38

דברי

חלק שלישי סימן כו

מלכיאל

שצריך להתפנות מיכןז ואסור להשהות נדרו  .וא״כ היכא שקשה
»ממלה שוררח בתוקן« בכפרים הסמוכיס  .ודאי ששיירוח
לו להתפטח ביום הזה  .יכול לדמה תפרתו פל יום אחר כדן
מצרוח משם לפיר  .וקיי׳ל בתמניח כ״א ובא״ח סי׳ תקמ׳ו
לוה חפניתו ופורט  .ורק שרון שנתקן בתורת ת׳׳צ אין
דבמקום ששיירות מצויות מחריפין כמו במקום שנמצא הדבר כי
יכול יחיד לדחותו בפצמו פל יום אחר  .אבל היכא שכל
טלול לטא לשם פ״י השיירות  .אך יש לחלק דרק לפנין התרפה
הציבור קשה פלי^;! התענית  .למה לא יוכלו לדחותו סל
שלא יטא הדבר אמרינן שפ״י השיירות יש לחוש שיהי הדבר
יום אחר  .ונראה הטפס משוס דאמרינן בתפנית כ״ט שדבו של
גס פס  .אכן תפנית אין טיך להקל בשביל שנמצא דבר במקום
היכל נשרך בעשירי באב ור׳ יוחנן אמר שם שאס היה במר
ששיירות מצויות מפס לכאן  .ואיל שנחוש שמא יתחיל הדבר
ההוא היה קובע התענית בעשרה באב  .לזה נהי דאמרינן שם
טוס התפרת כיון שקרוב הדבר שיבוא פ׳י השיירות  .דהא
שקבעו בט׳ באב מפני שאז התחילה פורפטת שרפת ביהמ״י־ן .
חיקז כשירגישו יפסיקו מלהתמנות  .א^ ז״א דייל שע״י שיחעט
מ״מ היכא שחל בשבת ונדחה למחרתו י׳ באב  .ד ט כטיב לפי
מהפס בהם בנקל אויר הדבר שמובא פ״י השיירות  .ופוד דהא
שאז היה עיקר הפורענות  .ולא דמי לשארי חפניתיס שנדמ .
אמרינן בתפנית ייט שמתדפין בכל אותה הפרכיא שנמצא שם
והא דאמרנן במגילה ה׳ דט״ב מאחרין ולא מקדמץ משום
אותה צרה  .ובלא״ה כבר כתבנו שאצלינו א׳׳צ שיהיו ג׳ מתים
דאקדומי פורפטחא לא מקדימינן  .משמט דבלאיה טו מקדימין .
כג' יע Tס בפיר של ת״ק רגלי כשיפור המטאר בתפנית י״ט
כבר נתקשה בזה הגיו״א שם דהא יותר טוב לאחר מפני שאו
ובש״פ סי׳ תקפ״ו  .וסגי דהרבה טלים במחלה זו שזה הוכחה
דאמרינן בתפנית שםשט׳באב
ותירן
שנשתנה האויר  .ושיפור כמה אנשים יחלו שיוחזק החולי נתבארנשרך רוט של טכל .
נכנסו נכרים להיכל וקלקלו בו ח׳ וט׳ באב  .ולזה יש לקטע
ג*כ שם פי׳ חי טד חיב סי׳ צ׳ :
תענית בח׳ באב שהתחילה הפורענות שקלקלו נכרים בטכל .
וכ״נ בירושלמי פיק דמגילה שפל הא דט״ב שחל בשבת מאחרין
נראה דלפנין מחלה זו יש מקום לומר דסגי
מייתי הא דאריי שרוב היכל נשרך בעשירי וראוי לקבעו בעשיד .
כשלשה  .דרק בשאר חלאיס שמצויים תדיר
וקשה מה שייכות הוא לשם  .אבל הטונה כמשיל לבאר שלזה
בפונן שיחלו הרבה שיוצא מגדר השיוי  .אבל מלי חלירפ איט
חמור טיב שנדחה כט״ב עצמו .וגם לזה לא הקדימוט
מצוי ואס נחלו ג׳ הוי ראיה שנתקלקל האויר  .אכן באמת מצוי
וכקושיית הט״א הניל :
ג״כ חולי זה שיסבלו שלשול והקאה יחד  .ולזה צריך ג״כ שימלו
ו ע פ ״ ז אפשר ליישב הא דאיתא במגילה דך ה׳ אר״א איר
כ״כ אנשים שיצא מגדר הטווי וכמ*ש בחבוד שס  .ואין
חנינא רבי ביקש לפקור טיב ולא הודו לו איל ד א
׳
להחפטת דהא הוי חולי שיש ט הכנה  .ואן« שהחולים שלפנינו
בר זב>א רבי לא כך ט ה מעשה אלא טיב שחל בשבת טי
נודפאו • בכ״ז ידופ שהמחלה הזאת יש בה סכנה  .וכן בכל
ודחינוהו לאחר השבח וא״ר טאיל ונדחה ידחה ולא הודו לו
חולי אמרינן בביב קנ״ג שרוב חולים לחיים  .ובכ״ז יש בו סכנה .
חכמים קרי עליה טובים השנים מן האחד  .והקשו התו׳ היט
ובנ  rהרי מצויה המ^ה הזאת בפירס רק שב״ה נתרפאו .
ס״ד דר״א שיחפון רבי לפקור טיב הא אין ביד יכול לבטל
ואך שקייק לזה חלירינקא  .אין לחלק בזה דמי מפיס ובודאי
דבר ביד חבירו  .ותירצו בתירון השני שרצה לפקד מחשינn
גס בזה יש חשש סכנה  .ורק היכא שאינה באה בזפף כ'כ .
ולקבעו בעשירי וכדאיתא בתפנית כ״ט שאז נשרך רוט של היכל -
קורים לה חלירינקא בלשון הקטנה  .וגס דהא חזינן שבכפרים
והקשה בטויא איך אפשר שהסיד והמסקנא יהיו מחולקים מן
הסמוכים מהו מחולי זה  .ופוד דהא בתפנית מקילים אן£
הקצה אל הקצה דבסיד רצה רבי לקבעו בעשיר  ,ולמסקנא
למלה שאין בו סכנה  .וה״ה היכא טכול לבוא פי׳ז לחולי שאבים .
כשחל בשבת רצה לבטלו לגמר שלא יתענו אך בעשירי  .והנראה
דהנה לשון הש״ס ודחינוט לאחר השבת ציץ ביאור דהא זה
אןז דט״ב סא מדברי קבלה  .הא כתבו הרשב׳׳א
ידוע ממשנה מפורשת במגילה שם שס״ב מאחרין  .וטל״ל פיקר
והריטב״א דהשחא שאין גזירה ואין שלום קיי״ל דרצו
טדושו שרבי אמר שידחה לגמד  .וגס לטן שאמר רט מאיל
אין מתפרן בר׳ה י״ח פ״ב  .ורק בט״ב אמדנן שם שמתפנק
ונדחה ידחה צרך ביאור דלטן זה שנמצא בסנהדרין מיז פיא
מפני שסכפלו בו צרות ונחרב הבית שני  .והוי זה מנהג וחומרא
ובכיד שייך רק טכא שאותו הדבר או האיש עומד לפניט ורק
מדרבנן ולא מצד תקנח הנביאים יפו״ש בדבריהם  .וא״כ סי
מקודם נדחה מפנין זה שאט מדברים ט אמדנן הואיל ונדרמ
כשארי ת״צ.ואך דלפי מה שפירשו התו׳ בריה שס הכוונה
ידחה  .אבל הכא שיום טיב כבר עבר  .אין שייך לטן זה .
דמרבן טהמ״ק חמיר טפי ולזה החמירו בטיב  .א״כ זה שייך
ומליל ואמר רבי ידחה לגמרי  .או לא יתפנו כלל  .ועו״ק דאיך
גם בפיקר תקנת הנביאים להחמיר בט״ב יותר משאר תפניות .
רצה רבי לפקור טיב שנדחה הא אין ביד יטל לבפל דברי ביד
אבל ז״א דהא בש״ס שם יליך הא דרצו מתפנק מקרא חכרה
חבירו .דמשמע שהיתה תקנה קטפה להתפטת אחר שכת
דקרי לה צום קרי לה ששון  .ושם אייר קרא גם בצום החמישי
וכדתק במגילה ה׳  .וכן איחא בפירובין מ׳ שאמר ראביצ שטה
ע״ש צהדא  .ומוכח דמדבר ק^ה גס בטיב תלוי ברצון אס
פ׳׳ב שחל בשבת ונדחה על יום א׳ פ״ש :
אק גדרה  .ופכצ״ל כמ״ש הרשב״א וריטב״א דאח״כ נהגו בט״ב
דהני תרי לישר אליבא דרבי תלו אי פסח נאכל כל
למזמיר  .ולזה יהי שטיב ממור משאר תיצ  .מ״מ יש להקל בו
הלילה או פד חצות  .דמצינו שיש סתם משנה הכי
אך בחשש חולי וכדקיייל בם•׳ תקנ״ד ס״ו שבמקום חולי לא גזרו .
והכי כמיש התו׳ בפסחים קיכ פ״ב דיה אמר רבא עיש  .וידוע
וטאר שם הכרז וכ״כ הגריא שם שאך בחולה שאבים לא גזרו .
דטכי דאיכא חרי סתמי חזינן דרבי סתם מקודם כחד ואסיה
ואך הרמיא שהחמיר שם סייס והמקיל לא הפסיד  .ובפרט בניד
חזר ט וסתם כאידך  .ורק בתר מסכתי אין סדר למשנה וצא
שיש חשש סכנה ג'כ  .ובשנה זו יש להקל בפטטות דהא הוי
ידפינן ט קדם כדאיתא בכיק ק״ב ופתו׳ שבת פיא פיב .
פ״ב ש^ בשבת ונדחה  .וכתב המג״א סי׳ תקנ״ד סק״ט שאך
והתו׳ במגילה כיא וזבחים ניז החליטו שהעיקר שנאכל פד סצוס
ל מ מי רי ם בסיב במלה שאב״ס  .יש להקל בט״ב שנדחה פ״ש :
משוס דאיכא סתמי טובא דסיל הכי וגם מיתר נ ט הלכסא
פסיקתא פ״ש  .והנה בברכות דך ט׳ איתא שהתחילה גאולת
מ י ן ך נראה לצדד להקל בט״ב שנדחה דהנה פנין ממר טיב
ישראל בלילה שנתט המצריים להם תיכך אחר חצות רשות לצאת .
שנדחה לכאורה תמוה דרון שנדחה ידמהו פוד פל יום
׳
ורק הס יצ* טוס  .ומיד פד ר^ות ס״ל שהעיקר הוא חפזון
או ימים  .דהא מציס בצויג שבאמת נהרג גדליה בריה  .ובכ״ז
דמצרים שאז התחילה הגאולה  .ומ״ד כל הלילה כרל חסוון דשראל
כשחל שבת אחר ר״ה נדחה התפנית פל ד׳ השרי  .ה ד שמכלו
והייט בבוקר שאז יצאו ממצרים עיש  .ואיכ י״ל דב  rDכדל
לדחות טל אחר כמה ימים  .וכן הדפה נותנה דרון שפנק
כהאי סתמא דמגילה כ׳ דכרל שנאכל כל הלילה  ,ואיה מטאר
התפרס אמ״כ ס א רק כמהפנה נגל הצפר שפבר זמט  .איכ
?ס״ל שהעיקר מ א גמר מ ^ל ה  .ולזה >דנ רצה מ י לקבוע
אין חילוק מסי שיספנה  .ורק מתפנק חיכך כדין טדר להתטטת
סתפגית

ולכאורה

והנה

ונראה

