אומר השכחה
וההשמטותאשד לא יזכרו ולא יפקדו בפוסקיס הראשונים
והאחרונים זכרונם לברכה .דברים הנוגעים לדינא ולהלכה,

ברכות

דף

יג .כל הקורא לאברהם איר ס עובר 3עשה וכו*
ר״א אומר בלאו וכו' דין זה לא נזכר באתד מן
הפוסקי' ולא ידעחי טעמא  .ומפילפולא דש׳׳ס דפריך
אלא מעתה הקורא לשרה שדי ונו’ .מתיב ד״י נ׳׳א
אתה הוא וכי׳ משמע קצת דלאו אסמכתא היא דאי
אמרי' דחכמיס בלגי דמשוס מ ו ח של אברהם חששו
וקרא דנקט הוי רק דרך אסמכתא א״כ מאי מקשה
משרה  .שוב מצאתי דז״ל המהרש״א בח״א סוף ד ה
אברס הוא אברהם וכר  .ודע כי הקורא לאברהם
אברס לא זכרהו הפוסקים דאית בי' לאו ועשה ואפי'
לא היה רק אסמכתא בעלמא הוה להו להזכיר דאית
בי׳ מיהא איסורא וצ״ע ודו״ק עכ״ל ]וה מל א סמוך
לםיף סימן קנ״ו כתב הקורא לאברהם אברס עובר
בעשה ולאו ועמ״ש מזה בס״ד יומא יט [ :
)שם( לא  .אריי משוס רשב״י אסור לאדם שימלא
שחוק פיו בעוה״ז וכו' .בטוש ׳ע א״ח סי׳ תק״ס
הביאי  .אמנם ברמב״ס וסמ״ג לא מצאתי איסור זה
רק בהל' דיעות כתב הרמב״ס דרך מדה טיבה אבל
בדרך איסורא לא הזכירו ובעי טעמא :
)שס( לג  :משנה האומר על קן צפור יגיע וכו׳ .ועל
טוב יזנר שמך משתקין אוהו  .לא מצאתי
בטוש״ע ]ג ס הייל א סימן קי״ג ס״ק ז׳ לא העתיק
דברים הללו אלא משמי׳ דהרמב׳ס וצ״ע[ ודע עוד
לרישא דמתני׳ האומר יברכוך טובי׳ הרי דרכי טעות
הנשנית לקמן לד  .ושמוהו בין שני עיגולים ואולם
הך בבא שייך לרישא דמתני׳ דהכא וכצ״ל במשנה לג •
האומר יברכוך טובי׳ ה״ז דרך המינות האומר על קן צפור
יגיע ונו׳ כי כך איתא ברי״ף והר״ש  .ואולם נעלם
ממני ההשמטה שלא מצאתי דין זה דיברכוך טובי׳ וכוי
באחד הפוסקים ולא ברמב״ס וטוש״ע :
m

)שם( מג  :אותן ששה דברים שהן גנאי לת״ח וגס
שאסור לספר עס האשה בשוק ואפי׳ עם אשתו
ואחותו ובתו  .לא מצאתי בטושיע :
)שם( נג  :כמה שיעור עיכול אמר ר' יוחנן כל זמן
שאינו רעב וכו'  .השמיטו הרמב״ס ובמחילה
מכבוד בעל עין משפט שציין באות קטן ז׳ מיימ׳ פ״ב ^
מהל׳ ברכות .העיד על מה דליתא .שוב מצאתי
גל>מ דיהב טעמא דחוק לההשמטה זו ;
)שם( נד  :שלשה צריכין שימור וכו׳ וי״א וכו׳ שלשה
דברים מאריכין ימיו ושנותיו וכו׳  .לא מצאתי
בהרמב״ס וטור ש״ע:
)שם (.נה  .יטיבנו בפני שלשה עוד שם מאן דחזי
חלמא וכו׳ .ולימא רבש״ע אני שלך וכו  .חידוש
שלא הזכירו הרמב׳ס בהל׳ תפלה ובשאר דוכתא:
)שם( סד  .וכן במ״ק ךט  .הנפטר מן המת לא יאמר
לו וכי אלא לך בשלום  .הנפטר מן החי יאמר
לו לך לשלום  .הרמב׳ס פ׳ד מהל׳ אבל דין ז׳ כתבו
לדינא ובעין משפט העלים עינו להודיע מקומו .ובעי
טעמא רבתא על דבר השמטה בטוש״ע והמג״א סי׳
ק׳י סק־׳ט הביא סיפא דמילתא:

שבת
ד ם יוד  :לעולס אל ישנה אדם בן בין הבנים וכו־
שנתן יעקב ליוכף וכו׳  .הרמב״ס פ״ו מהלי
נחלות דין י׳׳ג כתב צוו חכמים שלא ישגה אדס בן
בין הבנים בחייו ואפילו בדבר מועט שלא יבואו לידי
תחרות וקנאה כאחי יוסף עס יוסף וכ״כ הטור
ח*מ סימן רפ״ב ופליאה שהמחבר בש״ע השמיט דין
זה לגמרי  .ואפי' באחרונים גס בסמ״ג אשר העין
V
משפט ציין סמ״ג עשין צ״ו חפשתי ולא מצאתי :
)שם(
1

