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ע"א ט"ז ד�

והא בשנה, פרקי� בארבעה נידו� אי� הר"� בפי' [ידו�

ומיישב] בר"ה, נידוני� הכל

הר ��äòáøàá.ÔÂ„È"פי' ÌÏÂÚ‰ ‰�˘· ÌÈ˜¯Ùהקשה

השנה בראש נידו� דאד� כיו� הר"�

תבואתו על אותו דני� שלו המאורעות כל על ודאי

בראש נידו� הכל שכ� וכיו� עסקיו, ושאר ופירותיו

הללו1073השנה דברי� שג' �ותיר לכל1074. נידוני�

וילפינ� במשנתנו, השנויי� האלו זמני� בג' העול�

הללו בזמני� שיביאו לצבור תורה מדאמרה הכי

השנה בראש אבל בזמנו, א' א' [כל] עליה� שמרצי�

עליו וגוזרי� אחד אחד לפניו עוברי� עול� באי כל

מהר"�] [ע"כ הללו. מדברי� .1075חלקו

עליו בהÂ˜˘‰מק' שאירע תבואה בגמ' דתניא הא א"כ לי

לשעבר, נידונית פסח קוד� אונס או קרי

יחיד בשל ולא מיירי, העול� כל של ,1076מתבואות

או קרי בו שאירע דאד� דומיא ועוד במשמע. ואינו

רישא ה"נ איירי, יחיד מאד� בסיפא דמתני אונס

מיירי. יחיד בשל נמי דתבואה

„ÂÚÂדי� הללו זמני� שבג' איתא א� לי קשה

של די� והא בפרט, השנה ובראש הכלל,

השנה מראש השנה ראש ושל לפסח מפסח פסח

באמצע כלה פסח של הכלל די� א"כ השנה. לראש

נמצא העבר, השנה ראש של הפרט די� של שנה

לדי� הפרט די� קדי� דלהבא השנה ראש עד מפסח

השנה ראש עד מפסח לי למה הכלל די� ותו הכלל.

ממילא בו נכלל הכלל די� הפרט בדי� דהא דלהבא

קרי בה שאירע תבואה קאמר ותנא לי. למה וכלל

נידו� פסח לאחר לשעבר, נידו� פסח קוד� אונס או

ובלאחר פסח בקוד� התבואה דמקרה משמע להבא,

מקרה תליא לא הא איתא וא� תליא, דוקא פסח

אלא כלל בפסח השנה ראש ועד מפסח התבואה

עד נידונית שלעבר השנה ראש של הפרט די� ע"י

מראש אלא הפסח בדי� תליא ולא הבא השנה ראש

פסח כלל די� דלפי דלהבא הפסח עד דלהבא השנה

דלהבא. פסח עד השנה בראש בפרט נידונית העבר

כבר דלאחריו השנה ראש עד דלהבא בפסח אבל

פסח של הכלל לדי� השנה דראש הפרט די� קדי�

מראש חלילה חוזר לעול� ונמצא לאחריו שהוא זה

פסח של הכלל די� ע"פ הפרט נידו� פסח עד השנה

הפרט נידו� שלאחריו השנה ראש עד ומפסח שעבר

נכלל הכלל די� וממילא השנה ראש של די� פי על

וזה לגמרי. כלל די� זה לזמ� וא"צ הפרט בדי�

וחג. עצרת של ומי� האיל� פירות די� על נמי קשיא

פי' מיישב
שגוזרי�"הר �

פרט חלק
חלק מער�

הכלל

¯˘Ù‡Âקצוב חלק גוזרי� אי� השנה שבראש לומר

חלק אלא וכ�, כ� חלק לו שיהיה ליחיד

אחד כגו� ציבור, של הכלל חלק מער� מריבואפרט

מ� ציבור של הכלל וחלק לפלוני, יהי' בו וכיוצא

להכלל הפרט צרי� דלהבא השנה ראש עד פסח

מראש היחיד חלק שפסקו שאע"פ שלפניו. דפסח

Šאריה ‰תורת

שני למעשר טבולי� דכולהו ותרומה, ראשו� מעשר שהפריש

איפכא מצאנו ואדרבה כזה, חידוש שמענו ולא התורה, מ�

דדמאי תרומה,(מ"ה)בפ"ז ה� הרי כו' טבל של תאני� לו היו

דמפריש הרי כו', שני מעשר ותשע ראשו�, מעשר ועשר

ומעשרות תרומות הפרשת אחר הנשאר על רק שני מעשר

עוד. וע"ש שמח, מאור ע"כ במל"מוכו', ג� (מעשרוע"ע

הי"ב) פ"א ועי'שני ע"ש, כ� לחלק דאי� הסמ"ג על שתמה

כה)חזו"א אות ז' סימ� על(שביעית להקשות הארי� כ� שג�

היראי�. על רא� בתועפות ג� ועי' אלו, שיטות

.1073.ÔÂ¯Á‡ Ò¯Ë�Â˜Óומי� ותבואה פירות די� דוקא י"ל

נידו� דהעול� מטע� פרקי� בד' נידו� העול� לכלל דשיי�

שאר משא"כ כולו, העול� את מכריע ויחיד רובו אחר

השנה בראש נידוני� בפרט, אחד כל לדו� שאפשר עניני�

.(ÔÂ¯Á‡ Ò¯Ë�Â˜Ó Î"Ú)על נידו� בפסח אכ� זה לפי [א.ה.

תירוצי�]. עוד מראשוני� לקמ� ועי' ממש. התבואה

ומי�.1074. פירות דבראש1075.תבואה נקט הר"�

בזה, נתקשה ולכ� תבואה, על ג� הכל על נידו� השנה

שיהיו הללו לדברי� ריצוי עושה הללו זמני� שבג' ויישב

יקבלבעול�, חלק כמה א' כל נידו� השנה עי'ובראש .

בו(כא�)בריטב"א המדינות "ועל דאומרי� הא על שהק'

על דני� דבר"ה דמשמע לשובע, איזו לרעב איזו יאמר

ושובע דרעב ויישב בפסח". ולא הרעב, ועל השובע

אוכלי� שהבריות מהומה של רעב היינו הת� דאמרינ�

ריבוי די� אבל בר"ה, בעצמו האד� די� וזה שבעי� ואינ�

הריטב"א א� פר"ת. וכ� הוא, בפסח מיעוטה, או התבואה

דדי� להלכה ונקט בירושלמי, פלוגתא דזה ציי� עצמו

ע"ש. בתשרי הוא הרמב"�התבואה בדרשת (פ"ה)וע"ע

אמת עקיבה דר' דרשא מ"מ והוסי�, כהריטב"א שכתב

בפסח עומר לפני הביאו תורה אמרה מה מפני הוא

שיתרצו ישראל את לזכות הוא ברו� הקדוש שרצה וכו'

"בשעת לזכות שיכתב� כדי בזמנו ומי� מי� בכל לפניו

דבריו. בכל ע"ש השנה" בראש דיחיד1076.הדי�
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חלקו נוטל פסח עד מ"מ שלהבא עד שלעבר השנה

דלעבר בפסח ציבור של די� גזר כפי ציבור משל

ער� כפי חלקו נוטל השנה ראש עד דלהבא ומפסח

של איל� פירות די� וכה"ג זה. בפסח ציבור של די�

וברו� זה. דר� על הוא חג של המי� ודי� עצרת

אמת. היודע

ביו� די� וגזר א', ביו� וסוכות בפסח די� דהתחלת [ד�

ביוה"כ] וגזר בר"ה די� דתחילת דר"ה דומיא - ז'


יו מתי
בפסח הדי�

çñôá.‰‡Â·˙‰ ÏÚ'מז יו� איזה לי נתברר לא

ביו� למימר וליכא זה. די� הוי הפסח ימי

התבואה על מרצה עומר [ד]הא פסח, של ראשו�

עומר לפני הביאו הקב"ה אמר בגמ' כדאמרינ�

ואי פסח, של ב' ביו� הוא הבאתו וזמ� כו' בפסח

די� גזר אחר שירצה נמי1077אפשר למימר וליכא .

לו היה לא דא"כ הפסח. ימי מהשאר באחד שהדי�

הוי יו� איזו לפרש אלא לסתו� נימא1078לתנא ואי .

זה ביו� מקצת� הפסח ימי ז' כל נמש� שהדי�

לי קשה זה, ביו� הבאת(דלמא)ומקצת� זמ� [דלמה]

הנדוני� על נמי לרצות א' ביו� ולא ב' ביו� עומר

זה. ביו�

„ÂÚÂאד� בני שדי� אי� קצת לתמוה יש לפי"ז

אלא נמש� אינו השנה בראש שהוא עצמ�

בלבד א' ימי�.1079יו� ז' נמש� יהיה התבואה ודי�

די� תחילת
גמר א' 
ביו
אחרו� 
ביו

‰‡¯�Âשל א' ביו� הוי התבואה די� דתחילת לי

שבינתי� וימי� אחרו�, ביו� די� וגמר פסח

דתחילת דאד� דומיא ליה והוה כלל, די� ליכא

ביו� שלו די� וגזר השנה בראש הוא שלו די�

בגמרא כדאמר דיד� לתנא ,108010811082הכפורי�

Šאריה ‰תורת

בהבאת1077.בר"ה. מתברכת שהתבואה שמה נקט

רבינו הביא הקוד� ובדיבור ריצוי, של עני� הוא הקרב�

לר"ה בדרשה ברמב"� מבואר וכ� מהר"�. י')כ� שהוא(פרק

לפניו. שיתרצו החינו�כדי שב)אמנ� וז"ל,(מצוה כ',

המעשה מתו� שנתבונ� כדי עומר] [של המצוה משרשי

לחדש בריותיו ע� הוא ברו� הש� שעושה הגדול החסד

לו שנקריב לנו ראוי לכ� למחיה, תבואה שנה שנה לה�

נהנה טר� הגדול וטובו חסדו נזכור למע� ממנה, הוא ברו�

לפניו, מעשינו בהכשר לברכה ראויי� שנהיה ומתו� ממנה,

מרוב �שחפ בנו, הש� �חפ ויושל� תבואתינו תתבר�

ולא פסח של בשני בזה ונצטוינו בריותיו. בברכת טובו

נכו� הראשו� כי בשמחה, שמחה נערב שלא כדי בראשו�,

לחירות, מעבדות הוא ברו� שהוציאנו הגדול הנס לזכר

מתו� שמקריבי� במה דמתבר� נקט עכ"ל. לשמחה מיגו�

לדי� דוקא שיי� אינו עומר אולי ולפי"ז והודאה. שמחה

בד"ה לקמ� ועי' ודו"ק. הדי� אחר ג� יתבר� אלא דפסח

שדימה צז, מצוה מהחינו� נראה [וכ� זה. כעי� יהודה א"ר

כא�. בגמ' למש"כ הלח�, מתבר� שע"י הפני� לח� עני�

ועי' די�, יו� שהוא למה קשורה הברכה דאי� ומבואר

כז,ד]. בראשית בחיי דלכאורה1078.ברבינו צ"ע

הדי�. יו� הוא העומר הבאת דיו� עי'1079.מסתברא

בידינו(ד,ב)ביצה אבותינו מנהג רק הוא ר"ה של שני דיו�

שא מסתברא וא"כ המאורע"ש, בעל ועי' הדי�. יו� ינו

הרי"�) מדפי ג,א לעשות(ביצה צרי� אי� היו� ישראל �דבאר

ע"ש. ר"ה ימי� בזוהרב' רל"אאמנ� ד� פנחס (פרשת

ביומו,ע"ב) יו� דבר ישראל עמו ומשפט תנ� וז"ל, איתא

תרי� אמאי דר"ה, יומי� תרי� הני אלא היא, מאי ביומו יו�

דינא כחדא, דמתחבר� דינא בי תרי דאנו� בגי� יומי�,

הרי עכ"ל, רפיא דאיהו תתאה בדינא קשיא, דאיהו עילאה

מאהבה תשובה בשו"ת בזה וע"ע הימי�. בתרי די� דיש

תכ"ו. סימ� סו� לשו�1080.ח"ב פשטות משמע וכ�

ביו� נחת� שלו די� וגזר השנה בראש נידו� ואד� הגמ'

מגמ' צ"ע א� תשובה. ימי עשרת הזכיר ולא הכפורי�.

שבי� ימי� עשרה אלו בהמצאו ה' דרשו יח,א ד� לקמ�

לעני� לא ותשובה תפילה לעני� דזהו וצ"ל ליוה"כ. ר"ה

ועי'. בטור1081.די�, תקפ"ב)אמנ� מדוע(סי' הקשה,

מ"ש תשובה, ימי עשרת כל פחד� ת� ובכ� אומרי� אי�

באבות שמוסיפי� ממה הש� קדושת שבברכת התוספת זה

ימי עשרת שכל משמע ע"כ. בקושיא, ונשאר וגבורות,

יצחק שיח ובשו"ת די�. ימי ה� רע"ו)תשובה שראה(סי' כ'

"דיש שיישב, ז"ל רברבי אפי לגאו� טאו"ח על בכת"י

בר"ה דוקא שיי� הדי� פחד דאימת כ� דנהגו לומר

עשרת כל מיהא הא ע"כ. בפרט" די� ימי דה� וביוה"כ

הדי�. ימי ה� תשובה הריטב"אימי יב,ב)וכ"כ (תענית

סי' בלבוש וכ"כ הדי�. ימי ה� תשובה ימי עשרת דכל

מהרש"א ועי' ס"ב. ספרי�)תקפ"ב ג' נכתבי�(ד"ה זכו דא�

ימי העשרת בתו� והיינו ביוה"כ, ונחת� ימי� באות�

לטובה ליכתב דאפשר ומבואר ע"כ. הדי� ימי וה� תשובה,

שיק במהר"� כתב זה וכעי� ע"ש. תשובה ימי עשרת בכל

ש. סי' בהגר"אאו"ח סקכ"ד)וע"ע תקפ"ב סי' דכל(או"ח

ליקרע די� לגזר דאפשר כתבנו מבקשי� תשובה ימי עשרת

עשרת דכל הרי ע"ש, לחיי�, הכיפורי� ביו� ויחת� ויכתב

די� הגזר דנקרע די� ימי ה� תשובה ·ÛÂÒוע"עע"ש.ימי

¯ÙÒ‰..1082ביו� פסח של די� גזר עני� מהו וצ"ע

הדי�, משני� הא� א' יו� אחר שבו א� ותו דוקא, אחרו�

בריטב"אוצ"ע]. עי' ויוה"כ, ר"ה די� ה"גולעני� (ד"ה

רבא) אבלאמר חייב, או זכאי הוא א� רואי� השנה דבראש

הכיפורי�" יו� עד בדינו "להענישו עליו גוזרי� אי�
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די� גזר קוד� דהוי כיו� ב' ביו� עומר והבאת

עד הבאתו דמיו� גב על וא� דמי, שפיר שלו

ימי� שה� כיו� לבא, ימי� כמה עדיי� די� גזר

ובחג גבי לומר יש וכ� בה. ל� לית מועטי�

ביו� די� דתחילת גוונא, כהאי המי� על נדוני�

בו בז' די� וגזר חג של (ובגמ'.108310841085א'

עוד .)1086אפרש

לשו� מהו
נידוני�

âçáå.ÌÈÓ‰ ÏÚ ÔÈ�Â„Èקאמר� דלא הא לי נראה

התבואה על בפסח כמו המי�, על בחג

בשנה פרקי� אד' וקאי האיל�, פירות על ובעצרת

י"ל לי. למה בחג דתני נידוני� דרישא. נידו� העול�

ונקט הדר לב�, יחד דהיוצר בקרא ואפסקי' הואיל

הירושלמי10871088נידוני� ומתו� ה"ג). ריש (כא�

אחר, טע� לי בשה"�משמע .)1089(ויתבאר

Šאריה ‰תורת

בהגר"א עי' אמנ� סקכ"ד)ע"כ. תקפ"ב שנכתב,(סי' "דאע"פ

ונכתב די�', הגזר 'נקרע תשובה ימי בעשרת חוזר א�

יוה"כ עד נחת� דאינו התועלת וזהו לטובה, ביוה"כ ונחת�

ליקרע כו', וכתבנו תשובה ימי בעשרת שמבקשי� וזה וכו',

אלא ותחת� לאומרו אי� ולכ� לחיי� ויכתבנו די� גזר

השנה. ראש של די� הגזר נשאר חזר לא וא� עכ"ל. תכתב"

שיכול אלא בר"ה, כבר ו'פסק' די� דיש אמת בשפת וכ"כ

ע"כ. יוה"כ עד די�להשתנות גמר מעלת ובביאור

שיש בהגר"א עי' בר"ה, כולו הדי� נגמר ולא ביוה"כ

בפנ"י ועי' בתשובה. לחזור ר'הזדמנות אמר ד"ה (ע"ב

כלפיכרוספדאי) 'מטה ואז בעצמו ד� הקב"ה דביוה"כ ,

י"ל עוד דבריו. בכל ע"ש ר"ה על יוה"כ מעלת וזהו חסד',

נחתמי� וצדיקי� קשה די� הוא דבר"ה מהאר"י, דמביאי�

נחתמי� הבינוני� ולכ� קשה, לא הדי� ביוה"כ אבל לאלתר,

דלקמ� י"ל עוד הנ"ל. בפנ"י וע"ע ע"כ, אז בד"הרק (ע"ב

גמורי�) אפילוצדיקי� תשובה ימי דבעשרת רבינו כתב ,

יו� עצמו ביוה"כ וכ"ש הכ�, להכריע מהני קל' 'זכות

ע"ש. מהני קל דזכות פסח1083.מחילה של הדי� הנה

ד"ה לעיל [עי' היחיד, ולא הציבור על הוא וסוכות

צדיקי� של דיני� חילוקי אי� וא"כ מהר"�], בארבעה

לכל בלבד אחד די� יש לכאו' אלא ורשעי�, בינוני�

צדי ה� הציבור כל וא� לכאו'הציבור, רשעי�, או קי�

דצדיקי� דר"ה בדי� וכמו א' ביו� מיד להחת� הדי� צרי�

תהיה תמיד דלא לכאו' יוצא וא"כ מיד. נחתמי� ורשעי�

אבל מיד, החתימה תהיה לפעמי� אלא החג, בסו� חתימה

להבאת מקו� אי� לפעמי� דא"כ כ�, לומר דא"א נראה

וצ"ע. ימי�. בשאר המי� וניסו� שנקט1084.העומר מה

ושו"ע בטור מבואר כ� דסוכות, בז' הוא די� (או"חשהגזר

תרס"ד) כמוסי' מזמורי� שמרבי� נוהגי� רבה בהושענא

לפי הכיפורי� ביו� כמו בנרות קצת ומרבי� וכו' ביו"ט

וכ' עכ"ל, החתו� אחר הול� והכל המי� על נדוני� שבחג

הוא זה שביו� כתבו בחיבוריה� האחרוני� "ג� ש� הב"ח

ע"כ. דגברא" לקרקפתא צריכי� מי� כמה חתימה' 'גמר

והוסי� וכו', הטור לדברי ציי� ג"כ ש� הגר"א ובביאור

ומוספי� תמידי� [ורמב"� מב,ב סוכה במס' כת"ק דקי"ל

חיי� אורחות וע"ע ע"כ. שבעה כל המי� דניסו� ה"ו] פ"י

ט"ז) פי' המועדי� ובמהרש"א(תפילת רבה. בהושענא דנידו�

בשני) ד"ה ב,ב של(תענית שביעי שביו� מהפסוקי� רמז כ'

עיי"ש. המי�. של ומשפטו דינו גמר הוא אול�חג

רש"י מוצאי)עי' ד"ה כא,ב הדי�(יומא דחתימת שמשמע

הערות בספר אמנ� ש�]. רש"ש [עי' עצרת בשמיני היא

היינו ואתמול שמיני, לליל רש"י כוונת דע"כ פי' ש�

חסידי� בספר ועי' ע"ש. רבא תנ"ג)הושענא שכ'(אות

בליל השנה,וז"ל, בצאת נקרא ולכ� חותמי� רבא הושענא

החיי�. יתפרנסו במה הגשמי� על גוזרי� עצרת ובשמיני

5.108.Ù"ÙÈ¯Óבמקומו כא� הירושלמי דברי אישתמיטתיה

ה"ג) די�(פ"א מאיזה פסח בערב שלקה תבואה בעי רחב"ב

עי"ש וכו', עלת לא כדי� עד דעלת משתא תימר אי� לוקה,

די�. וגמר התחלת פסח של ראשו� דביו� דמבואר היטב

ביו� אבל פסח בערב כשלקה אלא ליה מיבעיא לא והילכ�

דאמרינ� מאי ג� ולפי"ז דעלת. דמשתא ליה פשיטא ראשו�

יו� קוד� היינו לשעבר נדונית הפסח קוד� דיד� בגמרא

של הראשו� יו� אחר היינו הפסח ולאחר פסח של ראשו�

ד,ב ד� דתענית רפ"ק דיד� בתלמודא בו דכיוצא פסח,

ז"ל הרב ש� שנתקשה מה מידי קשיא לא ובזה עי"ש.

בסמו�. Ù"ÙÈ¯Ó)לקמ� Î"Ú)הירושלמי לשי' וצ"ב [א.ה. .

לנר ערו� ועי' די�, הגזר אחר ב' ביו� העומר מביאי� למה

עוד יש העול� כל על כללי די� שנגזר שאחר שיישב מה

לישראל]. פרטי מצאתי.1086.די� עי'1087.לא

¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·.�אחרו הקונטרס (ד"הבערול"נ1088.הערת

המי�) על נדוני� תבואהבמתניתי� גידול כל הרי ק"ל הק',

ונתנה בעת� גשמיכ� ונתתי כדכתיב במי� תלי ופירות

תענית אמרינ� וכ� פריו את ית� השדה �וע יבולה �האר

שנדו�(ב,ב) שאחר אפשר אי� א"כ פרנסה, היינו גשמיכ�

די� יהיה האיל�, פירות על ובעצרת התבואה על בפסח

וא"כ פירות ואי� תבואה אי� מי� בלא הרי המי�, על בחג

הרגלי� סדר נקט דתנא לומר ויש � זה בדי� תלוי הכל

לחג השבועות וחג המצות חג שהקדי� בתורה שכתוב כמו

ואחר הסכות", בחג קדי� "המי� די� באמת אבל הסכות,

ובעצרת שבתבואה מאורעות שאר על בפסח די� יהיה כ�

נדוני� הסכות בחג כפל זה מטע� ואולי האיל�, פירות על

מה בזה �ומתור ועצרת. לפסח קדו� זה שדי� לרמז

ע"כ. כנ"ל אב� הטורי יישב,שדקדק שדה במרומי

משו� עוברי� לשו� למימר השנה בראש דייק דלכ� ונ"ל

משא"כ ביוה"כ, די� דהגמר בעלמא העברה אלא דאינו

דקאי דהו"א וכו', נידוני� בחג ותנא חזר ולכ� תלתא באינ�

ע"כ. וכו' עוברי� ליקוטי�על יו"ט עונג בדרשות

בתענית הגמ' לרמז דבא רבינו, קושית (ט,א)יישב

פרקי� ג' בהני לכ� רבי�, בשביל פרנסה יחיד בשביל מטר

דהני רובו, אחר נדו� העול� והכוונה נדו�, העול� תנ�


