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המשך בעמוד נקב
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המשך ביקור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

             

         
        

     
       

         
         

        
          

          
         

          
          

           
          

          
          

         
         

        
        

      
         

        
          

      
          

         
         

 
       

         
        

         
          
          

       
        

         
         

      
         

         
      

      

        
        

       
         

        
          
          
         
         

      
         

      
        

           
         
          
         

  
       
           

          
         
          
         
         
         

          
        

         
        

        
        

         
      

           
         
         

 
        
          

          
        
         



















































































































































































המשך ביקור למס' זבחים ליום שקי עמ' ב
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המשך בעמוד נקק
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המשך ביקור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ק

   


             

    

ÌBÈ „BÚÓ B„ÈÏ ‰‡L ‰‡ÈÓ B‡ BÈ ˙L ÏÏÏ BÏ eÈ‰ el‡ ÏÓ „Á‡ ÌeL BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â˙BÁt 
ÌBÈ‰ LÈÓ ÌÈe ˙BÓ‡ '„ ÌÈÏBÈ ‡lL eÈ‰ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ì‰nÚ CÏÈ ‡l‡ 

„ÓÚ Ì‡Â B˙˙ÈL ÌBnÏ ÚÈL „Ú ‰ÚÈ ÔÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt CÏÈÂ BÁÈÂ ÁeÏ ÚÓ „BÓÚÈÂ
È ‡l‡ ˙Ó B ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡ B‡Ó Ô˙ÏÁeÏ È„ „BÓÚL C. 

È‡ ‰„ÈÓÚ‰ Ï‡ ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt Ï LL ˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt ÏeÏ eÈ‰L ÌBÓ Ï ÔÈÈÓÁÓ LÈÂ
˙BÓ‡ '„ ÏeÏ eÈ‡ È‰Ï È„ ÁeÏ ‰B ‡e‰ ‡l‡ L‰Ïe ÁeÏ ÏÈL B˙„ÈÓÚ B˙e ÔÈ‡L ÔÂÈ ÌeÏ

L‡L ÌBÓ ÂÈ„Ï LeÁÏ BÂ
יא סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

 
  שלא כיון - השבת שנכנסה לאחר אבל -

בשבת, ליטלה ולא בעצמו לשלוט יכול - עדיין בה זכה
קל איסור אפילו לו התירו לא .ולכך

  קודם היתה שהעקירה אע"פ משמע -

היום .שקדש
  בבין ואפילו החמה, בשקיעת מיד -

רצופים. אמות ד' להוליכם לו אסור השמשות

 
לקיים41) רוצה אפילו ענין בשום לטלטלה לא התירו ולא

משנה שו"ת פב, סי' או"ח חת"ס (שו"ת אבידה' 'השבת מצות
רפו. סי' ח"ה הלכות

שווה אפילו לטלטלה התירו - השבת קודם לידו כשבאה אמנם
לעיל. שהוכח כפי בלבד פרוטה

אדה"ז.42) שו"ע על וציונים מ"מ
(43:‚"Ò ËÓ˘ 'ÈÒחייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר

אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת, בהליכה העביר כן אם אלא
עמד אבל לפוש כשעמד אמורים, דברים במה פטור, והלך וחזר

ס"א. שמו בסי' ועד"ז כמהלך. זה הרי משאו לתקן

•
    

Áהמברך שבירך היין בברכת יוצאים המסובים שכל אע"פ
שיש ואף חובתן ידי להוציאם מתכוין שהוא המזון ברכת
משום בזה אין ואחד אחד לכל הכוס שיגיע עד שהות איזה
גדולה בסעודה מקום מכל בדיבור הפסיק שלא כל הפסק
המזון ברכת של כוס יגיע היכן עד יודעים ואין רבים שהמסובים
בורא ולברך לחזור צריך לו יגיע אם מהמסופקים אחד כל הרי
שמיעתו שבשעת מפני כנמלך שהוא מפני לעצמו הגפן פרי
שאם בשמיעתו נתכוין ואם לו יגיע אם ידע לא המברך ברכת
ולברך לחזור וא"צ יצא זו בשמיעה חובתו ידי שיצא לו יגיע

לעצמו:

ח סעיף ודיניו, הברכה אחר היין שתיית קצ, סימן א חלק

מקצרין‡ הבית בעל אצל מלאכה העושים יום שכירי פועלים
שבשעת הבית בעל ממלאכת לבטל שלא כדי המזון בברכת
כיצד קפ"ג בסי' כמ"ש במלאכה לעסוק אפשר אי המזון ברכת
בה וכולל הארץ בברכת פותח שנייה כתיקונה ראשונה ברכה

בברכ וחותם ירושלים ובונהבונה הארץ שברכת מפני הארץ ת
אינן הברכות שמנין אחת בברכה כוללן לכן דומות הן ירושלים
ידי יוצא שלשתן מעין בה שכולל אחת בברכה כי התורה מן

ויהושע משה אלא קס"ח בסימן שנתבאר כמו התורה מן חובתו
בעל מלאכת ביטול ומשום שלשתן מטבע תקנו ושלמה ודוד
אין סופרים מדברי שעיקרה רביעית וברכה הקילו הבית
מפי ששומעין בין שמברכין בין כלל אותה אומרים הפועלים
עומדין הן הרי כתיקונה המזון ברכת ומברך המזמן אחר

ירושלים. ברכת כשחותם למלאכתם

סעודתן מלבד מלאכתם על שכר כשנוטלים אמורים דברים במה
מברכין לבד שאוכלים הסעודה אלא שכר נוטלים אין אם אבל
בסעודה עמהם מיסב הבית בעל אם וכן כתיקונן ברכות הד' כל
ברכות. ד' כל מברכין הסעודה מלבד שכר שנוטלים פי על אף

אדם בני דרך שאין לפי ברכות ד' כל מברכין לעולם ועכשיו
כל שיברכו פועלים שוכרים כן דעת על הסתם ומן בכך להקפיד

ברכות: הד'

אחד: סעיף ובו לברך מחוייבים הפועלים אם קצא, סימן א חלק

לברכת‡ דומה אינה הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר
מי הנהנין בברכת אבל בברכתו חבירו מוציא שאחד המצות
א"כ אלא פוטרו חבירו ואין הנאתו על בעצמו מברך הוא שנהנה
שקביעותם בכך שדרכו בו מועלת שקביעות בדבר יחד נקבעו

לכולם. אחת וברכה אחד כגוף נחשבים להיות מצרפתם
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אגרות קודש

]כסלו, תשי"ז[

בו.  וזכות הרבים תלוי  וזיכה את הרבים  בידו לעשות הנ"ל  על שעלה  זכותו  וגדול  יישר כחו   ...

ובודאי במשך הזמן בדברי נועם ובאופן של כבוד - יוסיפו על הנ"ל עד שיהי' למעלה מקומת איש ובזה הוא 

מהשיעורים שהן לפי מה שהוא אדם )כלים פי"ז מי"א(, דזיל בתר טעמא דמילתא.


