית בספרו המג"א כתב וכרבריו דביום מקרא אם כי בשבת שמחהחיוב
 אמרינן לא טעמא דמהאי שכתב הספרי על בביאורו אברהם והזרערענן,

 עיי"ש. ולשמחה לששון רשבתבהמטרה
 מהר"ם להגאון הים איי פירוש עם הגאונים בתשובת ראיתישוב

 לומר שלא ראשונים מיטות נהגנו בשבת, הרין "צדוק וז"ל ל'( )סי'חזן
 רהדיוט הרין צדוק עריף רלא ופורים, וחנוכה ובמועד בר"ח הדיןצדוק
 במועד להיות שחל בשבת לי' דמסלקין ע"ה, רבנו דמשה הדיןמצדוק
 שמחתכם וביום דכתיב נינהו שמחה ימי דהללו ובחנוכה בר"חואפילו
 לפיכך בו, ונשמחה ננילה ד' עשה היום זה הלל אומרים אחד ובכלוכו'

 בי' כתיב ולא בי' כתיב דעונג כיון יטבת אבל דין, צדוקמבטלין
 הים ובאיי רבנו, משה טת בשבת כי להודיע הדין צרוק אומרשמחה
 בהלכות המנהיג בעל בשמו הביאה שלום ליב היא זו שתשובה צייןשם
 וראה י"א )סי' ז"ל ברוך בר מוהר"ם ביטמו הביאה וכן מ"ג( )מי'י2בת
 שליט"א פרייס רא"א הנאון הרב למו"ר ח"א אברהם משנת בספר מזהעור
 של"ט(. רכ"ד קמ"ג, דף ח"א חסירים ספר ועל ע"א צ"זרף

 להגה"ק עה"ת אמת שפת שבספר להזכיר אמרתי בו רבריומדי
 הרי"ם בשם הביא שם( אברהם במשנת מובא תר"ס )סוכות זצ"למגור
 להיות הראשון יו"מ רכשחל מה( ר"ה ה' )ר"ה התוס' שכתבו דמהזצ"ל
 בעינן דהא שמחה שלמי ידי על שמונה שמחה לה משכחת לאבשבת
 בעצמ שמחה יש רבשבת רהטעם זצ"ל הרי"ם ואמר שמחה, בשעתזביחה
 והסביר השבתות, אלו שמחתכם ביום חז"ל כמ"ש שלמים בלי אפילוהיום

 אבל בחגך ושמחת של המצוה וזהו השמחה לעורר הארם צריךדברגלים
 זקוקה ואינה שבאדם יתירה הנשמה ע"י היום מעצם היא השמההבשבת

 פ"ק( )מגילה הירושלמי את לפרש הוסיף ולפ"ז הארם, שללהתעוררות
 שמחה לברוא משתייך לא בשבת כלומר שמים" בירי ששמחתו שבת"יצא

 ומעצמה. טבעית שמים, בידי שבת של השמחה כיולעוררה,
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 שבת בערב וחולצין דניןאם
 אינו לבי"ד לבוא דין לבעל הזמינו ואם ובעיו"ט, בע"ש דניןאין

 בע"ט בי"ד קובעין שאין ונוהגין ב'(, מעי' ה' מי' חו"מ )ב"י לבואצריך
 בדין מתונין להיות שצריכין כהטום דבר של וטעמו שם(, )רמ"אועיו"ט
 מק"ג(. שם )סמ"ע טרורין הן 1י1"טובע"ש

 בלישני', ז"ל הב"י מרן מדמשני כתב, שם בהגהותיו שלמה חשקהרב
 אין כתב ועיו"ט בע"ש ואלו א'( סעי' )שם לדון אסור כתב 1י1"טדבשבת
 ויו"ט, שבתות בערבי ולא ויו"ט בשבת אלא אימורא דליכא משמעדנין,
 חינא )ראה עכ"ל אימורא איכא ועיו"ט בע"ש דגם כן, נראה אינואולם
 ל'(. דף ח"אוחמדא

 פ"א כתובות ה"ב, פ"ה )ביצה בירושלמי שנויה זו הלכהוהנה
 ממתניתין והקשו שבת בערב ממונות דיני לדון אמור ה"1( מ"ד סנהדריןה"א,
 לפיכך לחובה, אחריו של וביום לזכות ביום בו גומרין נפשות דדינידאמרו
 דנין אין נפשות דיני רוקא משמע יו"ט, בערב ולא שבת בערב לא דניןאין
 המפרשים פירשו תורה, לדברי כאן להלכה כאן ומשני רנין ממונות דיניהא

 )פ"ם מררבנן לדון אמור ממונות ודיני התורה מן לדון אמור נפשותדדיני
 צ"ח( )עשין הסמ"ג ג"כ העלה אלו המפרשים וכרברי בתוי"ט( וכןשם

 אותן שרנין אע"פ ממונות "דיני ה"ג( מסנהררין )פי"א כתבוהרמב"ם
 שאין למדו מדבריהם עת, בכל העם את ושפטו שנאמר התורח מן יוםבכל
 ט'(, מי' פ"ד )מנהדרין והרא"ש הרי"ף כתבו וכן שבת", בערברנין
 מוכח הרא"ש שמדברי שכתב דכתובות( )פ"ק נתנאל הקרבן דברי עלופלא
 בע"ש לחלוץ קפדא יש אם נשאל רכ"ז( )מי' והתה"ר בע"ש, לדוןדמותר
 מדרבנן בע"ש לדון דאמור אשר"י דכתב אימורא מצד להקפיר שישוהשיב
 עיי"ש. הוא דין נמי וחליצה ממונות דיניאפילו

 שבה בערב פרמאות מג' יותר לילךשלא
 להגיע שיוכל רבר של ועיקרו פרמאות, סג' יותר בע"ש ה51כיןאין

- גרול היום בעורשמה - יותר, ללכת יכול בעגלה הנומע ולכן   )מנ"א 
 הוא, שמצוי ברגל ההליכה המדה לאסת נקטו מקום דבכל נראה א'(רמ"ט
 בכך. הם היוירגילים

 מסילת שהמציאו בזמנינו שנמצא מה לפי כתב ישראלהתפארת
 רחוקה דרך יהי' ובכן במהירות יותר לירושלים לבוא יכול ואדםהברזל
 המודיעים מן שהיא מ"ב( פ"ט )פמחים המשנה שקבעה ממה קצתכויטונה
- מיל, ט"1 מירושלים שרחוקה עיר שזהולחוץ  חזר בהנאותיו אולם 
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 5מוריעים חוץ עומר "היה ע"א( צ"ר )שם בגמרא נזבר שהרבר וכתבמזה
 או5ם הי', לא ובררך ת"5 חייב, יהא יבו5 ובפררים בסוסים שם 5יכנסויכ51
 5רכוכ ש5א רגי5ים שהיו 5פי 5ירוש5ים, רחוקה בררך רק שזה נכון 5אזה
 51פנים" הצופים מן ראשו ארם יק5 "לא אמרו שהרי 51פנים, המוריעיםמן

 פעמיך יפין "מה ע"א( )חגיגה אמרו רשם ההילוך וע5 ע"ב( ס"א)ברכות
 רנראה 5רג5", שעו5ין בשעה ישרא5 ש5 רנ5יהון נאין כמה וכו',בנע5ים
 ה"ז( פ"ר )פסחים הירוש5מי רברי יתישבו ובזה ממש, ברנ5יהןשה5כו

 וכרברי כרג5 ה5כו המוריעין רמן א5א בבהמה, רוכבים היושהעשירים
 ברג5יהם, הבית 5הר מקרימין היו ישרא5 רזקני מ"ז( פ"ג )פרה יו"טהתוס'
 וראה )משפטים בחיי רביני כתב וכן רוכבין היו 5א מצוה חיבוברמשום
 הזמן, הוא ה5יכה שיעור וכאן קם"ז( רף ח"א ישרון יסורי ספרימזה
 מזה )ראה 5חומרא רקות ח"י היא ומי5 מי5ין, ר' שהיא פרסהובכן
 רקים. 51"1 שעות ג' הוה פרסאות ג' 5י5ך מותר ואם רס"ב( רף ח"אספרי
 ציון הבנין תמיהת יתישבו ו5פ"ז רם"ט( סי' חי' נפש ג"ב מזה)ראה
 בסופו, או היום בתחלת אי הזמן חז"5 קבעו לא 5מה שהקשה נ"ח( סי')ח"ב
 עיי"ש. בחורף או בקיץאם

 שבת בערב הכל שמכינין רבזמנינו האגורה בשם יעקב הישועותכתב
 )רם"ט נפש, 5בע5 רק 5החמיר ואין פרסאות מש5שה יותר 5יסעמותר
 מצוה 5רבר הו5ך רבאם שם( ה5כה )באור כתב משנב"ר בע5 והגאון א'(אות
 באם בע"ש בספינה 5הפ5יג התירו שהרי 5ערב סמוך ער 5י5ךמותר
 שבת. מעונג עי"ז שמתבט5 אע"פ א'( סע' רם"ח )סי' מצוה 5רברהולך

 שהביא נ"ח( סי' )ח"ב ציון בנין בשו"ת ראיתי האגורה 5רכריבקשר
 יום בתח5ת אדם יה5ך שא5 שכתב שבת( מה5כות 5' )פ' הרמב"םרברי
 היום, רבתחלת בתבו ש5א והש"ע הטור על ותמה פרסאות מג' יותרבע"ש
 נ' 5י5ך מותר היום באמצע ראפי5ו רמשמע פרסאות, מנ' יותר י5ךא5

 5ומר הנ"5 ביציאה ת5ה 5מה ועור בזה( שהרגיש שם בפם"ג )עייןפרסאות,
 פרסאות ג' ממה5ך יותר בבקר בע"ש 5אשפיזא או 5ביתו 5בוא יתאחר5א

 י' ביום ארם מה5ך כמה צ"ר פסחים )עיין היום, 5ש5יש קרובשהיא
 שיעור נתן איך א"כ שוים, אינם והחורף הקיץ רימי ועורפרסאות(

 5שבת סמוך בשיבוא א( יותר, יה5ך א5 טעמים ב' שמפני רעתו ו5בןזה
 51א הררך טורח מפני עיף יהיה גר51 כשהיום אפילו ב( עור, 5הבין יובל5א
 ביותר מצוה שבו מפני או בשבילו, טרחו לא אם שבת צרבי 15 5הביןיוכ5

 קי"ט( )שבת שבת, לצורך דברים מבינים היו עצמם אמוראים שהרימבאחרים
 לא ובקרון ברביבה כהשא"כ ויגע עיף שנעשה אסור, יהי' ה5יבה רקו5פ"ז
 ע"ב(. מ"ר )סובה ארם" יהלך "אל ואמרו שדייקו וזה שיעור,נתנו
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 שבת בערב סעודה לקבוע מוהראם

 ואפילו החול בימי רגיל שאינו ומשתה סעורה בע"ש לקבועאמור
 לאכול, תאב כשהוא לשבת שיכנס השבת, כבור ממני אירוסין סעודתהוא
 יש שיטות וג' צ"ט( )רף פסחים, דערבי מהא ומקורה שם( מנ"א רמ"ט)סי'
 שהחשך ער והולך דאוכל יוסי כר' ממש דהלכה הרמב"ם שיטת א(ברבר.
 סי' הגר"א ביאור )ראה יפסיק, לא התחיל ואם ראסור הוא סעורהוקביעת
 לא שהרי וכלל, כלל להתחיל שאסור בה"ג שיטת ב( תקכ"ט( וסי'רמ"ט
 דעת ג( דשבתא. ליקרא סעורתא רתיתי דבעינן בהתחלה יומי כר'קימ"ל
 איבעיא דהוה משום ומעלה נרולה ממנחה לאכול בע"פ דאסור בע"פהר"ן
 לאמנועי דאתי שם התוס' וכסברת ע"ב( ק"ז )ע"פ שם, איפשטאהא

 שלא הפסח ועשה לעשותו ימהר שמא אסור הפסח שעשה אחר ואפילומפסח,
 לו אין ולכן עיו"ט, ובכל בע"ש הרין וכן אמור קטנה המנחה ומןכראוי
 חת"ם )ראה ע"ש בכל וה"ה שימהר, רחיישינן קטנה מנחה ער אלאזמן
 מזה(. ע"1 סי'או"ח

 שבת בערב מצוה סעודת לעשות מותראם
 אירוסין - הבן פדיון -מילה

 יתחיל מיהו רמ"מ( סי' )רמ"א לסדר. מותר ע"ש שזמנהסעודה
 משא"כ בע"ש לעשותו אין זמנו שעבר הבן ופדיון עשירית שעהקורם
 שם( ה' סק' מג"א ע"ב ח' מו"ק )תוס' הוא, זמני ושעתא שעתא רכלמילה
 בזמנה שלא מילה בין תענית לענין המג"א חילק וכן ערל לעמור אמורשהרי
 שיש רס"1( )יור"ד כתב הטו"ז מיהו י'( ס"ק הקס"ח )או"ח הבן,לפריו
 ע"ש. בזמנה שלא מילה למולאוסרים

 דבמילה למילה, הבן פריון בין לחלק יצא ז"ל אריק ר"מ הנאוןוהנה
 שימות דאף הבן, בפדיון משא"כ מהמצוה ויהבטל ימות שמאחיישינן
 ראיתי וקציעה ובמור ש"ה( סי' )יור"ר הוא, בפריון מחויב ל'לאחר
 ורעתו הבן לפריון מילה בין לחלק שיצא המג"א על שהשינ רמ"ט()סי'
 אלא מיעקר, דהו רבכל שבת כבור משום ראורייתא מצוה רחינןדלא

 ארם הנשמת הביא וכדבריו השתא זמני דלאו אע"ג בע"ש גם הבןדפורין
 שצתב( )מצוה החינוך הרב רברי מורין וכן ז"ל הנר"א בשם א'()כלל

 מאיר והבית רמ"ט( )סי' המשנב"ר פסק וכן מרובה( פ' )ב"קוהיש"ש,
 ליזהר שיש תקנ"א( )סי' שכתב הלבוש מרברי נראה וכרבריהם תקס"ח()סי'

 בחול אפילו יאחר ולא יברך הבן פדיון על מיהו המצרים בין שהחיינומלברך
 יום, בכל בעשה עובר יעכב אם ואילך שלשים שמיום המצוה, יחמיץשלא

 ודעתו הא מנ"ל עליו המה רפ"ז( סי' )או"ח ז"ל שיק מהר"םוהנאון
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 ג"כ נראה וכדבריו ז'( )פסחים למצות, מקדימין זריזין משוםדאימורו
 ג'(. סי' )ח"א מלכיאלמדברי

 הארחות דברי הן הן הלבוש שדברי להזכיר אמרתי בו דבריומדי
 עברו שבאם ע"מ( אות דבכורות )ם"ח אלגזי במהרי"ט המובאיםחיים
 וכן קל"ג( )סי' מהרי"ק גם והביאו חומש להוסיף חייב פדאו ולא יוםל'

 הים ובאיי שמ"ד( סי' חיים )שנות ז"ל מהרש"ק הגאון מזההעיר
 קרח( פ' הזהב ורביד מ"ז סי' ת'טובה ':ערי הגאונים ת'טובת ג"כ)ראה
 עובר בזמנו פודהו אינו דבאם מוכח דמדבריהם אלמא בדבריהם,האריך
 מבן לפדותו לכתחלה יטיכול מ"ו( )מנהוה והריט"'2 המג"א כדעהודלא
 ומעלה. יוםל'

 ויום יום כל דמילה למילה הבן פדיון בין לחלק המנ"א דיצאוהא
 צ"ח( )סי' רבתא בתניא ראיתי הבן, פדיון משא"כ ערל לעמוד דאסורזמני,
 בפשימות כ' ד'( )ר"ה שהמו"א אלא בעשה, עובר יום בכל הבן בפדיוןדגם

 מהרי"א ובשו"ת רס"מ( )סי' התה"ד, נדעה האחר בל ליכא הבןדבפדיון
 )בכורות דלמדו מהא רבהא התניא ,דברי ראי' הביא רם"ב( )יור"דאסאד
 ואחריוה ראי' מעולת ראי' ראי' או מע-וכין, ערך ערך הבן פדיוןנ"א(
 בהגיע מיד ולפ"ז הבן, בפדיון נכי הבי עובך ההם כמו ולכן נתינהוהיינן
 מי2ום מיד יהן דמבצוה הע"ב( )ב"ב ההוכ' דכהבו ועוד עובר ל'יום

 יותר מצרים דבכורי נם ננד ניכא פרסומי משים איא מקדימיןדזך.זין
 דעות עוד די'2נם אלא מצוה, יטיהוי קי?א ובנה"; ביום לעי2והועריף
 פ"א בכורות מהריט"א )ראה ע,יו, עובר '2אינו ל' ביום פדהו לאשבאם
 יטהנני מםפרי הבן פדיון בהלק 'טבתבתי ומה ס"ו מנהוה רש"ש י"ד,אות
 שקא המובחר מן טצוה דאיכא מודים מ"מ ~אור( להוציא בע:ה"'2מקוה

 מ"ב(. סי' ה"ב מהרי2"ם ב':ו"ה עוד מזה ,ראהלה'2הוה.

 ב"י רמ"מ )סי' בע"יט עויטין אין נישואין מעודת וה"ה אירוסיןסעודת
 וכתובות( ה' פ' העניה ה' פ' )ביצה הירו'2ימי מדביי ומקורו שם(וב"ח

 "ההולך מ"מ( דף )פסחים המ'2נה מדברי ג'( סק' )'2ם ע"ז הקשהוהמנ"א
 אם בביתו חמ"1 לו יטייט ונזנר חמיו בביה אירופין סעודתלאכול
 וביו"ט בחוה"מ י2הרי בע"פ, איירי הלא ו'2ם וכו'" יחזור להזוריכול
 אירוסין סעודת בער"פ לאכול דיכול נראה אירוסין, סעודת עושיןאין
 עיי"ש. 'טבת בערבוכ"ש

 יעקב והישועות הירושלמי על אלו המיטנה מדברי תימהלכאורה
 מצוה, שניה סעודה דגם כמ"ד ואתי שניה בסעודה איירי דמתניתיןתירץ
 כהוה"מ, איירי ומתניתין בחוה"מ לעשות מותר שני' דסעודה ברורוזה
 אירוסין סעודת לעשות ההולך דתנן מהברייתא הק'2ה אולם ג'( אות)שם
 כגון היא מצוה דלאו בסעודה לה ומוקי מיד, יחזור חמ.1 לו שייטונזכר
 יעשה איך קשה ובכן היא מצוה לאו ראירוסין כמד"א או שני',סעודה
 דעת לפי ועיו"מ, מבע"ש להתיר יש יותר דבע"ם ודעתו בע"פ,הסעודה
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 סוכות דבערב פמח, לערב סוכות ערב בין תרל"מ( )סי' שחלקוהפוסקים
 למנחה סמוך דרק בער"פ כהטא"כ היום מחצות לאכול שאסורסוברים
 סוכות דבערב אלא חמור, להיות צריך ער"פ הסברא ומצד אסור,קמנה
 ולא חמץ לאכול דאסור בער"פ משא"כ בסעודתו, וירבה חמץ לאכוליכול
 )ראה עי"ש בלחם הוא סעודה דעיקר גדולה, סעודת לאכל יבוא לאמצה
 ו'(. מק' שם מג"אג"כ

 שבת בערב ולהמפיד לדעעענות מותראם
 מש?ימין אם צבורתענית

 נ'( סע' רמ"ט סי' )ש"ע שבת בערב להתענות מעשה אנשידרר
 שלא פוסקים בשם הביא והב"ח י"ח( )תענית הרא"ש, בדבריומקורו

 מגילת במוף אמרו וכן שם( ז' מק' מג"א )עיין שבת, בערבלהתענות
 "א"ר צ"ו( סי' סמ"ך והגאות דתענית פ"ק המררכי )הביאהתענית
 שוא, שבועת הר"ן בע"ש להתענות הנשבע הגלילי, ר"י משוםדוסתאי
 ק"ו( )סי' התשב"ץ פסק וכן כיו"מ יו"ט ערב ומקצת כ,2בת ע"'2שמקצת
 בע"ש מתענין היו לא מעמד אנשי שגם כתוב נוסחאות רבמקצתועוד

 בסי' הבי' הביאו שם במרדכי )עיין השבת, כבוד מפני שם( ט"ו)תענית
 אלא להתענות ראוי שאינו כתב ל"ט( סי' )או"ח סופר והכתברמ"מ(
 ביותר רעבים כשהם ברוחם מעצור יטיש ות"ח מעיטה ואנשילחמידים

 ביותר תאב כשיהי' להוש ייט להכוונימ אבל מצוה, לשם לאכול דעתםלכון
 השימות שביאר שמ )עיין כריסו, למלאות רק שבת למצות יתכוןלא
 יכנם שלא בע"ש להתענות אסור מעמא ומהאי שם( נ"ב בפ' וכןבזה

 ממאכלי למעום מעשה אנשי ונהגו מ"א( )עירובין מעונה, כיטהואל.2בת
 חולי תחלת וסת שינוי כדשמואל, ומשני מובים וימים שבתות:האיכא והקשי כתיב רעים עני ימי כל ע"א( ק"א )סנהדרין אסרו כי בע"ש'2בת
 ליהוי דלא היכי כי שבת במאכלי בע"'2 להתרגל הנהיגו ולכןמעים,
 רמ"ט(. סי' שלימ"א מרגלית ר"ר הגאון להרב חי' )נפש ומת,כשינוי

 מלה צריך אם טעימה דעיקר ר"נ( סי' א' )א"א הפמ"ג דעתמיהו
 לטעום צריך שבת דבליל מבואר ע"ב( מ"ח )בראשית ובווהר תבלין,או

 )שער ובשעה"כ שם( הימים חמדת בשם מלך מקדש )ראה שבת,מטאכלי
 מעודה המכין האדם דוגמת הוא שהמעימה כתב ע"ש( טבילת עניןו'

 שיתקנם כדי תבלין איוה חסירין ואם מובים הם אם התבשילין ומועםלמלך
 הנ"ל. הפמ"נ כדעת דטעמו לך הרי אחרים, תבשילין שיבשלאו

 סע' )תק"נ ומשלימין. מתענין בע"ש שחל בטבת עשרהתענית
 בעש"ק שחל מיון כ' וכן עש"ק ביום שובבי"ם תענית המתענים טיהוג'(
 ישכר שער וכן ט' מ"ק מג"א תק"פ סי' מג"א )ראה להשלים, צריכיםאינם

 מבת(. בהדש עשירי צום מאמר ז"ל אלעוי מנחת בעל הגאוזלאדמו"ר
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 אם הכוכבים צאת ער להתענות צריך בע"ש להתענות עליו קבלאם
 )שם תפלתן, צבור שישלימו עד התענית קבלת בשעת בפירוש שפירשלא
 הפוסקים שיטות לברר האריך נ"ב( מי' )או"ח סופר כתב והנאון ד'(סע'
 אינו אבל להשלים, דמותר ראשונים רוב כשיטת דנקטינן ודעתובזה
 האריך השני חוט ובשו"ת כ"כ, מעונה אינו כזה ובאופן להשליםצריך
 בע"ש תחלה היירצייט כשאירע ודעתו יירצייט תענית לענין הב"חבדברי
 דצריך בחול באירע כהשא"כ בע"ש, נ"כ אח"כ כשאירע להשלים צריךאינו

 בערב כשחל ישלים דלא בחול חל הראשון דיירצייט דהיכא אלאלהשלים,
 מזה(. מ"ז פם"ג וראה נ"ח )סי' שבעה נחלת הרב הורה וכדבריושבת

 מ"ז תקם"ז )פם"נ חצות, אחר המת את טמפידין אין שבתבערב
 לך האלף שו"ת )ראה מחוה"ם, נרע דלא להמפיד מותר ת"ח טיהונ'(

 מדברי נראה וכן כ"ז( מי' ח"א מאהבה תשובה שו"ת וכן או"חשלמה
 ואע"ג כנסיות בתי בי"ח דבי את שהספידו ה"נ( פ"ט )כלאיםהירושלמי
 מדברי נראה וכן חצות לאחר נמשכה מיהל חצות קודם הדבר דהיהדנראה
 שני כשיש בע"ש הראשון המת בהטפד להאריך שלא )תשח"ג( חסידיםהספר
 הספיד וכן יום מבעוד השני בקבורת לעסוק יוכלו לא פן לקבור,מתים
 בע"ש שנה לעשרים הגיע שלא וותיק תלמיד ז"ל אסאד מהרי"אהנאון
 תקם"ז ובמשנב"ר ת"כ רבא באליהו וכן עה"ת מהרי"א )ראה חצות,אחר
 בדרושי וכן מת של שבחו לאמר ובקשד הזה, בזמן ת"ח לענין כ"ו-

הצל"ח(.

 ולמעלה המנהה מן שבת בערב מלאכהאימור
 המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה נ'( )פסחים חז"לאמוו

 מזהירין אלא עונשין אין אבל זו, במלאכה ברכה סימן רואה אינוולמעלה
 בני שהרי מותר פרקמטיא אבל אסרו מלאכה ודוקא לעשות, שלאאותו
 שבת, בערב שהי' השוק ליום לצידון מצור הולכין היו שלא נהגוביישן
 שקבלו לאו ואי לסחורה, שמה לילך להם שיתיר יוחנן לר' בניהםבאו

 רנ"א סי' )מנ"א לסחורה, לילך להם מתיר היה הלא עליהםאבותיהם
 מלאכה ודוקא הגרי"פ( הגהות א"ו בא"א פם"ג וכן שם א"ר וראה א'סק'

 מלאכה משא"כ שבת בצרכי לעסוק אדם שצריך מפני אסרוקבועה
 לשרות מתירין הלל בית שהרי עליה, עצמו קובע ואינו לשעה שהיאבעלמא
 ומרכיבין י"נ( מי' ע"ש הלכות או"ז י"ז )שבת שבת ערב וסממניןדיו

 )רש"י היא, חשובה פלאכה דלאו משום פמח ערג של היום כלדקלים
 הגר"א ביאור )ראה שבת, בערב כ"ש התירו פמח בערב ואם ע"א(מנחות
 אנרות לכתוב מותר ולכן מזה( ס"ד מי' רפאל ותורת נ' אות רנ"אאו"ח

 אם חבירו בנדי וגם וכליו בנדיו לתקן וה"ה בזה, כיוצא וכלשלומים
 מותר שבת לכבוד השכר להוציא ורוצה הוא עני ואם זה, עבור שכר נוטלאינו
 טי' והרקח נ' פמחיפ המרדכי שכתב ומה כ' מק' שם טו"ז )דאה כן,גם
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 לימורו ררר לעצמו ספרים והכותב תם"ח( סי' והב"ח הב"י ומביאוש"י
 ראסור בשכר כתיבה משא"כ היום, כל רמותר תורה חירושי לכתוביכ"ש
 שם(. )עה"ש המלאכותבכל

 קרוב ער מלאכתן מבמלין מלאכות הבעלי אין רבזמנינווהא
 עושה רפועל רקימ"ל ועור הפרנסה מרוחק זה בירן, מוחין ואיןלהשקיעה
 )מור קטן, רנ לו לצלות כרי להשקיעה סמוך ער בעה"ב אצלמלאכה
 ראין נראה הפועלים( פרק שם בהנ"א מובא הירושלמי בשם של"א סי'חו"מ
 עור ולא בפועלים, ולא הבית בעל אצל אלא שבת בערב מלאכה בימולדין
 טעמו כשעיקר ובפרט לגמור בהשא"כ חרשה מלאכה רק אסרו רלאאלא

 מכינות הנשים ובימינו לשבת להכין שצריך מפני הוא מלאכהרביטול
 לירון ויש שם( הלכה באור ר' סק' רנ"א סי' עה"ש )ראה הכל,ומתקנות
 מממרים, ה"ב פ"ב רמב"ם )עיין האיסור במל אם המעם רבמל היכיבכאן
 הרא"ש שו"ת שני, מעשר מהלכות מ"ב פ"ה תוי"ט נ', סי' ביצהרא"ש
 י"ז(. סי' או"ח חסר תורת בשו"ת באריכות בזה שרן ומה ח' סי' ב'כלל

 חצי רהיינו גרולה, מנחה ממרשים יש ולמעלה המנחה מןוהאי
 בין לחלק ראין משמע לא, למנחה סמוך מרקאמרו חצות, אחרשעה
 ויש שם( א' סק' הגר"א ביאור וראה ומררכי )מור פסח, לערב שבתערב

 לרינא, עיקר זו ורעה ולמעלה שעות מתשע רהיינו קמנה, מנחהטפרשים
 הגמרא רברי על הטו"ז שעמר ומה ר' סק' מג"א א', סק' שם מו"ז)ראה
 יפה(. שם פסחים הר"ן פירשה כבר הב"חוכן

 הסוברים אלו שיטות לפי א'( סק' )רנ"א יעקב הישועותכתב
 שהרי למלאכה, פרקממיא בין לחלק אין קמנה ממנחה הוא מלאכהראיסור
 שפירש כמו שבעיר ממלאכה וזה מחנות, העם לבמל היהה שניהתקיעה
 פמ"ג )ראה לאסור. יש ולמעלה קטנה רממנחה נראה ל"ה( )שבתרש"י,
 בזה(. עמר שכבר א' אותא"א

 זה האם ברכה סימן רואה אינו בע"ש מלאכההעושה
 שבת בערב פועל דרבנן, לטוו;א אואיסורא

 נ'( )פסחים שאמרו במה וטרי שקיל נ'( אות )ח"ג הרביר פתההרב
 איסורא אי ברכה", סימן רואה אינו וכו' שבתות בערבי מלאכה"העושה
 שהתנה פועל לענין הוא בזה והנפק"מ ררבנן לטותא רק או בזהאית

 ראי ולמעלה, המנחה מן ממלאכה ונמנע ראורייתא כפועל אצלולעשות
 איסורא איכא ואי קיים, שבממון תנאי רכל משכרו, לו מנכה איסוראליכא
 מזה שכתבתי ומה ר' אות חוה"מ מערכת שר"ח )עיין כלום, לו מנקהאינו
 בעזה"ש(. להופיע העומר חוה"מ חלק ישרוןביסורי

 איכא שאיסורא כתב יו"ט( מהלכות י"ז ה' )פ"ה הרמב"םוהנה
 מררות מכות עליהם שחייב שבות איסורי כשאר האיסור חמור שאינורק
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 מימן בו דאין א'( אות )שם הטו"ז רעת אבל 1'2כה"ג, הסמ"ג כתב1נדבריו
 ב' סק' ר"ע סי' יור"ד הט"ז דברי ג"כ )ראה ליכא, איפורא אבלברכה
 ומה תקיעות, לשכר בקשר ז' סק' תקפ"ה סי' באו"ח וכן פירש,שכן
 נראה הפוסקים רוב מרברי אבל תם"ח( סי' או"ח יעקב החק דבריושישב
 יכול הבעה"ב אין ובכן הכא( ופמ"ג שם פסחים ר"ן )ראה איסורא,ראיכא
 )ראה ראורייתא, כפועל אצלו לעשות שהתנה אע"נ כה2כרו לפועלולנקות
 דברי מורים כן שהרי של"א( )חו"מ הרמ"א מדברי נראה וכן רנ"א(מנב"ר

 בעל הנאון רמרברי אלא הוא, בי"ר שתנאי ה"א( פ"ז )ב"מהירושלמי
 העבודה רהפסקת רנ"א( סי' המנב"ר על ציון )שער ז"ל חייםחפץ
 עבור לו וינכה הפ:על על ההפסר קטנה מנהה משעת מוקדמת יוהרב'טעה
 ליום. ששכרו משכרוזה

 מעט. הענין לבאר אמריתי בוהובעמרי
 ובערב הירושלמי. בשם מביא א'( סע' של"א סי' )חו"מהרמ"א

 דנ לו ולצלות מים של חבית לו למלאות '2יוכל לביהו עצמו מקדיםשבת
 מהא עליו הקשה ר'( סק' רנ"א )או"ח והמג"א הנר" את ולהדליקקמן

 מפסיקיבו שבת בערב הראשונה שמתקיעה לה'( )שבת בגמראדמבואר
 העבורה כל מפמיקים קטנה מנחה בשעת הי2ניה ובתקיעה בשדה,העוברים
 שם ברמ"א המובא רהירושלמי ע"ז והשיב ובחנויות, מלאכה בבתיבעיר
 כפי התקיעות להפסיק צריכים התקיעות שתקנו לאהר אבל מדינא,טיירי
 והגאון בעיר, קמנה ובמנחה בשרה גדולה מנחה בשעת התקנהדרי'טת
 בין לחלק תו"ש בעל בשם ג'( סק' )מנב"ר כתב זצ"ל חיים חפיובעל
 קטנה, מנחה בשעה להפסיק שעליו עצמו ח'טבון על '2עובר מלאכהבעל
 ובשער שבה, של כניסה לפנ. קצר זמן עד לעבוד 'טעליו הפועל,לבין
 אבל סתפא, ליום שנ'2כר בריעבד, זה דכל הוסיף, ר'( סק' )'טםהציון

 אם כי בע"ש שלם ליום עצמו את לשכור שלא הפועל על מוטללכההלה
 קמנה. מבחה זמןער

 שבה בערביהסתפר
 י'2ראל מספר אפילו היום כל מסתפרין ב'( כע' )רנ"א הרמ"אכתב

 שבה, לכבור שהוא לכל וניכר שבת לכבוד שהוא כיון ב'2כרואמילו
 סק' )מג"א מנחה, זמן 'טהגיע אחר להסתפר שיא נזהר היה ז"לוהאר"י

 מעשה שהוא מפני בחנם אפילו לסתפר אסר ז"ל והגר"א שם( ופמ"גה'
 לאסור שאין כתב הטהורה ובמנורה שם( י"א ס"ק הגר"א )ביאוראומן,

 עיי"ש. קטנה מנחה אחררק
 מיך בפני ואם שבת, כבוד מכלל הוא שבת לכבוד להסתפרוהנה

 הבא עאכו"כ מ"א( )בראשית שמלותיו" ויהלף "ויגלח כתיב ודםבשר
 לו שיש ומי כ"ד( דף ימים )המרת טהרה, יטטעון מלכתא יטבת פנילקבל
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 ערב עד תספרתו ולאחר להמתין מחויב אינו השבוע תור להסתפרסיבה
 כשחל ובפרט ר"ם( סי' ברכה ומחזיק רל"ב טי' או"ח ברכ"י )ראהיסבת,
 )ספר ריה"ח, צוה כן כי להסתפר שלא שנוהנים שבת בערב חדשראש

 קנ"ח סי' או"ח חת"ם ר"ס סי' או"ח רמ"א מ"ח, אות צואהחסידים,
 אברהם משנת וכן ס"ה אות שם חסר מקור ב' סק' רנ"א סי' או"חשע"ת
 מזה(. נ"ז סי' בצואה חסיריםלספר

 שבת בערב במלאכהלהההיל
 יכול שאינו אע"פ יום בעוד שבת בערב במלאכה להתחילמותר

 וסממנין דיו לשרות כגון ביטבת מאליה נגמרת והיא יום מבעודלגומרה
 'טיתלבנו כרי לתנור פשתן של אגודות לתת וכן ה'2בת, כל נשרים והםבמים
 תעבור ימים "ששת דכתיב דבר של וטעמו י"ז( "טבת כאלה. רבריםועור
 בירושלמי ודרשו מלאכה" כל העשה לא וכו' שבת השביעי ויוםוכו'
 שי2שת כלומר מאליה, היא נעי2ית אבל ה"א( י"א פ' ה"ה פ"א)שבת
 ביריו אם אבל בידיך, העשה לא השביעי ויום בידיך מלאכתך תעשהימים
 מעמייהו וזהו מותר, בשבת מאליה נגמרה והמלאכה השבת קודם המלאכהעשה
 מלאכתך כל ועשיה דפוברין שמאי רבית לדבריהן מיטא"כ הלל,רביה
 כ"א(. ה' פ"א תוספהא )ראה יום, מבעוד המלאכה כל לגמורשצריך

 אלא הולכין אנו דאין כיון לשאול, יש אלו הירו'2למי דברי לפיוהנה
 הגמ-, אחר אני הולכין מקילה חיוב לע:ין ולמה המלאכה התהלתאחר
 מיד נומלן ואם בשבת כירה נבי על קררה נותן או בשבת בתנור פת הדביקכגן
 אלא עשה לא והרי חייב. ונתב':ל שנאפה עד וכ'2הניחן כלום עשהלא

 )ראה ב.דיו. נמר כאילו אותו ומחייבין הגמי גם עליו נותנין ואנוהתחלה
 וכו'(. העיסה על שאור הניח נ"זמנחות

 כשהתחלה ההתהלה אהר הגמר שרינן דאנן כן, דהענין לומרונראה
 אולם בי2בת, הגמר גם עשה כאילו דהוי אומרים ואנו ב':בה,היתה

 הושבים ואנו הההחלה אחר הגמר שרינן שבה בערב היתהכי2התחלה
 כאילו הוה בידיו עשייה שתחלת אמרה רהתורה בע'"ט, היתה ה:מרכאילו
 המלאכה כשגמר אפילו אלא בשבת, כשגמר רוקא ולאו המלאכה, כל אזגמר
 שלשה אחר תהי' והקליטה בשבת הזורע כמו חייב השבת אחרהיתה
 בשבת ההי' שהקליטה אע"פ חמישי ביום כשזורע מזה והיפך דחייב,ימים
 לקמן )ראה חמישי, ביום היתה הקליטה כאילו רחשיב מלאכה,אינה

 זורע(נפלאכת
 לתוך והבשיל עיסה מנותן זורע שונה במה בזה להקשות ישוהנה

 כמו יתחייב לא ולמה בחול בלילה היתה דהאפייה חשיכה עמ שבתהתנור
 כדרך הזריעה מלאכת כל נעשית רבזריעה דמיון, דאין אלא בשבת,בזורע
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 נהבשל או נאפה מקרי רלא ובישול אפייה משא"כ הזורעים, ארםבני
 חשיכה עם שבת כשנתנן כלום עשה לא ובכן לאכילה, ראוי א"כאלא
 1"כ רנימה תאמר ואם בחול נעשית המלאכה עיקר שהרי התנור,לתוך
 מאליה שנעשה מה על יתחייב ולמה כלום עשה לא רעריין גוונא כהאיבע"ש
 הפעולה רק אסרה לא והתורה בשבת ביריו כלום עשה לא הריבשבת
 מה )ראה בשבת תהי' ארם בני כררך מלאכה הגמר וש1ם בשבתבירים
 צור בשו"ת וכן קכ"ב סי' ח"ב יור"ר שלמה בית בשו"ת מזהשהעיר
 ראולי ודעתו בזה שעמר ג'( אות )רנ"ב בעה"ש וראיתי ט"ו( סי'יעקב

 מותר שבת בערב בכה"ג וכמו חייב, חשיכה עם בשבת ובישולבאפייה
 מלאכת לקמן )ראה התורה, מן חייב בשבת חשיכה עם כן עשה אם בןכמו
 )מצוה ז"ל מנ"ח ה1און רן כבר זה שברבר וראיתי ובישול(.זריעה
 ונ1מרה חשיכה עם בשבת הבישול או האפיה רהתחילה שהיכי ורעתורצ"ח(
 עליו השי1 ר'( סי' )או"ח יואב חלקת הגאון אולם חייב, דאינובלילה
 השבת לאחר נעשית רהכבישה אע"1 בשבת, כבשין מכובש ראי'והביא
 באחד יחול שהתרומה בשבת תרומה להפריש אסור וכן שם( )רמב"םחייב

 כתב י"ז( סי' רביצה )פ"ב והרא"ש ה"א( משבת י"ח פ' )ירושלמיביטבת,
 ואע"1 לכבות, רממהרו מכבה, משום שחייב מפני שמן הנר מן להמתפקלאסור
 התחלת אחר ראזלינן מפורש לך הרי שבת, אחר ער שירלס שמן רי בנרשיש

 ממטרה ברבר רן שהנני זורע במלאכת )וראה בזה שהאריך עיי"שמלאכה
 בזה(. רן שהנני מבשל במלאכתוכן

 שבה מערב אותם שמעמידיםאדטומטים
 בשבת מראכה נעשיתועויי

 בע"ש אותם שמעמירים אוטומטים בהני לרון אמרתי בזהבעמרי
 השעה ובבוא לחשמל שמחובר שעון כמו בשבת, מלאכה נעשיתוע"י

 : כאלה רברים ועור יכבהו או האור ירליקהמרויקת
 סי' סה"ק )מ"ב שו"מ בעל הגאון הוא זו בשאלה שרןהראשון

 שכתב, חציו, משום באשו ל"ב( )רף הנמ"י רברי הם הרברים ומקורה'(
 כולו נרלק כאילו רהוי בשבת ורולקת והולכת בע"ש נר להרליק מותררלכן
 ועיקר גרמא שהוא רק חרש מעשה אינו בשבת שרולק מה כלומר, שבת,בערב
 בשמן "ולא ה"א( )פ"ב בירושלמי ראמרו הא וכעין בע"ש נעשהמעשה
 והיא קדשים במרורת האור את להציה שאסור אומרת זאת אר"חשריפה,
 המוקד בית במרורת האור את ומאחיזין תנן והא ופריך בשבת,רולקת

 מלאכה כל תעשה לא כתיב בשבת ומשני, ברובה, האור שיצית כריוב1בולין
 ביו"0 קדשים שורפין אין אמרה התורה הכא ברם מאליה, היא נעשיתאבל
 אבל ממש, עשויה אלא התורה אסרה לא דבשבת הרי בשבת", לומרוא"צ
 הנ"ל. הנימ"י כדברי שרי מכהוהבא
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 ואנו כאן אנו מתירין ולמה ולשאול לחקוד יש זה בנירוןוהנה
 אצל בשבת כשיגיע שיכבה כרי מע"ש הנר לתוך מים ליתן ואוסריןבאין
 אטו רנזריגז התם דשאני אלא ד'( סע' רס"ה או"ח ש"ע מ"ז )שבתהמים,
 רלא ועור מפני( ר"ה ע"ב )שם התוס'. שפירשו כמו בשבת מיםשיתן
 כהטא"כ שבת, אטו שבת ערב נזרינז בשבת, בזה איסור לאינשיפשמע
 לבבות. יבוא לא נתירנוךאם

 המכבה לשעון הנר תחת מים נותן בין לחלק יש ךין, מןלבד
 כן, משמע לא ולאנשי ממש, ומכבה ראורייתא מלאכה הוה דשם החשמל,את
 ערב גזרו לא ובגרם וכיבוי, הדלקה ברם אלא הוה לא שעות בכליאבל
 ס' יור"ד מהרש"ב נ"כ דאה קנ"ז או"ח שיק )מהר"ם שבת, אטושבת
 'טכאן ובפרם ו'( סי' דיב"א ושו"ת ט"ו סי' רור גורן שו"ת ב' אותז'

 )שו"ת בשבת, שרולק במה גרמא רק דהוה דנמק"י הא כעין מע"שהתיקון
 מההוא הדלקה קודם לנר המים בנותן התירו ורבים ס"ד( סי' ח"אמ"ב

 ב'(. סי' שבה איש חזון י"ב, ה' פ"ה שבת הרמב"ם על קובץ )ראהטעמא,

 בשעון והוא, אברהם, טהזה בעל הגאון ג"כ דן זו שאלהבכעין
 שזה ודעתו החשמל, רולק הללו המעות וכערך מע"ש מעות בושנותנין
 התוס' רלדעת מוהר, או אסור אם כיבוי, בגרם הראשונים בשיטותתלוי
 הכי, ה"ה מותר, כיבוי רגרם הא' בתירוצם מפני( ד"ה ע"ב מ"ז)שבת

 הפסק דאין היכי כיבוי דגרם רש"י ולשימת שבתוס' הב' לתירוץמשא"כ
 י"ב )פ' המשנה והמרכבת כן, נימא כאן נם אסור, המכבה לךבר האשבין

 חילק מים גבי דכאן אלא אסור כיבוי דגרם דדעתו הרמב"ם ביטם כתבה"ך(
 מן מים שנותנים היכי ולכן הדליקה, מניעת ובין ראסור כיבוי גרםבין
 להת-ר, העלה מ"מ שרי, יךליק שלא וכוונתו בוער שאינו במקוםהצד
 שבת, אטו גזירה משום הנר תחת מים בנותן לאסור הסוברים לשיטותא(

 וכא; הניצוצות שנופלין בשעח שיתנם חיישינן דהתם כאן, למגזרליכא
 חכובר.ם לשיטית אפילו אלא ב( מעות, נתינת וזהו נרם ע"י רקאפ,טר
 והשעון ב'טבת אסור מעות שטלטיל יודעים כולם הלא בשבת, אמורדגרם
 עיי"ש. המעות בלי פעולתו יע,טהלא

 יש עוד אולם נרו, שיכבה ה,:עון כשטעמיד דברנו כאן עדוהנה
 הנמ"י דעת דלפי בשבת, הנר שידליק ע"מ בע"ש כשכעמידו הרין טהלחקור
 באותה ידו מתהה הה'ן שיצא שעה דבאותו משום הוא חציו מ'טיםדאיטו
 כע:מתחלת ולכן וכי' ולהבא דמכאן המעשה לי השבינן ולא הכל, נעיטהשעה

 מעין ל"ב סי' מה"ת או"ח עזיאל )משפטי לאסור, יש בשבתההדלקה
 ה"ה(. פ"א כפשומו בירושלמי ראיתי זוסברא

 מחבר דעת הביא שם, ז"ל עזיאל צמ"ח בן ר' הגאוז הרבוהנה
 והמפתח החשטל של המפתה ניד גורם שהשעון גורם, וזה זה מטעמלהתיר
 בדרב:ן, שרי גורם וזה וזה האור, נמנע או בא ובוה הלאה הכפתוד אתדוחה
 אחר שכל גופים, בשני רק הוא גורם וזה זה שהרי אינו, שזהודעתו
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 'טנפלו והרומה חולין של '2אור כמו דבר, מ:לידים וי2ניהם קעצמופועל
 שעיברח הנרבעת ולד או כ"ז( )פמחים להחמיץ, כדי בזה ואין עיסהלהוך
 עיברה, ואח"כ שנטרפה טריפה ולד או פ"( )מנהררין ד.נה, שנגמראחר

 ועוזר. פועל אחד כל אלא כאן, נופים ב' שאין הבאמשא"כ

 ק"י, )שבת כדחזינן בשבת דאמור כחו כח מטעם לאסור כתבעוד
 חו'1 משהו כשנח ומוקמינן הייב", ד' תוך ונתגלנל אמות לד' חו.1"זרק
- נזקין שגבי ואע"פ כחו, כח הוא שנה אחר ונתנלנל -,ד'  ושהיטה 
 )ראת עיי"ש מהי2בתו משום שבה נבי .2אני דמי, רבכהו קימ"ליא
 להעריכו מותר אי ל,2עות המק'2קי2 לזוג בקשר נ' כע' .2לח כי'ג"כ

 יום(.מבעוד
 גרם בין ט"ו( )פי' לחלק יעקב צור ב'12"ה ג"כ ראיהי דבריוכעין

 רמנון היבי מהיטבת מ-אכת דהוח הייב דב'2בת איכן-ים, :'2ארב.2בת
 מהא לעיל המובאים השו"מ דברי על והמה גרמא, הוח א.סורין וב.:ארלכך
 ניצוד דבודאי היכא בי2בת מצורה רפורי2 מהא או מכייעקן, וךוהד:ורח
 כמנ"א דלא רהים לענין שכ"ה סי' חעוזר באבן '2ביאר וכמו הטאתחייב
 בנעימים הבלים ושו"ת קנ"א סי' שו"ת יהודח בן בספר מזה )ראה רנ"בסי'

 ה"נ יקרה אבן )'12"ת ז"ל וויים ר"ב הנאון ג"כ רן זהבדבר
 נך המכבה מכונה בדבר קי"ט( )סי' '2ם רן וכן יההיך ודעהו פ"ה(כי'
 לחרב י"ז( סי' )ח"ד יחיאל מנחת בשו"ת ג"כ בחר ודרכו מהירזג"כ
 ב'12"ת הורה וכן סטאניפלאוו אב"ד ז"ל נעבענצאהל יחיאל אלטרחנאון

 '2ם(. ובמפתהות ו' )סי' ריב"א ושו"ת פ"א( סי' )ה"א השדחפרי

 זלמן '2למה ר' מהגאון א'2 פאורי ספר קכלהי ידפוס הרבריםבסדרי
 וה;יר ע"ב( ע"ח דף )ם"ד בזח דן '2ג"ב וראיהי 'ט,ימ"אאויערבאך

4__._ ודעתו ןבק"ס( מסייעהו וריח דזורה ומהא נר 4היך מים דנתינתמהא
 ...יה- א4א

 הרקח ב'2ם 'טכתב רמ"ו( )בסי' הי"ח ,דעה י-ן,..
- לתנור בקי2ר לקנון מזה עוד )ראה עיי"ש,להחמיר  מ'2ה מנחת ושו"ת 
 ח'(. סי' ז"ל מקיעלץלהגאון

 ע"י הנערך חשמיי הנור ע? הבשיאין רר:יכיום1נין2םר?
 ? רינו מה - שבת מערבאומומאט

 נשאלתי *( בכאן, חמד בחורי לפני שהרצתי ,2בת הלכות עלב,טיעורי
 הבלהי המאכלים עם הקדרה 'טיהן באופן תב'2ילין לי2בת להכין מותיאם

 העומדות בשאלות הלכה שיעורי צעירים לפני הרייתי ד' ליל בכל*(
 היום. סדרעל
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 את 'טימתח השמלי שעון שבת מערב ויתקן חשמלית, כירה עלמבויטלים
 לשים מותר אם וכן הבישול בסוף ויסגור הבישול בהתחלתההשמל
 כדי האוטומאט ע"י האש שיבעיר מקודם זה תנור על בשבתסאכלים

 הבערת ע"י ביטבת התבשיל ויתחמם שבת בערב ליטימם אושיתחממו,
 האכילה. זמן לפני שעתים או כשעההאוטומאמ

 ע"י ליטעוה המקיטקש דזוג להא הדבר לדמות אמרתי דברראיטית
 היטבת, כל ויקי2קיט שילך כדי יום, מבעוד ולהכינו לערכו דמותרמ'2קולות
 ק"תן )סי' המהרי"ו דברי 'טהביא י2אחך הטו"ז דעת וכן ג'( סע' יטל"ח)או"ח
 משקולות כלי הרמ"א התיר וכן להתיר הוא כתב לרחיים דמרמהוהאומר

 ראיתי הפוסקים בדברי כשעינתי אלא ה'( סע' רנ"ב )סי' מע"ש,'טמעמידן
 מעצמו שישיר מע"ש 'טיר כלי דלהעמיד שכתב ה'( ס"ק )של"חבעה"ש
 בתנ.- ככ"י: כן אמרו יטיר בכלי ואם 'טיר, כלי יתקן 'טמא אסורבי2בת
 מי2'ם ויתהייב התב'2יל להניס או הא'2, ולהגדיל הבורג להפך יכולהיטמלי

 ההי-י ולנן קול להיטמעה רעיקרו ראיה, אין המקי2קש ומזוג מלאכהאב
 ה'2.2 1:: התירה, מן רהוה ב'טבת ביי2יל הי2'ט ראיכא דידן בנידוןאבל

 המקשקי2. לזוג לדמוהו איןהבערה

 )מועד הירושלמי על דירושלים מתא בספר מצאתי בדברבהקרי
 פמד"מ אנ'2י ,2עי2ו :ע.2ה החת"ם מרבו י2י:מע מה '2הביא י"א(דף

 ב'2בת בבקר שיגיע עד והילר דולק י2יהיה באופן '2בת בערב א'2שערכו
 דאפילו מרבריו נראה מאליח, בא והחימום הקפה עליה עמד אשר הכירהאל

 רע.ך א,א מאליה, בא והחימומ י2בת מע-ב כ; י2נעיטה כיו; התירובכה"ג
 מערב שנדלק כדטום ההיתר שהתם וכנראה עשיתו ודרך באומן אנימסתפק
 והקפה הואיל מ"מ חשיכה, עם הקדירה אל עדיין הגיע '2לא ואע"נ'2בת,
 וקצת י2בת מערב עדיך היה יטהאש מפני הדבר התירו במקומה '2םעמדה
 בזוךק אבין ר' על דחולק ע"א( קי"ז )ב"ק ירמיה דר' מהא לזהראיה
 משיכ הנהח, צורך עקירה אמרינן ולא ל.2לם דחייב ר' לסוף ד' מההלתה.ן

 נראך יכן ד', לסוף, ההיו י2בא עד המלאכח ממש התחיל לא עדייןדההם

 יהגביה. בשבת כים ננב גבי גניבה( מהלכות ה"ב )ם"ג הרמב"םמדברי
 הה"מ והסביר ל.2לם דחייב לנהר והשליכי לרה"ר והוציאו היהידבריטות
 ל"א( )כתובות שתירצו כמו הוא דבר של דעיקר לרמב"ם דס"ל דבריו,'סם
 משא"כ הנהה, צורך עקירה היה ולכן חץ, גבי הדר מצי לא מהרר בעידאי
 שבת וחיוב הנחה, צורך עקירה אמרינן לא מהדר בעי דאי הגבהה3בי

 יטהסביך חציו מיטום דאשו ומההוא הרבים ברשות כבר כ'2היא באאימתי

 ורק '2בת טערב נעשה המלאכה התחלת דהתם לכאן, ראיה איןהנמ"י
 עשאה ו:אילו הוא כלום יאו דהמשבה אמרינן ולכן הלאה ב'2בתנמיטכת

 מת הגדיש להדליק הדליקה יטהסמיק וקודם דליקה בהבעיר וכמו כיריםא?
 המשבת דחשבינן הכא שאני מ"מ הוא, חיובא בר לאו דמת אע"גדחייב,
 רידן. בנירון וה"ה בידים תיכף עשאה כאילוהמלאכה

 שיתבשלי כובושלים בלתי מאכלים ליתן להתיר דאין יזצאמהאמור
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 ע"י האש שיבעיר מקודם התנור על בשבת ליתנם ובפרט כזהבאופן
 אשימה אמרתי נצרכית, ולפעמים חמורה שאלה והוא היות אלאהאוטומאט,

 האחרונים מזה דברו שכבר ומצאתי הפוסקים בספרי האמור עלעיני
 בינתם.ברוחב

 אליעזר )ציץ שליט"א וולדינבורג אליעזר ר' הגאון רן זובשאלה
 שלא אע"ג בשבת הכירה על הקדירה דשם דהיכי ודעתו 1'( סי'ח"ב

 דאמרינן להא זאת לרמות ואין לאסור, יש מ"ם עוד השעון ע"יהרליקה
 וכו' שומת ואחד העצים, את מביא ואחר אור, מביא "אחד ע"א( ל"ד)ביצה
 הא קשיא, לא ומשני חייב, אחרון והתניא בנמרא והקשו חייבין,כולן

 לא רהנך משום ופרשי' לבסוף" אור דייתי הא מעיקרא אורדאייתי
 כ"א( סי' או"ח אפרים בית )שו"ת לגמרי, שפטורים מזה משמע מידי,עבדי
 חייבין, והמניס האור על עצים המביא משבת( ה"ד )פ"ט הרמב"ם פסקוכן

 פטורים וסקילה כרת מחיוב רק דהתם מזה( הרמב"ם כלי נושאי)ראה
 הראשונים, גם עוברים האיסור על אבל לבסוף, האור כשהביאוהראשונים

 נראים וכן בזה( שהגדיר מה שבת מהלכות ג' ב' ה"א פ"א רמב"ם)ראה
 בית תנור אצל קדירה להושיב בקשר ה'( סע' רנ"ג )מי' הרמ"אדברי
 ירי על אבל עכו"ם, ע"י להושיבו שמתיר אח"כ העכו"ם שמסיקוחורף
 כמו וזה הנ"ל, בביצה הגמרא לדבריו מקור ציין ז"ל והגר"א אסור,ישראל
 ההסקה קודם אף הכירה על נתינתו דאסור מ"א( סק' )שם המג"אשפירש
 אבל פטור דהראשון האור נותן ואחד הקררה נותן כאחד רהוה ישראלע"י

 סק' רנ"ג סי' הרב שע' י"א, סק' שי"ח סי' מג"א ג"כ מזה )ראהאסור.
 החורף, בית בתנור רק התירו עכו"ם ע"י ואפילו ק'( סק' רנ"ג מנב"רכ"ז,
 ע"י דאף בישול תנור משא"כ הבית חימום בשביל ההיפק כוונתרעיקר
 סי' ענזיל מהרי"ז צ"ט סק' מנב"ר י"ח סק' מ"ז מזה )ראה אסור,עכו"ם
 מה"ק-ג(. ח"ג שו"מ שו"ת ג"כ )ראה בשבת, ליתנו להתיר צד אין ובכןמ"1(

 שאין ומשום מע"ש התנור על הקדרה דנתן היכי לדון דישאלא
 מלאכה להתחיל שמותר הלל בית ולדעת בשבת, פעולה שום עושההוא

 לעיל(, המובא שם וירושלמי י"ז )שבת בשבת, ונגמרת הולכת והיאמע"ש
 גבי על בע"ש להניח רמותר כתב ל"ט( )שבת דהרשב"א ועוד כאן, הדיןמה
 דינא האי והביא אסור, ובשבת הטמינו שלא אע"פ תבשיל טברי'חטי

 ע5 דגם הוסיף ז"ל רע"א והגאון י'( ס"ק )שי"ח הר"ן בשםהמג"א
 שייך דלא דמותר, נרופה מכירה גרע דלא להשהות מותר האורתולדות
 קפ"ו( סי' )ח"א קטנות הלכות הרב של לההמצאה בקשר וכן יחתהשמא

 חי, כשהוא יוה"כ שעיר אוכלין הבבלים היו שבת בערב יוה"כשכשחל
 כיון חי, כשהוא לאכלו הצריכו למה והקשה הכהנים הבבליםופרש"י
 ההמצאה ע"י או אש בתולדות לבשלו יכולים היו הלא במקדש, שבותשאין
 עיי"ש. יום מבעור אחד ראש ולהדליק יום כשיעור ארוך חבלשל

 לעיל שכתבנו מטעם לאסרו יש מ"מ היא יפה דההנ~צאהואף



מ"ישוון שבת ערבמעיגת'%ד'פ
 וכעין ההרלקה זמן שיניע קורם בשבת להשימו ריבואו לשעון,בקשר
 ויבוא האש ירלק ההוא ברנע לפעמים ואז בשבת יתנם שמא מים נבירגזרו
 הטמנה, בלא טבריא בחמי ומבשל קררה לנותן רמי ולא חטאת, חיובלירי
 הבישול רעצם כאן משא"כ מררבנן, אלא אינו בישולו איסור עצםרהחם

 ואין מע"ש הזמן אותו כל שם נמצאת החום רהתם ועור הוא,ראורייתא
 הלכות בעל של החקירה בנירון וכן הכא, כמו בשבת הקררה שיתנולחוש
 בנתבשל אפילו נאמר זה וכלל הכי, משא"כ יום מבעור שמה האשקטנות,
 כשיש או נתבשל כשלא ובפרמ בשבת לחממו רוצה ורק שבת קורםהתבשיל

 סי' ש"ע )ראה בישל, אחר בישל בו ריש לאסור, יש הרעות רלכל מרקבו
 לבישול(. בקשר לקמן בזה שרנתי ומה ד' סע'שי"ח

 שהמניס א( אסור, בע"ש שנותנו אע"פ מבושל שאינוובתבשיל
 מהלכות ה"ר פ"ט רמב"ם ע"א ל"ה )ביצה מלאכה, אב בשבת התבשילאת

 מרותחין כשהן האש מן שהעבירן וקררה מאלפס בכף להוציא ואפילושבת(
 מבשל, משום ואיכא מניס שהוא מפני צרכו, כל שנתבשל לא אםאסור

 אוסר שהרמב"ם אלא י"ח( סע' שי"ח או"ח י"א ה' פ"ג שם)רמב"ם
 הענין הסביר שמח אור בעל והגאון האש, על כשהקררה ענין בכללהוציא
 הרבר להוציא בא והוא האש על והקרירה הואיל רישא, לפסיק קרובשזה

 קי"ר( )ס"ק משנב"ר והנאון הגסה ע"י הרבר ויתבשל שיניס לחוש ישמהקררה
 ונחשב לבישול ומקרב מסייע רבזה חטאת, חיוב ויש אסור מכהש להניסכתב

 כשלא ולפיכך שם( הלכה ובביאור קל"ז סק' הציון שער )ראהכמבשל,
 להתיר רעות יש בישולו שננמר היכי אלא לאסור, יש בוראי בישלוננמר
 ורמ"א )פרמ"נ ררבנן איסורא שזה סוברים אחרים אולם מנב"ר()מו"ז
 י"ח(. סע'שי"ח

 הצמר לתת שמתירין לב"ה הנ' שואלת ע"ב( )י"ח בשבתוהנה
 שמואל אמר הנ', ומתרצה רש"י( בנחלים יחתה )שמא לנזור מע"שליורה
 מהפך מניס ופרש"י וטוחה בעקורה בה, מניס שמא וניחוש עקורה,ביורה

 בה, מניס שמא אנו נוזרים וטוחה עקורה רבלי הרי בישול, הויבהמבושל
 שיניס, לנזור יש בוראי אוטמטי בתנור הבי וה"ה מבשל, משוםומתחייב

 יש בישול קורם לתוכו הכף ישים אלא יניס לא ואפילו הבישול, ררך כךכי
 שם( ע"ב י"ח )שבת הרמב"ן לרעת ואפילו שם(, וש"ע )רמב"םלאסור
 שאין משום זה ליורה, בצמר כמו מניס משום בבישול נזרינן דלא א'בטעם
 הבישול והתחיל מע"ש הקררה בנתן ולכן ראשונה כהטעה אלא להגיסדרך
 שלא וראיתו נופי, בשבת מתחיל כשהבישול כהטא"כ להניס ררכו איןאז,

 שגזרינן הרמב"ן סובר ב' ובטעם נחלים, חיתוי רק מגיס בבישולהזכירו
 כוללת זו שגזרה משום יחתה שמא רנזרו הא בתבשיל, גם יגיס שמאמשום
 י"א סי' פ"נ שם הרא"ש ברברי וכן שם ומאירי רושב"א )וראהיותר

 משום רמניס מניס, כהעום בי ליכא ררוסאי בן כמאכל שנתבשל דכלררעתם
 משא"כ מבשל, משום ליכא שוב דרוסאי בן כמאכל הרבר וכשבישלמבשל



4ישרון שבת ערבמעיכתיסודימי

 אחר בישול נמשום תבשיל בכל דיש שסובר שי"ח במי' הטור שלרעתו
 עיי"ש(.בישול

 )שם המחבר מרן פסק וכן שי"ח( )מי' המור שימת דן מןלבד
 סק' רנ"ב סי' מג"א י"ב, סק' הגר"א ביאור ג', אות טו"ז וראה ד'סע'
 אחר בישול דיש י"ז( סק' רנ"ז הגר"א בביאור וכן שם ומחה"ש ופרמ"גב'

 מבעיא לא ובכן י"ח( )דף רש"י כשיטת וזהו הדבר, כשנצטנןבישוק
 כשנתבשל אפילו אלא מגים, שמא דאסור אוטומטי תנור ע"י בשבתלבשלו
 אחר בישול דיש הסוברים ריעות כהני ב'טבת מגיס שמא היישינןכוע"ש
 בישו5(. מלאכת )ר::הביעול

 שליט"א פראנק רפ"צ להגאון ראיתי יגיס שמא לחשש בקשרוהנה
 יהי' הקדרה 'טכיסוי שיתקן אלא מע"'ט ליתנו להתיר '2רצה ז'( מי')י2ם

 אין דבטוחה וכדאמרינן לפותחה קל יהי' ,2לא יפה מהורק אובמסגרת
 לפתוח טורח דהוי משום רש"י וכדברי יניס שמא משום י"ח( )'טםלאסור,
מידכר.

 בשבת לבי2ל יבוא שמא משום מע"ש דבישלה היכיולאסיר
 שאין ה"ד( פ"ב )שביעית בירושלמי אמרו שהרי לאסור בדעתו איןג"כ

 לקמן(. מזה )ראה הגזירה. עללהוסיף

 ליורה בצמר רק נאמר שזה לומר אפשר המהודק כיסויובדבר
 כלל יבוא ולא מידכר הכיסוי טוח ע"י ולכן יום, לאותו צריךשאינו
 התבש.ל, תקדיח שלא ע"ז להי2גיח י2צריכים בבי'2ול מ'2א"כ הקדרהלפתוח
 הכירה על יום מבעור חי תבשיל 5תת '2מותר ,2אמרו אע"פ אלא עודילא
 ער ממנו דעתו מסיח הי כשהוא משום זה יההה, י2מא הייי2ינןולא
 ותורמסין עסיסיות מיטא"כ חיתוי, בלא יתבשל הלילה 'טבמי2ךלמחר
 התנור, לתוך ליתנם דאסור לאלתר לאכלם ודעתו רכ, בישול צריכיןשאינם
 סוף מג"א ט' סע' )רנ"ד יחתה, י2מא מיטום עיקר כל נהב'טלו 'טלאאע"פ
 רנ"ט(.סי'

 כמו הדבר, דנשתנה אע"ג בנ"ד כאן גם לומר שייך אלווטענות
 קומות, שתי גבוה אפילו יטה, י2מא הנר לאור יקרא לא גבי אנושמוצאים
 הבל המוסיף בדבר להטמין שאסור בגזירת אנו מוצאין וכן י"ב()שבת
 סי' רנ"ג )ש"ע בגחלים, ויחתה ברמץ יטמין שטא משום יום במעודאפילו
 כ"ד(. סע' ומג"א ג' סע' שכ"וא',

 ז"ל עזיאל רבצמ"ח טהגאון ארוכה השובה נמצאת מהאמורלבד
 מלאכה דבר דכל משום לאסור דעתו וגם רכ"א( דף ח"א עזיאל)משמטי
 שבת, מערב מוכן נורם ע"י נעשית אפילו בשבת לעי2ותה בהשכיון
 כמ5אכה חשוב לפועל כוונתו שיוציא ודאי הוא והגורם כוונתו ונעשתההואיל
 לטלית ודמי עושה, הוא הדליקה הפסקת שהתם ליטעון דמי ולא כמכבה,מכה2
 האור. בושאחז



מזישוון שבת ערבמעיכתימדדיס

 אותה ויגלה קררתו תרתיח שמא גזרה מטעם לאסור ישעוד

 ברבר מממינה שהוא ונמצא הקררה יכסה ואה"כ מרתיחתה שתנוהכרי
 הדבר שהרי כתב מיני ועריפה ה"ב( פ"ד רמב"ם מזה )ראה הבל,המוסיף
 תנור נבי שמצינו כמו וזה כך לשם הקדרה שופת שהוא וירוענראה
 יהורי האינו לוקח ובשבת חמין להממנת מיוחד תנור יש באםחורף
 רואים והכל החורף תנור על ומשימה התנור מאותו התביטיליןאת

 רנ"ג(. סי' סוף טו"ז )ראה אמור ע'2תה זה,2בשביל

 מ"ו( )סי' פליטה ירושת בשו"ת מצאתי לרפוס הרבריםבמדרי
 מתא רברי על בהתירו וסמך קצת הולה או ממירא במקים להתירתשובה

 לשעון בקשר ז"ל שיק המהר"ם דברי ע"פ וכן לעיל, שהבאתידירושלים
 לעיל כתבתי כבר הלא ובמ"כ לעיל( )ראה בשבת, נר שידליק מע"שהנערך
 דירן. לנירון רירושלים המתא דברי ביןלחלק

 בכחא שאהז ל"ו( מי' )השמטות הרב"ז שו"ת רברי שם הביאעור
 זהירות. תיקוני ובכל הרב בהשנחת יהא שהתנור בתנאירהתירא

 הנאון מהרב הנ"ל המפר להשיג זכיתי השתרלות אחרוהנה
 בשאלה שרן וראיתי התשובה כל על והזרהי ז"ל '2אפראן ואב בציאלר'
 נגמרה לא אולם נולר הנאת ב( הבערה, גרם א( והוא לגמרי, אחרת מצדזו

 בקשר ריונו רק בא ולפנינו מעלה, של בישיבה נתבקש בנתים כיע"י,
 א"א מעשה, בתחלת ארם של שמחשבתו לומר ודעתו הבערהלנרם

 שבת במעשה שהרי כמעשה, נירון שיהיה אח"כ של הגורם את'2תתחייב
 על השפעה שום לאדם דאין היכי משא"כ המשכן, רמלאכת דומיאבעינן

 תעשה המעשה, בתחלת ארם של רמחשבתו לוכ!ר שייך לא ע"זהמלאכה,
 דברי הם לזה ראיה ורמות כמעשה, נירון שיהיה אח"כ של הגורם אתגם

 המסייעתו הרוח לזרות וכשגורם שכתבו אשי( רב ר"ה ע"א ס' )ב"קהתום'
 של מעי2ה אותה אבל זו, זרייה בגרמת חייב ולהכי מחשבת מלאכתהוי
 נורם אלא מבעיר מקרי לא הכי לכך זורה, אקרי לא עצמו בפניזרייה
 זורה( מלאכת השבת )מוסך המנ"ח שהביא המג"א דברי הם וכןוכו',

 אח"כ הרוח בא אם אבל הזרה, בשעת הרוח כשהיה רדוקאשהסביר
 השתתפות בלי נעשית המלאכה אח"כ הרוח שבא כיון דבר של ומעמופטור,
 לקמן(. )ראה ושרי, בעלמא גרמא דק הוה לא אזהאדם,

 תשובתו המסדר העתיק במילואה נשלמה לא שהתשובהוהיות
 שכתב 181( צר ח' מחברת ה' )שנה החיים" "אוצר בירחוןשנרפסה
 כן הרב, השנחת תחת שיהיו כפול בתנאי אלו בתנורים השתמשותלהתיר
 יראים דקהל רב ז"ל פראנקפורמער שלמה ר' הגאון הרב רבריהעתיק
 אופנים נ' ע"פ שהתיר 89( רף ה' מחברת ה' שנה החיים )אוצרבברלין
 :אלו

 ספק אין החשמלי התנור על מע"ש התבשיל את מעמידים "אםא(
 הכל". לדברי ע"י להחםשמותר
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 חימום ע"י הכואכלים שיתקלקלו לחוש שיש דהיינו הפסד, "במקום3(
 קרירה בהפסק התנור על בשבת התבשיל את להעמיר לעכו"ם לומרמותר
 לכתחלה יעשה אפשר ואם בתוכו, מעצמה האש שתתהוה קודםריקנית
 לעכו"ם". דאמירה אמירהע"י

 על מסגר יתלה מכשול, לשום יבוא שלא וכדי יתירה "להרחקהג(
 עליה אשר מתטא המכונה על גם ויחזק האלקטרי, התנור ועל"השאלטאוהר"

 גוי ע"י בשבת התבשילין להחם מותר אופן ובאיזה התנאים באיזהנכתב
 אלקטרי". תנורעל

 החיים אוצר החוברות ארו להשיג השתדלתי אלה דבריםבראותי
 שדן וראיתי ז"ל פראנקפורטער שלמה ר' הגאון הרב של בקונטרמוועינתי
 מהא להתיר ודעתו בשבת מלאכה שהעשה שבת בערב דגורם בהאשם

 ועיקר מ"ז( )שבת הניצוצות, לקבל הנר תחת המים עם כלי ליתןראסרו
 נראה שם, בתום' כמבואר בשבת לעשותו יבוא ע:מא גזירה משוםאיסורו
 לאו דאי ש"מ מאליה, בשבת הפלאכה שתעע:ה הא משום לאסורראין
 תוס' רנ"ב )סי' דצירה, מהא ראיה הביא וכן מותר, היה גזירהמ'2ום
 מצודות. לפרוש שהתירו י"ז(.2בת

 להניצויו צריך שאינו שאצל"ג ומלאכה גרמא מרין שם דןעור
 עיי"ש המונע הסרת רק דעתו לפי שזה אלא השאלטער פהיחה בעתקמתהיה
 הלא רבמתכות הוא גמורה הבערה דזה ראשית בזה, כלל עיין לאובמח"כ
 האחרונים דנו והרבה ה"א( י"ב )פ' בך2ב"ם, כמבואר בי איתהבערה
 בקונטרס שדנתי מה )ראה מבעיר, משום בי אית די2פיר דה.2מלבהא

 המשנב"ר, מדברי נראה וכן מזה( מדבר הנני עור בישול במלאכת וגםהחשמל
 המאכלים העכו"ם שם התבשייין חימום דבשביל דמוכח שהיכי רנ"ג()סי'
 טטו"ד נ"ה( סי' )ח"א שלמה, הבית רברי הביא לדבריו וסייעהאא2ור
 ההנור על המאכלימ בשימו והכא ג'( סי' ה"ג )מה"ג 2,1ו"מ קע"ה()סי'

 לב,2ל. כ11נת1 '2עיקר נראהב'2בה

 כרוב היובל לוח בקונטרס ימייט"א הענקין רי"א הנאוןיררב
 זה ע"י לבשל מי2א"כ .2בת, מערב '2ם העומד ההב'2יל יהטםיההיר
 נ"ח( סי' אבע"ז )חלק להועיל במלמד לי הראו וכן דאסור, מחדשתב'2יל
 מרובר שם אולם להתיר, המחבר ודעת דידן. לנרון בקשר ארוכהתשובה
 הגאז שיהא ומאפשר ההפסט בשעתו מסלק והשעון מע"ש הדולקבגאז
 דלא ראע"ג מהחלה, היוצר שחיברה ביצה 'טל לי2פופרת ורמי גדול כ'2טף'טוטף
 הותחל שלא משום לאסור אין אחר כלי רהוי כיון וטיפה, טיפה בכלהותחל
 ובפרט שם( ופ"מ ה"ר פ"ב שבת ירושלמי )ראה וטיפה, טיפהבכל

 ודמי ביחר שוטפין אלא טיפות לטיפות נפררים אינם גאז שלרהאדים
 פוסקים כמה ישנם זאת ובכל רירושלים המתא רברי לעיל שביארתילהא

לאסור.
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 ר' מהנאון ח"אאהרן זקן השו"ת קבלתי ספרי בהרפסתבעסקי
 שליט"א וואלקין שמואל ר' הגאון בנו ע"י לאור שיצא ז"ל וואלקיןאהרן
 פראנקפורמער שלמה ר' להרה"נ שבמכתביו מ"ז( מ"ו )מי' וראיתי יורקמניו
 ואין מעמים, מכמה לאסור ורעתו זו בשאלה הריבור הרחיב הנ"לז"ל

 שיביאו האלה ההתירים אחר לחפש שיחרל ומבקשו להתירו להצמרמברצונו
 רשבת. זולותא ואיכא תורה באיסורי ארם בני ויכשלו מכשוליםרק

 בקשר שכתב ז"ל איש חזון בעל להגאון ראיתי להאמורנוסף
 מע"ש והכין ב'( אות ל"ח סי' או"ח איש )חזון חשמל ע"י הניסקלתנור
 קורם תנור ע"ג הקרירה להעמיר אסור ירועה, בשעה החשמל לפתוחשעון

 גם אסרו שהרי בשבה והנור כירה ע"ג שהיה דין משום החשמל,שנפתח
 ע"ג הניחה בשלא חזרה אלא התירו לא ובגרופה גרופה, באינהחזרה
 אם וכן להסירה, חייב העמיר אם ואף אסור, בתחלה שהיה אבלקףקע,
 בן למאכל הגיע ולא בשול כגון האסור באופן מע"ש הכירה עלהקרירה
 שאסרו באופן בשבת הקרירה שנמצאת רכל הקדירה, את לסלק חייבררומאי
 של העמרה במעשה תלוי האיסור ואין אסור יחתה שמא משוםחכמים
 ל"ז סי' ג"כ שם )ראה בשבת, הכירה על הקדירה במציאות אלאהקרירה

 מע"ש במניח אלא הוהר לא רזה חייתא, קרירה של היתר כאן ואין כ"א(סק'
 צו:נת כשהכירה אבל לחיתוי, צורך ואין למחר ער ממנו דעתוומסיח

 חיתוי. בגזירת לעולם בשבתומתחממת

 ביטבת יבוא ההשמל שחים במקום 'טבת מערב קדירה העמידואם
 החשמל דחום להחזיר, לאטור נראה מע"ש כמב"ד נהבשל אם ואףאסור
 המבואר בטיט טח ה.תר כאן אין פגור התנוי אם ואף גרופה, כאינהחיטיב
 ביטבת, ליתנו זה היתר מצינו יא אבל מע"ש, בנותן רק רנ"ר( )סי'ברמ"א
 בהיתר נייף לאינו ליתן שמותר כמו כגור כתנור ליהן מותר בע"שמיהו
 שריק.של

 )הבצלת בספרו ז"ל באב"ד מאניש מנחם ר' הגאון רן רין מןלבר
 והמאכלים הלילה במשך הגחלים שמובערין בכירה כ"ר( או"חהשרון

 מהג-לים הבירה כשהובערה בבקר ומהחממים וחוזרים נהקררו 'טםהעומרים
 )סנהררין התוס' שהורו לבוא וצינה חמה כסוף להא ררמי לאיסורוהורה
 דאין א.למא( ר"ה ע"א נ"ו ב"ק אבל ד"ה ע"א ט"ז חולין ע"א,ע"ז

 שמביאו רכל הדבר, אצל האש מקרב או האיט אצל הרבר מקרב ביןחילוק
 רחייב שבת, לענין ומכ"ש בר"נ בין בר"ם בין חייב, לבוא האש שסוףלמקום
 ס' )ב"ק מסייעתו, ורוח דזורה מהא כנראה מחשבת מלאכת משוםיותר

 רירן. לנירון וה"הע"א(
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 שבת מערב לסרר אד שבת, מערב ה*דיד ?פתדח מדתראמ
 החדשות לשמדע בכדי בשבת אדטמאטי שעדן ע"יפתיחתו

 והמתהוה החדשות דורשים היו שכולם המהומות בימי ת"שבשנת
 ר' הגאון להרב תי12בה אז וערכתי זו, שאלה מטאלהי המלחמה,ב'טד.
 בעתון מנאי ונדפסה דמאנמריאל אב"ד ש5ימ"א הירשהארן ה15ייהושוע
 כמה נכתבו כבר שבנתים ואע"ג וק"ח( ק"ד חוברת ד' שנה )ראההפוסק,
 מפני אז 5האמור זה בספרי מקום ליתן אמרתי מ"מ לזה, בקשרתי2ובות
 לבררה. כדי תוספות מעט עם הדברהשיבות

 מעצמה עיטייתה שתמשך בע"ש מלאכה ע21יית של זו שאלהמקור
 דיו שורין "אין י"ז( )שבת שבש"א שנויה במחלוקת במ'2נה הואב'2בת

 בטעם יוסף ורב רבה נחלקו ע"א( )י"ח ולקמן מתירין, וב"ה וכו'ומממנין
 מפני הוא והטעם במשנה, כב"ה 5ה טוקי דרכה לרחיים, המים נותניןדאין

 מפני ומעמייהו במשנה כב"ש לה מוקי יוסף ורב הק51, אתשכהטמיעות
 וכו'. כליםשביתת

 מלאכה להתחי5 מותר כתב ה"א( שבת מהלכות )במ"גהרמב"ם
 א5א מלאכה לעשות נאסר שלא בשבת מאליה נגמרת 'טהיא אע"פבע"ש
 פ"ב( )ב"ק הנמ"י כהכ וכן באריכות( לעי5 מזה )ראה וכו', יום שלבעצמו
 חציו. מו2ום א'טוגבי

 המו"ז שהרי מלתא ואושא ק51 משמיע משום להוש כאן דייטאלא
 דדמי משום 5העריכו 5אסור לשעות, המקשקש דזוג אהא כתב)ש5"ח(
 שהעמידו לכ5 שנראה משום הוא התירו ועיקר ה'( סע' רנ"ב )סי'לרחיים.
 מ"ז( סע' רנ"ב סי' הרב ש"ע )וראה כאן, כרעא"כ דרכו, כן שהרימאתמול,

 שהגאון מצאתי וכן רנ"ב, בסי' עה"ש בעל הגאון הדבר ביארויפה
 מקום להגביה אסר מ"ד( סי' בח"ג שנדפסו 5ח"א )בהשממותמהרש"ם
 אוושא משום כ5ל מעשה בו שאין אע"נ הפונוגראף ש5 הניגון ש5המונע
 הסוברים לשימת ובפרמ מ"ב( סי' אברהם מחזה שו"ת גם מזה )ראהמלתא,
 מנשה, רב לבי דאיקלע בעולא דמסופר מהא וכנראה אסור קלא אולידידנל

 ה"ב( פ"ה )ביצה בירושלמי הדברים מפורשין ויותר ע"ב( ק"ד)עירובין
 אסור קו5 השמעת ש5 אופן 'טכ5 שסובר הדלת על להקיש אילא רצהי2לא
 הגאון הדבר הבין וכן שיר כלי יתקן שמא גזירה מ'12ם ולא מולידמשום
 בזה פסק והר"ח י2בת( מהלכות ה"ה כ"ג פ' )ראה ז"ל שמח אורבע5

 זו בשימה אזל ז"5 הגר"א וגם שם( וב"ח של"ח או"ח מור )ראהכעולא,
 ככוו כל5, 5קול מתכוון אינו אם רק מותר ואינו הירושלמי, כדעתדעיקר
 א'(. אות )יטל"ח וכדומה הגלגלבור

 קו5 הו5דת שעצם סובר רש"י שנם אוסר הייתי דמסתפינאולולי
 פקוק כשאינו אב5 ופוקקין( ד"ה ע"א נ"נ )שבת כתב שהדי בשבתאסור
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 נראה קול, ומוליר מקשקש שבתוכה שהעינבל מפני תצא לא בחצראפילו
 )ראה קלא, אולירא משום אלא קול, כהשמיע כהטום לאו ראימורודרעתו
 ש"ה ראה הטו"ז וכן בזונ ולא ר"ה ע"ב מ"ר רף שם רש"יג"כ
 )מובא תום' הפסקי כדעת לאסור שיש לשיר המיוחד בכלי ובפרמ ט'(סק'

 א'( סע' של"חברם"א
 הרב )ע"ש ש"ם, לומדי מהרי"וו בחברה ביצה בממכתבשיעורי

 ביהכנ"ס שע"י בטאראנטא( הראשון אב"ד ז"ל וויינרעב יוסף ר'הגאון
 וכו' מטפחין דאין בההוא עוסק כשהייתי הדבר מעט הסברתי שבת""שומרי
 "מיהו שכתבו תנן( ר"ה )שם התום' רברי על ונתעוררתי ע"א( ל')ביצה
 למיגזר, שייך שירים כלי לעשות בקיאין שהיו בימיהן דדוקא שרי,לדידן
 למגזר". ול"ש שירים כלי לעשות בקיאין אנו אין לדידןאבל

 אבל ג'( סע' )של"ט ברמ"א גם מובאת התום' של זו 'טיטההנה
 לא ובהם מזה, שם דמיירו וריקוד טיפוח גבי אלא זאת אמרו לאכנראה
 להחליף, יבואו שמא היה גזירה של ועיקרו יתקן, שטא לחשוששייך
 למגזר שייך לא דבזה"ז כתבו ולכן בכלל, שיר בכלי גם היהרלנהוג
 כלי בעשיית בקיאין אנו אין שהרי שיר בכלי להחליף יבואו לשמאבהם
 בשימוש אבל מאד, היא רחוקה להחליף יבואו שמא של החששא ולכןשיר
 שהוא. כמות הנזירה שנשארה התוס' רעת בוראי בעצמן שירבכלי

 בקשר ב'( כק' רפ"ב סי' )יור"ר הטו"ז בדברי לדברי אוןומצאתי
 שכתב ביהכ"נ, לאנשי קול להשמיע כדי הפרוכת על הנטליםלפעמונים

 כההוא שיר לכלי ממש דומים שאין רברים באותן אלא התירושלא
 איסור יש שיר לכלי ספי דרומה רזוג, בהך אבל ומטפחין,דמספקין
 הטו"ז של זו ובשימה א'( סק' של"ט סי' בטו"ז גם מזה )ראה הכל,לדברי
 והמנב"ר, מ"ח( סק' ש"א סי' גם וראה ה' סק' )שם שבת תוספות בעלאזל
 על נאמר שזה קכ"ח( סי' )או"ח כתב שי"ק המהר"ם וגם י'( סק').2ם
 ל"ו )מי' אפרים, השער שיטת ג"כ וזהו שיר בכלי משא"כ וטיפוחריקוד
 רבנו כוונת שזהו ואפשר קע"ד( סי' יור"ד אסאד מהרי"א שו"תוראה

 השמעת של דינא בההוא של"ח בסי' התוס' דברי הזכיר שלאהרמ"א
 מזה )ראה מטפחין, אין של הדין גבי של"ט בסי' אלא שיר, בכליקול
 והרבה שיר כלי יתקן שמא לחוש ריש ועור ט'(. מ"ק של"ט עה"שג"ב

 ואע"פ מזה( של"ט סי' )ראה שיר, כלי יתקן שמא משום אסרודברים
 אף לאסור כתב ה'( סע' של"ח )סי' עה"ש בעל הרב שהרי מע"ש,שמעמידו
 שמא הוא רהאיסור דכיון בשבת, מעצמו שישיר מע"ש שיר כלילהעמיד
 חשש יש סוף סוף מעצמו, או ידו על מנגן אם לי מה א"כ שיר, כלייתקן

 ב'( סק' של"ח )מש"ז הפם"ג כתב וכן יתקננו, יפה מנגן יטאינוכשיראה
 מורים קול שכהטמיע בכלי מ"ם שעון בשבת להמשיך להמתיריםאפילו
 ואע"נ נ"ה( מי' )או"ח הכ"ם, רברי טורים כדבריו שיר, כלי כהטוםשאמוד
 ראורייתא כעין רבנן רתיקון מה כל הלא אולם ררבנן, איסור אלא זהשאין
תיקון.
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 ומשמעת דולקת שהרדיו שכשיראו עין, מראית מטעם לנזור ישעוד
 והצריכו שקדים וחלב דנים בדם שנזרו וכמ1 בשבת שהדליקה יאמרוקול

 הפם"נ שביאר וכמו כאן לנזוד יש כן מ'( סע' ס"ו סי' )יור"דהיכירא,
 כתב וכן האנור בשם דשבת זילותא של האיסור כ'( ס"ק א"א רנ"ב)או"ח
 מילתא דאושא "משום דרחיים ענין האי להמביר שבת( ערב )הלכותהאו"ז
 נותן פלוני איש אומרים שיהיו איכא, נמי וחשדא דשבת, זילותאואיכא

בשבת".
 אם החשדא מהו לחקוד עוד יש חשדא של ענין דבההואאלא

 בשבת, קול שמשמיע או בשבת הרריו שהדליק שיחשרוהו אנוחיישינן
 ובאיסורא דרבנן, באיסורא רק החשר הלא קול משמיע משום נימאדאי

 חדרים שבחדרי ס'( וכתובות ט"ז סי' )ע"ז תוספות הפסקי דעתדרבנן
 אבל רמ"ג( סי' )או"ח מקרי, חדרים חדרי הלא ובית חשדא, על לחושאין
 דאורייתא באיסורא חשרא חשש הוה אז בשבת שהדליקו יחשרוהובאם
 ובשר שקדים וחלב עוף בשר בין לחלק פ"ז סי' יור"ד מזה )ראה אסור,וזה

 הרדיו הדליק שלא ויבינו ידעו שהעוברים לוסר ואין שקדים( וחלבבהמה
 הגוים בין הדר דאפילו אנו רואים שהרי למימר שייך לא דזהבשבת,
 סי' סה"ק נו"ב שו"ת א', סע' רמ"ד סי' )או"ח הבאים, לאורחיםחיישינן
 ק'(. סי' מה"תי"ב

 ואחד בשבת לכבותו או להדליקו יבוא שמא לחוש יש מהאמורלבד
 ותוקע שוכח שהוא מפני הוא הירושלמי דעת לפי רחים גבימהאיסורים

 שמנים גבי מצינו זה וכעין ולהדליק לכבות הוא רניל דכאן ועוד היתדאת
 הנר, לאור לקרות אמרו וכן שאין( ד"ה רש"י )כ"א בהן, להרליקשאסרו
 בשאינו כהעא"כ נזרו לא לכבות רניל שאינו חשוב ארם נבי ורק י"א()שם
 לנזור בידינו כח דאין ואע"נ ד'( סע' רע"ה )או"ח לכבות, שרנילחשוב

 ה"כ פ"ה חו"ם מ"ם ט"ו סי' דשבת פ"ב רא"ש )ראה נזירות,מעצמינו
 אלא חדשה נזירה זו דאין אינו, זה נ"ח( ס"ק ש"א מג"א י"נ, או"חב"י
 ההוא. בכלל היה הכל יטה שמא על דכשגזרו הישנה, הנזירה בכללזה

 )סי' בש"ע כמבואר שאמור עכו"ם ע"י מלאכה בדבר שם דנתיעוד
 לעכו"ם(. אמירה טזה וראהרע"ו

 במלפול ארוכה תשובה לי ענה שליט"א הירשהארן ריה"ל הנאוןהרב
 בהא והירושלמי הבבלי בדברי והאריך כלים דשביתת דינא בההואארוך

 )שנה הפרדס בירחון נדפסה כבד שתשובתו והיות וגרמא כליםדשביתת
 וחילי נוברי רב כי דבריו מסקנת כאן ליתן רק אמרתי 1'( חוברתכ"ז

באורייתא.
 וכר"י כבבלי להפוסקים ובין כירושלמי הפוסק לרמב"ם בין"הנה

 עושה אם שיד בכלי דאף ופשוט קול להשמעת כלל ברחיים חששולא
 להמרי"ו ואף חשדא. כהשום ולא טלאכה סשום לא איסור איןמע"ש
 משום דהוא קאמר ולא מותר דבזיינעד הרם"א הכריע כרבה דפסקיואגור
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 ררך אין וברחיים מאתמול להעמירו שררך מפני אלא שיר כלישאינו
 נתנו. שעתה ויחשבו שלם יום עללמלאות

 ע5 רק שייך רחשרא רענענשירם תפא"י, להקרמת שבת בכלכלתועיין
 לאסור רס"ר משום מותר רלהכי הזייגער על מ"ש עור ועיין שעבר על ולאלהבא
 שמאתמול יורעים שהכל מפני אלא חשרא משום ולא שבת וןלזול קולמשום
 ראף שכתב ועיי"ש ואכמ"ל וביאור עיון צריכים ורבריו זלזול איןלכן

 רכלל העבר על שיחשרו חיישינן הוכחה באיכא רוקא ראורייתאבאימור
 אנו רמשו"ה ופשוט זכות לכף ארם כל את רן הוי חז"ל אמרונרול

 שהרליקה שיאמרו חיישינן ולא בשבת רולק שיהיה נר להרליקמתירים
 מנר ראריא נשתנה ומה בכשרים חושר הוא הרי כן שיחשר רמיבשבת

עלעקטרי.
 נבי ניחוש רא"כ אינו זה הראריא את יכבה שמא שאסורואף

 דהיינו יטה שמא אלא גזרי רלא ופשוט אותו יכבה שמא עלעקמרינר
 ירצה לא שמא חיישינן לא אבל להנרילו יבא האור את רוצה שהואמתוך
 גבי בירושלמי לעיל מ"ש ועיין לרירן. וה"נ בוראי יזכר רבזהויכבנו
 שלא תוקע א' פירושים שני בק"ע ופי' היתר את ותוקע שוכח שמארחיים
 רנזרינן נראה ולכאורה עליו נשענת שהרחיים היתר שיסיע ושניתיטחן
 לק"מ זה אולם יכבה שמא נר בכל נגזר וה"נ יטחן שלא יעשהשמא

 שיהיו חטים למלאות אפשר אי רברחיים לעיל למ"ש ראי' נראהואררבה
 לסנור צריך ויהיה בשבת הטחינה נגמרת ובוראי מוצ"ש ערנמחנים
 לעיל. למ"ש סמך ומזה ריקן יסבב שלאהרחיים

 זה קול ומשמיע מנגן בעצמו שהוא יחשרוהו שמא שנגזרוא"ל
 ואם שיר בכלי הננון מקול הראריא קול להבחין יורעים רהכל כלוםאינו
 מבחינים העולם ורוב חיישינן לא לזה בראריא גם לנגן היורע בעיר אחריש
 המקשקש. זונ כמו והוי מע"ש להעריכו שאפשר ויורעים ראריושזה

 חול של ענין שזה פשוט למעשה אבל לפלפולא הוא זה כלוהנה
 אפילו אותם לשמוע היהורי צריך שאין רברים הרבה בראדיץ ישונם
 הנשמה בשביל שניתן קרושה של ביום בהם לההענין ומכש"כבחול
 איכא. וזילותא רחול עוברא שזה להתירו יכול אינניולכן

 הרייעל בסבוב כי הברנ. או הרייעל את יסבב כשלא הוא זהוכל
 מלאכה איזה נעשה ואולי הראריץ בעשיית בקי אינני כי אחרת שאלהיש

 רבר איזה או בהטיתם האש כח את מגריל אולי הסבוב, ע"יראורייתא
 שאלה בזה היה מלאכה איסור שום שאין ברור היה ואם איסור שלאחר
 אסור רם"ה או"ח ועיין לאיסור שמלאכתו בכלי רבר טלטול מעניןאחרת
 ש"ח או"ח ועיין ינרנר שמא והטעם ובמג"א תלוי כשהוא רולק בנרליגע

 שם. כמבואר לחלק ויש שבביהכנ"ם במנורה ליגע דמותרברם"א
 )טשימני(ן בשבת הקוימין לסתום רמותר ז' א"א שט"ו פם"נועיין
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 ברזל של ערדיקראות מביאין ע"ב כ"ב ביצה ועיין כדלת והוידמחובר
 שמלאכתם דאף והרי מותר בשבת אף וכו' נקביהן את ופוסקין אותןומעיטנין
 עכ"ל. 1ד1"ק, בשבת לפתח מותרלאיסור

 הלוי ישעיה ר' הגאון מהרב תשובה ג"כ נדפסה שםבהפוסק
 משום לאסור ג"כ ודעתו קנדה וויניפעג, אב"ד שהיה שליט"אהארוויץ
 שמא חששא ההוא כהטום אולם חשדא, מי2ום וכן מתקן משום בזהשיש
 שהוא משום דשם יטה, שמא נר לאור יקרא לא דשאני חש, לאידליק
 הבא. משא"כ חיישינן בקריאה כ"כסעונין

 ביתו לפני ושבים שהעוברים קול משמיע משום לאמור הוסיףעוד
 של"ח( סי' בטו"ז )סובא המקשקש, דזונ בהא הסהרי"וו וכדברי הקולישמעו
 ב'(.סק'

 בו יש שבודאי הקול את יגביר שמא משום לגזור יש שפירלפע"ד
 שיש חי2מלי כוח מוסיף הקול שהגברת רואים אנו ,2הרי מבעירמ'2ום
 בזה( שהארכתי בח"ד החשמל בקונמרס מזה )ראה האש, הגדלת משוםבזח

 מחשש שמנים בכמה מע"ש להדליק שלא דנזרו הא בכלל נ"כ שזהואמשר
 לפעמים הכ"נ האור, יאחן שלא התם דהיישינן רס"ד( )סי' יטח,שמא
 קול(. לרם בקשר בח"ד שדנתי מה )ראה הקול, ויגביר השידור ישמעלא

 רבצמ"ח מהגאון עזיאל מי2פטי שו"ת לידי בא לדפוס הדבריםבסדרי
 ראה וכן נ"ב סי' או"ח מה"ת שם ן זו בשאלה שדן וראיתי ז"לעזיאל
 יטה שמא טשום שאיסורו נ"כ ודעתו נ"א( סי' ושם י"נ סי' מה"קמזה

 י"גז סי' טה"ק )שם אסור, דבודאי בשבת מבעיא ולא שיר, כלי מתקןומשום
 אסור. שבת מערב כי2העריכו אפילו אלא נ"א(מה"ת

 וולדינבורג יהודה אליעזר ר' להגאון אליעזר צי'1 ב'2ו"ת ראיתיוהלום
 )אות שם והביא וכדומה הרדיו בשאלת באריכות שדן ט"ן( סי' )ח"נשליט"א

 שאסר העה"ש דברי על להשינ שליט"א אורבאך רש"ז הגאון הרכ בשםנ'(
 זאת לגזור שאין שיר, כלי יתקן שמא מ.2ום מע"י2 שיר כלילהעמיד
 הגאון דברי את לראיה והביא האחרונים גדולי דעת הוא וכןמדעתיגו,
 ג"כ מוכח '2כדבריו ואע"ג לעיל( )מובא לגרמפון, בקיטר ז"למהרי2"ם
 מאירות, פנים והגאון ס"ג( סי' ח"ב יעב"ץ )שאילת יעב"ץ הגאוןמדברי
 שו"ת גם וראה נ"ה או"ח בכ"ס )מובא דר"ע, ומשנת קכ"ג( סי')ח"ב
 לנזור ייט דברים אלו שבכל אחרונים חבל יש זאת בכל צ"ג( סי' '2למהשער
 הנאון שהוכיח כמו דחול ועובדין דשבת זילוהא משום בזה שיי2ובפרמ
 לאסור כך מתוך שדימו הפוסקים בדברי שמצינו י"א( אות שם )ראההנ"ל
 ברכה מחזיק )ראה כלל. טלאכה בעסק נוגעים שאינם אע"פ דבריםכמה
 דשמא בהא שם נגע וכן מ"א( סי' ח"א יעב"ץ '2אילת תקכ"ב,או"ה
 על מוסיפין אין משום בזה ואין לעיל, שהבאתי דשמנים מההואיבעיר
 כסבואר וסדסינז אחד מענין דזה לזו, זו נזירות מדמין ואיןהנזירה



נהישוון שבת ערבמעדכתישרי55

 משבת פ"ב רא"ש וראה נ' אות רם"ד מי' )קו"א ז"ל, הרבבש"ע
 נ"ה מק' ש"א מג"א י"ג, מו"ם ב"י ה"כ, הו"מ מהלכות פ"ה הה"מ ט"ו,סי'
 גזירה(. גוזרין ראיןבהא

 שבת מערב הנערכה בשבה מילביזיהשאלה

 שזה לומר יש בשבת שינגן מע"ש להעמירו המילביזיהברבר
 שעה בכל תיקון צריך ביותר המחוריש הטיליביזיה אפילו שהרי מרדיו,גרע
 ובוראי ראורייתא איפורא חשש בזה ויש החשמל לתחנת ולכוונוושעה
 שיר, כלי יתקן שמא משום הכמים שנזרו בשבת קול משמיע שלאיסור
 בשבת, אסורין קול משמיעי שכל אלעזר ר' רברי מצינו ובירושלמי ל'()ביצה
 לעיל(. מזה אריכות ראה יטם)ד"ח

 ריבורך יהא דבר, ורבר חפצך "ממצוא חן"ל, לנו הורו דין מןלבד
 לרבר שאין משמע שם ובתוס' קי"ג( )שבת חול", של כריבורך שבת'טל

 ואתא לה גמירא הלכתא זה ק"ב( )סי' היריאים ולרעת בחול, כמובשבת
 אין בה נוהגת רחול עוברין זו והמכונה והואיל אקרא, ואממכיישעי'

 בקשר א'( מע' ש"ז )סי' ברמ"א דמבואר להא לדמותו ואיןלהתירה,
 כמו לספרם דמותר להמספרם, עונג רהם חירושים ורברי שמועותלסיפור
 מרברי כנראה חסידות מרת מיטום אלא איסורו דאין ההם דשאניבחול,
 רהוה בכאן משא"כ התירו, תענוג לו שיש וכיון קי"ג( )שבתהתוס',
 אימורא לירי לבוא שיוכל ובפרט ב'( מ"ק ש"ז עה"ש )ראה דהול,עובדן

 י"ם( ה' כ"ג )שבת ברמב"ם רמבואר מהא גרע לא בוראידאורייתא
 יבוא 'עמא חול כדרך יהא שלא בשבת, הדיוטות בשטרי לקרותיטאסור
 ועה"ש שם י"ג מע' )ראה אסור, ריבור בלי בעיון אפילו והתםלמחוק
 בכדי לישראל נהנו ט"ו( פ' שבת )ירושלמי שהשבתות ועוד ג'(אות

 בקדושה וכן כאלו, בטלים בדברים ולא תורה בדברי בהם האנשיםשיבלו
 ורא:ותיה המונוטונית החלוניות מסבל מישראל איש כל את לשחררהבאה
 ע"י וכעם רונז ומביאות והנפש, הגוף את כעש אוכלות שהן יומיותהיום
 פושט בקדושתו עמו וישראל השבת את המקדש ישראל בקדושהרבקו
 ברבר מחשבתו ללכלך נכון ואינו קורש שבת בגרי ולובש חול בגרימעליו
 התורה מן שנצטווינו כ"ד( כ"ג )ויקרא ז"ל הרמב"ן שכתב וכמו כזהחילוני
 שבתון. כתיב לכך וכו' מלאכה שאינם מדברים אפילו מנוהה לנולהיות

 שהם דברים הרבה שמפרממים מפני לאסור מקום יש מהאמורלבר
 שכהב הא וכעין נאסר הכתב מתוך בהרהור שאף וכדומה ממחרעניני
 קם"ב סי' ח"א יעב"ץ שאילת )ראה לעיתונות, בקשר ז"ל יעב"ץהנאון
 כ"ג(. סי' ח"ג יעקב שבותוכ!
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 שבת בליל ולדיציא מע"ש לתקנו מותר אם המעירשעון
 בבק* אותו שיעורר בכדיהבורג

 לתקנו מותר אם המעיר לשעון בקשר נשאלתי שבת בהלכותבשיעורי
 מע"ש הבורנ להשאיר שא"א החורף בימות וכן בבקר בשבת שיעירומע"ש
 בו. להשתכהט מותר אם ובכן שגת בליל יצלצלכי

 )של"ח בש"ע דמבואר להא דינא האי לדמות אמרתי דברראשית
 דרך כשאינו הדלת על להכות משא"כ אסור שיר בכלי קול שהשמעתא'(
 יסודי וראה ה"ב פ"ה )ביצה מידושלמי הדברים מקור הביא והמרדכישיר
 הדופק חזן היה שסבו יצחק ב"ר שמואל רב דסיפר י"נ( דף ח"אישרון

 דהמשנה אלא ומ"ש( ד"ה שם ב"י )ראה בשבת, עושה היה וכןלביהכ"נ
 לכך המיוחד בכלי להתיר רצה לא הואיל( ד"ה הלכה ביאור )שםברורה
 כדי בשבת העינבל בחומ למשוך להתיר רצה יא וכן דחול עובדיןכה2ום

 ה'(. ס"ק )שם הבית אנשישישמעו

 בזה שדן פ"ג( סי' )או"ח מבין פני בשו"ת ראיתי בספריםבעיוני
 שפתחו יודעין דהכל דשבת, זלותא מי12ם א( טעסי, מתרי לאמור ודעתוהרבר
 ודעתו עליו חולק יקותיאל תורת השו"ת אולם יתקנו, שמא גזירה ב(בשבת,
 מרדכי הלבושי מדברי נראה וכן קול דהשמעת גרמא אלא שאינולהקל
 שבת בליל הבורג שמוציא היכי דן שלא אלא ש"ע( חלקי ד' על קפ"ב)סי'
 )ח"א מהרש"ג בשו"ת העלה וכדבריו לשעות המקשקש לזונ הדברירומה
 גוונא בכהאי אף התיר צ"ג( )או"ח לוי חלק ובשו"ת ב'( אות ז' סי'יור"ר
 ושרי דרבנן אלא אינו עיקרו דכל מהיכנו כלי ביטול לגרם הדברודימה
 )ראה דמותר, כלי תיקון בגרם הכ"נ ב'( מ"ק רס"ה )סי' במג"אכמבואר
 שם(.מחהש"ק

 אוטומאטית מכונה ע"ימכירה
 מכירה כלי בדבר נשאל כ"ה( סי' )או"ח הלבונה ננעתנשו"ה

 מטבע בה שמימ וכא'טר החניות, לפני קריה ברחובות העומריםאוטי:טים
 המטבע, ערך לפי ידוע מאכל דבר מתוכה יוצא הכפתוך ומוי:כיםידיע
 הרבים ברשות להניחה מותר אם אצלה, שם עומד הא:טוכאט בעלואין

 בעיניהם. כטוב יעשו ושבים והעובריםבשבת
 אפילו זו, מטבע בתוכה להשים לו אסור בודאי ייטרא,יוהנה

 לו שמותר הוא דדינא בשוגג. אליו באתה והיא בירו, מטבע לוכ'2י':
 באוטומאט להניח אסור כאן ז'( ס"ק ש"ט )מג"א שירצה, במקוםלהניחה

 הדבר, לו המקנה אדם כאן כשאין אפיקו שאסור וממכר מקח מיטוםזה
 אדם של דכליו משום ברחוב להניחה אוטומאט לבעל אפילו לאסור דרוצהאלא
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 שיקנה מעות מע"ש לנכרי ליתן שאסור דקים"ל וכמו חצר, מדין לוקונים
 לקמן וראה ש"ז )או"ח דשוקא, יומא הוא אם בסתם ואפילו בשבת, רברלו

 השוק(. ליוםבקשר

 היכי להתיר והורה מזה נ"כ נשאל קי"ז( סי' )ח"ב מהרש"גובשו"ת
 מאליה הנעשית מלאכה דכל משום עליו, נקרא ישראל של שמושאין
 מוגמר ונותנין לגינה, מים שפותחין שמצינו כמו לאמור, איןבשבת
 או"ח ש"ע י"ח )שבת כלים, שביתת על מצוה אדם דאין הכליםתחת
 )שבת שכתבו התוס' לדעת ואפילו ומתן, כהשא וכ"ש ה'( סע'רנ"ב
 א"כ אלא מע"ש לנכרי למכור לאסור המעם מוכרין( אין ד"ה ע"בי"ז
 בנידון לאסור אין כשלוחו, דמחזי משום שבת קודם ישראל מרשותיוצא
 כהשא"כ החפץ לו מומר הישראלי שהרי כן, אמרינן התם דוקאדידן,

 ברשות עומד דהאומומאמ היכי לאסור שכתב אלא הדבר, באדמעצמו
 זו בכלי להניח האוטומאט לבעל ויו"מ בשבת שאסור ובפרמישראל

 אלה, באומומטים האסורות מאכלות למכירת בקשר דנתי )וכן האלה,המאכלים
 סחורה(. איסור משום בו ישאם

 בשבה הקנין ויחור בחור דברלקנות
 הקנין ויחול בחול דבר לקנות מותר אי נסתפק ז"ל רע"אהגאון

 האפרמ את הממונים פותחים ובשבת בע"ש אפערמ ליתן כגוןבשבת,
 עם כזה אפערמ ליתן לישראל מותר אם הנמכר, הדבר ליתן למיומחלימין

 בשבת המקח על שמחלימין כיון דלמא או מהבנק, חתום )משעק(שמר
 קנ"מ(. סי' )ח"אאסור

 דאין שכתב תה"ד מדברי ראי' להביא ז"ל הגאון רצהמתחלה
 עם יעשה דמה מע"ש, המעות לכהן כשנותן אפילו בשבת הבןפודין

 יאמר ואיך המצוה עליו חלה לא עדיין בע"ש יעשנה והסעודה,הברכות
 לחול לו א"א הפדיון והרי קעביד, מידי לאו דהשתא לא נמי ובשבתוצונו,
 שיתן ע"י לפדות יכול היה והסעודה הברכות לולי זאת ובכל בשבת אםכי

 סברא בתלמוד שמצא היות אלא בשבת, שיחול מקודם המעותלכהן
 לו דמתקינין לכהן בקשר )י"ג( ביומא הסוניא והוא לאסור, באהפיכית
 דלא כמה וכל שם ומהשינן יהודה, ר' לדעת אשתו תמות שמא אחרתאשה
 בתים שני לה הוה א"ב והקשו לה, דכניס ומשני היא, ביתו לאו להמקדש
 בתים שני בעד ולא מ"ז( )ויקרא ביתו, ובעד בעדו וכיפר אמרורחמנא
 לתדוייהו, להו דמגרש מסקנא לידי באנו ארוכה וטריא שקליאואחרי
 הרי לה אמד ולחדא חברתך, תמות לא אם מגורשת את הרי אמדלחדא
 נבורות נ"כ ודאה צ"נ )סי' השנ"א והקשה לביה"כ, שאכנס ע"ם מנורשתאת
 בתנאי האחרת לקדש ולגר,ש, לקדש האי כולי למיעבד לי למה שם(ארי
 שאכנס ע"מ בתנאי יגרש ולאשתו לו, מקודשת תהא אשתו תמותאם
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 והאחרת למפרע לנימא לי ומשוי לביה"כ יעייל תמות ואםלביה"כ
 לא והאחרת נתגרשה ולא לביה"כ עייל לא מייתא לא ואםמתקריטת,
 איו רתנא ל"ו( )עירובין מתניתא בחרא מראיתא השנ"א ותירץנתקרשה,

 ברעת בתולה שנא לא ברירה ס"ל שלא ומי ברירה, יהודה לר' לי'רלית
 שבידו דדבר )גימין( רש"י ודעת אחרים, בדעת תולה '2נא לאעצמו
 תנאי ודאי הוה בזה זוזי ר' לך שאתן ע"מ לי מקורשת את הרי כנוןלעשות
 ס"ל רבוראי מעיטה כשמחוסר ובפרמ בידו, שאינו תנאי משא"כמעליא,
 הא כגון מעשה מחוסר שאינו ברבר בשלמא ברירה, דאין יהורהלר'

 הכא, משא"כ מעשה מחוסר ראינו מהני אבא ימהה '2לא ע"מרמקדש
 ע"מ האחרת לקדש מצי איך ובכן הרמב"ן( ביטם '2ם גימין ר"ן)ראה

 זו ובכגון מעשה שמחוסר ועור בירו שאינו תנאי זה 'טהרי חברתא,'טתמות
 חברתא תמות שלא ע"מ לה מגרש ולכן ברירה, ראין יהורה לר'ס"ל
 עי"'ט. בירו רג"כ לביה"כ 'טיכנם ע"מ מגר'ט והי2ני מע,2ה, מהו:ר לאדזה

 שיהוקו בתנאי לאחרת לקרשה למה, הזה הטורה והק'2ה רהזראלא
 '2מתה רגע רבאותה ביוה"כ, רא.טונה א'2תו מיתת אחר מידהקידו'טין

 דהקרושין כן, לעשות דא"א ז"ל רע"א הגאון ותירץ ה'טניים, הקרושיןחלו
 בטקד'2, שבות אין את"ל ואפילו ואסור, הקנין ויחול ביוה"כ נגמריןיהי'
 בדבר )ראה עי"'ט. הכ"מ כמ",2 עדיף אחר בע:ין דאפ.2ר ה.ב.מ"מ
 ח'(. ים מ'טברי ב'טו"ת הירויטלמירברי

 מ"ו( )או"ה סופר כתב והנאון ישראל גדולי עור דנו זוב'2אלה
 ה"א פ"א )יומא הירו'2למי את וכן ז"ל רע"א הגאון זק:ן דבריהביא

 להקשות שכתכ אלא קנין, כקונה דהוי ב'2בת אלמנה לבנים .2א:רוב:.פח(
 ע"מ סתמא, אמר ולא לביה"כ '2יכנ: ע"מ בהנאי הטעם הלקלמה

 תנאי לקיים ראמור נראה רמזה אלא שיהי' מה יהיה רבר, איזה.טיע'טה
 עדיף שבות בלא דאפיטר היכי כל במקד'ט .:בות ר':ר. דגם מע'2ה,'2י
 דעושח ניכר ואינו קעביד דמצוה לביה"כ בכנימהו התנאי הי'הוץכן
 אהר באופן מ'2א"כ יממכר מקה מ'2ום בזה למגזר וליכא קנ.ןלקיזם
 בזה. עוד דברים אר.כותעיי"י2

 רקא אלא להתיר, העלה קל"א( )או"ח ז"ל 'טיק מהר"םוהגאון
 וגומר שנורם הדבר שהרי ה.טואל כדעת בברירה הדבר ליהלותרצה
 אדם המלאכות רכל והוא, אהר מטעם דהת.ר אלא בי2בת, נע'2ההמקה
 נעשה האפערמ של הכתב והכא מאליו, בי2בת ויגמר כע"ש להתחילר'טאי
 רנ"ב( )מי' המג"א דכתב מהא ואת"ל בשבת, הדבר גוסר והעכו"םמע",ט
 אע"נ אסור, ביטבת למשוך ורוצה בע"ש המעות נותן הגוי אם ב'(סק'

 עד שהחפצים המשיכה, מעשה רנעשה התם ריטאני נגמר, ממילארהמעשה
 אלא ראסור, העין מראית והוה הקנין כהם עושה ובכן הם ייטראל ,2לאז

 בעד רמים לפסוק בשבילו, הדבר לעשות גוי דשולח היכי לאסור'טרצה
 )ש"ז למחר, לו לקנות או פועלים לשכור לגוי לומר אמרו 'טהריהמכר,
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 כמציל דהוה במכס, כמו להתיר נוטה והפסד הדחק בשעת ומ"מ ב'(סע'
 י"ז(. סק' רמ"ד סי' )מנ"אמידם,

 סי' ח"ב יושר אמרי ז"ל) אריק ר"מ הגאון זו בשאלה דןכן
 קכ"א( )סי' מברונא מהר"י דברי והביא ש"ז( או"ח פתים ומנחתצ"ו

 הפדיון שיחול ע"מ מע"ש לכהן המעות שנתנו הבן לפדיון בקשרשכתב
 וויידענפעלד יעקב ר' הגאון מורו בשם הביא אולם קנין, מטעם דאמורבשבת
 דאיתא ה"ד( פ"ז ודמאי ה"ד מפנין )פ' שבת, מירושלסי להתיר ראיהז"ל
 בשבת עומד אדם ואין למחר, תרומה הר"ז ואומר בע"ש אדם "עומדשם

 הקנין שיחול מע"ש לקנות דמוהר לך הרי למחר", תרומה הר"זואומר
 שבת שמה אור קנ"ז, סי' ח"ב מהרשם בשו"ת ג"כ זו הערה )ראהבשבת

 ראי' הביא וכן קל"ג(. מי' החדשות ציון בנין שו"ת י"ב, ה' כ"גפ'
 לשבת מעיו"ט תחומין ערוב להניח דאסור י"ז( )ביצה דאמרינןמהא
 ביו"ט, שביתה לקנות דאסור פירש לא, בשבתא שביתא דלמיקנימשום
 מבעוד עירוב כשמניח בחול גם והא ור"א( ד"ה ל"ח )עירובין בתום'והקשה
 היינו שם( ריטב"א ל"ח )עירובין עירוב, קונה היום דתחלת קימ"ל הרייום
 יו"ט בין יש הבדל מה וא"כ שבת ותחילת שבת ערב של השמשות ביןסוף
 דבחול אלא ביו"ט, ה"ה בחול התירו ואם בשבת, חל שביתה הקנין הלאלחול,
 שבת, בתחלת חל שהקנין אף יום מבעוד עירוב דמניח כיון לן איפכתלא

 דאמירה כיון לשבת מיו"ט במניח אבל חלות, בתד ולא אמירה בתראזלינן
 תרומה לתרום דמותר צ"ג יבמות רימב"א ג"כ )דאה עי"ש, אסורביו"ט
 בשו"ת וכן שם יעקב בישרש שהעיר ומה בשבת התרומה קנין שיחולבע"ש
 משום בה יש אם ביו"ט שיחול מע"ש במקדיש שדן מ' סי' יהושועעמק
 הנ"ל(. הריטב"א דבדי ממנו ונעלמושבות

 ודעתו בזה שדן נ"א( סי' )או"ח אבנ"ז בשו"ת ראיתיוהלום
 בשבת, ונגמרים שבת בערב הנעשים רברים הני לכל דומה שאינולאסור,
 האדם מת באם הבא משא"כ מאליהן, אלא האדם ע"י נעשות אינןדשם
 בשבת, אדם מכח נעשה שקנין וכיון בטל, הראשון הקנין לאחר הרבר מכראו

 בנתקל ל"א( )ב"ק ראמרו הא הביא לרבריו וראיה בשבת, הקנין עושהחשוב
 דבור אע"ג אממונו, אפילו דחייב ובממונו בגופו והוזק בנופואחר
 מעשה עושה חשיב מעשה אתעביד שמחמתו הואיל הכלים, את בופטור
 מעשה. עושה הוא חשוב בשבת הקנין מעשה נעשה ומחמתו הואיל כאןהכ"נ

 בלים דשביתת דינא להוא סבירא דלא דלב"ה לומר רצהעוד
 לא דאפילו ובהמה באדם משא"כ בכלים, וזה שרי, מעשה עבידאפילו
 י"ח(. )שבת אסור, מעשהעבדי

 )שבת רש"י דעת לפי שעשו בשנים הדבר לתלות דרצהאלא
 דהשיב בשבת ומקצתה שבת מערב נעשית מלאכה דמקצת דהיכא ע"ב(ג'

 מותר, לכתחלה דאפילו שבות באימור ובפרט דפטור, שעיטאושנים
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 תורה, כדברי דדינו קב5ה מרברי וממכר דמקח ורעתו שמ"מ( העוזר)אבן
 דבר. ורבר משום שעשאו בשנים 5אסור ישו5כן

 בע5 הגאון מרברי מסתברא איפכא וממכר, מקח ש5 במעמווהנה
 שהיהורים בשבת 5היות שח5 פסח 5ערב בק,טר שכתב נ'( סי' )ח"ושו"מ
 והנכרי והואי5 האיסור 1מן ח5ות קודם בשבת הי"ש 5שתות רוציםעוד
 דעתו ו5כן המכירה יבמ5ו יקחו ואם יקיפם 5א ה5א האנשים את מכיראינו

 שהרי ראשית כאן, אין שבת איסור ומשום הבקר, ער ח5ה 5אשהמכירה
 בישרא5 ואפי5ו בשבת, שח5 בכך ומה שבת קודם הדבר 15 הקנההמוכר
 יכתוב שמא משום הוא ומתן משא שאיסור ובפרמ איסור, כאןאין
 אינו שהרי 5יכא, רבר ורבר ונם השבת קורם כהב שהרי שייך 5אוכאן
 5חוש. אין ש5זה בפירוש 5ך הרי בשבת, כלוםמרבר

 רי"ש מהגאון תשובה כ"ז( )סי' 5ישרא5 נח5ה בספר ראיתישוב
 בשבת, קנין קונה כהטום כאן שאין המחבר עם להמכים ז"5 נמנזוןה5וי
 צמח הרב רברי מורים וכן יתרו( )פרשת חן, לוית הרב כתב 'טכןוהביא
 אז5 זו ובשימה שם( קנ"מ )סי' ז"5 רע"א ד;נאון 5רברי בביאורורור

 דפריון בהא שפ5פ5ו קי"ז( סי' )ח"ב והמהרש"נ 5"ד( סי' )או"ת צדקהאבני
 בערב ס5עים החמשה 5יהן אפשרות היה הברכה רלו5א בשבת שח5הבן
 יעקב חרות בשו"ת בזה האריך וכן בשבת הפריון שיחו5 ולומרשבת
 וכו' אשה שקרש בקמן מאשות ה"ז פ"ר מל"מ וראה ק5"ג )סי'מה"ת,
 5"ב(. סי' חפץ אבני ביטו"תוכן

 הר"ן מרברי 5הביא יש ראיה שקצת אומר הייתי רמסהפינאולולא
 משום ג1ירה גסה בהמה למכור דאסור לקמן( וראה מ"1 דף פ"א)ע"1
 שביתת משום גזירה ג"כ אמר לא אמאי וקיטה מחמר, ומיטוםנסיוני
 ברעת הכל ות5וי הנסיון, קורם רטים קצץ רכבר כיון הר"ן, ותירץבהמתו
 רק בהמתו, שביתת משום עור חייב ואינו ברשותו הוא כברהלוקח
 רשאי איך בשבת הקנין שיחו5 ע"מ 5מכור ראסור וא"א מחסר,משום

 שלא כ"ז שהרי בשבת, הקנין ח5 שיהיה למכור כן, לעשותהישרא5
 המוכר ומצר הואי5 אלא הקנין, עריין נגמר 5א הלוקח הנכריהמכים
 אגב חמרא 5זבוני דשרי שם אמי ררב מהא וכן שרי, הקנין ננמרכבר

 דיש ואע"ג שם( 1"5 רע"א והנהות 5"ב נדרים ר"ן )ראהספסורא,
 הואי5 א5א המקח, ע5 הנסיון 5אחר ה5וקח כשיתרצה וממכר מקחחשש
 מיחוש בית כאן אין דמיו קצץ וגם למכור הוטבת קודם רעתווגי5ה
 בשבת. שנגמרבהא

 ר' הגאון מהרב ים משברי הספר קנ5תי לרפוס הרבריםבסררי
 הגאון בדברי נ"כ שדן וראיתי מחארבין*( ז"5 קיסיליאוו משהאהרן

 ברוסיא שנדפס הלכה של היחידי הספר זה כי מאד חשוב הזה הספר'(
 תרפ"ו. בשגת נדפס המהפכה,אחרי
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 רבא דברי הביא לדבריו ולראיה קנין משום כאן שאין ודעתו ז"לרע"א
 שביתה דלמקנא משום לעיל( )המובא לחבירו, מיו"ט עירוב להניחדאסור
 קונה היום דתחלת ע"ב( ל"ה )עירובין סובר הלא ואיהו לא בשבת קניןשזה

 משום עירוב כל נאסור ובכן מ"ש( ד"ה ל"ו עירובין תס' )ראהעירוב,
 וכדבריו דמותר בשבת שיחול בע"ש הקנין דעושה דהיכי אלא בשבת,קנין
 בדברי שדן י"ד( י"נ סי' )או"ח חסד תורת בשו"ת ארוך פלפולראיתי
 להתיר. ודעתו ז"ל רע"אהגאון

 ישראל בעד שיקנה שבת לפני לנכרי מעין ליוןן מאראי
 דשוקא ביומא נשאל קם"ח( סי' )מה"ת בשמים הרי בעלהגאון

 מעות לעכו"ם ליתן ביצים סוחרי רשאים אם ביו"ט, או בשבתשחל
 אפסקא שהרי לאסור, וכתב השוק ביום ביצים עבורם לקנות השבתקודם

 בשבת בשבילו שיקנה בפירוש לו דאומר דהיכי ד'( סע' )ש"זהלכתא
 עצמו דעת על כשקנה בשבת, בשבילו לקנות לו אמר דלא היכי ואףאסור,
 שם טו"ז בשבת,) הדבר או המאכל מזה להנות לישראל לו אסורבשבת
 כהטום הוא דבר של ומעמו מעות, לו בקצץ אפילו נאמר זה ודבר ג'(סק'

 ,יייפץ להקנוח המוכר דעת דלעולם ג'( סע' קפ"ג סי' )חו"םדאמרינן
 ילב: בנתיך'ית( )עיי"ש השליח, שהוא למוכר הודיע כשלא אפילו המעות,לבעל
 לקנות יכול אינו דהישראל אלא עושה, דישראל אדעתי בשבילו הקונהנוי

 )ראה שבת, באותו מזה יהנה לא מ"ם בשבת לקנות לי אמר דלאמשום
 ש"ז(. סי' חיים וארחות הלכהחקר

 איזה בכאן לברר כדאי לשבת שבת מערב לקנין בקשרוהנה
 ליתן שאסור הרא"ש בשם המחבר מביא ג' סע' ש"ז בסי'דברים,
 לעצמך קנה לו לומר יכול אבל בשבת, לו לקנות ע"ש מעות יהודילאינו
 לו לקנות מעות לו ליתן מותר אבל השבת, לאחר ממך אקנה אצטרךואם

 מה הקשה נ'( )ס"ק והטו"ז בשבת, עבורו שיקנה לו מזכירכשאינו
 שאמר משום שהאיסור ב"י בשם ותירץ השמש, עם דמתירין הני מכלשנא
 באם וכדומה לכובם בכלים ואפילו השבת, יום או השוק יום בפירושלו

 לי דהוה אסור שבת במוצאי להם צריך שאני ראה בפירוש לואומר
 משמרת כהן מנחת נ"כ )ראה בשבת, לכבסם בפירוש לו אומרכאילו
 א'(. שערהבית

 פ"ז בב"ם 1מובאים רס"נ בשם הם אלו הרא"ש דבריוהנה
 בתשובה תתע"ה( )סי' הרשב"א דן וכן ודחאם, שם הנם"י הביאםוכן

 דפירש קנ"ג( )שבת בדרך, לו שהחשיך דמי מהא ראיה והביא דינאבההוא
 מלאכה עושה כשהגוי היינו השמש עם ב"ה דשרי והא יום,מבעוד
 דאסור דשבת בפ"ק כתב הבה"נ וכן ישראל. בבית ולא מאליובביתו
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 דאמר ואע"ג שבוה, לעכו"ם דאמירה בשבת, גוי ע"י הזרעים אתלהקשות
 ולא ראי:ונים חבל י2הביא ש"ז( )או"ח הב"י על ופלא ':בתא,ממעלי
- לקמן )ראה בזה, בה"ג דבריהזכיר  החלב(. שאלת 

 "נתן שכהב ה"ט( פ"א )שבת מהירושלכוי נראה בה"ג כדבריוהנה
 כשלא דאפילו לך הרי אסור" בשבת בו עובד ומצאו ובא נכרי לכובםכליו
 במרדכי גם מזה )ראה אסור, ג"כ בשבת שיעשהו היטבת קורם עמוההנה
 ה"א )פ"ו רהמב"ם של מקורו וזהו משבת( הג' פ"ו מיימוני הנ"ב, סי'פ"א

 בשבת. עבורו מלאכה לעשות בע"'2 לנכרי לומר י2אסורמיטבת(

 ?נכרי ?מסרד דכן שבת בערב דדאר הבי ע? דברליתן
 בשבה ישיחנהוהדא

 חבילת לנכרי ליתן להתיר דן קל"ט( סי' )ח"ב יעבץ שאילתבשו"ת
 ורק מרובה, הפסד משום בשבת דאר הבי על שיניחנו מע"שמרגליות

 לכתחלה להתיר יש טרחתו בעד דמים לו ופסק מע"י2 לעי2ותו דאפי2רהיכי
 במנב"ר מזה )ראה הישראל, בעד היא '2המלאכה וניכר 'דוע כי2אינוובפרט

 דזה ג'( סק' רמ"ז )מ"ז הפמ"ג כתב הדאר על איגרת לתתובדבר
 )ח"ב יעקב השבות נ"כ כתב וכדבריו י2כרו לו כקצ'ן הוה '2זה מפנימותר
 ומהאי מ"ד(, )סי' החו"י וכדעת דשבות יטבות דזה משום והתיר מ"ב(סי'

 )ארהות דאר, בי ע"י כשבת לאחד .2בא בגד ילבו'2 המחי.2"ם היהירטעטא
 ביו"ט, ובאו מעיו"ט הראר ע"י 'טני2להו דגימ וכן ה'( סע' שנ"ההיים
 ס"ק )תרכ"ד שכתב המג"א פדברי לדבריו ראי' והביא ט'( סע' תקט"ו)שם
 מהמאכלים לאכול ימים ב' יוה"כ שעו'2ה למי '2התיר מהר"ם ה'2ובה ב'2םז'(

 חיי'2ינן ויא נתבשלו, בהיהר שהרי יוה"כ, '2ל '2ני ביו"ט אהרים'2בי.:לי
 לחולה ב':בת במביטל דחולין( )פ"ק הר"ן דכרי וכעין בי2בי'ו, ירבה':מא
 ב.2בילו, ירבה '2מא גזרינן דלא שיעי:ו, נכדי במ"'2 להמתין צריךי2אין
 תקט"ו )סי' המג"א בפלוגהת ת,וי וזה מוקצה מי2ום לאסור י2יי2א,א
 דעהו הי' שלא בתחום אפילו או לתהום הו,ן שהיה דדבר י:כתב כ"ז(כק'

 הדחק. ב.2עת להקל גוונא בכהאי פסק הא"ר אבלעלייה,
 בעצמך ומאכיל עיטבים מלקט הנכרי אם קכ"ב( )י:בת הרא'"סכהב

 נכרי גבי כדאמרינן קעביד, רנפי2י אדעהי דנכרי ':רי, י'2ראל~בהמת
 עצמו יהנאת דנכרי מיטום רזהו '2ם נהנאל הקרבן וכתב לכבות,הבא
 מניע יטאינו מים י2י2אב או בנר מ':א"כ וכו'. יפסיד ד~א .2יודעעו'2ח
 דברי נוטים וכן עשוה, עצמו להנאת אז לו וכשמ.2למים הנאה לנכרילו

 פאסט או עקספרעם ע"י הבא ברבר לההיר קל"ו( סי' )ח"בהמהר'2"ם
 הרמב"ן בי2ם הר"ן כתב זאת וכעין עושה, עצמו בעד העכו"ם '2הריב'2בה,
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 במפינה להפליג דכשאסרו בשבת, אף שיכנסו הים מפרשי להתיר י"ט()שבת
 נע'טית המלאכה שכל הספינה, כל שוכר כשי'2ראל דוקא שבת, לפני ימיםג'
 עכו"ם שלשם אמרינן עכו"ם דרובה היכי אבל נעשית, היא בשבילובה

 לי.2ראל יטמוהר נר והדליק עכו"ם שרובה במסיבה כמו הרבר,נעשה
 המכהבים נוי2אי וכן דואר בבי עובדים שיהודים בעיר מיהו בה,להשתמש
 י:מח העובד שיהודי גורם שהרי בע"'2 מכתב מלשלוח למנוע ישיהורים
 ב'2בת. במלאכה וירבה 'טבתיחלל

 שבה מערב ישלהם וכדומה עקספרעםמכהבי
 רא'תי הבאה ב'2עה ב'2בת יכתוב יטצ-יך עקספרעס מכתביל'2לח

 שא.ן הרביי2ו ולא הנהיבה, מלאכת עיי2ה יי:ראל בעד '2הרי אוסרים,אחדים
 'ט.דע בכדי לעצמו הדבר רו':מ שהעכו"ם אלא הכהיבה, בזו לי'2ראלצורך
 להקוי, די'ט איא ממלאכתו. נחנה ה.'2ראלי ואין יהי'2רא,, ממרה'טכבר

 ונשיח.ם מייהד תקציב מ'2למים עהספרעם ע"י הנ'42חים דברים וכיהיאיי
 תלצ.ב רההוא בי:בת, ל':להו בפ.רוש כמצוה הוה א"כ מייהר '2ליהע"י

 זה. ב'2ב.ל ניהןיעידף

 מ"ב( כי' )ח"ב יעקב שבוה ב.2ו"ה יראיתי בספרים עיינהיוהנה
 מ" לה"א וה.:מטוה קל"ו סי' ,ה"ב המהרש"ם רברי מירים יכןלחתיר
 )וראה דואר, בי דייט היכי להתיר לע.ל המובאים ח"ג( בסוף שנדפסורמ"ז
 רואר(. בבי עובדים שיהודים למקום בקיטרלעיל

 שיה בע"ב ישאאל לאינו כםלאכה?במסרך
 שעיקר יהודים הייטים ברבר רס"ד( סי' )ה"נ מהר':"ם הגאוןנ'הא,

 כהבים עסהם '2ע'12 נכרים פועלים יהם ו"2 טאנדייט מלאכה היאמלאכתם
 ובכל ללכ,דם, להם י2הי' הטירהך בעד '2נים איזה אצלם לעבוך':מהויבימ

 בביתם המלאכה עושים והם לביהם ומכוניות בגדים להם נותנים ע"שיום
 והרב גדול, הפסד להם יהיה ימ.ם ב' ממלאכתם י'2בתו ואם ה'2בת,ביום

 ימי על הפועלים עכו"ם לחייט י'2נירו שהחייטימ להת.ר רצההי2ואל
 שבת כל ואחר הסחורה ימכרו וגם י:בת ערב ימי עם בהבלעחהיטבתות
 המג"א כרברי שנת י:כר מיקרי לא רבכה"ג מהם הבנרים ויקנויחזרו
 שרי, הפסד ובמקום י2בת שכי ל"'ט המכס דבקנה י"ח( סק')רמ"ר

 דברי שו"ת וראה )ח"ם עין, מראית '2ייך לא במכירה עין טראית מ'2וםואי
 מ"ע(. שייך במכירה דגם ז' סי' ח"אחיים

 דברי לדבריו חיזוק והביא זה בהיהר פקמק המהרש"םוהנה
 בתנות נכרי עמ שותפות לע'2ות ליי2ראל שאסור גאון, יוסף ר' בשםהכלבו
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 ואהר חנות או בה חורש שהוא בהמה לו מוכר הוא שיהא ערמה וכןוכו'
 שימכור ער אסור, ההוא רהערמה דכיון מאתו הבהמה ויקנה יחזורהשבת

 איסור ראיכא בהמה רגבי המהרש"ם ופירש לגמרי, החנות או הבהמהלו
 אסור רהערמה הבכ"ש כדעת דעתו ראורייתא איסורא שהואשביתה
 אסור, מ"מ בררבנן הערמה רהוה אע"ג שבחנות דמקח ובהא תורה,בשל
 הוה ושבת, שבת בכל זו הערמה ועושים בשותפות נשאר רהחנותרכיון
 יתומים של בהמה מעשר גבי אנו מוצאים וכן ואסור, מוכחתהערמה
 רמי מבליע ובכן הבשר משא"כ והגידין והעור החלב למכורשמותר
 בגמרא והקשו רגרול, בהמה מעשר משא"כ וגירין, עור חלב בדמיבשר
 אינו ואם במתנה, אתרוג לו שנותן בשביעית מחבירו לולב מהלוקחמ"ש
 מוכחא לא התם ומשני בלולב, אתרוג רמי מבליע במתנה לו ליתןרוצה
 לא לולב גבי כלומר ע"ב( ל"א )בכורות מילתא, מוכחא הכאמילתא
 להקל אין טפי מילתא רבמוכחא נראה כאן, משא"כ מילתאמוכחא

 שמחלק המשמרת על רמערים בהא ע"ב קל"ט שבת ג"כ )ראהבהערמה,
 להתיר שרצה אלא מילתא( מוכחא דלא מילתא מוכחא ביןהש"ס
 שבת, ביום לעבור הפועלים על חיוב שאין בבי"ד כתב 'טיעשובאופן
 ויתנו בבקר ב' ביום בחזרה ויביאו מע"ש לביתם הסחורה יקחואלא
 רברי וכעין שירצו מתי במלאכתם יעסקו והם בגד מכל אגורת איוהלהם

 חוץ לעכו"ם מוסיף ראם עכו"ם ברחוב חנות לו שייט למי בקשרהנוב"י

 הכלים ומכח קעביר, רנפשי ארעתא מאה מכל פרוטה אפילו יטכירותמרמי
 )מהרש"ל ראי' אין ומרחיים כלים שביתת על מצוים אנו ראין קימ"להלא
 וכן לקבלנות בקשר )ראה המכונית, על הישראל שם נקרא לא רכאן ק'(סי'

 לנכרי(.אמירה

 בשבת בכרי ביד ישראל שלכעמורה
 ולהטעינו ישראל לאינו למכור ומותר א'( סע' )רנ"ר המחברכתב

 מתירין יש הביא והרמ"א יום, מבעור ביתו מפתח שיצא ובלבר לחשיכהסמור
 בבית מקום ישראל האינו לו ייחר באם הסחורה בשבת יהודי האינושיוציא
 להחמיר. וישישראל,

 הראביה, בשם רשבת( )פ"ק המררכי רעת הוא המתיר רעתוהנה
 חמצו, לבער זקוק אינו מקום לנכרי הישראל לו יחר רבאם מחנדו, להויליף
 ג'( )סק' הטו"ז עמרו כבר אולם ע"א( ו' )פסחים ימצא, לארכתיב
 דכאן לחמץ, דשבת האי בין לחלק וכתבו דבריו ע5 ד'( )ם"קוהמג"א

 והפסר גרול צורך דיש רהיכי אלא עין, מראית כהטום לאסור יש שבתגבי
 למכירה, שאלה בין לחלק יצא והמנ"א אלם, בנכרי ובפרט הטו"זמתיר

 במכירה משא"כ בעיר, דר כשנכרי חומה המוקפת בעיר להקל ישדבשאלה
 דאין בסחורות ובפרט ב'( סע' רמ"ו סי' )ראה בשבת, לו שמכרשיאמרו
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 כותי ע"י בשבת לנכרי משכון להחזיר ל'( )מי' התיר עשק והבאר להשאיל,דרך
 והיה אלם הנכרי שהיה מאחר ישראל הלוהו אשר המעות שקבלאחר
 של זה ראיסור קם"ז( מי' )ח"ב התשב"ץ כתב וכן נפשות, מפקבזה

 בשבת, מחמר או ממשכן או כמוכר נראה שלא החשד, מפני הואהוצאה
 שרי. מזה יודעים העם וכל ביניהם מורגל שהואובדבר

 )הוא ז"ל ממקאלא שלמה ר' להגאון שלמה בית בשו"תוהנה
 שיצא ל"ה( מי' )או"ח ראיתי יבמות( מס' על יעקב הישרש שלהמחבר
 היכי דבפריקה לטעינה, בשבת ישראל ברשות גוי של משאו פריקת ביןלחלק
 כיון לחשוש, אין לבית המשאוי לפרוק חיוב הסחורה את המביארעל
 יודעים והאינם הם יום שכירי שמא חשש אלא גמורה, מלאכה כאןשאין
 עמק לו יהא לא שהיהודי רק מתיר גדול בהפסד ולכן בזה, לחשדםיבואו
 והוא עושה, עצמו דעת על הנכרי יטהרי המפהח, לו יתן לא וגם הדברעם

 ראיטית בשבת, העגלות על לקבל אבל משא, כל בעד קצוב סכוםמקבל
 הנכרי קנהו דלא היכי ועוד בשבת, ששכרו שיאמרו העין, מראות בזהיש

 בשבת כמכרו הוה מביתו בשבת כשלוקחו יום, מבעוד המועילבקנין
 קיבולת דאמרו דהא דם"ל דשבת( )פ"ק בהגהמ"ר שמחה דבינווכרברי
 דהוא כיון רק לבד, עין מראית חשש משום רק אינו ישראל שלבביתו
 בשבת לעשות צוהו הישראלי כאילו הו"ל שותק והישראל ישראלבבית
 ה'(. סע' רמ"ה )או"ח בהבולת, אף אמורוזה

 לו ונתן יין לנכרי שמכר בישראל דן י"ב( )סי' משה השיבבשו"ת
 שמותר וכתב במרתפו מקום לו וייחד החביות על בחותמו חתם וגםהמעות
 דבר דכל ר"א( )מי' בחו"מ דמבואר כיון ביו"ט, היין ליקחהנכרי
 בחותם שחותמים הסוחרים מנהג דביין וכיון קונה, לקנות המוחרים'2נהגו
 ועוד י"ז( סק' תמ"ח יעקב חק )ראה גמור, קנין קנה החביות עלשלהם
 ואף לבד, בכסף חפץ קונה רנכרי גדולים, ועור ורש"י הרמב"םדדעת
 )או"ח מתירין, דיש מקום לו דייחד היכי מ"מ כן, קימ"ל דלא נימאאי

 הלך בררבנן שהרי ודעמהם, ורמב"ם רש"י על לסמוך יש ודאישכ"ה(
 כ"ה(. סי' או"ח צדק בשערי ג"כ מזה )ראה המיקל,אחר

 בקשר ע"ב( מי' )ח"ב ז"ל הלוי מהרי"א הגאון דן זו שאלהבכעין
 ובתוך האדון, של והקרקע שלהם והאילנות מאדון יער שקנולשותפין
 מותר אם להסקה העומדים ועצים לבנין העומדים עצים ישנםהאילנות
 הנכרי, של שהם קנין בשעת עליהם ורושמים בחול לנכרי האילנותלמכור
 דהעצים משום להתיר, והורה בשבת, אותם ולוקח בא והנכרי דמיםונותנים

 בחמץ ורק בשבת מקום לו ביחד שאוסר דרמ"א טעמא ומהאי נכרי,של
 קנין, הוה דלא כהטום הטעם דהתם כאן, לומר אין א'( סע' )רנ"בהתירו,
 כמחובר דינם העצים דגוף ועוד שלו, שהם העצים על דרשם הכאמשא"כ
 מחובר אי ורבנן, ר"מ מחלוקת ע"א מ"נ שבועות )עיין אותם, קנהושפיר
 חו"מ לקרהע, רמחובר ד"מ רעת דבסריקות וכהשמע לא או כקרקעלקרקע
 מזה(.קצ"ו
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 עם עגלות בדבר נשאל ק"פ( מי' ח"ב )מהד"ג שו"מ בעלהגאון
 זאת ודימה לקבלם מותר אם ביו"ט ובאו יו"ט קודם שנשלחותבואות
 לישראל בשבת תבואה המביא בעכו"ם בהגהה( כ' סע' )ש"ז בש"עלהמבואר
 ומונים ומודדים לו נותנו והעכו"ם מפתחו לו נותן והישראל לו,שחייב
 עד ישראל של ואינו עוסק עצמו במלאכת דעכו"ם שמתיר מייש

 מרובה, הפסד דיש שמה, דוקא וזה אח"כ, עמו ויחשוב המדידהלאחר
 גם צידד ולכן פסידה במקום דשבות שבות דזה משום דבר שלוטעמו
 ארחות ג"כ מזה )ראה לביתו, לשוב שיצטרך הפסד דזה משום להקלכאן
 כ"ו(. אות ש"ז מי'מיים

 1( בשבת ח?ב חיוקרגשאיה

 חלב לחלש שלא המהלבות והחליטו הנהיגו במדינתנו עריםבהרבה
 ובפרט הקיץ ובימי בשכוע א' ביום סגורות 'טהחנויות והיות א',ביום
 ימים, ד' או ג' החלב להחזיק צריכים לפעמים שאז שבת, אחר יו"טבי2חל
 שא"א קמנים ילדים בשביל ועוד חשמלי מקרר לו שאין למי הדברוקי2ה
 הבולים ליתן מותר אם נשאלתי ימים, איזה עליו שעבר חלב לשתותלהם

- )בולים ומחלקה, החלב המוביל המחלבה כעל לעכו"םבע'2"ק  כרטיסים 
 בשבת יעשה והוא כמף( שוה והוא 21בועיים או ביטבוע פעם'2קונימ
 ויקבל החלב את הוא '2יניח או הדלת, אחורי החלב וייטים כמנהגו,בבוקר
 חלב ממנו לקבל אסור שמא או ה'2בוע, במ'2ך הת'2לוכ:ין אוהבולים
 למוכר ודומה מאהמול ההשלומין קבל שהעכו"ם אע"פ וכלל כ;לבשבת
 )שו"ת פוסקים כמה לדעת דאסור בי2בת בא' הקנין וגומר בע"י:חפין

 לעיל(. ראה מ"ו סי' סיפר כהב ב'2ו"ת וכן קנ"מ סי'רעק"א

 הנני אלא למעשה הלכה חו"'2 להורוה אלה בדברי באתילא
 או יום במחלבה נמצא שההלב ידוע זאת יהנה רבותיו, לפני הדןנתלמיד
 המחלבות שמחויבים הוא המרינה הק כי אוהה, '2מחיקים היום קודמיימיים
 א"כ להקונים, אותה שמוסרים קודם יטעות כ"ד ':ל ערך ההלכ אהלהחויק
 לפני החלב הוא קנה הרי בע"ש לעכו"ם הכסף או הבולים הנותןי'2ראל
 דישראל הרמב"ם, בשם קצ"ד( )הו"מ הממ"ע כ,2יטה יטבתהכנסה
 מוכרין אין גבי דע"ז פ"ק בר"ן מצאתי זו סברא וכעין בכסף, קונהמעכו"ם

 לנכרי הבהמה ימכור שמא והיינו נסיוני, מי2ום גזרה גסה בהמהלהם
 יצעק והישראל בטוב תלך אם אותה תנמה הישראל לו ויאמר ל'2בתסמוך
 דמחמר, טעמא לי למה הר"ן והקשה בשבת, מחמר שהוא ונמצא בקולעליה
 שהנכרי הוא העולם דמדרך כיון ותירץ בהמתו, י2ביתת כהטום ליהתיפוק

 קג"ד, קג"ג, חובדת תשי"ג, טבת-שבט בהפוסק בשעתו מנאי גדפסה התשובה.(
 ר"י. ס" או"ח חלק אומד, הלל בשו"ת העתיקוה ואח"כ שם לראי' העודךוהביאה
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 הוה מחזיקה לאו ואם למוכר מחזירה בעיניו ישרה לא ואם הבהמהמנמה
 שהרי בהפה, שביתת משום כאן אין הלכך שיחזירה, עד לוקח שבידדבר
 כיון מ"מ להחזירה, שבידו דאמרינן ואע"נ לוקח, של אלא שלואינה

 עי"ש. נכרי בשל גם איכא מחמר משום אבל שלו, אינו לו טכרשעכ"פ
 וכן מע"ש לו קנוי נחשבת הבהמה לוקח דהנוי דהיכא נראהמדבריו

 מהקנין. לחזור שיכול אע"פ מאתמול לישראל קנוי החלב הרי בנ"דכאן
 בזה נעשה מה אבל מע"ש שנעשה הקנין על תינח להקשות יש דבריולפי

 בשביל גוי מלאכת הוה הלא בשבת, הישראל אל החלב מביאשחעכו"ם
 לעכו"ם מעות ליתן שאסור ד' סעי' '2כ"ה ס.' הרמ"א וכמ"י:ישראל
 העכו"ם שהרי הכי דשאני לומר אפיטר בשבת, הפת לו שיתן בכדיבע"ש
- עוסק, בשלו הוא שהרי ישראל בשביל כאן עושה אינוהזה  רצה ולו 

 ויקבלו רשאי וה בחלב צורך לי אין להנכרי ולומר מהקנין לחוורהישראל
 ר"ת דעת הרי ועוד עכו"ם, קונים רוב לו שיש במקום ובפרט אחרביום
 מותר, באיסור עושה והנכרי בהיתר דאפשר דהיכי רע"ו בסימןלהלכה
 ולקבלה, לשם לילך להישראל ואפשר התחום בתוך היא הרי המחלבהוהכא
 לעיל(. הר"ן דברי )ראה מותר. אותם עושה העכו"ם אםולפיכך

 לומר במחשבתי עלה מתחילה לעיל, שהבאהי הר"ן סברתלפי
 לעכו"ם היא וקנויה עומדת לפנינו הבהמה התם שהרי בנ"ד לחלקשיש
 שקנה הבהמה היא שזו לנו וידוע בע"ש לו הישראל כשממרהמיד

 ואמרינן עלה קאתינן ברירה שמטעם הכא משא"כ בע"ש, נכרי 'טלונעשית
 א"כ מאהמול, לו קנויה היתה היום פתחו אצל מניה שהוא החלב':זו

 העכו"ם, מלאכת ליה ניחא א"כ שלו נעשית מלאכתו וע"י הדבר נתבררעכיטיו
 הכמף או הבולים לו נותן שהוא בשעה כעת לקבלו יכול בעי ואי הואילי"ל
 בדבר מדמאי( ה"ד )פ"ז בר"ש מצאתי זו סברא וכעין כברשותו,הוי

 סק"ג( ס"א )סי' הנתיבות מדעת להקשות יש שעוד אלא לקיימו,'סבידו
 ולא ברירה אמרינן לא קנין כאן אין הדבר שהוברר שבשעה דהיכי'2סובר
 מע"ש, לזה קנויה היהה שהחלב לומר א"א קנין דאין כאן גם א"כמהני,
 בשבת קנין איסור משום אלא לחול, הקנין ראוי הרי שבאמתי"ל
 הוא שזו הדבר הוברר י"ל שפיר מדאתמול, אלא היום שיחול לן ניחא4א

החלב.
 הבא לו כאומר הו"ל בע"ש להנכרי שמשים בזה אי לחקור ישעוד

 )בה"נ מלאכה, שיעשה מע"ש להנכרי לומר אסור והרי בשבת החלבלי
 פ"ו מל"מ הר"ן בשם י"ז ס"ק ש"ו ומג"א ק"ל דף מאירי דשבת,פ"א
 מהו לעכו"ם אמירה באיסור תלוי דזה לומר נלע"ד לעיל( ודאהה"ט

 לעשות יבא שמא כהסום או קנ"ג( שבת )רש"י שליחות משום איאיסורו
 הנכרי שהרי כאן, אין שליחות מטעם והנה משבת( פ"ו )רמב"םבעצמו,

 קעמיק, בדידיה אלא לעיל כדפירשתיו הישראל בשביל זאת עושה אינוזה
 ואין משבת( ה"א פכ"ו ום"מ ק"פ מי' ח"ב כהד"ג שו"מ שו"ת)ועי'
 לעשוהו יבא שמא משום שאיסורו נאמר אם ואפילו לנכרי, אמירה איסורכאן
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 משא"כ ישראל בשל כשעושה רוקא זה הלא הרמב"ם, כדעתבעצמו
 משכת( ה"מ )פ"ה הירושלכוי דברי הם לזה ראיה וקצת עכו"ם בשלכשעושה

 אם ללבשן שאסור בק"ע )ועי' אסור, בהם עובר ומצאן ובא לנכרי כליונתן
 אבוה יודן א"ר עביר, דלא לו וימיר יורן ר' אמר וכו' בשבת(הביאן
 עסוק, הוא בעבודתו בשכיר אבל הנאה במובת רתימר הוא מתני'רר'
 אע"פ בשבת מלאכה עושה והוא עסוק הוא בעבורתו רהנכרי היכיא"כ

 הלא תאמר ואם מע"ש. אמירה איסור כאן אין מזה נהנהשהישראל
 יחשרהו זה ישראל של פתחו אצל חלב מניח הנכרי ורואה העובריהורי
 מוברים פוסקים רוב רהרי לומר יש עין, מראית משום ואיכא היום קנהשהוא
 מראורייתא שאיסורו הסוברים ואפי' ררבנן, איסור רק אינו וממכרדמקח
 בשבות ובפרמ קצה( סי' חו"מ )חת"ם בארעי, משא"כ בקביעות רקזה

 איסור שיש להסוברים אפי' עין למראית לחוש אין הכי בכעיןרשבות
 כולי דרבנן תרי היינו רשבות בשבות ס"1( מי' יו"ד )ב"ח בררבנןמ"ע
 לילדים כשצריך ובפרמ כ"מ( סי' או"ח )נוב"ת לחשרא, חשו לאהאי
 י"ז. סעי' שכ"ח סי' ברמ"א כמבואר איסורשאין

 משא"כ נכרי, של הוא רבר וכל והחלב כשהמחלבה נאמר כ"זוהנה
 הוא ברידיה שהנכרי התירו דעיקר אסור, בזה חלק איזה לישראלכשיש
 לו שילם שכבר אע"נ נחשב, כרידיה הדבר לברר יש נכרי דביר כיוןעוסק,

 החלב נעשה לישראל לו שיש ברירה האי מכח מ"מ החלב בערהישראל
 קפ"ג( סי' ח"ב )שם שו"מ בעל הגאון שביאר וכמו נכרי שלכחפצו
 של בחמץ צ'( )סי' אריה שאגת בשו"ת חכהו לענין מצינו גוונאוכהאי
 רלהקל משום לישראל, שמותר הפסח עליו ועבר וישראל עכו"םשותפים
 אבל רמ"1( סי' )ח"ב המהריט"ם הורה וכן ברירה אין בישראלאמרינן
 לאסור יש ראורייתא איסור שום עובר כ'טאינו אפילו ייטראל שלכשהחלב
 יבוא שמא בחול, שיוצא כמו בשבת יציאה אסרו וכבר דחול, עוברןממעם
 שאר או החלב המחלק ובפרט מ"1( סע' ש"א )או"ח היטבת, אתלחלל
 ושאר יין להביא אסרו מעמא ומהאי דחול, כמעשה שנראה כאלודברים
 שם ור"ן תוס' כ"מ ביצה )ראה בחול, שעושין כררך למקום ממקוםרברים
 שכ"ג(.או"ח

 )מה"ת עזיאל משפמי שו"ת הספר קבלתי לרפוס הדבריםבסררי
 לישראל בקשר שרן וראיתי ז"ל עזיאל רבצמ"ח מהגאון ל"מ( סי'או"ח
 במלאכה שבת חילול ובלי קורש השבת כיום אופנים בלי חלבהמחלק
 כהלכתו. השבת ושומר זוכר ראינו משום לאסור,ורעתו

 מהא דברי על העירני אחר שת"ח להזכיר אמרתי בזהובעמרי
 שבת מערב לנכרי הישראל שילם ראם ר'( סע' שכ"ה )סי' ברמ"אדמבואר
 כן. נימא נמי הכי ובכן קעביר, רישראל ארעתא בשנת פת לושיתן

 נתיר מצוה לרבר למה הפוסקים גרולי האריכו כבר זה ברברהנה
 דמיירי י"נ( סי' )ח"ר כתכ דהתשב"ץ אלא נכרי, שאפה פת אופןבכל
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 פת התיר ור"ת להביאה, לנכרי לומר והשאלה בשבת נאפית שלאבפת
 מעשיו, לי אהני רלא כהטום נמורה מר"ה אפילו בשבילו עכו"םשהכנים
 עשה רשם ועור ולאכול, שם שהפת למקום לילר יכול היה הישראלשהרי
 משא"כ כאלה, רברים ועור נגע טחינה ואיסור ישראל בשבילמלאכה
 בעד לו וצריך עכו"ם של והיא התחום בתוך היא רהחלב דירןבנירון
 )שם הורה הטהורה שהמנורה ובפרט המקילין רעת על לסמוך רישתינוק
 )ראה מעות, לו כשנתן נם ולהתיר לסמוך יש רלצורך י'( אות המנורהקני

 מזה(. במפתחותההשמטה

 בעתונו שידפימו שבת בערב לנכרי מודעה ליתן מותראם
 וטלביזיה דידיו על פרטום וכן השבת,ביום
 מותר אם נשאלתי בפה*( צעירים לפני שהרצתי שבת בהלכותנשיעורי

 שבת, ביום בעתונו שירפיסנה לו ולהניר שבת לפני לנכרי מורעהלמסור
 עושה הוא ישראל של מלאכתו או ומותר, עוסק הוא בריריה הנכרי נאמראם

ואסור.
 הלא רבר ראשית טעמים. מכמה לאסור אמרתי זו בשאלהבעיוני

 בערו מלאכה עושה נמצא בשבת, המורעה שירפיס בפירוש אתו מתנההיהורי
 לקנות השוק על השבת ביום שילך ע"מ מעות לו מנותן גרע ולאבשבת,
 לתפור בגרים לו ליתן אסור וכן ולעיל( 'ט"ז )או"ח ראמור, סחורהבערו
 כמקפיר רהוה בשבת, בנרו על לעבור יצטרך ישראל שהאינו שיורעהיכי
 מ"ז פמ"נ )ראה מהני, לא קצץ אפילו ובזה הרבר לעשות ומצוהו כךעל
 ה'(. אות רמ"רסי'

 ראמור לעיל( וראה רשבת )פ"ק הבה"ג שיטת הלא רין מןלבר
 הירושלמי שיטת וזהו השבת לפני לו דאמר ואע"נ ע"י הזרעים אתלהשקות
 הלא וכאן כהשבת( ה"א )פ"ו ז"ל הרמב"ם הורה וכן ה"ט( פ"א)שבת
 פומקים הרבה שיטת לפי ראורייתא מלאכה על שבת מערבמצוהו

 שהשיג י' ס"ק ש"מ מג"א )ראה דאורייתא, עכו"ם רכתבהסוברים
 כן, מוכיחים המשנה ורברי א'( מק' קכ"ו סי' אבע"ז וב"ש הרמ"אעל

 מכאן ראיה הביא וכן חייב" לשון בכל אותיות שתי "הכותביטאמרו
 והאריכו ל"ב( או"ח )מה"ת והנו"ב ש"ו( )סי' הברכ"י המנ"אלרברי
 ורמ"ץ פ"א( )או"ח אסאר מהר"י קמה( )או"ח חת"ס בשו"תבזה

 ע"1( סי' )שבת זרוע האור ומקורו דבריו על תמהו וכולם כ"ג()או"ח
 במלאכת ברבר שהארכתי מה )וראה ררבנן, אלא אינו עכו"ם רכתבשכתבו
 חייב, כתיבה כל רעל הסוברים ראשונים חבל המנב"ר הביא וכןכתיבה(

 ודנתי ישראל אגודת של בביהמד"ר שבת בהלכות שעור למדתי שנתים במשך*(
 היום. סדר על העומדותבשאלות
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 כתב לכתוב לנכרי לומר אלא התיר ולא י"א( מע' ש"ו הלכה)ביאור
 שם(. שע"ת מ"ז סק' שם )ראה נחוץ. רבר שהואבקשה

 לרפום, כתיבה בין לחלק השעור אל מהבאים מאחר נתעוררתיוהנה
 כזה, רבר אמר מי כל ראשית כתיבה, שאינו רפום כח2א"כ עכו"ם כתבתינח
 משום לולי שנרפם גמ ומכשירין מקרי כתב ררפום פוסקים הרבה רעתהלא

 קמ"ו רף ח"ב ישרון יסורי בספרי מזה רברים אריכות )ראה אחרים,מעמים
 או"ח )מה"ת והנוב"י כתיבה( במלאכת לשבת בקשר מזה שכתבתיומה
 שלו בחותם נכרי ע"י לחתום בלשכה היושב לגביר להתיר רצה לאל"ו(.
 ע"י מיליגראם לכתוב אסר נ"ז( סי' )או"ח יצחק והבית הכתבים,על
 מורים וכרבריו ומתקיים, בכך רררכו כיון כתב רהוה ררעתו בשבתנכרי
 בשבת אצבע חתימת אוסרים ולכן קצ"ה( סי' ח"א )מה"ק השו"ם,רברי
 אין שבאמת אע"פ ככתב זה הוי מובהק לסימן זה לעשות רנהגוכיון
 זה מחזיקין אם ראינשי ברובא אנו רואין רשבת מלאכה רבכל כתב,זה

 )ראה קהת, בני משא שכן רחייב כתיפו על משא בנושא וכמולמלאכה,
 בספרו ז"ל הגאון ברברי אני רנתי וכן י"ג( סי' ח"ב אהרן זקן שו"תנ"כ
 בשבת רעקארר להעושה בקשר ל"א( סי' מפתחות יור"ר על יצחק)בית
 )ראה הוא, כך המלאכה שררך רבריו, לישב וכתבתי כותב, משוםדהייב
 ג"כ כאן ולכן כותב( מלאכת ולקמן קמ"ה חוברת תשי"ב איירהפוסק
 שיוכל מאתו הסכמה כשצריך בפרמ בשבילו, עושה והעכו"ם היאמלאכה
 הסכמה שצריך דבר שכל מ'( סק' )רנ"ב המג"א ודעת המורעהלהרפיס
 רישראל ארעתי כעביר הנ"ל הרבר כשעושה מוחה אינו והבעלמבעליו,
 עושה ישראל שבפקורת מעירה כשהמודעה כאן בפרמ בירו, למחותוצריך
הדבר,

 שישראלים בעתון להרפיסה מודעה למסור מבעיא שלא יוצאמהאמור
 עובדים ונכרים השבת ביום המופיע בעתון אפילו אלא ראסור י:םעיברים

 אסור.'טם
 בהרבה קשורה ג"כ שם וטלביזיה הרריו על מודעה לפרמוםובק'טר

 )ראה המורעה, המפרסם ישראל האינו ע"י הנעשים ראורייתאמלאכות
 במערכת וכן מבעיר במלאכת מזה ורם-קול מליפון לרריו, בקשר שכתבתימה

 בפירסום מלתא אוושא גם ראיכא בפרט ביניהן, לחלק אין ולכןמתקן(
 מנוחה. ליום לנו שנתן השבת ביום הרריו גלי מעל כזומורעה

 הרגום ואחד מקראעונים
 בערב השבוע פרשת של תרנום ואחר מקרא שנים לקרותנוהנים

 להשכים נוהגין מקומות ובהרבה ע"ה( סי' הלקט )שבלי מנהה, קודם'טבת
 תרגום, ואחד מקרא שנים בביתו איש השבוע סדר כל ולסדר בבקרביטבת
 תרנום לקרות שאין כתב ז"ל חיר"א והרב נ"ג(, סי' רקח ל"ו, סי' בו)כל
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 הונא רב דאמר מהא הוא זה מגהג וטקור ח'( טי' אמת )לדורבלילה,
 הצבור עם פרשיותיו המשלים "כל ח'( )ברכות אסי רב אמר יהודהבר

 יאחר", ולא יקדים שלא "ובלבד וכוסקינין ושנותיו", יכויו לונצאריכין
 שנים לעצמו לקרות חייב בצבור שבת כל התורה כל ששומעואע"פ
 רפ"ה סי' )מג"א מש"ץ ששומע במה אחת פעם יוצא ובדיעבדמקרא
 ח'(.סק'

 הדר ביחיד עיקרה אמי דרב מימרא ההוא פ"ח( )סי' הראב"ןכתב
 בצבור שקורין השעה לכוין שצריך בתורה, לקרות עשרה שאיןבכרך
 הקוראים שנים כננד מקרא, שנים ביחיד הוא גם ויקרא בביהכ"נהפרשה

 בביהכ"נ, המתרגם כנגר תרגום ואחד והקורא המקריא כלומרבביהכ"נ,
 אנו בצבור קורין שאנו ואע"פ מזה( רמ"ם דף ח"א ישרון יסודי)ראה
 מצי דלא דזמנין מקודם, תרנום ואחד מקרא יטנים ביחידות לומרנוהגין
 )ראה כבר, שקרא בקריאה ויוצא המרשה לכל בביהכ"נ דעתו)שכוין
 י"ג(. סי' החיים אוצר שו"ת הראב"ן לדבריבקשר

 מועיל שהפירוש רבותיו לפני שדן סם"ג בשם כתב רפ"ה( )מי'הב"י
 וכתב תפלה( מהלכות י"נ )פ' בהג"מ, ג"כ דבריו והובאו התרגום מןיותך
 מפני זכה שהתרגום שכתבו נמרונאי ור' ור"ע לר"י נראה דאיןהב"י
 שירא דעתו ולכן ר"נ( דף ח"ב ישרון יסודי מזה )ראה בסיני,':נתן
 ספרש שרש"י ואע"פ ב'( סע' שם )ב"י ריט"י פירוש וגם תרגום יקראשמ.מ
 עליהם שאין פסוקים כמה וגם תיבות כמה שיש מפני אבל יותר,הענין
 מפרש והתרגום לבד, מקרא אם כי שם לו נשאר 5א א"כ רש"י שלפירושו

 ב' ס"ק רפ"ה שע"ת וראה שם הלכה באור )מנב"ר, תיבה, וכל פסוקכל
 קירושין(. י'2"שב'2ם

 כדי שנתקנה הלבוש כתב תרגום ואחד מקרא שנים של זותקנה
 משה שתיקן שבשעה השלחן הערוך דעת אבל בתורה, בקי אחד כל':יהא
 ואחד מקרא שנים יקרא אחד שכל זו, הקנה ג"כ תקן בתורה לקרותרבינו
 שתרגם רמ"ט( דף )ח"ב בספיי שביארתי הא עם מתאים וזההרגום,
 התורה, שתרגמו בשעה ייטראל אר'1 נזדזעה לא ולכן בא מסיניא:נקלוס
 נראה וכן ויסדו, הגר אונקלוס והזר ונשתכח נתן בסיני זה תרגוםשהרי
 שאחר בימיו מנהג דהיה צ"ם( )סי' הפרדס בספר שכתב רש"ידעק

 פרשת הצבור כל אומרים היו דשחרית, עשרה 'טמונה הצבורי:ההפללו
 פרשיותיו אדם ישלים "לעולם שפירשו וזהו תרגום ואחד מקרא שניםהשבוע
 )ראה הוא, קדים זה ומנהג בצבור, שפירושו ח'( )ברכות הצבור",עם
 כונהנים חילוף ואוצר 253 )דף העתים ובספר שם( הש"ס גליוני גםמזה
 לאחר לקרוא העם נהגו הגאונים שבזמן מובא י"א( הערה 96עמוד
 בביהכ"נ.  תרגום  ואחר מקרא שנים  שחריתחפלת

 פרשיותיו להשלים צריך שלכן תס"ד( )סי' כהטה הממהכתב
 מעמים, שלשה שנתנה התורה כנגד תרכומ, ואחד מקרא בשנים הצבורעם
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 מואב בערבות היטב באר ושלישית מועד באהל שנית בסיני, ראשוןפעם
 מואב. ערבות כנגד ותרגום מועד ואהל סיני כנגד מקראשנים

 רפ"ה, )או"ח והמחבר כ"ה( ה' מתפלה י"ג )פי' הרמב"םמדעת
 לעצמו לקרות חייב בצבור שבת בכל התורה קריאת ששומע שאע"פנראה
 בצבור שהשסיעה משמע ולרירהו מקרא שנים 'טבת אותו של סדר שבועבכל
 דעת אבל שם( וכה"ג דרישה )ראה אחת, לפעם אפילו מצטרפתאינה
 ליטמוע צריר לכתחלה אבל אחת לפעם מצטרפת שבדיעבד אברהםהמגן

 במעשה וכן של"ה בשם ה' מק' במנ"א קמ"ו סי' ,ראה הש"ץ, מפיהקריאה
 ק"ג( סי' )שות מברונא מהר"י דברי נראים וכן ז"ל( הגר"א ממנהגתרב

 מסלק מצי לא קיימא דלשמיעה "ס"ת מ"ג( )ב"ב דאמרו מהא ראיהשהביא
 לכאן(. ותדרשהו בזה שדנתי קע"ב דף ח"ב ישרון יסודי )ראהנפשו"

 בקריאת מקרא 'טנים חובת לצאת שאין לומר יכולים דן מןלבד
 פר'טיותיו שיסדר כדי שזה הוא לעיל המבואר הראב"ן רעת שהריהש"ץ
 מהא זאת ולמדו בפיו סדורה קריאתו תהא לתורה יעלה שאם ושלשפעמים
 א'( סע' קל"מ סי' ב"י יתרו תנחומא מדרש )ראה ויפפרה" ראה "אזדכתיב
 מור.ם וכן בביהכ"נ, הקריאה לפני הקריאה לחזור שצריכ.ם תר"יוכדעת
 לעיל. המובאים הלבו'םדברי

 מקרא לקרות יכול אלא דוקא לאו תרגום ואחד מקראהיטנים
 בקריאתו מקרא לצאת שיכול חזינן שהרי מקרא, ואח"כ תיגוםואח"ב

 או מכון שאינו מפני זה יוצא דאינו הסוברים לאותן ואפילו קורא, הבעל'2ל
 באמצע. שהתרגום מ.טום מ'טא"כ התורה, קריאת לשמוע שצריךמשום

 לקרא זה, באופן היא שמוא"ת דהקריאה א'( )סק' המג"אכתב

 כן ונראה התרגום, ואח"כ פעמים ב' סתומה או פתוחה והיינו פרשהכי
 לפרשה פרשה ובין ביחד למשה הקב"ה אמר פרשה כל דהא הסברא,מצד
 הפסקות היו "מה ויקרא( )ריש כהנים, בתורת כמבואר הפסקהיה

 הנר"א נהנ וכן ופרשה" פריטה בכל להתבונן למשה רוח ליתן כרימיטמיטות
 פ"ב( וה' ב' )הלכות האשכול מדברי נראה וכן ז"ל האר"י דעת אבל:"ל,

 )ד"ח והמעיו"ט התרגום, ואח"כ פעמים שני פסוק כל לקרותשצריכין
 תרגום" ואחד מקרא "שנים הגמרא מלשון לזה ראיה הביא מ"א(אות
 דאאדם די"ל אלא זכר, לשון ופסוק נקבה לשון היא ופרשה זכר,לשון
 אשכול נחל גם )ראה תרגום, ואחד מקרא פעמים שני יאמר דהאדםקאי,
 6( דף ח"ב ט"ז אותשם

 רק לו שאין כגון תרגום, בלי המקרא לקרות לו אפשר דאיהיכי
 מקודם לקרות יכול התרנום להשינ יכול מועט ולזמן תרגום בליחומש
 סנב"ר וראה אבגדור תורת בשם חיים )ארחות הסקרא ואח"כה!רנום
 ו'(. מק'רם"ה

 הצבור עם חשוב ואילך דאשון מיום השבוע דכל הטורכתב
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 שישלים המובחר מן ומצוה בסנחה, שבת ביום הפרשה שמתחליןכיון
 אותה ישלים אכילה קודם אותה השלים לא ואם בשבת שיאכל קודםאותה
 קריאת קודם לה'טלים הידור שאין מדבריו נראה המנחה, קודם אכילהאחר

 נראה וכדבריו המובחר, מן מצוה קורא ולזה אכילה קודם רקהתורה
 שתגמרו עד בשבת לחם תאכלו "אל לבניו רבי צוה וכן המרדכיפדברי
 הוא הידור דעיקר ז"ל האר"י דעת אבל ע"ב( ח' ברכות )תוס' הפרשה"כל

 דעיקר נראה ומהרב"ן זמנה, שבוע דכל נראה הרמב"ם ודעת '2בתבערב
 מיד להתחיל שיכול כתב רפ"ח( סי' )ח"א רדב"ז ובשו"ת ביטבתזמנה
 פתחון יהיה שלא כדי טפי עדיף דהכי אלא עוד ולא בשבת מנחהאחר
 ודעת תורה, שמחת ביום 3ראשית שקורין שאמרו כדרך למקטרנפה

 בשם משנב"ר )ראה תורה, שמחת עד להשלים יכול שבדיעבד שמחהרבני
 לקרות רוצה הבא ובשבוע אחד יטכוע החסיר ח'(. סק' רפ"ה ז"להנר"א

 פרשה האי הקודמת, או קודם, דתדיר הקבועה לקרוא להקדים צריךאי
 של הקבועה להפדיר, כדי לטעם חיובה, בטעם תלוי דזה נראהיטהחסיר,

 שמה י"ל בקי, שיהא בדי או יפה כוון לא 'טמא ולסעם קודם שבתאותו
 דאם הפוסקים דכתבו מהא קודם שהחסיר שמה ראיה וקצת קודם,שההסיר
 ב'( סע' קל"ה )מי' חובה, של ואח"כ הקורמת הפרשה שיתחילוה12סקים וכתבי שניה בשבת להשלימה שצריכים אחד שבוע התורה קריאתהחסירו

 דברי פנחס להפטרת בקיטר קכ"1( )סי' צ"צ השו"ת מדברי נראהוכן
 שאז מטו"מ בפרשת הזכירו באם דדוקא טעות ע"פ נקרית שלאירמיהו
 לקראו דצריך שבתות בשאר משא"כ, סדר, על וקראם סמוכין והןהואיל
 תרפ"ד(. סי' או"ח טו"ז נ"כ )ראה התדיר,מתחלה

 רי"ג( סי' )ח"א מהריט"ם בשו"ת ראיתי לדפוס הדבריםבמדרי
 הקודמה פרשה יקרא ישלימנה שניה בשבת דבאם ודעתו בזהשנשאל
 הצ"צ כסברת וזהו שבועות כמה אחר משא"כ היום חובת ואח"כתחלה
 מ"ה( סי' שבת )הלכות זרוע האוד דברי דבריו להזק הביא וכןדלעיל
 נ"כ )ראה שעברה, שבת של הפרשה דיתחיל רמ"א של דינו מקורשממנו
 תהלים באמירת פוזנא למנהנ בקשר שם ובא"א ו' ס"ק תקנ"ד סי'מג"א
 ת"ב(. של למחרת היהדושיר

 מק~א בשנימ מחויבים אם וסומא שבעה בתוךאבל
 ואחד מקרא שנים הפרשה לחזור בשבת יכול שבעה בתוךאבל

 ומותר, שמע את כקורא הוה הצבור עם פרשיותיו להשלים שחייב כיוןתרגום,
 החול, בימי משא"כ עצמו בשבת דוקא דזה רש"ל ודעת ת'( סי')יור"ד
 א"א פמ"נ ראה )שפ"ז חצות אחר שבת בערב להתיר כתב שלמהובכדם
 ו'(. סק'רמ"ה

 ואינו בעיניו חולה או מומא אם תהס"ז( סי' )ח"ג הרדב"זנשאי
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 יודע שאינו מי וכן ישמע, והוא שיקרא אחר אצל לילך מחייב יקייתיניל
 והוא אחר שיקרא בשמיעה נפטר אם ועור זה מחיוב פטור אםלקרות
 ? לא או'טומע

 אם כולן הברכות וכל כקורא, שומע מקום בכל רמלתאכללא
 ובלבד תרגום ואחר מקרא לשנים וה"ה הברכה ירי יצא אמן ואמרשמע
 מן שפטור מצטער אלא יהא ולא לגמרי פטור וחולה במלה, מלהשיכון
 השמיעה שהרי פטור ג"כ בעיניו וחושש תורה, של עשה מצות שהיאהסוכה
 )נררים להם, קשה שהרבור מפני עינים מחושי מבקרין אין ולכן לוקשה
 ל"א( )קרושין בתורה, המצות מכל פטור אי בפלוגתא תליא וסומאמ"א(
 פטור לקרות יורע שאינו או בעיניו הושש או סומא רבר של עיקרואבל

 י"ד, רף )תמורה ובתוס' שמיעה, ע"י נפמר יורע הוא ואם זהמחיוב
 ברוך בר מהר"ם בשו"ת אולם בע"פ, בקריאה יוצאים אינם דרביםכתבו
 לקרות מותר תרגום ואחד מקרא שנים הפריטה רהקירא מבואר תל"ז()סי'
 ח'(. ברכות הש"ס בליוני ר"י רף ה"ב ישרון ביסודי מזה )וראה פהבעל

 תורה בספר מקרא שנים לקרוה מוהראם
 ביתו בתוך תורה ספר לו שיש במי תתקס"ר( )סי' הרדב"זנשאל

 בקי רבאם ורעתו קריאה, חובת ירי יצא מהם באיזה חומש ג"כ לוויש
 יש שהרי עריף תורה בספר וראי פסוק, וסוף ובטעמים בניקורבקריאה

 נהנ ז"ל שהאר"י א'( )אות תשובה השערי כתב וכן רבה קרושהבו
 תורה ספר טלטול )ראה תורה, ספר מתוך תרגום ואחר מקרא שניםלקרות
 קם"ר(. רף ח"ב ישרוןימודי

 שבת בערב תוקעין שהיוהחקיעוה
 אחר שבת בערב תקיעות שש תוקעין היו מכונם על ישראלנשהיו

 תרועה, תקיעה, תוקעין, היו וכך הכל, כלול רתקיעה הקיעה רוקא ולאוחצות,
 מימנים היו והתקיעות ל"ה( שבת )רש"י תקיעה, תרועה, תקיעה,תקיעה,
 קורש בין להבדיל ושלש ממלאכה העם את להבמיל 'טלש השבה,להכנת
 להשמיע כרי גבוה למקום או הנג על עלה הכנסת חזן ע"ב( נ"ג )סוכהלחול,
 חצוצרה מזכיר ששם פ"ר סוכה תוספתא )ראה העיר, ואחורי עירבכל

 י"ו פ' שם בירושלמי אבל חצוצרה, במקום שופר הניה ז"לוהגר"א
 גרולה מנחה אחר היתה ראשונה תקיעה חצוצרה( נ"כ מוזכרה"א

 ומלעשות ומלערור מלחרוש שבשרות העם נמנעו ראשונהובתקיעה
 שישמעו ער להעיר ליכנס רשאים הקרובים ואין שבשרות, מלאכהבל

 היו שנייה תקיעה חשר, לירי לבא שלא כרי כאחת כולם ויכנסוהרחוקים
 נועלין הלילה קודם )מנ"א( ומחצה שעות שתי והיינו מנחה בזמןתויעין
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 תקעו אח"כ מלאכתן, מלעשות מפסיקין שבעיר מלאכות ובעליהחניות
 הלילה לאכילת המוכנים מהכירות הקדרות טילקו ואז שלישיתמקיעה
 שוהין ואח"כ הנרות והדליקו למחר על שהוכנו הקדרות בהטמנהיהטמינו
 ותקיעה, ותרועה תקיעה והיינו תקיעות ג' ותוקעין קטן דג לצלות כדיסעט

 שהרי לביתו יוליכנו ולא שתקע במקום השופר מטמין והתוקע שבתפקבלין
 י"ח(. ה' פ"ה שבת )רמב"ם, עליהם, שבתקבלו

 ראשי על הנבנה הרביעי מנדל על אחד כהן עמד המקדשבימי
 ליל בא כי לאות בחצוצרה תקע שבת ערב ובכל המקדש, ביתלשכות
 תקיעות באו לא וכנראה י"ב( מע' פ"מ ב' ספר היהודים )מלחמותישבת,
 עמא לשאר אלא זריזים, הם הכי שבלאו ממלאכה הכהנים את להבטילאלו

 ב'(. קי"ד )שבתרבירושלים,
 התישבו אשר מקומות בכל נהג זה דמנהג נראה הרמב"םמדעת

 דעת נראה וכן ישראל" של ועיידות מדינות "כל כתב שהדי יהוריםשם
 היה זה שמנהג מוכיחין ל"ה( )שבת הברייתא ודברי רנ"ו( )סי'המחבר
 החילוקים דברי הם לפלא ולכן תרועה מתוך שבתו שהם אלא בבבלנהוג
 לפני תוקעין אין מזרח שאנשי שכתב ישראל ארץ בני לבין בבל בנישבין
 שם(. נ"ד )סי' תקיעות ג' תוקעין ישראל ארץ ובני שבתביאת

 שבין להחילוקים מרנליות מרדכי דד. בציוני דאיתי בדבדבעיוני
 המבואר הברייתא מדברי בזה שעמד 178( )דף ישראל, ארץ ובני מזרחאנשי
 ישראל בארץ משא"כ בבבל, נעזב הזה שהמנהנ ודעתו בבבלשתקעו
 אלא זה, מנהג לקיים הגאונים בתקופת ואף האמוראים ימי בכלהוסיפו
 ב', ממות תנחומא, )מדרש תקיעות, ג' תוקעין היו תקיעות שששבטקום
 ה"א(. י"ז פ' שבת ירושלמי וי"ב י"א ה' פ"ד סוכהמוטפתא

 בהם שהיו בערים לקיימו היה שקשה מפני זה מנהנ נתבטלבבבל
 178( דף )שם בלבד, לעבד השייך כדבד המחבד כתבו ולכן נוייםהרבה
 ישראל דשסע כהא כן גם לארץ בחוץ זה מנהג היה כנראה מקודםאבל
 בי מעיקרא דהוה שיפודא האי או ע"א( ע' )ע"ז שמשי, דבי שיפודאקל
 שם(. ותוס' וברש"י ע"ב ס' )ניטין יהודה,רב

 לשבת סמוך שהוא שכל הקדושות בקהלות שנהגו )שם( הדמ"אכתב
 במקום והוא לשבת עצמן להכין ש"ץ שמכריז שעה או שעהכחצי

 בימיהן.התקיעות

 ותנור בכירה שבת מערב חמין והממנה שהיהריני
 התלמוך. שבימיהתוורימ

 שהמלאכת אף שבת בעדב במלאבה להתחיל אדם ומותרהואיל
 שבת בערב האש על תבשיל קדידה להעמיר אדם יכול לכן בשבת,ננמדת
 והולכין מתבשלין והן נחלים גבי על או בתנור, בשד או לחשיכה,סמוך
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 נזירה, משום כן לעשות חכמים שאסרו מה אלו בדברים יש אמנםנשנת,
 הוא דהחיתוי כה2ום ל"ד( )שבת בישולם, למהר כדי בשבת בגחלים יחתהשמא
 ששבת ישכח זו רנע שעל הדבר קרוב להאכילה בתא11ת1 והוא אחתברגע
 חיתויו ידי שעל מפני דאורייתא, איסור לידי ויבוא בגחלים ויחתההיום

 לזה. גדרים חכמים עשו לפיכך בשבת, מבשל והוה לבשלתתמהר

 משונה שהיה התלמוד שבימי הבישול אופן לבאר אמרתימתחלה
משלנו.

 אצלם, היה תנורים של מינים ונ' הצד מן פתחם שלהםהתנורים
 לאריו מחוברים היו לא תנורים מיני ג' אלו תנור. ג( כופח, ב( כירה,א(
 למעלה, עולה והאש בתחתיהם מסיקים והיו למעלה היו ופתהיהם רובע"פ
 היה הקדרה וכל דופנותיהם, על כלומר פיהם על העמידו הקדירהואת
 והיתה קדירות שתי עליה להעמיד עשויה היתה והכירה ההלל,כנגד
 למעלה שוה ג"כ היתה והכופח ולממה, למעלה שוה והיתה וקצרהארוכה
 שלא כיון וממילא אחת קדירה על והיינו מהכירה קטנה היתה רקולמטה,
 אחת קדירה על ג"כ היתה והתנור מהכירה יותר בה החום החזיק ארוכההיתה
 יותר הרבה החום בה שהחזיק וממילא למעלה וקצרה למטה רחבהוהיתה
 רש"י )ראה מבכירה, יותר בתנור להסיק מרבים היו זה ולבד מכופחגם
 רנ"נ(. או"ח עה"ש קנ"ה חו"מ ומור שם נימוק"י ובכירה ד"ה כ',ב"ב

 האש שמהם השדה מן הנגבב וגבבא בקש המיקו האלוהתנורים
 זתים של פסולת והיינו בגפת או מעט רק גחלים בהם ואין מאדרפוי
 הרבה גחלים בו ויש מאד חזק האש היה זתים ושל שומשמין, שלאו
 קש משל חזק יותר אך זתים כשל חזק אינו כי אם '12משמין, '2לוכן

 הרבה. גחלים בהם ויש מאד חזק האש בעצים וכןוגבבא,

 הכופת הכירה נבי על הקדירות שבת בערב ששמו היו דרכםוהנה
 שבת יום על וכן שבת סעודת בלילה שיאכלו עד בחומם '2יעמדווהתנור
 ע"ג הקדירה שהשהו כלומר השהה, נקרא וזה כן עשו שניה לסעודהבבקר
 מעט ממנו ונטלו מהכירה הקדירה שנטלו אחר בשבת י2גם ויי2הכירה,
 והחזירוהו שנטלוהו כלומר חזרה, נקרא וזה מקומו על החזירוהותבשיל
 הוא והשהה עצמו בשבת עושין 'טזה מהשהה, יותר הרבה חמורוזה

 בשארי או במוכין טמנוהו מהכירה הקדירה שנטלו '2אחר וי'ט שבת,בערב
 מזה )ראה הממנה, נקרא וזה הצדדים ומן ולממה למעלה סבבוהודברים,
 "וטומנין ל"ד( )שבת אמרו וכן בשבת חמין לאכול לנו צ11 חז"ללקמן(.
 שיאכל כדי שבת בערב להממין "מצוה רנ"ז( )סי' כתב והרמ"א החמין"את
 בדברי מאמין שאינו מי וכל שבת, ועוננ טכבוד זה כי בשבת,חמין
 ספר )ראה הוא" אפיקורם שמא חיישינן בשבת חמין אכילת ואומרחכמים
 שם(.המאור
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 שבת מערב קדירה ולהממין להשהות מותר אופןבאיזה
 או צרכן, כל הוחמו שלא וחמין צרכו כל בישל שלא תבשילכל
 בשבת אש ע"ג אותו משהין אין לו ויפה ומצטמק צרכו כלשבישל
 בישולו להשלים כרי בגחלים יחתה שמא גזירה יום, מבעוד שהונחאע"פ
 שבת, מערב החיתוי בדבר ממנו דעתו שהסיח קדירה וכל לצמקו, כדיאו
 דכיון השבת, ביום לחיתוי חיישינן ולא האש להקטין מעשה שעשהכגון
 פ"ג רמב"ם )ראה עליה, להשהות ומותר סגי לגחלים בעי דלא דעתודגילה
 צריך ואינו ג'( סק' רנ"ג סי' מג"א ל"ז שבת ר"ן שם, כ"מ משבת,ה"ד

 וכמו )שם( סגי שהוא כל בקטימה רק כלל, אש שם ניכר שאין עדלקטום
 דעתו דגילה כיון ל"ז( )שבת להשהות", מותר והובערה "קטמהשאמרו
 שאפשר מאד רב שהבל דבתנור הרמב"ם דדעת אלא לחיתוי, צריךשאינו
 התבשיל, ישרוף חמימותו מגודל האש להשקיט היתה שהקטימהלומר
 וכן צרכן כל הוחמו שלא וחמין צרכו כל בישל שלא תבשיל להשהותאין

 לו. ויפה ומצממק צרכו כל שבישלתבשיל
 בלילה לאכול ראוי כשהתבשיל זהו השהה לאיסור שנתבאר מהכל

 יש אם אבל בישולו, לגמור שנצרך אלא יום מבעוד נתבשל שכברוהיינו
 לערב, ממוך חי תבשיל להעמיד כגון בלילה לאכלו ראוי שאינוהוכחה
 בכה"ג למחר, עד יניחנה ובע"כ כדבעי יתבשל לא הלילה אכילתדלזמן
 לא מ"מ תתבשל בלילה שהות וד' ג' דער ואפילו לגמרי, השההמותרת
 ישראל בני דררך כזה, רב זמן ערבית של שבת בסעודת שימתיןחיישינן
 שם, רמב"ם )ראה שבה, מכבוד דזה הלילה, בתחלת שבת מעודתלאכול
 ד'(. סק' מג"א ב' סק' טו"ז רנ"גמי'

 התנור על הקדירה כששם דוקא זה בשהיה חז"ל שהתירו אלוודברים
 שנראה מפני להחזירו אסור בשבת כשנטלו אבל שבת, לפניוכדומה
 פבשל מלאכת ולקמן וב"ה ד"ה ע"ב ל"1 שבת תוס' )ראהכמבשל,

 שם(. )רמ"א בשבת, כמו חזרה לענין דינה לחשיכה וממוךבאריכות(.

 השיעור זה )וחושבין דרוסאי בן כמאכל שנתבשל כל שלנובקרירות
 וכיסה 1'( אות א' סי' שבת, חזו"א סולדת ליד המאכל שהניעמשעה
 להשהות, יכולים האש, שלהבת לבין הסיר בין שיפמיק כדי בפחהאש

 הפתילה בורנ על סימן שיעשה שרצוי אלא י"א( אות א' סי' שבת)חזו"א
 אין אבל להטמנה, וה"ה השלהבת יקטין או וינדיל ישכח שלאבכדי
 גחלת, בה שיש ברמץ יטמין שמא דחיישינן הבל המוסיף בדבר הקדדהלכסות
 שם(. לרמב"ם )פהמ"ש היא, גזירה חדא דכולה לנזירה כגזירה והואין

 שנראה י"ג( סק' רנ"ז )סי' המנ"א דברי לבאר אמרתי בזהובעמדי
 בגדים משחשיכה עליו להוסיף מותר יום מבעוד דהטמין שהיכאמדבריו
 מאיר והבית צרכה, כל בישלה לא הקדירה אם אפילו הבל, מוסיפוןשאין
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 לבישול גורמין הבל מוסיפון שאינן רברים ראף ום"ל עליו חולקשמ
 שכתב גלופקרא( ר"ה ע"א נ"א )שבת רש"י רברי הביא לרבריווכראיה
 מחמת תבשילו יקריח שמא ירא אם הממה בימות הנלופקראשנוטל
 מחמת התבשיל את כוקריח הבל מוסיף שאינו רבר רגם נראה כיסוי,רוב
 הבל. מוסיף שאינו ברבר התם איירי שהרי המימות,רוב

 מאיר הבית על שהשינ י"ג( סי' )ח"ב הקורש ציץ בשו"תוראיתי
 כתב לא ררש"י המג"א, רברי לרחות ראיה אין אלו רש"י שמרבריוכתב
 להקריח גורמים שהבגרים אמרינן בזה צרכו, כל שנתבשל ברבר אלאכן
 לכ!יכ!ר לן תיתי מהיכי אבל כיסוין, רוב מחמת מראי יותר התבו2ילאת

 ג"כ )ראה צרכו, כל נתבשל לא שעריין ברבר גם לבישול נורמים,שהבגרים
 קדירה עליו שנותנין החורף בית ת:ור ברבר רנתי ששם מבשל, מלאכתח"ר
 הכירה על המאכלים להחזרת בקשר וכן התנור, את השפחה שתסיקקורם
 לתנור בקשר מ"ב רף לקמן ועור להבעיר, סופה אבל כעת קרהשהיא
 אוטומטי(. שעון ע"י יום מבעוד הנערךחשמלי



 חלהנזערכת
 שבה בערב חלה שיעורלאפות

 לחמים מהם לעשות בבית חלה שיעור כדי בע"ש ללושנוהגין
 או"ח )רמ"א לשנות ואין ויו"ט שבת מכבוד והוא בשבת עליהםלבצוע
 יביאו, אשר את והכינו הששי ביום והיה בכתוב רמז לזה ויש רמ"ב(מי'
 שם )מנב"ר לשבת להכין בע"ש לאפות דיש משמע וכו', אפו תאפו אשראת

 הלכה(.באור

 שתיקן ה"א( פ"ר מנילה )ירושלמי הוא עזרא מתקנת זהמנהג
 תר"ב( )סי' הד"מ דברי על תמה והפמ"ג שבתות, בערבי פת אופיןשיהיו
 ובתלמודא משכמת, שתהא שם דליתא בע"ש, ואופה משכמת שתהאשכתב
 מצוייה פת שתהא כדי ואופה משכמת שתהא רכתיב פ"ה( )ב"קדידן

 מיוסדין שדבריו נראה יום, בכל אלא כהשתעי שבת בערב רוקא לאולעניים,
 תבשיל, בין ומה פת בין "מה שאמרו ה"י( פ"א )שבת הירושלמי דבריע"פ

 פת אמרין תמן רותח, לאכול דרכו אין פת רותח לאכול דרכותבשיל
 והוא זו חולי עליו יבוא חמה מת כשאוכל מיד פירוש בצרה", חמתהחמה
 לסעודת חם פת יהי' שלא בכרי לאפות להשכים צריכה ולכן קדחת,מין

 מזה(. רמ"ב סי' מרגלית ר"ר הגאון להרב חי' נפש )ראההערב

 אלא מלבו זאת גירסא חירש לא שהר"מ להזכיר כדאי בזהבעמדי
 אשה שתהא תיקן דעזרא שכתב, מרובה, פרק האגורה ספר מרבריהוציאה
 )סי' רבה האליהו האגורה רברי הביא וכן שבת ערב בכל ואופהמשכמת
 סק"י(.רם"ב

 "שהיו ה"א( פ"ד )מגילה הירושלמי רברי הם האגורה לרברימקור
 כשתאפה שם ובש"ך לעני", מצויה פרוסה שתהא שבתות, בערבי פתאופין
 רירושלמי מהא כנראה לעניים ליתן נהנו כן שהרי בשחרית אופהתהא
 שכתב שם בש"ך סופר )וטעות דוסא בן חנינא דר' ובאיתתאתענית
 ואע"נ ע"ב(, כ"ד )תענית פת אופות שכינותיה שהיו דר"ה(,באיתתא

 שבת צרכי שהרי חשוב לא זה משכמת", "שתהא בירושלמי הזכירורלא
 וכאן מיר" אלא והיה "אין ראה בספרי ררשו וכן בהשכמה להכיןצריכין
 והכינו". הששי ביום "והיה כתיבהלא

 האשה על המוטלת חלה מצות לקיים חיוב יש עזרא תקנתמלבד
 הראשון ארם והוא עולם, של חלתו שאבדה מפני ממצותיה, זהשהרי

 ה"ו פ"ב שבת ירושלמי נ"כ וראה י"ז )ב"ר במדרש כדשנינןשהחטיאתו
 שנורמות עבירות משלש אחת והיא מ"ו( פ"ב שבת ורע"ב ל"ב שבתרש"י
 ע"ב(. 5"א )שבת לידתן בשעת ללותלנשיס
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 בחלה חייבת שההא עימה ושיעור חלההלכות

 שועל שבולת כוסמין, שעורין, חטין, שהן דנן מיני מחמשתעיסה
 שיתחייב העיסה ושיעור בחלה, חייבת א'( סעי' שכ"ד סי' )יור"רושיפון
 וחומש ביצים מ"ג כמו והם קמח, רבעים מחמשת שנעשה כל הואבחלה
 יעקב והחק סק"ג(, שם )ש"ך קווארט ג' שיעור והוא ה'חלה( )וסימנךביצה
 דמדות כהשום הביצים בשיעור אלא לשער שאין כתב ג'( אות תנ"ו)אות

 כתב א'( סעי' תנ"ו )אות ז"ל השלחן ערוך בעל הגאון והרבמשתנות,
 כתב וכדבריו חלה, לשיעור קמח ליטרות ג' משערין היו רוסיאדבארץ
 אומרים יש בשם כתב אדם והחיי מ"נ(, אות במדבר תמימה )תורה בנוג"כ

 יוסף ר' והגאון ט"ו(, סעי' קכ"ח )סי' קווארט ה' הוא חלהששיעור
 חמשה על רק בחלה לחייב העלה לישראל ערות בספר שליט"א הענקיןאלי'
 ברכה. בלא יפריש חמשה ועד ומשלשה אמריקניםפונט

 כדי עריסותיכם" "ראשית הכתוב מן חז"ל למדו חלה שיעורוהנה
 וביצה לוגין שבעה ששיעורה האיפה עשירית שהיא מדבר עיסתעריסותיכם,

 ע"א(. פ"ג עירובין ע"א ט"ו )שבת ביצהוחומש

 )צל"ח ז"ל נוב"י הגאון דעת האחרונים, גדולי נחלקו ביצהבשיעור
 דעתו ולכן הגמרא בזמן שהיו ממה במחצית נתקטנו רהביצים ק"ט(פסחים
 אז. שהיו ממה בכפל להיות צריכים השיעוריםדכל

 עליה להשאיל יכול אם שנפרשה, בהלה שאלה איזואירע
 בשבת עליה להשאיל יכולואם

 אחרת בעיסה שנתערבה כגון שנפרשה בחלה שאלה איזו אירעאם
 לחכם שישאל א'( סעי' שכ"ג )סי' הרם"א דעת לבטלה, כדי ק"א בהואין
 שאלה טהני רלא ודעתו עליו חולק סק"ב( )שם הטו"ז אולם הנדר, לוויתיר
 )סי' יאיר וחות ק"י( )סי' יעקב בית בשו"ת הטו"ז על השיגו כבראבל
 והברכ"י צ"ח(, סי' )ח"ב יעב"ץ ושאילת ט"ז( )סי' מינץ ומהר"םק"ל(
 אולם שאלה, בה שטהני כרמ"א נהגו עולם גדולי דכל כתב א'( אות)שם

 אינן והברכות הטו"ז, לדעת גם בזה לחוש שיש יברך, לא שניתכשמפריש
 אלא ש"כ( סי' )יור"ד ז"ל חת"ס הגאון דעת הוא כן לא אבלמעכבות,
 לחשוש אין הפרשתה על כששאל ראשונה הברכה ובדבר שנית,שיברך
 וכדבריו עליה, לשאול כח שיש חלה הפרשת מצות הוא שכך לבטלה,שהיתה
 יגרך, לא שנית דבפעם שדעתו אלא כ"מ( )נדרים ברש"ש ג"כראיתי
 לטפסיק רוטה אחרים בענינים אח"כ שעסק ואף ראשונה בברכהשיוצא
 טזח(. ס"א סי' צרק כמשפמי ג"כ )ראה הטצוהבאמצע
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 על ולשאול להתחרמ האשה צריכה החלה על לשאולכשצריכים
 הבעה"ב יכולה שליח ע"י רהפרישה והיכא שלה, המצוה שהרי לחכםנררה
 ש"כ, יור"ר חת"ס )שו"ת שניהם שישאלו מוב ומהיות לשאול השליחאו

 סק"ו(. של"א סי' פ"ת התורה, יסורי הלכות ריש חכמים משנתוראה

 שלוחו, והוא עיסה רההיא מרא שהוא מפני מעמא רהניונראה
 ע"א( י' )תמורה המקריש ולא תמורה עושה שהוא רמתכפר כהא להוהויא
 ולכן עיסה, בההיא חלק ג"כ לה יש לזונה ומחויב אצלו והיא היותאלא
 ג"כ נררה על שאלה היא אם אבל שניהם, שישאלו מוב שמהיותכתב
 זכותו, על ומחל העיסה הוא לה הקנה ובוראי שלה המצוה שהרימהני,

 )שו"ת ז"ל יצחק באר הנאון רברי מורים וכן כתקנה, החלה שתפרישכרי
 ובפרמ בוה ררוצה סהרי ראנן משום שזה שרעתו ר'( ענף יור"ר כ"ח סי'שם

 נעשה שהוא כמו בעלה לחרמת שליח נעשית ולכן רמי כנופוראשתו
 ח'(. )נררים אשתו לחרמתשליח

 ע"ז שנשאל ראיתי מ"ח( סי' )ח"א קמנות הלכות בשו"תגם
 וטועלת שעה לפי העיסה על חלה שם שחל מאחר ברכה כאן שאיןורעתו
 לבמלה ברכה כאן שאין האומרים לרברי וראיה כעת, שיפריש למההברכה
 נקרא שלא תעניות( ר"ה ע"א כ"ר )שבת התוס' מרברי להביאאפשר
 )פ"ק הר"ן כתב בזה וכיוצא להתענות, רעתו כשהיתה בתפלתושקרן

 בירך באם קנ"ח( או"ח בשע"ת הובא ק"ו )חולין והרימב"ארתענית(
 לקמן מזה )ראה לבמלה ברכה רהוה לאכול שלא ונמלך ידים נטילתעל

 רנ"ח(. רף שבת סעורתמערכת

 שכ"ג( )יור"ר פתים מנחת בספרו ז"ל אריק מאיר ר' הגאוןגם
 בוה קרמו שכבר ראה ולא והרימב"א הר"ן מרברי ראיה בנו בשםהביא
 קמנות. הלכותבשו"ת

 אין שבכרי שכתב תקי"ח( )סי' בפו"ר יהושע בספר ראיתיוהלום
 וכן לבמלה, ברכתו הוה לא ברבר צורך ריש והיכי לכתחלה הרברלהתיר
 הסביר ויפה קפ"ג(, סוסי' ח"ב מהרו"ג )ממו"ר ז"ל מהרש"ק הגאוןכתב
 היתה לא שבירך שבשעה רכיון ה'( סי' )או"ח הים שפת בשו"תהרבר
 רבריו וכעין לבמלה, ברכה יהיה שלמפרע במה קפירא אין לבמלה,ברכתו
 )סי' ז"ל ירושלימסקי נחום כהשה ר' להגאון משה מנחת בשו"ת גםכתב
 רמ"ו סי' במג"א מובא מ"ו פ"א )ברכות הרמב"ם רעת לפי שהקשה,ז(,

 התוס' שימת לפי ואפילו ראורייתא, איסור צריכה שאינה רברכהסק"ו(
 והלא תרומה על להשאיל מותר יהא איך מררבנן, אלא ראינו ל"ר()ר"ה
 היתה לא המצוה עשיית רבשעת רהיכא אלא לבמלה, ברכה ברכתויהא
 וסער לבמלה ברכה יהי' שלמפרע במה קפירא ראין ה"ה לבמלה ברכתואז
 בכספא רקירש תינח ראמרו ועור( ע"א ג' )כתובות הש"ס מדברילזה
 וכן לבמלה ברכה איכא בכספא גם והלא למימר, איכא מה בביאהקירש
 יכול דכשהגדיל אע"ג קמן נר טבילת על דמברכין מהא ראיה להביאיש
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 שנדפם ילדים אימוץ על וקונמרמי רנ"ג מי' יור"ד חת"ם שו"ת )ראהלמחות
 וכן רף שבת מעודת מערכת ולקמן 84 דף תורה חידושיבקובץ
 צ"ב(. סי' ח"ב אהע"זבחלק

 שהביא ל"ג( אות ב' )מי' אש עמודי בשו"ת ראיתי דין מןלבד
 היינו וחלה, בתרומה שאלה דמהני דהא שכתב יהושע ספר הנאוןדעת
 שאם עצמה, בפני שמפרישה היכא אבל עימה, עוד עם שמפרישההיכא
 שאין איסורים כנדרי הוה שוב לבמלה, ברכתו למפרע נמצאת עליהישאל
 ואם בהיתד, בירך הברכה שבשעת כן נראה דלא ודעתו אותםמתירין
 כתב זו סבדא וכעין לבמלה, ברכה ברכתו הוה לא לשאול רוצהאח"כ
 כתב כ'( )סי' הקודש ציץ ובשו"ת צ"א( מי' )יור"ד חיה נפשבשו"ת
 לבמלה ברכה הוה לא לכן חכמים ברשות נאמרה ברכה והאי הואיללהמביר,
 לברך רשות נותנים דחכמים דהיכא מק"ו( מ"ו )או"ח הברכ"י דבריוכעין
 בכמה אנו רואים וכן לבמלה, ברכה הוה לא תו צריכה שאינהברכה
 )עינן זנות בעילת הביאה דתהיה משום נשואין לביטול שחששודוכתי
 שנתעוררו מצינו ולא אלא( ד"ה ע"ב ק"י ב"ק שממ"ק מ"ז כתובותדו"ח

 חכמים ברשות שהיא דברכה משום אלא לבמלה, שתהי' נשואיןלברכות
 ברכת י"ב, מי' ברכות אהל ואהלות מור שו"ת מזה עוד )ראה לשואאינה
 שכ"נ(. יור"ד מהרש"א מ"א, מי'משה

 ז"ל קוק הכה"ן רא"י הגאון שגם ראיתי לדפום הדבריםבמדרי
 ברכה חשש כאן דאין כן גם ודעתו ל"מ( מי' כהן )משפמ בזההאריך
 גזרו לא כזה ובאופן לצורך היתה מפיו הוצאתה שבשעת כיון כלללבמלה
חז"ל.

 כדעת ודלא פעם עוד יברך שנית שכשיפדיש החת"ם שכתבוהא
 הנאון גם אזל הברכ"י שבשימת ראיתי לעיל, שהבאתי ודעמי'הברכ"י
 אולם ה'(, אות )שם הקודש ציץ בשו"ת העלה וכן קפ"ג(, )ממו"דמהרש"ק
 ולענין הואיל מ"מ רל"ה( סי' )יור"ד מבין פני בעל אזל החת"םבשיטת
 שיפריש מוב יותר ולכן סק"ג( י"ג או"ח )מו"ז מפי מחמרינן ברכותפפק
 ברכה.בלא

 כנדרים דהוי בשבת בתבשיל שנמצא חלה על להשאילמותרין
 שמ"א(. סי' או"ח תשובה שערי )ראה השבת לצורךשמפירים

 הקרשץצ על נשאלין אין הלא חלה על שאלה מהנילמה
 בי' מהניא ולמה לתמוה, יש להשאיל דיכולין דרמ"א דינאבהאי

 )שם והש"ך כ"ג(, )ערכין הקדשות על נשאלין דאין קיימ"ל והלאשאלה
 דשיל"מ חלה הוה לא דלכן כתב שהרי להקדש חלה מדמה הלאסק"ז(
 מדומק. אלא נשאלין אין הקרש נדרי דעלכמשום
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 הריבור שהרחיב מ"נ( פ"נ )פמחים תוסיו"ט בעל להרבוראיתי
 ס"ל רבחלה יוכיח, בעצמו ור"א שאני בחלף מ"ם בהקדש נשאלין ראיןבהא

 ס"ל בעצמו ראיהו אע"נ מ"ו( )פסחים מיתשיל בעי אי הואילראמרינן
 בהקרש. שאלהדאין

 ע"ז הריבור שהרחיב ז"ל אלחנן ר"י להגאון ראיתי בספריםבעיוני
 קונמום רין בזמה"ז רחלה ורעתו וכ"ח( כ"ז )סי' יצחק באר הבהירבספרו
 בקונטות מעילה ראיכא אע"נ הקונמות, על רנשאלין רקיים"ל וכמו לה,יש

 בחלה וה"ה נשאלין אשלם לר' מקרי דלא הואיל מ"ם נינהו, הנוףוקרושת
 רר"א טעמא והיינו אנחנו טמאים שהרי לכהן אותה נותנין ראיןבזמה"ז
 ראין בטומאה חלה מפרישין רכיצר שם רמיירי שאיל רמצי מ"ו()פסחים

 טבל. איסור להתיר כרי רעיקרו לגבוה אמריה בו שייך ולא לכהן מתנהבו
 החלה, על לשאול יכולים המשלח או השליח אם שם חקרעור

 הנרר, בעיקר רמתחרט לומר שייך לא א"כ בעצמו תרם לא המשלחשהרי
 אלא מ"נ( )רף בגיטין כמבואר שליחותו נעשתה כבר הלא השליחוכן

 כהן ביד בתרומה נ"ט( )נררים רמוקי מהא וראיתו ישאלו ביחרדשניהם
 רעכ"פ מוכח שליח ע"י בתרומה רמיירי מוקי ומרלא שם זה סתרוהגמרא
 בטומאה חלה מפרישין רכיצר מהא וכן נררן על לשאול ביחר שניהםסצי

 שתאפה אלא תקנה אין ולכן הואיל רס"ל לר"א רמוקי מ"ו()פסחים
 מיתשיל בעי אי הואיל שייך לא ראז שליח ע"י מפריש אינו ולמההחלה,
 ע"י דאף אלא שליח, ע"י כשמפריש כלל התרה כהמכחת רלא נימאואי
 למשאל. שניהם מצישליח

 אינו רשליח רבריו, מסקנת ענינא בהאי גרול פלפול אחריאולם
 יכול בוראי המשלח אבל נסתלק, ובכן שליחותו עשה שכבר לשאוליכול

 בעלה. רשות בלי אף האשה וכן נררו עללשאול

 עליה לישאל יכול אם העיסה נאכלה או כהן לידבאה
 בעיסה החלה נתערבה שאם חיים הארחות בשם הב"י מרןכתב

 לא נזבר ליר הקד,ש או כהן ליר כהמבאה אבל עליה לשאול יכולאחרת
 קנ"ר( יור"ר )מה"ת ביהורה והנודע שכ"ר(. )סי' עלייהו מתשילמצי

 )סי' רקיים"ל משום כהן ליר שבאה בתרומה שאלה מהני רלאהסביר
 אבל מעולם, נרר שלא רוצה שהיה הנרר, בעיקר להתחרט שצריךרכ"ח(
 חרטה, הוי לא בו חפץ היה עתה וער מתחרט הוא שעתה אומר היהאם

 מעיקרו, מתחרט שהוא יאמר שלא ויזהר מעיקרו, הנדר את שיעקורשצריך
 התרה, ההתרה אין שאל"כ מעולם, נדר שלא רוצה שהיה לו ברוראא"כ
 שאינו לחוש יש ופתח שאלה שבכל נסצא ימיו, כל נדר באיסור הואוהרי

 מחויב אינו הכהן אבל להשרו, צריכים אנו שאין אלא מעיקרו,סתחרט
 שאלה מהני כשמאפינו הלא דבריו לפי ופלא התרוסה, לו ולהחזירלהאמינו
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 יצחק ר' והגאון כהן, ליד כשבאה שאלה מהני דלא מרן כתב למהובכן
 רהא גיזבר, ליר במטא שאלה מהני לא דלכן הרבר, המביר ז"לאלחנן
 נאמן אינו גיזבר ליר במטא ולכן טעיתי, ראומר הוא, הנרר התרתעיקר
 ואינו רייק מירק רבנתינה פ"א( )מי' בחו"ם קיימ"ל רהא שטעה,לומר
 כ"ז(. מי' יצחק )באר טעיתי לומרנאמן

 לענין אלא חלה להלכות בקשר להלכה רבר האי הביא לא מרןוהנה
 ולהשאל בו לחזור יכול אינו גזבר ליר שכשהגיע ו'(, מעי' רנ"ח )מי'צרקה
 מובר רצ"א( יור"ר שלמה לך האלף )שו"ת ז"ל מהרש"ק והגאוןעליו,
 ליד רכשבאה רינא האי העתיק לא שג"כ הרמב"ן רעת אחר נמשךדמרן
 ורש"ש הרמב"ם לרעת בקשר שם כ"מ )וראה עליה לשאול יכול אינוכהן

 )וראה ז"ל מרן רעת כן רלא נראה שם הנו"ב רעת אבל ע"א(, נ"טנררים
 וכן י"ז(, מי' יהושע בעמק וכן צ"א סי' יור"ר יו"ט עונג בשו"תמזה
 ימבור רכן נראה לצרקה בקשר ומרבריו של"א( )סי' גבוה שלחן הרבכתב
 רחלה. רינאבהאי

 רא"י קרישא רארעא מרא להגאון ראיתי לרפום הרבריםבסררי
 ליר התרומה בהגיע שאלה מהני אי רבר האי רתלה ז"ל קוקהכהן
 דאם אחת, מצוה או מצות שתי הוויין אי ונתינה, הרמה רמצות בהךכהן
 שיגמור צריך שם שקרא וכיון שייכא, מישך ונתינה הרמה ובכן אחתמצוה
 יכול ואינו במעשה נררו את חזק 5כהן כשנתן ולפ"ז לכהן, ויתןהדבר
 )משפט לחזור יכול בעולם שהרבר כ"ז מצות ב' הם אם משא"כלשאול,
 צ"ד(. רף לקמן מזה וראה ל"ט סי'כהן

 שכבר שאלה מהני רלא מק"ו( )שם הש"ך רעת העיסה נאכלהואם
 פומקים רלהרבה חו"ל רחלת חיישינן לא חלה ולאיסור למפרע, טבלאכל
 ע"א( נ"ט )נררים הרש"ש וכתב לכ"ע, אסור טבל אבל שרי, ברובבטלה
 ח"א )שו"ת ז"ל כיעב"ץ ורלא עימה באותה שנתערבה מיירי הש"ךדרעת
 שכ"ג(, )מי' הקרש בגירולי קרושים הרעת רברי נראים וכן קל"ה(מי'

 שו"ת חת"ס שכ"ג, יעקב ישועות לזה בקשר וראה י"ג מ"ק )שםוהעה"ש
 מ"א(. מי' כהן משפט שי"ט,מי'

 אולם קכ"ז(, מי' )או"ח ז"ל חת"ם בעל הנאון ג"כ כתבוכרבריו
 שמצא ט"ז( אות )קו"א תורה דעת במפרו הביא ז"ל מהרש"םהגאון

 לעולם מתקטנין שאין לפי וביצה בכזית חז"ל שיערו רלכן הגאוניםבתשובת
 פרענקיל ר"ב הגאון ובהגהות י"ח מי' לאברהם חמד בשו"ת ג"כ מזה)ראה
 הצ5"ח רברי על ק"ז(, מי' או"ח שלמה בית ושו"ת מ"ר מי'ליור"ר
 באור י"ג מעי' רע"א מי' )או"ח ז"ל מנב"ר הגאון הקשה כברוהחת"ם
 של לוגםיו דמלא רמוכח פ'( )יומא לוגמיו רמלא מוגיא מהאי שם(הלכה
 וכן ה"נ ד"ה שם )תום' מרביעית יותר הוא הצדדין םב' בינוניאדם

 לא שעשה נמיון פי ועל כפלים היום רביעית שיעור דבריהם ולפיבר"ן(,
 סי' )או"ח אש אמרי בשו"ת ג"כ ראיתי קושיתו וכעין חשבונו,עלה
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 והחת"ם הצ5"ח ע5 תמה ד"ה( מי' )יור"ד אסאד מהרי"א הגאון וגם5"נ(
 קכ"ח אדם חיי שכ"ד, יור"ד עה"ש מזה עוד )ראה כדבריהם דלאוקיים
 י"נ מי' יחזקאל דברי שכ"ד, מי'ד ח"ג מאהבה תשובה שו"ת ט"ו,אות
 ר5"ד(. דף קידוש במצות לקמן מוה שכתבתיומה

 חלה הפרשת מצוה עלהברכה
 במצותיו קדשנו אשר וכו' אתה "ברוך מברכין חלה שמפרישיןקודם

 "תרוסת לומר שכתבו ויש תרומה", "5המריש או חלה" להפרישוצונו
 רוב אולם שם(, )מו"ז בזה גמגמו ואחרים שכ"ח(, ודרישה )רש"5חלה"
 "חלה כתיב שהרי תרומה להפריש לברך מוב שיותר לומר נמופוסקים
 דרישה מק"א )ש"ך לברכה ענינה ואין העוגה שם וחלה תרומה"תרימו
 הפומקים דברי חוק 5( מי' כהן )משפמ ז"5 קוק הכהן רא"י והגאוןשם(,

 )סו"פ בירושלמי ז"5 הגר"א דגרם מהא חלה" "תרומה שצ"5הסוברים
 "5הקריש לוסר נוהגין ואנו ". 5ד' הכל ע5 תרומה הכל ע5 "חלה דחלה(א'

 התרומה ספר סוה וראה הי"א מבכורים )פ"ה הרמב"ם דעת וכןחלה"
 פ"מ(. בו כ5פ"ד,

 "5הפריש לברך כתב חלה בפסקי שהרשב"א להוכיר כדאי בזהובעמדי
 )פ"ב והר"ש רכ"ה( )סי' האו"ז מדברי נראה וכדבריו העיסה" מןלחלה
 וכן להפריש" "חלה לברך כתב שנ"מ( )סי' הרקח אבל חלה( מס'מ"ג
 בשם שהביא אלא תרומה, ולא חלה לומר ר"5( )סי' הריקנמי מדברינראה
 להמפריש לעצמו המפריש בין לחלק הירושלמי בשם ממיפונמו יצחקרבנו

 סזה )וראה לשמו" חלה "5המריש אומר לאחרים חלה דהמפרישלאחרים,
 ע"ב(. מ"ו סוכהמהרש"א

 המנהג ע5 תמה שכ"ח( מי' )יור"ד השלחן ערוך בעל הנאוןוהנה
 ישראל מנהנ מ"מ מעכב שאינו ואעפ"י תרומה, ולא חלה לומרשנהגו
 לכהן* ואחת לאור אחת חלות ב' מפרישין שהיו דבומן ודעתו, הוא,תורה
 לאחר, ונותן מחלקו שמרים הרמה, מלשון תרומה, נקראת לכהן שנתןזו
 והביא שנשרפת, כיון תרומה שם עלה שייך דמה חלה, נקראת אור ש5ווו
 תרומה מאגנא אתתא שקלא "וכד וו"5 שכתב הבה"ג מדברי לדבריוראי'
 אחרימי תפריש בתנורא 5ה דשדיא ובתר חלה, להפריש לברוכי,צריכה
 אפריש נמי אי תרומה, ולא חלה 5א אפריש ולא דאפה והיכי וכו', ברכהבלא
 אפריש קמן, כהן 5ה ואכיל ריפתא חדא שקיל תרומה, אפריש ולאחלה

 גדול" כהן אפילו 5ה ואכיל ריפתא חדא שקיל חלה אפריש ולאתרופה
 אלש שאין ואצלינו חלה, האור ולחלת תרומה כהן חלת שקורא הריעכ"ל,
 ומנהנ הרמב"ם, דעת שזה אמשר ולפ"ז חלה, להפריש מברכין האורחלת
 וכנכון. כראוי מיוסדשלנו
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 י"ב( שורש )מה"ם הרמב"ן בשם 5קמן שכתבתי מה 5פיוהנה
 למה יקשה הנתינה, וכן עצמה בפני מצוה ומעשרות בתרומהרהפרשה

 קושיא וכעין נתינה בשעת והשניה הפרשה בשעת אחת ברכות ב' יברך5א
 וראיתי חמור, פטר של 5שה בקשר שכ"א( )יור"ר הטו"ז הקשה כברזו

 בשם שהביא ר'( מי' ברכות מטבע )קונטרס ז"5 חיות מהר"עלהגאון
 רכהנים כהטום מתנות כ"ר נתינת ע5 מברכין שאין ואבוררהםהרשב"א
 במני5ת אב5 5קב5ה, הכהן יתרצה 5א רשמא ועור זכו קא נבוהמש5חן
 שבעת ומעשרות תרומות הפרשת כתב י"ב( )שורש המצות ספר ע5אמתר
 שנוכל ברכה שום 5נו אין הנתינה בשעת רהיינו מצותה, עיקרשהוא
 על ו5ברך הפרישם, כבר שהוא הפרשה ברכת שייך אין ראז ע5יה,לברך
 עיי"ש. זכו, קא גבוה כהט5חן כהנים כי זו, 5ברכה מקום איןהנתינה

 נרה שהרי הטמאה ע5 מברכין כך הטהורה ע5 שמברכיןכשם
 קוצה היתה 5א 5ברך יכו5ה היתה 5א ואם ח5ה, 5ה קוצה כ"ז()בכורות
 ח5ה(. בפמקי )רשב"א העימה ומפמרת מטמאה היאשהרי

 במשנה חלד2 שיעדך נתבאך לאל13דן

 שנכתבה תשובה שא5ת 5הזכיר אמרתי ח5ה שיעור מענין רבריומרי
 שכתב ברארא, מעיר א5עסקער ווא5ף זאב ר' 5המופ5נ ז"5 נוב"ימהנאון
 מ"ר( כתובות פ"נ, )עירובין חכמים מהם שרברו המרות א5ו רכ5א5יו
 שאמרו ממה ע"ז ראי' והביא אז נוהגת היתה המרה שזו רברו, צפוריבש5
 צפורי ש5 מרה והיינו בחלה חייבין רבעים חמשת בסתם חלה()מם'
 שהזכירו ו5וג וקב מאה מתם שכ5 השיבו ז"5 נוב"י והגאון אז,שנהנה
 מאה שארבעים ע"ז יוכיח מקואות מסכת וכ5 המרברים, מדות ע5כיוונו
 מרברים של ע5 הלוג ורביעית 5וג וכן נשנית, מרבר במרת מקוהיטיעור
 שממך 5פי היינו קמח רבעים חכהטת במתם חלה 5ענין רכתבו והאדברו,
 אמרו המרות משהנרילו באמרו בהריא שפירשה רעריות משנה ע5התנא
 ומפורשין כאן סתומין ברבריהם חכמים ש5 ררכם וכן וכו' קמח רבעיםה'

 אחר.במקום
 שכתב שם( )ח5ה הכהטנה בפירוש מזה נשמר הרמב"ם הנרולורבנו

 שקרם הקבים אינם הקבים וכן הממכת בזו הנזכר הרבעים כי "ורעוז"5
 בכהטנה הנזכר הקב מן שיעורים רבעים ה' ושא5ו מרתם שיעורלנו

 שכל בהריא לך הרי עיי"ש, הקב" עשיריות ושמונה קב המקום זהבזו5ת
 באורך. עיי"ש מרברי קב הוא זה זו5ת בכהטנה מקום בכ5 הנזכרקב

 ברבריו שחמר תמה ועוזו ישראל גאון של הביאור כל אחריוהנה
 ואע"פ כולה, הכהטנה כל מכלל חלה יצאתה זה מרוע שלם, ביאורלבאר
 מרברית* במרה בכהטנה באו שכולם 5מרות בנוגע הרבר ימור ע5שעמר
 9 כהטאר רחלה הכהטגה נשתנה במה ביאר לאמ"ם
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 ר' הרב והסופר שהחכם ראיתי המשנה חוקרי בדברי עיןבשים
 שבשעה ודעתו י"ז( פרק ג' כרך )ח"א בזה עמד ז"ל הלוי אייזיקיצחק
 שאז המהלכת המדה המדברית המדה באמת היתה המשנה יסודשנסדר
 באו כבר דברים ששאר ומפני הירושלמית, המדה להם נתקנה לאעדיין

 מדה היינו אז שהלכה המדה כפי לשונם תפסו המשנה ביסודבשיעוריהם
 באמת חלה אבל ירושלמית, מדה על נתחלפה לא עדיין אז אשרמדברית,
 אשר הראשונים היו דורם וחכמי ושמאי הלל שהרי מכללה בזהיצאתה
 הדבר, ולהכריע עליו לדון לביהם"ד זה והביאו הלכה, בחקר בשיעורהדנו
 דהיינו ירושלמית, מדה ע"פ כבר בה ודברו המשנה כל מכלל יצאהולכן
 אז הידועה המדה על לדבר הדברים מבע ככל בימיהם אז הלכה אשרהמדה

 בשיעורה. וידועה אדם כל אצל ומצויה בימיהם,ומהלכת
 ימי לפני המשנה ביסוד נתבאר לא חלה ששיעור הדברומעם

 וביתו איש כל אצל ובא הנהוג דבר הוא שחלה מפני הוא ושמאיהלל
 לציצית בקשר דמנחות( )פ"ד למשנה בפירושו הרמב"ם וכדברי לכלוידוע
 וקונטרסי מ"ט דף ח"א ישרון יסודי בספרי ג"כ מזה )ראה והברכותתפילין

 תש"ז משנת הרבנים איגוד של תורה בקובץ שנדפם הריאה בדיקתעל
 25(.דף

 והשיגושים המהומות שבימי מפני זה ושמאי הלל בימי בזה דדנווהא
 ענינם ועיקר עצמו, העם בתוך שונים מנהנים בזה באו ומבחוץמבית
 אשר השונים הסנהגים השונות, המבוכות כל את לבאר היה מדרשםבבית
 תחלת מן שנה, וחכהשים ממאה יותר של הזמן במשך משים מבליבאו
 העם, בתוך המבוכות והמתיונים, השמדות ימי זה ואחר הסדרים ביטולימי
 אשר מבפנים והצדוקים המתיונים מתוך ופעם מבחוץ, האויב מתוךפעם
 ע"א(. כ' )סוכה ויסדה" הבבלי הלל עלה ונשתכחה "חזרה לקיש דיש אמרעליה

 ע"פ במשנה בא אשר דבר כל כי מאד, נפלא דבר עוד נראהמהאמור
 המדה לפי או אז של המדה עפ"י היא איך נתפרש לא המדבריתמדה
 כבר עליה שדברו חלה מדת מלבד רבי, בימי נהוגה שהיתה צפורישל
 הלכה אשר הירושלמית המדה ע"פ דהיינו בימיהם שהלכה המדהע"פ
 במתם הדבר כשמתמו לכן עדיות, במסכת כן ובאה והלל שמאיבימי
 ע"פ ומחצה" "קב עדיות במסכת חכמים כהכרעת מ"ו( פ"ה )חלהמשנה
 אשר צפורי מדת דהיינו אחדונה מדה ע"פ ג"כ ומתמו ידושלמית,מדה
 ירושלמית מדה ע"פ דורם וחכמי והלל שמאי דברי באו ובכן בימיהם,הלכה
 המשנה. יסוד דברי שהם כפי מדברית מדה ע"פ הדבריםופירוש

 ננ~ב עציץ וז2ל לארץ חוץחלת
 ד"ה ע"א ט' ביצה )רש"י בארץ התלויה מצוה שהיא אע"פחלה

 מצוה, כל ד"ה ע"ב ל"ו שם תום' ע"א, ל"ז קידושין רש"י חו"ל,חלת
 קרהש חובת אינה אולם ט'(, ביצה ו?"ן ההוא ד"ה ע"א פ"א ב"בתום'
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 מגירולי שאינו הקמח שהרי ע"ב( ל"ו קידושין במקנה באריכות מזה)ראה
 קמח ולהיפך התורה, מן בחלה חייב בארץ הגלגול נעשה רק אםהארץ
 התלוי1ת מצוות בנרר אינה רחלה נראה פטור, בחו"ל שנתגלגל ישראלשמארץ
 אין טעמא ומהאי הארץ, באויר התלויות מצות בגדר אלא הארץבגוף

 ישראל, בארץ שנתגלגלה עיסה על בחו"ל שנתגלגלה מעיסה חלהלהפריש
 פ"ב ירושלמי )ראה מפרישין אין להיפך וכן החיוב, על הפטור מןרהו"ל
 בינה אמרי בספר ראיתי וכן שמה(, מרכתיב זאת למר שר"ע ה"ארחלה
 מקמח חלה שהמפריש י"א( סי' שו"ת )ח"א ז"ל אורבאך ר"םלהגאון

 קורם רהבא והכ"ם הררב"ז ררעת ישראל ארץ של קסח על חו"לשל
 החיוב. על החיוב מן רהוה התורה, מן בחלה חייבתנלגול

 התורה מן בחלה חייבת בארץ נקוב שאינו בעציץ שגרלהתבואה
 אלא בארץ הגרל בזה הכוונה ואין כתיב, הארץ רלחם כולכם ביאתבזמן
 פ"ב הלה המשניות על לאברהם חסר מזה )ראה בארץ לחם שנעשהמה

 סוף בירושלמי רי"ר התוס' אולמ ח'(. אות פ"ר הארץ תורתמ"א,
 מ'2ה יעקב ר' והגאון זה, לענין נקוב עציץ מהני רלא סוברמעשרות
 נקוב עציץ על נקוב שאינו מעציץ חלה להפריש שאי! רעתו ז"לחרל"פ
 שאמרנו כל '2כתב בכורים( מהל' )פ"ה הרמב"ם בדברי נכלל וזה להיפך,וכן
 ט'(. סי' קונטרס ח"ב זבול )בית חלה לענין כ"כ תורמין אין תרומהלענין

 )ח"ב ז"ל חרל"פ משה יעקב ר' להגאון זבול בבית ראיתיוהלום
 הארץ קמח על מחו"ל הבא מקמח להפריש שלא שרעתו מ'( סי'לקוטים
 בפירות בין הארץ בפירות בין חייבים אתם רשמה כר"ע רקיים"לאע"ג
 הארץ מזרע כתיב מעשר דלענין כיון מ"ם היא, גמורה ררשה והאיחו"ל
 לענין וה"ה במעשר קרא רגלי מ"ה( פ"א )תרומות והר"ש הרע"בורעת

 מבכורים(. מ"ז הי"ג פ"ה רמב"ם )ראה תרומה נקראת הלא וחלהתרומה,
 ולא כן כתב ריהמא שלפום ורעתו הנ"ל בינה האמרי רברי הביאוכן

 ע"פ הרמב"ם רברי וביאר שכ"כ הריט"א רברי הביא ולסייעתאלמעשה
 דהעעו דחלה ה"ב פ"ר ירושלמי הש"ס בגליון הים מפרשי ורברי זוסברא
 לתרומה. בחלה הנוהגיםדינים

 שעברה משנה ישנה בתבואה שנתערבה זו שנה של חרשהתבואה
 אחת כל על להפריש שצריך ל"ה( )סי' שן היכלי הרב כתב ולשהומחנה
 ישן1 על ומישן חרש על מחרש חלתה, הורמה שלא אחרת מעיסהואחת
 נשיכה ע"י דוקא כתב חלה( )הלכות ז"ל מליסא להגאון חיים בררךאבל

 וישנה חדשה מתבואה אחת עיסה לש אם אבל מצמרמין אין כליוצירוף
 מזה )ראה מצמרפין אחר גוש שנעשו ער העיסות שעירב אוועירבה,
 שם(. זבולבית

 ד1ץיד11דץ דץפרשהקטיעןר
 המקום רצה בלחם, יחיו העולם ורוב במזונות האדם שחיותלפי
 ונקבל המצוה ע"י בו ברכה שתנוח כרי בלחמנו תמידית במצוהלזכותנו
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 יחיו למען גם לנפש, ומזון לגוף מזון העיסה ונמצאת בנפשנו, זכותבה
 כלל, יגיעה מבלי הכהנים והם בעבודתו תמיד העוסקים השי"ת משרתיבה

 אותה, ולטחון בכברה התבואה להעביר עמל להם יש הגורן בתרומתשאלו
 מכל חלה להפריש ד' צוה כלום, של צער מבלי להם חקם יבוא כאןאבל
 תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית שנאטר לכהן אותה וליתןעיסה
 שפ"ה(. מצוה)חינוך

 ובשוננ מיתה חייב במזיד שהאוכלה לתרומה חלה שוה דיניםבהרבה
 משנע'טה וחיובה ה"ה( פ"1 תרומות הי"ד פ"ה )בכורים וחומש קרןמשלם
 מבל היא העיסה חלה שהפריש וקדם בשעורים וטמטם בגלגול, בחיטיםעיסה,
 ודינה חלה להפריש רשאי בקמח המים כשנתן ומיד תרומה, של כטבלודינה
 דאז בשעורים, ומטמטם בחטים שתגלגל עד טבל אינה העיסה אךכחלה,
 פ"ח(. שם )רמב"ם התורה מן טבל העיסהנעשית

 מפריש ואפה הפריש לא ואם עיסה שהיא כ"ז חלה מפרישלכתחלה
 פ"1(, דף לעיל )ראה ביצה וחומש ביצים מ"ג עיסה ושיעור האפיה,אחר
 השיעור אי הראשונים מחולקין אולם בחלה, העיסה את המחייב השיעורשזה

 לא בתבואה למודדן דיש הרא"ש דדעת בתבואה, או בקמחמשערינן
 טחנו ואח"כ העומר מלקטים היו ושם ילפינן מדבר מעיסת דהאבקמח,

 לפי ולא התבואה לפי שמשערין הטור כתב האלה הדברים וע"פבריחיים,
 שהרי שכ"ד( מי' ש"ע )ראה הרא"ש דברי דחו הפוסקים כל אבלהקמח
 )ראה משערינן דבקמח והשיב תס"ה( סי' )שו"ת ז"ל הרשב"א נשאלכבר
 תס"א(. הרשב"א שו"תג"כ

 ראשונה בביאה ודוקא ישראל, בארץ אלא חלה חיוב אין התורהמן
 ה"ה(, פ"ה שם רמב"ם כ"ה, )כתובות כולם ביאת דהיתה נון בן יהושעבימי
 כדכתיב בבבל נשארו דרובם מקצתם, ביאת רק דהיתה עזרא בימיאבל
 מן חלה חיוב אין אלפים", רבוא ארבע כאחד הקהל "כל ס"ד( ב')עזרא
 )שם(. כולכם בביאת "בבואכם" דכתיבהתורה

 על יושבין ישראל שכל בזמן אפילו שיעור לחלה אין התורהמן
 שמפרישין סופרים ומדבדי העיסה, את פטר כשעורה הפריש ואפילואדמתם,
 שנאמר לכהן, מתנה בה שיהא כדי העיסה מן ועשרים סארבעהאחד
 בשוק למכוד העושה והנחתום מתנה, ליתנו הראוי דבד כלומר לו""תתן
 וטעמו )שם(, ושמונה מארבעים אחד בשוק למכור עושה שהיא האשהוכן
 שם(, )ידושלמי מתנה כדי זה בשיעור יש מדובה שעיסתו לפי דבדשל

 עיסה שאין הזה ובזמן לכהן, העיסה נותן ישראל בארץ הביתובזמן
 אותה ושודפין העיסה מן כזית ליטול נוהגין המת, טומאת מפניטהורה
 וב', ה"א שם )דמב"ם הלחם שם שיאפו בתנור לשרפה והמנהגבאש,
 א'(. סעי' שכ"ח ה', ד' סעי' שכ"ב יוד"דש"ע



% - ישות שבת עדבמעדכתיסודיצ

 רשףז או היובית מצוה הלההפרשת

 ח' )מי' המנ"א בדברי דנתי מ"ז( )דף ח"א ישרון יסודיבספרי
 מעומד דמברך אמרינן ציצית דנבי לציצית, חלה בין לחלק שכתב ב'(מעי'
 )פ"ב שנינו חלה ונבי מעומד דמברכין הנהנין מברכת חוץ מצותככל

 אלא באה אינה חלה דהפרשת כהשום חלתה, וקוצה יושבת דאשהדחלה(
 אמרתי חלה במצות כעת דן שהנני והיות לאכול, כשרוצה המאכללתקון
 עלי' דרמיא מצוה כלומר גברא" "הובת חיובית מצוה חלה אילבאר
 באה אינה כלומר חפצא" "מצות אלא אינה או המאכל, לתקן רקואינה
 הלחם. לתקןאלא

 היח רהפרשה דדעתו נראה לעיל שהבאתי המג"א מדבריוהנה
 מדברי ג"כ נראה כדבריו לאכול, כשרוצה המאכל לתקון אם כי באהאינה
 בכורים ומביא לוקח לעכו"ם, שדהו המוכר גבי ב'( מ"ז )גיטיןרש"י
 עלי' דרמיא מצוה דבכורים כיון וז"ל רש"י וכתב העולם, תיקוןמפני
 מצוה ולא באכילה, לו ואמור טובל דמעשר וכו' למעשר דמי ולאוכו',
 ז"ל רע"א הגאון וכן עיי"ש, מוכרן או אוכלן אא"כ הוא עלי'דרמיא

 מ"ק )שם המו"ז לדברי בקשר זאת כעין כתב א'( )סי' ליור"דבחדושיו
 מהתבואה, לאכול רוצה שאינו אע"פ למחוק להפריש מחויב דבתרומהי"ז(
 תדומה, שיפריש עד אסור לאכלו כשרוצה דדוקא הוא הדברים דפשוטיכתב
 חפצא, מצות אלא חיובית מצוה דאינה ז"ל רע"א והגאון רש"י דדעתנראה
 זמן שכל שכתבו ומעשרות( ד"ה ע"א ד' )ר"ה התוס' דברי נוטיםוכן
 הוב אינו דהפרישה נראה תאחר, בבל קאי אינו המעשר הפרייטשלא

 הגאון על שתמה ג' מי' תו"מ יור"ד בינה אמרי )ראה עליוהמוטל

 אלו המג"א דברי על לתמוה עמד לאו"ח בביאוריו ז"להגר"א
 המאכל, לתקן אם כי חיובית מצוה אינה חלה שהפרשת לומרשרצה
 עימתו לעשות לאדם לו אסור שהרי שחר להם אין שדבריו יומרורוצה
 קולא לידי דאתי "חומרא ע"ב( מ"ח )פסחים הגמרא דעת ומביאקבים,
 דהפרשת ז"ל הגר"א דדעת נראה ב'(, אות )שם מחלה" לה מפקע דקאהוא
 המאכל, לתקן רק באה ואינה דגברא עלי' דרמיא חיובית מצוה הוהחלה

 לאדם לו "אמור שכ"ד( מי' )יור"ד ז"ל מרן שאמר נראה מעמאומהאי
 המחבר ודייק חלה" חיוב ממנו להפקיע כדי מכשיעור פחות עיסתולעשות
 מן ולא האיש מן חלה חיוב להפקיע כלומר ממנה ולא "ממנו"ואמר
 המאכל תיקון רק ולא הוא דנברא חיובא חלה הפרשת חיוב שהריהעימה,
 לאכול. הואכשרוצה

 "הדא מחלה( ה"א )פ"נ הירושלמי דברי הם אלו המחבר לדבריהמקור
 שהוא לומר נראה הירושלמי של ומעמו קבין" עימתו לעשות שאסוראמרו
 עובר מבלו המשהה ממעשרות( ה"א )פ"ג שסובר הולך, שלשימתומפני
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 הרמב"ם ונם רנברא אקרקפתא המומ5ת חיובית מצוה שזה והוא, תאחר,בב5
 5עשות 5ארם 15 שאסור מבכורים( המ"ז )פ"1 פסק שהרי זו בשימההו5ך
 ע"א( ר' )ר"ה שכתבו והתוס' הח5ה, מן 5פמרו כרי מכשיעור פחותעיסתו
 אזלו, לשימתם ג"כ תאחר בב5 קאי אינו המעשר הפריש ש5א זמןשכ5
 לאכול כשרוצה רק ח5ה 5הפריש דאין עישור( ד"ה י"א )ב"מ רעתםשהרי
 מצוה 5ח1 ומעשרות שתרומות ורעמי' רש"י שימת ר5פנינו נמצאעיי"ש,
 הירוש5מי ושימת מתבואותיו 5הפריש רנברא אקרקפתא ררמיאחיובית
 דנברא. אקרקפתא מצוה שזוהיורעמי'

 נראה חיובית מצוה הוה ח5ה רהפרשת האומרים א5ו בשימתוהנה
 לנחתום שאסור שכ"ח( )יור"ר הב"ח כתב שהרי והמ"ז הב"ח נםדה51כים
 אינו והוא ח5ה 5ימול אחר 5כ5 רשות 5יתן אנשים 5הרבה העיסהכשמוכר
 רוקא הוא הפרשה דחיוב נימא ואם חלה, לימו5 נתחייב הוא שהרינומ5,

 ונם סק"ב( )שם המו"ז נמשך ואחריו כ55 נתחייב 5א עריין א"ככשאוכ5
 )ראה עליהם חלק ולא הנזכרים הב"ח רברי את הביא סק"ר( )שםהש"ך
 ר' סי' ח"ב רבר כהשיב שו"ת ז"5 נצי"ב הגאון הש"ך רברי שפירשומה

 קס"מ(. סי' ח"ג השרה פריושו"ת

 נרו5ים בזה רנו שכבר וראיתי בספרים עיינתי זאת כתביאחרי
 דתרומה רעתו י"א( ס"ק מה"ק ממו"ר )שו"ת ז"ל מהרש"ק הנאון 5ב,חקרי

 ע"ב מ"ז )נימין מהרש"ל דברי והביא עלי' ררמיא מצוה הוה לאומעשר
 ע"ב( ל"1 )נררים ראמרו מהא וכן רש"י, כרעת שרעתו ראורייתא(ר"ה
 ונם המו"ז כרעת נראה 5מעברי', לי' וניחא הוא רילי' מצוה ר5מאאו

 5עשות יכול רלכתחלה רמשמע 5הפריש, ש5יח ארם עושה ראמרומהא
 וחירש מ"א(, )קרושין מבשלוחו יותר בו מצוה רקיימ"5 אע"נשליחות
 בזה כהשא"כ מבש5וחו, יותר בו מצוה אמרינן חובה רהוי במצוהרדוקא
 כ' דף לעיל שהארכתי מה )וראה 5אכול רוצה א"כ א5א בעליו חיובראין

 מבשלוחו, יותר בו למצוה בקשר ק"א רף ס"ת מערכת ח"ב ישרוןוביסורי
 הנאון ונם מצות(, בשאר נ"כ או שבת ובהכנת אשה בקירושי נאמר רקאם
 ברברי זו חקירה ותלה בזה רן נ'( סי' תרו"מ ריני )יור"ר בינה אמריבע5

 מהנות מהלכות פ"ו מל"מ ג"כ וראה פ"ב סוף )קירושין רי"דהתוס'
 הפומרת אחת חמה ע"י מב5 ש5 איסורו שהפקיע אע"ג שכתב, ה"ז(עניים
 דזה נראה חשוב, ברבר נתינה מצות לקיים עליו מומל מ"מ הכרי,את

 הביא וכן מבל מאיסור עצמו את דמפקיע במה יוצא ואינו פרמיתמצוה
 נתינה סצות דחושב י"ב( )שורש המצות בספר הרמב"ן רברילראיה
 מ"מ בה, חייב ראינו ראע"ג מזה מבואר עצמה, בפני 5מצוהבתו"מ
 חיות מהר"ץ הגאון דברי מעיניו שנעלם ופ5א נתינה, מצות 5קייםחייב
 בזה חולק שאינו והעלה אלו רמב"ן בדברי העיר שכבר מ"ז( )נימיןז"5
 יור"ר מה"ת נוב"י כ', גימין חיות מהר"ץ מזה ג"כ )ראה רש"י שימתע5
 בקשר לעיל וכן שהבאתי רי"ר ותוס' הרמב"ן רברי ממנו שנעלמו ר"אסי'
 ההפרשה(. ע5 כמו הנתינה על מיוחרת ברכה מברכין ראיןלהא
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 שהביא מאחרונים באחד שראיתי מה להזכיר אמרתי בזהובעמדי
 דאמרינן מהא לאכול דוצה א"כ אלא הפרשה חיוב שאין רש"י לדבריראי'
 להניח, לא אבל להאכיל יתומים בשל מפריש דאפוטרופוס ע"א( נ"ב)גיטין
 לא למה לאכול, דוצה כשאינו אע"פ ונתינה דהפרשה חיוב דיש נימאואי
 היתומים את לחנך כדי להניח כשרוצה אף להפריש רשות לאפוטרופוםנתנו

 מיובית מצוה זאת אין בגדולים דאף נראה הכי אמרינן ומדלא זו,במצוה
 לדחותה יש מ"מ היא דטובה אע"פ זו וסברא הקטנים, לחנך צריך לאלכך

 בי"ד, הפקד משום היא יתומים בשל מפריש דאפוטרופוס דהאולומר,
 לתרום, שיוכל כדי דאפוטרופוס לגבי היתומים של הפירות אתשהפקיעו

 הפקירו דלא הא ובכן אפוטרופום", ולא "אתם מקרא שם ממעטינןדהא
 של תועלת בזה שיש אע"ג שמניח, מה ולא להאכילם שצריך מההיינו
 שם(. רשב"א )ראה זאת את הפקירו לא מ"םחינוך

 סל צירוה - ההפרשהאופן
 ושורפין העיסה מן כזית ונוטלין במפה או בכלי העיסהמשימים

 שכ"ד )סי' הלחם את שם שיאפו בתנור לשרפה והמנהג באש,אותה
 ואם הכלי, מדופני דבר שום יצא שלא יראה בכלי כשמצרפו א'(,סעי'
 את שמחזיק כלי לו אין ואם לצרפם, כלי כמו חשוב במפה הפתמכמה
 שם )ש"ך הנון צירוף ונקרא עליהם ג"כ המפה ויכסה במפה יניחנהכולה
 במפה הפת כורך אלא מהני, לא לבד מפה וכיסוי מהרי"ל( בשםסק"ה
 )הלכות הכלבו דמדברי אלא א'(, ס"ק מ"ז תנ"ז או"ח )פם"ג ממהמעלה
 יפרוס המחיצות מן למעלה עוברות "ואם כתב שהרי דמהני נראהפסח(
 רברי מורים וכן מזה, גדול כלי לך דאין אותן ומכסה סדין או מפהעליהן

 אינו בגודש לכלי חוץ שעומד מה "אבל וז"ל רצ"א( סי' )ח"בהתשב"ץ
 וראה סק"ג תנ"1 )או"ח כתב כן השקל המחצית וגם שיכסנו, עדמצמרף
 כ'(. סי' ח"א גרויבארט מהרי"ל הגאון בזה שביארמה

 דאם מורו בשם הביא החינוך שהרב להזכיר אמרתי בזהבעמדי
 אח"כ שנתנו אע"פ תוך לו שאין דבר לכל ונתנו התנור מתוך הפתרדה
 מדברי סתומים ודבריו שפ"ה(, )מצוה נתחייב ולא מחלה נפטר כברבסל

 לשייר שצריך הפריש ולא שכח באם שכתב גלגל( ד"ה ט' )ביצההתוס'
 החתיכות כל יניח ולמחד עצמו בפני אחד כל שגבלן מפני וכו' אחדמכל
 הפת רדה שכבר דאף הרי אחת, מכולם ויפריש לחלה ומצרפן אחדבסל
 בחלה למייבם לסל יו"ט אחר שמצרפם מה מועיל מהתנור יו"טקודם

 כדבריו דלא שפסק הרמ"א של טעמו שזהו ואפשר כאחת כולםולפמור
 לצרפם, כלי כמו הוה במפה הכלי מכסה דאם שכ"ה( )סי' דמפהבהא
 תוך. לה' שאין בכלי שהיה במה נפטר דלאהרי

 מבכורים( המ"ז )פ"ו הרמב"ם מדעת נדאה אלו התוס'כדברי
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 פת ואפה וחזד למל הפת ונתן ואפאה מכשיעור פחותה עימה עשהשכתב
 וכו', לחלה מצרפן הסל חלה שיעור בסל נתקבץ אם למל ונתןאחרת
 צירוף מהני מ"מ ונצטנן הראשונה פת מעשה ננמר דכבר דאע"נמשמע
 מדעתו. סברא האי לחדש החינוך הרב של למורו מנ"ל פלא ובכןלהשני

 דמהני י"נ( סו"ס פ"א )ביצה הרא"ש מדעת נראה דין מןלבד
 אח"כ. צירומ דמועיל הרי צירוף" לידי אח"כ יבואו "ואם שכתב אח"כצירוף

 פ"א( סי' יור"ד )מה"ת חסד תורת בשו"ת ראיתי בספריםכעיוני
 החינוך לדברי חשו לא שהפוסקים והראה אלו החינוך דכרי על עמדשכבר
 )יור"ד ז"ל נטונזאן רי"ש להגאון דעת ביוסף אולם כדבריו, דלאוהורו
 דכרי והביא בתשובה האריך שכבר וכתב החינוך בדברי ג"כ העירשכ"ה(
 התנור, מן כשרודן מצרפן הסל שכתב הסל( ד"ה ע"ב ח' )נדהרש"י
 נראה לא רכ"ו( )סי' או"ז מדברי אבל לסל, התנור מן כשרודן דוקאנראה
 להנאון משה מנחת 1ש1"ת י"א אות ע"נ סי' שאלה בעמק נ"כ מזה )ראהכן

 י"ב(. סי' ז"ל ירושלימסקירמ"נ
 המחויב משיעור פחות קופסא ובכל בקופסאות המונחותמצות

 אם לחקור יש כלי בתוך או וכרכן סדין בתוך ביחד והניחן חלהבהפרשת
 יצטרפו, שלא מחלקין דהקופסאות י"ל או לעיל, כמכואר לחלה סצרפןהכלי
 אע"פ הרוכלין קופת המוציא צ'( )שבת דתנן מהא הוא לזה ראיהוקצת
 מונח מין שכל אע"פ אחת, חטאת אלא חייב אינו הרבה מינין בהשיש

 הסל נדולה בקופה מונחים שכולם כיון מ"מ שם(, )רש"י קטנהבקופה
 אחד. לדברמצרפן

 זאנענפעלד חיים יוסף ר' להנאון חיים שלמת בשו"ת ראיתיוהנה
 המצות להוציא בזה לדקדק דיש ודעתו בזה שנשאל ע"ט( )סי'ז"ל

 איפשטא דלא בעיא מצינו כי הכלי, ע"י ולצרפן בכלי ולשימםמהקופסאות
 פ"ה(, )ב"ב קנה לא או לוקח קנה אי מוכר, ברשות לוקח של לכליובקשר
 הקופסא כאן נם ולכן הרשות לגבי בטילה אינה דהכלי לומר צד דישנראה
 הנדולה. הכלי או הסדין לנבי בטילהאינה

 סק"ט(, שכ"ט )ש"ך חיוב ספק עיסת על חיוב מעיסת לפרישויכול
 תמיהתו יתישב ולפי"ז להפריש, אין פטור עיסת על חיוב מעיסתאבל
 הש"ך על שהקשה רל"ט( אות חלה הלכות דינים, )חי' שרד הלבושישל

 יוכל חלה הפריש ולא פשטידא באופה שכ"ד( )סי' הב"י שהביאמהמ"כ
 דאורייתא, דטכ"ע הפטוד על מחיוב כמפריש זה ואין עליהלהפריש

 אפשד הא תקנה, לי' הוה לא זה וזולת כעיקר דטעם לומרומדהוצרך
 מהחיוב להפריש דאמור ע"כ אלא הבשר ועל עליה המחויבת מעיסהלהפריש

 )פ"ה והמל"מ הספק, על מחיוב הפטור על מחיוב דשאני אלא הפטור,על
 חו"ל בחלת להפריש מותר הודאי על מספק דאפילו העלה מתרומות(הי"ז
 הפמ"נ בדבדי שהאריך מה כ' סי' ח"א בנעימים חבלים שו"ת)ראה
 איפכא(. או המגודש על מהמל דהפרישובהא
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 ועיפת היפה על מהרע וכן החיוב על פטור מעיפת מפרישיןואין
 )ישועות שמורה שאינה מצה של עיפה עם מצטרפת אינה שמורהמצה
 משום בחלה להתחייב כשיעור נחשבת דתהיה תנ"ז(, פי' או"חיעקב
 שאינה על משמורה להפריש מותר אבל תערובתן, על מקפידיןדבנ"א
 דמצר יפה, מקריא לא בשמורה חומרא דיש והאי אחד ממין דהםשמורה,
 אלא ה"א( מתרומות פ"ה )רמב"ם חלבו זה ואין יתרון בו איןהחומר
 ז"ל קוק הכהן רא"י להגאון כהן כהטפט )ראה מפרישין ולכן בנ"א שלקפידא
 כ"ט(.פי'

 מדרבנן שחייב העיפה על התורה מן שחייב מעיסה חלה להפרישואין
 המחויב על מדרבנן המחויב מן להפריש דאפור להיפך, וכ"שלהפריש

 להחיוב. ע הפטור מן דהוימדאורייתא

 באחריותה חייב אם חלההפריש

 שהביא נ'( אות שכ"ב סי' יור"ד )ברכ"י ז"ל חיד"א להגאוןראיתי
 לתקן משם והלכה אצלה והניחתה חלתה אשה שהפרישה שאירעמעשה
 ואכלוה שהפרישה החלה וחטפו חתול או עוף בא ואדהכי תבשילאיזה

 יש זו דבמצוה והעלה ולהפריש לחזור צריכה האם לשאול האשהובאתה
 לעיל זה אודות )ראה לכהן נתינה מצות ב( הפרשה; מצות א( מצות,שתי
 להפריש כזו בעובדא צריכין היו שניהם מקיימין שהיו ובזמן פ"ד(.דף
 שורפין, ואח"כ הפרשה מצות רק מקיימין כשאין בזמנינו אבל הפעם,עוד
 ונפטרה שבידה המצוה קיימה כבר חלתה הרימה הזו שהאשהכיון

 ולהפריש. לחזור צריכין ואיןהעיפה
 ברכ"י להגאון לי' דמנא פלא לזמניהם זמנינו בין חילוק האיוהנה

 דבכורים בפ"ב דמפורש ועוד כעת לכהן בחלה נתינה מצות דאיןלומר
 ה"ד( )פ"ו שביעית ובירושלמי מ"ד( )שם באחריותה חייב אינודתרומה
 איקרי תרומה הלא וחלה בעלים באחריות אינה דתרומה הושעיא ר'אמר
 ז"ל. חיד"א הגאון דברי תמוהיםובכן

 שבהם והראשון לב חכמי גדולים דנו כבר אלו הברכ"י בדבריוהנה
 כברכ"י דלא שהראה קפ"ב( פי' ח"ג )טטו"ד ז"ל מהרש"ק הגאוןה"ה
 )רמב"ם באחריות חייב הגז דבראשית הגז, מראשית חלה דין ששונהמפני
 בשביל רק היה לכהן נתינתו תחילת ולכן טובל, דאינו משום ה"ח(פ"ו
 לא אם ממילא הנתינה הוא בכך מצותו דעיקר וכיון לכהן, נתינהמצות
 הוי הכל, ואופר רטובל וחלה בתרומה אבל כלום, אינו הנתינהקיים
 וא"כ נתינה מצות חל ההפרשה ואחר בפ"ע, מצוה והוי ההפרשהעיקרו
 כאן אין תרומה לו כשאין אבל תרומה, כבר כשיש רק הנתינה חללא
 וזה ההפרשה רק הנתינה מצות חל לא ועיפה התבואה ועל נתינה,חיוב
 קיים.כבר
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 ה"ה )פ"י להרדב"ז ראיתי להלה, הנז ראשית בין רהילקוהא
 דבראשית כהונה מתנות משאר הנז ראשית שונה במה שהקשהסביכורים(

 רראשית טעמא דהיינו וכתב כהונה מתנות בשאר משא"כ באחריות חייבהנז
 והכהן בעיר נותנים כהונה מתנות רכל נתינה, מצות לקיים כדי הייבהנז
 ראשית אבל לכהן, ונתן שפיר וסתקיים ונומל והולך כ"כ למרוח צריךאינו
 הצאן את גוזזים ושם בישוב דקה בהמה לנדל דאסור אלא כן אינוהנז

 לא באהריות הייבים הבעלים היו לא ואם שם ללכת לכהן גרולוטורח
 סי' הרסב"ם )ללשונות ברדב"ז ראיתי אולם נתינה, מצות בזה מתקייםהיה

 להפקיע שמכוין דהיכא הגז, לראשית בקשר הרסב"ם דברי שהסבירקע"ד(
 סשלם אינו שוב הזיקן או אכלן כנון כהונה מתנות ממצות עצמואת
 ממון דהוה כיון להפקיע ויכול המצוה מן עצמו את להפקיע דרצהביון
 מומלת המצוה עדיין להפקיע, רצה שלא במקום אבל תובעים, לושאין
 הנז ראשית דאבד שכתב הרמב"ם רברי יתישבו ובזה באחריות וחייבעליו
 מומלת עריין עצמו, את להפקיע שרוצה גילה שלא כיון באחריותחייב
 באחריות. וחייב המצוהעליו

 והנה ר"ה בסופו פ"ח )בכורות הרימ"א הביא אקו הרדב"זרברי
 רשאני ותירץ חייב ראינו חמור מטר מפריון עליהם והקשה להררב"ז(ראיתי
 נתינה כתיב נ"כ בתרימה הא קשה ולפ"ז נתינה בי דכתיב הנזראשית
 מבכורות( ה"ח )פ"י מל"מ להרב רראיתי אלא באחריות, חייב אינוואפ"ה
 מצות, ב' בה רייט משום באהריות חייב אינו דבתרומה מעמא רהנישבתב
 מיוחד הלק אותו על רק חלה אינה והנתינה לכהן נתינה ומצות הפרשהמצות

 מזה )ראה מצותה. לה אזלה התרימה אברה וכי תרומה, לשםשהפרייט
לעיל(.

 תלי;אי )אוריין בספרו זה ברבר רן ז"ל תאומים משה ר' הגאוןגם
 שהקשה אלא כהן ליר החלה מטי שלא כ"ז באחריות רהייב והראה קי"ב(כי'
 ור"י ביו"מ במומאה חלה בהפריסת מ"ו( )פסחים ור"י ר"א רפליגימהא
 אי רפליגו שם תלמודא וקאי בב"י, עליו שמוזהרין המ'ו זהו לאכיבר
 כהו ליר שיבוא ער באחריות רחייב בחלה ולכן מטון, הנאהסובת
 דכל 1'( )פסחים קימ"ל הלא ימצא, ובל יראה בבל עובר אינואמאי
 כאן רמיירו ותירץ רמי, כרירי שלומי בעי ומתבר מיגנב ראילוהיכי
 יכול שיהי' באופן לכהן לתתו יכול ראינו פסח של ביו"ט טטאהבחלה
 הערב ער ולהשאירה ביו"ט, א"א ולשרפה רלאפותה רבר, בשוםלהנות
 שייך לא ולכן בהנאה ונאסרה החמיצה שהרי לא ג"כ לכהן אזוליתנה
 ויפ"ז ליה"ות יכול אינו ג"כ הכהן שהרי הפרשה אחר אחריותכאן
 לכן נתינה מצות היום לקיים וא"א רהואיל הברכ"י רביי שכנים לומריש

 פעם. עור להפריש צריכה אינה ונאבד חלתהבהפרישה

 ועור( ו"מ סי' )ח"א הים שפת בשו"ת ראיתי זאת כתביאחרי
 עיי"ש. הרבר בזהשהאריך
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 ראם מורו בשם הביא החינוך שהרב להזכיר אמרתי בזהנעמרי
 אח"כ שנתנו אע"פ תוך לו שאין רבר לכל ונתנו התנור מתוך הפתרדה
 מדברי סתומים ודבריו שפ"ה( )מצוה נתחייב, ולא מחלה נפטר כברבסל

 מכל קיטייר שצריך הפריש ולא שכח באם שכתב גלגל( ר"ה ט' )ביצההתוס'
 החתיכות כל יניח ולמחר עצמו בפני אחר כל שגבלן מפני וכו'אחר
 הפת ררה שכבר ראף הרי אחת, מכולם ויפריש לחלה ומצרפן אחרבמל
 כהלה לחייבם לסל יו"ט אחר שמצרפם מה מועיל מהתנור יו"טקורם

 כרבריו רלא שפסק הרמ"א של מעמו שזהו ואפשר כאחת כולםולפטור
 הרי לצרפם, כלי כמו הוה במפה הכלי מכמה ראם שכ"ה( )סי' רמפהבהא
 תוך. לה שאין בכלי שהיה במה נפטרדלא

 מבכורים( ט"ז ה' )פ"ו הרמב"ם מדעת נראה אלו תום'כדברי
 ואפה וחזר לסל הפת ונתן ואפאה מכשיעור פחותה עיסה עשהשכתב
 וכו' לחלה מצרפן המל חלה שעור במל נתקבץ אם לסל ונתן אחרתפת

 צירוף מהני מ"מ ונצטנן הראשונה פת מעשה נגמר דכבר ראע"גמשמע
 מרעתו סברא האי לחדש החינוך הרב של למורו מנ"ל פלא ובכןלהשני
 צירוף רמהני י"ג( מו"ס פ"א )ביצה הרא"ש מדעת נראה רין מןלבר
 אח"כ. צירוף דמועיל הרי צירוף" לירי אח"כ יבואו "ואם שכתבאח"כ

 פ"א( סי' יור"ר )מה"ת חסד תורת בשו"ת ראיתי בספריםבעיוני
 החינוך לדברי חשו לא שהפוסקים והראה אלו החינוך רברי על עמדשכבר
 שכ"ה( )יור"ר ז"ל נטנזאן רי"ש להגאון רעת ביומף אולם כרבריו, רלאוהורו
 רש"י דברי והביא בתשובה האריך שכבר וכתב החינוך ברברי ג"כהעיר
 נראה התנור, מן כשרודן מצרפן המל שכתב הסל( ד"ה ע"ב ח')נדה
 כן. נראה לא רכ"1( )סי' או"ז מדברי אבל לסל, התנור מן כשרודןרוקא
 להגאון משה מנחת 1ש1"ת י"א אות ע"ג סי' שאלה בעמק ג"כ מזה)ראה
 י"ב(. סי' ז"ל ירושלימסקירמ"נ

 המחויב משיעור פחוונ קופמא ובכל בקופסאות המונחותמצות
 אם לחקור יש כלי בתוך או וכרכן סדין בתוך ביחר והניחן חלהבהפרשת
 יצטרפו, שלא מחלקן דהקופסאות י"ל או לעיל, כמבואר לחלה מצרפןהכלי
 אע"פ הרוכלין קופת המוציא צ'( )שבת רתנן מהא הוא לזה ראיהוקצת
 מונח מין שכל אע"פ אחת, חטאת אלא חייב אינו הרבה מינין בהשיש

 הסל גרולה בקופה מונחים שכולם כיון מ"מ שם( )רש"י קטנה,בקופה
 אחר. לדברמצרפן

 זאנענפעלר חיים יוסף ר' להגאון חיים שלמת בשו"ת ראיתיוהנה
 המצות להוציא בזה לרקרק ריש ורעתו בזה שנשאל ע"ט( )סי'ז"ל

 רלא בעיא מצינו כי הכלי, ע"י ולצרפן בכלי ולשימםמהקופסאות
 )ב"ב קנה, לא או לוקח קנה אי מוכר, ברשות לוקח של לכליו בקשראיפשטא
 כאן גם ולכן הרשות לגבי בטילה אינה רהכלי לומר צר ריש נראהפ"ה(

 הגרולה. הכלי או הסרין לנבי בטילה אינההקופסא
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 הרה מפריש מי - נהתוםהלת
 עושה שנחתום המנהג 5הצריק א'( )מי' בנימין משאת הרבכתב

 העיסות כ5 מערבין ואח"כ ח5תו ונומ5 עימתו 5וקח אחר וכ5 גרו5העיסה
 הנחתום רעת היה ה5ישה רסתחילת משום והוא גרו5, 5חם הכ5 מןועושין
 ר"ה שכ"ו סי' )יור"ר הב"ח רעת אב5 ח5קים, 5כמה ו5מכור העימה5ח5ק

 ואינו המצוה ע5יו ח5ה כבר רהנחתום חרא מעמים, משני 5אמורואמי5ו(
 בפני ברכה אחר כ5 שיברך 5חלקים 5מכרה ראסור ותו עצמו, את 5פמוריכו5

 בעל הפישה הכהן קורא הכי שכהטום צריכה, שאינה ברכה רהוהעצמה,
 ע"א(. ע' )יומאפה,

 )חב5ים ז"5 גרויבארמ מהרי"5 הגאון רן א5ו הב"ח ברבריוהנה
 רכ"ג, להא רינא האי רמי ר5א ורעתו ב'( אות מ"מ מי' ח"בבנעימים
 הפעם, עור בחינם 5ברך אמור 5כן התורה ברכת בירך כבר הכה"גרהתם
 הכא מיצא"כ מ"ה( ר"ה תום' 5"1 )מנחות 5תפ5ה, תפ5ה בין במחכמו

 וכרוגמת לברך ררשאי י"5 בחיוב, עצמה את 5הכנים רוצהשהאשה
 שהז"נ מ"ע ע5 מברכות רנשים הא( ר"ה ע"א ל"ג )ר"ה ר"תרברי
 בחיוב. עצמן את 5הכנים יכו5ות מ"מ רפמורותאע"ג

 רברי שהביא ואחר ב'( מ"ק שכ"ו )מי' המו"ז בי' רן רינאהאי
 5'( )גימין רתנינא מהא הב"ח דברי על 5השיב כתב והב"ח בנימיןהמשאת
 בחזקת ע5יהן מפריש מחלקן, ע5יהן מפריש 5היות הכהן את מעותהמ5וה
 ע"ז ופרכינן וכו', ה5וי או הכהן מת שמא חושש ואינו קיימיןשהן
 5הך 5יה זכי מאן ליריה אתי ר5א וכיון וכו', 5יריה אתי ר5אואע"ג
 ומשני נתינה, ירי זה יצא והאיך בחובו, זה שיקב5נה תרומה הךכהן

 כיון ה5כך זה, 5כהן אלא תרומה 5יתן רגי5 שאינו עמקינן, כהונהבמכירי
 רעתייהו כהנים שאר 5הו אמחו 5י יהיב ר5רירי היא רפשימארמי5תא
 כאילו הוה מכיריו רהם רהיכי 5ך הרי רמהני, לירי, רממי כמאןוהוי
 והמ שבת ערב כ5 ממנו ליקח הרגי5ים האנשים אותם ולכן לירייהו,אתי
 שעושה סורם ממנו קנו כאי5ו 5הו והוה ח5ה יפרישו שהם כן ע"מקונים
 עיי"ש. ג5גו5 בשעת רהיינו חיוב בשעת 5ירייהו ואתיהעיסה

 פירשו הראשונים א( לתמוה יש הרבה המו"ז רבנו של רמיונוע5
 תקנת שהוא אלא מרינא מעות בהאי הכהן זכה ש5א 5היות רברהאי

 הכהן אין לכהן המעות 5וה ר5א היכא ומש"ה הלוים תקנת מפניחכמים
 רדעת ב( ישם(. ויש"ש רימב"א רמב"ן )ראה התרומה. לו להקנותיכו5
 זוכה לכן מועמת מתנה אך רהוי כהטום המררכי בשם בגימין( )שםהג"א
 5א או 5ידו נא חשוב אי זה )וענין לחלה, דומה אינו ובכן הכהןבה
 וכן ר"ר( בסי' הקצה"ח ברברי קי"ג ער ע"ז ממי' יו"מ עונג שו"תראה
 כל ליקח הנשים שדרך שבמקום שכתב ש"5( )סי' הררישה מרברינראה
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 מקודם המעות לו נתנו לא אפילו חלה, ומפרישין עיסה טהעכו"ם שבתערב
 תהלה לש רהכי ואדעתא ישראל מנהג יודע דהעכו"ם כיון מותר,הגלגול
 כדינו הוי דינא והאי עיי"ש, שגלגלה קודם במתנה לישראל נתנו כאילוודינו
 הטו"ז, שמביא כמו דגיטין מהא ראי' הוא הביא לא ומ"מ הטו"זשל

 רגיטין להא דנחתום דינא האי דומה דאינו הדרישה דדעת דמשוםנראה
 הם שלו כהונה במכירי והתם שלו שיהיה בעינן עיסה דגבי מיטוםכלל

 ב'(. אות קס"ט סי' ח"ג השרה פרי שו"ת )ראה חכמים, תקנתמי2ום

 באורים הנ"ז )סי' חיים המקור ג"ב האריך זה 'טבדכר ראיהישוב
 מנהג על לערער הב"ח בי2ם וטו"ז היט"ך דכרי והביא ז'( ובח'ב'

 מחויב הנחתום שהרי חלה, שיעור אי2ה לכל מוכר שהנחתום'טנוהגין
 ברכה מי:ום ועוד למכור, לכתחילה יו נתיר איך ובכן הלהלהפרי'2
 לטעמו ליתא וא"כ גברא חוכת אינה הלה א( וכתב וצריכה,שאינה

 סמה להפריש חייבין שהרי כאן אין צריכה ':אינה ברכה ב( הב"השל
 עיי"ש. צריכה שאינה ברכה בזה שייך מה ובכןי2קנו

 שהרבה נ"ג( כי' )יור"ר '2הם תרש'ש ב':י"ת מצאתי דן מןלבר
 הע.סות לחלק הנחתום '2בדעת רהיכי ודעתו מזה לדון המהברהגאון
 ריכולח היטניה על מאהת הקה ליקח ו':לא ואהד אהר לכל '2יעורבדי
 רמ"ב או"ד זקנים עטרת ג"כ מזה )ראה בברכה, חלה להפריש אשהכל

 דעתם דאין היכי לברורי גבן פיט אכתי אלא ס"ר( סי' דבר ס'2יביטו"ה
 האפיה. אחר עדלחלק

 דלדעת שכ"ו( ייר"ד בי' )ראה והסמ"ג הרי:ב"א נחלקו דינאבהאי
 שאין אע"פ חלה שיעיר העימה בכק ':יש כל בחלה, הייבתהריטב"א

 ודעת אפיה, אחר העיסה לחלק שדעתם ואע"ג כשיעור, מהם אחרלכל
 דאל"כ אפייה, )אחר אפילו כלל הח;קן בדעהן יהא שקא דצריךדכמ"ג
 א' סי' בנימין מ':את 'סו"ת שם פרי'2ה )ראה מהלה, העימהפטורה

 מחלוקתן(.'סהפבירו

 שהרי הסמ"ג דעת אחרי '2נטו נראה הפוכקים רוב מדבריוהנה
 קמה שנתנו ר':נים שכתב המהבר דברי על הגיה ג'( פע' )'2כ":הרמ"א
 שיש אע"פ כיטיעור מהן אחד בי2ל אין אם שאור, להן לעי2ותלנההום
 מרעתן אבל מרעתן שלא שערבן ודוקא כתב פטורה, כ'2יעורבכללן
 רמברו הגולה ובאר הב"ח מדברי נראה וכן מקפידין, אינן 'טהריחייב
 פטורים יחר לאכול בדעתם ואין כיטיעור ראין היכי ולכן הסס"ג.כרער;

 אפיות חלות קונה אחר רכל היכי רכל מזה נשמע ממילא חיה,)ולהפריי2
 רסובר הר,סב"א לשיטת אחר, בכל הלה שיעור ויש הלה הפרייטוילא

 חלות בלקיחת חלה שיעור באיכא א"כ יחד, כאוכלים הוה יחרדבנאפה
 בברכה מפריש אחד רק אלא בברכה, אחד כל להפרייט אסורים אחדכל

 נאפו הוה יחר, לאכול דעתם אין דאם הממ"ג ול'טימת כולם.ונפטרו
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 יכול א"כ בצק, בעודה נתח5ק כאי5ווהוה יחד נאפו 5א כאי5ויחד
 דקונה היכי 5דעתו, ו5פ"ז עצמו, בפני ו5ברך ח5ה להפריש אחדכ5

 בברכה, חלה 5הפריש אחד 5כ5 אמור חלה '2יעור מכדי פחותמאופה
 בחלק טבל אימור איכא חלה מהם אחד הפריש ש5א זמן י:כל היותאב5
 בלא אחד כל שיפריש טוב ו5כן השותפין כחלת ודינו אחד כ5 שלחלות
 הנחתום. הפריי: דלא היכי טב5 איסור לתקן בכדיברכה

 ס"ט, סי' ויור"ד מ"ד מי' )או"ח אפרים בית בשו"ת ראיתיוהלום
 בדבריו נתפרש רלא אלא חלה יפריש אחד דכ5 ודעתו זו שאלה בכעיןשדן
 בדברי אולם 5א, או ח~תה ע5 ואשה אשה כל תברך אי הברכה,בדבר
 שדרכם ובתה באשה שני2אל מצאתי ז"5 נטונזון שאו5 ר"י 5הגאוןשאול
 5עשות הן רשאות אם שנאפה לאחר עצמה בפני אחת כ5 ח5הלקחת
 ושהב"י והרשב"א הממ"ג במחלוקת הדבר 5תלות רצה ומתחלה לא אוכן

 ש5א כיון ביהד הפת 5אכו5 בדעתם שאין דאף הרשב"א 5י2ימתמסכים
 וכתב בו חזר בסופו אולם אהת, אלא מברכת אין אפייה לאחר א5אחלקו
 שאין מיירי דשם וסמ"נ דרשב"א דינא להאי דומה שאינו מצא העיוןד5אחר
 ח5ות כמה כשיעור אחת בכל יש דידי בנידון משא"כ כשיעור, אחתבכל
 במצוה ג"כ חברתה שתזכה בכדי הפרשה קודם לח5ק דרוצים היכאו5כן
 לזה ימכים הב"ח וגם לבטלה ברכה משום בו ואין כן לעשות יכו5השפיר
עיי"ש.

 )או"ח זצ"5 מ5יובאוויטש להגה"ק צ"צ בשו"ת מצאתי 5האמורנומף
 מהא וראיתו בנימין המשאת 5דברי וממכים דבר בההוא דן שג"כר5"ה(
 בכדי הגדולה מעימה בצק ליקה הנשים שרגילין ק"צ( )סי' התה"ד':כתב
 שיהי' כדי ה5ה שהפרישו קודם עיסה אותה ונוטלת אחרות, עימותלהמץ
 פטורה, עימה כל היה הפרשה אחר נוט5ין היו שאם החיוב, מן בצקאיתו
 דהשיג אלא אח"כ, '2מפרישין החלה ע"י עיסה אותה נפטרה ד5אהרי
 ראשין, בשני החב5 ואחז אחרת לכוונה התה"ד רברי שהשיא המ"בעל

 שמפרי'2ין בח5ה שתפטר ולגבי ביחד ני5וי:ה כאילו דעתו ח5ה חיובדלגבי
 להאמר, ניתן 5א וזה עצמה בפני ני5ושה כאילו הנ"5 הגרולה העיסהמן

 רצ"א(. סי' )ח"ב התי:ב"'ו, מדברי נראהוכדבריו

 שנפרש בצק שחתיכת דבריו, לחזק ראיות כמה שם הביאעוד
 אין המק"ח של ומפיקו אח"כ ש5 הפרשה בההיא נפטר אינו הפרשהקודם
 דברי ע"פ המפורשין ע"ו( ז' )נדה התוס' דברי נראים וכן והר"ןי"ג( סום"י דביצה )פ"ק הרא"ש ה"ה הראשונים טדברי סתוטה והיא מקוםלו

 5עשותה ח5תה הורמה שלא מעימה הלה כדי אדם נוטל מ"ו( )פ"דהמשנה
 שו"ת )ראה ז"5 צערלסאהן רי"ל הגאון הסכים ו5דבריו וכו',בטהרה
 בכדי ח5תם הם יפרשו מצות שהקונים והתיר י"ד( סי' או"ח 5בנוןעצי
 יהושוע מפר שו"ת התה"ד לדברי בקשר )ראה טבל, באיסור יכשלושלא
 5"א(.סי'
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 ה~ה רהפריששריה
 י"ט( ט"ו )מבדבר תרומה, נקראו דשניהם לתרומה חלה מצותשוה

 אחת חלה אף לאלף אחת גורן תרומה ומה וחומש מיתה עליהוחייבין
 שם במדבר )ספרי וכו', חלה תרומת אף מדמעת גורן תרומת ומהלאלף,
 חלה עיסתי כל האומר ולכן ע"ב( קל"ו וחולין ע"ב ע"ג ע"ו רש"יוראה
 להפריש אחר יוכל לא בתרומה וכמו מ"ט( פ"א )חלה כלום, אמרלא
 ולפ"ו ג'( סע' שכ"ח )יור"ד בחלה, הדין הוא שליחות ובעינן רשותובלי
 אלא י"ד( ה' פ"ה )בכורים חלה, להפריש יכול אינו לתרום שפסולמי

 משא"כ לכתחלה תורמין אין ושכור סומא דבתרומה מתרומה, חלהדשונה
 מן ויפרשו שיכוונו כדי ויפה רע בעיסה שאין משום ט"ו( ה' )ושםבחלה,
היפה.

 כגון העיסה לבעל הוא דוכות ידעינן אם )שם( הרמ"אכתב
 שלא לאדם דוכין רשותו בלא חלה ליטול מותר מתקלקלת, העיסהשהיתה
 וכו' הבית בעלת רשות בלא חלה להפריש יכולה שבבית משרתת וכןבפניו
 כתב והמו"ו קפ"ח( )סי' הדשן התרומת מדברי לקוחים אלוודברים
 )סי' החשן הקצות אולם בפניו, שלא לאדם וכין משום חלה המרשתדמהני
 כתבו שהרי כן, אינו והרשב"א התוס' שדעת להוכיח הראה ח'( אותרמ"נ

 אלא לא או לי דניחא מדין לאו דשליחות ל"ו( )נררים והתוס'הרשב"א
 תפריש לא ובכן לדעתכם, שלוחכם לדעתכם אתם דמה הכתובגוירת

 בעה"ב. רשות בלי בעצמההמשרתת

 בהא שהקשו י"ב( )דף נויר התוס' מדברי לוה ראיה הביאעוד
 דבר הוה והלא הלישה אחר חלה שתפריש לחברתא שליח עושהדאשה
 בעינן דלא נימא ואי הלישה, קודם שליח דעושה כיון לעולם באשלא
 א"כ העיסה, קלקול בלא ואפילו הוא דוכות משום אלא בעה"ב דעתכלל
 בעצמה והפרישה כלל שליח עשאה לא מאילו שליח שעושה מה נרעלא

 כולם דחלה שיעורי דהשתא ואע"ג ע"ש כך דנהגו האידנא שהקשווע"ש
 וה אין בעה"ב משל שמפריש דכל שכתבתי כמו דם"ל משמע אלאשוים
 להחמיר. העלה ובכן שליחות אלאזכות

 שם( )פ"ו גירושין בהלכות המשנה מרכבת הרב כתב הקצותכדברי
 לא דהשתא מידי איכא מי והקשו לנשתטית, גט שכותבין דאמרואהא
 נגעו זכות דמשום ותירצו ומן אחר על ע"ו שליח ויעביד למיעבדמצי
 חפץ במזכין רק וכות שייך דלא המשנה מרכבת בעל הרב כתב וע"זבה

 מרשות דלהוציא זכות, בתורת מדעתו שלא חפץ בנוטלין ולאלפלוני
 עיי"ש. וכיה דיני בוה דיינינן לאהנותן

 יצחק באר בספרו ו"ל רי"א הגאון להרב מצאתי בספריםבעיוני
 הכהמנה והמרכבת החשן הקצות בדברי שעמד ג'( ענף א' סי')או"ח
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 גרע, מיגרע שליחות בתודת דנחת דהיכא קשיא, אין דנזיד דמההואודעתו,
 וראיה זכיה, דין בזה מהני לא שליחות דיני ע"פ מועיל אינודאם

 דעבר שאמרו, מהו( ד"ה ע"ב כ"ג )דף קידושין התוס' דברי הביאלדבריו
 אחרים ע"י דשטר במתניתן מבואר והא שהקשו לא, או שליח לעשותיכול
 וכוונתם גרע, מגרע שליחות בתורת דבא דהיכא וחילקו זכות בתורת)מועיל
 עבורו זכי מצי שפיר אז שליחותו שיעשה א"ל שלא היכא דדוקאהוא,

 כמו הוה דאז שליחותו שיעשה בפירוש שא"ל היכא משא"כ זכות,בתורת
 יכולה דאיך שם בנזיר התוס' שהקשו וזהו שליחות דיני בי חל דיהאקפידא
 ודין לעולם בא שלא דבר הוה והלא הלישה מקודם לחברתה שליחלעשות
 העלה ולמ"ז גרע,, מגרע שליחות בתורת שצותה כיון בזה שייך לאזכייה
 תה"ד. בשם שכתב הרמ"א דברי דכניםהגאון

 לא או חרה הפרישה אםממועפכץע

 שממתפקת באשה רי"ג( יור"ד )ח"א מרדכי לבושי בעל הגאוןנשאל
 כדנקטינן לא או ואזלא נקטא סירכא אמרינן אי לא או חלה הפרישהאם
 או מלחה אם במסתפקת ס"ק( ס"ט סי' )יור"ד הטו"ז שהעלה וכמו ק"שגבי
 שהרי איסוד בחזקת היתה שהעימה לומר שייך לא חו"ל דבחלת ועודלא

 שכ"ג(. יור"ד כ"ט )בכורות מפריש, ואח"כ והולך אוכל חו"ל בחלתקים"ל

 אחזקא סמכינן בזו כגון שיל"מ בדבר אי להסתפק דישאלא
 חזקת יש אם בספיקא דבדרבנן ל"ח( סי' )מה"ת הנוב"י דעת לפיוהעלה
 בספרו שחידש וכמו מתירין לו שיש בדבר אפילו להתיר סמכינןהיתר
 ע"יי"ש.הצל"ח

 כבר זו ששאלה מררכי לבושי בעל הגאון ראה שלא בעיניופלא
 פ'( סי' יור"ד מה"ת לאברהם )חסד תאוסים אברהם ר' להגאון3שאלה
 וכנראה התורה מן עיקר לו שאין דבר הוי הזה בזמן דחלה להתיד,והעלה
 דאורייתא כעין רבנן דתיקון כל אמרינן לא דבהא ס"ה( )דף דגיטיןמהא
 דוקא היינו לחומרא, איסורא באתחזק דרבנן ספיקא למ"ד ובכןתיקון,
 ספיקא התורה מן עיקר לו דאין כאן ולכן התורה מן עיקר לו שישבדבר
 מן עיקר לו שאין בדבר דאף ל"ו( )עירובין למ"ד אפילו אלאלקולא,
 דזה כיון להקל יש מ"מ איסורא, באתחזיק לחומרא דרבנן ספיקאהתורה
 למליחה בקשר הטו"ז מדברי וכנראה שוכחין אין ורובא עליה דדמיאמלתא
 לשכחה. מספק חשינן לא ובכן סק'( ס"ט)סי'

 מעולם איסוד בחזקת היתה לא חתוכה דההוא לומר יש דין מןלבד
 עיסה א"כ מפריש, ואח"כ והולך אוכל קימ"5 לארץ חוץ בחלתשהרי
 לאו שבידו וכל להפדיש בידו שהרי סעולם אימוד חזקת לה היה 5אזו
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 שאכל למפרע מלתא אגלא הפריש לא שבאם אלא דמי, מעשהכמחוסר
 בזה, לומר יתכן ולא כלל חלות איסור לחזקת אין ולפ"ז מבל,באיסור
 באחד ג'( סי' )אשות המיימוני בתשובות שכתב להא ורמי איסורחזקת
 ואח"כ לי מקורו2ת את הרי השליח ואמר אשה לו קקרש שליחששלח
 נגד ערות דאין משום דנאמן להמשלח שתתקףש היתה וכוונתי טעיהיאומר
 לן במספקא כאן וה"ה ליטליח במקורשת הוחזקה לא רבריו דלפיהחזקה
 חזקת כאן אין הפרישה דאי החזקה, נגד ספק כאן אין הקה הפריי2האי

 כלל. מעיקראאיסור

 לצ או חלה הא'2ה הפרישה אם רמסתפקת דהיכא יוצאכוהאמור
 לקולא. ררבנן פפיקאאמרינן

 תיקון צריכה שעדיין מעיסה הלההפרישה
 הפעם עוד להפריש צריכה אם לאכילה, לדעעירהבכדי

 בדבר ה'( סי' משה )רעת זצ"ל פוידמאן משה ר' הגה"קנשאל
 חלה והפריש מהאיסור ידע ולא בחלב נילושת מרובה פת שאפהאחר
 הכרו"פ הוראת כפי אפיה אחר שינוי ועשה מהאיסור נודע ואח"ככדינא
 ? הפעמ עור חלה להפריש צריך אם בי"ד, ובהיתר א'( סק' צ"ז סי',יור"ד

 )פסחים ניכרין, שירים דבעינן דינא האי לתלות רצהמתחלה
 שאינו מפני חלה דאינו חמץ תרומת יטבהפריש וכמו שם( רש"י ע"ב,ל"ג
 מחמ.1 דגם ה"ג פ"ב פמחים ירויטלמי )וראה הכא, ה"ה השיריםמתיר
 שכתבו קידושין המקנה וכ! ל"ג פסהים והצל"ח תרומה אינו מצהע5

 ראח"כ אלא צ"ז( סי' בשג"א מבואר וכן אלו הירושלמי מרבריאיפכא
 רבריעבד מלאכתן נגמרו שלא רפירות להא הרבר לרמוה ורעתו מזההזר
 היה שהפריש דבשעה כיון הפירות, נאנדו או נגנבו אפילו הרומההוה
 הקב מן חלה הנוטל האומר רחלה( מ"ר )פ"ר ר"ע וכדברי לנמרן,בידו
 ורי"ת חדשים ובתוספות שם רע"ב )ראה השיעור, על כשהשלים חלה,דהוה

 לה מרמה רר"ע ה"ב( פ"ר )שם הירושלמי שביאר וכמו עליו(שה'2יגו
 המפרשים דפירשו ונתל'2ו, לכשיתלי12 האלו הפירות על הרומה הר"זלאומר

 החלה הויא השיעור לשישלים בהלה ה"נ למפרע, תרומה הואדכיטנתיי2ו
 הריט"א ביאר וכ"כ שהשלים, העיסה את ופוטרת למפרע הלה הקבמן

 של בגופו אינו דהאיסור דידן בנידון ובפרט כ"ב( כ"א סע' חלה)הלכות
 לומר יש שפיר חכמים, נזירת מצר איסור לו גרם אחר רבר אלאהלחם,
 אכילה היתר בכלל הוה ולכן לאכילה ראוי שיהיה לתקן בירורבאם
 קר(, ר"ה כ"ח )עירובין התוס' דברי מורים וכן התיקון קורמאפילו
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 חלה מפריש*ן אם שבת ערב ש? השמשותבין
 וחשכה שבת בערב הלה יהפריששכח

 ? מהו דשרשהאיסור

 כועט ולשייר לאכול דיכול משום חלה להפריש אין השמשותבין
 ד'( מ"ק מנב"ר ג', מ"ק רם"א מי' )מנ"א המשוייר, מן יפריש השבתזלאחך
 חלה( אות שבת ה' )זכל"א להפריוס יכול זה אם כי לחם לו איןואם
 דמותר בשבת להטת פמח ערב שחל שבת ערב של השמשות בביןזה"ה
 ארחות מובא ע"ט יומף יד ושו"ת ד' מ"ק יס"א )מנב"ר חלה, להפרישלו

 ט'(. -- תקט"ו מ"חיים
 ומניח בשבת אוכל לארץ בחוצה וחי2כה, הלה להפר"2שכח

 גרולה כ"כ יטתהא וצריכה במוש"ק, הלה ממנה ומ"ריש אחתחתיכה
 ער"ד )ראה ניכריה יס.ריה שיהיו דבעיט חוליה עוד ממנהשישאר
 יור"ד )שם הפר"ט, טרם אופן בכל לאכול אסור ישראל ובארץ,טכ"ג(
בכורות

 כ"ז"
 להפריש יכולה חלה ל.טול ושכחה הנרות בהרלקת שבת יטקבלהאשה

 )ס" מצוה '2ום מאתה למטע ל"מ יטבת דקבלת חשכה, שלא כ"זחלה
 במעות, קבלה כמו והוי מצוה לגבי בטילין השבותין וכל ב'( מ"ק טו"1ת"ר
 חלה, שתפרוש עד שבת קבלה לא בודאי הלה לקחה שלא חכרת היתהדאם
 המנ"א בדברי שם שהעיר ומח כ"ג מי' ח"ב מה"ת 'טו"מ שו"ת)ראה
 שבת לקבלת בקשר --- לקמן וכןדלעיל

 היא ע"ב( ל"ו )ביצה ויו"ט ביטבת חלה הפרשת יטל אימוראהאי בטעות"
 יסהם וי"ד( ט' ה' כ"ג פ' )שבת ומקדיש, מתקן משום הרמב"םלדעת
 אבל וממכר, כמקח דמקדיש יסם( מ"מ )ראה וכתיבה, בפטי"ט מכהכגדר
 מתק; משומ א.מורו דעיקר נצרכה( לא ד"ה ל"ז )ביצה נראה רש"ידעת
 ליכא מקדי"ט דמשום משום( ד"ה ע"א ח' )חגיגה התום' דעת הואוכן

 תום' מזה עוד )ראה לקדעת. התורה מן יטח"ב מכיח ועומדתדקדושה
 ד"ה ע"א ז' חולין במחיטבה, ד"ה ע"א נ"ה מנחות וכן ע"א ל"דמטין

 יסהארכתי מה וכן יטם ובתום' תעלה ד"ה רש"י ע"ב כ"ב בכורותודילמא
 בפטיעל. סכה במלאכת מזהעוד

 נוהגץ והיטכה להפרי"ט ביטכח מא"י בחו"ל חלה דיז ושונההואיל
 חלה" הפרשהם "עשרתם שבת בערב לומר בזמננו גם ישראלכארץ

 ה' מ"ק בשכ"ג פ"ת )ראה אח"כ, להפריש תקנה יש שהרי בחו"לטשא"כ
 דף ישראל ארץ ספר יחזקאל, כנמתבשם

 ק"ט"



 ואריסוה קבלנותמערכת
 בשבת דשדתפדת אריסות קבינות,נד*ן

 בהרבה דמבואר קבלנות היתר מעם בכאן ולברר להתבונןראוי
 שכר. לו כיטק'1 עביד" דנפ'טי' ואדעהא עב.ד קבלנות.' "דקבלן מ'2וםפיפקים

 על שנקרא מפני יהודי לאינו שלו מרח'ו להיטכיי ליהודיאמור
 לאריסותא יאו מרחיז דכתם ביטבת, מלאכה בו עוי2ה יחודי והאינו'2מו
 '2ל בזה הריוח '2כל ואמריעביד

 י'2ראי
 וכך בכך יהורי האינו את וי2כר

 'טכן מותר '2דה אבל י'2ראי, '2ל בשייהותו מ'אכה עושה .2הוא 1.חצא4..ם
 ':יקהה אומרימ ישראל '2: '2הוא 'טיודעים יאע"פ באריסות, 'טדה לקבלדרך

 כשדה, דינו וריחים כמרח'ו דינו ותנור עובד, הוא ויעצמובאריסות
 א'(. סע' רם"נ סי')או"ח

 כי2לא אפיקו שייך דינא שהאי מרן דברי ביאר הרמ"אוהנה
 'טעובד במה הנאה ל.'טראל ויש לרביע או ל'טלי'ט איא יהוד. האינויקהו
 דאע"נ לומר בא וזה קעביד, דנפ'2י' אדעתא דאיה. כותר מ"מב.טבת
 עושה הוא דהרי מותר מ"מ בי2בה שעויטה במה מתרבה ייטראל הלקרגם
 לית הישראל חלק נתרבה זה '2ע"י והט הייטראל, למען .לא עצמ.~מע.
 '2ירויח 'טנורם בעלמא, גרמא אלא זה ואין היא דממילא דהנאה בה,:;

 עשייה מלאכה כל תעי2ה "לא ע"ב( ק"כ )':בת אמרו וכברהייטראלי
 .2רי". גרמא הא דאסורחיא

 מהישראל שוכר יהודי מטאינו איסור יטום '2אין יוצא,מהאמור
 דבר רק לישראל ומ'טלם לעצמו הריוח ונוטל התנור או ה'טדה אוהמרחי1
 מ'טלם והוא הישראל של כיטהריוח רק הוא האיסור ממנו ח~ק אוקצוב

 ואע"נ לשנה, או ל.טבוע או ייום וכך כך סרחתו בעד יהודילהאינו
 שכירותו לקבל כדי עצמו בשביל יהודי האינו עויטה 3וונא בכהאידנמ
 הוא שהרי ישראל, בשביל העסק עיקר ט"מ קעביד, דנפיטי אדעתאובכן
 הוא והוה קצוב דבר שהוא שכירות רק כלום מהריוח מקבל אינועצמו

שלוחי
 כמותו אדם של שלוחו וקימ"ל מקבל שליחותו ויטכר ייטראל, 'טף
 בשבת, מלאכה עושה בעצמו היהודי כאילו הוא יהרי ל"ד()ברכות
 שלוחו, אינו דאז העסק של הריוח בעצם חלק יהודי להאינו לו כשישמיטא"כ
 מלאכה יעיטה דלא והיראים הסמ"ג לשיטת אפילו יטרי באריסות41פ"ז
 לבוש )ראה אסור, מדאורייתא י'טראל ביטל נוי ומלאכת קאי,אחפצא
 כושא"כ נשלוחו נראה או שלוחו כשהוא דוקא זהו מזה( רמ"ג סי'וא"ר
 הבשם ערו3ת בשו"ת בזה דברים אריכות )ראה דנפשי' אדעתי' דקעבידחיכי

 מ"מ הריוח, בעצם חלק יהודי לאינו דייט היכי חז"ל דהתירואע"ג
 מותר, ושדה באריסות אפילו להשכיר אסור דמרחץ כ"א( )ע"זאמרו
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 ליתן מדרך אין מרהיו אבל ח'2דא, וליכא באריסות ליתן דרכה דשדהמיטום
 ואע"ג ההכנסה, על מעולה ה'טנחה המרחץ לבעל שאין משוםבאריסות
 הריוח '2בל אותו יחיטדו חבריות מ"מ באריסות, קבלה יהודידחאינו

 יחיטדוהו. שלא בשדה משא"כ המרח.1, הבעלשל

 שבותין מבי2אר יוהר ההיטד על אף ,טבת בשבותי שהחמירווהא
 ה'טם, חילול די,ט יעוד תורה, 'טל כעין מאד חמזיי; שכת 'ט'2בוהימיטום
 חת"ם 'טו"ת ,ראה '2בתא, מינטרא לא ישראל ויאמרו השם יחללו'2הגוים
 ט'(. אות מ"א או"ח הב'2ם ערוגת ביטו"ת וכן רבריו לפרש נ"ט סי'או"ח

 מהפיך.ת ח,ק או ה-יוח מקבל ישראל דאינו דהיכא ענינאבהאי
 בא-יסית רק אם רא,2ונים גדולי נחלקו ממעשיו, ליהנות קישראלדמותר
 ישראך מתךני ,א רהא מותך, נמי בקבלנות רלמא או בקבלנות בשא"כ,2רי

 אחר י;'טקו ב'2בת י'2ראל האיני יע,2ה לא אם שהרי בלל, שבתבמלאכת
 '2ניטל כ.זן דאר.ס 'איים, דמי דלא הוא החולקים דעת אבלק.2בת,
 נומ-.ם '?חבעלים כה"ג אבל הוא, יום ד'2כיי איניטי אמרי יא בפירותהלק
 )?"ן ז"ל הרטב"ם חורה ובן יים ב'?כיך יאינ'?. להו מיחזי הפירותכל
 דע"ז פ"ק סיף -"ן ויאה רמ"נ )כי' ב'2"ע, מתם וכדבריו משבת( י"דה'

 נפק"מ '2אין ב'?דה אלא התירו לא המתירין ואפילו באריכות(. הדברשביאר

 ב'2בק י'2ראל האינו יע'2ה לא דאם מזה, לישראלכוידי
 ';'2קי

 בחיי,
 המזבק בל דבזה בקבלנות, שאסור מודים דהכל ותנור וריחים במרחץמיטא"כ

 בוק מ-ייח זריהים המרח'ו ובעל מקבל שכיריתו ישראל שהאינו"חישראל

 י2ם דא.ן דדיכ. אוא ב"(, מ"ק דש"ג וטי"ז מנ"א )-אח '2טח באים'2רבים
 מזתך, בא-.סות ליתנו או ~השכירו המקום ומנהנ מקרא עליובעליו

 א."ח הב'2ם ו;רינה שמ א' ס"ק מ"ז פמ"נ וכן ב' סע' שם .רמ"אב"י ~רא-
 ז'(. אות מ"אס'

 ה-"ן רבר. '2ה2ב.ר מ"א, ,או"ה ז"ל נזר אבני בעל להגאוןוראיתי

 מ':.ב א( ב'2בת י'2ראל '2ל מלאבתי העו,2ה בגוי יש איסורים גוונידתרי
 אע": ר;תו על עי'2ה ,2חנברי מק ב( לנכרי, שליחות יש ולחומרא,2ליחות
 אב אלא אינז שליחות דאיסור אלא אסור, גמול לתשלים מצפה'2אינו
 להניני באימ- דח.. סהם לעיטות לו באומר מיטא"כ בשבת, לעיטות לואוטר
 ס"ג וע"ז ונםך, י2ביעית מ,טום אסור דאינו פירוה לפועלי ותן דינרהילך
 קאמ- יא דקתם יפרנם( ד"ה ע"א ע' )כתובות ההוס' שפירשו וכמוע"ב(
 נכך, יין להמ כ,2נותן קעביד '2ל.חותי' לאו הלכך איסורא, להו דליתבלי'

 אינו שהוא כיון כאןוח"ה

 אומ-

 מי2וב איסור אין דוקא ב'2בת לעי2ות לו
 דעת על בשבת עו':ח הגוי '2הרי קצץ, שלא משום דאסור אלאשל.הות,
 ה.'2ראל יו נתן דלא היכי אלא דנפ'2י' אדעהא עכו"ם כאן לומר ואיןי'2-אל,
 בפ.רו'2. קצ'ו בעינן ~עשות בפירוש לו דנותן היכי משא"כ לעשות,דמלאכה

 אין ובשליח שלוחו דהוא דהבלן מאריס, קבלן שונה יהיהובזה
 '2ליהו ואינו בי2דה כשותף דהוא בארים משא"נ לבשכר בחנם ביןלהלק
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 נזמ4 אינו הוא יטהרי בי2בת, אפילו לעי2יה לו מוהך חיטדה בעל.2ל
 פירוקיי

 פי-זת נוט' חיה פעולהז בלא מאליי גי2מים ירדו דיו פעולתו,בי2ביל
 מקום 'טמכל רק '2ם(, ורי"ף אגירי דאנר ד"ה היס' ע"א ע"ז ב"מ1.אח
 מיאכתיעזשה

 עביד דנפיטי' אדעתא דהוא בין; אמרינן בזה יי2ראי, יס,
 '2ליחזת מי2ום איסור אין כן דנם בי2בת לעי2ות מצוהו כי2איגו בקבלןכמו
 אד;הא ה-תר בי2ניהם מהני יי2ךאל מלאכת ?עצמו י2עו'2ה מי2ום-ק

 בקבלנורנ דרכן המד-נה בני דךוב חיכא בקבינית דהתירו אע"נ קעב-ד,רנפי2י'
 חי2דא איכא דעכ"פ בי:בת, מלאכהו 4התהיל לקב~ן יי' אסיךמ"כ'

 מ-ביי י"ב( 1מו"ק ר'2"י מדברי וכנראה לי' יחיב בי2בת הייםריאמרו
 ב'2בתא, לי' עבדי ?י ינכרי ?4אכה ליקן אכור חתחוב בתיךקביית
 .2א.נך דיאמרז כתב זמד,א זכו', לי' -היב ב.2בת חיזם וא?רי כ"עדי-עי

 חמדינה בני דריב היכי דאפי4י מינח '2מע יום, ב.2כ-רי אלאבקבלנית
 להתחיל אסור מ"מ עין, מראית מי2ומ ד,יבא באופן בקבלנות לבנותריכן

 מןת )ראח לי' יהיב ב.2בת היוכ דיא?יו חי?דא, איכא דעכ"פ ב'2בת,מלאכהו
 ?"א,. או"ח הב.2ם עי'גה.2ו"ת

 בקבינות הכנסת ב*תבנין
 לבנות מזתר אם נשאל מ"ב( סי' )'2ם ז"ל נ:ר אבנ. בעיה:אין

 '2במקום א( והוא לההירא סעמים כמה והביא ביסבת בקבינותביהכ"נ
 '2זכר והוא המלאכות כ4 עליו מקבל הנוי י2האדריכל בקב4נ.ת לי2בירי2דרך
 הבאים לאויהים הי2': י"ב( כי' )מ"ק .2קניב"י ואע"ג לאפו-, איןפועלים

 ם'4 סי' )או"ח החת"ם הלא יום, בי2כירי '2מה '2המנהג אחרימ?מקו?ות
 '2ם. דרין ייסראל י?אין במקום הוא אורחין ,2חי2י: הירויטלמי 'טדעתכהב

 הה-הר באופן עשה מסתמא האורח יה'טוב יי:ראל שדרין במקוםט.2א"כ
 היטדא, ליכא רבים רבי2ל ב( בפרהסיא, לעביר מהציף היה לאיאל"כ

 דאמ-רה שבות ירחה לכאורה בעידנא והי2יב מצוה גופא ביה"כ בניןנ(
 חיטיכ רמילה זפריעח 'מילה דומה בי2בת הביה"כ נ.חך י2א..י יאעי,"4נירי
 '2האריך קל"ז( '2בת חיות מהך"צ הנהית '"ב )ב"? הנ"י ו?דב-יב;ידנא
 דוחה יאינו דרבנן מצוה הוא ביה"כ דבנין העלה דבריו כסוף אולםבזה,
 מצזה דאי:ו כתב ח'( ס"ק רע"ו )סי' רהמנ"א ואע"ג דרכנן, וע'2ה""ת
 העיר( בנ- )פרק הרמב"ן דברי המ לדבריו ראי' וקצת תפלה צורךרק

- פ"ה )קהלת ריט"י מדעת מ"מ מצוה, תי2מיי2 היחדב.ה"כ  מיטמע ט,( 
 בח"א מזה שכתבתי מה )ראה הורה, וספר ביהמ"ק כמו מצוה נופהדהוא
 לנכרי דאמירה טעמא הני והכי קי"א( ודף כ"ה דף -יטרון יסודי?ספרי
 המצוה אלא העו'2ה ?צד מצוה אינו ביה"כ ובנין ?עי2ה, בי' ד'יה '2ביתהוא

 שמקיים וכמו אחרים ע"י או בעצמו עויטה אם נ"מ אין ולכן ביה"כ'טיבנה
 רעיקר מאליו, אוכלה והכלכ כלבו לפני שמריצה במה רת.טביתועשה
 שהוא חשוב מתבער החמ'ו יסמ"מ וכיון ההמיו, יטיתבער כאןהדבר
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 שעושה במה בעצמו שבנה .טח.2יב בביה"כ כאן ה"ה המצוה,העושה
 דלית די2בות הקל :5"ת עשה דוהה דביה"כ עשה ולכן עכו"ם פועליםע"י
 ול"ת ע'2ה .2דוחה וכמו '2בת בערב 4גוי .2אימר היא ביטבת מע.2הבי'

 חשיב זה דמיטום וחכל ב'2אלה, יטי'2נה ול"ת ע'2ה וכן בכל, שוהשאינו
 הא.סיר דוראי בעלמא ע.ן מראית מי2ום רק איסור ראין בקבלנות וכ"שקל
 הוא.)ל

 סי' )ח"ד ז"ל אלע~ר מנחת בעל הגאון השיג אלו דברים עלוהנה
 כלומר חנכרי, ע"י נעשיה דעי2ה מקים ב.2ום .2מענו דלא א( והואל"ח(
 מצוה לאו ביה"ב בנין ב( דרבנ;. וע'2ה קל"ת עיבר והיי2ראל ביק"כבנין
 ח"ד( פ"ה .:קלים ה"ה, פ"ח ןפאה הירו.2למי רב-י על .תידותיווהמך
 ויי2בח א"ל זבו', דלוד בנ.שהא בא.לן מטיייין הוה אויטיעא ור' חנינא"דר'
 הקרבן זפ.-2 באוןייהא" ד.4עון נ.2 ב- חוה לא היכ4זה, ויבן עו'2הוי.2ראל
 בנינים מיטיבנן עת בב; מצית .2עי.2י: ה.-ח 'ע:יי "הן לי ט'בעדה

 וחטח-"ם בי-מ"ר מבנין גדולח תורח בני דההזקת לך חריוהיבלות,
 פ-אן, רפום תרצ"ב 1ס.' פכק א,ו ה.-ו'2למי דברי ע? בדסה?כוט-ו2נבו-ג
 יברבריי לביה"כ מ4.תן עדיף עניים.42ה'4.ב

 קנ"ח(. )שוריט המהרי"ק ג"ב כ'

 ה;און ע, לח'2יג זצ"ל א4עזך מנהת בעל חגאו; שכהב במהוהנה
 פומק.ם חבל ש.שנם פ(א ?ציה, ד"אי ב.ק"כ 4בני; בק'2ך זצ"ל נזי אבניבעל
 נדבת ,דמות '2ראוי קם"א( )'2יר'2 כהב בעצמו והמה-י"ק סוברים כןד(א

 בית ;קדז.2ה דמי דקדו,2הו רא.זת כמה יהביא המשכן לנרבתביה"כ
 דאורייתא. דקדושתו שנ"ד( )כי' חירא.ם דעת וכןה?;ד'2

 5'ח( ז'2קלים ח"ה פ"ח ,פאה ה.רו'2למי רברי על דסמכווהא

 מזבך.ם עניימ דלהפפקת מ'טום ביה"כ מבנין תורה לימוד או צרקהרנדולה
 חוצ.א לא '2דיך לגנאי קפ"ו( -מ"ז ז' א', ו?לכ.ם בילהוט רך'2י יכןב.ך":
 ב.ח"כ דמובר.ם איא עוד ולא נפי2וה, בחם להחיות מקד.2 קדשי רעבב.?י

 ר:"נ( סי' אן"ה חה"ם קנ"ג בי' או"ך )ב"י תורה, מספר ק"ו ת"חגהספקת

 מצוה. לאו דבנ.נו ראי' כושום אי;אבל

 ביה"כ דבנ.ן ע"א( כפ"ו ונ'2א הזהר מדבך. נךאה דין מןלבד
 ביהמ"ק דבנין אלא א.קרי, מקד'2 רעלמא בני'טתא ב. דכל בי', איהטצזה
 ישרון מיסודי ח"א )-אה לא או מציה בי' יי2 אי הפיכקים מהלוקתגיפה
 קי"ח(.דף

 י2לא ז"ל הוא וכתב וע.2ה ל"ת דיהה עיטח מדין עליו שהיטיגומה
 זצ"ל נזר אבני בעל הנאון מדברי כניאה כזח באיפן ל"ת דיחה עיטהנוצינו
 שבות לנכרי דאמ.רה קל, דאימורו אלא רדוהה, ?שום כוינהו עיקרשאין
 בעלמא. עין מראית ן.2ום רק א.פורו וקבלנות הוא מעיטה בי'רלית

 עולפ וגדולי נאוני דנו זה שבדבר להזכיר אמרתי כזה דבריומדי
 ':ברור אלא לחת.ר צדרימ הרבה שי'2 ודעתו ז"ל חיים רבריוביניהם
 השמטות חיימ )דברי לאיסור, נטו גדול.ם 'טהרבה בפרט להתיר איןפ-וץ
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 קכ"ר( סי' ח"ג )מה"ק שו"מ, בשו"ת ג"כ ראיתי רבריו וכעין ב'( סי'לח"ב
 שלמו שלא זמן כל כלי בשבח קונה ראומן מטעם להתיר רצה רמתהלהואע"ג
 להם והוה כלי בהשבח חלק להם ריש כיון א"כ צ"ט( ב"ק )רא"שלו,

 ראין פסק רהרי"ף ואע"ג טרח, בשבילו שטרח מה וכל בהבניןכשותפים
 כלי בשבח קונה ראומן ס"ל והר"י הר"ת מ"מ כלי בשבח קונהאומן
 בקבלנות א"כ ררינא ספיקא רהוה העלה שם ובש"ך ש"ו( סי' חו"מ)ראה
 ולקולא, ררבנן ספיקא הו"ל מררבנן העין מראית משום אלא הוהדלא

 בשבח קונה ראומן רינא יורעים רבים שלאו עין מראית של חששומחמת
 להתיר, יש ולכן כ"כ חשרא וליכא רבים, של הוא וביה"כ הואיל לומר ישכיי

 רהרבר ועור כלי בשבח קונה אומן למיבותא, תרתי כאן רישמעוום
 שותפות לנכרי ראין יורעים שרבים משום לאסור שרצה אלאבקבלנות,
 להחמיר, מהראוי הרור פרצת ומשום לר' בית לבנות להם רלאבביה"כ,

 ג"כ כתב וכרבריו המתירין על לסמוך יכול בזה צורך רואה הריין אםאבל
 רמ"ר )או"ח ז"ל ברורה משנה בעל והגאון בהשמטות אש אמריבשו"ת

 כאן שייך לא ובכן רבים בשל והרבר רהואיל רכתב האוהנה
 מדברי ומקורו ר'( מ"ק קמ"א סי' )יור"ר ברמ"א מבואר זה רברחשדא
 רשמואל אבוה על שם הגמרא דמקשה מ"ג(, רף זרה )עבודההגמרא
 ומשני לחשרא חיישו ולא אנררטי בה דהוה כנישתא לבי רעיילוו~וי

 )ראה רבים, חשיבו ולוי רשמואל אבוה רשנים לך הרי שאני, רביםהנמרא
 וה'טור הרא"ש שפירשו וכמו זו( ראי' על שהשינ מ' סי' או"ח מופרכהב

 הזכל ליקח כקבלנות כוכבים עובר לשכור אחד גרול התיר ע"זובסמכו
 נרנא שרא שבת והתוס' הא"ר אבל ח'( ס"ק רמ"ר )טג"א הרחובמן

 אבל ברבים, חשרא רליכא הוא בע"ז רדוקא ואטרו המג"א שי היתירובגוף
 רליכא יום שכיר שהוא שיאמרו הוא שהחשד קיבולת ובפרט שבתאיסור

 )מה"ת ז"ל נוב"י והגאון חשרא, איכא רבים בשל גם אולי שבות איסוררק
 יותר חששו האימור רלחומר וכתב המג"א של פסקו הצריק ק"ג(או"ח
 משום ישן בבית מערבין ע"ב( מ' )גיטין רתנן מהא נראה וכןיחשרא
 ז"ל אריק ר"מ והגאון לחשרא חששו מ"מ ררבים רהוה ואע"גחיטרא
 שנים יאמרו שלא ארומה ולא מ"ז( פ"ג )פרה רתנן כוהא לרבריו ראי'הביא
 ישראל דכל רבים, במעמר היה פרה שריפת והלא החשר, מפני והיינושחטו,
 פעמים ב' בנעילה לומר שלא מרן רהורה מהא וכן המשחה, להר מקרימיןהיו

 ט' ס"ק שם מג"א גם ראה י"א מע' מ"א מי' )או"ח ישראל, שמעהפסוק
 מק"ש(. פ"ב הרמב"ם עלובקובץ

 ז"ל אריק ר"מ הגאון מזה ריבר בקבלנות ביה"כ לבנין בקשרועתה,
 המררכי, של מטעמו להיתר לרון שיש ודעתו רמ"ר( פתים מנחת)ראה
 הבאה מצוה ארם שיעשה שכיח רלא שכתב, תרנ"ה( סי' או"ח בש"ע)מובא
 באיסור, שעושה יחשרוהו לא הוא מצוה בנינו וביה"כ הואיל ולכןבעבירה,
 שמהר"י ואע"נ מסתכרא( שאיפכא י' סי' או"ה צבי תפארת שו"ת)ראה
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 מהא וראיתו במצוה שעומק בשעה אף שייך שחשדא כתב ל"ח( )סי'ברונא
 אחר, ענין שם מיהו עדים, פי על מביאו ובמכנה ק"ל( )שבתדאמרו
 שם, רש"י וכדברי חפצו שנושא וחושדו מצוה שעושה יודע אינושהרואה

 שהיא שחושדו רק ביה"כ שבונה מצוה שעושה יודע הרואה גם הכאאבל
 בעיברה. הבאה מצוה אדם שיעשה שכיח דלא לומר יש ובהכ"נבעבירה

 כתב הנאון קדמו כבר בעבירה הבאה מצוה משום שכתב ראיהוהאי
 הב"י דברי על דסמך שונה, הוא דמקורו אלא מ'( מי' )או"ח ז"למופר
 הנוי יצוה שמא חיישינן דלא שכתב הגוי( ואם ד"ה תקפ"ו)או"ח
 שכתב אלא בעבירה הבאה מצוה שיעשה שכיח דלא מצוה, לעשות כדילהביאו
 דבמקום הואיל חשדא ליכא דברבים הא על ממכו ולא האומרים דעתלהצדיק
 ולבנות פסידא, דליכא מהיכא שיחשדוהו יותר קרוב דממונאפמידא

 הבנין יתאחר בשבת הפועלים שינוחו דע"י פסידא, דיש ידועבקבלנות
 ולהרבות האומן לפיים דצריך ועוד לבוא המתרגשות ורוח גשמים ע"יויפסד
 דברבים הא על ולממוך להתיר רצו לא ולבן השבת ביום ינוח למעןבשכרו
 שדעתו מפני הדבר להתיר רצה לא בדבר ומתן משא ואחרי חשדא,ליכא
 שכתב מה )ראה רשות, בניני משאר ביה"כ בבנין להחמיר יששיותר
 צבי תפארת בשו"ת ובן קפ"ז מי' מה"ת בשמים הרי בשו"ת לזהבקשר

 ודעתו נ"ז( מי' )או"ח בדבר האריך ז"ל אסאד מהרי"א הגאוןגם
 סי' )ח"ו ז"ל, חת"ם הגאון כדברי וזה השם חילול בזה יש כילאסור
 )פהמ"ש ברמב"ם מבוארים המנ"א דברי ששורש כתב כבר הלא והואמ"ג(
 דהגוי השם, חלול משום לגוי מרחץ להשכיר אסור דלכן שכתב, דע"ז(מופ"ק
 שו"ת )ראה רחץ, ישראל ע"ש שנקרא פלוני שבמרחץ ויאמר פעימפעי
 לאמור כתב קי"ג( )או"ח ז"ל שיק מהר"ם והגאון נ"ט( מי' או"חהת"ם
 קעביד דנפשי' דאדעתי' הגוי בבית בתלוש בקבלנות שהרי בקבלנותאף

 אמרינן והישראל הגוי דעת על שניהם דעת על דעושה היכי ומ"מולהנאתו
 כאן ובכן ו'( סע' תקט"ו סי' רמ"א ו', ס"ק רע"ו מי' )מג"אדאמור,

 על בהסכמתו והאומן הבנין ליגמר צריכים שבו המוגבל יוםכשקובעין
 הישראל לי' מצוה כאילו לי' הוה ובכן בשבת גם שיפעול ע"י חושבהזמן
 בקבלנות(. בית בנין לקמן )ראה אסור מדינא וזה בשבת גםלבנות

 היכא ובפרמ מילתא דמובחא משום לאמור עוד הומיף דין מןלבד
 תום' ו' מ"ק רנ"ב )מנ"א אמור, בקצץ דאפילו ישראל משל בשבתדנוטל
 וכן מילתא דאוושא ועוד דשבת(, פ"ק מרדכי הגהות בשם י"ב ס"ק'טבת
 שו"ת בעל והגאון ב'( מי' ח"ב )השמטות ז"ל חיים דברי בעל הנאוןהורה
 מ"ג(. מי' ח"ו חת"ם עוד וראה ע"ז, ז', )סי' ז"ל שלוםשאילת

 כהטום לאימורא שנטה ו'( מ"ק )רמ"ד יעקב בישועות ראיתיוהלום
 קונט' ח"ב יו"ד )שו"ת ז"ל יצחק בית הגאון וכן מחוה"מ שבת לי'דהמירא
 המתפרצים בימיו דרבו ועוד טעמא האי ב.כעין לאסור נטה ד'( מי'אחרון
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 בשו"ת אבל ד', בית יטודי ליסד הפגנה כעין נראה זה שע"י חשב ולכןבדת
 הרבה כהסכמת להחמיר דיש אע"ג העלה קכ"ד( סי' ח"ג )מה"קשו"מ
 גדול צורך והוא ביהכ"נ בנין שיתבטל בזה רואה המורה אם מ"מפוסקים
 דהוסיף אלא י"ח( סי' )ח"ב חיים מחנה בשו"ת הלר זה ובדרר להתיריש

 י'( )סי' צבי חכם בשו"ת מבואר כדבריו ובאמת הקרקע מכירת ע"ילהתיר
 חמדת שו"ת ג"כ וראה ה' ס"ק רמ"ד )סי' הפ"מ בשם השע"ת הביאוכן
 )או"ח צכי תפארת והשו"ת י"ג(. ס"ק רמ"ד ומנב"ר ב' סי' או"חמשה
 י'(.סי'

 קבלנוה ע"י בשבת מקוהבבין
 ע"י בקבלנות מקוה בבנין דן כ"ד( סי' ח"ב )או"ח חיים דבריהגאון

 ועוד הדבר הפרושים התירו פסידא במקום שהרי להתיר ודעתו בשבתנכרי
 וגיטין מ"ז )ברכות חבירך, שיזכה בשביל חטא אמרינן הרי דרביםדלמצוה
 כמו והוה בפיתויים להקל הרבה שכיחי בעיר מקוה דאין היכי ובכן,2ם(.
 ימיהמ כל ח"ו באימור ישתקעו דשמא דרבנן, באיסור להציל ומותרשוגגת
 לכן חכמים, דברי על שעוברים כאלה ישנם וכעת הואיל אלא מותר,ולכן
 בעד הקרקע לו שנותנים הערכאות אצל האומן העכו"ם עם כתב שיעשויעץ
 מחויב הבנין וכשיגסר כו"כ, בעד הציור כפי בנין שם שיבנה באופןכו"כ

 הבנין ישלים לא ואם והבנין הקרקע בעד המוגבל סכום בעדו ליתןהישראל
 להגאון יקרה אבן בשו"ת אולם להנכרי, יוחלט והקרקע כו"כ סך קנסיתן
 מהר"ש שו"ת )ראה לאסור ס"1( ס"ה סי' )מה"ג ראיתי ז"ל ווייסד"ב
 מזה(. פ"ב סי' ח"וענגיל

 היכי הדבר הותר קפ"ו( מי' )מה"ת בשמים הרי בעל הגאוןגם
 בשל אורחים של חשש דהרי בקבלנות, לבנות המקום שמנהגשנתפרסם

 סי' )א"ח רע"א, בחידושי כמבואר לאורחים ידוע העיר דמנהג לינא,רבים
 דלא ע'( )טי' עמוקים מים הנקרא הראנ"ח ביטו"ת דמבואר ועודרמ"ג(
 שעושה לדונו שיש במקום האיסור באופן שיעשה שיחשדוהו לחשדאחיישינן
 שישאל ע"י להודע האורח יכול קהל 'טל דבר יהוא דברבים ועוד המותר,בדרך
 וכדבריו הדחק בשעת ובפרט להקל יש היא מצוה דדבר ומקוה העיר מבניאחד
 י"ח( סי' )או"ח אלעזר ופקודת ט"ו( סי' )או"ח מלכו ישועות בשו"תהורה
 י"ז(. סי' )ח"ד השדה פרי בשו"ת ג"כ אזל זהובדרך

 בקבלנות ביתבנין
 מהא וראיתו כקבלנות נכרי ע"י בשבת בית לבנות דמותר ר"תדעת

 אריסותי' אריסא דיאמרו לנכרי, שדה להשכיר דסותר משנה, כסתםדקימ"ל
 וארימא שמו על דנקרא כהצום ישכיר דלא תנן מרחץ נבי ודוקאקעביד,
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 שחלק שרה אריסות דהשתא מותר, בקבלנות אבל אינשי, עבדי לאדמרחץ
 במה כלל לישראל שבח בו שאין קבלנות שרי, במלאכה משביחישראל
 קעביד; קבלנותו קבלנא דנימא כ"ש לא קבלנותו לעשות עכו"ם'טממהר
 כ"א( ע"ז תום' )ראה אסור במחובר דקיבולת ודעתו עליו חולקור"י

 מצינו ולא כרשב"א ירושלמי בתלמוד שפוסק וכיון הוסיף )שם(זהרא"ש
 כבנין במחובר קבולת כל הלכך להתיר לנו מנין שחולק הבבליבתלמוד
 דקימ"ל משמע דידן דתלמודא כתב תמ"ד( )סי' הב"ח אולם אסור,בית

 א"כ שדה, גבי דאוסר כר'2ב"ג ודלא ויטרי, קיימא לאריסות ד'2דהכרשב"ג
 הרא"ש על והתפלא דאסור, לדרשב"א ואידחיא שרי נמי דביתבקבלנות
 כרשב"א. הירושלמי דפסק הא על שהולק דידן בתלמודא מצינו דלאשכתב

 והרא"ש הר"ת בדברי עמד צ"ג( )סי' יעקב משכנות בשו"תוהנה
 אמרינן דלא משום אזל דלטעפי' 'טם( )ע"ז הירושלמי דברי והמבירהנ"ל
 הירושלמי פסק ולפ"ז ממרחיו, י2דה יליף דהא עביר, אריסותי' אריסאבזה

 משא"כ עביד, קבלנותי' קבלן אמרינן דלא אסור, במחובר דקבלנותכרשב"א
 קבלן נמי אמרינן א"כ חעביד, ארי:ותי' אריסא דאמרינן דידןלתלמודא
 מצאתי וכרבריו מאריסות, עייפא דקבלנית ר"ת וכמ"ש עביד, קאקבלנותי'

 ז"ל שפירא ר"ר להנאון ב'( סי' שבת )הלכות רפאל תורת בשו"ת נ"ככעת
 במוב והבבלי הירושלמי דברי וביאר בדבר שהאריך רוואלאזין ור"מאב"ד
 עיי"ש. ורעתטעם

 סמך לא ביתו כשבנה ז"ל דר"ת כתבו שם( )ע"ז התוס'והנה
 לא לאחרים דאף משמע )רמ"ד( ב"י ומדברי להתיר רצה ולא תשובתועל
 מבואר וכן ר"ת התיר דלאחרים העלה )שם( רהד"מ אלא להתיר,רצה
 דבאם ר"ת על לממוך כתב והב"ח להדיא, א'( סי' )ח"ב זרועבאור
 בו. לדור מותר בקבלנות בית:נו

 א'( רמ"ר רמ"ב )מי' מש"ע נראה בקבלנות בית בנין היתרוהנה
 אלא עין למראית לחוש אין דאז בקבלנות, בונין העיר אנשי כשרובשמותר
 שהרי דאורחים, עין למראית לחוש החמיר י"ב( סי' קמ"א )או"חדהנוב"י
 הרואה מ"מ בקיבולה, שכר שזה ואף ביום, יום מרי לשכור העולםרגילים
 מקום דבההוא ואע"ג נינהו, יום שכירי אלא עביד דבקיבולת אומראינו
 בית לבנות דרך העולם וברוב אחרים במקומות מ"מ בקיבולתדרכם
 האי הביא הרמ"א גם הבאים, דאורחים חשרא איכא ולכן יוםבשכירי
 בין הדר כמו ודינו א'( סעי' רמ"ד )סי' אשכנזית תשובה ביטםח'?שא
 דאורחים, עין מראית איכא אבל העיר, רבני עין מראית רליכאהנכרים
 הנכרים בין הדר דבשלמא לחלק, כתב ס'( סי' )או"ח חת"ם בשו"תאבל
 יחשרוהו אורחים דכשיבואו דאורחים, עין למראית אשכנזית בתשובהחששו
 רע לעשות לבו מלאו לא רואהו ישראל ואין הנכרים בין ודר הואיללומר
 בין דר דאם בקבלנות ביתו לבנות אסור לכן נכרים, פועלים לולשכור

 אבל אורחים, חשר איכא הנכרים בין דר ואם שכנים חשד איכאייטראלים
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 בונים רובם מקום שבאותו כגון עין, מראות חשש וליכא ישראלים ביןבדר
 בונים שבודאי יבינו האורחים כי ליכא אורחים חשש גםבקבלנות,
 קם"ז(. ח"ב רשב"ץ שו"ת ג"כ )ראה חכם, הוראת ע"פ בהיתרשעשה

 ק"א( סי' )או"ח ז"ל שיק טהר"ם תלמידו הביא אלו החת"םדברי
 בתאריר יגמר שהבית חוזה עמו כשעושה בפרט להתיר, דצה לאומ"מ

 לו דאומר כהאי דהוה בשבת יבנה א"כ אלא לעשות, א"א וזאתהמיוהד
 יבנה שלא עמו כשמתנה אפילו אלא רנ"ב( מי' )מנ"א בשבת, בעדולקנות
 דן ק'( )מי' שלפניה בתשובה אבל להתיר, נוטה דעתו אין נ"כבשבת
 שנשרפו בעיר להתיר ז"ל חת"ס הגאון לדברי והסכים והפמד צערבמחמת
 ובאין ממשמשין הקור וימי דירה בלי ומדולדלים סחופים ויהודיםהבתים
 בשו"ת הורה וכן עליו המלאכה וכל להפועלים ישלם מלאכה שהבעלובאופן
 י"ז(. )מי'רמ"ץ

 וגוף מ"א( )סי' קבלנות ע"י בתים בבנין דן מופר כתב הגאוןגם
 ועכשיו חוזה שטר עמו עשה שלא אלא הגוי עם כן התנה שהיהודישאלתו
 ארוכה וטריא שקלא ואחרי ערכאות, ע"י לכופו צריך אם בשבת בונההאומן
 עושים העיר דרוב דהיכא העלה דבר, בהאי הראשונים ביטיטותוביאור
 הדור פריצת מפני אלא כן, אינו מקומות שאר מנהג ואפילו מותרבקיבולת

 י"ח( מי' )או"ח מהרש"ג בשו"ת הורה וכן הדבר למעשה להתיר רצהלא
 נראה להתיר, ל"ז( סי' )ח"א אפרסמון נהרי בשו"ת דן גוונאובכהאי
 גם שרי בקיבולת נהגו העולם רוב באם במנהג, תלוי דהרבהמדבריהם
 צהלון, מהריט בשם ט'( מ"ק רמ"ד )סי' בשע"ת הביא וכן הנו"בלדעת
 מהקושיות ר"ת דברי לישב האריך ד'( )סי' יהודה עזרת בתשובתוגם

 דבריהם וכעין להתירא, לסניף ר"ת דעת לצרף דיש ג"כ וכתב עליו,,טהקשו
 מלכו ישועות ובשו"ת אמת, זרע בשם י"ד( )או"ח הד"ט בעקריראיתי
 פירמום ע"י אולם מצוה, לצורך להתיר רק רצה ט"ז( ט"1 מי')או"ח
 )ראה להתיר דעתו בשבת יבנו יטלא והותנה בקבלנות הבנין נתןשהוא
 קי"ב(. מי' יור"ד לאברהם חסד שו"תג"כ

 בזה לדון שיצא ח"ב( )או"ח משה חמדת בשו"ת ראיתיוהלום
 התחייב שהעכו"ם היהודי יכתוב אל שבהחוזה התנה שתנאי אלאלהתירא,

 עמו התנה כאילו הוה דאז לו, שיגביל הזמן עד הבנין לגמור עצמואת
 רמ"ד טו"ז )ראה עלמא לכולה אמור דזה בשבתות המלאכה שיעשהבפירוש
 הבנין לגמור יוכל לא שבאם עמו יתנה כפירוש אלא שם( מ"ז ה'ס"ק
 בימי אח"כ המלאכה שיעשה הזמן לו מרחיב אז שבת, מלאכת מניעתמשום
 לו. שהגביל הזמן שבתוך השבתות נגדהחול

 שמתפרנם במי קר"ג( מי' )ח"ב מהרש"ם בשו"ת מצאתי מהאמורלבד
 וכן זה, ע"י ומרויח ומכדו וחוזר בית ובונה מגרש וקונה בתיםמבניני
 של המקום אם כלל נודע ולא אומן עם בקבלנות הוא והבנין ובונהחוזר

 למעות צריך שהוא עת שבכל אלא פועלים שוכר הוא והאומןישראל,
 של שמו עם שלמ נמצא הבנין ועל לו, נותן והוא היהודי אל יבואבא
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 כתב בשבת 5עבוד רוצה והאומן ט5אכה בעל 5השיג 15 וקשההאומן
 וכן אפותיקו, חובו ויעשה 5האומן המקום 5מכור מכירה שמר ע"י5התיר
 הוא לא החזיק 51א בית שקנה ביהודי ה'( )מי' עני סנחת בשו"תהורה
 בקבלנות מ5אכתם עושים והבנאים שמו על בערכאות נכתב רק כחו באי51א

 ולא בפירמום בשמר 5א"י הכל שימכור ע"י 5התיר לשבות, רוציםואינם
 נוב"ק שו"ת ג"כ )ראה כחו, באי ולא הוא 5א בשבת הבנין עליעמוד
 5חוה"מ(. בקשר י"באו"ח

 מזה 5כוא ואפשר בשבת ביתו שיפול לחוש ויש ביתו כות5נפ5
 ד5א יפסיד, לא העושה בקבלנות ע"ש לנכרי 15מר מותר נפשותלסכנת
 וראה מ"ז סי' ח"ג יעקב יטבות )שו"ת מרובה, בהפסד שהתירו ממכס3רע
 )או"ח רמ"ץ בשו"ת גוונא בכהאי התיר וכן קם"1(. סי' הב"ח תשובתג"כ
 ח,טש משום בקבלנות והתיר הנ"ל המרדכי דברי על יתידותיו ותמך י"ז(סי'

סכנה.
 גינה 5שכור שרוצים בחבורה דן ש"ח( סי' )ח"ג ז"ל מהרש"םהגאון

 יהיו הזמן וככלות שנים עשרה בהם וידורו בתים שם 5בנות יהודיאצ5
 ויו"מ, בשבת א5ו בתים לבנות הם מותרים אם הגינה, בע5 שלהבתים
 קס"ו סי' )יור"ד ורמ"א בב"י המובא בעה"ת מדברי 5התיר ראי'והביא
 חורבה בנה לו אומר מ5וה למובת רק מעות 155ת צריך שאינו במי ג'(סע'
 בה דור לך מש5ם 'טאיני זמן וכל 5ך ליטלמ עלי ע"ז שתוציא כזה וכ5זו,

 קע"ב ובסי' המלוה, 5מובת עשה רק הלואה כאן ואין הואי5 מותר,בחנם
 וחושב ההוצאה דמי שיכ5ו עד בה שידור בבונה זה דבר טבואר 1'סע'
 למובת רק הוה כזה רבנין הרי הנ"5, ממעם שרי הכי דאפילו משויהפחות
 הורה זו הוראה וכעין הקרקע 5בעל מובה סזה יצמח זמן שאחר אףמלוה
 ו'(. סי' )או"ח הכהן ראפפורמ ר"חהגאון

 5ביתו סמוך מרתף שחפר באחד נשא5 ח'( )מי' יוסף ברכתבשו"ת
 שעדיין כיון בשבת, גם בו לחפור מותר יהי' ואז יהודי לאינו השבתקודם
 הבית 5מכור והורה הבית יפ51 שלא סכנה חשש יש וגם גדול היזקלידי
 שעריין כיון בשבת, גם בו לחמור מותר יהי' ואז יהודי לאינו השבתקורם
 מהרש"ם הגאון ונם עליו ניכר שמו ואין הבית באותו שם דר היהלא

 בקב5נות. 5התיר והורה גוונא בכהאי דן רמ"ד( סי' חיים)ארחות

 שם ליכנם שיא נכדן כאימור בשבת ביתבנה
 ? מהו ההאישו אומכרו

 )רמ"ד בו, ליכנם ש5א נכון באיסור בשבת לישראל בית נכריבנה
 מ"ג( פ"ה )תרומות דתנינן מהא מוכח וכן אסורים שבת שמעשה ג'(סע'

 בנמרא איפסקא וכן שבת( מעשה )ראה יעקר", בשבת במזיד"הנומע
 הדבר הביא והמור הבית, 5תוך 5יכנס רצה לא זומרא שמר י"ב()מו"ק
 תקנ"ג(.)סי'
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 רוצה הבית בעל אם י"ב( מי' ח"ב )מה"ת שו"מ בעל הגאוןנשאל
 קונם ראמר מהאי וראיתו להתיר והורה לקנותו מותר אם בית האילמכור
 וגם 1'( סע' ר"ז )יור"ד מותר, לאחר מכרו או נתנו נכנם שאינילביתך
 בשם תקל"ח )סי' דרבנן, באיסור אחריו בנו קנסו דלא בו, לדור מותרבנו

 אחריו, בנו שנקנוס הרבר בעצם איסור זה שאין אלא עור ולאהרי"וו(
 )סי' רבה אליהו בשם הביא וכן ב'( סע' מה"ק או"ח נוב"י שו"ת)ראה
 לעכו"ם. במכרו להקלרמ"ז(

 אוזן צורם גבי שכתב בבכורות מהרי"ט דברי לפנינו רעומריןאלא
 שלא הקנס בכור גבי דשם ותי' קנסו, לא דלברי' אע"ג למכור לו שאמורבכור
 שהרי נהנה אינו והרי מביתו יהנה שלא הקנס כאן משא"כ יהנה, ושלאישתכר
מכרו.

 כ'( טי' )או"ח ז"ל גרויבארט רד"ב להגאון י'2כר דבןיוביטו"ת
 פ"ד( )שכיעית בירושלמי שאמרו וכמו ממנו לקנותו '2לא ודעתו עליוהשינ
 הבית קנה אחר או אחר, דאפסקי' דהיכי אלא לזרעה, אסור ומכרהטייבה
 בשו"ת מזה עור )ראה ממנו לקנותו מותר וכן ליכנם מותר ולקההוחזר
 כ"א(. סי' או"ח חיים עצי ויטו"ת מ"ט סי' '2לום 'טאילת וכן י"ד סי' אשאמרי

 שכתב קפ"א( )סי' חסירים הספר רברי להזכיר אמרתי בזהובעמרי
 שוויו או כספו לחלק לו הורה וחכם כטפו נושא שהיה שבת חיללשאחר
 שיהושוע יריחו כמו וזהו שמ"ח( סי' שם גם )ראה טובים, ולבנילענים
 י"ד(, מ' )במד"ר קורם, שבת שהרי בשבת, שכבשה בשביל חרם אותהעשה

 נכרי עם ישראלשותפות
 עם מתחלה להתנות הישראל צריך בחנות 'טותפים שהם ונכריישראל

 הרכה אם מעט אם לבדו, לננרי השבת שכר 'טיהיה ששתפו קורםהנכרי
 כשיבואו בתחלה התנו לא ואם לברו, לישראל השבת יום כנגר אחר יוםושכר
 מוסיף ואינו אותו, חולקין והשאר כולן השבתות שכר הנכרי נוטללהלוק,

 בתחלה התנו לא ואם בתחלה, התנו א"כ אלא השבת, יום כנגר כלוםלו
 השכר שביעית נוטל הנכרי ירוע, שבת שכר היה ולא השכר לחלוקובאו

 ונותן נושא שהנכרי אע"פ בהן לחתעסק לנכרי מעות הנותן הולקין.והשאר
 שבת ברמב"ם וכן ע"א כ"ב ע"ז )ראה בשוה, בשכר עמו חולקבשבת

 גאון שרירא רב רנחלקו רמ"ה( )סי' ב"י מדברי נראה דינאבההוא
 רעת אבל כן, הרין שותפות עניני דבכל נאון שרירא רב דרעת הר"ן,עם
 החול ימות כל עוברים ביחר ששניהם היכי אבל ביומו, עובד באחד ררקהר"ן
 אדעתא רגוי מותר, בחול כננרו עובר הישראל ואין בשבת עוכרוהנכרי
 דעת השוה והב"י בחנם, שלו ריוח חלק נוטל וישראל עביר לחוררנפשי'
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 או5ם 5החמיר, שרירא כרב סתם בש"ע מ"מ הר"ן, ש5 5דעתוהרמב"ם
 )או"ח בתשובה ז"5 חת"ס בעל והגאון 5הקל, הר"ן בדעת אחזהרמ"א
 דאינו ממכס, דמובה חנות בשותפות 5הק5 והסכים דעתם הסבירנ"ח(
 הדבר שהסביר וכמו כותב שהנכרי אע"ג דאורייתא איסור 5עבור 5גוימצוה
 בשבת עובד דהגוי היכי ו5כן כ"ט( או"ח )מה"ת ז"ל, נוב"י בע5הגאון
 הדבר שיתפרסם בתנאי או5ם 5התיר, נוטה החו5 ימות כ5 עמוושותף
 ובשו"ת ג'(, אות קצ"ב סי' בהיטמטות שם נ"כ )ראה עירו שער באילכל

 זה שייך ד5א אלא כהר"ן לחקל דנוהגין כתב ק"1( )או"ח יטיקמהר"ם
 בעצמם עושים כשאינם אב5 בעצמם, המ5אכה עושים כשהשותפיםא5א
 נמי גוי שותף שיש אף בשכירות כשעושין א"כ אומנים, פוע5ים ע"יאלא
 מג"א 1', סע' תקט"1 סי' )או"ח אסור, וגוי ישרא5 שניהם ע"ד דעושהאסור,
 1ש1"ת ל"ד( )סי' חיים, דברי בשו"ת ג"כ מבואר וכדבריו ו'( ס"קרע"1
 המועלים הרי אז מהשותפות, דהתשלומין דהיכי י"ב( )סי' מרדכיפרשת
 ג"כ )ראה הר"ן, 5שיטת גם ואסור בשותפות גוי וש5 ישרא5 ש5ש5וחיו
 שו"מ שבשו"ת א5א ו5קמן(. מזה ע"ב סי' או"ח מה"ת מרדכי 5בושישו"ת
 גוונא בכהאי 5התיר ודעתו חיים הדברי על התפ5א צ"ב( סי' ח"ג)מהד
 )ח"ג מהרש"ג בשו"ת הורה וכן מזה(. ט' סי' משה השיב שו"ת ג"כ)ראה
 )ראה זה, על מתחלה שהותנו היכי בפרט בשותפות להתיר מ"ה( סי'או"ח
 ל"ט(. סי' אברהם מחזה שו"תג"כ

 ס"ט( סי' ח"ב )מה"ק שאלה האי בכעין דן ז"5 שו"מ בע5 הגאוןגם
 ושליחות לעכו"ם דאמירה בדינא הפומקים בשיטות הרבה שהאריךואחרי
 שטר וע"י וע"ב( ע' סי' שם ג"כ )ראה קבוע, בסכום בשותפות 5התירהעלה
 המדינה בלשון נכתכ יהיה שהשטר שרצה אלא מותר, נ"כ האומן עםמכירה
 שו"ת וכן ולקמן, ש"ז סי' ח"א מה"ג עוד )ראה וחיזוק כח בו יטיהאכדי

 5"ד(. סי' או"ח צמח 1ש1"ת פ"ח סי' ח"1 ענגי5מהר"ש
 ז"ל שלמה בית מהגאון ארוכה תשובה זה בענין ראיתי להאמורנוסף

 מבקי הנכתב מכירה שטר ע"י בשותפות ההיתר בצדדי מאדוהאריך
 שהאי שביאר ה'( )רמ"ה בבאה"ט וראיתי לקטן(. מזה )ראה א5ו,בדינים
 וכעין ה5קיחה קודם טותנה 5היות צריך הנכרי עם הישרא5 שמתנהתנאי
 היתה ש5א דוקא דזה שהוסיף אלא בנין, שמלת בשו"ת כתבדבריו
 5השתתף רוצה ועכשיו בתח5ה ישראל ש5 בהיתה משא"כ בתחלה, ישרא5של
 דאיכא היכי ובפרט עדיין הישראל בה ישב דלא היכי אפי5ו התנו מהנילא

 אחר 5איש מתחלה 5מכור ועצתו בהמה שביתת איסור גם דאיכאבהטות
 שם בע5 הנאון ג"כ הע5ה וכדבריו אחר מהאיש בשותפות הדבר יקנוואח"כ
 דן כבר 5"1( סי' )ח"א ש5מה בית בשו"ת ח51ם ב'( )סי' ז"5,אריה
 בשעה עמו מתנה שהרי פוע5 כמעמיד זה שאין והסביר הג"א דכרי והביאבזה

 וכדבריו 5א או ישרא5 ש5 מתח5ה העסק שהיה 5י ומה עמושכהשתתף
 נ'( רמ"ה חיים ארחות נ' ח"ו מהדש"ם )שו"ת ז"ל מהרש"ם הגאוןהע5ה
 5אסור שנטה א5א דעתו, כן 5א צ'( סי' )או"ח שערים בית בשו"תאב5
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 ליקח רוצה רשוקא יומא מפני רק שלו והסחורה חנות לו שהיהבישראל
 שם דנקרא משום לאסור, והעלה בשבת חנותו למתוח כדי עמו להשתתףגוי

 שו"ת ג"כ )ראה התנו, כשלא ובפרמ נתפרסם וכן מתחלה עליוישראל
 כ"1(. סי' אפרסמוןנהרי

 וחלק בהקפה סחורה לו ונותן לנכרי ומשכירו חנות לו שישישראל
 והנאת קעביד דנפשי' אדעתי' הנכרי שהרי שרי, הישראל מקבלמהרוח
 הסחודה, והקפת חנותו שכר עבור שהוא כהטום ועיקדו קאתי, ממילאישראל
 צ"מ( או"ח שיק מהר"ם שו"ת מזה )ראה שמו, על נקראת כשאיןובפרט
 שהישראל ריחיים למנהל בקשר שערים בית בשו"ת העלה דבריווכעין
 שמוחן מהקמח חלק נומל הנכרי אולם כמף ומשקיע הפועלים דמימשלם
 לעבוד מתי אומר והוא בהמנהל תולה המחינה כי הכל, לתקןשמותר
 הישראל מפני חפצו להפסר יתרצה לא ממילא מהעבודה, לחדולומתי
 פ"ח(. סי' או"ח)שם

 ונכרי ישראל בשותפות באריכות דן ל"ב( )או"ח יצחק ביתבשו"ת
 בדבר נכרי ושותפות בהמה דשביתת הענין כל וביאר יי"ש שריפתבבית
 מתחלה שהתנה גוונא כהאי שותפות להתיר והעלה תנאי על מפקיר בדיןוכן

 הבהמוו~ אלו קונה דהנכרי מוהר אה"כ הבהמות יקנה שהישראלואע"ג
 ג"נ )ראה הרבר הגוי קונה ולכן וכו', לנפיטי' דזכה ומנו שותפותממעם
 בשותפות בהמה שביתת ומשום לקמן(. וכן צ"ב סי' ח"ג מה"ר שו"ממזה
 איסור דליכא השבת( במוסך )ס"ט מנ"ח בעל הגאון ביאר כבר הלאנכרי

 )או"ח אש אמרי בשו"ת ג"כ כתב וכדבריו "ובהמתך" דכתיב משוםשביתה
 אפרסמון נהרי וכן ב' סי' אריה שם שו"ת מזה )ראה הריב"ש בשם מ"1(מי'

 קכ"ה סי' בח"נ וכן צ"נ וסימן פ"ז סי' ח"ב השדה מרי י' סי'או"ח
 באריכות(. בזה דן הנני בהמה שביתת על ובקונמרס ועוד פ"ז סי' ח"דוק"ל

 שער באי לכל מפורסם והדבר בבנק שותפות להם שיש ונכריישראל
 שעשו קודם שהתנו כפי חלקו הנכרי שיקבל בתנאי להם להתיר ישעירו

 ר"ש הגאון דברי מורים וכן ה'( סי' או"ח הרב"ז שו"ת )ראהשותפות,
 שיש נכרי עם לשותפות בקשד נ"ז( סי' ח"ז מהר"ש )שו"ת ז"לענגיל
 קרן שו"ת ג"כ )ראה זה במסחר מפורסם נכרי של ששמו היכילהתיר
 ס"ו(. ס"ה ס"ד, סי'לרוד

 ויש בשבת מוכרה והגוי מע"ש לנוי והסחורה החנות דמוכדוהיכי
 נכון לכתחילה אבל לסמוך, אמאי להם יש המקילין גוי, של שהסחורהשלט
 רמ"ר א"א פמ"נ )ראה הערמה, משום איכא במכירה גם שהרי להתירשלא
 מהר"ם ז' סי' חיים דברי 'טו"ת פ"ב, סי' יהו'טוע אהל 'טו"ת ח',ס"ק
 שו"ת רס"ד, סי' ח"ב מהרש"ם כ"מ, סי' או"ח נוב"ת וק"ז ק"1 סי'שיק

 ולקמן כ"ח נחום חזון ע', סי' לדוד קרן שו"ת נ"א סי' הבשםערוגת
 שהוא אלא ישראל של אינו העסק או שהחנות היכא מיהו למניות(,בקשר
 גרע רלא להתיר דיש לנכרי היטבת יום על משכירו ועכשיו מנכרישכרו
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 ב'( מע' רמ"ג )מי' אחר, לנכרי והשכירו מנכרי ששכרו תנור אוממרחץ
 מה"ת לאברהם חמד שו"ת מוה )ראה ישראל, של אינו הדבר גוףשהרי
 שו"ת כ"ח סי' נחום, חוון מ"א, מי' יושר אמרי שו"ת כ"ו, מי'או"ח
 שכ"ה( מי' ח"א שי תשורת שו"ת נ"ו, או"ח שלמהבית

 בשבת ישראל ילך לא מ"מ ונכרי ישראל שותפות שהתירו מקוםכל
 נפשי', לאומוני לי' אסור בשבת דאמור דמידי יגנבו, שלא ולהשגיחלראות
 רמ"ד( מי' )סוף שהטו"ז ואע"ג חמרא( ד"ה ל"ט עירובין רש"י)ראה
 רמ"ד מי' שבת תומפת )ראה הפוסקים מוה דנו כבר מ"מ להתירהורה
 מלדבר ליוהר שקשה להתיר וחששו וי"א( י' ס"ק שם יעקב ישועות י"טמ"ק

 שו"ת ג"כ )ראה איסורו חומר הסביר הלא אמור( )פ' והרמב"ןמהעמק
 מרובה בהפמד אלא התירו לא המתירים ואפילו קצ"ה( חו"מחת"ס
 סוף אדם חיי ח', ס"ק שם וקונ"א י"ו מע' רמ"ד סי' ו"ל הרב ש"ע)ראה
 חטים נותנין דאין ה"ה( פ"א )שבת הירושלמי דעת לפי ובפרט ג'(כלל

 ואע"נ הדבר, ותוקע שוכח שהוא מפני בון בר יוסי א"ר וכו',לרחיים
 ועוד לזה. חששו מ"מ להלכה, אלו הירושלמי דברי הפוסקים הביאודלא

 מג"א ה"ב, מ'טבת כ"ד פ' מ"מ )ראה בדבר, עוסק שהוא שיחשדוהוח,2שו
 )ראה חפצך, ממצוא משום אימור בוה יש פוסקים ולהרבה י"ג( ס"קש"ו

 כדאורייתא, וחמור מוה(, ס"ו סי' לדור קרן ושו"ת ה"כ כ"ד פ'רמב"ם
 כ"ג(. מרדכי דברי שו"ת פ', אות מ' כללים)שד"ח

 שבת לחיל מומר ישראי עםשותפות
 ב'2ום שבת לחלל מומר ישראל עם אדם ישתתף אללכתחלה

 היכי בפרט מומר להישראל מסייע להעמק מעות ונותן שכהטתתף דבמהעסק,
 )ראה דנהרי, עברי מתרי נרע דלא השתתפותו בלעדי העסק לנהלדא"א
 מי' )או"ח ראיתי יצחק עין בשו"ת מיהו ע"ד,( ע"ג, או"ח לדוד קרןשו"ת
 ואם השבת ביום מלאכתו יעשה שלא עמו שיתנה ע"י להתיר שכתבי"ג(
 בשבת, ממלאכתו שכרו לו אין או וה, בממחר שבת ויחלל התנאי עליעבור
 דחשוד ואע"ג כגולן, דינו או שכרו ויטול בשבת ויעבוד התנאי על יעבורואם
 שאין פ"ג( סי' )ח"ו החת"ם שכתב כמו חשוד לא גול אימור על מיהו שבתעל

 התורה. כל על שעובר שבת סחללחושדין

 שהיכי שהעלה אלא ו'( )סי' היוצר בית בשו"ת ג"כ כתבכדבריו
 בחזקת בשבת מלאכה המומר עשה שותפות בכתב שנתקשרושאחר
 א'( רמ"ה )סי' בש"ע המבואר באופן להשתתף יחזרו השותפות ובטלהיד,
 השני וחציה 15 שייך השבוע של הראשונה שחצי עכו"ם, שותפותלענין

 אצלו שעובד להאומן השבת מן חלקו ישניר כן לעשות אפשד ובאילהמומר,

 יהיו השבת מיום והכנסות הפועלים, של ההוצאוה נל ישלםוהנכרי
 מכם. לענין דמתירין כמו השכירות עבור קצוב דבר ממנו יקבל והואלהנכרי
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 סי' מרדכי לבוש )שו"ת ז"ל עפשטיין רמ"מ הגאון נ"כ הלדבדרכם
 מחלל ישראל מהם ואחד דין עורכי בחבר להשתתף שרצה דין בעורך שדןג'(

 לישראל אין כאילו הוה זה שהרי מעיקרא, בהתנו להתיר ג"כ שדעתושבת
 הכי, וה"ה רמ"ה(, סי' ב"י )ראה נכרי של כולו אלא ה'2בת ביום בדברחלק

 יודעין הכל שהרי גריעותא בזה אין המשרד נקרא שמו על דגםואע"ג
 ע"י בפומבי יודיע ולכן והיתר דין ע"פ שעשה יבינו נינהודשותפין
 ולאו 1י1"ט בשבת לעבוד היוב עליו ואין היתר בדרך 'טע'2ההעתונות
 להועיל במלמד בכה"ג דן וכן סק"ו(, קנ"א יו"ד ש"ך )ראה קעבדישליחותי'
 מעסק ריוו, להם יבוא שלא באופן ל"ד( סי' או"ח )ראה להתיראוהעלה
 חלקם ויקחו מהריוח שביעית כחלק ינכו להבחין יכולים אינם ואםדשבת,
 לבושי בשו"ת מיהו י"ט( סי' )או"ח שורק נטע בשו"ת הורה וכןמהנשאר
 ישראל ושותפות נכרי שותפות בין ומחלק כדבר להתיר שחשש ראיתימרדכי
 מ"ג(. סי' )מה"קמומר,

 מסחר בעסק במשתתף דן ל'( סי' )ח"ז ז"ל ענניל מהר"ש הנאוןגם
 בהתנה השותפות להתיר ג"כ ודעתו שבת מחללי וישראלים נכרים עםקמח
 על ביטבת והן בחול הן יסכים שלא וכן שבת, ממכירת ריוח ליקחשלא

 בשבת. הנעשיםהמכירות

 בשבת העובדת ב2חברה )שעהרס( מניות לקנות מותפאם
 ל"ד( סימן ח"ב או"ח )שו"ת דן ז"ל חיים דברי בעלהגאון

 ישראלים הם שותפים דמחצה היכי נפט בחפירת ונכרים ייטראליםביטותפות
 ולי,2ראל לנכרי שהדליקו לנר ודומה עושה דישראל אדעתא דנכרידאסור
 העכו"ם ישכרו אפילו כאן ובכן ע"א( קכ"ב )שבת אוסרים, מחצה עלדמחצה

 דמחצה מרחץ או כנר לי' והוה דישראל אדעתא יעשו מ"מ הפועליםאת
 בחלקמ וישתתפו מחלקם ז' חלק אחר לנכרי למכור ויעץ דאסורישראל
 מזה(. צ"ג סי' ח"ג מה"ד שו"מ )ראה בחול, והמה בשבת יקחשהנכרי

 הארים הנכרי נ"כ שם והלא בשדות מאריטות זה יגרע ובמהופלא
 כאן. מעוא"כ האחריות קבל האריס שהנכרי התם דשאני אלא פועליםשוכר

 מברא כעין שהביא או"ח( מ"א )סי' סופר כתב בשו"ת שראיתיאלא
 שום להפועלים ואין הואיל להתיר ודעתו ודחאה באסאן מהר"י בשםזו

 וכעין שכרם, שהוא לחוש אין ובכן לתשלומים בקשר הישראל עםדבר
 על להחותמים בקשר קכ"נ( סי' )או"ח שיק מהר"ם בשו"ת ג"כ ראיתידבריו

 בשבת. שנדפסיםהעתונים

 הבית עם וקשר עסק לו יש שהיהודי הוא חיים דברי בשו"תהמדובד
 עסק שום לו ואין אלו עדך שמרי קונה רק שהיהודי היכי אבלהחרושת,

 מעותיו השקיע שהוא מצר הרוחים מקבל אלא החבדה, או החרושת ביתעם
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 מוכרים למי יודע ואינו בהממחרים וכלל כלל עומק הוא אין אבל חברהבההוא
 אייר- תורה בקול )שנדפסה בתשובה כבר אני שביארתי וכמו קוניםיממי
 בשו"ת ראיתי וכן וטריפות נבילות של במסחר למניות בקשר תשי"ז(אב

 קכ"ד( סי' ה"ב )ראה בפסח, לחמץ בקשר נוונא בכהאי שדן הלוימהרי"א
 מנע שום וכן בדבר ושם יד לו ואין הואיל אחריות שום המניות קונה על'טאין
- לקמן ג"כ )ראה וההפסד, מהריוח חלק מקבל רק העסק בגוףומשא  בקשר 
 ואינו שימכרם סחורה או מעות לו מנותן גרע לא ובודאי הכי, ה"הלנוסע(
 שהורה וכמו ד'( ס"ע ש"ז וכן רמ"ה )סי' דמותר, בשבת שיתעסק לואומר
 לענין ח'( אות ש"ז חיים בארחות מובא פ"ז סי' )ה"ג חיים לבבשו"ת
 וכן בשבת החנות לפתוח דמותר בחנות, להתעסק לעכו"ם מעות הנותןישראל
 אלף מכל לו ליתן הנכרי עם י'2ראל בפסק כ"ט( )ם.' מה"ת הנוב"יהורה

 עביד, דנפשי' אדעתי שנמכר במה ריוח להנברי שיש דכיון קצוב, דברשימכור
 מהרש"ג שו"ת )ראה שמותר, הנתבאר נכרי עם משותפות נרע לאובודאי
 מ"ה(.סי'

 שדן וראיתי פליטה ירושת שו"ת לידי בא לדפום הדבריםבפדרי
 לעיל המובאים ז"ל מצאנז הגאון דברי והביא שאלה האי בכעין י"א()סי'
 להתיר. ודעתו וכדומה אריסות מטעם דן שהואאלא

 סחורת על הזמנות ומקבי ובמרינה בעיר היוצא נוסענכרי

 הם?פון במשרר )א70גא[ץ0( מזכירה וכן בשבהישראי
 בשבת ישראל בער הזמנותשמקבלת

 מחנות שהולר )ז616ע*ז1( נוסע לו יש שישראל היותנשאלתי
 ומקבל החניות לבעלי סחורה של דוגמאות ומראה לעיר ומעירלחנות

 שבית יהודי בעד הזמנות לקבל עכויים שהוא זה לנוסע מותר אםהזמנות,
 או המסחר שבעל שבעת הטלפון במשרד מזכירה וכן בשבת, סנורמסחרו
 ושליחות הזמנות ומקבלת במשרדה היא עונה הטליפון עונה אינוהמשרד
 לשבת. בקשר דינו מהבעדו

 קצוב סך מקבל דהנופע היכי א( פנים, לכטה מתחלקת זושאלה
 יותר הצליח שבאם ב( שליחוהו, למלאות ועליו לחדש או לשבועמהיהודי

 שהנוסע היכי ג( במשכורתו, יותר תוספת מקבל למכור, עליו שקבלממה
 שמכר. מהסכום או מהרוחים חלקמקבל

 פועלו או משלוחו נוסע ההוא גרע שלא לומר יש א( בנידוןוהנה
 עם לפסוק שיכול הוא שדינא לחדש או לשבוע קצוב שכר מאתושמקבל
 א'( )רמ"ד בשבת, המלאכה לעשות לו יאמר שלא אלא המלאכה עלהעכו"ם
 ודמוהו המחבר שהביאו רהרמב"ם דינא אההוא רבים תמהו דכבדואע"ג

 עכו"מ ממלאכת יהנה לא שהיהודי דבר של שעיקרו אמרו הלא מ"מלאיגרת,
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 סק"ג( ש"ז סי' 1מ1"ז קי"ב סי' שבה"ל שם דשבת פ"ק מרדכי )ראהנשבת
 הלא והמוכר לו ימכור בשבת קונה לנכרי יזדטן שבאם יודע שהיהודיואע"ג
 סע' קפ"ג חו"מ פ"ז, מכירה רמב"ם )ראה המעות, לבעל חפצו להקנותדעתו
 אינו נוסע דההוא דמי דלא י"ל בשבת, לעכו"ם חפצו דמקנה נמצאנ'(
 המוגבל הזמן במשך יקבלו והקונה הדבר לו מוכר הוא אלא הסחורה לונותן
 מהר"ש והגאון מ'( אות ת"נ סי' חיים )ארחות מהרש"ם הגאון שביארווכמו
 שאין בפסח לחמץ בקשר שאלה האי כעין נ"ב( סי' ח"ד )שו"ת ז"לענגיל
 הואיל בפסח החמץ מקבל שהנכרי במה הריוח שמקבל בזה חש.טשום
 מהאי גרע דלא ועוד כך, אחר אלא מיר הכסף טקבל אינווהוא

 לישראל הריוח ועשירית הסחורה הישראל לו ומקיף לנכרי חנותודמשכיר
 קעביד, דנפשיה אדעתא דהוא צ"מ( סימן או"ח שיק )מהר"ם כןגם

 דנפשי' אדעתי' ולכן בשבת שיטכור הצורך מן ואין למכור יכול הימיםורוב
 בשו"ת רטבואר להא ורמי שכירותו, דטי על תוספות כשמקבל ובפרמקעביד
 אפילו רמותר למכור, סחורה שמקבל לסרסור בקשר א'( סי' )או"ח היוצרבית

 שהזהיר אלא ק'( סי' ח"ב מהרש"ג בשו"ת ג"כ טזה )ראה מוטר,בישראל
 אתו. להתנותלכתחלה

 דיש דהיכי כ"מ( סי' )מה"ת הנוב"י מדברי נראה דין מןלבד
 משום שחשש אלא קעביד, דנפשי אדעתי שימכור טה טכל ריוחלנכרי
 טקבל כשהגוי וכאן ישראל של שהיא מפורסם שהדבר כיון עיןמראית
 ס"ק )רמ"ה המג"א כבר הורה כן שהרי עין מראית שייך לא זה מכלחלק
 ש,ם דבריו, הסביר הלא צ"מ( סי' )או"ח 'טיק מהר"ם והגאון וה'(.א'

 מדבריו וכ"נ פעי, ומפעי ירעי מירע החול בימות גם בדבר עוסק דהנכריטיטום
 בשבת טוליכו והלה בעש"ק נכרי עגלה לבעל סהורתו המוסר לסוחרבקשר
 להוליכו ויכול הואיל בשבת רמוליכו אע"ג 'סבת, לאחר מוכן שיהא השוקליום

 ק"ה(. סי' )שם מותר,במוש"ק

 אומר נוסע שההוא הדבר הוא עוד לברר אצלינו דנשאר מהאלא
 ע"י מסחרו עושה שהוא ירעו ובכן פלוני מסחר מבית שהוא להקונהנפירוש
 של דמסחרו ועור רוחים טקבל ואינו הוא יום שכיר ויאמרו בשבתנכרי

 יודע יחקרו ואם הואיל רי"ל אלא עין, טראית ואיכא בשבת, פתוחייטראל
 כאן אין קעכיד. דנפשי וארעתא ג"כ מהרוחים חלק מקבל גוישההוא
 עין מראית שייך דלא א'( ס"ק רמ"ג )סי' המו"ז לדברי ודמי עיןמראית

 י"ד(, י"ג סע' )רמ"ה בש"ע הרב וכרברי האמת לו יתודע יחקר שאלוכל
 דמקבל והיכי משותפות גרע רלא נראה רוחים רק מקבל שהנוסע היכיולכן

 לאסור יש שכירות דמקבל היכי אולם לן, איכפת לא ג"כ ורוחיםשכירות
 זה דיון כעין )וראה עובר, ישראל שם על ישראל של שלוחו והואהואיל
- ח' סי' או"ח היוצר ביתבשו"ת  שנה(. לשכירי בקשד מ' 

 בעדו הזמנות שמקבלת המליפון במשרד דהמזכירה יוצאמהאמור
 עושה היא שהרי לאסור, יש לצרכו ההזמנות וכותבת 1י1"מ השבתבימי
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 א5א קעבדה דנפשה דאדעתא דנימא סזה ח5ק שום 5ה ואין ישרא5מ5אכת
 כ5 שיכתבו עמהם חוזה ע'טה והמוחר הטלפון חברת בעד עובדתהיא

 זכות 15 ויש בחדשו חדש מידי וכך כך 5הם ומש5ם 5ידם שיבואוהזמנות
 הוא צריך המונב5, סכום על ידיעות או ההזמנות סספר יע15 שבאם א5אזה,

 )ראה בעדו עובדת היא 51כן השוה סכום ידיעה או הזמנה כ5 בעד5ש5ם
 נראה ו5כן זה בעד משכורת מקב5ת שאינה ידוע ונם ד'( ס"ק ש"1מג"א

 עם מתנה הוא כ15מר דאמירה אמירה כאן דיש בזה נימא 5א אם5החמיר,
 כזה ובאמירה שבת לפני בא שהצווי ועוד 5פוע5יהם מצוים והםהמשרד
 בפרט מזה(, 5קמן )ראה להתיר נוטים יש דבר ודבר משום בודאין
 במ5אכתה והיא המשרד בעד א5א בעדו עובדת אינה שהמזכירה דידןבנידון
 מזה )ראה צ"ע למעשה אב5 5דינא וכ"ז 5התיר. צד דיש אמשרעוסקת
 נכרי(. עם 5שוהפות בקשר5עיל

 שכר ומקב? שבת מהיי יהודי בעד העובד יעשראלסרסור
 הלקו לקב? יכוי אם מכיריו עם ומהן משא כלבעד

 בשבתמהנמכר
 שאינם יהודים ש5 מסחר לבית סרסר שהוא 5יהודי בקשדנשא5תי

 איזה 5הם מכר כאשר אחרי ו5פעמים מחורתם 5סכור ויוצא שבתשומרי
 מקבל והסרסור סחורה עוד ומזמין מקחו ע5 ויחזור ה5וקח יבוא באסחורה
 שנה. או הדש בסוף שמקבל הסרמרוה שכר בדבר דינו מה זו, מההזסנהחלקו

 5עי5( )ראה מומר עם ישרא5 משותפות נרע ד5א נראה5פענ"ד
 עם התנה סרסר האי שהרי כאן דשאני די"5 א5א שבת, שכד סקב5דאינו
 אם ובכן א5יו שייכת 15 רכש שהוא הקונה ש5 הסכירה שזכותהסוחר

 אין וכן הימים, בשאר מאתו יקב5 ממי5א בשבת היהודי 15 ימכור5א
 שכר הוא שהרי בשבת, הדבר 15 מכד שהיהודי בזה כלום סרויחהסרסר

 וה5א השבוע במשך מאתו הזמנה הוא שקב5 5הא ודומה נוט5השתד5ותו
 היתה 5א וההשתד5ות מקב5 השתד15ת שכר רק דהוא בשבת, הסחורה 15מסר

 חנוני 5ההוא 5מכור ש5א 5הסוחר 5מחות יכו5 שהוא א5א עוד ו5אבשבת,
 חשבונו. ע5 מזה, ההזמנות שכ5 מתח5ה, התנו כך שהרי השתד15ת1ב5י

 דחייב שכתב ק"נ( )סי' אפרים השער סדברי 5הביא אפשר 5דבריראי'
 עה"ש נ"כ )ראה מהמקח, חזדו שאח"כ אע"נ אליו סדסדותו בח5קהמוכר
 שחזד ד5ו5י כ"א( )סי' סרדכי המאמר דברי מורים וכן י"א( י' קפ"החו"מ
 עשק, באר הרב דברי נראים וכדבריהם לו 5שלם חייב היה הסקת נמדקודם
 ימי בסשך השתד5ות שכר מקב5 נ"כ מדסור ההוא ובכן ופ"ה( ס' סי')ראה

השבוע.
 ידי מסייע או עוד לפני משום בזה אין וכי לשאול יש דאכתיאלא
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 ע"פ נ"ל אלו, ההזמנות יהודי האי שיקבל משתדל הוא שהרי עבירהעוברי
 דנהרא עברי דבתרי שכתבו והרא"ש מנין( ר"ה ו' )ע"ז התום'דברי
 דמחויב אסור, מיהו דמדרבנן כתב והר"ן ושרי, עור לפני משוםליכא

 התום' כתבו וכדבריו עבירה ע:ברי ידי יסייע והאיך מאיסורלהפרישו
 )ע"ז המאירי מיהו דרישא(, בבא ד"ה ע"א ג' )דף די2בת בפ"קוהרא"'ט

 וכבר עבירה, עוברי ידי מסייע סרך דהוה מזה להמנע שראוי כתבשם(
 ידי וחזק לע"ז, שבת מממכת המתירה על י"ד( )חגיגה המו"אהעיר

 בשו"ת וכן סי' ציון בנין בשו"ת הסתירה בדבר ג"כ )ראההמתירים
 רל"ג(. מצוה המצות על שיק ומהר"ם פ"ג סי' יור"ד סופרכתב

 עביד דמצי היכי דכל שכתב ו'( )ע"ז הריטב"א ג"כ אזל זהבדרך
 קנ"א )מי' הרמ"א שפמק וכמו עור לפני משום ליתא ידינו על שלאאיסור
 אע"ג דבר כל להם למכור מותר אחר במקום לקנות דיכול דהיכי א'(סע'
 מ"מ בזה, הרמ"א על הקשה דהש"ך ואע"ג לעבודתמ, ה'2ייבים דבריםדחם
 דוקא שזה דבריו, מרבבה הדגול וכן קפ"ה( )סי' .איר ההוות ביאר כבךהלא

 איזה על במזיד לעבור הרוצה ישראל אבל להפרייטו, אחר בידי וייםביטוגג
 חגאון וגם להפרישו מצוה אחר ישראל אין גמור מומר אינו אפילועבירח
 במג"א גם מזה )ראה דבריהם, כן ביאר מ"ה( )פי' ז"ל אברהם מחזהבעל
 ידים( לנטילת בקשר רע"ב בדף מזה יטביארתי ומח י2ם ובא"א ב' סע'קס"ג
 מ"ו( פ"ה )שביעית בפהמ"ש הרמב"ם מדברי דבריהם על להתפ'א דישאלא
 אל והיצה"ר, התאוה עיניו שם;רה מי ר"ל לה"מ, ;ור לפני '2ראי,טכתב
 אף לפ"ז וכו', היו'טר מן ~הרחיקן ותיכיף בעוריני, להוכיף א:הותעזור
 שראיהי אלא האיסור, מן להפרי'12 וצריך הוא עור בביי במזידהעיבר
 למחיה בי"ד ביד כה שיי2 היכי בין להלק מ"ח( סי' )ח"א חייםבמהנה
 סי' יור"ד אמאד מהרי"א שו"ת ;ם )ראה למה:; בירם כח דאיןלהיכי
 נ"ד(. מי' או"ח הב'2ם ערוגת 'טו"ת פ"ג, סי' יור"ד סופר כתב ויטי"הקע"ז,
 הריטב"א, לדברי המכים קט"ו( סי' ח"ב יושר )אמרי 1"ל אריק ר"מיהגאין
 גוונא בכהאי דן וכן האיסור היהודי 'ט'ע.טה קודם מ.2תדל .2חיא כאןובפרט
 שהיהודים במקום ספרים להדפסת בקשר ט"ו( )סי' ציון בניןבשו"ת
 שעשה קודם לו שנתן כיון להתיר, גוונא בכחאי ודעתו ב.2בת י2םעובד.ם
 המהרש"ם הורה וכדבריו בזה, ליכא עבירה עוברי ידי מסייע ואףהעבירה

 שבת שמחלל יהודי לחנוני ביתו לשכירת בקיטר קפ"ד( סי' )ה"בז"ל
 דהיכי בשבת, הפנקם '2חותם י'טראל ירופא בק'2ר צ"ג( כי' )ה"בובן

 מסייע משום בזה אין הייטראלי הרופא יפני מע"ש הפנקם מניחדהמנה'
 ברור שלא כאן ובפרט העבירה, ביטעת 'טלא והוה הואיל עבירה, עובריידי
 עקיבא ר' בתום' מ"ח פ"ה שביעית מזה )ראה ביטבת דבר איזה '2יעיטהלי'
 והגאון קפ"ג( סי' )יור"ד ז"ל סופר הכתב דברי מורים ובן שם(,איגר
 וכתב הנ"ל ציון בנין השו"ת בדברי דן דבר משיב הבהיר בספרו 1"לנצי"ב
 ומחויב ענין בכל אסור ודאי העבירה שעושה בשעה ממייע הואדאם

 לעשות חשוד שאח"כ אלא העבירה, ביטעת יטלא מ.2א"כ יכול אםלהפרישו
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 אין רירן בנירון ולפ"ז רנהרא עברי בתרי אלא אמור אינו בזההעבירה,
 צ"ג(. )ח"ב המהרש"ם הורה וכן ל"א-ל"ב(, סי' )ח"ב הרבר זה מיטוםלאסור

 ששולח חררי במוחר שרן א'( )או"ח היוצר בית בשו"ת ראיתיוהנה
 מרמר וההוא שבתות לחלל מומר יהורי לסרסר גרולה לעיר למכורמחורה
 שהרי אימור, כאן דאין ורעתו באיסור עובר זה יהורי אם בשבת מחורתומכר
 קונה לו יזרמן שבאם ריורע ואע"ג בשבת הרבר לעשות לו אמר לאהוא

 לו יזרמן אם הוא ומפיקא הואיל אולם ע"ז, חשור שהרי בשבתימכרהו
 להתנות באפשר מיהו החול, ימי הם הממחר ימי רוב שהרי בשבת,קונה
 מ"ח(. מי' או"ח )מה"ת מררכי הלבו'טי מרברי נראה וכן מוב, הריעמו

 מי' )או"ח להועיל במלמר וראיתי בספרים עינתי זאת כתביאחרי
 בהבלעה, שבת שכר נומל שהוא מפני להתיר ורעתו זו שאלה בכעין שרןמ'(
 לסוחר כמף עם הזמנה לשלח שמותר ע"ט( )מי' לוי חלק בשו"ת ראיתיוכן

 הואיל וישלח יהתום בשבת אליו שכוטיגיע שיורע אע"ג בע"שיהורי
 עושהו אם לו איכפת לא שבת, אחר הרבר לשלח וכן לקבל יכולוהוא

 )או"ח להועיל במלמר הורה גוונא וכהאי ג'( מ"ק ש"ז מג"א )ראהביטבת,
 הרבר שקרוב הגם שבת המחלל ישראל דין לעורך דינו למסירת בקשרנ"ג(

 )או"ח היוצר בית שו"ת ברברי יתירותיו ותמך בשבת, גם בזהשיעמוק
 עם לשותפות בקשר י"ג(. סי' )או"ח יצחק עין ברברי וכן הנ"ל א'(סי'

 לכאן(. ותררשהו לרבריו ציינתי שכבר )ראה מומר,ישראל

 עצמה במךאכתשפחה ישראי שך בביהו הלוזם בדברקבךנות
 שקצץ כל מחובר, לצורך שאינו תלוש ברבר בשבת נכרימלאכת

 שגם מה לן איפכת ולא )רמ"ר( שרי, עלטא לכולי שבת מערב שכרולו
 רנפשי' ארעתא נכרי מוף כל רמוף כיון עי"1 הנאה לי' משתרשיהישראל
 בביתו המלאכה הנכרי שיעשה ובעינן י"ב( סי' מהר"ק נוב"י )ראהקעביד
 שזה מפורמם הדבר ושיהיה בשבת שיעשה לו לומר אמור וגם נכרישל

 בירושלמי ומקורו ב'( סעי' רנ"ב ה', סעי' רמ"ר )מי' היא ישראל שלהמלאכה
 שעושים נכרים "אומנים אריטא( ר"ה ע"ב כ"א ע"ז תוס' מובא רשבת)פ"ק

 הוא וכדבריהם מותר, ביתם בתוך אסור, ביתו בתוך ישראל עםמלאכה
 שנתפרמם מהני לא ישראל '2ל שבביתי לפי רבר של וטעמו הפוסקים,מסקנת
 לעשות דנהגו רפשימא אע"ג לכובם וכלים לעברן בעורות אנו רואים'טהרי

 רנ"ב סי' מג"א )ראה קצץ, כאילו הוה נמי במתמא ואפילו וקבלנותבקציצה
 בביתי ולא רוקא בביתו מלאכתו הנכרי שיעשה בעינן הכי ואפילו ו'(ס"ק
 שם(. )ש"ע ישראל,של

 אם דוקא רזה כתב שם( י"ב )מי' ז"ל נוב"י בעל הגאוןוהנה
 שהזא ומכיר יודע הרואה שכל באופן ממש לו סמוך או בית באותו ררישראל
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 שהוא ויראו שמה שיבואו אורחים חשש נ"כ ואיכא הזה בעה"במלאכת
 רחוק הוא אם אבל יום, שכירי ע"י עושה שהוא ויחשרוהו ישראלמלאכת
 אלא ישראל, מלאכת שהוא כלל ירעו לא הא אורחים, שיבואו בכר מהמביתו
 המג"א מדברי עליו השיג מ"ז( סי' )או"ח ז"ל הבשם ערונת בעלרהגאון
 הכי ואפילו לאורחים כלל חיישינן לא תלוש רבמלאכת ב'( סעי')רמ"ר
 ברחוב ראף נראה ובכן ישראל, של בביתו יהיה שלא רבעינן וברורפשוט
 שם(. מחהש"ק )ראה אמור, נמי שם רר ישראל ואיןעכו"ם

 שם נקרא יותר רמחובר משום מבתלוש יותר החמירו רמבחוברוהא
 ועור ב'(, אות שם )מחהש"ק יותר בו החמירו לכן מבתלוש עליובעליו

 גבי אנו שרואים כמו בפרהמיא, נעשה ומחובר בצינעא נעשהרהתלוש
 ההמרש עיקר אין שהרי רינה, כמחובר בפרהם.א וררכה הואילמפינה
 עה"ש )ראה לפרהסיא, צנעא בין הוא הפרש עיקר אלא למחובר, תלושבין

 לנכרי בקשר מ"ז( סי' )או"ח נשאל הבשם ערוגת בעל הגאוןוהנה
 ברחוב ישראל של בביתו תלוש ברבר בקבלנות ישראל של מלאכתוהעושה
 ישראל של ביתו בין תלוש במלאכת רחלקו רהא ודעתו רינו, מההנכרים
 בשבת, ולבוא לצאת ישראל ררר אין נכרי של שבביתו משום א(לנכרי,
 ראיכא ג( בשבת, עובד שהגוי יראה מי ב( ישראל של שהוא ירעו אירא"כ

 מתחלה רצה ולמיכר ישראל, של בביתו היא אם משא"כ בקבלנות,למתלי
 מבעור והחפצים הבית השכרת ע"י עכו"ם ברחוב הנמצא בית בההואלהתיר
 על בזה הסתמר ולכן בשבת שיעברו בעה"ב ריורע להא רחש אלאיום,
 לעשות בהריא רעתו גילה שלא רכל ר'( סע' )רנ"ב ז"ל התניא בעלהרב
 מותר. קבלנותו להשלים כרי לעצמו עושה אלאבשבת

 הבית של שכירות או מכירה של הענין כל הוא לי רנסתפק טהאולם
 )בכ"ש אסור, ולכן הנכרת כהערמה דהוה נימא אי לא, או מהני אימלאכה
 בית למכור ררר אין שהרי ניכרת הלא וכאן שם( מקו"ח וראה תמ"חאו"ח

 מוציא ראינו כיון כ"כ מוכחת הערמה ראין אלא פרנסתו, שממנומלאכתו
 בצירוף כאן להתיר רצה ולכן הבית, לו שמשכיר בזה ירו מתחתהממחר
 יצטרר הרבר נתיר רלא רהיכי צ"ה( )סי' ז"ל, שיק מהר"ם הגאוןרעת
 משום בזה חשו ולא כמכס לי הוה אז החול בימי נם העסק מכללבטל
 לשיטת לי' רחש ההיתר מכל חזר רבריו רבנמר אלא עין,מראית
 הערמת ע"י ובכן כשלוחו רמחזי משום הוא העין מראית ראיסורהפוסקים
 נכרים שהמועלים אלא התיר לא ולכן כשלוחו מיחזי אכתי שכירות אומכירה
 שעוברין ישראל של מלאכתו בבית מלאכתם יעשו ולא שמם על ביתישכירו
 החול. ימות כלשם

 חקי שע"פ לפועלים בקשר פעם עור רבריו על חזר רין מןלבר
 להם שישכיר בתנאי מ"ח( סי' שם )ראה בביתו לעבור צריכיםהמדינה
 והם להם שייך והחרר מלאכתן בהן לעשות השבוע כל על מיוחרחרר
 מיהו בקבלנות, רשרי נכרי של בביתו תלוש מלאכת הו"ל דאז שם,דרים
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 דהיכי ודעתו אלו בדברים שדן ומ"א( י"א )סי' דאיתי טהרש"נבשו"ת
 דשריפת כההוא מקום בכל בקבלנות רק נעשה דבר דההואדמפורסם
 השדה פרי בשו"ת הורה וכן ישראל, של ברשותו אפילו להתיד דישלבנים

 סיכון ב' )חלק ז"ל יצחק בית הגאון שדן ראיתי להאמורנוסף
 שלהם והשכירות לשנה השכורים נכרים פועלים לו שיש במי ודעתו בקו"א(ג'

 ישראל, בבית שיעבדו להם להרשות יאות אי שעושין, כלי מכל קצובדבר
 דעת שהרי מהני לא זאת בכל בקבלנות שהוא שמפורסם דאע"גודעתו

 להלכה, איפסקא וכן ישראל של בביתו אסור דבקיבולת והתום'הירושלמי
 בשכירות מיוחד חדר להם ישכיר העבודה שבעל הוצרך ולפיכך רמ"ד()ראה
 בביתו. עושים כאילו והוהגמורה

 מי' החרש חיים בארחות דבריו מובא ב' )סי' מהרא"ל בשו"תנ"כ
 לאומנים, החדר הישראל שישכיר בתנאי בזה להתירא העלה י"ד( אותרמ"ד
 עורות עיבוד בית מחזיק לישראל ה'( אות ג' )כלל אדם הנשמת התירוכן

 אצלו עובד והנכרי המדינה חקי ע"מ לנכרי מושכר הבנין אולםבבנינו
 הורה וכן ל"ב( סי' או"ח צדק צמח שו"ת מזה )וראה דמותר,בקבלנות
 וקע"ב(. מ"ז סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת )ראה כזו בשאלה מהרש"םהגאון

 סי' )ח"א שי תשורת בשו"ת שנשאל במה לה1כיר אמרתי בזהובעמדי
 במלאכתו ההול ביטי עוסק והוא לישראל מגוי מושכר חנות בדברשכ"ה(
 בשבת במלאכתו לעסוק לנכרי לי' שמותר שלו בכלים ג"כ שם עובדונכרי
 משום אלא הספרות, שכר לעצמו ומחזיק בשכירות חלקו דכהשלםהיכי
 נטע בשו"ת אולם ובהבלעה, מפורסם הדבר שיהי' הצריך דשבת איסוראחומר
 )ראה בדבר, היתר צד מצא ולא ט"ז( סי' )או"ח 11 שאלה בכעין דןשורק
 כ"ח(. סי' או"ח נחום חזון שו"תג"כ

 מלאכת לעשות אסורות נכריות דשפחות א'( ס"ק )רמ"ד הטו"זכתב
 הפוסקים, במחלוקת הרבר תלה שרד והלבושי בשבת ישראל בביתעצמן
 ישראל, בבית עצמן מלאכת לעשות דמותרין פוסקים מהרבה הוכיחוהא"ר
 בשפחות אלא מותר, בודאי עבדו שאינו דמי כתב ב'( )מ"ז הפמ"גאולם
 ומהר"ם גר( ד"ה ע"א ט' )כריתות התום' דברי מורים וכן להתיר נוטהבצנעא

 )ארחות בהגהותיו מהרש"ם הגאון סתם וכדבדיהם תקנ"ט( )סי' ברוךבר
 להחמיר נראה ס"ד( )כלל אדם החיי מדברי מיהו ג'( אות רמ"ד סי'חיים
 נראה בש"ע ז"ל הרב מדברי אבל כשלוחו, דמחזי משום ישראל שלבכליו
 מיהו ול"ג( ל"ב סי' או"ח צדק צמח שו"ת וראה כ' סע' )רם"דלהתיר,
 לעשות לו יאמר שמא דחיישינן בשבת זו ממלאכה ליהנות לישראל לי'אסור
 או"ח הבשם ערוגת שו"ת ג"כ )ראה ליהנות, לו טותר יהיה אםבשבת,
 ט"ח(.סי'



 לשבת מכירה שטר מערכת-
 ישבה מכירה שמר דרתר בדבר הפומקיםשימות
 פהמ יש בזה, האחרונים האריכו כבר לשבת מכירה שמרברבר

 גרולי הני בדברי שארון ומקורם להתיר, רצו לא ואחרים הרברשהתירו
 לתשובה מקום כאן ליתן אמרתי חיים אנו מפיהם אשר הלבנון ארזיהתורה
 ז"ל קלוגער מהר"ש להגאון בחיים ובחרת שו"ת בספר שנמצאתמענינת
 בכורו בנו זצ"ל פרירמאן יומף שלום ר' הארמו"ר ששאל לשאלהבקשר
 שהצליח בשעה ז"ל קלוגר שלמה ר' מהגאון זצ"ל מרוזין ישראל ר' הגה"צשל
 היהורים, כל צורר הראשון ניקולי ע"י שנאסר האסורים מבית לצאתאביו
 לחשל ישראל בית המון על זצ"ל מרוזין הארמו"ר של השפעתו אזשראה

 וענוהו ואמרוהו קמו דתם, על להעבירם רוסיא יהורי על ח'טב אשרמהשבותיו
 קשים.ביסורים

 הגבול עבר אפורים, מבית לצאת כשהצליח זצ"ל מרוזיןהארמו"ר
 בירי יעלה שלא בכרי אוכמריא נתינות לקבל אז היה ומוכרחלאוסמריא
 בגליציא אשר פוכיק העיר שקנה ע"י זאת והשינ להחזירו רומיאממשלת

 משרפות בית שם שהיו והיות ולבניו לו עולם לאחוזת בתוכה אשרוכל
 ר' להגאון לפנות זצ"ל יומף שלום ר' הארמו"ר בכורו לבנו צוהיי"ש,
 נכרים בעבורת להתנהג איך תורה, דעת דעתו את ול':אול ז"ל קלוגער'2למה
 מכירה. שמר ירי עלביטבת

 במפרו שנרפסה מהתשובה הלק וז"ל ענהו ז"ל קלוגר שלמה ר'הגאון
 האמנציפאציאן שנתחרשו מרם קרמונים מימים אמת "הן : בחייםובחרת
 מחזיק שהיה אחר נזרמן היה אם ישראל, בית הגוים ככל ח"ולהיות

 מיעוטא והוא ולפרנסתו לו מוכרח הרבר כי וראיתי וכרומהגאראלניע
 כפי מועילים אופנים ועפ"י מכירה שמר לכתוב לו מזרקק היתירמיעומא
 והרבו הנ"ל הקללה נתחרשה מאז אך אותי, אלו' חנן איטר הרלשבלי
 ער בעוה"ר שבת חילול ונתרבה לכך, צריכים אין אשר אנ'טים כןלעשות
 מצורפת ירי יהיו שלא גמור בגרר בערי גררתי להול, 'טבת בין נ.כרשאין
 וכו'. רהו כל שבת חילולל'2ם

 בזה, שיצאו והתירים הרחוקות הפרצות כל אחר כי כבורו, ליויאמין
 כאלה, בהתירים מלהחזיק שאלה שאר או מסירכא בשר לאכול מוב יותרוראי
 גם שיסמכו, מה על להם ויש בראשונים נמצא כבר זה סרכא היתר הנהכי

 ככל ושקול בפרהסיא הוא שבת וחילול ובצינעא, לאו איסור רקאינו
 הראשונים, ספרים עם נאמרו ולא אבותינו שערים לא אשר דבר והואהתורה,
 תשבות אירם ביום א' ביום אם יתברך שמו וחלול בזיון כמה נםומה
 מזה... יותר.בזיון
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 סי' או"ח ח"א )שו"ת זצ"ל חיים רברי בעל הגאון דברי ידועיםכ"כ
 מלאכה, בהם לעשות בשבת לנכרי והגיטער הארענדעם מכירת ע"רז'(
 עמרו והנגריא בגליציא בימיו אחוזות מחוכרי היו יהורים שהרבההיות
 ביום בשבוע, יומים מעבידה לשבות נאלצים שהיו בגלל רגלם אתלפשוט
 מה בשאלה ז"ל חיים דברי בעל הגאון אל אן פנו בשבת, ובראשוןהשבת
 הדבר, להתיר מאד התנגד ז"ל והגאון ז'(, ס.' )שם להצילם ובקריאהלעי2ות
 המררכי דעת וצירף עליהם סמך התירו, הדור '2גדולי וגם הלחץ מ2ראהאולם
 בשבת המכס לקבל נכרי לשכור יכול שיהודי דשבת( )פ"ק למכס,בקשר
 דרשאי ועוד ו'(, סע' רמ"ד )סי' להלכה המחבר ומביאו בקבולת, הואאם
 ד'( )'2בת חמור, איסור ע"ה יעבור שלא כדי קלילא איסורא למיעבדת"ח
 ומוטב ע"א( כ"ו )סנהדרין ארנונא, משום בשביעית לזרוע ינאי ר' התירוכן

 באיסור שיאכלנו ועד ש"ק, ויהללו משיעברו בי"ד ע"י ההיתרשיעשו
 ול'(. כ"ט, כ"ז, סי' ח"ב או"ח שם מזה עוד )ראה בהיתר,יאכלנו

 ר' הגאון ה"ה ז"ל מצאנז הגאון של לבנו ההיתר דבריכשנודעו
 יטעל אתו והתוכח לצאנז אביו אל בא בשינאווא, רב אז שהיה ז"ליהזקאל

 ראיות לו הראה '2אביו ואף יסוד, כי זה להיהר אין ערוך ה'2לחן דיןפי
 ע,יו נתרנז .2עה .2אוהח חהכידים ומספרים דעהו, על עומד נ':ארלדבריו,
 ביתי" של הסף את עוד לעבור תעיז ואל מיד "צא לו ואמר מאדאביו
 בדיבורו מי2נה "שאי:ו עליי העיד ואביו המע':ים גדול אי'2 שהיה יחזקאלר'

 בכדי ב'( סי' או"ח ח"ב חיים דברי )'12"ת דעלמא" חללי כל לי' יהביאפילו
 של הבית סף עבר ולא החלון דרך ויצא קם אביו מצות על לעבירשלא
 לו. שמחל עדאביו

 הגאון שהרב דעתו ממונקאמי2 ז"ל אלעזר מנחת בעל הגאוןהרב
 אינם מוסדותיה לחהזיק איך בתירה החידוש את שראי ז"ל ובנומצאנז

 דברי בעל הגאון כי פליגו, ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר אלאמחולקים,
 הגאונים לחם התירו וכבר בזה ומקילים שפרוצים באותם מיירי ז"לחיים
 ז' סי' ח"א או"ח חיים )דברי שם, בתשובה שביאר כמו בגליציא ז"למפה"י
 דחוי ופרוצה במופקרת ל"ה( )גיטין ראמרו להא ודומה ל'( כ"ט, מי'ח"ב

 איסיר הע"ה יעביר שלא כדי קל איסור למיעבד לת"ח ורשאיכאנוסה
 שנעשה מכירה שמר ע"י השדות במכירות וה"נ בו, כבר ודש שנפרץחמור
 מכירה שטר לעשות הרבנים להם יזרקקו לא ואם לכתחילה, גמור כהיתרלהם
 מדינא דחוק בהיתר יאכלנו באיסור שיאכלנו ועד ש"ק ויחללו יעברוכדת

 יראי כל אונגארן שבמדינת כיון צווח זצ"ל משינאווע מרן משא"כעכ"פ,
 ע"י כלל יעשו ולא כראוי ש"ק ישמרו השרות בעלי והגבירים הנגידיםד'

 מהיראים שכמה ראה חיים דברי הספר יצא וכאשר מכירה שטר היתרשום
 גדול באילן ותלוי מכירה שטר לעשות עצמם וסמכו ביותר הקילובגליציא

 ע"י ולעבוד למכור באונגארן גם להם יתירו עי"ן אולי וחשש הר"חכורן
 ושומרי ר' ליראי נאמרו לא זצ"ל אביו רברי כי הרעיש ע"כ מכירהשטר
 אחר במקום וכשראה שם( )ראה בעצמו, חיים ברברי מרבריו וכנראהשבת
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 השטר מהיתרי בו חוזר שהוא כתב ע"כ מכירה השטר ע"י למכשוליםשבאים
 ח"ב או"ח )ראה וכו' הנוסח העתק מקודם להם ששלח אצלם,מכירה
 יחזקאל )רברי ההיתר, זה נאמר ועוכרים החשורים לאלו רק כי ל'(,מי'

 א'(. מע' רם"ג מי' או"ח הנימוקי בשם כ"ה רףהחףש

 ז"ל משינאווא הגאון בא שפעם הממופר להזכיר כראי בזהובעמרי
 היה ביתו אבל במרנוגרור, אב"ר אז שהיה ז"ל וואקס אלעזר חיים ר' הנאוןאל

 עובר והיה ניר לתעשית חרושת בית חוכר היה ושם הממוך האמערבכפר
 זה ורבר ז"ל סצאנז הגאון של ההיתר ע"פ השבת ביום נכרים פועליםעם
 אלעזר חיים ר' הגאון ז"ל, משינאווא הגאון של רוחו לפי היה שלאהיות
 לפנות ער הלילה כל בתורה ז"ל משינאווא הגאון עם התוכח ז"לוואקס
 משינאווא שהגאון בטוח והיה לישון, קצת שכבו ואח"כ ששי יום שלבקר
 לאחר ואיננו, שהלך וראה בבקר כשקם נרהם ומה לשבת, אצלו ישבותז"ל
 לשבת אז נשאר לא מה מפני ז"ל חיה" "נפש הבעל שאלו כשנזדמנושנים
 בית מכונות טרטור את לשמוע שלא "בכרי ז"ל יחזקאל הרברי ענהו ?אצלו

 קל"ט(. רף משינאווא הרב מזה )ראה בשבת"החרשת

 הלכות )סוף ז"ל מהרש"ם להגאון תורה דעת בספר ראיתיוהלום
 ע"י אלא פועל עם לא אולם מכירה שטר שהתיר ע'( מ"ט אותטריפות
 לנכרי שיתן ונכון שותפות, או מכירה ע"י במלאכתו שאינו אחרנכרי

 במקומות בפרט 1י1"ט, שבת ימי על שיספיק 2/7 שביעית שני חלקשותפות
 ויכלול לאחר, להשכיר לבל עמו הארון והותנה מהארון ה45סעסיעששכרו
 ימי בהבלעת שיהיה בכרי שבת מוצאי בכל וכן 1י1"ט מע"ש שעותקצת
 י"ז, ט"ז ס"ק רמ"ר מי' תו"ש )ראה הבלעה, מקרי יום מקצת רגםהחול,
 מכירת רמי עם השכירות רמי הכולל וכן כ"ו( מי' או"ח מה"תנו"ב

 ההם, בימים העכו"ם לחלק שיהיה עמו ויתנה הבלעה, מיקריהמחורה
 הנכרי וגם להלאה גם עבורו לקנות נתחייב שישראל מכירה בהשטרויכתוב
 כלים או בהמות על לחוש יש ראל"כ בהם, ולזכות לקנות בחיוביחתום
 שהרי שלב"ל ברבר מקורם המכירה עליהם חל שלא הזמן במשך אח"כשיקנו
 סי' ונתה"ם ח' סי' ח"ב מאירות פנים שו"ת )ראה לנכרי שליחותאין
 מב' התחייבות לזה וצריכים דמועיל התחייבות משא"כ ד'( מ"קר"ח

 ל"ו( סי' או"ח שלמה בית בשו"ת גם מזה דברים אריכות )וראההצררים,
 שייך רחצר כאן ובפרט רם"ט( סי' מה"ק )נ~מו"ד מהני, בשותפותאולם
 דעתו(. כן דלא כ"ר אות רם"ד או"ח עה"ש )ראה אלו, בימיםלנכרי

 דאינו פ"נ( )סי' בשו"ת הרא"ם כתב מאחר עסק ד"שכר היכיוהנה
 לאחר משא"כ ששכר קודם אלא מהני לא דשותף אחר, שותף לקבליכול

 ארי' שם בשו"ת הביא וכדבריו שותף מקבל ואח"כ לבד הישראלששבר
 דעתו מהרש"ם הגאון אולם לדבריו והסכים בנימין שמלת בשם ב'( סי')או"ה
 דאין שכתב וכו'( התנור שגוף והיכא ד"ה )רם"ה ב"י מדברי וראיתודמהני
 )או"ח שלמה בית הנאון הדבר הסביר וכן לשיטתו והרא"ם בזהחילוק
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 חלקו למכור ריכול אחר נכרי עם בשותף וה"ה להקל, בזה והאריך ל"ו(מי'
 שו"מ בשו"ה הרבר שביאר כמו מקודם עמו התנה שלא אע"ג אחרלנכרי
 ברצות פמח הלכות על )בספרי חמץ מכירת לשטר בקשר ע'( סי' ח"ב)מה"ת
 הלך ובררכם - לעיל )ראה המהרש"ם הורה וכן בזה( מאריך הנניהשם
 צ"ב(. )מי' יעקב צור שו"תבעל

 לו ולפרש לנכרי מכירה השטר לקרות ז"ל המהרש"ם הזהירעור
 שצריך הרברים פהטי אלא כתיבתו אינו ההיתר של רעיקרו הרברים,פרטי
 לנכרי. הרברים פרסי לבאר בעצמו הוראה המורה על החוב ולכן לולבאר

 לאברהם, חמר בעל הגאון גם הורה חיים רברי בעל הגאון שלכהתירו
 מחויב שהישראל מכירה בהשטר שיכתבו והותנה כ"א( מימן)או"ח
 קצוב, שכר בער הענינים בכל השוכר לטובת החול ימות בכללהשגיח
 של חשבונו על רעתו לפי הצריך כ"ר ולקנות למכור הישראל בירוהרשות
 ז"ל הורוויץ הלוי יעקב אברהם ר' הגאון גם הלך ובררכו השוכר,הנכרי
 המבואר השטר נוסח על וסמך צ"ב( סי' יעקב צור )שו"ת מפראבוזנאז"ל

 ז"ל מאשפצין הנאון הורה וכן לשנה, במכירה בפרמ שם, חייםבדברי
 מ"ג(. מי' יהושוע אהל)שו"ת

 ביתו לבנין ושרות בהמות ומכירת שכירת בין לחלק הומיףעור
 אולם ניכרת, יותר רהערמה ביתו בבנין משא"כ בכך ררכו רשם מכירה,ע"י

 עם שותפות ע"י אלא להתיר שלא העלה ל"ב( סי' )או"ח יצחק ביתהנאון
 אלא עושה, דנפשי' ארעתא ראז ברבר חלק לו ושיהיה מלאכה בעלהנכרי

 השבת ביום הנכרי של הבהמות יהיו שבשבת יתנה הבהמות שלדבשותפות
 אש אמרי בעל הגאון כ' וכן ופחתה וזולא וליקרא לאונמין באחריותוושיהיה
 סי' ח"ב מה"ק שו"ת )ראה נרולים, שאר אזלו זה ובררך ט"ו( מי')או"ח
 ח"ג מהר"ר ל"ז סי' ח"א מה"נ נ"ה סי' ח"ג קפ"ח, מי' שם וכןפ"ח
 במלאכה העושה להפועל מגיע חלקים כמה שישימו ע"י והתירו צ"ב(סי'
 להפמר ולא לריוח שותף והוא חלקו כפי מהעמק עולה וכמה שבועבכל

 ג' כלל ארם חיי נ"ו, מי' יהושוע שרה שו"ת ג"כ )ראה פרמום, ע"יובפרט
 י"ח(.אות

 לענין היתר ללכוור שלא מזהיר קי"ג( )מי' ז"ל חת"ם בעלהגאון
 מהר"ם הנאון דעת הוא וכן לגמרי הם דשונים הנהונ חמץ ממכירתשבת
 הישראל שיעשה ועצתו י"ב( י"א סי' מרדכי פרשת )שו"ת ז"לבנעט

 יום, לשכירי גם שצריכין כיון ברבר, לרון שיצא אלא האומן, עםשותפות
 כמבואר ג"כ ישראל ע"ר עושים הם שוב השותפות מכים כהשתלמין הםאם

 להשכיר רמ"ה( )מי' ברם"א המבואר תיקון לזה והמציא תקט"ו( )מי'בש"ע
 ע4 פקפקו והמג"א שהטו"ז והיות ג"כ בקיבולת לו ליתן או חלקולגוי
 ולכן גרול הפמר מפני ומטבע במכם אלא התירא האי ליכא דהא זה,היתר
 והקיבולת הקבלנות דאין עמוקא במברא הרם"א דברי ז"ל הואפירש
 כשלוחו הנכרי הוה הותנו שלא כיון רק השותפות, הוא דהיתרא ההיתר,עצם
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 דארעתא שלוחו הוה לא שוב בקיבולת נתנו או שהשכירו וכיון מלאכתו,ביום
 ויום יום כל ביחד עושים שניהם דאם הר"ן של התירו ונשאר קעבידדנפשי'

 רישראל עלי רמיא רלא כיון שלוחו, הוה לא בשבת נם עושה הנכריאם
 בשכירות רלנכרי כיון יום, שכיר לענין וה"ה קעביר, דנפשי' וארעתאלעשות

 ונ'(. ל"ו או"ח שלמה בית שו"ת )וראה קעביר אדעתי' בקבולתאו

 ז"ל וויידענפעלד ר"נ להגאון כ"מ( סי' )או"ח נחום חזוןבשו"ת
 שנשא ואחרי מאשין( ),עג עצים לחתיכת מנורה על מכירה שטר ברברדן

 מדין וכן בפרהסיא במלאכת השם וחילול עין ומראית קבלנות בדיןונתן
 מיהו לסמוך, אמאי לו יש ברבר דלהמקיל העלה כלי, בשבת קונהאומן
 להגאון רננה כנף בשו"ת אולם אלה, בכעין מכירה שמר מלכתוב נמנעהוא
 על לנכרי המנורה כשישכיר להיתר הורה כ"ב( סי' )או"ח ז"ל לאנדאדנ"נ
 קרשים יחתוך המנורה שכר בעד והנכרי העצים לו וימכור מרובהזמן

 )ח"א מהרש"נ בשו"ת דן וכן נכרי, של הכל יהיה ובשבת בחוללישראל
 ישראל של ברשותו עומרת שאינה רייטה של במכונית להתירא מ"ה(סי'

 )או"ח אברהם מחזה בעל הגאון אבל בקבלנות, בשבת בה עובדועכו"ם
 שנמו אחרונים כמה של ובדרך ,"ל נחום הח,ון של בדרכו א,ל כנראהל"ט(

 לבושי )ראה לסמוך, מה על לו יש בדבר רלמקיל הורו מיהולהחמיר
 מ"ו סי' שורק נמע שו"ת קי"נ סי' או"ח מה"ת וכן מ"ב סי' ח"אמרדכי
ועור(.

 שבשו"ת לה,כיר כדאי לשבת מכירה שטר של היתרו בדבר רבריומדי
 מזיגת לחוכרי בקשר מכירה השטר ברבר הרבה דנו האחרוניםגאונים
 נאלצים והיו מהממשלה )קאנצעם( רשיון קבלו שהיהודים וכדומה,הי"ש
 הנכרי שאם המכס, השוכר לההוא הדבר ודימו בשבת מסחרם ביתלפתוח
 הלא ובשבת הפמר, ואיכא עוסק הוא רברירי' מ'2ום התירו ריוח 15י.2
 מרויח שהנכרי היכי ולכן המלאכה עשיית רק המלאכה הנאת אסרולא
 לא קצוב בשכר מיהו ו'( סע' רמ"ד )סי' ישראל, של שלוחו מקרי לאג"כ
 הצריכו ולכן דשבת(, )פ"ק המררכי דברי הם רינא האי 'טל ומקורואסרו
 וחת"ס כ"מ סי' או"ח נוב"ת שו"ת )וראה מהרוחים, חלק להנכרישיהיה
 נמצא לו שמשכירו ובזה העסק או הדבר לנכרי ישכיר וכן קי"ג( סי'או"ח
 הפירות קנין ולא הגוף קנין לא בדבר השבת ביום להישראל נשארשלא
 שלמה בית בשו"ת מזה דברים אריכות )ראה ב,טבת, משתכר שלויאין
 ומוכרחים שנאלצים וחנויות מסחרים באותן היינו התירו ועיקר ל"ו( סי'או"ה
 נ"ח סי' חת"ס שו"ת )ראה סתם, בחניות כדטא"כ השבת, ביום אותןלפתוח
 י"ב, סי' ריב"א שו"ת ס"ה. סי' ח"א השרה פרי ל"ג צדק אבנילאו"ח,
 להתיר הפמ"ג רצה לא מעמא ומהאי ועוד(, כ"ה סי' אפרסמון נהרישו"ת

 א"א )ראה מע"ש, נכרים שקנאום טריפות בהמות למכור יהודים שלבמקולין
 דכל הרשיון, ממנו שיקחו וכדומה מר,ח בית דשאני רמ"ר( סי' ח'ט"ק
 מנ"א וראה קנ"א )יור"ר חשדא, ליכא וברבים מזה יודע ואחדאחד
 כאן משא"כ הרשיו1, יכות שיאבד פסידא דאיכא ועוד ה'( ט"קרמ"ר
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 ובזה שם(, קי"נ חת"ם שו"ת )ראה פמידא ולא הריוח מניעת רקשאינו
 להתירא. צד ראולא

 מקרה בכל דנו הדבר נחיצות שראו הדור מגדוליאחדים
 וכן הנהונ, מכירה שמר ע"פ התירו הדבר צורך וכשראו עצמובפני

 בו לצוד נהר מחזיקי בדין כ'( )סי' לאברהם חסד בשו"ת אנומוצאים
 )סי' דמכם דינא האי על עצמו את וממך לנכרי זכותם למכור שהתירדגים
 בקשר ה"א( משבת )פ"1 הרמב"ם על בקוב? הורה וכן 1'( סע'רמ"ד
 )או"ח צדק, אבני בשו"ת הלך זה ובדרך אחר באופן אפשר באילמקולין

 בשר ומכירת למקולין, בקשר נשאל ז"ל יצחק בית וב.טו"ת ל"ג(סי'
 וכן 1' מי' מיור"ד לח"ב קו"א )ראה יום, בכל אצלם שלוקחיןלצבא

 אלא אז, בעירו כבר שנהגו מההיתר רצון שבע היה ולא שם(במפתחות
 שותפות וגם כד"ת מכירה שטר לעשות אפשר באם העלה דבריובגמר
 לא בצנעא חיל לאנשי הבשר ימכור והנכרי בהערמה ולא באמת חלק,באיזה

 נדול, בהמסד להתיר יש החנות בפתיחתבפרהמיא
 שבעמקים כתב רמ"ר( )או"ח ז"ל השלחן ערוך בעל הגאוןנם

 מרובה הפמד יש אם בקבלנות דא"א והיכי פשומ ההיתר בקבלנותשדרכן
 במכם הרמ"א של דרכו ע"פ השבתות לימי לנכרי לגמרי העסקישביר
 י"ט(, אות )שם בדבריו כמבואר לנכרי הריוח כל שאז 1'( סע')'טם
 כל במכירת אלא תרופה שום אין יום, שכירי ע"י רק שא"א בעמקיםאמנם
 אין מרובה הפסד שהוא והיות דין ע"פ המועיל בקנין יהודי לאינוהעסק
 שהמכירה הורה עוד בו, דר .2הישראל בבית יעשו שלא רק עין, למראיתלחוש
 אב5 לבוא, העתידים משא"כ כעת אצלו הנמצאים הדברים על רקמועיל
 לעיל(. )ראה והתירו, האחרונים דנו כברבזה

 קנינים בשאר די אד דוכ~ו לשבת מכירהשמר
 מכירה שטר נומח סידר ז'( מי' )או"ח ח"א חיים דבריבשו"ת

 כדי קל באיסור לעבור לי ניחא אמר בזה שנפלה השערוריה בראותולשבת
 הרביק נבי ד'( )שבת דידן, בתלמודא כמבואר חמור באימור לעבורשלא
 עבירה, לידי יבוא שלא לשחררה שהתירו שפחה גבי מצינו וכן בתנור,פת

 הונח ההיתר ועיקר אומרים( וכי ד"ה שם שבת תוס' ראה ל"ח)גיטין
 )סמ"ד בש"ע להלכה ומובא דשבת( )פ"ק מכס גבי המרדכי של מהתירולו
 אין חמור איסור לידי שיבא שייך דלא שבמקום שהותנה אלא 1'(סע'

 ל"ו(. סי' )או"ח שלמה בית בשו"ת הורה וכןלהתיר

 הנאון להרב תליתאי אוריין שבשו"ת להזכיר אמרתי בזהובעמדי
 אי ז"ל מהרש"ק הגאון עם שהתוכח ק"ס( )סי' ראיהי ז"ל תאומים משהר'

 שטר שצריכים ודעתו המוחרים במנהג די או דוקא מכירה שמרבעינן
 המוחרים כמנהג דנהגו אע"ג עברי דהערמה נראה דאל"כ דווקא,מכירה
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 מאתים לבתולה כותב רצה ראם בההוא נ"ו( )כתובות ראמרו מהאוחילי
 לי' דכתבה טעמא תלמורא, עלה וקאמר מנה, ממך התקבלתי כותבתוהיא
 מהני רוכתא רבכל אע"ג הראשונים בשם בשטמ"ק וביאר לו, בע"פאבל

 קיבלה ולא פרעה רלא כיון הכי מ"מ שטר, צריך ולא בעלמא באמירהמחילה
 לה חשבינן מהוראתה שטרא כתבה כי ולזאת לי', קאמרה בעלמא מילתאאלא

 עביר רהערמה מילתא מוכחא באמירה אלא כן עשו כשלא אבל נמורה,הוראה
 שטרא, בעינן הערמה מירי להפקיע אבל בע"פ, אמירה רמהני אף הריביניהו,
 בו. וכיוצא ואבל בשבת שטרא ע"י מלתא לאלומי נוהגיןולכך

 בקשר כ"ז( סי' ח"ב )או"ח חיים רברי בשו"ת ראיתי בספריםבעיוני
 בכסף שגם ויתנה ובכסף באג"ק לגוי שימכר שכתב וכרומה שחתלמכירת
 הזכיר ולא למכור לנכרי מותר ואח"כ הגבהה הנכרי בו יעשה וגם יקנהלחור
 הזכיר כבר שהגאון היות אולם שם, כ"ט רסי' מהא מוכח וכן כהשטרכלום
 נתן שבה התשובה מזכיר התשובות ובאותן ז'( סי' ח"א )או"חהשטר
 להזכירו, חזר לא ולכן אצלו ברור רבר שזה לומר יש מכירה שטר ע"יההיתר
 להתיר קשה ולכן ערכאות וכן שטר בתשובותיהם הזכירו רהאחרוניםועור
 הגאון ורברי שטר, בלא להתיר רצה ז"ל חיים רברי בעל שהגאוןולומר

 וכרומה. מסחר לבית ולא לסחורה בקשר רק רמכוונים אפרש ז"למהרש"ק

 וראיתי הכהן שם שו"ת ספר קבלתי לרפוס הרברים אתבסררי
 ברבר רן ושם כ"ט( סי' )שם מכת"י ז"ל מהרש"ק הגאון תשובתשהעתיק
 לנכרי והעיסה הקמח האופה שמוכר שבוע, בכל המתחרשתמכירה
 צאת אחר מיר לחם להעריכה שיוכל כרי בשבת העיסה מתקןוהוא

 מוסר אופה והאי וכרומה, חולים לבתי התחייבות להם ויש הואילהכוכבים
 הגאון כתב וע"ז א' ביום ומחזירו השטר אותו בעש"ק שבוע בכללנכרי

 בתשלום ורי שטרא בעי לא רכעטלטלין בשטר צורך שאין ז"למהרש"ק
 והואיל מכירה, שטר שעשו ררכם ג"כ שיבח אבל הסוחרים, כמנהגמקצת
 היכי באבילות ואף לנהוג, יש הכי מכירה, שטר לסרר האחרוניםורעת
 יור"ר רמ"ץ שו"ת )ראה גמורה, מכירה הוצריכו ואפשר עסקושמוכר
 הורה וכן ועור( קס"ה סי' יור"ר אפרסמון נהרי ל"ב סי' השרה רוראיפ"ו,
 שם(. כ"ב אות ק"ב סי' השלחן קצות )ראה ז"ל, התניא בעלהגאון

 ז"ל טויבש שרגא אורי ר' להגאון פ"ז( )סי' וישעי אורי בשו"תגם
 חיים רברי בעל הגאון רברי והביא בימיו שסירר מכירה שטר נוסחנמצא
 שערים בית בשו"ת כתב וכן הרחק בשעת אלא להתיר רצה ולאז"ל

 פ"ז(. סי')או"ח
 הרז"ה חירושי ספר בסוף אשכנז בלשון מכירה שטר נוסח נמצאכ"כ

 באגרות ראיתי וכן בימיו, ז"ל שו"מ בעל הגאון שסרר מקואות הלכותעל
 מכת"י שזה המחבר והעיר לשבת וגם לפסח מכירה שטר נוסחמופרים

 מנחת בעל הגאון אבל מנלילתו, לאחר כן שעשה ז"ל, רע"א הגאוןשל
 סמיכה, כדי בו שאין כתב רמ"ג(, סי' או"ח נימוקי )ראה ז"לאלעזר
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 סעשה היתר 5הנוהנים נרו5 סמך הוא אז אומרם מפי הרברים כניםואם
 ו"5. הרור מנאוןרב

 ורעתו או"ח( נ' )סי' ש5סה בית בשו"ת ג"ג דן הסכירהבתנאי
 )כסו שביעית מח5ק יותר מעמ 5נכרי ויהיה נכרי עם שותפותיציעשה
 שעות כהצני הם5אכות שכל השותפות בתח5ת אתו ויתנו וסחצה(שביעית
 על ולא 5בר הנכרי ע5 מומ5ים כזה זמן כמצ"ק ער ה5י5ה קורםגעש"ק
 העסק בריוח יקח עמלו ובער מובים 5ימים בקשר וכן ושותפיוהישראל
 המ5אכה כ5 ח5ה הזה הזמן שבתוך הימים ובשאר השותפות סשךבנמר
 העסק בריוח הם ימ5ו זה וכננר שותפם הנכרי על ולא לבד הישרא5יםע5

 בח"נ וכן ס"מ סי' ח"ב מה"ק שו"מ שו"ת גם )ראה השותפות,במשך
 צ"ב(. סי' ומה"ר וש"ז נ"ה סי'שם

 וכן הנכרי ע5 מומ5ת שהם5אכה הזמן במשך העובריםהפוע5ים
 הזמן באותו 5נכרי בקשר וכן בהם ח5ק 5ישרא5 אין דברים ושארהבהמות
 לישרא5.השייכים

 ח5ק 5נכרי יהיה שותפות בער שיקנו טה שב5 הנכרי עם יתנועור
 ראין ואף וחצי, שביעית ח5קי מחכהמה יותר ולישרא5 משביעית יותרמעמ

 ס"ק מנ"א ו' סע' ת"ו או"ח )ראה 5רירהו, אנן ואפי5ו לנכרי'צ5יחות
 בער נמי זכי 5נפשי' רזכי מגו אמרינן הן רשותפין כיון כאן מ"מ ו5עי5(י'

 ק"ה סי' וקצה"ח וא5ו ור"ה תרע ר"ה ע"א ח' ב"מ רש"י )ראההשותף,
 שחייב הנכרי, ש5 פוע5ו הוא שהישרא5 ועור ר'( ס"ק שם"ח ובסי' ב'ס"ק
 בנכרי אף בעה"ב כיר ירו ופוע5 שכירות, תש5ומי עבור 5שותפות 5קנותא"ע
 וע5 קפ"ח( סוס"י ונתיבות כמציכה קנין ה5כות סוף אפרים טחנה)ראה
 ועל ויו"מ שבת בכ5 שיקנו עסקים בכ5 המ5אכות כל מומ5יםהנכרי
 ע5יו יזקוף והשאר רמים מעמ טהנכרי ויקב5 היטים, בשארהישרא5
 השכירות. כהצך כ5ות יום כ5ומר פלוני יום עד1מ5וה

 השמר וימסרו התנאים ועל השמר ע5 לחתום צריכים והנבריהישראל
לנכרי.

 ואח"כ ח5קו מהנכרי ו5קנות לחוור פסח 5פני צריכים חמץ שלבדברים
 המכירה ויעשו בחזרה ויקנו יחזרו הפסח ואחר הפסח ימי ע5 הכל 515מכור
 לעיל. כסבואר פעםעור



 שבת נרנזערכת
 האשה עי חובה שבת נרהד?קת

 החמהש שקיעת קודם שבת בערב סעורה במקום בבית נר להדליקמצוה
 אלא הנשים, ועל אנשים על מומלת זו מצוה וחובת לזמן(. בקשר)ראה
 ועוסקות בבית מצויות שהן מפני ביותר זו מצוה מוטלת הנשיםדעל

 הראשון שאדם לפי ועוד שבת( מהלכות פ"ה )רמב"ם הבית,בצרכי
 הדעת בעץ הכשילו והיא אדם" נשמת ד' "נר דכתיב עולם של אורוהיה

 האור על לכפרה שבת של בנר מצותה לפיכך עולם, של נרווכבתה
 מור ל"א, שבת רש"י ה"ח, י"ז פ' ב"ר פ"ב, שבת )ירושלמישכבתה,

 ל"א(' )שבת ביחוד, עליהן נזהרות שהנשים מצות משלש אחת והיא רס"ג(סי'
 ר"ת ל"א( )משלי היופי" והבל "הך~" "שקר הפסוק על בספרים רמזוויפה

 אשה, אבל היופי, הבל בשלשתן, שקרה האשה אם נדה, חלה, הדלקה,"הך~"
 תתהלל. היא שמקימתן, ד',יראת

 כ"ה(. )שבת דרשו וח1"ל בית, שלום משום כן גם חובה 11הרלקה
 שלום אין נר אין שאם שבת, נר הדלקת זו ג'( )איכה נפשי" משלום"ותזנח
 ואף שבת עונג בכלל היא הנר והדלקת שם( )רש"י באפלה, ונכשלוהולך
 )שם(. מוב" כי האור את אלוקים "וירא שנאמר האור, לו ערבהקב"ה
 העין במראית אלא שביעה שאין משום שזה נ"ט( )סי' כתבוהשב"ל
 עיי"ש. נר בלא בשבת לאכול איןולכן

 לה עילאה יקרא דהא בשמחה שבת נר להדליק האשהוצריכה
 לבעלה איהי מ1כה וע"י ע"א( קס"ו תרומה וכן מ"ח בראשית )1והרוכו',

 יכולה להדליק רוצה כשהבעל ואפילו יתרו( בחיי ורבנו תרומה )שםבהורה,
 בשבת יולדת לבד לברך יכולה דנדה נדה, היא ואפילו בידו,למחות
 ז'(. - רם"ג )ערה"ש הבעל, יברך דאז נקייה אינה דמסתמהראשונה

 שהאיש ז"ל מהרח"ו כתב האשה על מוטלת הדלקה דמצותואע"ג
 כבו אשר העגל למעשה מהתיקון בזה דיש שבת. של הנר בתיקוןיזהר
 ובמעשה המות ממלאך חירות נעשו התורה קבלת ע"י כי עולם, '2ל נרוהמה
 בכל "ואשה כמ"ש נשים היו לא הלא ושם לאיהנה, הגזירה שבההעגל
 1'(. ס"ק רס"נ סי' מג"א )ראה מצאתי" לאאלה

 לביה וחוץ בביה הנרותמספר
 בנים לו הויין שבת של בנר הרגיל כ"ג( )שבת הונא רבאמר

 דשבת מצוה נר ידי על אור", ותורה מצוה נר "כי דכתיב חכמיםתלמידי
 יהא לפיכך ע"א( קס"ו תרומה זוהר וראה )ריט"י דתורה, אור באוחנוכה
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 כנגר אחד פתילות, שתי לעשות מכוונים ויש יפה, נר לעשות זהיר אדםכל
 דזכור בזה, זה כרוכים נרות שעושים מקומות ויש שמור, כנגד ואחדזכור

 בו, שברכה נרות בהרבה נהגו אחדים ומבקומות נאמרו, אחד בדבורושמור
 אלא ברכו במה יודעין אנו ואין השביעי", יום את אלוקים "ויברךדכתיב
 שנאמר בחשיכה, שקיללו יומו את איוב שקלל בקללות רואים שאנוממה
 מכלל מ'( )שם ואין", לאור יקו 1ג1', אופל יקחהו ההוא "הלילה ג-1()איוב

 סמ"ג תתשמ"ז, סי' חסידים )ספר אורה היא השבת הקב"ה שבירךשהברכה
 השביעי לאלף רומז שהשבת ועוד בנרות מרבים ולכן וקצ"מ( מ"זמ"ע
 בשער שמים מערכת )החיימ, החמה, כאור אור לה יהיה הלבנהשאז

 ציון, של נרות הקב"ה להם מראה בנרותיה זהירים שהם וע"יהיטבעיות(
 בהעלותך(. ילקומ)ראה

 נרות ז' מרליקין יש ב'( אות שם במג"א )מובא השל"הכתב
 וכנראה שם( )באה"מ נרות, שבעה להרליק נהג ז"ל והאר"י עשרה אומריםייש
 השבוע ימי ז' כנגר רהם ועוד לר' הוא קודש השביעי שמספר משוםשזה
 המנורה, קני ז' כנגדאו

 בדרך כשהן אבל נרות, הרבה מדליקין בביתם כשהן הנשיםנוהגין
 הפמ"ג לפי נשאלתי ובכן ושמור זכור כמנין נרות שתי רק מדליקין במלוןאו

 הנוספין בנרות בשכחה אפילו להוסיף, צריכה דבשכחה שם( ג' ס"ק)א"א
 דמי כהותנה זה שמנהג ונ"ל בביתה, כ,טאינה כן לנהוג מותרת איך כןוא"א
 ככך, כהות:1 הוה סתמא שהרי מעיקרא, כן הותנו שלא ואע"ג ע"עיכקבלו
 ח'(. ס"ק תרל"ח סי' מו"ז ב', סע' תקפ"א רמ"א)ראה

 ת*ומה שי שמן - עדיף הי שעוה ושל שמן שלנרדרן

 זית בשמן שבת נר להדליק מקומות בהרבה י':ראל באריונוהגין
 א,א מרליקין "אין כ"ו( )'טבת המשנה, דברי לקיים כרי ,טעוה ביטלולא

 מעיטה שכתב חסירים, רבמפר מהא לראות יש שכרה וגודל בלבד", זיתבשמן
 מרליק היה שלא אלא זכות, שום לו מצאו ולא ימים שהאריךבאחד
 רע"ב(. )סי' זית, בשמן אלא שבת בערבבחלב

 או"ח )ראה לאסור, הפומקים דעת הלב או איפור 'טומן שלנר
 אם חקר יהוסף זכר בעל והגאון ק"ד( יור"ד טו"ז י"מ סק' מג"אקנ"ד,
 )יטם בפיך" המותר "מן משום או לפחתך" נא "הקריבהו משוםאיסורו
 )או"ח צבי ארץ ובשו"ת כן, אמרינן לא דרבנן דבמצות ודעתו מ"ה( סי'ח"א
 הלא שבת ונר מתקיים הדבר שאין במצוה בפיך המותר מן שייך דלא י"ד(סי'
 והגאון כ'( )סי' השדה פאת בשו"ת ע"ז נשאל וכן איסורא, קלימקלי
 ק"כ(. ח"ב יור"ד יצחק בית ג"כ )ראה עיי"ש, עליהם תמה יוסף זכדבעל

 ד'( סי' ח"ג זבול בית )שו"ת ז"ל חרל"פ משה יעקב ר' הגאוןנשאל
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 ההלכה בזו שנו"נ ואחר טמאה תרומה כהטמן שבת נר להדליק מותראם
 ואע"פ יו"ט, אחר שחל בשבת רק ראומר ע"ב( כ"ג )שבת כר"ח דהלכהדעתו

 אינו קרשים שריפת ראימור משום אסור בשבת רגם משסעשמירושלמי
 בשבת מתבערים קרשים יהיו שלא גזיה"כ דכך מפני אם כי מלאכהמשום
 לאוקמי צריך ר"ח הוה לא ראל"כ כן, אינו רירן רנמרא סוגיא מ"מויו"ט,
 לא. בשבת מ"ט פריך היה לא וגם בשבת להיות שחלביו"מ

 חדרים בשאר גם או שאוכר במקום דוקא אי הנרהדלכ~ע
 אח"כ ולחלקם שאוכל במקום להרליק מותראם

 חדריםלשאר

 )פ"ה( וכן שבת מכבור הנר הרלקת משבת( )פ"ל חשבהרמב"ם
 חובה בשבת נר שהרלקת כ"ה( )שבת רש"י רעת אבל שבת,מעונג
 יממא, כעין אור במקום אלא חשובה מעורה שאין שבת, כבודמשום
 רלא וזה שבת, סכבור אלא שבת עונג משום ההרלקה שאין לךהרי
 עונג. מיקרי אכילה רבמקום ק"א( )שבת התום'כרעת

 מכבוד הוה שאוכלין רבמקום איתניהו, רתרוייהו לומרואפשר
 וכן )רש"י שם, בהליכתו יכשל שלא שבת מעוננ הוה חררים ובשארישבת
 ל"נ( אות פ"ב שבת הרא"ש על בק"נ הובא משולם רבנו מדעתנראה
 במקום לברך יכולה אפשר ראי והיכי שאוכלין במקום תרליק לכתחלהולכן
 שתהא באופן הלילה ער וירלקו ארוכות הנרות שיהיו תראה אלאאחר

 ד'(. אות שם ערה"ש ט' מע' רם"ג )או"ח בהנר,תועלת

 י"ד( סע' )רם"ג לטלטלו, וגם בו לינע אמור שבת לשם שהורלקהנר
 הוקצה הנר שהרי כ"ז( מ"ק שם )מנ"א עדיין הודלק שלא אחרואפילו
 שמדליקים במקום הנרות שיניח ו'( מע' )שם רמ"א של טעמו וזהולמצותו

 אחר. בפקום ולהניחם אחד במקום להדליקםולא

 וכן הנר לטלטל לאחר יאמר ולמה תמה א'( מ"ק )שם הטו"1אולם
 שהוקצו מקורם כשהותנה אחר ע"י טלטול התיר כ"ב( ס"ק )שםהמנ"א
 היכי ולכן ח'( ס"ק טו"1 )תרל"ח לטלטלם, מותר בהותנו 1את ובכללסוכה

 בשאד ולשימם אחדים נרות ליקח הבעל יכול נרות הרבה על האשהדמברכת
 סע' )רס"נ אברהם, אשל בעל הנאון נהנ וכן עלייהו דעתה שהריהחדרים

 ברכה, מפק לידי יבואו דא1 חדד בכל מלהדליקם טוב יותר שזה ואפשרו'(
 דעיקר למצותן, הוקצו לא נרות דהני ועוד שם( ובא"א ו' מע' שם)ראה
 י' ס"ק מנ"א תרע"1 סי' )ראה נרות, בב' יוצא וזה שאוכל במקוםשבת
 חנוכה(. נר לענין יו הלכהכעין
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 להדליקשכחה
 על מוסף נר ימיה כל מדלקת להדליק אחת פעם ששכחהאשה

 תוסיף פעמים שני שכחה ואם )מהרי"ל( להדליק, רגילה שהיתה הנרותטספר
 אם ולכן בזה זהירה תהא למען עצמה את שתקנים כדי וזהו נרות,שתי
 אחר ואם שם( )פומקים פטורה, להדליק יכולה היתה ולא אנוסההיתה
 ב'(. סק' רם"ג שבת )תורת להוסיף, צריכה אינה בשבילהמדליק

 הקודם מדרכה פחות אחר נר והדליקה עש"ק אחת פעםשכחה
 בשאלתה נפשה ועתה והוסיפה אחד נר להוסיף שצריכה הנשים להיאמרו
 בשו"ת כתב השבת, בזה רק די או שבת בכל להדליק צריכה נוסף הנרכי
 בפרט שבת בכל להוסיף צריכה דלא נוד( ארץ אוהל ז' )סי' ואהלותמור

 הפמ"ג דעת כן לא אבל שנים, על הנוספים הנרות מאלו היה ששכחהכשהנר
 הנרות(. למספר כקשר ולעיל ג' ס"ק שם א"א )ראה למנהנ,בקשר

 מברכין מתי נר לך2דליק21רכין
 ולפ"ז ז'( )פמחים לעשיתן, עובר עליהן מברכין כולן הברכותכל

 המנהג נתפשט אולם ההדלקה, קודם לברך לה היה שבת נר המדלקתאשה
 נרות דהדלקת משום דבר של וטעמו ההדלקה אחר הנשיםשמברכות

 שבת תקבל ואם הברכה, הוה הקבלה ועיקר שבת תוססת קבלת אצלןהוה
 שלא ולכון לברך שאפשר ואע"ס בהדלקה מותרת תהא איך הברכהע"י

 דיש ועוד בכך, מורגלות אינן הנשים מ"מ לקמן( )ראה שבתתקבל
 מדליקות ולכן ועוד( בה"ג בשם )ר"ן בזה, תנאי מהני דלא שסוברמי
 עיניהן מכסות לעשייתן כעובר שתהא וכדי מברכות, ואח"כ הנרותכל

 מסירות ואח"כ ומברכות מהאור תהנה שלא כדי ההדלקה אחריבידיהן
 מתחלה נוהגין שאנו דרכינו לפי ה'( סע' )שם לעשייתן, כעובר והוהידיהן
 שעל ז'( )פסחים רב בי אמרו הא להקשות יש לברך, ואח"כ שבת נרלהדליק

 חשיב לא אמאי מטבילה, חוץ לעשייתן עובר עליהן מברך המצותכל
 שבת. נר הדלקתג"כ

 נ'( סי' שבת )הלכות רפאל תורת בשו"ת ראיתי בספריםבחפשי
 שבת, נר הדלקת על מברכין שאין סובר שרכ והוכיח בזה עמדשכבר
 והרשב"ם, י"ז( )סנהדרין התום' כדעת דרב כמשמי הוא רב בי דאמרי היכיוכל
 נר הדלקת קחשיב לא הכי משום ברכה ליכא ולדב "ואיל ובכו ק"ה()ב"ב
 וסברי כללא האי על דחולק פ"ו סי' שבת הלכות ח"ב או"ז )ראהשבת,
 ט"ז סי' לח"ג בהשמטות שאילתות וכן דרב משמי אינו רב בי דסתםלי
 רמ"א(. יור"ד ז"ל שיק המר"ם מזה העירוכן
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 חשיב הנרות נגד הידים פרייטת שע"י לומר אפשר דין מןלבד
 שלום משום הבית את להאיר ההדלקה שעיקר מפני לעשייתן עוברשפיר
 וכמו במצוה שיהוי דיש לברך אפשר הנרות מאור נהנו שלא וכ"זביתו,
 להתעמף לברך שיש י'( סי' דפסחים )פ"ק ר"ת בשם הרא"ששכתב

 במצותה, שיהוי שיש משום בלמ"ד בסוכה ולישב תפילין להניחבציצית,
 בירך דלא רהיכא חנוכה נר לענין מכאן למד ז"ל איגר ר"עוהגאון
 ובעזה"ש י"ג סי' מה"ת )שו"ת הדלקה, כהטך לברך דיכול הדלקהקודם

 האי כעין )ראה שבת, נר בהדלקת וה"ה באריכוה( אבאר חנוכהבהלכות
 זקוק כבתה דקימ"ל י"מ( סי' תרצ"ז בתרא מהדורא מרדכי לבושיסברא
 בעלמא. בהדלקה מצותה נשלמה ולאלה

 שדעתו ב'( סק' )רם"ג יעקב ישועות להגאון מצאתי להאמורנוסף
 ג'(. )סק' מרדכי במאמר מצדד וכן לעשייתן עובר ח.טוב דולק שהנר'2כ"ז

 ז"ל שיק מהר"ם הגאון שהקשה מה לישב בידינו יעלהמהאמור
 והרי לברך ואח"כ להדליק נוהגין שאנו דרכינו לפי קי"ט( סי',או"ח
 וכל משמע, דלהבא פליגו לא כ"ע דלבער ז'( )פסחים בגמראמבואר
 וא"כ בעל, מברכין עשייה, באמצע או עשיה, לאחר עליה שמברכיןמצוה
 הדלקה, קורם שמברכין רס"ל ע"כ "להדליק" לברך המחבר דכתבהא
 עיי"ש, בזה ורנלינו ידינו מצאנו איך א"כ הרלקה אחר לברך שנוהניןואנו
 כמו בלמ"ד מברך למצוה שיהוי שיש דכל הרא"ש כרעת נימא איאולם
 למצוה. המשך שיש הכא ה"ה וכו' הפיליןלהניח

 שכחה שבת טרדת וע"י שתברך דעת על הנרות שהרליקהאשה
 הרב דעת לא, או לברך אם בברכה היא מסתפקת ועתה לא או ברכהאם

 שהדליקה ודוקא להקל, ברכות דספק פעם עוד מברכת שאינה שבעהנחלת
 גדול היום בעור הנרות והדליקה הקדימה אם אבל ההדלקה בזמןהנרות
 הגאון כתב ברכה שלא בודאי ובידעה ח'( סי' )שם ולברך, לחזורצריכה
 היתר שעת שהיא כ"1 לברך להקל דיש שם( הלכה )באור ז"למנב"ר
 רולק שהנר כ"ז לברך דיכולה נראה יעקב הישועות ומדברילהרליק
 )שם לעשיתו, עובר עדיין מקרי ההיא הזמן וכל זמן משך לה ייטשהרי
 בסומקים מצא שלא כתב ע"א( ל"ר )דף הלכה, חקר בספר אולם ב'(סק'

 מצוה בכלל הוה דלא נראה המברא ומצד הזמן, אותו כל להרליקלהתיר
 וכו', ותפילין ציצית גבי כגון המצוה להסיר ביכולתו אי רק זמן להמשךשיש
 מה א"כ לכבות, לו אמור בהדלקה שבת שקבל כיון הנר בהדלקתאבל
 יברך איך א"כ להרליק הוא שהברכה ועור להמיר, בירו ואין הוהרהוה

 ואע"ג להדליק, לה אסור כבר דעתה ובפרט הדליק כבר והואלהרליק
 ריברך השחיטה קורם בירך ולא שחט ראם חולין( )ריש האשרידכתב
 דלאו הכא אבל הוא, שחיטה דזמן התם שאני והכימוי, השחיטהאחר
 ותתקן ותטה בנרות חמרון תראה שמא ועוד תברך, לא היא הדלקהזמן

 וכן פ"ה םי' מברונא מוהר"י שו"ת )ראה כהשמע. להבא דלהרליקובפרט
 כ"ב(. דף ב"ק בהגהותיו חיות מהר"ץ רעתנראה
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 לקבל שלא ומכון ההדלקה קודם מבדך שבת נר המדליקאיש
 שאינה שמתנית אשה וכן שם( )עה"ש מדליק, ואח"כ בהדלקה שבתעליו

 מיהו ז"ל( )רע"א להדליק, ואח"כ לברך יכולה נ"כ בהדלקה שבתמקבלת
 היכי וה"ה לשבת יו"ט בין חילקו לא פלינ לא דמשום נראה המנ"ארעת

 דבשבת יודה המנ"א שגם מובד אברהם אשל בעל הגאון אולם מתחלה,דמתנה
 פמקו וכן שבת, קבלת ההדלקה אין שאצלו ההדלקה קודם לברך אישיכול

 שטוב שכתבו אלא קי"ט( )או"ח שיק והמהר"ם מ"ב( )מק'המנב"ר
 מ"א(. )מי' יקותיאל, תודת בשו"ת העלה וכדעתם ההדלקה לפנילהתנות

 ישרה במברא פלפל ל"ז( מי' ח"ב )יור"ד רננה כנף בשו"תאולם
 בדבר, הוא יחיד כנראה אבל הדלקה, אחר לברך שוין ואשה איש שבתשבנר
 היקר במפרו הדיבור הרחיב שליט"א נמים יצחק ר' לציון ראשוןוהנאון
 נראה מהוי"11 שמדעת וממיק בנדאג למנהני בקשד ט'( מי' )או"ח הטוביין

 הכי ומשום כן נהגו מעצמם בברכה שבת לקבל שנהגו נשיםשאותן
 נהגו לא באגרד בעיר אבל המנהג, כן ונתפשט אח"כ, מברכותהיו
 ת"1. ירושלים בערי וכן אחר מנהגבזה

 תנאי מהני ואם שבת, קבלת הוה אי הנרהדלקת
 ובתפ~ה בהדלקה שבת מקב~תשאינה

 נר שהדליקה דכיון הנר, בהדלקת תלוי שבת דקבלת הבה"גכתב
 שהמלאכה היה חכמים שמנהג שראינו מפני וטעמו שבת, עליה חל שבתשל

 יעשו שלא התקנה היתה כך ובודאי הנר, הדלקת היתה בע"שאחרונה
 והיא שבת, לצורך היא מצוה מלאכת שההדלקה לפי מלאכה, אחריהעוד

 כבר הנר את שמדליק ומי וכקבלתה, שביתה כתחלת שהיא ונמצאהובה,
 גד1ל יותר שבת קיבול לך ואין מלאכה, שום אחריה יעשה שלא בדעתוגומר
 כ"נ(. דף דשבת פ"ב )ר"ןלמזה,

 על שמברכין שהברכה שכתב הר"ת גם הלך הבה"נבשיטת
 י"א, מי' שבת ערב או"ז תרכ"א הישר )מפד שבת, קבלת הוהההדלקה
 נ"ט( מי' )שבת הלקט, השבלי דעת הוא וכן רנ"ו( מי' פמחיםהלכות
 י"ד(. )סי' והתשב"ע, י"ג( )מי' רבתייתניא

 והמאירי הריטב"א הרשב"א כהרמב"ן, מהראשונים הרבהאולם
 אלף מי' ח"א הדשב"א שו"ת גם )ראה דבריו, לדחות כתבו כ"ג()שבת
 אע"ג בה"נ רעת לדחות כתב בחידושיו הר"ן וגם קי"ט( סי' וח"דוע'

 לחידושי נזר אבני בעל הנאון הקדמת )ראה מברתו, לישע יצא'שבחירושיו
 הנאון בהמכמת אבל מהר"ן, אינם שבת על הר"ן שחידושי ע"זהר"ן
 הם(. להר"ן אלו שהחידושים העיד לשבת הר"ן לחידושי אשכנזי אברהםר'

 ז"ל מד"ן ודעת הבה"נ על בזה חולק שהרמב"ם נדאה המניד הרבוטדעת
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 חנוכה נר שמרליקין תרע"ט( )סי' פסק שהרי בה"נ לרעת רחשנראה
 ואע"נ מזה( תשנ"ז סי' ח"ב הררב"ז שו"ת )וראה שבת, נר ואח"כתחלה
 של שיסורו קפ"ה( אות הבשר כל פ' חמורות )רברי כתב תוי"משהגאון
 דלא נראה רירן בנידון מ"מ הרמב"ם, רעת ע"פ ברובו מיוסרהש"ע
 ברורים אינם הרמב"ם רברי שגם רבר ראשית הרמב"ם, רעת אחרנמה
 )ראה היא, קבלה בה"ג שרברי שקימ"ל ועור הבה"נ, מרברי נמהאם
 כרי(. ר"ה ע"א מ"ר רף חוליןתוס'

 החזן שיאמר ער שבת מקבלת שאינה שמרליקה קורם מתניתואם
 אפילו מועיל, שתנאי אלו ולרעת לקמן( )ראה חולקין, ויש מועילברכו
 ובירך ערבית תפלת התפלל ואם תנאי, מהני לא בתפלה מיהו סגי,בלב

 רוצה אינו בלילה יאמר כאילו וזהו שבת, עליו קבל בע"כ השבתמקרש
 קבל המנחה פלג קורם היה אפילו שבכה"ג העה"ש ורעת שבתלקבל
 שבת תוספת לעשות אין רלכתחלה שנתבאר ואע"נ השבת, אתעליו
 לכתחלה דוקא זה מזה( וראה רס"ז וכן רס"א )סי' המנחה, פלנקורם

 אבל המנחה מפלנ ררוקא )שם( המנב"ר רעת מיהו בריעבר,מישא"כ
 וכן ו' סי' ח"ב יעקב שבות שו"ת )ראה קרמונימ, רעת נראה כןלא

 י"מ(, אות שםעה"ש
 נרות הרליקה אם תנאי מועיל שאין שם( בב"י )מובא הכלבורעת

 שמזכרת בזה שבת בקרושת אותם מכנסת שהברכה מפני עליהם,וברכה
 הרלקת שתהא היתה חכמים רתקנת ועור שבת, של נר להרליקהאשה
 את להוציא ביכולתו היחיר אין ובכן בה"נ לשימת האחרונה המלאכההנר
 י"נ סי' רבתי תניא נ"מ, סי' הלקמ שבלי נם )ראה תנאו, ע"פ מזהעצמו

 י"ר(. סי'תשב"ץ
 וס"ל בה"ג רעת על שחלקו והרמב"ן התוס' בשם כתב המוראמנם

 הדלקת שאחר מצינו וגם שבת לקבלת הנר הרלקת ענין היה לארמעולם
 ובתוס' ל"ה שבת )ראה רגים, וצלו התפילין וסילקו החמין ממנוהנר
 שם(.ור"ן

 )סע' כתב ולכן ריעות הני בין להכריע בא כנראה הרמ"ארבנו
 שהותנה לא אם בהרלקה שבת מקבלת המרלקת אשה שאותה שהמנהגי'(

 שמברכת כיון איהי אחריה, ננררין אינן הבית בני שאר אבלתחלה,
 הבית, בני שאר שא"כ מה שבת תוספת עליה קבלה מסתמא שבתומזכרת
 )שו"ת ז"ל מהרש"ק הגאון הורה וכרבריו י"ח( אות שם עה"ש גם)ראה
 בליל מבילתה זמן שחל לאשה בקשר ק"י( סי' או"ח שלמה לךהאלף
 מקבלת שאינה ותתנה המבילה, לבית לכתה קורם ותברך תרליקשבת,
 ח'/ה מהרש"ם שו"ת ג"כ מזה )ראה הצורך, במיום מועיל שתנאישבת
 כשבת נר הדלקת אבילות דלענין ימ"ו סי' ה"ג ממו"ד בשו"מ וכן ס"אסי'

 דינו הוא' ריום ראע"ג ק"מ סי' או"ח שלסה הבית רברי נוטים וכןנחשב,
 רחוקה, נעשית ובמוצש"ק בשבת ששמע קריבה שמועה לעניןכשבת
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 מי' השדה ודודאי ת"ב מי' דעת יומף במפרו שו"ם הגאון דעתמשא"כ
 מ'(. מי' דוד ובניןנ"ד

 דיכולין שכתב הכלבו דברי על להעיר אמרתי בזה דבריומדי
 והא הכי עביד והיכי מלאכה, בעשית עוד מותר שיהא בתנאי שבתלקבל
 א"כ בשליחות אינה שבת דקבלת וכיון שליח ע"י שבת לקבל יכולאינו
 וקבלת בתנאי, ליתא בשליחות דליתא מילתא הלא תנאי, מועילאיך
 די"ד. התום' כדעת בגופו מצוה דהוא בשליחות אינהשבת

 הפ"ת כדעת לומר נראה כתמוהין הכלבו דברי נראין יהיו שלאוכדי
 ומיד לו גרמי דאמירתו כיון לו, יש נדר דין שבת דקבלת רם"א()מי'

 אינו, דהתנאי ואת"ל מלאכה לעשות מותד שיהא הותנה כך שבתכשקבל
 חמר הא וכאן שוין, ולבו פיו בעינן שהרי קבלה, אינה ג"כ הקבלהא"כ
 ל"ח(. סק' רם"ג מי' רבה אליהו ג"כ מזה )ראהכוונה,

 גדול היום בעוד בטעות הנרות הד~יכך - המעונן ביוםמעו

 שפעם גאון, שרירא מרב ותשובה שאלה להזכיר אמרתי בזהבעמדי
 את והדליקו שחשכה העם וכמבורין המעונן יום היה שבת ערבאחת
 וראו העבים ונתפזרו הרוח שנשבה עד מנחה להתפלל המפיקו ולאהנרות
 לכבות, הנרות והתחילו ביום, שעות והיה ערבית, התפללו ולאהשמש
 להדליק אמורים הנרות שהדליקו שאותם ואמרו הדור, לחכמיושאלו
 בית אנשי שאר אבל השבת, את עליהם קבלו שכבד כהסום מלאכהולעשות
 ליגע אמור שבת לשם שהדליק הנר באותו אבל אחר, נר להדליקמותרין

 מוצאי עד בו וליגע לטלטלו אמור כבה אם ואפילו שמן, עליו ולהומיףבו
 ג'(. מי' המקצועות )מפד אחר, נד להדליק מותר אחר איש אבלשבת,

 י"א מי' שבת עדב )הלכות האו"ז הביא אלו מקצועות בעלדברי
 מדור וכן לעיל )ראה שבת, קבלת היא נרות הדלקת כי מדבריו ולמדוט"ז(
 ברכות הגאונים אוצר )ראה ע"ז, שחולקים הגאונים מן יש אבל ב'( ל"ו,ר"ע
 מלוניל אשד רבנו בשם הביא צ"ז( דף )ח"א חיים ובארחות 24( ושבת61
 שהקבלה כהסום שמן ולהומיף להדליק שמותד המעונן ביום דטעוהיכי
 ק"ע מי' ברכות הלכות ראב"ן נם )ראה התפלה, לאחד אף בטעות קבלההיתה
 מ"ח(. מי' רקח 48, עם' אפטוביצר הר"א של תקונים 266, עם' ח"אראב"י

 בנומח אולם זו מעשה מיפור גם מביא 41( )עמוד העתיםבמפד
 שבת של נר והדליקו מעונן שהיה שבת בערב היה מעשה וז"ל. כהסונהקצת

 ולהומיף להדליקן מותר הנרות כבו אם הרב אמר השמש, זרחהואח"כ
 שהנרות ולהדליקן לכבותן צריך אין כבו לא ואם החמה, שקיעת עד שמןבהן
 שיתפלל עד החמה, שקיעת עד סלאכה לעשות מתירין ואין אוסריןאין

 ? מזכיר שהוא הדב הוא מי ופלא עדבית,תפלת
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 יחיר גם כי מוכח מיבדלת( ד"ה ע"ב מ' )עירובין רש"ימדעת
 השב"ל תמה וכבר מלאכה בעשיית אסור בתפלה במעות שבת עליושקבל
 ופלא איפכא, דנראה ע"ב( )כ"ז דברכות מהא דבריו על נ"מ()מי'
 זו. בהלכה דעתו כמגלה ולא בא כפרשן רש"י בברכות דשם הרגיש'טלא

 מלאכה עשיית להתיר נראה י"ד( מע' רם"ג )מי' המחברדעת
 הגאון דברי שהרי יום, בעוד הנרות והדליקו המעונן ביום דמעוהיכא
 אומרים, כיש הלכה שאין כתב א'( )סק' והמו"ז אומרים, יש בשםהביא
 לנהוג נראה וכדבריו להחמיר שכתב כ"ז( )מק' המג"א דעת כן לאאולם
 שם מנב"ר )ראה זו, בשימה עומדים פומקים הרבה שהרי הרחק בשעת לאאם
 נרות(. והדליקה חלה להפריש דשכחה היכי לעיל וכן עה"שוכן

 שהסביר ה'( מי' שבת )הלכות רפאל בתורת ראיתי במפריםבעיוני
 דשרי דאביי מהא עליהם, שהקשו הפוסקים מקושית להצילם הגאוניםדברי
 למעמי דאביי ודעתו כ"ז( )ברכות מלי, לכברויי ליואי בר דימי לרבלי

 הוא אם הכי משום דרבנן הוה ויו"מ שבת דתומפות מובר דאיהואזל,
 ויו"מ שבת דתום' כרבא, קימ"ל אנן אבל ומותר, רבנן, גזרו לאבמעות

 ברכות ותר"י שם או"ז )ראה אסור, התורה מן נמי קבלה א"כ התורה,מן
 מלאכה, בעשיית ואסור דאורייתא כאימורא דינו במעות קבלה ובכןפ"ד(
 הקודש על מחול מומיפין דהרבה אחרים, מפי מורגש לא והמעותהואיל
 לקבל בקשר י"ג( ס"ק רל"ב )יור"ר הטו"ז שכתב כהא והוה ארורזמן
 ד'. יום יהי' שמחר לו ונודע ה' יום שמחר חשב בימים ומעה תעניתעליו

 אימור ולהורות להחמיר יש דלכתחלה לומר נראה רבריולפי
 יור"ד ר0"ח תה"ד לאבלות בקשר ג"כ מזה )ראה הדחק, ב'טעת לאאם

 שם(. ת"ב במי' וכן שם י"ד מ"ק ש"ר י"א סע'שע"ה

 נתקנה מהי שבת נרברכה
 לא, או שבת של הנרות הדלקת על מברכין אי הראשוניםנחלקו

 מדקרי נר הדלקת על מברכין דאין אומרים יש בשם התוספותדעת
 ברכה", מעונין ואין חובה אחרונים "מים )ק"ה( בחולין כדאמרינן חובהלי

 אלא הוה דלא אחרונים למים דמי דלא הוא דשיבוש ר"ת דעתאולם
 בסידורו רם"ג דעת וראה חובה ד"ה כ"ה שבת )תום' בעלמא,להצלה

 הברכה(. לנומח בקשר לקמן ק"טדף
 מובא משולם רבנו רעת הוא התום' שהביאו אומרים ישדעת

 ופירושו דשבת( )פ"ב 0רדכי, ובהגהת תרכ"א( )סי' לר"ת הישרבספר
 אין או0ר ישמעאל ר' דתנן הא גבי כ"ה( )שבת דנמרא במוגיאמוכרח
 רבא א0ר טע0א 0ה בג0רא, עלה וקא0ר השבת, כבור מפני בעטרןמדליקין
 שאני א"ל ויצא, אביי א"ל ויצא, יניחנו שטא גזירה רע שריחומתוך
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 חובה, בשבת נר הדלקת שם התום' וכתבו וכו', חובה בשבת נר הרלקתאומר
 אבל עונג, משום הנר במקום שיסעוד הוא דחובה סעודה, במקוםפ'

 על דתנן הוא דחובה דמשימא אביי פריך הוה לא גופי הנרמהדלקת
 עיי"ש. הנר ובהדלקת וכו', מתות נשים עבירותשלש

 דילן, גמרא על לתמוה יש אלו התוספות דברי של פירושולפי
 במקום נר בעינן אי רפליגי אלא חובה בשבת נר דהרלקת פשיטא דזהכיון

 שאני הל"ל חובה, בשבת נר הדלקת אומר שאני לו השיב מה א"כסעודה,
 שמשמיעני, החידוש עיקר דזה חובה, סעודה במקום בשבת נר הדלקתאומר

 ומה הוי דחובה ס"ל נמי אביי הא מעודה בלא בשבת נר הדלקתמשא"כ
 בשבת נר דהדלקת משולם רבנו של כפירושו נימא אי אבל רבא,חיד'ש
 משולם רבנו של מעמו שהרי נכון, הדבר ברכה טעונה שאינה פירושוחובה
 אלא מצותה, גמר אינה בעצמה דהדלקה משום ברכה מעונה שאינההוא

 לא הדלקה בשעת אבל מצוה, של עיקרו דהוה הוא אכילהבשעת
 עליה, מברכין אין מצוה גמר עשייתה שאין מצוה וכל מצוה, גמרהוה
 הדלקת אומר שאני רבא השיב שפיר ולפ"ז מ"ב( )רף במנחות תנינןוכן
 מצוה, גמר רעשייהה משום ברכה מעונה דאינה היינו חובה, בשבתנר
 א"כ הסעודה, בשביל הוא בשבת הנר הדלקת מצות דעיקר מכאן לךהרי
 ז"ל. משולם רבנו כדעת והיינו ויצא, יניחנו שמא ישמעאל ר' גזרשפיר

 משבחא אחא מר' שהביא ראיתי כ"ה( )שבת הגאונים באוצראולם
 בעימרן מדליקין אין התם דאמרינן שבת, של נר להדליק לברךשצריכה
 הדלקה אומר שאני א"ל ויצא, יניחנו שמא רבא ומפרש השבת, כבודמפני
 חובה, נר במקום השבת סעודת פירושא והכא ע"כ, חובה בשבתנר

 לברך. צריך לכן וחובה הואילכלומר

 ד"ה ע"ב כ"ה )שבת יהושוע להפני ראיתי הש"ס במפרשיבעיוני
 חובה רליכא סבר הוה דאביי דדעתו אלא התום' דברי פי' כן שלא נר(הרלקת
 הנר" בהדלקת זהירות "שאינן במשנה דקתני והא בשבת, נר להדליקכלל
 הכי ומשום הדליקתן מאחרין אלא בזמנן להרליקן נזהרות שאינןהיינו
 נר דהדלקת סובר שרבא דלעיל סברא האי לה אזלא ולפ"ז עיי"ש,נענשין
 ז"ל. משולם רבנו כדעת ברכה צריכה שאינה חובה,בשבת

 שחייבין רם"ג( )סי' והמחבר משבת( ה"א )פ"ה הרמב"םדעת
 רשבת פ"ב והמררכי משולם, כרבנו ורלא שבת נר הדלקת עללברך

 פרק הירושלמי הוא זו ברכה שמקור כתבו שם( )פ"ה מיימוניוהגהות
 אבל רס"ג( )סי' בהגהותיו, ז"ל הגר"א ציין וכן המביא ופרקהרואה
 מחזור )ראה לנו, ידועים בלתי אלו הירושלמי שדברי גדולים העירוכבר
 אמרתי כסתורין נראין דבריהם יהיו שלא וכדי ב'( הערה פ' רףווימרי
לבאר.

 לעשייתן, עובר עליהן מברכין המצות שכל אצלינו היא פסוקההלכה
 ברכות )תוספתא מברך, מצוה העושה וכל ועור( כ"ט סוכה ע"ב ז')פסחים
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 סלקין דהוה שעתא בההוא חגיי לר' ירמיה ר' שאמר וכמו י"ד( ה'פ"ו
 יאות חתנותא( לבי שצ"ל שדעתו פרנקל זכריה ר' )ראה חנוותא,לבי

 שו"ת וראה י"ג ה' פ"ו ברכות )ירושלמי ברכה, מעונות המצות שכלעבדת
 מצות דאיתקשו דבר של ומעמו שם( הש"ם ובהגהות נ"ד או"חחת"ם
- ח"א או"ז ע"א, מ"ו ברכות רש"י )ראה להדדי,ותורה  ומהר"ץ פנ"י 
 שהיה וביכויים מעשר וידוי גבי המקרא על המצות ברכת וסמכו שם(חיות
 ומקורו ע"ב( מ' ברכות י"א פ"ה שני )מעשר לברך, שכח שלא אומרהמביא
 )שמואל הזבח" את יברך הוא "כי שמואל, דאמר מהא הוא רש"י דעתלפי
 שם(. ברכות צל"ח וראה מ"ז שמות מכילתא ע"ב מ"ח ברכות רש"יא-מ

 כל שיברך ה"ג( פ"א ברכות )רמב"ם המופרים תקנו המצותברכת
 )ראה לגרוע, או עליהם להוסיף לנו אין ואנו עשייתה קודם ואחדאחד

 להאריך שאמרו במקום ( י"א )ברכות אמרו שהרי י"א(, פ' שםרמב"ם
 קריאת מהלכות פ"א )רמב"ם להאריך, רשאי אינו לקצר לקצר, רשאיאינו
 הוזכרו שלא הברכות ובפרמ כ"ח( הלקמ שבלי י"א, ברכות רשב"אשמע,

 לקבוע לנו שאין ערבית( תפלת ח"א, חיים )ארחות לברך, שאיןבתלמוד
 ס"א( סי' סוכה הלכות המנהיג )ספר התלמוד, חכמי שקבעו מה אלאברכה
 מצינו שלא ח'( ס' פ"ח בכורות מ"א מי' פ"א )קידושין העידוהר"ש

 ואחרי בגמרא, או בתוספתא או במשנה הוזכרה שלא ברכה שוםשמברכין
 וראה ברכות הלכות )אגור ברכה, שנתחדשה מצינו לא ורבינא אשי רבסידור
 ח"מ מו"ז ס"ג, סי' אבע"ז למור בהגהותיו מהרש"ל מ"ו סי' או"חב"י
 שם(. ודרישהב"ש

 י"א-ג( פ' ברכות )רמב"ם סופרים מדברי מצוה שבת נרהדלקת
 ואחד חובה, אלא מדליק, אינו רצה ואם מדליק רצה אם רשות,ואינה
 מהלכות מ"ה )רמב"ם בבתיהן, דלוק נר להיות חייבין נשים ואחדאנשים
 )תנחומא שבת, נר הדלקת מצות באה עונג לשבת וקראת ובכלל ה"א(שבת
 סי' חסידים )ספר השבת, את הקב"ה שבירך הברכה מכנים שע"ינ"ח(

 שמות ע"ב, מ"ח בראשית זוהר כ"ג )שבת בביתו, שלום ומשכיןתתשמ"ז(
קם"ו(.

 ידועה היתה וכבר המופרים תקנו שבת נר שברכת יוצאמהאמור
 חתימת אחר ברכה לתקן יכולים היינו לא זאת דלולי התלמוד,לחכמי

 שנתחדשה מצינו לא התלמוד סידרו ורבינא אשי שרב אחר שהריהתלמוד,
 תיקנוה זו שברכה האומרים החכמים דעת בזה וסרה לעיל, כמבוארברכה

 דולק בנר להשתמש שאסור האומרים הקראים של מלבם להוציאהגאונים
 97, דף ח"ד דדו"ד מזה )ראה השבת, קודם הדליקוהו אם אףבשבת
 65(. דף ח"א הפומקיםתולדות

 שבת של נר להדליק ברכת הוזכרה לא ולמה לשאול ישוהנה
 בידינו. מצויה שאינה הירושלמי נוסחת שהביאו אלא עוד ולא ?בתלמוד

 רעיקר נימא אי גאון שרירא מרב גאון האי רבנו נשאלכבר
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 הלכתא והשיב בתלמוד, כתיבא היכא הלכתא, שבת של נר להדליקברכה
 נר הדלקת אומר שאני לאביי רבה לו דאמר בהדיא, אמרה דלא ואע"גהיא

 ג' על ותנן לומר, אדם צריך דברים שלשה במתניתין ותנן חובה,בשבת
 ברכה, בעי דדבריהם מאי דאמר כאביי וקימ"ל וכו' מתות נשיםעבירות
 ק"ט( דף גאון סעדיה רב סידור ז, סי' גנוזה חמדה צ"א, סי' תשובה)שערי
 נר דהדלקת משום שבת, נר הדלקת על לברך גאון נטורונאי רב שדרוכן

 שלום כי "וידעת כ"ד( ה' )איוב שנאמר אקרא אסמכוהו חובהבשבת
 שבת, של נר להדליק ברוך שבת של נר על לברך חייב לפיבך וכו'"אהלך
 כ"ד(. שבת הגאונים)אוצר

 דאמרינן שבת, של נר להדליק לברך שצריכה משבחא אחא רבכתב
 יניחנה שמא רבא ומפרש השבת כבוד מפני בעטרן מדליקין איןהתם
 סעודת פירושה והכי חובה, בשבת נר הדלקת אומר שאני א"לויצא,
 לעיל(. וראה שם הנאונים אוצר ה' סי' ננוזה )חמדה חובה, הנר במקוםהשבת

 נר דהדלקת גאון שרירא רב שדעת אומר הייתי דמסתפינאולולי
 אלא משבחא, אחא רב כדעת סעודה במקום רק פירושה אין חובהבשבת
 שהולך שלום אין נר שאין ובמקום בית, שלום משום נר להדליקדמצוה
 בעצמה דהדלקה דעתו ולם"ז נר( הדלקת ד"ה שם )רש"י באפילה,ונכשל
 ובשיטה דדבריהם המצות כל על שמברכין במו לברך צריך ולכןמצוה
 אנשים ואחד חובה, זה "אלא שכתב ז"ל הרמב"ם רבנו גם הלך כנראהזו

 יאכל מה לו אין אפילו בשבת, דלוק נר בבתיהם להיות חייבין נשיםואחד
 ומ"מ באכילה אסור יוה"כ שהרי ע"ז, מעידין יוה"כ בהלכות ודבריווכו'",
 חייבין בשבת להיות יוה"כ "חל שבאם ה"א( עשור משביתת )פ"המסק,
 אפילו חובה כלומר חובה" בשבת נר שהדלקת מקום, בכל להדליההכל

 מרן דברי מורין וכן משבת( ה"א פ"ה המשנה מרכבת )ראה אוכל,כשאינו
 תר"י(. )סי'ז"ל,

 חובה בשבת נר שהדלקת ודעמיה ז"ל הרמב"ם ששיטת יוצאמהאמור
 דעתם לפי וזהו המצות, ככל ודינו לברך צריך ולכן אוכל, אינו אםאפילו
 ברכה היתה ולפיהן בתשובתם הגאונים שביארו וכפי דידן תלמודאשיטת

 לעשייתן, עובר עליהן מברך כולן המצות כל בכלל ובאה חז"ל תקנתזו
 ועוד(. ז')פסחים

 בשבת נר שהדלקת אלא כן, אינו ודעמי משולם רבנו דעתאולם
 גמר אינה הדלקתה ולם"ז ועוד( דשבת פ"ב )מרדכי סעודה, במקוםחובה
 ששיטת ועוד ציצית לולב, סוכה, עשיית כמו מצוה הכשר אלאמצוה

 על לברך שלא דעתם ולכן מצוה, הכשר על מברכין דאין דידןתלמודא
 ברכות )ראה מצוה, הכשר על שמבדכין ירושלמי תלמוד שיטת אבלההדלקה,

 כהטום הוא הדלקה מצות דעיקד להסוברים אפילו דעתם ולפי ה"ג(פ"מ
 לבדך. צריך מ"מ שבתסעודת

 רבנו דעת לפי שבת של נר להדליק ברכה שהאי יוצאמדברינו
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 צריר אינו הבבלי דלדעת והירושלמי, הבבלי בסברת תלוי ודעמימשולם
 משולם רבנו התוכח דילן גמרא של ובפירושו הירושלמי, לדעת משא"כלברך
 וראה תרכ"א סי' הישר )טפר ביניהם, מכתבים מחליפת כנראה ר"תעם
 דידן בתלמודא שהפרוש טובר ור"ת ועוד( 62 דף התוספות בעליגם

 שדעתו משולם רבנו משא"כ מברכין, ולכן בית שלום משום היאחובה
 שתלמודא והיות מצוה, הכשר אלא אינו ובכן סעודה משום נריטחובת
 תלמודא דעת לקבל עלינו ולכן מצוה הכשר על מברכין שאין סובררידן

 צריכין ומסילא עירובין( טוף רי"ף )ראה הירושלמי של דעתו נגדדבבלאי
 בית. שלום משום חובהלומר

 כנראה הירושלמי דברי את שהביאו אחריו והנמשכים המרדכיוהנה
 נמצאת אינה זו שגירסא היות אבל הרואה, בירויטלמי זו גירסאמצאו
 מצוה הכשר שעל הירושלמי שימת לפי הוסיף אחר שתלמוד נראהלכן

 אחרים, העתיקוה ומשם המרדכי לפני היתה בודאי זו וגירסא לברר,צריכין
 מפני הזכירוה לא שהם אלא מצויה, היתה הגאונים בימי שעודואפשר
 זכרון )ראה מדבריהם, כנראה טמכא בר שאינו כספר לירושלמישיוחסם
 מרנקל לר"ז הירושלמי מבוא קי"ט, תשובה שערי שמ"ט, פי'לראשונים

 ופירושים לחידושים מבוא נ"ז, עמוד ח"ג הראשונים דורות קל"בדף
 פ"ד(. עמוד גינזבורג מר"לבירושלמי

 לברר דיש המרדכי שהביאו הירושלמי ששיטת לומר יש דין מןלבד
 ביוה"כ שמרליקין כרשב"א ה"ג( פ"ד )פסחים הירושלמי דפסק מהאלקוהה
 וזהו שבת, נר כשמדליק לברר יש ולכן השבת, כבור משום בשבתשחל
 כאן י"ל הרמב"ם טתם שכן וכנראה לעיל שהבאתי גאון האי רבכדעת

 כרשב"א, הלכה סתמו דבירושלמי משום וטעמו עשור, שביתתובהלכות
 ט"ז(. אות ובהשמטות קכ"ב, וסי' ט"ג סי' לשאילתות שאלה עמק מזה)ראה

 שבת נר הדלקת ברכתנוסח
 אלא רבבלאי בתלמודא זו לברכה זכר שום שאין לעיל ביארתיבבר
 נמצאת היתה הפוטקים דעת ולפי הגאונים הם שהזכירוהשהראשונים

 הירושלמי.בתלמוד
 והמחבר, הרמב"ם נוסחת וכן שבת של נר להדליק הוא שלנוהנוטח

- )כ"ה המנהיגובספר  טתמה וכן נוטחא האי אחאי רב בשם מובא ב( 
 שבשאילתות ואע"ג 58( הילדעסהיימר )הוצאת נטרונאי רב בשםהבה"ג
 ובוראי דעתו הוא שכך נראה מ"מ וקכ"ב( ט"ג טי' )ראה מזכירה,אינה
 אחאי. רב דעת הוא שכך ה"ג לבעל בקבלההיה

 )שם השבת" נר "להרליק לברך מביא סעריה רב בסידוראולם
 רנ"ה( רף )שם חנוכה" "נר לברך חנוכה בנר ג"כ שדעתו וכנראה ק"ט(דף
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 בער זליגמאן דר. המכונה רוב יוסף אריה ב"ר יצחק ר' ביאר כברח1לם
 שלא רצ"ה( התפלות אוצר ג"כ וראה 173 )רף ישראל עבודת בסירורוז"ל
 הואיל "של" מלת שהשמימו תפלה ושערי יצחק ויעתר של רעתם אתלקבל
 ועור, י"ב( )סי' התניא מ"1( )סי' הרקח הרמב"ם עמרם, רב מפי יצאוכך
 עושים. אנו וכן עלינו קבלנולכן

 שכתב בסירורו סעריה רב רברי על להעיר אמרתי בזהובעמרי
 לשבת, נר להרליק חייבים הששי ביום החמה שקיעת "לפני ק"מ()דף

 "ורובינו שכתב מרבריו כנראה השבת" נר להדליק עליו מברכיםורובינו
 היו שביטיו ואפשר חובה, אינה אבל מברכים הרוב כלומרמברכים"
 מצוה. הכשר רק והוה הואיל לברך שאין משולם רבנו בשימת שאזלוהרבה

 שבזה ואפשר היריעה, בה' השבת" "נר לברך שכתב לתמוה ישעור
 המועים מלב ולהוציא וחובה מצוה שזה שבת, נר על להרגישכא

 וכהערעת בשבת רולקת אש להשאיר שאסור הקראים רעות אחרהנמשכים
 קרמונינו על החולקים על תשובות נכבר ספר "חיבר עזרא אבן אברהםרבנו
- ל"ה שמות )אבע"ז שבת" נרעל  הרלקה חיוב להרגיש בזה בא ובכן ג'( 

 שבת. לשםשתהיה

 ~הדריקהמאחרים
 בע"ש חופה כשיש י"א( ס"ק רם"ג )סי' מהר"ש בשם המנ"אכתב
 תאמר או תברך בחשיכה ואח"כ ברכה בלא הנר תרליק וכו' בהומאחרים
 ועומרת, בדליקה ברכה שייך רלא תמוה והוא תברך, והיא להרליקלעכו"ם
 מהר"ש רברי על לסמוך יש שחשיכה ער מלברך שכחה אם בריעברמיהו
 דכיון רבריו, ביאר ג'( אחרון קונמרס רם"נ )סי' בש"ע ז"ל והרבעכ"ל
 והתשמיש ההנאה אלא בלבר ההרלקה אינה שבת נר הרלקת מצותשעיקר
 1ז1 למצוה, והכנה התחלה היא שההרלקה אלא המצוה, עיקר הואלאורה
 רהיינו המצוה, עיקר קורם לברך יכולה המצוה בתחלת בירכה ולאששכחה
 ס"ק( ק"כ סי' )יור"ד הטו"ז שפסק מהא להקשות ואין לאורו, שתהנהקורם

 שעשיית במצוה ה"מ עליה, לברך לישראל אין המצוה עושהדכשהנכרי
 ההרלקה אין הכא אבל כלים, וטבילת מילה כגון מצוה גמר היאהנכרי
 מצות משירי גרע רלא לברך, יכול ולכן לאורה ההנאה אלא המצוה,גמר
 ואף המצוה, עיקר קיים שכבר אע"פ הלולב נענוע כנון עליהן לברךדיכול

 לעיל(. מזה )ראה עיי"ש, המצוה עיקר דזהו הכא מודו שםהחולקין

 נר של חיובו שעיקר נימא רבאם תינח ז"ל הרב דברי לפיוהנה
 המצוה גמר ההדלקה ואין הנר במקום שיסעוד שבת, עונג משום הואשבת
 בזמן בירכה לא אם ולכן למצוה הכנה היא וההרלקה לאורה, הנאהאלא

 ובכן שבת כבוד כהשום ההרלקה באם משא"כ אח"כ, לברך יכולהההרלקה
 מה לפי ובפרמ אח"כ לברך יכולה איך א"כ ההדלקה, היא המצוהעיקר
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 י'( סע' רס"ג )סי' הרם"א כתב שהרי מצוה, עושה דהדלקהדקימ"ל
 במקום ולהניח זה במקום להדליק ולא שסדליקין במקום הנרות להניח"וצריך
 ועוד כ"ק( ס"ק ומג"א )לבוש שבת, לכבוד שהדליק ניכר שאינו וטעסואחר"

 "להדליק" הברכה נוסח הוא וכן דשבת( פ"ב )מרדכי סצוה, עושהדהדלקה
 וצונו סדמכרכינן מצוה עושה דהדלקה אסרו בפירוש חנוכה נרונבי

 כ"נ(. )שבתלהדליק,
 הוא נר של עיקרו ס"ם מצוה עושה הדלקה לסד"א דאפילוונ"ל

 ולכן שם( ורש"י כ"ה )שבת באבן, או בעץ יכשל שלא בית, שלוםמשום
 יכול ולכן המצוה מקיים דולק שהנר כ"ז ולפ"1 כ"נ( )שם עדיף, שבתנר

 שעשייתה כ"ז שמברך בירך ולא מצוה עושה נדין הדלקה אחרי נםלברך
 ברכות(. סהלכות י"א פ' )רמב"םקיימת,

 ב' שבסעיף ז"ל הסחבר סרן מדברי להביא אפשר לדבריואון
 בשבת דלוק נר בבתיהם להיות חייבים האנשים ואחד הנשים "אחדכתב
 כתב ד' ובסעיף בהדלקה, סצוה חובת שאין הסוברים כדעת וזהווכו'"
 לכבוד שמדליקו ניכר אינו שאז גדול יום בעוד להדליקו לסהר יקדים"ולא
 דניסא אלא סצוה, עושה שהדלקה שדעתו סוכח וסזה וכו'" יחד ולאשכת
 דהדליקה היכא ולפ"ז דלוק, נר שיהא וסצוה סצוה עושה הדלקה שביארתיכפי
 לשבת ססוך הנר שנדלק והוא לברך, האשה יכולה דולק והנר סחויבאינו
 לסד"א(. ד"ה כ"נ לשבת בחידושיו רסב"ן )ראה הודלק, שבת שלשםוניכר

 עולת בשם ד'( סע' הלכה )באור הסשנב"ר הביא דין מןלבד
 שבת עליו קבל אם אפילו שבת, לצורך הסנחה פלג קודם הדליק שאםשבת
 ולחזור לכבות וצריך בדיעבד, אף כלום סועילה הדלקתו אין הזסן,סאותו
 בהדליקה ולסה לתסוה דיש אלא הסצוה, חלק דהדלקה נראה ולברך,ולהדליק
 דדעתו ונ"ל להקל, ברכות ספק הלא ויברך, יחזוד המנחה פלנקודם
 )ראה סצותה, נעשה לא כאילו והוה הדלקה חיוב ליכא הסנחה פלנדקודם
- לקסן סזה שביארתיסה  שבת(. תוספת חלות לזסן בקשר 

 שבת נר הדלשז מצות בו יוצאין אם דגז חשמלינר
 יצחק ר' הנאון הוא 11 בשאלה שדן האחרונים סגדוליהראשון

 ודעתו ה'( אות ק"כ סי' ח"א יצחק בית )שו"ת ז"ל שסעלקישיהודה
 הוא, מסש בו שיש דבר שהרי הסצוה חובת ידי ולצאת לברך אשהדיכולה

 תסכים ולדבריו ח'( אות ל"א )סי' סספרו בח"ב דבריו להכפיל יצאוכן
 1"ל קלאצקין אלי' ר' והגאון ס"א( סי' )או"ח ז'ל, אברהם, מחזה בעלהנאון
 יותר בשבת חשסל נר הדלקת להעדיף רצה ל"ו( )סי' הלבה דבדבטפדו
 דבר ובכל בבית סצויה אוד שיהא בא הוא עיקדו שהרי נדות,כהשאד
 שאם שדעתו לד"ת ואפילו שבת, וכבוד עונג של המצוה מקייםמסאיר
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 הוא ולהרליקה ולחזור לכבותה צריך שבת בערב ועומרת מודלקתהיתה
 חובה(. ר"ה ב"ה שבת )תום' שבת, לכבור שהוא היכרא דבעי משוםרק
 הנרות. שאר לפסול 5אאבל

 שרן ראיתי ז"ל לעוו אלעזר ר' להנאון אלעזר פקורת בשו"תאולם
 ליכא מלאכה רבהפסק כיון לאסור ורעתו כ"נ( כ"ב, )או"ח זובשאלה
 הסגור שפותח במה רק הרלקה כאן דאין ועוד בית שלום ביטול ואיכאאור
 המצוה. היא ההרלקה והטור ר"ת ולדעת המלאכה ע"י מעצמו יוצאיהאור

 )משפטי ז"ל עזיאל רבצמ"ח לציון ראשון הנאון ג"כ הלךבררכו
 לעיטרן הרבר ורימה ע"ז הריבור שהרחיב אלא ז'( סי' ח"א או"חעזיאל

 מצות ויבטל בחשיכה ישאר הורם יפסיקו שבאם כאן וכן יצא, שמאשחיישינן
 שבמה אלא ל"נ( )סי' או"ח, לחלק מה"ת בספרו רבריו על וחזר שבת,עונג

 בכהסך שיודלק שיעור כאן אין ההרלקה שבשעת אליעזר פקורת בעלשחשש
 הגאון כתב רס"נ( סי' )או"ח ארוכות, נרות רבעינן קימ"ל ואנןהסעורה

 ר' רברי הביא לרבריו וראיה כ"כ חשש אין עת בכל נולר והאור הואילז"5
 וטפה טפה שכל הנר, פי על הנתונה ביצה של בשפופרת שמתיריהורה
 שמא אלא ראמור רבנן אמרו ולא כעט( )שבת האור, להמשכת גורמתהנוטפת
 אסרו, לא האור מציאות בנר שאין משום אבל מכבה, הוא והרי ממנהיסתפק
 כאן. וה"ה מברכין ווראית מוכרכת שעליה מביצה והנטיפההואיל

 הנאון רעו עליו השיג כבר לעיטרן החשמל אור לרמות שרצהומה
 רף ח"א אליעזר ציץ מה"ת, )שם שליט"א וולרינברג יהורה אליעזרר'

 מביא הלא עיטרן שגבי לעיטרן, חשמל לרמות ראין והוכיח ע"ב(קל"א
 רגע בכ5 ויצא שיניחנו לנרום שיכו5 רע, שריחו ברבר להדליקלכתחלה
 ינרום לא הוה והנר וכהשובח יפה נר מרליק הוא ,הרי כאן אבל הריח,מפני
 במציאות רק זה ונם הפסקתו, ע"י רק לו לבוא יכול העונג ובטיל שיצא,לו

 שעה. באותה דווקא הזרם שתפסקרחוקה
 בכפתור כשמסובב שהרי אינו זה הד5קה כאן שאין דחי"שווהא

 שהרי שבת, לשם רבר בזה שמחד,ש הרלקה, שפיר מקרי ומרליקהחשמל
 שהתהוות מרליק, מקרי ושפיר ומרליק בא הזרם היה לא לחיצתובלעדי
 שבת לכבור חשמל נר להרליק להתיר רצה ולפ"ז הכפתור סיבוב ע"י באהאור

 לכבור שזה ניכר שיהא כזה באופן מסורר מיוחרות נרות שיהיוובתנאי
 קי"ג(. סי' רב מעשה י"ר סע' ה' כלל שבת ארם, חיי י', סע' )או"חשבת,

 רומה שאולי חשמל אור ולאסור 5חקור שם המחבר יצא דן מןלבד
 פסק והרמ"א הזכוכית, בתוך בעיגול ונכהשך הולך האור שהרילאבוקה,
 לעשותן שלא יזהרו ויו"ט שבת של בנרות שאפילו ד'( סע')תרע"א
 5"ף סי' מה"ת עזיאל )כהשפטי לציון ראשון הרב בשם הביא אולםכמדורה
 זה אין מזו זו נברלות והפתילות הואיל רי"5 ברור, זה שאין ב'(אות
 הרמ"א לקח שממנו ורוע האור דברי בגוף עיין שלא ופלא מדורה,בגרר
 נרות הרבה "שכשכהמימים במשום שאיסורו שכ"ו( )ח"ב מבואר ושםדבריו
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 נכפלות גם ונוטפות מ11, 11 מתחממות שהן עד לזו, זו ממוכותבמנורה
 נשרפות שאינן למדורה, דומה "דזה ויו"ט שבה נר מצות קיימו לאונופלות,
 משום בזה לחוש דאין לר הרי כהלכתו" להשרף ריוח לו שיש נרכדרר
 במערכת וכן אבוקה של פידושו ח' ס"ק י"א סי' תבו"ש עוד )ראהאבוקה,
הבדלה(.

 תרע"א הלכה )ביאור ז"ל מנב"ר להגאון ראיתי להאמורנוסף
 לא כנראה והרמ"א כרוכים הנרות לעשות מצוה ויו"ס דבשבת ד'(סע'
 האו"ז. דברי מורים וכן הסמוכות נרות אלאאמר

 לישראל עדות בקונטרסו שליט"א הענקין אליהו יוסף ר' הגאוןגם
 שבת נרות להדליק להתיר כתב תורה עזרת של היובל ללוחהמסופח

 לשבת. מיוחדין נרות שיתקן ראוי שלכתחלה אלא עלוהם, ולברר חשמלשל

 הגאון מהרב ההלכה לאור החשמל הספר קבלתי לדפוט הדבריםבסדרי
 שבאם אלא חשמל על לברך להתיר וכתב שליט"א יודלביץ אהרן שמואלר'

 בעבירה, הבא מצוה דהוה ע"ז לברך אסור הכח בתחנת יהודיםעובדים
 הארה דאין ניאון חשמל על וכן דלק, להוסיף הפועלים את בזהדמכשיל
 והזרם שונים בגזים ממולא שהמנורה אלא מתכות, חומי חימום מכחבאה
 כלל, אש חימום בלי לבד קרנים רק והוא מאיר הגאזים עלהוורם
 ואין נר על לברת היתה חז"ל ותקנת שמאירה בזמן אף קרה נשארת המנורהכי
 ח"ב מהרש"ג בשו"ת מזה עוד )ראה האש, מכח הבא אור אלא קרוינר
 "מכעיר"(. בסלאכת מזה עוד שהארכתי מה וכן לאסור שבדעתו ק"1סי'

 בקשר מענינת תשובה נדפסה 1'( )סי' פליטה ירושת בשו"תגם
 כ"ח( סע' ב' )סי' התבו"ש, דברי הביא לדבריו וסמך לאסור המחבר ודעתלוה
 וה"נ הפסול, בתר אזלינן לחוד לעשות יכול אינו ואחד אחד כלדאם

 שבבית אלו וכן שבבית הנד להדליק יוכלו לא החרושת בביתהעובדים
 המשכת את החרושת שבבית אלו יעכבו אם הכפתור בהניעת יועילולא

 ולכן הפסול בתר דאזלינן פסול ואחד כשר אחד שעשאוהו כשנים והויהזרם
 לראיה, דומה הנדון אין ולפענ"ד ז'( מי' שם ג"כ )ראה עליו, לברךא"א
 ודומה בא הזרם הכפתור שבפתחו אלא החשמל כח ההוא אצור כאןשהרי

 רמ"1(. טי' ח"ב מהרש"ם שו"ת )ראה הנר, שישרף בכדי שמן9ממציא

 השמשות בין שיעור - שבת נר הדלקתזמן
 )טי' שהמחבר אלא הנדות הדלקת זמן מבורר אינו ערוךבשלחן

 שיש אומרים ויש להרליק, אין חשיכה שבטפק כתב א'( טע'רט"א
 השכהם שאין השקיעה, מתחלת הוא זה תוטפת וזמן הקודש, על מחוללהוטימ
 לעשותו דצה ודביע סילין נ' שהוא והזמן השכהשות, כין עד הארץ עלנראית
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 איזה שיומיף ובלבד עושה, מקצת ממנו לעשות רצה עושה, תומפתנולו
 רבעי ג' הוא השמשות בין ושיעור הקורש, על מחול יום וראי שיהיהזמן
 לקמן(. עור מזה )ראה הלילה, קורם אמות ות"ק אלף מהלך שהןמיל

 פ"ז( יתרו )מכילתא חז"ל למרו הקורש על מחו5 להומיף רישהא
 שהוא הזאב וכמשל מאהריו ושמור מלפניו זכור ושמור, זכורמרכתיב
 מ"ז חלק שלמה ותורה פ"ב ר"א משנת )ראה ומאחריו מלפניומורף
 פי'( )ב"ר המררש ובדברי אלו( המכילתא יברי וביאור מקור רמ"ברף
 הקורש על מחול מומיף הוא רגעיו ולא עתיו לא יורע שאינו ורםבשר

 ע"ב( פ"א )יומא שבתכם, תשבתו רכתיב מהא זאת למרו רירןובתלמורא
 הקורש. על מהול מומיפון שביתה שנאמר מקוםרכל

 משום וזהו י"א, בשם שבת רתומפות רינא האי הזכיר כנראההמחבר
 רוב מיהו יוה"כ, לעינוי בקשר אלא הרבר הזכירו לא והמוררהרמב"ם
 והר"ן היראים הסמ"ק, והממ"נ, הרא"ש הרי"ף כבה"ג, הראשוניםרבותינו
 רהא כ"כ נ"מ אין ולדינא ויו"מ, שבת תומפת התורה מן ריש פמקו.והמ"מ
 ובבין בירינו כח אין רלצמצם מעמ, השקיעה קורם ממלאכה להפסיקמוכרח

 פ"ה רמב"ם )ראה מלאכה, בו לעושה אז הוא סקילה מפק הלאהשמשות
 תוכפת כאן יש הרי השקיעה, קורם ממלאכה שמפמיק וכיון ה"ר(משבת
 ב' אות רס"א בעה"ש ע"ז, ביאור )ראה להתומפות, שעור אין שהרינ"כ,
 ממ"נ(. רש"י ל"ה שבת ופנ"י משבת ה"ר פ"ה המ"מ רברי ע"פוכן

 : הראשונים גדולי נחלקו השמשות בין זמןבעצם

 ל"ה( ל"ד )רף בשבת דירן בתלמורא נמצאת רביהשמ"ש הלכהימוד
 אר יום הוא אם מפק ההוא ישנו משהו ובכל לילה, ספק יום מפקרהוא
 ואפשר ר"ת( בשם מפק ר"ה שם )תום' לילה, וחציו יום חציו אולילה,
 יומא )ריטב"א יחר, מעורבים הלילה, ומן היום סן משניהם, נם בושיש
 וכן מדעתו זאת שביאר ה"ר פ"ה שבת פענח צפנת ג"כ וראה ב'מ"ז

 בין האי מתחיל מתי הראשונים רנחלקו אלא רפ"ב( מי' ח"ר ררב"זבשו"ת
 שיראו ער החמה רמשתשקע משבת( ה"ר )פ"ה הרמב"ם רעתהשמשות.

 דשימתו הרי מקום, בכל השכדטות בין הנקרא הזמן הוא בינונים כוכביםג'
 הובא הגאונים שימת היא זו ושימה בהשמ"ש, מתחיל השקיעה אחררמיר

 רבנו להגאונים יר מכתב צ"ו( )מי' אלשקר מהר"ם בתשובתבראשונה
 השתי יראו שלא וכרי ז"ל, גאון האי ורבנו גאון שרירא ורבנו גאוןנסים
 ררעתו צ"ר רפסחים סהא בשבת יהורה ר' דברי כלומר כסתורות,מוניות

 ולכג הוא, לילה וצה"כ מילין, ד' הכוכבים צאת ער החמהרמשקיעת
 בשימתי וקם בפסחים שמובר מטה שבת במסכת חזר יהודה דר'רעתו,
 לילה, הוא ואז מיל רבעי נ' רק ונכד2ך ביהשם"ש החמה דנדטתשקעד"טבת
 ספ"ב4 )שבת לרמב"ם בפהם"ש אולם ל"ד( שבת הגאונים אוצר)ראה
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 אלשקר מהר"ם כמ"ש דלא וכן שהבאתי היר במפר כרבריו רלאנראה
 השקיעה שאחר ז"5 הרמב"ם של בנו החסיר אברהם ר' בשם צ"1()סי'
 כסתראי הרמב"ם רבנו רברי יהיו שלא וכרי השמשות, בין הואתיכף
 יור"ד ב"י )ראה בפהמ"ש, שכתב ממה היר בספרו שחזר לומרצריכים
 סי' ררב"ז וכן הי"ר כספר והלכה עצמו את סותר שלפעמים רצ"רסי'

 ה"ט( פ"ב החרש )קירוש מהרלב"ח וכן נ'( רף ח"א ישרון ויסוריתק"צ
 וכרבריו הרי"ף רעת נראה שכן עור וכתב כר"ת רלא הרמב"ם ברעתהעלה
 י"א(. ס"ק רס"1 הש"ך ג"כהעלה

 תיי( ר"ה ל"ר )שבת ררעתו אלא הר"ת, שיטת הוא כן לאאולם
 הלילה, ער מילין ר' יש וממנה השקיעה התחלת האחת הן. שקיעותששני
 ברקיע, משוקעת החמה שכבר והיינו השנייה, משקיעה מיירינןובשבת
 מארימין רקיע שפני לזה וסימן הכימה, אחורי עברה לא שערייןאלא
 והוא יום הוא עריין ורביע מילין ג' ער השקיעה מתחלת ולכן מקוסה,כנגר

 )ראה לילה, הוה אח"כ מיל רבעי ובג' בהשמ"ש, מתחיל ומאז שבת,לתוספת
 מנחות תוס' נ"1 זבחים צ"ר, פסחים וכן תרי ר"ה ע"א ל"ה שבתתוספות

 1'(. - י"ב שמות עה"ת אבע"ז קפ"א הישר בספר וכןב'

 רף ישנה אבילות ארם )תורת הרמב"ן, ע"י היטב נתבארו הר"תרברי
 שם והר"ן ל"ר( )שבת הרשב"א אזל ובשיטתו ווארשא( רפוס ע"גנ"נ
 קושיא האי מכח וכולן י"ב( סי' מ"א )תענית הרא"ש, מרברי נראהוכן

 מיל. רבעי ג' רק 'הוה לא הלילה ער רמהשקיעה לומר.רא"א
 לו בחר אחרת שררך רפ"ב( סי' )ח"ר ררב"ז בשו"ת ראיתיוהלום

 כן והוכיח ר"ת כשיטת והיא נכונה בפהמ"ש הרמב"ם ששיטתוהוא
 ביהשמ"ש וכו' החמה משתישקע ה"ר( )פ"ה שבת בהלכות כאןממ"ש

 אם כ"ט, יום בסוף בי"ר ראוהו כתב ה"ט( )פ"ב החרש קרושובהלכות
 הוא יום שעריין מקודש אוטרין בי"ר שלשים, לי5 כוכב יצא לאעריין
 שקעה לא שאם ועור שלשים, ליל לי' מרקרי עסקינן חמה בששקעהוע"כ
 יום לי קרי רכאן נראה הוא, יום עריין נמי אחר כוכב יצא אפילוחמה
 בסוף מיירי רבשבת וראי אלא השמשות בין לי קרי ובפ"ה השקיעהלאחר

 הרמב"ם שנם שרעתו לך הרי שקיעה, בתחלת איירי החרש ובקרושהשקיעה
 כהן מנחת והרב ל"ה( )שבת המאירי אזל זה ובררך ר"ת בשיטתקאי

 דבריו עפ"י הרמב"ם רברי לבאר האחרונים רצו וכרבריהם פ"1( א')מאמר
 שיעריב ער בתרומה אוכלין הטמאין "אין שכתב ה"ב( )פ"ז תרומותבהלכות
 עד וטהר, השמש ובא שנאמר החמה שקיעת אחר כוכבים נ' ויצאושכהסן
 וכן כוכבים ג' ומרהזכיר הקרשים" מן יאכל ואחר האור מן הרקיעשיטהר
 )ראה מהאור, הרקיע שיטהר כוונתו שיטהר שדעתו נראה החמה ו~קיעתאחר
 שם(. למבי"ט ספר וקרית רע"ט מצוה חינוך וכן שםההגה

 )סי' י"א בשם כתב שהרי ר"ת, כרעת נראה הב"י סרןשיטת
 כמה דדעת אלא השקיעה, מתמלת הוא התוספת שזטן ב'( סע'רס"א
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 מ'( סע' רס"ו סי' )יור"ד כתב מילה בהלכות שהרי בדבר שחזראחרונים
 וכתב מדליקין במה בס"פ ואמוראי תנאי איפליגו השמשות ביןבשיעור
 הוא ספק החמה משתשקע הילכך מי, כדברי הלכה לן מספקא העימורבעל
 דף ח"ג השלחן קצות מזה )ראה וכו', יוסי' דר' השכהטות בין דשליםעד
 מילה מכשירי בספר עליו שהשיג ומה קכ"א סי' או"ח דוד בית וכןס"מ
 ב'( )מאמר ע"ז העיר שכבר כהן המנחת דברי ראו לא אולם ע"ב( מ"גדף

 הר"ת שביאר וכמו שקיעה סוף הוא החמה משתשקע שהאי וכתבפ"א(
 בהלכות שאמר ממה ביור"ד חזר לא מרן אבל הכא, נפרש כן בגמראוסיעתו
שבת.

 ס"ב( רצ"נ )סי' שכתב המחבר דברי על האחרונים עמדו דן מןלבד
 קמנים כוכבים ג' שיראו עד במוש"ק מלאכה מלעשות להזהרשצריך
 המחבר חש שלא לך הרי פירושו( ע"א מ' ר"ה רימב"א )ראהדצופים,
 וראיתי ב'( סע' רס"א )סי' בעצמו הוא שהזכיר מילין דד' שיעוראלההוא
 תלינן ממתמא כוכבים ג' שרואין שכיון שכתב )רצ"ג( הלכהבביאור
 להמתין שצריכין אה"נ נשלם שלא יודעים כשאנו אבל השיעור,שנשלם

 ומעמו פ"ה( ב' מאמר )ראה כהן, המנחת דברי 'הם וכן שיושלםעד
 שאמר מילין ד' שיעור הכוכבים לצאת השקיעה בין מדינה באותה איןשמא
 יהודה.ר'

 זו, הלכה יסוד בעיקר דיעות שני עוד ישנם דיעות מהנילבד
 להלבה, פוסקים רוב ע"י הובאו לא אבל והראב"ן, היראים שימתוהוא,
 אינו אולם וכדומה, שבת בערב כשימתם להחמיר שחששו מאחדיםלבד
 ולמעשה להלכה הפוסקים בהם ונתנו שנשאו ור"ת הגאונים לשימות בקשרכן
 שבת, כניסת בזמן כאן דן אני הלא כי שיטתם גם להזכיר אמרתיולכן

 וכאן לילה ודאי זמן על הדיבור בעזה"ש ארחיב שבת מוצאי)במערכת
 בזה(. הפוסקים דעת וסופר כמונה רקאבוא

 ג' כשיעור מתחיל השכהטות דבין ק"ב( )סי' היראים, שימתוהנה
 הגהת )ראה נמור, לילה הוי החמה ובשקיעת החמה, ושקיעת לפני מילרבעי
 להוסיף "וצריך וכתב קי"ח( )סי' דבריו הכפיל וכן פ"ב( שבתמרדכי
 להוסיף צריך אך נתפרש, לא התוספת ושיעור וכו'", הקודש עלמחול

 השכהטות, בין ואילך החמה וכהטקיעת החמה, שקיעת קודם מעטולפרוש
 לקמן(. וכן דס"א ב"ח נ"כ)ראה

 במשך השקיעה מתחלת הוא השגהטות דבין ב'( )מי' הראב"ןשיטת
 והקרבן רצ"נ( סי' דשבת פ"ב מרדכי )ראה לילה, הוי מיל ד' ובמוף מילד'

 ממיע הר"א כדברי סובר דהראב"ן לפרש רצה מ"נ( אות )שםנתנאל
 מיל רביעי דנ' ס"ל דהראב"ן בתב רס"א( )או"ח הב"ח וכןביראים,
 שם שלמה באבן אבל לילה הוה ואח"כ השכהטות בין הו"ל השקיעהבתחלת
 ד'(. אות שם )ראה הראב"ן, דעת כן שלא והראה שיטתםדחה

 בדברי והאריכו קדמשי נאוני עמדו האלה השיטות כל נודעוכאשז
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 ר' הגאון יצא וראשונה ובראש וליישבם, להצדיקם ובקשו שימותהני
 נדפס השמש" "סבוא )חלק כהן" "מנחת היקר בספרו ז"ל פימינמילאברהם
 בראיות בזה והעמיק שהרחיב בלעמבערג( תכ"ח ד"א בשנתראשונה
 כך"ת. למעשה והכריע והעלהובמברא

 שמשא" דבי "קונמרס בשם מיוחר בקונמרם הפר"ח יצאאחריו
 מתורצות. ובלתי סתומות עור נשארו קושיות הרבה אבל ר"ת דברילחזק

 אלעסקעך ז"ל הלוי זאב ר' הגאון קם התמוהות אלו שימותבראות
 קושיות המון מפני לו בחר אחרת דרך והוא הרז"ה" ובללות "חדושיבספרו
 בפנים דבריו וביאר הגאונים בשיטת אזל הר"ת שגם והראה ר"ת שימתעל

 בשו"ת פעמים כמה נזכר והמחבר "השמש" בשנת ירושלים )נדפםאחרות,
 דברי מעידים וכן צ"ו יור"ד ל"ח, ל"ז סי' או"ח ראה מאד, וה,2ביחונו"ב

 הספר(. בפנים שנדפסו הדור מגאוני והסכמות בשה"גהחיד"א

 הקונמרם עם ביחר ודעת בינה קינטרם בקרקא נדפס תרפ"זבשנת
 אבד"ק ז"ל הלברשטאם חנה ר' מהגאון י2ם, בעילום מהפר"ח '2משאדבי

 הראה והמחבר יורק( בניו "הדר" בדפום תשי"ב ב'2נת לאור )יצאקאלאשימץ,
 בין בשימת בשיטתו ר"ת לדברי מסכיסים פוסקים י2כ'2בעים הגדולכהו

השמי2ות.
 ירו'2למי, תנא האי שיטתא בההוא הגדול כחו הראה לאלונוסף

 הי2מי2ות" "בין היקר בספרו שיצא ז"ל סוקצינסקי מיכל יחיאל ר'הגאוז
 והמוכרחה הברורה היא הגאונים ששיטת להראות תרפ"ט( ירושלים)נדפם
 הגאונים כשימת סגיין רם"א( )מי' ז"ל הגר"א סתם ולכן לזוז איןוממנה
 הרהבה, סדעתו זאת העלה אלא ז"ל אל2קר מהר"ם תשובת הזכירו,א
 דאמרינן דהא הכוכבימ, ~ואת בפירוש לחלק בהב הסוגיות ב' לישבוכדי

 צאת פירושו מיל, ד' הכוכבים צאת עד ההטה דמשקיעת צ"ד()פסחים
 שתהשך עד קטנותם מחמת נראים אינם שאלו וקכנים, נדולים הכוכביםכל

 עובי ממדת אלא לילה בדיני שם המדובר ואין לגמרי, האור וישקעהרקיע
 ל"ד( )שבת הנזכר הכוכבים צאת אבל מילין, ד' דהוא התם דאייריהרקיע
 בינונים כוכבים ג' צאת פירושו ולילה ה'2משות בין לדין התםדאיירי
 השמ'2 עיגול שקיעת אחר מיל רבעי ג' שיעור בזמן נראים והם קטניםולא
 וכן ברכות ריש אליהו שנות ג"כ )ראה לתחתון, והשוה העליון מכסיףואז
 וכן רם"ב(. יור"ד הגר"א ביאור ל"ה לשבת בחידושיו למהר"ל ארי'גור
 שימתא, בההוא אזל שבת הכנפת בטדר בסידורו ז"ל התניא בעלהרב
 שהעיר ומה ר"ת כשיטת שנראה של"א רע"א, או"ח ז"ל הרב ש"ע)ראה
 )סי' ז"ל לכונב"ר הלכה ובבאור ע"א( ס"מ דף ח"ג השלחן בקצותע"ז

 שהגאון היות אולם שיטתא, בההוא הקמים נביאים חבל הביארם"א(
 ששמע כ"ג( סי' ה"א אלעזר מנהת )בשו"ת הביא ז"ל אלעזר מנחתבעל
 רבו בשם שהגיר משינאווא זצ"ל הלברשאם יחזקאל ר' הגה"ק קדושמפה

 הר"ת בזה הפומקים בשימות להכריע "שא"א ז"ל מבעלזא מהר"שהגה"ק
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 באפשרי יהיה ולא דבריהם, המבארים אחרונים ונם הראשונים ושארוהנאונים
 מקום בכל בזה לילך שצריכין רק ב"ב, קץ עת עד בזה ולהכריעלעמוד

 נכון בלבו ננעה ד' שיראת מי ולכן להקל" ובדרבנן לחומראבדאורייתא
 אשר המילה בקונמרס וכן שבת מוצאי בקונטרם לקמן מזה )ראה כן,לנהונ
 להו"ל(. בעזה"ש מקוהאני

 פלא, דבר שכתב ד'( סו"ם )ח"ב כהונה בתי בספר ראיתיוהלום
 תפסו הראשונים שרוב נראה עמנו הנמצאים ספרים שלפי שאע"פוהוא
 דלא דעלמא סוגיא הדורות ובמספר הואיל מ"מ ר"ת, כשיטתלעיקר
 אית החולקים, כדעת ישראל תפוצות בכל הוראה שפשמה ונראהכוותיה,

 שלא אלא כר"ת, דלא הראשונים רוב אומר גמרו ומקדם שמאז למימרלן
 עיי"ש. בכתובים לדבריהםזכינו

 שזה העידו כבר מ"מ ר"ת, כשימת שהחמירו הפוסקים גדולי כלותנה
 מילין נ' הילוך זמן עד יום וחושבין מחמירין שאז ק' שבת למוצאי בנוגערק

 נהנו כבר השקיעה קודם במלאכה לאסור שבת לערב בקשר משא"כורביע,
 מנחת בעל הרב ואף בזה החמירו אשר והפומקים הנאונים כסברת בזהלהחמיר

 )במאמר כתב מ"מ להלן( )ראה ר"ת, דברי להצדיק ספרו שממרתכהן
 להחמיר שצריך נראה השקיעה, אחר שבת בערב מלאכה שלענין פ"1(א'

 ישראל כל נהגו ולבן וכו', כר"ת להלכה שסובר למי אפילו הגאוניםכדעת
 וכו', האופק תחת החמה שתשקע קודם שבת ולקבל הנר אתלהדליק
 בע"ש מלאכה העושה לקנום וראוי הצורך, בעת אפילו נדר לפרוץואין
 ר"א(. סי' או"ח ב"ח נ"כ )ראה השקיעה,אחר

 שכתב אע"ג ז"ל מבראדי הלוי זאב ר' הגאון ג"כ אזל זובשיטה
 הרז"ה )חידושי לילה, ודאי וזמן ביהשמ"ש לשיעור בקשר ר"ת שימתלישב
 רס"א( מלכה )ביאור משנב"ר בעל הנאון בזה האריך וכן והלאה( לע"אדף
 בו בל הרב הראשונים ונדול של"א( )ברכ"י ז"ל, החיד"א דברי מוריםוכן

 זכרהו ושמור, זכור במכילתא "וכתב וז"ל כתב כן ל"א( סי' שבת)הלכות
 וכו', מתוקן הכל שיהיה הרבה, החמה שקיעה קודם שתקבלהובכניסתו
 שביאר כמו באילנות החמה כשעוד וזהו החמה, שקיעת לפני הנרותומדליקין

 דאמר אהא וסמך שם( מ"ד סי' )ראה חנוכה, בהלכות בעצמוהוא
 וכשימתו שרגא אדליקא דקלא אריש שמשי חזיתא כי רבא ע"ב( ל"ה)שבת
 ו'( אות מ"ב )שבת מלוניל והרא"ה י"ב( נתיב )ח"א ירוחם הרבנונקטו
 בקיאין אינן דאנן משום שדעתם וכנראה כר"ת, שהלכה מוברים שהםאע"פ
 )ראה שמשא, דבי בקונמרסו הפר"ח הסביר וכן השכה12ת ביןבשיעור
 שקיעת קודם להדליק דצריך מ'2בת( ה"ד )פ"ה הרמב"ם של פסקולעיל(
 נהג שכבר ובפרמ בשיעורא להו קים לא כולהו דהאידנא משוםהחמה,
 יבוא אפילו ל"ב( )מנחות אמרו זה כנן ועל השקיעה קודם להדליקעמא
 שהרבו אלא עוד ולא וכו', העם נהנו שכבר לו, שומעין אין ויאמראליהו
 נ"ב )ברכות ואמרו הקודש על מחול שבת תוספת בשבח ז"ל חכמנווהפליגו
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 ויקהל זוה"ק נ"כ מזה )ראה עריף, לי' דמקרמינן במה יומא עיוליע"א(
 התגין(. ספר בשם 228 עמור הבשם ערונת ע"א,ר"ז

 רק ארבעים הנר להרלקת לתקוע או להכריז, עתיק טנהגבירושלים
 שמרליקים יש החרשים במקומות .העתיקות, בעיירות וכן השקיעהקורם
 הגאון להרב ריניה ישראל ארץ ספר )ראת השקיעה, קורם רק וחכה~העשרים
 א'( - רנ"ו )סי' רמ"א ומרברי ה'( סי' מירושלים ז"ל טוקצינסקירי"מ
 שהכוונה ההרלקה, ברבר לשבת סמוך שעה כחצי להכריז שנהגושכתב
 ספר וכן א"ר בשם א' סק' שם )מנב"ר מבואר, זמן שהוא השקיעהקורם
 להוסיף צריכים הפחות ולכל ה'( כלל שבת ארם חיי שם, ישראלארץ
 במרינותינו והמהררים ממלאכה, בהם לפרוש השקיעה קורם אהריםדקים

 שעור שכתב היראים לרעת לחוש השקיעה קורם רקים עשר שמונהמוסיפים
 - לעיל )ראה השקיעה, קורם מיל רבעי ג' הילוך כרי מתחיל השכהטותבין
 חשו והאנורה שהמררכי רואים שאנו ובפרמ רס"א( סי' או"ח ב"חוכן

 והביאם.לרבריו
 טוקצינסקי רי"מ הנאון להרב שראיתי להזכיר אמרתי בזהובעמרי

 לאו ירושלים מנהג וכן שמנהגנו שהסביר נ"ח( רף השמשות )ביןז"ל
 העם את לבטל מלפנים שנהגו כהטום אלא היראים, לשמת שחששוכמטום

 בתקיעות נוהגין אנו שאין וכיום לעיל( ל"ה )שבת תקיעות, בג'ממלאכה
 את להפסיק כרי הנרות בהרלקת להקרים נהגו מאחרין שלפעמיםויש

 שנהנו רק והארבעים והטמנות, קרירות סלוק כגן האחרונותהמלאכות
 לשישים בקרוב צפון ברוחב הארוך יום בשביל שחששו מפני הואבירושלים
 )152 רק', 82 שעות ב' הנחה ופלג שעות, ח"י הארוך יום ששםמעלות,
 השקיעה קורם רק' 40 נמצא רק', 112 צאה"כ ער שמשקה"ח ולהפוסקיםרק'(
 בעל הר"י בשם הביא ל'( )ביצה מקובצת בשיטה אולם המנחה, פלגהוא

 רעת הוא וכן לקמן( )ראה שעה, חצי הוא התוספות ששיעורהתוספות
 תמוז שבימי יוצא ומזה זמנית שעה היא שהשעה אלא ראשונים,עור
 להוסיף בירושלים נהנו ולכן רק', 40 שעה חצי דה', 80 זמנית שעהשאז
 הזמנים )ראה רבנן פליג לא משום קצרים, בימים אף השקיעה לפני ףק'40
 לג' רק' וחצי 18 היינו השקיעה, קורם רק' 15 להרליק והנוהגים ג-ה(.רף
 קורם שעה שליש להרליק ולמרבה שבת, לתוספת וחצי ורק' המילרבעי

 רק' ושני רק' 81 הם רבעיו וג' הק', 24 הוא מיל שמא מחששהשקיעה
 יצחק היים ר' להגאון חיים ברכת שו"ת מזה עור וראה )שם שבת,לתוספת
 ז'(. אות ס' סי' ז"ל מאלשטאטירוחם

 שבה תדספת בדין הפדסקיםשיטדת
 בתשעה נפשותיכם את ועניתם ה"ח( י"ד פ' אמור )תו"כתנינו

 יום, טבעוד ומתענח מתחיל כיצד הא וכו', בתשעה ויתענה יתחיליכול
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 וכו' סניז מלאחריו מלפניו, אלא לי אין הקודש, ע5 מחו5 מומיפיםשנן
 ע"ב(. פ"א יומא ע"א ט' ר"ה ג"כ )ראה וכו', תשבתו ת"ל מנין בראשיתשבת

 או ראורייתא 'הוא אם שבת רתומפת דינא בההוא .הראשוניםנחלקו
 דרבנן. אלאאינו

 שבת רתום' הרא"ה ואו"ז ר"ן רמב"ן הרא"ש הר"ש 'הרי"ףרעת
 היך זה ובררך ר'( מו"ק כ"ז )ברכות התומפת וכמ"ש התורה מןויו"ט
 ע"א( ט' ר"ה )תום' ר"ת רעת אולם ר'( מ"ק קצ"ו מי' )יור"רהש"ך,

 האו"ז הביא וכן מררבנן אלא אינו לכ"ע בכנימתו ויו"ט שבתשתומפת
 ע"ש(. )הלכותבשמו

 אולם שבת, לתומפת בקשר כלום שבת בהלכות הזכיר לאהרמב"ם
 סה"ת לתוםפת רליתא לרמב"ם רם"ל ה"ו( פ"א עשור )שביתת המ"מדעת
 הרמב"ם ללשונות )ח"ב הרדב"ז אבל ח'( אות רם"א )מי' הגר"א,וכ"כ
 רלא והא הפומקים, כל על יחלוק שהרמב"ם הכרח שאין כתב קי"נ(מי'

 הביאו שהרמב"ם יוה"כ לענין קבעו שהתלמור מפני שבת בהלכותכתבו
 )רם"א אומרים, יש בשם תוספת רין הביא והמחבר ויו"ט, שבת לעניןוה"ה
 הרמב"ם ררעת כ' קכ"ה( מי' ח"ג ר' )מהדורא ז"ל שו"מ בעל והגאון א'(מע'

 הלא שבת ותוס' ררבנן אלא אינו מפק רכל אזל שלשימתו לפירמררבנן
 ורגעיו עתיו יורע שאינו ארם י'( פ' )ב"ר במררש כמבואר באממפק

 והרא"ש הרי"ף לרעת משא"כ הקורש. על מחול להומיף חייבושעותיו
 ראורייתא. שבת רתום'רם"ל

 התום' הראשונים, ג"כ נחלקו ויו"ט שבת תומפת שלובשיעורו
 הוא כמה הוברר לא אבל לתופפת שעור ריש כתבו רהא( ר"ה)ביצה

 וכן ח'( מי' פ"ח יומא ו' מי' פ"ר )ברכות בפמקיו הרא"ש כתבוכרבריהם
 רעתו קטן למוער בחירושיו הראב"ר מיהו ל"א( )ביצה הר"ן רעתהוא

 השכהטות בין קורם מעט להפמיק וצריך השמשות בין זהו שמומיפיןדתומפות
 ארם תורת במפרו הרמב"ן כתב נוונא וכהאי המפק לבית יכנם שלאכדי

 מורים וכשיטתמ ג'( אות יוה"כ )הלכות במפרו, חיים ארחות 'הרבומביאו
 ר"ה ט' )רף ר"ה ותום' מ"ה( ראה ר' )רף קטן במועד התומפות רבריקצת
 בביצה ראמרו הא יתרצו איך י"שה א"כ משהו, בתום' רמני כתבוור"ע(
 הקשה וכן הנמרא ממוגית ורייקו שיעור לו יש ויו"ט שבת דתומפותשם

 ח'(. מק' רם"א )מי' הש"ע, על בביאוריו ז"5הנר"א

 ז"5 מאור5ינש הר"י בשם השחר( תפלת )ר"פ בתר"י מצאתיוהנה
 בכלל הרבה מומיף הוא אם הכי אפי5ו שהוא, בכל רי שבת שתום'שאע"פ
 בזה וכיוצא שהוא, כל בתומפת כמו רבר שום 5עשות ואמור הויתומפת
 הרבה תום אם מ"ם הכרי, פוטרת אחת שחטה אע"פ בתרומהאמרו
 שיטתא כההוא אז5א רביצה דמוניא לך הרי עיי"ש, תרופה לי' דיינינןהב5

 מה )ראה כדאורייתא, שהומיף תומפת ההוא נעשה דאז יותרדהומיף
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 שכתבתי מה וכן כ"ג סי' מה"ת ח"ב שו"מ בעל הגאון תר"י עלשהשיג
 המזון(. ברכת של ד' לברכה בקשרמזה

 ז"ל שפירא רפאל ר' הגאון בזה דן שכבר מצאתי במפריםבעיוני
 בבירור הדיבור שהרחיב אלא דברי כעין ומתרץ ד'( מי' שבת רפאל)תורת

היסיטות.
 ששיעור התוספת בעל הר"י בשם הביא ל'( )ביצה בשטמ"קאולם

 לברכות בביאורו מלונדריש אליהו רבנו דעת הוא וכן שעה חציהתומפת
 דברי לדבריו פמך שהביא 21( אות שם ציונים וראה ס"ג דף מ"א)ם"ד

 במפרו שליט"א זק"ש ליב יהודה מרדכי ר' הגאון והרב שבת,הירושלמי
 לפני שעה חצי במלאכה לאמור חכמים תקנת שזה המביר ב'( )דףהזמנים
 )פסחים שעה, חצי למנחה סמוך פסחים בערבי לאכול שאמרו כשםהזמן
 ט'(. )'טבת המפר, לפני להכנס וכן ע"ב(צ"ט

 ד"ר )הוצאת הביא עזריאל ב"י אברהם לרבנו הבשם ערוגתבמפר
 הקודש על מחול תומפת כי אומרים רבים "כי 224( דף ירושלים אורבךא.

 המדרש דברי את דיעה לההוא מקור והביא לאחריה" וכן שעה':לפניה
 יתירה שעה זו יודן א"ר הש'טי יום בקר ויהי ערב "ו'הי ט"ז( אות פ"ט)ב"ר

 השישי", כתיב ע"כ העולם מלאכת נגמרה ובה הקודש על מחול'טמומיפון
 )כתובות התומפות מדברי נראה וכדבריו כ"ג( סי' רבתי פסיקתא ג"כ)ראה
 פ"א פענח צפנת )ראה כיו"ט, יו"ט לפני אחת ד'טעה דממר( ד"ה ע"אמ"ז
 הביאו י:לא הפומקים על תואר היפה התפלא להנם ולא עשור( משביתתה"ו
 להלכה, המדרש דבריאת

 דתוס' מוהר"י בשם האגור ביטם הביא א'( אות רס"א )מי'הד"מ
 כ"ד שהוא השבת, יום מכל עשר שנים חלק 'טהוא הלילה קודם שעות ב'שבת
 ובקשתי בשנה, י"ב חלק יום ל' דהוה שביעית דתוספת דומיא'טעות

 זרוע אור מהר"ח בשם זו סברא שהביא הזמנים בספר וראיתיבמפר'ם
 וזמה וג"כ הביטם ערוגת מספרו עזריאל ב"ר אברהם ר' הרב ב'טם':הב'אה
 חלה לא הוסיף ואם להומיף, אין השעור מזה שיותר שהכוונח והעלהעליו,
 הב"ת אבל היום, מחצות יטבת עליו יקבל שאם כ':ם השבת קדושתעליו
 זמנית ורביע שעה ,טהיא המנהה מפלנ לכתחלה להחמיר כתב רס"ג()סי'
 השקיעה. לפני 1,"א צה,וכ4",י

 שבת בתומפת מצות אםנשים
 שבת בתוס' מצוות אינן דנשים חידש ט,( אות שי"ג )מצוההמנ"ח

 בא כ"ח( )סוכה יוה"כ תוס' אתרבי דמניה רהאזרח מדאורייהא,ויו"ט
 )יור"ד יצחק בית הגאון אולם מלאכה, תומפת על ויא עינוי תומפת עלללמד
 שבת בתומפת מצוות דנ,טים ודעתו עליו השיג ה'( אות קע"ג סי'ח"ב
 החינוך ודעת ובתך" ובנך אתה מלאכה כל תעשה "לא כתיב שהריויו"ט
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 תהא לא בגדולתה ואם וכו', קטנח בתו אשביתת מוזהר דאב ל"ב()מצוה
 חינוך. מצות בה שייך לא הרימוזהרת

 בתוספת מצוות שנשים כתב א'( מ"ז תר"ח )או"ח הפמ"גגם
 היטיכה דפפק הא למ"ל שהקשו ט'( )ר"ה מתומפת משמע וכן כאנשיםשבת
 מוזהרין אינם דנשים נימא ואי שבת, תוספת משום לי' תיפוק מדליקיןאין
 דמסר( ד"ה )מ"ז כתובות התוםפת מדברי נראה וכן קושיתם קשיאלא

 דאפוך ויו"ט שבת בתופפת הכוונה במועד נשים נושאין דאין אףשכתבו
 אות צ"ר פי' ח"א יור"ד יצחק בית ג"כ מזה )ראה מדאורייתא,במלאכה
י"א(.

 בדבר האריך :"ו( פי' )או"ח סופר כתב הגאון שגם וראיתישבתי
 שבת דתוספת לטד"א ויו"ט שבת בתופפת מצוות דנשים ג"כ ודעתוזה

 קי"ר(. סי' שם ג"כ )ראה דאורייתאייו"מ

 שבה תוטפה ח?ותזמן
 היים בעוד לחדליקו 5מה- יקדים לא ד'( פע' רם"ג )סי' המחברנתנ

 להד~יק רוצה ואם יאחר, לא וכן שבת, לכבוד שמדליקו ניכר אינו שאזגדול
 מפיג שיהא ובלבד וכו' רי2אי מיד שבת עליו ולקבל גדול היום בעודנר

 הרמ"א הדבריב ביאר ובן הלילה קודם ורביע שעה שהוא ולמעלההמנחה
 רם"ז בסי' פעם עוד דבריו הכפיל המהבר ורבנו ב'( פע' רם"א)סי'
 המהב- דברי על הרמ"א הומיף מה רבים תמהו וכבר שם( ב' סע')ראה

 דקים ע"ב הם מייין ד' חמהבך דלרעה המביר י'( סק' רם"א )סי'והמג"א
 היב הקשה בבר אוים ורביע, י2עה שזה דקים וחט.2ה שבעים הוא המנחהופלג
 המנהה יטפלג ללמד הרמ"א ד:וונת והפביר רבריו על י'( אות )שםעה"ש
 כתב בעצמו המהבר הלא זאת דלולי ה'2קיעה, קודם ורביע שעההוא
 תנ"ט(. הג-"א רם"ז לבוש ג"כ מזה )ראה רם"ז בס"כן

 הדיקה דזמן שבת עולת בשם הביא שם( הלכח )ביאורהמשנב"ר
 וידלקנו ויהזור יכבנו קודם הדליק ואם המנחה בפלג המוקדם לכלהוא
 שלא ובלבד שאמרו במה כוונתם רעתו לפי שזה וכנראה המנחהבפלג
 רב 'טכתב, פ"ך-א( )ברכות הרא"ש דברי מורים וכן כ"ג( )שבתיקדים,

 הנך מדליק והיח וכו', ולמעלה המ:חה מפלג שבת בערב שבת שלצלי
 כ"ג( )י2בת ראמרי יהא יום מבעוד יטבת עליו ומקבל שיתפללקודם
 באותק שבת עליו מקבל שהיה כיון הקדמה, זו אין וכו', יקדים שלאובלבד
 יימעיה המנחה מפלג ובלבד יום מבעוד 'טבת עליו לקבל יכול כישעה,

 ואילך המנחה שמפלג שכתב שם יונה הרבינו דברי גם מוריםוכדבריו
 שבת מקבל כ.2אינו זהו יקדים, שלא דאמרו והא וכו', שבת לקבליכול
 יום מבעוד שבת כשמקבל אבל ההדלקה, להקרים לו אין שאז הערב,ער
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 כלום, בכך אין נדול היום שעוד אע"פ לקבלה, סמור תחלהימדליק
 ע"א(. כ"ז )ברכות התוס' שיטת שזהווכנראה

 ולא שבת לקבל יכולים הטנחה שמפלג ותר"י הרא"ש כוונתוהנה
 דעת וזהו ברכו באמירת הוא שבת דקבלת דסוברים משום הוא לכן,קודם

 ד' מע' רס"א )מי' בש"ע, להלכה שנפסק וכמו ד,שבת( פ"ב )סוףהרא"ש
 החמה השקיעה קודם ורביע ששעה מפני שזה וכנראק י'( סע'רס"ג

 שום אין לכן קודם אבל אדם בני לרוב נראית ואינה להשתקעמתחלת
 כ"ו(. )ברכות המאירי הרב הדבר שביאר כמו כלל לילהמרך

 רי"ג( )מאמר אהרן בברכת שראיתי להזכיר אמרתי בזהובעמדי
 טעמא דמהאי שכתב, בקידושין הר"ן מדברי תר"י לרברי ראיהלהביא
 שויא, לדידי לאמר שיכולה אף פרוטה כהמוה בפחות מתקדשת האשהאין

 לדידי סברת מועיל כ"כ שוה שאינו ורק ממון שוה כשהדבר דדוקאמשום
 שוה הדבר שאין היכי אבל כהנא, ב"ר שמצאנו כמו הדבר שיווי להגדילשויא
 דלעשות שויא, לדידי אמירתה מהני לא כלל ממון תורת בי דליתפרוטה
 וכעין האמירה בכח אין זה ממון דין לו שיהיה ממון תורת בו שאיןמדבר
 דהיכי שכתב הרמב"ם דברי 1'( מ"ק ל"א )אבע"ז הב"ש פירש זוסברא
 ומפלג הואיל הכא, ה"ה שויא, לדידי מהני אחר במקום פרוטה שוהדהחפץ
 )בקונטרסי שבת, תומפת דין לו שיהי' הקבלה מהני ערב זמן ההוההמנחה

 לרבנות להתמנות יכול אם לגר, בקשר זו סברא כעין הסברתי סנהדריןעל
 אינו הרי וגר מסנהדרין פ"ד ברמב"ם כמבואר לחצאין, ממיכה איןשהרי
 לשמעי' בקשר שם תומים מזה וראה ז', מי' בחו"מ כמבואר לדוןיכול

 שעה"מ ש', דרוש ציון אהבת צ"ד. מי' אבע"ז חת"ס שו"ת וכןואבטליון,
 מ"י(. פ"א אבות לפרקי והנהותי ה"ד, פ"אמלכים

 שכהממע שכתב ג'( ס"ק מ"ז רס"ג )פי' בפמ"ג ראיתי פלאודבר
 לתוספת קבלו אם השקיעה דמתחלת י( - ח ס"ק )רס"א המג"אמדברי
 סופרים מדברי הוה השקיעה תחילת עד המנחה ומפלג תורה דברהוה
 ולא המג"א בדברי ועיינתי נדר, מטעם הוי שבת דתוספת הלבהס דעתשהרי
 מצאתי בספרים כשחפשתי אבל זה, דבר מדבריו ולהוכיח למצואיכולתי

 משקיעת הקורש על מחול דתוספת שכתב אומר( ד"ה .כ"ז )ברכותבשטמ"ק
 ולפ"ז הזמן, באותו 'הכוס על קידוש לומר יכול ולכן דאורייתא ואילךהחמה
 שקיעת מתחילת שבת תוספת שזמן ברס"א המחבר כתב שלכן לומראפשר
 כשמדבר רס"א דבסימן אלא המנחה מפלג דחל כתב ורס"ז רם"נ ובסימןהחמה
 אבל ראורייתא, חיוב דזה החמה שקיעת הזמן כתב בתוספת תורהמחיוב
 זמן כלומר שבת, תוספת עליו לקבל שיכול בזמן דאיירי ורם"ז רס"גבסימן
 מדרבנן. ושיעורו המנחה מפלג דזמנו כתב ולכן התוספתחלות

 בקו"א( רס"א )סי' ז"ל שהרב להזכיר אמדתי בזה רבריומדי
 הוה שבת שקבלת שכתב שם( ד' )סע' רס"א מסי' המחבר רבריהקשה
 דעה ומדהביא בזה, מחלוקת הביא שצ"ג ובסי' בשבותין ואסור ברכובעניית
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 בקבלת דינים שני דישנם ודעתו להקל, נוטה דדעתו כהטמע לקולאראשונה
 באמת כלומר הקורש, על מחול שמוסיף שבת תומפת דין א( שבת,תוספת
 שבת, במלאכת אז דאסור אלא חול והוא עצטו שבת דין ליכא זמןבאותו
 הניע כבר כאילו והוה יום של עיצומו עליו מקבל שבת תומפת בקכלתב(
 בשבוהים אסור אינו ולפיכך א' מאופן מיירי שצ"ג בסי' עצמו, שבתיום

 שדייק וזהו בתפלה עצמו השבת עליו שקבל שמיירי רס"א במי'כהטא"כ
 שעריין אע"פ ברכו עניית "אחר כתב רם"א שבסי' הטהור בלשונוהמחבר
 קבל כבר אם "ואפילו שכתב בשצ"נ משא"כ עלי'" לשבת קבליה וכו',יום
 רהתוספת בשבותין, מתסר לא ולהכי תפלה בלא שמיירי שבת" תוספתעליו
 'טם בדנמ"ר נ"כ מצאתי וכדבריו קמקבל דרחמנא דתומפת אדעתאשקבל
 מזה(. רס"א מי')ראה

 הפוסקים רברי על לחלוק כתב י"ט( אות )רם"נ עה"ש הרבוהנה
 קבלה אינו שבת קבל ואם 'המנחה פלנ קורם תוספת לעשות שאיןהסוברים

 )מי' מתה"ר והוכיח ומתפלל דחוזר המנחה פלנ קודם ערבית התפללואם
 רמי. שפיר שבת לכבור מקורם מרליק באם פדבריו נראה איפכאא'(

 מנחה דמזמן נראה חז"ל דמרברי אומר הייתי רממתפינאולולי
 הכ~ים להוריד התירו חנ של בשביעי שהרי שבת תומפת להוסיףיכולים

 בע"ש המטות את זוקפין וכן מ"ח( )סוכה ולמעלה, המנחה מן המוכהמן
 הביא רם"ז( )או"ח ז"ל והגר"א ע"א( כ"נ )מו"ק ולמעלה, המנחהמן

 ואע"נ שבת, בערב מנחה בתמלת אפים על נופלין דאין להא ראיהמכאן
 שם הפמ"ג הלא תנן קטנה או נרולה מנחה אי להוא ממפקארהתומפת

 הוכיה שם( הלכה )ביאור והמנב"ר תנן, נדולה דמנחה להלכההורה
 לדברי ואפילו תנן נרולה רמנחה ביור"ך( ו' מע' ת"א )סי' רמ"אמרברי
 עת יש קטנה מנחה מזמן מ"מ תנן קטנה דמנחה שם( )מ"קהר"ן
 עה"ש הרב דברי כנים ולפ"ז המנחה, פלנ קורם וזהו מהתוספתחלות

 רמי. שפיר קטנה מנחה משעת אפילו שבת לכבור הדליק רבאםשהבאתי

 בשם ר'( מע' )רם"ג הרמ"א דכתב הא לברורי גבן פש דאכתיאלא
 שבת" לצורך וידליקנו ויחזור יכבנו יום מבעוד דולק הנר היה "ואםהטור
 המנחה, פלג אחר שרוקא המנב"ר( בשם לעיל )ראה שבת העולתשרעת
 )ראה ויכבנו יחזור שבת נר בשביל אפילו המנחה פלג קורם כשהדליקומשא"כ
 המנחה פלג דקודם לך הרי ר"ת( בשם ע"ב כ"ה שבת בתום' לזהמקור
 ומדליקו. הוזר שבת לכבוראפילו

 שהביא הטור מדברי להשערתו ראיה מביא שבת העולתהנה
 ראיה ר"ת דמייתי הובה( ד"ה ע"ב כ"ה )שבת התום' מרברי וכןהרמ"א
 שהרי כן, לומר א"א לפענ"ר אולם המנחה, פלג קורם ידליק לא שבתלשם מרליי ראפילו נראה דמהתם יקדים, שלא ובלבר סבא ההוא ראמרמהא

 ולכן לא. ותו שבת לשם להרליק שצריך להוכיח אלא באו לאהתוספת
 שבת לשם שלא כשהרליק ולפיכך שבת לשם שהוא ניכר אינו קורםשכמדליק
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 הרמ"א ודברי שבת לשם הנר כשהדליק כהשא"כ וידליק ויחזוריכבנה
 וידליקנו ויחזור יכבנו נדול יום מבעוד דולק הנר היה, "ואם שכתב כןמורין
 משא"כ שבת לכבוד לכתחלה הדליק כשלא זה כלומר שבת"לצורך

 יצא. שהקדים אע"פ שבת לשם לכתחלהכשהדליק

 ביאר שכן ז"ל אמת שפת בעל להנה"ק מצאתי במפריםבעיוני
 שדיבר י"ז( אות ע"ש )הלכות המנהיג דברי מורים וכן בתומפת ר"תדעת
 הנאון וגם והדליק, שהקדים היבי ולא שבת לכבוד להדליק דצריך מהארק

 )ראה לש"ע, בהנהותיו הרם"א דברי ביאר זה ובדרך זו בשיטה אזל ז"לרע"א
 לגמרי( לו אחרת ששימה מברכינן מדקא ועוד ד"ה כ"ג שבת הפנ"ידברי
 ברורות בראיות והאריך ח'( מי' )ח"ב יצחק פרי בשו"ת ע"ז שהעיר מהוכן

 לכבוד המנחה פלג לפני הנר דהדליק דהיכי ז"ל רע"א הגאון דברילהצדיק
 לעיל(. נ"כ מזה )ראה בו, לצאת יכולים דשפירשבת



 מנחהמערכת
 משמעה - מנחהתפלת

 קבעו זמנה ואת יום בכל תפלות כהטלש אחת היא מנחהתפלת
 שם תוספתא כ"1, )ברכות הערבים, בין של הקרבן הקרבת זמן ע"פחז"ל
 )ברכות בשדה, לשוח יצחק ויצא שנאמר יצחק ע"י ונתקנה ה"א(פ"ג

 מנחה, ליה קרו אמאי סמוך( ד"ה ע"א ק"ז )פסחים הקשוהתוס'
 מנחת קדיבה בשחד נם הלא הערבים, בין קריבה היתה דמנחה כהטוםדאי

 ועוד שחרית תפלת אחר שם יש שבשחר ותירצו תמיד, ומנחתחביתין
 נענה לא אליהו שהרי המנחה בתפלת זהיר "הוה 1'( )ברכותדאמרינן

 ליה קדי ולכך נענה המנחה הקרבת בשעת ושמא המנחה", בתפלתאלא
 רצון. שעת היה שאז המנחהתפלת

 נופל שם מנחה כתב השחר( תפלת ר"פ המשנה )פידושהרמב"ם
 ונקראת זמניות, וחצי שעות שתי היום מן כשישאר והוא היום מן עתעל

 ההיא. בעת זמנה תחלת היות מפני מנחה השניההתפלה
 והשקמ השכהם מנוחת פירושו מנחה 1'( י"ב )שמות הרמב"ןכתב

 קמנה ומנחה גדולה מנחה והן יומא למנח כדמתרגמינן הגדולאורו
 שם(. ברכות תוי"מ גם )ראה חכמים,שהזכירו

 מפועל פידושו "מנחה" כתב מ"א( פ"י לפסחים )ביאורו בנמהר"י
 1-ד(. )ירמי' ערב, צללי ינטו כי היום, פנה כי "פנה" כמו"נחה"

 מפני מנחה זאת תפלה ונקראת מנחה( תפלת )סדר כתבהאבודרהם
 שכתב וזהו חמא הראשון אדם בו שנברא היום מן עשיריתשבשעה
 יומא. למנח ומתרנמינן היוםלרוח

 לעשו, מנחה המתדגם כמ"ש קרבן לשון שהוא כתב מפנווהרמ"ע
תיקריבתא.

 מנחה זמןמוה
 מובר דת"ק מנחה תפלת בזמן כ"ו( )ברכות ודבנן יהודה ר'פליגו

 אמרו מה מפני בגמרא והקשו המנחה, פלג עד אומר יהודה וד' הערבעד
 עד והולך קרב הערבים בין של תמיד שהרי הערב עד המנחהתפלת
 המנחה, פלנ עד והולך קרב הערבים בין של דתמיד סובר יהודה ור'הערב
 דר"י(. מעמו שביאד שם פנ"י)ראה

 כדאמרינן החמה שקיעת עד הוא דכאן הערב דעד יונה רבנוכתב
 הקריבו ביום שנאמר החמה בשקיעת שנפסל לדם "כגין ע"א( נ"1)זבחים
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 אתה אי זובח אתה שאי ביום מקריב, אתה זובח שאתה ביום וכו', זבחואת
 בין של התמיד דם זריקת זמן אינו ואילך החמה כהשקיעת כלומרמקריב"
 התמיד ועיקר 'הערבים בין של תמיד כנגד הוא המנחה ותמלתהערבים,

 החמה שקיעת עד אלא זמנה אין הדם שזריקת היכא וכי - הדם זריקתהוא
 כנגדה. שנתקנה המנחה תמלת נמיהכי

 המנחה פלג עד האומר יהורה ר' דברי לבאר אנו צריכים דבריולפי
 רש"י דעת נראה כן לא אבל החמה, שקיעת קודם ורביע שעההיינו

 דהוא הכוכבים צאת דהיינו החמה בשקיעת נפסל דדם שפירש שם()זבחים
 הכוכבים צאת עד היינו רבנן דאמרו הערב עד דבריו לפי א"כ ממש,לילה
 שימת הוא וכן הכוכבים צאת למני ורביע שעה יהודה ר' דאמר המנחהופלנ

 ורמב"ן. ברכות( )רישהתוס'
 הראשו' שיטות לבאר האריך י'( פרק השכהש מבוא )ספר כהןהמנחת

 בקצרה. דבריהם לסדר בכאן באתי ואני נפלאבביאור
 החמה, שתשקע עד המנחה שתמלת מתמלה( ה"ד )פ"ג הרמב"םדעת

 המאידי שימת הוא וכן החמה שקיעת עד כתר"י הערב עד פירש דהואנראה
 תפלה )סידור גאון סעדיה ורב הגאונים( באוצר )מובא הגאוןודעת
 מהלכות ה"נ מ"א הרמב"ם דברי וכן ביהשמ"ש לשיעור בקשר - לעילוראה
 שם(. ובלח"מ ומוספיןתמידין

 )רל"ג והמנ"ב הגר"א הפר"ח, חמודות הלחם הלבוש,הכנה"ג,
 שקיעת קודם מנחה יתפלל שלכתחילה שיטתא בההוא אזלו כולם י"ד(סק'

 והשג"א הכוכבים צאת עד דזמנה שדעתו נראה שם מרמ"א אולםהחמה
 עד היינו הערב דעד להוכיח נפלא ובקיאות בחריפות האריך י"ז()סי'
 ממש לילה שהוא הכוכבים בצאת היינו בשקיעה, דנפסל ודם ה'כוכבים,צאת
 זריקת במקום בא שהוא שבמנחה דקומץ הא הביא לדבריו ראיהוכעין
 דתנן הא ובכן לדם מילי לכל והוקש י"ג( מנחות י"ב )זבחים בזבחיםדם

 ביהמ"ק יבנה מהרה משום אסור הנף יום שיהא התקין שריב"ז ל'()ר"ה
 )מנחות דשיבסר, 'הלילה עד אסור הנף יום ש"הא נזרו ולמה והקשהוכו',
 להקריב א"א שהרי חדש, למיכל לישתרי ולהלן החמה משקיעת ע"ב(מ"ח

 ע"כ אלא הדם, לזריקת קומץ הקמרת דאיתקש החמה שקיעת אחרהקומץ
 הכוכבים. בצאת אלא נמסלין אין קומץ והקמרתדדם

 מה ימרשו שימות הני שהרי הוא קושיא לאו הא משום איולמעד"נ
 שהיעת עד הכוונה דשיבסר, אורתא עד שגזרו ע"ב( )ס"ח במנחותדאיתא
 דיומא מפלגא "וחמיסר דאמרו ע"ב( צ"ג )דפסחים מהא נראה וכןהחמה

 לבד דעתם. לעיל המובאים פוסקים הני כל כן יפרשו ובודאילאורתא"
 דדם ודעמיה יונה רבנו שימת לסתור עצומות ראיות שני שם הביאמהאמור
 לקבלה וכו' כשר היום "כל כ'( )מגילה תנן א( החמה. בשקיעתנפסל

 מהלך השקיעה שהרי היום כל לך אין שקיעה בתחלת נפסל ואיולהזיה",
 למה"ד דסוטכוס כחשל ד'( )5ודיות אמרינן ב( הכוכבים, צאת קודם מיליןד'
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 ואי תלוי, אשם מביא שאינו וכו' השמשות בין כפרתו שהביאלארם
 אינו ביה"ש שהרי לו, נתכפר לא הרי נפמל הרם שקיעה רלאחרנימא
 ער שקיעה ומתחלת ל"ה( )שבת הכוכבים, צאת קורם מיל חלקי ג'אלא
 עיי"ש,. לכאן תלוי אשם ענין מה ובכן מילין ר' הוה הכוכביםצאת

 זלמן שלמה ר' להנאון שלמה לחם בשו"ת מצאתי במפריםבחפשי
 רזריקת ודעתו ל"ח( )מי' אלו השג"א רברי על עמר שכבר ז"לעהרענרייך

 קודם הקרבן שחט אם כלומר השחיטה, בזמן תלוי הקומץ והקטרתדמו
 קרבנו, את הקריבו ביום הוה ולא הוא אחר זמן שקיעה לאחר אזהשקיעה
 וזהו הערב, ער רמו לזרוק יכול ראז שקיעה לאחר שחטו באםכושא"כ
 שהביא רמומכס כהשל וכן כ'( )מנילה לקבלה, היום כל שכשרישאמרו
 החמה, שקיעת אחר אף הכפרה מועיל שפיר השכהשות ביןכפרתו

 שאמרו רמה שכתבו חיים ובאורחות בהמנהינ מצאתי השנ"אכרברי
 )ריש והרשב"א ראביעה רעת נראה וכן הכוכבים, צאת היינו הערב עררבנן

 א'(. מע' )רל"נ בש"ע מרן מתם וכןברכות(

 )ברכות יומי ר' ראמר מהא רבריהם על להעיר אמרתי בזהובעמרי
 קי"ח( )שבת בחירושיו והר"ן וכו' חמה רמרומי עם להתפלל מצוהנ"ט(
 זריחה בשעת בשחרית רהיינו ארומה,, שהחמה היינו חמה רמרומיפירש

 רברי החררים בעל פירש וכן ארומה היא לשקיעתה ממוך נמיובערבית
 רמרומי עם מתפלל היה חנינא ב"ר יומי ר' ה"א( פ"ר )ברכותהירושלמי

 ובאו"ז מתפלה פ"ג בהגה"מ )מובא הר"ח רברי מורים וכרבריהם וכו',חסה
 רא"א כתב המררכי שסביב ניבורים והשלטי מ"ו( סי' ובשבה"ל צ"אמי'

 המנחה, לתפלת בנונע הרין וכן החמה שקיעת אחר התמיר עבורתלעיקר
 נראה ובכן שיטות בהני הלכו כ"ה( מי' )מוף והעתים כ"ל( )מי' השבה"לגם

 כרבותינו רלא וזהו החמה שקיעת ער מנחה רזמן מוברים פומקיםדרוב
 הש"ע.בעלי

 בשעת נוהג היה שהמהרי"ל שכתב רל"ג( )מי' בר"מוראיתי
 כלילה שנראה אע"פ אמר כי הכוכבים לצאת ממוך מנחה להתפללהרחק
 רוקא שזה ז'( )ס"ק המנ"א כתב שכבר ואע"פ הוא יום עדיין מ"מבעיר
 שכבר ירעינן דוראי היכי משא"כ בעמק שיושבת או גבוהים שבתיהבעיר
 ער השחר מעלות רכהשערין כתב א'( )מי' התה"ר הלא מ"מ הזמן,עבר
 ר"ל הערב רער ררעתם נראה ראשונים, הרבה הורו וכרבריו הכוכביםצאת
 הכוכבים. יציאתעם

 שמתפללין שעה באותה מנחה להתפלל שלא ליזהר שיש נ"ללרבריהם
 השקיעה עם ערבית להתפלל נוהנ אם בעצמו הוא וכן ערבית ההואבמקום

 אהררי רמתרו כתרתי רהוה מנחה אז יתפללאל
 מאר נזהר היה ז"ל שהאר"י ב'( ררויש )מנחה הכוונות בשערכתוב

 בשם 'הביא אלעזר כגחת ובשו"ת לשקיעתה סמוך אלא מנחה להתפללשלא
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 דרבנן שתפלה כיון י"נ( סי' )ח"א בשינאווא יחזקאל דברי בעלהגאון
 השמשות. בין כל כונחה ולהתפלל להקלאפשר

 מנחה זמןתחלת
 בין של תמיד כנגד המנחה שתפלת מתפלה( )פ"ג הרמב"םדעת

 תקנו ומחצה בתשע יום בכל קרב התמיד שהיה ולפי זמנה, תקנוהערבים
 היו שבת בערב להיות שחל הפסח שבערב ולפי ומחצה, מתשעזמנה

 שעוונ שש כואחר המתפלל אמרו ומחצה שעות בשש התמיד אתשוחטין
 ומחצה. שעות מתשע לכתחלה מנחה דזמן מדבריו נראה יצא,ומחצה

 מנחת דזמן נראה ל"ד( )סי' הטור שהביא הרא"ש מתשובותאולם
 )סין האשכול, דעת הוא וכן ולמעלה ומחצה שעות משש הואלכתחלה

 במקדש שגם נ"ג דסוכה מהא שהראה ג' אות שם נח"א וראהכ"ה
 שם גאון האי רב דעת כן לא אבל התמיד( הקרבת קודם מנחההתפללו
 ג"כ כתב תרע"ו( )סי' והרדב"ז והגאונים, הרמב"ם כדברי סתםומרן

 קמנה. דמנחה הדחק מתוך אלא נדולה מנחה אדם יתפלל אל'2לכתחלה

 מנחה בשעת האסוריםדברים
 )שברנ שיתפלל עד מנחה קודם לעשותם דברים כמה אסרוחז"ל

 לאכול לא לבורסקי, ולא לכורחץ יכנם לא הספר, לפני ישב "לא כמומ'(
 יתפלל. 1לא הזמן יעבור שמא דחיישינן וכו' לדוןולא

 הוא מנחה של פירושו אם זו, תקנה של בפירושו הראשוניםנחלקו
 ורבנו ג"כ, קמנה או גדולה, אם דסעודה בהא וכן קמנה או גדולהמנחה
 יתפלל ולא יפשע דלכוא חיישינן לא לביהכ"נ כשקוראין להקל כתבהרמ"א

 עה"ש בעל הגאון כתב להקל ונוהגין לביהכ"נ קוראין שאיןובמקומינו
 הסובר שם( )שבת הירושלכוי על בזה סומכין שאנו מ"ו( סע' רל"ב)סי'
 בכל אמור ביחידות המתפלל מיהו לחשיכה, ממוך פירושו למנחהסמוך

 הצבור עם המתפלל משא"כ תפלה זמן ויעבור לאמשוכי אתי דשמאהדברים
 הכותירים. על לסמוךדיכול

 מנחה לפני זז'ל האר"ימנהני
 פרוטות ג' ליתן נהג ז"ל האר"י שרבנו ז"ל האר"י בכתביכתוב

 לצדקה בקשר כ"א דף ח"א ישרון יסודי )ראה מנחה, תפלת קודםלצדקה
 התפלה(.לפני
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 ליטלבו לו היה לא ולפעמים שכיר שכר לשלם מאד נזהר היהכן
 לכאן משלה והיה החמה שקיעת אחר עד המנחה תפלת עם מתעכבזהיה
 ובא להשי"ת אתפלל איך אוכור והיה לשכיר לשלם כועות לבקשללכאן
 כתב טעמא וכוהאי להתפלל פנים אשא ואיך קיימתי ולא כזאת מצוהלידי
 ח'( ס"ק של"מ חו"מ בפ"ת ג"כ מובא שכירות הלכות הרב )ש"ע ז"להרב
 סע' של"ט )חו"מ עובר, אינו לו ליתן מעות לו היו ולא תבעו דקימ"לאע"ג
 עמו כשמתנה משא"כ בזמנו, לשכיר ולפרוע ללות חסידות מדת מ"מי'(
 תנאי. על יסמוך אל בזמנו לפרעו יכול ואם קיים, שבממון תנאי3ל

 תלין בל על בכה"ג עובר דאינו אע"ג לוכור נראה דין כוןלבד
 העשה מבטל לו שלם לא ואם שכרו" תתן "ביומו של עשה מצותנויהו
 סע' פ"ט חסד אהבת וראה תקפ"ח מצוה )חינוך ז"ל, האר"י הקפידולכן
 ובפרט שם( 'ט"ע על רע"א בחידושי וכן דינו מה כסף שוה לו יש אםד'

 ע"א(. פ"ה דף )ויקרא תלין, דלא איסורא בההוא מאד מחמירכשהזוהר

 קצ"ט( סי' )ח"א הרדב"ז בשו"ת לי און מצאתי לדפום הדבריםבסדרי
 איסורא אבל עליו חייב אינו כלומר עליו עוכר אינו של שהכוונה,טכתב
 דמו, את ומוציא קרעו הלב ע"א( קל"ט )חולין דאמרו כהא איכא,מיהו
 כיהו אימורא עבר דלא חא "מיעבר עליו ואמרו עליו, עובר אינו קרעולא

 ספר קרית מזה )וראה איכא, מיהו דאיסורא הכוונה עובר דאינו הריאיכא"
 שהארכתי ומה שיעור חצי .טל דין לו שיש פ"ו אסורות מאכלותלהמבי"ט
 וכן עליו עובי אינו זמנו לפני המץ כ"ח פמחים דר".ט בהא פסחבהלכות
 רכ"ט(. סי' א' מערכת הכלליםבשר"ח

 התמידסדר
 תהקה באמירת המנהה תפלת להתחיל כתב י"ח( ה' )פ"זהרמב"ם

 )רל"ד( והש"ע, הטור דעת הוא וכן ברכות עשרה שמונה ואח"כלדוד
 התשובה אגרת מדברי והוא אשרי קודם התמיד פרשת לומר כתב הרמ"אאך

 בשחריה כמו וקטורת הערבים בין של תמיד שהקריבו הוא ונכון יונהלרבינו
 שפתינו. פרים נשלם לאולמה

 כי אשרי אחר התמיד פרשת לוכור כתבו ב'( )סק' והמג"אהטו"ז
 במקום היא ה"י ותפלת התמיד של וזריקתו שחיטתו במקום היא זופרשה

 דאשרי טעמם ועיקר כן נוהגים לא אנחנו אולם לשרפו, המזבח עלהקטורת
 ובאמת התמיד, הקרבת קודם במנחה מתפללין היו ובמקדים כתפלההוי

 יתברך. שבחו אלא תפלה אינהאשרי
 התפלה שבמקדש מפני הוא במנחה התמיד פרשת לומר שלאהנוהגים

 רל"ד )עה"ש עשרה, שמונה תפלת קודם לאוכורה רצו לא ולכן קודמתהיתה
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 האר"י בשם )באה"ט הקטורת, פרשת אומרים התמיד פרשתאחר
 מהרש"א רכ"ר פנחם רע"מ מזה )ראה וויטרי, המחזור כתב וכרבריוז"5(
 ע"א(. ט' רף התניא בע5 הרב מירור שבמוף הכו5ל ושער ע"א נ"גמוכה

 5כאן, ותררשהו שחרית בתפ5ת פירשתי כבר ומירורו הקרבנותמרר
 קצ"ר(. רף ח"א ישרון יסודי)ראה

 קדיש ךו[4ךיאשרי
 לבוא ארץ מררך ואינו לפניה רבר שום אין המנח'ה שתפ5תכיון
 ואח"כ מקום ש5 שבחו ארם יסרר 5עו5ם אמרו שהרי תיכף,ולהתפ55
 התפלה. קורם אשרי 5ומר תקנו ולכן 5"ב( )ברכותיתפ5ל,

 כשיש א5א מנחה שקורם אשרי 5ומר אין ר5"ר( )מי' הרמ"אכתב
 ולשיטתו מנחה תפלת ש5פני קריש ע5יו שיאמרו כרי בביהכ"נמנין
 מהרי"ל(. בשם מע' נ"ג )מי' 5ישתבח, בקשר שכתב הא עםאז5

 אשרי 15מר אין ש5כן נ'( מ"ק נ"ה א', מ"ק ר5"ר )מי' הטו"זרעת
 ואשרי ישתבח בין לכתחלה יפמיק ש5א כרי מנין יש אם א5א ישתבחאו

 מנין, ב5א שאומר מה ע5 קריש לומר שאין כהטום הטעם אין אב55הקריש,
 א'(. - ר5"ר ר', מ"ק )ס"מ המג"א רעת כן 5אאו5ם

 שעה חצי ישתהה ואם כתב ש'הרי כטו"ז, נראה מהרי"5מרברי
 ישתבח ומבט5ין קריש המתחי5ין ביר הוא ומעות ישתבח, יאמר מ"מויותר
 שאמרו בשעה מנין היה ש5א אע"פ קריש ראמירת לך הרי מועטת,בשהייה
 על הקשה י"ג( מ"ק תקפ"ה )מי' הא"ר אולם רמי, שפיר רזמרהפסוקי
 המנין שבאו אחר פמוקים ג' החזן "ויאמר שכתב הכלבו מרבריהטו"ז
 צריך דמתחלה נראה מ"ח( מי' בו כל ג"כ )ראה קריש, עליהם לומרכרי
 ע5מא. נהוג וכן פמוקים איזהלומר

 פעמים נ' לדוד תהלה האומר כל ע"ב( ד' )ברכות חז"לררשו
 ישרון בימורי מזה שכתבתי מה )ראה הבא, עולם בן שהוא לו מובטח יוםבבל
 רנ"0. דףח"א

 והצבור לביהכ"נ לבוא שמתאחר מי ה'( מ"ח ק"ח )מי' המג"אכתב
 מדברי מיהו אורי, יאמר ואח"כ עמהם יתפלל ברכות ח"י אמרוכבר
 כתב וכן מנחה אחרי אשרי לומר ראין נראה ע"ב( רכ"ו )פנחםהזוהר
 ה'(. אות )שם ברכה במחזיק ז"ל חיר"א'הגאון

 לתפלה שבח פמוהי בין להפמיק קדיש חצי אומרים אשריאחרי
 המוברים וטועים ח'( אות נ"י )או"ח ז"ל השלחן ערוך בעל הגאוןוכתב
 אלא בעלמא דאמירן ער רק הוא הקדיש גמר שבאמת קדיש, חצישזה

 שהשלום דכהשום רבה שלסא ויהא תתקב5 תפלת מומיפון התפילהשבמוף
 ר"כ0. דף ח"א ישרון ימודי )ראה העולם, עמודהוא
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 וספרד אשכנז מנהגי הש"ץ, חזרת עשרה,שמונה
 ע5 מרברת היא "וחנה רכתיב ב5חש תפ5תו ויחיר יחיר כ5מתפ55

- א' )שמוא5 ישמע" 5א וקו5ה נעות שמתהה רקלבה  ררשו מכאן א'( 
 בתפלתו קולו והמשמיע ורברת( ר"ה רש"י 5"א, )ברכות בלהש,דתפ5ה
 בלחיט, שומע הקב"ה אין ח"ו כאילו כ5ומר ל"א( )שם אמנה, מקמני זההרי
 מהרש"א חירושי וראה 5"ב )סוטה עבירה, עוברי את 5בייש שלא כריועור
 רצ"ג(. רף א' בח5ק 5זה בקשר שכתבתי ומהי2ם

 שהרי הגרולה כנסת אנשי לנוסח קרמה יחירים ע"י ב5חשתפ5ה
 בכל הארכתי וכבר ובתחנונים בתפלה לר' העם פנה והזמנים העתיםבכ5
 5הכפיל הצורך מן ואין מסמרי ראשון בחלק והשת5שלותה התפ5העניני

- רפ"ה עמורים שם )ראה כד2ם, תררשהוהדברים,  שי"ח(. 

 כן שהרי בשחרית כמו במנחה התפלה חוזר שהש"ץמנהגינו
 הרמב"ם פסק וכן כר"ג רהלכה ע"ב( ל"ג )ר"ה רירן, בתלמוראממורש
 וגם קכ"ר( )סי' מקובל, מנהנ שזה ר"מ הרב והעיר ה"ח( מתפלה)פ"ט

 שבצפת רצ"ך( סי' )או"ח כתב הב"י ומרן ע"א( 5' )רף כתב כןהאבוררהם
 להתפלל והנהינו וחרם נרוי וגזרו השניה העמירה לחזור שלא מנהגםהיה

 אבל בן, האשכנזים נוהגים אז ומינו רל"ר( סי' ב"י ג"כ )ראהבחזרה,
 עשרה השמונה שחוזרים קהלות ישנם להם. יש שונים מנהגיםהספררים
 ראשונות שלש רק חוזרים קהלות ובשאר ובתעניות ויו"ט בשבת רקברכות
 תפילתנו ושמע ועננו 5חננו הש"ץ וכשמניע הקרושה עם יחר רםבקול
 )ברכי הביא ז"ל חיר"א והגאון כררכו העמירה ומש5ים קולומרים
 בקול לומר ספרר מנהג צמח יעקב ר' המקובל הרב בשם רל"ב( או"חיוסף
 אחרונות. ש5ש גםרם

 שעתא ליה ררחיקא רצבור נאון האי רב בשם כתב ה5קט שב5יהרב
 בלחש כולהו מצלו וכו', ש"ץ לנחותי והרר ב5חישא לצלויי שכה2יהבבי

 ומסיים קרושה וענו ומחיה מגן ואומר ש"ץ נחית והרר תפ5הכמצות
 עיי"ש. וכו' הקרו,2הקל

 13עק**אייי

 שנפטרים קודם בלבנו לתק'וע כרי עלינו אומרים התפלהבסיום
 מקומות ישנם ולפ"ז בלבנו, האמונה ושיתחזק שמים מ5כות יחודלבתינו
 לאמרו שנהגו ובמקומות יל"ב( )מג"א במנחה,, איתו אומריםשאין
 לתפלת בקשר וראה קי"ד סי' ח"א מררכי 5נושי )עי"ת המנהג, לבט5אין
 רס"ו(. דף ח"ב ישרון ביסוריעלינו
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 בשבת מתמלל ואם שבת בערב מנחה מתפלל אםאבל
 אב5 אין בפראנקפורט שמחות( להלכות לבהגהותיו המהרי"ליכתב

 בר שאומרים יום בכל וכן מנחה 3תפלת שבת בערב התיבה 'לפנייורד
 בש'בת להתפלל דרכו שהיה מי כתב שע"1( )יור"ר 'הפ"ת אולםהלל,
 יד הגאון מרברי נראה וכן להתפלל מותר האבי15ת ק'ודם אף טובויום
 סי' )ח"א שי תשורת בשו"ת אולם קל"ג( סי' א"ר ג"כ וראה )שםשאול,
 שכת, קדושת מכח העו,למות לעלות מתחילין דאז יתפלל שלא כתבתל"ב(
 'תר"מ(. סי' שם ג"כ)ראה

 דעדיף בדליכא מיהו שע"1( )יור"ד מתפלל, האבל שאין נהגובשבת
 האבילות קודם ויו"ט בשבת להתפלל דרכו היה ואם שם( )ש"ק מותר,מיני
 לצבור, שנשכר קבוע בש"ץ וה"ה פ'( סי' נתיבים מאיר )שו"תמותר,
 1י1"ט, בשבת אפילו להתפלל יכול הודו עד מיהו אבל( ערך יצחק)פחד
 ר"כ(. סי' יור"ד מרדכי לבושי)שו"ת



 שבת קבלתמערכת
 שבת לקבלת מנין לר', הורו השיריםשיר
 לפי שבת, עהב בכל השייים שיר לומר ישראל בתפוצותנוהגין

 כמה שנזכרה חכלה שבחי יואיומרים מלכתא שבת לכב'דר עצמינו מכיניםשאנו
 ויום ואהובה אוהב משל הוא השירים שיר 'כי גם השירים, בשירפעמים
 נוהגין לכן שבשמים, לאביהן ישראל כנסת את המקשר כסרסור הואשבת

 ביניהם. הדבקות ולחזק להגרהל שבת בערבלאמרו
 שעות כ"ר כל ע"ב( ס"ב )נ"ח הזוהר דברי ע"פ מבואר אחרטעם

 בכל נייחא להון ואית שעות קמ"ר יש הח'ול ימי יובששת ויום,לילה
 שבוע בכל נידונין וא"כ שעות כ"ז ימים לששת ע51ה וחצי, שעות ד'יום
 מרינה בזה להנצל השירים בשיר פמוקים קיייז שלמה אמר לכך שעותקיאן
 גיהנם" של מפחרה בלילות "מפחר ק"ט( )יבמות חז"ל וררשו ניהנםשל

 ע"א(. ל"ה ח"א המנהגים)טעמי
 ר"א שחלה רביום )וירא( הנעלם במררש מבואר רין מןלבד

 טעמים רי"1 ליה ואוליף מרכבה במעשה פומי ופתח היה שבת ערבהגדול
 השירים. בשיר דהוה עילאין ורזין עמיקתא כל ליה ואורי השירים, שירבפסקי
 זו, כשעה מקודשת שעה שבוע בכל ואין מ"ה( פ"ג )ידים קרשים,קורש
 ר"ס( או"ח הדבור )פתח הארם, בגוף השבת קרושת אור ומתגלה ניכרשאו
 טן שבת בערב השירים שיר לקרוא שצריך )סיהור( השל"ה כתבולכן

 שבת. בבגרי .ולמעלההמנחה
 שבתהלים ק"ז מזמור מנחה תפלת קורם שכת בערב לומר נוהגיןיש

- ד' גאולי יאמרושהוא  ר' הצריק החסירות מיסר ע"י זה מנהג ונתקן 
 שו"ת וראה בשלח פרשת עינים )מאור זצ"ל, טוב שם בעלישראל
 תל"ב(. סי' ח"א שימשוהת

 שבת בליל להתפלל ארם שיה,רר ה'( מ"ז רם"ח )סי' הפמ"גכתב
 עשרה וצריך להקב"ה ערות שהוא ויכולו לומר שצריכין משוםבעשרה
 נ"ב( דף ח"א ישרון יסודי )ראה ישראל", בני בתוך "ונקדשתידכתיב

 שאומרים משום שבת לקבלת עשרה שצריבין התיקונים בשם כתבובהלק"ט
 נ"ג(. דף שם וראה 1' )כתובות בעשרה, חתנים וברכת כלה""בואי

 בכח אנא - מזמה~ים, ששה - ברננהלכך
 ש"ל( - רפ"ב בשנות )חי ו"ל קורדיב'וחו משה ר' המקובלהנהינ

 שבת בקבלת בצפת לומר לקמן( )ראה ו"ל אלקבץ שלמה ר' שלגיסו
 ששת כננד דודי, לכה קודם צ"מ( ער צ"ה )מן מתהלים מזמורים'ששה
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 הספרדים או5ם האשכנזים, בין 5ארץ ובחוץ בארץ מנהנם ופשמ המעשהימי
 )םי' אומץ יוםף בע5 הנאון הזה המנהג ושבח זה ממנהנ יודעיםאינם

 זה מנהג מ"נ( )דף היום בםדר מכיר כה2ה ר' הנאון הביא וכןתקפ"ח(
 כתב רשב"ן בםידור או5ם 'בםידורו, ז"5 יעב"ץ הנאון נמשרואחריהם
 שש כננד שיבת קב5ת קיודם ה55ו כהמורים ששה לומר תקנושהנאונים
 שבתה5ים. פרקים אלו אמירת ע"י זכר עשוהתקיעות וכשבמ5י ו5עי5( נ"ג םוכה 5"ה )שבת בבב5, הת5מוד חכמי שתקנותקיעות

 את 5בייש ש5א כדי נרננה '5כו אומרים אין בשבת מוב יוםכשח5
 מנהנ 5פי או5ם נקבלה, שבת פני ג'וכ אומרים אין ו5כן השבת 5פניהיום
 חרוז דודי ולכה בכח אנא ואומרים 5דוד מזמור 5התחי5 נוהניםםפרד

 אוםרים ואח"כ בש5ום, בואי ומתחי5ין השאר ומד5נין ואחרון ושניהראשון
 שבת כשח5 וכן מוב, יום ביוש ע5 מקפידין ואין השבת 5יום שירמזמור
 הראשונים, מזמורים הה' מד5נין בשבת הוא חג כשאםךו דהיינו יו"מאחר
 האדמו"ד בשם כתב ו'( אות י"ז )פ' אור תורה 5םידור הכו55 בשעראו5ם
 )5שנת יום" "היום חב"ד ב5וח שראיתי ופ5א 5אמרם, ז"5 התניאבע5

 י~רק בניו זצ"5 מ5יובאווימש האדמו"ר בפקידת שהופיע תש"ך(תש"נ
 יו"מ'ן מוצאי שבת בכ5 וכן נרננה 5כ'ו ו5א 5דוד מזמור "מתחילין.טכתב
 תש"ד(. תשרי נ' השבת יום)מדור

 צריך אינו דשכת נקב5ה" "ו"מ "פני אוטרים אנו דאיןוהא
 5קראתה 5צאת צדיך ה5כך מ"ז( )ביצה קאתי, דממי5א דין ביתקידוש
 הזמנוחינו וע"י דין בית קידוש ע"י א5ינו שבא מוב יום אב5לקב5ה,
 רס"ד(. רוד )בית 5קבלו, לקראת'ו 5צאת צריך אין מעצמו, באואינו

 התקונים ז"5 האר"י בנתבי ומבואר שבתה5ים כ"מ כהמוראומרים
 בקב5ת זה מזמור אמירת ע"י הקדושים הע5יונים בעו5מות הנעשיםהנדו5ים
 רצ"ח(. התפ5ות אי?ר ראש בשמים )ראהשבת,

 ונדפם וכו', כ5ה 5קרא ונצא באו זה מזמור קוךם 5ומר נוהניןיש
 ונצא "באו קי"מ( )שבת חנינא רבי דאמר מהא ומהורו סידוריםבאיזה
 ו5אמרו, ביהכ"נ 5חצר 5צאת שנוהנין מקומות ויש המ5כה" שבתלקראת
 5הר"ח חיים ארץ )ראה השדה, 5צצת נהנו ,ואחדים רם"ב( םי' מג"א)ראה
 שבת "קבלת ז"ל אר"י ש5 ערוך בש5חן נאמר וכן רם"א( םי'סתהון
 ופניו מעומד 5היות וצריך וכו', קדישין תפוחין חק5 במוד 5שדהתצא

- וכו' גבוה מקום אם ומובלמערב  עד מנורים ועיניו הםדר כל ויאמר 
 צדקה שכה2 שו"ת רם"ב כנה"נ ג"כ וראה כ"מ )דף ימים" "5אורךד'
 י4א(. םי' מורפורגו שמשוןסר'

 ברכות )ירוש5מי עםידה, תפ5ת נגר שנתקן בעמידה אותואומרים

 כהטומ שבת ב5י5 כ"מ מזמור אחר בכח אנא לומר הטקיב5יםתקנו ..
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 )תיקונין, שבמזמור קולות הז' עם שייכין בכח מאנא היוצאין שטותשהז'
 מזה(. רי"ח דף ח"א ישרון יסודי וראה כ"אתיקון

 דודילכה
 ר' של וניסו )רבו אלקבץ שלמה ר' הרב הוא הזה השידמחבר

 ע"ש שירו ויסד זה( לאלף הרביעית המאה כתחלת שחי קוידובורוכהשה
 המלכה, שבת לקראת 'ונצא באו שאמרו ינאי ור' חנינא ר' שלמאמרו
 החרוזים. בראשי חתום ושמו קי"מ()שבת

 ישראל( בארץ הזמן באותו )חי מכיר בן כמסה להרב היוםבסדר
 נודע ולא אלקבץ מהד"ש שחברו זה דודי לכה כהסיר אחרת נוסחהמביא
 היום סדר בעל שהביא לזו אלקבץ מהר"ש נוסחת בין דמיון ואין חברו,מי

 השיר סדר וע"פ קודסת נוסחא היתה אלקבץ שלמה ר' שלפניוכנראה
 ודבריו קבלה דרך עליו נגע כי בשירו בחר ז"ל והאר"י בידינו,הנמצא
 ותשבחות בשירים אמרו תרומה בזוהר אטרו וכן האמת אלממכימים
 נ"ז(. דף הימים תמדת ננזה )ראה אמיתית, קבלה בהוןדאית

 שיוצאין כדרך הפתח לצד הפנים מהפכים האחרון להחהוזכשמניעים
 להפך ונוהגים שם( )פמ"ג הכלה, לקיאת הי'וצא כחתן או המלך,לקראת
 ומשנ!אל מימין לקבלו הש'בה מחכים ני למעהב, ופעם למזרח פעםהמנים

 בתיקונים אולם )פע"ח( בלחש, הנ' ופעם בקול פעמים כלה" "באיואומרים
 חנינא, רבי מדברי נראה וכן ח"י( )תיקון פעמים, ב' רק לאמרמוזכר
 שכינה, כמנין שעולין פעמים ז' לאמרו כתב היום ובסדר קי"מ()שבת

 הוא כראין אנו שאין ואע"פ עמו ומעל מעלינו ש'כינתו תזוז שלאומתפלל
 פעמים דבב' נראה ל"ב( )ב"ק המהרש"א מדברי אולם בתוכנו,שוכן
 )ראה בלחש, הג' פעם אומרים פעמים נ' לאומרו ומנהנינו הואיל אבלדי,
 לצד פניו שוחה שהיה היה ז"ל צבי חכם הגאון ומנהג מזה( ומצוהנגיד

 כלה באי וכשאומר לימינו ב' ובפעם השכינה ימין כננד שהואשמאלו
 יעבץ(. )סידור בלחש, ואמר לפניו השתחווה נ'פעם

 בכניסת כי האבלים, מנחמין שבת קבלת אחר שטיד אשכנזמנהג
 היה קבוע ומקום פרהסיא, של בדבר להתאבל יכול האבל אין שובהשבת
 פרד"א )ראה המקדש, בבית קבוע מקום להם שהיה כדרך בביהכ"נלאבלים

 כעין מבפנים ועושין ביהכ"נ פתח לפני העיר וזקני החכם והולך י"ז(פ'
 וקצור רפ"ז פמ"נ )ראה הוא, יפה ומנהנ ביניהם עובר והאבל שורותב'

של"ה(.
 התעטף חנינא רבי שהרי בעמידה דודי" "לכה השיר אתאומרים

 בעמידה שבת הקבלת כל לאמר הזהיד ז"ל והאר"י ל"נ( )ב"ק ואמר,וקאי
 מורה בספרו ז"ל חיד"א )הנאון התורה, נתינת ליום שמדברכהסום
 רס"ב(. באה"ט והאה קם"א אות ר' טףגאצבע
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 דאשון חרוז רק ואומרין מדלנין בשבת להיות טוב יוםחל
- רף לעיל )ראהואחרון  אפרים מטה ר"ע סי' תשובח שערי תפ"ח, פמ"נ 
תרכ"ה(.

 כגוונא השבת, ליום שירמזמור
 קדמונים ומנהנ שבת קבלת אחי מיד לאמרו נוהנין הזההמזמור

 הראשון ארם אמרו המסורה וע"פ קט"ז( לרמב"ם הדור פאר )ראההוא,
 אך פ"א( אדר"נ ל"ח )סנהדרין בבקר, בשבת 'השמש עליו זרחהכאשר
 אומרים אנו אדם תקנת ולזכר וחידשה, משה ובא אח"כ השירנשתכח
 אותו אומרים אנו המזמור וחידש משה שבא ולז'כר בשחריתאותו

 י'(. סעי' )רם"ג שבת לקבלת כסימן ושימש רשב"ן( )מידור השבת,בכניסת
 ת"1 צפת פה נהגו ס"ד( רס"א חיים )ארץ מתהון ר"ח הרבכתב

 וקדיש השבת ליום שיר מזמור דודי" "5כה אהר לומר שבת קבלתבעת
 מזמור ואומרים חוזרין ואח"כ דרבנן וקריש מדליקין במה פרק ואח"כיתום
 שהיה ז"ל האר"י ע"פ מנהגם ומקור וברכו, קדיש חצי ואח"כ השבת 5יוםשיר
 בהקפת בביתו שנית ופעם בשרה ראשונה פעם פעמים, כ' השבת לקבלנוהנ

 זק"ש ליב יהודה מרהכי ר' ,הגאון )להרב הזמנים בסמר אולםהשלחן,
 )בשלח תנחומא המררש מרברי זה למנהג מקור שהביא ראיתישליט"א(
 להם אמרו השבת, לכם נתן ר' כי "ראו ע"א( ל"ד בובר ר"שהוצאת
 ובמדרש פרידות, שתי שבת ובערב אחת פרידה יורד היה יוםבכל

 רם"א רמז בשלח שמעוני וילקומ ר"א עמור בובר רש צ"ב )סי'תהלים
 כי ראו יצחק א"ר השבת ליום שיר "מזמור אמרו תתם"ג( רמזתהלים

 לכון, דיהבית מרגניתא יוסף א"ר ראו, מהו השבת, את לכם נתןד'
 לחם כפול, קרבנה כבשים שני השבת וביום שנאמר כפול, דשבת עיסקאכל

 וכו' יומת מות מחלליה שנאמר כפול עונשה לאחד, העומר שניכהשנה,
 נוהגין ולכן כפול רמזמורה לך הרי השבת, ליום שיר מזמור כפולמזמור
 שבת בקבלת המזמור את ל'כפול נוהגים שאינם ואלה הפרק, אתלכפול
 בתפלת דזמרה בפסוקי אותו ואומרים שחוזרים בזה כפילות ידייוצאים
שחרית.

 מיד ע"א( קל"ה )תרומה כנוונא הזוהר מאמר לומר נוהגיםהספררים
 שבת וכ"ש אותו אומרין אין בשנת טוב יום ח5 ואם שבת קבלתאחר
 מ"א( אות תרכ"ה סי' סוכה הלכות אפרים מטה )ראה המועד,חול
 אבל תקפ"ב( סי' )שם אותו אומרים בשבת השנה ראש חל אםאולם

 איהו שבתא עייל כר בו שנאמר לפי דבר ש5 וטעמו לאמרו שלאמנהנינו
 בקדושת זלזול קצת וזהו וכו', רונזין שלטנין וכל וכו' ואתפרשתאתייחדת

- לקטן )דאה טוב, יום מחטת כן היה שבת בלא דהא טוב,יום  במה בדבר 
 ,סדליקין(.

, . 



 ערבית תפלתנזערכת
 חדבה אד רשות ערביתתפלת

 והביכורים ליחרב עתיר המקד'ש ע~בית וראה הקורש ברוח משהצפה
 פעמים שלשה מתפללין שיהיו לישראל להם והתקין עמר ליפ0ה,עתירין
 הקרבנות, ומכל טובים מעשים מכל הקב"ה לפני תפלה וחביבה יום,בכל

 זמנין ורניאל וכו'", לפניך קטורת תפלתי "תכון קמ"א( )תהליםדכתיב
 רור אמר וכן ר-א( )רניאל ומצלי", ברכוהו על ברך ביומאתלתא
 סיררו ולכן 1כ1" אשיחה וצהרים ובקר "ערב י"ח( נ"ה )תהלים ע"ההמלך
 קידוש בה קבעו שהרי התפלה, מן כחלק ערבית תפ'לת הגרולה כנסתאנשי

 נחמן בר שמואל רבי לרעת ביום באו ושלשתן ל"ג( )ברכותוהברלה,
 ח"א(. פ"ר )ירושלמי הבריות, על משתנה שהיום פעמים שלשכננר

 אם המררש בבית חייף ויכוח נתעורר ריוננה גמליאל רבןבימי
 ערבית שתפלת היה נמליאל רבן רעת רשות, או ח'ובה ערביתתפלת
 ע"ב( כ"נ )ברכות רשות, ערבית שתפלת יהושוע ר' של רעתו משא"כחובה
 השרה מן בא "ארם ר'( )שם בברייתא שנינו שהרי גמליאל כרבן הלכהוקבעו
 חייב חכמים רברי על העובי וכל ומתפלל, שמע קריאת קורא וכו'בערב

 קמ"ל רש.ות, ראמר מסאן לאפוקי מיתה חי"ב אטרו למה 'והקשומיתה",
 ,חובה. ערביתרתפלת

 שמונה פעמים שלוש מתפלל אדם כטו"ר, ר' אמר זו הלכהלפי
 ראשונים מהאמוראים יוחנן ור' ה'( ט' ברכות )ירושלמי וכו',עשרה
 ערבית של גאולה הסומך זהו עוה"ב בן "איזהו אמר ישראלשבארץ
 שסובר מפני רזהו רבריו הסביר והרא"ש ר'( )ברכות ערבית" שללתפלה
 ערבית, בתפלת זהיר ארם שיהא ואמר הזהיר ולכן חובה ערביתרתפילת

 שאינו מעוות בכלל הוא הרי ערבית תפלת במזיר בטל ואם ו'( רף)שם
 כ"ו(. )שם לתקון,יכול

 אביי של רעתו זו, בהלכה התוכהו נ'וכ כנראה בבלאמוראי
 ע"ב(. כ"ז )שם ורבא, רב של רעתו משא"כ חובה ערביתשתפלת

 )סי' ובש"ע ה"מ( פ"מ ה"ו, פ"נ סתפלה, ה"ו )פ"אברמב"ם
 כרבא, הלכה קימ"ל שהרי רשות ערכית דתפלת הל'כתא איעסקארל"ו(
 וקבלוהו ערבית להתפלל כוושבותיהם בכל ישראל כל נהגו סיהו שם()כ"ם
 שם(. )רטב"ם חובה, 'כתפלתעליהם

 הנאון המב"ר חובה או רשות ערבית הפלת אי הפיונתאבנוף
 יוסי רר' פלוגתא גהאי דפלינו איתמר( ר"ה ע"ב כ"ו )ברכות יהושועפני

 אבות ראם תקנום, תמירים כננד או תקנום אבות תפלות אי וריב"לכר"ח
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 ונך 5תפ5ה, תפלה בין חילוק אין אז אסרבנות רבנן ואסמכינהותקחם
 תמירים כנגר תפלות אי אבל ומנחה, שחרית כתפלת ערבית תפלתלי

 שחרית תפ5ת רוקא אז ופדרים, א"ברים כננר ערבית ותפלת מעיקרא,תקנום
 אבל חובה, הם רמעכבי הערבים בין ושל שחר ש5 תמיר כנגר שהםומנחה
 לא גופה רהקטרה מעכבי, רלא ופררים איברים כננר שהיא ערביתתפ5ת
 רצ"א(. רף ישרון ביסורי מזה )ראה רשות, נ"כ היאמעכבא,

 ערבית תפלת באה .ובכן יש'ות ערבית רתמ5ת רקימ"ל מהלפי
 בליל ערבית תמלת אנו מתפ5לין 5טה א"כ ופררים, איבריםבמקום
 ולא בשבת, חול עולת 51א בשבתו שבת "עולת שנינו הלא ויו"מ,שבת
 איברים הקמירו לא ויו"מ שבת ובלי5 נ"ט( )פסחים ביו"ט", חולעולת

 שהיא ערבית תפ5ת אז 5יבמל וא"נ טו'ב יום וערב שבת ערב שלופררים
 ומרן והמור מתפלה( ה"ז )פ"נ הרמב"ם של מעמו רזהו ונ"לכנגרם,
 שבה, בערב ערבית 5התפל5 רמקרימין א'( סע' רס"ז )או"ה שכתכוז"ל
 א'(. ס"ק )שם המג"א רברי מוריםוכן

 )ברכות שבת, בערב שבת של צ5י רהוה רב רברי יהישבומהאמור
 שתפלות יסבור ובכן רש'ות, ערבית תפלת סובר הוא שהרי ע"ב(ב"ז
 בשבתו שבת "עו5ת וקימ"ל באה הקמרה במקום וערבית תמיריןכננר
 מבעור שבת בערב ערבית להתפלל צריכים ולפיכך בשבת" חול עולתולא
 יכולים בחול גם לכן ערבית תפלת בו שמתפל5ין ביום זמן שיש ולפייום,

 רעביד שפסקו והמחבר הרמב"ם רברי יתישבו ובזה ערבית, תפלת5הקרים
 סברא כעין וראה כ"ה )ברכות הגמרא, כהחלמת עביר כמר ודעביר עבירכמר
 ג'(. סי' מה"ת ח"נ שו"מ שו"תזו

 ה"ה )פ"א שכתב הרמב"ם רברי גם יתישבו 5הכי ראתינןוהשתא
 ערבית ותפ5ת שם( בלח"מ )עיין תקנום, תסירין כננר רתפלותמתפלה(
 מליא. בהא רהארשות,

 ערבית רתפלת ראע"נ כתבו מעה( ר"ה כ"ו )ברכות התוס'והנה
 תוס' נ"כ )ראה עוברת, טצוה מפני 5א אם בחנם 5במ5ה אין מ"מרשות
 לבמ5ה ראין ע"ב( מ' )שבת שכתבו להא סותרים ורבריהם ע"ב( פ"זיומא
 שום יש אם או רהכא, הכריניה שרא כמו צורך שום בשבי5 אלאבחנם
 מצוה כהטום רנם 5ך הרי יתפ5ל, ולא המצוה יעשה עוברת שאינהמצוה
 המפרשים רנו כבר א5ו התוס' בסתירת התפ5ה. 5במ5 יכו5 עוביתשאינה
 5התפ55 שעות רארכא כןירי בשבת רהתוס' כנראה יגב5 בצ"ע, הרברוהניחו
 ואח"כ סעורתו יגמור א5א 5יה, ממריחינן ר5א המייני בשרא כמואח"כ
 מיירי ויומא בכרכות והתוס' עוכרת שאינה מצוה נמי סני יבזהיתפ55
 המייני' שרא ולפ"ז עוברת, מצוה רוקא בעינן ,5נמרי נרחית רתהי'היכא
 עוברת. שאינה במצוההוה

 תפ5ה ה5כות )ח"ב זרוע האור הביא בברכות התום' לרבריראיה
 אמר איך ע"כ רשות ערבית תפלת רם'ל יהושוע 5ר' שהקשה פ"ו(אות
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 תמילת והא הג, של אחרון מיו"ט גשמים גבודות שמזכירין ע"א( ב')תענית
 בחנם. לבטלה אין דעכ"מ דאיה הביא ומזה בה סזכידין ואיך ר"2ותערבית
 התמלל לא או ערבית תמלת התפלל אם מסתמק א'( א"א ק"ז )או"ח הפמ"גדעת
 דוקא זה חובה, קבעוהו ערבית שתפלת נהי ולהתפלל, לחזור צריךאינו

 בסמק. לא אבלבודאי

 ןקךבה 14ך רשךיצ ךיך"מם בשבת ערביתרצמ1לרן

 דהיום דקימ"ל מה לפי ג'( סי' מה"ת )ח"ג הקשה, שו"מ בעלהגאון
 ולדעת היום של ראשונה התפלה היא ערבית תפלת ובכן הלילה אחרהולך

 אינה ואח"כ ביום אחת פעם רק אינה התורה מן תמלה עיקרהרמב"ם
 ראשונה יצאה שזו הקדימה, משפט ללילה נתנו לא למה וא"כ מדרבנן,אלא
 הלילה הלא ובקדשים תקנום תמידין כנגד דתפלות מד"א למי שזהות~רץ
 ביום אבל ימים בשאר דוקא וזה רשות עיבית תפלת ולכך היום אחדהולך
 לענין נמי בזה א"כ וכדומה, מלאכה לענין הלילה אחר הולך דהיוםטוכ
 מ"ד( ס' מה"ת ח"ד ג"כ )ראה ראשונה, תפלה דערבית בלילה, עיקרהתפלה
 חובה.ולפיכך

 חיד"א הגאון אבל )רס"ח( וקציעה במור סצאתי שו"מ הגאוןכדברי
 כן שלא בראיות להוכיח התאמץ ח'( אות )רס"ח ברכה מחזיק בסמרוז"ל
 ע"א כ' דף )ראה זוהר בתיקוני מבואר שכן אלא והרא"ש הרמב"םדעת

 תפלת )מדר בסידורו, ז"ל יעב"ץ הגאון וכן כ"1( אות שם זוהרובניצוצי
 וכן שם מרבבה דגול י' מע' נ"ג סי' או"ח מזה עוד וראה שבת שלערבית
 רס"ח(. סי'שע"ת

 ערבית של שמע קריאתזמן
- )מ"א הרמב"םכתב  בלילה שמע, קריאת זמן הוא ואיזה ט'( 

 עך וקרא ואיחר עבר ואם הלילה, חצי עד הכוכבים יציאת משמעמצותה

 כדי אלא חצות עד אמדו שלא חובתו, ידי יצא השחד עמרד עלהשלא
 הסם"נ דעת הוא וכן פשיעה מן אדםלהרהיק

 כר"ג שמואל פסק שהרי שיטתם על מאד תמה רל"ה( )סי'הב"י
 ער שמצותה הם פסקו למה ובכן השחר עמור שיעלה עד דזמנה ח'()ברכות

 מד"א לאפוקי היינו כד"נ הלכה שמואל דפסק דהא לפרש 'ונדחק הלילהחצי
 להיחיק כדי חצות עד דבנן דאמרי במה אנל הראשונה, אשמורה עדדאמד
 והב"ח כרבים, הלכה ורבים דיחיד כוותייהו, הלכתא העבידה מן האדםאת
 המדאה עליו הקשה וכן כחכמים הלכה לפסוק הו"ל דא"כ עליוהשיג
 ד'(. )פי' ארי' והשאגת פ"א( בדבות )ירושלמיפנים
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 )ברסות יונה, רבנו כדעת דעתם והסם"נ דהרמנ"ם כתב הב"חוהנה
 ואם קורא, אינו שוב חצות קודם קרא ולא בעבר אפילו דלחכמיםפ"א(
 אבל בדיעבד רק ה'וא החכמים על דפלינ וי"נ חובתו ידי יצא לאקרא

 מינ, משום אח"'כ, ולא חצ'ות עד אם כי להמתין רשאי דאינו מודהלנתחלה
 דילן וש"ם מירושלמי זו מברא דדחה אלא זו, בשיטה הלך השנ"אונם

 מותר ולר"נ פליני דלכתחילה וע"כ חצות אחר קורא לחכמים נםדבדיעבד
 ולפענ"ד פנים, המראה כתב דבריו וכעין חצות אחר עד לכתחלהלהמתין
 סוף "ער מדקתני הכי כהטמע לא דמתניתין דלישנא כן, לפרשא"א

 שיעלה עד אומר ר"נ חצות, עד וחכ"א ר"א דברי הראשונההאשמורה
 נמי ור"נ אהדדי פליגי תנאים הני דכולהו בהדיא משמע השחר",עמוד
 חצות. עד דאמרי אחכמיםפלינ

 לישב אמרתי כהטנה בדבר כמועה הרמב"ם את להשות שלאוכדי
 שרי שר"נ הסוברים דעת לפי שהקשה הש,נ"א דברי ע"פ והואהדבר,

 ס"ל לא ובכן השחד עמוד שיעלה עד שמע בקריאת להמתיןל'כתחלה
 חכמים שאמרו דברים משאר שמע קריא'ת ומ"ש כלל, חחכמים של סינלה'הוא
 עד אלא נאכלים שאינם ולילה ליום בנאיכלים כנון ר"נ, בהו דמודה חצותעד

 נם לו שקשה מה וזה חצות, עד שהוא ואיברים חלבים בהקמר אוחצות,
 ד'ברימ הני בין ר"נ של דעתו לפי לחלק בא שחוא וכנראה ז"ללהרמב"ם
 חלבים והקמר קהסים אכילת משא"כ דרבנן שמע דקריאת שמע,וקריאת
 משא"כ דאורייתא במילי אלא ונדד מינ לעשות חנמים גזיו ולאואיברים,
 לא או נותר, איסור לידי ויבוא זמנו יעבור אם דהתם דרבנן,באיסורא
 חששו לא מדרבנן אלא אינה דעיקרה שמע קריאת נבי משא"כתלין,
 וסברו ר"נ על דפלינו וחכמים ,מנה, יעבור ש.לא ,ונדר מינ לעש'ותחכמים
 כקריאת דרבנן בא"מור דנם או מעמייהו, חצות עד מינ עשו בק"שדנם
 קריאת דנם דם"ל נהטום או זמנה, יעבור שלא ונדר מיג עשושמע
 דברים, בשאר כמו חצות דע'ד מינ רבנן כה עבוד ולהכי דאורייתאשמע

 שמע קריאת בין לחלק אין דאל"כ דרבנן, דק"ש ס"ל דודאי ר"נמשא"כ
 דברים.לשאר

 הא עם למעמיה אזיל כר"נ דפמק דשמואל מ"ל הרמב"םרבנו
 דרבנן, דק"ש וקורא חוזר דאינו שמע קריאת קרא מפק כ"א( )כרכותדם"ל
 כקריאת מינ חכמים עשו ולא השחר, עלות עד ימנה דק"ש כד"נ פמקושפיר
 הרמב"ם אבל ,דרבנן, שמע דקריאת 'נהטום דברים בשאר שעשו כטושנשע
 ה' )פ"ב וקויא, דחוזר טרא לא מפק שמע קדיאת קרא דמפק דעתו.הלא
 עשו נמי דבק"ש כחכמים פמק שפיר שכן וכיון דאורייתא, שמע דקריאתי"נ(
 אכילת בין לחלק אין שדב .דאורייתא, שמע דקריאת דמאחר חצות, עדמינ

 מעמו וזהו מינ, עשו שמע בקריאת דנם אלא שמע, וקריאתקד"טים
 מהלכה. כד"ג ד8מק שמואל דברי הרטב"ם,טדחה

 הכוכבימן יציאת סשעת מצותה שמע קריאעע שזמן הרסב"םבשימת
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 )ראה ור"ח ר5"ה( סי' במור )מובא הנאונים רעת הוא וכן וש"י נםאזל
 האשכול ריב"א היראים נא'11, ור"ס בה"נ רעת נראה וכן ואו"ז(יאב"י
 לקט, השבלי המנהינ, קצ"ב( סי' )המיוחסות הרשב"א ת"כ( )מצוההחנוך
 יונה. רבנו ותלמירי כלבו חיים, ארחות רבתיתניא

 שמותר מאימתי( ר"ה ע"א ב' )ברכות בתוס' ר"ת רעתאולם
 הרא"ש שמחה, רבנו 'ור"י, הסמ"נ רעת הוא וכן הכוכבים צאת לפנילהקרים
 המאירי ואף מתפלה( פ"נ הנ"מ )ראה והמררכי, המאור בעלוראב"י
 יש הדחק שבשעת סובר הכוכבים צאת עם שמע קריאת שזמןשרעתו
 הלקמ. השבלי סברת וכן ר"ת כרעתלהתיר

 יציאת משמע שמצותה ורעימיה כרמב"ם פסק רל"ה( )סי'המחבר
 מבעור מקרימים הצבור ואם להלכה, נ'( ס"ק )שם המג"א פסק וכןהכוכבים

 זמן וכשיגיע עטהם, ויתפלל 'וברכותיה שמע קריאת עמהם יקראיום
 ב'( ס"ק )מו"ז רש"י, כרעת וזהו ברכות, בלא ויקרא יחזור שמעקריאת
 כתבו נאון האי רב ובשם ראשונה, פרשה לקרא שרי רש"י שרעתאלא
 שמע הקריאת ברכות שקיא משום ואי ברכות, בלא פרשיות הנ' בללקרא
 לקריאת שייכים אינם שמע קריאת רביכות ילה, חיישינן לא יוםמבעור
 אמרו ולפ"ז שמע, לקריאת אותם שססכו אלא עצמו, בפני ענין והםשמע,

 לחזור צריך השמשות בין שמע קריאת קרא ראפילו שם( )ברכותבירושלמי
 )ראה לחומרא, ראורייתא וספיקא ספק השכהטות רבין בלילה,ולקרות
 נ'(. סי'שאג"א

 לכ"ע שמע רקריאת כתב א'( ס"ק )רל"ה יעקב ישועותהגאון
 מכי רשות ערבית תפלת למר"א מ'( )שבת הקשו שהרי הכוכבים צאתעם
 להפסיק יצמרך הכי בלאו הא התום', והקשו ליה, ממרחינן לא המיינישרי

 תפלה רזסן המנחה בפלג דאיירי רעתו ולכן ערבית של שמע קייאתמחמת
 היה שמע קריאת ומשום הניע, לא עריין ערכית של שטע קריאת וזמןהניע
 רשות ערבית רתפלת כהטום אלא אסור, היה תפלה ומשום 5אכוליכול
 ו'(. סי' ח"ב יעקב שבות שו"ת וכן רל"ג סי' שם )ראה ליה ממרחינןלא

 והמאידי קמנים כוכבים שלשה יציא'ת כהטעת שזמנה כת3המחבו
 שלא ר"ל בקרוב, ג' מהם שנראה הירושלמי בשם פירש ברכות()ריש
 רלענין נראה ל"ה( )שבת והרימב"א הר"ן רברי מתוך אבל נדול,בפזור

 בירושלמי שאסרו כעין מוש"ק לענין שיעורו הקוזיש על מחולתוספות
 בעשיית אסור מפוזרים היו רצופים, כוכבים נ' שיראו שצריך פ"א()ברכות
 מפוזרים ראפילו רדעתם נראה רצ"נ( או"ח ב"י )ראה תוטפת, כהטוםמ5אכה
 וזהו רצופים, בעינן הקוד,ט על מחול תוספת כמטום אלא נמור, לילההוה

 רלילה בטפוזרים, סני שמע גריאת לענין א"כ הקורש, ע5 מחו5התוספה
 כוכבים(. לנ' בקשר מוש"ק מערכת )ראה כמאירי, רלא לך הרי הוא,גמור

 "ובלחור שם שכתב הירושלמי מנירסת כן נראה רין מןלבר
 ופירושו מ'( )שבת הר"ח הביא וכן כוכבתא" הרא מן כוכבים תלתאדיתחמון
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 י!ם, ידאי אחד כוכב שם שאמר הירושלמי כדברי הראשון מהכוכבלבד
 צאת "עד והכתיב ספק שנים ופריך לילה, ודאי שלשה לילה ספקשנים

 הכוכב כיומר מתחשב, לא קדמיא ומתרץ שנים, כוכבים ומיעוטהכוכבים"
 אשנים דקאמר הכוכבים צאת ועד ליה, קחשיב לא יום וראי '2הואהראשון
 כוכבים בשני אלא רצופים כלל בעינן לא נירסא הך ולפי קאמר,אחר!נים
 לענין היינו הראשון מלבד שלשה דמצריך והא לילה, ודאי הראשוןמלבד
 יהקוך,ט. על מחול תוספת משום'טבת,

 שנראה שמשעה טועד האהל בשם שכתב הב"י דברי יתישבו.מהאמור
 דכוונתו כרפרישית, נימא ואי זה, לו מנין עליו ותמה נקרא, לילה כוכביםשני
 שמע, קריאת לענין וכהב דיק והלכך הראשון הכוכב מלבד כוכבים.טני

 בעינן שבת לענ.ן מיטא"כ כוכבים בב' מגי יטמע קריאת לעניןכלומר
 הראשון. מלבד כוכבים'2לשה

 הנאונימ אוצר )ראה הנאונים שבתשובות להזכיר אמרתי בזהובעמדי
 בביהכ"נ ערבית תפלת מתפללין ישראל אר,1 שרבני מספר ב'( סי'ברכות
 שוכבין אדם יטבני ביטעה בשכבך, לקיים בזמנה ק"ש וקורין יוםמבעוד
 )ראה מ:הגם, על לגלנ והוא האברבאנל בימי איטליא יהודי נהנווכמוהם
 וראבי"ה א' סי' תה"ד )ראה אשכנז, בקהלות נהגו וכן פ"ב( אבותנהלת
 סי' וקדושה יוצר )ברכת הכלבו, כחעדעת היטמד גזירת בימי ובצרפתיטם(
 וערי הציציליאנים הספרדים מנהג מאד משבח האנור בעל הרב אבלה'(

 באוצר הגאונים שו"ת ראה וכן )שם ללילה, סמוך ערבית המתפלליםהמערב
- קכ"ז סי'הנאונים  לברכות וחידושיו י"א ענין להמאירי אבות מנן ח' 

 שם(. אפרים ויד ש"ק מחה א', ס"ק מג"א 0י' מזהיכן

 שמע לקריאת קורם ולטעום לאכולאסור
 צרכיו שאר לעשותוכן

 לערבית ממוך שעה חצי כן כמו לאכול אסור למנחה שסמודכמו
 ממנחה, ערבית תפלת והמורה ויתפלל, 'טמע קריאת שיקרא עד לאכולאסור
 .טל וטעמו מפסיק ובערבית מפסיקין אין כאיסור התחיל אפילו במנחהדאילו
 כיון ועוד שכרות, יטכיחא דבלילה מ.טום ע"א( י' )שבת חז"ל פירשודבר

 תעבור כך ובין הזמן שיעבו'ר מירתת לא הלילה כל זכון לו ישדבלילה
 וקורא(. ד"ה דע"'ב ברכות )תוס' במנהה, משא"כ הלילהכל

 רל"ה )טו"ז הזמן, קודם מעט אלא דווקא לאו שאמרו שעההצי
 מורים וכן וקורא( ד"ה ע"ב ד' )ברכות התוס' מדברי נראה וכדבריו ג'ס"ק
 מלשון דייקו ותר"י הרשב"א אולם ה"ז( )פ"ו והרמב"ם )רל"ה( הטורדברי

 אסור שעה שחצי מורה המחבר ולשון אסור מעט הזמן קודם דנםהגמרא
 רל"'ב(. )סי' המנחה, דתפלת להא דינא האי דומהוכנראה
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אבל אסור, סעורה במו ק:ועה אכילה דריוקא הש"ע מפרשיכתבו
 ע"ז מורים הטור ורברי ג'( ס"ק טו"ז ר' ס"ק )מג"א מותר, בעלמאטעימה
 רעת אבל בש"ע מרן סתם וברבריו סעורתו" לקבוע "אסור כתב,שהרי
 שארם "פעמים ע"ב( ד' )ברכוה אמרו שהרי אסור ג"כ דטעימההתה"ר

 אקרא ואה"כ קימעא ואשתה קימעא "אובל ואומר בערב השרה מןבא
 הנאון כתב וכרבריו משמע מעט קימעא ולשון ואתפלל" שמעקריאת
 דברי על והשיג ג'( אות פ"א ברכוה המשנה בנליוני ר"ע )תוסמותרע"א
 על סמכו ולא קימעא" "אוכל זו, ברייתא שהביאו מהא וחיליהמג"א
 שאין וכ"ש שמע לקריאת רמפסיקין מ'( )שבת הערוכה המשנהדברי

 והכוו:ה דוקא לאו "סעורה" ד'( )רף התום' שכתבו '2מה אלאמתחילין,
 קבועה סעודה ורק מעימה להתיר הורה עה"ש הנאון אולם א'סור טעימהשאף
 ג'( ס"ק רל"ה )סי' יעקב ישועות הנאון הורה וכן ט"ו( )שם לאכולאסור
 נראה לטעום, אסור הבדלה זמ; דכ'טהגיע ק"ה( )פסחים דאמרו מהאוראיתי
 ח"א ישרון יסורי טעימה מענין וראה מותר, טעימה שמע קריאתרלפני
 מ"א(. בחירויטים דברכוה פ"א בהפא"י וכן 5"הרף

 סמוך לעיטות דאסורים הני רכל ט'( )שבת השה"נ הרשב"אכתבו
 ההחילו דאפילו אלא עוד ולא ערבית, של שמע לקריאת ה"ה )לעיל(למנחה
 יריחם, רבנו דברי מירים ובן ראורייהא שמע קריאת 'טהרימפסיקין
 ח"ר(. ג')נתיב

 לפני מלאכות שאר איסור הזכירו 5א בש"ע ומרן המורהרמב"ם
 איא עוד ויא מנהה, לפני הרבר שהזכירו נמו ערבית של שמעקריאת

 טפ:י בשחרית נזרו יא מנחה לפני מלאכה איסור של גזירה שהאישהרגישו
 '2אינו דבר ביטחר אבל ביום, שם נכנסין העם שרוב המצוי, דברשהוא

 שאי:ם זה, מטעם גזרו 5א בערבית נמי רהכי ואפשר בו, גזרו לאמצוי
 אכילח לענין שרק כתב שהרי כן, מורים הרמב"ם ורברי ביום, אלאמצוים
 כל ישן ונמצא שינה אוהו תאנום שמא מנחה, כרין ערבית ריןושינה
 רס שהזנירו מ'( )שבת המשנה ודברי בפירוש כן כתב והא"רהלילה,
 )ראה בלבר אכילה רק אימור אין רבערבית מורים 5מנחה""סמוך

 שם(. שבתכואירי
 לע'טותם '2אסור דברים לשאר רה"ה דעתו ט'( ס"ק )שם המג"אאבל

 '2ה-י בהדיא, דתנן 5מנחה ממוך כמו ערבית ותפלת שמע קריאתלפני
 ברינם שוים א"כ פשיעה, לירי שמביאות לאכילה דומות אלהמלאכות
 מועד, באוהל מצאתי וכדבריו שמע קדיאת לזמן בסמוך אף לאסורלגמרי
 י"א(. נתיב ותפלה ק"ש)הלכות

 המעלותשיר
 ערבית. תפלת לפני קל"ר( )מומור המעלות" "שיר לומר נוהניםבחול

 מם' )ריש השה"ג אך זה, מנהנ הזכירו לא ואבוררהם הטגרהרמב"ם
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 רניל "אם ראטרינן כהשום והטעם לאמדי נהנו מקומות רבקצת כתבברכות(
 תודה. רברי מתוך ק"ש וקורא נ'( )ברכות וכו'", קוראלקרות

 רל"ז( )סי' השקל המחצית כתב רוקא זה מזמור לומר רתקנווהא
 אם טעמא ומהאי בלילות" ר' בבית בה"העומרין רכתיב משום א"רבשם

 רל"ז(. סי' )א"ר המזמור, לומר אין זה אחר זה ,ומעריכ מנחהמתפלל
 רש המזמור אומר היה לא ז"ל שהאך"י ומצוה נניר בספרכתב

 נ"כ )ראה חסידים, המשנת מרברי נראה וכן וכו'", צבאות "ד'הפסוקים
 רל"ז(.כנה"נ

 אחר קריש חצי אומרים רחום ויהי לפני המעלות שירהאומדים
 פסוקי אחר זה קריש לומר כתב ס"מ( סי' )א"א והממ"נ המעלות,שיר
 ו"ל, התניא בעל הגאון 'בסירור כתוב וכן לברכו להסמיפו רח'וםוהוא

 מנהג לפי היינו ברכו קודם קריש דליכא ס"ט( )סי' רכתבוהרמ"א
 ז"ל. הנר"א נהנ וכן המעלות שיר לומר שלא שנוהניםהאשכנזים

 ררקןכמדיוקי

- דחום ויהי אומרים ערבית תפלת לפניבחול  עמרם רב רעת ולפי 
- ע"ח )תהלים רחום בוהוא ערבית תפלת פותחיםבאון  נמצא שכך ל"ח( 

 מלקות חייבי שהלקו בשעה רחום ,והוא אמר שהריין י"ד( נ' )מכותבמשנה
 הרמב"ם כ' וכן בניהנום" לחייבים הרין שעת "בערבין הנאונים תשובותולפי
 מ"ט( )מי' הלקט והשבלי 'האבודרהם וגם לאמרו מתפלה(. ה"ט)פ"ט
 כ"ה, סי' רשב"ש א', אות רל"ו סי' או"ח א"א נם )ראה לאמרוכתבו

 וירא(. פרשתריקאנטי
 שתפלת ממני רחום והוא בבקשת שפותחים ,כותב, ירחי אבןהרב

 )רם"ז( כתב והטור תפלות שלש כשאר קרבן במשים נתקנה לאערבית
 לכפר קרבן היה שלא ערבית אבל שמכפרין, תמירין היו רבשחריתכמסום
 ק"ל( )שמות בזוהר אולם רחום, והוא מתפללין לכך 'בלילה קרבןשאין
 דניהנם רינא פחר רליכא ובשבת דניהנם פחר בנין ראיהו כדסוםכתוב
 צדיך שהרי לאמרו כתב קע"'ב( סי' )ח"ב קטנות הלכות ובשו"'ת לאמרו,אין

 תמיד" ננדי "וחטאתי רכתיב חשש שום ואין רנע ובכל יום בכללהתוד'ות
 סי' ח"ב יעבץ )שאילת ז"ל יעבע הנאון מזה האריך וכן נ"א()תהלים
 רס"ז( סי' ברכה מחזיק י', סי' ח"ב שאל ח"ים )שו"ת והחיד"אק"כ(
 )שו"ת ז"ל תשובה דדכי בעל והנאון כערבית, לאמרו שלא דבריהםותוכן
 זה כסותרים שנדאין הזוהר שימת לברר האריך פ"א( סי' תפארתצבי
 וברע"מ בערבית לאמרו שלא מבואר ק"ל( )דף תרומה רבפו"פת זה,את

 לשאר ערבית בין חילק ולא לאמרו, שלא סתם מבואר ע"ב( רמ"נ)פטחס
 להדיא כתב הזמירות( כהשער ר' לפרק חיים עץ פרי שבספר ובפרטהפלות
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 תפלות בשאר משא"כ לאמרו אין שבת בליל שרק ורעתו בזמירות,לאמרו
 מנחת )שו"ת ז"ל, אלעזר מנחת בעל הגאון בנו ג"כ נתב! וכרבריו שבתשל

 רמ"ח(. רף ח"א ישרון יסורי וראה ז', אות י' סי' ח"ראלעזר

 פ'( )סי' תשובה שערי הגאונים בתע4ובת מצאתי רין מןלבו
 עמו שומר וגם בשבת דין אין שהרי לאמרו, שלא ישיבות בשתישנהגו
 הרור פאר בתשובות הרמב"ם אולם לקמן( מזה )ראה אומרים, איןישראל
 פ"ג(. )אות והמנהיג אבוררהם דעת וכן לאמרו כתב קכ"ט()סי'

ב1רכך

 ברקיע יש אחת חיה המררש, ע"פ 'והוא בערבית ברכואומרים
 אומרת פעם וב'כל במצחה אמונה ולערב במצחה אמת אות יוםכשהוא
 במנחה, ברכו אומרים שאין נמי ניחא טעמא ומהאי המבורך, ר' אתב'רכו

 מנין יומי א"ר אקרא ר' שם "כי האזינו בספרי הוא ואת ברכהיסור
 ברוך אחריהם שעונים המבורך ר' את ברכו ואומרים 'בביהכ"נלעומרים

 גורל. הבו אקרא ר' שם כי ת"ל וער, לעולם המב'ורךר'

 עצמו שמוציא שמשמעו ברכו לומר תקנו היאך שאל הכלבובעל
 הכלל מן עצמו את אדם יוציא אל לעולם שמואל אמר והלא הכלל,מן

 תשובה כתב נתן ר' והרב המזון, בברכת 'כמו נברך לומר לו היהובכן
 והוי הכלל מן נפשיה מפיק לא מבורך ראמר רכיון הכא רשאניע"ז
 הלקט )שבלי והוא, בתשעה 'ברכו בביהכ"נ אומר טעמא ומהאי נברך,כמו
 שמע קריאת ברכת רשאני כתב קצ"ב( סי' )או"ח ו'המג"א י"א(סי'

 יצא שהוא אע"פ שמע קריאת שברכת מפני נברך, ולא ברוךדאומרים
 לכך נברך לומר יכול אינו לפעמים וא"כ אחרים להוציא לו אפשרכבר
 ולכן מוציא אינו יצא אם המזון בברכת אבל ברכו, יאמרו שלעולםתקנו
 בברכה. חייב הוא שגם נברך יאמרלעולם

 שתי אומר כלומר המבורך" ר' את "ברכו מת"יל דהש"ץוהא
 )ח'ולין חיים בתורת המבורך, ר' ברוך ,מיר עונה והקהל ר' קורםתיבות
 תיפות, ב' אחר אלא ר' את מזכירין אין דרך שתמימי ה'ראהצ"א(

 שמזכירין קורם קרוש פעמים ג' הם אומרים ולכן ג' אחר בילאכיםכהשא"ב
 מזה(. רס"ה דף ח"א ישרון יסורי )ראה ד',את

 עשרה, שבשמונה 'ככריעות ולא ברכו באמירת מעמ לכרוענוהנין
 פ"1 הרב לסידור הכולל שעד ח', טי' כלבו )ראה סועמת, בכריעהאלא

 בזה(.שהאייך
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 ערבית של שמע דקריאתברכות
י"א )ברכות לאחריה, 'ושתים שמע קריאת לפני שתים מברךנערב

 אור" מפני וחוש'ך חושך מפני אור "נ51ל היא הראשונה הברכהע"א(
 עמו אוהב וחתימתה עו5ם אהבת שניה ברכה ערבים, המעריבוחתימתה
 רם"ט דף ח"א ישרון יסורי וכן שם תוס' וראה שם )ברכותישראל,
 נ"ב(. סי' ברכות 'הנאונים באוצר שהביאומה

 ישראל, נאל וחתימתה ואמונה אמת הן לאחדיה הברכותשתי
 ישראל ארע 'ובני 5עי ישראל עמו שומר וחתימתה השכיבני שניה י"ב()ברכות
 מזה עור וראה ה"ה פ"ה ברכות )ירושלמי וכו'" שלום סוכת "פורשחותמים
5הלן(.

 שבערב הערב, מן בקר חטא מה מפני לר"ת הנר יצחק ר'שא5
 לו והשיב 5אחריה, אחת רק 'ובבקר לאחריה ושתים לפניה שתיםאומר
 שי"ט(. )רקח בערב, משא"כ ציצית מצות יש שבשחר לפיהר"ת

 קריאת של 5ברכות ציצית פרשת בין הקשר מה דבריו ע515לא
 כשם סימון רבי ה"ה( פ"א )ברכות הירוש5מי ע"פ שזה מפרשים וראיתישמע
 שתהא א'( )יהושע ולילה, יומם בו והגית ע"ש נחמן בר' שמואלד'

 ביום ש'בע ע"ש ריב"ל בשם אבין בר יוסי ר' שוין, ולילה יוםהגיות
 ח"א )שו"ת הרשב"א ומירוש קי"ט( )תהלים צרקך, משפטי עלה5לתיך
 ציצית פרשת מדלגין שהיו מערבא כבני 5י אית סימון רר' נ"א(סי'

 ברכות ג' בבקר לפיכך שלש, ובבקר פרשיות שתי אלא קורין היו ולאבערב
 ברכה הוסיפו פרשיות ב' אלא שאין ובערכ שש כאן הרי פרשיותיג'

 ס"ל יוסי ור' שש, בלילה גם ושיהא ליום לילה הגיית להשוות כרי'רכיעית
 ברכה הוסיפו למה א"כ ציצית, מרשת קורין כערב דאפילו מדינחאכבני
 ע"ש שבע, ערב ושל שחר של הברכות כל בין שיהיו כדי בערבאחת
 הברכות. אלה במנין הפרשיות יוסי ר' הכניס ולא הללתיך, ביוםשבע
 שם(. הרשב"א חירושי ג"כ)ראה

 סימון, רבי דברי 'והשמיט יוסי ר' דבדי מהירושלמי הביא.הטור
 ציצית פרשת לומר נוהנין שאנו ולפי הרשב"א, כרפירש אותהדממרש

 יוסי. רר' טעטו וקיים סימון רר' טעמו בטל בערב,נם
 לפי שתמה הגר, יצחק ר' ושאלת ר"ת הברי נבין 5עילמהאמור

 ברכות שכע הכל בין שיהיה כרי אחת ברכה להוסיף שהיצרכו דקימ"למה
 הר"ת, שפיר השיב ע"ז בבקד, ולא בערב להוסיפה ראו מה השאלהובכן

 ציצית מצות נ"כ יש שבבקר 5פי מבצקר בערב להוסיפה יותרשבחרו
 רם"ו(. רף ח"א ישרון יטורי )דאה בערב,כושא"כ

 אנשי תקנו ו5אחייה רערבית שמע קריאת שלפני אלוברכות
 מברכין ואין דקשחרית, שמע קריאת ברכות שטיררו כמו הנדולה,כנטת
 נאריכית מזמ )ראה מצות, בשאר כמו שמע קריאת על המצוהברכת
 רם"ז(. רם"ו רנ"ט, דמ ח"א ישרוןביסודי
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 שמעקריאת
 בשחרית, כמו סדר על שמע קריאת של פרשיות שלשה בערבקודין

 והיה פרשת ואח"כ שמים מלכות עול לקבל נדי שמע  סקדימיןומתחלה
 )ראה ציצית, פרשת שהיא ויאמר ולבמוף המצות עול לקבל כדי שמועאם
 רפ"ג(. עד מרע"ו וכן ר"ע דף ח"א ישרוןיסודי

 רוכב וכן שוכב, או עומד או מהלך בין שמע קריאת אדםקורא
 יצא, בדיעבד פרקדן קרא ואם פרקדן, לא אבל יושב, או בהמהע"נ

 רע"א )שם ויקרא, יעמוד ראשון בפסוק אולם א'( ס"ק מ"ז מ"ג)או"ח
דע"ב(.

 רוצות ואם פמודות נשים ולכן נרמא שהזמן עשה מצות שמעקריאת
 רע"ב(. )שם ברכה. עליהן ותבוא ולקרות לברךיכולות

 רע"ה( דף )שם וזיע, ברתת וביראה, באימה בכוונה לקרותהצריכין
 מדברי ויזהר שומע, שאתה לשון בכל "שמע" דכהיכ לשון, ככל קוראהאבל

 רע"ד(. )שם לשון, עוכאותושיבוש

 ערבית של לתפלה גאולהסמיכת
 ט' )ברכות ניזק, אינו הסומך וכל לתפלה נאולה להסמיךצרינין

 דכתפלה הפסק אינו והשכיבנו רצ"ב( דף ח"א יש'רון ימודי מזה'וראה
 לחבריהם להמתין כדי חנמינו דתקנו עינינו יראו וכן )שם( דמיא,אדיכתא
 ד' דף וכן ע"א ב' דף בתוס' ~מם דמיא, אריכתא כתפלה ג"כבביהכ"נ
 הלכות )ובמנהיג אזכדות, עשרה שמונה ישנם פסוקים דבאותן ועודע"ב(
 להממיך חשו לא לכן דשות ערבית תפלת ונם י"ט( כתב פ"ד מי'חול
 ואע"נ סוד"ה פ"ק ברכות יונה רבנו מזה נ"כ )ראה לתפלה, נאולהבה

 שמונה במקום והיא בבבל שנתקנה הרא"ש ודעת השכיבני( לומרדצריך
 המנהנית בעל בשם הביא והאבודרהם ה'( מי' פ"א ברכות )ראהעשרה,
 ישראל על שמד שנזרו מפני הזכדות עשרה שמונה בה ויש לאמרושנהנו
 השמד שנטל ואע"פ הזכרות עשרה שמונה לומר תקנו ערבית יתפ~ושלא
 מתפללין שאין לפי אותה אומרין אין שבת דבליל תדע התקנה, בטלהלא
 )לעיל( תקיעות. שש ע"י לביהכ"נ נקדאים כי מאחרין אין וגם בדכותי"ח
 לבוא, שמ14חדים השבוע בימי כמשא"כ בא, בזמנו לבוא שרוצה מיוכל

 לבוא שמאחרין אותן בשביל להניחה אמרו ס'ש הגזרה שנתבטלהואע"ג
 עומדות זו שבנלות שבשביל אלא ערבית, בתפלת דוקא ארו ~מהלביהכ"נ.

 כ"ו )ברכות ערבית, תפלת תיקן הלא ויעקב יעוב של זכותו לישיאללהן
 מזה(. תפלה עיון )ראה זכותו יאאקאל מבני לטנוע בקשג לכןע"ג(
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 ערבית בתפלת עשרוץ לשמונה קדיש בין להכריז מותראם
 של לתפלה קריש בין מכריז שהשבדט הרשב"א בשם מהרש"לכתב

 כן, נראה לא לרירי אבל רשות, ערבית תפלת שהוי ויבוא יעלה לוכ!רערבית
 שעתה היכא כל ט"ם רשות שהיא ני3!א אפילו ועוד חובה, קבעווהושהרי
 הסמ"ג, וכרעת תפלות בשאר כמו להפסיק שלא ליזהר צריך אותהמתמלל
 ויכריז הקהל קורם ויבוא ליעלה להגיע שיוכל תפלתו יקדים שהשכהצנראה

בתפלתו.
 לא שהרשב"א ורעתו הטהרש"ל על השיג רל"ו( )סי' הב"חוהנה

 אין לתפלה שצריך שכל מפני אלא רשות, ערבית שתפית מפני פסקוהעמיד
 ולכן רשות שהוא ערבית בתפלון וכ"ש וכו', ברוך טול וכמו הפסק משוםבו

 הרשב"א. כרעתהורה
 וראה תענית )ריש הרא"ש מדברי דבריו על להקשות דישאלא

 פרת רבי בשם חגי רבי שם, בירושלמי דתנינן הא שפירש קי"ר(ב"י
 השניה הקו'טיא לתרץ שנא ש"ץ, שיזכיר עד להזכיר ליחיד אסוראמר

 פירוש ש"ץ, שיזכיר ער להזכיר ליחיד שאין וקאמר בשחרית""ויזכיר
 אי והאי הגשם, ומוריד הרוח משיב רם בקול טוסף תפלת קורםשיאמר
 אע"ג הרא"ש שרעת לך הרי לתפלה, גאולה בין להפסיק שאין בבקראפשר
 גאולה בין הפסק משום להכריז אין מ"מ ההכרזה, הוא תפלהשלצויך
 קם"ז, )סי' בש"ע, כדאיפסקא להפסיק אין לכתחלה ברוך טול ואףלתפלה,
 הרשב"א. רעת על חולק רהרא"ש לךהרי

 לתרץ בא חגי שרבי שכתב הרא"ש רברי על לתמוה ישאולם
 ראשונה קושיא תירץ 'לא ולמה בשחרית" "ויזכיר שהקשו השניהקושיא
 רוצה ,טהרא"ש אלא לתפלה, גאולה בין הפסק משום והיינו מבערנ,ויזכיר
 הואיל רבערבית לש'חרית, עובית תפלת בין רהפסק רינא בהאילחלק
 לכתחלה, אף להמסיק מותר התפלה צורך שהוא ברבר לכן רשותוהיא

 משה ררכי מזה )ראה רשות, שהוא טעמא האי בו שאין בשחדיתמשא"כ
 קי"א(.סי'

 לעולם די ברור -י21טכי1ננו
 זו ברכה חותמין ובחול שמע קריאת שלאחר שניה ברכההשכיבנו

 וכו'" עלינו שלום סוכת "הפורס חותמין בשבת אולם לעד" ישראל עמו"שומר
 סי' טור )ראה החול, ביטי כדטא"כ מהכהיקין שמירה צריך אינו ששבתלפי

 עמ הטשל ומעריב( מנחה )הלכות באשכול הראב"ר שהסביר דכמורס"ז(
 ימי הם כן בעיר, משא"כ שכ!ירתן על מתפלל במדבר כשהצאןחרועה,
 וישנמ פ'( סי' שע"ת הנאונים תשובות ג"'כ )ראה עיי"ש, להשבתהחול

 ירושלמי )ראה כן, לע,שות נכון לא אבל כחול, כטו בשבת שחותמיןמקומות
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 מי' האי רבי תשובת זומא ד"א מ"ח, בראשית זוהר ק"ד פ"דברכות
 שחותמין זלזול יהא שלא בכדי בשבת כמו חותמין בי,ו"מ וגם בשע"ת(פ'

 בחול שגם נראה להמאירי אביות מגן מספר אולם רס"ג( מ"ז )פדמ"גכבחיול,
 חול לילי בין לחלק נראה לא ג"כ והזוהר הירושלמי ומדברי "ופרוס"אמרו
 ובהגהות כן, מורין קפ"ח( סי' המיוחסות )שו"ת הדמב"ן דבדי וגםלשבת
 שלכן המביר נ"ד( )מוכה ז"ל מווילנא הכהן שלמה ד' להנאון שלכאשחשק

 של עורו מוכת על קאי שזה לפי ויו"ט, בשבת דוקא אותהאומדים
 ש'בת, אקרי נטי ויו"מ שבת, שכולו ביום לבוא לעתיד שתהיהלויתן
- כ"ג שם רש"י אמור,)תו"כ  מ"ח(. בראשית זוהר ג' 

 הוה ולא אריכתא כתפלה שהיא לפי בברוך מתחילין איןהש'כיבנו
 שכשעבר העת אות'ו לזכר ותיקנו ט'( )ברכות לתפלה, גאולה ביןהפשק

 שהבמיח מה שיקיים לד' ומתפללים מתפחדין ישראל היו מצרים את לנגוףד'
 לומר תיקנו תפלה אותה כנגד לנגוף, בתיהם אל לבוא המשחית יתןשלא

 שם(. )ב"יהשכיבנו,
 המור נוסח הפומקים, נחלקו כנראה ויו"ט שבת בלילי הברכהבחתימת

 נוסחת אולם עירך" ירושלים ועל עלינו שלום מוכת "ופרוס'והש"ע
 שלומיך" מוכת עלינו "ופרוס קנ"ה( )סי' וויטרי ומחטוד רס'וז( )סי'הלבוש
 גם לחתימה סמוך חתימה מעין שצריכים כהשום הוא הטור נומחתוכנראה

 1.רושלים ישראל דתשועת וכתב ע"ז העיר כבר שהא"ר אלאבירושלים,
 על נא ברחם פתח אפילו מ'/ט( )ברכות דידן מתלמודא מוכח וכן הוא,אחד
 ירושלים. בבונה חותםישראל

 ישראל עמו כל עם כוללינו שאז ישראל" עמו כל ועל "עלינויאמר
 בראשית )זוהר ישראל, עמו בכלל אנו שאין כהטמע עמו" "ועל יאמרשאם
 רם"ז(. בלבוש הוא וכן שם ווימרי מחזורמ"ח

 אמן אומר לעד ישראל עמו שומר אחר ד'( מע' )רל"ו המחברכתב
 תרומה ע"א, מ"ח )בראשית בזוהר, הובא הזה וכנומח עצמו ברכתאחר
 עמו את "שומר כתב פ'( סי' )שע"ת הגאונים בתשובת אבל ע"א(ק"ל

 הרמב"ם מדברי אולם הברכה, אחר אמן מעניית כלום הזכיר ולאישראל"
 אמן עניהע בדבר שכתבתי מה )ראה כן, נראה מברכות( מ"ז ה')פ"א
 קכ"ז(. דף ח"א ישדון ימודי בהנותיואחר

 בימי לעיל( )ראה לעולם, ד' בףוך כאן אומיים החו'לבימי
 דאית תיקנוה סבוראי רבנן אלא לאמרו נוהגין היו לא כנראההתנאים

 ב' כרכות תוס' מ', מי' אשכול ר"ע, סירור )דאה ושירות, שבחותבהו
 זו. לתפלה שונים מעמים ויש תכ"ח( סי' רש"י מידור מברךד"ה

 ער שם להתעכב יראים 'והיו בשדה הכנסיות בתי היו נימיהםא(
 ואין אזכרות, ח"י בהם שיש אלו ברכות תקנו עשרה שמונה 'ת8לתאחר

 ברכות )תוס' דמיא, אריכתא רכגאולה לתפלה גאולה בין הפמק אלובפמוקים
 ערבית כשתפלת ב( רל"ו(. או"ח מור בהכות ריש רא"ש כ"ג מגילהד'
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 שתפלת אחר כמנהג נשאר ווהרבר תפלה חדבת ירי בה יוצאין רשותהיתה
 דעת ג( מ'(. מי' רבתי הניא ג' ברכות )תר"י חובה, לתפלת נעשהערבית

 רעת ר( לרורות. ונשארה נתקנה השמד דבימי י"ר( מי' )שו"תהרשב"א
 להתפלל עוטרין שאין מפני אלו המחים שנמדרו ל"א( )ברכותיש"י
 מעיו"ט ו', מי' ר' נלל הרא'~ש שו"ת )ראה מצוה, של שטחה מתוראלא
 יל"ל(. או"ח ברכ"י ע"ב נ"ה לרש"י פררם י"ט עשין סמ"ג ר'אות

 המתפלל( ר"ה ה' )ברכות שהצל"ח להזכיר אמרתי כאה רבריומדי
 נתקנו שניהם אבו'ת ומגן וכו' לעולם ר' רברור המוברים רעת לפיתמה
 לקמן( )ראה בביה"כ רק נאמרת ע~בע טעין ברכת למה המזיקין,כמ2ום
 של התקנה שתחלת ותירץ ביחיר שאומדה וכו' לעולם ר' ברורמשא"כ
 נתקנה ילצבור אבות מגן בברכת כהטא"כ יחיר בער היתה לעולם ר'ברור
 "יחיר שכתב מתפלה( )פ"ט המיימוני מרברי נראה וכרבריו ליחיר'ולא
 הועילו לא א"כ לומר לו היה שאם שבע, טעין אחת ברכה אומראינו

 אבי 'בשם רס"ח( מי' )או"ח הטור רברי מורים וכן כלום" בתקנתםחכמים
העזרי.

ושמרו
 כלומר, "ושטרו" פמוקי שבת בליל לומר נוהגין רם"ז( )מי' הטורכתב

 טעין ג"כ פמוקים רהני הפמק היה ולש שמירה, צריכין אין שבת ישמרושאם
 הפמוקים אומרים ובמוערים נגאלים, מיר שבתות שני ישמרו אם שהריגאולה,

 במירור אולם אליו, לפמוקים לידשו ז"ל הרב ובמירור מהמועריםהמדברים
 כיון כתב והפרישה לאומרם, תיקנו שהגאונים וכנראה איתא עמרםרב

 המאורע. מעין קורם להזכיר צריך היום קרושת לה'זכירשבא

 כן, אינו מנהגינו א'בל בלחש, ושמרו פמוקי לומר וויטרי המחזורכתב
 בקול. אותו אומרים אנואלא

 קדישחצי
 לפי רבר של וטעמו קריש חצי אומרים ערבית של ח"י תפלתלפני

 להתאחר יראים דהיו בשרות שלהם כנמיות בתי היו הראשוניםשבימים
 אזכרות י"ח בהם שיש אלו פמוקים לומר 'ותיקנו ערבית, תפלת זמן ערשם
 אותה, התפללו ו'לא נה הקילו ערבית תפלת הואיל ברנות, י"זכנגר

 שמוציאין ילך, לילך שרוצה ומי הכל רגמד לכמממע בקרישומפמיקין
 נשאו חובה שקבעוהו אע"פ ואח"כ להקל, תקנו וכ"ז 'הפמוקים באותןאותן
 רהכי ארעתא רמתחלה כיון הפמקה הוה ולא הראשון המנהג 'כטוהדבר
 וכלבו(. וויטרי מחזור פררס, ר"ע, מרר )ראה הפטקה, מקרי 5אקבעוה
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 בשבת ברכות ה"י מתפללין אין ולמה - ערביתתפלת

 שמונה מתפלל בחול ערבית, תפלת להתפלל עומרין קריש חציאחר
 שבת ובליל רצ"ז( רף ח"א ישרון יסורי בהה )ראה המרר, על ברכותעשרה
 רמי הקב"ה של שבחיו שהם כיון החול, ככימי ראשונות נ' ברכות,שבע
 ולכן כשבת, לאמרם שאין בקשית הם 'האמצעיות ברכות אבל לחול,שבת
 במנוחתינו רצה וכו' אלוקינו ועיקרה המאורע, במעין אחת ברכהאוטר
 כנמת שאנשי אלא שבת, של תפלות בכל שוה והיא השבת, מקרשומסיים
 השבת כנימת ימן שהוא בלילה 'והיינו מעמינא, תפלה בכל הומיפוהנרולה
 תכלית וכו', קרשת אתה ואומרים בראשית ובריאח השבת קרושתמזכירים
 ויכולו אומרים אח"כ השכתות, הם 'הימים שתכלית מפני וארץ, ש'מיםמעש'ה
 להקב"ה שותף נעשה כאילו ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כלשהרי

 במלכותך ישמחו נם אומרים יהמפררים קי"ש )שבת בראשית,במעשה
 בשחרית רק אותו שאומרים האשכנזים משא"כ כבשחרית ערביתבתפלת
 נ' אומר ואח"כ השבח, סהרש ומפיים במנוחתינו רצה ואומרובבוומף
 ראין ואע"ג נצור, באלוקי וממיים החול ימות כבכל אחרונותברכות
 כמסרר נחשבת בחול זה אומרים רכולם כיון מ"מ בשבת בקשיתאומרים
 לקמן(. )ראה נצור, אלוקי קורם לרצון יהיו לומר יזהר רקהתפלה,

 אטריחוהו רלא כה2ום בחול כמו בשבת ברכות ח"י מתפללין ראיןוהא
 מנחה )מרר האבוררהם וכרפירש כ"א( )ברכות שבת, גבור כה2וםרבנן

 צרכיו, שאלת שהם מפני בשבת הארם יצמער שלא גזה שהכוונהלשבת(
 בירושלמי אמרו וכן ויצטער, וכרומה ברפאינו יזכירו 'חולה לו יהי'ואם
- ט"ו)שבת  וירא תנחומא מררש )ראה בשבת" צרכיו לתבוע "אמור ג'( 
 כבר מזמורים, כמה בשבת הומיפו הלא 'תשאלני ואם ל"ר( ויק"רא',
 ח"י רהני ברכות, מי"ח מזמורים הני רשאני ורעתו שכת תוס' בעל ע"זעמר

 שייכין שהם מזמורים הני כהטא"כ השבת עם שייכות שום להם איןברכות
לשבת.

 מי' מעורה )הלכות שכתב האו"ז רברי על להעיר אמרתי בזהובעמרי
 יתקן שלא הכוונה בשבת, צרכיו לתבוע ראמור הירושלמי רתני האקצ"מ(
 תפלה מופם אבל בחול, עושה שהוא כררך בשבת ויאמרם ותפלותתחינות
 ררבנן אלא בשבת להתפלל מותר יום בנל להתפלל וקבעו חכמיםשתקנו

 אנו שמתפללין בירושלמי ראמרינן וההוא שגת, כבור כה2ום אטרחוהולא
 מועה תלמיר בשבת, צרכיו לתבוע לארם שאמור כה2ום ברכות שבעבשבת
 החנחומא מרברי רבריו על ופלא בפנים, הסופר והכתיבו הנליון עלכתבו
 ויהיה לרפאינו וכשיגיע יצמער שמא תוששין שאנו נאמר שבפירושדלעיל
 מזה(. צ"ה מי' תפלה הלכות זרוע אור ג"כ )ראה יזנירנו, בביתו חולהלו

 תקי"ב( )סי' הריב"ש בשו"ת ג"כ מצאתי זרוע האורכרברי
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 ופלא ליוה"כ השנה ראש ש'בין בשבת מלכנו אבינו אמירת בעניןשהאריך
 וצ"ע. בזה הרגיש לא הואשגם

 גואל לומביא כשמגיע ראשונה בברכה שגם גאון עמרם רבנוסחת
 באהבה", שמו למען למנוחה לבניהם שבת והנחל "רצה מומיף בניהםלבני
 עליר רם"ח( )מי' הב"ח תמה וכבר בניהם ל'בני גואל ומביא אומרואינו
 שבח, אלא בקשה זה ראין כתב עה"ש בעל והגאון תחנות, להוסיף איןוהלא
 )שב'ת ובמאמרם שבת זכות ע"י תהיה והנאולה הגאולה יביא ר'כלומר
 )ראה נגאלו", מיר כהלכתן שבתות שתי ישראל שמרו "אלמלאקי"ח(

 אחר(. שבת הנוסחא ה"א פ"א תעניתירושלמי

 אומרים שבת שבליל מזו זו משונות שבת שבתפלת האמצעיותברכות
 ע"ז לשאול ויש אחר אתה ו'במנחה כה2ה ישמח בשחרית קרשת,אתה

 וישראל כלה בבחינת שהשבת מפני ורעתו ע"ז עמד שכבר באכורדהםומצאתי
 ישבות להכלה, מקרש שהחתן להקרושין רומז קרשת" "אתה חתןבבחינת
 אתה רומז שבניהם היחור ועל כתובה, תומפת מוסף וכלה, ח'תן שמחתמשה
 רמז ברכות מיני ג' שתקנו נ"נ( )רף כתב היום סרר בעל וה'רבאחר,
 העתיד, שבת תורה, מתן שבת בראשית, שבת והם מפורממות שהם שבתותלג'
 שבת על מנחה ושל תורה מתן כנגר שחרית של הבריאה, על מעיר לילהשל

 כתב תפלה ובעיון הארץ" יכל על למלך ר' "והיה )זכרי'( רכתיב,העתיר
 תכלית בבריאה עריין נראה שלא התוהו, אלפי שני כנגר קרשתשאתה
 התפלה תורה, אלפי שני בנגר השניה התפלה השבת, קדושת מבלעריאחרת

 ע"א צ"ז )סנהררין הבא, ועולם המ'טיח ימות כנגר אחר אתההשלישלת

 קדשת אתה מוזכר אינו רומא בני ובמחזור עמרם רבבסרור
 את שאהבת אלקינו ר' "ומאהבתך פ"ג( )ברכות מתוספתא אחר נוסחאלא

- וכו' עמךישראל  נוסח אבל י"ג( )סי' רבתי תניא בעל ג"כ והביא 
 וכדבריהם ובטור ברמב"ם י"ח( )סי' בתיקונים הוא מקומו רירןסירורי
 והאו"ז. הרקח וויטרי המחזור חסירים ספר בעל סתמוכנראה

 שכל לפי רם"ח( )טור ויכולו, עשרה שמונה בתפלתאומרים
 )שבת בראשית, במעשה להקב"ה שותף נעשה ויכולו ואומרהמתפלל
 ע"ז, ראיה מביא ולכן וכו' הימים מכל וברכתו שסיים ועורקיט(

 ויכולו, ליתא ברמב"ם וכן גאון עמרם רב בסרור אולם שם()פירשה
 בתפלה, אחר פעמים, ג' לאמרו רב מתקנת שזה נראה הרא"שומרברי

 שחל טוב שיום משום השני כערות הראשון בקרוש, ג' התפלה, אחרב'
 )רא"ש ביתו, בני להוציא כרי והשלישי בתפלה אומרו שאינובשבת
 קי"ט(. רף כתבי כלשבת,

 בסרר אבל במלכותך" "ישמחו ויכולו אחר מיר להוסיףנוהגין
 )מי' חמירים, המפר מרברי נראה ו'כן ל"תא וויטרי במחזור וכןהדמב"ם
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 )בית מרן דברי מורים וכן לאמרו נראה בו הכל מדברי אבלתתפ"א(
 רפ"א(. סי' שע"ת ג"כ וראה רפ"איוסף

 נוסחת והיא במנוחתינו נא רצה באו"א אמצעית ברכהנומרים
 ע"ב( ר"ה )ויקהל הזוהר בדברי ויסו'דה והל1ור הרמב"ם גאון עמרםרב
 "נא". תיבות ליתא אשכנז וסירורי חסידים ספר בעל של בנוסחואבל

 בליל לומר ש'בת עולת בשם ג'( ס"ק רס"ח )סי' המנ"אכתב
 קבלה ובעלי בם" "וינוחו ובמנחה בו" "וינוחו בשחרית בה" "וינוחושבת
 ועוד "אהיה", כמנין כ"א קטן בחשבון עולים בם בו שבה לפי שזהכתבו
 אותיות וה' ה'תורה אותיות כ"ב כ"ז, עולים בם" בו, "בה, של אותיות 1'עם

 כולה" התורה כל חלל כאילו השבת את הפחלל "כל שאמרו וזהו"מנצפך"
 הרי שבת שבלי5 כתב ס"ב( רס"ח )סי' והכנה"ג התורה, באותיות פגםכלומר
 שניהם שאחר ובמנחה החתן, בבית ככלה ובשחרית אביה בבית ככלההשבת
 כתב רם"ח( )מי' וקציעה מור במפרו ז"ל יעב"ץ הגאון אבל עיי"ש,עיקר

 )דף ישראל עבודת ובעל בו" "וינוחו לומר צריכים ובטנחהשבשחרית
 ל'12ן משמש ששבת כתבו י"ד( אגת )שם השלחן ערוך והרברם"ג(
 יאמר. בלילה ולכן שמא( ד"ה ע"א ה' כתרבות תום' )ראה נקבה, ולשוןזכר

 וכוללם בו" "וינוחו יאמר זכר 5שון שהוא וביום נקבה לשון בה"וינוחו
 במנחה לומר נראה ב'( ס"ק )רצ"ה הטו"ז מדברי אולם מנחה, בתפלתיחד
 אבל נתת, לעמך וקדושה מנוחה יום אומרים שהרי בשחרית כמו"בו"

 חיה נפש ג"כ )ראה עיי"ש בה" "וינוחו יאמר מנוחה יום אומר שאינומי
 רם"ב(.סי'

 בערבית התפ~ה חוזר צבור השליח אין~מה
 בקול להתפלל חוזר הש"ץ שאין מתפלה( ה"ט )פ"ט הרמב"םכתב

 לבטלה, ברכות יברך לא לפיכך חובה, ערבית תפלת שאין לפי ערביתרם
 דבריו, ביאור נראה חו'בתו, ידי להוציאו כדי בהם שיתחייב אדם כאןשאין
 כיון אבל ער:ות, מדין יצא שכבר אע"פ מוציאו חובה ערבית תפלתדאי

 לבטלה ברכ'ות ואינן להתפלל רשאי עצמו שהוא נהי רשות ערביתשתפלת
 יצא לא דאם רשות, כדין להוציא יכול אינו שוב יצא שפבר הש"ץאבל

 להנאונימ ואפילו לבטלה, ברכות הם ולכן מוציא אינו יצא ואםמוציא,
 בקי הוא אם ממ"נ, מ"מ כחוב,ה נעשה אחד פעם שהתפ5ל דכיוןשאמרו
 בשם )ב"י מעולם, התפלל לא הרי בקי אינו ואם מוציאו, הש"ץאין

 קפ"נ(. סי' בתשובותהרשב"א
 הלכות רמב"ם )ראה הפוסקים שכתבו מהא צ"ע מנהנינואולם

 אין אמאי א"כ חובה, כתפלת עליהם קבלוה 'דהאידנא ה"ו( פ"אתפלה
 כללי, באומן ולא פרטי בא1פן בחובה שקבלוה דנ"ל אלא הש"ץ, חזרתכה
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 הלא הש"ץ וח'זרת עדבות, בתורת ולא עצמו יבפני אחד כלכלומר
 )מעדני כתב תויו"מ בעל והגאון בקי שאינו את להוציא בא, ערבותמתורת
 לאטרוחי כדי חובה לשוייה מנהגא אלים דלא ל"ב( אות פ"ד ברכותיו"ט
 הכי חובה לשוי"ה דמנהגא היכא כי ועוד התפלה הש"ץ להחזירצבורא
 מפני המנהג לשנות יכול אתה ואי מחזירה, הש"ץ שאין מנהגאנמי

המנהנ.
 של דעתו להפיס כדי היתה כך שה'תקנה לומר אפשר דן מןלבד

 הירושלמי בשם שכתב קס"ט( )סי' הראב"ן וכדברי יהושוע ור' גמליאלרבן
 גמליאל רבן של כבודו כהטום לתפלה גאולה לסמוך בערביתשהתקינו
 בשחרית כמו ערבית ,בתפלת קדושה תקינו ולא כחובה, ועשאוה נשיאשהוא
 רהושוע. כרבי רשותשהוא

 התפלה לחזור שלא הם תקנו האיך דבריו על להתפלא דישאלא
 ר' של דעתו להפיס בשביל וכי שיחזור מקודם תקנו אנכה"ג אםבערבית
 דברי פירש רבתי הלכות דבעל ועוד הגדולה, כנסת אנשי תקנת בטלויהושוע

 שהכוונה שעה" בכל שירה אומרין "ישראל ע"ב( צ"א )חוליןהברייתא,
- )פ"ה לאסתר שני התרגום רכרברי ומעריב מנחה שחרית, תפלות ג'על  א'( 

 בכל קדוש, קדוש, קדוש, קדמך, יימר מן עלמא מן יבדון ישראל"דאין
 ביום. פעמים שלשה קדושה דאמרו הרי זמנין", תלתיומא

 קומר נראה משנה בדבר טועה הראב"ן את להשוות שלאכדי
 המלכות נזירות כשהפריעו אלא התפלה, לחזור נוהגין היו ערביתדבתפלת
 הוצרכו שהרי היום, מן יותר בלילה התועדות היה קשה לתפלהלה'תאסף
 ערבית התפללו רובם ולכן היו סכנה בחזקת הדרכים וכל בחשךלישב
 הביתה ב'בואם נוהגים היו הכי הסכנה בשעת שלא וגם החול, בימיבביתם

 וכן שם וברש"י בשבת להיות שחל יו"ט ע"ב כ"ד שבת )ראהממלאכתן,
 ערבית לתפלת קבוע מנין היה לא ולכן כ'( סי' שבת ערב הלכותבאו"ז
 התפלה, לחזור מתחלה חובה עליהו שויה לא היא דשות שתפלתובפרט

 תשא" בלא עובר צרייכה שאינה 'ברכה "המברך שסובר לשיטתווחרטב"ם
 חיוב אין שהרי לבטלה", ברכות יברך "לא כתב ולכן שם( ברכות)הלכות
 אימרין וכנגד הוא רשות לדידי ערבית 'דתפילת גקי. שאינו אתלהוציא
 צודק הירושלמי את שחביא 'והראב"ן תפלות, כהטאר זו תפלה ושונהנתקן
 )ראה תקנום, ואבות חרבה ערבית שתפלת גמליאל רבן שדעת היותהוא,
 העם את לחי"ב היה הדין ומן בה נוהג לתפלה גאולה סמיכת דיןלעיל(
 רבים מוציא שש"ץ שסובד לשיטתו ובפרט בערבית, 'הש"ץ 'בחזרת בןנם
 העמידה לח'זור חובתינו בודאי חובה ערבית ותפלת ל"נ( )ר"ה חובתו,ידי

 העתים שבכל אלא א'( רל"ז או'וח יעקב ישועות )ראה ערבית,בתפלת
 כנראה ממלאכתן הביתה בשובם ערבית לתפלת התאספו לא דובםוהזמנים
 בודאי הבאים ואלה באו. יחידים ודק ע"ב( ב"ד )שבת רש"י,מדברי
 היה גדול שטורח בפדט בעדם, לחזור הצורך מן הגח ולא התפלה סדיידעו
 חזרונ במקום 9 אבות "מגן תקנו שבת ובליל בערב, שמה להתעכבלהם
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 כ"ד )שבת רש"י מדברי כנראה לתפלה באו אז שהרי לקמן( )ראההש"ץ,
 ובפרט שבע, מעין בברכת הש"ץ חזרת לצאת אז תקנו ולכן משום( ד"הע"ב

 פסחימ )ירושלמי היום, קידוש מצות בתפלה לצאת דהוצדכו יין שאיןבמקום
 בביתו, מקדש אחד שכל פסח ובליל כולם, ויצאו אבות" "מגן אמרו ה"ב(פ"י
- )לקמן אמרוה, לא יין לו שאין אדם לךדאין  כהן מראה הגהות וראה 
 ממילא רשות ערבית שתפלת הסובד יהושוע לד' משא"כ מזה( קי"זפסחים
 יכול הלא בתפלה עצמו להתחייב הרוצה שהבקי הש"ץ בחזרת צורךאין

 זה ובדרך העם, לטרוח ולטה חיוב שום עליו אין בקי ושאינולחתפלל
 נדרכו. יפרשה אחד וכל דתרוייהו, אליבא שיטתא האיאזלא

 להתפלל שכח אד חדל של והתחיל שבת בתפלתטעה
 כשאמר ומיד דחול אדעתא להתפלל והתחיל חול שהוא סבורהיה

 אותה וגומר חול בשל התחיל הו"ל חונן שאמר קודם טזכד אתהתיבת
 אתה, תיבת התחיל ככוונה ושלא שבת שהוא יודע היה אם אבלברכה,
 ברכת נומר אינו באתה פותחת שאינה שחרית בתפלת הוא אםאפילו
 לומר יכול דהרי לזו, זו בין שבת בתפלת כטעה ליה דחשבינן חונן,אתה
 ב'(. סע' רס"ח )או"ח אחד. אתה או קד"שתאתה

 ר"ט( )סי' דפמק הא עם אזל לשיטתו המחבר גנראה זהבדבר
 כתקונו הוציא שבפיו ואף בתפלה, הלב בכוונת תלוי דעיקר הרמב"םכדעת
 כל על קאי זה הלבוש ולדעת כלום, הברכה אין ההיפך, שחשב מאחרמ"מ

 )ס"ק המג"א דעת אולם ד'( ס"ק שבת תוספת ה' ס"ק )א"רהברכות,
 במעריב משא"כ באתה, פותחת שאינה שחדית תפלת על רק שקאינ'(

 שבת. של להתפלל יכול דשפיד הב"י דמודהומנחה

 דינא האי באמרו המחבר שהרי ראשית דבריו על לתמוה ישוהנה
 ועוד היום, תפלות לשאד דשייך מה יאמר למה ובכן קאי ערביתבתפלת
 שבלב בכוונה תלוי דהכל ר"ט( )סי' דפסק הא עם אזל לשיטתודהרי

בתפלה.
 של טעמו שהסביר ה'( ס"ק )שם השלחן עדוך בעל להגאוןוראיתי

 רצה שלא אלא 'בשבת ברכות ח"י להתפלל הוא .דבדין כהשוםהמחבד
 ינמור אם קפידא אין לחוד אתה בתגבת אפילו ולכן להטריחנוחכמים
 תפלת בכוונה שלא שהתחיל ימן כל אלא כן קימ"ל לא לדינא אבל'הברכה,
 כן, עשה הלשון 'והילוך הכוונה העדד שע"פ אלא היום ששבת וידעחול,

 אחד אתה או קדשת אתה בשחרית התחיל אם וה"ה שבת, של וגומדמפסיק
- ה' אות שם )עה"ש במנחה, הדין וכן מעכב,דאינו  שם מנב"ד וראה ו' 
 הלכה(.בניאוד

 להפלת חוור אלא נומר אינו ונזבר חול תפלת והתחיל שטעהש"ץ
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 שו"מ )שו"ת חול, תפלת בשבילם להתפלל שליח אותו עשו לא שהםיטבת

 אם אבל יצא לא שבת של הזכיר ולא בשבת חול תפלתהתפלל
 הרמ"א רעת לאו, אם '2בת של הזכיר אם נסתפק ואם יצא, שבת שלהזניר
 יטצריך סוברים )'2ם( :מג"א הכ"ח אבל להזור, צריך 'טאינו תכ"ב()סי'
 שתלוי הטו"ז דעת אכ, ואתי נקיט דהול פירבי '2בודאי מ':וםיחזוי
 דמנתסא להזו- צר.ך אינו 'טבת על דעתו חיתה חתפלה קודמ דאםבדעהו,
 מורכי רבוודאי לחזור צריך ,2בה של על דעתן חיתה לא זאם '2בת, שלאמר
- לעיל )ראה ואהי, נקיטרהו,  התפלל(. אם במפהפק 

 41בתחיח שתים, שחרית מתפלל שבת יטל ערבית התפלל ולאשכח
 קד,2ה אתה לומר החקה ביום '2ייך ד,א ב'2ת.הם, טיטה י'2כ:היתפלל
 בסנהה, וה"ק .2ם( ועה"ש של"ה בשם ל2"ת שבת, בהכנפת אלא זהשאץ
 שת.ם ב'2הרית כשיתפ-, ח41ם שאסר, איך עיבוב אין בדיעבראמנם
 ובשנ.ק קדי2ת אתה ברא':ונה אמך ע-בית לת'2לומי והשנית קחיבההאחת
 'צא -א כאן מ"מ בדבר עינוכ דאין הע'י דנהבר- אע"ג מי2הה2מה

 הפ-ך ע'ך אח"ב 7חהפי4 וצריך 4הובה תי2לומין '2הקדיב בדעתןר;ייה
 (. ז כ"ק '2ם )עה"'2 ס'2ח "2מח 'אסר .לבתחיק .צא, ש'אס. 'איך.הש,'מץ

 :2:ב,3 כה3ין רבה-:כר;ןי:בר-ן
 אהר כך '2אס- ואע"פ יינויו .2בת ב4.י איס-'ם התפ4חאהר

 .2, עיקרו דזה וסעימד -ם בקו4 כאהד כ.,ם 4ומר חיירים מ"סבץפ,ח
 וכו,", עד והיא איה קול "ף2סע ברכהיב -ם .בהול באחד כוים ,הגידעדות
 '2ביהי2 ביפלה אוהו אומ-'ן .2אין -י2בת להיית .2ה4 טוב יזם סשוםועוד
 -חיק ':.א ה':ב;.ת בב: -אמרו הקנו יבן בחיתנה אתה אימריםבי

 )פ"ט סייכינ' יהגץיה זכרחו( ר"ה ע"א ק"ו פפחים )תוכפתב'ניהן,
 מד-ש בשם בהבו ט'ו אות ב"ם פ' '2בת בהןבזת ובן ד' אותסהפיה
 אומרים ו4כן בפר'2ה, כתובים אשך פעסים ש'2ישה מ2ום '2זח מוב'2והר
 בקריאתו הי2"ץ שיוציאם יידעים '2אינם איו סשום וכן פעמים נ'איהו
 ז". כע' '2ם~2"ע

 ירצה ואם ויכולו, לוסר יחזור 4א סנין ב'א בביתו הסתפלליחיד
 )שו"ז ליחיד, עדות .2אין בהורה נקריאה אלא עדות ל.2ם יכתן 'איאסרו
 ביחד סעידין אינם דעדים כ"ח( סי' )חו"מ להלכה דקימ"ל ואע"ג ה'(ס"ק
 הת"ק ידעת לצאת טפי מחמירין ית"'ס ינבודו הנוגע דבעדות הטג"אכתב

 שהןי לאמרו יש יחיד דגם הא"ר דעת אבל ביחד, להעיד 'טצריכק)סנהדרק(
 '2ל מעמו וזהו איתא ביחיד דגם השבה אחר יו"ט 'טל הטעם כאן"2

 ב.2ם מ"ט( )ם.' הביא ה-קח גם והטור הסרדכי חרא"ש והביאוהתום'
 פעמים. ג' לאמרו ויכולומדרט
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 שבע מעיןברכת
 שבע" "מעין ברכת אומר "ויכולו" והקהל הש"ץ שאמרו אחרמיד
 "רצה אבות" "מנן אבוהינו" ואלוקי "אלוקינו תפלות משתימורכבת

 מ"כו בערבית היט"'1 חזרת יטאין ואע"נ השבת" "מקדש ומסיימיםבמנוחתינו"
 להתפך4 לביהכ"נ לבוא שמאחרים ויש בשדות היו שלהן כנסיות שבתימפני
 היהירים ינמרו זו ברכה הש"ץ '2יאמר '2בעוך כדי זו, ברכה הקנוערבית
 הקנת נשארה ולבן בזה סכנה שיש בשדה יחידימ י'2ארו '2'א כדיהפלתם

 שם( מררכי ע"ב כ"ך )שבת בעיר, הם שלנו כנסיות שבתי אף היום גםזו
 שכיחי שבתות רבלילי משום רש"י ת'טובת בי2ם פירש וויטרי במחזוראולם
 בת אגרת מפני שבתות בל'לי יחידי יצא לא )פסחים( כר2נינןמזיקין
 בהב והכ4בו בלילה, בו מנוהה י2מוצאים המתים מפני סכנה אומהלת,
 בחול וכן וביו"ט שבת, ליל בתחילת "המ'טמש כזאדים מזל סכנתב'2ביל
 רב ב'2ם וויטרי )מח,ור מזיקין, הי2'2 ליכא בירו אבוקה לימולריכול

 ה"ב4 פ"' ופסחים ה"א פ"ה ברכות )ירוי2למי יוסי ר' דעת אולםנטרונאי(
 ואמך ההיבה לפני ירד צבור ששליח מצוי יין יטא'ן במקום בבבל'2נהנו
 :התימתה זו )ברכה הי2בת" ויום יי2ראל "פקד'ט וחוהם שבע מעיןברכת
 "2ראל(. אר.1 מנהג4פי

 בדברך אבות מגן '2בת, הפלת של ברכות .2בע מעין זו בברכה"ט
 אתה כנגר הקדו'2 הקל המהים, מחיה כנגד מתים מהיה אברהם, מגןבנגד
 כנגד ופחד ביראה נעבוד לפניו במנ:חתינו, דצח כנגד ל;מו המניהקדוי2,
 שים בנגד ה'42ום ארון מודים, כנגד י'2מו ונידה עמך י'2ראל עבודת-צח

 אבודרהם(. בשם )א"ר'2לום,
 ב'וד טוב יום '2ל בה מזכירין אין בשבת להיות שחל טובי:ם
 טיב יום 'ט. בח שיזכירו תקבו 4א לכן סכנח בשביל אלא היתה לאדחתקנה
 הבל דאז ,2בה בערב טוב 'ום כ.2חל ואף השבתוה בבבל אותהואומרים
 הי2"ץ יאומר ממקימה זזה לא התקנה מ"מ 4ביהב"נ לבוא מאחרין ואיןפנוים
 הרדב"ז ו':ו"ת ל"ד כי' חריב"ש '2ו"ת )ראה רבנן, פלוג דלא זו ברכח אזגם

 נתקנה דךא יאמרנה לא היחיד אבל ידבר, אסור 1.כולו אמירת בשעתוגם בלי .דברו ולא היט'"ו טפי זו ברכח לי2מזע הצבוך כלחייבין
 זכר עד אבות מגן אומרים '2הצבור והמנהנ ה':'"1, הזרת כנגד י'2"ץאלא

 מק:מות י'2 מיהי לבט4ה, 'ברבה שנחוש ברכה בזה דאין בראיטית,ימעשה
 )ים"ת זה, מנהג הי2להן ערוך בעל הנאון והשב.ח כלל אומרים הצבורי2אין

 לימ- רוצה ואם זו ברכה לומר לו אין בצבוך שלא המתפלליחיד
 נתקנח ולא בידו, איןמוהין בראיכית" למע'2ה "זבר עד אבות" "מגןמן
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 אבל קבוע, מנין או קבוע, ובביהמר"ר בגיהכ"נ א5א 5צבור אף זוברכה
 אחרת מיבה או אב5ים, בבית או חתנים בבית כמו באקראי שםכשמתפ55ין

 מפר שם שיש קבוע במנין א5א נתקנה 5א שהרי כ5ל, אותה אומריםאין
 בתי נמו תורה מפר שם ויש זמן 5איוה מנין קובעים ואם )כנה"ג(תורה,
 והאומרה יאמרו, לא 5או ואם 5אמרו, יש רכרומה 'הקיץ שכמעונותכנמיות
 בזה שיש הפמ"נ 5רעת כהמא"כ בידו מוחין אין שם( י"ד )ם"ק המנ"אלרעת
 כתב ב'( מי' שבת )ה5כות מצרים נהר ובמפר )שם( 5בטלה, ברכהחשש

 מאר גרו5ה קרושתה ירושלים כי מקום, בכ5 אותה אומריםשבירוש5ים
 בקשר - 5עי5 וכן ה' ברכות צ5"ח )ראה מפרים, מ5א כביתורינה
 אין בזמנו, מעריב משום קבועים מנינים ב' שיש במקום 5עו5ם(. ר'לברוך
 טעמא שייך 5א ראשון רבמנין השני, במנין רק שבע מעין ברכתא01רים
 אומרים, היו 5א כה"נ אתראמי אי בימיהם שאפי5ו התקנה, בזמן גםרמאחרין
 צ'(. מי' יהומף זכר)שו"ת

 שם( )א"ר ברכות ז' נגד שהיא בעמידה אבות מנןאומרים
 ממנרת הגהות )ראה הברכה, מיום ער אמן באמירת מפסיקין שאין נוהגיןו5כן

 ש"ש. לקיצור הנמפ'חהש5חן
 שהרי שכע מעין ברכת אומרים אין בשבת פמח ש5 ראשון 5י5ח5

 הוא, שמורים 5י5 כי מהמזיקין פחר אין פמח וב5י5 מזיקין משוםעיקרה
 שנוהנים מקומות ישנם או5ם ו'( אות שם באה"ט וראה א' מי' תפ"ז)או"ח
 נתפשמ במרינותינו אב5 הב"י( )הביאו אבוררהם, מדברי כנראהלאמרו
 ונוהגים שם( תפ"ז )פמ"ג רם, בקו5 אומרים ויכו5ו מ"מ לאמרו, שלאהמנהג
 ובהגהות שם( )פר"ח קורם, תריר תריר ושאינו דתריר ההל5, קודםלאמרו
 התפלה כחזרת 5האמר נתקן אבות דמגן כתב קי"ז( )פמחים כהןמראה
 שצריכין והיות היום, קירוש משום חובה ערבית תפ5ת ראז שבתב5י5

 אבות רבמגן שם( )פמחים ראב"י כרברי 3קירוש מצרים יציאת5הזכיר
 שברדאי פסח ב5יל ו5פיכך ולקמן( 5"ה מי' הכ5בו נומחת )ראהמזכירין,
 לומר התקינו 5א ו5כן בתפ5ה ולקדש 5הזכיר הצורך מן איןמקרש
 אבות.מנן

 שבת ש5 הזכיר ו5א חו5 של התפ55 י"ג( מע' )רם"ח 'המחכרכתב
 מוף ער מראש שבע מעין ברנת כוהש"ץ ושמע כל5 התפ55 שלאאו
 ראפי5ו כתב נטרונאי ורב בטור, מובא גאון כהשה רב הוראת דזהויצא,
 על תמה והטור שבע, מעין כברכת יוצא כלל בר'כות ז' התפ5לכש5א

 שבת. של הזכיר לא אם אותו שמחזירין דאמרו כוהא ע~ונה ו5כהה א(דבריהם.
 .בר"ה אלא היחיר פוטר ש"ץ שאין לוה( )ר"ה כר"נ קימ"ל הלאב(

 הממ"ג נ"כ כתב גאון כהשה רב ~דברי השנה, ימות בעאשר כהשא"כויוה"כ
 תורת ס"ו, סי' ה5קט שיבולי )ראה גאון, עמרם רב בשם י"מ()עשין
 ז'(. מי' שבת הלגותרפאל
4

 שבע מעין כברכת יצא שבת של ערבית בתפלת הנשם מוריר שכח
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 י"ג( סע' )רס"ח שיצא, שבע מעין ברכת ושמע כ5ום התפ5ל לא באם.במו
 שבע, מעין כברכת יוצא ג"כ בשבת שחל בחוה"ם ויבא יע5ה שכח באםלפ"ז

 הנהות )ראה שבע, מעין 0ברכת יו"ט ש5 הזכיר שלא 5פי ביו"ט'כהטא"כ
 הלכה וביאור י"ד אות רס"ח למהרש"ם חיים ארחות קי"ד סי' ז"5רע"א
- כ"ח כ5ל אדם חיי וכן י"ג סע'שם  י"ד(. 

 )סי' ראיתי שפירא רפאל ר' מהנאון שאלה עמק לספרבהשמטות
 ויחיד יחיד כ5 על חוב היא שבע מעין דברכת הנאונים שדעת שדעתוג"ד(
 ידי הרבים מוציא שהש"ץ תפלות ככל הוה ו5כן בשמם המרדכי שכתבכמו

 ולש"ץ מזיקין תקנת משום א5א נתקנה ש5א הראבי"ה 5דעת משא"כחובתו
דוקא.

 ש5 תפ5ה חובת שכע מעין בברכת יוצא שאינו כתב 'האבודרהםוהנה
 הכי ומשום נתקנה דוקא ש5ש"ץ הראבי"ה כדעת שדעתו וכנראהשבת,
 ש5נו כנסיות בתי דכ5 סכנה, דליכא בימינו ובפרט היחיד בה יוצאאינו
 דבר בזה מוציא אינו ולכן בידינו אבותינו מנהג מש'ום אלא אינו בעירהם
 לחובה. קב5נוה כבר מ"מ רשות עהבית דתפלת ואע"ג חובה,של

 שבע מעין דברכת פסק שהרי תרי, 5בי שטרא מזכה בש"עהמחבר
 יצא. מש"ץ שמע דאם פסק זאת ובכ5 5בדו הש"ץ בעדנתקנה

 דברכת ז"5 ר"י בשם שהביא ראיתי י"ט( )עשין בסם"נבעיוני
 הביא זאת ובכ5 הראבי"ה, דעת והוא 5ברו, 5ש"ץ אלא נתקנה 5א שבעמיען
 הנאונים, כדעת וזהו יצא כהש"ץ ז' מעין ברכת שמע דאם הגאוניםדברי
 פסקא. האי 5הם יצא מאין 5שאו5 יש ולפ"ז ז"ל, המחבר כדברי דבריולבכן

 )תורת ז"ל שפירא רפאל ר' הנאון רן כבר והסם"נ המחברבדברי
 אנו אין דרבנן דבמצות הסם"נ דדעת ודעתו ז'( סי' שבת ה5כותדפא5
 ור"ן המאוי בע5 )ראה כוונה, א"צ דמצות להוציא, הכהטמיע 5כוונתצדיכין
 )עשין הכהון, 5ברכת בקשר וכדבריו דאורייתא, במצות כהטא"ב כ"ח(ר"ה
 דעתו והמחבר הרדב"ז, בשם ג'( ס"ק ס' )סי' המנ"א שכתב וכמוכ"ז(
 בברכת יוצא התמ55 ש5א מי מ"ם 5בדו, 5ש"ץ א5א נתקנה ד5אדאע"ג
 כרי התפ5ל ש5א מי יהוציא היתה התקנה דעיקר הש"ץ, שאומר שבעמעין
 הנאונים רברי ז"ל הגר"א שפירש וכמו המכנה מפני בביהנ"נ יתאחדשלא

 דהקינו הוא דרבנן כ"ד( )שבת דאמרו דהא סוברים שהם י"נ( ס"ק)רס"ח
 5התפ55, יצטרכו ש5א כדי התפ5ה 5אחר '2באו אותן היינו טכנה,כמטום
 הש"ץ. בתפ5תויוצאין

 שבאם שכתב שבת( ה5מת ס"ו )סי' הלקט שב5י דברי חביאעוד
 שבע מעין אחת ברכה דצבורא מש5וחא ושמע שבת ש5 התפ55 ו5אטעה

 חובתו ידי נפיק דעתו ומכון בהדיה מי5תא ואומר סיפא ועדמרישא
 עם במלה מלה 5ומד שצריכים אלו ודברים רבתי התניא כתבוכדבריו
 לומר דעתו ובכן הגאונים, דברי שהביאו הראשונים כ5 הביאו 5אהש"ץ

 כוונה, א"צ מצות דס"5 אז5ו 5שיטתם הם שהרי ס"5, נן 5אדהגאונים
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 כוונה צריכות שמצות סוברים והתניא הלקמ השכלי אבל נ"ח( ו"ה)ר"ן
 כאן. הא"ר דברי מורים וכן דעתו ויכון הש"ץ עם במ5ה מ5ה יאמרובכן

 מעין בברכת חובתו ידי יוצא אם שבת בערב טנחה התפ5ל ו5אטעה
 ה"ה. ס"ט( )ק"ח בשכח שתים ערבית ומתפל5 הואיל אמרינן אי 5א, אושבע
 הב"י כמ"ש הוא בה דיוצא הטעם דכ5 ד5מא או שבע מעין בברנתשיוצא
 חובה שהיא מנחה דבשבי5 זו תפלה משא"כ רשות ערבית דתפ5תמשום
באה.

 התפ5ל דכש5א י"ב( ס"ק )ק"ח דמג"א דינא בהאי מקורו זהדין
 שדעתו בשניה ויבוא יע5ה אמר ו5א שתים שחרית והתפ55 בר"חערבית
 מחזירים ולכן ויבוא יע5ה 5ומר מחויב ה5א ובשחרית השתא בתרדאז5ינן
 מוריבנ וכן היא ערבית דהשתא כיון אבות נמגן דיוצא כאן ה"האותו,
 ושוננ ר"ח של א' יום במנחה ויבוא יע5ה בשכח י"ז( מ"ק )שם הבאה"טדברי
 מקדשין דאין משום אותו מחזירין דאין תש5ימון בתפ5ת שכח שניב5יל
 י"ד( י"ג אות כ"ז )כ55 אדם החיי דברי מורים וכדבריהם ב5י5ההחדש
 במגן יוצא מנחה תשלומי על דאפי5ו ק5"ה( )סי' ז"5 המהרי"5 הורהוכן

אבות.
 ז"5 פמ"ג בע5 הרב ש5 דעתו הוא כן ש5א ראיתי במפריםבעיוני

 שהורה ז"5 המהרי"5 דברי ראה ש5א וכנראה ה'( אות שכ"ו סי' או"ח)מ"ז
 ז"ל גרובארט מהרי"5 5הגאון בנעימים חב5ים בשו"ת מצאתי וכןאיפכא
 שדעתו אלא מהרי"5, כדברי והכריע דינא בההוא שדן ה'( סי')ח"ב

 אחר הולכין וזמן עת דבכ5 ודעתו דינא, בההוא המנ"א ע5 חר5קשהבאה"ט
 טעה( ד"ה ע"א כ"ו )ברכות התוספות מרברי מוכח דכן העיקריתתפ5ה
 אותו מחזירין דאין ב5ילה ויבא יע5ה הזכיר ולא בטעה אמרו ד5כןשכתבו
 ערבית שתפ5ת משום אמרו ו5א ב5י5ה, החדיס את מקדשין שאיןמשום
 מעם בזה שייך היה דלא מנחה תש5ומי בתפ5ת ש'כשמעה 5פירשות,
 בלי5ה. החדש קידוש שאין משום 5ומר צריך ו5כן רשות ערביתדתפ5ת

 מתחלתו שבע מעין בברכת לכרוע ישאם
 אמ צ'( סי' יהוסף )'זכר ז"ל של~ערן זכריה יוסף ר' הגאוןנשאל

 תפלה לתהלת לה מדמינין אי בתחלתו, שבע מעין בברכת לכרועצריכים
 מ"ב( פ"ג )ידים מתקנה תקנה למדין אין דלמא או הוה, לכרוע התקנהובכלל
 שלא כדי לשחות, שלא אותו רמלמדין ברכה בכל לכרוע כה'בא הוהואז

 )תוס' חז"ל, תקנת לעקור ויבואו רוצה שהוא כמו מחמיר אחך כליאמרו
 אולם לשחות חיוב אין דמדינא ודעתו כיוהרא, 'דמחזי ועוד ל"ד(ברכות
 רבו ממירנא מד"י המנהגים בספיר כן ראו שכבר מפני לעוחות העולםמנהנ
 וסוף", תחלה אבות במגן "ושוחין שכתב אגד"ו( )מנהגי ז"ל מהרי"לשל
 בו אין כן נהגו שכבר ו'כיון וטעו, אבות אברכת קאי שזה דעתו לפיאבל
 יוהיא.כדטום
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 אמירתו וטעם תתשבל קדיש הש"ץ אומר שבע מעין ברכתאחרי
 התלמיד צריר ברכות חי דלאחר ה"נ( פ"ד )ברכות בירושלמי דאמרוכהסום
 דף ח"ב ר"מ, דף ח"א ישרון יסודי מזה )ראה תפלתך, תשמע לרבולומר

רם"ד(.

 מרליקין~2מה
 פרק לומר שבת בליל בביהכ"נ שמקדשין לאחר הגאוניםתקנו

 אמר סוסיפין ואח"נ פירקא, סוף עד מדליקין" "במה שבת ממכת שלי?ני
 טעם כתב משה והמטה ע"א( כ"ו דף ר"ע )סדור וכו', ר"ח אמרר"א

 תל"ג( )סי' שמשי, דבי ככנה משום צלי דלא למאן להמתין כדיאמירתו
 דצריך דברים וג' הדלקה דיני בו שיש מפ:י אמירתו טעם כתבוחאבודרהם

 מנחה בין לאמרו המנהג מאד שבח אבל 'טבת, ערב ביתו בתוך לומרארם
 אולם בסידורם ויעב"'1 השל"ה כתבו וכדבריו התפלה לאחר ולאלמעריב
 כהקראים ודלא הנר להדליק שצריך לפרפם אמירתו טעם כתב העתיםבם2ר
 אמירתו, בטעם תקוי אמירתו זמן שמנהג וכנראה דולק, אש להיותשאפרו

 משא"ב התפלה, אהר אותו אומרין המזיקין משום לאמרו ד:והגיןדלהסוברים
 מעריב, קורם לאמרו י'? ובכן הדלקה דיני בו שיש משום דאמירתולהסוברים

 שם(. ובמג"א בב"ח וכן תפ"ב סי' רש"י בם"דור ג"כ מזה)ראה
 בליל יהתפלל מאחרים אנחנו שהרי מעריב אחר לאמרו אשכנזמנהג

 פפר בעל כתב וכן ר"ע( סי' עה"ש )ראה כלל, לתקן אפשר ואי'?בת
 שבזאת מה קימתי ואומר האדם מעיד שבזה ודעתו קנ"ד( )סי'חסידים
 להזכיר בא שעיקרו ר"ע( מי' וקציעה )מור כתב ז"ל יעב"ץ והגאוןהמשנה,

 בזה קריאה מתוך כי בשבת, בנר הי?תמיסות של האיסור חומר העםאת
 לגזרות גזרות כמה וגזרו חז"ל עשו הרחקות כמה לדעת לבם אל ישימוהפרק

 והקנו דאפשר כל אחרוהו ולכן העברה מן האדם להרחיק ופתילותבשמנים
 שנאותין בשעה הנר, תשמיש בעת אותן לזכור בבית כנימה קודםלסמכו
 התנ.א בעל הגאון וכן ופ"ה( ס"ד סי' )שו"ת הרש"ל אולםלאורו,
 דמ:הגינו הפרישה ודעת ר"ע( הרב ש"ע )ראה קידוש, קודם לאמרוכתבו
 דנר לקידוש ויין נר לקנות משגת ידו שאין מי דקימ"ל מה ע"פטיוסד
 שם(. א"א פמ"ג )ראהקורם,

 ביו"ט וכן בחוה"מ בע"ש שחל ביו"ט מדליקין במה אומריםאין
 אין וכן מעשרין, שאין ועוד לבוא אז סאחרין שאין לפי בשבת להיותשחל

 )ראה וכדומה האבל בבית כמו קבוע מנין שאין מקום בכל אותואומרין
 אומרים שהאבלים מקומות יש בעצמו והאבל צ'( סי' יהוסף זכרשו"ת
- ג' טטו"ד )שו"ת מדליקיןבמה  )כאר אומרים, שאין מקומות ויש רי"ט( 
 תרי"ד )מי' לאמר, שלא הכריע שי תשורת ובשו"ת שפ"ד( יור"דהגולה
 שפ"ד(. מי' הלוי ארי' גור ג"כוראה
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 במה אחר לומר שלא נוהג שהוא מ'/ר( מי' )שו"ת הרש"לכתב
 )ברכות וכו' שלום מרבים חכמים תלמירי אר"ח אר"א המאמרמרליקין
 נוהגין הקהלות ברוב אבל עלינו, אחר ער קריש אומר שאינו יעןס"ר(
 שמושכין אגרה רברי אחר רק ררבנן קריש אומרים שאין מפנילאמרו
 )ראה לימור, אחר לאמרו שכתב הרמב"ם רברי ע"פ והוא אדם, שללבו

 כהא וזהו בשלום שחותם מפני זה כמאמר 'ובחרו פ"ו( רמ של"הקיצור
 הוצ אלעזר רר' ועור בקריש וכן בשלום לחתום אנכה"ג שתקנורבתפלה
 לשמוע ארם של לבו שמושכת אגרה נקרא לכך פ"ה( בשלח )מכילתאראמר

 נגירו. "כה2כו"כרמתרנמינן
 פ"ת מי' יהוסף ז'כר )תשובת ז"ל שטרן זכריה יומף ר' הנאוןנשאל

 אנר אין שהרי מרליקין במה אמירת לבטל שרוצים קהלות ברברפ"מ(
 שהרי לאימור, והורה שימור חכמים שמנו הללו ופתילות בשמניםמרליקין

 יעשה שמא חששא רמשום ואע"ג להתירו, אחר מנין צריך שבמנין רברבל
 )תום' שבמנין, רבר אומרים אין מבורר אימור בעצמותו ואין אימוראח"כ
 אמירתו, לבטל אין ובכן לאמרו נהגו ה'לא מ"מ והאירנא( ר"ה ע"א ו'ביצה
 התפלה(. באמצע הנאמרים לפיוטים בקשר רם"ח דף ח"א ישרון ימורי)ראה

 במה אומרים ראין בע"ש יו"ט כשחל צרפת מנהג האבוררהםכתב
 תרומות מגביהין שאין ערבתם" "עשרתם לומר יכול שאינו מפנימרליקין
 )מי' רבתי והתניא מ"ו( )מי' הלקט 'השבולי כתבו וכרבריו ביו"טומעשרות

 אין בשבת להיות שחל ביו"ט שנם ממהרי"ל הביא ר"ע( )מי' והרם"אי"נ(
 מהרא"ק מנהני בשם שהביא מוכה( )הלכות מהרי"ל מררשות וכנראהלאמרו
 שחל יו"ט משום גזירה בי2בת להיות שחל ביו"ט אותו אומרים איןשלכן
 הב"ח הביא וכן מ"ר( מי' )שו"ת המהרש"ל רעת אבל שבת, בערבלהיות
 הרא"ש' על שמואל בתפארת מצאתי וכרבריהם לעולם לאטרו בשמו ר"ע()מי'

)שבת(.

 ברכו - לדודמזמור
 לרוד מזמור שבת בליל בביהכ"נ קירוש קורם לומר מקומותמנהג

 להתפל5 להקרים שנוהנין מפני וברכו קריש חצי ואח"כ כ"נ()תהלים
 שלועו ולא התפלה באמצע הבאים דבים ויש הקודש על מחול להומימכרי

 סי' או"ח ב"י )ראה ברכו, אומרים אין נשבת להיות שחל ביו"ט ולכןברכו,
 אותו אומרים אין למה תמה תר"מ( מי' )מה"ק שי תשוית ובשו"תרל"נ(
 להנאון אלעזר מנחת בשו"ת אבל ולאמרו, מקומו כמנהנ לנהונ שישורעתו

 שלא מקומות מנהנ הוא שנכון ע"א( מי' )ח"ד ראיתי 'ז"לממונקאטש
 כוונות  ע"פ טיו0ד טנהנינו עיקר שהרי בשבת להיות שחל ביו"טלאמרו
 י"ג( פרק וכן פ"ו שבת שער י"ח שער חיים עץ פרי )ראה ז"להאר"י
 ביה. אית כוונה ובכן אחרון בברכו מכוון והמאחר רוח תומפת מקבלשבברכו
 טוב יום בשל העיקר שמכונין התפלה כוונת נשתנה כשבת יו"טוכשחל
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 יש שבת בערב דאז בשבת ראשון יו'וט ו'כשחל בתפלה, איחור דאיןועוד
 ונדברי פלוג לא כהשום לאמרו אין מ"מ שבת ערב בבל כמו ואיחור0רדה
 ד'( אות רפ"ו מי' ברכה מחזיק )ראה מדליקין לבמה בקשר )ר"ע(הלבוש
מזה(.

 לאמרו לאבל ואין להחזן שייך ש'בת בליל לדוד מזמור שאחרקדיש
 תר"ם(. מי' שי תשורת שו"ת )ראה אחרים, בו לכבד נכון איןיכן

 הכנסת בביתקידוש
 יין ידי רב דעת בביהכ"נ שקדשו אדם בני ע"ב( ק"י )פמחיםתנינא

 לרב אלא יצאו, לא קידוש ידי אף אמר ושמואל יצאו, קידוש ידי יצאולא
 לי למה ושמואל ביתו ובני בניו להוציא כדי בביתו לקדושי לילמה

 בבי וגנו ושתו דאכלו חובתן ידי אורחים לאפוקי כנישתא בבילקדושי
 האורחים להוציא כדי בביהכ"נ מקדשין היו הש"ם דבימי נראהכנישתא,
 לקדש היום מנהגינו על תמה והמור לביהכ"נ הסמרכים בחדריםהנמצאים
 או"ח )מור לבמלה, ברכה 'דהוה מצוין אורחים שאין במקוםבביהכ"נ
 נמשך ואחריהם ידי( ד"ה ע"ב ק' )פמחים התוספות כתבו וכרבריורם"מ(
 אזל. הרא"ש אביו 'בשימת והמור שם בפמקיוהרא"ש

 לקדש היא קבועה ותקנה הואיל כתב שם( )פטחים הר"ןאמנם
 מעין ברכת כמו אורחים כשאין אפילו לבטלה אפשר אי לכןבביהכ"נ

 מ"מ שייך לא דהאידנא ואע"ג מזיקין בשביל נתקנה שמתחלהשבע
 ל"ב( סי' המשולש לחומ השלישי )במור התשב"ץ גם כתב וכדבריו לבמלה,אין

 ל"ז( מי' פרייסאן ח. א. דר. הוצאת מזה )ראה הרמב"ם, תשו'בת למיועוהביא
 עומדת במק.מה דתקנה בקיאים שבולם במקום הש"ץ לחזרת בקשרשכתב
 כנסיות בתי נתחייבו מ"מ אורחים משום שעיקרו בביהכ"נ קידושכמו
 שכ"ג( 5"1 סי' )תשובות הרשב"א וכן וכו'. אורחים שם שאיןאע"פ
 בין אורחין דאיכא בין לקדש ותקנו אורחים, משום תקנה ש5 דעיקרהכתב

 שבת )הלכות המ"מ נמשך ואחריהם שבע מעין דברכה דומיא אורחין,דליכא
 רפואה, משום שזה והשיב גאון נמרונאי רב נשא5 וכן ה"ח( כ"מפ'

 חובתו, ידי ונפק חמרא ליה דלית אינש איכא דלמא ועוד מ"ג()ברכות
 שאם ז"ל נמים רב כתב ה5א מ"מ מעודה, במקום א5א קידוש דאיןואע"ג
 )ברכות הירושלמי וכדברי חובתו ידי נפק אחר בבית לאכול ע"מיקדש
 ואוכל בביתו מקדש חג של בשמיני עליו עריבה שסוכתו "מי ה"ו(פ"ו

 הרשב"א בתשובת או5ם י"ד( שבת הלכות מנהיג ג"כ )ראהבמוכתו"
 בביהכ"נ לקדש הן האומרים מן נאות אבן ור"י האי שרב ה'ביאשם

 אמף ש. הרב הוצאת ראשונים של מפרן מזה )ראה אורחים, וליג14במקום
 כ"ח(. דף ח"א ישרון יסודי ומפרי 174 עמוד תרצ"ד ירושליםז"ל

 דילמא הוא בביהכ"נ שקידזש נטרונאי רב כשם הרשב"אכרבדי
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 תשובה בשערי ג"כ מצאתי ביה ונפק חמרא ליה שכיח דלא אינישאיכא
 מעיסה ובספר נ"ב( סי' )לי"ק הגאונים בתשובת קי"ד( )מי'להגאונים
 שעת סעודה" במקום אלא קידוש "אין דאמרו והא מ"א( )מי'הנאונים
 ג"כ )ראה ביה, למיפק רעותא שוי אי קידושא בההוא ונפק שאני,חדחק
 נ'(. מי' רקח כ', מ' ח"באו"ז

 סעודת במקום דקידוש דדעתם לומר נראה הנ"ל הגאוניםמתשובות
 בההוא אדם יוצא שפיר אפשר בודאי הרחק ובשעת מדרבנן אלאאינו
 אינו דמררבנן רהיכי דקימ"ל ואע"ג יונה, רבנו כרברי וזה חובתוקידוש
 )ראה דוקא, מעודה במקום קידוש ומדרבנן יצא לא מדאורייתא גםיוצא
 הפמ"נ ההוראה עמוד 'כתב כבר הלא ברכות( ריש ותר"י ג' מוכהתוס'

 קא אבל במזיד דוקא רהיינו י"א( אות ח"ד ז', אות ח"ג כוללת)פתיחה
 )כי' ציון בנין הגאונים א'זלו ובשיטתו אחר, בענין אפשר באי אובאנום
 ע"א ב' )עירובין התום' מדעת מרכח וכן י"ד( )או"ח בינה והאמריל"ג(
- לקמן ראה ד' מתןד"ה  גם ולכן סעודה( במקום לקידוש בקשר 
 קידוש חובת ידי ביהכ"נ של קידוש בההוא שיוצא אפשר בודאיכאן

 בתפלה דאורייתא קידוש חובת הוצא דאינו פוסקים להני ובפרטדאורייתא
 באריכות(. מזה )ראה הכנמת, חזן במקדש בקידושיוצא

 ט', אות תשנ"ב סי' )ח"א זרוע אור בתשובות מצאתי להאמורנוסף
 כול נתקן ולא 1י1"ט, שבת בליל לקז-ש הוא והאמוראים התנאיםשתקנת
 שיש זה מנהג לבטל ואין וכו', נתקן כרכים היום לקידוש אלא האורחיםבעבור

 חנוכה נר להדליק שנהגו וכעין וכו', מלך הדרת עם ברוב משוםבו
 שעיקרו כ"ה( סי' השמים מן )שו"ת ממרוש מהר"י 'כתב וכדבריובביהכ"נ,

 משום בביהכ"נ שמדליקין חנוכה לנר ומדמהו מלך, הדרת עם ברובמשום
 ויקדשו לבם אל ויתנו ילמדו בביהכ"נ שמקדשין דע"י ועוד רבה,מצוה
בביתם.

 חובת אדם דיוצא כתב צ"1( )מי' יעקב נהטכנות נעל ,הגאוןגם
 מהא ראיה הביא רכריו ולחזק הדחק בשעת דביהכ"נ בקידושאקידוש
 מוריד זיקא, נשב הרוח משיב וכשאמר גדול שזכותו לרבי אילפידאמר
 ואין האנשים הם עניים קומטא מגירתו ובמקום כמעום מיטרא, אתאהגשם
 ובודאי כ"ד( )תענית חובתם, ידי כולם ומוציא מביאו והוא לקירוש ייןלהם
 לשאלתות שאלה בעמק עוד מזה )ראה שם, מצוים שכולם בביהכ"נקידשו
 י'(. מי' שבת רפאל תורת בשו"ת וכן שם ובהשמטות נ"דמי'

 היין על בביהכ"נ לקדש דהמנהג אומר הייתי דממתפינאולולי
 וכנראה ביין מחסור להם שהיה בבל "הודי 'בין כותחלה נתפשמ שנתותבלילי
 יורד צבור ששליח יין שאין במקום בבבל שנהגו בון, בר יומי ר'מדברי
 וכן ה"א( פ"ח ברכות )ירושלמי שבע, מעין ברכה ואומר התיבהלפני
 להוציש היין על ומקדשין שכתנ ק"1( )מי' וויטרי המחזור דברימורים
 יין להם שהיה ישראל בארץ כהשא"כ יין, להם שאין חובתם ידיאורחים
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 ירושלמי ע"ב נ' )ברכות ביין, מותר אם שאלו ידים נמילת אף שהריבשפע
 סי' או"ח ש"ע )ראה שם, מנהג האי נתפשם שלא טעמו יזהו ה"א( פ"ושם

 י"א(. מע'וס"ם
 בביהכ"נ לקדש מנהגא האי ג"כ הביא רם"ם( )סי' בש"עהמחבד

 שגם וכנראה אשכנז, בני מנהג משא"כ לקד"ט שלא א"י שמנהגוכתב
 אהרן רפאל ר' הגאון 'הרב כתב שהרי כביהכ"נ לקדש שלא נהגובמצרים
 ישראל ארץ כמנהג שבת בלילי בבוהכ"נ מקדשין אין שבמצרים שמעון,ב"ר
 אולם ע"ב( מ' דף מהנ"ל פקוד נהר )ראה המערב, בארצות נהגווכן

 תיקנו האחרון שבזמן ג'( מע' כ' מי' )ח"נ לב תעלומות בשו"תסצאתי
 שאינם רבים שנמצאים כהטום 'הנביא אליהו 23יהכ"נ לקדשבאלכמנדריא

 לקמן )ראה כן להנהיג היא רבה מצוה דרי דאכשור ובמקום לקדשבקיאים
 המנהג לקיים א'( )מי' איזוב אגודת בשו"ת האריך וכן א"י( מנהג בדבר-

 דשמש היכי ובפרם י"ז( מי' )ח"ה שו"מ בשו"ת וגם בביהכ"נלקדש
 מעודה, במקום קידוש ידי שיוצא שם וגר בביהכ"נ דירה לו ישהכנמת
 צ"ו טי' יעקב משכנות ושו"ת ע"ד יור"ד שיק מהר"ם שו"ת מזה)ראה
 א'(. אות רס"ט מי' יעקב ישועותוכן

 מפני בביהכ"נ שמקדשין בשעה לעמוד נהגו )שם( הרמ"אכתב
 שם( )לבוש מקדש, שהש"ץ בשעה לעמוד הקהל כל צריך ולכן הצבור,כבוד
 שם(. )א"ר הברכים, לעיפותומגולה

 אלא קידוש דאין לקמן, ממעימו אלא היין מן למעום למקהטאין
 דאף פומקים כמה שדעת לקמן, בידים אימור כמאכיל זה ואין מעודה,במקום
 איסיר אין דזה דשאני שמ"נ( )או"ח בידים לקטן ליתן אמור דרבנןאימור
 רהיה מ~די לבו יחלש שלא כדי לחנכו חי"בין אין 2זה דהרי לקמןכלל

 גדול ישתה בביהכ"נ קמן אין ואם כלל, להו מחנכינן דלאאתעניתים
 אות עה"ש )ראה ביתו, בני בשביל יקדש ובביתו עליו ויסמוך ה:וםכל
 )שו"ת מעודה, במקום קידוש לצאת כדי רביעית לשתות נכון מיהו שם(ה'
 ב'(. סי' או"ח היוצרבית

 משום בביהכ"נ היום קידוש תקנו ואיך לשאול כדאי בזהובעמדי
 דוקא זה בהם, אוכלין אין כנמיות בתי כ"ח( )מגילה קימ"ל והלאאורחים

 בביהכ"נ, להתארח התירו שלהם מצוה, לשלוחי כהטא"'כ בקלותאכילה
 מוצאים וכן ו'( - י"א תפלה הלכות והג"מ דאכלו ד"ה ק"א פמחים)תום'
 בכורים )ירושלמי בביהכ"נ, לנו מעמד ואנשי בכורים ומביאי רגל שעוליאנו
-ג' - א' פסחים )ירושלמי הוה, מצוה שבת סעודת וגם ב'(   ויבן א'( 

 לקמן(. ש'בת מעודת בדבר )ראה לאכול. להםהתירו



 קידושמערכת
 שבת בליל והילדים הבית אנשי לבררהמנהנ

 ברחובות הרבה יעכב וא5 הביתה אחר כ5 ימהר ערבית תפ5תאחר
 מביתו שבת בערב בצאתו 5ארם 15 מ5וין השרת מ5אכי שני שהריקריה
 ממתינים 5היות ע5יון מ5אכי יסב5ו ו5א ע"ב(, קי"ט )שבת הכנסת5בית
 5מו. קראו טמא וסורו ממנו מסת5קין א5אע5יו

 מוצעת מטתו ערוך, ש5חנו ר5וק, נרו ובמצאו הביתהבבואו
 אמן עונה רע ום5אך כך אחרת 5שבת שתהא רצון יהי אומר טובמ5אך
 כך אחרת 5שבת שתהא רצון יהי אומר רע מ5אך 5או ואם כרחו,בע5

 סרר שע"פ 5פי וזהו קי"ט(, )שבת כרחו בע5 אמן עונה טובומ5אך
 צדקיאל ש5ו ום5אך שבת ערב ש5 אחרונה בשעה משמש צרק מז5המז5ות
 שבת 5י5 ש5 ראשונה בשעה משמש ומארים טוב, מ5אך וזהושמו,
 זה פוגעים ששניהם ונמצא רע, מ5אך וזהו שמו, סמא5 ש5וומלאך
 )אבוררהם(.בזה

 מביהכ"נ 5ביתו בבואו תיכף 5ומר ז"5 האר"י ע"פ ישרא5מנהג
 יפות פנים בסבר הכ5ה את כמקב5 הוא אז כי ומבורך", שלומ"שבת

 עונג", 5שבת וקראת קרשי "ביום בפסוק הרמז בא וכן גרו5ה,ובשמחה
 הנעימה הכ5ה את 5קב5 רם בקו5 מ5כתא שבת 5קרוא צריך כי ביור,ר"ת
 גרולה. ובשמחה יפות פניםבסבר

 התפ5ה אחר ויו"ט שבת ב5י5י והבנות הבנים את 5ברךנוהנין
 ומנהנ מאבותיהם, ברכה מקב5ים הגרו5ים הבנים וגם 5בית, בכניסהאו

 מותו, 5פני ברכם יעקב בניו, את ברך יצחק מצינו וכן הוא יומיןעתיק
 )במרבר כהנים בברכת וכן מ"ח(, )בראשית " וכו' א5וקים "ישימךויאמר
 מ"ג(. פ' יבק )מעבר " וכו' ד' רוח ע5יו "ונחה יאמר ואח"כו'(,

 הארם ביד לרבר, ורמז הראש ע5 הירים 5שים נוהניםכשמברכים
 רס"ב דף חכמה )ראשית יברכך בפסוק אשר התיבות כמנין איבריםט"ו

 אשתו, ובעד בעדו ירים בשתי אשה הנשוי את 5ברך נוהגין וישע"ב(,
 התינוקות נושקין חברכה אחר נ"ר(. רף ב' אות יצחק )פחר אחת בירו5פנוי
 רע"ד מג"א ראה וכן ידייהו אבי ר"ה ע"א י"ז ע"ז )רש"י המברכיםירי
 הכוונות(.בשם

 עליכםשלום
 ד' לשיר או 5ומר נהגו הביתה מביהכ"נ שבת בלינ בשובמיר

 ושוומ". 35אתכמ ושוומ", מברכוני ושוומ", .בואכמ עריכמ", "שרומחרוזים
 5אדם לו מ5וין השרת מ5אכי ששני יהודה ב"ר יוסי ר' דאמר מהאויסודו
 ומצא לביתו וכשבא רע, ואחר טוב אחד 5ביתו, מביהכ"נ שבתבערב
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 שתהא רצון יהי אומר טוב מלאך מוצעת, ומטתו ערוך ושלחן רלוקנר

 רע מלאך לאו ואם כרחו, בעל אמן עונה רע ומלאך כך, אחרתלשבת
 כרחו בעל אמן עונה טוב ומלאך כך אחרת לשבת שתהא רצון יהיאומר
 ע"ב(. קי"ט )שבתוכו'

 המיסרו, הוא מי נורע ולא הקרמונים בסירורי נמצא לא הזההפיוט
 אסירתו. הנהינו שהמקובלים המנהגים חוקרי הרבה רעתאבל

 מצינו וכן הענין לחזק כרי וזהו פעמים נ' חרוז כל לומרהמנהנ
 ג' אומרים וכן ס"ו(, )מנחות זה" "מנל פעמים ג' אמרו העומרשקוצרי
 )ראה הנביא אלי' שבת ובמוצאי לבנה קירוש בשעת עליכם שלוםפעמים

אבוררהם(.

 בתפילותיהם מזכירים אינם שהם לפי לאמרו נוהגין אינםהספררים
 לחלק בפהמ"ש הרמב"ם רברי הם למנהגם וכיסור להמלאכים תפלהשום
 הרב כתב וכרבריו וכו', המחשבות יכוונו לברו שלר' החמישי( היסור)ר"ה
 שישראל אתי, תעשון לא הפסוק על ח"ב( המכריע )ספר ישראל בן מנשהר'

 )פ"ג אמנה ראש בספרו האברבנאל רברי מורים וכן לאמצעי צריכיםאינם
 "5מה הפסוק על ל'( ל"ב, )בראשית התורה על בפירושו והרמב"ן ג'(ספק
 שום שמי ביריעת לך אין ליעקב, אמר שהמלאך הסביר לשמי" תשאלזה

 להם מקור רבריהם וכל וכו', לברו לר' בלתי והיכולת הכח אין כיתועלת,
 אלא לגבריאל, ולא למיכאל לא יצוח לא ה"א( פ"ט )ברכות הירושלמירברי

 י"ז, פ' עקרים כ"ר, רר"א פרקי מזה עור )ראה מיר עונה ואני יצוחלי
 ר'(. רף טוב שם כתר צרכיו, ערך צ' אות יצחקפחר

 מפני לשלום" "צאתכם הרביעי החרוז אומרים שאין מקומותישנם
 בעל והגאון מזה(, יעב"ץ מירור )ראה המלאכים רוחה כאילושנראה
 בעל והגאון לאמרו, נהג לא שלו תםלה סירור מתוך כנראה ז"להתניא
 "צאתכם לאסר נהגו אחרים אולם לשלום" "בצאתכם הנוסחא הביא יוסףברכי

 אמרו שהרי לאמרו שנכון כתב אור מאורי ובספר לשלום".ובואכם
 עמו, הולכין ולא וכו' לארם" ל1 מלוין השרת מלאכי "שני קימ()שבת

 יצוה מלאכיו "כי הפסוקים אח"כ סומכין וע"ז חוזרין שתיכףרמשמע
 עור לנו יש אותנו שלוו המלאכים אלו שמלבר להורות וכו', לשמרך"לך

 וישלח ע"ב, קמ"ר תולרות זהר, זה מענין )ראה תמיר לשמרינומלאכים
 אות החד"ם יחוקאל רברי ראה וכן כ"ר תקון ותקונים ק"ו משפטיםקם"ה,
מ"ב(.

 זהו בשבת, לשאול שהתירו הנם עליכם, שלום יאמר אלהאבל
 חשוב המלאכים ונגר קע"ב(, שי )תשורת בצנעא כהטא"ב בפרהסיא,דוקא

 רי"ז(. ח"ג ורעת טעם טוב )שו"ת ביתו בני שם אם ואפי5וכבצנעא



אישרון קידושמערכתיטרדירו

 חילאשת
 ל"א( )משלי חיל" אשת הפרק אומרים העולמים רבון אחרמיד

 כ"ב כנגר פמוקים כ"ב בה ויש )של"ה(, השכינה כנגר לסופהמראשה
 העליונה מהברכה וברכה שפע ומריקים פתוחים הם שכעת טעלה שלצנורות
 ומלכותא מלכתא שבת נקרא שבת ליל כתב, ומכונות הכתרים כלמראש
 הפרק. זה אומרים ולכן חיל אשת נקראתעילאה

 העולמיםרבון
 שאין מקומות ויש עליכם" "שלום אחר מיד זו תפלה לומרנוהגין

 תנחומא )ראה בשבת ובקשות תחנות אומרין אין שהרי אותואומרין
 תמים "מלך עד לאמרה נוהגין ולכן לעיל(, מזה שכתבתי ומהוירא
 תפלת קודם בביהכ"נ זו תפלה לומר נהגו ואחדים רם"ב( )שע"תדרכו"
 מורה. כך התפלה נומח שהרי שבת נרות שהדליקו לאחרמנחה

 יאמר לא הכוס על מקדש שאינו שמי 'טבת תוספות בעלכתב
 כוסי". על"יהעיד

 סעודתאאתקוני
 "דחקל שבת בליל אחרת, קדושה מעודה בכל אומרים שבתבסעודת

 "דזעיר שלישית, ובמעודה קרישא", "דעתיקא ביום, קדישין",תפוחין
 נוהגין בשבת טוב יום חל ואם פ"ח(. דף יתרו זהר )ראה קדישין"אנפין
 הג' אז שהרי עצמו מוב ביום כמו " וי2כינתי' רקב"ה "סעודהלומר
 זצ"ל הכהן צדוק ר' הצדיק סהגאון צריק )פרי להם אחד נוסחתפלות
 ע"ב(. ז' דף מרגלית ר"ר להרב משה קהלת פסח 'טל הגדה ג"כ וראהמלובלין

 אם המקובלים דברי בין גרולה מבוכה יש סעורתא אתקינובנומח
 בסעודת וכן שלישית במעודה או אנפין" "דזעיר לילה בסעודתלומר
 יתרו(. פרשת מלך מקדש מזה )ראה לומר איזהיום

 "אזמר הזמר שבת ליל של קידוש לפני לומר ז"ל האר"יתיקן
 שלמה" בן לוריא יצחק "אני החרוזים ברא'טי שמו וחתוםביטבחין"
 המתקת הוא הקידוש שענין וטעמו ריפתא" על "למבצע החרוזיםבצירוף
 חיתוך ענין שהוא עריצים לזמר אותו ואומרים גבורות החמשההדינים,
 הדינין. אתוכריתה
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 דאורייתא היין על קידוש שבה, בליל קידושחיוב
 דרבנןאו

 חז"ל ודרשו לקדשו" השבת יום את "זכור ח'( כ', )שמותכתיב
 י"ד( )הושע היין על כתיב דזכירה בכנימתו, היין על זכרהו ק"ו()פמחים
 שם תום' )ראה מיין" דודיך "נזכירה א'( )שיר וכן לבנון" כיין"זכרו
 זוכרהו(.ד"ה

 או מדאורייתא הוא היין על קידוש אם הראשונים נחלקווהנה
 אבל בזה, הכריעו דלא נראה זוכרהו( ד"ה )שם התוס' דעתאממכתא,
 בעלמא אממכתא היין דעל ה"א( כ"ט )פ' דדעתו נראה הרמב"םמדברי
 שנאמר בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה "מצות כתבשהרי
 מופרים ומדברי וכו' שבת זכירת זכרהו כלומר לקדשו, השבת יום אתזכור
 רמב"ם )וראה בעלמא בדיבור יוצא התורה דמן לך הרי וכו', היין" עללקדש
 פמ"ג מ"ג פ"ז אהלות תוי"ט וכן מופרים דברי מהו כלים דמסכתפ"ו

 שוב מוד"ה שחימה והלכות ראיתי, והנה ד"ה טריפות להלכותפתיחה
 דברי מורים וכדבריו ט"ז(. ט"ו, מי' מע"ד לחיד"א אוזן יעירראיתי,

 ל"ח, מוטה ד', )נזיר והר"ת כ"ט(, )מ"ע הממ"ג מתם וכך שםהמכילתא
 שם(. )פמחים רי"ד והתום' נ"ד( )שאילתות נאון אחאי ורב כ'(,שבועות
 שהרי תורה דבר היין על היום דקידוש נראה כ'( )ברכות רש"י דעתאולם
 לקדשו, השבת יום את זכור הוא גרמא שהזמן מ"ע היום "קידושכתב
 שכתב שיטתא, בההיא אזל נ"כ נזיר בריש והמפרש היין", עלזכרהו

 הר"ן וגם ע"א( ד' )נזיר היין על לקדש סיני מהר הוא ועומדדמושבע
 עדיף חנוכה נר דאמרו אהא שהקשה פ"ב( שבת ק"ו )פמחים מוברכן

 דאורייתא היום קידוש דחינן והיכי נימא, פרמומי משום היוםמקידוש
 לכתחלה התורה מן ואי הפת, על לקדש שיכול ותירץ דרבנן חנוכה נרמפני
 דעל כ"ה( )מי' כתב זרוע והאור יקושיתו. מקום אין בדבריםיוצא
 בתשובה והמהרי"ל היין, על זכרהו היא נמורה דדרשה התורה מן הוההיין
 דעת נראה כן לא אבל עיקר, הכום על דקידוש ג"כ הוכיח ל"ג()מי'

 ועל בצלותא מבא וליומי דשבתא ליומא לקדושי "מחייבינן שכתבהבה"ג
 חכמים ממכו מכאן בכנימתו, היין על זכרהו וכו', זכור דכתיב דחמראכסא

 הוא, חכמים ממך עיקרו דלדעתו לך הרי וכו', התורה" מן היוםלקידוש
 נקבע היין על דעיקרו כתב מ"ה( ותשא נ"ד סי' יתרו )פ'והשאילתות

 והיינו היין, על אלא שירה אומרים ואין שירה ענין נחשב דקידושסשום
 אזיל זו בשיטה דנ"כ לך הרי ע"א(, ל"ה ברכות )ראה דנמכיםשירה
 רע"א(. מי' או"ח רע"א חידושי)וראה

 המג"א ניהו הי האחדונים גרולי אזלו ודעמי' הרמב"םבשיטת
 היין על היום שקידוש שכתבו מ'( )מי' והשג"א א'( מ"ק רע"א)מי'
 מ"ק )שם המו"ז דברי נראים כן לא אבל הפר"ח דברי מורים וכןדרבנן
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 ראיה הביא ג'( מ"ק )שם השלחן ערוך בעל והגאון שם(, מ"ז וראהי"ט
 ובתפלה טצרים יציאת להזכיר צריך שהרי תורה רבר הכום עלשקירוש

 ה"א( פ"ח )ברכות אמרו דבירו'2למי ועור מצרים יציאת הזכיר לאהלא
 הוא שכן הביא הא"ר וגם עיי"ש יין בלא מקרשין ואין יין בלאמבדילין
 הרחיב ג"כ נ"ב( מי' )או"ח אסאר מהרי"א והגאון נ"ב(. )מי' הרקחרעת

 כן כתב והפמ"נ במירורו, ז"ל היעב"ץ הלך כנראה זו ובשימה ע"ז,הריבור
 מררבנן היין על יטקירוש )רע"ב( מפורש כתב שהלבו'ט ופלא הלבוש,בשם
 הם עיקר המפורשין דבריו הלא אבל כן נראה רע"א בסי' רמלשונוואע"ג
 לסמוך. צריכיןועליחם

 התום' עמר כבר בתפלה שאינה מצר.ם יציאה הזכרה בדברוהנה
 המנ"ח של הגליון על ואני ל"א(, )מצוה והמנ"ח ע"ז קי"ז( )פסהיםרי"ר
 יציאת להזכיר היו דנוהגין ,2נראה נ"ר( ום.' יתרו ה'2אילתות לרבריציינתי
 )מי' בו והכל קי"ז( )פסחים הרשב"ם דברי מורים וכן בתפלהמצרים
 יציאת הזכרת חיוב ראין כתב ל"א( )מצוה ז"ל שיק המהר"ם אולםל"ה(.
 הביאו לא והרא"ש הרי"ף שהרי ררבנן אלא בלילה מראורייתאמצרים
 ע"ב(, קי"ז )פסחים בקירו,2 מצרים יציאת להזכיך 'טצריך דראב"יחא
 י"ר( )ברכות דראב"ע כחכמים דה,כה ,2כתב שם הצל"ח דברי מוריםיכן

 צירר מזכירין רפסק והרמב"ם ביילח מצרים יציאת להזכיר טחויבדאינו
 יטם הריטב"א הביא וכן מסברא, אלא 4י' יליף תזכור מלמען דלאו"ומר

 בכניסתו, בלילה היינו דקירו'2 כיון וא"כ יונה, רבינו בשםבמתניתין
 מצרים יציאת להזכיר רצריך הא א"כ תזכור, למען כתיב לאובלילה
 בתפ;ה התורה מן קירוש היוב ריוצא כהבו ו'2פיר מררבנן רק הואביייה
 מזהה רף לקמן)-אה

 גם אזל בתפ;ה ראורייתא היים קירף2 חובת י:יוצאין זובי:יטה
 חומץ ונמצא יץ על רקידיץ דהיכי כתב 'טהרי תתע"ם( סי' )ח"גהררב"ז
 בתפלת יצא קירוש וחוכת חכמים, כתיקט ש2ה '2לא תקרש,ריחזור
 הרטב"א דברי מורים וכן ב'( )סי' מפאנו הרמ"ע כתב וכרבריוערבית

 )פ"ה הירוטלמי מרברי נראה הרברים ומקור רצ"ה(, מי' )ח"רבתשובה
 עובר יט"ץ "ן יטאין במקום המן "נהגץ ב"ר ר"י ראמר רברכות(ה"א
 ואת ישראל במקר? וחותם שבע מעץ אחת ברכה ואומר התיבהלפני
 זרוע האור רברי מורים ו:ן יטם החררים בעל יספירט וכמו ך2בת"עם
 נף2בת(. כ"ם פ' מיימוני הגהות ג"כ וראה ת'טנ"ב סי' בתיטובות,ח"א
 ח'( ז/ אות ח"ג כוללת )פתיחה הפמ"ג לשימת סיוע קצת ישומכאן
 יוצא, דאינו בתפלה לצאת רצה אלא ה"ן על קיד'ט ולא יק לו ר"טדהיכא
 מצות ק"מת לא נוהג היית א"כ ראמרו בהא ג'( )סוכה התום' כדבריחהו
 דאו-יתא, אמילו ק"ם לא מ"מ מירה אלא ראינו דאע"ג כלומר מימיך,סוכה
 ק"ם לא הראור"תא נם קיים, ולא הדרבנן לק"ם לי' ראפיטר רהיכי לךהרי
 הרימב"א דברי הם וכן חכמים כמצות ק"ם לא שהכחנה שם ר"ן)ראה
 וראה ק"י )פסחים הרא"ש שימת ג"כ חהו דתנס, הא ד"ה כ"ח רףשם
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 ולקמן רפ"ח סי' מ"ז וגם שם ס"ק מ"ז רם"מ מי' בפמ"ג דבריוהמבר
 (. דף סעודה במקום דקידושבהא

 הידם בקירדשנשים
 עשה מצות שהוא ואע"פ תורה דבר היום בקידוש חייבותנשים

 הואיל ניטי והני לשמור זכור דאיתקש משום חייבות מ"מ גרמאשהזמן
 ע"ב כ' )ברכות בזכירה ג"כ איתנייהו ל"ת דה:א דשמור בשמירהואיתנייהו

 הגאון שהעיר ומה הקישא אהך שהקשו כל ד"ה ע"ב כ' שבועות תום'וראה
 בסופו(. ח"א יור"ד ז"ל יצחקבית

 התורה מן וחייבות הואיל היום בקירויט האניטים מוציאותנשים
 אפילו דינא והאי להוציאם ביכולות ודוקא ב'(, מעי' רע"א )ב"יכמותם

 מ"מ בתפלה יוצאים התורח דמן מדרבנן, הכום על דקידושלהסוברים
 נשים וגם תקון ראורייתא בעין רבנן רתקון וכל והנשים האנשיםשוים
 עומדים א"כ מררבנן חייבות הכוס ועל בתפלה יוצאות התורה דמן הוא,כן

 כמו האנשים מוציאות שאינם דעתם והב"ח הרש"ל אולם דרגא. נחדא(
 כבר אבל תרפ"מ(, )סי' אנשים מוציאות ואינן דחייבות במגילהדקיימ"ל
 דברבים כיון דהתם לקירוש, מגילה ידמות דאין השלחן מפרשיכהבו
 ומג"א מו"ז )ראה בקידו.ט מיטא"כ ע"א( ל"ח סוכה )תום' מילתא זילאהוא

 ויצא ערבית התפלל שכבר איש רע"א( )סי' דגמ"ר הרבנפתפק
 (, דף )ראה בתפלה דיוצא הסוברים לדעת בתפלה קידוש חובתידי
 אלא אינו היובו והיא התורה, מן לקד'2 מחויבת שהיא הא'2ה מוציאאיך

 דאחר קיימ"ל דבמצות ואע"ג דאורייתא, ומפיק דרבנן אתי ולאררבנן
 יצא כבר שהוא אע"ג ( דף )ר"ה שבירך בברכה חברו להוציאיכול
 דעה הלא ל"מ(, )שבועות לזה זה ערבים ישראל כל שהרי חובתו,ידי

 ערבות. בכלל אינה דאשה דברכות( )רפ"גהרא"ש
 דאין ודעתו בדבריו עמד ז'( סי' )שו"ת ז"ל רע"א הכאוןוהנה

 בהן, מחויבה שהיא מצ:ת בהני ערבות לענין לאשה איש בין כללחילוק
 בכלל היו לא ולוי כהן דגמ שכתב כ'( )ברכות הצל"ח דעת כן לאאולם
 תי"ז(. או"ח )טור הוא כן נ'טים גם ובכן בעגל, חמאו דלא מחמתערבות
 הנשים בעד ערבים שאנשים מ'( כ"ט, )דברים החיים האור דברי מוריםוכן

 )שבת ראב"ע של שכנתו של דפרתו ומהא האנשים, בעד הנשיםמשא"כ
 שכתב ע"א( )קידושין בחידושיו המהרי"ט כדברי וזהו כן, מוכח ע"ב(נ"ד

 נשים מעוא"כ למחות, בירם שיש מפני הנשים בשביל נתערבודאנשים
 י'(. סי' שבת בינה אמרי מזה ג"כ )ראה למחות בידם דאין אנשיםבשביל
 דהו"ל משום דנענשה י"א( )ע"ז רחב"ת של באשתו מהמסופראבל

 מזה עוד )ראה ז"ל רע"א הגאון כדברי אלא כדבריהם דלא מוכחלמחות
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 אות הדיבור חלק פקודיך דרר מ"ד, פ"ב מגילה למ'טניות רע"אתוספות
 על סולת כמנחת בזה שהאריך ומה ז' דרוש ז"ל להנו"כ ציון אהבתד',

 ס"א ח"ב אברהם משנת הרא"ש, על החיים ציור ל"א מצוההחנוך
 כתב קמ"ג( כ"א )או"ח חת"ס וביטו"ת קכ"ד(, או"ח יוסף ברכי ג',ענף

 ידי לצארו מכיון אינו בכוס קידוי2 חובת ידי לצאת בדעתו אםדמסתמא
 טהר"ם שו"ת ג"כ ,ראה התורה מ; בקידו'2 הי'ב וממייא בתפלהחובתו
 יוצא דאינו הפמ"ג ד'2יטרו ועוד ג'( פ"ק רע"ג שבת ותוס' א' סי'יפה

 דחוה תפלה לי2ם כיטמכון כאו ובפרט לעיל(. )ראה חז"ל, תקנו וכןהואיל
 מיהו כוונה א"צ מצות למד"א דאפילו ר"ה( )סוף הר"ן וכדברי כוונחהיפך
 י"ב( )ברכות הרא"'2 דעת הוא וכן יוצא אינו אהרת מצוה י'טםבכוונה
 )ראה הכא, ה"ה אחי, לדבר הכונה שעיקר ממה כלי כונה בלא עדיףדטפי
 א'(. אות צ"א או"ח יצהק בית 'טו"ת ס' סי' או"ח יעקב ישועות מזהעוד

 לא ביטמיעהן קידויט הובת היוצאות 'טני2ים החיים דרך בעלכתב
 פוכה( )הקכות אפרים המטה אבי מהיין, כי2טועמין הנפן פרי בורא.כרכו
 מעומך המקדיטים מנהג י2לפיכתב

 קביעות בלי יזצאים אין שהרי יברבי
 התפלקו כ.2לא משא"כ יברכו לא ערבית התפי'ו '2באם יעקכ הייטועותודעת
 וקציעה מור וראה א', אוה רע"א )סי' בעצכן יברך צריכות דאז;רבית
 מתחלה .ברכו התפללו '2לא דני2ים ע"ב( נ"א ,ברכות ראיתי יכצ-"ח':ם(.
 על.ו. חויק ה"ו( כ"ט )פ' הרמב"ם על בקובץ אבל היין על ואה"כ היוםעך

 בשבת נהגדל - היום בקידושקמן
 היוב בכלל אינו '2הרי האשה ואת הגדיל את מוציא א.נוקטן

 אינו שערות שהביא בבירור ידענו לא אמ אהד ויום י"ג בן כ':הואיאף
 מדאורייתא היובה '2אז מפני התפלללה כיטלא האשה את להוציאיניל

 רע"א מנ"א ל"ה סי' )חו"מ סיסנים '2הביא חזקה אמר.נן לאובדאור"הא
 זו חזקה אמרינן ובדרבנן דרבנן איא היובה אין כי:התפללה אבל ב'(מ"ק
 קזמן(. בק'2ר דף לקמן יראה 'טם מרבבה)דגול

 בתפלה די התורה דמן הסוברים פוסקים להני דוקא סבראוהאי
 הסוברים פוסקים הנך לפי נעני מה ע'2או4 י': ובכן קידו'2, חובה ידייצאת

 זה על עמד כבר מזה(, דף לעיל )ראה הורה דבר הכוס עלדקידו'2
 דיוצאין הסוכרים על לסמוך יכו4ים דכאן ודעתו ז'( אוה )':םהעה".2
 יש חזקה בדאורייתא אמרינן דלא זה 'טבדבר מפני בתפלה קידוי2הובת
 ס"א( סי' אהע"ז נוב"י ועוד, ד"ה קנ"ר כ"ב תים' )ראה קצת,לפקפק
 יא. סי' ח"ז ענגיל מהר"'ט בשו"ת ג"כ מצאתיוכדבריו

 מצוה בד שנעיטה בנער דן ל'( סי' )או"ח פחמי בן עניבשו"ת
 אינו שהרי גדול להוציא יכול אם ו,מעלה המנחה טפלג וקידיטבי2בת
 דלהוציא ודעתו דאורייתא, חיובא בר נעשה ואז הלילה עד גדולנעשה
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 בש"ע וכמבואר מקרי חיובא בר לאו עשה במצות דהרי יכול אינואחרים
 לגיל הגיע שבה בלילה להתפלל יכול שאינו י'( מעי' נ"נ )או"ח תפלהלענין
 ל"ה סי' )חו"מ הסמ"ע וכן דבריהם והטו"ז המנ"א שפיר'טו וכמוהמצות
 ב'(.אות

 יש שבת ורין לתוספת המנחה מפלג חשבינן .טבה דלעניןוהא
 בזה הב"ח דן כבר רעתנו, כן 4א הנער '2נות ולענין הזמן לאותולו

 משום הוא הקודש על מחול מוסיפין דאנן ד.טם ודעתו קמ"ה( סי')'טו"ת
 ומאחר הנער שנות על להוסיף '2ייך לא אבל היום, דקדו,2תהמעלה
 משא"כ אחר להוציא יכול ואינו הוא חיובא בך לאו יום מבעודדמקדש
 בפפרי מזה עוד )וראה קאתי ממילא וזמן היוב לידי דאתי מוציאלעצמו
 לכאן(. ותדר'טהו נ"ד דף ח"א ישרוןיסודי

 דהואיל שכהב י"א( סי' ).2בת בינה האמרי דעת הוא כן לאאבל
 סטך וכמו לדאורייתא מוציא אינו דרבנן היובא סדאורייתא, חייבואינו
 די"ג הסוברים דלדעת יטכתב כ"ח( ,י"ה הרועה היום דברי הביאלדבריו
 מקרי. חיובא בר לאו הזמן הגיע קודם ובכן בעינן מע;"ע אהד ויום.2נים

 סעודה במקוםקירוש
 אדם יקדש ולכן ק"א,, )פסחים סעודה במקום אלא קידושאין

 נ"ה(, )ישעי' עונג" 4י2בת "וקראת דכתיב אהר במקום ולא י2יאכלבמקום
 .2ל עונג תהא שם מקדיטו, שאתה די2בת קריאח קורא שאתהבמקום
 וב"כ בה"ג דברי הם אלו ודברים ק'(, דף שם ורשב"ם )רי"ףהסעודה
 היום )קידו.ט חיים והארחות נ"ג( )סי' האורה במפך ור'ט"י בסידורורע"נ
 דישה האי הביא ק"י( )סי' וויטרי והמחזור ,"א( )מי' בו והכל ט'(אוה
 העימור ובעל בי-ו.2'מ. דר'2ה האי ליתא יפנינו אבל הייו.2ימיב'טם

 הדבר הביאו ידי( אף ד"ה ע"א ק"א ,פסה.נ ה-י:ב"ם וכן הדברות()בעיטרת
 ;סעודה הקידוי2 בין ;הפסיק אין ויכן י'(, אות שם הגהוה ,ראה חמדך'2,ב.2ם
 לאכול המובחר ומן קקידן'2, י2ם על ניכרת הסעודה יטההא צריכין'טהרי
 יוצא, מיד 'טם לאכול דעתו בהיח אף ובדיעבד לאלהר קידושבמקום
 ד'(, סעי' רע"ג סי' רמ"א יוצא) אינו קידוי2 ירי אפילו הכי בלאאב;
 יצא. ואכ4 ונמ4ך מיד לאכול שלא בדעתו היהואם

 י~מינן פעורה במקום י:קידויט ודעמייהו ו-2ב"ם הרי"ף דברייפי
 ובבן עונג יהי' שם ישבת .2הךאת במהים עוננ, י.2בת דוקראתמהא
 מצות אי רברבי הני בפ4וגתת תיוי סעודח במקום קידו.2 .2ל עניןהאי
 )פ";( הרמב"ם דדעת ( דף יעיל מ:ה )ראה דרבנן או דאורייתאעונג
 סופיים מרברי אלא אינו סעודה במקום קידוי2 גם ולכן מד"ם דהואנראה
 דעינג ועוד( קכ"ז סי' )תי2וב' הר':ב"א לי:יטת מי2א"ב ההורח, מןולא
 ב,2ו"ת באריכות מזה )ראה רבים הסכימו זו ולסברא חתורה, מןשבת



212ישרע קידחםמערכתיסוףיריב

 גם פ"ב( מי' בחיים ובחרת כ"ב מי' ח"נ פעלים רב ליובאוויטש,צ"צ
 מראורייתא. מעורה במקוםקירוש

 זו בזוית קירש אם אבל אחר, בבית ויאכל זה בבית ארם יקרשלא
 מקרי לפינה מפינה אחר רבחרר ה"ח(, כ"ט פ' )רמב"ם שניה בזויתאוכל
 אחרת, בפינה לאכול דעת על זו בפינה קירש אם מיבעיא ולא סעורה,מקום
 נתיישב ואח"כ שקידש בפינה לאכול הקירוש בשעת כיוון אפילואלא
 גרול בטרקלין אפילו וזהו א'(, מ"ק )מנ"א רמי רשפיר אחרת כפינהלאכול
 מפמיק חרר כשאין למוכה מבית וה"ה קע"ח( או"ח )ראה שינוי מקרילא

 כמפינה וחשיב להבית בטילה ארעי רירת רהיא כיון לפינה, כמפינהרחשיב
 אכילה למקום הקירוש ממקום מקומו שרואה כל אלא עור ולאלפינה,
 זכוכית וחלון מעורה, כבמקום הוה לחצר מבית ואף לחרר מחרראפילו

 ראיה וקצת לפינה, כמפינה הוה שפיר המקום לראות ויכוליןהמפסקת
 יופי במכלל ופירש נשקפה" החלון "בער ה'( )שופטים רכתיב מהאלזה

 פ"א( )מכות בפהמ"ש הרמב"ם דברי מורים וכן זכוכית כלי ע"ירראתה
 כי ערות, אלו הרי זה מחלון ושנים זה מחלון אותו רואים שנים"היו
 מביט שהיה רר"ג רשפופרת כהא וזהו זכוכית בהם עושים ההלונותבכל

 בתוכה", נתון וזכוכית חלול קנה שהיה וכנראה מ"נ(, )עירובין בהוצופה
 ח"א ישרון יסורי מזה עור )ראה זכוכית ע"י ראיה מקרי רשפיר לךהרי
 ברהמ"ז(. הלכות ולקמן נ"חרף

 או לעליה מבית או המקום, קירוש בשעת רואין ואין לחררמחרר
 ואם מותר, השני בהמקוט לאכול הקירוש בשעת כיוון אם לבית,מעליה
 דאפילו בנינים, בשני משא"כ אחר בבנין כשזה ורוקא אסור, כיווןלא
 במקום כזית הפחות לכל לאכול מחויב אלא מהני, לא קירוש בשעתכיוון

 עה"ש )ראה אחרת פעם סעורה במקום לקדש צריך לאו ואטשמקרש
 שבת ערב הלכות או"ז וכרברי שם הר"ן כרעת דלא וזהו נ' אותשם
 כ"נ(.טי'

 רואה של הכוונה אם רע"נ( חיים )ארחות ז"ל מהרש"ם הנאוןחקר
 ראיה והביא רואה, שאינו ואע"פ לראות בשיכול רמני או ממשלראות
 אלא כולה רואה לא שאמרו "הרואה ע"ב( קי"ח )זבחים רתנינןמהא

 שנראה אוכלין( ואין ר"ה ע"ב י"ז )שבועות התום' מדברי וכןמקצתו"
 מכהט. ראיהרבעינן

 היכי שהרי קירוש, חובת ירי יצא לא התורה מן אף מער ולאקירש
 כנראה יצא לא ראורייתא אף קיים ולא חכמים תקנת לקיימ לוראפשר
 ופמ"נ היין על לקידוש בקשר לעיל מזה וראה נ' )מוכה התום'מרברי
 מובר וכן בהגהותיו ז"ל רע"א הגאון שרעת ובפרמ ג'(, מ"ז רפ"חסי'

 דאורייתא, מעודה במקום רקידוש הרא"ש ששיטת שם( )פסחים חרשהאור
 0רכתיב בירושלמי טעמא ויליף דקאמר וויטרי המחזור רברי 10ריםוכן

 לחוש יש מ"מ אחרונים רוב דעת כן ראין ואע"נ עוננ, לשבתוקראת
 בדאפשר. ולהחמירלרעתם
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 )שם המג"א רעת רב זמן ושהה למעורה קירוש בין ממקומויצא

 וסער למקומו חזר רבאם הכנה"ב רעת אבל ולקרש, לחזור רצריך ה'(ס"ק
 אבל המנהיג, רברי מורים וכן ולקרש לחזור צריך אינו שקירשבמקום
 המג"א. לרברי סיוע נראה לפינה( מפינה ר"ה שם )פסחים הר"ןמרברי

 שלא אפילו לשתות המקרש רמותר מקוצי השר בשם הב"יכתב
 נהגו אלא הרשב"א בשם הא"ר רעת הוא וכן רס"מ( )סי' סעורהבמקום
 סעורה. במקום שלא לשתות האוסרין כרברי העולםכבר

 במקום קירוש ירי לצאת כרי לאכול רצריך בהא האחרוניםנחלקו
 במקומ קירוש ירי ריוצאין רע"ג( )סי' במג"א הובא הש"ג ררעתסעורה
 רעת אולם איקרי, קבע פירות של אף שבת רסעורת בפירות אףסעורה
 גמור פת רוקא רבעינן מ'( ס"ק קפ"ח סי' במג"א )הובאו בברכותתר"י

 )רפ"ה הרשב"א בשם שבת תוספת בספר וכ"כ ברהמ"ז עליושמברכין
 ואע"נ רי יין כוס או לחם רכזית הגאונים בשמ הביא והש"ערברכות(,
 שם( מחהש"ק רצ"א )או"ח כביצה ארם שיאכל בעינן שבת סעורתרלענין
 מיני באוכל רה"ה המג"א ורעת בכזית סגי סעורה במקום קירושלענין

 הברכ"י הורה וכרבריו סעורה במקום קירוש ריוצא רגן מיני מחמשתרגימא
 שו"ת צ"ז צ"ו, סי' או"ח שערים בית בשו"ת בזה רברים אריכות)ראה
 סעורה(. מערכת לקמן וכן ח' סי' עולםבנין

 בשותה רוקא קירוש ירי יין בכוס ריוצא רהא ר'( )ס"ק המו"זכתב
 והלבועג הב"ח הורו וכרבריו הקירוש, של לובמיו המלא מלכררביעית
 של הכוס בשתה ררי להלכה ומסיק ברבר האריך רע"ג( )סי' עוזרוהאבן
 ררישה )ראה לילה של בקירוש להחמיר הברכ"י דעת אבל כולה,קירוש
 בטור המובא לרשב"א רוקא רזה ריין רינא האי על רחולק רס"מסי'

 עיי"ש(. כפת רינו אין ריין ר"י לרעת משא"כ כפת רייןקע"ח
 יצא לא מרינה חמר רהוה אע"נ רשכר י"א( )ס"ק המג"אכתב

 ז'(' ס"ק )באה"מ יצא דלא וכ"ש יין כמו סעיר רלא סעורה במקוםבו
 שכר גרע רלא י"ב( סי' )או"ה יצחק עין הגאון רעת הוא כן לאאבל

 ובפרמ, כ"מ( )עירובין מרינה המר רהוה בשכר רמערבין ובפרממפירות
 תרגימא. במיני ג"כ ריוצא היוםבקירוש

 רק, נוהג סעורה במקום רקירוש דינא האי אי הפוסקיםנחלקו

 ה"י(. כ"מ )פ' הרמב"ם מרברי יום, של בקירוש גם או לילה שלבקירוש
 למעום ואסור סעורה במקום צריכין יום של בקירוש שגם שרעתונראה
 לרמות הפוסקים רצו ובכן רמעימא מהא עליו השיג והראב"ר שיקרש,קורם
 כמו ולומר סעורה במקום רקירוש הא עם קירוש לפני ומעימה רינאהאי

 במקום קירויט רצריכין ה"ה אסור יום של קירוש לפני רמעימהשרעתו
 )סימן עייאש יהורה ממה במפר מצאתי אולם לקמן(. מזה )ראהסעודה
 של קירוש לפני למעום מתיר שהראב"ר שאע"ג שכתב נ'( ס"קרפ"מ
 רפלינ. אשכחן לא שהרי סעורה, במקום קירוש שצריכין עכ"פ מ"מיום,
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 מרעת דייק י"ר( )סי' שערים לחם בשו"ת אבל בטעימה, אלאבהריא
 מלשון מיהו פלינ, רבתר11ייה1 מינה שמע הררי בהרי תרתי רנקיטהר"ן

 וורדים נינת שו"ת מרברי וכן רברים השני שחילק שם( )פסחיםהמאירי
 יהורה. המטה כרברי נראה י"ב( סי' נ')כלל

 דינו מה ענבים מיע - עליו שמקדשיןיין
 שראוי יין על אלא היום קירוש אומרים אין צ"ז( )ב"כתנינן

 אין שלכתחלה אע"פ בנסכים כשר שבריעבד ויינות המזבח נבי עללנסך
 טוב יין יברור לכתחילה אבל כשר, לכתחילה נם בקירוש מ"מלהביאם,
 עליו.לקרש

 שפסול, ויש כשר שלקירוש יש לנסכים ג"כ בריעבר שפסוליין
 כשר ולקירוש לנסכים פסול חמרא וטעמא חלא שויחיה קוסס ייןכיצר
 וטעמו חמרא כשריחו להיפך, אבל הגפן, פרי בורא עליו מברכיןשהרי
 ולקירוש ג'( ס"ק )מו"ז הגפן פרי בורא עליו מברכין אין שהרי פסולחלא
 וטעמי' חלא וריחי' ניחוח, ריח רבעינן לנסכים משא"כ כשר יין שהואבל

 הוא. ייןממרא
 כשר, לקירוש מ"מ לנסכים שפסול שאע"פ מזונ יין גם זהבכלל

 )ספרי(, רמשכר מירי רבעינן הוא הכתוב רגזירת מ'שום פטול.רלנסכים
 וה"ה נ'( ס"ק רע"ב )מג"א כשר כראוי הועמר לא שעריין מניתו ייןיכן
 שם )מג"א הקמחים ולהעביר היין לסנן דצריך אלא ומשוליה החביתכופי
 בורר(. במלאכת ולקמן שי"ט )או"ח בשבת יסננו לא אבל ר'(ס"ק

 "הקריבהו וכתיב רמאוס משום פסול שמסריח כ~ומר רע שריחויין
 ליין וה"ה ננאי, של רבר פסול מצוה רבר לכל ולכן הירצך" לפחתךנא

 והאירנא וסכנה, מאוס והוא נחש הימנו שתה שמא לחויט שי'טמגולה
 כשעמר אבל א'(, ס"ק שם )מג"א קפירא אין מגולה מועטת שעה עמדאם

 שם(. ב"ב 1ת1"ח ה' אות שם עה"ש )ראה עליו לקרש אין הלילה כלמגולה

 אין מיתוק שצריכין אלא יין להיות וסופו מרים מענבים הבאיי;
 דדיינינן שאני רהתם ט'( סעיף ר"ב )סי' שהכל לברך ענבים כסופודינו
 משא"כ שהכל, מברכין חומ,ו ועל חומץ להיות הלא וסופו סופוע"ש
 כ"ב(. סי' מהרי"ץ )שו"ת עליו לקדש יכולים ולכן יין להיוה שסופוכאן

 עליו ואומר ענבים אשכול ארם סוחט רע"ב( )סי' המחברכתב
 היינו שסוחט 1הכ11נה ע"ב( צ"ז )ב"ב רבא מדברי ומקורו הייםקירוש
 ירושלים הוצאת ק"מ )רף חיים הארחות הרבר פירשו וכן יוםמבעור
 מרבריהם נראה לקמן(, וראה ל"א סי' שבת )הלכות בו והכלתשט"ז(
 התניא בעל רברי מורים וכן להמיץ לו יש יין רין הענבים כ'טסוחטיטמיר
 הבלוע לברו היין אפילו מענבים המשקה שהמוצץ ר"נ( )סי' בש"ען"ל
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 יין קראו בענבים שבעודו מדבריו נראה העץ, פרי בורא מברךבתוכה
 הגפן, פרי בורא ברכתו בכלי וכשסחטו העץ פרי בורא המוצץושברכת

 ר"ב )סי' באו"ח דאיתא הא על שהרי הוא דכן נראה הפמ"ג דעתוגם
 אפילו דזה א'( ס"ק )א"א כתב הגפן, פרי בורא מברך היין דעל א'(סעיף
 י"ט )ס"ק דבריו מבוארים וביותר יין נקרא דריכה בלא מעצמוכשזב
 מיני מכל היוצאין דמשקין ח'( סעיף )שם בש"ע דנפסק הא עלשם(
 יושר אמרי שו"ת ג"כ )ראה שהכל מברך וענבים מזיתים חוץפירות
 דין דמיץ מדבריהם נראה י"ז( מי' אברהם בארות ושו"ת י"ח סי'ח"א
 להוציאו( יעזרני ד' נסך יין על בקונטרסי בזה שדנתי מה )וראה לו ישיין

 ולא ישן ביין המובחר מן שמצוה ב'( רע"ב, )או"ח המג"א כתבמ"מ
 שיין כתב ר"ה( )הלכות והמהרי"ל שם( ובד"מ ת"ר סי' ג"כ )ראהבתירוש
 בירושלמי, כמבואר בברכתו ישן יין מוציא אינו תירוש שהרי משובחישן
 החרש, על בירך שכבר אע"פ שנית יברך המעודה בתוך ישן יין לובא
 ג"כ מזה )ראה וכו' לקירוש ומוקרם הוא חשיב לעצמו ברכה דקובעוכיון

 )או"ה רבא האליהו אבל קנ"ט(, עמוד קנ"ב פי' נררמים מקיציראבי"ה
 משא"כ קדימה דין לו יי2 לברכה שרק ודעתו המג"א על השיגי2ע"ב(
 יותר ישן דיין וחזינן הואיל לומר דעתו שהמג"א ואפשר קידושלדין
 רע"ב( )סי' כתב הלא והטור ע"ב( ק"ח פסחים תום' )ראה מחדי2טוב

 ג"כ כתב ולכן עליו" ולקדש הטוב היין מן לברור המובחר מן"רמצוה
 וחדש. ישן ליין בקשר דברהאי

 היום לקידוש שביעיהיין
 תני שביעית של ביין לצאת "מה ה"א( פ"ח שבת )ירושלמיתנינא

 ופירש תנן כוסות ארבע לענין והתם שביעית" של ביין יוצאין הושעי'ר'
 במצת כמו לכם בעינן כוסות דד' וקם"ד לכם בי' קרינן דלא העדההקרבן
 אם כומות ד' שהרי פסחים סוף הירושלמי על בהגהותיו רש"ש)ראה
 ז"לי פליצקי רם"ד הגאון ע"ז שהעיר מה וכן לכם מקרי בהם זוכהאדם
 דיין משום בכאן שהכוונה ראיתי אחר פירוש אבל וארא(. חמדהכלי
 לשריפה ולא כתיב דלאכלה המזבח ע"ג לנסך ראוי אינו בשביעיתהגדל

 קאוי שני מעשר ושל לרורותיכם קרא גלי עומר גבי דדוקא פ"ד()מנחות
 מפורש' וכן בעי שפיר שביעית של ורק הכושר שעת לי' והוהלפרות
 ומבושל קונריטון שביעית ותנן הואיל ~לא לנמכים" ולא "לאכלהבתו"כ
 )ראה, כשרין נמי הנך כשרין ואידך הואיל ממילא טעמא ובחדבחדא
 י"ד(. כ"ט, פ' שבת שמחאור

 )שקלים שפירש חדתין התקלין דברי על להעיר אמרתי בזהובעמדי
 בהנאה גם דאטורין הביעור אחר הוא דהאיבעיא הירושלמי דברי ה"ב(פ"נ

 בהדיא שהרי דבריו ותמוהין ניתנו ליהנות לאו דמצות משום היאוהשאלה
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 בו למבול מותר הגשמים בימות המעיין מן בנודר ע"א( כ"ה )ר"התנן
 דאסור הגשמים בימות משא"כ ניתנו, ליהנות ד5או טצוה שלמכי5ה
 מ"ו )נדרים הר"ן פירש וכן הגוף הנאת גם בו ריש משום בו,למבו5
 הגוף הנאת בו יש דאם אסור, ע5י תשמישך דהנאת הא ולענין( ד"הע"ב
 של במצוה הכא אמר איך א"כ ניתנו, ליהנות 5או מצות בזה שייר5א

 ניתנו, ליהנות לאו דמצות משום הביעור לאהר יוצא דשפיר כוסותארבע
 הנשתמש ודבר מצוה בגדד נכנס שזה ואפשר הגוף הנאת בזה ישהא

 ה"א( פ"ה )שבת הפ"מ כוונת וזהו ביעור הובת ממנה פקע מצוהלדבר
 משום שגיעית ש5 ביין כוסות ד' מצות יוצאין מעמא דמהאישכתב
 ביעור. הובת בזה ראין כוונתו ובודאי קעבידדמצוה

 )בדף וראיתי שביעית כ5כ5ת ספר 5ידי בא 5דפוס הרבריםבסדרי
 מרברי לדבריו ראיה והביא הדתין התק5ין רברי ע5 העיר שכברשנ"ד(
 שנתנו רשביעית( ה"ב )פ"ה האומרים כוונת כן שפירש מסירליאוהר"ש
 ספרי ותיקי ורצועות תפי5ין בתי 5צכוע דהיינו לצביעה. שביעיתפירות
 ותפי5ין.תורה

 זצ"ל קוק הכהן רא"י הגאון שהרב 5הזכיר אמרתי בזהובעמרי
 המעונה מצוה דכל כתב האהרון( בקונטרס קנ"ב )דף הארץ שבתבספרו
 הבי5ות מצות עושין "אין משום כאן ואין שביעית בפירות יוצאיןכום

 5השתמש מותר מצוה דלרבר ג"כ דדעתו נראה מ"מ(, )ברכות"בי5ות"
 פירות ומאבד שנשפך ממדתו יותר הכוס את למ5א שאין דהעיר א5אבהן,

 אין ר5כתחי5ה רעתו ו5הבדי5 דצ"ך, במימני 5שפוך שאין וכןשביעית
 השיב ובכן הבר5ה של מכוס לשתות שלא נשים שנוהגין משום עליולהברי5
 אם בריוק דת5וי ורעתו הכוס שותה המברי5 אין אם באכי5תופמעמ
 שם(. וכ"מ משביעית ה"ר פ"ה רמב"ם )ראה 5כתהילה מותר מועטדבר

 קידוש לענין צמוקיםיין -_. -!
 נצממקו שנא ולא בגופנייהו מיכמשי שנא לא צמוקים, 1ין עלמקדשין

 או צימוקן, למהר בהמין שהכניסן כגון האור תולדות ע"י או חמהע"י
 אם אבל אותן, כשמעצרין להלוהית קצת מהן שיצא והוא געשן,שתלאן
 אותן ששורין שרייה ע"י אלא דבר מהם יוצא ואין לחלוהית בהםאין
 הצמוקים לכתוש וצריכין משבת( כ"מ פ' רמב"ם רע"ב, וש"ע )מור לאבמים
 רדעתם ונראה י'(, ס"ק מו"ז כ"ז ס"ק ר"ב סי' )מג"א לטים נתינתםקורם
 בשם האגור וכדעת לאיסורא רק כעיקר מעם אמרינן לא דלברכהטשום
 או קרעם כשלא בדיעבד אבל ר"ד(, או"ה בב"י )מובא מוליןמהר"י
 לברך. יכול שפירכתשס

 )סי' והש"ך כ"ז( ס"ק )שם המג"א י'(, ס"ק ר"ה )סי' הטו"זדעת
 נקרא ואו ימים נ' במים הצמוקים שישרו דבעינן כ"ר( ס"ק ביור"דקכ"ג



יייישרון קידושמעיכתיסודי217
 ח'( מעיף ע"ה )בלל ארם החכמת אולם הנפן, פרי בורא עליו יבררייז

 שו"מ בעל והנאון מגי, לעת במעת גם הלא ימים נ' לי רלמה ע"זתמה
 דברי על השינ קכ"ג( יור"ד שאול יד רמ"ד, סי' ח"א מהרו"ק)שו"מ

 הדין הוא מעל"ע הוי דכבוש דלרירן ארם החכמת כרעת ורעתומהרלב"ח
 לרגרי בקשר א' ס"ק א"ז ק"ה, יור"ד בפמ"ג )ראה במעל"ע סגי בייןבאן

 שיהיה ימים ג' שצריבין קל"ח( )מי' רעתו הלא והמהרלב"ח אלו(.הרלב"ח
 רבעינן רעתו שם( )או"ח התניא בעל הנאון אבל כאן, החמיר ולבןכבוש
 חיים ארחות )ראה ז"ל יחזקאל דברי בעל הנאון הורה וכן ימיםנ'

 למי' )בהשמטות ז"ל המהרש"ם אולם ט"ז(. אות ר"ב סי'מהמהרש"ם
 ויש נשתנו המים ומראה היין שנגמר אנו שרואין דהיכא הורה שם(ר"ב
 ז"ל והמהרש"ק ימים, מנ' בפחות אפילו להקל יש הצמוקים טעםבמים
 ומברכין עליו יין שם אין ימים מנ' פחות שנבבש דכל כתב "החיים"בספרו
 כתב קכ"ו( כלל פמח )הלבות אדם בנשמת ארם שהחכמת ופלאשהכל,
 אבל מרעתו, בעצמו שחזר ובנראה תוסם, הוה ראז ימים ג' בעינןשלכן
 החיים מפר כרברי הורה מ"ה( מי' ח"א )שו"ת אלעזר מנחת בעלהנאון

 ליין בקשר לקמן מזה )ראה ימים נ' במים הצמוקין שישרושצריבין
 מי' והוראות ברכות אוהל ואהלות, )מור ז"ל פוסק ר"א והנאוןמבושל(.
 לאו הצמוקים בשלו אם דהרי קאתינן כבוש מטעם לאו דביין הסבירל"ט(
 חירש ולכן תסיסה, שיעור צריך א"כ תוסס, להיות שצריך אלא מקרי,יין

 ימים הנ' מהני לא תוסם היה שלא מאד קר במקום היין העמידורבאם
 במקום כשעמר להיפך וכן בו בנגיעה נמך יין הוה ולא לקירוש ייןלהיות
 יור"ד אבנ"ז שו"ת נ"כ )ראה יין הוה ימים ג' קורם תומס והיה מארחם
 קי"ג(.מימן

 ז'( רע"ב ט"ו אות ר"ב )או"ח עה"ש בעל להגאון ראיתיוהנה
 כתבו הלא הנפן פרי בורא עליו מברכין שאנו שלנו צמוקים יין עלשתמה
 מים בלא מהצמוקים שנם דבעינן והש"ע כהטבת( כ"ט )פ' והרמב"םהרי"ף
 לחלוחית כלל בהם אין שלנו והצמוקין עליו יין דין אין ובלא"ה יין מעטיצא
 ותירץ יין. טעם בהמים יש זמן הרבה במים שרייתם ע"י ורק ייןשל

 דאורייתא לאו כעיקר רטעם מ"ל ממאכ"א( ט"ו )פ' והרמב"םשהרי"ף
 כר"ת רקיי"ל אנן אבל קצת, יין יהיו עצמן שהצמוקים מצרכיולכן

 יש במים הצמוקים בשריית אם לכן דאורייתא כעיקר דטעםוהראב"ד
 שהעולם מה קרוי דיין ועוד כיין והוה כעיקר טעם הוה יין טעםבהם

 המים צמוקים וביין ט"ז(, אות ר"ר מי' שם מזה עור )ראה לייןתופסים
 פעולת פועלים אדרבה אלא בצמוקים, האצור היין כח מחלישיםאינם

 שנצטמקו טרם מעיקרא שהיו כמותן על אותם ומעמידים הענבים עלהריכוך
 לזה וראיה מים, ע"י יין במוזג משא"כ הדבר את כהמבחים המיםובכן
 מאה בשם שכתב ס"ד( אות פסח )הלכות וויטרי המחזוד רבריהם

 פכי פחות לא אלא קצב, לי' לית לחלוחית שהך גיאות למהרי"ששערים
 וגוונא. מעמאיהבא
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 ושואלין תמהים שרבים שראיתי אחרת תמיהה יתיישבמהאמור
 לנימוד פסול בדיעבד אפילו מזוג שיין צמוקים מיין מזוג יין שונהבמה

 אפשר אי ג"כ צמוקים יין והלא מזבח(, מאיסורי )פ"ו צמוקים ייןמשא"כ
 שונה צמוקים שיין אלא מזה(, קי"ג יור"ד אבנ"ז ג"כ )ראה מיםבלא
 להעמידן הענבים על הריכוך פעולת רק פועלים המים דכאן מזונמיין
 ביארתי. כאשר יין במוזג משא"כ נצטמקו טרם מעיקרא שהיו כמותםעל

 "כביצה מ"ד( דטהרות )פ"ג דתנן מהא להביא יש לדברי אוןוקצת
 וכזית פגול כזית וכו', המת מן כזית וכן ונתמעטו בחמה שהניחןאוכלין
 וטמא, נותר פגול משום עליהן חייבים ואין מהורים אלו הרי וכו',נותר
 וטמא". נותר פגול משום עליהן וחייבין טמאין ונתפחו בג'2סיםהניחן
 הגשמים בלתי הלא השיעור, על כאן נחייבנו ואיך להק'2ות י':והלא
 אלא לאימור, מצטרף היתר ואין הם היתר הלא והג'2מים 'טיעור כאןאין
 היבשות נקבי לעורר פועלים כאן דהג'טמים לעיל, שביארנו כמו לומרדיש

 הוספה כאן אין ובאמת מעיקרא, שהיו לכמות שיוחזרו עדשמבפנים
 דנתי )בתשובה שנתיבש קודם שהיה כמו הראשון למעמדו ההזירתואלא
 ועוד(. '2נתיב,2 לדז'2עלאטין בק'2רע"ז

 שי'2 '2כתב, )שם( לרמב"ם בפהס",2 כרברי מצאתי רין מןלבר
 ילחלחן והמים יכמוש ולכן הדבר ולננב הגוף להות כח יכלוה ב'2מ,2כח

 )מה"ק שו"מ בעל הגאון עמד וכבר עיי"':, בגדלן ויוסיף ויגדלןוירפן
 אמנם כולם 'טה'טיעורים א' ,2עיקר ,2בתב '2ם דבריו על קס"ח( מי'ח"א
 לענין לא וההתחברות החלקים לרפיון נקט .לא הגודל '2יעור בהםנ'טמר
 וגדלו שנומפו ר"ל נפהו, שנפחו וביאר והיתר, איסור לענין ולאטומאה
 דרבנן, אלא אינו דנתנפח שהיכי אמרינן באיפורין מקום בכל למהולפ"ז
 שניתוסף במה והנותר הפיגול חל דתא כן אמרינן ונוהר בפיגול '2רקוהסביר
 דחייב והא חייב, שיעור עכשיו דאיכא היכי דכל איסורין, בי2ארמי2א"כ
 התם שאני לשיעור, ונע'2ה נהפח הגשמים וע"י בצמקו ונוהרבפיגול
 לשיעור הדרן א"כ נתפחו, ואח"כ וצמקו ג"כ מקודם כי:יעור בודהיה
 מזה )ראה צמוקין לגבי דידן בנידון וה"ה שנצטמק, קודמ הדברשהיה
 רמ"ט(. מי' ח"ב מהרש"ם ל"א, ל', מי' או"ח יצחק בית ':מבי2ו"מ

 מי' )ח"א המבי"ט דברי ג"כ מורים שכן לומר יש דין מןלבד
 הצמוקים בתוך נ'טתנה 'טהמים מזוג, יין מקרי לא צמוקים דיין שכתברנ"ב(
 הביא שם והב"י ו'(, מ"ק תם"ב )מי' דבריו המג"א והביא לייןונתהפך
 )ח"ב בתשובותיו המהרי"ט דברי נראים וכן הרשב"ש בי2ם מבראהאי
 הלא מ"מ ק"מ(, מי' )שו"ת עליהם חולק צבי שהחכם ואע"ג ב'(,סי'

 )שו"ת ז"ל יעב"ץ הגאון בנו ואף דבריו שדחו אהרונים מדברינראה
 דבריהם שקיים מוכח הפמ"ג מדברי וגם אביו דברי על תמה ע"ג( מי'ח"א
 )או"ח מלכו ישועות בעל הגאון דברי נראים וכן ו'(, ס"ק תס"ב)א"א
 החדשות צ"צ בשו"ת ג"כ מזה )ראה עליהם לסמוך נכון א"כ י"ג(.סימן
 כ"ח(.סימן
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 בשם הביא פמחים בערבי שהרי"מ להעיר אמרתי בזהבעמדי

 לצמוקים אותם, שישרה קודם לחלוחית בהם שיש צמוקים בין לחלקרבוותא
 האי ורב צמח רב הנאונים לדברי ביון שבדבריו ודאיתי לגמרי.שנתיבשו

 בחמדה ובן א-ב גיאות יצחק לר' שמחה בשערי מובאים דבריהםאשר
 )ראה שביארתי לדברי כראיה ויעמדו ר"ז. העהים וספר ל"ה( )סי'ננוזה
 ר"ג(. עמוד העתים על לבינה עתיםספר

 שלא שצריך ורע"ב( ר"ד סי' בשע"ת מובא שם )ב"ב התב"שבתב
 אפרים היד וביאר במים, בטל אז בי במים מששה אחד הצמוקיםיהיו

 אולם במים, מששה מאחד יותר שבצמוקין הלחלוחית שיהיהדהכוונה
 בששה מאחד יותר הצמוקים שיהיו שהצריך ראיתי חיים דרךבסידור
 שהרי הפם"ג דברי ג"כ נראים התב"ש וכדברי למים, נתינתן בשעתבמים

 ובהגהות שם, שבת תוספת בעל הורה וכן ה'(, ס"ק רע"ב סי' )א"אהעתיקם
 יהיה שרייתן שאחר הצמוקים להרבות החמיר שלעצמו כתב אברהםאשר
 כדעת הקיל לאחרים אבל שליש, הצמוקים יהיו ועכ"פ הבלי ממלויהחצי
 הת"ש. בדברי הורה בביאה"ל( ה' מעיף )רע"ב פנב"ר הגאון וגם שור,הבכור

 )שו"ת ז"ל מליובאוויטש צדק צמח בעל להגאון ראיתיוהלום
 ק"מ( )סי' צבי החכם דברי והביא ע"ז הדיבוי שהרחיב כ"ח( סייאו"ח
 זהו ולא לו יש מזוג יין דין מים עם המעורב שלנו צמוקים שייןשכתב
 והוציא לקורה ועצרם צמוקים בלקח אלא לנסכים, שהוכשרו צמוקיםיין

 ראיה שהביא ואחרי לנמכים, שהוכשרו יין זהו מים תערובת בלי יינםמהם
 להחמיר נפש לבעל שראוי הורה ולמעשה ובמברא בחכמה פלפללדבריו
 אפילו הצמוקים נגד ולא הצמוקים מן היוצא המיץ נגד פעמים ששהולשער
 במים. שנשרוקורם

 שאר שהרי תפוחים מי ליקח מים במקום מוהר צמוקים ייןהעושה
 ס"ק ר"ד סי' )מג"א מששה ביותר אפילו היין מעם מפסידין אינםמשקין

 ובמו ממים, גרוע לא מ"מ ד'( ס"ק קי"ד )סי' המו"ז לדעת ואפילומ"ז(,
 נראים וכן משקים לשאר מועילים כן ליין המים להפך הצמוקיםשמועילים

 סעיף ר"ד )סי' בש"ע ז"ל והרב י"ח(. ס"ק תס"ג מ"ז )או"ח הפמ"גדברי
 שלימ"א וויידענפעלד ר"ר להגאון מישרים דובב שו"ת מזה וראהח-מ

 המים תמצית ממנו והוציאו שנתייבש אך שבקרשיין
 לשתות וכשרוצים לאבק או עבה ~חהיכה נעשהוהמוהר

 ונסך קידוש לענין דינו מה מים עם אותומערבין
 א~זו21( ז0)4שחם0ז4ו~ם4

 מזונ מיין שונה צמוקים שיין הראיתי צמוקים דיין בהאבדיוני
 מברייתו היין נשתנה ביין המעורב המים ע"י מזוג יין גבי ששםבזה,

 אינם שהמים צמוקים יין גבי כהטא"כ צ"ו(, ב"ב רא"ש )ראה בחוונחלש
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 הצמוקים את ומשביחים פועלים אררבה אלא בצמוקים, היין כחמחלישים
 לרון אמרתי ובכן לעיל(, )ראה הראשון למעמרם אותםומחזירים

 עם אותו שעירבו יין באבק וכן היין כח מאתו שהוציאו קרוש בייןבכאן
 נסך. משום לאסרו וכן קירוש לענין כיין רינו אםהמים

 כאן, כתיב יקב ראמר אהא זירא לר' ירמיה ר' הקשה )נ"ב(בסוכה
 לעינולי רומה שהוא משניר הבא קרוש יין ואימא בו, לערב אפשרואי

 קרוש יין פסק ה"ו פ"ר סוכה הערה קרבן ע"ב מ"ח סוטה )ראה וכו'רבילה
 גמר( ר"ה ע"ב ע"ו )יומא והתוס' ה"ר(. פ"ר רבתי איכה סררשוכן

 ושותין במים אותו שורין אלא יבש אותו אוכלין אין יין רהאיכתבו
 גמ)רה ראיה מכאן לך הרי שכר(. ר"ה ע"א כ"נ שבועות תוס' ג"כ)וראה
 במים אותו עירבו ואח"כ המים תמצית מאתו והוציאו שנתייבשריין

 קכ"ג )סי' ביור"ר דמבואר והא עליו, יין תורת להיות למעמרושחוזר
 שיצא מפני הכוונה אין עכו"ם, מגע כהטום בו אין הקרוש ריין ה'(סעיף
 מרברי נראה וכן לטהרות. נסך יין דמרמינן משום אלא יין מתורתכעת
 לטהרות נסך ריין חומרא מרמינן רבר רבכל ר"א( ר"ה נ"ה )ב"בהתוס'
 שאין כשאמרינן נמי התם וגם מ"א( דטהרות )פ"ג הר"ש רברי מוריםוכן
 נגע אם אבל נכרי בו שנגע קורם .כשנקרש רוקא עכו"ם מנע משוםבו
 יוך"ר פתים )מנחת הקרישה ע"י איסורו פקע לא נקרש ואח"כ נכריבו
 שליט"א וויירענפעלר רר"ב האריר להגאון מישרים דובב שו"ת וראה קי"גסי'
 איפכא(. רמשמע ל"ב ל"אסי'

 ארי' שם )שו"ת ז"ל אריה שם להגאון מצאתי בספריםבעיוני
 נפשרו ואח"כ קרישה ע"י תמצית מאתו שהוציאו ביין שרן כ"ט( סי'יור"ר
 בהם פוסל עכו"ם מנע ואין למים רומין או עליהם יין רין אם האלההמים
 חומץ טנעשה נרע רלא לחומרא, עכו"ם מגע משום המים לאסורורעתו
 לאו ביין הנמצא המים רחלק נ"כ ררעתו נראה וזגים, מחרצנים תמראו
 תמצית מאתו ונוציא היין את כשנייבש ובכן מים, רין אלא עליו גמור ייןדין

 יהיה יין רין במים נערבנו זמן ואחר יבש לרבר ונעשהו בו הנמצאהמים
 אותם שמערבים מצמוקים גרע רלא עליו, לקרש ויוכשר זו המשקהעל

 בקן"ע רמבואר להא רמי ולא לעיל, כרביארתי המשקין. על יין שתורתבמים
 מיירי רהתם הוא, בעלמא כעפר שנתייבש שכיון ט"ז( סעיף קכ"נ)יור"ר
 קל"ט( )סי' יחזקאל מראה בשו"ת שביאר וכמו יין טעם ממנו סרהשכבר

 וכמו ע'( סי' )ח"ב יעקב ושבות רצ"א( )ח"ג התשב"ץ בשו"תוכמבואר
 נ"נ סעי' קכ"ג )ר"ת זאלץ, לציטראן בקשר ז"ל רח"ע הנאון בזהשהאריך
- לקמן וכן י"א סי' יור"ר אחיעזרשו"ת  לתמר(. בקשר 

 תלפיות במררש רמבואר מהא אזלינן טעמא בתר שביין ראיהקצת
 מי שותין שהיו יין, שתויי משום טיתה נתחייבו ואביהוא רנרב יין()ענף
 היה שלא אף הרי באר, במי טעמו הכהטקין כל רטעם ליין, וניוונוהבאר
 משא"כ מלקות רוקא משקין אשאר רמחייב מאן ראפילו טעמו, אלאיין

 אהרן בני בדבר )ראה מכהט יין רנחשב אלא ע"ב( י"נ )כריתותמיתה
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 הכוונה שזה ואפשר יין( להם היה םנין שהקשה ע"ב ע"נ בראשיתזוהר
 )יוםא בםן" מעםו המינין "כל דאמר וכמאן המזון ברכת המן עלשברכו
 ולקםן(. ע"אע"ה

 פ"ב )חלה במשנה דמבואר מהא ע"ז להקשות גבן פש דאכתיאלא
 שאינן כלומר פמורין" אלו הרי לתוכן וחזר מתוכן מורסנן "נימלמ"ו(

 נטל באם להחזיר דרכו שאין כהטום שנמלו אחר חלה לשיעור.מצמרפין
 יש ולכן בפירושו(, הרע"ב וכן משה ופני ה"ג פ"ב 'שם ירושלמי)ראה
 כהן במשממ ומצאתי בספרים ועיינתי משם. רידן נידון שונה ובמהלשאול
 אם האלקוהול ממנו שהמשיכו ביין שדן ז"ל קוק הכהן א"י ר'להגאון
 ואין יין בתורת לשתיה ראוי אינו יין וההוא הואיל היקב את לתרוםמותר
 עם הנשאר המשקה רמפממים והיכא הוא, בעלמא כמיא אלא יין מעםבו
 דחלה מהא והעיר כן, לעשות נכון אם יין מעם שישינ עד אחריין

 דקמח להסוברים ואפילו עדימא, בלח דלח בילה א( מעמי, מתרי לחלקזרעתו
 ק"י(. סי' יור"ד י"ח מ"ז תמ"ז א' אות מג"א ת"ל סי' )או"ח בלח לחבקמח
 שחסר אלא יין כמו דהוה י"ל אחר עירוב שם שאין כיון עדיפא כאןב(
 הוזר שמתקנין וכיון יין בתור אדם לשתיית ראוי משקה שיקרא מעםלו

 ה"ה לר"ח( סי' כהן דעת שו"ת מ"ח מ"ה, סי' כהן משפמ )ראהלחיובו
 דידן.בדינן

 צ"ע. הדבר למעשה אבל להלכה להעיר רק כתבתיכ"ז

 המזי3ה שיעדר מזו3,יין
 וכן יין ואחר מים חלקים ב' היינו דמזונ ע"א( ל' )ע"ז רש"ידעת

 וסנהדרין במזג( ד"ה ב' צ"ו והתניא ד"ה א' )כ"ב בזבחים דבריו ג"כמורים
 דסתם יחסר( אל ד"ה ע"ב י"ד )סנהדרין התום' דעת אולם ע"א(, ל"ז)דף
 תרין. חד על מוזגין ארםבני

 היין אם הוא מזיגה דשיעור כתב מ"ז( ס"ק ר"ד )סי'המג"א
 )סי' דבריו הכפיל וכן זו מזיגה ידי על יין במקום אינשי לי' ושתיראוי
 הרי לקידוש, שראוי זמן כל הימב למזגו דרשאי וכתב ם"ב( ס"קתע"ב
 יין. דהאי בחביבותא תלוי דעתו לפי דמזיגהלך

 ובלבד ה'( )ר"ד, שכתב הרמ"א דברי על לתמוה יש דאכתיאלא
 עה"ש הרב תמה וכבר במל ודאי אז כי במים מששה אחד ביין יהאשלא
 שם במנ"א המובאים מהרי"ל דברי על וכן מ"ז( אות )ר"ר רבריועל

 קיי"ל הש"ם בכל דהרי בזה, חדש דין המציאו והרם"א דהמהרי"לורעתו
 ובפחות חזקים ביינות אפילו מהמים, רביעי חלק עכ"פ להיות צריךדהיין
 חלקים ששה דער )קל"ד( ביור"ד קיי"ל למה א"כ עליהם, מים שםסזה
 דאורייתא כעיקר דמעם ואת"ל נינהו, בעלמא מים והא נסך ייןעושה
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 למשה הלכה זה על אין יין נקרא מהו היין, דמהות אלא ששים, עדנאסר
 פחות שהוא כל תפמו הש"ס ובזמן המדינה, מנהנ לפי הכל אלאממיני,
 ששה. דעד מקומות דישנם היות אבל עליו, יין שם אין רביעימחלק
 תלה ולכן האחרון הקצה עד נמך ביין החמירו ולכן ליין מחזיקיסחלקים

 עם ממכימים ודבריו יין במקום אינשי לי' בדשתי השיעורהמהרי"ל
 דלהאי דאע"נ יין, אינו ברמ"א המוזכר השיעור מזה ויותר הרמ"א,דברי
 י"ג(. מי' או"ח מלכו ישועות בשו"ת מזה )ראה דעתו במלה הוא ייןאדם

 יין משא"כ למזיגה, דראוי חזק ביין נהוג מזוג דיין דינאהאי
 עליו לקדש אין ולכן שהכל ויברך כלל למזינה ראויים שאינם שלנוצמוקים
 לקמן(. פ' סי' או"ח שערים בית שו"ת וכן רע"ב-ד עה"ש)ראה

 מבדעם,מיין
 רש"י דדעת לא, או עליו מקדשין אם מבושל ביין הראשוניםנחלקו

 שם( ברא"ש וכן אילימא ד"ה ע"א צ"ז ב"ב בתוס' )מובאבתשובה
 דברי וגם י"ד( ה כ"מ )פ' הרמב"ם דעת הוא וכן עליו מקדשיןדאין

 סרומנבורג המהר"ם וכן )שם( התום' דעת אבל עמו, שמסכים מוריםהראב"ד
 שמקדשין הורו תרע"ב( )מי' והמור שם( )ב"ב והרא"ש ת"ע( סי')תשובות

 בשקלים וכן מתרומות ה"א י"א )פ' מהירושלמי וראיתמ מבושלביין
 דמפורש י"ג( ס"ק רע"ב סי' הגר"א בזה שהאריך מה וראה ועוד,פ"ג

 דדעת אלא להלכה, שימות ב' הביא המחבר ורבינו מבושל, בייןדיוצאין
 וקבע המנהנ אחר בזה הלך והרמ"א אומרים, יש בשמ הביא ודעימי'רש"י
 לנ בשאין טשא"כ עליו יקדש מוב יותר יין לו בדיש אלא כמנהג,הלכה
 ממנו. מוביותר

 מבושל, יין על מקדשים שאין שפוסקים ורמב"ם רש"יבשימת
 ורצה ע"ז הדיבור שהרחיב א'( מי' )ח"א זכרון אבני בשו"תראיתי
 שהרי מקדשין דאין ודעתו הירושלמי על חולק דידן שהלמודאלחדש
 והתוס' והבדלה, קידוש ביין מותר דנזיר כתב נ'( )דף לנזירהמפרש
 1סומכוס ל'( )עירובין ביין לנזיר מערבין הלא הקשו ע"א( כ"נ)פסחים
 דנזיר המפרש דברי ולפי דמודה, נראה דרישא אהא .אבל סיפא עלפליג
 מומכום מודה ולכן לקידוש לנזיר לי' חזי הלא קושיא מה בייןמותר
 ב' בעי ועירוב ברביעית סגי דקידוש בשיעורים, ש11 דלא ותירץבנזיר,
 דיין דידן תלמודא דדעת נימא ואי 1'(, סע.ף שפ"1 )או"חרביעיות
 דבמבושל שם( )פמחים חת"ס קושית תקשי אכתי עליו מקדשיןמבושל
 אע"כ בשיעורין, שווין ובכן כ"מ( )עירובין ברביעית רק עירובשיעור
 ולכן הירושלמי על ופליני מבושל יין על מקדשין דאין סובר דילןדש"ם
 מבושל. יין על מקדשין שאין ורמב"ם רש"יפסק

 מ'(, סי' ח"נ בנעימים )חבלים ז"ל גרויבארמ מהרי"ל הנאוןוהנה
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 קתני מתמא מתניתין שהרי כן לוכור נראה דלא ודעתו דבריו עלישיג
 ועיי"ש לווי בשם מבושל יין אלא מתם יין דאינו מבושל משא"כ"יין"

 אבנים קונטרם ח"ב זכרון אבני מזה עוד )ראה ע"ז הדיבורשהרחיב
 א'(. מימןשלימות

 למה המחבר על תמה כ"א( מי' )ח"ג מאירות פנים בעלהגאון
 ר"ח( )מי' ודוחן ובאורז "הגפן" כ!ברכין מבושל יין שעל כאןהכריע
 פסק "הע~יי או "הארעה'י מברכין אי פלוגתא דיש ר"ב( )סי'ובסוכר
 )ברכות( יצא שהכל אומר אם כולן רעל שהכל, דמברכין כהרמב"םהמחבר
 הוא ביין תקנה דעיקר ודעתו הכי, לפסוק לי' הוה ג"כ מבושל בייןא"כ
 אחת ברכה הגפן על אלא נפשות בורא לברך שלא אחרונה, ברכהמיטום
 מבושל יין על הגפן על לברך הפוסקים רוב שדעת והיות שלש,מעין
 )או"ח 'טיק והמהר"ם אחרונה, בברכה יטעו שלא כדי דעתם קבללכן
 כ!"כו שהכל, כוברכין כובושל יין שעל להסוברים דאפילו דעתו פ"ד(סי'
 הגפן ולא שהכל שיברך מוברים דהם הא שהרי יצא, "הגפן" בירךאם
 חשיבות לו ואין לגריעותא נשתנה הבישול דע"י לרידהו דם"ל משוםהוא
 ר"ו )סי' המג"א שכתב וכמו בדיעבד, משא"כ לכתחלה וזהו האי,כולי
 אם מ"מ האדמה, יטמברכין אע"פ ננמרה 'טלא לפרי בקשר א'(כ"ק
 הבישול ע"י שנולד והכפק היא, הע.1 פרי באמת דהא יצא, העץבירך
 ולהצריכו מחזקתו לחוציאו בכהו אין לא, או לגריעותא ניטתנה הייןאם

 בישול ע"י שמשתנה כשלהם שלנו דיין נימא מי ועוד 'טהכל,לברך
 סי' או"ח ח"א מרדכי לבושי )ראה ביותר חזק דנעשה אפשרלגריעותא

 אלו(. שיק מהר"ם בדברי הריבור שהרחיבל"ג

 מבושל יין יסל שהכוונה החיים בספר ז"ל מהריט"ק הגאוןכתב
 המבשל משא"כ יין שנע'טה אחר אותו 'טמביטלין הוא עליושמקד'טין
 מדברי כדבריו נראה לא אבל יין, שנקרא שמענו לא יין מהם ומוציאצמוקים
 נמשכו אם גמור יין הוי צמוקים בבישול שגם שנראה ר"ב( )מי'הלבוש

 ולעשות צמוקים לבשל נוהג היה אברהם אשל בעל והגאוןמהצמוקים.
 מדינותינו, מנהג לחזק )שם( הטהורה מנורה בספר העלה וכן ייןמהם
 כ; לא אבל חיים, והררך ו'( כלל שבת )הלכות ארם החיי רעתוזהו
 קי"ג )יור"ד אבנ"ז ומ'טו"ת י"ב(, מ"ק ר"ב )מי' בש"ע הרב דברינראה
 להם יין רדין יין מהם ועושה צמוקים דמהביטל נוטה דדעתו נראהקי"ד(
 נראח מ"מ יו מדעה שחזר ואע"ג נמך, יין לענין להחמיר רצהשהרי
 ונמה נאמר אינו דמבושל הורה נסך שלענין אלא עליו, יין דדיןדמובר
 צ"ב( מי' יור"ד )שו"ת ז"ל חיה נפש הגאון דברי נראימ וכןלהתירא
 עיי"ש. בזהשהאריך

 ראיתי ה'( אות )רע"ב חיים לארחות מהרש"ם בהגהותבעיוני
 במים צמוקים דבבישול רם"ז( יי"נ )הלכות לרש"י הפרדס מספרשהביא
 שכתב אלא נמך, יין דמקרי לך הרי מבושל, יין כדין נמך יין דין בואין
 תורם שהרי פרי בכלל לאו דנרעין הגרעינין, בלא הצמוקים לשערשיש
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 שם(. ר"ש מתרומות ה"ט פ"א )ירושלמי הגרעינין על ולא הצמוקיםעל
 הסוברים הפוסקים דעת ננד ערער מ"ה( מי' )ח"א אלעזר מנחתובשו"ת
 וטעמם שיבשלם השבת מקודם ימים ג' הצמוקים להעמיר דשכחודהיכא
 והביא ממש, מבושל כ"ש כמבושל דכנוש סשום הוא ימים רג'ונימוקם
 הם וכן ממש כמבושל לאו ר"ל כמבושל דכבוש שכתב הפמ"גרברי
 באריכות זה ענין שביאר ק"ה( וסי' מ"1 מעי' ס"מ )יור"ד יהודה היררברי
 טעם שמוציא שפעולתו אלא דבריו לכל ממש כמבושל דאינודעכ"פ
 ולכן אחד, לדבר נעשה התערובת וע"י אחר לדבר וממשיכו אחרדבר

 מזה עוד )ראה יין, דין בו אין צמוקים של מאכל מעם רק שאינובבישול
 ו'(. סעי' נ"נ )סי' ש"ע בקיצור הורה וכדבריולעיל(

 )אוה5 ז"ל פוסק ר"א להגאון ואהלות מור בשו"ת ראיתיוהלום
 לה, קאתינן כבוש מתורת לאו שביין שכתב ל"מ( מי' והודאותברכות
 תוסם, אינו מהכי ובפחות תוסס יסים רבג' לרבנן להו דקים משוםאלא
 בקשר לעיל מזה )ראה כלל עלייהו יין תורת לאו מבושלים צמוקיםולכן
 צמוקים(.ליין

 בשם הביא י"ח( אות י"ג סי' או"ח )ח' דינים בעקריאולם
 קצת לחלוחית בהם שיש צמוקים ליקח להתיר 'א'( סי ח"ב )שו"תכנה"נ
 "הגפן" זה יין על מברכין הוא, גמור דיין מהצמוקים ויסננםולבשלם
 ולהבדלה. לקירוש חובתו ירי בוויוצא

 גרעינין בהם שאין מענבים הבא יין על לקדש מותראם
 בהם שאין הקמנים דצימוקים העלה ז"ל קרושים דעת בעלהגאון

 שפירש הרד"ק דברי לדבריו ראיה והביא ענבים בכלל המהגרעינים
 גרעינים בהם שאין המשובחים ענבים שהם ה'( )ישעי' שורק""וימעהו
 לך הרי ב'( )ידמי' רד"ק בדברי נ"כ מבואר וכן רע"ב( סי' חיים)ארחות
 ענבים. בכלל אלודאף

 הב"י מדבדי להקשות יש ז"ל קדושים דעת בעל הגאון דאיתעל
 בקשר וכן פסקן ולא מפרש רק שאינו רש"י על שכתב י"א( סי')או"ח
 כתב שהרי שאני, במציאות התלוי דדבר לומר דיש אלא אלו, רד"ק5רברי
 מרברי הלכה למדין דאין אע"ג קס"א( יור"ד )מה"ת נוב"י בעלהגאון
 נ"פ הדחה נסך ליין דמהני ל"ג( )ע"ז התוס' למדו איך ובכןאגרה
 מהם אחד של כוסו ישתה המלך אדוני "אם לאחשורוש המן דאמרמהא
 שהעיר כיון רק מאגרה, זה לימוד דאין פעמים" ג' ידיחוהו בו יגעאו

 ישראל מנהג הוא רכן ומוכח המן אמד שכך שהיה מעשה עלהמדרש
 ענבים מין שיש גילה מציאות רק הרבר הדר"ק ברה לא כאן גםובכן

 גרעינים. בהם שאין והםכהשובחים
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 בין דזה ודעתו ע"ז נשאל ק"ע( )סי' פענח צפנת בשו"תוהנה

 לאסור ע"ב(, ל"ד )נזיר לרבוים אתי זג דעד בגמרא דמבוארהביניים
 ר"א להגאון חפץ אבני בשו"ת וגם מקרי, דיין הכי דינא וכן בהםהנזיר
 בין לחלק מקום שאין ג"כ ודעתו י"מ( )סי' בזה שדן ראיתי ז"ללעווין

 היין על לברך דיש אלא צימוקים, לשאר גרעינימ בהם שאיןהצימוקים
 ועוד דנזיר מהא ג"כ וראיתו עליו, ולקדש הגפן פר. בורא מהםהנעשה
 שבש"ס.מקומות

 )שו"ת ז"ל חיות יצחק ר' הגאון של הערתו לפנינו דעומדתאלא
 משיגרעו" "הגפנים מ"י( פ"ד )שביעית דתנן מהא ג'( סי' יצחקשדה
 גרעינין בהם שאין ענבים נמצאו ואם גרעינין, משיעשו הרמב"םפירש
 ע"ו יעידון הרע"ב דדברי י"ל אלא זמנן, אימתי לפרש למשנההו"ל
 והוא, אחר פירוש עוד עליו והוסיף הרמב"ם של פירושו הביאשהוא

 א"כ גרוע, ונקרא הלבן כפול ונעשו הענבים משיגדילו היינוכהטיגרעו
 ע":( ל"ו )ברכות משנה להאי בפירושו רש"י וכן משם, ראי' להביאאין
 שהענבים "משיגרעויי פירש אלא הרמב"ם, של פירוש האי כלל הביאלא

 מפני וכנראה הרמב"ם, של פירוש הך השמימ הר"ש וגם כגרוע,גמים
 הזמן אצלם שייך ולא גרעינין, בהם שאין ענבים שיש להם ידועשהיתה
 הענבים, בכל שייך הזה הזמן ואז השני כהפירוש שהעיקר תפס וע"כהזה
 הגפן. לברכת דאויים גרעינים הניובכן

 כ"ג( סי' ברכות מערכת היטדה )פאת בשד"ח ראיתי דין מןלבד
 ברכת ביטם והביא והמתירין, האוסרין דעות והביא ע"ז הדיבורשהרחיב
 שהוא ממה משובח ולפעמים טוב ג"כ ויינם מובים שהם בברכותראש

 בוסר שמא האוסרים דיעות הני לכל לחוש אין ולכן הגדוליםמענבים
 השיניים. את ומקהה חמוץ היה בוסר היה דלולאהוא,

 קידוש לענין וקונסמוויין ק~בישקתמד,
 ואם כשמרים, דינם מים עליהם שנותנים מחרצנים שעושיןתמד

 בהם נתן שלא וה"מ הגפן, פרי בורא עליהם מברכין לשתייהראויים
 ואנו מ"ו( ס"ק ר"ד מג"א שמרי, ד"ה ע"ב צ"ו ב"ב )רשב"ם הרבהמים

 אליהו מזה )וראה רפויים שהן שלנו ביינות מזיגה דרך כפי בזהמשערינן
 או"ח שערים בית שו"ת מ"ז, ס"ק ר"ד א"א פמ"ג י"ד אות ר"דרבה
 פ'(.סימן

 בדבר קי"ח( 5"ד, ל"ג, סי' )ח"א מרדכי לבושי בע5נשאל
 בורא ע5יו 5ברך מהו שרף יין כמ5אכת ומלאכתו מיין הנעשהק~ניאק
 אי מאוכלין היוצא דמשקה ךינא בהאי רן ומתחלה עליו ולקד,ם הגפןפרי

 כ"ו, סי' כ' כ55 הרא"ש שו"ת ממ"א, פ"ז רמב"ם )ראה 5א אוכמותן
 עליו לברך דאין ומסקנתו שם( פ"ת צ"ב יור"ד רנ"ה סי' הריב"ששו"ת
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 יצחק יר שו"ת בשם שטה הביא וכן עליו, לקדש אין וכן הגפן פריבורא
 עליו. לקדש אין ולכן '2הכל לברך נ"כ שדעתו ס'( סי')ח"ב

 הנקרש )וויין-עקסטרשקט( היין תמצית תערובת ע"י הנעשהקונסטוויין
 ושפיריטוס יין עם אותו ומערבין אחר, באופן הנעשה או החביותברופני
 לרמותו רצה ע"ט( מי' )או"ח שערים בית בשו"ת בזה ונתן שנשאואחרי
 שהכל. עליו מברכין אלא יין דין עליו שאין דבריו מסקנת אבל ייןלשמרי
 מעורב הוא היין ששם יין, לאבק בקי2ר לעיל שכתבתי מהא להק'2ותואין
 מוכיח ושטו בתוכו נתון מיין חלק דרק הכא משא"כ ממנו, שנטל המיםעם
 לשם. דמי לא ולכןעליו

 חולה וכן יינם, סתם על לקדש יכוי אם כשר יין לואין
 יינם מתם א?א לו ואין יין לשתוה לושצוו
 על ולהבדיל ולקד'2 לברך מתיר ק"ט( )סי' עשק בארבשו"ת

 וביטו"ת יינם סתם וגזרת לתקנת בזמן קדמה הברכוה שהקנת יינם,סתם
 מנאיו, אלא מברך זה .2אין ורעתו עליו הולק י'( סי' )ח"א קטנותהיכוה
 מ"ה( סי' ח"א ).שו"ת ז"ל יעב'"ו והגאון מזה(, קצ"ז ברכ"י ג"כ)ראה
 כי2ו"ת וכן אחת אחת ראיותיו וסתר קי2ים בדברים ע'2ק הבאר נגדיצא
 כ"ד(. )יור"ר עייא'2 למהר"י יהודהבית

 לשתות לו דההירו סכנה בו שיש בחולה אחרונים האריכווהנה
 מהראנ"ח ובשו"ת י' מ"ק קנ"ה סי' יור"ר בש"ך מזה )ראה יינםסתם
 רע"ב )או"ח יעקב הישועות דדעה ג"כ עליו לקדש שרי אי קי"ב(,כ.'
 )מובא קידושין בירוי2למי דהק'2ו מהא ו-איהו עליו מקדי2 דאינו 3'(ס";

 ק"ת וידחה דמצה עי2ה יכוא חדיט אכלו לא אמאי ל"ח( דף .2םבתוס'
 שחלקו ושבע שכבשו בשבע הוהר כנענים '2ל '2לל הא והק'2הרהד'2,
 מצוה מזה לעשות מ"מ מותר דשלל דאע"ג מזה והוכיה י"ז(,)ח:יין
 ר'2אי.אינו

 טו"א בעל הגאון עלה עמד כבר קו'2יא האי רבר שללאמיתו
 מוחזקת דא"י כיון ותיר'1 שם( בקו"א וכן הפסה מכהרת ד"ה י"ג)ר"ה
 ס"ל הא '2זרע, במה חלק לעכו"ם די'2 דאמרינן ואע"ג כדידהו להוהוה

 שיכול איסור להם הותר שלא לומר יש או ברירה, דאין דר"כלחבריא
 י2תירץ מ"ז סי' יור"ד אפרים בית בשו"ת ג"כ מזה )ראה היהר לידילבוא
 סתורה ובכן ס"ד( סי' יור"ר צכי הפארת בשו"ת מזה העיר וכןנן
 ז"ל. יעקב "2ועות בעל הגאון של ראיתוהיא

 לבאר האריך צ"ה( דף עכו"ם )הלכות חכמים משנת בעל הגאוןגם
 ק"ח( מי' יור"ר ל סעי' רצ"ג )או"ח מהא לאיסור ראיה והביא יטאלההאי

 'טהרי בהן להריח רמותר אע"ג ביק, העכו"ם רשרו בשמים מלאיםדשקים
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 בבשמים, היין ולא ביין ריח נותנים הבשמים שיהא היינו עבידא,לריחא
 בההוא ונתן ונשא למצוה, וה"ה לגבוה דמאים עליהן מבדילין איןאפ"ה
 דבריו מחתימת נראה כן שלא אע"ג לאימור נוטה שדעתו וכנראההלכתא
 בצ"ע. הדבר הניח שהריאלא

 שכתב כ"ד( )סי' לאברהם חמד בעל הגאון דעת הוא כן לאאבל
 כהיתר הו"ל לכן פק"נ אצל האיסורין דהותרו למ"ד מיבעיא לאלהתיר,
 וכראיה פק"נ במקום דשרי חילוק אין מ"מ דחויה אם ואפילוגמור,
 ביוה"כ, לחולה קידוש תיקנו אי הרי"ח( )סו"ם המג"א דברי הביאלדבריו
 שייך קא כאן וגם ההיתר לו גורם פק"נ 'טהרי הוא, חול כיוםדלדירי'
 ראש בשמים ובשו"ת בזה שהאריך ועיי"ש בעבירה, הבאה מצוהלומר

 עליו השיג ד'( )סי' ז"ל הורווי'1 איש הלוי שאול ר' להגאו!החדשות
 בר זוטרא רב דאמר בהא דבריו ותמך כלל הדבר להתיר שאיןודעתו
 ע"נ לנסך הראוי היין על אלא היום קידו'ט אומרים דאין רב אמרטוביא
 דעברי' ואע"ג מגולה ייו בא דלמעוטי שם הנמרא ומסקנת וכו',המזבח
 הרשב"כ ופיריט וכו', לפחתך נא הקריבהו משום פסול הכי אפילובמסננת
 יין מיבעיא לא מעתה לקידוש, וכן לקרבן אסור מגונה דבר דכלמשום
 אפילו אלא מ"ז(, )ע"ז לנסכים אסור דנעבד לקידוש דאפור נמורנפך
 רצ"ו )או"ח נמך דיין בקנקנים 'טשמו דבשמים מהא גרע דלא יינםסתם
 ה"ה דמאיסי משום לעיל שנתבאר כפי עלייהו מבדילין דאין ג'(,סעי'
 רמ"ג(. סי' ח"ב מאהבה תשובה שו"ת מזה )ראההכא

 י"ט( ס"ק קנ"ד סי' )א"א הפמ"ג מדברי דבריו לי תמוהיןוקצת
 בנר לחדליק שרי לאחרים דטאום אע"ג לדידי' מאום אינו דאםשכתב
 שאני דלדעהו ואפשר לקריט, לי' נאסר מדוע שרי ולדירי' הואיל ובכןכזה,
 יי; להתיר יבואו שלא משום הוא כאן איסור של דעיקרו דנר, מהאיין
 שהרי למצוה, משא"כ התירו להתירו שהוצרכו לחולה ולכן בהנאה וראינסך

 לחומרא. אזלינן בע"ז מ"מ לקולא, בדרבנן תיקו דכלקיימ"ל

 שהרחיב ק"ם( )או"ח אסאד מהרי"א בשו"ת ראיתי מהאמורלבד
 ואי; יין לשתות הרופא.ם לו וצוו סכנה בי שאין חולה בנידוןהדיבור

 עליו לקדיש אסור יכן כוסות ד' מצות בזה יוצא שאינו יינם, סתם רקלו
 סי' הרמ"א יטו"ת יינם סתם לענין סכנה בו שאין חולה בדבר)ראה
 ס"ק שכ"ח סי' במג"א וכן ח', סי' נתנאל תורת בשו"ת שהשיג ומהקכ"ד

 כ"נ אות קנ"ה סי' בד"ת עיין הפומקים בספרי בזה שהאריכו ומהט',
 אחר יין שאין במקום כ':הוא ואפילו ט"ו(, אות שכ"ח סי' חייםוארחות
 כתב לשהות לאדם לי' אסור כוסות, ד' חיוב ידי לצאת צריךוהוא
 שהרי ביותר, חפצא איסור בו ויש האדם את ומטמא בנפש שפוגםיינם,
 דמי כ"ה( סעיף קכ"ג סי' )יור"ד הרא"ש תשובות בשם הרמ"אכתב

 והלא והקשו תעניתים, ה' יתענה בשוגג הזה בזמן יינם סתםששותה
 כפרה צריך אינו בשוגג דרבנן דאיסור הנתיבות ובתוכם האחרוניםכתבו

 בנפש דפוגם דחמור מיטום אלא כפרה, צריך ובשוגג דרבנן יינם סתםוהרי
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 ח"ג י"ח, סיסן ח"ב א5עזר מנחת בשו"ת מזה אריכות )ראהכדביארנו
 כ"ג(.מימן

 אפי5ו 5התיר ש5א נוטה דעתם דרובם יוצא א5ו האחרוניםמדעת
 סכנה בו שאין 5חו5ה ובפרט יינם סתם ע5 לקדש מכנה בו שיש5חו5ה
 פמח ה5כות ע5 )בספרי יינם סתם א5א 5י' ד5ית ישרא5 5ברומכ"ש
 ד' ע"ז, הדיבור הרחבתי יי"נ ע5 בקונטרסי וכן כוסות ד'מערכת
 5הוציאו(.יעזרני

 ר' 5הנאון יהומף זכר בשו"ת שגם ראיתי 5דפום הדבריםבסדרי
 נראה דבריו ומתוך בחכמה ומ5פ5 הענין בזה האריך ז"5 שטערןיוסף
 דברכות בפ"ו ישרא5 התפארת דברי מורים וכן האוסרים 5רעתדנומה
 בית בשו"ת או5ם שורק, נטע בשו"ת מזה והעיר שם(. ובבועז ד')אות
 שהרי וטעמו מכנה בו שאין 5חו5ה נם להתיר הורה נ"ח( סי' )או"חאב
 מברך, סכנה בשעת איסור דהאוכ5 והאחרונים המג"א והמכים הש"עפסק

 מדאורייתא 5חו5ה דאיסורים דדעתו ועוד קעכיד, ומצוה 5י' אכי5דבהיתרא
 א5א תח5ה, ק5 הק5 אותו ומאכי5ין דדחויים אמרינן מדרבנן ורקהותרו

 הוא חיובא בר זה חולה אי קידוש, בההוא אחרים 5הוציא 5עניןשנסתפק
 5שתות רשאי שאינו ט'( סעיף )רע"ב היין מן במודר כמו אחריםמוציא
 פומקים הני בזה דנו כבר ה5א דבר ש5 5אמיתו אב5 אחר, מוציאומ"מ

 5אמור. נטו ובכ"ז 5עי5'טהבאתי

 הורה זה, רק אחר יין נטצא ו5א מרובה בהפסד רק הותר ש5איין
 כמיני' כ5 5או עצמו ע5 המחמיר נפש בע5 דגם ז"5 חת"ם בע5הגאון

 התה"ר מדברי וראיתו מ"ה(, מי' או"ח )שו"ת מצוה במקום כאןלהחמיר
 הסעודה, 5כ5 הותר ע5יו 5קדש ומדהותר היין ע5 יקדש שכתב ל"ב()סי'
 קם"ח או"ח )ראה 5קרוייו הותר 5צרעתו שהותר מתוך מהא 5י'ונפקא
 שם(. החת"ס שהעיר ומה ה'סעיף

 שיש לו נורע הכום ששתה וקודם היין עלקידש
 יינם סתםחשש

 באחד ח"י( מי' בשו"ת )ח"ב ז"ל אלעזר מנחת בעל הנאוןנשאל
 לו ויש יינם, סתם על שקדש לו נודע הכום ששתה וקודם היין עלשקידש
 לקדש וצריך יצא לא קידוש דידי ודעתו לקידוש, אחר יין המארחלבעה"ב

 היין את פוטר קידוש דיין שנית, כשיקדש ידלנ הנפן וכרכת הפעם,עוד
 לכן יין אח"כ שישתה בדעתו היה הלא והוא הסעודה, בתוך אח"כהבא
 הב"י שהביא אשכנזית דתשובה להא ודמי הנפן פרי בורא בברכתיצא
 שהיה כיון סים שהוא וסצא וטעם היין על אדם בירך שאם ר"ו()סי'
 צריך ואינו אח"כ לשתות ויוכל הברכה בזה יצא יין אח"כ לשתותדעתו
 מים ונמצא יין על טקיד"ש נרע רלא יצא דלא הקידוש כהסא"כלברך,
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 ואף שנית לקדש דצריך ל'( מ"ק רע"א )סי' מהרא"י בשם המג"אודעת
 לפניו שהיה שהיה, במעשה הנ"מ שיצא דדעתו י"ם( ס"ק )שםהטו"ז
 קם"ח( )סי' צבי החכם דדעת ועוד הכא, משא"כ השלחן על אחר יין'כום

 אחר להם נודע אם מיהו דוקא, בידו להיות צריך עליו שמברךוהכום
 שהעובד האחרונים כתבו שהרי קידוש חובת ידי יצא בודאי מהכוםששתה
 נסך דיין המובר להרא"ש ואפילו כפרה, צריך אינו בשוגג דרבנןאיסורא
 הואיל מקום מכל מזה(, ולעיל כ"ד מעיף קכ"ג יור"ד רמ"א )ראהיסאני
 יצא. הקידוש אחר היא דהשתיה העבירה עשה לא המצוה עשייתיבשעת

 בשאלה דן מ"ם( )מי' ז"ל מבראדי להגאון אברהם מחזה בשו"תגם
 רוב דעת היין על קירוש שהרי להבדיל או ולקדש לחזור דאין ודעתוזו

 דלא פוסקים כמה דעת הלא דרבנן ובמצות דרבנן, אלא דאינוהפוסקים
 ז' כל בגזול בקשר ה' סעי' תרמ"ם או"ח )ראה בעבירה הבאה מצוהאמרינן
 ועוד(. א' לולב, הלכות משעה"מ מוכח כן לא אולם דאמרינן,דדעתו
 להא ודומה העבירה נעשה לא הקידוש דהיינו המצוה בעיקר דהכאועור

 עבירה, עביד הוא הכא ברם עבירה, גופי תמן האורג( )פרק.דירושלמי
 הוא והיין היין על שיהי' המצוה שמתנאי אלא עבירה, אין בקידוש.כלומר
 אמאד ומהרי"א רצ"ה או"ח שיק מהר"ם מזה )ראה מעבירה לודבא
 קצ"ז(.או"ח

-  )הביאו הישר בספר הר"ת ודעת בשוגג כאן מיירי הלא דין מןלבד 
 דבשוגנ רצ"ה( או"ח שיק המהר"ם הגזול, לולב בפ' בחידושיוהחת"ם

 )פמחים הצל"ח דדעת אלא עור ולא בעבירה, הבאה מצוה אמרינןלא
 שיש במצוה דוקא בעבירה הבאה מצוה דרבנן במצוה דאמרינן דהאל"ה(
 דאורייתא, הוה א' דביו"ט ב', ביו"ט הגזול לולב כמו מה"ת עיקר עכ"פלה

 בעבירה הבאה מצוה אמרינן לא לכ"ע התורה מן עיקר דל"ל היכיכהסא"כ
 מזה(. ל"א מי' חמד תורת נ"כ)ראה

 דן שג"כ ל"א( מי' )מה"ת לאברהם חסד בשו"ת ראיתיוהלום
 דבריו וממקנת בדרבנן בעבירה הבאה דמצוה בהא בחכמה ופלפלבזה

 שמיר בעבירה לו בא שהיין אע"ג עבירה כאן אין מצוה ובעיקרדהואיל
 יאדה ר' מהרב יעלה יאדה בשו"ת ראיתי וכן קידוש, חובת ידייצא
 ונשא ענינא בההוא הדיבור שהרחיב ,ט"ו( י"א אות כ"א, )סי'קובו
 דאינו ודעתו לו יש מאכל דין דרבנן אימורא אי הפוסקים בדעתונתן
 שנית. ולקדש לחזורצריך

 קידוש ירי יוצא אם גזול יין עלקידש
 כוס שגזל במי ד'( )מי' מפריבוזנא ז"ל יעקב צור הגאוןנשאל

 בדברי הדבר ותלה קידוש חובת ידי יצא אם קידוש עליו ועשה מחבירויין
 אסור גזולה מצה דתני ה"ג( י"ג פ' שבת ה"ה פ"א )חלההירושלמי

 הריטב"א ודעת וכו' ד' ניאץ ברך ובוצע ע"ש הושעיא וא"ר עליהלברך
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 כיון הרי ב5עימה, רקניא דכיון הכי, מ"ל לא די5ן דש"ם ל"ה()סוכה
 משום מעים הנאת בשעת הוי לא דמים אלא חייב אינו לאהדורידא"א
 )מג"א 5כתחילה הדין וכן בלעימה דרכו ה5א ומצה בעבירה, הבאהמצוה
 י"א(. ס"ק תע"הסי'

 דגזל ד'( מעי' )תנ"ד שפמק המחבר דברי 5פנינו דעומדיןאלא
 המצה כשבלע דברו הירוש5מי וכן דהמחבר לומר דעתו ובכן יצא לאמצה

 לאו וממילא קניה, לא לעמי' דלא וכיון ע"ב(, קט"1 )פמחים דיצאדאמרינן
 שם אלף המגן קושית לפנינו עומדת עור אולם יצא, לא ולכן הואדילי'
 יצא, דלא גזולה מצה כשבלע רירן בתלמורא הזכירו לא מדוע ב'()אות
 ואין היא אהדורי בר לאו רהמצה דכיון הריטב"א דלדעת לומר דעתוולכן
 וכדאמרינן נמאם שהרי בליעה בשעת מצהב"ע הוה לא ולכן דמים אלאלנגזל

 יכול ד5א במקום הבליעה בבית חבירו לו רבתחב ע"ב( ל' )דףבכתובות
 תום' )ראה כלום שוה ואינו בנרונו נמאם דהדבר הדחק ע"י רקלאהרורי

 המצוהי קיום בעת בעבירה הבאה מצוה הוה לא ובכן צריכא(, לא ד"השם
 עבירה הוה אכילה דבתחילת רעתו הירושלמי כדעת דפסקהמחבר

 אולם בעבירה, הבאה מצוה הוה בבליעה אפילו לכן אכילה צורךדלעיסה
 התורה, מן אצלו בעבירה הבאה מצוה רפסול דאורייתא, במצוה דוקאזה

 דין שייך לא פוסקים רלהרבה מדרבנן, דעיקרו היין על קירושמשא"כ
 והלעימה בלעיסה רקניא בכה"ג מפשינן לא פלוגהא אפושי ובכןמצהב"ע
 לא שוב קניא, כבר ואז במעיו או בגרונו הנליעה רק המצוה עיקראינה
 מצהב"ע.הוה

 ואע"נ דרבנן פומקים לרוב היין על דקידוש כיון דידן בנידןלפי"ז
 כי מ"ט( )סוכה בש"ם אמרו כבר במשקין הלא אולם לטעום,שצריך
 מיו לתוך וכשבא בגרון ההנאה דעיקר הרי שבע, מגרונו חמרא אינש'טבע
 ש"ע שם וברא"ש נ' )ברכות לאהדורי ראוי ואינו המשקה נמאסתכבר
 המצוה עיקר דאז בליעה ובשעת הריטב"א וכרברי קנאו ולכן קע"ב(או"ח
 ב' דיש כיון ועור לכ"ע, בעבירה הבאה מצוה הוה ולא ש5ו הואכבר
 דרבנן ומפק הוה ספיקא עכ"מ בעבירה הבאה מצוה בענין בש"עדיעות
 לכתחילה יברך דלא תרמ"ט( )סי' בש"ע ז"ל התניא בעל הגאון וכרברייהקל
 שנית. יקרש לא ה"נ וא"כ להקל ברכות דמפק משום שני ביו"ט גזולעל

 ולא היין עוד בלע לא מקרש שהוא בשעה והלא בזה תימהוקצת
 הב"ע במצוה והמברך גזול דבר על מברך ברכה בשעת ובכן עודנפסל
 הואיל שאני דכאן וי"ל תרל"ז(, מי' )מנ"א כלל בירך 5א וכאילו לבטלההוי

 )ברכות הקידוש לומר שיוכל גורם היין אלא היין, על אינו קידוש 'טלועיקרו
 ולולב מצה בין לח5ק ז"ל מהרש"ק הגאון כתב גוונא וכהאי ע"ב(,נ"א

 לגבוה מאום כשמברך ולכן הגזול ברבר הוא המצוה גוף רהתםלמגילה,
 ענינים כשני והמגילה הקריאה הוה בקריאה, דהמצוה במגילהמשא"כ
 כן, אינו הרמ"א דעת הלא דהתם ואע"נ י"ז( מי' קרה"ת מתם)שו"ת
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בית הגאון שחילק וכמו הכא משא"כ הקריאה, על דמברכין מגילהשאני
 למנילה, מ"ת בין קל"ז( דף ח"ב ישרון יסודי ק"ט סי' ח"ב )יור"ד ז"ליצחק

 היין על מברך כאן דגם ואע"ג הקריאה, על ולא התורה על מברךדבם"ת
 דהברכה ודעתו בזה שם דן כבר לבטלה והוה בעבירה נעשה הברכהובכן
 לקמן(. מזה )וראה קידוש ידי מלצאת מעכבתואינה

 ז"ל ווייס ר"ב להגאון יקרה אבן בשו"ת ראיתי זאת כתביאחרי
 והדליק שמן גזל חנוכה, לנר בקשר זה כעין שאלה שנשאל ק"נ( סי')ח"ג
 דגם הסוברים כשיטת נימא דאי החיוב, יוצא שאינו ודעתו חנוכה נרבו

 המצוה דע"י די"ל יצא, לא בזה נם הב"ע דמצוה דינא שייך דרבנןבמצוה
 דעשה ע"ב( )ל"ב כתובות התום' וכדברי להיטיב מה לו ואין הגזל הואמכלה

 לאו גזילה חשיב והלכך תגזול דלא הלאו עוקרת הגזילה אתדוהשיב
 אפשר ואי שיטורפו שמן גבי כאן ולכן סמוכים, שאינם אע"פ לעשההניתק

 מצות לקיים בכדי שגזל כעין להשיבו הוא מחויב שהרי אח"כ, להשיבולו
 )סוכה התום' קושית תירץ זה ובדרך השמן דמכלה כאן א"א וזההשבה
 אלא מצהב"ע, משום לי' תיפוק גזול למעוטי "לך" קרא בסוכה דל"לט'(

 המצוה יכשר ובכן המצוה קיום אחר בה'2בון אפשר סוכה גבי דהתםמשום
 כה"ג. גזולה לכועוטי לך" תעשה הסוכות "חג להורינו המקרא באולכן

 הגאונים דעת שהרי קידוש מצות ידי יצא לא כאן גם דבריולפי
 מכלה טועם ואם ליטעום לי' וא"א שיטעום צריך דהמקדש לקמן()ראה
 לידו. בעבירה באה המצוה ובכן בהשבון ואינוהגזל

 גבי דהתם הדברים, לדמות אין מ"מ יפה עולה דהדמיוןואע"ג
 כאן, משא"כ נימא, פרמומי משום הקבוע זמן הנר שידליק המצוהנ"ח
 אין אבל לעיל, שביארתי כמו קידוש עליו לומר שיוכל הגורם רקשהיין
 בי:מן. התם כמו ביין מצוה שלעיקרו

 ובקונטרם מה"ת יעקב צור השו"ת את ראיתי לדפוס הדבריםבסדרי
 מהגאב"ד דוד קרן לשו"ת שציין ראיתי שליט"א המחבר מבן מרדכיבושם

 חובת ידי יצא שלא שדעתו וראיתי זו בשאלה דן שג"כ ז"לסאטמאר
 דברי המחבר בן הצריק נבר הנ"ל בקונטרם אבל באריכות, עיי"'טקידוש
 כמו ניכר שינוי והוה דנמאסת אמרינן שמיר משקה דגבי ז"ל הגאוןאביו

 ד"ה ע"ב ל' )כתובות רש"י מדברי נראה וכן וקנאה לעיסה ע"יבמאכל
 עיי"ש.משקין(

 ו?שתיה ?קידוש ביין יתירהזהירות
 ליתן לנחוץ מצאתי לקידוש, יין קונים היום יהודים של 'טרובםהיות

 חיים, דברי )שו"ת ז"ל חיים דברי בעל האדיר הגאון לדברי פהמקום
 קנהו שבעצמו כשר מאיש רק יין לשתות שלא מ'( סי' והשמטותליקוטים

 נאסנים כהטולחיו ידי על או וטהרו בעצמו עשהו אשר כשרנשאיש
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 סעי' קכ"ג )סי' ברמ"א דמבואר משום שזה וכנראה הקונה להאישוידועים
 שבחומש" גפן פעמים ה' נגד תעניתים ה' יתענה נסר יין ששתה "מיכ"1(

 אות שם ד"ת )ראה הוה הכי דינא יינם סתם שגם כתב של"הובקיצור
 שפוגם איסורו, בגודל שהאריר הכהטומר יין בספר מהרנ"ש וכדבריפ"1(
 טאד גזהר להיות צריר ולכן ח"ב( אלעזר מנחת )'טו"ת אדם שלבנפשו
 ח"ב הימים חמדת במפר מזה דברים אריכות )ראה בשגג, אף יכשלשלא
 ע"ג(.דף

 קי"ט( סי' )יור"ד הרמ"א בדברי נאמן מקור להם יש אלודברים
 ליקח שלא בכשרות מוחזק שהוא אותו מכירין שאין איש שכ5שכתב
 המכים ב'( ס"ק )שם והטו"ז לאיסור לחוש שיש דברים שאר או ייןכואתו

 שסתם כתבו א'( )ם"ק הפר"ח וכן א'( ס"ק )שם הש"ך אבללרמ"א,
 בפרי אריכוה מזה )ראה וכו' משחיטה חוץ ונאמן כשרות בהזקתייטראל
 היכי 5ולי המו"ז לדעת להוש הורה שם קי"ס סי' ריש והבל"י שם(,הואר
 בשיסתם אזל א'( סעי' ע"א )כלל אדם החכמת וגם הכשר הכתבדנאבד
 "ושמת נאמר דע"ז ויין בבשר ובפרס וכו' המחמירים כדעת לנהוגוהורה
 אתה", נפש בעל אם בלועיךס2ין

 שה441 כ"א( ה' י"א פ' אסורות )מאכלות הרמב"ם מדבריוהנה
 הרדב"ז שדברי א5א ליזהר, יש אופן יטבכל נראה דרמ"א דינא האימקור
 שאנו הללו והדברים הדעת מקלי שאינו באיש יורעין אנו 'טבאם מוריםשם

 למכרן, גם נחשד לא בודאי בעיניו קלין אינם גברא האי עלפומכין
 בעה"ב מ"ס מותר, לביתו שגר דבעה"ב ברייתא האי ביאר זהובדרך

 לי', משגר דאכיל ממאי לי' משגר וכי איסורא ואכי5 היתרא שביק5א

 לקידוזם הידיםרחיצת
 לא ידיו "הנוסל רב אמר ברונא רב אמר ק"ו( )פמחיםתנינא

 ולכן פת לי' דחביבא דעתו גלה ידיו שנסל שכיון הר"ן ופירשיקדש"
 גאון, עמרם רב דעת וזהו ה'( כ"ט )פ' הרמב"ם הורה וכן פת, עליקדש
 הר"י אבל קודם, לקדש מרומנבורג המהר"ם נוהג היה וכן שם(,)מור
 הקידוש קודם ידיו לימול יכול לכתחילה דאפילו כתבו שם( )תוס'והר"ת
 בספרי )ראה דבריו על תמה הסור בנו אבל ז"ל, הרא"ש מנהנ היהוכן

 והמחבר אביו(, על חולק דבן מהא שדברתי קנ"1 דף ח"א ייטרוןיסודי
 קודם הידים לרחוץ כתב ג"כ תשנ"ב( )סי' והרשב"א הרמב"ם, בשיסתאזל

 הידים ליסול אלו מדינות דמנהג י"ב( מעי' )רע"א הרמ"א כתב וכןקידוש
 הפת על דבמקדש כהטום בזה הרמ"א דעת ביאר והא"ר הקידוש,קורם
 יהיו שלא דחיישינן ועוד רבנן, פלוג לא לכך קודם ידיו ליסו5 צריךלכ"ע
 יודעים אינם שרובם משום כן, שדעתו כתב שבת והתוספות נקיים,ידיו

 והב"ח הנמילה אחר לקדש יותר מוב לכן סעודה במקום קידושדצריכים
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 הנמילה קודם יקדש עצמו דהמקדש ביתו, לבני המקדש בין לחלקרעתו
 חשיב לא דאצלם קודם, ידיהם ימלו שהם ב"ב משא"כ הפסקכוחשש
 בשמיעה. דיוצאין הפסקהקידוש

 מ"מ לשנות שלא כתב שרמ"א דאע"פ י"ד( )ס"ק הטו"ז דעתאולם
 בכלל אינו הנמילה קודם לקדש המחבר כדעת לעשות ורוצה לדבר שחרדנמי
 הורה וכן הכל כדברי אעשה לומר יכול אלא התחתונה על ידו המשנהכל

 ז"ל.הגר"א

 נוטלין אנו שאין הא על תמה י"ח( פי' )ח"ה שו"מ בעלהגאון
 אותות בי2ם ומביא רמ"א דברי ע"פ מיוסד מנהגנו והלא לקידוש,ידינו

 אבל כן, נהגו דורו שגדולי העיד וכן הרמ"א מנהג לקיים שנדחקהיטמים
 שלכתחילה.דעתו

 לכתהלה אבל בדיעבד רק פליג ברונא שרב מודה ר"ת גם
 הרא"'2 של ומנהגו בחנם, הפמק נעיטה דלמה קודם דיקדיט מודיכ"ע

 דריה אע"ג פנים לו נשא קא ולכן כנו בעיני תמוח רע"א( בטור)מובא
 ה"א ישרון יסודי וראה ר"מ סי' )יור"ד הטו"ז כדעת באביו כבודנוהג
 להלק רצה עוד פנים, משוא משום מגדרו יצא כאן מ"מ מזה( קנ"ודף
 הרא"ש, לדעת בשבת לא דזה נ"ב( )ברכות סעודה לנטילה דתיכףבהא
 ח'(. אות כ"ה סי' או"ה איש חזון ג"כ מזה)ראה

 ידעתו ה'( ס"ק רע"א )סי' אלו רמ"א בדברי דן יעקב הישועותגם
 שכת וסעודת לא, או בקביעות יין לשתית נטילה צריכין אי בהא, תלוידזה
 א"כ כלל נטילה צריך דאינו דקיימ", ילדידן ליטתיה, היא קביעותהלא

 קידוש. קורם ידינו נוטלין אנו אין ולכ; הפפק הואהקידוש

 ושיעורו - קידוש שלכום
 פ' )רמב"ם חמזון ברכת '2ל כום 5רין שוה דינו קידוש שלכוס

 פ"ו ברכות )ירושלמי דקידושא בכסא רבנן נהגין הכי דהרי משבת(.נ"ם
 'טל בכום ג"כ נאטרו ברכה של בכומ שנאמרו דברים ע'טרה ולכןה"ה(
 בשתי נוטלו עיטוף, עיטור מלא, חי, שטיפה, הדחה, הן, ואלוקידוש
 ברכות ביתו) לאנשי משגרו אף וי"א בו עיניו נותן ~פה, ומגביהוירים,
 שטיפה, הדחה, כה?א, וקי, ארבעה, אלא לנו אין אנו אמר ור'נ"א(
 העשרה כל דצריך )קפ"ג( במור מובא הגאונים 1-עת "חמשה",וסימנו
 כר' דלא עיטוף עבדו נינהו דבתראי אשי ורב דר"פ דמצינו כיוןדברים
 כתב והרשב"א והמנהיג, הרשב"ם והרקח הבה"ג הלכו ובשיטתםיוחנן,

 אבל והגר"א, הריטב"א הרא"ה כתב וכך למצוה והששה חובה הםשהארבעה
 מ"ז( )תקון והתיקונים האבודרהם )יתרו(, והשאילתות בסדורו גאוןר"ע

 הכום לאחוז שצריך הוסיף שהרמב"ם אלא הרטב"ם, וכן הד' רקהזכידו
 בשמאל, יסייע ולא יותר, או מפח הקרקע 0ן ולהנביהו בימינו קידוששל
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 האחרונים דעת אב5 יוחנן, ר' מודה שבהא והרא"ש התום' כדעת דם"למשמע
 כאן ואפרש המקובלים(. בשם במג"א בכו5ן) לדקדק יש המובחר מןד5מצוה

 : עיקר שהםהד'
 מבחוץ. ושמיפה מבפנים היא הדחה - ושטיפההרחה

 סתמו וכן צריך אינו כוסות שיורי בו ואין נקי הכוס באם כתבווהתוס'
 ו5הידור המובחר מן ד5מצוה כתב הרא"ש ע5 שמוא5 בתפארת אבלבש"ע,
 להדיחו.ראוי

 דזה כתב קפ"ג( )סי' והמור מוזגו ואח"כ חי נכוס שיתנו -חי
 הרמ"א. דעת הוא וכן 5מזגו, שא"צ במקומותינו מ,טא"כ חזק דהייןבמקום
 ביין המים בנתינת סוד נרמז ברות הנע5ם שבמדרש הביא הב"יאולם
 ברכות בירושלמי אולם כ"ח( פ' אמת )שפת יבוק מעבר בספר כתבוכן
 מן 5מצוה כ"ש מים הכוס לתוך 5יתן דצריכין מבואר בהדיא ה"ה()פ"ז

 שם(. משה )פניהמובחר
 דלמעמימ והא שם(, ורמ"א )מור גדותיו כל על מ5א כ11נת1 -מ?א

 ישפך נדותיו כל על מלא יהיה שאם לפי זהו ריקן, קצת הכוסמניחין
 ועפ"י המצוה חביבות ממני וזהו ידימ, בטתי וומלן שם(. )מו"זויתבזה
 הזהר על צבי תפארת מזה )ראה ידים בשתי ג"כ לקבלו צריך ז"להאר"י
 דעלמא שמאל שהוא דידי' בימין נומל ואימר לימינו, ונותנו בראשית(,ריש

 סביב זקופים ואצבעותיו ימינו כף על הכוס שמעמידין השל"ה דעת)מג"א(
 תשובות בשם הביא והא"ר האצבעות על העמידו ז"ל האר"י אבלהכוס,
 ז"ל. האר"י דעת לחזק יעקבבית

 עיניר ונותן )תהלים( אשא" ישועות "כוס דכתיב מפח הכוםמגביה
 ולא רחב יהי' שפיו הרמ"א הצריך ולכן מיני' דעתו יסיח שלא כדיבו

 קידוש ובשעת בנרות עיניו יתן ויכולו דכשאומר )רע"א( הד"מ ודעתקצר,
 ובנרות. בכום עיניו ליתן המג"א דעת אבלבכוס,

 )מג"א ומחצה ביצה היא ורביעית רביעית, קידוש של הכוסשיעור
 שהיו ממה נתקמנו שהביצים קמ"ז( )פסהים הצל"ח דעת אבל ר"י(מי'
 אבל ביצים, ג' רביעית לשיעור צריכין ולכן מחציתם על התנאיםבימי
 האנשים נתקמנו כ"כ נתקמנו שהביצים דכמו קכ"ח( )כלל הח"אדעת
 החת"ס אולם מ"ד(, )סי' יור"ד על בהגהותיו ברוך האמרי דעת הואוכן

 השו"מ דעת הוא וכן קכ"ן( צ"נ או"ח שו"ת )ראה הצל"ח בשימתהחזיק
 בקפר וכן חלה הלכות לעיל מזה וראה שכ"ד )יור"ד שאול ידבהגהות
 ז"ל(. נאה חיים אברהם להרב תורהשיעורי

 לקדש הד~יהזמן
 בקידוע4 ולצאת לקדש אדם דיכול והמו"ז הרא"ש הרמב"ם,דעת

 בע"ש שבת של אדם "מתפלל כ"ן( )ברכות אמרו שהרי שתחשךקודם
 לקדש שלא שהמנהג כתב ד"ע( )סי' הב"ח אבל הכוס", על קידושואומד
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 עד לקדש שלא החינור בשם כתב א'( ס"ק )רע"א והבאה"ט שחשיכהעד
 ודחה כרמב"ם שמנהגנו כתב הטור על בהגהותיו' הכנה"ג אבליטחשיכה,

 לקדש דפי שפיר דלאו שכתב פמחים( ערבי פ' )פמחים השה"ג דברייטם
 הכוכבים. צאתקודם

 דמגילה )פ"ב המרדכי דעת הביא א'( ס"ק רם"ז )סי' הפג"אוהנה
 אפ"ה דרבנן שבת תוספת דמ"ד לסומא( בקשר לקמן וראה תשצ"חסי'
 לחיוב אח"כ יבוא שמקדש דבשעה כיון זה, בקידוש משחשיכהיוצא

 לידי אח"כ שיבוא אע"ג הגדול מוציא אינו קטן הא והקשהדאורייתא
 דהתם מקטן ראיה ומה הקשה ג'( סעי' ו' )כלל אדם והחיי דאורייתא,חיוב
 כהטא"כ מוציאו, אינו לכן חיובא בר אינו והקטן בעצמו פברך שאינוכיון
 דאורייתא חיוב זמן הגיע לא שעדיין אע"פ מברך בעצמו שהוא כיוןהכא
 שאינו הסוכה עשיית בשעת שהחיינו שבירך להאי ודמי בה יוצאיטפיר
 היא שהסוכה כיון הזמן, עוד הגיע שלא אע"ג היו"ט על לברך שובבריך
 מ"ה( )ברכות רש"י מדעת נראה וכן תרמ"א, בסי' כמבואר החנפחמת
 דהחיוב חייב, אינו מדרבנן אף וקטן דאורייתא לחיוב מפיק דרבנןדחיוב
 )קידושין והר"ן מ"ד( )ברכות הרמב"ן הדבר שהסבירו וכמו לחנכו אביועל

 קטן אין מ"מ דרבנן אלא בברהמ"ז חיובו דאין כביצה שאכל מי דאףל"ו(
 טו"א וכן עצמו את שסותר שנראה פ"ב מגילה ר"ן )ראה בברהמ"שגווציאו
 משא"כ האב, על מוטל וזה חינוך ממעם חיובו דעיקר כ"א( דףר"ה
 דידן.בנידן

 היובא בר דאי:ו משום מוציאו אינו דקטן אלו הרמב"ן לדעתוהנה
 שכתב רע"א( )סי' מרבבה הדגול על יקשה האב על מוטלת חינוךומצות
 דאורייתא קידוש חובת ידי יצאה שכבר ערבית האשה התפללהדבאם
 דכשלא בברהמ"ז אנו דרואים במו דרבנן ומפיק דרבנן דאתי מוציאה,דהקטן
 לעיל(. וראה קפ"ו, )סי' מוציאו קטן שביעה כדי האבאכל

 ז"ל בינה אמרי בעל הגאון ע"ז עמד שכבר ראיתי בספריםבעיוני
 דברים שני וחינוך שביעה כדי אכל כשלא דברהמ"ז ודעתו י"א( פי')שבת
 יטהצריכו הוא סייג משום עיקרו ברהמ"ז גבי דהתם הם, לזה זהדומים
 שביעה, כדי כשיאכל להקל יבא שלא כדי כזית כשאכל אף שיברךחכמים
 שערות שתי כשיביא אלא חייב אינו דמדאורייתא דוגמתו דקטןוחיובא
 כשהגיע חכמים חייביהו בסצוות ולהרגילו לחנכו כדי ומשום י"גייהי'

 כשכבר קידוש כמו עצמו בפ:י למצוה חכמים שקבעו בדבר משא"כלחינוך,
 להוציא יכול קמן א'ן בזה הכום על לקד'ט חייבוחו מדאורייתא ויצאהתפלל
 חם'רא דרבנן המצוה 'טעיקר דכל י"ט( )מגילה הרשב"א וכדברילגדול

 שהחמיר' אלא דאורייהא דעיקרו בברהמ"ז משא"כ דקילא, חינוךפמצות

 י"- ועוד לי', מפיק לחינוך שהגיע קטן אף שיעורו אטו משיעורולפחות
 מוצ'או ולכן לחנכו החיוב דעליו לאביו" מברך "בן כדקתני לאביודוקא

 דאורייתא חיוב זמן הגיע לא שעדיין אף כאן לפי"ז אחר, לאישפשא"כ
 יוצא.שמיר
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 קידוש חובת ידי שיוצאין ראיה הביא ז"ל משנב"ר בעלהנאון
 ואומר ענבים אשכול אדם "מוחט ע"ב( צ"ז )ב"ב דתנינן מהא המנחהמפלנ
 לסחוט מותר שאז ולמעלה המנחה מפלג מיירי דבודאי היום" קידושעליו

 איפמקא רבא וכדברי י"ב(, אות רע"ב מי' הציון שער )ראה תיכףולקדש
 )דף חיים בארחות אולם שם(. ש"ע משבת כ"ט פ' רמב"ם )ראהלהלכה
 מע"ענ פ' ענבים של אשכול אדם "ומוחט כתב תשט"ז( ירושלים הוצאתק"מ

 שבת(, הלכות ל"44 )מי' בו הכל פירש וכן וכו', בשעתו" עליוומקדשין
 קידוש בשעת ומקדש היתר בשעת פירושו שסוחט נראה מדבריהםא"כ
 סי ח"ב ד' מה"ד שו"מ שו"ת מזה )ראה המנחה בפלנ דוקאולאו
 ולקמן(.ר"א

 כל5 חיובא בר שאינו קטן הוא דשאני לומר אפשר זו מראיהלבד
 הוא חיובא בר לאו קטן האי דהתם שבת, בתוספות שקדש גדולמהאי
 )ראה נשתחרר ואח"כ בשופר שתקע לעבד ודמי זו מצוה בחיוב ואינוכלל
 בר היה לא שתקע דבשעה יצא, שלא בזה(, שדן ע"א כ"ח ר"הטו"א
 הזמן לפני לקדש שהקדים אלא הוא חיובא בר מקדש האי משא"כחיובא
 בא"א דמבואר להא או לעיל, אדם החיי שהביא דינא להאי דומהובכן
 דתעניתא ביומא כגון שאמור בשעה מאכל על שבירך דמי ה'( מ"ק ר"ו)סי'

 מיד הלא וכאן ומברך, חוזר דאינו דעתו המיח ולא הלילה עדוהמתין
 )ראה מלאכה בעשיית הוא אסור שהרי מהשבת דעתו מסיח אינוכשקידש
לעיל(.

 שבת עליו קיבל לא שעדיין במי חקר רם"ז )מי' ז"ל רע"אהגאון
 עליו קבל שכבר למי קידוש ידי להוציא יכול אם לקבל עדיין רוצהואינו
 לגבי כרך מבן ועדיף מקרי חיובא בר שבת לקבל דיכול כיון ודעתושבת
 י"א(. סי' )שבת ז"ל בינה אמרי הגאון מדברי ג"כ נראה וכדבריו כפרבן

 )מי' רבתי תניא במפר דראיתי הא על להעיר אמרתי בזהובעמדי
 מקדשין ואין יום מבעוד מעודתו טפסיק בשבת להיות שחל "ויוה"כע"ח(
 מאכילה יום מבעוד להפמיק צריך והוא עדיין היום קידש שלא לפי הכוסעל

 הכוכנ על שיקדש אמינא הוה דמה חידוש, דמה הוא, פלא דדברושתיה"
 היינו הכום, על קדושה ואומר שבת מערב שבת של אדם דמתפללדנהי

 באכילה, ואמור הוא יוה"כ עלי' קבלי' אי משא"כ שבת, קדושת עליובדקיבל
 מותר ויהי' יו"ט תוספות לקבל דיכול בע"ש יו"ט דחל דהיכי די"לאלא

 תוספת שיקבל הכי נימא נטי וכאן שבת, תוספת ולא נפש אוכלבמלאכת
 אלא שבת, סעודת ידי ולצאת לקדש מותר ויהי' יוה"כ תומפת ולאשבת
 שהרי הלילה תוך עד בסעודה להמשיך לו דא"א טשום שאני יוה"כדגבי
 מזה )ראה שבת סעודת שתחשב א"א לכן מאכילה יום מבעוד להפסיקצריך
 דעתו ולנן פ"א(, יוטא הש"ס נליוני ונן שבת לתוספת בקשרלעיל
 יום. מבעוד להממיק שצריך מקדששאינו

 מזל כהשבהש שבת ליל שבתחלת שבת התיקוני בשם המנ"אכתב
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 קודם יקדש לכן צדק מזל היא ו' יום ובסוף הם"מ ממשלת והיאמאדים
 וזהו מאדים, ממשלת שיעבור עד ימתין או צדק במזל שיקדש כדיהלילה
 שם(. )מחהש"ק שוים והלילות שהימים הימים באותן ז'בשעה

 שיקדש קודם לטעוםאסור
 חל הזמן כשהגיע דמיד שבת בליל שיקדש קודם למעוםאמור

 ג"כ חשיכה ובמפק רע"א(, סי' או"ח ק"ז )פמחים היום קידוש חובתעליו
 להא דינא האי שמדמה י'( מ"ק )רע"א המג"א מדברי כנראה ימעוםלא

 הבדלה, קודם חשיכה במפק כלום למעום שלא ב'( מ"ק רצ"ט )מי'דהבדלה
 מי' )ח"א אלעזר מנחת בעל והנאון למעום להקל דיש המו"ז דעתאבל
 דאמר ע"ב( מ"ו )סוכה יוחנן דר' מהא המו"ז לדברי ראיה הביאל"ג(

 ורב אמור בשמיני אפילו סוכה מותר, בשמיני אמור בשביעיאתרוג
 לבין חזיא דמוכה לאתרוג מוכה בין לי' דשני יוחנן ר' דברי ביארפפא

 השמשות לבין לי' חזיא דלא אתרונ משא"כ מעודתא, לי' בדאתרמיהשמשות
 אמור השמשות דבין נימא ואי תרם"ה(, )מי' יוחנן כר' הלכתאואיפסקא
 בזה. שהאריך עיי"ש בסוכה יאכל איךלמעום,

 שיקדש קודם כלום למעום לי' אמור יום מבעוד שבת קיבלואפילו
 לו להתיר יש למים והצמא מזה(, ז' סי' עולם בנין שו"ת וראה)מג"א
 אבל רע"א(, )פ"ת קידוש קודם מים לשתות מתירין פומקים דכמהלשתות
 לו להתיר דאין ד'( מ"ק רע"א )מי' לאו"ח בהגהותיו המהרש"םדעת

 אלא כ"ה( )כלל בתשובה הרא"ש וכדעת למעשר קובעת דשבת מיםלשתות
 דביהש"מ מוברים פומקים כמה שהרי ולהתיר לממוך יש גדול צערדבמקום
 דבליל כ"ד( סו"פ שבת )יטער המע"ח בשם דהביא אלא למעשר, קובעאינו
 הקידוש. מפני השמשות בין מים לשתות אמורשבת

 מאהר קידוש שרמע בת"הרר, לודמם חיךב יךצאאמ
 בקידושתנאי

 קידוש חובת ידי יוצא אם חקר ב'( מ"ק )רע"א בא"אהפמ"ג
 בלב, יהא יכול "זכור י"ח( )מגילה דתניא מהא ראיה והביאבהרהור
 זכור מקיים אני מה הא אמור, הלב שכחת הרי תשכח לא אומרכשהוא
 השבת יום את זכור דכתיב מהא חיובו דעיקר היום בקידוש א"כבמה",
 ג"כ מזה )ראה הרהור מהני א"כ בלב, היינו לחוד וזכור כ'(,)ברכות
 שם(. שלמהבכרם

 אע"ג כתב א'( אות )פ"א תענית בריש ישראל התפארתאולם
 וסייעתא באמירה היינו לקדשו דבתיב שאני קידוש מ"מ בלב משמעדזכירה
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 דדעתו נדאה)יתרו(, בברכה" "לקדשו המכילתא דברי הביאלרבריו
 )בחקותי( התו"כדברי הביאו שלא ופלא קידוש, חובת יוצא אינודבהרהור
 השבת יום את "זכור דכתיב בהרהור לצאת מהני דלא בהדיאדמפורש
 אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור אומר כשהוא בלבך, יכולוכו',
 הקצפת" אשר את תשכח ואל "זכור וכה"א בפיך שונה שתהא זכורמקיים
 שם(. אהרן קרבן )ראה וכו' בפיך שונהשתהא

 בספר הרמב"ם מדברי להביא אפשר ישראל התפארת לדבריכראיה
 דברים ולומר השבת את לקדש "שצונו קנ"ה( עשה )מצות שכתבהמצות
 זכרהו כלומר וכו' השבת יום את זכור יתברך אמרו והוא ונו'בכנימתו
 דוקא. בפה שבת לענין האמור דזכור דדעתו מבואר הרי בברכה",וקדשהו

 שהקשו ק"ש( ד"ה ע"א ל"ב )מוטה בתום' כוצאתי דין כוןלבד
 שהוא שבת של קידוש שייר אכואי לשון, בכל נאמרין אלו דתנן המשנהעל

 מקשו מה בלבד בהרהור היום קידוש דיוצאין נימא ואי וכו',דאורייתא
 מאחר שבת של קידוש במתניתין תני לא הכי דמשום י"ל הריהתום',
 הרשב"א כדברי לשון שייך לא הרי ובהרהור יוצאים בלבד בהרהורדגם

 לשון. שייך לא דבהרהור שכתב לר"י( ד"ה ע"א ט"1)ברכות
 חובת יוצאין שאין והתפא"י התום' הרמב"ם, שדעת יוצאכוהאמור

 והתו"כ. המכילתא דברי הם ומקורם בהרהור היוםקידוש
 דברי הביא שהרי ז"ל הרמב"ן גם שהולך לומר אפשר זובשיטה

 וכן י"ז(, כ"ה, )דברים עמלק גבי דכתיב דזכור להא בפירושוהספרא
 אלוקיך ד' עשה אשר את דזכור להא בקשר ז'( )מ"ע המצותבמפר
 גבי האמור זכירה רעיקר דדעתו נראה הספרא, דברי ג"כ הזכירלמרים
 על לתמוה יש דאכתי אלא כלבד, הלב כהרהור ולא בפה חיובושבת
 עמלק, גבי הנאמרות דזכירה מילי הני שהזכיר ש"ל( )מצוה החינוךדברי
 דוקא בפה להיות דצריכה הקבלה באתה ובמצרים ובמצרים,במרים
 שבת דזכירת דמובר לך הרי הלב, בזכירת בהם לנו די הזכירותושאר
 י"ח( )מנילה עמלק במעשה תנן שבהדיא ופלא בלב די קידושדהיינו
 עוד )הארכתי וצ"ע דבפה זכירות ביטאר בתו"כ וכן דוקא בפהדזכירה
 ד' יעזרני פסח של לחגדה בהגהותי מצרים ליציאת בקשר זכירהמענין

 לאור(.להוציאה
 אם דן ל"ב( סי' נחום חזון )שו"ת ז"ל וויידענפעלד ר"נהגאון

 לצאת השומע שיכוון כלומר תנאי, על קידוש חובת ידי לצאתיכולים
 ס"ק תפ"ט )מי' המג"א מרברי וראיתו בעצמו לקדש בירו יעלה לאבאם
 דהמחבר המג"א שכתב הצבור, עם י2מופר יום כובעוד מתפלל לגביז'(
 אין בלילה אזכור אם בלבו יכוון וא"כ כוונה צריכות דמצות לשימתואזל
 תנאי. על לצאת לכוון דאפשר לך הרי זו, במפירה לצאת מתכווןאני

 קכ"ז( סי' ח"ב ד' )מהדודא שו"מ בעל הגאון ג"כ אזל זובשיטה
 שזה שדעתו אלא הנ"ל, המג"א מדברי והעיר להבדלה בקשר שם'טדן
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 ע"ש. ברההנה לברך פעם עור יכול רכשמתכוון כוונה צריכות מצוות למ"ררק

 הרא"ם דנחלקו בהא תליא חקירה רהאי לומר אפשר לרבריהםנוסף
 יצא אם ולכאן לכאן התקיעה שתעלה מכוון באם תק"צ( )סי'והב"י
 רשפיר הב"י ורעת כוונה חשיב לא זה רבררך הרא"ם ררעת לא,או

 שרעתו אלא 1'( )ם"ק והמג"א 1'( )סעי' הרמ"א פסקו וכרבריו כוונהמקרי
 בנירן ולכן הכא, ה"ה ולפ"ז ימעו. שלא א"נ לכתחילה, כך לתקן רצושלא
 לסמוך כראי אזלו שיטתא בחרא והמג"א הרמ"א והמחבר, הואילרירן
 ר' אות תפ"ט סי' חיים ארחות )ראה הנ"ל הגאונים רברי וכניםעליהם
 מכאן(. העירשג"כ

 ביהו בני מדציא דאם - בקידדש מחדיב אםסדמא
 מקירוש פמור לר"י סומא תשצ"ח( רמ"ז פ"ב )מגילה המררכיכתב

 מראורייתא המחוייבים אחרים 1מוציא וכו' מצוות מכל פטור שהריהיום
 על קירוש לומר שיכול מהא וראיתו מדרבנן אלא מחויב שאינואעפ"י
 הואיל אלא לעיל(, מזה )ראה ררבנן זמן אלא ראינו יום מבעודהכום

 עיי"ש. נתפקח אם ראורייהא חיוב לירי לבוא יכול ה"נ כשתחשך,ויתחייב

 שבת רתוספות מהא ראיה להביא למררכי לי' ולמה מקשיםוראיתי
 בזכירה" ישנו בשמירה שישנו "רכל מהא ללמור מיני' עריפאוהלא

 הואיל תורה רבר היום בקידוש חייבות רמטים משם רלמרין כ'()ברכות
 )ראה לעבור שלא בל"ת מצווה הלא סומא והאי בשמירהואיתנייהו

 המכריע ספר קי"ב, או"ח מה"ת נוב"י כ"ט, אות ח"ג כוללת פתיחהפמ"ג
 סי' רע"א בשו"ת וכן בזה שפלפל שם זהכ ובזר לובלין רפום ב'סי'

 נ"ב(. סי' ח"ג מה"ג שו"מ ובשו"תקס"ט

 )או"ח שערים בית בשו"ת בזה שהעיר מצאתי בספריםבעיוני
 על מבואר קרא לנו ואין רהואיל ז"ל בלום ר"ע הנאון ורעת צ"ט(סי'

 הוה ובכן מסברא אלא ל"ה( )קירושין נשים על כמו בל"ת שחי~בסומא
 מן מהן בא' שהוא ברבר למחצה היקש אין וקיימ"ל למחצה היקשרק

 ר"ה וכן שור ר"ה ע"ח סנהררין תוס' )ראה זו סברא ל"ש ובאירךהסברא
 ועור(. תרפ"ט או"ח ב"י קי"ר, ב"מ שטמ"ק יעל, של ד"ה ע"בכ"1
 סומא משא"כ בעונש וכן בל"ת רמחויב היכי למימר שייך סברא דהאיועור
 אין ובכן ע"ג( סי' ראש בשמים פ"ז, )ב"ק מעונש פטור בל"ת עברדאם
 מחויב אינו שבת חלל באם שהרי בשמירה, רישנו כאן לומרשייך
 עיי"ש.טיתה

 הסומא ומחויב נכון המררכי של לימור רהאי נראהמהאמור
 מדרבנן.יק
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 מאחר קידושהשומע
 בין גדולים בין נשים, בין אנשים בין לאחרים לקדש אדםיכ1ל

 יוצאים מעודה מקום הוי דלדידהו כיון עמהם אוכל שאינו אע"פקטנים
 אע"מ אחרים להוציא אדם יכול המצוות כל קיימ"ל דהכי בקידושו,הם

 בזה זה ערבין ישראל דכל עדיין, יצא לא שהוא או יצא, כברשהוא
 עתה צריך אינו שהוא אע"ם חבירו את אחד מוציא ולכן ל"ט(,)שבועות

 הגפן פרי בורא ברכת אף אלא קידוש בעדם לומר שיכול מבעיא ולאלזה,
 עמהם נהנה אינו אם הנהנין דברכת דקיימ"ל דאע"ג בעדם, לברךיכול
 ככרכת הוה קידוש של היא ברכה והאי דהואיל הכי שאני מברך,אינו

 נהנה. שאינו אע"פ להוציאם ויכול עצמההמצוה
 שהוא מי משיקדש בעצמו האדם שיקדש יותר דמצוה הע"שכתב
 כתב התו"ש אולם מ"ב(, )קידושין מבשלוחו יותר בו שמצוה:יוציאנו
 )ברכות התוס' דברי מורים וכן כעונה דשומע כן לומר שייך לאדבזה
 דגדול אע"ג כעונה דשומע שנהגו המנהג דגדול שכתבו עד( ד"ה ע"בכ"א

 יטו"ת וכן יטם ור"ן 'טמע ד"ה ע"ב ל"ח סוכה תוס' ג"כ )ראההעונה
 דהשומעים דהיכא רע"א( ח"ם )ארחות כתב ז"ל והמהרש"ם 1'ג ס"שג"א
 דהע כהא כ"ח(, י"ד, )משלי מלך הדרת עם ברוב משום בזה ישרבים

 )ברכות לכולם מברך דאהד נר לפניהם והביאו בביהמד"ריושבים
 נ'_

 יותר ש"ם העם ללמד העה"יט כתב מעמא ומהאי י"ד( רצ"ה, או"חע"א
 אלא לצאת, יכתנו והם להוציאם תכות כולם בעד יקדט כיטאחדמצוה
 )ראה 'טיסמוכו מה על להם ויש לעצמו קידוש עושה אחד י2כל נהגודכבר
 כעונה 'טומע אמריח הברכות בכל אם רי"ג סומי' וב"י ר"צ, מי'פמ"ג

 ישמעו אחרים להוציא מקדש כשאחד וכן ביתו בני בעדהמקדשלכתחילה"
 לא הדדי בהדי קלי דתרי אחרק, יענו לא אבל לצאת, ויכתנוהשומעים
 עם יקרא דלא ק"מ"ל לתורה בעולה וכמו ב'( ס"ק רע"א )מ"זמיטתמעי
 ג(. ס"ק מג"א קמ"א או"ח ב"י )ראה הכא ה"ה קוראהבעל

 האשכנטת בהברה ים המ המבטא את ציא מ הספרדים במבטאהמקדש
 באריכות יותר מזה )ראה אמך תורת תטוש אל משום בזה איןשהרי
 רמ"זג וכן מ"ג דף ח"א ישרטביסודי

 נפקמם ול*ו נמ.טחר נתידועם פו3 וקקטו נהט-דלט, וטל 1נהם פרזפ31י
 13ן ונקטכמי כועאקין 'כא*ר על נפבו*כון ננשנפראי

 ע"ט( )עירובין לוגמיו כמלא קידוש יטל וטבוס ליטתותצריכים
 והוא (, פ )ימפא לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקנו כלדהיעו
 ובקטן י"נ( סעי' )רע"א נדלו לפי ובנדול ביינוני באדם רביעית וטלרובו
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 הגאון דעת אולם ד'(. סעיף ק"צ סי' הרב )ש"ע קמן של לוגמיו במלאםני
 ולא ברווחת ברביעית מיטערינן דכאן מ'( סי' )שבת רפאל תורתבעל

 קושית קשה לא וממילא מכהט, לוגמיו מלא הוי דמרווחתבמצומצמת,
 מרביעית, יותר הוי לוגמיו דמלא דמוכח פ'( )יומא התום' עלהרא"ש
 דמשערינן להחמיר, שהוא הדברים ככל מצומצמת ברביעית מיירידשם

 שהביא הגאונים שימת וזהו ז-ח(, סעיף תרי"ח )או"ח להחמירבמצומצמת
 במלא משערינן דלא לדבריו ראיה וכעין ח"י(. סי' פסחים )ערביהרא"ש
 י"א( מ' י"ז פ' )כלים המשנה דברי הביא ברביעית אלא דידי'לוגמיו
 מעימת חשיב ולא אדם שהוא מה לפי הכל שאמרו דברים שםדחשיב
 הדין שהוא שכתב שם ר"ע בתום' ראה שלא ופלא בהדייהו,קידוש
 וקידוש התורה מן הדברים רק חושבת שהמשנה ואמטר היום,לקידוש

 בביאור וכן לעיל )ראה הפופקים שימות לרוב הוא מדרבנן הלא הייןעל
 צדדים מב' ליגמיו מלא שמדד רובו והוא ד"ה רע"א סי' למנב"רהלכה
 מרביעית לוגמיו מלא בציר כמה בקיאין אנו שאין הר"ן דברי הביאוכן
 מ"ז(. אות ל"ם סי' או"ח ז"ל איש החזון מזה שהעיר מהוכן

 והבה"ג הגאונים דעת שהרי למעום בעצמו המקדש צריךלכתחילה
 שאם הרא"ש דעת אולם 'טם(, )מור הכום למעום בעצמו המקדששצריך

 שתית אין אך יצא, לוגמיו כמלא מהממובים אחד ומעם המקדש טעםלא
 )מור מצמרפת כולם דשתיית הרימב"א ודעת לוגמיו, למלא מצמרפתשנים

 יש ולכתחילה )שם(, רביעית ישתה אדם שכל המובהר מן ומצוהרע"א(,
 ובדיעבד מהממובין אחד עכ"פ או השיעור בעצמו המקדש שימעוםלהחמיר

 הלכה ביאור וראה שם( )מג"א מצמרפת כולם ששתיית לסמוךיש
 שם(.למנב"ר

 קע"ד )מג"א הסעודה שבתוך משקין שאר פומר היין עלקידש
 כל פומר דיין ב'( סעי' )שם דאמרו מהא הוא דבריו ו0קור י'(ס"ק
 לברר האריך שם( אדם ובבינת 3"ה )כלל אדם החיי אולם משקין,מיני
 כמו לוגמיו מלא רק כששתה ולא יין לשתיית עצמו כשקבע רק פומרדיין
 בעל הגאון אבל משקין, שאר לפמור שלא לכוון עצתו ולכן קידוש,גבי

 הדה"ח מדברי לזה ראיה והביא כדבריו רלא סתם ג'( ס"ק )קע"דמנב"ר
 הלכ'ה(. בביאור)ע"ש

 דוקא זה משקין, שאר פומר היין על קידש שבאם שאמרנואע"פ
 ולא מאחר בשמעו חובתו ידי יצא אם אבל קידוש, של הכום מן טעםאם
 בשו"ת ראיתי וכדבריו ד'( ס"ק שם )מנב"ר משקין שאר מומר אינומעם

 )ח"ב יצחק יד שו"ת בשם שם הביא וכן ל"1( סי' )מה"ק מרדכילבושי
 בשו"ת גם מזה )ראה כן. הורה ק"ל( )סי' יעקב צור בשו"ת וגם נ"ר(סי'
 ק"ע(. סי' לכהטה הלבה ס', סי' בנימין נחלת ע"ה, סי' או"ח שעריםבית
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 אפת לקדש יאדת אם יין לוגמיו מלא לשתות יכולאינד
 מוה ובפחות יין לונמיו סלא קידוש של מכום לשתות חייבמדינא

 והאי י"ג(, מעי' רע"א וש"ע ע"א ק"ו )פמחים הונא רב כדברי יצאלא
 נרע לא קידוש ידי לצאת הנצרך יין שיעור ליטתות יכול ואינוהואיל
 עוד ולא הפת, על לקדש דצריך נדר מחמת יין לשתות יכול שאינומההוא
 יותר לפת מתאוה היה דבאם משבת( ה"ט כ"ט )פ' הרמב"ם דדעתאלא
 יין באין הרא"ש לדעת וכן אריפתא דמקדש יין לו היה שלא או הייןמן

 שאין ר"ת שדעת ואע"ג ט'(, סעיף רע"ב סי' )שם הפת על שמקדשבעיר
 הקדמונים הנאונים דעת וכן הרמב"ם הרי"ף, דעת הלא מ"מ אפת,מקדשין

 מרוטנבורנ ומהר"ם הראבי"ה עמדו וב'טיטתם נמים, ורב צמח רב עמרם,רב
 הרמב"ם ידי לצאת יותר מהדרינן ולכן שם(, בהגהות מיימוני)ראה

 רע"ב עה"ש )ראה היא יחידאה דעת ר"ת שדעת מפני ר"ת ידימלצאת
 )רמ"א האחרים וישתו איין יקדש לאחרים בדאיתא מיהו י"ב(,מ"ק
 הלכה(. בביאור שם ומננ"ר הרב וש"ע ט' מ"ק שם מנ"אוראה

 צ"ד( )מי' יעקב חלקת בשו"ת ראיתי לדפוס הדבריםבסדרי
 הפת. על שיקדש ג"כ ודעתו דינא בההואשדן

 מיושב אד מעומדקידוש
 קידוש לעשות צריכים אם להדיא מבואר אינו ובפומקיםבגמרא

 י"ב( ה' )פ"1 מוכה בהלכות הרמב"ם דמדברי אלא מיושב, אומעומד
 הראשון יו"ט "ובלילי כתכ שהרי מיושב מקדשין השנה דבכלנראה
 נמצא הכום, על הברכות כל וממדר הומן, על ואח"כ הסוכה עלמברך
 וכזה הזמן על מברך ואח"כ ויושב במוכה לישב ומברך מעומדמקדש
 הסוכות". חנ של ראשון בליל מעומד לקדש מפרד ורבני רבותי מנהנהיה

 אוכל שאינו זמן דכל מיושב, מקדשין או שגם וכתב עליו השיגוהראב"ד
 דכל הואיל( ד"ה ע"א מ"ג )ברכות בתום' מבואר וכן הוא, למצוהעובר
 להיות צריך בברכתו אחרים להוציא שצריך שתיה או אכילה שלדבר

 עושין שהיו לך הרי מיושב, לעשות יותר שטוב כתבו בהבדלה ונםמיושב,
 מיושב. והבדלהקידוש

 )פרע"ח ז"ל האר"י נוהנ היה וכן מעומד לקדש הקבלה חכמימנהנ
 של ךברכות מעומד" ומקדש החוה נגד הכוס את אוחו "והיה צ"ח(דף

 כלה, "בואי שאומרים כסו כלה איקרי ושבת מעומד להיות צריךהכלה
 י'( סעיף )רע"א שבת בהלכות המחבר ודעת של"ה(, )סידור כלה"בואי
 שהרי מיושב דמקדשין דדעתו נראה לשונו משטחיות אלא ברוראינו
 קידוש" ואח"כ הגפן פרי בורא אומך ואח"כ מעוסד ויכולו "ואומרכתב
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 סעי' דצ"ו )סי' הבדלה בהלכות אולם לישב, צריך ויכולו דאחרמשמע
 ב'( סעי' תרמ"נ )סי' סוכה בהלכות וכן מיושב" הבדלה "אומר כתבו'(

 הרא"ש דעת הביא סוכות שלגבי אע"פ והרמ"א הרמב"ם דעתהביא
 שבת בהלכות מ"מ רמ"נ( טור )ראה מיושב מקדש סוכות בלילישאף
 ונבי לשבת, טוב ויותר לעמוד דיכול הכלבו בשם כתב רע"א()סי'

 והגר"א אדם החיי ודעת המלך, את שמלוין כדרך לעמוד דעתוהבדלה
 קביעות, מקרי ובישיבה יחד, שיקבעו קביעות, דבעינן מיושב לקדשז"ל
 מנהג אולם מ"ו( ס"ק רע"א טנב"ר )ראה לישב צריכים השומעיםוגם

 עלמא כולי ויכולו אבל שם(, א"א )וראה לעמוד ז"ל האר"י ע"פחסידים
 הוא. דעדות מ"טבעמידה

 משה פסקי' רלא פסדקא כל הקידד,ם, נדסהויכדלד,
 הקידוש מתחילין וויטרי ומהזור הרוקה עמרם, רב נוסחע"פ

 להתחיל היום וסדר משה המטה הרמ"א, דעת אולם וכו', השמיםמויכולו
 דבר של וטעמו ז"ל האר"י בכתבי הוא וכן י'( מעי' )רע"א השישי,יום
- תיבות ראשי בר' נרמז שהשם מפני י'( מ"ק )שם הרמ"אפירש  יום 
 כתב והלבוש תיבות. הע"ב להשלים כדי ועוד דןשמים. דיכולוהששי
 השמים לויכולו הששי יום בין ולהפמיק בקר", ויהי ערב "ויהילהתחיל

 אהד. פסוק פסוקים משני לעשית שאסור אחד, פמוק שאינו להכירכדי
 "וירא הפסוק מתחלת הקידוש התחילו קדם ב.מי כי כתב תפלה עיוןובעל
 הפיימן בעל של פירושו זהו ולדעתו וכו', עשה" אשר כל אתאלקים

 עשה" אשר כל במאמר ויקדשוה יירשוה "טהורים שבת דלילבזמירוה
 )או"ח החת"ם מדברי אולם פמוק. מההוא הקירוש נוסח התהילושבימיו
 דרשת מפני רצו לא הפמוק מתחלת ולהתחיל שכתב נראה כן לא י'(סי'

 ב'(. אות פ"ט )מד"ר המות" זה מאד "טובחז"ל

 הקידוש מתחילין אנו איך הקשה בחאו"ח( י' )מי' חת"םבשו"ת
 )מגילה פסקינן לא משה פסקי' דלא פסיקא כל והלא בקר ויהי ערבבויהי
 היכי ועוד קרא למפסק שרי אחר בענין אפשך דאי דהיכי ותירץכ"ב(,
 דמי. שפיר קטן זקף או אתנחתאדאיכא

 האי והלא השם את לצרף ורוצים הואיל א"א מקרא זה וכיופלא
 דדרשו חז"ל מאמרי מכמה כנראה הלל"כ! הוא הפסוקים לפסוק איךענינא

 מפורש וכו' במקרא, ויבינו שכל ושום מפורש האלקים תורת בספר"ויקראו
 נפסקין, האיך הפסוקים ופירש"י הפמיקים" אלו שכל ושום תרגוםזה

 ר"ה ויקהל זוהר ל"ז, נדרים ר"ן )וראה טעמים פימוק זה במקראויבינו
 משה דפסקה פרשה כל גמירי י"ב( )דף בברכות דאמרו ועודע"ב(.
 ע"ב ק"א )מנהדרין רש"י שפירש כמו הלל"מ גטירי ילשון פמקינן,דבינו
 בדלא למימר כאן שייך איך ובכן הבחירה(, מבית ה"ו פ"ז מל"מוראה
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 חכמים מדות חלק אלגזי יעקב קהלת במפר מזה ג"כ )ראה פמקינןאפשר
 שאינו גמירי לשון בש"ס פעמים כמה רמצינו שכתב ס"ד סי' נ'אות

 שפ"ה(. סי' ט' אות דרבנן ארעא בספר וכןהללמ"מ

 נראה פסוקה בהלכה לטועה ישראל של מנהגן להשוות שלאוכדי
 פסוק אלא הוא פסוק אמצע לאו ערב מויהי מתחילין שאנו דההואלומר
 בקר ויהי ערב ויהי ה"ג(, פ"ד )תענית בירושלמי מבואר כן שהרישלם,
 כיון עצמו, בפני לפסוק אותו שחותר שם ובק"ע הוא, עצמו בפניפסוק
 הלכך עצמו, בפני לפסוק וכו' ויהי ערב ויהי כתיב השלישי ביוםשגם
 דכא[ מפורש לך הרי לפמקן, אמור פמוקים שאר אבל זה, את גםחותך
 פסקינן, לא משה פסקי' דלא פסוקא כל והלא פמקינן איך לשאולאין
 שו"ת ל"ח, סי' יהוסף זכר שו"ת מזה עוד )ראה כרפירשנו שאנידכאן

 רנ"1(. דף ח"א ישרון ימודי שנ"ט, סי' ח"גמהרש"ם
 ובני בניו חובתן ידי להוציא זהו "ויכולו" בבית לומר דחוזריןוהא

 ק"ו )פמחים ויכולו הצבור כשאמר שמעו ולא בביהכ"נ היו שלאביתו
 זוכרהו(. ד"התום'

 מרנןמברי
 הואיל ד"ה מ"ג ברכות )תום' מורי" "סברי לוסר הראשוניםכתבו

 הרא"ש אמנם המזון(. ברכת הלכות ריש כלבו מברכות ט' אות פ"זמיימוני
 בשם הביא והטור רבותי" "מברי לומר דעתו ל"ד( סי' מברכין כיצד)פ'
 בסידורו רש"י נומח הוא וכן קע"ד(, )טור כמנהגנו מרנן" "מברי לומראביו
 קס"ז( )או"ח והב"י ואבודרהם, נ"ד(, )סי' הפרדם ובספר תכ"א()אות
 אלא מסבירין אין הכלל זה האי רב בשם שמצא הלקט שבלי בשםהביא
 שאם רשות שהוא לחם טעמא מאי הפת, על אלא מרשין ואין הייןעל
 אבל דעתם, כלם שיסכימו כדי רשות נוטל בידו הרשות לאכול שלארצה
 "סברי אלא רשות לומר צריך אין חובה שהם והברלה קירוש המזוןברכת
 לחיים עונין והם כך אומר הוא הפחד מפני שכרות גורם שהייןמורי"
 תפלה ובעיון ק"ה(, אות פ"ו ברכות חמודות דברי לזה בקשר)ראה
 ע"א מ"ג )מנהדרין דשנינו מהא מרנן" "סברי לומר סמך כלבו בשםהביא

 דעתו, שתטרף ולבונה יין אותו משקין ליהרג היוצא ה"ט( פ"בשמחות
 ולא לחיים הכוס שזה רבותינו בדעת שיהיה מרנן מברי אומריםע"כ

 לחיים עונים והם דינן שנגמר כאותן יהיה ולא לקללה ולא לברכהלמות,
 בתוך יין להם בא מ"נ( )כרכות שאמרו לפי ועוד למות. ולא יהיהלחיים
 ועכשיו פנוי, הבליעה כית שאין לפי לעצמו מברך ואחר אחר כלהמזון
 אומרים והם בה, לצאת בדעתכם היש להם אומר פנוי הבליעהשבית
 לחיי" קמה "בשלמה כמו הסכמה מלת היא לחיי התלמוד שבלשוןלחיי

 )פקודי תנחומא במדרש מובא בתשובה האי רב וכדברי ע"א( ט"1)עירובין
 זוהר בתיקוגי מבורר ויותר כ"ד( כ"ג סי' רבתי תניא גם וראה ב'אות
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לחיי וענו דאמרין ואינון מרנן סברי למימר "וצריך ס"ט( רף כ"ר)תיקון
ב"ח ג"כ מזה )ראה דמותא" באילנא לא דחיי באילנא ראתקשרובגין
 שם(. הרב ש"ע קע"רסי'

 קירוש, ירי יצא אם בירר לא הגפן, פרי21ןרא
 ארמה ובירךטעה

 המוציא, פת על ואם הגפן, פרי בורא מברך היין עלנשמקדש
 הקירוש גמר ער יכסנו ואח"כ בידו ויאחזם המוציא בברכתומגלהו
 שם(. )פמ"ג המפה ועל הפת על יריוומניח

 זמן שמברך האיש דאותו כתב קם"ח( )סי' צבי חכםבשו"ת
 ב'( ס"ק אחרון קונמרס רע"ב )סי' ז"ל הרב ובש"ע הכוס, על לברךצריך
 הגפן פרי בבורא כלל תלוי ברכה של כוס שאין עליו והשיג דבריוהביא
 והנאון הנפן, פרי בורא מברך אינו סעורתו באמצע המקרששהרי
 הלחם ברכת כ"ט( )ר"ה דאמרו מהא לדבריו ראיה הביא ז"ל אריקר"מ
 דלמא או מפיק, הוא דחובה כיון מהו, קירוש של היין וברכת מצהשל

 בכל שאף למצוה, הוא חובה דלאו שם וברש"י הוא חובה לאוברכה
 דברים שני וקידוש הגפן פרי בורא דברכת נראה נוהגת, היאההניות

 לפי זו בברבה גם דמוציא והא להבדלה, ולא לקידוש שייכת אינההם
 להביא כתב דאח"כ אלא כאן, אין חיוב אבל קידוש גוף בתרשנגרר
 וליתבי' ע"ב( מ' )עירובין רש"י דכתב מהא צבי החכם לרבריראיה
 רעת הוא וכן לבמלה כברכה נראה יהא שלא לטעום שצריכיםלינוקא
 היין על לברך נתקן הקידוש דעיקר רם"ט( )סי' במג"א מובאהראב"ן
 והתפלא לבטלה, כברכה נראה תהא שלא גנאי משום רק היאוהטעימה

 כתב בעצמו ד' מעי' ק"צ שבסי' הרגיש שלא ז"ל התניא בעל הגאוןעל
 שלא שיאמרו היין, לברכת גנאי יהי' שלא אלא למעום הצריכו שלאכן,

 תקנו שכך לצורך, היא באמת אבל לבמלה, כברכה ונראית ברכולצורך
 אין הפעורה בתוך דמקדש ומהא היין, על הנאמרת שירה בכלחכמים
 עירובין הרשב"א בדברי דבריו חזק וכן בירך כבר התם שהריראיה
 קודם הא לחינוך, הקמן שהגיע ורוקא שכתב לינוקא(, ליתבי )ר"השם

 ואינו מברך שהוא וכיון לבמלה, מברך ארם ראין אסור, לחינוךשהגיע
 ממנו, אדם שתה שלא כמו לחינוך הגיע שלא קטן אלא ממנושותה
 מעכבת הלא ושתיה טהכוס, שתה כלא הוה הראוי' ברכה רבלאמשמע
 עיי"ש. קידוש חובת ידי יצא לאובכן

 הגאון אה להצדיק יצא ד'( )סי' ז"ל יעקב צור בעל הגאוןאולם
 היא רעיקר דעתם רש"י וכן הרשב"א ראדרבה והראה ז"ל התניאבעל

 מדעת רעתם ושונה קירוש ידי יצאו לא ראל"כ הברכה ולאהטעימה
 רברי בתשובה הר"ן שפירש וכמו אזל בשיטתם הריטב"א וכןהראב"ן
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 משא"כ לאלתר, מסנו אדם טעם שלא הוא שהננאי נ"ב( מי' )שו"תרש"י
 שבאמ הוציא ומזה צריכה, שאינה ברכה משום איכא איסורא טעםכשלא
 יצא. ודאי הגפן פרי בורא הקידוש על בירך ולאשתה

 בירך הלוי ד"י תשובות בשם כ"ב( ס"ק ר"ח )סי' המג"אכתב
 מאברא מהר"ם בשם המרדכי כתב וכדבריו יצא לא העץ פרי בורא הייןעל
 דיבור כדי דבתוך שכתבו ע"א( י"ב )ברכות התוס' מדברי מוכחוכן
 ודעתו ע"ז חולק שם הש"ס בנליון ז"ל רע"א והגאון בו, לחזוריכול
 בשו"ת מצאתי וכן כ"ט( )או"ח ורדים גינת שו"ת בשם הביא וכןדיצא
 )וראה בתוס' סופר דטעות שאפשר שכתב נ"ח( סי' )ח"א מאירותפנים
 המצוות( לברכת ה:הנין ברכת בין לחלק ז"ל דרע"א בהא שהעיר שםמ"י
 וכן דיצא הסוברים דעת לקיים כתבו א'( סי' נ' )כלל והנ"א אפריםוהיד
 והריטב"א הרא"ה דעת שכן ר"ב( )סי' ברכה בשיורי ז"ל חיד"א הנאיןכתב

 בפירוש מבואר וכן דיצא הורה ג"כ בירך( ד"ה מ"ב )דף ברכותובשטמ"ק
 הד"ט העיקרי וגם מתנתא( ד"ה ה"ב פ"ו )ברכות הירושלמי עלחרדים
 מערכת דינים אסיפת שד"ח וראה ח' אות י' )סי' החיד"א בשםכ"כ

 י"ג(. אות ר"ח סי' חיים ארחות ב', אות א' ס.'ברכות

 השבון מקדש - קדשנואשר1

 דכשהיה כיון בברוך מתחלת לחברתא דסמוכה אע"ג ברכההאי
 שם(. )לבוש בלבד קידוש ברכת רק מברך היום עליו וקידש יום מבעודשותה

 ל"ג( )ברכות יוחנן דא"ר אנשכה"ג, תקנו קידוש ברכת שלהנוסח
 רש"י ופירש בתפלה שוב קבעוה והענו, חזרו הכוס על קבעיהבתחלה
 בתפלה קבעוה והענו וכשחזרו עזרא תקנת נשתכח ואז הכום עלקבעיה
 יוצא דמדאורייתא נראה הפוסקים מדברי אבל יאמרוה, היאךונחלקו
 שאג"א כ"ט מ"ע סמ"ג משבת, כ"ט פ' רמב"ם )ראה השבת שבחבזכירת
 המצוות בספר הרמב"ם דברי נגדנו דעומדין אלא ז"ל( רע"א והגהות י"גסי'

 הפמ"נ מסתפק וכן בברכה" וקדשהו "זכרהו קידו'ט חובת שכתב)קנ"ה(
 חובת שיוצא כמו שבת כשמזכיר כרכה בלי יוצא אם א'( מ"ז)רע"א
 הרמב"ם של שמקורו וכנראה מברך שאינו אע"פ בתפלה כשמזכירויעבת
 נראה כן לא אבל בברכה". לקדשו "לקד'סו, )יתרו( המכילתא דבריהם

 גדולת זכר בהם שיהיה דברים "לדבר ,טכתב ל"א( )מצוה החינוךטדברי
 טדרבנן אסמכתא דזה לוסר המכילתא שכוונת ואפשר וכו' ומעלתו"היום
 ק"ש(. ד"ה ע"ב ל"ב סוטה תוספת)וראה

 שעל לפי ביו"ט, כמו בשבת בנו" בחר "אשר אומרים דאיןוהא
 מתן עד לגמרי בנו בחר לא ועדיין ישראל עם נצמוה במרההשבת
 תל"ז(. כהשה מטה שם, וטו"ז )ב"יהורה
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 ל"ה בויכולו, ל"ה ע"ב, להיות צריכים קידוש של התיבותמנין

 צירוף שהוא ע"ב שם כננד וזה הששי דויום ושנים בחר אשרבברכת
 לומר שלא הפוסקים דעת ולפיכך ר"ז(, ויקהל )זוהר הוא ברוך הויה,שם
 והמג"א העמים", מכל קדשת ואותנו בחרת בנו "כי ולא יום" הוא"כי
 ד"ה מ"ו )ברכות רש"י מדעת אבל בזה, נוסחא שום לשנות שלאכתב

 יום הוא "כי כתוב היה שלו דבנומח נראה ע"ב( ז' כתובותכדתניא,
 הוא "כי של הנוסח הביא לא משבת( ה"ב כ"מ )פ' והרמב"םתחלה",

 כנראה והמור וכו', בחרת" בנו "כי של הנוסח הביא אבל תחלה"יום
 הוא "כי נורס היה לא ז"ל והאר"י שניהם, אומרין שאין דעתו)רע"א(
 מהרב אור תורה לסידור הכולל ובשער בחרת", בנו "כי וגםיום"
 ארוך ביאור נמצא רע"א( )סי' לחיד"א ברכה ובשיורי י"ח( )פרקז"ל

 )וראה הדברים כאן לכפול הצורך מן ואין בזה ז"ל האר"י למנהניבקשר
 יהודה בית חינוך בשו"ת וכן כ"ב מ"ק רע"א סי' השקל במחציתמזה
 ח'(.סימן

 הקשה והמור ע"ב(, קי"ז )פמחים בקידוש מצרים יציאתמזכירין
 למקראי תחלה קאי, קודש דאמקראי 21ירש העולם לבריאת זכר שבתהא

 והרמב"ן מצרים ליציאת זכר עצמו השבת ולא מצרים, ליציאת זכר שהםקודש
 בעבור כי מצרים, ליציאת זכר עצמה שבת כי כתב מ"ו( ה',)דברים
 י"ב(, מ"ז דברים )וראה וכו' קדמון אלקי על מורה מצרים יציאתהיות
 הפרדס ספר וראה 241, עמוד תע"ז סי' )בסידורו דש"י דברי נראיןוכן
 על דקידוש פומקים רוב דדעת ואע"נ 133(. עמ' )ח"ב וראבי"ה נ'(,סי'
 בשאילתות דמפורש אלא מצרים, יציאת מזכיר אינו הלא ובתפלה דרבנןהיין

 פמחים וברשב"ם ל"ה( )סי' התפלה בנוסח בו בכל מבואר וכן)יתרו(
 נ"כ וראה - )לעיל הדבר, נתבאר וכבר בתפלה, מצרים יציאתישהזכירו
 מווילנא בצלאל רבנו מהנאון כהן מראה בהנהות וכן פמחים רש"שהנהות
 הש"ם הנהות וכן א' סי' אזוב ואנודת ס' סי' ח"נ מה"ת שו"מ ושו"תז"ל

 שם(. פסחים כהןמראה

 "מקדע4 לסיים נהנו ישראל השבת"ובארץ "מקרש היא הברכהסיום
 בחילופי וכן ל"ב סי' ב"ק שלמה של ים )ראה השבת" ויוםישראל
 שהיו סורא בני מנהנ על מיוסר ישראל ארץ בני שנומח וכנראהמנהנים(
 ה"א(. פ"ח )ברכות בירושלמי מבואר וכן ע"ב(. קי"ז )פסחים כןאומרים
 שבת "אטו ע"א( י"ז )ביצה דרבינא מימרא על מיוסדומנהננו
 ע"א(. צ"ה )ויקרא ובזוהר וקיימי", מקדשי שבת והא לי', מקדשיישראל
 לאקדושי. צורך ואין וקיים מקודש כלומר, קודש" מקרא ולא קודש"ואקרי

 השבת שאין מלמד אלו' לד' שבת השביעי "ויום מוב בלקח כתובוכן
 המכילתא דברי הם ומקורו לבי"ד", מסורה ואינה בי"ד, קידושצריכה
 ואינה מסורה שבת לשם לד', קודש שבתון "שבת שדרשו פ"א()תשא
 רחמנא דכתב "מושב ע"א( ל"ז )קידושין חז"ל דברי וכן לבי"ד",מסורה
 תיבעי כתיבא דמועדות ובענינא הואיל סד"א אצטריך לי, למה שבתנבי
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 ורא"ש ר"ן ע"ה נדרים מזה עוד )וראה מושב" קמ"ל מועדותקירוש
 דפומבדיתא, סבי נוהגים היו וכן שם(. ותוס' רשב"ם קכ"א ב"בשם,

 התגברות עד ישראל ארץ בני אצל נשמר ישראל ארץ שנוסחוכנראה
 כבד נהגו סופרים מסכת חיבור ובימי ישראל ארץ על הבבליתההשפעה

 י"ר( ה' י"ג פ' סופרים מסכת )ראה הבבלי התלמוד עפ"י ישראל ארץבני
 תפ"ו או"ח טוד ה"ה, פ"ב תפלה הלכות )רמב"ם להלכה אפסקאוכן

 ל"ב(. אות א"י בני לבין בבל כני ינבין ההילוקיםוראה

 קידוש בשעת הפתכימוי
 הפת יראה שלא משום טובים וימים בשבתות הפת לכסותנהגו

 בשם רע"א סי' או"ח )טור היין על אלא עליו מקרשין שאיןבושתו
 מקדש אם זה ולטעם לשבת(, מוסף תפלת בסוף אבודרהם וכ"כהירושלמי

 שאינו הוא פשוט יין לו שאין או מהיין ביותר לו חביב שהוא הפתעל
 טלמטה, וטל מלמעלה טל למן, זכר שהוא המנהיג דעת אולם לכסותו,יריך
 זכר לכסותו צריך הפת על שמקדש אף א"כ בקופסא, שמונח כמוידומה
 לכסות צריך היה בחול אף דא"כ טעמא האי דחה האבודרהם אבללמן,

 הדברים מבוארים וכן כן נראה כ"ב( )סי' האו"ז מדברי אולםהשלחן,
 ד"ה ק"ג )שבת התוס' מדברי כן ומוכח ס"ח( סי' )שבת הלקטבשבלי
 של שלחן )בשלח כחיי ורבנו ל'( )מ"ע הסמ"ג נמשך ואחריהםשאין(
 מחספס, מהו פ"ב( )יומא הגמרא מרברי שמקורו ואפשר ק"ג(ארבע
 בחפיסה. שמונח כמי ודומה מלמטה וטל מלמעלהטל



 שבת מעודתמערכת
 ררבנן, או ראורייתא בשבת סעורות שלשהיוב

 הייבות נשיםואם
 וארבע הרבנן דעת לפי בשבת סעודות שלש לאכול אדםחייב

 "אכלוהו כ"ה(, ל"ז, )שמות דרשו אחד מקרא ושניהם חדקא ר'לדעת
 הני סבר חידקא ר' בשדה", תמצאוהו לא היום לד' היום שבת כיהיום
 ע"ב(, קי"ז )שבת דאורתא בהדי סברי ורבנן מאורתא לבר היוםתלתא
 של מחבלו פורעניות, משלש ניצול בשבת סעודות שלש אלו המקייםוכל

 ע"א(. קי"ח )שם ומנוג גוג וממלחמת גיהנם של מדינהמשיח,
 פעודות שלש רחיוב בוושמ( התלויות עשה )מצות החרדיםכתב

 היום תלתא ע"ב( קי"ז )שבת שפירש רש"י שימת לפי תורה דברבשבת
 דבריהם 01קור רצ"א( )סי' הלבוש כתב וכדבריו בא סעודות שלשלמנין
 שכל שנראה שכתבו בעי( אי ד"ה ע"ב מ"מ )ברכות התוס' דבריהם
 בתשובה הרשב"א דברי הם וכן ילפינן, דממן ש11ת דשבת מעודותשלש
 בית רד"ך שו"ת ג"כ וראה רע"ד )טי' הביאו והפמ"ג תרי"ד()סי'
 לדבריו הסכים לא כנראה אבל הרשב"א(. בדברי שכתב מה ה' חדרי"ז

 שם הרשב"א דדעת אלא עוד ולא א'( ס"ק מ"ז רצ"א סי ג"כ)ראה
 )פ"א לוקה בשבת להתענות דהנשבע דעתו שהרי סובר כן הרמב"םשנם
 תרע"ח( )או"ח והמו"ז כ"ז( דף פ"ב )סוכה והר"ן משבועות(ה"1
 כ"נ( ס"ק רנ"ד )סי' המנ"א דברי מורים וכן דאורייתא, רחיובו כתבוג"כ
 שהוא דמגילה( )פ"א והמרדכי פ"ח( דף הישר )בספר הר"ת דעתאולם
 נינהו בעלמא אסמכתא היום וג' ררבנן שהוא כתב הא"ר וגםדרבנן
 והמהרי"ל כ"מ( פ' )שבת ספר בקרית המהרי"ט וכן הלך בשימתווהפמ"ג
 רק וקרא דרבנן שבת דמעודת צ"ד( )סי' קאי שימתא בהאי ג"כבתשובה

אסמכתא.
 נמור חיוב דמדאורייתא הרמב"ם דשימת הרשב"א דכתב בהאוהנה

 המאיר )אור ז"ל שפירא מהר"ם הגאון קמת0ה תמוה בשבת, פתלאכול
 ראורייתא אינו פת לאכול שבת דסעודת דם"ל מאן אפילו דהא עליו,כ"א(
 "שבתות י"ז( )תענית שנינו וכן דאורייתא, תענית ראימור יורהמ"מ
 וימים שבתות וכו', לזה זה בין הפרש מה מותר, לפניהם מוביםוימים
 לקמן(. מזה )וראה חיזוק" צריכים ואין דאורייתאמובים

 אות שבת )מנהגי המנהיג הרב דעת וכן כתבי( )כל הר"ןרעת
 הנם באותו היו הן שאף סעורות בשלש חייבות רנשים ר"ת בשםנ"ר(
 שתי על לבצוע וחייבות שבת בערב כולם לקמו משנה דלחם מן,של

 ו'( סעי' רצ"א )או"ח וש"ע במור אבל ש11ת, דרבנן דבעשה ועורככרות
 הסעורות, כמסאר כ15ם הזכיר ולא שלישית בסעורה חייבות נשיםכתב
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 מ"ד )כתובות סעודות ג' בשבת 5ה 5יתן דמחויב 5אשמעינן דבאוג"5
 ובהשמטות א' סי' )שו"ת ז"ל רע"א הגאון כתב טעמא ומהאיע"ב(.
 אם ולכן שבת עונג במצות ומחויבת ביטבת להתענות דאסורהשם(
 לקמן(. מזה )ראה ותברך תחזור המזון בברכת בשבת רצה לומרשכחה

 תרגימא מיני הובתו, ידי בזה לצאעע ~מבת :מערז*רעע~יערר
 סעודה דשיעור שם( וב"י רצ"א סי' )ראה בה"ג ביטם כתכהטור

 דינא האי שלמר כתב שם( ב' )אות ז"ל והגר"א כביצה, היא':5יי2ית
 )ס"ק כתב והמג"א סוכה, בעי רכביצה ע"ב( ע"ט )יומא דאמרומסוכה,

 רפא5 תורת ובשו"ת מכביצה מעט יותר אלא דוקא לאו דכביצה שם(ב'
 כביצה שיעור שהרי המג"א, דברי דכנים שבת( מהלכות י"א )סי'הראה
 5פי משא"כ בכביצה ג"כ סוכה שמחייב לדעתו תינח כח"ג, לדעתהוא
 לגבי כתבו האיך א"כ סוכה בעי לא דכביצה תרל"ט( )מי' המחברדעת

 לסוכה שבת סעודת נדמה אם לדידהו חא בכב.צה, ד':יעורא 'טבתסעודת
 הגר"א על תמה ובפרט בסוכה, כמו מכביצה יותר '2ברו לסעודתבעינן
 סעודתו כשקובע שזה רעתו ולכן דוקא, כביצה הי2"ע '2דעת 'טדעתיז"ל
 )ראה בסוכה חייב כזית על סעודתו כשקובע כונה בחייכ וכמו כזיתעל

 גבי הכא כן כמו שם( רע"א ובהידויטי ו' מ"ק הרל"ט סי' א"אפמ"ג
 קי"מ( )שבת שאמרו וזהו מקרי קבע אכילת סעודתז דבקובע '2בתסעודת
 )ראה לכזית" אלא צריך '2אינו אע"פ בע"ש שלחני אדם יפדר"לעולם
 בככיצה, שחיובו אע"ג כלומר ל'( ס.' מברכין כיצד פרק ברכיתרא"ש
 בכזית. אף יוצא סעודתי כיטקובעמ"מ

 סעודתא דבעינן מיטום כביצה דבעינן )י2ם( והב"ה הפריי2הדעת
 דגם כר"מ הש"ע דדעת ואע"ג מ"ה( )ברכות המזון נרכת עליה'2הייבין
 ובעינן לחומרא אזלינן שבת סעודת לענין מ"מ המזין בברכת חייבבכזית
 ירוחם רנינו יונה, הרבינו דדעת ועוד ג"כ, יהודה ר' לדעת לצאתכביצה
 וכביצה מדרבנן חיובו דכזית קפ"ר( סו"ם בא"ר )מובא ההינוךום'

 יוסף ברכי וראה 'טם רפאל )תורת מחמרינן '2בת גבי ולכןמדאורייתא
 בע"ש שלחנו יסדר 5עולמ דאמר אלעזר ור' כביצה, ומצרכינןשם(,
 בברכת חייב בכזית רגם כמ"ר לומך דעתו לכז.ו;, אלא צריך '2אינואע"פ
 כביצה מצרכינן המזון ר5ברכת דדעתם קפ"ו( )סי' והש"ע והטורהמזון,

 'טבת. לסעודת וה"ה התורהמן

 יוצאין אין ושהרית ערבית דסעודת ק"א( )פסחים התוס'כתבו
 רעת אמנם שם, הרא"ש וכ"כ 'טבת כבוד עיקר 'טהם תרגימאבמיני

 תרגימא. במיני סעודות הג' כ5 דיוצאין אלא כ; א.נו ק."ז( )שבתהרשב"א
 תאכ5ו "בערכ קרא צריכין דלכן שכתב פ"ב( )סוכה הר"ן דברי הםוכן

 יו"ם טשום פת חיוב יש הלא אמרינן ו5א פמח בלי5 מצה 5חיובמצות"
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 דעת )וראה עשירה במצה סעודה חובת יוצא דיו"מ משום בחמץזא"א
 אלא גמור פת דזה הר"ן דדעת דדעתו ד' ס"ק תע"א סי' בדבריומג"א
 הראה שבת( מהלכות ה"ט ל' )פ' והה"מ בו(. יוצאין אין מצהדלענין
 בתשובה הרשב"א דברי מורין וכן פת צריכין סעודות ג' דכל הרמב"םשדעת
 בשבת להתענות דהנשבע להרמב"ם ס"ל דמש"ה שכתב תרי"ד( מי')ח"א
 שו"ת ג"כ )ראה פת לאכול הוא גמור חיוב דמדאורייתא דס"ל משוםלוקה,
 מדברי סוכה( מהלכות )פ"ז השעה"מ הראה וכן ל"1(. או"ח החדשותצ"צ
 דאם מ"מ( )ברכות הגמרא מדברי דמוכח מהא דהתפלא אלאי אלוהה"מ
 ואי פת אוכל דלא סגי דלא דחוזר ויו"מ בשבתות המזון בברכתמעה
 דר"ח דומיא אז הלא ומברך חוזר למה תרנימא במיני דיוצאיןנימא
 רפאל תורת בשו"ת וראיתי בפת מחויב שאינו משום חוזר דאינוהוא

 תרגימא מיני על ג' מעין ברכה ומהויב שהואיל שכתב י"ב( סי')שבת
 במעה ולכן שבת של מזכיר שהרי תרגימא במיני יוצא שפירלפיכך
 המינין. מז' שהם בפירות ג"כ יוצא ולפי"זחוזר

 שלישית סעודה לענין בפירות דיוצאין הא הזכיר המחברוהנה
 כ"ז( )מוכה והרימב"א ה'( סעי' רצ"א )או"ח עשירה בטצה בער"פוכן

 וכן ודחאם בפירות ג' מעודה חובת לצאת שהתירו הצרפתים דבריהביא
 הואיל ושחרית ערב '2סעודת והמבירו פ"ן( )ברכות בתר"י ,1 דעהמובא

 נ' סעודה משא"כ פת בעינן לכו סעודה במקום קידוש אנןומצרכינן
 בפירות. דיוצא בה לקדש צריך'טאינו

 מתלתא בשבת סעודה עיקר '2הרי להולמם קשים אלו תר"ידברי
 יין שתה אפילו דהא ועוד הקידוש, עם להם יש שייכות ומה נפקאהיום
 בפת שבת ומעודת לעיל( )ראה סעודה במקום קידוש חובת ירייצא

 ל"מ(. )ברכות ככרות שתי על לבצוע חייבשהרי

 במקום דקידו'2 חיובא שהאי נ"ל תמוהין דבריהם יהיו שלאובכדי
 מזה )ראה עונג" ליטבת "וקראת נ"ח( )ישעי' מדכתיב נלמדסעורה
 רשב"א )ראה בראשונים כמבואר נלמד קרא מההוא ג"כ פת וחיובלעיל(

 בכעודה דוקא וזהו קל"א( )סי' הראביה דעת הוא וכן ל"מ( ברכותומאירי
 דעתם לפי בפירות יוצא שפיר ולכן ג' בסעודה משא"כ בקידוששמחויב
 ב'(. מי' אבע"ז יצחק באר שו"ת נ"כ מזה)ראה

 לר"ל שנשאל ראיתי ל"ו( סי' )או"ח החדשות צ"צובשו"ת
 בשבת להיות שחל ביוה"כ א"כ מה"ת מוהר שיעור דחצי לי'דמבירא
 בככותבת, הוא יוה"כ אכילת שיעור דהא בכזית פת לאכול מחויביםיהיו

 ול"ת עשה הוא דיוה"כ ועוד בשוא"ת, דבריהם העמירו דחכמיםוהשיב
 אמרה שהרי בשבת יוה"כ חל אם שבת אכילת מצות ביטלה דהתורהוגם
 נפשותיכם. אתתענו

 אבע"ז יצחק )באר ז"ל אלחנן יצחק ר' הנאון ג"כ נשאל זוחקירה
 לחז"ל להו קים שהרי בכזית סגי לא שבת דמעודת ודעתו א'( אות ב'סי'
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 דנדר פ"נ( )תענית הר"ן שכתב וכמו דעתי' מייתבא לא מזהדבפחות
 שיעור דהוא ככותבת שאכל דמיירי תעניתו דאיבד ואכל ושכחלהתענות
 הסוברים ולשיטת מעודה במקום בקידוש רק יוצאים וכזית לתענית,אכילה
 דאין דרבנן מאיסור שיעור חצי האי גרע לא הלא בכזית יוצאיםדשפיר
 לקמן(. מזה )ראה שבת עוננ חובת בויוצאין

 יום מבעוד לאכול יכדל אמ שב"יןכ(עדדרן
 דמעודת עד( ד"ה צ"מ פמחים בתוס' )מובא מקורביל הר"ידעת

 בערכ שגת של אדם מתפלל שהרי יום מבעוד לי' אכיל מצי ויו"טשבת
 מדברי דבריו על דקשה אלא כ"ז( )ברכות היום קידוש ואומרשבת

 המנחה מן שבת ערב סובר יודא דר' מפמחים( ה"א )פ"יהירושלמי
 שתחשך עד דהאי המרדכי תירץ כבר שתחשך עד כלום יטעום לאולמעלה

 פסחים(. ערבי )פ' דוקאלאו
 הלכות )ח"ב זרוע דכאור סברא בההוא אזל לטעמי' מיורבילהר"י

 שבת של אדם מתפלל דאמרינן דהא בשמו הביא י"ד( מי' שבתערב
 הסעודה דגם הכוונה כ"ז( )ברכות הכוס על קידוש ואומר שבתבערב
 אלא קידוש אין ס"ל שמעתתא דהך מרא שמואל שהרי אז לאכוליכול

 י לעיל(. )ראה סעודהבמקום

 ז"ל שפירא רפאל ר' להגאון רפאל תורת בשו"ת ראיתיוהנה
 לם"ד משא"כ התורה מן שבת תומפת לם"ד דוקא דזה ח'( סי')שבת
 מזה )ראה יום מבעוד ולאכול לקדש יכול דאינו מדרבנן שבתתוספת
 חובתו ידי יוצא אינו התורה מן הוא וקידוש שבת דסעודת דכיוןלעיל(
 דרבנן. אלא הוה דלא יום, מבעוד ואוכל שמקדשבמה

 דתוספת דינא דהאי קי"נ( מי' ח"ב הרמב"ם )ללשונות הרדב"זכתב
 ט' )ר"ה דידן תלמודא במחלוקת תלוי מדרבנן או מדאורייתא אישבת
 ופירש ה"א( פ"א )שביעית דירושלמי הא עם ר"ע( שם תוס'וראה
 יכול שאינו הירושלמי דעת זו שיטה לפי )שם( רפאל תורת בעלהנאון
 טעמו וזהו מדרבנן, אלא אינו התומפת שהרי יום מבעוד ולאכוללקדש
 בבבלי המוזכר דינא הך שם נזכר שלא פ"ד( )ברכות הירושלמישל

 שבת של להתפלל דיכול דינא האי הזכיר ורק יום מבעוד לקדשדיכול
 דמדאורייתא היום קידוש משא"כ דרבנן דתפלה משום וזהו שבתבערב
 דמן שם( כתוס' מוגא ה"א )מ"י בפסחים הירושלמי שיטת וזהוהוא

 בשבת דגם אזל, דלטעמי' שתחשך, ער כלום יטעום לא ולמעלההמנחה
 דידן ותלמודא שתחשך עד קאמר ומש"ה יום מבעוד ולאכול לקדשאסור
 שתחשך. עד בברייתא הזכירו לא מש"ה יום סבעוד ולאכול לקדש דיכולדס"ל

 בערב גדול היום מבעוד שאכל מי רס"ט( )סי' חסידים הספרכתב
 גמר יום שמבעוד כיון כוכבים ג' נראו ולא מניהכ"נ שיצאו כגוןשבת
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 וזהו וכו', המזון ברכת שיעור כדי הכוכבים צאת לאחר יאכלמעודתו
 תוספח הרב אולם א'(. מ"ק תע"ב )מי' המו"ז הביאו המהר"ל שימתנם

 נפקא שבת סעודות דג' משום יום של בעצומו המעודה דבעי דעתושבת
 אחר 1'( מ"ק רצ"א )סי' המו"ז אבל בקרא, דכתיבי היום מתלתאלן

 הקודש על מחול דתומפת כיון דיצא, כתב חמידים המפר דברישהביא
 דשימת כתב שם( חמד )מקור שלימ"א מרגלית ר"ר והגאוןדאורייתא,

 שבת שתומפת ד'( מ"ק תקמ"1 )סי' המג"א כשימת הוא חסידיםהמפר
 דא"א דהיכי כתב ולכן אשה בו לקדש גם ומותר עונג לענין אינו1י1"מ
 בלילה. המעודה גמר יהיה עכ"פ המעודה כל לאכוללו

 שהרחיב ר"א( סי' ח"ב ד' )מהדורא שו"מ בשו"ת ראיתיוהלום
 זיל דאמרו אהא שכתב ק"ה( )פמחים הרי"ף בדברי ופלמל ע"זהדיבור
 להמתין דצריכין שפירש לשבתא, ונקבעא נפמיק יומא מקדיש איחזי
 והיינו לעצמה קובעת השבת שהרי מקודם, לקדש ולא היום שיקדשעד
 מכהט שתחשך דעד הרז"ה וש"טת למעשר שקובעת כדרך השמשותבין
 ששם ודעתו מקודם, לקדש דאמור מדבריו לך הרי לקידוש, קובעתאינה

 ולאמור מקודם שבת לקבל רוצים היו לא יומא" נגה אי חזי "זילכשאמרו
 מקודם ולקדש שבת לקבל רצו לו אבל לראות, לי' דאמרו והיינובמלאכה
 ע"פ שבפרק הרא"ש דברי הביא לדבריו וכראיה כן לעשות רשאיםשפיר
 שמואל כדאמר ולקדש שתחשך קודם לאכול יכול דבע"ש כתב ב'()אות
 אלא ופירושו, הרז"ה לשימת המכים יומא נגה אי גבי ק"ה בדףואילו

 רוצה כשאינו היא השאלה יומא נגהי אי שגבי שכתבתי, כמודהכוונה
 מיירי דשם אלא עוד ולא הזמן, הגיע אם לראות רצו ולכן שבתלקבל
 היום שנגה עד להכותין רצו ולכך להיכר והצריכו במעודתא יתבידהוה
 שבת לשם שהוא ניכר ויהיה השלחן ויעקרו מאליה חל שבת קדושתויהיה

 שם(. )פמחים המאירי מדברי ג"כ נראהוכפירושו
 ופירשם שם( )פמחים השה"ג דן כבר אלו הרי"ף בדבריוהנה

 אלו הרי"ף ודברי הכוכבים צאת קודם לקדש דמי שפיר דלאשהכוונה
 בשערי מבואר וכדבריו שם המלחמות שפירש כמו גאון האי רב מדבריהם

 ק"ה( פמחים הגאונים אוצר נ"כ וראה קי"מ )סי הגאונים תשובתתשובה
 של דמתפלל רהא גאון האי רב בשם הביא כ"ז( )ברכות שהרשב"אופלא
 כמקצת ודלא קאמר דמיד הכוונה היום קידוש ואומר שבת בערבשבת

 דלפי נמצא העיב, עד הבדלה ולא קידוש אומר שאינו שאומריםהגאונים
 הרי"ף דדברי לומר צריכים ולפי"ז עצמו את מותר גאון האי דרבדבריו

 וכפי ז"ל שו"מ בעל הגאון שפירשם כמו אלא כשה"ג דלאיתפרשו
 ברכות והרשב"א ק"ה(, )ממחים המאירי בדברי לדבריו סעדשכוצאתי
 מ'( )ר"ה דכתב הא עם אזל לשימתו יום מבעוד לאכול שמותדשמתם

 והמוברים ומעודה קידוש חובת ידי בזה יוצא א"כ דאורייתא שבתדתומפת
 הכוכבים צאת לאחר אכילתו שיגמור מצריכים לכן דרבנן שבתדתומפח
 לצאת צריך ולדעתם הואיל אלא קודם דקדש בהא יצא קידושוחיוב
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 שבת ש5 ויזכיר המזון ברכת שיברך שבזה נ"ל דאורייתא קירושחיוב
 וצ"ע. חובתו, ירייצא

 סעודות שלש על מברכין אנו איןלמה
 על מברכין אנו אין למה חקר רע"ד( סי' )ח"נ הדביר פתחהרב

 אלא תורה דבר סעודות רג' החררים לרעת מבעיא לא סעודותשלש
 ורעתו דרבנן, מצות ככל לברך הו"ל ררבנן רהם פוסקים הני לרעתאפילו
 ברכת עליהם מברכין שאין פסח בליל כוסות לר' דומה שזהלומר
 שאינה מצוה על מברכין ואין אחת בבת המצוה עושה שאינו לפיהסצוה
 רמ"ב סי' חיים ארחות )ראה הכא וה"ה כוסות כד' אחת בבתנעשית
 ט"ן(. אות ברכות מערכת שד"ח וכן 1'אות

 להכא, וכרוסה כמצה המצוה ברכת בין לחלק אפשר רין מןלבר
 סברכת חוץ מוציא שיצא אע"פ כולן הברכות "כל כ"ט( )ר"ה שנינורהרי
 כיון מהו, קידוש של היין וברכת מצה של הלחם ברכת וכו',הלחם
 בשבת דאפילו הלכתא איפסקא קס"ן( )סי' ובש"ע מפיק, הואדחובה
 אוכל, אינו אם המוציא ברכת חבירו לו יברך לא פת לאכול חייבשהוא
 וכו' דמצה המוציא ברכת אלא טועם שאינו אע"פ לאחרים לברך שריולא

 1י1"ט שבת דאכילת משום מאי טעמא ט"א( ט"ק )שם המג"אופירש
 לאכול פטור מצטער דהא הנאתו, משום אלא האדם על חובהאינה

 לאכ51 עצמו לצער וחייב האדם על חובה שהם קידויט ויין במצהמשא"כ
 לאכילת שבת סעורת אכילת בין לחלק דדעתו נראה המצות, כברכתהוי

 לאכלה, חייב מצטער ואפילו האכילה היא המצוה עצם מצה דגבימצה,
 יתענה שלא רמצוה אלא מצוה אינה האכילה עצם שבת סעורתאבל

 מאכילה במצטער ובכן ומתענג נהנה הוא האכילה וע"י בשבתויתענג
 מברך אחר שאין הטעם וזהו ב'( מעי' רמ"ה )סי' בש"ע כמבוארפמור
 הנהנין ברכת אלא המצוה ברכת ראינה מ'טום המוציא, בברכת בשבתלו

 האכילה עצם על מצוה דאין כיון שבת סעודת על ברכה תקנו לאולפיכך
 ע"א(. סי' או"ח כת"ס בשו"ת יו סברא כעין )ראה מלאכול פטור מצמערשהרי

 בשבתתענית
 נזר לו קורעים בשבת בתענית היושב כל ע"ב( ל"א )ברכותתנינא

 סה שבת, עוננ דין ממנו ונפרעין חוזרין כן ואע"פ שנה שבעים שלדין
 שמיירי ר"ח בשם התוס' ופירשו לתעניתי' תענית ליתב ארנב"יתקנתיה

 המאירי וכן שם(, )עיין כן אינו הרשב"א רעת אבל חלום, בתעניתכאן
 חלום בתענית דאי למחר, לרחותו לי' שאפשר בתענית מיירי שזהפירש
 שמיירי כתב ט"ן( ביצה ל"א, )ברכות והשטמ"ק מתענה, ברשותהלא
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 בהגהותיו ובשכנה"ג בשבת שהל ר"ה ש5 ביו"ט תשובה של בתעניתכאן
 צריך אינו הל1ם תענית שהסתענה כתב ט'( מ"ק רפ"ח )מי' הטורעל

 וראה ס"נ סי' )שו"ת ז"ל מברונא מהר"י פסק וכן לתעניתו תעניתלמיתב
 ע"ב(. ל"א כתובותרשב"א

 בזה לבאר אמרתי רבים בו דשו כבר דינא דבההואהואיל
 הפוסקים.שיטות

 להתענות חייב רע חלום דרואה מתענית( י"ב ה' )פ"א הרמב"םדעת
 כתב קל"ב( )סי' הריטב"א ביטו"ת אבל בתשובה, שיחזור כדיבשבת
 עצה דרך ואמרו להתענות חכמים לו שהתירו א5א להתענות חיובשאין
 )ברכוה דאמרו ועוד י"א(, )שבת לנעורת" כאש לחלום תענית"יפה
 )ראה שלשה" בפני ויטיבנו ילך עליו עגומה ונפשו חלום "הרואהנ"ה(
 קצ"ח(. סי' ברוך בר מהר"ם ו'12"ת רס"ב סי' ח"ד וכן רכ"ב סי' ח"גג"כ

 ג'( ס"ק ר"כ מג"א וראה תקי"ג )סי' כתשובה הריב"ש כתבוכדבריו
 שיתבטל כדי להתענות יכול בשבת דאפילו ע"ב( י"ב )תענית רש"יודעת
 צריך מ"מ אבל רפ"ח(, )סי' הטור בדברי מבואר וכדבריו גופוצער
 שו"ת )ראה כתיקונו שבת עוננ מצות קיים שלא לתעניתו תעניתליתב

 דהוא כדמום דבר של טעמי מבואר ע"ב( ר"ז )ויקחל ובזוהר שם(הריב"ש
 דבר מוקיר כאילו מחזי דאל"כ דהול, ענוגא יבטל דיטבתא ענוגאבטיל
 בפרשת נמצא ביאור וביותר מזה(, רפ"ח או"ח וקציעה מ:ר )וראהחול
 מבואר צו( )פרשת לחב"י המגיד בספר אולם ע"ב(, ק"ה דף )שםאמור

 עוד )ראה הלים הענית להתענוה צריך אינו ב'2בת מעודות שלשדהמקיים
 ל"א(. ברכות יעקב עיןמזה

 בשבת להתענות דאסור ה"ו( משב:עות )פ"א הרמב"ם דעתוהנה
 סעי' ותקע"א ד' סעי' תי"ח )סי' בש"ע הלכתא איפסקא וכןמדאורייתא

 )שמ"ד היום" "אכלוהו דכהיב בקרא מפורש שאיסורו המג"א ודעתא'(
 שכהב י"א( ס"ק רט"ו )יור"ד היט"ך כוונת הוא שזה ואפשר א'(מ"ז

 חלה ד'טבועה והא מדאורייתא, ועיוה"כ ר"ח תענית דגם ס"לדרמב"ם
 כדעת מדרשא אתיין אלא בהדיא בקרא מפורשים דאינם משוםעליהם
 הנ"ל הפמ"ג שכתב כמו בקרא מפורש 'טכת ובכן ע"א( ח' )נדריםהר"ן
 הרמב"ם דברי שביאר מה וכן י"ח סי' ח"א לאו"ח פתיחה פמ"ג)וראה
 ב'(. אבע"ז יצחק בארבשו"ת

 באחד ר"כ( סי' מה"ק שו"מ )שו"ת ז"ל נטנזון רי"ש הגאוןנשאל
 חוליטא מחמת לתעניתו תענית למיתב יכול ולא בשבת חלום לושחלם
 דמחויב והשיב תעניהים ב' להתענות מחויב אם הבא בשבוע עשהוכן

 דעות הביא א'( אות ר"פ )סי' חיים ובארחות תעניתים. ב'להתענות
 מורים וכן ולכאן לכאן עולה אחד דזכרון תעניתא בחד דמגיהפוסקים

 ס"ק )שם המג"א לדברי בקשר דכתב ח'( ס"ק רפ"ח )סי' העה"שדברי

 דברי נראים דיותר לו, עולה דאין ציבור תענית ראשון יום דבאםג'(
 ונדבות נדרים חיוב שמחה נשלמי יוצא שהרי לו דעויה ג'( ס"ק )שםהטו"ז
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 רעו5ת ע"ב( ה' )זבחים קימ"5 רהא ועור ח5ש, 5איש בתענית1בפרט
 רעו5ה. תענית וכ"ש עשה חיובי אשארי גם מכפרתיו5רת

 שבת בכבור רטחויבות כיון בשבת 5התענות אסורית הנשיםגם
 מזכור כרי5מינן שוין ואשה איש שבת מעשה רבכ5 שבת, חיוביובשאר
 שם(. ובהשמטות א'( סי' רע"א שו"ת )ראהושמור

 בשבת, פה חידב ידי לצאעע איסדראכילת
 איסדר דדחה איעדנג

 המוברים לשיטת ע"א( סי' )או"ח סופר כתב בעל הנאוןנשאל
 איסור של פת כזית אלא לאיש אין אם דאורייתא 1י1"ט בשבת פתדכזית
 ? ל"ת שרוחה עשה כמו לאיסור רוחה זו מצוהאם

 מתענגים ואיו בעינן מעיו הנאת שבת שאכילת לחרש רצהוהנה
 נסתפק ולפ"ז המזון ברכת כעין רמצותו אלא לחור, גרון בהנאתושמחים

 האיסור רעל בעירנא, לומר א"א שהרי הל"ת העשה רוחה בכה"גאי
 )ב"מ הנמ"י בדברי הרבר ותלה במעיו אלא מקיים אינו והמצוה מירעובר
 שהרי העשה מקיים לא הלאו עקירת רבשעת בצרעת רמילה בהאפ"ב(
 וזה רהוה היא מצוה התחלה רמשעת אלא מל, לא כאילו פרע ולאמל
 חורין, בן וחצי עבד דחצי בהא י"נ( ב"ב ע"א מ"א )ניטין כתום'דלא

 מזה(. הארכתי שם ובחירושי מצוה חצי בענין קל"ג שבת חיות מהר"ץ)וראה

 אולם יוצא גרון בהנאת רבמצוה מאירות הפנים רברי הביאגם
 בעירנא מקרי לא רבכה"ג התוס' כשיטת דנקטינן העלה רמלתאלמסקנא
 בתוס' דהלכה רקיימ"לבפרט

 אפי~
 מהרי"ק שו"ת )ראה הרי"ף על בשחולקין

 לצאת איסור של פת לאכול אסור ולכן א'( ס"ק תמ"ו מג"א נ"בשורש
 שבת. סעורתירי

 לחולה רשוחטין מהא ראיה הביא לא ומרוע רבריו על ליופלא
 האיסור, מן חותה ונפשו קץ החולה שיהי' כהשום נבילה אותו מאכיליןואין

 איסור באכילת עוננ לארם ראין י"ל ה"נ יומא( )סוף ברא"שכמבואר
 באיסור. שבת עונג מצות יקיים איךובכן

 נ'( אות )וישב גומא תיבת בספרו להפם"ג טצאתי בספריםבעיוני
 עוננ" לשבת "וקראת רכתיב איסור רוחה עונג שאין ורעתו בזהשהעיר
 אות ב' סי' )אבע"ז יצחק באר ובשו"ת מבובר ר' קרוש שיהיהבתנאי

 לאבילת רוחה תהא שבת רסעורת מצינו רלא רהא כתב ולעיל(א'
 וכן ל"ח(, קירושין )תוס' שני בוית אטו ראשון בוית רגוירה משוםאיסור
 בעמירה. ישהה שמא או ל"ג( )זבחים בפסיעות ירבה שמאגורו
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 לאכול צריך אם בירך לסעדדה, יריםנטילת
 ירים נמילת צריך המוציא עליו שמברכין פת כביצה לאכולהבא

 מכביצה רפחות כיון יברך ולא יריו ימול מכביצה ובפחות קנ"ח( )סי'וברכה
 אולם ע"1, נמילה חכמים הצריכו רלא למימר איכא אוכלים מומאת מקבלאינו
 לפחות כביצה בין פת האוכל גבי חכמים חילקו דלא למימר ואיכאהיות

 יריו. ימול ע"כמכביצה
 ואסמכינהו תרומה סרך משום ק"ו( )חולין ח1"ל אמרו נמילהוהאי

 )מררש חרש ב1והר אולם ט"ו( )ויקרא ממא" במים שמף לא "ויריואקרא
 אצסריך דאכילה בנין מעמא מה אכילה, קורם ירים "נמילת כתוב מ"נ(רות
 מה סבא, המנונא רב אמר רהרי לעילא השרת רמלאכי כגוונאנקיות
 ע"ה( )יומא אוכלים השרת רמלאכי לחם איש, אכל אבירים לחםדכתיב
 אף ובנקיות, ובטהרה בקרושה אוכלים השרת מלאכי אלא נ"מ,למה

 מים אלו והתקרשתם רכתיב ובמהרה, בקדושה לאכול צריכין כן,ישראל
 ח"ב 1והר מ1ה עור )ראה וכו' אחרונים מים אלו קרושים והייתםראשונים,

 חבוש כשהיה ור"ע כ"א( )עירובין שלמה מתקנת ו1הו קפ"ו(, ח"גקנ"ר
 עצמי מיתת שאמות מוטב אמר יריו ליטול מים לו היה ולא אמוריםבבית
 משא )ראה מאר בו 1ל1לו המינים אולם )שם(, חבירי רעת על אעבורולא
 המ1ל1ל "כל אמרו ולכן מ"ו( פ' רבה באליהו המינים אחר עםומתן

 ט"ו(. פ' רבה )אליהו לו רע סימן יריםבנטילת

 )סי' ראש בשמים השו"ת לרברי מקום ליתן אמרתי ב1הובעמרי
 ממאי אנו שהרי ירים נטילת הלכות על שהפליא דהרסנע( וכסאשכ"ה
 מררכי )פרשת 1"ל בנעמ מהר"ם להגאון וראיתי הנמילה, תועיל ומהנפש
 נמילת הלכות איתאמרא לא בבבל נם כן נאמר שבאם שכתב ה'(סי'
 סי' חלה הלכות רא"ש ע"ב, כ"1 )בכורות בבבל ה1אה אין שהריירים
 בבבל ק"ו( )חולין ירים נמילת מהלכות המרברים האמוראים וכלי"ר(,
 כל מקיימת ואינה מ1ויפת 11 תשובה שחותם רעתו ולכן יושביםהיו
 ב', אות ספרים מערכת לחיר"א, הגרולים שם ל1ה בקשר )ראהעיקר
 מ1ה(. ח' אות כ"נ סי' או"ח איש חזון נ"כוראה

 שם( במנ"א וכן ז"ל האר"י )כתבי תחלה ימין יד ליטולצריכין
 לברך צריך דאינו הנהנין כברכת רינה זו וברכה ירים, נטילת עלומברך
 מברכות( ה"נ י"א פ' )רמב"ם חובה שאינם מברכות היא שהרי מעומראותה
 א'( סי' שו"ת ח"א בנעימים )חבלים מעומי מברבין אין ברכותואלו
 שבת דבסעורת ז"ל מהרח"ו בשם הביא ע"ח( דף )ח"ב הימים בחטדתמיהו
 ד' בסוד לבאים כמוס והטעם מעומר ויננבם מעומד סעורות בנ' ידיונומל

 להנביה צריך קבלה וע"פ תעמוד בויילה 8בת "שבת" בתיבתואסמכוהו
 ובן שם הרב וסידור קס"ב סי' ש"ע שם, סומה )ראה ברבה בשעתהידים
 ידים נטילת על מברבים שאנו המעם וזהו למהרי"ק( יעקב קולבסידוד
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 מ'( ס"נ )ישעיה רכתיב גאון האי רב שפירשכמו
 מזה(. ג' רף ח"א ישרוןיסורי

 הפסוק הברכה קורם לאמר נוהניםיש
 תיכף שררשו ה"א( פ"א )ברכות רירושלמי אהא אסמכוה וכנראהקל"ר(
 ר"ה ע"א ל"מ )סומה התום' וכרברי פסוקא מההוא ברכה יריםלנמילת
 לנמילת ד"ה רש"י מ"ב ברכות הש"ס גליון )ראה הירושלמי רברי שהביאכל(
 מהא קאי, ראשונים מים רעל שנראה דירושלמי מההוא שהקשהירים

 שם(. החררים בפירוש פירש וכן קאי, אחרונים מים דעלדפירושו

 שכח ובאם י"ב( סעי' קנ"ח )רמ"א מברכין הידים שמנגביןקודם
 מ"ר ס"ק משנב"ר ט"ז, ס"ק שם )מנ"א אח"כ מברך הניגוב אחר עדלברך
 לקמן דמבואר כהא ידיו רמובל והיכי י"ב( ס"ק שם כמו"ז דלאשהלכה
 מבילת או ירים שמיפת על לברך ב'( סע' קנ"מ )סי' הרמ"א מרברינראה
 ירים, שמיפת על לברך כ"ה( סע' )שם בש"ע ז"ל הרב רעת מיהוידים,
- כ"נ או"ח איש חזון )וראה הכל, דברי ידי יצאדאן  לאכילה כשנומל י"ג(. 

 אמה מכ"ב יותר לסעורה נטילה בין להפסיק אין ירים נמילת עלומברך
 ולימול לחזור צריך אינו יטהה ואם הניגוב, מאחר שזה האחרוניםוכתבו
 ואם הידור, מחמת או מקנסא רק הדין מעיקר אינה שניה שנטילהיריו,
 )ראה הפסק, לאו לסעודה והליכה הפסק, חשוב לא הסעורה צורךשוהה
 ל'(. אות כ"ר סי' או"ח אי,טחזון

 חולין )רימב"א לבטלה ברכה הוה לא לאכול 'טלא ונמלך בירךאם
 בתר נמלך דאח"כ אף מצוה לשם כוונתו הברכה 'טביטעת דכלק"ו(
 מזה )ראה לאכול רעתו שהיה לצורך היתה והברכה אזלינן, הברכהשעת

 ברכות מערכת רינים אסיפת חמר שדי חלה, מערכת לעיל דבריםאריכות
 כתבו ומפרתם( ר"ה ע"ב ס"ה )מנחות רבתוס' ואע"ג כ"ט( אות א'סי'

 בשביעי אפילו חזיא ראי שסותרת, כיון זבה תברך לא טעמאדמהאי
 ברכה תהא שלא חיישינן מ"מ ברכה כדין שעכשיו שאע"פ הריהזרה,
 רמי דלא ונ"ל הקשה( שכן קנ"ח סי' חי' נפיט )ראה למפרעלבטלה
 לההוא ודמי לאכול ברעתו שהרי נמילה בשעת מיר איכא מצוהדהכא
 איסורא נפרש שלא וכ"ז חלה להפריש חיוב דיש )לעיל( דחלהדינא
 לה היריעה לממרת אלא למצוה אינה הספירה דעיקר התם מיטא"כהוה,

 לבעלה להזקק רוצה אינה ואם קטנה, או גרולה זבה היא אם לידעלעצמה,
 לא הלא תסתור אם ובכן ק"ב( אלף סי' ח"ר ררב"ז )ראה בידההרשות
 לבמלה. ברכה נבה שייך ולכן לספור נתחייבה ולא ספירה בההוא מצוה כללהיה

 שלם הכלי שיהיה וצריך הכלי, מן רוקא להיות צריך ידיםנמילת
 חריץ שום בלי שוה יהיה למעלה ונם מפולש, סדק או נקב שוםבלי
 בפרמ בחמין, ומשערין פסול בוראי מיפין יוצאין סדק ע"י ואם בלימה,או

 מו"ו י"י - י"ב פ' כלים רמג"ם כלים, סוף תוספתא )ראה זכוכיתבכלי
 שפיו מכלי לכתחילה לרחוץ אין וכן י"א(, ס"ק שם מנב"ר א' ס"ק קנ"מסי'
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 שם מו"ז ה', ס"ק קם"ב סי' מג"א )ראה אחת בבת יורדין המים ואיןצר
 המו"ז(. כדעת שהוכיח ס"ב סי' לוי חלק 1ש1"ת ה'ס"ק

 המים מקילוח ברזא ע"י אם כי כלי ע"י שלא ידיו לימולולענין
 ר"א הגאון דברי והבאתי ד'( דף ראשון )בחלק בזה דנתי ככר בביתהנמצא
 שיסגור וכתנאי שמתיר א'( סי' או"ח מה"ת אהרן זקן )שו"ת ז"לוואלקין
 כח חשיב וזה הראשון קילוח דרך וקילוח קילוח בכל הברזא אתויפתח
 וראה מ"ז ס"ק קנ"א )או"ח ז"ל, מנב"ר בעל הגאון כתב דבריו וכעיןגברא
 סקוה שאני המסח בחלק נסך יין לענין וכן למצות בקשר מזה שדנתימה

 ניסן ר' הנאון להרב המים מהרת בספר ראיתי מיהו להוציא(בעזה"ש
 מתורת ולא מבילה מתורת להתיר שדעתו מ"מ( )סי' שלימ"אמעלושקין
 עד כ"כ מים )סינק( המזחילה למלאות יעץ ולכן כאן, אין דכלינמילה,
 מן הק'לוח תחת רק יתנם דאם וימכלם, לשם ידיו אז וינוח ידיושיתכסו
 מקואות )תוספתא בכיפין ממבילין ואין בכיפין, מבילה אלא תהא לאהברזא
 בין דהחילוק משום זהו במים אח"כ ליתנם דצריך והא ל"א( חוליןפ"ד,
 אחרי ובמבילה המים, שבאו מרם ידיו נותן דבנמילה היא, למבילהנמילה
 י"א( מ"ז קנ"מ פמ"ג שם ומעיו"מ ק"ז חולין ראש )ראה הסים,שבאו

 או"ח איש חזון נ"כ מזה )ראה לקרקע שמחוברת כיון כלי אינהוהמזחילה
 תשמישו שדרך בברזא להתיר נמה ז"ל איש חזון בעל הגאון מיהו נ'(סי'
 אות וכן ד' אות כ"ג סי' או"ח חזו"א )ראה המנב"ר. דברי מורים וכןברך
 שנפל דבר איזה מחמת בין מקומם מחמת בין טראיהם שנשתנו מיםי"א(
 שנעשה למים וה"ה כשרים עצמן מחמת נשתנו אם אבל פסולים,לתוכן
 מ(. ב, א, ס"ק )או"ח שותם, הכלב ושאין מלאכהבהם

 ל"ח( מנב"ר י"ב ס"ק שם )מג"א כשרין, אותן הרתיחו אם היםמי
 )מג"א ביחד, מחובר סאה מ' כשיש ידיו בו למבול דמותר לשלגוה"ה
 ה'(. דף ח"א ישרון יסודי וראה מ"ז ס"קשם

 חלדת י"ב שבת, למעודת משנהלחם
 )'שבת משנה לחם דכתיב בשבת ככרות שתי על לכצוע אדםחייב

 העומר שני משנה לחם לקמו הששי ביום "ויהי כתיב במן כלומרקי"ז(,
 לאחד העומר שני לקמו לכתוב דהו"ל מיותר, משנה לחם והךלאחד"
 דהלחם וה"פ עצמו, בפני ענין שזה דרשינן ולכן דברים כפל אלא זהואין
 לחם יהושע ר' דרש )בשלח( ובמכילתא משנה, תהיה שבת סעודותשל

 עה"ש )ראה בעלמא אסמכתא ולא תורה דין שזהו נראה כפול, לחםמשנה
 ופירשו חדא, ובצע תרתי דגקימ כהנא לרב חזינא אשי רב רע"ד(.סימן
 דאי חדא וגצע משנה, לחם לקמו דכתיב משום תרתי דנקימ העליונהסן

 פרוסה שירותיה, לכולי בצע זירא ר' כרעבתנותא. מתחזי תרתי ליכצעאמרת
 להתחזק שבת סעודת כמחבב ונראה סעודה לאותה בה לו ודיגדולה
 שירותי' אכולי כתב בהידושיו והרשב"א שם(. )רש"י הרבהולאכול
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 בשבת אינש מברר אי גאון האי רב בשם וכ"כ חלות השני שחתרכלומר
 זירא כר' לתרווייהו בצע ואי רמי שפיר כהנא כרב חרא ובצעאהרתי
 להם ירר שבת בערב המכילתא בשם כתב א'( )ם"ק וא"ר רמי,שפיר
 בליל והשני בבקר ע"ש אחר לחמים שני עשו ומעומר עומרים בשניהמן
 בלילה נהג והמהרש"ל שלישית. בסעורה והרביעי בבקר השלישישבת,
 )ב"ח לילה לכבור קורם יום דכבוד משום ככרות שני וביום אחדלבצוע
 רב רברי רק הביאו והמחבר רע"ר( )מי' המור אולם ב'(. ס"קמג"א
 גרולה, פרוסה לבצוע צריכים 'טבשבת כתב פ"ז )ברכות והרמב"םכהנא,
 ככרות. שתי על לבצוע ה"מ( פ"ל )שבתוכן

 טזרח שאנשי הביא רכ"ב( )סי' להנאונים תשובה שערי בשו"תוהנה
 אלא בוצעין אין א"י ואנשי משנה לחם משום בשבת ככרות שתי עלבוצעין

 אלו רברים מוכאים וכן וכו' בשבת ע"ש כבוד להכנים שלא אחתעל
 )הוצאת בראב"ן אולם כ"א(, )אות לבבל א"י בני שבין מנהגיםבחילופי

 ישראל ארץ שאנשי מובא תקכ"ה( סי' )ח"ב ובראבי"ה ז"ל( עהרנרייךקרב
 ומזה ובוצע השלימה על פרוסה מניח בשבת, בין בחול פסח כשחלבין
 משנה לחם הוצרכו לא התנאים שבתקופת לומר מרגלית מררכי דר.רצה

 הוצרכו האמוראים ובתקופת א"י בני של מנהגם נשאר וזהו ויו"מביטבה
 )ראה ביו"מ גם הוצרכו הנאונים תקופת ומאמצע ביו"מ לא אבלבשבת
 רף בסירורו עמרם רב 60, עם' אלבק אשכול רנ"ב, ח"ב או"ז מזהעוד
 שחכמי נראה מיהו 134( רף לא"י בבל בני שבין החילוקים וכן מ'ל"ט,
 חכמי משא"כ ע"ב( ל"ט )ברכות משנה לחם של ענין האי הזכירוהבבלי

 כ"ב(. מ"ז שמות זקנים רעת ג"כ )ראה נהגו, כן ולכןהירושלמי

 ע- שמסררין ז"ל האר"י ע"פ נוהגין רע"ד( )סי' השע"תכתב
 בכל ריסרר כתב ע"א( רם"ה )פנחס ובזוהר קטנות ככרות י"בהיטלחן
 שהכוונה פירש ז"ל והגר"א חלות י"ב יהיה סעודות ובשלש ככרות ר'ס;ודה
 פירוש )ראה חלות ב' סעורה בכל כלומר חלוה, ו' שהם חצאין לי"בכאן

 נצוצי וכן ככרות ו' מאמר הגר"א לקומי לרות חריט זוהר שעלהגר"א
 רברי )ראה ז"ל שו"ם בעל הגאון רבריו הביא וכן ז'( אות '2םזוהר
 החלות צריכים ולרעתו השלחן( על ונתת ר"ה תרומה עה"תיטאול
 חלות הי"ב כי הפנים לחם של החלות שהיו כררך עשרונות י"בלהיות
 שרברי כתב ז"ל מהרש"ם להגאון חיים ובארחות הפנים לחם עלמרמזים
 )דף ותיקונים מ"ח( )אחרי חדש הזוהר רברי על מיוסרים ז"להאר"י
 הביא מיהו סיטרא מההוא נהמין ושית סמרא מהאי נהמין שית רצריךפ"ר(
 שזה וכנראה חלות ח' רק ובשחרית חלות י"כ בלילה, ליקח של"הבשם
 ברע"מ הפירוש למשה תפלה בסירור כתב שכן ז"ל הרמ"ק מכתבילקוח
 סי' )ח"ב מפנו, להרם"ע יונה ובכנפי פ"ז( השבת )שער בפע"ח נמצאוכן
 י"ב ליקח יזהרו שהנזהרים כתב ז"ל אלעזר מנחת בעל הגאון מיהוג'(

 וכן רע"ר סי' או"ח נמוקי )ראה 1"ל, האר"י בכתבי נמצא ושכןהלות
 קכ"ר( דף וכן מ"ב רמ ח"ב ימים בחטרת סירורםסרר
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 משנה לחם לענין ומחצהחלה
 יוצא ומחצה דבככר יעקב המנחת בשם הביא חת"ם בע5הגאון

 "משמורה ע"ב( נ' )ברכות דאמרו מהא וראיתו דשבת משנה לחם חובתידי
 לא ז"ל והגאון מ"1(, או"ח חת"ם )שו"ת להו" קרי משמורותימחצה
 מיסא"ב שנים צריכים ולכן בפירוש שנים כתיב כאן שהרי אתוהסכים
 שנים ומחצה דבר אפילו אז שנים רבים ומיעומ משמורות דכתיבהתם

 להו דאבעיא מהא לדבריו ראיה הכיא ז"ל ענגיל ר"י והגאוןבקראים
 שיטין שני העד.ם את הרחיק ת"יט מהו, ומהצה "שיטה ע"ב( קם"ב)ב"ב
 אינו ומחצה דדבר מפורש הרי כשר, ומהצה שימה הא נראהפסול",
 שם(. ברכות הש"ס גליוני )ראה החת"ס וכדברי'שנים

 גבי דהתם דמשמורות, להא משנה לחם בין לח5ק אפשר5פע"ד
 הכוונה להו, קרי משמורות ומחצה משמורה אומרים כשאנומשמורות

 למשמורה ובהכנס שניה משמורה מתחלת ראשונה משמורה בצאתמיד
 הא כעין ככולו, מחציתו ולכן שניה של בזמנה עומדים הרינו הלא.טניה
 שנח" חשוב בשנה אחד יום חודש, ח'2וב בחודש אחד "יוםדאמרו
 .נ או חודש של ראשון ביום עומדים כיטאנו מיד הלא כי י"ז()ר"ה
 באכילות אנו מוצאים וכן בו, דנים שאנו 'טנה או החדש לתוך נכנסנויטנה
 להיות שחל ז' ביום לתורה עליה לענין י' ס"ק ת"ב יור"ד מו"ז )ראהג"כ,
 מקצת גם הדין ומן התורה( קריאת במערכת בח"ר בזה שדנתי ומהבשבת
 ולא ביום רק וזהו מאצלו המנהמים שיעמדו דבעינן אלא כשר,הלילה
 תקנ"מ, סי' ח"ג רדב"ז קמ"מ מצוה המנ"ח של דיונו )וראהבלילה,
 שמשה ע"א( )פ"מ בשבת שאמרו וזה שצ"ה(. סי' ברכה בשיוריברכ"י
 שפירשו כמו שלכוים יום מ' כלומר בא, אני יום מ' לסוף להםאמר
 מקצת חשב והעם לבמוף( ותום' כשעלה ד"ה )רש"י שם ותוס'רש"י
 עה"ת רש"י כדי, ד"ה ע"א פ"ב ב"ק תום' ג"כ מזה )ראה ככולוהיום
 צריכים שאנו משנה לחם גבי כאן משא"כ ל"ג(, יד במדבר 5"ד, כ"1ויקרא
 ובפירוש מהשיעור כאן חמר הלא ככולו שמחציתו נאמר איך חלותלשתי
 )בהא בשבת, משנה לחם חיוב שיש לאשמעינן משנה" "לחם בקראכתיב

 הרה"ג היקר לידידי בתשובה תש"מ בשנת ג"כ דנתי ככ151, היוםדמקצת
 בקשר בטאראנמא, לפנים י. נ. מברוקלין, שליט"א, קע5מאן אברהםר'

 הבאים(. בחלקים אדמיס ד' ברצות וחגים, שבתותלמצות

 קליפה כדי ממנו שניטל וכן חלהו ממנו דערם שלאלחם
 שלם ללחם נחשב איוכדומה

 5חמים שעשאה באשה דן לעיל( הנזכר י"ב )סי' יעקב מנחתבשו"ת
 איסור מחמת או אח"כ, ונט5ה אפיה קודם חלה 5ימו5 ושכחה שבתלכבוד
 הזה 5חם 5צרף יכ51ים אם נמי5ה כדי או ק5יפה כדי ממנו לקחתהוצרכו
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 רבים או5ם משנה, 55חם זו חלה 5צרף שיכולים ודעתו משנהללחם
 השק5 מחצית ג', מ"ק שם"ו או"ח יעקב ישועות )ראה דבריו עלחולקים
 ורוצים ועוד(, מ"ב מי' צבי חכם 'טו"ת בזה, אריכות א' מ"ק רע"דאו"ח
 דמבואר אע"ג דהתם ו'( מעי' שם"ו או"ח להכא) דערוב דינא האי ביןלחלק
 שלם מקרי ממ"ח אחד חמר אם מ"מ שלם בלחם אלא מערביןדאין

 אני יאמר שהאחר איבה, משום דעיקרו עירוב דגבי משום בוומערבין
 מקרי שפיר חשיבותו משום שלם דבעינן הכא משא"כ שלם, לחםנתתי
 בציערנ )דין ראיתי ז"5 מלימא להגאון חיים דרך בסידור אולםחמר.
 ואינו שם(, א' )אות משנה ללחם כזה 5חם לקחת שמותר שכתבהפת(
 דהע דדעתו נראה משנה, ללחם הפומקים שאמרוהו השרוף לחתךדומה
 פרוסת 51כן הנשרף מקום שחמר משום הוא משנה ללחם זה לחםדאפרו
 אוכל ה5א חו"5 וח5ת ש5ם עוד דהלחם חלה ליקח בשכח משא"כמקרי
 עתה מ"מ יסלקנה דאח"כ אע"ג כפרומה 5דונו קשה ובכן מפרישואח"כ
 )או"ה עו5ם בנין בשו"ת ג"כ הורה וכדבריו החלה היא שלימההלא
 ק5יפה דצריך באופן אימור דבר תחתיו שזב בלחם וכן לחלה בקשר ט'(סי'
 שלם. ככר מיקרי האימור ממנו נקלף 'טלא דכ"ז מקום נטילתאו

 )מאמר ז"5 לעווין ר"א להגאון אהרן בברכת ראיתי בספריםבעיוני
 דסוכה 5הא דחלה האי ודימה להתיר ודעתו ע"ז הדיבור יטהרחיבו'(

 דא- דאע"ג דכשרה, עשרים תוך ומקצתו מעשרים למעלה המכך'2מקצת
 השתא מ"מ מצלתה מרובה חמתה יהיה מעשרים דלמעלה להאייטקלינן
 הא( ד"ה ע"ב ט' מוכה ותום' ג' )עירובין מצלתה מרובה חמתההוה
 תרומת דמפנין הא כיון( ד"ה ע"ב קכ"ז )שבת התום' דהסבירו האוכעין
 דלא בזה ראוי אינו תרומה מקרי דלא לכהן, דחזיא משום בשבתטהורה
 אימורא משום משא"כ גרוע הדבר דעצם פירושו גרוע דדבר לישראל,הזיא
 שלימה והיא הואי5 משנה 5חם לענין חלה האי גבי כאן ה"נ עלי',דרביע
 שיעור כדי 5קלוף או מעט ממנו לחתוך צריכים יהיו האימור דמחפתאלא

 בשבת. משנה ל5חם זה מפאת הלחם שיפמל חמרון בנדר וא.נה מקרי,שלימה

 דן שג"כ ע"ד( מי' )או"ח שערים בית בשו"ת ראיתי דין מןלבד
 כחתוך 5חתוך העומד כ5 אמרינן ולא מקרי ש5ימה דשפיר ודעתובזה

 שיעור כדי ו5השאיר הלחם כ5 לאכול דיכול משום ע"ב()חולין
 שאנו החלה היא שלימה אדם בני ובעיני נמייה שיעור כדי אוחלה
 דרבא איבעיא האי צ"א( )שבת הרמב"ן דהמביר להא דמי ובכן בהדנים

 הרמב"ן דהקשה לאכילה", עליה ונמלך ותפחה 5זריעה גרוגרת חצי"הוציא
 דמעיקרא היכי כ5 נ"ד( )מנחות מ"5 איהו וה5א הא 5רבא לי' איבעיאאיך
 והשתא הוה 5א דמעיקרא היכי וכו', בי' 5ית הא בי', לית והיטתאהו"5
 וכו' ותפח וחזר וצמק כשיעור בו שהיה כגון פ5יני כי מדרבנן, בי'אית
 גבי דכאן ותירץ נחייבינהו, איך וא"כ הכי נימא נמי י2בת גבי '2כןוכיון
 5חם 5גבי וה"ה תפח מהני שפיר מי5תא תליא דבחשיבותא 'טאני,טבת
 ש5ימה ח5ה האי ה5א ארם בני ובפני מילתא תליא דבחיטיבותאסשנה



יסגישודן שבת סעודתמעיכתיידי3צ
 בשו"ת מזה שהעיר מה וכן בורר מלאכת לקמן מזה עוד )ראההיא
 ד'(. סי' די"ד מביאן להנה"ק משהועת

 בכימנין הבא פת אלא יד אין שאולה,חלה
 יוצא אדם דאין כמו ד'( ס"ק תנ"ד סי' )או"ח הטו"זכתב

 אתרונ גבי דהא שאולה, במצה יוצא דאינו ה"ה גזולה במצה חובתוידי
 ע"כ בעיני' אתרוג האי הרר דהתם כן האמת דאין אלא נינהו, הדדי3י

 אבל בידו, בעלמא שאול דהוה מקרי, שלו אינו בידו שהוא כ"זאפילו
 הוא לו שחייב הוא ודמים לאכלה נתכוון הלא מחבירו מצה ששאלמי

 לו יש דחוב אלא ממש, שלו עכשיו שזו נמצא אחרת, מצה אובעדו
 וקידש ניתנה דלהוצאה מעות מחבירו שלוה למי ודומה לו לשלםבידו
 בעלמא ומעות בעין חוזרות שאינן כיון לו היא מקודשת דודאי אשהבהם
 החלה צריכה אם הי2אלה משנה לחם גבי כאן דבריו ולפי בידו, לויש

 להיות צריכה דאינה אמרינן אי לא, או אצלו לאכילה ראויהלהיות
 לההוא דטי ולא ומצרפה, בה ויוצא בעיני' הדרה ובכן לאכילה לוראויה
 שפירש כמו לאכול יכול הלא בכאן אכל שאול הדבר גוף דהתםראתרונ
 שאלה בתורת דנתנו נימא אי ואפילו לו חייב יהיה ודמים מצה גביהטו"ז
 עוד ולא עליו, אסורח אינה לו ומ'2לם כ'2אכלה מ"מ לאכלו, יכולואינו
 טלית גכי כדמצינו לחהז'ר ע"מ מתנה בתורת לו נותנו הי12אלאלא

 ה'(. ס"ק י"ד סי' )מג"א בו יוצא להחזיר ע"מ ששאלומצויצת

 פרידמאן משה ר' הנה"ק זו ב'2אלה שדן ראיהי בספריםבעיוני
 בעין לההזיר ע"כ! לשאול שיכול ודעתו ד'( סי' מ'טה )דעת מבאיאןהי"ד

 ה'ה ובע"ש יום בכל סעודות ב' יורד דהיה דמן מהא העיקריתוראיתו
 מה ומשני הוה חמיסר והא קי"ה( )שבת מקשי והגמרא סעודות ד'יורד

 המן ירד שלא במדבר לך הרי ב'2בתא, אכלי שבתא באפוקי למיכלדבעית
 הלה אותה לאכול יכול היה לא שחרית ששבת נמצא סעודות ד' אלאבעש"ק
 שלישית. לסעודה לאכלו 'טצריך כיוןהמצורף

 הוא ד"ה י"ב )מנחות רש"י מדברי ראיה הביא דין מןלבד
 למיהוי להו מהניא יוצאה, חלה דהך אע"ג כ':ירות בנוואי דהנךיוצא(
 מהניא אלמא וכו' באכילה הנך ולאשתרויי לבזיכין ולאכיטורי חלותי"ב

 יוצא מפורש א"כ באכילה, דאסורה אע"ג הנך בהדי לאחשוביהקטרה
 לענין מועילה עכ"ז באכילה '2אסורה אע"פ 'טיצאה רחלה רש"ימדברי
 חלה לשאול נכון דיותר הכא וה"ה לבזיכין לאכשורי חלות י"בצירוף

 בכיסנין. הבא בפתבולהשתמש
 שהעיר ז'( )סי' שוהם אבן בשו"ת מצאתי לדפום הדבריםבסדרי

 שאולה בחלה יוצאין שאין ודעתו שכתבתי ממה היפך אלו הטו"זמדברי
 ד'( סעי' שכ"ה )סי' הש"ע שכתב מהא ראיתו ועיקר משנה להםחובת
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 הדחק ובשעת מתירין ויש אומרין יש בשבת לעצמו עכו"ם שאפה"פת
 כנון י"א( )ם"ק המנ"א ופירש המתירין" על לממוך יש מצוה לצורךאו

 בשעת כתב והמחהש"ק חלות ב' מחבירו לשאול שא"א יחידי בכפרשדר
 לר כשיש אפילו מדבריו משמע להקל, יש משנה לחם ולצורךהדחק
 נראה ולפי"ז עכ"ל, מותר משנה לחם דאינו כיון אלא שלם, ואפילולחם
 חשש כאן ואין להמשאיל אח"כ להחזירה יכול דאל"כ בשאול יוצאדאינו
 בשאול. יוצא דאינו אלא הדחק, לשעת אנו צריכים למהובכן

 המחהש"; מדברי שלמד דינא, בהאי כבודו במחילת טעהלפענ"ד
 ש5 פת האי התירוהו מצוה חובת ידי לצאת כדי רק הוא היתירושעיקר
 פת לאכול שנהגו ובמקום פלטר בפת מיירי שכאן ואינו, באכילה,עכו"ם
 נ'( מ"ק שם )טו"ז היתר לו אין בעה"ב פת דאילו א'( קי"ב, )יור"דפלטר
 שמ~1 האומר ר"ת לדברי חששו כי הדחק בשעת רק להיתר דהכריעווהא
 השמשות שבין מוקצה, דהוא ונמצא שם בטור כמבואר היוםנטחן
 דגמרו ביון מיקצה הוה דלא דדעתו התיר ז"ל והרא"ש ראוי, היהלא
 והבעל הוא, עכו"ם דבשביל כיון אומרת אינה והאפיה והטחינה אדםביד

 בשערנ רק להתיר שהכריע המחבר היתר על לאימור פנים כתבהתרומות
 כבה"ג לר"ת ום"ל בשבת, אמור דנולד ר"ת לדברי שחש ממני הואהדחק

 תום' מזה )ראה היום נטחן שמא כאן אמר ולפ"ז נולד הוהדטחינה
 מוקצה הוי נטחן באם כלומר תצ"ה( או"ח טור אמר ד"ה ע"ב מ"וע"ז

 קיימ"5 בהא דנם יומא, לכולי אתקצאי לבה"ש דאתקצאי ומינידנולד
 בנולד דנם בר"ת דלא מוברים הפוסקים ורוב היות אולם יהידה,כר'

 נולד הוה לא דטחינה ום"ל בה"נ על החולקים כאלה ויש כר"'ט,קיימ"ל
 ודבר הדחק בשעת רק להתירא המחבר פמק ולכן שם( עיז תום')ראה
 ז-י(. ס"ק שכ"ה מי' בעה"ש דברים אריכות ר"ת לדברי בקשר )ראהמצוה

 כל לאכול עצמו על המחמיר אם שנשאלתי מה יתבארמהאמור
 שאינה מצה משנה ללחם לצרף לו מותר אם שמורה מצת הפמחימי

 נראה לעיל ומהמבואר חומרא מטעם לאכול לו ראויה שאינה כיוןשמורה
 כאן.להתיר

 שהרה"נ וראיתי יעקב חלקת השו"ת קבלתי לדפום הדבריםבמדרי
 דעירוב להא לדמותו ודעתו צ"ה( מי' )שם בזה דן שליט"א ברייש יעקבר'

 הבית שהרי לי', חזי דלא אע"ג בתרומה ולישראל ביין לנזירשמערבין
 ידי בו ולצאת בקימם לחם חצאי שני לחבר דמותר דינא האי למדיעקב
 וכ, עירוב לענין מקרי דשלימה מההוא לקמן( )ראה משנה לחםחובת
 ולחם עירובין והרי ז'( )מוכה הר"ן בדעת מיגו אמרינן דבדרבנן מיגו,מדין
 במו אלא לכ"ז הצורך מן אין ולפענ"ד נינהו, דשבת מילי תריכהשנה

 שמורה במצה ובפרט בעצמו החלה את לאכול צריך הבוצע שאיןשביארתי
 א"* לעצמו, להתיר יכול הלא מצוה ולדבר בי' נגע חומרא מטעםשרק
 לי'. ראויהוה
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 נשרפדת מחדברות מדדבקדת,חלות
 לחמים שני דאם ת"ש בשם הביא א'( ס"ק )רע"ד השקלהמחצית

 שלא השלימה מן הפרוסה להפריש טוב מהם מאחד ונחתכה יחדנאפים
 מדבריו דייק ובכן כגדולה נראית שעכשיו אע"ג כפרוסה נראיתיהי'

 נראית דעי"ז עדיף דבחול אפשר או משנה, ללחם שיוכשר אפשרדבכה"ג
 בזה. שנסתפק עיי"ש משנה לחם לענין משא"כבשלימה

 בשני שדן קם"ז( מי' ח"א )מה"ק שו"מ בשו"ת ראיתיוהלום
 לענין חלות לשני דנחשבים להיות שדרכן כמו בזה זה הנשוכיםמלות
 נחשב לא לכן להפרידם ע"מ היתה והנשיכה הואיל ודעתו סשנהיחם

 רע"ד סי' פתים )מנחת ז"ל אריק מהר"מ הגאון הורה וכרבריוכמחובר
 דכשרים. כתיומת הגדלים דאתרונים מהא וראיתו בתרמ"ח(וכן

 אי אותם חולקים אפיה ואחרי אפיתם קודם בסדק שנרשמוומצות
 יעקב צור בעל הגאון בזה דן לא, או משנה לחם לענין כשלימיםדינם
 דגלוסקאות ס"נ( )קם"ח בש"ע דמבואר מהא וראיתו קנ"א( סי' )שםז"ל

 ק.. השניה באחת כשאוחז בפרט נחשבין, רכשלימות ונפרדושנדבקו

 ושיטת לחתוך ועומד כשרשם הכא בפרט א'( סעי' קס"ז )מי' עמהמעלה
 אוכלין רחיבורי ועוד כ"ב( ס"ק קכ"ד )אבע"ז דמי רכחתוך פוסקיםכמה
 חבורי(, ד"ה תוס' ע"א ע"ג )חולין דמי דמפרת כמאן סברי ור'בנןהוא
 כהסנה. ללחם ולחשבן שיטות הני לצרף דיכולים הכאוה"ה

 ולא בשבת בקימם לחם חתיכי שני המחבר הרוקח,כתב
 ראמר מהא וראיתו משנה לחם ידי בו לצאת שלם לחם נקראמינכר

 בקיסם תפרה שלם, פת רבעינן עירוב לענין ר"ח ע"א( פ"א)עירובין
 קם"ח )סי' בש"ע דבריו והובאו תפרה, ידוע דלא היכי בה לומערבין
 ודעתו עליו השיג ק"ה( )זבחים בחידושיו מאירות הפנים אולם א'(סעיף

 איבה דמשום התירו עירוב לענין ורוקא חיבור הוה לא אדםרחיבורי
 בדאורייתא דדוקא ודעתו עליו השיג והתו"ש כהסנה, לחם לענין סשא"כבתקן
 כהענה לחם משא"כ חיבור אדם חיבורי הוה לא שלם דבעינן אהרונבמו
 דלחם תרע"ח או"ח 1מ1"ז לעיל, מזה )ראה מדרבנן אסכוכתא רקדהוא
 בעל הגאון העלה הרוקח וכדברי כ"ג( ס"ק רנ"ד ומנ"א דאורייתאנושנה
 קנ"א(. )סי' ז"ל יעקבצור

 דאתרו; לההוא חלות דמדמי צ"ע שם מאירות הפנים דבדיוהנה
 דאינו שם בתוס' ומובא בתומפתא דמבואר בקיסם או בכוש ותחבו'סנפרץ
 חיבורו דתחילת אתרוג נבי התם דשאני חיבור, אדם חיבורי שאיןחיבור

 שלם מקרי לא בכוש ותחבו כשנפרץ ולכן היה שמים בידיושלימותו
 בלחמ משא"כ תו"ש, בשם לעיל שהבאתי וכמו חיבור אדם חיבודי,צאין
 וחיברם ודבקם קמח מירודי שלקח נעשה אדם ע"י מתחילה חיבודו,שכל
 ואינו לזה זה נתקרבו רק והשתא מזוג חיבורו היה דמעיקדא ואע"ג לזהזה
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 5ענין ד'( מי' ח"ב )שו"ת התשב"ץ שכתב וכמו מקרי חיבור מ"מניכר,
 בוכוחו 5"ה( מי' ח"א )שו"ת יעקב השבות מדברי נראה וכןצמר,
 אתרוג ש5 העוקץ 5חבר 5התיר שרצה קמ"ב( )מי' יעקב הבית דבריע5
 דהתם דמי ד5א ודעתו שם דעירובין מהא וראיתו בו 51צאת מחטע"י

 דמתולדת אתרוג גבי שם פמ51 דעיקר נראה ו5יכא, בעינן טת51דהחיבורו
 דנתחבר ואע"ג חמר, האתרוג נשאר הפרי מעיקר בהפרד ועתה מחוברהיה
 כאן משא"כ אתו, שגד5 חיבור זה אין או5ם המחט או הקימם ע"יעתה
 דמכשרינן 5הא בקשר אמרתי זו סברא וכעין מתו5דה, חיבור בעינןדלא
 מפרים וש5שה שנים 51א רחמנא אמר אחד דמפר אע"ג פרה של קרן ע5גט

 רחמנא אמר אחד דשופר פרה ש5 קרן פמלינן שופר ונבי כ'(,)גיטין
 משא"כ מת51דה הוא הפמ51 שופר גבי דהתם שופרות, ושלשה שניםולא
 ח"ב ישרון ימודי וכן תמוז חוברת תש"ט שנת הפוסק )ראה גט5ענין
 ק5"ד(.דף

 שכתב ק5"א( מי' ח"א )מה"ק שו"מ בשו"ת ראיתי דין מן5בד
 ה"ה הדר, משום שעיקרו מחט ע"י השושנתא חיבור באתרוג אף5הכשיר

 קימם חיבור יכשר ובכן שבת 5כבוד הוא משנה לחם 'ס5 'טעיקרוהכא
 וכדומה_

 והבית השבו"י גאונים תרי הני ע5 5התפ5א אמרתי בזהובעמדי
 שם( ק"ה )זבחים בתום' מובא דתומפתא מהא כ15ם העירו שלאיעקב

 מבואר מזו וגד51ה חיבור דאינו בקימם או בכוש ותחבו שנמרץדאתרונ
 חיבורי שאין טהוד אדם בידי תחובים "היו מ"ד( )פ"ג דאהל1תבמשנה
 מחובר שהיה בדבר דוקא וזה חיבור דאינו משם דנראה חיבור"אדם

 טהרה במדרי ראיתי וכן 5חם גבי משא"כ המת מן כזית או כאתרוגמתולדה
 המשנה דברי המביר שכך ז"5 מראדזין העניך חנוך גרשון ר' להגאין'2ם
 ונראה קימם ע"י 5חם שהמחבר מכאן ראיה 51פ"ז הארוך( בפירוש)שם
 משנה. 5חם חובת ידי בו דיוצאין,סלם

 אי מקצתה שנשרפה בח5ה דן א'( סי' )או"ח אפרים שערבשו"ת
 ואינו הואי5 מפיקו ועיקר דמי כחתוך או משנה 5חם 5ענין ש5ימהנקראת
 דמהורים מלח דגרניר מהא וראיתו 5א או כחיבור דינו אי עמונאכ5
 5ממקנא אב5 יום(, טבו5 וד' מ"ג )פ"א עמו נאכ5 שאינו 5פי הטומאהבאב

 )חו5י; דמי כחתוך 5חתוך העומד דכ5 כרבינא הלכתא ד5ית דעתודמ5תא
 צבי חכם בשו"ת בזה דן וכן משנה 5חם 5ענין ש5ם 5חם ונקראע"ב(,
 בנין בשו"ת ח51ם אפרים, השער וזקנו מורו 5דברי והסכים מ"ב()מי'
 ע" אף 5אכ5ו דא"א כ"כ נשרף דבאם 151מר 5חלק יצא ט'( )מי'עו5ם
 מקרי. שלימה 5ח1הדחק

 פרוסות ושתי מכזית, פחות בשמיעה, בשותפות, משנהלחם
 חובת ידי דיוצאין רע"ד( )מי' ז"ל מבוטשאטש א"א בע5 הגאוןכתב

 בכך דמהני בשמיעה יוצא אינו הנהנין דברכת אע"נ בשמיעה משנהלחם
 הפסק. אינו ידים דנטי5ת ידיו נט5 5א 1אפי15ש5יחות
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 להם שאין אדם בני בשני פ"ו( סי' ה' )מהדורה שו"מבשו"ת
 ודעהו שיפרד קודם לשני ולכ!סרו לצאת אחד יכול אם אחד כ!שנה לחםאלא

 להשני, שלם לחם הוה ולא דמי כחתוך לחתור העו3!ד דכל דקיי"לראע"ג
 אינו והברכה כ!שנה לחם לענין שלם מקרי עודנו נחתך שלא בעוד3!"כ!
 הפוסקים דעת הזכיר שלא ופלא דרבנן, רק דאינו במידי כחתוךוושהו
 נם נדפסה זו תשובה לעיל(. )ראה מדאורייתא חיובו משנהדלחם
 מיכ יחיאל ר' להגאון כ"ז אות לכ!שה הלכה )חלק לישראל נחלהבספר

 הפוסקים דעת זכר שלא עליו תמה שם והמחבר בדבר( השואל ז"לב!ניזנוב
 דבעג- וטריא שקלא אחר דמלתא ומסקנא מדאורייתא חיובו מ'2נהי2לחם
 משנה ללחם לחכ!ים שני אחד כל יקח דאפשר והיכי להתיר ישהדחק
 כ"ז(. אות ל' מערכת שד"ח נ"כ מזה )ראהמ,טלו

 קטן בלחם יוצא אם ע"א( פ"ח דף ח"א )יור"ד לב החקרינטתפק
 דבציר ע"ב( ל"ז )ברכית חז"ל דעת שהרי משנה לחם חובת מכזיתבציר
 ד-.. הדביר פתח הרב בשם הביא )שם( השד"ח אולם מקרי לחם3!כזית

 דע-; ו'סכן משנה לחם חובת ידי בי' לצאת שבת לטעודת כזה לחם3!הני
 פומקים.י2אר

 מ"; דהוה אע"ג מ'2נה ובלהם סעודות בהני להו דמחייבינןוהא
 כבודן וזהו כאנשים שבת בכבוד דמהויבות משום לומר נראהשהז"ג
 המנהיג. הרב שביאר כמו המן לקטו הן ואף המן לזכר דבאיםועוד

 יוצא.ם אם דן כ"א( )סי' ז"ל נציב להגאון דבר מ'טיבבשו"ת
 נ פסח בליל 'טצריכים הרא"ש דעת שהרי משנה ללחם חתיכותבשתי

 בי. איך תלוי דבר של דעיקרו אלא דאינו ודעתו הבצועה לבד'טלימות
 הנ מקרי מכמותה ונקטן נפרם דאם פרוס, או שלם הבוצע, לפניהלחם
 שפ.י, לחם קרוי היח כזה קמן להם לפנינו בא היה מתחלה דאםאע"נ
 נשתנך ולא לפנינו פרום בא אם אבל לחם, מקרי לא שנפרס כיוןאבל

 ל"טן )ברכות התוספות שאמרו הטעם וזהו שפיר לחם מקרי שהיהמכמות
 הברכה שתכלה קודם יבצע שלא 'טיחתוך קודם ולברך להחמיר נכוןדבשבת
 טי אבל לחם, מקןי לא תו '2יבצע:י ניון שלם לפנינו בא שהלחםכיון

 עיי"ש. פרוסות .2תי על לבצוע יכול שפיר שלם לחם לושאין

 שבת של סעורוה ובשלש משנה, בלחם חייבות אםנשים

 ככרית ב' על לבצוע חייבות דנשים דשבת( מ"ז )פ' המרדכיכתב
 כתבו וכן והאבודרהם נ"ר( אות שבת )מנהגי המנהיג הרב כתבוכדבריו
 לקט משנה דלחם מן, של הנס באותו היו הן שאף סעודות שלשלענין

 בזה, לאיש אשה דשוה כתב כן הישר בספר והר"ת שבת בערבכולם

 ן סעי' רצ"א )מי' והמחבר ע"ב( ב' )בכורות בתוס' דבריו נראיםובן

 וכ; משנה מלחם כלום הזכיר ולא שלישית במעורה חייבות דנשיםכתב
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 סוברים שיש שלישית סעודה להזכיר בבוונה דבא ונ"ל סעודות,משאר
 כבשר המת את בהם שמלפתים בדברים או תרנימא במיני לצאתדיכולים
 הנשים שיראו להשמיענו בא ולכן יוצאים בפירות דגם ואחדיםודנים
 לעיל(. )ראה בעיניהם קלה תהא ולא שבת של נ' סעודה חובתלצאת

 הבציעה ודרך השךחן עך הפתסידור
 אותמ מסדרין ויש א(, השלחן לאורר חלות השני לסדר נוהניןיש

 דיקרב שכתב א'( ס"ק רע"ד )סי' הטו"ז ומלשון ב(. פניו כננדרחבן
 האר"י מנתבי אולם עיקר, פניו כננד רחבן דמנהג נראה אליוהתחתונה

 כשני הם דהחלות שכתב עיקר הראשון דדרך נראה בשע"ת( )מובאז"ל
 אחר כלחם נראה ואז לזה זה הלחמין שולי ב' יחבר ברכה ובשעתווין
 הפנים. לחם סוד ווה פנים ב'ובו

 ואנר העליונה ולא התחתונה החלה לבצוע נוהנין יש הכלבוכתב
 העליונה, החלה לבצוע הנמ"יי בשם הב"י וכ"כ העליונה לבצוענוהנין
 וכן קבלה ע"פ הוא שכן ושמע התחתון שבוצעין נדולים שראה כתבאך

 שבת דבליל כתב הרמ"א אבל א'( סעי' רע"ד מי' )ראה בש"ע להלכההעלה
 והב"ח קבלה ע"פ הוא והטעם העליונה על וביום התחתונה עלבוצע
 כתב והטו"ז המצות, על מעבירין אין משום התחתונה בציעת עלהתרעם
 בתחתונה תחלה שפוגע ונמצא העליון מן יותר אליו קרוב התחתוןלהניח
 מניחה הברכה ובשעת העליונה על התחתונה יניח דמקודם המנ"אודעת
 על מעבירין אין בזה שייך דלא האחרונים דעת אבל העליונה,תחת

 כשרוצה אלא שייך לא המצות על מעבירין דאין התוס' כתבו שהריהמצות
 ל"נ( )יומא התוס' שכתבו וכמו מהן אחת רק כשעושה ולא שתיהןלעשות
 סוד. ע"פ התחתונה על לבצוע כתב תקפ"ב( )ח"נ הרדב"זונם

 הלחמ בסכין לרשום המדקדקים שנוהנים הרש"ל בשם המנ"אכתב
 ברכת קודם מעט בלחם לחתוך צריך בחול כי המוציא, ברכתקידם

 שלימות דצריך ובשבת לאכילה הברכה בין ההפסק למעט כדיהמוציא
 משנת לחם לו יהיה לא ואז כולה לבצוע ידו תשמט שלא כן יעשהלא

 שם(. והמרדכי והלכתא ד"ה ע"ב ל"ט ברכות התוס' בשם קס"ז ב"י)ראה
 לרשום ושלא הירושלמי לדברי לחוש דיש כתב ל"ט( )ברכותוהצל"ח

 הישועות הסכים ולדבריו הפעם עוד לברך יצטרך תפול דאם בשבת הפתעל
 שלא ע"ג( )סי' כתב השן מגדל בשו"ת אולם א'( אות קס"ז )סי'יעקכ
 ד"ה ק"ב )סנהדרין חיים ובתורת היא תורה ישראל של דמנהגן לזהלחוש
 אדם דצריך בשבת החלה על לרשום העולם מנהג להחזיק כתבאמר(

 גמם
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 עיי"ש שלימות רצריך בשבת משא"כ חותכו בחול לר', ראשיתולהפריש
 בזה. דבריםאריכות

 המוציא ברכת בשעת אצבעותיו ובעשר ביריו ככרות השתייאחוז
 השם וכשאומר שם(. הגר"א ובבאור ר' סע' קס"1 או"ח וראה רם"ד)סי'
 ירקרק המוציא וכשאומר מהרי"ל( בשם קס"ז מי' )מג"א ככרות השתייגביה
 ב1והר מבואר וכן ז"ל( האר"י בשם קם"1 סי' או"ח )באה"טבה"א,
 כאן מ"ש שהקשה י"ז( ותק"ז ע"ב רע"ב רברים ע"א קם"ח שמות)ראה

 )ירמי' וכן הבורא ולא שמים" "בורא מ"ב( )ישעי' כתיב והלאהמוציא
 עלאה רעלמא מר1א ראינין מלין כל "אלא העושה ולא ארץ" "עושהי'(

 )ראה איהו, וסתירא גניזא מעלמא רהא לאתח1אה מתמן ה אמתתראסתירא
 שם(. זוהר ונציצי ה"א פ"1 ברכות ירושלמינ"כ

 למזבח רומה השלחן כי שיבצע, קורם מלח השלחן על להביאמצוה
 וכשאין ה'( מע' )קם"1 מלח" תקריב קרבנך כל "על וכתיב לקרבןוהאכילה

 רי"ח( מי' )ח"א קטנות הלכות ברברי תלוי במוכר להשתמש יכולים אםמלח
 יוכשר לא בוראי מליחה לענין מיהו מלח, בכלל שמוכר החינוך בשםשהביא
 לשאול, יש פת לענין אלא מ1ה( מ"ט מי' ר"ת )ראה האחרונים שביארווכמו
 יוצאים היו שבסוכר רי"ט( סי' )ח"א קטנות הלכות רעתשהרי
 שו"ת קי"ט מצוה מנ"ח מזה )וראה קרבנות, גבי רמליחה עשהמצות
 רברים אריכות ה' סע' קם"ז סי' או"ח חיה נפש כ"ה סי' יור"ר חייםרברי
 תקל"ב סי' אבנ"ז שו"ת כ"ג אות מלח תקריב ח' כלל מלח ברית וכןמזה

 פרוסה יקח וכשיבצע אבנ"ז(. תשובת על ביאור ל' רף ח"ב אברהםוכהטנת
 פמחים )ירושלמי להמסובין, יחלק ואח"כ במלח ויטבלה לעצמוגרולה
- קם"ז מנ"א רנ"ב פמחים או"1פ"י  י"ח( מע' )קם"ז הב"י וכתב ט"1( 
 הרשב"א את הב"י ושאל אבל, היה אם אלא האוכל ביר נותן הבוצעשאין
 מיהו בירינו נמצא אינו אבל איכה למררש וציין מצאוהו ולא המנהגמקור
- א' )איכה רש"ימרברי  ילקוט )וראה לאכול, נוהגין היו רכך נראה י"ז( 
 מקפירין שאין כתב 1"ל אלעזר מנחת בעל הגאון אולם תתקמ"ז(, סי'משלי
- קם"ז סי' או"ח נימוקי )ראהע"ז  שליט"א מרנלית ר"ר הגאון אבל י"ח( 
 לו נתנו ממיב שאינו ואבל הסיבה, במנהג תלוי היה מנהגם שמקורהראה
 שם(. חיה נפש )ראה קפירא, אין השלחן עורכין שאין ובזמנינו בירוהלחם

 הסעודה ומנהגי שבתמאכלי
 ת"ר( )סי' משה המטה וכתב שבת סעורת היא שבת עונגבכלל

 קוב"ה שעתיד וכמו שכת שכולו ליום זו בשבת להתרמות לאדםשראוי
 בענביו המשומר מיין ולהשקותם ודגים בבשר לצדיקים מעורהלעשות
 ורנים בבשר נפשו להתעננ ישראל לאיש יש כן כמו בראשית, ימימששת
 דרשו וכן שבת שכולו יום שהוא עוה"ב מעין זו שבת עוננ שיהיהויין
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 דרב משמי' שילת בר דר"ש ברי' ר"י מענגו במה עונג לשבתוקראת
 ויוסף קי"ח(, )שבת שומין וראשי גדולים ודנים תרדין 'טל בתבשילאמר
 )שבת בדגים השבת את טכבד שהיה בשביל זה לשם זכה שבתטוקיר
 לכבור משובח דג מכובד לאדם לשלוח מנהג היה הבניים ובימיקי"ט(
 קע"ט(. יאיר חות )שו"תשבת

 בכל דנים לאכול שבת התיקוני בשם רמ"ב( )סי' המג"אכתב
 היו שהדנים שבת ליל בסעודת דגים אכל לא והמהרש"ל שכת,סעודת
 היום שכבוד להראות שחרית סעודת עד והניהם מאד עליוחביבים
 כנודל הרבו החמידים וגדולי פ"ד(, גיטין )יש"ש הלילה מכבודעדיף
 י', מאמר שבת יששכר, בני )ראה דגים בשבת לאכול והחיובהמצוה
 מקארלין מהגה"ק אהרן בית מטות, מ' ז"ל מלובלין להגה"ק אמתדברי
 דברים אריכות )ראה דגים יקנו שלא לתקן נכון השער מייקרין ואם1"ל(.
 יטבת(. ערב מערכת לעילמזה

 חילוק ואין ג'(, סעי' קט"ז )יור"ד ;בשר דגים בין ידיוירהוץ
 שבו"י )שו"ת סכנה הוי בדגים עוף בשר דגם לעוף בהמה כשר ביןבזה
 למהר"י יהודה בית שו"ת וראה ט"ז ס"ק ע' סי' פר"ח ק"ד, מי'ח"כ
 נוהנים וכן שם(. כ"ד סי' חיור"ד לדנים עוף בשר בין 'טמהלקעייא'ט
 האותיות שער של"ה וראה שם )רמ"א משקה איזה לשתות או הפהלרחוץ
 ד'(. ס"ק קט"ז סי' ב;"י ה' סעי' ה'טלחןסדר

 בשר מכקשים היו התנאים וגדולי עונג מכלל היא בשר אכילתגם
 מליחה בעניני שבת כבוד משום הקילו ולכן ט"ז(, )ביצה 'טבתלכביד
 בקשר וה"ה שלימה שעה להמתין מכפיק הזמן כ'2אין ס"ט( סי')יור"ד
 ליל כשחל ולאשה שם(. ש"ד ל"ט סי' יור"ד )פמ"ג הסירכותלמיעוך
 לכתן ביום בשר לאכול שלא הנשים שנוהגות אע"ג במויט"קנובילתה
 שיניה לנקר תיזהר אך בשר, תאכל שבת כבוד משום מ"מ הטבילהלבית
 בשבת בשר לאכול סותר אונן וכן שם(. טו"ז קצ"ח יור"ד )ראהביותר
 ס"ק תקנ"ג )או"ח שכתב הטו"ז של טעמו וזהו י2מ"א(. סי')יור"ד
 קנ"ג( )כלל אדם החכמת אולם ביטר, לאכול עליו חוב בשבת דגםב'(
 לי' דאישתמיטתי' ופלא בשבת. בשר לאכול כך כל חיוב דאינוכהכ
 בשבת בשר לאכול שמחויב שכתב פ"ט( נדרים )פהמ"ש הרמב"םרברי
 ס"1(, )נדרים והמאירי הרא"ש דברי מורים וכן משבת ה"י פ"ל ג"כ)ראה

 יטול וכו', חול שבתך עשה ר"ע שאמר אע"פ אמרו כ"ו( )פ'ובתדכא"ר
 וכו'. בשראדם

 גדולה תקנה האי רבנן התקינו ולכן בשבת חמין לאכולומצוה
 שאמרו הצדוקים מדיעות להוציא וכדי שבת עונג משום חמיןלהטמין
 הוא נדוי בר בשבת חמין אוכל שאינו כל אמרו כשבת אסורשהחמין
 אבודרהם 24, דף ברצלוני לר"י העתים ספר פ"ג שבת המאור בבעל)ראה
 רנז(. או"ח ש"ע שבת סדרסוף
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 פשמידא שקורין מולייתא לאכול מנהנ רמ"ב( )סי' הרמ"אכתב
 סי' )מג"א שבתות כלילי שום לאכול נהגו וכן למן, זכר שבתבליל
 שתיקן מהתקנות אחת והיא ע"ב(, ס"ג נדרים וראה היש"ש בשםר"פ
 נדרים לרמב"ם פהמ"ש )וראה השמימה והרמנ"ם ע"א(, פ"ב )ב"קעזרא
 יעב"'1(. סידור ז"ל, להגר"א רב מעשהפ"ח,

 שבת" "לכבוד אומרין שבת סעודת שאוכלין בשעה ישראלמנהג
 ושותין "אוכלין אסתר( )פ"ז המדרש מדברי כנראה מנהג האיומקור

 יו"מ". עונג שבת עונגואומרים

 אורחים שושנים. בשמים. שבת. ליל זמירות השלחן.מנהני
 עורולפני

 אלקים "ויברר דכתיב בשבת ותשבחות שירות לומר ישראלמנהנ
 בקללה איוב שאמר מה אלא ברכו, במה יודעין ואין השביעי יוםאת
 מכאן ז'(, )ג', רננה" בו תבוא "אל כתיב באיוב להיפך, לעשותיש
 סי' וכן ת"מ סימן חסידים )ספר ותשבחות בשירות בשבת לרנן לושיש

 ישראל של דרכן שכן דודי ברח פ"ח( השירים )שיר ובמדרשתתשמ"ז(.
 אמרו והז"ל ושבחות. בשירות עומקים ושמחין ושותין אוכליןכשהן
 ומתחילין ושותין אוכלין שישראל היה שבת השביעי "יום י"ב()מגילה
 מעשרה לאחד הזמירות חשבו ובזוהר תשבחות". ובדברי תורהבדברי
 "וצריכין ע"ב( רע"ב )עקב דשבת בסעודתא למעבד אדם שצריךדברים

 לכאן באו חדשות פנים שהרי לגבה" לפתורה וחדוה שירהלאתערא

 בג' והושרו בישראל שנפוצו לשבת תהלה שירי חיברוהמיימנים
 בישראל שנתפשמו זמירות ואותן שנתחברו נגינות ע"מ שבת שלסעודות
 וגם הקודש, ברוח שנאמרו ברכה( )פ' ז"ל משה ישמח בעל הגאוןהעיד
 והרב לזמירות, בקשר גדולות דבר ידות שתי בספרו לונזאנו דיהר"ם
 סי' )ח"ב והאו"ז שבת(, הלכות )סוף המהרי"ל שבת(, )הלכותהמנהיג
 ובפרט שבת של בסעודות הנאמרות הזמירות במעלת מאד הפליגוצ"ה(

 הגאולה בשורת על ולהתפלל ופיומים הבדלות לומר שנהגו שנתבמוצאי
 במהרה. המבשרשיבוא

 מזה יותר ומרומם נשגב לעולם היהודי את מעבירה בשבתהזמרה
 הוא. רב כי הניגון כח מורגש ובשבת השבוע ימות כל נמצאשהוא
 כ"ב(. סי' שמחות הלקמ )שבלי שבת בכל כדרכו הזמירות לומר אבלויכול

 וכן ושושנים בפרחים שבת של השלהן את לקשט היונוהגים
 מובים וימים לשבתות מתוקנת זו שושנה ה"מ( פ"ב רבה )שה"שדרשו
 תרי נקיט ד"ה שם רש"י ל"ג שבת )ראה השלחן את מלאו בהדמיםונם
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 בשמים מיני ובכל שם(, רש"י מ"ג )מנחות באמפרמקי וכן אמא(מראני
 ע"א(. קי"מ)שבת

 ואחרים בהם ולרחוץ בשבת המים לתוך בשמים ליתן נהנונם
 צ"ב, מי' ח"ץ ח', מ"ק תקי"א מו"ז )ראה לזה התננרו ישראלמנרולי
 ובקצת מזה(. כ"מ רף ח"ב ישרון יסורי וספרי ז' סי' ח"ב מה"תיטו"מ
 מביהכ"נ בצאתו ארם לכל שבת בלילי להושימ נוהנים הסמרריםקהלות
 תקצ"ח(. אומץ )יומף בהם להריח בשמיםציצי

 בתים לבעלי פתקאות שולחים היו הקהל שראשי קדוםמנהנ
 ירא וכל וביומו, שבת בליל עמהם לאכול העניים האורחים אתלהזמין
 שהזמין ממאכליו חלק לעני שלח או שנתן ער שבת מעורת אכל לאשמים
 כמכניס שבת לכבור אורח והמכניס תקמ"ח(, אומץ יומף )ראה שבתלכבור
 אימרלין מהר"י של וררכו מברסלב(. זצ"ל למהר"ן המרות )מפרהשבת
 יושר )לקמ שלחנו על לאכול שבת בכל ישיבתו בחורי אליו מאסףשהיה
 לסעורת לביתם עניים המזמינים ישראל נדולי שבחו ומאר ל"נ(. פ"ר,ח"א
 נינו ומאר פע"ח(, שבת, עניני היום מרר עמרין, ר"י סירור )ראהשבת
 את להאכיל הקהל מחרר להם השלוחה הפתקא את לקבל שמרבו אלהאת

 היה אשר הלוח על שמו פרסמו ולפעמים בשבת שלחנו על העניהאורח
 83(, עמ' ח"נ והחיים התורה )ראה החררים באחר או ביהכ"נ לפניהלוי
 כרבר. כריסו שמחת אלא שבת עוננ מצות מקיים האיש זה איןשהרי

 מאכיל שאינו "מי פ"ח(, יתרו זוהר י"ח, ה' פ"ו יו"מ )הלכותהרמב"ם
 כריסו". שמחת אלא מצוה שמחת זו איןלעניים

 )או"ח ויברך יריו האורח שימול יראה לסעורתו אורחיםהמזמין
 לשם שבאים לממערות בקשר אחרונים נרולי ונשאלו ב'(, מעי'קם"ט
 ברכה ובלי ירים נמילת בלי שאוכלים חררים בלתי ובתוכם ולשתותלאכול
 עוברי ירי וממייע אימור ליכא רבמכירה י"ז( סי' )ח"ו המהרש"םוהעלה
 להרי מוכר רמי רלא ה'( מי' )או"ח חמר תורת בשו"ת ראיתי וכןעבירה
 ל: בנותן אלא נאמר לא זה ררין בעצמו, לימול יכול שאינו רנהראעברי

 )או"ח אמאר מהרי"א הנאון רעת הוא כן לא אבל בקונה, משא"כבמתנה
 כ"ט סי' או"ח יצחק בית )ראה ז"ל שמעלקים יצחק ר' והנאון ר'(סי'
 שם(. כ"ד וסי' ב' אות י"א סי' וח"ד נ"נ סי' ח"א אלעזר מנחת שו"תוכן

 ~עהרוניםמים
 )רברים נאמר שהרי המזון ברכת לברך מחויבין ושתיה אכילהאחר

 אלא קרקע ע"ג נומלין ואין הידים ונומלין וברכת" ושבעת "ואכלתח'(
 שם עוברין שאין ובמקום ב'( סעי' קפ"א )או"ח החוצץ בדבר אובכלי
 י"ד( )פ' ז"ל סג"ל ישעי' ר' בשם כתב הישר בקב אולם קרקע, ע"גמותר
 מפעפעין שחמין מפני בצונן אלא הידים נוטלין ואין דוקא כלי לתוךלימול
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 )חולין היא הובה הלא זו ונטילה הזוהמא את מעבירין ואין הידיםאת

 לכן בינינו נמצא סדומית מלח שאין צרפת חכמי שהעידו אלאק"ה(,
 קודם הידים ליטול הקפידו לבד מעונגים ואנשים אחרונים במים נהגולא

 כ"ג(, סי' כלבו ט"ז, סי' ידים נטילת הלכות האשכול )ספר המזוןברכת
 י'(. ס"ק קפ"א, )מג"א בזה, יזהר שמים ירא כלמיהו

 זה ע"י הוציאו פעם שהרי שפתותיו לקנח אהרונים מים הנוטלדרך
 אין אבל ק"1( חולין ע"ב, מ"ז יומא )רש"י הנפש את והרגו מבעלהאשה

 מנב"ר ה' סע' )קפ"א להחמיר, שנכון אלא ראשונים כמים ניגובצריכים

 שאין ואע"ג משקין מיני בכל ונוטלים אחרונים במים מכבדיןאין
 בהם, ליזהר מאד והרש"ל השל"ה הזהירו מ"מ סדומית מלחהאידנא
 )כתבי תורה בדברי אפילו המזון לברכת אחרונים מים בין להפסיקואין

 קפ"א(. ב"ח ז"להאר"י

 המזון ברכת שיפניהמזמור
 המזמור המזון ברכת לפני לומר חסידים והמשנת הפע"חכתב

 עת" בכל ד' את "אנרכה הפסוק ואה"כ ס"ז( )תהלים בנגינות""למנצח
 )ראה המזון ברכת קודם ינוקא האי פמק זה ופסוק ל"ד(, )תהליםוכו'
 הפסוק ואח"כ י"ב(, )קהלת וכו' נשמע" הכל דבר "סוף וכן בלק(זוהר

 אומר בידו הנוס וכשנוטל )קמ"ה(, וכו' פי" ידבר ד' "תהלתבתהלים
 לומר נוהגין ואנו כ!"ב(, )יחזקאל " ד' לפני אשר השלחן זה אלי"וידבר
 תחנון, שא"א וביום וביו"ט בשבת קכ"1( )תהלים ציון" שיבת ד'"בשוב
 המקדש. בית חורבן להזכיר קל"ז( )תהלים בבל" נהרות "על המזמורובחול

 מצוה הוא כי עשה מצות בזה מקיים שהוא יכוון שיברךקודם
 המזון ברכת קודם לומר נוהגין יש זה ומטעם כוונה וצריכהדאורייתא

 רנ"ב(. דף ח"א ישרון ביסודי זה אודות )ראה וכו' ומזומן" מוכן"הריני

 ברכה שלכום
 ג"כ יחיד של אי המוסקים שנחלקו אלא כוס טעונה המזוןנרנת

 כלל כום מעונה שאינה וי"א כום, טעונה בשלשה רק או כוסטעונה
 או"ח בש"ע וכן שם ר"ן ק"ה )פסחים המובחר מן למצוה הוא דכוסאלא

 ואין השלחן על הכוס מעמידין ביחיד בכוס לברך והמקפידיםקפ"ב(,
 כי בידו יאחזנו ביחיד דגם הב"ח ודעת שם( )ב"י בידיו אותונוטלים
 לכוס צריך דאינו אלא לברך, שאסור דעתם אין צריך ראינוהסוברים
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 שאלה ועמק ע"ב קם"ח שמות זהר )ראה עדיף, טפי הכוס על מברך אםאבל
 י"ד(. אות נ"דיתרו

 שיברך דרכו שאין מי דאף השל"ה בשם והא"ר היום הסדרכתב
 השבת כבוד מפני כן לעשות צריך בשבת מ"מ הכוס על בחול המזוןברכת
 ברכות. המאה להשלים בברכות להרבותוכדי

 גק מברכים מצוי יין אין ואם היין על לברך המובחר מןמצוה
 מדינה חמר דהוה ליי"ש וה"ה קפ"ב( )או"ח הוא מדינה חמר דהאשכר
 נחלת שו"ת רבא) קידושא עליו לקדש דיכולים הפומקים דעתשהרי
 צ"ה מי' או"ח שערים בית שו"ת חיים, דברי שו"ת ל"ה, סי'שבעה
 אי; לאקריץ על אבל לברך, נכון מע"ד שקורין דבש מי על וגםועוד(,
 מי על או לימענטד מי על לברך אין וכן ב'( מ"ק קפ"ב )מג"אקברך

 דרכי שו"ת ה', ס"ק שם עה"ש )ראה בעלמא מים דהם ומ~דטמעלצער
 פירות של מיץ ועל ז"ל( גאונים כמה בשם כן שהביא כ"א סי'שלום
 עליו לברך מותר הדהק דבשעת מקווטס גרע דלא לברך יכולים דג"כנראה
 מזה(. קפ"ב סי' )ראה וצ"ע המזון,ברכת

-*
 פגמו, טעסו אם והבדלה קידוש של כוס כמו דינו ברכה שלכום

 נ"ב, ברכות )ראה לפחתך" נא "הקריבהו נאמר וע"ז כום כשיורידהוי
 קידוש( מערכת ולעיל שם או"ח משבת, ה"ס פ"י רמב"ם ק"ז,פסחים
 וכשחוזר ממנו ששתה מפני הוא דהפגם יין, מעמ עליו שיומיפוותיקונו
 )שם(. בכך נתקן עליוומוסיף

 לנו אין ואנו נ"א( )ברכות ברכה של בכום נאמרו דבריםעשרה
 י'2 המובחר מן למצוה מ"מ ומלא, חי שטיפה, הדחה, בלבד, ד'אלא

 לעי5(. וראה שם )מג"א בכולןלדקדק

 שבני י"ט( )סי' מובא בבל לבני א"י בני שבין מנהגיםבחילופי
 מזוג, שיהא עד עליו מברכין אין בבל בני חי, יין על מברכין ישראלארץ
 ישראל, ארץ בני מנהנ כהסא"כ חי יין לשתות היה בבל בני שמנהנ לפיוזהו
 )ברכות נראה מירושלטי מיהו מרגליות( מרדכי דר' של הערות שם)ראה
 וטעמו ברכה של לכוס קידוש של כוס בין דחילקו ה"נ( י"א וכן ה"הפ"ז
- נ"א )ברכות הארץ, בברכת למוזנו שנהנו מפנינראה  שפירש וכמו ע"א( 
 המנהנ טעם אפשר וזהו חזקים, שיינותיה הארץ שבח להודיע שזהו אלפםרב
 בבל, בני משא"כ ברכה של הכום למזוג שלא נהנו ישראל ארץשבני

 מודים ד"ה נע"ב ברכות תום' נ"כ )ראה הארץ דשבח הטעם ליכאשאצלם
 דיינות ואע"ג קפ"ג( או"ח ב"י וכן 86 עמ' פירושים שם, הגאונים אוצרוכן
 ש"ע וכן ידי ד"ה ק"ח פסחים )רשב"ם מזינה, בעי ולא חזקים אינםשלנו
-קפ"ג  פ"י רמב"ם )ראה הכום, לתוך מים מעט ליתן נהגו מ"מ ב'( 

 של פירושו שמ"ח שמ"ז סי' לר"ת הישר באור וכן שם וא"א וב"ימברכות
 שלם(. הכוס שיהאחי
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 לברך וכשמתחיל המצוה חביבות להראות ידים בשתי ונוטלומקבלו
 על הכום ויעמיד בשמאל, יסייע ולא כמשוי, עליו יראה שלא בימינונוטלו
 האר"י דעפ אבל )של"ה(, הכום סביב זקופים יהיו והאצבעות ימינויד
 ז") הרב וכן שם )באה"ט אצבעות החמשה על עומד הכוס שיהיהז"ל

 עיניו ונותן אשא" ישועות "כום דכתיב טפח ומגביהו ומצוה(, נגידבשם
 ז'( ס"ק מג"א ד' ס"ק קפ"ג טו"ז )ראה מיני' דעתי' להסיח שלאבכום

 עמהם. אכלה שלא אע"פ לאשתוומשגרה
 בימין יאחזנה אי יד באיטר ו'( ס"ק ר"ו )א"א הפמ"גנסתפק

 שהעלה כ"ה( ברכות )מערכת בשד"ח וראיתי דעלמא בימין אודידי'
 משום דימין דעלמא, בימין יאחזנה האיטר דגם מרדכי דברי שו"תבשם

חשיבותא.

 מברך אורח או הביה, גדולכדען,
 מ"ו( )ברכות המזון וברכת זימון ברכת מברר שבסעודהגדול
 ממנו לקטן רשות ליתן הגדול ויכול כבוד, לו לחלוק מחויביםשהמסובים

 לברך ברכה של כום לו הנותנים כל בכלל זה ואין ר"א( )ב"חלברך
 ח"ב יעקב שכות שו"ת מזה עוד וראה נ"ה )ברכות ימיו לושמקצרים

 מ"ה(. סי' חכ"צ ל'סי'
 לכבך ונכון שירצה, מי את לכבד יכול הבית בעל שישבמקום

 מדכתיב זאת למרו ובתופפתא מ"ו(, )ברכות לבעה"ב שיברך כדיהאורח
 ע"ד( )סי' יעב"ץ ביטו"ת וכתב בעח"ב. לרבות את " וכו' ד' את"יברכת
 להבעה"ב, שיברך כדי טעמא האי ל"ש עצמו בפני מברך דכ"אדהאירנא

 א'(. ס"ק ר"א סי' )'טמ ז"ל המנב"ר מדברי נראה כן לאא.לם

 אצבע לקטוע לכתהילה לברך ליתן דאין קע"ו( )סי' החו"יכהב
 לברך ליתן אין וכן הזוהמא, להעביר דצריך זהומות מידים עדיףדלא
 קם"ח(. סי' צבי )הכם מיין זמן על שנדר למ.בכוס

 מ"ט זימון, לענין כמותו חכם שאינו לכהן קודם ישראלחכם

 טו"א וראה ר"א, סי' ז"ל הרב )ש"ע לכהן ויקדימו כבודו על שימחולטוב
 בחכמה שוין וישראל הכהן ואם זה(. לענין כבהן דינו דת"ח כ"חמגילה
 מזה דברים אריכות )ראה וקדשתו נאמר שהרי לכהן להקדים עשהמצות

 ביחופ. בקיאין אנו ואין היאיל אלא ר"ל(, יכ"ב, דף ח"ב ישרוןיסודי

 ואם ד'(, ס"ק ר"א )מג"א כהן בקדימת האידנא נזהרין אנו איןכהונה

 ביום ובפרט להמת תועלת והוא אבילותו ימי משך כל לכבדו נוהגין אבליש
 ק"כ(. ח"א יעקב שבות )שו"תהי~רצייט

 הברכה סדר המזרן. בברכר2ון13חדיב
 שנאמר שאכלנו, המזון על עולם לבורא לברר אותנו חייבההתורה

 מלמד היה אבינו שאברהם מצינו וכן וברכת" ושבעת "ואכלת ח'()דברים
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 משלו שאכלו לד' לברר ביתו בתור מקבל שהיה ושבים העובריםאת
 ויקרא וכו', אשל "ויטע ל"ג( כ"א )בראשית בתורה שכתוב וזהו נ"ד()ב"ר
 להם, אמר לברכו ורצו אתו כשאכלו והמלאכים ", וכו' ד' בשםשם
 למי וברכו ושבחו הודו אכלתם, עולם אלוקי משל אכלתם, משליוכי

 י'(. )סומה העולם והיהשאמר
 ואפילו המזון, בברכת חייב דגן מיני מחמשת שהוא פת שאכליחיד

 )ראה נסתפקו המוציא ברכת שלענין נקוב שאינו בעציץ החמיםנדלו
 מ"מ מזונות, מיני בורא דמברכין ופסקינן ה"ו( פ"ז כלאיםירושלמי
 כשקבע ובפרמ מזה(, נ"א כלל אדם חיי )ראה לברך חייב המזוןברכת
 )ראה המזון ברכת מברכין כסנין על רגם פוסקים כמה דדעת עליוסעודה
 דלא דאע"ג ממן אנו רואים וכן פ"ג( ברכות כ"מ מ' דף ברכותרשב"א
 מק"נ חסידים ספר מפאנו, להרמ"ע שבתות )מאמר המוציא עליוברכו
 המזז; ברכת עליו ברכו מ"מ ג'(, ג', שבתות מאמר יששכר בני 399,רף

 י"ב, מ"ז, שמות בחיי ורבינו רע"ד דף ח"ג זוהר וראה מ"ח)ברכות
 )יומא רוצים היו באם דגן טעם בו דסעמו כיון נ"א(, כלל אדםנ'2מת
 חיוב אין לבד מעם שעל האי ד"ה ע"א ל"ח ברכות תום' וראה ע"אע"ה

 מנהות ותוס' במן מצה לחיוב בקשר ל"ז קידושין ריסב"א וכןברהמ"ז
 ברבות הש"ס וגליוני במן הלחם לשתי בקשר קרבן, ד"ה ע"במ"ה

 משלו". שאכלנו "נברך ולומר יחד ל~מן חייבין כאחת שאכלושלשה
 גודל" "הבו דכתיב משום ק"ס( )בראשית בזוהר מבואר לשלשהומעם

 מיעוט מה ה"ד( פ"ב )יומא בירושלמי כדאמרו תרין הפחות לכל'2פירושו
 עשרה הם ואם שנים. הם הבו כאן וכן שנים, מיעוס רבים אף שניםיכים

 שבעה שרק ואע"פ מ"ה( )ברכות משלו" שאכלנו אלוקינו "נברךאומרים
 משקה רביעית שתו או דבר שאר או ירק כזית אכלו ושלשה פתאכלו

 דרובא בשם, לזמן יכולים אינם פת אכלו ששה רק אם אבלמצטרפין,
 המג"א דעת מים רק שתו ואם ב'( סעי' קצ"ז )או"ח בעינןדמינכר
 של ז"ל הרב ש"ע )ראה אכילה בכלל דשתיה דמצמרפין שם( ו')ס"ק
 מיהי מצמרפי לא דמים י"ב( סעי' )שם המנב"ר דעת אבל ב'(סעי'
 )עה"'2 מצטרפין כאלו מינים או לימ~נטד סעלצער, כמו המתוקניםמים

 שחייבות להסוברים אפילו אנשים עם לזימון מצטרפות איןנשים
 הן אבל ע"א(, ל"ח סוכה ותוס' לקמן, )ראה התודה מן המזוןבברכת
 )ברכות האנשים של בזימון ויוצאות רוצות, אם לעצמןמזכשות

 שיש "כל ע"ב( ו' )הוריות דאמרו כהצום הוא שמצמרפין דבר שלומעמו מ"ה"
 טזה )ראה קהל" איקרי לא אחוזה לו שאין וכל קהל איקרי אחוזהלו

 מ"ה(. דף ברכות הש"סגליוני
 עויין ואהד לברך ורוצים סעודתן גמרו ושנים כאחת שאכלושלשה

 עמהם ויענה בזימון שיברכו כדי מסעודתו להפסיק צריך סעודתו, נמרלא
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 אחד אם אבל סעודתו, ינמור ואח"כ הזן ברכת המברך שיסיים עדוימתין
 עמו לעשות רוצים אם רק להפסיק מחויבים השנים אין לברךרוצה
 להפסיק צריבים אינם מסעודתן ודוקא הזן, ברכת שיסיים עד ימתינוגמ"ח
 את לעכב יותר לשהות רשות להם אין שוב סעודתן את משגמרואבל

 מפסיקין" שנים "אין מ"ו( )ברבות אמרו שהרי לזמן, הרוצההשלישי
 א'(. סעי' ר' כי' הלכה באור )ראה מהסעודהכלומר

 לסעוד ,מן להם יש ובצהרים אחרים, אצל מלאכה שעושיםפועלים
 ואם שם(, סמ"ע של"ז )חו"מ הזימון על להמתין להם אין סעודהקצת
 ס"ק שם מנ"א וראה ב קצ"א, )מנב"ר חייכין בודאי ביחד הג' כלגמרו
 ימתין(. אופן דבכלא'

 )ברכות תנאים נחלקו המזון ברכת לברך שחייבים האכילהבשיעור
 דשיעורו מברכות( ה"א )פ"א הרמב"ם ורעת בכביצה או בכ,ית אימ"ה(
 הראשונים דנהלקו אלא ו'( סעי' קפ"ד )או"ח בש"ע איפסקא וכןבכזית
 אינו מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא אינם וכביצה כזית אלו שיעוריםאם
 אלא אינם יהודה ור' ר"מ ודרשות שביעה כדי אכל אם אלאחייב

 אשא לא "וכי ב"ה( )ברכות עוירא רב דר'ט שהרי בעלמאאסמבתא
 על מדקדקים והם ושבעת ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראלפנים
 )ראה הם מדרבנן רק אלו ששיעורים הרי בביצה" ועד כזית עדעצמם
 ופמחים שם ע"ב מ"ם תום' עד, ד"ה מ"ח וכן שיעורא ד"ה שםרש"י
 כדי משערין דמדאורייתא ועוד( כ"ד פ"ז רא"ש ואכלת ד"ה ע"במ"מ

 אלפים ב' ח"ה רדב"ז שו"ת ת"ל מצוה )חינוך ואחד אחד לכלשביעה
 אלא התורה, מן לברך חייב שבע אם מכזית פחות אכל ואפילורכ"ד(,

 מ"ט סי' או"ח חת"ם שו"ת )ראה כזית שיאכל עד יברך לאשמדרבנן
 זהו שם( )ברכות יהודה ור' ר"מ שנתנו ששיעור סוברים ויש ע"ז(.דיון
 מדקדקים כלומר עצמם" על מדקדקים "והם עוירא רב ודרשת התורהמן

 ב' ברכות מלחמות מ"ו, ה' פ"ה הראב"ד )ראה כך התורה מן הכתובודורשים
 ורבינו פ"ג( )ברכות תר"י אבל ע"ב(, מ"מ ברבות רשב"א שם,ומאירי
 כביצה ששיעור דעתם מזה( ת"ל חינוך וראה ח"ז ס"ז )נתיבירוחם
 הוא כזית ושיעור אדם של דעתו מתיישבת שבכך שביעה שיעורזהו

 עוד וראה זו שיטה על שתמה קפ"ד-ו למנב"ר הלכה באור )ראהמדרבנן
 ע"ח(. סי' או"ח שערים בית שו"תמזה

 אכילת בכדי לאכול לכתחלה צריך לברך חייב שעליו הכזיתאכילת
 ובלבד אכל שהרי הייב פרס אכילת בכדי שהה אפילו בדיעבד אבלפרס
 א' ס"ק ד"י סי' מנ"א )ראה ששהה בשעה מהאכילה דעתו יסיחשלא

 ע"ב מ"ם ברכות מהרש"א גליון כ"ז טי' ח"ב מאידות פניםושו"ת
 א'(. ס"ק ר"יוא"א

 פ"ה ברכות רמב"ם ע"ב כ' )ברכות המזון בברבת חייבותנשים
 מדאורייסא חיובן אי הפוסקים שנחלקו אלא א'(, מעיף קפ"ו ש"עה"א
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 לר" נתן אשר המובה הארץ "על י'( ח', )רברים נאמר שהרי מדרבנן,או
 "על שאומרים לפי או שם(, ברכות )רש"י בארץ חלק נמלו לאוהנקבות
 בברית לא אינם והנשים שלמרתנו" תורתך ועל בבשרנו שחתמתבריתך
 להוציא יכולות אינם שנשים אמרו מעמא ומהאי שם(, )תוס' בתורהולא

 ומי מררבנן, אלא חייבות אינן שמא המזון, בברכת חובתן ידיהאנשים
 לא אחרים אם אלא חובתן, ירי אחרים מוציא אינו ברבר מחויבשאינו

 רעת אבל שם(, רמב"ם פ"ה ברכות )תומפתא מררבנן אלאנתחייבו
 חייבות רנשים רמוכה( )פ"נ והר"ן )שם( והרשב"א שם( )מלחמותהרמב"ן

 האנשים לעולם ומוציאות גרמא הזמן שאין עשה מצות זו שהרי התורהמן
 נצוצי )ראה רפמורות נראה ע"ב( קם"ח )תרומה הזוהר ומרברי חובתן,ירי

 להגאון ודרו"ח רמגילה פ"ק הג"א וראה ע"א ק"צ שם וכן שםאורות
 כ'(. ברכות ז"לרע"א

 רמאחר לאבותינו שהנחלת על לומר ויכול המזון בברכת מחויבנר
 זכרים ושם והואיל לבינו בינינו הפרש אין היטכינה כנפי תחת'טנכנם
 הוצאת הרמב"ם שו"ת א', פ"א, ב"ב )תוס' כן לומר יכול באר,1 חלקנטלו

 קס"ם(. סי' ח"א תשב"ץ מ"ב, ס.'פריימאן

 ר"מ( רברים )זוהר ונברך" לן "הב לומר המזון ברכת קורםהמנהג
 וועלין מיר "רבותי לומר שנוהגין וזהו הזמנה צריכי דקרושה מילישכל

 וזה " וכו' ר' שם "יהי עונין והמסובין נברך" "רבותי אובענמשין"
 ג"כ. הזמנהענין

 מי שכל המוסר מררך שזה וכו'" ורבותי מרנן "ברשותואומרים
 שם(. הרומה זוהר נ"כ )ראה שם, המסובין הגרולים מן רשות ימולשיברך
 אולם והש"ע, והרא"ש התום' רעת שזהו למ"ר בלא וכו'" אלוקינו"נברך
 מוכח וכן בלמ"ד לומר ה"ב( פ"ה )ברכות היר ובספר בפהמ"ש הרמב"םרעת

 סתמר וכן רמ"ז( )פנחס בזוהר מבואר וכרבריהם כ"ג( )מגילה הגמראמרברי
 בסירור אולם ק"ז( עמ' ק"ה עם' תש"א )ירושלים בסירורו גאון סעריהרב

 "שירר כמו ל' אמרינן שירה רגבי כתב ק"צ( )רף הפררם ובמפר צ'( )מי'רש"י
 אלוקי:ו נברך לוכור צריך ולכן בלכ!"ר אשכחן לא ברכה גבי אבללר'"
- כ"ט א- הימים )רברי דכתיב מהא צ"עורבריו  הקהל כל "ויברכו ב( 
 וכן למ"ר בלא לומר הפוסקים סתמו דכבר אלא אבותיהם" אלוקילר'

נוהגין.
 לזה ראיה הביא חיים ובארחות לעמוד בעשרה כשמזמנין ישראלמנהנ

 ישרון יסורי מזה )ראה ויעמוד אליך" לי אלו' "דבר לעגלון שאמרכואהוד
 החת"ס מרברי אבל ז"ל מססוב ליב כה4ה ר' הה"ק נהג ושכן רם"א( דףח"א
 והרמב"ם ד"ה נ"א סי' או"ח חת"ס )שו"ת בזה, קפידה דאין נראהז"ל

 קצ"ב(. הנרשוניילקוט
 מברכין א"י שבני בבל, לבני ישראל ארץ בני שבין מנהגיםבחילוף

 ואין כהטלו שאכלנו שאומרים בבל בני כהשא"כ משלו, שאכלנו המזוןעל
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 נ' )ברכות יוחנן ר' כרברי רלא וזהו כ"ר( סי' )שם המזון, ע5אומרים
 ולא למזון כמברך רנראה משום הרי"מ וכפירוש אומר כן רבור שאמרע"א(

 מקורו זה וחילוק הבית, לבעל כמברך שנראה התוס' רעת ולפי5קב"ה,
 מוזכר שם( ה"ב )פ"ז שבירושלכוי המלך וינאי שמח בן רשמעוןבעוברא
 יוחנן, ר' דאמר להא חששו לא ישראל דבאר'1 נראה בבבלי, משא"כמזון
 סע' קצ"ב סי' מצפת ו"ל סתהון חיים מר' או"ח על חיים ארץ ג"כ)ראה
 הרי"מ הבה"נ פסק כן שהרי ע"ו הקפירו בבל גאוני מיהוא'(

 וכן א'( סע' )קצ"ב המחבר אול 11 ובשימה מברכות( ה"ב )פ"הוהרמב"ם
 כ"ר(. סי' לההילוקים מרגליות מררכי רר. הגהות )ראהנהנו,

 דתיקדנן הברכותנוטח
 לפני 'ברכה נומח שום להוסיף שלא ווימרי והמחזור בו הכלנוסח

 גורע המוסיף רכל צמאים" משקה רעבים, כמטביע "ברוך כגון המזוןברכת
 לפני שטו" וברוך הוא "ברוך הוימון בבדכת לומר קצ"ב( )סי' הטורורעת
 והב"ח והאבוררהם שם( פרישה וראה רפ"נ )סי' הרקח רעת הוא וכןהברכה
 מטה הרב מעיר ונן לאמרו ומנהגנו רוקא בעשרה כשמבהכין לאמרוכתב
 איש שכשבא היה הקדום שהמנהג וכנראה לאמרו שמ"1( )או,תכהטה
 נשתרבב ומוה אומרו, היה המוון ברכת ושכוג עמהם אכל ולאהביתה
 ה'מברך. שיאמרוהמנהג

 התורה, מן הברכות מטבע אין התורה מן המזון שברכתאע"פ
 הנביאים ובאו בלשון, ובקיאותו רעתו כפי מברך אחר כל התורה מןאלא
 שירד ביטעה הזן ברכת תיקן מ,טה הלשון, בצחות מתוקן נוסח לנוותקנו
 תיקנו ושלמה רור לארץ, שנכנסו בשעה הארץ בדכת תיקן יהושועהמן,
 ע"ב( מ"ח )ברכות והממיב, המוב ברכת תיקנו וביבנה ירושלים בונהבר'כת
 )ראה התורה, מן דהם אלו ברכות ג' חיוב המקרא מן למרו שחז"5אלא

 ושלמה דור שבימי אלא ה"א( פ"ז שם ירושלמי פ"ו ברכותתוספתא
 ברכות ראש מזה )ראה לישראל, שנתתומפה המוב רוב לפי בברכההומיפו
 ענין עיקר על תיקנו ושלמה ורור ומשה קפ"ח( סי' וטור כ"ב סי'פ"ז

 הא-ן שלות ולהמשיך הבית ולהעמיר המלכות להעמיר בקשו דבימיהםהברכה,
 רינו ובית עזרא ע"י הקבוע ונוס'ח הבית ולבנות המ5כות 5החזירובימינו
 המצות ספר ג"ב וראה מברכות ה"ה פ"א רמב"ם ת"5 מצוה )חינוךנתקן,

 דברכות פ"ז חמודות דברי קס"א מי' ח"ב רשב"ץ שו"ת י"ט מ"ע5דמב"ם
 ס"א(. פרק היסודות שער ז"ל 5המבי"מ א5קים בית ס"ואות

 ברכת להקרים היה מהדאוי הלא הארץ 5ברכת הזן בדכת דהקדימווהא
 רבנו שמשה 5פי אלא כאון המוציאה היא הארץ שהרי הזן 5בדכתהארץ
 קפ"ז(. )ב"ח דוטדימוה, 5כןתיקנו

 סמוכה שהיא אע"פ בברוך וחותמת בברוך פותחת דאשונהברכה
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 ,הזן, בברכת ומתחילים זימון אין בשנים אכלו שאלו לפי הזימון,לנרכת
 שהוא על לר' שבח נה שיש ארוכה, כממבע שהיא לפי בברוך,וחתימתה

 ברכות ירושלמי )ראה לעולם, מזון לנו יחטר שלא ובקשה העולם אתזן
 א'(. י"א ברכות ורשב"א ה"הפ"א

 ברכות ורמב"ם ע"ב מ"ח )ברכות הארץ ברכת שהיא שניהבכרכה
 )מור לחברתה, הסמוכה ברכה שהיא לפי כברוך פותחת אינה ה"א(פ"ב
 הזכיר לא ואם ורחבה" טובה חמרה "ארץ בה להזכיר וצרינים קפ"ז(סי'
 להיכנס ומשה האבות חמדו שהרי ה"ג( פ"ב רמב"ם שם )ברכות יצא,לא

 שבזנותם ותורה, ברית בה שיזכיר וצריך שם( ב"י קנ"ז הלקמ )שכלילשם,
 בריתות בי"ג נתנה מילה שהרי לתורה ברית ויקרים לישראל, תורהנתנה

 קפ"ז( )ש"ע יצא, לא הזכיר לא ואם מ"ט( ברכות )ברייתא בשלש,והתורה
 יצא ולא ומברך, חוזר אינו או ומברך חוזר אם הראשונים דנחלקואלא

 מטבע שהרי ומברך חוזר ראינו פוסקים להני לעכב ולא למצוהשאמרו
 פוסקים ולהני שם( וב"י טור מ"ט, ברכות )שטמ"ק היא, מררבנןהברכה
 ברכות ירושלטי וראה שם )ב"ח הת1רה מן שעיקרו מפני ומברךדחוזר

 בברוך פותחת ואינה ירושלים בונה נרכת היא שלישיתברכה
 לא זו ברכה וממבע ע"א( מ"מ ברכות )תוס' לחברתה, שסמוכהמפני

 עירך, ירושלים ועל עמך ישראל על תיקן רור אלא אח'ת, כבתניתקנה
 בברכה להזכיר צריך וכן שם( )גמרא והקדוש הגדול הבית על תיקןושלמה

 רוד שע"י אותו ומחזירים יצא, לא הזכיר לא ואם רור בית מלכותזו
 )שם(. ירושלים,נתקרשה

 מוף שהוא מפני ירושלים בונה אחר אמן עונה עצמוהמברך
 מ"ה( )כרכות תיקנוהו, ביבנה והטטיב שהטוב תורה, של הברכותסרר

 הברכה מסיום שאמן יראה שלא כרי לאמן ירושלים בונה בין מעמוימסיק
 )ש"ע רם, בקול לאמרו ויכול קפ"ח( ש"ע מ"ר, סי' מהרש"ל )שו"תהוא,
 ואין והממיב המוב היום מברכים כולם שהרי א'( ס"ק ומו"ז מנ"אשם
 מ"ה(. )ברכות אשי, רב בימי לו שחששו זלזולכאן

 )פסחים המאורע, מעין זו בברכה אומרים בר"ח וכן ויו"טבשבת
 תחלה מזכיר בשבת להיות ר"ח או מוב יום חל ע"א( כ"ר שבת וכן ע"אק"ה
 ויבוא ביעלה שבת של לא מזכיר ואינו ר"ח או מועד של ואח"כ שבתשל
 קורם ויבא ביעלה התחיל ואם ה'( סע' )קפ"ח ברצה ור"ח מוער שלולא

 פ"ט רמב"ם וראה כ' סי' )שג"א תריר, ששכת משום יפסיק רצהשאמר
 ר'(. ס"ק תרפ"ר ומו"ז ומוספין תמיריןה"ג

 שבתות שנתן "ברוך אומר במקומה ויו"מ שכת של הזכיר ולאמעה
 ע"א מ"ט )ברכות וכו'", מובים ימים שנתן "ברוך וביו"מ וכו',למנוחה
 אבל והממיב, המוב בברכת התחיל שלא והוא ו'( מע' קפ"ח ש"ע שםתוס'



ראישרדן שבת סעודתמעדכתימודי281

 דנחלקו אלא שם( וש"ע רמב"ם )גמרא לראש, חוזר והממיב בהמוב התחילאם
 ירושלים, בונה ברכת לראש דלמא או חוזר, המזון ברכת לראש איהראשונים

 שלש שכל כולן, הברכות כל לראש שחוזרים סוברים ראשונים שלורובם
 אם בר"ח אבל שם( למנב"ר הלכה ביאור )ראה, כאחת חשובותהברכות
 אינו וממיב בהמוב מתח שכבר לאחר ונזכר ר"ח של הזכיר ולאמעה
 חובה, היא המזון ברכת וממילא פת לאכול שחייב ויו"מ שבשבת לראש,חוזר
 בברכת יתחייב ולא כלל פת אוכל אינו רוצה שאם בר"ח, אבל לראש,חוזר
 וש"ע )גמרא בדיעבד, מעכב בו המאורע מעין הזכרת חיוב איןהמזון,
 עשה מצות דהיא ביו"מ, פת לאכול חייבות ואין הואיל ונשיםשם(

 לברך, חוזרות אינם המזון בברכת יו"מ של להזכיר שכחו אם ולכןשהזם"נ
 דמחויבות פסח של ראשון בליל זולת לדידן, כר"ח לדידהו יו"מדהיו
 סעודה, במקום אלא קידוש ואין בקידוש דמחויבות בשבת וכן מצהלאכול
 אולם ההוספות( וראה א' סי' ז"ל רע"א )שו"ת רצה, לומר כדיחוזרות
 י"א( )סי' מקארלין ז"ל אביגדור שמואל ר' מהגאון שמואל שאילותבשו"ת
 שמהויב:ת כמו ביו"מ בפת הנשים דמחויבות ודעתו ז"ל רע"א הנאון עלתמה
 חוזרות. ולכןבשבת

 להאי בקשר הראב"ד קושית לתרץ שאמרתי מה אזכיר בזה ובעמדי*(
 בברכת היום קדושת הזכיר ולא "שכת כתב י"ב( ה' )פ"ה שהרמב"םדינא,
 נוסח אומר והממיב המוב שהתחיל קודם נזכר אם ביו"מ או בשבתהמזון
 ברכה שהתחיל אחר נזכר ואם וכו' נתן אשר ברוך הגמרא שלהברכה
 זה שונה מה הקשה והראב"ד הזן, ברכת שהוא לראש, וחוזר פוסקרביעית
 שאומר כ"ז של:ם שים שמיים אע"פ בעבודה, ר"ח הזכיר לא שאםמתפלה,
 והממיב הטוב שונה ומה לראש, חוזר ואינו לעבודה חוזרתחנונים
 התפלה. אחרמתחנונים

 נ"ל הלכה בהאי כמועה הרמב"ם רבנו את להשוות שלאובכדי
 מנוסח שאינם אע"פ ובקשות תחנונים נושאים, תרי הני בין לחלקדיש

 כחלק ונעשו התפלה לסדר שנסמחו ובקשות תפלות ג"כ הם מ"מהתפלה
 המזון, לברכת וקשר שייכות לה שאין והממיב המוב כהצא"כמהתפלה,

 הש"ך שתירץ וכמו זהובים עשרה בשבילה כהצלמין אין שהרי לקמן()ראה
 או רבי שכשאמר או( ד"ה פ"ז )חולין התוס' קושית שפ"ב( סי')חו"מ

 פרי בורא ברכת איכא דהא למימר הו"ל נ' הלא ניטל אתה זהוביםמ'
 שאינה לפי זהובים עשרה כהשלמין אין וממיב הטוב ברכת דבעד אלאהגפן,
 הואיל מדרבנן אלא דאינה אע"נ הנפן פרי ובורא המזון, מברכתחלק

 מברכת כחלק הברכה נעשית כוס, מעונה המזון שברכת תיקנווחכמים
 וחוזר פוסק והממיב המוב בהתחיל ולפ"ז שם( החשן קצות )ראההמזון,

 מוש"ק קלויז, הוסיאטינער ישראל" "בית דביהכ"1 הש"ס בסיום הדבר ביארתי*(

 שמעתא ולאסוקי ההלכות לסדר לחכמים שנתן הכח באריכות בביאורי תשי"ח,וארא
 הששס. על בחידושי להד8יסם מקוה הנני ובעזה"ש דהלכתאאליבא



2בישרון שבת סעודתמעיכתימודירפב

 מספק, כשמברך שכתב ז'( ס"ק )קפ"ר המג"א רברי מורים וכןלראש,
 מזה )ראה בברכה, לזלזל יבוא שלא כדי והמטיב הטוב ברכת נםמברך
 צ"ע(. רק"ש מהא ודבריו כן דאינו דנראה י"ט ברכות צל"חג"כ

21רכר~
 והמטיב הטוב

 נחלקו ובגמרא והמטיב" "הטוב היא המזון שבברכת רביעיתברכה
 המוב זו י'( ח' )דברים לך" נתן "אשר כתיב שהרי התורה מן זו ברכהאי

 ע"א( מ"ו )שם דרבנן אלא אינה דלמא או ע"ב( מ"ח )ברכותוהמטיב,
 הטוב והמטיב, הטוב ביבנה תיקנו לקבורה ביתר הרוגי שנתנו היוםשבאותו
 שעה שבאותה ולפי ע"ב( מ"ח )שם לקבורה, שנתנו והמטיב הסריחושלא

 דוד בן שיבוא עד לחזור עתידה ואינה ישראל קרן נגדעה ביתרשחרבה
 בביאת למקומה ישראל קרן שתחזור כלומר ירושלים, בונה לברכתסמכוה

 ופ"ב י"ז ה' פ"א )רמב"ם להלכה, איפסקא וכן ירושלים בבונה 'טהיא דודבן
 א'(. סע' קפ"ח ש"עה"ב

 לווברתה הסמוכה ברכה נחשבת שלא לפי בברוך פותחת זוברכה
 )ברכות חכמים, מתקנת היא שהרי המזון, ברכת של הברכות מסדרשאינה
 קצרה ברכה שבעיקרה לפי בברוך, חותמת אינה אבל שם( רמב"םמ"ו
 )תוס' ונמילות והטובות מלכיות בה לומר הוסיפו שאח"כ אלאהיא,

 אחר, ענין אלא הברכה מגוף ואינן קפ"ט( טור כ"ב סו"ם שםורא"ש
 קכ"ט(. ברכות ראביה)ראה

 שי.ט פ"א( ברכות )תוספתא בתוספתא, הגלילי יוסי ר' דאטרוהא
 התורה מן שהיא מ"ט( )ברכות סובר חוא שהרי אזל לשיטתו חתימהבה

 בברוך שחותם לחברתה הסמוכה ארוכה ברכה כל כדין בה נוהנ היהלפיכך
 ע"ב( מ"ו שם רשב"א מאן ד"ה ע"א מ"מ ברכות תוס' )ראה פותח,ואינו
 שכולה לפי אלא היא, שמדרבנן להוא דסבירא מיטום לאו חתמו שלאואלו

 המצות, וברכת המירות לברכת ודומה הפסקה בה ואין היא אחתהודאה
 ע"ב(. מ"ו שם שטמ"ק ומאן ד"ה ע"א ,מ"ט ברכות רש"י)ראה

 כלומר גמולות ושלש הטבות שלש מלכות, מזכירין זובברכה
 במשך שאוכל סעורות ט"ו כנגד טוכ פעמים וט"1 והעתיד, העברההוה

 ואח"כ שם( תפלה )עיון ט"ו, הרי בשבת ושלש יום בכל פעמיםהיטבוע
 לכורא ברהמ"ז בין הפסקה חשוב ואינו אופנים בכמה הרחמןאימרים
 שם(. כלבו ע"א מ"ו )ברכות לבעה"ב, מברך שאורח תיקנו שהרי הגפןפרי

 ט"1( קל"כ )תהלים שנאמר לפי בכהשיח, חותמים רביעיתברכה
 קרן אצמיח "שם אחריו וכתיב לחם" אשביע אביוניה אברך ברך"צידה
 "הרחמן אומרים ולפיכך של"ז( סי' רקח )ראה למשיחי" נר ערכתילדוד
 כ"ב( ב' )שמואל הפסוק מזכירין זה ובהרחמן וכו'" הקשיח לימות יזכנוהוא



יפג ישרון שבת סעודת מעינתיסלי3ב
 בתהלים המוזכר הנוסח אומרים דבחול אלא וכו'" מלכו ישועות"מגדול
 שבשבת לפי בשמואל, שמוזכר כמו "מגדול" ובשבת "מגדיל" כ"א( -)י"ח
 מלך והוא ובחולם בוי"1 מלא כתיב ומגדול החול, כנגד גדול מלךהוא
 דוד היה לא ועדיין בתהלים כתוב שמגדיל ועוד חסר, 'כתיב ומגדילגדול
 שם( ומג"א אבודרהם )ראה מלך, היה וכבר בנביאים הוא ומגדולמלך
 כתב המזמור שכל כתב שהרי נראה כן לא שם( )שמואל רש"י מדבריאולם
 בנוסח וגם מהם, ונצל צרותיו כל עליו עברו וכבר כשהזקין דודאותו

 כתוב היה התפלה שבסידור לומר רצו ואחדים מגדול, רק נמצאהרמב"ם
 שדעתו וחשב המעתיק ומעה מגדול הקרי ב' בשמואל כלומר מנדול""בש"ב
 גם הוסיף ולכן ליו"מ שבת בין לחלק רצה ולא טגדול" אומרים"בשבת
 הילקוט מדברי נראה כן לא אבל מזה( ס"א דף אוצדו"מ )ראהיו"מ,

 נראה האבודרהם, דברי שהביאו הפומקים מדברי וכן קם"ד( רמ"ז)שמואל
 השינוים )בדבר הנזכרים, הילקומ דברי בפרמ מקור להם יש אלודדברים
 נ"א - כ"ב ב' שמואל אברבנאל ראה תהלים למפר שמואל ספרלבין

 קרא וחדש "שבת לדבר וסימן מגדול אומרים ג"כ בר"ח הדבר(.שפירש
 שם(. )א"רמקרא"

 רביעית בברכה אבלים ברכת להומיף לפנים נהגו האבלבבית
 שאין שנהגו כתב הנולה והבאר שע"ט( יור"ד קפ"ט סי' )או"ח החולבימי

 תניא( כי ד"ה ע"ב ה' )כתובות התוספות דעת שהרי אבלים ברכתאומרים
 הב"ח אבל והר"מ, הרמב"ן בשם הב"י כתב ושכן עשרה לזהשצריכים

 המנהג מקור וזה הגאון( בשם שע"מ מור )ראה איפכא הרמב"ן בשםכתב
 לאמרו.שלא

 עיכול שיעור - וזמנה מקומה - המזון ברכתמדר
 סי' שמואל )דבר יצא, לא למפרע אמרם ואם מעכבות אלו ברכותסדר

 )רקח( הברכות סדר על אם כי למפרע אלו ברכות לברך אין ולכןקמ"ז(
 ברכה הקדים שאם שכתב מ'( סע' )קפ"ח ז"ל עה"ש בעל הגאון עלופלא

 לברכת ירושלים בונה או הזן, לברכת הארץ ברכת שהקדים כגוןהמאוחרת
 יצא לא למפרע הקורא )מגילה( במתניתן דתנן מהא וראיתו דיצאהארץ
 ש"מ ברהמ"ז גם חשיב ומדלא ובתפלה בק"ש בהלל וכן בברייתאותניא
 ברהמ"ז סדר מ"ח( )ברכות דילפינן ועוד בברהמ"ז מעכב לאדכסדרן
 זימון והרי הזימון ברכת זו אלוקיך ד' את הזן, ברכת זו וברכתמקרא
 אע"נ לזימון זן הקדים ולכן טעכב הטדר דאין וודאי אלא לזן,קודם
 וכן והרקח שמואל הדבר דברי ממנו שנעלמו ופלא קדים, וודאידזימון
 אלוקיך ד' את הזימון ברכת זו וברכת שנורס א'( אות )שם הנר"אהגהות

 עד(. ד"ה ע"א מ"ו )שם התוספת גירסת וזהו הזן ברכתזו

 טן הברכות דמנין הפוסקים שלדעת אומר הייתי דפפתפינאולולא



אש ישרון שבת סעודתמעיכתימורירפד

 אין התורה מן שאינן להמוברים כהשא"כ יצא לא למפרע הקוראהתורה
 במגילה חשבן דלא והא הברכה, שהקדים מפני יצא שלא לומרסברא
 בזה(. שנסתפק ח' אות כ"ח סי' או"ח איש חזון )ראה ושייר, דתניאפשר

 )רמב"ם ממקומו, שיעקור קודם שאכל, במקום לברך צריךהמברך
 סי' מג"א נ"כ וראה א' סי' רמ"א שו"ת א' סע' קפ"ד ש"ע ה"אפ"ר
 הרין והוא מקום שינוי אינו בית באותו לפינה מפינה ח'( ס"קקע"ח

- קפ"ר מג"א )ראה הראשון, מקומוכשרואה  מערכת לעיל וראה א' 
 מזה )ראה מעליא, ראיה הוה זכוכית של מחיצה ידי על ואפילוקירוש(
 לב שו"ת ל"ג, או"ח שערים בית שו"ת פ"ב סי' ח"ב קטנות הלכותשו"ת
 יטודי וספרי 1' אות ז' מערכת דינים אסיפת שד"ח ט"ו, סי' ח"גחיים
 קידוש(. מערכת ולעיל נ"ח דף ח"אישרון

 ולברך למקומו לחזור צריך אם תנאים נחלקו בירך ולא ושכחאכל
 שלכתחלה אחרונים, פסקו ולהלכה ע"ב( נ"א )ברכות שנזכר, במקום שיברךאו

 ובאפשר במקומו, יברך אפשר אי ואם יחזור, למקומו לחזור לוכשאפשר
 )ראה ולברך, לחזור צריך ואינו יצא שנזכר במקום ובירך למקומו לחזורלו

 שיחזור שער רחוק היה ואם ג'( ב' אות שם עה"ש א', מ"ק קפ"רטו"ז
 עכשיו יברך כלל, אז לברך יוכל ולא שבמעיו המזון יתעכל שאכל,למקום
 ורוקא ב'( ס"ק שם )מג"א במזיד, ממקומו כשעקר אפילו שנזכר,במקום
 השני במקום יאכל לאכול פת לו יש אם אבל לאכול, פת עור לוכשאין
 )ראה סעורתו, שגומר במקום ברהמ"ז של חיוב עיקר שהרי שם, ויברךמעמ
 שם(. מנב"ר הרב ש"ע שם ר' ס"קמג"א

 שיתעכל כרי עד כשנזכר, יברך אימתי עד בירך, ולא ושכחאכל
 כרי ועיקרו נ"ג( )ברכות ור"ל, ר"י נחלקו עיכול ובשיעור שבמעיוהמזון
 אהרן יר בשם הביא ח'( ס"ק קפ"ד )סי' הבאה"ט מיהו מילין, ד'שיעור
 קם"ה סי' )ח"א קטנות בהלכות כתב וכן שעות שש הוא עיכולששיעור
 תע"ד(. סי' או"ח נימוקיוראה

 המזון, ברכת שמברכים קורם שעות כמה שיושבים גדולותבסעורות
 לברך מ"מ יכולים תחלה, שאכלו פת מאכילת עיכול שעור ישולפעמים
 ונחשב וכיוצא, פרפראות לאכול רנילים הזמן כהשך שבתוך כיוןלבסוף,
 ט' סוס"ק )מג"א הראשון, מזון נתעכל כלא ודומה אחת כסעודההכל

 י"ח(. ס"קמנב"ר

 המזון ברכת בשעתהזנהנות
 כדאשכחן רבר שומ שם כשיש אלא ריק, דבר על שורה אינה שהברכהלפי ברהמ"י אחר עד והלחם המפה להסיר שלא מקפירים שאנונוהגים

 מי כל צ"ב( )סנה' וררשו בבית" מה לך "היש לה שאמר ושונמית אלישעגבי
 זוהר נ"כ )ראה לעולם, ברכה סימן רואה אינו שלחנו על פת משיירשאינו



רפה ישרדן שבת סעודת מערכתיסודי5צ

 חסרו על ר' את שמברך ניכר שיהא כרי ועוד ע"ב( וקנ"ז פ"זשמות
 סלק ר"ה ע"א מ"ב תום' )ראה בריותיו, לכל מזון שהכין הגרולומבו
 אלף ח"ר ררב"ז שו"ת )ראה המזון, ברכת אחר ער ישיירו ולכן ק"פ( סי'ש"ע
 כהעורכים דנראה כהטום השלחן על ויתננה שלימה פת יביא לא אבלרע"ב(
 שם(. ומג"א טו"ז ק"פ ב"י )ראה שלחן,לגר

 המזבח כמו מכפר שהשלחן המזון ברכת בשעת הסכין לכסותנוהגין
 רקח וראה ע"א כ"ז )חגיגה ברזל", עליהם תניף "לא נאמרובמזבח
 שמן שאין לכסותו שלא נהגו וביו"מ בשבת אבל ה'( סע' שם ש"עשל"ב
 אחת שפעם שהיה, מעשה משום אחר טעם אמרו ועוד רע, פגעואין
 ביהמ"ק בחרבן נזכר ירושלים לבונה וכשהניע ברהמ"ז מברך אחרהיה
 גזרו ולא קנ"ה( סי' הלקמ )שבלי ע"ז, גזרו ולכן בלבו ותקע סכיןולקח
 רשבת מהא ק"פ מו"ז )ראה בחול, היה והמעשה שהיה מעשה כעיןאלא
 הסכינין, בכימוי נזהרין אין ועכשיו המסומר( סנדל גזירת גבי ע"בס'

 ה'(. אות ק"פ עה"ש)ראה
 דינו המזון דברכת נ"ג( אות ברהמ"ז )ה' חיים הארחותכתב

 שכיטם הכבוד, מפני ולהשיב היראה מפני לשאול יכול שאינוכתפלה
 אין ברהמ"ז כך ובעמירה אחד במקום אלא אותה מתפללין איןשתפלה
 שרינה ח'( מע' )קפ"ג בש"ע להלכה איפמקא וכן מיושב, אלא אותהמברכין
 אחת בתכיפה שברהמ"ז שפירש י"א מע' שם ז"ל הרב ש"ע )ראהכתפלה,
 אות שם עה"ש וכן ד"א מנהג נהם הנהג בם ורברת דכתיב ק"שמשא"כ
 או"ח עולם בנין שו"ת ראה וברכו,) קרושה לקדיש להפסיק אין ולכןח'(
 ז"ל(. הב"י מרן דברי זכר שלא ופלא הורה כן שלא ה'סי'

 ז'( סע' קפ"ג )סי' הרמ"א דברי על להעיר אמרתי בזהובעמרי
 מעמא ומהאי כן, קימ"ל לא בתפלה והלא המברך אחר אמן לענותשנתב
 מנחת שו"ת תקצ"ב כנה"נ )ראה רלחש, בתפלה התקיעות גדוליםבמלו
 נ"מ(. )סי' לק"ש הא דימה איך א"כ ל"ז( סי' ח"ראלעזר

 בזה שעמר קפ"ג( )סי' נאמן אורח להרב ראיתי בספריםבעיוני
 מרעתו נראה כן לא אבל כק"ש, ברהמ"ז ררין ס"ל שהרמ"א לומרורצה
 ג' של דאמן ררעתו ונ"ל כתפלה, שברהמ"ז כתב בר"מ שהרי הרמ"אשל

 ישראל גאל ראחר לאמן ורומה המזון מברכת חלק הוא רברהמ"זברכות
 ח"א ישרון יסורי ז' ו' סע' ס"מ סי' )ראה פוסקים, כמה לרעתשעונין
-רפ"ד  וקדושה, קריש לעניית ישראל גאל בין להפסיק דאסור אע"ג רצ"ב( 
 י"ב( אות השלחן ברי מ"ד )סי' השלחן קצות הרב תמיהת ג"כ יתישבולפ"ז
 שם. הרמ"א דבריעל

 כ"ב( )משלי רכתיב וברצון בשמחה המזון ברכת לברךצריכים
 להתעמף נכון וכן י"נ( ס"ק מ"ז כלל אדם )חיי יברך" הוא עין"טוב

 י"א(. ס"ק קפ"נ סי' באה"מ )ראה הראש, על הכובע ולשים העליוןבמלבוש



ש ישוון שבת סעודת אינתימריר%

 המזון ברכת במקום ב' מעין ובירך טעה בירך, אםנסתפק
 דאורייתא שספיקא ומברך חוזר בירך לא ספק המזון ברכת בירךטפק
 דוקא וזהו י"ד( ה' מ"ב רמב"ם ה"א, פ"א ברכות )ירושלמילחומרא,
 שביעה כדי אכל לא אם משא"כ מדאורייתא שחיובו שביעה כדיכשאכל
 ברכת גם חוזד מטפק וכשחוזר לקולא, דרבנן ספיקא שאז מדרבנן רקשחיובו
 בכולה נתחייב שנתחייב כיון אלא דרבנן, אלא שאינה ואע"נ והמטיבהטוב
 שם מחצהש"ק וראה ז' ס"ק קפ"ד או"ח מג"א )ראה בה, לזלזל יבואשלא
 )ראה והמטיב, הטוב גם יברך שיברך פעם שבכל אלא ר"ט( סי' פר"חובן

 י"ד(. ה' פ"ב ברכות שמח אור וכן ה' סע' קפ"דעה"ש
 יצא לא או יצא אי המזון ברכת במקום ג' מעין ברכת ובירךטעה

 לעיל( )ראה דרבנן, או דאורייתא ברהמ"ז של הברכות מנין אם דתלוינראה
 פ"ב כ"מ מ"ח ברכות ורשב"א רא"ש )דאה ודעמי' הרמב"ןדלדעת
 ודעמי' ע"א( ט"ז )ברכות התוס' לדעת משא"כ יוצא, ועוד(מברכות
 ספק א"כ כמי הלכה הוא וספיקא אלא יצא, לא ועוד( ר"ט או"ח)פר"ח
 להקל.ברכות

 אמ דנסתפק מהא שונה הדבר יהא ולמה להקשות יש דאכתיאלא
 אלא דאורייתא ודאי דברהמ"ז התם דשאני ונ"ל ומברך, דחוזרבירך

 בהן מספקינן הלא והברכות הברכות על דנין אנו וכאן בירך אםדמספקינן
 דלהקל. ברכות ספק הוה דרבנן או דאורייתא אםמעיקרא

 כ"ד( א-מי' )כלל הספרדי ורדים גנת בשו"ת ראיתי בספרימבעיוני
 הבא דפת מהא וראיתו יוצא ג' מעין אחת בברכה ו;ורה שמדיןשהוכיח
 ג"ב נראה וכדבריו ולקולא דרבנן ספיקא דהוה קם"ח( סי' )ב"יבכיסנין
 י"ד( ה' פ"ב )ברכות שמח האור ומדברי כ'( )ברכות הצל"חמדברי
 דמדאורייתא א'( )קצ"א כתב והמנב"ר י'( ס"ק קס"ז )סי' הברכ"י הורהוכן
 תקנו וחכמים אחת, ברכה ירושלים ועל הארץ ועל המזון על כשבירךדי

 קס"ה הלכה ביאור ג"כ )ראה הקילו, ובפועלים אחד כל על כברכהלחתום
 מ"ד( וכן ט"ז )דף לברכות בחידושיו הרא"ה מדברי נראה וכדבריהם ז'(סע'

 ומדברי ד'( )סי' נפש משיבת בשו"ת כן והורה מ"ד( )ברכותושטמ"ק
 לכתחלה שרי איך דאלת"ה כדבריהם נראה ורדים גנת הרב שהביאהב"י
 המזון. ברכת במקום לגמרי דפוטרת אלא ברכות, ג' פעיןלברך

 ל"ד( מי' )ח"א ז"ל מהרש"ג הגאון דעת כן שלא ראיתיוהלום
 אינו דכרהמ"ז כתבו האחרונים דכל ועוד ברהמ"ז, לברך חכמים תקנושהרי
 וצריך ברהמ"ז פוטר אינו ג' מעין דברכת מכ"ש נ', בעין ברכתפוטר
 א'( סי' מ"ז )כלל אדם בנשמת ג"כ ראיתי דבריו וכעין ברכות ג' ולברךלחזור
 )ברכות וכו' ביריחו בעליה מסובין שהיו ור"ע דר"ג עובדא מההואוראיהי
 בין ראשך מכניס אתה מתי עד ג' מעין כשבירך לר"ע ר"ג לי' שאמרל"ז(
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 רנראה אלא כ"א( אות מ"ב )ברכות הריטב"א רברי מורים וכןהמחל1קת

 שהרבה והיות לעיל שהבאתי ושטם"ק הרא"ה רברי ראו לא האחרוניםשאלו
 שהראו אלא עור ולא ז"ל מנב"ר בעל הנאון וביניהם להקל נוטיםאחרונים

 מררכי והמאמר קם"ה( )סי' בכמנין הבא לפת בקשר הב"י מרבריבחם
 כתב כ"ז( אות םעורה )ה' חיים שהארחות הביא י"ב( ס"ק קם"ח)סי'
 פת במיני דרבוותא פלוגתא שיש שכיון שכתב לוי בר דוד הר"רבשם
 נראה שלש, מעין ולבטוף מזונות מיני בורא מברך מספיקא בכםנין,הבא

 הפוסקים וכדעת יצא רשפיר המזון ברכת במקום נ' מעין ובירךרבטעה
 לעיל.שהבאתי



 המותריס דבריםמערכת
 בשבתוהאסורים

 הנר לאדר יקרא5א
 שת* גבוה אפילו רכה ואמר הנר, לאור יקרא לא י"א( הבתתנן

 הוא אחד ודוקא וכו' בתים עשרה ואפילו מרדעות, שתי ואמילוקומות,
 יזכירנו הנר להטות אחד באה שאם ביחד, קורים שנים אבל יקראדלא

 חבירו שיעשה במה אחד ישניח שאז אחד בענין שקורין והואחבירו,
 או"ה שבת, מהלכות פ"ה רמב"ם ע"ב, י"ב )שבת לא, ענינים בשניאבל
 רע"ה(.סי'

 אם אפילו עמו, כשאחר הנר לאור לקרות דהתירו הא הפוסקיםכתכו
 לו מותר אטה שלא עלי דעתך תן לו אומר הוא אלא קורא אינוהשני
 טרודין שהם משנים זאת ולמדו נ'( סע' )שם לאשתו, כן כשאומר וה"הלקרות
 שאין חשוכ ואדם שם( )טור טפי, שיעיין בקריאה טרוד כשאינו כ"שדמותר,
 עצמו הוא חמץ לענין שאמרו וכמו גוונא ככל מותר להטות בחולדרכו
 ה'(. אות שם הנר"א ביאוד וראה י"א )מסחים לשרפו, עליוחוזר

 להמות רגיל שאינו לפי מותר חשוכ דאדם דרכא דינא האיוהנה
 והרמב"ם ד'( מע' רע"ה )סי' להלכה, המחבר הביא חשיכתו מפני בחולנר
 ודעת בצ"ע והניח עליו תמה ט"ז( ה' פ"ה )שבת והלח"מ השמיטוז"ל

 כתב וכדבריו נמור גדר בזה לנדור שא"א לפי י"א( אות )שםהעה"ש
 אסור חשוב אדם דאפילו שכתב הר"ח כוונת שזה ונ"ל )שם(. ברכ"יהרב

 דרכן דאין חשובים לומדים דכמה דחזינן כלומר ישמעאל, דר'ממעשה
 הנר, ומטים כהדיוטים עצמם משימים כתורה עוסקים כשהם מכ"מלהטות,
 דלעולם אמרינן לפיכך דמותר, חשוב האדם זה הוא מי לפ"ז פסיקאולא

 שם(. כפירושו ב"ח נ"כ )ראהאסור,
 באו חז"ל אלא יטה, שמא כהשום יקרא לא איסור תנן לאבמתניתין

 אדם כה נכשל ולכן יטה, שמא דבר של טעמו ופירשו )שם(בברייתא
 אכשל", ולא ארבה "אני שלמה שאמר כמו אטה" ולא אקרא "אני שאמרנדול

 גדולים כמה אלישא כן ישמעאל ר' אמד טעמא ומהאי ע"ב(. כ"א)סנהדרין
 ע"י כי לזה, טעם נתנו ולא הנר לאוד יקרא לא שאמרו חכמיםדברי
 י"ב שכת חיות מהר"ץ חידושי )דאה לטעות, מקום לו היה הטעםנתינת
 בהלכה. מצינו כאלה דכרים והרבה ז"ל( הנר"אבשם

 דיב"א ר"ח לשיטת כתב ל"ב( סי' שבת רכ )הלכות זרועבאור
 שתי גכוה אפילו הנר לאור לקדות שאסוד דאמר הוא דדכה דגרסיור"ת
 ע"א( קמ"ט )שבת דתנן כאביי הלכה שהרי כמותן, הלכה איןקומות,



רפע ישררן בשבת ואסור מותר מעיכתיכןדרי~28

 טה בנמרא ואמרו הכתב, מן לא אבל מפיו וכו', אורחיו את אדםמונה
 יקרא שמא גזירה אמר אביי ימחוק, שמא גזירה אמר ביבא רבמעמא,

 שמא למד"א ומד"י, אכותל דכתב ומשני בניירו, מה ושאלו הדיומות,בשמרי
 מהא שם בגמרא והקשו חיישינן, יקרא שמא ולמד"א גזרינן, לאימחוק
 ע"ב( י"ב )שבת הנר, לאור יקרא לא קומות שתי גבוה אפילו דאמרדרבה
 בגבוה אפילו לאפור דרבה הא לי' לית דלאביי נראה הוא, תנאי דרבהומשני
 אביי לגבי כרבה והלכתא הדיומות, שמרי משום מעמו אלא קומות,שתי
 אנו גורסים אם ובכן הנאונים( )דעת ורבא, אביי מזמן כבתראי הלכתאשהרי
 הלכתא אז רבא גרסינן אי משא"כ כאביי, אלא כוותי' הלכה אין רבהכאן

 מיע"ל חוץ דרבא כוותי' הלכתא ורבא, אביי שנחלקו רבר בכל שהריכ11תי',
 ברבי רב קאי שהרי בזה דאביי כוותי' הלכתא רבא גורסין היינו ואפילוקג"ם,
 שם. הירושלמי מדברי נראה וכןכוותי'

 אדם בני בשני דמתיר דסאן מוכח ה"ג( פ"א )שבתבירושלמי
 )ד"ה הירו'טלמי על קרבן ובשירי ג"כ, איש מקומת למעלה בגבוהמתיר
 בגבות נמי הכי גזרו לא אדם בני בב' היכי דכי כתב וכו'( הנרואחד
 )אות הטו"ז על וכן ביניהם שחילק הר"ן על ותמה איש מקומתלמעלה
 אלו. הירושלמי רברי ממנו שנעלםא'(

 ג"ב איכא הנר דבהמיית כתבו ע"ב( ו' )יבמות הרא"שבתוספות
 אינו( או ד"ה )שם לנר והערוך הנר, לפני השמן כשמביא מבשל,משום
 מבעיר משום הוא המיה שאיסור י"א( )שבת רש"י של מעמו דמלבדכתב
 גורם הוא המייתו שע"י מכבה, מלאכת משום בהמייתו איסור עוריש

 מניחו היה לו נכבה שהיה ממה יותר מהר נכבה זה וע"י מהר השמןשידלק
 דאמרינן הא וכעין מכבה, ואח"כ תחלה מדליק הוה ובכן שהיה כמורולק
 ואין איפכא, הכא מבעיר וסופו מכבה תחלתו ביו"מ שעישון כ"ב()ביצה

 שהים הלא שמינה חטאת אביא שאמר אלישא בן ישמעאל ר' לפילהקשות
 שהרי אינו זה ומכבה, מבעיר עשה מלאכות ב' שהרי להביא, לי'הוה

 בשבת מעה רק מותרת, שהיא להשוב במלאכה מעה לא ישמעאל ר'כשהמה
 אינו שבת בהעלם בשבת הרבה מלאכות העושה והרי הוא, ששבתששכח
 ע'(. )שבת אחת אלאחייב

 ה"ה( פ"ב )שבת הירושלמי מברת היא הרא"ש תוספת סברתוהנה
 ואחת זרות משום אחת שתים שחייב במקדש ששימש זר לענין שםשאמרו

 שהוא מכיון ומשני כאן יש בישול מה שם בירושלמי והקשו מבשל,משום

 שאין שהראה רי"א להגאון יצחק באר )ראה הוא כמבשל באכולןדוצה
 הירוש~מי ובין ע"ב ל"ג ביבמות כן מתרץ דלא דילן ש"ס כין מחלוקתכאן
 אימורין דהקמרת דדעתו ע"ב ל"ג יבמות ברשב"א וכן כ"ב מי'עי"ש

 הנר כשידליק רוצה והוא הואיל כאן ה"נ ולקמן( בישול ולא הואהבערה

 מבשל. כהטוםחייב
 נעשתה וע"י אחת מלאכה כשעושה לנר הערוך של ענינהובהאי

 לקמן(. )ראה בזה, עוד לחקור יש רחייב אחרתמלאכה
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 להתיר, הנמנ"מ בשם, ב'( )אות הבאה"ט כתב במפתח סנורה הנראם
 בתקנתא, רבנן פלינ לא משום והוא א'( )אות לאסור הטו"ז רעתאבל
 ונר י"ח( סי' לישראל נחלה )שו"ת ז"ל מהרש"ק הנאון הרבר התירוכן

 מותר בשבת הכלי ומצניעים לזה המיוחר כלי ע"י אלא להמות ררכושאין
 מפתח ע"י כמו שרי כהטונה קשר רע"י כתב והמחהש"ק כזה, נר בנרלקרות
 רינא חותם וצריכים עכו"ם ע"י הנשלחים ברברים שהרי המתירין,לרעת
 כתב שלמה בכרם אולם וק"ל( קי"ח )יור"ר סמפתח, עריף משונה שקשרהוא
 האינו יחליף שלא הרבר, בעי לסימנא רהתם דברים, השני לרמותראין
 אבל זה, לרבר מובהק סימן הוה משונה קשר ולכן הנשלח הרבריהורי
 קא מסונרת תהיה העששית אם א"כ ויטה ישכה שמא חיישינן הלאכאן
 יש בזה שהוא, כל היכר רק רהוה משונה בקשר כהשא"כ להמות בירויהא
 הטיה. לירי ויבוא הקשר ויתיר רישכחלומר

 אפילו לעזר רר' רעתי' על אמרו ה"נ( פ"א )שם בירושלמיוהנה
 שכוונת הירושלמי על בניר פירש בספיקלא, נתון אפילו אחר בביתנתון

 ויטה" ישכח "שמא תני שם ומשנה מהו, רינא בזה לשאולהירושלמי
 ש~ נר ועל בשמים על מברכין ראין אהא ה"ו( )פ"ו ברכותובירושלמי

 את רואה ספקלריא, בתוך או פנס בתוך או חיקו בתוך "נר תניניגוים
 השלהבת את רואה ואינו לאורה כהטתמש לאורה, משתמש ואינוהשלהבת
 לאורה" ומשתמש השלהכת את רואה שיהי' ער עליה, מברכין איןלעולם
 לביתו. אחר בית בין לחלק אין לאורה וכמטתכהט ררואה דהיכיהרי

 לקרוה, לההיר יש שעוה של רבנר כתכ ב'( )ס"ק הטו"זוהנה
 איסוך וזה רע"ח( )סי' הפתילה להבהב במכבה ריש היכא אלא נזרורלא

 התורה מן ופטור הה-(הה המונע להסיר רק טכוון אינו כאן אבלדאורייתא,
 ז"ל הבר"א מדברי אולם ראורייתא, חיוב במקום אלא יטה שמא נזרוולא

 בשעוה ולא ע"ב( )כ' אמרו שהרי אסרו שעוה בשל ראף נראה ב'( אות)רע"ה
 ומקשה שמנים, פסול ואילך סכאן פתילות פסול כאן ער עלהותנא
 לא נמי לפתילות דתימא מהו לי', אצטריכא שעוה ומשנה פשיטאבנמרא
 והפתילה ארוכה פתילה כמו לעשות היו שרגילין ופרש"י קמ"ל,חזיא
 ס'(. )סי' הכ"ס כתב וכן אסור נ"כ ששעוה הרי עושין, שאנו כמולתוכה

 שלנו בנרות ללמור לאסור כתב ס'( )סי' סופר כתב בעלהגאון
 מכבה משום בהו אית מ"מ ימחוט, שמא או יטה שמא בי' שייך דלאואע"ג

 ריבוי שהרי אותו, ששופכים האש מחום המהותך כשיתכבה כיבוי נרםאו
 ורא"ש התוס' וכשיסת האור מבהיק זה ששופכים וע"י האור מכהההמהותך
 כתב ר'( אות רע"ה )סי' המנב"ר אולם לקמן(, מזה וראה כ"ב)ביצה
 כתב והפמ"נ יטה, שמא בי' ששייך כזה בנר רק הוא רהאיסורלהתיר
 עיי"ש. בשבת הנר לאור לומר היה שמהרי"ט ד'( ס"ק ש"זוא"א

 מותר אם נ"ב( סי' ח"ב )או"ח מרדכי לבושי בעל הנאוןנשאל
 שמצינו וכמו רב דאורו משום להתיר והורה חשמל לאור בשבתלקרות
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 ומסריה רב שאורו מפני נפט של בנר לבדוק שמותר קבוע שאינונשמש
 כ"ט, סי' )ח"א ז"ל מהרש"ג והגאון רב שאורו כאן ה"ה יטה, שמאל"ח
 המיה, בי' דשייך שמן כעין במשקה והוא הגזירה, כעין רק דהאיסורכתב

 שרצה אלא יכבה, שמא או ימחומ שמא בי' שייך דלא בחשמלמשא"כ
 זח שאין והסביר בזה זה החיטין שני שיקרב כלומר ימה, שמא ממעםלאסור
 י.ם ובכן בו נונעת הפתילה אין השמן כשמתמעמ שמן נבי דהתםדומה,
 בוער. דסעצמו דידן בנידון משא"כ ימה, שמאלחוש

 אסרד כן כמו ימה שמא או יכבה שמא בנר להשתמש שאסרוכמו
 אסור הדלת אחורי שמונח נר ק"כ( )שבת אמרו ולכן לנר כיבוילגרום
 רע"ז( סי' או"ח מזה )ראה בחלון וה"ה הרוח יכבנו שמא הדלתלפתוח
 הדלת אחורי הם וכאילו מהדלת רחוקות אינן שהנרות קכון בחדרודוקא
 )ב"ה וכו', ושרי שא"א דבר אלא אינו גדול בחדר אבל וכו', פם"רדהוי
 אסור וכן וחיצון( פנינוי לחדר בקשר תר"פ בסי' דבריו ג"כ וראהשם

 רנ"מ ש"ע )ראה הגחלים מבעיר דהרוח לוחשות, גחלים בו שיש התנורלפתוח
 שבפתיהתן הדלתות לאותן בקשר נשאל יצחק בית והגאון י"א( ס"קמג"א

 ל"א, סי' ה"ב )יור"ד דאמור וכתב תכבה ובהסגרו אורה החדרתתמלא
 לחשמל(. בקשר מזה וראה נ"1 )מי' מבין פני בשו"ת הורהוכן

 בשית חשמלי מכדר וסגירהמ~רציחת
 לכוקרר בקשר לרין יצא ל"א( סי' )מה"ת עזיאל משפמיבשו"ת

 רוה בו נושב חשמלי זרם זה, באופן ומסודר חשמל ע"י שעבודתהחשמלי
 תפסיק החשמל מכונת ואז העליונה הנקודה עד עולה שהקירור עדקרה

 העליונה מהנקודה ויורדת מתמעטת הקרירות וכאשר אוטממי, באופןעבודתה
 התיבה לתוך חם אויר שיכנם גורם הדלת ובפתיחת עבודתה, מתחלתשוכ
 דומה זה אם לשאול יש ובכן עבודתה לעבוך מתחלת המכונהועי"ז
 לא. או ב'( סע' רע"1 ש"ע ק"כ )שבת מדורה, או הנר נגד דלתלפתי.ת

 אדם פותח יהודה רב אמר ע"ב( ק"כ )שבת בגמראגרסינן
 עסקינן, במאי בגמרא ושאלו אביי, עלה ליימ בשבת, המדורה כנגדדלת

 מצויה ברוח להבעיר דרך אין ופרי2"י דאסר, דמאן מ"ט מצויה ברוחאילימא
 דמאן מ"מ מצויה שאינו ברוח אי הוא, יטות ולא רישיה פסיקולא

 גזרינן. לא סבר ומר גזרינן סבר מר מצויה, ברוח לעולם ומשני ?דשדי
 לפני הדלת לפתוח שלא ליזהר שצריך סבר( מר ד"ה )שם התום'וכתבו
 והנ"מ הוא, דבתראה אביי עלה ליימ הא מצויה ברוח אפילוהמדורה

 הדלת. אצל קדובה קצתכשהמדורה

 להלהיב מתכוון כשאינו גם נאמרה זו דהלכה א( נראהמהאמור
 משומ מצויה שאינה כרוח אסור הכי אפילו הדלת, פתיהת ע"יהמדורה
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 שאינו רוח אמו רישיה פמיק דאינו אע"ג סצויה ברוח דנזרינן ב( רישיה,פמיק
 רישיה'. פמיק דהוהמצוי'

 דמודה רישי' פמיק משאר זה רישיה פמיק שונה במה דקשהאלא
 דאמור, ר"ש מודה דלא לי' ניחא דלא משא"כ לי' דניחא דדוקא ר"שבי'

 שאינה ברוח דלת מתיחת מ"ש ועוד צריכי( לא ד"ה ק"ג שבת)תום'
 בגדר כשאינו מתכוון שאינו דבר גזרינן דלא אימורין ל!שאר דגזרינןנ!צויה
 היכי בין לחלק רצה ולכן רישי', ופמיק מתכון שאינו אמו רישי'פמיק
 רוח וגזרינן אסור לכן בכך הבערה ודרך בכך, דרכו לשאין בכך,דדרכו
 כמא אדם גורר כנון מלאכות בשאר אבל טצויה, רוח אטו מצוי'שאינה
 אמו בי' נזרינן ולא מותר, רישי' דפסיק אע"ג לי', ניחא בדלא ומפמלמטה
 רע"ו מי' )או"ח בכך, מלאכתו דרך ואין הואיל לי', דניחא רישי'פסיק
 ב'(.סע'

 דעת לפי ולכן דלת לפתיחת זאת לדמות רצה מתחלהוהנה
 חכמים, מנזירת אמור מתכון ואינו רישי' פסיק זה דאין אע"גהתום'
 בודאי ימות ולא רישי' פסיק בבחינת זה אם י"ז( ה' )פ"ה הרמב"םולדעת
 אמור מלאכת תעשה לא או שתעשה שאפשר דבר בבחינת הוא ואםאסור,
 רישי'. פסיק גזרינן לא מתכון שאינו דבדבר מותר,ע"י

 דסובר לריט"י אפילו לי' ניחא שלא דבדבר ולומר לחלק שישאלא
 לי' ניחא בדלא אמור, לי' איפכת דלא כיון נהנה, דלא אע"נ רישי'דפפיק
 גבי שאמרו וכמו דחייב, ר"ש בי' דמודה רישי' פסוק זה שאיןנ!ודה
 טפי נשמה בי' דאית דכמה נשמה נמילת משום חייב שאינו חלזוןפוצע
 ע"ה(. )שבת לי'ניחא

 דפתיחת המדורה, לפני הדלת את פותח לדין דומה זה דאין י"לעוד
 הוא זו אלא הבערה, גורמת אינה מצוי' שאינה ברוח הנ!דורה נגדדלת

 והתקייסו בידים והבעיר הואיל אסור, מתכון שאינו ואע"ם עצמההבערה
 יש ולכן הבערה גורם אלא הבערה זה אין המקרר בפתיחת משא"כמעשיו,
 )פ' הרמב"ם דעת מתכון שאינו בדבר ככיבוי שנרם מצינו שהרילהתיר,
 ואפילו האור, בו שאחז ומפר למלית בקשר שפסק כמו דמותר ה"ו(י"ב

 )ראה לכיבוי מכריחות מעולות כשעושה דוקא זה כיבוי, גרםלהאוסרים
 ע"ג נר בשכח וכן האור בו שאחז לבולית בקשר ח' מע' של"ד מי'או"ח
 משפמי י"ז מ"ק מו"ז כ"ה ס"ק של"ד ומג"א ח' מע' רע"ז סי'טבלא
 למדו זה ודבר טתכוון, כשאינו סתם גורם משא"כ מ"א( דף ח"אעוזיאל
 שרי" נרמא הא דאסור היא עשי' מלאכה כל תעשה "לא מדכתיבבש"ם
 ק"כ(.)שבת

 הבערה דרך ואין הואיל להבערה, שגורמת המקרר דלת בפתיחוהנה
 בוער, החום שנכנמה שבזה אלא להלהיבו, בכדי החום מכנימין שאיןבכך,
 לבזבז שלא כדי בהדלקתו לי' ניחא לא אדרבה אלא להדליק מתכון ואינוהואיל
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 שהתירו האור בו שאחז ממ5ית גרע לא רב בכסף 15 שעו5ה החשמ5נח
 לכבות. מתכון אינו אם בה להתכמותלו

 הראב"ד שהיה ז"5 ז5יג שמחה ר' הגאון הרב שדן ראיתי זובשא5ה
 הערוך דעת ע"פ להתיר וכתב ג'( חוברת ח' חלק )פרדס בבריסקומו"צ
 שבאיזה והגם בדעתו, העולם שמנהג י"ח( מע' ש"כ )או"ח הב"ישהביא
 )רמב"ם צירוף גבי ככ!1 לי' ניחא ד5א בפ"ר מדרבנן שאסרו מצינוב!קומות
 שיהא שראו ע"ז, חז"ל שגזרו שמצינו במקום רק זהו ה"ד( מהעיוה"כפ"ב
 בפירוש מצינו שלא היכא כל כ!עצמינו לגזור לנו ואין לי', ניחא שיהיה3!צוי
 שניתזים וידוע ברזל, של בסכין סוכר חתיכות ששוברין המנהג פשוטוהרי

 דלא פ"ר דהוה משום והוא להם, דחש מאן ולית בוערות, ניצוצותמסוכר
 5י'.ניחא

 הלוי ר"ח בחידושי ג"כ ראיתי סותר לי' ניהא דלא דפ"רכדבריו
 )פי' כתב שהרי הערוך בשיטת אזל שהרמב"ם שכתב שבת( מהלכות)פ"1
 משום חייב הר"ז וכו' המכה פי להרחיב כדי בשבת שחין המפיס י"ז(ה'

 שבה ה5יחה ממנה להוציא כדי הפיסה ואם הרופא, מלאכת שזהו בפמיש,3!כה
 אע"פ וכו', נהשים כגון המזיקים רמשים כתב שם כ"ה ובהלכה כ!ותר,הר"ז
 שיתכוין והוא בשבת, אותם לצוד מותר ונושכים הואי5 ממיתיםשאינם
 והא המ"מ והקשה וכו', כלי עליהן כופה עושה כיצד מנשיכתן,להנצ5
 הרמב"ם א"כ ק"ז( )שבת עליה, פטור דמשאצל"ג כר"ש להני מוקיבנמרא
 רבנו הגאון וכתב דמותר כאן כתב איך משבת( )פ"א חייב, דמשאצל"גשפסק
 מתכוון כשאינו הוא דהיתרא מורסא במפיס באמת שהנה 5ישב, ז"לחיים
 פה לה לעשות אם במתניתין וכדתנ; ליחה, ממנה להוציא רק פה להלעשות
 נמצא א"כ דשרי, הוא אז בלבד ה5יחה ממנה 5הוציא כוונתו אם ורקחייב,
 אכן פ"ר, דהוה ואע"ג לכ"ע, בשבת דפמור מתכוון שאינו דבר באמתרהוה

 5פי נחש, דצידת בהך וכן מותר, לי' ניחא ד5א דפ"ר הערוך דעתהרי
 5הנצ5 כשמתכוון בשבת אותן לצוד דמותר הרמב"ם בדעתהמבואר
 עצמו להציל אלא לצודם אינו כשכ11נת1 ובכן שם( כ"ה )ה5כהכ!נשיכתן,

 לכ"ע בשבת דפמור 5י', ניחא דלא בפ"ר מתכוון שאינו דגר הוהב5בד
 הערוך כשימת היא הרמב"ם שיסימת דעתו לך הרי בקצור, עכ"ל הערוך,לדעת
 אות ק"ה שאילתא אמור שאלה )עמק ז"ל נציב הגאון זה בדרך אז5וכן
 ב'(. מ"ק שמ"ז ומחהש"ה מ' אות שבת רפא5 בתורת וכןה'

 הגאון להרב 1'( סי' או"ח )מה"ת ש5מה תשובה בשו"ת ראיתיוה5ום
 דבר דזה סעמי, מהני 5התיר ודעתו בזה דן שג"כ ז"5 עפשמייןרא"פ
 הרא"ש, דעת להביא שהוסיף אלא 5י' ניחא דלא רישא ופסיק מתכווןשאינו

 אף נהנה דלא דהיכי נ"מ( שבת )הלכות ואו"ז א( - י"ב פ')שבת

 שהבאתי ז"ל ז5ינ שמחה ר' הגאון דברי הביא כן מותר, לר"ש רישיהפסיק
 הדברים בכ5 מותר רישיה דפמיק דוקא 5או הב"י שדעת שהוכיח אלאלעיל,

 שם. שי"ב בסי' מדבריו מוכמ כן לאשהרי
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 והלא לי, ניחא דלא רישא כפסיק יחשב ולמה לשאול דישאלא
 המקרר, לתוך החום יחדור שלא שא"א ויורע המציאות עם מתחשבהפותח
 שיתקררו קר אויר ליצור כדי המכוניה את יפעיל שהחום לו נוח שודאינמצא

 ניחא דלא רישא דפסיק להסוברים ובפרט לי, ניחא ובכן והמשקיןהאוכלין
 שברצונו אעפ"י דידן בנידון ובכן שאצל"ג כמלאכה שנחשב משום הואלו

 שימעול לי ניחא שנכנס לאחר כיון מ"מ המקרר, לתוך החום יכנס לאשבכלל
 לגופיה. הצריכה כמלאכה יחשבהמקרר

 כוונתר אין מ"ט בפעולתו, לי' ניחא החום דכשנכנם אע"ג י"לוהנה
 לפעול המקרר מתחיל אם ואפילו רצונו נגד זה והרי החום להכניםודעתו
 היא בעלמא גרמא הלא פעולתו, דמתחיל נימא 1ל1 לזה, מכוון אינו הלאאח"כ
 ק"כז )שבת גרמא ולא כתיב, מלאכה כ5 תעשה דלא מלאכה, חשיבולא

 של"נ או"ח יעקב ישועות )ראה שרי, עלמא דלכולי מתכוון באינובפרמ
 זה רישא פסיק דאסרינן דהיכי אלא עוד ולא ז"5( הגאון נכדותשובת

 דנזייתא מסוכריתא של רישא בפסיק כמו המלאכה עושה בעצמו האדמאם
 שום עשה דלא כאן משא"כ קל"ג( )שם בצרעת, מילה או קי"א()'שבת
 ק"ה סי' ח"א יור"ד יצחק בית מזה )ראה לאסור, אין לי ניחא ו5אפעולה
 ומה ה' סי' ח"ב זבול בית ב' סי' ח"ד בנעימים חב5ים שו"ת וכן ב'אות

 בשבת(. גרמה במערכת בח"ד וכן טוחן במ5אכת מזהשהארכתי

 שליט"א הענקין אלי' יוסף ר' הגאון להרב ראיתי לאמורנוסף
 ר' הגאון הרב דברי לסתור בזה שהאריך 151( )דף לישראל עדותבספר
 הגר"י חידושי ג"כ וראה ש"ז בהמסלה )נדפס ו"ל קאנטאראוויץיעקב
 דוקא לי' ניחא דלא רישא בפסיק הפוסקים דנחלקו דהא ודעתו צ"ג(דף

 קי"א( )שבת וכדומה, דנזייתא דמסוכרייא כהדין הפעולה כעתכשהפ"ר
 אי: הפעולה בעת כלל ניכר ואין ובמקו"א אחר בזמן בא כשהפ"ראבל
 פעולה על מלאכה שום כאן שאין הראה במברא שפלפל ואחרי מחלוקת,כאן
 משום ולא מ5אכה משום לא לאיסור ענין כאן אין למלאכה מכוון אינו וגםזו
 א-ב(. סע' )רע"ז הנר, כנגד הדלת לנעול שמותר דינא לההוא ומדמהונרם

 הגאון מהרב ח"ב הקודש נזר שו"ת קבלתי לדפוס הדבריםבסדרי
 דהוה איסור בזה שאין ודעתו ע"ז הדיבור שהרחיב וראיתי ז"ל ראזין משהר'

 רישא, פסיק משום לאסור ואין כלל למלאכה כוונה שום שאין במקוםגרמא
 שהזהיר אלא מזה ונהנה דמתכוון כ"ב( )ביצה וכו' בנר שמן דנותן בהאושאני
 כמד5יק זה דהרי שבת הכנמת לפני הדלת בפתיחת המאירה הזכוכיתסילוק
 כל5 5המקרר שייכות שום לזה שאין אלא בהבערה לי' ניחא וגםבידים
 לעי5(. )ראהוכלל,

 יוסף עובדיה הגאון להרב אומר יביע בשו"ת ראיתי דין מןלבד
 והביא רישא, דפסיק ענינא בהאי הרבה שפלפל כ"א( סי' )ח"אשלימ"א

 הנופה נ"ד( )סי' יעקב חלקת השו"ת את וכן ואחרונים ראשוניםחבל
 דעת טאד ששבח אלא דינא בההוא להקל מקומות מכמה והוכיח5אסור
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 להשתמש שלא המחמירים וכן פועל שהמקרר בשעה רק לפתחוהמחמירים

 בשבת. החשמלי המקרר דלת לפתוח להתיר העלה לדינא אבלכלל,

 לשאול יש פועל שהמקרר בשעה רק המקרר לפתוח להמתיריםוהנה
 את יותר להאריך גורם וזה המקרר לתוך חום ג"כ מכנים בפתיחתווהלא
 אלא תיכף, פעולתו נפסק היה הפתיחה לולא לפעמים ועוד עבודתו,זמן

 הנותן כ"ב( )ביצה דאמרינן להא ודמי עבודתו להמשך גורמתשהפתיחה
 וכדפירש מכבה, משום חייב מטנו והמסתפק מבעיר משום חייב בנדשמן

 היה בנר השמן נתן לא שאלו ארוך, זמן דולק פעולתו שע"י שםחרא"ש
 הוא כאילו הוה ואילך מכאן דולק שהוא ומה שבנר השמן כשיכלה'כבה

 שם(. הגר"י חידושי )ראה הבערה, זמן שממשיך משום דחייב לך הרינשדליקו,
 משום הוא מסתפק שאיסור אלא כן אינו שם התוס' דעת כל,ראשית
 אף כבוי נרם דהוי איסור, בזה אין הכבוי שממהר מה אבל אורו,שמכהה
 זמן המשך מצד איסור בזה אין בהבערה ה"נ הדולק, דבר בגוףשהוא

 ולדברי )שם( אומר יביע בשו"ת מזה העיר וכן בעלמא גרמא דהוי,ההבערה,
 בזה אזל הלא והמרדכי י"א( )סי' עולם, בנין הרב הסכים אלוהתוט'
 זרוע ואור רפ"א( )סי' הסמ"ק דברי מורים וכן שם( )ביצה התיס'בשימת
 ולא מיד מאורו שמכחיש משום מסתפק של חיובו שעיקר כ"ח( סי')ח"ב
 בשימת דאזלו המומקים שימות לפי לשאול דיש אלא כיבוי. שגורם3!פני

 מי' הגאונים לתשובת שע"ת שם, ביצה ממראנא וכ"י מאירי )ראההרא"ש
 חשובה דאינה כיבוי מניעת דזה כאן דשאני י"ל להתיר, לנו מאיןקפ"ג(
 משא"כ בוער, עצמו הוא הרי בנר שמן שמוסיף ע"י ששם הבערה, כגרםכלל
 וכן מבעיר אינו הנכנס החום אבל הזרם, הפסקת המונע מסיר הואכאן
 העיבדת המכונה עם דבר לו ואין לגמרי חיצוני דבר שזה אלא בוערלא

 י' סי' ח"ב בנעימים חבלים שו"ת )ראה מותר, ולכן הקירור אתימפעיל
 הפוסקים דעת לפי מיהו שם( אומר יביע ושו"ת ע"ב נ"מ דף אש מאורייכן

 לדון אין שנח בשעה ובין שפועל בשעה בין עת, בכל פתיחתוהמתירים
 כלל.בזה

 בשעה רק המקרר לפתוח שאסור האומרים דעת לפי נשאלתיוהנה
 כל פתיחתו יאסר נח היה שבת ערב של השמשות ב.ן כל אם א"כשפועל
 השמשות לבין דאתקצאי מיגוי דנימא שפועל, בשעה אפילו השבתיום

 מניע רק הכלי ממלמל אינו דכאן ואע"ג ל"ד( )ביצה יומא, לכוליאתקצאי
 היה החלק זה אם בשבת אסור ג"כ הכלי חלק של מלמול הלא מ"מהדלת,
 אייכ לשאול ואין ש"י( סי' מו"ז )ראה השמשות, בבין אסור לדברבסיס

 זה שפועל, בשעה אפילו לפתחו אח"כ יאסר בשבת לפעול המקררכשפוסק
 דחוזר ביום בו ונתקן וחזר כיום בו שנתקלקל בדבר קימ"ל שהריאינו,

 בביהמ"ש פעל כשלא מיהו ג'( סע' ש"י סי' או"ח כ"1, )ביצהלהתירו,
 מיגוי. משוםיאסר

 בכעין להתירא ז'( סע' רנ"ט )או"ח בש"ע ראיתי בדברבעיוני
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 השכה12ת דבבין אע"ג פיו, וסתמו חמין בו שהט0ינו בתנור והוא גוונאהאי
 רשאי מ"מ לוחשות, גחלים שם שיש בידוע לפתחו אסור שבת בלילוכן

 לכולי אתקצאי השמשות לבין דאתקצאי מיגו בזה אמרינן ולא למחרלפתחו
 הדבר דחה דלא דהיכי פ"א( )ביצה הרמב"ן שיטת לפי שזה ואפשריומ"א,
 הכא וה"ה המוקצה גם נסתלק האיסור שכשנסתלק שפיר אמרינןבירימ
 במקרר. דעתםלפי

 לשיטת נענו טה אבל כרמב"ן, להמוברים תינח לשאול דישאלא
 שיפעול יראו המח0ירים שאלו לומר, יש דעתם לפי הרמב"ן, עלהחולקין
 דנראה השטשות בין למקצת הוקצה רק הוי ואז השמשות בבין טעטהמקרר
 א"א רע"ט סי' פמ"ג וראה ע"א מ"ג )שבת מגוי, האי אז אמרינןדלא
 בדברי וכן מזה הארכתי המוקצה ובקונטרס ז' סע' שי' הרב ש"ע י"ד,אות

 1'(. ס"ק תרל"ח או"ח והמחהש"קהמג"א

 שלא בשבת המקרר לפתוח איסור הנוהגים דאפילו י"ל דין מןלבד
 פעולתו פעל שלא אפילו שפועל בשעה לפתחו מותר 0"מ פעולתו,בשעת
 מותר הלא שמדינא לפי וכו', דאתקצאי מיגוי אמר.נן ולא השמשות,בין

 ה0ותרים כדברים הוה עצממ, על הח0ירו שהם אלא כדביארתי,לפתחו
 משום כאן אין היתר להנוהגין שראוי וכיון כנדור רק הוי א"כוהחמירו,
 בבית עשירים שאפילו לעניים דראוי שלש של דבגד להא ודמימוקצה
 ונן כ' אות מ"ג סי' או"ח איש חזון מזה )ראה ל'טלטלה, 0ותריןעניים
 ט"ז(. אות מ"טסי'

 דגלידה כפור לעשות בשבת במקרר מיםלשים
 מותר אם בשבת כפור עשהעכו"ם

 להם אחד דין ו0ים שלב אי דנתי ה'( )דף ח"א ישרון ימודיבמפרי
 אותם שממלאים לכלים בק'טר 'טנשאלתי והיות נפרדים דברים הם אםאו
 לעשות מותר אם שיגלידו, מיוחד במקומ השמלי במקרר אותם ומשימיםמים
 ואתנייה. דא פרשתא אעבור אמרתי בשבת כזהדבר

 הברד, את ולא השלג את לא 0רסקין אין נ"א( )שבת חז"לאמרו
 שם הר"ן וכתב חוש'2, ואינו הקערה לתוך או הכוס לתוך הוא נותןאבל

 אבל בידים, דעביד היכא רק האימור והלכך נגעו, מלאכה מרךדמשום
 למשקים דמי ולא הוא נולד דלאו מותרים מאליהם ונפשרו בחמהבשהניחם
 דעת אולם דבר, לכל עליהם כהטקים תורת קרושים בעודם דהנישזבו,
 למלאכה, ודומה בשבת מוליד דקא משום שאימור1 כדי( ד"ה )שםרש"י
 וכן אלו רש"י בדברי והר"ן הרמב"ן גירמת )וראה האלו, המיםשבורא
 הרשב"א(.שיטת

 לתוך ליתנו להתיר ט'( מע' ש"ב )סי' דינא האי הביא המחברוהנה
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 כפוד, ממים בעושה איפכא ה"ה חושש ואינו מאליו נמוח והואהכום
 שי"ח )מי' והרמ"א נולד משום אמורים דהמים התרומה הספר דעתאולם
 ש"כ )סי' והמנ"א האש, כננד ליתנו להחמיר רוטב לענין כתב ט"ז(סע'
 נולד משום אסור וברד בשלנ גם מחמירין היש דלדעת העלה י"ד(ס"ק
 )ראה נולד, משום כאן גם אמור יהי' ובכן במים מעורב אם אלא שריולא

- כ"ב ס"ק ש"כעה"ש  כ"ג(. 
 משלג הבא דמים הלבוש בשם כתב א'( מ"ז ק"ה )יור"ד הפמ"נאולם

 להנאון מישרים דובב בשו"ת וראיתי עיי"ש, ביו"ט נולד כוקרי לאיטנמס
 לשלג שנקרש רוטב בין לחלק נ"ה( מי' )ח"א ז"ל מטשעבין בעריש דובר'

 )נדה דבש"ס והוא מים, משא"כ אוכל מקרי שפיר שנקרש דברוטבוברד,
 מבואר שהגלידו מים וכן מעוקה, ולא אוכל לא אינו דשלג מבוארי"ז(

 והיינו לגמרי, דטהורים מ"ב( דטהרות פ"ג בר"ש )מובאבתומפתא
 הר"ן סברת מובן שפיר וא"כ טומאה, לקבל משקה ולא אוכל דאינוגושום
 וכה"נ משקה מהשלג לעשות חישב הלא רימקן אם משא"כ נולד,דל"ה
 השיב לא ולכן למשקה עליה דחישב משום משקה חשוב קרוש בעורהאפילו
 נקראו מה"ט דטהרות( )פ"ג אוכל דחשיב שנקרש ברוטב משא"כנולד,
 א"כ נולד, חשיב ולכך חישב אצלו מהני לא ובכן טומאה, לקבלשניים
 משא"כ ט"ז( מע' שי"ח )סי' הרמ"א כסברת ברוטב להחמיר יששפיר
 פנים שו"ת ע"ח, מי' או"ח אסאד מהרי"א שו"ת דברי )ראה וכפור,בשלנ

 פ"ד(. מי' או"חמאירות
 דמי יטפיר מים וקרח מכפור שלעשות לומר אנו צריכיםולפ"ז

 משא"כ ומהני, כפור בעודן למשקה עליהן חישב שהרי מקרי, נולדולאו
 לאסור, יש ולכן נולד חשיב שפיר משקין מידי לאפיקם דמחשבתו כפורגמכוים
 קמ"ח(. מי' מה"ת ח"א שו"מ שו"ת)ראה

 הרמב"ם דעת לפי לאסור דינא בההוא לומר יש דין מןלבד
 גיף שהקיסה או באש קשה נוף שריפה בין שכתב ה"ו( כהטבת)ם"ט
 גורם הלא בהמקרר המים כשנותן הכא וה"ה מבשל, משום חייב הר"זרך

 אלא בישול דאין ואע"ג מכשל משום חייב ולכן גוש לדבר ויהיו,טיקשו
 הוא קרישה לידי המים את המביא הרוח את הגורמת חחשמל אש,ע"י
 בודאי כפור מהם לעשות חשמלי במקרר מים שלשים נ"ל ולכן המבשל,האש
 בשבת ליתגם מותר במקרר מע"ש המים אותם דשמו היכי אלאאסור,
 במימיו. להשתמש וכן הקערה או הכוסלתוך

 שהיה ז"ל זלינ שמחה ר' הנאון דברי ראיתי לדפום הדבריבטדרי
- תרצ"ז )הפרדם דבריסק ומו"צאב"ד  חשמלי למקרר בקשר בדיונו נ( 
 מפשתידא נרע ולא להתיר ודעתו ענינא בההוא נ"כ שהעיר לעיל()דאה

 ולית ט"ז( - שי"ח )או"ח המדודה נגד ליתנה להתיד יש צורךשבמקום
 כשנקרש ונם משקה היה מים בהיותו דמעיקדא הוה, דממילא נולד משוםבי

 דשלנ ע"א( י"ז )נדה בגמרא כמבואר כהטקה לעשותה טחשבה בומועיל
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 נימוח והיא הכום לתוך השלג לתת שמותר וכמו משקה, ולא אוכל לאאינו
 הכא. ה"ה לשברו, לצורך התיר ל"ו( ס"ק )שכ' ובמשנב"רמאליו

 בין החילוק לעיל הסברתי הלא אבל טעם, דברי דדבריו אע"גוהנה
 מחשבתו דבתר כפור, לעשותם המים להנליד או מים לעשותו הכפודלהפשיר
 איפכא. משא"כ למשקה, עליה דחישב משקה חשוב קרוש דבעוד בוה,אולינן

 הדבור פתח בשם שהביא חושב מעשה בספר ראיתי דין מןלבד
 עשייתה ואופן לרבים, למכור "רולדורמא" הנקרא במאכל שדן שכ"ה()סי'
 ורחב גדול יותר כלי בתוך הכלי אותו ומכניס בכלי משקה מין ששמיםע"י

 אשר המשקה נקפה האמצעי הכלי נלגול וע"י קרח, אותה וממלאמראשון
 לאיסורא, טעמים נ' יש ולדעתו ליהנות, לישראל מותר האם הכלי,בתוך
 בונה כהשום ג( הישראל, בשביל ירבה הגוי שמא כהשום ב( נולד, משוםא(

 שאינו מאחר כאן אין בונה דמשום עליו, חולק והוא גבינה דמגבןרומיא
 )ראה דחייב, הוא אוצר לצורך ומגבן ליומו אלא עושה שאינו להתקיים,ראוי
 מרדכי תכלת וכן תפא"י להרב השבת כלכלת י"ב, ביצה צ"ה שבתפנ"י

 מכה משום לאסור דדעתו אלא הפנ"י( בדברי שדן מה פי' דשבתתוספתא
 דיש ע"ה( סי' )ח"ד בתשובה הרשב"א דברי לדבריו כסיעתא והביאבפטיש
 דבנידון ואע"ג בוה(. הירושלמי דעת לקמן )ראה באוכלין, בפטישמכה
 בפטיש, מכה אין ובכה"ג מאליו נגטר הדבר שהרי כן לומר איןדידן
 שם( ר"ח וכן שם אמת ושפת לחבית, בקשר ע"ב ע"ד שבת רשי')ראה
 צ"ע. ולדינא דידן, בנידון וה"ה בי' אית נולד משום כנראהאולם

 נכרי ע"י שנעשה בדברנולד
 רבוותא רנחלקו להא בקשר כאן להעיר כדאי בוה רבריומדי

 שעשה כפור ואי לא, או בשבת עכו"ם ע"י שנעשה בדבר נולד שייךאי
 מותר.עכו"ם

 לפת בקשר ד'( סע' )שכ"ה הפוסקים מחלוקת הביא המחברוהנה
 אוסרים שיש מוה להנות לישראל מותר אי בשבת לעצמו עכו"םשאפה
 יאמר שמא ועור לאכילה ראויה היתה לא השכהשות דבין מוקצה,משום
 רסברו מתירים ויש שם( ומנ"א טו"ו )ראה בעדו, לבשל כוכביםלעובד
 הקשה דהב"י אלא בנולד, וה"ה מוקצה לי' הוה לא אדם בידי דגמרוכיון
 ותירץ אדם בידי גמרו והא לישראל אסודין לעצטו פירות דליקטמהא
 ופידש י"ב( ס"ק מנ"א )ראה ויתלוש, יעלה שמא משום עוד איסורושכאן

 טעמא בהצטרף אלא אסרינן הוי לא נרידא נולד שכהשום שהכוונההמחהש"ק
 שם(. ובהשמטות ס"ח דף לעיל )ראה שניהם נם אסרינן ויתלושדיעלה

 המג"א לדברי ראי' שהביא נ"ה( )סי' מישרים דובב בשו"תוראיתי
 ומאכילין הברישין את לו נוווין נחש שנשכו מי פ"נ( )יומא דאמרוטהא
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 עד יאכל לא אומר שמעון ראב"ר רבי, דברי לעשר צריך ואינואותו

 א"כ מ"ז( )פמחים דאורייתא דמוקצה ס"ל דרבי כיון והקשושיעשר,
 לא הא המעשר, יועיל ואיך מוקצה משום אסורין בשגת שננזזוהכרישין

 שיריה שתהא דבענין חמץ תרומת לענין מצינו שהרי ניכרין, שיריההוי
 בנכרי שייך לא במחובר דמוקצה אלא ע"ב( ל"ג )פסחים לישראל,ביכרין
 מובא הרא"ש כדעת מוקצה בצירוף ויתלוש יעלה שמא כמטום רקואיסורו
 עיי"ש. איסורא לאפושי שלא נכרי מגינת לו גוזזין ולכן שם.במוג"א

 בעכו"ם שייך דנולד ג'( ס"ק תק"ה )סי' המג"א הכריע לדינאאולם
 )שבת דש"ס ופשטא כ"ה( ס"ק תקפ"1 י"ב, ס"ק תק"א מג"א ג"כ)וראה
 להסיק אסור נולד, דם"ל למאן בבקעת קב שחקק דגוי כן מוכחכ"מ(
 כתב דהיש"ש אלא עוד ולא נולד, שייך ג"כ עכו"ם דבשל הרי ביו"ט,בו

 בהתחיל אלא מותר אינו אדם בידי דגמרו י'( ס"ק שכ"ה במג"א)מובא
 יום.בובעוד

 ביו"ט או בשבת ונגמר לעצמו דבר עושה דעכו"ם היכיולדינא
 במכונה הנעשה לכפור בקשר מזה ויעלה הדבר, בזה להשתמש לישראלאסור
 בארון הכפור העכו"ם שישים אבל במאכלו, הכפור לשים לישראלשאסור
 טותר מוקצה שהרי להתיר שיש אפשר בידים ממלטלו אינו וישראלהמקרר
 תק"ב ומג"א ל"ג )ביצה אסור, מוקצה ד'טימוש המהרש"א דדעת אלאבהנאה,
 ולא בשבילו ירבה שמא משום לאסור יש ביטבת מביאו שהוא והיכיותק"ט(

 ס"1(. דף ולעיל שם, מישרים דובב )ראה שביארתי חלב לשאלתדמי

 לנכריאמירה
 דאורייתא שאיסורו אומרים יש הפוסקים מחלוקת יש לנכריבאמירה

 במכילתא ודרשו בהם" יעשה לא מלאכה "כל ט"ז( י"ב )שמות כתיבשהרי
 הסמ"ג ולמד מלאכתך" נכרי יעשה ולא חכרך, יעשה ולא אתה תעשה"לא
 מזרחי רמ"ג, לבוש ש"ד, היראים וכן ע"ה )ל"ת מדאורייתא, שאיסורומכאן

 כ'טהחפ'1 רק אסור שמדאורייתא היראים דעת אבל מ"ז( י"ב שמותעה"ת
 אסור אינו לישראל ועושה עכו"ם של כשהוא משא"כ ישראל שלהוא

 סופרים מדברי רק שאיסורו משבת( ה"א )פ"1 הרמב"ם ודעת מדרכנן,אלא
 )ע"; רש"י ודעת בעצמם, לעשות ויבואו בעיניהם קלה שבת תהאשלא

 וחזקוני ארי' בגור וכן שם, ורמב"ן ט"ז י"ב שמות עה"ת רש"י וראה א'ט"1
 פמ"ג וכן אחרים" ע"י אפילו יעשה "לא שכתב רש"י דברי על העירושם

 ש"ז מ"ז עוד וראה דע"ז, מהא שמותרין נ' ס"ק מ"ז רמ"ג סי'או"ח
 שהוא דבר ודבר חפצך ממצוא מטעם אסור לנכרי שאמירה וד'(. א'ס"ק

 שלוחו, נעשה שהנכרי משום וכן בשבת, שאסור חול של דיבורככלל

 וראה ע"ב ע"א )ב"מ לחומרא, לנכרי שליחות ויש ע"א( קנ"ז שבת)רש"י

 הרבר עושה וכשהנכרי י"ד( סי' ח"ב מה"ת שו"מ בשו"ת בזה שהאריךטה
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 ש"ע שם )מיימוני עושה, הישראל כאילו הר"ז ישראל של נשליחותובשנת
 התורה שהרי שליחות שייך לא שבשבת הסוברים ישנם אולמ א', רמ"גהרב
 שהאדם שהקפידה רק אסורה שהמלאכה לא מלאכה האדם יעשה שלאאמרה
 והאמירה השביעי, ביום שוכת אינו מלאכה וכשעושה השבת ביוםישבות
 כלל, לשליחות ענין זה אין ובכן מאתו השביתה מבמל אינולנכרי

 מבט5 אינו האחר של והמעשה העיקר היא שהמעשה כדבר שייךדשליחות
 וכן ו' ס"ק רס"נ סי' יעקב ישועות באריכות )ראה הכה2לח, שלהשביתה

 חו"מ פ"ד, או"ח חת"ס קפ"ח, שלום משפמ ה', סי' אבע"ז מאירבית
 דרבנן אלא שאינו להאומרים ולפ"ז כ"א( ש"ז או"ח רע"א חי'קפה,
 דכתב הא לברורי גבן פש אלא אסמכתא. אלא אינו המכילתא שלהדרש
 מ"מ לנכרי שליחות דאין דאע"מ י"א( סי' שלוחין )הלכות אפריםהמחנה
 אומן ע"י מעקה לעשות שרוצה מי ולכן הבית בעל כיד דידו שאני,פועל
 דידו שאני פועל מ"מ לנכרי שליחות דאין דאע"פ עליו, לברך יכולנכרי
 אופן. בכל בפועל להתיר שייך לא ובכן בעה"בכיר

 דאמרינן דהא הראב"ד בשם הביא ע"א( צ"ו )ב"מ השמ"קוהנה
 דלא איסורא לענין משא"כ ממונא לענין רק זה בעה"ב כיד עבריד

 חסד תורת בעל הגאון בזה האריך וכן בעה"ב, כיד דידו הא כללמהני
 קפ"ח וסי' קפ"ב סי' שלום )משפמ סהרש"ם, והגאון מ"ה( סי')או"ח
 לענין דכ"ז ודעתם ב'( אות נ"ה סי' משה השיב קונמרס משה בארושו"ת
 ח"ב בספרי מזה שכתבתי מה ג"כ )ראה ואיסורין. מצות לענין ולאממון
 לני2ים(. תורה ספר לכתיבתבקשר

 אפילו אלא דאורייתא במלאכה דוקא לאו דאסרו לנכריואמירה
 ד"ה ע"א קכ"א שם ותו' ק"נ )'2בת בשבת, פועלים כשכירת דרבנןבסלאכה
 מלאכה שיעשה לו לרמוז אף אלא אמורה, בלבד בפירוש אמירה ולאאין(
 שמבין דבר לו לומר אסור וכן ש"ז( רמ"א פ"ה מי' ח"ב )או"זאסור,
 כציווי שנראה רמיזה ודוקא ל"א( ס"ק ש"ז )מג"א מלאכה, שיעשהמתוכו
 )ראה לאורו, לקרות יכול שאינו או יפה מאיר אינו הנר כשאומרמשא"כ
 שבות דברמיזה שם( א"א ש"ז )או"ח כתב והפמ"ג שם( ומנב"ר הרבש"ע

 הקשה הלכה )החקר דאורייתא, דאימורו בפירוש אליו כשמדברמשא"כ
 ולא כדיבור( הוי הראש דהרכבת כ' סע' צ"ו סי' אבע"ז דנקטינן מהעליו

 ב'( מ"ק ש"ז )מנ"א מנהג, או חומרא משום שאסור בדבר אלאהתירו
 וזה יכול דזה היכא פטורים שעשאוהו שנים דקימ"ל אע"ג מצוה.ובמקום
 לעשות נכרים לשני לומר אמור מ"מ צ"ב( )שבת "בעשותה" דכתיביכול
 אב5 מחטאת פטורים רק שעשו דשנים בשבת, דאורייתא מלאכהאיזה
 דהקילו מציגו דלא ועוד תס"ו( סי' חיים )מקור בי', אית תורהאיסור
 חמימי, דאשתפך ינוקא ההוא גבי כמו דאורייתא איסור דאיכא היכיזאת

 הוה אחד ישראל ע"י נעשית היתה לו מלאכה שעיקר לפי וזה)עירובין(
 או"ה יצהק באד שו"ת )ראה נכדים ב' ע"י אף חז"ל נזרו בכה"נדאורייתא,

 י"ד(.סי'
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 נ"נ( )סי' יאיר החוות כתב לעכו"ם דאמירה דינא בהאיוהנה
 אלא דשבות, שבות הוה לעשות אחר לנכרי שיאמר לנכרי האומרדישראל
 אינו המכבה כל לומר בדליקה להתיר הצריכו לכוה דא"כ עליו הקשושרבים
 לעכו"ם שיאמר לעכו"ם, 'טיאמר עצה ישנה והלא ע"א( קכ"א )שבתמפסיד,
 להסביר שכתב ז'( או"ח )ח"ב שלמה תשובה בשו"ת וראיתי שיכבה,שני
 דיבין היינו מפמיד, אינו המכבה כל דכשאומר בזה משמיעני אמישר'
 המכבה כל שיאמר לנכרי יאמר אם וא"כ שכרו, יקבל מכבה דאםהנכרי
 שיאמר לנכרי יאמר ואם יכבה, אם שכרו שיקבל הנכרי יבין מפסידאינו
 כל שיאמר קנכרי יאמר ואם שכרם, להם קוצץ אינו אם לו ישמעו לאזאת

 מעשה עושה שהרי דאסור, פועלימ לי שכור לו כאומר הוה שכרו יקבלהכוכבה
 ואין לו י'טמעו מפסיד אינו המכבה כל להם יאמר הבית כשבעל אבלהשכירה,

 קעביר. דנפשי' אדעתי' דהנכרי פועלים שכירתזו

 והחת"ם כ"ב( מי' )ח"נ יעקב השבות הסכים אלו יאור החוותלדברי
 אך מרובה, בהפסד להקל יאיר חוות להגאון הסכים קפ"ה( סי')חו"מ
 אבל ישראל, דעת על שעושה יודע אינו השני שהנכרי דוקא דהיינוכתב
 ישראל, של שלוחו השני הנכרי נעשה ידוע, לנכרי שיאמר לנכרי אומראם

 בכול לומר ס'( סי' )או"ח התיר גם ד'( ס"ק מ"ז רע"ו סי' פמ"ג)ראה
 שיאמר לא אך ידו, תמצא מאשר פועלים לו להעכ!יד שני לנכרילוכ!ר
 ולעיל(. י' סי' או"ח משה השיב מזה )ראה ידוע. אדם שישכורלו

 למהר"א אמת תורת ב'טם הביא שבת( מהלכות ה"מ )פ"1 למלךוהמשנה
 לו אומר יבין בשבת להנכרי אומר בין לחלק קנ"ו( )סי' ז"לששון
 ז"ל ממודינא י'2מעאל ר' להנאון אמת זרע ובתשובות השבת,קודם
 שני לנכרי אומר אחד נכרי אם פסידא במקום ג"כ התיר ל"ב()סי'

 במקום שלא אצ רשבות דשבות ק"ל( )שבת המאירי ודעתלעשות,
 שיאמר לנכרי אמירה אוסר הגרשוני רעבודת אלא מקילין, ישמצוה

 דתנן מהא דידי וחילי מ"ט( סי' יאיר חוות שו"ת )ראה אחר,לנכרי
 לשכור לחברו אדם יאמר ולא בשבת פועלים ישכור "לא ע"א( ק"נ)שבת
 א"ר חבירו, לי מה הוא לי מה "פשימא, אמרינן שם ובגמרא פועלים",לו
 אחר, לנכרי שיאמר לנכרי לומר שאסור למד ומזה נכרי", חבירופפא

 ש"ז(. א"א ג"כ)ראה

 החוות דברי על מתמיהים ראיתי הגרשוני עבודת דברימלבד

 "נכרי קכ"ב( )שבת דאמרו, מהא דאמירה אמירה להתיר שכתביאיר
 ליהנות דאסור ישראל לצורך כבש עשה או מים מילא או הנר אתשהדליק

 ס"ק ש"ז )סי' במנ"א הלכתא איפסקא יכן שבת", באותו המלאכהמן

 בשביל מעצמו העושה בנכרי למחות דמחויבים י"ד( ס"ק ש"הל"א,

 מעצמו. דעושה מהיכא אחר לנכרי שיאמר לנכרי אמירה נרע ובמהישראל,

 דבעושה מעצמו דעושה להיכא דאמירה אמיךה בין לחלק דישונראה

 משא"כ הדבר לעשות לנכרי לומר הזה האי'ט דיבוא לחוש ישמעצמו
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 יבוא לא בודאי אחר לנכרי שיאמר לנכרי לומר שדקדק אנו שרואימבאמירה
 בעצמו. שיעשהו ראשון לנכרילומר

 השכת אחר לנכרי לומר מותר מ"ם לעכו"ם אמירה שאסרוואע"פ
 שרצון הנכרי מבין דבריו שמתוך אף בשבת, פלוני דבר עשית לאלמה

 מרויח הישראל שאין והיכי ב'( מע' )ש"ז הבאה, בשבת שיעשנההישראל
 מ"ם ע"א( צ' ב"ם תום' )ראה אימור, כאן אין עכו"ם של באמירתוכלום
 מזונותיו כשאין אפילו בשכת, לעצמך ובשל בשר הילך לו לומראמור
 כ"א(. ש"ז ש"ע שם ב"ם ונם"י שטם"ק )שם,עליו,

 מכות אותו מלקין בשבת, מלאכה לו לעשות לנכרי ואמרעבר
 שיעיטה, בכדי שימתין לאחר זו ממלאכה ליהנות לו מותר אבלטרדות,
 ש"ז( מי' ב"י י"ב ח' י"ב )נתיב ירוחם רבנו דעת אבל ה"ח( פ"1)רמב"ם
 לקולא הכריעו הפומקים אולם קנם, משום לעולם, ממנה ליהנותשאסור
 תקנת בדבר י"ט מי' אש אמרי שו"ת ראה כ' סע' )ש"ע הרמב"ם,כדעת
 במהר"ם וכן התקנה לכטל שאין הלילה חצי עד במוש"ק יקנו שלאהפשתן
 מיוחד במקום להיות בשבת שנוסע עכו"ם ענלה בעל בדבר ק"ה או"חשיק
 המחורה להם לממור מותר במוש"ק לימע פנאי לו יש דאם ראשון,ביום
 אסור(. לאוואם

 מצוה לצורך נר להרליק לניריאמירה
 להד;יק לנכרי שמצוים בהא דן י'( סי' )או"ח משה השיבניטו"ת

 לדבריו ראיה והכיא דרבים סצוה מ.טום להתיר שיש ודעתו בשבתנר
 שם היה 1;א ע"ב( ס"ז )עירובין בשבת המימי דא'סתפך יניקאמהאי
 ואמירה שבות הזאה א"ל וכו', דליתי עכו"ם לי' נימא דאמרועירוכ,
 שבת, דוחה אינה לעכו"ם אמירה אף דוחה אינה הזאה מה שבות,לעכו"ם
 עיי"ש, מעשה בו דאין לשבות מעשה בי' דאית שבות בין לך שני ולאא"ל

 בה שאין שבות סוברים יש אלו, דברים של בפירושו ראשוניםונחלקו
 מלאכה לעשות לנכרי שאומר דאורייתא מלאכה בו שאין היינומעשה
 ולכן אסור, דאורייתא מלאכה אבל עירבו, שלא בחצר טילטול כגןדרבנן
 שאינה מלאכה מ'טא"כ מילה, לצורך עכו"ם ע"י בשבת מים לחמם להתיראין

 לענין רק אומרים וי.ט לנכרי, אמירה ע"י מצוה לדבר מותרתדאורייתא
 התירו ואהרים שבת, דוחה מילה שהרי מצות, לשאר מיטא"כ התירומילה
 ק"ל שבת )ריף מילה, מצות לצורך נכרי ע"י דאורייתא מלאכהאמילו
 דאורייתא במלאכה לנכרי אמירה מתיר העיטור ובעל ע"ב( ח' גיטיןהום'
 בשבת נרות להדליק לנכרי לצוות התירו טעטא ומהאי אחרת, במצוהאפילו
 ז"ל משה השיב בעל והגאון ב'( מע' רע"1 )מי' כשכבו, הסעודהלצורך
 בשבת, שיעשה השבת קורם לומר לו מותר מצוה דלרבר ולומר לחלקיצא

 )פרמ"נ שבת, אטו שבת קודם וגזרו גשבת הוא לנכרי יאמר שלאדעיקרו
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 להתיר, יש השבת קודם לו באומר מצוה לדבר ולפ"ז דע"ו( וםי'בפתיחה
 חת"ם(. בשם לקמן מזה)ראה

 מתחלה יצא והוא זו בשאלה נ"כ דן י"א( )םי' אהרן זקןבשו"ת
 שם דאמרו ע"ב( ל"1 )ביצה ר"ת מדברי העיטור לבעל םמך והביאלהתיר
 רשות, משום הן אלו תני והדר מצוה, משום הן אלו בבא, בחדבמשנה

 ומשני קעביד, מצוה והא בגמרא, ופריך חולצין ולא מקדשין ולא דניןלא
 מצוה נאן אין מיני' עדיף כשיש ופרש"י מיני' דעדיף דאיכא צריכאלא

 אפילו שבות להתיר אין מצוה באיכא אפילו איםור לענין אבל רשות,אלא
 ישני הא אסור, יהא למה בגסרא דהשאלה פירש ר"ת אבל מצוה,במקום
 מיני' דעדיף דליכא היכי אבל מצוה, וליכא דעדיף דאיכא ומשנימצוה
 ודעמי' היראים לדעת דחש אלא והא( ד"ה )שם מותר, באמת מצוהדהוה

 והקשו דאורייתא, אימור לעכו"ם שאמירה המכילתא כדרשתהסוברים
 דהעכו"ם היכי בין לחלק שיצא בשמו והביא שבות שמשום חז"ל אמרוהא

 מלאכת כשעושה סשא"כ שבות, דאז מצוהו והישראל לעצמועושה
 מ"מ לנכרי, והפנמים הנרות הקנאה ע"י רק והתיר דאורייתא דאזישראל
 להקל. מצדדבםופו

 בההוא דן שג"כ י"ד( סי' ח"ב )מה"ת שו"מ בשו"ת ראיתיוהלום
 דנכרי נימא אי ואפילו מותר, השבת לפני לנכרי צוה שבאם ודעתוענינא
 לא מצוהו ואינו בשבת אליו מדבר דאינו כיון מ"מ עושה דישראלאדעתא
 כביהכ"נ. רבים לצורך ובפרט בשבת דמותד מהרהורעדיף

 חיים בעלי צער משום לנכריאמירה
 לומר מותר ולכן חיים בעלי צער כהשום לנכרי אמידההתירו

 מלאכה פוסקים לרוב הוא בשבת שחליבה אע"פ בשבת בהמתו לחלובלנכרי
 מצער שהחלב חיים בעלי צער משום חליבה( ח"ד מזה )דאהדאורייתא,
 האינו מן לקנותו שצריך אומרים ויש ביום, בו אמור והחלב התידו,הבהמה

 םע' ש"ה םי' )ש"ע ישראל, לצורך כחולב 3ראה יהא שלא מועט בדבריהודי

 מזה(.כ'
 ומשום דמ"מ( פ"ב )נ"י ראורייתא איםור הוא חיים בעלי צעדוהנה

 1כ1 י"א( ם"ק ש"ה )מג"א דדבנן, אלא דאינו מהיכנו כלי לבבןל התירוהכי

 לחלוב. לנכרילומר
 ת"ר אבאר. דרבנן או דאורייתא איםורא אי בעצמהוחליבה

 חלות והרורה והמרבץ המכבד כגרוגרת, והמגבן והמחבץ החולב צ"ה()שבת

 אחד אומרים וחכמים מ', לוקה ביו"ט הזיד חטאת חייב בשבת שגגדבש,

 שבות. משום אלא אינו זה ואחדזה

 רק או כהטנה אכולה אי קאי, אמאן חכמים האי מחולקיסהפוטקים
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 קאי מימרה אכו5ה דהכמים נראה )פ"י( התוספתא מדברי ומרבץ,אמכבד
 הירושלמי מדכרי נראה וכן וכו' והמכבד באמרם כאחד כו5ם גרסישהרי
 דירוש5מי א5יבא חכמים 5דעת ו5פ"ז פ5יגי אכו5א שחכמים ה"ק( פ"ז)שבת
 והרי"ף הר"ח כמו הפוסקים רוב או5ם שבות, משום א5א בח5יבהאין

 ח5יבה לדעתם ו5פ"ז אר"א חכמים פ5יגי ואי5ך דמכיבוד סבריוהרמב"ם
 דש(. מ5אכת 5ח5יבה בקשר )ראה דאורייתא,איסורא

 סכנה, בו שאין חדיה יצדרך לנכריאמירה
 אינסדיין זי?דףקמן,

 )שבת בשבת, נכרי ע"י צרכיו כל לו עושין סכנה כו שאיןה1לה
 משבת( ה"י פ"ב )רמב"ם התורה, מן האסורה במלאכה ואפילו ע"א(קכ"ט
 '2כ"ח( '2"ע ה"י פ"ב מ"מ וכן '2ם )ר"ן למשכב, חליו מחמת '2נפלודוקא

 שחושש למי שן להוציא לא"י לומר התיר ג'( ס"ק שכ"ח )טי'והרמ"א
 מהא עליו הקשה הטו"ז אולם ג'( )ס"ק המג"א, המכים ולדבריו בשיניו,לו

 בזה הרגיש שכבר ראה לא ובמחכ"ת להחמיר, דעתו ולכן חייב דג"כדניקף
 עובר הניקף דנם התם דשאני הרמ"ה בשם והביא שם( )מכותהריטב"א

 בשאר משא"כ חייב במסייע לכן מעשה, בו שאין אלא גווני, ככלבלאו
 ג'( סע' שם הלכה )באור ז"ל מנב"ר בעל הגאון התיר וכן דפטוראזהרות
 כדברי סכנה בו שיש חולה דמקרי בהם תלוים שהעינים שינים בהניבפרט

 שכ"וו סי' למהרש"ם חיים ארחות ג"כ וראה ח"י דין נ"ט )כללהאו"ה,
 )סי' צינה, אצל חולים כולם אז גדול הקור אם הקרות ובארצות ה'(אות
-רע"1  סכנה, בו שאין כחולה דינו לאכול מה לו כשאין וקמן ה'(. 
 ברעבון וזה לכך, כשצריך בעדו לב'2ל לנכרי לומר ומותר י"ז( י2כ"ח)רמ"א

 של רעבון אבל שבות מותר ומ"מ סכנה, כו לית דודאי מועטת, שעה'2ל
 מתרגשות חלאים מאד שמצוי ובזמננו סכנה, חשיבא עליו להקפיד שרגיליןזמן

 לשלשל, או לעצור מעיים קלקול לו שיגרום ספק שיי2 דכל נראהבתינוקות
 קלקול שכל סכנה, ספק בכלל הוא שהוא, כל חם או מעיים, כאב גרםאו

 ע"פ או בנסיון יודעים אם ולכן סכנה, מפק חולי וכל חולי, שיגרוםאפשר
 בדבר שמיקל ומי סכנה, למפק לחשבו יש במעיים, קלקול שגורםהרופאים

 ד'(. אות נ"ט סי' או"ח איש חזון )ראה אותן, מזניחיןאין

 והוא הצוקר במחלת בחולה דן מ'( סי' )ח"ג זכרון אבניבשו"ת
 זילוף סעודה כל לפני לו שיזלפו הרופאים ופקודת סכנה, בו שאיןחולה

 עושה הרופא דאין משום ישראל, רופא ע"י אפילו להתיר ודעתואינסולין,
 רצונו וזהו הנקב נסתם מהבשר המחט יציאת לאחר דתיכף כלל,פתח
 לדבריו וכראיה יפעול ולא שם דרך האינסולין יצא שאל"כ הרופא,של

 קוץ ונטילת ע"א( ג' שבת מ"ה, פ"ב )עדיות מורסא דטפיס האהביא
 ע"א( קמ"ו )שבת נקב כל אסור דמדדבנן ואע"ג ל"ב( ס"ק שכ"ח)מנ"א
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 על שהוהיר אלא סכנה, ספק שום ליכא אפילו התירו צערא נמקוםט"מ
 באלכהאל שנותנן בסורין וכן ביודן ישתמש שלא התרופה עשייתאופן

 דאורייתא. איסורא לידי יבוא בא דא5"כ המותר, נאופן אלא הכלי,וכישול
 )שו"ת שליט"א, זילבערבערנ מהרא"ב הגאון הרב ג"כ אזל זהבדרך

 אבני השו"ת דברי שהביא ואחר להתיר ודעתו מ"ג( סי' בנימיןטשנת
 כבונה שהיא מפים משום כאן שאין מורסא דמפיס מהא עליו השיגזכרון
 אפשר שבאם שהוסיף אלא המחט, תחיבת בעת אפילו כלל, פתח כאןשאין

 לבן(. בקשר קם"ו דף י'2רון יסודי ח"א )ראה טוב, מה עכו"ם ע"ילעי2ותו
 במקום ודעתו ט"ו( )סי' בוה שדן ראיתי פליטה ירושת בשו"תאולם

 החיים ספר דברי על התירו יסוד ובנה עכו"ם ריפא ע"י להתירשמצטער
 לעשותו דמותר השכת קודם ברפואות עסק דבאם שכתכ ל"ן( סע' שכ"ה)פי'
 יאבד אחד יום יפסיק שאם כיון הי2בת, טלפני שמתוקן בדבר בשבתאח"כ
 חובל,. לחיוב בק':ר '2מה שדנתי ה"ד )ראה עתה, עד שפעל הפעולהכל

 מת ולצדרך הפסד במקום ~נכריא,מירה

 לנכרי כ.סו נותן טעות, עמו והיח היום עליו וקידש בדרר שנאמי
 נתירנז לא ואם ממוני, על בהול שאדם מפני כושחשכה, אפילו לולהוליכו
 ויעבור בידו להביאו יבוא לעיל( )ראה סופרים, מדברי שהוא והא.סיר
 ימב"ם קנ"ג, )שבת הרבים, ברשות אמות ד' שיעבירנו דאורייתא,איסורא
 כ"ב(. ה' משבתפ"ו

 כל אומר אלא שיכבנה, ל:כר. לומר אסור כשבת דליקהנפלה
- קכ"א )שבת מפסיד, אינוהמכבה  לקרות לו יהתירו כ"ו( סע' של"ד ש"ע 
 '2ם( הרכ ש"ע וכן י' ס.' ט"ו פ' שבת רא"ש )ראה בפניו, כן ולוטרהנכרי
 אפילו להצילם לנכרי לומך מוהר י'2רפו, שלא הקודש כתבי בזיוןומשום
 התיר ב'( ס"ק פ"ה )סי' השלחן ובמסנרת שם( )ש"ע הרבים, רשותדרך

 בביו, קבועים מזוזות שהרי הדליקה לכבות לנכרי לומר טעמאמההוא
 במסמרים. קבועים שהרי בשבת ללקחם וא"א ודלת, דלת כל עלישראל

 שהוא שמפני המפורשים פירשו לנכרי, אמירה כאן דאסרווהא
 לכבות ויבוא לשיעורים, דבריו יהן שלא חוששים ממונו להציל ובהולנחפז

 ז"ל הרב ש"ע קנ"ג דף שבת ר"ן וראה ל', ס"ק של"ד )מג"אבעצמו,
 אמירה התירו בדרך בא דגבי מדליקה, בדרך שבא מי שאני ובמהשם(,

 בדרך בא דנבי אלא אסרו, דליקה וגבי כזכזונו על בהול שאדם משוםלעכו"ם
 שיזרקנה יצרו את לכוף עצמו מע0יד אדם אין בו ואוחז בידו כברממונו
 תו,-ה אימו- לידי יבוא שלא סדבריהם, איסור לו התירו ולכןלאיבוד,

 ולבן איסור לידי יכנס לא מצדו מעשה בלי מאליו נפסד כשססונוכהשא"כ
 ומאירי ריטב"א וכן שם בר"ן מובא )רמב"ן ישכח, שטא אמירהאסרו
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 שבות נתירנו ואם הצלתו ימהר דליקה כעין פתאום שבא הפסד ועודשם(
 כשאין משא"כ עמו, בל לבו עליו, נחפז שהוא שמתוך לכבות,יבוא
 לו, נתיר אם שהחשיך, דמי כהא עליו בהול לבו שיהא לו דחוקההשעה
 ויעבור ממונ1 על עצמו יעמיד לא לו, נתיר לא ואם שנתיר, ממה יותריעשה
 שם(. ר"ן )ראה חמוד, איסודעל

 סכנת ספק חשש שאין במקום דוקא הוא דליקה של עניןוהאי
 לחוש כשיש ובפרט הדליקה את לכבות מותר נפשות בספק אבלנפשות,
 דרים שהישראלים במקומות או קצ"ד( סי' ראש בשמים )שו"ת הגוף,לנזק
 איבה דמשום קל"א( יור"ד חת"ס שו"ת וראה כ"ו סע' )שם הנכרים,בין

 סי' או"ח ח"ב חיים דברי בשו"ת דבריו )וכעין דאורייתא, איסורמתירים
 אימת משום לעשות כשמוכרח ובפרט תרנ"1(, סי' במנ"א מבואר וכןכ"ה

 ע"ב שבת פנ"י קל"ז, )סי' במהרי"ק כמבואר שאצל"ג מלאכה דהוהמלכות
 באופן לעשותו טוב דיותר ו'( אות פ"ב ע"ז תפא"י הניחו, ד"ה תוס'ע"ב
 וארחות ס"ד סי' ח"א אמת זרע שו"ת )ראה וכדומה, מים מקלחי ע"יגרמא
 ראמירה דין בטל אז ה'( סי' ח"א מה"ת שו"מ ל"ד, סי' למהרש"םחיים

 בעצמו. משיעשהו טוב מה לעכו"ם לומר יכול אם אדרבה אלאלעכו"ם,
 החיים בין מתבזה ונמצא להסריח, שקרוכ או בבית, שהסריחמת

 )שי"א לכרמלית, ולהוציאו לטלטלו לנכרי לומר מותר ממנו, מתבזיםוהם
 ס"ק שט )מג"א עירוב, שאין במקום הרבים לרשות לא אבל ב',(סע'
 ע"י לקברו שאסרו וכמו עבורו שבת שנתחלל למת כבור אין שהדיי"ג(
 פ"א ב"ק תוס' )ראה עבורו, שבת שנתחלל למת בזיון שהוא בשנתנכרי
 ב' ס"ק ל"ד סי' תומים ק"1, שכת רשב"א וכן בתוה"א, רמב"ןע"א,

 ריפורמים עדת בדבר קע"ב דף ח"ג הגרשוני ילקוט וראה ד' סי' ח"גתשב"ץ
 וכן תקיפה( ביד ננדם הדור גדולי ויצאו הדבד נכרי ע"י להתירשרצו
 )נוסח נכרים, ע"י בשבת התפיסה מן המת הוצאת ממיץ ד"אהתיר
 אגוד שי"ב כירה פ' שבת )מרדכי מת, של בבודו כהשום מהספינה(אחר
 המת הוצאת להתיר נראה ס"ט( סי' )שו"ת המהרי"ל ומדברי שבת(דיני
  מהר"ץ שו"ת )ראה להתפלל, יכולים שאינם כהנים משום נכרי ע"יבשבת
 יעקב הישועות מדברי אבל מהרי"ל( לדברי בקשר כ"ב סי' ח"אחיות
 משאילת אולם בשבת, כהסא"כ ביוה"כ להתיד נראה ד'( ס"ק שי"א)סי'
 נכרי. ע"י מותר בשבת דגם קי"א( )סי' נראהשלום

 אכרזה על לעמוד וכן הפטד במכעם ד[ךבנלבבנרון
 ננששננרז)5יצטאציע(

 אצל חוב לו שהיה בישראל דן נ'( )סי' החדשות ציון בניןבשו"ת
 לשלה מותר אם החוב שיפסיד לודאי וקרוב הסדינה עוזב והנכרינכדי
 להתיד ודעתו בשבת ולנבות החוב לתבוע הכהשפט מבית הממונה בשבתאחריו
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 השופט אצל בשבת לקבול שהתיר קמ"ו( )סי' הב"ח שו"ת הוא התירוימקור
 כתבי( כל )פ' שכתב הרא"ש מדברי וראיתו ממונו הפסד חשש שישהיכי
 היזק בכל אלא מפסיד, אינו המכבה כל לומר הקילו בדליקה דוקאדלאו
 בכל הוא כללא שזה הב"ח ודעת שבות, איסור הותר פתאום לאדםשבא
 דברי ג"כ )ראה מעשה, דאיכא היכי משא"כ מעשה ע"י שלא שבאשבות
 דברי וכן שאמור חוב להציל בספינה לעבור בדבר י"ג ס"ק של"ט סי'המג"א
 זרע בשו"ת ג"כ אזל הב"ח של ובדרכו הורה( כן שלא מ"א כלל אדםהחיי
 מהרש"ם מ"ז מי' ח"ב יושר אמרי שו"ת וכן ש"ז או"ח שע"ת )ראהאמת

 )ליציטאציע( בדבר בדיונו ז"ל אבנ"ז בעל הגאון אזל זהבדרך
 ליהודי והתיר מקחו על לעמוד יהודי יוכל לא למען בשבת הנעשהאכרזה
 בערכאות שנכתב בשעה רק בדיבורו, נעשה אינו הקנין ונמר הואיל לשםלילך
 שמותר כמו מותר פמידה במקום כזה ושבות כלום, עושה אינו הואואז

 מצוה במקום שבות שהתירו ע"א( )קנ"ז דשבת מהא כדמוכח מצוהבמקום
 ומודדין. דקושריןכהא

 הנ"ל נזר האבני עליו השיג מ'( מי' )או"ח אברהם מחזהבשו"ת
 מסתברא איפכא אדרבא אלא ממצוה, עדיף דפמידא לומר נהירא דלאוהראח
 להתיר יש יותר מצוה דבמקום שכתבו ע"ז( )יומא ישנים מתום'וראיתו
 מלאכה דשרי:ן ס'( )כתובות ק'טקשים בו שעלו דצינור והא פמידאכובמקום
 'טהוא בדבר אותו חותכין דאין ל"נ( )ר"ה אמרו שופר דגבי אע"ג ידכלאחר
 החם שאני ס"ו( )פסחים שרינן דלא בפסח יבלת גבי וכן שבותמשום
 בצינעא, כדרכו שלא דשבות שבות רק דהוי צנור ושאני מע"שדאפשר
 איסורא. דהוה זה בנידון משא"כ ט'( ס"ק א"א של"ו פמ"נ)ראה

 מי' ח"נ )שי"ת ז"ל מהרש"ם הגאון דברי דבריו לחזק הביאכ"כ
 )סי' הריב"ש דברי על בהסתמכו לאמור ונטה גוונא בכהאי שדןרכ"ה(
 מתירים. היו לא דבריו ראו ולו דבריו ראו לא שרבים וכתבשפ"ז(

 מהו ודן עבר - בשבת ארם ומחרימים מאמרים דניםאם
 ובגמרא וכו' דנין לא רשות כהטום הן ואלו ע"ב( ל"ו )ביצהתנן

 בש"ע להלכה איפסקא וכן ע"א( ל"ז )'טם יכתוב, שמא גזירה שזההסבירו
 שם( א' מע' ישע' ה' סי' חו"מ טור ג"כ וראה ד' מע' שלט סי')או"ח
 מי הסוהר לבית ולהכנים לתפים שאמור שם הגיה שרמ"א אלא עודולא

 בכלל דהוה להלקותו שאסור שכן וכל יברה שלא כדי עונש איזהשנתחייב
 בביתו לעצמו טענותיו לסדר לאסור כתב ז"ל עמדין יעקב ר' והגאוןדין,

 )מור וכו', דבר ודבר משום לדין בעמדו בפיו שנונים שיהיו כדיבשבת
 הבע"ד וכן הדין לידע הפומקים בספרי לעיין מותר הדיין אבל שם(וקציעה

 הוא. הכי בראם
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 בשלמא לתמוה, יש יכתוב משום שאסרו הגמרא דברי עלוהנה
 דגזרו מהא מ"ש גזרינן, אמאי ג' אבל יכתוב שמא לדו1 אסרוליחיד
 אחד בענין ובשנים יטה שמא בשבת הנר לאור לקרות 'טלא י"ב()שבת
 שהעיר מי להפוסקים ראיתי שלא ופלא אחד עני1 חשוב הלא ודי1התירו,
 קשיא כעי1 ה'( מ"ק רע"ה )סי' מהרי"ל בשם הביא שהמג"א אע"גבזה,
 הב"ח דעת ע"פ ותירץ מותרים שיהיו בהמה ע"ג רוכבים לשנים גקשרזו

 אפשר ולפ"ז דרשות, במילי מיטא"כ התירו מצוה שהיא בקריאהדדוקא
 ומלה מלה דבכל עוברת, מצוה שהיא קריאה בי1 לחלק יש כא1 דנםלומר
 דלא מינייהו דעדיפא דאיכא היכי ובפרט די1, בד1 משא"כ המצוהמקיים
 קמ"ה או"ח חת"ס בשו"ת ג"כ וראה ע"ב, ל"ו )ביצה מצוה,מקיימי
 י"ד(. ה' כ"נ פ' שבתושעה"מ

 ביום לדון שלא קי"ד( )מצוה החי:וך בספר ראיתי דין מןלבד
 החוטאים גם הכל מנוחה בו שימצאו הזה יום את לכבד קב"ה רצה כיהזה

 שיכולים אפיטר מצוה במקום ולפ"ז כשלשה אפילו כא1 גזרו ושכ1וחייבים
להתיר.

 שב,2בת ע"ב( פ"ח )סנהדרי1 ותנינא הואיל ג'( ס"ק )שם כתבהמג"א
 כאילו נראה יהא שלא בחול אלא הגזית בלשכת הסנהדרי1 יושבין היולא
 החליצה, בסדר ובאע"ז בשבת לחליצה מקום לקבוע אסור לכן ב'טבתדני1
 משום אי כתב י"ד( סי' )ח"א יעקב שבות והגאון בזה, נדחק ז'()סע'
 הדי1 עינוי משום שאסור נפשות בדיני מיירי התם 'טהרי אריא לאהא

 כדנין דנראה הגזית בלשכת בשבת יהיו שלא גזרינ1 ע"כ ל"ה()סנהדרי1
 עדות לקבל התיר טעמא מההוא מסנות דיני רק שדנין ~דידןמ'2א"כ

 וכ1 ימות, שהעד הבי"ד כשיראים לינשא אשתו להתיר כדי איש מיתת דברעל
 הביא לדבריו וכראיה אשתו לעג1 שרצה ביטבת אחד במאסר ל'טיםהורה
 לקמ1(. )ראה בב"י, המובאים שרירא רבדברי

 בכל מקיים דבתורה לדי1, תורה בין לחלק לעיל שבארתי מהולפי
 ישרון יסודי )ראה עשה, המצות מקיים ודבור דבור בכל 'סהרי המצוהעת
 להתיר יש דשפיר וכדומה העיגון מכבלי אשה בהצלת ה"ה קנ"א( דףח"א
 ז"ל. יעקב שבות בעל הגאו1 דברי כניםולפ"ז

 ה"ז כ"ד פ' )רמב"ם בשבת, עונשים אין כן בשבת דנין שאיןוכמו
 דסנה' מהא ומקורו שבת, דוחה אינו עשה מצות שעונש ואע"פמיטבת(
 דכתיכ מהא דבריהם ומקור קי"ד( )מצוה החינוך כתב וכ1 ל"ה()דף
 וה"ה מיתה שנתחייב מי בשבת ישרפו שלא אזהרה וכו' אש תבערולא

 החינוך שדעת שדעתו קי"ד מצוה פנ"ח וראה שם )רמב"ם עו:'2י1,ליטאר
 לא אבל מסנהדרין, ה"ו פ"ד הירושלמי מדברי נראה וכן מיתה, לעני1רק
 כמו דברים שאר ולפ"ז שבת( להלכות כוללת במתיחה הפמ"ג דעתכן

 מדבריו בזה הרמב"ם על תמה ג'( סע' של"ט )סי' והטג"א זה, בכללמלקות
 מ"ו( סי' )ח"א ז"ל נזר אבני בעל הנאו1 אבל שכ"ב( )מצוה המצות,בספר
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 )מנהררין הירושלמי דברי הם ז"ל הרמב"ם יטל שמקורו והראה בזה דןכבר
 משם ודייק בשבת" דנין יהיו שלא דינין לבתי "מכאן שכתבו ה"ו(פ"ד

 העוניט, בזה כ':מקיים שעושה המלאכה לבד אסור עצמו בשבתשהדין
 אדם לענויט שלא לאו עוד ש.'ט רכ"ה( סי' או"ח אבנ"ז מזה עור)ראה
בשבת.

 עשיה בכלל היא בשבת הסהר לבית ולהכניסו הנאשם אתלעצור
 בת'טובת אולם גאון( יטרירא רב בשם רס"ג או"ח ב"י שם )רמ"אדין,

 רב מפמקי הביא קל"ח( פמוקות הלכות קפ"ב, סי' תשובה )שעריהגאונים
 י"ד( סי' )ח"א יעקב 'טבות בעל והגאון הםוהר, לבית להכנימו דמוחרשבת למוצאי לו כיטימתינו יברח עבירה שהעובר שיראים שהיכי גאוןפלטוי
 ט"ו )במדבר בתורה שנאמר ממה גאון שרירא רב של פסקו עלהקשה
 במיטטר אותו ויניהו וכו', עצים מקושש אותו המוצאים אותו "ויקריבול"נ(

 מ'2מע מקו,טיט ועדיין בו יטהתרו אמרו ע"א( מ"א )סנהדריןובגמרא
 אי: שעכ"פ כיין היטבת, ביום אף במשמר, מיד אותו שהניחו דקרא,פשטא
 שם בבאורו הראבע"ז ואו~ם השבת אחר ולעניטו לחבשו רק אותו,עונשין
 '2בת, מוצאי ב5יל היה שזה בחיי הרבנו ודעת ראשון בליל היה שזהכתב
 )אי"ח עה"ש הרב מיהו עצמה, בשבת החבישה היתה לא רעתם דלפיהרי

 יברח" שלא לשמרו יכולים עבירה בדבר "ומיהו כתב י"ב( ס"קשל"ט
 של"ט( )סי' שבכנה"ג אלא עוד ולא גאון פלטוי רב כדברי מדבריונראה
 פי' שמואל אמינת שו"ת מזה עוד )ראה נן, גאון שרירא רב בשםכוביא
 בשבח ולחחרים לנדוה שאין ה"ה בשבת ומאמרין דנין שאין וכשםנ"ד(.
 מדכתיב זאת למד ש"ט( )סי' חסידים ובספר ח'( מי' או"ח מהרשד"ם)שו"ת
 )בראשית ברכה בו דכתיב בשבת לא אבל יומו" את "ויקלל -א( ג)איוב

-כ  אבילות שאין טעמו וזהו וכו', השביעי יום את אלו' ויברך ג( 
 וכן הירושימי( בשם דאמר מאן ד"ה ע"ב כ"ג מ"ק תוס' )ראהבשבת,
 שהביא כ"ד( ט"ק )שם המג"א על ופלא י"ב( סע' ש"ו )סי' הרמ"אהורה
 מ"ו(. סי' )או"ח אבנ"ז בשו"ת מזה העיר וכבר איפכא רשד"םבשם

 מהו ופדה עבר - בשבת הבן אה פודיןאין
 ל"א 'ום הל ואם ד'( מע' של"ט )או"ח בשבת, הבן את פודיןאין

 אסאר מהרי"א שו"ת )ראה המצוה, לאחר שלא שבת במוצאי יפדהובשבת
 נוהגין אך בלילה לעשות נכון ופדיון קפ"ז( מי' נו"ב וכן רס"ב סי'יור"ד
 והגאון ביותר, גדול הפרסום דביום ש"ה( סי' יור"ד )ש"ך ביום,לפדות
 ר"ח במוצאי הפריון שיעשו בר"ה ל"א יום כשחל הורה ז"ל מרנליתראפ"ז
 צבי תפארת בשו"ת הורה וכן מ"א( סע' תקפ"א סי' אפרים)מטה
 ש"ך ג"ב וראה י' מ"ק )תקס"ח המג"א מדברי וכנראה מ"ה( מי')יור"ר
 מ"ה(. מ"ק שם יור"ד עה"ש וכן י"ב מ"ק ש"היור"ד
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 להתענות הכהן ועל האב על וגוזרין פרוי בנו בשבת בנו ופרהעבר
 בשמים הרי ק"ז, מי' ח"ב יעקב )שבות בשונג, שבת שחיללו עלבה"ב
 בש"ע, איפטקא וכן ה"נ( )פ"ה ביצה מירושלמי ומקורו נ"ב( סי'מה"ק
 ורל"ה ר"ח סי' )חו"מ קיים, מקחו דבדיעבד בעצמו וממכר ממקח גרעולא

 ריב"ש(. )שו"ת וממכר, כמקח רנראה משום רעיקרו כאןמכ"ש
 רבדיעבר כאן נימא ולמה הקשה י"ח( סי' )ח"א אהרן זקןבשו"ת

 וכדברי מצוה ואינה בעבירה הבא מצוה דהוו, נימא והלא מרויבנו
 מצוות הוה כמצותן עשייתן אם ו;מצות אלה פ"ג( שבת )ירו'2למיאילא
 כשו,מצוה ראפילו היא הלא ל"ה( )פסחים רש"י ושיטת מצות אינן לאוואם

 חולקים דו;תוס' ואע"ג בעבירה הבא מצוה אמרינן דרבנן ועבירהדאורייתא
 יקשה רש"י לרעת הלא מ"מ מתוך( ר"ה ל' סוכה תוס' )ראה רש"יעל

 לענין ה"ג( י"נ פ' )שבת דירושלמי להא דדמי עבירה אין דגכה"גותירץ
 עבירה גופא המצוה אין אבל עבירה עבר דהוא חובתו, ירי דיצאקריעה
 גזולה. במצהכמו

 בשבת וחליצה אשהקידושי
 אסור וכן בשכת, ננשואין לכונסה וכ"ש אשה לקרש חכמיםאסרו

 וקנין קנין דעושה ואע"ג ל"ו( )ביצה יכתוב, שמא רבר של וטעמולחלוץ
 שמא משום אמרו מ"מ משבת( י"ב ה' כ"ג פ' )רמב"ם בשבת,אסור
 כמבואר יכתוב שמא משום טעמא גופה הקנין שהרי קנין משום ולאיכהוב

- של"ט עה"ש )ראה שם,ברמב"ם  י"ג(. 
 של"ט )או"ח בי2בת, ראשונה ביאה עליה יבוא לא אלמנה אתהכונס

 יחור ע"י או ביאה, ע"י אלא לקנותה לאלמנה חופה י2אין לפי ה'(סע'
 ס"ק )שם והמג"א בשבת, קנין קונין ואין אותה קונה הוא לביאההראוי
 מבעור יחוד היה ואפילו ברבר מיתה סכנת דאיכא מהרי"ל בי2ם הביאי"א(
 עליה שיבוא גדולים בשם כתב י"ז( -- ס"ד סי' )אבע"ז הע"ש מיהויום,

 קנין דמטעם נהי להקשות, יש ולכאורה לבד, בהעראה ורי יוםמבעוד
 )וראה גדבר, סכנה ראיכא מהרי"ל בשם המג"א כתב הלא אולםמותר
 ס"ד(. אכע"ז קצ"זטו"ז

 שהביאו ולחרא( ד"ה ע"ב )י"ג יומא התוס' דברי הם הדבריםמקור
 אותה מזטינין לו, מתקינין אחרת שאשה שכתב ה"א( פ"א )יומאהירושלמי

 דפריך רידן אגמרא ופליג ביוו,"כ זאת שיקדש ביוה"כ אשתו תמותשאם
 בתים, ב' בעד ולא וכו' בעדו וכפר ומשני וכו' מאתמול ויקדשהתם
 במהדש, התירו שבות משום ומשני בשבת, קנין כקונה נמצא ולאופריך
 שלא יום מבעור לכונסן צריך ארמלין דכנסין הלין אמרת הדא חנינאא"ר
 מותר להכי לכ"ד קנאה בהופה בתולה לפרש נ"ל בשגת, קנין כקונהיהא
 לבעלה נקנית ואינה הופה לה שאין אלמנה אבל בשבת, עליהלבוא
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 מבעוד עליה לבוא צריר ביאה, ע"י אלא נדריה ולהפר לה ולטמאליורשה
 קודם לאלמנה חומה שיש את"ל ואפילו בשבת, קנין כקונה יהא שלאיום

 בהינומא משיצאה בתולה משא"כ שבת, קודם להיות צריך היחוד מ"מניאה,
 אלא מיחדין היו לא אבל ביום, לעשות רגילין היו וזה שלה חופההויא
 דיחוד הנ"ל בירושלמי כמפורש יום סבעוד ואלמנה לביאה, סמוךבלילה
 חופה.. היינושלה

 דבריו הביאו נ"ג( )מי' מלובלין המהר"ם דברי הם כן לאאולם
 )אבע"ז הח"מ בזה דן וכן ו'( )ס"ק וטו"ז ג'( ס"ק קצ"ז )יור"דהש"ך
 חופת קונטרם מאשות )פ"י והשעה"מ ב'( מ"ק ס"א סי' ח', ס"ק נ"דשי'

 אחרונים חבל הביא של"נ( מי' )ח"ג מהרש"ם בשו"ת אבל ס"ט(חתנים
 ומהרי"ט קל"ד( )סי' הריב"ש דברי מורים וכן יום, מבעוד יחוד ע"ישהתירו
 ס"ז( מי' )ח"א ושבו"י ב'( )סי' צבי החכם ודעת לכתובותבחידושיו
 אבע"ז בפ"ת )מובא בקו"א והמקנה דכתובות, פ"ק ריש הרא"שוכדברי
 יום, מבעוד יחוד בלא אפילו הבעולה לאמור אין דבדיעבד כתב מ"ד(סי'
 שיתייחד עד זכיה בשום עי"ז יזכה שלא הביאה קודם להתנות שיוכלועוד
 זו כגון זו בביאה שיזכה רוצים אינם ששניהם וכיון השבת, אחרעמה

 מועיל, תנאי אי ממתפק ג'( מ"ק )שם יעקב הישועות אולם להם,שומעין
 דמהני. נראה מ"ד( מי' )קידושין הפלאה,ומדברי

 של"ט במנ"א )מובא המהרי"ל דכתב הא לבאר אמרתי בזהובעמדי
 איכא בחול דנם בשבת, דוקא לאו זהו בדבר, מיתה סכנת דאיכא י"א(ס"ק

 ז"ל מהרש"ק והנאון ראשונה מביאה מיירי המהדי"ל שהרי סכנה,האי
 לא אבל לזה לחוש ויש איסור נהנו שהעולם נתב רס"ג( סו"ס ח"ג)טטו"ד
 של"ט חיים )ארחות בהנהותיו ז"ל מהרש"ם והנאון מהרי"ל דבדיהזכיר
 י"ט( מי' )ח"ב שאל חיים השו"ת דברי והביא עליו התפלא כבדי"א(

 בע5 שרוח סכנה יש אלמנה דבכל ע"ב( ק"ב )דף משפמים הזוהר רכרישהביא
 הבעל, מיתת אחר חדש י"ב תוך דוקא וזהו השני את מנצחהדאשון
 מי' )ח"ב דהמהרש"ם אלא אלו הזוהר ברברי דן טצ"ז( )סי' יאירוההוות
 ראשונה, בלילה עליה יבוא שלא יזהר וגם חדש י"ב אחר להתיד העלהקמ"א(

 ואפשר שם(. זוהר ניצוצי ז' דרוש ב' מאמד אדר, יששכר בני מזה עוד)ראה

 בחו5 משא"כ של"נ( מי' ח"ג )מהרש"ם סכנה, איכא דוקא שבתשבליל

- א אשות מערכת שד"ה נ"כ )ראה חדש, י"בולאחר  ד(. 

 בשבת בותנה לירזן ב1ריער14במ

 מתנה ליתן דאסור המרדכי בשם הביא מ"ו( ס"ק ש"ו )סי'המנ"א

 דאמרו מהא וכדמוכח שבת ולצורך מצוה לצורך אא"כ ויו"טבשבת

 ואפילר מודר, קנין בלא אפילו אסוד, בשבתא רשותא דלמקני ע"א()עירובין

 הריטב"א( דברי הביא וכן שם( ורא"ש ע"ז )גיטין אסור, בחוקהלקנות
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 כתיבה דלא אע"ג בשבתא לכעול אמי רב דשרי בהא שכתב ז'()כתובות
 כקונה דהו"ל אסור דבשבת יום מבעוד מטלטלין ואתפסוה הואילכתובתא
 בשבת, הדורש להחתן כלים במתנה ליתן שנוהגין במה בצ"ע הניח ולכןקנין,

 לישב כתב י"ט( ס"ק )שם והא"ר שם, והסחה"ש הפמ"ג הורווכדבריו
 התורה כבוד להגדיל טצוה צורך לחתן מתנה נתינת דחיטבינןהמנהג
 נראה וכן אסור רשות דבדבר לך הרי עניים, הם ולפעמים וכלה חתןולשמח
 ט"1( סע' )ש"1 הרב שהורה וכמו י"א( ס"ק ס' כלל )שבת אדם החיידעת

 השבת(. )כלכלתוהתם"י

 בזה המנ"א על השינ מ"ה( סי' )אבע"ז מאיר הביתוהנה
 אינו דבאם שבת( מהלכות כ"נ )פ' הרמב"ם מלשון ראיות בכסהוהוכיח
 מקח נזירת כאן אין ליד מיד או במשיכה אלא סודר בקנין לומקנה

 )קו"א המקנה דברי שהביא 1'( אות )ש"1 חיים בארחות וראיתיוממכר,
 המקבל על אלא הנותן על האיסור אין וממכר דבמקח מ"ה( סי'אבע"ז
 אבל אסור, בשבתא רשותא מיקני ע"א( )עירובין דאמרו מהאכנראה
 ש"1( )סי' פתים מנחת דהרב אלא דמי, שפיר בשבת רשותאאמתלקי
 דאינו למתנה דמי ולא רשות סילוק דשם דעירובין, מהא המקנה דעתדחה
 טלטול להתיר רשות דסילוק ועוד מקבל, ליד דאתי עד נותן מרשותיוצא
 לא וכן י"ט( ה' דשבת )פ"1 הרמב"ם דכתב מהא צ"ע דבריו ולישאני,
 במתנה לו יתן ולא וכו' ישאילנו ולא בע"ש לעכו"ם חפציו אדםימכור
 דגם מדכריו נראה וכו', שבת קודם ביתו מפתח חמץ באותו שיצאאלא
 הרמב"ם. אסר ולכן כמכרו דנראה שבנכרי ואפשר בשבת, אסורמתנה

 שדן א'( ס"ק ש"1 )סי' יעקב בישועות ראיתי בספריםבעיוני
 קרקעות בקנית שייכת יכתוב שמא דנ,ירת ודעתו אלו המג"אבדברי

 דחזקה נינהו, שטרא בני דלאו במטלטלין, משא"כ ראיה לשטרדצריכים
 חזקה, שני ג' בה שיחזיק דבעינן בקרקעות אבל הוא, שלו ידו שתחתדמה
 גזירה בה שייך לכך בעי, ראיה שטר מ"מ בשטר הקנין שאין אףא"כ
 משכון ע"י אף אסור דמו"מ אחרונים ראית נדחה ובזה יכתוב,יטמא
 שנותנין מה השבת את דוחה דפסח דברים בהני בילקוט דחשיבמהא
 להם אין דגודרות וקימ"ל טלה או גדי דפסח דשם הפסח, את ולוקחיןמשכון
 להשאיל עשוים בדברים ולפ"ז ראיה, שטר לקבל הוא דרך ע"כחזקה,

 בח,קת לעולם הם אלה דברים שהרי בסתנה, ליתן אסור יהיהולהשכיר
 כמו ראיה שטר יכתוב שמא בזה לחוש יש ובכן צ'( טי' )חו"מבעליהם
 סי' או"ח שהם תרשיש בשו"ת נ"כ סזה )ראה וטלה, בנדידחיישינן

 ב'(. סי' ח"ד סלכיאל דברי בשו"ת וכןי"נ
 דעת דלפי והעלה י"ז( )סי' שלמה בנין בשו"ת ג"כ דן זהבדבר

 בלא סתנה בלשון הכוונה לאחרים קמחא דאקנויי שפירש דביצה( )פ"בהר"ן
 קנין דדוקא מדבריו נראה בכהטיכה, הנקנין סטלטלין כשאר אלאסודד,
 כדבר דרק שכהב שם לסרדכי משא"כ מאיר, הבית שביאר כסו אטורסודר
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 דברי על וחולק וכדומה ואתרונ לולב או ביו"ט דקמח כהא התירומצוה
 משכ"מ( קונין ד"ה ע"ב קנו )ב"ב והרשב"ס תקכ"ז( ב"י מזה )ראההר"ן,
 תלויה, הראשונים דבמחלוקת והעלה בדבדיהם שם והאריך הר"ן, כדעתדעתו
 דורן ולשלוח מותר, והרשב"ם הר"ן לדעת משא"כ אמור, המרדכידלדעת
 מותר. לכ"ע קנין בכוונת שלא לחבירו 1י1"םבשבת

 מתנת בענין שדן פ"ג( טי' )או"ח אסאד מהרי"א בשו"ת ראיתישוב
 עד לקנות יהכוון שלא שנכון והעלה בזה הפוסקים חבל והביא להרבדרשה
 לו שיזכה ודעתו נ"מ( )סי' אהרן כפי בשו"ת בזה דן וכן השבתאחר

 וקימ"ל פלוני לצורך זו במתנה זכה לו ויאמר שבת בערב אחר ע"יהמתנה
 מערב עוד בעדו זכה א"כ כ"ג( קידושין י"א )כתובות בפניו, שלא לאדםזכין
 ולקמן(. ה' סי' מה"ג רקח בשמן זו סברא כעין )ראהשבת,

 שאסור ראיה שהביא ר"ו( )או"ח אסאד מהרי"א בשו"ת ראיתיעוד
 מיטום בשבת המגילה קורין שאין יוסף רב דאמר מהא בשבת מתנהליתן

 רש"י וכתב ע"ב( ד' )מנילה מגילה, למקרא נשואות עניים שלשעיניהם
 ליתן דאסור משום אימורו דעיקר נראה בשבת, וא"א אביונים כותנותלקבל
 בשבת, מתנה ליתן מותר מצוה דלצורך דאישתמיתתי' ופלא בשבתמתנה
 אימיר משום בשבת רא"א למימר רש"י דכוונת נראה ולי ולעיל( שם)מג"א

 וצאה.ה

 שכתב ז'( )כתובות הרימב"א דברי על להעיר אמרתי בזהובעמדי
 דהו"ל אסור דבשבת יום כובעוד המטלמלין שיתפימו הצריך אטישרב
 החפץ גוף קני! בקונה שהרי קנין, כקונה אינו זה והלא בשבת, קניןכקונה
 ולמה שם( )רש"י הכתובה על אצלה משבין כעין רק החפץ ובאןשלו,
 ומהיכי וממכר למקח כלל דומה אינו והלא יום, מבעור לה להקנותיצמרך
 ודעהו בזה עמד שכבר ז'( )כתובות הישר באור וראיתי ונאסר,ניתי

 אמור הפקר דגם ק"כ( )שבת דעתו שהרי בזה, אזל למעמי'שהרימב"א
 בהפקר משא"כ המוכר לו מקנה דהתם וממכר, למקח דמי דלא אע"גבשבת
 דעתו זאת ובכל מזה( ע"א מ"ח יבמות תום' )ראה סאתו, הרשותדמסלק
 לרשות מרשות יציאה כעין קצת רנראה הואיל בשבת להפקירדאמור
 כאן הוה דלשעתו ממלמלין, באתפסוהו הכי ה"ה דרבנן שבות בזהואיכא
 ע"ר סי' רע"א ושו"ת מלולב ה"ב פ"ח לולב שעה"מ )וראה הכלה, אלהקנאה
-ולקמן  בשבת(. הפקר מדין 

 שדן ק'( מי' ח"ב ב' מי' )ח"א מלכיאל דבדי בשו"ת ראיתיוהלום
 על ולא המקבל על הוא בשבת מתנה שאיסור ודעתו בשבת מתנהבדבר
 חפצך ממצוא משום דבר של ומעמו ה'( )כתובות השטמ"ק וכדבריהנותן
 נפשי, ניחא לי' דעביד כהוום הוא לי' ריהיב דהא ניתן, גבי שייך לאוזה

 החיים, בספר מיהו ב"ז( סי' )ח"א דבר כהטיב בשו"ת כתב וכן ט"ז()ב"מ
 וכדבריו המקבל מצד רק הוא בשבת מתנה נתינת דאימור כתב שכ"ג()מי'
 ח"א )שו"ת ז"ל מהרש"ם הגאון מיהו מ"ה( ס' לאע"ז )קו"א המקנהכתב
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 הנותז או דהמוכר ממכירה( ה"ז )פ"ו הרמב"ם מדברי הראה קם"ד(מי'
 דבר ו5פ"ז 5עי5( מזה )וראה מרדות, מכות אותו מכין ביו"ט אובשבת
 פ5וני, 5צורך זו במתנה זכה 5ו ו5ומר אחר ע"י המתנה 5הקנות טובהכי
 וכדומה. מצוה 5בר שנותנים במתנות לנהוג ישוכן

 בשבת לנכרי מתנה ליתן מותראם

 סופר כתב בשו"ת ראיתי בשבת, מתנה ליתן מותר אםו5נכרי
 ראה ובשבת ביכרה ש5א פרתו למכור ששכח באחד שדן נ"ט( סי')או"ח
 ממנה 5הפקיע כדי במתנה 5עכו"ם 5יתן דהמיקל שם כתב ל5דת תקריבכי

 5דבריו וכמיעתא 5נכרי מתנה 5יתן אימור דאין הפסיד, 5א בכודקדושת
 במתנה נותנה בשבת 5מבו5 כ5י 15 שיש שטים דירא דאמרו האהביא
 בשו"ת בזה פ5פ5 וכן דמותר 5ך הרי שכ"ג( )או"ח כו5ם, ידי ויוצא5נכרי
 בכורה קדושת מחמת מ"מ נוכה, ודעתו קכ"ח( ח"ב )יור"ד יצחקבית
 ת"ת ב' עם ישב ואז מום, בו שיעשה אהר לעכו"ם העכו"ם שיצוההורה

ויתירוהו.
 והראה סופר הכתב בדברי דן קנ"ח( )סי' ת5יתאי אוריין בשו"תנם
 לנכרי מתנה 5ענין ובקשר כ"ה( )סי' הגרשוני בשו"ת דן כבר זהשבדבר
 ע5 האיסור דאין מ"ה( 5סי' )בקו"א המקנה ודעת הואי5 הע5הבשבת
 ריטותא מיקני ע"א( )דף דעירובין מהא כנראה הטקבל ע5 א5אהנותן
 נכרי במקב5 א"כ דמי, שפיר בשבת רשותא אמת5קי אב5 אסורבשבת
 בשבת. במתנה חשש 'טוםאין

 לא או בשבת להפקיר מותראם

 דבר 5הפקיר דאסור מ5ו5ב( ה"ב )פ"ח הריטב"א בשם השעה"מכתב
 5אחרים דאומר והא דרבנן, שבות ואיכא בשכת קנין כמקנה שנראהבשבת
 דכמופקר התם שאני בשבת, 5המקיר אסור וה5א ק"כ( )שבת והצי5ובואו
 אז5 זו ובשיטה כקנין, מיחזו ולא לאיבוד הדבר הולך שהרי הואמא5יו
 הפקר, היינו דבימו5 ר"ת דברי שהסביר ח'( )פמחים בחידושיוהרמב"ן
 שאסור כמו בשבת 5הפקיר אסור ה5א בשבת ביטו5 התירו ואיךוהקשה
 מתורת 5הוציאו טועי5 שביטו5 ותירץ וממכד, דמקח נזירת משוםלהקדיש
 יצאו עליו טקפיד ואינו והואי5 5אכי5ה, ראוי שאינו כעפר ו5החשיבוחמץ

 נ"כ(. טזה י"נ אות כ"ט מי' בצ5א5 משכן )ראהמרשותו,
 דבמפקיר 5טקדיש טפקיר בין 5ח5ק כתב קכ"ז( )שבת הטאיריאו5ם

 הקדש טשא"כ זוכה הוא מא5יו אחר בו זכה ואפי5ו רשות, שינוי כאןאין
 ח15 המאירי דברי שנע5מו ופלא שני, 5רשות שססרו מכר, כעיןשזה
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 קנין בין שיש החילוק להסביר שכתב 1"ל עזיאל רבצמ"ח הגאוןמהרב
 לתת וה"ה בשבת להפקיר מותר ולכן הקנאה צריך אינו רהפקרלהפקר,
 צריך שאינו מרע דשכיב מהא וראיתו קנין צריך שאינו רברולקנות
 רשותא ראיסתלוקי מהא וכן ה"ג( פ"ח ומתנה זכיה הלכות )רמב"םקנין,
 הקנאה, פעולת עושה המקנה ואין הואיל ע"א( )עירובין רמי, שפירבשבת

 ר5"א(. רף ח"א עזיאל)משפטי
 תרומות מגביהין שאין כמו שכתב ראיתי תל"ר( )סי'ובפר"ח

 )ח"א רקח, שמן ובשו"ת 1י1"ט בשבת להפקיר אסור ה"נ ביו"טומעשרות
 שאם ושוין ע"א( )קל"א רשבת מהא הפר"ח רברי לרחות כתב ט"ז(מי'
 ובידו הואיל וכו', מ"ט חייב שהוא לפתחו מזוזה ועשה טליתוצייץ

 שהרי שבת, קודם מיירי להפקירן ובירו הואיל רהאי לפרש ואיןלהפקירן,
 שכבר ממנו שנעלמו ופלא ומזוזה, ציצית לעשות בירו בלא"ה שבתקורם
 היכי אלא אסור אינו שהפקר וכתב ה"ב( פ"ח )לולב השעה"מ בזהקרמו
 אחר. בענין סשא"כ בו יזכו שאחריםשרוצה

 ז"ל שו"מ בעל הגאון רן רלעיל המאירי שברברי ראיתיוהלום
 לפי קנין, איסור משום בהפקר שאין כתב ג"כ והוא כ"א( מי' ח"1)שם
 ראמור. הקנאה ראיכא היכי סשא"כ הקנאה כאןשאין

 מההפקר לזכות בשבת לאסור כתב קע"ר( )סי' ז"ל רע"אהנאון
 התירו ואמאי וכו' ותפתח תיזל ואמאי ע"א( ע"ז )גיטין ראמרו מהאוראיתו
 ק"נ( )'שבת איסוי, ליכא ובזה ביתו יפקיר רהבעל בהיתר אפשר האשבות
 לאו"ח מהגהותיו אולם בשבת אסור מהפקר וזיכוי לזכות אחר שצריךאלא
 א"א )שע"א הפמ"ג רברי שם הביא שהרי צ"ע רהרבר נראה של"ט(לסי'
 מקנה רליבא כיון בה לזכות מותר מלטול איסור בו שאין הפקר ררברז'(

 רק והחשבון ע"א( ק"כ )שבת לכם והצילו רבואו מהא ראיה וקצתוקונה

 שהגאון ופלא מההפקר לזכות רמותר היי שם, שנוי חסירות מרתמשום
 בזה. הרגיש לא ז"לרע"א

 כאן שנוי חסירות מרת רתני רהא אומר הייתי רממתפינאולולא

 איסור, אין ולפיכך אחרים בשל קנין לעשות רוצים שאינם בזההכוונה
 ראמר וכו' בררך לו שהחשיך רמי מהא להעיר ריש אלא קנין, כאןשאין

 בימו פשיטא ופריך לא, מציאה אבל לנכרי נותן כימו ררוקא קנ"ג( )שבתרבא
 אתי דלא אלא אמרן ולא וכו', מציאה אפילו הה"ר מהר"ת ומשניתנן

 מותר הוא אבל לנכרי לתת התירו לא לירי' אתי רבלא מבואר הרי וכו',לירי'

 שאני שמציאה ואפשר בהפקר, לזכות ריכול ראיה מכאן לך הרי בה,לזכות
 ובכן לו קונות אמות הד' קנין אבירה לבעל שאין במקום נמצאהשבאם

 מיירי רכאן מכאן, ראיה ז"ל רע"א הגאון הביא לא ולפ"ז קנין צריךאין
 במיממא, או רה"ר בצירי כגון בקנין צורך אין לפעמים ובסציאהבמציאה
 אבנים קונטרם וכן ב' אות שם עה"ש ב', סע' רם"ה סי' חו"מ)ראה

 1'(. אות ח"בשלימות
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 או מותר אי בשבת דהפקר דינא שהאי לומר נ"ל בזה דבריומדי
 ע"א( מ"נ )נדרים לא, או כמתנה הפקר אם ור"י ר"ם במחלוקת תלויאמור,

 כמתנה, דאינו למד"א משא"כ בשבת, להפקיר אסור כמתנה הפקרדלמד"א
 רשות שום עליו אין וממילא ממנו רשותו שממלק הוא ההפקר אם תליאוזה
 צפנת מזה )ראה ליטלה, שיכול ליטלה שרוצה למי רשות שנותן ר"לאו

 כעת. וצ"ע י"ד( ה' פ"ב נדריםפענח

 בשבת ש?ישי יום כשחל בשרהרחת
 ימים ג' ששהה "בשר ס"ט( סי' )יור"ד הגאונים בשם הטווכתב

 ואם וכו' מליחה ע"י עוד יצא ולא בתוכו דמו נתייבש מליחה בלאמעל"ע
 פחות אחרים ימים ג' עוד להשהותו יכול ימים הג' תוך כמים אותושרו
 המג"א כתב בשבת ג' יום חל ואם י"ג( - י"ב סע' )שם שעה,חצי

 לצל1תו, יכול שהרי ישראל אינו ע"י אפילו להדיחו דאסור ז'( ס"ק)שכ"א
 ע"י מותר השומן יפסיד יצלה שאם פטוסות דבאווזות כתב הנוב"יאבל
 עליהם לשפוך לישראל מותר גדול הפסד והוא נכרי ואם ישראלאינו
 שם(. מרבבה דנול כ"ז או"ח מה"ת נוב"י )ראהמים,

 עליו ליתן אסור הבשר לטלטל שאמור כיון לאסור המג"א דעתוהנה
 ניטל שאינו דבר לצורך ניטל כלי קימ"ל הלא עליו השינ ז"ל והואמים,
 מוקצה אינו חי בשר פומקים שלכמה כיון ועוד הנימל דבר הוה הלאוהמים
 השבות מיהו י"ג( ס"ק ת"ק או"ח מחהש"ק )ראה להחמיר, אין א"בכלל
 אבל בביתו, ליחיד דוקא דהחמיר דהמנ"א כתב כ"ב( סי' )ח"גיעקב
 לנכרי יאמר והמחיר נכרי ע"י לעשות שיכול מודה לאחרים המוכרכקצב
 שם(. שע"ת ג"כ )ראה דשבות, שבות דהוו אחר לנכרילצוות

 דבמקומו ודעתו המג"א בדברי דן י'( סי' ל"ג )כלל אדםבנשמת
 משא"כ נכרי ע"י אפילו להדיחו אסר ולכן צלי בשר לאכול נהגו המג"אשל

 ע"י להתיר יש הבשר יפסיד ידיחו לא ואם מבושל בשר לאכוללהנוהגים
 ושופך בכלי הבשר מונח אם כתב שם( ז' ס"ק )בא"א הפמ"ג מיהונכרי,
 צ"ע שפשוף דצריך כך מונח אם אבל להתיר, נראה בשרוי' ידיועליו
 ר"י הגאון הורה וכן בשר( ערך ב' )אות יצחק בפחד ראיתי דבריווכעין
 נ"ז( אות פ"ב מליחה עוז מגדל כ"א, סי' וקציעה מור )ראה ז"לעמדין

 וכן ה'( אות שכ"א חיים ארחות )ראה נוהגין ראה שכן העיד אורוהסאורי
 סי' ד"ת וראה כ"א אות שכ"א )סי' ז"ל מנב"ר בעל הגאון דברינראין
 ליו"ט(. בקשר יו"ט בחלק שכתבתי מה וכן רל"ט אותס"ט



 נזלאכות ל"טנזערכת
 בשבת מלאכה עשייתאיסדר

 שבוה משדם שהם דאלד מדאדרייתא שהםאלד
 בשבה שביהה של עשהמצות

 תשבות" השביעי "וביום שנאמר עשה מצות ממלאכה בשביעישביתה
 תעשה לא על ועבר עשה מצות בימל מלאכה העושה וכל כ"ג((שמות
 הרמב"ם של הזהב לשונו וזהו כ'( )'טם מלאכה" כל תעיטה "לאשנאמר

 דאיכא וכתבו התוספות בעלי הלכו זה ובדרך מיטבת( ה"א )ם"אז"ל
 הסמ"נ דברי מורים וכן ו'( יבמות ס"מ, )שבת דתשבות עשהבשבת
 וראה כ"ג )ויקרא והרמב"ן קנ"ד( מ"ע המצות ספר ג"כ וראה ל')מ"ע
 נראין כן לא מיהו ה"א(, שם המשנה ומרכבת משבת כ"א פ'הגמ"י
 רק עשה ליכא שבת דגבי '2כתב קל"ב( )שבת מלובלין המהר"םדברי
 לח"מ ג"כ )ראה עיטה איכא דביטבת רעתם הראשונים שכל ופלאל"ת,

 שו"ת ה"א, פ"א שבת פענח צפנת ה"ו, פ"ב ה"א, פ"א עשורשביתת
 ע"ח(. הבשםערוגת

 חייבית נשים ט"מ גרמא זמן של דהוה אע"ג שבת של זועשה
 מנ"ח )ראה כרת בה שיש כיון ליו"מ( בקשר ל"ד קידויטין תוס')ראה
 הספר(, בסוף אבות מגן יו"מ, טהלכות פ"ב שעה"מ א', אות פ"המצוה

 העושה "וכל שכתב עצמו הרמב"ם מדברי נראה כן דבר שלולאמיתו
 לנשים, אנשים בין לחלק שאין משמע וכו', עשה מצות בימל וכו',מלאכה
 מלאכה". העושה "כל כתבדהא

 מצות בחפץ הכוונה "לשליל מ"ז( ל"א )שמות החיים האורכתב
 השבת מצות עשות לצד אלא יתעננ, אשר עונג על הגוף למרגועהשבת
 כתב וכן כוונה צייכה זו דמצוה דכוונתו נראה המורגשות", לתכליתשלא

 במניעה לכוון צריך "ודאי וז"ל ל"ב( ל"ת פקודיך )דרך זצ"ל יששכרהבני
 דאינה הלזו במצוה ובפרמ התורה אזהרת לקיים דאורייתאממלאכות

 " וכו' בשוקא איכא במלני וכמה לי' דלית הוא מלאכה דדילמאניכר,
 ספ"ק( )ברכות תר"י כדברי שזהו וכנראה כוונה דבעי דדעתונראה

 הכתוב כוונת שזהו ואפשר כוונה בעי לכ"ע מעשה בה שאיןשבמצוה
 ע"ב( כ"ז )סוכה שדרשו וכמו השבת" את "לעשות מ"ז( ל"א)שמות
 ראיכא וכן מועד של בחולו מוכה שעושין לך" תעשה הסוכות"חג

 ח' מכות רש"י קס"מ דר"א שאילתות מזה )ראה סוכה בעשייתמצוה

 שלמה(. בנין שו"ת וכן שם מכות לנר ערוך שם, שאלה העמקע"א,

 אמרה כך שהרי מלאכה, שום בה לעשות שלא היא שבתמקדושת

- ט' כ' )שמותתורה,  ימימ ששת לקדשו, השבת יום את "זכור י"א( 
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 כל תעשה לא אלו', לר' שבת השביעי ויום מלאכתך, כל ועשיתתעבוד
 והמושנ בשעריך" אשר וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך, ובנך אתהמלאכה
 הלכות שהרי לא, ומה מלאכה נקראת מה להגדיר וקשה הוא גמישמלאכה
 מרובות, והלכות מועט מקרא יטהן בשערה, התלוים כהררים הםשבת
 זה דבר מסרה התורה אלא בתורה, מפורשות אינן אלו ומלאכות י'()חגיגה
 נקראת מלאכה שאין אמרו והם שבהם, הדרשה כח ובזכות במסורהלחכמיו
 הכתוב הקדים שהרי בה, כיוצא או המשכן בעבודת שהיתה זואלא
 יהי' השביעי וביום מלאכה תעשה ימים "ששת שבת מלאכת עלליזהר
 ומזה המשכן עבודת מסרר אח"כ ומיר ב'( ל"ה )שמות וכו'" קודשלכם
 מ"ט, )שבת במשכן, היתה בה שכיוצא מלאכה, על אלא חייבין דאיןלמדו
 ב"ק(. ריש שטמ"ק ויקהל מכילתא ב',כ"ק

 ולומר ליטעות אדם יכול ממשכן, שבת מלאכות חכמים ולמדוהואיל
 אלא כן, הדברים פירוש שאין חכמינו לנו הורו מותרת, אחרת טלאכהשכל
 במשכן הוי דלא והך מלאכות אבות הם במשכן שנחשבו המלאכותכל

 של "המושג" למסגרת מוכנסות שהן או במקצת להן שדומות אלאחשיבי
- היא מינה הנפקא וכל תולדות, נקראות זומלאכה  קרבן הבאת בדבר 
 חטאת קרכן מביא היה וחטא ששגג אדם שהרי קיים, המקדש שביתבזמן

 אלו כלומר תולדותיו, וכל מלאכה אב עשה ואם לו, ונתכפרלמקדש
 אחד, חטאת קרבן אלא מביא אינו מסגרתו בתוך הטשתלבותהמלאכות

 אחדות תולדות עשה אם או יותר, או מלאכות אבות שני עשה אםואלו
 אבל ותולדה, תולדה כל ועל ואב אב כל על חטאת מביא שונים אבותשל

 מדאורייתא, אסורים כתולדה כאב דומים שניהמ "מלאכה" איסורלענין
 שצריך דיעות להני התראה לענין מינא נפקא יש וכן משבת( פ"ז)רמב"ם
 לתולדה אב בין גדולה נ"מ י'2 א"כ האב, מ'סם דוקא התולדה עללהתרות
 ע"ג(. שבת תוס' וכן קל"ח)'2בת

 מלאכה" כל תעשה "לא משום ב'2בת האסורות המלאכותמספר
 אלא ע"א(, ע"נ )'טבת אחת חסר ארבעים הם מסיני, למיטהונאמרו
 המשכן עבודת כנגר סוברים ייט זה. מספר נאמר מי כנגר ה?מיםשנהלקו
 לסלאכת שבת פרי2ת נסמכה ולכן במשכן היו אלו שכל ע"ב(, ס"ט)'טבת
 1,,מלאכת" "מלאכתו" "מלאכה", כנגד סוברים וי'2 ~עיל, כדביארתיהמשכן
 מלאכה" כל תעי2ה "לא הכתוב אמר שכך אחת, חסר מ' יטהן'טבתורה
 ג"כ וראה ה"ב פ"ז ירושלמי שם שבת )ראה שבתורה מלאכות כלכמנין
 שהקשה מה מ"ט דף לשבת עינים יפה מ"ב, פ"ז .2בת תוי"ט 'טם,ר"ח
 התוי"ט מדברי 'טהאריך שם הירושלמי על פנים טראה וכן הר"ח,על

 ל"1, בגיטטריא אלה ב'(, ל"ה, )שמות הדברים" "אלה 4מדו ואחרים'טם(.
 של וה' שנים הרי דברים וכתב "דברי" או "דבר" לכתוב אפ'2רוהיח

 שם(. וירושלמי ר,2"י ע"א )שבת ל"ט כאן הריהדברים

 )תועפות והיראים כננד( ד"ה ע"ב מ"ט )שבת התום' דעתלפי
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 הדורש דאמר מאן האי תרם"ב(, ווילנא דפום ע"ב ק"ל צד רע"ד, סי'ראם
 אלא ממשכן, הכולאכות ילפינן דלא וס"ל חולק שבתורה ומלאכתוכולאכה

דעת אולם אבות, ועשאום החשובות המלאכות החכמים בררושמדעתם
מ"ד דגם מ"מ( )שבת בחידושיו והר"ן הריטב"א הרשב"א,הרמב"ן,

 אחרים ענינים עוד חושבין אם מחלקותם אלא ממשכן, דילפינן ס"לזה
 היו שלא כיון לכור שלו, תולדה ולא אב לא במשכן היו שלאלמלאכות,
 זה. למדו המנין מן ולמר עליה פטור כללבמשכן

 מלאכות המקיפים מושגים הם אלו מלאכות אבות ותשעהשלשים
 י"א שבממפרם והכנתם המזונות מוג כמו שונים, לסוגים ונחלקיםשונות

 ג' כלים ועשיית בתים בנין מלאכות, י"ג והכנותיה ההלבשהמלאכות,
 בה והקשור האש מלאכות, ה' כתיבה מלאכות, ד' העוד עיבודנ!לאכות

 להלן. מדר על יבואו וכולן אחת, מלאכה לרשות מרשות הוצאח מלאכות,ב'

 המלאכה העושה א( עליה. '2יתחייב המלאכה בא:פן תנאים '2שהיש
 אחד שעשה כגון פמור, שיעור חצי עשה ואם מקצתה ולא כולה לעשותצריך
 הוא כתיבה ושיעור אחת אות שכתב או לענין, הנחה עשה והשניעקירה

 מלאכה אבל לגופה, להיות צריכה המלאכה ב( כאילו, וכיוצא אותיותב'
 פטור, לעפרה אלא לנומא צריך ואינו גומא החופר כגוז לגופה, צריךשאינו
 שלא הפתילה על או השמן על שחם מפני נר שכבה או ע"ג()שבת
 באלו, כיוצא או כ"ט(, )שם הו.טך שיהיה גופה בכיב:י חפ~ן ולאישרפו

 שהיא מויה כג:ן הרגיל בדרך אלא המלאכה על מחייב שאינו פמור, שנויג(
 או ע"ד( )שבת פטור, חיה כשהיא מהבהמה טוה אם אבל מלאכה,אב

 צ"ב( )שבת בכך, הוצאה דרך שאין פמור, ראשו גבי על משאהמוציא
 לעשות, שרצה המלאכה לאותה נתכוון לא באם כלומר פמור, מתעסקד(
 )שבת וכדומה מחובר אחר ירק וחתך התלוש זה ירק לחתוך שנתכווןכנון
 מחשבת, מלאכת רק תורה שאמרה מפני פמור שמתעמק הדבר ומעםע"ב(
 מ' ב"ק רש"י וכן אלא ד"ה ביצה רש"י )ראה עליה שטחשבתוכלומר

 אבל בלבד, הקלקול היא המלאכה אם פטור, בשבת מקלקל ה( כי(,ד"ה

 מלאכה כל ו( חייב, לבנות ע"מ הסותר כגון לתקן מנת על מקלקלאם

 שם(. )שבת פמור קיום להי2אין

 מדאורייתא, הייב היינו עליה שחייב שאמרנו מלאכה חיובכל
 בזמן חמאת ובשוגג כרת, התראה בלי במזיד מקילה, חייב והתראהבמזיד

 איכא, מדרבנן אימור אבל מדאורייתא, פמור היינו פמור שאמרו ומההבית,

 רמב"ם )ראה "מזתר" בו שנאמר מה מלבד אמור, אבל פטודכלומר

- ה"ב פ"אי2בת  ג'(. 
 דכל ב'( מ"ק ב' אות )זורה חידש ז"ל מל אגלי בעלהגאון

 אחת, אלא חייב אינו שונות למלאכות דמיון לה ויש אחת מלאכההעושה

 בי' מחייבינן מאי משום במשמר יוסף ורב רבה דנחלקו מהא נראהוכן

 השמרים מן היין שמבדיל אהד ענין רק בו דאין כיון אלא קל"ח()שבת
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 נראין כן לא אבל מאחת, יותר שיתחייב א"א חיובים, שני בו דשייךאף
 במשמר חייב דלרבה שכתב בורר( )מלאכת ז"ל מנ"ח בעל הגאוןדברי
 איסורין שני שיש מלאכה כל כמו מרקד, ומשום בורר משום חטאותשני
 חטאות. ב' חייב שימר אם ה"נ וכו' זומרכגון

 שכתב ה"ד( )פ"י המשנה כמרכבת נ"כ ראיתי מל האנליכשימת
 דהייב תרנגולים של כלול נקב לעושה בקשר משנה הלחם סברתלדחות
 לדחות וכתב מלאכה גמר דהוי בפמיש מכה משום וה"ה בונה משוםאפילו
 מכה משום יתחייב מלאכה נמר בה דאית מלאכה בכל כן נימא דאיהדבר,
 שנמשך משום שתים, דחייב תנן לעצים וצריך בז1מר רק ואנןבפמיש
 מכבה שהוא בגחלים החותה או וקצירה, זריעה מלאכות שתימפעולתו
 ור"ל "ר"י ה"ב( פ"ז )שבת הירושלמי רברי הביא לדבריו וכראיהומבעיר
 א' חסר ארבעים מיני' אפקין ופלנ, שנין תלת פרקא כהדין הוהעבדין
 אשכחן דלא מן סמכינן, מסמך דאשכחן מן והדא, חדא כל עלתולדין
 שבת במאירי זו מברא כעין )ראה בפמיש" מכה משום עבדינןמסמך
 בשבת(. בראזא לעשות בקשר ולקמןק"ד

 למה תשמורו שבתותי "את ואמרו חז"ל דרשו מלאכות לאלונוסף
 שהם דברים אלא לי אין מלאכה, כל תעשו לא אומר שהוא לפי ?נאמר
 שהם דברימ להביא שבתותי את ת"ל מנין, שבות טשום מלאכה,משום
 ביאר שם"ח( כ' )פ' אלעזר ר' ובמשנת תשא( )מכילתא שבות"כהטום
 י"א( ל"מ )בראשית דכתיב מהא ולמדו מלאכה בכלל חשבונותשגם

 וכנראה חושבני" בכתב "למבדק שפירש האונקלוס וכדברי מלאכתו""לעישות
 שהם מ"ז( י"ב )שמות עה"ת בפירושו הרמב"ן שפירש כמושכוונתו
 שמבאר כמו בשבת דאסורים ועמל מרחא משום ועיקרו בעלמאאסמכתא
 הביא וכן כ"ד( ב"ג ויקרא )ראה המכילתא, דברי בפירושובאריכות
 התורה מן עיקר לשבות שיש הרימב"א דברי רכ"ד( )אות דרבנןבארעא
 בתורה "נאמר שכתב ה"א( משבת כ"א )פ' הרמב"ם כוונת ג"כוזהו

 שביאר וכמו ונו' מהן לשבות חייב מלאכה שאינם סדברים אפילותשבות
 שהמרכבת אלא י"נ(, י"ב ה' כ"ד פ' רמב"ם ג"כ )ראה 'טם דבריוהמ"מ
 מטוים זמן עכ"פ או היום כל הללו בשבותים דעוסק דהיכי הוכיחהמעונה
 בעשה. עובר אינו בעלמא באקראי אבלדעובר,

 בשבותים אפילו סוזהרות דתשבות, בעשה מוזהרות שנשיםהיות
 פ"ה(. מנ"ח)ראה

 ואסורין מדאורייתא עליהן שפטורין המלאכות נכללו שבותבסוג
 דסצוה שבות גם אלא אמוך, ררשות שבות דוקא ולא לעיל( )ראהמדרבנן,
- 5"1 )ביצהאסור,  משום הכמים שנזרו הנזרות באים 5א5ו נוסף 5"ז( 
 "מוקצה" אסרו וכן דאורייתא, איסורא לעשות יבוא שמא או שהיה,מעשה
 במקומו. אחד כ5 ד' בעזר יתבארו הדברים אלו וכל דח51" "ועובדין"נולד"
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 וגדרן שבת מ?אכדהתדלדדת
 אב דלכל חז"ל למדו ב'( ד' )ויקרא מהנה" מאחת "ועשהכתיב

 אבל ה"א( פ"ז ירושלמי ע"א ע' )שבת האבות, מן יוצאות והם תולדות,ישנן
 ה"ב( )שם אמרו שבירושלמי אלא רע"ד( יראים )ראה מפורש ממפרןאין

 ארבעים ומצאו המלאכות בענין ורשב"ל יוחנן ר' עמקו ומחצה שניםששלש
 אב. לכל תולדות אחתחסר

 דומה אינו אבל לאב, הדומה המלאכה היא התולדה ? התולדהמהו
 בדמיון לאב הדומה שאילו ה"ח( פ"ח שבת רמב"ם )ראה במקצת, אלאלו

 )ראה כמותו, אב זה הרי באילנות, וזה בזרעים שזה ונוטע, זורע כמוגמור
 ישראל תפארת וכן א' סע' ש"א סי' הרב ש"ע וכן משבת ה"ד פ"זמ"מ
 תשובת ג"כ )ראה תולדה זהו במקצת לו הדומה אולם השבת( כלכלתבריש
 החזקה, היד ספרי על הבבלי דניאל רבנו השגות על הרמב"ם בןר"א
 או מהאבות אב עשה אם לחיוב הבדל ואין תרכ"ה(, שנת בליקנדפם
 אחד, בהעלם הרבה אבות עשה אם שבשוגג אלא מהתולדות,תולדה
 כל עשה ואפילו בשבת, לעשות אמורות המלאכות שאלו ששכחכגון
 אב עשה ואם ואב, אב כל על חסאת חייב זו, בשגגה מלאכותהל"ט

- ז' הלכה ז' פרק )רמב"ם אחת הטאת אלא חייב אינוותולדותיו  ח'(, 
 ולר"א ד"ה ע"ב צ"ו משום, ד"ה ע"ב ע"ג )שבת התום' שנסתפקואלא
 משום דוקא התולדה על להתרות צריכים אם ולר"א( ד"ה ע"ב ב"קוכן
 חייב. נ"כ התולדה משום התרה אם דלמא או שלה,אב

 ממשכן גמרינן שבתמלאכות

 ב'(, אות טל לאגלי )פתיחה חקר ז"ל מסוכאטשוב אדמו"רהגאון
 שעשה למשכן שהוצרכו החשובות הפעולות שכל למדו ז"ל שרבותינוהיות
 צ"ו( )שבת בשערה, התלוים שבת מלאכות אנו למדין מהם במדברמשה
 מקרבנות נ"כ או עצמו מכהשכן זה דבר נמרינן אי א( לרעת ישובכן

 בעד המשכן צווי אחר להעשות צריכה היתה המלאכה אם ב(שבמשכן,,
 נחשבת המשכן לדבר ובאה בידם מצויה היתה שכבר מלאבה אבלהכהשכן,
 בכה8כן. היתהכאילו

 שזריעה שפירש וע"ג( מ"מ )שבת רש"י מרעת היא ז"ל הגאוןדאית
 למנחות, חטין בזריעת פירש ולא לצבוע צריכין שהיו במממנים היתהוקצירה

 ראיה להביא יש וכן מקרבנות, ולא עצמו ממשכן אלא ילפינן דלאמשמע
 ביש51 דירן תנא "שבק ע"ג( )שבת אופה מלאכת גבי הגמרא רמקשהמהא

 לחם אפיית היה והלא במשכן" היה רלא אופה ונקט במשכן רהוהמממנין

 1 הכהשכן ממלאכת גמרינן דלא אלא וחביתיןהפנים
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 מחורש לפסיא )רפוס הרמב"ם בתשובת נמצא הש"י דעת היפראולם
 בקרבן ישנן מלאכות עשר אחר שאלו ו"ל, נאון האי רב בשםקל"ר(
 גרסינן וכן וקציר מזרע כולן ובמלואים גרול כהן ובחביתי יום בכלתמיר
 וכו' תקצרו אל אתם קצרו הם תזרעו, אל אתם זרעו הם מומנין, במהבפרק
 צ"ב שבת רש"י וראה ה"ג פ"י )שבת הירושלמי דברי הם רכריוומקור
 המאור שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקורת שררשו שכן( ד"הע"א

 ומנחת בשמאלו, הסמים קמורת בימינו, המאור שמן וכו"', הסמיםוקמורת
 לך הרי בכתף, והחביתין בחיקו והקטורת בזרועו תלויה יום שלהתמיר

 בתשובות קנ"ז סי' מ"מ רף שבת הגאונים אוצר )ראה גמרינן,רמקרבנות
 י"ג(. סי' ח"ב ראשונים של תורתןיכן

 ורמב"ם רש"י רחו למה מתמיה עמר ז"ל טל אגלי בעל הנאוןוהנה
 רש"י שהרי אזלו, לשימתם ורמב"ם שרש"י ורעתו הלכה מן הירושלמיאת
 ובשימתו הוא ררש תולרה וענבים זתים רסחימת קמ"ג( וכן י"ח )שבתכתב
 הירושלמי לשימת ולכן י"ר( והלכה ה"ז שבת מהלכות )פ"ח הרמב"םהולך
 לצורך וענבים זתים סחימת היה הלא התמיר מקרבנות רילפינן האיורב
 רלא והא תולרה, רק שיהי' רש ממלאכת ללמרו הצורך מן ואין התטידנסכי
 זתים ררריכת משום לומר יש נפשייהו כאפי מלאכות באבות התנאחשבו
 פשתן במנפץ ע"ר( )שבת התום' שכתבו וכעין רש עם הוא אחריענבים
 שזה אלא ממש רש רהוי משום עצמו בפני אב הוה ולא במקרשדהוה

 רזורה ומרקר, בורר זורה בין מחלק הלא ר'2"י אבל בפשתן, וזהנהבואה
 הרי בקמח, הוא ומרקר בחמין וזה וזה בצרורות הוא ובורר במוץהוא
 יבש רהוא בחטין הוא ובורר רזורה ובורר, לזורה מרקר בין לחלק ררעתולך
 לאב לחשבו להתנא לו היה בכהטכן היה וענבים זתים רריכת אםובכן
 רלא נראה חשבו ומרלא מרש מפי וחלוק טמש לח רהוא עצמובפני
 עצמו. וכליו המשכן מעצם אלא המשחה, ומ,טמן מקרבנות החיאכותי4,ינן

 מקרבנות רילפינן להו וסבירא הירושלכוי את שהביאו והר"ח האיורב
 ברוח זורה הוא, ומרקד בורר זורה בין החילוק פירש דר"ח אזלו,לשיטתייהו

 באיכות אבל הפועל באיכות הוא רהחילוק הרי בכלי, מרקר ביר,בורר
- לקמן )ראה לן, איכפת לאהנפעלים  האי רב ובוראי זורה( מלאכת 
 רברי מורים וכן אחת, בשימה הולכים הגאונים רוב שהרי אזלבשימתו
 בשם "רחב"א ה"ב( משבת )פ"ז אמרו שהרי הר"ח כרעתהירושלמי
 משום אלא מסתבר לא זעירא א"ר בורר, משום חיינ המ,2מר אמרשמואל
 אף למעלן וסולת לממן קמח מרקר של דרכו מה זעירא א"ר יאות וכו'מרקר

 הר"ח כרעת נראה הירושלמי שרעת אלא למעלן" ושמרים לממן ייןהמיטמר
 מקרבנות רילפינן יסבור הירושלמי ובכן מרקר היינו בכלי ובורר בירדבורר
 רש"י שימת לפי רילן ולש"ס ור"ח האי רב 'טפירשו וכמו זמן להןהקבועין
 שבת מאירי ג"כ מזה )ראה וכליו, עצמו ממשכן אלא ילפינן לאידטב"ם

 ב"ק(. ריש שממ"ק וכן רידן תנא שביקע"ג
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 דהכנתם המזדנדת רסדנ השייכדתהמלאכדה
 *( חרישהמלאכת

 לשם אם הקרקע בעצם הנעשה פעולה כל באה חרישה מלאכתבכלל
 המונעים הדברים הסרת לשמ אם הזרעים, כיסוי לשם ואם לזריעההכשרתה

 גומיות בה תהינה שלא להחליקה אם הקרקע, פני לייפות ואם הצמיחהאת
 בריפוי להלק דיש אלא לדריסה, נוחה שתהא לרפותה ואםוגבשושיות

 חרישה משום הוא האיסור בננה או בשדה מקום, בהבדל תלוי דהאיסורקרקע
- לקמן )וראה בנייה, כהטום הוא האיסור בחצר או בביתואילו  מזהז 

 הפעולה עושה אינו אם זה לתכלית דומה שהיא פעולה העושהכל
 אילנות בעיקרי המנכש להכי חורש, הולדת הוא הרי הקרקע, בגוףההיא

 מעשבים יבשים עלים חותך כלומר שרינים, והמזרד עשביםוהמקרמם
 המזב5 שבמחובר, מהגזע הלחים ענפים כלומר שריגים, והמזדדשבמחובד
 משום חייב שדהו המדייר גושיה, המפרר והצרורות, האבנים הממקלהשדה,
 חורש.תולדה

 שהוא בכל בשבת אסורות והתולדות האבות הללו הפעולותכל
 כל אלא עבירה, עבר לא מכך בפחות העושה לאמר שעור זו לפעולהואין

 ובגמרא ה"א( פ"ח שבת )רמב"ם אסורה, שבקטנות קטנה אפילופעולה
 שכן משכן גבי דכוותא דקרא, לביזרא חזי חזי, למאי שהוא כלשאלו
 ולפיכך לה עביד נפשי' באפי וגומא נומא וכל ממנין של אחד לקלחדאוי
 שהוא בכל חייב חרישה דמלאכת הוצאה, ממלאכת חרישה מלאכתשונה

 ורש"י ע"א ק"ג )שבת שנים, להוציא צריכים לחייבו דבכרי הוצאהמשא"כ
שם(

 איירי דבמאי חרישה( )מלאכת הקשה ז"ל מל אנלי הגאוןוהנה
 שהוא כל בהאי לזרוע רק עוד יחרוש שלא מנת על כ"ש חרש איכאן,
 )שבת דהנן אהת, בזרע חייב נמי גוו:א כהאי בהוצאה הא אחת,נימא
 דלא ומסתברא מתם בחורש ואי חייב", שהוא כל לזרע "המוציאצ"ב(
 וכו', מיטכן גבי דכוותה הש"ם מסיים מה א"כ עוד, שיחרוש עדיזרע
 למלאנתן חמר היה אם אולם הרבה, חרשו מסתמא משכן דגבי לומרונראה
 מבשלי שכן שם( )שבת שאמרו ובמו נומא אפילו לחרוש מוכרחיםהיו

 כדי בה יש אחת דבגומא וכיון כן עושין היו למלאכתן שחסרהסממנין
 ראי' וקצת שהוא, כל הרישה על חייב ולכן במשכן עושין היו וכןלזרוע
 כ5 זריעה שבשעת שכתב ע"נ( )שבת הר"ן מדברי להביא אפשרלזה
 מחשיב הזריעה שזורעין בשעה כלומר עביד, נפשי' באפי וגומאגומא
 באה. לזריעה החרישה עיקר שהרילגומא,

 ז"ל. המנ"ח הלך שבדרכו הרמב"ם של סידורו למי הוא כאן נותן שהנני הסדר.(



צ3 ישרון מלאכות ל"טמערכתימדישכד

 שניה אחרישה חייב הזריעה אחר גם לחרוש דנוהנין ישראלבארץ
 השבת מוטך )מנ"ח הוא, זורע תולרת הזריעה לכסות דחורש זורע, משוםגם
 והמג"א מ"ב( פ"ז שבת ודע"ב ע"ב מ"ז פמחים רש"י וראה א',אות
 דחייב כרבי והדר דזרעי בא"י להשמיענו דצריך דהא הריטב"א בשםהביא
 חיוב בו אין תו הזריעה קודם כבר שנחרש כיון אמרינן דהוה חורשמשום
 שנחרש מטעם כ11נת1 המנ"א והבין קמ"ל, הזריעה לאחר חורשמשום
 דבעפר דדעתו משמע חורש, משום ליחייב ולא תיחוח קצת הוי א"ככבר,
 וי"ל ע"א( ל"ט )שבת התום' דברי נראין כן ולא חורש כהמום בו איןתיחוח
 שנחרש דכיון אמינא דהוה אלא תיחוח עפר כמטום לאו הוא הריטב"אדדעת
 משום ולחייב הזרעים לכסות הוא החרישה עיקד הזריעה אחר ועתהכבר
 גם שהרי חרישה, מלאכת על גם דחייב קמ"ל חרישה, משום ולא לבדזורע
 לחרישה. נחשבזה

 אינו תיחוח שבעפר מפני( ד"ה ל"ט )שנת התום' בדבריוהנה
 ח'( )ביצה הפ"י כתב ובן מסתברא איפכא ר"ת דעת אולם חורש, משוםחייב

 דרבנן. איטוד אלא ליכא תיחוחדבעפר
 שניה דאחרישה דינא הך השמיט משבת( ה"א )פ"ז הרמב"םוהנה

 יוטף שלרב הוכיח זריעה במלאכת והסנ"ח עליו רבים תמהו וכברחייב
 משום ולא זורע משום שניה אחרישה חייב דלדידי' כן לומר נוכל לא ג'()מ"ק
 )מלאכת טולת במנחת הוכיח וכן דרבה אליבא אזל דשבת ותלמודאחורש
 יוסף רב נקט בהוריות שהרי ראשונה מלאכה חרישה יומף דלרבחורש(
 המלאכות בחשבון דהוי משום והב"ש התום' וכתגו ע"ב( ד' )דףחרישה

 דע"כ אלא הראשונה, במשנה הוה דזורע אינו, זה ולכאורההראיטונות
 חורש. כהטום חייב אינו השניה דעל הראשונה, חרישה הוי יוסף דלרבכמנ"ח

 מיהו בזה, דקדק דלא המנ"ח כתב קודם הזורע התנא דנקטוהא
 דאמילו חידוש דבד משטיעני שהסשנה הטביר ז"ל טולת מנחת בעלהגאון
 כתב והרמב"ם והחורש הזורע שנקט וזהו אחריו נגדרים וכולם השרישבלא

 בש"ס בו כיוצא הרבה שמצינו וכמו המלאכה כלומר והזריעההחרישה
 דבעינן דטובר משום כן תירץ דלא ותלסודא ועוד(, ע"א ג' נדרים)ראה

 לי' תני כן דלם"ל יוסף לרב משא"כ קאי בא"י לומר מוכרח לכןשירוש,
ברישא.

 בעצייןחורש
 משום חייב אם בשבת נקונ שאינו בעצייו בחורש חקדהמנ"ח

 דבאם בזורע, הדבר ותלה בזה נטתפק שכבר המג"א דברי והביאחרישה
 נמי חורש פטור זורע ואם בחורש, הדין הוא נקוב שאינו בעציץ חייבזורע
 ראי' וקצת נקוב, שאינו בעציץ אף חייב זריעה דעי הכריע ובח"אפטור
 דברי שהביא בירא( ד"ה ע"ב פ"א )שבת המאירי מדברי להביא אפשרלזה

 זורע" ומשום קוצר משום חייב נסוב עציץ על נקוב עציץ "הנותןהירושלמי
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 יכולים אינם שבו שעשבים התחתון, שקוצר מפרשים יש ה"ב( פ"ז)שבת
 נראה ולי פטור, למקום ממקום שמשכהו אלא יניקה לו הוסיףיא שאם לדבריהם נמצא התחתון, מן יניקה לו שמוסיף העליון וזורעייגדל

 אינה ואפילו יניקה במקום וכשהניחו קוצר נקרא הוא ממקומויטמשהעתיקו
 עכ"ל, כלל יניקה ממקום לשנותו שאסור ולמדת זורע נעשה ראשונהכיניקה
 בעצי'1 בחרישה גם זה ולפי חייב, ותמיד לחלק אין זורע שלענין לךהרי

 חייב. יהיה בשבת נקוב'טאינו
 היה ושם ממשכן אב הוה דחרישה אנו למדין הואיל הקשההמנ"ח

 מצמחת אינה מדבר עמר והלא כן, נאמר ואיך הסממנין לצודךדרישה
 היו במדבר ישראל שהיו דבזמן שכתבו פ"ח( )חולין התוס' דברייהביא
 'טנ"כ י"ט פ' במדבר מד"ר י"ג ר"ה תום' ג"כ )ראה ומצמיח,זורעין
 מדבר דעפר נראה י"ד א/ השירים שיר התרטם מדברי אולם כן,3ראה
 ד"ה ע"ב מ"ה מנחות התוס' מדברי נראה וכן מצמחת היתהלא

 ידי דעל ל"ב( --- כ"ו )במדכר חז"ל בשם כתב הח"מ והאורקרבוג
 )שבת אדם ה:שמת אבל צמחים מגדלת מדבר עפר היתה מרים שלבארה
 רק זרע, מקום היה סעי דמדבר ותירץ קושיא האי ג"כ הקשה כ"טכלל

 מזה )ראה אלו התוס' דברי ממנו נעלמו וכנראה הצמיה לא הגדולבמדבר
 . זורע מלאכתלקמן

 צ4* גדדעזתשר
 מקלקל שהרי פטור לעפרה אלא צריך ואים בשבת גומאהחופר

 הביא והכ"מ להלכה זאת הביא י"ז( ה' )פ"א והרמב"ם ע"ג( )שבתהוא,
 'טאינה מלאכה פסק שהרי יתח"ב בשדה אבל בבית דוקא דזה הרמ"ךביטם
 וכבר כן משמע דבריו דמתוך משום זה פירשה דלא והא ח"ב, לגופהצריכה
 בתוס/ מובאים הרמ"ך '2דברי הביא 'טלא ופלא ז"ל מנ"ח הנאון מזההעיר

 יטהרי כן אינו רש"י שדעת יטנראה אלא כתישה( ד"ה ע"ב מ"ז)פמחים
 דקילקול בבית, בנק משום כאן ואין פטור( ד"ה )רש"י אבא דר' בהאכתב
 וכן בונה מיטום חייב לח צריך היה אם אבל חזיא, לא נמי ולזריעההוא
 ולא לעפרה אלא צריך דאינו דכען פטור( ד"ה ע"א ח' )דף בביצהכתב

 סמוכאטשוב הנאון בזה עמד וכבר מקלקל, אלא חורש ולא בונה אינולגומא
 'טהבאתי פסחים התום' בדברי מפורשין שדבריו העיר יטלא שפלא אלאז"ל
 יטהזכיר ע"ז( מי' )או"ח אבנ"ז בשו"ת ראיתי לדפום הדברים )במדרילעיל,
 (. אל התוס'דברי

 ואעו בשדה דאפילו יטפירט ע"ג( )שבת ר"ח בדברי דאיתיוהנה

 והשטמ"ק החופר( ד"ה )שם המאירי דעת וכן פטור לעפרה אלאצריך

 מהלכות )פ"ב בשעה"מ ומצאתי זץ דף )סוף הנמרא דברי פיריס כךביצה

 לא המג"א מדברי אולם יפטר, בשדה דאף רש"י דעת פידס יסכןע"ט(

 מפמ ד"ה )ל"ט שבת התוס' דדברי ( ה ס"ק 'סי"ד )סי' כתב יסהרי נדאה:ן
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 ז"ל פ"י הגאון התוס' רברי ביאר וכן מתקן רהוה בשרה מיירישמזיז(
 ז"ל. המג"א בזה קרמו שכבר ראהולא

 חופר בין דמה הסג"א שהעיר במה להזכיר אטרתי בזהובעמרי
 ובין י"ז( ה' )פ"א ברמב"ם כמבואר רפטור לעפרה אלא צריך ואינונומא
 לחלק וכתב בזה שעמר שבת( מהלכות )פ"א המשנה במרכבתומצאת. המנ"ח. טזה העיר וכן שם( ה"ז פ"ח )רמב"ם רחייב לרמו וצריךחובל
 אינו וזה גומא בחפירת היא המלאכו, גומא רחופר הרברים, שניבין
 דהמלאכה כיון ומבעיר בחובל טשא"כ הוא, מקלקל בהמלאכה א"כ לו,צריך
 מצד פטור אינו לכן לו צריך וזה אפר שעושה מה או הדם שנוטל במההיא

 לפי ד"ה ע"ב ק"ה )שבת המאירי בזה קרמם שכבר מצאתי אבלמקלקל,
 צדיך ואינו גומא בחופר והלא שואלים הדורות שהכמי שכתב למרת(ררכך
 מקלקל בחובל אף מעתה וכו' מקלקל שהוא אחר לר"י אף פטור לעפרהאלא
 נראה ומ"מ צואה בה לכסות לעפרה צריך זה אף לכלבו לרמו וא"צהוא
 צורך היא עצסה החבלה הדם, הוצאת לצורך שהחבלה ביניחם רמיון שאיןלי

 כ"כ העמר להוצאת צורך בו שאין בחפירה משא"כ בזולתה, וא"א הדםהוצאת
 לאחר אלא באלו תיקון שאין ועור מקומות בכמה לו מצוי העפרשהרי
 להשתמש לכך עומר דחובל ולומר לחלק בזה שכ11נת1 לומר נראהזמן,
 את הוא מקלקל רבאמת אע"ג מקלקל חשיב לא לכן הזה הצורך בעתבהם
 גומות, ולעשותו עפר ממנו ליקח עומר אינו שבבית עפר משא"כהדבר,
 פטור ולכן אחר רבר לצורך מקלקל מקרי מ"מ לעפרה צריך רהוא נהיא"כ
 העפר. את לקלקל מוכרח אני לעפר צריך שאני דמפני שאומר כטווזהו

 ע"ד( מ"ו )דף ישראל חמרת בעל שהגאון ראיתי זאת כתבואחרי
 הנ"ל. המאירי את ג"כ והביא עצטו מרעת זאתביאר

 הכמים גזירת - הרישה בכלי שהםהמ?אכות
 הסובר ר"י על תמה והמנ"ח ומזרר מקרסם מנכש גם חוושנכלל

 )שבת במתניתין תנן איפכא והלא זורע משום בי' מתרינן רמנכש ב'()מו"ק
 עוקר ב( חוטר, א( איכא. מנכש מיני רב' ודעתו חורש מיטום רחייבק"ג(

 סזה )ראה בעוקר מיירי ור"י חורש בכלל לכ"ע דזה כחופר מייריוהסשנה
 רפ"ח(. יור"ר חת"ס ל"א סי' נוב"תבשו"ת

 תיכף לזריעה העומרת שרה המשקה 1'( )אות מל אגלי הנאוןכתב
 וחייב. חורש תולרת זה הרי המים לחלוחית שיתייביטטרם

 ונטלה גבשושית היה ולכן הקרקע פני להשוות גם חרישהבכלל
 )שבת בונה, משום חייב בבית חורש, מיטום חייב ב'2רה ומממה, גומאאו

 זה ובכלל לרירה המוכן מקום כל אלא כאן שנוי בית דוקא ולאוע"ג(
 לזריעה שראוי מקום כל נקרא ושדה רמ"ג( סי' מג"א )ראה ומבוי,חצר
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 לקרקע מחובר שהגבשושית ודוקא ארם, בני ולהילוך לדירה עומדואינו
 אלא זה ואין וחרישה, בנין משום בזה אין 5קרקע סחובר כשאינואבל

 שם טל )אגלי כבר, המתוקנים והשדה הבית קרקע גבי מעל ספהנמסלק
 ח'(. ס"ק רמ"ד ומג"א י"זאות

 גומות לאשוויי אתי דילמא בשבת בקרקע רגלו שעל ט"ט לקנחאסור
 ברגלו וישוף בקרקע אדם ירוק 5א וכן 1'( סע' ש"ב ש"ע קמ"א)שבת
 הרוק לדרוס מותר אבל הוא, יר כלאחר רזה ואע"נ גוסות, ישוהשמא
 המנב"ר כתב מרוצף ובבית י"א( סע' )שמ"ז תומו לפי בהולך קרקע"צע"נ
 להחמיר.ואין

 לעשות יתכון שלא ובלבר וספסל כסא מטה קרקע ע"נ אדםגורר
 שא"א גדולים אבל קמנים ודוקא מותר, מתכון שאינו שרבר בקרקע,מריץ
 רישא ופפיק רישא כפמיק דהוה כ"מ( )שבת לגרור, אסור חריץ יעשהשלא
 )מג"א דרבנן, באיסור בזה כהמקילין ודלא לאסור נראה דרבנן כאימורנם

 אטור שיש של בקרקע אפילו אלא אמרו קרקע ע"ג דוקא ולאו ה'( ס"קשי"ד
 העיר דכל והיכא א'(, ס"ק של"ז )מג"א רצפה שאין מקום אמוזיגזרינן
 נזרינן(, ר"ה כ"ט שכת )תום' אחרת עיר אטו זו עיר גזרינן לא)מרוצף

 אחרת עיר אמו זו עיר גזרינן דלא ראיה הביא שצ"ד( )מי'והריב"ש
 לאמוקי אתי רלמא השלחן על יעלה שלא דגזרינן בארץ לארץ חוץ רחלת)יהא
 אמו למינזר ליכא בחו"ל חו"ל חלת אגל למיכל, ואתי ישראל ארץו,לת
 עיי"ש. אחרת עיר אמו זו עיר גזרינן דלא לך הרי 3א"י,חלה

 דשאני דברים בהרבה סצינו שהרי פירכא לה יש זו ראיהוהנה
 בחו"ל כהסא"כ בה החסירו תורה סדברי איסורו דבא"י סחו"ל,א"י

 ובעיוני מקומות, אשאר מכאן נלמד איך ובכן ררבנן אלא אינודאיסורו
 שהקשה כ"1( אות י"ב מע' חורש )מלאכת מל באגלי מצאתיבספרים

 עובדין היו ר"מ של במקומו ע"ב( )מ' דע"ז מהא הריב"ש דברי עלנ"כ
 אותו אטו מקומות שאר גזר למיעוטא דחייש ר"מ בשנה, אחת פעםאותה
 מקום אותו אמו מקומות שאר גזרו לא למיעומא חיישי דלא רבנןמקום,

 גוזרין אם אלא נחלקו )ולא אחרת, עיר אטו אחת עיר דנזרינן לךהרי
 האי בין להלק דיש ז"ל הגאון ותירץ שם( בר"ן עיין מיעומא אמורובא

 זו מצורה ההנאה הוא המעשה בע"ז רהתם דע"ז, להא במחוזאדכיבור

 שמא נעבר, זו צורה שאין מעיר שהיא זו מצורה יהנה שלא גוזריןושפיר

 הואיל זו, צורה שעובדין מעיר המובא מצורה עצמו מקום כאותויהנה
 מעיר באה 1ז1 זו מעיר באה שזו הצורה, מקום רק ההנאה סקום חילוקשאין
 הנאה. של במעשה חילוק אין אבלזו,

 יבואו שמא גזירה בתפוחים ולא קרקע ע"ג באגוזים שוחקיםאין
 )עירובין בשדה, חורש ומשום בבית בונה סשומ חייב ויהי' גוסותלהשוות
 מיהו הגומות, להשוות יבוא שמא היישינן שהרי ה'(. סע' של"ח ש"עק"ד
 קרקע, אטו אלו גזרינן ולא וכדומה מפה או שלחן ע"ג לשחוקסותר

 דמלתא 1עוד ז'( ס"ק שם )מנ"א לזה, זה חכסים גזירת מדסיןישאין
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 מרוצפת אפילו קרקע ע"ג אבל השבת(, )כלכלת רבנן בי' גזרו לא שכיחאדלא
 קנ"אז )שבת מרוצף, אינו אטו גזרינן ולכן מיחלף בקרקע דקרקעאסור

 כמקח דהוה אסור ענין בכל להרויח משא"כ להרויח, באינו רקוההיתר
 הבדון או הצריף הבית, את לכבד בשבת אסרו איסור האי ומשוםוממכר.

 עפר את גורד זה מטאטא שהרי זרדים, ש5 במטאטא רצפה בו איןאם
 במברשת כזאת רצפה לנקות מותר אבל הנקעים, לתוך ומורידוהגבשושיות

 השואת משום הטעם דעיקר של"ז( סי' )או"ח רך, דבר ובכל ח11ז ככנףאו
 פסחיבנ וכן שרא ד"ה צ"ה שבת תוס' )וראה למיחש, ליכא ובכה"גגומות
 שם(. ומנב"ר ג' אות של"ז חיים ארחותס"ה

 להכנים כגון מצוה לדבר שצריך מפני ביטבת האוצר אתהמפנה
 בקרקע גומות יראה שמא כולו לפנות אסור מדרש בו לקבוע אואורחים
 חורש משום חייב בשדה בשבת גומות והמשוה להשוותם ויבואהאוצר
 לפנות בהתחי5 מיהו א'(, של"ג, או"ח קכ"ז, )שבת בונה משוםובבית
 אין וכן ב'( ס"ק שם )מג"א הרשות, 5דבר אפילו בשבת 5פנותו מותרמע"ש
 של"ז ש"ע מ', )שבת טעמא, מההוא באבנים מרוצף אפילו הקרקע אתסכין
 ראוי שאינו במקום או בית של קרקע ע"ג מים לזלף מותר מיהו ג'(סעי'

 ה"ג(. כ"א מ' ורמב"ם צ"ה )שבתלזריעה,
 לצדד החכמים אסרו גומות 5אשוי אתי דלמא חששא האימשום

 שם ש"ע קם"א )שבת שיש, ש5 ברצפה ואפילו הארץ על כבידהחביות
 הארע מן אותה טגביה א5א ממנה, 5שפוך חביות יכריע אל וכן ד'(סע'

 ז'(. ס"ק שם )מג"אושופך,

 לכך המתוקנת במכונה בשבתהחורש
 לכך המתוקנת במכונה בשבת החורש איש, חזון בעל הגאוןנשאל

 שיבואו לאדים הנורם חום כח מוציא ועי"ז הראשונה לחיצה לוחץוהאדם
 חרישה דעיקד ועוד ומעשהו, דילי' גירא החרישה כל הגלגל אתויניעו
 חייב מ"ם ומחזיקו המחרישה היתד את הנועץ רק האדם ואין שורע"י

 המלאכה דדרך הוא דבר של דעיקרו ע"ב( כ"א )מכות בשור,החורש
 בבהמה דחורש ה"ז( פ"ז )סנהדרין בירושלמי אמרו וכן חייב ולכןבכך

 ע"י. נסקל הואבשבת
 אט ל"ו( סי' שבת )הלכות חקר 1"ל איש ח1ון בעל הגאוןוהנה

 בכנפי אוחז האדם שיהא דוקא צריכים בטכינה החורש האדם אתלחייב
 כשיתקן משא"כ למעלה, יעלה שלא המהרישה יתד לרחוקהמהרישה
 לאחיזת צורך יהא ולא מאליו בארץ היתד שיודחק תכנית עלהמחרישה

 ורעתו הייב אופן בכל דלמא או הייב יהא לא אז המחרישה בכנפיהאדם
 אותה מכוין והאדם חשמל, ע"י או קימור ע"י שמתנעה במכונהשההורש
 המכונה החרישה, בעצם האדם כח כאן אין אם אף השדה תלמי לפישתלך
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 הפדקים 1כי11ן השדה על המכונה ועמידת האדס של האומנות כליהיא
 וראיתו חטאת עליה וחייב חרישה מלאכת זהו החרישה לצורך מכונםעל

 לנפשה, הולכת היא מחטר שנבי ממחמר, חורש שונה ולכן האומןביד ככלי היא שהבהמה שכתב ע"ב( קנ"נ )שבת בחידושיו הרטב"ןסדברי
 המלאכה כל חורש גבי משא"כ המחמר מן התעוררות טעט לה שישאלא

 רשותו. תחתעומדת
 )ב"מ דאמרו דאמרו מהא כן נם נראה אלו הרמכ"ןוכדברי

 ומדאמר אחריו", ומחמר חמוד בה, וחוריט פרה י2יהא "עד ע"ב(?"ה
 רק הבהמה דבחרישה משמע אחר.1", ומחמר חמור בה "וחורשבחרישה

 שהוא רק בעצמה עושה הבהמה כמחמר, משא"כ בו, עושה והואבכלי
 חייב( ד"ה ע"א קט"ז )ב"מ ריט"י מדבדי ג"כ נראה וכן אחרי'כוחמר
 מ"1 )שם התוספות דבדי מורים וכן נפש אוכל כלי חשיבי חורשותדפרות
 שבה הש"ס נליוני וכן מ"ה סי' קטנות הלכות שו"ת וראה פרי ד"הע"ב
 והחורש(. ד"הע"ג

 בקונטרס שראיתי מה להזביר אמרתי אלו הרמב"ן בדבדיבדיוני
 שדי בספר )נדפם מלז אבד"ק ז"ל גורדון ר"א להגאון היטדה""באר
 ותמ-י אלו הרמב"ן דברי שהביא דבריו(, בפיכום 1' אות בסופ1 ח"גחטד
 עו'טח שהוא כמו יחשב ידו החה הבהמה דכיב'ט דבהא נימא דלמהעליו,
 שה.א החר.שה, עושה הבהמה שהרי מעיד, בן לא החוש הא המלאכה,כל

 פטורים, שהמה מלאכה שעשי משנים יגרע ולמה המחרישה, כלי אתנמושכת
 חברו בהמת שהמעמ.ד נ"1( )ב"ק התוספות דברי ע"פ דבריווהסביר
 מצויה, כרוח הוה לאכול שדרכה איט, מתירת דמ.הייב הקמהע"נ

 ורג', שן טתורת אלא מ.הייב דלא יאס.קו סברא האי דחו שםיהתוספות
 והיא ממש, טזיק מתורת מיחייב דבאמת ס"ל בחידושיו הרשב"אאילם
 דהבהסה ממש, בכחו הפעשה כעישה והיה חציו משומ אשו דקימ"למשום
 בעינן כ"כ האש, בהיזק מעשה דיעשה דבעינן כמו אמנם האש, כמוהיא

 הכ',ב וכו', הפידות אצל בהמה יטיקרב או חבהמה, אצל הפירותשיקרב
 דבעינ; אלא מצויה, והרוח האש היא הבהמה מעשה בבהמה,בחודש
 תחרוש זה שע"י הבהטה שידחוף היינו הא'2, בה:נת מעשה יעשהשהאדם

 תחרש בודאי והיא בכך שדרכה כיון מ"מ בכחה, חורשת שהבהמהואף
 עושה שהאדם שע"י הרמב"ן, כוונת וזהו אש, גבי מצויה רוח כמוהוה
 מקרב כמו ממש הוה ותחרזש שתלך הבהמה ודוחף לחרישה ההכנותכל

 חו"מ )ראה והרמ"א הב"י הסכימו נראה הרשב"א 51דברי הדבר, אצלהאש
 הדבר(. בביאור ,"ל הגאון שם שהאריך מה וכן רצ"דסי'

זדרע
 המאמשר במקום ופורה צומח דבר כל שיטת איסודו זריעהמלאכת

 שתילה, נטיעה, זדיעה, ש5 הטלאכות זה בנלל ובאו ונירולו צמיחתולו
 ושיעורו פ"ז( )רמב"ם הזהלים, וליטום העצים זיפות גיזום, הנרכה,הרכבה,
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 ע"נ )שבת רש"י ולדעת שהוא בכל ה"א( כהשבת )פ"ח הרמב"ם דעתלפי
 אולס דוקא, לאו שזה שדעתו מנ"א )ראה כנרונרת, שיעורן האופה( ד"הע"א

 רש"י לשיטת דאמ המנ"ח ודעת כתב( כן שבת להלכות בפתיחההפמ"נ
 דהיינו בכ"ש והיה אחר לאו על זריעה באותו עבר אם עכ"ז שיעורדבעי
 שבת לענין ה"ה שהוא בכל כלאים על דחייב כיון בכרם, כלאים בשבתשזרע
 בעל הגאון דעת מיהו רצ"א(, סצוה מנ"ח ג"כ )ראה אחשבי' ממעםנ"כ,
 בכ"ש דשיעורו רש"י דעת דאף ב'( אות פ' סי' )או"ח הבשםערונת
 דקרא לביזרא חזי חזי, למה כ"ש חורש ק"נ( )שבת דאמרו מהאוראיתו
 בראוי חייב בחרישה וכמו וכו', דלעת של ניטא בתוכה לזרועופרש"י
 בזורע. ה"ה אחת נימאלזרוע

 חיפה לא ואפילו לצמוח, שראוי במקום זורע אם חייב זריעהעל
 )אגלי מיד, חייב שתצמח הראוי במקום בקרקע שהניחה מאחר בעפרהזרע
 ס"ת סי' או"ח אבנ"ז שו"ת גם וראה אבות כמגן ודלא ב' סע' זורעמל

 דמחזיס מההוא שונה שזה ונראה ולקמן( ס"א או"ח אסאד מהרי"אושו"ת
 וה"ה שם( ורשב"ם ע"א נ"ד )ב"ב דנר, בארעא מילי דשדא הגרבנכסי
 שתיכף או סיבה איזה ע"י שנתקלקל כנון כלל ונקלט השריש כשלאדחייב
 שנאפה דקודם לאפיה דמי ולא הזריעה, מעשה על חייב הקרקע מןהגביה
 כדי והוא נ'( ~מבת שתאפה, קודם לרדותה לו התירו שהרי חייבאינו
 האפיה, בשעת וחייב המלאכה היא האפיה דהתם חטאת חיוב לירי יבואשלא
 מלאכת )מנ"ח הזריעה על תיכף וחייב הזריעה היא המלאכה הכאאבל

זריעה(.
 סי' י"א )כלל אדם, והנשמת אבות המגן הולך זו בשיטהוהנה

 נשרש שלא זמן דכל כאפיה, דדינו אלא כן אינו הרש"ש דעת אולםב'(
 קכ"ב( סי' ח"ב )יור"ד שלמה בית בשו"ת כתב וכן בדבר מחויבאינו

 כתב ז"ל חגיז והמר"י ע"ה(, )סי' חכיב בן טהר"ם בשו"ת ראיתיוכדבריו
 הלכות )שו"ת ביום בו ינץ או שישריש דבר שיזרע עד חייב הזורעדאין

 ל"ו(. סי' ח"בקמנות

 מדברי והוכיח רש"ש דברי על חולק טל אנלי בעל הגאוןאולם
 מינים שני בזורע ור"ל דר"י מחלוקת שהביא ה"ח( פ"א )כלאיםהירושלמי
 ע"ם בזורע ר"ל ומודה חייב אמר ור"ל דפטור סובר דר"י נדר, וחלקםבבקעה
 דאין נראה איפכא( פירש ור"ש שם בפ"מ )עיין פטור, שהוא נדרלחלקם
 ולכן קרקע חובת דהוא בכלאים דוקא וזה שקלט בשעה אלא בכלאיםחיוב
 )מצוה החינוך, דברי מורים וכן שבת גבי משא"כ שיקלוט עד הייבאינו

 יד במפולת וחרצן ושעורה חטה וזרע זה על "ועובר שכתבתקמ"ח(
 מיד אסורין אינן בהנאה שיאסרו לענין אבל שזרען, מיד סדאורייתאלוקה
 איך דאל"כ קליטה קודם זריעה דחשיב לך הרי השרשה" אחר עדשזרען
 בבתי זרעים תפא"י )ראה שיוציאם, לתקן יבולים עדיין שהרי אותולוקין
 וכן החינוך דברי ממנו שנעלמו שנראה מ"נ אות הכרם כלי דיניכלאים
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 ז"ל מסוכאטשוב הגאון דבריו שהסביר ומה תצא פרשת יפות הפניםדברי
 לכ5אים(. בקשר נ' סי' או"ח נזר אבני הבהירבספרו

 פ"ט( )שמיני התו"כ מדברי להביא אמרתי זו 5טברא ראיהוקצת
 השרישו ש5א אע"פ יכול יזרע, אשר ת"ל טהרו שזרען טמאים לזרעים",מנין
 יכול ב5בר 5זריעה א5א קרא קפיד ד5א כיון אהרן הקרבן ופירש הוא"ת"ל
 ש5א ו5ומר יזרע מאשר 5מעט הוא התורה כתבה 5כן השרישו, ש5אאע"פ
 השרשה בלא זריעה דסתם 5ך הרי השריש, א"כ א5א טהור יזרע אשרכל

 משעת כ"ג( )שמות תזרע אשר ע"א( )מנחות רבא מדברי נראה וכן13שמע,
 כתיכ, בשדה סורני א"5 נמי, השריש רלא אע"ג הכי אי פפא רב א"5זריעה

 ד5א אע"ג מקרי דזורע 5ך הרי בשדה, ונשרש נ5קט שיהא עדיפירש"י
 נ"ב(. אברהם מחזה שו"ת נ"כ )ראההשריש.

 אהרן אברהם ר' הגאון הרב 5מו"ר אברהם במשנת ראיתיוהנה
 רבריו ודחה א5ו הרש"ש ברברי דן כן '2גם נ"ב( דף )ח"ב ש5יט"אפרייס
 איבעיא מההוא מחשבתו נש2ית ד5א הפת דרדיית מהא 5ראיתובקשר
 היינו צ"א(, )שבת לאכילה עליה ונמלך ותפחה לזריעה גרוגרת הצירהוציא
 לא והניחו 5זריעה גרוגרת חצי הוציא אם אב5 והנחה, העקירה ביןי2נמ5ך
 5זריעה מחשבתו נתקיימה ד5א הגם 5אכי5ה, אח"כ שנמ5ך מה 5ןאיפכת
 מלאכה בגדר אינו גרוגרת דחצי מלאכה, שום כאן היתה לאיממילא
 שהוא, בכל חייב בשבת והוציאו לזרע המצניע צ"ב( )שבת במשנהבמפורש

 מכשיעור פחות שהצניע זה פירי2"י כי2יעורו, אלא חייב אינו והכניסוהזר
 א"ב אלא זו בהכ:סה חייב אינו והכניסו קזרעו שלא ונמלך חזר אםיהוציאו

 הוא והרי מחשבתו בימל לזרעו שלא עליו דנמלך דכיון שלם, שיעור בויש
 מכשיעור, פחות על פטור הכנסה על דדוקא מדבריו מבואר עכ"ל, אדםככל
 מחשבתו נתקיימה ולא דנמלך הגם לזריעה שהיתה ראשונה ההוצאה עלאבל

 חייב. זאת לכל מלאכה כשיעור בהוצאה היתה לאוממילא

 מדבר העיר כן גם שמח אור בעל שהגאון ראיתי בספריםבעיוני
 רמנחות הגמרא וכן דלעיל התו"כ דברי את והביא שבת( מהלכות )פ"גזה

 מהרש"ם הגאון מזה שהעיר מה גם )ראה הגדול, לדעת שכיוונתיות"ל
 שמ"ח(. סי' ח"נבשו"ת

 )או"ח ז"ל מקינצק להגאון יואב חלקת בשו"ת ראיתי דן מןלבד

 קודם דאף משום חייב, רבשבת ורעתו רבר בההוא שדן ר'(סימן

 הדבר ותלה הזריעה, על נתחייב ושפיר זו לזרע לו יש קרקע דיןשנשרש

 או אונאה להם יש אי בקרקע וזרען בחטין ע"ב( נ"ו )ב"מ מחלוקתבההוא

 דלמא או אונאה, להם ויש דמיין בכדא דשדיין כמאן הנאה, להםאין

 בשו"ת מזה העיר שכבר ממנו שנעלמו )ופלא וכו', ארעא אנבבטלינהו

 בטל א"כ קרקע דין יש דלזרע נאמך אם ובכן ל"ו( סי' ח"ב קטנותהלכות

 שנעשה מטעם הוא זריעה דחיוב חייב, השרשה קודם נקלט ואם קרקעאגב

 הטעם לפי דהקשה אלא כתלוש, חשוב בכדא כמונח דינו אם אבלבקרקע,
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 ולא פמור יהא שנשרשו קודם בשבת בלקמן למה נחשב, שכקרקעהנאמר
 והסביר מוקצה( משום דר"ל ספיקו מ"ה שבת )וראה קוצר משוםיתחייב
 )ראה העפר, מן עפר כטפריד והוה היניקה פוסק אינו שהרי אינו,ד,ה
 )או"ה אסאד מהרי"א ובשו"ת קי"א( סי' נחום ח,ון בשו"ת ג"כמ,ה
 דע"י דחיישינן מים בה לשאוכ סותר אם הפלומופף בדבר דן ס"א(סי'
 בשבת מלאכה שם דאין נראה, דאינו וכ' תמיד המעיין מתרחב השאיבהריבוי
 חוץ הוה בגלוי במשכן שהיו במשכן מלאכות אבות בכל בגלוי אלאכלל

 טתוס' כנראה בקרקע ה,רע במכוסה אלא במגולה דליתא ,ריעהממלאכת
 ס"ק ,ורע מל אגלי וכן ס"ח סי' או"ח נ,ר אבני וראה הטומן ד"ה נ')שבת
 ועפ"י תולש. משום חייב אינו ולכן מכוסה ה,רע נמי הכי ובכן ולעיל(ב'

 משום מלאכות משאר זריעה מלאכת דשאני ולוכור להסביר אפשר אלודברים
 וצמיחה השרשה מלאכת עושה הקרקע כלומר להטבע, הפעולה מוסרדב,ריעה

 ובישול באפיה ואפילו מלאכות בשאר כמו אדם של סיוע ל,ה שייךואין
 והצמיחה בהשרשה משא"כ האש, את ולהבעיר ללבות האדם לכהצריך
 החיוב. נגמר בקרקע ה,רע בשומו ומיד להקרקע מסורדכולו

 הזרע להגביה ארעתאזרע
 ולא הקרקע מן מיד ה,רע להגביה אדעתא ,רע דאם המנ"חנתנ

 לי' הוי 1,ה התורה אסרה צמיחה במקום ,ריעה דמעשה חייב, כלליצמח
 המעשה. על דחייב למחוק ע"מ כותב או לסתור מנת על לבונה ודומהמלאכה

 בחשבו ה"ג( )פ"ן הרמב"ם '2הרי אלו המנ"ח בדברי נסתפקתימעודי
 כלומר מתכוין, הוא דבר לצמוח מהן אהת שכל כתב זריעה מלאכותאבות
 ל"א )שבת בתוס' מובא הירושלמי וכדברי לצמוה ה,ריעה פעילתטעשה
 דכוונתו היכא ולכן ה,ורע, דרך שכן ו,ור;", עולם בהיי ,,'2מאמיןע"א(

 יבוא ושלא ה,רע מיד ללקוט אלא להצסיח, שלא בפירוש היהומחשבתו
 אמרה דהתורה ואע"ג לחייבו תיתי מהיכי באמת ה,רע ולקמ הצסחהלירי
 כגון ווייב יהא ,ריעה כוונת דבהיפך לחדש לן מאין צמיחה, במקום,ריעה
 ,ה אין עשה, וכן הצמחה לידי יבוא ושלא ה,רע מיד ללקומ שמחשבתוכאן
 התורה. שאסרה ,ורעבכלל

 והוא המלאכה עיקר זה דהתם דמי לא כותב או לבונה דמדמיוהא
 חקירת אחר במקום שהסברתי וכמו ע"י נעשית והמלאכה וכתב בנההלא

 משומ אותו מחייבין אם בשבת עכו"ם של ע"ן בנומר רי"ד( )מצוההמנ"ח
 מקלקל הוה הלא שבת ולענין מלאכה בגמר נאסרת עכו"ם של ע"ז שהרישבת,

 מתקן עולם של דבמבעו כיון מקלקל הוה לא דבכה"ג רצ"ח לטצוהוהראיתי
 דמכות המשנה על ו"ל התומים בעל הגאון קושית שם שביארוכמו
 ,ורע משום נמי ולחייב והקשה וכו', חמאות ח' וחייב אחד תלם חורשי'ט

 מיירי הכהטנה והלא הנמרא מקשה ומה ביו"ט מלאכות חילוק איןומשני
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 הוא ותירץ נחייבו איר א"כ בהנאה אסור הלא וכה"כ בכרם כלאיםדהיה
 וא"צ חובל כמו העולם כמנהג וקלקול השחתה בדרך רק הוה דמקלקלז"ל
 איסורא אלא העולס, דרך ע"פ שמתקן מה אבל לעפרו וא"צ מבעירלדם,
 שם"נ )סי' הפמ"נ מדברי נראה וכדבריו מקלקל, היינו לאו עלי', דרביעהוא
 ממשי דבר הוה מ"מ שיעורי מכתת דכתותי דאע"ג לחי לשעור בקשר ז'(א"א
 מאשירה, הבא סוכה לסכך בקיטר י"א( אות שכ"ח )מצוה המנ"ח הורהוכן
 נודע דלא בנד"ד משא"כ כתיבה, או בנין האי ממיטי דבר הוה כאן גםולכן
 הצמיחה היא המלאכה עיקר הא מ"מ הזריעה, על חייבו שהתורה ואע"גכלל
 שם רש"י דברי ע"ג( )שבת יוסף ראש הבהיר בספרו הפמ"ג שהסבירוכמו
 כלומר הגפן להצמיח שזומר שתים, חייב לעצים וצריך דזומר מהאשכתב

 דזורע היכי אבל זריעה מלאכת וזהו אח"כ אלא מיד באה אינההמלאכה
 אמלאכת נחייבו מאין צמיחה לידי יבוא ושלא הקרקע מן מיד ללקוטע"מ

זריעה.
 להשליך שלא להזהר שצריכין היראים דברי ידועים דין מןלבד

 שלא יזהר הלכך שם, להצמיח שסופן גשמים ירידת במקום לתרנגולים,רעים
 דריסת מקום הוא ואם ליומים או ביום לבו תרנגולים אכילת שעור אלאישליך
 מובאים אלו ודברים זריעה משום כאן אין להצמיח, סופן שאין מותר,אדם

 שמשליך בשעה דיודע דהיכי לך הרי ד'( סע' של"1 )סי' בש"עלהלכה
 אסרה מהשבת דמלאכת וכלל, כלל איסור כאן אין יצמחו שלאהזרעונים

 צ"ע. מנ"ח בעל הגאון דברי ולפ"ז כאן, ואינותורה

 בכלל לצמוח דמתכון היכי דכל 'טכהב אלו הרמב"ם ברבריובעסרי
 שכתב ה"א( )פ"ח דכריו על להעיר אמרתי משבת( ה"ג )פ"ז הוא,זריעה
 שונה ובמה זורע" הר"ז שיצמח כדי האילן את הזומר חייב כ"ש"הזורע
 שיצמח" "כדי דבריו ביאר זומר וגבי סתם כתב זורע דגבי מזומר,זורע

 שביאר שם הרמב"ם על קובץ )ראה להצמיה, כדי ומחשבתו כ11נת1דבעינן

 וצריך וזומר להצמיח ע"מ זומר בין לחלק רצה דהרמב"ם ואפ"לדבריו(
 לעצ'ם צריך וגבי בכ"ש שיעורו זריעה דגבי שונים, דשיעוריהןלעצים

 כדי 1כו1נת1 מחשבתו צריכים בכ"ש שיתחייב כדי ולכן כנרוגרת'טיעורו
 כהטבת(. ה"א פ"ח רמב"ם )ראהלהצנמיח

 נקוב עציץ - הזרעמחפה

 אם המפרשים דנחלקו אלא זורע משום חייב בעפר הזרעהמחפה
 ושביעית( ד"ה ע"ב מ"ז )פסחים רש"י דדעת תולרה, או אב משוםחיובו
 כידוע( רש"י דברי אינו המפורש זה )כי המפרש דעת אולם תולדה,דהוה

 כהטגנות( )פ"1 השעה"מ הוכיח וכן ממש זורע דהוי ע"ב( )כ"א מכותלמסכת

 סי' או"ח אבנ"ז מזה גם )ראה המנ"ח, אזל ובשיטתם הרמב"ם דעתשזהו
 לעיל(. וכןס"ח
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 נקוכ בעציץ או בקרקע ונמע זרע בין הפרש אין זורעבמלאכת
 היה אם אבל משבת( מ"ג פ"ח )רמב"ם כארץ, דהוה קמן שורשבכדי
 נקב בין שהפסיקו דברים שאר ע"ג או הספסל ע"נ מונח שהיה נקובעציץ
 והנקב יתידות ע"ג אפילו או הקרקע ע"ג והניחו שתחתיו להקרקעהעציץ
 ברש"י ועיין ע"ב מ"א )שבת וחייב. זורע תולדת הר"ז הקרקע לאוירפתוח
 להצמיח, וממהר מהקרקע יותר יונק דעכ"פ דבר של ומעמו שם(ובתוס'
 אלא תולדה זה דאין כתב מ"א( )שבת אשרי בהנהות אולם שם()מנ"ח
 )ראה המה, נכונימ דדבריו אע"ג דעתו ובמל המנ"ח והביאו מדרבנןחיובו
 ולומר להחמיר אפשר נקוב עציץ ובכלל י"א( י' אות זורע מלאכת מלאגלי
 ב"י פירוש גם וראה עציץ תוד"ה ע"ב ז' )גימין הוא, נקוב בכלל חרסשגם
 סי' ח"א אברהם דבר ושו"ת ע"ג עמוד במדבר עה"ת שור בכור וכן'טל"ו
 קוצר(. מלאכת לקמן ראה )וכן שבת איסורי דחמירו י"א( אותכ"ה

 שהביא ג'( אות פ' סי' )או"ח הבי2ם ערונת ביטו"ת ראיתיוהלום
 מדבר עפר והלא במדבר היתה האיך וזריעה חרישה שהקשה הטנ"חדברי
 שהיו שבזמן '2כתבו פ"ח( )חולין התוס' דברי והביא מצמחתאינה
 שזרעו תירץ ז"ל והוא לעיל(, מזה )ראה מצמחת היתה במרברישראל
 כקרקע חשוב נקוב דעציץ הטעם הלא דבריו, על לי ופלא נקובבעצי.1
 מצמחת, עצמה שהקרקע במקום רוקא זה א"כ הקרקע, מן דיונק מ'2וםהוא

 שא.נו מעציץ קרקע כח דיפה נאמר סדזע מצמחת, 'טאינה במדברמ'2א"כ
 ה"ד(. פ"ח רמב"ם ק"ז, )שבת פטור בתובו דהז:רענקוב

 ג"כ י2העיר ז"ל פלאצקי רמ"ד להגאון מצאתי בספריםבעי:ני
 האי מכח הדבר ודחה ג", אות י"ד סי' ח"ב ישראל המדת )ראהכזח

 כמרכר ישראל כשהט בין לחלק תצא היא, זרועה לא ארץ דמדברסברא
 מזה. דברים אריכות עיי"'טלזמנינו

 חרישה דמלאכת ע"ד( )שבת חת"ס בחידושי ראיתי דין מןלבך
 סממנק י2הביאו אלא במדבר, חרעו הרשו דלא במ17בן כלל היה 4אהריעה
 הכחנה ממי2כה יסבת מלאכות של והלימוד שיטים, עצי 'טהביאו כסוממצך.ם
 דא"א סממנק כמו המשכה במלאכת להעשות צר.כק '2היוהמ'אכות
 אלא ל"ח(, קידושין ריט"י )ראה וכדומה וקציךה הר"טה בלילהי2יגמ
 הם תזרעו, אל ואתם זרעו "הם מ"מ( )'2בת הנמרא דברי ננדנודעומרין

 וקצירה, זריעה כמיטכן 'טם היה דבאמת מיטמע תקצרו", אל ואתםקצ-1
 '2היו במיסכן היה חריי2ה "מה ה"ב( פ"ז )י2בת הירושלמי מדברי נראהוכן

 וכן יסם ק"ע )וראה " וכו' במיטכן היתה צביעה מה סממניה ליטעחוךסין
 וצ"ע. נמרינן( ממי2כן אילעיל

 וחנמיכם ד~עמוו~דן --- ספינפכפעןכשדן
 וחייכ זורע תולדת הוא ביסבת ואילנות לצמחים לזרעים מיםהמיסקה

 מוכים ויהיו שיצטחו כדי במים בהם וכיוצא ושעודים חטים השורהוכן
 'סצמחו קודם והוציאם נמלך ואפלו וח"ב, זורע תולדת זה הרי לזריעה,יותר
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 שישנם במקום ידיו ש51 ולא מים ישפוך שלא 5יזהר אדם צריך 5פיכךחייב,
 כג"א ש5"ו )או"ח כהטקין שאר אפי5ו א5א מים דוקא 51ח1 וזרעים,עשבים
 'ו'(. ס"ק זורע ט5 אנ5י נ"כ וראה ז'ס"ק

 מפראנ למהר"5 ארי' בנור שראיתי מה 5הזכיר אמרתי בזהובעמדי
 ופסיק מתכון, שאינו דבר דהו"5 בנינה ידיו 5ימ51 דמותר שכתב ע"נ()שבת
 והוא מיד, נעשה הנטיעה מ5אכת דאין כיון בזה 5מימר שייך 5ארישא
 בפומקים, נזכר ש5א מחודשדבר

 בספרו ז"ל אריק ר"מ הנאון שנם ראיתי 5רפום הדברימבמדרי
 בספרו שלימ"א מרגלית ר"ר הגאון הרב יד'די וכן בזה הרגיש פתיםטנחת
 סי' חיה )נפש בש"ס, מקומות מכמה סברא 5האי סתירה הביא חיהנפש
 הסביר נ"ב( סי' אברהם )מחזה ז"5 שמיינבערנ ר"ם והנאון נ'( ס"קשל"1
 אסור רישא דפסיק דהא האורנ פרק ריש והרשב"א הש"נ דברי ע"פדבריו
 היתר דבר עושה אינו רישא הפסיק דעביר מעשה בשאותו דוקאהיינו
 היתר דבר כן גם עושה שעו,טה רישא הפסיק באותו אם אבלעמו,
 לו נם ומכוון רישא פסיק גם עביר אפילו אז היתר, לדבר נם ומתכווןעמו
 מ5אכת ואין ידיו ליט51 היינו היתר לרבר דמתכון כיון הכי. ה"ה ובכןשרי

 קובץ נ"כ מזה )ראה רישא, פסיק משום אסור אינו בזה מיד נעשההנטיעה
 שם(. המשנה ומרכבת דשבתפ"א

 השורה סתם שכתב והרמב"ם שיצמחו דוקא חטימ בשורה דחייבוהא
 אזל לטמעי' ה"ב( סשבת )פ"ח זורע תולדת זה הרי במים ושעוריםחטין
 הסוברים פומקים רוב משא"כ עליה, חייב 5נופה צריכה שאינה ט5אכהדפסק

 רצונו א"כ אלא חייב אינו ובכ; עליה, פטור לגופה צריכה שאינהרמלאכה
 תורת שו"ת ראה וכן מ"ז אות כ"ב סי' זורע מ5 )אנ5י הזרעים,שיצמחו
 ט"ב(* סי' שבת הלכותרפאל

 הרמב"ם כוונת פירשו פומקים ישאר התפ"י הכהטנה המרכבתוהנה
 אמנם מצמיח, דהשרי' זורע, תולדת זה הרי במימ ושעורין חמיןדשורה
 ועיינתי רמ"ח( סי' )ח"ה בתשובה הרדב"ז את הביא ש5"1( )סיהברכ"י
 שיצמיה כל5 פוע5 המים אין רבאמת אלא כן, אינו שדעתו וראיתיבדבריו
 בשדה, אותו כשיזרע מוב יותר יצמיח שעי"ז הוא המים פע51ת רקעתה
 חדש, דין הוליר זה ומכח דזורע, תולדה מצד וחייב זריעה פע51ת הויולכן
 מוחן, מצר תייב אה"כ יפה יותר שימחון כדי בהשרייה מתכון אםדה"ה
 ס"ט )יור"ד יהודה ביר ראיתי סברא האי כעין טוחן( מלאכת לקמן)ראה
 א'(. אות הארוךפירוש

 לרבריו סמך והביא ז"5 פלאצקי רט"ר הנאון רן אלו רדב"זברברי
 התם דאיתא טעמר, למלאכת בקשר כהטבת( ה"ג )פ"ז הירוש5מימרברי

 הקרבן ופירש דש, משום בקליפה מעמר, משום חייב באוכל נונע שהואכ5
 אינה זו דבאסיפה דאע"נ נראה רדש, תולדה הוה הקליפין מאסף ראםעדה

 כהטוס חייב לדישה פעולה דהוא כיון ט"מ דישח מלאכת עדייןנעשית
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 ומנחת ע"ב מ"1 דף ח"א ישראל המדת )ראה הנ"ל הרדב"ז כדברי וזהדש
 שם(.סולת

 דמחייב בשבת במים חטים שהנותן י"א( ס"ק של"1 )סי' המג"אכהכ
 ער מרובה זמן שם שישהו דעת על במים בשנתנם דוקא היינו זורע,משום

 הרמב"ם בלשונות הרדב"ז כתב אלו וכדברימ מועט לזמן כהטא"כיטיצמחו
 י"א( סע' של"ו )או"ח מאיר בית בספר בדבריו האריך וכן רמ"ח( סי')ח"ב

 פשתן זרע "זרק שם דאיתא ע"ב( צ"ד )זבחים הש"ם מדבריימקורם
 ושערי חטי אפילו הכי אי רמקרח, משום תימא וכי טעמא מאי חייב,למים
 ברש"י ועיין לישה קעביד התם נמי, 'טלחים הכי אי רירי, להו אית הנךנמי,
 זורע משום הול"ל לש משום טעמא בפשתן לי למה המנ"א והקשה'טם,
 בחיטי אבל לש, משום במים כשנותנו תיכף חייב דבפשתן המג"אותירץ
 רומז זה וחילוק יום, חצי כמו ארוך זמן בשורה אלא חייב אינוושערי

 זרע וגבי וכו'" חיטין "השורה כתב זורע תולדות שנבי עצמו,בהרמב"מ
 פשתן דבזרע משום חייב במים פשתן זרע "הנותן כתב לש משוםפיטתן
 משום דחיובם ושערי בחימי ואילו בזה, זה מתרבקים במים כשנותנםתיכף
 סע' זורע טל אגלי מזה עוד )ראה שיצמחו, ער מרובה זמן שרייה צריךזורע
 נ"ב(. מי' אברהם מחזה שו"ת י"ז, אותו'

 )ח"א מקאוונא ז"ל שפירא כהנא רא"ד להגאון אברהם בדברוהנה
 זריעה גבי דקימ"ל מהא הנ"ל המג"א דברי על תמה ט'( אות כ"הסי'

 במקום שיהא ובלבד חייב שנקלט קודם אפילו בעפר הזרע שנותןדמיד
 אינו ושעורים חטים בשורה למה ובכן מזה( לעיל )ראה ליקלט לושאפשר
 והרי מהאב, זו תולרה שנא מה יום, חצי כמו ארוך זמן בשורה אלאחייב

 לא אפילו מיד ליחייב גתולדה וה"נ נקלט לא שעדיין אע"פ חייבבזריעה
 כמו שישרה דהכי אדעתא נתנו שבאם לומר ודעתו תפיחה, לידי עדייןבאו
 מכוון אינו אם ורק בזורע, כמו מיד חייב תמיחה לידי ויבוא יוםחצי
 אז בעלמא הדחה דרך במים בידו הזרעים את שמעביר אלא שם להשאירוכלל
 הלישה, מלאכת נגמרה שכבר מיד חייב לש משום אבל זורע, משוםפטור
 שהקשה צ"ד( )זבחים דגמרא דעתך מהסלקא להביא אמשר לדבריו ראיהוקצת
 זורע, משום הוא בפשתן שהחיוב סובר הוה מתחלה שהרי זורע, משוםלחייב
 זורע, חיוב ליכא דמיד וטסיק כן נימא נמי ושערי חטי אפילו פריךובכן

 סי' שבת בתומפת מזה עור )ראה לש, מכח אלא מיד חייב אינוובפשתן
 המנ"ח ג"כ הרגיש זה בדבר ב'( מי' י"א כלל אדם ונשמת כ' ס"קיטל"ו
 להיות צריך דהתולדה דקים"ל חטים לשורח זורע בין לחלק דישודעתו
 ובכן בארץ העולם כל זריעת כדרך זורעים היו ובמשכן לאב, גדולדמיון
 אינו והרי זורע תולדת שזה משום רחייב במים כזורע לומר שייךאיך
 עד במים הצריכו ולכן במים, כלל זריעה דל"ש זורע, להקרא לאבדומה
 המשכן, למלאכת דומה שיהא בכדי צוטח שם כלומריטיצמח

 שנפתחים בשבת המים לתוך ופרחים פקעים הכנמת גם זריעהבכלל
 ש"ע י"א מע' )של"ו בהם, נמצאים שהם המים להחליף וכן המיםטלחלוחית
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 וכן יום מבעוד שם שעמדו למים להחזירן מותר מיהו י"ח( סע' שםהרב
 בו אכילתם לשם במים, יבשים פירות וכל שזיפים צמוקים, לשרותמותר
 להשקות אסור וכן שם( השבת כלכלת ראה כן שם של"ו סי' )סנב"רביום,
 לטלטלו, וה"ה ס'( ס"ק של"1 א"א )פמ"ג נקוב, שאינו אפילו עציץבשבת
 להתיר דעתו של"1( סי' )או"ח פתים והמנחת שם( השבת כלכלת)וראה
 מ"ז )של"ו הפמ"ג ומדברי טפחים, מג' גדול אילן בו יהא שלא והואטלטול
 ב'(. סע' י"ב )כלל אדם החיי דברי מורים וכן מלטולו לאסור נראה ז'(ס"ק

 זורע, משום חייב לבשלו סיוע או הפרי להשביח שהוא דברכל
 בדבר מושחו או האילן, להבריא זבל מדביק כשהוא פירוש המזהםנמו

 באבק המגולים האילן שרשי מכסה או התולעים, שיברחו כדי רעשריחו
 רמב"ם ה"ב פ"ז שבת )ירויטלמי וחייב זורע תולדת זה הר. כזה כיוצאיכל
 שם(. ק"ע וראה ה"ד פ"ח ה"גפ"ז

 נקוב שאינו בעציץזורע

 זורע משום חייב במים ושעורין חימין דהשורה דקימ"ל מהלפי
 משורה נרע דאינו נקוב שאינו בעציץ בזורע כ"כ נימא לא למה להקשותיש

 כלל, לקרקע מחובר דאינו אע"ג דחייב במים ושעוריםחיטין

 שאינו דעציץ פשוט הדין וכלאים ומעשרות תרומות לעניןוהנה
 מיטנה פ"ה )דמאי התורה מן ומעשרות ותרומות כלאים בו שייך לאנקוב
 בקרא, כתיב שדה הני דבכל ואע"נ מ"ו( ה' פ"ה רמב"ם פ"ז, כלאיםי',

 במחובר דתלוי אפשר שבת לענין אבל מקרי, שדה לאו נקוב שאינוועציץ
 ורמינהי( ד"ה ע"א צ"ה )שבת בתום' מבואר נקוב שאינו ועציץותלוש,
 שייך אם מצינו לא זריעה לענין אבל התורה, מן ופטור תלישה בי' שייךדלא
 ואע"ג חייב, דבשבת מים ע"ג לזריעה שדומה ואפשר לאו, או זריעהבו

 קימ"ל בקוצר וכמו המה דשוין מקוצר זורע ללמוד דיש כתב אבותדבמנן
 הלא זריעה נבי מ"מ התום', כדעת נקוב שאינו בעציץ תלישה שייךדלא

 למים. נקוב שאינו עציץ לדטותאפשר

 )מלאכת טל אנלי הבהיר במפרו ז"ל ממוכאטשוב שהגאוןוראיתי
 דרך היינו לאו נקוב שאינו דעציץ ודעתו בזה עמר א'( ס"ק כ"ג אותזורע
 לאו ד"ה ע"א ק"ח )שבת רש"י שפירש כמו יד כלאחר זריעה והויזריעה
 אותם לשרות דדרך במים ושעורין חיטין שורה סשא"כ רבותייהו(היינו

 הדין במשנה נשנה למה שתמה אלא בשדה, לזורעם ואח"כ שיצמחוכדי
 דתלישתו שבתולש לומר ודעתו בזורע, ולא בתולש נקוב שאינודעציץ

 שוב בכך זריעה דרך דאין כיון קמ"ל דחייב, אמינא הוה הוא,כאורחי'
 הוא. פשוט דדבר זורע משא"כ סגידולו תולש חשובלא

 )כלל בתשובותיו הדא"ש סדברי להביא אפשר לדבריו ראיהוקצת
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 שהרי תולש, משום חייב בתוכו ונטע בעפר שמלאוהו גג שכתב ד'( סי'ב'
 )ב"מ זריעה, חשיב גביו על אחת ונינה מלע ע"נ בנוי שהי' הבד ביתקימ"ל
 שאינו עציץ ררוקא דבריו י"ר( ס"ק )של"ו המנ"א ופירש ע"ב(קט"ז
 מהקרקע יונק שאינו כל לכן המטלטל בדבר לזרוע דרך ואין הואילנקוב
 זורע, מחשב במקומו ועומד קבוע שהוא דבר בההוא אבל זריעה, חשיבלא
 השביעית )ובקונטרם ג"כ, במים ה"ה ולכן הזה בדרך לזרוע שרניליןכיון

 ג"כ וראה להוציאו ד' יעזרני במים בשביעית ל?ריעה בקיטר בזההארכתי
 שוצר(.מלאכת

 אדם נשמת הגאון שכתב פלא דבר להזכיד אמרתי בזהובעמדי
 מקצירה דבר האי ללמוד ואין חייב נקוב שאינו בעציץ דזורע לפניו'טפשוט
 הוה שם זריעה דרך ראין וכיון מותר, בתלוש החותך קיימ"לדבקצירה
 שכ11נת1 כל תולדות דמרבינן זריעה לענין אבל פטור, ולכן בתלושכחותך
 כל שהרי דבר, וכל במים וה"ה נקוב, כהטאינו נקוב ט"ש וא"כיהצטיה
 )רמב"ם חייב, לאב קצת דומים שהן כיון אלא במשכן היו לאתולדות
 לא למה יצמית וגם להצמית שכוונתו כיון וה"נ ה"ה( פ"ז שבתהלכות
 בש"ם מקומות בכמה מצינו שהרי דבריו על פלא ובאמת עכ"ל, חייביהא

 המלאכה דרך שאין למי פטור מ"מ ועושה המלאכה לעשות הפועלשכוונת
 דרך אין אשי רב דסבר תמרי, ונתר לדיקלא פיםא דשדא כההואבכך,
 בפיו דיונק כדא או ע"א(, ע"ג )שבת בכך מפרק דרך ואין בכךתלייטה

 )כתובות כדרך, שלא הוה הואיל מפרק משום חייב דאינו בשבת הבהמהמן
 משבת( י"ג ה' י"ב )פ' דפטור, יד כלאחר המוציא או ה"י( פ"ח רמב"םס'

 כדרכו, שלא שעברן מפני פטור מ"מ ממש בטוב נעשית מלאכות דהניואע"נ
 ואינה יפה נעשית הזריעה אין דבודאי נקוב שאינו בעציץ בזורעוה"ה
 איך ובכן ארוך, זמן יתקיים שלא הדבר וקרוב הקרקע מנוף יונקכאילו
 ומה זריעה דרך זה אין הלא זורע משום יתחייב נקוב שאינו דבעציץנימא
 כדרכו. שלא עשאה הלא ומצמיח, לזריעה מתכוון שהואבכך

 שבה מערב המממרות כוע ע"ימממרה
 פ"ח רמב"ם ג', )מו"ק זורע, משום חייב לזרעים מים שהמשקההיות

 שפותחים באופן ממטרה, לשאלת מקום כאן ליתן אמרתי של"ו( או"חה"א
 השבת. יום בכהשך הזרעים על וממטרת מע"שהממטרה

 היום כל ומתמלאת והולכת לנינה מים פותקין י"ח( )שבתתנינו
 חיישינן דלא נראה ה'( רנ"ב או"ח כהטבת, ה"ב פ"ג רטב"ם נ"כ )ראהכולו,
 שפותחים ידוע שדבר הדבר אנו מתירים אלא עין, מראית משוםבזה
 שבת, העולת טרברי נראה וכן הזרעים להשקות שצריבים בשעההטים
 דשות דרך הולכים חמים אם אפילו הוא שההיתר שכתב ד'(  ס"ק)רנ"ב
הרבים.



שלט ישרדן מלאכות ל"טמערכת'סדדי339

 להרב ל"א( סי' )ח"ד אליעזר ציץ בשו"ת ראיתי במפריםבעיוני
 הדבר להתיר ודעתו זו בשאלה שדן שליט"א ולדינברנ אליעזר ר'הגאון
 שכל ממש, של קול משמיע י'2נו '2שם מים, יטל ריהים מרין נידוננו הואושונה
 שהוא האימור בקול מיד ומבחין שומע למקום, מה בקרבת שעוברמי
 דאיכא מכיון עין, מראית מעוום ואסרו מילתא אוושא איכא הטחנה,קול

 ס"ק שם משנב"ר ראה לאפור, ייט גוונא האי כי ובכל דשבתאזילותא
 דנוסף היכא היה והאיסור קול, משמיעות אינן שהממטרות כאן משא"כמ"ח(
 נשמעין. ולא נראין בגדר רק שהוא כאן משא"כ הנשמע נם יש הנראהעל

 במפר )נדפם ז"ל איש חזון בעל הגאון בשם הביא להאמורנוסף
 או ביטדה ההשקאה ברזי את לפתוח "מותר וז"ל להתיר נכונה(מנוחה
 וקודם שצריך, מה כל פתוחים ולהשאירם הנרות הדלקת קודם בע"שבגנה
 הממטרות לכל מים המספק הראשי הצנור של הברז את ימגור הברזיםשיסגר
 השני, את שכוגר ע"י פתוח הנשאר אחד בצנור המים לחץ יגבר שלאכדי
 שהצנור ולסדר להחמיר ונכון אסיר, וזה מוגברה להשקאה גורם הוא בזהכי

 לבין בינו והשתלבות ק'2ר '2ום יהא ולא הראשי מהצניר יצא בגןהמשקה
 ובסגירתו בבית הברז בפתיחת יפעול שלא כדי לבית מים המספקצנור

 כמח עד יזהר זאת, לעשות לו א"א ואם ההשקאה, שבצנור הלחץלהגברת
 פתוחים". ההשקאה שברזי כ"ז '2בבית בברז להשתמש שלאשאפשר

 בו ובעיוני אליעזר צייו מ'2ו"ת ה"ה קבלתי לדפום מפריבסררי
 שליט"א פרנק פסח ר' הגאון דב-י המחבר '2הב.א נ'( אות ו' )סי'ראיתי
 מברא אין א( בחלבה, פנים ז"ל איש חזון בעל הגאון לחומרת שאיןשכתב
 בדקא עלי באשקיל ב( השני, בברז השמף להגריל יגרום זה ברזי2מגירת
 מים יש כבר הרי וב:"ר ראי2ון כה אלא הוי לא רבחו אמרינןדמיא

 ושוב בבית, הברז שנסגר מקודם גם להזרעים והולכים ששוטפיםבהצנור
 שהרי מתכוון 'טאינו דבך דהוה ג( הוא, כחו ולא שני כח הם הרי שיצאוטה
 יוצק כבר הברז הלא ר( הזרעים, על זרם להגביר במגירתו מתכון הואאין
 והמחבר הזרעים, לגידול שייך זה א.ן הזרם מגביר 'טהוא ומה הזרעים עלנוים
 ההשגות. על ענה שכלובזך

 העיר וכן מורה כן לא המציאות הלא הראשונה, לטענתובקשר
 דרך הזורם המים זרם אחר על מיד מתנבר אחד ברז סנירת שע"י שם,המחבר
 הוכיה כחו, כח אלא זה שאין לטענתו בקשר אולם הפתוח, השניהברז
 כל שהיה מבלי כמעט אחר על מיר מתנברים המים שהרי גופא, כחושזה
 אחת בפעם בא הכל שהרי כחו, אם כי כחו כח נחשב לא דא ובכגןשהוא

 לדיקלא פיסא דשרא מאן האי ע"א( ח' )מכות דמבואר וכמו אחתובפעולה
 אי רק נקרא כחו וכח כח:, ככה קחשיב לא וקטיל תמרי ואזל תמריואתר
 ואיזל תמרי ואתר לכבאסא ומחיא גרמא ואזיל לגרמא ומחייא פיסאשרא
 בא לא שהרי תמרי, ואתר לדיקלא פיסא לשרא דמי ובנ"ד וקטיל,תמרי

 המים הברז פתיחת של זאת במעולתו מיד אם כי אחר, וכח פעולה שוםביניים
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 ח"ב אליעזר ציץ שו"ת נ"כ )ראה מתגבר, הטים זדם ובהסגרונתמעטים
 טבשל בטלאכת מזה שכתבתי ומה נ"ז אות טוחן השבת, שביתת ח"יסי'

 כחו. כה ולא כחו זה הרי ובכן חמים( מים של למוליארבקשר
 י'( אות י"ד סי' ב"ק )חידושי ז"ל החזו"א שיטת הביא דין מןלבר

 סי' או"ח מה"ת עזיאל משפטי מזה )ראה אסור, כחו כח שבתשלגבי
 קע"ט סי' ח"א )ראה כן, אינו בתשובה הרדב"ז שדעת אלא ולעיל(ל"ד
 שם( מהפמ"ג וא"א ט' ס"ק שט"ז מנ"א משבת ה"ב פ"מ שמח אורוכן

 וכאן אה"כ, לבא האדם פעולת עם מיד בא האימור שמעשה היכא ביןומחלק
 אח"כ צומחים שהזרעים מה הוא ואיסורו ההשקאה הוא והאיסורהואיל
 חייב דא בכגון ולכן כך לידי בשבת יביא לא שהאדם הקפידהוהתורה
 הברז שסגירת אלא זכוכיה(, נג לפתיחת בקשר )ראה כחו בכחאפילו
 רישיה. פסיק בזה שייך ולא להיתר שמתכון משומ להתיר ישבבית

 זרם מגביר רק והוא הזרעים על מים יוצק כבר שהברז הטענהבדבר
 זו והוספה הזריעה על מים מוסיף פעילתו ע"י שהרי אינו זהההיטקאה
 אש, מדורת לתוך בוערים עצים לקריבת הדבר ודומה הזרעים לצמיחתגורמת
 תתפשט ג"כ הכא שבלאו אע"פ מבעיר, משום בזה וחייב מהר יותרשיוכלו
 ההשקאה שזרם מה לנ"ד, בקיטר וה"נ אלה, עצים על האש לאטלאט
 סנירתו ע"י שגורם בידים מפעולתו פוטרתו אינו שלו את כך ביןעושה
 אח"כ יצמהי שהזרעים מכיון הזרעים, על יתירים מים להבאת זהמצד
 דעצי.ו להא דבר האי לדמות ייט דין מן לבד זאת. פעולתו מנרמתגם

 מדרכנן, אסור דעכ"פ יותר יונק לקרקע שמקרבו שע"י יתידות ע"ננקוב
- לקמן מזה)ראה  זכוכית(. של לגג בקשר 

 בחלון הזרוע עציץ זכוכיה,גג

 אם זכונית של וטכסה גג 'טעליו לגן בקיטר לרון אמותי בזהבעמרי
 וניצוצי וחום אויר להכניס היא הפתיחה פעולת שהרי בשבת לפתחומותר
 בשבת זה גנ לסגור הדין והוא שבגן הזרעים לגידול מועילים והםהשטש
 שבגן. עשב לאיזה קשים יהיו האויר או הג'טמים שפעמים פתוח,כשהוא

 משבת( ה"ב )פ"ז דלעיל הירושלמי רברי הם כנראה יו לשאלהמקור
 ולהבחיל זורע, מ'טום הייב הפרי את להבחיל שהוא דבר שכליטכתבו
 הפירות ולנדל לבשל מועיל והחום האויר שמכניס וע"י הפירות לגדלהיינו
 בדבר האילנות ממושח גרע דלא זורע, משים דהוא דאורייתא מלאכהוהוה
 להם. הדוטין ודברים הריה מן התולעים שיברחו בדי רעשריחו

 ברארי אב"ד ז"ל שטיינבערנ ר"מ הגאון שדן דאיתי זובשאלה
 וכן הנ"ל הירושלמי דברי לדבריו טקור והביא נ"ב( סי' אברהם)מהזה
 ופירש זורע, משום חייב וכו' בתים והעושה המנקב המשקה שמ 'טאמרומה
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 החמה כ!ן עליו להגן מלכ!עלה סוכה לו שעושין היינו בתים שהעושההק"ע
 דידן, לנידון ממעו ודומה הקור מן עליו להגן שהוא פירש ובפ"מ הצנה,או

 אויר להגינה יש שהרי נ"כ, גדל הדבר היה הגג של הפתיהה דבלאואע"ג
 לזרעים מים ממשקה גרע לא מ"מ הגידול ממהרת רק מהמתיהה הצדדיםמן

 כדברי הגידול, ממהר ררק במנכש וכן מעצמו גדל היה זו השקהדבלאו
 הני עקרו וכי המובים מתיך רעימ עשבים "תולש שכתב ב'( )דף מ"קרש"י
 אע"נ במגים הדין וכן חייב הגידול ממהר שהוא דבזה הרי טמי הניצמחו
 נוונא וכהאי י"א( )סי' כירה פרק הרא"ש כדברי הבישול ממהר רקשהוא
 ע"ב( י"ז )שבועות מיתה דחייב בצינורא שהפך דזר בהא ג"כמצינו
 דלא ואי פשיטא, מיעכל לא בה היפך דלא אי דמי, היכי בגמראשהקשו
 מיעכל בה מיהפך לא דאי צריכא לא ומשני עביד, מה מיעכל נמי בההיפך
 עבודח עבודה קירוב וקמ"ל חדא בשעה מיעכל בה מיהפך ואי שעי,בתרתי
 ואפיטר דחייב אפשר בייטול בקירוב בשבת דכה"ג שם הריטב"א וביארהיא

 ג"כ גידול בקירוב ג"כ כאן הרי בשבת, משא"כ בעבודה התורהשהחמירה
 כ"ב(. אות זורע טל באגלי גם מזה )ראהחייב

 המינה נקוב דעצי'ו מהא הע.ר ז"ל אברהם מחזה בעל הגאוןוהנה
 משום מדרבנן אלא אינו דאיסורו קרקע ע"ג והניחו ולקחו יתידותע"נ
 ביניקה מוסיף רק הוא קרקע ע"ג שמשימו זה וע"י קצת מההרקעדיונק
 ה"ך פ"ה רמב"ם פ"א שבת רש"י )ראה דאורייתא, חיוב עליו איןולכן
 ויאחר ביניקה, י:מוסיף במה 5ן איפכא דלא הרי ולעיל( ג' ס"ג שי"במג"א
 קירוב על חייב דבמגיס לזורע, מגים בין לחלק העלה בזה ונתןשנשא
 הזריעה על החיוב בזורע אבל שנתבשל, בשעה באה דהמלאכה משוםבישולו

 דהחיוב דידן בנידון ובכן גידולו, קירוב על הייב אינו לכך ההשרשה עללא
 לפתוה מיהר ויחא גידול, קיריב מ':ום חייב דאינו י"ל זורע, משוםהוא
 החלונות.את

 ג"כ רהם לזרעים מים ומשקה דמנכש מהא להקשות יש דאכתיאלא
 ז"י מסוכאט,12ב הנאון דברי שהב.א ואהר ח.יב ומ"מ גידול קירובמשום
 ע"נ נקוב לעצי'1 מים ומשקה מנכש בין להלק כ"ב( אות זורע טל)אגלי
 אבות הויין לא חשובות הוי דלא אלא במשכן היו מים ומשקה דמנכשיתידות
 יתירות ע"ג שמונה נקוב בעציץ משא"כ תולדות, הויין עכ"מ אבלמלאכות,
 ביניקה, שמוסיף משום מלאכה הוי לא כלל במשכן הוי דלא קרקע ע"גוהניהו
 שמומיף משום חיוב שאין י"ל בטשכן היה לא דג"כ דידן בנידוןא"כ

 בזה הדבר שעיקר העלח 51בן סברא בהאי דעתי' ניחא לא אבל עיי"ש,ביניקה
 רק בזרעים או בהשמש בידים פעולה שום עושה שאינו המניעה,הסרת

 רי"ד סי' )יור"ד החת"ם וכדברי הפירות לחמם השמש שתוכל הגגשמסיר
 מסיר רק דאינו אדם, ע"י חי.ה מקרי איני הברזא רהסרת דקמן( ומאיד"ה

 מהרש"ם שו"ת ג"ב מזה )ראה בזה, וה"נ מאיליהם נמשכים והמיםהמונע
 )פ"א השעה"מ כתב וכן לשעון( בקשר לעיל וכן מ"ד לסי' בהשמטותה"ג

 ולכן המונע המרת ובין הזרעים בגוף מעשה עושה בין להלקמכלאים(
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 קודם הגנ כשפותחין ובפרט בשבת הנג לפתוח נכרי ע"י להתירצידד
 הבית וכן טחינה לענין רנ"ב( )סי' המג"א שהאריך וכמו השכהטזריחת
 סי' או"ח )ע' בתשובה יעקב והישועות צידה לענין כ'( סי' )או"חאפירם
 משבת( ה"ב )פ"ז הירושלמי דברי מטעם להתיר חשש בטנירה אלאשל"ד(
 מה אמר ה"ג( )פ"ב שביעית ובירושלמי זורע משום חייב בתיםדעושה
 בית שוטר, כמושיב אלא אינו המזהם בית, לה לעושה המזהםבין

 פירש ז"ל לרמב"ם המשנה ובפירוש וכו', מחמתם גדלה והיא להצלעושה
 והואיל יזיקם" שלא והשמש הגשם מן להסך צללים להם עושה בתים"עושה

 עוד בהסכם עכו"ם ע"י להתיר צדד אלו הירושלמי דברי השמיטוהרמב"ם
רבנים.

 לזה לרמות אין יתידות ע"ג נקוב מעציץ ראיה שהביא מהוהנה
 רע"י אלא מפמיק, דבר שום ואין הקרשע מאויר הוא יונק הלאדהתם

 לזרעים האויר בין ממסיק הגג כאן מיטא"כ יותר, יינק לקרקעשמקרבו
 מורים וכן הזרעים גידול לקרב חדשה פעולה והוא חדש אויר מביאובפתחו
 חייב נקוב עציץ ע"ג נקוב עציץ הנותן ה"ב( פ"ז )שבת הירושלמידברי
 שזה ע"ב( פ"א )שבת המאירי ופירש זורע, ומשום קוצר משוםעליה
 הזרעים גידול לקרב כזו דפעולה נראה ע"ש, לעליון יניקה שמוסיףמפני
 סי' ח"א אברהם רבר והמאירי הירושלמי לדברי בקשר )ראה וצ"עאסור
 לפתוה אסור בהלון, הזרוע עציץ לו '2יש דטי יוצא מהאמור ט'( אותכ"ה
 הקור, מן להנן לצמחים תועלת בזה יש אם סדין לפרוס או ההלון לנעולאו
 גשמים. עליהם שירדו או השמש עליהם שתזרח המסך להמיראו

הקוצך

 במטרה כלי באמצעות הנעשית פעולה כל באה קצירה מלאכתבכלל
 התבואה קצירת כולל :הוא גירולו ממקום והע'ו הננה השדה, תנובתלהוריד

 הזיתים טסיקת תמרים, גדירת התמרים, אריית הענבימ, בצירת קטניית,או
 מאכל שהוא בין האריו, מן שנידולו דבר כל הקוצר או תפוחים,הנערת
 להסקוו פרק מאילני עצים או בהן, לצבוע סממנין או בהמה, מאכל אוארם
 )שבת קוצר, מלאכת אב הוא מאלו אהד כ, בכך, כיוצא וכל לבניןאו
 אם ק"נ( )שבת אמרו '2הרי כגרוגרת ושיעורן ה"ד( פ"ו רמב"םע"ג

 משבת(, ה"נ פ"ח מ"מ )ראה הוא לאכילה סתמא וקוצר כגרונרתלאכילה
 קלה ביצה לבשל כדי להיסק כשיעורו אהד כל אחר לדכר כ11נת1ואם
 אבות טגן )ראה חורש, של שיעורו שזהו שהוא בכל הקרקע את ליפותואם
 שם( מנ"ח וכן ל"ח נוב"ת שו"תוכן

 בתלישה שדרכן דברים דהקוצר כתב ז"ל טל אגלי בעל הגאוןוהנה
 בעקירה, שדרכו דבר עוקר או בתלישה שדרכן דברים תולש או בעקירה,או
 שכתב סשבת( ה"ד )פ"1 הרמב"ם מדברי זאת ולמד מלאכה נמיהוא
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 דרכן 1פ51ין בעקירה דרכן דעהמים אע"נ מ5אכה אב הוא קמניותדהקוצר
 ק5"1(, )ח51ין כפירש"יבת5ישה

 שנזרע מה אפילו אלא בארץ, שנזרע ממה בקוצר דוקא לאוקוצר
 יתידות ע"נ רק בקרקע מונח היה 5א 1אפי15 קמן, שורש בכדי נקובבעציץ
 5קמן( וכן 5עי5 )וראה קצירה, בכ55 הקרקע פני רואה העציץ שנקבבאופן
 מקצירת דנמרינן 5קרקע צריך ואינו 5קצור העומד מחובר בקוצר הדיןוכן

 ד"ה ע"א מ"נ שבועות )תוס' 5קצור, שעמדו 5אחר קצידתן שהיתהסממנין
 )דבר ו"5 שפירא אברהם ר' הגאון הימב הדבר שהסביר וכמוכבצורות(
 מ5אכת ש5 דאופיה וי"ז( י' אות כ"ה סי' מ"1 אות כ"ד מי' ח"אאברהם
 המחובר מן שקוצץ מה א5א ההיות הבד5ת אינו דידן ת5מודא 5שימתקוצר
 ה"ד פ"ח )רמב"ם האי5ן, ע"נ שיבשו פירות בקוצר חייב נ"כ51פ"1
 האי5ן שיבש היכי אפי15 שכתב אדם כנשמת ד5א 11ה1 י"ב( מע' ש5"1ש"ע
 ה"ד( )פ"ח הרמב"ם שבלשון וכתב קוצר משום חייב מקום מכל הפירותונם
 הואו הרחיק בו" ופירותיו שיבש אי5ן "וכן ובמקום בו נפ5 סופרמעות
 דברי ע5 שהעירו 5מנחה 1ס51ת מנ"ח נ"כ )ראה בו, פירותיו שיבשווכתב

 אדם(.הנשמת
 שקוצי דבר 5אותו בצריך רק חייב 5א דבקצירה אבות המגןכתב

 בתוס' הוא הדבר ומקוד ה'( סי' י"א )כ55 אדם, הנשמת נם כתבוכדבריו
 אינו חייב כהעאצ"5 שסובר 5ר"י דאפי15 שכתבו וצריך( ד"ה ע"נ)שבת
 ע"מ בקורע כמו זה, בענין אלא קוצר בעצים מקרי דלא יעצים, בצריך רקחייב
 הוה ולא חייב ובחמתו מתו ע5 דבקורע ואע"נ 5כתוב, ע"מ ומוחק5תפור
 מנת על כנעשה מחשיבו שהמצוה התם שאני ק"ה( )שבת 5תפור, מנתע5

 אימה למירמי וקרעו 5תפור מנת ע5 דכוון מיירי בחכעעו וקורעלתפור,
 וכן שי"ז סי' מבוטשאטש מהנאון א"א קורע, אבות מגן )דאה ביתו, בניע5

 שם(. שבת הורוויץ הרא"םבהנאות

 במ5אכה כר"י שפסק ו"5 הרמב"ם נם דאזל נראה התום'בשימת
 קוצר משום חייב 5עצים וצריך הזומר כתב מ"מ דשבת( )פ"אשאצ5"ג
 כ5ל קוצר מלאכת כאן אין 5עצים צריך אינו דאם הרי נומע,ומשום
 שכתב המשנה( ביאור וזהו ד"ה ע"ב ע"נ )שבת המאירי מדברי מוכחוכן
 הנשאר 51הצמחת השחת 5נרף 15 צריכה שקצירתו השחת את הקוצרוכן
 מאן האי הר"ן דעת וכן וכו', התרדין את בחותך הדין וכן שתימ,חייב
 שקוצר. 5מה הוא שצריך 5פי קוצר, משום אחת וכו' אספתאדקמ5

 א5א קוצר משום חייב אינו דבעצים דאמרינן דהא כתבהמנ"ח

 צריך באינו אפי15 חייב קצירות בשאר משא"כ בעצים, דוקא 1ה להם,בצריך,
 5הנאון בינה באמרי גם ראיתי וכדבריו אדם נשמת בע5 דעת שכן והביאלהם,

 והמאירי הר"ן מדברי שהוכיח 5"ב( סי' שבת )ה5כות 1"ל אויעדבאךר"מ
 דבריו וכעין צ"ד( שבת תוס' ודעת ד"ה )שם כדבריו, ד5א 5עי5שהבאתי

 רמ"ר והנאון י"ד( אות כ"ה סי' )ח"א ז"5 אברהם דבד בעל הנאוןכתב
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 דבאינו בעצים כמו הדין קצירות דבשאר הדבר מקור הראה ז"לפלאצקי
 ד"ה ע"ב ב' )מו"ק שכתב רש"י מדברי קוצר משום חייב אינו להםצריך

 לתקן אלא העשבים ליטול מתכוון שאינו לי', חשבינן לא קוצר דודאימי2ום(
 חייב אינו בעשבים דגם אלו רש"י מדברי לך הרי שבשדה, המוביםהעשבים
 ע"נ(. מ"ו דף ח"א ישראל )חמדת דוקא, להם בצריך אלא קוצרמשום

 ונתן שנשא ל'( אות קוצר )מלאכת מל באנלי ראיתיוהלום
 אינו מאכל דבאילן סרק, לאילן מאבל אילן בין לחלק ודעתו אלו התוס'בדברי
 חרישה במלאכת ג"כ מזה )ראה סרק, באילן טשא"כ לעצים בצריך אלאחייב
 ט'(. ח' אות ז'ס"ק

 ובעציץ ה33 על מהנזרעהקוצר
 הנזרע וה"ה מחובר חשוב המעזיבה בעפר בעליה, הנזרע דברהקוצר

 מחובר, חשוב נקובה שאינה אע"ג ממולמלת, שאינה גדולה כלי גביעל
 ד'( ב' )כלל הרא"ש תשובת הם אלו דברים ומקור ג'( סי' קוצר סל)אנלי
 דברי נראים וכן נקוב שאינו לעציץ דומה אינו הנג על הנמוע דכרםשכתב
 נפלה מלממא, מהרו בעליה משהשרישו בצלים מ"ב( מ"ד )מעשרותהמשנה
 קי"ז( )ב"מ שאמרו וכמו בשדה כנטועין אלו הרי מנ51ין והן מפולתעליהן
 יורד הגינה בעל הרי ונפחת נביו על אחת ונינה בסלע בנוי שהוא הבד ביתוכן

 הרא"ש לדברי בקשר )ראה כיפין בדו לבית שיע,2ה עד למטהוזורע
 שביעית איש בחזון בזה 'טביאר ומה ס"ג ס"ק רצ"ד סי' הגר"אביאורי

 זורע(. מלאכת וראה ו' אות כ'סי'
 קרקע ע"ג שעומד רק נקוב אינו אף בו שנזרע עץ ש5עציץ
 דחיישינן בשבת 5הנביהו ואסור מחובר חשיב הקרקע מלחלוחיתיטמתחלחל
 )ראה ראשונים, הרבה המכימו לדעתו שהרי ע"ב( ז' )גימין ר"תל'2יטת
 ולעיל מביכורים מ"ב מל"ם של"ו סי' ב"י אוכלין ממומאת מ"בראב"ד
זורע(

 באופן יתידות ע"ג אפילו או הקרקע ע"ג מונח שהיה נקובעציץ
 בין המפסיק דבר ע"נ והניחו ולקחו הקרקע פני את רואה העציץשנקב
 מל אגלי הגאון דברי וזהו קוצר, תולדת משום חייב הקרקע לאויר העציץנקב
 ע"נ המונח נקוב בעציץ שכתב הג"א מדברי זאת ולמד שם( ז' )ס'קז"ל

 קצת, יונק יתידות דע"נ משום מדרבנן דחייכ קרקע ע"נ והניחויתידות
 לגמרי הפסיקו דבאם כה2מע הקרקע מן שם( ותוס' יש"י פ"א שבת)וראה
 שאינו אע"מ חרס של לעציץ וה"ה תלישה בו שייך לגמרי יניקתודפסיק
 זריעה(. מלאכת לעיל )וראהנקוב,

 יתלהם שמא משום הכמיםנזירת
 חז"ל נזרו לפיכך קוצר, תולדת הר"ז פירותיו שישיר כדי האילןהמרעיד

 )ביצה יתלוש, שמא גזירת בו להשתכהש אסרו וכן באילן לעלותשלא
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 פירות, בו שאין אילן ואחד פירות בו שיש אילן אחד זו בזירה ובכללל"1(
 נזירה שהכל אסור, ענפים ולא עלין ולא פירות לא בו שאין יבשואפילו
 ליגע אבל אסור באילן בכח לישען ואפילו ע"ב( ק' )עירובין היא,אחת
 בש"ע וכן ט"1 ס"ק של"1 מנ"א )ראה מותר, מנידו שאינו היכיבאילן
 שם(.התניא

 להכותה זמורה יחתוך שמא בהמה ע"נ רוכבין שאין נזרו בוכיוצא
 ע"ג רביבה ואסרו והואיל ל"1( )ביצה המחובר, מן קוצר משוםויתחייב
 במקומה, עומדת שהיא אף עליה לישב כנון תשמישין, שאר נם אסרובהמה
 להשתמש אמור נמי לרכיבה עומדת שאינה דקה בהמה ואפילו עליה, לסמוראו
 דקה בין לחלק שאין שם ביצה מאירי )ראה היא, אחת גזירה שהכלבה,
 יראים ועיין יד כלאחר ד"ה ע"ב ס"1 פסחים התום' בדברי וכוקורולנסה
 מ"נ(. מ"ב מ"ק שם מל ואנלי מ"ד ס"קקי"נ

 פירותיו ממנו שנשרו יבש אילן נם באילן שימוש אימורבכלל
 אינו אז שהרי עין מראית כה12ם הגשמים בימות איסורו ועיקר וענפיוועליו
 נדר נדרו החכמים אבל עלין, בהם אין הלחים אילנות שנם יבשותו,ניכר
 נ"ה( ס"ק שם מל ואנלי שם ורא"ש ברי"ף וראה ק' )עירובין זמן, בכלואמרו

 לגמרי הרכימ קנים וכן מפחים נ' הארץ מן הנבוהין האילןשרשי
 כאילן, הם שהרי בהם, להשתמש אסור טפחים נ' שנבוהין כל להקשותוסופן

 במקום בהן להשתכהט מותר מפחים ג' נבוהין אינן אם אבל צ"מ()עירובין
 טפחים. שלשה נבוהיןשאינם

 מצוה, בדבר אפילו נוהנ ובבהמה באילן השתמשות של זהאיסור
 וכיוצא לולב או שופר להביא באילן לעלות או בהמה ע"ג לרכוב אסורולכן
 בעצמה שעליה אע"נ אילנות על נממך שקרקעיתה סוכה ע"ג לעלות וכןבו

 גוי שהביאו שופר ולימול לתקוע דהתירו להא דמי ולא אסור, מ"םמצוה
 ויעשה להביא לנוי יאמר שמא נזירה שייך דלא כ"ב( תקפ"ו )או"חביו"ט,
 ניחא דלא זמורה יחתוך שלא כאן גם נימא ובכן בעבירה, הבאהמצוה

 לי ניחא דלא יעשה, לא דבמזיד התם שאני בעבירה, הבאה במצוהלי
 התקנה יועיל לא בזה לעשות ויצוה שבת שהוא שישכח והיכא כזו,במצוה

 בשבת. נעשה באם דיעברשיאסרו

 להריח ואסרו חז"ל נזרו דאורייתא איסור לידי יבוא שמאמחשש
 הדס להריח התירו אבל לאכלו, יבוא שכהא נזירה מחובר, שהואאתרוג

 סע' של"ו או"ח ל"ז )סוכה למינזייה, יבוא ולא קאי דלריחא מחובדשהוא

 בו להריח אסור במחובר שהדס צדין אין פ' בר"ן מובא הגאונים ושיטתי'(

 שנכון וכתב דבריהם לחזק ראי' הביא ז"ל מסוכאטשוב אדמו"רוהגאון

 היש"ש, דברי מורים וכן ל"ד( אות קוצר טל אגלי )ראה בהדס, אפילולהחמיר

 י'(. ס"ק ש5"ו מג"א)דאה
 נוירה באכילה אסורין בשבת מאיליהן האילן מן שנשרו8ירות
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 ע"א ג' ביצה תום' )ראה עצמו, לצורך גוי כשתלשן וה"ה יתלוששמא
 צדין(. אין פ' במלחמות ורמב"ן קכ"ד שבת נזירה,ר"ה

 אם ייכמשו, שלא בשביל תיחוח בעפר הנממנים התלושיםירקות
 להוציאם מותר בהם להיאחו בהן וכיוצא עלים והשאיר שבת קודםטמנם
 בשבת. היום אותו אכילתלצורך

 בפיוהקוצר
 ובכלל בקצירה, שדרכן רברים ביד התולש הוא קוצר מלאכתתולרות

 שעלה וכשות עשבים בו שעלה צרור לפיכך מגירולו, רבר העוקר כלוה
 הוא שוה חייב בשבת מהן התולש החבית ע"נ שצמחו ועשביםבסנה
 כרי האילן את מרעיד באם אבל ה"ג( משבת פ"ח )רמב"ם גידולן,מקום
 באילן לעלות אסרו שהרי בכך דררכו ואע"ג תולרה, וה הרי פירותיושישיר
 ה"ב( פ"ה ביצה )ירושלמי פירותיו, להשיר האילן וירעיר ישכח שמאמשום
 תולרה, הוה כאילן אלא הנקצר רבר בגוף מעשה עושה ואינו הואילמ"מ
 ט"1(. אות שם טל אגלי)ראה

 רבוותא: בי' שנחלקו בפיו רתול'2 דיגא האי לבאר אמרת. בזהבעמרי

 וראיתו פטור בפיו ב'טבת רבר דעוקר היכיח י"א( - )יס,"והמג"א
 תלישה דרך ראין פטור, פירותיו והשיר אבן זרק ע"ג( )שבת ראמרומהא
 בזה, יסטעה הראה ע"ג( )שבת שור הבכור אולמ בכלי, או ביד אלאבכך
 כתב בו להריח דאסור במחובר דאתרוג ההוא גבי ל"ז( )סוכה רש"ישהרי
 ברגל דתלישה סובר ע"ב( )ק' בעירובין וכן מזו גרולה תל1שה לךשאין
 חייב, בכלי או ביר דוקא למימרי לאו רש"י שרעת ורעתו תלישההוה
 זריקה. ידי על למעוטי כאן ראתי אלא פטור, רברים בשאראבל

 שנעלמו ופלא פטור דבפיו כתב משבת( י"א ה' )מ"י בתוספתאוהנה
 קפ"ה )סי' האו"ו דעת נראה וכן אלו התוספתא דברי שור בכורמהגאון
 דמותר הדין הוא צערא, משום בשבת חלב יונק רגונח דכמו שכתבקצ"ט(
 י"ב )כלל אדם, הנשמת רכרי מורין וכן המחובר, מן במיו פירותלאכול
 השלוהן ערוך והגאון שם( )שבת המאירי מדברי נראה כן לא אבל א'(אות

 ואכל גחין ואי )ע'( רמנחות מהא וראיתו לאיסורא סתם כ"ו( סע')'טל"ו
 תלישה, משא"כ אכילה, ררך זה אין כלומר ארם, כל אצל דעתובטלה
 ולכן שם, דמנחות מההוא ראיתו והביא שם בתוב"ש בזה קרמו כבראולם
 דבריהן על לסמוך וראויכדאי

 ולא שתלשו מיירי רתוספתא דההוא ולומר לישב יש דין מןלבר
 ל"ו( )סוכה רש"י רעת משא"כ למלאכתו, לי' אחשיב לא ובכן לי'אכל

 )שבת הוצאה, גבי מצינו וכה"ג למלאכתו לי' אחשיב דאו ואכלו, בהדיאשכתב
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 ה"ג( י"נ )פ' הרמב"ם שביאר וכמו מחשבתו( ד"ה שם ורש"י ע"אק"ב
 הכא ה"ה ארבעה, מקום פיו משימה שמחשבתו בפיו, בהוציאו רחייבהא

 תלישה דאין שכתב ע"ב( ע"ג )שבת רש"י רברי ג"כ יתפרשו זהובדרך
 דמתכוון היכי משא"כ מקום בכל תלישה שהכוונה בכלי או ביד אואלא

 ולאכלו. בפיולתלוש

 יחזקאל חזון פירוש עם בהתוספתא זכיתי לדפום הדבריםבסדרי
 וראיתי בירושלים וכעת דלונדון אב"ד שלימ"א אברממקי יחזקאל ר'מהגאון
 מל באנלי זה פירוש כעין ראיתי וכן זה בדרך התוספתא דברישפירש
 כ"ח(. ס"ק קוצר)מלאכת

 מרדכי לבושי בשו"ת ראיתי ענינא לההוא בקיטר בספריםבעיוני
 מהא עליו והקשה זה פירויט אחד רב בשם שהביא ט'( סי' תרצ"ז)משנת
 ביו"ט הבהמה מדדי לינק היו דנוהגין דהעיד קי"ד( )יבמות שאולדאבא
 לאו אימור רק רליכא ב'1"ם יד, כלאחר מפרק דהוה מיטום בשבת, לאאכל
 לאכילה נשכוונתו דאפילו לך הרי גזרו, סקילה איסור דאיכא בשבת גזרולא

 כלאחר מפרק בשבת חלב יונק דגונח מהא נראה וכן יד כלאחר חשיבמ"מ
 דבפיו לפרש דעתו ולכן ע"א( ס' )כתובות גזרו, לא צערא ובמקום הואיר

 בלא בפיו איירי ובתומפתא נבראו לכך השניים שהרי תלישה דרךובשנים

 בכך. תלישה דרך אין ודאי ובזה במרפקו כמושניים,

 שגם לומר אפשר כן, לחלק התוספתא בדברי דחוק דפירושו מהלבד

 כלאחר שיהא כדי שינוי דרך לעשות כ11נת1 עיקר דהתם לדחות ישקושיתו

 הכא. משא"כ יתחייב ולאיד
 למלאכתו לי' אהשיב אכילה '2ע"י הדברים פי' לפי שם שהק'ומה

 ואכיל גחין "אי דאמרינן ע"א( ע' )דף דמנחוה מהא נראה איפכאהלא

 הוא. נהפוך אדרבה אחשבי' נימא ואי אדכ" כל אצל ד;תובטלה

 לא שיתהייב אכילה דלענין התם ד.2א:י אומר הייהי דמסתפי:אולולי

 שאחשבי' חגם פטיר אכילה כדרך שלא אנו רואים שהרי אחשבי', לומרמהני

 רק אסור דאינו ד'טלכה"נ האי נ"ז( ס" )יור"ד מופר הכתב שהסבירוכעין

 הדברי כתב וכן מדרבנן, ע"י עובר שיהא אלא מהני לא דאחשביבדרבנן,
 שביאר וכמו מעליא, אכילה דבעינן לאיסור בקשר כ"ה( סי' )או"חחיים

- תנ"ר )או"ההמנ"א  קרוי שאינו בלחם, שעירב למורסין בהשר ג'( ס"ק 
 בגחין לפ"ו לרועים, ראוי ואינו הואיל דעתו בטלה לאכול חשב אפילולחם

 כשתוןש מחשבתו דמהני שבת לענין משא"כ שלכד"א דזה דעתו בטלהואכיל

 דמיירי התוספתא משא"כ ל"ז( )סוכה ר'ט"י שביאר וכמו אכילתולצורך
 אכילתו. בשביל ולא בפיובתולש

 במלאכת כ"ט )אות מל אגלי בספר בזה דברים אריכות ראיתיוהלום

 שכוונתו שהיכי וביאר מקומות מכמה ועוד שאול דאבא פהא והעירקוצר(

 לההשיב דכוונתו היכי משא"כ פטור, הוא הרי במיו שתלש בזה שינובשביל
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 ח"ב אברהם משנת מזה עוד )ראה חייב, או אכילתו למהר כדי תלישההאי
 מ"ח(.דמ

 כךצר משום חיובו אם מילה - כךצר חיים בבעלי שייךאי
 שאתה דבר 1כ5 כוורא דציד "ההן דשבת( ה"ב )פ"ז בירושלמיתנינא

 מבעוד ניצוד שהיה דמיירי הק"ע ופירש קוצר" משום חייב מחיותומבדילו
 ה5כתא שהאי כתב קרבן ובשיורי צידה, מחוסר שאינו במקום בבוקריום

 וכו' הים מן דנ הש51ה ק"ז( )שבת בבבלי שמואל דאמר הא עםמתואמת
 קוצר משום דחיובו חייב, שבמעיה עובר ודלדל בהמה 5מעי ידוהו'טיט
 ע"ייש. ורמב"ן רש"י פירושי עםומחולק

 כשיטת הרש"5 שדעת הביא 1'( ס"ק תצ"ז )סי' המנ"אוהנה
 ג"כ חייב עוף או בהמה בשוחט המנ"ח הוכיח זו 51שימה בזההירושלמי

 הרמב"ן בשם ז"5 הרשב"א שימת אב5 מחיותו, מבדילו דהא קוצר,משום
 אבל קרקע, בגיד51י א5א קוצר משום חייבים דאין כן, אינו ק"ז(לטבת
 הזכיר 5א שהרי הירוש5מי, כשיטת הרמב"ם דדעת הוכיח שםהמנ"ח
 קרקע, בגיד51י ש5א נם חייב דקוצר ונראה ודש, במעסר א5א קרקעגידולי
 שבת )ראה הראשונים, נח5קו 5א או קרקע גיד51י בהמה אי דההואאלא
 במ5אכת בזה שהארכתי מה וראה ועוד ה"ז פ"ח שבת וכן שם תיס'ע"ה

שוחט(.
 שכתב פקיד( מיפקד דם ד"ה ע"ב ה' )כתובות בשטמ"קוראיתי

 ש5א דצפורן מהא וראיתו תולש משום הבשר תלייטת על חייבדבמי5ה
 האחרונימ דנו 51מ"ז ע"ב( צ"ד )שבת בכ5י, נט15 אם חטאת דחייבפיריט

 סהא והקשו מגיד151 דבר עוקר משום גוזז או קוצר חיוב איכאדבמילה
 לא הא וכו', נפ5 אינו באדם יום 5' ששהה כ5 ע"ב( קל"ה )שבתדרשב"ג
 חי אם ממ"נ, אותו ס51ין אראב"א מה5ינן היכי מימה5 הוי, ספיקאשהה
 קוצר דיש אמרת ואי הוא, בבשר מחתך לאו ואם מהי5 קא שפירהוא

 גוזז, משום חייב מ"מ הוא נפל אפילו והרי הכא, איכא ממ"נ מהבמי5ה
 קוצר משום ואי משבת( ה"ז פ"מ )רמב"ם חייב, המתה מןשהנוזז
 וצומח, וגד5 חיות איזה 15 יש שהרי מצומח, גרע לא מ"מ חי אינוואפי5ו
 שהעירו מה צ"1 סי' אור עמודי 1ש1"ת א' ס"ק שכ"א יעקב ישועות ג"כ)ראה
מזה(.

 הנאון אלו השממ"ק בדברי באריבות שדן ראיתי בספריםבעיוני
 דבר האי לת5ות רצה ומתחלה כ"ד( כ"ג סי' )ח"א ז"5 אברהם דברבע5

 חיים בע5י ואם קרקע בגידולי רק שייך קוצר אי הראשוניםבמחלוקות
 בזה, הפוסקים בשימות ובדעת בחכמה שפלפל ואחרי נינהו, קרקענידולי
 והמאירי הר"ן הרשב"א, הרסב"ן, הרמב"ם, שדעת ישרה בסבראהראה
 ואפילו לא קדקע בנידולי שלא אבל מכהט, קרקע בנידולי אלא קוצרדאין
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 הר"י לרעת ואמילו מזה, להיפך שיאמר מי בראשונים מצא ולא חייםבבעלי
 בנירולי אלא ראינו מורה בקוצר מ"מ רש כהסום חייב חלזון רפוצערם"ל
 קצירה. משום במילה לרון ראין רעתו ולפ"ז שאני,ורגים

 קוצר ריש קוצר( במלאכת ק"ב )אות היראים שיטת שם הביאעוד
 מ"א, מ', אות פ"ג )בכורות הריטב"א כתב כבר וכרבריו קרקע בגירולישלא
 זעהמאן צבי רור ר' להנאון סולת במנחת טעם בטוב ברבריהם והאריךמ"ה(
 ש"מ סי' או"ח )ראה פתים במנחת וכן בזה הפוסקים בשיטות וביררהי"ר
 סי' שליט"א וויירענפעלר בעריש רוב ר' להגאון מישרים רובב בשו"תוכן
 גוזז(. במלאכת ולקמןע"ח

 רגל או כנף התולש חיים בבעלי קצירה ריש המומקים שיטתלפי
 השבת כלכלת מזה )ראה קוצר תולרת משום חייב חי מבעל בשר אוזבוב

 ראמרו מהא וראיתו כ"ה(, בכורות וריט"א במנ"ח וכן שםלהתפא"י
 סשום חייב שבסעיה עובר ורלרל בהמה למעי ירו "הושיט ע"ב( ק"ז)שבת
 כן לא נוזז( )סלאכת חינוך המנחת מרברי אבל סנירולו רברעוקר
 הרמב"ם סרברי וכנראה מגופו, לגזוז שררכן ברברים רנוזז שכתבנראה,
 היינו לנזוז, והררך חליפין עושין רכ"ז כנף צפרנים, שער, צמר,שחשב
 שיתחייב מבהמה בשר חתיכת חותך ראם סברא אין אבל מהנוף, אותןליטול
 מזה העיר וכן וכו', בכך ררכו אין כי מגירולו, רבר עוקר או נוזזכהסום

 ע"ח(. סי' ח"א מישרים רובב שו"ת ר', אות )קוצר השבתבשביתת
 במלאכת בזה הפוסקים שימות )וראה וכרומה יבלת או צפרנים החותךוכן

 בשו"ת וכן שבת בערב הצפרנים לחתוך ששכחה באשה שסה שרנתי"נוזז"
 והעלה בזה רן קוצר( )מלאכת אורות בטל אולם נ"א( סי' אסארמהרי"א
 נמרינן מסממנין מלאכה האי שהרי מהקרקע נרל ממש שיהיהרבעינן
 סמסנין. כמובעינן

 אלא קוצר סשום חיובו והרורה רחולב שם( )שבת הירושלמישיטת

 תמה החולב( ר"ה )פ"ז והק"ע זו, שיטה רחה א'( צ"ה )שבתררש"י

 שם המנ"ח רברי ג"כ )ראה שמפורשין הירושלמי רברי רחה איךעליו

 לקמן(. וכן י"נ אות כ"ר סי' ח"א אברהם רבר שו"תוכן

 עמרמ

 נעקרו נתלשו, שנתקצרו, הקרקע נירולי לקבץ בכרי שנעשה פעולהכל

 לכן מעמר, מלאכת בכלל במקום נמצאים הם ועריין גירוליהםמטקום

 בהמה מאכל ואפילו אוכלין מיני שאר או הקוצר טאחר שבליםהמאסף

 מונחים שהיו קטנים צבורים וכן בהן לצבוע סממנין או להסקה, עציםאו

 וחייב. מעמר מלאכת אב זה הרי וקשרן גרול עומר מהן ועשהוקבצם

 להסקה אם גרי, פי כמלא לבהמה כגרוגרת, לאכילה אם עימורשיעור
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 שעכשיו הדברים מצטרפים זה לשיעורתרנגולת. מביצת כנרוגרת לבשלכדי
 איסור בו אין מכשיעוד פחות עימר ואםאספן, שהוא הדברים עםמונחים

 גרונרת חצי והדביק עימר אם וכן ח'( אות שמ טל )אנלי התורה,מן
 )מנ"ח(. הכא, כ~טא"כ גרון הנאת איכא עכ"פ דשם ק"ג()חולין והקיאי וחזר שיעור חצי לאכל דמי ולא פמור ודבקם וחזר הפרידמואח"ז

 דייק ומזה אוכלין" "המעמר משבת( ה"ה )פ"ח כתבהרמב"ם
 באוכלין רק מחייב אינו וכו', לאכילה אם המעמר סתמ כתב דמדלאהמנ"ח
 ע"ב(, צ"1 )שבת הוה מה מקושש בענין דנחלקו מהא והעיר בעציםולא

 פליגו, דבזה לומר ודעתו בעצים שייך דמעמר הרי הוה, מעמר סברוראב"י
 או יהודה בן לדאיסא ישנו אם היא דנ"מ לומר לגמרא לי' למה א"כופלא
 דהלכתא אליבא וחד חד לכל דנ"ם להשמיעני לו היה טוב יותר הלאלא,
 בפתיחה פם"ג )ראה לם"ם מהלכה גדול כחו שזה בקרא המפורשמהו

 בעצים. גם עימוד ששייך מודה דכ"ע אלא שחיטה(להלכות
 האי גבי ע"ג( )שבת ורבא אביי של מחלקותן ידוע הלא דין מןלבד

 חייב, שאינו אביי ודעת מעמר משום חייב אי ממילחתא מילחא דכניףמאן
 אלא עימור דאין משום אמר לא ולמה קרקע בגידולי אלא עימור דאיןמשום

 דרמב"מ ועוד ע"א( כ' )ב"ב בנמרא, כמבורר הוא אוכל לאו ומלחבאוכלין
 וקשה מעמר משום חיובו עצים דהטלקט ק"ג( )שבת כתב בפהם"שבעצמו
 הראשונים. מדבריו חזר הגדול שבחיבורולומר

 על שהעיר ס'( ס"ק ש"ם פי' )או"ח פתים במנחת ראיתיוהלום
 שם( דבשבת )פ"ז הירושלמי מדברי לו יצא שזה ודעתו אלו המנ"חדברי
 הק"ע מדברי אולם באוכל, דוקא מיטמע מעמר", מיטום חייב באוכל הנוגע"כל

 נראה. כן לאבפירושו

 אוכלין" "המעמר באמרו הרמב"ם דדעת אומר הייתי דמסתפי:אולולי
 ג"כ, קרקע גידולי שהם משקין לאפוקי ג"כ בזה בא כלימר מיטקין,להוציא
 מעמר, מלאכת בזה שייך דלא הכלי לתוך בידים ואוספן משקין נשפכודאם
 מזה( )ראה מעמר, משום בה שאין לקמן שביארתי שנטחנה מתבואה נרעדלא

 האו"ז הרמב"ם שיטת הראשונים, חולקים דמעמר דינא בהא.והנה
 במקום שלא אף שחייב שבר"ן אחרים דעת וכן יטבמאירי מפר'טיםיי:

 ורם"ק סם"ג הר"ן שהביאו וריב"ם ל"א( )ביצה התוס' דעת אולםנידולמ,
 אלא מעמר חיוב שאין ש"ם( סי' )או"ח וטור, כ"ם( שבת מהלכות)פ"ח
 שלא אפילו קרקע בגידולי מלאכה משום ולחייב להחמיר ויש גידולו,במקום
- ב' אות מעמר טל )אגלי גידולם,במקום  לקב*ן אסור יהיה ולפ"ז י"ז( 
 קרקע, נידולי המה גם שהרי להם והדומה מרגליות בחוט ביטבתולהכנים
 ש"ם(. חיים)ארחות

 אסור קרקע נידולי נקראין ופטריות שכמהין אדם חיי שיטתלמי
 דמלח שאומר מי יש וכן שואל(, פ' 'טבת יוסף ראש )ראה בשבתלאספן
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 וחייב, הן קרקע וגירולי מכהט מעמר הוה שנחצבו ממקום ואבנים כאבןגס
 עקב( פרשת ז"ל למהרח"ו המצות ושער ה' ס"ק מ"ז ש"מ פמ"ג)ראה
 המלח ומן המים מן חוץ שפירש כ"1( )עירובין רש"י מדברי ראיהוקצת
 לו נח ריותר הוא, קרקע נירולי רלאו פירש ולא הוא מפירי פירידלאו
 דפטיקא. מילתא5נקוט

 שם )ראה מעמר, משום חייב לצרופם שצריך חלוקים מיניםוהמעמר
 ד'(.אות

 בתבואה אלא מעמר שייך רלא ג'( ס"ק ש"מ )סי' העה"שכתב
 וכנתלשים, כנקצרין הם שעדיין נטחנו, לא וגם נתבשלו ולא נאפו שלאופירות
 כמה להניח או אחד, למקום לחמים כמה להניח בשבת אסור יהאדאל"כ
 השרה מן בהלקמם אלא אינו רהאיסור ודאי אלא זה, אצל זה פירותמיני
 ואפייה מחינה לאהר וכ"ש בבית כשהם ולא האילנות ומן הגינותומן

 פו5ין וכן יחר לרבקם שלא ובצים בבצלים להחמיר אין ולפ"זובישול,
 למעך שמותר שכ"א( סי' בב"י )מובא בתשובה הרמב"ם וכדברימבושלין
 ללמור יש וכן אחר גוף ותעשה שתסמוך עד המבושלין מהריפותדייסא
 במשקין. עימור שאין שהסברתי למהמכאן

 ביטם השבת בכלכלת שראיתי פלא רבר להזכיר אמרתי בזהובעמרי
 אותיות המסרר קרקע, בגידולי שלא עימור דיש דלמר"א חיים עץספר

 ומזלגות כפות וכן כלים המעמר רא"כ פלא וזה מעמר משום חייבבדפוס
 25' ובפרט ביה, שיעור מי מצאתי ולא מעמר משום חייב יהאג"כ

 נשתנה שלא ברבר אלא עימור מצינו דלא עה"ש הרב דכייל כללההאי
 וצ"ע בזה. להחמיר קשה ובכןמהויתו

 שלא אפילו אחר גוף שיעשו עד יחד פירות הטדבק מעמרת1לדת

 כ"א(. ה' י"א פ' )רמב"ם גירולם,במקום

הרש
 מה ברבר מהשבלים התבואה להפריש בכדי שנעשה פעו5הכ5

 הנרעינין שיצאו כדי השרביטין או השבלים את החובט ולכן דישה,בכלל
 צמר המנפץ או שלהן, הנבעולין מתוך הפשתן את המנפץ וכןמתוכן

 ע"ג( שבת רש"י וראה ה"ד פ"ח )רמב"ם וחייב, מלאכה אב זה הרינפן
 א2ילו רישה במלאכת ה"ז(. 2"ח )רמב"ם כגרוגרת דישה מלאכתושיעור

 אינו זו במלאכה מ"מ חייב, לגופה צריכה שאינה דמלאכה שיטותלהני

 הרמב"ם מדברי מיהו רישה(, מלאכת אבות מגן )ראה לגופה כצריך אלאחייב

 לרינא, וצ"ע נראה כן לא לדם צריך שיהיה והוא חובל גם שכתב ה"ז()פ"ח

 מזה(. י"ב ביצה פ"י)ראה

 שהיה ובין האוכל על מקיף הפסולת שהי' בין בזה הפרשאין
 משום בהן יש האוכל בצד דבוק היה אפילו או האוכל, גתוך דבוקהפס51ת
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 שהיה ובין הפמולת אל מחובר עריין היה שהאוכל בין חילוק ואיןדש,
 דש. כה2ום בהן יש בתוכן וםונח םקיפו שהמסולת אלאמנותק

 שאינו בעציץ והנרל קרקע בגידולי אלא אינו םדאורייתא דישהחיוב
 בעורנה מהמסולת והממרק ר'( אות מל )אגלי רש, משום בה ישנקוב

 הביא מל והאגלי להר"ן( םיוחסת )שיטה דש, בכלל זה אין לקרקעמחובר
 להני אמילו רש משום חייב ראינו הרקל מן רתולש מהא זה לריןראיה
 )וראה מהלבוש, םמרקה כשאינו אמילו הוא דישה דחיוב הסובריםשימות
 מ'(. ס"ק מל אגלי מפרק, ר"ה ע"ב קמ"ר שבתמאירי

 הביא דש, משום בו יש נקוב שאינו בעציץ דהגדל לוםר דסברוהא
 בעי יוסי "ר' ה"ו( פ"ז )כלאים דירושלםי איבעיא מהאי לרבריוראי'
 אכל אמרו מ"ה( )ברכות רידן ובתלמודא לחם, המוציא פתו על לומרםהו
 םדרבנן, מבול במבל צריכא לא וםשני פשימא והקשו עליו, מזמנין איןמבל

 משום הוא םזמנין שאין הדבר דמעם לך הרי נקוב, שאינו בעציץשזרעו
 הביאו מ"1( )ברכות ובירושלמי מזמנין, מתנותיו הפרישו הא טבל,דהוה

 מברכין הםוציא בתחלה עליו שמברכין כל מפורש י"א( ה' )מ"גהרמב"ם
 יוצאין וכן המזון, ברכת עליו רמברכין לך הרי המזון, ברכתלאחריו
 נירולי בעינן םצה חובת ירי ולצאת ל"מ( )פסחים םצה חובת ירי זהבפת
 ומצה קרקע נידולי מרור אף קרקע גידולי םצה מה שם אםרו שהריקרקע
 דרבנן מבול בטבל לה מוקי שהרי מקרי קרקע גידולי נקוב 'סאינומעציץ
 הוא. הכי דינא נ"כ שבת לעניןובכן

 במקל או בבהםות כשדש הוא שרש ע"ג( )שבת הםאיריכתב
 ע"י כשעושה חייב מלאכות בשאר שאף םרבריו מבואר התבואה,להוציא
 )ראה כתב, כן לא ז"ל נזר אבני בעל והנאון בחרישה, דוקא ולאובהםה
 ק"ם( )או"ח אבנ"ז בשו"ת וראיתי י"א( ס"ק ז' סי' חרישה מלאנלי

 בצ"ע. דבריו והניח הנ"ל הכאשירי םרברי אותושהעירו
 אבל התלוש םן אלא אינו ע"נ( )שבת הר"ן דעת לפי רישהחיוב

 הרגיש שלא ופלא לו, מאין עליו תמה ז"ל והמנ"ח לקרקע המחובר מןלא
 בתלוש, אלא דישה אין דבכ"ם ה"ה בתלוש היתה בםשכן דישהשםלאכת

 וכן דש טשום ולא תולש משום אלא חייב אינו הםחובר םן התולשאבל
 רבותינו בשם מפרק םלאכת לפרש שכתב קם"ה( )שבת בםאיריםצאתי

 ולא בו שנרל ממקום רבר שנותק והוא רישה, תולרת שהואהצרפתים
 להגאון ישראל בחםדת אח"כ םצאתי וכדברי התלוש םן אלא הםחוברםן

 דש(. )םלאכת ז"ל פלאצקירם"ד

 קרקע גידולי מקרי איכ(8קע
 חקירות, שתי קרקע דנידולי דינא בהאי חקר ז"ל אבנעז בעלהנאון

 המקיפו הפסולת שיהי' או קרקע גירולי שיהי' באוכל תלוי העיקר אםא(
 קרקע: נידולי כםו חשוב עצםה קרקע אם ב( קרקע,נידולי
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 בשלקות חטאת יוחנן ר' דמחייב מהא פשט הראשונהחקירתו
 רק מחייב לא יוחנן דר' רי"ד ותום' ר"ח ודעת ע"א( קמ"ה )שבתשסחטו,

 מחייב ובשלקות משקה, חשוב מהם דהיוצא וענבים זתים סחיטתעל
 ראין שלקות לך הרי גמור, משקה והוא מעלמא הבאין משקין בי' דאיתמשום
 והתום' הייב פרי הוא המקיפתו וקליפתו הואיל מ"מ קרקע נידוליהמים
 וזה יוחנן כר' פסק והכא קרקע בנירולי אלא רישה אין סובד הלארי"ר
 מ"ג רמעשרות פ"א יו"ט תום' )ראה קרקע, גידולי המקיפו דפסולתמשום
 שם ד' באות ז"ל רע"א הגאון אולם קרקע, נירולי דמים דדעתו אינור"ה
 עליו(.השיג

 דמבואר מהא מקרי קרקע נידולי רקרקע פשט השניה הקירתוברבר
 תולדה עפר דכותש ופירש"י חייב לכסוי אבנים דכותש מ"ז()פסחים
 וכן דאורייתא, דהוא משמע מלאכה לי' ומדקרי היא, ומלאכהדטוחן
 הדק ושוחקן הרנבים טוחן פירש ותנורא, חביתא עבד ע"ד( )שבתברש"י

 חייב מתכות של לשון השף ט"1( ה' )פ"ח הרמב"ם כתב וכן טוחןהוי
 יש דאכתי אלא ז'(. אות )דש עצמה. קרקע הוא דמתכות אף טוחןמשום
 מאספך דילפינן בקרקע מסככין דאין סוכה הר"ן מרברי עליולשאול
 א"כ א'( סע' )תרכ"ט הרמ"א, פסק וכן קרקע נידולי רצריכין וכו'מנרנך
 אדם נשמת נ"כ )ראה קרקע, נידולי דקרקע כוחן נבי כאן אומריןאיך
 בין לחלק כתב שכן ראיתי במנ"ח ובחפשי זה( בכעין שהעיר ב'.טוחן
 א'(. ס"ק תרכ"ט מ"ז פמ"נ זה כעין )ראה שבת, דמלאכת לההואסוכה

 מפרק13לאכח

 פרי פירוק בידים, ופירות תבואה פירוק דש מלאכתת1לדות
 כשהם משא"כ בכלי, ולא בידים יבשים כשהם משרביטיהםהשרביטים

 א'( ס"ק שי"ט )מנ"א הוא, ראפרת כאוכלא ררינם לאכילה וראויםלחים
 י"נ(. ביצה יוסף ראש וכן שם השבת כלכלת וראה ד' ס"ק שםטו"ז

 הטמין מפסולת באוכל שייך מפרק א'( אות ש"כ )א"א הפמ"גכתב
 מתוך סממנין או מאוכל, משקה או ממוץ, חטה כמו בו, ונתנרלבו

 וכן וענבים, בזיתים אף פמור מה"ת מאוכל אוכל הא שלהם,שרביטין
 שיטת הוא כן לא אבל מפרק, לית בו מכוסה ואין בפסולת שתלוידבר

 מחובד שהאוכל שכל שם( ע"נ )שבת רש"י מדברי הוכיח והמנ"חהערוך,
 הוא כן ולא מפרק חיוב יש בנלוי דאפילו נראה מפרק, בי' שייךלפסולת

 וכן של"1 סי' פתים במחנה בזה שרן מה וראה שם, )שבת המאירידעת
 שעליהן הסובין להסיר חיטין הכותש ב'( ס"ק טל ובאנלי שם חייםבארחות

 אכ. לי' שקרי עני, שכן ד'/ה ע"ר שבת רש"י )וראה רש, כהטום חייב זההרי
 הנאון סתם וכן תולדה דהיא מפורש לר"ן המיוחסת ובשיטה במאיריאבל

 ז*ל(. טלאגלי
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 לכולי לקלפו טותר טהשבולים הדנן שנתפרק דלאחר הסנ"אכתב
 י"א( אות דש טל אנלי )ראה עליו תטה ז"ל אבנ"ז בעל והגאוןעלמא
 אנוזים וכן ובצלים שומים לקלוף התיר מ"מ דבריו, על לסמור שלאוכתכ
 שלפנים הדקה הקליפה שנשארה אלא כע'ו הקשה הקלימה הסירושכבר
 הראש וחותר לבדו שום כל כשקולף דוקא וזה לאלתר, לאכול כריממנה
 דשחק "ההן ה"כ( פ"ז )שבת בירושלמי דאמרו והא הקליפה,וקולף
 זה בורר, משום בקליפייתה מברר כד דש, משום ברישייא טפרק כדתומא

 ורק מהם הראשים נופלים ועי"ז ביחד ושוחקן שומים הרבהגשלוקח
 הקלימות טהם ובורר השומים עם מתערבים השוטים כל שלהקליפות
 דדהם תולדה שהיא מפרק שזה דש, משום הראשיים על חייב ולכןמהאוכל
 במומו שב"א סי' הארוך בספרו כ"י )ראה לבדו, שום כל כשקולףמשא"כ
 כ"ב(. כ"א כ', ס"ק שי"ט סי'ועה"ש

 ררמי ממרק, משום חייב בפה הפירות את שהמוצייו היראיםרעת
 כ"א פ' הנמ"יי רע"ד סי' )יראים לפעמים, כן לע.2ות רנילים .טהרילסוחט,

- '2"כ ש"ע י"גה'  ס"ק י2ם הגר"א :יאור ג"כ וראה ב', ס"ק ומג"א א' 
 קני או כמרק, שנשרה כשר או ביין, שנ'2רתה פת למצוץ אסור וכןד'(

 טשום בזה ,טאין ודעתו זו דעה ע, הולק ב'( ס"ק )'2ם הטו"ז אולםסוכר,
 בטלה המשקה את למצוין יכוון אם ואפילו סחימה, דיך זה 'טאיןמפרק,
 האחרונים מיהו כ"ו( אות ק"כ מי' ראם תועפות )ראה אדם, כל אצלדעתו

 כשמוצץ ודוקא שם( הרכ )'ט"ע בענבים, וכן ביין הבלועה בפתהחמירו
 הקליפות ומשליך מוצץ א4א מיו, לתוך מ'2יסם '2אינו יניקה, דרךהמירות
 הקליפות ומ'2ליך הכך2קה ימוצ.ן פיו לתוך הפירות דמיטים היכי כל אבללחוץ
 )ראה וענבים, בזיתים אפילו ומותר הכל, לדברי מאכל דרך הר"זלהויו,
 בקצות זה על יטהשינ ומה י"ב ס"ק '2ם מנכ"ר כ' ס"ק ,טם מ"זפמ"נ
 ב"ח(. ס"ק אוכלים סחיטת בעניןהי2לחן

 מ,טום חייב וענבים זתים והסוחט דש תולדת וענבים זתיםדריכת
 ודורך ביד שסוחט לדורך סוחט שבין והחילוק ד'2, תולדה שהואמפרק
 חייבין ואין ד'ט, מי2ום חייב מי2קין מהן להוציא פירות הסיחט ילכןבכלי,
 ענבים של אי2כול לסחוט ומותר בלבד וענבים זתים על אלא התורהמן

 זה והרי הוא אוכל לאוכלין הכא שמשקה אוכלין, בה שיש הקרירהלתוך
 לערות כדי אפילו הקערה לתוך יסחוט לא אבל מאוכל, אוכלנמפרק
 לתוך אח"כ לערות כדי אפילו הקערה לתוך סחט ואם האוכל לתוךאח"כ
 פטור.האוכל

 דלאו משום הטעם סרש"י וענכים בזיתים אלא חייב דאינווהא
 מ'2ום כתב והרשב"א הוא כה2קה דלאו כה2ום ולהר"ן בהכיאורחייהו
 )וראה ביחד. הטעמים שני דכלל לך הרי הוא, מי2קה לאו אורחייהודיאו
 מימיו לשתות פירות איזה לסחוט שדרכן במקום ולפ"ז ש"כ( סי'פמ"נ
 סשום לסחוט, שאסורין קמ"ה( )י2בת ורמונים כתותים דינו צמאפחמת
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 ואת"ל(. ד"ה ע"ב צ"ב שכת תוכ' ~ראההעולם כל את אהר מקום נורר ה':וב דבמנהג כף2ום יזה רבים י2היו מנשיאדבי
 כמו המיטקין מן נהנין אדם שבני כלאלא והכשר, טומאה לענין משקין בדין תלוי איגו שבת חיוב דלעניןשהסביר ד'( אות ז' סי' )שבת ז"ל אי'ט הזון להגאון מצאתי זה דכרכעין

 להו היטיבו דלא מ':קה וכל מפרק, .2ם עיה חייל חאוכל מ; המי2קהאת כ':מפריד מי2קין, בתשמ"2 י2הרגלי
 מלאכה. שם הפרדתן על חייללא בתערובות והמי2קה האוכל אה אוכהין אלא האוכ4, נון ו~היציאחלטפל

 אובלא דלמהק להענונ לשתות המים יתוך לימונים קפחוטמותר
 בעל והגאון שם( ב"י וראה ו' סע' ש"כ )סי' משקה, לצורך ולאעבידא
 ואע"נ הוא אוכל בידאי דסוכר משום סוכך לתוך לסוחמן מתירתפא"י
 וכדבריך מ"ו( סע' )'2י"ח בע.;, אז מדאינו חוא נולד לאו ונמוחשחוזר
 מזה( י' סי' ח"א רדב"ז יטו"ת נ"כ )ראה ז"ל, משנב"ר הגאון מדעתנראה
 לי2תות מימיה; לצירך לסוהטן '2מזתר בתב מ"ז( אות )דש מל אנליוהגאון
 לסחטו, אכור דבש תערובות בלא עצמו בפני לטכול אבל ובדבשכמים
 לסחטו. דאסור בו ,מבל העשוי מבוסר גרעד,א

 צריך אינו אם לסוחטן טזתר בחומ'ן או במימ הכבו'2ים ירקותמיני
 אבל לאכילה, לתקנו השלוק או הכבו.: לגוף אלא מהם היוצאיםלהמים
 ~סיהט. אסוך למיטקהכי2צריך

 מנ"א ע"א ו' כהובות ו-'2ב"א _מכ"ן )-א-
 זה ציר י2הרי ח',, סע' )'ט"ב ימימיהן '2לקות כסוהט לצירו דנ הסוחםכ"ג(,
 י2אסרו מהראשונים י,ט מיחו י"ב( ס"ק '2ם )כג"א אוכל אלא מ.2קהאינו
 ירושימי ו'2י"ק יוחנן ור' ד"ה תוס' ע"א קמ"ה שבת )ראה לההמירונכון
 שם(.שבת

 פירות או המיםהיותש
 היו שכן דש, משום חייכ קליפתן להסיר במכתשת חטיםהכותש

 שבת ירושקמי שם, ותום' רש"י ע"א ע"ד )שבת בסממנים, במקדשעושין
 שנחלקו אלא ע"א( ע"נ שבת לכה2נה מאירי של כיאורו וראה ה"בפ"ז

 כתישה בלא פתם אוכלים עניים 'טהרי תולדח, או אב הוא אםהדאשונים
 שם(. ור"ן)ר"ח

 קליפתן להסיר פירות שאר הכות'2 'טם( )שבת הירושלמישיטת
 והנמ"יי ס"ה לאוין סמ"נ )וראה דש, משום חייב וכדומה שומיםכגון
 ,ראה התבואה, ואת הקנים את המקיפה הקל.פה במסיר וכן ה"ז( פ"חשבת
 ודרוי2 מפרכייא, כד ד"ח ה"ב פ"ז שבת ק"ע וכן בחלתא ב' ע"נ שבתר"ח

 ח'( ס"ק מנ"א שי"ט לם" בהנהותיו וכן ע"א ע"ד שבת לרע"אוחידוש
 '"נ )ביצה לקלוף, מיהר לאלתר לאנים בדי דשעורין התוס' דשיטתאלא
 הקליפה וכשמסיר קליפות '2הי להם י'2 שהשעורין קלף( ואם ד"הע"ב
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 מ"ק טל אגלי )ראה הדישה, נשלמה ולא עליה, השניה עדייןהראשונה
 מזה(. שביאר מה שכ"א סו"ס משנב"ר וכן שם וי"או'

 אסור, הזרע שיפול כדי בשבת בידיו תבואה של שבליםמלילת
 הוא אם באיסורו הראשונים שנחלקו אלא י"ד( ד' כ"א מ')רמב"ם

 וש"ע א' ס"ק תק"י או"ח טו"ז )ראה מדרבנן, אלא אינו אומדאורייתא
 צ"ח(. סי' או"ח אבנ"ז שו"ת וכן שםהרב

 בשבתההויב
 ביותר החיוני למשקו הנוגעת ישראל בארץ כשבת חליבה שלהשאלה

 הצורך מן ואין לארץ ובחוץ בארץ ישראל גדולי כבר העסיקה הייטובשל
 החליבה בענין הראשונים שיטות לסדר רק רציתי האמור, על כאןלחזור
 זו. חשובה בשאלה הדנים האחרונים דעת בקיצור ולהזכירבשבת

 מדאורייתא חיובו אם בשבת חל.בה במלאכת הראיטוניםנחלקו
 איזה תחת מדאורייתא דאיסורו להסוברים כ"כ מדרבנן, אלא אינואו
 נכנס. מלאכהמוג

 ד"ה ע"א צ"ה שבת )רש"י דש, משום חייכ החולב רש"ידעת
 )תוס' ר"ת ודעת ה"ז( )פ"ח הרמב"ם דעת וכן ס'( כתובות וכןמפרק
 והירושלמי ומחליקו, הדד ממהק דהחולב ממחק, מ'טום דאיסורו ע"ג(שבת
 אבל ע"א( צ"ה שבת רש"י )ראה קוצר, מיטום חייב שח51ב סובר פ"ז()שבת
 אברהם בן והר"ש סותר(, )מלאכת טוחן משום היובו דחולב סוברהיראים
 השטמ"ק ודעת טוחן, משום חיובו דחולב ס'( )כתובות בשטמ"קמובא

 ודעת נוזז משום שחיובו אברהם( בן שלמה ר' בשם ע"ב ה')כתובות
 )ראה בשבת, כפסולת היא שהבהמה בורר משום ,טחיובו רפ"א( )סי'הסמ"ק
 מג"א וכן שם ומהרשא דדייק הא ד"ה ע"ב קמ"ד שבת בריטב"א נםמזה
 משום מדרבנן רק דאיסורו קמ"ה( )שבת הרמב"ן דעת אולם ז'( ס"ק'ט"כ
 ו-אה ס' )כתובות הריטב"א וכן שם הרשב"א כתכ וכדבריו למפרקדדמי
 כתוכות והפלאה צ"ה שבת הר"ן חידושי חרש, פרק סוף יבמות יוסףנימוקי

 י"ב( ס"ק מג"א )ש"ו הש"ע מדברי מיהו ע"ז( סי' ח"ב יעב"ץ שו"תס'
 ש"ל(. סי' וכן ה' סע' שכ"ח סי' שם )או"ח מפרק משום דחיובונראה

 סי' תשובה שערי הגאונים )תשובת הגאונים, ג"כ אזלו זוביטיטה
 ממלבושה חיטה מפרק שהדש ופירשו נ'( סי' ברוך בר מהר"ם שו"תדכ"א,
 הדד. מן החלב טפרקיהחולב

 נשאלה דדש, תולדה שהוא מפרק טשום בחולכ שיש שיטות הנילפי
 ראשונים ורוב ע"ה( )שבת קרקע, בנידולי אלא דישה אין ווןלא שאלההאי
 ותוס' רשב"א רמב"ן שם, ומ"מ משבת ה"ז פ"ח רמב"ם )ראה פסקו,כן

 מתרצים, ובכן המנ"ח( שיטת לפי רש"י דעת הוא וכן ע"א ק"ז שבתרי"ד
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 אלא רישה דאין הרמב"ם ושיטת נינהו, קרקע גידולי חיים שבעליא(
 מל ובספר המ"מ שביאר כמו קרקע גידולי רבהמה דעתו קרקעבנידולי
 א'( י"א, פ' )ננעים מפיהמ"ש הרמב"ם לדברי ראיה שהביא ראיתיאורות
 ולא בארץ, הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן וצמר משתים "מהשכתב
 חיים שהבעלי לפי בארץ, הגדל מין שהוא בצמר אמרו איך לךיקשה
 אורות במל )ראה קרקע גידולי דבהמה לך הרי מהצמחים", יתהוואמנם
 מזה שציינתי ומה ע"ג בשבת שכתב למה מסוכה רש"י דברי שהקשהשם

 בהלכות בעצטו הוא שכתב מהא דבריו רב עיון שצריכין אלא גוזז(במלאכת
 שאינן מפני אוכל אינו והמגבן והמחבץ "החולב ה"ד( י"ב )פ'יסכירות
 קרקע".גידולי

 התום' עמדו שכבר וראיתי פ"ט( )ב"מ הגמרא בסוגית עיינתיוהנה
 שפיר הוה רהבהמה א( להבהמה, החלב בין לחלק ודעתם גירולי( )ד"הברבר
 דישה ב'( הרמב"ם. בדברי סתירח אין ולמ"ז החלב משא"כ קרקעגידולי
 שלא דישה יש ג( התולדה. משא"כ קרקע בגידולי אינה אב שהיאעצמה
 יהוסף זכר שו"ת וכן מפרק ד"ה ע"ב ע"ג 'סבת )תוס' קרקעבנירולי

 ולעיל(. ק"אכי'
 שהרי בשבת, ישראל בהמת לחלוב לנברי לומר התירו לארץבחוץ

 לנכרי אמירה ואיסור בעתיניה, המצמבר מהחלב צער סובלתהבהמה
- דף )ראה מדרבנן, הוא פוסקיםלרוב  חיים בעלי צער מפני נדחה ( 
 באופן הפוסקים שנחלקו אלא כ'( סע' ש"ה )או"ח התורה, מןשהוא

 ההלב ליתן הישראל שצריך י"א, ביטם בש"ע מובא המרדכי דעתההיתר,

 עצמו בשביל טורח הוא שאז מועט, בדבר ממנו, ליקח ואח"כלנכרי

 י"ז ס"ק שם הגר"א ביאור )ראה ישראל לצורך כעושה נראהיאינו
 רכ"א( )סי' הגאונים לתשובות תשובה שבשערי אלא כ"ם( טע' הרבוש"ע

 קכ"ג( )סי' הלקמ שבלי שבעל ואע"נ יום, מבעוד לנכרי זאת לומרהביא

 להתיר שבש"ע ראשונה אסברא לפטוך העולם נהגו מ"מ מארהחמיר

 האוכל, לתוך להלוב כתב שהמנ"א אלא הבחמה. צער במקום לנכריאמירה

 חומרא הזכיר לא בש"ע הרב אולם י"ג( )ס"ק דשבות, שבות שיהיהכדי

 כתב וכן ממנו, וליקנות ולהזור לנכרי החלב ליתן שהחמיר אלאזו,

 )ראה המאכל לתוך לחלוב מצוים א'ן במעשיהם המדקדקים שאפילובא"א

 היאיל להתיר כתב כ'( ס"ק )שם והעה"ש רל"ה( סי' כהן דעתשו"ת
 ולא בשבת המלאכה מיחד דהא ופלא טרחתו בעד מה דבר לנכריונותנין

 להתיר דיש דנראה אלא לעיל(, וכן ב' סעי' רנ"ב או"ח )ראה קצץמהני

 לנכרי. אמירה ב"ח צערמשום

 החלב, ריבוי ע"י הבהמה שמצמערת כשידעינן תינח לשאול שישאלא

 דאז אותו, להניק שיכול עגל לה כשיש וכן מעט חלב אלא לה באיןאבל

 מתיריז למה חיים בעלי צערליכא

 ורעתו ו'( מ' )ח"נ ז"ל, יקרה אבן בעל הגאון דן כבר זהבדבר
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 אותה ח51בין שאין שבהמה ועוד 5שיעורין דבריהם חז"5 נתנוש5א
 דחיית עצירת כצער צער מרגשת יום בכ5 אותה 5ה15ב שרני5יןבזמן

 בטבג מיומד והוא 5מעט, רב בין בזה חי15ק ואין חי, בע5 בכ5המותרות
 צער ד5יכא היכא נאמר דאם ודעתו י"ב( )מי' היוצר בית בשו"ת בזה רןובן
 שה241 איסורא האי על ויעברו צעב"ח דאיכא היכא נם יחמירו חייםבע5

 ס"ע רמ"ה )או"ח יעקב ישועות בע5 הגאון הדבר שהסביר וכמודאורייתא,
 בהמה. נבי ע5 הנטענים זכוכית כ5י תחת וכסתות 5כרים 5הניח בקשרח'(
 משבת(. ה"ז פ"ח הגמ"י ע"ב קכ"ח שבת רא"ש רבריו כעין)ראה

 )סימן השק5 במחצית בהדיא מבואר היוצר בית ה'טו"תכרברי
 סיג אברהם מחזה )שו"ת ז"5 מבראד הנאון בזה דן וכן ז'( מ"קרמ"ו
 ד5יכ14 דידוע דהיכי ורעתו ודחאם היוצר בית דברי את והביאמ"ה(
 משופ בזה, מדקדקין העו5ם דאין והא 5נכרי, אמירה 5התיר איןצעב"ח

 בזה. צעב"ח איכא 5עו5םדמסתמא
 שו"ת )ראה נכרים נמצאים והכפרים הערים בכ5 ש5א ישרא5בארץ

 ישראל גדו5י ישבו 5עשות, מה השא5ה התעוררה ר5"ה( סי' כהןרעת
 : הע5ו אשר וזאת זו בשאלה ראש בכובדודנו

 עזיאל משפטי )שו"ת כתב ז"ל עזיאל רבצמ"ח 5ציון ראשוןהגאון
 ומוציא הדדים ע5 5וחץ כ5י ע"י ח5יבה 5התיר א( י"א( י' סי' ח"אאו"ח
 כנראה נזר 5א צערא ומשום דרבנן והוא יד כ5אחר דהוא מיטום ח5בם,את
 שע5ו צנור וכמו בצנעא שתעשה ב( ע"א( ס' )כתובות יונק, דנונחמהא
 נ( ט'( סע' ש5"1 ש"ע ס' )כתובות בצנעא, ברנ5 דממעכן קשקשיםבו

 קמעא תעשה שהח5יבה ר( נכרי, ע"י 5עשות דא"א היכא רק הואשההיתר
 ע"י יתוקן וזה דדיה, וק5קו5 הבהמה צער 5הק5 שתהיה במדהקמעא,
 כ2"ד(. ל"ה דף ח"1 השלחן בקצות בדבריו שדן מה )ראה מקצתית,חליבה

 )ראה דמקודם, פסקו ו5חזק תנינא במהדורא בזה 5רון חזרעוד
 הנאון הרב הצעת שהוסיף אלא מ"ז-נ'( מי' מה"ת עזיאל מיטפטי'טו"ת
 ע"י. המפתח הבאת שהתירו וכמו קטן ע"י 5ה15ב ז"5 פוסק ה55ר'

 מזה שדן מה )ראה סברא האי ודחה שם"1( סי' סוף וטו"ז קי"ד)יבמות
 התירו ברי דלא ועוד כן 5עשות דא"א והוכיח שנים, ע"ישיח5ובו שעשאוהו" 5שנים בקשר רן וכן ע"ב(. טי' ח"ד ענניל מהר"שבשו"ת
 מזה(. 5"ד סי' ח"נ אחיעזר)ראה

 והסביר אוכ5 לתוך 5ח5וב יקרה אבן שו"ת בדבר' דן דין מן5בד
 דגם ה51ב( ד"ה ע"ב קמ"ד )שבת התוס' דעת א( שיטות, ג' בזהשיש
 5דעת נ( 5נמרי. דמותר שם ורמב"ן רש"י דעת ב( מדאורייתא. אסורבזה

 ח"א עזיאל )משפטי מררבנן כן 5עשות אמור ה"ז( פ"ח )שכתהרמב"ם
 מזה(. ש"ה סי' הרכ ש"ע )ראה ע"ז 5ממוך קשה ולכן י"א(,סי'

 שבת חזו"א )דאה שאלה, בההוא דן ז"5 איש חזון בעלהנאון
 הפדה דדי ע5 הצנור לה5ביש והתיד 5"ח( סי' או"ח וכן ד' אות ב'סי'
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 חולבת זו תנועה ותהא השעון פתיחת ע"י לבוא החשמל תנועתכשסוף
 כ"ב )פ' במררכי כמבואר המותרות מנרמות נדמא אלא זו שאיןהפרה,
 כ"ב(. מע' של"ד רמ"א נ"כ )וראה יואל רבנו בשםדשבת

 הולך כשהחלב כך הצנור להלביש התיר החשמל תנועת בזמןאולם
 אלא נרמא אינה זו שלבישה הכלי, לתוך נחלב כשהחלב משא"כלאיכוד,
 דציחה על חייב וכה"נ החליבה נעשה ראשון דבכח כיון ממש,מלאכה
 העמיד ואח"כ לאיבוד הולך שהחלב בשעה הצנור הלביש דבאם אלאב"כ,
 מיהו כן, לעשות אמוד אבל ליכא, חיובא החלב, לקבל הצנור תחתכלי
 החשמל, זרם נפמק לאיבוד הולך שהחלב בשעה הצנור שהלביש אחדאם

 החשמל את ויפתח יחזור שהשעון אע"נ הצנוד, תחת כלי להעמיד3!ותד
 נפסקה וכבר חליבה כאן אין הכלי שנותן שבשעה כיון הכלי תוךייחלב
 הראשונה.3!עשה

 משא"כ וצעב"ח, הפסד משום אלא זה היתר שאין הותנה תנאיאולם
 זרם שיהא וכן כ"ב( של"ד )רמ"א אסורא, גרמא נם הפסד במקוםשלא

 כשהחשמל אבל וקושרו, וחוזר הזרם את מפסיק והשעון מע"ש מוכןהחשמל
 אסור שבתו משמר שאינו ישראל ע"י בשבת החשמל בתחנתבעשה
 באריכות(. בזה שדנתי הבערה מלאכת )וראה ממנו,ליהנות

 בחליבה דן שליט"א פריים אהרן אברהם ר' הנאון הרב מו"רנם
 בטוב השיטות כל ובירד נ"ב( מ"ז דף ח"ב אברהם משנת )ראהנשבת
 וזס לאמור מקום שום אין מע"ש המסודר מכונה דע"י והעלה ודעתטעם
 הוא חליבה דאיסור ר"ת לשיטת ובפרט הפומקים שיטות לכל טפיקיל

 מילתא 1ח11שא בורר משום בכלי שחש אלא הדד, את שממחק3!שום
 שהרבה משום מ"מ דאורייתא, איסורא משום בזה דאין ואע"נבשבת

 נדול הדעת ישוב צריכים לפיכך שבת איסור בחשמל שאין ומבוריםטועים

 להקל.אם

 ואע"פ בוה הפוסקים שיטת ובירר אוכל לתוך חולב של בהיתר דןכ"כ
 )ראה להתיר, העלה לדינא מ"מ בזה, התירו על לממוך לבלשהזהיד

- ז סי' שבתחזו"א  ח(. 

 מוף )ח"נ ז"ל רח"ע להנאון אחיעזר בשו"ת דאיתי להאמורנומף

 המשכנות דברי והביא אוכל לתוך חליבה של בהתירו שנשאל ל"ד(סי'

 שהעלה אלא ביו"ט, אפילו לאיסורא הורה שכבר ק"ב( מי' )או"חיעשב

 דלמען עשה איכא בקטנים שהרי האוכלין, לתוך קטן ע"י חליבהלהתיד

 שם( יעקב משכנות מהלכת כשהיא ד"ה ד"ה קנ"ב שבת )דשב"אינוח,

 בשו"ת חש דכבד קרקע ע"נ משא"כ בפומבי, לא וזה להתיר יש דלאוכליןאלא

 נכרי, ע"י אם כי להתיר ק"א( )טי' ז"ל שטרן די"ז הנאון יהומףזכד

 הורה וכן נ"ו( נ"ה, סי' או"ח ז-ח מי' שבת איש חזון מזה נ"כ)ראה

 ע"ב(. מי' )ח"ד ענניל מהר"שבשו"ת
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 קדישא מארעא דרבנן שליחא לי שמיפר להזכיר אמרתי בו דבריומדי
 בשבת לחלוב גם אוכל לתור חולב של ההיתר מכח להתיר יצאושאחדים

 חמאה חלב מההוא שיעשה בשבת החולב שיחשוב כלומר מחשבה,ע"י
 לקדרה חולב כבוו והו"ל כאוכל החלב נעשה המחשבה שע"י גבינה,או

 מתחלך4 עליו שחישב בדבש ז'( ס"ק קנ"ח )סי' המג"א מדבריומקורם
 החליבה מתחלת אם חלב, גבי הכא דינא כ"כ כאוכלין, הוא דהרילאוכלין
 כמאכל. נחשב אוכלין לעשות מחשבתוהיתה

 שלוו מה בדבריו שתלוי ופלא אלו המג"א בדברי עיגתיוהנה
 אבל משקה, מקרי לא שוב לאכילה שעומד מאחר כתב רק שהואכתב,
 )פ"ב התוספתא, דברי שהביא אלא מזה, כלום הזכיר לא אוכל':יהא
 טומאת מטמא מכוורתו הזב שדבש שם( מ"ב פ"נ ר"ש וראהטהרות
 עם לזה שייכות ומה אוכלין, טומאת טטמא לאוכלין עליו חישבמשקין,

 בפועל אוכל שיהיה צריך אלא לבד, מחשבה מועיל לא דהכא דחליבה,הא
 לאוכל המשקה את עושה שאינו דכ"ז מפרק, מאיסור החליבה להצילכדי
 ע"ב( קמ"ד )שבת הנמרא כוונת שזה ואפשר מאוכל משקה טפרק הו"לממש
 להיות שצריך והיינו הקדרה, בשביל ולא כלומר הקדרה, לתוך אדםהולב
 וכן לאוכל החלב עושה וזה אוכל בתוכו שיש קדירה לתוך החלבנתינת
 דאכתי אלא שם. המלחמות פירש וכן בפירושו 'טם רש"י מדברימוכח
 של אשכול דהסוחט שכתב תרפ"1( סי' )ח"ב הרדב"ז דברי לפניעומדין
 אינו לה בעי קא דלאוכל ממרש אם אוכל בה שאין הקערה לתוךענבים

 דשבת( )מ"ח הרמכ"ם מדברי לדבריו סיעתא והראה אסור אבל פטוררק
 וצ"ע. בפוסקים ראיתי שלא חדש דברוזה

 ההיתר דבר על בשתיקה לעבור שא"א אמרתי זו פרשתאבעבור
 שבזה לנומה, צריכה שאינה מלאכה דהוה הרצפה, על לאיבור חליבהשל

 תנצל שהבהמה אם כי החליבה לעצם צריך שאינו מוכיח לאיבודשחולב
 )וראה קרקע, ע"ג חולב שהרי לדש דומה אינו וכן וצער סכנהמחשיט
 סי' שם במשנב"ר וכן שם ומחה"ש ובפמ"נ י"ז ס"ק של סי' מנ"אמזה
 קימ"ל דש שגבי וכמו י"ד( סע' וס"ט ט' סע' י"ד בכלל אדם והחייל"ב

 אף הגרעין צורך שאין וכל מהקש הנפרד הגרעין צורך משוםשעיקרו
 שרצים שמונה סוף ר"ן )ראה חייב, אינו כראוי הדישה מלאכתשעשה
 תכלית אבל החליבה, מעשה שעושה אע"ג חליבה, גבי ה"ה סוחט(לענין

 כמו התכליתיית הוייתה דליכא והיכי בהחלב, תלי החיוב לעניןהמלאכה
 ע'(. דף ח"ב מאיר מבית שו"ת נ"כ מזה )ראה חיוב, ע"ז איןבמשכן

 ש"ה )סי' נכרי ע"י חליבה להתיר הצריכו ולמה לשאול דישאלא
 דישה דרך אין שהרי צערא משום הקרקע על לחלוב אפשר והלא כ'(מע'
 )ראח ז"ל שמערן זכריה יומף ר' הגאון מזה העיר שכבר וראיתיבכך,
 רוצה שאינו היכי טיירי שהש"ע ודעתו ק"א( סי' ח"ב יהוסף זכרשו"ת

 הקרקע. על יחלוב ובא"א חנכרי מן שיקנה רט לגמרי החלבלהפסיד
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 אות רש )כו5אכת ז"ל טל אגלי בעל הנאון ג"כ דן לאיבורבחליבה
 מלאכה דהוה משום להתיר ודעתו ל"ב( אות סוף ל"ח ס"ק טוחןי"ז,

 כ"ז ס"ק המפר )סוף לספרו שבהגהות אלא צערא, במקום שהותריטאצל"ג
 רהוה מרדיה, החלב להקל בכדי בכלי אפילו לחלוב להתיר הוסיף ר'(אות

 אחד בשום ראיתי '2לא הד'ם דבר וזה ד2טור צערא במקוםכ:י':אצ5"ג
 דף ח"1 השלחן קצות וכן שכ"כ מ"ז מי' אבנ"ז ג"כ )ראהנ:הפוסקים,

 ומשליך בהולב דן שג"כ י'( סי' )ח"א עזיאל משפט. בשו"ת דאיתיוהלום
 יצאנו לא א"כ חייב, ג"כ דמלשאצל"ג מ"ל הרמב"ם שהרי ומחמירלאיבוד
 החליבה של המלאכה רוצה שבעצם כיון כתב עוד המחלוקת, מידיבזה

 מלאכה הויא כך מפני החלב, את רוצה שאינו אלא הבהמה, צער):שום
 שאינו שאצל"נ. מלאכה הוי ה':מ; לצורך במכבה ורק לגופההצריכה
 שהוא מתו על או בהמתו לקורע דדמי כאן משא"כ בעצם, הכיבוי אתרוצה
 עליו, יצרו וינוח זה בדבר דעתו שמישב מפני רחייב, עליו לקרועחייב
 רהייב חבירו גדיש למבעיר בקשר וכן ה"א( פי"ב רמב"ם ק"ה שבת)ראה

 שם(.)רמב"ם
 השלחן בקצות ה'טיג כבר הנ"ל עזיאל משפטי בעל הגאון דבריעל

 משום לאסור יסוד שום ואין עצמו את שסותר והראה שם( ל"1 רף)ח"ו
 לעיל(. המיבא טל אגלי וכן מ"ג ל"ח רף שם מזה עור )ראה טעמים,הני

 סהימה משום גזירה - ב?דעים משקין - בגדיםסחימת
 דש, משום חייב ה-וצאין, למיטקין צייך והוא מבגד משקיןהסוחט

 משקי; או מים בבגד בליע אם עכ"פ היוצאין לכהטקין צריך אינוואם
 כתובות כבשים ד"ה ע"א קמ"ה שבת תים' )ראה מלבן, מיטום חייבהמלבנים

 מלבן, תולדת אלא אינו י"א( ח' )ם"ט ו~רמב"ם רשבת( פי"ד ור"ןו'
 גידולי ממנ1 שסוחטין כשהדבר אלא דישה דאין מזה( מלבן מלאכת)ראה
 עמו. בטבע וגדלקרקע

 דברים במה י"א( אות )דש כתב ז"ל טל אגלי בעל הנאוןוהנה
 גפ; צמר או פ'טתן בבגד דש, משום חייב הבגד את שסוחטאמורים
 והפם"נ פטור, קרקע גידולי שאיני בגד אבל קרקע, גידולי שהוא בויביוצא
 זה, לענין קרקע נידולי נקרא משי בנד אם נפתפק הסי'( ריש ש"כ)א"א

 בו נוהג סחיטה רין דאין עור של לבגד בקשר "מלבן" במלאכת דנתיוכן
 וכן )צ"ד( רזבחים מהא כנראה ומקורו י"א(, ה' )פ"ט ברמב"םכמבואר

 בולע ואינו קשה דעור משום וזהו ט'( סעי' )ש"ב בש"ע המחברהורה
 בעל הגא~ן הראה וכן ע"ב(, קכ"ח שבת רש"י )ראה שער גביכדקיימ"ל

 שהמנ"ח אלא ה'(, אות ח' מי' שבת )ראה הרמב"ם של מקורו אישחזון
 הרך לעור הקשה עור בין חילק שלא הרמב"ם על תמה סלבן()טלאכת
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 ושם ד'(, אות כ"ב )כלל ארם הנשמת זאת הזכיר שבבר ראה שלאופלא
 ש"ב סי' הלכה וביאור שם שסח אור )ראה בזה הפוסקים שיטותביארתי

 דין שניילון והראיתי י"ט(, ס"ק הרב ש"ע וכן מ"א, ס"ק שםובכהשנב"ר
 סחיטה רין בהם ראין ושער עור נבי רקיימ"ל וכמו זה לענין לו ישעור
 לניילון. בקשרה"ה

 מטלית כשכרוך מחבית מנופה להוציא או להכניס להדק,אסור
 ואע"נ הוא, רישא פסיק לסחוט מבוון דלא אף סחיטה, כהשום המנופה,סביב
 כלי כשאין ומיהו איכא איסורא מ"מ ליה ניחא רלא רישא פסיקדהו"ל
 ישרא5 תפארת )ראה להקל, יש הנסחטין המשקין לקבל החבית תחתעומר
 לקנת א"א דבכה"ג אחוזה, בית לו שאין בספונ לקנח אסור וכןדש(.
 ש"כ מנ"א )ראה רישא פסיק בו ראין מותר באלונטית אבל סחיטה,בלי
 במקומ ספוג לשים כלומר לספונ אסור יין של חבית נשברה י"ט(.ס"ק
 א'(. סע' של"ה )או"ח יסחוט. שמה גזרה הכלי, בתוך ולהטיפו ולחזורהיין

 ורב רבה ע"ב( קכ"ח )שבת אמוראים נחלקו בשבת שערבסחימת
 ולהלכה בשער סחיטה יש אמר אשי ורב בשער סחיטה ראין סובריםיוסף
 משום איסורו אלא בשער, סחיטה דאין י"א( ה' )פ"ט הרמב"ם,פסק
 )תוס' בו, יש מפרק משום דדעתם נראה התוס' מדעת מיהו הוא,מלבן
 בשבת. השער יסחוט שלא ליזהר יש ולכן ע"א( ו' וכתובות ע"ב ק"ישבת

 שיכ51 במקום בשבת לילך חכמים אסרו יסחוס שסא גזירהכהמום
 בא"א מצוה לרבר משא"כ אסרו רשות לרבר ורוקא במים, וליפוללהחליק
 ש"א(. )סי' אחרבאופן

 והוא ויסחטנו ישכח שמא במים השרוי בנר לטלטל אסרוכ"כ
 הולך במים כליו שנשרו מי אבל שם(, הרב ש"ע )ראה מימיו עלשטקפיר

 כ"ט(. ס"ק מ"ז וראה )שם סחימה לידי יבוא שמא חושש ואינובהם

 בשר מליחח - מפרק משוםחובל
 בו שנצרר או כנרונרת רם מהם ויצא עור לו שיש חי דברהחובל

 המקלקלין רכל פטור, להזיק נתכוון אם אבל מפרק, משום חייב זה כשיעור'רם
 להזיק, שהתכוון אף להנקם כדי בכהמה או באדם החובל אבלפטורים,
 )רמב"ם וחייב, בנקמה דעתו שנתקררה לו, שיש רוח בהנחת הואמתקן
 שם(. ומ"מ ה"חפ"ח

 מחייבינן איך א"כ קרקע, בנידולי אלא דישה דאין להסובריםוהנה
 הם חיים בעלי לרעתם א( תירוצים, ב' ישנם ע"ז מפרק, כהשום לחובללי'

 עצמה, ברישה ב( ט"ו( ס"ק שט*? מג"א שם, מ"ם )ראה קרקעגידולי
 התולדת שהוא במפרק כהשא"כ קרקע בנידולי אלא שאינו אמרו האב,שהיא
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 אברהם ברכת הרמב"ם בן ר"א )תשובת קרקע, בגידולי שלא גםדישנה
 איסרלין מהרי"א להגאון שבת מסכת על ישראל אישי וראה י"חסי'
 שיעורו ולדבריהם עצמו( מדעת 1את שהעלה תרכ"ד שנת נדמסז"ל

 שם(. )רמב"םבכנרונרת
 שיש חיים בבעלי דוקא זה מפרק, משום חייב שחובללהסוברים

 א"כ בבשר, מובלע והדם עור להם שאין חיים בבעלי משא"כ עור,להם
 כ"ב( סי' או"ח אפרים בית שו"ת וכז מנ"ח )ראה פטור, ולכן כנוסאינו
 לענין כי חייב, מתים במצעם או עורם בנקלף אפילו עור, להם שישובאלו
 ט"ו(. ס"ק שט"ז א"א )פמ"ג מת, או חי בין לחלק איןדישה

 מפרק משום בשבת השוחט לחייב דיעות ישנם שיטות הנילפי
 בקשר ע"א י"ב ביצה בפנ"י מזה דברים אריכות )ראה לדם, צריךכשהוא
 ואגלי דש מנ"ח א', משנה י"ד פ' שבת רע"א תום' וכן קדשיםלשחיטת

 ס'(. אותטל
 שם, מנ"ח )ראה מפרק, משום חייב שיטות להני באדם החובלגמ

 ה"ז( פ"ח )שבת הרקח שדעת אלא כ"ב( סי' או"ח אפרים בית,טו"ת
 עור. לו שאין לפי מפרק, משום חיוב באדםשאין

 לשיטת הקשה ז"ל מנ"ח שהגאון לה1כיר אמרתי ב1הובעמדי

 שחייב כסו ועקיר בפקיד אפילו חייב וזה מפרק חיוכ יש דבחובלרש"י
 דלא אומנא האי שאמר קל"ג( )שבת פפא דרב מהא קשה ובכןבחולב

 דתימא מהו שבתא, עלי' מחללין מדקא פשיטא והקשו וכו', הוא סכנתאכמיייו

 מיחבר, חיבורי קמ"ל תורה, איסור כאן ואין פרשי' פקיד, מפקיד דמקאי

 מפרק, מצד הורה, אימור איכא ג"כ פקיד מפקיד נימא אי ואפילווקשה

 לתרץ שכתב ךש( ח"א ישראל )חמדת 1"ל פלאצקי רמ"ד להגאוןוראיתי

 הנתפרק לדבר בצריך חייב מפרק דמלאכת והר"1 התוס' כדעת רש"ידדעת

 לדישה. דמי דאינו כיוז מלאכה אינו זהובלא

 דאין ב'( ס"ק )ש"כ הטו"ז דעת לפי לחקשות יש דין מןלבד

 למיפקד מיחבר חיבורי בין לחלק אנו באין איך ובכן בפיו דישהדרך

 ז"ל זעהמאן צבי דוד ר' להגאון מולת במנחת ראיתי בפיו הוי האפקיד,

 אע"ג דחייב דסיבר ילשיטהי', פפא לרב אזיל דכאן דהא יכתב- מוהשהעיר

 שהקשה מה ליייטב בתב ובזה לדידי' רחייב בפיו וה"ה בכך פירוק דרךדאינו

 נפשות סכנת אין שכעת אומרים דרופאים כיון בשבת עתה מוצצי!איך

 דאינו אע"ג חייב דלדיד" פפא לרב רק ד1ה אלא שבת, מחללין איךוא"כ

 פירוק דרך רק דחייב לדידן כינוא"כ בפה, נ"כ חייב ולפ"ז פירוה,דרך

 לקמן )ראה בפיו, דישה דרך דאין דלעיל הטו"ז כדעת הוא דינאבודאי

 שחיטה(.במלאכת

 ב:ג:י:ס""4"ן;צגל ג' נב2"י
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 יהיה שהמשקה צריך שבמפרק 5פי ק5"ח(, סי' )או"ח רעתם כן 5אז"5
 והדם כ55. יוצא אינו בגירים הכנוס הרם ובמ5יחה בלוע, 51אכנוס
 ה"ה י"א פ' שבת מ5"מ עוד )וראה מפרק, משום בו אין שיוצאהב5וע
 מבש5(. במ5אכת מזה עור שביארתיומה

 אמורין שזנומשין
 5ערב, עד אסורים וענבים בזיתים מאליהן בשבת שזבומשקין

 5אכי5ה העומדים פירות אב5 בשבת, אותם ויסחט יתכוון שמאנזירה
 מע"ש בנינית יין יש אם בנינית הנתונים ענבים מותרין, סהן שזבומיטקין
 יין 5כהטוך טותר בנינית יין מהן ונתוסף בשבת מתבקעין שהענביםאע"פ

 שבנינית יין חלקים בששים מתנט5 מהענבים היוצא יין שנ5 בשבת,מהגינית
 ש"ע ט"1, ה' כ"א פ' רמב"ם ע"ב נ' ביצה ע"ב, קמ"נ )שבת שבת,מערב
 א'(. סע' ש"ב סי'או"ח

 והלא 5שא51, יש בגיגית הנתונים דענבים רינא האי ע5והנה
 15 שיש רבר וקימ"5 הוא 5מוש"ק מתירין 15 שיש דבר היוצא ייןהאי

 ניכר כשהיה מי5י הני ועוד( ב' )ביצה בט5, 5א בא5ף אפי15טתירין
 האיסור היה כש5א אב5 נתבט5, 5א זה דאיסור אמרינן עצמו בפניהאיסור
 )ראה יתבטל, ש5א מתירין 15 שיש דבר ע5יו 15מר שייך 5א מע51םניכר
 ואינו שיתבקעו היין לתוך ענבים בשבת 5כתח5ה יתן 5א מ"מ ק"ב(יור"ד
 כאן משא"כ בכך שתייתם דרך דהתם שמתירין, בכוס ש5ג 5נתינתדומה
 אסור נ"כ ונתבקעו ביקוע לכוונת ש5א בשבת הענבים נתנו אםאפי15
 ה'(. ס"ק במנ"א וכן שם וב"ח ג' ס"ק טו"ז ש"כ )ראה שבת, מוצאיעד

 וחמאה שמן הפשרת - וברר שלברימוק
 דקות 5חתיכות 5שברמ בידים מרסקין אין והכפוד והבדרהש5נ

 אבל הא15, מים שבורא 5מ5אכה ודמי נ51ר דהו"5 מימיהן שיזובוכדי
 חושש, ואינו שנימוחו ואע"פ 5צנן נרי יין או מים ש5 כוס לתוך הואנותן
 ריסוק שאיסור י"נ( ה' כ"א )פ' הרמב"ם דעת אבל שם( רש"י נ"א)שבת
 מותר יהא לרעתו 5פיכך נ51ר מנזירת ולא הוא מהיטה מנזירתשלנ

 ד5או המדורה, כנגר או בחמה שמנוניתה שקר'ט קדירהלהעמיד
 לרעת כהשא"כ והרמב"ן הרשב"א מדעת נראה וכרבריו בה ננע נ51דגזירת
 אבנ"ז והגאון הוא, נולר משום ראיסורו דרעתם התרומה וספרהרא"ש
 משום שאיסורו סובר הרמ"א שנם הוכיה כוה( ס"ק ל"ז אות דש טל)אגלי
 מזה שביאר ומה י"ד ס"ק ש"כ מנ"א )ראה בשומן, החמיר שהרינ51ד

 וכן התרומות ספר בדברי כשדן פ"ד סי' ה"א מאירות פניםבשו"ת
 מזה(. ה' דף ח"א ישרוןביסודי
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 השמש כננר להעמירו וכפור לשלנ בקשר הראשונים שמחולקיןנמו
 הנקרא שומן בו שיש במאכל או בשומן ג"כ מחולקין בשבת,והמרורה

 והיות לא, או המרורה כנגר ליתנו מותר אם ט"ז( סע' )שי"חאינפאנר"א,
 מהיטה נזירת משום אימור1 עיקר וכפור שלג שנבי הפוסקים רובשרעת
 לו. יש מאכל רין ששומן התירו הצורך בעתולכן

 רן שי"ח( מי' )או"ח מאיר שהבית להזכיר אמרתי בזהובעמרי
 כרי המדורה כנגר או בחמה להעמירם מותר אם בחמאה המטוגניןברגים
 נימוח כשהוא אכילתו ררך רשומן הר"ן רדעת ראע"נ ורעתו החמאה,שיפשר
 קרושה כשהיא אכילתה שררך חמאה אבל רמי, למשקי! העומריןכפירות
 עיי"ש. שרילכ"ע

 הביא ל"ז( אות )דש סל אנלי הבהיר במפרו אבנ"ז הגאוןוהנה
 אוכל רין שחמאה שכתב במה אולם לרבריו, המכים שמרינא ואע"פדבריו
 )פ"ג לו, יש אוכל רין קרוש כשהוא חלב שנם קרוש כשהוא רוקאזה

 )פ"ק הר"ן, כרעת נולר והוה משקה מאוכל נעשה כשנמוח אבלרטהרות(

 כשנמוח רחמאה משום הטעם כאן אלא שם( הר"ן בחירושי מובארחולין
 15 יש אוכל רין לאוכל עכשיו וכשבא הוא, חרש ורבר לו יש כהטקהרין

 משקה אמרינן אימתי ע"1( מי' )ח"א המהרי"ט ונדעת הוא נולרולאו

 ובזה אוכל, לתוך בא לעולם ביאתו בתחילת אם היינו כאוכל, לאוכלהבא
 למעמרם חזרו שנמוהו קרושים שמים קרושים, ממים חמאה שונהיהיה

 המשנה רברי ז"ל הנאון הביא לרבריו וסייעתא חמאה משא"כהראשון

 טופח כשקה בהם שיש בזמן והחלב והנריסין "הרוטב דטהרות()פ"ג

 הרי טהורין", כביצה ונמוחו חזרו שניים, אלו הרי קרשו תחלה, אלוהרי
 האי בין מ"ש הקשה מ"ב( )שם והר"ש הישנה לטומאתם חוזרין דאינםלך

 שרוטב והסביר, הישנה לטומאתן חוזרין כשנמוחו שהגלירו רמים להאדינא

 שטקה ולאו נחשב חרשות לפנים כשנמוח ע"כ אוכל, שם עליו חלכשנקרש

 שהגלירו מים ולפ"ז השמן, טעם )מ"ב( שם הרא"ש ביאר וכן הואראשונה

 אוכל בלא היתה שבתחלה ולפי לו יש משקה דין אוכל לתוךונמוחו

 עיי"ש. הוא חדש דבר לאו שקרשלאחר
 מתהתיו המים וליטול הקרח לשבר מותר המים כשנקרשובחורף

 הקרח שבירת כהשום ואי נקרןשו, לא תחתיו המים דהא שלג, כריסוק זהואין

 )או*ח גרוגרת, ממנה לאכול החבית את ארם שובר אמרו מזו נדולההא

 וכן בונה במלאכת הקופסאות פתיהת בדברי שרנתי מה ראה ש"כ,סי'

 לכפור(. בקשרלעיל

זררה

 ,הני., ההו סעש.ה, נ, ש"ף אמר, ו.סודן היסי,ת סתוך היענ,,הסייד
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 חילוק שיש כל לכן ילפינן, המשכן ממלאכת הלא שבת ומלאכתבמשכן
 "זורה'ן והיינו עצמו בפני אחד כל נחשב אחד דימודן אע"גבהמלאכות

 מלאכות שלשה העושה י"א(. ה' פ"ט רמב"ם ע"ג דף )שבת "טרקד""בורר"
 המלאכה, של בשמה דוקא להתרות צריר והמתרה חייב, אחד בהעלםאלו
 שנחלקו מפני מקילה, חייב אינו מרקד או זורה משום בורר על התרוואם
 אות זורה סל )אגלי ז"ל אבנ"ז הגאון דעת אולם שי"ס( )עה"ש אבות,לג'
 מכאן והרקיד מעס, סכאן וברר מעס מכאן זרה אם להחסיר, דחולקיןב'(

 הביא לדבריו וסמך חטאת לחייבו לכגרוגרת מצטרפין אלו הרימעט,
 משום אמר ר"ז בי', מתרינן מה מיטום "משמר קל"ח( )שבת דרבההא

 כי' אתרו אם נמי ה"ה דלרבה פירי2"י בורר, מיטום אמר רבחמרקד,
 י"א( ה' משבת )פ"ט ז"ל הרמב"ם פסק וכן התראה הוה מרקדכךטום

 שחטא לו נודע אם ולכן ע"ר( )שבת והר"ן הרמב"ן סתמווכדבריהם
 חטאת. לחייבו ידיעה הוה איזה יודע ואינו משלשתן אחתועשה

 הוא, פוסקים הרבה לדעת שביניהם ההכדל אלו מלאכותשלשה
 בעוד וזה וזה הצרורות, את לברר הוא בורר המוץ, את להפריד הוא'טזורה

 שהזורה אומרים ויש בקמח הוא והמרקד הטחינה, קודם קיימיןשהנרעינין
 ע"ב(. ע"ה שבת )ר"ח בכלי, הוא והמרקד ביד הוא והבורר הרוח ע"יהוא

 הזריה מלאכת העושה הארם מחייבין למה ל'2אול יש זורהבמלאכת
 אסרה מחשבת מלאכת רבשבת אלא האדם, ולא המלאכה גמר הרוחוהלא
 חייב ולכן מחשבת מלאכת הוי המסייעתו הרוח לזרות, וכשגורםהורה
 לענין מ"מ ופטור, גרמא זה מקרי נזקין דלעינן ואע"ג זו, זרייהבגרמת
 ונתקיימה הזרייה מלאכת דרך דזהו גרמא, ולא מעיטה זה מקרישבת

 ס', )ב"ק מלאכה, כל תעשה לא בכלל ונכללה בהרוח ליה דניחאמחיטבתו,

 גרמא הא דאסור הוא עשייה דרשינן דבשבת אע"ג ולכן שם( ותוס'ריט"י
 בכך מלאכתה דדרך בשבת, גרמא מקרי לא זה מיהו ק"כ( )שבתשרי,

 אצל מלאכה שנחשב מה כלומר תורה, אסרה מחשבה מלאכתוביטבת
 אות שי"מ מי' עה"ש וכן משבת מ"ז הרמב"ם על קובץ )ראה אדם,בני

 חשכולי(. לכוקרר בקי2ר לעיל וכןא'-כ'

 האורג( פ' המאור בעל )ראה הרז"ה דעת הביא ז"ל מנ"ח הגאוןוהנה
 צריך אינו המעשה העושה שהרי שאצל"ג, מלאכה הוה ובוררדזורה

 האוכל, מן הפמולת מוציא שהוא בזה היא המלאכה הלא וכאןלהפסולת
 דחייב מודה ר"ש גם ולכן הוא כך דהמלאכה משום כאן טעמא דהייגואלא
 בגוזז והנה ד"ה ל"ב סי' יטם מזה ןראה במ'טכן, זו מלאכה דרך היהוכן
 ד"ה זורה מלאכת ישראל ובחמדת כ' סי' רע"א בשו"ת מזה שכתב מהוכן

ועוד(.
 מלשאצל"נ דכל מכאן נילף לא ולמה לשאול יש זו שיטה לפיוהנה

 דכל ודעתו א'( ס"ק שי"מ )סי' יעקב בישועות טוה העיר וכברחייב
 בו כשאין אלא לאכילה ראוי אינו האוכל אז ואוכל פסולת כשישבורר
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 דאל"כ האונל, נוף קצת הוא מתקן הפטולת בורר שהוא ע"י ולכןהפטולת
 מאנל בבורר אבל קרוע, בנד כתופר הוה ובכן האוכל מקלקלהפסולת
 מלשאצל"נ, דהוה אסור, אבל פטור ולנן בורר לקראו שייך לא אזכוכ1אכל
 ברבריו(. שהאריך מה נ' סע' שי"ט לכונב"ר הלכה ביאור)וראה

 לרוה מהוסר שהוא דבר כל איתא ה"ב( פ"ז )שבתבירושלמי
 הרי דקים, להלקים ומסררו מהסרו שהרוה הק"ע ופירש זורה כהטוםהייב
 שמבדיל כוה לא לרוה, שמתפזר מה הוא זורה דמלאכת הירושלכה רשיטתלך

 נבר ר'( ס"ק א' אות מל )אנלי ז"ל אבנ"ז והנאון האוכל מתוךהפסולת
 שמפריש היינו דזורה רנראה הוא, דירן כתלמורא דלא בדבריהם,עמד

 מרקר" היינו בורר היינו זורה "היינו אמרו שהרי האוכל מתוךהפסולת
 ובורר כרי ע"נ ביושב שכתב למעמי', אזיל דהירושלמי ופירש ע"ר()שבת
 דבל מפני וזה הייב, כגרונרת ובורר ירו סתוך נטל מתהייכ, אינוצרורות

 מלאנת שאהר כיון לרעתם א"כ ברירה, השיב לא הפסולת כל בירר שלאזמן
 מלאכת ע"י רק טמתלקים אינם אשר צרורות נשאר עור המוץ לבררהזורה
 ניהא ומרקד ובבורר הפסולת, כל הוברר לא זרייה שבשעת נמצאהבורר,
 )ראה הטהינה, קורם המלאכה וננמר לאוצר מכניסן הברירה דלאהרכהטום
 זורה(. במלאכת הירושלמי לדבריבקשר

 האוכל מן פמולת דבמפריש הירו,טלמי רדעת לומר צ"ע ראכתיאלא
 פירש זורה" כהטום מנפייא "כד במעמר אמרו והרי זורה סשום יתחייבלא

 האוכל מן פמולת רמפרשת זורה, משום הייבת בידים מנפה כשהיאהק"ע

 רבר כל והן האוכל מתוך פסולת במפריש דבשתיהם, הירושלמי דרעתונ"ל

 מג"א שי"ט סו"ם רמ"א נ"כ )ראה טטנים, לצרורות מפזרתושהרוח

 שם(. ארם ונשמת מ"ב סי' ה"צ תמ"ו סי' מג"אשם

 סממנין הזורה ואהר קטניות או תבואה הזורה אהד כיצדהזורה
 נרי היום לרוה ברהת שזורה כיון קרקע גירולי משאר בהן כיוצאאו

 דוקא וזה והייב, זורה מלאכת אב יה הרי מהן המוץ את יפריהשהרוה

 או לזרות, שהתחיל קורם המוץ את להפריה שראוי ההוא הרוהכשהי'

 כשבא אפילו מצויה, ברוה לפרוח ראוי שהמוץ רק כלל רוה היה שלאאפילו

 הייב, המוץ את והפריה עליו דעתו היה שלא מצויה, שאינה רוהאה"כ

 לזרות וכשהתהיל מצויה שאינה ברוח אלא להפריח ראוי אינו כשהמוץאבל

 ההוא הרוח נתנבר לאויר התבואה שהזרה בשעה רק ההוא, הרוח היהלא

 ד'(. אות אנ"ט )ראה פטור, המוץ אתוהפריח

 להפריה כדי לרוה וזרטו תבואה בהפניו כשלטה הוא לזורהתולדה

 וייאא1ו אתאהסת',י1ו,מו
 תו1ד,ת'

 11י"
 1"ואירנ1נ הי,נ.י

הו:י נ,' 1111'י'
 טל אנלי באריכות מזה )ראה תולדה, הוא בידו אם'ועשאו מלאכה: אב

 י(* ס"קקוצר
 דינא שהאי 1'( אות זורה )שם הסביר טל אנלי בעל הנאוןוהנה
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 שזורה פוסקים הני לדעת דוקא הוא דזורה תולדה הוא בידו המוץדבורר
 הוא דההכדל הר"ח לדעת אבל בקסח, הוא וסרקד בקשין ובורר בס1עה1א
 בידיו כשבורר ובכן בכלי, הוא וסרקד כיד הוא ובורר הרוח ע"ידזורה
 כדעת דלא הוא זה וכנראה זורה, תולדת ולא בורר תולדת יהיההמ1ץ
 ביד מערב רק בכלי אינ1 1אם בכלי רק ה1א ז1רה שכתב ז"ל מנ"חהגא1ן
 וזה בורר, סשום בו להתרות וצריך זורה חשיב לא ספריח הרוחועי"כ
 בכלי. דוקא לאו דזורה והראה ישראל בחסדת ע"ו העיר וכבר פלאדבר

 זורה שדוקא כהב ז"ל סנ"ח שהנאון להזכיר אסרתי בזהובעסדי
 אלא ז1רה סקריא דלא ביד עושה אם אבל מסייעתו, ברוח חייבברחת
 לעיל שהבאנו הר"ח כרעת דלא ג"כ וזה מסייעת1 בר1ח חייב אינ1ב1רר
 ונופח בה שיש ובפסולת בתיבנא תבואה בידו אדם נטל דבאםשכתב
 זורה בין ההבדל דעיקר לך הרי כזורה, הוא חשוב ובירר פיו בר1חבה

 ביד. ה1א ובורר לי' מסייע הרוח שזורה הוא~יורר

 בחצר מים שדפך הרוח, והפריחורקק
 חייב הרוח והפריחתו "רקק ה"ב( פ"ז )שבת בירושלמיאיתא

 האו"ז אבל דירושלסי, סימרא האי על המפרשים תסהו וכבר זורה"מש1ם
 ערוך בעל הנאון אולם י"ז( סע' )שי"ט הרם"א 1העתיקה להלכההביא1
 רישא ופסיק בזרייה כלל לי' ניחא לא שהרי תסוה דבר שזה כתבהשלחן
 יש בזרייה לזה, זרייה ענין מה 1ע1ד רמ"ב(, )סי' פט1ר לי' ניחאדלא
 הירושלסי בדברי להניה רצה ולכן פסולה כולו וכאן מפסולה אוכלבירור
 הפריחו כשהרוח כלומר זורע מש1ם 1צ"ל ביר1שלמי נפל הדפ1ס שטע1תול1מר
 שהרי זורע, כהצום דחייב ז"ל סבוטשאטש הגאון גם הניה וכנראה אסותד'

 סנדל שאינו במקום אבל חייב, לזריעה הראוי במקום ברקיקה דרקכתב
 )ביאור במנב"ר והנאון צמחים לנדל שם להק'ט1ת דרך דאין פטור,זמחים
 ללמוד אפשר כלומר ז1רה, מש1ם שחיוב1 מנשה אלפי בשם הביא שם(הלכה
 ה~אכה כל עשה לא שהוא אע"פ חייב שזורה וכסו סזורה, החיובאת
 סייעתו. שהרוה אע"פ מוציא כהטום כאן נם חייב כן הרוח, בסיועאלא
 לחומרא אלא אינם אלו ירושלסי שדברי כתב 1'( )אות טל באגלי הגא1ןאבל

 הגא1ן כתב וכדכריו כלל לזורה ענין זה אין דילן הגמרא לפי כיבעלסא
 היינו זורה "היינו ע"ב( ע"ג )שבת דנמרא מהא להם שקשה וזהתפא"י
 איכא הרי כיר1שלסי ואי איפכא או מפסולת אוכל או דכולן כל1סרב1רר"
 רוק.,1רה

 רע"א הגא1ן קצת. לבאר אמרתי לידן ואתא הואיל ענינאוהאי
 פליג דידן דש"ס ודעתו כ'( סי' שו"ת )ראה אלו היר1שלבוי בדברי דןז"ל
 ומפריד סוליך דהרוח בורר, מלאכת כעין הוא דז1רה ודעתם הירושלסיעל

 דסחלקו רק מזה זה מברר ואינו פסולת דכולו היכא אבל טהאוכל,פסולת
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 לדעת מפריחו ורוח בוקק ולכן הזא, זורה בכלל לאו דקיםלחלקים
 פמור היה דקים לטפות הרוק בידו מחלק היה דאם פמור, דידןהתלטודא

 היה מאלו הרוח סיועת ע"י לחייבו דא"א הרוח, סיועת ע"י בנעשהה"ה
 והמור הרא"ש הרמב"ם הרי"ף הביאו שלא דכר של טעמו וזהו בעצמו,עושה
 שחל בי"ד דפסחים( )פ"ק הרז"ה מדברי לזה ראיה הביא וכן דינאהאי

 )ב"ח א.מור, בזה ואין לרוח וזורה מפזר אכילתו אחר שנשאר החמץבשבת,
 שם הירושלמי לשון דתפם נראה ב'( ס"ק תמ"1 סי' ומג"א תמ"ד סי'או"ח
 שדעתו שהשסיטו הרמ"א מיטא"כ חייב" לרוח פחוסר 'סהוא דבד"וכל
 מלם"ר מ"ד סי' ח"צ שו"ת גם מזה )וראה קרקע בנידולי אלא האיסורשאין
 חו"מ(. מהלכות ה"גפ"א

 רע"א הגאון הסביר הרוה והפריחו ברוקק הירושלמי דמהייבוהא
 והרמ"א מאדם, הבא הרוק וכן קרקע גידולי ובהמה דאדם דם"ל משוםז"ל
 לחתוך דמותר שכ"א( )בסי' ופסק מוחן גבי חש דלא ומה שיטה לההואחש
 לא דבאוכלין שיטות הנך שם שצירף לפי נ"1( )סי' כהתה"ד דק דקבשר
 שהשמיט רמ"א של טעמו וזהו הכי, בלאו לאכלו דיכול היכא מחינהשייך
 דבלשון זורה" משום חייב לרוח מחוסר שהוא דבר "וכל הירושלמי לשוןסוף
 דישה דיש לשימתו דהירושלפי קרקע, גידולי שאינו אע"פ דבר כל נכללזה

 קרקע, בנידולישלא
 אע"ג המעורבת, להצר בשבת מים שפיכת להתיר יצאמהאמור

 זורה. משום בו ואין נינהי קרקע גידולי לאו דמים המיפות, ספזרדהרוח
 בדברי דן שג"כ מ"ט( דף )ה"א ישראל בחמדת ראיתיוהלום
 ומתפרדים קטנ.ם לחלקים מחלק דהרוח משום דחיובו ודעתוהירושלמי
 כיון כבורר, הוה וזה החימיא לחכמת כידוע ברוק המורכביםהחלקים
 שדן מה )ראה חייב, דמ~שאצל"ג וש.טתם ופסולת כאוכל יסודות כודיש
 ש"נ(. או"ח אפרים יד ל"ג, סי' ח"1 בשו"ת ז"ל שו"מ הנאוןבזה

 זורה משום דחייכ הירושלמי קאמר איך להק'טות יש דאכתיאלא
 ברמב"ם כמבואר בכגרוגרת רק זורה משום חייב ואינו שיעור ברוק איןהא

 שכל רגע( עוד ד"ה כוללת )פתיחה הפמ"נ כדברי ונ"ל משבת( י"א ה')פ"ח
 מזה )ראה שיעורן נשתנו מינים ב'סאר עשאן אם בפת המצויותהמלאכות

 מ"1(. ס"ק שט"ז מנ"א דעירובין בתרא פרק שמים לחםג"כ

 בדברי שדן כ"א( )סי' מרדכי דברי בשו"ת ראיתי בספריםבעיוני
 חייב הרוח והפריחתו רקק לוסר הירושלמי שכוונת ודעתו אלוהירושלטי

 בא וללטדינו לר"ה מרה"י או בר"ה אמות ד' שהפריחו כלומר זורה,סשום

 שאמרו וכמו מזורה, זאת ושמעינן הייב הרוח בסיוע שננמרת מלאכהדכל

 משום חייב וכן חורש דידי' דאב אע"ג הקדקע את מייפה משום חייבשם

 וחיובו הוצאה דילי' אב הכ"נ שוחמ, דילי' שאב ע"ה( )שבת נשסהנטילת

 ולפ", הייב, לרוה סחוסר שהוא דבר וכל הירושלטי שכתב וזהו מזורהנלכוד

 העה"ש רברי כעין וזהו החטץ לפזר שטתירים טהא קושיא שוםאין

 לעיל.שהבאתי
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בורר
 הנעשה האוכל מן הפסולת ברירת א( נדרים חכה2ה ישנן בוררלמושג

 ברירת ב( פסולת, בתוכו תהא ולא נקי יהיה שהאוכל בכדי בכלי, ולאבידים
 ובשאר ברירה דרך שכן לכך הכה2מש כלי באמצעות הפסולת מןהאוכל
 לכתחלה לברור מותר ובידו מיד, לאכול אפילו זה וכל אסור, אבל פטורכלים
 הפסולת, על מרובה האוכל שיהא והוא הסמוכה בסעודה מיד לאכולבכדי
 דנים מיני ב' כנון מינין, ב' הם אם מאוכל, אוכל ברירת נ( נ'( סע')שי"ט

 ד( מיוחדת, צלחת לתוך ונותנו ומין מין כל בורד והוא יחדמבושלים
 בין אחד מין בין איפכא, או פקטנות נדולות חתיכות מאוכל אוכלבורר
 שרי, להיפך או הקטנות מתוך הגדולות יחד משניהן ובורר מינין,שני
 צמר וכן נאים שאינם מתוך נאים בנדים או הרעים מתוך יפים כלים בוררה(
 בדברים דוקא ולאו דבר בכל שייך שברירה והוא חייב יפה מהאינויפה
 ז' חייב חביתא דעבד מאן האי ע"ר( )שבת רבא אמר שהרי אוכלשל

 וכן שתים הרי מתוכן הנסות הצרורות בורר כחביתא ופרש"יחטאות,
 לזח והסברה ברירה שייך דכר שבכל לך הרי ולחלתא, לתנורא בקשרפירש
 טו"ז )ראה לאכילה, אינן הלא והם בסממנין ברירה הוה בסשכן דהאהוא
 שי"ט(. סי' י"בס"ק

 ואינו היום כל בורר דיש אלא כגרוגרת, בוררשיעור
 דחייב, הפסולת ובירר כנרונרת כשנטל משא"כ פסולת, כששייר והואחייב

 עצמו( מדעת שמביאו י"נ מ"ז שי"ט סי' פמ"נ וראה שם שבת)ירושלמי
 נראה כן לא אבל כנרוגרת, מהפסולת חוץ באוכל להיות דצריך המנ"חודעת
 מצטרף הפסולת שאפילו אלא א'( ס"ק שי"ט )סי' יעקב הישועותדעת

 הפסולת ומברר כנרוגרת דנוטל שכתב הירושלמי ומדברי כנרונרתלשיעור
 כ"ז סי' ח"א רננה כנף ובשו"ת זורה מלאכת לעיל )ראה כדבריו,נראה
כ"ט(.

 בכלים שייך איבנךרך
 סכינים אנו בוררים האיר וכי לשאול יש בורר במלאכת כללים הנילפי

 על בנדים הרבה כשתלוים וכן הכפות או אכילה כלי שאר עם מעורביןכשהם
 תולין-על והשאר הצריכים הבנדים ובוררין לשנים או לאחד ונצרךהכותל
 כאלה. דברים ועור ספרים עם וכן בחזרההכותל

 שי"ט )סי' עה"ש בעל הנאון בזה דן שכבר ראיתי בספריםבעיוני
- ח'אות  הרואה לעין הניכר דבר א( פנים משני הדבר והסביר ט'( 
 אלו וכל בעלמא נטילה אלא ברירה זה שאין ברירה, בזה לומר שייךלא

 אותם, לברור בכדי לחפש צריך ואינו לעין נראים הם שחשבנוהדברים
 דרך זה שאין ולאכול, הפמולת מתוך אוכל ליטול יכול אכילה בשעתב(

 ללב,8ם, כעת צריכין שאנו הדברים דבכל וממילא בכך האכילה ודרךברירה,
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 ברירה, בזה שייך ולא אכילה כשעת הוה בהמפרים ללכווד או בהםלהשתמש
 משום הנר לאור אסור אשתו לבנדי בגדו בין דלהבחין כוהא לזה ראי'וקצת
 משום נאסר לא ולמה י"א( סע' רע"ה או"ח ע"א י"ב )שבת יטה,שמא
 שייך כלים מיני דבשני י"ב( ס"ק שי"ט )סי' הטו"ז דעת לפי ובפרטבורר,
 משום לומר צריכים ולכן בורר משום ליכא מיד ללבוש דברוצה אלאבורר,
 שי"ט מנורה קנה וכן מזה ז' אות השבת מוסך מנ"ח )ראה יטה,שמא
 דבורר חידש י"א( ה' פ"ח )שבת ז"ל שמח אור בעל הגאון אולם ל'(ס"ק
 הירושלמי מדברי וראיתו בלול שאינו בדבר משא"כ בלול בדבר אלא שייךלא

 דאינן פירוש נשא", בני אפילו מעתה רמוני; מגו "רמונין ה"י( פ"א)ביצה
 בבגדים. ולא במפרים ולא בכלים לא בורר דאין העלה ולמ"זבלולים,

 בוררתוסדות
 בכלי או ביד הפסולת מתוך אוכל הבורר בורר, מלאכתתולדות

 דברים במה בורר, תולדת זה הרי ותמחוי קנון כגון לכך כויוחדשאינו
 לברור מותר לאלתר לאכול כשדעתו אבל לאלתר, לאכול דעתו שאיןאמורים
 כשימת וזהו האוכל על כורובה כ,טהפסולת אפילו הפסולת, מתוך האוכלבירו
 מהוך ואוכל האב הוא אוכל מתוך ופפולת ביד רק הוא דבורר דס"להר"ח
 למשנה בפירויטו הרמב"ם מדעת נראה הר"ה וכדברי התולדה, הואפסולת
 מן ודומיהן וצרורות אבנים בורר פירש הבורר שבתב, דשבת( מ"ב)פ"ז
 כהב וכן אוכל מתוך פסולת בבורר בורר מלאכת שהסביר לך הריהזרע,

 הכביר הגטרא על ובפ.רושו איכל מתוך פסולת בידו הבורר המאיריהרב
 באוכל דמחייב דאף לך הרי חייב, זמן לאהר פסולת כותוך אוכלדהבורר

 )ראה אוכל, מתוך פמולת רק ביד הוי לא מלאכח אב מ"מ הפפולתמתוך

 ג'(. אות טל אגלימזה
 בהכלי מונחים והפסולת שהאוכל נקבים נקבים העשוי בכליהבורר

 בהכלי נשאר והפמולת למטה יורד יהאוכל מהפסולת דק האוכל אם'טבידו
 למטה נופל והפסולת מהאובל דק הפסולת ואם פסולת כבורר נחשבשבידו

 פסולת. מתוך אוכל כבורר נחשב זה הרי שבידו, בהכלי נשארוהאזכל

 תח עלי לעכב כלי של חומטה כננד מסננת לו שיש טה של קטןקומקום

 ברירה כד.ן היה פסולה, מתוך אוכל דנוטל דכיון משם לערות לאסויאין

 ח'( ס"ק תם"ז סי' )א"א הפמ"ג מ,הי נ"ג(, טי' או"ח א.ש )חזון דמותרביד

 משום בלילה שיוהר שבת ליל קודם טצמוקים היין לסנן שכח באםכתב

 בצמוקים. יין מעט ויניחבורר

 יכרם שבפיז21רב2

 י; 4ןק~'" ניך'-ך". ל"'ם "י.נ,,יי'ןו:""":" ,ע:::וש,מ,ו:ן
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 ו5מה כבורר, דנראה השיב ורבינא גידו בורר קימם או צרור5תוכו
 הוא ממש 5ח ד5או א5א הוא, 5ה וקמח ביד ב5ח ברירה אין ודאיא5א
 טעם כתב עוד הוי, לא כבורר מחזי אפי5ו מכהש ב5ח אכ5 כבורר, מחויע"כ

 אבנ"ו בע5 והגאון המשקה ע5 וצף שנראה משום הןבוב 5יקח5התיר
 )שם הטו"ז דברי והביא א5ו טעמים ע5 השיג ו'( אות בורר ט5)אגלי
 )שבת הירוש5מי דברי וכן יחד משקין מעט עם 5הוציאה שהתיר י"נ(ס"ק
 בורר ש5א כ"ו ופטור היום כ5 צרורות בורר יש התם, דאיתא ה"ב(פ"ז
 אוכ5ין בתר אוכ5ין ב5א 5בדם שהצרורות דאף 5ך הרי הצרורות,כ5

 שהכוס כיון 5היפך, הכא נימא 5א 5מה ובכן ופטור נתבררו ש5אאז5ינן
 א5א יתחייב, משקה מעט עם שהוא נתברר 5א שהפסו5ת אףנתברר

 )זורה שם ט5 באג5י הדבר שכיאר וכמו סובר כן 5א דידןדתלמודא
 ס"ק שי"ט א"א פמ"ג )ראה מהריט"ץ כדעת להתיר הע5ה ולכן א'(ס"ק
 וכן כטו"ז שהחמיר שי"ט פי' הש"ע על צ"צ ובהגהות שם אורות ט5ט"ו,
 נ"נ(. סי' או"ח ח5ק אישבחזון

 מתוך פסו5ת בבורר דידן ת5מודא דדעת 5עיל המתבאר 5פיוהנה
 הוא דהם5אכה משום חייב, שבו הפסו5ת כ5 בורר ש5א אע"פהאוכ5

 5א 5עצמו ומופרש מבורר הוא שהפסו5ת ומאחר מהאוכ5 הנדחהבהפסו5ת
 פסו5ת בו היה ואם 5א, או פסו5ת בו נשאר עדיין אם בהאוכלאיכפת
 הפסו5ת מתוך האוכ5 5ברור מותר ע5יו מקפידין אין אדם בני שרובמיעוט
 האוב5. מתוך הפסו5תו5א

 ואוכיין שומן - פירות וקליפתברירת
 דמי האוכ5 מתוך כפסו5ת ש5הן פסו5ת מתוך תורמסיןהבורר

 נקרא 51א5תר שברר, מה 5א5תר 5אכו5 ואפי5ו ביד אמי5ו ענין בכ5וחייב
 כאכי5ת שיתמהמה אף בסעודה תיכף מיסב ואם לברירתו, סמוך שעהעד
 )ראה מקרי. 5א5תר הנבררים דברים אכי5ת זמן עד כהטעה יותר דברשאר

 המרדכי(. בשם שי"ט סי' וב"י שםרמב"ם
 5הניח ק5יפה ע5יהן שיש מהפירות בהן וכיוצא ובצ5ים שומיםהקולף

 וזהו בורר כהטום חייב 5א5תר 5אכו5 אפי5ו 5כך המיוחד בכ5י או ומן,5אחר
 וכן תק"י סי' מג"א ג"כ )ראה שכ"א, סו"ס בב"י מובא הירוש5מיכדעת
 אותם אוכ5ין העו5ם שרוב פירות הקולף אבל קפ"ד( סי' הריכ"ששו"ת
 ס"ק שכ"א סי' מג"א )ראה כלל, בורר משום בקי5ופן אין ק5יפתןעם
 מ5אכה דהוה דבורר ל"ב( אות ב' מערכת )כ5לים דעהו והשד"ח שם(. ופם"נ5'

 ובא אחר לדבר הדבוק דבר אב5 שנתערב1, הנפרדים בדברים א5אאינו
 )ראה תפוחים, 5קלוף מותר טעמא ומהאי בוה בורר שום איןלהפרידו
 ה5כה(. בביאור שםכהסנב"ר

 הפץ והוא להיפך או שבו הח5בון מתוך ביצה ח5מוןהמברר
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 בורר משום חייב עצמו בפני כשהוא רק אחר כ5 5אכו5 ודעתובברירתם
 מתבוונים ואם נחשבים מינים שני וח5מון דח5בון וה5בוש הב"ח כדעתוזהו
 ט'(. אות שם אנ"ט )ראה בורר, נחשב 5אכו5 מהם אחדלברר

 ושומן אוכ5ין עם בקדירה א'( מ"ק שי"ט )מי' המג"אנמתפק
 דינו אם האוכ5, 5אכו5 כדי מהכ5י השומן כ5 5ערות מותר אם5מע5ה
 פמו5ת דחשיב 5אבו5 רוצה שאינו אותו 5ברור שאמור אוכ5ין מיניכשני
 שהרי ראשית בזה 5התיר כתב י'( אות )שם ט5 אג5י והגאון אוכ5,מתוך
 וה"ה ברירה שייך 5א אוכ5ין מיני דבשני ספר קרית במפרו המבי"טדעת
 מתיר י"ג( ס"ק תק"י )סי' המנ"א דהא ועוד נמור פסו5ת שאינובדבר
 נראים וכן י'( ס"ק )שם 5א5תר, הח5ב 5אכו5 כדי הח5ב מע5 השומן5ק5וט
 מברונא טהר"י מרברי נראה כה"נ וביין לדגים, בקשר נ"ז( )מי' התה"דדברי
 מ"ד( מי' שו"ת )ראהלאמור

 דמשמר מחבין - משקיםממנן

 שעל מהירוקה כנון קרקע גידו5י שאינו מהפמו5ת המים אתהממנן
 י"ב(. אות ט5 אנלי מזה )ראה בורר תולרת משום הייב מתולעים אופניו
 במיטטרת בסינון או סינון, ב5י כ55 ראוי באינו א( בסינון, מידותוד'
 ואם חטאת, חייב י"ק( מ"ק שי"ט מי' )מג"א למינון, המיוחדת בנפהאו
 מים מינן ואם אסור, אב5 פטור ארום יין סינן אם חילוק יש במודרטינן
 שי"ט מו"ז משבת פ"ח )רמב"ם מ5בן, משום גם במודר חייב לבן ייןאו
 לכו5י במשמרת אז סינון, בלי אדם בני לרוב ראוי באינו ז'(ט"ק
 )מג"א ארום, ביין מותר ולב"י אסור 5רמב"ם במודרים, אסור,ע5מא
 שמרים, מעט בו יש אב5 סינו; ב5י אדם בני לרוב בראוי ג( י"ב(, ס"קשי"ט

 אדם בני 5רוב מדראוי לב"י אב5 מותר, ובמורר אמור במשמרתלרמב"ם

 שרי, אדום מן בסוררים אב5 במשמרת, 5מנן מותר יין בין מים בין סינוןב5י
 אף קטמין 5תוכו שנפ5 רק ביותר, ובצ5ו5 ד( אמור, 5בן יין או מיםאב5

 בסוררים ו5א במשמרת רק ומים במשמרת, אפי5ו יין לסנן מותרלרמב"ם
 מברונא מהר"י שו"ת וראה ט' ס"ק שי"ט טי' )טו"ז מ5בן בהןמדשייך

 לא שתיה דבשעת מפה ע"י 5שתותן מותר תולעים בהם שישמים

 )מנ"א אוסרין ויש מטונף, הסורר מהאין 5יכא מ5בן וכהשום בורר,שייך

 י"ז(. ס*קשם
 להקפיאו כדי בחלב הקיפה את הנוהן ולכן בורר ת1לדת הואהמחבץ

 הנותן וכן החלב, מן הקום הפריש שהרי בורר משום חייבולהעמירו

 לבדו הקפוי וישאר שבו חלב מי שיזוב כדי מנוקבת בכלי הנקפאחלב

 שפ ומ"מ פ"ז רמב"ם שם ברש"י צ"ה )שבת בורר, כ~שום חייבבהכלי,
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 על אלא החלב, על הצף השומן ליטול שאטור וה"ה שי"ט-י"ז(,אות
 דבמקום מפני וזה השומן, עם החלב מן מעט יניח א"כ אלאהחלב,
 נ"ג(. סי' שבת חזו"א ס"ב, ט"ק שי"ט )מנב"ר תערובות חיטיבשנוגעין

 במשקה שמרים הנותן וכן בורד טשום חייב מחלב חמאההמוציא
 בורר תולדת זה הרי הכלי לשולי עצמו המשקה שמרי גם ירד שעי"ככדי
 ומג"א י"ח ס"ק שם פמ"ג י"ז, סע' שי"ט או"ח )ראה כמהבץ,ודינו
 לשי13ת כרבה פסק משבת( י"א ה' )פ"ח הרמב"ם כנראה י"ד(.ס"ק
 רדמי מרקד וגם בורר תולדת דהוא דדעתו ע"א( קל"ח )שבתיש"י

 ע"ד שבת )ראה התוס' כשיטת ולא חייב בו שהתרו אחד ובכללתרוייהו
 בקשד מנ"ח )וראה פטור, מרקד משום בו הותרו אם דלרכה ב'(ב"ק
 מובא קורקיס הר"י דברי מאתו שנעלמו ופלא חטאות ב' שחייבלשוגג
 אחת(. אלא חייב שאינו שם ו' הלכהבכ"מ

 בורר משום חייב אם מאימור הירטשמפריר
 שייך לא אחד דבמין הסוברים דעת לפי חקר ז"ל מנ"חהגאון

 הדין מה מאוכל, אוכק לא אבל אוכל, מתוך גמור בפסולה איאברירה
 ערלה כגון איסור, בו מעויב מין ובאותו היהר אחד מין לפניובמונח
 ארי' דרק כיון לא, או לפסולת מחשיבו שאסור זה אם בו,וכיוצא

 ר"ת דדעת הרמב"ן עם הר"ת מחלוקת שזה ופלא עלי' דרביעואיסורא
 'טם במלחמות הרמב"ן ודעת פסולת רהוה קמ"ד( )שבת בתוס'מובא

 התה"ד עם המג"א בזה מחולקין וכן פסולת דין לו דאיןובהירושיו
 דאסור סובר דהתה"ד ביו"ט, בשר ניקור לענין י"ד( ס"ק ת"ק סי')מג"א
 ואינו אחד מין דהוא כיון בורר בזה שייך דלא דעתו והמג"א בוררמ'סום
 שם הרב בש"ע ג"כ מזה )ראה עלה, דרביעי הוא איסורא אלאפסולת
 כ"ח(. סי' ח"א רננה כנף ביטו"תונן

 בשבת, חמה הקדירה לתוך שנפל בחלב לדון אמרתי בזהובעמדי
 )יור"ד למעלה החלב שמציפין האיסור, להפריד שצריכין רק ס' בווהיה
 בשו"ת וכתב הכלי לתוך צוננין מים שנותנין ע"י ד'( סע' צ"חסי'

 להפריד בכדי בשבת אלו המים ליתן דטותר כ"ז( סי' )ח"ב חייםמחנה
 בורר דהוי משום לאסור כתב ל"ו( )סי' צדק אבני בשו"ת אולםהחלב
 סי' )ח"ב כתב מרדכי לבושי בעל והגאון המאכל מתוך החלב בורר'סהרי
 הפסד ובמקום בעלמא חומרא משום אלא אינו דבר והאי הואילק"ה(
 זה המאכל תיקון לעשות אפשר דאי בשבת א"כ להתיר, י'ם המאכלוקלקול
 ס'(. ס"ק שם וד"ת פם"ג כו"פ )ראה תיקון בלא מותר שוב בוררמשום

 אח"כ ונודע טרופה בביצה החלות שמשחו כגון נמילה כדי שנאסרמאכל
 לו. יש צלי דין דאפיה נטילה, כדי שצריך הוא דדינא דם טיפת בביצהשהיה
 מ"ם ד'( אוח כ"מ כלל ח"א ט"ז, ס"ק ש"ך ה' מעי' ק"ה יור"ד)ראה
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 אחר רכמין בורר, כהטום בו ואין בשבת נטילה כרי האי ליפררטותר
 בשו"ת מזה שביאר ומה וט"ז ב' ס"ק מנ"א שי"ט מזה )וראהנהשבין
 שי"ט סי' ז"ל מהרש"ק להנאון החיים בספר וכן ע"ד טי' או"ח שעריםבית
 תל"א(.וכן

 מלאכת לעשות יבוא שמא בורר, כעין שהם רברים הכמיםאסרו
 שיפול כרי המעורבין ופסולת אוכל ליתן שאסור והוא ראורייתאבורר

 מונחים כבר היו אם וכן מהאוכל, ויפרר למעלה שיציף או למטההפטולת
 ק"מ(. )שבת כבורר שהוא מפני ביר אותם מטורין איןבמים

המרכץ8

 הקורמים המלאכות אבות לשני קרובה הגררתו הרקרהמלאכת
 לזה זה רומים ומטרתן שפעולתן פי על ואף "ובורר" "זורה" שהםלו
 ה11 ששלשתם משום באחת ולא מלאכות בשלש חכמים אותם מנו מקוםמכל

- ז' שבת )רע"ב המשכן, בעבורת נפררותמלאכות  ב'(. 

 מגירולי בו וכיוצא תבואה של הקמח את המרקר אחר כיצר,המרקר
 וכיוצא וכברה בנפה הקרקע מן עמו הגרל פסולת משאר או מהטוביןקרקע,

 יורר והאוכל שבירו בכלי נשאר שהפסולת באופן לכך, המיוהר בכליבו
 מרקר. מלאכת אב זה הרילמטה

 רעת אולם שם( )מנ"ח מהפסולת הוץ כנרוגרת מרקרשיעור
 הירושלמי מרברי נראה כן שהרי פסולת בהרי רמשערינן יעקבהישועות
 נוטל שהוא ויש מתחייב, ואינו היום כל צרורות בורר יש שם()שבת

 צרורות ובורר כרי ע"נ יושב היה עבידא, היך מתחייב, ומידכגרוגרת
 מפורש הרי מתחייב, ובורר כגרונרת ירו לתוך נוטל מתחייב, אינו היוםכל

 רבירר בתר כנרונרת שם נשתייר לא ואפילו כרמעיקרו דמשערינןיוצא
 מהחתיכות מצה לרקר כגון מאוכל, אוכל ואפילו שלם, כשיעור והייבהפסולת
 אין מאוכל אוכל שהמבריל סובר ז"ל אבנ"ז והגאון אסור שבהןהגסות

 לאכילה, ראוין ששניהן מאחר מרקר, תולרת אלא מרקר מלאכת אבזה

 חייב משמר קמ"ר( )שבת דאטרו מהא וראיתו ב'( אות מרקד מל)אגלי
 מלאכת שם מזה )ראה למעלה, והפסולת לטמה שהאוכל כהטום מרקר,כחשום

 נ'(. אוה ג' ט"קזורה

 אחת פעם נרקד שכבר שלנו קמח נ'( ס"ק תק"1 )סי' המג"אכתב

 הסביר שם והמחהש"ק שנית לרקרו רשרי אפשר טובין שם ואיןברהיים

 אם וה"ה אסור, אחרת כברה אבל בראשונה שרקר כברה באוההשכוונתו

 אסור. דנ"כ הראשונה מנטבי קטנים שניה הנפהנקבי

 כדעת וזהו מרקר כהשום חייב משקים שאר או שמן או ייןהמשמר
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 או בורר משום דחייב פסק והרמב"ם כוותי' פסק הר"ת שהרי זירא,ר'
 י"1(. ה' כ"א פ' ורמב"ם בורר מלאכת לעיל )וראה מרקד,משום

 האגוזים השומים, הבצלים, קילוף הקמח, ניפוי הרקדה שלתולדותיו
 שיש הפירות להוציא אסור וכן להניח נקיונם לשם השרביטים ופריהיטקדים
 את יברור מיד לאכלם רוצים ואם הטובים מן זבובים או תולעיםבהם

 מנב"ר )ראה הרעים, את לזרוק לו מותר ואז ויאכלם הרעים מןהטובים
 י"נ(. סע' שי"טסי'

 שיש הכברה יניח ולא בכברה, התבן את לכבר אסרומדבריהם
 נוטל אבל כמרקד, שהוא מפני המוץ שירד ביטביל נבוה במקום תבןבה

 אינו שהרי הולכה, בשעת המוץ שירך אע"פ לאבוס ומוליך בכברההתבן
 ל"ב(. כ"א פ' ורמב"ם ק"ם )שבת לכך,מתכוון

 ראוין הסובין שגם אע"פ שלו, מהסובין החרדל את ממנניןאין
 נראה המובין את ולהשליך החררל לאכול כרי וממננן הואיללאכילה,
 ואסור.כמרקד

 טוהןמלאכת
 זעירים לחלקים הגרעין של התפוררות לירי המביאה פעולהנל

 טחינת וכולל טחינה מלאכת בכלל מכתשת או רחיים באמצעותודקים
 תבלינים שחיקת הארום, ופלפל הפלפל הקפה, וטחינת רוכתהתבואה,
 אלא שייך, אין דטוחן י'( ס"ק שכ"א )סי' חירש רהפם"ג אלאוסממנים,

 כך היה שלא בדבר אבל דק, דק ומפררו בתולדה אחד נוף 'טהיהבדבר
 משיטת נראה כן לא אבל בתולרה, ואינה בכבשן בנשרפה טוחןמשום חייי אינו לבנה רהטוחן העלה ולפי"ז טוחן, משום חייב א.נומתולדתו
 טוחן, אחר טוחן ריש טוחן, יש בלחם דנם להסוברים מבעיא לאהפוסקים

 במירי רוקא זה טוחן, אחר טוחן דאין ודעמי' היראים ל'סיטת אפילואלא
 )פ"ז כן, מוכח הירושלמי ושיטת וכרומה, בלבנה משא"כ נטחן,שככר
 תרגומו וחסף טוחן, משום חייב פלפלין חסף, מלח, דשחק ההן משבת(ה"ב
 הבשם ערונת שו"ת )ראה הנ"ל, כפם"ג דלא בהדיא מבואר הרי חרסא,של

 מ1ה(. ח' אות פ' סי'או"ח
 מ"ט( 21בת )רש"י סמממם, בטחינת בנמטכן היתה טחינהמלאכת

 הע אם ולכן ור"ח( האי רב )לרעת וחביתיה התמיר למנחת בתבואהאו
 רקה שיהיה כרי ביטבת ושוחקן הצורך כל כתושין התבלק אוהסממנק

 ח"ב אינו רשוב ררוסאי בן כמאכל לבישול רומה רזה פטור, הרקהמן
 ט'( סי' יטבת איש, חזח וכן מיה ט"ו אות טל אגלי )ראה בישולו,על

 עכעהו משוס דחעבו הכא 'טאני ח"ב, לעפרו להח"רו חרם רהכותיטואע"ג
 בתוס' כהבו בו וכעצא הראעחן מעשה בשעת הוא רחתבו בניחליםכ~טא"כ
 מעמר, משום עור בו אין נתפזרו ושוב כבר מקובץ רכשה" מעמר גבירי"ר
 . כ"א אות 'טם טל אגלי)ראה
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 משום בהם יש אוכלין מיני דבכל שכ"א( )מי' נראה הש"עמדברי
 קבלו בשר כמו קרהע גידולי שאינם באוכלין רק חיין, נאכלין אפילוטוחן
 עה"ש וראה שם י' ס"ק מנ"א )ראה טוחן, מעוום בהם דאין התה"דדעת
 קי"ד שבת )ראה טוחן, משום בו דיי2 נראה ירק בכל אבל י"ד( ס"קשם
 מ'(. סי' שבה איש חזון וראה הגה"מ בשם שכ"א ב"י וכן שם תוס'ע"ב

 כדי בהשרייה וטתכין חטי; הי2ורה רמ"ח( סי' )ח"ה הרדב"זכתב
 הדבר(. '2ביארתי זורע מלאכת )ראה טיח; משום חייב אח"כ יפה יותרשימחון

 שמתפרד יבש רבר בין נמקותא אין מוחן כולאכת על העוברלחייב
 שהרי עב, לגוש במחינתו המתדבק רטוב דבר מבין נפרדיםלרסיסימ
 )ראה מוחן,, משום בהן יש ומ"מ לנוש מתדבקין שנכתשין וגרוגרתדבילה
 שם(. אישחזון

 תלוי דזה נ"ו( )סי' התה"ד כתב קרקע בנירולי שלא ישנה אימחינה
 אנלי בעל והנאון קרקע, בנידולי שלא עימור יש אם הפוסקיםבפלונתת

 דעת משא"כ קרקע בגידולי אלא טחינה שאין הרמב"ם שדעת המביר ז"למל
 ויש ח"י(, אות )שם קרקע בגידולי שלא טחינה ד.'2 והרמ"ך האו"זהתום'
 משא"כ טחינה, משום לחייב קרקע נידולי שיהיו צריכין דבאוכליןסוברים
 קרקע. בנידולי שלא אף טחינה רהוה אוכלבאינו

 בשבת לרהיים חטיםהבותן

 סובבים הרחיים בעוד מים של רחיים לתוך בהן וכיוצא חיטיןהנותן
 היו והרהיים הרחיים פני שעל בהתיבה הטין מונחים שהיו אווטוחנין,
 החיטין ונטחנו הנלנל את המים ודחפו המסנרת את ופתח הוא ובאסנודים

 שכתב כ'( ס"ק רנ"ב )סי' המג"א בדעת רלא וזה טוחן, כה2ום חייב זההדי

 וראיתו יד, של ברחיים שיטחון ער פטור בשבת מים של לרחיימ חמיםדהנותן
 שהרי ולימא(, ד"ה שם ובתום' ח"י )שבת וכו' לנינה מימ דפותקיןמהא
 אינו מ"מ מאיר( ובית שם מחה"ש )ראה דבריו, על השיגו האחרוניםכל
 אצל וצבורים נקוים אז שהיו המים דחיפת מכח שנטהן מה ע5 אלאחייב

 ונתוספו הליכתן כדרך שבאו המים מכח שנטחן כוה על אבל והנלנל,הדף

 המים והלכו הדף רנטל להא ודסי הוא בעלסא נדמא שהדי פטור,אח"כ
 כשר הראשון בסיבוב הנשחט ושחט, בגלגל קבוע וסכין הגלגל אתונלגלו

 ,ד:ומ ןי:נן."נ זע: יבנךבי
 ה'(. אות ט5אנ5י

 :גם: : : ::1 ,המי;ב לנה מקויי מונ:ן
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 של המטנרת בפותח יודה והמנ"א בטוחן נם כנופו כחו אמרינןדלעולם
 פעולה עשה רלא היכא אבל הטוחן, ברכר פעולה עשה שהרי שחייכ,מים
 זהו הרחיים, לתוך הטין בנותן כמו הנטחן, ברבר אלא הטוחןברבר
 לא בזה במשכן, שהיה טחינה להסונ רומה ואינו לנמרי הוא אהרטונ

 שכן טוחנת ד"ה ע"ב נ"ט כתובות רש"י מזה )ראה כנופו, כחואמרינן
 מררכי רברי בשו"ת וכן שם בפהמ"ש הרמב"ם רעת כמצא"כ דעתונראה
 כ"ב(.טי'

 הרחיים לשמור המנ"א מתיר למה א"כ להקשות יש פירושוולפי
 מלאכת משום בזה שיתחייב אופן יש הא רשבות, שבות דהא יתחמץשלא
 רלא רבר וזה שהואיל ואפשר מים, של המטנרת בפותח בשבתטחינה
 בזה. נזרו לא ולכן החיטים נתינת הוא המלאכה רעיקר כ"כ,שכיח

 כתות, לשתי ונתפררו נרולים הרבה עור רנו אלו המנ"אבדברי
 דעתם )שכ"ח( עוזר והאבן שם מרבבה הרנול משה, החמר רבה,האלי'

 ע'( )יור"ר יעקב המשכנות הלך ובררכם בי אית ראורייתאראיטורא
 הכ"ב( פ"י )שבת המשנה המרכבת ס"ה(, סי' פ"א )שבת הר"ן דעתמיהן
 )סי' מררכי רברי בשו"ת רן וברבריהם ררבנז רהוה כ"ב( )ביצהוהפ"י
 תנאים, בשני אך ראורייתא, רהוי רט"ל הגרולים כרעת והעלהכ"ב(
 מקצת יהיה זו במלאכה ב( ממילא, לשלימותא המלאכה יבוא רבוראיא(

 ואין בלערו, ממילא נעשתה המלאכה כל אם לאפוקי ממש, דידי'מעשה
 מראורייתא. פמור ראז טופה ער מתחילתה מאומה המלאכה בנוף כחועשיית

 בשבת להתכן ומאכלים ירקותפירות,
 רש"י ע"ר )שבת טוחן כהצום חייב לבשלו כרי רק דק ירקהמחתך

 ררך עיקר כשאין אלא חיתוכן על חייב ואינו י"ח( ה' כ"א רמב"םשם
 אכילתן ררך עיקר אם אבל לבשלם, כרי חותכן והוא היים כשהןאכילתן
 תה"ד )ראה כתישתן על ואפילו חתוכם על חייבין אין חיים שהןכמו
 שביאר ומה ט', סימן שבת איש חזון וכן י"ז אות טל ואגלי נ'טימן

 למבקע הרין והוא משבת(. מ"ז הכ"מ רברי ל"א סימן רפאל תורתבשו"ת
 מהן לעשות כדי קנים או האש, בהן להבעיר כרי דקות לחתיכותעצים
 )רמב"ם שלהן, בנסורת להנות כרי עצים והנוסר )שם(, בהן כיוצא אוטל
 רנבי הכותש או ט"ו( ה' )פ"ט מתכת, של לשון והשף ט"ו( ה'פ"ח
 חרכ הכותש וכן ע"ד( )שבת עוף, דם לכסות או חרס כלי מהן לעשותעפר

 ה"ב( פ"ז )ירושלמי וחייב, טוחן מלאכת תולרות אלו הרי לעפרולהחזירו
 וכמו לבישול ררומה הכא שאני מ"ם טחינה אחר טחינה דאיןואע"נ
 יש ראשונה פעולה בבטלה מיהו בישול, אחר בישול אין קימ"5בבישול
 לח, ברבר או המתכות, את המהתך נבי כרביארתי בישול, אחרבישול
 סהצום בו יש ולכן ראשונה טחינה בטלה שנתקשה רחרט טחינה, לעניןה"ה
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 ומה שם אורות טל ו', אות טוחן כללי השבת שביתת מזה )ראהט1חן,
 הפמ"ג(. בשםלעיל שכתבתי מה וכן ט' סי' השבת חלק סברא האי על איש חזון הגאוןשחולק

 שהחותך שאמרו אע"פ ע"ה( סי' )ח"ר בתשובה הרשב"אכתב
 כלומר זמן, לאחר להניח כשחותך בר"א טוחן משום חייב רק רקירק

 רק לחתכו סילקא של שררכו לפי שעה, ולאחר ביום לבו אפילו אולמחר,
 אב5 חייב, שעה לאחר ומניחו בכך שררכו וכל בישולו לקרב בכרידק

 גדולות חתיכות מאכלו לאכול הארם על אסרו שלא מותר, מירלאכלו
 כררכן לאלתר לאכול שבורר כל 'טם( )שבת שאמרו מבורר וראיתו קטנותאו
 לאחר כשמניח חטאת חיוב ענין באותו שיש אע"פ לאכול ארם בנישל
 לפני או אורחין לפני להניח החותך ולכן מוהר ביום לבו מקום מכלזמן,
 ובלבר מותר בסכין אפילו לאלתר שיאכלוהו כדי ועוף חיהבהמה
 משום קפ"ר( סי' הריב"ש שו"ת )ראה לכך, המיוחר בכלי יעשהושלא
 רחול.עוברין

 לפני רק רק הלחם לפרר סותר לפיכך טחינה אחר טחינהאין
 ואפילו הלחם, נעשה שממנה התבואה נטחנה וכבר הואילהתרנגולים
 בכלי להשתמש אסור מיהו מותר ביום לבו רק לאלתר לאכול רוצהכשאינו
 טחינה איסור בו ראין אע"נ במכתשת, מצה לרוק כנון לכתישה,המיוחר
 י"ז כלל ארם נשמת וכן שכ"א סי' )ראה הוה, רחול עובריןמ"מ
 להנאתו הכשירתו הראשונה רהטחינה בד"א ומצה( מחמץ פ"א מל"מוראה
 נתבטלה אם אבל ראשונה, טחינה פעולת נתבטלה לא הריבוק ע"יואח"כ
 חייב. יהיה וכדומה מתנות במיני ולפ"ז חייב, ראשונה טחינהפעולת

 ביום, לבו לאכול צריך א"כ אלא בשבת אמורה הגבינהנרידת
 בין והנעלים הבגרים מן היבש והבוץ הלכלוך גרירת וכן קפ"ר()ריב"ש
 1'(. י"ז כלל אדם )חיי טחינה משום אסור קשה במברשת וביןבמגררה

 אלא לו ואין מאכלו בשביל בשבת ותבלין פלפל למלחהוקוק

 כגון שינוי, ע"י לו שצריך את לדוש לו מותר שלמים גרעינים אונוש

 לאותו שצריך כל חכמים התירו שינוי שע"י בקערה, או מבין שלבקתא

 קמ"א, )שבת יר, כלאחר מלאכה דהוי מלאכה מקרי לא רשינוימעורה,

 השאילתות דברי בזה שביאר מה וכן ט', ס"ק מג"א ז' מעי' שכ"אש"ע
 ל"ב(. סי' שבת רפאל תורת ושו"ת ק"ז-ה, שאלהבהעטק

 ואינו מותר ללעום יכול שאינו התינוק לפני רק רק באנאנאחתיכת

 וגרוגרת רבילה מרמקין ראין פר"א( )ביצה בתומפתא רמבואר להארומה

 תיקון בלא נאכלין הללו דפירות אע"נ דהתם בשבת, הזקנים לפניוחרובין

 הפירות את לטחון בכחם אין זקנים והני הואיל מקוםטכל

 עצה להם ואין שלהם הם והפירות שיניים חמרון מפניבלעימה

 ים עומי אינם סמילא מקורם, ממש טחינה ירי על אלא לאנילהאחרה
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 רהיכי מכיון אלא בלעימה, שאינו אע"ג הבית בני על מומל והתינוקהואיל
 עליה חל א"כ הבית, בני ברשות הכאנאנא עומרת עכ"פ אוכל התינוסראיז

 מי' ח"ב הקודש נזר בשו"ת ע"ז המבר )ראה מותר, ולכן דהתיראהטחינה
כ"ה(.

 )ראה רעתו כן לא איש חוון שהנאון ראיתי לרפוס הרבריםבמררי
 חייב בסילקא דוקא ולא ירק רבכל שדעתו אלא ט'( סי' שבת אישחזון
 או דטכינא בקתא שינוי ע"י רק להתיר שלא רעתו ולכן לבשל, דוקאולאו
 שינוי כאן שאין מזיק, השינוי אין התינוק ולבריאות ומזלג, רכףקתא

 שצריך השוחק, של בעבורתו שינוי כאז שיש אלא השחיקה,בתוצאות
 מפי.טרחא

 טממנים ישחוק שמא גזירה - בשבתרפואה
 בשבת והתרופות הרפואות קיחת על חכמים גזרו מוחן אימורמשום

 בהול המיחוש ע"י שהרי סממנים" ישחוק שמא "נזירה בשם זה איסורוכינוי
 להתרפאות סממנים ישחוק ברפואות לעסוק מותר וכשיהיה רפואתו עלהוא
 א~טו אסרו סממנין מבלערי להתרמאות ואפילו מוחן, משום ויתחייבבהן

 שינוי, ע"י אפילו לעשות אסור ארם ורפואת סממנים, שע"ירפואה
 ע"ב(. צ"ד)שבת

 כואב באם אבל בעלמא, מיחוש רק לו כשאין אמורים רבריםבטה
 ע"י כלל רפואתו ררך שאין חולי הוא אם אחר, באבר אפילו הרבהלו

 זו חולי ררך ואם כלל שינוי שום בלא אפילו להתרפאות מותרסממנים
 אפילו שינוי וע"י שינוי, ע"י אלא להתרפאות אסור סממנין ע"ילהתרפאות

 לה יעשה לא אבל רשבוה, שבות כל מותר וכן להתרפאות מותר סממניןע"י
 א'(. סע' שכ"ח )ש"ע נוי. ע"י אפילו כררכהרפואה

 השנים מן כגון בו תלויה שהנשמה אבר הרבה לו שכואבמי
 את עליה ומחללין נמורה סכנה היה מכה בו היה ואם הואילולפנים
 בכאב שאין אף הנוף בכל כחולה רינו לבר הרבה בכאב שובהשבת,
 מהמיחושים בו וכיוצא טעט קורחת ועדיין שנתרפאה עין וכן סכנה, 'טוםהזה
 השבת, את עליהם שמחללין בנמרא שנזכרו שבעין חולאים אותןמעין
 רפואתו צרכי כל לו לעשות מותר הנוף בכל כתולה רינו שבו במיחוששוכ
 לו, לאפות או לבשל כנון נמורה מלאכה שהוא רבר אפילו עכו"ם,ע"י
 י"ח(. שם מל )אנלי ישראל, ע"י שבות לו התירו לאאבל

 שסהם לאכול מה לו כשאין לקטן תבשיל לעשות לנוי לומרמותר
 עריין יכול שאינו בקמן ורוקא סכנה. בו שאין כבתולה דינם קמןצורכי
 בירים מוקצה להאגיל ומותר י"ז( סע' שכ"ח סי' )ש"ע אנשימי ככללאכול
 ע"י רק לאכול רוצה אינו אם ולכן ט"ו( ס"י שם )מנוא לכך, צריךאם
 שלא ליזהר צויכה ורק היום ובשלו שחלבו מה להאכילו להאם מותראמו
 )ראה הקררה אל יתן ישראל האינו אלא הקררה, אל המאכל בעצמהתתן
 לנכרי(. אטירהלעיל
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 איך אלו הסנ"א רברי על הקשה שהפם"נ להזכיר כראי בזהונעמדי
 התום' מדברי נסתרין דבריו אולם בטלטול, רהקילו ותירץ לטלטלומותר
 כרסלית, מאימור חסור מוקצה טלטול דאיסור שכתבו בשבת( ד"ה ל"ו)סוכה
 לן( )שבת תנוק או ככר ע"י אלא בסת טלטול איסור התירו לאשהרי
 צ"ר(. 5שבת במת. דשרי אשכחן כרמליתזאיסור

 רבמוקצה ודעתו ב1ה 1"5 הגאון שעמר טל באנלי ראיתיוהנה
 כ"ו ביצה )רש"י מוהכינו לי' דנפקא מוקצה אכילת אחד איסורים, שנייש
 )ראה מסוקצה, ליהנות ראסוד מ"ו( )פסחימ במוקצה ושימוש ואי(ד"ה
 דאיסורו כאכילה דינו מוקצה דתשמייט תק"ט( בסי' וכן תק"א סי'מג"א
 אמרו כן שהרי יוציא, שמא גזירה מי:ום מוקצה טלטיל ב( דוהכינו.מקרא
 ובכן י"ב(, ביצה רש"י קכ"ד )שבת היא" הוצאה צורך לאו טלטול"אטו
 ראסור כושום היינו ראוי דעכשיו אף יום מבעוי הוכן שלא רבר שאסורמה

 משום דאפור כאבנים הוה ושוב דוהכינו מקרא בי להשתמש ואפילולאכלו
 שאין לקטן מלהאכילו מונעו אינו מוקצה ואיפור הואיל וכאן דהוצאה,לתא
 שמותר כמו במלטול מותר שוב לקמן, להאכילו הוא וראוי לאכול מהלו

 אינו הוכן שלא ומה לקטן, להאכילם שמותרים משום ביוה"כ אוכליןלטלטל
 על )בקונמרס הזא ראוי וזה ראוי שאינו משים רק בעצם בטלטולאסרתו
 יותר(. בזה הארכתיטוקצה

 מעט לסייעו לישראל מותר עכו"ם ע"י להתרפאות רמותרוהיכי

 לעמוץ לו מותר עינו לו כוחל העכו"ם אם ולכן ממש בו איןשמסייע
 משא"כ הישראל, סיוע בלא בלבדו לו לעשות יכול שהגוי ודוקאולסתוח,

 )ראה לסייעו, לחולה דאסור הישראל של מיועו בלתי לעשות לו רא"אהיכי

 וגם צ"ג שבת תום' בשם מ"ז ס"ק ומנ"א י"ז סע' 'סכ"ח ש"ע כ"ב,ביצה

 כ"ו(. כ"ה אות 5"ה מ"ק טוחן מלאכת טל אנלי צ"ו סי' רע"אנשו"ת
 תורה דעת )ראה שרי דרבנן באיסור דמם..ע הורה מהרש"ם הנאוןמיהו

 תשובה ובשו"ת מזה(, א' סעי' שכ"ח מי' חיים ארחות ה', ס"ק ב'סי'

 אבעבועות לו להצמ.ח שצריכין בילד הורה ק5"ה( סי' )ח"אמאהבה

 נכרי, יחזיקו אלא הילד 'שראל יחזיק שאל הדבר לדחות וא"אבשבת

 לישראל. להקל יש אפשר דאי היכיאולם

 מותר אם יחויה בריאיםמאכל
 מיגי לכל וה"ה ולשתות לאכול בריאים שדרך ומשקיןאוכלין

 חולה שהוא שניכר אף בהם ולרחוץ לסוך בריאים שדרך ודחיצהסיכה

 ולו-הוץ, ולסוך ולשתות לאכול מותר אותו מרפאים הללו שרבריםוירוע

 )או"ת לרפואה, כ11נת1 שבאמת אף לרפואה שכוונתו ניכר ואינוהואיל

 משים דאסור נלים טבילת נבי דאמרו כהא הוא ההיתר וטעם ל"ז( ס"קשם
 "דם י ואע"נ י"ר( )ביצה כמיקר, רנראה אדם גבי משא"כ כלי כמתקןדנראה
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 שייך לא עצמו האדמ על משא"כ כלי לתקן יבוא פירוש כמתקן, נראהשל
 לד יאמרו לשאול יבוא ואם חכמים נזירת ידע לא ע"ה הוא שאםהגזירה,

 למג,ר שייך לא מרבנן צורבא הוא ואם הוא, מתקן דלאו הוא, מותרזה
 יסבור מטומאתו טובל כשיראהו הרואה על רק היא הגזירה ובכן זו,ג,ירה

 ואין כמיקר שנראה אדמ אבל כלי, לתקן ויבוא תיקון חשובהשהטבילה
 וה"ה שם(, ביצה צל"ח )ראה עצמו האדם על חשש אין הרואה עלחשש
 אין(. ד"ה ביצה רש"י )ראה הרואים מפני רק לאסור אין רפואהבנידון

 סיכה ושתי' אכילה מבלעדי דברים שאר אבל אלו דבריםודוקא
 לו היא רפואה שעושה זה שדבר וידוע חולה שהוא ניכר אםורחיצה,
 אסור לרפואה מתכוון ואינו לרפואה שכ11נת1 ניכר שאינו אע"פאסור
 ולשתות לאכול בריאים דרך שאין סיכה וסיני וכהסקין לאוכליןוה"ה
 הזה. למיחוש רפואה הוא ,ה אם מיחוש לו שיש למי אסורין בהםולסוך
 לרפואה. מתכוון אינואפילו

 השטמ"ק כתב בריאים במאכל בריאים של שאינו מאכל דמערבוהיכי
 ואין בריאים של הוא המאכל דנוף כיון דשרי ושוין( בד"ה ל"ח)נרכות
 עור )ראה בריאים, של שאינו זה במאכל רוב כאן ואין יחר לערבהדרך
 סע' שכ"ח סי' חיים בארחות וכן ז"ל מהרש"ק להגאון החיים בספרמזה
ל"ז(.

 לאכלה, לחולה מותר ונתבטלה בריאים במאכל שנתערבהרפואה
 שו"ת )ראה סממנין, לשחיקת לחוש ואין בדבר היכר יש שנתערבהכיון

 אם לחקור דיש אלא מ'( סי' ז"ל נארמיזאן מהר"ש להרב צדקמשפטי
 מערבין אין דלכתחלה דבריהם של כאיסוד דינו אם לכתחלה, לערבמותר
 התס שאני דלמא או ו'( סע' צ"ט סי' )יור"ד לבטלו, כדי בידיםאותו
 דלא הכא משא"כ עליו, איסור שם שחל דבר כלומר האיסור, נוףדמבטל
 מותר ולכן היכר דאיכא כיון זאת בכעין סממנין שחיקת משוםנזרו
 )סי' המוד דכתב מהא וראיה איסור בו יהא שלא בענין לכתחלהלערבן
 אנינרון לתוך הרבה שמן נותן אבל בשמן יערענו לא בגרונו החושששכ"ח(
 וכיון אנינרון לתוך רפואה שהוא הדבה שמן לכתחלה דנותן הריובולע,
 מותד.שיערבנו

 מותד מע"ש ובשלו בישול שצריך דבר ז"ל מהרש"ק הנאוןכתב
 יודעים דהכל בשבת יבשלנו שמא למנזר דליכא בשבת, לרפואהל'טתותו
 להקל, יש דבודאי מע*ש לשתותו בהתחיל ובפרמ בשבת לבשלשאסור
 ע"א י"ד )חולין התוס' מדברי לסברתו סמוכין הביא ז"ל מהרש"םוהגאון
 שהם האילן בפירות אלא יתלוש שמא למיחוש דליכא שכתבו מחתכין(ד"ה
 דקל יסחוט שמא במשקה וכן ושוכח, להם טתאוה ואדם להשירקלין

 לא. וחצינא מדא דבעי בדבר אבללסחומ,
 במנו ע"ג וליתנו בנד להחם מותר הרבה לו וכואב בטיעיוהחושש

 )שכ"ח הבל, גו יש שעדיין אע"פ חמין ממנו שעידו כלי עליו להניחאו
 ט'(.טע'
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 האזנים, נירי והיינו בכלי בין ביר בין האזנים להעלותמותר
 בנות ונקראים כ"ח( ע"ז )רש"י האזנים וסתפרקים למטה שיורריםפעמים
 אותם עושין אין בהן וכיוצא אלו שכל ה"ר( י"ר פ' ירושלמי )ראהאזנים.

 ל"א כ"א פ' רמב"ם )ראה מהם צער לו ויש לשחיקה לחוש כריבסממנים
 האזינו(, ובמררש הירושלמי רעת וכן סכנה משום שהוא שם ע"זורש"י
 הנשימה את ומעכב הלב שכננר תנוך רהיינו אונקלי להעלות מותרוכן

 ויש לשחיקה שנחוש כרי בסםמנים עושהו אינו שהרי פנים לצרשנכפף
 התירו. ולכן מהם צערלו

 מגמע אבל ויפליט, החומץ את בהם ינמע לא בשיניוהחושש
 מילתא מוכחא רבפולט בחול. כררכו ויאכלנו פתו בו מטביל אוובולע
 רלרמואה רמוכח וכרומה שפירוטוס השן על ליתן אסור וכן לרפואה,שהוא
 בניכר מיהו ב'(, ס"ק שכ"ח משנב"ר ב', סע' ס"ט כלל אדם )חיינעשה

 כלל או"ה )ראה סכנה בו 'טיש כחולה דינו עיניים בהני חוליםשהעיניים
 בשם שכתב מה שכ"ח להצ"צ רינים בפסקי וכן וכ"ד י"ה ריןנ"ט

 שם(. והב"חהרא"ש
 שמן נותן אבל שהוא כמו לברו שמן יבלע לא בנרונוהחושש

 שלא לומר צריך ואין בפיו ישהנו שלא ובלבר ובולע ירקות לתוךהרבה
 ל"ב(. שכ"ח או"ח קי"א )שבת לרפואה שמתכוון ניכר שאזיפלטנו

 הקול, להנעים כרי חיה ביצה ולגמוע מתוקים שרפים לאכולמותר

 לעשותו להתיר יש קלא בבסוטי ראיבא שמים וכבור הבריות כבודרכהטום
 שם חיים בארחות מובא או"ז שו"ת וראה ל"ח סע' )שכ"חבצנעא,

 כ"ח(.אות

 למקומו עצםחזרת

 בצונן, יטרפם לא מחורו העצם יצא ולא רנלו או ירו שנפרקהמי

 אותו מחזירין בשבת העצם נשבר ואם נתרפא, נתרפא ואמ כררכו רוחץאבל

 רברי על חולק המג"א אבל כנשבר, ררינו מחורו בנשמט וה"הבשבת
 אלא התירו לא רחז"ל ודעתו נ"א( ס"ק ומג"א מ"ז סע' )שםהמהבר,

 נרולים שהני פלא אבל קמ"ח( )שבת ממקומו, כשיצא ולא הנשברבעצם

 השבר= את מחזירין "הלכה שם שאמרו חז"ל של בלשונם הרגישולא

 "שבר הפוסקים בלשון כמורגל ריבוק, אלא חזרה שייך לא בשברוהלא

 ממקומו. שיצא בעצם אלא אינו חזרה ולשון ירבקו" יחריו שבראל

 )סי' עצמות לטריפות בפתיחה שרר לבושי בעל להנאוןוראיתי

 ה"ם דמי, כנשבר לאו נשמט הרשב"א שכתב "אף שכתב י"ח( י"זט"1

 דים מחורו שיצא שעצם לך הרי רמי" ננשבר יצא אבל מחורו, יצאכשלא

 ע"ב( אות טוחן טל אגלי )ראה 1"ל אבנ"ז בעל הנאון הורה וכןכנשבר
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 דהתם 5ומר אפשר וכו'( ד' ס"ק נ"ה סי' דע"ת )ראה שרד, ה5בושיכדעת
 מדברי מבוררות ראיות 15 שיש בפרט 5י', עדיף דהתירא דבח טריפותגבי
 דבאמ הכא משא"כ המחמירין, דעת 5קב5 הצורך מן אין 5התידחז"5
 יש ובכן 5האיש גדו5 צער ויש ק5ק51 5פעמים מזה יצא 5החזירו נתירנו5א

 5הק5. ודעמי' המחבר דעת5קב5

 בה5כות כאן ז"5 מהרש"ם הגאון שגם ראיתי זאת כתכיאחרי
 יתנפח 5מקומו יחזרוהו 5א שבאם מחשש בנשבר כמו 5הקל נטהשבת
 5"ד(. אות שם חיים ארחות )ראה למקומו. להחזירו קשהויהיה

 שה'2מיט ז"5 הרמב"ם רבנו ע5 התפ5א 5"ט( אות )שם עה"שוהרב
 ת15ים ח15 שדינים דאה דופא שהי' דהרמב"ם ודעתו דינא האילנמרי
 באטירת הדבר ות5ה קבועה ה5כה בהן 5פסוק א"א 5כן אדס, בני טבעיכפי

 )וראה מחללין", צריך אמר הרופא "אם בזה כ55א שהניח במההרופאים
 וכו'(. השבר חזרת בדין שדן ה"י פ"ב שבתרמב"ם

 5רחו'ו בריאים דרך ואין 5רפואה בהם שרוחצין המים מיניכל
 "וקראת וכתיב 5הם צער א5ו שכל מפני בשבת, בהם רוחצין איןבהם
 אסור וכן מ"ט( ס"ק ומג"א כ"מ ה' כ"א פ' רמב"ם )ראה עונג",לשבת
 והרדב"ז שם( )מג"א מזה, גד51 צער 5ך דאין המש5ש5 משקה5שתות
 דאין היכי המש5ש5 משקה 5שתות התיר בייטנות( תר"מ ס"ה אלף)ח"ג
 גופו, כ5 ומצטער פיחוש 15 דיש היכי ובפרט סממנים, שחיקת שלחשיט
 קי"ג(. סי' או"ח שערים בית שו"ת)ראה

 בשבת אכייה אחר בראזא מילשתות
 אכי5ה אחר לקחת הקבה מיחוש 15 שיש לאדם מותד אםנשאלתי

 לעכל שפעולתו 5088( )0!1~50ןפ51-0 ביקארבאנייט" "סאדא ויו"טבשבת
 אכי5ה אחר 5בוא הרגיל הקיבה תבערת 15 שגורם במאכ5ים, הטחוטץאת

 ? 5א או כרפואה 5דונו יש אם ובכן ה?ה המחומץ את מב5ה הזהוהאבק

 בשבת, רפואה סמי שום אדם ישתה ולא יאכל שלא חכמיםגזידת
 המיחוש שע"י לעי5, שביארתי כפי סממנים ישחוק שמא גזידה כהשוםהיא
 טוחן. משום ויתחייב סממנין 5שחוק ויבוא דפואתו על הוא בהול לושיש
 15 שיש מי א5א 5אכלה, בריא אדם ש5 דרכו אין ביקארפאנייט סאדאוהאי
 בשבת 5יקחה 5אסוד יש ובכן ביקארבאנייט, סאדא אוכ5 הקיבהמיחוש
 שכ"ח( )סי' לוקחה, ד5רפואהדנראה

 אוכל כשהוא ובכן חו5ה הוא האוכלה דהתם בה 5דון עוד דישא5א
 דידן בנידון משא"כ לקחה, שלרפואה ידעו מידע רפואה דבר שותהאו

 כאב שום מרגיש שאינו בשעה ביקארבאנייט הסאדא שותה אישדההוא
 אכי5ה אחר 5בוא הדגיל הקיבה מתבערת 5השמר כדי נוטלו רקוחו5י,
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 מאכל שאינם בשבת מאכלים לאוכק רימה הגזירה, בכלל היה לאוזה
 משא"כ דמותר, מיחוש שום לו דבאין שם( ל"ז )סע' המחבר דדעתבריאים
 הרב עם המג"א בפלונתת דידן שאלה ובכן מ"ג(, ס"ק )שם המג"אדעת

 תלויה.המחבר
 הקקי אני נם ואענה מאחרונים כמה דנו כבר אלו המנ"אבדברי

 מ"ב(. מ"ק שם הטהורה מנורה)ראה
 ע"ב, ק"ט )שבת מגמרא דאמרו מהא ב"י הרב דברי דחההפג"א

 דפשיטא משמע בראשו, הטטי; לי ':יש אע"פ בהם לרחוץ דמותרבנהרוה
 אפילו בהם לרהוין דאסור נהרות דבשאר ו'2"מ בהם לרהו'1 מוהרדבריא
 שצריך דאף קמ"ל נופי' דהוא יאטר ומי להק':וה יש מ"מ אפור,בריא

 שיש מי לומר שייך ולא לבריא, אף אסור נהרות בשאר אבל מוהר,לרפואה
 כאן. משתעי בבריא דאטו לו בריא דהמשמעות בראשו חטמיןלו

 להתרפאות לבריא דאפור ח"כ( כ"א )פ' כתב ז"ל דהרמב"םאלא
 לסשכב נופל שאינו בבריא הן רבינו דכוונת הה"מ ופירש גזרה, משוםבשבת
 המחבר מרן על פלא ובכן אמור ומ"מ כלל מיחו'ט לו דאין משמע חולה,ולא

 בריאים ומ':קה מאבל שאינם ומשקין דאוכלין בפשיטות, כ"כ הדברימכתב
 סממנים לשחיקת למיהש דליכא ולצמאו לרעבו ולשתות לאכול לבריאמותר
 דמימץ הא כעין העין מראית השש דאיכא מוכח דנמרא דממוגייןואע"נ

 שמעתי(. בו כיוצא ד"ה ע"ב ק"ה ':בה -ש"י )ראהומפתח

 העין למ-אית ל"ח דבבריא דעתו דמרן אוטר הייתי דמסתפינאולולא
 דרך שאין דברים משא"כ עביד, דלרפואה וידעינן דמוכח היכיאלא

 לאכלן. לבריא מותר עביד דלרפואה מוכח ולא לאכלןברואין

 )רף שם הנזכר דברכות מהא להביא אפשר זו לסברא ראי'וקצת

 התום' וכדפירשו שרי מכוין קא לאכילה דגבדא דאמרינן דהיכא ע"א(ל"ח

 שעיקרו אף כלומר דמי, שפיר ;אכילה שראוי דכיון הנן(, והא )ד"השם

 לאכול שדרכן האוכלין כל בכלל לאנלן, ברואין ודרך והואיל אלאלרפואה

 לאכילה שראוי דבר לאכול מוהרים שבריאין מרן שדעת לומר נראה ולפ"זהם,

 לרפואה. בפירוש אכלו דאינו היכי לאכלו בריאין דרךואין

 שיא נורם אלא שמרפא, דבר אינו ביקארבאנייט" "סאראהאי
 האכילה אחך לשתוהו בריאים הרבה ודרך הקיבה תבערת לידייבוא

 בריאים כמאכל הוי כאב שום אן מרגיש שאינו ובפרט משקין שארכמו

 לשתותו. להתיר ישולפיכך

511 1-צפם,%:ו,
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 הרי בעל הגאון שהש ראיתי וכ; י"א( מלאכה )ראה להחמירהמ"ח
 בפטיש, מכה היוכ משום בשבת זאדא מי בעושה ק"ד( סי' )מה"תבשמימ
 ס" ח"א יקרה אבן ושו"ת ק"מ ס" חיא מהרש"ם שו"ת ג"ב מוה)ראה
 במבשל מזה שדנתי ומה האור בתילדת 2בשל משי2 בזאדא שדןי"ב
 בפט'ש(. מ?ה במלאכתו:ן

 שהרי בפטיש מכה איסור כאן דאין אומר ה"תי רמסתפינאולולא
 מכה הוה גמרה ואח"כ מלאכה בעשח דדוקא ק"ד( )שבת המאירי2תב

 מלא2ית אלו כל יטאל"כ גמרה, עצמה בהמלאכה אם טשא"כבפטיש
 מכה מי2זם יתה"ב בו וכיוצא קוצר כגה כאחר, בא וסופןשהחלתן
 ההב יהי' החמין בלתי לאכלו וא"א כדרכו שנתביטל דבר ולם"זבפט"ם,

 בנ;:- הוריתי זה ומכח ט"ז( ס"ק שי"ה א"א )פמ"ג בפטיט מ:הטשזם
 מזה )ראה ה;אפע, נתבשלה רכבר אע"ג בפטיש מכה משום בו ש'שקאפע
 ב;"ל ק"ב( )שבת 1'טמואל רב דפלימ מהא של"ר( סי' ה"ג ,שו"תז", מהרש"ם הגאון הביא המאירי לדברי רא" וקצת מבשל( מלאכת4ימן

 בפט.ש, מכה משום ך2מיאל בונה משים ןח.יב רךב דמרה, בהים':אשופתא
 דתהלת היבי אי זה בסברא דפליגו דבריהמ וק"ב( ע"ד ל2בת הפנ"יוביאר

 בפטיש, מכה משום או בונה מיטים מקייב אי כאחך באים ז:ופךהמלא:ך
 עךסח כיטאינו בפטיט מכה משום נתנא בכהאי ליכא כרב דקים"לולדידן
 תבשיל. בההוא אחרת מלאכהמקידם

11ט-  מ" )או"ח צדק יטערי הגאון בזה יטדן ראיתי זאת כתביאחרי
 '2:עלם אלא בפטיש, טכה איסור כאן ואין ע""יתו להתיר ודעתו4"י(
 )ראה אצלנו כאן 'טייך לא אבל י2בה, בירר2למי מפייש זה י2דביממ:1
 מפתחות יטבת בינה אמרי וכן בי2בת, זאדא מי לעשיית בק'2ר מזחעוד
 כ"א(.סימן

 רשמלאכת
 אחד לגוש אותם ועשה מים עם קמח בשבת המערב כיצר,הלש

 כל וכולל הסממנים, במלאכת במשכן היתה זו ומלאכה לש, משוםהייב
 ע"י אחר לגוש שבמאכל הנמררים החלקים את לחבר בכדי הנעשהפעולה
 באמצעות והפשתן השומיטמין זרע הדהסת הבצק, לישת : והם משקההוספת
 הטחינה הרסבת ע"י החלבה הכבשת לגוש, לייצקם בנדי מיםהערובת
 כ"ז(. שכ"ד שבת מנב"ר )ראה בויכיוצא

 זה נתן שאחר או שבת מערב הקמה בתוך נתונים המיםהיו
 היה לא מתחלה אם הראשון אפילו או וניבל, השני ובא בשבת זהלתוך
 והרמב"ם הרי"ף רעת וזהו פמור עצמו הוא וניבל נמלך ואח"כ לגבלדעתו
 אלא חייב שאינו יהורה נ"ר יוסי כר' רהלכה סוברים שהם ט"ז( ה')פ"ח
 ויראים התרומה וספר והסם"נ הסם"ק דעת כהטא"כ קנ"ה( )שבת לש,א"כ
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 כרבי דהלכה משום חייב, המים דבנתינת שם כרבי דהלכה סובריםשהם
 כר' וסתמו רבי מדברי שנטו והרמב"ם הרי"ף ודעת מ"ו( )עירוביןמחבירו
 והלכה יומי ר' כדעת קנ"ה( )שבת משנה סתם רמצינו משום הואיוסי

 מ"ו(. )שבתכסתם,

 סתם דקיימ"ל ודעמי' היראים דברי על להעיר כדאי בזהובעמדי
 מ"ב( )יבמות ככתם, הלכה ראין מהלוקת ואח"כ מתם ואפילו עריף,משנה
 לגבי כרבים דהשוב והא( ד"ה צ"ב )עירובין התומפות בתבומ"מ
 סתם ובודאי קכ"ה( )ב"ב מחביריו, כרבי הלכה ראין וקימ"להיחיר
 כרבי. פמקו איך א"כ מפי, ערימגמור

 אביי דברי נדחו שלא והמאירי הראב"ר התום' שיטת רין מןלבר
 לסתם מתירה ואין ילודה, בר' יוסי כר' מתניתין לסתם רמוקישבפ"ק
 שנדחו הרמב"ם לדעת ואפילו דפ"ק, מתניתין ממתם שהחשיך רמימתניתין

 קימ"ל הא כרבי, דשם מתניתין סתם 5י' הוה ובכן שבפ"ק אביירברי
 שם(. ותום' רש"י וראה ר' )שבועות ערימ בתרא סתמא ממכתדבהדא

 אות לש טל )אגלי ז"ל אבנ"ז בעל הגאון עמר בבר זה ברברוהנה

 וזהו לי', סבירא לא ולי' יהודה בר' יוסי דר' אליבא סתמה ררבי ודעתוא'(
 דמי המשנה סתם ולכן יהורה ב"ר יומי ר' לדברי נוטים שרבים שראהטשום

 ריטב"א ,ה כעין )ראה דעתו וביטל יוסי כר' קנ"ה( )שבתשהחשיך
 שם(.שבועות

 ולית בבבל שהיהא גובלין רהוה על צווח דרבי רמצינו מהאואת"ל
 שביטל איתא ואם קנ"1( )שבת יהודה, ב"ר יומי מרר' למימר בירוחילא

 עיי"ש. רעתו שביטל קורם שצוח רהאי צ"ל ובכן צוח, למהדעתו

 מהקמה ש:עשה הרכבה א( הוא, מה לישה ענין שם המבירעור

 הקמה חלקי כל אהררי שמתרבקין מה ב( והמשקה, האוכל כלומרומים,

 רחייב למים פשתן זרע רזרק מהא מוכח וזה אחר, נוש שנעשהער
 כלומר צ"ר( )זבהימ אהדרי, רמתרבקין ופירש"י רירא, לי' ראיתמשום

 נוש הכל נעשה הלישה וע"י לעצמן נפררים הקמח חלקי כל היומעיקרא

 בשבת משקה בו ליתן דאסור מע"ש שלשו רחרהל טהא דקשה אלאאחד,

 עצמו. בליהות אלא במשקין לשו שלא טעמא היינו רהתם האחרוניםופירשו

 ליחות מ"ש בזה, זה שיתרבק הוא לישה רמלאכת כיון להקשותויש

 מהקמה שנעשה ההרנבה הוא הלישה רענין צ"ל ובכן רעלמא ממשקיןעצמו

 שיהן וע"י מעולם ההרכבה בו נעשה לא עצמו בליהות שלשו ומאהרומים

 אוכ5 הרכבת של הלישה מלאכת החרדל בזה יהיה בשבת משקהבו

 פ"א(. התורה נתיב ו"ל למהר"ל עולם נתיבות מוה )ראהומשקה,

 הרכבת א( : אלה רברים ב' ישנם שבלישה רואים שאנוועכשיו

 ורן רבי מחלוקת היטב להבין בירינו יעלה אחר לנוף דיבוקם ב( ומיםקמח
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 משום רהחיוב טובר יהודה ב"ר יוסי וו' הפים נתינת בשעת תיכףנעשה
 יוסי כר' דפסק והרמב"ם שיגבל עד מחייבם אינו ע"כ אחד גוף הכליטנעשה
 מעמו וזהו אחד נוף נעשה לא עוד המים דבנתינת סובר דהוא אזללשיטתו

 בחיסין שתתגלג5 עד העיסה מן עראי שאוכ5ין דחלה( )פ"נ המשנה.ט5
 רבנתינת 5ך הרי אחד, גוף שיעשה שתממטם הוא ופירש בשעוריןותממטם

 בשערס1( ר"ה 5"ז ברכות רש"י ג"כ )ראה אהר, נוף עוד נעשה לאמים
 יהודה. ב"ר יוסי כר' שבת בהלכות פסקי~ח,,ז

 שתהיה בין העיסה בכמות כגרוגרת בקמח לש מלאכתשיעור
 דלפי עליו, תמה מל והאג5י שם( )מנ"ח עבה, או רכה ב5ילתההעיסה
 ,2נתהבך מה אלא לייטח מגאכת אין יחודה ב"ר יוסי כר' דקייך"למח

 מצטרף, לא להליי2ה צריך שאינו דתוספת ופי2:ט אחד, ;ו'? להיותה;מה
 1כטו הוא, אחד וגוף מעצמיו עצם שנעשה אחרי יצטרף לא למה ידעתיולא
 וצ"ע. שיצטרף הכא ה"ה מצמרף הוצאה ו5ענין איסור אכילת-ענין

 )פ"ב דתנן מהא ע"ז השיאל הקשה קכ"ה( )ס.' אבנ"זב'2י"ה
 למעבד אורהא דכפוגית א5מא 'טהיא, כמות מ'טתערת מפוגית פתדעוקצין(

 מ'טום הדכר טעם ז"ל הנאון והסביר יצטרף, לא ולנוה לן קשיא וא"כחכי,
 צורך היה 151 המים, יצמרף למה וככן שנתחבר בקמח אלא כאן חייב.2אין
 וכע.ן איפור בכלל היה טי2 תיספת גם בנעד. לקב( ה'ח א2.2ר ואי2:ים

 בלא לאכי5ה אפ'2ר לא שאם ל"א( )כתובות ייטנים התוספות'2כתבו
 והכא ההנבהה, מיטעת מתחיל והאיסור האיסור, בכלל ההגבהה גםהגבחה
 איסור, בכלל התוספת גם סים, התוספת בלא קניבול אפ.2ר היה לא אםנמי

 ומצטרפין אוכל נעשים ג"כ הבלועים דמים משום שאני סמוגית ופתי:צמרף,
 אוכליז.לטזמאת

 דלמד כתב והה"ם פ"ח( )רמב"ם כור, כפי שיעורו עפרהמגב5
 דמח עליו, תמה והמנ"ח חייב הזה כשיעור טיט שהמוצא מהוצאהזאת
 כור פי לעשות כרי רטיט 2וסק י"ה ב2רח וה?א טיט אצל עפרעבין
 נראה מדבריו הרי 5עפר, מימ ענין מה ובכן צפור דם 5כסות כדייעפר
 כמו דבר בכל שהרי צודקים הרמב"ם ררברי ונ"5 לוווד, ועפר לווודרטיט
 וכן מיט נעשה העפר ה5א עפר ומנבל נ"ד( )מנחות משערינן,י2היא
 למיט היא גיבול בר עפר י"ח( )שבת שפירש רש"י מדברי כנראהנקרא
 שהיא שכמו והיות מימ עפר נקרא הניבול דאחר בהדיא לך הרי בנין':ל

 והה"ם. הרמב"ם דברי צודקיםמיטערינן
 רק מגופו נהנה שאינו לפי אב ולא תולדה אלא אינו עפרוהלש

 קכ"ז(. קכ"ו סי' או"ח אבנ"ז )ראה הוהב, בו'סמצרף
 חייב בכולן והעורך והמקמף וןלש ה"ב( מוטבת )פ"ז בירושלמיאיתא

 ששיסת הוכיח טל האגלי אולם והרוקח. באו"ז דבריו והביאו לש,מיטום
 שביארתי וכפי מסממנין ולא ממנחות ילפינן שבפת רמלאכותהירושלמי

 דמסממנין דידן לתלמורא משא"כ וקימוף, עריכה שם היה הרי וכפתלעי5
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 גיבול אף רי"ד והתזספת הרא"ם ולדעת ניבול, רק היה לא ושםילפינן
 בעית דלש הולדה ע"כ וקיטוף עריכה על יחייבו באת ואם היה,לא

 שהם לומר צריכים ובכן במשכן, היתה שלא מלאכה אב ולאלמחשבינהו
 אב. ולאהולדה

 ה'טבת '2ביתת בספר ?צאתי ז"ל אבנ"ז בעל הנאין בדבריובעייני
 לא גיבול אם דגם האומר הרימב"א דברי והביא דבריו על עמד'טכבר
 רבמבשל דכמו זדעתז בבך, דאורהי' כ..ן ':אני בימח מ"מ בסממניןהיה
 ה"ה במגים כמו מבשל משום חייב הבישול ממלאכת חלק שהוא מהבל

 והגאון לש, משום חייב הלישה ממלאכת חלק שהוא מה כל לש,לענין
 בו אין שוב דרוסאי בן כ?א:ל דבנקב'2, '2פמק אזל יטעמ.' אבנ"זבעל

 בישול.נ'2ום
 כדי ושיעורו המיט את או העפר את המגבל לש מלאכתתולדות

 חייב, )גיבס( גפ2'ם אז כ'ך המנב, ונן זהב צזךפ' '2, בור פילעי2ות
 והיא במורסן ולא הגכ בהול ולא באפר גיבול אין אבל ט"ז( ה' פ"ח)רמב"ם
 אחר בנפה הנ'2ארת הדקה אבל כתישה, בשעת הנושרת העבההקליפה

 ה?בת מ"ד בפ"ז ררמב"ם פ7מ'"2 );"ן לחז:רא, כלמח דינההרקרח
 היפך ע"ב ע": ב.2בת -':"י ז-;ת נב '-אה ט.רכן, ?הו רה-ו1זת מ"הופי"א
 ובמע'2ח כרמב"ם ללמוד חזר כנראה פ"ח בחולין אבל הרמב"םמדעת

 מזה(. שכתבו מה תנ"ד מי' ומג"א שבת מהלכות ח"י פ"רקח

 ניבול בני הם אם חב.סקיב נדזיי נה'קז צב;'ב וב'2א-בריו

 כאפר דדינן וי"א נינהו, גיביל ובני כגמח דדינן די"א לא, אונינהו

 י'ט מלאכת עיקר הרי הק'2ה, כל אגלי בעל והגאון גיבול, בניואינן
 '2בההלת ודעתו זרעו( הם ד"ה מ"ט )שבת רש"י כמ"ש ילפיניןמסממנין

 ספ- מהלכוה ה"ד )פ"א הרמב"ם מרברי כנראה נינהו גיבול בניע'טייתן
 '2מ(. י"ר אות טל )אנלי גיביל, בני אינן שוב שנהגבלו לאחי אךתורה(

 ללי'2 יביא שמא בהנור שנתיב'2ו קליזה המה לגבל אסןוהכמים
 'טנצטנן ריטב אי ב,ין לערב ריצה אם כקמח כתו,2ק וכוצח קלי, שאיניקכוח

 ה;מח זיהן רכה, אלא עבה בל"ה יעשה '2לא יזהר בשבת בווכיוצא

 בתפא"י יכן שם ואג"ט ב'2בת כ"א פ' ר?ב"ם )ראה המיטקה, ואח"כתחלה

 לש(.מלאכת

 ויעיטה תחלה, המ'2קה יתן בחימיו, בשבת חרדל לערבהרוצה

 שם( )שכ"א לתרננולים במורמין וה"ה בכף, יעיב לא גם מאד, רכהבלילה

 אדם. למאכ5 הראוי דבר ובכליבחזרת

 )ראה יום, מבעוד ההריסת להבין צריכים בשבת להיות שחלפסח

 :: 1 ייגי":י.::ו:ה ני ::ו%ניג::
 תע"ג(. סי' )או"ח המממנים, אה בתוכו ישים ואח"כ הייןמתחלה
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 ומבשץ אופהמלאכת

 אוהו 1ע11טה הדבר את האש חום באמצעות המתקנת פעולהכל
 מבשל. או אופה מלאכת בכלל הראוי, לשימוש או לאכילהראוי

 דאין במשכן, הוה דלא אע"פ מלאכות ל"מ בין אופה נחשבבמשנה
 מעין שהוא מבשל ומיהו נקמ, דפת סידורא תנא אלא בפת, אלאאפיה

 שני. ותולעת וארנמן תכלת צבע של בסממנין במשכן הוה אופהמלאכת
 ורע"ב(. רש"י ע"ד,)'טבת

 תולדה אד אב - היובו מהד - בשבתהצוץה
 בר נצלה אם גחלים גבי על בשר "הניח ה"ה( )פ"מ הומב"םכהב

 לא דמיגון בסנהדרין דאמרו מהא דבדיו על תמהו ורבים הייב"כגרוגרת
 צלי וכ"ש התורה מן וחלב בגשר בי'טול מיטום בו ואין בישול דרךה'טוב
 דאין תלב, דטיפת בשמעתא הר"ן שימת הוא וכן בישול, דרך חשובדלא

 לא דצלי לך הרי תורה, אסרה בישול דדרך התורה, מן קליפה בוולבבבשר
 מליח. או ככבוש ודינו בישול דרךהשוב

 הימים )דברי דכתיב מהא זו סברא על הקשו אחרונים קצתוהנה
 ז'( מ"ז )דברים בתורה דכתיב מהא או באש" הפסח את"ויביטלו
 דאמרו מהא וכן צלי על 1כ11נת1 פסח לקרבן בקשר הנאמר ואכלת""ובשלת
 וזכר אומר יאשיה ור' בצלי מותר המבושל מן הנודר מ"מ( )דףבנדרים
 הרי כמשפט" באש הפסח את "ויבשלו בו שנאמר המקרא את הכיאלדבר
 ? נחשב לבישול דצלידמצינו

 )אות טל אגלי הבהיר בספרו ז"ל נור אבני בעל להגאוןוראיתי
 קל"ז( )חולין דאמרינן הא ע"פ צחות, כדרך הדבר שהסביר ג'( ס"קא'

 קצירה, קיטוף חשוב בקימוף דאורחי' במידי מ"מ קצירה מקרי ד~אדקימוף
 יש שפיר בצלי דאורחי' בפסח בייטול, מקרי דלא דנימא אף בצלי כןכמו
 בישול. חשוב לא צלי בבישול, דאורחי' מידי כושא"כ בישול, חשיב דצלילומר

 היינו בבישול דאורחי' במידי אפילו הצולה על דחייבובשבת
 דאתרבאי שבת שאני בישול חי2יב לא דבעלמא ואף דמבשל, תולדה הוהדמ"ט
 דחייב כ"ה( )בכורות התוספות סברת וכעין מהנה דמאחת מקראתולדות
 לעוטר קודם קצירה דלגבי אע"ג קוצר, טלאכת כמטום קימוף עלבשבת
 תולדה. טשום חייב בשבת ט"מ קצירה, קימוף חשיבלא

 ואע"נ טלאכה לאב צולה חשב טדוע הרטב"ם על עיון דצריךאלא
 נ"ם שאין מאחר בזה דקדק שלא כתב כמטבת( ה"ד י"ב )פ' משנהדהלחם
 בזה. חילק שלא פלא מ"ם לתולדה אב ביןלדינא
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שם( מל )אגלי ז"ל אבנ"ז בעל הגאון עמר כבר זה ברברוהנה
בתר אזלינן לכן תורה אסרה מחשבת מלאכת ובשבתדהואילידעתו
 תולדה :ב'2ביעית אב הוייין רב'2בת :מ-ב'ב במב-'ך '2מצינ: וכמוהבוונה,
 מאהר בצו,ה כאן ה": אזלינן, כוונה רבתר משבת בפ"ז הרמב"םוכדברי

 משא"נ מלאבה, אב הויין ע"כ מבשל כמו מתכוון לאכילהדלהכשירו
 לבישול, צלי נחשב לא ולכן מלהא תליא בטחשבה רלאו בחלבבבשר
 שכוונהו ט'2.ם במשכן ממש היה דלא אע"ג טלאכה אב דהוה באופהוח"ה
 באפיה. ררכה ועיסה לאכילה, להכשירוג"כ

 "דמבשל ז'( עמוד רע"ר )סי' שבהב היראים הולך הרמב"םבשיטת
 ונמט במ'2בן דהוה נ,ב'2, י'ד: זנ' .?בק 2':מא :מ-אי הן" אהתואופה
 טלאכה אב חיא צ!4ה ;ם ד,ך.ד" אפ'2- "ם"ז קנק ס(אנת ג?דר בנד'איפה
 דבת,ב "ש'דורא י2כתב היראים גירסת שחב'א י"ב אות שם טל אגלי)ראה

 בשלו" הבשלו א'2ר ואה אפו תאפ: א'2ר "אה רכתיב האי כלומרנקט"
 לה'2מ'ענו דבא נראק לבי'2:ל אופה ה;דים והכת:ב והואיל ט"ז()'2מות

 לאב(. ק:דם מת:5דה 'טידבר לוטר שייך לא שהרי תולדה, ולא אב'טאיפה

 את ה"ב( )פ"ן שם איתא שהרי תולדה דאופה פיבר הירושלמיאולם

 האביה( בין ה'2בו דהתנא )פיר'2 הני אמר ואת לבישול, תולרה אפיהאמר

 ובנן הוה תולדה דא:פח הרי דידן, בש"ם כמו נקט דפה מידוראימשני

 לצולה. ה"הלדידי'

 מח:לק דידן שתלמודא מזה להיכיח רצה שם טל אגלי הגאוןוהנה

 משא"כ הרמב"ם שפפק וכמו מלאכה אב ראופה ורעתו בזה הירושלמיעם

 ה"ה תולדות איא א'נן !2-נ'ב מב-'ך דנ!טע ד?", והרט"ך המא'רידעת

 וצולה.אופה

 בשבת דמטגן מעשןשולק

 '2בת )יר:שלמי מבשל, משום חייבים כולם והמטגן המעשןהשולק

 אחר. אחר ואבארם ה"ב(פ"ז

 מבשל. משום דחיובו נאמר וכאןכבישול,

שי
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 לפניך, שלוקים זיתים חצאי ב' כאן הרי ממילא שליקה, על היוב דישנימא
 לפנינו, כאן אינו הראשון זית חצי הלא הבישול על אלא חיוב באיןמשא"כ
 חדש ודבר כשיעור בו היה לא הלא ואז הראשונה מלאכתו כלתהשהרי
 הייב. דשולק הירושלמי משמיעני ולכן לכאןבא

 סיכתא בשדא הרמב"ם דעת לפי כאן, לומר יכולים דין מןלבד
 שיתקשה כוונתו שתכלית מפני שבתחלה, הריפוי על חייב ראינולאתונא
 על השולק יפטור כמבושל אינו שלוק נאמר אם ה"נ אח"כ,ויקמוט
 כבישול דאינה לשליקה כוונתו שתכלית מפני תחלה, שנתבשלהבישול
 דעל הירושלמי, שמ'2מיענו וזה תורה, אסרה מחשבת מלאכתוביטבת
 חייב. יבדה'2ליקה

 כל מבושל שהיה דבר דהמבשל שכתב הרמב"ם על קשה לאולפ"ז
 שמלאכת דבריו וכוונת כלל, בישול צריך שאינו דבר או פטור,צרכו
 מזה, יותר ולא כלומר צרכיה כל אלא לי' מביטלי הוו ולא לצבוע,בייטול
 הצריך רבר דהוה המשכן מסממני הרמב"ם לדברי ראיה ספרבקרית
 מזה, יותר ולא כלומר צרכיה כל אלא לי מבשלי הוו ולא לצבוע,בישול
 לשליקה. כוונתו באם אלא מעולה שום אין השיעור מזה יותר בבישולשהרי

 דפשוטי שבת דלגבי שנא מה שם, קרבן השיורי הקשהבמעשן
 וכן המבושל מן הנודר בפרק לי' מספקי עכו"ם בישול וגבי לירושלמילי'

 ספק הוה בחלב בבשר דמעושן הורה מאכלות( מאיסורי )פ"טהרמב"ם
 מכאן לי' פשט לא ולמה הנודר דפרק הירושלמי לדברי מקורו הראהוהכ"מ
 בישול.דהוה

 האי לגמרי השמיט 'טבת דבהלכות הרמב"ם רבנו על פלא דין מןלבר
 הזכירו. בחלב בשר וגכי דמעושןדינא

 דמחייב היכי דכי דשבת מירושלמי לי' פשיט מ"ז( סי' )יור"דהפר"ח
 לאו פוסקים רוב אבל בחלב, בשר לענין ה"ה בשבת מכשל משוםבמעשן
 דכאן עכו"ם, בישולי או מבב"ח שבת איסיר דשאני ואפשר קאי,ב'טיטתי'

 כהטא"כ מחשבתו, נעשית והרי תורה אסרה מחשבת מלאכת שבתגבי
 היה שלא עכו"ם בישולי גכי או לא, ותו תורה אסרה בי'12ל דדרך בב"חנב.

 פ"ט מ"מ )ראה לביטולי' דמכוין היכי אלא גזרו דלא הגזירח, בכללמעויטן
 פ"ז סי' פלתי י"ג, סעי' קי"ג ו', סעי' פ"ז יור"ד ה"ו, אסורותממאכלות

 נ"ח(. סי' ברוך בר מהר"ם 'טו"ת א' ס"ק מ"ז 'טם פמ"ג י"בס"ק

המטגן
 בשר דלענין ואע"ג בשבת, מבשל מ'2ום המטנן מחייב הירושלמילדעת

 ס"ק מ"ז בפמ"ג פ"ז ס' יור"ר )ראה בזה הפומקים דנחלקו מצינובחלב
 כהטום זהו בדבר( שהאריכו באחרונים וכן וי"ב ב' ס"ק שם פלתיא'

 שם רש"י וכדמירש תורה אסרה בייטול דרך ד'( )דף בטנהדריןדאמרו
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 דבעי והא טינון, רק בישול אינו שזה בצירי, בחלב, שבשל בשר 5מעטדנא
 במטוגן, מותר שיהא מה המבושל מן הנודר ה"א( פ"1 )נדריםבירושלמי

 שבח איסורי לענין משא"כ אדם, בני 5'טון אחר הלך דבנדרים משוםהיינו
 תורה, אסרה מחשבתדמלאכת

 איתא ה"ה( פ"ב )שבת בירושלמי קצת, לבאר אמרתי ב,הובעמדי
 כמבשל ולכן בעיכולן שרוצה משום מבשל משום חייב איבריםדהמהטיר

 א"כ תחלה, נצלה א"כ אלא נשרף שיהי' לבשר אפשר דאי והפירושדמי,
 בישול. דהוא צלי משום ומחויב בצלייתן הוארוצה

 מלאכה הוה והלא צלי מיטום יתהייב למה להקשות דישאלא
 לנופה צריכה שאינו דמלאכה ס"ל הלא יוסי ור' לגופה צריכהשאינו
 ע"ב(. ל"א )שבת כר"ש,פטור

 שאצל"ג במלאכה יוסי ר' בדעת מחולקין תלמודין דשניונ"ל
 דאמר הא יקשה הכי תימא לא דאי ד?טור, סובר יוסי דך' הבב~ידדעת

 וסשום זרות משום הייב בשבה ששימש זר ע"ב( ל"ג )יכמות יוסיר'

 כשרה, בזר שחיטה בשחיטה אי במאי, ש'2ימיט ,ר האי ע5ה, ופריך'טבת,

 '2ם משני ולא יצאה, ללאו הבערה והאר"י בהקטרה ואי וכו' בהולכהיאי

 שם הקשה וכן הוא במב'2ל בעיכולן רוצה שהוא דכיון בירושלמיכדמשני

 יוסי ר' דדעת ד'לן הש"ם דסוגית אלא הש"ם, בגליון ז"ל רע"אהגאון
 אבל ע"ב( )ל"א בשבת, דגמרא מאוקומתא כנראה פטור שאצל"גשמלאכה

 דעת 'טהרי במהמיר צולה מ'2ים לי' סחייב ולבן בן אינו הירושימידעת

 הרשב"א דעת נראה וכן חייב שאצל"ג מלאכה סיבר יוסי דר'הירושלמי

 מבשל. משום בהקמרה דאין ל"ג()יבמות

 ע"ד( )שבה דאטרו מהא עלה ראיה להביא אמרתי דברי לחזקוכדי

 שהשליך פירש"י מבשל" משום חייב לאתונא סיכתא דשרא מאן"האי

 לח:תר
 לתנו-

 שיתק':ה ליבשו כדי רדיקא נראה ,טיתהשה, ליביטו הם

 אלא הנ"ל, הירושלמי וכדעת לי2רפו ברוצה משא"כ מבש5 משוםחייב

 כשריצה ולבן פטור שאצל"ג דמלאבה הבבלי שיטת כפי כאן פירשדרש"י

 צריכח שאינה מלאכה ליה דהוי מב'2ל מ'טום חייב אינולשרפן

 הוה והבישול הבישול, ע"י ליבשו רוצה הרי ליבשו, כשרוצה משא"כלנופה

 בשריפה משא"כ )רש"י( מתקשה שמתיבש דמיד לגופו, הצריכהנולאכה

 שש1:~ן:יי,;,ןי,.,.י. אח"כ. רב זמן בא השריפהדפעולת
 מתקשה.כשמתיבש

 בדברי שעמד ב'( אות כ, 55)
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 לשרפו דאפילו דנראה הנ"ל הירושלמי מדברי והקשה ליבשו '2כתב אלורש"י
 לשיטת דידן תלמודא שיטת בין לחלק לעיל שביארתי כפי נימא ואםחייב,

 כלום. יקשה לאהירושלמי
 )או"ה ז"ל אלחנן ר"י להגאון יצהק ב::ך ב'12"ת ראיתי רי; מןלבך

 מבשל טשומ בהקטרה חייב דלכן והסביר, אלו רש"י בדברי עמד שג"ככ"ב(
 )ט"1( בזבחים שאמרו וכטו מהם ניחוח ריח שיבוא כדי לבישולדנצרך
 י"ל קיים ממ'2ן ואין והעלן שצלאן איברים משא"כ ניחוח, לשםרכעי
 מהלכות ה"א י"ב פ' )ראה בישול, כלל בזה שייך דאין הירושלמידכודה
 י'(. שי"ח מנ"א מ"מ'2כת

 מבשל משום חייב ששימ'ט זר ביבמות דילן הש"ס משני דלאוהא
 האור בו '2מ,2לה מ.ד הל זרות הק2רת דאיסור נאחת, באין דאינןמי2ים
 '2יצלח עד חייב אינו ב'2בת במבשל ואלו ע"ב( כ"1 )מנחות בקצתואף

 אינם וזרות שבת שאיסור ואחרי מ,טבת( פ"ט )רמב"ם כגרוגרת,'2יעור
 משומ כאחת, זרות עם הבאה הבערה בחיוב הש"ס מוקי לכן כאחתבאים

 משכת(. א' הלכה י"ב )פ' שהוא, בכל הייבד:בעיר

 בשבת להייב ואפיה בי:י"ש";יר
 דרופאי בן כמאכל אקא צרכו כל נתב'2ל '2לא אע"פ הוא בי'2ו:חיוב

 2.1לי'2 מ,2בת( ה"ה )פ"ט הרמב"ם לדעת בי'2ולו הצי והוא נ"ז()מנחות
 לא '2עדיין אף צד מכל פניח מטקרמו א.פה יהיוב רים"י, לדעתב.'2ילו
 ל"ז( )שבת הש"ס הוכיח '2הרי דרומאי ב; מאכל כי2יעור וה.א אפייהו,נגמך

 דמותר מהא צרכו כל בשל '2לא תב':יל וקמומה גרופה כירה גבי עלדטי2הין
 התופפת סמיקת יתי'2ב ובזה יום מבעוד פניה בקרמו בתנור פתלהדביק
 כמאכ5 רק או גמורה אמיה חשוב פנים קרימת אכ שנסתפקו, נ"ז()מנחות

 צרכו כל בייטל '2לא הב'2יל של דינא האי '2הי::וו וטדחזינן דרוסאי,בן
 בן כמאכל יטיעורו פנים דקרימת ש"מ פניה בקרמו בתנור פתלחדביק
 י"ב( סי' ח"ה שו"מ שו"ת מזה )ראהדרוסאי,

 צדדימ כוטני או אחד מצד בעינן אי פנים דקרימת שיעוראוהאי
 בקרימת דסגי נראה כ'( )דף שבת התום' דלדעת הראיטונימ בזהנהלקו
 ולפיר'ט"י צדדין שני בעינן ת"ק דעת לפי אבל ר"א, ליסיטת אחר דצדפנים
 שבת לענין שנמ כתב י'( ס"ק שי"ח )א"א הפמ"ג אמנם להימוך,הוי
 י"א). אות השבת מומך מנ"ח )וראה אחד. בצדהייב

 )תוס' נטשכין, חוטין ואין שפורסה כל הוא פנים קריטתשיעור
 נראה וכן ה'( סע' רנ"ד רם"א דשבת פ"ג מיימוני הגהות ע"חמנחות
 בה יוצא אינו נמיוכין חוטין ואין פורסה כשיעור נאפח שלא שכ"זממצה
 תס"א(. או"ח )טור חובתו,ידי
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 מבשל משום חייב אם בשבתהמולח
 שאמילו ראיה עור הביא ז"ל והרמב"ן ע"כ( ע"ד )ע"ז הר"ןכתב

 אמרינן קי"א( )רף הבשר כל דבפרק לבישול, מספיק שאינו מחום בולעכלי
 כרותח, הוא הרי דמליח כהטום רותח בו לאכול אסור בשר בה שמלחרקדירה
 לאורחא לי' בעי כדקא ואפילו יטבת, לגבי מבשק משום במלח שאיןאעפ"י
 לא גדול כלל בפרק דשם זה הכינותי ולא ע"ד( )שבת נדול, כלל פרקכדאיתא
 אבל פמור מעבד משום בו התרו ואם מעבד, מ'טימ בו שאין אלאאמרו
 ע"ש. למדנו לא בישול משום בו יהאיטלא

 כרותח הוא הרי במליח דן כ"ג( סי' מה"ת )או"ח נו"ב בעלהגאון
 לענין דצלי כרותח דמליה דאע"ג ודעהו דרבנן או דאורייתא הוא אםדצלי

 ל"א( ה' אסורות ממאכלות )ם"ט הרמב"ם שפמק וכמו צלי כמויטמבליע
 שמלחו פסח לאסיר או בשבת בישול איסור לענין צלי כמו יחשב לאאבל
 הנ"ל הר"ן דבדי את הגאון הביא לא אבל אחר, דבר מחמת צלימשום
 ייי"ל. יי"!יח -י2-" במילה דחייב מדבריו'טנראה

 דינא בהאי מ"נ( )יור"ד פעם עוד חגאון רן יור"ד בהיקבתשובה
 ולא בשבת לא בישול איסור במליהה שאין והוכיח הר"ן דברייהביא
 צולין. כצד בריש הצל"ח בספרו בזה האריך וכןבב"ח,

 להשיג יקאריך הנ"ל הר"1 דברי הביא ס"ח( סי' )יור"דהפר"ח
 הכי דאל"ת בעינן, האור דתולדות בישול, תורת במליחה דאין ודעתועליו

 היינו והמעבדו, המולהו במתנין דתנן אהא ע"ד( )שבת הגמראכשמקשה
 אפיק כשמשני והו מולח, היינו אופה היי:ו פריך ולא כ!עבד היינו)מולה

 ואין לגמרי נינהו ענינים תרי ואופה דמולח משמע שרטוט, ועייל מינייהוהר
 נכקל שהרי מולח אפיק ימימר ל" הוה דאל"נ מעבד, מ'2ום אלאבמולח

 מבשל משום דמולה המובר הר"ן דדעת נימא ומי ופלא, עיי"ש, אופהתחת

 עיר משא"כ דרכיך בשר גבי כן דוקא דעתו רלמא שנמלח, רבר בכלאיירי
 מעבד מ'טום אלא מבשל משום חיוב בו אין הוא בישול בר ולאודקשה

 מעבד. היינו מולח היינו הגמרא שהקשהיזה

 פ"ת ומצה המץ )הלכות המלך בשער ראיתי בספריםובעיוני
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 מ"א( )פסחים דאמרו מהא הר"ן דברי על להקשית דעמדאלא
 חייב, טבריא בחמי '2בי42ו פסח פטיר, בי2בת טבריא בה:י"המבי:ל

 ופר'-

 בזה דיש דאע"ג לך הרי וכו', וליכא בעינן האש דתולדות דלא ביטבתומ"'ם
 הכא כן כמו האיט, תולדות דבעינן היא.ל הי.ב אינו מקים מכל בישולמ'2ים
 במולת דיש הר"ן דעת וזהו תורה, דבר מביטל משום חייב אינו מולחנ3י
 אפי2ר א. ובכן האור תולדת דבעי ט,טום חייב דאינו אלא בישול שלע3'ן

 בי'. אית איכורא אבל ב.2בת המולח להייב הר"ן מדברילפ.2זם
 בהם. לחאריך אמרתי בקיצור נאמרו המלך השער ודבריהואיל

 במולח דחייב לומר הר"ן דעת על עלח ד4א (ימר מנ"ל יק.2ה דבררא'2ית
 טבריא בחמי הלא לעיל, המובא מבריא דחמי הא משום ואי מבי2למ'2ום
 יסיד ע"י למטה הדביק היסידי טבעי אש 'טאינו הוא לגמרי אהרתכברא
 ולפ.כך ק?"ט( סי' )שז"ת קטנות הלכות בעל וכדפיריט יטמתלהבהאויר
 וה'א קשה דבר לרכך דרבו רזהו מלח משא"כ חייב, האור בתו~רתגם

 מי2בת( ה"ו )פ"ט דבר של כללו הרמב"ם '2פירש כמו הבישולפעז~ת
 הם י?ונים טבריא וומי ע"י ג"כ דנעשית ואע"נ מלח, ע"י נעשית זוופעילה
 אים לאו טבריא וחמי האי2 ע"י רבעולתן בכך, ררכו א'ן דשם הרכרימ,'2:י
 הר'2ב"א שפירש !כמ. מבי2ל בכלל מילה הר"ן ה,2ב ו4כן מלח מי2א"כה.א,

 מועיל דמ4.הה אע"ג באוכלין עיבוד דאין הא כ"א( )דף למנחותבה.דושיו
 בהמי ביי2ול אין כ"כ באוכלין עיבוד דא'ן מי2ום האובלין ולרפותלהקי2ות
מבריא.

 '2פיר פמח לענין ,2הרי כן לומר אפיטר אי דבר של לאמיתואולם
 דמלאכתו י2כת לענין מי2א"כ מעליא לבישול טבריא בהמי בייטולה.2וב
 אין ובכן דהוייא הוא האור הולדת ע"י ובישול אפיח ובמשכן ממשכןנלמד
 טבריא בחמי דחייב לומר שאין כמו מבשל, משום במולח שחייבלומר
 ענין במליחה די'2 אלא, דחייב, ני:הו למימרא לאו הר"ן ודברי מביטל,מי2ום
 שאבאר. וכפי חיוב בהו אין אבל טבריא בחמי כטו בייטולי2ל

 נוף לרפות הוא הכייטיל י2פעולת הרכזב"מ י2, כללו ;נו ידוענבר
 ע"ג. ליטבת המשנה ופירוש מי2בה ה"1 ,ם"מ רך גוף ;הקי12ת אוה.2ה

- נ' ס"קשכ"א 1ט1"י מולחין אין ד"ה ע"ב ק"ח שבת רש"י )ראה הוא, כך המליחהיפעולת  רפירנ דהיינו אחת פעולה פועלים דשניהם נראה ו'( 
 וע"ו לבישול, נוושבינהו א"כ באוכליז עיבוד ואין והואיל הרך, והקיטתהשטה
 ואם עיבוד משום בו שאין אלא אמרו לא גדול בכלל דשם ואמר הר"ןכתב
 מבשל משא"כ באוכלין עיבוד דרך דאין משומ פטור, מעבד משום בוהתרו
 האור תולדת אן ואור הואיל דבשבת אלא ומפליט מבליע שהרי בויים

 בו יהא שלא "אבל שאמר וזה טבריא כחמי אסור אלא חייב, אינובעינן
 בישול וכתב ודיקדק מקום בכל מצינו לא כלומר למדנו" לא בישולמשומ
 הר"ן(. בדברי שעמד ס"ח סי' יור"ד מאיר בבית ג"כ מוה )ראה חיוב,ולא

 בחידושי טובא המלך השער שקושית להזכיר כדאי בזה דבריומדי



.- ... 
------------------. 

- - .  
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 ארם הנ'2מת מזה העיר וכן מעבד( והיינו ד"ה ע"ב ע"ה )דמ לשבתהר"ן
 נ"כ )ראה הר"ן ובחידושי בשעה"מ הנאמר ראה ולא ס"ד( כ"א)כלל

 מזה(. י' ס"ק שכ"א סי' שבהתוספת

 ה"ה( י"א )פ' במל"מ וכן כ"א( )מנחות ברשב"א ראיתי דין מןלבד
 איסור אין והלא קרא לי ילמח בשבת" אפילו "המלח דאמרו אהאשהקשו
 דכיון הר'2ב"א, ותיר.ו ע"ח( )שבה באוכלי; עיבוד אין שהרי ביטבתבמולח
 נקרא זה אין המזבח ע"ג י2טוקטרין רק קייכוא ךאכילח לאו עולהראיברי
 למזבה דמת;; כיו; א"נ דאירייתא, מעבד מלאכה הבשר על וישאוכלון,
 '2מיירי '2תיר.1 א.פנדיי מהך"י נ'2ם הב'א יהס;"מ דטי, בא:ב,';כעיבוד
 ונ'2רפים וניהוק הפ'2ט טעונים 'טאינם המזבה ע"ג שהעלם שנפסלובקד2ים
 הפוסקים '2ני ומרחזינן בזה, עמו פלפל והמל"מ מליחה מעונים אבלבעורם
 המולה יההייב '42א "תמלה" להאי דצריכין לאמר הרגישו לא מזה'2דברו

 דברי נוטים ובן מב.2ל מ.2ום במקיהה דאין נראץ מב'2-, מ'2וםהקרבנוינ
 משום בזה י2י'2 פיסקים '2אר מדברי נראה וכז כ"ג(. או"ח )מה"תהנו"ב
 לדברי בקשר ז' כ"ק '2כ"א כי' טג"א )יאה ומהקנו, האובל אתמכי2יר
 הלכוה אלמונים עצי ס"ן, כי' אי"ח אכאד מהרי"א '2ו"ה ראהףמ,"מ
 קצ"ח(. ך. י"ג אות .2פ"ו מי' חצירותעירובי

 הקשה לפנ"י( וךאיתי ד"ה '2בת )הלבות כילל; בפקיחההפמ"ג

 '2הרי וטעמו ש"כ( ,סי' בא"א ע"י ח~- .בן מפך; משום הייב יחאדמולה

 מהלב:-, ק"ז ום"ך מפ-ק מ'2.ב הי.ב -רם רצריך והיבי לר: הואצריך

 נ"נ( :"ק 1':כ"ח המג"א שהב'א כבריק בהני הל'א רהקירהו וניאהשבח(

 לא אז מפ-ק ט'2ז: ה-.ב. א' ;לין- בך. דב הבו'2ך דבר לרמנ'חבק'2ר

 ד'2(. מלאכת מזה)ראה

 )שז"ת 1"ל אכאר מהרי"א הגאי; רן חפמ"ג ,2ל חקירהבהאי

 בבך, פרי;ה ררך דאין חדא מפ-ק, היוב במולה '2אין ודעתו ס"ו( ס"האי"ח

 מפר; מ'2ום בזה וליבא לאיבוד הולך דהנסהט ועוד הוא ידדנלאחר

 נ ג;1 גו,:.,גי1.יה,ן'11'1:;ן:-1:ןיי1גן:ן.וננ,ו
 ל"נ(. )פסהימ בתוכו,המשקה

 - - . ,,לל,,
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 הו?ה ?צורך בשבת בשרמ?יהת
 לו למלוח רשאין האם בשבת לבשר הצריר סננה בו שישחולה

 איסור על לעבור ולא מלוח כלתי בשר להאכילו טוב יותר או בשבתב,2ר
בשבת.

 נאכילנו דלא היכי כי חולה נשביל בשחיטה שבת לחלל דמותרקימ"ל
 נחלקו דבר של ובטעמו שכ"ח( סי' )או"ח דאורייתא, דהוא נבילהאיסור
 מותר ולכן חולה אצל הותרה דשבת שם( )יומא הרא"ש דעת הפוסקים,גרולי
 כל על עובר דבנבילה הר"ן דעת לחולה, נוגע הדבר אם השבת אתלחלל
 מנבילה באכלו ובכן דאורייתא איסור נמי איכא מכזית ובפחות שאוכלכזית
 )ח"א הרדב"ז ודעת *( דשבת אחד מלאו וחמור לאוין הרבה עליעבור
 על ולא עלינו מוטל שבת שחילול ועוד ויסתכן יקוץ שלא כדי ק"ל(טי'

 אנחנו. שנזכוץ כרי ואכול חטא להחולה אומרים ואיןההולה,

 וכן פוסקים, הני בסברת תלוי דידן דדינא נראה דיעות הנילפי
 דרבנ! איסורא אפילו הרא"ש דלדעת שכתב ט'( ס"ק )'טכ"ח המג"אהסביר
 אצלו, שבת הותרה שהרי השבת, את מחללינן אלא החולה את מאכיליןאין

 לגבי היתרא דהאי אותו, מאכילין דרבנן דאיסורא הר"ן לדעתכושא"כ
 דרבנן. אימור לגבי ולא נאמר ז'אורייתאאיפור

 המג"א דעת לפי הקשה, ט'( מ"ק שכ"ח )או"ח השקל המחציתוהנה
 האיך וכי דרכנן, אימורא אותו מאכילין ואין שבת דמחללינן סוברשהרא"ש
 מתירין היינו האם היתר, בי2ר לפניו היה אולם הלא, כזה דבר לומראפשר
 יחלל ואיך הוא גמור כהיתר התורה מ! דרבנן איסורא והלא '2בתלחלל
 דאורייתא. כאיסורא'2בת

 שדעת שהסביר, קל"ח( סי' )או"ח ז"ל שיק מהר"ם להנאוןוראיתי
 לחולה דחזי הואיל לומר סברא יש ובכ! חולה לגבי הותרה דשבתהרא"ש
 דבכל רבה( ר"ה ע"ב מ"ו ~פסחים הקיטו התום' שהרי מכנה, בויטיש

 אמרינן דלא ותירצו סכנה, בו שי,2 לחולה דחזי הואיל נימא שבתמלאכת
 נימא חולה דשכיח וכאן שכיח לא סכנה בו שיש דחולה מ'טוםהואיל
 בשר כשיש וממילא מ"ח(, )פסחים לי' חזי וחדא חרא כל כלומרהואיל
 דבשעה הואיל, לכוימר שייך לא דחויה לם"ד משא"כ הואיל, לעניןוה"ה

 בחידושיו ז"ל פרנקל ר"ב להגאון חכמים עטרת )ראה הודחה,יטהודחה
 שבת(. דהותרה היכי שייך דהואילהחולין

 אמרינן שהרי דאורייתא איסור כאז אין הרא"ש דעת לפיולפ"ז

 בשבת בא היה עומר ע"ב(, ס"ג )מנחות ערוכה מסוגיא קשין הר"ן וברי*(
 ירבה ואל בהרקדה אחת במלאכה שירבה מוטב ובגמרא וכו', מחמש ובחול סאיןמג'

 וזהו וכו' אחת במלאכה פעמים הרבה שבת שיחלל מוטב ופירש"י הרבה,במלאכות
 שם. אבן מילואת ק"כ ס" מה"ג יקרה אבן שו"ת מזה וראה הר"ן, כדברידלא
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 ב'טר כשי'2 וממילא מ"ה( )פסהים לי, חזי וחדא חדא כל כלומרהואיל
 לחלל מוהר ולכך דרבנן והאיסור דרבנן שבת חילול הוה מררבנןהאסור
 טפי. מגונה אכילה ראיסורשבת

 דאירייתא איפ"ך באן רא.ן .כ.ין .2בת אצל דהויה דפ": סוברוהר"ן
 רלא בפרט דרבנ;, מא'כור 4חצ.4ן בד' דאור'יתא באימוך '2בת ךח4לאמור
 זכז.ת. כזית נר ע, דעזבך חר"ן נכבדת 5ימר בדרבנ;-2'יך

 אפילו לכ4יח ה.זב די'2 דעתי דר"ן בדברי וטריא '2;לא אחראזלם,
 הכזם;ים טנ? כ'ככם א'נז דרבנן '2בישיז דדמ סברא האי '2הרי חר"ן,דעת
 הוה כ"מ דרבנן דהזה הפי?ק'ם ,רעת זאפ'ל' ס"ז( נ" יזר"דויאה
 אטו ניירה לעי2ך דצר.ך קימ"ל נקוב שאינו בעציע וכמז דאורייתאעיקרו

 אחה, מיאבה רכל הוה הנ;אבח מן פיך.2 '2לא כ"ז דמולה ועודדאזרייהא,
 רי2מזאך( בטעמא ע"ב י"א ביצה ר'2"י נ"ט, ארי' 'טאגת קק"ג '2בת)ראח

 איסוך היה יאנ.;ח אכי,ה כי מריב.ת אב.קית מ4'הח בלא אוכל אםמ'טא"כ
 דמנחזת מהא כדמ,בה ב':יע-י כך'ביי נךע בבצירה וריבוי עצמו,ב[ני
 נמלה. בלהי ב'2ר יאנילהו יאל הב'2ר ימ,ה יבכןס"ד

 אברהב מהוה "2ן"ת '2אלח בךאי דן ז"ל שטיינבע-ג ר"מ הגאזןגם
 מ'2ום אי להילח ל.:ח.2 רמת'ר'ן טעכ'ם בהני תלזי דזה :דעתו נ'(?.'

 כל ע; בנבי,ח דע'בר ט'2זם אי הרא'"ם נדעת דו4ה אצל היתרהד'2בה
 כז'ת ':איכל פעם בנל יעבור '2החווח כמו כאן גם ובבן הר"ן כדעתכ;ית

 דריבןי מ,'חה, איכור על פעמ'ם כמה 'עבור המילח כ"כ דם איכורעל
 איכא רבמליחה :פרט דביצה( פ"ב )ר"ן באיםזרין, כר'בו' הוהב.2יעורין

 דצך'ך גדולה אחה דהיכח או ההינית הרבח כי2מולח במלאכח ר'בויגם

 ג' עם אחד עוק,ו או חה'בות הןבה למב'2ל דומח זאינו מלח, חרבהל?זר

 )מנהות לב', אלא צריך ואינוגרזגרת
 ם"הי

 ההתיבה או הבישול דמעשח
 ;הולה בינ:ר למלוה אמור יהא הר"ן לדעה זבכן הכא, משא"כ הואהדא

ב'2בת.
 לחו;ה ד'2יהט בהא מדבריו להביא אפ'2ר הר"ן לדברי ראי'כעין

 שמעינן רמהא שכהב ט"ו( דף פ"ס )ר"ן באומצא, לבריא דמותרב'טבת

 רמוהר הבא אמרינן דהא שרי מליחה בלא אפילו הרחה לאחר חירבשר

 עיי"ש. וכו' למלזה אסזר בשבה '2הרי למימר ליבא ובמליחה באומצא,לבריא

 וא"כ ב,2בת חולה עור שהוא בהולה מיירי התם הרי ראיה פהולכאורה

 ,,,, 1,.,י.,,,,,.,,,,, לבריא ראסור ואת"ל באימצא לבריא מיתך ושפיר עבורו למלוח גםשרי
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 לחולה דשוהט מהא ראי' כתב שהרא"ש במה עיון צריך למ"זאך
 דרבנן איסור דאפילו המג"א כמ"ש למלוח מותר ולדידי' לבריא דמותרב'טכת
 הא באומצא לבריא דמותר דאמרינן מהא ראיה מה א"כ אותו מאכיליןאין
 המנן כדעת בתפל בין בנמלח בין חי בשר הוא ואומצא מליחה, ע"יי"ל

 לאכול דאסור נאמר דבאם אבות המגן שכתב מה לפי ונ"ל שם,אבות
 ובכן מדאורייתא אסור ולכן גמור, תיקון המליחה הוה מליחה כליבאומצא
 מה לפי ואפילו החולה, בשביל למלוח דאסור הרא"ש דברי שפיראתי

 את להציל דאורייתא איסור לעשות הרא"ש לדעת דמותר המנ"א'טכתב
 בשבילו, ירבה שמא משום אסור להבריא מ"מ דרבנן, איסור מאכילתההולה
 שהביא הרא"ש דברי וכנים ירבה, שמא נזרינן שפיר מדאורייתא דאסורוכיון
 ירבה שמא לבריא אסור היה דאל"כ מליחה, בלי באומצא דמותרראיה

 אין מ"מ מליחה בלא חי אוסרין דהיינו דאף נראה הר"ן ודעתבשב.לו,
 ממעטין דאין בהא דסוכה פ"ג במרדכי )ראה דרבנן, איטור אלאהמליחה
 יכול הא יקשה ולדבריו דאורייתא( הוה מתקן אי ל"ה יומא ובתום'ביו"מ
 באיסור ירבה שמא נזרינן לא שהרי לבריא ומותר החולה לצורךלכלחו
 ההילה. בשביל למלוח דא:ור לטעמי' דהר"ן אלאדרכנן,

 זה דדבר ז"ל אברהם מחזה בעל הגאון דעת דלפי נראהמהאטור
 מהר"ם הגאון כדעת דלא וזה לעיל המבואר והר"ן הרא"ש של במעמותלוי
 עבור למלוח להתיר נראה שם בסוניא בנעמ הר"ם מדעת אולם הנ"ל,'2יק
 הוא שגנאי מיטום דמילה( אליעזר ר' )פ' המרדכי לסברת ובפרטחולה
 חת"ם בשו"ת המרדכי לדברי בקשר )ראה למלוח, מותר ,ה"נ איסוראכילת
 שם(. אברהם במחזה וכן ע"טאו"ח

 שהרי כן לעשות כדאי איחור בלי נכרי ע"י למלוח שאפשרוהיכי
 איחור בלי אפשר דאם י"ב( סע' שכ"ח )סי' רם"א כדעת עלמאנהונ
 נכרי. ע"יעויטים

 וראיתי ל"ח( )או"ח צדק אבני שו"ת לידי בא זאת כתביאחרי
 באפשר אולם צודקין, שדכריו ודעתו ז"ל שיק המהר"ם בדברי'טדן

 דבזה הכליחה אופן וילמדו ע"נ הי'טרא4 יעמוד יהודי אינו ע"ילע'טותו
 כמה דרבנן איסור החולה יאכל מליחה ובלא אחד במעם שבות אלאאינו
 תורה. איסור יאכל דאורייתא שבשלו דדם הפוסקים דעת לפי בפרטזתים,

 דן קי"א( )או"ח שערים בית הנאון שנם ראיתי בספריםבעיוני
 ולדינא הפוסקים שיטת וללבן לברר ארוכה בדרך לו והלך שאלהבההוא
 סדם החולה את להציל כדי בשבת הבשר למלוח לישראל לאסורהעלה

 החולה בשביל דשוחטין דהא הרמב"ם דדעת ומעטו דרבנן דהוא'סבישלו
 דהזמן בשבת שחיטה טשא"כ לכל אסור והדבר חפצא איסור דנבילהמשום
 נבילה הדין הוא חולה לנבי הותרה דשבת דכמו כאן אמרינן לא ולפ"זגרם,
 וכמו בנפש. ננאי דמוליד משום לשחוט לו דטתירין אלא איסורין,ושאר
 ע"ב( ה' )חולין התוס' של וכחילוקו מ'( ס"ק )שכ"ח הטחה"ששביאר
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 פ"א( )יור"ד הרמ"א שפסק וכפי ע"י תקלה מביא קב"ה דאין רצדיקיםהאי
 חולנית ומינקת דתינוק אע"ג אסורים דברים תאכל לא ישראלדמינקת
 דם משא"כ כ"ה(, ס"ק שם ש"ך )ראה איסיר דבר לאכול מותריםמותרת
 איסור רק דרבנן איסור כל שהיי גברא איסור רק שהוא דרבנןשבישלו
 דחיובא אלא הוא, דרבנן תקנתא על קבולי בר לאו דהחפיו חפצא, ולאנברא,
 אות ל"ד או"ח יצחק בבית נם מזה )ראה חכמים, דברי לקיים הארם עליש
 כ"כ, גנאי ואין בו קיו נפשו דאין הפט"ג דעת ד-בנן דבאיסורא ועודג'(

 והרשב"א הרא"'ט לדעת ולמ"ז ט'( ס"ק א"א שכ"ח סי' פמ"ג)ראה
 ואע"נ כאן, אין איסור באכילת קצה אדם של שנפשו כה2וםבתשובה
 דעת וכן קץ אדם של נפשו דבדם מעם( ד"ה ח' )חולין התום'דרעת
 פירש. שלא האיברים בדם משא"כ בעין ברם רוקא זה מכות, שלהירי2"י

 אחד פעם שבת לחלל דמוטב הר"ן לדעת לברורי גבן פש אכתיאך
 שעובר במליחה משא"כ בשחיטה תינח פעמים, כמה נבילה איסורמלעבור
 נכרי. ע"י אלא להתיר נטה לא ולפ"1 שמולח עיבור שיעור בכל פעמיםכמה

 שלא חולה לצורך המליחה להתיר העלה ז"ל מהרש"ם הנאוןאולמ
 נוטים וכן י"ד(. סע' שנ"ח סי' חיים ארחות )ראה כזית, בכל החולהיעבור

 ק"כ(. מי' )כוה"ג ז"ל יקרה אבן בעל הגאוןדברי

 שני וכ?י ראשון כ?י מבשל, משרם יהתחייב ההוםשיעור

 ממלא אומר נירי בן יוחנן ר' מ.2בת( ה"ד )פ"ג בירושימיאיתא

 'טהפי: בי2ביל אלא .2תיהם בי2ביל לא המדורח כננד ונותנה הביתאדם

 ר"מ דברי המדורה כנגד ומתחמם ועולח בצונן וטובל ארם הוא יוררצינהה,

 זעירא רבי רמר, ביי ייבא דרב:ן ופ"ט ר"מ, אמר יאות אוסרין,וחכמים
 ?הפשיר ואסור שולטה שהיד במקןם להפ'2יר מותר יהודה ר'בשם

 ר' איכן עד שולטת היד שאין במקום אפילו שילטת, היר י2איןבמקום

 להוכה ידו נותן '2יהא עך חנינא בן יוסי ר' בשם סימון ר' פזי, בריורה

 ראשון כלי בין מה מותר, '2הוא '2ני בכלי מורין הכל נכוית,והיא

 יונה א"ר שולטת, היד אין וכאן שולטת היד כאן יוסי א"ר שני, כלי ביןנ?ה
 הרחק עשו ולא ראשון לכלי הרחק ע'2' אלא שולמת, היד אין וכאןכאן

 פינכא ההן לאבא, לי' מפייע דאורזא פינכא ההן מנא א"ר שני,לכלי

 רותח, הוא כדון ועד לאתר אתר מן לי' מפני ראת לאבא, לי' מסייערנריסא

 שם(. ופמ"נ י"ח ס"ק ס"ר מי' בפר"ח הירושלכוי נירסת)ראה
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 גרט הריטב"א אולם שולטת, ב'ד חימרא יהיה ולפ"ז הר"ן גירמתוזחו
 דידן. הירושלמי ג"וסת הוא וכן הם"מבנירכת

 : בפוסקים י2ימות ארבעה י'2 ראי2ון בכלי ככי2לבחיזב
 מן הייב דאין דס"ל ס"ה( )סי' הפר"ח 'ט-טת היא הא'ה'2.טה

 חייב אינו האים מן בהעבירו אבל תחתיו, מהלך האור א"כ אלאהתורה
 לא מהא': מרותחין 'טהעבירן והקדרה דהאלפם ומתניתין מבשלמ.2ים
 אף הרהייה ע'2ו לא שני ובכיי מדרבנן, הרהקה אלא אינו הבלין ,תובויה;
 )ראה האור ע"ג רא'2ון נ,י אטן מחליף דלא מ'2זם '2ולטת חיד'2א.ן
 ה'(. ס"ק ק"ה פי' יור"ד '2"ךגם

 בש"ך מובא הביטר נל )פרק מה-'2"ל '2י2.; היא הב'ה.2יכח
 אפ.גו היינו רא'2.ן לכ,י שע'12 '2חרהקה הירו'2קמי כוינת '2פ'ר'2.2ב(.
 האי2 ע"ג ש;זמד בכ"ר לד.נא ההמיר ול?יכך בו, מןלרת חידנ.2אין

 חרהקח. ע.2ו דח?מים בו, שן,2ת חיך אין אפי,י הם '2היא זמןנל
 י2מחמיר נ"ה( ם"ק .טי"ח ום.' הכנ"א '2יטת היא הנ'ה'2יטק

 ממהר'2"קייתך
 אפיקי ראיטזן ,בתי ה-הקח דע'2י היךז.2,מי סזבר דנדעתי

 אפילן דמי2ס; .2י,טת, הידא'ן
 ב'2עומד '2חרי חא.:, ע"נ עומד מטאיני

 מודים הכל שהרי הירוי2המי קדעה הוצך-ך לא דבוה ;מ.מר 'א א רא.2ע"ג
 ביי2ול, '2ייך דלא בכקים אפ.,ו אמור הא'2 עק דלחעטיד '2בתלענ'ן
 '2וית ב'2ם ז' מ"ק ין"ה כי' יזר"י פ"ת )ראה כ2ב'42, דמרזימי2זם

 הן(.תשואוה
 'טפיי'2 כ"ו( ס"; .:י"ה )או"ה הגר"א '2יטת היא הד'ה'2יטה

 אע"נ ראשון דבכלי כ~ומר רא'2ון" לכ4י חרהקה "ע'2י הירוי2"מיכ:.נת
 כמ"'2 '2יהם עד שם יתן יטלא כדי הרחקה, ע'12 מ"מ להפרי'2, רק'2נזתן
 מ"'2 '12לטת היד אין הירוי2למי וקורא ומ"מ, ובר"ן ס"י פ"גהרא"ש
 כילרת. ידבגמרא

 ערוך בעל דהגאון אלא חלכתא בהאי כרורה אינה הרמב"ם'2יטת
 ראשזן כלי דב"2ול ודעתו דבריו להסכיר יצא ל"ט( ס"ק )'סי"חה'2להן
 בעומדת אלא מביטל אינו התורה דמן מררבנן, ר: חיובו הא.2 על.2אינה

 רותחת קדירה "וכן ח"ו( כ"ב )ם' י2כתב מהא וראיתו הא'2, גביעל
 להוכה נותן אבל תבלין, לתוכה יתן לא האש מע"ג 'טהורידהאע"פ
 נראה כ"ב( סע' )'2ם גדולה" איט ע"ג אלא מתביטל אינו 'סהמלחטלה,

 ולפ"ז האש, על אלא בייטול חיוב דאין היא הרמב"ם דדעת דדעתומרבריו
 אלא מבשל דאין כירה( )פ' הר"ן '2יטת ע"פ הירויטלמי כדעתימבור
 ע"ז. חולק שם הר"ן שיטת )פי הלא דילן וה'2"ס האיט עלא"כ

 "הנותן כתב שהרי נראה, כן לא ה"ב( )פ"ט הרמב"ם מדבריאולם
 בתולדות שהמבשל הייב, ונתגלגל שתתגלנל בשביל המ"חם בצרביצה
 האש, על עומד 'טאינו אע"פ סדבריו, מ'טמע עצמה" באור כמבשלאור
 עצמה. באור מבשל היינו האור עלשאם
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 אנלי בעל הנאון הוא הרי עה"ש בעל להגאון לי' דמסייעכתנא
 ראשון כלי היוב שאין הרמב"ם שדעת ב'( מ"ק כ"ג אות )שם שכתבטל
 מהלכות כ"ב בפ' הקרירה לתוך תבלין נתינת דין כתב שהרי התורה,מן

 כנגר מים נתינת אימור וכן יתן לא בלשון וכתבו השבותים ביןשבת
 שבמקום בפ"א, כייל כללא הלא והרמב"ם אסור, בלשון כתבוהמדורה
 מרדות מכות אותו מכין כך" עושין "אין או כך", לעשות "אסורשאמר
 לדעת דרבנן אלא אינו ראשון כל' דבישול לך הרי מדרבנן, אלאואינו

 אחר לשום מצינו לא שהרי תמוהים, ז"ל הגאון ודברי עיי"ש,הרמב"ם
 כתב דמיחם בפהמ"ש שהרמב"ם אלא עוד ולא כן, שיאמרנוהפוסהים

 ברוב ברזל או מנהושה נעשה והוא המים בז שיהמו הכלי שם "מיחםוז"ל
 בכלי כאן דאיירי בפירוש לך הרי האש, מן שיורידוה אחר חמהות'טאר
 הטאת". חייב "נלגל שם בנמרא אמרו ומ"מ האש עלשאינה

 לשיטה ציינו שלא גאונים הני על לי פלא לעיל האמורמלבד
 לתוך ולתמהוי שבתב ממעשרות( מ"ו ה' )פ"ג הרמב"ם דברי והיאאחרה,
 חם היה ואם שני, בכלי מתבשל שאינו מפני הם, שהוא אע"פהתבשיל
 לך הרי מתבשל, שהוא מפני להוכו יתן לא היד, את שיכוה כדיביותר

 )או"ח הטור כתב וכדבריו מבשל הרבה הם אמ שני שכלי הרמב"םדברי

 שם(. והרידב"ז הכ"מ דברי )ראה מבשל הרבה שהם באמבטישי"ח(

 בירושלמי יוםי ר' דברי הם כנראה אלו הרמב"ם דברימקור
 שני, לכלי רא,טון כלי דבין חילוקא הא. שהסביך ה"ד( פ"א)מעשיוה

 אין '2ולטת דכשהיד נראה בו, שולטת היד והאי בו שולטת היד איןדהאי
 אסור נכוית אלא שני בכלי שולטת היר כשאין אבל בישול, משזמבו

 דברי את 'טם פנים המראה פירש וכן מבשל שהוא מפני לתוכוליתן

הירושלמי.

 'טהגאון י"ה( אות )שי"ח חיים בארחות מצאתי כספריםבחפשי

 ,,י,ין,,., ,,,,,,,ל,י,,,, :פ% ,%ד,צו-4",:ן:. הרמב"ם שרברי מכאן ראיה הביאו שלא הפוסקים על העיר ז"למהרש"ם
 מ'(. אות שי"ת סי' יעקכבישועות
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 מאן לית רתיהה ומעלה האש על דבעומד יוצא לעילמהאמור
 על וכשעומד דתורא, בבשרא ואפילו הזא כישול גוונא דבכחאידפליג
 נראה רתיהה ומעלה האש מן כ.2העבירו או רתיהה מעלה ואינוהא'ט
 ראיטו( כלי ודין שור ב,2ר אפילו שמבשל י"ב( )ם"ק מל האגלימדכרי
 כן לא רא'2ון( כלי ד"ח "טי"ה הב"ח מדעת אבל דבר, לכל לי'אית
 רתיחות ע"י א"א ב'2יל 4א ראיטון כלי אפי4ו דתורא רבישרא אלאנראה,

 וכדבריו דתזרא, ב.2רא בח ב.2ל לא רהיהותיו ונהו האיט מעלוכ,2העבירו
 שם(. י"ב ס"ק )מ"ז הפמ"ג מדברי נ"בגראח

 אחר אף בא.2 .2הוחמו רותחימ מים ע"י דבר הטב.2ללפ"ז
 שהוהמו והוא מב.:ל, מי2ום חייב בו סולדת שהיד זמן כל מחא'2'2סילקן
 קדרה לפיכך ראי2ון, כלי הנקרא והוא עצמו, כלי באותו האיט עלהמים
 אצל ,2עמד כין הא.2 ע"ג תהלה שעמד בין טהא'2 '2העב'רהרותהה
 כבלי קאסור ייט אבל בו, כולדת שהיד כ"ז הבלין לתוכו יהן לאהאי2
 ס"ק )'2י"ח המג"א המהרש"ל הורו כן '2הרי בו סולדת היר כ'2אין נםרא,2ון
 )'2בת יי2נים התום' דכרי נוטים וכן כ'( )סי' יעקב בית ות'2ובותכ"ך(
 היד '2אין אף רא'2ון בכ,י ההמירו דפעס'ם מינה( .2מע ד"ח ע"בט'

 היהלוחית מתביטל אינו דהב'2ר דנהי תהחמיר, י'2 בבשר ואף בו,סולדת
 רשב"א )ראה ב'2ר, לסתם שור ב.2ר בין להלק אין וכזה מתכ'2ל,'2בו
 טל באנלי '2הק'2ה ומה ראיטון, בכלי מתבשל אינו ב.2ר י?אר '2:ם מ'דף
 מ"א(. ?סהים טבר.א בהמי .?בי.::'. ד?סח מהא כ"ב ?"ק כ"ואית

 י"ז סי' סוף כירה הרא"ש דכרי )ראה עדיין הב'2ר נמלח כש4איאפילו
 י"ג( ס"ק שם מו"ז ועיין שי"ח סי' הטור דעת כ; 4א אב: נמלח דוק:?,?כתב

 להניח מותר ומדינא כלל מב'2ל אי:ו בו סולדת יד אפילו שניכלי
 דברים די,2 כיון אך לכההלה, אפילו בי':ול הצריבין רברים .32יבכיי

 דבר שום ליתן שלא להדייר י'2 בקיאין אנו וא'ן '2ני בכליהטתב'2לימ
 ועירוי הדהה ע"י א?ייו א,א עוד ו,א '2ני, בכ(י אפי4ן בי.4,2 בוד'?ייך
 שהוא האספנין קולייס או י'2ן מליח דג ידיח לא ולפ"ז מהב'2ליו .2נימכלי
 לפיכך כלל, נמלח כשלא אפילו או מחד'2, '2נמלה אף ביותר ורך דקדנ

 רברים בשאר הדין וכן מ4אכהן, :מר היא זן '2הרהתן הייב בחמיןדטריחן
 '2אינו ק'2ה דבר כמו ו'( ס"ק ל"ז אות מל אגלי )ראה קצת, תיקוןהצריכים

 אפילו בהמין הדיהו אמ בחמין הדחה בלא קשיותו מהמת לאכולראוי
 חייב. זה הרי ראוי '2נעשה עד '2ניטכלי

 בכלי או ראשון בכלי תלוי בייטול '2אין אופה( )מיאכת היראיםכהב
 ויש שני בכלי אף ומתבשל רך דבר י'ט דמתבי2ל, דבר לפי אך'2ני
 ראשון בכלי שמתבשל דבר ויש ראשון בכלי אפילו מתבשל שאינו ק'2הדבר
 כתבלין אינה דמלח מ"ב( )שבת אביי סברת וזהו שני, בכלי מתביטלואינו
 בישולן, היא רכיכותן דלפי לך הרי וכו', ב'2לה לא נמי רא'2ון בכלידאפילו
 שלישי בכלי אפילו שני בכלי רבר שום ב'טבת יכניס שלא אדם יזהרהלכך
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 רכין או קשים דברים הם מה בקיאין אנו שאין סולדת שהידבמקום
 הגאון כתב דבריו וכעין עכ"ל שני או ראשון בכלי המהבשל הואומה

 רגייים שאנו ,'( מ"ק צ"א ייך"ד פ"ה וראה צ"ה סי' )יור"רחת"ם
 דעת הוא יכן בי, נולדת י2היד כ"ז '2לי.2' כלי אפילו הכלים בכללההמיר
 תמ"ז )סי' המג"א דברי דמסתימה ואע"ג ל"ה( ס"ק 'טי"ח )א"אהפמ"נ
 '2פ הנאון ברבריו קא-'ך כבי ה,א מ"מ להק', שניטח נראה מ'(אות

 שולדח דהיר .2היכא וה-אה ם'( אוה ק"ה סי' )יור"ר הב.2ם בערוגת ז"לארי'
 הדו"י ב'2ם ב' ס"ק צ"ך סי' פ"ת נ"כ )ראח הבי די:ו שלישי כלי גםבו
 נ"ד(. ס"ק ק"ה סי' ובד"ת ז' ס"קוכן

 ראשון ככלי דינו אם רותחיב ראשון מכי* ששאבו שנ*כלי
 שבת יענין שני ככי'או

 .2אבו י2באם טהרי"ל ד;ת הביא ל'( כ"ק צ"ב כי' )ייר"רהמז"ז

 בלי, בחאי ה:מצאים להס.ם לו יש '2ני בלי דדין ראשין כלי מהירבכלי

 '2האי כ"ז י2הרי הא.2, מ;ל .2דמייה יא'2ון מכ4י גרע דבמך עייווהשיג

 כזה באופן כלים מנעילין דרא לו, י.2 רא.2'ן כלי דין רא'2ון בכליכלי
 איפך להדרה איסור כף התוחב וכן ימבלי;,ומם4יט

 הב-

 אם אפילו

 הקירהינו ולפ"ז רא'2ון, ככלי הכלי ולדון לההמיר דעהו ובכןכווציאה

 הצה. לבאר אמ-תי לכן '2:ויה,במחליקה
 איקו .2ור'ן ה.2בת מ:פני בחמין '2בא כל ל"ה, )'2בתתנינן

 סריחיז, אבל '2יריז אין -'2בח מ4!:י בהמין בא '2יא כ4 ב'2בר,בחמין

 ;': ימבי:4, לו יי2 רא.2זן כלי דין דעירוי ר"ה למירוש התיס'יהקשו

 וצי נמי, שורין אפילו מדיחין איירי מה וא"כ שני מבלי מיירי מדיחיןהך

 דמ.ירי לימי יש דהרי התום' מק.2ין מק א"כ מהרי"ל, כדברינימא
 דבי להדיח, מותך ולבן רא'2ין בלי מתי- '2י2אב שני מכלידמדיחין
 בתוכה ל.2רית אבל ז'2רי, '2נ' בלי איתה נקרא מהב"ר ומוציאשכוריח

 ההום' שהק'2ו ומרחזי:ן -אשון, כ4י מליי רא.2ין בכלי שמינחתבשעה

ימ הטו"ז. וכשיטת לו יש רא'2ון כלי דין בו ש'12אבין דכלי נראהכן
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 נטה זצ"ל מליובאווימש צ"צ בעל שהגאון ראיתי נממריםנעיוני
 להתיר רצה לא למעשה אבל להלכה, ראשון כלי דין להכלי שאיןלומר
 דינים )פמקי ראשון, בכלי לממקו או לאסור הפוסקים כשסתמובפרט
 שכתב ראיתי ראשון( כלי )הלכות דניאל ובחמודי צ"ב( יור"דלהצ"צ
 דינו דאז האש ע"ג העומדת מכלי שאב דבאם ולומר דינא בהאילהלק
 שאב ואז איט מע"ג העבירה ממגה 'ט'טאב ראיטון כיטכלי אבל ראיטון,ככיי

 האש. ע"ג מעולם היתה לא שהרי ראשון, כלי דין זו לכלי אין בכלי,מתוכה

 והטו"ז המהרי"ל בדברי דן י"א( מי' ח"ה )שו"ת שו"מ הנאוןגם
 שמונחת זמן דכל דז"א, וכתב לעיל שהבאתי שבת הגמרא מדבריוהעיר
 לאחר הרבותא עיקר אלא ואסור, ראשון כלי דין בודאי ראשון הכליהוך

 ולנטות בזה להחמיר לעיל הפומקים כדברי העלה מ"מ משם, הכלישהוציאו
 הטו"ז.אחרי

 זו כלי ולדון להחמיר לנו יש בודאי שבת דלענין יוצאמהאמור
 ולומר ראשון לכלי האיס ע"ג העומדה רא'2ון מכלי מים בה.2'2ואב
 יש דאפשר היכי אז 1'טאב האש מע"ג רא'2ון הכלי וכי2מסירשמב.2ל
 בוותי'. נוטי; דרבוותא כיון המו"ז לדברילח,2וש

 אש אצ? שעומד מכלי זיעה צינור ע"י שהוחמומ"ם

 דלא ודעתו י"א( ח"ה )שו"ת ז"ל שו"מ בעל הגאון דן רינאבהאי
 הזיעה המוליך הצינור שהרי האש על העומדת ראשון מכלי בכלי מיטאבגרע

 דהתם ולחלק הדבר לדהות '2רצה אלא רוהח, ועוי2הו קרים המים אהמהממ
 היכי מיטא"כ .2ני הכלי דופני מהמם רא'2ון דהכלי גבר תתאה לומרי2ייך
 ולכן הדפנות, ולא המימ את רק מחמם והצינור קרים דופנותיהדהכלי
 ה"ד בנעימים הבלים יטו"ת ג"נ )ראה רא.2ון כלי דין לו דאין לימרי'2
 ג'(. אות ב'כי'

 דכל הר"ן שפירש הגריף דמוליאר מהא להביא יש ראיהוקצת
 השיג כבר דהק"ע ואע"ג ראיטון כלי מקרי לא ממש האיט על עומדיטאינו
 דבר. לכל לו יש שני כלי דדין דדעתו נראה מ"מ ה"1( פ"נ )'טבתעליו

 סי' מה"ת לאברהם )הסד ז"ל תאומים ר"א הגאון ג"כ דן זהבדבר
 האש, אצל העומד בכלי ודכוק הואיל עליו כ"ר דין דהצינור ודעתוכ"ז(
 הורו שהרי ממש, ראשון ככלי נידון בו סולדת שהיד זיעה דכלועוד

 שק קדירה תחת בכירה 'טנתנו חלב של מחבת ח'( סעי' צ"ב)יור"ד

 ואוסרתה. בקדירה ונבלע עולה הזיעחב'2ר

 בעל והגאון זיעה ע"י הנעלה בדבר הפוסקים גדולי דנוכ"כ
 לעיל שהבאתי כירה פ' הר"ן טדברי העיר קי"א( מי' )יור"ד ז"לאבנ"ז
 כדבריו, דלא נראה דבריו הפוסקים הביאו ולא תמוהין 'טדבריו היותוכתב
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 ו4עיל( ל' ס"ק יזרי,ך טו"ז )-אח מהרי"ל לךברי 4דמוהו ישויותר
 ה"א )-אה ז"ל מחר'2"ם ה:און בזה רן .כן רא'טין בלי מהוך בכליב'2אבו
 בלימ" "הך2ך מ;-בת קפכה, )בך4ל פה האכף העת א'ן אב, צ"ב(מי'
 וכן ע"ה, דף ד"2 אב-דב" .,ס'2נק ;"כ .-אה בא-יכ,'ת בזה דןהנני
 ממנו ל'קח מזתך אם ה.נן4", ונייך 4באיגעך בק'2- בה"ד '2דנתימה
 ב'2בה(.מים

 ים4אף4ל, =י 9=" *4*ץ4 *ייי**י* ע:4*נ* ב"ש 4ייי..%%די
1 4 ג  ,*, 4,וןע

 1חע(י
 4*,ה , 1111( שנ

 ,שבה דתי-א, כב"2ךא ב"2ייא מ'זה, צך'כח ר"נ דאמךא:"ג
 4, .בבן הזק ב'7ור '2צ-'בין ב-"2יי, י2": ':ניהם רטבעי כללמךנ%"ב(

 "ט מ"מ 'טיר, כביטך האי2 :צעל י2העבירו רא'2.; בבל' אפיקו מיחיתביטל

 דניך;ץ 3., ?.'רק '2ה'ד ;מן כי ':נ' בנ-' א:.ר' מ4ך 7'ך' ':יאלי:,ך
 י2ם(. יערך?י )תזם' מהמטג, י2ני ככל. אפ.יז דמ,ח המהמיר'ן כדעתאנו

 העניה בב, סזתר האש על עיסד א.ני אב יזקח 4תב,2'ל :מ,הנהן
 מ"מ איכורא דעבך אע": שבת סעןב נמלה וההבש'? הא': על עומדואם

ההב'2יי
 רעב.ר רמי-י יאע"ג המאב:, ;גבי בטל ':חמ,ה ס'2ים מית.,

 מע"ש, מעט שנמ'ה ב.ה גורם יזח זה רהו"ל הב' שאני במ4, ,אלטעמא

 נורב, :זק יל מהרי לא ר2יב א:וך טע: ל.תן כר. לבד במלה ה.הואם

 מיהה עש.תו בשעת המלה נהבשל אם אב( ,'( כ"ק י2י"ה)מנ"א

 לע-.ך זה"ה בו כז,רת '2היד זמן כי יאשון ב?,' הבל.1 ,יתןאכור
 שא'נם דקים בדברים בפרט קליפח, בדי מב':ל '2ע'ריי רא':ה מב,יעל.הן

 ההבשי; להטעים טעם מהן לפלוט העעיין או סל'פה, מכרי ב.ותרעבימ

 '2ם(. ומנב"ר בך"ג )יאה ב"2ול :ר2ום עליהן'2הייב

 קליפה חברי ע' גם פ2זי י4'פק סכר' י'ק- עב'? '2דםדברים

 אלא העירזי ברגע מתבשל '2אינו מ':ום כנרוגרת בה י'2 אפילוז2):תבי2ל,

 פטיה אהר מצד דדומאי בן כמאכל המתבשל וכל דר:סאי בןכמאכל
 ::'יי.:מן :י עך": נגנן:ב: ~ש'11)ג וכאי ד בן כמאכל צדרם טשמ יתבשל שאם בען לאמור יש לכתהלהאב5

 שני. מצדשיתבש5

 1.ינוו,ןךי%,131
 ח'(. אות שי"חאו"ח



408 ילטרננ מלאכות ל"טמעדכתיטויתח

 שבת במלאכת שיעור חצי ראשון, מכלי עירוידין
 התוס' דעת : בפומקים שיטות ארבע יש ראשון מכלי עירויבדין

 ומבשל ראשון ככלי ראשון מכלי דעירוי ר"י בשם אבל( ד"ה מ"בישבת
 נבר תתאה הכא לומר שייך ולא ר"ת בשם זו שיטה הביא והר"ןבכולו
 הקילוח. נפסק לא שעדיין ראשון בכלי שמהוברכיון

 קליפה, כדי עירוי האוסרת סתמא שיטה שם התוס' הביאעוד
 בשם זו שיטה הביאו צ"ה( )זבחים והתוס' קליפה כדי מבשל לי'דאדמיקר

 ר"ת. בשם כתבו הרא"ש וכןר"ת

 מבשל, אינו קליפה כדי דאפילו הדשב"ם, דעת היא שלישיתשיטה
 וטעם אמרינן לא מבשל לי' אדמיקר אמרינן, בלע לי' ואדמיקר גברדתתאה
 מתבשל. אינו מועטת דבשעההדברים

 בעוד ראשון מכלי שיצא דתיכף יונה ר' דעת היא רביעית'2יטה
 עדיין דהא מתתאה דמתקרר משום ולא מבשל אינו שוב באוירהקילוח
 ואינו מקררו עצמו דהאויר משום אלא מתתאה, נתקרר ולא באוירהוא

 משיצא דתיכף לרותח, רותח מכלי לערות אסור זו י2יטה ילפימב'2ל,
 רותחת, האחרת לקדירה כשבא מתבשל ושוב בהאויר מצטנן זומקדירה
 שהגיה שם שם אנשי ובחידושי יחפור לא פרק ונ"י טומנין במה ר"ן)ראה
 כשהן רותחין שהן דאף וכוונתו שאין, שהן במקום שכתב שם הנ"ידברי
 חסימות(. שומר לבקבוק בקשר לקמן סברא בההוא וכןיוצאין

 בקערה תבלין ליתן אמר י'( סע' שי"ח סי' )או"ח בש"עמרן
 קליפה כדי דטבשל קימ"ל ראשון מכלי דעירוי ראשון, מכלי עליהןולערות
 כדי נאסר עירה אם ולכן בסתמא, דמכילתין בתוס' המובאת ר"תכשיסת
 צ"א סי' ש"ד וכן שם, ש"ד פמ"ג ה', ס"ק ק"ה יור"ד י2"ך ג"כ )ראהקליפה
 הגעלה לענין דפסקינן מהא דינא האי שונה ובמה להקי2ות ואין י"ח(,ס"ק
 בהם שנשתמש כלים ולכן ראשון ככלי אינו דעירוי או"ח( תנ"א)סי'
 לחומרא דאזלינן הכא שאני עירוי, ע"י הגעלה להו מה:י לא ראשוןבכלי

 חמור. איסורי שבת שהרי האומרים, כדיעותופסקינן

 ולמה לשאול יש אחד, מצד אלא דאינו אע"ג קליפה, כדי בישולוהאי
 נפלט התבלין דמעם הכא דשאני י"ל דרוסאי, בן כמאכל אחד מצריגרע

 שייך מעם של ובדבר מתבשל כולו הקליפה מן הנפלט וטעםלהתבשיל
 שם(. )באי הלקט ושיבולי ל"א( ס'וק )שי"ח המג"א מדברי כנראהבישול

 שאינם דקים דברים ע"ג ראשון מכלי בשבת דהמערה יוצאמהאמור
 להטעים טעם מהן לפלוט העשויין תבלין ע"ג או קליפה מכדי יותרעבים
 מכדי יותר עבים שהם דברים על המערה אבל חייב, זה הרי התבשילאת

 כגרוגרת, קליפה בהכדי יש אפילו שמתבשל, קליפה הכדי על גם פטורקליפה
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 ל'7(. אוה מ. :ו;,. סוו ,11ה ש.:. :ו:א':ס"%.נ::ז

 :ג ;;:,2:::,י:י:ן ,היחגינן":נן' לתת,ה:י.תר
 לכשיעיר, לאצמרופי רחוי שיעור חצי בכלל הוה ובכן חייב יהיהכמאב"ד צדדים משני יתבשל שאם כיון ,טיעור, הצי מטעם יאסר מ"מ בישולזה דאין נהי לכתחלה, נתירנו ולמה ופלא אש, של עצמו על אינו והדבראחד
 השני. מצר כזה באופן ולבשלו להוסיף יכולשהרי

 ענינח. האי על כאן הריבור להרחיב אמרתי ו"ל הגאון דברילהבין
 שבת. במלאכת שיעור חצידאיסור

 ומקשה חטאת, חייב בורר ואם יברור ולא וטניה בורר ואוכל בורראוכלין מיני לפניו חיו דה"ר, אהא תנינא ע"ב( ע"ד )שבת דידןבהלמו~יא
 ובורר ביום, לבו ואוכל בורר קאמר, הכי עולא אמר קאמר, מאיהנמרא
 הקשה וע"ז הטאת, הייב בורר ואמ יכרור לא ולמהר ביום לבוומניה

 ואוכל בורר של שהכוונה ומברר ונו' ביום לבו לאפות מותר וכי הסדא,ר'
 פחות לאפות מותר וכי יוסף רב ע"ז ומקשה וכו' מכשיעור פחות עלהוא

 איכא מיהא איסורא ליכא, חטאת רחיוב נהי רש"י פירשמכשיעור,
 לכתחכה, ב!רר קתני והיבי ע"ך( )יומא ההורה מן אפור שיעור חצירקימ"ל
 אטור. בשבת מלאכה שיעור רחצי לךהרי

 דברי על שכתב כאן, אשרי הגהות נם סובר אלו רש"יכדברי
 אבל כגרוגרת, ורוקא הייב כגרונרת אוכלין "והמוציא ע"ד( )שכתהרא"ש
 מן אסור שיעור רחצי התורה מן אסוי מ"מ אבל חיוב, בו איןפחות
 ע"ו( )דף המוציא בפרק רבריו כפל ובן דיומא בתרא בפרק כרמשמעהתורה
 נל אפילו ראורייהא לאיסור אבל המאה, חיוב לענין השיעורים "כלוז"ל
 מכשיעור". פחות לאפות מיהר וכי נדול כלל בפרק כדאמרשהוא

 הה"צ דברי על אחרונים כמה העירו כבר מקורות מהניוהנה
 דאנילה ממילי חוץ תורה איסו-י שאר דבכל שבהב פ"ו( )סי'בתשוכה

 ה"א( י"ח פ' שבת מל"מ )ראה התורה, מן אסור שיעור חצי לומר שייךלא
 כדבריו. רלא נראה רש"י פירש לפי הגמרא מדבריוהלא

 קאמר מה ד"ה ע"ר )שבת יהושוע הפני אזל צבי החכםבשיטת
 באר הבהיר בספרו ז"ל אלהנן יצחק ר' והנאון מעט( ר"ה ע"ב ו'ביצה
 1"ל, הרמב"ם שיטת שוהו להוכיח רצה ו'( ענ4 ט"ו סי' )או"חיצחק

 בשבת( ה"ג )פ"א כתב שהרי כלל הורה איסור בו אין דשבת שיעורדחצי
 אסור אבל פטור זה הרי פמור, ,ה דבר שהעושה שנאמר מקום"שכל

 שיעור בו אין "אם כתכ ה"ג( י"ה )פ' ולהלן סופרים", מדבריואיסורו
 כלל. איסור בו אין בהוצאח שיעור רחצי לרבנו רס"ל לך הןי פטור",הוצאה
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 איסור 'טאני ע:הרי היא, גמורה רא.ח דלא: 3"ל רהוצאה מהאראיתו
 התום' שהמבירו וכמו היא גרועה דמלאכה שבת, אימורי משארהוצאה
 אף לאסור יורעין היינו לא רמעצמו היא בזה רהכוונה ע"ב( צ"ו)י2בת
 תעשה "לא בכלל שהם רמשכן חשיבות מלאכות הני כץטא"כ בקרא, רמז'טייט
 תאפו" "לא תזרעו" "לא בתורה כתוב היה כאילו הוי זיכן מלאכה"כל
 שיעור חצי גם ולכן בקרא רכתוב תאכלו" "לא כמו והוי תקצרו""לא
אשור.

 ר'( אות בועז ריטבת )פ"א ישראל בתפארת ראיתי רין מןלבד
 עיטה שבכר אחרי לאצטרומי חזי שייך רלא ודעתו ע"ז חריבור'2הרחיב
 אבל עמו, עור להצטרף כדי בו אין היטניה והמע':ה הראי2ונההמע.2ה
 הזי גוונא בבהאי אמרינן לא ;כו עוד להצמרף ראוי אינו גמרזאחרי

 ובישל וחזר '2יעור הצי כיטבשל הוא, בזה '2כוונתו זננראהלאצט-.פי,
 שיעור חצי כיטהוציא מיטא"כ בישול, 'טל '2למ .2יעור נאן י'2 י2יעור הציעור
 שיעור הצי עוד כיטהוציא ועכי2יו נגמרה הוצאח ומעשה כזה נלום פעללא

 ועיר ובישול מא?יה זה הוא וי2.נח הוצאח במקאכת פעם ע:דחתחיל
 כאן מי2א"כ מלאכה בהאי עור עומק שהוא אמרינן י2.2ם אהרים,דב-יב
 הצי הוי לא ובכן הדבר מחריט 'טיב ומהחיל הרא'2ון ~מעמדו הוא'2הוזר
 )ראה התורה אפרה לא הלא מלאכה וחצי מ'אבח, הצי אלא'2.עור
 בפתיחה(. פם"ג ג' שבת מאירימזה

 "אבל ה"ט( י"ב פ' ~'טם שכתב הרמב"ם דברי הם לדברי אוןוקצת
 פטור" מכשיעור פחות שהוציא או עקר, ולא הניח או הנ.ח ולא עקראם
 שיע:ר חצי והוצאת עקירא בלא הנהה וכן הנחה בלא רעקירא דרעתו לךהרי
 חצי הוצאת כן כמו מלאכה חצי הוה הנחה בלא 'טעקירא וכמו הוא,אהר

 פם"ג )ראה תורה, איסור אין לבד הנחה או לבר בעקירא ולפ"זשיעור,
 א'(. ס"ק שמ"זא"א

 טל, אגלי בעל הגאון דעת להצדיק לרירן יוצא לעילסהאמור
 אחד מצד רמתבשל קליפה מכדי יותר עבים רברים על עירוי גבידכאן
 סניח או לעוקר דדסיא דאורייתא אימורא בו דאין מלאכה כחצי ג"כרינו
 סשסעות, שום בדבר ואין נתבשל לא שהרי כלל, סלאכה, שם עליוואין
 נקראת שהוא כל בקצר דגם וסעמר, בקוצר סשא"כ מכושל רבר נקראולא

 על אלא חייבה לא שהתורה לחייב, כדי הדרוש ה'טיעור דאין אלאקצירה
 התורה. סן אסורה לכן עשה, מלאכה ט"ם אבל חשובה,מלאכה

 התוס' דהקשו אהא שכתב הרש"ש בדברי סצאתי זו סבראכעין
 נתכוין שם בברייתא איתא אסאי ח'( לכתוב נתכוין ד"ה ק"ד)שבת
 וזרק שתים לזרוק סנתכוין ס"ש חייב, שתים בירו ועלו אחת אותלכתוב
 אחד אות לכתוב דבנתכוין דבר, בההוא לחלק דיש להסביר וכתבארבע
 אינו שתים, לזרוק משא"כ התורה, סן אסור שיעור חצי לאיסור,נתכוין
 שם לאו מד' בפחות דזריקה סלאכה, חצי דזה משום וזהו סדאורייתאאסור
 עליו..זריקה
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 קי"נ( סי' )ח"ב שכתב ז"ל ציון בנין הנאון נם אזל זובשימה
 שנים משא"כ לחיוב, הראוי שיעור שם היה שלא אלא מלאכה עשהשיעור דבחצי מלאכה, בשותפות שעשו שנים ובין שיעור חצי בין החילוקלהמביר
 במלאכת באריכות מזה )ראה מלאכה, חצי אלא עשה לא אהר שכלשעשו,
 אחר מצד אלא בשר בהאי הבישול פעולת נעשתה שלא כאן וה"הכותב(
 הוי ולא לה אכיל הוה לא ררוסאי בן גם שהרי בשלימותה, אינהולכן
 מה ר' חלק עוד )ראה ליכא שיעור חצי מטעם וגם ארם לשוםבישול

 מלאבה(. חצי וכן ביטבת שיעור רחצי בהאשהארכתי

 מ' )פמחים התוס' מרברי נראה קליפה כרי רמבשל עירויוהאי
 כדי אף מבשל אין צונן לתור חמים מים עירו רבאם האלפס( ר"הע"ב
 רברי נראין וכן נותן(, ר"ה מ"ב שבת תום' )ראה שמתערבים מפניקליפה
 וח'(, ה' ס"ק צ"א )סי' והח"ר השלישי(, רין ס"ח מו"ס )יור"רהפמ"ג
 לתוך צונן ליתן לאמור כתב כ"ג( השבת )כלכלת ישראל שהתפארתאלא
 ב'(. סעי' )שי"ח בש"ע המבואר נגר וזה להפך אוחם

 שני בכלי גדש דדבר הקילדח שנפסקעירדי
 ומפליט, מבליע אלא מבשל ואין שני ככלי רינו הקילוח שנפסקעירוי

 שני, ככלי ררינו פוסקים רוב רעת ראשון מכלי שהוציאו נוש רברוכן
 ק"ה יור"ד ס"א, כלל יעקב מנחת )ראה המחממות, ברפנות דאיבוכיון

 מ"ה( ס"ק )שי"ח המג"א רעת אבל שם( י"ז ס"ק הגר"א ובביאורברמ"א
 הקילוח שנמסק שעירוי רעתו שהרי אזל שלשיטתו וכנראה ראשון ככליררינו
 שני, ככלי שדינו קבלנו כבר ואנו המחממות, ברפנות שאינו אףמבשל
 ב'(. ס"ק ל"ב אות מל אגלי)ראה

 סולרת שהיר זמן כל מבשל והוא מפי חמור באש שנצלה גושדבר
 בשום או בשמן מאש שסילקו לאחר אפילו הצלי את לסוך אסור לפיכךבו,
 ע"א ק"ט שבת רש"י )ראה מתבשלין והשום שהשמן מפני סולרת שהירכ"ז
 מויא(. שריקאד"ה

 ומ"ש מבשל באש שהוחם שצלי הפוסקים רעת לפי הקשה מלהאגלי
 לחמימה ונותן למעשרות קובע דבישול דמעשרות( מ"ז )פ"א דתנןמהא

 לחמימה הר"ש ופירש רותחין כשהן וללפת לקררה נותן אינו אבלולתמחויי
 ואע"ג בשמן, פניה מחליקין מהתנור 3שיוצאה חמה בעודה יקה עוגההוא

 עוגה והלא מבשל אינו שני רבלי תמחויי וכך מבשל, לא היאדחמה
 בין לחלק נראה ולרירי לכ"ע ומבשל באש עצמה ונאפה הוא נושדבר
 כהטא"כ ומבשל, בתוכו נכנס בקעימ בו דיש צלי רבבשר צלי, לבשרעוגה
 קובע אינו הכי וכהשומ ומבליע טפלימ אלא אינה הוא חלק דדברעוגה

לטעשרות.
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 נשאל ז"ל וואלקין אהרן ר' שהגאון להזכיר אטרתי בזהונעמדי
 שני בכלי חמין אדמה תפוחי לתוך צונן מרק ביטבת ליתן מותראם

 גם גוש דבדבר ח'( ס"ק ק"ה )סי' כש"ך מובא המהרש"ל דעת'2הרי
 אלא הרש"ל בחומרת מודימ אנו שאין והעלה ראשון, לכלי דומה '2ניכלי
 מצוה לצורך בפרט גוש בדבר אפילו ופליטה כליעה בו אין 'טני כלידכל
 דאיסורו והיתר איסור לענין רק היא הרש"ל דדעת אלא עוד ולא שבת,דעונ3
 דאיסורו בשבת משא"כ שני בכלי אפילו נוהג וזה ובלע דפליטכוטום
 ולכן גוש, בדבר אפילו שני בכלי דאינו ודאי ומבי2ל בייטול משוםחיא
 כ"א(. סי' ח"ב אהרן זקן )'טו"ה לאסור,אין

 וסוכר טיי עלי על או קפה ע? ראשון מכלי מיםעירדי
 שבת מערבשנתבשל

 חמין מים ל'2פוך מותר אם ע"ד( פ., )או"ה 1,,4 התי,ם הגאיןני:א4
 מערב רותחין יו קפה על נשפך דאם ודעתו כהויטה הפה על רא'טוןמכלי
 לעי2ות דמוהר לנמרי יביט והוא לחלוחיה '2ים בק ואי; המים והזרק'2בת
 לחלוחית בה כשאין יבש בדבר בישול אחר ביי2ול דאין עכו"מ, ע"יזאת
 החת"ס שדעת המביר קל"ב( או"ח )מה"ת מרדכי לבז'2י וב'12"ת קרים,מים

 אפייה אחר בי'12ל די'ט הרא"ם ודעת קלוי דקפה מ'2וכ גוי ע"ילחדמיר
 בשבת לערות להתיר כהב י"ג( סי' )ח"א ז"ל ציון בנין והגאוןוצלויח
 נ'2ארו העלים וע?טיו מע"'? חמין עליהן י2עירה במקום טיי עלי עלחמין
 בדבר ולא לה בדבר אלא בישול אחר בי'טול דאין מיטום לגמרי,יבי2'ם
 ולייבשם ראשון בכלי מע"ש כוכזי2 בישול לבשלם מוב דאפ'2ר וחיכייב'2

 )פמ"ג איכפת, לא מים ומעט חמין, ב'2בת עליהמ לערות טוהרואח"כ
 מ"א(. א"ארנ"ג

 דין )שם ישראל, התפארת דברי דנוטים נראה ציון הבניןכדברי
 כשמערין גוונא בכהאי נ':אל פ"ד( סי' ח"א )שו"ת טאירות והפניםהטמנה(
 קמ"ה( )שבת אמרו 'טהרי להתיר והורה סוכר על בטיי המעורב רוההיםמים
 שורין 1פרשי' בשבת" בהמין אותו שורין השבת מלפני בהמין 'טבא"כל
 לדבריו וכסעד ראשון בכלי אפילו שרויה והאי נימוח, '2יהא כדיאוהו
 ממימ שעושים יטמלח שכתב ל"א( ס"ק )שי"ח המג"א דברי את נםהביא

 בו דאין הקרוש שומן לענין הורה וכן בישול משום בו אין אותםשמבשלין
 בעל הגאון הסכים ולדעתו ט"ז( ס"ק )שם נימוח, שהוא אף בישולמי2ומ
 מזה )ראה לנולד. בקשר עליו שהשיג אע"ג קמ"ה( סי' ח"ב )מה"קשו"מ
לקמן(.

 והביא בזה להחמיר ראיתי ע"ג( ה' )דף ואהלות מור בשו"תאולם
 מקודם שנתבשלה אע"פ שטיי ח"ב, השלום נתיבות שו"ת דעת הואשכן
 טעמו וזהו ראשון מכלי עליו להערות להחמיר יש טעם, עוד שפולטתכ"ז
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 'טמוציאון זמן כל במיי שכתב ה'( סע' )שי"ח תשובה פתהי הרבשל
 וכהא י"ח( )שבת בשבת, שרויין לסממנים דומה שזה אסור צבעממנו

 להגיס אסור העין שקלט אע"פ ליורה צמר גבי י"ח( מע' )'טי"חרפסקינן
 וראח י"ך מ"ק )שמ בבאה"ט המיבא וורד'ם הגי:ת בשיטת והלךבו

 קפה(. לנעםבק'2ר

 שנ"כ מ"א( ס"ק רנ"ג )סי' להפמ"ג בא"א ראיתי זאת כהב.אחרי
 וחזר קלוי אחר בישול דיש ':יטות שיש בפרט גוונא, בכהאי לההמירכתב
 להחמיר דטוב נראה דבריו ומרוצת מ"ו( ס"ק שם )מ"ז שי"ה בסי' דבריועל

 להא דומה בזה אלא בישיל, אהר בישול אין יבש דבדבר שבתבאע"ג
 ברכה עליו תבוא דהמחמיר מלח לענין ש"ח( )סי' כירה פרקדהמרדכי
 הסביר ל"א( ס"ק )שם והמחהש"ק ל"ט( ס"ק )שי"ח שבת התוספותוהביאו
 הזהיר הצל"ה ובררושי לח ונעשה נימם דהמלה כ'טום המרדבידמעם
 סוכר, על ראשון מכלי הקפה או הטיי לשפוך שלא הפסח 'טבתוךב'2בת
 דבריו על ופלא צוקר לתוכו יתנו ואח"כ שני לכלי מקורם ישפכואלא
 וראיתי השנה שבתות בשאר ולא הפסח שבתוך בשבת דוקא החמירמדוע
 ע"פ דבריו שביאר י"ז( ס"ק תם"ז סי' היים )ארחות מהרש"מלהגאון
 בישול דאין בישול, בו שייך לא נתבשל 'טכבר דסוכר שכתב הפמ"אדברי
 סוכר דוקא אוכלים יש דבפסח כתב ל"א( )ם"ק והמחה'ט"ק ב.שול,אחר
 הפסח חג '?בתיר ב.2בת א"כ המיו, מחיטש טהקנים שיוצא כמוהדק
 הצל"ח. כוונת וזהו ראשון מכלי עליו לערותאפור

 דא"א ודעתו ההמיר קל"א( סי' )שו"ת שיק מהר"ם הגאטגם
 ו:תיבש שבת לפני מים עלע י2עירוי טיי על רותחים מים עירוילהשוות
 לגמרי מבשל אינו דעירף הבא דשאני בישול אחר בישול דאיןמשום
 שי"ח( )ם" בישול, אחר בישול דיש קימ"ל הלא צרכו כל נתבשל שלאובדבר
 כל או דרוסאי בן כמאכל יטיעור ידענו הלא הכא, דדינא ביביטואפילו
 לצורך ולא יטבהם המיץ להוציא הבישול י2בא העלים באלו מ'טא"כצרכי,
 בישול היוב מיץ בו שיש '2כ"ז ואפשר בישול, שיעור בו נאמר ש~אעצמן
 אחר ב"טול בו ו"ט ולבאן, בא חדשות פנים אמרען ב"טול ובכל ב"אית

 דעה בתרה טו"ז וכן קל"ג מי' יטם )ראה להחמיר נראה ולכןב"טול
 עירוס. לענין י"ב ס"ק צ"הסי'

 הבנק יטל להתירו בקשר נאמרו לא כנראה ז"ל שיק מהר"םדברי
 וכן דמותר מע"יט גמור בישול הטיי דבישול דהיכי לעיל 'טהבאתיצית
 "לבערבערנ בנימין אברהם ר' הגאון להרב בנימין משנת בשו"תראיתי
 בזה קדמו 'טכבר ראה ולא עצמו מדעת כן יטהוציא פ'( )סי'יטלי"מא
 העירף להתיר מהני יטבישול לדבריהם ראיה וכעין ז"ל ציון בנקהגאון
 נתבשל דלא רהיכי הרמב"ם ביטם הב"י דהביא מהא להביא יטביטבת
 חטאת. ח"ב בחמין ביטבת יטורהו אם צרכוכל

 שיטה על תמה כבר 'טי"ח( )סי' יטהד"מ להזכיר אמרתי בזהובעמרי
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 כ"ב בפ' 5דבדיו שסותדת פ"ט הדמב"ם מדבדי ש5קוחה שנראהזו,
 הוא שעכשיו אע"פ שבת, קודם בחמין נשרה או שנתבש5 "דברשכתב,
 מותר השבת קודם נתבש5 בלא אפי5ו נראה בחמין", 5שרותו מותרצונן

 כמבש5. חשיב ולא בשבת בחמיןלשרותו

 בישול הצריך עצמי דבר בין 5ח5ק בא הייתי דמסתפינאו5ו5י
 טיי כמו תמציתו ממנו 5הוציא שעומד 5דבר הדבר, גוף 5אכו5בכדי

 5א תו ו5כן 5הריכוך השרויה א5א הבישו5 אינו עיקרו דשםוכדומה,
 בדבר הרמב"ם מיירי דפ"ט כ"ב, מפ' פ"ט שונה ובזה בישול בי'שייך
 כמו בעצמו נאכ5 שאינו בדבר דמיירי בפכ"ב משא"כ בעצמוהנאכ5
 צרכו כ5 נתבש5 בלא חטאת דחייב הב"י דעת ו5כן ה"ז( )שםחילתות,
 טדברי נראה וכן עבידא ד5טעמא התם משא"כ 5אכלו, ראוי שאינומשום
 יצא וכבד הואי5 א5א יבש. 5דבר תב5ין בין שח5ק ט"ו( ס"ק )שי"חהמנ"א
 5התיר יש 5כן פעם בכ5 טעם ומוציא הואי5 5החמיר הפוסקיםמדברי
 צרכו. כ5 שנתבש5היכי

 5ערות ומשם בכ5י רותחים המים 5שים שנכון יוצא 5עילמהאמור
 על לסמוך ולא מאתמול שנתבשלו או מע"ש עליהם עירו שככר טיי ע5יע5
 יבש. בדבר בישו5 אחד בישו5 שאין סבראהאי

 בשבת קפה נעםעשית
 ק5ים יבשים קפה גרעיני 5וקחים : ד5ה5ן באופן נעשה קפהנעם

 הבישול ואחר כנהונ הקפה את ומכש5ים סוכר מערבים ואח"כ אותםוטוחנין
 אבק 5מין נהפך אשר והמותר המים תמצית את ומוציאין הקפה אתמיבשין
 5כוס נעשה ושוב ע5יו ומעדין קפה מהאי כף ו5וקחים בכ5ים, משימיןקפה
 יין(. 5אבק בקשר - 5עי5 )ראהקפה,

 ודומה 15 יש מבוש5 דין קפה אבק דהאי נראה עשיתומאופן
 דמסקנתו 5עי5 ומובא ע"ד( סי' )או"ח חת"ם בתשובת המכואר דינא5האי
 אפויה אחד בישו5 דיש הרא"ם 5שיטת דחיישינן ישרא5, ידי ע55אסור
 5גמרי נימס קפה שהאי והוא, אחר, ענין עוד בזה דיש א5א עוד ו5אוצ5יה,
 המרדכי שדעת וסוכד מ5ח מדין הוא שונה במה ובכן המים עםומתערב
 5ח ונעשה נימס דהם5ח משום דעתו, המחהש"ק שהסביד וכמו5החמיד
 מ'( ס"ק שט"ז )סי' דעתו כן 5א דהמג"א ואע"ג ע5יו, לח דבר דיןו5כן
 הוא גוש דבר ה5א בכ5י שימו ובעת אז5ינן השתא בתר דבכה"גאלא

 שיק המהד"ם ה5א אב5 פ"ד( סי' )ח"א מאירות הפנים או5 ווובשיטה
 שיטת ו5קיים 5אסוד דם"א מסתימת והוכיח ק5"ב( )או"ח בדבדיהםהאדיך
 לקמן(. מזה עוד )ראה להחמיר, שישהמרדכי

 5שבתא, דבתא בהלכתא ז"5 הרב של בסידורו דאיתי דין מן5בד
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 ממנו ונמחה הוזר אם מ"מ יבש, בדבר בישול אחר בי'2ול שאיןדאע"פ
 צריך ולכן בו סולדת היד אם בישול מיטומ המהוי קהלוחית בההוא ייטקצת,
 דידן ונדון עיי"ש, וכדימה מוכר על רא'2ון מכלי ולשפוך להיזהרמאד
 מ'(. פ"ק י2י"ח מג"א ג"כ )ראה דינא לההוא דמיהלא

 בזה נע'טה קפה האי של הבישול מלאכת רעיקר לוסר י'טעוד
 דמבואר להא ידמי ל'2תיה רא:י אינו חלא זה יב~א הך:תחין עליישמערה
 סעשה האי בלתי לאכול ראוי שאינו דבר דכל ד'( פע' )'טי"חבי2"ע
 כ"ט( סע' )שם העה"ש שביאר וכמו מלאכה גמר דהוח לע.2ותואכור

 דיש ד'2בת( ה"ב )פ"1 הירו'2למי שימת וזהו בפטיש מכה מ'2וםדהיובו
 פוסקים, ו'טאר ברורה המשנה דברי מירין וכן באוכלין, בפמייט מכההיוב
 אלחנן יצחק ר' והגאון למליח בקשר ט"ז( ס"ק )שי"ה המג"א 'טביארוכמו
 והוכיה הירושלסי ברברי דן י"ב( סי' )או"ח יצהק באר הבחיר בכפרוז"ל

 בתלמודא מלוגתא זה בדבר מצינו לא שהרי הוראהו, ע"מ אנושנוהגין
 ק"ר( )'טבת המאירי לו2יטת ואפילו שי"ח( )סי' הלבויט הורה וכןרידן,
 ולכן גמרח ואח"כ המלאכה מקורם עשה שהרי בפטי'ט, מכה משום כאןיש

 לאמור אם לי' בניחא צובע )ובדבר בי2בה קפח נעם לעיטות לאסיר דייטנראה
 מ"ח דף אורות טל נ"ו, פ"ק שכ' משנב"ר ט"ו, מ"ק יטי"ח פמ"גראה
 מזה שהארכתי ומה צ"ב סי' ח"צ ג', אות כ"ד כלל אדם ני2מתע"ג,

 ושוהט(. צובעבמלאכת

 אחך בישול אין לומר כאן 'טייך דלא לימר יש להאמורנ:סף
 כן, לפני שהיה מכמו הדבר שמשנה פעולה נעשה עירוי האי ע"יבישול,
 בקשר לקמן מזה )ראה בי'2ול אחר בישול אין מברת של היפךוזחו

 נכרי(. לבישול בקשר בח"ד וכן חמימות שומרלצלוחית

 חמין מים לתוך בשבת ליתן בוישר )עקסטראקט(תמצית
 אותו שמשימין וע"י נהיבש חרושת בבית כבר שנתבשל הבשרתמצית

 לפעמים הנאכל א( כאלה, תמצית מיני ב' וישנם לרומב ונעשה נמםבמים
 שאינו ב( חלב, או חמים מים עירוב ע"י תשמישו רוב אולם שהוא,כמו
 להא קצת דומה שמעשהו כנראה רותח, חלב או מים עם אלא שהוא כמונאכל
 לעיל. שביארתי קפההנעס

 שדן קל"ב( ח"ב )או"ח מרדכי לבושי בשו"ת ראיתי בספריםבעוני
 אחד לדבר ושניהם נ"א( סי' )ח"א מהרש"ג בשו"ת וכן דינאבההיא
 ראשון בכלי אפילו ליתנו דמותר נתבשל שכבר למלח שדומהנתכוונו
 יבש בדבר בישול אחר בישול דאין משום ל"א( ס"ק )שי"ח המג"אלדעת
 אהר במאכל מאכל דמתקן בזה, לפקפק אין הדש מאכל מתקן משוםואי
 אחר במאכל מאכל דמתקן בזה, לפקפק אין חדש מאכל מתהן כהטום בי'לית
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 אית תורה דאימור פשימא ראשון בכלי או מקודם נתבשל לא התמציתאם
 מלאכתן. נמר הוא דזה אמור נ"כ שני בכלי ואףב.'

 הוא שונה הלא למלח, דינא האי שמדמין מה א( דבריהם. על ליופלא
 כלל, בישול דין בו אין נתבשל כבר כשהמלח דהתם מלח, מדיןלגמרי
 אלא חרושת בבית צרכו כל מתבשל אינו הלא תמצית, בההואמשא"כ
 כמבואר אמור הלא וה ודרך בישולו נגמר המים וע"י בהמים לשימומוכן

 או צרכו, כל מבושל שהיה דבר האור על "המבשל נ'( ה' )מ"טברמב"ם
 כל מבושל דבאינו מדבריו מבואר פמור", כלל בישול צריך שאינודבר
 )סי' בש"ע ואיפסקא י"א( ה' פ"ג )ראה דבריו, הה"מ הבין וכן חייבצרכו
 ואע"ג צרכו כל נתבשל שלא כ"ו הקדירה להחזיר שאמור ב'( סע'רנ"נ

 פירש השבת, מלפני בחמין שבא דכל הא גבי ע"א( מ' )שבתדהרשב"א
 אותו שורין והלכך גוים בישולי משום בו אין דשוב כמאב"דשנתבשל
 הפוסקים רוב הלא מ"מ מותר, לכתחלה אפילו דדעתו נראה בשבת,בחמין
 מל, אנלי בעל הגאון ואף בוה, שיטתם להלן שאבאר כמו בדבריו קמולא

 הירושלמי על והמתמך מדרבנז רק שאימורו דדעתם שהוכיח י'( אות)מבשל
 כמאכל שנתבשל שור תבשיל יוחנן ר' בשם ביבי "רב שאמרו דשבת()פ"א
 בשם ריב"א דמר כי ותיא קמומה כירה ע"ג להחוירו מותר דרוסאיבן
 חייב", כמאב"ד לכשיתבשל בו מתרין גחלים ע"ג הקדרה השופת יוחנןר'
 בשבת וע"כ להחוירו, מותר נתבשל כאילו חשוב דכמב"ך רמשום מפורשהרי

 נראה אסור, דמדרבנן דעתו ולכן וה לטעם א"צ לחי2יכה סמוך דאימיירי,
 הירושלמי דברי שנעלמו לומר קשה דזה ואע"ג אסור, מדרבנן דמיהומדבריו
 דצריך שור בשר דין דשאני לומר נח ויותר והב"י הה"מ הרמב"ם,מעיני
 מ'( )שבת הרשב"א כדעת מתבשל לא ראשון בכלי ואפילו הרבהבי121ל
 בההוא לי ניחא והוא כלום יועיל דלא קטומה כירה ע"ג להחזיר מותרולכן
 מ"ז )אות השבת בשביתת אלו הירושלמי דברי מבואר ראיתי וכןבישול
 שדבר מ'( ס"ק )שי"ח הטנ"א על החולקין הפומקים שימת ידוע ב(שם(.
 וכמו בישול אחר בישול כהטום בו יש ולכן עליו לח דבר דין שנימוחיבש

 ברברי מבואר כ"כ ראיתי והלום קפה נעס בשאלת בוהי2הארכתי
 לענין כלח דינו לגמרי שנתקרר דשומן רנ"ג( למי' )הגהות ו"ל רע"אהגאון
 בשבת לשפוך לאסור רוצה טעמא ומהאי לו דומה תמצית והאיבישול,
 וכן מ"א( אות רנ"ג מנ"א מוה )ראה משומן, מלוכלכים כלים עלרותחים
 מי' )או"ח אסאד מהרי"א ושו"ת פ"ג( ב' )שער כהן המנחת דברינראין
 אבנ"ו שו"ת נ"ה אות שם מל אגלי )ראה אבנ"ו בעל הנאון ודבריע"ח(
 בישול(. אחר לבישול בקשר מוה דנתי ד' ובחלק קכ"ח סי'או"ח

 הלכות לענין למים הצריך תמצית דהאי לומר יש להאמור נומףג(
 ברמ"א דמבואר שרויה בלי לאכלן שאוא קשים מדברים הוא שונה לאשבת
 א"א תמצית וההוא מלאכה גמד דהוי בשבת לשרותו דאסור ד'( סע')שי"ח
 בי' דאית ואפשר קשה, דבר כשהוא בפרט הדחק ע"י אלא מים בלילאכלו
 מזיגת דגבי ואע"ג לעיל( )ראה הגמר, דדך הוא דזה בפמיש מכהמשום
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 ט"ו( ס"ק שכ"א מי' משנב"ר כ"א מי' בינה אמרי )ראה להיתר נראהיין
 הכא משא"כ הדחק ע"י לשתות ראוי והוה לשתיה ראוי ג"כ המזיגה קודםשם
 שמשתנה ועוד קם"ד( מי' ח"א מהרש"ם שו"ת )ראה כלל, לאכול דרךדאין

 ג"כ )ראה בפמיש מכה מיטום בי' הוה שפיר לי' מעלה והתיקוןסהויתו
 ט"ז(. שי"מ א"אפמ"נ

 שנתבשל שמלח המכימו הפוסקים כל שלאו ידוע דין מן לבדד(
 וראה מ' )מע' להחמיר, נומה דעתו הרמ"א נם שהרי בישול, די בואין
 מכלי עירוי דע"י לומר נראה ולפ"ז ד'( אות הס"ב נ' אות שי"ח ד"מנ"כ
 צ"ע. ולדינא ראשון, בכלי משא"כ להתיר סברא יששני

 וראיתי השבת יטביתת היקר בהספר זכיתי לדפום הדבריםבמדרי
 נ"נ( )מי' יומף וילקמ בשם שאלה האי שהביא כ"ז( אות מבשל)במלאכת

 מוטעם אין רותחין מים האי עם ההערובות דבלי ממעם לאמור המשיב:דעת
 דקימ"ל כמו בישול", אחר בישול "אין של ההיתר בכלל אינו ולכןנ"כ
 ככתב דינו אין מהראשון יותר הכתב מתקן השני שאם כתב, ע"נ כתבגבי
 והמחבר קל"א(, סי' אבע"ז ב"ש רמ"א ע"ב ק"ד שבת תוס' )ראה כתבע"נ

 נאכל לאינו שהוא כמו הנאכל בין לחלק ויצא בדבר האריך השבתיטביתת
 ואע"נ וכדומה ומובר אוז כשומן רינו שהוא כמו שהנאכל שהוא,כמו

 שם( ל"א )ם"ק במג"א המבואר למלח דומה מ"מ כ"כ, מומעםשאינו
 יהמין מזה( לעיל )ראה המרדכ., יטכתב כמו תע"ב שהמחמיר א5אלהתיר,
 כ"א י"מ או"ח, ארי' שם יטו"ת ראה להחמיר, כתב חמין בלא נאכל'טאינו
 קרוש(. לרומב בקשר בח"ר וכן למוכר בקשרכ"ב

 האש על העומד תבשיל ו?כסותלהנים
 מהאש אדתהוכשהסירו

 בשבת לקדרה מגריפה להכנים אסור ולכן מבוטל משום הייבהמגיס
 הבישול מצרכי והוא בה שמגיס מפני בשבת ממנה להוציא האש עליהיא
 האש על דוקא ולאו י"א( ה' מ"נ )רמב"ם בשבת, כמבשל ונמצאהוא
 משנה )כסף לה, קרי האש ע5 האור מעל מרותחת שהעבידה כלאלא
 ואע"נ ה"ד( פ"ט וכן 'טם פ"ג )מ"מ צרכה, כל נתבשלה שלא והואשם(

 הבישול, ממהר ההנמה הלא מ"מ מאליה, תתבשל הנמה בלא'טכשיניחנה
 )ראח האש, אל ומקרבו האש מן רחוק שהיה התבשיל חלק מקרבשהרי
 שאינה ראשונה הגמה על אלא חייב דאינו הרמב"ן רעת הכהטנה(מרכבת
 מניס רבלא אהת, פעם בה משהגים אבל זו, בהנמה אלא מהרהמתבשל
 הרשב"א רעת אבל שם( מ"מ )ראה עביר, דמאי פמור המנים אףמתבשל
 נתבשל כשכבר משא"כ דרוסאי בן כמאכל נתביטל כשלא רק הוא מגיםדחיוב
 לחלק שלא י"י( מע' )שם ז"ל, מל אגלי בעל הנאון והורה שיעוראכההוא

 אפילו אש ע"ג קדירה שהמגים אלא אח"כ, להבאים ראשונה הנמהבין
 אלא חייב דאינו אש מע"נ כשהעבירה משא"כ אמור צרכה כלנתבשלה
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 בהשנב"ר )ראה מותר, בכה להוציא אבל צרכה, כל נתבשלה שלא זסןכל
 מזה(. תי"א סי' ח"נ ררב"ז שו"ת וכן קי"ז שי"חמי'

 )חולין ניעור, כסו פועל האש על חעוסרת קרירה שכיסויהיות
 בשבת אסור ולכן החלקים כל ופתבלבלין סתערבין הכיסוי ע"י שהריק"ח(
 שביתת )ראה להגיס שאסור כמו צרכה כל י:נתבשלה קדירה בכיסוילכסות
 כ"ו(. סע'השבת

 חמימות שומר צלוחיה להוך בשבה הבשי?להה
 גזירה הבל סוסי4 שאינו ברבר אפילו בשבת סאכל טוסניןאין

  רא"ש ע"א ל"ר )שבת להטסינה, וירתיחנה שנצמננה קרירתו ימצאשמא
 צרכו, כל התבשיל כשנתבשל אפילו הוא זה ואיסור רנ"ז( סי' או"חשם
 שלא כרי או העכברים סן לשסרו כרי התבשיל על כלים לשים סותראבל

 על כיסוי ונותן כשוסר אלא להחם כסמסין זה שאין בעפרוריהיתטנף
 בה שנתבשלה מקררה התבשיל בשבת פינה ואם ב'( סע' )שםהקרירה,
 דלא ה'(, סעי' )שם הבל סוסיף 'שאינו ברבר להטסינו מותר אחרהלקדירה
 הוה פנהו אם אבל שנתבשל, בכ"ר שהוא חם דבר אלא בשבת להטסיןאסרו
 ה'(. )מו"ז רסותר הצונן את כמטמיןלי'

 צלוחית לתוך סאכל לתת להתיר נראה אלו המחבר מדבריוהנה
 לחלק ריש אלא אחרת, לקררה התבשיל מפונה שנוי רלא חמיסותשומר
 קא אקורי "השתא י"ל ובכן להתבשיל טקררין הרפנות שני בכלידהתם
 מעמירין רהרפנות חסיסות שומר בצלוחית סשא"כ נ"א( )שבת לי'",מוקור
 שצריך הלא רש"י ורעת החום להעמיר מתכוון רהוא אלא עור ולאההום,

 שפירש וכסו שהותרנו( ד"ה )שם המאירי רעת הוא וכן לאוקירי'להתכוון
 כן לא כ"ר( )פ' הרמב"ם שרעת אלא ר'( אות )שם רש"י רבריהררישה
 )ראה בו, שנתבשל בכ"ר יהא שלא והוא שרי מתכוון בלא ראפילונראה,
 סי' )או"ח  ז"ל ~נו עה בעל הגאון הוראת נראה וכן שם( ה' מ"זפם"ג
 להחזיק הבל סוסיף שאינו ברבר להטסין להתיר שכתב כ"ב( סע'רנ"ז
 המאכל רפינה רהיכא ו'( סעי' ב' )כלל ארם בחיי טהמבואר גרע ולאההום,
 וכסתות. בכרים הקרירה לכרוך סותר אחרתלקדירה

 אהרן ר' להנאון י"ר( סי' )ח"ב אהרן זקן בשו"ת ראיתי בזהבעיוני
 ע*פ והוא אחר, ממעם להקל שצדד אלא זו סברא שהביא ז"לוואלקין
 רהממנה גזירה דעיקר שכתבו במה( ר"ה ע"ב מ"ז )שבת התוספותרברי
 סותר צרכו כל נתבשל או חי רבר אבל בשיל, ולא רבשול ברבר רוקאהוא

 רנתבשל כאן ולפיכך כן שנהנו במקום להקל זו ריעה הביא והרם"אבהממנה
 בלח דבלח רקיים"ל סהא להקשות ואין להטסין, לאסור אין צרכוכל
 בישול אין לנמרי נצמנן רלא היכי שהרי אינו זה בישול, אחר בישוליש
 ש"י( )סי'  והתה"ר הסט"נ שביאר וכסו שי"ח(, )טור ביח אפילי כישויאחר
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 המור בדברי שעמדו וב"א שי"ח פמ"נ )וראה דרומאי בן מאכל דוגמתשזה
 בזה(. להיות שצריך החימום מדרגת המור ביאר לא מדוע וגםאלו

 דבריהם, על תמה מ"ז( סי' ח"ר וגם )שם אהרן זקן דבשו"תאלא
 וביאר צרכו, כל נתבשל כבר שהתבשיל לכאן דרוסאי בן מאכל עניןדמה
 פעולה צריך בישול דכל משום הוא כישול אחר בישול אין של הדברשימוד
 כהטום לבשל התורה אמרה הכי וכהטום שנתבשל, בדבר דמנכרושינוי
 אין מברת וזהו הבישול, מקודם שהיה מכפי הדבר משתנה הבישולדע"י
 נמצא הדכר, לשנות הספיק כבר הראשון דבישול דכיון בישול, אחרבישול

 שנתבשל, בדבר דמינכר דבר שום עשה ולא כלום פעל לא השנידהבישול
 ניכר ואין הראשון למעמדו דחוזר לח בדבר משא"כ גוש בדבר דוקאוזה
 שייך אם שנמתפק י"ח מ"ק מ"ח מי' יור"ד פר"ח )ראה פעולה, שוםבו

 וצ"ל בה( ניכר הבישול פעולת שאין כיון במים דאורייתא בישוללגמרי
 מ'( )שבת הפ"י שכתב וכמו החימום הוא הבישול פעולת לחדבדבר
 להורנת שבישלו ובשמן שיוחמו תני מים וגבי בלישני' התנא דקדקדלכן
 מאכלים לשאלת בקשר מזה שכתבתי מה )ראה פעולתו, הוא חימוםדבמים
 האופה ה'( שבת מהלכות )פ"ט שכתב הרמב"ם דברי נראים וכןקפוים(

 לך הרי חייב, וכו' המים את המחמם או המאכל, את המבשל או הפת,את
 החימומ ריכוך שייך דלא דבמים להורות מחמם ובמים מבשל כתבדבמאכל

 הבישול.הוא
 ששיעור שהסבירו לעיל שהבאתי והתה"ר הממ"ג דברי יתישבולפ"ז

 במקום הוא לח ברבר שחימום לפי והוא דרוסאי, בן כמאכל הואהחימום
 בישול, שמי' דרומאי בן כמאכל בישול גוש ברבר וכמו גוש בדברבישול
 המים באם ולכן בישול, שמי' דרוסאי בן כמאכל חימום לח בדברכ"כ
 הכי ליתא בישול, משום דהממנה הרשב"ם לשימת חם המאכל אוחמים
 הממנה.לאיסור

 דחו הראשונים רבותינו רוב שהרי הרבה, לפקפק יש זה בהיתראלא
 מעמים ב' משבת( ה"א )פ"ד מבואר דבירושלמי ועוד הרשב"םלשימת
 החשד, מפני ב( ביהמד"ר, בימול מפני א( חשיכה, עם בשבת לטמוןשאמרו

 המעמיר בדבר אפילו ולכן שם בש"ק כמבואר כרשב"ם דלא מוכחומירושלמי
 רנ"ז(. )מי' והפמ"ג הגר"א כמ"ש אסור נמי צרכו כל ובבישולהבל

 הבל מומיף שאינו ברבר מותר שני דבכלי כהטום ההיתר שלעיקרו
 מרתיח ולא לה מיקר קא דאוקירו ע"א( נ"א )שבת רשב"ג שפירשוכמו

 מעמיר אלא ואינו חמימתו מדרגת המים אובד זה בצלוחית בהשימוובודאי
 לכלי ולעשותו לקררו הועילו הדפנות אבל מהאויר, יותר יתקרר שלאהחום
 ומהאי זו, בצלוחית ומתקררת המים הולכת הזמן בכהטך. אלא עוד ולאשני,
 וכמו י"ד( ס"ק )רנ"ז ראשון לכלי כשמהזירו אפילו המג"א היתרמעמא
 ראשט בכלי בשל דהוא דהיכי המ"ז רבדי ה'( )מ"ז שם הפמ"גשביאר
 לא דאז ראשון בכלי סולדת יר ועדיין ריקנית ראשון לכלי אחוכונתן
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 למגזר ליכא בתחלה שנתבשל קדירה באותה שאין כל מ"מ שני, כליהוי
 )שבת הירושלמי דברי שם הביא לזה ראי' וקצת צוננת קדירתו ימצאשמא
 מה הוא שני לכלי ראשון כלי בין דהחילוק התם אמר יוסי דר' ה"ד(פ"נ

 שוה דאינו כלומר שולטת, היד שני ובכלי שולטת היד אין ראשוןשבכלי
 שולטת. היד שאין עד שני מכלי חזק יוהר חומו ראשון ובכליבשניהם

 חומו ומדרנת שולטת יד אין נמי אחר בכלי אם דאפילו אמר יונהור'
 עשו ראשון לכלי דרק שרי, הכי אפילו שנתבשל שני בכלי כמושוה

 לכלי רק הרחקה כהצום שהוא דבר דכל הרי שני לכלי כהטא"כהרחקה
 וכמו ראשון כלי הוא שנם אע"נ האחר, לכלי ולא עשו בתוכהשנתבשל
 בזה. ז"ל הרמב"ם שיטת לעילשביארתי

 המאכל או המים שהרי לו, יש שני כלי דין זו דצלוחיתנראה
 מעט מקררת אלא לנמרי חומה מעמדת אינה ולבסוף הדפנות ע"ימתקרר
מעט.

 )או"ח הלבונה גבעת בשו"ת נם ראיתי אהרן הזקן של התירוכעין
 דשרי. אחרת לקדרה מפניה נרע דלא כוה(סי'

 משום לאמור כתב נ"ה( מי' ח"ב )או"ח מרדכי לבושי בשו"תאולם
 התירו שהרי הטמנה, איסור שייך נ"כ עצמו דבמאכל בשבת, הטמנהאיסור

 לא וזה ב'( מע' רנ"ז )מי' העכברים, מן לשמרם אוכלים על כלי לכפותרק
 לשימו דיעץ אלא הממנה, ביה דשייך חומו להחזיק משא"כ הטמנה,נקרא

 השתא רשב"נ של הסברא שייך דאז להצלוחית ומשם שני בכליפתחלה
 מ"ק ומנ"א ה' מ"ק שם טו"ז )ראה לי', רתח קא מרתח לי' מקרראקרורי
 שביארתי כמו שני כלי אלא אינו שהצלוחית בזה הרגיש לא וכנראהי"ח(
 התבשיל על כלים לשום מותר שהרי הטמנה בנדר אינו הלא והכימוילעיל
 ונותן כשומר אלא להחם, כמטמין זה שאין בעפרורית יתטנף שלאבכדי
 ב'(. מע' רנ"ז )מי' הקדרה, עלכיסוי

 בהומפות לב )מערכי ז"ל צירלזאן רי"ל שהגאון ראיתי דין מןלבד
 שמערה דבכלי שני, כלי זה דאין מטעם נ"כ לאסור ודעתו בזה דן ה'(סי'
 יבוא לא בודאי במתכון, מיקד קא אוקירו רש"י פירש הלא המאכל,לה

 שדופני אלא עוד ולא הכא כהצא"כ מפנה( אבל ד"ה נ"א )רש"ילהרתיחו
 הכלי בין מצונן ממוצע כלי ואין חומו, לשמור המאכל על פועליםהכלי

 בדבדי הדניש לא שהוא וכנדאה בו, שמטמינים הדבד וביןהראשון
 לעיל, דינא בההוא ושיטתם דבדיהם שביארתי והפמ"נ הרמב"םהירושלמי

 ליכא בו שנתבשל הכלי זאת אין אם מ"מ שים"ב ראשון בכלי שאףא(
 ופוחת, הולך הזמן בכהצך שהחום ב( צוננת. קדירתו ימצא שמא בי'למנזד
 עם כלי מטמין דהתם שבש"ם, מזו כהצונה זו, דהטמנה משום להקל שדןאלא

 ובכן סילון( הביאו בד*ה ד"י בשם ל"ט שבת )תום' הכא, כהצא"כתבשיל
 רבנן, בי' נזדו ולא שכיחא דלא כמלתא והוה חז"ל נזירת עליו חללא

 )דאה הבל, שמומיפין אע"פ בהם להטמין שהיתידו סלעים נביכדמצינו
 נ'(. סע' דנוז ורם"א כמפום ד"ה ע"א י"ט ב"בתום'
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 השיג ז'( טובה )ארץ ז"ל טביומי יהודה מובי' ר' הגאון ידידיוהנה
 המלעים הלא מלעים גבי דהתם למלעים, רידן נידן לרמות דאין ודעתועליו
 זו כלי כאן אבל הנזירה, בכלל נכנמו דלא אלא הגזירה, בשעת אזהיו

 לגזירת בקשר - לעיל )ראה שגזרו, בשעה היתה שלא רק להטמנהראויה
 שמא גזירה אמרו אלא חילקו, ולא גזרו בסתמא וחז"ל הנר( לאור יקראלא

 שומר בצלוחית גם זו גזירה משום יש דעתו ולפי וירתיחנה קדירתויטצא
 ג' מע' הרם"א על שהקשה טומנין במה ר"פ שבת ק"ע )ראהחטימות,

 דאפילו הירושלמי מעם ועזב ע"א י"ט ב"ב בתום' ר"ת רברי שתפםשם
 שבת התום' דדעת ועור הבל, מוסימ אם להטמין אמור שכיחא דלאבהטמנה

 מזה העיר וכן שכיחא דלא במלתא ואפילו בגזירתן רבנן פליג דלא ע"בי"ר
 ה'(. מ"ק רנ"ז מי' יעקבהישעות

 הנזירה, על מוסיפין ואין מחרשין דאין מטעם התירו בזהאולם
 והרמב"ם התומפתא דברי לפי להטמין דהאימור ועוד שבועות()ירושלמי

 שהיד ראשון לכלי התבשיל בפינה ואפילו בו שבשלו בכלי אלאאינו
 שני לכלי כשפינו ג"כ מותר והרשב"א הר"ן ולדעת להטמין, מותר בומולרת
 שהרי שני, ככלי דינו זה והצלוחית לקרר 1כשהכ11נה כשהים"באפילו

 הש"י דדעת אע"ג הפומקים, פסקו וכן הואיל ולכן באש נתחממו לאדופנותיו
 לשם שלא רק לכ"ש אפילו כשמפנה משא"כ לקררו, במתכוון רקדמותר

 המנהנ כן לא מ"ם ראסור. להטמין ביותר נח שתהא כדי אלאהתקררות
 להתיר. נראה ולכן הש"עודעת

 ל"ה( מי' )ח"ב מהרא"ב בשו"ת ראיתי הדפוס הרבריסבסררי
 שבעת ממחק, משום בזה שחשש שלי"טא זילברברג רא"ב הגאוןלהרב

 ואמרו מומחים מאת ודרשתי החמימות כח מחזקת וזאת כולו ע"פהבקבוק דופני בין מתפשט )7!ט0!"%1( החי הכסמ הבקבוק לתור הרותחיןששופכין
 )ם0ט~ש~מן( ברוד חומר נמצא הבקבוק דופני בין אלא דרכו זה שאיןלי

 לההוא מקום אין ולפ"ז שמה הנתון הדבר של הקור או החוםהמחזיק
חששא.

 מע"ש שנתבשס תבשיס או פשטידאליר~ן
 ה'( מע' רנ"ג סי' חיים בארחות מובא י"ב )מי' יומף כתנותבשו"ת

 שנתבש5 פשטידא או תבשיל מאתמול שהוסק התנור לתוך לתתהתיר
 ע"י בתנור ובשומו מלמעלה וצף נקרש שהשומן ואע"פ צרכו, כלמע"ש
 שלא רק ט"0 מע' שי"ח )סי' ונמם, נימוח מאתמול שם שנשארההבל
 ובשו"ת במוש"ק, אפילו התבשיל לאכול אמור נתן ואם ממש, האש ע"גיתן
 בכהשקה או במים דן ז"ל מליובאוויטש להגאון ל"ז(. )או"ח צדקצמח

 ודעתו צינתה, להפינ התנור בפי ליתנה מותר אם לאדם מזקת קרשכשהוא
 י"ד( מע' שי"ח )סי' הלכתא איפסקא שהרי ולחולה גדול לצורך רקלהתיר
 אע*פ כתב שם והב"י להתחמם, שיכול במקום לאש קרוכ ליהןדאמור
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 להתיר, נראה משבת( הר' כ"ב )פ' ורמב"ם ע"ב( מ' )שבת רש"ישמרברי
 אלא להם, מסייע והירושלמי הרבים שהמה מפני האוסרים כרעתנקטינן
 רל"ב( )סי' התרומה ספר שדעת ובפרט המתירין על לסמור יש חולהשבער
 שם להשהות רעתו שאין כיון לאש סמור אפילו לתתו מותר צינתןשלהפיג
 מועט. זמן אם כיהכלי,

 דכדומה מתכדה במיני מבשר מלאכתחידב
 גחלת שתעשה ער המחממו או שהוא כל מתכות ממיני אחרהמתיך

 מממנים, בישול לי מה פתילה בישול לי רמה מבשל, תולרות זההרי
 י"ב פ' )רמב"ם מבעיר, משום חייב לצרפו נתכון באם אבל 1'()יבמות
 ל"ז(. ס"ק שי"ח סג"אה"א

 בטבע, קפוי שהוא אחר רבר או וזפת חלב חטאה או שעוההמממס
 להתיכם, דמותר בקור שנקרשו שומן או שמן לאפוקי מבשל, משוםחייב
 שררכן משום כ"א( )רף הכלבו ביאר רבר של ומעמו ט"ז( סע' שם)מג"א
 זהו הפשרו בו סולרת היר כשאין שאפילו לומר נראה ולפ"ז קפואיםלהיות
 סולרת. היר שיהיה צריך אינו החמאה נמם לכיטיהיה כיבישולו

 מבושל היה אם אבל חי כשהוא אלא חייב אינו החלב אתהמממם
 כמו הבישול ע"י משתנים שאין רברים אבל בישול, אחר בישול איןמכבר
 יעקב שבות שו"ת )ראה חייב, ובישלם ונתקשו חזרו אם בו, וכיוצאמהכת
 ל"ח(. או"חח"א

 הלב של ררכו רגם אע"ג מתכות, למיני חלב בין רמחלקינןוהא
 לחלק שכתב הכלבו מרברי מוכח שכן ארם הנשמת הסביר ולקפות,לחזור
 משא"כ קפואין להיות ברייתן שתחלת משום ורונג, לחלב מתכותבין

 משא"כ חדש גוף נעשה ובכן מתיכו בו להתשכהט רוצה שהוא פעםיטבכל
 כהטנה )פ"ג הר"ש מרברי להביא יש לזה ראיה וכעין קפוי, רק שאינובחלב
 בפתילה אפילו בשבת כהן בת שריפת שאמרו לרבר וראיה רטהרות(ב'

 וכדומה, וצביעה כתיבה ממלאכת התכה מלאכת שונה ובזה בכבר,שהותכה
 שבהתכתו המתכות את המתיך משא"כ להתקיים המלאכה תכליתששם

 בהרליק שמצינו וכמו למעשהו, כלי להוציא ותכליתו מחשבתונתקיימה
 רכוותי'. ה"נ מבעיר, משום יתחייב לא האם קטן קימם או נייר מיסתבשבת

 מתכות דהתכת ךינא אההוא המפרשים שהקשו מה יתישבולפי"ז
 במלאכה אלא חייב "ראינו שכתב טשבת( י"ג ה' )פ"ט הרמב"םמרברי

 מפני אלא ומתקשה כשחוזר במתכות יתחייב למה ובכןהמתקיימת"
 גם מזה )ראה דרכו, היה כן במשכן וגם מחשבתו, נתקיימהשבהתכתו
 י'(. ס"ק ט' אותבאג"ט

 אהרן אברהם ר' הגאון הרב שמו"ר להזכיר אמרתי בזהובעמרי
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 ג"כ עמד ע"ג( דף )ח"א אברהם משנת הבהיר במפרו שליט"אפריים
 המקיימת מלאכה הצריכים דברים לשאר מתכות שבין חילוקאבההוא
 את להעביר כאן פעולה שום עושה אדם שאין משום הוא שהחיובודעתו

 שמעצמו אלא מתבשלת היא לאתונא הסיכתא כשהשליך מיד דהאהבישול,
 קמיט" והדר רפי "דמרפא בגמרא שאמרו וכמו בישול לאחרמתקמט
 הואיל חייב מ"מ לפטור חסרון גם שיש אע"ג בישול מלאכת פעל הואובכן
 נתבטלה שפעולתו נמצא מאליו שנתקשה אלא קשה עשהו לא בעצמווהוא

 כאן שכתב ה"1( )פ"ט זו בהלכה לשונו הרמב"ם שינה ולפ"זמאליו,
 כושא"כ מבשל" תולדת זה הרי גחלת שתעשה עד המתכות את"המחמם
 במים לצרפו כדי הברזל את "המחמם ה"א( י"ב )פ' שכתב מבעירבמלאכת

 כהטום יתחייב לא ולמה הראב"ד הקשה וכבר וחייב" מבעיר תולדת זההרי
 המניד והרב עיי"ש, קמיט והדר רפי דמרפי לאתונא סיכתא כמומבשל
 אור נעשה עצמו שהוא דבר שכל מפני מבשל, משום לחייבו ראוי דלאכתב

 הקשה והלח"מ מבעיר, משום אלא מבשל משום לחייבו ראוי אינוושורף
 אלא המתכות" את "המחמם שכתב מבשל משום רבינו מחייב בפ"טהלא

 חייב במים לצרפו "כדי וכהב י"ב בפרק הזהב בלשונו דייקשהרמב"ם
 שנעשה עד הברזל את המחמם דבאמת לומר בזה 1כ11נת1 מבעיר"משום
 פעולת מ"מ לקשיותו אח"ב הדבר דיחזור אע"ג מבשל, משום חייבנחלת

 במלאכת משא"כ ממילא הבא דבר זהו לקשיותו דחוזר והא נעשה,הבישול
 הברזל את מקשה הוא כלומר במים" לצרפו "כדי כ11נת1 ששםמבעיר
 מבשל. משום לחייבו אפשר אי כזה באופן בישול מלאכתומבמל

 האי ק"1( )שבת שפירש רש"י דברי הם זו לסברא ראיהכעין
 פתילה מדליק שהוא מממנין" מבשל לי מה פתילה מבשל לי "דמהמברא
 שאינו הבישול, על וחייב זה הוא בישול ודרך פיה, לתוך ונותנה אברשל

 שזה שפרש לרש"י דחקו "ומה וצורף מתקן אלא בבישולו האברמקלקל
 ואב הוא, גמור בישול "והאי פירש ע"א( )1' דביבמות ועוד בישול,דרך

 גמור, בישול זה שאין מילל מי וכי וכו'" ילפינן דממשכן הוא,מלאכה
 הוא, גמור בישול מ"מ המתכות שמתקשה אע"פ בזה לבאר דבאאלא

 רך, ובעודו מעיו לתוך שירד פיו, לתוך להנתן הוא זה האבר תכליתשהרי
 להשתמש היה במקדש שתכליתן סמנין בישול כעין מלאכה אב הוהאז
 אבר. פתילת כ"ב רכין כשהןבהן

 המתכות את המחמם ולמה שהקשה האג"ט דברי יתישבוולפ"ז
 עם במו המתכות בזה משתמש שאינו מפני אב, ולא תולדה אלאאינו

 ההשתמשות משא"כ הפתילה עם ובן רכין כשהן השימוש ששםסממנין,
 מבשל, תולדת הוה ולפ"ז מאליו שנתקשה אלא קשה, שהוא המתבותעם

 מבשל. ולא מבעיר תולדת דהוה במים לצרפו בדי הברזל את מחמםכהטא"כ

 חם בתנור רטוב עץ הנותן וכן חרם שיעשו עד אדמה בליהמבשל

 באש קשה גוף שמרפה בין דבר של כללו מבשל, משום חייב ליבשוכדי
 ה"1(. פ"מ )רמב"ם מבשל, כהטום חייב הר"1 רך נוף שהקשהאו
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 דשדא מאן האי אחא דרב מימרא האי הוא הרי זו הלכהמקור
 חייב כופרא דארתח דרבא הא וכן מבשל, כהטום חייב לאתונאסיכתא
 ע"ד(. )שבת מבשלמשום

 בע"ז דמטקינן מהא ע"ז הקשה לשבת בחידושיו הרמב"ןוהנה
 דעיקר משמע וכאן מכוין קא מנא דלשרורי גוים בישולי גבי ל"ח()דף

 רפי א"כ אלא הדבר לעשות וא"א הואיל ותירץ ברישא, דרפי הואכישולו
 עיי"ש. רישא בפסיק ר"ש דמודה חייב,מעיקרא

 במים העןרוייםבברים

 אצל או לאש סמוך לנגבם אסור מעט אפילו במים השרוייםבגדים
 אסור בהם לבוש כשהוא וה"ה מבשל משום בהם סולדת שהידהתנור
 מ"ו(. סע' ש"א )או"ח התנור אצל או בהם סולדת שהיד החום נגדלעמוד

 דבריו דלפי אלא רשבת( פ"כ )סוף המרדכי דברי הם זו הלכהמקור
 המתבשלים להמים צריך אינו הלא מבשל משום יתחייב ולמה להקשותיש

 ריב"א בשם שכתב דשבת( פ"ק )סוף בהגמ"ר וראיתי לאיבוד,והולכים
 באור ונתנו המשרה מן שהעלה בפשתן מיירי שזה פשתן של דאוניןאהא

 מחמת מתרכך בתחלה המתייבש דבר דכל בישול, איסור בו וישלייבשו
 חייב לאתונא סיכתא דשדא מאן האי כדאמר ומתקשה, שבוהלחלוחית

 משמע משיתלבנו, פשתן של האונין מדליקין בבמה אבל מבשלמיטום
 ליבון. משוםדעיקרו

 אפשר כתב ק"ח( )אות הש"ע על בהגהותיו ז"ל הגר"אוהנה
 מן לח במשתן דוקא למרש לכתחלה רצה שריב"א אלא איתא והאדהא

 שהחיוב הגמ"ר מדברי נראה עכ"ל, חייב יבש דאפילו בו וחזרהמשרה
 משום דחיובו שכתב הלבוש כדעת דלא וזה תחלה שמתרכך משוםהוא

 מתבשלין.דהמים

 או חרס כלי לנגב רוצה כשאחד יהי' דיעות תרי הני ביןהנ"ם
 שהטעם נאמר באם בהם, סולדת שהיד במקום שעליהם מהמים מתכותכלי
 המים, בישול משום נאמר אם אבל זה, שייך אין הלא הכא שמתרכך,ממני
 הדבר לאסור דיש לומר ונראה המים, בישול כהטום יתחייב בכליםגם

 הנאון שאסד וכמו דאסור, לי' ניחא דלא רישא מפסיק גרע דלא הכללדברי
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 פסיק משום בו סולדת שיד החום ננד הלחים בבנדיו לעמוד מנב"רבעל
רישא.

 כה, פד ותתכני שעזרני עולם בורא לא-ל והודי' שבח ואתן שלישיז( חלק ונשלםתם
 יורני ופירובין, שבת תלאכות שאר על ד' חלק להוציא בפוזרי ד' שיהא תפלהואני

 הקדושה תורתו בתאור פיני יאיר תשגיאות, ויצילני החיים, תורת עתורתונפלאות
 ותחזנה הגאולה יום ויחיש יתהר לאעיתתה'(, ולכוון לשתה תורה ללתודויזכנו

 בב"א. גואל בביאתעינינו
 במלאכה דברים הרבה ועוד המצע קצר כי מבשל מלאכת באמצע הפסקתי1(

 בעזה"ש. ד' בחלק יבואוזו
 ע"ב שער במדבר, פרשת עקידה פ"א, רבה קהלת מ"4 פ"ו אבות ראה2(

 אל פונה שהוא מי כי לאמיתה, לכוון זוכה לשמה תורה שהלומד תליא, בהאוטהא
 אמרה עצמו הענין זה שעל וכו', הבחינה עיני ממנו נסתתמו זולתה, מהכינותבתנה
 לפי שוחד הוא הרצון יסה שאליו דבר וכל חכמיס" עיני יעור השוחד "כיהתורה
 וכו/האמת

 ג( בלבותם" ולישרים לטופים ד'"היפיבה " תורהשלומי

 8( בספרי טוב ושם יד להציבהנני

 שימדו חסד עושי לב נדיבילהני
 מפרי" והפצת הדפסת למען"ועד

 ישרוןיסורי
 הברכות בכל מרום מיושב יתברכו זהובזכות

 4( אירייתא תמכי להניהאמורות

 באכנער אליקוםר'
 באגנער מאירי'
 בעזין אריהר'
 הילץ אפריםי' דזאטעף דודי' בערגער ישראלר'
 טרעק חייםר'
 לאמפערט שמואלי'
 ספארן  מענדל מנחםר'

 יכוננו ידיהם ומעשה עליהם ד' נועםיהי
 יצליחו יפנו אשר ובכל באהליהם ד' ברכתותהי

 ו/ ע"ס, פרשה וישלח מד"ר1(
 ד/ קכ"ה, תהלים2(
 לח"א בהקדמה מלכיאל דברי בשו"ת שהאריך ומה מצוה, עושי שמפרסמין תקפ"אסימן הרשב"ח בשו"ת וכן ע"ב קל"ג ב"ב מ"ד, פ"ח מדות י"ד, ד, זכריה ראה3(

 וחסד. מצוה לערשיבקשר
 ל"נ, דבריפ ברש"י מובא י"א, צ"בק ב"ר ע"א, ד כתובות ישג, 1, משליא

 ע"ב, נ"ג מצורץ ע"א, רמ"ב, ויחי ע"4 ח' בהקדמה זוהר א', כ"ה, ויקאר*שה,
 א/ סעיף רמשו סימן יוראד ע"ב, קנ"ושלה

 עדעל פטחר'
 ענדע מענדל מנחםר'
 פאקם הירש צביר'
 פעלדמאן משהר'
 פרייליך יחיאלר'
 קורץ מענדל מנחםר'
 שווארץ נחוםר'
 שווארץ דודר'
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 שכת ערבמערכת
יס שבת קדושתגודל
יט שבת צרכילהכין
כ מבשלוחו יותר בומצוה
כא שבת סעודת לצורך בריביתלוין
כב שבת סעודת לצורךדגים
כב השער מייקרי נגדהתקנה
כה בשבת ועונגכבוד
כה לשבת בגדיםחליפת
כח מהועונג
כח שבת עונג לבטל מותראם

כט בשבת נוהגת אישמחה
לא שבת בערב וחולצין דניןאם
יא בע"ש פרסאות מג' יותר לילךאסור
לג בע"ש סעודה לקבוע מותראמ

 לג שבת בערב מצוהסעודת
לה בע"ש ולהספיד להתענות מותראם

לה משלימין אם בע"ש צבורתענית
 הינחה מן שבת בערב מלאכהאיסור

לו-לזולמעלה
 לבטל צריך אם ופועל מלאכהבעל

 יכול בעה"ב אם בע"ש,ממלאכתו
לז-לח משכרו לולנכות
לח בע"שלהסתפר
 מעצמה ונגמרת בע"ש במלאכהלהתחיל

לטבשבת
מ מע"ש אותם שמעמידיםאוסומטים

 אוטומטי שעון ע-י הנפתח חשמליתנור
 לחמם או לבשל מותר אםבשבת
מבתבשיל

 לשמוע בכדי שבת מערב הרדיופתיחת
 נ בשבתהחדשות
 נה מע"ש הנערכתטיליביזיה
נו מע"ש המעיר שעוןלהעריך
נו אוטומטית מכונה ע"ימכירה
 הקנין שיחול שבת בערב דברלקנות

נז-סובשבת
 בעדו שיקנה מע-ש לנכרי מעותליתן

סאבשבת
 וכן מע"ש דואר הבי על דברליתן

סב שישלחנה לנכרילמסרו
סג מע"ש לשלחם עקספרעסמכתבי
סג שבת בערב לא"י מלאכהלמסור

 בשבת נכרי ביד ישראל שלסחורה
סד לרשותו לפרקו לו מותראם
 יכול אם ישראל ביד נכרי שלסחורה

סה בשבת ליקחהנכרי
 להנכרי כשמשלמים בשבת, חלבחלוקת

סו השבתלפני
סת מותר אם בשבת נכרי שאפהפת

השמטה
 במיאכת הארכתי דפת, דינא יהאיבקשר
 בדבר יהוציאו, ד' יעזרני בח"דמבשי
 או לעצמו, נכרי שבישי קפה אוטעה

 שמ ואין הרחצה במעיני בשבתהנמצא
 דברי והבאתי לשתות לו מותר אםיהודי

 בין שחייק י-ב סי, )ח"א יעקבהשבות
 הפנימ דברי וכן למשקה, דפת דינאהאי

 התיר שיא שדעתו ס"ב( סי' )ח"במאירות
 שהעיר ומה מצוה לצורך אלאהרמ-א

 . ל"ו(. סי' )ח"ה מהרש"ם בשו"תבדבריהם
 היוצא בעתון מודעה להדפיס כותראם

סט השבתביום
 באמצעות בשבת נכרי ע"י מודעהלפרסם

ע וטלביזיהרדיו
ע תרגום ואחד מקראשנים
 מקרא, שנים לקרוא אחד שבועהחסיר
 שבוע של יקדים הבא בשבועאם

עג לא אוהעברה
 מחויבים אם וסומא שבעה בתוךאבל

עג מקראבשנים
עד תורה ספר מתוך מקרא שניםקריאת

עד שבת בערב תוקעין שהיוהתקיעות
עה שבת מערב חמין והטמנת שהיהדיני

 חלהמערכוצ
עמ שבת בערב חלה שיעורלאפות
פ בחלה לחייבו העיסהשיעור
 לשאול יכול אם בחלה, שאלהאירע

פעליה
 עליה ונשאלה בחלה שאלהאירע

 צריכה אם פעם, עודכשמפרישה
פבלברך

פב בשבת חלה על להשאיל יכוליםאם
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 חלה על שאלה מהנילמה
 על לשאול יכול אםשליח
 נאכלה או כהן לידבאה

 עליהלישאל
פה הפרשה בעת שמבדכיןהברכה
פו במשנה חלה שיעוד נתבאר לאלמה
 פז נקוב ועציץ לארץ חוץחלת

 דינו מה בישגה חדשה תבואהנתעדבה
פח חלהלענין
פח וחיובה בחלה הפרשהשיעור
צ רשות או חיובית מצוה חלההפרשת
 צב סל צירוף ההפרשהאופן
 לנהוג איך בקופסאות המונחותמצות

צג חלהבהפרשת
צג חיוב ספק ועיסת חיובעיסת
צד באחדיתה חייב אם חלההפדיש
צז חלה מפריש מי נחתוםחלת
ק חלד להפריששליח
ק בעה"ב רשות ב"י להפדיש מותראם

 קא חלה הפרישד אםמסתפקת
קב תיקון הצריכה מעיסה חלההפדישה
 אם שבת ערב של השמשותבין

קג חלהמפרישין
קג בשבת הפרשהאיסור

 ושותטות אריטות קבלנות,מערכת
קד בשבת ושותפות אריסות קבלנית,ייו
קו בשבת בקבלנות ביהכ"נבנין
קי קבלנות ע"י בשבת מקוהבנין
קי בשבת בקבלנות ביתבנין
 ליכנם שלא נכון באיסור בשבת ביתבנה

קיג מהו הורישו או מכרושם,
 בשאר או בחנות נכרי עםשותפות
קידמסחרים

 את ולשמור לעמוד ליויראל מותראם
קיז בשבתהנכרי
קיז מומף ישראל עםשותפות

השמטה
 שארית במפר לקבלנות, בקשרעייז
 או"ח ז"ל התניא בעל הגאוז לאחי'הודה
- וה' ד'סי'  ל"ז. סי' שס ובהוספות 

 העובדת בחבדה מנויות לקנות מותראם
קיחבשבת

תכז ם י נ י נע

 הזמנות לקבל לו מותר אם נוסענכדי
קיס בשבת ישראלבעד
 לקבל מותרת אם הטלפון במשרדמזכידה

קכ בשבת ישראל בעדהזמנות
 מחלל יהודי בעד העובד ישראלסרסור

 הנמכר, לפי שכרו ומקבלשבת
 הנמכר בעד חלקו לקבל יכולאם

קכאבשבת
קכג תלו'? בדברקבלנות
 עצמה מלאכת לעשות מותדת אישפחה

קכה ישראלבבית

 מכירה וטטרמערטת
 שטר היתר בדבר הפוסקיםשיסות

קכומכירה
 ז"ל ובנו ד"ח בעל הגאון ביןהויכוח

קכז מכירה השטדבדבד
 בשאר די או דוקא לשבת מכירהשטד

קלאקנינים
קלבהפוסקים בדברי ומקומו לשבת מכירה השטרנוסח
קלג הככידהתנאי

מפתח

פב
פגחלה
 יכולאם

פג

 שבת נרמערכת
 האשה על חובה שבת נדהדלקת
 לבית וחוץ בבית הנרותמספר
 עדיף הי שעוה ושל שמן שלנרות
 ההדעקה אחר הנרותטלטול
 שאוכל במקום דוקא אי שבת נדהדלקת
 אחת פעם להדליק ששכחהאשה
 ההדלקה על מברכיןמתי

 לא או ברכה אםמסהפקת
 שבת קבלת הוה אי גרהדלקת
 הנד בהדלקת מהני איתנאי
 והדליקו המעונן ביוםטעו
 נתקנה מת שבת נרברכת
 ופירושו חובה רשבת נרהדלקת
 שבת נד הדלקת ברכתנוסח

 מברכים אס להדליקהמאחרים
 הדלקה מצות יוצאין אם וגז חשמלינד
 שבת נר הדלקתזמן

 השמשות בין וזמןשיעוד
 השמשות בין בדין הפוסקיםשיטות
 שבת תוספת בדין הפוסקיםשיסות

קלד
קלד
קלה
קלו
קלו
קלז
קלז
קלת
קלט
קמ
קמא
קמב
קמה
קמו
קמז
קמח
קנ
קנא
קנא

שי
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 שבת בתוספת מצות אםנשים
 שבת תוספת חלותזמן

 מנחחמערכת
- מנחההפלת  משמעה 
 מנחה זמןסוף
 מנחה זמןהחלת
 מנחה בשעת האסוריםדברים
 מנחה לפני ז"ל האר"ימנהגי
 מנחה לפני התמידסדר
 קדיש חציאשרי,
 הש"ץ חזרת עשרה,שמונה

 וספרדאשכנז
עלינו
קע שבת בערב מנחה מתפלל אםאבל

 שפת קבלתמערכת
קעא שבת בערב שאומרים השיריםשיר
קעא שבת בערב במנחה שאומריםהודו
קעא נרננהלכו

קעד כגוונא השבת, ליום שירמזמור

 ערפית תפלתמערכת
קעה חובה או רשות ערביתהפלת
קעז חובה או רשות בשבת ערביתתפלת
קעז ערבית של שמע קריאתזמן
 לקריאת קודם ולטעום לאכולאסור

 קפשמע
קפא המעלותשיר
קפב רחוםויהי
קפגברכו
קפד ערבית של שמע דקריאתברכות
קפה דערבית שמעקריאת
קפה ערבית של לתפלה גאולהסמיכת
 לשמונה קדיש בין להכריז מותראם

 קפו ערבית שלעשרה
 קפו ואמן אמן לעולם ד' ברוךהשכיבנו,
 קפת קדיש חציושמרו,
 ח" מתפללין אין למה ערבית,תפלת

קפט בשבתברכות
 התפלה חוזר צבור השליח איןלמה

מ4 ם י נ העניפתח

קצןבערבית
 והתחל שבת של עדבית בתפלתטעה

 קצג חולשל
קצד שבת בליל להתפללשכח
קצד שבע מעיןברכת
קצת 'טבע מעין בברכת לכרוע ישאם
 קצט מדליקץבמה

ר ברכו לדוד,מזמור
הא הכנסת בביתקידוט

 יקידע"טכנערכרנ
 בליל והילדים הבית אנשי לבררהמנהג

 רדשבת
רד עליכםשלום
 אתקוני העולמים, רבון חיל,אשת

 רוסעודתא
 היין על קידוש שבת, בליל קידושחיוב

 דרבנן אודאורמתא
 היום בקידושנשים
 היום בקידושקטן
 צריך אם קידוש חובתהיוצא
 הייןעל
 סעודה במקוםקידוש
 לקידוש הראוייין
 לקידוש ראוי אם ענב.םמיץ
 היום לקידוש שביעיתיין
 קידוש לענין צמוקיםיין

 בצמוקים מיםשיעור
 ייןאבק
 המזיגה שיעור מזוג,יין
 מבושליין
 מענבים הבא יין על לקדש מותראם

 רכר גרעינין בהםשאין
 רכה קידוש לענין וקונסטווין קאניאקתמד,
 על לקדש יכול אם כשר ין לואין

 תנםסתם
 יינם סתם שזה לו ונודעקידש
 קידוש חובת בו יוצא אם גזוליין

 ושתיה לקידוש ביין יתירהזהירות
 לקידוש הידיםרחיצת
 ושיעורו קידוש שלכוס
 לקדש הראויהזמן
 שיקדש קודם לטעוםאסור
 בהרהור קידוש חיוב יוצאאם
 בתנאי קידוש חיוב יוצאיןאם

קנח
קנמ

קסה
קסה
קסו
קסו
קסו
קסז
קסח
מנהגי

קסט
קסט

רט
רי
לברך

רי
ריא
ריד
ריד
רטו
רטז
ריט
רכאריי
רכב

רכו
רכח
רכט
רלא
רלב
רלג
רלר
רלז
רלז
רלח
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 מוציא ואם בקירוחמ מחויב אםסומא
רלט ביתובני
רמ מאחר קידושהשומע
רמ קידווט של כוסטעימת
 קעוש של ההן בברכת נפטראם

רמ משקץ שארעל
 יין לוגמיו מלא לוטתות יכולאינו

רמב פת על לקדש יאותאם
רמב מיווטב או מעומדקידוט
רמררמד-רמו הקיושנוסח
 חובת ידי יצא אם ההן על בירךלא

רמהקידוש
רמה יצא אם אדמה ובירךטעה
רמח קידוש בשעת הפתכיסוי

 וטעודרנכחנרכרנ
 טחטו~

 דאורהתא ב,טבת סעודות שלטחיוב
רמט דרבנןאו
רמט סעןות בשלש חהבות אםנשים
 ידי בזה לצאת 'טבת סעודתשיעור

רנחובתו
 במיני ,טבת סעודת יוצאיןאם

רנא-רסגתרגומא
 מבעוד לאכלה יכולץ אם 'טבתסעודת
רנביום
רנד סעודות שלוט על מברכין איןלמה
רנד בוטבתתענית
 פת חיוב ידי לצאת איסוראכילת

רנובשבת
רנו איסור דוחה אי שבתעונג
רנז לסעודה ידיםוטילת
 שלא ונמלך בירך ידים, נטילת עלברכת

רנחלאכול
רנט המים מקילוח ברזה ע"י ידיםנטילת
רנט חלות י"ב שבת, לסעודת משנהלחם
רסא משנה לחם לענין ומחצהחלה
 כשניטל וכן חלתו ממנו הורם שלאלחם

 ללחם נחשב אי קליפה כדיממנו
רסאשלם

רסג שאולהחלה
רסה נשרפות. מחוברות מדובקות,חלות
 פחות בשמיעה, בשותפות, משנהלחם

רטומכזית
 ובשלש משנה בלחם חהבות אםנשים

רסז שבת שלסעודות

 רסח הבציעה ודרך השלחן על הפתסידור
רסט הסעודה ומנהגי שבתמאכלי
 בשמים, שבת, ליל זמירות השלחן,מנהגי

 אורחיםשושנים
 אחרוניםמים

 המזון ברכת שלפניהמזמור
 ברכה שלכוס
 מברך אורח או הבית, גדולכהן,

 הברכה סדר המזון, בברכתהמחויב
 מצטרפות אםנשים
 המזון ברכת לחיוב האכילהשיעור
 חוזר אם והמטיב הסובברכת
 שיעור וזמנה מקומה המזון ברכתסדר

רפגעכול
רפד המזון ברכת בשעתהתנהגות
רפו בירך אםנסתפק
 ברכת במקום ג' מעין ובירךטעה

רפוהמזון

 ב'טבת והאסורים המותריםדברים
רפח הנר לאור יקראלא
 משום בו יש אם במפתח סגורההנר

רצ הנר לאור יקראלא
רצ חשמל לאור בשבת לקרות מותראם

 רצא בשבת חשמלי מקרר וסגירתפתיחת
 כפור לעשות בשבת במקרר מיםלשים

וגלידה
 מותר אם בשבת כפור עשהעכו"ם
 נכרי ע"י שנעשה ברברנולד
 לנכריאמירה
 מצוה לצורך לנכריאמירה
 חיים בעלי צער משום לנכריאמירה
 שאין חולה לצורך לנכריאמירה

סכנה
 קטן לצורך לנכריאמירה
 בשבת אינסוליןזילוף
 הפסר במקום לנכריאמירה
 מת לצורך לנכריאמירה
 בשבת אכרזה עללעמוד
 אדם ומחרימים מאסרים דניםאם

שזבשבת
 עבר בשבת, פודים אם הבן,פריון

שטופדה
שי בשבת וחליצה אשהקידושי
שיא בשבת מתנה ליתן מותראם

רעא
רעב
רעג
רעג
רעה
רעה
רעו
רעז
רפא

רצו
רצו
רצח
רצט
שב
שג
בו

שד
שד
שר
שה
שו
שו
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שיד בשבת לנכרימתנה
שיד בשבת להפקיר מותראם

 שטז בשבת שלישי יום כשחל בשרהדחת

 טלאכות ל"טמערכת
שיז בשבת מלאכה עשייתאיסור
שיח בשבת שביתה של עשהמצות

 שכא וגדרן שבת מלאכותתולדות
 שכא ממשכן גמרינן שבתמלאכות

 המזונות לסוג השייכותהמלאכות
והכנתם

 חרי,טהמלאכת
שכג בשבתהחורש
שכד בעציץחורש
שכה גרמאהחרפר

 חרישה-גזירת בכלל שהםהמלאכות
שכוחכמים

שכח לכך המהוקנת במכונה בשבתהחורש

 זריעהמלאכת
שכטזורע
שלב הזרע להגביה אדעתאזרע
שלג נקוב עציץ הזרעמחפה
שלד חטים השורה מיםמשקה
שלז נקוב שאינו בעציץזורע

 שלח שבת מערב הממטרות כתן ע"יממסרה
 שמ בחלון הזרוע עציץ זכוכית,גג

 שמבהקוצר

 קוצרמלאכת
שמד ובעציץ הגג על מהנזרעהקוצר
שמד יתלוש שמא משום חכמיםגזירת
שמו בפיוהקוצר
שמח קוצר חיים בבעלי שהךאי

שמח קוצר משום חיובו אםמילה

 מעטרמלאכת
שמטמעמר
שנ דוקא באוכלין אימעמר
שנא חלוקים מיניםמעמר
 שנא סעמר משום ח~ב אי אותיותהמסדר

 רשמלאכת
 כיצדהדש
 קרקע בגידולי דוקא אי דישהחיוב
 קרקע גידולי בכלל איקרקע
 מפרקמלאכת
 פירותמוצץ
 פירות או חטיםהכותש
 בשבתהחולב
- בגדיםסחיטת  בלועים משקין 

 סחיטה משוםגזירה
- מפרק משום חיובוחובל  מליחת 

שסבבשר
שסד אסורין שזבומשקין
- וברד שלגריסוק  שמן הפשרת 

שסדוחמאה

 זורהמלאכת
- הרוח והפריחורקק  שופך 

בחצר

 בוררמלאכת
 כיצדבורר
 בכלים שייך איבורר

 בוררתולדות
 לכוס שנפלזבוב
- פירות וקליפתברירת  שומן 

ואוכלין
- משקיןמסנן  ומשמר מחבץ 
 חייב אי מאיסור היתרמפריד

בורר

 מרקדמלאכת
 כיצדמרקד
משמר
 מרקדתולדות

 טוהןמלאכת
שעו כיצדהטוחן
שעז בשבת לרחיים חטיםהנותן
 שעח בשבת לחתכן ומאכלים ירקותפירות
 שעז בשבת לרחיים חטיםהנותן
 לחתכן מותר אם ומאכלים ירקותפירות

שעחבשבת

ש

שגא
שנב
שנב
שנג
שנד
שנה
שנו

שסא

מים
שסח

שע
שע
שעא
שעא

שעב
שעג
משום

שעד

שעה
שעה
שעו
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- בשבתדפואה  ישחוק שמא גזידה 
 שפסממנים

שסא לח~:ה מותד אם רדיאיםמאכל
שפג למקומו עצםחזדת
שפד בשבת אכילה אחד בדאזא מילשתות

 לשמלאכת
שפו כיצדלש

שפח לישה מלאכתשיעוד
שפח עפדמגבל

שפט לש מלאכיתולדות

 ומבשל אופהמלאכת
- בשבתהצולה - חיובו מהו   אב 
 שצ תולדהאו
שצא בשבת ומטגן מעשןשולק
שצבהמטגן
שצד בשבת יההב יאפיה בישולשיעוד
שצה מבשל משום חהב אם בשבתהמולח
שצח חולה לצודך בשבת בשדמליחת
 מבשל, משום להתחייב החוםשיעוד
 תא שני וכלי דאשוןכלי

 דותחים דאשון מכלי ששאבו שניכלי
 תה דינומה
 מכלי זיעה צנוד ע"י שהוחמומים

תו האש אצלשעומד
 וה"ה ושני דאשון לכלי מלחנתינת

 תזלתבלין
דפט מבשל משום חיובו הנדהטהת
 תח דאשון מכלי עידוידין
תט שבת במלאכת שיעודחצי
תיא הקילוח שנפסקעידוי
תיא שני בכלי גושדבר
 טיי עלי על דאשון מכלי מיםעידוי

 תיבוסוכד
תיד בשבת קפה געסעשית
 חמין במים ליתנו מדק או בשדתמצית

 תסובשבת
 האש על העומד תבשיל ולכסותלהמס

תיז-מהבשבת
 בקשר דינו מה מהאש שהסידוהותבשיל

 תיחלכיסוי

תלאהענינים

 שומד צלוחית לתוך תבשיל בשבתלתת
 תיחחמימות

 מעדב שנתבשל תבשיל או פשטידאליתן
 תכ"אשבת

 מתכות במיני מבשל מלאכתחיוב
 תכבוכדומה

תכד במים השדוייםבגדים

 וצוניםענינים
יב שבת הלכות לימודחיוב
כ-צא מבשלוחו יותד בומצוה
 יס למכדו מותד אם לשבת המוכןדבד
 או דאודייתא מבשלוחו, יותד בומצוה
 כדדבנן
כב השעדמיקדי
כה מלבוש בכלל אימנעל
לז האיסוד בטל אם הטעםבטל

 נו באוטומטים אסודות מאכלותמכידת
 סח דדבנן באיסודאחשדא
סט דדבנן או דאודייתא בשבת נכדיכתב
ע כתיבה מקדי אידפוס
 משום חהב אם בשבת דעקחדדהעושה
 עכותב
קה שבתשבותי
קו מצוה הוה אי ביהכ"1בנין
קכא-דעב מכשול תתן לא עודלפני
 משוה בפחות מתקדשת האשהאין

קספדוסה
קס לדבנות להתמנות יכול אםגד

דס בנשיםעדבות
דמג משה פסקי דלא פסוקאכל

דסא ככולו היוםמקצת
דסט כמלח דינו איסוכד
דפא ובקשותתחנות
 מלאכה נעשתה וע"י אחת מלאכההעושה

 חהב אםאחדת
 מבשל משום חיובו הנדהסהת
 נד נגד דלתפתיחת
 דישאפסיק
 הבית בעל כיד עבדיד

 מצוה לצודך לנכדיאמידה
 חיים בעלי צעד משום לנכדיאמידה
 לאביו אינסולין לזלף יכול אםבן

 במלאכה לעכו"םמסייע
 באוכלין בפסישמכה

כב
כה
לז
נו
סח
סט

דפט
דפט
דצא
רצב
ש
שב
שג
שה
שפא
תסו



 עולנזיפ זכרוןמצבת
 שליט"א טייכבר דדבנ ישכך ך' הגאון הרב היקר חותנילמשפחת

 תחי' הי' עט" הרבניתוחמותי
 ע"ה םטייכנר בעריש דוב ישכר ר' הרבני בן אהרן ר'"רב

 בצדקתו( ומפורסם בארטפעלד בעיר שו"ב)היה

 שבט לחודש ימים ח"י בירד'טליםנפבור

 ע"ה ביבעלמאן זאב ר' הרב בת טייכנרמרים
 דטארנא( ומ"מ אב"ד חריף אביגדור ר' הגאון)נכדת

 ארר לחודש ימים ה'נפטרה

 ע"ה קאנער יהושע ב"ר דדךר'

 שלמה( דברת מח"ס ז"ל מסקאהל שלמה ר' הצ' הגאון)נכד

 טבת לחורש ימים ה'נפטר

 ע"ה קאנער יצחק אברהם נ*רצערטיל

 שבט לחורש ימים ח'נפטרה

 צבורי ועסקן לב נדיב דודי אזכיר ולתהלהלברכה
 3רןיבנ~עטט יצחק ב"ר 3ר,טד1ר'

 שיחי' פעלדער( )ממשפחת ארי' יוסף ב"ר איידלחוג'
 קנדה וויניפעעמתת8בי

שתרמו
 הזעם בימי השם קידוש על שנהרגו משפחתם לז"נ.

 הי"ד וכחטפחתו גרויבארט יצחק 8"רלוי
 הי"ד ומשפחתו נרויבארט יצחק ב"רשלמה
 הי"ד גריבארט יצחק ב"ראטתר
 הי"ד גרויבארט יצחק ב"רריזל



 ידידילז'נ
 עוה שיינער הלוי דוד משה ב"ר כוררכיר'

 תשי"ז שבט י'נפטר

 דה שיינער הלוי דוד משה ב"ד זאבוקיינמ
 אדר ה'נפטר

 ע"ה שיינער דוב ב"ד חיהפיגא

 תשרי י"אנפטרה

 דה ראבנער מענדל מנחם ב"רצבי
 לפשמישל פמוך בניישטאט הזעם בימינהרג

 ע"ה ראבנער יונה ב"רזימל

 אלול כ'נפטרה

 נצחלמזכרת
 תמים הולך היקר, ידידיאזכיד

 ע"ה פראמאוויטש משה ב"ד לייבוש ידורהר'

 תשי"ז כפלו י"זנפטר

 הןיימ בצרור צרורות נפשותיהמתהיינה
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