
קכו       

            
              

           
           

       
       

    
     
     

     
   

      
     

     
    

    
   

    
    

    
    

       
    

   
     
      

     
      
       
        
      

    
       

       
    

      
     

     
    

     
       

  
     

    
     

     
    

   
      
      
      

                     
                     
                        

                  
                   

                        
                     

                       
       



























































































































             

            

              

            



       

    

  

     

    

       

       

      

       

      

        

     

    

      

    

       

       

       

  


















































        
          
          
         

        
         

        
         

        
         

         
         

        
         
      

        
             

             
            

              
              
               
               
              
                

            
               

            
             

           
            

           
            

           
               









































































               

         
      

         
           

       
           

         
        

          
           
         
            

    
       

         
         


           

            
   

         
            

       
         

         
       

     
          

          
         

       
         

        
         

        
            

          
          

        
           

          
             


        

           
        

         
       

        
       

       
      

        
    

         
        

       
      

         


        
         

      
        

     
        

          
        

         
         

       
        

         
 

          
       

       
          

   
         

           
        

            
          

          
        

        
        

        
         

        
         

          
          

           
          

         
          

          
         

      
        

         
         

          
         

         
          

          
        
          

          
           

          
          

      









































































































































































































































המשך בעמוד קל



קל

              

         
      

         
        

           
          

         
         

         
       

         
        

          


          
         

         
           

           
         

        
          

          
           

           


        
          

         
          

     































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום קמישי עמ' א

               

       
         

        
         

        
        

        
          
          

     
         

         
         

        
        

      
        

         
       

   
        

          
         

         
         

      
       

         
       

         
        

   
        

        
            

         
       

        
    

       
         

         
        

 
        

  





























































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א

   


             

    

ÈeaÎÏ ÔÈek˙Ó BÈ‡L ÔÂÈÎ ÔÓM‰ Èa‰Ï È„k ˙aL Úa a ÌÈ˜ÈÏ„nL ˙ÈLLÚa ÌÈÓ ÔzÏ zeÓ ÌB˜Ó ÏkÓe
˙ÈLLÚ‰ Ï˜Ï˜˙z ‡L È„k ÈeaÎÏ ÔÈek˙Ó Ì‡ Û‡ Èz‰Ï ÔÈ‰BÂ ˙aMa Ôk ‰NÚÈ ‡nL LeÁÏ ÔÈ‡ ÏÏk
‰aÎz ÔÓM‰ ‰ÏÎÈLk ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï Ì‡ Û‡L ÏÏk Èeak Ô‡k ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ÈÙÏ ‰ÈÏeL ÏÚ ‰ÏÈ˙t‰ ˜ÈÏ„zLk

˙ÈLLÚ‰ Ï˜Ï˜˙z ‡L È„k ÔÓM‰ ÌÈ‰ÈanL ‡‡ ÏÏk Èeak‰ ÌÈ‰ÓÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ‰ÏÈ˙t‰‰ÏÈ˙t‰ ˜ÈÏ„zLk 
˜ÈÏ„Ó Ì‡ ˙ÈLLÚÏ ÌÈÓ ÔzÏ zeÓ ˙aLa Û‡L ÓB‡L ÈÓ LÈ ‰Ê ÌÚË ÈÙÏe ÚÊÓ ËÚÓ ÔÓL ÌÚ ‰ÈÏeL ÏÚ

‰ÏBÁ BÏ ÈÎ
e‡‰ ÚÈnLk È‰L ÌBÈ „BÚaÓ eÈÙ‡ ÏÁ ÏL B‡ ‰ÂÚL ÏL  a ÁBzL ˙ÙBÙL B˙Ï ÌÈÓ ÔzÏ e‡ Ï‡

ÏLnÓ ÌÈaÎÓ Ì‰ ÌÈn‰ ÌLÏ e‡‰ ÚÈÈLkL ÔÈÚa Ba ‡BÎÂ ÏBÁ‰ B˙Ï ‰ BÁzÏ zeÓ Ï‡e‰ÚÓÈ ÌL 
‡e‰ Èeak ÌL ÂÈÏ‡Ó ‰kÈÂ ˙BÈ ÛBNÓ‰ÏÚnÏ ‡a˙L BÓkÔBk Ôk ˙BNÚÏ zeÓ ‰ÎLÁMÓ eÈÙ‡Â 

„È˜˙ ÔÓÈa ‡a˙L BÓk BË ÌBÈa:( 
ט סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק
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   שלא כשמכוין דווקא -

מעט שיישאר שרוצה משום כוונתו אם אבל תתקלקל,
כיבוי כאן יש שהרי אסור, - .מהשמן

  אחרון בקונטרס -שבמקום משמע
אף - כיבוי ולגרום שבת מערב מים ליתן מותר גדול צורך
שמן. או כלי הפסק ביניהם שאין ואף ממש, מכבים שהם

   גרגירי שנוגעים בשעה שאפילו -
הפתילה של התחתון בחלק בחלקהחול נוגע אינו החול (שהרי

הפתילה) של הבוער שאינההעליון אלא נכבית, היא אין -
בשעה אבל החלב, או השעוה את ולשרוף להמשיך יכולה
נוגעים אפילו אותה מכבים - בפתילה המים שנוגעים

בוער. שאינו התחתון בחלק

 
סק"י.45) המג"א על פמ"ג ראה
גרמא46) שאיסור נתבאר ושם ג, ס"ק תקיד בסי' ועד"ז ג ס"ק

לדעת אבל בלבד, המג"א לדעת הוא ממש כיבוי שגורם באופן
ממש כיבוי כשגורם אפילו גרמא כל הצורך במקום מותר הט"ז
שמא הוא מים ובתוכו כלי ליתן שאסרו והא כלי, הפסק וללא
כהמג"א פסק ואדה"ז הכלי, שנותן בשעה בתוכו הניצוצות יפלו
מצוה או הפסד, גדול, צורך שבמקום כתב שבקו"א אלא
דעת על לסמוך אפשר כלי) בנתינת הנ"ל החשש את (וכשאין

הט"ז.
ח.47) סעיף

כיבוי שמונע שבמקום משמע שלד שבסי' שם נתבאר וכבר
כיבוי. בגרם אפי' נכלל ואינו לכתחילה, אפילו מותר - בלבד

המונעו48) דבר הנר סביבות למטה ליתן מותר אבל ט: סעיף
חול לתוך לתחבו כגון לשם כשיגיע שיכבה בענין מלהשרף
דכיון תצ"ח בסי' כמ"ש גומא בו נעשית שאין בענין תיחוח
למהר גורם שהוא אע"פ הדולק דבר בגוף מעשה עושה שאינו
במקום לא אם כיבוי לגרום שאסור ואע"פ כלום בכך אין כיבוי
המונח שהדבר כיון מקום מכל של"ד בסי' שנתבאר כמו הפסד
אותו מונע שהוא אלא האש את ממש מכבה אינו הנר סביבות
מונחים אם וכן כיבוי גרם משום בזה גזרו לא לפיכך מלהשרף
אחת ליקח מותר הנר בתוך שעוה או חלב חתיכות הרבה
דבר בגוף נוגע אינו שהרי מהפתילה הרחוקות מהחתיכות
חתיכה עם מחוברת אינה נוטל שהוא שחתיכה כיון הדולק

הדולקת.

     

Âדומה השלחן כי המזון ברכת בשעת הסכין לכסות נוהגים
שהברזל לפי ברזל עליהם תניף לא נאמר ובמזבח למזבח
שיונף בדין ואינו האדם ימי מאריך והמזבח אדם של ימיו מקצר
ומכפר אדם של ימיו מאריך השולחן וגם המאריך על המקצר

שכינה. שמשרה לגימה של כחה שגדול אורחים בהכנסת עונותיו

בחול כי טוב ויום בשבת לכסותו שלא הרבה במקומות ונהגו
שטן אין טוב ויום ובשבת עשו של כחו שהוא מפני אותו מכסין

היא: תורה ישראל של ומנהגן רע ופגע

ו סעיף ובו הפת פירורי דין קפ, סימן א חלק
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המשך בעמוד דנ



נט             

 .המקדש בבית רק נוהג הוידוי - (בהשגות)
 ,במקדש - לכתחילה הבית. בזמן רק נוהג הוידוי -

מקום. בכל - ובדיעבד
א)במשנה מז, המעשר".(סוטה הודיית העביר גדול כהן "יוחנן :

לכהנים אותו נותנים ואנו ללויים הוא המעשר בגמרא: וביארו
לומר אפשר ואי לארץ, עלו שלא על הלוים את קנס עזרא כי

ללוי". נתתיו "וגם
הטור של"א)וכתב סי' ראשון(יו"ד, מעשר נותנים הזה שבזמן

אי כיום וגם קיים עדיין הקנס לדעתו כן ואם ללוי, או לכהן
כותב הרמב"ם אולם להתוודות. ה"ד)אפשר פ"א מעשר, :(הל'

הלויים את קנס נותנין"ועזרא שהיו "בזמן רק ולכן "
מתוודין" היו לא לכהנים ראשון הי"ג)מעשר פ"א, שני, מעשר ,(הל'

בשו"ע פסק וכן ומתוודים. ללויים נותנים הזה בזמן (יו"דאבל

י"ט) סע' .שם,
הרמב"ן לדעת מעשרות: בוידוי ראשונים נחלקו (קידושיןועוד

א) מפניכו, להתוודות יכול איננו בארץ פרטית נחלה לו שאין מי ,
לדעת אולם לנו". נתת אשר האדמה "את לומר: יכול שאינו

כי(שם)רש"י ביכורים, למקרא דומה זה ואין להתוודות יכול ,
נתת אשר "האדמה נאמר: "שם נאמר כאן ואילו ""

השבט. לכלל והכוונה

ה'תשע"א תשרי ג' קודש שבת    

        
   

הכניסה לאחר להביאם שיש בתורה נאמר הביכורים על
למדו ומכאן בה". וישבת "וירשתה לז)לארץ: שחובת(קידושין

ושבע שכבשו שבע – שנה עשרה ארבע לאחר רק חלה ביכורים
שחילקו.

: ביאור טעונים והדברים
לארץ שהביאו על לה' הודיה יהודי מבטא ביכורים בהבאת
ממי הדבר יימנע ומדוע המשובחים. מפירותיה לו ונתן ישראל

בני שכל עד להמתין ועליו פריו, מראשית לראות זכה שכבר
הארץ? כל את ויחלקו יכבשו ישראל

לבאר: ויש
הרמב"ם אומר הביכורים הבאת מתוך(כאן)על להיות שעליה

ישנו עוד כל – כאחד מאוחדים ישראל שכל היות הלב. שמחת
אין בארץ, ונחלתו חלקו את קיבל שלא אחד יהודי אפילו
בני שכל לאחר רק ביכורים מביאים כן על מושלמת. השמחה

בארץ. חלקם את קיבלו הכלל מן יוצא בלי ישראל
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