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  סכנה ואי� בה מצוה �העושה תפלתו עגולה 
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 לכל שפסול לגמרי מרובע באינו דג
 ק"הישויע' והק

 דפסולי
 לולב פסולי מכל זה גרע למה מ"מ, הדיעות

 תורת תשתכח שלא ברכה בלא יטול מ"דמ הדי� מעיקר

 נ"וה, ט"תרמ סימ� ח"אווב דסוכה ג"פ ריש כמבואר לולב

 דיניח פסולי
 הדי� דמ� תפילי� פסולי ובכל בזה נימא

 ופסק תפילי� תורת תשתכח שלא ברכה בלא פ"עכ

  . להלכה כ� באמת יעקב הישועת

 לא ודאי הפוסקי
 דסתימת לדינא ע"צ ז"ד ובעניותי

, כלל יניח
 לא ודאי הדי� מ� הפסולי� דכל אלא כ� משמע

 ב"וכיו לולב רק דאולי חכמי
 מדות בזה לדמות ואי�

 פסול' אפי ליטול העדיפו בזה בשנה' א פע
 רק דהוא

 אבל, הזמ� באור� ישכח שלא כדי לגמרי משיבטל גמור

 יו
 הפסולי
 להניח כזה נתיר א
 יו
 כל דזמנ
 תפילי�

. מישראל כשרי
 תפילי� תורת ישכח אדרבה, יו
 אחר

 עגולות ילי�תפ ב"ע ד"כ ד� מגילה אמר
 פ"ע ל"י ואולי

 למוחו יכנסו שלא דהסכנה י"דפירש מצוה בה ואי� סכנה

 דמזה מרובעות לא וג
 עגולות אינ
 א
 שיי� לא וזה

 בזה מ"נפ ומאי ס"הש במסקנת כדאיתא המשנה מיירי

 דבזה עגולות אינ
 וג
 מרובעות אינ
 אפילו ס"דסו כיו�

 כ"כמש ל"י אלא, מצוה בה ואי� פסולי
 סכנה ליכא

 שלא מטע
 ג
 כלל יניח לא דבעגולות יעקב הישועות

 מרובעות לא וג
 עגולות אינ
 א
 כ� שאי� מה, תשתכח

' ה זרוע באור מצאתי אני איברא. הדוחק צ"ע לומר יש כ�

 ואי� סכנה שהוא עגולות תפילי� טע
' כ ה"תקס תפילי�

 וזה' פי, כהלכתו שלא הקדוש ש
 שנושא משו
 מצוה בה

 כ"וא כדי� שלא הקודש בש
 המשתמש כמו להזיק יכול


 נושא ממילא פסולי
 שהתפילי� מקו
 כל שיי� זה טע


 ואינו הדחק בשעת ג
 ואסור כהלכתו שלא הקדוש ש

 יעקב ישועות כהגאו� ודלא ואתרוג לולב לפסולי דומה
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אנשי מדע העומדי� מחו� להיהדות שיחרצו עליו משפט� לפני כס הממשלה המרכזית ואחרי אשר חשב רבי שספרו יבוקר מ

והוא נצר משרשי בית דוד לא הזכיר תקות , נבי� למה השמיט ממשנתו הרבה דברי� חשובי� עקרי� בתורת ישראל, ברומא

  .י משיח ב� דוד כאשר הזכיר עני� תחית המתי�"ישראל ותוחלתו הגאולה העתידה ע

שזהו לאשר כל כאלו היו למורת , להלכות פורי� קבע מסכת מיוחדת בעוד אשר, עני� חנוכה והלכותיה במשנהכ� לא שנה 

  .רוח הרומיי� שחשבו� כעניני� פוליטי� חגיגת הנצחו� הלאומי ותקות חפשיותו

הלכות שידיעת� מוכרחת להחיי� הדתיי� ופרטיה� , בקר� אורה זו נבי� אי אלה השמטות שלא קבע רבי במשנתוובעמדינו 

ד כתב שלכ� לא הובאו במשנתינו יע� שהיו "ש מנחות פ"� בפהמ"רבינו הגדול הרמב, רי�גו הרבות כמו הלכות תפילי� מזוז

 ביחוד ה� הפרטי�, י הע� התרשלו מאד בהנחת תפילי�ו כאבל ה� ההיפו! ידענ, � ופרטיה�ידועי� ונהוגי� בע� בכלליה

��הוכבר בימי התנאי� הקדמוני� היו חלוקי דיעות בהרבה מעניני, המסתעפי� אפני עשיית� רבי� ה , �ואי! אפשר כי הע

  ?ידעו� כל כ! בפרטות עד שלא מצא רבי לנחו� לשנות אות� במשנתו

שהרשות השתדלה להטביע חותמה על , נגד הלאומיות ולא נגד דת ישראל אמנ� ידענו כי רדיפות הרומיי� בימי� אלה היו

�ל "ולכ� גזרו על התפילי� שלבשו כל היו� ואמרו כי כל המניח תפילי� ינקרו את מחו שבת ק, מראה אזרחיה תלבושת� ובית

  .ש"א ע"וכ� גזרו על המזוזה ראה יומא י, א"ע

זירה הערימו לעשות� כאלו המה דברי� סגוליי� או מעשה צחוק ישראל קדושי� בחפצ� לקיי� מצות דת� ג� בזמ� הג

�ולכ� הזהירו אות� , והמזוזה הניחו תחת הדלת או במקל שהעמידו אצל הדלת, התפילי� עשו מעוגלות כקמיעות, ושעשועי

תחת במקל או שהניחה  –המזוזה  –תלאה , ב"ד ע"מגילה כ, חכמינו באמר� העושה תפלתו עגולה סכנה ואי� בה מצוה

כי למצוה אי� יוצאי� בכזה אבל הקסדרי� יחשבו ג� העושה כ� כעובר על גזירת , ב"ב ע"מנחות ל, הדלת סכנה ואי� בה מצוה
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פעמי	 שנופל על פניו 
ברחו	 וחנו� וא	 ה� 

פילי� על ראשו ת
עגולי� ירצצו מוחו 

 .וזו היא סכנה
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   אב� טורי
  

ת דמאי איריא עגולה בכל שעושה שלא "ר' ל לפי"וק

. כמצוותן לא תגין עליו כיון שהן פסולין ואין כאן מצוה

ועוד מה איריא תפילין כל מצות נמי בעשה שלא 

ועוד הא מילתא דפשיטא היא . כמצוותן אין מגינין עליו

  . דשלא כמצוותן אין מגינין כיון דאין כאן מצוה כלל
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 אין עגולה תפילין עשה ואם
 שנושא יש וסכנה מצוה בה
 כהלכתו שלא הקדוש שם
 אלא מרובעות עשאן ואם

 אמגוזא כי מלמטה שבולטין
  : מוחו את ינקרו פן סכנה יש

 


