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צאתדהיינוהנרןהבהקתזמןערהבריקהזמןאיתרולפיכך)~בלילהאםכיביום

.["קצתהיוםאורעדיין"1כשיש]הכוכבים
(א)")הכוכביםצאתדהיינוהבריקהזמןוביןלביתוהארםכנימתשביןזמןובאותו

פרקאפילו"וללמודןלאכולןלואמרון~שעהתציכמושביניהםזמןאותוושיעור

אחריןקינטרם

ומגיד)ג"ובמ]ם"ההעבדעתוכן,"ו"הטכתבכןכואהדפרקאשלובוומןאותוושיעור(א)
]ח"ופר]א"וממשנהוהלחםמשנהיוכנךמשנה

ג"וסמם,הרמבשדעתכתבעץבי'יההץ4'באליועיין,ללמודאבויהבדיקהזמןקידםדאפילו
,הזמןץודםאסורנו.דאכןגםלפרשאפשרןזוטא .משנהוכסףמשנההמפד'דברה'טת'שתמ'וא

44'ייוחםויבינוןן"וי"ד"היאבדעתכיחךעלהיאוכן

"'יוטורושיע'ם,יורמב"'.דש'ופ~"הומיאקצת44היוםאויכשישהואבדיקהזמןלהודנבייא
י'ז,בטבהדיאהואוכן,ם.הפוסץכלישארדאמרינןהאכ"וא,כרבדיהםפסקו]'א"זהמ'"ח"והב

."יךומגןאברהם.דלאכב,חדשוהקיעץבי.ופרואתילאימנועישמעתתאליהמימשכאדילמא)'בגמיא
אנויזמנהשהגיעקידםדאפילולומיהיינו,ממצוה
ם"הימבש"כמזמנהבתחילתשימנעדהיינו,ממצוהלמנועיואתיליהמימשכאדילמאלהתחיל

שלומדבמהאינויעושההואהייליהמימשכאלאאםאףזמנהמשהגיעדאי,ז'חדשופיי המצוהאתומדחהזמנהבתחילת

.ונייעתוד"היאבדעתלפיכךלאחי
ש"כמונייעתוד"היאבדעתלפי,עיביתשלותפלהש"לקקודמתהחמץבדיקתטעמאומהאי ,]]שבתהעולת

ולחםמ"וכמ"ומג"ונמם"הימבדעתהואוכן.פשוטוהוא,חדשבפייהואוכן
כדאיתאהפוסקיםלכלללמודמותרשמעקריאתזמןוקידם,הכוכביםצאתקודםללמודדאסורמשנה

ש"ומה"דב"מסיףח"ובסור,זכרה"דבגרשיינב

_יניתי "םלקמןיראה.הנריאירה"די-ורשא,דדףשםגג

,י"מתלג .שםו"טנד

חק.גק"סרבהה'אל.ג"מןכללש-חראת"שוגה .יהינוה"דהגיהאק"סא"קווראה,אק"סירקב

ז"תרמאמיר'זשבדפוסקין'התבליחהוגהכןנד שנרפסוראשיןכברפוסידלא)השלחןיבקינטרם

,(.בממךלקמןאליתנות ,שםן-ר,(א"מע,א)המאורלבעל]-המבהשמתגז

,שםיעקבחק ריונהרדינוהדבגת

ן.לענ)יחכמיםה"רברכות2"

,ב"מרלה"סע-וזוי-ב,(ערביתותפלתשכילאת'קר רא"קווראה.(חמץבדקתלענין)ב-אק"ס,"מ

ק"סש'

תפס"םלקמןוראה.גק"סא"מ,שםע"ושוי"בגט אברהםממלת.(השימשיתמןקידםשעההצי)מיה

,191נך התיםבישיםנ"הב"פ[מ]-ת.שורש

ילאש"ומה"די-ך,' אבל)קשנהספודהאפילו:'"ובכת.ב"מע"שו.אכל'

ר"בשועזהמשן,(1-דלבסת~.כתי]~בעלמאשעיתה ד.להגיעלא
בסיףח"מהביהוא.ג"משםע"שיוראים,נו' .ז"םתע"מלקמןה"יכ,רק"סא"מ.ל"מהריבישיםהמשן

.ם.וציונמ"מוראה _שתמראמא

אחרוןלקונטרסציונים
.בק"ססוףיד.ב-אק"סא במהובא.(עשרשלושהיוםבסוף)ג"הב"פב

לילישמואלדביתני:א,ג,ממשלילי:א,כסוא" גק"סזוטאבאליהמכאןומומיה,עשרארמעה.גק"ס

,לטעשיןג .גק"סר
,בסעיףה .גק"ס. .(במוסגר)ה-ק"ס. רישהמאורלבעלבהשגותת

.(א"מע,א)פסחיםרישט
.א"חרישהנתיבי ,ר"פיא

.אק"סיב .א,ריג

.ממשלילהדהיינו
.דאמרמאןה"דג,כסי .שםזוטאכאליהמרכריושהוכיחוכפי,ג"הב"פיז
,שםזוטאאליהראה,ב"מיה .אק"סיט
,אק"סכ הראבבדעתשפירשוכא

סמוךדהיינווסיעתור" צאתקורסרהיינוהק"סא"ובמ,הלילהלכניסת

.הכוכביכ סכס

,בק"



תלאממחהלכותיב

שמאלחושישמקוםמכלהכוכביםצאתקידם)]הפרקלגמורשיוכלפ"אע]אחרן

אחרוןקונמרם

.ודותשמעל7ייאתקידמתדהבדי7המכלל,י]ה"ולבנימןונחבאו)]דבובות7מאפוץויש
אינןהמצותכששתיאלאהכיאמיינןדלא,אינוזה,י]קידםדתדיין]יעקבהח7שכתב"]ומה

תדיישאינואםאבל,[]נדחהתריישאינועוביותשתיהןאםוכן,התריילהקדיםדמצוהעוביות
דוחההתדייהקדמתמצותואין,שתיהןלקייםדחייבפשיטאעוביתאינהוהתדירהעוביתמצוה
קודםשהואדאף,מצוהמתלעניןיז"תיפ'גיא"המכתבגוונאוכהאי.ן]לגמייתדיישאינואת
לגמדיהמגילהאתדחינןלאכךאחרלקברואפשראםמקוםמכלתזרהשלאפחזהמצותלכל

מצוהמיליילאמצוהרמתמשוםאלאשםעליוחלשלאהאחיוניםואף.הקדמתומצותבשביל
אבל,'ו7"נא"במנש"ע,'כוהבריותכבודוגדולבבזיוןמוטלהואוהכידאדהכיעוביתשאינה
הפונ7יםדעתלפיל"חזתקנתעלשעביעביייןלגויותויאויהלילהבתחילתבודקאינואםכאן
.ח"הפתש"כמעוברתכמצוהזווהרי,(לקמןשכתבתימהועיין)]יחדשוהפיי"יז"הטש"וכמ,ל"הנ
ל7ויאדומהז"המ"מ,ד"היאבש"כמ)ייתישלשלאכדיאלאהלילהתחלתל"חזתיקנושלאואף

.דיז"דל"לתמידבעולתעיין,נייגמשוםאלאשאינוואףעברייןשנקראהלילהחציאחיש"7 בגמיאמשמעוכן
ישראללכלל"חזתקנולמהוקשה,'כומ7דימיןזייזיןתימאוכידאמיינן"י

זריזיםיהיושכולםשיתשוחמצותבכלכןעשושלאמהזייזיםכולםאתיעשוד"ליאוישיבד7י חכמיםפיעלאוהתורהפיעלזמןלהםהקבועיםהמצותדבלודאיאלא,זמנןבתחילתלקיימן

צאתהשחילתפלתחצותכגוןקבועזמןעשייתהזמןלנוףשישכיוןיןן'תמידכנגדתפלהכגון
,זמנןבתחלתדוקאאותןשיעשועשייתןלתחלתזמןלקבועצייךאיןייהמנחהלתפלתהכוכבים
זמןלקבועאפשרשאיחמץבדיקתאבל,למיפשעאתולאקבועזמןעשייתןלנוףשישדכיון
קבועזמןלתקןהוציכולכך,[הי"תל'בגישיתבאיכמולבדוקחייבהפנהנוףעדשהיילנופה

מצדזמןלבדיקהשאיןוכיון,יןידועבזמןהבדיקהלהתחילישיאלכלשחייביםדהיינולתחילתן
וכיון.ר"הנלפיזייזיןזמןהקדמתוהיינו,זמןחכמיםלהתקנושמעו7ייאתבתפלהכמועצמה
עלשעביעברייןנקיאאלאעצלנקיאאינוהזמןזהבתחלתבודקשאינומיכןאםזמןשקבעו

.המנ7נאלפיהטעםוהואהדיןוהואחכמיםגויית
,דבייםלשאילימודביןחילוקואין.חדשהפייש"כמפונקנמיבהיתיהתחילאםטעמאומהאי
דלא,בהדיא]ןו"בטהואוכן,ביניהםלחלקשלאשבתוהעולת"תא"והמנתח"הבדעתהואוכן

רדמיאחדפי7ללמודוקצבהשיעוילושישלמילאנוייאויהיהלאדבייו'ולפ)תיעקבכח7
יאה,(הק.ם'.כהרלא)קצבה,לש"שלשר,אפית,]ת,ת.לס;.מ),טת.נ.הב.פת.]ךה:..בכתסב לבשבהשתתד.]ךא.שם

.(מא)נו'שהאה.ר)א.,קא"ת.(א.;ם,א)המאוי .שם,.ססגרהטי,להההנכהית.פירק.].בק.ם,.ס.הק.ם

אחריקלקינטרםציינים
קודםלשנותמותרלאכולשאסוךפ"שאע)ב,דבג ,(התפלה

שםי"בוואה.לירינוהגיעלאר"בשועזהסימןכך ד

,טברכותא"רשבבשם,ואפילורבנוש"ומה" .ובניה"דא
.ל"מהריהגיהכןכה .זק"סבו
,נ"שו"טבפניםג"וכבז הפוסקיםכלליוואה,ב,כסמגילהראהכת

.לאכלל.וההוראה מהריהגהתכט

וראה)רפוי"סוסא"מ,ועי:ג"עהל" שמואלביתוראה,(אק"ססוףא"קושםר"שוע

.סג'סיאברהסחייחלקאבכיחת"שו.ה'עורוי ,ח"סיח"אוג"חלרירתהלה

.א"הרמ:ל"ואוצ,ב"משסא"הרמבדעת,וק"סל .204'עאברהםסגולת.וראה
,בק"סלא סלל

.בק"

כןשהקשה,25'עגחיינומביתקובץראהלג זהשקטעואפשר,רבינולפני[ל"מהריק"הרה]

שתעלזב"העווראהג"מהריקושייתליישבנוסף ,שלפנינוהתיווץעלל"מהרישהקשהמה50

.גק"סלד שרצה,שםחיינומביתקובץגםוראה,א,דלה

,למסקנאדגמרארעתאמסלקאכןלהוכיח סיכדלעיללו
.נ"ושא"ספט' סלעילה"וכלז

,הרחקבשעתוהיינו.א"בקורנא" .שבתהכנסדרסדר,א"סרלגטהא"ורמע"שוואב
,204,עאבוהססגולתוראה,בסעיףלת ,22'עהפסחשלחן.א,נחח"חהלכותמריראהלט

,ה,,סמאס

.ב,,סמב אימחלוקתישלימודלעניןשדוקא)חק"סמג

מודיםכולםואכילהבמלאכהכ"משא,מפסיקין שאין

.(קץלושישכיוןמפסיקיןי



יגתלאממחהלכות

בלמורופרשעיוןלויבואשמאאויותרוילמורהבריקהתובתישכבכלמורועיונוי"ע

אחריןקינמרם

יבדוקכ"ואחיגמוידאוליבאמצעלהפניץאטיחוהוילא7ץלהןשישדבייםושאילמלאכה
דילמאדאמרינןומגמיא,האחיוניםבכלמביאימזהוהפך,זוהיאיחידודעת,ש"עבדבייוכמבואר
דוקאלומיואין.]ית"כדפיש'כודילמאוחיישינןקבועשיעוילושישמשמע'כוליהמימשכא
שכןממכלאתיאכילהדאינוריתן"והב"מת"המכתבוהיאךכ"א,לאימשוכאחיישינןבלימוד
לפי,'כודשבת7"פהמאויבעלקושיתכןגםיתויץובזהיעקבהח7עודש"ומ.שש"עמלימוד
דאם("תא"במנש"ע)בהגייה'גנעיףו"ק'בגיא"ימלגופנקשכבי,כמותולפנוקלנואיןדבריו

דלא,אדרתשיטהלהטורשישאמתוהן4.עיליוכןיעקבהח7כבביתדלאפונךאינוהתחיל

ל,סאלא,עתו.וסד,כהדאבה.ליא'סבוהחק,'כושעהחציקודםביןשמחלקתןא"במגועיין

כמו,"זמנהץודםוללמודלאכולדמותרא"וימ.ע"ושהטוילשוןמשמעוכן,עליוחולץ)יעקב

ואף,היי,רלבסימןלשיטתושמעאת.בץרהיטב'עי,ז"והטחדשוהפיישבתועולתח"ובולמוש

למא'דמשוםאלאאסוראינוזמנהמשהגיעהואוכן,יעקבהח7ש"כממבואיותמצאבדבייהם

כלהואזמנהץר'עאבל"משוכאי'לא'אתה"דל'דבסיועוד)ש"עב"תרנ'סיבסוףו"בטבהדיא

את'י"גביאלא'שמעאתבץיכמילההל,בהיתיהתחילנקיאשעהחצירתוךמשמע")'בנעיף
יןיןןייומשיםץייםללציישיןמע:עילי,וב(])שםן"היכמשמעותדלא רבינוהרב'ולהכ)פשע'שמאנן'גזרלא

'אתהואזמניהה.ל.לרכולהון'דכערביתלתפלתץודםלה.לאכ"'.דמדלא,ץ'להפסהצריךלא"ונהי' ידשבתץ,בפנן'וכדאמר,באכילהכמו(לפשיעהנן'ש..דלאכשלומדכןשאיןמהןפשע'למ
נן'ש"דאלא." שעשיתןודומיהבאכילהכןשאיןמה,יישכך'שמאהטורש"כמן'ץ'מפסלו'התךאפילו'ולהכ,שכך'שמא

מהלכות;יב,בפמשנההלדםש"כמלשכרהנן'ש"ילאבלמודכמון,והזכדהשכלעיון'ד'עלאינה ץר

לורששוולארדוץרששהואפשיעהדדשש,ץ'להפסאטרדוהולאכברל'התךאם,'ולהכ,שמעאת' דלאשמעץויאת'וגביקלכתדלהאלא

.ר"לי,לולב'וגב.ך.הבש"כמרגעשהואכדן"ילשכרהשינן" דלהטור,ץ'מפסהכוכביםצאתץודםשעותכמהללמודל'התךאפילוץה'בד.גבאבל,בלימודולאבאכילה

ך'ר?'הכואפילויישיטתו'לפבהיתרל'התךנץראדהכלשעה.דצלץודםשעה'דצתוךביןלוץ'דאין להפס

'.הבש"כמזמנהמשיגיעללמודאסורש,בץדאףל,דסעג"וסמ"ןם,הרמבאבל."ןא.כמגדלא,ץ' אתרןלקונטרהם.נ,.צ

להמתיןיכוללכתחלהואפילו:שםהטורשכתבנו ,השחרעמורשיעלהעדלקרות

.שםכטורהובא,ב,רבברכותכדאמרינןנו ושובטורהובאנח

הצריךשלא,ב"מכאןע" .בבריקהאפילוהלימורלהפסיק
ל"מהויי"עוהוגה,המוסגרכאןמתחילר"ברפונט .כלפנינו
עוביתהיהאילוזהשמטעםא,יבשבתכדאמרינןס .להפסיקצויךהיהחובה

.למפשעואתימירתתלאערבית:א,ימא ש"קקודםכ"משא)בדיקהקודםכלימודהכאסב

וראה.(בסמוךלקמןשיתבארמטעם,ללמודשרי ,(25'לגחיינומביתקוכן)[ל"מהריק"הרה]ש"מ

,יונהירכינוהמירכשיטהנוסףכיאיר .והלכהסג
דאורייתאש"בקאפילו)שםם"הרמבלרעתסד גםזהחילוקיסכורוכן,(באיסירהתחילואמילו

.הטור ,בלימודגס6ה

אחתפעםהואשלולב,חק"סא"המשהקשהסו 'סיא"וברמא,לחבסוכהמבוארמ"ומ,בשנה

.לשכךה2ין,חךשראיןש"לקשוהשדינו,ב"סב"תרנ ,כדלעיל,ש"קזמןלפנילאכולשמותרסו
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תלאפסחהלכותיד

וכן(]קצתןמיוםאורעדייןכשיש)י"מכוכביםצאתלאמרמסומןעדבעיונווישמם
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מןתלב-תלאממחהלכות

ילכושאםהחמץלבדוקלבתיהםילכוכ"ואחהכוכביםבצאתמידיתפללומכוכבים
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