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מנן אברהם נ״י

רצד

לכלול ראש חודש עם שבח וכשור כחכ אם שכח גם של שכס כו׳ משמע דאס שכח

באר הגולה
מ( שור גשם אחי1

של שבס למוד אינו מזכיר ראש חולש בברכה והכי מסהבר מיהו כשפתח בהשוב והמשיב r o

יחיאל

נ1

נ5
ג(
ש( א׳ח נשם החוש

דחוזר לראש לכולי עלמא מזכיר של ר״ח דבכל ברכת המזון מזכיר של ר״ח דומיא
דיוס כפור שהוא יום שנתחייב בד׳ תפלות ונראה לי דחנוכה בשבת והזכיר של חנוכה
ולא של שבת חוזר לראש
דחוזר ) :ו( סעודה )ד( שבת ונזכר קודם שהתחיל ואינו מזכיר של חנוכה עטרת זקגים
שלישית כו' .משמע דאינה הטוב והמטיב כולל ר״ח עם שבת דהא חינו חובה להזכיר
נ[ ואינו מוחם נשל
שעונה־ פת אלא סגי ואומר שנתן שבתות למנוחה וראשי של חנוכה כדאית' בגמ'  :ר׳ח  .וי״א דאן< נחול
ואינו חותם  .לא חותם ונשכח כיון
בשירות ואע״ג דבסימן חדשים לזברון ] .יח[ ואם אתה יד
שנלאיה צריך לחתום
וגם
זו
סברא
מצאתי
רצ״א מסיק_ בש״ע דצר׳_ כהפווב והמטיב חוזר לראש ברכת
משוס שנת ואינו
פת מ״מ כאן נמשך בזה המזון .ומזכיר של שבת ושל ראש צרי׳ עיון למה לא יחתו׳ מזכיר משום ר׳ה שום
חומרא דלא לימאברכה חדש']יט[ ויש מי שאומר שאם בשל ראש חוד« דהא שס ומלכות חותם
י׳נו
נשל
ג׳נ
לבשלה כשיחזור דשמא שכח של שבת וראש הדש ונזכר אפי' בראש חודש בחול
)מהירמ'' ונל׳ח( :
אין שעונה פת  :קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר י״א דחוחס אלא דמשום
)ז( מזכיר של שבת  .שנתן שבתות למנוחת וראשי ספק ברכה לבשלה אין
דבלאו
בב״י הביא בשם תשובת חדשים לזכרון וחותם בשל שבת חותמין והכא כיון
שערי ת שובה
הרא״ש וז״ל שאין להזכיר ב[ יד ואינו חותם בשל ראש הדש  :הכי מותם בשל שבת מה
של שבת בחול מידי דהוה ךן )ו( ]כ[ מ( כעודה שלישית מזיק כשאומר ג״כ וראשי דנר׳ח לד׳ה אינו
מוזר נשגיליעלה וינא
אתפל' מנחה של שבת
טו)ה( בשבת טז דינה)ו( כראש חדשים וצרי׳ עיון ומיין משא׳ככעל מיסיס
שאס לא התפל' אותה
בשבת
טו
:
ק״ח
ס״ס
;
חדש
דאיכאדעות דיחזזי
מתפל׳ במ״ש שתים ]של ט ־ ( ג' שאכלו בשבתות וי״ט דינה.ובי״שדוקאבסעודה )אפילו ננה׳מדתנוכ׳
עיין סי' תרפ׳ג
חול[ כי אין להזכיר של
ושכחו להזכיר מעין המאורע אחד של לילה ואחד של ולדעת רש׳ל היינו
שבת בחול אע״פ שנתחייב והם צריכים לחזור לראש ברכת יום)תשב״ץ סי' ק״י( עיין ננהמ׳ז דפורים עיין
תפלה זו בשבת וכן בני המזון יברך כל אחד בפני עצמו סי' תקכ״ש  :טז דינה ע׳ז סי׳ תרצ׳ה(
ולכן יש לומר נמון•
כי מידי זימון כבר יצאו ;
חבורה שהיו מסובין
כר״ח  .אע״ג דלכתחילה שאר הרחמן נו' ע׳ש:
וקידש עליהם היוס דאר״י י ]כא[ ס( היה אוכל ויצא שבת חייב לאכול פת כמ״ש שם  .ואינו חוסם
יז )ז( מזכיר של שבת בברכת סי' רצ״א מכל מקום נשל ר׳ח עיין נמ׳א
גמרו סעודתן כוס ראשון
שדעתו שחותם נשל
שאינו
אומרים
שיש
כיון
המזון
אומרים
ר׳ח ומיח נל׳ע
חייב לאכול פת וא״כ והלנוש ו ^׳ ח הניאם
אינו חייב צחזור דספק ברכה להקל ואם אכל סעודה רביעית בשבת לא הדר לרישא וענו׳ז כתג ג׳כ
נהמנ׳א ועיין נ א׳י
)תוספות( משר1ע מלשונם דאם לא פתח בהשוב והמשיב אומר ברוך וכו' כמו בראש וננר׳י זטד אפרים
מ^ש נזה S
חודש  :יז מזכיר של שבת .ול״ד למי שלא התפלל מנחה בשב׳ שמ^לל במ״ש שתי' של
חול דהת׳ מנחה כבר עבר׳ ואינו מתפלל במ״ש אלא לתשלומין ושני התפלות הם תפלת
ערבית ודינו להבדיל בראשונה והיאך יתפלל של שבת אבל ב״ה אתי' על סעודה שסעד
יד אפרים
בשבת וכיון דאכתי לא צלי ערבי׳ של חול צרי׳ להזכיר מעין המאור׳ בב״ה עכ״ל מהרי״ל
5קשו׳

ביאורי הגאון ר״א ז״ל
שנח כוי  .עמ׳א ] :יח[ ואם פפח נו׳ . .אפיי שנח של
שגח לחוד כמ׳ש מ׳א דנלא נירך דמי ] :יט[ ויש מי נו׳ •
הי^ דליכ' חתימה נר׳ח כלל .ועסי' רפ׳ד ס׳ג וי׳א נו׳
וניא׳ש דשני שם ] :נ[ סעודה נוי  .תום׳ ננרנו׳ שם
דים אי נעי כו' וסעודה נו׳ וספיר,ו להקל וע״ל סי' לצ׳א
ס׳ה והייגולפי' ר׳ס דמפלש שא״צלחם לסעודה ג׳ אנל אוק
המצריכין לחם לסעודה ג׳ דינה כשאר סעודת שנח :
]כא[ היה כו׳  .ירושלמי והניאו הרא״ש נפ״ס דיומא סס'כ
אמו' דאימא דר' אדא הוה שייר גולסא דרג א׳ל כ׳ פמ!י כו'
מחלפה שיסתיה דרג נו' א׳ר מחנ' מדרג כיה מאייו נצלותא
הגיא
)א׳ח(

באר היטב
ויה״כ  .והרב נני חייא חולק ופסק דאינו חותם ני׳ ה1י״כ •
וכן פסק המ׳א דאינו חותם דהוי כר׳ח ע״ש ) :ד( שנת .
ואס שכח של שכת לחוד אינו ממיר ל״ח ננרכ' מיהו כשפתח
הנ1וכ והמסינ דחוזר לראש לכ׳ע מזכיר של ר׳ח  .וגשנס
חנוכה אם הזכיר של חנוכה ולא של שנח חוזר לראש ואינו
מזכיר של חנונה דסא אינו חונה להזכיר של חנוכה ט׳א :
)ה( נשכת  .וני׳ס דוקא כסעודה א' של לילס וא' של יום
חשנץ ) :ו( כר׳ח  .אע׳ג דלכחמלה חייג לאכול פת מ'מ
כיון שיש דיעוח נזה ספק נרנות להקל ואם אכל סעודה
רניעית כשנת לא הדר לרישא חוס׳ וכסג המ׳א משמע
מלשונם
)ףן׳נ(
יז

קפחלבםנ״אס׳ק

י ז׳( נחקנה
דוקא ןייםבח נו׳
נצ^ 1
>בנז׳זם׳גןז׳(ודיבו
לרברין‘ בר«»ונה
אגא בוזפו׳ז דאתי
נו׳ כ צ׳ או
)בטנ׳א ס׳ ק » (Y
וצ׳ע וע'  pס׳ם י״וז
נצ׳א■ ר׳יא בסעין*
י׳חשם נ׳ (ו םו « ^

יד אפרים

מגן אברהם נ״י

:ןעח
א״ח הלכות בחמ״ז הפח

מגןדודט״ז

שלא ינלול על בימו' סי' נ״ז משמע דאס התפלל ערבית אומרים עליו נ״ה  .בתוספתא דברכות שונה
הם1ק אן* שאינו
ומלכות שוב אינו מזכיר שלשבת אפי׳ התפלל מבע״י בדברי ר׳ יוסי ומזכיר של שבת בב״ה אע״ג
טוםין* שם
טתרץ וכ״כ בה׳ שמחוה למהדם וכ״מ ממ״ש סי׳ דסטודת חול היתה כיון דמברך כשבח צריך
וזהו
^ןושייתו שהקשה חרצ״ה ס״ג ואע״ג דלפי הטעם דאזלי׳ בתר להזכיר של שבת ה״נ אע״ג דסעודת שבת
דמה מזיק
היתה כיון דמברך בחיל
כשאומר התחלת פסעודיא״כ אפי׳
ג׳ב וראשי הדשים
ועיין לקמן גרן( צלי־ ערבי' ה׳׳ל להזכיר המזון דאזלינן בתר התחלת לא יזכיר של שבת עכ״ל .
ס׳ח ע׳ב גר6ס
אבל בהג״מ כתב בשם.
הסעודה
צ״ל
נגליון אכן העוזד
הר״ם שצ״ל על הנסיס
)ומ׳ש שם סימן
*  rהוא ט׳ס כדאשכחן רב צלי שלשבת במי׳ש ובשם תשובה אשכנזית שהיא תשובת מהרי״ל כתבב״י
והדברים שייכים דכתב דלסברא זו לא תקשה מתפלת מנחה דשבת דמייתי הרא״ש דזמן תפלת מנחה עבר
לכאן( שהשיג
על ואינו מתפל' במ״ש אלא לתשלומין והיאך יתפל׳ של שבת.ודינו להבדיל בראשונה אבל ב״ה
מדברי
המג׳א
הגהות מיי׳שהביא דאתא על סעודה שסעד בשבת וכיון דלא צלי עדיין ערבית של חול צריך להזכיר מעין
הב׳י כו׳ וטעם המאורע בב״ה וכן המנהג פשוט להזכיר על הניסים בכה״ג וכן במ״ש כשנמשכה סעודתן
מבואר
הדבר
לט׳ד עד הלילה עכ״ל ב״י  .ובתשו׳ מהרי״ל עצמה סי׳ נ״ז כתב אח״ז אמנם יש חשו׳ הרא״ש
כתה^ p'D
הביאו ב׳י סימן שאין להזכיר מעין המאורע בליל מוצאי היוס אפי׳ אס התחיל מבע״י עכ״ל .משמע
ריח כר ע׳ש דמ״ש תחלה הוא שלא ראה עדיץ תשו׳ הרא״ש בת^ת כתבו או שכתב תחלה סברא
ובטחכ׳ת
נראה דנפשיה ואע״ג דבהעתק הב״י זכר נא תקשה מתפלת המנחה דשבת דמייתי הרא״ש משמע
שלא הדגיש בט׳ם
שנמג׳א שאילו דגס בתחלה היה הפלפו׳ בדעת הרא״ש דהני ב׳ תיבות דמייתי הרא״ש אינס בתשו' מהרי״ל
הדגיש הרי המג׳א אלא לשון פב״י הוא שהכניס בתוך ל׳ התשובה ובזה ניחא מה שי״ל למה כתב שיאמר
בעזיטו הראה מקום
וט׳ש על הניסיס בלילה וסי׳ דל״ד למנחה דשבת  ,והא אכתי קשה מן התוספתא שמביא הרא״ש
לסי^ ר׳ח
המג׳א לא מצאתי שצריך להזכיר של שבת בב״ה כשמשכה סעודתו עד השבת ש״מ דלא חזליק בתר התחלה
סברא זו נראה ולמה נלך בעל הניסיס אחר התחלה והלא תרווייהו הם בב״ה ולכאורה היה נראה דבאמת
שד׳ל שלא
הוזכר הדר בי׳ מהרי״ל בסוף כשהציא תשו׳ הרא״ש והיינו מטעם שכתבתי אלא דאיך שיהיה
דק כהגמ׳יי לבד
וקיצד בדבר ל6י לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה דמ״ש באמת מההיא דתוספתא שזכר הרא״ש דלא אזליק בתר
שכוונתו על עיקר ההתחלה ולמה אנו נוהגים לומר על הניסיס בליל מוצאי פוריס וכן בליל מ״ש אומרים
גזקור רדין שבב׳י
זקנש רצה וכי יש לט כח לחלוק על התוספתא ונלע״ד דהכל ניחא דודאי שפיר אזלינן בתר ההתחלה
ועיין כעטרת
מדברי הלבוש לסנין זה שלא לגרוע מה ששייך להתחלה כגון רצה ועל הנסים אס בא סליו קדושה נוספת
והל׳ח בזה ובא׳ר בשעת סיוס הסעודה ודאי אומר ג״כ מעין אותה קדושה ואין זה ביטול הליכה אחר
ועיין בברכי
יוסן* ההתחלה ע״כ שפיר מזכיר של שבח כשנמשך סעודה שהתחיל בחול ובמנחה בשבת וי״ט
מ׳עז בזה  .ומחדש
נושם סור מחצית ביוס א׳ ונמשכה הסעודה עד הלילה אזלינן בתר ההתחלה וחייב לומר רצה ואח״כ יאמר
השקל וכתב שט׳׳זז ג״כ יעלה ויבא וא״ל בזה שזה סוהר* את זה דהא אץ כאן סתירה דתחלהאומר שלשבת
חנזג׳א ועיין ס׳ם
לומר ואח״כ של י׳׳ט מידי דהוי איקנה״ז שאומר תחילה קידוש השייך לי״ט ואח״כ הבדלה השייכה
ק׳א היינו
וראשי אחר השבח קודם שסל י״ט דסוף סוף יש עליו אז שתי קדושות ה״נ בב״ה שמזכיר של שבח
דמלת
חדעזים לא רמזיב שעבר ושל י״ע הבא עכשיו וה״ה בר״ח שסל במ״ש שאוסר רצה ויעלה ויבא ומו״ח ז״ל
השסק ע׳שז והוא
ומזש כתב דאם חל י״ט ביום א׳ ומשכה סעודת מ״ש עד הלילה אינו אומר אלא רצה דבתר התחלת
תמות דמה
השסקה שייך בזה סעודה אזלינן קשה מן התוספתא שזכרתי דאם משכה סעודת חול עד תוך השבת דמוכיר
שהיום הוא ר׳ה של שבח וה״נ בראש חודש  .ובספר עמק ברכה ראיתי שכתב בשס חסיד מהר״ש
ואין בזר■ מ*1זום
ונזכ׳ש מלובלין בר״ח במ״ש אוסר יעלה ויבא ולא רצה וקשה דמ״ש מעל הנסים שא;ו אומרים
השסק
הטוב אוהו בלילה ורצה שאומרים בליל מ״ש דהא ודאי לא מועיל כאן קדושת ר״ח להפקיע
בברכת
ווזסשיב שהוא מעליו חיוב המגיע מחמת שבה ע׳׳כ אני אומר לא כדברי זה ולא כד״ז אלא בזה אומר שניהם
ברב׳ בש׳עםדדנגן
זסשסק בה במלת וכמ״ש והכלל בזה דאס מושך סעודת מול תוך ר״ח או תוך שבת למאן דס״ל שצריך
 • pNוגם .במה ב״ה כמ״ש בסי׳ ער״א ס״ו מזכיר של שבה בב״ה כמ״ש שם הש״ע ואף שרמ״א כ׳ שםשהעיקר
באה׳ע
שר.ביא
שאינו
^ p<D0רז כתוב
דהתם גטי בלא
םע»א הוא שגרעו

om A

באר הי טב
ו & לא פתת »ו כ וסמהיג אומר כיון וכז׳ « ו
ני׳ ם

ביאורי הגאון ר״א ז״ל
הגיא היה מגיע כו׳ אלמא כיון שהתחיל נמס לא איכפת ליס
נגנה

מנן דוד ט״ז

א״ח הלכות בהמ״ז הפח

מגןאברהסב״י

רצה

עטרת זקנים

שאיט מזכיר דאזלינן בסר ההתחלה הא חזיק צ״ל משו׳ דמחזי כסתרי אהדדי וכמ״ש ססי׳
דהתוספתא היא תיובתיה אלא שי״ל שפי' ל' וא״כ אפי' התפלל מבע״י אינו מזכיר
דבריו כמש״ל חי״ה דשם אסור לאכול אצל טמ״ש סי׳ חכ״ב  :יח וה״ה לדח  .ושל״ה
בראש חודש נראה דמודה רמ״א ואס חל פסק דבאלו כיון שאץ מצו׳ בהוספתן לא
יזכיר ננ״ש וכ״כ בסשו׳
ר״ח או י״מ במ״ש מזכיר
שניהם וכ״ש אם היה )!( הסעודה י ח ) ח ( ג [ והוא הדין רמ״א סי׳ קל״ב שקצ׳
אלא
נוהגין כן ואנו אין לנו
לראש חדש ופורים וחנוכה :
ר״ח או י״ש בשבת ומשך
שערי תשובה
דברי הרב״י ולק אס חל
נוסח
תוך הלילה דמזכיר שניהם
הסעודה .
ובזה ניחא הכל בס״ד כנלע״ד  :בנוסח אבינו ר״ח במ״ש אומר של שבת ולא של ר״ח דאזלי׳ )ז(
עבה׳ט זכ׳ש בר׳י
רוענו זונינו המור הביא ירושלמי מהו מימר בתר התחלת הסעוד׳ וכמ״שסי׳ ער״א ס״ו
בשם שערי ישועה
אבינו רוענו זוננו בשבת כי אםור לתבוע בהנ״ה)ב״ח( ועמ״ש שם דלא כע״ת שכ׳ משוס נת׳י שאף שנע׳א
צרכיו בשבת אמר ליה מופס ברכו׳ כ״ה כ׳ תוס׳ שבת דלית׳ דהא גם בר״ח פסק כן שם בשימן הרציה כתב
שדעת המרדני שיאמר
ב״י ע״ז מכאן משמע שי״ל זוננו בשור״ק ומ״ש דרך פשרה דשעה ורביעי' תוך הלילה הוי על הנישיסלא קי׳ל
במשקל שובנו אלהי ישענו וכמ״שאבודרהם מתום׳ שבת לא דק דדוקא כע״ש אמרי׳ כן הכי דאפילו בלא
בשס אבן עזרא דהשתא אינו שם תואר אלא כיון דלר״י מפלג המנח׳ ואיל׳ הוי ליל׳ לענין התפלל סובר היא׳ש
ודעימיה דאזלזנן נתר
מספל׳ לפניו ית' שיזון אותנו ונרא' שבך י״ל ערבית משא״כ במ״ש דסני במשהו כמ״ש סי׳ השסאכו׳ פ׳שוהמ׳א
פרנסנו כלכלנושהו׳מתפל׳שיפמ׳ויכלכלנו ונם רצ״ג וכ״כהר״ן צהדיא ספ״ב דשבת ע״ש וכן שם כתב דיברך תחלה
רוענו היה לפרש לפ״ז רעה אותנו בחסרון וי״ו פשוש דאסהי׳ מצוה בהוספתו היו המדקדקי' ואח׳כ יתפלל לאפוקי
נ»יה מפלוגשא ע׳ש
ושו״א תחת הרי״ש ובימי חורפי שמעתי נזהרים בדבר כמו בע״ש .וטמ״שסי'ער״א
ועיין נא׳ר גאה הוא
מהמדקדקי׳שהיו אומרי' כך חבל בכל הספרי׳ דאי׳ ברא״ש ותוספת׳ דאם אכל גס בלילה לא התפלל אף שהצבור
כתוב רוענו בוי״ו עכ״ל ולעד״נ דלא הווין פת צריך להזכיר של ר״ח ומ״מצ׳יע דאס הימללו מזכיר ומי»
אה התפלל מנתה
כולהו ל׳ תפלה דא״כ הוי דבר שפתים אך יזכיר שניהם מחזי כסתרי אהדדי מ״ד למי והי«יל לאכול אתי
הציבור
למותר והרבה כסלי לשונות בבקשה זו אלא שהתפלל ערבי׳ וא״כ הי מיני־הו לדחי וצ״ל שהתפללו
שפיר הווין שנים מהם שם התואר ושנים דיזכיר של ר״ח ולאשל שבת דהא כמה גדולי׳ ערבית בר׳ח מבעוד
יום אינו מזכיר של
האחרים לשון בקשה והיינו שאנו צריכים לו סוברי׳ דלעול׳ אינו מזכיר של שבת דאזליק י׳ ת .וה׳האיפשאאם
ית׳ למזון ההכרח כגון לסם ועוד דבר מותר בתר השת׳ ואם אכל בלילה לכ״ע מזכיר גם של הצבור התפללו גער׳ת
כגון סירות ואלו שניהם נכללים בברכת עכשיו כדאיתא בהדיא בתוספתא לכן יזכיר מנע׳י והפתיל לאכול
אחי ערביה אעפיי
בורא נפשות כמ״ש הכיור בסי׳ ר״ז וה״נ אומר של ר״ח וכמ״ששל״ה לשיטתיה וק״ו במ״ש ליום שהוא לא התפלל
כן אבינו רוענו זוננו דהיינו בחולם ושניהם מוב אבל צמ״ש לחנוכה אינו מזכיר של חנוכה ערנית מזכיר של ר׳ח
מיהו אם הוא עדין
דאינו אלא רשות להזכיר וכמש״ל :
שם התואר שאתה יש לך כח לרעות אותנו
לא התפלל מנחה אינו
בהכרח ובינותרות אנו מבקשים על שני
הוא
מזכיר של ר׳ח כיון
ברכה
דברים אלו וע״ז יאמר ל׳ בקשה ג״כ כפל פרנסנו וכלכלנו כנלע״ד נכון :
שעתיד להת^ל מנתה
שלתול וס׳ס במוצאי
באר היטב
ביאורי הגאון ר״א ז״ל
ג[ והוא הרין לי׳י!
ופורים וחנוכה .
מהררמ׳א
ובש׳ת
נעל »׳ ה סי׳ קל׳ב
משמע דוקא בפורים
זשנת אזלינן נתר

גר״ח):ז(ה&עודה1.אםהחפולעמ'סשונא'נומו9ירשלש>תאפי'
נמה שמסיים בלילה וע*שפד!׳ה סיג:
התפללמנע'ימ״א!)ח( וה'הלר“ח.ו!(ם חלר׳חביוס א׳ ל׳עאם
לא
.
יופיי ש;יהם של שבת ור׳ח דטחזי כסתרי אהדדי דאס אוליגן בתר השתא ייל ר׳ת ואס אזלי׳גתר התחלת שעודסו י׳ל שנת).פסק
הנו"! די״ל תרוייהו של שבת ור״ת מידי דהוי איקנה״ז שאומר תחלה יןידוש השייך לי׳נו ואת׳פ הגדלה השייפה אחר השבת ה׳ב
בנהמ'’ז מזכיר של שנת שעבר .ושל ר׳תאו י'מ ה5א.אנל הב״ת פשק דאם חל ר׳ח או י׳ש במ׳ש ומשכה שמודתו; אינו אומר אלא
רצה דבתרהתתלת שעוותו אזלינן.ומ'א פשק דאם אכל פת בלילה לריך להזכיר ר׳ח ולא שלשנת ואס לא אכל שש בלילה יוכיר של
שנש ולאשל ר׳ח־אכל במ׳ש לחנוכה אפי׳ אכל פת בלילה אינו מזכיר של תנוכה דאינו אלא רשו' לכזפיר 1.כלזהאסתלר׳תאו י׳ע
או תנוכה ביום א' אכל שבת תנובה אושבת ר־ת או י/י שתל בשבת וכ!משו סעודתו במ׳ש לכ׳ע מזכיר שתיהן של שנת ור״ת־או שבש
ועל הניסים ופשוט הוא ודוקא אש לא התפלל ערנית.אבל בתשובת רמ״א שי׳ קל׳ב משמע דוקא בפורים ושנת אזלינן בשר התתלת
הסעודה משא“כ בי׳׳ח וחנוכה דלא השיני סעודתייהו כ־כ להיות נקראים קבועים לילך אחי תחלס הסעודה והטעם מפני שבשבת
תייב לאכיל סעודה נ'כיום וקנפוריס שעורת פוייס שאכלה כלילה לא יצא י׳ת ע׳כ נכון לילך נפר תתלת מנודה משא׳׳כ י׳ת
וחנוכה לפ׳ז אש אכל ומשכה סעודתן עד הלילה והיה שנת ור״ח או חנוכה מזכיר של שית לחוד ולא של ר׳ת או וזנוכע  .ומהר׳־ש
מלובלין פסק אש חל ר״חבשכת ומשכה סעודתו יוכיר של שבת ור׳ת איל כשחל ר׳׳ת באמצע שבוע ונמשכה סעודתו עד הלילה לא
יוכייר״ח כיון שאין בהוספתו מצוה משא׳׳שאסתל ר׳ת בשנת עיין מערת זקנים ומיא בס׳ שי׳ט.וע׳ בששנה׳ג-עיין נהלק׳׳טחיב
סי׳ מ״ו שכתב ו עי כדי שיתעכל המזון שאכל בכית יוכל להזכיר של שנת שאינו בדין שאה ישב לאכול כל הלילה שיזכיר של שבת
ופשוט הוא ע׳ל סי׳קפיד ש׳ק א׳ ] .ועי' נש' אליה רבה גזה הענין ובמה שהשיג על הנ׳ח ומיישב דברי למ'^ ע׳ש[ :
האבל

י״ח מזכיר של י׳ ת
בנהמ׳זאם לא התפלל
מנחה אף שהצינור
התפללו ערבית מבע׳י
ע׳ש :
)ח( וה׳ה לר׳׳ת .
ענה׳ט וכתב גבעת
ורדים כלל א' דאף
להפוסקיס דאזלינן
נתרהחחלת הסעודה
היינו לענק הזכרה
אבל בז׳ ברכות דחתן
שנמשכה סעודת יום
ז׳ עד ליל ת׳ ודאי
אין לברך ז' ברכות
ע׳ש וע' ני׳י :

באר הגולה

טגן אברהם נ׳י

א׳יח ה ל כ ו ת ת  £ל ה ק ח

טגן דוד טיז

ג( שם נ( ס*׳ק  p pא מתפלל מנחה .וכשהואשי׳ץ יוצא נמה נאותה שעה של ספלה מחמה טדדא דמקרי
י שמחזי׳■ התפלה בקול רס )רדב״ו סימן אונס והוא הדין נמיפכוור מחמת עירדאדמצוה
שס״א כ״ה(  :ב ואס היפך .פי׳ שהית' בדעתו של צורכי צבור דכל עיקר עעם אותו החשובה
עטרת זקנים שתהא הראשונה לתשלומין לא יצא )ד״מ וכ״נו דת״ה היא העעס דחשיב כמו ערדא דמצוה
וא״כ נסתרה דעת כעל
בנ״י( וצ״ע כיון דבנמ׳
נ[ ^חד ם א
יאמרמראשרי׳׳ח .אסקינן בקושי׳ אלא התפלל שחרית א מתפלל מנחה הדרישה בזה ואין דמיון
גרטת
1נן כשמתשלל מנחה שהרא״ש כתב וז״ל כסב )ג( שתים ] [5הראשונה מנחה בזה לפטור דאבילות
נ׳ משוס של 6הסשלל רב האי גאון די״ל הואיל והשעיי־ לתשלומין ב )ב( ואם דהתם אפשר לו להתפלל
שחריח 5רין לומר
בראשונה )נ( היפך לא יצא ידי תפלה שהיא דהא יושב בטל אלא
תשלה ולא הבדיל
ג׳כ אשרי נין
לסשלס אע׳ש שאמר והבדיל בשניה גלי׳ דעתי׳ תשלומיןוצריך לחזור ולהתפל'אות' שחכמים פטרוהו וט“כ
הראשונה וכן הדין בכל מקום שצריך להתפל׳ אין שייך שס תשלומין
אשרי קודם התשלה שהתפלל
ראשונה וי׳א שיהיה
דאין זה ננקרי הונס אלא
תפלה לתשלומין :
שלא לחשלומין ולא יצא ומיהו
והיי מאוד
יאמר אשיי אחר אם לא הבדיל באח׳ מהס ^ נ( טעה ולא התפלל מנה׳ מתפל׳ פעור משא״כ כאן דהא
שהששלל
ערבית שתים הראשונה ערבית אין בו פעור אלא שיש
מנחה או הבדיל בשניכם יצא
)מהררמ׳ע
נש׳ת( דאין כאן שוס גילוי דע׳ והשניה לתשלומי; טעח ולא התפלל עליו אונס שלא היה יכול
פ׳ה ישהה רי( נדי
הילוך אריע אמות דראשון לתשלומין וכ״מ ערבית מתפלל ג )ד( שהרית ב׳ להתפלל שאין לו פנאי
נין תשלם לתפלה מדפריך למימרא כיון דלא הראשונה שהרית והב׳ לתשלומין והוה כמו חולה שאין יכול
פשמתפלל
מנתה אבדיל בקמייהא כמאןדלא כ[ ג( ]נ[ לאחר שאומר יוצר וי״ח להתפלל או שיכור כל זה
מתים ואין שיין
תשלומק רנן לתפלה צלי דמי ומהדרינן ליה ברכות ד )נ( יאמר אשרי ואח״ב מקרי אטם כיון שהוא
עצמו בר חיוב׳ הוא וע״ז
יתפלל
שהיא נקשת רתמים משמע הא כמאן דצלי דמי
אנל לק׳ש ונרנומיה
■אשלומי] יצא ידי שהים אע״פ שלא הבדיל בראשונה ודאי תקנו השלומין כנלע״ד פשוט ; )כ( ואס
לא כיין
שאם לא קרא קיש והבדיל בשניה ראשונה טלחה לסס חובה היסך לא יצא  .למד זה ממי ששכרז ולא התפלל
של שחרית או של והשניה לתשלומיןעכ״ל הרי מבואר דדוק' גילוי נננחה של שבת שמתפלל מ״ש שתים כמ״ש סי׳
ערנית נ1מ:ה אין
נתשלה דעת בעינן אבל במחשב' לחוד יצא ולולי דברי רפ״ז בהבדלה דחם לא הבדיל בראשונה אלא
לה תשלומין
השמונה לה כיון הד״מ אפשר לומר דה״נ מיירי שגיל׳ דעתו כגון בשניה דצריך לחזור ולהתפלל פעם נ׳ כיוןשגיל׳
שענר ומנה נעל שהתפלל חסלה בלא אשרי ואח״כ אמר אשרי דעתו שהקדי׳ התשלומין ברישא ה״ה ה״נ כאן
קיננה ומעוות לא
יוכל לתקון הוא וי״ח כדרך שחומרי׳ במגח' ומ״ין צ״ע דזה לא וחין זה מוכרח דאיכא למימר דהה׳ משה שינוי
)מהררמ׳י( יש מי מקרי גילוי דעת רק כשניל׳ דעתו בתוך מתפלה בפועל ממש במה שלא הבדיל בראשונה והראה
שפתר םנרנוה אין כגון שלא הבדיל וכ״מ בח״ה דאס הבדיל השינוי דבשניה הבדיל וכמ״שהרי״ףשס גלייה
להם תשלומין )נ׳י
בשתיהן אע״ס שכיון בשני׳לחובת שעתיה יצא דעתיה כו׳ משח״כ כאן שלא עשה שוס שינוי
 .כל נו( :
דאמרי׳ אפש׳ שטעה והבדיל וא״כ לא מקרי אלא דבכונת הלב לא נתכוין כראוי ) :נ( יאמר
גילוי דעת ע״ש  :ג שחרית שתים  .נ״ל דאסור אשרי־הטעס כדי לעמוד בכל חפלה מתוך ד״ח
שערי תשובה לאכול קודם שיתפלל השניה ואס התחיל אינו ומ״ש רמ״א וכן כשמתפלל מרבית כו' הוא ג״כ
מפסיק עסי׳ פ״ט וס׳ רל״ב  :ד יאמר אשרי מדברי סמ״ק וצייך לתת טעם למה דילג
ק ת )נ( שתים  .ואח״כ כו׳  .משמע דא״א תחמן עד אחר תפלה בינתיים וכן אס מתפלל מנסה שתים יאמר
ענהיע ונחנ
נר׳י מי שנאנס ולא השני׳ דאל״ב נ״ל לאססוקי באשרי וכ״כ בלבוש .אשרי ביןתפלה לתפלה דזה ודאי שגס שס צ״ל
ערנית
הששלל
אשרי דהא חד טעמא הוא דל לסרץ דהנהו
ול״ח
ונשחרי׳התפלל נלח׳ תרוייהו צריכי דאי לא נקט אלא מתפלל שחרית ב׳ ה״א דדוקא צ״ל אשרי בנתיים כיון דבלא״ה
לתונשו ונ*רש שפל׳
צריך
הש׳ן כיון ללאה נה
באר הייטב
ערנית
תפלת
ביאורי הגאון ר״אז״ל
ילא
לסשלומין
גמנואר נסימןקכ׳ד
דאם שנח יעלה
וינא וכיוצא יכוין
נחירת הש׳ן כו׳

)נ( םסים  .וכשהוא ש׳ל יוצא נמה כמחויי התפלה נקול רם
הרדנ׳ו כנה׳ג ומ׳א ופר׳ח  .ולענין ק׳ש אס יש )ה הנלומין .
עיין ס׳ם נ׳ח  .ונרכת ק׳ש אין לי .תשלומין ע׳׳ש ) :ג( היפך .
דהיינו שנילה דעתו כמ׳ש לקמן ענו׳א ! )־[ שחרית שתים ,
ואסור לאכול קודם שיתפלל השניה ואס התחיל אינו
מפסיק

] H pא[ הראשונה נו'  .ואס נו׳ שם מנדיל נו' 1אם כו׳
וכמ׳ש נשיי ] :נ[ לאחר שאומר נו'  .כדי לעמוד
נתפלה מהו־ ד״ת ועי תוס׳ ל״א א׳ ד׳ה וינין ונלא״ה צ׳ל
אשיי יאמר עכשיו וו'ש וכן  0׳ ר׳ל אע'פ שאציל אשרי עכשיו
מ׳ע יאמר להשלומין שחסר אשיי נמנחה כמו כתפלה עצמה
אנל

