
 ברכהוהיה ר פם
 ותוספתא ברכות משניותעל
 השמים מן שגדלוהו הגדול האשל פעלים רב חי איש אא"ז ברכה אחריוהשאיר
 הרבנים ופאר החכמים נזו ארץ קצוי בכל המפורסם הקדוש הגאון הרב אדומו"דכבוד
 הטהורה מנורה המאירה אספקלריא דנהורא בוצינא דאומתיה ומדברנא דעמיהרבא
 בצמא לשתות לאורו הלכו וצלמים וכן רבים אשר קדי אלקיםאיש

 כקש"ת הקדושיםדבריו

 'איי" שפירא אלימלך צבימ."
 יע"א דינאב האבד"ק ישומכרמהצבט

 ספר ה"ה למשגב תבל ע"פ הנודעים בחיבוריו תודתו אוד הופיע כבראשר

 רכלה, אגרא נחמדים, דברים דודאים, ריח יששכר,בני
 מהרצ"א, חדושי גנים, מעין ישרה, רגל פקודך,דרך

 הרואים,כלי מהרצ"א,הוספות מהרצ"א,אזהרות
 עדותיךדרך דפרקא,אגרא

 מלי-א"א~4491*יף

 נ"י האירא משולב[ זנאיך מוה' בנש"ק החסיד המופלג הרב נכוו ע"י תרל"ה( נעשנת לאוריצא
 הקדוש הגאון צדיק לאותו בן ז"ל וכמואל מוה' המפורסם החסיד בהרבכנלאנצהוט

 בשם הנקוב הזה מספר השני החלק את ולגמור זממי לבצע לי יעמוד וזכותו זללה"ההמחבר
 מכבש תחת כעת הוא )אשר פעמים כשלשה זה מחיבור בכמותו הגדול וזעלימהמגיד

 במהרה לאור ולהוציאוהדרדס(

 מקומות ומראה והערות מדויקת בהגהה יו"לועתה

 תובב"א. בירושלים הישיבות מחו"רמאחד

 שמ" יררשליםפעיה"ק



 מהדותאהאי
 איש התורה שר האמהה הגאון הרב אדמו"רמכבוד

 אספקלריא דגהורא בוצינא קדושאלקים
 רשכבה-ג  החוק פטיש ע"ה, ישראל תפארתהמאירה
 ויו"ד )שליט"א(  האלברשטאם וזהבןמרן

 . והגליל צאנוהאבי"ק

 ש1א3ז למ"ק תרל"ד פינחס ג' יוםבשך;

 מו"ה בנשחק החסיד המופלג הרבני לאתרןאקלע
 הצדיק הגאון להרס נכד נ"י משולםמאיר

 מדינאב זצלה"ה אלימלך צבי מוה' המנוחהקדוש
 הרב מא"ז ברכות מסכת על ומפואר נהמר חיבורובזו
 הרב לי הראה הלז שהחיבור לי )וכמדומה הנצלהצדיק
 דבורים גרך ר8441ייני חיותו בחיים בעודו זלה"ההצדיק

 לחלקת יסדגבון לב מוקמחי ודבריםנחמדים
 כאשר ותורתו חכמתו תעלומות מגיד בישראל(ולהפיץ
 פני על ודבורים בכמה תורתו מאוד להנות זכינוכבר
 ולעלומה ולגיד לו יקהה אשר הספר שם וזהתבל

 מס' על הספר שם קרא שליט"א הקדוש הגאון)אדמו"ד
 קרא משניות על הספר אבל וכעלומה ולגידברכות
 דוקים חיותו בחיים בעוד זצלל"ה הקדוש הגאוןאא"ז
 רוחו את ד' העיד כי הנ"ל הרבני ונכדו המו"ל(ברכה
 לחזקו מהראוי הלז היקר בירבור גם אותנולזכות
 למען קדימה מעות לו ילתת לאפשרי מה בכלולאמיו
 אל ולהביא הפועל אל מכח מחשבתו להוציאיוכל

 זד מצוה לדבר ווגצטייעיפ וכל המכיןהתכלית
 הישועות ומטעיני הברכות מטעוןיתברכו
 ברכה ובהשפע רויחא המזוני חייבבני

 יעשו לא ישראל שארית ינוחם סלה וכיסםוהצלחה
 ליקום לבלתי הנ"ל הרבני רשות בלי שנית להדפיסועולה

 טוב. ברכת עליהם תבוא והשומעים ח"ובארור

 התורה כבוד ודורש בצדקת מוגרדברי

 האלברשמאם חייםהע

 קודש כתבי-
 החכמים נזר התורה שר האמתי הגאון הרבמכבוד

 כקש"ת רשכבה"נ ישראל נר סוע"הוהנבונים
 זצללה"ה נאטי3זאהן הלוי שאול יוסףמוה'

 . יהגליל לבובהאבדוק
 הוא החיים בין נודע מחסדו אפאר ספר לפגי נאהן

 המפורסם למאורות וה" הקדוש הגאוןהרב
 זצלל"ה אלימלך צבי מוה' הדב ותורתובצדקתו
 שוגים ספרים כמה המחבר בעל די11243האבד"ק

 לבקש ישוטטו אשד ודבים ימעשיהם בשמםהמפורסמים
 המופלג הרבני הביא וכעת לענוותם וצמאים תורתומדי
 מוה' נהרס שפירא משולם מאיך מו"ההחסיד

 שלהיה אלימלך צבי מוה' צדיק לאותו בןשמואל
 ובפירוש בשליתית ברכות מס' על והוא הלזהחיבור
 זרעים מס' ד' על וגס נחמדים ביאוריםהמשניות
 מה אדם לבני ולהודיע בה ולעיין לראות ממניובקש

 . בםראיתי
 ימצא בו במדאה כל כי הרבד נכון אמתויקלה

 כן הנעימים בדבריו כעיקרטעם
 והוא קבלה מקצת נו מתנוצץ יגם וביאורבמורהט

 כן וכשמו תעלומה ומגיך ברדה צקיהנקרא
 אין כי ולהיות ותיבה תיבה בכל תעלומות מגלההוא
 פרענומראגטין ע"פ להדפיסו ורצונו לביה"ד להמציאכסף
 הרבה ראה ולבו וחרד הירא איש מכל מבקשהנני

 אשד כאן מעשיהו כן שם וכמעשיהו הנחמדיםבספריו
 וזכותא מוצא לכסף יה" למען ראשיהם יחתמוחתום
 גלוי וזאת הבעה"ח בעד טוב ימליץ סובא דנפיוטדמד
 לעשות אחר בשדה יבא לבל הקדושה תורתנו דבריוידוע
 וכל לביה"ד המביא רשות בלי שחר לו אין אשרכדבר
 כנפש שמחות ושובע הברכות מטלי יתברךהמס"ס

 זצללה"ה המחבר הגאון לכבוד הכותבהמבקש
 נאמינזאהן הלוי שאול יוסףהצעיר

 והגליל. לבובאבד"ק
 ושוטרים שופטים לסדר ר' יום וחותםבותכ

 תרל"ד אלולער"ח

 יצחק מוה' כקש"ת שכחבורה ארי ספרא מלא צבא עה.י הדוד פאד ישדכו נר השבהק הגחון הרבמכתב
 : יה~יל פרעמישלא האבד"ק נ"ישמעלקים

 צוף המלאים הקדושים בספריו זצלה"ה אלימלך צבי בה' המפורסם הצדיק להגאון כונילין לו יצאככר
 ב1שב!הה הנני ועתה יתברך. ועבודתו ליראתו נפש ומשיבים חו"ל בדברי נוגה מפיקים ד' ויראתונופת

 גדול אדם של ספרו לאור להוציא נ"י כמלולם ולאיר מ' החסיד המופלג הרבני נכרו בלב ר' נתןכי
 צדיק למפתי בר ביכה כי ברכה", "והיה נשם נקרא ברכות מס' % הקדושזקנו

 שהם ודבריה לשתו תחת וחלב דבש אמת תורת העליץ בעתםירובבו
 יתרשל. לכל טעל שמים ברכת להפיק לבולטו תחת עולם שלכבהדונו

 לקראת ד ויראי תורה אהובי כל ישמחו תפונה ובלי לדבותי הלא לדידי לא צריך אין המפורסםוהגה
 הרבני לאשר אולם מהיברא ורע" עלאי דבי אר" וקדיש עיד ממקוד היוצא היקר הזהספר

 רבוך באזהרה להזהיר הנני הזה הספר שנית להדפיס ינקך זרים יבוזו לבל יטר טד לאור הימציאהמופלג
 עולה יעשה לא ישראל ושארית הנחש בגחלת ""ו יכוה ובן הוא נחלתו כי רשותו בלי להדפיסו ירינולטל

 כנפש ישראל כל ועל מצוה לדבר ומסיעים התומכים על ויגן שרוסס זצלה"ה המחבר הצדיק הגאון שלוזכותו
 : ולומדיה ההורה לכבודהמדבר

 . לקץ ויפיח למועד חזון עוד שטן למב"י מ"נ ג' יוםמערמישלא
 האנדם"ק שמעלקיסיצחק



 תורה של דרכה היאכך
 הלמודי.שיטת

 להגהתי
 זיע"א ברכה והיה בעל מרן

 בק-ק חרבנות כוהו הוד על שבתו כעת דחש"ס כסיומא מצוה בסעודת קרשו דברות]מתוך

 שמח"ה הכנידם א"ם לפרס לס"ק תקפ"ז שנה אלול כ*ו ביום יכב.ץ, חמזטירהמונקאשש
 תשי"ז[ ירושלים נחמרים, דברים הקדוש מספרו נעתקחללוי*ה

 ת31טת יום נכל הלכות הסוגה כל "ליהו 37ית)"
לו

 בהו"
 לו עולס הליכוק ס)"תר ה3", עונש 3ן

 ידוע הנה עכ"ל הנכוק, "ל" הניכות תיקרי"ל
 לקרר תהר"וי ע"כ נקתילקה, סופה )עוןדההורה
 נערנין, פתע "ת קורין וו"יתקי כהתלתו, הס"ססוף
 ("ל "ניהו נתוותר להתענן ים דקנק1)"תר
 7 ת 1 ל ה כל ע" וגה הס כנ עתר גתה"(

 ה ג 1 ס הו" כך הס"ס לטון תקום תנכל)הנס
 הלטון( כך הו" נתה נהתנתן יס (ה נסהלכות,
 דוק" הו" דהסנולה לותר "ס ה, כ לה ול" ת 1 כ ל ה הסוגה "תר נתה נהת13ק 'ס3(

 3' נותר "ס

 נתיקתי ת"ס ענינו יקסה הגה יוס, 3כלכלכות
 יריק חד להלכה דוכה תקן כל נהק7תה,(והר,

עלת"
 ד(כה תקן כב"כ חד,

 לתרץ "ו תד" לתסכק"
 רוקה הנך עמ"ס, וכר לחיתין"1

 דולפיי
 'ריק"תת י כ ל 3ה

 ענת"
 ת7

 (וכס "ותרו נין תינוק 7יס ידוע ה37ר 71"ינ(
 עולס 3ן "וחח נמן ה3", עונסלתי'
 נכקל עק עוה"ב, 3ן "תר וכיגןה3",

 לדרוס ניסן ורסוקה"רי("ל,
 יריק תד להלכה חכה תקן החק הן דקנהת"ל

עלת"
 עוה"ב, 3ן )קר" ל" כך 3ס3יל "3ל הד,

 חלך ע73 כי גע73, 3ן נין הו" התינוקדהגה
הנס

 סהו"
 "ין עכ"( התלך, "5ל גדול 1תס31 סר

 סיפקידהו גתקוס רק להסתרר ול" להלוך רסוקלו
 סלה ס"י)ו גתתוס ליכנס רסוק נו קיןהתלך,

 תל"ך סכ3 תרוס גתל"כי כן נס (ה כ3 תר"ההל"
 נ(והר וכליתור תגרו טזתוס כיכנס רמוז גו"ין

 כמהניע עקר ללכת תה ל" תסה עם מהלךסהתל"ך
 ס)ד"ל,לננול

 1ה1"
 נפסוק יזת5" )וכן ידוע, דגר

 "ל ויסג ה"יס "ק הסג ל"כיס פלסת'ססיתרו
 התלך ן 3 כן סיין יס טס(, הפק7ק"ו "סרתקותו
 נכלתתפס

 לפלטריה חפלטרין והולך דתלכ" ננהי"
קיק

 קרע"
 3'7יס 7'חת'ה י'ק 3"גפיה 7"ת'7

-- 

וסו"
 כנרת(

 3ר, 3ל" 7ע"לי ננתר"
-- 

 לפי"( והגה

 )7יס ת7 עבתת ירית תזת להלכה "כה תתןתת13ק
 ה"דס סילתוד "תת הלכה דנסגיל ס"ד וכ'להת13ק

 לת" יוכה (ה נסנינ יתגטנ מת"כ ח"ו יחיכל
 הלכה 7לותד תקן הו" הכותה לדעתי( "ךעוה"ב,
 ויינו תיות7ק רק הו" סנות7 הנכוק כנ ה"גו"חק
 "ת7, עונס יורם הגה "חרק הנכה תתנהגסחע
 נעולם תעוכס להלוך רמות לו "ין"3ל

 והו"
 כענד

 תס""כ עניו, סהופק7 תה עג רק התתטק כוס"ץ
 סתת הנכה סכות7 המח הנכות, ללתוד ס7רכוחי
 עולס 3ן הו" ה)ה "תרם, הלכה )לתור הנכה1"נ3
 נלי 3פלטרין תפלטרין נהלוך רסוק 13 סיסה3",
 הו" 1(התותה,

 יוס נכל הנכות הסמה ככ הפירוט
 היינו נמיות, הנכות נעותד תייגו ה " ) 1 סה
 לו ותוגטת תי3 "ל תתיג הונך , ק 1 נ 1(

 עומ(גן סהו"
 הנ"

 כ)"3
 סתע "ת קורין ת"יתק' הס"ס, נחתלתוהגה
 נתרותתן, נ"כול )כנסין סהכהניס תסעהנערנית
 תרופה "כלי ק" "יפת כהניס חכ7י ננח'וחקני
 נתרותה "כלי ק" "'תק כהניס קת"ל "ורתיה"גג תלת" ותאני 5ה"כ, כתגי הכוכניס, 5"ק1)סעק
 5ה"כ,תשעת

 והקמו תעכנ", ל" דכפרה קת"ל וה"
נתוספוק

 הל"
 *וכל ועלה טנל הי" תפורסת תשגה

 כערתו הנית נתרסס "וככ סקסו העריגנתעצר,
 דרגיכות וקירעו, נקדסיס,"וכל

 ולכינורה כגר סתפורס לתה *ף גקי15רליסתועי)ן הו" הת)"
 סל הרגילות הו" לתהקשה

 "ך יורך, לל" התג"
 סוגה "דם סיהיה כדי עגת ס"תרט תהלפי

 תור( ויהיה נס)יות, תותם סיכתוד ה")והלכות
 תיל "ל תתיל לעולס, תעולם תלך להלכה,תהלכה
 כנ"ל תותה, גל" הג" עולס קויהיה
טה

 הלכות הסמה כל נתתינתה סופם ס)עון הו"
 וקתל, הס"ס, כל עגך הזרן לוה כנ"ל, וקמהוכו',

 )כנסין סהכהניס תסעה וכו', ת"יתתיהכותה
 סעג"י, ת"פס וק5רתי כנ"ל, וסכל נתרוויתן,לריכול
 הדגר.הנן



 ן נו,וז.'תן
 ברכהוהיה
 ברכות למסכתפתיחה

 מה ר"ל אמר לפא דף שבתבגמ'גרסינן
 אמונת וכר עתיך אמונת והי'דכתיב

 הצדם אמונה שעל זלל ופירש"י זרעים סדרזה
 )לפי ע"כ כראוי מעשרותיו להפרישוהמכין
 הקדוחה רבינ*ו שינה למה לנו יתורץ זהפירורי
 אבל אמונית הכתוב כשם לקרותו הנ"ל הסדרשם

 בענין אדם כל על לסמוך שלא גזרו דחז*ללהיות
 ע"ה. מפירות דמא*י להבריש וגזרוהמעשרות

 פעלם היה אמונית נק' הסדר שם ה" באםהנה
 את הקדו*ש רבינ"ו שינה ע"כ דיבורם אתסותר
 ז"ל רשיי שינה זה דלבעבור לומר ושפשרהשם.
 כמוש התר ומהביאו הירושלמי מפירחחפירושו
 קשה הירושלמי דלפירח4 משום אי"הבסמוך

 : הכתוב( כשם הסדר נקרא לאלמה
 בירושלמי מפרש )חמונ*ת( נתבורהתוס'

 והנה עכ"ל וזורע עולמים בחישמאמין
 הזורע האדם דהנה הכתנה נרצה העתןבתחלת
 אבל כמאבד. ההן הנה לארץ התבחשהומשליך
 שמאמין בו התקועה האמונה מפאת זאתעח4ה
 רבים. כפלים לו ויוחזר יצמיח אהדר עולמיםבחי
 דשאיך כן. לפרש א"א שפיר  מעיינת כדאבל
 הי' לא עולמים בחי האמונה דבזולת סומריתכן
 והאינם ממכחישים הרבה והלא תרעאדם

 שאינם והרבה קדמון במציתותמאמינים
 ההשגחה בפרטיות ובפרט בהשגחה.מאמינים
 רבים לאומים המון הנם הנה בעוה"ז.בשפלים
 דמברי וקךצר~ם וחורשין זורעין והנה תבלע"פ
 רמז דמש*ה נאמר תרך בטבע. מתנהגשהכל
 דבזולת אמננ"ת בשם זרעיכם לסדרהנביא

 דפירוו4א ונ"ל זורע. אדם הי' לאהאמונ"ה
 לס' הנביא קרא ומש"ה הוא. הכיןדירח4למי
 יאמר לצ ומהזורע לנו להורות אמונת.זרעי"ם
 להאמי"ן מחויב רק וכה. ישה ידי ועוצםכחי
 יתיש בהשגחתו האמונה יקרים עקמים.בחי

 המלך יסד כן כי רק הוא וזריעתו יזרע.והח"כ
 תהי' הצמיחה צבל ארץ. דרך במנהגלהחנהג
 . אלקיט הוא כל, היוצר יגזור אהגר כפיבהשבתה
 וכו', לצדקיה לכם זרעו הכתוב יפותכןרגיזה

 הכוונה לצדקיה. קאמר הו"ל(~דקנה
 הכנה לכם להיות ותזרעו שלכם את עשואתם

 תבואתכם ויצמיח השי"ת עמכם שיעשהלצדק"ה
 : הש"י עמכם שיעשה חסיד לפיוקצרו
 רבינ*ו שינת זה דלבעבור ג"כ י"ללפ"ז

 ולא זרעיים הסדר שם לקרואהקשקש
 ואספת ת"ר ל*ונ דף ם בגמ' בהנהאמונית.
 התורה ספר ימחט לא שנא' לפי ת"ל מהדגנך
 מפיךהזה

 יכ~
 יעסוק שלא )רשיי ככתבן דברים

 ד"א מנהג בהן הנהג דגנך. ואספת ה"לבד"א(
 אדם אפשר אומי רחביי ישמעאל. ר'דברי
 תהא מה תורה וכי תורע חרצתה בשעתחורש
 מקום של רצוף עושין שישראל בזמן אלאעלי'

 הרבה אביי אמר וכו' אחרים ע"י נעשיתמלאכתן
 בידן. עלתה ולא כרשב*י בידן חילתה כר"יעשו
 וכו' ניסן ביומי מנחכן במטותא לרבנן רבאא"ר
 כר"י להלכה ס"ל אביי הנה וכף קמאי תהחזולא

 הסדר שם ה" אם והנה להלכה(. הרמב"ם)וכזפ
 הזריעה בעסק עולמים חי אמונת ע"שאמונית
 המן אמונה ע"י לגמרי דיתנהג לומר יכוליןהתנו



ברכה ברכות למסכתפתיחהוהיה

 תהי' נסיבה תהי' הש"י מן ואם בד"א. כלליעסוק
 פסקינן אנן והנה אחרים. ע"י נעשיתמלאכתו
 לקרוא הקדו"ש רבינ"ו שינה ע"כ כר"י'להלכה
 אבל עולמים, בחי שיאמין היינו זדעים.השם

 י הבן ויזר"ע בד"איעסוק
 סידור הקדו"ש רבינ"ו התחיל בו זרעיםסדר

 סדר עפ"י והוא שבע"פ.תור"ה
 וטעמא כמשארז"ל. הנביא בדברי הנרמזהבחוב

 הרמב"ם. ז"ל הנה הסדר בזח דוקא למהבעי

 הארץ. בזרע מיוחדות מצות כולל שהואמפני
 לי 12א"א וכיון בע"ח לכל מחי' הארץוזרע
 עבודת לו יתכן לא מזון אכילת בלא לחיותלאדם
 במצות לדבר הקדים כך ובשביל מזון בלאה'

 שאמרז"ל שזה וי"ל עכ"ל הארץ בזרעהמיוחדות
 באמונת"ו וצדיק אחת על והעמידן חבקוקבא
 דוד אמר וכן אמונת. שנק' זרעי"ם ס' והינויחי'
 בס' תלוים מצותיך כל רצ"ל אמונה מצותיךכל

 תלוים מצותיך כל רצ"ל אמונ"ת. שנק'זרעי"ם
 ה. " אמונ שני זרעי"םבו
 במדת הוא זרעיים סדר הקורם דרךלעפיי

 בנודע שבע"פ( תורה )דנוק'הסד
 שמו קרא הנה ז"ל. האר"י מדןמכתבי
 לכם זרע"ו הכתוב ע"ש זרעי"ם הקדו"שרבינ"ו
 צדקה. נק' שבע"פ תור"ה מלכו"ת )מדתלצדק"ה
 צדקות י"י צדיק כי צדק"ה ואיהי צדיקאיהו

 י דוחן חסיד לפי וקצרואהב(
 מהסדר חלק לכל הקדו"ש רבינ"וקרא

 מה וגם פירושו. בתויו"ט עייןמסכ*ת
 שהתור"ה אדיגה לשון שהוא ס"ת. בשםשהביא
 ואורגים שעומלים ופשתים לצמר דומהשבע"פ
 נק' מסכת. הפשי*ט לפי נימא נמי ואנןבה.
 השתי )של החוט עם משליך שהאורג הכליאותה
 ממערב ואח"כ למעדב. ממזרח הערב(בתוך
 יותר הבגד נארג ההחזרה ע"י פעם ובכללמזרח.

 ל~מכ*ת בשם שבע"פ תורה מן חלק כל נק'כך
 החלק גמרתי כבר האדם. יאמר שלאלהורות
 הפוך רק עליה לחזור עוד הצורך מן ואיןהזה.
 חדש טעם בה תמצא פעם ובכל עליה. וחזורבה
 יותר. מארגת  שחוורת  פעם שבכל המסכ"תכעין
 מה לשדי"ם. ד"ת נמשלו שאמחז*ל מהוהוא
 בה מוצא בה ממשמש שהתינוק כ"ז הזההדד

 1 וכו' ד"ת כךטעם

 ע"כ לתורתיט. קץ אין הנה ייתרובהעמיק
 ותמיד גמר לו אין ממנה חלקכל

 המסכית מלאכת כמו בתחילתה סופהנעוץ
 המנהג ע"כ לראש. חוזרת הסוף אלכשמגעת
 דרכם איזה לומר מסכ"ת בסיום בישראלהנהוג

 : עליך הדיין בתחילתה סופהלנעוץ
 רמ"ז שם הגימטריא היא לחכמהופרפרת

 ידוע תקעך בגי' מסיעת מספרוהן
 בקפחית הפליל ז"ל האר"י מרןמכתבי

 הק"ש להסיר הוא שבע"פ בתור"הותירוצים
 תור"ה שנק' השכינ"ה מן הקליפות שהםוהתב"ן
 מזיה קישוטין בכיך אותה ולקשטשבע"פ
 הכל"ה אותיות והלכ"ה כתובים המהרנחז"ה
 אדנ"י גימ' והווו מלכות( המה ששים ס')בגי'
 בכח לפלפל צריך )וע"כ והכולל אותיות ד'עם

 בכתבי הוא כ"1 הקליפות( משברתוהזיעה
 וכללותם הקליפות דעיקר ידוע והנההארעיל.

 בני הקדשו בסערו ןועייז לילי' ובוז מ*למהם
 וזל"ק ג' אות ב' סרסר השבתות סאבנייששכר

 זצוק"ל סופר סהר"ס מהרב קדוש 5ה סאתושמעתי
 ר"ל ס"ל אפרוחים לפני הס"ל את כוורן הטשנהרמז
 התנו האפרוחים לפני אותן כופין שבקליפה ונווךדכר

 שהאריך בד"ק עיי"ש בת"ז כמ"ש בתורההעוסקים
 במשנה רמז ששמעתי )נהירנא )הסגיה([בזה
 לפני לילי'( ס"מ )ר"ת הסגיל אתכופין

 במשנה העוסקים הח"ח הייההאפרוחי"ם.
 הש"י יבער ב"ב ידוע והנה בת"ז( כמ"שוגמ'.
 יקח הס"מ מן והנה הארץ. מן הטומאה רוחיען
 הקדחם. ניצוץ של החיות וישאר הס' שתהש"י
 צ*א( בגי' והוא שמות ע"ב מן קרוש )שםסא*ל
 פות*ח בר"ת נרמז והוא אדנ"י הוי' יחודמנין
 עיקר א"כ ב"ש. בא"ת בס"ת וכן ידי"ךא"ת

 מן מ' אות לשבר הוא הקליפות לשברהשבירה
 והנה מרפא. לאין לגמדי תשבר והנוק'הדכורא
 הצריך הם מ תקפך בגי' מ' אות עםלילי'
 כל ע"כ שבע"פ. בתור"ה עסקינו ע"ישבירה
 שהעוסק להורות תקעך בגי' יסכית ממנהחלק

 , לבדו י"י ונשגב הקליפות משביבה
 בגי' תקניך. בגי' מסכית לד. אדרו*שזחע2

 בשם כמש"ל רז"ה ז"ה כל"הקישרט"י



ברכה ברכות למסכתפתיחהרהיה

 אותם ומסירין הקליפות כשמשברין ז"להאר"י
 העליונה הבליה את מקשטין אזי ההלכ*המן

 ומזינה מזיה בפסוק הנרמזים קישוטיןבניד
 מסכית פי' כפשוטו לפי"ז ויצדק כתוביםהם

 העליונה להכלה אורגין הזה הלימודשע"י
 ! הבןתכשיטי'

 עפ"י ליריאיו יעי מרעד בלחישה לךר44כחסיך
 הוא מסכית בשם התויו*טפירוש

 סוד היא הנה יינה. מסכיה ע"ד מזיג"ה.לשון
 לתור"ה שבכתב תךך"ה מן הניתןהמזיגה
 בכל ויולדת ממלטת שבע"פ והתורהשבע"פ.

 כדמיון היא והנה והתבונן. בין חדשה תולדהפעם
 )סוד המי"ם עם הגבררי"ת( )סיד היי*ןמזיגת

 ס"ס בגי' ייפז גמי"נמ הדברים הבזהחסדי"ם(.
 הדין להמתיק הוא כוונתו אשר נפש הפדיוןסוד

 כנודע והרחמי"ם החסיד שמותע"י
 נק' חלק כל לחלקים ג"כ נחלקת מסכיתכל

 מיוחד אבר שכל הגוף פרקי כמופח"ק
 שלימה קומה הוא המסכ"ת כן פך"ק. נק'בפ*ע
 מלשון והוא פ41"ק. נק' בפ"ע יחלק ענעוכל

 הפרשה לשר הוא וכו' העם כל ךיתפרקרהכתוב
 על תעמוד אל וכן מאזניהם. הנזמיםשהפרישו
 ! הדרכים והבדלת  פרשת מקוםהפריק

 פרק הגימטריא היא לחכמהרבפרפראית
 עם הוי' שמות יחוד ש"פ.בגי'

 ד' פעמים ה' א' פעמים י' אות נגד אותאדנ"י
 . ש"פ בגימטריא י' פעמים ה' נ' פעמיםי'
 משג"ה נק' הלכה כל  להלכות נחלק פר"קכל

 מרן בכתבי כוונתו  יעוין  גשמיה(.)אותיות
 למלך משנ"ה כמו הוא פשוטו ןעפ"י ז"ל.האר"י
 יבואו פיו ועל יצאו פיו על אשר הממונההוא
 כמו המלך משפטי לעם המבאר המלך ציוריכל
 משפטי מבארת שבע"פ תוך"ה פשטניהכן

 כתב הטעם ברכות במס' התנאהתחיל י וכו' ירום לא ובלעדה שבכתיבהתורה
 שירצה הבקי שהרופא ודלהרמב"מן

 עומדת שהיא תכונתה על הבריא בריאתלשמור
 וע"כ הבריאותו בתהילת המוון תיקת יקריםעליו
 מי שכל בברכו"ת. להתחיל הזה החכםראה

 )הנה שיברך עד לאכול דורות לו איןשיאכל
 בזרעים. שהתחיל קודם בברכות שהתחילבזה

 וכו'( שיברך עד הזרעים לאוצל שאסור לנויורה
 חייב שהאדם הברכו*ת כלל על דיברולפיכך
 מצוה לך ואין המצות. ועל המזוטת עלבהם

 ואין בלבד. ק"ש אלא בכ"י בה חייבשהאדם
 ק"ש על שידבר קודם ק"ש בברכו*ת לדברנכון
 שמע את קורין מאימתי השאיל לפיכךעצמה
 מתחיל הי' דאילו בזה עוד ונ"ל עכ"ל.יכו'

 והטמע הי' 4מ בק"ש. ואח"כ ק"ש בברכתתחילה
 במזונות כמו שיברך קודם ק"ש לקרואדאסור
 ולברך ק"ש לקרוא הצורך בשעת מותרובאמת
 הקדו"ש רבינ"ו שעשה וכמו אח"כהברכות
 לברך מותר וכן לתלמידים ההלכהבלמדו
 וכמו ק"ש לקרית מה זמן אחר ואח"כהברכות
 ברכותיה עם ק"ש שקוראין רשיי לדעתשהוא
 המטה שעל בק"ש אח"כ ויוצאין זמנה קודםבבה"כ
 לק"ש כ"כ שייכים אינם הברכות כי ברכותבלא

 כתב הכמי"ם סמיכי"ת בעל הגדולהרב י נ"ל ז"ל הההג"אוכמ"ש
 הסדר דהנה בברכר"ת בהתחלהטעם

 שמפרפין הברכות ע"י והנה י4מךנ*ר2. נק'הזה
 ע"כ מהמברך יותר אמ"ן העונה וגדול אמןעונין
 מרווח יותר י"ל ,דבריו ולפי דבריותוכן

 שמברד האמונ*ה דרכי על שבבים הםדהברכו"ת
 פרי בורא באומרו שנדבה דבר כל עללהשיית
 שמאמין האמונה זהו הנה וכיוצא פה"א אוהעץ

 ומאמין וענין ענין כל על בפרטית נפלאהבהשגחה
 וזריעה  בחרישה ידו ועוצם האדם בכחאשר
 היוצר המשגיח בכח רק מאומה יפעיל לאומו"מ
 הבורא והוא חיל לעשות כח הנותן הוא אהגרכל
 הא אמחז"ל ע"כ בריותיו %ל ומפרנס חןהכל

 והארץ ברכה. קודם ומלואה הארץ ליעידכתיב
 הברכה שע"י דכיון ברכה. לאחר אדם. לבנינתן

 נותן בחסדו הש"י הנה בדברו נהי' שהכלמאמין
 הברכה א"כ ההוא המאכל מן ליהנות במתנהלו
 אמךנ"ר2 בסדר התחיל ע"כ האמונ"ה עיקרהיא

 י ברכונתבמס'
 בפ' שמבואר בק"ש התחיל זה בעבוררהנה

 תלוי שהכל הוה הנרצה הענין א"ש.ועי'
 אל תשמעו שמוע אם והי' הבורא.בהשגחת
 וכו'. דגנך ואספת ארצכם מטר ונתתי וכו'מצותי
 וכו' השמים את ועצר וכו' יפתה פן לכםהשמרו



ברכה בחרופ למטיתפתיהםיהיהה

 אשר הזה הענין הרי וט/ תתן לאששדמה
 בק"ש מבואר ההן הפרסות ע"י האדםמתפעל
 כיון כפשוטו וגם נכון. והוא בק"ש התחילע"כ

 עיקר שהיא בק"ש התחיל אמונ"ת גק'ומהסדר
 לת*ח תיכף דקיי*ל טעם הנ"ל הרב כתב%ך י התורה ויסודי הדתאשונת

 התלמו*ד בהתחלת תיכף ע"כברכ"ה
 התחיל דע"כ )ונ"ל עכ"ד. בברכן"תמתחיליו
 כל ע"ה  איזהו ברכות בגמ' ר"א דלדעתבק"ש
 לי דקשיא הא לנו יונח ובזה  ק"ש( קוראשאינו

 אסי בר חייא רבי מ"ב דף ברכותבמכילתין
 לסמיכה תכף הן תכיפות ג' רבאמר
 לניל"י תכף תפילה לגאולה תכף טהשח

 תכף נאמר אנו אף אביי אמרברכוס
 להדדי דמי דלא קשה דלכאורה ברכהלח"ח
 האדם עשיית הטייבות על הוא רבדמאמר
 לעשות מחויב המצוה זאת לעוגייתו תכףהיינו
 לקבל הנה אביי. דברי משא"כ אליו הנסמךהענין
 עשותו יכול האדם בפועל הוא הנה בביתו.ת"ח

 הבורא רק בידו. מסורה אינה הברכ"המשא"כ
 הרב דברי ועפ"י הברכ"ה. את אתו יצוית"ש
 ההורה מן דמוכח כיון לדינא נ-מ ג-כ זהוש"ל
 רוחו כשמתנדב האדם הנה ברטה, לת*חתיכף

 במס' היינו ג"כ. בברכ"ה יתחיל לימודולהתחיל
 :ברכות

 לתחילתן המשניות סוף קישור ישרבזה
 מבחי"ק כלי הקטה מצא לאארשב*ח

 ענין להבין והנה השלו"ם' אלא לישראלברכיה
 איזה שתופס מי כעין שהחח מהו ברכ"המחזי*ק
  המשנה התחלת עפ"י הענין יתפרש ומחזיקודבר

 קאי היכי תנא קשה והנה א"ש. קוריןמאימתי
 לומר מוכרחני והנה דייקא. בק"ש דהתחילמ"ש
 ולא בברכו*ת להתחיל דרצה הרמב"םכדברי
 ק"ש, מן  והידבר  קודם ק"ש  מברכות שידבריתכן
  דוקא להתחיל שרצה התגב  של ההכרחומהו

 דרצה הנ"ל. הרב כדברי החח הנהבברכו"ת.
 לן יבואר בזה הנה ברכ"ה. לת"ח תכףלהורות
 הקב"ה מצא לא המשנה בסוף רשב*ח דברישפיר
 הש"י מצא לא )היית לישראל ברכ"ה מחזי*קכלי
 המצות( לקרויית תיכף הברכה שתשרהמצוה
 ששק"ם  המרבים הת*ח היינו השלו-ם.אלא

 בביתו ת-ח ומארח המצוה בשיחתה תכףבעולם.
 ופטטיא הברכה את בחזקה מחזיקתיכף

 , שכר וקבל החורה לכבוד דרוסי מביןדחורחתא
 החגא התחלת טעם הנ"ל ירו כתבערך

 שבע-פ התוך*ה שתהי' כדיבברכיות
 למה רז"ל מאמרו שבכתב תררה כמוהתחלתה
 ברכיה בה שנרמז מפני בהי-ת התורההתחילה
 תדר-ה גם ע"כ ההיפוך( נרמז חי באות)משא"כ
 מזהו י"ל ולפינו עכ"ד. בברכיה מתחלתשבע"פ
 וכן ברכיה. בשעת דוקני כפי"ם נשיאתויטעם
 מצינו וכן בידיים. חבירו את לברך ישראלמנהג
 דוקא בידי*ו ירסף בני את כשבייךביעקב
 ברכ-ה. ב"פ בג" דלית ין*ך מלא י"ךהטעם
 מגמחינרתיך יךינ*י מלא  בקשתעו רמזהחח

 ובע184 בכת"ב לחור"ה ברכיהבזפ
 שבכת"ב התור"ה כמו הנ"ל הרב כתבעוד

 כן וכו' בריא בראונית בבריאההתחילה
 מדברים ב2:רכך*ת התחילה שבע"פהתוריה
 פה*א בור*א העץ פרי בור"א בבריאהרובם
 תורה כמו אחיד י"י בק"ש אתחיל)כיוצא
 יו*ם אמר )לא אה*ד יום וכו' ויהישבכתב
 ע"כ בעולמו יחיד הקב"ה עוהי' לפיראשו*0
 ש"ע כברייתו ברישא בערבי*ת ג"כ בכאזהתחיל
 התורות ב' הנה לפי"ז וי"ל עכ"ד בגמ'כמ"ש

 הוא בהם דהלומד להורות בבריאהמתחילין
 בזוהר כמבואר חדשה וארץ חדשים שמיםבורא

 החח הבריאה משנהגות כל גם ה'. דףבראשית
 ! התורהע"י

 בברכן*ת ההתחלה טעם הנ"ל הרב כתבעןך
 וכן, עתך אמונת והי' בגמ' מ"ש עפ-יהוא

 וכף מועד סדר זה עת*ך זרעי-ם ס' זהאמונת
 הרי וכר איז אוצרו היא י*י יראת איטופ-ה
 מאן ואמרינן להלימות הירא"ה להקדיםצריך
 דברכן"ת מילי יקיים הסיד"א למהוידבעי
 הוא דחסידא דדרגא החח הרב דעת הנהעכ"ד.
 החסידים מעלת שגבה ולדעתי דיראהדרגא
 הנפלאה אהביה בבחי' %א דחסיד*ידדרגא
 ברוק*ח( )ועיין הזוה"ק דלתי על למשוקדכמבואר

 קונו עם המתחס*ד חסי*ד איזהווכמשארז*ל
 אל הדבר ידוע הזה לענין רחב בביאוראכ"מ

 1הצבירים
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 והתחיל דג*4 הרב דרי לפיסתםךי*ל
 הסיד*א למהוי דבעי י%5בברכו*ת

 תןך*ה והקדימה דברכו*ת מילייקים
 להסידו*ת השגעים מענינים ידברשבע"פ
 תורת'ם הם שהסידי"ם מתוך שא5הו*לנענין

 מאליהם נעשית ומלפכחם )מתברכ*ת(משתמר*ת
 לאמר ישמעאל כר' דהלכה לעיל שכתבתי)הגם
 לרחביי מודה ריי גם עכ"ז ד"א מנהג בהםהנהג
 התורה שתתברך מועילים החסידו"תדדרכי
 מדה. מארץ ארוכה התןר*ה זאת דהנהבמעיין
 לפנים היינו ההסידךת בדרכי המתנהגוהנה

 יסייעהו הנה וצמצום. גבול מבלי הדייןמשוות
 אחי וצמצום גביל מבלי התור"ה בעסק גםהש"י
 דבר הוא כי לנפשך ויונעם הדברים הבןידידי

 דאשת בשבחא הפסוק פי' י"ל לפי"זרהנה י בחכמהעמוק
 הסיד ותורת בחכמיה פתחה פיהחיל

 חיל  אשח דוק' שבע"ב התורה דהנהוכו'.
 קרינין שבע"פ ותור"ה פ"ה מלכוית יעי.ירחית
 סיפר מלכותא דירית מלכא שלמה ע"כלה

 מאימתי פתחה חצנו בחכמי פתחה פי'בשבחה(
 של כברייתו ברישא. בערבי*ת שמע אתקריז
 בראשי*ת ברא בר4!שי"ת שוע וברייתועתם

 בברכו*ת והתחלתה חכמיה ראשיתבחוכמת"א
 דברכרוצ מילי יקיים חסיד*א למיהוי דבעידמאן
 ש"ע כברייתו היינו בהכמיה פתחה פיהן",ם

 ותורת ברישא. לערבית ק"ש בחכמהשנברא
 מדברת המסכתא כל המשך לשונה עלהסיד
 מילי היינו ההסידי*ם של מתורתןבלשונה

 :דברכות
 למה טעם הנ"ל הרב שכתב בדבר עייןרהנה

 דנזיקי"ן ובמילי אבוית במילי פתחלא
 מילי ונ"ל ההסידי"ם של מתורתן ג"כשהם
 לידי יגיע שלא לאדם לו אפשר ונזיקיןדאבות
 לכל הוא בהכרח דברכות מילי אבל זו.מדה
 העוה"ז מן כלל יהנה שלא לאדם לו דא*אאדם

 תיך*ה התחלת טעם הנ"ל הרב כתבערך י שיברך הוא הכרחוממילא
 דחפור להויות בברכו*תשבע"ב

 בפסוק רז"ל ואמרו התךו%*ה ברכת בלאללמוד
 את עזבם על יעי ויאמר הארץ אבדה מהעל

 ויש עכ"ד. תחילה בתורה ברכו שלאתורתי
 קודם הברכ"ה דמניעת כיון הדבריםלהטעים
 עזבם על כמד"א התור"ה עזיב*ת נק'הלימוד
 הברכ"ק ע"י הוא הותורה קניית ממילאתורתי
 לפי"ז וי"ל בברכי*ת התרך*ה התחילהע"כ

 ההלכה להורות בק"ש ברכך*ת מס'דהתחיל
 הואיל התרך*ה. ברכת של י"צהמאמר י באה*ר נפטר שכבר לברך א"צ ק"שמשקרא

 לדרוש מלתא. בי' נימא לידינודחתי
 הנדרש הוא הלימוד התחלת קודם התור"הבברכ"ת
 וכו' זאת ויבן חכם מי בפסוק פ*ונ( )ב"ממרז*ל
 את עזבם על י*י ויאמר וכו' הארץ אבדה מהעל

 בתורה בירכו שלא א"ר ר"י אמר וכו'תורתי
 לחכמים נשאל זה דבר שם ואמרותחילה

 שפירשה עד פירשון זלא ולמהסהולנביאים
 שלא וכו' עזבם על י"י ויאמר בעצמוהקב"ה
 לפלא. הוא הזה הדבר והנה תחילה. בתורהבירכו
 ולנביאים לחכמים שגיאלו הנרצה העניןמהו

 תעלומות כל נגלו ית"ש לפניו והלאולמהדר
 למה להשיב ידעו שלא לפניו גלוי שהי'וכיון
 מה על נדע לא השאלה חוכן וגם להםשאלו
 מזה מלא ונביאים התורה כל הלא הארץאבדה
 ישראל את הוכיחו והנביאים החרא בעבורשהוא
 הארץ שתהי' בהם והתרו שונים חטאים כמהעל

 על י"י ויאמר להתפלא יש ביותר וגםשממה.
 שלא דרשתם בזה נרמז היכן תורתי. אתעזבם
 זה וכי החימא מן וגם תחילה בתורהבירכו
 אותם שהוכיחו העונות מכל הגדול העוןהוא

 כיון בירכו ולא כזאת עשו למה וגםהנביאים.
 מנגד וביותר לזה מנגד היצר ואין קל דברשהוא
 הנה בזה שנ"ל ומה בעצמה. התור"ה לימודעל

 בסיני למשה לו נאמרו מצות תרי"ג חז"לדרשו
 תןר"ה מנין היינו מש"ה לנו צוה תלר"השנא'
 ששמענו ל"ך יהי"ה ~"א אנכ"י חוץ משה לנו%ה
 הישראלי האיש בטבע תראה והנה הגבורה.מפי
 ואינו עבירות בעל שבקלים קל ח"ו הס!אפילו
 עכ"ז היצר פיתויי מחמה השוותו לכבושיכול
 אפילו הדת בהעברת להכריחו מכריחבבוא

 עליו ומקבל נפשי שסר הנה ראשו.בהרכנת
 לדברי ישמע ולא עוה"ז כל ומאבד מיתהיסורי

 התורה על עובר הוא אחרים ובעניניםהמכריח.
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 דכבישת לכל וידוע הארציות תאוות לו ערבהכי
 ומאד לגוף. קטנים יסורים המה ברגעהתאוה
 אהבת בעבור עליו שמקבל המיתה מיסוריקלים
 הישראלי ההמון בכל הטבע הוא זה עכ"זבוראו
 הדת להעביר מכריח בבוא הגדול שמולקדש
 הצורך מן אין בישראל המפורסם הדבר הואוזה

 אנכיי דלהיות הוא והענין לפלא והואלראיות
 הש"י מפי כולנו שמענו לעך יהי"הרל"א
 לעולמים קיים מוטבע הענין נשאר אמצעימבלי
 ול*א אנכש על לעבור שלא נפשותינובתוך
 המצות שארי על משא"כ פעם בשום לעךיהי"ה
 לא סרסור ע"י אותם ששמענו כיון ולאויןעשין
 כל ביכולת ואין כ"כ בטבע קיים העניןנשאר
 התאוה שכבישת הגם היצר תאות לכבושהאדם
 מתגברת ברוב עכ"ז לגוף קטנים יסוריםהיא

 בכח שונות עבירות לעבור האדם עלהתאוה
 יהי' ל"א אנכיי אמר ב"ה הש"י והנההתאוה.
 תוך"ה מספר ואינך לישראל ית"ש מפיול"ך
 כלל אשר לגו הודיע בזה משה ע"י ינואמר

 כל היינו לעך יהבה ל"א אנכש הםהמצות
 יהי*ה בלוא  הלאוין כל ב84נכ*י נכלליןהעשין
 ואידך כלל המצות כל הש"י לנו אמר הנהל"ך.

 ע"י אמר המצות כל פרטיית המה הואפירושא
 עבירה איזה האדם כשיעבור לפי"ז והנהמשה.

 לעך. יהי"ה לתא על עובר הנהמהעבירות
 טמאה המרכבה תחת א"ע מכניס בזהדהנה
 האדם אצל יתאמת אם והנה ממש. ע"נשהיא
 באנכ"י נכללין והלאוין המצות כל אשרכ"ז
 לכבוש בעיניו נקל בקל הנה ל"ך. יהי"הל"א
 הנה לעך. יהי*ה ל"א 4ננכ*י על דהריתאותו
 יסורי אפילו ע"ע לקבל בנפשו מוטבעטבע
 שהאדם מה ממילא אופן בשום יעבור וגאמיתה
 שהוא התאוה כובש ואינו עבירות שאר עלעובר
 שמדמה הסעתו שטות רוח הנה קלים.יסורים
 למצות שייכות שום הללו בעבירות שאיןבדעתו
 נברכים יכולם לעך יהי"ה ל"אאנקתי
 ומורכבים הנברכים ענפים כדמיון מהםונרכבים
 הנ"ל המאמר לנו יתפרש ולפי"ו הגדול.מאילן
 אבדה מה על ולמה"ש ולנביאים לחכמיםששאפו
 אבד*ה רק הארעץ נאבד"ה כתיב לאהארץ
 הארעץ אבד*ה מה ועל עמוקה שאלה והואהאר"ץ

 אשר הנפלאה התעלה אבדה הארציותהייה
 באהבת נפשו ם מחומ*ר קרוץ בטבעהוטבע
 כח אין היום והן מיתה יסורי ע"ע ומקבלבוראו

 הקלה התאוה לכבוש אפילו התאוהבארציות
 ע"ל יעי ויאסר קלים יסורים שהיא  שעהלפי

 שלי התמרקה היינו תורת"י א"תעוב"ם
 והדבר לעך יהי'ה ל"א אנכיי מפישאמרתי
 טבע הוא הנה סרסור בלא אליהם מפי יצאאשר
 ואידך אופן בשום לעבור שלא בנפשותםקים

 ומדמים משה לנו צוה תןך*ה מנין הואפירהפא
 ל"א לאנכיי שייכות בזה שאין בדעתםחם

 ומורכבים נברכים כולם )באמת לעךיהיוה
 ר"י ומפרש תוךת*י את עוזבים הם ע"כמהם(
 היינו תחילה ,בתיך*ה ברכ"ו שלא עלא"ר

 הנאמר הדבר תרך*ה במנין להבריךמהראוי
 היו יבאם לך יהיה לא אנכי היינובתחילה
 התריקנה על עוברים היו לא בזהמתבוננים

 לא אנכ"י דהרי מענינים קל דברבשום
 קיים טבע ונשאר הגבורה מפי שמענו לךיהיה
 לחכמים נשאל זה דבר וע"כ בנפשותם.לעד

 הקביה שפירורה ער  סירשוה ולאולנביאים
 הוא הנה בכללותם התורה כל דהריבעצמו
 ואעפעף לעך יהי"ה ל"א אנכיי שלפירוש
 אלינו הקב"ה מפי יצא לא ההוא שהפירומןכיון
 לעבור. האדם יוכל בקל הנה סרסור ע"ישלא
 עולם. של מלכו המלך מפי הדבר יצא בכאןהנה
 ולנביאים לחכמים מתחילה נשאל כך בשבילהנה

 בעצמו הקב"ה שפירשה עד פירשוה ולאולמה"ש
 א"א כי והתבונן בין הדבר סוד לן יתוודעמזה

 לעתיד שנא' מה בזה ותתבונן העניןלהרחיב
 העקרים ומן תצא מאח"י חדשה וודך*ה כיב"ב
 הענין הוא אבל דתו. ימיר ולא יחליף לאהוא

 וששוי ית"ש מפיו שמעי לך יהיה לאאנכיי
 ב"ב. ולעיל משה לנו צי תרשנההמצות
 ית"ש ממנו היינו תצא מאת*י חדשהתררנה
 חטא שום לנו יארע לא שוב אז ע"כ כולםנשמע

 : אמן וע"ע מעתהועון
 בברכות ההתחלה טעם הנ"ל הדב כתבערך

 תךרה התחלת טעם יונה בכנפידהובא
 לפי ל' באת ימסיימת ב' באותשבכתב
 אע הכנגדו פיות יכו לו יש הקב"ה שלשחרבו
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 בשיבת ז' שבוע בכל גברי י*ו לס"הקורין
 מברך יכ"א וה' וב, שבת במנחתותשעה

 וע"כ שלנו הקיום וזה ברכות ל"ב הרי ברכותב
 אחר וע"כ וסיומה התודה בהתחלת לעבנרמזין
 שבע"פ תור"ה מתחלת שבכתב התורהסיום

 אתה לרמוז ויש עוד. ויי"ש עכ"דבברכות
 : ברטית ליב בגי' סת*ר יי.סטר

 זרעיים ס' התחלת טעם הנ"ל העב כתבערך
 הארץ ליעי כתיב ימי ייי יר'בברכיית

 כאן ל"ק אדם לבני נתן והארץ וכתיבומלואה
 קודם ממילא ברכה לאחר כאן ברכהקודם

 שאינה בהתרץ ולזרוע לחרוש אסורהברכיה
 תנא ע"כ שלו ותהיה שיברך אחר רקשלו

 לפי"ז וצ*ל עכ"ד זרעיים בהתחלתברכבת
 שהחייני או והמטיב הטוב שמברך היאדהברכה
 חז"ל דאמרו הא אודיעך ןאגב השדה.בקניית

 קודם כיירי ומלואה הארץ לי*י דכתיבהא
 הגק' היא לישראל הברכיה דמדתברכ"ה.
 וגם בנ"י. א"ת תברכ"ו כיה כנודע. כיהבתורה
 איל ישראל את לברך הש"י לו כמאמרבבלעם
 הארץ לי"י פסוק והנה תדבד. וכיה בלק אלשוב

 הוא הנה בתהילים. ך*ד בפרשה הואומלואה
 הברכה. קודם הוא הנה כיה. למספרקודם
 לאחר מיירי אדם לבני נתן והארץופסוק

 וכו' יהללו המתים לא אחדיו כחיב הנהברכיה.
 ברוכי"ם כתיב יזה ומקודם וכו' נבר"ךואנחנו
 הבן מתברך המברך כל כי וכו' לי"יאתם

 : מוכרע הוא ממקומו כ"א כי ותראההדברים.

 ס' התחלת טעם חלקי אני גם אענהרהנה

 דע.י היא ידוע בכרכרתזרעתם
 דבר בכל הם אשר הנה"ק מבררין אנוהברכיה
 ומחריבן עולמות בונה הי' הש"י דהנהשבעולס
 וידוע לי הניין לא ודין לי הגיין דיןואמר

 כתבי דלתי על ולהשוקדים בחכמהלהכהטכילים
 בכדי והוא ככה י*י עוטה מה על ז"ל האר"ימרן
 הימים כל מעשינו ופרי עבודתינו כל תה"שוה
 מלכין ד הכלים בשבירת שנפלו הנה*קלברר
 התיקון עולם בא עד התהו עולס בסודקדמאין
 את המברי"ך לשון מרכיה מהרכביהשהוא
 בגי' הבשס"ה את אתך הוי' יצו )כתיבהאילן
 עקב העולמות כל של החיות פנימיותהלוב

 כל בתוך ההברכיה יהוא בין מיהספג
 באכילה גם עוה"ז בעסקי מעשינו כל והנהעלמיח
 הכל התודה דרכי עפ"י הנעשה וכיוצאווטתי'
 הטוב לברר ית"ש ליוצרינו דוח נחת לועטותהוא
 הקליפות עמקי מתוך הנה"ק ולהעלות הרעמן

 המאכל גוף הנה מאכל איזה האוכל דומדםלמשל
 הקדוש ניצוץ בו ויש נדג*ה קליפת בבחי'הוא

 חיות בו יש דבר בכל )כי הדבר אתהמחי'
 את האדם כשאוכל הנה וצומח( בדומםאפילו
 בנפש כח מוסיף המאכל דוחניות הנההמאכל
 נדחה המאכל וגשמיות הדק. הדם בהתהוותהאדם
 וילך האדם בגוף ניתוסף אשר הכח הנה הגוף.מן
 נתעלה הנה ולעבוד' לתורה ההוא האכילהבכח

 הזה הפעול והנה התיקון אל התה"ו מןהנה"ק
 )אחי התיקון על המורה הברכיה בהכנתנעשה
 לא ידים ברחב הדברים לבאר כי ידעתיידידי
 אינם הדברים להיות אבל דפין. כמהיספיקו
 יספיק הנה המקשיבים לחבירים אלאנאמרים
 חוד טמון שהי' הנה"ק והנה מועט( רמזלהם
 האדם מעוטה ע"י למעלה כשנתעלה וכו'עמקי
 תךל*ה סוד והשכינה למעלה היחוד נגרםהנה

 יאומרת שבכתב תורה עם מתחברתשבע*פ
 עולם דבחי' וידוע לקמ"ך. אתיבב ברא במאיחזו

 התיקוען. יעולם זרעתם כדמיון הואהתהץ
 התה"ו מן נה"ק איזה האדם שמברר פעםומכל
 הנזרע הזרע צמיחת כדמיון הוא התיקו"ןאל

 נעשה הזה שהבירור לך כתבתי וכברבאר"ץ
 אשר הכמי"ם שתיקנו הברכיה הכנתע"י

 בהכמאה כולם וכתיב ההכמיה מןמושפעים
 הנקל ומעתה איתברירו במחשבה כולםעשית
 להתחלת נחמד טעם להתבונן ידידי אחילך

 הבירו"ר הגורמים בברכו"ת שבע"פתור"ה
 עם שבכתב תורה היחוד נעשה הבירורוע"י

 ס' דבפרטדת כמש"ל שבע"פתור"ה
 חפץ הנה תהמן. לבחי' הרומזזרעתם
 והנה התיקון. אל התהו מז יהעייתבברכיה
 בק"ש המסג' להתחלת ודעת טעם טוב ג"כתמצא
 דע"י ג"כ וידוע הנפיש. מפירית בסודשהוא

 : והתבונן בין הנהדק מתברדיםמסה"נ

 המסכתא שם נק' למה ותצליח תשכילרגוזה
 דע"י כיון רבים. ישוןברכואע



ביכה ברכות למסכתפתיחהוהיהיב
 תורה בין והחיבור היחוד נעשההבדכו"ת
 בלשון מדבר ע"כ שבע"כ לתורהשבכתב
 )והתבונן ברכ"ה ואיהי 'ברך"ך איהו ע"דרבים.

 התורה להם שתנתן רוצים שהיו בעתהמלאכים
 בגי' תנ"ה השמים על הודך תנ"ה אשראמרו
 יחוד כל הנה עוד יתעמיק ברכ"ה(.ברס"ר
 יסך*ד בחי' וכל היסודך*ת ע"י נעשהוחיבור

 שדיי ב"פ היסךדך*ת ב' והנה שדיי. בשםנק'
 עךל"ם יסן"ך צדי"3ן לראש ברכך"21בגי'

 . והבן ייחם שדי=ם ברכו"תוה"ס
 בה יש ברכוסת מס' למה ג"כ תתבונןובזה

 לראש ברכך*ת דכתיב פרקיםט'
 כל המשפיע צינור עולם יסר"ד צדי"קצדי*ק
 אלקים וכבוד ברכאן בי' מריקין ספיראןהטי
 שלא ויה"ר אפשר בדרך דברינו וכל דברהסתר

 . כרצונו שלא דבר פינויאמר
 ז"ן המה הלא זו שבמס' המשניות סךרהנה

 בסוד אוכ*ל מנין הא'( אל)מנין
 לחים ידוע יאנה איכול הוא אשרהלחום
 עול"ם כהנ"ת בריית בספר ועילו הויות. ז'מספר
 על כי וכו' יבדו הלח"ם על לא כי הפסוקסוד
 הג' כוונת היית האד"ם יחי' הוי' פי מוצאכל

 וכד לבדו כחה יא לחים מספר שהםהויו"ת
 היינו האדים יחי' הוי' פי מוצא כל עלכי

 ועי' כל יהי' ומצר במילואם הויות הג' כללכוין
 לאו"ם למספר ניתוסף ונמצא אד"םבגי'
 האדשם את ימפרנס זין מם ארכילמספר
 שבכל למצעה לח"ם שבין החילוקחךי"ש
 ואנו פשוטים הויות ג' לחשם נק' הואהשנה

 בברכיה כוונתלנו עי 14כול המילויממשיכין
 יהי' מלאים הויות ג' בעשייתה גם מצהמשא"כ
 מבוונג בכוונה לך ונעים נחמד מה שיהי'איך
 המבואר ברשוית שבמס' המשניות מפקדמספר
 ה(4ד*ם הנאת הוא אהגר דבר לכל ברכו"תבה
 בכהנת הויוה הג' במילוי לארככן והי'ושב

 המזון עיקר הוא אשר הלחים ברכתהברכ"ה
 העולם את הזון ן*ה המה המשניות סךהנה
 הוא אל הוי'. 8ל ךברחמי*ם. בחסידכולו

 י הדבר הבן י4הלמי*נ( הרי'חסד
 המסכ' שם נק' למה טעם עיד לדראבאר

 יצו סהם"ל לפי יבים. לשןברכו"ת
 מעה סיג עוב רל"ב הברכיה את אתךי"י
 מקור הוא העולמות של הפנימיית הנשמהבין

 מורה רבים לשון בע4כו"ת נרמז ע"כהברכיה
 יש וע"כ הנ"ל. שמות דן בריבוי הברכייהעל

 תוריה התחלת שהוא כיון פרקים טןבמסכ'
 לה קרינן שבע"פ ותורה פיה מלכהתשבע54
 אתוון ט' בו יש אשר בין שם בבחי'והיא

 1 והתבונןבין

 א פרקברכות

 אמר ד' במשנה למה דקדק "דמ"זבערבית
 ערבי"ת וכאן ובער"בבשאיר

 וכן הערב. ביאת היינו בער"ב ותירץשחרי"ת
 והנה ממש ליל"ה פירושו ערבי"ת אבלבשח"ר.
 קודם מעט הם והנה לק"ש. קודם הםהברכות
 בביח"ר אמר ע"כ לשח"ר קודם ביום וכןלצה"כ.
 בערבי"ת יומר יצדק גופה קיש משא"כבער"ב

 בשחרי*ת בערבי"ת די"ל ונ"ל ויי"שבשחרי"ת
 ורמז שחרית בתפילת ערבית בתפילת ברמזרצ"ל

 לתפילה גאולה לסמוך דמצוה אמדיובתחילת
 לתור"ה סמוך שבע"פ תור"ה בהתחלת זהונרמז

 והבן לתפילה גאול"ה סמיכת סוד היאשבכת"ב
 החרא שינה למה דעת לך אבאר ד' במשנהואי"ה

 י בער"ב בשח*ר לומרבברכות
 בתרומיה לא בתרומת*ן אמרבתרומת*ן

 כי הכתוב ע"ש הוא בתויו"טעיין
 בכאן בזה התנא דקדק נקל ויי"ש. הואלחמ"ו
 אגב מלתא בכאן ל4החמועינן בעי התנאדהנה
 כפרחו ואין וגו' מעכבתו שסנרו ביאתאורחי'
 בפסוק והנה כפרדה ממחוסרי וסיירי וכד.מעכבתו
 הקרשים מן יאכל ואחר וטהר השמש ובאנאמר
 דקארר דקדשי*ם חז"ל ודרשו הוא לחמוכי
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 והנה הוא. לחמיו כי הטעם מדכתיב תרומההים
 משלחן כהנים וכו' אלקיו לחם בק' ממשקישי*ם
 שיביא עד לאמה רשאי אינו וע"כ זכו. קאגבוה

 רצה ההגא הנה עיניך. יאורו ומעתהכפרטו.
 והעריב וטבלו שנטמאו מבהנים דמיירי לךלרמוז
 מעכבתן כפרתן ואין כפרה מחוסרי והםשמשן
 הוא לחמ"ו כי הכתוב מטעם בהרומ*המלאכול
 רצ'ל בתרומתן אמר הנה אלקיו לחםואינו

 מטעם הוא אכילתן שהיתר כאלו בכהניםדמיירי
 . ודוק מעכבת הכפרה ואין הוא לחמוכי
 ולא וכו' שהכהנים משעה דקאמר הארהנה

 אגב מלתא בגמ' אמרו הנה צה"כאמר
 מעכבא לא דכפרה קמיל והא וכו' קמ"לאורחי'
 ערוכה משנה דהרי קמיל מאי בתוס' הקשווהגה
 כפרתו הביא בתרומה אוכל שמשו העריבהיא
 לאשמועינן התנא דרך דכן ותירצו בקדשיםאוכל

 בתויו"ט. ועיין כבר שמפורש מה גםבקיצור
 משמיענו שבעלם תךך*ה בהתחלתוהנה

 בד"ת האדם בעסוק ההש גדול ודבר ד"תחביבות
 לימודו דרך לו באפשר אם הלכה דברבאיזה
 שא"צ משנה שהיא הגם הלכה. איזה עודלשנן
 ואינו היא מצוה בה השינון כי הדבר טובמה

 הלכות ב' להשונה א' הלכה הלומד שכרדומה
 עלמא ירית חד להלכה דזכי מאן בת"זואמרו
 התנא של הרגילות ע"כ וכו' לשני דזכי מאןחד

 השונה ואז הלכה. איזה עוד בדבריולהשמיענו
 לתחילתו דידן תלמודא סוף קישור ירשנורבזה י כחדש עלמין תריןירית

 כל אליהו דבי תנא מסיים נדה מס'סוף
 עוה"ב ב"ן עהעא לו מובטח בכוי הלכותהשונ"ה
 רק העוס"ק כל או הלומ*ד כל אמר לאהנה

 עוה"ב ב"ן עידנא לו מובטח אמר גםהשונ"ה
 דהנה לדעתי הוא אך עוה"ב. לחיי זוכה אמרלא
 לפני ונכבד גדול שר שהוא הגם המלך.עבד
 מהיכל המלך בהיכלי לטייל רשות לו איןהמלך
 דמלכא ברא משא"כ שהורבצה במקום רקלהיכל
 כ% נגד ההנה רוצות. בלא להיכל מהיכלהולך

 והנה הנ"ל. בת"ז כמבואר ועולם היכל ישהלכה
 להיכל  יגבה הנה הלכה באשה האדםבעסוק
 לילך יוכל ולא הלכה. אותה  נגר המכייההגש
 משא"כ אחרת הלכה נגד שינוא אחרלהיכל

 לעוין )שיניה הלכות שךנ*ה הואכשהאדם
 אורחי' אגב אחת בהלכה כשעוסק היינושניית
 כחדד. עלמין תרין ירית הנה השניתמהגמיענו

 מבלי להיכל מהיכל שהולך המלך בין הואהנה
 קישור הוא וזה בהדי' דימחי' מאן וליתרשות
 השונה כל אליהו דבי תנא לתחילתו התלמודטוף

 דוקא. השוניה אמר למה כנ"ל וקשה וכו'.הלכות
 ותדע תשכיל זה ולבאר דוקא שה*ב בןוגם

 משעה וכו' קורין מאימתי הש"סמהתחלת
 דמלתא צה"כ משעת אמר לא דבה וכו',שהכהנים

 מעכבא. לא וכפרה וכו' כהנים קמ"ל אורח"אגב
 מפורשת משנה הוא הרי בזה בצע מהוהנה

 בהלכה לאהצמועינן הוא גדול דבר אבלבמקומה.
 דאז אורחי' אגב שנית הלכה עוד לומדשהאדם
 שהולך דמלכא כברא כחדא עלמין תריןירית
 לנו יומתק ולפי"ז ריצות מבלי להיכלמהיכל
 בשניות הלכ"ה לומד היינו הלכות השונ"הכל

 דייקא ב"ן  %ה"ב. בין שהגא לו מובטחכנ"ל
 באריכות עוד יתפרש בס"א ואי"הוכנ"ל
 פה והש"ס שומא נחשדים, דברים בספרו)ראה

 ביום "הללויה "שמחה "הביים "אם שנתמונקאטש
 ופטטייא המו"לן לפ"ק תקפ"ז שנת אלולכיו

 י סביןדאורייזזא
 להלן אי"ה אכתוב רב"י תיבת אליעזרהב"י

 י רב"ן תיבתבביאור
 בתורה הנזכר הראשון התנא אליעז*ררבי

 רבי הוא הנהשבע"פ.
 דהנה ונ"ל בעי וטעמא במקרה זה ואיןאליעז"ר
 וסטרין הקליפות )לבער הראשונהבמלחמה
 הריק המלכים עם אבינו אברהם שנלחםבישין(
 חז"ל ודרשו מאות ושלש עשר שסגה חניכייאת
 עולה שמו מנין %וליעז"ר רק עמו עיקרשהי'
 התורה קראתו לא למה בעי טעמא מנהשהת.
 כבר הנה לך. ואומר השם ומספר במנין רקבשם
 במלחמה אבינו אברהם התעסקות שעניןידעת
 בו תקוע שהי' לך"ט הצלת עבור היהההוא
 ותורה פ"ה מלכות דוד( )בית המלכו"תניצוצי
 ז"ל האר"י מרן בכתבי )עיין לה קרינןשבע"פ
 ליס מת רמ"א נשמת להוציא ג"כ אושהתעסק

 רב"א ר"ת אברהם אח"י ב"ז רמש"וואת
 בתורה כוותי' דהלכתא משום ונ"לעיי"ש
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 שבע"פ תרך*ה התרחבות עיקר והנהשבע"פ(
 תוריה עם היחוד ע"י הוא המלכויתסוד

 מנל"ן בגמ' הלימוד המיד שווא )ונסשבכת*ב
 בתורה הבאמרת ההלכה זאת מילי הנימנא

 מן לן נפקא מקום מאיזה ומבאר ומשנישבע"פ
 תרךה השלם היחור ונעשה שבכת"בתור"ה

 לאין ומהרחבת שבע"פ תוריה עםשבכתב
 ימיין שין ג' ע"י הוא והיחוד הדבר( הבןמשער

 אצלינו שנמצא מה )הוא אמציעשמאיל
 וכבר ומכרי"ע( פסו"ל כש"ר שבע"פבתורה
 מרכבה הם אשר אבות גן בשד הם קוין גןידעת

 בסוד הוא ק"ן ג"פ והנה קוין. ג'לחשת
 אין להציל כשהלך אבינו אברהם יהנהשי"ח.
 סוד ב"ד. שלכוית ניצוצי בו הי' אשרלר*ט
 ג' סוד אתו לקח הנה כנ"ל. שבע"פתרר*ה
 סוד אלי' הנמשכים ךךממי"ם די"ן ממ"דקוין

 ותדע תשכיל ומעתה אליעז*ר. מניןשסח
 שבע"פ. בתרך"ה הנזכר הראשון התנאלמה
 סוד שי*מ הוא שמו מנין אליעז*ך רביהוא
 תוריה המלכו"ת אל הנמשכים קויןהג'

 , והבן שבכתב תוריה מזשבע"פ

 מלכות הרוגי בסוד הדבר ידוע מדבר אניערד
 מכירת עון על השבטים גלגולישהיו

 ר"א הוא סתם א"א )היינו אליעז*ך רך'יוסף
 רברבן גלגול הי' הגדךל( ר"א הנק' הורקנוסבן

 ע"כ הבכו"ר( הוא כי הגדו"ל ר"א נק')וע"כ
 אל והשליכוהו נתפס רק ההריגה מן הואניצול
 וכו' זרתו השליכו יוסף על שפסק כמוהבור
 ירפיף להיות הוא  יוסיף מכירת עוןוהנה
 )תוריה למלכו"ת הממשיך צריק דיסרדדרגא

 הפרידו במכירתם והם קוין דג' יזאשבע"פ(
 שבכתב תרךה מן המשפיע וצינורהימרד
 בהצלה נתעסק ךאוב*ן והנה שבע"פ.לתורה

 הראשון התש שבע"פ תורה בהתחלתע"כ
 הוא הגדו"ל שליעזך רבי הוא בשםהנזכר
 בכורתו ולקח נוכר ב' במשנה גם והנההבכור

 , הדבר הבן שני"םפ"י
 כולן ך4ב ךב*י ךב*ן הנה וכו' גמליאלרבן

 אלקים נשיא וגדולה נשיאהלשון
 לבני נשיא וכן וכו'. י"י קדם ריבמתרגמינן

 רבון והנה וכו' לשבטא רב"א מתרגמיכןפלוני
 עוראים היו כן נשיאינך. רבים ל'הוא

 בלשת ד"א ךבא ותיבת דור שבכללהנשיאים
 ך*ב תיבת וכן אדוניי. נשיאיי ובלה"קיחיד
 להתנאים תעה נשיא, אדרן סתםהוא
 נ"ל ך"ב ולהאמוראים ךכ"י קוראיןהיו

 התגע על לחלוק רשאי הי' לא האמוראדהנה
 כוותי' דס"ל אחר תנא על לסמוך לו שיש לאאם
 ע"כ מישראל לכ"א ואדון ך*ב הוא התנאא"כ
 ארוני היינו ךב*י מישראל לכ"א בפרטותנק'

 רשאי אחר אמורא הי' אמורא משא"כנשיאי
 נשיא אדון הייה סתם ך*ב בשם נק' עליולחלוק
 יוחנן ךב*ן כמו הדור נשי*א היינו רבעןובשם
 כל על נשיאים היו שהם גמליאל הבפןב"ז

 המלטת שהי' בשעה המלך כמוישראל
 :לישראל

 דהתה ךב*ן תיבת ברמז לומר לי שישרמה
 הוא הנה בעם יעצור אשר ישראלמלך

 ביד מלכי ובפרט שמים מלכוית לבחי'מרכבה
 אדמתם על שרויים שישראל כגז וזעהכנודע.

 המקבל האיש נק' בהתגלות היא שמיםומלכו"ת
 שמלכו*ת כיון מליך בתואר ישראל עלמלוכה
 שהשכינה בעוה"ר בגלות אבל משלה. בכלשמים
 שאין בגלות עמת כביכול מלכר"ת מדתהיא
 השיב כביכול כאילו בהתגלות מלכותוכבוד
 כאילו לישראל מצירים הגוים וכל ימינואחור
 דשכינתא איברין כביכול רק מוחה איןכביכול
 להחיותינו בהתלבשות בגלות לנו מאיריןהם

 וחסדו כלה עמנו ח"ו יעשו לבלולשמרינו
 נק' )ע"כ ודור דור בכל עלינונטוי'

 הארתה כביכול המלכוית מדתשכיניה
 משכוין לשון הוא וג"כ בתחתונים.שוכנת
 כבוד ויגלה שיגאל מי משכון בידיעיש

 בגלות זה לרמז אותסס יגאל הוא במהרהמלכותו
 ובפרט ישראל על נשיאות שקיבל מי הזהההל
 הנה במד. ממלבות דר*ג שושילתא הל"ל שלזרעו
 כחלכ:ר*ת שבצאר כיון גללך בשם לכנוריא"א
 רנ*ב לרמז רמשן קראוהו אבל בהתגלותאית

 תשהו כאילו כביכול דנוק' דרגא דמלבאאיברין
 בהעלם. רק מלך בתאר להיקרא שלא וכו'כוו
 ז וכה אחד מפ נוראותיו הן הן גבורותע הןהן



סוברכהמאמתיוהיה

 במשנה בפרטות הנ"ל הדברים עפ"ירקונה
 לכנות מהראוי פה( מלכות שבע"פ)חורה

 שהגליות אמרז*ל דהנה רבצן בשםהנשיאים
 יתנ"ו כי גם דכתיב וכמשניות בזכותיתכנסו
 תדאה והנה אקבצם עתה בגוית מתניתי"ן()לשון
 וע' במג"ע. )כ"כ פרקים וצקכ*ח במשניותשיש

 במשניות שאין מהרי"ב הגאון של הש"סבהגדות
 מג"ע בעל שוברי תדע אבל פרקים. תקכ"גרק
 ככספות ה' דהנה תזוע לא ומיני' הן קבלהדברי
 דבכורים פ"ר המשנה בלוקון חכמים דשנוהן

 דברים ששה דפסחים ותוספתא תורה קניןופרק
 ותוספתא סוטה סוף ותוספתא וכו' חזקי'עשה
 הם פדקין חמשה דהנהו והטעם נ"ל קדושיןסוף

 אצליני מפורש ממש משנה ואינם המשנהבלשון
 ימי של שעות תקכ*ח בענין באריכותבס"א

 מנחה מזמן אחרינות שעות וחמשההמצרים
 שנולד יום הוא כי המשיח הארת הוא הנהואילך
 נחזור זה בענין להאריך אכ"מ כנודע דודבן

 מפת"מ מנין במשניות( בתקין וזקכיחלענינינו
 שיש כשם ר"ע דאמר בכורות במס' חזיפוק

 עם ממילא וכו' מפת"ח יש כך לביטמפת"ח
 להשראת המקודש )מקום גרען הס'המפת"ח
 מלכו"ת של אמה וגם ארנו"ן( גך*ןהשכינה
 ממנו להעמיד הגך"ן אל בוע"ז אלהלכה

 וע"י ברכ"ה( ךהי"ה בגי' )גך*ןהמלכות
 וישרה בגלות הסבר השער לנו פתחהמפת"ח
 אשר הגדולים הדברים הבן ארנו"ן בגר"ןשכינתו
 שמ"ע בתפילת תראה הלא בכתב לפרורםא"א
 בטונת )כמבואר רנ"ב ר"ת בעני"נו נ"ארא"ה
 גארל*ה ושאלינער ואח"כ ז"ל(האר"י

 במפענח בגי' הפעולה( ו' )בזולתשלימיה
 יאמר שלא ויה"ד יכפר הטוב והשם והבןנ"ל

 : כרצוע שלא דברפינו
 ובס' הדקי"ע זוה"ד בספד עוד מצאתיךהנה

 רב"ן החכמ"ה ה"ס וקבץ אוארמאור"י
 להחכם שקראו י"ל ולפיאז האצילות כלשל

 כביכול העליונה החכמ"ה ע"ש וקב"ןהכולל
 אויר משאר"י בס' 3תב וג"כ האצילות כלהכולל
 יצדקו והרבדים רבנן בגי' אשד ריבועב"פ
 אר"ץ יסו בחכמ"ה יעי הנ"ל דרכינו עפ"ימאד

 : הדבר הבן ברתא. יסדאביא

 בזוהר עוד אמדו ריב רביי בעניןרהנה
 מהראוי הנה בבבל רעב בא"י.רב"י

 רעוא יהא בעניי אמרתי אבל הזה בדברלעיין
 בעזר מועד אקח כי עד דתתקבל מלתאדאימא
 נכון על הדברים לבאר בעזרי יהי' ישועתיצור
 לפותרו רגילין יש השחר עמךאד שיעל"העד

 שיעל"ה דלשון זה להם ויצא השחרכוכב
 מזרח בפאת הנוצץ האור על לכאורה צודקאינו
 ,3מך*ד לשון אבל שיזר"ח. או שיאי"ר עדדהו"ל
 כרחך ובעל התויו"ט כמ"ש הכוכב על יתכןלא

 הרמב"ם כפי' הנוצץ האור על לפתורצריכין
 מעליי"ת בא שהאור על הוא מיעליהולשון

 מאין בכאן הרמב"ם לנו פירש ע"כהקיטורים
 שיעל"ה לשון להטעי"ם בכדי האור זה סיבתהוא

 .נ"ל
 כשנשנה במשנה הנהוג דבר הואמעשה

 דבר או מחלוקת בה ויש הלכהאיזה
 לפני כזה ענין הי' שכבר מביא הנההמסתפק
 על מעש"ה ונעשה להשואל כך ופסקו הדורחכמי
 )הלפעמים למעשייה הלכ"ה דהיא ונמצאידם
 ע"ד והמשכיל למעש"ה( כן מורין ואין הלכהיש

 מעשאה דיצ"מ ההגדה בכוונת ז"ל האר"יבכתבי
 שמכוין שע"י להתבונן יוכל וכו' ור"יבר"א
 עליונה הארה פנייך יאירו למעשה הלכההמודם
 נהורין( )ש"ע פניתו תאיר )מה( אדייםחכמת
 כמבואר ש"ע מעה מעשייה תיבת לךהרי

 : עוד יבואר ואי"ה הנ"לבכוונת

 וכ"ה בשי"ן שבאשך כמו וכו' ךבאךמעשה
 גרסו משניות ספרי בכמהבאמת

 ךבא"ך. גרסינן התלמוד בספרי אבלן2ב:א"ר
 נכתב כבר והטה הוא. ריק דבר לא בענייואמרתי
 שמחלפין בהיפך במשנה לפעמים דנמצאאצלינו
 יו"ט מס' בדיש שתמצא כמו בשייןהוא"1
 ואפ"ר בגמ' ופתרוהו הוא מוכן כירהשאפ"ר
 בתויו"ט עיין כמוהו עוד נמצא וכן וכו'כירה
 חיים אות נק' ך' דאות הטעם אצלינוונכתב
 לבלתי הלן( )ארת אות לקין י"י וישםכמד"א
 וכו' ונ"ר נע לו נאסר תחילה )ע"כ וכו'דגות
 והוא הך'( בהוספת נך"ן4 בארץ וישבואח"ם
 וכבו חיים. אות איקרי ך' אות כ"ס בזהרמבואר



ברכהמאמתיוהיהטז

 אתרא ההוא בגמ' המבואר מהענין לךידוע
 היו גיא אמית מדבדים שה.ו קרשט"אדשמה
 זימנ" בלא אינש שכיב ולא בדיבוריהםמשנים
 הו' מדה ר14כ2*ת שמדת הטעם כתבנווכבר
 בריר וכתיב הפני"ם הארת סוד מדותשבי"ג
 הלכה כשמכוין האדם והנה חיים. מלךפני

 פני אור הארת ר44כ2*ת מדת מעויילאמתת
 אצלינו ומבואר חיים ע"ע וממשיך חייםמלך

 חודש יששכר/ בני הקדוש בספרו לעחןבאריכות

 יודעי העם אחזרי בפסוק ו'[ דרוש ג' מאמרתשרי
  ועי"ו( התרוע"ה הוא  מה להלכ"ה )מכווניןתרוע"ה
 וכן פנימלך( אור )הארת יהלכו פניך באורי"י
 בטא לא וכי למלאכים השי"ת דהשיבבהא

 ושבעת ואכלת אמרתי אני לישראלפני"ם
 רצ"ל וכו' כזית עד ע"ע מדקדקין והםוברכת
 מעוררים הנה לאמתת הלכה שמכווניןכיון
 אכ"מ חיים מלך פנ"י שר הארת ואמתמדת

 הש' אות בראהבית בזוהר מבואר והנהלהאריך
 התחלפות תתבונן ומעתה דקשו*ט. אתוואנק'
 רקשוט ששווא  הש' באות חיים( )אות הן'אות
 ויכוין מדיבורו ישנה  לא חיי  רבעי מאןאמק(
 הדרת מול לאמת"0 הלטה )ובפרט האמ"תאל
 חיים מלך פני ובאור ראמ*ת מדת מלך פניאור
 אתווא הש' נתחלפה בהיפך הוא בכאן והנההבן

 כשגאו בכאן דהנה חיים אות ר' באותדקשוט
 עכ"פ הנה ק"ש. קראו ולא המשתה מבית ר"גבני
 לא ותו חצות עד שגזרו חכמז"ל ע"דעברו
 מש"ש )עיין כרבים הלכה ודאי סייגדלענין
 וכו' חייב הכמטם ע"ד העובר וכלבמקומו(
 וכל בעלי'. תח"י' החכמ"ה דהנה בזה)והטעם
 מהארת המקבלים הכמאם דברי עלהעובר
 להיפך ותהי וחכמי"ם( בד"ה )עמש"להחכמ"ה
 ורצו זאת לתקן הללו הצדיקים כיוונו הנהה"ו(
 הלכה למענבה הלכה וללמוד בשאלתםלכוין

 מלך פני אהב ראמות מדת יעוררו אזילאמת"ו
 דעת )וללמד הנ"ל כוונתם על ולהורותחיים

 אות בכאן נתחלפה הגה הזאת(  הסגולהלדורות
 )ואם חיים אות ו' באות דקשוט אתוואהש'

 בשם שכתבנו מעשייה בתיבת במ"ש עודתשכיל
 ובינה( )חכמה מאו*א נהורין ש"ע הארתהאריז"ל

 ההכמיה ותבין תשכיל )מ"ה( האדיםאל

 בי"י הדבקים ואתם חיים מלך פני ובאורתחי'
 בפירש"י להלן לך ששכתוב  מה לפירהנה י היום כלכם חייםאלקיכם
 נראה הגה  המפרשים ובשיטתהמשנה

 חכמים דגם דתך הלמודא בשיטת  הרמב"םלדעת
 חצות אחר הקורא עבריין מיקרי דלא לר"גמודים
 ולשיטת ד"ח לשמוע  מצוה היינו מצוה ביטלרק

 חצות עד לסייג בגזירה  חכמים תיהגוהירושלמי
 עובר עבריין נק' חצות אחר עד והמאחרדייקה
 מקמנה דגרם מאן לפי"ז א"כ חכמים דבריעל

 הגמי כשיטת הרמב"ם כדעת ס"ל יכרשבאת
 רק ובאו חכמים דבבי על עובר בזה דאיןדידן

 דקשוט אתווא הש' כהוראת אמית הדיןלידע
 הירהמלמי כשיטת הוא ר2ב4ח*ך דגרסומאן

 פני אור להאיר הי' וכוונתם עבריין בזהדמיקרי
 ו סבין דאורייתא ופטטיי"א והבן וכנ"ל חייםמלך

 לא ומתפילה הרמ"ז כתב שמע את קרינולא
 לה דיש משוםוגאלו

 תשלומיי
 ולי ע"כ

 זמן עברו לא עדיין דאם הדברים תמוהיםהקטן
 וזה תשלומין לה אין במזיד הזמן ויאחרוהתפיל'
 לדועודע לאדם לו כשאפשר יקרא דמוידודאי
 ונ=ל ויתפלל הזמן עבר לא עדיין אם שאלהע"י

  בבה"כ הצבור עם ערבית תפילת התפללודאפשר
 בצה"ל אח"כ לקרות צריבין היו וק"שמבע"י
 רשות ערבית תפלת ס"ל אפשר וגם רשייוכפסק
 תקנוס באמצע תפלות כריב"ל ס"ל אפשרא"נ
 הק"ש על רק לישאל ובאו קודם התפללווכבר
 להם דאפשר העפילה על לישאל הצטרכו לאא"נ

  לחובה  תהי' חיובה זמן עדיין אם בתנאילהתפלל
 דבר בה לחדש א"צ וגם לנרבה תהי'  לאוובאם
 שכתבו כמו החידוש הוא הוא. ספק דמשוםכיון

 : נול עיפש ר"י תלמידי זאתסברא

 הגמ' שיטת ידוע הנה לקרית. אתםחייבין
 לפסוק והאי רצו ר"ג דבנידידן

 כמאן חכמים הי' ושאלתם הרבים שהםכחכמי"ם
 הוא ובסייג ס"ל בפתי רבנן השיב ור"גס"ל

 קשה התנה בגמ'( רשיי שיטת )וזרא עלידפליגי
 אמה  כחכמים הלבה ע"כ  פליגי  הבסייג  יהי'לו
 )לדעת והנלפע*ד לקרות אתם חייבין ר"גאמר
 חצות  שאחר  גורו לא הסייג דגזרו דחכמיםרש"י(
 קרא דיק חצות  העובר ס"ל רק כלל יקראולא



ברכהשטתיוהיה

 להלן מ"ש ועיף הריי בדברי )עיין עברייןמיקרי
 הלכה ורבים דיחיד הא ךעי*ל הרמב"ם(.בדברי
 בתודה פסוק איזה בפי' תורה בדין דוקאכרבים
 מצוה איזה לבטל גתרים כשהרביםמשא"כ
 לבטל החכמים ביד כזה כח שיש הגם סייג.משום
 וסדין ולולב בצ'ופר )כדאשכחן תעומת העלבשב

 לבטל ס"ל ולא פליג כשהיחיד עכ"זבציצית(
 בעיניו שנראה מי ביד רשות סייג משוםהמצוה
 אתם חייבין אמר ע"כ כמותו לפסוק היחידדעת

 אי"ה ולהלן הירושלמי שיטת לפרעם )ות"נלקרות
 ביטול לענין דגם לומד אפשר אך בזה(.אכתוב
 בהא דק כרבים לפסוק צריכין סייג משוםמצוה
 צריכין חכמים לדעת גם חצות. אחרדק"ש
 הפסיד לא ואילך מכאן הקורא אפי' דהרילקרות
 ק"ש על רק התנא קאי אם בגמ' מ"ש)עיין

 בברטתי' רק דערבית( ק"ש על גם אודשחרית
 והגם לחכמים. חצות אחר לקרות רשאיםאינם

 הפסיד לא ואילך מכאן הקורא דינודבק"ש
 לקרות לו תתיר אם דערבית בק"ש הכאהברכות
 חכמים הועילו מה א"כ חצות אחרבברכותי'
 בברכית יקראו אם וכאלתם הית' ולפי"זבתקנתן
 אתם חייבין עה*ש עלה לא אם להםוהשיב

 ; בזה ידובר עוד ואי"ה לברך. ולאלקרות

 נוסחאות בקצת וכו'. אלא אמרי בלבד זירלא
 ונ"ר ליתא. ובקצתם אמך4יגרסינן

 בחבו והרעיב רש"י דהנה בפלוגתא.דתליא
 בשום חצות עד חכמים אמרו לא חלביםדבהקטר
 דבר שכל לראי' אלא הבא ליה נקט ולאמקום.
 פסק הרמב"ם אבל הלילה כל כהבר בלילההנוהג
 דגפקא הכ"מ וכתב חצות עד בהקטר גםבאמת
 מקום בשום רבי סתמי' דלא והא ממשנתיהלי'

 דבכאן. דר*ג אעדותו דסמך משוםמהמשניות
 ורע"ב כרשיי לפרום דיש ראיה אין מכאןוהנה
 והרמב"ם והב"י פלוגתת טעם ונ"ל בחוי*ט()עיר
 תיבת גרס ז"ל דרש"י הגירסאות בחילופיהוא

 הוא דר"ג דמילתא סטמא ע"כ ממילאשמריר.
 והוא וכו'. אלא מכנרתך בלבד זו ולאשסיים
 הלילה. כל נוהגת הלילה דמצות לדבריולמכי'
 אעפ"כ חצו"ת ע"ד אמרו לא בהקטר אם גםוא*כ
 הלהג דדבר לדבריו. ראי' מהקטר יששפיר
 מכאן כלום נשמע לא וא*כ הליל'. בל כשרבליל'

 תיבת ל"ג והרכבתם דייקא חצות עדדהקטר
 סתם הוא וכו' כל אלא בלבד זו לא מ"כאמרתו
 מדלא לרמב*ם המשניות מפירוש )וכ"נמשנה
 אמרו לא דבהקטר נאמר אם והשתא כהרע"ב(פ"

 לשיתני לכאן יש שייכות מה חצית עדחכמים
 אמרו למה א"כ דהסיפא ע"כ אלא וכו'.הקטר
 וא*כ אתקטר גם קאי וכו' כדי חצות עדחכמים

 להלכה הרמב"ם פסקי' ע"כ משנה סתם הואזה
 דהוא לפריס להרמב"ם שהכריחו מה עודועמש"ל

 : ר"ג דברי ולא משנהסתם
 וכו' חכמים שאמרו מה כל אלא בלבד ייללא

 ובקיצור שא*צ. משנ' דהוא דקדקהרמ"ז
 מצותן וכו' הקטר אלא בלבד זו ולא למיתניה"ל
 רק תקשה לא הזאת הקושיא הנה עכ"ד.וכו'
 דמלתא סיומא הוא בלבד זו ולא דהאי עברינןאי

 הדמב"ם לדברי שפירשת מה לפי אבלדר"ג
 החכמים. לשון משנ' סתם דהוא דס*לדנראה
 לדבריהם לחזור החכמים צריכיםבודאי

 בדברי למפסיק כיון קאי אהייא לפרשהראשונים
 הכרח להרמב"ם יצא דמזה ואפשר והמעשה.ר"ג

 וסייעתם והרע"ב ולרשיי טהרנה סתם דדצאלפרש
 יתיר' בהמשנ' דמשמיענו הרמ"ז כתירוץצ"ל
 אכילת משא"כ דייקא חכמי*ם שאמר"ו ס"הכ"ל

 בגמ' כראב*ע מדאורייתא חצבת ע"דפסחים.
 דגם סד"א יתירה המשנה תנא הוה לאואילו
 וגוייר; ותגש מדאורייתא עה"ח עד פסחיםאכילת
 אברי"ם לכאביה ואברי"ם. חלבייםהקטר

 להיות אבל לחלבים להקדיםה"ל
 ביום דמן שנזרק הקרבנו"ת כל מן הםדהחלבי"ם
 עולת מן רק ולפעמים מהעולות רקואברי"ם
 הרבים הם החלבים ע"כ הערבים. בין שלתמיד

 הרמב*ם בכוונת לכוין שיש וזה התנאוהקדימם
 : אי"ה להלן כמ"ש והרע"ב ודה"יבפירושו

 בשרלין אבל וכו'. אחד ליום הנאכליןוכל
 כיב סייג עשו לא ולילה ימיםלב'

 לראי' והביא ברל"צ מהדי"ב הגאוןהרב
 להרחיק ד"ה ב' נ"ז זבחים התוס'מדברי
 עשו לא א' ולילה ימים לב' לנאכליןוז"ל

 יהי' מתי הוא דניכר חצות עדהרחקה
 על ותימא ניכר אינו בלילה אבל החמהשקיעת
 ימים לב' הנאכלים וכש"כ כאן דכתבמהרמ"ז



ברכהמאמתיוהיהיח

 והוא עכ"ל בהו דגזרז זימנההו דאריך א'ולילה
 חרא שום אישתמע לא וגם התוס' דברי3גד

 עוד ונ"ל מזה. לומר מקום בשום ופוסקואמורא
 שמתחיל בדבר כאשו גזירה לגזור באנודאם

 דעוחלת שתהיי לגזור הלילה בתחילתאיסורו
 למיגזר ה"ל א"כ המוקדם היום בחצותהאיסור

 מלאכה. איסור לענין והמועדים השבתות בכלכן
 לבל: ניכר  דהיקה"ח התוס' כדברי צ"לוע"כ

 את גירסאות ובקצת יכו'. אדםלהרחיק
 הקשה הר6"ז לפרש ישהאדם

 עד חז"ל גזרו לא דבהקטר משע"ב רש"ילשיטת
 ותירץ שנא ומאי אכילה לענין בנפתלין רקחצות
 האדוים א"ה לפרוס יש ולפיה הם. זריזיןכהנים
 אבל זריזים שאינם ישראלים היינוהידוע
 כתירוץ ס"ל דלא נראה והרע"ב רש"ימדברי
 חצות עד בנאכלין דגזרו כתבו דהרימהרמ"ז
 ברר.  ויתחיילו עה"וו אחר לאכלן יבא שלאכדי
 חשש יש לאכלן יבא לא אפילו לזה הוצרכוולמה
 דבאו ע"כ אלא ושפסל הקדש מבשרשיותר
 בהקטר. גזרו ולא בנאכלין גזרו למהלתרץ
 כרת איסור חשש יש דבנאכלין להיות להווניחא
 להו ניחא ולא גרידא לאו הוא בהקטרמשא"כ
 הוא הקדשים קדשי אכילת דהרי מהרמ"זבתירוץ

 בין חילוק אין וא"כ גזרו ואעפי"כ לכהניםרק
 האדם בעשות מיקרי עבירה העשיריהמן י נ"ל אדם להרחיק לפי"ז וגרסינן לאדםאדם

 לבלתי הש"י הזהירו אשרענין
 נצטוה אשר את מלקיים בהתעצל אבלעשותו.
 הכמב"ש לשיטת הנה פשיעתה נקי זהלעשותו
 עבירה והבש דיש חצבנה ע"ד גזרו בהקט"רדגם
 וכן ל"ת על ויעבור עה"ש אחר להקטירשיבא

 הנה עה*ש. אחר לאכול יבא קדשיםבאכילת
 א"כ וכו' שאמרו מה כשל הלשון יצדקשפיר
 דיש העביך"ה מן אדם להרחיק וכו' אמרולמה
 הש"י הזהירו אשר את ויעשה ח"ו שיעבורחשש
 לשון שחך לא דבק"ש והגם עשותו.לבלתי

 י"ל פשיע*ה דנק' מ"ע ביטול יקעבירתה
 דלא )וגם עבירה לשון תנא השתים אינךאגב
 איא בלבד זר ךלא לאמר מה על רק התשקאי
 והכץנ' וכף. הכמכלין וכל רכי הקטר וכרכל
 העבירתה. מן להרחיק גורו השתים באלוכמו

 הרבבים וכן הפשיעה מן להרחיק בק"ש גזרובן
 הפשיע*ה( מן להרחיק בק"ש כתבבחיבורו

 אתרו לא דבהקט"ר והרע"ב רש"י לשיטתאבל
 עבירתה לשון טוייך לח ובק"ש חצופת ע"דכלל
 למיתני ששך קדשים ובאכילת פשיע"ה()רק
 פשיע*ה עבייתה. ולשון פשיטתה לשוןוצודק
 בזמנם יאכלם כשלא הפסול לבית קדשיםשיבואו
 לפי"ז א"כ עה"ש אחר לאבלם כשיבארעבירה
 היכי כי פשיעתה ישון למיתני שייך הההביותר
 להרחיק וכו' מה כ"ל ויצדק אק"ש גםדתיקו
 לדייק רש"י כוונת דזה וי"ל העביך*ה. מןאדם
 אחר לאכול שיבא הוא החשש בנאכליןלפרש
 שיבואו כפשוטו פי' ולא כרת ויתחייבעה"ש
 לשון ג"נ מדייק הוא אבל נותר לידיקדומים
 לתרץ התנא וכוונת פשיעתה ולאעבירתה
 בהקטר' לא באכילה רק גזרו למה הרמ"זקדרית
 חשש שיש במקום רק גזרו שלאומדייק
 שיבוכר חשש יש באכילה היינו גדולהעשיריה

 גרידתו לאו בהקטרה משח"כ כרת איסוףלידי
 הענין להיות ק"ש וגם ירדו( לא עלו אם)וג"כ
 כמו פשיעתה חשש על גזרו הדת ויסודעיקר
 חשש כאן אין בהקטרה אבל גדולה עבירהבחשש
 שמדייק תה גזרו לא ע"כ כ"כ גדולהעבירה
 פשיע*ה לשון ולא עבירתה לשת למיתניהתנא

 .והבן
 הרמב"ם בפירוש דיוקים איזה לך אבאררעתה

 : המשנהעל
 שינת בסועת שיקראוה רצ"ל יבקומך.בשכבך

 עכ"ל הצינתם קומיים ושעת אדםבני
 כל והיינו שכיב*ה כ"ז פירושו בשכב"ךהכוונה
 ואין השינה מן קימה זמן ובקומ"ך כר"גהלילה
 כל משא"כ היום. התחלת מן מה חלק רקזה

 על דאי וכר הנוצץ האור הוא השחררעפל*ד י השינה מן קימה זמן נק' לאהיום
 עמיעד. לשון יצדק לא נוגההככב

  הייסורים מן וכו' שטח קרבת זוחרשעם
 החיבור שכוונת זה אין עש*ל הארץ מןהעדלי"ם
 כמהחיל הוא אך האור. סיבת לעלהודיע
 לפי"ז יהבן האיך לט לבאר דכא המשניבדקדוקי
 6ן עוללים הקיטורים להיות שיעלתםלשת
 עמ' חץ וטעם שאמר בלשון לפרש  ונוכלהארץ



יטברכהמאמתיוהיה
 מיל וחפושים חחתד שיעל*ה. לרטון טעםרצ"ל
 בכאן להשמיעי הצורך מן אין ג"כ זהעכ"ל
 דכתיב התורה מן בימז זה דנשמע כוונתואפשר
  הנה בי' וכתיב וכר עלתה השה"ך וכמובלוט
 השמש שם.  ובחיב ובו/  קרובה הזאת  העירנ"א
 לרמז. יש הנה צוערה בא ולוט הארן ?ליצא
 ב"ב  קרובה רצ"ל  קרובה השת העיר נ"אהנה
 כזאת העת מן אלי' לילך לי באפשרישיהי'

 עד לעלות מיל נ"א של הקיטוריםשמתחילים
 שהוא הגם והנה השמש. בעליית יגמרואהגר
 נכון רמז עכ"ז הרמב"ם טונת שזהו בעינירחוק

 ע"ד שאמרו אלא ר"ג כדעת חכמיםךדעת יהוא
 כר"ג והלכה וכו' להרחיק כדיחצו"ת

 אפילו בר"ג  הלכה דלגמרי דס*ל נראהעכ"ל.
 הגם כדין בברכות לקרדת  מחריב חצות?בר

 בדקדוקי כמ"ש צ"ל סייג לענק פליגידחכמים
 יקרא חצות בעבר מודים חכמים דגםהמשנה
 לא ולר"ג עבריך: מיקרי דלדעתם רק עה"שעד

 עבריין דמיקרי זה לענין ממילא עבריקמיקרי
 הרמב"ם מדברי לכאורה וכ"נ כחכמים הלכהודאי

 ק"ש זמן איזה ל וז' ה"ט פ"א ק"ש  ה'בחיבורו
  עב"ר ואם הלילה חצי ?ר ובז' מצותהבלילה
 שלא י"ח  יצא  ?ה"ש עלה שלא עד וקראואיחר
 הנה ?כ"ל. וכו'  להרחיק  אלא חצו"ת ?"ראמרו
 רק ס"ל הבי חכמים רגם בוחנתו מלשונונראה

 וכו'( עב"ר ואם )וז"ש לדעתם עבריותןדמיקרי
 גילו ר"ג בני דהרי  מהגמ' זה הרמב*םוהוכיח
 רק הרבים שהם כחכמים לפסוק דרצונםדעתם
 רבנן ר"ג להם והשיב לא אי פליגי אי ידעושלא
 לחכמים ס"ל ואי לקרוח אתם וחייביז ס"לכוותי
 )ורשות סייג משוום כלל יקרא לא חצותדאחר
 ולולב שופר כמו בשוא"ת מצוה לבטלבידם
  בחכמים הלכ' ודאי בזה א"כ בציצינו(וסדין
 דרבנן ע"כ אלא לקרות אתם חתבין ר"ג א"להיך
 עד יקרא רק חצות אחר יקרא שלא גזרולא

 עבריין נש חצות עד  דהמאחר רק  כי"געה"ש
 עד כחכמי' הלכה פסק דבירושלמי ודעלדעתם
 לקרות אתם חייבין ר"ג וקאדר והא לא ותוחצות
 דברי לקיים וא*8 הזמן עכר דכבר כיוןסבר

 בהנת לומר לי וכמחטר כוותי עובדא עבדיןחכמיפ

 מה דא"כ ברכות בלא הוא ירושלמיהתלמוד
 חצות עד שעשו ובסחג בתקנתן חכמיםהועילו
 סקל  ירושלמי  התלמוד שיהי' איך יהי' לא.ותו

 דידן ומתלמודא לא ותו חצות ?ר  בחכמיםהלבה
 רק לא ותו חצות עד גזרו לא דחכמיםנראה
 עה"ש עד יקרא חצות בעבר אפילו כר"גדס"ל
 הלכה ובודאי וכמש"ל עבריין דמיקרירק

 האיר וכעת קדמונים בימים נתבתי זהכל י דידןכתלמודא
 לדעתי רואה והנני עיני אתהש"י

 המאחר מיקרי לא עבריין דגם הוא הרסב"םשדעת
 ולא כר"ג לחכמים ס"ל ולגמרי חצות אחרק"ש
  בדבריהם נקטו דחכמים רק גזירה שום בזהגזרו
  סוף ?ר רקאמר  ר"א  דברי ?ל חצו"ת?"ר

 חצוית ע"ד אפילו הם השיבו לא ותודששמורה
 עה"ש עד דאפילו מודים הם והנה  לקרותרשאין
 חצו"ת ע"ד רק בלשונם נקטו אבל לקרותרשאין
 הדבר יתגלה שלא בכדי וכו'. להרחיקכדי

 פשיעה לידי ויבוש ע"ז ויסמכו להמקבפרהסיא
 חצרות ע"ד ונקטו עה"ש בלשונם אמרו לאע"כ
 רשאין ג"כ חצו"ת דע"ד אמת בפיהם יי'ודבר
 לקרות אתם חייבין לבניו ר"ג וז"שלקרות

 אלא בלבד זו ולא ס"ל( כוותי לגמרי)דחכמים
 וכו' מצותן חצו"ת ע"ד חכמים שאמרו מהכל
 כשהניאה רק חצו"ת ע"ד רק אמרו שלאהיינו

 עה"ש שיעלה עד מצותן הנה חצות ע"דשאמתו
 עה"ש עד נקטו ולא חצות עד בלשונםואמרו
 מצות"ן לשון בזה שפיר ודייק וכו' להרחיקבכדי
 היום עד  מצותן רק התורה. מן מצותן אמרדלא

 בכדי חצו"ת ע"ד אמרו רק כלל גזרו  לאדהבמים
 אמינא ז"ל. הרמב"ם דעת דכן לה אמינארכונא י וכו'להרחיק

 במשנתנו להלן  הרמב"ם  רפירש מהאלה
 ואעפ"י חצות ע"ד כולם באלו שאמרו ומהוז"ל
 סייג הוא עהוש שיעלה עד פנא"י בשע"השי"ש
 מהם ?ושה  ונמצא השעה את עליו תדחקשלא
 מן אדם להרחיק מ"ש ענין תה ?ה"ש אחרדבר

 נודע לא הלשון אריכות הנה עכ"ל.העבירה
 הוא בכולן ומ"ש בקיצור דד~*ל שונתולכאורה
 לשונו יקשה וביותר  השעה יעבור שלא בכדיספג
 ע"ד פנא*י בשעיה שי"ש ואע"פ שאמרזה
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 דהל"ל כלל. מיושב אינו הלשון עה"ששיעלה
 כעת משא"כ וכו' פנאי יש התורה שמןואע*פ
 שגם משמע וכו' פנאי בשע"ה שיש ואע*פשאמר
 גזרו והרי עה*ש ע"ד פנא"י בשע"ה י"שהיום
 ר"ג דה"ק מ"ש עפ"י הוא אלא חצות ע"דרק

 שיעלה עד היום גם פנאי בשעה שישושע"פ
 ותו חצות ע"ד  בגיירה  גורו ל% דמעולםעה*ש
 להרחיק כדי חצות עד בלשונם אמרו אעפ"כלא
 מתפרש בחיבורו הרמב"ם דברי גם ולפי"זוכו'
 חצי עד וכו' מצות"ה בלילה ק"ש זמן איזהכן

 לשון נקט ושה וכו'. ואיח"ר עב"ר ואםהלילה
 מצוה מצות"ה להורות הוא אך צורך ללאמצות"ה
 חצות עד לומר שדקדקו חכמים דברילשמוע
 ואיחר עבר ואם אח"כ ומ"ש וכו' להרחיקבכדי
 עב"ר רק עבריי"ן נק' שיהי' הפירוש איןוכו'
 קרא והוא ד"ח לשמוע מצוה הוא אשר המצוהעל

 שלא י"ח יצא עה"ש עלה שלא עד חצותלאחר
 להרחיק אמרו רק גזירה בתורת חצו"ת ע"דאסרו

 : נכון כנ"לוכו'
 לפרש ז"ל להרמב"ם שהכריחו ההכרחוהנה

 פיסק% ר'  רף רירן הגמ' משיטת  הואכן
 )במשמעות ס"ל  כמאן  חכמים חצות עדותכ"א

 ס*ל כר*א אי רש"י( בתורה האמורבשכב"ך
 לילך עוסקין אדם שבני כא בשכב"ך לי,)דאית
 כר"א לימרו רש"י( מאחר וזה מקדים זהולשכב
  לישכב שרעתו כל רור%י  הבשמורה סוףאיאמר
 )דמשמע ס*ל  כר"ג ואי  רש"י( וישן  שכבכבר
 בכלל ויש  מעכבים אדם שבני כ"ז בשכב"ךלי'
 עה"ש )עד כר"ג לימרו רשיי( הלילה כלהזה

 דקאמרו והאי ס"ל כר"ג לעולם ומשנירש"י(
 הגמ' בשיטת )והנה וכו' להרחיק כדי חצותעד
 רואה  הנך אבל( אכ"מ אבל סובא לדקדקיש

 כר"א ס"ל חכמים אי בפשיטות בגמ'דמקשה
 רק אינה ק"ש דזמן כר*א לימרו בשכב"ךבפי'
 חכמים דילמא לומר א"א וזה האשמור' סוףעד
 דר*א פליגי בהא רק כרפא ובשכב*ך בפי'סקל
 האשמור' סוף עד רק איש שכיבה עסק זמןס"ל

 דהאיך חצות עד שכיבה עסק זמן מעלואינהו
 שכיבה עסק דומן לגל וניכר הידוע בכבדיפלגו
 הגמ' שיטת הוא זה האשמור' סוף עד רקאינו
 בדף הגמ' שיטת לפניך אציגה ומעתה ד/בדף

 השתא ועד מקשו בניו שבאו  מעש' פיסקאט'
 לי' קחמרו הכי ומשני דר*ג. הא לוו שסיעלא
 עלך רבנן פליגי כלומר )רש"י עלך פליגירבנן
 משמע דלא קאמרי דוקא חצו"ת ע"ד דאמרודהא
 אום בני שדוך כ"ז אלא שכיבה כ"ז בשכבךלהו

 על פליגי בהא ומיהו ולישכב לילךלהתעסק
 אלא אינו שכיבה עסק  ומן ס*ל ר"א דאילור"א
 סול ואת חצות ער  ולרבנן  הראשוג'  האתימור'ער

 ורבים ויחיד שוכבים( אדם  שבגי ב"וובשכב"ך
 )ומשמע ס"ל כוותך רבנן דילמא או כרביםהלכה
 דקאמרי והאי רש"י( שכיבה כ"ז בשכב"ךלהו
 הוא הרחקה )רש"י וכו' להרחיק כדי חצותעד
 זמן עדיין וכו' דאתניס היכא ומיהו לזרזכדי

 א"ל בזמנ'( ק"ש ידי ונפקי ומחייבי הואחיובא
 רוויה הנך הגמ' שיטת ע"כ וכו' ס"ל כוותירבנן
 לעיל הגמ' שיטת הרי המופלגת התמי'בעיניך
 למאן אופן בשום לגמו א"א דזה בפשיטותהוא
 עד רק אינו שכיבה עסק בודאי בשכב"ךדס*ל
 מספקא מאי וא"כ חצות עד ולא האשמור'סוף
 בפי' ס"ל כר"ג רבנן ע"כ בודאי ר"ג לבנילהו

 וגם וכו'. להרחיק כדי חצות עד ואמרובשכבך
 הכמים ואי זה נביאות להם הגיד מי להפליאיש
 חצות עד רק ואמרו בשכבך בפי' כר"גס"ל
 דאיתניס היכא מיהו וכו' להרחיק כדי סייגמשום
 משום גזרו דילמא לקרות דחייבין חכמיםמודים
 בת יש רהלא חצות אחר כלל  לקרות שלאסייג
 עבור בנמני מצוה לגמרי לעקור חכמיםביד

 וסדין בשבת ומגילה ולולב שופר )כמוגזירתם
 מע"ש אדר בי"ד אונס שהי' כרך בן וכיבציצית.

 בט"ו לקרות' יכול המגילה לקרות יכול הי'ולא
 מכח הראי אלא מעולם שמענו לא זהבשבת
 כח דיש לגמרי המצוה נעקרי חכמיםגזירת
 הי' זה לדעתי ע"כ בשוא"ת( כן לקימותבידם
 שכתבם באופן לפרש להרמב*ם שהכריחההכרח
 חכמים בדברי מסופקים היו לא ר"ג בנידושאי
 כר"ג פירושו ס"ל דודאי בשכב"ך בפי' ס"לכמאן
 כר*א סקל הוה דאי הלילה כל דהייה שכיבהכ"ז
  כששמורה סוף עד אלא אינה שכיבה עסקודאי

 הא אבל לעיל הגמ' שיטת פשטיותכשמחיית
 סובר ראת עלך פליגי רבנן להו ומספקאהוא
 גזרו ואינהו לא ותו חצות עד גזירה גזרינןדלא
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 וכו' להרחיק כדי חצות אחר לקרות שלאגזירה
 ויחיד בשוא"ת( המצו' לעקור בידם)ורשות
 )רק לקרות רשאים אין ויצוב כרבים הלכ'ורבים
 כוותך רבנן דילמא או בתורה( כקוראבאפשר
 והא לא ותו חצות עד גזיר' לגזור דאיןס"ל

 ונקטו עה*ש עד הה"ד חצות עד בלשונםדקאמרו
 להם והשיב וכו' להרחיק בכדי חצות עדבלשונם
 אתם וחייבין גזירה כאן ואין ס"ל כוותירבנן
 אפילו חצות אחר עד המאחר לפ"ז וא"כלקרות
 דמצוה להקדים מצוה רק נקרא לאעבריין
 בלשונם לומר ומהקפידו מה חכמים דברילשמוע
 כבר והנה והבן. וכו' להרחיק בכדי חצותעד

 דחכמים הוא הירושלמי שביטת לעיל לךכתבתי
 לפימ"ש הנה לא ותו דוקא חצות דעד לסייגגזרו
 כירושלמי דלא מהסוגיא מוכח דידן בגמ'הנה

 בהדיא )וכדפסק נקטינן דידן דתלמודאכוותי'
 הוא וזה כר"ג( הלכה א"ש ד"י דידןבתלמזדא
 להתאחר לכתחיל, אפילו דמתיר הטור שלטעמו
 דעכ"פ עליו תמהו רבים והנה חצות, אחרער
 וגזירה סייג שום כאן אין ולפמ*ש איכאסייג

  דביי לשמוע היא  מצוה רק רירן  הגמ'לשיטת
 הרמב"ם בדעת שנ"ל מה זה וכנ"לחכמים
 הלכה כן לפסוק חלילה אבל והטור.והרע"ב
 נגי ראשו יכניס מי כי לכתחיל' כןיעוצות
 ככל וגזיר' סייג דאיכא דפסקו הגדוליםהשסקים
  פסק הירושלמי רתלמור  ובפרט חכמיםגזירת
 חליצה ע"כ לא ותו חצות עד כחכמיםלגמרי
 ק"ש וקורא דהעובר פסקינן לחומרא אבללהקל
 לאדם לו אסור במזיד מאחר אפילו חצותאחר

 מה זה לסמיך מי על לו יש כי עברייגאלמיקרייא
 . כעת  בנה ודישנ"ל.

 לדעת הנה לבבי עם אשר את לך אומרוהנני
 עד כחכמים הלכה ירדשלמיהתלמוד

 זמנה וכבל"י דידן תלמודא ולדעת לא ותוחצות
 האריז"ל מרן מכתבי  גודע הגה עה"ש.עד

  לאשה בבחי'  נעשה העליון הזיווג הצותדאחר
 חצות אחר ולפי"ז רה*ל. בבחי' היוםובהאיר
 ע"כ יום מדת לאשה בבחי' מאיר כברלילה
 ברכת חצות אחר תיכף מברכין האריז"ללדעת
 משא"כ וכו' בין להבחין בינה לשכויהנותן
 רק הוא אלי' יום מדת הארת רח"לבבחי'

 בסופו אויר מאור"י בס' קריז השחרבהאיר
 לא"ה בחי' יררשלמי תלמוד נתיב()וביאיר
 עמוד ומעתה רח"ל. בחי' בבלעיתלמוד
 ירןשלמ*י תלמוד הלכה זו י" דברוהתבונן
 לילה חצות אחר תיכף הנה לאה. מדת נגדהיא
 תלמוד פוסק ע"כ יום מדת לחקה בבחי'מאיר

 חצות ער רק  הוא היייה מק"והירושלמ*י
 ויגבי רה*ל בחי' יבבל*י וידן תלמודאמשא"כ
 השחר בהאיר הוא אלי' יום מדת  הארתדידה
 י"ח יוצאין הלילה דכל דידן תלמודא פוסקע"כ
 ויה"ר בעדינו יכפר הטוב והשם בלילהק"ש

 . כרצונו שלא דבר פינו יאמרשלא
 כתב עכ"ל. היין משתה בית "משתהבית

 לא למה בעדם להליץ בזה דבעיהרמ"ז
 רשאים היו ולא ששהו מפני חצות קודםקראו
 רק הוא שכרות דאיסור מבין ואיני עיי"שלקרות
 בשכרות אפילו לקרות תראין ק"ש אבלבתפילה
 מצוה בשמחת הזמן בכל עסקו שלא דרצ*לול"נ
 מותר והיי אנוסים היו דאו ק"ש מהם שנשכחעד
 בגמ' כן דס"ל כרשב"י הנץ עד לקרותלהם

 אלו אבל בחיבורו הרמב"ם זכ*פ הרי"ףוכשיטת
 לא ע"כ השתי' מחמת שכחו כי אנוסים היולא

 ר"ג לשת ידוקדק ובזה עה"ש. עד רק להםהותר
 קראו עה"ש עלה לא אם סתם להם אמרלא
 אתם תיבת דייק לקרות אח"ם חייבין אמררק
 עד רק התחייבות לכם אין אנוסים שאינםאתם
 עליכם הי' אנוסים הייתם אלו משא"כעה"ש
 נמי יתורץ ובזה הנץ. עד אפילו הקריאהחובת
 עה"ש עלה אם ר"ג ידע לא וכי הרמ"ז שתייקמה

 דבאמת י"ל ולפמ"ש בגירסא( טרוד שהי')מתרץ
 להשביל כזה בישון  אמר רק  עלה שלאידע

 לרצון אונס בין חילוק דיש הנול הדיוקולדייק
 ; כנ"ל והרמב*ם הרי"ףוכשיטת

 וכו' הקרבנות חלבי כלל הם חלביםהקטר
 הקריבה העולה נתחי הםואיבריום

 )כבר העובים בין של תמיד היינו עכ"לבכ"י
 דקתני הא דייק דבזה המשנה בדיוקיכתבנו
 בכ"י הרבים הם דחלבים לאיברים קודםחלבים
 מהערווה רק איברים משא"כ הקהבנות כלמן

 עלת איברי רק מפרש ז"ל הרמב"ם תראהוהנה
 הקריבכן העולות כל של איברים פ" ורש"יתמיד
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 שכתב לשיטתו אזיל ז"ל רש"י הנהביומי
 הכא לי' נקט ולא חצות עד אמרו לאדבהקטרה

 הלילה, כל כשר בלילה הנוהג שהדבר לראי'אלא
 קצירת ג"כ הביא לא למה לפי"ז קיפההנה

 כ"כ ראי' אין העומר דמקצירת וצ"להעומר
 דתמיר מאיברים גם לפי"ז א"כ הוא דרביםדמ"ע
 יחיד. רעולות איברים על אסכרה ע"כ ראי'אין
 העומר קצירת הביא לא למה ל"ק להרמב"םחבל
 )ס"ל ובהקטר חצות ער בו אמרו לאדהרי

 אין לשיטתו ע"כ חצות עד ראמרולהרמב"ם(
 דכוונת עוד וי"ל יחיד. עולת עי לפרשהכרח

 כרש"י לפרש דא"א פירושו להוכיחהרמב"ם
 כשר בלילה הנוהג דדבר לראי' רק הביארלא
 עומר קצירת ג"כ הביא לא למה דא"כ הלילהכל

 דהוא עומר מקצירת ראי' ראין כהווםוא"ת
 ראי' אין דתמיד מאיברי גם א"כ דרבים.מצוה
 אחר מרנקטי  התמיר איברי על כוונתווהתנא

 פירוש וכו' חצו"ת עד כו' באל"ו שאמרורביה יחלבים
 דעתו הוא כן כי בהקטראפילו
 וכו' ואילך ומשם  וכו' סוף עד כד"ההרע*ב

 טעם לבאר הקדים יכו' צה"כומקמי
 רבעי משום הזמן להתחלת קודם הזמןסוף

 לך אבאר ואי"ה למעשה הלכה עלהלאסוקי
 ; רשייבדברי

 ערבית של ק"ש וקוראים והמקדימיםבד"ה
 עכ"ל וכו' דר"י אהא סומכיםמבע"י

 הקשו והתוס' ורא"ש בתוס' ר"ת פי' זהוהנה
 ואייד מפלג מנחה להתפלל אסור יהי' דא"כע"ז
 אהד ביום אפילו )רצ"ל להתפלל נוהגיןואנו

 ואילך שמפלג הזמן באותו ומעריב מנחהמתפללין
 )והגם אהדדי דסתרי קולי תרי והוה צה"כ(עד

 אינו תירוצו הקילו בתפילה תירץ ז"לרהרא*ש
 תיר,ץ הביש )והרא*ש( התוס' ע"כ כ"כ(מובן
 משעה דברייתא התנאים על דסומכיםהר"י

 תירוצא בין רבתי )ונ"מ וכיוצא היוםשקידש
 לקרות מותר הר"ת לשיטת דהר"י לתירוצארר"ת
 הלילה קודם זמניית ורביע שעה גדול מבע*,ק"ש

 עיתיית שעות לשתי קרוב הוא הארוכיםובימים
 רק להקדים אטור הר"י לשיטת אבל צה*כקודם
 מה על נדע לא אנחנו ע"כ צה*כ( קודםמעט

 התוס' בזה מיאנו אהגר כר"ת לפרש הרע"בסמך
 ר"ת הקדוש יעק"ב גפורן דהנה ונ"לוהרא*ש

 מקושית עיניו שהעלים לומר אפשר אידז"ל
 והלא דסתרי קולי תרי דיעה והרא"שהתוס'
 דבזמנו וצ"ל יומא דחד רב בי לבר ידועהוא

 להקדים נוהגין עם המון היו ר"ת שלומקומו
 ז"ל הר"ת ובא מוחה באין הלילה קודם רבזמן

 דהוא ואמר בדבר הראשונים פיחו לא למהלישב
 וכו'. מפלג יהודא ר' דברי על לסמוך דישמשום
 הנה ספחה. ג"כ הזמן באותו שמת8לליןוהגם
 ביד למחות שלא הגאונים הקילו דרבנןתפלה
 אח"כ לקבצם טורח שהי' השסקים וכמ"שההמה
 ולהתפלל ק"ש לקרות שוכחים הי' מהמוןוהרבה
 היו לא ועכ"פבזגגה

 מתפלליי
 ע"כ בצבור.

 כדין שלא דהוא הגם כמנהגם הגאוניםהניחום
 לידי שיבואו ממה זה לסבול מוטב מנחהלענין
 תפלה  ולביטול דאורייתא  עשה מצותביטול
 בתפל"ה הרא"ש כוונת ג"כ לדעתי )וזהובצבור
 ובעל דת"ח מוד' ר"ת דגם ודאי והאהקיל"ו(
 דהוה משום לעצמו ויחמיר ע"ז יסמוך לאנפש
 עיקר ר"ת על רהקשו  התוס' אבל וכו' קוליכתרי

 שהציעי  רבריהם התחלת יל קאיקושיתם
 אפילו רצ"ל וכו' קרינ*ן היכ"י ואנ"ןבתחילה
 בודאי לזה הגה מבע"י קורין נפש ובעלהת"ח
 קולי תרי דהוה משום ר"ת תירוץ יספיקלא
 בשם תירצו לזה כמ"ש( לזה מודה ר"ת~גם
 דמי ושפיר דברייתא דשואים על דסומכיןהריי

 ז"ל והר"י דר"ת י"ל וא"כ הכילמיעבד
 פליגי ולא חדא אמר ומר חרא אמרמר

 הרבה מקרימים עם שהמון במקוםדהיינו
 על לסמוך להם דיש בידם למחותאין
 באיתי ג"כ מנחה שמתפלליו והגם יתודא ר'דברי
 שכתבתי מטעם בהמון למדית אין אעפ"בהזמן
 ובמקום ע"ז. יסמכו לא ובע"נ הת*חאבל

 יכולים ובע"נ הת"ח גם מעט רקשמקרימין
 של ומקומי בזמנו דגם י"ל והנה כן.לעזרות
 הנה שחה. באין התבה מקדימין היוהרעיב
 וכדברי יהודא דר' הא על רסומכין צ"לע"כ
 נתב לא ע"כ ע"ז יסמוך לא בע"נ ממילאר"ת

 ק"ש קרינ"ז היתני ואנין התוס' קלשוןהרעיב
 וכף וקוראים והתקדימיים כתב רקמבע"י



כגברכהמאמתיוהיה

 ביד למחות שאין רצ*ל וכו' דר"י אהבסומכים
 שיסמוכו מה על להם יש כי המקדימיםההמון
 המצוה לעלוות המדקדקים היינו אנ"ןאבל

 בזמנה לקרותה להחמיי מחויביםכתיקונה
 : נ"לדוקא

 מיקרי הליל"ה דכ"ל עה*ש שיעלה עדבדיה
 דכ"ל לומר דקדק עכ"ל שכיבהזמן

 דוגה ז"ל( רש"י תדברי לקוחין )ודבריוהליל"ה
 לילך שמתעסקין כ"ז ובשכב"ך פי' סברר"א

 ששוכבין. זמן ובשכב"ך פי' ס"ל ור"גולישכב
 התחלת ס"ל דר"ג הדעת על יעלה לפי"זוא*כ
 דלא קודם ולא הלילה משליש הוא ק"שזמן

 לר"ג היל דא*כ כן לומר וא"א ובהרכביךמיקרי
 ע"כ בסופה כדאיפלג ק"ש זמן בהתחלתלפלוג
 מיקרי סופה ועד מתחילה הלילה דכ"ל דס"לש"5

 ; נ"ל הבן שכיבהזמן

 לו מודים חכמים שגם כר"ג והלכהבא*ד
 בדברי וכמש"ל מודים דלגמרי דס"להנראה
 נקטו רק כאן אין וגזירה ספק דגםהרמב"ם
 ואפילו ולזרז וכו' להרחיק כדי חצות עדבלשונם
 דהרי חצות אחר עד המאחר נק' לאעבריין
 משהגי"ע לכתהיל"ה ומיה"ו אח"כ הרע"בכתב
 כתב ולא וכו'. לסעו"ד אסו"ר וכו' ק"שעונ"ת
 הוא שכבר רק סועד אינו דאפילו הב'החלוקה
 עבריין. יהי' שלא לקרותה ימהר לחצותסמוך
 . לה אית דינא חד הלילה דכל דס"ל ע"כאלא
 של קוש עונת משהגיע לכתחילה ומיהובאיד

 לכתוב דייק וכו' דמתניתי*ןערבית
 ק"ש וקורין המקדימין דאפילו להורותדמתניתי*ן
 כשיגיע וכו'. מפלג דר"י הא על וסומכיןמבע"י
 זמן זה דאין ולישן לאכול להם מותר המנחהפלג
 ד' דף שבגמ' מברייתא לה ודייק העיקריתק"ש
 יהא שלא כדי לדבריהם סייג עשו חכמיםע"ב.
 ואוכל לביתי אלך ואומר בערב השדה מן באאדם

 וכו'. ק"ש אקרא ואח*כ קימעא ואישןקימעא
 השדה מן ביאה כלל הזכירו למה קשהדלכאורה
 ולישן לאכול התירו לא בביתו ביושב גםדהרי
 שינה וחוטפתו כדמסיים הוא דהטעם ק"ש.קודם
 ע"כ אלא זה חשש יש בביתו ביושב גם א"כוכו'

 בק"ש לצאת לעצמו שמקיל מי אפילו לנולהורות
 לזמן סמוך ולישן לאכול איסור אין המנחהמפלג

 שהוא השדה מן ביאה בזמן רק גזרו לא כיההוא
 וז"ש ערב. עדי ולעבודתו כדכתיב לצה*כסמוך

 ; בער*ב השדה מן באבדם

 ליבא והנה וכו' לישן וכש"כ לסעוד אסורבא*ד
 משעה במתניתין רמיזא דלאמידי
 זכאי*ן למיתר ה"ל כו' לאכול נכנסיןשהכהנים

 לרמז הוא אבל דברייתות. כליש"ט וכו' רשאי*ןאו
 1 ק"ש שיקראו עד לאכול וזקלין רשאין דמינןלנו

 וה"ק וכו' שמעינהו ר"ג בני ינו' מעשהבד"ה
 קאמרי דוקא עלך רבנן דפליגי האלי'

 ביאר לא וכו' רבע דילמא או לא. ותו חצותעד
 דמספקא הי' שאלתם דענין דפיקה ז"לכרש"י
 דס"ל משום בשכבך בפי' לרבנן ס"ל מאילהו

 דמספקא הי' דשאלתם הרמב"ם בדבריכמ"ש
 ועמש"ל לא אם בגזירה הוא חכמים דברי אםלהו

 . כן לפרש ז"ל להרמב*ם שהכריתובצברח
 דר"ג מלתא כולא וכו' בלבד זו ולאבדיה

 דהוא וי"ל הכרע אין בגמ' עכ"להוא
 ! אמך'ך תיבת בדקדוק ועמש"ל משנהסתם

 מה עיין תמי"ד עול"ת של ראבץ4יםבדיה
 כן וכו' בהקטר אבל וכו' למה ח4כבדיה י בסמוךשאכתוב
 עכהם"ל כן פי' לא והרמב*ם ז"לפירש"י

 כיון הרע"ב דעת צ"ע ולפמש"שבדבריהם
 דתמיד איברים פי' למה כרשיי בהקטרשפירש
 התגא הביא דבודאי דס*ל ואפשר כהרמב"םדוקא
 בתורה. המפורשים הענינים אותן רקלראי'
 יחיד עולת על התנא כוונת דאלו תמידהיינו
 לזה בתורה מפורש דאינו יחיד עולת שאניילל
 שנאמר לילה משא"כ הלילה כל דהוא רז"לקמלו

 ע"ד הלילה מתחילת הכוונה י"ל בתורהבביאור
 ואכלו לראב"ע פסחים באכילת כדאשכחןחצו"ת
 לא ע"כ חצו"ת עד הכוונה הזה בלילה הבשראת

 : והבן עומר קצירת ג"כקדהציב

 בהקטר אבל הרע"ב. דברי על נתבהרמ*ז
 הא מתישב דבהכי וכר אמרו לאוכו'

 בחד כללינהו היא בבות לב' התגאדחלקינהו
 וכי'. מצותן וכו' הנאבלין וכל וכו' הקטרבבא
 בחד כללינהו דאי יונח הרמב"ם לדעת דגםוגזל
 של ואברים חלבים הקטר מפרשים ההנובבא

 היים ריכל של שואיו דייקא א' ליוםהנאכלים



ברכהפרפתיוהיהכד

 ה"ל תקיפה ואי וכו'( כמכלין הם וגםמפרופים
 וכו' והקטר וכו' הנאכלים כל בהיפךלמיתני
 דהקטרה הסדר לשנות רצה דלא י"ל וכו'מצותן

 , נ"ל לאכילהקודמת
 וכו'. להודיע אלא הכא לי' נקט ילאבא*ד

 הוא שלימה משנה הרי הרמ"זהקשה
 כל כשר בלילה שמצותה דבר שכל דמגילהבפ"ב
 להרב לי' קשיא מה אדע ולא בער ואניהלילה
 הוא והרע"ב לרש"י דהרי ז"ל הרמ"זהגדול
  לדבריו לסייעתא  זה ומייתי דר"ג דמלתאסיומא
 לפמ"ש ולהרמב"ם הכי דינא נמי דבק"שלהורות
 הנה וכו' להרחיק חצו"ת ע"ד אמרו נמידבהקטר
 בזה עצמו לזרז דיש זה להשמיענו צריךבודא
 שמעינן ]לא[ דמגילה וממשנה ד"ח לשמועדמצוה

 לדברי לפמ"ש והנה הלילה כל נאמר דשםזה
 כתבו שלא בדבריהם תתבונן ז"ל והרע"ברש"י

 כבר הלימוד כי וכו' הנוהג דבר שכלללמד"ך
 וכו' להודי"ע כתבו והנה דמגילה. ממשנהנשמע
 לבניו בזה הוזרם ר"ג ]פי' להבנים הודעההיינו

 . וכמ"ש לדבייו לראי'המגיה[
 הנה כר"ת. ויתחיי"ב וכו' להרחיק כדיבד"ה

 וכבר ז"ל. דש"י מדברי לקוחיןדבריו
 כפשוטו פירשו לא למה לרעבונן דישכתבתי
 למפש"ל והנראה פסול לידי קדשיםשיבואו
 לא עביר*ה לשון כי העביר"ה מן תיבתידקדקו
 בביטול משא"כ במעשה ל"ת על בעברו רקיתכן
 הרמיז דהנה עוד לפרש ויש בשוא"ת מ"עאיזה
 אמרו לא באמת למה והרע"ב רש"י לדעתהקשה
 קדשים ואכילת בק"ש כמו חצו"ת ע"ד בהקטרגם

 להו ניחא לא ז"ל והם הם. זריזים כהניםותירץ
 באכילת למיגזר ה"ל לא כן האם דקשהבזה
 תירצו ע"כ לי' אכלי קא דכהנים קדומיםקדדי
 מיסודי גדולה מ"ע דהוא לגזור יש דבק"ש ז"להם
 משא"כ כרת חשש יש קדדים ובאכילתהדת

 לתרץ אפשר ובזה נ"ל גרידא לאו הואהקטרה
 ר"ג מסכים למה ז"ל רש"י לדעת דקשה האג"כ

 אשכחן )דלא חצות עד ליזהר קדשיםבאכילת
 שהוא ק"ש דשאני דס*ל בק"ש גזר ולאדפליג(
 : קדשים אכילת משא"כ גרידא מ"עביטול
 קאי אקרא תש ינו' מאימתי בדייהתויו*ט

 בשכב"ך וגו' ב"ס ודבר"תדכתיב

 וכו' לקרות האדם על ותתובה למד ומשםובקומ*ך
 דכתיב קאי אקרא תנא הגמ' לשון הנהעכ"ל.

 ודנר*ת הוסיף התויו*ט ומרן ובקומ"ךבשכב"ך
 דבריו סיום דהנה . דיבר גדול דבר ונ"לבים.

 מדברי לקוח )והונו הקריא"ה חוב"ת לס"דומש"מ
 הפירונו הוא צורך לאיזה להתבונן ויש ז"ל(ר,2"י
 דהנה לפרוס ונראה ז"ל. רש"י בדברי גםהזה

 מאימתי דקתני קאי היצא תנא הוא הגמ'קושית
 ק"ש חובת הרי הקושיא מהו לכאורהוהנה

  וסוכה ותפילין ציצית כמו בישראלמפורסם
 חובת מקודם לפרש הצורך מן אין ע"כוכיוצא
 סוכה כמו ודיני' זמני' לפרש מתחיל דקהקריאה
 וכו' למעלה גבוה שהיא סוכה שמתחילולולב
 אדם חייב מקודם מבאר ואינו וכו'. הגזוללולב
 דבר שהוא כיון לולב וליטול וכו' בסוכהלישב

 סוכה בשלמא דמקשה צ"ל ע"כ בתורההמבואר
 בפירוש חיובם מבואר מצות הם וכיוצאולולב
 מבואר אינו ק"ש משא"כ פקפוק בליבתורה
 כתיב בד"ת ובקומ"ך בשכב"ך ס"ל תנאיםוכמה
 היל דידן תנא לפי"י וא"י דרבנןוק"ש

 פרטי לבאר ואח"ב ק"ש חיוב בתחילהלהשמיענו
 מאימת"י דקתני קאי היכי תנא שמקשה וזהודיני'
 התירוץ מהו ולפי"ז ק"ש. חיוב עדיין שמענידלא

 הקושיא עפ"כ אף קאי אקרא תנאשמתרץ
 ק"ש החיוב מקודם לבאר דה"ל עומדתבמקומה

 שהתחיל בזה המתרץ דמ"ק צ"ל וע"כ האדםעל
 בזה חיובה מקודם ביאר ולא מאימת"יהתנא

 מבואר וחיובה דאורייתא ק"ש דס"4משמיענו
 בתורה מ"ש דהיינו ולולב כסוכה בפשוטכתורה
 מבשכב"ך לכאורה והנה ובקומ"ך.בשכב"ך
 תנא אך כתיב. בד"ת די"ל ראי' איןובקומ"ך
 ל"ל ב"מ ודבר"ת דא"כ כן לומר דא"א ס"לדידן
 ובשכבך וכו' בשבתך לבניך ושננתםהל"ל

 לימוד רק הוא לבניך ושננת"ם )וא"תובקומך
 חז"ל דרורו כבר נדע לא לעצמו ולימודלבנים.
 שלמדתם כתיב מדלא בניכם את אתםולמדתם
 דדשינן הנה אתם תיבת גם רלמדתםונתיב
 דקרא פשטי' ע"כ אלא אתמ( ולמדתםמזה

 וכיין דק"ש הפרשיות לדבר היינו בעםודבר"ת
 התנא בה נהג בתורה המפורש דברשהוא
 ולולב סוכה המבוארין המצות שאריכמנהגי



כהברכהפשתיוהיה
 רק חיובה להשמיענו מקודם הוצרך ולאוכיוצא
 שהתחיל בזה ואדב הלכות" פרטי לבארהתחיל
 דאורייתא דק"ש משמיענו בזה מאימת"יוכבנא
 רצ"ל הקריאה חובת למד דמש"ם שפירש"יוזה
 וכו' בם מודברת רק בלבד ובקומ"ך מבשבבךלא

 טעם טוב מצאה ומעתה ענין. באותו שםהבשמר
 תיבות ב' הנך התויו"ט מרן הוסיףשתכוונה
 ומשם רש"י דברי אח"כ והביא ביםודבר"ת

 של הקדים ברישא בשכב"ך ומדכתיבבאיד י ודוק הקריאה חובתלמד
 רצ"ל עכ"ל חמ"ד ועיין גמראערבית

 בתורה כתיבי דלא ק"ש דברכות כתב ד'דבררנה
 בתמיד כדאשכחן ברישא דויחר למינקט לי'ניחא
 הב' התירוץ לפי והנה להלן. מזה נדברואייה
 לתמוה יש הנה ש"ע. מברייתו התנא ריליףבגמ'
 ש"ע בברייתו בתורה סידרה לא בתמידלמה
 התרגום דברי עפ"י לי וניחא במהרש*א()וע'
 לכפר בבקר תעשה אחד הכבש את שתירגםיביע
 על לכפר הערבים בין והשני הלילה עבירותעל

 שתהי' בכדי כן שתירגם נראה היוםעבירות
 1 הבן ש"ע כברייתוג"ז

 של דרגילות ותירצו וכו' משעהבדיה
 עכ"ל, וכו' בקיצור שכשמעינןמשניות

 כהצנה הוה לא דבכאן בקדשו דיבר ז"להרמ"ז
 רק שמעינן לא דנגעים דממתניתיןיתירה
 ל4 אבל שמש. בהערב בתרומה אבלידכהנים
 דידן ומתניתין שמש הערב נק' אימתידעינן

 שמש דהערב ידענו בשכיבה ק"ש בזמןדמדברת
 ק"ש זמן דהנה ממני דעת ופליאה בצה"נהוא
 ומשיב קורין מאימתי שהשל והתנא ידענו לאג"כ

 תניא תלה ז"ל דבריו ולפי וכו' שהכהניםמשעה
 , דבריו וצ"ע תניאבדלא

 לה מוקמינן הערל ובפ' יכו' לאכולבדיה
 מן יאכל ואחר דכתיב עכ"לבתרומה

 ממש קדשים הכוונה דאי הוא לחמו כיהקדשים
 דמשלחן אלקי"ו לח"ם רק לחמו נקראיםאינן
 ומן מקה*ק אלקיו לחם כדכתיב זכו קאגבוה

 תרומה היינו דכאן קדשי"ם ע"כ וכו'הקדשים
 י בתרומתן בד"ה להלןועמ"ש

 א"כ וכו' חכמים לשה יכו בתררמתןבדעה
 כ"י דכתיב קתני דקרא שישנאתנא

 הכהצניע בדיוקי לפמ*ש עכ"ל ניל הואלחמ"ו
 בכתנה נקט דקרא לישנא הגא הדבר נכוןאמת

 וטהר השמש ובא הוא המקרא לשק דהנהמופלגת
 כנ"ל. תרומה )היינו הקדשים מן יאכלואחר
 לאכול לו הותרה אעפ*כ כפרתו הביא שלחומע"פ
 דידן תנא א"כ הוא. לחמיו כי שמש(בהערב
 לא דנפרה שרחי' אגב מלתא להשמיענוכשרצה
 נדע לא הנה בתרומה. מלאכול לכהןמעכבת
 משעה בדבריו רמז הנה מדבר הוא כהןמאיזה

 מכהן רצ"ל בתרומת"ן לאכו"ל נכנסיםשהכהנים
 להיות בתרומה לאכול אותו התירה שהתור'כזה

 בכהן דמיירי לן גודע ממילא לחמו היאשהתרומה
 והלכה הרב כתב עה*ש שיעלה עדבדיה י ודוק כפרה ומעוכב שמשושהעריב
 דקאמרי והא ס*ל כוותי' רבנן וכו'כר"ג

 כוותי בשכבך בפי' כלומר הרמב*ם נ*כוכו'
 דהרמב*ם דנ"ל הרמב*ם. בדברי עמ"ש עכ"לס"ל
 גם גזירה כאן ואין לגמרי ס"ל כוותימפרש
 דמפרש ונראה רש"י דברי השמיטהרע"ב

 אין דלהרמב*ם רל"ה סי' הב"י ונ"נבאיד י עיי*שכהרמב"ם
 לפמ*ש עכ"ל. סייג לענין כר"גהלכה

 סייג שום כאן ואין כר"ג הלבה הרמב"םבדברי
 דעת דעתם אבל א"ע. לזרז ד"ח לשמוע מצוהרק

 . רבותינו דברי על לחלוק באתי ולאקדושים
 ב"ב לפותרו רגילין יש השחר עמודבד"ה

 הרמב"ם בדברי עמ"שוכו'
 עיין וכו'. שהרמב*ם שרצ"ל מי וישבאיד

 י רל*צבתו'
 בכל דקרא דפשטי' ואע"ג יכו' הקטרבדעה

 ידושא לא עכ"ל. וכו' כתיבעולה
 סיירי הדשן תרומת בפ' דקרא פשטי'דאדרבא
 המיוחדת. העול"ה הי"א וכדדרשינן תמידמעולת
 ועכ"ו העולות %ל מינ" דרשינן באמתאבל
 בקער ע"ד בכתוב מפורש דבי' תמי"ד רקנקטו

 . תתיעד נקטו למה טעם קצת בדבריהםועמש"ל
 וכל וכו' שבכאן הרמב"ם יבפירושבא"ד

 לי תמי' עכ"ל נאמר העולהאיברי
 שמפרש נראה שלפנינו הרמב"ם בדברידאדרבא

 אחרת נוסחא ושפשר התמיד איבריעל
 . לונזדמנה



ברכהמאמתיוהיהכן

 ראי' לאו ומ"מ וכו' אמרו ימה א*כבדעה
 עדותו על סמך שוב וכו' הואגמורה

 רל*צ. בתוס' מהרי"ב הגאון הרב כתבעכ"ל.
 מ"ג פ"ה בזבחים הקדוש דרבינו מדחזיניןבמלם
 חצו"ת. ע"ד ולילה ליום ונאכלין תנא ומ"ווס"ה

 סגי ולא חצו"ת ע"ד פעם בכל למיתניוהוצרך
 ע"ד דזמנו ונדע ולילה ליום ונאכלין למיתנילי'

 בתלתא איתחזק הרי דהכא דר"ג מעדותוחצו"ת
 וכף הנאכלין וכל הבא ר"ג  שהעיר דאףוימני
  מעתה אמור ע"ז הקדוש רבינו סמך לאאפ"ה
 ולי עכ"ל היא גמורה וראי' נכונים רש"ידברי
 באיזהו דמשניות ראי' משם דאין נראההקטז
 חצו"ת ע"ד התם דקתני כראב"ע אתיאמקומן
 חצו"ת ע"ד מדאורייתא ולדידי' פסחיםבאכילת

 ע"ד לפרש הוצרך פסחים באכילת וא"כ לאותו
 וליל"ה ליו"ם סתם באינך מתני הוה ואילוחצו"ת

 מפרש מדקא הלילה כל דסאל משמע הוהאז
  ולילה ליום סתם ובאינך חצףת ע"דבפסחים

 עדותו על סמך ולא באינך גם לפרט הוצרךע"ב
 מדלא רש"י של ראיתו דאין נ"ל מיהודר"ג

 ראיתו רק התויו"ט כדברי וכו' תגאאישתמיט
  דמגילה בפ"ב במשנה רבנן פליגומדלא

  בכאןבהשיפלגי
  בהקטר  פסק פ"ר מהע  בה'  והרמב"םבאיד

 וכבר עכ"ל חצות עד ואיבריםחלבים
 דאי אהקטר גם קאי דר"ג הרמב"ם דדייקכתבנו
 קצירת במשנתיה למיתני ה"ל ורע"בכרש"י
 ואין וכו'. בלילה הנוהג דדבר לראי' ג"כהעומר
 במגילה  התשיב  לא  למה הרמב"ם לדעתלדקדק
 כ"כ הבלל בזה דאתיא די"ל קדשים אכילתג"כ

 והך וכו' בתוספתא מדתניא אלאבא"ד י הנ"ל מהרי"ב הרב כןגם
 והרעיב  לרש"י  קושיא  הוה לאתוספתא

 באמת הוא וזה  הרמ"י  באבילה  לה מוקידאינהו
 ובאמת  באכילה סיירי דהתוספתא בעלילנראה
 אין אבל דכתב להבין אוכל לא המעיו"טדברי
 כוונתו אם וכו'. כר"ת חיטב שאת וכףחייבים
 איכא ברת חיה מאי בהקטרה התוספתאלהעמיד
 ואם גרידא לאו אלא אינו עה"ש אחרבמקטיר

 חייבי"ן איין דהתוספתא והלשון ירדו לאעלו
  דבאכילה ודאי משמע וכו' נותר משוםעליה"ז

 נראה ע"כ כרת חיוב הוא שתר דבאכילתקמיירי
 לה שתעה דממשנתיט בכ"מ מרן כדבריודאי

 יראה הרמב*ם בדברי שם ןהמעייןהרמב"ם.
 ק"ש לענין לדבריו לעיל שכתבתי כמולעין
 תיקנו לא חכמים וגם כר"ג הלכה דלגמרידס"ל

 דאין ובאכילה בקרבנות ס"ל דכן וניאהבגזירה.
 נק' לא אבל ד"ח לשמוע ומצוה זריזות רקכאן

 חצות אחר ודסבכל והמקטיר ק"ש הקוראעבריין
 מאין הרמב"ם בדברי לעיל הבאתי וכבר נ"לכן

 וההבלח דידן הש"ס משיטת הרמב*ם להשמע
 רשפי בדברי דקדוקים איזה ג.כ לךדאציין י עיטש כן לפרששהכריחו

 , בדבריו  לעיין להרוצהז"ל
 בתרומתכן. עד וכו' מאימרתי בד"הרשעי

 עמ*ש כדרכו שלא הבבא כל צייןהנה
 יא מאימרתי תיבת דקדוק המשנהבדקדוקי
 בפ*ע בבא הוא דהרישא משום אימתאיקאמר
 כהזנה סתם רק ר"א דברי ואינו בתרומת"ןעד

 צודק ע"כ בפ"ע בבא הוא סעף עיד ומןלכ"ע
 מהתחלת רק מיירי לא דהת"ק 21אימת*ילשון
 מאימת*י מן דציין רש"י כוונת ג"כ וזההזמן.

 ! שוק בתרומתכןעד

 ומקמי וכו' ואילד ומשם גר סוף עדבדעה
 מתחילה  רביאר  שינה הנה וכו'. נמיהכי

 בדברי )עמ"ש הזמן התחלת אח"כ  הימןסוף
 מהמנהג לו הקשה ז"ל רש"י דהנה וי"להרע"ב(
 השפשר י"ל  והנה כמתניתין. דלא מבע"ישקורין
 ה"נ אין אבל המובחר מן למצוה רקמשנתינו
 דהא כן לומר א"א  אבל  הומן. לזה קודםדיוצאין
 רק הוא  האשמורה סוף עד לומר א"אבסיפא
 ר*א דא"כ הלילה כל דיוצא אה"נ אבללמצוה.
 בל  להקרים  דמצוה ס*ל ר"ג גם דודאי ר"ג.היינו
 ממילא הלילה. כל מצותה ובדיעבד  השפשרמה

 לחובה הריבוא גם דוקא לחובה מיירימדסיפא
 מבע"י שקורין מהמנהג שפיר לו והקשהדייקא

בלז
 משתחשך  לקרותה  עלינ"ו  חובה ולפיכךבן*ד

 קורת שאדים  ראשונה פ'ובקריאת
 חובה דייט בעדית מדבר בנוכח התחיל  הנהוכו/

 ימ ית שאלם בנסתר וסיים ינדעלינ*ו
 ק"ש שקורין מה על תמה י"ל דרשניוהנראה



כזברכהמאפתיוהיה

 פירש"י לזה עם בהמון מוחה מאן בבה"כמבע"י
 לעשות המדקדקים )הת*ח עלינו חובהדבאמת
  שמע קריאת  משתששך.  לקרותה  בתקנה(המצוה
 לסמוך ואין פרשיות הג' כל אכילה שדםמיוחדת

 עם בהמון מחינן רלא והא המטה שעל ק"שעל
 י"ח שיוצאין סוברים שהם למחות הי')דמהראוי

 מחינן דלא פירש"י לזה מבע"י( בבה"בבק"ש
 פ' דבקריאת לגמרי המצוה ביטל כאןראין

 דבדיעבד יוצא מטתו על קורא שאד"םראשונה
 דעת פירושינו לפי נמצא  ראתווגה בפ'יוצא
 שעל ק"ש על יסמוך לא נפש  רבעל הואוהכ"י
 וא"כ וכמ"ש עם בהמון מחינן דלא רקהמטה

 1 התוס' קושטת להואזדא

 וכו' הליל"ה שכ"ל עה"ש שיעלה עדבדיה
 עמ*ש סופ' עד  הלילה מתחלתרצ'ל

 לכפול הצורך מן ואין ותבין הרע"בבדברי
 העולות כל יציל עולה של איבריםבדיה

 פי' ולא ויחיד צבור  עולותהקרבין
 בדיוקי עמ"ש דייקא תמיד עולתכהרמב*ם
 חלבים רש"י ומדייק הרמב"ם ובדבריהמשנ'
 הקדים זה דבעבור להורות הקרבע"ת כלשל

 כל מן הם דחלבים לאברים חלבי"םהתנא
 : מעולות רק ואבריםהקרבנות

 לא כר"ת. ויתחייב וכו' להדחיק כדיבד"ה
 נותר לידי קדשים שיבואו כפשוטופי'

 ותבין הרע"ב בדבריעמ"ש
 א'. במשנה מ"ש עי"ז מאימתוי. ב'משנה

 לשון יתבן בודאי בכאןוהנה
 שהכהנים משע"ה במ"א עמ"שמשיכי"ר י הזמן התחלת על רק הח"ק קאי דלאמאימת"י

 וכו' נכנסין משהכהנים אמר לאוכו'
 מחוייבת פעולה שהיא הלשון משתמע הי'ראז

 בק"ש יתחייב לא הכהנים כניסת ובזולתלק"ש
 )לא משיכי"ר אמר למה בכאן גם לפי"זוא*כ

 מחויבת פעול' שהוא דמשמע שיכי"ר(משע"ה
 התנא דממך כפשוטו לומר יכולני והנהלק"ש.
 לישנא בכאן ונקט משע"ה דמיירי ארישאא"ע

 מאי מקשה בגמ' דהנה לומר לי יש ועודקלילא.
 חיהרא דעמרא גבבא בין אילימא ללבן תכלתבין

 מידע נמי בליליא הא דתכלתא דעמראלגבבא
 שב"ח תכלת ביז אלא נ"ל( הלבנה  )לאיריריע

 תכלת שצבעה צמר גיזת ופירש"י שב"הללבן
 )הוא יפה הצבע נקלט שלא מקומות בהויש
 דאמרינן בתוס'  והקשו הרעיב( שכתב הב'הפי'

 תלוי שבה זו מצוה ראה אותו וראיתםבמנחות
 בין משיכי"ר כדתכן ק"ש זו ואיי אחרתמצו'
 תלויה אינה צמר אגיזת קאי ואי ללבן.תכלת
 ראה כפשוטו מפרש ז"ל דרש"י )י"לבציצית
 אחרת מצוה ותזכור ולבן תכלת בה שיש זומצוה
 בלילה ועוד הללו( הגוונים ב' בהבחנת זמנהאשר
 צבוע שאינו צמד לדאות יכולין פעמיםנמי

 דודאי קושיא זו דאין ס"ל ז"ל )רש"יכדרכו
 הלילה לאור לא אבל זה להבחין יכולים הנרלאור
 בין לפרש יש ע"כ וככבים( הלבנה אורהיא

 וגם תכלת בו קבוע וךהי' בציצית שב"התכלת
 וחוליא תכלת של חוליא בו וענשין לבן חוטיןב'
 שהביא הא' כפי' )והוא התוס' עכ"ל לבןשל

 דאיך בזה מיאן ז"ל ררש*י והנראההרע"ב(
 על הכוונה ותהי' שב"ה תכלת בין במשנ'יאמרו
 במשנתינו שמייהו דכר מאן ציציתהציצית
 משיכי"ר שאומר דכיון ז"ל התוס' לרעתממילא
 פעולה שהיא משמע שיכי"ר( משע"ה)לא

 על הכוונה כרחך על ק"ש בזמן בכ"ממחוייבת
 ציצי"ת )ובל"א תפילין בלא ק"ש דהקוראהציצית

 ללבכם מחויב וא"כ וכו' מעיד כאילו בת"ז(כ"ה
 לבודקם צריך כרחך ועל לק"ש קורםהציצית
 היא וא"כ כדינם. הם והלבן התכלת אםולראות

 . ההוא בזמן מחוייבתפעורה
 בין מפרש הייתי ז"ל פירושם לולי כירדע

 השחד אור על שבשה ללבן שב"התכלת
 מזרח בפאת להתנוצץ האור כשמתחילבעצמו
 להתרחב וכשמתחיל תכל"ת בגוון הואהנה

 מתחיל בתחילה שהאיר המקום הנהביותר.
 תכלת בו יש בעצמו ההוא בתאור הנהלהתלבן
 א"ש קורין מאימתי במשנתינו מאר ויצדקולבן

 תכלת בין השחרי"ת( )באותו משיכירבשחרי"ת
 ~בן שבה תכל"ת בין בגמ' מ"ש היינוללבן
 מחוייבת פעולה משיכי"ר לפי"ז ויצרקשבה

 מתחיל דאפילו ק"ש יקרח לא ההכרה זאתובזולת
 לא תבלת כולו עדיין כשהוא להתנוצץהאור
 דנא מלתא ויציבא לבן ג"כ בו שיהי' עריקרא

 עם מספרת שהאשה הנועד זמן הקודש דרךעפ"י



ברכהמאמתיוהיהכח

 זמן הת8 תיוורא נהורס עם תיכלא נהורסבעלה
 ויהודא עילאי יתודא וברויך שמע לק"שהנועד

 י והמ"יתתאה
 צבע מין הערוך בשם פי' יונה יבינוכרת"י

 באפשר שהוא ונ"ל הינד"אשקורץ
 בתוס' וכן צעיפיהן בו מתקנות שהנשיםאינדיך
 שאגו מה שהוא כתבו ע"ב מ"ז דףחולין

 , ע"ב ל"א דף סוכה בתוס' ועינןאינדי"ש קוראיי
 לה דגרם ומאן וגומר"ה דל"ג איתרגרמרוה

 דהא פירושא מהו ונחקורהנשובה
 קריאתה לגמור דוקא שמחויים נפרש אםמילתא
 להתחיל מתירו אתה דהרי לומר א"א זהבהנץ

 להנץ קודם רב זמן והוא וכו' משיכירהקריאה
 שיאריך יצווהו שהתגא ס"ד וכי משעהיותר

 אם והנה הנץ. עד וכו' משיכיר כ"כבקריאת'
 וה"ק כותיקין מ"ה למצוה התנא דכוונתנאמר

 אבל וכו' משיכיר תיכף לקרותה רשאיודאי

 שיגמור כדי להנץ סמוך עד להמתין היאמצוה
 ידוקדק לא הפירוש וג"ז כותיקין בהנץאותה
 דפל*ג יהושע ר' הנה קאמר למצוה דהת"קדא"כ
 אינו ודאי וזה קאמר למצוה ג"כ ג"ש עדואמד
 בזמז להקדימה טוב דיותר מודה ר"י גםדודאי
 מאן צ"ל ע"כ אלא אדם. בני לרוב קימהשהיא
 )אשר קריאתה זמן גמר היינו רגרמר*הדגרס
 ואהא החמה הנץ עד זמנה( יעבור הזה הזמןאחר
 שעוה ג' ער גמשך ומגה ואמר  יהושע ר'  רפליגהוא
 וגומר"ה לשון למימר ל"ל זה פי' לפי תקשהואם
 סוף עד בס"א כמו החמה הנץ עד סתםולא

 מאימתי כלל מפסיק דאינו התם שאניהאשמורה
 דמפסיק בכאן משא"כ וכו' סוף עד וכו'קורין

 בדברי אי"ה שאכתוב מה ועיין דר"אבפלוגתא
 וגומר"ה: שפיר גרסי והמרדכי הסור דגםהתוי"ס
 דכשהחמ' ניצוצין לשון ול"נ בתוי"ט עיקהנעץ

 כס. נראה הארץ ע"פ לזרוחמתחלת
 בכלל ועד עד ג"ש עד ממנה נזרקיןניצוצות
 ובגמ' וכו'. מלכים בנ"י דרך שכן אי"היפורש
 דהנה ונראה בנ"י ול"ג מלכים דרך שכןגרסינן
 בני ישראל כל דס*ל דריי מעמא נראהלכאורה
 ג"כ ר"י את מנאו לא למה ע"ז וקשה הםמלכים
 כל דס"ל הנך בהדי דשבת פי"ח רישבשיטה
 קבלת הרי קזזה ועוד הם מלכים בנ"יישראל

 פסקיכן ובכאן כשיטה קיי*ל דלא ד"אהגאונים
 התוי*ט כמיש דריי מעמא ע*כ אלא כרייהלכה
 יחיד לשון ובקומ"ך בשכב*ך דכתיב הר"יבשם
 ליחידים קימה זמן כשהוא אפילוסהחמע

 בנ"י ל"ג ולפי"ז ק"ש. זמן עדיין הוהולמועטים
 בנ"י ישראל דכל יישום הטעם דמשמעמלכים
 וגרסיא כמ"ש דר"י טעמו אינו  וזה הםמלכי"ם
 שיהיו בגמ' מצינו לא וזה וכו' מלכים דרךשכן
 )מיהי כנ"ל הוא הסעם ע"כ מלכים ישראלכל

 ומתמן כתב בתחילתובת"ז
 איתקריז~

 ישראל
 באבנן ס"ל מלכי*ם בנ"י דגרס ומחןמלכי"ם(
 והא מלכי"ם בני ישראל כל דס"ל דרייסעמא
 כשיטה קילל דלא וגם בשיסה. ר"י את מנאודלא
 כ"י שפיר פסקינן דבהא י"ל כר"י פסקינןובהא
 מלכו"ת עול קבלת ק"ש להיות מלכים.בני

 מלכי"ם בנ"י הנם הנה המצוה והמקיימיםשמים
 : מלכי"ם בנ"י בקימת זמנה נתלהוע"כ

 שכן הל"ל וכר בג' לעמו*ד מלכים בנידרך
 )כלשת ג"ש עד ליש"ן מלכים בנידרך

 מזרח מלכי שכל אני חסיד לא דוד אמרהגמ'
 ונ"ל וכו'( חצות ואני ג"ש עד ישיני*םופערב
 אמיעוטא דסמכינן כיון הקשה ז"ל הרמב"ןדהנה
 יהיו א"כ דשחרית ק"ש זמן לענין מלכיםדבני
 ביום שעות ג' עד דערבית ק"ש לקרותרשאין
 דהבני ותירץ מלכים. לבני שכיבה זמןדמיקרי
 הההן כ"ז במטתם  ושוכבים  הם נעוריםמלכים
 ולפי"ז שכיבה. זמן מיקרי לא ע"כ ישיניםואינם
 ואמר לישען אמר שלא בדבר התנאדקדק

 דרך שכן הל"ל קשיא הא לי קשיא ואי ,לעמו"ד
 בשגם ובקומ"ך דקרא כלישנא לקר*בזב"מ

 עמיד"ה דלשון כ"כ צודק אינו לעמו*דשלשון
 מי על צודק קימה לשון אבל היום. לכליתכן
 מעל ויקים כמד"א יושב או שוכב עתה עדשהי'
 הכינה ג"ש עד דסובר ר"י דהגה ונ"להכסא.
 וכמו הפוסקים כל פסקו וכן ג' שעה סוףעד

 ג"כ )לתפילה( שעות ד' עד רי"א בפ"דלהלן
 דרך שכן שאמר בטעמו יבואר ולפי"ז ד'. סוףעד
 בסוף ומעומדים פירושו ג"כ בג"ש לעמודב"מ
 דמקשה ב' ג' דף הגמ' בסוגיית והנה ג'.שעה
 הלילה( הוה משמרות ג' )דסבר דר"נאליבא
 אן כתוב חדוד קרחי תרי המע יתורצוהאיך



כסברכהפרמתימש

 אומר אחד וכותב וכר אקום לילה חצות4מר
 סבר ומתרץ משמרות. ב' אשמורות עיניקדמו
 לעמוד ב"מ דרך שכן לאמר יהושע כרילה

 קאמר מלכים לשאר אשמורות עיני וקדמובג"ש
 אשמורות ב' ה"ל דיממא ותרתין דלילהשית
 )וזה ג' שעה בתחילת רקמים מזה נראהא"כ
 רק הוא ק"ש דומן שכתב הגה*מ דעת לדעתיהגא
 או"ח בטור הגהות חידושי ןוכ*כ ג' שעה תחילתעד
 )המגיה(ן עי"ש שם סובא חתירוץ גם ג"חסי'

 הוכחתו הנראה וכפי דבריו דחהוהב"י
 דעד לומר וא"א הלזו( הגמ' משיטתהוא
 במטתם נעורים ג' ובשעה ישינים שעותב'

 לצאת היל לדוכתא הרמב*ן קושיית הדרסדא"כ
 לומר וע"כ שעות ב' עד עכ"פ דערביה ק"שי"ח
 דבאמת וצ*ל והבן. הם נעורים שעות הג'דכל

 ג' 12עה בתחילת ממטתן מלכים הבניקמורם
 עמדם על שיעמדו הגוף ותיקון הלבישהאבל

 והנה ג'. שעה כל שוהים בזה היום כלכדרכם
 )כמבואר ארעי דרך יקרא שלא ג"כ בעינןלק"ש
 ק"ש זמן ע"כ הגוף ותיקון בהבנ' רקבריקא(
 ישראלים הם אם מלכים שהבני שעה עדנמשך
 מה לנו יונח ובזה ק"ש. לקרות ראוייםיהיו

 היא הקימה גי לקרעם אמר ולח התבאשדקדק
 לעמוד וכינו לעמוקך אמר אבל ג' שעהבתחילת

 פוף עד הוא הטף ותיקון בלבידיה עמדםעל
 : נ"ל ג'שעה

 בדיעבד דמיירי הלשון משפט יפיהוורא
 דאילו ונרצה שילך. מסק ק~אהל"ל

 הפסיד לא ואילך מכאן קך*א שוצףה"
 אמריקן בברכותי' קרא כבר אם סדנא)הברכות(

 אבל לבטלה ברכה עון בידו ואין הפסיד שלחלי'
 ע"כ בברכוהי' לקרותה לו מורין איןלכתחילה

 י נ"ל לקרות אם לרפאל בא ויינו הקושיאאמר
 יש )הברכות( הפסיד לא ואילך מטהמילתא

 דשחרית אקדש רק קאי אילהסתפק
 הדין ג"כ דערבית בקרש 4ו. אמשנה גם קאיאו
 אקרש גם דכאי נראה רש"י טדברי והנהכן.

 )הברכות( הפסיד לא מדקארר אבלדערבית*
 בקורא ובגמ' ברכית שום כ% הפסיד דלאנראה
 א"כ השעיבט יאמר לא עה*ש אחר דערביהק"ש

 דס*ל מאן לדעת וי"ל השכיבנ"ו ברכתהפסיד

 יאמר כשלא דגם י"ל דערבית אק"ש גםדקאי
 וכו' טובה בעצה ותקנט יתחיל עכ"זהשכיבש
 גם א"כ פוסקים הרב"ה כדכתבו הברכהויסיים
 ללבן תכלת בין הרמב*ט . הפסיד לא זוברכה
 התוס' כפירחח הוא וכר שבציצית תכלתבין

 ; המשנה בדקדוקי ביארנווכבר

 לומר אפשר ר"א לדעת הקריאה שעתוסוף
 בר רוב עפ"י רק משנה סתםדדיא

 הברכות הפסיד לא רצ"ל הפסיד לארה"ש י ר"א הוא דר"יפלוגתי'
 ק"ש וקורא שקב"ה יוצ"ר מברךאלא

 בענין שכרו אבל היום מן שעות שש אחרואפילו
 בעיקר והנה עכ"ל. לכו' בתורה שקורא כמוההוא
 שש אחר גם הברכות שאומר שכתב בהאהדין
 אותם יאמר שלא שאומר מי דיש הדיעותרבו
 מי ויש התפילה כזמן ביום שעות ד' עדרק

 קאמר מדלא כובר ז"ל והרמב"ם חצות עדשאומר
 אפילו משמע ואיל"ך מכ"אן רק כך אח"רהקורא

 : נ"ל היוםכל
 לא מאי וכו' כאדם הפסיד לא הגמ' ז"ליהנה

 דהקורא לומר יצדק דאיך לאצ"להפסיד
 הקורא אדם כמו הפסיד לא זמנה אהרק"ש

 בהקורא מזה דנשמע מפסיד שאינובתורה
 והרי לו אין שכר גם אבל מפסיד אינובתורה
 והנה הברכות. הפסיד לא ופירשו( כולן כנגדת"ת
 הקור"א להד"ם תיבות אח"כ מובן אישלפי"ז

 לו שאין הגם דה*ק לפרש אט צריכיןבחור"ה
 הקרא כאדם שכר לו יש אבל בזמנה ק"ששכר
 המא הספר מן חסר עיקר לפי"ז וא"כבתור'
 ונ"ל בכ"מ הש"ס כדרך מחסר"א חסור"יאמרינן
 תלמוד דהנה חסרון. בלא בכהונה ידפיקדשפיר
 לברך וצריכין ולילה יומם בו והגית מצות'תורה
 ולא מהיום זמן איזה שמבטל מי והנה בכ"י.על"
 מצות עבר כבר הנה ללמוד. אח"כ כשבאלמד
 הברכה מפסיד אינו ואעפי"כ הקודמתהשעה
 לא עכ"ז ק"ש זמן המאחר כן כמו וילמודויברך
 כך הוא המשנ' שיעור וא"כ הברכותהפסיד
 שאינו הדבר אותו הפסיד ואילך מכאןהקורא
 הברכות( )היינו בתורה הקורא האדםמפסיד(
 להדדי ודמיין בת"ת קרש מדהלינן נשמעוממילא



ברכהמאמתיוהיהל

 : בתורה הקורא כאדם רק שכר לו דמיןנשמע

 הלכ' אין רצ"ל כר"י והלכה נר"א "ינהואין
 והלכ' לכרתי תכלת בין דאמר בהאכר"א
 : שעות ג' עדכריי
 דפסק כותיקין וכו' קריאתה השלמתלהוין

 דהלכה הפסק בענין והנה אבייכן
 קודם להקדים דמצוה מודה ג"כ ר"י ודאיכר"י
 קריאתה השלמת לכוין דיכול מאן ובפרטהננץ
 בפ"ג דמתניתין סתמא והרי כותיקין הננץעם
 תנץ שלא עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכולאם

 ; וכו'החמ'

 מהרי*ב הבלן וכו' צמר גיזתאחר פירורי וכו' ללבן תנלת בין בדויההרעיב
 רש** פירש הפירוש זה דהרי מתמי' רל"צבתוס'
 מה ומפני לפירש"י יעזוב עמש"ל התוס' זהודהו

 : כתוס' לפרש רצהלא
 קרוב התכלת צבע לכרתי תנלת ביןבדיה

 כתבו עכ"ל בלע"ז פורי"ש שקוריןוכו'
 וכו' והבצלים החציר כרת*י מפרשים ישהריי

 ענין דמה נראה ואינו ובצלי כרת"ימתרגמינן
 פ"א במ*ב עיק והנה עכ*ל. כרתי אצלתכלת
 פורי"ש הכא כמו ג"כ הרעיב פ" כרישיןדכלאים
 וז"ל או"ה גלית בשם התוי"ט ע"ז וכתבבלע"ז
 ירוקים בהיותם ושומים לבצלים קצת דומיםוהם
 שפיר וא"כ עכ"ל עדיע נתייבשו שלא כלומרעדיין
 ובצלים חציר מלשון כרת"י שם הצבע לזאתיש

 : במשגה עסהע*ל תכלת לגוון קרוביםבירקותם
 כדי החמה. "גץ ע*ם וממרה בדיהתרי*ט

 ונזכר כותיקים לתפילה גאולהשיסמוך
 במתניתין התם דקאמר עכ"ל פ"ג בס"ההרעיב
 עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכול אם לטבולירד
 שהותיקין הרע"ב שם ופי' וכו' החמה תנץשלא

 עכ"ל. הנה"ח ע*ם שתה לגמור ע"עמדקדקיו
 מדת השוה התוי"ט הרב הנה אדע ולא בערואני

 כן הדבר אין ולדעתי ר"א לדבריהותיקין
 אבל הנץ עם לגומרה ע"ע מדקדקיןדהותיקין

 י*ח ירואין אח"כ דגם מודים הותיקין דגםאה"נ
 עד אלא אינה ק"ש דזמן ס*ל ס"א משא"כק"ש
 גמר פירחזי וממר"ה דגרם מאן ואפילוהנץ
 תדע המשנה בדקדוקי לעיל  שהוכחתי וכמוזמנה
 רק הותיקין אצל כמ"ש הנו עקם דכא אמדדלא

 3ן דנין הנץ. ע"מ העתיק והתוי"ט הנץ.עתך
 :הגירס"א

 נוסחת שכן ונראה דגרמך4ה י"ג ונ"אבאיד
 )הארוך( והמרדכי תפיח סי' או"חטור

 תשפיד דכתבו רצ"ל וכו' הביאו מדלא דבובתפ"ב
 אעם לגמו"ר ההלל קריאת של הברכה בנוסחי"ל
 הדא לגמור. דפירוש שמדלגין בזמן אפילוההלל
 גומרין היו ותיקין שאמרו מה ראי' והביאוקריאה
 ממשנתיה ראי'  הביאו ומד"א קורי"ן היינווכו'

 בדקדוקי ולפמש"ל לה. דל*ג ש"טוגומר"ה
 הויה וגומר"ה פי' כרחך על במשנתיההמשנ'
 רא" אין ואש קריאתנו זמן של הזמןגמר

 יש מהותיקין זיתם ש גם ומיהוממשנתינו.
 ממש ממריין גומרי*ן. פי' ג"כ דבותיקיןלדקדק
 שיסמכו כדי בהנץ שתה מסיימין שהיודההפ
 ואכ*מ הגב' בשיטת אצלינו ונכתב לתפלהגאולה

 י המשנהבפי'
 ד"א פסקו וכו'. מלכים בני דוד שנןבד"ה

 וגם עכ"ל. הם מלכים בני כ"יכת"ד
 המשנה בדקדוקי עמש*ל בשיטה ר"י את מנולא

 ,ותבין
 הרשבוא הקשה וכו' תנלת בין בדיהתו*ח

  בזמנה קורין אין לר"א מלכים בניהנות
 יוצאים בעצמן  דהם מודה רר-א שבירז)ולי"ש
 דמוכח ונ"ל חיחק( אדם בני שאר משא"כי*ח

 במנהג ריי על פליג באמת דר"א הגמ'משיטת
 במציאות פלוגתא נקי זה )ואין מלכיםדבני
 ישראל מלכי היו לא כבר דבימיהם כיקהדווה
 במצות חלק להם דאין קושיא אין אוה"עוממלכי
 משמרות ג' דסבר לר*נ מקווה דבגמ'ישראל(
 דדוד המקרשות ב' יתורצו האיך הלילהושה
 משמרה )דהוה אקום לילה חצות אומר א'כתוב
 קב' אשמורות  עיני קדמו שזמר ח' וכתובופלגא(

 שכן דאמר יתושע כר' לה סבר ומשניאשמורת(
 עיני וקדמו בג"ש לעמוד מלכים בנידרך

 נאמר אם הנה קאמר. מלכים לשיאיאשמורות
 דרגא )רק מלכים בני של דרכם דוה ס"לדכ*ע
 המלכים( קימת בזמן ק"ש לתלות דאיןס"ל
 הרי יהושבע כ"ר' לוה סב"ר קאמרי. למהוקש'
 דוד הסק אלא לומר לתרצן ה-ל לא סגלכ*ע
 ע"כ אלא מלכים לשארי אשמורות עיניקדמו



לאברכהמאמתיוהיה

 בני מנהג כן דאין וס"ל פליג מלתא אכוליר"א
 , במתניתין ועמש*ל חיידקמלכים.

 בית וכו'. שמרים שמאי בית ג'משנה
 דהיינו שמאי של מדרורו ביתהיינו

 בית אהרן בית ישראל ביית )כעניןתלמידיו
 חלציהם יוצאי על הבזונה הוא הנה דוד ביתהלוי
 אנכי הנה כדכתיב בנים נק' התלמידיםוכן

 תמיד והנה י"( לי נתן אחברוהילדים
 מחדדי היו )כי ב"ה לדבדי ומקדמיםדבריהם
 מבחי' הגבורות חריפות ה*ס החידודטפי

 לך אבאר כאשרהיראיה.
 להל"

 ב"ה ולהיות
 הלל מן זו מדה ולמדו שקיבלו גדוליםעשים
 ב"מ פ' בשבת כמבואד ביותר ענוותן שהי'רבם
 עניו משה והאיש נו שמו גושיה מבחי')8י'
 ע"ב בהזמות ג"כ ביחד נרמזי' ע"כ וכרמאד
 מה"ש הם הלא דרגשי ושם החמישי שםדהיינו
 מרוב ע"כ הלל( )אועון ללה משה()אועון

 לדבריהם ב"ש דברי מקדימין היוענותנותם
 התורה מן זה מנהגם אמייל דמיסתפינא)ולולי
 מדת החריפות בסיד מחדדי הי ב"ש דהנהקיבלו
 היראתה מדת ידעת וכבר הגבורות מצדהירא"ה
 וביה ה' ירא*ת חיל אשת רה*ל בבחי'הוא
 לאיה בבחי' הוא ענקיה ומדת ענויים.היו
 עטרה יראיה שעשתה מה רז"ל מישבסוד

 בנודע לסוליתה עקב ענך*ה עזותהלראווה
 רה*ל ותעין ויצא בפ' כתיב והנהלמבינים.
 תלמיד ב*ע ירנתן ותרגם לו יתאמרנ'רלא*ה
 באסכמותא רה*ל ששיבת הלאל שלהגדול
 הצעירה הבחוב הקדים למה לו דהוקשהדלא"ה
 ע"כ רבים לשון הלול ונצענתי גם הבכירה.לפני
 מדת לאיה אשר קדשו ברוח קבלתו כפיתירגם
 היראיה( )מדת לרושל הסכימהענויה(
 %נןי*מ( ב"ה למדו ומזה מאמרהשתקדים
 היך14.ה( בבחי' )מחודדים ב"ש דברילהקדים
 לפני דתתקבל מלתא לאימא רעוא ויהאלדבריהם
 דבריהם שונים הע נבקה אלקים( הוא כלהיוצר
 רח"ל ותע"ן בסמוך מ"ש )כשתבין ב"שודברי
 דלא"ה. באסכמותא רהקל יחיד. ישעולאיה
 זכו ע"כ הב*0 לו ותאמרנה אח"כ כתיבודגה
 : קרל בית עפ"י כמותם הלכה שנסכעב"ה

 התנאים שארי בדברי כל נמצא לאוהנה
 כך אומרים התנא זה בייתלשיאמר

 הדבר רמז תבין בסמוך )לפמ*ש וב"ב בב"שרק
 ךכלא"ה כרח"ל אמרו בורז של דינובבית
 בימיהם כי ישראלה בי"ח את שתיהן בנואשר

 לשתי ונחלקו התורה במשפטי המחלוקתהתחילה
 )רק מחלוקת בלא התורה היתה ימיהם ועדבתים
 המחלוקת היתה בי"ס סמיכה בדין זעיריןבמילין

 בעצמם והלל שמאי נחלקו דברים וג'הראשונה.
 שמא"י תלמידי שתדבו רק בתלמוד( מבוארהכל
 לשתי העם יחלק אז צרכם כל שמשי שלאוהליל
 נסיבה היתה הש"י שמאת באפשר נ"ל וג*זבתים
 )כי לחומרא ב"ש הרוב וע"פ להלן אי"הכמ"ש
 לקולא וב"ה ודין( גבורה דירא"ה מסטראמדתם
 הנזכר" הלכות איזה זולת ורחמים דחסד)מסטרא
 מלכא וכו' בחס"ד מה"ד להבליל בדיבעדיות
 לכלול יצחק עקידת בחי' כעין והוא הואשלים

 : והב0 וכו' במיאאשא
 ))ננגיב יהודיה ו6ת נחווס זס וגותשכיל

 6ל לפני"ו 50מ ענו"ה( לא"ה50
 5סורו"ת יראה( רח"ל 50 )מנגידירס"ף
 5ו גקנוע חז"5 דרנו וסגם וכף גשנ"ה5פגיו
 נגי' ירא"ה ענו"ה וכגס ת5מו"ו.בי"ת
 בי"ת קוינה סנ6 5י0ר56 גנגס 0סגש"ן.

 : סונויס סנןת5מוו
 לזמן קרוב הזמן היות מפני לומהואפשר

 הדינים להתגבר התחילו חחהחורבן.
 היתה ע"כ החסדים אל כפופים היותםלבלי
 מדתו. כפי יאמר אחד שכל הש"י מחתנסיבה
 נמתקים שם והבר חיים אלקי"ם דברי הנלוואלו

 ושיתו בגמ' מ"ש לפי"ז )ותבין בשרשםהדינים
 קשה מי" שמאי לפני *כשף הלל היההיום

 מהשמאל שו"ר פני העגל. שנעשה כיוםלישראל
 שלעתיד הארינמל ממרן וקבלנו הדבר( הבןדין
 במעלה יהיה אז כי כב"ש. הלכה יפסק ב"בלבא

 הכסף על הזהב כמעלת החסדים עלהדינים
 בדרוש אצלינו ונסחב הכהנים. על הלויםומעלת
 קיים לא מגוה שאדונינו מה לך יונח )ובזהקרח
 נשארה ואצלו חטא לא הוא כי כב"ש רקפ"ו

 חתם אלקי"ם אמרתי אני נתינתה. כעתההורה
 קיים שפיר ע"כ ב"ב. לעתיד שיהיה וכמווכו'



ברכהמאמתיוה"הלב

 למזכרת המשנה בהתחלת זה וציינתי כב"שהמצוה
  בירך  תברי והל  המושיבים  החביריםלנפשות
 שלש ויה"כ בעריס, יכפר  הטוב  והשםאפשר

 י כרצונה שלא  יבר פינויאמר
 בערבי*ת תיבות דקדוק במ"א עמ*שבער"ב

 1  ישרש בער*ב וכאןבשחרי"ת.

 האמו- עפ* נ"ל אד"ם. כל אומרו אדיםכ"ל
 ק"ש יקרא לא פרקדן ריי אמרבגמ'

 שפיי. מיגגי הא ליקרי  רלא הוא מיקריומקשה

 ומשני אפרקיד דגני אמאן לייט  ריב*ל והאימי
 דמי שפיר צדק על )מוטה מצל"י כי מינניאמרי
 מצלי יוחנן ר' והא אסור נמי דמצלי אע"גמיקרי
 י"ל ולפי*ז ע"כ הוה בשר דבעל ריי רואניוקרי
 סדנא ויקרא יטה בערב סתם אמר הוה איבכאן
 לכך צריך אם להטות בידו רשות בערבדה*ק
 מעבודת ויגע עיף והוא בשר בעל שהואבגין
 אל*כז כ"ל אמרו ע"כ לחובה זה אין אבלהיום

 . אי"ה יתבאר ועורלחובה
 הגירסא כ"ה  יעמד"ך.  ובבקר  ריקרא*ויט*ר

  ואתחנן פ' בספרי  וכיה משניותבספרי
 יחיד כלשק  הגמ' בספדי אבל עיי"שוברי*ף
 מאן באפשר לומר ונראה יעמו*ד ויקריאיט"ה
 אל"מ כ"ל לשון ג"כ דייק יחיד לשוןדגרם
 כביה. דאי ואמרו טענריהו בזה דייקו דב*שוס"ל

  בשוה הוא הזמן הרי חכמן קאי ובקומ*ךבשבביך
 א"כ וכר שוכבים אדם שבני בשעה  העולםלכל
 ובפרט ובקומיכם. בשכביכם רבים לשוןהל"ל
 ואי רבים בלשון שמדברת שמוע אם  והיהבפ'

 יחיד לשון וכו' דגניך ואספת גם הריתקשה
 של שכר דומה ואין  המצוה שכר הוא רזהלק"מ
 הדמב*ם שזכר דעות אל במשקל ~הוא זה לולזה
 בגמ'( כמ"ש וכו' אכל אחד  הפסח את תואכלווב'
  החיוב הרי  להורות אד"ם. כ"ל ב"ש קאמרוע"כ
  החגרה אמרה ולמה אדם כל על מוטלדק"ש
 לכל מבתן וקימה  דשכיבה להורות יחידלשון
  ים*ה יחיד בלשון הגירסא הוא לזה קומרטהר

 השכיבה פעולת יעדיה יחיד כל יעמו*דויקר"א
 נקטו  שמחי  יבית  להיות  הלל ובית  הבןוהקימה
 דב"ה י"ל וגם אדים כ"ל כן גם נקטו אד"םכ"ל
 בעל שודוא מי אפילו להורות אד"ם כלנקטו
 כשהיה דוקא זה מוטה כשהוא לקרות דרשאיבשר

 בערב הזמן מצאוזע אם חבל מעיקרו.מוטה
 ככל וגם להסות. ראשי אינו עומד ק"שבזמן
  דברהמ*ז להדין  דומה וה  הדין ראין להורותאד"ם
 למקומו וחזר  כב"ש.  לעשות החמיר מרבנןדההוא
  הכש משא"כ דדהבא יונה הששכח ברהמ*זלברך
 להחמיר רשאי אינו במעשיו המרקיקתפילו
 כי בנה מנטעם לקמן טדפק בדי כדשששכאןכב"ש
 לפירושא פנים מראים א"כ כב"ש נחמירבאם
  וקימ*ה שכיב*ה דנינו ובקומ"ך בשכב*ךדב*ש
 ויבוש בחורה מבואר אינו הזמן א"כ האדםאל
 ב"ה וז*ש התורה עפ"י הנרצה בזמן להקלעי"ז
 קור"א והמחמיר המדקדק אפילו אדים כלג"כ

 דגרס ומאן כב"ש להחמיר רומאי ואינוכדרכיו
 בדבריהם טעם מרמוין דב*ש ס"ל לא רביםבלשון
 בשלמא בגמ' מקשה מאי דא*כ אד"ם כ"לבאומרם

 מפרשי ב"ש גם הרי וכד. טעמייהו מפרשי קאב"ה
 אדרם כ"ל ע"כ אלא אד"ם כ"ל באומריםטעמייהו

 דבר היים אדים לב"ל בחובה שד"א להורותהוא
 כ"ל דנקטו דכיון לעיל שכתבתי וכמורשות
 ויעמדו ויקרצפו יט*ו רבים לשון נקטואד"ם
 כצל דבתיבות וס"ל יחיד לשון יגרס)ומאן
 מפרש קא כנ"ל טעמיכם ב"ש מרמזיןאדמם
 טעמייהו מפרשנו קא ב"ה בשלוחא כך הגמ'קו'

 לפרש ואפשך רמיזי מרמזי ב"ש משא"כבפירוש
 , לעיל( וכמ"ש אחר באופן אד"םכ"ל
 לשון דגרס מאן הגירסחות בין חילוק נ"לךעךד

 דוקא דסובר ילאה ויקר*א יטהיחיד

 צבור באסיפת משא"כ  יטעה ביחידותבקורעי
 לשון  ובקומ"ך וגהרכב*ך  מרבתיב  לה ודייקבבה"כ
 אד"ם כ"ל וידהים א"ש והיה בפ'  אפילויחיד
 ויקרא"ו יטעו דגרס ומאן בפ*ע אדיםבהיותו
 לדעת להטות מחוייבים צבור באסיפת דגםמפרש
 בריבוי אפילו אשם כפל אדרבא ושפרשב"ש
 יאמר או ויקרא"ו יטעו צבור כללעות אדםבני

 הקץ ש יטה מהן אחד אם סגי דבצבירדסד*א
 בצבור בהיותו אפילו נץ ש דהחיובקמיל
 לדינא נ"מ בכ"ז ואין יחיד לגיון ובשכב4ךדכתיב
 לדייק רק באתי לא ואני כב"ש הלכהדאין

 י ה80 במקרה לא יחפניהגירסאות
 לפי הנה כדרכ"ו קיר"א אדם כלרבה*8

  ב* ברש בדברי גם בגמראהגירסא



לגכרכהפתאימש

 בכזבניות גירסא לפי אך ניחא. ויקריא יטעהיחיד
 הלגל ויקראו יט"ו רבים קורי"ן ב"שבדברי

 רבים לשון ג"כ כדרכ"ן קורי*ן ב"הבדברי
 לגירסא לומר ואפשר וברי*ף( בספרי כיה)ובאמת

 אומרים היו יאילו יחיד לזיון קאמרו דסהן"הזו
 ביחד כשהם דהרבים דה"ק סדנא כדרככןקורי"ן
 או מוטים כולם ש רק מחבירו אחד ישנהלא
 כמו יחיד כל כדרגתו קורא קמיל עומדים.כלם
 נעל. קפידא בזה ואין יושב או עומד רוצהעידנא
 ספרים ביש וכף שרכבים אדם שבניבשעה

 וכף שוכבים אדם בני שדרשךגרסינן
 שדרך בשעה ומרווחת ישרה גירסא היאולכאורה

 אבל וייקצו ששוכבים בוצעה ולא לשכבב"א
 יט*ה יחיד בלשון דגרם מאן בב"שלפמש*ל
 קרא מדנקט קאמרו ולרא" לטעם הואויקריא
 על קאי לא ע"כ ובשמיך ובשכב*ך יחידלשון
 י"ל ממש: וקימ*ה שכיבנה האדים על רקהזמן
 שבני בשעה ב"ה בדברי מדוקדק שקפירלפי"ז
 להורות ירו' שדריך והשמיטו שוכביםאדם

 וקימה שכיבה דזמן יחיד לשון נכתבדמש*ה
 דקלמי ובמיעוטא דגני במיעוטא אפילוהוא

 נעלז העולם לרוב מדריך זה שאיןאע"פ

 הגירסא וברא"ש בדרך בא הייתי אניארטט
 ויבואר בדרך מהלך הייתי אחתפעם
 הנלע*דז אי"האח"כ

 והנרשה מיותר 8נ*י תיבת תו' היטשאני
 שמא אמר ישמעאל ר' וזקף בגמ'דדתה

 וסד"כ לדורות הלכה ויקבעו התלמידיםיראו
 לבדי אנ"י קמ"ל להחמיר ההרש אין רואהבאין

 דהוהי מה והוהומיתי
 מהליזך 8% ב"א שמרו בדרך בהאהייתי

 דמהלד י"ל ג'( דף בגמי יוסי ו'הנלשון
 בכאן. לטח דעתו ואין עדיין מהלך כמיהואנקרא
 המנוח למקום ב"א שכבר פירחי ב*8אבל
 ב"א שהיי ומשמיעט צוערה ב"א ואט)כענין
 מדרך זה והנה הדרך(. מן עיף המנוחלמקום
 בכאן. לנוח ורוצים הדרך מן הבאים אדםבני
 לנוח מעט צידיהם על ושוכבים מטיםהנה

 שהוא 9 בהטיה ניכר היה לא וא*כ הדרך.מעיפות
 הואיל דהוה מה הוה ואעפ"כ ב"ש. תומרתמחמת
 ידוקדק ובזה ב"ש. כדברי לעשות היתהשכינתו

 תיבות בלש כדבה"י לקרות והטיתיאומרו
 דסה1מיענו יונח ולפמפם מיוחסין ב"שכדברי
 בבאש להחמיר כפנתו ונהיתה בלבד הסמנהדעל
 מצרף הקב"ה אין דבישראל היות עם והנהנענש:

 דבזה י"ל הטוב. במעשה רק למעשההמחשבה
 שהם להיות סיבית יותר חכמי"ם דבריחמורים
 כביכול אוא מהחכמים המשיפעים חכמיםדברי
 להלן עוד יבואר ואי"ה הדבר הבן מהקב"הבחי'

 שלז הריששבדברי
 הייתש אחית פעוים ז"ל הרא*ש בדברירהבה

 אמר רנב*י בגמ' דהנה נ"ל בדרךמהל"ך
 מדר"ט ראי' ופייתי מיתה חייב ב"ש כדבריעשה
 לו שעזר דהויי חסדי דלולי רנב"י כהנתנראה

 בסכנה היוחג תיכף שהרהר תשובה ע"י)בוודאי(
 פירושיה לפי והנה חרו. מ" מתחייב באמתה"ה

 חשש היה %א לבדו שהיה אנ"יבתיבת
 הנה יפירושיט. ב"א בתיבת יגםמהתלמידים

 היה במזהיבתו רק הדרך מזליפות עצמוהטה
 דברי לפי סי' חייב היה וע"ז כב"ש ביהלעשות
 מחשבה בישראל הרי לפי"ז קשה והנהרנב"י.
 )עמש*ל( למעשה מצרפה הקב"ה אין טובהלא
 לבאר בכדי הלשון ושינה ז"ל הרישש באלכן

 אירע אחת פעם ותינו אנש תיבת מכוונתהכוונה
 בתיבת וכשנתו בי ותחרני אהדנה לא ושוב כזאתלו

 טוב לא אהגר הגבר הוא אני כמתאונןלבנ"י
 מהלתך הר8"ש מבאר ב*8 ובתיבת1~1יתי
 שאמרו )כענין מהירות פירושו ב"8 תיבתכי

 שאיחרו על בעוה"ז מעונין הגרים מה מפניחכז"ל
 ישלם מפסוק לה ולמדו השכינה כנפי תחתלבוא
 ביץ וכף יחסות בא*ת אשר וכו' פעלךיעי

 פירושו ולפי*ז מיהרת( בש"ת ותויברשיי
 נחפז ופיתי הינו בדרך שמיהרתי היינובלא
 ואף הילוכי באמצע מהלך הייתי עדיין כילדרכי
 והנה ב"ש. כדברי לעשות ע"ע החמרתיעפ"כ
 דהוה מה הוה ע"כ ממש עשי' מיקרי שפירזה

 בדרך גב*8 במשנתינו לומר לי יש עודרהנה נענשי היה ל8 המבהשבה עלאבל
 הדרך1 באמצע לדרכי נחפז במהירות בנ"לוסיט
 מצוה בדרך דהמהלך מודים ב"ה גם בזהוהנה
 ההנה ברייה ויין ע"שש יבבך ש עדלעמוד
 להפסיק צריך הייתי לב"ח שגם היות עםאמר
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 ב"ש בדברי שהטיתי כיון עכ"ז ולעמוד הדרךמן

 דוויה מה והוה בעצמיסיכנתי
 למה המפורסמת הקושיא יישב ז"ל הרמ"זרהנה

 על בנפשו שהתחייב לר"ט חכמיםאמרו
 ! נ"נ דף בגמ' אמרינן לקמן הרי כב"ששהחמיר

 לברך למקומו וחזר כב"ש לעשות והחמירבההוא
 בדקדוק )עמש"ל דדהבא יוצא ואשכחברהמין
 ר"ט דברי דפירוש ז"ל הוא ותירץ ויקרא"ו(יט"ו
 היינו הלסטי"ם. מפניי בעצמ"י וסיכנת"י כךהוא
 א"ע הכנסתי ואעפ*כ לסטים גדודי המשםשהיה
 ב"ש. כדברי לקרות והטיתי שם להתעכבבסכנה
 בעצמך לחוב היית כדאי שפיר ליה קאמריוע"ז
 מל שא"צ בדבר בסכנה א"ע הכנסת דלמהוכו'
 )וזה כב"ש להחמיר רשאין סכנה בלא אבלהדין.

 אי"ה( בסמוך אבאר כאשר נראה איתהפירזה
 בדר"ך ב"א הייתי לבאר נוכל הפירושולפי"ז
 גם למצוה לעמוד בהכרח והיה ההילוך.באמצע
 במקום שם למשוה ע"ע סמכתי לזה ב"הלדברי
 כדאי חכמים ואיל ב"ש. כדברי ולהטותסכנה
 דביה דהגם ב"ה דברי 9ל  רברס וכו'היית
 דיוצאין ס"ל אבל מההילוך, לעמוד דמצוהס*ל
 לעושת חלילה סכנה במקום בודאי בהליכהגם
 במקום ולהטות לעמרר שהחמרת בזה והנהכן

 כב"ש: להלכה הראת בזהסכנה
 ובאמת כהרמ"ז. פירשו לא המפרשים בלרהנה

 יהבן לא הזה הפירוש לפענ"דגם
 דכוונת ס"ד דאי א' קרחיות כמה מכחבמשנתינו

 להטיה קודם היה מהלסטים דהסכנה ותאר"ט
 לקרות והטיתי וכו' בעצמי וסיכנתי הל"לאיפכא
 ואח"כ מקודם א"ע הטה שהוא ע"כ אלאוכו'.
 וכו' היית כדאי חכמים א"ל ינ' הסכנה לובאת

 הרי יעבור. לא אם אפילו ב"ה דברי עלשעברת
 בביטול ואפילו פ"נ בפני שעומד דבר לךאין
 דלק*מ הרמש לקושית  אחסובה ע"כ  עצמהק"ש

 כמצוה שדים עצמם דב"ה ברהמ"ז דשאניכמש"ל
 משא"כ ויברך למקומו לחזור המובחרמן
 ובקומ"ך בשכב"ך ב"ה דדרשו כיתכאן
 מצוה שום אין א"כ וקימה שכיבהזמן

 מאד אדרבא ממש וקימה  בשכיבהלהחמיר
 דהמחמיר כב"ש לעשות שלא ב"המקפירים
 בשכב"ך ב"ש. לדברי פנים שיש בעצמומראה

 לפי"ז א"כ ממש. וקימה שכיבה פירפרוובקומ"ך
 להקל עינו  ויבהנו  בתורה מבואר אינוהזמן
 שתדית של דבק"ש י"ל הסברא זאת )ולפיבזמן
 העברה מיקרי לא כב"ש לעמוד האדם יחמיראם
 אם מודים. ב"ה גם הנראה דלפי ב"ה דבריעל

 המצוה ולכבוד השם יחוד לכבוד לעמודרוצה
 בדברי בדבר וצ"ע מואב שלך עגלוןוכענין

 להורות ולא בס"א אי"ה שאבאר וכמוהירושלמי
 היית כדאי לר"ט חכמים מ"ש ולפי"ז באתי(הלכה
 ב"ה גם בברהמ"ז ב"ה דבר*י ע*ל שעברתוכו'

 כרו משא"כ וכו' להזור מעה דמצוהמודים
 לפירוש פנים מראה כב"ש לעשותההומרא
 חסן ממש וקימעה שכיב"ה ובקומ"ךבשכב*ך
 הוא וא"כ בתורה מבואר איש וקימהשכיבה

  והבןי  ב"ה דברי על לגמריהעברה

 בדרך בכא הייתי 8נ*י עוד יפרשויתכן
 דאשבחן א"ע מתמי' הי' שר"טוכו'
 לזכות כב"ש לרועות הדרך מן לחזורדהמחמיר
 החוזר דאשכח דבהמ*ז מעשה וכההוא לותחשב
 לי המיועד בדרך ב"א הייתי ואני דדהבאיונה
 פסיעה אפילו פסע"תי ולא עלי' דגלך אנכיאשר
  לעיוות הדרך באותו שם והטיתי לצורך שלאאחת
 כדאי והשיבונו וכו/ וסכנתי ואעפ"כ ב"שכדברי
 . וכנ.ל לברושם"ז דמי ילא וכו' שעברת וכו'היית
 ל"י אמר"ו העתיק וברא*ש חכמים לואמרו

 דבמשנה כמש"ל שיעי ברא"שועוד
 פע"ם וברא"ש בדרייך ב"א היית*י אנ"יאיתא
 לעיל פירשתי )וכבר בדרך מהלך דהית"יאחית
 עשה יחזקאל ר' תני בגמ'  רהנה נ"לוכעה(
 ב"ש כדברי עשה אמר ורנב*י עשה ב"שכדברי
 לחוב היית כדאי א"ל וכו' אר"ט דהרן מי'חייב
 יפלוג וכי יחזקאל ר' על מאד קשה והנהוכו'.

 מפורשת. הרשב"א( קושית שהיא )ומצאתיאמשנה
 בעצמי וסיכנתי שפירש הרמ"ז פי' לפיוהנה
 נשתהה ואעפ*כ סכנה מקום ההוא המקוםשהי'
 לרי*ח קושיא אין הנה כב"ש. להטות בכדישם

 סכנה מקום המקום שהי' דר"ט מעשהדשאני
 המחמיר סכנה באין סהחא*כ ואו/ להוב כדאיועי'
 רי"ח פליגי דבהא לומר ואפשר וכו'.כב"ש
 סבר דרי*ח דייט המעש' בפירוש היינוורנב"י
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 מוקדמת. סכנה שהיתה כנ"ל ר"ט ובריפירוש
 באין משא"כ בסכנה א"ע להכניס יעשה לאוכן

 סבר ורנב"י כב"ש. להחמיר דמי שפירסכנה
 לירי אח"כ שבא בעצור וסיכנתי דר"טפירחח

 1 כב"ש שעשה עלסכנה

 דר' לומר לי' ניחא לא זלל יהרא*ש "ייהנה
 מכח דהרמ"ז כפירוזיא יפריסיחזקחל

 שפט ע"כ אפירושו לעיל שהקשיתיקושיות
  דרנב"י ורגב"י רי"ח  פליגי  יבהא ז"להרא"ש
 בדרך בא הייתי אנ*י דמתניתין פירושאסבר
 ואמרו כך לי הגירע בדרך מריך הייתי אחתפעם

 תשובת גם וא"כ וכו/ היית כדאי חכמיםלי
 מתחרט הוא גם ממילא דר"ט סיפור הואחכמים
 כזאת לו אירע פ"א רק אהגר ומספר העברעל

 ל"י אמרך גרס ממילא חכמים מן תוכחהוקיבל
 הפירושים נפי נייד בא דייתי אני יפרשורי"ח
 לתלמידיו הלכה ר*ט סיפר והנה לעיל.שכתבנו
 היכר והי' כב"ש לקירות שטרח על נסתכןמיהוא
 ס*ל ר"ט היום שעד משמע ממילא לדברגדול
 ואמרו כב"ש להחמיר רופאי האדם אל טורחבאין
 על והעברית וכו' לחוב החת כדאי חכמיםל"ו
 בשום כב"ש לעשות רשאי שאינך ב"הדברי
 ורי"ח בהא וחכמים ר"ט דפליגי י"ל וא"כאופן.
 מההוא דגמ' עובדא לי' מסייעא כי כר"טפסק

 ברהמא. לברך בחזירתו דדהבא יונהדאשכח
 גרס כרנב*י לפסוק רוצה הנה ז"ל "דא*שוהנה
 שאירע מה דר"ט סימר כולו הוא כי ל"יאמרו
 חוזר בעצמו הוא וכי חכמים טוהשיבוהו ומהלו

 י נ"ל חכמים לדברי ומודהבו
 ורשאי הרמב*ם בפירוש עיין לכו' הייתכדיי

 ונוי הית הכדי הכוונה והנהודואב.
 להבין. מהראוי והנה למו'. ח"ו לכך ראויההת
 קחזינן הרי ח"ו למות וראוי הית כד"י אמרואיך
 שעשה בשביל הוא נאם ניצל דהרי ראוי הי'שלא
 שפטו מהיכן זכות איזה לו נתלה או  תשופהתיכף
 ראפ ע"א יו"ד דף ב"ב בגמ' מגש עפ"י ונ"לזה
 למיפלי בעא כרסא אישתמיט בדרגא סליקהוה
 מאן איחייב ר,1"י( נפלתי ואם כן השתאאמר
 עש"ק בחחרים שיש שהילה )באדם לןדפני

 ואמר בסקילה )שהם ע"ז וכעובדי שבתותכמחללי
 וכף הגג מן נופל אי סקילה  שנחוויב  פימר

 רויתי( קומות ב' גבחה היתה הסקילה ביתדתנן
 לידך בא עני שמא לר"פ מדפתי רב בר חייטאיל
 המעלים כל אומר ריב"ק דתניא פרנסתוולא
 השמר הכא כתיב עע"ו כאילו  הצרקה מןעיניו
 יצאו התם וכתיב בליע*ל לבבך עם וכו'לך

 מוכח לך הרי עישש. וכו' בליעל בניאנשים
 הגם חצו סכנה איזה לאדם יארע דכאשרמהגמ',
 יש רודאי במעשיו יפשפש עכ"ז ממנהשניצל
 כזאת מיחה עלי' מתחייב שהי' כזה עוןבידו
 מחמת ההן הנה שניצל הגם לו' שאירעכענין
 וחסדי וכיוצא בתשובה שהרהר או זכותאיזה
 בגמ' ודעת טעם טוב מצאנו ובזה תמו. לאהש"י
 מה מפני רשב"י את תלמידיו שאלומגילה
 הדור שבאותו ישראל של שונאיהםנתחייבו
 בספדו ועיף קווה הנה עישש וכו' כל")דהמן(
 אחרים[ בפנים שם שמתרץ י"ה(. דף מחרש)בהנדפם פתחי לה פתח ריב"י בפיסקא דודאים ריחהקרוש
 מפני הוא אם שנתחייבו להם הגידמי

 ולא משלם שכרו לקח הרי המןגזירת
 כנ"ל הוא אך שנתחייבו. יודע ומאיןקפחוהו
 הי' בודאי כזו מות סכנת דבר להם שאידעכיון
 לא כי הש"י וחסדי שנתחייבו כזה עוןבידם
 רקיע חלוני בקעה וצעקתם ישראל ותשובתתמנו
 הגזיריה נתבטלה כי עד ראש למעלההשגבה
 בא שר"מ כיון דידן בנידון ג"כ הוא אחולפי"ז
 הש"י חסדי ע"י שניצל הגם לסמים. סכנתלידי

 שנחאייב כזה עון בידו בודאי שהיה שפטואעפעף
 גהנה להורגו. הלסטים שרצו המי' כעין "י"עלי'
 דרבנן. חיווי"א ליטרקא באומרם מהגמראנראה
 מ" מעין והוא נחש מי' חייב עד"ח. דהעוברנראה
 או בשריפה שנתחייב מי ז"ל כמאמרםשריפה
 הנמצא והוא שורף שהארס וכו' מכיש"ונחש
 וכף  תכוה שלא בגחלתן הזהר במשיהםלרז"ל
 וכל שרף לחישת ולחישתן עקרב עקיצתעקיצתן
 ענין בכאן נראה הנה אש. כגחלידבריהם
 בקנה או להורגו הלסטים שרצו שסיפרהמאורע
 כמו השורפים בסמים משוח בקשת אוהשריפה
 ביהוא שפיר שפטו א"כ קדם' בימי נוהגיםשהיו
 דבריהם כל אשר חכמים דברי ש שעברעל

 על עולם ועד מעולם הש"י וחסדי אהדכגחלי
 ןיראיו
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 וב"ה דב"ש הראשונה בפלוגתא עמך נאאציגה
 האמת חכמי דברי עפ"י הנרציתהבחי'

 והילוכם והגבורה היראה מדה מדתם ב"שהנה
 הנה היראה בבחינת תורתם קדושתבקדים
 וב"ה צמצום בחי' היא והיראההגבורה
 בבחי' בקדש והילוכם החסד מדתמדתם
 קרבות היא יהאהבה וחס"דאהב"ה

 ידוע וגבול צמצום מבליוהתפשטות
 יהקי בתורה הש"י מאמו בחכמהלמשכילים

 ההפשטות דא פצ"ר יה*י אמר רה"יאאר

 בדברי תרומה בזוהר ועיין צמצום אורויהי
 בהשתנות הנעשית המצוה הנה ספרא. דר'ברי'
 זמין ידעת )כבר ק"ש היא והלילה היוםזמני
 יום( למדת מ"ה ןמ"ן בגי' ב*ן מלה שםה"מ
 מדתם כפי ס"ל ב"ש הנה לילה(. )מדתב"ן

 וגבול צמצום הוא יראיה בבחי' המצוהלעיטות
 הוראת כפי מוגבל"ת פעולה לקסטות צריכיןע"כ

 וכו' ובזמן דוקא שכיבה שכיבה. נזמןהזמ"ן
 בלא התפשטו' אהב"ה מדתם כפי ס"לוב"ה
 מוגבלת פעולה לעמקות דא"צ וס"ל וגבולצמצום

 רק או"ר ויה"י או"ר יה"י בסוד קשוטותרווייהו
 בהתעורר כב"ש לעשות בידינו כח איזשכעת
 וכו' בעצמי וסכנתי ר"ט אמר ע"כ ח"והגבורה

 הכסף על הזהב מעלה שיהי' ב"ב לבא לעתידעד
 רז"ל שזכרו החיוב בענין ~קח ויוסף חכםישמע
 ונ"ל בלילה. יום ומדת ביום לילה מדתלהזכיר
 חסדך בבקר להגיד הכתוב מן הדין זהלדייק

 הזמן הקדים ברישא הנה בלילות.ואמונתך
 כי בכל והנה להזמן. הפעולה ובסיפאלפעולתו

 בפסוק בגמ' ז"ל מרבותינו דעת למדנו גוונאהאי
 תתן לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספךאת

 בנש"ך לו תתן לא כספך את בו דרשואכלך
 אכלך תתן לא ובמרבי"ת בנש"ך וכןובמרבי"ת.

 ואמונת"ך חסד"ך בבקר להגיד נימא נמי אנןהנה
 זמני עיקר ע"כ בלילות ואמונת"ך חסד"ךוכן
 בין משיכיר רלילה ירש קישור בעתק"ש

 רז"ל רמיזת הבן ליליה ייתם בגי' אילןיא ברזל בכבלי קושרין יבזה ללבלר.תכלית
 בבגדו אילן קלש שתולה ממי ליפרע עתידהוא

 : עוד ויחכם לחכם וע הוא תכל"תואומר

 בכפי נפשי שמתי סכנתי פירשהרמב*ם
 דברי לפרגן רצה ז"ל הרמ"זעכ"ל
 : מוכרח ואינו כפירושוהרמב"ם

 דרך בשכבך צידיהם על יטו בדייההרעיב
 )רק רש"י לשון ג"כ כ"ת עכ"לשכיבה

 הגירסא ובגמ' יחיד לשון צד"ו על כתב ז"לרש"י
 בער"ב אמרו לא דהרי והכוונה כמש"ל(יט"ה
 שכיב"ה דרך הכוונה יט*ך דק ישכב*ךכ"א
 )מדלא לב"ש זה להו ונפקא ממש שכיבהולאו
 ההנה קמוצה( והבית בחולם אלי"ן ובשכבךכתיב
 ניכרת רק השכיבה אפילו משמע ובשכב"ךכתיב

 : נ"ל די.לך
 קימה דרך ובקומ"ך יכתיב יעמדובדייה

 חיבות ב' הנך כתב לא ז"ל ורש"יעכ"ל
 יקומו ולא יעמד"ך ב"ש דמדקאמרי קימ"הדר"ך

 עמיד"ה דס"ל משמע ובקומ"ך דקראכלישנא
 )כדאמרינן מהני לא סמיכה ואפילוממש

 ההוא חזי אתרא לההוא איקלע ר'בירושלמי
 לך אסור א"ל בסמיכה )בתורה( קרי דהוהגברא
 דלשון לך הרי עמדי עמו"ד פה ואתהדכתיב
 דהרי בזה דב"ש וטעמייהו סמיכה( ממעטעמיד"ה
 מיקרי וזה סגי. דבהטי' להו נפקא בערביתבק"ש
 ואם דבר איזה על א"ע וסומך א"ע מטהסמיכה
 בסמיכה בעמידה תסגי דשחרית בק"ש דגםנאמר
 ע"כ למסחרית דערבית ק"ש בין החילוקמהו

 והרע"ב בסמיכה לא ממש עמידה פירושוובקומ"ך
 שכיבה דרך ובשכב"ך דפירוום כיון ס"לז"ל

 סגי בסמיכה )ובקימה קימה דרך ובקומ"ךהדה'ד
 שכיבה דוך א"ע ומטה יושב היינו בהטי'ובערב
 לטורית דקרא כלישנא יקומ"ו ולא יעמד"ווז"ש
 סגי דבשניהם הגם לבקר ערב בין חילוקדיש
 עמיד"ה בבקר והטי' ישיבה הוא בערבבהטי'

 בישיבה ובין בקימה ביז כדרכ"ובדיה י ודוק( נשל בסמיכה להטותורשאי
 דדעא בישיב"ה בי"ן כתב לא ז"ל)רש"י

 לישימה רמז ז"ל הרע"ב ואפשר דהבכיב"הכש"כ
 דערבית בק"ש דב"ש דהטי' לדעתו מש"לעפ"י
 בין בשכיבה בין ותבייל עמש"ל בישיב"ההוא

 צורך ללא הזה האריכות כל עכ"ל.בהליכה
 ברצונ"ו אמר לא הנה לבאר לדעתי והואלכאורה

 רכל הוא דגמונה מזה לטעות ונוכל כדרכ"ורק



לזברכהמאמתיוהיה

 או אחד במנהג ימיו כל כדרכ"ו יתנהגאדם
 ורפ"י הרע"ב קמיל בעמירה או ימיו כלבישיבה

 היום לו הותר רק כדרכ"ו כופת זה דמיןז"ל
 כרצונ"ו קאמר דלא והא נך. ולמחר כךלעשות
 עומד הי' דצם ברצונו תלוי זה דאיןלהורות
 כמו רק רשאי אינו דערבית בק"ש להטותורוצה

 : יקרא כן הזמןשמצאוהו

 בקימ*ה או דשיי לשון וכן בקימ"ה ביןבאיד
 קימ"ה רק עמיד*ה לשון קאמר.מדלא

 קים"ה ללשון עמיד"ה בין יש דחילוק ידעתוכבר
 וק"מ יושב או שוכב הי' דמעיקרא משמעדקימ"ה
 לשון בדבריהם צודק הי' ביותר הנהמחדש
 לשון והרע"ב רש"י כתבו מדלא והנהעמידים
 הגם דס"ל מזה להוכיח נראה קימ"ה רקעמיד"ה
 עומד הזמן כשמצאוהו וערבית בקיש קפידאדיש
 עכ"ז דר"ט וכמעשה מחדש להטות רשאיאינו

 בק"ש דהיינו בדבר קפידא אין מחדשבקימ"ה
 אין שוכב או יושב הזמן מצאוהו אםדשחרית
 דבדי על עובר זה מיקרי ולא מחדש לקוםקפידא
 הנכבד השם לכבוד קם דהוא י"ל דהריב"ה

 וצ"ע המצוה ולכבוד מואב מלך דעגלוןוכמעשה
 מ"ב מ"ג סי' או"ח בפם"ג ןועיין תלמוד בדבריבזה

 מביאו וכדומה הכוונה לעורר כוונתו אם אףדאוסר
 לך אבאר ואי"ה 1 )המגיה( ה', ס"ק ברורההמשנה
 : כמ"ש נ"ל ז"ל רש"י בדברי מיהו ברמב"םועיין
 ורש"י עכ"ל  בהליכה בין בשכיבה ביןבאיד

 ולא מהל"ך או וכתב  הלטון שיגהו"ל
 שינה דבכוונה ונ"ל כהרע"ב אחד במשקלכתב
 דבהדי משמע בהליכ"ה א"ו כותב הי'דאילו
 דההולך בגמ' אמרינן ובאמת יקרא. בדרךדמסגי
 כתב לא ע"כ לבב"ך ע"ל עד עכ"פ לעמודיצטרך

 והרע"ב הלוכו באמצע היינו מהליך רקבהליכ"ה
 : נ"ל להלכה זה ס"ל דלא אפשרז"ל
 דלא הא וכו' ובערב וכו' בשחר ד'משנה

 כבר וערבית שהרי"תקאמר
 לומר שייך בק"ש דהתם עוד ונ"ל במ"אכתבנו

 הערב שבא בזמן היינו שהרי"תערבי"ת
 ניתקנו עיקרן הברכות משא"כ השחר שבאובזמן
 הער"ב טובת ועל השח"ר טובת על הש"ילברך
 וא"ב וההודאה והשבח המהנין כרכת שאריכענין
 רצ*ל וכו' מברך בשח"ר לשון דוקא שפירצודק

 על וכן וכו' מברך השחר שהאיר והצעי טובתעל
 : נחת ותמצא בסמוך מ"ש ועיין הערב.טובת
 שה"ך הקדים הנה וכו'.  ו12עך"ב וכו'למטהר

 ב' דף הגמ' בשיטת יהנהלער*ב
 דקתני קאי היכי תנא א'( משנה )עלמקשה
 ליתני ברישא בערבי*ת דתגא מ"ש ותומאימתי
 ומתרץ תוס'( בתמיד )כדאשכחן ברישאדשחרית

 וכו' ובקומ"ך בשכב"ך דכתיב קאי אקראתנא
 ערב ויהי דכתיב ש"ע מברייתו יליףואיב"א
 וכו' מברך בשחר דקתני סיפא ומקשהוכו'.
 )תוס' ברישא דערבית ליתני וכו' מברךובערב
 ובקומך. דבשכבך אקרא דסמוך אא"ב הכ"יא"י
 דסמוך אא"א אק"ש אלא קרא מקפיד אינוא"כ
 א"כ מילי. אכל קפיד א"כ ש"ע דברייתואקרא
 בערבית פתח תנא ומשני וכו'( דקתניסיפא
 מילי פריש בשחרית דקאי עד דשחרית תניוהדר

 והנה ע"כ. דערבית במילי פריש והדרבשחרית
 ליפתם דערבית במילי כדקאי התנא לפי"זקשה
 התוס' כוונת דזה סובר הייתי והנה דערביתמילי
 הץ ברכות וז' וכו' לפני' שתים מברך בד"השם
 לכאורה גורע ולא ע"כ  הללתיך ביום שבעכנגד
 הקשיא לתרץ דבאו סובד והייתי בזה בעומה
 ביחד ברכות הז' כל לשיתני רצה דהתגאהלז

 וע"כ וכו' ביום שבע מפסוק שנלמדיםלהורות
 לפרש יכול הי' לא דערבית במילי התנאכדקאי
 יבול הי' לא אחז הברכות  היינו דערביתמילי

 נדע לא דאכתי ביהד ברכות הז' כללמיתגי
 לא וכעת ברכותי' לפרש ויבא דשחריתמק"ש
 על ציינו למה התוס' כוונת זה דאם גם ליהונח

 ע"ד הגמ' על לציין ה"ל שתי"ם מבר"ךהמשנה
 התו' כוונת ע"כ וכו'. פרי"ש בשחרי*תדקא"י
 ; במשנתינו רש"י כונת אי"ה שאפרש כמוהוא

 דמש*ה מש"ל לפי נקל שהקשינוולקושיתן
 בשח"ל בכאן במשנתינותנא

 השהייך טובת על דמברך שהכונהבעראק
 הוא ש"ע דברייתו תראה והנה העך*בוטובת
 יליף והתנא וכף ערב ויהי כדכתיב ברישאערב
 גופי' ש"ע בברייתו תראה והנה בק"ש.מיני'
 הנך וכו'. ולחשך יום לאור אלקים ויקראכתיב
 שזה והשבתי ש"ע ברייתו כסדר שאינורואה
 יסמא לנהורא י"י וקרא דמתרגם. הת"יכוונת



ברכהמאמתיוהיהלח

 קרא ולחשוכא עלמא דיירי בי' למיפלחועבדי'
 היא דואת ונ"ל ברייתא בי' למינח ועבד"ליליא
 ש"ע. ברייתו כסדר נכתב לא למה לתרץכוונתו
 שיניחו  הוא הלילה טובת להיות הואאבל

 מהעבודה  הגופות יבלו  לבל  מעבודתםהבריות
 רק המנוחה טובת תוכר לא והנה הפסקבלי

 רק  הלילה טובת תוכר לא וע"כ היגיעה.אחרי
 מתני  הברבות דאצל שפיר יונח וא"ב היום.אחר
 וערבית( שחרית )יא בעה"ב בשח"רדירן

 והערב. השחר טובת על ההנאה ברכתדהכוונה
 ש"ע ברייתו כסדר ג=כ בברכות מתני קאהנה

 דהחשך הגם יום לאור אלקים ויקרא שםדכתיב
 עד החשך טובת ניכר הי' לא עכ"ז מוקדםפי'
 כוונת לפרש יש בזה וא"כ היום טובתאחר

 כסדר )בק"ש בערבית פתח תנא בגמ'התרצן
 בשחרית תני והדר וכו'( ערב ויהי ש"עברייתו
 הברכות תיכף לפרוס לו באפשר הי' לא)רצ"ל
 על )הנאמרים הברכות יהי' לא דא"כדערבית
 הטובה. לענין ש"ע בברייתו הכתוב כסדרהטובה(
 דערבית הברכות בענין לדבר יכול הי' שלאוכיון
 בשחרית דקאי עד לשחרית ק"ש לו הסמיךע"ב
 פריש והדר השחרית מילי לפרוס מנוח מצאשם
 הסדר עפ"י ג"כ הברכות ויהיו דערביתמילי

 : ודוק ש"ע בברייתו הטובהשנאמרה

 מבגריך תיבת וכו'. שתים מבר"ךבשח"ר
 ידענו כבר כאילו דנראה שחו לואין

 והרי שתים דמברך דמשמיעט רק לברךדחייב
 הל"ל כך וא"כ הברכות חיוב שמענו לאעדיין
 בשחר האדם על כמצוה וכו'. שתים יבר"ךבשחר
 אתבונן אראה והנה וכו'. שתים האדםיבר"ך
 וכף מבר"ך בשחר בד"ה בכאן רש"י כוונתשזהו
 ע"ש הללו ברבות שבע ירושלמי בברכותכדאמר
 ונראה בזה בעי ומה ע"כ הללתיך ביוםשבע

 דכבר דמשמע מבראך תיבת ג"כ לודהוקשה
 שיעור ידענו לא רק ק"ש על לברך חיובידוע
 הוא הברכות ז' דחיוב אמר ע"כ הברכותוסכום
 ביום שבע בתהילים מפורש מקרא ידועדבר

 ידעינן דלא רק קאי אקרא והתנא וכו'.הללתיך
 מברקך בשחר קאמר ע"כ בערב וכמה בבקרכמה
 שהבאתי התף כונת ג"כ חטו יבלתך קאמרולא

 1  ודוקלעיל

 ובמשנה במשניות כ"ה וכו' שתיםרבערב
 וכו'. שתים מבך"ך ובערבבגמ'

 אח"ת דהנה דרבוותא. בפלוגתא תליא רזהונראה
 אשתים דקאי הרמב"ם פי' קצר"ה ואח"תארוכ"ה
 בבא חדא לפי"ז א"כ וערבית. שחריתשלפני'
 בבדי בסיפא מבך"ך תיבת לפי"ז ול"גהיא
  מבר"ר תיבת מהיינו הרישא עם  הסיפאלומר
 אח"כ קאמרינן וחתרווייהו אסיפא גם שייךדרישא
 משא"כ ואערבית אה4חרית רצ*ל וכו' ארוכהאחת

 אערבית רק וכו' ארוכה אחת דקאי ותוס'לפרש"י
 להורות מבך"ך תיבת בסיפא לגרוס צריךא"כ

 אחת קאי בלחודא ועלה מהרישא נפרדתהסיפא
 : והבן וכו'ארוכה

 המשכיל וכו'. לקצר וכו' להאריך שאמרומקרם
 המפרשים של הפירושים לכל ימצאע"ד
 : שנוי' זו אף זו לא בדרךמשנתינו

 בסתם למיסר הל"ל לכאורה וכו' רשאיאינר
 ומדקאמר יקצר לא להאריך שאמרומקום

 בידו היא דעבירה להורות אפשר רשאיאינו
 הברכה י"ח יצא לא ואפשר לבטלה ברכהחשש

 . הזה בדבר וצ"ע ולברך לחזורוצריך
 סתם אמר לא וכו' להאריך שאמרובמקום

 להורות קצרה. יעשנה לא ארוכהברכה
 ולא  חכמים  מצות  הם דהברכות אורחי' אגבלנו

 חות"ם נק' ענין איזה גמר לחתר"םמדאורייתא
 וקודם בגמרו יד החתימות שכותבין הכת"בכמו

 עוד יצטרך כי שמו חותם אינו הכתבשגמר
 :לכתוב

 ברו"ך בתחילתה שיש בדכה שכלהרמב"ם
 ושאיננ"ה ארוכה נק' ברוךובסופה

 משמע כן ושאיננ"ה מאימרו עכ"ל קצרה נק'כ"ן
 שינו על יקרא הברכה דאריכות קאידאתרווייהו

 אחת חסר ואם וסופה  בתחילתה ברתך ב"פבה
 או בתחילה ברוך  פ"א רק בה שאין היינומהנה.
 פי' הוא ולחתו"ם קצרה ברכה יקרא לזאתבסוף

 , יתבאר כאשר לדעתואחר

 לא כלומר והנות לו אין רשא"י אינ*ורפירוש
 לכאורה ע"כ לקיצות לו מותריהב

 ועמש*ל קאמר. דלכתחילה פירוריו מתוךנראה
 ליל דאלת*ה תצא איש בדיעבד דאפילודנראה



לטברכהמאמתיוהיה

 חז"ל מתיקון לשנות רשאי דאינו כלללהשמיענו
 שאינו במקום שיפסוק דצ"ל לחתוםופירש י אי"ה עודויתבאר

 לעיל כתבתי כבר עכ"ל לפסוקרשאי
 ברוך ב"פ בה שיש על לדעתו יקראארוכ"ה
 מהנה אחת חסר אם יקרא וקצרה ובסוףבתחיל'
 לחתו"ם ושלא לחתו"ם ממילא בסוף. אובתחיל'
 שאינו במקום שיפסוק אחר בענין לפרשהוצרך
 דברכה באפשר לפירושו פירוש ונ"ל לפסוקרשאי
 מלך יוה"כ ברכת כגון הרבה מענינים בהשיש
 מלך וכו' אשמותינו ומעביר וכו' וסולחמוחל
 החתימה גמר הנה ויוה"כ. ישראל מקדיםעכ*ה
 וסולח מוחל ומלך ויוה"כ. ישראל מקדשתיקנו
 ישראל מקדש ולומר לשנות ירצה אם והנהקודם
 וכן רשאי. אינו וכו' וסולח מוחל מלךויוה"כ
 רשאי אינו הברכה באמצע אפילו לדעתואפשר
 ולאחר לחתימה סמוך שהוא הדברלהקדים
 סמוך החתימה מעין תמיד הוא תקנתם כיהמוקדם
 ונדבר תקנתם מן ישנה הנה ישנה. ואםלחתימה

 . אי"ה מזהעוד
 קצר' אהבה וכו' ארוכה אחת נדרההרעיב

 אהב' ברכת בין רצ"ל וכו'.שחותמת
 הנה קצרות בערבית ביןשהחרית

 ברכת כגון לחתום שלא בברוך לחתוםבדיה
 באח"ת הנה עכ"ל. והמצותהפירות

 דקאי כהרמב"ם פירש קצר"ה ואח"תארוכ"ה
 ובבא דשחרית בין דערבין בין שלפני'אתותים
 וקצרה ארוכה פי' וכו' להאריך שאמרומקום
 בין ברוך פ"א ארוכה ברוך ב"פ כרמב"םג"כ

 שאמרו מקום ובבא קצרה היא בסוף ביןבתחילה
 כשתיקנו היינו כך לפרש כוונתו נ"ל וכו'.לחתום
 או בברוך בלבד לפתוח היינו קצרה ברכהחז"ל
 היינו ישנה לא בזה גם בברוך. בלבדלחתום
 לומר הוא ישנה לא בתחילה ברו"ך תיקנואם
 הרמב"ם כפי' דלא ודאי וזה בהיפך וכןבסוף
 דעת שהשווה כתויו"ט ודלא וכו' דלחתוםבבבא

 : להרמב"םהרע"ב
 העתיק הרע"ב הנה מבר"ך ובנעך*בבדשה

 לה. ל"ג נוסחאות ובכמה מברךתיבת
 ז"ל הרע"ב הנה המשנה. בדקדוקיולפימש"ל
 הרמב"ם כפירוש וכו' ואחת ארוסה אחתשפירש

 כונתו אין ואפשר מבר"ך תיבה להעתיק ה"ללא
 ; עצמו לשון הוא רק המשנה לשוןלהעתיק

 בברכות דמיירי הכא בשחר בדעהתובעט
 עכ"ל. וכו' בתמי"ד כדאשכח"ןוכו'

 ערבית דתנא מ"ש א( משנה על מקשינובגמ'
 התו' ומפריעי ברישא השחרית ליתניברישא
 ממילא בתמיד כדאשכחן הוא המקשהדסברת
 ובקומאך. בשכב"ך קאי אקרא בק"ש תנאכשמשני.

 סידר שפיר בברכות משא"כ אק"ש רק יתכןזה
 קמא לתירוצא זהו בתמי"ד כדאשכח*ןהתנא
 יליף התנא בגמ' בחרא תירוץ והנהבגמ'.

 ומקריינן וכו'. ערב ויהי דכתיב ש"עמברייתו
 הקדים למה בברכות סיפא הכי אי בגמ'ע"ז
 כיון הכ"י א"י התוס' )ומפרשי ברישאשחר

 כן אם ש"ע ברייתו כסדר לשנות מקפידדהתנא
 תנא ומתרץ משניותיס בכל ע"ז להקפיד לויש
 דקאי עד דשחרית תנא והדר בערביתפתח

 )עמש*ל( וכו' והדר דשחרית מילי פרישבשחרית
 הטעם אין בגמ' בתרא דלתירוצא רואההנך

 הביא ז"ל התויו"ט והנה בתמי"ד.כדאשכח"ן
 דתירוצא דסאל י"ל בתמי"ד כדאשכח"ןהטעם
 קשה קמא דלתירוצא עיקר ]בתראן)קמא(
 כסדר לכתוב בתמיד תורה הקפידה ]מדלא[)לא(

 קפידא אין כרחך על עולם שלברייתו
 מ"ש עיין מיהו במהרש*א( )ועיין זהעל

 בבקר תעשה אחד הכבש את ב"ע יונתןבתרגום
 וכו' השני הכבש ואת הלילה עונות עללכפר
 לבאר כוונתו דזה נ"ל היום עונות עללכפר
 ברייתו כסדר בתמיד גם התור' הקפידההבפיר
 דהתבא דהא לומר צריכינן וממילא ודו"קש"ע

 דגמ' כתירוצא הוא ברישא דשחר בברכותמקדים
 דקאי עד בשחרית תנא והדר בערבית פתחתנא

 התנא הנה ע"ז. דקשה והא וכו' פרישבשחרית
 כבר דערבית מילי ליפרש דערבית במיליכדקאי
 מתני קא בברכות דגם טעם בטוב לעילפירורנו
 בפסוק הת"י דברי עפ"י ש"ע. ברייתוכסדר
 ותמצא עיי"ש וכו' ולחשך יום לאור אלקיםויקרא

 כדאיתא רש"י לשון לאחרי' ושתיםבדיה ינחת
 כונת עמש*ל וכו' ברכות ז'בירושלמי
 : ביהרשיי



ברכהמאמתיוהיהמ

 וכו' לחתום תני והדר יכו' להאריךבדיה
 כתבתי כבר וכו' כ"מ בעלולשון

 אין שיהי' איך ויהי' הרמב"ם בדבריהנלע"ד
 דבבא בפירוש שוין והרע"ב הרמב"םדעת

 רציתי ולא מלשונם נראה דבר והואדלחתו"ם
 אי"ה. מועד אקח כי עד הענינים בפרטותלהאריך
 וכו' שתים מברייך בשחר בעהרה"י

 ברכות שבע ירושלמי בברכותכדאמר
 אמר למה לתרץ ז"ל רשויי כוונת עמש"לוכו'

 א'( אות בק"א עוד )ע' יבר"ך ולאמברוך
 יודו"ק

 אפאתים קצרה האחת ארוכה אהתולדוה
 אמת ארובה )נ"א קאי דערביתלאחרי'

 בתוס' והקשו עכ"ל השכיבנו( קצרהואמונה
 שיש )פירוש הרבה ארוכה נמי דהשכיבנוותימא
 לפ. וי"ל דברים ואריכות רבים מעניניםבה

 הענינים. אריכות על הוא וארוכ"ה קצר"השיטתם
 השכיבנ"ו חשובה ואמוניה אמ"ת לגביהנה

 בתוספת הרבה בה שמאריכין פעמים ועודקצרה(
 כהנך רס"ל או י"ל )ג"ז הנף אורכמו

 הברכה באמצע פיוטים לומר ראיןפוסקים
 שפיר באקראי היום דלכבוד דס"לאו

 בה שמקצרין פעמים ואמונה אמת ועודדמי(
 ציצית פ' אומרים אין למ"ר לקמן כדאמרינןמאד
 שהוצאתנו לך אנחנו מודים מסיים קא הואבלילה
 ציצית פ' אומרים קי"ל דאנן לק"מ )גרזממצרים
 ואמונ"ה באמ"ת קאי דהכל לר"ת ונראהבלילה(
 בה יאריך בין כלומר קצרה ואחת ארוכהאחת
 נשלוות ואחת ארוסות אחת כמו בה. יקצרבין
 הקהלית כל שישבנו הגם הנה התוס'.עכ"ל
 איני קושיתם כל הנה י"ל עוד רש"י עלשהקשו

 הנה הנ"א. בזולת אבל אחרינא. הנוסחא עלרק
 דערבי"ת לאחריה אהסתי"ם רק ז"ל רש"י כתבלא
 דקאי כר"ת כוונתו לפרש יש הנה לא ותוקאי

 בין בהם יאריך בין דערבית לאחריהאשחים
 רש"י בין הוא והחילוק דמי שפיר בהםיקצר
 ורש"י ואמונה אאמת רק מפרש דר"ח לפי"זלר"ת
 לי' ניחא לא ר"ת והנה שתיהן. על יפרשז"ל

 ארוכו"ת אחת הל"ל דא"כ שתיהן עללפרש
 דאילו ס"ל באפשר ז"ל ורש"י קצרו*תואחת
 או בדוקא מד"א וקצרו"ת ארוכו"ת שונההי'

 ארוכ"ה קמ"ל קצרות שתיהן או ארוכותשתיהן
 . קאמד הדא כל רעל להורותוקצר"ה
 בתוי"ט עיין וכו' מזכירי*ן ה'משנה

 ע"י היינו אחר דבר ע"ימזכירי"ן
 עיי"ש יצ"מ עי"ז מזכירי"ן שאומרים ציציתפ'

 סד"א זוכרי"ן מתני הוה דאי כתבוהרמ"ז
 למרים א' עשה אשד את זכו"ר כעניןבמהשב'
 לשון אינו זוכרי"ן תנא הוה אי כפשוטוול"נ

 התנא שמספר סיפור רק נשמע רזהמדוקדק
 קדמוניות בשנים נעשה אשר את זוכריןשבלילות
 את עדיף אני זוכר המספר אדם כעניןבמצרים
 דהל"ל קשה אבל יתכן. לא וזה בימי נעשהאשר

 לשנות התנא רצה ד"א וי"ל קורי"ן אואומרי"ן
 מאמ"צ צאתך יום את תזכ"ר למען הכתובמלשון
 אמירוה( בלשת )לא זכיר"ה בל' כיון וגםוכו'

 הלב כונת ידיעת בלא בפה דבאמירהלהודות
 בעינן דזכיר"ה י"ח יוצא אינו אומר שהואמה
 ןי*ל זכירה. זה אין הלב כונת ובלא התורהמן
 רק קורין אומרין או זוכרי*ן תנא דלא האעוד

 בא פ' בר"מ בזוהר האמור על לרמזמזכירי"ן
 משבהין כד וגבורתא חילא דאתוסף כמלכא מדף

 הוא יצ"מ מנכרת א"כ עיי"ש. וכו'גבורתיה
 אשר את מדומים בגבהי היום גם הדברלהזכיר
 היום גם וילבש הנעימים בניו עבור ועשהפעל
 בישגדה הפסוק ]לשון ידחמנו וישוב נקםבגדי

 כשמע יחילו למצרים שמע וכאשר המגיה[כ"נ-בה'
 בלבבך תאמר כי בכתוב המבואר הוא ב"ב.צור
 תזכ"ר זכו"ר מהם תירא לא וכו' הגויםרבים
 הנה מצרים. ולכל לפרעה י"י עשה אשראת
 ע"י האמור עפ"י מובן תזכ"ר זכ"ר הלשוןכפל

 בגבהי למעלה גם הדבר תזכיר יצ"מהזכרת
 כד חילי' דאיתוסף כמלכא וכביכולמרומים
 בכאן ג"כ התנא שרמז תה גבודתי'.משתעין
 למעלה הדבר מזכירי"ן כביכול יצ"ממזכירי*ן
 בגליו"ת כן גם היינו בלילו"ת הדבר)ונרמז
 יראנו מאמ"צ צאתנו כימי ועי"ז ללילה(הדומין

 . בסמוך מ"ש ועיף אמן ב"בנפלאות
 שנזכר הראשון בפעם מצרי"םי!ביא"ת

 מצרי"ם יציא"תבש"ס
 יציא"ת דלשון הזה בלשת להתבונןמהראוי
 יציא"ה והל"ל המצרים שיצאו משמעמצרי"ם



מאברכהמאמתיוהיה

 היציא"ה דהנה לכאורה יתכן לא )וג"זממצרי"ם
 ומהראוי ממצרים יצאנ*ו שאנחנו פעולתינוהוא
 ית"ש פעולתו שהתו ממצרי"ם הוצא"הלומד

 עיקי דהנה לומר ונראה מא"מ( אותנוהמוצי"א
 אהגר הנה"ק להוציא גי' במצרים השיעבודענין
 בלעם את ישראל והוציאו במצרים משוקעיםהיו

 וינצל"ו וז"ש הענין. בנודע הברזל כור ע"ימפיהם
 המת עפר שהוא נצל כתרווד עשאום מצריםאת
 ונשארו חיותם הוציאו המה כן לחלוחיתבלא

 הענין תהו מתי"ם כולנו המצרים וז"שכפגרים
 היינו יצאו בעצמם שהמצרים מצרי"םיציא"ת
 יהבירור הראשון הגלות הה זה והנה וכחםחיותם
 עולם ימי כל עמידתינו ג"כ הוא וזההראשון
 בגליות ובפרט הארץ כנפות מארבע הנה"קלברר

 הימרד ענין בכל והנה הענין כנודעושעבודים
 הראשון הבירור בהזכירנו ע"כ הכ" שורשהיא

 לברר היום גם כח בידינו יש במצריםשנעשה
 . הארץ כנפות מארבעהנה"ק
 מזכירי"ן לשון ג"כ בזה יבין ע"דוהמשכיל

 כח לו שיש ושכאר פעולתלשון
 יצ"מ מזכירי"ן לשון וזהו בדומה. להולידהמוליד
 אשר בדומה שיוליד הזכר פעולת ליצ"משעושין

 נה"ק לברר ההוא הפעולה נעשית תהי' היוםגם

 הנ"ל בכתוב מבואר ג"כ יזהו הארץ. כנפותמארבע
 וכו' הגוים רבים בלבבך תאמר כי 4ךשרמזתי

 י"י עשה אשר את תזכור זכו"ר מהם תיראלא
 חיותם שיצא וכו' מצרים ולכל לפרעהאלקיך
 יעשה כן מתים פגרים ונשארו שבתוכםהנה"ק

 י והבן וכו' העמים לכלי"א
 היינו מצרים יציאת לפרש יש פשוטורעפת

 י"ס קריעת להזכיר היינו המצריםשיצאו
 ואז אחריהם. לרדוף ממצרים המצריםשיצאי
 מדע למביני הענין כנודע הגדולה הישועההיתה
 מלתא. תליא בעתיקא ההוא ביום י"יויושע
 לו יצא מזה ואפשר וכו'. הים על שפחהוראתה
 קריעת להזכיר דצריך שפסק ירושלמילתלמוד

 ציצית בפ' הנרמז והוא עיי*ש 1.ציב באמת סוףים
 הוצאתי אשר אלקיכם י"י אני ליעם דומה)תכל"ת
 זה אמרו אז לאלקי"ם לכם להיות מאה"צאתכם
 . הב0 ועד. לעולם ימלך י"י ואנוהו.אלי

 לשון הקרדמים ובמשניות רבים לשוןבלילו"ת
 )הן ערב שחר ערבית  שהריתיחיד

 שדומים הגליות על הדבר ברמז עפמש"לאמת
 כי להבין הצורך מן פשוטו עפ"י וגםללילות

 בליל"ה תנא הוה דאי ונראה הוא( ריק דברלא
 שמורים ליל המיוחדת הלילה על דקאימד"א
 דקתני והא יצ"מ לספר שמהויבין היציאהליל
 משניות באינך כמו ער"ב לשון ולא לילו"תלשון
 חייך ימ"י כל רקרא מלישנא לה דדייקמעים

 ; הדבר הבן הלילו"ת לרבות כ"להימי"ם

 להכריע בידי אין נ"ע אלעז"ר רביאמר
 בלא אלעז"ר ר' שמו  נזכר  פיירדכמה

 לגמר ואפשר ביו"ד. אליעזאר פעמים וכמהיו"ד
 הנה לנשיא שמינוהו בעת רק אלעז"ר. שמודהי'
 יענשו שלא בכדי אבות זכות לו יש אםחקרו
 ויסיפו הנה לעזר"א עשירי שהוא מצאו הנהר"ג.
 דוד אבותיו זכות על להורות היו"ד אותלו

 במקום י"ל הנה הדבר. נכון אמת ובאםעשירי
 לנשיא ושנתמנה קודם ומא אלעז"ך שמושנזכר
 שנתמנד אחר הוא אליעז"ך שנזכרובמקום

 אפשר בדרךוהוא

 בשמות לחקור יש עזרי"ה ב"ן אלעזררבי
 לפעמים המשנה המסדריםהחכמים

 בכל כמפורסם בעצמו התנא שם רקמזכירין
 שמעון ר' יוסי ר' יהודה ור' מאיר ר' כגוןהש"ס
 אביו אחר ג"כ אותו מיחסין  ולרמיםוכיוצא
 אחר ולפעמים בר"2ו. ר"א עזרי'. בן א"אכגון
 י עפ' והנראה הגלילי יוסי ר' כגון מקומושם

 חכמים שני הסור באותו כשהי'פשוטו
 אביו אחר האחד את מיחסין שוותששמותיהן

 גם שהי' החכם אותו אביו אחר ליחסובחרו
 ראב"ע של הדור באותו והנה גדול. חכםאביו
 סתם אלעז"ר ד' המו שמוע בן אלעז"ר ר'היה
 ביו"ד. אליעזר ר' ראב"ע שם הי' ~אםבש"ס
 הוא הגדול. אליעזשר ר' הדור באותו הי'הנה
 הנזכר סתם אליעז"ר ר' והוא הירקנום בןר"א

 שאביי אביו. אחר ראב"ע אע? ליחס בחרובמו"ס(
 שאמי יבושת בגמי כמבואר בתודה גדול ג"כהיי
 חבירנ'ו לעזרי' בן לו ויש הזקן דוסאר'

 הוא מקומו שם אתר התנא את מיחסיםולפעמים



ברכהמאמתיוהיהמב
 אלו שכל הקורא ידיד וידעתי הב"ל מטעםג"כ

 וב"א עליון במקום שורש להם היההתנאים
 מה חזי פוק עליון במקום שורשו עפ"ייחסוהו
 בהגדה מאוסטרפאליע מהרגש הקדוששדרש
 התטרם  בשמות רבות פלאות ותראהדיצ"מ.

 1 עיניךויזורו

 הנה זכיתי. ולא שנה שבעים נב"ן אניהרי
 שסיפרו ככס הוא שנה שבעים בב"ןאומרו

 איתו שמינו וביום עדיין בחור שהי'בתלמוד
 והנה שערותיו שהלבינו נס לו נעשהלנשיא
 אם בשלמא תמיהתם. היא גטה לפי"ז להתבונןיש
 באתי זקן אני הרי שפיר יתכן ממש זקןהי'

 בחור כשהוא משא"כ וכו' זכיתי לא עכ"זבימים
 שהתמי' שפירש בתויו*ט ועיין תמי'. כאןאין
  שערותיו שהלבינו בזה לנס שזכה היות עםהוא
 רעל מובן אינו וג"ז יכו'. שתאמר זכה לאעכ"ז
 הנביאים ואפילו הוא בשמים לא נאצרהתורה
 אין ארץ בקצוי נגלים נסים ידם עלשנעשה
 דיני והוצאת דיוורה. בפלפול ויכולתםבכחם
 בה. השסקים החכמים מן יותר לאמתההתורה
 אבלו בימי שנשתכחו ההלכות מענין תתבונןוהנה
 ופינחס ושמואל ליהושוע שאלו הנה מוזה.וצל
 קנז בן עתניאל שהחזירם עד להשיב יכשולא

 השמים מן ק% בבזז הכפילו בתורהבפלפולו
 שתכה הגם כי תמי'. זה אין ואש סשגיתיןאין
  ענין הוא ההורה יריעת עב"ז  השמים מןלנס
  נשמתו שוורן ומצגת וכפי יגיעתו כפי כ"אאחר
 לפרש שהכריחו וההכרח הרמב"ם טעם שזהונ"ל
 מרבה שהי' הטבע עפ"י ראב"ע של היציבהענין

 בו ונזרקה בור שתשש עד העם באותולשנות
 לזה הכריחו מי עליו התימה מן והנהשיבה.
 זה רואין דבריו לי הונח ולא בתויו"ט)ועיין
 הוא ולפמ*ש בכשל( הרמב"ם של החיבורמכוונת
 לפי"ז ופי' התמי' מהו לדירבונן בכדיההכרח
 שנה שבעים כבן אני הרי היינו המכי'שתתכן
 רז"ל אמרו וכבר סתורה. הר14הדלית גורלמחמת
 והנה וכו'. ב"ז שדרשה עד רבה תמי' והואוכו', זכיתי לא ועכוז תאמן. אל מצאתי %איגעתי
 עתרו ידעת כגמר אבל חז"ל. דברי ונתקייםמצא
 הטבע אל ולקרבו הנס להוציא הפלסופיאדרך

 שמים לשם ז"ל והרמב"ם בזה נוחה דעתינומין
 להאריך מקוש כאן אין כאלה דרכים בימיועשה

 מהפועל נעש' ניסיי הוא הנס רק כאלהבענינים
 לדוכתי'. קושיין הדדא וא*כ לטבע. חוץישועות
 לא ועכ*ז לנס שזכה ראב*ע של תמיהתומהו

 התור' ידיעת הלא וכו'. יצ"מ שתאמרהתבונן
 רק בניסים המלומד באיש תלוי'אינה

 יבהשתדלות
 זכה הנה לבבי. עם אשר את לך צמרוהנה

 לבנים. השחורות שערותיו שנעשולנס
 חיוורתא( )י"ג הזקן שעתות ענין הוא ידועוהנה
 ויהנה רחמים. של מדות י"ג הם קרישא ת"די"ג

 בהן נדרשת שהתורה מדוה י"ג שבע"פבתורה
 מדות י"ג נגד מכוונות המה הן וכו' ג"שק"ו

 לעורר מפתחות המה והן שבכתב שבתור'הרחמים
 במדת האדם בעסוק היינו רחמים של מדותהי"ג
 רתך*ם מדת יעורר בג"ש איל מדת יעוררק"ו

 מהרד*ב הקדוש הרב וכמ"ש המדות באינךוכיוצא
 רפא נא אתל יבינו משה שאמר בעתזצוק"ל

 למוד היינו וכו' ירק השבי' הש"י דאציבו לותנא
 בהיפך וכיה כרצונך א"ל מדת  ויתעוררק"ו

 רחמים של מדות הי"ג לעורר האדם יגרוםכאשר
 ישכיל כי החור' פשפטי להתבונן לו בנקלהנה
 מוצא מאין בהן גרר2ךת  שהתורה בנצדדתויבין
 רהלכ"ת וזהו לאמתו הלכה ויכוין דברכל

 נקראים הן רחמים של מדות הי"ג כיבדרכ."ו
 הודיעני רבינו סהצה שאמר כענין יתישדרכי*ו

 בדרכינו ןהל5*ת לפי"ז והכונה דרכייך אתנא
 י יתיש דרכי*ו ע"י לאמתה הלכ*התכוין
 אאצר ושתפלא וטייחה הנה כ"ז שהודעתיךרחחץר

 האיש כשההר  בישראל קיים לטבעד"א
 בהלכה עיט ומקום ספק איזה  לו יהי'הקורשיי
 בתורה' יעיק אבצר 15שכל שכל באיזה אובת1ר',
 ויכלכלהו זקנו אל ידו יושיט אשר הוא בטבעוהנה

 מאין נדע לצ  ולבאורה צד. אל מצדויניעהו
 כל דהנה הוא אך הזה. הקיים הטבענמצא

 נדרשת שהודה מדות בי"ג ו1א ההורהמפתפות
 מעניני דבר באיזה יספק האדם מהצר והנהבהן.

 הדבר נלפד מאין טיע עלא מחמת הואהתה-ה
 כן שאין מה טר"ש שוא מדה ומחייה בהירההזה



מגברכהמאמתיוהיה

 הכל נדע נדופם הוא מדה מאיזה לולכשיתודע
 הצל מה חז"ל ודרשו צליך י"י כתיב והנהע"כ
 עושה שהצל וכו' שוחק הוא שיחק אתה אםהזה

 הפשלה כפי צלך י"י כביכול כך האדםחגועה
 ומבבונן וע"כ למעלה תתעורר כן עושהשאתה
 האיש יעיק אשד בעת בישראל לטבעשהוא

 הנה הענין לו ויספק מהסכל באיזההישראלי
 י"י הנה ועי"ז ת"ד י"ג עיונו בעת הזקןיניע
 ועי"ז רחמים. של מדות הי"ג יתנענעוצלך

 נחרשת שהיערה מדות הי"ג תאדם אליתעוררו
 הזה הלימתו מוצא מקום מאין לל ויתודעבהן

 בדרכי*ו והלכית הציווי בכלל תהו הבןבתורה
 י וכנ"ל יתיש דרכי*ו ע"י לאמתה הלכ'תכוין
 חז"ל דרשת על  שאמרתי  מה "י"רזה

 לחת ח'( אות פמ"א שמות)מד"ר
 את משים אדם אין אם כתיב )לחיתאבן

 במאמר ופירשנו להווה זוכה אינו כאבןלחיי*ו
 פעם בכל אותו וקוצרין מזזין הצומ*ח דהנההזה
 אם וז"ש אבן. כמו הדומ"ם משא"כ וצומח.וחוזר
 משפם לו שאין כקב"ן. לחייכו %ת משים אדםאין

 דרכי לו יתודע מהיכן כי לתהיה זוכה איםהגזיזה
 והלכ"ת שהוא ת"ד הי"ג ע"י לא אםהתורה

 : בכאן להאריך ואין כנ"לבדרכי*ו

 ראב*ע תמותת הוא זה אשי תבין יפי*זרהנה
 וכעדותיו שהלבינו שנה ע' כבן אניהרי

 התורה בלימוד שהפליג נראה מזה הזקן.שערות
 רבר כל מוצא לידע נדרשת שהתורה מדותי"ג
 רחמים של מדות י"ג נתעוררו ומזה י החורהמן
 דוגמא כביכול אצלו שנעשה עד קדישאת"ד

 זכיתי לא ואעפ"כ שערותי שהלבישעליונה
 עוד לך אכתוב להלן ואהה וכו'. יצ*משתאמר

 י והרע"ב לפיו,ם*י הנלע*דיען
 הרמב*ם פי' לפי הנה וכו'. ששמו זכיתיולא

 הרמז לדעת וזכי'( זכו"ת )לשון זכית*י%א
 לפי"ז הנה בלישת. י?*מ שתאמר נלמדמהיכן
 י?"מ לומר נוהגין היו שבאמת לבוצרהנראה
 מקום ידע עההש על ראב"ע שנצטער רקבלילות
 הספר מן חסר העיקר לפי"ז א"כ הדבר.מורא
 שאומדים מילתא הא 6נא לידע זכיתי ולאחזצ*ל

 וכו' שתאמר זכית"י ולא )ומדקאמר וסו'יצ*מ
 נאמר ואם היום( עד אומרים היו שלאמשמע
 שדוברה עד היום עד יצ*ם אומרים היו לאשבאורז
 עלי' פליגי חכמים הנח ~מר. התחילו וכו'ב"ז
 לפ"ז ראב*ע בדברי לרמז ונול כב"ז פסקוולמה
 לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים דקי*להא

 לקרוא מהנין אנן האיך כשמרונים הקשובע"פ
 והרבה בע"פ(. הים השירת התמיד )ופ'ק"ש

 הוא מהתירוצים ואחד ע*ז. נאמריתירוצים
 )המניה(ן יונה רבינו בשם מ"ט ס" או"ח הב"יןכ*כ

 למצוה עלייהו קיבלוהו או בחובה שהסושהדבר
 לימוד בדרך רק בע"פ לומר מותרלמימרינהו

 חכודאי י"ל כן שהוא וכיון בע"פ לאומרםאסור
 פ' אומרים היו בלילת יצ*ם וימר מהניןהיו

 בתודה מפודש דמו ידעו שלא כיון דקציצית
 צבר בודאי ריאינו כית בע"פ מלאמדיחיישו

 עד למצוה עלייתו קיבלוה לא וגםשבחובה.
 הנה עליה פליגי דחיסים הגם ב"זשדרגשה
 ושירת התמיד פ' כמו יהב לו שקיהוקיבלוהו
 יצ"מ בע"פ( )אמירה שתאמ"ר זכיתי ולא תהוהים

 והותר עליקתו קיבלנו ב"ז שורשה עדבלילות
 בע"פ שתשאירלהם

 חיייך ימ"י כ"ל העוה"ז. חייך ימירהכ"א
 הגירסא כ"ה הבזחיח. לימותלהבי*א

 להביא כ"ל הגירסא שבגמ' ובכמונהבמשניות.
 ול"א והנה בפלוגתא. דתליא ונ"ל שאסיחליבנת

 לחכמים. נצחתא ולא המע"ב פי' לפיזכי"תי
 חכמים דיש נצחם במה דקרנה ב"ז שדרשהעד
 נצחם. הבזה ונ"ל בתוי"ט(. )ענק עלי' פליגישדיין
 ענין לאיזה בשנטמך בכ"מ כ"ל תיבתדהנה
 במקרא נזכר שלא דבר איזה לרבות באהוא

 בפירוש בכאוב נזכר העיקר מסתמא והנהבפירוש
 י"ל לפי"ז הצה בריבוי. מרומז הנטפלוהדבר
 דכול"א נצחו*ן( לשון שהוא הרע*ב פי')ולפי

 דברי הוא חומרים( וחכמים מאמד )גםמחניתין
 החכמי' את נצחתי ולא זכיתי ולא וה"קראב*ע
 חכמים. לדברי נצחון מצאתי ב"ז. שדרש'עד

 הימים. חיתך ימ"י 12פיר יתכן ג*ז דרשתדצנה
 הנטפל דבר כ"ל מתיבת נדרש חייך ימיכ"ל

 הנה חכמים לדשאם משא"כ הלילות וגינולהיטים



ברכהמאמתירהיהמד
 חייך ימי כ"ל העוה"ז. חיי"ך ימ"י אומריםחכמי'
 ימות על לדרוש יתכן ואיך המשיח לימותלהביא
 עיקר הם והרי חייך לימי הטפל דברהנפציח
 שמבואר נצחונו הוא וגה המקווים והימיםהחיים

 לימות להבי"א לשון מ"ש ג"כ וזהבמשנתים
 שלא )כמו יתו שפת הוא להביא לשוןהמשיח
 להבי"א לשון אמר אבל הלילות( להבי"אאמר

 תמיד בא הוא להבי"א רישיון נצחותלהוכיח
 הנטפל דבר ולרבו"ת להבי"א התנאכשרוצה

 ורצונו נצחות הוכיח בזה הנה המפורש דבראל
 לימות להבי"א תצטרך חכמים לחברי הנהלומר
 שהם המשיח ימות על לגמר תצטרךהמשיח
 גרסינן ולפי"ז יתכן לא וזה חיי"ך לימ"ינטפלים

 המשיח לימות להביא חיי"ך ימ"י כ"לבמשנתינו
 לשון זכית"י ולא מפרש ז"ל הרמב"ם אבלוהבן
זכות

 שדרשה ער הרמז לדעת זכיתי לא כפשותי
 המסדר דברי הוא וכו' אומרים וחכמיםב"ז

 דרשת על פליגי שהחכמים לע שמטפרהמשנה
 כ"ל ודרגנו הב0 ראב"ע דברי זה )ואיןב"ז

 אינו כ"ל תיבת רצ"ל המשיח לימותלהביא
 הטפל דבר נדרש שיהי' בבדי חייך הימינסמך
 שיהיה בכדי בקמץ כל נקוד נו א כי חייךלימי
 כנודע נפרד והוא בחול"ם נקוד היא רקנסמך
 כרכא החיות עיקר הכוללים ימים עלונדרש
 שיבת את יי' בשוב ע"ר בחולם יגם בי'דכול"א
 ראב"ע נצח לא באמת וא"ב כחולמי"ם. היינוציון
 כ"ל הוא הגירסא ולפי"ז היטב. הבן החכמיםאת

 צריכין להבי"א ולשון המשיח לימדתלהביא
 הכמצא הוא הלילות אצל דבשלמא לפי"זלתרץ
 ימות משא"כ להביא לומר נצטרך לא בזמןכעת

 לשון לומר נצטרך בנמצא עדיין שאינםהמשיח
 ן ממרחק הריבוי להבי"אלהבי"א

 ת ציצ לפ' כינוי מצרים יציאתהרמב"ם
: חעבא שמעגו לא עדיין יהנהוכד. י רגם לומר שנצטרך בהם אפילו יצ"מדהזכרת

ה ציצית פ' על רהכוונה ע"כ אלא מזכיריןבלילות
ב והוצרך ב' במרק ומבוארת בק"שההשטרת
ד ההוא הפרשה נאמרת בלילה שגםלהשמיענו

ש ש והי' וכו' ע' כבן אני הרי ראב"ע מ"שיאולם
 ל! כחו תשש אשר עד וכו' לשנותמרבה

 ועמש"ל בתוי"ט עיין וכו' בה ש בוונזרקהיד
 נראה היית'י שמת שבעים כבו כד"ההרעאבג ! עיי"ש דאב"ע תמיהתלהביןור בכדי כזאת למרש ז"ל להרמב"ם שהכריחוההכרח'ת
 שתלבינו אלא ממש זקז ולאזקןא
 זקן שיראה כדי נשיא איתו  שמינו יוםשערותיוא
 הלשון וברשיי ז"ל רש"י מדברי לקוחיןדבריו: והנה כזקן נראה הנני והל"ל מדוקדק אינווכו'2 נראה המת"י לשון והנה עכ"ל. אות לנשויאיר
1

 וכו'. כזקן נראה הייתאי כבו הפירש ותר בתמ
 לשיאמר צודק הי' וביותר הריני קאמר )ולא! אנ"י הר"י וקלמר ראב"ע לשון דרייקווהנראה
 בו אלא הי' לא הזה שהנס להורות הואהננ"י(
 לקדמותו חזר ואח"כ לנשיא אותו שמינוביום
 דבר שהוא וידעו הכירו  שהבל מיפאג נסוהוא
 הרמב"ם כפי' הטבע עפ"י לא השמים מןניסיי
 דאילו טע שתעוזו עי העיון מריבוי הדברשהי'
 וכיון הקדמותו אח"כ שב האיך בטבע הדברהי'
 מאת נסיבה שהוא וירעו הכירו לקדמותוששב
 שאתם אנ"י הר"י לשון יזה נשיא שיהי'הש"י
 וזה זקן. הייתי כבר הבה שאני. כמו אותירואים
 )דביתהק לי' אמרה בחו"ל אמרו בגמ'מרוקדק
 סרי תמני בר יו"מא ההו"א חיוורתא לךלית
 תמני לי' ואהררו ניסא לי' איתרחיש הוהשני
 הראי ראב"ע דקאמר והייט חיוורתא. דריטרי
 בדבריהם תדקדק וכאשר שנה שבעים כבןאנ"י
 דהנס להורות הוא אך יומ"א ההו"א אמרולמה

 שאהדרו זה ולבעבור יומא לההוא רקאיתרחיש
 עד רק הזקנה ודהיתה חיוורתי סרי חמנילי'

 לאיתנו ויחזיר שנה י"ח לוכלות
 שערותיו שהלבינו אלא הרע"ב עוד כתברקונה

 יק"ן שירא"ה כד"י נשיא אותו שמינויום
 הטעם היינו הללו תיבות והנה לנשיאותוראו"י
 הביאו ולמה לבאן עניש אין הנס לו  נעשהלמה

 בכאן זה הביא לא ז"ל רש"י לגםהרע"ב
 הרע"ב זה הביא דבכוונה ונראהבפירושו(
 כיון ראבאע שהתמי' התמי' מהו ג"כ לודהוקשה
 ע' כבן אני הרי התמי' מהו ממש זקן הי'שלא
 יינו לעיל( כתבנו )וכבר וכו' זכיתי ולאשנה
 כתובות בגמ' אמרו דהנה לדעתו התמי'לפרש



מהברכהמאמתיוהיה

 ויא קושיא להם והוקשה רבה מלך שנהך*ב
 ותירצה יוסף ד' דמליך עד לתרצה יכוליןהיו
 וידעי ויכירו ולת:פארת לשם לו שיהי'בכדי
 מה בכאן והנה נשיאותו. סיבת היא הש"ידלחת

 להורות ג"כ פי' לדאב*ע השערותכלהלבינו
 היתה זה לפי"ז נשיאותו סיבת היא הש"יחמאת
 שנעשיתי מופלג לנס זכיתי הנה תמיהועענין
 אהגר הלזו ההלכה בדבר להתבונן זכיתי ולאזקן
 התודה מן מוצאה מולם לידע עלי' מצטערדהיתי
 יתבאר ועוד הדבר הבן יוסף בר' המסתגרכענין
 ודאו"י זק"ן שירא"ה כד"י הרע"ב וז"ר אי"הלהלן

 וידעי שיצידו כדי הזה ועם דנעשהלנשיאו*ת
 יוסף בר' בגמ' ומציה לנשיאות ראויאהעא

 בכדי ג"כ המסופק בדבר להתבונן נס ששמקשה
 תמיהת ענין וזהו לנשיאות ראוי עאהואשיראו
 זכיתי ולא השערות הלבנת לנס שזכיתיראב"ע

 . הכבןוכו'

 עכ"ל זה מקרא ב"ז דרש היום וזעתובאיד
 מהיכן ממני דעת פליאה; פירש"יוכן

 אמרו דהנה לומר ואפשר בתוי"ט( ~עיק זהשפא
 ביר"ם. ב"ך )במתניתין( דאמרינן היכי כלבנמ'
 אינו ר"ג את שהעבירו היום אוהו עלהבועה
 כינו למה להבין ומהראוי לנשיאות ראב"עאת
 שם על לפרש ייראה ביך"ם ב"ר היום אותואוז

 ראב"ע על מאד חביבה  וכהיתה ר~לזוהדרהטא
 היום עד לה זכה שלא שאמר לנשיא אזשנתמנה
 צאתך יה"ב! את תזדהר למען ב"ז שדרשוועא

 שיהי' הלילות לרבות חייך ימ"י כ"למאמ"צ
 צאתנו בליל גם לכי יצ"מ לענין היום משפטלהם

 מאירה הלילה שהית' יאיר כיום לילהמאמ"צ
 הלל אומדים וע"כ בזהר כמבואר תמוזכתקופת

 שיצאה הועא ליום כיש וע"כ הזייה( בליל"הגמיי
 בשם להנשיא חביבה והיתה לאור. הדרשאזאת
 משפט להליל"ה שנירש יום היית ביו"טב"ו

 : ימ"י כ"ל מןהיו*ם

 לנשיא ראב*ע נתמנה דהנה עוד לרואומר
 דלא אחת פעם מ"ש בגמ' ידועוהנה

 ימלל מי לו לומר ורצו עוקצ-ן לי' מתני קאהוה
 גבורות למלל רצעי למי וכו' ישמיע יי'גבורות

חן

 שיבול למי נשיא( להיות ראו, שקה" )היעי

 נס ג"כ נענעה זה ולבעבוד תהלתו כללהשמיע
 אותה שהקשו הקושיא לתרץ שמלך בעת יוסףלר'
 וכו'. ימלל 6י ג"כ לו יאמרי שלא בכדי שנהךאב
 שערותיו שהלביש לראב"ע נס נעיצה בבאןהתנה
 שיבין נס לו נענעה ילא לנשיא ראוי שיהי'בכדי
 ראוי שי' לא עדיק יפ"כ הלזו הדרשא בעצמוהוא

 והנה וכו'. ימלל מי לל לומר יכולין כילנשיאות
 ולא הדבר ונתוודע ב"ז שדרוסה נס לונשמטה

 היום אותו והרע"ב דש"י שכתבו וזהשאלוהו.
 לא הנה שאח"כ ביום דאם זה מקרא ב"זדרש
 ולא וצא נחמד דבר ולדעתי לנשיאות ררייהי'

 ולא ב"ז שדרשה נס לו נעוצה למה לךיקשה
 קיבל מישראל דה"א 13עצמו שיבין נס לונעשה
 לגער מוציא הוצא החכם זמן ובבוא ממיניחלקו
 חלקינו ותן שמתפללין וכמו בסיני לו הניתןחלקו

 ותיק שתלמיד מה למשה מ"ש עעאבחורתיך
 ועיז  הדבר  הבן זמט בבוא בימיו לחדשעתיד

 : ב'( ארת בקו"אעור

 אמאי למירק איכא מזכירי"ן בד"התוי"ט
 אצלינו נדרש כבד וכן, זוכרי"ן חנאלא

 .לעיל

 וכו' קלמר דרבותא וצ"ל וט' נב"ןנד'ה
 . נחת ותמצאעמש"ל

 רצה וכו' הרמב"ם דברי בזה יכיוצאבא"ד
 עמש"ל וכו' הטבע אל העניןלקרב

 . להרמב*ם שהבריחוהד,כרח

 וכי' נצחתי ולא הרע"ב פי' זכית"י ולאבדויה

 כב"ז משמע וכו' דקרא דפשטי'ולפי
 , כן לפרש נצחם במה עמש"ל וכו' נצחםבזה

 תדע עכ"ל. זכות לשון תפרשו ההרמב"םבא"ד
 יתפרש ובוכת שתיבת הגם שנ"למה

 ניצו"ח  ולשון  בפשוטו וכי'  לשון פירושיםבהוגי
 המנצח הוא שהוכו"ת להית ממשמעו ת אינועכ"ז

  הובר: הבןגנ,ט

 היית". כב"ר שנה שבעים  כבן ברקהרש"י
 ב'( אדח בש"א )עיין וכו'. זקןנראה
 : עיטש הרע"ב בדגרי לעילמבואר



ברכה קוראהיהדהיהמך

 ב'פרק

 די הי' הנה בתורה. קורא הי"ה א'משנה
 קירב הי"ה לאמר הקרך"אשקימר

 ק"ש לזמן קודם מנבר קורא הי"הלדירות

 בתורה לקרות עצמו לקבוע לו אין זמנהדמשהגיע
 היי שדרשו כענין מכבר יתפרש אי"ה)ותיבת
 קורא והי' הי'( כבר וכו' יחזקאל אל י"י דברהי'

 : זמנה הגיע הקריאך* ובתוך זמנה קודםבתורה

 במשנת-נו פורש לא הנה נהורה, קךראהיה
 הי' הל"ל ועכ"פ בתורה קורא הי'מה
 הק"ש על משמע יהוהקורשיה

 שמדבריי
 ממנה

 אז קןרא"ה הי' קתני הוה אי וי"ל הקודםבפרק
 מקודם. אחרת קריאה קרא בשלא דוקאסד"א
 קדמה אם אבל ק"ש רק  הי' קריאתו עימירק
 כיון אם אפילו ק"ש לפ' והגיע אחרת קריאהלו
 לשם שהוא מינכר דלא מהני לא י-ה לצאר*לבו
 המגלה את כקורא הוא לזה להדמיע ק"שמצות
 הי' אמר ע"כ הכתובים( בין הכתובהבמגלה
 : לק"ש והגיע אחרות פרשיות בתוד"הקור"א

 מתרגמיגן תמי"ם  יהי"ו ויחדיו לבו ניו"ןאם
 כוונה לשון המו וזה מכוו"נין. יהוןוכחד"א

 המה עם שחג שהלב ושי"וי. יוש"ר קניןבכ"מ
 . שעוגמה המעשה עםאו

 וכ"ה עליו המוטל ושוב מן יצ"א היינויצא
 בעבודתו האדם בהנה והנראה  הש"סבכל

 לפני כעומד הוא הנה צונו. אשר במצותיולחש"י
 עבודיה אינת גומר 'וכאשר עבודתו לעבודהמלך
 ד*מקדש עבודת כל כענין המלך מלפני יצאהנה

  בגמר ב"א ויצ"א  השתחוה תמיד במס'הנשנים
 כל בענין יצ*ש בתיבת חז"ל בחרו ע"כעבודתו

 : ומצווהמצם

 לה. ל"ג שבבמ' בטחינה יצ"א ל"א לאיוואוים
 מרישא דאי וי"ל שא"צ משנה היאובאמת

 ספק כית לא ובאם בודאי יצא לבו כיון אםמד"א
 ולקרות להזור לו  שאסור תוסיף בל לעניןונ"מ

 יצא לא דשואי קמ"ל בתפי רק  חובה  לשםבורחי
 רק תניא הוה אי וכן  חרבה. לשם וישיאויחזור

 לא אם סד"א יצ"א ל"א לב"ו כיו"ן ל"אא"ם
 דלא כיון ספק יש ובכיון בודאי יצא לאכיון
 ויוהור ברכות בלא וגם ק"ש לשם שהואמינשר

 ונ"ל יצא בודאי דבכיון קמיל במונאיויקראנה
 ל"א לא"ו וא"ם דקאמר )בהא דמשמיענועוד
  להחמיר  וספיקה דאורייהא ק"ש דס"ליצ"א(
 יוטע )שאים לאו ואם יצא )בודאי( לבו כיוןוה"פ
 ועוד לחומרא. דאורייתא דספק יצא לא כיון(אם

 הנה כוונה צרימת מצות דס"ל התנאלדעת
 הוא כוונה צרימת למצות האמשמיוונו
 ספק ומה כיון אם לו ספק אם ממילאמדאורייתא
 וכו' ל(1 ואם הסיפא דל"ג מאן ממילאדאורייתא

 דס"ל או לקולא וספיקה דרבנן ק"ש דס"לאו
 אבל כוונה. צריכות דס"ל או כוונה א"צמשת
 קל ההוא לקולא וספיקה מדרבנן ד"אהכוונה

 :להבין
 דייקינן וכו' לבו כיון אם המשנה דעלרדוף

 ומשני כוונה צריכות מצות ש"מבגמ'
 קא הא לקרות ופריך לקרות לבו ניוז אםמאי
 להגיה בקורא יפירש*י  להגיה בקורא ומשניקרי
 נמי לקריאה דאפילו טעות בו יש אם  הספראת
 קרי קא הא אכתי התוספות והקשו מחכויןלא
  התיבות  קורא  שאינו  להגיה בקורא הם רשוופ

 והים עיי"ש וכו' בנתיבתן אלא וכנקודכןכהלכתן
 מיא דל רש"י יהנה מזוזת()לטטפת
 ~א"ו וא"ם במשנה גורס  שהי' דנראהבפירושם.

 יצא דלא משמיענו מאי כפירתכם ואי יצ"אל"א
 ק"ש קורא ואינו לגמרי אחר ענין קוראהרי

 : נ"ל לה דל"ג נראה והתוס' עליוהמציה

 בפתיחה כתבע כבר פך"ק ישוןבפרקי*ם
  שהם כן. נקראיםשכאבריכם

 מחבירו כ"א להתפרק ויכולין בשף יחדמפרברים
 מסה"ת בל כן וכמו פ"ק נק' בפ"ע אבר כלהנה
 נק' ממנה חלק וכל ביתד קומה שיעור כעיןהוא

 צריכין ברכותי' עם  הק"ש בכאן הוא וכןפר*ק.
 כל כן פי על ואף לפסק בלא ביחדלקרותם



מזברכה קורא"י"והיה
 פרק ונק' אחר ענין הגא פרשה וכלברכה
 בשם בכאן התבא קראן למה בעי טעמאושיפ"כ
 בגימטריאות בפתיחה לך 5"ש עפ"י ונראהפרק

 היחוד ה"מ ש"פ בגי' פך"ק לחכמהפרפראות
 א' פעמים י' כזה באות אות אדניי. עםהו*י'
 ס"ה י' פעמים ה' נ' פעמים ך' ו' פעמיםה'
 תךך"ה עם שנ:כתב תךרה היחוד סררבגי'

 נעשה היחוד והנה באיברין. איבריןשבע"פ
 בבי"ח שלתם המשים עולם( )יסוד הצדי*קע"י
 )יכללווז ש"פ בגי' אותיות ד, עם שלר"םע"כ
 דיש בי"ח שלר"ם כשיש הוא אותיותהד,
 מספר על וטספים דלתות וב' צירים ב'לביית
 הטוב והשם היטב הבן ש"פ בגי' יי"י'שלתם
 והמסגר החרש יכני' גלות דבני והתבונןיכפר
 בנשר ויחיב דש"ף כנישתא ביי א*. מאבניבט

 במדת בכאן בדברו התנא לפ"ז והנהדע"ה(.
 דק"ש היחוד ב17עת בשבילו י5פסיקיןהשלמם

 כנ"ל ליחוד הגורם כיהוא השלך*מ גדוללהיו'
 בשם ולברכו' לפרשיו' בכאן היונא קראע"כ

 לחכם תן אותיות ד' עם שלוים מספרפריק
 . עודויחכם

 לישא*ל מויק"ר הל"ל הבבו"ד מפנ"ישתא"ל
 וגם במחויב משמע שןא"לומדקאגגר

 היראיה מפנ"י הכבו"ד מפנ"י תיכרו לדקדקיש
 לכל שסיים כמו ול5כוב*ד ליראוי שואלהל"ל
 ואינו לנשאל דמהריב לתנא דס*ל ונראהאדם.
 מפנ"י הבבי"ד מפנ"י וזנתן להחמיררשאי
 רשאי יהי' לא למה טעם כנהגן שהואהיראיה
 באפשר הוא )וזה הכבו"ד שבנ"י הואלההמיר
 הכבו"ד מפנ"י שפירש וסייעתו הרהבים שלטעמו
 ע"כ לכבדם. התוויה 5ן שמחויב רבעו א"ואבי*ו
 להפסיק( שהתירו במקום לההמיר רשאיאין

 אכבד מבבדי כי דכתיב המכובד לכבדדמצות
 דמפרש למאן היראינה מפנ"י וכן כחו"ד זקניוונגד
 ולמאן התורה 5ן היא מצוה הנה רב"ו. אואביץ
 רופאי אין ההאי יהרגנ*ו שמ"א ש5תיר"אדמפרש
 ובזה כתיב לטפותיכם מאוד ונשמרתםלהחמיר.
 ומשי"ב ר"י בדברי ב5ה1נה שמסיים נמייתכן
 שלטם תיבת התיסוט דהקש' אדם לכלטיו"ם
 אוירי המשנה כל ד1צה שנח, ולפוטש לילמה

 מפניי והנה למתמיר. רשאי ואיט לישאלדמחייב

 מה אד"ם לכ"ל אבל היא ד5צוה ניחאהכבו"ד
 דייק ע"כ לההמיר רשאי יהי' שהא המצוההוא
 להורות אדם לכל שלך"מ ימשיב לומההתנא

 שלום בקש קבלה מדברי מצוה הואדהשלו"ם
 : להחמיר רטנני ואינוורדפהו

 לומר דעזנא פירש לא הנה הכבוד מפנישואל
 בכל וכן וכו'. מפני בשלו"םשואל

 שלרם והשיב כ"י בדברי לבסוף עדהמשנה
 תיבת דגם להשמיענו כיון דהתבא נראהלכ"א.
 המצטרך במקום יק להזכיר איןשלו"ם
 )עמש"ל( הקב"ה של שמו ג"כ הואדשלו"ם

 סתם וכתב התנא קיצר זאת להשמיענו כןעל
 ]הוצרך[ )הזכיר( אחד פעם ועכ"פ ומשי"בשוא*ל
 לבסוף או בהתחלה או שלו"ם תיבתלהזכיר
 לסיים ובחר ומשיב שואל הוא מה דנדע היכיכי

 שראל ל ברכה מחזיק השלום להיותבשלום
 כהנים בברכת כמו לבסוף השלוםמזכירין
 יתבאר ועוד נ"ל. כנודע עשרה שמונהובברכות
 . לבסוף התנא שאמר שלך"מ תיבתדקדוק
 חסורי בגמ' פירשו ומשיב הנבוד שנישואל

 יתפרש שמשיב ואצ"ל והיקמהמרא
 . הרעיב בדבריאי"ה

 מסידורא הסדוק שינה הבה וכו'. אומרר"1
 להאמצע הפרקים בין הקדים דר"מדר"מ.

 קא שהמסדר לפמש"ל הנה האמצע. הקדיםור"י
 את להלן יתבאר ועוד אדם לכל בשלוםשיסיים כדי כזה באופן סידר השה ב121לך"מ. לסייםבעי

 משבתו שנה דר"ג בגמ' מסקינן דהנההנלע"ד.
 בדרך הבבות גם שנה וע"כ זו. ואצ"ל זובדרך
 הכבוד מפני ומשיב עדאל וה"ק זו ואצ"לע

 לו שאסור ומכיש )כמש"ל( להחמיר לוואסור
 שנה ור"י היראה מפני ולהשיב לשאוללההמיר
 דחפני בלבד ע לח א"ז זו לא בדרךרוטנתו
 מפני אפילו אלא להחמיר רשאי אינוהיראה
 טפש ר"י וגם להחמיר' רשאי איה ג"כהכבוד
 האמצע דהפסקת דבריו בתהילתהאמצ"ע
 הוא האמצע דהרי הפרקים לבין קודםמשכחת

 ! הכאשת בפרקתיכף

 דנפקא בכא0 התוס' )הביאו אמרובירושלמי
 בדיבור בק"ש. דמפסיקיןלן

 לדבר דשות לך שיש מבאן בצם ודבר*תדכתיב



ברכה קוראהי"והיהמח
 רהבות דיש בתורה נרמז דה"ק ונ"ל ע"כבם

 הדבר ונמסר המצטרך בזמן ק"ש באמצעלדבר
 ר"מ פליגי ובהא הדב'ר יפרשו אהגרלחכמים

 הפרקים ובבין באמצע יפסיק אופן באיזהור"י
 לדבר רשות לך יש היית ב"מ ודברת לרמזויש

 )כפי תיבין רמ"ח בק"ש והנה ק"ש.באמצע
 בגי' כבן"ל ירא"ה רמ"ח( להשליםהמקובל
 מפני יהי' הדיבור להפסקת תמכו מזהרמ"ח
 מרווח דבר ת"י אין וכעת דייקא והכבו"דהירא"ה

 :יותר

 מזמני אחד היא המקר"ח זמןהרמב"ם
 לזה הקודם בפ' הקצוביםק"ש

 הידיעה בה"א המקר"א תיבת לבאר באעכ"ל.
 לבו ישים אם רצ"ל לבו כיו"ן אמרה"ש

 ההו"א לקריא"ה ושעיוניוומחשבתו
 לקריאת יחבוין ולא הניקוד לשמורשאפשר
 דס"י גיבר מכתבו כותלי סומך עכ"להפרש'
 בגמ' כדמפרשינן מפרש דהרי סוונה א"צמצות
 מצות דלמ"ד  כוונה. א"צ מצות דמ"דאליגא
 כיון היינו לג"ו כיו"ן א"ם פירוש כוונהצריכות
 לעיל  הבאתי  כבר  והגה ק"ש. מצות י"חלצאת
 דמיירי( בגמ' התבריגן רעע  התוס'  שפירשומה

 כפי התיבות ערא שאיט היינו להגיהבקורא
 מזוזת לטטפת היינו בכתיבתן רקהמסורה
 ומיאן כרש"י תפרש  ז"ל שהרמב"ם רואהוהנך
 כיו"ן א"ם לשון יתכן לא דלדידהו התוס'. 'בפ

 לאו לב"ר )וכתבו בעצמם הרגישו כאשרלב"ר
 ל"א לאו א"ם לגרוס א"א  דלדידהוי ועודדוקא(
  שקורא ביון  רישא נאמר מה"ת  קמ"ל  רמאייצ"א
 הך ל"ג דבאמת צ"ל ולתוס' לגמרי אחרענ.ן

 .סיפא
 רבו 4ע אביו כגון הכבך"ד כ2פנ"ירפיררש

 בדברי מיאן עכ"ל ממנו חבםש
 איש סתם  הכבו"ד מפנ"י שפירשוהמפרשים
 הגש  הירא"ה( בספנ"י כללו ורבו )ואביומכובד
 הכבוד מפנ"י שוא"ל דלקתן המשנה בדיוקיכמ"ש
 והטעם להחמיר רובאי ואינו לישאל מחוייבמשסע
 ואי הכבוד על שמצווה מפני  הבבו"ד מפג"יהוא

 אבי"ו פירש ע"כ המצוה מה המפרשיםכדברי
 . עלע כיבוד מצות  הגה רב"ו.או

 כגון ממנו מפחד  שהוא איש הירא"הרמפנ"י
 עליו הקשו הנה עכ"ל. מוסר אואנס

 בפני שעומד דבר לך אין הרי קמ"ל מאידלדבריו
 תדקדק כאשר אבל שסק בתפילה ואפילופ"נ

 יהרגה"ו של"א שמפח"ד כתב לא הנהבדבריו
 ממנ"ו מפח"ד סתם כתב רק הרעיב()כמ"ש
 עליי( תרעומות לו יהי'  בשלומו  ישאל)כשלא
 ויכול אלם גבר )שהוא מוס"ר או אנ"סכגון

 : נ"ל( פעם באיזהלהפסידו

 עכ"ל ק"ש פ' בחורה קימא הי' בד"ההרע"ב
 ן המשנה בדיוקיעמש"ל

 והאומר וכו' לבו כיון אם ק"ש זמן והגיעבשה
 לבו כיון אם מפרש כוונה א"צמצות

 התיבות קורא שאינו להגיה קרא לאפוקיוכו'
 בחסרות להבין כדי ככתיבן קורא אלאכנקודתן
 צריכות מצות כמ"ד קיי"ל ואנן וכו'ויתירות
 דפוסק כיון הרע"ב בדברי לדקדק יש עכ"לכוונה
  המשנה לפרש כ% ל"ל כוונה צריכות מצותכמ"ד
 הרע"ב כוונת ונ"ל כוונה א"צ דמ"ד אליבאגם

 רהגה  כונה.  צריכות  במ"ר  רהלכתא  הוכיחדבזה
 מתניתין לאוקמי צריכין כוונה א"צ רה"ראליבא
 להפילו והרמב"ם. כפירש"י ואי להגי"הבקורא
  התוס' קושית קשה מכוין אינו בעלמאלקריאה
 קורא שאית היעס' כפי' וצ"ל קרי  קא האאכתי

 כיו"ן אם לדבריהם צ"ל הנה בנקודתן.התיבות
 כנקודתן לקרוא הפה שמכוין דק דוקא לאולב"ו
 יציא ל"א לאו א"ם לגרוס א"א  וגם רוחק,והוא
  לגמרי אחר ענין קורא הרי קמ"ל מאידקשה
  ישוב אין  סווגה א"צ מצות למ"ר לפי"זנמצא

 ררך רק בגמ'  והוא גדול בדוחק רקלמשגתיגו
  בזונה צריבות כמ"ר דהלכה  נשמע  ממילארח".

 . נ"ל אליב" משנתיש סתם היטבומחיקתך
 אדם בשלום שוא"ל הכבוד מפני שואלבד"ה

 עכ"ל. וכו' רבו או אביו כגון וכו'גבבד
 מפנ"י מיקרי רב"ו או אבי*ו  בהרמב"ם פי'הנה

 הנלע"ד הרמב"ם בדברי כתבתי וכברהכבו"ד
 דמחויב משמע הכבו"ד מפנ"י שךא"לדסדייק
 מפנ"י והטעם למתמיר. רשאי ואינולישאל
 בכבודו שחייב מי את לכבד שמחויב מפניהכבו"ד
 בכבודו שחייב במי מיקרי זה כרחך עלממילא



מטברכה קוראהיהוהיה

 גדול או רבו או אביו והוא התורהוש"ינמצאה
 ! כרבו הוה התורה בחכמתמבצו

 ובאמצע וכו' שמשיב צ"ל ואין רמשי"בבד"ה
 ואצ"ל וכו' היראה מפני שואלהפרק

 הגמ' שיטת עמך נא גה אצ עכ"ל וכו'שמשיב
 מחמת משיב וכו' שואל ובפרקים פיסקאבזה.
 שאיל מישאל השתא הכבוד מפני אילימאמאי

 ומשיב הכבוד מפני שואל אלא מיבעיאאהדורי
 ומשיב וכו' שואל ובאמצע סיפא אימא לכ"אשלום
 השתא היראה מפני אילימא מאי מהמתמשיב
 דתנן דר"י הייה הכבוד מפני אלא וכו'מישאל
 שואל בפרקים וה"ק מחסרא חסורי ומתרץוכו'.
 שואל ובאמצע שמשיב. צ"ל ואין הכבודמפני
 עכ"ל' וכו' אומר ר"י שמשיב ואצ"ל היראהמפני

 בכל כזאת מצינו דלא להתבונן מהראוילכאורה
 צ"ל ואי"ן על מ"סר"א ח~ר"י לומר הש"סשיטת
 הש"ס כשיטת קתנ"י ז"ו יאצ"ל זו אל8 הל"ללא

 ז"ו ואצ"ל ז"ו דאמרינן בכ"מ דפנה ונ"ל.בכ"מ

 ז"ו ואצ"ל כלל למיתני לגל להתבונן ישקתנ*י
 אם והנה השכל. ישפוט הלא הוא דכש"ככית
 לק"מ ז"ו ואצ"ל בפירוש בדבריו מבארהתנא
 תדע אם כך. לומר המדברים שי דרכן הואדוה
 אבל זה דבר לידע לך שיש מכש"כ זהדבר

 מתני קא רק ואצ"ל תיבות בדבריו מבארכשאינו
 משנה היא הלא קשה צ"4 שאין דבר בפ"עלבבא
 הראשון בפעם הש"ס המסדר מבאר לכךשא"צ.
 הוא הכונה ז"ו ואצ"ל ז"ו ואמרינן דבב"מבש"ס
 ז"ו התנא קתני דבפירוש וה"ק מחסר"אחסור"י
 וכלמשכחן המדברים דרך הוא וזה ז"ו.ואצ"ל
 נגנו"ב ואי"ך וכו' מצאנו אשר כסף הןבתורה
 כן רק מיותר הו8 וכו' נגנו"ב ואי"ך הנהוא'.
 ממילא זום הבן דבריהם לבאר המדברים דרךהוא
 לכל נלמוד וממנו בש"ס הראשון פעם ד"אזה

 :הש"ס
 קי"ל לבבי עם אשר  את  עוד לן אגידויגנן;

 שבת במס' ופירש"י מהלכה ק"ו דניןאין
 רק שבע"פ לתורה מדות הי"ג נמסרו דלאמשום
 בזה דברנו וכבר בוצס'. )עיי"ש שבכתבלתורה
 בע"פ לנו שנמסרו מדות י"ג ברמייהלהמבין
 ת"ד י"ג רחמים של מדות לי"ג מכוונים המההנה

 קדישא נוק' בחיי היא שבע"פ תורה והנהקדישא.

 והרה יכפר( הטוב השם ת"ד לה ליתומשתא
 יש בודאי חז"ל מפי שניתקן הדבר לךאבאר
 אלקיח בתורה אבל עולמים בדברים אפילואנושי
 שכל ושא ק"ו מדת דהרי וחהמ"ר ק"ל בזהלדון
 דנין היית לא ק"ו לדון בסיני לנו שנמסרלולי
 אנושי שכל מן למעלה אלקית היא התורהדהרי
 בש"ס אמרינן ק"ו במדת רק דמצינו שאמרט)תה
 מצית ולא קרא לה ונתב טר"ח בק"ו דאתיאמלתא
 הר"ן קדוש לפה דמצינו הגם המדות בכלכזאת
 ם )בנדר נהר"ן ג"ש במדת גם בן לומר א"ע טרחז"ל
 בהקישא דאתיא מילתא כתב נדר, לנדור ד"ה (ג

 אסרינן נשך איזהו ובריש קרא יה וכתב טרחאפשר
 וכנראה עכ"ל קרא לה וכתב טרח בג"ש דאתיאמילתא
 לפי אך ג"ש ד"ה ס"א שם התו' קושית מכחראייתו
 עי"ש ז"ל הח"ן ראיית לה אזדה שם התו'תירוץ

 דזה בעניי ואמרתי בש"ס כזאת מצינו לא)המגיה(ן
 טרח אנהצ"י שכל שהוא ק"ו במדת רק הואהדבר
 אלקיית רק שכציית אינה דהתורה קרא להוכתב
 רק עיניך( ויאירו והתבונן בין השכל מןלמעלה
 בתורה ק"ו דין לדון ני בם לנו שנמסרכיון

 ג"כ היא הנה למ"מ בהלכה אבל דנין אנושבכתב
 לדון ע"ז לנו נמסר ולא אלקי שכל אלקיתתורה
 בק"ו דבר איזה מזה ישפוט שהשכל הגם ק"ו.דין
 תורה הוא ההלכה דהרי מהלכה ק"ו דניןאין

 ק"ו נמסר שלא הגם דרבנן במילי רקאלקית.
  בהלבשה ניתקנו המה הלא דרבנן תקנותהנה
 ק*ה מדת אנושי השכל בהם ידון אנושישכל
 מצינו לא וברכותי' בק"ש להפסיק בכאןוא"כ
 מדרבנן לגמרי הם הברכות )ובפרט בתורהאיסור
 אסמכתא. הוא אפשר הלמתיך ביום שבעופשק
 יש ע"ז דרבנן מילי הוא וא"כ ד"ק( הואוגם
 משמיענו בש"ס הראשון פעם זה והנה ק"ולדון
 הלכה זה היי אם במסמא הח"ק ר"מ בדבריזאת
 מילי שהוא כאן משא"כ מהלכה ק"ו דניןאין

 שקבלם וכיון  האגופי  השכל  בזה ישפוטדרנה
 שמשיב ואצ"ל ק"ו לדון יש הכבוד. ספנישואל
 מתנינך קן שבפירוש לומר צריכינין ע"כממילא
 דבדבר לאהבמעינן הוא זה כי צ"ל ואיןבמשנה
 שלא בכדי ק"ו היינו צ"ל אין דיינינין קאכזה
 הלכה להיות מהלכה ק"ו דיינין דלא כמונטעה
 מילי בכל ק"ו דיינינו לא כן כמו שבע"פתורה



היהוהיהנ

 והעק מחסרא תמודי משנתינו כן טוםדרבנן

 מחסר"א חשר"י )ובענין והבן צ"ל ואיןכפירושי
 השי"ת ' יה בס"א אי"ה נדבר בש"סהנשנה
 הנה למעלה המדובר לכל ממילאבעזרינו(
 מחסר"א חסור"י תיבות שהשמיט הרעיבהיטיב
 לפירושי שייכות זה אין כי בפירושווה"ק

 ,הפזרנה
 הקדימו אם שללטם להם שמשיב ואצ"לבא"ד

 יתר שפת הוא שלך*נם תיבת עכ"ללו
 התוס' קוש' דמתרץ ונראה הרע"ב. בדבריבכאן
 ומשיב לבסוף במשנה נשנה למה דהקשהיו"ט

 מישאל השתא מדייק דבגמ' ונ"ל לכ"אשלוים
 הרי קושיא מאי ולכושרה מיבעיא השדורישאיל
 ואמרו ומוסיף שלו"ם כופל דהמשיב הואהמנהג
 שלו"ם לו מקדים פי' בגוי פוגע כשהיה ר"יעל
 צריכה בודאי וא"כ לו. לכפול יצטרך שלאכדי
 גדול הפסק שהוא להשיב דגם לאחטמעינןרבא
 המסדר דהתנא מדחזינן אבל להפסיק.מותר
 וכו'. שלום ומשיב משנתינו בסוף ביארהמהבנה
 דנוהגים דהגם להורות הוא אך יתר. שפתוהוא

 העזירי לא להפסיק בכאן ומוסיף כופלדהמשיב
 בזה ממתיק )יההגא שלו"ם תיבת רקלהשיב
 בבא אגולהי וקאי המשנה בסוף בזאתלפרש
 שואל שהשואל וחיט ואדר*י( אדראמדלעיל
 שלו"ם. תיבת רק ישיב והמשיב עליכ"םשלו"ם
 מישאל השתא דייקינן קא שפיר לפי"זוא*כ
 )שהוא מיבעיא אהדורי עליכ"ם( )שלו"םשאיל
 וא"ת במשנה התנא דברי לפי שלום תיבתרק

 במשניק זה לבאר ה"ל במשי"ב דכופלין ס"לדר"מ
 שמשיב ואצ"ל בדבריו הרע"ב שדקדק ג"כוזה
 י ז"ל רש"י בדברי להתבונן יש וכן שלו"םלהם

 שהוא אדם הירא"ה מפני וכו' יבאמצעבדוה
 הנה עכ"ל. יהרגהו שמ"א מפניוירא

 בפני שעומד דבר לך אין קמול מאי הקשוע"ז
 והנה אוה"ע. למלכי פוסק בתפילה ואפילופ"נ

 כגון אלא כתב שלא מזה נשמר ז"להרמב"ם
 איזה חשש רק אינו דבאלו מוס"ר אוואנ"מ
 לקוחים ז"ל הרע"ב דביי אבל והפסד.היזק
 רש"י בדברי נדקדק כאשד ונ"ל רש"ימדברי
 הלשון בזה כתב ז"ל דרשוי כן כונתו איןז"ל
 לא עכ"ל יהרהרו של*א מפניו ירא שהואאדם

ברכהקורא

 חשש איזה חפו ביש דודאי יהרגה*ו שמ"אכתב
 הכאנה אבל פ"נ. בפני שעומד דבר לך איןסכנה
 אדם ותינו היראה מפני מהו לצייד דבעיהוא
 דיש יהרגהאו שלא בכ"ז מפניו ירא שהואכזה
 המחויבים את ולענפם להרוג המושל שבטבידו
 לא ודאי לו יפסיק שלא מפני כעת לאבללו

 הדבר הבן לפסוק מחויב כזה לאישיההגון(
 דא יהרגהו שמא בלשונו שפירש ז"לוהרעיב
 גם הדבר לישב וצ"ע קמ"ל מאי קושיאודאי

 . הרע"בלרבדי
 בלה"ק לדבר אסור כך יכו' ומשיבבד"ת

 תיבת מיתור נמי נשמע זהעכ"ל.
 שלומם דאפילו להורות ר"י יקומרשלו"ם
 שלום. להשיב כזה בענין רק הותר לא לה"קשהוא
 וכ*נ בלה"ק אפילו אשר דיבורים שאריאבל
 מה פתרי אשכחנא ומעתה בגמ'. התוס'כוונת
 מפני בשלום שואל דבריו בתחילת אמרשלא
 ליבנאל לו שביאר במקום משמיעתהכבוד
 דוקא לאו לשונות בשארי אפילו מותרולהשיב
 אפילו אסור התירו שלא ובמקום בלה"קשלוים

 , נ"לבלה"ק
 הריב כתב וגו' לבו כיון אם בדיהתויך*ט

 מצות כמיד קי"ל ואנןברטנורא
 דסוכה  פ"ג י"ר במשנה ועמ"ש כונהצריכו'
 יו"ט אומר יוסי ר' במתניתין איוצא שםעכ"ל,
 בשבת להיות שחל הסוכות( חג )שלהראשון
 מפני פטור לרהטם הלולב את והוציאושכת

 שלא וכגון הרעיב שם וכתב ברשותשועציאו
 וכו' במצוה( היטריד שהוציאו נטילה י"חיצא
 קודם נטילה י"ח יצא דלא לה משכחתוהיכי

 לה משכחת בי'( נפיק מדאגבהי' )דהאשהוציא
 והנה וכו'. בכלי שהוציאן א"נ וכו' שהפכוכגון
 לת"ד גם לתרץ כוצה הגמ' הנה מהגמ'. הואכ"ז

 צריכות בכאן ופסק הרע"ב אבל כונה. א"צמצות
 שלא כיון רק שינויי להנהו צדיכינין לאכונה
 שם. התויו"ט הקשה כן יצא לא לצאתנתכוין
 מיצרך שינויי דהנהו תירץ החיי*ם עץ בפ'"והרב
 כוונה )היעו כוניה צריכו"ת לס"ד גםצריכי
 לצאת משבוין הוא ממילא בכאן והנה י"ח(לצאת
 ומתעסק אווש שילמד למי להוליכו שנוטלוכיון

 שיגיח למי דומה וה*ז מדעתו שלא ויצאבמצוה
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 יצא לא שעדיין וקסבר בסוכה ישב אותפילין
 שהי' כיון יצא והרי יותר לעשות צריךושההן
 וצריכין עיי"ש וכף המצוה י"ח לצאתדעתו

 , עוד הזה בדברלהתישב
 וכו'. הקשיתי ובישיבה יכו' רבפרקיםובדיה

 דגם הנ"ל הרע"ב בדברי מ"שעיין
 שלו"ם תיבת לבאר דקדקו והו42ב ותוס'רש"י

 י המשנה מדיוקי מ"שהךיז
 עכ"ל ק"ש פ' בתורה ערא הי' בדיהרשיי

 : המשנה בדיוקי מ"שעיין

 עכ"ל לו הקדימו אם שלרם ומשיבבדיה
 כשפת לכאורה שכתב שלתם תיבתהנה

 לדעתי: שכוונה הוא מה הרע"ב בדברי עמ"שיתר
 מפניו ירא שהוא אדם היראה מפניבדיה

 שמ"א אמר לא עכ"ל. יהרגהושלא
 ; ותבין הרע"ב בדברי עמ"שיהרגהו

 נין וכו' לשני' ראשונ' ברכה בין ב'משנה
 אחשבה חם' ויצי"ב לאמאתויאמר

 אמ"ת בשמה שלאחרי' הברנה פרט למהלדעת
 ונראה שלפני'. בברכות כן עיבה ולאויציאב
 בשחרית בין בערבית בין הכונה שלפני'דברכות
 ונ"ל בשחרית רק הוא שלאחרי' ברכהמשא"כ
 ציצית פ' לומר חיוב אין דבערבית בזההטעם
 יצ'מ מזכירין והנה יצ"מ. הזכרת משוםרק

 ציציה בפ' כ"כ חיוב ואין שלאחרי'בברכה
 להזכיר שהנהיגו המנהג משים רק בגמ'()כמבואר
 עיקר אבל ציציהם פ' אמירת ע"י בלילותיצ*מ
 א'ש והי' שמ"ע רק אינו דערבית דק"שהחיוב
 ציצ-ת. )פ' ויאמיר לומר שהנהיגו כעתוהנה
 שלאחרי' לברכ' ק"ש בין הפסק ויאמ"ר דוהא"כ
 לכל שללם בשאלת מפסיק אם להקפיד איןע"כ
 שמי אינו ואפילו מאיר ר' לדעת אפילואדם

 פ' בין בש"ש מפסיק אם שוידא איןויאמ"ר
 התירו דחז"ל כיון שלאחרי' להברכה א"שועי'

 נ"ל בהפסקה קפידא אין שוב בויאמ"ר,להפסיק
 בדרכי כ"ז כתבתי רק למקץע' ולא להלכהלא

 שאמר ר"י דגם לפי"ז לומר ונרא' בסהרנההעיון
 ויאמר בין קאמר דוקא ויצי"ב לאמ"ת ויאמרבין

 ואמוניה אמ"ת משא"כ בשחרית ויצי"בלאמ"ת
 אלקיים וי*י דכתיב דר"י דטעמא הגםדערבית.
 אין אעפ"כ בערבית גם ששך הטעם וזהאמית

 א"כ ויאמר. כלל יאמר לא ירצה דתם כיוןקפידא
 לאמ"ת אלקיכ"ם יא. סמיכות בכאן ניתקןלא

 אמ"ת בכאן ור"י הת"ק דנקט מה לפי"זוהשתא
 רק התויו"ט כמ"ש לישן אשגרת אינו ."בויצ

 לפי"ז וכ"נ ואמונה אמת לאפוקי קאמריבדקדוק
 כ.ון לשאול מותר להשכיבנו האמונה אמתבין
 לא ולפעמים אריכתא כגאולה רק הוהדלא

 כבז אבל ליום סמוך ק"ש בקורא כגוןיאמרנה
 ועוד העיון בדרכי למעיין הערה רק להלכ'לא

 ; אי"היתבאר

 אל*א א"ש. לוהי' שמע קדמה למהאריב*ק
 גרסו עסחאו' בקצת כ"ה וכו'.כדי

 ונרא' לכאורה. ביאור לזה יאין אל'אתיבת
 בתור' דקדמה לי' תיפוק הועס' שהקשו מהעפ"י
 תיקנו בתורה הקדמה דמטעם לומר דא"אותירצו
 לכולן ויאמ"ר תקדים דא"כ להקדימה.חז"ל
 לומר א"א יצאל אל*א תיבת שפיר יונחולפי"ז
 : וכו' שיקבל כדי זה טעם אל"א אחרטעם

 בדין אחר טעם רשב"י אמר בגמ' דהנהרעי"ל
 שמ"ע כי א"ש לוהי' שמ"ע שתקרוםהוא

 בגמ' והקשו וכוי ולקויות וללמד ללמוד בהיש
 קאמר ועוד חרא וכעורצי מדריב"ק לי'תיפוק
 אבל דריב"42 לי' אית רשב"י לפי"ז והנהוכו'

 וה"ק דרשב"י לי' לית אל*א גרסינן איריב"ק
 שפיר י"ל אלא ל"ג ואי הטעם אלא לומד לךאין
 דהנה בזה ודגפקותא דרשב"י הא ג"כ לי'דאית
 רצ*ל וכו'. שתקדום הוא בדי"ן אמררשב"י
 והי' הקדים אם יצא לא לדעתו ואפשר גמורדין
 ס*ל יא אל"א גרסינן אי וריב"ק לשמ"עא"ש
 דרשבאי לטעמא דאדרבא די"ל רשב"י.לטעם
 בקדש דמעלין באופן למימרינהו ה"לאדרבא
 במתניתין שמבאר טעמו רק וס"ל מורידיןואין
 מעכב ולא למצוה רק הוא דמתניתין טעמאולפי

 : כסדר שלא אמרןאם

 ס"ה בלס"ד ביום אלא נוהג אינוויאמר
 ל"ג נוסחאות וברוב נוסחתיתבמקצת

 הרמב*ם בפלוגתה דתליא ונ"ל בלבידתיבת
 בלילה אף חייב ליום המיוחד כסות איוהרא"ש

 פטור ליום המיוחד דכסות דס*ל למאןממילקי
 לפי שייכות דאין רצ*ל בלב*ד גרסבלילה
 ציצית חיוב שום דאין בלב*ד ביום רקויאמר



היהוהיהנב

 ל"ג בלילה חייב יום דכסות רס"ל ולמאןבלילה
 ביום אלא נוהג איט ויאמר יהכונהמלבי"ד
 ~יקר בלילה אף חייב לטם המיוחד בכסותהיינו

 . נ"ל היום. גורםהחיוב
 כי ביום אלא נוהג אינו יברו עניןהרמב*ם

 והיא ויאמר בפ' האמורההמצו'
 לא עכ"ל. ביום אלא מחויבת אינה ציציתמצות
 וכו' מחויבת אינה ציצית מצות כי בקיצוראמר
 נאמר ויאמר בפ' גם הלא דהקשו הא דדייקונ"ל
 עול וקבלת לאלקי"ם לכם להיות עמ"שקבלת
 י"י מצות כל את וזכרתם אותו וראיתםמצות

 באים הם הענינים אלו כל אבל אותםועשיתם
 ציצית מצות שע"י ציצית מצות אללטעמים
 הזו בפ' האמורה המצוה עיקר אבל זה. כליוכרו
 ג"כ הביא זה דלבעבור ונ"ל ציצית מצותהיא

 . הללו הרמב"ם דבריהתויו"ט
 כר"י הלכה רצ"ל עכ"ל יהודא הר'והלכה

 לא ויציב לאמת ויאמר ביןדאמר
 הפרקים בין הן אלו פיסקא בגמ'  והגהיפסיק.
 דאמר יהודה כר' הלכה ר"י אמר אבהו א"רוכו'
 ר' אמר יפסיק. לא ויציב לאמת א"היכםבין
 אמת אלהים וי"י דכתיב דר"י מ"ט אר"יאבהו
 בגמ'. יתר בשפת להתבונן יש והנה הגמראעכ"ל
 לאמ"ת אלהיכם בין דאמ"ר כר"י הלכהאומרם
 הלכה סתם רק הל"ל לא יפסי"ק ל"אויצי"ב
 בין הלשון אמר לא ר"י דהרי ק' ועודכר"י

 באמת והרי"ף ויאמר בין רק ויציב לאמתאלהיכם
 ונראה כ"ז. השמיט הרא"ש וכן הלשון זההשמיט
 הנ"ל יתר השפת אבהו ר' קאמר דמש"הויומר

 אפילי כלל יפסיק דלא ס"ל דר"י ולבארלהורות
 איסור בזה חמור דיותר הפרק באמצעכדין

 רבני כדעת והוא הפרק באמצע מהפסקתהפסקה
  להרי"ף ה"ל  ולפי*ז  הר"י שהביאוצרפת

 ונרא' לדינא דנ"מ כיון הלשון זה להביאוהרא"ש
 הגמ' כונת דזה לומר דא"א ס"ל והרא"שרהרי"ף
 בין יהודא ר' דקאמר הלשון שינו למהדא"כ
 לאמת אלקיכ"ם בין וקאמרו ויציב לאמתויאמ"ר
 לבאר הוא הגמ' דכונת והרא"ש להרי"ף ס"לע"כ
 שאינם דחכמים טעמא ג"כ דבריהםמתוך

 אלקיכ"ם בין אמר ר"י דשנה ע"ז.שכפידים
 אבהו ר' כדמפרש וטעמי' יפסיק לא ויציבלמוטע

ברכהקורא

 הוה דלא אע"ג אמ"ת אלקי"ם וי"י דכתיבלהלן
 ובכאן אמ"ת אלקיים כתיב דשם בדומ"הדומה

 ממילא חילוק דאין לר"י ס"ל אמתחלקיכ"ם
 בהפסקי מקפידין דאין רחכמים טעמאידעינן
 אשכחנא ולפי"ז כנ"ל. בדומה דומ' דאינומשום
 ויאמר בין בד"ה במשנתינו רש"י ללשוןפתרי
 טעמייהו מפרש בגמ' יפסיק לא ויציבלאמת
 רק בגמ' מפרשינן קא דלא הל"ל טעמי"העכ"ל
 ביתר אבהו דר' ניחא ולפימ"ש דר"יטעמי'
 רש"י וכונת דרבנן טעמייהו גם מפרשלשונו
 ר' שאמר יהר בהשפת נטעה דלא להורותבזה
 רק הפרק אמצע מדין דחמור דכונתואבהו
 אמצע דין לו ויש הפרקים בין משארישחמיר
 והרא"ש הרי"ף דעת לפרש יש וכןהפרק.

 . נ"ל יתר. השפתשהשמיטו
 דחגא ונ"ל וכו' ייציב לאמת בד"התויו"ט

 ליש"ע אשגר"ת ויציב אמתדנקט
 המשנה בדיוקי עמש*ל עכ"ל. נקט בעלמאולסימן
 נקט גמור לסימן רק לישן אשגרת זה דאיןדי"ל
 ואמונ' אמת לא אבל דשחרית ויצי"באמ"ת

 : ע"ז( לסמוך חליל' )אבלדערבית

 המשנ' בדיוקא עמ"ש וכו'. קדמה למהבדיה
 . אל"א תיבת נוסחתבדקדוק

 המצו' כי הרמב"ם וז"ל וכו' ביום אלאבדיה
 והבין הרמב*ם בדברי עמש"לוכו'

 : הללו הרמב"ם לדברי התויו"ט הביאלמה

 מפרש בגמרא וכו' ויאמר בין בדיהדש"י
 מיבעי' טעמי' מפרש עכ"לטעמייה"ו

 ולולי דר"י טעמי' רק בגמ' מפרשדאינו
 לישב ויש טיס שהוא אומר הייתידמיסתפינא
 הרמב"ם בדברי שכתבתי הדברים עפ"יהגירסא

 :עיי"ש

 השמיע ולא שמע את הקךך*א ג'משנה
 הקרך*א וכו' דקדק ולא קראוכו'

 להתבונן מהראוי וכו'. וטעה קך"א וכו'למפרע
 לשון אמר וד' ב' הקורא לשון אמר וג' א'בבא
 התחלת על יצדק הקור"א לשון וי"לקרא

 קרא כשכבר רק יתכן יא קך*א משא"כהקריאה
 זה לאניו השמיע לא א' בבא והנה מה.דבר
 תיבה תיכף הקריאה בהתחלת גם שייךהדין

 קורא ג' בבא וכן  לאמיו.  השמיע לאהראשוני



נגברכה קוראהיהוהיה

 לקרות הקדים הקריאי בהתחלת תיכףלמפרע
 התנא שונה הללו  הלכות בשני ע"כ המאוחראת
 באותיות.' דקדק לא ב' בבא אבל הכירא.לשון
 הדבקים בין הפריד שלא היינו הרעיב פ"הנה
 ההלכ' חדת משכהת לא הנה וכו'. לבבך עלכגון

 למקום יחזור מעה ד' בבא וכן הקריא'.בהתחלת
 כשנבר רק הקריא' בהתחלת משכחת לאשטעה
 שונה הללו הלכות בשני ע"כ מה דברקרא
 לפירוש רק יתכן כ"ז מיהו קר*א לשוןהתנא
 אבל באותיותי'. דקדק ולא בקריאהרעיב.
 יניח ולא נחה אות יניע שלא מפרשהרמב"ם

 יפ"ה לפרש"ן מפרש ז"ל ורש"י נעהאות
 גם הדין זה משכחת לפירושם הנהבשפתי*ו.
 הרע"ב של טעמו שזה )ואפשר הקריא'בהתחלת
 וי"ל אחר( דרו לו ובחר מפירושיהםדנאד

 לשון ההוא בבבא התנא קאמר דמש"הלפירושם
 הזה הדין משכחת דלא ג"כ יצורותקר*א
 שמ"ע בפסוק עכ"פ בקיאין ישראל דכלבהתחל'
 פסוק מלמדו אביו לדבר היודע דתיטקמנעוריהם
 היטב בקיאין כ"י ממילא ישרא*ל שמ"עראשון
 ידקדק לא שבמכוון עסקינין בשאטני יכיבהתחל'
 לשון בכאן התנא שאמר מה ממילאבאותיות
 בהתחלת הזה הדין משבחת דלא להורותקר*א
 דכל להשמיענו אורחי' אגב במלתא הוההקריאה
 הראשון הפסוק בניהם את ללמד מחויביםישראל

 הזה הדין תשכח ולא בו בקיאין וכ"ימנעוריהם
 לישב נ"ל כן מה דבר קרא כשכבר רקבהתחל'

 : כ"כ מרווח שאינו הגםלפירושם

 שמ"ע א"ת ינחיי' שמרע א"תהקורח
 עד עסקינו כל דהרי מיותריןתיבות

 א"ת הקור*א יתכן ולפימש"ל מדבר מק"שכאן
 תיכף דינא הך משכחת וכו' השמיע ולאשמ"ע

 וי"ל וכמשול. אינך משא"כ שמ"עבהתחלת
 דאמר יוסי ר' דהרי שמ"ע את אמר זהדלבעבור

 לאזניך. השמ"ע שמ"ע מן הוא הוכחתו יצאלא
 לכתחיל' אבל בדיעבד. יצ"א דס*ל התיקוגם
 שמ"ע דורש דהוא הגם לאזניו להשמיע צריךודאי
 דלכתחיל' ס"ל עכ"ז שומ"ע. קיאתה לשתבכל

 לאזניך השמ"ע שמ"ע לפרשה גם לחושצריכין
 בדיעבד וק לכההיל' בן יעש' דלא ס*לע"כ
 לאיתני המסדר התנא מדייק ששיר ממילאיצא

 דרשתם . לנו ולרמז להורות שמ"ע א"תהקורא
 . ש5*ע תיבת מןהוא

 שמעו ולא קאמר מדלא לאזניו השמי"עולא
 תליא דבהשמע*ה משמע השמי"ע רקאזניו

 אזניו שישעין כזה בקול ומאומר כיון היינומלתא
 קולות שהי' מחמת אוניו שמעו שלא הגםלשמוע
 אעפ"כ סערה ורוח רעש קול או הצבור מןרבים
 פותר לבתחיל' לת"ק וגם יצא יוסי לר'גם

 ואפילו משמע אחת אזן לאזנ*ר נ"ל. כןלעשות
 גם יצא השנית את וסתם אחת לאזן רקהשמיע
 מותר לכתחיל' גם כתיק. דפסקינן ולדידןלר"י

 י כןלעשות
 כוה יהודא ר' דברתי יצא לאזנו השמיערלא

 וברוב ברי"ף. וכיה נוסחאותבקצת
 משנה. מהם הוא רק ריי דבר"י ל"גנוסחאות
 משום יוסי דר' מ"ט הגמ' שיטת לפניךואציגה
 מוציא שאתה מה לאזניך השמע שמעדכתיב
 שומע שאתה לשון בכל שמ"ע סבר ות"קבפיך.
 וא"ש  המדבר חרט  התם  תנן ש"מ תרתי יוסיור'
 מאן וכו' תרומה תרומתו תרם  ואם  יתרוםלא
 לא לכתחיל' אין ריעבד וא"ט  המדבר חרשתנא
 היא  יוסי רר'  וממאי וכו' הים  יוסי ר'אר"ח
 והלא וא"ת )ובתוס' וכו' היא יהודא ר'דילמא
 מדסיפא דפשיטא וי"ל ברישא יהודא ר' נזכראין
 הגמרא עכ"ל יהודא( ר' נמי רישא יהודאר'

  פירוש  וכתבנו רבריהם בסוף  בתוס' עוד)ועיי"ש
 ותניא הגמ' מלשון הנה ואכ"מ( בגמ'לדבריהם

 דבר"י דל"ג נראה וכו' בכל שמע סב"רקמ*א
 וכ*נ קמא תנא משנה סתם הוא רק יהוד"אר'

 ראם ת"ק סתם דברי דהוא דמתניתיןמסידורא
 למה יקשה יהוד"א ר' דברי דגרסינןתאמר
 יוסי ר' לדברי יהוד"א ר' דבר"י מקדיםברישא
 אך יהודית ר' לדברי יוסי ר' דבריובסיפא

 היא יוסי דרי וממאי בגמי כך אחרמדאמרינן
 ברבתא דגרסינן משמע היא יהודא ר'דילמא
 ר' מדסיפא התוס' דכתבו )והא יהודא ר'דברי

 ע"כ ביה( לי' ניחא לא 1"ל הרי"ף וכו'.יהודא
 צריכין ולפי*ז יהוד"א ו' דבר"י הרי*ףגרס
 סבר קמ"א והנ"א בגמ' דקאמרינין האלומר
 בשלמא רצ"ל רמ"א  והג"א דה*ק י"ל וכו'דומע
 מפני לן יקשה לא בתרא חבא יהודא ר' הי'אם



היהוהיהנד

 כתיב הרי לאזניו השמיע בלא דיצא ס"למה
  איזה לדרוש ס"ל דלא די"ל וכו'. השמעשמ"ע
 מהעת ממילא לגופי' דאיצטריך שמ"ע מןדרשא
 אומר יוסי ד' לדברי ששמע רק יצא דלאנאמר
 יהודא דר' כיון אבל דיצא. הוא השיב יצאדלא
 לא אי יוסי ר' דרשת שמע לא ועדיין ת"ק.הוא
 להשמיענו בלל הוצרך למה לדלתא שמ"עס"ל
 דגם כרחך על אלא יצא ד"א נאמר מה"תדיצא
 דרשא לאיזה ס"ל רק לדרשא שמ"ע ס"להוא

 הקורא לעיל שדקדקנו מה לפי )ובפרטאחריתי
 יודע הוא גם ע"כ מיותר שמ"ע א"ת שמ"ע.א"ת

 יהודא דר' כיון שפיר מקשה ע"כ לדרשא(דשמ"ע
 ומאי לדרשא שמ"ע ס"ל הוא גם ע"כ ת"קהוא
 וכו'. לשון בכל שמע דדרש והשיבו בי' דרשקא
 קודם יהודא ר' דברי התנא שנה דברישא האוגם
 לשנות רוצה דהתנא י"ל בהיפך ובסיפא יוסיר'

 . ברישא דהיתרא כתא בבאבכל
 דאנן ב' דף בתוס' לעיל ר"ת לשיטתרעי*ל

 מבע"י( )לאומרה לערבית בק"שסומכין
 לענין לילה הוה המנחה דמפלג דס"ל ידוושאדר'
 המפרשים שארי )והנה ק"ש לענין והת"דתפילה
 עיין לתפילה ק"ש דמי דלא כר"ת בהא ס"ללא

 כר"ת דלא מוכח במשנתינו כאן והנהברא"ש(
 ס"ל בברייתא שם בגמרא דהנה נבאר אשרעפ"י
 איל וכו' טובלין שהכהנים משעה ק"ש זמןלר'/מ
 והקשו מובלים הם מבע"י כהנים והלא יהודאר'

 לנפשי' לי' תקשה תימה ר"ת( )לשיטתבתוס'
 לקרות רשאין המנחה דמפלג ר"ת( )לשיטתדס"ל
  יהורא דר' ותירצו גדול יום הוא ועדייןק"ש
 כתיב בד"ת ובקומך ובשכבך דרבנן ק"שס"ל

 דאורייתא קאש לר"י דס"ל מוכחובמשנתינו
 השמיע בלא להשמיענו ל"ל דרבנן ק"ש ס"לדאי
 אי בשלמא יצא דלא נאמר מה"ת יצאיאזנו
 דלא דקאמר יוסי לר' ושמע בחרא תנא ההשהוה
 תנ"א שהוא כיון אבל דיצא. הוא השיביצא

 דיצא אמרים בראשית להשמיענו לצלקמאא
 ע"כ אלא דרבנן שהוא כיון יצא דלא נאמרמה"ת
 ומשני. בשמ"ע דרש ומאי דאורייתא קששדס"ל
 הרי"ף לשיטת לפרש יש כן וכו'. לשוו בכלשמע
 ב' דף בתוס' ר"ת ולשיטת יהודא ר' דברידגרם
 ידוודא. ר' דברי בכחל דל*ג לותר צריכיןהנ"ל

ברכהקורא

 דדעת נראה בבאן בגמ' להלן הרי קשהואעפי"כ
 . ליישב ויש היא  יהודאר'

 הרמב"ם לפירוש באותיותי' דקדק  ילאקרא
 וכו'. ולא נחה אות יניע שלאדפידש

 דפירש לפירש"י גם באותיותי'. תיבתידוייק
 לפירוש אבל ג"כ יצדק כשפתיו יפהלפרש"ן
 מתחלת שני' שהתיבה הדבקים בין לפדודהרע"ב
 באותיותי' כ"כ ידוקדק לא וכו' שהתיב"הבאות

 בקריאה דהחסרון כיון וי"ל הל"לבתיבותיי
 מהאותיות אחת אות בהחסיר רק הואבזאת

 , באותיותי' אמר ע"כהשוות
 ר"ת לשיטת גם יצא לא אומר יהודאר'

 דרבנן ק"ש יהודא לר' ס"לד~ידי'
 )או מולמדת"ם נלמד עכ"פ דהנה הדבריתכן

 לימוד"ך שיהי' אי"ה( יתבאר כאשרמושננת"ם
 ובפרטות תור"ה. דברי בל על וקאי ת"םושינונך
 לקרותה חז"ל שציוו הללו שבפרשיות תורהדברי
 עלינו המצווה באופן קוראה אין אם הנהבזמנה

 י נ"ל הדבר הבן י"ח יצא לאבתורה
 להשמר הוא באותיותי' דקדוקהממבעם

 בדי הקריאה בעת שפתיובמוצא
 באמצע שבא הוינו וכו' נחה אות יניעשלא
 האות נקודת חטיפת ע"י אותה קורין הנהתיבה
 הביית מאות השב"א הנה לאהבת. דהיינושלפני'
 הה"א אות מן הפת"ח נקודת חטיפת ע"ינקרא
 במקומה מונחת שהיא נחה הבי"ת אות אזומיקדי
 עלי' העובר שלפני' האות מהירת ע"יונרגשת
 הנקודות ותבין באופנים החי' רוח כי בת"ז)עיין
 מתנועעים והאותיות האותיות. את מניעיםהם
 והנשמה הרוח ע"י שמתנועע הגוף כענין  ידםעל

 בפ"ע שנק' והאות וניד( נ"ח היטבותבין
 אמריו ברביעית זה ביאר והנה נע"ה. נק'בתנועתו
 מדקאמר' המשנ' פי' עיקר דזה דס"לנראה

 הגם בנקודותי'. בתיבותי' יאבאותיווע'
 לאמיתת הדבקים בין פירוד הענין שארשהביא
 הברייתא על דרבא מימרא הוא אבל הביאהדין

 בין חילוק יש וכו' התנועות זכרוןריבאר י תם לימודך שיהב ולמדת"םבגמ'
 וקמ"ץ ציר"י כגת גדולהתנועה

 נקודות ובפרט ת"ק פהחא*כ באריכותתנועתם
 יוהחב-א



נהברכה קוראהיהוהיה

 ואח"כ פסוק שקורא הוא הפוך פי'רלנ1פר*ע
 אם הפרשיות אבל וכו'שלפניו

 דנלמד ונראה יצא. לראשונה קודם שני'קרא
 לשון התיבה פי' דנאל למפר*ע תיבת מןהדבר

 ענין איזה כשקורא דהנה החוב.פרעושן
 משא"כ אומר שהוא מה הדבר מובןמתחילתו
 כשיתחיל כגון מובן אינו באמצע העניןכשמתחיל
 ער קאי מה על יתבונן לא לבנייךושננת"ם
 ראשית היינו חייב שהוא מה לפרועשיצטרך
 יובנו אז וכו' הדברים והיו וכו' ואהבתהמאמר
 את רפר*ע גילוי לשון למפרעם וכןדבריו
 שיצטרך כזאת קריאה שקורא והמובן האשהרשם
 זה יפול לא ולפי"ז אומר שהוא מה לגלותאח"כ
 כל הפרחחיות משא"כ הפסוקי' על רקהלשון

 . נ"ל עצמה בפני מובנתאחת
 שאמרו יהודא כר' ולא יוסי כר' הלכהואין

 כר' והלכה בהיפך אמר לא עכ"ל יצאלא
 דלא ראי' קצת מזה )יש לקולא יוסי וכר'יהודא
 בזה דמשמיענו וי"ל יהודא( ר' דברי ברישאגרס
 אפי' יצא לא שאמרו במה רק כמותו הלכהראין

 להשמיע צריך ודאי לכתחילה אבלבדיעבד
 . באותיותי' ולדקדקלאזניו

 קמא ותנא וכו' אומר ייס י' בד"ההרע"ב
 ר' דבריי דל"ג רואה הנך וכו'סבר
 . המשנה בדיוקי עמ"שיהודא

 רק והלכה אמר לא עכ"ל כת"ק והלכתאבא*ד
 כמותו. הלכה עניניו בכל רצ"לוהלכת"א

 ודו"ק שומע שאתה לשון בכל מ"ש גםהיינו
 בשפתיי להוציאן באותיותי' דקדק רלא12ד*ה

 על בגרז' והנה וכו'. תיבות בשתייפה
 ר' קאמר באותיותי' דקדק ולא קראהפיסקא
 ואח"כ להקל שניהם כדברי הלכה מתנא ברסבי
 ולמדת"ם דרב קמי' עובדי' רב תנא בגמ'להלן
 עני הדבקים בין ריוח ליתן תם לימודךשיהא
 מסידורא נראה וכו' לבבך על כגון בתרי'רבא

 קרא המשנה פירוש אינו רזה הש"סדהמסד"ר
 ה"ל המשנה פירוש זה הי' דאם וכו' דקדקולא

 וכו' דקדק ולא קרא הפיסקא על מעיקראלקבוע
 הכח"כ רבא. דעני ימה עובדי' דר' ברייתאהך

 הש"ס כדרך מתנא בר טבי דר' הלכתאלקבוע
 דקדק ולא קרא הכהצנה פירוש ע"כ אלחבכ"מ

 ע"כ אחר ענין הוא דר"ע וברייתא אחר עניןהוא
 וכו'. דקדק ולא קרא למשנתינו מפרש ז"לרש"י

 הברת היינו פשוט נ"ל בשפתיו יפהלפרש"ן
 וגם לחבירתה. אות תדמה שלא במבטאהאותיות
 שלא למתניתין דמפרש נ"ל ז"ל הרמב"םבדברי
 נלמד לדעתי וזה בדבריו וכמש"ל וכו' הנחיניד
 שדרשו וכמו הראשונה בפ' האמור ושננת"םמן

 תגמגם שלא בפיך מחודדים ד"ת שיהיוחז"ל
 הדרשא דידוע כיון בגמ' זה ביארו דלא והאבהם

 הוצרכו לא שוב ד"ת לכל נדרש אחרממקום
 לומר דחק ז"ל הרעיב מיהו בכאןלהזכירו
 דקדק ולא קרא משנתינו פי' הוא דר"עדהברייתא

 הקור*א הל"ל והרמב"ם רש"י כפירוש דאיוכו'
 גם דניהא )עמש"ש המשנה בדיוקיוכמש"ל

 אחי ענין הוא משנתינו אי וגםלדבריהם(
 מא"י או מנלן לאקשויי להגמרא ה"למהברייתא

 : הרע"ב לסברת נ"ל זהטעמ"א
 ויאמר פ' הקדים אם ומיהו וכו' יצא לאבד"ה

 עכ"ל למפר"ע חשוב זה ראין נראהוכו'
 תיבת מן זה דלמד הרמב"ם בדבריעמ"ש

 :למפר"ע

 כף כבעל דלא וכו' יצא לא בד"התוי"ט
 שמע כי השמע בי' קרי שכתבנחת

 בעל דכוונת טענה זו אין עכ"ל. וכו' הקלמבנין
 שמ"ע תיבת דהך בקבלה ס"ל תנא דהאי נחתכף
 שבש"ס. תקר"י א"ל כל כדרך השמע בי'קרי
 בקבלה להם היי עכ"ז כדכתיב קרינן דאנזהגם
 תרווייהו. ודרשינן אחר באופן גם נכתבכאילו
 שכע"פ והקבלה שבכתב בתורה דכתיב האהיינו
 לן מתורץ דעי"ז כך לפרש נחת כף לבעלוהביאו
 דכתיב יוסי דר' מ"ט מקשה דבגמ' הגמ'שיטת
 שמע ס"ל ומתרץ ות"ק ומקשה וכו'. השמעשמע
 ומתרץ יוסי ור' ומקשה שומע שאתה לשוןבכל
 גם משמע דממילא ברש"י עיין ע"כ ש"מתרתי
 הגמ' הוצרכה למה קשה ולכאורה הזאתהדרשא
 לתרץ, אפשר הרי דוחק שהוא ש"מ תרת"ילומר
 יפלוג דלפי"ו ובפרט בלה"ק ק"ש כרבי ס"לר"י
 לא למה קשה וגם יהודא ואר' יוסי אר'רבי

 פירש ע"כ ש"מ תרתי הרי יהודא ר' שובמקשה
 )כמו קבלה בדרך התו יוסי דר' דדרשא כ"נבעל
 אדר"י ומקקיה השמע ג"כ לקרות תקר"י(איל



ברכה קוראהיהוגזיו:נך

 הית' דלא תקר"י א"ל כאן דאין יהודף ד'ומתרץ
 שמ"ע תיבת רק לדרוש ואין  הקבלה זאתבידו
 שיש יה" לו יאי אדר' ומקשו וכו' לנבוןבכל
 ומאי ג"כ שמ"ע כתיב עכ"פ השמ"ע בידךקבל'
 לשון, בכל שמ"ע ש"מ תדתי וקאמר בי'דרשת

 לאזן להשמיע היא השמעוהקבלה
 להוון בכל נאמרין ואלו דסוטה פ"ז יעייזשם

 עישש וכו'ק"ש
 במ"ג בזה עיין כת"ק הלכה הר"ב רמ"ששם

 שומע שאינו יתרום לא חרש דתרומותפ"ק
 לא דאפילו תרומה תרומתו תרם ואםהברכה
 דמודה דהכא כת"ק אתיא יצא לאזניוהשמיע

 . להשמיע צריךלכתחילה
 שתהא וסוננתם פי' כך יכו' דקדק ולאבד"ה

 ומבלי פ"נ בעל פי' כך תמהמשנה
 קמיי ד"ע תנא דהא כן שכתב הוא בש"סעיון
 כ"נ בעל פי' בידי אין עכ"ל וכו' ולמדת"םדרגא
 מבלי באמת הוא כרע"ב המשנה פירש אםהנה
 הוא והרמב"ם כרש"י פי' אם אבל לכאורהעיון
 המשנה טעם ע"כ ראע דתנא מהברייתא אחרענין

 י עיבש הרע"ב בדברי וכמש"למאפננתם
 וכו' ומיהו הר"ב וכהב למפרע הקוראבד"ה

 לכתחילה אלא לעיל קפיר לאוריב"ק
 אל"א תיבת בדקדוק במ"ב וכמש"ל עיששוכו'

 י וכף שיקבלכדי
 יפה לפרשן בשמתיותי' דקדק ולא ב:ד*הרש"י

 הנלע"ד את נתבאר כבר עכ"לבשפתיו
 הרע"ב כפ.' פי' לא ולמה רש"י דבריבפשט

 בגמ'המבהיר
 הפועלי"ם קתני יא האומנים דןמשנה

 העוונה פועל דוקא משמע הי'דאו
 יתבטל שלא בכדי התירו לזה בעה"במלאכת
 במלאכת כשעוסק אבל ועלי' בירידהממלאכה
 אפילו האומני"ן. קאמר לזה  התירו לאעצמו

 : עצמו במלאכתעוסק

 א"ז זו לא הנדב"ך. בראש או האיל"ןבראש

 ענפים בו דיש אילן מ"בעיא לאקתני
 בראש אפילו אלא כ"כ מתיירא השינו בהםהאותז

 : ענפים דאיןהנדבך

 המעיין בתפלה כן לעשות רשאין שאינןמה
 ובתפילה דהל*ל לשת אריכות שהואיראה

 להשמיענו וכו' דשאיו ואינן הל"ל ועכ"פ כןאינו
 רשאין שאיך מ"ה באומרו  אבל מחר הוההדין
 דבר בק"ש לך מתיר הנני הלשון מזה נראהוכו'
 רשאי שאינו  בעצמך ויודע תבין ריאתהכזה

 מזה נדע לא אנחנו ובאמת בתפילה. כןלעשו'
 דאורייתא דק"ש להיפך נותנת והסברא היום.עד

 ספר לשון לפניך אציגה והנה דרבנן.ותפלה
 ק"ש כוונת )סוף המצות על הקנ"ההקדודו

 מחויבי' דבר בכל ס"ד ז"לובשכמל"ו(
 דאורייתא ק"ש הלא מק"ש יותרבתפלה
 שבע"פ. תורה היא כי דאורייתא אינהותפלה
 להעלות הקב"ה עם מדבר אתה התפלה בניא"ל

 סתומה דקה נקודה התפלות מקום אלתפלתך
 אע"פ היחוד אבל בה מחמרינן ולכךונעלמת
 שאתה רק לפניו מדבר אינך דאורייתאשהוא
 לך לעשות מבקש ואינך העשר כל וכוללמיחד
 לשון ידוקדק ובזה עכ"ל בתפלה כמופעולה

 בתפלה כן לעשו"ת רשאי"ן שאינ"ן ס"המשנתינו
 ומאינך בעצמך להתבונן תוכל הזה הדבררצ"ל
 לפני מדבר שאתה כית בתפלה כן לעשותרשאי
 אתה צריך נפשך על ומבקשהמיך

 לכויי
 כוונה

 זה ודבר לפניו מדבד שאתה מה בלבגמודה
 בזה לפרש ויש לראי' צריך ואינך השכלנותן
 במקומו יתבאר ז"ל הרעיב לשון אריכותג"כ

 .אי"ה

  קורין וכו' השגים מן האחר  והלוחהרמב"מ
 ומהלוח לומר דקדק עכ"ל נדבךאותו

 רוחב כל ולא נדב*ך יקרא דוקא ההאהאחד
 פחד כ"כ ואיז הדבה רחבה הכותל דהגההכותל
 בדרך נישנית משנתינו תהיי וא"כ באילןכמו
 אחד לוח נדב"ך הכוונה פי' ע"כ זו. ואצ"לזו
 ותהי' מהאילן יותר בו להעומד פחד בוויש

 י ע"ז זו לא בדרךמשנתינו
 כן לעשות רשאין שאינן מה בד"ההרע"ב

 כוונה ובעי היא רחמי דצלותאבתפלה
 הרבה האריך עכ"ל ומתפללין למטה יורדיןהלכך
 וכו'  יורדין  הלכך  דוסיים  מה ובפרטבלשונו
 לשת המשנה בדקדוקי ולפמש"ל צורך. ללאהוא
 כוונתו ז"ל הרע"ב גם הנה קנה. הקדושספר
 דומצכל להורות וכו' רשאין שאין מיה לשוןלדייק



ביכה קוראהיהרהיה
 כיון ולהתפלל למטה לירד שצריכין נותןוהדעת

 י הש"י מאת רחמים לבקש רחמידהוא
 עסוקי"ם שה"ם האומני"ם בד"הרש"י

 נ"ל וכו'. האילן בראשבמלאכת"ם
 דוקא לאו כרחך על הפועלי"ם אמרו מדלאדרצ"ל
 אדם כל אפילו אלא בעה"ב אצל העושהפועל
 האומני"ם למיסר ל"ל א"כ לעצמו מלאכההעוש'
 ע"כ וכו'. האילן בראש ק"ש קורין סתםהל"ל
 ומצטרך במלאכתו בעוסק דוקא דמשמיענומבאר
 לקרות התירו לזה הק"ש. אחר גם לעשותעוד

 ואח"כ בירידה לטרוח יצטרך דהרי האילןברוהב
 שעלה כגון במלאכה עוסק באינו משא"כבעלי'
 עסוק הי' אפילו או דבר איזה לראותבאילן
 ירד זה בלא הנה מלאכתו. כילה וכברבמלאכ'
 לו הת.רו לא רע תקרא אל טוב מהיותודאי
 האומני"ם המשנה וז"ש האילן בראשלקרות
 עדיין עסוק שהוא אומן קרוי כשעדייןהיינו

 . נ"לבמלאכתו
 רוצה אפשר עכ"ל מי"ד לשם קיריןבח"ד

 והל"ל חיוב בתורת משמע קוריןלדייק
 שישל"ם שיודע הגם פירש ע"כ לקרויתרשאי"ן
 להחמיר וירצה ק"ש זמן יעבור לא ועדייןמלאכתו
 דיותר בחיוב קורי"ז קמ"ל שיסיים עדלהמתין
 שפירש וזה זמנה כשהגיע ק"ש להקדים חיוביש

 . מיד לש"מקורין
 בגמ' מבואר וכו' פטור הת"ן ה'משנה

 והנה הבתולה. את בכונסדמיירי
 התורה מן דנשמע י"ל הת"ן סתם נשנהבמשנה
 הבתול'. את בכונס רק מצינו לא הת"ןתיבת
 פה לך מי עוד לוט אל המלאכים אמרודהנה
 בעלי הרי כזה אמרו ולמה ובנותיך ובניךהת"ן
 חזי פוק להנצל כדאים היו לא הנשואותבנות
 פה לך מי עוד לה"ק בזה ופירשו סופם הי'מה

 בעלי הרי כזה ארסו ולמה ובנותיך ובניךהת"ן
 בנים לו והי' לבנותיה החת"ן הי' בעצמוהוא
 והנה ובנותיו. ובניו החת*ן בכאן הי' א"כמהם.
 כמ"ש איש ידעו לא אשר לבנותיו דזוצ"ן לוטהי'
 מוכח איש ידעו לא אשר בנות שתי לי נאהנה
 ונ"ל הבתול' את הכונס נק' חת'ן אשרמכאן
 בה שיש דייקא הבתול' את הכונס חת"ןדנק'
 וב' צירי' ב' סתום ופתח' חתוית מעייןעדיין

 ד' הם דלתות וב' צירים וב' הרוזם הנהדלתות.
 : הבן התןבגי'

 לא אם שבת מוצאי ע"ד הראשו"ןבליל"ה
 בספרי הגירסא כ"ה מעשהעשה

 הרחשונה לילה הגמ' ובנוסחאותהמשניות
 בלא ע"ד המשניות ספרי לגירסת נ"ל וגו'רע"ך
 הסיפא. אין ורא"ש( הרי"ף בספרי )וכ"הוא"ו
 בליל"ה לרישא מחוברת שב"ח מוצא"יע"ך

 עש"ה לא א"ם דמסיים מה ממילאהראשו"ן
 הראשו"ן בייל"ה תיבות על קאי לאמעש"ה
 דבלילה הג' שארי מן הראשונ"ה ליל"ה דיןוחלוק

 הלילה בתחילת מעשה עשה אם גםהראשונה
 דבזימנא כיון פטור אעפי"כ ק"ש זמן הואועדיין
 התורה מן פטור הי' דק"ש תיובא זמןדמטא
 אינך משא"כ אח"כ החיוב עליו חל לאשוב

 היום. עד בעל שלא מה גרם קא איהוהלילות
 פטור מעשה עשה לא אם תנאי יש לזההנה

 בליל גם נך אחר חייב מעטף בעשהמשא"כ
 גם פטור המהא' דבליל לומר ואפשרהמעש'.
 לטבול דמצטרך להיות ואפשר הלילותבאינך
 חיוב עליו תחול שאח"כ וכשידע הבעילהאחר
 בליל הלילה כל פטרוהו ע"כ ממצות ימנעק"ש

 מעש"ה עש"ה ל"א א"ם צודק ואפ"ההמוףע'
 פטור הראשונ' דבליל' אחרות לילות הג' עלרק
 אחרות לילות ובג' עשה לא בין עשה אםבין
 הקודמת בלילה מעשה עשה לא אם רק פטוראינו

 א"ם וקאי מחובר היא הנה רע*ד. הגמ'ולגירסת
 להורות הראשונ' בלילה גם מעש"ה עש"הל"א
 ולפ"ז הראשונ'. בליל' גם חייב מעשהדאחר
 בלי4' המשניות בנוסח שגרסינן מה נמיצודק

 נק' לילה מדת הראשונה. יבגמ'הראשנה
 בשם נק' עלה דכורא מדקבילת בזהרתתבונן
 מק"ש להחתן דפטרינן המשנה לגי' ממילאוכו'
 גרסינן הנה המעש'. אחר אפילו ראשונהבליל'
 מד: הנוק' כבר אפילו רצ"ל הראשו"ןליל"ה
 דכורא דקבילת היינו דכורא בשם נק'לילה
 רע"ד הגמ' לנוסח משא"כ פטור החתןאעפ"כ
 הלילה על גם מעש"ה עש"ה ל"א א"ם קאיהנה

 כשהנוק' דוקא גרסינן הראהבונ"ההראשונ*ה.
 קהילת לא דעדיין נקראת נוק' בשם לילהמדת
 המעש' אחר משא"כ מק"ש פטור החתן אזדכורא
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 גרסינן המשנה שיטת לפי לפי"ז נמי ויצדקחייב
 הוא  הרבעונה בליל"ה  להורות בבי"חבליל"ה
 הראשונ' לילאה דין דישתנה מאינך נפרדדבר

 גרסינן הגמ' לגירסות משא"כ הלילות.משארי
 ואזדא להו אית דינא דחד לאינך מחוברליל-ה

 כחליל"ה תנא לא למה התוי"ט קושיות ג"כלה
 הגמ' בגירסת פירושינו כפי לי און מצאתיוהנה
 ישוב ופירש בעל וז"ל המצות על הקנהבספר
 דבזמן לומר לי שיש )ומה עכ"ל היחודבחיוב
 דם מן לפרוש גזרו לא עדיין  המשנהסידור
 בלילו; ולשנות לבעול יכול הי' וא*כבתולים
 בתולה אין כי פ"ו. מצות היא ומצוההראהעונ'
 מעש כשעשה גם וא"כ ראשונה מביאהמתעברת
 נגזר כבר השוס סידור בזמן משא"כ טרודעדיין
 אין  המעשה אחר וא"כ ופורש מצוה בעילתבועל
 כל פסקו כאשר לדינא נ"מ לא וכעת  טירד04כאן

 המשנ' לפרש רק הלכה לקבוע באתי ולאהפוסקים

 : שכלי קטכפי
 בתולה כי דברו. הסתם על הנה שבת מוצאיעך

 שנישאת אירע ואם הרביעי ליוםנישאת
 הרע"ב וז*ש לילות ד' ג"כ לו נותנין א'ביום
 ולא אחר ביום נישאים אפילו להורות לילותד'

 תנא דלא והא דייקא שבת במוצאי הדברנתלה
 רמזורי לנו להורות בא לילות ד' סתםהתנא
 ליום להנשא דדינה שלימה בתיה בנשאדוקא
 מוכת בנושא משא"כ בתולים טענת משוםהרביעי

 וראה מק"ש פטור אינו איש ירעה לא  תפילועי
 ק"ש כוונת )סוף קנ"ה הקדוש בס' מצאתיזה

 כי בבתולה רק הדין זה האין וז"לובשכמל"0
 ואם החסד איש לכ"ג בתולה וע"כ רבהמעלתה
 , עכ"ל וכו' היא בעולה הוזהר' ולא בצרורקינחה
 שדקדק מצינו לא מעש"ה עש"ה ל"אא"ס

 בשארי בזה מעליא לישנא למיתניהתנא
 )והנה 2:ע*ל ל"א א"ם ג"כ בכאן והלילמקומות
  ראם לנו  להורות שהגש  רבתב  ז"ל להרמ"זראיתי
 נדה היא או חולה הוא כגון מעשה בעלאינו
 אים שונה הי' אם אפילו ידעתי לא והנהחייב.
 בעיל*ה דתיבת ונ"ל 03 לדייק יש בע'לל"א

 הראוי' הבעילה על רק תצדק לא לה"קבשרשי
 יקח כי בתורה תראה וכן להוליד פירותלקבעות
 וכף חן תמצא לא אם והע ובעלקה אהזהאיש

 אלי' ובא אשה איש יקח כי נאמר ש"רובמוציא
 לה מצאתי ולא וכו' עלילות לה ושםושנאה
 דמיירי בעיל"ה לשון בכאן נזכר לא הנהבתולים.
 לשם משא"כ להוליד עשוי' דאינה ראשונהמביאה
 כהיכבר דאפילו להורות ובעלייה אמר גירושיןבפ'
 יוכל אעפי"כ ממנה והוליד פעמים כמהבעלה
 הבע"ל בית שדה חז"ל בלשון תראה וכןלגרשה
 בעלה ומטרא גשמים ממי תדיר פירותהעושה
 בבתולה דוקא התנא מיירי בכאן והנהדארעא.
 לא ע"כ כמש"ל עלץ מוכת אפילו שאינהשלימה
 . ג'( אות בקו*א )עייז ונכון. בעל ל"א א"םאמר

 שנש*א הראשו*ן בליל*ה שקרא בר"גמעש"ה
 הגירסא ובגמ' במשניות הגירסאכ"ה

  הראשונה. לילה וקרא אשה שנש"א בר"גמעשה
  ל"א הגירסא במשניות התלמידים בשאלתוגם

 והנה יבינו. למדתנו ובגמ' רבינולמדתנו
 לעיל שכתבתי שיטחינו לפי הדבר יתפרשלדעתי

 לא מעשיה עש"ה ל"א א"ם  המשניותדלגירסת
  לילה משא"כ האחרתן לילות הג' על רקקאי

 הלילה גל פטור מעשה עשה אפילוהראשונ'
  ואחר  הראהמונה  לילה על גם קאי הגמ'ולגירסת
 עכל  המשניות  לגירסת והנה  לקרות  חייבהמעש'
 הראשך"ן בלילה שקרא בר"ג מעשהלפרש
 דכורא  בתואר נוק'  לילה למדת קרא הנהשנשא,

 היינו הכורע  קיבלת  כבר  שהנוק'  להורותהראשו"ן
 והנה ק"ש. אח"כ וקרא מעשה עשהשבבר

 מק"ש פטור חתן בזה"ל ממנו קיבלוהתלמידים
 בליל' מדקאמר בעצמם ודרשו הראהטו"ןבליל"ה
 כשהנו*ק אפילו להורות דכורא בלשוןהראשו"ן
 מק"ש. הא' בלילה  החתן  פטור  עלה דכוראקבילת
 שקרא בראותם היינו תמהו כן ראו המהוהנה
 אם מסתפקים היו המעש' אחר ק"ש רבםר"ג
 כוונה או הראשו*ן בליל' באמרו כוונתו הי'זה

 חתן רביע למדתנו ל"א דרך שאלוהו ע"כאחרת
 הלימוד זה לא רצ"ל הראשףן בליל"ה מק"שפטור

 בליל*ה )וגם הראשו*ן לילה דוקאשלמדתנו
 המעש' אחר שגם כוונתך הי' זה לאכמשול(
 שזה סברתינו הית' היום עד כי החתן.פטור
 כי כוונתך זה שאין ראינו היום והן כוונתךהוא
 להלן תתבאר )והתשובה המעש' אחר קוראהנך
 הגירסא הגה למשתל. הגס' שיטת ולפיאי*"(



נטברכה קוראהיהוהיה

 לו להיוה שנשא אש"ה שנשיא בר"גמעשה
 קידושין כדין ביום וקידושין בחופה היינולאשה
 שעש' קודם הראשונ"ה לילה ק"ש וקראביום
 שפיי לוה הנה כמש"ל( הראשונ' נק' )ע"כמעש'

 פטור חתן יבינו לבודתני תלמידיוממלוהו
 להסתפק. מקום אין בכאן כי ל"א ול"גמק"ש

 הדבר;הבן
 מלכו"ת עו"ל ממני לבטל לכם שומע איניא"ל

 לתת מהראוי אחת שעה אפילושמי"ם.
 וכו'. לכ"מ שומ*ע אינ"י הלזו דינשובה עללב
 הם הלא לעצתם שישמע התלמידים רצווכי

 לידע מפיהו מבקשים תורה מימיו שותיתלמידיו
 ההלכה להם להשיב היל בורי' על וההלכ'הדין
 היא זאת אם וגם קורא לקרות רצה אםד"א
 לסדר המשנ' להמסדר ה"ל ר*ג תשובתכוונת

 : ח' בטחינה לקמן דר"גמקיעה

 כתבתי אשר עפ"י הנלע*ד את לך אבאררהנה
 חלופי עפ"י  שהי' והמעשה המשנ'פירוזם

 שהי' המעש' שהנה המשניהג דלגירסתהגרסאות
 שאלוהו ותלמידיו מקמעה. שקמטן לאחר ר"גשקרא
 מק"ש פשר חתן ממנו שלשדו להיותכהוגן
 דאפילו הלשון מזה הוכיחו אזי הראהעוןבלילה
 ותשובת וכטהן"ל. הא' בליל' פטור המעשהאחר
 למה ונחקור' נשוב' דהנה כך הית' לפי"זר"ג

 כאן ראין כיון המעש' אחר פטור יהי'באמת
 שפטור א' סברא סברות ב' י"ל והנהטירדא.

 התור מן זה דלמדו דכיון הלילי כלמדאורייתא
 לחתן. פרט וכו' ובלכתך בביתךבשבתך
 כיון הליל' כל פטור מדאורייתאהנה

 בר לאו דק"ש זימנא דמטאדבשעתא
 הליל' רכל הליל' כל פטור הואחיובא
 שבשעה וכיון הראהיונ' לשעה תשלומין רקהוא

 )וכדמספקא תשלומין כאן אין פטור היההראהעונ'
 בראי' חייב הי' שלא במי בגמרא זו בסבראלן

 דכל י"ל ב' סברא יעיי"ש( דרגל ראשוןביום
 ומן תשלומין כאן ואין בשוה ק"ש זמןהליל'
 ואחר משמע/ קמעה שלא כ"ז רק פטור אינוהתורה
 בכדי הלילה כל פטרוהו וע"ל אבל חטבהמעש'
 חובת דעדיין ביודעו ימהר ולא בבעילתושישהה
 השר דלסברא הסברות ב' לבין ונ"מ עליוהק"ש
 והראי אינו הליל' כל מדאורייתא דפפורצית

 אם מדרבנן. שההיא הב' לסברא משא"כלהחמיר.
 ששאלוהו התלמידים והנה הבן. קורא לקרותרצה
 דאוריי פטורא הוה הליל' שכל סברתם נוטההי'

 לסברתם. וחינו לכ"ם שומע איני להםוהשיב
 לאחר רק תור' דבר זה אין כי עמ"ש ממנילבטל
 יתבאר אח"ת שע"ה )אפיל*ו מדרבנן הואמעהע'

 :להל0
 דכל ס"ל ג"כ דר"ג אחר באופן לומרר514שר

 והתלמידים דאורייתא פטוראהליל'
 הדבר מן הפטור דהרי ע"ע מחמיר למהשאלוהו
 דבדבר ר"ג. להם וחידש הדיוט נק'ועושהו
 אפילו להחמיר רשאין שמים עו*י קבל"תשהוא

 קבלת דשאני התור' עפ"י הדבר מןכשפטור
 להיות האדם כל דוה שמי"ם מלכו"תערל

 והנך עליו. ית"ש מלכות עול בקבלתהדיו"ט
 אמרו אלישע בן ישמעאל ר' אצל בגמ'רוא'
 אצל כהדיוט א"ע רמשים אלישע בן ר"ישאני
 כך הו14 התורה הגיון גבי ואם התורה.הגיון
 א"ע ישים וב"ש ב"ה התור' נותן אצלהכש"כ
 שכרו יקבל ואדרבא הדיוט לו יקרא ולאכהדיוט
 שיטה לפי והנה אלקינו. הוא כל היוצר מןבהעלם

 כיון להחמיר רשאי אינו ודאי למעש' קודםזו
 תחיל' בה לעסוק מחויב לפניו אחרתשמצו'

 ובשכמל*ת ק"ש )כונת הקנה בס' ל. און)ומצאתי
 טהיום באמת הכונה שאין בני ודעוז"ל
 שאינו אע"פ בעוע' כי לכויו יובלשלא
 בהיות' כי הוא הכונ' אלא מכוין אינוחתן
 מכל והתומה טומא' מכל סתומ'בתול'
 ובכונה ובטהרה בקדיחה עליה לבו וטרודאשמה
 הוי הת"ת שהוא האיש שקט שלא הדין אזנקי'
 האיש והגה כנוי שהו14 לב על שם מלחמ'.איון
 נרחב זה מכל עכ"ל. וכו' שלם והיחודבביתו

 : להחמיר( רומאי אינו למעש'שקודם

 הנאמר את לך אומר לזה ראי' כעיןרהנה
 אבא ר' פתח ע"ב כ"ג דף ואראבזהר

 בנבל ב.' ידע הוה לא דוד וכי לחי כהואמרתם
 קאמר קוב"ה ובגין וכו' יומא ההוא אלאוכו'

 ונף לח"י כ"ה לקשרא לח"י. כ"הואברהם
 להקדים אסוד חיידק לב"נ דדה אוליפנאמכאן
 דבריך כדוד לי' יקדים איצטריך ואי שלםלי
 תימא ואי קאמר דיגיני' ואיחחזי לקוב"הל"



היהוהיהס

 לקוב"ה לי' דסליק מאן כל דהא לאו הוהדרמאות
 עכ"ל. הוא רמאות לאו קאמר דבגיני'ואיתחזי

 והוא רמא"י נק' רמאות דהעוש' רואה.הנך
 כזה רמאות בעוש' עכ"ז ההדיו"ט מן יותרגרוע

 והרשע ווטכינתי' קוב"ה ליחד  שמדברבדיבורו
 אני ורוא' רמאי נק' לא הנה שמכבדהויסבור

 יחודו ביחדו אבל בס"א הדיוט שנק' מישהדברי'
 ו נ"ל הדיו"ט נק' לא עמ*ש בקבלתית"ש

 ק"ש ר"ג  קרא  הגה  הגמרא גירסתרלשיטת
 ווטאלוהו וכמש"ל למעשהקודם

 ועושהו הדבר מן הפטור פי' סברתם כיתלמיריו
 עול קבלת דשאני כנ"ל להם והשיב הדיוטנק'

 רשאי אחרת למצך קודם ואפילו שמיםמלכות
  המעש' אחר  זו לעטה  והגה ולקרות. ע"עלהחמיר
 לו אפשר הי' והנה לקרות. דצריך מודיםכ"ע
 רצה ולא המעש' אחר ולקרות קריאתולאחר
 עמ"ש ממני לבטל רוצ' איני להם השיבולזה

 שיהי' היות עם היינו אח"ת שע"האפיל"ו
 לבטל רוצה איני שעה אחר לקרותה ליבאפשר
 לשיטת גם והנה אח"ת. שע"ה אפיל"ועמ"ש
 שע"ה אפיל"ך רפירוום י"ל המשניותגירסת
 המעשן אחר ר"ג קרא לשיטתם דפנהאה"ת
  עה"ט אחר לקרותה לו אפשר הי' והנהכנ"ל.
 לקרות יכול דאנוס וקי"ל  הוא  דאגוס הזזקודם
 והרא"ש והרמב"ם הרי"ף וכשיטת החמה הנץעד
 לא אז אשר עה"ש אחר לקרותה יכול הנניוג"ש
 רוצה איני אבל וכו' הדבר מן פטור נק'אה"
 מה זה אחת שעה אפילו מ"ש עול ממנילבטל
 הנלע"ד כתבתי רק להלכ' לא הללו הדבריםשנ"ל

 . המשנ'בדיוקי
 מתעסק ההוא בענין שיהא רהראהרמשים

 נרא' עכ"ל. פ"ו מצות רצ"לבמצוה
 ידועה עקרה או אילוניה נושא לאפוקילומר
 וכן מצוה בלא טירדא הוא ידוע עקר התואו
 לא משנתינו אבל הש"ס. משיטת להוכיחיש

 דנלמד חת"ן בתיבת מש"ל לפי )והנהביארה
 משם י"ל הנה בתולה. נצא את הת"ןבתורה
 שם, שהיי וכמעש' דוקא להוליד דבראויםנלמד

 ותבין עמש*ש ובנותיך ובניך התן שםוכאומרם
 כל נכלל במשנתינו חתון הלשת באמורע"כ
 משנתינו. מסידור זה דתלמוד י"ל עוד( אבלזה

ברכהקורא

 בפ"ג לסדרה מתראוי זאת. משנתינודלכאורה
 ונרא' לכאן. ענינה ומה דק"ש פטורי מבוארדשם
 מלאכ' עושי האומני"ן אצל סידרה דהמסדרלומר
 הוא שעליותם כיון האילן בראש קוריןדייקא

 על סחם העול' משא"כ סלאכ' פעולתלתכלית
 נסדר והנה תכלית. מבלי הגדר על אוהאילן

 דכוגתינו לך לומר להאומני"ן סמוך חת"ןמשנתינו
 דומיא לתכלית פעולה עוש' שהוא כזהחתן

 בגמ' אשי ר' סידרן זה דלבעבור וי"לדהאומנין
 הרמב"ם בדברי לדבר יש ועוד ודוק אחתבמשנ'

 . הרע"ב בדברי אי"ה ויתבארהללו
 הנה וכו'. בתולה שנשא חת"ן בד"ההרע"ב

 חתן רק בתולה שנקוא דוקא כתבלא
 במשנה מבואר דבר הוא כאילו בתולהשנשא

 נק' לא בתור' אשר המשנ' בדיוקיולפמש"ל
 הדבר מבואר א"כ הבתול' את נושא רקהת"ן

 . ז"ל הרע"ב דברי ומדויקיםבמשנ'
 ימצאנ"ה לא שמא דטריד משרב(בא"ד

 לה ימצא לא שמא וצ"ל )טאסבתולי"ם
 בפירוש  וב"ה בתול"ה( ימצאנה לא אובתולים
 לבתול' ימים  יעמוד אם הרמב"ם ומסייםהרמב"ם

 שככר הלב טירדת אז לו אין אלי' יבאולא
 פירושו נראה עכ"ל. הנישואין טירדת ממנועברה
 לא שמא שחושב הטירדא מהו להתבונן ישדהנה
 אבל יגרשנה. ימצא לא אם בתולים להימצא
 ואח"כ הנישואין בטירדת א"ע שמטרידלהיות
 על טרחותיי יהי הנה בתולים לה ימצאכשלא
 האדם בעיני קשה וגם לחרפה. לו ותהימגן

 אדם אין חזק' בגמרא )וכמ"ש מגן עלטירדות
 עברה כשכבר משא"כ ומפסידה( בסעודהטורח
 מלבו טירחותיו שנשכח הנשואין טירדתממנו
 בתולים אמצא לא שמא בלבו. שוב יציירלא

 מלבו דנשכח דכיון מגן על טירחותיותהי'
 דברי פי' כנ"ל טרח לא כאילו אצלו הנההטידדא.

 , הרעיב בדברי לפרש יש וכןהרמב"ם
 כרות יעשה שמא שמתירא שמעתי ואניבאשד

 אבין ולא  שמעתי עכ"ל בבעילתושפכה
 כדאהטכחן זו טירדא לו יש בעשה בנושא גםלפי"ז
 שפתחה בבקאלה ואפשר בש"ס מקומותבכמה
 בין נ"מ יהי' והנה ביותר.  הות  החטטסתום

 שע"ע דורקטי ממסופחת בתולה לנחבאהטעמים
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 מם-וא ט"ב לו שאין טרוד איש הבתולי'דבר
 לקרות א"צ הב' ולטעם לקרות צריך הא'לטעם

 דצריך הא' טעם לפי והנה הקנה( בשם)ועמש"ל
 אחר יהא דלו ממשנתינו הדבר נלמודלקרות
 הטירדא שיצא כיון לקרות דחייב שבתמוצאי
 הראשונה בלילה מרוד שאיש במקום הה"דמלבו

 . לפטרואין
 ביאר הרמב"ם הנה היא דמצוה וטירדאבע"ד

 מדבריו לדקדק יש לכאורה פ"ימצות
 המ"ע קיים שלא זו"נ עדיין לו כשאיןדוקא

 מ"ע שהיא זו במ"ע כשעוסק ע"כדאורייתא
 קיים כשכבר אבל אחרת. ממ"ע פטורדאורייתא

 היא תנח אל לער"ב מצות הנה דאורייתא.המ"ע
 בעוסקו דאורייתא מק"ש לפטור יכול ואינודרבנן
 לבאר ולהגמ' להמשנה ה"ל מיהו דרבנןבמצו'
 מ"ע מיקרי א"ת לערב דגם נרא' ע"כזה

 יודע אינך כי הטעם ביאר הנביא כידאורייתא
 בן לו ביש פטרה שהתור' ומה וכו' יוכשראיזה
 וכו' בית אל האדם כשהולך להודיע רק הואובת

 אין הב"ר וגם המצו'. קיים ובת בן לוונשאר
 משא"כ זו"נ לו יש שכבר כיון לישא אותוכופין
 כ"ז לעסוק חייו ימי כל מחויב בעצמוהאדם

 איזה יודע אינו כי הנביא שאמר מטעםשאפשר
 הרמב"ם וכונת בדבר וצ"ע ואכ"מ זה. והבןיוכשר
 באם לאפוקי בדבריו כמש"ל פ"ו מצו"תבאומרו
 וכדומ'. ואיילונית וסריס עקרים היא אוהוא
 והרע"ב במשנתינו הרמז מזה לעיל כתבנווכבר
 שלא כדי סתם י"ל דמצוה טירדא סתםדכתב
 תתורו ולא דאורייתא וג*ז עביר' בהרהוריהי'
 אינו אם להרע"ב גם יאפשר וכו'. לבבכםאחרי
 מצו' בכלל אינו וכו' ביתו על נשען כגון הכיבר
 ג"כ להאומני"ן הדין נסמך ע"כ פטור ואינוכלל

 : צ"ע הללו הדברים וכל הנ"למטעם
 האמת וכו' בדרך ובלכתך אמר ורחמנאבא"ד

 ובתוספתא בדרך. מובלכתך דירןבגמרא
 ימובשבתך

 עמ"ש בעל. לא אם מעש' עשה לא אמבד"ה
 פשוטו לפי לילות. ד' שהם שבת מוצאי עדמב י המשנהבדיוקי
 לאו במו"ש להורות לאשמעינן אחאוחנינא

 ג"כ לו נותנין הימים בשארי נשאר ואםדוקא.

 כדין ברביעי כשנושא ומשנתיש לילותד'
 יהבתולה

 שמפרש נרא' לפ"ז עכ"ל לילות ד' שהםבא"ד
 בליל היית הרביעי ליום נישאתבתול'

 ט"ב לו הי' שאם דקאמרינן הא שסובר וצ"לד'
 להזמין הב"ד אל ד' ביום ילך היינו לב"סמשכים
 בכתובות כן פי' לא אבל וצועד. יום ה' ליוםאותה
 ויבעול ד' ביום יהיו שהנשואין פירשדלשם
 ביום לב"ר ישכים ט"ב לו יהי' ואם ה'בליל
 וכ"ח לילות ג' רק מו"ש עד כאן אין ולפי"זה'.

 עד ס"ל דהרע"ב לומר ודוחק ימים ג'בטוש"ע
 זה. לתגר הכניסו מי דקש' בכלל ועד עדמו"ש
 ד' הדבר הגבילו למה הרע"ב לדעת צ"עוגם

 בה גס לבו שקקי' שיעור יהי' זה דוקאלילות
 רבים שנים ימים דוכתא בכל איכא ג'בשלמא
 . בדבר וצ"ע הטעם נודע לא ד' אבלשלשה
 לפירוש הנה בה גס לבו ואילך משםבא"ד

 בבעילתו ישהה בה גס כשלבו ניחאהא'
 גס לבו מהני מאי הא' לפי' משא"כ יבושולא
 ג"ם. לב"ו הטעם כתב לא הרמב"ם )והנהבה
 וכמש"ל הנישואין טירדת ממנו עברה שכבררק
 כשלבו כתב התויו"ט והנה נדע( לא להרעיבאבל
 וזה בתולים. לה ימצא כשלא לה ימחול בהגס
 הרביעי ליום נשאת בתול' תיקנו הלא התימאמן

 תתקרר וכך כך בין שמא כי לב"ר שישכיםבכדי
 ברשושי ואסו עליו אסור' היא ובאפשרדעתו
 אי"ה ויתבאד לישב ויש לה. שימחול כאןעסקינן
 לה אין שוב בה גס כשלבו דאפשר לומרונ"ל
 ושיבר חיבתה מתוך בה הערה שמא כיט"ב

 ביודעו טירדא לו אין שוב במו"ש ע"כבתולי'.
 י נ"ל בבתולי' יסתכל לא שוב טענה טענתושאין

 ליל"ה שם הראשו"ן בליל"ה בד"התויר"ט
 דברי עפ"י הדבר יצדק ה' בסימןזכר

 ליל"ה איתקריאת עלה דכורא קבילת כדהנוהר
 גרסינן המשניות דבספר המשנ' בדיוקי)ועמ"ש
 הראשונ"ה גרסינן הגמרא בספרי אבלהראשון.
 בתורה והנה מופלגת( בכונה שהכלועמש"ש
 שאמר י"ל אח"ד. בליל' חלום ונחלמהשנכתב
 הליל' נק' כשכבר החלום לו שחלם המשקיםשר

 כמ"ש אמיתיים הם החלומות ואז דכוראבלשון
 4בהרוא"ה



ברכה קוראהיהוהיהסב

 תני מדלא מו"ש עד הראשון בליל,בד"ה
 המשנ' בדיוקי מש"ל לפי וכו'.מסילה

 המשניות בספרי המשנ' דלגירסת שפירתתבונן
 מליל'. תני לא למה לק"מ הכונ' שם מ"שלפי
 יש הראשונ"ה. לילה בגמ' הגירסא לפירק

 שהם וכו' הדע"ב בלשת לדקדק יש וכןבא"ד י מליל"ה תנא לא למה קצתלדקדק
 עמ"ש עכ"ל לי למה ומנינא לילותד'

 אם דהה"ד לומר מנינא דאיצטרך הרע"בבדברי
 ועמש"ש לילות ד' ג"כ פטור ם הים בשארנשא

 . הללו הרע"ב בדברי להתבונן שישמה
 תני דלהכי י"ל המשנ' בדקדוק וגםבא"ד

 לפי עכ"ל. וכו' הסתם דמן לפיבליל"ה
 ן כן לומר א"א ליל"ה שבגמ' במשנ'הגירסא

 טירדא דטריד הרע"ב פי' יכו' בלילהבד"ה
 הרמב"ם בדברי עמ"ש עכ"ל ט"ומצות

 יוהרע"ב
 קריב לבו הערוך לשון יכו' מיי"ש עדבד"ה

 שבתימוד ג"ס לשון כל וכןלה
 הקרבות של דהשורש נ"ל ע"כ יבינווהמשכילים

 רוחו לב גבה שאינו מי כי הלב גבהות ע"יהויו
 והנה ובוסה. עניוות מחמת מתקרב ואינושפלה
 משה ענ"ר הוא הס"ד השם ע"ב בשםתמצא
 שמות מ"ג הוא ההוא לשם קודם הנה עניוותעל

 עדיין כלומר ג"ס בלשון לגבהות חז"לוהמליצו
 . הבן לעניוות הגיעלא

 לה קרוב כשלבו הא' לפירוש יהכאבא"ד
 בדברי עמ"ש עכ"ל וכו' להימחול

 דברים הם לכאור' האל' דהדבריםהרע"ב
 לודאי קרוב הדבר להיות וכה"ק וי"למתמיהים
 כשיארע עביד שפיר דלאו הגם להשימחול
 לא חז"ל עכ"ז עליו אסור' שתהי']דאפשר[
 לה שימהול לודאי דקרוב כיון מק"שפטרוהו
 בדבר איסיי יהי' לא הרוב ]דעפ"י[)ועפ"י(

 אירוסין אחר ואפילו לאירוסין קודםכשנבעלה
 בדברי מ"ש [עיין ישראל והוא באונסכשנבעלה

 1 הנלע"דהרע"ב

 הוא לסתור מעש' לאו בר"ג מעשהבד"ה
 ואתה המשנ/ בדיוקי עמ"שעכ"ל.
 יתבין

 תרא' הנה הראשו*ן ייי"ה רחץ וןמשנה
 הגירסא שבגמ' במשא גםבכאן

 תבין הקודמת במשנ' לעיל לך ולפימ"שהראהחו"ן
 ביום. שמת' הי' דהמעש' בגמ' אמרינןדבכאן
 מדרבנן הוא היום שלאחד ליל' אנינותוקסבר
 לענין היום אל חיבור להליל' שיהי' גזרודרבנן
 היום משפט זכר לשון בהליל נכתב ע"כזה.

 : בגמ' זה שפטו הלשוןומזה

 למדתם שבגמ' ובמשנ' רבינו. למדתנולא
 פי' הרמב"ם דהנה לבאר. נראהרבינו
 רח"ץ דהנה התויו"ט ופי' בחמים הית'שהרחיצ'
 ברחיצ"ה. אסור יוה"כ )כענין גופו מקצתמשמע
 כל ורחיצת אסור במים אצבעו להושיטאפילו
 רק אסור אינו וזה נ"ל( נשתם"ף מיקריגופו

 י"ל והנה אדם. לכל מותר בצונן אבלבחמים
 אסור אבל ההלכ' סחם ממנו למדודהתלמידים

 מזה להשתטף. או לטבול אמר ולא בחמיןלרחוץ
 ראו היום והן אסור גופו מקצת דאפי'שפטו
 כונתו הי' מה לידע רצו בחמין גופו מקצתשרחץ
 למדתנו לא בדרך שאלוניו לזה לרחו"ץ.באומרו
 לרחו"ץ באמרך היינו לרחו"ץ אסור אבלרבינו.
 זאת דבאמה להם והשיב כונתך הית' זאתלא

 מותר איסטניס להיותו הוא אבל כורתו.היתה
 ספרי ולפי המשניות בספרי המשנ' לגירסתזה

 הכתוב )כלשון בצונן הגוף כל רחץ י"להגמ'
 כל רחיצת דמשמע וטהר במים בשרו אתורחץ
 למדתנו סתם שאלוהו וע"ז צוננים( מקוה במיהגוף
 צד שום כאן ואיז לרחוץ אסור שאבלרבינו
 לפי"ז אני איסטניס להם השיב ע"ז להתירנוטה
 אפשר הגמ' דלגירסת הגירסאות בין חילוקיהי'
 י אפשר בדרך וכ"ז לאיסטניס גם אסורבחמין
 אני. איסטניס אדוים כ"ל כשאר איניא"ל

 פירוש אדם בני כשאר איני שבגמ'ובמשנ/
 ציב"ה לשון )והרע"ב( הרמב"ם פירשאיסטנ"ס
 שפירש לשיטתו איל והרמב*ם מצונן.שהוא
 ומפונ"ק מעונ"ג אדם פי' ז"ל ורש"י בחמיןשרחץ

 מהר"ש הקדוש בחידושי ועיין שורשו( יודע)איני
 לו  הי' שר"ג הקדמונים בשם כתבמאוסטרפאליע

 בר"ת הנרמזים הערך יקרי גדולים נשמותששה
 י לכבודם רוחץ והייאיסטנ"ס



סגברכה קוראהיהוהיה

 סתם שפירש ז"ל ברשאי ריבד י"י דדוחכ"ל
 והוא השורש ביאר ולא ומפונקמעונג

 הנשמות יקר מגודל מעונג שהי' הנ"למטעם
 הנשמ' עבור עונ"ג לשבת וקראת וכעניןהללו
 לגירסת ולפי"ז האדם. אל הבאההיתיר'
 רוחץ שהי' שכונתם לך כתבתי כבדהמשניות
  כשאד איני סתם השיב בנ"ל וכששאלוניובחמין
 מצונן איש אני איסטני"ס כי העולם רוב אדםכל

 כתבתי הנה בגמ' הגירסא ולפי הדמב"םכרברי
 א"א ולפי"ז הגוף. כל בצונן דוחץ שהי' הכונ'לך

 גדסינן לפי"ז הגירסא והנה מצונן. איסטניסלפרש
 אד"ם בנ"י כשאראיני

 )הראשוני
 לכ"א שיש

 אדה"י של באיפתו שהיתה מה כפי אחתנשמ'
 בו ודרשו וכו' היית איפה לאיוב הנאמר)בענין
 איסטנ"ס כי באדה"ר( היתה היכן שלךאיפה
 . כנ"ל הערך יקרי נשמות מריבוי מעונגאני

 הוא וכו' חמין במים הי' הרחיצה זיהרמב"ם
 . צ"ע ועדיין ועמש"ש התויו"טכמ"ש

 שלג צנ"ת מן גזור הגוף קי איסטניסרפי'
 כמו ס"ן התיבה שורש לפי"ז והנהעכ"ל.

 באת והטי מתחלפיו זסש"רץ אותיות כיצ"ו.
 דש"י שכתב נצטד"ק מה כמו באמצעלפעמים

 . הנ"ל מקץכפ'
 חמין במים הרמב"ם פי' רח"ץ בד"התויו"ט

 במשמע גופו מקצת אפילו דרחץוטעמו
 הוא ולחמין איסטניס שהי' משום וכו'וא"נ
 מוכרח אינו הראשון הטעם הנה עכ"ל צריךשהי'
 במקצת במשנה רחיצ"ה דמצינו אמת דהןכ"כ
 בכ"מ בתור' מיהו ברחיצה אסור יוה"כ כגוןהגוף

 וטעם וטהר במים ורח"ץ הגוף כל הוארחיצ"ה
 פירושו איסטני"ס שפי' דכיון נכון הואהשני
 רש"י והנה בחמין שרחץ צ"ל כרחך עלמצונן
 כתב לא ע"כ ומפונק מעונג איסטני"ס פי'ז"ל

 דפי' ז"ל הדע"ב מיהו בחמין הית'דהרחיצ'
 ביאר ]לא[ למה צ"ע כהרמב"םאיסטליאס

 . בחמין הית'שהרחיצ'
 וכו' קיב"ל עבד"ו טב"י וכשמ"ת ז'משנה

 קר"א אמד הקודמותבמשניות
 הקדים  שמתה הא' בליל' רחץ שנש"א הא'בלילה
 הנעש' הקדים בכאן בן שאין מה להנעשהעשייתו

 גם האדם. אצל נהוג ק"ש מצות דהנהלעשייתו
 שייכת מישך רחיצה פעולת וכן הנשואין.קודם
 המעש' מחמת נמשך דבר ואינו האדםאצל

 הפעולה מצד נמשכין תנחומין משא"כשנעשית
 נ מקודםהנעשית

 למדתנ"ו שבגמ' ובמשנ' רבינו למדתנולא
 אין ושפחות עבדים ת"ר בגמ' הנהרבינו
 ותנחומי וכו' אומרים ואין בשורה עליהםעומדים
 נכנסו ר"א של שפחתו ומתה מעשהאבלים
 וכו'. לעליי עלה אותם שדאה כיון לנחמותלמידיו

 על רק מוכח הוא דברייתא הת"ק מרבדיהנה
 אבל העבדים. על ינחמו לא שהמנהמיםהמנחמים

 לקבל רשאין העבד בעל את שניחמו אידעאם
 לקבל. רשאין שאין הוא דר"א וממעש' .התנחומין

 מקבלין אין לתלמידיו ד"ג שלמר מלשוןוהנה
 שפטו וכו'( מנחמיו אין אמר )ולא וכו'תנחומין

 לקבל דשאין אין שניחמו אידע אם גםהתלמידים
 לקבל רשאין שאין הוא דד"א וממעש'התנחומין
 לקבל, ן רשא שאין הוא דר"א וממעש'התנחומין
 הוא והטעם וכו' מקבלין אין בלשוןשלמדתנו
 והשיב ליוחסין לאסוקי אתי דילמא התוס'כמ"ש
 רק ליוחסין לאסוקי אתו רילמא הטעם ראיןלהם
 עבדי סבי משא"כ כשדים אינם הם הדובדעפ"י
 תנחומין עלי"ו קיב"ל צ"ל הגמ' ולגירסתוכו'.
 ע"ז והנה שינחמו. למנחמין בפירוש שצוההיינו
 כנ"ל והשיב וכו' למדתנו הלא סתם לואמרו

 צ"עועדיין
 שבגמ' ובמשנה וכו' רצ"ה אם חתן ח'משנה

 החילוק לבאר ונרא' וכו'. רוצ"האם
 אירע אם אחד בפעם במקדה משמע רצ"האם
 קיים. למנהג מקום באיזה כך להנהיג משא"ככך

 המנהג על יסכימו אם אפשר רוצ"ה אםולגירסת
 החילוק לומר נ"ל ויותר מספיק ואינו כןיתקיים
 כבר עבר לשון וכו' רצ"ה אס הגירסאותבין

 כרצונו עשה פכן הרצון עבר כבר וכעתדצ"ה
 ואין אותו מפסיקין אין כרצונו ק"ש קוראדהננו
 היינו ברצו"ן הוא עדיו אם משא"כ בידומוחין
 רוצ' כי ק"ש לקרוא שרצונו באמרו לישאלשבא

 רוצ"ה אם ולגירסת לקרות שלא לו מוריןלהחמיר
 לימלך ובא רוצה שעדיין הווה לשון הואהנה

 נ נ"ל שיקרא לומורין



ברלה שמתו8יוהיהסד

 1פרק

 אחר שמת"ו מ"י גרס רש"י התוס'כתבו
 שהוא לר"י נרא' אבל השח"רתפל"ת

 מתחיל וכאן מק"ש בסיפי' דאיירי קורא ה"אחר
 עכ"ל. כן כמו גריס ובירושלמי ק"ש מפטורנמי
 הפרק דגרם רש"י בשם העידו ז"ל התוס'הנה
 שלפנינו רש"י מן אבי השח"ר תפיל"ת אחרהזה
 דכתב והחוש הירושלמי כגירסת רס"לנרא'
 לפי ק"ש מלקרות פטור כו' שמח"ו מ"יבר"ה
 נ"ל עכ"ל. דחתן דומיא והוה וכו' טרודשהוא
 הזה הפרק שייך מישך דע"כ להורות כונתורזה

 קורא הי' דלעיל בפרקין וכו' מ"י א'משנה י להאריך ואין שלמעלהלפרק
 הזה בלשון אמר לא ובכאןבתורה

 לשון לומר התנא רצה דלא וכו'. מוטל וכו'הי'
 הדבר עוד יהי' לא הלואי הזה. הדבר עלהי'

 . בישראלהזה
 ומכל  התפילין ומן התפל' ומן מק"שפטדר

 הגירסא כ"ה בתורה  האמורותהמצות
 לדעת תחיל' לך ואומר דירן תלמודאבספרי
 בק"ש מיבעיא לא קתני א"ז זו לא הלזוהגירסא
 מאמ"צ צאתך יום אעם תזכור למען דכתיבדפטור

 עוסק שאתה ימים בירושלמי ודרשו חיי"ך ימיכל
 שזה )הגם וכו' עוסק שאתה ימים ולאבחיים
 הוצאתי אשר כתיב הנה יצ"מ. על רק נאמרהענין
 עלינו לקבל לאלקי"ם לכם להיות מאמ"צאתכם
 קבלת חיוב גורם יצ*מ זכרון הנה ואחדותויחודו
 ויש היא דרחמי תפל"ה אלא נ"ל( בק"שעמ*ש
 ובפרט התפלה. מן יפטר דלא לומר ביותרסברא
 נפשו על לבקש לו ויש עליו. מתוח הדיןשמדת
  דחנה  ותפלהי ק"ש מיבעיא ולא פטוראעפ*כ
 מלעסוק ויתבטל באמירתם מה זמן שהייתמצטרך
 מלובש שהוא תפילין אפילו אלא וכו' שלבכבודו
 מיבעיא ולא פטור אעפ*כ ביטול כאן ואיןבהן
 קבלת עכ"פ ק"ש הלב כונת דצריכין אלהכל

 המלך לפני מדבר ותפלה ראשון בפסוקעמ*ש
 מהראוי ע"כ מהם דעתו להסיח אסורותפילין
 ובפרט ולכוין דעתי' ליתובי לי' דא*אשיפטר

 אלא וכו' של בכבודו לעשק הדעת לכויןשצריך
 כיון כ"כ שא"צ בתורה האמורות מצות כלאפילו

 לפ" שנ"ל מה זה פטור אעפ"כ והדעתהמחשבה
 ירושלמי שבתלמוד במשנה והנה הנאת.הגירסא

 דאתיא משום בצזויו"ט עיין דצצפל"ה מ"ןל"ג
 שבתורה המצות מן ואם דרבנן דתפלהבמכ"ש
 דזה ונ"ל דרבנן מצות מן שפטור מכש"כפטור
 ס*ל דהרמב"ם ורמב"ן הרמב"ם בפלוגתתתליא
 ולעבד"ו דאורייתא מ"ע הוא בכ"י אחתדתפלה
 ין יונח ובזה תרי"ג( ממנין )ונמנית לבבכםבכל
 אפילו היינו הידיעה בה"א התפיל"ה ומןאומרו
 שהוא היום שבאותו הראשונה הידועההתפילה
 ס"ל והרמב=ן פטור אעפ*כ מדאורייתא בהמחויב
 למיתנייא צריך ולא מררבנןי הם התהילותרכל

 הגירסאות לפי )ממילא הוא דכש*כבמשנתים
 ותלמוד הרמב"ם כסברת דידן תלמודאיסבור

  הרמב"ן(י כסברתירושלמי
 מצו"ת ומכ"ל ג"כ גרסינן דידן בתלמודאוהבל

 ירושלמי ובתלמוד בתוריההאמורו"ת
 והנה לי' ל"ג המשניות ספרי ברוב וכן לי'ל"ג
 דחמורי הנהו ונקט צריכין דלא התויו"טכתב

 חומרתן וזהו עיי"ש שבתורה המצות שאריומכ"ש
 והמוח הלב לשעבד תפילין וכן עמ"ש. קבלתק"ש
 הנה לי'. דגרס למאן ותפל"ה האדם. כל זהוהנה
 אכל כי ועידן בכ"ז נפשו על לבקש השורחמי
 דגרס ומאן למבין כנודע ית"ש בהשגחתומסור
 במכ"ש אתין דלא למימר צריכין וכו'  מצותומכל
 בפסוק רק כוונה צריכה דאינה ק"ש שאנידי"ל
 ותפל"ה האילן בראש קורין האומנין ואפילוראשון
 דהיא הגם לסברתו לומר מכל לי' דגרסמאן

 אינו הנוסח עכ"ז הרמב"ם כסברתמדאורייתא
 שירצה לשון בכל בכ"י לבקרם ויכולמדאורייתא

 בכל ולעבדיו המצוה י*ח ויוצא מהש"י דבראיז'
 המצות כל לשתיין קשיא הא קשיא ואילבבכם
 הגירסאות דחילופי וי"ל ההפילין מןבמכש"כ
 להסיח אסור תפילין קי"ל דהנה בפלוגתאתלין
 מצות שארי להוכיח אין ולפיז מהם.דעתו



סהברכה שמתומיוהיה

 ובכאן מהם דעתו להסיח אסוד דתפיליןמתפילין
 יסיח הנה דעתו יסיח לא ובאם שא"א דברהוא
 לא המצות שארי משא"כ וכו'. של מכבודודעתו
 קושיא הכרח מכח ז"ל התוס' והנה מתפילין.אחיין
 רא"ש. קלות רק אינו הדעת דהיסח דנראהכתבו
 והרבה איסור אין ראש קלות בלאאבל

 ז=ל האר"י מרן )גם כהתוס' ס"ל לאמהראשונים
 זא"ז ולפ"ז אסור( הדעת שהיסח בפשוטוהחמיר

 לפי הגירסאות בחילופי שייכת מישךהפלוגתא
 הוא וכו' מצו"ת מכ"ל רל"ג הירושלמיגירסת
 מכש"כ ופטור כנ"ל דחמירי מתפילין דאתיאמשום
 דאסור תפילין שאני תימא ואי המצות שארמן
 הרי שא"א דבר הוא ובכאן הדעת היסח:הם
 התוס' כסברת ראש קלות אלא אינו הדעתהיסח
 נשבר בלב ראש קלות כאן אין בודאיובכאן
 מצו"ת ומכ"ל דגדסינן דירן תלמורא  ולדעתונדכה
 דאסורין תפילין דשאני מתפילין אתיא דלאוכו'

 כפשוטו הדעת היסח יסבור הנה הדעת.בהיסח
 אינם דברי כל ידידי לך כתבתי )כבראסור
 ולפלפל המשנה טעמי להבנת רקלהלכה

 ההזדמן ע"ד ולא בכוונה הכל שיהי'בגירסאות
 התורה בפינות לעיין כרצונך עשה המעייןואתה

 : אחרים( טעמיםותמצא
 ל"ל יקש' וכו' מצות ומכל דגרם מאןרקונה

 ליתני וכו' ומן הק"ש מן כלללמיתני
 י"ל וכו' המצות מכל פטור לפניו וכו' מיסתב
 פטור יהי' ל"ת מצות מן שגם משמע הוהדאז
 מצות מכל אחת על ח"ו לעבור רגעות לוויהי'
 עשה מצוה דהנך דומיא קמ"ל תעשנה לא אשרי"י

 עש"ה מצות מכל בפירוש ליתני תאמר ואםדייקא
 עשה ממצות גם דסד*א י"ל בתורההאמורות
 עולקיך. י"י אנכי מצות כגון במחשבההתלויות
 אח"ד. י"י מצות וכגון יה"ש במציאותולהאמין
 אהב"ה. ומצות ירא"ה ומצות באחדרתלהאמין
 מ"ע משא"כ עשי' בהן שיש דהנך דומיאקמ"ל

 , פטור אינו בלבהתלויות
 ושורש פירוש התפילתן. % התפלינהומן

 להלן יתפרש ותפילי"ן תפל"התיבת
 פירשנו כבר הידיע' בהא התפל*ה מןאומרו
 בהא התפילין מן אומרו לן מיבעיא אכתילעיל

 מינן, בר שבל האריז*ל מ"ש עפ"י וי"להידיעה

 דמי מד"א טעמו עיי"ש רר"ת תפילין יניחלא
 דר"ח תפילין על הכוונ' נמי לפניו מוטלוכו'
 מן קמ"ל יפטור לא דדש"י תפילין מןאבל

 כוותייהו דעלמא וסוגיין לכל הידועיםהתפילין
 רחוק דרך שהוא הגם )בני פטור הואאעפי"כ
 כי אלה ברבדי תקוץ לא אעפי"כ הפשטלבעלי
 השלימה במשנה רמוז יהי' שלא דבר לךאין

 .הב0
 מי בד"ה ז"ל רשיי כוונת להבין נ"לרבזה

 וכו' ק"ש מלקרו"ת פטור וכו'שמתו
 פטור דמתניתין לישנא לן סגי לא וכילכאורה
 מלקרות פטור לומר והאריך שינה והואמק"ש
 הדבר מן היינו ק"ש מן פטור דאינו להורותק"ש

 באחדו"ת להאמין אחד י"י דהיינו בק"שהנאמר
 הפרשה מלקרות פטור רקוכיוצא

 את המטה. שיאחר ואת המטה שלפניאת
 למטה שאין ואת פטורים בהן צורךשלמטה

 וספרי הירושלמי גירסת כ"ה חייבים בהםצורך
 תלמודא וגירסת והרע"ב התוס' וגירסתהמשניות

 המטה. שלאחד ואת המטה שלפני את הואדידן
 שלאחר ואת פטורים בהן צורך המטה שלפניאת

 רש"י גירסת וכ"ה חייבים בהן צורךהמטה
 בדברי אי"ה ויתבאר ידוע הגירסאות ביןוההפרש

 . ותוי"ט והרע"בפירש"י
 בתורה נמצא תפל"ה תיבת שורשתפל"ה

 בעדך תפל"ל וי  בקש"ה לשוןשהוא
 אברהם ויתפל"ל וכן עלך. ויצלי מתרגמינןוחי'

 י"י אל ואתפל"ל וכן אברהם וצ"לימתרגמינן
 תפל"ה לדוד תפלה וכן אהרן בעד גםואתפל"ל
 נ"ל והשורש לחבקוק תפלה לעני תפלהלמשה
 ומתרגמינו נפתלת"י אלקים נפתול"י מלשוןשהוא
 מבלי תפל היאכל מלשון והוא בעותי י"יקב"ל
 כי טעם בו שאין דבר תפ"ל נק' והנהמלח.
 במאכל מלח ובאין במאכל טעם הנותן הואהמלח
 ע"י איך להבין קשה הדבר והנה טעם. בואין

 והרי העליון הרצו"ן ישתנה כביכולהתפילה
 יצויר ואיך חד ורצונו הוא י"ש הבוראכביכול
 ע"כ ותמורה שינוי בו שאין בדבר רצוןשינוי

 חיצוניות בחכמות לבם שרירות אחריםההולכים
 התורה עפ"י לנו הדבר מאומת והנה זה.יכחישו
 בחק הדבר להבן אפילו בזה כמוסים טעמיםויש



ברכה שמתומיוהיהסו

 א"א אבל בבינה אלקים לו שחלק למיהאנושי
 אמונת רק ההמון לכל הנסתרים הדבריםלגלות
 ע"כ טעם מבלי אמונה בדרך זה להאמיןאומן
 מלשון תפל"ה התורה בלשון הבקשהנק'

 באמונה. רק טעם בלי דבר שהוא תפ"להיאכל
 שקר עלי טפל"ו מגזירת היא תפל*ה עודוישל

 ועושי הזדים בשקר עלי נתחברושפירושו
 שע"י מתחלפין( הלשון ממוצא והת' )והט'רשעה
 נדבק הוא הנה הש"י מאת מבקש שהאדםהבקש'
 נק' ע"כ ס"ב סי' או"ח בש"ע ועייןבקונו.

 י חיבור מלשון תפלה בשםהבקש"ה
 מנין תקטעו בגי' תפל"ה עידותדע

 תקט"י משה שהתפללואתחנ"ן
 תפל"ה דהנה ת"* פעמים ט"ו היינותפלות
 ת"ק עוה"ב מהלך והנה לערבי"ת עדמגעת
 של ועובי שנים ת"ק לרקיע הארץ ומןשנים
 ת"ק פעמים ט"ו הרי ערבית. עד וכן ת"קרקיע
 ט"ו ישר"ה רגל ורגליהם כתיב הקודשובחיות
 להולמו וא"א משובש בכאן ]הישון ת"קפעמים
 ואתחנן פ' דכלא אגרא הקדוש בספרו כמ"שוכונתו
 הוא תקט"1 הפעוט והטעם וז"ל ואתחנן( א"י)בר"ת
 דמן השביעי לרקיע עד הארץ כמן ת"ק פעמיםט"ו
 והארץ ת"ק, רקיע של ועוביו שגה ת"ק לרקיעהארץ
 והנה רקיע כל ועובי רקיע כל בין וכן ת"ק ג"כהוא
 תפלה עוד מתפלל היה ואילו ת"ק פעמים ט"והם
 מתקבלת והיתה מערבות למעלה תפלתו מגיע הי'אחת

 ובפסחים יג. יב בחגיגה )עיין עכ"ל, וכ"ותפלתו
 הסניה[ והתבונן( ביןצד
 וחיבור דביקות לשון פירושו ג"כ י"לתפילי"ן

 מבואר דבתפילין בתפילה)כמ"ש
 תגדל ועי"ז ישראל עם שעשה הש"יחסדי

 תפילי"ן משארז"ל וכן האהבה. בלבותתפשט
 מעלת בהו דכתיב בהו כתיב מה עלמאדמרי
 לבניו הש"י אהבת תגדל וכביכולישראל
 יה פסת*ם בגי' תפילי*ן בטן. מניהעמוסים

 היסח יהי' לבל בתפילין לבוין צריכיןהשם
 1הדעת

 רצ"ל אינו לפניו מוטל יברו עניןהרמתכם
 וכו' קודם רצ"ל אך לפניו.שיעמוד

 יהי' כשלא אבל אחד במקום עמו שאינוואע*פ
 חייב הוא וכו' חייב שהוא מאותן קרובווכו'

 יהי' אז וישמרהו לפניו יהי' אם אבל וכו'בק"ש

 אין לפניו מוטל מקשה בגמ' עכ"ל מק"שפטור
 ר' תירץ וכו' ורמינהו לא לפניו מוטלושאינו

 דמי לפניו כמוטל לקוברו עליו שמוטל כיןאשי
 שמוטל משנתינו ולפתור לומר נוכלולכאורה
 ליל דא"כ כן לומר דא"א וי"ל לשומרועליו

 מוטל שמת מי הל"ל דייקא מת"ולמיתני
 נ וכו' עליו שמוטל דמיירי לומר ע"כלפניו

 וכף המטה אחר או המטה לפני שיהי'אחד
 במשנתינו דגרם בעליל נראהעכ"ל

 1 הרע"בכגירסת

 טירדת מפני והטעם התפילה מן פטוריםוהכל
 שהוא מפני הטעם קאמר לא עכ"להלב

 דתפילה לשיטתו אזיל ז"ל דאיהומדרבנן
 אמרה ומשנתינו מדאורייתא היא ביוםהראשונה

 מתפלה אפילו משמע הידיעה בהא התפל*המן
 מדאורייתא המחוייבת היינוהמיוחדת

 מן אחד לפנ.ו מוטל שמתו מי בד"ההרע"ב
 בדברי מ"ש עיין וכו'הקרובים
 יהרמב"ם

 ההולכים כגון וכו' למטה שאין ואתבדעה
 יש עב"ל. חייביז לכבודו זבו'ללות

 דקיי"ל וי"ל טרידי לא הרי קמ"ל מאילהתבונן
 והולכים וכו' הוצאות בשביל ת"תדמבטלין
 ק"ש גדולה קמיל דק"ש דה"ה ומד"אללות

 1 ת"ת מןבעונתה

 דלאו התפלה מן פטורים ואלו אלובדעה
 תיבות עכ"ל ק"ש כמ*ו היאדאורייתא

 אפילו לפרש ונראה יתר שפת היא ק"שכמ"ו
 היא בכ"י האחת הפילה רס"ל הרמב"םלדעת

 נוסחתה דק"ש לק"ש דומה אינה אפ"המדאורייתא
 אפילו התפילה נוסח משא"כ מדאורייתאהיא
 איזה לומר ויוכל דאורייתא אינה הרמב*םלדע'
 שירצה מהיום שעה באיזה לשון בכלבקשה

 1 מדאורייתא המצוה י*חויוצא

 כוונ' צריכ' שהיא מפני דאמרי ואיבאבאשד
 המלווים אפי' ובכאן רצ*ל עכ"ליתידה

 . הרמב"ם טעם והוא הלב טירדת להואית
 ה"נ ובו/ נחבאי ינו' מקדש בדיהתויים

 לעיל נתבאר כבר עכ"ל מדוייקבספר
 י ופירורים גירסאותהחילופי

 עכ"ל וכו' חמורות שהן אלו כתנא אלאבחשד
 נ המשנה בדיוקי לעילעמ"ש



סוברכה שמתומיוהיה

 דאכתי להקשות ואין וכו' שאין ואתבדיה
 קושיא מאי ירענא לא וכו' היאג"ח

 זה להסביר ואפשר שניהם את לקיים יכולהרי
 וכו' ק"ש מלקרות פטור וכו' לחיבדיה י ועמש"ל התוי"טבתירוץ
 י המשנה בדקדוקיעמש"ל
 רש"י דרמז עמש*ל דחת"ן דומיאוהוה

 כשהגיע בו שיתעסקו המטה שלפניאת י בכאן פרקיןדגרסינן
 נשאוהו המטה ושלאחר אצלםהמטה

 צריכין אם פטורים בהם צורך המטה שלפניכבר
 בהן צורך אם אף המטה ושלאחר פטוריןלשאתו
 רש"י הנה עכ"ל. י"ח יצאו שכבר הואילחייבין
 במשנה הנמצאת הגירסא כפי זה פירשז"ל

 דאם הדברים תמוהים ולכאורה דירןשבתלמודא
 נתעסקו שכבר בזה לי מה להן צריכההמטה
 וחילופיה"ן פירש ז"ל רש"י דהנה ליישב.ויש
 חפצים שהכל לפי לשאת שמתחלפין דרךשכן
 רק הרבה מתעסקים שיש ורצ"ל עכ"ל בולזכות
 שכל רק להתעסק ליחידים מניחים אינםשהעם
 אנשים ויש המטה את וישא במצוה יזכהאחד

 וכיוצא פעמים ב' שישא אותם שמכבדיןמכובדי'
 שיש דנקראים הגם כאלו אנשים קאמרלזה
 לשאת אותן שמכבדין דידוע בהם צורךלמטה
 יצאו שכבר כיון עכ"ז כבר שנשארנו אחרגם
 ומה אחרים ע"י להעשות אפשר והמצו'י"ח
 שנית בפעם למכובדים שמכבדין המנהגשהוא
 ק"ש זמן שהגיע כעת הנה כבורם. מפני רקהוא
 נ"ל ק"ש לקרות וחייבין עדיפא  המקוםכבוד
 שפיר יתיישב והתוס' הירושלמי לגירסתמיהו

 . מהרמב"ם וכ"נ הרע"בכפי'
 דלאו התפלה מן פטורים ואלו אלובדיה

 בדברי עמ"ש עכ"ל היאדאורייתא
 ז"ל ורש"י ק"ש כמ"ו תיבות שהוסיףהרע"ב
 מדרבנן לגמרי היא דתפלה כדמב"ן ס"לאפשר

 : כ"כ הכרחואין
 אם הזרקך המ' את קברו ב'משנה

 ךהזך"ך גירסאות ויש וכו'יכולין
 הגירסא לפי הגירסאות בין לדינא נ"מנ"ל

 כאשר מודיע שהתנא הודעה היא הנההזריך
 הנה הנפטר. עם אמת של חסד הג"ח מצותגמרו
 בשורה שעומדין למקום תיכף הזריך מצותםזה

 דתנחומין ג"ח מצות שגם בתנחומיןלהתעסק
 דגרסו מה ולפי הק"ש. את דוחהלהחיים

 ולא השור' למקום שחזרו כן הדבר שאירעהכונ' ךהזך4י
 קודם ק"ש יקראו לכתחיל' אבל עדיין ק"שקראו
 יהי' תנחומין במצות דהרי השורה למקוםההזרה
 . לפרש נראה כן ק"ש אחר להתעסק באפשרלהם
 ולגומר"ה ךלגמו*ר להתחיל יכוליןאס

 מדייקת דמזה ונ"ל פ"א במ"ב כמומיבע"ל
 כולה את ולגמור להתחיל יכולין הגמ' רז"להגמ'
 וכו' ורמינהו לא א' פסוק או א' פרק אבלאין.
 אם קאמר ה"נ ומתרץ א' פסוק או א' פרקאפי'
 פסוק אפילו או א' פרק ולגמור להתחיליכולין

 הכ"י זה לשונם ולכאורה הגמ' עכ"ל וכו'א'
 התנא קאמר לא דהרי ביאור לו אין קאמ"רנמ"י

 ונ"ל וה"ק מחסרא תסירי והל"ל כןדמתניתין
 קאמר מד"א הכי קאמר נמי דירן דהתנאדה"ק

 פרק על רמז הנה רלגמו*ר. יקךלגומר*ה
 י א' פסוק אואחד

 וגדולה עצומה קושיא לי הונח הדבריםךעפ*י
 לקרות יכול אפילו אם הנה אלי.היא

 למיתגי דתוספתא לתנא ל"ל יתחיל אחדפסוק
 דפסוק כתב ז"ל התוי"ט )והנה אח"ד פר"קכלל

 קשה דביותר לי הונח ולא פרק מיקריראשון
 הרמב"ם על תימא יש וביותר דבריו( לכפולל"ל

 אפילו דידן לתנא גם הגמ' דמסקנת כיוןוהרע"ב
 ונרא' אחת פרשה רק פירשו לא והם אחדפסוק
 זה התוספתא דהרה תמיד. לפרש דרכינועפ"י
 המשנ' לשון לבאר תוספת הוא תךספת*אשמה

 דמתניתין התנא והנה עלי'. ולהוסיףהסתומ'
 קאמר ימדלא ולגמו*ר להתחייל סתםקאמר

 על הלשון שפיר ויצדק נקבה ישוןךלגומראה
 ממנה דבר איזה לגמו"ר כוונתו ע"כ שמעקריאת
 פרק על כוונתו אם התנא בלשון הוא הספקאבל
 דתוספתא התנא וז"ש אחד פסוק אפילו אואחד

 להתחיל יכולין אם דמתניתין תנא עלהמוסיף
 פרק הכוונה( ולגמו"ר מדקאמר )רצ"לולגמור

 כתב הנה לדינא ממילא א' פסוק )אפשר( אוא'
 ביש בכאן דמיירי הרמב"ם מרבדי דנראההב"י
 בשאין אבל התנחומין אחר לקרוא שהותעדיין
 דהדבר כיון לפי"ז לתנחומין קורם יקראשהות
 א' פסוק או אחד פרק אם התנא כוונת לנוספק

 יכול בשיהי' רק יתחיל ולא להחמירמהראוי

רשיי
בעד

ף ו א
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ברכה שמתומיוהיה

 רק יתחיל לא אהה בפסוק אבל א' פרקלקרוא
 הפסק' בלא כולה יקרןנה ואה*כ ההילהינהם
 אהד כרק רק כתבו לא והרעיב הרמב*םת"כ

 ;ודו"ק

 סדר זה וקטנים ועבדים נשים ג'משנה
 המשני המסדר התנא אצלהנהוג

 ברישא דהשיבי נשים הזה כסדר אותןלשנות
 כנענים עבדים משא"כ המה ישראל מבניכי
 ל"ה גמרינן מצות בקצת חייבים דעבדיםוגם
 והדר הלוועד מקודם שונה ע"כ מתשהל"ה

 שטנים דהרי לבסוף מתני קא וקטני"םהנלמ"ד
 מה רק המצות מכל לגמרי פטורין עצמםמצד

 קתני א"ז זו לא התפילי"ן ומן מק"שפטרריבו י לחנכם אבותם עלשמוטל
 נשי"ם דפטורין ק"ש מיבעי%ל%

 להם וא"א עליהם אחרים רשות דישועבדי"ם
 הקריא' בשעת העבודה מן יתבטלו כילקרות
 הרב עבודת לעוסות דיכולין תפילין אפילואל%
 אפ"ה התפילין עליהם שמונהין בזמן גםוהבעל

 :פטורים
 לא קתני א"ז זו לא וכו' בתפל"הרהיי2:ין

 אדם וכל היא דרהמי תפל"המיבעיא
 כל הבורא הש"י מאת נפשו על לבקורצריך

 ולא חייבים ג"כ במזוז*ה אפילו אל%הנשמות
 ימיכם ירבו למען בה דכתיב דמזוזהמיבעיא

 דלא ברהמ"ז אפילו אלא היי בעי נמי והנהווכו'
 : הייבים אעפי"כ וכו' ירבו למען בהכתיב

 בעבדים לה משכהת היכי ידענא לאובמזרז"ה
 של הוא הנה בית לעבד ישדתם

 הוא החיוב וא"כ רבו. קנה עבד שקנה דמההרב
 דהאדון נאמר ואם בביתו מזוזה לקבוע האדוןעל
 העבד בתוכו שדר רק הזה בבית משתמשאינו

 בתוך העבד דר אם הנה היא הדר חובתומזוזה
 יהי' לו האדון בו שמשתמש מיקרי הנההבית.
 שחייבים בקר ברפת העומדים והמורוכשורו
 נאמר אם ואפילו בהרפת מזוזה לקבועבעליהם
 ריעות לרבו שאין ע"מ להעבד בית במתנהדנתנו
 פטור הנה בתוכה דר העבד אין אם הנהבו.

 וירין אין אם חורין בן של ביתו יהי' לוהבית
 הובת דמזוזה המזווה מן פטור בתוכווסהצתמשים

 הנה בתוכו ומשתמש דר העבד ואם הואהדר
 כמו הוא שהעבד כיון האדון על המזההחיוב

 וגם האדון. של בקר כרפת והוה והמורושורו
 המרון של הוא הכל הל% מזווה העבר יקנהמהיכן
 ונקט וקטנים נשים על רק קאי לא דמזחהוצ*ל

 בעבדים דנקט לומר ואפשר דחינך איידיעבדי"ם
 אבל קביעותה על לברך דיכולין להורותג"כ

 האיך ידענא. לא בקטני"ם ב:וןפל*הרוזיי2:ין י נ"ל האדון של היאהמווזה
 בברהמ"ז יכו בשפליה. הייבץ לומרשייך
 )וצ*ל( קטני*ם שהם כיון לחייבן שייךוהאיך
 )והנה( לחנכם האם מחויב לחנכם רק לומר]וא"%[
 ובפרט להנכם מהראו. בק"ש גם לפי"ז]דהנה[
 הרע"ב כמאש וצ"ל התפלה מן יותר מדאור'שהיא
 לפייר והנה ק"ש. בזמן האב אצל מצוישאינו
 ההיוב שאין לומר ונראה לה. קבוע זמן תפל*הגם
 התפלה לו להורות רק האב על מוטלכ"כ

 לבקש דהיית הרמב"ם לדעת ההורה מןהמחויבת
 בברהמ"ו וכן לו. הצריך דבר איזה בכ"ימהש"י
 לשון באיזה וכ*ז לו הניתן המזון על הש"ילשבה
 מחויב שניו לפי התינוק וכשיתגדל מביןשהוא
 כה לפי וברהמ"ז התפלה של הנוסהללמדו
 בכל לקרותה אותו יחנך אם ק"ש ממילאהתינוק
 בגדלותו גם למיסרך אתי לו שיזדמןשעה

 אצלו מצוי אינו ק"ש ובזמן בזמנה שלאלקרותה
 תפל"ה. משא"כ לחנכו האב על הטילו לאע"כ
 לבקש רק אותו מהנך אינו האב בקטנותוהנה
 והיא שיזדמן שעה באיזה בכ"י מהש"י דבראיזה
 הרמב"ם לדעת מדאורייתא המחויבתהמצוה
 זמן לעבור למיסרך אתי לא כשיתגדלואפילו
 סמה אחר ענין היא המסודרת תפלה דהריתפלה

 ; נול למיסרך אתי לא אביושחינכו

 שהגיע קטן חילו קטניתם בדיההרעיב
 אצלו מצוי שואינו לפי וכףלהינוד

 דחי לעיל כתבתי כבר עכ"ל ק"ש בעונ"תתמיד
 בגדלותו גם למיסרך אתי בזמנה שלא אותויהנך
 רק הוא דהינוך תפל"ה משא"כ זמנהלעבור
 לו שצריך מה בכ"י מהש"י לבקששמלמדו
 אתי ולא המסחררת תפלה יתפלל הנהוכשיתגדל
 בדברי לפרש נ"ל כן עונתה לעבורלמיסרך
 הרעיב כלשורן כתב לא ז"ל רשיי אבלהרעיב
 מצוי שאינו כתב רק ק"ש שעונית מצוישאינו
 אתי ביום שעות בם מק"ש הקטן אתיהנך

 משא"כ לכההילה כן למיעבד בגדלותולמיסרך



פטברכה שמתומיוהיה

 עיקר אין קבוע זמן ג"כ לה ויש הגםתפלה
 חילוק בזה דביאר נ"ל קרש. זמ"ן כשמגי*עתמיד
 בהתחלת חיובא עיקר דק*ש מתפל"ה ק"שאחר
 גם עכ"ז ביום ג"ש עד כריי דהלכה הגםזמנה
 העם  הזמן בהתחלת היא החיוב שעיקר מודהריי

 חסידים תראה הרי הזמן בהתחלתחיובה
 זה ומתפללים אחת  שעה שוהים היוהמזהבונים

 י שנ"למה
 היא רחמי דתפלה בתפלה י~יביזכדקה

 בה ולחנך לנשים אף ותקנוהומדרבנן
 בדברי לעיל שפירשתי מה לפי עכ"ל.הקטנים
 תפל' הבונה און בתפלה הקטנים דחינוךהרעיב

 יתכן לא מהש"י בכ"י לבקש רק דוקאהמסודרת
 לנשים אף ותקנוה הוא ומדרבנ"ן הלשוןבכאן
 קאי' המסודרת דאתפלה משמע וכו' בהולחנך

 ממת יצא אשר איש קריי בעל ד'משנה יוצ"ע
 קרע בעל רז"ל כינורו זרעשכבת

 אין אבל בכתוב הנאמר לילה מקריהמלשון
 ברצוע שלא במקר"ה הדבר שהי' דוקאהכוונה
 בזל הרמב"ם וז*ש הזפ וכש"כ ברצוןדדו;"ד
 : ברצונ*ו ושל"א ברצונ"ו ש"ז הפולט הואקריי

 בלשון הלב מחשבת רז"ל קראומהרה*ר
 יש פן תרגו*ם לשון והואהרהו"ר

 מהרה"ר. גבר מתדגמינן וכר פריה שור*שבכם
 ארי כאץרגמינן אליך לבי בשרירו*ת כיוכן

 1 אזיל אנא לביבהרהור

 המזון אחר בברכה נתחחב מולםהרמצתם
 ק"ש כמ*ו התורה מן שהואמפני

 דכוונת דרצ"ל נראה ק"ש כמ"ו תיבות בהנךעכ"ל
 מבר"ך הכונה לאחריו מבר"ך המזון וע*להתנא

 התוי*ט שהביא וכמו ק"ש כמובהרהו"ר
 , תרייבשם

 יקרא שלא תיקן  עזרא קרי בעל בדיההרעיב
 טומאה מפני ולא שיטבול עד וכו'ב"ק

 שלא כדי אלא טומאה מקבלין ד"ת שאיןוטהרה
 ס"ד האיך להיעבות ויש עכ"ל וכר ת"חיהיו
 דתיקן ומקמי היא  וטהרה  טומאה דמדוםלנמר
 ארעתן סליק הוה דאפשר נ"ל עבד מחיעופש
 זה" קדושים הדורות היו עזרא דאתאדמקמי

 לילה ומקרה לד"ת הגוף נטמא ולא בטהרהזיווגן
 מהרהרים היו לא היו דת*ח כיון בת*ח והטחינןלא
 מתמעטין שהדורות וראה עזרא וכשבאביום
 גזר לת"ת גופם ונטמא יפה עולה אינווזיווגן
 טעמו ה" זה ה"נ דילמא תאמר וזוםטבילה
 האיך דעזרא טעמו ה" זה דאם לומר וישדעזרא
היו

 יכוליי
 עזרא תקנת לבטל האחרונים בדורות

 דבטלוהו לומר ואין וכו' לבטל ישל ב"ר איןוהא
 רכל דרא אכשור וכי דעזרא טעמי' דבטלמשום
 ממקרה ומהרים לש"ש וקדודיה בטהרהזווגם
 מצויים ת"ח יהיו שלא הי' הטעם ע"כ אלאלילה
 ביטול משום ביטלוה האחרונים ובדורותוכו'
 עזרא גם הסכים ולזה פ"ו ביטול ומשוםתירה
  תור"ח עי*ו שמבטלך בדורו עזרא רואה ה"באם

 4 התקנה מבטל הוא גם פי'ופ"1

 דאמריבן הא לי יונח דבזה להיות בזההארכתי
 מגמגם שה" א' בתלמיד מעשהבגמ'

 דבריך ויאירו פיך פתח בני איל מריב"בלמעל"ה
 דברי כה הלא שנא' טומאה מקבלין ד"תרואין
 והנה וכו'. טומאה מקבל אינו אש מה וכו'כאש
 וידרוש עזרא על ריב"ב יחלוק וכי מאדקשה
 הרב הקשה )וכן עזרא לתקנת נגדייתדרשא
 ולפמ"ש עיטש( משניות על עה"ח בפי'הגדול
 עזרא. דתקנת סבור הי' תלמיד דאותולק"מ
 אכשור דלא לבטל א"א וזה וטהרה טומאהמשום
 עזרא תקנת היתה דלא ריב*ב לו השיב לזהדרי
 טומאות מקכלין ד"ת דאין וטהרה טומאהמשום
 וכף ת"ח יהיו שלא משום הי' דעזרא טעמי'רק
  תורה ביטול מנה דנמשך קחזיט בגלות היוםוהן

 שם אמרו וע"כ לבטל בידינו רשות פ"ווביטול
 ג"כ להתבונן שיש מה וזה כריב"ב עלמאנהוג

 דבטלוה לפסוק רוצה דהנה בכאן. הרע"בבדברי
 יכולין האיך יקשה שלא ובכדי דעזראלטבילתא
 כריב*ב דעזרא טעמי' תחילה  הקייםלבטל

 קאמר לא בתפל"ה ערם"ד היה ה'משנה יודו"ק
 מלתא המתפלל או מתפללהף

 בעמיד"ה להיות צריכה דתפלה קמ"ל אורחי'אגב
 שם עמד אשר המקום חל באברהם הנאמרכענין
 ויעמיד וכענין בהר עמדת*י ואנכיובמשה

 י ויפללפנחס



ברכה שמתומיוהיהע
 דין ענין שייכות מה אדע לא לכאורהוהנה

 התנא חוזר שוב ואח"כ לכאןהתפל"ה
 יקצר אלא בד"ה בתוי*ט ועיין ק"ש מדיניבדין

 התנא סדר יתיישב דבריווע"פ
 היינו יתכס"ה וכו' במים יתכס*ה לאוואם

 ולא עכורים שיהיו וכיוצא ברגליויעכרם
 ? וכו' רואה לבויהי'

 תה"א שלא עד ובגמ' וכו' תנעץ שלאעד
 : הרמב"ם בדברי עמ"ש וכו'הנ"ץ

 סרוחים מים הרעי"ם במים לא יתכסה לאאבל
 בהם יתכסה לא אפילו הנה הרע"בכפי'

 רגלים מי דהיינו סרוחים מים אצל לקרותרק
 אבל מהם רע ריח לו שמגיע כיון אסורוכיוצא
 מים הם טהרה שהמקוה הגם קמ"לרבותא
 דמותר י"ל עשויים דלטהרה כיון א"כסרוחים
 ק"ש לקרות אסור יהי' שטבל קודם דהנהלקרות
 רהותר סר"א לקרות התירו הם בהם טבלוהנה
 ריח להם שיש הגם ולקרות. בהם להתכסותלו
 לקרות דאסור מכש"כ אסור דאעפי"כ קמ"לרע
 מקוה למי כשרים שאינם סתם רעים מיםאצל

 רגלים: מידהיינו
 מי אפילו קמיל רבותא המשריה במירלא

 רק מעיקרא סרוחים היו דלאהמשרה
 מי"א מכש"כ אסור הפשתן ע"י סרוחיםנעשו

 ולא סתם דניתני שא"צ משנה הואהרעי"ם
 במים דמכש"כ ידענא ואנא המשרה במייתכסה
 משנה דנשנה צ"ל וע"כ דאסור מעיקראהרעים
 נגד לקרות דאסור הק"ו לנו ללמד בכדייתירא
 למקוה דכשרים הרעים מים דהרי רגליםמי

 רגלים מי נגד מכש"כ אצלם לקרות אסורטהרה
 לא נשנה וא*כ דאסור מכש"כ למקוהדפסולים
 רגלי"ם מ"י על ללמד בכדי הרעי"םבמי"ם
 ע"ז במכש"כ הנלמד הזה הדיוק ועלבמכש"כ
 לפי"ז ותבין מים לתוכן שיטיל עד התנאקאמר
 הדבד נרמז עכ"ז מחסרא חסורי דמשנתינוהגם

 :במשנה
 רגלי"ם מ"י הזכיר לא דהתנא לימירבראה

 אין שאמרו מה לרמז נלמד ברמזרק
 והקשו הכבוד מפני במקדש רגלים מימכניסין

 ותירצו רגלי"ם מ"י בקטרת להקטיר הסידמהו
 אהגר היי מעין דק מפהק רגלי"ם מ"י הכונהדאין

 לשרוה חזקים מימיו והיו רגליים מ"י שמוהי'
 כי למקדיר הכניסוהו שלא אלא הצפורן אתבו

 מזה במקדות רגלי"ם מ"י שם להזכיריצטרכו
 וכ"ה מקודש במקום גנאי שם להזכיר דאיןנלמד
 והנה ותפילה. בק"ש בקודש שעוסקיםבזמן
 מי שם להזכיד שלא הס זאת ללמדינוהתנא
 ונראה ברמז. ורמזו דק"ש בעידנא בכאןרגלים
 ורמז דהחסיר במה לט מדמז דהתנא עודלומר
 בבה"כ בד"ת לספר דאסור דקי*ל הא ברמזרק
 ובה"מ לביה"כ השייך דבר ואפילו המרחץובית
 אסור ההלכה זאת גם במרחץ משיבין איןכגון
 מותר אם האחרונים חקרו ההגה שם.לדבר
 בהלכות כגון שם הנצרכים בדברים שםלהרהר
 טה"ק. בס' עיין וכיוצא ולקינוח בגילוישאמרו
 וההלכ' הדין בפירוש הזכיר שלא מה התנאוהנה
 שגם השמיענו בזה רגליים מ"י אצל יקראולא
 אסוד רגליים מ"י אצ"ל יקריא ול"א ההלכהזאת
 אפשר ברמז דמזה והנה רגלי' מי אצללומר
 הנצרך בדבר מותר והרהוד דמחשבהלומר

 : הדבר הבןלשעתה

 בזדיזים הם הזאת המשנה דבריהרמשים
 ק"ש להשלים שומרים שהיווזהירים

 עלות עם התפלה שתהי' כדי וכו' החמה הנץעם
 שסהר עם ייראוך הנביא לדברי זה וסמכוהשמש
 דותיקין טעמא בכאן שהביא מה לכאורהעכ"ל
 שייך לא הטעם זה וכו'. התפילה שתהי'כדי
 ויקרא במים יתכסה לאו ואם אמר דהריבכאן
 דהרי במים יתפלל התפיל' שגם לומר א"אוהנה

 לפני ידבר ואיך המלך לפני כמדבר הואהתפיל'
 ובעינן במלבישים הגוף תיקון בלא במיםהמלך
 התנא סברת דזה נאמר אם וגם וכו'. לקראתהכון
 כרחך על אלא זאת מלהשמיענו שתיק הוהלא
 המים מן יעלה ואח*כ ק"ש. רק לו התירולא

 גאולה יסמוך לא והנה 1.תפלל. לבושיווילבש
 הרמב"ם לדברי והנה הנץ: אחר יתפלל וגםלתפלה

 הנץ. עם שיתפלל הקפידא שעיקרהמשמעות
 לא וזה התפיל'. על מפרש קא ייראו"ךוהפסוק

 1 בכאן להמשכחת

 בזה"ל דכתב מזה נשמר ז"ל הרע"בדהנה
 שהותיקין החמה תנץ שלא עדולקרות

 דכתיב החמה הנץ עם אותה לגמור ע"עמדקדקיו



עאכרכה שמתומיוהיה

 עם ייראו"ך הפסוק פירש הנה שמש. עםייראוך
 שמש עם אותה שיסיים היית ק"ש על קאישמש

 אין אח"כ יתפלל ואפילו השמון זריחתבתחילת
 טוב יותר גלל יסמוך לא ואפילו כ"כקפידא
 גיל. משיסמוך הנ*ץ ע"מ ולגומרה ק"שלקרות
 אמר ע"ב. ט' דף הגמ' לשון לפניך אציגהוהנה
 ר' דאמר כותיקין לק"ש כאחרים לתפיליןאביי
 החמה. הנץ עם אותה גומדין היו ותיקיןיוחנן
 הנץ עם אותה גומרין היו ותיקין הכי נמיתניא
 מתפלל ונמצא לתפלה גאול' שיסמוך כדיהחמה
 וכו'. שמש עם ייראוך קרא מאי ר*ז אמרביום
 ירד פיסקא ע"ב. כ"ה דף בשמעתין בכאןוהנה
 תנא לימא וכו'. החמה תנץ שלא עד וכו'לטבול
 וגימא אפילו החמה הנץ עד דאמר כר"אסתמא

 ותיקין יוחנן ר' דאמר כותיקין ודילמא יהושער'
 ולכאורה עכ"ל. החמה הנץ עם אותה גומריןהיו
 וכון הכי נמי דתניא מהברייתא ידעינן כברהנה

 לומר וצריכין יוחנן מדר' מביא ולמה ט'.שבדף
 כדי הברייתא טעם  דהרי כברייתא מתוקמאדלא

 דבר הוא ובמשנתינו ביום ויתפלל גילשיסמוך
 במים ערום להתפלל יצטרך דהרי אפשרשאי

 דריי יוחנן לדר' רק הביא לא כן עלוכמיהו.
 הנץ עם אותה גומרין היו ותיקין קאמרסתם

 עם ייראוך ק"ש. על קאי ייראוך פסוקולדידי'
 עם הי' עמ"ש קבלת היינו היראה מצותשמש
 רב(. עיון צריכין ודבריו ברש"י )ועיי"ששמש
 ייראוך דפסוק הרמב"ם לדברי גם לומרואפשר
 בתחילת תהי' שהתפיל' התפיל' על הוא שמשעם
  עכוז לה משכחת לא דבמשנתינו הגם שנההנץ.
 קודם אצלם הנהוג הק"ש זמן חוקם יעברולא
 לפי' הנה תדקדק כאשר דבר של כללו החמ'הנץ

 על הוא שמש עם ייראוך הפסוקהרמב"ם
 זריחת בתחילת התפיל' שיתחילוהתפילה
 דבמשניות גירסאות  החילופי  תבין  ומעתההטמא.
 שלא עד ובגמ' החמ' תנעץ שלא עדגרסינן
 תנ"ץ שלא עד לפרש ויראה החמה הנעץתה*א
 שלא עד הק"ש שיגמור היינו הרע"ב כפי'היינו
 מצוה הזריח' בתחילת כי זריחתה החמ'תגמור
  הנצץ  תה"ש  שלש ער  הרמב"ם ולפי'לגומרה.
 להתחי" מצוה הזריחה בתחילת תיכף כיהחמה

 י ודו"קהתפילה

 שהותיקין תנעץ שלא עד ייקיית בדעההרעוב
 עכ"ל שמש עם ייראוך דכתיבוכו'

 1 הרמב"ם בדבריעמ*ש

 עכורים במים ודוקא במים יתכס*הבדיה
 יעשה יתכס"ה במשנתינו נרמזוכו'

 ; וכיוצא ברגליו יעכרם היינו להתכסותפעולה

 וכון חסורי מים. לתוכן שיטייל עדבדעה

 : המשנה בדיוקי מ"שעיף

 רביעית וכו' שיטי"ל המים בציעורבא*ד
 לא שיטי"ל עד במשנתינו נרמזעכ"ל

 נטיל"ה שיעור היינו שיטי"ל רק שיתןאמר
 נוטלי"ן רביעי"ת מי במשנה כמ"ש רביעיתשהוא

 . וכו'לידים
 לצדדים כשהוא ודוקא וכו' ירחיק וכמהבדעה

 לא המשנ' מן מוכח ג"כ וכו'. לאחריואו
 הנה ירחי"ק. וכמה רק רחו*ק יהי' וכמהאמרו
 הולך הוא הנה בעצמו הריחוק פעולתהעושה
 : הדבר הבן לאחריו הצואה ונשארה לפניו.ופניו

 ג' והשתא וכו' יקצר אלא בדיהתרי'ט
 דכונתו נ"ל עכ"ל. וכו' בדברמחלוק"ת

 בתפלה עומד הי' דין התנא הכניס למהלישב
 מדיני מדברים דבכאן מקומה כאן דאין לכאןוכו'
 והלשון שפיר יתישב התויו"ט ובמ"שק"ש.
 כאן דאין מדוקדק אינו מחלוק"ת ג'שאמר

 ; דינים חילוקי רקמחלוקת

 בעל כן גם תנא לא קרי שראה זב ר'משנה
 בראי' דהרי זוב שראהקרי

 הוא ראיתו ואפילו אותו  בודקין איןראשונה
 שלא השני' כשבאת מקום מכל קרי. בבעלבאונס
 ראשונה בראי' א"כ זב להיות מצטרפתבאונס
 הנה השני' כשבאת ואעפ"כ קרי בעל תמידהוא
 נ"ל לד"ת טבילה וא"צ למפרע זיבה נקראתהיא

 : בתויו"טוע'

 נדה שראתה והמשמשת ש"ז שפלטהרנדה
 זו ואצ"ל זו בדרך התנא סידרלכאורה

 קודם טמאה היתה הנה ש"ז שפלטה נדהרהרי
 עכ"ז טהרתה עת בוא עד להמתין וצריכהלכן

 משמש"ת מכ"ש לד"ת טבילה צריכהבפליטתה
 קודם לד"ת טבילתה חיוב דמטיא נדהשראתה
  לתנא  וב"ל  מבילה שחייבת מכ"ש נדתהלראיית



ברכה השארתפלתוהיהעב

 ונדה נדה. שראתה משמשת בהיפךלמיתגי
 דמעשה ובפרט א"ז זו לא דרך והוה ש"זשפלטה
 סידר אבל הפליטה. למעשה קודם הוההתשמיש
 גם דריי פלוגתא דתיקו היכי כי כן.התנא

 . הבן הרע"ב וכמ"ש נדה שראתהאמשמשת
 לאהדה כינוי הרמב"ם כתברהנחשמש*ת

 חכמינו עכ"ל.  הבעילהבשעת
 הפועל להיות תשמי*ש בשם  לבעילה תשרוו"ל

 חשת". כאכיל' לחיותו לאדם הצורך מן אינוהזה
 1 מצוה תשמי"ש בשם הדבר וכינו למצוה הוארק

 והמשמשת וכף שראה זב בדקההרע*ב
 ששמשה אחר נדה שראתהמטתה

 בעילה בשעת נדה שראתה כתב והרמב"םעכ"ל.
 י לזה הוצרך למה ידעתיולא

 עמש*ל וכו' במשמשת אף פוטר יר"יבדקה
 כונתו1 ותבין המשנהבדיוקי

 ד'פרק

 תפלת אמר לא השחיר תפלת א'משנה
 ובקר ערב הכתוב כלשוןהויק"ר

 תפלת באומרו אבל ואהמה. אשיחהוצהרים
 זמנה דדעזחלת אורחא אגב לנו רמזהששר
 בהנץ להתפלל דמצוה הנה השח"ר. עמודמשעלה
 למצוה רק  הוא זה שמש עם ייראוך כמד"אהחמה

 1 ואילך השח"ר מעמוד זמנה התחלתאבל

 שה"ך אעירה דוד מ"ש תתבונן כאשרןעןך
 השהייך ואין השהד את מעורראני

 או"ח ש"ע בהתחלת בט"ו ועיין אותימעיר
 1 השח"ר תפלת קרא למהתתבונן

 מאי לפי י"ל הידיעה בה"א המנחיההשחיר
 ואזיל מצלי יומא כולי בגמ'דמסקינן

 בזמנה תפלה שכר לי' יהבי הקבוע הזמן עדרק
 שכר אבל לי' יהבי התפילה שכר הזמןאחר
 אומרו ירוקרק  ומעתה לי'  יהבי לא  בצמגהתפלה
 שכר לי' דיהויין דייקא הידועה השחירתפלת

 1בזמנה

 עייז מנטעה שם ענין המנטעהתפל*ת
 היו בשחר גם הלא שהקשהבתויו*ט

 הסילתי תכון הכתוב ע"ש וי"ל מנחהמקריבין
 ש"מ ערב מנח"ת כפי משאת לפניךקטורת
 ידוע עוד והנה מקובלת. יותר ערבדמנח*ת

  מנהיה זמן ז"ל האר"י מרן דברילמשכילים
 עולמות ש"י והנה יצחק. תפלת הדין זמןהוא

 מסטרא מימינא )י"ג( איר הכסא אתהסובבים
 לכחנ"ח משמאלא ק"ג בבקר אך*ך יהידחסך
 ק"ג בגי' מנחה ע"נ האתר בהשקטיומא

 אחת דתפלה דס"ל הרמב"ם לדעת עודובחל י והתבונןבין
 תרי"ג ממנין מ"ע מדאורייתא היאביום

 תפלה היא שבלב עבודה לבבכם בכל)ולעבד"ו
 הראשונה בתפילה ולפי"ז מדרבנך הוא הנוסחרק

 קראו מדאורייתא י"א  יצא  השחר תפלתשביום
 דורון  לשון  שהוא מנחיה בשם מתני'לתפלה
 להש*י דורה התפלה בזאת נותנים כביכולומתנה
 נ"ל, פשוטו עפ"י מיהו המחויבת העבודהחוץ

  השמש מנוחת דומן הרמב*ן כדברי הואדהעיקר
 מנהיה ההוא הזמן אצלם נק' הגדול האורמן

 דניכר חצות אחר תיכף והנה מנוחה.מלשון
 ובתשעה גדולה מנח"ה מיקרי הערב אלהנטי'

 לצד הרבה בנטיתו השמש חום נתקרר אזומחצ"ה
 לדבריי וראי' קטנ"ה מנחה מיקרי זההשקיעה
 אינה שנוידה תפלת זמן ס"ל יתודא ר'רהנה
 עבר ואילך מפלג הנה המלח"ה פל"ג עדאלא
 נק' הערב עד הזמן ואעפ"כ מנהקה תפלתזמן

 הנה המנחייה. פלג עד כשאומר דהרימנהיה
 הרי מנהיה נק' הזמן הערב דעד מדבריונראה
 הזמן רק מנחיה נק' התפילה דאין מבוארלך

 לך יתודץ ובזה והבן. הזמן ע"ש נק'והתפלה
 המנחה. תפלת בד"ה הרעאב על התיו"טתמיהת

 : אי"הויתבאר
  הכונה אמרו הנה קבאע. לה אין הערבתפלת

  ערבית רתפלת  להשמיען  הלשוןבזה
 ולפי"ז ופדרים אברים כנגד דניתקנה משוםרעית
 נגד קבוע קרבן שחון קב*ע לה איןהכונה
 שבאים וטנפם ומוסף שחרית כאינך הלזוהתפילה

 1 קבוע קרבןנגד

 התפישת זמני תחילה ביאר דמחגיתיןסידררא
 ומסג' שחרית דהיינו בכ"יהמיציבים

 השעפשו לאחריהן הניחה רעית שהיאיערנית
 שנשא השוספתו תיילת משא"כ עם בכל היאהגה



עגברכה השחרתפלתרהיה
 ההא מרס*ף ולשט לאחרונת. הניחהלפיקים

 ובמועדי ובחדשים בשבתות הניתוסף הקרבןכי
 וכן מדס*ף הנק' ההש התמיד עולת עלי4י.

 י ההוא הקרבן ננד הבאההתפילה
 שם המנחיה חצי המנחיה פלס יפי'הרמב"ם

 כשישמד והוא וכו'( מפל שם ו1א מנהיהתיבת פירחי )רצ4ל היום מן עת עלנושל
 תפילה ונקרא זמניות תץצי  שעות ב' היםמן

 ההיא בעת זמנה תחילת היות מפני מגח"ההשנית
 ורביע שעה היום מן כשישאר המנח"הופלג
 הסהרנה. כדיוקי כמש"ל לפניך שלך הריעכ"ל

 נקראים הלילה שקודם ומחצה שעות ב'דגלי
 נקראת ההתז בעת שמתפללין יהתפילהמנחיה

 הזמן קרהשן טעם ביאר שלא רק הזמן. שםעל
 כמגש פסלם דבר אצלו דהוא וצ4ל מנחיה.בשם

 בדיוקי כמ"ש )או והשיר החום השקטהרמב"ן
 יהמשטס

 מנחיה ז% הממשש פש עד בדקההרעיב
 ע4ד ומחצה שעות מתשעה ו1אקטניה

 הזמן הרמב"ם. כדברי דרצ*ל נ"ל וכו'.הליעה
 ומחצה שעות ב' הוא קטנה מנהיה שנק' היוםמן

 תפלת זמן הוא היה הזמן מן הראשון וחציקודם
 דקאי מוקיונו הבין הוייו4ט והרב לת"יהמגחה
 בתימא דבריו הגיח ולבך התמיד הקרבתעל

 רק התמיד קרבן על כונהו לפרש א"אולדעתי
 זה בזמן ערבית יתפלל שלא יבלבדבאטד יכמדש

 והקא אם הכונה ביאר לא וכו'.שכיון
 בר להתפ% אק מנחה בו שמתפ% יוםבאותו
 צריכים והדברים אחרים בימים גם אםערבית
 שיעשה והוא ס"א מל"ג 0" אשח שףע ות9ן יעית

 )המגיה([. ה' ס"ק מ"א ועשן סץנ%הו כחדלעתם
 ותימא וכו' המבשה תפילת בד"תתריו4ט

 דזסי בדר"י פי'שהריב
 וכו' מנחה

 הרמב"ם כדברי הרעיב כונת לדעתי כתבתיכבר
 נתן היא ובו' כתב בפירושו דהרמב*םבאייד י לריי בין לרבנן בין והוא מנחיה נק'דהזמן

 העידו וכן וכף לפג בנ"א וכף יהודק רבדעה י עגהצ*ל עכ"ל וכה הש"ס עלטעם
 לא רבי בברי" שהוא ואע*פ וכףהתוס'

 רב"י הנה עכ"ל. בוותי' ספל דלא בסהרנהשגט

 כותתתו ס4ל דלא התנאים דברי גם במשנהשונה
 דריי כותי' הלכתף ומנחה דבהצחרית בכאןרק
 הלכתא במוספין דגם נטעה דלא היכיוכי

 פי על דיקי ס"ל לי' דגרם ומאן שעמיכםכוותי'
 : נ4ל פושע דנק' בהא כותי' קי*ל דעכ"פ שגאזכן

 מתפלל הי' הקנה בן נחוניא רבי ב'משנה
 ת"ק. וביציאתו לביהמ"דבכניסתו

 הסכימו כאחד כולם ם והפוסק המפרשים כלהנה
 הנוסחא לפניך נא אציגה ע"כ למימרינהודחובה

 הטובה י4י כיד בפירושם ואדקדק בגמ'המבוארת
 ,עלי

 אומר קוא מהבכניסתו
 על תקלה דבר יארע שלא אלקי. י4ייהר*מ

 בי וישמחו הלכה בדבר אכויל ולאידי
 טהור על ולא טומר טמא על אומר ולאחבירי
 ולא אסור. מוהר על ולא התויו"ט ובנוסחטמא
 ורושש הרמב"ם בפי' וכ"ה מיתר. אסורעל

 יכשלו ולא ז"ל( האדמי מרן בכתבי וכ"הורמזים
 . בהם ואשמח הלכה בדברחבירי
 1מר הוא מהביציאתו
 חלקי ששמת אלהים י"י לפניך חגימידה

 מקצובי חלקי שמת ולא ביהמ"דמיישבי
 משכים אצי משכימים והם משכים נואניקר12ת
 עמל אגי בטלים לדברים משכימים והםלד"ת
 עמלים והם שכר. ומקבל עמל אני עמליםוהם
 רץ אוי רצים והם רץ אני שכר. מקבליםואינם
 הגב'. )עכ"ל שחת לבאר רצים והם עוה"ב.לחיי

 אלקים ואתה שנא' בהסחתו( מסעםוההויו4ס
 יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחת לבאיתורידם

 י בך אבטח ואניימיהם
 ויתבאר הדברים בפירוש לדקדק נבאתתה

 , המפרשיםדעת
 לו אמרו המשנה בדברי לדקדק ננאיהנה

 רש"י פירשו הנה זו. לתפילה מקרעםמה
 שבירד במשנה הנה טיגאה. מה כשימרותרעיב
 לגירסתיט אבל טיבעה. מה בפירוש.גרסינן
 מקורם לשון יפול האיך ידעתי לא מקונםמעה
 הרמב"ם בלשון הצצתי והנה טיבעת בלשתלבארו

 הב' אלה להתפלל % ויש בזה"ל כתבבפירושו
 ול"א שיזדמן כמו 1 עומד או יושבתפיסות



ברכה השחרתפלתוהיהעד

 דבא מלשונו נראה וכו'. למזר"ח פני*ויחזי"ר
 קצרתה. בפליה מתפלל שהי' אומרולבאר
 שמתפללין שאמרו קצר"ה תפל"ה כדמיוןהיינו
 פנים בחזרת מדקדק שאינו סכנה במקוםבדרך
 בין קצרה תפילה בגמ' )כמ"ש ובעמידהלמזרח
 לתפילת קראו זה לבעבור והנה מהלך( ביןצמד
 שהין שראו היינו קצר"ה תפעה ג"כרנב"ה
 בחזרת מדקדק הי' ולא בלחש. תפל'מתפלל
 לתפיל' מאג"ם מה ושמלוהו ובעמידההפנים

 וי לתפל' המלמ"מ הקפדת וצא היכן רצ"לזו
 המקו"ם אל להתפלל מדקדק שאינד מתפללשאתה

 אין להם והשיב ירושלים שכח היינוהמקודש
 ונגד האבות בתקנת המחויבות התפילו' מןזה

 לביהמ"ד לנכנסים יחיד תפילת היא רקהתמידין
 בכונת  שנראה מה זה התורה. הצלחתעל

 : ז"להרמב"ם

 והרע"ב רץ?"י פירוש עפ"י לבאר עוד נ"לךהנה
 חביר"י ב"י וישמח"ו בנוסחשפירשו

 לה"ם שאגרו"ם יד"י ע"ל שתב"א רעיההר"י
 כך לפרש הוצרכו למה לכאורה עכ"ל.שיענשו

 הלכה. בדברי אכשל שלא רעוא יהא כפירוטוולא
 בהם אשמח ואני האהובים חבירים בי ישמחוואז

 ית' ש"צ לאוהבי כמשפט הלכה לדברכשיכוונו
 ההכרח אבל תבירו בטובת ושש שמח אחדשכל
 הנה א' והוא קושית. כמה להכוץ כדי כךלפר,?
 תאר"ע שלא מתפלל אני בכניסתי השיברנב*ה
 כ% דזה להם ביאר הנה יד"י ע*לתקל"ה
 וישמח"ו נפרש ואם אחר דבר בה ואיןתפילתו
 ושבמ"ח וכן שישמח*ו. רעוא יהא חביר"יב"י

 מענין ואינה אחרת תפיל' היא הנה כמ"שבה"מ
 פשוט הוא הפירוש אם קשה ב' התקלהמורא
 להם תהי' והשמח' וךישמהו רעוא יהאכמ"ש
 אחר תבירי בי וישמח"ו הל"ל אכשלכשלא
 וישמחו טמ14 טהור  וא' על אומר ולאשיאמר
 ~מר תמיד ואמוין אכשל. שלא ע"ז תביריבי
 החבירים שמחת הכניס ולמה טדצר. טהורעל

 הרמב"ם שינה זה דלבעבור )ונ"ל העניןבאמצע
 ונלא כה"ר הכי וגרס בפירצתו. הגירסאדל
 וכו' טדצר על אומר  ולא ע"י  תילה דברהשרע
 מרן בכתבי הגירסא וכיה הלכה בדבר אכשלולא

 בסוף החבירים שמחת העמיד הנה ז"ל.הארצי

 שפירשתי כמץ מפרש שהוא מזה ונראיהמבוקש.
 ישמחו כהלכ' הכל ואכוין אכשל כשלא היינולעיל
 לפי אבל שמה לאוהבי כמשפט חביריבי

 ר,צ"י פירשו ע"כ כנ"ל( קשה בגמ'גרסתיט
 בהם ואשמ"ח ב"י וישמח"ו שאמר דמהוחרע"ב

 י התקלה חשש בכללהוא
 כדש"י לפה"צ מכרחת אחרת קושיאךעךך

 בית כאן אין א"כ כפשוטו דאיוהרע"ב
 כדין שלא לאחרים שיורה מה 'רק תקלהמיחוש
 בדבר הכשלון )כי וכיוצא ח"ו טריפתויאכילם
 כשמארז"ל איסור כאן ן ח הלימוד בסדר סתםהלכ'
 זה הלכ' בדבר המתוכחים חכמים תלמידיב'

 אב בית אומר אינו לזה הלכ' של אב ביתאומר
 דוקא הוא זה 'והנה וכו'( אעפ"כ הלכ'.של

 כשלון כאן אין ובהיפוך מותר אסור  ילכשיאמר
 דחובה דמסקינן עפ"י קהלה וגםותקלה.

 הוראות מורי כ"ע לאו הנה אדם. לכל מרינהולמ
 אלא אינה התקלה חשש הנ"ל ולפינינהו

 משא"כ פרסאות ג' מרבו ורחוק להוראהלמוסמך
 להם אין להורות דאסורין רבם במקוםתלמידים
  והרע"ב. רשף'י פירשו ע"כ  דו  לתפילהשייכות

 ב"י וישמח"ו ג"כ הוא התקלה שלדהמיהחם
 דוקא אינו זה הנה ,החשש של בכלל הואחביר"י.
 ולפי"ז והעשן הלימוד בסדר רק הוראותלבעלי
 ששאלו זו לתפייך מקך*ב! מה בפירושי"ל

 מפיו שמעו המה דבושת כך הוא העניןלדנב"ה
 הדברים. של בפירושן מסופקים והיו הברכ'.נוסח
 רעוא יהא חביר"י ב"י וישמח"ו הוא הפיהם?אם

 חשש בכלל שיצא ושא הפירוש או בישישמחו
 טעותו על כשישמח"ו יוצרך. להם שיגרוםהתקלה
 רעוצ שיהא הוא הפירוש אם לדינאונ"מ

 וצראונ לענין רק תקלה חשש אין א"כשישמחו.
 זו תפילה להתפלל א"צ רבה במקום  תלמירא"כ
 מידרש דוש חביר"י ב"י  וישמת"ו  הכונה.ואם

 להתפלל בעי רבו במקום תלמיד גם א"כהתקלה.
 זו לתפלה  מקך*כ! כחה ששאלודצ וזה זו.תפל'
 דהיינו המקום על דוקא זו בתפל' לדקדק צריךאם

 משא"כ הוראה לטעות וחושש מרבו וחוקכשהוא
  להם והשיב להתפלל. צריכין אין רמובמקום
 ע"ל תש"ה תארע שלא מתפלל אנ*יבכניסתי
 חש9 בכ% ג"כ זה ב"י וישמתם הפירונו כייד"י



תפלתדהיה

 במקום דאפי,1 זו. לתפל' אקו"ם אין ע"כהתקל'
 דידן תלמודא גירסא פייגי כבהא יקלרלפי*ז י למימרינהו חובהרבו
 יהווךלמ"י דבתלכצד ירושלמיותלמוד

 הוא ודה?אלה צ תפל' של טיבעה מיהגרסינן
 דפירוש לפירושו וי"ל סיבתה ה80 מהכפקענו
 ולגירסת כפשוטו ושא חביר"י ב"יוישמדו
 צריכין אם היית מקך*ם מה דידןתלמודא
 פירוש כי דצריכין והשיב רבו במקוםלאמרה
 והרע"ב: רה?*י כפירוש הוא חביר"י ב"יוישמח"ו

 רש"י פירוז? לפי ונחקורה פ נשובהרקיעתה
 ואשמ"ח התפלן. סיום הנהוהרע*ב

 התבירים כשיטעו החטוטן בכלל ג"כ הואבהעם
 עבירה לידי ויגיע בטעותם בהם אשמח ח"ואז

 טוב  שאינו בדבר התפל' סיום יהי' ואיךועונש
 תעמוד אל משום לזה חז"ל חשו הרב'והלא
 מביהמ"ד יציאה תפלת על גם והנה וכו'בדבר
 יי"ל כנ"ל קשה שחת לבאר רצים והםשמסיים
 שנא' הפסוק בנוסחתו שהוסיף התויו"ט כונתרזה
 מצינו לא מיהו בך אבטח ואני וכו' אלקיםואתה
 מדבר דברוועים דכיון י"ל ע"ז מיהו בגמ'(זה

 הרשעים ועונש שחת לבאר רצים והםמדקאמר
 ספרו הנביא היש"ע שסיים הכענין היאטיבה

 הכניסה תפילת על משע ב"א( יכשל"וופושעי"ם
 מסיים עצמו על דהרי עומדת במקומההקושיא
 הסיום והרע"ב רש"י )ולפירוש בהעםואהצמ*ח

 מרן בדברי ראיתי  והנה טוב. שאינו בדברהוא
 חממה יתן י"י כי בפסוק ג"כ שמסיים נ"להאר"י
 לא בגמ' מידה וכו' ואביסה עיני גל וכו'מפיו

מציני
 גם דהנה סקל והרע"ב דרש"י וי"ל

 בלא סרב שאינו בדבר מסיים היציאהבתפילת
 הבישה לא דהגמ' צ"ל ע"כ הש"ל( לסבראסקל
 פסיק באיזה מסיים ודאי אבל התפיל'. שסחרק

 הכניסה בתפילת והת"ד  התפל' משסחשאינו
 נוסח רק הביאה לא והגמרא בפסוקמסיימינן

 הכשלון אבל וכו' תארע שלא בדיהתויו*ט י נ"להתפל'
 שחביריי כשן קרטיב לא הלכ'נדבר

 אם יודע דמי מספיק שת אין לדעתי וכו'.רבו
 אך משראה. בזמן בדד ישב ואפשר חביריוירבו
 למימרינהו. איש כל על דחותה כיון לדעתיאוא

עהברכההשחר
  העומר ובפרט נינהו המשצת כורי כ"ע ל9הנה

 ח"ו דיארע דה"ק הרע"ב פי' לזה  רבובמקום
 פירש ז"ל רש"י אש מורה שאינו למי גםתקלה
 הי' שהוא רנב"ה בדברי פירש כי שתיםרעות
 ב' למיחש צריכין ולדידי' הוראות מח"הבודאי

 אק ודאי וכף. יו"ם בכ"ל אומר ר"ג ג'משנה יההשות

 הכוונה רק ויו"ט בשבתותכונתי
 כדברי הלכ' קי"ל דונה יך"מ בכ"לאומרו
 אין וקי*ל הוא דמכריע כר"ע הלכ' וכאןהמכריע
 כשהשני היית מכרעת שלהטית דעתהכרעת
 לצדד ש"1 דעתם גילו לא הראשוניםהתנאים
 אין חדש דבר ומחלק השלישי ובא חילוקאיזה
 דפסהים( א' פרק סוף ברש"י )עיין הכרע'זה

 שיש בדעתם מגלים פרקי ר"ג היו לא אםוהנה
 לא שגורה לאינו תפילתו שגורה בין חילוקאיזה
 יועם בכ"ל אומר ר"ג משא"כ מכריע נ"עהי'

 להתפלל נפשו ידחוק תפילתו שגורה אינהאפילו
 וקאי י"ח מעין ר"י קאי ועלי' שליכטת י"חדוקא
 אפ-לו ורצ"ל יו"ם בכ"ל ר"ג מאמר עלג"כ

 שגורה אם והכריע ר"ע בא וע"ז תפילתושגורה
 : כותי' הלכתא ע"כוכו'

 כ"ה וכון שמ"ע מתפל"ל יכון שמרהאם
 ובמשניות שבגמרא. במשנההגירסא
 לדינא הגירסאות בין חיריק דיש נרא'יתפלל
 הסיפא יהנה שמ"ע. מעין ל4 ואם אומרודסיפא
 יתפל"ל ברייתא גרסינן אם הנה ארישאקאי
 אמרו כאילו כסיפא ג"כ הוה הנה צפוי לשחהוא
 ציווי הוא הנה שמ"ע ןמעיוו  יוצפל"ל לאוואם
 שרואה כית בשלימות שמ"ע יתפלל לבלוחיוב
 רוב לי למה כתיב הנה שגורה תפילתושאין
 בסיפא גם אמרו כאילו הוה הגמ' ~גירסתזבחיכם
 בידו רשות ותינו שמ"ע 1מעי17 מתפל"ל לאוואם

 להחמיר ירצה ואם שמ"ע. במעין א"עלפטור
 : בדבר וצ"ע והבן נ"לרשאי

 מס' וט, קב*ע תפילתו הערש"ה ד,משנה
 אחר אידי בר אר"י  קב"עמאי

 ורבנן כמשוי ע,~ו דומ' שתפילתו כלאחסעיא
 הבה  תחנונים. בלשון סימרה שאין מי כלאמרי
 בה לחיץ? יכול שאיש כל תרוויחי  דפתריור"י
 ומר לחידושי יכולנא אנא וירא א"רדבר



תפלתרהיהער

 ור*ה אבון בן אביי מטרידנא דילמאומיסתפינא
 לייטי וכו' חמה דמדומי עם מתפלי שאין כלוכו'
 בכאן פי' הרמב"ם והנה עכ"ל. וכו' במערבאעלה
 שיש כמי תפילתו שישי"ם קב"ע בעניןרצ*ל
 ויסיף מעבודתו שישח כדי וישלימהו וכו' עסקלו

 אושעיא ר' כדברי תצא עכ"ל. ומעסן סרותמעליו
 רצו לא רהנה אושעי1ב כר' פי' הרע"ב וגםבגמ'.
 דמיסתפי אח"כ זירק ר' ממאמר וכ"י כרבהלפריס
 וגם כוותיעע. פסקינן דלא ש"מ מיטרידדילמא
 כמערבא. עלה לייטו דהא לא נמי ור"חכחביי
 הם דרבים כרבנן פירוטו לא למה ידענא לאאבל
 יתכן לא הערש"ה דתיבת ונתל אושעיה ר'נגד
 הל"ל לרבנן משא"כ צשעיא ר' לדברי רקשפיר

 בלשון הרמב"ם שמדקדק תההלממ"ר.
 1 וכר כמי תפילתושישים

 זה לן דנפקא י"ל אושעיא דר' לפירוזןרהנה
 שתה" בשמחה. 'י"י 211 עבדומקרא

 שתפילתו מי  משא"כ העבודה בשעההשמחה
 העבוד' אחזר לל באה השמח' הנה כמתיא. עליודומ'
 גם אצליע נכתב וכבר העבוד' מן שנפטרעל

 כהונתכם את את"ן מחנ"ה עבודה ההורהבפסוקי
 יוהבן

 מינו ההוליך. שבגמ' ובמשנההמהל"ר
 האב"ך נמי גרסינן שבגמ'בפיסוע
 שהוא לומר אששר סכנה. תיבת שורשסכנ"ה י לבאר בידי איןוכעת
 ויהוא סוכנות למלך ותהימלשון

 הפחד והנה הדם. וממתיח שמחמם היטצםמלק"ן
 בגמ' ועיי המחד מחמת  שמתהמם הום מרתיחנמי

 י לביעתותא פחדא בין ההיקנדה
 הצק' השם שאצמר הכונה ודאי הש"מההלע

 )ל"א( בירם" שנא' כמו הנכתבויכוין
 להורות הש"ם שאומר בזה משמיענו התנאאבל
 דרך פסוק לו שנזדמן מי בלימודו שרחא אגב4מ

 בפירוש יאמר לא שלם פסוק אינו אםלימודו
 כמו השים תיבת יאמר רק בו הכתוביםהשנצת
  במשנה והנה חול. בדברי בהזכיר מנהגושיצא
 . ד'( אות בקו"ש %' וכד י*י ותקוע גרסינןבגמ'
 אפ" בגמ'. פירוצא לחד העבור פרשתבכל

 עברתה עליהם מתמלא שאתהבשעה
 בכל  לפ"ז פדצשפף'טד ברשמי הדין עובריה.טרשה

ברכההשקד

 לפרש שיכולין פירחצים עניני נכל העבורפרשת
 ושכיכין עובר"ה עבריה היינו העבו"רתיבת

 וי"ל כאשע המצאה בלשון יתפלץ למהלהתגונן
 קטרוג תהי' יכר בכדי סכרה במקום שהגאדכיון
 הפירוש מובן שאין בזה בלשון יתפלל תפילתועל
 לבות להבוחן אם כי תתודע ולא בלב אםכי

 התפיל' וענין קטרוג. בלא לרצון ותקובלוכליות
 דוצה וכד. עמך את י"י הושע הפסוק אחרהזאת
 צפון מארץ אצתם מביא הנני בפסוק אח"כנאמר

 הר"ה ופסח עור בם ארץ. מירכתיוקבצתים
 מקום וצא צפון לך ידוע הבה וכף. יתדוויולד"ת
 במשם מדורם אשר החיצונים יונקים ומשםהדין
 הסכנות וכל לחיביש להלקאה רצועה והםהחוש

 הרעה תפתח מצפון כמד"א מהם באיםוהיסורין
 שיקוים יחדו ויולד"ת הר"ה אח"כ כתיב והנהוא'.
 אפילו בתפיל' הנרמז הסו ביחד ולידה הריוןבהם

 יהיו עובריה כאהצה וכף מהגמלא שאתהבשע"ה
 לישנא ולאידך הבן הליד"ה הוא לפניךצרכיהם
 וכד לעביתה שרשים  שהם גשעה אפינךבגמ'
 הגני מן לי' דרור בכאן( הרע"ב עול הפירוש)ההע
 עבירה העובר הוא דידוע צפוין מארץ שצתםטביא
 ח"ו ונעשה הקודש האילן מן עצמו פורשהנ'

 במקום בצפו"ן מדורם אהצר הקליפית אלכמרכבה
 מחרץ אותם מביא הנני בפסוק הרמז וזהותהו.
 ללוחם יפ*ז לעבירה בפרישתם אפייצפון

 לפשק ממש סרך הנא שתם מביא הגנידהפסוק
 הרעיב בחר ע"כ וכד. עמך את י"יהחיע

 1 נ"ל הלשון בשה הכחצנ' לפרשבשירושו

 השכיב סתם אגיר לא וכו' רובב סי' ה'משנה
 השמיענו אבל וכד. ושזכורעל

 רוכב שהי בהזדממה כן * שאירע יינבההה
 זמן כשמגיע ודחי אבל תפילה זמן הרגיעמקדם
 יתפר רק כרכיבה להתעסק לו איןתפיל'

מקודרי  ובמשנה שבגמ' במשנה וכ"ה[ ויתפל*לערד
 כפשוטו י"ל ויתפל*ל תיבת ל"גשבמשניות

 משנה אחת במשנה סידר הגמידהמסדר
 מדבריים דכול"ם הקודמות משניות עםזאת
 ובסכנה ובדחק בדרך התפ.לות עסקמן

 הי סד*א אחת בכהונה סדורים שהםוכיון
 ת"י דברי על קאי החמור עלרוכב



עיברמה השחרתפלתלהיה
 ומתהלל סכנה במקום כשהוא דהיהצהקודמים
 הוסיף ע"כ ירד קצרה לתפלה דגם קצרההפלה
 וזעא הקבועה דצ:8לה על דקאי ויתפל*לתיבת
 בפקע משנה ומא במשניות משא"כ בפ*עענין

 י יסתר לפרש נידי איןוכעת
 פירש"י כן ירושלים לצרד פני"ו אתיהזיר

 התויו*ט מ"ש ועיין עמהם יתדיןוהרעצם
 להוד ירהצלים נגד תישא הלח יונה רביהבשם
 וכו' קה"ק ובית וביהמ*ק ירושלים כנגדאדא
 דמי בעיני תימא והוא התויו*ט וברי עודעיי*ש
 והדרומיים הצפונים בפנות השלם בקצהשיעמוד
 פניו ולהפוך העולם אמצע עד לרכוביצטרך
 ואציגה ~מר אסא זה ביהמ*ק כנגד ממשבכיוון
 שאיני ומי טומא ת"ר בגמ' הברייתא ללרוןלפניך
 א"י כנגד לבו א"ת יכוין שנזחות את לכויויכול
 בא"י עומד ה" ארצם דרך אליך והתפללושנא'
 אליך והתפללו שנא' ירושלים נגד לבו אתיכוין
 כנגד לבו את יכוין בירושלים עומד הי' העירדרך

 עומד הי' הזה הבית אל והתפללו שנא'בהמ"ק
 שנא' קה"ק בית כנגד לבו את יכויןבביהמ"ק
 במזרח עומד נמצא וא' הזה המקום אלוההפללו
 בדיה התוס' וכהדו וכו'. למערב פנימחזיר
 לב"ו ול"ג א"י. כנגד יכוין בחו"ל עומדה"

 במזרח עומד הי' סיפא כדקתני קאידאפניו
 דודאי אמת ותורתם עכ"ל. למערב פניומחזי'
 הכממים שער דרך התפלה להעקת הכונהעיקר
 אחד כל אהצר לומר וא"א קה"ק מקחםקארגו

 יעבוד הארץ כנפות באהבע שהוא בכ"ממישראל
 קה"ק נגר  הנווה בקו דווש ביועזרבתפילתו
 לצד פניהם יחזירו בחומל  הקומרים הוו אךממזן
 בית וגחוכו ביהמ"ק נבנה ההגא בארץ אשרא"י

 רוחותיו מארבע מקום באיזה בא"י והעומדקה"ק
 ביהמ*ק בתוכו אתחר ירושלים לצד פניויחזיר
 פניי מחזיר בירושלים וששמד קה"קובחתכו

 שאינו מי תבין נמצא קה"ק בתוכולביהמ"ק
 בית נגד פניו מחזיר ~מר תוכל לאבביהמ"ק

 יכול 12אי1 מי אכל יוזה1ליבנ נגד רקקה*ק
 החמור. על ברוכב הכא כמו פניו. חתלהחזיר
 הנה פנע. את להחזיר יכש שאינו מניעהוה1
 לתכלית יכוין בההמי מלתא יסליא הלב בכונתרק

 נמצא השמים שער שהא ביהמ"ק נגדהמכוון

 בית כסגד לי' קמתני דלא הוא דוקנא דירןהחגא
 אבל פניו. להחזיר יכול כשאינו בסיפא וקם

 הכדגה קאי בא"י תנא הנה פניו להחזירביכול
 וכפרשיי ירושלים לצד הוא פניובהחזרת
 ברישא בפירוש התנא ביאר דלא ח"אוהרע"ב
 ועת שילמדו בבדי ירושלים לצד פניו אתיחזיר
 דוקא ירושלים לצד צריכין דאין חו"ל. בניגם
 : והמ"י בעזה*י נטן לדעתי ודיש א"י לצדרק

 ובמשנה וכו' בספינתה יוש"ב הי' רמשנה
 במשניות יעוד מהל"ך. הי'שבגמ'

 ונראה ליתא שבגמ' ובמשנה בקרו"ן. ק"וגרסינן
 לעמוד דאפילו הטור וכן הרמב"ם כתבכדגה
 הטעם הב"י ופ" מיושב השפלל רק צריךאיט
 ולנמשן לכאן שממרועע מפני שיעמרו א"אבקרת
 בספינ' נמי שייך מעמא דתך התויו"טותתב
 בעתותא משום בספינה דהטעם תתב הש"יובשם
 בעתותא משום הטעם אי והנה עיי"שדמיא.
 הב"י ולטעם ליושב עומד בין חילוק איןדמיא

 בקרון וק שייך לא הטעם זה לעמוד א"אדבקרון
 לעמוד יבולין שפיר בחסדא (1 בספינהאבל
 בספינה לפעמים רק לרבים ידוע וצאמהצר
 בגדדלה אפילו או לעמוד יכולין אינםקטנה
 יכולים אינם הומים הים גלי או וסערהבסופה
 דמין בקרוין או ל"ג בגמ' י"ל ולפ"זלעמוד.
 הטעם רק לעתוד דר"ח משוס ג"כ בספינההטעם
 הרוחות. לכוין לו א"א דמיא בעתותאמשום
 גרסינן ע"כ מעומד תפילתד יתפלל ודאיאבל
 המשניות ולגירסת יוש"ב הי' ול"ג מהלךהי'
  הטעם  הגה כקרץ. ש וגרסינן הב"י כפי'הוא
 ושאיש דקרון דומיא וספינ' לעמוד יכולדאינו
 ג"כ דיתפלל יחצ"ב הי' וכהסיגן לעמודיכול

 י מיחצבתפלתו
 זו אף זו לא משנתינו וכו' בספינה וכףהי

 ספינה מיבעיא לא הגמרא לגירסתקתני
 המון מרביצן בה יש וגם בנקל.  להעמידהדה"א
 שיכוין רק לו התירו ע"כ להמתין ירצו ולאעם
 דבקלות אסד"א אפילו אלא קה"ק לבית לבואת
 לגידמת קמיל החורו דלא סלא להעמידהיוכלו

 אלא בקלות להעמת" דא"א ספינה ל"מהמשניות
 קרת מיבעיא ולא להעמידו תאפשר קרוןאפיתן



ברכה השחרתפלתוהיהעת

 הבהמות הנה אעפ"כ להעמידו דאפשרהגם
 הגם הנה אותו. מנהיגים דעת בנישאינם

 דילמא דקמיסתפי דעתו תתישב לאשיעמידנו
 אפילי אלא בתפאום. הקרון את הבהמותיניעו

 בני הם והמנאיגים להעמידו דיכוליןאסד"א
 הלב בכונת התירו דלא סד"א דעת בניאדם

 ן קמ"ללחוד

 פירשו הנה עיר בחבר אלא ז'מוחנה
 הרמב"ם והנה בצבותך. הואהכונה

 ומסתמא ת"ח הוא חב"ר הרבר.  הטעיםז"ל
 יהי' ולו הת"ת. אצל רק מתפללים  אינםהצבו"ר
 כמו בצבך"ך  אמרו לא  למה ירענא לאבהבריז
 בכאן להיות בזה לומר לי שיש ומה מקום.בכל
 במשנה הראשון פעם הוא צבך"ך עניןזכירת
 עוזעא רשומות דורשי פירשו צבן"ךותיבת
 המצרפה. בוא"ו ךרשעים בינונים צדיקיםר"ת
 את בחבורה עמהם לצרף ישראל צריכיןכי

 חברת הנה בקטרת. חלבנ"ה כעניןהרשעים
 הב"ר אלא יקראו יא הקהל באסיפתהרשעים
 בכאן וי"ל העיר אל ומצורפים מחובריםעי"ר

 הוא המוספין תפילת דהנה קאמר טעמאדראב"ע

 הגה ח"4 שלם איה האדם ואם נוספתתפילה
 יאפלל לא ע"כ וכו'. זבחיכם רוב לי למהכתיב
 הצבור שמחברין עי"ש בחב"ר אלא היחידאותה

 לרצון ותפילתם הרשעים את גם עמהםומצרפין
 מךט"ף לבבי עם אשר את לך ארמוזךעךד י הדבר הבן י"ילתני

 להכלה החתן שנותן כתובה תרספ"ת בחי'הוא
 יךס"ף יהרד"ה וה"ס השלם היחודלחיבת
 נק' דך"ד והנה משיחיו. תריו מרס"ף()בגי'
 וכו' הוצאתי אשר היום מל הכתוב כמ"שעי"ר
 וכף ישראל חובטי מכל בעישך בחרתילא

 23לכר"ת לפניך שלך הרי וכו' בדך"דואבחר
 כנודע מנצפ"ך פ"ך )בגי' עי"ך נק' דך"ךבית
 בנבואת והתבונן בין ומעתה מהגבורות(בנינה
 יוס"ף גפ"ן עיר"ה לגפ"ן אסרייעקב
 אוגקלוס תרגם עין עלי פורת )בן וכו' דנצבכגופן

 )בראשית דמיא עינא על דגצב כגופן דיתברךברי
 שיכונה וכיון הדבר. הבן [ )המגיה( כ"ב(מ"ט

 יךס"ף בן משיח נק' עי"ך דך"ך בן"משיח
 פינו יאמר שלא ויהיר והתבונן בין עי"רחב"ר

 י כרצונו שלאדבר

 הפרק

 לא וכו'. להתפלל עומדי"ן אין א,משנה
 אלא מתפללי"ן ן א התנאקאמר

 דבתפילת להורות עךמדי"ן אין וקאמרוכו'
 שמתפללים אנחנו ממילא קמייריהעמידה
 וק"ש דזמרה ופסוקי ובועות בקשותמקודם

 ומורא. הכנעה ע"ע מקבלים כבר הנהוברכותי'
 בתפילת ואפילו י"ח תפילת קודם לשהותוא"צ
 בהזכיר לדוד ותפלה הקרבנות פרשיותמנחה
 ושארי וכו' מאד ומהולל י"י וגדול ית"שגדולתו
 דמשמיענו עוד ונ"ל קונו לפני נכנע 4צההשבחים
 העמידה תפלת להתפלל עומדי"ן איןהתנא
 בכ"ז אדם לכל המצטרכת תפילה אבלדייקא.
 הכנה. א"צ הצטרכותו על מהש"י שמבקשועידן
 קראינ"ו בכ"ל אלקינו כי"י כתיב אדרבאאבל
 לאוש הגדולה האמונה הוא זה האדרבאאליהו

 לו שיארע דבר כל על תיכף שיתפללהישראלי
 במקרה הדבר שאין אמונה והוא הש"י. מןיבקש

 2 בהשגח' 4ואההכל

 היינו הכנע"ה. פי' הש"י רא"ש כרב"דמתרך
 ראינו כופף הוא הנה א"ע שמכניעמי

 לזוקפו יכול ואינו עליו כבד רגושו כאילולמטה
 ד' חת עבדו כמ"ש ובירא"ה בכונ' פי'והרמב"ם
 ראש כובד הכונה ולפ"ז עכ"ל.ביראה
 )ריי וכיסוי בעטיפה ראשו אתז ומלבישמסתיר
 פני"ו משה ויסתר כענין מכבדות"א( למאני'קרא
 הפירושים. ב' חרכנה ז"ל 4רע"ב והנהוהפנים. הרחצי מסתירין הירא' מיזמת כי : וכו יר"אכי

 מהפירושים לכ"א דהקשה נראה ומור"אהמרע"ה
 ת"ל רא"ש. כוב*ד סתום בלשון התנא אמילמה
 שי ז"ל( לפירש"י הכנע"ה מכושר בלבוןלומר



עטברכה עומדיןאייוהיה
 אינו סעזו*ך לשון וגם ז"ל(, הרמב"ם לפי'מורעא
 מצריך דהם-ווייהו ומהע"ב פי' ע"כ כ"כמובן
 אשר מעירה אנשי בגדולי תמצא דהנהצריכי
 לרואים ניכר אינו אבל בלבבם, הקוע י"ייריבן

 בחו"ה תמצא איבריהם תנועת על לבבםפנימיות
 שעלה פניהם תראה אמר המדע אנשימעלות
 השמח'( רק הירישה ניכר )לא האורעליהם

 נשברות לבבות תראה הלבבות עלוכשתעמוד
 היראה סגי לא תפילה זו בעבודה הנהלאלקים.
 להראות לי' מיבעיא רק הלב. בתוכיותפנימיות
 החיצונים באיבריו גם מורא מחמתהכניעה
 דאם לפנים צריך לא וזה המלך. לפניכעומד
 בודאי ידמה כן לא ולבבו באיבריו כניעהמדאה
 וז"ש צריכי. מיצרך תרוייהו א"כ לרצון. יהי'לא

 מדברי לה ושמע ומור"א הכבע"ה תרויההוהרעוב
 מתוכיותו היינו רא"2ם כרב"ד מתך"ךהתנא

 איבריו על ניכר רא"ש הכוב"ד יהי'ופנימיותה
 רציתי ההע והרמב"ם רש"י לדברי גם הדגר.הבן

 י והמ"ילהאריך
 דבר. על להמשכיל מילין לאלוק ישךהנה

 בחי' ומור"א הכנע"ה המדות אלהבשתי
 ייסע ירא"ה ענו"ה רה"ל. יבחי'לא"ה

 לא"ה )בגי' עד"ך למגדל וכו' ייטישרא"ל
 דקליפה הדע"ת ומבטלים מכניעין ובזהרח"ל(

 אצלינו ונכתב עך"ך מלך כנעני נקראעמל"ק
 אשר )ער"ד( בלע"ם בל"ק בעניןבאריכות
  לתפילה קידם בק"ש  פרשיותה לקבוענקשו
 והש"י באריכות, הענין לבאר מקומם כאןויזין

 1 משגיאותיעילת

 הנלע"ד לך לבאר הצור בעזר אתי מקוםךהנה
 כנתו"ך שתפילה לעמוד התנאברמיזת

 באריכות אצליב נכתב הנה חא"שכוב"ד
 פ' ריש דכלה אגרא הקדוש, בספרו ]יעוייןבדרושים
 ויקחו ישרא"ל בני אל דבר בפסוק )המגיה(1תדומה
 ע"ז וכו' ייבנו אש"ר איש כל מאת תרומ'ל"י

 רב מעושר שם נבתר במדרש חז"ל דרשוהפסוק
 תיבת לדרוש מדרשיהם כוונת שםוכתבנו

 אמר )ע"כ רא"ש לאי אהוון המה הןישרא"ל
 מאת תדומה ל"י ויקהו ישרא"ל בני אלדבר
 בבאן להארכך ואין וכו' ידבנו אש*ך אישכל

 רא"ש אאמון ההטה והמדומע( הפסוקיםבבשור

 מורה ישרא"ל בתיבת הפנימיים אתויןהמה
 אשר הפנימיית נשמה שלהם פנימיי נערעל

 שתיות המה ל"י צוותיות פנימיי אורבחוכם
 בכל והנה שלהם. מקיף אור על מורההקצוות
 דהיית פנימיי ואור מקיף שד יש מישראלנשמה
 יכולה שהכלי מה בגוף להתלבש בבואההנשמה
 שהוא והאור השף. בפנימיות נחה הואלסבול
 ומתאוה לכלי חוץ מיניר לסובלו הכלי עלכבד
 י"י צונו אשר המצות אלה והנה מקיף.לאור

 נשמותינו איברי להאיר המה הן הנהאלקינו.
 אנחש צריכין הנה איברים רמ"ח נגד מ"ערמ"ח

 פנים-' בבחי' הנשמה איכרי להאירלעשותם
 מקבלין )ע"כ שלימה קומה הוא כ"א שחטרומקיף
 היינו בק"ש תחילה שלימה שמים מלכו"תעול

 מעם ארחמנ"ו רח"ם רמ"ה. ב"פ בגי'מלכך"ר2
 האדם בעשות והנה אי"ה( יהבתם כאשרי"י

 באור ן מאיר המקובל הדין כפ" רקהמצוה
 שונים בדקדוקים המצוה בעשות אבלהפנימי,
 אין אלו לדברים אהגר דחסידי מיליובתוספת

 מצות למשל מקיף האור מאירין בזה וקצבהגבול
 וצריך לשמן ושעיין טוויין להיות צריכיןציצית
 והגבול החוק זה הנה וגדיל ענף בכ"אלהיות
 לא התנאים מאלו אחד תנאי בהעדר המצוה2ול
 הדין כפי רק המצוה בקיימו הנה המצוה,קיים

 קדושים ישראל אבל פנימי. השר מאירהמקובל
 ומוסיפים מצוה בכל ומחמירים מדקדקיםהם

 הנה הנ"ל. ציצית במצות למשל רבותחומרות
 כל ושיהי' נקי ומצמר לבינים שיהיומדקדקים

 תורה בני ע"י נעשים ושיהיו שמנה כפולחוט
 מוסיף מישראל שכ"א מה משער לאיןוכיוצא
 זה גבול אין לזה הנה מצוום בכל דחסידימילי
 המילי ע"י הבה מזה, וזה מזה. יותרמחמיר
 האור מאירין מצוה ]שבכלן )שכל( הללודחסידי
 הפנימי האור לך הקדמתי כבר והנההמק.ף

 אחרון רא"ש אותיות הואשבישרא"ל
 נרמז המקיף הטהר ישרא"ל שבתיבתהפנימיים
 תעבוד 141ת=ו במ"ע נצטוינו וועח ל"י.באצוה
 הוערה עפ"י הנה תפילה זו לבבכם בכלולעבדו
 איזה בכ"י ויתפלל כשיבקש המצוה י"חיוצא
 התפילות סדר סידרו חזאל אבל לו המצטרךדבר
 סדרי עפ"י וסידרום דייקא בכ"י תפילותוג'



ברכה עומדיואיןוהיהפ

 נברא דימדם כל זה כי העליונה. המרכבהפרקי
 ואמרו חז"ל החמירו הנה י"י אתלעבו"ד

 מהחסידים להיות אחד כל צריךשהשפילה
 יותר הנאית באופן דוקא שיתפללולהחמיר

 העומדים מהדברים שהיא כית החומרוה כלעם
 אלא לד21פלל עומדין אין וז"ש עולם. שלבדוכן
 ירינה עניני בכל שיכוין רא"ש כוב"דמתר"ך
 המונעים כל ובהסיר החומרות כל יעםואהב"ה

 בתוכיות ביצא הרא"ש של ההארה שיכבדעד
 ב2י ל"י כי מקיף אור הארת ויתווהופנימיית.
 וז"ש תפילה זו בעבודתם  היינו  ובריקןישראל
 שהחמידו וכו'. שוהים היו הראשוניםחסידים
 רחסייותם ממילי להם שיהא בכדי בכונתםמאד

 : מקיף הצרהארת

 מתי תורתם בגמ' דשאלו הא תביןרעתה
 הם. שחסידים מתוך ותירצונעשית

 הוא אבל לפלופ והוא וכו' משתמרתתורתם
 שמורחים המקיף האור מן הוא השמידההנרצה
 וראו וכמ"ש ז"ל האח"י כמ"ש החיצוניםממט
 דייקא. עלי"ך נק' יעי שם כי הארץ עמיכל

 וז*ש כנודע החיצונים מן באה השכח"הוהנה
 לסיוטיה ניתן להם הנה הם שחסידים מתוךבגמ'
 הבן משתמרת הורתם ע"כ המקיף אורהארת

 יונה רבינו החסיד אחת שע"ה שוהי"םהיר י מאדהדבר
 קאמר דוקא שע"ה דבכאן מהגמ'הוכיח

 ודווש נעשית מתי תורתן בגמ' פרכינן)מדקא
 שוהים היו דוקא שע"ה למה להתבונןומהראוי

 כיד יטעה ובירושלמי בתוספתא מ"ש עפ"יונ"ל
 בשעה יש א"כ עיתי"ם ך*ד עונה וכלעונו"ת
 לעיתי"ם בינה יודעי יששכר ובני עיתיםתקע"ר
 מה  לרןת והוא( עיתי"ם תקעת דוקא)למה
 בעבודתם ישראל מגמת כל )היינו ישראליעשה

 קוב"ה יחוד לשם הוא ומצוחם. ותורתםותפילתם
 מדת עם יסן"ך מדת וחיבור יחוד הואושכינתי'
 מיס תקע*ו בגי' מלכו*ת יסויידמלכוית
 מקום והנה התורה. על שנכרתו בריתותתקעץ
 ודרשו אהטכחו )קרא שני בבית במזבחהמעיכה
 אמות רקד על אמות רעד המערכה( מקוםועשו
 בעבוד העבודה מעשה שזה אמות תקע*והרי

 מיום חז"ל שאמדו זה לדעתי ךהנה כנ"ל,היחוד

 מקום על העבודה לשם  )שהי' ביהמ"קשחדב
 בעולפו להקב"ה לו אין אמה( תקעתיהמערכה

 הכיח תהנה נ"ל בלבד הלכה של אמות ד"אלא
 שאיט ביפת לך אין בתורה בו עוסקשהאדם

 גם בית נק' איט זה משיעור דפחות ד' עלד'
 עורכי ולענין חומה ערי בתי ולענין מזוזהלענין
 יש ד' על ד' בבית והנה וכיוצאמלהמה

 הקרבטת בהלכות עוסק שאדם התורה כיטפחים שקעתי
 כאילו ערלה בחורת העוסק כל וכו'. הקריבכאילו
 של אמהר ד' אלא להקב"ה לו אין וזהווכו'.
 היו החסידים אהצר השע"מ והיא בלבדהלכה
 רנקע*ך העבודה במקום התפיל' להכנתשוהים
 , ע"ת בכל י"י את אברכה הנ"ל. ליחודעיתים
 הן הנה למקמם לבם אתשיכרום כדי שוסתינו להתבונן ג"כ תוכלרלפ*ז
 שהוא על מקיים בשם להש"י כינו חז"לאמת
 ילקים )וגם מקוסם העולם ואין עולם שלמקומו
 זה קך"ף במדרשיהם לרז"ל ונמצא קי*ףבגי'
 ךפ*ן הפ"ה יפ*י והכוונה הקב"ה שלשמו
 למה בעי טימא עכ"פ אבל קך*ף( בגי'הפיה
 בשם יתברך להשם הזה במקום התנאכינה

 לאביה*ם הגירסא שבגמ' )יבמשנהמקר"בו
 לגירסתינו אבל אי"ה. ויתבארשבשמיים
 הנה הנ"ל יבריט ולפי בעי( טעמאבמשנית
 באומרו שהכוונה דהגם הוא דוקנא שחתנאתתבונן
 הש"י על "וא למקיעם לבם את שיכוונוכדי
 סוד המקך*ם רם נעין הוא השעיה דמזעכ"ז
 השע"ה במהיית ג"כ הנרמז הוא טפחיםהמיעיר המקך*ב2 בקביעות תרמוז הוא אשר הקדהצהיחוד

 י וכנ"ל עיתיםתקע*ו
 קביעות סוד לבבי עם אשר את עוד לדרארכחר

 כענין שהוא נ"ל יתפלהמקריבו
 תורה האותיות גילוי טרם התורה שלהשרטוט
 מאמר כעין והוא הקדום רצך"ןהחלמה

 בי' כתיב ולא הוא( מאמר )נמיכראשי'ת
 הלצתיות עדיין נתגלו לא )כיריאמ*ר
 קביעות הנה זצוק"ל( מהרוקב הקה"צכמ"ש
 השרטוט הם המקצעם הנה יתפלה.מקרבז
 הגה אח*נ ויתגלו שיתאמרו התפילהלאותיות
 להעשות הקבוע במשיים מקודם לשהותצריך

 יתחברו ואחוכ להרצין הרמוז שהואשרטו*ט.



ברכה עאדיןאיןוהיה

 יתפילתם יטש בהרציען ]האותיות[)מאותיות(
 והרע"ב רש"י רבדי תתבונן )ובזה ברציתןתקבל

 וזה להתפלל( שבט כמקום אחת שעהשרהי4ם
 כמו לטהך"ם לבם את שיחווט כדי התנאשדקדק
 הלב כן כמו לאותיות קודם שדמום הואשהמקום
 יהיו ואח"כ לד.בור קודם הדברים ומחקיקמכוין

 בסיום וז*ש לרצון הלב מן היוצאיםהדברים
 לב"י והגיון פ"י אמרי לרצו*ן יהיוהתפילה
 . מתכונתם על הדברים הבן וכו'לפניך
 את שיכווט כדי גרסינן שבגמ' במשנהרהנה

 ואעתיק שבשמיים לאביה"םלבם
 החסידים כי רז"ל מ"ש ז"ל האר"ירברי

 מפני הי' והמעם וכו' שוהים היוהראשונים
 זן4ן בין פירוד הי' לא ביהמ*ק חורבןשקודם
 הי' לא כי וכו' זיווגתן פסק לא פב"פ היוותמיד
 כדי לתפלתיט צריכין הי' ולא חסרוןבהם

 מעולם כי פב"פ לזווגם זו"ן אל מוחיןלהמשיך
 אחר ואמנם וכו' כזהם מסתלקים המוחין היולא

 מזו"ן השחין נסתלקו בעוונינו המקדששנחרב
 להחזיר כדי בכ"י להתפש צריכין אטולכן

 התמלה גמר אחר ואמנם זו"ן שיזדווגו כדיהמוחין
 לכמות הדבר וחוזר להסתלק המוחיןנחזרים

 י עכ"לשהי'
 כטדע אבו"ת נק' מוחין לך אומר הנהרמעתה

 אביה"ם ממילא הז"א נק'שמיים
 ידועים והדברים שבז"א המוחין היינושבשמי"ם

 אמרו הקרוש יבינו בזמן והפהלהנמבכילים
 בימיהם הנה וט'. שוהים היו הראשוניםחסידים
 שהיו הראשונים החסידים מהנהגת לנוסיפרו
 ולא מסתלקים המוחין היו לא שגוז המקדשבזמן
 העליין דוצון לעורר רק לתפילתינו הצורך מןהי'
 סיפרו הנה פעם. בכל עוז ויתר קיאתביתר
 לבם את שיכוונו כדי וכו' שוהים שהיולנו

 ור' רבינא סידור בימי אמנם וכמש"ללמקך4מ
 החורבן אחר שהיו מהחסידים לנו מישרואשי
 לאביה*ם לבם את שיכוט כדי שוהים.שהיו

 והשם הדודים ליחד בכדי המוחין לעוררשבשמים
 שלא דבר פינו יאמר שלא ויהיר .כפרהשב

 1כרצוע

 למה רמז היריעה בה"א ינו' המליךאפילו
 ישראל למלכי אלא שנו לא בגמ'שאמרו

 אפילו נדקדק ומיגב פוסק. אוה"ע למלכיאבל
 לא בשלומו שואל ישראל( מלך )הידועהמלך
 שואל כמטיט מכש"כ קמ"ל רבותא הנהישיבנו
 לישאל הוא ומצטרך בא המלך דקבשלומו.
 הא ולכאורה יפסיק. לא ודאי וכיוצאבגילומו
 י"ל הנה פוסק. אוה"ע למלכי אבלדדייקינן
 הוא אבל ישיבנו בשלומו שואל כשהמלךדוקא
 כן איט האמת אבל אוה"ע במלכי גם ישאללא
 לך אין הוא סכנה דחשש כיון מעמא בתרדזיל
 לכנלכ*י אלא שט לא בגמ' יז*ש וכו' שעומדדבר

 די הי' הנה פוסק. אוה"ע למולכיי אבלישראל
 ואמר אוה"ע. וכלכ"י ישראל. מלכ"ילשיאמר
 שטפן. בכי המלכים בשביל להורותלמלכיי

 י ודוק עץי*ש אח"כ בגמ' המיתיב"י נב.ןובזה
 נחש דוקא בגמ' אמרו הנה וכו'. נחשואפילו

 פוסק. עקרב אבל בודאי נושךשאינו
 הוא בנחש דגם כיון הדבר בעיני יפלאולכאורה

 הלא הרוב אחר בסכנה הולכין ואין סכנה,ספק
 בודאי איט ג"כ וזה פוסק אוה"ע למלכיתראה

 שהוא בנחש גם הנה פוסק. ואעפי"כשיתרגנו
 עפ"י לומר ואפשר יפסיק לא  למה סכנהספק
 אויביו גם איש דרכי י*י ברצות שאמרו"למה

 הראשזן דהאייב כן. דרורו הנחש זה איזוישלים
 ואיביה בי' דכתיב הנחש הוא בתורההבאמר
 לפי"ז י"ל הבת וכו'. זרעך ובין וכף בינךאשית
 המכוונים אותן פייט מיני' דסל~ק אמתידקאי
 וכטאמיל. ברצו"ן ובוקים הם הנה למקום. לבםאת
 יעי )ברצוצת איש דרכי יאי ברצועת הואהנה

 ולפי"ז אתו. ישלים )הנחש( שיביו גם הנהרצו"0
 את שמכוין בעצמו בטוח שאנט מי לוגמךנוכל
 שפיר לומר נוכל אבל להפסיק צריך למשםלבו
 שהקשו מה דהנה מדבר המתמללים כלדעל

 א"כ מועלת דהתפיל' לומר נוכל האיךהפלסופים
 רצון. אל מדציך  משחנה שמו ית/ הואכביכול
 רצו*ן. שינוי פשוטה באחדות לומר שייךוהאיך
 עליונין  קדושי מפי בזה נאמרו דבריםוהרבה
 ברצון הי' שהכל הוא הדברים פשטיותאבל

 הקדום ברצון כך שהי' דוץיט כביכולהקדום
 יהי' כך ויתפלל ההוא והאדם ההוא הזמןכשיהי'

 הרצואן לעורר וצא תפילתינו ומ"כ וכךכך
 וא*כ וכו' לרצת יהיו אח"כ אמפרים וע"כהקדום



ברכה עומדיךאיןרהיהפב
 הזה בדבר מאמין ע"כ שיהי' מי יהי'המתפלל
 על שייך וא"כ להתפלל יבא מהיכן זהדבזולת

 גם איש דרכי י"י ברצות לומר המתפלליםכל
 : הדברים להרחיב ויש אתו ישליםאויביו
 ממוגקאטש הגה"ק מנכדו או"ח ניטוקי בספר]עיין
 הט"בר בקושית הרבה שמאריך מ"ג ק"ד בסי'זצ"ל

 המגיה[זצ"ל
 הגם קמ"ל. רבותא יפסיק יא עקב"ו עלכרוך

 והנה עק"ב. תשופנו ואתה בי'דכתיב
 לו שנא' באופן עקב"ו על כריך שהוארואה
 . עקבו על כרוך כשאינו מכש"כ יפסוק 4אאעפ"כ
 מיבעיא לא קתני א"ז ?ו לא משנתינוולפרז

 כרוך נחש אפילו אלא ישיבנו דלאמלך
 חטא דנזכר יותר סכנה חשש שהוא עקב"ועל

 יפסיק לא קמ"ל עקב תשופנו ואתה שנא'אדה"ר
 נחש דוקא וכו' נחש אפילו בד"ההרע"ב

 עקרב אבל נושך אינו מעמיםברר"ב
 וכו'. נושכים שודא"י הדברים מן אפעהאו

 נחש דוקא ברישא התחיל צ"ע ז"ל דבריולכאורה
 מלתא תליא דברוב"א משמע וכו' פעמיםברו"ב
 לפסוק מחויב ברו"ב המזיק דבר הואובאם
 הדברים מן וכו' עקרב אבל מסיים.ולבסוף
 ודא"י אינו אם אבל משמע וכו' נושכיםשודא*י
 ג"כ ע"ז להתבונן יש והנה מהני לא רו"באפילו
 שלהרגנו ודאי שאינו הגם פוסק אוה"ע למלךהרי

 ונ"ב להגמון שפייס חסיד בההוא בגמ'כדאשכחן
 אפילו לפסוק צריך בחירה דבבעל הרע"בלדעת
 כאינו משא"כ חפשית שהבחירה כיון סכנהבספק
 צריך ברור שההיזק דבדבר הגם בחירהבעל

 : יפסוק לא היזק בספק ואעפי"כלפסוק

 זו אף זו לא בדרך תתפרש משנתינורלפי*ז
 ישראל מלך מיבעיא לא זהבאופן

 נחש אפילו אלא יפסיק לא יהרגנו לאשבודאי
 כיון אעפי"כ נושך. פעמים דכמה ודאישאינו
 לב לתת ומהראוי יפסיק לא בחירה בעלשאינו

 , להלכה הללו בעניניםעוד
 מזכירי*ן יתכן בכאן יכו'. מזכירי*ןמ

 מרמז דהתנא די"ל אחריםע"י
 ויכריז להקהל יזכיר צבור שהשליח דבעינןהא

 : הם יאשני ואח"כ קודםלהם

 מזכירין כתבו והרעיב רש"י דהנה עודןי*ל
 ולכאורה הרו"ח משי"ב גשמיםגבורות

 הרו"ח משי"ב על הכוונה ראין מדוקדקאינו
 ג=כ מזכירין הקיץ בימות טל שמזכיריןדאותן
 פירש בפירושו הרמב"ם )ע"כ הרו"חמשי"ב
 מזכירין לשון לבאר כוונתם וי"ל הגש"ם(מורי*ד
 היא ההזכרה דכוונת דהגם דהיינו אחריםע"י
 בתחילה הנהוג הסדר כפי צ"ל הגשמים עלרק

 ועש הגשם. מוריד ואח"כ הרוח את הש"ימשיב

 צפון רוח הנאמר כענין הגשם מתהוההרוח
 : גשםתחולל

 בברכת ברש"י יכ"ה הגשמיםושואלין
 שבגמ, המשנ' וגירסתהשנים

 וי"ל הרע"ב גירסת וכ"נ וכו' בברכתושאל"ה
 הנהוג כענין ט"ל גם יכלול שאל"ה בתרבת
 ושואלין הגירסא ולפי רבחט*ך. ט"ל ותןלומר

 שאלת על רק הטונה שאין לנו הורההגשמי"ם.
 אפילו להזכיר חובה אין ט"ל משא"כהגשמים

 : לעולם נעצר דאינובשאלה
 קודם היא הזכרה ודאי דמתניתיןסידררא

 התנא סידרה והבדלה בזמןלשאלה
 , נכל תנאי בה דפליגי הואיללבסוף

 ר"ע דברי נסדר למה טעם ליתןרכחהך4ארי
 כעת וצ"ע לדר"אקודם

 ופירש"י וכו' ק"צ על האלמך ג'משנה
 להלן )ועמ"ש בתפלת"ו כןהאומר

 דאלת"ה דוקא בתפילה דמיירי ודאי והאבתוי"ט
 דבתפל' כרחך על אלא בכאן לזה יש שייכותמה

 מ"ש )ועיין מותר פשט או דרש דרך אבלקמיירי
 שתרגם מה לט יונח ובזה הוצרה( עלבדרשותינו

 י הקן שהלוח המצוה בפירוש עוזיאל בן יונתןכן
 יזכר טוב ועל רחמיך יגיעו ק"צ עלהאומר

 למתבונן יש וכו' מודים מודיםשמך
 בתפילה. כאילו לשונות למימר ס"ד חיתימהיבי
 אות"י משתקי"ן תנא למה להבין מהראויועוד
 ק"צ על האדם יאמ"ר ל"א לשיתני לדינאה"ל
 ענינים ג' דהנך לומר ונ"ל וכו'. טוב ועלוכו'

 בתפילתו האומרם כוונת הנה במשנתינו.הנשנים
 חשש שיש זולת הוא וכתורה כוונתו לפי טובהוא
 הענין לפרש ידעו ולא ישמעו אשר הטועיםמפני
 אשר עפ"י והוא להשתיקו חז"ל צוו ע"כויטעו



פגביכה עומדיןאיןוהיה

 המבואר ע"פ ותא רחמיך יגיעו ק"צ על לך.אבאר
 עי"ז וכו' בנין שעל מתתרכת אימא כדבת"ז

 כביכול איך העולמות בכל הענין זכירתמתעורר
 ממנא כל והנה בני'. מעל מתתרכת קדישאאימא
 ולמה הקב"ה ואומר דילי'. ענפין על זכותיליף
 ואז וכו' קדושים הבנים על זכות תלמדולא

 וכו' עולם עד לעולם מעולם הרחמיםמתעוררים
 צפו"ר ק"ן על בתפלת האומר והנה בת"ז.עיי"ש
 וכוונתו בתפילתו מעמיק הוא הנה רחמי"ךיגיע"ו
 להזכיר ק"צ. מצות על הרחמים לעוררלסובה
 את הקב"ה וזוכר בנהא מעל מתתרכת אימאאיך
 גזרו החכמים אעפ"כ אבל לרחמם והבניםהאם

 שיתלו השומעים חשש מפני אות"ומשתקי"ן
 על המלך גזירות והם בטעם הקב"ה שלמצותיו
 על האומר והנה להלן. לך אבאר כמהברעבדיו
 עפ"י וכוונתו עמוק דבר ג"כ הוא שמך יזכרטוב
 רק וכו' על שמו מיחד הקב"ה יאין דידועמה
 אלהים ויקרא בסטוק 2ואמרז"ל וכענין הטובהעל

 אלקים קרא ולחשך לילה קרא ולחשך יוםלאור
 מיחד הקב"ה שאין ללמדך כאן כתיב איןלילה
 טעם בטוב פירשנו אשר והוא וכר עלשמו

 איכה תאמרו וכי בחגרה הנביא טבחןפרשיות
 ידבר אשר יי' דברו לא אשר הדבר אתנרע

 הדבר הוא יבא ולא יהי' ולא י"י בשםהנביא
 דלא להלכה קיי"ל והנה וכו' י"י דברו לאאשר
 יהי' ולא לטובה בהתנבאו רק הנביאיתבחן
 שקר נביא הוא אשר יודע בזה יבא. ולאהדבר
 יתבחן לא בזה הטובה היפך בהתנבאואבל

 בתורה והנה ברמב"ם. ועיין בגמ' הדברכמבואר
 י"י בשם הנפיח ידבר אשר סתם הדברנאמר
 מבארת ומהתורה בזה  ופירשנו וכו' יהי'ולא
 בש"מ הנביא ידבר אשר כשמרה אמרי'היטב
 מיחד הש"י אשר לטובה בהתנבאו היינו'".
 כי לקצר ועת הנביא יתבחן בזה הדבר קלשמו

 על בתפילתו האומר הנה לעניינו, ונחזוראכ"מ,
 עפ"י דבריו נחמדים הנה שמ"ך יזכ"רטו"ב
 ואז לטוב' אות עמה עשה רבש"ע באמרוכוונתו
 אעפי"כ אבל ח"ו בהיפך משא"כ ע"ז שמךיזכר
 לשומעים טעות מזה ימשך כי לשתקו חכמיםצוו

 וכן הטוב, על דק לתשעי להודות שאיןבחושבם
 להיות יוכל המתפלל. כוונת מודי"םמודיהם

 וטרה הטוב' על לך נודה להש"י באמורכתורה
 שמברכין כשם וכו' לברך אדם חייב כי וכו'לך
 כי להשתיקו חז"ל צוו אעפי"כ אבל הטובהעל

 שתי בחושבם לשומעים טעות מזה ח"וימשך
 , לבאר שרצינו מה זה ח"ורשויות

 הושא בגמ' מאר לנו יונח האלה הדבריםעפת
 על חסת אתה אמר דרבה קמיידנחית

 ידע כמה רבה אמר עליט ורחם חוס אתהק"צ
 והא אביי א"ל למארי' לרצויי מרבנןההוא

 הוא לאנני לחדודי נמי ורבה תנן אותומשתקין
 משתומם יעמוד דעת בעל כל הנה עכ"ל.רבעי
 ובר מפיו רבה יוציא דבוביי החידוד בשבילוכו'

 החידוד הוא מה הוא התיבא מן וגם אמתשאינו
 בי בר לכל ידוע' הוא ערוכה משנה הלאבזה
 ע"נ הדברים יבואו לפימ"ש אבל יומא דחדרב

 הקן שילוח במצות בת"ז המבואר עפ"ידבאמת
 אמרים ריצוי הוא בתפילה הזה הלשוןהנה

 להשתיקו צוו חז"ל אבל אלקינו הוא כללהיוצר
 והנה טעות. לידי יבואו שלא השומעיםמפני
 כיון סובר הי' דרב"ה קמי' דנחית מרבנןההוא
 ת"ח מדרשו ובית ותלמידיו דרב"ה קמי'דהוא
 אמרים להרצות לז ומותר טעות השש כאןאין

 כן וההלכ' הדין אין ובאמת הש"י לפניכאלה
 בין לחלק אין להשתיקו חז"ל מפי דנגזרכיון
 תבה ולפי"ז לכל. הדבר ואסור למקוםמקום
 למצרי' לרצויי מרבנן ההוא ידע אמראמת

 דברים ריצוי הוא מרבנן ההוא כוונת לפישבאמת
 איסור עלי' דרביע הוא ארי' אעפי"כ אבלבעומק
 גדולי לפני אפילו בתפילה כן לומר ואסורחז"ל
 והא שישיב דאביי לחדודי רבה דבעי וזההדור

 מקום בין חילוק ואין תנן סתם אותומשתקין
 : נ"ללמקום

 קן על מ"ש מענין בפירושו הרמב*םלשוו
 כיהוא מפני אותו  משתקין וכו'צפור

 העוף על הקב"ה בחמלת המצו' זאת טעםהזלה
 טעם לה אין מקובלת מצו' היא אבל וכו' כןואין
 המון יבואו דבזה בתפילה כן לומר אין נ"לעכ"ל
 המצוי טעם תכלית הוא שוה באמרט לטעותעם

 טעמי לתכלית שיבוא כן לומר לאדםוחלילה
 ית"ן וחכמתו חלקית חכמה  הנה הן כיהמצהל
  להקיף  שכלית בעל יגיע  ואיך תכלית בבליהוא



כרכה עומדיואיןוהיהפד

 שיודע בחושבו לטעות האדם וכשיבוא אלקישכל
  המצו' לבטל טעות לירי יבא  המצו' טעםהיטב
 וביטלו החוקרים נתפקרו ומזה הזמני' מןבזמן

 בפועל המצות עשיית שציוי בחשבםהמצות
 שכל איזה עי"ז להשיג המצא' רק הםהמכי'
 שהם כיון והשבו המוגשם רעיונם בדמיוןשעלה
 הצורך מן להם אין  הזה המושכל השיגוכבר

 סיבה זה והגה בפועל.  המצוה עשייתלגשמיות
 כל צווח שרהוב ת"ו ומצותי' התור' כללביטול
 תשמרון היום אתכם מצוה אנכי אשרהמצו'
 פטור לך אין ממש עשי' וריקא לעשותלעשות
 ואני המצוה הוא אנכי כי מעשייתם עניןבשום
 הטעם לתכלית לבוא מבוא לך ואין ב"הא"ס
 למצות טעם אין "ז"ל אומר גזדו ע"כ תיברהבן
 למצוה טעם אייה לחקור שאסור הכונהואין

 ולהמציא בפרד"ס לחקור גדולה מצוהאדרבא
 במדות  הש"י אותו הנן אשד כפי כ"אטעמים
 הטעם להבלית גא שלא  ויבין ישביל  אבלוהשבל
 המצות לעננות מחויב ע"ב  וסוף  חקר להם איןבי

 שייך שלא במקום אפילו ממש בפועל ועידןבכ"ז
 בזה הארכנו וכבר הדבר הבן שהוציאהטעם
 בענינים להאריך הי' הרבה הקורא וידידבס"א
 עת אבל בכאן ודעזוי"ט הרע"ב ובלשוןהאלו
 ; באריכות הדברים בפ"ע בקונטרס ולדברלהשות

 ז"ל חכמינו בפי נקרא התיב"ה לפניהעךב*ר
 לפני עומד הי' הש"צ כי צבורומבליח

 נראה דעדב"ר ולישנא מתהת הס"ת שבוהתיב"ה
 ומתחיל מקדים שהוא הוא דאקדומידלישנא
 ויעבו"ר הכתוב ע"ש הלשון ונתקןהתפילה
 לש"צ קראו וג*כ בראשם. וי"י לפניהםמלכם
 י"י ויעב"ר מפסוק רז"ל דלמדו הא ע"שעובר
 וא"ל בש"צ  הקב"ה שנתעטף מלמד וכו' פניועל

 י וכו' הזה כסדר לפני בני יעשו אםלמשה
 אמר כה עבריך ע"ש העבר לשון יתפרשךעךך

 ושצחנו אבותיכם. ישבו הנהר בעב"ךה'
 בן לשם ונכד נין עב"ך לשון עברי"מנש
 הנכבד השם נרמז עב*ר בתיבת ]והנה[ )וההא(נח.
 אותיות רי"ו בו שיש ויט בא 1 ויסע של ע"בשם
 כחורה כתובים שהם כמו ותיבות יךא*המנין
 רז"ל ואמרו אימ"ה. מנין ניו הםלפנינו

 מפני נענים ואינם צועקים מה מפניבמדרשיהם

 כי אשגבהו שנא' בשם להתפלל יודעיםשאינם
 דבריהם לפרש ונ"ל ואענהו. יקראנו שמיידע
 יודעים שאינם הנ"ל דברינו עפ"י פשוטועפ"י

 שהוא ךיבירא"ה באימ"ה היינו בשםלהתפלל
 באימ*ה לנו נמסר ע"ב דגכבד השםהוראת

 לזכר עביך בגי' יךא*ה אימ"הוביראיה.
 ויוקהו בשם להתפלל שצריך צבור לשליח כינוזה

 : נ"ל ועזיבה  לפני  עפי"ר קרשו. ממעוןהש"י

 ויבא דכלה( )אגרא בספרנו פירשנולונפי*ז
 שבא בזה העבך"י. לאברם ויגדהפליט

 )מכבר( שוכן והסו עבך"י אותו וקראהפליט
 עברתי שם ממנו ונשתקע וכו' ממראבאלוני
 ע"כ לפניו יצא בכבודו השם כי מזה התבונןאזי
 נרשו  אשר  והוא  ההם. בגוים הנלתםיצא

 והים  י"ס קריעת בסיפור  בכה"ג אנשיבדגרי
 שאז ביבשה הים בתוך ךיעבך"ך לפניהםבקעת
 ג:אימ"ה להם ונמסר בכבודו. הגדול השםנתגלה

 בדבריהם לרמז שיש וזה עב"ר מניןרבירא"ה
 ערקומא שעבר מרדכי ךיעב"ך מגילהבמס'
 כתיב להם משבלת בג"ש זה שלמדגי ונ"לדמיא.
 גיחוך ויעברו  הכא וכתיב מרדכי דיעב"ךהכא
 במגילה נזה משמיענו מה נדע לח  אגחגו אבלהים
 דהנה משמיענו אבל דבר בכל הנס לפרסוםהנק'
 כמשארז"ל בדין נתונים ישראל היו היםאצל
 ולא וכו' יהללו וכו' הללו הגדול הקטרוגשהי'
 הגדול השם עליהם ונגלה להינצל בדאיםהיו

 ויירא*ו כמד"ס ריראקה אימ"ה ע"יבכבודו
 נהחייבו בכאן גם הנה י"י אל ב"י ויצעקומאד

 הנה להנצל. מקום ה" ולא ישראל שישונאיהם
 ע"י ועוין פעל הארץ בקרב ישועותהפישל
 יתפש לפניו ונזכר דמי"א ערקומ"א שעברמרדכי
 המים על להם שנגלה בכבודו משכבדהשם

 בג"ש במגילה נרמז ע"כ ביבשהבעברתם
 לשש הפ סרב*ן תיבת תף סרב*ן יראולא י הדבר ושע י"סמקריין

 וסרי*ב מתרגמינן אדום וימאןחרטת.
 ןאדומאה

 ב"ה שטעה הברכה מתחלת מתחיל "יאמנין
 לפי ונ"ל ז"ה. שטעה נוסחאותויש
 העובר האחר על רק קאי לא הנה ן*ההגירסא
 שטעה הברכה מהמזלת יתחיל הראשוןבמקום



פהבשכה עומדיךאיןוהיה
 בעצטו הראשון אם משש"כ "ראשון חיטז*ה
 במקום יתחיל טעותו לתקן וחזר ועתויישב
 למשתיל וא*צ הברכה באמצע אפילושפסק.

 "1 ב"ה שסעה דגדסינן מה ולפימתחילת'
 יתחיל כשחזר בעצמו הרטשת אפילולפרש

 ; נ"ל מופסקת כבר שהיתה כיון הברכהמתחילת

 מק"ג[ ובס-ב ס"א. קכ"ו סף אףח בשו"עצוש5ז
ולסגיה(

 הכהניע אחר יענה לא וכף העובר ד'משנה
 את הרשאים היינו הידועיםחנף

 יענה לא מבואר ליתני לי וקשיא בתפילהכפיהם
 הרמב*ם מדברי חרבנתי כפיים נשיאעתאחר

 יברכך אומר ש"ץ דז*ל זאת לתרץשבטנתו
 שטן להם אומר הכח"כ וכף יברכך הכהניםויעט

 הקהל כל ויענו ומהמרך הכהנים ויענוומצמרך
 לא אמן הצבור כל וכשיעט וכף אמןויאמרו
 אשר היא ברכה איזה ישכח שמא אמן שצץיענה
 סדר ענין בכאן שבהגר מה הנה עכ"ל.סיים

 אבל בכאן המשנה שביאור אינו כפיםנשנשת
 הוצבא אמר לא למה קושייתן לתרץ לדעתישינתו
 הי' דאילו וביאר כפיים. נשיא"ת אחר יענהלא

 נ*כ כל גמר אחר דהיינו סוברים היינו כןשונה
 לחזור יודע יהי' שלא הטירוף מפני אמן יענהלא

 ויחנ"ך וישמר"ך אחר אבל שלומם. שי"םלברכת
 היינו הכהניעם אחר התנא פירש לזהיענה.
 יענה לא בברכותיהן הוינו הכהנים מצותכל

 שמזו ותתבלבל שתטרף הכונה הטירו*ףומפניי
 כקריא יהי' כרכה איזה לכוין יכול יהי'שלא
 רשיי כתנת וכיה להקרות מחויב השאץ כיאותן

 י ע45שוהרע"ב
 כון54פ"ה בהוורש שויכחו נ"ל הטרך*ףמפג"י

 שראיט הגם לחיות יכול שאינושהוא
 שהחיות אנחנו יודעים אעפי"כ הנה חי.שהוא
 נגזר ומזה וכף כי עד ונתחסר כשלימותאינו
 ; תתבלבל הדעת שנחסר הדעכת סירו*ףלומר

 וחתר כפיו את נושא שהוא הבטמיריחם
 אפי' אמן לעניות דברישא נראהוכה.

 ברישא גם דאי יענה לא חהר שהואהבטחתו
  שהש הבטחתו ואם סתם ליתני הבטחת*ומהני
 בבי אתרתי ותיקו רששני. לתפילתוחוזר

 וברישא הכי דינא בסיפא דרק ע"כ חלאדמתני'
 של טעמם ג"כ רזה ונ"ל הבטחתו. מהנילא

 מפנ"י ברישא דמפרש"י משע"ב ורש"יהרמב"ם
 הברכות להקרות נכול יהי' שלא היינוהטירו*ף

 דשם שלום ש.ם ברכת לתפילתכן לחזוריכול יה" יכו מפרשי קא )ולא כסדרן הכהניםשל
 כסדרן הכהנים להקרות יכול שי' שלא הששהוא

 )המברכים( ויתבהלו המברכים הכהניםויתבלבלו
 בפי שגורה הברכה שאין בראותם]המתברכים[

 הש"ץ הבטחת על לסמוך רצו לא וע"כהכהנים
 שלא רק חשש כאן ותאין כפים בנשיאתמשא"כ
 אם ש5ם שיש ברכת לתפלכן לחזור יכוליהי'

 דלפי*ז לומר נ"ל הי' ולפי"ז רומאי וכףהבטחתו
 הכהנים של שלישית הברכה אחר אמן עניותגם

 דמשנתינו לפי"ז וי"ל הבטחתו. באםרשאי
 אמן עניות דגם דס*ל בתוי*ט )עיין רבהומדרש
 דמשנתינו אהדדי פליגי לא הבטחת"ו(מהני
 דלזה ויחונ*ך וישמר*ך הברכות לאמצעיתסיירי
 לעניית מיירי והמדרש כמ"ש הבטחת*ו מדגילא
 תיבת אחר הייט הכהנים ברכת לבסוףאמן

 ההזרה לענין רק מיחוש בית כאן דמיןשלוים
 אבל כן. לפסוק נ"ל והי' נ"כ כמו והוהלתפילתו
 הפוסקים רבותינו אהגר בדבר הלכה לפסוקיראתי

 ; בדבר חילקולא

 נפקק וכר. סטן וטעה המתפלל ה'משנה
 עוד ולפשפש בתשובה לשובמיני'

 וכון חדה חרב דאפילו ולהתפלל ולחזורבמעשיו
 הוא ש"ץ אם וכן הרחמים. מן עצמו ימנעאל
 יפשפשו שולחיו הנה לשולחיו. וכדסימן

 שמביא המכי' והוא ברחמו וליפשובמעשיהם
 הלא אמר ולמה וכו' תה חי זה ושאמרמרחב*ד
 דיפשפש היכי כי הי' כתנתו אבל וכו'. דבהמוציא
 ורחום חנון כי הגזירה ותתבטל במעשיוהחולה

 ; הוא חסד וחפץי"י



ברכה מב"כ-ןכיצדוהיהפו

 ו'פרק

 בתויו"ט עיין י וכו' מברכין כיצד א'משנה
 שמים השמים קאי אקרא תנאונ"ל

 ל" וסמיך וכו' אדם לבני נתן והארץלי"י
 לבני נתן הארץ אימתי רצ"ל וכו' נברךואנחנו

 . וכו' נבר"ך כשאנחנואדם
 להתבונן יש הנה הפירות. על מברכיןכיצד

 הלא מברכין בלבד הפירו"ה ע"לוכי
 האילן פירות על סתם והול"ל מברכין דבר כלעל

 למה וגם וכו'. הארץ פירות ועל וכו'מברכין
 למיתני ה"ל ותשוב'. שאלה דרך התנאמתני

 בורא האילן פירות על מברכין משנתובתחילת
 אקרא דהתנא לפמ"ש וי"ג וכו'. פירות ועלפה"ע
 וא"כ נברך. כשאנחנו אדם לבני נתן שהארץקאי

 בארץ נהנה שהוא הנא' דבר כל על לברךצריכין
 דבר כל על כוללת ברכה  כשמבדך י"ח יוצאאבל
 להלכה באמת הוא )כאשר בדבר"ו נהי'שהכל
 לאדם דאסור קיי"ל אבל בדיעבד(דיוצא

 לברך רק שהכל. בברכת א"ע לפטורלכתחיל'
 הברכה יודע אינו ואם מין. כל על פרטייםברכה
 לחכם לישאל שילך עד וישתה. יאכל לאפרטיית
 בנועם התנא שמשמיעת וזה פרטיית.הברכה
 שאלה.  בדרך  הברבות דיני שהתחיל אמריושיח
 להורות מיותר פרטיי דבר הפירו"ת ע"ל אמרוגם
 עכ"ז כוללת בברכה בדיעבד דיוצצין הגםלנו

 צריך פרי בל על הפרטיית הברכה יודעכשאינו
 הברכה פרטייה דעת ללמדו החכם פילישאל
 י"י מעשיך רב"ו )מה מין כל ועל פרי כלעל

 דבר הוא כי דשיבר הבן וכו' קורית בחכמ"הכולם
 :נחמד(

 להוציא שלא התנא נשמר פה*ע בוראאומ"ר
 אמ"ה. בא"י  הברכוש התחלתמפיו

 ברכה בהזכיר תשא לא על דעוברלהורות
 ילבטלו

 לפרי העי פרי ברכת  התנא הקיים העץפרי
 פה"ע ברכת קדימה רין להורותהאדמה

 1 פה*א ברכתעל

 במשנתים לשון יתור נמי לך ידוקדקרבזה
 אומים היתן שנ"ל היי"ן מ"ן חו"ץאומרו

 וכן מיותר. היי"ן שע*ל תיבות דהנהוכו'.
 היטב יתכן הכ"ל לפי אבל הפ"ת שע"לבסיפא
 לברכה, הקדימה דרך למיתני התנת שמרדהנה
 פירות דשאר נשמע משנתו סדר לפי לפ"רוסדנא
 והא אינו וזה היין. על קדימה להם ישהאילן
 משפט ם כן הוצרך הפירו"ת אחר יי"ןדמתני
 תיכף ביאר והנה היי"ז. מ"ן חו"ץ באומרוהלשון
 שערל ואדרבא היין על קדימה לפירותשאין
 ופרטיית. מפורשת ברכה אומ*ר הו"אהיי"7

 בפית וכ"ה הפירות שאר עי לברכהומוקדם
 והרע"ב ר,2*י בכונת לפרש שיש וזהויעבר

 הפת וכן לעצמו ברכה לו קבעו חשיבותושמתוך
 שע"ל היי"ן שע*ל תיבות ג"כ לבאר ורצהעכ"ל.
 ע': פ"ת שהוא יי*ן שהוא להיות רצ"להפ"ת.

 1 נ"ל בפ"ע  ברכה אומרהוא

 משום בפ"ע לירקות נסיב וכו' הירקותרעל
 ! יהודא דר'פלוגתא

 אבל וכו' דשאין מיני בורא בד"ההרע"ב
 שאכלן חיין לאכלן שדרכןאותן

 הבבא. ואת הביא לא הרמב"ם עכ"ל.מבושלים
 הבושלים לאכלן שדרכן אותן השנית הבבארק

 בשופטני דאטו הרמב"ם של וטעמו הייןואכלן
 להטריח לי' למה חיין יותר שטובים כיוןעסקינן
 באיזה כשיארע אבל לבשלן. עצים ולהפסידא"ע

 : הרע"ב לדברי יודה הוא גם כזאתפעם

 דיכא כל וכו' בירך בד"ה הרע"ב בףמלזנה
 ואותו לענף איתי' פירק שקלידכי

 להרעיב הו"ל לבאורה עכ"ל. וכו' חוזר עצמוהענף
 התנא דתנא הא דהנה ונראה א'. במשנה זהלפרש

 יצא לא בפה"ע הארץ פירות ועלבמשנתינו.
 דיצא אדעתין תיסק דהיכי שא*צ משנההוא

 מין הטה ריי ואמר הואיל מד"א בגמ'ואמרו
 קמיל היכי לן יקשה התבה קמ"ל. וכו' הואאילן
 על אמר אם רק חט"ה במשנה מבואר איןהלא



פזברכה מברכ-ןכיצדוהיה

 מין דחט"ה וכיון יצא לא בפה"ע הארץפירות
 פירות רק הארץ פירות בכלל זה אין הנהאילן
 המשנה דבלשון הרע"ב בכאן פירים לזההאילן
 לא הפרי לקיחת כשאחר מיקרי הארץפירות
 רק נחובר ולא הבאה. לשנ' שיגדל ענףישאר
 גם והנה ענף. כשישאר האילן פרי אבלהארץ.
 נשמע שפיר ע"כ ויגדל שיחזרה ענף איןבחטה
 בברכת יוצאין אין חטה על שגם המשנה.מלשון

 . נ"ל פה"א רקפה"ע
 יצא נהי' שהכל אמר אם כל"ם ע"לבמשנה

 בא ויין פת על אפילו הרמב"םפי'
 דבדיעבד נראה הקטן ולי כול"ם ע"ל לשוןלדייק
 שבעולם ענינים כל על שהב"ל בברכתיוצא
 טעמא בתר דזיל וכיוצא הריח ברכת עלדהיינו
 חז"ל תיקנו שלא עוה"ז הנאות כל רעל לפ"זונ"ל
 יש תשמיש והנאת שיר כלי  שמיעת כגוןברכה
 בברכתו ויכלל ויברך. שהכ"ל בברכת א"עלחייב
 בלא העוה"ז מן יהנה ולא הזאת הנאה עלגם

 1 ימעול ולאברכ'

 הארץ מן גידולו שאין דבר על ג'משנה
 בורא בירך אם ונ"ל שהנ"לאומר

 נברא וגם האדמה מן שניזון דהגם יצא. לאפה"א
 : מיקרי לא האדמה פר"י עכ"ז האדמהמן

 פרי שהם דהרם וכו'. הנובלת ועל החומץעל
 ברכתן אבדו לגריעותא דאשתנו ניוןהעץ

 1הפרטיית

 לא המזיק דבר שהוא כיון סד"א הגובא"ירעל
 י קמול כלל עלי'ליברך

 קודם לגרסו יש לי' דגרם מאן יכון החלבעל
 פלוגתת דתיקו היכי כי וכו' החומץעל

 . וגובאי נובלת עיר"מ
 ז' ממין ביניתם יש אם מי"א ד'מתונה

 שבגמ' ובמשנה עלי*ומבדייך
 דגדסי מאי לפום ונראה מבר"ך. הונאעלי*ו
 עלי*ו דגרסי מאי ולפום למצוה עלי*ומבריך

 1 לחיוב הוא מברדךהודא

 הרעצם פי' שירצ*ה מהין איזה עלשבשחך
 שאין הפירוש אין רצ,ל עליודחביב

 בידו שיעלה איזה על לברך ורשאי בדברקפידא
 בדעתו קשורה שהיא הפר הכוונה שירצ*היק

 ולמר לאכילתו ביותר עליו חביבה שהיאורצונו
 מלשון זה דדקדקו ונראה עיי"ש. הגמ' משיטתזה

 על לומר די והי' שירצה מהתן איזה עלהמשנה
 שירצ' מהין לומר התנא ודקרק שירצ'איזה
 שחביב ברצונו נוחים שהם מה"ן איזה עלרצ"ל

 : נ"לעליו

 פטר המזת שלפנ"י היין על ברך ה'משנה
 שלפנ"י המזת שלאח*רוכו'

 אבל אח"ר. לפנ"י לומר סגי יהי'שלאחזור
 )והוא והרע"ב הרמב"ם מ"ש במשנתינורמז

 לקבוע שרגילין ויו"ט בשבתות רק דמיירימהגמ'(
 הידוע היינו שלאח"ר שלפנ"י וז"ש היין עלא"ע
 בצוותא והרגיל ישונה בבל בודאי שיהי'ורגיל

 . מדוקדק הלשון כי יביןדרבנן
 הסעוד' עיקר שאינו דבר הוא הנהפרפרת

 בפעם ובא ולהטעים ללפת בארק
 לפרקים הסעוד' ואחר ובאמצע הסעוד'קודם
 אותיות הם פ*ך פרפר*ת שם לו בהניחונ"ל

 אינם א"כ באותיות. כפולים הם והנהמנצפ"ך
 הלשון. לתיקון נצרכים אינם כי בלשוןעיקריים
 חילוק ויש בדיבור. ולחתוך להטעים רקונכפלו
 כינו כן הדיבור לסוף הדיבור ואמצע תחיל'בין

 היינו פרפרית עיקריים שאינם הסעוד'לצורכי
 : נ4ל מנצפ*ך היינו מתך כפילות כמושהוא

 הוא הזה השיעור עד תתק*ס בגי')פרפרת
 והמ*י הירושלמי לדעת בר"חשיבות

 פרפראו"ת גימטריאות חכמים דברי לבארויבין
 1לחכמה(

 כ"ה יכף. לאכו"ל יו'ןבין היך ר'משנה
 במשנה אבל במשניות.הגירסא

 מפי' בכאן וכ"נ לחכו*ל. תיבת ליתאשבגמרא
 כגמ' קיי"ל דהנה ונראה לה. דל*גהרע"ב

 מע"פ פל4 בדוכתא נהמ"א וניכול ניעדכשאמרו
 הגמ' וז"ל הרעיב וכמ"ש דמי כהוסבו הוסבושלא
 שהיו עשר' ורמינהו לא הסבו לא איןהסבו
 אחד מככר אוכלים שכולם אע"פ בדרךהולכין
 שכל אע"פ לאכו*ל ישבו לעצמו מברך וא'כ"א



ניצדוהיהפח

ישבו קתני לכולם. מברך אחד מבכרו אוכל וא'א'
ניזול ואמרי  כגון  ארנב"י  הסבו שלאאע"פ
 תימא התוס' והקשו עכ"ל. פלן בדוך  לחבאוגיבול
 בהדיא מר"~א לי' תקשה משיוקא מקש'אמאי
 דאי וי"ל לעצמו כ"א מברך יושבים היודקתני
 הי' שלא אחר עסק בשביל שישבו ת"אמרישא
 אדעתא ישבו אם אבל לאכול. מתחיל'דעתם
 הנה עכול מהני נמי הסיבה בלא אפילולאבול
 אבל לאכך4ל. תיבת ל"ג אי יפה עולהתירוצם

 במקומה קישיתם לאכו"ל תיבת גדסינןאי
 מרישא. לי' תקשה מדיוקא מקשה אמאיעומדת
 לאכו*ל ל"ג השגס מסדר כרחך דעל מוכחהנה

  להקשית רצה לא דהנה להמוה. ישואעפוכ
 אם אבל אחר לעסק  יושבין שהיו די"4מרישא
 א"כ לכולם. מברך דאחד אה"נ לאכולישבו
 אחד הסבו למימד ל"ל גופה הכהסנ' עלתקשה
 למכויל ישבו בדידי' וליתני לפלוג לכולםמברך
 גופי' בהא המקש' ע"כ אלא לכולם מברךאחד

 אי לח~כו*ל ברישא במשנ' גרסינן אימסתפק
 לאכו"ל תיבת דל"ג י"ל מרישא. מקש' הוה ואילא

 מסיפא מקש' ע"כ אחר. לעסק שישבווסיירי
 עצה התנא משכח מדלא לא הסבו לא איןהסבו
 לאכו*ל ברישא דגרסינן ע"כ הסבו רקאחרת
 מברייתא לי' ורמי לעצמו מברך כ"אואעפ"כ
 לפי ממילא וכו'. ניוול דאמרי כגוןומשני

 דאי לאכו"ל דל*ג שפיר י"ל בגמ'המסקנס
 ! ודוק כהסבו הוה שם לאכו"ל המקוםהומינו

 הגחלים וע"ש ימן הבמגמר בדקהתויףט
 שציין ברע"ב ועיין וכו'. מוגמ*רנק'

 כיון וכף הסעודה לאחר ר"ה אחר מוגמ"רד"ה
 רגילין ]מוגמר[ גומרן, אחרונות בברכותשהתחיל

 נק' דמש"ה לרמו כן עשה רבבונה נרא' וכו'.היו
 הסעוד' שבכל הברכות גמר שהוא ע"שמוגמר
 דאילו ברהמ*ז המברך על להרפא מפרשומש"ה

 צריכין היין על המבוך על קאי דןהיאלפ.רהב"י.
 בררומ*ז קודם הבשמים את שהביאו לפירושולומר
 ולרשיי מוגמ"ר נק' למה א"כ בעצמה תרייוכמגש
 1 גיל תגהלי*ם צ*ש  מוגמ*ר דגק'  שפיר צ"ל1*ל

ברכהמבוכיך

 בתהלה מליח בדקה תויו*ט ז'משנה
 לאדוקי בתחל' ממלת  לדקדקנ"ל

 א"צ לוה  לדעתי וכו'. הטפל מן נהנה ,חא*כוכו'
 יולד מה יודע ומי כצל ימיו אדם דפנה ראי'שום
 י אח"כ שיברך מה על ויסמוך יהגה ואיךכרגע
 לי וכף. ממשנתינו ראי' הביא שלא ולפישם

 5ת דוקא די*ל ראי' אין דממוונתינונראי
 ברכ' וקובע נטיי וצריך מאד חשוב דברדהוה
 משא"כ דבר לשום בקלות נטפל אינו ע"כלעצמו

 ז המתכליםשארי

 ורמוני"ם ענבי*ם תבניים אכל ה'משנה
 בגירסת הגשנה הסדרכ*ה

 דיין שבגמ' ובמשנ' ירח~למיהנ ובגמ'המשניות
 ויתכן ורמוני"ם תאני*ם ענביום אכל הסדרנשנה
 וכף חטה ארץ א"י בשבח הפסוק כסדרשפיר
 מוקדם בפסוק והמוקדם ורמוין ותאנייהוגפ"ן
 במקרא אצטחן דהנה י"ל הירושלמי וגי'לברכ'
 ורמשן וגפ*ן ותאנ"ה ורע מקום לא חקתבפ'

 אהדדי קראי תקשה דל8 לומר אנחתוצריכין
 ההאנים הנה ותאנים. הענבים אכילתדלענין
 משא"כ הענבים מן והרעב הצמא  מרויםיותר
 ומשעיד מרווה הוא הנה הענבים מן היוצאהייכן
 מענבי"ם מהרי משנתינו והבג ההאשים מןיותר

 1 ענבי*ם ואח"כ התנים נקטהע"כ

 ל"ג יס*א שליש ג8עי*ן אחתברכירהכ*א
 מעינן ול"ג דמא ונ"ל של"ש.מעי.ן

 ר"ג בימי הזאת המשנ' דנישנית כיה סללשלרש
 ר"ג ובימי החכמים של פלוגתי' הבר הואדה"א
 א"כ 5ברהמ*ז. והמטיב הטוב ברכת ניתקנהכבר
 וכ"ה ד' מעין ברכן בעינין המינים ד ברכתגם

 תמוך בה לסיים ורמוים ורא*ש ברי"ףהנוסחא
 של ובנוסחתו אתה ומטי"ב טוב אל כילחתימה
 הטוב דברבת דכיון וס*ל כך מסיים אינוהרמב"ם
 בברטת לרמזה בעינן לא מדרבנן היאבברהמ"ו

 בגירסאות תלוי דוה י"ל ממילא המיניםד
 שללש  מעיין אחת ברכ' גרס ז"לדהרמב"ם

 י שליש מעי"ן ל"ג ורא*שולרי"ף
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 זפרק

 כאחיד תיבת כחח"ד שאכלו שלעף א'משנה
 לומר צודק ביותר ועכופמיותר

 לאפוקי דיוקא כאהדך בתיבת רמז אבלביה"ד
 וכן בפגע. בשלחן בפ*ע סעודתו קבע תחדכשכל
 הבירו קפאין מה אוכל וכגא אחד בשלחןאפילו
 של פת אוכל כהן זה כגון עסו לאכולרשאי
 זה וכן עמו. לאכול רשאי אינו והישראלתרומ'

 1 וכיחסם כשר ויל וזה חלב של פתאוכל

 ד"א התיבה וביאור הארץ עם פירותדממתי
 אם ולשאול להסתפק שיש הייתמא"י

 בתיבת לפי"ז והנה מעושרין. הללוהפירות
 "צ זה מפני לרמז היש אל*ף חסרדמחףי
  קוהוא מפני הזה החיש של בפירוטלהסתפק

 ואאלפך לשון )אלף לימוד חסרון ועיט ומיעףחסר
 הנאמר על תקנתם סמכו דחז*ל י"ל והנהחכמה(
 וסמיך וכו' תבואת כל את תעשר עשרבפסוק
 תהי' אז תלמד כאשר רמז וכף תלמ"ד למע"ןלי'

 : נאמן אינו ע"ה משא"כ תקוצר עשרבכלל

 בערי סנחריב שהושיב הגוים הםרהכות"
 מבב"ל אשור מלך ויבא כמ"שישראל

 לכנותם הושאל לא למה בתויו*ט עייןומכות*א
 בבליתם היינו בפסוק הנזכר הראשון המקוםע"ש
 מעניני לדבר החכמים כהצהוצרכו דבראשונהונ"ל
 והמסגר החרש בב"ל בגלות היו הנה הללו.הגוים
 התורה יסודי יסדו הם אהצר חבורתם כלעם

 הגוים לכנות יראים והוו בב"ל בגלותשבע"פ
 השני המקום להם והושאל בבלילים בשםהללו
 שהכותיים כפשוטו לומר ואפשר בפסוקהנזכר
 המשמות ומאינך שהביא הגוים בשתן הרביםהיו

 ; לגבייתו במיעוטאבטלי

 טב*ל נק' מתטתיהן החרטו שלא פרווהטב*ל
 דהנה נפל לתא. ט*ב התיבהאירוש

 אתה הטחב בכל מצמחת המתנות בנתינתכתיב
 כאן חין המתנות כהן כשלא א"כ וכף.והלבוי
 חודה אלא טוב אין והנה הט*נ ומחתעויין
 וכף. תורת*י לכם נתת*י טי*ב לקה בישנא'
 גיס טרו וכשההדס המחגה הירחי את לנומע

 המתנ' את ג"כ נוחל הנה המחויבותהמתנות
 במעשרות כתיב ץ*כ פצתי טו"ב לקח לנוהניתנה
 גועיי וכו' ליראה תלמיד למען וכו' תעשרעשר
 לירא' ללמד"ה לתור"ה זוכה המעשרותנתינת
 ע"פ יראתו תהי' למען תור' במתן כדכתיבוכו'
 ליח ט"ב הוא שפירושו ולב"ל בתיבת ע"כוכו'.
 הלימו"ד. עדייו שנחסר לרמז אל"ף נחסרההנה

 ! וכו' תלמ"דלרעו

 וכו' נבריך וכו' להזדמן לזמין בדיההרעיב
 טזמין הוא הנה נבר"ך. באומרורצ"ל

 מי כענין זימו"ן זה נקר' ע"כ לברכ'חותם
 ; לדין אותושמזמינים

 בעבירה הבאה מצוה ההת ולא וכי המא"יבדקה
 בגמ' עכ"ל הם מעשרים ע"הדרוב

 דמאוי העניים את מאכילין דתנן כהמוםאמרינן
 וכו'. עני והוה ' לנכס מפקיד בעי דאיומיגו
  העגמם את  רבטשכילין הצ קווה  הדין  גוף ועיחיבה

  טבל  אותם מתפילין השין ההש  ררבגן  משוםרמאי
 וצריכין נשב שאינו  בעציץ המרע היינודרבנן
 ספק איזה משום הגזירה אין דרבנן דבטבללומר
 צריכין נקוב שאינו בעציץ הנזרע שגם דגזרורק

 הלש נקוב בעציץ ליזעם יבא דילמא משוםלעשר
 באינו שנזרע בודאי ידעינן אפיץ וא"כיעשר.
 איש ואם לעשר על" רביע חכמים אירתנקוב
 לעשי גזרו ע"ה פירות משא"ב הוא עבירהמעשר
 עישר שהע"ה בודאי ידעינן ואם ספקמשום
 האיסור אין בספק אפילו ממילא לעשר א"צבודאי
 וע"כ מעשרין ע"ה רוב כי חמור גזירתםשל

 דמאכילין הא ואש דמאי. העניים אתמאכילין
 ע"ה שרוב העיקר על דולך סובב פענחםאת

 ויתורץ העיקר את הרע"ב פ" ע"כ הם.מעשרים
 מזמנין ואין דמאי האוכל על דמזמנין הא ג"כבזה

 ודופק. דרבנן טבל האצכלעל
 מזמניכן איין וקטנים ועבדים נשים ב'משנה

 נשים אבל ההע"ב. וכתבעליה*ם
 לדקדק יש והנה לעצמן. ועבדים לעצמןמזמנות

 שארי וךטצ עליה*ם. סזטני*ן אילן טמשנתיטזה



שלשווהיהצ

 לצרף עליה"ם מזמני"ן אין חיובא בניאנשים
 ולפי"ז מזמנין. בפ"ע הם אבל לברכתםאותם
 טבל אכל בס"א ג"כ כן י"ל א"כ הפירוש. כךאם

 מזמני"ז אין והגוי מכזית פחות שאכלוכו'והשמש
 לומר א"א וזה בפ"ע. מזמנין הם אבלעליה"ם
 קביעות. להם אין כאילו דהוה טעמא בתרדזיל
 בהדייהו דקתני לעוד בפ"ע יזמנו האיךוש"כ
 ע"כ אבל בפ"ע( יזמנו שהגוים נאמר ואיךגויי
 ברישא דתנא איידי נקטי רישא משום דהתםצ"ל

 שהביא וכמו מזמנין אין סיפא קתני עליהןמזמנין
 לומר דוחק בכאן אבל הכ"מ. בשם התויו"טלעיל

 ! נקטי' רישא משוםדהכל

 בעליהן עם דאפילו וכו' נשים בד"התויו"ט
 משום נשנית( סתם משנתינו ולהדילא

 יעי את הללו בקרא נרמז עכ"ל נאה חברתןדאין
 זקנים בתולו"ת וג"ם בתורי"ם וכו' הארץמן
 כתיב ונערים בזקנים הרי וכו'. יהללו נעריםע"מ
 בחורים משאעכ נאה דחבורתן משוםע"מ

 דאין משום וג"ם דק ע"מ כתיב לאובתולות
 י נאהחבורתן

 אפשר בדכאו. אומר והיא  בשלשה ג'משנה
 במקהלות הפסוק עפ"י התנאסברת

 עלת מקהלו"ת כשישנו היינו אלקיםברכיך
 י ברכו לשון תאמרו אלקים ברכ"ו איהמברך
 והנה לר"ע אתאן רבוא  ישרה ואחד עשרהאחד

 רעע שם את בכאן שבע"פ התורההעלימה
 ליעי נפשו בחסירת ש"ש לקדרי מוכןשהי'

ברכהאבלו

 חילוק ואין ברבים. שמו לקדים אקב"וומברכין
 כך אשר ידעת וכבר רבוא לעשרה עשרהבין

 :  במחשב"הילה

 עיק לחלק רשאין אינן שאכלו שלשה דבושנה
 קמ"ל מאי בגמ'  דמקשה האבתויו"ט

 לכאורה והנה פדקין. בריש זימנא חדאתנינא
 עד ביחד אכלו כי מד"א מדישא אי מקש'מאי

 באמצע משא"כ בדכ' זמן להם הגיע וכברגמירא
 דמקשה וי"ל ל.חלק רשאים אינם קמ"לסעודתם
 וכן כאחד שאכלו שלש' בקיצוד למיתנידהו"ל

 ג' מתני ומדקא ליחלק רשאין אינן ה'. וכןד'
 וצ"ע אחר חידוש איזה אשמועינן ע"כ בפ"עבבא

 יעוד
 לא וכו' לעצמן מזמנין אלו לאו ואם המשנה

 מצטרפין אין לאו ואם בקיצוראמר
 דלא זימון כדי מקום בכל כשאין דוקאדסד"א

 אחת לחבודה מצטרפין ואינן בזימוןאיתחייבו
 כדי חבורה בכל כשיש משא"כ מחויביםלהיותן
 כשמזמנין יוצאין יהיו בזימון ואיתחייבוזימון

 מזמגין דוקא קמ"ל החבורות ב' על אחתבחבורה
 1 נ"ללעצמן

 כעינך לתוכו שיתן עד היי"ן על מברכיןאין
 מודו חכמים גם עכ"פ אבל מברכין.וחכ"א

 המזגת והוא מי"ם בתוכו ליתן טובדיותר
 המים( )סוד החסדים ע"י היי"0 )סודהגבורות
 הוי' אהי' הגיש סוד ק"מ בגי' יי*ןמיום

 !אהף

 ח'פרק

 ושמ"כ היים עי מבר"ך בש=א אמשנה
 בסיפא והגה וכו' היין עימבר"ך

 על אח"כ  לומר רי  דהי' מבר"ך תיבתמיותר
 היי*ן. על מבר"ך ואח*כ דמרמז נראה אבלהיין
 ברכ' דהוה אמרינן ולא בברוך שיתחילהיים

 1 ב"ה בדברי יכן לחבירתההסמכה

 ב"ש שבין דברים ת"ך בגמ' וכו'. מברךבש"א
 היום על סברך בש"א בסעודהוב"ה

 שיבא ליין גורם שהיום היק על מברךואח"כ
 רשיי( לקידוש שבען בשביל אלא בא לא זה)כוס
 וכבר )הע"י בא לא יין ועריק היום קוצעוכבר
 לובדיה מצה"כ( או עליו משקבלו היוםקדש
 כך לכניסה שקודם ובשם לשלחן בא לא יקועייין
 מברך ואח"כ היין על מברך ובה"א לברכה(.קודם
 אין )שאם שתאמר לקדשיה גורם שהיין היוםעל
 תדירה היין ברכת אחר דבר רשיי( סקדשין לאיין



צאברכה דבריםאלווהיה

 והכא תרתי התם וכ"ת אח*ר. דביר מאיוכו'.
 נא ונבוא הגמ'; עכ"ל נינהו תרתי ה"נחרא

 כמר. אמר לא מ"ט מר כ"א טעםלהשכיל
 לא וחבירו הגונים טעמים אומר כ"אדלכאורה

 ב"ש של הראשון טעם נחקור והנה דבריו.דחה
 כוס וכפירש"י שיבוא ליין גורם שהיוםלאמרו

 איש 8ב11נ' לקידוש שבת בשביל אלא בא לאזה
 והן כוס בלא לאכול רשאי הי' חול יום היוםהי'
 להביא גורמת היום קדושת היום קדוש כיהיום
 הוא והיין היין להבאת הסיבה הוא היום א"כיין

 וטעם קודמת הסיבה ברכת ע"כ מהיוםהמסובב
 מבה"כ או עליו משקבלו היום קדש וכברהב'

 איט לכאורה זה הנה לשלחן. בא לא ייןועדיין
 השלחן אל יין להביא בידו ימחה מי כימובן
 היום. קדודות עליו שקיבל וקודם בה"כקודם

 הוא הסעודה כרחך דעל דה"ק לומרוצריכין
 שקדש אחרי איתה מכינים ע"כ היום כבודבשביל
 מביאין ואח"כ בתחילה היום נתקדש ואאכהיום.

 י והפולחן אלהיין
 שהביא שיאף במהר"ם שראיתי נהירנארהנה

 קידם דהמקדןע להוכיח והאריךראינת
 אחר רק ניתקן לא דהקידוום עישה יפה לאצה"ל
 והנה ולעיינן לחפש כעת יכולתי )לא דייקאצה"כ
 השלחן על מונח היין אפילו לומר נוכללפי"ז
 עד השלחן אל ביאתו מיקרי לא אבלמקודם.
 קיוש היום רש"י וז"ש 1 על לקדש ראוישיהיה
 לא היין משא"כ עכ"פ מצה"כ אי עליומשקיבל
 והנה צה"כ אחר עד השלחן אל למצותונתקרב
 דב"ש וב"מ ב"ש פליגי דבהא לומר נוכללפי"ז
 שי"ף מהרוים וכסברת מבע"י לקדים דאסורסברי

 לכתחילה( כן לעשות אין דעכנה ~דעתושכתבתי
 בקידוש. מבע"י גם יוצא דודאי כיון סבריוב"ה
 דאמרו הראשת ולטעם כ"כ קדימה כאן איןוא"כ
 אל הסיבה היי דהיום שפירשנו( מה )לפיב"ש
 הקידוש גורם היין אדרבא אומרים ב"ה הנההיין
 הסיבה נקרא היין א"כ מקדשין אין יין איןשאם
 וב"ה ב"ש דפליגי וי"ל היום. קדורות ברכתאל
 מדאורייתא שהוא המ"ע אם הפרם"ג דחקרבהא
 שלא גזרו וחכמים האופנים בכל לעשותהדיכול
 דאוריי כעין נישאה אם אחד באופן רקלביעותה

 חובת דגם נאמר או מדאורייתא עכ"פ יצאאם

 דוקא גזרו דחז"ל כיון יצא לא דאודייתאמ"ע
 כלא הוה אחר באופן שעשאה עשייתו זהבאופן
 ותוס' הש"ס מן הוכחתי בעניי ואני כלל.עשה
 אכ"מ. יצא לא דאורייתא מ"ע ידי חובתדגם
 וב"ה. ב"ש בכאן פליגי דבהא לומר נוכלולפ"ז
 יום את זכור דאורייתא מ"ע ג"כ הוא בכאןדהנה
 היום קידתם היינו קדישתו לזכור לקדשוהשבת

 דוקא הוסיפו וחכמים כוס בלא אפילובכניסתו
 אומרים ב"ה הנה היין. על זכרהו הכוס עללזוכרו
 שיעשה הגם יין כוס אין ראם הקידתם גורםהיין
 בכניסתו היום קדושת את ויזומר כאורייתאהמצר
 הוא היין א"כ דאורייתא המ"ע י*ח אפילו יצאלא
 מדאורייתא דהמצו' סברי וב"ש להמצו' הסיבהכל
 הית אין א"כ כוס בלא אפילו י"ח לצאתיוכל

 י נ"ל לדבריהם כמש"ל ואדרבאהסיבה
 וכשם הרב כתב יכו' מברך בד"התויו"ט

 עכ"ל בברייתא הלשון כן וכו'שקדם
 לשון הוזו רק בברייתא הלשון זה שאין ליתמוה

 1 עמש*לרש"י

 ולפי בתויו"ט ע' וכו' לידים נוטליו ב'משנה
 ע"י הנה הפשט יעפ"ז הסודדרכי

 וברכה טהרה לידים ולוקחין נוטליןהנטילה
 מלא לי ויהבי מיא חפנאי מלא משאי אנאכענין
 גברא לההוא רשב". שאמר וכענין טיבותאחפני
 לי' אפקי' ע"כ מברכותיך ידיך מלא)בזהר(
 בנוסח וכן לקיחה. דהיינו נטיל"ה בלשוןחז"ל

 דורשי אמרו והנה ידי"ם. נטיל"ת עלהברכה
 הנטילה ע"י יהנה ענ"י. ר"ת שהוארשומות
 נטיל"ת ע"ל דס"ת ונ"ל עורער. לויושפע
 ויהי אור. יהי בגי' שהוא ע"ת בגי'ידי"ם
 הדבר יתבין רח"ל קל"ב בגי' הוא אשראור
 )רל"ב הברכיה את אתך י"י ישלח הפסוקבסוד

 הסמוי )דבר באסמי"ך העולמות( חיותפנימיית
 באמיץ וברכ"ך ידי"ך משלח ובכל העי"0מן
 אהגר ארץ העליונ' ארץ רחל מלכו"ת )סודוכו'
 אלקיך י"י עינ"י תמיד אותה דורש אזיקיךי"י

 י תבין ואתהבה
 לחכמים אפילו בודאי כי מוזגי"ןראח"כ

 במי"ם היי"ן את למזו"ג צריכיןלכתחלה
 צריכין חזק היין רואין הללו בארצותואפילו
 י דלעיל פרקין בסוף עמ"ש מים מעט בתוכוליתן



ברכה דבריםאלווהיהצב

 גירסת כ"ה וכו' ידיו מקנח במד"א גןמשנה
 הזאת המשנה הגמ' וגירסתהמשניות

 וכו' את מוזגין ואח"ם לידים נוטלין תשנתאחר
 וכו' נוטלין דבטהענת להדדי רדמי משוםנ"ל
 להשתטהצ אסור סברי דב"ש פלוגתייהועיקר
 בכאן וכן מותר סברי וב"ה טמאין שאחוריובכלי
 שני שהוא בשלחן להשתמש אסור סבריב"ש
 הזאת הגירסא דלפי ועוד מותר. סבריוביה
 הנטילה ד.ן מבאר דמתחילה הנכח הסדרהוא

 מקנח מבאר והח"כ הסעודה שקודם הכוסומזיגת
 בתוך הנהוג הדין חטא וכף. ומניחה במתהידיו

 ואח"כ הבית את מכבדין משנת והח"כהסעודה
 בנוסח' ומיהו הסעודה אחר אחרונים מיםנוטלין
 את מכבדין פשנת בכאן גרס הרמב*םפירוש
 לנטיל' נטילה דמיסמך וכו'. נוטלי"ן ואח"כהבית

 פירש"י הבית את מכבדין בש"א ד'משנה נ"ל~עדיף
 ע"ג הסיבו אם שם שאכלומקום

 על הסיבו אם צ הקרקע את מכבדיןקרקע
 אוכלין משיורי השלחן את מכבדיןהשלחן
 דחי"צינן הוא הטעם והנה עכ"ל. עליושנתפזרו
 כזית בהם שיש פירורין יניח אשר ע"הלשמש
 מדברי נשמע אחרינים מים מהתזת נמאסיםויהיו
 אפילו קרקע ע"ג נוטלין אין אחרונים דמיםרש"י
 הנה קרקע. ע"ג הטלין אמרת דאי השלחןתחת

 הקרקע על ידיהם ויטלו השלחן עלכשאוכליו
 לכאורה. נראה כן חשש כאן אין השלחןתחת

 י הנלע*ד יתבאר עודאבל
 להשתמש שמותר במעה כבקש הלכההרע*ב

 הלשון בשה הנה עכ"ל. ע"הבשמש
 ע"ה בשמש להשתמש דמותר בזה דרקמשמע
 את מכבדין משנתינו בדין לא אבל כב"ש.הלכה
 בהא הא לכאור' והנה לידים. נוטלין ואח*כהבית
 אריכות לפרכי דחק  התויו"ט  הרב  והנהתליש
 הל'  קבעו זה  לבעבור  קאמר  רטעמא  הרע"בלשון
 העיקר חהנה בת*ח.  ישתמשו  רלא היכי ביכב"ש
 התויו*ט שפירש מה גם הרס"ב מדברי לפי"זחסר

 כב"ש והלכה לומר שדקדק הרעיב לשוןדקדוק
 לפגים א"צ זה פרקין כלי לאפוקי הוינובן4ה
 לפרש ונ"ל בכ"מ. כב"ה דהלכה לן מרעהלא
 גלאי הגמ' לשק לפניך ואציגה הרע"ביברי

 ע"ה בשמש להשתמש אסור סברי ב"הקמיפלגי
 אפר ע"ה בשמש להשתמש מותר סבריוב"ש
 הלכה פרקין בכולי הונא רב אמר ב"ח יוסיר'

 מהני אושעיא ור' כב"ש. דהלכה מהא ברכב"ה
 והנה הגמרא. עכ"ל כב*8 ה~ה נמי ובהאאיפכא
 איפכ*א מתני אושעיא ר' הלשון מהולכאורא
 אמר אושעיא ור' סתם הו"ל וכו'. נמיובהא
 רשיי עיניט תאור והנה כבפה הלכה נמיבהא
 איפכא מתני אושעיא ר' ופירש בזה הרגישז"ל
 וא*כ לב"ש. וביה לב*ה ב"ש כשנתינו מפיךהיינו
 לנו מהראוי לכאור' והנה כביה שפיר הלכהיהיה
 קודם דקיי*ל הונא רב נגד אושעיא כר'לפסוק
 דקי*ל בזה ובפרט כקמאי הלכה ורבאאביי
 ב"ש אם היינו משנה אינה ב"ה במקוםב"ש

 בעדיות שנו" אינה אם מחמירין. וביהמקילין
 ר' כדברי והוא להפוך וצריכין משנהאינה

 והרא*ש הריעף )על קשיא וא*כ לפירש"י.אווטעיא
 כל על וגם( הונא. רב דברי רק הביאושלא

 לא ל5ה קשה והרס"ב הרמב*ם המשניותמפרשי
 כב*8. והלכה להפוך. צריכין דמשנתינופירשו
 הפירוש וסול ז"ל מפירש"י נאד דהרע"ב נ"לע"כ
 כרב דלא )ומינו איפכא מתני אושעיא ור'סתם
 קושיא הדרא וא"כ כביה. הלכה נמי ובהאהונא(

 אמר ור*א הו"ל להאריך לרבא ליה למהלדוכתא
 סתם דהל*ל יקשה ובעתר כברה הלכה נמיבהא
 הוא דמאי פרקין בכולי כביה דהלכה אמרורפא

 כך מפרש דהרע*ב ונראה נמיי. בה"אהרבותא
 היינו ותנא כרב דלא איפכא מתני או,צעיאדר'
 דנוטלין במשנתינו היינו כבנה  הלכה נמיבהא
 הגם הבית. את מכבדין ואח*כ תחילהלירים
 כב"ש הלכה ע"ה בשמש להשתמש דמותרדבהא
 גזרן ול8 כב"ה. הלכה תחילה דנוטלין בהאעכ"ז
 שיש דפירורין ידע שלא ע"ה שמש יהגהדילמא
 דאפילו נ"ל והטעם לאבדן. אסוד כזיתבהם

  אינשי זהירי מיזהר  כוית בהם שאיןפירהרין
 דהא האחרונים 5*ש לפי וגם לעניותא.דקרה
 דוקא הוא קדקע ע"ג נוטלין אין אחרוניםדמים
 ונוטלין רצפה בהן "1 הבתים ודוב רצפהכשאין
 באן אין א"כ ושילחן על הוא וההסיבה קרקרעלג
 אושעיא. כרי פסקיט שפיר וח"כ והיש,שום

 ושסהר להשתלהב דיותר בזה רק גבושדהלכה
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 הבית אוז לכבד לולבה לב"ש דס"ל בהא אבלע"ה
 מה זה כביה. הלכה בהא טטלין ואה"צתחילה
 כמ"ש להלכה כוונתי ואין הרעיב לדעתשנ"ל

 יכ*פ
 להשתבש שלא נדי יט' מטלין בדקהתויר"ט

 דלבעבור מצסיף והנני עכ"ל.בתיה
 הלכה ב"ק דיצא הגם בזה נב"ש לפסוק סמכוזה

 באבות ס*ל ב"ה של דבם דהל*ל משוםכבאה
 במקום כרב והלכה חלף בתגאודאישתמש

 : ודבא אביי קודםהתלמיד

 ועיין בגמרא יעיק וכו' נ"ד במקיא ה'משנה
 תראה והנה ותויות. ברע*בבכאן

 כר"מ משנתינו הקדורי דבינו לן סתם קאדמסתם
 לצדם נ"ד סברו ו~רוייהו וב"ש דב*שדס*ל
 ס"ל הרוייהו וב"ה דב"ש סלל ד"י אבללכולם.
 דהרי נעלם לא טעמו והנה לכולם, קודםמזון
 שהוא ועוד אכל. שכבד נתחייב כבר המזוןעל

 ואפשר נודע לא דר"מ טעמי' אבלמדאורייתא.
 שבת במוצאי הנברא הוא האור להיותטעמי'
 אבנים שני והביא לאדה*ר דיע"ה הקב"השנתן
 הדעעת בבדכת הוה הצר מהן והוציארעפים
 הבדלה דיע"ה אין ואם ונלך נסע לאור"ואשר
 והנה דע"ת בלא אינם הבדכות שאד וגםמנין
 כי האו"ר ברכת להקדים גרים שמיה מאי"רר'
 ידעת וכבר טוב( לא נפש דעת בלא )כיטוב

 כתנות כתוב זמה מאיר ר' של בתודתונהצארוא
 סוף על חביריו עמדו לא ע"כ גרם שמו כיציר

 1 אי"ה לך יתבאר ועודדעיצ.

 כר"י הלכה ור"י ר"מ הנה יפעתאחשבה
 דר"י אליבא כביה הלכהממילא

 בתף( עיי"ש דר"י אליבא כב"ה העם נהגו)ובגמ'
 במשנתים הקדוש רבינו הביא לא למה לןקשה
 אם כד*מ. לן סתם ומיסתם יהודה ד'דבדי
 למה א"כ כסתם ההלכה שתהי' בצדי הכונההיתה
 כר"ינוהגין

 )4פי~
 ונ"ל התוס'( כמ"ש .לה לכתת

 ביום הש"י שבראו הראשון האוקר דהנהלומר
 חת אלקים וירא בפשק חז"ל דרשו הנההראשת.
 לעתיד לצדיקים שגנח וכו'. ויבושל טוב כיהאוד
 כל הנה בתורה נגנז היכן החכמים ואמרולבא
 כפי כ"א חדורות ומילד בתורה צופה שכאדםמה
 אור מהאדת הכל הוא והמקום הזמן וכפיחלקו

 העוסק כל "צארףל אמר בתורתההגנח.
 אומך יהדי שייט מחישם תור' ק"לבחסדה
 מילואין במד' הבכבד השם היינו במ*ב()הנאמר
 אשר אףר( יה*י )בגי' בצן מצה סרגע"ב
 ש"כ העולמצת כל וצל החיות פנימייתהיא

 מצף בו ומביט צופה אדם הראשוןהפצ"ר
 הם הנ"ל מילואים ד' והטע סופק ועדהעולם
 תמימה הוי' תורת בתודה נגנז והנה אותיוה.ק"ל

 בה והעוסק מחישם תוד' ט"ל נפ*שמשיבה
 בה אשר תחי' הטפל ע"י נפשו לומשיבת

 יהבן
 והותרה המשנה חיבד הקדוש דבינורהנה

 )עקת לי*י לעשות עת משוםלכתוב
 רח"ל. רל"ב אר"ך דיה"י אך"ך יה"יבגי'
 פ"ה מלכות רח"ל שבע"פ בתודה נמשךהנה

 יהי סוד לה נמשך לה קדינן שבע"פותורה
 חופצות פעם בכל מולידים יעי*ז רל*באור
 אן*ר(. יה"י בה הגנוז האור מן הוא התורהמן

 ה94שי כי במו"ש החרך על מברכיורהנה
 אדם בו )והשתמש מו"ש עד נגנז לאהדאשון
 המצות אלה סוד אל"ה. מנין שעות ל"ךהראשון
 האלף בהחזרת אליה וכו' והתורותוהחקים
 שחד ידדוף איכה לאלף יהי' הקטןלחלף
 פעמים חמשה בגי' ל"ה אלף הוא הנהאלף
 ע"כ הבן הגנוז אך"י אצל במ"ב הנאמראריר
 נרות( ל*ך בשבת להדליק מהגרז' סודעפ"

 הקב"ה נתן הראשת האוד כשנגנז שבתובמוצאי
 תעציא ועצים אבנים ב' ונטל יאדה*רדיע*ה
 הדע"ת שע"י נרמז בו ליהדות 'היצראת

 מן פעם בכל להוציא יכולין בתורהשמתבונן
 בשתי הדבר נרמז ולדעהי בתורה הגנוזהאור

 ותורה שבכתב תודה היית דעפי"םאבני"ם
 בזה זה וטוחנן אותם שמחברין שע"ישבע"פ
 פעם בכל האו"ר ויתילד חדשות יתילדוהנה
 הקדחם רבינו היות שעם תבין כ"ז כשתביןוהנה
 בנידון עכ"ז שבע"פ התורה את לכתובהתיר
 שבנתב תורה בבחף הדבר עשה במו"שהאור
 ספר על מאי"ר ר' דבדי כתב שבע"פותורה
 בתורתו כתוב היה ע"כ כמש"ל גרים שמאבכתב
 דעתו. סוף על חבריו עמדו לא ע"כ אצךכתנות
 המצוה על בקנה יעיין בע"פ מסר יהודא ר'ודברי
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 ותודה פה מלכות יהודה( מבחי' יהודהר'
 ויהא פי אמרי לרצון יהיו ובכן לה קרינןשבע"פ
 והש"י כרצונו, שלא דבר פינו יאמר שלארעוא

 ; אמן ב"ב טוב כי האור את מתורתויראנו

 קושית לתרץ תבין לך שכל עיני אםרקיעתה
 העם נהג"ו יוחנן ר' אמר למההתוס'

 מודיען אודויי אנן והרי יהודא דר' אליבאכב"ה
 : הבוכן

 וכו'. ברך"א רבה*א וכו' שבראבש"א
 להבא. ומשמע לשעבר משמעבור"א

 שיהיה בכדי ברמ"א לומר ב"ה דקדקוע"כ
 כברי' היוצא האו"ר פעם שבכל להבא גםנכלל

 : הבןחדשה

 הגבורות מבחי' ב"ש הא"ש מאו"ר יכי,בש"א
 בנורא איכא גוונא חרא תכלאנהורא

 האש מאורי בורא החסד ממדת ב"הרבה"א
 על שרי חיוורא דנהורא בנורא איכא גווניןדכמה
 בזוהר הנאמר בסוד יבין והמשכיל תכלאנהורא
 כולכם חיים אלקיכם בי"י הדבקים ואתםבפסוק

 :היום

 ונוי הנד על לא בד"ה הרז3"נ ר'מרסנה
 מברכין אין שבת שלא אורךייאל

 וכרת עכ"ל. עבירה ב"ו ונעב"ד הואילעליו

 בעשיית העבירה מהו ממני דעת ופליאהברש"י
 ואם מיתה. חייב ששבת גוי אדרבא מלאכההגוי
  רמיקרי כזו  ממלאכה ששבת דבעיאהנונה
 המלאכה שעבד העובד אפילו לישראלעביר"ה

 חי' של נר למה א"כ בעבודתו. עבירה עשהלא
 בגמז. בברייתא כדאמרינן עליו מברכין חולהושל

 נר מיקרי חי' ושל תולה של דנר לומרונראה
 נפש. בפקוח שבת דמחללין הוא דהטעםששבת
 שישמור כדי אחד שבת עליו חלל תורהאמרה
 חולה בשביל שהדליקו נר א"כ הרבהשבתות
 נד נקרא ע"כ שב"ת שמירת בעבור הואוחי'

 :ששב"ת

 טעם ומה וכו' גוים של יבשמים בד"ההרעצם
 וטעמא בגמרא כ"ה עכ"ל וכו'קאמר

 שגם להשמיענו בכדי ואפשר אסמכינהו למהבעי
 וג"נ מתים. זבחי נקרא ג"כ ע"ז של ובשמיםנר

 בודאי דידעינן הגם במסיבה גוי שלבשמים
 שאין כמו רבנן חילקו לא עכ"ז עע"ז אינושהגוי

 התנא הטיל ע"כ נתזים של ובשמים בנרחילוק
 לדמות בכדי באמצע מתים של ובשמיםנר

 : למציעתא יהסיפאהרישא

 שיאותו עד הנר על מברכין איןבמשנה
 אלקים וירא בתורה לדבר רמזלאורו
 : הטורים בעל ויבדל, האוראת

 ושכח אכל הו"ל וכו' שאכל מ"י דבישבה
 בחזקת דאינו בא להורות מ"יובתיבת

 ואיזה זה הוא דמיי המיעוט מן הוא כיכשרות
 : לקונו לברך וישכח נפשו לשובע יאכלאשר

 נתעכל שלא סימן יכו' שיתעכל בד"ההרע"ב
 אבל וכו' בשבח ודוקאהמזון

 הרעיב לשת דוה מס עכ"ל וכו'במזיד
 הנשנה עיגול שיעוד מתחילהשפירש

 דרישא שכ"ח פירש הלח"כ בסיפאבמשנתינו
 במזיד אבל וכו' בשכח דוק*א ההוא לומרנראה
 נתעכל כשלא היית מיניה אדסליק קאיוכף
 יתעכל שיחזור בעוד כשישער משא"כהמזון
 ואפשר שנזכר במקום יברך במזיד אפילוהמזון

 : בזה מודו ב"שגם

 ינו/. מברעך ונו' להם בא ח'מוטנה
 מ"י יחיד לשון תנא הקודמתבמשנה

 לה*ם בא רבים לשון ותזחיל וכאן וכו'שאכ"ל
 ביחיד אבל פליגי. בזימון דדוקא להורות נ"לוכו'

 : נ"ל כוס טעונה אינה דברהמ"ז מודוכ"ע

 שינה וכו' שמ"ע א"כ אלא בד"ההרע"ב
 וכו'. שישמיע ע"ד המשנהמלשון

 לטעות יכולין שישמיע ע"ד המשנה מלשוןדהנה
 משמע כולה הברכה שמסיים שישמעהיינו

 לענות העונה יכול עדיין סיים לא אפילודבישראל
 ע"כ חטיפה אמן מיקרי רזה לומר א"א וזהאמן

 הבן. שמ"ע אא"כ דה"ק הרע"ב להאסברה
 בול"ה הברכה כ"ל שישמע עד שבגמ'ובמשנה
 לכותי ישראל בין יש חילוקים דשני י"לושמא

 הזכרת הברכה ראשית שמע לא אפי'בישראל
 הברכה בסיום אמן ויענה בירך לשמים חזקהשם
 חילוק גריזים. להר בירך דדילמא כותי שא"כמה
 יודע רק באזניו הסיום שמע לא אפי' בישראלב'

 וכענין אמן.  עונה כזו ברכה המברך סייםשנעת
 והיו בסודריו מניפין שהיו מצרים שלאלבסגרריא

 ברכה המברך סיים שכעת ביודעם אמןעונין
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 שהי' העונה שמע אפילו כותי משא"ככזאת
 הסיום באזניו שמע שלא כיון עכ"ז לשםמברך
 או הראוי' ברכה בירך לא דדילמא יענהלא

 לפרש לי שיש זה אחר דבר לש"ש שיתףדילמא
 . שבגמ' המשנה גירסתלפי

 לא לכאורה עכ"ל גריזים להר בירך שמא,2ם
 להם שמצאו קודם מיירי אם לידעאוכל

 בירך שמא לחוש לן למה גריזים בהר יונהדמות
 עשאום הרי שמצאו לאחר ואם גריזיםלהר

 האדם שומע אם מזה לן נשמע הנה גמורים.כגוים
 הברכה כל כשישמע אמן יענה הגוי מפיברכק

 1 בנהוצ"ע

 מ"ש עמן שכתב שישמע עד בדווה התף"טנומדברי

 אחריהם שבדקו עד הר"ב כתב ושם פ"ז. ברישהר"ב
 שמצאו אחר דמתה נראה וכר יונה דמות להםומצאו
 דכתב מ"ב רט"ו ס" או"ח בשו"ע ועיין וכו'להם

 הברכה כל שמע אם עכו"ם אחר אמן ועוניןהרמ"א
 [ )המגיה( ובח"ל במ"ב וע"שמפיו

 טפרק

 בראיה משמע וכו'י מקום הרואה א'משנה
 המקום אל בא לא אפילו מלתאתליא

 לפי"ז והנה מרחוק המקום את ראה רקההוא
 לאבותינו ניסים שעשה הברכה לשון צודקאיך

 הכמי שכתבו ע"ד לומר ואפשר הז"ה,במקו"ם
 מוחשיית פעולה פועל הראי' חוש אשרהאמת
 וכן דבר. ערות ב"ך ירא"ה לא נצטוינוע"כ

 חוש להיות והטעם בישאי מעינא ליזהרצריכין
 שבמוח הרעת אל החושים מכל הקרוב הואהראי'
 כענין ביותר הפועל הוא הנה הנשמה. שםאשר
 בסדר שמכוונין התפילה מכוונת תדעאשר

 שם בדעתו מכוין האדם אשר ובמקוםהעולמות
 ביותר הוא הדע"ת והתלבשות נשמתונדבקת
 דברי את אני רוא"ה שאמרו )כענין הראי'בחוש
 אליו ומטה האדם שרואה במקום ע"כאדמון(
 בראי' שפיר צודק ע"כ בנמצא הוא שםהדעת

 : נ"ל הזה במקו"ם בברכה לומרלהוד

 אניסא ברע"ב עיין יכו' ניסי"ם שעשהברשף
 לברך הייבין בנו ובן ובנו וכו'דיהיר

 למה בעי טעמא וכו' לאבותי ניס שעשהברוך
 ניסי"ם רבים בלשון מברכינן דרביםאניסא
 ונמצא מלא עולם הוא מישראל דכ"אונראה
 נס אפילו וא"ב בפ"ע כ"א בשביל הנסנעשה
 הנס כשנעשה לפי"ז וא"כ ניסי"ם. מיקריאהד
 הבן בן מחויב ולב"ן. לא"ב הייה יהודיםלשני
 וכו' לאבותי ניסי"ם שעשה רבים לשוןלברך

 בדברי מקום בשום זה מצאתי לא כי בדברוצ"ע
 :הפוסקים

 לא וא' לברך מחויבים בנו ונן יננוהרע"ב
 דנראה בנו ובן בנו פירש אמאיידענא

 ס"ד רי"ח סי' או"ח שו"ע ועיין הדורו' בלדהה"ר
 ובן בנו הרעיב פיוט מדוע ותבין ה' ס"קבששת
 בנותיו: בני הה"ד וגם [ )המגיה( שם במ"ב ועיןבנו,

 ע"ז נעקרה אבל וכו' שעקר בד"התריר"ט
 ממקום ע"ז שעקר אומר אחרממשם

 קאי בא"י תנא כי הזכיר' שלא והתנא עכ"ל.הזה
  בעובד  הוה לחו"ל מא"י דהיוצא לנו לרמזורצה
 : נ"ל ע"ז עקירת על יברך ואיך  ח"ו.ע"ז

 דגרסי דאית עולם מלא שכחו ברוך ב'משנה
 מנהגינו וכ"ה וגבורת"1שכח"ו

 כשהגבור מיקרי כ"ח לגבור"ה כ"ח בין ישחילוק
 אבל בפ"ע גדול' פעול' בכחו לפעול כח בידויש
 עם לוחם כשהגבור מיקרי וגבור"ה ניגור לואין
 במתניתין המזכרים באלו והנה עליו ומתגב"ראהר
 ית"ש. כח"ו על מורים הם וברקי"ם זיקי"ןכגון
 זועו"ת ודנה אהר. על התגברו"ת בזה איןאבל
 ית"ש. גבורת"ו מורה הוא הארץ( רעידת)הוא

 תבל. יושבי נבהלים אז כ אחרים עלשמתגבר
 וכן ית"ש לפניו ונכנעים גרול' סכנ' היאכי

 שבלב. העקמימות לפשט אלא נבראו לארעמי"ם
 בהנהו א"כ ומלואה ארץ תרעש סעדה הרוהוכן

 כה"ו עליהם לברך דיצדק מינייהו איתדקהשיב



ברכהשאהוהיהש

 כהיו. רק לברך שייך ראין מינייתו ואיתוגבורת*ו
 הטסחאות. שיטי טעם לדעתיוזהו

 אורחא וכו'. מעוברית אשתץ היתה ג'משנה
 אשה על הה"ד אשת"ו קתנידמלתא

 הא וכן זכר. שתלד מתפלליו אין מעוברתאחרת
 דמלתא אורחא זכר. אשתי שתלד יה"רדקאמר
 זכרים הבנים שיהיו מתפללין הרוב דעפאיקתני

 הה"ד אבל זכרים. שבניו מי אשריכמשארז"ל
 )מדלא נקב' שתלד המעוברת על מתפלליןשאין

 . לאה תפלת מן בגמ' ]מדמקשינן[מקשינן(
 מתפללין יום ארבעים דבתוך בגמ'מסקינן

 אחת בבת שניהם כשהזריעוודוקא
 אם שידעו שכיח לא דוה ביארה לאומשנתיש
 בתוך גם מתפללין אין ע"כ אחת בבתהזריעו

 י נ"ל יוםארבעים
 דבריש בתויו"ט עיין יכרך הנכנס דןמשנה

 דוקא מקרי דכרך מוכחמגילה
 מוקף מיקרי כרך ודאי רזה נ"ל חומה.המוקף
 שמוקפת בזה תלוי אין ודאי כאן אבלחומה
 שמחפשים מושלים שמצוים במקום רקהומה.
 הסתם דמן רק פרזית אפילו העיר תהי'עלילות.
 ע"כ מושלים שכיחי שם חומה המוקףבמקום
 כרך בשם בפרזית מושלים דשכיח* מקוםכינו

 צריך הנה מושלים. שם דשכיחי כיוןבהשאל'
 י נ"ללהתפלל

 שיכנס וכו'. בכניסתו אהת בדיה~יך"ט
 לשלום שיצא ביציאות ואחתלשלום

 להש"י שיודה ביציאתו מפרש והרמב"םכפירש"י
 המשנה לשון והנה עכ"ל. לשלום ממנושהוציאו
 תפיל"ה דלשון כפירש"י משמע שתיםמתפל"ל

 הנה הרמב"ם. לפירוש משא"כ בקשההוא
 ומשבח. מודה רק ומבקש מהפלל אינוביציאתו
 הודאה נותן במשנתינו ס"ל ז"ל דרש"י נ"לועוד
 דלת"ק עזאי בן דברי רק הם לערל וצועקוכו'
 לפירוש אפילו ההודאה אחר צעק' כאןאין

 יהרמב*ם
 שמברך בשם וכו' לברך אדם חייב ה'משנה

 והרע"ג הרמב*ם בפירוש עייןוכו'.
 הטוב' אל כמו טוב ולב בשמח' שיברךהכוג'

 שתחויב סתם דכמעמיענו לפרש א"אדכפשוש
 על במ*ב אשמועינן  כבר  דזה יכו'. עללברך

 א"א וגץ וכו' שמועות וש וכו' טובותשמועות
 וכו'. שמברך כשם וכו' לברך אדם חייבלפרש
 שיעי לעיל מבואר דכבר אחד בנוסחהיית

 ועל והמטיב הטוב מברך הטובה עלהנוסחאות
 בשמחי פירושו כש"מ לפרש צריכין ע"כוכו'.

 י טובובלב
 רע וביצר ביצ"ט יצריך. בשני לבבעך.בכל

 לב"ך בכל כתיב מדלא קדריש לבב"ךמן
 שאין לפי לבכ"ם ומעדו במלאכים שנא'כמו

 ב' לו יש אדם בן אבל במלאכים. שולטיצה"ר
 היצ"ט משכן שם שבלב הימני בחלל הייתלבבות
 דם מלא שהוא השמאלי ובחלל רוח מלאוהוא
 אזי לטוב רע מהפך וכשהאדם היצה"ר משכןשם

 בתוכו ומתפשט השמאלי שבחלל הדםמגרש
 ליצ"ט. היצה"ר ומתהפך הימיני שבהללהרויה
 היצה"ר שגם וביצה"ר ביצ"ט יצריך בשניוז"ש
 בענין אצלינו ארוכים  והרברים ליצ"טיתהפך
 ח"י לכל חיים החותך ]התיך[ )הת'ך(השם

 י הבן רו"ח ב"פ בגי'שהוא
 ונדע. יתן מי ממונרך. בכל מאד"ךובכל

 הממון על מאהד שדרשו התיגהשורש
 לנו. פירשו לא ז"ל המפרשים חיל אנשיוכל

 דבר בלה"ק הוא מא"ד תיבת השורש ליונראה
 תיבת שורש דהנה המד"ה מן יותרהמרובה
 א' בא מא"ך בתיבת והנה מעך. הואמד"ה
 המדיה. מן יותר המרובה דבר להורותיתירה.
 לו מספיק שאין האדם שטבע ממך"ןוהנה

 מנה לו יש הוא בטבע כי לו שמודדיוהמלחה
 ,הממואן עי מאיד נדרש ע"כ כמשארז"ל. מאתיםמבקש

 שחיא שמה תוספת"א הנה התוספת"א. לביאורהקדמה
 הנרמזיט הדברים לבאר החנו המשנה עלהוספה
 המשנה בסדרו סיעתו עם הק' ורבינו ברמזבמשנה
 אושעיא ור' ר"ח והנה במשנה לו די הי' בינתולרוחב
 הקצרים  ברמיזות המשנח דברי תה" שלא ראוהטה
  הביאור  הרחיבו הסה ע"כ  הבחית,  לכורות  בארדי

 . המשנה ברמיזת ההוא תדבר למצוא יביןובמשכיל



צובואכהתוספתאוהיה

~ספתנון

 אהלכה
 משעה בערבית שמע את קורין )א(מאימתי

 פתן לאכול )ב( נכנסין אדםשבני
 וחכמים מאיר ר' דברי )ד( שבתות בערבי)ג(
 יאכול )0 זכאי"ן שהכהני"ם משעה אומרי"ם)ה(

 הככבים צאת )ח( לדבר סימן )ז(בתרומתן
 חצים לדבר זכך )ט( לדבר ראי' שאיןואעפ"י

 ו צה"כ עד השחר מעלות ברמחיםמחזיקים

 שהכהנים משעה וחנאא יכף. שפיז מאימתי)א(
 את מבאר דתוספתא התנא הנהוכו'.

 וכו' קורין מאימתאי בלשונ' שהתחיל'המשנה
 הראשונה האשמורה סוף עד וכו' שהכהניםמשעה
 מיירי קא דר"א כיון קשה והנה אליעזר ר'דברי
 לא אימת"י למיתני ה"ל וסופה התחלןמזמז

 דהריעוא ומבאר דתוספתא התנא ובאמאימת"י
 צודק ע"כ מתני' סתם חכמים דבריהוא

 הזמן מהתחלת רק מיירי קא דלא813ילחת"י
 כיון ממילא הזמן סוף אסיפא רק הוא ר"אודברי

 הלכתא  משנה סתם חכמים דברי הואדהרישא
 נ"ל. הזה,  מטעם ז"ל הרי"ף  וכרפטקכוותייהו

 עוד הביאו בגמ' וכף. לאכול נכנסי"ן)ב(
 והקשו במלח פתו לאכול נכנ"ס משעניברייתא.
 זמן משהגיע והרי יקרא מתי גופי' עניבתוספת

 אכילה בזמן דוקא דלאו ותירצו לאכול אפורק"ש
 בזמן דהיינו קודם מעט רק ק"ש זמן הוהממש
 מדוקדק לפי"ז והנה עיי"ש. הסעודההכנת

 לאותו נכנ*ס היינו דייקא 1כ1"סמשהע1*י
 ומפה שלחן לו מכינים תא באבילה לעסוקדבר
 ק"ש. קורא הוא הזמן ובחיתו לנטילה ומיםוסכין
 נכנסי"ן שב"א משעה הכוונה בכאן גםולפי"ז
 קודם קאש יקראו וזוז ההכנה בזמן היינווכף

 שפיר יתבן בסמוך לפמ"ש בע"ש  פוצ"ך )4(אכילה
 נכנסי"ם בתיבה דהנה מוכן שהכל כלומרפת"ן
 וסד"א ק"ש. זמן הוא אז ההכנה בזמןהכוונה
 לחמו ממרחק להביא היים הסעודה הכנתבזמן
 קמ"ל הלילה קודם רב זמן הוא שזה האופהמבית
 רק מוכן הכל שלהם הוא הפת שכבר בעתפתן
 זמן שהוא לסעודה הנצרכים הכלים הכנתבזמן
 תש ר"מ דברי )ד( נ"ל. אכילה, קודםמועט

 בלא בשלום לפתוח רצה כי הביאו לאדמשנה
 ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא לא כימחלוקת
 ברכו"ת מס' פתח ע"כ השלראם. אלאלישראל
 שהכהנים הזמן אותו כי מחלוקת בלאבשלוים
 אליבא ק"ש זמן הוא בתרומתן לאכולנכנסין
 דתוספתא ותנא כמש"ל משנה סתם והואדכאע
 יכולין הדחק דבשעת להורות ר"מ לדבריהביא
 הדבר נרמז ב' בהלכה מ"ש עיין נ"ל. 1. עללסמוך

 יבמשנה
 לעיל לך כתבתי כבר אומרים רהכמים)ה(

 של התוספת הוזו שזה א'אות
 מאימת"י לשון שמבאר דתוספתאהתנא

 דמחניתין דרישא להורות אימת"ק )לאשבמשנה
 סתם הוא אלא ההד )בלחוד( ר"א דברילאו

 זכאותן ומהכהנים )ו( חכמים דברימתניתין
 לפרש א"א נכנסי"ן שהכהנים משעה במשנהוא'

 דעל ענאי אצל ב' אות לעיל כמ"שנכנסין
 יקרא. מתי כהן התוס' קושית קוצה לאהכהנים
 ברחך על הבן. עת בבל ההוה דבר אינו  שזהכיון
 לנו להורות נכנסי"ן  לומר  דמתניתין התנארקרק
 טמאים בכהנים היינו מדבר הוא כהנים איזהעל
 היום והן הטהורים אצל היום עד נכנסושלא
 בפירוזן למיתני התנא רצה ולא ונכנסיםטבלו

 לשון דבחר משום טמאי"ם שהכהניםמשע"ה
 בהתחלת ובפרט וכו' הכתוב עיקם שהריערומים
 במשנה הזה הפירוש לנו להורות ובכדיאמריו
 שהכהנים משעה דתוספתא התנא לנוביאר

 י וכו'זכאין
 בסמוך ויתבאר במשנה עמאש בתרומתץ)ז(

 סימן )ח( עליו עינדשים
 הלשון. זה כל כלל אין במשנה צה"כלדב"ר
 והנה מיותרת.  הרישא או מיותר  הואובאמת
 קא אימתי כהנים מכדי אמתניתין מקשינןבגמ'
 צה"כ משעת ליתני צה"כ משעת בתרומהאכלי

 אימתי כהנים קמ"ל אורחא אגב מלתא)ומשנינן(
 דכפרה קמאל והא צה"כ משעת בתרומה אכליקא
 שמשו ביאת וטהר השמש ובא כדתניא מעכב'~א

 מעכבתו כפרתו וזוין בהרומה מלאכולמעכבתו
 בכהנים מתניתין מיירי וממילא בתרומהמלאכול



בנשכהתוספתאוהיהצח

 כפרה מחוסרי הם ועדיין שמשן והעריבשטבלו
 הזב כגון הח' ביום כפרתן להביא הםשצריכין
 ביאת השמש וב"א דהאי וממאי הגמ'(ומקשו
 היא אורו ביאת דילמא יומא טהר וטה"רהשמש
 אורו ביאת )פירש"י גברא טהר וטהרומאי

 עצמו האיש ויטהר הח' ביום השמששמאיר
 א"כ שילא רב בר רבה אמר קרבנותיו(בהבאת
 כדאמרו יומא טהר וטהר מאי ויטהר קראלימא
 הא במערבא יומא ואידכי שימשא איערבאינשי
 כלומר )נ"ל זהו שמיע לא שילא רב ברדרבה
 כתיב בכ"מ הרי שהקשו התוס' כקושית ס"ללא

 ביאת השמש ובא האי מיבעיא. לה ובעיוטה"ר(
 ב-את דילמא או יומא טהר וטהר ומאי הוזושמשו
 לה פשטו והדר גברא טהר וטהר ומאי הואאורו

  צה"ב לדבר סימן בברייתא מדקתנימברייתא
 יומא טהר וטהר ומאי  היא שמשו ביאתש"מ
 הוא אורו ביאת דילמא בד"ה ובתוס' הגמ'עכ"ל

 האיש ויטהר הח' יום של אורו שיזרח עדפירש"י
 ועוד וכו' לפירושו ותימא קרבנותיו בהבאתעצמו

 אי השמש ובא האי לי' מיבעיא קאדבסמוך
 לדבר וסימן מברייתא ופשיט הוא אורוביאת
 שמשו העריב )דנגעים( ממתניתין ליפשוטצה"כ
 קושית על להקשות יש והנה עכ"ל בתרומהאוכל
 רבעי מערבא מבני לפירש"י מקשו דקאהתוס'
 ממתני' ליפשטו מברייתא ופשטו מיבעיאלהו

 ממשנתינו ליפשטו לאקשויי ה"ל עדיפאדנגעים
 שהכהנים משעה בערבי"ת א"ש קוריןמאימתי
 לומר אפשר האיך וא"כ בתרומתו לאכולנכנסין

 של אורו ביאת היינו וטהר השמש ובאדהפירוש
 איירינן קא דערבית בק"ש אנן הרי השמינייום
 משום כן התוס' מקשו דלא הא צ"ל ע"כאלא

 מיירי דמשנתיט די"ל למיפשט ליכאדממשנתינו
 הצריכים אבל כפרה וא"צ שטבלובכהנים
 עד בתרומה שאסורין לך אימא לעולםכפרה
 תקשה ואי כפרתן ויביאו הח' ביום היוםשיאיר
 בכהנים מיירי דמשנתיע לומר אפשר יהי'האיך
 ליתני לדוכתי' קושיא תהדר הרי כפרהשא"צ
 בכהנים סימנא למיתני ול"ל צה"כמשעת

 הנה כפרה. שצריכין בכהנים אמרינן אידבשלמא
 אבל מעכבא לא דכפרה קמיל אורחא אגבמלתא
 מלתא כאן אין כפרה שא"צ בכהנים מייריאם

 קא כפרה שא"צ דכהנים אדרבא י"ל אורחא.אגב

 קודם השמש ביאת התחלת  בנמן בתרומהאכלי
 זמן גופף והיא דערבית ק"ש זמן הוא ואז~ה"ב
 למיפשט ליכא ממשנתינו ע"כ הבן קמ"לק"ש(

 ממתני' ליפשוט התוס' קושיות דגם בגמ')ועמ"ש
 : עיי"ש( לק"מ ג"כדנגעים

 מסופק לכאורא הוא המשנה פירוש כןראם
 לאכול נכנסין שהכהנים משעה הפירושאם
 גופא והיא כפרה שא"צ מכהנים מייריבתרומתן

  הוא הפירוש או לבה"כ קודם ק"ש  דזמןקמע
 דייקא בצה"ב ק"ש וזמן כפרה שצריכיןבכהנים
 קמ"ל. אורחא אגב מלתא מצה"כ תנא דלאוהא
 צה"כ לדבר סימ"ן לע וביאר דתוספתא התנאובא

 שצריכין בכהנים הוא המשנה דפירושלהורות
 אורחא אגב מלתא צה"כ תנא דלא והאכפרה
 בתרךמת"ן בתיבת במשנה הדבר ונרמזקמ"ל.

 : ודוק בגמ'עמש"ש
 ראי' תוס' וכו' לדבר ראי' שאין ואעפ"י)ט(

 התם מיירי לא דהא אינהגמורה
 ביום תלי לא דבק"ש פירוש עכ"ל ק"שלענין
 שנא' לדבר. זכך )י( וקימה בשכיבה רקולילה
 ברמחים מחזיקים חצים במלאכה עושיםואנחנו
 הלילה לע והי' ואומר צה"כ עד השחרמעלות
 ונראה בגמ'. הלשון כ"ה מלאכה והיוםמשמר
 מקשו  והגה בתוספתא, בכאן להגיה צריכיןרכן
 לילה שמשא ערבא מכי וכ"ת ואומר מאיבגמ'
 הלילה לנו והי' ת"ש ומחשכי דמקדמיזאינהו
 מלאכ' והיום מדקאמר רש"י מלאכה והיוםמשמר
 יסמא צה"כ עד השחר מעלות דעבר האיאלמא
 קורא מלאכה עת דכל איכא לדבר וזכרהוא.

 י עכ"ל יוםהכתוב
 ב,הלכה

 שהי אותה )א( קורא שאדם פעמים אומרר"ש
 שיעלה קודם אחת בלילה )ב(פעמים

 ידי יוצא ונמצא עה"ש משיעלה )ג( ואחתעשש
 : לילה הכל יום של ד(חובה

 יתכן פעסי"ם אמרו וכו' פעמיים אומרר"ש
 דהא ורא"ש ורמב"ם הרי"ף לשיטתשפיר

 לעלות סמוך תיכף שחרית של בק"שדיוצא
 דוקא הויו ללבן תכלת בין יכיר בטרםהשחר



צטנמוכהתוספתאוהיה

 אח"כ לקרותה יכול יהיה שלא אונס איזה לוביש
 ; בתוס' ועיין וריקא פעמי"ם אמרע"כ

 התנא דאשמועינן מה עיקר לפי"זרהבה
 להורות ר"ש דברי בהביאודתוספתא

 דייקא הוא דשחדית ק"ש זמן דעיקר הגםלנו
 יצאו הדחק בשעת עכ"ז ללבן תכלת ביןמשיכיר
 ג"כ לעיל כתבתי א' ובהלכה מיד. לעה"שסמוך
 ר"מ דברי בהביאו דערבית בק"ש כוונתו הטורכן
  הוא דערבית ק"ש זמן דעיקר הגם להורותג"כ
 הדחק בשעת עכ"ז חכמים כדברי בצהאכרוקא
 הדבר נרמז והנה דר"מ. הזמן על לסמוךיכולין
 ב2טחרי"ן בערבבן דגרסינן מה לפוםבמשנה
 דהתחלת לנו להורות שחרין תרין ערביןתרין
 בעינן בבקר הן בערב הן לכתחילה ק"שזמן
 כיון היום ותוך הלילה תוך מעט שיהיהדוקא

 אבל בודאי. בהור זמן בעינן הואדאורייתא
 ובהתחלת הערב בהתחלת יוצא הדחקבשעת
 יתכן שחרי"ת ערבי"ת הגירסא לפי )וגםהבקר
 עה"ב קתני דלא הרמ"ז שדקדק מה לפיג"כ

 משא"כ השחר בתוך הערב בתוך הוא ע"כשפ"ר
 בשח"ר תנא ק"ש קודם שנק' ק"שבברכות
 מבארת התוספתא ולפי"ז במשנה( עמ"שובער"ב
 אדלעיל קאי היינו ארת"ה )א( המשנה לשוןבזה
 ותוס' וברש"י בגמ' עיין בלילה )ב( ק"שעל

 החמה הנץ עד לילה נק' עדיין אדם בנידבלשון
 הגירסא ובגמ' וכו' לנמצא עה"ש משיעלה)ג(

 אינו ןנמצ"א תיבת וגם עה"ש שיעל"הלאח"ר
 יתר שפת הוא לכאורה ובאמת שלפנינובגמ'
 של )ד( י"ח יוצא אומרו להתבונן מהראויוגם
 דק"ש יו"ט ושל לילה של הל"ל לילה ישליו"ם
 בדברי דין חידוש ונ"ל בקריאתו מוקדמתדלילה

 בעינן שחר של התמיר בהקרבת דהנההתוספתא
 וחשבו הלבנה מאור עלה פ"א כי המזרח כלפני

 משמיענו והנה התמיד. ונפסל עה"ששהוא
 עדיין דיוח הק"ש כשקרא דהיינו כן אינושבק"ש
 ואח"כ לאו אם השחר עמוד ההד אם מסופקהיה

 ז"ש היום ק"ש י"ח יוצא עה"ש שהיה לונתברר
 חובת ידי יציאת יו"ם ש"ל י"ח יוצאונמצ"א
 )יתברר( לא כי אח"כ שמצא מציאה כעין הואהיום

 ודאי יום הוא אם הקריאה בשעת]נתברר[
 י נ"ל י"ח יצאאעפי"כ

 אחד מחכם התוספתא על פירורי ת"י ישרהנה
 התוספתא הביאה לא למה הקשה ווילנאמחכמי
 פעמים ר"ע משום ר"ש שבגמ' האחדתהברייתא
 כאן אין ולפמש"ל וכו' ביום ב"פ קוראשאדם
 רק סידרה לא שמתוספתא דרכינו לפיקושיא
 וחידותי' רמיזותי' המשנה לשון לביאור שהואמה

 גהלכה
 עונה )ב( הלילה הוה משמרות )א( ד' אומררבי

 מכ"ד )ד( אחת ונקעת לשעה מכ"ד )ג(אחת
 אומר נתן ר' בעת מכ"ד )ה( אחת והרגעלעונה
 אשמורת ראש שנאמר בלילה משמרותשלש

 לפניה )ו( שיש אלא תיכונה איןהתיכונה
 י יהולאחר

 אשמור"ת לשון ובמשנה משמרות ד,)א(
 משמרו"ת ג' א' ר"א תניא בגמ'אבל

 בפלוגתא להטן שם וכן יצחק בר שמואל ברבוכן
 קדמו אשמורת לשון הכל ובמקרא ור"נדרבי
 ראש וכו' גדעון ויבא אשתוהו"תעיני

 דכשתדבר ונ"ל אשמורו"ת לראשהאשמור"ת
 נקרא הלילה מז חלק כל הנה הלילהבחלקי

 המלאכים פקודת התמנות שם עלאשמור"ה
 כת מחלקי חלק בכל ולזמרן לשירןהממונים

 כמדבר פ' לתורה בפירוריו רש"י כתב וכבראחת
 ממונה שהאדם מינוי כ" משמרת"י אתושמרו
 המקרא בכל משמרת קרוי לעשותו עליוומוטל
 כל על הממונים מהמלאכים כת כל א"כעכ"ל.
 מהלילה חלק וכל משמך"ה קרוי מהלילהחלק
 והבן בו אשר המשמר ע"ש אשמור"הקרוי
 סוף עד ק"ש לענין ר"א שאמר במשנהוא"כ

 הלילה חלק על כונתו הנה הראשונהמאשמורת
 דאיכא קמ"ל אורחא דאגב )הגם אשמורהנקט

 רק הוא  זה וכו' ואיכא ברקיעאמשמרך"ןן
 אינו בק"ש דמדבר הדין עיקר אבל אורחאאגב
 שע"פ הלילה בחלק רק המלאכים בכתותתלוי
 בפסוקים הוא וכן ובשכב"ך נקרא ההואהזמן

 א2טמורר"ת קראן הליל' מחלקי שמדברבמקום
 לר"נ הלילה הוי משמרו"ת ג' בגמ'משא"כ
 בתוספתא. בכאן וכן לרבי משמרות ד' אוולד"א
 כתות של המינוים התמנות ד' או ג' הכוונההנה



ברכהתוספתאוהיהק

 עבודתם לעבוד בלילה מתחלפיםהמלאכים
 ועבודתן בניו את זוכר הקב"ה ואו וזמרםבשירם

 רחמים לבקש רצון עת הוא )ואזבביהמ"ק
 משמר"ה( יקרא לזה הנה תהר"י(כמ"ש
 דרבי פלוגתא התוספתא שהביא מהלהנה

 ענינו ומה הלילה משמרות בעניניור"ג
 לדברי זכר כאן שאין ובפרט הק"ש בדיןלכאן
 דהתוטפתא שכתבתי כמו הוא אבלהראשונה '" האשמור טוף עד ק"ש בזמן שאמרר"א
 ר"א במשנה דהנה המשנה רמיזת לבארבאת
 הראשונה האשמור"ה סוף עד ק"ש זמןאומר
 משמרות ג' קסבר אי ר"א קסבר מאי בגמ'ומקשו
 וכו' משמרות ד' קסבר ואי שעות ד' עדלימא
 הא ומשני לאדם הניכרים זמנים הםדשעות
 משמרות ואיבא בארעא משמרות דאיכאקמ"ל

 ברקיע משמרות דאיכא הרא"ש וגירסתברקיעא
 היבא כי דקמ"ל היינו בארעא דאיכא היכיכי

 הלילה מחלקי חלק בכל שינוים רואיםדבארעא
 וכן וכו' שנ.' נוער חמור הראשונהמשמרה
 עבודת תתחלף כי חלק בכל שינוים ישברקיע

 קמ"ל מה והנה חלק בכל בכתותיהםהמלאכים
 דראוי דנ"מ הרא"ש כמ"ש הוא ע"כ בזהר"א
 המשמרות חילוף בשעת להתפגל שמים יראלכל
  והקב"ה רצון עת הוא שאו הגלות ועל החורבןעל
 גירסתינו לפי דגם בגמרא )ועמ"ש בניו אתזוכר
 ורש"י שפיר יתכן וכו' ואיכא וכו' דאיכאבגמ'
 הגם הנה עכ"פ עיי"ש( אחרת גירסא לו ישז"ל
 אין בהא עכ"פ ק"ש זמן לענין כר"א הלכהדאין
 ברקיע משמרות דאיכא דקמ"ל בהא עליוחולק
 המשמרות חילוקי בשעת ברחמי למפישונ"מ
 טוף עד ]ר"א[ )ר"ע( אמר זה לבעבור אשרברקיע

 התוספתא שביאר' וזה שעות אמר ולאהאשמורה
 והוא זה לידע לנו הצורך מן כי המשמרותעניני

 : למשנ'ביאור

 והרגע וכו' והע"ח לשעה מכ"ד אחת ערנה)ב(
 הידיע' וצורך רבי דברי קישורוכו'

 וכמה אמרינן דירן בגמ' דהנה נ"ל בזהלנו
 משמנ"ת( גירסאות )ובחילופי מחמש"ת אחתרג"ע
 ושמונים ושמנה מאות ושמנה אלפים ושמנתרבוא
 כמימרי'. רג"ע וכמה בגמרא אמרינן ותובשעה
 ומקשו רגע תיבת לומר שיכולין כשיעורהיינו

 לבוין רוצה בלעם שהי' דקאמרינן )אהאבתוס'
 מה וכו'( לקלל בכדי כועס שהש"י הרגעאותה
 הרגע שיעור )הרי הרג"ע באותה לומר יכולהיה
 כלם. לומר יכול יהי' ותירצו כמימרי'( רקהוא
 היה הרג"ע באותי מתחיל היה ראם תירצוועוד
 צורך בכאן והנה לאח"כ. גם בדבריו פועלח"ו

  הרא"ש כמ"ש הוא המשמרות בשינוי לנוהידיעה
 או להתפלל  וטוב רצון עת  ההוא  רהומןלהורות
 שינוי ומן והנה נפשינו. פדות ועל גאולתינועל

 כדברי הוא הרג"ע ואם רג"ע. הואהמשמרות
 יכולין ומה כמימרי' רק הוא הנה דידן.תלמודא
 כתירוץ לומר וצריכין הרגע באותהלהתפלל

 באותה להתפלל מתחילין ראם התוס' שלהב'
 התפילה בדברי גם מצליחים רצון העת שלהרגע
 הנה בתוספתא. בכאן רבי לדברי משא"כלאח*כ
 בשע' רןתכ"ל אלפים י"ג מן אחר רק הואהרבע
 וכמה כמה הרגע באות' להתפלל יכוליןהנה

 התוס' של הראשון כתירוץ להיות ויכולדיבורים
 תהיה רצו"ן הע"ח של הרגע בזאת דוקאדבעינן
 אדנ"י צירופי כ"ל נגד לשע' כחכ"ך )ג(התפילה

 מנין כשע' עיתים תקע"ך הם לעונה מכ"ל)ל(
 על שנכרתו כריתות תקע"ך ה"מ מלכותיסו"ד
 ע"ת בכל י"י את אברכה דוד אמר ועליהןהתור'
 וזתכ"ד אלפים י"ג הם א"כ בעת מכ"ד)ה(

 לפני' )ך( בגמ' ועיין עמש"ל בשעהרגעים
 דרבי אליבא גם הפסוק מתרצינן בגמ'ולאחרי'

 דהלכה
 ם אחר )א( בשחרית שמע את קוייזמאמתי

 תבירו )ב( רואה שיהא כדיאומרים
 החמה הנץ עם מצותה )ד( ומכירו )ג( ד"אברחוק

 מתפלל ונמצא לתפילה גאולה סומך שיהא כדי)ה(
 ר"ע אחר מהלך הייתי אחת פעם יהודא א"רביום
 אני כמדומה )ז( ק"ש זמן הג.עו )1( ראב"עואחר

 בצרכי שעוסקין אלא )ח( מלקרותשנתייאשו
 הם התחילו ואח"כ )י( ארניתי קריתי )ט(צבור

 י הרים ראשי על חמה )יא( נראתהוכבר
 דהאי כתבו התוספות וכו'. אומרים אחרים)4ס

 דשם הוא ר"מ ישאחרי"ם
 משיכיר אחר שיעור ר"מ אמר בגמ'בברייתא

 אין התוספתא דברי בכאן ומיהו לכלב ואבבין



קאברכהתוספתאוהיה

 ' דבר על בגמ' מש"ש וכלין כן לומר הכרחלנו

 :התוספות

 התוספתא המסדר הנה וכו' ברחוק חבירת)ב(
 דברי על הזאת הידיעההוסיף

 קשה דצנה המשנה. לשון לנו לבאר בכדיהמשנה
 כל להביא רצונו היה אם התוספתא המסדרעל

 בין הדיעות שאדי עוד הביא לא למההדיעות
 דס"ל ע"כ אלא לערוד חמור בין לבלבזאב

 הכרת שיער כ"א רק פליגי לא תנאידכולדש
 לנו שנה דמתניתין התנא והנה אחר. בדברהיום

 י"ל פשוטו לפי והנה ללבן. תכלת ביןמשיכיר
 דעמדא לגבבא דתכלתא דעמרא גבבא ביןכוונתו
 מידע נמי בלילא הא בגמ' ע"ז מקשו אבלתיוורא
 פי' וכפי ללבן. שבה תכלת בין אלא ומסקיידעי
 ללבן שבציצית תכלת בין היינו שםהתוס'

 הצבע שנקלס מקום בין פירש ורש"ישבציצית
 ונראה לבן. ונשאר נקלט שלא מקום ביןיפה
 התנא וכרי לנו ביאר התוספתא דהמסדרלפרש

 דס"ל לך לפמ"ש דהנה התוס' כפירושדמתניתין
 על קשה א"כ להו אית שיעורא חד תנאידכולהו
 אחר שיעור לנו ביאר לא למה דמתניתיןהתנא

 בשיעור דווקא ובחר בברייתא התנאיםשאומרים
 הזמן לנו לסמן רצה דלא וצ"ל ללבן תכלתבין

 זאב אדם. לכל כ"כ שכיחי דלא בדבריםדק"ש
 אבל מסור לכל ק"ש דהרי וערוד. וחמורוכלב
 יש הרי לנו קשה אבל יותר שכיחים ולבןתכלת
 מצוי יותר שזה חבירו את משיראה סימןעוד

 ע"כ דתכלתא דעמרא גבבא אדם לכלמשיהיה
 בין היינו ללב"ן תכל"ת בין התנא דכוונתצ"ל
 הנמצא הוא שזה שבה ללבן שבציציתתכלת
 השיעור זה נקט ע"כ אצלו ומצוי בבגדו אדםלכל
 השיעור דתוספתא התנא לנו סידר ממילאדייקא

 המשנה כוונת לנו לבאר וכו' חבירו אתמשיראה

 וכ"ה ריכירנ"ו בגמ' יבברייתא ומכירו)ג(
 שהתוספתא לומר ויש בכאןהפי'

  שהוא בחבירו רמיירי  ךבזכיך"ך בלשוןרמזה
 דאתי אכסנאי כהדין אותו שמכיר מכירורק

 . בירושלמי כמ"שלקיצין

 מן מצוה היינו מצותה עיקר מצרורה)ד(
 .המובחר

 ונמצא לתפלה גאולה סומך שיהא כדי)ה(
 לשון לבאר התוספתא באה ביוםמתפלל

 מאימתי במשנה רהנה ההלכה לידע וגםהמשנה,
 וכו' אומד ד"א וכו' משיכיר בשחרית א"שקורין

 עד אומר יהושע ר' החמה הנץ עד)ךגך23ר*ה(
 כאשר ביאור לו אין וגומד"ה לשון הנה שעות,ג'

 המפרשים עלי' וכדאיפלגו במקומוכתבנו
 ירד במשנה עוד והנה ובפירושים.בגירסות
 ולהתנסות לעלות יכול אם קרי( )ד,בעללטבול
 ויקרא ויתכסה יעלה החמה תנץ שלא עדולקרות
 סתמא הוא הנה ויקרא במים יתכסה לאואם
 אפילו בגמ' ומתרצינן כריי קיי"ל ואנןכר"א
 הותיקין והנה וכו' כותיקין דלמא כר"יתימא
 הטובל דידן ובנידון ג"ל לסמוך כדי כן ענשיןהיו
 קריאתו אחר יצטרך שהרי ג"ל יסמוך לאהזה

 הכוונה אבל אח"כ. ולמתפלל ולהתכסותלעלות
 כד הוא ותקנתם הותיקים כוונת באמתהוא

 ג"ל. לסמוך כדי כן שהתקינו וכיון ג"ללסמוך
 ג"ל לסמוך שא"א בפעם יארע אם אפילוהנה

 לפ"ז הנה מצות"ה. עיקר הוא הזמן זהאעפי"כ
 המשנה לשון לבאר התוספתא  כוונת הואזה

 שזמנה הגם רצ"ל החמה הנץ עדרגרכ2י4"ה
 לגומרה היא מצוה עכ"ז וכו' משיכירמתחיל
 גם לזה ונמצא ג"ל סומך שיהא כדי הזמןבאותו

 למצוה הזמן עיקר הוא דזה מודה יהושער'
 לדקדק אין ע"כ ג"ל סומך שאינו יארע אםואפילו

 דבאמת כר"א. דהלכה וכו' לטבול ירדמהמשנה
 ובזה מודה ר"י גם מצוה דלענין רק כר"יהלכה
 דר' המעשה אח"כ התוספתא שסידרה מהתבין
 : אי"ה שאבאר וכמו לסתור מעשה שאינויהודא

 זמן הגי'ע לדנ.ה נראה ק"ש זמן הגיע"י11(
ק"ש

 שהיא רצ"ל מלקרות שנתייאשו אני כדך23ה)ז(
 אין אשר כר"א דהלכה סוברהי'

 כדמוכח זמנה עבר שכבר החמה הנץ אחרלקרות
 לעלות יכול אם לטבול ירד המשנהמפשטות
 ואם וכו' החמה תנץ שלא עד ילקרותולהתכסות

 לומר דא"א סובר והיה ויקרא במים יתכסהלאו
 עם ייראוך בתפילה שיקיים כדי למצוהשהוא
 לא במים כשיקרא דהרי ג"ל יסמוך וג"כשמש
 ולהתכסות לעלות אח"כ יצטרך דהרי ג"ליסמוך



תוספתאוהיהקב

 המשנה מן פשוטו לפי משמע ע"כ יתפללואח"כ
 שראה כיון ע"כ ק"ש מצות עבר כבר הנץלאחר
 וכבר קורין שאינם ור"ע ראב*ע את יהודהר'
 : מלקרות שנתיאשו סבור היה להנץ סמוךהוא

 שהיה רצ"ל צבור בצרכי שעוסקין אלא)ה(
 להיותם מק"ש א"ע שפוטריןסובר

 פטור במצוה והעוסק צבור בצרכי אזהולכים
 : צבור צרכי עסק ובפרטמק"ש

 גדולה תימא הוא לכאורה ישנית"י קריתי)ט(
 אין דק"ש ובפרט ושנ"ה קראלמה

 זעירא דר' אמרו בירושלמי והרי לכפולמהראוי
 דמשתקע עד המטה( שעל )ק"ש וקרי וחזרקרי

 שמע בפ' כן לעשות שלא הפוסקים וחששובשינה
 ק"ש ומכ"ש ראשון פ' בל"ה ועיין בב"יעיין
 מודים כאומר שמ"ע שמ"ע דהאומר י"חלצאת
 דהנה לפרש ונ"ל הוה מגונה ועכ"פ דמימודים
 צבור בצרכי העוסק בירושלמי הדברמבואר
 יקרא דעכ"פ רמ"י הרב ע"ז וכ' הק"ש מןפטור
 ברו"ך( עם שמ"ע פסיק )היינו הראשונההפרשה
 איזה %ו יהיה עי"ז גם ראם כתב טל"חועיין
 עכ"פ והנה כלל יקרא לא צבור מצרכיביטול
 שני' פ' מקריאת ראשונה פ' על לחוש ישביותר
 בצרכי מעט רק מוטרד אינו אפילו שניידפרשה
 לפרש ויש מקריאתה א"ע לפטור יוכלצבור
 שרבותיו סובר הי' הוא דהנה ה"ק יהודה דר'בכאן
 וכוטרין צבור בצרכי שעוסקין משום א"עפוטריו
 הגם הוא יהנה ראשונה מפרשה אפילוא"ע
 כעוסק בעצמו נהג לא אחריהם לשמששהלך
 ראשונה פ' קריתי וז"ש מעט אפילו צבורבצרכי
 כטרוד אצלי נק' הי' לא כי שני' פ'ושנית"י

 מעט אפילו צבורבצרכי
 בעת באמת כי הם התחילו ראה"כ)ירד(

 בברכי טרודים היו לאהליכתם
 :צבור

 כדי זה ועשו ההרים יאשי על חמה)יא(
 פר' דהלכה לתלמידים הלכהלהורות

 לכתחיל' מותר החמה הנץ אחר ואפילויהושע
 לקיים מצותה עיקר היא הנץ קודם רקלקרות
 לתפלה גאולה סומך אינו ואפילו הותיקיןתקנת
 הנץ קודם לקרותה כותיקין לעשות היאמצוה

 : והבןוכמש"ל.

 פטודין במצות העוסקים וכל )א(ההתנין
 ומן )ג( התפילה ומן )ב(מא"ש

 לחתנים פרט )ך( בביתך בשבתך שנא'התפילין
 במצות לעוסקין פרט )ה( בדרךובלכתך
 מק"ש פטור התן ובמשנה רבים ישוןהחתנין

 דאפילו להוסיף התוספת"א באהוהנה
 ומצי אהדדי מדכרי דקא וסד"א חתני"ם הרבההם

 לך ואומר דפטורי. קמ"ל %מצותן ולחזורמכוונו
 וכו' קורין האומני"ן אמרינן במשנה דהנהעוד
 סד"א הנה מק"ש. פטור חת"ן ואח"כ רבים.לשון
 מדכרי שנים אבל אחד חת"ן קאמר דוקאדודא.
 דמתניתין התנא דנקט והא דפטורי. קמ"לאהדדי
 בלשון מיירי הפרק רכל משום יחיד לשוןהת"ן
 וכו' ובלכתך ובקומך בשכבך הכתוב כלשוןיחיד
 קמ"ל רבותא רבים לשון האימני"ן דנקטוהא
 ויקרא זה ירד סד"א רבים אומנין הםאפילו
 בעה"ב ש% מלאכתו תתבטל דכא הב' ירדואח"כ

 ! לירד דא"צקמ"ל

 אמר במשנה הנה במצות העוסקים וכל)א(
 והנה מק"ש פטור התן סתםהתנא

 הנה האלמנה את כונס אפילו לכאורה לפרשיש
 דהעוסקים יומיא חתניו וביארה התוספתאבאה

 ועיון במחשבה טירדא דוקא נקרא עס*קבמצות.
 בה שפירשו בדית לע10"ק שמברכיןכענין

 הת"ן והנה ומחשבה בעיון פלפול היינולעסו"ק
 את בכונס דוקא הוא במצוה דהעוס"קדומיא
 יעשה שלא או בתולים, עסקי על שמחשבהבתולה
 דמתניתיל והתנא המפרשים. כמ"ש שפכהכרות
 דוקא בתורה נקרא שההן הת"ן בתיבתרמזה

 במתניתין: וכמש"ש הבתולה אתבכונס
 עמ"ש התפילין ומן התפילה ימן מקשש)ם

 דנקט פ"ג ריש המשניותבפירוזם
 נקט דלא והא המצות שארי ומכ"ש דחמיריהנהו
 מכל פטורין במצות העוסקים וכל החתניםסתם
 משמע דהוה בתורה האמורות המצותשאר

 ועיין תעשנה. לא אשר י"י ממצות ג"כדפטירי
 י תר"י ובדברי ובגמ' במשניותמש"ש

 הידיעה בה"א אומרו התפיליןומן)ג(
 המשנה על עמ"ש התפיליןהתפיל"ה

 :שם

נערכה

 ה'הלכה



קגברכהתוספתאוהיה

 פטור חת"ן רק תנא לא התנא במשנהוהנה
 ק"ש מן דוקא לטעות מקום וישמק"ש.

 נפשי על לבקש לעמוד נינתו דרחמי תפילהאבל
 טירדא כאן שאין התפילי"ן מן וכן יפטור.לא

 והוסיפה התוספתא. באה הנה עליו.כשמונחין
 בק"ש התנא משמיענו אך התנא. כונת כןשאין
 אתיא ותפילין ותפלה בפרקין עסוקין אנודקה

 מכ"ש פטור דאורייתא דק"ש מק"שבמכ"ש
 לכון שא"צ ק"ש מה תפילי"ן וכן דרבנן.מתפלה
 לי'.  פטריגן ואעפ"כ ראשון  בפסוק רקרעתו
 וכן מהם רעת  להסיח שאסור תפיליןמב"ש
 שאר  ולא  חתן רק הזכיר לא רמתגיתיןהבגא
 עוסקי שארי דשאני י"ל והנה במצות.עומקים
 כ"כ לו בנקל ז שא' חתן דשאני חתן מןבמצות
 התום' וכמ"ש כרגע אפילו מגבו הטירדאלהסיר
 התוספתא. באה והנה סוכה. במס' זוסברא
 חת"ן נקט רק התנא. כונת כן ראין לנווביארה
 מק"ש פטור ואעפ"כ דמחשבה רדא ט רק לושאין

 מעשיות מצות בשאר בעוסקמכ"ש
 בשבת"ך דדרש נראה לחתנים פרט)ח

 היינו אשתו זו בית"ו רצ"לבבית"ד
 והיינו אשתו זו בביתו דעתו נתישבהכשכבר
 נתישבה יא בעל לא שעדיין חת"ן משא"ככשבעל

 . וטרידדעתו
 בגמ' במצית לעוסקין פרט בדרך ובלכתך)ה(

 כי פפא א"ר משמע. מאימקשו
 ימי ומקשו רשות כל אף רשות דרך מאידרך
 אמר ואפ"ה מצוה "דבר אזיל דקא עסקיניןלא

 בשבת רחמנא לכתוב א"כ וכעורצו ליקרירחמנא
 ובלכת דידך בשבת ובלכתך בשבתך מאיובלכת

 נראה הנה פטירת דמצוה הא דמיחייבת הואדידך
 תרי לכתוב התורה דהוצרכה הא לפי"זלפרש
 נכתב לא דאי לחתן וחד מצות לשארי חדמיעוטי

 שאין לחתן רק או לי' מוקמינן הוה מיעוט חדרק
 בשם וכמש"ל מלבו הטירדא להסיר לובנקל
 יכונן בקל המצות בשאר בעוסק משא"כהתום'

 יחזור ואח"כ ראשון בפסוק עכ"פ לכויןמחשבתו
 הלכה לומד כשהי' רבי שעשה וכמולמצותו

 בשארי רוקא  בהיפוך מד"א באפשר אולתלמידים
 חתן משא"כ רבה וטירדא עשי' בהן שישהמצות
 מחשב' טירוד רק אינו בעילה בעסקבחושבו
 שכבר וכיון מיעוטי תרי בעינן ע"כ למעשהקודם
 לאוקמי ביותר מיסתבר מיעוטי תרי לנויש

 וכמש"ל דחת"ן אמיעוטא קאי בבית"ךבשבת"ך
 דעתך נתיישב"ה כשכבר ירצ"ל אשתו זובית"ו
 דעתו שטרודה חתן משא"כ אשתך זובבית"ך
 בדרך ובלכתך הב' והמיעוט פטור אשתובעסק
 כי המצות בשארי עוסקים למעט צודקיותר
 בגמ' והנה הרשות. לדבר הם הדרכים רובעכ"פ
 בביתך בשבתך בהיפוך הברייתא לשוןהביאו
 לחתן פרט בדרך ובלכתך במצוה לעוסקפרט
 בהיפוך הוא דברייתא התנא אותו דסברתי"ל

 דה"ק חתן. למעט בדר"ך ובלכת"ך צודקדיותר

 בלכת משא"כ מיחייבת. קא בדרך דידךבלכת
 פרט בביתך בשבתך בעלמה גבר דר"ךמצוה
  והוא בבית נעשיז המצות רוב כי במצוהלעוסק
 משא"כ מיחייבת קא בבית דידך בשבתאומר

 מקום בזה לי שיש ודע בבי"ת במצותבעוסקך
 והי' ובפ' שמע בפ' ליב"ע המיוחם בתרגוםעיון

 . להאריך אוכל ולאא"ש
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 לנו ~השאיל שהואיל שליט"א מאשקאווימש צבי מוהו"ד להרה"חתשוא"ח

 וכש"ס דויתי ומזוני היי בבני יתברך כי עליו תגן הגה"ק זכות הנוכחי,הספד

 והחסידה הצנועה מורתי אמי של ולזכרה לשמה מוקדשת זושהדורה
 ז"ל יצחק ר' הרב בת ע"ה אייזנבאך יענמעמרת

 ירושלים תשי"ט, תשדי ד/ גדיה צום כווםנכניע
 ה. ב. צ. נ.ר2.


