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לאחר שחטח עצמו על המעה קורס שחטפסו שינה מ ק נהדיא
שלא יחיה לשם מלוה רק לסעטג ומוצא וא׳׳כ אס היה מצוח
לא היה יוצא בה •ט חובסו ממילא דאימ עובר בכהיג משום
נ״ח ]ועיי נש״ס )חולין ד qפיא( דמנואר שם דגס רבא הוא
מססובטס דתסראס ספק לא שירת התראה וע״ מזת נשוית
ח״ס )אלק ו׳ סי׳ ק״ב( באורך[ אמנם לאחר שאמר רבא זאס
אומרת התוקע לשיר 'לא ולא אמר בקיצור דמלוס אין ל״כ ע״כ
הוא כדי לאשמעיכן דאפילו תיכא דמון בהמא שלא לשם מלוה
אפ״ת ילא ופריך שפיר אלא מעחת דתא לפ״ז מליכו אוק
דתישן נשמיט נסוכה ילקה היכא שחתרו בי קודם שנכנס לסוכת
לישן והוא קבל ההתראה ונכנס לישן ולא תוי תתראס ספק
דהא אפי׳ אס מון בהדיא שלא לשם מלוה נחשב כאלו כוון
לשם מצות דזכיינת במצות לא מעלה "ולא מוריד ילזת מתרץ
רבא דיש חילוק בי; לעביר ונין ללאס דאף דללאס גס אס
כוון של& ללאס מ״מ ילא מ״מ לעביר אס כיון לתדיא שלא לשם
מלית אינו עובר ועיכ אין אופ; שתישן נשמיט ילקה משוס
מהני כוונת להיפך מ״ל:
דלעולס הוי תתראס ספק כניל ולפ״ז שפיר מסוק תא .דלא
ועפ״ז שפיר יתק דברי הרשביס שתמהו הכל עליו ובראשם
מנה תרמביס נפרק אלי תלוקין שלו דגס תישן בשמיני נסיכה
ד ב ר כ ו ת  ( 3לענין פתח
הפני יהושע במה שט )  q pפ״ק
דלעבור
לוקה וימצא מלקות על לאו דב״ס דהרמביס ס״ל כרבא
אדעתא דחמרא וכו׳ דמש״ה לא ילא תואיל וכיון בתדיא לשם
בעי כוונה וא״כ הו״ל התראת ספק וכאמור:
דבר אחר והקשו עליו דמשמע משיגיא )דרית שם( דאף כשמץ
ובדרך זה נכין לפנינו להבין יגרי הלשב״ם להצילו מתמיהת
להדיא שלא לשם מציה הוי מציה ותאריכי האחרוטס בזת אבל
הנאק רמ״ז ז״י)בחידושיו שנדפס בישועות יעקב חלק
לפמיש שפיר יתכן דהרשביס נקימ תקיגיא לפי חאוקימחא בגמ״
אי"  "Pס׳( בהא דש״ל להרשב״ס וסייעתו דא qלמ״ד דמצוס
)דע-רובין שם( דמבואר שם דהכ׳ מחוודתא וכאמור:
אל״כ מ״מ בכוון להדיא שלא לצאס לא יצא דאיך יפרנסו דברי
וממילא מתורץ ג״כ קושיות האחרונים)ונמהכ״ת נעלם מהם
הש׳׳ס )בעירובין ד qציה יצ״י( בתא דהמיליא ספילץ מכטסן
שכבר׳ תעיר בזה הסמ״ג נעשץמ״ד( לשיטת הרשביס
זיג ז*ג יד׳ג סיגר שני ס שטס וקאמד הגמ׳ דפל־גי א׳ מצוס
דבמק לתדיא לשם דבר אחר לא הוי מלוה דקשת עליו מש״ק
צ״כ דח״ק סבר מצוס אל״כ וגס לעביר אצ״כ ולכן אקור
)סוכת רף מ״ב ע״א( דמקשה הגמ׳ והא מדאגבית נפיק ביה
להכנ־ק שנים שנים משוס דעובר על בל תוקיף ודיג סבר
והוצרכו אני׳ ורבא לשנות כשהופכו או שנטלו בכלי ולפי דברי
דמלוס ל״כ ולכן מוסר להכניק אפי׳ שטס שטס דלא עבר
הרשב״ס מדוע לא קאמר כגון שבשעי* שהגביהו כוון להדיא
בב״ס בלא כוונת ולפי שיטס הרשב״ס וקייעחו דא qלהמ״ד
שלא ללאת בו עדיין והאריכו המחברים בזת אבל לפי דברינו
דמלוס אין ל״כ מ״מ אס מון בהדיא שלא ללאס לא יצא קשת
הטל שפיר יחק דאב״ ורבא אזל׳ בזה לשיטתם דתם בעלי
דא qלתת״ק דק״ל מצות אין ל״כ מדוע לא יהא רשאי להכניק
הקוגיא )דריה שם( דמשמע מדבריהם דק״לדאף כשכיון בהדיא
יעבור
שטס שכיס ויכוון בפירוש שלא לשם מלות תפילין ולא
שלא לצאח הר ג״כ מצות כטל ולק הוכרח הכא שפיר לשנוח
זמן
שבת
על ב״ת וכ׳ רעל תהלת דברי הגמ׳ דאמריכן דככ״ע
דמייט שלקחו נאופן שלא היה הלק־חת כדח ראם תית תלקיחת
מסלין הוא רק דפליגי אי מצות ציכ לצאת או לעבור אין
כהלכחו נוראי מדאנביה נפיק ביה גס אס כשכוון בהדיא שלא
להקשית לשימת הרשב״ס די״ל דא qתרשב״ס לא קאמר דמהכי
ללאח נו וכאמיר:
ק
הא דממין שלא ללאת רק במלוה דלא הקפידה התורה על ז
ומה כחמד תעטן בזת לסרץ גס שיעס תרמב״ס שתמתו עליו
שירלה
עשייס המלות וימל לקיים המצוה כסיקוכת בכל עס
כל טשאי כליו במ״ש )בפרק ב׳ מהלכי שגגוס הלכת
בזה
במצה
כגון נשיפר דזמן סק־עסו כל היום וק בלולב או
'׳( וזיל המוליא אס הלולב ביו״ט הראשון של חג שחל להיוון
שפיר מהט מוכתו שלא לצאת כיון שגי״י כוונתו לא ׳במל
גשבס כדי ללאס בו והעבירו ד׳ אמוס נר״ה נשוגג פטור
מלק״ס תמליה אח״כ כתיקוכה משא״כ בהפלין דלפי מת דקיימיק
שתט ברשוס הוליאו עטל ותמהו עליו מדוע לא העתיק דברי
דשבס זמן ספילין הוא א״כ הט המצוה שיהיו הס פיני; על
תגמ׳ דמיירי כשתפמ או שתוציאו בנלי כמ״ש בגמ׳ שס ולפי
ילישו כל היום ונרי מונחו שלא לצאס ה ו א מונע תמצות שבעס
דברינו שפיר יסכן דהרמב״ם הבין דאף דאביי ורגא סיל ק
ההיא אין ספילין על ראשו כיין שמכוין בהדיא שלא לשם מלוח
דמיירי כשהפכו או שהוליאו בכלי כטל הס לשיטסס אזלי כטל
תפילין בכה״ג בוודאי לא מהני כוונתי נגד המצוה אבל במאי
אבל לדינא לפי האוק־מסא דגמ׳ )בעימבין שס( דאס כוק
דבנר השיק לאוקמי פליגתתן בלעבור שלא בזמנו ולכ״ע דשנת
להדיא שלא לשם מלוה לא הוי מצות כנ״ל איל לשנוס דמייר׳
לאו זמן תפילין הוא ות״ק קבר נעבור שלא בזמנו אצ״כ ועיבר
כשהפכי או שהוציאו בכלי אלא כיון שהוציאו כט לילך אצל
על ב״ס ולכך אסור להכניס שטס שנים וכו׳ קשת מובא דאq
חכם ללמדו איך לנענע הט כיון שעכשיו איט רוצה ללקחו
לס״ק יהיה שט לתכניס שנים שנים רכיין בפירוש שלא נצאס
למצוח אלא כשידע איך צמננפ ממילא שלא יצא  qfeכשמגביהו־
ואז ליכא נל חוסיף וכאן לא שייך לחלק כנזכר דהא תשסא
וכאמור .ידידו הדיש״ח:
ק״מיק דשבח לאו ז ק חפילין הוא ואמאי לא מתט כווכחו
שלא ללאח נר״ש במה שהאטך בזה אבל לפי דבטכו סנזכריס
ס י ס ז מ״ו
דברי הרשב״ם ככינים ואדרבא יהיה מדבט הגמ׳ בזה ראיה
לדינא לשימסו של הרשב״ס הכיל דאיכא למימר דאה״כ ימהימ
כבוד הרב וכר:
קא מדחי הגמ׳ לסדץ זה דאי שבס לאו זמן ספילין הוא שפיר
נדבר שאלחו בעטן נשחעיח ומ׳
ימל למון שלא לללח כטל רש להעירס זה בלשין הקושיא
דמקשיק אלא מעשה וכו׳ וקוכףח הגאק מרז הנ״ל הוא באמח
תשיבה
קונףס הגע׳ דלפי מה דאמטק דלכיע שנח לאו ז ק חפילין
הנה ראיס׳ דנט סהיג ומ׳ והס נמטס ופשונרס והאטכוח
«3
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גזה

סוא ולק אקוי לס״רן לתכנים שרם שרם משום דק״ל דלעבור
שלא בזמנו אין צריך כוונה ואינו עובר בזה בבל חוקיף כטל
סנה קשה יכניס שרם שנים ויכוין בהדיא שלא לשם מלות תפילין
ואז ליכא מלות ולא יעבור בבית וננ׳יכ דלתמ״ד דמלות א״ל מונה
לא מהני ג״כ מה שממין בסיחש שלא לשם מצות וא״כ הישן
נשמיט בקונה ילקה דהא לס״ז הו״ל התראת ודאי דמון שקיבל
ההתראה ואמר אעפ״כ אין להסתפק עוד שמא נשתנה העטן
ע״ כוונתו שכוון בהדיא שלא לשם מלוה כיון חה לא עהט
אלא בע״כ מדלא מציגו שתישן נסוכה נשמיט והתרו בו ויךנל
התהראת כנ״ל ׳לקת בע״כ דס״ל ראם מ ק בהמא שלא ללאת
אינו עובר והוי התראת ספק כטל וא״כ הדק״ל דאף לתיק
יכניס ש:יס שטס וימין שלא לשם מלות תפילין ולא יעבור בבית
ולכך קאמר דמחוורסא כדשכיק מעיקרא דלמע שבס זמן ספילין
הוא וא״כ א״א לו לכוק שלא לשם מצוה דהיי הוא מגיע בזה
חיוב מלות תפילין המיטל עליו בכל עת ובכל שעה ובכה״ג לא

ח

שאלות

סימן מץ מ״ז

ותשובות

בזה הוא אך למוסר וגם נמה שהשמיע הסנאי שהצדך הנו״ב
להשנינמ שלאחר שססרפא ׳  pלה גיס הצדק אסו וכמיש מ ק
אחמדר נשרת ד ח )נחינ חלק אה״ע סי׳ מ״א( דחחומד שהמציא
סנוט׳ נזה נ ע ס השבועה הוא חומרא דאח׳ ליד׳ קולא נזמהיז
שהשנועח קל נעיט ניא וט רסני לחזק ח ע ס נשאר ידזוקים עיי״ש
ומח׳׳ט גס נטר כשיק כחונ וחחוס על זהנכל חוקף ועוז
שהוא מחיינ איע ליק אחיכ גמ כשחהיה ראדה לקגל סט
נהכי ולאשר הנט מטר אח האנרך הזה סמוסלג הירא הנט
נמוח כ׳ גס נלא שטעה מדאי יק״ס חנטחמו:
והנה לפי דנד אדומויר זצללהיה שם שכ׳ נמעס שצריכין
הסרה ממאה רנטס מג׳ מדיטס דוקא הוא משוס דאין
כל דעוס נט אדם שווס נמנהגן ומגעם וגופם ודעסם ואס
נמדנה זו נראה להם גמנהג׳ ומנעי גופסודעסס שא״א לדור
עס אשה שמהוסה ומנעה כך אולי הוא ממדינה ששם מנעי
אנשים נמנהגיס שוטס ולא נשניל זה יוכל ליקח אשה אהרס
ולנמל הסקנה אולם נאם נ ט ג ׳ מדינים מסכימים שא״אלדור
עמה אז יסירו לו עי״ש הנה לכאורה נ מ ק דא שנשסגעה
ניוסר עד שכמה פעמים שנדה חכוטח ועשסה דנריס משוגעים
ניוסר וכמה פעמים קרעח מלטשיה וכיוצא דנדס זדם ומנהיליס
השומע ומונן שאין שוס נ ד ה נעולס שיאמר שיהיה מציאוס
נעולס להר עס משוגעס כזו לכאורה נזה א־׳צ להיום המאה
רנטס מג׳ מדטס דוקא אולם הטי י ק שיש דעס הסינרים
שצ pהנעל להמסין עד צדסנרר לפט ניד מומחין ומפורסמים
שלא יועילו לה רפאוס סעלה ואף שהגה״ק נעל סשו׳ ציצ
מחדשוח ) יש חלק א׳ מחאה׳ע( ט שאץ לחוש נדנדהס ת״ל
שס דמחחר שזה שכה ומחצה שאיכה נדעסה אס מוק שא״א
לו להמח׳ן עיר יש להסיר לו ע׳׳ מאה רנטס לישא אחרס
אמ״ס שאפשר שחחרפא זו אחיכ וגדולה מזו כ׳ נחשי׳ דניש
)סי׳ קכ״ז( ודרך נטח ישראל הלכיעוח לסגול דגר זה וכו׳
אך אמכם אס היא חאמץ לננה ולא חרצה להיוח עמו עוד אין
חוסמין אוסו וכו׳ ויוציא רסן כסוגה עכיל וכ״ש יקיו נכד״ז
עטל הצ״צ ומעסה מונן הימנ דגם נכשחגעה ניוסר כגץ כטד
אף שנעכין גוף מדרגוס השגעון א׳צ אומק דעס מאכש׳ ג׳
מדטס שאין נזה שוס צד הכרעה שיהא מציאוס לשוס ארס
נעולס לדור עס עשסגע סו עס כל זה עדין צריכין הסכמה
נהכרעס הדעס אס צריך להמתין עוד שמא חסרפא ולזה צריכין
אכשים בעלי אומדכא נשכל הישי־ ע״כ ממילא מינן דגם לעטן
זה צדכץ שיהיה מג׳ מדטס רוקא ונק הכה נטר שהוא יוסר
מנ׳ שטס שהוא משסגעס ניוסד והוא לא ק״ס פו״ר וגס חומר
חרהוד עבירה שקשים מעבירה ר״ל וגס הכה אבי האשה
חחאמן ער עסה והיה עמה אצל הרופאים הגדולים בפעסמ
וישבה שמה זמן רב וגס עשו עוד יוסר ממה שאמרו הרופאים
ושאר אכש׳ס בקיאים ולאחר השסדלוס הרבה שעשו יסר על
כחס הביכו עדעסס ט לדק הוא יגיעסס ואממ טאש והספשרו
מדעסס השלמה עמו כ׳ הביכו שלחיכס הוא כל החשמדלוס
שעוכדס לעגנו עוד ע״כ דעס׳ מסכמס לדעס הרב הג׳ וכו׳
שיכולץ להמיר לחאבק וט׳ לישא אשה על אשסו באופן שיסטמו

צבי

תפארת

שלא נודע להרבכיס כלל עי הוא ומה שימ ומבעו ומהומ־
ואין יוכלו להעיד ולהסיר שהאיש מ ה א־ננו יכול לדור עם
אשמו הלא אס לא ידעו כלל מי הוא ולא יודעון על מ* ׳שמומו
ומה אהני ומה צר*ן ק׳ רנניס מג׳ ממטס לידע מנע ומהות
הנ׳׳ל .והגע עצמן הכי מהם אס יארע ננרר אחמ שכשהגעס
אשה א׳ נדלן הנעל לניהמד״ר שיש שם ק פ ד ס הרנה דטח
על השלק ספרי שו״מ מגאוני ארץ שמסידן לוד שכשסגעס
אשמו כדשא אשה על אשסו והר״ש לו ק׳ רגטס שמסירי ן לר
לישאאשהאחרסאלאדנע״ככדאמק שהתקנה היסה שצדכץשהק׳
רנכיס •שקילו נפלס שכלם ואומדן דעסס שפלוט נן פלוט אימ
יטל לדור עס אשה זו ששמה פלוטס נס פלוכ׳ מחמס שגנמכס
וכאמור:
ע ו ד זאס לרין למודעי שרק נסכאי זה הכר כצירופא להסירא
שהמאה רגטס דג׳ המדיכוס יהיו מהרנכיס היראים
ושלמים לד ולמורמו ולא מאומן הרנכיס החדשים הקעמיכאטסמע׳׳ן
וחציאכיסעע״ן אשר חדשים מרךונ נאו נעות״רט הלא ידוע הוא
עדנד חקמ״ע )נחוימ p״ ג׳ קיק ״ג( שדעח הנעה״נ הוא
להיפוך מדעת התורה ואם הנעהינ היראים אח ח׳ ולפעמים
קונעיס עסיס לסורה דעסס הפשומה הוא להיפוך מדעת המורה
מה כאמר עוד לאוק הרנכיס שנזמטט הכ׳׳ל נעוה׳ר שמקשקש
נקרנס רוח החדשה דעוס זרוס וכפנךוח שהוא היפק־ מדעס
התורה שמקונל נימט נקנלה מהר קיט ואיככה כוכל לצרף
דעסם למכין המסידן הלא דעסס זרה לדעת תות״ק .ו מ ק
להזהיר ע״ז .׳דדוהדוש׳׳ס:

ר

לזה מאה רבכיס מג׳ מדנוס דוקא וכאמור:
ברם זחס הכט להודיע דעס׳ ברבים כ׳ בעוה״ר כפק הדבר
כעס במילואו ט כ הך היסר דק׳ רנכיס ע־ שאירע
שמדפיסים נקונמייס להסיר להאיש .שמו ושס אביו בר״ס או
געלס לגמרי וגס שם אשחו וחוסכו המה נעלמים או נ ד ס
ולפי הכזכר מחשו׳ אדומרר בדברי חיים שס וכן שאד גדולי אחרוטס
זצ״נ ננדכ צדטן לזה קי רבטס מג׳ מדטח דוקא משוס
שצדכין הרנטם לשקיל נפלס שכלם אס נאעס איש פלוט
)םכקרא נשמופנ״פ( לי ,יוכל למר עם אשמו הזאס נשניל שגעק
ס מ וממילא אין להסיר מ״ שמדפיסים שעו ושם אניו נ מ מ עד
,

ס י מ ז מ״ז
ש.יי״ר להא׳ לורנא מרנכן וכו׳:
לתשי' יקרסו אשר העיר על ס פ ד דרט סשינה נמ״ש )נקי׳
ל״ז ס״ק קפ״ד( נדן נועא ככגד נףנרא דאס יש
נכיס הורדא מיכרא וגהוררא יש טעא וסם זה ככגד זה אץ
לאסור דאין לחוש שהנףכרא סכקיג חנועא דלא שי 7חשש זה
רק גשנ׳ אונוס או אומוס זה כנגד זה כיון ששטהס מחנפחוח
ועחגדלוח כל ארא ודוחקים זא״ז משא״כ כשהמינרא הוא נהכיס
של הוררא שאין הכיס מחנפח ומחנענע נפיע רק הוא דמק
ניחר עס הוררא אין חשש חיטך ט כ ואין לחלש ומע׳׳כ פקפק
ע״ז דגה נזה יש חשש משוס שהרנה פעמים הורדא ׳ולאס
מכיסה כמ״ש נדרט סשוגה )סי׳ ליה ס״ק קכ״ח וסי׳ ל״מ
ס״ק קצ״מ( נסם השמ׳׳ח והראיפ וא״כ יש חשש שנשמה שסצא
מטסה וסיח •ר ליככס תתחכך נהמינרא וסנקונ הטעא והניא
סמוכץ לדנדו מדנד הס׳ זכור לאנרחס )נקונמרס יוסף דף
כיט ס ף ע״א( שהעלה מדפיס חדשה שאס נמצא נועא נדאה
נמקומוס שמכשירין שס כשיניקה לגמד הסכר נרמ״א )סי׳ לימ
סע״ ו׳ ח׳( דהיינו כשיש נועא נורדא נשורשה או נמקים
שהאונוס סמוכוס לגרגרס או נגגיס האוטס או האימום שסמוטס
ודנוקיס להדופן שס שאסיר משוס שמסחככה הבועא שם מחמס
הדוחק שדנו כדין ביעא כנגד טינרא שסיפו לנקינ הנועא
ע״״ש הרי דאע״פ שאין הצד שכנגדומסנענע כלל רקשהריאה
שנה הנועא לנד מסנענעס אפ״ה ח״שיק לחיכיך ה״נ כניד
אין להקל עכס״ד .אסוני ידידי כדי שלא לאנד ממונם של ישראל
נחנס הנני להודיעו שגס השי׳נ מלאנדאן אשר הוסיף אנרהם מדעסו
מדפוס הסכר לא היה זכור לאנרהס נמח״כ דין מפירש
נשמ״ח )שם סעי׳ מ״ז( ורנד הזטל הטל ראיס׳ אחר שכנר
חדססח׳ חינור׳ דרכי חשונח ורשמח׳ אח״כ דנדו נגליון שם
)סיק טו()כאשר רשמח• נעזה״ כמה חידושים וחקוטם והמרוח
ונדעס׳ לקנוע אוסס אייה נדפיס( והנט לחעחיק לשוני
שגגליק שם לאחר שהנאס׳ מדנד השמ״ח ראפ״ אס הנועא
יחידם עועדס נהריאה נמקוס שסמוכה לשדרס לא אעדנן
ו

מון

