והיהברכה
םפ ר

על משניות ברכות ותוספתא
השאיר אחריו ברכה אא"ז אישחי רב פעלים האשל הגדול שגדלוהו מן השמים
כבוד אדומו"דהרבהגאוןהקדושהמפורסםבכלקצויארץנזוהחכמיםופאר הרבנים
רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא אספקלריא המאירה מנורה הטהורה
אשר רבים וכן וצלמים הלכו לאורו לשתות בצמא
איש אלקים קדי
דבריו הקדושים כקש"ת

מ ".צבי אלימלך שפירא 'איי"
מהצבט ישומכר האבד"ק דינאב יע"א

אשר כבר הופיע אוד תודתו בחיבוריו הנודעים ע"פ תבל למשגב ה"ה ספר
בני יששכר ,ריח דודאים ,דברים נחמדים ,אגרא רכלה,
דרך פקודך ,רגל ישרה ,מעין גנים ,חדושי מהרצ"א,
הוספות מהרצ"א,
כלי הרואים,
אזהרות מהרצ"א,
אגרא דפרקא ,דרך עדותיך

*449יף מלי-א"א~1
יצא לאורנעשנתתרל"ה)ע"ינכוו הרבהמופלגהחסיד בנש"קמוה' זנאיךמשולב]האיראנ"י
כנלאנצהוט בהרב החסיד המפורסם מוה' וכמואל ז"ל בן לאותו צדיק הגאון הקדוש
המחבר זללה"ה וזכותו יעמודלי לבצע זממי ולגמור את החלק השני מספר הזה הנקוב בשם
ה הגדול בכמותו מחיבור זה כשלשה פעמים (אשר הוא כעת תחת מכבש
מגיד וזעלימ
הדרדס) ולהוציאו לאור במהרה

ועתהיו"ל בהגההמדויקתוהערות ומראה מקומות
מאחד מחו"ר הישיבות בירושלים תובב"א.

יררשלים

פעיה"ק

שמ"

האי מהדותא  -כתבי קודש

מכבוד אדמו"ר הרב הגאון האמהה שר התורה איש מכבוד הרב הגאון האמתי שר התורה נזר החכמים
אלקים קדוש בוצינא דגהורא אספקלריא
והנבונים סוע"ה נר ישראל רשכבה"נ כקש"ת
מוה' יוסף שאול הלוי נאטי3זאהן זצללה"ה
המאירה תפארת ישראל ע"ה ,פטיש החוק רשכבה-ג
האבדוק לבוב יהגליל.
מרן וזהבן האלברשטאם (שליט"א) ויו"ד
הן נא לפגי ספר אפאר מחסדו נודע בין החיים הוא
האבי"ק צאנו והגליל.
הרב הגאון הקדוש וה" למאורות המפורסם
בצדקתו ותורתו הדב מוה' צבי אלימלך זצלל"ה
בשך; יום ג' פינחס תרל"ד למ"ק ש1א3ז
האבד"ק די 11243בעל המחבר כמה ספרים שוגים
אקלע לאתרן הרבני המופלג החסיד בנשחק מו"ה המפורסמים בשמם ימעשיהם ודבים אשד ישוטטו לבקש
מאיר משולם נ"י נכד להרס הגאון הצדיק מדי תורתו וצמאים לענוותם וכעת הביא הרבני המופלג
הקדוש המנוח מוה'צבי אלימלך זצלה"ה מדינאב החסיד מו"ה מאיך משולם שפירא נהרס מוה'
ובזו חיבור נהמר ומפואר על מסכת ברכות מא"ז הרב שמואל בן לאותו צדיק מוה'צבי אלימלך שלהיה
הצדיק הנצל (וכמדומהלי שהחיבור הלז הראה לי הרב החיבור הלז והוא על מס' ברכות בשליתית ובפירוש
יגרךדבורים המשניות ביאורים נחמדים וגס על ד' מס' זרעים
הצדיק זלה"ה בעודו בחיים חיותור8441יינ
נחמדים ודברים מוקמחי לב יסדגבון לחלקת ובקש ממני לראות ולעיין בה ולהודיע לבני אדם מה
בם.
ולהפיץ בישראל) מגיד תעלומות חכמתו ותורתו כאשר
כבר זכינו להנות מאוד תורתו בכמה ודבורים על פני ויקלה אמת נכון הררבאדיתכיי כל במדאה בו ימצא
תבל וזה שם הספר אשר יקהה לו ולגיד ולעלומה
טעם כעיקר בדבריו הנעימים כן
ם מתנוצץ נו מקצת קבלה והוא
(אדמו"ד הגאון הקדוש שליט"א קרא שם הספר על מס' במורהטוביאור יג
ברכות ולגיד וכעלומה אבל הספר על משניות קרא נקרא צקיה ברדה ומגיך תעלומה וכשמו כן
אא"ז הגאון הקדוש זצלל"ה בעוד בחיים חיותו דוקים הוא מגלה תעלומות בכל תיבה ותיבה ולהיות כי אין
ברכה המו"ל) ונכדו הרבני הנ"לכיהעיד ד' את רוחו כסף להמציא לביה"ד ורצונו להדפיסו ע"פ פרענומראגטין
לזכות אותנו גם בירבור היקר הלז מהראוי לחזקו הנני מבקש מכל איש הירא וחרד ולבו ראה הרבה
ולאמיו בכל מה לאפשריילתת לו מעות קדימה למען בספריו הנחמדים וכמעשיהו שם כן מעשיהו כאן אשד
יוכל להוציא מחשבתו מכח אל הפועל ולהביא אל חתום יחתמו ראשיהם למען יה" לכסף מוצא וזכותא
התכלית המכין וכלווגצטייעיפ לדבר מצוה זד דמד דנפיוט סובא ימליץ טוב בעד הבעה"ח וזאת גלוי
י הישועות וידוע דברי תורתנו הקדושה לבל יבא בשדה אחר לעשות
יתברכו מטעון הברכות ומטעינ
המזוני רויחא ובהשפע ברכה כדבר אשראין לו שחר בלי רשות המביא לביה"ד וכל
ם סלה ינוחם שארית ישראל לא יעשו המס"ס יתברך מטלי הברכות ושובע שמחות כנפש
בובהנצילחהוכיס
המבקש הכותב לכבוד הגאון המחבר זצללה"ה
עולהלהדפיסו שניתבלי רשות הרבני הנ"ללבלתי ליקום
הצעיר יוסף שאול הלוי נאמינזאהן
בארור ח"ו והשומעים תבוא עליהם ברכת טוב.
אבד"ק לבוב והגליל.
דברי מוגר בצדקת ודורש כבוד התורה
בותכ וחותם יום ר' לסדר שופטים ושוטרים
ער"ח אלול תרל"ד
הע חיים האלברשמאם

חיי

מכתב הרב הגחון השבהק נר ישדכו פאד הדודעה.י צבא מלא ספראארי שכחבורה כקש"ת מוה' יצחק
שמעלקים נ" האבד"ק פרעמישלא יה~יל:
יהגאון הצדיק המפורסם בה'צבי אלימלך זצלה"ה בספריו הקדושים המלאים צוף
ככר יצא לו כונילין ל
ונופת ויראת ד'מפיקים נוגה בדברי חו"ל ומשיבים נפש ליראתו ועבודתו יתברך .ועתההנני ב1שב!הה
המופלג החסיד מ' ולאיר כמלולם נ"י להוציא לאור ספרו של אדם גדול
כינתן ר' בלבנכרוה
רכבונתי נקרא נשם "והיה ברכה" ,כי ביכה בר למפתי צדיק
זקנו הקדוש  %מס' בר
תורת אמת דבש וחלב תחת לשתו ודבריה שהם
ירובבו בעתם
הםעליץתחת לבולטו להפיק ברכת שמים טעל לכל יתרשל.
כבהדונו של עול
והגה המפורסם אין צריך לאלדידי הלא לדבותי ובלי תפונה ישמחו כל אהובי תורה ויראי ד לקראת
ספר הזה היקר היוצא ממקוד עיד וקדיש אר" דבי עלאי ורע" מהיברא אולם לאשר הרבני
המופלגהימציא לאור טד יטר לבל יבוזו זרים ינקך להדפיס שנית הספר הזה הנני להזהיר באזהרה רבוך
רשותו נחלתו הוא ובן יכוה""ו בגחלת הנחש ושארית ישראל לא יעשה עולה
כ
לטלירינו להדפיסובלי
יצלה"ה שרוססויגן על התומכים ומסיעים לדבר מצוה ועל כל ישראל כנפש
וזכותו של הגאון הצדיק המחבר ז
המדבר לכבוד ההורה ולומדיה:
מערמישלא יום ג' מ"נ למב"י שטן עוד חזון למועדויפיח לקץ.
יצחק שמעלקיס האנדם"ק

כךהיא דרכה של תורה
.שיטת הלמודי

מרן בעל והיה ברכה זיע"א

היגוה
תידחש"ס כעת שבתו על הוד כוהו חרבנות בק-ק
מא
לס
[מתוך דברות קרשו בסעודת מצוה כ
מונקאשש חמזטירה יכב.ץ ,ביום כ*ו אלול שנה תקפ"ז לס"ק לפרס א"ם הכנידם שמח"ה
חללוי*ה נעתק מספרו הקדוש דברים נחמרים ,ירושלים תשי"ז]
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והיה ברכה
פתיחה למסכת ברכות

גרסינן בגמ' שבת דף לפא אמר ר"ל מה
דכתיב והי' אמונתעתיך וכר אמונת
זה סדר זרעיםופירש"י זלל שעל אמונה הצדם
והמכין להפריש מעשרותיו כראוי ע"כ (לפי
זה יתורץ לנו למהשינה רבינ*ו הקדוחה
רור
פי
יסדר הנ"ל לקרותו כשם הכתובאמונית אבל
ה
שם
להיות דחז*לגזרו שלא לסמוךעל כל אדםבענין
המעשרות וגזרו להבריש דמא*י מפירות ע"ה.
הנה באם ה" שם הסדר נק' אמונית היה פעלם
סותר את דיבורם ע"כ שינהרבינ"ו הקדו*ש את
השם .ושפשר לומר דלבעבור זהשינה רשיי ז"ל
פירושו מפירחח הירושלמי ומהביאו התר כמוש
בסמוך אי"ה משום דלפירח 4הירושלמי קשה
למה לא נקרא הסדר כשם הכתוב):
רהתוס' נתבו (חמונ*ת) מפרש בירושלמי
שמאמיןבחיעולמיםוזורעעכ"לוהנה
בתחלת העתן נרצה הכתנה דהנה האדם הזורע
ומשליך התבחשה לארץ הנה ההן כמאבד .אבל
עח4ה זאת מפאת האמונה התקועה בו שמאמין
בחיעולמים אהדריצמיחויוחזרלוכפליםרבים.
אבל כד מעיינת שפיר א"א לפרש כן .דשאיך
יתכןסומר דבזולת האמונהבחי עולמים לאהי'
אדם תרע והלא הרבה ממכחישים והאינם
מאמינים במציתות קדמון והרבה שאינם
מאמינים בהשגחה .ובפרט בפרטיות ההשגחה

בשפלים בעוה"ז .הנה הנם המון לאומים רבים
ע"פ תבל והנה זורעין וחורשין וקךצר~ם דמברי
שהכל מתנהג בטבע .תרך נאמר דמש*ה רמז
הנביא לסדר זרעיכם בשם אמננ"ת דבזולת

האמונ"ה לא הי' אדם זורע .ונ"ל דפירוו4א

דירח4למי הכין הוא.
זרעי"ם אמונת .להורות לנו ומהזורע לצ יאמר
כחי ועוצם ידיישה וכה .רק מחויב להאמי"ן
בחי עקמים .יקרים האמונה בהשגחתו יתיש
והח"כ יזרע .וזריעתו הוא רקכי כן יסד המלך
להחנהג במנהג דרך ארץ .צבל הצמיחה תהי'
בהשבתהכפיאהגריגזורהיוצר כל ,הוא אלקיט.
ה יפותכן הכתוב זרעו לכם לצדקיה וכו',
רגיז
~דקנה הו"ל) קאמר לצדקיה .הכוונה
אתם עשו את שלכם ותזרעו להיות לכם הכנה
לצדק"ה שיעשה עמכם השי"תויצמיח תבואתכם
וקצרו לפי חסיד שיעשה עמכם הש"י:
לפ"ז י"ל ג"כ דלבעבור זה שינת רבינ*ו
הקשקש לקרוא שם הסדר זרעיים ולא
דף ל*ונ ת"ר ואספת
אמונית .בהנה בגמ' ם
דגנך מה ת"ל לפי שנא' לא ימחט ספר התורה
הזהמפיך דברים ככתבן(רשיי שלאיעסוק
בד"א) ה"ליכו~
אספת דגנך .הנהג בהן מנהג ד"א
.
ל
א
ע
אפשר אדם
דברי ר' ישמ רחביי
י
מ
ו
א
תורה מה תהא
חורש בשעת חרצתה תורע
כן
וי
עלי' אלא בזמן שישראל עוש
ירצוף של מקום
מלאכתןנעשיתע"יאחריםוכו' אמראביי הרבה
עשוכר"יחילתהבידן כרשב*י ולא עלתהבידן.
א"ר רבא לרבנן במטותא מנחכןביומיניסןוכו'
לא תהחזו קמאי וכף הנהאביי ס"ל להלכהכר"י
(וכזפ הרמב"ם להלכה) .והנה אם ה" שם הסדר
אמונית ע"ש אמונת חי עולמים בעסק הזריעה
התנויכולין לומרדיתנהג לגמריע"י אמונההמן
ומש"ה קרא הנביא לס'

והיה

פתיחה למסכת ברכות

יעסוק כללבד"א .ואם מןהש"יתהי' נסיבהתהי'
מלאכתו נעשית ע"י אחרים .והנה אנן פסקינן
להלכה כר"י' ע"כ שינה רבינ"ו הקדו"ש לקרוא
השם זדעים .היינו שיאמין בחי עולמים ,אבל
יעסוק בד"א ויזר"ע הבןי
סדרזרעים בו התחיל רבינ"ו הקדו"ש סידור
תור"ה שבע"פ .והוא עפ"י סדר
הבחוב הנרמז בדברי הנביא כמשארז"ל .וטעמא
בעי למה דוקא בזח הסדר הנה ז"ל הרמב"ם.
מפני שהוא כולל מצות מיוחדות בזרע הארץ.
וזרע הארץ מחי' לכל בע"ח וכיון 12א"אלי
לאדםלחיות בלאאכילתמזון לאיתכןלו עבודת
ה' בלא מזון ובשביל כך הקדים לדבר במצות
המיוחדות בזרע הארץ עכ"לוי"ל שזה שאמרז"ל
בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונת"ו
יחי'והינו ס' זרעי"ם שנק' אמונת.וכן אמר דוד
כל מצותיך אמונה רצ"ל כל מצותיך תלוים בס'
זרעי"ם שנק' אמונ"ת .רצ"ל כל מצותיך תלוים
אמונ"ה.
בו זרעי"ם
נ
ש
יזרעיים הוא במדת
לעפיי דרך הקורם סדר
הסד (דנוק' תורה שבע"פ) בנודע
מכתבי מדן האר"י ז"ל .הנה קרא שמו
רבינ"ו הקדו"ש זרעי"ם ע"ש הכתוב זרע"ו לכם
לצדק"ה (מדת מלכו"ת תור"ה שבע"פ נק' צדקה.
י צדקות
איהו צדיק ואיהי צדק"ה כי צדיקי"
אהב) וקצרולפי חסיד דוחןי
קרא רבינ"ו הקדו"ש לכל חלק מהסדר
מסכ*תעיין בתויו"ט פירושו .וגם מה
שהביא בשם ס"ת .שהוא לשון אדיגה שהתור"ה
שבע"פ דומה לצמר ופשתים שעומלים ואורגים
בה .ואנן נמי נימאלפי הפשי*ט מסכת .נק'
אותההכלי שהאורג משליך עם החוט (של השתי
בתוך הערב) ממזרח למעדב .ואח"כ ממערב
למזרח .ובכל פעםע"י ההחזרה נארג הבגדיותר
כך נק' כל חלק מן תורה שבע"פ בשם ל~מכ*ת
להורות שלא יאמר האדם .כבר גמרתי החלק
הזה .ואין מן הצורך עוד לחזורעליה רק הפוך
בה וחזורעליה .ובכל פעם תמצא בה טעם חדש
כעין המסכ"ת שבכל פעם שחוורת מארגתיותר.
והוא מה שאמחז*ל נמשלו ד"ת לשדי"ם .מה
הדד הזה כ"ז שהתינוק ממשמש בה מוצא בה

ברכה

טעם כך ד"תוכו'
ר הנה אין קץ לתורתיט .ע"כ
ובהעמיק יית
כל חלק ממנהאין לו גמר ותמיד
נעוץ סופה בתחילתה כמו מלאכת המסכית
כשמגעת אל הסוף חוזרת לראש .ע"כ המנהג
הנהוג בישראל בסיום מסכ"ת לומר איזה דרכם
עליך:
לנעוץ סופה בתחילתה
ופרפרת לחכמה היא הגימטריא שם רמ"ז
והן מספרמסיעת בגי' תקעךידוע
מכתבי מרן האר"י ז"ל הפליל בקפחית
ותירוצים בתור"ה שבע"פ הוא להסיר הק"ש
והתב"ן שהם הקליפות מן השכינ"ה שנק' תור"ה
שבע"פ ולקשט אותה בכיך קישוטין מזיה
רנחז"ה המה כתובים והלכ"ה אותיות הכל"ה
(בגי' ס' ששים המה מלכות) והווו גימ'אדנ"י
עם ד' אותיות והכולל (וע"כ צריך לפלפל בכח
והזיעה משברת הקליפות) כ" 1הוא בכתבי
הארעיל .והנה ידוע דעיקר הקליפות וכללותם
הם מ*למ ובוז לילי' ןועייז בסערו הקדשו בני
יששכר סאבני השבתות סרסר ב' אות ג' וזל"ק
ושמעתי סאת 5ה קדוש מהרב סהר"ס סופר זצוק"ל
רמז הטשנה כוורן את הס"ל לפני אפרוחים ס"ל ר"ל
דכר ונווך שבקליפהכופין אותן לפני האפרוחים התנו
העוסקים בתורה כמ"ש בת"ז עיי"ש בד"ק שהאריך
בזה (הסגיה)] (נהירנא ששמעתי רמז במשנה
כופין את הסגיל (ר"ת ס"מ לילי') לפני
האפרוחי"ם .הייה הח"ח העוסקים במשנה
וגמ' .כמ"ש בת"ז) והנה ידוע ב"ב יבער הש"י
יען רוח הטומאה מן הארץ .והנה מן הס"מ יקח
הש"י שתהס' וישאר החיות של ניצוץ הקדחם.
סא*ל (שם קרוש מן ע"ב שמותוהואבגי' צ*א)
מנין יחוד הוי' אדנ"י והוא נרמז בר"ת פות*ח
א"ת ידי"ך וכן בס"ת בא"ת ב"ש .א"כ עיקר
השבירה לשבר הקליפות הוא לשבר אות מ' מן
הדכורא והנוק' תשבר לגמדי לאין מרפא .והנה
' עם אות מ' בגי' תקפך מ הם הצריך
לילי
שבירה ע"י עסקינו בתור"ה שבע"פ .ע"כ כל
בגי' תקעךלהורותשהעוסק
חלק ממנה
הקליפות ונשגבי"י לבדו,
בה
1

הדיין

יסכית

זחע2

וי
רב
דש
אמ
*שלד.מסכיתבגי'תקניך.בגי'
קישרט"י כל"ה ז"הרז"ה כמש"ל בשם

רהיה

פתיחה למסכת ברכות

ברכה

האר"י ז"ל כשמשברין הקליפות ומסירין אותם יורהלנו שאסור לאוצלהזרעים עד שיברך וכו')

מן ההלכ*ה אזי מקשטין את הבליה העליונה ולפיכך דיבר על כלל הברכו*ת שהאדם חייב
בניד קישוטין הנרמזים בפסוק מזיה ומזינה בהם על המזוטת ועל המצות .ואין לך מצוה
הם כתובים ויצדק לפי"ז כפשוטו פי' מסכית שהאדם חייב בה בכ"י אלא ק"ש בלבד .ואין

שע"י הלימוד הזה אורגין להכלה העליונה
תכשיטי' הב
ן!
ו
י
א
י
ר
י
ל
ד
עפ"י
ר44כחסיך לך בלחישהמרע יעי
פירוש התויו*ט בשם מסכית הוא
לשון מזיג"ה .ע"ד מסכיהיינה .הנה היא סוד
המזיגה הניתן מן תךך"ה שבכתב לתור"ה
שבע"פ .והתורה שבע"פ ממלטת ויולדת בכל
פעם תולדה חדשהביןוהתבונן .והנההיאכדמיון
מזיגתהיי*ן (סידהגבררי"ת) עם המי"ם (סוד
החסדי"ם).הבז הדבריםגמי"נמייפזבגי' ס"ס
סוד הפדיון נפש אשר כוונתו הוא להמתיק הדין
ע"י שמות החסיד והרחמי"ם כנודע
כל מסכית נחלקת ג"כ לחלקים כל חלק נק'
פח"ק כמו פרקי הגוף שכל אבר מיוחד
בפ*ע נק' פך"ק.כן המסכ"ת הוא קומה שלימה
וכל ענעיחלק בפ"ע נק' פ"41ק .והוא מלשון
הכתובךיתפרקרכלהעםוכו'הוא לשר הפרשה
שהפרישו הנזמים מאזניהם .וכן אל תעמוד על
ם!
הפריק מקום פרשת והבדלת הדרכי
רבפרפראית לחכמה היא הגימטריא פרק
בגי' ש"פ .יחוד שמות הוי' עם
אד אות נגד אותי
' פעמים א' ה' פעמים ד'
נ"פיעמים נ' ה' פעמיםי' בגימטריא ש"פ.
י'

כל פר"ק נחלק להלכות כלהלכה נק' משג"ה
(אותיותגשמיה).יעויןכוונתובכתבי מרן
האר"יז"ל.ןעפ"י פשוטו הוא כמו משנ"ה למלך
הוא הממונה אשר על פיו יצאו ועל פיו יבואו
כלציורי המלך המבאר לעם משפטי המלך כמו
כן פשטניה תוך"ה שבע"פ מבארת משפטי
התורה שבכתיב ובלעדה לא ירום וכו'י

התחיל

התנא במס'

ברכות

הטעם כתב

נכון לדבר בברכו*ת ק"ש קודם שידבר על ק"ש

עצמה לפיכך השאיל מאימתי קורין את שמע
יכו' עכ"ל .ונ"ל עוד בזה דאילו הי' מתחיל
תחילה בברכת ק"ש ואח"כ בק"ש4 .מהי' והטמע
דאסור לקרוא ק"ש קודם שיברך כמו במזונות
ובאמת מותר בשעת הצורך לקרוא ק"ש ולברך
הברכות אח"כ וכמו שעשה רבינ"ו הקדו"ש
בלמדו ההלכה לתלמידים וכן מותר לברך
הברכות ואח"כ אחר זמן מה לקרית ק"ש וכמו
שהוא לדעת רשיי שקוראין ק"ש עם ברכותיה
בבה"כ קודםזמנהויוצאיןאח"כ בק"ששעלהמטה
בלא ברכותכי הברכותאינםשייכים כ"כ לק"ש
וכמ"ש הההג"א ז"ל נ"ל
הכמי"ם כתב
הרב הגדול בעל
טעם בהתחלה בברכר"ת דהנה הסדר
הזה נק'י4מךנ*ר .2והנהע"י הברכות שמפרפין
עוניןאמןוגדולהעונהאמ"ןיותר מהמברךע"כ
תוכן דבריו ולפי ,דבריו י"ל יותר מרווח
דהברכו"ת הם שבביםעלדרכי האמונ*ה שמברד
להשיית על כל דבר שנדבה באומרו בורא פרי
העץ או פה"א וכיוצא הנה זהו האמונה שמאמין
בהשגחה נפלאהבפרטיתעלכלעניןועניןומאמין
אשר בכח האדם ועוצם ידו בחרישה וזריעה
ומו"מ לאיפעיל מאומה רק בכח המשגיח היוצר
כל אהגר הוא הנותן כח לעשותחיל והוא הבורא
הכל חן ומפרנס %ל בריותיו ע"כ אמחז"ל הא
דכתיב ליעי הארץ ומלואה קודם ברכה .והארץ
נתןלבני אדם .לאחר ברכה.דכיוןשע"י הברכה
מאמין שהכלנהי' בדברו הנה הש"י בחסדו נותן
לו במתנה ליהנות מן המאכל ההוא א"כ הברכה
היא עיקר האמונ"ה ע"כ התחיל בסדר אמךנ"ר2
במס' ברכונת
רהנה בעבור זה התחיל בק"ש שמבואר בפ'

סמיכי"ת י

הרמב"מן ודל שהרופא הבקי שירצה
י
לשמור בריאת הבריא על תכונתה שהיא עומדת
ל
כ
ה
ש
ה
ו
ה
ה
צ
ר
נ
ה
.
ש
"
א
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י
ע
ו
ן
י
נ
ע
ה
עליויקריםתיקתהמווןבתהילתהבריאותווע"כ
תלוי
ראה החכם הזה להתחיל בברכו"ת .שכל מי בהשגחת הבורא .והי' אם שמוע תשמעו אל
שיאכל אין לו דורות לאכול עד שיברך (הנה מצותיוכו'ונתתי מטר ארצכם ואספת דגנךוכו'.
בזה שהתחיל בברכות קודם שהתחיל בזרעים .השמרו לכםפן יפתה וכו' ועצר את השמים וכו'

ה

יהיה

פתיהם למטית בחרופ

ששדמה לא תתן וט /הרי הענין הזה אשר
מתפעל האדם ע"י הפרסות ההן מבואר בק"ש
ע"כ התחיל בק"ש והוא נכון .וגם כפשוטו כיון
ומהסדר גק' אמונ"ת התחיל בק"ש שהיאעיקר
אשונת הדתויסודי התורהי
%ך כתב הרב הנ"ל טעם דקיי*ל תיכף לת*ח
ברכ"ה ע"כ תיכף בהתחלת התלמו*ד
מתחיליו בברכן"ת עכ"ד( .ונ"ל דע"כ התחיל
בק"ש דלדעת ר"א בגמ' ברכות איזהו ע"ה כל
שאינו קורא ק"ש) ובזהיונח לנו הא דקשיאלי
במכילתין ברכות דף מ"ב רבי חייא בר אסי
אמר רב ג' תכיפות הן תכף לסמיכה
שח טה תכף לגאולה תפילה תכף לניל"י
ברכוס אמר אביי אף אנו נאמר תכף
לח"ח ברכה דלכאורה קשה דלא דמי להדדי
דמאמר רב הוא על הטייבות עשיית האדם
היינו תכף לעוגייתו זאת המצוה מחויב לעשות
הענין הנסמךאליו משא"כדבריאביי .הנהלקבל
ת"חבביתו .הנה הוא בפועל האדם יכול עשותו
משא"כ הברכ"ה אינה מסורה בידו .רק הבורא
ית"ש יצו אתו את הברכ"ה .ועפ"י דברי הרב

וש"לזהג-כנ-מלדינאכיון דמוכח מן ההורה
תיכף לת*ח ברטה ,הנה האדם כשמתנדב רוחו
להתחיל לימודו יתחיל בברכ"הג"כ.היינו במס'
ברכות:

ברכה

רבזה יש קישור סוף המשניות לתחילתן
ארשב*ח לא מצא הקטה כלי מבחי"ק
ברכיה לישראל אלא השלו"ם' והנה להביןענין
מחזי*ק ברכ"ה מהו שהחחכעיןמי שתופסאיזה
דברומחזיקו יתפרשהעניןעפ"י התחלת המשנה
מאימתי קורין א"ש .והנה קשה תנאהיכי קאי
מ"ש דהתחיל בק"שדייקא .והנה מוכרחני לומר
כדברי הרמב"ם דרצה להתחיל בברכו*ת ולא
יתכןשידבר מברכות ק"ש קודםוהידברמן ק"ש,
ומהו ההכרח של התגב שרצה להתחיל דוקא
בברכו"ת .הנה החח כדברי הרב הנ"ל .דרצה
להורות תכף לת"ח ברכ"ה .הנה בזה יבואר לן
שפירדברי רשב*ח בסוף המשנה לא מצא הקב"ה
כלי מחזי*ק ברכ"הלישראל(היית לא מצא הש"י
מצוה שתשרה הברכה תיכף לקרויית המצות)
אלא השלו-ם .היינו הת*ח המרבים ששק"ם

בעולם .תכףבשיחתה המצוה ומארח ת-חבביתו
תיכף מחזיק בחזקה את הברכה ופטטיא
לכבוד החורה וקבל שכר,
דחורחתאתבמבייןרד
רוסה
ינ"ל טעם התחלת החגא
ו
ערך כ
בברכיותכדי שתהי' התוך*ה שבע-פ
התחלתה כמו תררה שבכתב מאמרו רז"ל למה
התחילההתורהבהי-תמפנישנרמז בהברכיה
(משא"כ באות נרמזההיפוך) ע"כ גםתדר-ה

חי

שבע"פ מתחלת בברכיה עכ"ד .ולפינו י"ל מזהו

ויטעם נשיאת כפי"ם
בשעת ברכיה .וכן
וקבנ
ירובידיים.וכןמצינו
י
מנהג ישראל לברך אתדח
ביעקב כשבייך את בני ירסף בידי*ו דוקא
הטעםי"ך מלאין*ךדלית בג" ב"פברכ-ה.

מגמחינרתיך

החח רמז בקשתעו מלא

בזפ ברכיה לחור"הי
יב ובע184
*"
נת
יכ
ךב

עוד כתב הרב הנ"ל כמו התור"ה שבכת"ב
התחילה בבריאה בראונית בריא וכו' כן
התוריה שבע"פ התחילה ב:2רכך*ת מדברים
רובם בבריאה בור"א פרי העץ בור*א פה*א
(כיוצא אתחיל בק"ש י"י אחיד כמו תורה
שבכתב ויהי וכו' יום אה*ד (לא אמר יו*ם
ראשו* 0לפי עוהי' הקב"ה יחיד בעולמו ע"כ
התחיל בכאז ג"כ בערבי*תברישאכברייתו ש"ע
כמ"ש בגמ' עכ"ד וי"ל לפי"ז הנה ב' התורות
מתחילין בבריאה להורות דהלומד בהם הוא
בורא שמים חדשים וארץ חדשה כמבואר בזוהר
בראשית דף ה' .גם כל משנהגות הבריאה החח

ע"י התורה

!

עןך כתב הרב הנ"ל טעם ההתחלה בברכן*ת
מ"ש בגמ'והי' אמונת עתךוכן,
הואעפ-י
אמונת זה ס' זרעי-ם עת*ך זה סדר מועד וכף
טופ-ה אי יראת י*י היא אוצרו איז וכר הרי

צריך להקדים הירא"ה להלימות ואמרינן מאן

דבעי למהוי הסיד"א יקיים מילי דברכן"ת
עכ"ד .הנה דעת הרב החח דדרגא דחסידא הוא
דרגא דיראה ולדעתי שגבה מעלת החסידים
דדרגאדחסיד*י %א בבחי' אהביה הנפלאה
כמבואר למשוקדעלדלתי הזוה"ק(ועיין ברוק*ח)
וכמשארז*ל איזהו חסי*ד המתחס*ד עם קונו
אכ"מ בביאור רחב לענין הזה ידוע הדבר אל

הצבירים

1

והיה

איחה למסכת ברכות

הרב דג* 4והתחיל
ךי*ל סתם לפי
י
ר
ד
בברכו*ת י%5דבעי למהוי הסיד*א
יקים מילי דברכו*ת והקדימה תןך*ה

שבע"פידבר מענינים השגעים להסידו*ת

נענין שא5הו*למתוךשהסידי"ם הםתורת'ם

ברכה

ט

תורתי שלא ברכו בתורה תחילה עכ"ד .ויש
להטעים הדברים כיון דמניעת הברכ"ה קודם
הלימוד נק' עזיב*ת התור"ה כמד"א על עזבם
תורתי ממילא קניית הותורה הוא ע"י הברכ"ק
ע"כ התחילה התרך*ה בברכי*ת וי"ל לפי"ז
דהתחיל מס' ברכך*ת בק"ש להורות ההלכה

משתמר*ת (מתברכ*ת) ומלפכחם נעשיתמאליהם
(הגם שכתבתי לעיל דהלכה כר' ישמעאל לאמר משקרא ק"ש א"צ לברך שכבר נפטר באה*ר
של ברכת התרך*ה .הואיל
הנהג בהם מנהג ד"אעכ"זגםריי מודה לרחביי המאמר
'
י
ב
דדרכי החסידו"ת מועילים שתתברך התורה
דחתילידינו נימא מלתא .לדרוש
במעיין דהנה זאת התןר*ה ארוכה מארץ מדה .בברכ"ת התור"הקודם התחלתהלימודהוא הנדרש
והנה המתנהג בדרכי ההסידךת היינו לפנים מרז*ל (ב"מ פ*ונ) בפסוקמי חכם ויבן זאתוכו'
משוותהדיין מבלי גבול וצמצום .הנהיסייעהו על מה אבדה הארץוכו' ויאמרי*י על עזבם את
הש"י גם בעסק התור"ה מבליגביל וצמצום אחי תורתי וכו' אמר ר"י א"ר שלא בירכו בתורה
ידידי הבן הדברים ויונעם לנפשךכי הוא דבר תחילה ואמרו שם דבר זה נשאל לחכמים
ולנביאים ולמהסה זלא פירשון עד שפירשה
עמוק בחכמה
רהנה לפי"ז י"ל פי' הפסוק בשבחא דאשת הקב"ה בעצמו ויאמר י"י על עזבם וכו' שלא
חילפיה פתחה בחכמיה ותורת הסיד בירכו בתורהתחילה .והנה הדבר הזההוא לפלא.
וכו' .דהנה התורה שבע"ב דוק' אשח חיל מהו הענין הנרצה שגיאלו לחכמים ולנביאים
ירחיתיעי .מלכוית פ"ה ותור"ה שבע"פ קרינין ולמהדר והלא לפניו ית"ש נגלו כל תעלומות
לה ע"כ שלמה מלכא דירית מלכותא סיפר וכיון שהי' גלוי לפניו שלא ידעו להשיב למה
חצנו פתחהמאימתי שאלו להם וגם חוכן השאלה לא נדע על מה
בשבחה)פי' פתחה
בחכמיברישא .כברייתו של אבדה הארץ הלא כל התורה ונביאים מלא מזה
קריז את שמעבערבי*ת

י"צ

י

י

עתםוברייתו שועבר!4שי"ת ברא בראשי*ת שהואבעבור החראוהנביאיםהוכיחו אתישראל

בחוכמת"א ראשית חכמיה והתחלתה בברכו*ת
דמאןדבעילמיהוי חסיד*איקייםמילידברכרוצ
ן",ם פיה פתחה בהכמיה היינו כברייתו ש"ע
שנברא בחכמה ק"ש לערבית ברישא .ותורת
הסיד על לשונה המשך כל המסכתא מדברת
בלשונה מתורתן של ההסידי*ם היינו מילי

עיין

דברכות:

בדבר שכתב הרב הנ"ל טעם למה
רהנה
לא פתחבמילי אבויתובמילי דנזיקי"ן
שהם ג"כ מתורתן של ההסידי"ם ונ"ל מילי
דאבות ונזיקין אפשר לו לאדם שלאיגיעלידי
מדה זו .אבל מילי דברכות בהכרח הוא לכל
אדם דא*א לו לאדם שלא יהנה כלל מן העוה"ז

י

וממילא הכרח הוא שיברך
ת
ל
ערך כתב הרב הנ"ל טעם התח תיך*ה
שבע"ב בברכו*ת להויות דחפור
ללמוד בלא ברכת התךו*%ה ואמרו רז"ל בפסוק
על מה אבדה הארץ ויאמר יעי על עזבם את

על כמה חטאים שונים והתרו בהם שתהי' הארץ
שממה .וגם ביותר יש להתפלא ויאמר י"י על
עזבם את תורתי .היכן נרמז בזה דרשתם שלא
בירכו בתורה תחילה וגם מן החימא וכי זה
הוא העון הגדול מכל העונות שהוכיחו אותם
הנביאים .וגם למה עשו כזאת ולא בירכו כיון
שהוא דבר קלואין היצר מנגד לזהוביותר מנגד
על לימוד התור"ה בעצמה .ומה שנ"ל בזה הנה
דרשו חז"לתרי"ג מצות נאמרולו למשהבסיני
שנא' תלר"ה צוהלנו מש"ההיינומנין תןר"ה
%הלנו משהחוץאנכ"י ~"איהי"ה ל"ך ששמענו
מפי הגבורה .והנה תראה בטבע האיש הישראלי
אפילו הס! ח"ו קל שבקלים בעל עבירות ואינו
יכול לכבוש השוותו מחמהפיתויי היצר עכ"ז
בבוא מכריח להכריחו בהעברת הדת אפילו
ומקבל עליו
בהרכנת ראשו .הנה שסר נפשי
יסורי מיתה ומאבד כל עוה"ז ולא ישמע לדברי
המכריח .ובענינים אחרים הוא עובר על התורה

והיה

פתיחה למסכת ברכות

כי ערבהלו תאוות הארציותוידוע לכל דכבישת
התאוה ברגע המה יסורים קטנים לגוף .ומאד
קלים מיסורי המיתה שמקבלעליו בעבור אהבת
בוראו עכ"ז זה הוא הטבע בכל ההמון הישראלי
לקדש שמו הגדול בבוא מכריח להעביר הדת
וזה הוא הדבר המפורסם בישראלאין מן הצורך
לראיות והוא לפלא והענין הוא דלהיותאנכיי
רל"א יהי"ה לעך שמענו כולנו מפי הש"י
מבלי אמצעי נשארהענין מוטבע קיים לעולמים
בתוך נפשותינו שלא לעבור על אנכש ול*א
יהי"ה לעך בשום פעם משא"כ עלשארי המצות
עשין ולאויןכיון ששמענו אותם ע"י סרסור לא
נשאר הענין קיים בטבע כ"כ ואין ביכולת כל
האדם לכבוש תאות היצר הגם שכבישת התאוה
היא יסורים קטנים לגוף עכ"ז ברוב מתגברת
התאוה על האדם לעבור עבירות שונות בכח
התאוה .והנה הש"י ב"ה אמראנכיי ל"איהי'
ל"ך מפיו ית"ש לישראל ואינך מספר תוך"ה
ו ע"י משה בזה הודיע לגו אשר כלל
אמרינ
המצות הם אנכש ל"א יהבה לעך היינו כל
העשיןנכלליןב84נכ*י כלהלאוין בלואיהי*ה
ל"ך .הנה אמרלנו הש"י כל המצות כלל ואידך
פירושא הוא המה פרטיית כל המצות אמר ע"י
משה .והנה לפי"ז כשיעבור האדם איזה עבירה
מהעבירות הנה עובר על לתא יהי"ה לעך.
דהנה בזה מכניס א"ע תחת המרכבה טמאה
שהיא ע"נ ממש .והנה אם יתאמת אצל האדם
כ"ז אשר כל המצות והלאוין נכללין באנכ"י
ל"איהי"ה ל"ך .הנה בקל נקלבעיניו לכבוש
תאותו דהרי על4ננכ*י ל"איהי*ה לעך .הנה
טבע מוטבע בנפשו לקבל ע"ע אפילו יסורי
מיתה וגא יעבור בשום אופן ממילא מה שהאדם
עובר על שאר עבירותואינו כובש התאוה שהוא
יסורים קלים .הנה רוח שטות הסעתו שמדמה
בדעתושאין בעבירות הללו שום שייכות למצות
אנקתי ל"א יהי"ה לעך יכולם נברכים
ונרכבים מהםכדמיוןענפים הנברכים ומורכבים
מאילן הגדול .ולפי"ו יתפרש לנו המאמר הנ"ל
ששאפו לחכמים ולנביאים ולמה"ש על מה אבדה
הארץ לא כתיב נאבד"ה הארעץ רק אבד*ה
האר"ץוהוא שאלה עמוקהועל מה אבד*ה הארעץ

ברכה

הייה הארציות אבדה התעלה הנפלאה אשר
נפשו באהבת
הוטבע בטבע קרוץ מחומ*רם
בוראו ומקבל ע"עיסורי מיתה והן היוםאין כח
בארציות התאוה אפילו לכבוש התאוה הקלה
לפי שעה שהיא יסורים קלים ויאסר יעי ע"ל
עוב"ם א"ת תורת"י היינו התמרקה שלי
שאמרתי מפיאנכיי ל"איהי'ה לעך והדבר
אשריצאמפי אליהם בלא סרסור הנה הוא טבע
קים בנפשותם שלא לעבור בשום אופן ואידך
פירהפא הואמנין תןך*ה צוהלנו משה ומדמים
חם בדעתם שאין בזה שייכות לאנכיי ל"א
יהיוה לעך (באמת כולם נברכים ומורכבים
מהם) ע"כ הם עוזבים את תוךת*י ומפרש ר"י
א"ר על שלא ברכ"ו ,בתיך*ה תחילה היינו
מהראוי להבריך במנין תרך*ה הדבר הנאמר
בתחילה היינואנכי לאיהיה לךיבאם היו
מתבוננים בזה לא היו עוברים על התריקנה
בשום דבר קל מענינים דהרי אנכ"י לא
יהיה לך שמענו מפי הגבורה ונשאר טבעקיים
לעד בנפשותם .וע"כ דבר זה נשאל לחכמים
ולנביאים ולא סירשוה ער שפירורה הקביה
בעצמו דהרי כל התורה בכללותם הנה הוא
ה לעך ואעפעף
פירוש של אנכיי ל"א יהי"
כיון שהפירומן ההוא לא יצא מפי הקב"ה אלינו
שלא ע"י סרסור הנה בקל יוכל האדם לעבור.
הנה בכאן יצא הדבר מפי המלך מלכו שלעולם.
הנה בשביל כך נשאל מתחילה לחכמיםולנביאים
ולמה"ש ולאפירשוהעד שפירשה הקב"ה בעצמו
מזה יתוודע לן סוד הדברבין והתבונן כי א"א
להרחיב הענין ותתבונן בזה מה שנא' לעתיד
ב"בכיוודך*ה חדשה מאח"י תצא ומן העקרים
הוא לא יחליף ולא ימיר דתו .אבל הוא הענין

אנכיילאיהיהלךשמ מפיו ית"ש וששוי
עימשה ולעיל ב"ב.
לנו
המצות תרש
חדשהנהמאצתי
*י תצאהיינו ממנו ית"ש
תררנה
נשמע כולם ע"כ אז שוב לאיארע לנו שום חטא
ועון מעתה וע"ע אמן:
ערך כתב הדב הנ"ל טעם ההתחלהבברכות
דהובא בכנפי יונה טעם התחלת תךרה
שבכתב באות ב' ימסיימת באת ל' לפי
שחרבו של הקב"היש לו יכו פיות הכנגדו אע

יהיה

פתיחה למסכת ברכות

קורין לס"ה י*ו גברי בכל שבוע ז' בשיבת
ותשעה במנחת שבת וב ,וה' יכ"א מברך

ב ברכותהרי ל"ב ברכותוזההקיום שלנווע"כ
נרמזין לעב בהתחלת התודה וסיומה וע"כ אחר
סיום התורה שבכתב מתחלת תור"ה שבע"פ
בברכות עכ"ד ויי"ש עוד .ויש לרמוז אתה
סטר סת*ר בגי'ליבברטית:
ערך כתב העב הנ"ל טעם התחלת ס'זרעיים
י כתיבליעי הארץ
בברכייתיר' ימ
ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם ל"ק כאן
קודם ברכה כאן לאחר ברכה ממילא קודם
הברכיה אסור לחרוש ולזרוע בהתרץ שאינה
שלו רק אחר שיברך ותהיה שלו ע"כ תנא
ברכבת בהתחלתזרעיים עכ"ד וצ*ל לפי"ז
דהברכה היא שמברך הטוב והמטיב אושהחייני
בקניית השדה .ןאגב אודיעך הא דאמרו חז"ל
הא דכתיב לי*י הארץ ומלואה כיירי קודם
ברכ"ה .דמדת הברכיה לישראל היא הגק'
בתורהכיהכנודע.כיה תברכ"ו א"תבנ"י .וגם
בבלעם כמאמר לו הש"י לברך את ישראל איל
שוב אל בלקוכיה תדבד .והנה פסוקלי"י הארץ
ומלואה הוא בפרשה ך*ד בתהילים .הנה הוא
קודם למספר כיה .הנה הוא קודם הברכה.
ופסוק והארץ נתן לבני אדם מיירי לאחר
ברכיה .הנה כחיבאחדיו לא המתים יהללו וכו'
ואנחנו נבר"ך וכו' ומקודםיזה כתיב ברוכי"ם
אתם לי"י וכו' כי כל המברך מתברך הבן
י כ"א ממקומו הוא מוכרע:
הדברים .ותראהכ
רהנה אענה גם אני חלקי טעם התחלת ס'

יי.

ייי

זרעתם בכרכרת ידוע היא דע.י

הברכיהאנו מבררין הנה"ק אשר הם בכל דבר
שבעולס דהנה הש"י הי' בונה עולמות ומחריבן
ואמר דין הגיין לי ודין לא הניין לי וידוע
להכהטכילים בחכמה ולהשוקדים על דלתי כתבי
מרן האר"י ז"ל על מהעוטהי*י ככה והוא בכדי
שוה תה" כל עבודתינו ופרי מעשינו כל הימים
לברר הנה*ק שנפלו בשבירת הכלים ד מלכין
קדמאין בסוד עולס התהו עד בא עולם התיקון
שהוא מהרכביה מרכיה לשון המברי"ך את
האילן (כתיב יצו הוי' אתך את הבשס"ה בגי'
הלוב פנימיות החיות של כל העולמות עקב

ברכה

יא

ספג מיה בין יהוא ההברכיה בתוך כל
עלמיחוהנהכלמעשינובעסקיעוה"זגם באכילה
ווטתי' וכיוצא הנעשה עפ"י דרכי התודה הכל
הואלועטות נחת דוחליוצרינו ית"ש לברר הטוב
מן הרע ולהעלות הנה"ק מתוך עמקי הקליפות
למשל דומדם האוכל איזה מאכל הנה גוף המאכל
הוא בבחי' קליפת נדג*הויש בו ניצוץ הקדוש
המחי' את הדבר (כי בכל דבר יש בו חיות
אפילו בדומם וצומח) הנה כשאוכל האדם את
המאכל הנה דוחניות המאכל מוסיף כח בנפש
האדם בהתהוות הדם הדק .וגשמיות המאכל נדחה
מןהגוף .הנה הכח אשר ניתוסף בגוף האדםוילך
בכח האכילה ההוא לתורה ולעבוד' הנה נתעלה
הנה"ק מן התה"ו אל התיקון והנה הפעול הזה
נעשה בהכנת הברכיה המורה על התיקון (אחי
ידידי ידעתיכי לבאר הדברים ברחב ידים לא
יספיקו כמה דפין .אבל להיות הדברים אינם
נאמרים אלא לחבירים המקשיבים הנה יספיק
להם רמז מועט) והנה הנה"ק שהי' טמון חוד
עמקי וכו' כשנתעלה למעלה ע"י מעוטה האדם
הנה נגרם היחוד למעלה והשכינה סוד תךל*ה
שבע*פ מתחברת עם תורה שבכתביאומרת
חזו במאי ברא אתיבב לקמ"ך.וידוע דבחי' עולם
התהץ הוא כדמיון זרעתםיעולם התיקוען.
ומכל פעם שמברר האדם איזה נה"ק מן התה"ו
אל התיקו"ן הוא כדמיון צמיחת הזרע הנזרע
באר"ץ וכבר כתבתי לך שהבירור הזה נעשה
ע"י הכנת הברכיה שתיקנו הכמי"ם אשר
מושפעים מן ההכמיה וכתיב כולם בהכמאה
עשית כולם במחשבה איתברירו ומעתה הנקל
לך אחי ידידי להתבונן טעם נחמד להתחלת
תור"ה שבע"פ בברכו"ת הגורמים הבירו"ר
וע"י הבירור נעשה היחוד תורה שבכתב עם
תור"ה שבע"פ כמש"ל דבפרטדת ס'
זרעתם הרומז לבחי' תהמן .הנה חפץ
מז התהו אל התיקון .והנה
בברכיה
תמצא ג"כ טוב טעם ודעת להתחלת המסג' בק"ש
שהוא בסוד מפירית הנפיש .וידוע ג"כ דע"י
מסה"נ מתברדים הנהדק בין והתבונן:
רגוזה תשכיל ותצליח למה נק' שם המסכתא

יהעיית

ברכואע ישון

רבים .כיון דע"י

יב

והיה

פתיחה למסכת ברכות

ביכה

לכוין כל הג'הויות במילואם ומצריהי' כלועי'
בגי' אד"ם ונמצא ניתוסף למספר לאו"ם
מספר ארכיל מם זין ימפרנס את האדשם
חךי"ש החילוק שבין לח"ם למצעה שבכל
השנה הוא נק' לחשם ג' הויות פשוטים ואנו
ממשיכין המילוי 14כול כוונתלנו בברכיה
משא"כ מצה גם בעשייתה ג'הויותמלאיםיהי'
איך שיהי' מה נחמד ונעים לך בכוונה מבוונג

הבדכו"ת נעשה היחוד והחיבור בין תורה
שבכתב לתורה שבע"כ ע"כ מדבר בלשון
רבים .ע"דאיהו'ברך"ךואיהי ברכ"ה (והתבונן
המלאכים בעת שהיו רוצים שתנתן להם התורה
אמרו אשר תנ"ה הודך על השמים תנ"ה בגי'
ברס"ר ברכ"ה) .יתעמיק עוד הנה כל יחוד
וחיבור נעשהע"י היסודך*ת וכל בחי'יסך*ד
נק' בשםשדיי.והנה ב'היסךדך*ת ב"פשדיי
בגי' ברכך" 21לראש צדי"3ן יסן"ך עךל"ם מספר מפקדהמשניות שבמס'ברשוית המבואר
בה ברכו"ת לכל דבר אהגר הוא הנאת ה)4ד*ם
וה"ס ברכו"ת שדי=םייחם והבן.
ושב והי' לארככן במילוי הג' הויוה בכהנת
ובזה תתבונן ג"כ למה מס' ברכוסת יש בה הברכ"ה ברכת הלחים אשר הוא עיקר המזון
ט' פרקים דכתיב ברכך*ת לראש הנה סך המשניות המה ן*ה הזון את העולם
צדי*ק צדי"קיסר"ד עולם צינור המשפיע כל כולו בחסידךברחמי*ם8 .להוי' .אל הוא
הטי ספיראן מריקין בי' ברכאן וכבוד אלקים
'י4הלמי*נ) הבן הדבר
חסדהרי
הסתר דבר וכל דברינו בדרך
ד טעם למה נק' שם המסכ'
אפשרנוו.יה"ר שלא ראבאר לדעי
ו
צ
ר
כ
שלא
יאמרפינו דבר
ברכו"ת לשןיבים .לפי סהם"ל יצו
רהנה סך המשניות שבמס' זו הלא המה ז"ן י"י אתך את הברכיה רל"ב עובסיג מעה
(מנין אל הא') מנין אוכ*ל בסוד בין הנשמה הפנימיית של העולמות הוא מקור
הלחום אשר הואאיכול יאנה ידוע לחים הברכיה ע"כ נרמז בע4כו"ת לשון רבים מורה
מספרז'הויות.ועילו בספר בריית כהנ"ת עול"ם עלהברכייה בריבוי דן שמות הנ"ל .וע"כ יש
ו וכו'כי על במסכ' טן פרקים כיון שהוא התחלת תוריה
סוד הפסוקכי לא על הלח"םיבד
כל מוצא פי הוי'יחי' האד"םהיית כוונת הג' שבע 54מלכהתפיה ותורה שבע"פ קרינן לה
כחה לבדו וכד והיא בבחי' שם בין אשר יש בו ט' אתוון
הויו"ת שהם מספר לחים
ן1
בין והתבונ
כי על כל מוצא פי הוי' יחי' האדים היינו

עי

י

יא

ברכות פרק א
בערבית "דמ"ז דקדק למה במשנה ד' אמר
בשאיר ובער"ב וכאן ערבי"ת
שחרי"ת ותירץ בער"ב היינו ביאת הערב .וכן
בשח"ר .אבל ערבי"ת פירושו ליל"ה ממש והנה
הברכות הם קודם לק"ש .והנה הם מעט קודם
לצה"כ .וכןביום קודם לשח"ר ע"כ אמרבביח"ר
בער"ב משא"כ קיש גופה יצדק
בערבי"ת
ש ונ"ל די"ל בערבי"ת בשחרי*ת
בשחרי"תויי"
רצ"ל ברמזבתפילתערביתבתפילתשחריתורמז
בתחילת אמדיו דמצוה לסמוך גאולה לתפילה
ונרמז זה בהתחלת תור"ה שבע"פ סמוך לתור"ה

יומר

שבכת"ב היא סוד סמיכת גאול"ה לתפילה והבן
ואי"ה במשנהד' אבאר לך דעת למהשינה החרא
בברכות לומר בשח*ר בער"ב
בתרומת*ן אמר בתרומת*ן לא בתרומיה
עייןבתויו"ט הוא ע"ש הכתובכי
לחמ"ו הואויי"ש .נקל דקדק התנא בזה בכאן

י

דהנה התנא בעי ל4החמועינן בכאן מלתא אגב
אורחי' ביאת שסנרו מעכבתו וגו' ואין כפרחו
מעכבתווכד.וסייריממחוסריכפרדהוהנה בפסוק
נאמר ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקרשים
כי לחמו הוא ודרשו חז"ל דקדשי*ם דקארר

מיה

יג

ברכה

86ממי

הים תרומה מדכתיב הטעםכי לחמיוהוא.והנה כשהאדם הוא שךנ*ה הלכות (שיניה לעוין
קישי*ם ממש בק' לחם אלקיווכו'כהנים משלחן שנייתהיינו כשעוסק בהלכה אחת אגב אורחי'
גבוה קאזכו .וע"כאינו רשאי לאמה עדשיביא מהגמיענו השנית הנה ירית תרין עלמין כחדד.
כפרטו .ומעתה יאורועיניך .הנה ההגא רצה הנה הוא בין המלך שהולך מהיכל להיכל מבלי
לרמוזלךדמיירי מבהנים שנטמאו וטבלו והעריב רשות ולית מאן דימחי' בהדי' וזה הוא קישור
שמשן והם מחוסרי כפרה ואין כפרתן מעכבתן טוף התלמוד לתחילתו תנאדביאליהו כל השונה
מלאכול בהרומ*ה מטעם הכתוב כי לחמ"ו הוא הלכותוכו' .וקשה כנ"ל למה אמר השוניה דוקא.
ואינו לחם אלקיו הנה אמר בתרומתן רצ'ל וגם בן שה*ב דוקא ולבאר זה תשכיל ותדע
דמיירי בכהנים כאלו שהיתר אכילתן הוא מטעם מהתחלת הש"ס מאימתי קורין וכו' משעה
שהכהניםוכו' ,דבה לא אמר משעת צה"כ דמלתא
כי לחמו הואואין הכפרה מעכבת ודוק.
רהנה הא דקאמר משעה שהכהנים וכו' ולא אגב אורח" קמ"ל כהנים וכו' וכפרה לא מעכבא.
אמר צה"כ הנה אמרו בגמ' מלתא אגב והנה מה בצע בזה הרי הוא משנה מפורשת
אורחי' קמ"ל וכו' והא קמיל דכפרה לא מעכבא
והגה הקשו בתוס' מאי קמיל דהרי משנה ערוכה
היא העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרתו
אוכל בקדשים ותירצו דכן דרך התנא לאשמועינן
בקיצור גם מה שמפורש כבר ועיין בתויו"ט.
והנה בהתחלת תךך*ה שבעלם משמיענו
חביבות ד"ת ודבר גדול ההש בעסוק האדם בד"ת

באיזה דבר הלכה אם באפשר לו דרך לימודו

במקומה .אבל דבר גדול הוא לאהצמועינן בהלכה
שהאדם לומד עוד הלכה שנית אגב אורחי' דאז
ירית תרין עלמין כחדא כברא דמלכא שהולך
מהיכל להיכל מבלי ריצות ולפי"ז יומתק לנו
כל השונ"ה הלכות היינו לומד הלכ"ה בשניות
כנ"ל מובטח לו שהגא בין %ה"ב .ב"ן דייקא
וכנ"ל ואי"ה בס"א יתפרש עוד באריכות
(ראה בספרו דברים נחשדים ,שומא והש"ס פה

לשנן עוד איזה הלכה .הגם שהיא משנה שא"צ מונקאטש שנת "אם "הביים "שמחה "הללויה ביום
מה טוב הדבר כי השינון בה מצוה היא ואינו כיו אלול שנת תקפ"ז לפ"ק המו"לן ופטטייא
דאורייזזא סבין
דומה שכר הלומד הלכה א' להשונה ב' הלכות
ואמרו בת"ז מאן דזכי להלכה חד ירית עלמא הב"י אליעזר תיבת רב"י אכתוב אי"ה להלן
בביאור תיבת רב"ן
חד מאן דזכי לשני וכו' ע"כ הרגילות של התנא
אליעז*ר התנא הראשון הנזכר בתורה
להשמיענו בדבריו עוד איזה הלכה .ואז השונה

י

ירית תריןעלמין כחדשי
רבזה ירשנוקישורסוף תלמודאדידןלתחילתו
סוף מס' נדה מסיים תנא דבי אליהו כל
השונ"ה הלכות בכוי מובטחלו עהעא ב"ן עוה"ב
הנה לא אמר כל הלומ*ד או כל העוס"ק רק
השונ"ה גם אמר מובטח לו עידנא ב"ן עוה"ב
לא אמר זוכהלחייעוה"ב .אך הוא לדעתי דהנה
עבד המלך .הגם שהוא שר גדול ונכבד לפני
המלךאיןלו רשותלטייל בהיכלי המלך מהיכל
להיכל רק במקום שהורבצה משא"כ ברא דמלכא
הולך מהיכל להיכל בלא רוצות .ההנה נגד כ%
הלכהישהיכלועולם כמבואר בת"זהנ"ל .והנה
בעסוק האדם באשה הלכה הנה יגבה להיכל
ההגש
נגר אותה הלכה .ולא יוכל לילך
י
י
כ
מ
ה
ל
להיכ אחר שינוא נגד הלכה אחרת משא"כ

רבי

י

שבע"פ .הנה הוא רבי
אליעז"רואין זה במקרה וטעמאבעי ונ"ל דהנה
במלחמה הראשונה (לבער הקליפות וסטרין
בישין) שנלחם אברהם אבינו עם המלכים הריק
את
שסגה עשר ושלש מאות ודרשו חז"ל
שהי' עיקר עמו רק%וליעז"ר מנין שמו עולה
שהת .מנה טעמאבעי למה לא קראתו התורה
בשם רק במנין ומספר השם ואומרלך .הנה כבר
ידעת שענין התעסקות אברהם אבינו במלחמה
ההוא היה עבור הצלת לך"ט שהי' תקוע בו
ניצוצי המלכו"ת (בית דוד) מלכות פ"ה ותורה
שבע"פ קרינן לה(עיין בכתבי מרן האר"י ז"ל
שהתעסק או ג"כלהוציא נשמתרמ"א מתליס
ואת רמש"ו ב"ז אח"י אברהם ר"ת רב"א
עיי"ש ונ"ל משום דהלכתא כוותי' בתורה

חניכיי

יד

והיה

מאמתי

שבע"פ)והנהעיקר התרחבותתרך*השבע"פ

סוד המלכוית הוא ע"י היחוד עם תוריה

שבכת*ב (ונס שווא המידהלימוד בגמ'מנל"ן
מנא הני מילי זאת ההלכה הבאמרת בתורה
שבע"פ ומשני ומבאר מאיזה מקום נפקא לן מן
תור"ה שבכת"ב ונעשה היחור השלם תרךה
שבכתב עם תוריה שבע"פ ומהרחבת לאין
משער הבן הדבר)והיחודהואע"יג'שיןימיין
שמאיל אמציע (הוא מה שנמצא אצלינו
בתורה שבע"פ כש"ר פסו"ל ומכרי"ע) וכבר
ידעת גןקוין הם בשד גן אבות אשר הם מרכבה
לחשת ג' קוין .והנה ג"פ ק"ן הוא בסוד
שי"ח.יהנה אברהם אבינו כשהלך להצילאין
לר*ט אשר הי' בו ניצוצי שלכוית ב"ד .סוד
תרר*ה שבע"פ כנ"ל .הנה לקח אתו סוד ג'
קוין ממ"דדי"ן ךךממי"ם הנמשכיםאלי' סוד
שסח מנין אליעז*ר .ומעתה תשכיל ותדע
למה התנא הראשון הנזכר בתרך"ה שבע"פ.
הוא רבי אליעז*ך מנין שמו הוא שי*מ סוד
הג' קוין הנמשכים אל המלכו"ת תוריה
שבע"פ מז תוריה שבכתב והבן,
ערד אני מדברידוע הדבר בסודהרוגי מלכות

שהיו גלגולי השבטים על עון מכירת
יוסף רך' אליעז*ך (היינו א"א סתם הוא ר"א
בןהורקנוס הנק' ר"אהגדךל)הי'גלגולרברבן
(וע"כ נק' ר"א הגדו"ל כי הוא הבכו"ר) ע"כ
ניצול הוא מן ההריגה רק נתפס והשליכוהו אל
הבור כמו שפסק על יוסף השליכו זרתו וכו'
והנה עון מכירת יוסיף הוא להיות ירפיף
דרגאדיסרדצריקהממשיךלמלכו"ת(תוריה
שבע"פ)יזא דג' קוין והם במכירתם הפרידו
הימרד וצינור המשפיע מן תרךה שבכתב
לתורהשבע"פ .והנהךאוב*ן נתעסק בהצלה
ע"כ בהתחלת תורה שבע"פ התש הראשון
הנזכר בשם הוא רבי שליעזך הגדו"ל הוא
הבכור והנה גם במשנה ב' נוכר ולקח בכורתו

רבן

פ"ישני"ם הבן הדבר,

גמליאל וכו' הנה ךב*ן ךב*י ך4ב כולן

לשון נשיאה וגדולה נשיא אלקים
מתרגמינן ריב קדםי"י וכו' .וכן נשיא לבני

ברכה

פלוני מתרגמיכן רב"א לשבטא וכו' והנה רבון
הוא ל' רבים נשיאינך .כן היו עוראים
להנשיאים שבכל דור ותיבת ךבא ד"א בלשת
יחיד ובלה"קנשיאייאדוניי .וכן תיבת ך*ב

הוא סתם אדרן נשיא ,תעה להתנאים
היו קוראין ךכ"י ולהאמוראים ך"ב נ"ל
דהנה האמורא לא הי' רשאי לחלוק על התגע
אם לא שישלולסמוךעל תנא אחר דס"לכוותי'
א"כ התנא הוא ך*ב ואדון לכ"א מישראל ע"כ
נק' בפרטות לכ"א מישראל ךב*י היינו ארוני
נשיאי משא"כ אמורא הי' אמורא אחר רשאי
לחלוקעליו נק' בשם ך*ב סתםהייהאדון נשיא
ובשם רבעןהיינונשי*א הדור כמוךב*ןיוחנן
ב"ז הבפן גמליאל שהם היו נשיאים על כל
ישראל כמו המלך בשעה שהי' המלטת

לישראל:

רמה שישלי לומר ברמז תיבת ךב*ן דהתה
מלך ישראל אשר יעצור בעם הנה הוא
מרכבה לבחי' מלכוית שמים ובפרט מלכי ביד
כנודע .וזעה כגז שישראל שרויים על אדמתם
ומלכו"ת שמים היא בהתגלות נק' האיש המקבל
מלוכהעל ישראל בתוארמליךכיוןשמלכו*ת
שמים בכל משלה .אבל בגלות בעוה"ר שהשכינה
היא מדת מלכר"ת כביכול עמת בגלות שאין
כבוד מלכותו בהתגלות כאילו כביכול השיב
אחור ימינו וכל הגוים מצירים לישראל כאילו
כביכול אין מוחה רק כביכול איברין דשכינתא
הם מאירין לנו בגלות בהתלבשות להחיותינו
ולשמרינו לבל יעשו ח"ו עמנו כלה וחסדו
נטוי' עלינו בכל דור ודור (ע"כ נק'
שכיניה מדת המלכוית כביכול הארתה
שוכנת בתחתונים .וג"כ הוא לשון משכוין
יש בידיע משכון מי שיגאל ויגלה כבוד
מלכותו במהרה הואיגאל אותסס לרמז זהבגלות
ההל הזהמי שקיבל נשיאות על ישראל ובפרט
זרעו של הל"ל שושילתא דר*ג ממלבות במד .הנה
א"אלכנורי בשם גללך כיון שבצאר כחלכ:ר*ת
אית בהתגלות אבל קראוהורמשן לרמזרנ*ב
איברין דמלבא דרגא דנוק' כביכולכאילו תשהו
כוו וכו' שלא להיקרא בתאר מלך רקבהעלם.
הן הן גבורותע הן הן נוראותיו מפ אחד וכהז

והיה

ברכה

מאמתי

רקונה עפ"י הדברים הנ"ל בפרטות במשנה
(חורה שבע"פ מלכות פה)מהראוי לכנות
הנשיאים בשם רבצן דהנה אמרז*ל שהגליות
יתכנסו בזכות וכמשניות דכתיב גם כי יתנ"ו
(לשון מתניתי"ן) בגוית עתה אקבצם והנה תדאה
שיש במשניות וצקכ*ח פרקים (כ"כבמג"ע .וע'
בהגדות הש"ס של הגאון מהרי"ב שאין במשניות
רק תקכ"ג פרקים .אבל תדע שוברי בעל מג"ע
דברי קבלה הןומיני' לא תזוע דהנהה' ככספות
הן דשנו חכמים בלוקון המשנה פ"ר דבכורים
ופרקקנין תורה ותוספתא דפסחים ששה דברים
עשה חזקי' וכו' ותוספתא סוף סוטה ותוספתא
סוף קדושין נ"ל והטעם דהנהו חמשה פדקין הם
בלשון המשנה ואינם משנה ממש מפורש אצליני
בס"א באריכות בענין תקכ*ח שעות שלימי
המצרים וחמשה שעות אחרינות מזמן מנחה
ואילך הנה הוא הארת המשיחכי הואיום שנולד
בן דוד כנודע אכ"מ להאריך בענין זה נחזור
לענינינווזקכיחבתקיןבמשניות)מניןמפת"מ
פוק חזי במס' בכורות דאמר ר"ע כשם שיש
מפת"ח לביט כך יש מפת"ח וכו' ממילא עם
המפת"ח הס' גרען (מקום המקודש להשראת
השכינה גך*ן ארנו"ן) וגם אמה של מלכו"ת
הלכה אל בוע"ז אל הגך"ן להעמיד ממנו
המלכות (גך*ן בגי' ךהי"ה ברכ"ה) וע"י
המפת"ח פתח לנו השער הסבר בגלות וישרה
שכינתו בגר"ןארנו"ן הבן הדברים הגדולים אשר
א"א לפרורם בכתב הלא תראה בתפילת שמ"ע
רא"ה נ"א בעני"נו ר"ת רנ"ב (כמבואר בטונת
האר"י ז"ל) ואח"כ ושאלינער גארל*ה
שלימיה (בזולת ו' הפעולה) בגי' במפענח
נ"ל והבן והשם הטוב יכפר ויה"ד שלא יאמר
פינו דבר שלא כרצוע:
ךהנה מצאתי עוד בספד זוה"ד הדקי"ע ובס'
מאור"י אואר וקבץ ה"ס החכמ"ה רב"ן
של כל האצילות ולפיאז י"ל שקראו להחכם
הכולל וקב"ן ע"ש החכמ"ה העליונה כביכול
הכולל כל האצילות וג"כ 3תב בס'משאר"י אויר
ב"פ ריבוע אשד בגי' רבנן והרבדים יצדקו
מאדעפ"י דרכינו הנ"ל יעי בחכמ"ה יסו אר"ץ
אביאיסד ברתא .הבן הדבר:

סו

רהנה בענין רביי ריב אמדו עוד בזוהר
רב"י בא"י .רעב בבבל הנה מהראוי
לעיין בדבר הזה אבל אמרתי בעניי יהא רעוא
דאימא מלתא דתתקבל עד כי אקח מועד בעזר
צורישועתייהי' בעזרי לבאר הדברים עלנכון

עד שיעל"ה עמךאד השחר יש רגילין לפותרו
כוכב השחר ויצא להם זה דלשון שיעל"ה
אינו צודק לכאורה על האור הנוצץ בפאת מזרח
דהו"לעדשיאי"ראו שיזר"ח .אבל לשון3,מך*ד
לא יתכן על הכוכב כמ"ש התויו"ט ובעל כרחך
צריכין לפתור על האור הנוצץ כפי' הרמב"ם
ולשון מיעליה הוא על שהאור בא מעליי"ת
הקיטורים ע"כ פירש לנו הרמב"ם בכאן מאין
הוא סיבת זה האורבכדי להטעי"ם לשון שיעל"ה

נ"ל.

מעשה הוא דבר הנהוג במשנה כשנשנה
איזה הלכה ויש בה מחלוקת או דבר
המסתפק הנה מביא שכבר הי' ענין כזה לפני
חכמי הדור ופסקו כך להשואל ונעשה מעש"ה על
ידם ונמצא דהיא הלכ"ה
(הלפעמים
יש הלכה ואיןמורין כן למעש"ה) והמשכיל ע"ד
בכתבי האר"י ז"ל בכוונת ההגדה דיצ"מ מעשאה
בר"א ור"י וכו' יוכל להתבונן שע"י שמכוין
המודםהלכה למעשהיאירופנייך הארהעליונה
חכמת
(מה) תאיר פניתו (ש"ע נהורין)
הרי לך תיבת
מעה ש"ע כמבואר
בכוונת הנ"ל ואי"ה יבואר עוד:
מעשה ךבאך וכו' כמו שבאשך בשי"ן וכ"ה
באמת בכמה ספרי משניות גרסו
ן2ב:א"ר אבל בספרי התלמוד גרסינן ךבא"ך.
ואמרתיבעניי לא דבר ריקהוא .והטה כבר נכתב
אצלינו דנמצא לפעמים במשנה בהיפך שמחלפין
הוא" 1בשיין כמו שתמצא בדיש מס' יו"ט
שאפ"ר כירה מוכן הוא ופתרוהו בגמ' ואפ"ר
כירה וכו' וכן נמצא עוד כמוהו עיין בתויו"ט
ונכתב אצלינו הטעם דאות ך' נק' אות חיים
כמד"א וישם י"י לקין אות (ארת הלן) לבלתי
דגות וכו' (ע"כ תחילה נאסר לו נע ונ"ר וכו'
ואח"ם וישב בארץ נך"ן 4בהוספת הך') והוא
מבואר בזהר כ"ס אותך'איקרי אותחיים .וכבו

למעשייה

אדיים

מעשייה

טז

והיה

מאמתי

ברכה

ידוע לך מהענין המבואר בגמ' ההוא אתרא תחי' ובאורפני מלךחיים ואתם הדבקים בי"י
אלקיכם חיים כלכם היום
אהיו
דשמה קרשט"א שה.ו מדבדים אמיתגי
י
משנים בדיבוריהם ולא שכיב אינש בלא זימנ" רהנה לפי מה ששכתוב לך להלן בפירש"י
המשנה ובשיטת המפרשים הגה נראה
וכבר כתבנו הטעם שמדת ר14כ*2ת מדה הו'

שבי"ג מדות סוד הארת הפני"ם וכתיב בריר

פני מלך חיים .והנה האדם כשמכוין הלכה
לאמתתמעוי מדתר44כ*2ת הארת אורפני
ייך ע"ע חיים ומבואר אצלינו
מלך חיים וממש
באריכות לעחן בספרו הקדוש בני יששכר /חודש
תשרי מאמר ג' דרוש ו'] בפסוק אחזרי העםיודעי
תרוע"ה (מכווניןלהלכ"המההואהתרוע"הועי"ו)
י"י באורפניך יהלכו (הארת אור פנימלך) וכן
בהא דהשיב השי"ת למלאכים וכי לא בטא
פני"ם לישראל אני אמרתי ואכלת ושבעת
וברכת והם מדקדקין ע"ע עד כזית וכו' רצ"ל
כיון שמכוונין הלכה לאמתת הנה מעוררים
מדת ואמת הארת שר פנ"י מלך חיים אכ"מ
להאריך והנה מבואר בזוהר בראהבית אות הש'
נק' אתווא דקשו*ט .ומעתה תתבונן התחלפות
אות הן' (אות חיים) באות הש' ששווא רקשוט
אמק) מאן רבעיחיי לא ישנה מדיבורו ויכוין
אל האמ"ת (ובפרט הלטה לאמת" 0מול הדרת
אורפני מלך מדת ראמ*ת ובאורפני מלךחיים
הבן והנה בכאן הוא בהיפך נתחלפה הש' אתווא
דקשוט באותר' אות חיים דהנה בכאן כשגאו
בני ר"ג מבית המשתה ולא קראו ק"ש .הנה עכ"פ
עברו ע"ד חכמז"ל שגזרו עד חצות ותו לא
דלענין סייג ודאי הלכה כרבים (עיין מש"ש
במקומו) וכל העובר ע"ד הכמטם חייב וכו'
(והטעם בזה דהנה החכמ"ה תח"י' בעלי' .וכל
העובר על דברי הכמאם המקבלים מהארת
החכמ"ה (עמש"ל בד"ה וחכמי"ם) ותהי להיפך
ה"ו) הנהכיוונו הצדיקים הללו לתקן זאת ורצו
לכוין בשאלתם וללמוד הלכה למענבה הלכה
לאמת"ואזייעוררו מדת ראמותאהבפני מלך
חיים ולהורות על כוונתם הנ"ל (וללמד דעת
לדורות הסגולה הזאת) הגה נתחלפה בכאן אות
הש' אתווא דקשוט באות ו' אות חיים (ואם
תשכילעוד במ"שבתיבת
שכתבנו בשם
האריז"ל הארת ש"ענהורין מאו*א (חכמהובינה)
אל האדים (מ"ה) תשכיל ותבין ההכמיה

מעשייה

לדעת הרמב"ם בשיטתהלמודא דתך דגם חכמים
מודים לר"ג דלאמיקריעברייןהקורא אחר חצות
רק ביטל מצוההיינו מצוה לשמוע ד"ח ולשיטת
הירושלמיתיהגו חכמים בגזירהלסייג עד חצות
דייקה והמאחר עד אחר חצות נק'עבריין עובר
על דברי חכמים א"כ לפי"ז מאן דגרם מקמנה
ר ס"ל כדעת הרמב"ם כשיטת הגמי
שבאתיכ
דידן דאין בזה עובר על דבבי חכמים ובאו רק
לידע הדין אמית כהוראת הש' אתווא דקשוט
ומאן דגרס ר2ב4ח*ך הוא כשיטת הירהמלמי
דמיקרי בזהעבריין וכוונתםהי' להאיר אורפני
ןו
מלךחיים וכנ"ל והבן ופטטיי"א דאורייתאסבי
לא קרינו את שמע כתב הרמ"ז ומתפילה לא
וגאלו משום דיש לה
ע"כ ולי
י
י
מ
ו
ל
ש
ת
הקטן תמוהים הדברים דאםעדיין לא עברו זמן
התפיל' ויאחרו הזמן במזידאין לה תשלומין וזה
ודאי דמויד יקרא כשאפשר לו לאדם לדועודע
ע"י שאלה אםעדיין לא עבר הזמן ויתפלל ונ=ל
דאפשר התפללו תפילתערביתעם הצבור בבה"כ
מבע"י וק"ש היו צריבין לקרות אח"כ בצה"ל
וכפסקרשיי וגם אפשר ס"ל תפלתערבית רשות
א"נ אפשר ס"ל כריב"ל תפלות באמצע תקנוס
וכבר התפללו קודם ובאו לישאל רק על הק"ש
א"נ לא הצטרכולישאלעל העפילה דאפשר להם
להתפלל בתנאי אםעדייןזמןחיובה תהי' לחובה
ובאם לאו תהי' לנרבה וגם א"צ לחדש בה דבר
כיון דמשום ספק הוא .הוא החידוש כמו שכתבו
סברא זאת תלמידי ר"י עיפש נול:
ן אתם לקרית .הנה ידוע שיטת הגמ'
חייבי
דידן דבני ר"ג רצו והאי לפסוק
כחכמי"ם שהם הרבים ושאלתםהי' חכמים כמאן
ס"ל ור"ג השיב רבנן בפתי ס"ל ובסייג הוא
דפליגיעלי (וזרא שיטת רשיי בגמ') התנה קשה
לויהי' הבסייגפליגי ע"כ הלבה כחכמים אמה
אמר ר"גחייבין אתם לקרות והנלפע*ד (לדעת
רש"י)דחכמיםדגזרוהסייג לאגורו שאחר חצות
לא יקראו כלל רק ס"ל העובר חצותדי
ק קרא
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מיקריעבריין(עייןבדבריהרייועיף מ"ש להלן דהקטר עד חצות דייקא והרכבתם ל"ג תיבת
בדברי הרמב"ם).ךעי*ל האדיחידורבים הלכה אמרתו מ"כ לאזו בלבד אלא כלוכו' הוא סתם
כרבים דוקא בדין תורה בפי' איזה פסוק בתודה משנה (וכ"נ מפירוש המשניות לרמב*ם מדלא
משא"כ כשהרבים גתרים לבטל איזה מצוה פ" כהרע"ב) והשתא אם נאמר דבהקטר לא אמרו
משוםסייג .הגם שיש כח כזהביד החכמים לבטל חכמים עד חצית מה שייכות יש לכאן לשיתני
בשב העל תעומת (כדאשכחן בצ'ופר ולולב וסדין הקטר וכו' .אלא ע"כ דהסיפא א"כ למה אמרו
בציצית) עכ"ז כשהיחיד פליג ולא ס"ל לבטל חכמים עד חצותכדי וכו' קאי גם אתקטר וא*כ
המצוה משוםסייג רשותבידמי שנראהבעיניו זה הוא סתם משנה ע"כ פסקי' הרמב"ם להלכה
דעת היחיד לפסוק כמותו ע"כ אמרחייבין אתם ועמש"לעוד מהשהכריחו להרמב"םלפריס דהוא
לקרות (ות"נ לפרעם שיטת הירושלמי ולהלןאי"ה
סתם משנה ולא דברי ר"ג:
אכתוב בזה) .אך אפשר לומד דגם לענין ביטול ללא בלבד אלא כל מה שאמרו חכמים וכו'
מצוה משוםסייגצריכין לפסוק כרבים דק בהא
הרמ"ז דקדק דהוא משנ' שא*צ .ובקיצור
דק"ש אחר חצות .גם לדעת חכמים צריכין ה"ל למיתני ולאזו בלבד אלא הקטרוכו' מצותן
לקרות דהרי אפי' הקורא מכאןואילך לא הפסיד וכו' עכ"ד .הנה הקושיא הזאת לא תקשה רק
(עיין מ"ש בגמ' אם קאי התנא רק על ק"ש איעברינןדהאי ולאזו בלבד הואסיומא דמלתא
דשחרית או גם על ק"ש דערבית) רק בברטתי' דר"ג אבל לפי מה שפירשת לדברי הדמב"ם
אינם רשאים לקרות אחר חצות לחכמים .והגם דנראה דס*ל דהוא סתם משנ' לשון החכמים.
דבק"ש דינו הקורא מכאן ואילך לא הפסיד בודאי צריכים החכמים לחזור לדבריהם
הברכות הכא בק"ש דערבית אםתתירלולקרות הראשונים לפרשאהייאקאיכיוןלמפסיקבדברי
בברכותי' אחר חצות א"כ מה הועילו חכמים ר"ג והמעשה .ואפשר דמזהיצא להרמב"ם הכרח
בתקנתן ולפי"זהית' וכאלתם אם יקראו בברכית לפרש דדצא סתם טהרנהולרשיי והרע"בוסייעתם
והשיב להם אם לא עלה עה*ש חייבין אתם צ"ל כתירוץ הרמ"ז דמשמיענו בהמשנ' יתיר'
לקרות ולא לברך .ואי"ה עוד ידובר בזה; כ"ל ס"ה שאמר"ו חכמי*םדייקא משא"כ אכילת
רלא בלבד
אלאוכו' .בקצת נוסחאות פסחים .ע"ד חצבת מדאורייתא כראב*ע בגמ'
זי
י
ר
מ
א
ר
"
נ
ו
ובקצתם ליתא.
ואילו לא הוה תנא המשנה יתירה סד"א דגם
גרסינן
אמך
יה רש"י והרעיב בחבו אכילתפסחים עד עה"ח מדאורייתא ותגשוגוייר;
דתליא בפלוגתא.
4נ
דה
דבהקטר חלבים לא אמרוחכמים עד חצות בשום הקטר חלביים ואברי"ם .לכאביה אברי"ם
מקום .ולא נקט ליה הבא אלא לראי' שכל דבר
ה"ל להקדים לחלבים אבל להיות
הנוהג בלילה כהבר כל הלילה אבל הרמב"ם פסק דהחלבי"ם הם מןכל הקרבנו"ת שנזרקדמןביום
באמת גם בהקטר עד חצות וכתב הכ"מ דגפקא ואברי"ם רק מהעולות ולפעמים רק מן עולת
לי' ממשנתיה והא דלא סתמי'רבי בשום מקום תמיד שלביןהערבים .ע"כהחלבים הם הרבים
מהמשניות משום דסמך אעדותו דר*ג דבכאן .והקדימם התנא וזה שיש לכוין בכוונת הרמב*ם
בפירושוודה"י והרע"ב כמ"ש להלן אי"ה:
והנה מכאןאין ראיה דיש לפרום כרשיי ורע"ב
(עיר בחוי*ט) ונ"ל טעם פלוגתתוהב"י והרמב"ם וכל הנאכלין ליום אחד וכו' .אבל בשרלין
לב' ימים ולילה לא עשו סייג כיב
הוא בחילופי הגירסאות דרש"י ז"ל גרס תיבת
שמריר .ממילא ע"כ סטמא דמילתא דר"ג הוא הרב הגאון מהדי"ב ברל"צ והביא לראי'
שסיים ולא זו בלבד מכנרתך אלא וכו' .והוא מדברי התוס' זבחים נ"ז ב' ד"ה להרחיק
למכי'לדבריו דמצות הלילה נוהגת כל הלילה .וז"ל לנאכלין לב' ימים ולילה א' לא עשו
וא*כ גם אם בהקטר לאאמרו ע"ד חצו"תאעפ"כ הרחקה עד חצות דניכר הוא מתי יהי'
שפיר יש מהקטר ראי' לדבריו .דדבר הלהג שקיעת החמה אבל בלילהאינוניכר ותימא על
בליל' כשרבלהליל' .וא*כ לא נשמע כלום מכאן מהרמ"ז דכתב כאן וכש"כ הנאכלים לב' ימים
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ולילה א' דאריך זימנההו דגזרז בהו עכ"ל והוא
3גד דברי התוס' וגם לא אישתמע שום חרא
ואמורא ופוסק בשום מקום לומר מזה .ונ"ל עוד
דאם באנו לגזור גזירה כאשו בדבר שמתחיל
איסורו בתחילת הלילה לגזור שתהיי דעוחלת
האיסור בחצות היום המוקדם א"כ ה"ל למיגזר
כן בכל השבתות והמועדיםלעניןאיסור מלאכה.
וע"כ צ"ל כדברי התוס' דהיקה"ח ניכר לבל:
להרחיק אדם יכו' .ובקצת גירסאות את
האדם יש לפרש הר"6ז הקשה
לשיטת רש"י משע"ב דבהקטר לא גזרו חז"ל עד
חצות רקבנפתליןלעניןאכילהומאי שנא ותירץ
כהנים זריזיןהם .ולפיה יש לפרוס א"ה האדוים
הידוע היינו ישראלים שאינם זריזים אבל
מדברי רש"י והרע"ב נראה דלא ס"ל כתירוץ
מהרמ"ז דהרי כתבו דגזרו בנאכלין עד חצות
כדי שלאיבאלאכלן אחר עה"ווויתחיילו ברר.
ולמה הוצרכו לזהאפילו לאיבא לאכלןיש חשש
שיותר מבשר הקדש ושפסל אלא ע"כ דבאו
לתרץ למה גזרו בנאכלין ולא גזרו בהקטר.
וניחא להולהיות דבנאכליןיש חשש איסור כרת
משא"כ בהקטר הוא לאו גרידא ולא ניחא להו
בתירוץ מהרמ"זדהרי אכילת קדשי הקדשים הוא
רק לכהנים ואעפי"כ גזרו וא"כאין חילוק בין
אדם לאדםוגרסינןלפי"זלהרחיק אדם נ"ל
מן העשיריה עבירה מיקרי בעשות האדם
ענין אשרהזהירוהש"י לבלתי
עשותו .אבל בהתעצל מלקיים את אשר נצטוה
לעשותו זה נקי פשיעתה הנה לשיטת הכמב"ש
דגם בהקט"ר גזרו ע"ד חצבנהדיש והבש עבירה
שיבא להקטיר אחר עה"ש ויעבור על ל"ת וכן
באכילת קדשים יבא לאכול אחר עה*ש .הנה
שפיר יצדק הלשון כשל מה שאמרו וכו' א"כ
למה אמרווכו' להרחיק אדם מןהעביך"ה דיש
חשששיעבור ח"ו ויעשה את אשר הזהירו הש"י
לבלתי עשותו .והגם דבק"ש לא שחך לשון
עבירתהי
ק ביטול מ"ע דנק' פשיע*ה י"ל
אגב אינך השתים תנא לשוןעבירה (וגם דלא
קאי התש רקעל מה לאמרךלאזרבלבד
וכל הכמכלין וכף .והכץנ'
כל וכר הקטר
כמו באלו השתים גורו להרחיק מןהעבירתה.
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בןגזרו בק"שלהרחיקמןהפשיעהוכןהרבבים
בחיבורו כתב בק"ש להרחיק מן הפשיע*ה)
אבל לשיטת רש"י והרע"ב דבהקט"ר לא אתרו
כלל ע"ד חצופת ובק"ש לחטוייך לשוןעבירתה
(רק פשיע"ה) ובאכילת קדשים ששך למיתני
וצודקלשוןפשיטתהולשוןעבייתה.פשיע*ה
שיבואו קדשיםלבית הפסול כשלא יאכלם בזמנם
רעבירה כשיבא לאבלם אחר עה"ש א"כ לפי"ז
ביותרהההשייךלמיתניישוןפשיעתהכיהיכי
דתיקו גם אק"ש ויצדק כ"ל מה וכו' להרחיק
אדם מןהעביך*ה.וי"ל דזה כוונת רש"ילדייק
לפרש בנאכלין החשש הוא שיבא לאכול אחר
עה"ש ויתחייב כרת ולא פי' כפשוטו שיבואו
קדומים לידי נותר אבל הוא מדייק ג"נ לשון
עבירתה ולא פשיעתה וכוונת התנא לתרץ
קדרית הרמ"ז למה גזרו רק באכילה לא בהקטר'

ומדייק שלא גזרו רק במקום שיש חשש
עשיריה גדולההיינו באכילהיש חשששיבוכר
לידי איסוף כרת משח"כ בהקטרה לאו גרידתו

(וג"כ אם עלו לא ירדו) וגם ק"ש להיות הענין
עיקר ויסוד הדת גזרו על חשש פשיעתה כמו
בחששעבירה גדולה אבל בהקטרהאיןכאן חשש
עבירה גדולה כ"כ ע"כ לא גזרו תה שמדייק
התנאלמיתני לשתעבירתהולאלשוןפשיע*ה

והבן.
רעתה אבאר לךאיזהדיוקים בפירוש הרמב"ם
על המשנה:
בשכבך יבקומך .רצ"ל שיקראוהבסועתשינת
בני אדם ושעתקומיים הצינתם עכ"ל
הכוונה בשכב"ך פירושו כ"ז שכיב*ה והיינו כל
הלילה כר"ג ובקומ"ך זמן קימה מן השינהואין
זה רק חלק מה מן התחלת היום .משא"כ כל
היום לא נק' זמן קימה מן השינה
רעפל*ד השחר הוא האור הנוצץ וכר דאי על
הככב נוגה לא יצדק לשוןעמיעד.
רשעם זוח קרבת שטח וכו' מן הייסורים
העדלי"ם מן הארץ עש*לאין זה שכוונת החיבור
להודיע לע סיבת האור .אך הוא כמהחיל
בדקדוקי המשני דכא לבאר לטהאיךיהבןלפי"ז
לשת שיעלתם להיות הקיטורים עוללים 6ן
הארץ ונוכל לפרש בלשון שאמר וטעם חץ עמ'
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רצ"ל טעם לרטון שיעל*ה .חחתד וחפושים מיל
בכאן
עכ"ל
אפשרזכהוונגת"וכדאנישןמעמןזההבציומרזךמל
עה
יר
מו
שת
ןהה
ידכתיב
בלוט וכמו השה"ך עלתה וכר וכתיבבי' הנה
נ"אהעיר הזאת קרובה ובו /ובחיב שם .השמש
יצא ?ל הארן ולוט בא צוערה הנה יש לרמז.
הנה נ"א העיר השת קרובה רצ"ל קרובה ב"ב
שיהי' באפשרי לי לילך אלי' מן העת כזאת
שמתחילים הקיטורים של נ"א מיל לעלות עד
אהגר יגמרו בעליית השמש .והנה הגם שהוא

רחוקבעיני שזהו טונת הרמב"ם עכ"ז רמז נכון
הוא
ךדעת חכמים כדעת ר"ג אלא שאמרו ע"ד
חצו"ת כדי להרחיק וכו' והלכה כר"ג
עכ"ל .נראה דס*ל דלגמרי הלכה בר"ג אפילו
?בר חצות מחריב לקרדת בברכות כדין הגם
דחכמים פליגי לענקסייג צ"ל כמ"ש בדקדוקי
המשנה דגם חכמים מודים בעבר חצות יקרא
עד עה"ש רק דלדעתם מיקרי עבריך :ולר"ג לא
מיקרי עבריק ממילא לענין זה דמיקרי עבריין
ודאי הלכהכחכמים וכ"נלכאורהמדברי הרמב"ם
בחיבורו ה' ק"ש פ"א ה"ט וז'ל איזה זמן ק"ש
בלילה מצותה ובז' ?ר חצי הלילה ואם עב"ר
ואיחר וקרא עד שלא עלה ?ה"ש יצא י"ח שלא
אמרו ?"ר חצו"ת אלא להרחיק וכו' ?כ"ל .הנה
נראה מלשונו בוחנתו רגם חכמים הבי ס"ל רק
דמיקרי עבריותן לדעתם (וז"ש ואם עב"ר וכו')
והוכיח הרמב*ם זה מהגמ' דהרי בני ר"ג גילו
דעתם דרצונם לפסוק כחכמים שהם הרבים רק
שלאידעואיפליגיאי לא והשיב להם ר"ג רבנן
כוותי ס"לוחייביז אתם לקרוחואי ס"ל לחכמים
דאחר חצות לא יקרא כלל משווםסייג (ורשות
בידם לבטל מצוה בשוא"ת כמו שופר ולולב
וסדין בציצינו) א"כ בזה ודאי הלכ' בחכמים
היך א"לר"גחתבין אתם לקרות אלאע"כדרבנן
לא גזרו שלא יקרא אחר חצות רק יקרא עד
עה"שכי"ג רק דהמאחר עד חצות נש עבריין
לדעתם ודע דבירושלמי פסק הלכה כחכמי' עד
חצותותו לאוהא וקאדר ר"גחייבין אתם לקרות
סברכיון דכבר עכר הזמן וא*8לקיים דברי
חכמיפעבדיןעובדאכוותיוכמחטרלילומרבהנת
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התלמוד ירושלמי הוא בלא ברכות דא"כ מה
הועילו חכמים בתקנתן ובסחג שעשו עד חצות
ותו לא .יהי' איך שיהי' התלמוד ירושלמי סקל
הלבה בחכמים ?ר חצות ותו לא ומתלמודאדידן
נראה דחכמים לא גזרו עד חצות ותו לא רק
דס"ל כר"ג אפילו בעבר חצות יקרא עד עה"ש
רק דמיקרי עבריין וכמש"ל ובודאי הלכה
כתלמודא דידן
כל זה נתבתי בימים קדמונים וכעת האיר
הש"י את עיני והנני רואה לדעתי
שדעת הרסב"םהואדגםעברייןלאמיקרי המאחר
ק"ש אחר חצות ולגמרי ס"ל לחכמים כר"ג ולא
גזרו בזה שוםגזירה רק דחכמים נקטו בדבריהם
?"ר חצו"ת ?ל דברי ר"א רקאמר ?ר סוף
דששמורה ותו לא השיבו הם אפילו ע"ד חצוית
רשאין לקרות והנה הם מודים דאפילו עד עה"ש
רשאין לקרות אבל נקטו בלשונם רק ע"ד חצו"ת
כדי להרחיק וכו' .בכדי שלא יתגלה הדבר
בפרהסיא להמק ויסמכוע"ז ויבושלידי פשיעה
ע"כ לא אמרו בלשונם עה"ש ונקטו ע"ד חצרות
ודבריי' בפיהם אמת דע"ד חצו"ת ג"כ רשאין
לקרות וז"ש ר"ג לבניו חייבין אתם לקרות
(דחכמים לגמרי כוותי ס"ל) ולא זו בלבד אלא
כל מה שאמרו חכמים ע"ד חצו"ת מצותן וכו'

י

היינו שלא אמרו רק ע"ד חצו"ת רק כשהניאה
שאמתו ע"ד חצות הנה מצותן עד שיעלה עה"ש
ואמרו בלשונם עד חצות ולא נקטו עד עה"ש
בכדי להרחיקוכו'ודייקשפיר בזהלשון מצות"ן
דלא אמר מצותן מןהתורה .רק מצותן עדהיום
דהבמים לאגזרו כלל רק אמרו ע"ד חצו"תבכדי
להרחיק וכו'
רכונא אמינא להדכן דעת הרמב"םז"ל.אמינא
לה מהא רפירש הרמב"ם להלן במשנתנו
וז"ל ומה שאמרו באלו כולם ע"ד חצות ואעפ"י
שי"ש בשע"ה פנא"י עד שיעלה עהוש הואסייג
שלא תדחק עליו את השעה ונמצא ?ושה מהם
דבר אחר ?ה"ש תהענין מ"ש להרחיק אדם מן
העבירה עכ"ל .הנה אריכות הלשון לא נודע
לכאורה שונתו דד~*ל בקיצור ומ"ש בכולן הוא
ספגבכדי שלאיעבור השעהוביותריקשהלשונו
זה שאמר ואע"פ שי"ש בשעיה פנא*י ע"ד

י

כ

והיה

מאמתי

שיעלה עה"ש הלשון אינו מיושב כלל .דהל"ל
ואע*פ שמן התורה יש פנאי וכו' משא"כ כעת
שאמר ואע*פ שיש בשע"הפנאי וכו' משמע שגם
היום י"ש בשע"ה פנא"י ע"ד עה*ש והרי גזרו
רק ע"ד חצות אלא הוא עפ"י מ"ש דה"ק ר"ג

ושע"פ שיש בשעה פנאי גם היום עד שיעלה
עה*ש דמעולם ל %גורובגיירה ע"ד חצות ותו
לא אעפ"כ אמרו בלשונם עד חצותכדי להרחיק
וכו' ולפי"ז גם דברי הרמב"ם בחיבורו מתפרש
כן איזה זמן ק"ש בלילה מצות"ה וכו' עד חצי
הלילה ואם עב"ר ואיח"ר וכו' .ושה נקט לשון
מצות"ה ללאצורך אך הוא להורות מצות"ה מצוה
לשמוע דברי חכמים שדקדקו לומר עד חצות
בכדי להרחיק וכו' ומ"ש אח"כ ואם עבר ואיחר
וכו' אין הפירוש שיהי' נק' עבריי"ן רק עב"ר
על המצוה אשר הוא מצוה לשמוע ד"ח והוא קרא
לאחר חצות עד שלא עלה עה"ש יצא י"ח שלא
אסרו ע"ד חצו"ת בתורתגזירה רק אמרו להרחיק
וכו' כנ"ל נכון:

והנה ההכרח שהכריחו להרמב"ם ז"ל לפרש
כן הוא משיטת הגמ' רירן רף ר' פיסק%
ותכ"א עד חצות חכמים כמאן ס"ל (במשמעות
בשכב"ך האמור בתורה רש"י) אי כר*א ס*ל
(דאיתלי ,בשכב"ך כא שבני אדם עוסקין לילך
ולשכב זה מקדים וזה מאחר רש"י) לימרו כר"א
איאמר סוף הבשמורה רור%י כל שרעתו לישכב
כבר שכב וישן רש"י) ואי כר"ג ס*ל (דמשמע
לי' בשכב"ך כ"ז שבני אדם מעכבים ויש בכלל
הזה כל הלילה רשיי) לימרו כר"ג (עד עה"ש
רש"י) ומשני לעולם כר"ג ס"ל והאי דקאמרו
עד חצות כדי להרחיק וכו' (והנה בשיטת הגמ'
יש לדקדק סובא אבל אכ"מ אבל) הנך רואה
דמקשה בגמ' בפשיטות אי חכמים ס"ל כר"א
בפי' בשכב"ך לימרו כר*א דזמן ק"ש אינה רק
עד סוף האשמור' וזה א"א לומר דילמא חכמים
סקל בפי' ובשכב*ך כרפא רק בהא פליגי דר*א
ס"ל זמן עסק שכיבה איש רק עד סוף האשמור'
ואינהו מעל זמן עסק שכיבה עד חצות דהאיך

ברכה

ט' פיסקא מעש' שבאו בניו מקשו ועד השתא
לא שסיע לוו הא דר*ג .ומשני הכי קחמרו לי'
רבנןפליגי עלך (רש"י כלומר פליגי רבנן עלך
דהא דאמרו ע"ד חצו"ת דוקא קאמרי דלא משמע
להו בשכבךכ"ז שכיבה אלא כ"ז שדוךבני אום
להתעסק לילך ולישכב ומיהו בהא פליגי על
ר"א דאילו ר"א ס*ל ומן עסק שכיבהאינו אלא
ערהאתימור' הראשוג'ולרבנןערחצות ואת סול
ובשכב"ך ב"ו שבגי אדם שוכבים) ויחיד ורבים
הלכהכרבים או דילמא רבנן כוותך ס"ל (ומשמע
להו בשכב"ך כ"ז שכיבה רש"י) והאי דקאמרי
עד חצות כדי להרחיק וכו' (רש"י הרחקה הוא
כדי לזרז ומיהו היכא דאתניס וכו' עדיין זמן
חיובא הוא ומחייבי ונפקיידי ק"ש בזמנ') א"ל
רבנןכוותי ס"ל וכו' ע"כ שיטת הגמ' הנךרוויה
בעיניך התמי' המופלגת הרי שיטת הגמ' לעיל
הוא בפשיטות דזה א"א לגמו בשום אופן למאן
דס*ל בשכב"ך בודאי עסק שכיבה אינו רק עד
סוף האשמור' ולא עד חצות וא"כ מאי מספקא
להו לבני ר"ג בודאי ע"כ רבנן כר"ג ס"ל בפי'
בשכבך ואמרו עד חצות כדי להרחיקוכו' .וגם
יש להפליאמי הגיד להם נביאות זהואי הכמים
ס"ל כר"ג בפי' בשכבך ואמרו רק עד חצות
משוםסייגכדי להרחיקוכו'מיהוהיכאדאיתניס
מודים חכמיםדחייבין לקרות דילמא גזרו משום
סייג שלא לקרות כלל אחר חצות רהלא יש בת
ביד חכמים לעקור לגמרי מצוה בנמני עבור
גזירתם (כמו שופר ולולב ומגילה בשבת וסדין
בציצית.וכיבן כרך שהי' אונסבי"ד אדר מע"ש
ולאהי' יכול לקרות המגילהיכול לקרות' בט"ו
בשבת זה לא שמענו מעולם אלא הראי מכח
גזירת חכמים נעקרי המצוה לגמרי דיש כח
בידם לקימות כן בשוא"ת) ע"כ לדעתי זה הי'
ההכרח שהכריח להרמב*ם לפרש באופן שכתבם
דושאי בני ר"ג לא היו מסופקים בדברי חכמים
כמאן ס"לבפי' בשכב"ךדודאי ס"לפירושו כר"ג
כ"ז שכיבהדהייה כל הלילהדאי הוה סקל כר*א
ודאי עסק שכיבה אינה אלא עד סוף כששמורה

יפלגובכבדהידועוניכרלגלדומןעסקשכיבה כשמחיית פשטיות שיטת הגמ'לעיל אבל הא

אינו רק עד סוף האשמור' זה הוא שיטת הגמ' הוא ומספקא להו רבנןפליגי עלך ראת סובר
בדף ד /ומעתה אציגה לפניך שיטת הגמ' בדף דלא גזרינןגזירה עד חצות ותו לאואינהוגזרו

והיה

מאמתי

גזירה שלא לקרות אחר חצות כדי להרחיק וכו'
(ורשות בידם לעקור המצו' בשוא"ת) ויחיד
באין רשאים לקרות (רק
ורבים הלכ'כרביםויצו
באפשר כקורא בתורה) או דילמא רבנן כוותך
ס"ל דאין לגזור גזיר' עד חצות ותו לא והא
דקאמרו בלשונם עד חצות הה"ד עד עה*ש ונקטו
בלשונםעד חצותבכדי להרחיק וכו' והשיב להם
רבנן כוותי ס"ל ואין כאן גזירה וחייבין אתם
לקרות וא"כ לפ"ז המאחר עד אחר חצות אפילו
עבריין לא נקרא רק מצוה להקדים דמצוה

לשמועדברי חכמים מה ומהקפידו לומר בלשונם
עד חצות בכדי להרחיק וכו' והבן .והנה כבר
כתבתי לךלעיל שביטת הירושלמי הוא דחכמים
גזרולסייג דעד חצות דוקא ותו לא הנה לפימ"ש
הנה בגמ' דידן מוכח מהסוגיא דלא כירושלמי
כוותי' דתלמודא דידן נקטינן (וכדפסק בהדיא
בתלמזדא דידן ד"י א"ש הלכה כר"ג) וזה הוא
טעמו של הטור דמתיר אפילו לכתחיל ,להתאחר
ער אחר חצות ,והנה רבים תמהו עליו דעכ"פ
סייג איכא ולפמ*ש אין כאן שום סייג וגזירה
לשיטת הגמ' רירן רק מצוה היא לשמועדביי
חכמים וכנ"ל זה מה שנ"ל בדעת הרמב"ם
והרע"ב והטור .אבל חלילה לפסוק כן הלכה
יעוצות כן לכתחיל' כי מי יכניס ראשו נגי
השסקים הגדולים דפסקו דאיכאסייגוגזיר' ככל
גזירת חכמים ובפרט רתלמור הירושלמי פסק
לגמרי כחכמים עד חצות ותו לא ע"כ חליצה
להקל אבל לחומרא פסקינן דהעובר וקורא ק"ש
אחר חצות אפילו מאחר במזיד אסור לו לאדם
למיקרייאעברייגאכי יש לועלמי לסמיך זה מה
שנ"ל.ודי בנה כעת.
ה
נ
ה
לדעת
והנני אומר לך את אשר עם לבבי
התלמוד ירדשלמי הלכה כחכמים עד
חצותותו לא ולדעת תלמודאדידןוכבל"י זמנה
עד עה"ש .הגה גודע מכתבי מרן האריז"ל
דאחר הצות הזיווג העליון נעשה בבחי' לאשה
ובהאיר היום בבחי' רה*ל .ולפי"ז אחר חצות
לילה כבר מאיר בבחי' לאשה מדת יום ע"כ

ברכה

כא

בהאיר השחר קריז בס' מאור"י אויר בסופו
(וביאיר נתיב) תלמודיררשלמי בחי' לא"ה
תלמוד בבלעי בחי' רח"ל .ומעתה עמוד
והתבונן דבר י" זו הלכה תלמוד ירןשלמ*י
היא נגד מדתלאה .הנה תיכף אחר חצות לילה
מאיר בבחי' לחקה מדת יום ע"כ פוסק תלמוד
הוא רק ער חצות
הירושלמ*י מק"ו
משא"כ תלמודאוידןיבבל*י בחי' רה*לויגבי
דידה הארת מדת יום אלי' הוא בהאיר השחר
ע"כ פוסק תלמודא דידן דכל הלילה יוצאין י"ח
ק"ש בלילה והשם הטוב יכפר בעדינו ויה"ר
שלא יאמרפינו דבר שלא כרצונו.
בית "משתה בית משתה היין עכ"ל .כתב
הרמ"ז דבעי בזה להליץ בעדם למה לא
קראו קודם חצות מפני ששהו ולא היו רשאים
לקרותעיי"שואינימבין דאיסור שכרות הוא רק
בתפילה אבל ק"ש תראין לקרותאפילו בשכרות
ול"נ דרצ*ל שלא עסקו בכל הזמן בשמחת מצוה
עד שנשכח מהם ק"ש דאוהיואנוסיםוהיי מותר
להם לקרות עד הנץ כרשב"י דס"ל כן בגמ'
וכשיטת הרי"ף זכ*פ הרמב"ם בחיבורו אבל אלו
לאהיו אנוסיםכי שכחו מחמת השתי' ע"כ לא
הותר להם רק עד עה"ש .ובזה ידוקדק לשת ר"ג
לא אמר להם סתם אם לא עלה עה"ש קראו
רק אמרחייבין אח"ם לקרות דייק תיבת אתם
אתם שאינם אנוסיםאין לכם התחייבות רק עד
עה"ש משא"כ אלו הייתם אנוסים הי' עליכם
חובת הקריאה אפילו עד הנץ .ובזה יתורץ נמי
מהשתייק הרמ"זוכי לאידע ר"ג אם עלה עה"ש
(מתרץשהי' טרוד בגירסא) ולפמ"ש י"ל דבאמת
ידע שלא עלה רק אמר בישון כזה להשביל
ולדייק הדיוק הנול דיש חילוקבין אונס לרצון
וכשיטת הרי"ף והרמב*ם כנ"ל;
הקטר חלבים הם כלל חלבי הקרבנות וכו'
ואיבריום הם נתחי העולה הקריבה
בכ"י עכ"ל היינו תמיד של בין העובים (כבר
כתבנו בדיוקי המשנה דבזה דייק הא דקתני
חלבים קודם לאיברים דחלבים הם הרבים בכ"י

היייה

לדעתהאריז"למברכיןתיכףאחרחצות ברכת מןכל הקהבנות משא"כאיברים רק מהערווה
הנותן לשכוי בינה להבחין בין וכו' משא"כ והנה תראה הרמב"ם ז"ל מפרש רקאיברי עלת
בבחי' רח"ל הארת מדת יום אלי' הוא רק תמידורש"י פ"איברים שלכלהעולותהקריבכן
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ביומי הנה רש"י ז"ל אזיל לשיטתו שכתב
דבהקטרה לא אמרו עד חצות ולא נקטלי' הכא
אלאלראי' שהדברהנוהגבלילה כשר כל הלילה,
הנה קיפה לפי"ז למה לא הביא ג"כ קצירת
העומר וצ"ל דמקצירת העומר אין ראי' כ"כ
דמ"ע דרבים הוא א"כלפי"ז גם מאיברים דתמיר
אין ראי' ע"כ אסכרה על איברים רעולותיחיד.
חבל להרמב"ם ל"ק למה לא הביא קצירת העומר
דהרי לא אמרו בו ער חצות ובהקטר (ס"ל
להרמב"ם) ראמרו עד חצות ע"כ לשיטתו אין
עולת יחיד .וי"ל עוד דכוונת
הכרח לפרש
לפרש
ו
ש
ו
ר
י
פ
דא"א
הרמב"ם להוכיח
כרש"י
רלא הביא רק לראי' דדבר הנוהג בלילה כשר
כל הלילה דא"כ למה לא הביא ג"כ קצירת עומר
וא"ת כהוום ראין ראי' מקצירת עומר דהוא
מצוה דרבים .א"כ גם מאיברי דתמיד אין ראי'
והתנא כוונתו על איברי התמיר מרנקטי אחר

עי

חלביםי
שאמרו באל"ו כו' עד חצו"ת וכו' פירוש
אפילו בהקטרכי כן הוא דעתו
הרע*ב כד"ה עד סוף וכו' ומשם ואילך וכו'
ומקמי צה"כיכו' הקדים לבאר טעם
סוף הזמן קודם להתחלת הזמן משום רבעי
לאסוקי עלה הלכה למעשה ואי"ה אבאר לך
בדברי רשיי;
של
ק"ש
ערבית
בד"ה והמקדימים וקוראים
מבע"י סומכים אהא דר"י וכו' עכ"ל
הנה זהו פי' ר"ת בתוס' ורא"ש והתוס' הקשו

רביה

ע"ז דא"כיהי' אסור להתפלל מנחה מפלגואייד
ואנו נוהגין להתפלל (רצ"ל אפילו ביום אהד
מתפללין מנחהומעריב באותוהזמן שמפלגואילך
עד צה"כ) והוה תרי קולי דסתרי אהדדי (והגם
רהרא*ש ז"ל תירץ בתפילה הקילו תירוצו אינו
מובן כ"כ) ע"כ התוס' (והרא*ש) הביש תיר,ץ

סמך הרע"ב לפרש כר"ת אהגרמיאנו בזה התוס'
והרא*ש ונ"ל דהנהגפורןיעק"בהקדוש ר"ת
ז"ל איד אפשר לומר שהעלים עיניו מקושית
התוס' והרא"ש דיעה תרי קולי דסתרי והלא
הוא ידוע לבר בי רב דחד יומא וצ"ל דבזמנו
ומקומו של ר"ת היו המון עם נוהגין להקדים
זמן רב קודם הלילה באין מוחה ובא הר"ת ז"ל
לישב למה לאפיחו הראשונים בדבר ואמר דהוא
משום דיש לסמוך על דברי ר' יהודא מפלגוכו'.
והגם שמת8ללין באותו הזמן ג"כ ספחה .הנה
תפלה דרבנן הקילו הגאונים שלא למחות ביד
ההמה וכמ"ש השסקים שהי' טורח לקבצם אח"כ
והרבה מהמוןהי' שוכחים לקרות ק"ש ולהתפלל

בצבור .ע"כ
בזגגה ועכ"פ לא היו
ליד
לם
פג
הניחום הגאונים כמנהגםמתה
יהוא שלא כדין
לענין מנחה מוטב לסבול זה ממה שיבואולידי
ביטול מצות עשה דאורייתא ולביטול תפלה
בצבור (וזהו לדעתי ג"כ כוונת הרא"ש בתפל"ה
הקיל"ו) והא ודאי דגם ר"ת מוד' דת"ח ובעל
נפש לא יסמוך ע"ז ויחמיר לעצמו משום דהוה
כתריקוליוכו' אבל התוס' רהקשו על ר"תעיקר
התחלת רבריהם שהציעי
קושיתם קאי
בתחילה ואנ"ן היכ"י קרינ*ן וכו' רצ"ל אפילו
הת"ח ובעל נפש קורין מבע"י הגה לזה בודאי
לא יספיק תירוץ ר"ת משום דהוה תרי קולי
~גם ר"ת מודה לזה כמ"ש) לזה תירצו בשם
הריי דסומכין על דשואים דברייתא ושפיר דמי
למיעבד הכי וא"כ י"ל דר"ת והר"י ז"ל
מר אמר חרא ומר אמר חדא ולא פליגי
דהיינו במקום שהמון עם מקרימים הרבה
אין למחות בידם דיש להם לסמוך על
דברי ר'יתודא והגםשמתפלליו מנחה ג"כבאיתי
הזמן אעפ"באין למדית בהמון מטעם שכתבתי
אבל הת*ח ובע"נ לא יסמכו ע"ז .ובמקום
שמקרימין רק מעט גם הת"ח ובע"נ יכולים
לעזרות כן .והנה י"ל דגם בזמנו ומקומי של
הרעיב היו מקדימין התבה באין שחה .הנה
ע"כ צ"ל רסומכין על הא דר' יהודא וכדברי
ר"ת ממילא בע"נ לא יסמוך ע"ז ע"כ לא נתב

יל

הר"י דסומכים על התנאים דברייתא משעה
שקידש היום וכיוצא (ונ"מ רבתי בין תירוצא
רר"תלתירוצאדהר"י לשיטת הר"ת מותרלקרות
ק"שמבע*,גדול שעהורביעזמניית קודםהלילה
ובימים הארוכים הוא קרוב לשתי שעותעיתיית
קודם צה*כ אבל לשיטתהר"י אטור להקדים רק הרעיב קלשון התוס' ואניןהיתני קרינ"ז ק"ש
מעט קודם צה*כ) ע"כ אנחנו לא נדע על מה מבע"י רק כתב והתקדימיים וקוראים וכף

והיה

מאמתי

סומכים אהב דר"י וכו' רצ*ל שאין למחות ביד
ההמון המקדימיםכי יש להם על מה שיסמוכו
אבל אנ"ן היינו המדקדקים לעלוות המצוה
לקרותה בזמנה
כתיקונה מחויבים להחמיי
דוקא נ"ל:

בדיה עד שיעלה עה*ש דכ"ל הליל"ה מיקרי
זמן שכיבה עכ"ל דקדק לומר דכ"ל
הליל"ה (ודבריו לקוחין תדברי רש"י ז"ל) דוגה
ר"א סבר פי' ובשכב"ך כ"ז שמתעסקין לילך
ולישכב ור"ג ס"ל פי' ובשכב"ך זמן ששוכבין.
וא*כ לפי"ז יעלה על הדעת דר"ג ס"ל התחלת
זמן ק"ש הוא משליש הלילה ולא קודם דלא
מיקרי ובהרכביך וא"א לומר כן דא*כ היל לר"ג

לפלוג בהתחלת זמן ק"ש כדאיפלג בסופה ע"כ
ש" 5דס"ל דכ"ל הלילהמתחילהועדסופהמיקרי
זמן שכיבה הבן נ"ל;
בא*ד והלכה כר"ג שגם חכמים מודים לו
הנראהדס"ל דלגמרימודים וכמש"לבדברי
הרמב"ם דגם ספק וגזירה אין כאן רק נקטו
בלשונם עד חצותכדי להרחיק וכו' ולזרזואפילו
עבריין לא נק' המאחר עד אחר חצות דהרי
כתב הרע"ב אח"כ ומיה"ו לכתהיל"ה משהגי"ע
עונ"ת ק"ש וכו' אסו"ר לסעו"ד וכו' .ולא כתב
החלוקה הב' דאפילו אינו סועד רק שכבר הוא
סמוך לחצות ימהר לקרותה שלא יהי' עבריין.
אלא ע"כ דס"ל דכל הלילה חד דינא אית לה.
באיד ומיהו לכתחילה משהגיע עונת קוש של
ערבית דמתניתי*ן וכו' דייק לכתוב
דמתניתי*ןלהורותדאפילוהמקדימיןוקורין ק"ש
מבע"י וסומכין על הא דר"י מפלג וכו'.כשיגיע
פלג המנחה מותר להם לאכול ולישןדאיןזה זמן
ק"ש העיקריתודייק לה מברייתא שבגמ' דף ד'
ע"ב .חכמים עשוסייג לדבריהם כדי שלא יהא
אדם באמן השדה בערב ואומראלךלביתיואוכל
קימעא ואישן קימעא ואח*כ אקרא ק"ש וכו'.
דלכאורה קשה למההזכירו כלל ביאה מן השדה
דהרי גם ביושב בביתו לא התירו לאכול ולישן
קודם ק"ש .דהטעם הוא כדמסיים וחוטפתושינה
וכו' א"כ גם ביושבבביתויש חששזה אלא ע"כ
להורותלנואפילומי שמקיל לעצמו לצאת בק"ש

ברכה

כג

ההואכי לאגזרו רק בזמן ביאה מן השדה שהוא
סמוך לצה*כ כדכתיב ולעבודתועדי ערב .וז"ש
בדם בא מן השדה בער*ב;
בא*ד אסורלסעודוכש"כלישןוכו'והנהליבא
מידי דלא רמיזא במתניתין משעה
שהכהנים נכנסין לאכול כו' ה"ל למיתר זכאי*ן
או רשאי*ןוכו'כליש"טדברייתות .אבלהואלרמז
לנודמינן רשאיןוזקלי
ן לאכולעדשיקראו ק"ש 1

בד"ה מעשהינו
'בני ר"גשמעינהווכו' וה"ק
ך
ל
ע
ן
נ
ב
ר
א
ק
ו
ד
קאמרי
לי' האדפליגי
'
ו
כ
ו
עד חצות ותולא .או דילמא רבע לא ביאר
כרש"י ז"ל דפיקה דענין שאלתם הי' דמספקא
להו מאי ס"ל לרבנן בפי' בשכבך משום דס"ל
כמ"ש בדברי הרמב"ם דשאלתם הי' דמספקא
להו אםדבריחכמים הואבגזירה אם לא ועמש"ל
בצברחשהכריתו להרמב*ם ז"ל לפרשכן.
בדיה ולא זו בלבד וכו' כולא מלתא דר"ג
הוא עכ"ל בגמ' אין הכרע וי"ל דהוא
סתם משנה ועמש"ל בדקדוק תיבת אמך'
ך!

בדיה ראבץ4ים של עול"ת תמי"ד עיין

מה

שאכתוב בסמוךי
בדיה ח4כ למה וכו' אבל בהקטר וכו' כן
פירש"י ז"ל והרמב*ם לאפי' כןעכהם"ל
בדבריהם ולפמש"ש צ"ע דעת הרע"ב כיון
שפירש בהקטר כרשיי למהפי' איברים דתמיד
דוקא כהרמב"ם ואפשר דס*לדבודאיהביא התגא
לראי' רק אותן הענינים המפורשים בתורה.
היינו תמיד דאלו כוונת התנא על עולת יחיד
ילל שאני עולת יחיד דאינו מפורש בתורה לזה
קמלו רז"ל דהוא כל הלילה משא"כלילה שנאמר
בביאור בתורה י"ל הכוונה מתחילת הלילה ע"ד
חצו"ת כדאשכחן באכילת פסחים לראב"ע ואכלו
את הבשר בלילה הזההכוונה עד חצו"ת ע"כ לא
קדהציב ג"כ קצירת עומר והבן:
הרמ*ז נתב על דברי הרע"ב .אבל בהקטר
וכו' לא אמרו וכר דבהכי מתישב הא
דחלקינהו התגא לב' בבות
כללינהו בחד
בבא הקטר וכו' וכל הנאבלין וכו' מצותןוכי'.
וגזל דגם לדעת הרמב"םיונחדאי כללינהו בחד
בבא ההנו מפרשים הקטר חלבים ואברים של
מפלגהמנחהאיןאיסורלאכולולישןסמוךלזמן הנאכליםליום א'דייקאשואיו שלריכלהיים

היא

והיה

כד

פרפתי

מפרופים וגם הם כמכלין וכו') ואי תקיפה ה"ל
למיתני בהיפך כל הנאכלים וכו' והקטר וכו'
מצותן וכו' י"ל דלא רצה לשנות הסדר דהקטרה
קודמת לאכילה נ"ל,
א נקט לי' הכא אלא להודיע וכו'.
בא*ד יל
הקשה הרמ"ז הרי משנה שלימה הוא
בפ"ב דמגילה שכל דבר שמצותה בלילה כשר כל
הלילה ואני בער ולא אדע מה קשיא לי' להרב
הגדול הרמ"ז ז"ל דהרי לרש"י והרע"ב הוא
סיומא דמלתא דר"גומייתי זה לסייעתא לדבריו
להורות דבק"שנמידינא הכי ולהרמב"ם לפמ"ש
דבהקטרנמי אמרו ע"ד חצו"ת להרחיק וכו' הנה
בודא צריך להשמיענו זה דיש לזרז עצמו בזה
דמצוה לשמוע ד"ח וממשנה דמגילה [לא]שמעינן
זה דשם נאמר כל הלילה והנה לפמ"ש לדברי
רש"י והרע"ב ז"ל תתבונן בדבריהם שלא כתבו
ללמד"ך שכל דבר הנוהג וכו' כי הלימוד כבר
נשמע ממשנה דמגילה .והנה כתבו להודי"ע וכו'
היינו הודעה להבנים [פי' ר"ג הוזרם בזה לבניו
המגיה] לראי'לדבייו וכמ"ש.
בד"ה כדי להרחיק וכו' ויתחיי"ב כר"ת .הנה
דבריו לקוחין מדברי דש"י ז"ל .וכבר
כתבתי דיש לרעבונן למה לא פירשו כפשוטו
שיבואו קדשים לידי פסול והנראה למפש"ל
ידקדקו תיבת מן העביר"הכי לשון עביר*ה לא
יתכן רק בעברו על ל"ת במעשה משא"כ בביטול
איזה מ"ע בשוא"ת ויש לפרש עוד דהנה הרמיז
הקשה לדעת רש"י והרע"ב למה באמת לא אמרו
גם בהקטר ע"ד חצו"ת כמו בק"שואכילת קדשים
ותירץ כהניםזריזים הם .והם ז"ל לא ניחא להו
בזה דקשה האם כן לא ה"ל למיגזר באכילת
קדדי קדומים דכהנים קא אכלי לי' ע"כ תירצו
הםז"ל דבק"שישלגזור דהוא מ"ע גדולהמיסודי
הדת ובאכילת קדדים יש חשש כרת משא"כ
הקטרה הוא לאו גרידא נ"ל ובזה אפשר לתרץ
ג"כ הא דקשה לדעת רש"י ז"ל למה מסכים ר"ג
באכילת קדשים ליזהר עד חצות (דלא אשכחן
דפליג) ולא גזר בק"ש דס*ל דשאני ק"ש שהוא

ברכה

ובקומ*ך ומשם למדותתובהעל האדם לקרותוכו'
עכ"ל .הנה לשון הגמ' תנא אקרא קאי דכתיב
בשכב"ך ובקומ"ך ומרן התויו*ט הוסיף ודנר*ת
בים .ונ"ל דבר גדול דיבר .דהנה סיום דבריו
ומש"מ לס"ד חוב"ת הקריא"ה(והונו לקוח מדברי
ר"2,י ז"ל)ויש להתבונןלאיזה צורך הואהפירונו
הזה גם בדברי רש"י ז"ל .ונראה לפרוס דהנה
קושית הגמ' הוא תנאהיצא קאי דקתני מאימתי
והנה לכאורה מהו הקושיא הרי חובת ק"ש
מפורסם בישראל כמו ציצית ותפילין וסוכה
וכיוצא ע"כ אין מן הצורך לפרש מקודם חובת
הקריאה דק מתחיל לפרשזמני'ודיני' כמו סוכה
ולולב שמתחיל סוכה שהיא גבוה למעלה וכו'
לולב הגזול וכו' .ואינו מבאר מקודם חייב אדם
לישב בסוכה וכו' וליטול לולב כיון שהוא דבר
המבואר בתורה ע"כ צ"ל דמקשה בשלמא סוכה
ולולב וכיוצא הם מצות מבואר חיובם בפירוש
בתורה בלי פקפוק משא"כ ק"ש אינו מבואר
וכמה תנאים ס"ל בשכב"ך ובקומ"ך בד"ת כתיב
תנא דידן היל
וק"ש דרבנן
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להשמיענו ב
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שמקשה
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ת
היכיקאידקתני מאימת"י
.
ש
"
ק
דלאשמעניעדייןחיוב
ולפי"ז מהוהתירוץ
שמתרץ תנא אקרא קאי אף עפ"כ הקושיא
במקומה עומדת דה"ל לבאר מקודם החיוב ק"ש
על האדם וע"כ צ"ל דמ"ק המתרץ בזה שהתחיל
התנא מאימת"י ולא ביאר מקודם חיובה בזה
משמיענו דס" 4ק"ש דאורייתא וחיובה מבואר
כתורה בפשוט כסוכה ולולב דהיינו מ"ש בתורה
בשכב"ך ובקומ"ך .והנה לכאורה מבשכב"ך
ובקומ"ך אין ראי' די"ל בד"ת כתיב .אך תנא
דידן ס"ל דא"א לומר כן דא"כ ודבר"ת ב"מ ל"ל
הל"ל ושננתם לבניך בשבתך וכו' ובשכבך
ובקומך (וא"ת ושננת"ם לבניך הוא רק לימוד
לבנים .ולימוד לעצמו לא נדע כבר דרורו חז"ל
ולמדתם אתם את בניכם מדלא כתיב שלמדתם
ונתיב רלמדתם גם תיבת אתם הנה דדשינן
מזה ולמדתם אתמ) אלא ע"כ פשטי' דקרא

ודבר"ת בעםהיינולדברהפרשיות דק"שוכיין

ביטול מ"עגרידא משא"כאכילתקדשים:
א
ו
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ש
ר
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תויו*ט
ש
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ו
פ
מ
ה
בתורה נהג בה התנא
מאימתיינו' תש אקראקאי
דכתיב ודבר"ת ב"ס וגו' בשכב"ך כמנהגי שארי המצות המבוארין סוכה ולולב
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וכיוצא ולא הוצרך מקודם להשמיענו חיובה רק לחמ"ו הוא ניל עכ"ל לפמ*ש בדיוקי הכהצניע
התחיל לבאר פרטי הלכות" ואדב בזה שהתחיל אמת נכון הדבר הגא לישנא דקרא נקט בכתנה

וכבנא מאימת"י בזה משמיענו דק"ש דאורייתא
וזה שפירש"י דמש"ם למד חובת הקריאה רצ"ל

לא מבשבבך ובקומ"ך בלבד רק מודברת בםוכו'
הבשמר שם באותוענין .ומעתה מצאה טוב טעם
שתכוונה הוסיף מרן התויו"ט הנך ב' תיבות
ודבר"ת בים והביא אח"כ דברי רש"י ומשם
למד חובת הקריאה ודוק
באיד ומדכתיב בשכב"ך ברישא הקדים של
ערבית גמרא ועיין חמ"ד עכ"ל רצ"ל
דבררנהד' כתב דברכות ק"ש דלאכתיביבתורה
ניחאלי' למינקטדויחרברישא כדאשכחןבתמיד
ואייה נדבר מזה להלן .והנה לפי התירוץ הב'
בגמ'ריליף התנא מברייתוש"ע .הנהיש לתמוה
למה בתמיד לא סידרה בתורה בברייתו ש"ע
(וע' במהרש*א) וניחא לי עפ"י דברי התרגום
יביעשתירגם את הכבש אחד תעשה בבקר לכפר

י

על עבירותהלילה והשניבין הערבים לכפרעל

עבירות היום נראה שתירגם כן בכדי שתהי'
ג"ז כבריית
ו ש"ע הבן1
בדיה משעה וכו' ותירצו דרגילות של
משניות שכשמעינן בקיצור וכו' עכ"ל,
הרמ"ז ז"ל דיבר בקדשו דבכאן לא הוה כהצנה
יתירה דממתניתין דנגעים לא שמעינן רק
דכהנים אבלי בתרומה בהערב שמש .אבל ל4
ידעינן אימת נק' הערב שמש ומתניתין דידן
דמדברת בזמן ק"ש בשכיבהידענו דהערב שמש
הוא בצה"נ ופליאה דעת ממני דהנה זמן ק"ש
ג"כ לאידענו והתנא שהשלמאימתיקורין ומשיב
משעה שהכהנים וכו' ולפי דבריו ז"ל תלה תניא
בדלא תניא וצ"ע דבריו,
בדיה לאכול יכו' ובפ' הערל מוקמינן לה
בתרומה עכ"ל דכתיב ואחר יאכל מן
הקדשיםכי לחמו הוא דאי הכוונה קדשים ממש
אינן נקראים לחמו רק לח"ם אלקי"ו דמשלחן
גבוה קא זכו כדכתיב לחם אלקיו מקה*ק ומן
הקדשים וכו' ע"כ קדשי"ם דכאןהיינו תרומה
בדעה בועתמר"רשמלתהןלןיכבד"ה בתרומתןי
ו לשה חכמים וכו' א"כ
תנא שישנא דקרא קתני דכתיב כ"י

מופלגתדהנה לשק המקראהוא ובא השמש וטהר
ואחר יאכל מן הקדשים (היינו תרומה כנ"ל.
ומע"פ שלחהביא כפרתו אעפ*כ הותרהלו לאכול
בהערב שמש) כי לחמיו הוא .א"כ תנא דידן
כשרצהלהשמיענו מלתא אגב שרחי' דנפרה לא
מעכבת לכהן מלאכול בתרומה .הנה לא נדע
מאיזה כהן הוא מדבר הנה רמז בדבריו משעה
שהכהנים נכנסים לאכו"ל בתרומת"ן רצ"ל מכהן
כזה שהתור' התירה אותו לאכול בתרומה להיות
שהתרומההיא לחמו ממילאגודעלןדמיירי בכהן
שהעריב שמשו ומעוכב כפרה ודוק
בדיה עד שיעלה עה*ש כתב הרב והלכה
כר"גוכו' רבנןכוותי' ס*ל והא דקאמרי
וכו' נ*כ הרמב*ם כלומר בפי' בשכבך כוותי
ס"ל עכ"ל עמ"שבדברי הרמב*ם .דנ"ל דהרמב*ם
מפרש כוותי ס"ל לגמרי ואין כאן גזירה גם
הרע"ב השמיט דברי רש"י ונראה דמפרש

י

כהרמב"ם עיי*שי
באיד ונ"נ הב"י סי' רל"ה דלהרמב*ם אין
הלכה כר"ג לענין סייג עכ"ל .לפמ*ש
בדברי הרמב"ם הלבה כר"גואין כאן שוםסייג
רק מצוה לשמוע ד"חלזרזא"ע .אבל דעתם דעת

קדושים ולא באתי לחלוק על דברי רבותינו.
בד"ה עמוד השחר יש רגילין לפותרו ב"ב

וכו' עמ"ש בדברי הרמב"ם
באיד ויש מי שרצ"ל שהרמב*ם וכו' .עיין
בתו' רל*צ
'
ו
בדעה הקטריכ ואע"ג דפשטי' דקרא בכל
עולה כתיב וכו' עכ"ל .לא ידושא
דאדרבא פשטי' דקרא בפ' תרומת הדשןסיירי

י

מעולת תמיד וכדדרשינןהי"א העול"ההמיוחדת.
אבל באמת דרשינן מינ" %ל העולות ועכ"ו
נקטו רק תמי"ד דבי' מפורש בכתוב ע"ד בקער
ועמש"ל בדבריהם קצת טעם למה נקטו תתיעד.

בא"ד יבפירוש הרמב"ם שבכאן וכו' וכל
איברי העולה נאמר עכ"ל תמי' לי
דאדרבאבדברי הרמב"םשלפנינונראה שמפרש
על איברי התמיד ושפשר נוסחא אחרת
נזדמנהלו.

והיה

כן

מאמתי

ימה

אמרו וכו' ומ"מ לאו ראי'
בדעה א*כ
גמורה הוא וכו' שוב סמך על עדותו
עכ"ל .כתב הרב הגאון מהרי"ב בתוס' רל*צ.
במלםמדחזינין דרבינו הקדוש בזבחים פ"ה מ"ג
וס"ה ומ"ו תנא ונאכליןליום ולילה ע"ד חצו"ת.
והוצרך למיתני בכל פעם ע"ד חצו"ת ולא סגי
לי' למיתני ונאכליןליוםולילה ונדע דזמנו ע"ד
חצו"ת מעדותו דר"ג דהכאהרי איתחזק בתלתא
וימני דאף שהעיר ר"ג הבא וכל הנאכלין וכף
אפ"ה לא סמך רבינו הקדוש ע"ז אמור מעתה
דברי רש"י נכונים וראי' גמורה היא עכ"לולי
הקטז נראה דאין משם ראי' דמשניות באיזהו
מקומן אתיא כראב"ע דקתני התם ע"ד חצו"ת
באכילת פסחים ולדידי' מדאורייתא ע"ד חצו"ת
ותו לא וא"כ באכילת פסחים הוצרך לפרש ע"ד
חצו"תואילו הוהמתני באינך סתם ליו"םוליל"ה
אז הוה משמע דסאל כל הלילה מדקא מפרש
בפסחים ע"ד חצףת ובאינך סתם ליום ולילה
ע"ב הוצרך לפרט גם באינך ולא סמך על עדותו
דר"ג מיהו נ"ל דאין ראיתו של רש"י מדלא
אישתמיט תגא וכו' כדברי התויו"ט רק ראיתו
מדלא פליגו רבנן במשנה בפ"ב דמגילה
בהשיפלגי בכאן
באיד והרמב"ם בה' מהע פ"ר פסק בהקטר
חלבים ואיברים עד חצות עכ"ל וכבר
כתבנו דדייק הרמב"ם דר"גקאי גם אהקטרדאי
כרש"י ורע"ב ה"ל למיתני במשנתיה קצירת
העומר ג"כ לראי' דדבר הנוהג בלילהוכו'.ואין
לדקדק לדעת הרמב"ם למה לא התשיב במגילה
ג"כ אכילת קדשים די"ל דאתיא בזה הבלל כ"כ
גם כן הרב מהרי"ב הנ"ל
י
בא"ד אלא מדתניא בתוספתא וכו' והך
תוספתא לא הוה קושיא לרש"י והרעיב
דאינהו מוקי לה באבילה
וזה הוא באמת
י
"
מ
ר
ה
נראה בעליל דהתוספתא סיירי באכילה ובאמת
דברי המעיו"ט לא אוכל להבין דכתב אבלאין
חייבים וכף שאת חיטב כר"ת וכו' .אם כוונתו

ברכה

קמיירי דבאכילת שתר הואחיוב כרת ע"כ נראה
ודאי כדברי מרן בכ"מ דממשנתיט שתעה לה
הרמב"ם.ןהמעיין שם בדברי הרמב*ם יראה
לעין כמו שכתבתי לעיל לדבריו לענין ק"ש
דס"ל דלגמרי הלכה כר"ג וגם חכמים לא תיקנו
בגזירה.וניאהדכן ס"ל בקרבנות ובאכילהדאין
כאן רק זריזות ומצוה לשמוע ד"ח אבל לא נק'
עבריין הקורא ק"ש והמקטיר ודסבכל אחר חצות
כן נ"ל וכבר הבאתי לעיל בדברי הרמב"םמאין
שמע לה הרמב*ם משיטת הש"ס דידן וההבלח
שהכריחו לפרש כן
עיטשי
ם
י
ק
ו
ן לך ג.כ איזה דקד
דאציי
בדברי רשפי
ז"ל להרוצהלעיין בדבריו,
רשעי בד"ה מאימרתי וכו' עד בתרומתכן.
הנה ציין כל הבבא שלא כדרכו עמ*ש
בדקדוקי המשנה דקדוק תיבת מאימרתי
קאמר אימתאי משום דהרישא הוא בבא בפ*ע
עד בתרומת"ן ואינו דברי ר"א רק סתם כהזנה
לכ"ע ומןעיד סעף הוא בבא בפ"ע ע"כ צודק
לשון21אימת*י דהת"ק לאמיירי רק מהתחלת
הזמן .וזה ג"כ כוונת רש"ידציין מןמאימת*י

יא

עד בתרומתכן שוק
בדעה עד סוף גר ומשם ואילד וכו' ומקמי
הכינמיוכו' .הנהשינה רביארמתחילה
סוף הימן אח"כ התחלת הזמן (עמ"ש בדברי
הרע"ב) וי"ל דהנה רש"י ז"ל הקשה לו מהמנהג
שקורין מבע"י דלאכמתניתין .והנהי"ל השפשר
משנתינו רק למצוה מן המובחר אבל אין ה"נ
דיוצאין קודם לזההומן .אבל א"א לומרכן דהא
בסיפא א"א לומר עד סוף האשמורה הוא רק
למצוה .אבל אה"נ דיוצא כל הלילה דא"כ ר*א
היינור"ג.דודאי גם ר"ג ס*ל דמצוה להקריםבל
מה השפשר ובדיעבד מצותה כלהלילה .ממילא
מדסיפא מיירי לחובה דוקא גם הריבוא לחובה
דייקא והקשה לו שפיר מהמנהג שקורין מבע"י
!

בלז

בן*ד ולפיכך חובה עלינ"ו לקרותה משתחשך
ובקריאת פ' ראשונה שאדים קורת
להעמידהתוספתאבהקטרהמאי ברתאיכא
/
ו
כ
ו
טחובה
הנההתחילבנוכח מדברבעדיתדיי
במקטיר אחר עה"שאינו אלא לאו גרידא ואם
עלו לא ירדו והלשון דהתוספתא אייןחייבי"ן עלינ*וינדוסיים בנסתר שאלם
ל תמה על מה שקורין ק"ש
עליה"ז משום נותר וכו' משמע ודאי דבאכילה והנראה דרשניי"

חיה

יתימ

והיה

מאפתי

מבע"י בבה"כ מאן מוחה בהמון עם לזה פירש"י
דבאמת חובה עלינו (הת*ח המדקדקים לעשות
המצוה בתקנה) לקרותה משתששך .קריאת שמע
מיוחדת שדםאכילה כל הג' פרשיותואין לסמוך
על ק"ש שעל המטה והא רלא מחינן בהמון עם
(דמהראוי הי' למחות שהם סוברים שיוצאין י"ח
בק"ש בבה"ב מבע"י) לזה פירש"י דלא מחינן
ראין כאן ביטל המצוה לגמרי דבקריאת פ'
ראשונה שאד"ם קורא על מטתו יוצא דבדיעבד
יוצא בפ' ראתווגה נמצא לפי פירושינו דעת
והכ"י הוא רבעל נפש לא יסמוך על ק"ש שעל
המטה רק דלא מחינן בהמון עם וכמ"ש וא"כ
ו קושטת התוס' 1
אזדא לה
בדיה עד שיעלה עה"ש שכ"ל הליל"ה וכו'
רצ'ל מתחלת הלילה עד סופ' עמ*ש
בדברי הרע"בותביןואין מן הצורך לכפול
בדיה איברים של עולה יציל כל העולות
הקרבין עולות צבור ויחיד ולא פי'
כהרמב*ם עולת תמיד דייקא עמ"ש בדיוקי
המשנ' ובדברי הרמב"ם ומדייק רש"י חלבים
של כל הקרבע"ת להורות דבעבור זה הקדים
התנא חלבי"ם לאברים דחלבים הם מן כל
הקרבנות ואברים רק מעולות:
בד"ה כדי להדחיק וכו' ויתחייב כר"ת .לא
פי' כפשוטו שיבואו קדשים לידי נותר
עמ"ש בדברי הרע"ב ותבין
משנה ב' מאימתוי.עי"ז מ"ש במשנה א'.
והנה בכאן בודאי יתבן לשון
מאימת"י דלא קאי הח"ק רק על התחלת הזמן
משיכי"ר עמ"ש במ"א משע"ה שהכהנים
וכו' לא אמר משהכהניםנכנסיןוכו'
ראז הי' משתמע הלשון שהיא פעולה מחוייבת
לק"ש ובזולת כניסת הכהנים לא יתחייב בק"ש
וא*כ לפי"ז גם בכאן למה אמר משיכי"ר (לא
משע"ה שיכי"ר) דמשמע שהוא פעול' מחויבת
לק"ש .והנה יכולני לומר כפשוטו דממך התנא
א"ע ארישא דמיירי משע"ה ונקט בכאן לישנא
קלילא.ועודישלי לומר דהנה בגמ' מקשה מאי
בין תכלתללבןאילימאבין גבבא דעמראחיהרא
לגבבא דעמרא דתכלתא הא בליליא נמי מידע
יריע(לאיר הלבנה נ"ל) אלאביז תכלת שב"ח

י

ברכה

כז

ללבן שב"ה ופירש"י גיזת צמר שצבעה תכלת
ויש בה מקומות שלא נקלט הצבע יפה (הוא
הפי' הב' שכתב הרעיב) והקשו בתוס' דאמרינן
במנחות וראיתם אותו ראה מצוה זו שבה תלוי
זו ק"ש כדתכן משיכי"ר בין
מצו' אחרת
י
א
ו
י קאי אגיזת צמר אינה תלויה
.
תכלת ללבן ואי
בציצית (י"ל דרש"י ז"ל מפרש כפשוטו ראה
מצוהזו שיש בה תכלת ולבןותזכור מצוה אחרת
אשר זמנה בהבחנתב'הגוונים הללו)ועודבלילה
נמי פעמים יכולין לדאות צמד שאינו צבוע
כדרכו (רש"י ז"ל ס"ל דאין זו קושיא דודאי
לאורהנריכוליםלהבחיןזה אבל לאלאור הלילה
היא אור הלבנה וככבים) ע"כ יש לפרש בין
תכלת שב"ה בציצית וךהי' קבוע בו תכלת וגם
ב'חוטיןלבןוענשין בוחוליא של תכלתוחוליא
של לבן עכ"ל התוס' (והוא כפי' הא' שהביא
הרע"ב) והנראה ררש*י ז"ל מיאן בזה דאיך
יאמרו במשנ'בין תכלת שב"ה ותהי' הכוונה על
הציצית ציצית מאן דכר שמייהו במשנתינו
ממילא לרעת התוס' ז"לדכיון שאומר משיכי"ר
(לא משע"ה שיכי"ר) משמע שהיא פעולה
מחוייבת בכ"מ בזמן ק"ש על כרחך הכוונה על
הציצית דהקורא ק"ש בלאתפילין(ובל"אציצי"ת
כ"ה בת"ז) כאילו מעיד וכו' וא"כ מחויב ללבכם
הציצית קורם לק"ש ועל כרחך צריך לבודקם
ולראות אם התכלת והלבן הם כדינם .וא"כ היא
פעורה מחוייבת בזמן ההוא.
רדע כי לולי פירושם ז"ל הייתי מפרש בין
תכלתשב"ה ללבן שבשהעלאור השחד
בעצמו כשמתחיל האור להתנוצץ בפאת מזרח
הנה הוא בגוון תכל"ת וכשמתחיל להתרחב
ביותר .הנה המקום שהאיר בתחילה מתחיל
להתלבן הנה בתאור ההוא בעצמו יש בו תכלת
ולבן ויצדק מאר במשנתינו מאימתי קורין א"ש
בשחרי"ת משיכיר (באותו השחרי"ת)בין תכלת
ללבן היינו מ"ש בגמ' בין תכל"ת שבה ~בן
שבה ויצרק לפי"ז משיכי"ר פעולה מחוייבת
ובזולת זאת ההכרה לאיקרח ק"שדאפילו מתחיל
האור להתנוצץ כשהוא עדיין כולו תבלת לא
יקרא ער שיהי' בו ג"כ לבןויציבא מלתא דנא
עפ"י דרך הקודשזמןהנועד שהאשה מספרת עם

כח

והיה

מאמתי

בעלה נהורס תיכלא עם נהורס תיוורא הת 8זמן
הנועד לק"ש שמע ובר
תתאהויך יתודאעילאי
והמ"י
כרת"י יבינו יונה פי' בשם הערוך מין צבע
שקורץ הינד"א ונ"ל שהוא באפשר
אינדיך שהנשים מתקנות בוצעיפיהן וכן בתוס'
חולין דף מ"ז ע"ב כתבו שהוא מה שאגו
איי
ו
ק
ר,
ן בתוס' סוכה דף ל"א ע"ב
אינדי"שועינ
רגרמרוה אית דל"ג וגומר"ה ומאן דגרם לה
נשובה ונחקורה מהו פירושא דהא
מילתא אם נפרש שמחויים דוקא לגמור קריאתה
בהנץ זה א"א לומר דהרי אתה מתירו להתחיל
הקריאה משיכיר וכו' והוא זמן רב קודם להנץ
יותר משעה וכי ס"ד שהתגא יצווהו שיאריך
בקריאת' כ"כ משיכיר וכו' עד הנץ .והנה אם
נאמר דכוונת התנא למצוה מ"ה כותיקין וה"ק
ודאי רשאי לקרותה תיכף משיכיר וכו' אבל
מצוה היא להמתין עד סמוך להנץכדי שיגמור
אותה בהנץ כותיקין וג"ז הפירוש לא ידוקדק
דא"כ דהת"ק למצוה קאמר הנה ר' יהושע דפל*ג
ואמד עד ג"ש ג"כ למצוה קאמר וזה ודאי אינו
דודאי גם ר"י מודה דיותר טוב להקדימה בזמז
שהיא קימה לרוב בני אדם .אלא ע"כ צ"ל מאן
דגרס רגרמר*ה היינו גמר זמן קריאתה (אשר
אחר הזמן הזהיעבור זמנה) עד הנץ החמה ואהא
הוארפליג ר'יהושעואמרומגהגמשךערג'שעוה
ואם תקשהלפיפי' זה ל"ל למימר לשון וגומר"ה
ולא סתם עד הנץ החמה כמו בס"א עד סוף
האשמורהשאני התם דאינו מפסיק כלל מאימתי
קורין וכו' עד סוף וכו' משא"כ בכאן דמפסיק
בפלוגתא דר"אועיין מה שאכתוב אי"ה בדברי
התוי"ס דגם הסור והמרדכיגרסי שפיר וגומר"ה:
הנעץ עיקבתוי"טול"נלשוןניצוצין דכשהחמ'
מתחלת לזרוח ע"פ הארץ נראה כס.
ניצוצות נזרקין ממנה עד ג"ש עד ועד בכלל
יפורש אי"ה שכן דרךבנ"י מלכיםוכו'.ובגמ'
גרסינן שכן דרך מלכים ול"גבנ"י ונראה דהנה
לכאורה נראה מעמא דריי דס*ל כל ישראל בני
מלכים הם וקשהע"ז למה לא מנאו אתר"י ג"כ
בשיטה ריש פי"ח דשבת בהדי הנך דס"ל כל
ישראל בנ"י מלכים הם ועוד קזזה הרי קבלת

י

ויהודא

ברכה

הגאונים ד"א דלא קיי*ל כשיטה ובכאן פסקיכן
הלכהכריי אלא ע*כ מעמאדריי כמיש התוי*ט
בשם הר"י דכתיב בשכב*ך ובקומ"ך לשוןיחיד
סהחמע אפילו כשהוא זמן קימה ליחידים
ולמועטים הוהעדיין זמן ק"ש .ולפי"ז ל"ג בנ"י

מלכים דמשמע הטעםיישו
ם דכל ישראל בנ"י
כמ"ש
וגרסיא
מלכי"ם הם וזהאינו טעמו דר"י
שכן דרך מלכים וכו' וזה לא מצינו בגמ' שיהיו
כל ישראל מלכים ע"כ הסעם הוא כנ"ל(מיהי
ישראל
בת"ז בתחילתו כתב ומתמן
ז
י
ר
ק
ת
י
א
~ל באבנן
מלכי"ם) ומחן דגרס בנ"י מלכי*ם ס"
סעמא דריי דס"ל כל ישראל בני מלכי"ם והא
דלא מנאו אתר"יבשיסה .וגם דלא קיללכשיטה
ובהא פסקינן כר"י י"ל דבהא פסקינן שפירכ"י
בני מלכים .להיות ק"ש קבלת עול מלכו"ת
שמים והמקיימים המצוה הנה הנם בנ"י מלכי"ם
וע"כ נתלה זמנה בקימת בנ"י מלכי"ם:
דרך בנימלכיםלעמו*ד בג' וכר הל"ל שכן
דרךבני מלכיםליש"ן עד ג"ש (כלשת
הגמ' אמר דוד לא חסיד אני שכל מלכי מזרח
ופערב ישיני*ם עד ג"ש ואני חצות וכו') ונ"ל
דהנה הרמב"ן ז"ל הקשהכיון דסמכינן אמיעוטא
דבני מלכיםלענין זמן ק"ש דשחרית א"כיהיו
רשאין לקרות ק"ש דערבית עד ג' שעותביום
דמיקרי זמן שכיבה לבני מלכים .ותירץ דהבני
מלכים נעורים הם ושוכבים במטתם כ"ז הההן
ואינםישינים ע"כ לאמיקרי זמןשכיבה.ולפי"ז

דקדק התנא בדבר שלא אמר לישען ואמר
לעמו"ד,ואי קשיאלי הא קשיא הל"ל שכן דרך
ב"מ לקר*בז כלישנא דקרא ובקומ"ך בשגם
שלשון לעמו*דאינו צודק כ"כ דלשון עמיד"ה
יתכן לכל היום .אבל לשון קימה צודק עלמי
שהי' עד עתה שוכב או יושב כמד"אויקים מעל
הכסא .ונ"ל דהגה ר"י דסובר עד ג"ש הכינה
עד סוף שעה ג' וכן פסקו כל הפוסקים וכמו
להלן בפ"ד רי"א עד ד' שעות (לתפילה) ג"כ
עד סוףד'.ולפי"זיבואר בטעמו שאמר שכן דרך
ב"מ לעמוד בג"ש ג"כ פירושו ומעומדים בסוף
שעה ג' .והנה בסוגיית הגמ' דף ג' ב' דמקשה
אליבא דר"נ (דסבר ג' משמרות הוה הלילה)
חדוד כתוב אן
האיך יתורצו המע תרי קרחי

מש

פרמתי

ברכה

כס

4מר חצות לילה אקום וכר וכותב אחד אומר הפסיד ברכת השכיבנ"ו וי"ל לדעת מאן דס*ל
קדמועיני אשמורות ב' משמרות .ומתרץ סבר דקאי גם אק"ש דערבית י"ל דגם כשלא יאמר
לה כרי יהושע לאמר שכן דרך ב"מ לעמוד השכיבש עכ"ז יתחיל ותקנט בעצה טובה וכו'

י אשמורות לשאר מלכים קאמר
בג"ש וקדמועינ
שית דלילה ותרתין דיממא ה"ל ב' אשמורות
א"כ נראה מזה רקמים בתחילת שעה ג' (וזה
הגאלדעתי דעת הגה*מ שכתבדומן ק"ש הוא רק

עד תחילת שעה ג' ןוכ*כחידושי הגהות בטור או"ח
סי' ג"ח גם חתירוץ סובא שם עי"ש (המגיה)ן

והב"י דחה דבריו וכפי הנראה הוכחתו
הוא משיטת הגמ' הלזו) וא"א לומר דעד
ב' שעות ישינים ובשעה ג' נעורים במטתם
דא"כ הדרס קושיית הרמב*ן לדוכתא היל לצאת
י"ח ק"ש דערביה עכ"פ עד ב' שעות וע"כ לומר
דכל הג' שעות נעורים הם והבן .וצ*ל דבאמת
קמורם הבני מלכים ממטתן בתחילת 12עה ג'
אבל הלבישה ותיקון הגוף שיעמדו על עמדם
כדרכם כל היום בזה שוהים כל שעה ג' .והנה
לק"שבעינן ג"כ שלא יקרא דרך ארעי (כמבואר
בריקא) רק בהבנ' ותיקון הגוף ע"כ זמן ק"ש
נמשך עד שעה שהבני מלכים אם הם ישראלים
יהיו ראויים לקרות ק"ש .ובזה יונח לנו מה
שדקדק התבא ולח אמר לקרעםגי הקימההיא
בתחילת שעהג' אבל אמרלעמוקךוכינו לעמוד
על עמדם בלבידיה ותיקון הטף הוא עד פוף

שעה ג' נ"ל:
משפט הלשון דמיירי בדיעבד
הוורא
הל"ל ק~א מסקשילך.ונרצהדאילו
ה" שוצף קך*א מכאן ואילך לא הפסיד

יפי

(הברכות) סדנא אם כבר קרא בברכותי' אמריקן
לי' שלחהפסידואיןבידועון ברכה לבטלה אבל
לכתחילהאין מורין לו לקרותה בברכוהי' ע"כ
אמרהקושיאויינו בא לרפאל אם לקרות נ"לי

מילתא

מטהואילך לאהפסיד (הברכות)יש
להסתפקאי קאי רק אקדש דשחרית

אוקאי גם אמשנה4ו .בקרש דערבית ג"כהדין
 .והנה טדברי רש"י נראה דכאי גם אקרש
כן
דערבית* אבל מדקארר לא הפסיד (הברכות)
נראה דלא הפסיד כ %שוםברכית ובגמ' בקורא
ק"שדערביה אחר עה*ש לאיאמר השעיבטא"כ

ויסיים הברכה כדכתבו הרב"ה פוסקים א"כ גם
ברכהזו לא הפסיד .הרמב*טבין תכלת ללבן
בין תכלת שבציצית וכר הוא כפירחח התוס'
ו בדקדוקי המשנה;
וכבר ביארנ
וסוף שעת הקריאה לדעת ר"א אפשר לומר
דדיא סתם משנה רק עפ"י רוב בר
פלוגתי' דר"י הוא ר"אי
רה"ש לא הפסיד רצ"ל לא הפסיד הברכות
אלא מברך יוצ"ר שקב"ה וקורא ק"ש
ואפילו אחר שש שעות מןהיום אבל שכרובענין
ההוא כמו שקורא בתורהלכו' עכ"ל .והנה בעיקר
הדין בהא שכתב שאומר הברכות גם אחר שש
רבו הדיעות דישמי שאומר שלא יאמר אותם
רק עד ד' שעות ביום כזמן התפילה ויש מי
שאומרעד חצותוהרמב"םז"ל כובר מדלא קאמר
הקורא אח"ר כך רק מכ"אן ואיל"ך משמעאפילו
כל היום נ"ל:
ז"ל הגמ' לא הפסיד כאדם וכו' מאי לא
הפסיד לאצ"ל דאיך יצדק לומר דהקורא
ק"ש אהר זמנה לא הפסיד כמו אדם הקורא
בתורה שאינו מפסיד דנשמע מזה בהקורא
בתורהאינו מפסיד אבל גם שכראין לו והרי
ת"תכנגדכולןופירשו) לאהפסידהברכות .והנה
לפי"ז איש מובן אח"כ תיבות להד"ם הקור"א
בחור"ה צריכין אט לפרש דה*ק הגם שאין לו
שכר ק"ש בזמנה אבל ישלו שכר כאדם הקרא
בתור' וא"כ לפי"ז עיקר חסר מן הספר המא
אמרינןחסור"י מחסר"א כדרך הש"ס בכ"מ ונ"ל
דשפיר ידפיק בכהונה בלא חסרון .דהנה תלמוד
תורה מצות'והגיתבויומםולילהוצריכין לברך
על"בכ"י.והנהמי שמבטלאיזהזמןמהיום ולא
למד כשבא אח"כ ללמוד .הנה כבר עבר מצות
השעה הקודמת ואעפי"כ אינו מפסיד הברכה
ויברךוילמוד כמוכן המאחר זמן ק"ש עכ"ז לא
הפסיד הברכות וא"כ שיעור המשנ' הוא כך
הקורא מכאן ואילך הפסיד אותו הדבר שאינו
מפסיד) האדם הקורא בתורה (היינו הברכות)
וממילא נשמעמדהלינן קרש בת"תודמייןלהדדי

יהנה

והיה

ל

ברכה

מאמתי

נשמע דמין לו שכר רק כאדם הקורא בתורה :עתך הנץ .והתוי"ט העתיק ע"מ הנץ .דנין 3ן
נר"א והלכה כר"י רצ"לאין הלכ'
הגירס"א:
ואין
כר"א בהא דאמרבין תכלת לכרתי והלכ' באיד ונ"א דגרמך4ה ונראה שכןנוסחת
טור או"ח סי' תפיח והמרדכי (הארוך)
כריי עד ג' שעות:
להוין השלמת קריאתה וכו' כותיקין דפסק פ"בדבובת מדלאהביאווכו' רצ"ל דכתבותשפיד
כן אביי והנה בענין הפסק דהלכה י"ל בנוסח הברכה של קריאת ההלל לגמו"ר אעם

"ינה

כר"י ודאי ר"י ג"כ מודה דמצוה להקדים קודם
הננץ ובפרט מאן דיכול לכוין השלמת קריאתה
עם הננץ כותיקין והרי סתמא דמתניתין בפ"ג
אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ
';
החמ' וכו
י
הרעיב בדויהבין תנלת ללבן וכו' פירור
אחר גיזת צמר וכו' הבלן מהרי*ב
בתוס'רל"צמתמי'דהריזההפירושפירש רש**
ודהו זה התוס' עמש"ליעזובלפירש"י ומפני מה
לא רצה לפרש כתוס':
ן תנלת לכרתי צבע התכלת קרוב
בדיה בי
וכו' שקורין פורי"ש בלע"ז עכ"ל כתבו
הריי יש מפרשים כרת*י החציר והבצלים וכו'
מתרגמינן כרת"י ובצלי ואינו נראה דמה ענין
תכלת אצל כרתי עכ*ל .והנה עיק במ*ב פ"א
דכלאיםכרישין פ" הרעיב ג"ככמו הכאפורי"ש
בלע"ז וכתב ע"ז התוי"ט בשם גלית או"ה וז"ל
והםדומים קצת לבצליםושומים בהיותםירוקים
עדייןכלומר שלאנתייבשועדיעעכ"לוא"כשפיר
יש לזאת הצבע שם כרת"י מלשון חציר ובצלים
בירקותם קרובים לגוון תכלת עסהע*ל במשגה:
תרי*ט בדיה וממרה ע*ם"גץ החמה .כדי
שיסמוך גאולה לתפילהכותיקים ונזכר
הרעיב בס"ה פ"ג עכ"ל דקאמר התם במתניתין
ירדלטבול אםיכוללעלות ולהתכסותולקרותעד
שלא תנץ החמהוכו'ופי' שם הרע"ב שהותיקין
מדקדקיו ע"ע לגמור שתה ע*ם הנה"ח עכ"ל.
ואני בער ולא אדע הנה הרב התוי"ט השוה מדת
הותיקין לדברי ר"א ולדעתי אין הדבר כן
דהותיקין מדקדקין ע"ע לגומרה עם הנץ אבל
אה"נ דגם הותיקין מודים דגם אח"כירואין י*ח
ק"ש משא"כ ס"א ס*ל דזמן ק"שאינה אלא עד
הנץ ואפילו מאן דגרם וממר"ה
גמר
י
ז
ח
ר
י
פ
המשנה
תדע
זמנה וכמושהוכחתילעיל בדקדוקי
דלא אמד דכא עקם הנו כמ"ש אצלהותיקין רק

י"ג

ההלל אפילו בזמן שמדלגין דפירוש לגמור .הדא
קריאהוהביאוראי' מה שאמרוותיקיןהיוגומרין
וכו' היינו קורי"ןומד"א הביאו ראי' ממשנתיה
וגומר"ה ש"ט דל*ג לה .ולפמש"ל בדקדוקי
המשנ' במשנתיה על כרחך פי' וגומר"ה הויה
גמר הזמן של זמן קריאתנו ואש אין רא"
ממשנתינו .ומיהו גם ש זיתם מהותיקין יש
לדקדקדבותיקין ג"כפי'גומרי*ן.ממריין ממש
דההפ שהיו מסיימין שתה בהנץ כדי שיסמכו
גאולה לתפלה ונכתבאצלינו בשיטת הגב' ואכ*מ
בפי' המשנה
י
בד"ה שנן דוד בני מלכים וכו' .פסקוד"א
כת"ד כ"י בני מלכים הם עכ"ל .וגם
לא מנו את ר"י בשיטה עמש*ל בדקדוקי המשנה
ותבין,

תו*ח

ן תנלת וכו' הקשה הרשבוא
בדיהבי
הנותבני מלכים לר"אאין קורין בזמנה

(ולי"ש שבירז רר-א מודה דהם בעצמןיוצאים
י*ח משא"כ שאר בני אדם חיחק) ונ"ל דמוכח
משיטת הגמ' דר"א באמת פליג עלריי במנהג
דבני מלכים (ואין זה נקי פלוגתא במציאות
הדווה כיק דבימיהם כבר לאהיו מלכי ישראל
וממלכי אוה"עאיןקושיאדאין להם חלק במצות
ישראל) דבגמ' מקווה לר*נ דסבר ג' משמרות
ושה הלילה האיך יתורצו ב' המקרשות דדוד
כתוב א' אומר חצות לילה אקום (דהוה משמרה
י אשמורותקב'
ופלגא) וכתוב ח' שזמר קדמועינ
אשמורת) ומשני סבר לה כר' יתושע דאמר שכן
דרך בני מלכים לעמוד בג"ש וקדמו עיני
אשמורות לשיאי מלכים קאמר .הנה אם נאמר
דכ*ע ס"ל דוה דרכם של בני מלכים (רק דרגא
ס"ל דאין לתלות ק"ש בזמן קימת המלכים)
וקש' למה קאמרי .סב"ר לוה כ"ר' יהושבעהרי
כ*ע סגל לא ה-ל לתרצן לומר אלא הסק דוד
קדמועיני אשמורות לשארי מלכים אלא ע"כ

והיה

מאמתי

ר"א אכולי מלתא פליג וס"ל דאין כן מנהג בני
מלכים.חיידק ועמש*ל במתניתין,

משנה ג' בית שמאי שמרים וכו' .בית
היינוביתמדרורו של שמאידהיינו
תלמידיו (כענין ביית ישראל בית אהרן בית
הלויבית דוד הנה הואהבזונהעליוצאי חלציהם
וכן התלמידים נק' בנים כדכתיב הנה אנכי
והילדים אחבר נתן לי י") והנה תמיד
דבריהם ומקדמים לדבדי ב"ה (כי היו מחדדי
טפי החידוד ה*ס חריפות הגבורות מבחי'

ולהיות ב"ה
היראיה .כאשר אבאר לך
"
ל
ה
ל
עשים גדולים שקיבלו ולמדו מדה זו מן הלל
רבם שהי' ענוותן ביותר כמבואד בשבת פ' ב"מ

(8י' מבחי'גושיה שמו נווהאיש משהעניו
מאד וכר ע"כ נרמזי' ביחד ג"כ בהזמות ע"ב
דהיינו שם החמישי ושם דרגשי הלא הם מה"ש

(אועון משה) ללה (אועון הלל) ע"כ מרוב
ענותנותם היו מקדימין דברי ב"ש לדבריהם
(ולולי דמיסתפינא אמייל מנהגם זה מן התורה
קיבלו דהנה ב"ש
ימחדדיבסידהחריפות מדת
ה
הירא"ה מצדהגבורותוכברידעת מדתהיראתה
הוא בבחי' רה*ל אשת חיל ירא*ת ה' וביה
היו ענויים .ומדת ענקיה הוא בבחי' לאיה
בסוד מיש רז"ל מה שעשתה יראיה עטרה
לראווה עזותה ענך*ה עקב לסוליתה בנודע
למבינים .והנה כתיב בפ' ויצא ותעין רה*ל
רלא*ה יתאמרנ' לו ותרגםירנתן ב*ע תלמיד
הגדול של הלאל ששיבת רה*ל באסכמותא
דלא"ה דהוקשהלו למה הקדים הבחובהצעירה
הלול לשוןרבים ע"כ
לפניהבכירה .גם
נתי
תירגםכפי קבלתו
עח
צו
נר
וב
קדשו אשרלאיה מדת
ענויה) הסכימה לרושל (מדת היראיה)
שתקדים מאמרה ומזה למדו ב"ה %נןי*מ)
להקדים דברי ב"ש (מחודדים בבחי'היך.14ה)
לדבריהםויהארעוא לאימא מלתא דתתקבללפני
היוצר כל הוא אלקים) נבקה העשונים דבריהם
ודברי ב"ש (כשתבין מ"ש בסמוך ותע"ן רח"ל
יחיד .רהקל באסכמותא דלא"ה.
ולאיה
ודגה כתיב אח"כ ותאמרנה לו הב* 0ע"כ זכו
ב"ה שנסכע הלכה כמותם עפ"י בית קרל:

ישע

ברכה

לא

והנה לא נמצא כל בדברי שארי התנאים
לשיאמר ביית זה התנא אומרים כך
רק בב"ש וב"ב (לפמ*ש בסמוך תבין רמז הדבר
בבית דינו של בורז אמרו כרח"ל ךכלא"ה
אשרבנו שתיהן אתבי"חישראלהכיבימיהם
התחילה המחלוקת במשפטי התורה ונחלקו לשתי
בתיםועדימיהם היתה התורה בלא מחלוקת (רק
במיליןזעיריןבדין סמיכהבי"ס היתה המחלוקת
הראשונה .וג' דברים נחלקו שמאי והלל בעצמם
הכל מבואר בתלמוד) רק שתדבו תלמידי שמא"י
והליל שלאשמשי כל צרכם אז יחלק העם לשתי
בתים וג*ז נ"ל באפשר שמאתהש"יהיתהנסיבה
כמ"ש אי"ה להלן וע"פ הרוב ב"ש לחומרא (כי
מדתם מסטרא דירא"ה גבורה ודין) וב"ה לקולא
(מסטראדחסדורחמיםזולתאיזה הלכותהנזכר"
בעדיות בדי להבליל מה"ד בחס"ד וכו' מלכא
שלים הוא והוא כעין בחי' עקידת יצחק לכלול
אשא במיא וכו' והב:0

תשכיל וגוזס נחווס ו6תיהודיה ((ננגיב
 50לא"ה ענו"ה) 50מ לפני"ו 6ל
ירס"ף (מנגיד  50רח"ל יראה) 5סורו"ת
5פגיו גשנ"ה וכף וסגם דרנו חז" 5גקנוע5ו
בי"ת ת5מו"ו .וכגס ענו"ה ירא"ה נגי'
גש"ן0 .ס גנגס 5י0ר 56סנ 6קוינה בי"ת
ת5מוו סנן סונויס:
ואפשר לומה מפני היות הזמן קרוב לזמן
החורבן .חח התחילו להתגבר הדינים
לבלי היותם כפופים אל החסדים ע"כ היתה
נסיבה מחת הש"י שכל אחד יאמר כפי מדתו.
ואלוהנלו דברי אלקי"םחיים והבר שם נמתקים
הדינים בשרשם (ותבין לפי"ז מ"ש בגמ'ושיתו
קשה
היום היה הלל *כשף לפני שמאי
"
י
מ
לישראלכיום שנעשההעגל.פני שו"ר מהשמאל
דין הבן הדבר) וקבלנו ממרן הארינמל שלעתיד
לבא ב"ב יפסק הלכה כב"ש.כי אזיהיה במעלה
הדינים על החסדים כמעלת הזהב על הכסף
ומעלת הלוים עלהכהנים .ונסחב אצלינו בדרוש
קרח (ובזהיונח לך מה שאדונינו מגוה לאקיים
פ"ו רק כב"ש כי הוא לא חטא ואצלו נשארה
ההורה כעת נתינתה .אני אמרתי אלקי"ם חתם
וכו' וכמו שיהיה לעתיד ב"ב .ע"כ שפיר קיים

לב

וה"ה

מאמתי

המצוה כב"שוציינתיזה בהתחלת המשנהלמזכרת
לנפשות החבירים המושיבים והל תבריבירך
אפשר והשם הטוב יכפר בעריס ,ויה"כ שלש
יאמרפינויבר שלא כרצונהי
בער"ב עמ*ש במ"א דקדוק תיבות בערבי*ת
ן בער*ב ישרש 1
בשחרי"ת .וכא
*
פ
ע
ל
"
נ
.
ם
"
ד
א
כ"ל אדים אומרו כל
האמו-
בגמ' אמר ריי פרקדן לא יקרא ק"ש
הוא רלאליקרי האמיגגי שפיי.
ומקשה מיקרי
י והא ריב*ללייט אמאןדגני אפרקיד ומשני
ימ
אמרימינניכי מצל"י (מוטה על צדק שפירדמי
מיקרי אע"גדמצלינמי אסורוהא ר'יוחנןמצלי
וקרירואניריי דבעל בשר הוה ע"כ ולפי*ז י"ל
בכאןאי הוה אמר סתם בערב יטה ויקרא סדנא
דה*ק בערב רשות בידו להטות אם צריך לכך
בגין שהוא בעל בשר והוא עיף ויגע מעבודת
היום אבלאין זה לחובה ע"כ אמרו כ"ל אל*כז
לחובה ועור יתבאר אי"ה.
יט*ר ריקרא*ו ובבקריעמד"ך .כ"ה הגירסא
בספרי משניות וכיה בספרי פ' ואתחנן
וברי*ף עיי"ש אבל בספדי הגמ' כלשק יחיד
יט"ה ויקריא יעמו*ד ונראה לומר באפשר מאן
דגרם לשון יחיד דייק ג"כ לשון כ"ל אל"מ
וס"ל דב*שדייקו בזהטענריהו ואמרודאיכביה.
בשבביך ובקומ*ךקאיחכמןהרי הזמן הוא בשוה
לכל העולם בשעה שבני אדם שוכבים וכר א"כ
הל"ל לשון רבים בשכביכם ובקומיכם .ובפרט
בפ' והיה אם שמוע שמדברת בלשון רביםואי
תקשה הרי גם ואספת דגניך וכו' לשון יחיד
לק"מ רזה הוא שכר המצוהואין דומה שכר של
זה לולזה ~הוא במשקלאלדעותשזכר הדמב*ם
וב' תואכלו את הפסח אחד אכלוכו' כמ"ש בגמ')
ע"כ קאמרו ב"ש כ"ל אד"ם .להורות הריהחיוב
דק"ש מוטל על כל אדם ולמה אמרה החגרה
לשון יחיד להורות דשכיבה וקימה מבתן לכל
טהר קומר לזה הוא הגירסא בלשוןיחיד ים*ה
ויקר"א יעמו*ד כל יחידיעדיה פעולת השכיבה
והקימה הבןובית הלל להיותיבית שמחי נקטו
כ"ל אד"ם נקטו גםכן כ"ל אדים וגם י"ל דב"ה
נקטו כל אד"ם להורות אפילו מי שודוא בעל
בשר דרשאי לקרותכשהוא מוטהזה דוקאכשהיה

ברכה

מוטה מעיקרו .חבל אם מצאוזע הזמן בערב
בזמן ק"ש עומד אינו ראשי להסות .וגם ככל
אד"םלהורותראיןהדיןוה דומהלהדיןדברהמ*ז
דההואמרבנן החמיר לעשותכב"ש .וחזר למקומו
לברך ברהמ*ז הששכח יונה דדהבא משא"כ הכש
תפילו המרקיק במעשיו אינו רשאי להחמיר
כב"ש כדשששכאן בדי טדפק לקמן מנטעם בנהכי
באם נחמיר כב"ש א"כ מראים פנים לפירושא
דב*ש בשכב*ך ובקומ"ך דנינו שכיב*ה וקימ*ה
אל האדם א"כ הזמן אינו מבואר בחורה ויבוש
עי"ז להקל בזמן הנרצהעפ"י התורה וז*ש ב"ה
ג"כ כל אדים אפילו המדקדק והמחמיר קור"א
כדרכיו ואינו רומאי להחמיר כב"ש ומאן דגרס
בלשוןרבים לא ס"ל דב*שמרמויןטעםבדבריהם
באומרםכ"ל אד"ם דא*כמאי מקשהבגמ' בשלמא
ב"ה קאמפרשיטעמייהווכד.הרי גם ב"ש מפרשי
טעמייהו באומרים כ"ל אד"ם אלא ע"כ כ"ל אדרם
הוא להורותשד"א בחובהלב"לאדיםהיי
םדבר
רשות וכמו שכתבתי לעיל דכיון דנקטו כ"ל
אד"ם נקטו לשון רבים יט*ו ויקרצפו ויעמדו
(ומאן יגרס לשון יחיד וס"ל דבתיבות כצל
אדמם מרמזין ב"ש טעמיכם כנ"ל קא מפרש
קו' הגמ' כך בשלוחא ב"ה קא מפרשנו טעמייהו
בפירוש משא"כ ב"ש מרמזירמיזי ואפשך לפרש
כ"ל אד"ם באופן אחר וכמ"שלעיל),
ךעךד נ"לחילוקביןהגירסחותמאןדגרס לשון
יחידיטה ויקר*א ילאה דסובר דוקא
ביחידות יטעה משא"כ באסיפת צבור
בבק
יודייק להמרבתיבוגהרכב*ךובקומ"ךלשון
עכ
ר"
בוה
יחיד אפילו בפ' והיה א"שוידהיםכ"ל אד"ם
בהיותו אדים בפ*ע ומאן דגרס יטעו ויקרא"ו
מפרש דגם באסיפתצבורמחוייבים להטותלדעת
ב"ש ושפרש אדרבא כפל אשם אפילו בריבוי
בני אדם כללעות צבור יטעו ויקרא"ו או יאמר
דסד*אדבצבירסגי אם אחד מהןיטה ש הקץ
קמיל דהחיוב ש נץ אפילו בהיותו בצבור
דכתיב ובשכב4ךלגיוןיחידואיןבכ"ז נ"מלדינא
דאין הלכה כב"ש ואני לא באתי רק לדייק
הגירסאותיחפני לא במקרה ה80י
רבה* 8כל אדם קיר"א כדרכ"ו הנה לפי
הגירסא בגמרא גם בדברי ברש ב*

מש

פתאי

כרכה

לג

יחידיטעהויקריאניחא.אךלפיגירסאבכזבניות
בדברי ב"ש קורי"ן רבים יט"ו ויקראו הלגל
בדברי ב"ה קורי*ן כדרכ"ן ג"כ לשון רבים
(ובאמתכיהבספריוברי*ף)ואפשרלומרלגירסא
זו דסהן"ה קאמרולזיוןיחידיאילוהיו אומרים
קורי"ן כדרככן סדנא דה"קדהרבים כשהם ביחד
לא ישנה אחד מחבירו רק ש כולם מוטים או
כלם עומדים .קמיל קורא כדרגתו כל יחיד כמו
עידנא רוצה עומדאויושבואין בזה קפידאנעל.
בשעה שבני אדם שרכבים וכף ביש ספרים
ף
גרסינן שדרשךבני אדם שוכבים וכ
מהל"ך בדרךנ"ל דהנה בגמ'רנב*י אמר
ולכאורההיאגירסא ישרהומרווחת בשעה שדרך עשה כדברי ב"שחייב מיתהופייתיראי' מדר"ט
ב"א לשכב ולא בוצעה ששוכבים וייקצו אבל נראה כהנת רנב"י דלולי חסדידהויי שעזר לו
לפמש*ל בב"ש מאן דגרם בלשון יחיד יט*ה (בוודאי)ע"י תשובה שהרהר תיכףהיוחג בסכנה
ויקריא הוא לטעם ולרא" קאמרו מדנקט קרא ה"ה באמתמתחייב מ" חרו .והנהלפי פירושיה
לשוןיחיד ובשכב*ך ובשמיך ע"כ לא קאי על בתיבת אנ"י שהיה לבדו %א היה חשש
ם בתיבת ב"א יפירושיט .הנה
הזמן רק על האדים שכיבנה וקימ*ה ממש :י"ל מהתלמידיםיג
לפי"זשקפירמדוקדקבדבריב"ה בשעהשבני הטה עצמו מזליפות הדרך רק במזהיבתו היה
אדם שוכבים והשמיטו שדריך ירו' להורות לעשותביה כב"שוע"זהיהחייבסי'לפידברי
דמש*ה נכתב לשון יחיד דזמן שכיבה וקימה רנב"י .והנה קשה לפי"ז הרי בישראל מחשבה
הוא אפילו במיעוטא דגני ובמיעוטא דקלמי לא טובהאין הקב"ה מצרפה למעשה (עמש*ל)
אע"פ שאין זה מדריך לרוב העולם נעלז לכן בא הרישש ז"ל ושינה הלשון בכדי לבאר
ארטט אני הייתי בא בדרך וברא"ש הגירסא הכוונהמכוונתתיבת אנשותינו פעם אחתאירע
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ויבואר לוכזאתושובלאאהדנהותחרניביוכשנתובתיבת
לבנ"י כמתאונן אני הוא הגבר אהגר לא טוב
אח"כ אי"ה הנלע*דז
אני היטש תו' תיבת 8נ*י מיותר והנרשה 1~1יתי ובתיבת ב* 8מבאר הר"8ש מהלתך
דדתה בגמ' וזקף ר' ישמעאל אמר שמא כי תיבת ב" 8פירושו מהירות (כענין שאמרו
יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות וסד"כ חכז"למפני מההגריםמעוניןבעוה"זעלשאיחרו
באין רואהאין ההרש להחמיר קמ"ל אנ"י לבדי לבוא תחתכנפי השכינהולמדו לה מפסוק ישלם
יעי פעלך וכו' אשר בא*ת יחסות וכף ביץ
ומיתי והוה מה
ך ברשיי ותוי בש"ת מיהרת) ולפי*ז פירושו
הייתי בהא בדרך שמרודבה"והאי 8%מהליז
הנלשוןו'יוסיבגמי דףג')י"ל דמהלד בלא היינו שמיהרתי בדרך הינוופיתי נחפז
נקראכמיהוא מהלךעדייןואין דעתו לטחבכאן .לדרכיכיעדייןהייתי מהלך באמצעהילוכי ואף
שכבר ב"א למקום המנוח עפ"כ החמרתי ע"ע לעשות כדברי ב"ש .והנה
אבל ב*8
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י
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למקום המנוח ע
נענשי
בני אדם הבאים מן הדרך ורוצים לנוח בכאן .רהנה עוד ישלי לומרבמשנתינו גב* 8בדרך
הנה מטים ושוכבים על צידיהם מעט לנוח וסיט בנ"ל במהירות נחפז לדרכי באמצע הדרך1
מעיפותהדרך .וא*כ לאהיהניכרבהטיה 9שהוא והנה בזה גם ב"ה מודים דהמהלך בדרך מצוה
ן ברייה ההנה
מחמת תומרתב"ש.ואעפ"כ הוה מהדהוההואיל לעמוד עד שיבבך ע"ששויי
שכינתו היתה לעשותכדבריב"ש.ובזה ידוקדק אמר עם היות שגם לב"חהייתי צריך להפסיק
אומרו והטיתי לקרות כדבה"י בלש תיבות
כדברי ב"ש מיוחסין ולפמפם יונח דסה1מיענו
דעל הסמנה בלבדונהיתה כפנתו להחמיר בבאש
נענש:והנהעםהיותדבישראלאין הקב"ה מצרף
המחשבה למעשה רק במעשה הטוב .י"ל דבזה
חמורים דברי חכמי"ם יותרסיבית להיות שהם
דברי חכמים המשיפעים מהחכמים אוא כביכול
בחי' מהקב"ההבן הדברואי"ה יבוארעודלהלן
בדברי הרישש שלז
רהבה בדברי הרא*ש ז"ל פעוים אחית הייתש

והיה

לד

מאמתי

ברכה

סיכנתי בעצמי והוה מהדוויה
רהנה הרמ"ז ז"ליישב הקושיא המפורסמת למה
אמרוחכמים לר"ט שהתחייב בנפשועל
ן בגמ' דף נ"נ!
שהחמיר כב"שהרי לקמן אמרינ
בההואוהחמיר לעשות כב"ש וחזר למקומו לברך
ברהמין ואשכח יוצא דדהבא (עמש"ל בדקדוק
יט"וויקרא"ו) ותירץ הוא ז"ל דפירושדברי ר"ט
הוא כךוסיכנת"י בעצמ"ימפנייהלסטי"ם.היינו
שהיה המשםגדודי לסטים ואעפ*כהכנסתי א"ע
בסכנה להתעכב שם והטיתי לקרות כדברי ב"ש.
וע"ז קאמרי ליה שפיר כדאיהיית לחוב בעצמך
וכו' דלמה הכנסת א"ע בסכנה בדבר שא"צ מל
הדין .אבל בלא סכנה רשאין להחמיר כב"ש (וזה
הפירזה אית נראה כאשר אבאר בסמוך אי"ה)

ובקומ"ך פירפרו שכיבה וקימה ממש .א"כלפי"ז
הזמן אינו מבואר בתורה ויבהנו עינו להקל
בזמן (ולפי זאת הסברא י"ל דבק"ש של שתדית
אםיחמיר האדם לעמוד כב"ש לאמיקרי העברה
על דברי ב"הדלפי הנראה גם ב"ה מודים .אם
רוצה לעמוד לכבוד יחוד השם ולכבוד המצוה
וכענין עגלון שלך מואב וצ"ע בדבר בדברי
הירושלמי וכמו שאבאר אי"ה בס"א ולא להורות
הלכהבאתי)ולפי"ז מ"שחכמים לר"טכדאיהיית
וכו' שעברת ע*ל דבר*י ב"ה בברהמ"ז גם ב"ה
מודים דמצוה מעה להזור וכו' משא"כ כרו
ההומרא לעשות כב"ש מראה פנים לפירוש
בשכב*ך ובקומ"ך שכיב"ה וקימעה ממש חסן
שכיבה וקימה איש מבואר בתורה וא"כ הוא
העברהלגמרי על דברי ב"הוהבןי

באמצע ההילוך .והיה בהכרח לעמוד למצוה גם
לדברי ב"ה לזה סמכתי ע"ע למשוה שם במקום
סכנה ולהטות כדברי ב"ש .ואיל חכמים כדאי
היית וכו' רברס 9ל דברי ב"ה דהגם דביה
ס*ל דמצוה לעמוד מההילוך ,אבל ס"ל דיוצאין
גם בהליכה בודאי במקום סכנה חלילה לעושת
כן והנה בזה שהחמרת לעמרר ולהטות במקום
סכנה בזה הראת להלכה כב"ש:
רהנה בל המפרשים לאפירשו כהרמ"ז .ובאמת
גם לפענ"ד הפירוש הזה לא יהבן
במשנתינו מכח כמה קרחיות א'דאי ס"ד דכוונת
ר"ט ותא דהסכנה מהלסטים היה קודם להטיה
איפכא הל"לוסיכנתי בעצמיוכו'והטיתי לקרות
וכו' .אלא ע"כ שהוא הטה א"ע מקודם ואח"כ
באת לו הסכנה א"ל חכמים כדאיהיית וכו'
שעברת על דברי ב"האפילו אם לאיעבור.הרי
אין לך דבר שעומד בפני פ"נ ואפילו בביטול
ק"ש עצמה ע"כ אחסובה לקושית הרמש דלק*מ
כמש"לדשאני ברהמ"זדב"ה עצמםשדיםכמצוה
מן המובחר לחזור למקומו ויברך משא"כ
כאן כית דדרשו ב"ה בשכב"ך ובקומ"ך
זמן שכיבה וקימה א"כ אין שום מצוה
להחמיר בשכיבה וקימה ממש אדרבא מאד
מקפירים ב"ה שלא לעשות כב"ש דהמחמיר
מראה בעצמו שיש פנים לדברי ב"ש .בשכב"ך

ויתכן יפרש עוד 8נ*י הייתי בכא בדרך
וכו' שר"ט הי' מתמי' א"ע דאשבחן
דהמחמיר לחזור מן הדרך לרועות כב"ש לזכות
תחשב לו וכההוא מעשה דבהמ*ז דאשכח החוזר
יונה דדהבאואני הייתי ב"א בדרך המיועדלי
אשראנכי דגלך עלי' ולא פסע"תי אפילופסיעה
אחת שלאלצורךוהטיתי שםבאותוהדרךלעיוות
כדברי ב"ש ואעפ"כ וסכנתי וכו /והשיבונוכדאי
הייתוכו' שעברתוכו'ילאדמי לברושם"זוכנ.ל.
אמרו לו חכמים וברא*ש העתיק אמר"ול"י
ועוד ברא"ש שיעי כמש"ל דבמשנה
איתא אנ"י היית*י ב"א בדרייך וברא"ש פע"ם
אחית דהית"י מהלך בדרך (וכבר פירשתי לעיל
וכעה) נ"ל רהנה בגמ' תני ר' יחזקאל עשה
כדברי ב"ש עשה ורנב*י אמר עשה כדברי ב"ש
חייב מי' דהרן אר"ט וכו' א"ל כדאי היית לחוב
וכו' .והנה קשה מאד על ר' יחזקאלוכי יפלוג
אמשנה(ומצאתי שהיאקושיתהרשב"א)מפורשת.
והנה לפי פי' הרמ"ז שפירש וסיכנתי בעצמי
שהי' המקום ההוא מקום סכנה ואעפ*כ נשתהה
שם בכדי להטות כב"ש .הנהאין קושיא לרי*ח
דשאני מעשה דר"ט שהי' המקום מקום סכנה
ועי'כדאי להובואו /סהחא*כבאיןסכנההמחמיר
כב"ש וכו' .ואפשר לומר דבהא פליגי רי"ח
ורנב"יהיינו בפירוש המעש'דייט דרי*ח סבר

מן הדרך ולעמוד עכ"זכיוןשהטיתי בדברי ב"ש

ולפי"ז הפירוש נוכל לבארהייתי ב"א בדר"ך

ינ'

והיה

ברכה

מאמתי

לה

פירוש וברי ר"ט כנ"ל שהיתה סכנה מוקדמת .דתנןבית הסקילה היתה גבחה ב' קומותרויתי)
וכן לא יעשה להכניס א"ע בסכנה משא"כבאין אילחייטבר רב מדפתי לר"פ שמאעני באלידך

סכנה שפיר דמי להחמיר כב"ש .ורנב"י סבר ולא פרנסתו דתניא ריב"ק אומר כל המעלים
פירחח דר"ט וסיכנתי בעצור שבא אח"כ לירי עיניו מן הצרקה כאילו עע"ו כתיב הכא השמר
ל שעשה כב"ש1
סכנה ע
יהרא*ש זלל לאניחאלי' לומר דר'
ס כפירוזיא דהרמ"ז מכח
יחזקחל יפרי

יהנה"י

קושיות שהקשיתי לעיל אפירושו ע"כ שפט
הרא"ש ז"ל יבהא פליגי רי"ח ורגב"י דרנב"י
י בא בדרך
סבר פירושא דמתניתיןאנ*יהיית
ך בדרךהגירעלי כך ואמרו
פעם אחתהייתימרי
לי חכמים כדאי היית וכו /וא"כ גם תשובת
חכמים הוא סיפור דר"ט ממילא גם הוא מתחרט
על העבר ומספר אהגר רק פ"א אירע לו כזאת
וקיבל תוכחהמן חכמים ממילא גרס אמרךל"י

דנפיהפירושים
ורי"חיפרשאנידייתיבאניי

שכתבנולעיל .והנה סיפר ר*ט הלכה לתלמידיו
מיהוא נסתכן על שטרחלקירות כב"שוהי' היכר
גדול לדבר ממילא משמע שעד היום ר"ט ס*ל
באין טורח אל האדםרופאילהחמיר כב"ש ואמרו
ל"ו חכמים כדאי החת לחוב וכו' והעברית על
דברי ב"ה שאינך רשאי לעשות כב"ש בשום
אופן .וא"כי"לדפליגי ר"ט וחכמים בהא ורי"ח
פסק כר"טכי מסייעא לי' עובדא דגמ' מההוא
דאשכח יונה דדהבא בחזירתו לברך ברהמא.
והנה "דא*ש ז"ל הנה רוצה לפסוק כרנב*י גרס
אמרול"יכי הוא כולו סימר דר"ט מה שאירע
לו ומה טוהשיבוהו חכמים וכי הוא בעצמו חוזר
בו ומודה לדברי חכמים נ"ל
י
כדיי היית לכו'עיי
ן בפירוש הרמב*ם ורשאי

ודואב .והנה הכוונה הכדי

הית ונוי

ההת ראוי לכך ח"ו למו' .והנה מהראוי להבין.
איך אמרוכד"יהיתוראוי למותח"והריקחזינן
שלאהי'ראוידהריניצלנאם הואבשביל שעשה
תיכף תשופהאו נתלהלואיזהזכותמהיכן שפטו
זה ונ"לעפ"י מגש בגמ' ב"ב דףיו"ד ע"א ראפ
הוה סליק בדרגא אישתמיט כרסא בעא למיפלי
אמר השתא כן ואם נפלתי ר"1,י) איחייב מאן
בחחרים עש"ק
דפני לן (באדם שהילה
כמחללי שבתותוכעובדיע"ז(שהם בסקילהואמר
מר פי שנחוויב סקילה נופל מן הגג וכף

שיש
אי

לך וכו' עם לבבך בליע*ל וכתיב התם יצאו
אנשים בני בליעל וכו' עישש .הרי לך מוכח
מהגמ' ,דכאשריארע לאדםאיזה סכנה חצו הגם
שניצל ממנה עכ"ז יפשפש במעשיו רודאי יש
בידו עון כזה שהי' מתחייב עלי' מיחה כזאת
כענין שאירע לו' הגם שניצל הנה ההן מחמת
איזה זכות או שהרהר בתשובה וכיוצא וחסדי
הש"י לאתמו .ובזה מצאנו טוב טעם ודעת בגמ'
מגילה שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה
נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור
(דהמן) כל" וכו' עישש הנה קווה ועיףבספדו

הקרושריחדודאים
י
בפיסקאריב"י פתח להפתח
(בהנדפם מחרש דףי"ה) .שמתרץ שם בפנים אחרים]
מי הגיד להם שנתחייבו אם הוא מפני
גזירת המן הרי לקח שכרו משלם ולא
קפחוהו ומאין יודע שנתחייבו .אך הוא כנ"ל
כיון שאידע להם דבר סכנת מותכזו בודאי הי'
בידם עון כזה שנתחייבו וחסדי הש"י כי לא
תמנו ותשובת ישראל וצעקתם בקעהחלונירקיע

למעלה ראש עד כי נתבטלההגזיריה

השגבה
ולפי"ז אח הוא ג"כבנידון דידןכיון שר"מ בא
לידי סכנתלסמים .הגם שניצלע"י חסדי הש"י
אעפעף שפטושהיהבודאיבידועוןכזהשנחאייב
עלי'"י"כעיןהמי' שרצוהלסטיםלהורגו.גהנה
נראה מהגמרא באומרם ליטרקא חיווי"א דרבנן.
נראהדהעוברעד"ח.חייבמי' נחשוהואמעיןמ"
שריפה כמאמרם ז"ל מי שנתחייב בשריפה או
נחש מכיש"ו וכו' שהארס שורף והוא הנמצא
לרז"ל במשיהם הזהר בגחלתן שלא תכוה וכף
עקיצתןעקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרףוכל
דבריהם כגחלי אש .הנה נראה בכאן ענין
המאורע שסיפר שרצו הלסטים להורגו או בקנה
השריפה או בקשת משוח בסמים השורפים כמו
שהיונוהגיםבימי קדם' א"כ שפטושפירביהוא
על שעבר דברי חכמים אשר כל דבריהם
כגחלי אהד וחסדי הש"י מעולם ועד עולם על

ש
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מאמתי

אציגה נא עמך בפלוגתא הראשונה דב"ש וב"ה
הבחי' הנרציתעפ"ידבריחכמי האמת
הנה ב"ש מדתם מדה היראה והגבורה והילוכם
בקדים קדושת תורתם בבחינת היראה הנה
הגבורה והיראה היא בחי' צמצום וב"ה
מדתם מדת החסד והילוכם בקדש בבחי'
אהב"ה וחס"ד יהאהבה היא קרבות
והתפשטות מבלי צמצום וגבול ידוע
למשכילים בחכמה מאמו הש"י בתורה יהקי
אאררה"י אמריה*י פצ"ר דא ההפשטות
י אור צמצום ועיין בזוהר תרומה בדברי
ויה
ברי' דר' ספרא .הנה המצוה הנעשית בהשתנות
זמני היום והלילה היא ק"ש (כבר ידעת זמין

ה"מ שם מלהב*ןבגי'ןמ"ן מ"ה למדת יום)
ב"ן (מדת לילה) .הנה ב"ש ס"ל כפי מדתם

לעיטות המצוה בבחי' יראיה הוא צמצום וגבול
ע"כ צריכין לקסטות פעולה מוגבל"ת כפי הוראת
הזמ"ן נזמן שכיבה .שכיבה דוקא ובזמן וכו'
וב"ה ס"ל כפי מדתם אהב"ה התפשטו' בלא
צמצום וגבול וס"ל דא"צ לעמקות פעולה מוגבלת
ותרווייהו קשוט בסודיה"י או"רויה"י או"ר רק
שכעתאיז כח בידינו לעשות כב"ש בהתעורר
הגבורה ח"ו ע"כ אמר ר"ט וסכנתי בעצמי וכו'
עדלעתיד לבא ב"בשיהי' מעלה הזהבעל הכסף
ישמע חכם ויוסף ~קח בענין החיוב שזכרו רז"ל
להזכיר מדת לילה ביום ומדת יום בלילה .ונ"ל
לדייק זה הדין מן הכתוב להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות .הנה ברישא הקדים הזמן
לפעולתו ובסיפא הפעולה להזמן .והנה בכל כי
האיגוונא למדנו דעתמרבותינו ז"ל בגמ' בפסוק
את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן
אכלך דרשו בו את כספך לא תתן לו בנש"ך
ובמרבי"ת .וכן בנש"ך ובמרבי"ת לא תתן אכלך
הנהאנןנמינימאלהגיד בבקר חסד"ך ואמונת"ך
וכן חסד"ך ואמונת"ך בלילות ע"כ עיקר זמני
ק"ש

בעת קישור ירש רלילה משיכיר בין

תכלית ללבלר .יבזה קושרין בכבלי ברזל
םליליה הבןרמיזת רז"ל
אילןבגי'יית

יא

הוא עתיד ליפרעממי שתולה קלשאילן בבגדו
ואומר תכל"ת הוא וע לחכם ויחכם עוד:

ברכה

הרמב*ם פירש סכנתי שמתי נפשי בכפי
עכ"ל הרמ"ז ז"ל רצה לפרגן דברי
הרמב"ם כפירושוואינו מוכרח:
ו על צידיהם בשכבך דרך
הרעיבבדייהיט
שכיבה עכ"ל כ"ת ג"כ לשון רש"י (רק
רש"י ז"ל כתבעל צד"ו לשוןיחידובגמ' הגירסא
יט"ה כמש"ל) והכוונה דהרי לא אמרו בער"ב
כ"א ישכב*ך דק יט*ך הכוונה דרך שכיב"ה
ולאו שכיבה ממש ונפקא להו זה לב"ש (מדלא
כתיב ובשכבך אלי"ן בחולם והבית קמוצה) ההנה
כתיב ובשכב"ך משמעאפילו השכיבה רק ניכרת
לךדי
 .נ"ל:
ה יעמדו יכתיב ובקומ"ך דרך קימה
בדיי
עכ"ל ורש"י ז"ל לא כתבהנך ב'חיבות
דר"ך קימ"ה דמדקאמרי ב"שיעמד"ך ולאיקומו
כלישנא דקרא ובקומ"ך משמע דס"ל עמיד"ה
ממש ואפילו סמיכה לא מהני (כדאמרינן
בירושלמי ר' איקלע לההוא אתרא חזי ההוא
גברא דהוה קרי (בתורה) בסמיכה א"ל אסור לך
דכתיב ואתה פה עמו"ד עמדי הרי לך דלשון
עמיד"ה ממעט סמיכה)וטעמייהו דב"ש בזהדהרי
בק"ש בערבית נפקא להו דבהטי'סגי.וזהמיקרי
סמיכה מטה א"ע וסומך א"ע על איזה דבר ואם
נאמר דגם בק"ש דשחריתתסגי בעמידה בסמיכה
מהו החילוק בין ק"ש דערבית למסחרית ע"כ
ובקומ"ךפירושועמידה ממש לאבסמיכה והרע"ב
ז"ל ס"ל כיון דפירוום ובשכב"ך דרך שכיבה
הדה'ד ובקומ"ך דרך קימה (ובקימה בסמיכהסגי
ובערב בהטי'היינו יושב ומטה א"ע דוך שכיבה
וז"ש יעמד"ו ולא יקומ"ו כלישנא דקרא לטורית
דיש חילוק בין ערב לבקר הגם דבשניהם סגי
בהטי' בערב הוא ישיבה והטי' בבקר עמיד"ה
ורשאי להטות בסמיכה נשל ודוק)י
בדיה כדרכ"ו ביז בקימה ובין בישיבה
(רש"י ז"ל לא כתב בי"ן בישיב"ה דדעא

כש"כ דהבכיב"ה ואפשר הרע"ב ז"ל רמזלישימה
עפ"י מש"ל לדעתו דהטי' דב"ש בק"ש דערבית
הוא בישיב"ה עמש"לותבייל בין בשכיבהבין
בהליכה עכ"ל .כל האריכות הזה ללא צורך
לכאורה והואלדעתי לבאר הנהלא אמרברצונ"ו
רק כדרכ"ו ונוכל לטעות מזה דגמונה הוא רכל

והיה

מאמתי

אדם יתנהג כדרכ"ו כל ימיו במנהג אחד או
בישיבהכלימיואובעמירה קמיל הרע"ב ורפ"י
ז"ל דמין זה כופת כדרכ"ו רק הותר לו היום
לעשות כך ולמחרנך .והא דלא קאמר כרצונ"ו
להורות דאין זה תלוי ברצונו דצם הי' עומד
ורוצה להטות בק"ש דערביתאינו רשאי רק כמו
שמצאוהו הזמןכן יקרא:
ן בקימ"הוכן לשוןדשיי או בקימ*ה
באיד בי
ק
ר
.
ר
מ
א
ק
לשון עמיד*ה קימ"ה
מדלא
וכברידעתדחילוקישביןעמיד"ה ללשוןקים"ה
דקימ"ה משמע דמעיקראהי' שוכבאויושב וק"מ
מחדש הנה ביותר הי' צודק בדבריהם לשון
עמידים והנה מדלא כתבו רש"י והרע"ב לשון
עמיד"ה רק קימ"ה נראה להוכיח מזה דס"ל הגם
דיש קפידא בקישוערבית כשמצאוהוהזמןעומד
אינו רשאי להטות מחדש וכמעשה דר"ט עכ"ז
בקימ"ה מחדש אין קפידא בדבר דהיינו בק"ש
דשחרית אם מצאוהו הזמן יושב או שוכב אין
קפידא לקום מחדש ולאמיקרי זה עוברעל דבדי
ב"ה דהרי י"ל דהוא קם לכבוד השם הנכבד
וכמעשה דעגלון מלך מואב ולכבוד המצוה וצ"ע
בזה בדברי תלמוד ןועיין בפם"ג או"ח סי' מ"ג מ"ב
דאוסר אף אם כוונתו לעורר הכוונה וכדומה מביאו
המשנה ברורה ס"ק ה'( ,המגיה) 1ואי"ה אבאר לך
ן ברמב"םמיהו בדברי רש"י ז"ל נ"ל כמ"ש:
ועיי
באיד בי
ן בשכיבהבין בהליכה עכ"ל ורש"י
ו"ל שיגה הלטון וכתב או מהל"ך ולא
כתב במשקל אחד כהרע"ב ונ"ל דבכוונה שינה
דאילו הי' כותב א"ו בהליכ"ה משמע דבהדי
דמסגי בדרךיקרא .ובאמת אמרינן בגמ' דההולך
יצטרך לעמוד עכ"פ עד ע"ל לבב"ך ע"כ לא כתב
בהליכ"ה רק מהליךהיינו באמצע הלוכו והרע"ב
ז"ל אפשר דלא ס"ל זה להלכה נ"ל:
משנה ד' בשחר וכו' ובערב וכו' הא דלא
קאמר שהרי"ת וערבית כבר
כתבנו במ"א ונ"ל עוד דהתם בק"ששייך לומר
ערבי"ת שהרי"ת היינו בזמן שבא הערב
ובזמן שבא השחר משא"כ הברכותעיקרןניתקנו
לברך הש"י על טובת השח"ר ועל טובת הער"ב
כעניןשארי כרכת המהנין והשבח וההודאה וא"ב
צודק שפיר דוקא לשון בשח"ר מברךוכו' רצ*ל

ברכה

לז

על טובת והצעי שהאיר השחר מברך וכו' וכןעל
טובת הערב .ועיין מ"ש בסמוך ותמצא
למטהר וכו'ו12עך"בוכו' .הנההקדים שה"ך
לער*ב יהנ
ה בשיטת הגמ' דף ב'
מקשה (על משנה א') תנא היכי קאי דקתני
מאימתי ותו מ"ש דתגא בערבי*ת ברישאליתני
דשחרית ברישא (כדאשכחן בתמיד תוס') ומתרץ
תנא אקרא קאי דכתיב בשכב"ך ובקומ"ך וכו'
ואיב"איליף מברייתו ש"ע דכתיב ויהי ערב
וכו' .ומקשה סיפא דקתני בשחר מברך וכו'
ובערב מברך וכו' ליתני דערבית ברישא (תוס'
א"י הכ"י אא"ב דסמוך אקרא דבשכבך ובקומך.
א"כ אינו מקפיד קרא אלא אק"ש אא"א דסמוך
אקרא דברייתו ש"ע א"כ קפיד אכלמילי .א"כ
סיפא דקתני וכו') ומשני תנא פתח בערבית
והדרתני דשחריתעדדקאי בשחריתפרישמילי
בשחרית והדר פריש במילי דערבית ע"כ .והנה
קשה לפי"ז התנא כדקאיבמילי דערביתליפתם
מילי דערבית והנההייתי סוברדזהכוונת התוס'
שם בד"ה מברך שתים לפני' וכו'וז' ברכות הץ
כנגד שבעביום הללתיך ע"כ ולא גורע לכאורה
מה בעו בזה והייתי סובד דבאו לתרץ הקשיא
הלז דהתגא רצה לשיתני כל הז' ברכות ביחד
להורות שנלמדים מפסוק שבע ביום וכו' וע"כ
כדקאי התנאבמילי דערבית לאהי'יכול לפרש
מילי דערביתהיינו הברכות אחז לא הי' יבול
למיתגי כל הז' ברכות ביהד דאכתי לא נדע
מק"ש דשחרית ויבא לפרש ברכותי' וכעת לא
הונחלי גם דאם זה כוונת התוס' למהציינו על
המשנה מבר"ך שתי"ם ה"ללציין על הגמ' ע"ד
דקא"י בשחרי*ת פרי"ש וכו' .ע"כ כוונת התו'
הוא כמו שאפרש אי"ה כונת רש"י במשנתינו ;
ולקושיתן שהקשינו נקל לפי מש"ל דמש*ה
תנא במשנתינו בכאן בשח"ל
בעראק שהכונה דמברך על טובת השהייך
וטובת העך*ב והנה תראה דברייתו ש"ע הוא
ערב ברישאכדכתיבויהי ערב וכף והתנאיליף
מיני' בק"ש .והנה תראה בברייתו ש"ע גופי'
כתיב ויקרא אלקים לאוריום ולחשך וכו' .הנך
רואה שאינו כסדר ברייתו ש"ע והשבתי שזה
כוונת הת"י דמתרגם .וקראי"י לנהורא יסמא

נחת:

לח

והיה

מאמתי

ברכה

ועבדי' למיפלח בי'דיירי עלמא ולחשוכא קרא רבערב שתים וכו' כ"ה במשניות ובמשנה
בגמ' ובערב מבך"ך שתים וכו'.
ליליא ועבד" למינחבי' ברייתא ונ"ל דואתהיא
כוונתו לתרץ למה לא נכתב כסדר ברייתו ש"ע .ונראה רזה תליא בפלוגתא דרבוותא .דהנה אח"ת
אבל הוא להיות טובת הלילה הוא שיניחו ארוכ"ה ואח"ת קצר"הפי' הרמב"םדקאי אשתים
הבריות מעבודתם לבל יבלו הגופות מהעבודה שלפני' שחרית וערבית .א"כ לפי"ז חדא בבא
בלי הפסק והנה לא תוכר טובת המנוחה רק היא ול"ג לפי"ז תיבת מבך"ך בסיפא בבדי
אחריהיגיעה .וע"כ לא תוכר טובת הלילה רק לומר הסיפא עם הרישאמהיינו תיבת מבר"ר
אחרהיום .וא"ביונח שפיר דאצל הברבות מתני דרישאשייך גםאסיפאוחתרווייהוקאמרינן אח"כ
א שחרית וערבית) אחת ארוכהוכו' רצ*ל אה4חריתואערבית משא"כ
דירן בשח"ר בעה"ב(י
דהכוונה ברכת ההנאה על טובת השחר והערב .לפרש"י ותוס' דקאי אחתארוכהוכו' רקאערבית
הנה קא מתני בברכות ג=כ כסדר ברייתו ש"ע א"כ צריך לגרוס בסיפא תיבת מבך"ך להורות
דכתיב שם ויקרא אלקים לאוריום הגם דהחשך הסיפא נפרדת מהרישא ועלה בלחודא קאי אחת
ארוכהוכו'והבן:
פי' מוקדם עכ"ז לא הי' ניכר טובת החשך עד
אחר טובת היום וא"כ בזה יש לפרש כוונת מקרם שאמרו להאריךוכו' לקצרוכו' .המשכיל
התרצן בגמ' תנא פתח בערבית (בק"ש כסדר
ע"דימצא לכלהפירושים של המפרשים
ת
ברייתו ש"עויהי ערב וכו') והדר תני בשחרי
משנתינו בדרך לא ז
ו אף זו שנוי':
(רצ"ל לא הי' באפשר לו לפרוס תיכף הברכות אינר רשאי וכו' לכאורה הל"ל למיסר בסתם
דערבית דא"כ לא יהי' הברכות (הנאמרים על
מקום שאמרו להאריך לא יקצר ומדקאמר
הטובה) כסדר הכתובבברייתו ש"עלעניןהטובה .אינו רשאי אפשר להורות דעבירה היא בידו
וכיון שלאהי'יכול לדברבענין הברכותדערבית חשש ברכה לבטלה ואפשר לא יצא י"ח הברכה
ע"ב הסמיך לו ק"ש לשחרית עד דקאי בשחרית
וצריך לחזור ולברך וצ"ע בדבר הזה.
שם מצא מנוח לפרוסמילי השחרית והדר פריש
במקום שאמרו להאריך וכו' לא אמר סתם
מילי דערבית ויהיו הברכות ג"כ עפ"י הסדר
ברכהארוכה לא יעשנה קצרה .להורות
שנאמרה הטובה בברייתו ש"ע ודוק:
לנו אגב אורחי' דהברכות הם מצות חכמים ולא
בשח"ר מבר"ך שתים וכו' .תיבת מבגריך מדאורייתא לחתר"ם גמראיזהענין נק' חות"ם
איןלו שחו דנראהכאילו כבר ידענו כמו הכת"ב שכותבין החתימותיד בגמרו וקודם
דחייב לברך רק דמשמיעט דמברך שתים והרי שגמר הכתב אינו חותם שמו כי יצטרך עוד
עדיין לא שמענו חיוב הברכות וא"כ כך הל"ל
לכתוב:
בשחריבר"ך שתיםוכו'.כמצוהעל האדם בשחר
הרמב"ם שכל בדכה שיש בתחילתה ברו"ך
יבר"ך האדם שתים וכו' .והנה אראה אתבונן
ובסופה ברוך נק' ארוכה ושאיננ"ה
שזהו כוונת רש"י בכאן בד"ה בשחר מבר"ך וכף
ברבותהללו ע"ש כ"ן נק' קצרה עכ"ל מאימרו ושאיננ"הכן משמע
כדאמר בברכותירושלמי שבע
בזה ונראה דאתרווייהו קאי דאריכות הברכה יקרא על שינו
ה
שבע ביום הללתיך ע"כ ומ בעי
בה ב"פ ברתך בתחילתה וסופה ואם חסר אחת
דהוקשה לו ג"כ תיבת מבראך דמשמע דכבר
מהנה.היינושאין בה רק פ"א ברוך בתחילה או
על ק"ש רק לא ידענו שיעור
ידוע חיוב לברךע"כ אמר דחיוב ז' הברכות הוא בסוף לזאת יקרא ברכה קצרה ולחתו"ם הואפי'
וסכום הברכות
אחר לדעתו כאשר יתבאר,
דבר ידוע מקרא מפורש בתהילים שבע ביום
הללתיך וכו' .והתנא אקרא קאי רק דלאידעינן רפירוש אינ*ו רשא"יאיןלווהנות כלומר לא
יהב מותר לו לקיצות ע"כ לכאורה
כמה בבקרוכמהבערבע"כ קאמר בשחר מברקך
ולא קאמר יבלתך חטו ג"כ כונת התף שהבאתי נראה מתוךפירוריו דלכתחילה קאמר .ועמש*ל
דנראה דאפילו בדיעבד איש תצא דאלת*ה ליל
לעיל ודו
ק1

והיה

ברכה

מאמתי

להשמיענו כלל דאינו רשאי לשנות מתיקון חז"ל

ויתבאר עוד אי"ה
י
ק
ופירש לחתום דצ"ל שיפסו במקום שאינו

רשאי לפסוק עכ"ל כבר כתבתי לעיל
ארוכ"ה יקרא לדעתו על שיש בה ב"פ ברוך

בתחיל' ובסוף וקצרה יקרא אם חסר אחת מהנה
בתחיל' או בסוף .ממילא לחתו"ם ושלא לחתו"ם
הוצרך לפרש בענין אחר שיפסוק במקום שאינו
רשאי לפסוק ונ"לפירושלפירושו באפשר דברכה
שיש בה מענינים הרבה כגון ברכת יוה"כ מלך
מוחל וסולח וכו' ומעביר אשמותינו וכו' מלך
עכ*ה מקדים ישראל ויוה"כ .הנה גמר החתימה

תיקנו מקדש ישראל ויוה"כ .ומלך מוחל וסולח
קודם והנה אם ירצה לשנות ולומר מקדש ישראל
ויוה"כ מלך מוחל וסולח וכו' אינו רשאי .וכן
אפשר לדעתו אפילו באמצע הברכה אינו רשאי
להקדים הדבר שהוא סמוך לחתימה ולאחר
המוקדםכי תקנתםהוא תמידמעין החתימהסמוך
לחתימה ואם ישנה .הנה ישנה מן תקנתם ונדבר
עוד מזה אי"ה.
הרעיב נדרה אחת ארוכה וכו' אהבה קצר'
שחותמת וכו' .רצ"ל בין ברכת אהב'
שהחרית בין בערבית קצרות הנה

בדיה לחתום בברוך שלא לחתוםכגון ברכת
הפירות והמצות עכ"ל .הנה באח"ת
ארוכ"ה ואח"ת קצר"ה פירש כהרמב"ם דקאי
אתותים שלפני' בין דערבין בין דשחרית ובבא
מקום שאמרו להאריך וכו' פי' ארוכה וקצרה
ג"כ כרמב"ם ב"פ ברוך ארוכה פ"א ברוך בין
בתחילהבין בסוףהיא קצרה ובבא מקום שאמרו
לחתום וכו' .נ"לכוונתו לפרש כךהיינו כשתיקנו
חז"ל ברכה קצרההיינו לפתוח בלבד בברוך או
לחתום בלבד בברוך .גם בזה לא ישנה היינו
אם תיקנו ברו"ך בתחילה לא ישנה הוא לומר
בסוף וכן בהיפך וזה ודאי דלא כפי' הרמב"ם
בבבא דלחתום וכו' ודלא כתויו"ט שהשווה דעת
הרע"ב להרמב"ם:
בדשה ובנעך*ב מבר"ך הנה הרע"ב העתיק
תיבת מברך ובכמה נוסחאות ל"ג לה.
ולפימש"ל בדקדוקי המשנה .הנה הרע"ב ז"ל
שפירש אחת ארוסה ואחתוכו' כפירוש הרמב"ם

לט

לא ה"ל להעתיק תיבה מבר"ך ואפשראין כונתו
להעתיק לשון המשנה רק הוא לשון עצמו;
תובעט בדעה בשחר הכא דמיירי בברכות
וכו' כדאשכח"ן בתמי"ד וכו' עכ"ל.
בגמ' מקשינו על משנה א) מ"ש דתנא ערבית
ברישא ליתני השחרית ברישא ומפריעי התו'
דסברת המקשה הוא כדאשכחן בתמיד ממילא
כשמשני .תנא בק"ש אקראקאי בשכב"ךובקומאך.
זה יתכן רק אק"ש משא"כ בברכות שפיר סידר
התנא כדאשכח*ן בתמי"ד זהו לתירוצא קמא
בגמ' .והנה תירוץ בחרא בגמ' התנא יליף
מברייתו ש"ע דכתיב ויהי ערב וכו' .ומקריינן
ע"ז בגמ' אי הכי סיפא בברכות למה הקדים
שחר ברישא (ומפרשי התוס' א"י הכ"י כיון
דהתנא מקפיד לשנות כסדר ברייתו ש"ע אם כן
יש לו להקפיד ע"ז בכל משניותיס ומתרץ תנא
פתח בערבית והדר תנא דשחרית עד דקאי
בשחרית פרישמילי דשחרית והדרוכו' (עמש*ל)
הנך רואה דלתירוצא בתרא בגמ' אין הטעם
כדאשכח"ן בתמי"ד .והנה התויו"ט ז"ל הביא
הטעם כדאשכח"ן בתמי"ד י"ל דסאל דתירוצא
(קמא) [בתראן עיקר דלתירוצא קמא קשה
(לא) [מדלא] הקפידה תורה בתמיד לכתוב כסדר
ברייתו של עולם על כרחך אין קפידא
ן מ"ש
על זה (ועיין במהרש*א) מיהו עיי
בתרגוםיונתן ב"ע את הכבש אחד תעשה בבקר
לכפר על עונות הלילה ואת הכבש השני וכו'
לכפר על עונות היום נ"ל דזה כוונתו לבאר
הבפיר הקפידה התור' גם בתמיד כסדרברייתו
ש"ע ודו"ק וממילא צריכינן לומר דהא דהתבא
מקדים בברכות דשחר ברישאהוא כתירוצא דגמ'
תנא פתח בערבית והדר תנא בשחרית עד דקאי
בשחרית פריש וכו' והא דקשה ע"ז .הנה התנא
כדקאיבמילי דערבית ליפרשמילי דערבית כבר
פירורנולעיל בטוב טעם דגם בברכות קא מתני
כסדר ברייתו ש"ע .עפ"י דברי הת"י בפסוק
ויקראאלקיםלאוריוםולחשךוכו'עיי"שותמצא
נחתי
בדיה ושתים לאחרי' לשון רש"י כדאיתא
בירושלמי ז' ברכות וכו' עמש*ל כונת

רשייביה

:

מ

והיה

מאמתי

ברכה

בדיה להאריך יכו' והדר תני לחתום וכו' שתיהן ארוכות או שתיהן קצרות קמ"ל ארוכ"ה
וקצר"ה להורות רעל כל הדא קאמד.
ולשון בעל כ"מ וכו' כבר כתבתי
הנלע"ד בדברי הרמב"ם ויהי' איך שיהי' אין משנה ה' מזכירי*ן וכו' עיין בתוי"ט
דעת הרמב"ם והרע"ב שוין בפירוש דבבא
מזכירי"ןע"י דבר אחרהיינוע"י
'
פ
ציצית שאומרים מזכירי"ן עי"ז יצ"מ עיי"ש
דלחתו"ם והוא דבר נראה מלשונם ולא רציתי
להאריך בפרטותהענינים עדכי אקח מועדאי"ה .והרמ"ז כתב דאי הוה מתני זוכרי"ן סד"א
שתים וכו' במהשב' כענין זכו"ר את אשד עשה א' למרים
רה"י בעה בשחר
כדאמר בברכות ירושלמי שבע ברכות ול"נ כפשוטו אי הוה תנא זוכרי"ן אינו לשון
וכו' עמש"ל כוונת רשויי ז"ל לתרץ למה אמר מדוקדק רזה נשמע רק סיפור שמספר התנא
מברוך ולא יבר"ך (ע' עוד בק"א אות א') שבלילותזוכרין את אשר נעשהבשניםקדמוניות
במצרים כענין אדם המספר זוכר אני עדיף את
ודו"קי
ולדוה אהת ארוכה האחת קצרה אפאתים אשר נעשהבימי וזה לאיתכן .אבל קשה דהל"ל
לאחרי' דערבית קאי (נ"א ארובה אמת אומרי"ן או קורי"ן וי"ל ד"א רצה התנא לשנות
ואמונה קצרה השכיבנו) עכ"ל והקשו בתוס' מלשון הכתוב למען תזכ"ר אתיום צאתך מאמ"צ
ותימא דהשכיבנו נמי ארוכה הרבה (פירוש שיש וכו' וגם כיון בל' זכיר"ה (לא בלשת אמירוה)
בה מענינים רבים ואריכות דברים וי"ל לפ .להודות דבאמירה בפה בלא ידיעת כונת הלב
שיטתם קצר"ה וארוכ"ההואעלאריכותהענינים .מה שהוא אומר אינו יוצא י"ח דזכיר"ה בעינן
הנה לגבי אמ"ת ואמוניה חשובה השכיבנ"ו מן התורה ובלא כונת הלבאין זה זכירה.ןי*ל
קצרה)ועוד פעמיםשמאריכין בה הרבה בתוספת עוד הא דלא תנא זוכרי*ן או אומרין קורין רק
כמו אור הנף (ג"ז י"ל או רס"ל כהנך מזכירי"ן לרמז על האמור בזוהר בר"מ פ' בא
פוסקים ראין לומר פיוטים באמצע הברכה דף מ כמלכא דאתוסףחילאוגבורתאכדמשבהין
או דס"ל דלכבוד היום באקראי שפיר גבורתיה וכו' עיי"ש .א"כ מנכרת יצ"מ הוא
דמי) ועוד אמת ואמונה פעמים שמקצרין בה להזכיר הדבר גם היום בגבהי מדומים את אשר
מאדכדאמרינן לקמן למ"ראין אומרים פ'ציצית פעל ועשה עבור בניו הנעימים וילבש גם היום
בלילה הוא קאמסיים מודיםאנחנו לך שהוצאתנו בגדי נקם וישוב ידחמנו [לשון הפסוק בישגדה
ממצרים (גרז לק"מ דאנן קי"ל אומרים פ'ציצית כ"נ-בה' המגיה] וכאשר שמעלמצריםיחילו כשמע
בלילה) ונראה לר"ת דהכל קאי באמ"ת ואמונ"ה צור ב"ב .הוא המבואר בכתובכי תאמר בלבבך
אחת ארוכה ואחת קצרה כלומר בין יאריך בה רבים הגוים וכו' לא תירא מהם זכו"ר תזכ"ר
בין יקצר בה .כמו אחת ארוסות ואחת נשלוות את אשר עשה י"י לפרעה ולכל מצרים .הנה
עכ"ל התוס' .הנה הגם שישבנו כל הקהלית כפל הלשון זכ"ר תזכ"ר מובן עפ"י האמור ע"י
שהקשו על רש"י עודי"ל הנה כל קושיתםאיני הזכרת יצ"מ תזכיר הדבר גם למעלה בגבהי
רק על הנוסחא אחרינא .אבל בזולת הנ"א .הנה מרומים וכביכול כמלכא דאיתוסף חילי' כד
לא כתב רש"י ז"ל רקאהסתי"ם לאחריה דערבי"ת משתעין גבודתי' .תה שרמז התנא ג"כ בכאן
קאי ותו לא הנה יש לפרש כוונתו כר"ת דקאי מזכירי*ן יצ"מ כביכול מזכירי"ן הדבר למעלה
אשחים לאחריה דערבית בין יאריך בהם בין (ונרמז הדבר בלילו"ת היינו גם כן בגליו"ת
יקצר בהם שפיר דמי והחילוק הוא בין רש"י הדומין ללילה) ועי"זכימי צאתנו מאמ"צ יראנו
נפלאות ב"ב אמן ועיף מ"ש בסמוך.
לר"תלפי"ז דר"ח מפרש רק אאמתואמונהורש"י
ז"ל יפרש על שתיהן .והנה ר"ת לא ניחא לי' י!ביא"ת מצרי"ם בפעם הראשון שנזכר
בש"ס יציא"ת מצרי"ם
לפרש על שתיהן דא"כ הל"ל אחת ארוכו"ת
ואחת קצרו*ת ורש"י ז"ל באפשר ס"ל דאילו מהראוי להתבונן בלשת הזה דלשון יציא"ת
הי' שונה ארוכו"ת וקצרו"ת מד"א בדוקא או מצרי"ם משמע שיצאו המצרים והל"ל יציא"ה

מברייך

והיה

מאמתי

ממצרי"ם (וג"ז לא יתכן לכאורה דהנה היציא"ה
הוא פעולתינו שאנחנו יצאנ*ו ממצרים ומהראוי
לומד הוצא"ה ממצרי"ם שהתו פעולתו ית"ש
המוצי"א אותנו מא"מ) ונראה לומר דהנה עיקי
ענין השיעבוד במצרים גי' להוציא הנה"ק אהגר
היו משוקעים במצריםוהוציאו ישראל את בלעם
מפיהםע"יכורהברזלבנודעהענין .וז"שוינצל"ו
את מצרים עשאום כתרווד נצל שהוא עפר המת
בלא לחלוחית כן המה הוציאו חיותם ונשארו
כפגרים וז"ש המצרים כולנו מתי"ם תהו הענין
יציא"ת מצרי"ם שהמצרים בעצמם יצאו היינו
חיותם וכחם והנהזה הה הגלות הראשוןיהבירור
הראשון וזה הוא ג"כ עמידתינו כל ימי עולם
לברר הנה"ק מארבע כנפות הארץ ובפרטבגליות
ושעבודים כנודע הענין והנה בכלעניןהימרד
היא שורש הכ" ע"כ בהזכירנו הבירור הראשון
שנעשה במצרים יש בידינו כח גם היום לברר
הנה"ק מארבע כנפות הארץ.

ברכה

מא

בלילו"ת לשוןרביםובמשניותהקרדמיםלשון
יחיד שהרית ערבית שחר ערב (הן
אמת עפמש"ל ברמז הדבר על הגליות שדומים
ללילות וגם עפ"י פשוטו מן הצורך להבין כי
לא דבר ריק הוא) ונראה דאי הוה תנא בליל"ה

מד"א דקאי על הלילה המיוחדת ליל שמורים
ליל היציאה שמהויבין לספר יצ"מ והא דקתני
לשוןלילו"תולא לשון ער"ב כמו באינך משניות
מעים דדייק לה מלישנא רקרא כל ימ"י חייך
ם כ"ל לרבות הלילו"ת הבן הדבר;
הימי"

אמר רבי אלעז"ר נ"ע אין בידי להכריע

דכמהפייר נזכר שמו ר' אלעז"ר בלא
יו"ד וכמה פעמים אליעזאר ביו"ד .ואפשר לגמר
דהי' שמו אלעז"ר .רק בעת שמינוהו לנשיא הנה
חקרו אם יש לו זכות אבות בכדי שלא יענשו
ר"ג .הנה מצאו שהואעשירי לעזר"א הנהויסיפו
לו אות היו"ד להורות על זכות אבותיו דוד
עשירי ובאם אמת נכון הדבר .הנה י"ל במקום
והמשכיל ע"דיבין בזה ג"כ לשוןמזכירי"ן שנזכר שמו אלעז"ך ומא קודם ושנתמנה לנשיא
לשון פעולת ושכאר שיש לו כח ובמקום שנזכר אליעז"ך הוא אחר שנתמנד
והוא בדרך אפשר
המולידלהולידבדומה .וזהו לשוןמזכירי"ן יצ"מ
שעושין ליצ"מ פעולת הזכר שיוליד בדומה אשר רבי אלעזר ב"ןעזרי"היש לחקור בשמות
גם היום תהי' נעשית הפעולה ההוא לברר נה"ק
החכמים המסדרים המשנה לפעמים
ל
מארבע כנפותהארץ.יזהו ג"כ מבואר בכתוב הנ" מזכירין רק שם התנא בעצמו כמפורסם בכל
שרמזתי 4ךכי תאמר בלבבך רבים הגוים וכו' הש"סכגון ר' מאיר ור' יהודה ר'יוסי ר' שמעון
לא תירא מהם זכו"ר תזכור את אשר עשהי"י וכיוצא ולרמים מיחסין אותו ג"כ אחר אביו
אלקיך לפרעה ולכל מצרים וכו' שיצא חיותם כגון א"א בן עזרי' .ר"א בר"2ו .ולפעמים אחר
הנה"ק שבתיו"כאםלכולנשהאערמויםפגוכרוי'םוהמבתןים כן יעשה שם מקומו כגון ר'יוסי הגלילי והנראה עפ'י
פשוטו כשהי' באותו הסור שני חכמים
י
רעפת פשוטויש לפרשיציאת מצריםהיינו ששמותיהן שוות מיחסין את האחד אחר אביו
שיצאוהמצריםהיינולהזכיר קריעתי"ס ובחרו ליחס אחר אביו אותו החכם שהי' גם
שיצאי המצרים ממצרים לרדוף אחריהם .ואז אביו חכם גדול .והנה באותו הדור של ראב"ע
היתה הישועה הגדולה כנודעהעניןלמביני מדע היה ר' אלעז"ר בן שמוע המו ד' אלעז"ר סתם
ויושע י"י ביום ההוא בעתיקא תליא מלתא .בש"ס ~אם הי' שם ראב"ע ר' אליעזר ביו"ד.
וראתה שפחה על הים וכו' .ואפשר מזה יצאלו הנה הי' באותו הדור ר' אליעזשר הגדול .הוא
לתלמוד ירושלמי שפסק דצריך להזכיר קריעת ר"א בן הירקנום והוא ר' אליעז"ר סתם הנזכר
ים סוף באמת.1ציבעיי*שוהואהנרמזבפ'ציצית במו"ס) בחרו ליחס אע? ראב"ע אחראביו .שאביי
(תכל"ת דומהליעםאניי"יאלקיכם אשרהוצאתי היי ג"כ גדול בתודה כמבואר בגמייבושת שאמי
אתכם מאה"צ להיות לכם לאלקי"ם אז אמרו זה ר' דוסא הזקן ויש לו בן לעזרי' חבירנ'ו
אלי ואנוהו .י"י ימלך לעולם ועד .הב .0ולפעמיםמיחסים את התנא אתר שם מקומו הוא
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ג"כ מטעם הב"לוידעתי ידיד הקורא שכל אלו
התנאים היה להם שורש במקום עליון וב"א
יחסוהו עפ"י שורשו במקום עליון פוקחזי מה
שדרש הקדוש מהרגש מאוסטרפאליע בהגדה
דיצ"מ .ותראה פלאות רבות בשמות התטרם מהו תמיהתו של ראב*ע שזכה לנס ועכ*ז לא
ך1
ויזורועיני
התבונן שתאמר יצ"מ וכו' .הלא ידיעת התור'
אינה תלוי' באיש המלומד בניסים רק
הרי אני נב"ן שבעים שנה ולא זכיתי .הנה
בהשתדלות
אומרובב"ןשבעים שנההואככסשסיפרו
בתלמוד שהי' בחור עדיין וביום שמינו איתו והנה צמר לך את אשר עם לבבי .הנה זכה
לנס שנעשו שערותיו השחורות לבנים.
לנשיא נעשה לו נס שהלבינו שערותיו והנה
יש להתבונןלפי"ז גטההיא תמיהתם .בשלמא אם והנהידוע הואענין שעתות הזקן (י"ג חיוורתא)
הי' זקן ממש יתכן שפיר הרי אני זקן באתי י"ג ת"ד קרישא הם י"ג מדות שלרחמים.ויהנה
בימים עכ"ז לאזכיתי וכו' משא"כ כשהוא בחור בתורה שבע"פ י"ג מדוה שהתורה נדרשת בהן
אין כאן תמי'.ועיין בתויו*ט שפירש שהתמי' ק"ו ג"ש וכו' הן המה מכוונות נגד י"ג מדות
הוא עם היות שזכה לנס בזה שהלבינו שערותיו הרחמיםשבתור' שבכתבוהן המה מפתחותלעורר
 .וג"זאינו מובן רעל הי"ג מדות של רחמיםהיינו בעסוק האדם במדת
עכ"ז לא זכה שתאמריכו'
התורה נאצר לא בשמים הוא ואפילו הנביאים ק"ו יעורר מדת איל בג"ש יעורר מדת רתך*ם
ארץ אין וכיוצאבאינך המדות וכמ"ש הרב הקדוש מהרד*ב
שנעשה על ידם נסים נגלים בקצוי
בכחם ויכולתם בפלפול דיוורה .והוצאת דיני זצוק"ל בעת שאמר משהיבינו אתל נא רפא
התורה לאמתה יותר מן החכמים השסקים בה .נא לות דאציבו הש"י השבי' ירק וכו'היינו למוד
והנה תתבונןמעניןההלכות שנשתכחובימי אבלו ק"ו ויתעורר מדת א"ל כרצונך וכיה בהיפך
וצל מוזה .הנה שאלו ליהושוע ושמואל ופינחס כאשריגרום האדם לעוררהי"ג מדות שלרחמים
ולא יכש להשיב עד שהחזירם עתניאל בן קנז הנה בנקללו להתבונן פשפטי החור'כי ישכיל
בפלפולו בתורה הכפילו בבזז ק %מן השמים ויבין בנצדדת שהתורה גרר2ךת בהן מאין מוצא
איןסשגיתין ואשאין זה תמי'.כי הגם שתכה כל דבר ויכוין הלכה לאמתו וזהו רהלכ"ת
לנס מן השמים עב"ז יריעת ההורה הוא ענין בדרכ".וכי הי"ג מדות של רחמים הן נקראים
אחר כ"אכפייגיעתווכפי ומצגת שוורן נשמתו דרכי*ו יתיש כענין שאמר סהצה רבינוהודיעני
ונ"ל שזה טעם הרמב"ם וההכרחשהכריחו לפרש נא את דרכייך והכונה לפי"ז ןהל*5ת בדרכינו
עלנשינןותהיציבה של ראב"עעפ"י הטבעשהי' מרבה תכוין הלכ*ה לאמתהע"י דרכי*ו יתישי
שיבה .באותו העם עד שתשש בור ונזרקה בו רחחץר שהודעתיך כ"ז הנהוטייח
ה ושתפלאאאצר
והנה מן התימה עליו מי הכריחו לזה
ד"א לטבעקיים בישראל כשההר האיש
(ועיין בתויו"ט ולא הונח לי דבריו רואין זה הקורשיייהי' לואיזה ספק ומקום עיט בהלכה
מכוונת
החיבור של הרמב"ם בכשל) ולפמ*ש הוא בת1ר',או באיזה שכל 15שכלאבצריעיק בתורה'
ההכרח בכדי לדירבונן מהו התמי' ופי' לפי"ז הנה בטבעוהוא אשריושיטידואלזקנוויכלכלהו
שתתכן המכי'היינו הריאני כבן שבעים שנה ויניעהו מצד אל צד .ולבאורה לצ נדע מאין
מחמתגורלהר14הדליתסתורה .וכבראמרו רז"ל נמצא הטבע הקיים הזה .אך הוא דהנה כל
יגעתי %א מצאתי אל תאמן .ועכוז לא זכיתי מפתפות ההורה ו1אבי"ג מדות שהודה נדרשת
וכו' ,והואת
מי' רבה עד שדרשה ב"זוכו' .והנה בהן .והנה מהצר האדם יספקבאיזה דברמעניני
מצא ונתקיים דברי חז"ל .אבל כגמר ידעת עתרו התה-ה הוא מחמת עלאטיעמאין נלפד הדבר
דרך הפלסופיא להוציא הנס ולקרבו אל הטבע הזהבהירהומחייה מדה שואטר"ש מהשאיןכן

מיןדעתינו נוחה בזה והרמב"ם ז"ל לשם שמים
עשהבימיודרכים כאלהאיןכאן מקוש להאריך
בענינים כאלה רק הנס הואניסיי נעש' מהפועל
ישועות חוץ לטבע .וא*כ הדדא קושייןלדוכתי'.
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מאמתי

לכשיתודע לו מאיזה מדה הוא נדופם נדע הכל
ע"כ והנה כתיבי"י צליך ודרשו חז"ל מה הצל
הזה אם אתהשיחק הוא שוחק וכו' שהצל עושה
חגועה האדם כך כביכולי"י צלךכפי הפשלה
שאתה עושה כן תתעורר למעלה וע"כ ומבבונן
שהוא לטבע בישראל בעת אשד יעיק האיש
הישראלי באיזה מהסכל ויספק לו הענין הנה
יניע הזקן בעת עיונו י"ג ת"ד ועי"ז הנה י"י
צלך יתנענעו הי"ג מדות של רחמים .ועי"ז
יתעוררו אל תאדם הי"ג מדותשהיערה נחרשת
בהן ויתודע לל מאין מקום מוצא הלימתו הזה
בתורה הבן תהו בכלל הציווי והלכית בדרכי*ו
תכוין הלכ' לאמתה ע"י דרכי*ו יתיש וכנ"ל

י

"י"

מה שאמרתי על דרשת חז"ל
רזה
(מד"ר שמות פמ"א אות ח')
אבן (לחית כתיב אם אין אדם משים את

לחת

לחיי*ו כאבן אינו זוכה להווה ופירשנו במאמר
הזה דהנה הצומ*חמזזיןוקוצריןאותו בכל פעם
וחוזר וצומח .משא"כ הדומ"ם כמואבן .וז"ש אם
אין אדם משים %תלחייכו כקב"ן.שאיןלו משפם
הגזיזהאיםזוכהלתהיהכימהיכןיתודעלודרכי
התורה אם לא ע"י הי"ג ת"ד שהוא והלכ"ת
בדרכי*ו כנ"ל ואין להאריך בכאן:

זה הוא תמותת ראב*ע
רהנה יפי*זתבין
ישנה שהלבינו וכעדותיו
ש'
אע
הריאני כבן
שערותהזקן .מזה נראה שהפליג בלימוד התורה
י"ג מדות שהתורה נדרשת לידע מוצא כל רבר
מן החורה ומזה נתעוררוי"ג מדות של רחמים
ת"ד קדישא עד שנעשה אצלו כביכול דוגמא
עליונה שהלביש שערות ואעפ"כ לא זכיתי
ואההילהלן אכתוב לך עוד
שתאמר יצ*מ וכו'.
יע
ן הנלע*דלפיו,ם*י והרע"ב

י

י

י ששמווכו'.הנהלפיפי' הרמב*ם
ולא זכית
%אזכית*י(לשוןזכו"תוזכי') לדעתהרמז
מהיכן נלמד שתאמר י?*מ בלישת .הנה לפי"ז
נראה לבוצרה שבאמת היו נוהגין לומר י?"מ
בלילות רק שנצטער ראב"עעלעההשידע מקום
מורא הדבר .א"כ לפי"ז העיקר חסר מן הספר
חזצ*לולאזכיתילידע 6נא האמילתאשאומדים

מג

יצ*מ וסו' (ומדקאמר ולא זכית"י שתאמר וכו'
משמע שלא היו אומרים עד היום) ואם נאמר
שבאורזלאהיואומריםיצ*םעדהיוםעדשדוברה
ב"זוכו' התחילו ~מר .הנח חכמיםפליגי עלי'
ולמה פסקו כב"ז ונול לרמז בדברי ראב*ע לפ"ז
האדקי*ל דברים שבכתבאי אתה רשאי לאומרם
בע"פ הקשו כשמרונים האיך אנן מהנין לקרוא
ק"ש (ופ' התמיד השירת הים בע"פ) .והרבה
ע*ז .ואחד מהתירוצים הוא
תירוצים נאמרי
ןכ*כ הב"י או"ח ס" מ"ט בשם רבינויונה (המניה)ן
שהדבר שהסו בחובה או קיבלוהועלייהו למצוה
למימרינהו מותר לומר בע"פ רק בדרך לימוד
אסור לאומרם בע"פוכיון שהואכן י"ל חכודאי
היו מהנין יצ*ם בלילתהי
ו אומרים פ'
ציצית דק כיון שלא ידעו דמו מפודש בתודה
בע"פ כית ריאינו בודאי צבר
חיישו
מלאומ
דילא קיבלוה עלייתו למצוה עד
שבחובה.
גם
שדרגשה ב"ז הגם דחיסים פליגי עליה הנה
קיבלוהו שקיהו לו יהב כמו פ' התמיד ושירת
היםתהוולאזכיתי שתאמ"ר(אמירהבע"פ)יצ"מ
בלילות עד שורשה ב"ז קיבלנו עליקתו והותר
להםשתשאיר בע"פ

וימר

רהכ"א ימי חייך העוה"ז .כ"ל ימ"י חיייך

להבי*א לימות הבזחיח .כ"ה הגירסא
במשניות .ובכמונה שבגמ' הגירסא כ"ל להביא
ליבנת שאסיח ונ"ל דתליא בפלוגתא .והנה ול"א
זכי"תי לפי פי' המע"ב ולא נצחתא לחכמים.
חכמים
עד שדרשה ב"ז דקרנה במה נצחם
שדייןפליגיעלי'(ענקבתוי"ט).ונ"להבזהנצחם.
דהנה תיבת כ"ל בכ"מ בשנטמך לאיזה ענין
הוא בא לרבות איזה דבר שלא נזכר במקרא
בפירושוהנה מסתמאהעיקרנזכר בכאובבפירוש
והדבר הנטפל מרומז בריבוי .הצה לפי"ז י"ל
(ולפי פי' הרע*ב שהוא לשון נצחו*ן) דכול"א
מחניתין (גם מאמד וחכמים חומרים) הוא דברי
ראב*ע וה"ק ולאזכיתי ולא נצחתי את החכמי'
עד שדרש' ב"ז .מצאתי נצחון לדברי חכמים.
דצנה דרשת ג*ז יתכן12פירימ"י חיתךהימים.
כ"ל ימי חייך נדרש מתיבת כ"ל דבר הנטפל
להיטיםוגינוהלילותמשא"כ לדשאםחכמיםהנה
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חכמי' אומריםימ"יחיי"ך העוה"ז .כ"לימיחייך
ד ונזרקה בו ש בה וכו' עיין בתוי"ט ועמש"ל
ת
להביאלימות המשיחואיךיתכן לדרוש עלימו'ת
הם עיקור ההכרחשהכריחו להרמב"ם ז"ל למרש כזאתבכדי
הנפציח דבר הטפל לימי חייך והרי
להבין תמיהת דאב"עעיי"
ש!
החייםוהימים המקווים וגה הוא נצחונו שמבואר
ב
א
ע
ר
ה
ה
"
ד
כ
ם
י
ע
ב
ש
שמת
כבו
היית'י נראה
במשנתים וזה ג"כ מ"ש לשון להבי"א לימות
ן
ק
ז
א
ל
ו
זקז ממש אלא שתלבינו
א
המשיח לשון להביא הוא שפת יתו (כמו שלא
ו
י
ת
ו
ר
ע
ש
ם
ו
י
ו
נ
י
מ
ש
איתו נשיאכדי שיראה זקן
אמר להבי"א הלילות) אבל אמר לשון להבי"א
להוכיח נצחותרישיו
לנש אות עכ"ל .והנה לשון המת"י נראה
ר
ן להבי"א הוא בא תמיד
'
ו
כ
ו
ו
נ
י
א
ק
ד
ק
ו
ד
מ
ל
"
ל
ה
ו
ה
א
ר
נ
כזקן והנה
הנני
כשרוצה התנא להבי"א ולרבו"ת דבר הנטפל
ו
י
ר
ב
ד
ן
י
ח
ו
ק
ל
מדברי רש"י ז"ל וברשיי הלשון
אל דבר המפורש הנה בזה הוכיח נצחות ורצונו
ת תמ ב ותר הפירש כבוהייתאי נראה כזקןוכו'.
לומר הנה לחברי חכמים תצטרך להבי"א לימו1
ה
א
ר
נ
ה
ו
ו
ק
י
י
ר
ד
ן
ו
ש
ל
וקלמר
ראב"ע
המשיח תצטרך לגמר על ימות המשיח שהם
הר"יאנ"י
א
ל
ו
(
קאמר
הריני וביותר הי' צודק לשיאמר
נטפלים לימ"יחיי"ךוזה לא יתכן ולפי"ז גרסינן
במשנתינו כ"ל ימ"יחיי"ך להביא לימות המשיח הננ"י) הוא להורות שהנס הזה לא הי' אלא בו
והבן אבל הרמב"ם ז"ל מפרש ולא זכית"י לשון ביום שמינו אותו לנשיא ואח"כ חזר לקדמותו
זכות כפשותי לא זכיתי לדעת הרמז ער שדרשה והוא נס מיפאג שהבל הכירו וידעו שהוא דבר
ב"ז וחכמים אומרים וכו' הוא דברי המסדר ניסיי מן השמים לא עפ"י הטבע כפי' הרמב"ם
המשנה שמטפר לע שהחכמים פליגי על דרשת שהי' הדבר מריבוי העיון שתעוזו טע דאילו
ב"ז (ואין זה דברי ראב"ע הב 0ודרגנו כ"ל הי' הדבר בטבע האיך שב אח"כ הקדמותו וכיון
להביא לימות המשיח רצ"ל תיבת כ"ל אינו ששב לקדמותו הכירו וירעו שהוא נסיבה מאת
נסמך הימי חייך בבדי שיהי' נדרש דבר הטפל הש"י שיהי' נשיא יזה לשון הר"י אנ"י שאתם
לימיחייךכי אנו נקוד כל בקמץ בכדי שיהיה רואים אותי כמו שאני .הבה כברהייתי זקן .וזה
נסמך רקהי
א נקוד בחול"ם והוא נפרד כנודע מרוקדק בגמ' אמרו בחו"ל אמרה לי' (דביתהק
ת
י
ל
ך
ל
א
ת
ר
ו
ו
י
ח
א
"
ו
ה
ה
ונדרש על ימים הכוללים עיקר החיות כרכא
יו"מא בר תמני סרי
ה
ו
ה
דכול"אבי' יגם בחולם ע"ר בשוביי' את שיבת שני
איתרחיש לי' ניסא ואהררו לי' תמני
.
א
ת
ר
ו
ו
י
ח
ציוןהיינו כחולמי"ם .וא"ב באמת לא נצח ראב"ע טרי
ט
י
י
ה
ו
י
ר
ד
דקאמר
ראב"ע הראי
ן
ב
כ
ם
י
ע
ב
ש
שנה
את החכמים הבןהיטב .ולפי"ז הגירסא הוא כ"ל אנ"י
וכאשר תדקדק בדבריהם
להביא לימדת המשיח ולשון להבי"א צריכין למה
ו
ר
מ
א
א
"
ו
ה
ה
יומ"א אך הוא להורות דהנס
ש
י
ח
ר
לתרץ לפי"ז דבשלמא אצל הלילות הוא הכמצא אית
רק
לההוא יומא ולבעבור זה שאהדרו
כעת בזמן לא נצטרך לומר להביא משא"כ ימות לי' חמני סרי חיוורתי ודהיתה הזקנה רק עד
כלות לו י"ח שנה ויחזיר לאיתנו
המשיח שאינם עדיין בנמצא נצטרך לומר לשון
להבי"א להבי"א הריבוי ממרחק
ןרקונה כתב עוד הרע"ב אלא שהלבינו שערותיו
יוםשמינואותונשיאכד"י שירא"היק"ן
הרמב"ם יציאת מצרים כינוי לפ' ציצ ת
ת
ו
א
י
ש
נ
ל
י
"
ו
א
ר
ו
ה
נ
ה
ו
ת
ו
ב
י
ת
ו
ל
ל
ה
היינו הטעם
וכד.יהנהעדיין לא שמעגו חעבא
למה
ה
ש
ע
נ
ו
ל
הנס אין עניש לבאן ולמה הביאו
דהזכרת יצ"מ אפילו בהם שנצטרך לומר רגם
ה
בלילותמזכירין אלא ע"כ רהכוונה על פ' ציצית רע"ב לגם רש"י ז"ל לא הביא זה בכאן
ההשטרת בק"ש ומבוארת במרק ב' והוצרך בפירושו) ונראה דבכוונה הביא זה הרע"ב
להשמיענו שגם בלילה נאמרת הפרשה ההוא דהוקשהלו ג"כ מהו התמי' שהתמי' ראבאעכיון
ש
שלא הי' זקן ממש מהו התמי' הרי אני כבן ע'
מ"ש ראב"ע הרי אני כבן ע' וכו' והי'
ש
ה
נ
א
ל
ו
זכיתי וכו' (וכבר כתבנו לעיל) יינו
מרבה לשנות וכו' עד אשר תשש כחו ל!
לפרש התמי' לדעתו דהנה אמרו בגמ' כתובות
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והיה

בכדי שיהי' לו לשם ולת:פארת ויכירו וידעי
דלחת הש"יהיא סיבת נשיאותו .והנה בכאן מה
כלהלבינו השערות לדאב*ע פי' ג"כ להורות
חמאת הש"י היא סיבת נשיאותו לפי"ז זה היתה
ענין תמיהוע הנה זכיתי לנס מופלג שנעשיתי
זקן ולאזכיתי להתבונן בדבר ההלכה הלזו אהגר
דהיתי מצטערעלי'לידע מולם מוצאה מן התודה
כענין המסתגר בר' יוסף הבן הדבר ועוד יתבאר
להלןאי"ה וז"ר הרע"בכד"י שירא"הזק"ןודאו"י
לנשיאו*ת דנעשה ועם הזה כדי שיצידו וידעי
אהעא ראוי לנשיאות ומציה בגמ' בר' יוסף
שמקשה ש נס להתבונן בדבר המסופק ג"כ בכדי
שיראו עאהוא ראוי לנשיאות וזהוענין תמיהת
ראב"ע שזכיתי לנס הלבנת השערות ולא זכיתי
וכו' הכבן.

באיד וזעתו היום דרש ב"ז מקרא זה עכ"ל
וכןפירש"י פליאה; דעת ממני מהיכן
שפאזה~עיקבתוי"ט) ואפשר לומר דהנה אמרו
בנמ' כלהיכי דאמרינן (במתניתין) ב"ךביר"ם.
הבועה על אוהו היום שהעבירו את ר"ג אינו
את ראב"ע לנשיאות ומהראוי להבין למה כינו
אוזאותוהיום ב"רביך"םייראה לפרש על שם
הדרהטא ר~לזו וכהיתה חביבה מאד על ראב"ע
שנתמנה אז לנשיא שאמר שלא זכה לה עדהיום
וועא שדרש ב"ז למען תזדהר אתיה"ב! צאתך
מאמ"צ כ"לימ"י חייך לרבות הלילות שיהי'
להם משפטהיוםלענין יצ"מלכי גם בליל צאתנו
מאמ"צ לילה כיום יאיר שהית' הלילה מאירה
כתקופת תמוז כמבואר בזהר וע"כ אומדים הלל
בליל"ההזייה) וע"ככישליום הועא שיצאה
גזמאי
יהדרשא לאור .והיתה חביבה להנשיא בשם
ת
ב"וביו"טהיית יום שנירש להליל"ה משפט
י:
היו*ם מן כ"לימ"
ואומר לר עוד דהנה נתמנה ראב*ע לנשיא
והנה ידוע בגמ' מ"ש פעם אחת דלא
הוה קאמתנילי'עוקצ-ןורצו לומרלומי ימלל
גבורותיי' ישמיע וכו' למי רצעי למלל גבורות
חן
שקה" ראו ,להיות נשיא) למי שיבול

(היעי

ברכה

מאמתי

ך*ב שנה מלך רבה והוקשה להם קושיא ויא
היו יכולין לתרצה עד דמליך ד' יוסף ותירצה

מה

להשמיע כל תהלתו ולבעבוד זה נענעה ג"כ נס
לר'יוסף בעת שמלך לתרץ הקושיא שהקשו אותה
לו ג"כ6י ימללוכו'.
ךאב שנהבכדי שלאיאמרי
התנה בבאןנעיצה נס לראב"ע שהלביש שערותיו
בכדישיהי' ראוי לנשיא ילאנענעה לו נסשיבין
הוא בעצמו הדרשאהלזויפ"כ עדיק לאשי'ראוי
לנשיאותכייכולין לומר ללמי ימלל וכו' .והנה
נשמטה לו נס שדרוסה ב"ז ונתוודע הדבר ולא
שאלוהו .וזה שכתבו דש"י והרע"ב אותו היום
דרש ב"ז מקרא זה דאם ביום שאח"כ הנה לא
י לנשיאות ולדעתי דבר נחמד וצא ולא
הי'ררי
יקשה לך למה נעוצה לו נס שדרשה ב"ז ולא
נעשה לו נסשיבין 13עצמו דה"א מישראל קיבל
חלקו ממיני ובבוא זמן החכם הוצא מוציא לגער
חלקוהניתןלובסיניוכמושמתפלליןותןחלקינו
בחורתיך עעא מ"ש למשה מה שתלמיד ותיק
עתיד לחדש בימיו בבוא זמט הבן הדברועיז
עור בקו"א ארת ב'):

תוי"ט

בד"ה מזכירי"
ןן,איכא למירק אמאי
לאחנאזוכרי"ןוכ כבד נדרשאצלינו
לעיל.

נד'ה נב"ן

וט' וצ"ל דרבותא קלמר וכו'

עמש"ל ותמצא נחת.

בא"ד יכיוצא בזה דברי הרמב"ם וכו' רצה
לקרב הענין אל הטבע וכו' עמש"ל
הד,כרח שהבריחו להרמב*ם.
בדויה ולאזכית"יפי' הרע"ב ולא נצחתיוכי'
ולפי דפשטי' דקרא וכו' משמע כב"ז
בזה נצחם וכו' עמש"ל במה נצחם לפרש כן,

בא"ד ההרמב"ם תפרשו לשון זכות עכ"ל .תדע
מה שנ"ל הגם שתיבת ובוכת יתפרש
בהוגי פירושים לשוןוכי' בפשוטוולשוןניצו"ח
עכ"זאינו תממשמעולהית שהוכו"תהוא המנצח
גנ,ט הבן הובר:

רש"י

ברקה כבן שבעים שנה כב"ר היית".

בש"א אדח ב')

נראה זקן וכו'(.עיין
מבוארלעיל בדגרי הרע"ב עיטש:

מך

דהיה

היה קורא

ברכה

פרק ב'

משנה א' הי"ה קורא בתורה .הנה הי' די
שקימר הקרך"אלאמרהי"הקירב

לדירות הי"ה קורא מנבר קודם לזמן ק"ש
דמשהגיע זמנהאיןלו לקבועעצמו לקרות בתורה
(ותיבתאי"ה יתפרש מכבר כענין שדרשוהיי
הי' דברי"י אל יחזקאלוכו' כברהי')והי' קורא
בתורה קודם זמנה ובתוך הקריאך* הגיע זמנה:
היה קךרא נהורה ,הנה לא פורש במשנת-נו
מה הי' קורא בתורה ועכ"פ הל"ל הי'
ממנה
ה משמעעל הק"ש
קורשיהיהו
י
י
ר
ב
ד
מ
ש
'
י
ה
בפרק הקודםוי"לאי הוהקתני קןרא"ה אז
סד"א דוקא בשלא קרא קריאה אחרת מקודם.
רק עימי קריאתו הי' רק ק"ש אבל אם קדמה
לו קריאה אחרתוהגיע לפ' ק"ש אפילו אם כיון
לבו לצאר*י-ה לא מהני דלא מינכר שהוא לשם
מצות ק"ש להדמיע לזה הוא כקורא את המגלה
במגלה הכתובה בין הכתובים) ע"כ אמר הי'
קור"א בתוד"הפרשיותאחרותוהגיע לק"ש:
אם ניו"ן לבו ויחדיו יהי"ו תמי"ם מתרגמיגן
וכחד"איהוןמכוו"נין .וזה המולשוןכוונה
בכ"מקנין יוש"ר ושי"וי .שהלב שחג עם המה
או עם המעשה שעוגמה.
יצא היינו יצ"א מן ושוב המוטל עליו וכ"ה
בכל הש"ס והנראה בהנה האדם בעבודתו
לחש"י במצותיו אשרצונו .הנה הוא כעומדלפני
המלך לעבוד עבודתו 'וכאשר גומר אינתעבודיה
הנה יצא מלפני המלך כענין כל עבודת ד*מקדש
הנשנים במס' תמיד השתחוה ויצ"א ב"א בגמר
עבודתו ע"כ בחרו חז"ל בתיבת יצ*ש בענין כל
מצם ומצווה:
ואוים לאיו ל"א יצ"אבטחינה שבבמ' ל"גלה.
ובאמתהיא משנה שא"צוי"לדאי מרישא
מד"א אםכיוןלבויצאבודאי ובאם לאכית ספק
ונ"מלענין בל תוסיף שאסור לו להזור ולקרות
בורחי לשםחובה רק בתפי קמ"לדשואי לאיצא
ויחזור וישיא לשם חרבה .וכןאי הוה תניא רק

א"ם ל"א כיו"ן לב"ו ל"א יצ"א סד"א אם לא
כיון לא יצא בודאי ובכיון יש ספק כיון דלא
מינשר שהוא לשם ק"ש וגם בלא ברכות ויוהור
ויקראנה במונאי קמיל דבכיון בודאי יצא ונ"ל
עוד דמשמיענו (בהא דקאמר וא"ם לא"ו ל"א
יצ"א) דס"ל ק"ש דאורייהא וספיקה להחמיר
וה"פכיון לבו(בודאי) יצא ואם לאו (שאיםיוטע
אםכיון) לאיצא דספקדאורייתא לחומרא .ועוד
לדעת התנא דס"ל מצות צרימת כוונה הנה
משמיוונו הא למצות צרימת כוונה הוא
מדאורייתא ממילא אם ספק לו אםכיון ומה ספק
דאורייתא ממילא מאן דל"ג הסיפא ואם ל) 1וכו'
או דס"ל ק"ש דרבנן וספיקה לקולא או דס"ל
משת א"צ כוונה או דס"ל צריכות כוונה .אבל
הכוונה ד"א מדרבנן וספיקה לקולא ההוא קל
להבין:

רדוף דעל המשנה אם כיון לבו וכו' דייקינן

בגמ' ש"מ מצות צריכות כוונה ומשני
מאי אםניוז לבו לקרות ופריך לקרות הא קא

קרי ומשני בקורא להגיהיפירש*י בקוראלהגיה
את הספר אם יש בו טעות דאפילו לקריאה נמי
לא מחכוין והקשו התוספות אכתי הא קא קרי
ופ רשו הם בקורא להגיה שאינו קורא התיבות
כהלכתןוכנקודכן אלאבנתיבתןוכו'עיי"שוהים
(לטטפת מזוזת) יהנה רש"י דל מיא
בפירושם .דנראה שהי' גורס במשנה וא"ם ~א"ו
ל"א יצ"אואי כפירתכם מאי משמיענו דלא יצא
הרי קורא ענין אחר לגמרי ואינו קורא ק"ש

המציהעליו והתוס' נראה דל"ג לה נ"ל:
ן פך"ק כבר כתבע בפתיחה
בפרקי*ם ישו
שכאבריכם נקראים כן .שהם
מפרבריםיחד בשףויכולין להתפרק כ"א מחבירו
הנהכל אבר בפ"ע נק' פ"קוכמוכן בל מסה"ת
ד וכל חלק ממנה נק'
הואכעיןשיעור קומהבית
פר*ק.וכן הוא בכאן הק"ש עם ברכותי'צריכין
לקרותם ביחד בלא לפסק ואף על פי כן כל

והיה

"י"

ברכה וכל פרשה הגא ענין אחר ונק' פרק
ושיפ"כ טעמאבעי למה קראן התבא בכאן בשם
פרק ונראהעפ"י "5ש לך בפתיחה בגימטריאות
פרפראות לחכמה פך"ק בגי' ש"פ ה"מ היחוד
הו*י' עם אדניי .אות באות כזהי' פעמים א'
ה' פעמים ו' ך' פעמים נ' ה' פעמיםי
' ס"ה
בגי' סרר היחוד תךרה שנ:כתב עם תךך"ה
שבע"פ איברין באיברין .והנה היחוד נעשה
ע"י הצדי*ק(יסוד עולם) המשים שלתם בבי"ח
ע"כ שלר"ם עם ד ,אותיותבגי' ש"פ(יכללווז
הד ,אותיות הוא כשיש שלר"ם בי"ח דיש
לביית ב' צירים וב' דלתות וטספים על מספר
שלתםיי"י
' בגי' ש"פ הבן היטב והשם הטוב
יכפר והתבונן דבני גלות יכני' החרש והמסגר
בט מאבני א* .ביי כנישתא דש"ףויחיב בנשר
דע"ה) .והנה לפ"ז התנא בדברו בכאן במדת
השלמםי5פסיקין בשבילו ב17עתהיחוד דק"ש
להיו' גדול השלך*מכיהוא הגורם ליחוד כנ"ל
ע"כ קרא היונא בכאן לפרשיו' ולברכו' בשם
פריק מספר שלוים עם ד' אותיות תן לחכם
ויחכם עוד.
שתא"ל מפנ"י הבבו"ד הל"ל מויק"ר לישא*ל
ומדקאגגר שןא"ל משמעבמחויב וגם
יש לדקדקתיכרו מפנ"י הכבו"ד מפנ"י היראיה
הל"ל שואל ליראוי ול5כוב*ד כמו שסיים לכל
אדם .ונראה דס*ל לתנא דמהריב לנשאל ואינו
רשאי להחמיר וזנתן מפנ"י הבבי"ד מפנ"י
היראיה שהוא כנהגן טעם למה לא יהי' רשאי
לההמיר הוא שבנ"י הכבו"ד (וזה הוא באפשר
טעמו שלהרהביםוסייעתושפירשמפנ"י הכבו"ד
אבי*ו א"ו רבעו שמחויב 5ןהתוויה לכבדם .ע"כ
אין רשאי לההמיר במקום שהתירו להפסיק)
דמצות לכבד המכובד דכתיבכי מבבדי אכבד
ונגדזקניוכחו"דוכןמפנ"יהיראינהלמאן דמפרש
אביץאורב"ו .הנה מצוההיא 5ן התורה ולמאן
דמפרש ש5תיר"א שמ"איהרגנ*וההאיאיןרופאי
להחמיר .ונשמרתם מאוד לטפותיכםכתיב ובזה
יתכן נמי שמסיים ב5ה1נה בדברי ר"י ומשי"ב
טיו"ם לכל אדם דהקש' התיסוט תיבת שלטם
למהלי ולפוטש שנח ,ד1צה כל המשנהאוירי
דמחייבלישאלואיטרשאילמתמיר .והנהמפניי

קורא

ברכה

מז

הכבו"ד ניחא ד5צוה היא אבל לכ"ל אד"ם מה
הוא המצוה שהא יהי' רשאי לההמיר ע"כ דייק
התנא לומהימשיב שלך"מ לכל אדם להורות
דהשלו"ם הוא מצוה מדברי קבלה בקש שלום
ורדפהו ואינו רטנני להחמיר:
שואל מפני הכבוד הנה לא פירש דעזנא לומר
שואל בשלו"ם מפני וכו' .וכן בכל
המשנה עד לבסוף בדברי כ"י והשיב שלרם
לכ"א .נראה דהתבאכיון להשמיענו דגם תיבת
שלו"ם אין להזכיר
במקום המצטרך
דשלו"ם הוא ג"כ שמו של הקב"ה (עמש"ל)
על כן להשמיענו זאת קיצר התנא וכתב סתם
שוא*ל ומשי"ב ועכ"פפעם אחד(הזכיר) [הוצרך]
להזכיר תיבת שלו"ם או בהתחלה או לבסוף
כיהיכי דנדע מה הוא שואל ומשיב ובחרלסיים
בשלום להיות השלום מחזיק ברכה ל שראל
מזכירין השלום לבסוף כמו בברכת כהנים
ובברכות שמונה עשרה כנודע נ"ל .ועוד יתבאר
דקדוק תיבת שלך"מ שאמר התנא לבסוף.
שואל שני הנבוד ומשיב פירשו בגמ' חסורי
מהמרא והיק ואצ"ל שמשיב יתפרש

יק

אי"הבדברי הרעיב.

הסדוק מסידורא

ר" 1אומר וכו' .הבה שינה
דר"מ .דר"מ הקדיםבין הפרקים להאמצע
ור"י הקדים האמצע .הנה לפמש"ל שהמסדר קא
בעי לסייםב121לך"מ .השה סידר באופן כזהכדי
שיסיים בשלום לכל אדם ועוד יתבאר להלן את

הנלע"ד .דהנה מסקינן בגמ' דר"ג שנה משבתו
בדרךזו ואצ"לזו .וע"כ שנה גם הבבות בדרך
ע ואצ"ל זו וה"ק עדאל ומשיב מפני הכבוד
ואסור לו להחמיר (כמש"ל) ומכיש שאסור לו
לההמיר לשאול ולהשיב מפני היראה ור"י שנה
רוטנתו בדרך לא זו א"ז לח ע בלבד דחפני
היראה אינו רשאי להחמיר אלא אפילו מפני
הכבוד ג"כ איה רשאי להחמיר' וגם ר"י טפש
האמצ"ע בתהילת דבריו דהפסקת האמצע
משכחת קודם לבין הפרקים דהרי האמצע הוא
ף בפרק הכאשת !
תיכ
בירושלמי אמרו(הביאו התוס' בכא 0דנפקא

לן דמפסיקין בק"ש .בדיבור
דכתיב ודבר*ת בצם מבאן שיש לך דשות לדבר

מח

והיה

הי"

בם ע"כ ונ"ל דה"ק נרמז בתורה דיש רהבות
לדבר באמצע ק"ש בזמן המצטרך ונמסר הדבר
לחכמים אהגר יפרשו הדב'ר ובהא פליגי ר"מ
ור"י באיזה אופן יפסיק באמצע ובבין הפרקים
ויש לרמז ודברת ב"מהייתיש לך רשות לדבר
באמצע ק"ש .והנה בק"ש רמ"ח תיבין (כפי
המקובל להשלים רמ"ח) ירא"ה כבן"ל בגי'
רמ"ח מזה תמכו להפסקת הדיבור יהי' מפני
הירא"הוהכבו"דדייקא וכעתאיןת"י דברמרווח
יותר:

הרמב"ם זמן המקר"ח היא אחד מזמני
ק"ש הקצובים בפ' הקודם לזה
עכ"ל .בא לבאר תיבת המקר"א בה"א הידיעה
רה"ש אמ כיו"ן לבו רצ"ל אם ישים לבו
ומחשבתו ושעיוניו לקריא"ה ההו"א
שאפשר לשמור הניקוד ולא יחבוין לקריאת
הפרש' עכ"ל סומך כותלי מכתבו גיבר דס"י
מצות א"צ סוונה דהרי מפרש כדמפרשינן בגמ'
אליגא דמ"ד מצות א"צ כוונה .דלמ"ד מצות
צריכות כוונה פירוש א"םכיו"ן לג"והיינו כיון
לצאת י"ח מצות ק"ש .והגה כבר הבאתי לעיל
מה שפירשו התוס' רעע התבריגן בגמ' דמיירי)
בקורא להגיה היינו שאיט ערא התיבות כפי
המסורה רק בכתיבתן היינו לטטפת מזוזת
והנך רואה שהרמב"ם ז"ל תפרש כרש"י ומיאן
בפ ' התוס' .דלדידהו לא יתכן לשון א"ם כיו"ן
לב"ר כאשר הרגישו בעצמם (וכתבו לב"ר לאו
דוקא) ועוד דלדידהוי א"א לגרוס א"ם לאו ל"א
יצ"א רמאי קמ"ל מה"ת נאמררישאביון שקורא
ענ.ן אחר לגמרי ולתוס' צ"ל דבאמת ל"ג הך

סיפא.
רפיררש כ2פנ"י הכבך"ד כגון אביו 4ע רבו
ש חבם ממנו עכ"ל מיאן בדברי

המפרשים שפירשו מפנ"י הכבו"ד סתם איש

קורא

ברכה

רמפנ"י הירא"ה איש שהוא מפחד ממנו כגון
אנס או מוסר עכ"ל .הנה הקשו עליו
דלדבריומאי קמ"להריאיןלך דבר שעומדבפני
פ"נ ואפילו בתפילה שסק אבל כאשר תדקדק
בדבריו הנה לא כתב שמפח"ד של"א יהרגה"ו
(כמ"ש הרעיב) רק כתב סתם מפח"ד ממנ"ו
(כשלא ישאל בשלומו יהי' לו תרעומות עליי)
כגון אנ"ס או מוס"ר (שהוא גבר אלם ויכול

להפסידו באיזה פעם

נ"ל):

הרע"ב בד"ההי'קימא בחורה פ' ק"ש עכ"ל
י המשנה ן
עמש"ל בדיוק
בשה והגיעזמן ק"ש אםכיוןלבווכו' והאומר
מצות א"צ כוונה מפרש אם כיון לבו
וכו' לאפוקי קרא להגיה שאינו קורא התיבות
כנקודתן אלא קורא ככתיבן כדי להבין בחסרות
ויתירות וכו' ואנן קיי"ל כמ"ד מצות צריכות
כוונה עכ"ליש לדקדק בדברי הרע"בכיון דפוסק
כמ"ד מצותצריכותכוונהל"ל כ %לפרש המשנה
גם אליבא דמ"ד א"צ כוונה ונ"ל כוונת הרע"ב
דבזה הוכיח רהלכתא במ"ר צריכות כונה .רהגה
אליבא רה"ר א"צ כוונהצריכין לאוקמי מתניתין
בקורא להגי"הואי כפירש"י והרמב"ם .להפילו
לקריאה בעלמא אינו מכוין קשה קושית התוס'
אכתי הא קאקרי וצ"לכפי'היעס' שאית קורא
התיבות בנקודתן .הנה צ"ל לדבריהם אם כיו"ן
לב"ו לאו דוקא דק שמכוין הפה לקרוא כנקודתן
והוא רוחק ,וגם א"א לגרוס א"ם לאו ל"א יציא
דקשה מאי קמ"ל הרי קורא ענין אחר לגמרי
נמצא לפי"ז למ"ר מצות א"צ סווגה אין ישוב
למשגתיגו רק בדוחק גדול והוא בגמ' רק ררך
רח" .ממילא נשמע דהלכה כמ"ר צריבות בזונה
ומחיקתך היטב סתם משנתיש אליב" נ"ל.
בד"ה שואלמפני הכבוד שוא"ל בשלום אדם
גבבדוכו'כגוןאביו או רבווכו'עכ"ל.
הנהפי' בהרמב"ם אבי*ואו רב"ו מיקרי מפנ"י
הכבו"ד וכבר כתבתי בדברי הרמב"ם הנלע"ד
דסדייק שךא"למפנ"י הכבו"ד משמע דמחויב

מכובד (ואביו ורבו כללו בספנ"י הירא"ה) הגש
כמ"שבדיוקי המשנה דלקתן שוא"למפנ"י הכבוד
משסעמחוייב לישאלואינורובאילהחמירוהטעם
ל
א
ש
י
ל
.
ר
י
מ
ת
מ
ל
ו
נ
י
א
ו
ם
ע
ט
ה
ו
הוא מפג"י הבבו"ד מפני שמצווה על הכבודואי
מפנ"י
רשאי
ו
כדברי המפרשים מה המצוה ע"כ פירש אבי"
ד
"
ו
ב
כ
ה
את
מפנישמחויבלכבד מישחייבבכבודו
או רב"ו .הגה מצות כיבוד עלע.
ממילא על כרחך זה מיקרי במי שחייב בכבודו

והיה

היה קורא

נמצאה וש"י התורה והוא אביו או רבו או גדול
מבצו בחכמת התורה הוה כרבו !
בד"ה רמשי"בואין צ"ל שמשיב וכו' ובאמצע
הפרק שואל מפני היראה וכו' ואצ"ל
שמשיב וכו' עכ"ל אצ גה נא עמך שיטת הגמ'
בזה .פיסקא ובפרקים שואל וכו' משיב מחמת
מאי אילימא מפני הכבוד השתא מישאל שאיל
אהדורי מיבעיא אלא שואל מפני הכבוד ומשיב
שלום לכ"אאימאסיפא ובאמצע שואל וכו'ומשיב
משיב מהמת מאי אילימא מפני היראה השתא
מישאל וכו' אלא מפני הכבוד הייה דר"י דתנן
וכו' .ומתרץ חסורי מחסרא וה"ק בפרקים שואל
מפני הכבוד ואין צ"ל שמשיב .ובאמצע שואל
מפני היראה ואצ"ל שמשיב ר"י אומרוכו' עכ"ל'
לכאורה מהראוי להתבונן דלאמצינו כזאת בכל
שיטת הש"ס לומר ח~ר"י מ"סר"אעלואי"ן צ"ל
לא הל"ל אל8זו יאצ"ל ז"ו קתנ"י כשיטת הש"ס
בכ"מ ונ"ל .דפנה בכ"מ דאמרינן ז"ו ואצ"ל ז"ו
קתנ*י יש להתבונן לגל למיתני כלל ואצ"ל ז"ו
כית דכש"כ הוא הלא ישפוט השכל .והנה אם
התנא מבאר בדבריו בפירוש ואצ"ל ז"ו לק"מ
דוה הוא דרכן המדברים לומרכך .אם תדע
דבר זה מכש"כ שיש לך לידע דבר זה אבל
כשאינו מבאר בדבריותיבות ואצ"ל רק קאמתני
לבבא בפ"ע דבר שאין צ" 4קשה הלא היא משנה
שא"צ .לכך מבאר המסדר הש"ס בפעם הראשון
בש"ס דבב"מ ואמרינן ז"ו ואצ"ל ז"ו הכונה הוא
חסור"י מחסר"א וה"ק דבפירוש קתני התנא ז"ו
ואצ"ל ז"ו .וזה הוא דרך המדברים וכלמשכחן
בתורה הן כסף אשר מצאנו וכו' ואי"ך נגנו"ב
וא' .הנה ואי"ך נגנו"ב וכו' הו 8מיותר רק כן
הוא דרך המדברים לבאר דבריהם הבןזום ממילא
זה ד"א פעם הראשון בש"ס וממנו נלמוד לכל

שי

הש"ס:

ויגנן
; אגיד לן עוד את אשר עם לבבי קי"ל
איןדנין ק"ו מהלכהופירש"י במס' שבת
משום דלא נמסרוהי"ג מדות לתורה שבע"פ רק
לתורה שבכתב (עיי"ש בוצס' .וכבר דברנו בזה
להמבין ברמייה י"ג מדות שנמסרו לנו בע"פ
הנה המהמכווניםלי"ג מדות שלרחמיםי"ג ת"ד
קדישא.והנה תורה שבע"פהיאבחיי נוק' קדישא

ברכה

מט

ומשתא לית לה ת"ד השם הטוב יכפר) והרה
אבאר לך הדבר שניתקן מפי חז"ל בודאי יש
אנושיאפילובדבריםעולמים אבל בתורהאלקיח
לדון בזה ק"ל וחהמ"ר דהרי מדת ק"ו ושא שכל
לולי שנמסר לנו בסיני לדון ק"ו לא היית דנין
דהרי התורה היא אלקית למעלה מן שכל אנושי
(תה שאמרטדמצינו רק במדת ק"ואמרינן בש"ס
מלתא דאתיא בק"ו טר"ח ונתב לה קרא ולא מצית
כזאת בכל המדות הגם דמצינו לפה קדוש הר"ן
ז"ל טרח א"עלומרבןגםבמדת ג"שנהר"ן(בנדרם
ג) ד"ה לנדור נדר ,כתב מילתא דאתיא בהקישא
אפשר טרח וכתבי
ה קרא ובריש איזהו נשך אסרינן
מילתא דאתיא בג"ש טרח וכתב לה קרא עכ"ל וכנראה
ראייתו מכח קושית התו' שם ס"א ד"ה ג"ש אךלפי
תירוץ התו' שם אזדה לה ראיית הח"ן ז"ל עי"ש
(המגיה)ן לאמצינו כזאת בש"ס ואמרתיבעניידזה
הדבר הוא רק במדת ק"ו שהוא שכל אנהצ"י טרח
וכתב לה קרא דהתורה אינה שכציית רק אלקיית
למעלה מן השכלבין והתבונןויאירועיניך) רק
כיון שנמסר לנו בםני לדון דין ק"ו בתורה
שבכתב אנודנין אבל בהלכה למ"מ הנההיא ג"כ
תורה אלקית שכל אלקי ולא נמסר לנו ע"ז לדון
דיןק"ו .הגם שהשכלישפוט מזהאיזה דבר בק"ו
אין דנין ק"ו מהלכה דהרי ההלכה הוא תורה
אלקית .רק במילי דרבנן הגם שלא נמסר ק"ו
הנה תקנות דרבנן הלא המה ניתקנו בהלבשה
שכל אנושי ידון בהם השכל אנושי מדת ק*ה
וא"כ בכאן להפסיק בק"ש וברכותי' לא מצינו
איסור בתורה (ובפרט הברכות הם לגמרי מדרבנן
ופשק שבע ביום הלמתיך אפשר הוא אסמכתא.
וגם הוא ד"ק) וא"כ הוא מילי דרבנן ע"ז יש
לדון ק"ו והנה זה פעם הראשון בש"ס משמיענו
זאת בדברי ר"מ הח"ק במסמא אםהיי זה הלכה
אין דנין ק"ו מהלכה משא"כ כאן שהואמילי
דרנה ישפוט בזה השכל האגופיוכיון שקבלם
שואל ספני הכבוד .יש לדון ק"ו ואצ"ל שמשיב
ממילא ע"כצריכינין לומר שבפירוש קןמתנינך
במשנה ואין צ"ל כי זה הוא לאהבמעינן דבדבר
כזה קאדיינינין אין צ"להיינו ק"ו בכדי שלא
נטעה כמו דלאדיינין ק"ו מהלכה להיות הלכה
תורה שבע"פ כמו כן לאדיינינו ק"ו בכלמילי

נ
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ברכה

כתב שמ"א יהרגה*ודודאי ביש חפואיזה חשש
סכנהאין לך דבר שעומד בפניפ"נ .אבל הכאנה
הוא דבעי לצייד מהו מפני היראה ותינו אדם
כזה שהוא ירא מפניו בכ"ז שלא יהרגהאו דיש
בידו שבט המושל להרוג ולענפם את המחויבים
לו לאבל כעת מפני שלא יפסיק לו ודאי לא
יההגון) לאיש כזה מחויב לפסוק הבן הדבר
והרעיב ז"ל שפירש בלשונו שמא יהרגהו דא
ודאי קושיא מאי קמ"ל וצ"ע לישב הדבר גם
לרבדי הרע"ב.
' כך אסור לדבר בלה"ק
בד"ת ומשיב יכו
עכ"ל .זה נשמע נמי מיתור תיבת
שלו"ם יקומר ר"י להורות דאפילו שלומם
שהוא לה"קלא הותר רקבעניןכזהלהשיבשלום.
אבל שארי דיבורים אשר אפילו בלה"ק וכ*נ
כוונת התוס' בגמ' .ומעתה אשכחנא פתרי מה
שלא אמר בתחילת דבריו שואל בשלום מפני
הכבוד משמיעת במקום שביאר לו ליבנאל

דרבנן טום כן משנתינו תמודי מחסרא והעק
כפירושיואין צ"ל והבן(ובענין חשר"י מחסר"א
הנשנה בש"ס נדבר אי"ה בס"א יה' השי"ת
בעזרינו) ממילא לכל המדובר למעלה הנה
היטיב הרעיב שהשמיט תיבות חסור"י מחסר"א
וה"ק בפירושו כי אין זה שייכות לפירושי
הפזרנה,
בא"ד ואצ"ל שמשיב להם שללטם אם הקדימו
לו עכ"ל תיבת שלך*נם הוא שפת יתר
בכאן בדברי הרע"ב .ונראה דמתרץ קוש' התוס'
יו"ט דהקשה למה נשנה במשנה לבסוף ומשיב
שלוים לכ"א ונ"ל דבגמ' מדייק השתא מישאל
שאיל השדורי מיבעיא ולכושרה מאי קושיאהרי
המנהג הוא דהמשיב כופל שלו"ם ומוסיף ואמרו
על ר"י כשהיהפוגע בגוי פי' מקדים לו שלו"ם
כדי שלא יצטרך לכפוללו .וא"כ בודאי צריכה
רבא לאחטמעינן דגם להשיב שהוא הפסק גדול
מותר להפסיק .אבל מדחזינן דהתנא המסדר
ו
ל
י
פ
א
ו
א
ל
ב
י
ש
ה
ל
ו
מותר
בשארי לשונות דוקא
המהבנה ביאר בסוף משנתינו ומשיב שלום וכו'.
והוא שפת יתר .אך הוא להורות דהגם דנוהגים שלוים בלה"ק ובמקום שלא התירו אסוראפילו
בלה"ק נ"ל,
דהמשיב כופל ומוסיף בכאן להפסיק לאהעזירי
'
ו
ג
ו
להשיב רק תיבת שלו"ם (יההגא ממתיק בזה תויך*ט בדיה אםכיון לבו
כתב הריב
ברטנורא ואנן קי"ל כמיד מצות
לפרש בזאת בסוף המשנה וקאי אגולהי בבא
דלעיל אדראמ ואדר*י) וחיט שהשואל שואל צריכו' כונה ועמ"ש במשנה י"ר פ"ג דסוכה
שלו"ם עליכ"ם והמשיב ישיב רק תיבת שלו"ם .עכ"ל ,שם איוצא במתניתין ר' יוסי אומר יו"ט
וא*כ לפי"ז שפיר קא דייקינן השתא מישאל הראשון (של חג הסוכות) שחל להיות בשבת
שאיל (שלו"ם עליכ"ם) אהדורי מיבעיא (שהוא ושכת והוציא את הלולב לרהטם פטור מפני
רק תיבת שלום לפי דברי התנא במשנה וא"ת שועציאו ברשות וכתב שם הרעיב וכגון שלא
דר"מ ס"לדכופליןבמשי"בה"ללבארזהבמשניק יצא י"ח נטילה שהוציאו היטריד במצוה) וכו'
וזה ג"כ שדקדק הרע"ב בדבריו ואצ"ל שמשיב והיכי משכחת לה דלא יצא י"ח נטילה קודם
להם שלו"ם וכן יש להתבונן בדברי רש"י ז"ל שהוציא (דהא מדאגבהי' נפיק בי') משכחת לה
בדוה יבאמצע וכו' מפני הירא"ה אדם שהוא כגון שהפכו וכו' א"נ שהוציאן בכלי וכו' .והנה
ירא מפניו שמ"א יהרגהו עכ"ל .הנה כ"ז הוא מהגמ' .הנה הגמ' כוצה לתרץ גם לת"ד
ע"ז הקשו מאי קמולאין לך דבר שעומד בפני מצות א"צכונה .אבל הרע"ב ופסקבכאןצריכות
פ"נ ואפילו בתפילה פוסק למלכי אוה"ע .והנה כונה לא צדיכינין להנהו שינויי רק כיון שלא
הרמב"ם ז"ל נשמר מזה שלא כתב אלא כגון נתכוין לצאת לא יצא כן הקשה התויו"ט שם.
אנ"מ אוו מוס"ר דבאלו אינו רק חשש איזה והרב בפ'"עץהחיי*ם תירץ דהנהושינויימיצרך
היזק והפסד .אבל דביי הרע"ב ז"ל לקוחים צריכי גם לס"ד צריכו"ת כוניה (היעו כוונה
מדברי רש"י ונ"ל כאשד נדקדק בדברי רש"י לצאתי"ח) והנה בכאן ממילאהואמשבוין לצאת
ז"ל אין כונתו כן דרשוי ז"ל כתב בזה הלשון כיון שנוטלו להוליכו למי שילמד אווש ומתעסק
אדם שהוא ירא מפניו של*א יהרהרו עכ"ל לא במצוהויצא שלא מדעתו וה*ז דומהלמישיגיח
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תפילין או ישב בסוכה וקסבר שעדיין לא יצא
ושההן צריך לעשות יותר והרי יצאכיון שהי'
דעתו לצאת י"ח המצוה וכף עיי"ש וצריכין
להתישב בדבר הזה עוד,
ובדיה רבפרקיםיכו
' ובישיבה הקשיתי וכו'.
ן מ"ש בדברי הרע"ב הנ"ל דגם
עיי
רש"י ותוס' והו42ב דקדקו לבאר תיבת שלו"ם
הךיז מ"ש מדיוקי המשנהי
רשיי בדיה הי' ערא בתורה פ' ק"ש עכ"ל
ן מ"ש בדיוקי המשנה:
עיי
בדיה ומשיב שלרם אם הקדימו לו עכ"ל
הנה תיבת שלתם שכתב לכאורה כשפת
יתר עמ"ש בדברי הרע"ב מההואשכוונהלדעתי:
בדיה מפני היראה אדם שהוא ירא מפניו
שלא יהרגהו עכ"ל .לא אמר שמ"א
ן;
יהרגהו עמ"ש בדברי הרע"ב ותבי
משנה ב' בין ברכה ראשונ' לשני' וכו'נין
ויאמר לאמאתויצי"ב חם' אחשבה

ברכה

נא

קפידאכיון דתם ירצה לא יאמר כלל ויאמר .א"כ
לא ניתקן בכאן סמיכות יא .אלקיכ"ם לאמ"ת
והשתא לפי"ז מה דנקט הת"ק ור"י בכאן אמ"ת
ויצ".ב אינו אשגרת לישן כמ"ש התויו"ט רק
בדקדוק קאמרי לאפוקי אמת ואמונה וכ"נ לפי"ז
בין אמת האמונה להשכיבנו מותר לשאול כ.ון
דלא הוה רק כגאולה אריכתא ולפעמים לא
יאמרנה כגון בקורא ק"ש סמוך ליום אבל כבז
לא להלכ' רק הערה למעיין בדרכי העיון ועוד

יתבאר אי"ה

;

אריב*ק למה קדמה שמע לוהי' א"ש .אל*א
כדי וכו' .כ"ה בקצת עסחאו' גרסו
ן לזה ביאור לכאורה .ונרא'
תיבת אל'איאי
עפ"י מה שהקשו הועס' תיפוקלי' דקדמה בתור'
ותירצו דא"א לומר דמטעם הקדמה בתורהתיקנו
חז"ל להקדימה .דא"כ תקדים ויאמ"ר לכולן
ולפי"זיונח שפיר תיבת אל*איצאל א"א לומר
טעם אחר אל"א טעם זה כדי שיקבל וכו':

לדעת למה פרט הברנהשלאחרי' בשמה אמ"ת רעי"ל דהנהבגמ' אמררשב"יטעם אחרבדין

ויציאב ולאעיב
ה כן בברכות שלפני' .ונראה
דברכותשלפני' הכונהבין בערביתבין בשחרית
משא"כ ברכה שלאחרי' הוא רק בשחרית ונ"ל
הטעם בזה דבערבית אין חיוב לומר פ' ציצית
רק משום הזכרת יצ"מ .והנה מזכירין יצ'מ
בברכה שלאחרי' ואין חיוב כ"כ בפ' ציציה
(כמבואר בגמ') רקמשים המנהגשהנהיגולהזכיר
יצ*מ בלילותע"י אמירת פ' ציציהם אבל עיקר
החיוב דק"ש דערביתאינו רק שמ"ע והי' א'ש
והנה כעת שהנהיגו לומר ויאמיר (פ'ציצ-ת.
א"כ דוה ויאמ"ר הפסקבין ק"ש לברכ' שלאחרי'
ע"כאין להקפיד אם מפסיק בשאלתשללם לכל
אדם אפילו לדעת ר' מאיר ואפילו אינו שמי
ויאמ"ר אין שוידא אם מפסיק בש"ש בין פ'
ועי' א"ש להברכה שלאחרי' כיון דחז"ל התירו
להפסיק בויאמ"ר ,שובאין קפידא בהפסקה נ"ל
לא להלכה ולא למקץע' רק כתבתי כ"ז בדרכי
העיון בסהרנה ונרא' לומר לפי"ז דגם ר"י שאמר
בין ויאמר לאמ"תויצי"ב דוקא קאמרבין ויאמר
לאמ"ת ויצי"ב בשחרית משא"כ אמ"ת ואמוניה
דערבית .הגם דטעמא דר"י דכתיבוי*י אלקיים
אמית וזה הטעם ששך גם בערבית אעפ"כאין

הוא שתקרום שמ"עלוהי' א"שכי שמ"ע
יש בה ללמוד וללמדולקויות וכוי והקשו בגמ'
תיפוק לי' מדריב"ק וכעורצי חרא ועוד קאמר
וכו' והנה לפי"ז רשב"י אית לי' דריב" 42אבל
ריב"קאי גרסינן אל*א ליתלי' דרשב"י וה"ק
אין לך לומדאלא הטעםואי ל"ג אלאי"לשפיר
דאיתלי' ג"כ הא דרשב"י ודגפקותא בזה דהנה
רשב"י אמר בדי"ן הוא שתקדום וכו' .רצ*ל
דין גמור ואפשר לדעתו לא יצא אם הקדים והי'
ס*ל
א"ש לשמ"ע וריב"קאי גרסינן אל"א
לטעם רשב"י .די"ל דאדרבא לטעמא דרשבאי
אדרבא ה"ל למימרינהו באופן דמעלין בקדש
ואין מורידין וס"ל רק טעמו שמבאר במתניתין
ולפי טעמא דמתניתין הוא רק למצוה ולא מעכב

יא

אם אמרן שלא כסדר:

ויאמר אינו נוהג אלא ביום בלס"ד ס"ה
במקצת נוסחתית וברוב נוסחאות ל"ג
תיבת בלביד ונ"ל דתליא בפלוגתה הרמב*ם
והרא"שאי כסות המיוחד ליום חייב אף בלילה
למאן דס*ל דכסות המיוחד ליום פטור
במלי
מ
יללקה
י גרס בלב*ד רצ*ל דאין שייכות לפי
ויאמר רק ביום בלב*דדאין שוםחיובציצית
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בלילה ולמאן רס"ל דכסותיוםחייב בלילה ל"ג

מלבי"ד יהכונה ויאמר איט נוהג אלא ביום
היינו בכסותהמיוחד לטםחייב אףבלילה ~יקר
החיוב גורם היום .נ"ל.
הרמב*ם עניןיברו אינו נוהג אלא ביוםכי
המצו' האמורה בפ' ויאמר והיא
מצות ציצית אינה מחויבת אלא ביום עכ"ל .לא
אמר בקיצורכי מצות ציציתאינה מחויבתוכו'
ונ"לדדייק הא דהקשו הלא גם בפ' ויאמר נאמר
קבלת עמ"ש להיות לכם לאלקי"ם וקבלת עול

מצות וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות י"י
ועשיתם אותם אבל כל אלו הענינים הם באים
לטעמים אל מצות ציצית שע"י מצות ציצית

יוכרו כלזה .אבל עיקר המצוה האמורה בפ' הזו
היא מצות ציצית ונ"ל דלבעבור זה הביא ג"כ
התויו"ט דברי הרמב"ם הללו.
והלכה הר' יהודא עכ"ל רצ"ל הלכה כר"י
דאמר בין ויאמר לאמת ויציב לא
יפסיק .והגה בגמ' פיסקא אלו הן בין הפרקים
וכו' א"ר אבהו אמר ר"י הלכה כר' יהודה דאמר
בין א"היכם לאמת ויציב לא יפסיק .אמר ר'
אבהו אר"י מ"ט דר"י דכתיב וי"י אלהים אמת
עכ"ל הגמרא והנהיש להתבונן בשפתיתר בגמ'.
אומרם הלכה כר"י דאמ"רבין אלהיכם לאמ"ת
ויצי"ב ל"א יפסי"ק לא הל"ל רק סתם הלכה
כר"י ועוד ק' דהרי ר"י לא אמר הלשון בין
אלהיכם לאמתויציב רקביןויאמרוהרי"ף באמת
השמיט זה הלשוןוכן הרא"ש השמיט כ"ז .ונראה
ר דמש"ה קאמר ר' אבהו השפת יתר הנ"ל
ויומ
להורות ולבאר דר"י ס"ל דלא יפסיק כלל אפילי
כדין באמצע הפרק דיותר חמור בזה איסור
הפסקה מהפסקת באמצע הפרק והוא כדעת רבני
צרפת שהביאו הר"י ולפי*ז ה"ל להרי"ף
והרא"ש להביאזה הלשוןכיון דנ"מ לדינא ונרא'
רהרי"ף והרא"ש ס"ל דא"א לומר דזה כונת הגמ'
דא"כ למה שינו הלשון דקאמר ר' יהודא בין

ויאמ"ר לאמתויציב וקאמרוביןאלקיכ"ם לאמת
ע"כ ס"ל להרי"ף והרא"ש דכונת הגמ' הוא לבאר

מתוך דבריהם ג"כ טעמא דחכמים שאינם
שכפידים ע"ז .דשנה ר"י אמר בין אלקיכ"ם
למוטעויציב לאיפסיקוטעמי' כדמפרש ר' אבהו

ברכה

להלן דכתיבוי"י אלקי"ם אמ"ת אע"ג דלא הוה
דומה בדומ"ה דשם כתיב אלקיים אמ"ת ובכאן
חלקיכ"ם אמת ס"ל לר"י דאין חילוק ממילא
ידעינן טעמא רחכמים דאין מקפידין בהפסקי
משום דאינו דומ' בדומה כנ"ל .ולפי"ז אשכחנא
פתרי ללשון רש"י במשנתינו בד"ה בין ויאמר
לאמת ויציב לא יפסיק בגמ' מפרש טעמייהו
עכ"ל טעמי"ה הל"ל דלא קא מפרשינן בגמ' רק
טעמי' דר"י ולפימ"ש ניחא דר' אבהו ביתר
לשונו מפרש גם טעמייהו דרבנן וכונת רש"י
בזה להורות דלא נטעה בהשפת יהר שאמר ר'
אבהו דכונתו דחמור מדין אמצע הפרק רק
שחמיר משארי בין הפרקים ויש לו דין אמצע
הפרק .וכן יש לפרש דעת הרי"ף והרא"ש
שהשמיטו השפת יתר .נ"ל.
ב וכו' ונ"ל דחגא
תויו"ט בד"ה לאמתייצי

דנקט אמת ויציב אשגר"ת ליש"ע
ולסימן בעלמא נקטעכ"ל .עמש*לבדיוקי המשנה
די"ל דאין זה אשגרתלישן רק לסימן גמור נקט
אמ"ת ויצי"ב דשחרית אבל לא אמת ואמונ'
דערבית (אבל חליל' לסמוך ע"ז):

בדיה למה קדמה וכו' .עמ"ש בדיוקא המשנ'
בדקדוק נוסחת תיבת אל"א.
בדיה אלאביום וכו' וז"ל הרמב"םכי המצו'
וכו' עמש"ל בדברי הרמב*ם והבין
למה הביא התויו"ט לדברי הרמב"ם הללו:
ן ויאמר וכו' בגמרא מפרש
דש"י בדיהבי
טעמייה"ו עכ"ל מפרש טעמי' מיבעי'
דאינו מפרש בגמ' רק טעמי' דר"י ולולי

דמיסתפינא הייתי אומר שהוא טיס ויש לישב
הגירסא עפ"י הדברים שכתבתי בדברי הרמב"ם
עיי"ש:
משנה ג' הקךך*א את שמע ולא השמיע

וכו' קראולא דקדקוכו' הקרך*א
למפרע וכו' קך"א וטעהוכו' .מהראוי להתבונן
בבא א' וג' אמר לשון הקורא ב' וד' אמר לשון

קרא וי"ל לשון הקור"א יצדק על התחלת
הקריאה משא"כ קך*א יתכן רק כשכבר קרא
דבר מה .והנה בבא א' לא השמיע לאניו זה
הדין שייך גם בהתחלת הקריאה תיכף תיבה
הראשוני לא השמיע לאמיו .וכן בבא ג' קורא
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למפרע תיכף בהתחלת הקריאי הקדים לקרות
את המאוחר ע"כ בשני הלכות הללו שונה התנא
אבל בבא ב' לא דקדק באותיות'.
לשון
הנה פ" הרעיב היינו שלא הפרידבין הדבקים
כגון על לבבךוכו' .הנה לא משכהת חדת ההלכ'
בהתחלתהקריא'.וכן בבאד' מעה יחזור למקום
שטעה לא משכחת בהתחלת הקריא' רק כשנבר
קרא דבר מה ע"כ בשני הלכות הללו שונה
התנא לשון קר*א מיהו כ"ז יתכן רק לפירוש
הרעיב .בקריא ולא דקדק באותיותי' .אבל
הרמב"ם מפרש שלא יניע אות נחה ולא יניח
אות נעה ורש"י ז"ל מפרש לפרש"ן יפ"ה
בשפתי*ו .הנה לפירושם משכחת זה הדין גם
בהתחלת הקריא' (ואפשר שזה טעמו של הרע"ב
דנאד מפירושיהם ובחר לו דרו אחר) וי"ל
לפירושם דמש"ה קאמר התנא בבבא ההוא לשון
קר*א יצורות ג"כ דלא משכחת הדין הזה
בהתחל' דכל ישראלבקיאין עכ"פ בפסוק שמ"ע
מנעוריהם דתיטקהיודע לדבראביו מלמדו פסוק
ראשון שמ"ע ישרא*ל ממילאכ"י בקיאין היטב
בהתחל'יכי בשאטניעסקיניןשבמכוון לא ידקדק
באותיות ממילא מה שאמר התנא בכאן לשון
קר*א להורות דלא משבחתהדין הזה בהתחלת
הקריאה הוה במלתא אגב אורחי' להשמיענו דכל
ישראלמחויבים ללמד אתבניהם הפסוק הראשון
מנעוריהם וכ"י בקיאיןבו ולא תשכח הדין הזה
בהתחל' רק כשכבר קרא דבר מה כן נ"ל לישב
לפירושם הגם שאינו מרווח כ"כ:
א"ת שמ"ע
הקורח א"ת שמרע
תיבות מיותרין דהרי כל עסקינו עד
כאן מק"ש מדבר ולפימש"ל יתכן הקור*א א"ת
שמ"ע ולא השמיע וכו' משכחת הך דינא תיכף
בהתחלת שמ"ע משא"כ אינך וכמשול .וי"ל
דלבעבור זה אמר את שמ"ע דהרי ר'יוסי דאמר
לא יצא הוכחתו הוא מן שמ"ע השמ"ע לאזניך.
וגם התיק דס*ל יצ"א בדיעבד .אבל לכתחיל'

הכירא.

ינחיי'

ודאיצריךלהשמיעלאזניוהגםדהואדורששמ"ע
בכל לשת קיאתה שומ"ע .עכ"ז ס"ל דלכתחיל'
צריכין לחוש גם לפרשה שמ"ע השמ"ע לאזניך
ע"כ ס*ל דלא יעש' בן לכההיל' וק בדיעבד
יצא ממילא ששיר מדייק התנא המסדר לאיתני

ברכה
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הקורא א"ת שמ"ע להורות ולרמז לנו .דרשתם
הוא מן תיבת ש*5ע.
ולא השמי"ע לאזניו מדלא קאמר ולא שמעו
אזניו רק השמי"ע משמע דבהשמע*ה תליא
מלתאהיינוכיוןומאומר בקול כזהשישעיןאזניו
לשמוע הגם שלא שמעואוניו מחמתשהי' קולות
רבים מן הצבור או קול רעש ורוח סערה אעפ"כ
גם לר' יוסי יצא וגם לת"ק לבתחיל' פותר
לעשותכן נ"ל.לאזנ*ראזן אחת משמע ואפילו
השמיע רק לאזן אחת וסתם את השנית יצא גם
לר"י ולדידן דפסקינן כתיק .גם לכתחיל' מותר
לעשות כן
י
רלא השמיע לאזנו יצא דברתי ר' יהודא כוה
בקצת נוסחאות וכיה ברי"ף .וברוב
נוסחאות ל"ג דבר"י ריי רק הוא מהם משנה.
ואציגה לפניך שיטת הגמ' מ"ט דר'יוסי משום
דכתיב שמע השמע לאזניך מה שאתה מוציא
בפיך .ות"ק סבר שמ"ע בכל לשון שאתה שומע
ור'יוסי תרתי ש"מתנן התם חרט המדבר וא"ש
לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה וכו' מאן
תנא חרש המדבר וא"ט ריעבדאיןלכתחיל' לא
אר"ח ר' יוסי הים וכו' וממאי רר' יוסי היא
דילמא ר' יהודא היא וכו' (ובתוס' וא"ת והלא
איןנזכר ר'יהודא ברישאוי"ל דפשיטאמדסיפא
ר' יהודא רישא נמי ר' יהודא) עכ"ל הגמרא
(ועיי"ש עוד בתוס' בסוף רבריהםוכתבנו פירוש
לדבריהם בגמ' ואכ"מ) הנה מלשון הגמ' ותניא
קמ*א סב"ר שמע בכל וכו' נראה דל"ג דבר"י
ר' יהוד"א רק הוא סתם משנה תנא קמא וכ*נ
מסידורא דמתניתין דהוא דברי סתם ת"ק ראם
תאמר דגרסינן דברי ר' יהוד"א יקשה למה
ברישא מקדים דבר"י ר' יהוד"א לדברי ר'יוסי
ובסיפא דברי ר' יוסי לדברי ר' יהודית אך
מדאמרינן אחר כך בגמי וממאי דרי יוסי היא
דילמא ר' יהודא היא משמע דגרסינן ברבתא
דברי ר' יהודא (והא דכתבו התוס' מדסיפא ר'

יהודאוכו' .הרי"ף "1ל לאניחאלי'ביה) ע"כ
גרס הרי*ף דבר"י ו' יהוד"א ולפי*ז צריכין
לומר הא דקאמרינין בגמ' והנ"א קמ"א סבר
דומעוכו' י"ל דה*ק והג"א רמ"א רצ"ל בשלמא
אםהי' ר' יהודא חבא בתרא לא יקשהלן מפני

נד

והיה

ברכה

היה קורא

מה ס"ל דיצא בלא השמיע לאזניו הרי כתיב
שמ"ע השמע וכו' .די"ל דלא ס"ל לדרוש איזה
דרשא מן שמ"ע דאיצטריך לגופי' ממילא מהעת
נאמר דלא יצא רק ששמע לדברי ד'יוסי אומר
דלא יצא השיב הוא דיצא .אבלכיון דר' יהודא
הוא ת"ק.ועדיין לא שמע דרשת ר'יוסי אי לא
ס"ל שמ"ע לדלתא למה הוצרך בלל להשמיענו
דיצא מה"ת נאמרד"א יצא אלא על כרחך דגם
הוא ס"ל שמ"ע לדרשא רק ס"ל לאיזה דרשא
אחריתי (ובפרט לפי מה שדקדקנו לעיל הקורא
א"ת שמ"ע .א"ת שמ"ע מיותר ע"כ גם הואיודע
דשמ"ע לדרשא) ע"כ מקשהשפירכיון דר'יהודא
הוא ת"ק ע"כ גם הוא ס"ל שמ"ע לדרשא ומאי
קא דרשבי' והשיבו דדרש שמע בכל לשוןוכו'.
וגם הא דברישא שנה התנאדברי ר'יהודא קודם
ר'יוסי ובסיפא בהיפך י"ל דהתנא רוצה לשנות
בכל בבא כתא דהיתרא ברישא.
רעי*ל לשיטת ר"ת לעיל בתוס' דף ב' דאנן
סומכין בק"ש לערבית (לאומרהמבע"י)
אדר'ידווש דס"ל דמפלג המנחההוהלילהלענין
תפילה והת"דלענין ק"ש (והנהשארי המפרשים
לא ס"ל בהא כר"ת דלא דמי ק"ש לתפילהעיין
ברא"ש) והנה כאן במשנתינו מוכח דלא כר"ת
עפ"י אשר נבאר דהנה בגמרא שם בברייתא ס"ל
לר'/מזמן ק"ש משעה שהכהנים טובליןוכו' איל
ר' יהודא והלא כהנים מבע"י הם מובלים והקשו
בתוס' (לשיטת ר"ת) תימה תקשה לי' לנפשי'
דס"ל(לשיטת ר"ת) דמפלג המנחה רשאין לקרות
ק"ש ועדיין הוא יום גדול ותירצו דר' יהורא
ס"ל ק"ש דרבנן ובשכבך ובקומך בד"ת כתיב
ובמשנתינו מוכח דס"ל לר"י קאש דאורייתא
דאי ס"ל ק"ש דרבנן ל"ל להשמיענו בלא השמיע
יאזנו יצא מה"ת נאמר דלא יצא בשלמא אי
הוה ההש תנא בחרא ושמע לר'יוסי דקאמר דלא
יצא השיב הוא דיצא .אבל כיון שהוא תנ"א
קמאא לצל להשמיענו בראשית אמרים דיצא
מה"ת נאמר דלאיצאכיון שהואדרבנן אלאע"כ
דס"ל קשש דאורייתא ומאי דרש בשמ"ע ומשני.
שמע בכללשוווכו'.כןיש לפרש לשיטתהרי"ף
דגרםדברי ר' יהודאולשיטת ר"ת בתוס' דף ב'
הנ"לצריכין לותר דל*ג בכחל דברי ר' ידוודא.

ואעפי"כ קשההרי להלן בגמ' בבאן נראה דדעת
ר' יהודא היאויש ליישב.
א דקדק באותיותי' לפירוש הרמב"ם
קרא יל
דפידש שלא יניע אות נחה ולא וכו'.
ידוייק תיבת באותיותי' .גם לפירש"י דפירש
לפרש"ן יפה כשפתיו יצדק ג"כ אבל לפירוש
הרע"ב לפדודבין הדבקים שהתיבהשני' מתחלת
באות שהתיב"ה וכו' לא ידוקדק כ"כ באותיותי'
בתיבותיי הל"ל וי"ל כיון דהחסרון בקריאה
בזאת הוא רק בהחסיר אות אחת מהאותיות
השוות ע"כ אמר באותיותי',
ר' יהודא אומר לא יצא גם לשיטת ר"ת
ד~ידי' ס"ל לר' יהודא ק"שדרבנן
יתכן הדבר דהנה עכ"פ נלמד מולמדת"ם (או
מושננת"ם כאשר יתבאר אי"ה) שיהי' לימוד"ך
ושינונך ת"ם וקאי על בלדברי תור"ה .ובפרטות
דברי תורה שבפרשיותהללושציוו חז"ל לקרותה
בזמנה הנה אםאין קוראה באופן המצווה עלינו
בתורה לא יצאי"ח הבן הדבר נ"לי
הממבעם דקדוק באותיותי' הוא להשמר
במוצא שפתיו בעת הקריאה בדי
שלא יניע אות נחה וכו' הוינו שבא באמצע
תיבה הנה קורין אותהע"י חטיפת נקודת האות
שלפני'דהיינולאהבת.הנה השב"א מאותהביית
נקרא ע"י חטיפת נקודת הפת"ח מן אות הה"א
ומיקדיאז אות הבי"ת נחהשהיא מונחת במקומה
ונרגשת ע"י מהירת האות שלפני' העובר עלי'
(עיין בת"זכי רוחהחי' באופניםותבין הנקודות
הם מניעים את האותיות .והאותיות מתנועעים
עלידםכענין הגוף שמתנועעע"י הרוח והנשמה
ותבין היטב נ"ח וניד) והאות שנק' בפ"ע
בתנועתו נק'נע"ה .והנהביארזהברביעיתאמריו
נראה דס"ל דזה עיקר פי' המשנ' מדקאמר'
בתיבותי' בנקודותי' .הגם
באותיווע'
שהביא שארהענין פירודבין הדבקים לאמיתת
הדיןהביא אבל הוא מימרא דרבא על הברייתא
בגמ' ולמדת"ם שיהבלימודך תם
ריבאר זכרון התנועות וכו' יש חילוק בין
תנועה גדולה כגת ציר"י וקמ"ץ
תנועתם באריכות פהחא*כ ת"ק ובפרט נקודות
והחב-אי
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רלנ1פר*ע פי' הפוך הוא שקורא פסוק ואח"כ
שלפניו וכו' אבל הפרשיות אם
קרא שני' קודם לראשונה יצא .ונראה דנלמד
הדבר מן תיבתלמפר*ע דנאלפי' התיבהלשון
פרעושן החוב .דהנה כשקורא איזה ענין
מתחילתו מובן הדבר מה שהוא אומר משא"כ
כשמתחילהענין באמצעאינו מובןכגוןכשיתחיל
ושננת"ם לבנייך לא יתבונן על מה קאי ער
שיצטרך לפרוע מה שהוא חייב היינו ראשית
המאמר ואהבת וכו' והיו הדברים וכו' אז יובנו
דבריו וכן למפרעם לשון גילוי רפר*ע את
רשם האשהוהמובן שקורא קריאה כזאתשיצטרך
אח"כ לגלות מה שהוא אומר ולפי"ז לא יפול זה
הלשון רק על הפסוקי' משא"כ הפרחחיות כל
אחת מובנת בפני עצמה נ"ל.
ן הלכה כר' יוסי ולא כר' יהודא שאמרו
ואי
לא יצא עכ"ל לא אמר בהיפך והלכה כר'
יהודא וכר'יוסי לקולא (יש מזה קצת ראי' דלא
גרס ברישא דברי ר'יהודא)וי"ל דמשמיענו בזה
ראין הלכה כמותו רק במה שאמרו לא יצא אפי'
בדיעבד אבל לכתחילה ודאי צריך להשמיע
לאזניו ולדקדק באותיותי'.
הרע"ב בד"הי'
אומר וכו' ותנא קמא
סבר וכו' הנך רואה דל"ג דבריי ר'
יהודא עמ"ש בדיוקי המשנה.
בא*ד והלכתא כת"ק עכ"ל לא אמר והלכה רק
והלכת"א רצ"ל בכלעניניו הלכה כמותו.
היינו גם מ"ש בכל לשון שאתה שומע ודו"ק
12ד*ה רלא דקדק באותיותי' להוציאן בשפתיי
יפה בשתי תיבות וכו' .והנה בגרז' על
הפיסקא קרא ולא דקדק באותיותי' קאמר ר'
סבי בר מתנא הלכה כדברי שניהם להקל ואח"כ
להלן בגמ' תנא רב עובדי' קמי' דרב ולמדת"ם
שיהא לימודך תם ליתן ריוח בין הדבקים עני
רבא בתרי' כגון על לבבך וכו' נראה מסידורא
דהמסד"ר הש"ס רזה אינו פירוש המשנה קרא
ולא דקדק וכו' דאם הי' זה פירוש המשנה ה"ל
לקבוע מעיקרא על הפיסקא קרא ולא דקדק וכו'
הך ברייתא דר' עובדי'ימה דעני רבא .הכח"כ
לקבוע הלכתא דר' טבי בר מתנא כדרך הש"ס
בכ"מ אלח ע"כ פירוש הכהצנה קרא ולא דקדק
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הואענין אחרוברייתא דר"ע הואענין אחר ע"כ
רש"י ז"ל מפרש למשנתינו קרא ולא דקדק וכו'.
לפרש"ן יפה בשפתיו נ"ל פשוט היינו הברת
האותיות במבטא שלא תדמה אות לחבירתה .וגם
בדברי הרמב"ם ז"ל נ"ל דמפרשלמתניתין שלא
יניד הנח וכו' וכמש"ל בדבריו וזה לדעתי נלמד
מן ושננת"ם האמור בפ' הראשונה וכמו שדרשו
חז"ל שיהיו ד"ת מחודדים בפיך שלא תגמגם
בהם והא דלאביארוזה בגמ'כיוןדידוע הדרשא
ממקום אחר נדרש לכל ד"ת שוב לא הוצרכו
להזכירו בכאן מיהו הרעיב ז"ל דחק לומר
דהברייתא דר"ע הואפי'משנתינו קראולא דקדק
וכו' דאי כפירוש רש"י והרמב"ם הל"ל הקור*א
וכמש"ל בדיוקי המשנה (עמש"ש דניהא גם
לדבריהם) וגם אי משנתינו הוא ענין אחי
מהברייתא ה"ל להגמרא לאקשויי מנלן או מא"י
טעמ"א זה נ"ל לסברת הרע"ב:
'
פ
בד"ה לא יצא וכו' ומיהו אם הקדים ויאמר
וכו' נראהראין זה חשוב למפר"ע עכ"ל
עמ"ש בדברי הרמב"ם דלמד זה מן תיבת
למפר"ע:
ל
ע
ב
כ
'
ו
כ
ו
א
ל
ד
תוי"ט בד"ה לא יצא
כף
נחת שכתב קרי בי' השמע כי שמע
מבנין הקל וכו' עכ"ל.איןזו טענה דכוונת בעל
כף נחתדהאי תנא ס"ל בקבלה דהך תיבתשמ"ע
קרי בי' השמע כדרך כל א"ל תקר"י שבש"ס.
הגם דאנז קרינן כדכתיב עכ"זהיי להם בקבלה
כאילו נכתב גם באופן אחר ודרשינן תרווייהו.
היינו הא דכתיב בתורה שבכתב והקבלה שכע"פ
והביאו לבעל כף נחת לפרש כך דעי"ז מתורץלן
שיטת הגמ' דבגמ' מקשה מ"ט דר'יוסי דכתיב
שמע השמע וכו' .ומקשה ות"ק ומתרץ ס"ל שמע
בכל לשון שאתה שומע ומקשה ור'יוסי ומתרץ
תרתי ש"מ ע"כעיין ברש"י דממילא משמע גם
הדרשא הזאת ולכאורה קשה למה הוצרכה הגמ'
לומר תרת"י ש"מ שהוא דוחק הרי אפשר לתרץ,
ר"י ס"ל כרבי ק"ש בלה"ק ובפרט דלפי"ו יפלוג
רבי אר' יוסי ואר' יהודא וגם קשה למה לא
מקשה שוב ר' יהודאהרי תרתי ש"מ ע"כ פירש
בעל כ"נ דדרשא דר'יוסי התו בדרך קבלה(כמו
איל תקר"י) לקרות ג"כ השמע ומקקיה אדר"י

נך

וגזיו:
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ומתרץ ד' יהודףדאיןכאן א"ל תקר"י דלאהית'
בידו זאת הקבלהואין לדרוש רק תיבת שמ"ע
בכל לנבון וכו' ומקשו אדר' יאי לו יה" שיש
קבל' בידך השמ"ע עכ"פ כתיב שמ"ע ג"כ ומאי
דרשת בי' וקאמר תדתי ש"מ שמ"ע בכל לשון,
והקבלה השמע היא להשמיע לאזן
ל
ז פ"ז דסוטה ואלו נאמרין בכ להוון
שם יעיי
ק"ש וכו' עישש
שם רמ"ש הר"ב הלכה כת"קעיין בזה במ"ג
פ"ק דתרומות חרש לא יתרוםשאינו שומע
הברכה ואם תרם תרומתו תרומה דאפילו לא
השמיע לאזניו יצא אתיא כת"ק דהכא דמודה
לכתחילה צריך להשמיע.
בד"ה ולא דקדקיכו
' כךפי' וסוננתם שתהא
משנה תמה כך פי' בעל פ"נ ומבלי
עיון בש"ס הוא שכתב כן דהא תנא ד"ע קמיי
דרגא ולמדת"ם וכו' עכ"לאיןבידיפי' בעל כ"נ
הנה אם פירש המשנה כרע"ב הוא באמת מבלי
עיון לכאורה אבל אם פי' כרש"י והרמב"ם הוא
ענין אחר מהברייתא דתנא ראע ע"כ טעם המשנה
מאפננתם וכמש"ל בדברי הרע"ב עיבשי
בד"ה הקורא למפרע וכהב הר"ב ומיהו וכו'
וריב"ק לא קפיר לעיל אלא לכתחילה
וכו' עישש וכמש"ל במ"ב בדקדוק תיבת אל"א
כדי שיקבל וכףי
רש"י ב:ד*הולא דקדקבשמתיותי' לפרשןיפה
בשפתיו עכ"ל כבר נתבאר את הנלע"ד
בפשט דברי רש"י ולמה לא פי' כפ '.הרע"ב

ברכה

אינוכן ועכ"פ הל"לואינןדשאיו וכו' להשמיענו
הדין הוה מחר אבלבאומרו מ"ה שאיך רשאין
וכו' נראה מזה הלשוןהנני מתיר לך בק"ש דבר
כזה ריאתה תבין ויודע בעצמך שאינו רשאי
לעשו' כן בתפילה .ובאמת אנחנו לא נדע מזה
עדהיום .והסברא נותנת להיפך דק"ש דאורייתא
ותפלה דרבנן .והנה אציגה לפניך לשון ספר
הקדודו הקנ"ה על המצות (סוף כוונת ק"ש
ובשכמל"ו) ז"ל ס"ד בכל דבר מחויבי'
בתפלה יותר מק"ש הלא ק"ש דאורייתא
ותפלה אינה דאורייתא כי היא תורה שבע"פ.
א"ל בני התפלה אתה מדבר עם הקב"ה להעלות

תפלתך אל מקום התפלות נקודה דקה סתומה
ונעלמת ולכך מחמרינן בה אבל היחוד אע"פ
שהוא דאורייתא אינך מדבר לפניו רק שאתה
מיחד וכולל כל העשר ואינך מבקש לעשות לך
פעולה כמו בתפלה עכ"ל ובזה ידוקדק לשון
משנתינו ס"השאינ"ן רשאי"ןלעשו"תכןבתפלה
רצ"ל הדבר הזה תוכל להתבונן בעצמך ומאינך
רשאי לעשותכן בתפלהכית שאתה מדבר לפני
כוונה
המיך ומבקש על נפשך צריך אתה
גמודה בלב מה שאתה מדבד לפנילוכויוי
דבר זה
נותן השכל ואינך צריך לראי' ויש לפרש בזה
ג"כ אריכות לשון הרעיב ז"ל יתבאר במקומו

אי"ה.

הרמב"מ והלוח האחר מן השגים וכו' קורין

אותו נדבך עכ"ל דקדק לומרומהלוח
האחד ההא דוקא יקרא נדב*ך ולא כל רוחב
המבהיר בגמ'
הכותל דהגה הכותל רחבה הדבהואיז כ"כ פחד
משנה דן האומנים קתני הפועלי"
ם כמו באילן וא"כ תהיי משנתינו נישנית בדרך
דאו הי' משמע דוקא פועל העוונה
זו ואצ"ל זו .ע"כ פי' הכוונה נדב"ך לוח אחד
ל
יתבט
מלאכת בעה"ב לזה התירו בכדי
שלאבמלאכת ויש בו פחד להעומד בו יותר מהאילן ותהי'
ממלאכה בירידה ועלי' אבל כשעוסק
משנתינו בדרך לאזוע"ז
עצמו לא התירו לזה קאמר האומני"ן .אפילו
עוסק במלאכת עצמו:
הרע"ב בד"ה מה שאינן רשאין לעשות כן
בראש האיל"ן או בראש הנדב"ך .לא זו א"ז
בתפלה דצלותארחמיהיאובעיכוונה

יא

י

קתני לאמ"בעיאאילןדיש בוענפים הלכךיורדין למטהומתפלליןעכ"להאריךהרבה
האותז בהםהשינומתיירא כ"כ אלא אפילו בראש בלשונו ובפרט מה דוסיים הלכך יורדין וכו'
הנדבךדאיןענפים:
הוא ללא צורך .ולפמש"ל בדקדוקי המשנה לשת
מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה המעיין ספר הקדוש קנה .הנה גם הרע"ב ז"ל כוונתו
יראה שהוא אריכות לשת דהל*ל ובתפילה לדייקלשוןמיהשאיןרשאיןוכו' להורותדומצכל

רהיה
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והדעת נותן שצריכין לירד למטה ולהתפללכיון
דהוארחמי לבקש רחמים מאתהש"יי

רש"י בד"ה האומני"ם שה"ם עסוקי"ם
במלאכת"ם בראש האילן וכו' .נ"ל
דרצ"ל מדלאאמרוהפועלי"םעל כרחךלאו דוקא
פועל העושה אצל בעה"ב אלא אפילו כל אדם
העוש' מלאכה לעצמו א"כ ל"ל למיסר האומני"ם
הל"ל סתם קורין ק"ש בראש האילן וכו' .ע"כ
מבאר דמשמיענו דוקא בעוסק במלאכתו ומצטרך
עוד לעשות גם אחר הק"ש .לזה התירו לקרות
ברוהב האילן דהרי יצטרך לטרוחבירידה ואח"כ
בעלי' משא"כ באינו עוסק במלאכה כגון שעלה

באילן לראות איזה דבר או אפילו הי' עסוק
במלאכ' וכבר כילה מלאכתו .הנה בלא זה ירד
ודאי מהיות טוב אל תקרא רע לא הת.רו לו

לקרות בראש האילן וז"ש המשנה האומני"ם

היינו כשעדיין קרוי אומן שהוא עסוק עדיין

במלאכתו נ"ל.
בח"ד קירין לשם מי"ד עכ"ל אפשר רוצה
לדייק קורין משמע בתורת חיוב והל"ל
רשאי"ן לקרוית ע"כפירש הגם שיודע שישל"ם
מלאכתוועדיין לאיעבורזמן ק"שוירצה להחמיר
להמתין עד שיסיים קמ"ל קורי"ז בחיוב דיותר
ישחיוב להקדים ק"ש כשהגיע זמנה וזה שפירש
קורין לש"מ מיד.
משנה ה' הת"ן פטור וכו' מבואר בגמ'
דמיירי בכונס את הבתולה .והנה
במשנה נשנה סתם הת"ן י"ל דנשמע מן התורה
תיבת הת"ן לא מצינו רק בכונס את הבתול'.
דהנה אמרו המלאכים אל לוט עוד מי לך פה
הת"ןובניך ובנותיך ולמה אמרו כזההרי בעלי
בנות הנשואות לא היו כדאים להנצל פוק חזי
מה הי' סופם ופירשו בזה לה"ק עודמי לך פה
הת"ןובניך ובנותיך ולמה ארסו כזההרי בעלי
הוא בעצמו הי' החת"ן לבנותיה והי' לו בנים
מהם .א"כהי' בכאן החת*ןובניו ובנותיו .והנה
הי' לוטדזוצ"ןלבנותיו אשר לאידעואיש כמ"ש
הנה נאלי שתי בנות אשר לא ידעו איש מוכח
מכאן אשר חת'ן נק' הכונס את הבתול' ונ"ל
דנק' חת"ן הכונס את הבתול' דייקא שיש בה
ןמעייןחתוית ופתח' סתום ב'צירי' וב'
עדיי

ביכה

דלתות .הנההרוזם וב'צירים וב' דלתות הם ד'
בגי' התן הבן:
בליל"ה הראשו"ן ע"ד מוצאי שבת אם לא
עשה מעשה כ"ה הגירסא בספרי
המשניות ובנוסחאות הגמ' לילה הרחשונה
רע"ךוגו' נ"ללגירסת ספרי המשניותע"ד בלא
וא"ו (וכ"ה בספרי הרי"ף ורא"ש) אין הסיפא.
ע"ך מוצא"י שב"ח מחוברת לרישא בליל"ה
הראשו"ן ממילא מה דמסיים א"ם לא עש"ה
מעש"ה לא קאי על תיבות בייל"ה הראשו"ן
וחלוקדיןליל"ה הראשונ"המןשאריהג'דבלילה
הראשונה גם אם עשה מעשה בתחילת הלילה
ועדיין הוא זמן ק"ש אעפי"כ פטורכיון דבזימנא
דמטא זמן תיובא דק"ש הי' פטור מן התורה
שוב לא חל עליו החיוב אח"כ משא"כ אינך
הלילות איהו קא גרם מה שלא בעל עד היום.
הנה לזה יש תנאי אם לא עשה מעשה פטור
משא"כ בעשה מעטף חייב אחר נך גם בליל
המעש' .ואפשר לומר דבליל המהא' פטור גם
באינך הלילות ואפשר להיות דמצטרך לטבול
אחר הבעילה וכשידע שאח"כ תחול עליו חיוב
ק"ש ימנע ממצות ע"כ פטרוהו כל הלילה בליל
המוףע' ואפ"ה צודק א"ם ל"א עש"ה מעש"ה
רק על הג' לילות אחרות דבליל' הראשונ' פטור
בין אם עשה בין לא עשה ובג' לילות אחרות
אינו פטור רק אם לא עשה מעשהבלילה הקודמת
ולגירסת הגמ'רע*ד .הנההיא מחוברוקאי א"ם
ל"א עש"ה מעש"ה גם בלילה הראשונ' להורות
דאחר מעשה חייב גם בליל' הראשונ' .ולפ"ז
צודק נמי מה שגרסינן בנוסח המשניות בלי'4
הראשנה יבגמ' הראשונה .מדת לילה נק'
תתבונן בזהר מדקבילת דכורא עלה נק' בשם
וכו' ממילא לגי' המשנה דפטרינן להחתן מק"ש
בליל' ראשונה אפילו אחר המעש' .הנה גרסינן
ליל"ה הראשו"ן רצ"ל אפילו כבר הנוק' מד:
לילה נק' בשם דכורא היינו דקבילת דכורא
אעפ"כ החתן פטור משא"כ לנוסח הגמ' רע"ד
הנה קאי א"ם ל"א עש"ה מעש"ה גם על הלילה
הראשונ*ה .הראהבונ"ה גרסינן דוקא כשהנוק'
מדת לילה בשם נוק' נקראתדעדיין לא קהילת
דכוראאז החתן פטור מק"ש משא"כ אחר המעש'

נח

דהיה
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חייב ויצדקנמי לפי"ז לפי שיטת המשנה גרסינן
בליל"ה בבי"ח להורות בליל"ה הרבעונה הוא
דבר נפרד מאינך דישתנה דין לילאה הראשונ'
משארי הלילות .משא"כ לגירסות הגמ' גרסינן
ליל-ה מחובר לאינך דחד דינאאית להו ואזדא
לה ג"כ קושיות התוי"ט למה לא תנאכחליל"ה
והנה מצאתי אוןליכפיפירושינו בגירסת הגמ'
בספר הקנה על המצות וז"ל בעל ופירש ישוב
בחיוב היחוד עכ"ל (ומה שישלי לומר דבזמן
סידור המשנה עדיין לא גזרו לפרוש מן דם
בתולים וא*כ הי' יכול לבעול ולשנות בלילו;
הראהעונ' ומצוה היא מצות פ"ו.כי אין בתולה
מתעברת מביאה ראשונה וא"כ גם כשעשה מעש
עדיין טרוד משא"כ בזמןסידור השוס כבר נגזר
בועל בעילת מצוה ופורש וא"כ אחר המעשהאין
כאןטירד 04וכעת לא נ"מ לדינא כאשר פסקו כל
הפוסקים ולאבאתילקבוע הלכה רק לפרש המשנ'
כפי קט שכלי:
עך מוצאי שבת הנהעל הסתם דברו.כי בתולה
נישאת ליום הרביעי ואם אירע שנישאת
ביום א' נותנין לו ג"כ ד' לילות וז*ש הרע"ב
ד' לילות להורות אפילונישאים ביום אחר ולא
נתלה הדבר במוצאי שבת דייקא והא דלא תנא
התנא סתם ד' לילות בא להורות לנו רמזורי
דוקא בנשאבתיה שלימה דדינה להנשא ליום
הרביעי משום טענתבתולים משא"כ בנושא מוכת
תפילו לא ירעה אישאינו פטור מק"ש וראה
זה מצאתי בס' הקדוש קנ"ה (סוף כוונת ק"ש
ובשכמל" 0וז"ל האין זה הדין רק בבתולה כי
מעלתה רבה וע"כ בתולה לכ"ג איש החסד ואם
קינחהבצרור ולא הוזהר' בעולההיאוכו' עכ"ל,
א"ס ל"א עש"ה מעש"ה לא מצינו שדקדק
התנא למיתני לישנא מעליא בזה בשארי
מקומות והליל בכאן ג"כ א"ם ל"א:2ע*ל (והנה
ראיתי להרמ"ז ז"ל רבתב שהגש להורותלנו ראם
אינו בעל מעשה כגון הוא חולה או היא נדה
חייב .והנה לא ידעתי אפילו אם הי' שונה אים
ל"א בע'ל ישלדייק 03ונ"לדתיבתבעיל*ה
בשרשי לה"ק לא תצדק רק על הבעילה הראוי'
לקבעותפירות להולידוכן תראה בתורהכי יקח
איש אהזה ובעלקה והע אם לא תמצא חן וכף

עי
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ובמוציא ש"ר נאמרכי יקח איש אשה ובאאלי'
ושנאה ושם לה עלילות וכו' ולא מצאתי לה
בתולים .הנה לאנזכר בכאןלשוןבעיל"הדמיירי
מביאה ראשונהדאינהעשוי'להוליד משא"כ לשם
בפ'גירושין אמרובעלייהלהורותדאפילוכהיכבר
בעלה כמה פעמים והוליד ממנה אעפי"כ יוכל
לגרשהוכן תראה בלשון חז"ל שדהביתהבע"ל
העושה פירות תדיר ממי גשמים ומטרא בעלה
דארעא .והנה בכאן מיירי התנא דוקא בבתולה
שלימה שאינה אפילו מוכת עלץ כמש"ל ע"כ לא
אמר א"ם ל"א בעל ונכון(.עייז בקו*א אות ג').
מעש"ה בר"ג שקרא בליל*ה הראשו*ן שנש*א
כ"ה הגירסא במשניות ובגמ' הגירסא
מעשה בר"ג שנש"א אשה וקרא לילה הראשונה.
וגם בשאלת התלמידים במשניות הגירסא ל"א
למדתנו רבינו ובגמ' למדתנו יבינו .והנה
לדעתי יתפרש הדברלפישיטחינו שכתבתילעיל
דלגירסת המשניות א"ם ל"א עש"ה מעשיה לא
קאי רק על הג' לילות האחרתן משא"כ לילה
הראשונ' אפילו עשה מעשה פטור גל הלילה
ולגירסת הגמ' קאי גם על לילה הראהמונה ואחר
המעש'חייב לקרותוהנהלגירסת המשניות עכל
לפרש מעשה בר"ג שקרא בלילה הראשך"ן
שנשא ,הנה קרא למדתלילהנוק' בתואר דכורא
הראשו"ןלהורות שהנוק' כברקיבלתהכורעהיינו
שבבר עשה מעשה וקרא אח"כ ק"ש .והנה
התלמידים קיבלו ממנו בזה"ל חתן פטור מק"ש
בליל"ה הראהטו"ן ודרשו בעצמם מדקאמר בליל'
הראשו"ן בלשון דכורא להורות אפילו כשהנו*ק
קבילת דכורא עלה פטורהחתןבלילה הא' מק"ש.
והנה המה ראו כן תמהו היינו בראותם שקרא
ר"ג רבם ק"ש אחר המעש' היו מסתפקים אם
זה הי' כוונתו באמרו בליל' הראשו*ן או כוונה
אחרת ע"כ שאלוהו דרך ל"א למדתנו רביע חתן
פטור מק"שבליל"ה הראשףן רצ"ל לאזההלימוד
שלמדתנו דוקא לילה הראשו*ן (וגם בליל*ה
כמשול) לא זה הי' כוונתך שגם אחר המעש'

פטור החתן .כי עד היום הית' סברתינו שזה
הוא כוונתך והןהיום ראינושאין זה כוונתךכי
הנך קורא אחר המעש' (והתשובה תתבאר להלן
אי*") ולפי שיטת הגס' למשתל .הגה הגירסא
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מעשה בר"ג שנשיא אש"ה שנשא להיוה לו
לאשההיינו בחופה וקידושין ביוםכדיןקידושין
ביום וקרא ק"ש לילה הראשונ"ה קודם שעש'

מעש' (ע"כ נק' הראשונ' כמש"ל) הנה לוהשפיי
יבינו חתן פטור
ממלוהו תלמידיו
תןני
ליבו
אין מקום להסתפק.
דא
בכ
מק"ש ול"ג ל"אכ
הבן הדבר;
א"ל איני שומע לכם לבטל ממני עו"ל מלכו"ת
שמי"ם.אפילושעה אחת מהראוי לתת
לב על דינשובה הלזו אינ"י שומ*ע לכ"מ וכו'.
וכי רצו התלמידים שישמע לעצתם הלא הם
תלמידיושותימימיו תורה מבקשיםמפיהולידע
הדין וההלכ' על בורי' היל להשיב להם ההלכה
ד"א אם רצה לקרות קורא וגם אם זאת היא
כוונת תשובת ר*ג ה"ל להמסדר המשנ' לסדר
ה ח':
מקיעה דר"ג לקמן בטחינ
אשר
כתבתי
רהנה אבאר לך את הנלע*דעפ"י
פירוזם המשנ' והמעשהשהי'עפ"יחלופי
הגרסאות דלגירסת המשניהג שהנה המעש' שהי'
שקרא ר"גלאחר שקמטןמקמעה.ותלמידיושאלוהו
כהוגן להיות שלשדו ממנו חתן פשר מק"ש
בלילה הראהעוןאזי הוכיחו מזה הלשון דאפילו
אחר המעשה פטור בליל' הא' וכטהן"ל .ותשובת
ר"ג לפי"ז הית' כך דהנה נשוב' ונחקור' למה
באמת יהי' פטור אחר המעש' כיון ראין כאן
טירדא .והנה י"ל ב' סברות סברא א' שפטור
מדאורייתא כלהלילי דכיון דלמדו זה מן התור
בשבתך בביתך ובלכתך וכו' פרט לחתן.
הנה מדאורייתא פטור כל הליל' כיון
דבשעתא דמטא זימנא דק"ש לאו בר
חיובא הוא פטור כל הליל' רכל הליל'
הוא רק תשלומין לשעה הראהיונ'וכיון שבשעה
הראהעונ'היה פטוראיןכאןתשלומין (וכדמספקא
לן בסבראזו בגמרא במי שלאהי'חייב בראי'
ביום ראשון דרגל יעיי"ש) סברא ב' י"ל דכל
הליל' זמן ק"ש בשוה ואין כאן תשלומין ומן
התורהאינו פטור רק כ"ז שלאקמעה משמע /ואחר
המעש' חטב אבל וע"ל פטרוהו כל הלילהבכדי
שישהה בבעילתו ולאימהרביודעודעדיין חובת
הק"שעליו ונ"מלבין ב' הסברות דלסבראהשר
צית דפפור מדאורייתא כל הליל' אינו והראי
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נט

להחמיר .משא"כ לסברא הב' שההיא מדרבנן .אם
רצה לקרות קוראהבן.והנההתלמידים ששאלוהו
הי' נוטה סברתם שכלהליל' הוה פטוראדאוריי
והשיב להם איני שומע לכ"ם וחינו לסברתם.
לבטלממני עמ"שכיאין זה דבר תור' רק לאחר
מעהע' הוא מדרבנן (אפיל*ו שע"ה אח"ת יתבאר
להל:0
ר514שר לומר באופן אחר דר"ג ג"כ ס"ל דכל
הליל' פטורא דאורייתא והתלמידים
שאלוהו למה מחמיר ע"ע דהרי הפטור מן הדבר
ועושהו נק' הדיוט וחידש להם ר"ג .דבדבר
שמים רשאין להחמיר אפילו
שהוא קבל"ת
עו
יר עפ"י התור' דשאני קבלת
*ב
ד
כשפטור מן ה
ערל מלכו"ת שמי"ם דוה כל האדם להיות
הדיו"ט בקבלת עול מלכות ית"ש עליו .והנך
רוא' בגמ' אצל ר' ישמעאל בן אלישע אמרו
שאני ר"י בן אלישע רמשים א"ע כהדיוט אצל
הגיון התורה .ואם גבי הגיון התורה הו 14כך
הכש"כ אצל נותן התור' ב"ה וב"ש ישים א"ע
כהדיוט ולא יקראלו הדיוט ואדרבא יקבל שכרו
בהעלםמןהיוצרכל הואאלקינו.והנהלפי שיטה
זו קודם למעש' ודאי אינו רשאי להחמירכיון
שמצו' אחרת לפניו מחויב לעסוק בה תחיל'
(ומצאתיאוןל .בס' הקנה(כונת ק"ש ובשכמל*ת
וז"ל ודע בני שאין הכונה באמת טהיום
שלא יובל לכויו כי בעוע' אע"פ שאינו
חתן אינו מכוין אלא הכונ' הוא כי בהיות'
בתול' סתומ' מכל טומא' והתומה מכל
אשמה וטרוד לבועליהבקדיחה ובטהרה ובכונה
נקי'אזהדין שלא שקט האיש שהוא הת"תהוי
איון מלחמ' .שם על לב שהו 14כנוי והגה האיש
בביתו והיחוד שלם וכו' עכ"ל .מכל זה נרחב
שקודם למעש' אינו רומאי להחמיר):
רהנה כעין ראי' לזה אומר לך את הנאמר
בזהר וארא דף כ"ג ע"ב פתח ר' אבא
ואמרתם כהלחיוכי דוד לא הוה ידעב '.בנבל
וכו' אלא ההוא יומא וכו' ובגין קוב"ה קאמר
ואברהם כ"ה לח"י .לקשרא כ"ה לח"י ונף
מכאן אוליפנא דדה לב"נ חיידק אסוד להקדים
לי שלםואי איצטריך יקדיםלי' כדוד דבריך
ל" לקוב"ה ואיחחזידיגיני' קאמר ואי תימא

ס
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דרמאות הוהלאו דהא כל מאןדסליקלי' לקוב"ה
ואיתחזי דבגיני' קאמר לאו רמאות הוא עכ"ל.
הנך רואה .דהעוש' רמאות נק' רמא"י והוא
גרוע יותר מן ההדיו"ט עכ"ז בעוש' רמאות כזה
בדיבורו שמדבר ליחד קוב"ה ווטכינתי' והרשע
יסבור שמכבדהו הנה לא נק' רמאי ורוא' אני
שהדברי'מי שנק'הדיוט בס"א אבלביחדויחודו
ית"ש בקבלת עמ*ש לא נק' הדיו"ט נ"לו
רלשיטת גירסת הגמרא הגה קרא ר"ג ק"ש
קודם למעשה וכמש"ל ווטאלוהו
תלמיריוכי סברתםפי' הפטור מן הדבר ועושהו
נק' הדיוט והשיב להם כנ"ל דשאני קבלת עול
מלכות שמים ואפילו קודם למצך אחרת רשאי
להחמירע"עולקרות.והגה לעטהזואחר המעש'
כ"ע מודים דצריך לקרות .והנה הי' אפשר לו
לאחר קריאתו ולקרות אחר המעש' ולא רצה
ולזה השיב להם איני רוצ' לבטל ממני עמ"ש

אפיל"ו שע"ה אח"ת היינו עם היות שיהי'

באפשרלי לקרותה אחר שעהאיני רוצה לבטל
עמ"ש אפיל"ו שע"ה אח"ת .והנה גם לשיטת
גירסת המשניות י"ל רפירוום אפיל"ך שע"ה
אה"ת דפנה לשיטתם קרא ר"ג אחר המעשן
כנ"ל .והנה הי' אפשר לו לקרותה אחר עה"ט
קודם הזז דאגוס הוא וקי"ל דאנוסיכול לקרות
עד הנץ החמה וכשיטת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש
וג"ש הננייכול לקרותה אחר עה"ש אשר אז לא
אה" נק' פטור מן הדבר וכו' אבל איני רוצה
לבטל ממני עול מ"ש אפילו שעה אחת זה מה
שנ"להדבריםהללו לא להלכ' רק כתבתיהנלע"ד
בדיוקי המשנ'.
הרמשים רהרא שיהא בענין ההוא מתעסק
במצוה רצ"ל מצות פ"ו עכ"ל .נרא'
לומר לאפוקי נושא אילוניה או עקרה ידועה
או התו עקר ידוע הוא טירדא בלא מצוה וכן
יש להוכיח משיטת הש"ס .אבל משנתינו לא
ביארה (והנהלפי מש"ל בתיבת חת"ן דנלמד

בתורההת"ן

את נצאבתולה .הנהי"ל משם

נלמדדבראוים להוליד דוקא וכמעש' שהיי שם,

וכאומרם שםהתןובניך ובנותיך עמש*שותבין
ע"כ באמור הלשת חתון במשנתינו נכלל כל
זה אבל עוד)י"ל דתלמוד זה מסידור משנתינו.
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דלכאורה משנתינו זאת .מתראוי לסדרה בפ"ג
דשם מבוארפטורי דק"ש ומהענינהלכאן .ונרא'
לומר דהמסדר סידרה אצל האומני"ןעושי מלאכ'
דייקא קורין בראש האילן כיון שעליותם הוא
לתכלית פעולת סלאכ' משא"כ העול' סחם על
האילן או על הגדר מבלי תכלית .והנה נסדר
משנתינו חת"ןסמוךלהאומני"ןלומר לךדכוגתינו
חתן כזה שהוא עוש' פעולה לתכלית דומיא
דהאומניןוי"ל דלבעבור זה סידרן ר' אשי בגמ'
במשנ' אחת ודוק ועודיש לדבר בדברי הרמב"ם
הללו ויתבאר אי"ה בדברי הרע"ב.
הרע"ב בד"ה חת"ן שנשא בתולה וכו' .הנה
לא כתב דוקא שנקוא בתולה רק חתן
שנשא בתולה כאילו הוא דבר מבואר במשנה
ולפמש"ל בדיוקי המשנ' אשר בתור' לא נק'
הת"ן רק נושא את הבתול' א"כ מבואר הדבר
במשנ' ומדויקים דברי הרע"ב ז"ל.
בא"ד משרב) דטריד שמא לא ימצאנ"ה
בתולי"ם (טאס וצ"ל שמא לא ימצא לה
בתולים או לא ימצאנה בתול"ה) וב"ה בפירוש
הרמב"םומסיים הרמב"ם אםיעמודימים לבתול'
ולא יבא אלי' אין לו אז טירדת הלב שככר
עברה ממנו טירדתהנישואיןעכ"ל .נראהפירושו
דהנהיש להתבונן מהו הטירדא שחושב שמא לא
ימצא לה בתולים אם לא ימצא יגרשנה .אבל
להיות שמטריד א"ע בטירדת הנישואין ואח"כ
כשלא ימצא לה בתולים הנהיהי טרחותיי על
מגן ותהי לו לחרפה .וגם קשה בעיני האדם
טירדות על מגן (וכמ"ש בגמרא חזק' אין אדם
טורח בסעודה ומפסידה) משא"כ כשכבר עברה
ממנו טירדת הנשואין שנשכח טירחותיו מלבו
לא יצייר שוב בלבו .שמא לא אמצא בתולים
ותהי' טירחותי על מגן דכיון דנשכח מלבו
הטידדא.הנהאצלוכאילו לא טרח כנ"לפי'דברי
הרמב"ם וכן יש לפרש בדברי הרעיב,
י שמעתי שמתירא שמאיעשהכרות
באשד ואנ

שפכה בבעילתו עכ"ל שמעתי ולא אבין
לפי"זגם בנושאבעשהישלוטירדאזוכדאהטכחן
בכמה מקומות בש"ס ואפשר בבקאלה שפתחה
סתום החטט הות ביותר .והנה יהי' נ"מ בין
הטעמים לנחבא בתולה ממסופחת דורקטי שע"ע
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דבר הבתולי' איש טרוד שאין לו ט"ב מם-וא ד' לילות ומשנתיש כשנושא ברביעי כדין
לטעם הא' צריך לקרות ולטעם הב' א"צ לקרות
הבתולהי
(ועמש"ל בשם הקנה) והנהלפי טעם הא' דצריך בא"ד שהם ד'לילות עכ"ל לפ"ז נרא' שמפרש
בתול' נישאתליום הרביעי היית בליל
לקרות נלמוד הדבר ממשנתינו דלו יהא אחר
מוצאי שבת דחייב לקרות כיון שיצא הטירדא ד' וצ"ל שסובר הא דקאמרינן שאם הי' לו ט"ב
מלבו הה"ד במקום שאיש מרוד בלילה הראשונה משכים לב"סהיינוילךביום ד' אל הב"דלהזמין
אותהליום ה'יוםוצועד .אבל לאפי'כן בכתובות
אין לפטרו.
'
ד
בע"ד וטירדא דמצוההיאהנה הרמב"םביאר דלשם פירש שהנשואין יהיו ביום ויבעול
לכאורה יש לדקדק מדבריו בליל ה' ואם יהי' לו ט"ב ישכים לב"ר ביום
מצות
פ"י
עדיין זו"נ שלא קיים המ"ע ה' .ולפי"זאין כאן עד מו"ש רק ג' לילות וכ"ח
דוקא כשאין לו
דאורייתא ע"כ כשעוסק במ"ע זו שהיא מ"ע בטוש"ע ג' ימים ודוחק לומר דהרע"ב ס"ל עד
דאורייתא פטור ממ"ע אחרת .אבל כשכבר קיים מו"ש עד ועד בכלל דקש' מי הכניסו לתגר זה.
המ"ע דאורייתא .הנה מצות לער"ב אל תנח היא וגם צ"ע לדעת הרע"ב למה הגבילו הדבר ד'
דרבנןואינויכול לפטור מק"שדאורייתא בעוסקו לילות דוקא זה יהי' שיעור שקקי' לבו גס בה
במצו' דרבנן מיהו ה"ל להמשנה ולהגמ' לבאר בשלמא ג' איכא בכל דוכתא ימים שנים רבים
זה ע"כ נרא' דגם לערב א"ת מיקרי מ"ע שלשה אבל ד' לא נודע הטעם וצ"ע בדבר.
דאורייתאכי הנביא ביאר הטעם כי אינך יודע בא"ד משם ואילך לבו גס בה הנה לפירוש
הא'ניחא כשלבו גס בה ישהה בבעילתו
איזה יוכשר וכו' ומה שהתור' פטרה בישלובן
'
י
פ
ל
הא' מאי מהני לבו גס
ובת הוא רק להודיע כשהולך האדם אל בית וכו' ולא יבוש משא"כ
ונשאר לו בן ובת קיים המצו' .וגם הב"ר אין בה (והנה הרמב"ם לא כתב הטעם לב"ו ג"ם.
כופין אותו לישאכיון שכבר יש לו זו"נ משא"כ רק שכבר עברה ממנו טירדת הנישואין וכמש"ל
האדם בעצמו מחויב כל ימי חייו לעסוק כ"ז אבל להרעיב לא נדע) והנה התויו"ט כתב כשלבו
שאפשר מטעם שאמר הנביאכי אינו יודע איזה גס בה ימחול לה כשלא ימצא לה בתולים .וזה
יוכשרוהבןזה .ואכ"מוצ"ע בדברוכונת הרמב"ם מן התימא הלא תיקנו בתול' נשאתליוםהרביעי
באומרו מצו"ת פ"ו כמש"ל בדבריו לאפוקי באם בכדי שישכים לב"רכי שמאביןכך וכך תתקרר
הוא או היא עקרים וסריס ואיילונית וכדומ' .דעתו ובאפשר היא אסור' עליו ואסו ברשושי
וכבר כתבנו לעיל מזה הרמז במשנתינו והרע"ב עסקינן כאן שימחוללה.ויש לישב ויתבאד אי"ה
דכתב סתם טירדא דמצוה י"ל סתם כדי שלא ונ"ל לומר דאפשר כשלבו גס בה שוב אין לה
יהי' בהרהור עביר' וג*ז דאורייתא ולא תתורו ט"ב כי שמא הערה בה מתוך חיבתה ושיבר
אחרי לבבכם וכו' .יאפשר גם להרע"ב אםאינו בתולי' .ע"כ במו"ש שובאין לו טירדא ביודעו
ברהכי כגוןנשען עלביתו וכו'אינו בכלל מצו' שאין טענתו טענה שוב לא יסתכל בבתולי' נ"ל
י
כלל ואינו פטור ע"כ נסמך הדין להאומני"ן ג"כ תויר"ט בד"ה בליל"ה הראשו"ן שם ליל"ה
מטעם הנ"ל וכל הדברים הללו צ"ע:
זכר בסימןה' יצדק הדברעפ"ידברי
בא"ד ורחמנא אמר ובלכתך בדרךוכו' האמת הנוהר כד קבילת דכורא עלה איתקריאת ליל"ה
בגמראדירן מובלכתךבדרך .ובתוספתא (ועמ"ש בדיוקי המשנ' דבספר המשניות גרסינן
הראשון .אבל בספרי הגמרא גרסינן הראשונ"ה
מובשבתך
בד"ה אמ לא עשה מעש'יאם לא בעל .עמ"ש ועמש"ש שהכל בכונה מופלגת) והנה בתורה
שנכתב ונחלמה חלום בליל' אח"ד .י"ל שאמר
בדיוקי המשנה
מב עדמוצאי שבת שהם ד'לילות.לפי פשוטו שר המשקים שחלם לו החלום כשכבר נק' הליל'
וחנינא אחא לאשמעינן להורות במו"ש לאו בלשון דכורא ואז החלומות הם אמיתיים כמ"ש
בהרוא"ה4
דוקא .ואם נשאר בשארי הימים נותנין לו ג"כ
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ברכה

ייי"ה

בד"ה בליל ,הראשון עד מו"ש מדלא תני
מסילה וכו' .לפי מש"ל בדיוקי המשנ'
תתבונן שפיר דלגירסת המשנ' בספרי המשניות
לפי מ"ש שם הכונ' לק"מ למה לא תני מליל'.
רק לפי הגירסא בגמ' לילה הראשונ"ה .יש
לדקדק קצת למה לא תנא מליל"ה
י
בא"ד וכן יש לדקדק בלשת הדע"ב וכו' שהם
ד' לילות ומנינא למהלי עכ"ל עמ"ש
בדברי הרע"ב דאיצטרך מנינא לומר
דהה"דמש"אםש לא למדתנו רבינו .ובמשנ' שבגמ' למדתם
נשא בשאר הים ם פטור ג"כ ד' לילות וע
רבינו נראה לבאר .דהנה הרמב"ם פי'
מה שיש להתבונן בדברי הרע"ב הללו.
שהרחיצ' הית' בחמים ופי' התויו"ט דהנה רח"ץ
בא"ד וגם בדקדוק המשנ' י"ל דלהכי תני משמע מקצת גופו (כענין יוה"כ אסור ברחיצ"ה.
בליל"הלפי דמן הסתם וכו'עכ"ל.לפי אפילו להושיט אצבעו במים אסור ורחיצת כל
ןן
הגירסא במשנ' שבגמ'ליל"ה א"א לומרכ
גופו מיקרי נשתם"ף נ"ל) וזה אינו אסור רק
.
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' פי' הרע"ב דטריד טירדא בחמים אבל בצונן מותר
י"ל
בד"ה בלילהיכו
הראשו*ן הנה תרא'
משנה ון רחץ
בכאן גם במשא שבגמ' הגירסא
הראהחו"ןולפימ"ש לךלעיל במשנ' הקודמתתבין
דבכאן אמרינן בגמ' דהמעש' הי' שמת' ביום.
וקסבר אנינות ליל' שלאחד היום הוא מדרבנן
דרבנןגזרו שיהי' להליל' חיבור אל היום לענין
זה .ע"כ נכתב בהליל לשון זכר משפט היום
ומזה הלשון שפטו זה בגמ':

מצות ט"ו עכ"ל עמ"ש בדברי הרמב"ם

מייי
"ש

והרע"ב

יכו' לשון הערוך לבו קריב
בד"ה עד
לה וכן כל לשון ג"ס שבתימוד
והמשכיליםיבינו ע"כ נ"ל דהשורש של הקרבות
וע"י גבהות הלבכי מי שאינו גבה לב רוחו
הוי
שפלהואינו מתקרב מחמתעניוות ובוסה .והנה

תמצא בשם ע"ב השם הס"ד הוא ענ"ר משה
עלעניוות הנה קודם לשם ההוא הוא מ"ג שמות
והמליצו חז"ל לגבהות בלשון ג"ס כלומר עדיין
לא הגיע לעניוות הבן.
בא"ד יהכא לפירוש הא' כשלבו קרוב לה
ימחול לה וכו' עכ"ל עמ"ש בדברי
הרע"ב דהדברים האל' לכאור' הם דברים
מתמיהים וי"ל וכה"ק להיות הדבר קרוב לודאי
שימחול לה הגם דלאו שפיר עביד כשיארע
[דאפשר] שתהי' אסור' עליו עכ"ז חז"ל לא
פטרוהו מק"ש כיון דקרוב לודאי שימהול לה
(ועפ"י) [דעפ"י] הרוב לא יהי' איסיי בדבר
כשנבעלה קודם לאירוסין ואפילו אחר אירוסין
כשנבעלה באונס והוא ישראל]עיין מ"ש בדברי
הרע"ב הנלע"ד1
בד"ה מעשה בר"ג לאו מעש' לסתור הוא
עכ"ל .עמ"ש בדיוקי המשנ /ואתה

תביןי

דהתלמידים למדו ממנו סחם ההלכ' אבל אסור
לרחוץ בחמין ולא אמר לטבול או להשתטף .מזה
שפטו דאפי' מקצת גופו אסור והן היום ראו
שרחץ מקצתגופו בחמיןרצולידע מההי'כונתו
באומרו לרחו"ץ .לזהשאלוניו בדרך לא למדתנו
רבינו .אבל אסור לרחו"ץהיינו באמרך לרחו"ץ
לא זאת הית' כונתך והשיב להם דבאמה זאת
היתה כורתו .אבל הוא להיותו איסטניס מותר
זה לגירסת המשנ' בספרי המשניות ולפי ספרי
הגמ' י"ל רחץ כל הגוף בצונן (כלשון הכתוב
ורחץ את בשרו במים וטהר דמשמע רחיצת כל
הגוףבמי מקוהצוננים)וע"ז שאלוהו סתם למדתנו
רבינו שאבל אסור לרחוץ ואיז כאן שום צד
נוטה להתיר ע"ז השיב להם איסטניס אני לפי"ז
יהי' חילוקבין הגירסאות דלגירסת הגמ' אפשר
בחמין אסור גם לאיסטניס וכ"ז בדרך אפשר

י

א"ל איני כשאר כ"ל אדוים איסטניס אני.
ובמשנ /שבגמ'איני כשארבני אדםפירוש

איסטנ"ס פירש הרמב"ם (והרע"ב) לשון ציב"ה
שהוא מצונן .והרמב*ם איל לשיטתו שפירש
שרחץבחמיןורש"יז"לפי' אדם מעונ"ג ומפונ"ק

(אינייודע שורשו)ועייןבחידושי הקדוש מהר"ש
מאוסטרפאליע כתב בשםהקדמונים שר"גהי'לו
ששה נשמות גדוליםיקרי הערך הנרמזים בר"ת

איסטנ"ס והיי רוחץ לכבודםי

והיה

היה קורא

כ"ל דדוחי"י ריבד ברשאי ז"ל שפירש סתם
מעונג ומפונק ולא ביאר השורש והוא
מטעם הנ"ל שהי' מעונג מגודל יקר הנשמות
הללו וכענין וקראת לשבת עונ"ג עבור הנשמ'
היתיר' הבאה אל האדם .ולפי"ז לגירסת
המשניות כבד כתבתי לך שכונתם שהי' רוחץ
בחמין וכששאלוניו בנ"ל השיב סתםאיני כשאד
כל אדם רוב העולםכיאיסטני"סאני איש מצונן
כרברי הדמב"ם ולפי הגירסא בגמ' הנה כתבתי
לך הכונ' שהי' דוחץ בצונן כלהגוף .ולפי"ז א"א
לפרשאיסטניסמצונן.והנההגירסאלפי"זגדסינן
שיש לכ"א
איני כשאר בנ"י אד"ם
י
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נשמ' אחת כפי מה שה באיפתו אדה"י
(בענין הנאמר לאיוב איפה היית וכו' ודרשו בו
איפה שלך היכן היתה באדה"ר) כי איסטנ"ס
אני מעונגמריבוי נשמותיקרי הערך כנ"ל.
הרמב"ם הרחיצה הי' במים חמין וכו' הוא
כמ"שהתויו"ט ועמש"שועדייןצ"ע.
הגוף גזור מן צנ"ת שלג
רפי' איסטניס
עכ"ל .והנה לפי"ז שורש התיבה ס"ן כמו
צ"ו .כי אותיות זסש"רץ מתחלפיו והטי באת
לפעמים באמצע כמו מה נצטד"ק שכתב דש"י
כפ' מקץ הנ"ל.
תויו"ט בד"ה רח"ץפי' הרמב"ם במיםחמין
וטעמו דרחץאפילו מקצתגופו במשמע
וא"נ וכו' משום שהי' איסטניס ולחמין הוא
שהי'צריך עכ"ל הנה הטעם הראשוןאינו מוכרח
כ"כ דהן אמת דמצינו רחיצ"ה במשנה במקצת
הגוףכגוןיוה"כ אסור ברחיצהמיהו בתור' בכ"מ
רחיצ"ה הוא כל הגוף ורח"ץ במים וטהר וטעם
השני הוא נכון דכיון שפי' איסטני"ס פירושו
מצונן על כרחך צ"ל שרחץ בחמין והנה רש"י
ז"לפי' איסטני"ס מעונג ומפונק ע"כ לא כתב
דהרחיצ' הית' בחמין מיהו הדע"ב ז"ל דפי'
איסטליאס כהרמב"ם צ"ע למה [לא] ביאר
שהרחיצ' הית' בחמין.
משנהז' וכשמ"ת טב"י עבד"ו קיב"ל וכו'
במשניות הקודמות אמד קר"א
בלילה הא' שנש"א רחץבליל' הא' שמתה הקדים
עשייתו להנעשה מהשאיןבןבכאן הקדים הנעש'
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לעשייתו דהנה מצות ק"ש נהוג אצל האדם .גם
קודם הנשואין .וכן פעולת רחיצה מישך שייכת
אצל האדם ואינו דבר נמשך מחמת המעש'
שנעשית משא"כ תנחומין נמשכין מצד הפעולה
הנעשיתמקודםנ
לא למדתנו רבינו ובמשנ' שבגמ' למדתנ"ו
רבינו הנה בגמ' ת"ר עבדים ושפחותאין
עומדיםעליהם בשורהואיןאומריםוכו' ותנחומי
אבלים מעשה ומתה שפחתו של ר"א נכנסו
תלמידיולנחמוכיון שדאה אותםעלהלעלייוכו'.
הנה מרבדי הת"ק דברייתא הוא מוכח רק על
המנחמים שהמנהמים לא ינחמו עלהעבדים .אבל
אם אידע שניחמו את בעל העבד רשאין לקבל
התנחומין .וממעש' דר"א הואשאיןרשאיןלקבל.
והנה מלשון שלמר ד"ג לתלמידיו אין מקבלין
תנחומין וכו' (ולא אמר אין מנחמיו וכו') שפטו
התלמידים גם אםאידעשניחמואיןדשאין לקבל
התנחומין וממעש' דד"א הוא שאיןרשאין לקבל
התנחומין וממעש' דר"א הוא שאין רשאן לקבל,
שלמדתנו בלשון אין מקבלין וכו' והטעם הוא
כמ"ש התוס' דילמאאתי לאסוקיליוחסין והשיב
להםראין הטעם רילמא אתו לאסוקיליוחסין רק
דעפ"י הדוב הם אינם כשדים משא"כ סבי עבדי
וכו' .ולגירסת הגמ' צ"ל קיב"ל עלי"ו תנחומין
היינו שצוה בפירוש למנחמיןשינחמו .והנה ע"ז
אמרו לו סתם הלא למדתנו וכו' והשיב כנ"ל
ועדיין צ"ע
משנה ח' חתן אם רצ"הוכו' ובמשנה שבגמ'
אםרוצ"הוכו'.ונרא' לבאר החילוק
אם רצ"ה משמע במקדה בפעם אחד אם אירע
כך משא"כ להנהיג כך באיזה מקום למנהגקיים.
ולגירסת אם רוצ"ה אפשר אם יסכימו על המנהג
יתקיים כןואינו מספיק ויותר נ"ל לומר החילוק
בין הגירסאות אס רצ"ה וכו' לשון עבר כבר
דצ"ה וכעת כבר עבר הרצון פכן עשה כרצונו
דהננו קורא ק"ש כרצונואיןמפסיקיןאותוואין
מוחין בידו משא"כ אם עדיו הוא ברצו"ןהיינו
שבא לישאל באמרו שרצונו לקרוא ק"שכי רוצ'
להחמירמוריןלו שלאלקרותולגירסתאםרוצ"ה
הנה הוא לשון הווה שעדיין רוצה ובא לימלך
ןלושיקרא נ"לנ
מורי
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פרק
כתבו התוס' רש"י גרס מ"י שמת"ו אחר
תפל"ת השח"ר אבל נרא' לר"י שהוא
אחר ה" קוראדאיירי בסיפי' מק"שוכאן מתחיל
נמי מפטור ק"ש ובירושלמי גריס כמו כן עכ"ל.
הנה התוס' ז"ל העידו בשם רש"י דגרם הפרק
הזה אחר תפיל"ת השח"ר מן רש"ישלפנינו
אבי
נרא' רס"ל כגירסת הירושלמי והחוש דכתב
בר"ה מ"י שמח"ו כו' פטור מלקרות ק"ש לפי
שהוא טרוד וכו' והוה דומיא דחתן עכ"ל .נ"ל
רזה כונתו להורות דע"כ מישךשייך הפרק הזה
לפרק שלמעלה ואין להאריך
י
'
י
ה
משנה א' מ"י וכו' בפרקין דלעיל
קורא
בתורה ובכאן לא אמר בלשון הזה
הי' וכו' מוטל וכו' .דלא רצה התנא לומר לשון
הי' על הדבר הזה .הלואי לא יהי' עוד הדבר
הזה בישראל.
פטדר מק"ש ומן התפל' ומן התפילין ומכל
המצות האמורות בתורה כ"ה הגירסא
בספרי תלמודא דירן ואומר לך תחיל' לדעת
הגירסא הלזו לאזו א"ז קתני לא מיבעיא בק"ש
דפטור דכתיב למען תזכוראעםיום צאתך מאמ"צ
כלימיחיי"ך ודרשובירושלמיימים שאתה עוסק
בחיים ולא ימים שאתה עוסק וכו' (הגם שזה
הענין נאמר רקעליצ"מ.הנהכתיב אשרהוצאתי
אתכם מאמ"צ להיות לכם לאלקי"ם לקבל עלינו
יחודו ואחדותו הנהזכרון יצ*מ גורםחיוב קבלת
עמ*ש בק"ש נ"ל) אלא תפל"ה דרחמי היא ויש
סברא ביותר לומר דלא יפטר מן התפלה .ובפרט
שמדתהדין מתוחעליו .ויש לו לבקש על נפשו
אעפ*כ פטור ולא מיבעיא ק"ש ותפלהי דחנה
מצטרךשהייתזמן מה באמירתםויתבטל מלעסוק
בכבודו שלוכו'אלאאפילותפילין שהוא מלובש
בהןואין כאן ביטול אעפ*כ פטור ולא מיבעיא
כל אלה דצריכין כונת הלב ק"ש עכ"פ קבלת
עמ*ש בפסוק ראשון ותפלה מדבר לפני המלך
ותפילין אסור להסיח דעתו מהם ע"כ מהראוי
שיפטר דא*אלי' ליתובי דעתי' ולכוין ובפרט

ברלה

1

שצריךלכוין הדעת לעשק בכבודו של וכו' אלא
אפילו כל מצות האמורות בתורה שא"צ כ"ככיון
המחשבה והדעת אעפ"כ פטור זה מה שנ"ל לפ"
הגירסא הנאת .והנה במשנה שבתלמוד ירושלמי
ל"ג מ"ן דצצפל"העיין בצזויו"ט משום דאתיא
במכ"ש דתפלה דרבנן ואם מן המצות שבתורה
פטור מכש"כ שפטור מן מצות דרבנן ונ"ל דזה
תליא בפלוגתת הרמב"ם ורמב"ן דהרמב"ם ס*ל
דתפלה אחת בכ"י הוא מ"ע דאורייתא ולעבד"ו
בכל לבבכם (ונמניתממנין תרי"ג) ובזהיונחין
אומרו ומן התפיל"ה בה"א הידיעה היינו אפילו
התפילה הידועה הראשונה שבאותו היום שהוא
מחויב בהמדאורייתא אעפ*כ פטור והרמב=ן ס"ל
רכל התהילות הם מררבנןי ולא צריך למיתנייא
במשנתים דכש*כ הוא (ממילא לפי הגירסאות
יסבור תלמודא דידן כסברת הרמב"ם ותלמוד
ירושלמי כסברתהרמב"ן)י
והבל בתלמודאדידן גרסינן ג"כ ומכ"ל מצו"ת
האמורו"ת בתוריה ובתלמוד ירושלמי
ל"ג לי' וכן ברוב ספרי המשניות ל"ג לי' והנה
כתב התויו"ט דלא צריכין ונקט הנהו דחמורי
ומכ"ששארי המצות שבתורהעיי"שוזהו חומרתן
ק"ש קבלתעמ"ש.וכןתפילין לשעבד הלב והמוח
והנה זה כל האדם .ותפל"ה למאן דגרסלי' .הנה
רחמי השו לבקש על נפשו בכ"ז ועידןכי אכל
מסור בהשגחתו ית"ש כנודע למבין ומאן דגרס
ומכל מצות וכו'צריכין למימר דלאאתין במכ"ש
די"ל שאני ק"ש דאינה צריכה כוונה רק בפסוק
ראשוןואפילוהאומניןקורין בראשהאילן ותפל"ה
מאן דגרס לי' מכל לומר לסברתו הגם דהיא
מדאורייתא כסברת הרמב"ם עכ"ז הנוסח אינו
מדאורייתאויכול לבקרם בכ"י בכל לשון שירצה
איז' דבר מהש"יויוצא י*ח המצוהולעבדיו בכל
לבבכםואי קשיא הא קשיא לשתיין כל המצות
במכש"כ מן ההפילין וי"ל דחילופי הגירסאות
תלין בפלוגתא דהנה קי"ל תפילין אסור להסיח
דעתו מהם .ולפיז אין להוכיח שארי מצות

והיה
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מתפילין דתפילין אסוד להסיח דעתו מהם ובכאן

הוא דבר שא"א ובאם לא יסיח דעתו הנה יסיח

דעתו מכבודו של וכו' .משא"כ שארי המצות לא
אחייןמתפילין.והנה התוס' ז"ל מכח הכרח קושיא
כתבו דנראה דהיסח הדעתאינו רק קלות רא"ש.
אבל בלא קלות ראש אין איסור והרבה
מהראשונים לא ס"ל כהתוס' (גם מרן האר"יז=ל
החמיר בפשוטו שהיסח הדעת אסור) ולפ"זזא"ז
הפלוגתא מישך שייכת בחילופי הגירסאות לפי
גירסת הירושלמי רל"ג מכ"ל מצו"ת וכו' הוא
משום דאתיאמתפיליןדחמיריכנ"לופטור מכש"כ
מן שאר המצות ואי תימא שאני תפילין דאסור
:הם היסח הדעת ובכאן הוא דבר שא"א הרי
היסח הדעתאינו אלא קלות ראש כסברת התוס'
ובכאן בודאי אין כאן קלות ראש בלב נשבר
ונדכה ולדעת תלמוראדירןדגדסינן ומכ"ל מצו"ת
וכו' דלא אתיא מתפילין דשאני תפילין דאסורין
בהיסח הדעת .הנה יסבור היסח הדעת כפשוטו
אסור (כבר כתבתי לך ידידי כל דברי אינם
להלכה רק להבנת טעמי המשנה ולפלפל
בגירסאות שיהי' הכל בכוונה ולא ע"ד ההזדמן
ואתה המעיין עשה כרצונךלעיין בפינות התורה
ותמצא טעמים אחרים):
רקונה מאן דגרם ומכל מצות וכו' יקש' ל"ל
למיתני כלל מן הק"ש ומן וכו' ליתני
סתב מי וכו' לפניו פטור מכל המצות וכו' י"ל
דאז הוה משמע שגם מן מצות ל"ת יהי' פטור
ויהי' לו רגעות לעבור ח"ו על אחת מכל מצות
י"י אשר לא תעשנה קמ"ל דומיא דהנךמצוה עשה
דייקא ואם תאמרליתניבפירוש מכל מצות עש"ה
האמורות בתורה י"ל דסד*א גם ממצות עשה
התלויות במחשבה כגון מצות אנכיי"י עולקיך.
להאמין במציאותו יה"ש וכגון מצות י"י אח"ד.
להאמין באחדרת ומצות ירא"ה ומצות אהב"ה.
קמ"ל דומיא דהנך שיש בהן עשי' משא"כ מ"ע

התלויותבלבאינופטור,

ה %התפילתן .פירוש ושורש
ומן התפלינ
תיבת תפל"ה ותפילי"ן יתפרש להלן
אומרו מן התפל*ה בהא הידיע' כבר פירשנו
לעילאכתימיבעיאלן אומרו מןהתפילין בהא
הידיעהוי"ל עפ"י מ"ש האריז*ל שבל בר מינן,

ברכה

סה

לא יניח תפילין רר"ת עיי"ש טעמו מד"א דמי
וכו' מוטל לפניו נמי הכוונ' על תפילין דר"ח
אבל מן תפילין דדש"י לא יפטור קמ"ל מן
התפילין הידועים לכל וסוגיין דעלמא כוותייהו
אעפי"כ הוא פטור (בני הגם שהוא דרך רחוק
לבעלי הפשט אעפי"כ לא תקוץ ברבדי אלה כי
אין לך דבר שלא יהי' רמוז במשנה השלימה

הב.0

רבזה נ"ל להבין כוונת רשיי ז"ל בד"ה מי
שמתו וכו' פטור מלקרו"ת ק"ש וכו'
לכאורה וכי לא סגי לן לישנא דמתניתין פטור
מק"ש והוא שינה והאריך לומר פטור מלקרות
ק"ש להורותדאינו פטור מן ק"שהיינו מן הדבר
הנאמר בק"ש דהיינוי"י אחד להאמין באחדו"ת
וכיוצא רק פטור מלקרות הפרשה
את שלפני המטה ואת שיאחר המטה .את
שלמטה צורך בהן פטורים ואתשאין למטה
צורך בהם חייבים כ"ה גירסת הירושלמי וספרי
המשניות וגירסת התוס' והרע"בוגירסת תלמודא
דידן הוא את שלפני המטה ואת שלאחד המטה.
את שלפני המטה צורך בהן פטורים ואת שלאחר
המטה צורך בהן חייבים וכ"ה גירסת רש"י

וההפרשביןהגירסאותידועויתבאראי"הבדברי
פירש"י והרע"ב ותוי"ט.
תפל"ה שורש תיבת תפל"ה נמצא בתורה

שהוא לשון בקש"ה ויתפל"ל בעדך
וחי' מתרגמינןויצלי עלך .וכן ויתפל"ל אברהם
מתרגמינן וצ"לי אברהם וכן ואתפל"ל אל י"י
ואתפל"ל גם בעד אהרן וכן תפלה לדוד תפל"ה
למשה תפלה לעני תפלה לחבקוק והשורש נ"ל
שהואמלשוןנפתול"י אלקים נפתלת"יומתרגמינו
קב"לי"י בעותי והוא מלשון היאכל תפל מבלי
מלח .והנה נק' תפ"ל דבר שאין בו טעם כי
המלח הוא הנותן טעם במאכל ובאין מלח במאכל
אין בו טעם .והנה הדבר קשה להבין איך ע"י
התפילה כביכול ישתנה הרצו"ן העליון והרי
כביכול הבורא י"ש הוא ורצונו חד ואיך יצויר
שינוי רצון בדבר שאין בו שינוי ותמורה ע"כ
ההולכים אחרים שרירות לבם בחכמותחיצוניות
יכחישו זה .והנה מאומת הדבר לנו עפ"י התורה
ויש טעמים כמוסים בזהאפילו להבן הדבר בחק

סו
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ברכה

האנושי למי שחלק לו אלקים בבינה אבל א"א פטור מק"ש עכ"ל בגמ' מקשה מוטל לפניו אין
לגלות הדברים הנסתרים לכל ההמון רק אמונת ושאינו מוטל לפניו לא ורמינהו וכו' תירץ ר'

אומן להאמין זה בדרך אמונה מבלי טעם ע"כ אשיכין שמוטלעליו לקוברו כמוטל לפניו דמי

נק' הבקשה בלשון התורה תפל"ה מלשון
היאכל תפ"ל שהוא דבר בלי טעם רק באמונה.
א מגזירת טפל"ועלי שקר
וישל עוד תפל*ההי
ם
י
ד
ז
ה
שפירושו נתחברו עלי בשקר
ועושי
רשעה(והט'והת' ממוצאהלשוןמתחלפין)שע"י
הבקש' שהאדם מבקש מאת הש"י הנה הוא נדבק
ן בש"ע או"ח סי' ס"ב ע"כ נק'
בקונו .ועיי
הבקש"ה בשם תפלה מלשון חיבור
ותדע עיד תפל"ה בגי' תקטעו מנין
ואתחנ"ן שהתפלל משה תקט"י
דהנה תפל"ה
תמפגלעותתעהדיינולערטב"וי"תפעומהינםהת
*ך עוה"ב ת"ק
"ל
מה
שנים ומן הארץ לרקיע ת"ק שנים ועובי של
רקיע ת"קוכן עדערבית.הרי ט"ו פעמים ת"ק
ובחיות הקודש כתיב ורגליהם רגל ישר"ה ט"ו

י

פעמים ת"ק [הישון בכאן משובש וא"א להולמו
וכונתו כמ"ש בספרו הקדוש אגרא דכלא פ' ואתחנן
(בר"ת א"י ואתחנן) וז"ל והטעם הפעוט תקט" 1הוא
ט"ו פעמים ת"ק כמן הארץ עד לרקיע השביעי דמן
הארץ לרקיע ת"ק שגה ועוביו של רקיע ת"ק ,והארץ
הוא ג"כ ת"ק וכןבין כל רקיע ועובי כל רקיע והנה
הם ט"ו פעמים ת"ק ואילו היה מתפלל עוד תפלה
אחתהי' מגיע תפלתו למעלה מערבותוהיתה מתקבלת
תפלתו וכ"ו עכ"ל( ,עיין בחגיגה יב יג .ובפסחים

ולכאורה נוכל לומר ולפתור משנתינו שמוטל
עליו לשומרו וי"ל דא"א לומר כן דא"כ ליל
למיתני מת"ו דייקא הל"ל מי שמת מוטל
לפניו ע"כ לומרדמיירי שמוטלעלי
ו וכו'נ
אחד שיהי' לפני המטה או אחר המטה וכף
עכ"ל נראה בעליל דגרם במשנתינו
כגירסת הרע"ב 1
והכל פטורים מןהתפילה והטעםמפני טירדת
הלב עכ"ל לא קאמר הטעם מפני שהוא
מדרבנן דאיהו ז"ל אזיל לשיטתו דתפילה
הראשונה ביום היא מדאורייתא ומשנתינו אמרה
מן התפל*ה בהא הידיעה משמע אפילו מתפלה
המיוחדתהיינו המחוייבת מדאורייתא
אחד
הרע"ב בד"המי שמתו מוטל לפנ.ו
מן
הקרובים וכו' עיין מ"ש בדברי
הרמב"ם
בדעה ואת שאין למטה וכו' כגון ההולכים
ללות זבו' לכבודו חייביז עב"ל .יש
להתבונן מאי קמ"ל הרי לא טרידי וי"ל דקיי"ל
דמבטלין ת"ת בשביל הוצאות וכו' והולכים
ללות ומד"א דה"ה דק"ש קמיל גדולה ק"ש
בעונתה מ
ן ת"ת 1
בדעה אלו ואלו פטורים מן התפלה דלאו
דאורייתא היא כמ*ו ק"ש עכ"ל תיבות
כמ"ו ק"ש היא שפת יתר ונראה לפרש אפילו
לדעת הרמב"ם רס"ל הפילה האחת בכ"י היא
מדאורייתא אפ"האינהדומה לק"ש דק"ש נוסחתה
היא מדאורייתא משא"כ נוסח התפילה אפילו
לדע' הרמב*ם אינה דאורייתא ויוכל לומר איזה
בקשה בכל לשון באיזה שעה מהיום שירצה
א1
ויוצא י*ח המצוה מדאוריית
באשד ואיבא דאמרי מפני שהיא צריכ' כוונ'
יתידה עכ"ל רצ*ל ובכאןאפי'המלווים
אית להו טירדת הלב והוא טעם הרמב"ם.

י

צד בין והתבונן) הסניה]
תפילי"ן י"ל ג"כפירושולשוןדביקותוחיבור
(כמ"ש בתפילה דבתפילין מבואר
חסדי הש"י שעשה עם ישראל ועי"ז תגדל
ותתפשט בלב האהבה .וכן משארז"ל תפילי"ן
דמרי עלמא מה כתיב בהו דכתיב בהו מעלת
ישראל וכביכול תגדל אהבת הש"י לבניו
העמוסים מני בטן.תפילי*ן בגי' פסת*ם
השם צריכין לבוין בתפילין לבל יהי' היסח
הדעת 1
' נחבאי ובו /ה"נ
הרמתכם עניןיברו מוטל לפניו אינו רצ"ל תויים בדיה מקדשינו
בספר מדוייק עכ"ל כבר נתבאר לעיל
שיעמוד לפניו .אך רצ"ל קודם וכו'
החילופי גירסאותופירורים
ואע*פ שאינו עמו במקום אחד אבל כשלאיהי'
וכו' קרובו מאותן שהוא חייב וכו' הוא חייב בחשד אלא כתנאאלו שהן חמורותוכו' עכ"ל
י המשנהנ
בק"ש וכו' אבל אםיהי' לפניו וישמרהו אזיהי'
עמ"ש לעיל בדיוק

יה

י
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בדיה ואת שאין וכו' ואין להקשות דאכתי
ג"ח היא וכו' לא ירענא מאי קושיא
הרי יכול לקיים את שניהם ואפשר להסביר זה
בתירוץ התוי"ט ועמש"ל

י

י וכו' פטור מלקרות ק"ש וכו'
רשיי בדיהלח
עמש"ל בדקדוקי המשנה
בעד והוה דומיא דחת"ן עמש*ל דרמז רש"י

י

א ו ף
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דגרסינן פרקין בכאןי
את שלפני המטה שיתעסקו בו כשהגיע

המטה אצלם ושלאחר המטה נשאוהו
כבר שלפני המטה צורך בהם פטורים אםצריכין
לשאתו פטורין ושלאחר המטה אף אם צורך בהן
חייבין הואיל שכבר יצאו י"ח עכ"ל .הנה רש"י
ז"ל פירש זה כפי הגירסא הנמצאת במשנה
שבתלמודא דירן ולכאורה תמוהים הדברים דאם
המטה צריכה להן מה לי בזה שכבר נתעסקו
ויש ליישב .דהנה רש"י ז"ל פירש וחילופיה"ן
שכן דרך שמתחלפין לשאת לפי שהכל חפצים
לזכות בו עכ"ל ורצ"ל שיש מתעסקים הרבה רק
שהעם אינם מניחים ליחידים להתעסק רק שכל
אחד יזכה במצוה וישא את המטה ויש אנשים
מכובדי' שמכבדין אותם שישא ב' פעמים וכיוצא
לזה קאמר אנשים כאלו הגם דנקראים שיש
למטה צורך בהם דידוע שמכבדין אותן לשאת
גם אחר שנשארנו כבר עכ"ז כיון שכבר יצאו
י"ח והמצו' אפשר להעשות ע"י אחרים ומה
שהוא המנהג שמכבדין למכובדים בפעם שנית
הוא רק מפני כבורם .הנה כעת שהגיע זמן ק"ש
כבוד המקום עדיפא וחייבין לקרות ק"ש נ"ל
מיהו לגירסת הירושלמי והתוס' יתיישב שפיר
כפי' הרע"ב וכ"נ מהרמב"ם.
בדיה אלו ואלו פטורים מן התפלה דלאו
דאורייתא היא עכ"ל עמ"ש בדברי
הרע"ב שהוסיף תיבות כמ"ו ק"ש ורש"י ז"ל
אפשר ס"ל כדמב"ן דתפלה היא לגמרי מדרבנן
ואין הכרח כ"כ:
'
משנה ב' קברו את המ
ך
ק
ר
ז
ה
אם

יכולין וכו' ויש גירסאות ךהזך"ך
נ"ל נ"מ לדינא בין הגירסאות לפי הגירסא
הזריך הנה היא הודעה שהתנא מודיע כאשר

גמרו מצות הג"ח חסד של אמת עם הנפטר .הנה
זה מצותםהזריך תיכף למקום שעומדין בשורה

סו
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להתעסק בתנחומין שגם מצות ג"ח דתנחומין
להחיים דוחה את הק"ש.ולפי מה דגרסו
ה'זךו4לי
ךר
הכונ' שאירע הדבר כן שחזרו למקום השו
א
קראו ק"שעדיין אבל לכתחיל' יקראו ק"ש קודם
ההזרה למקום השורה דהרי במצותתנחומיןיהי'
להם באפשר להתעסק אחר ק"שכן נראה לפרש.
אס יכולין להתחיל ךלגמו*ר ולגומר"ה
מיבע"ל כמו במ"ב פ"א ונ"ל דמזה מדייקת
הגמ' רז"ל הגמ'יכולין להתחיל ולגמור את כולה
אין .אבל פרק א' או פסוק א' לא ורמינהו וכו'
אפי' פרק א' או פסוק א' ומתרץ ה"נ קאמר אם
יכולין להתחיל ולגמור פרק א' או אפילו פסוק
א' וכו' עכ"ל הגמ' ולכאורה לשונם זה הכ"י
נמ"י קאמ"ראיןלו ביאור דהרי לא קאמר התנא
דמתניתין כן והל"ל תסירי מחסרא וה"ק ונ"ל
דה"ק דהתנא דירן נמי קאמר הכי מד"א קאמר
ךלגומר*הי
ק רלגמו*ר .הנה רמז על פרק
אחד או פסוק א'
ךעפ*י הדברים הונחלי קושיא עצומה וגדולה
היא אלי .הנה אם אפילו יכול לקרות
פסוק אחד יתחיל ל"ל לתנא דתוספתא למיתגי
כלל פר"ק אח"ד (והנה התוי"ט ז"ל כתב דפסוק
ראשון מיקרי פרק ולא הונח לי דביותר קשה
ל"ל לכפול דבריו) וביותריש תימא על הרמב"ם
והרע"בכיון דמסקנת הגמ' גם לתנא דידןאפילו
פסוק אחד והם לא פירשו רק פרשה אחת ונרא'
עפ"י דרכינו לפרש תמיד .דהרה התוספתא זה
שמה תךספת*א הוא תוספת לבאר לשון המשנ'
הסתומ' ולהוסיף עלי' .והנה התנא דמתניתין
קאמר סתם להתחייל ולגמו*ר ימדלא קאמר
ן נקבה ויצדק שפיר הלשון על
ךלגומראהישו
קריאת שמע ע"כ כוונתו לגמו"ראיזה דבר ממנה
אבל הספק הוא בלשון התנא אם כוונתו על פרק
אחד או אפילו פסוק אחד וז"ש התנא דתוספתא
המוסיף על תנא דמתניתין אם יכולין להתחיל
ולגמור (רצ"ל מדקאמר ולגמו"ר הכוונה) פרק
א' או (אפשר) פסוק א' ממילא לדינא הנה כתב
הב"י דנראה מרבדי הרמב"ם דמיירי בכאן ביש
עדיין שהות לקרוא אחר התנחומין אבל בשאין
שהות יקרא קורם לתנחומין לפי"ז כיון דהדבר
ספק לנו כוונת התנא אם פרק אחד או פסוק א'
מהראוי להחמיר ולא יתחיל רק בשיהי' יכול

י

והיה

מי שמתו

לקרוא פרק א' אבל בפסוק אהה לא יתחיל רק
ינהם ההילה ואה*כ יקרןנה כולה בלא הפסק'
ת"כ הרמב*ם והרעיב לא כתבו רק כרק אהד
ודו"ק;
משנה ג' נשים ועבדים וקטנים זה סדר
הנהוג אצל התנא המסדר המשני
לשנות אותן כסדר הזה נשים דהשיבי ברישא
כי מבני ישראל המה משא"כ עבדים כנענים
וגם דעבדים חייבים בקצת מצות גמרינן ל"ה
ל"ה מתשה ע"כ שונה מקודם הלוועד והדר
הנלמ"ד וקטני"ם קא מתני לבסוף דהרי שטנים
מצד עצמם פטורין לגמרי מכל המצות רק מה

שמוטל על אבותם לחנכם
י
פטרריבו מק"ש ומןהתפילי"ן לאזו א"ז קתני

ל %מיבעי %ק"ש דפטורין נשי"ם
ועבדי"ם דיש רשות אחרים עליהם וא"א להם
לקרות כי יתבטלו מן העבודה בשעת הקריא'
אל %אפילו תפילין דיכולין לעוסות עבודת הרב
והבעל גם בזמן שמונהין עליהם התפילין אפ"ה
פטורים:
רהיי:2י
ן בתפל"ה וכו' לא זו א"ז קתני לא
מיבעיא תפל"ה דרהמי היא וכל אדם
צריך לבקור על נפשו מאת הש"י הבורא כל
הנשמות אל %אפילו במזוז*ה ג"כ חייבים ולא
מיבעיא דמזוזה דכתיב בה למען ירבו ימיכם
וכו' והנהונמי בעיהיי אלאאפילו ברהמ"ז דלא
כתיב בה למען ירבו וכו' אעפי"כהייבים:
ובמזרז"ה לאידענאהיכי משכהת לה בעבדים
דתם יש לעבד בית הנה הוא של
הרב דמה שקנה עבד קנהרבו .וא"כ החיוב הוא
על האדון לקבוע מזוזהבביתו ואם נאמר דהאדון
אינו משתמש בבית הזה רק שדר בתוכו העבד
ומזוזה חובת הדר היא הנה אם דר העבד בתוך
הבית .הנה מיקרי שמשתמש בו האדון לו יהי'
כשורו והמורו העומדים ברפת בקר שחייבים
בעליהם לקבוע מזוזה בהרפת ואפילו אם נאמר
דנתנו במתנהבית להעבד ע"משאיןלרבוריעות
בו .הנה אם אין העבד דר בתוכה הנה פטור
הבית לו יהי' ביתו של בןחורין אםאיןוירין
וסהצתמשים בתוכו פטור מן המזווה דמזוזה הובת
הדר הוא ואם העבד דר ומשתמש בתוכו הנה
חיוב המזהה על האדון כיון שהעבד הוא כמו

ברכה

שורו והמורו והוה כרפת בקר של האדון .וגם
מהיכןיקנה העברמזווה הל %הכל הוא של המרון
וצ*ל דמזחה לא קאי רק על נשים וקטנים ונקט
עבדי"םאיידידחינך ואפשר לומר דנקט בעבדים
ג"כ להורות דיכולין לברך על קביעותה אבל
המווזה היא של האדון נ"ל
.
א
נ
ע
ד
ן ב:וןפל*ה בקטני"ם לאי האיך
רוזיי:2י
ו בברהמ"ז
שייך לומר הייבץ בשפליה.יכ
והאיך שייך לחייבן כיון שהם קטני*ם (וצ*ל)
[וא" ]%לומר רק לחנכםמחויבהאםלחנכם (והנה)
[דהנה] לפי"ז גם בק"ש מהראו .להנכם ובפרט
שהיאמדאור'יותרמן התפלהוצ"ל כמאש הרע"ב
שאינו מצוי אצל האב בזמן ק"ש .והנה לפייר
גם תפל*הזמןקבועלה .ונראהלומרשאיןההיוב
כ"כ מוטל על האב רק להורות לו התפלה
המחויבתמן ההורה לדעת הרמב"םדהיית לבקש
מהש"י בכ"י איזה דבר הצריך לו .וכן בברהמ"ו
לשבה הש"יעל המזוןהניתןלו וכ*ז באיזה לשון
שהוא מבין וכשיתגדל התינוק לפי שניו מחויב
ללמדו הנוסה של התפלה וברהמ"ז לפי כה
התינוק ממילא ק"ש אם יחנך אותו לקרותה בכל
שעה שיזדמן לו אתי למיסרך גם בגדלותו
לקרותה שלא בזמנה ובזמן ק"שאינו מצוי אצלו
ע"כ לא הטילו על האב לחנכו משא"כ תפל"ה.
הנה בקטנותו האב אינו מהנך אותו רק לבקש
איזה דבר מהש"י בכ"י באיזה שעה שיזדמןוהיא
המצוה המחויבת מדאורייתא לדעת הרמב"ם
ואפילו כשיתגדל לא אתי למיסרך לעבור זמן
תפלה דהרי תפלה המסודרתהיאענין אחר סמה
ו לא אתי למיסרך נול;
שחינכו אבי
הרעיב בדיה קטניתם חילו קטן שהגיע
להינוד וכף לפי שואינו מצוי אצלו
תמיד בעונ"ת ק"ש עכ"ל כבר כתבתי לעיל דחי
יהנך אותו שלא בזמנהאתי למיסרך גם בגדלותו
לעבור זמנה משא"כ תפל"ה דהינוך הוא רק
שמלמדו לבקש מהש"י בכ"י מה שצריך לו
וכשיתגדל הנה יתפלל תפלה המסחררת ולאאתי
למיסרך לעבור עונתה כן נ"ל לפרש בדברי
הרעיב אבל רשיי ז"ל לא כתב כלשורן הרעיב
שאינו מצוי שעונית ק"ש רק כתב שאינו מצוי
יהנך את הקטן מק"ש בם שעות ביום אתי
למיסרך בגדלותו למיעבד כן לכההילה משא"כ
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תפלה הגם ויש לה ג"כ זמן קבוע אין עיקר
תמיד כשמגי*עזמ"ן קרש .נ"לדביאר בזהחילוק
אחר ק"ש מתפל"ה דק*ש עיקר חיובא בהתחלת
זמנה הגם דהלכה כריי עד ג"ש ביום עכ"ז גם
ריי מודהשעיקרהחיובהיא בהתחלת הזמן העם
חיובה בהתחלת הזמן הרי תראה חסידים
המזהבוניםהיו שוהים שעה אחת ומתפללים זה
מה שנ"לי
כדקה י~יביז בתפלה דתפלה רחמי היא
ומדרבנן ותקנוה אף לנשים ולחנך בה
הקטנים עכ"ל .לפי מה שפירשתי לעיל בדברי
הרעיב דחינוך הקטנים בתפלהאון הבונה תפל'
המסודרת דוקא רק לבקש בכ"י מהש"י לא יתכן
בכאן הלשון ומדרבנ"ן הוא ותקנוה אף לנשים
ולחנך בה וכו' משמע דאתפלה המסודרת קאי'
וצ"עי
משנה ד' בעלקריי איש אשר יצא ממת
בעל ק ר ע
שכבתזרעכינורו רז"ל
מלשון מקריה לילה הנאמר בכתוב אבל אין
הכוונה דוקא שהי' הדבר במקר"ה שלא ברצוע
דדו;"ד ברצון וכש"כ הזפ וז*ש הרמב"ם בזל
קריי הוא הפולט ש"ז ברצונ"ו ושל"א ברצונ*ו:
מהרה*ר קראו רז"ל מחשבת הלב בלשון
הרהו"ר והוא לשון תרגו*ם פן יש
בכם שור*ש פריה וכר מתדגמינן גבר מהרה"ר.
וכן כי בשרירו*ת לבי אליך כאץרגמינן ארי
ל1
בהרהור לבי אנאאזי
הרמצתם מולם נתחחב בברכה אחר המזון
מפני שהוא מן התורה כמ*ו ק"ש
עכ"ל בהנךתיבותכמ"ו ק"ש נראהדרצ"לדכוונת
התנא וע*ל המזון מבר"ך לאחריו הכונה מבר"ך
בהרהו"ר כמו ק"ש וכמו שהביא התוי*ט
בשם תריי,
הרעיב בדיה בעלקריעזראתיקן שלאיקרא
ב"קוכו' עד שיטבול ולאמפני טומאה
וטהרהשאין ד"ת מקבלין טומאה אלאכדי שלא
יהיו ת"ח וכר עכ"ל ויש להיעבות האיך ס"ד
לנמר דמדום טומאה וטהרה היא ומקמי דתיקן
עופשמחי עבד נ"ל דאפשר הוה סליק ארעתן
דמקמי דאתא עזרא היו הדורות קדושים זה"
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פט

זיווגן בטהרה ולא נטמא הגוף לד"ת ומקרהלילה
לאוהטחינן בת*חכיון דת*חהיו לאהיומהרהרים
ביום וכשבא עזרא וראה שהדורות מתמעטין
וזיווגן אינו עולה יפה ונטמא גופם לת"ת גזר
טבילה וזום תאמר דילמא ה"נ זה ה" טעמו
דעזראויש לומר דאם זה ה" טעמו דעזרא האיך
בדורות האחרונים לבטל תקנת עזרא
היו

והאיאכיוןל
י"רישל לבטל וכו'ואין לומר דבטלוהו
יב
משום דבטל טעמי' דעזראוכי אכשור דרא רכל
זווגם בטהרה וקדודיה לש"ש ומהרים ממקרה
לילה אלא ע"כ הטעםהי' שלאיהיו ת"חמצויים
וכו' ובדורות האחרונים ביטלוה משום ביטול
תירה ומשום ביטול פ"ו ולזה הסכים גם עזרא
באם ה"רואהעזראבדורו שמבטלךעי*ו תור"ח
' גם הוא מבטל התקנה 4
ופ" 1פי
הארכתי בזהלהיותדבזהיונחלי האדאמריבן
בגמ' מעשה בתלמיד א' שה" מגמגם
למעל"המריב"באילבני פתחפיךויאירודבריך
רואין ד"ת מקבלין טומאה שנא' הלא כה דברי
כאש וכו' מה אשאינו מקבל טומאה וכו' .והנה
קשה מאד וכי יחלוק ריב"ב על עזרא וידרוש
דרשא נגדיית לתקנת עזרא (וכן הקשה הרב
הגדול בפי' עה"ח על משניות עיטש) ולפמ"ש
לק"מ דאותו תלמיד הי' סבור דתקנת עזרא.
משום טומאה וטהרהוזה א"א לבטל דלא אכשור
דרי לזההשיב לו ריב*ב דלא היתה תקנת עזרא
משום טומאה וטהרה דאין ד"ת מקכלין טומאות
רק טעמי' דעזראהי' משום שלאיהיו ת"ח וכף
והןהיום בגלותקחזיט דנמשך מנה ביטול תורה
וביטול פ"ו רשותבידינו לבטל וע"כ אמרו שם
נהוג עלמא כריב"ב וזה מה שיש להתבונן ג"כ
בדברי הרע"בבכאן .דהנה רוצה לפסוק דבטלוה
לטבילתא דעזרא ובכדי שלא יקשה האיךיכולין
לבטל הקיים תחילה טעמי' דעזרא כריב*ב
ודו"ק
ה ערם"ד בתפל"ה לא קאמר
משנה ה' הי
הף מתפלל או המתפלל מלתא
אגבאורחי' קמ"ל דתפלהצריכהלהיותבעמיד"ה
כענין הנאמר באברהם חל המקום אשר עמד שם
ובמשה ואנכי עמדת*י בהר וכענין ויעמיד
פנחסויפלל
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והיה

מי שמתו

והנה לכאורה לא אדע מה שייכות ענין דין

ברכה

הי' שמו מ"י רגליים והיומימיו חזקים לשרוה
בו את הצפורן אלא שלא הכניסוהו למקדירכי
יצטרכו להזכיר שם מ"י רגלי"ם במקדות מזה
נלמדדאיןלהזכיר שםגנאי במקום מקודש וכ"ה
בזמן שעוסקים בקודש בק"ש ותפילה .והנה
התנא ללמדינו זאת הס שלא להזכיד שם מי
רגלים בכאן בעידנא דק"ש ורמזו ברמז .ונראה
לומר עוד דהתנא מדמז לט במה דהחסיר ורמז
רק ברמז הא דקי*ל דאסור לספר בד"ת בבה"כ
ובית המרחץ ואפילו דברהשייך לביה"כ ובה"מ
כגון אין משיבין במרחץ גם זאת ההלכה אסור
לדבר שם .ההגה חקרו האחרונים אם מותר
להרהר שם בדברים הנצרכים שם כגון בהלכות
ן בס' טה"ק.
שאמרו בגילוי ולקינוח וכיוצאעיי
והנה התנא מה שלאהזכיר בפירושהדין וההלכ'
ולא יקרא אצל מ"י רגליים בזה השמיענו שגם
זאת ההלכה ול"א יקריא אצ"למ"י רגליים אסוד
לומר אצל מי רגלי' והנה דמזה ברמז אפשר
לומר דמחשבה והרהוד מותר בדבר הנצרך
לשעתה הבן הדבר:
הרמשים דברי המשנה הזאת הם בזדיזים

התפל"ה לכאן ואח"כ שוב חוזר התנא
בדיןמדיני ק"שועיין בתוי*ט בד"ה אלא יקצר
וע"פ דבריויתיישב סדר התנא
ואם לאו יתכס*ה במים וכו' יתכס"ה היינו
יעכרם ברגליו וכיוצא שיהיו עכורים ולא
'?
יהי' לבו רואה וכו
ד
ע
עד שלא תנעץ וכו'
'
מ
ג
ב
ו
שלא תה"א
הנ"ץ וכו' עמ"ש בדברי הרמב"ם:
אבל לאיתכסה לאבמים הרעי"םמיםסרוחים
כפי' הרע"ב הנה אפילו לא יתכסה בהם
רק לקרות אצל מים סרוחים דהיינו מי רגלים
וכיוצא אסורכיון שמגיע לו ריח רע מהם אבל
רבותא קמ"ל הגם שהמקוה טהרה הם מים
סרוחים א"כ כיון דלטהרה עשויים י"ל דמותר
לקרות דהנה קודם שטבליהי' אסור לקרות ק"ש
והנה טבל בהם הם התירו לקרות סר"א רהותר
לו להתכסות בהם ולקרות .הגם שיש להם ריח
רע קמ"ל דאעפי"כ אסור מכש"כ דאסור לקרות
אצל מים רעים סתם שאינם כשרים למי מקוה
דהיינו מי רגלים:
וזהיריםשהיו שומרים להשלים ק"ש
ל
י
מ
רלא במי המשריה רבותא ק
ו
ל
י
פ
א
מי
המשרה דלא היו סרוחים מעיקרא רק עם הנץ החמה וכו' כדי שתהי' התפלה עם עלות
נעשו סרוחים ע"י הפשתן אסור מכש"כ מי"א השמש וסמכו זה לדברי הנביאייראוך עם שסהר
הרעי"ם הוא משנה שא"צ דניתני סתם ולא עכ"ל לכאורה מה שהביא בכאן טעמא דותיקין
יתכסה במי המשרה ואנא ידענא דמכש"כ במים כדי שתהי' התפילה וכו' .זה הטעם לא שייך
הרעים מעיקרא דאסור וע"כ צ"ל דנשנה משנה בכאן דהרי אמר ואם לאו יתכסה במים ויקרא
יתירא בכדי ללמד לנו הק"ו דאסור לקרות נגד והנה א"א לומר שגם התפיל' יתפלל במים דהרי
מי רגלים דהרי מים הרעים דכשרים למקוה התפיל' הוא כמדבר לפני המלךואיךידברלפני
טהרה אסור לקרות אצלם מכש"כ נגדמי רגלים המלך במים בלא תיקון הגוף במלבישים ובעינן
דפסולים למקוה מכש"כ דאסור וא*כ נשנה לא הכון לקראתוכו' .וגם אם נאמר דזה סברת התנא
במי"ם הרעי"ם בכדי ללמד על מ"י רגלי"ם לא הוה שתיק מלהשמיענו זאת אלא על כרחך
במכש"כ ועל הדיוק הזה הנלמד במכש"כ ע"ז לא התירו לו רק ק"ש .ואח*כ יעלה מן המים
קאמר התנא עד שיטיל לתוכן מים ותבין לפי"ז וילבש לבושיו .1תפלל .והנה לא יסמוך גאולה
הגם דמשנתינו חסורי מחסרא עכ"ז נרמז הדבד לתפלהוגםיתפלל אחרהנץ:והנהלדברי הרמב"ם
המשמעות שעיקר הקפידא שיתפלל עם הנץ.
במשנה:
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רבראה
דהתנא לא הזכיר מ"י רגלי"ם
משכחת לה בכאן1
רק ברמז נלמד לרמז מה שאמרו אין
מכניסיןמי רגלים במקדש מפני הכבוד והקשו דהנה הרע"ב ז"ל נשמר מזה דכתב בזה"ל
מהו הסיד להקטיר בקטרת מ"י רגלי"ם ותירצו
ולקרות עד שלא תנץ החמה שהותיקין
דאיןהכונהמ"ירגלי"ם מפהק דקמעיןהיי אהגר מדקדקיוע"ע לגמור אותהעם הנץ החמהדכתיב

לימי

והיה

מי שמתו

ייראוך עם שמש .הנה פירש הפסוק ייראו"ך עם
שמשקאי על ק"שהייתשיסיים אותה עם שמש
בתחילת זריחת השמון ואפילו יתפלל אח"כאין
קפידא כ"כ ואפילו לא יסמוך גלל יותר טוב
לקרות ק"ש ולגומרה ע"מ הנ*ץ משיסמוך גיל.
והנה אציגה לפניך לשון הגמ' דף ט' ע"ב .אמר
אביי לתפילין כאחרים לק"ש כותיקין דאמר ר'
יוחנן ותיקיןהיו גומדין אותה עם הנץ החמה.
תניא נמיהכי ותיקיןהיו גומרין אותה עם הנץ
החמה כדי שיסמוך גאול' לתפלה ונמצא מתפלל
ביום אמר ר*ז מאי קרא ייראוך עם שמש וכו'.
והנה בכאן בשמעתין דף כ"ה ע"ב .פיסקא ירד
לטבול וכו' עד שלא תנץ החמה וכו' .לימא תנא
סתמא כר"א דאמר עד הנץ החמה אפילו וגימא
ר' יהושע ודילמאכותיקין דאמר ר'יוחנןותיקין
היו גומרין אותה עם הנץ החמה עכ"ל .ולכאורה
וכון
הנה כברידעינן מהברייתא דתניאנמי הכי
שבדףט' .ולמה מביא מדר'יוחנןוצריכין לומר
דלא מתוקמאכברייתא דהרי טעם הברייתאכדי
שיסמוך גיל ויתפלל ביום ובמשנתינו הוא דבר
שאי אפשר דהרי יצטרך להתפלל ערום במים
וכמיהו .על כן לא הביא רק לדר' יוחנן דריי
סתם קאמר ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ
ולדידי' פסוקייראוך קאי על ק"ש .ייראוך עם
שמש מצות היראה היינו קבלת עמ"ש הי' עם
שמש (ועיי"ש ברש"י ודבריו צריכין עיון רב).
ואפשר לומר גם לדברי הרמב"ם דפסוק ייראוך
עם שמש הואעלהתפיל' שהתפיל'תהי' בתחילת
הנץ .שנה הגם דבמשנתינו לא משכחת לה עכוז
לא יעברו חוקם זמן הק"ש הנהוג אצלם קודם
הנץ החמ' כללו של דבר כאשר תדקדק הנהלפי'
הרמב"ם הפסוק ייראוך עם שמש הוא על
התפילה שיתחילו התפיל' בתחילת זריחת
הטמא .ומעתהתביןהחילופיגירסאותדבמשניות
גרסינן עד שלא תנעץ החמ' ובגמ' עד שלא
תה*א הנעץ החמה ויראה לפרש עד שלא תנ"ץ
היינוכפי' הרע"בהיינו שיגמור הק"ש עד שלא
תגמור החמ' זריחתהכי בתחילת הזריח' מצוה
לגומרה .ולפי' הרמב"ם ער שלש תה"ש הנצץ
החמהכי תיכף בתחילת הזריחה מצוה להתחי"
התפילה ודו"קי

כרכה

עא

ייקיית

עד שלא תנעץשהותיקין
הרעוב בדעה
וכו' דכתיב ייראוך עם שמש עכ"ל
עמ*ש בדברי הרמב"ם 1
בדיה יתכס*ה במים ודוקא במים עכורים
וכו' נרמז במשנתינו יתכס"ה יעשה
א;
פעולה להתכסות היינו יעכרם ברגליו וכיוצ
וכון
בדעה עד שיטייל לתוכן מים .חסורי
עיף מ"ש בדיוקי המשנה:
בא*ד בציעור המים שיטי"ל וכו' רביעית
עכ"ל נרמז במשנתינו עד שיטי"ל לא
אמר שיתן רק שיטי"ל היינו שיעור נטיל"ה
שהוארביעית כמ"ש במשנהמירביעי"תנוטלי"ן

לידים וכו'.
בדעה וכמה ירחיק וכו' ודוקא כשהוא לצדדים

או לאחריו וכו' .ג"כ מוכח מן המשנ' לא
אמרו וכמה יהי' רחו*ק רק וכמה ירחי"ק .הנה
העושה פעולת הריחוק בעצמו הנה הוא הולך
ופניולפניו .ונשארה הצואה לאחריו הבן הדבר:
תרי'ט בדיה אלא יקצר וכו' והשתא ג'
מחלוק"ת בדברוכו' עכ"ל .נ"ל דכונתו
לישב למה הכניס התנא דין הי' עומד בתפלה
וכו' לכאןדאיןכאן מקומהדבכאן מדבריםמדיני
ק"ש .ובמ"ש התויו"ט יתישב שפיר והלשון
שאמר ג' מחלוק"ת אינו מדוקדק דאין כאן
ם;
מחלוקת רק חילוקידיני
משנה ר' זב שראהקרי לא תנא גם כן בעל
קרי שראה זוב דהרי בראי'
ראשונה אין בודקין אותו ואפילו ראיתו הוא
באונס בבעלקרי .מכל מקום כשבאתהשני' שלא
באונס מצטרפת להיות זב א"כ בראי' ראשונה
הוא תמיד בעל קרי ואעפ"כ כשבאת השני' הנה
היא נקראתזיבה למפרע וא"צ טבילה לד"ת נ"ל
וע' בתויו"ט:
רנדה שפלטה ש"ז והמשמשת שראתה נדה
לכאורה סידר התנא בדרך זו ואצ"ל זו
רהרי נדה שפלטה ש"ז הנה היתה טמאה קודם
לכן וצריכה להמתין עד בוא עת טהרתה עכ"ז
בפליטתה צריכה טבילה לד"ת מכ"ש משמש"ת
שראתה נדה דמטיא חיוב טבילתה לד"ת קודם
לראיית נדתה מכ"ש שחייבת מבילה וב"ל לתנא

והיה

עב

תפלת השאר

ברכה

למיתגי בהיפך משמשת שראתה נדה .ונדה הזהאינו מן הצורך לאדם לחיותוכאכיל'חשת".
ו הדבר בשם תשמי"ש מצוה 1
שפלטה ש"ז והוה דרך לאזו א"ז ובפרט דמעשה רקהוא למצוהוכינ
התשמיש הוה קודם למעשה הפליטה .אבל סידר הרע*ב בדקה זב שראה וכף והמשמשת
מטתה שראתה נדה אחר ששמשה
התנא כן .כי היכי דתיקו פלוגתא דריי גם
אמשמשת שראתה נדה וכמ"ש הרע"ב הבן .עכ"ל .והרמב"ם כתב שראתה נדה בשעת בעילה
רהנחשמש*ת כתב
הרמב"םה עככי"נלוי .חלכאמהידנוה בדקה ולא ידעתי למה הוצרך לזהי
י פוטר אף במשמשת וכו' עמש*ל
ל
י
ע
ב
ה
בשעת
יר"
בדיוקי המשנה ותבין כונתו1
ו"ל תשרו לבעילה בשם תשמי*ש להיות הפועל

פרק ד'
משנה א' תפלת השחיר לא אמר תפלת
הויק"ר כלשון הכתוב ערב ובקר
וצהרים אשיחה ואהמה .אבל באומרו תפלת
הששר רמז לנו אגב אורחא דדעזחלת זמנה
משעלה עמוד השח"ר .הנה דמצוה להתפלל בהנץ
החמה כמד"אייראוך עם שמשזההוא רק למצוה
אבל התחלת זמנה מעמוד השח"ר ואיל
ך1
ןעןך כאשר תתבונן מ"ש דוד אעירה שה"ך
אני מעורר את השהד ואין השהייך
מעיר אותי ועיין בט"ו בהתחלת ש"ע או"ח
תתבונן למה קרא תפלת השח"ר 1
השחיר המנחיה בה"אהידיעהי"ללפימאי
דמסקינן בגמ'כולי יומא מצלי ואזיל
רק עד הזמן הקבועיהבילי' שכר תפלה בזמנה
אחר הזמן שכר התפילה יהבי לי' אבל שכר
תפלה בצמגה לאיהבילי' ומעתה ירוקרק אומרו
תפלת השחיר הידועה דייקא דיהויין לי' שכר
בזמנה 1
תפל*ת המנטעה ענין שם מנטעה עייז
בתויו*ט שהקשה הלא גם בשחר היו
מקריבין מנחה וי"ל ע"ש הכתוב תכון הסילתי
קטורת לפניך משאת כפי מנח"ת ערב ש"מ
דמנח*ת ערב יותר מקובלת .והנה עוד ידוע
למשכילים דברי מרן האר"י ז"ל זמן מנהיה
הוא זמן הדין תפלת יצחק .והנה ש"י עולמות
הסובבים את הכסא
(י"ג)מימינא מסטרא
דחסך אך*ך
משמאלא
בבקר
ק"ג
לכחנ"ח
יומא בהשקט האתר ע"נ מנחה בגי' ק"ג
בין והתבונן
ובחל עוד לדעת הרמב"ם דס"ל דתפלה אחת
ביום היא מדאורייתא מ"עממנין תרי"ג

יהי

איר

י

(ולעבד"ו בכל לבבכם עבודה שבלב היא תפלה
רק הנוסחהוא מדרבנך ולפי"זבתפילההראשונה
שביום תפלת השחר יצא י"א מדאורייתא קראו
לתפלה מתני' בשם מנחיה שהוא לשון דורון
ומתנהכביכולנותנים בזאת התפלה דורה להש*י
ו עפ"י פשוטו נ"ל,
חוץ העבודה המחויבתמיה
דהעיקר הוא כדברי הרמב*ן דומן מנוחת השמש
מן האור הגדול נק' אצלם הזמן ההוא מנהיה
מלשון מנוחה .והנה תיכף אחר חצות דניכר
הנטי' אל הערב מיקרי מנח"ה גדולה ובתשעה
ומחצ"האז נתקרר חום השמשבנטיתו הרבה לצד
השקיעה זה מיקרי מנחה קטנ"ה וראי' לדבריי
רהנה ר' יתודא ס"ל זמן תפלתשנוידה אינה
אלא עד פל"ג המלח"ה הנה מפלג ואילך עבר
זמן תפלת מנהקה ואעפ"כ הזמן עד הערב נק'
מנהיה דהרי כשאומר עד פלג המנחייה .הנה
נראה מדבריו דעד הערב הזמן נק' מנהיההרי
לך מבואר דאין התפילה נק' מנחיה רק הזמן
והתפלה נק' ע"ש הזמן והבן .ובזה יתודץ לך
תמיהת התיו"ט על הרעאב בד"ה תפלת המנחה.
ויתבאר אי"ה:
תפלת הערבאין להקבאע .הנה אמרו הכונה
בזה הלשון להשמיען רתפלת ערבית
רעית משוםדניתקנהכנגדאבריםופדריםולפי"ז
הכונה אין לה קב*ע שחון קרבן קבוע נגד
התפילההלזוכאינךשחריתומוסף וטנפםשבאים
ע1
נגד קרבן קבו
סידררא דמחגיתיןביארתחילהזמניהתפישת
המיציבים בכ"ידהיינו שחרית ומסג'
יערנית שהיא רעית הניחה לאחריהן השעפשו
הגההיאבכל עםמשא"כתיילתהשוספתושנשא

רהיה

תפלת השחר

עג

ברכה

לפיקים הניחה לאחרונת .ולשט מרס*ף ההא שונה במשנה גםדברי התנאים דלא ס4ל כותתתו
כי הקרבן הניתוסף בשבתות ובחדשים ובמועדי רק בכאן דבהצחרית ומנחה הלכתף כותי' דריי
י4י .על עולת התמיד ההש הנק' מדס*ף וכן וכי היכי דלא נטעה דגם במוספין הלכתא
התפילה הבאה ננד הקרבן ההוא
כוותי' שעמיכם ומאן דגרםלי' ס"לדיקי עלפי
ז
א
ג
ש
'
י
ת
ו
כ
ן
כ
ל
*
י
ק
פ
"
כ
ע
ד
'
ק
נ
ד
א
ה
ב
פושע נ4ל:
הרמב"ם יפי
' פלס המנחיה חצי המנחיה שם

י

נושל על עת מן היום (רצ4ל
חי
ד
רמ
יש
פי
תיבתמנהיה ו1א שם מפלוכו') והואכש
מןהים ב' שעות תץצי זמניות ונקרא תפילה
השנית מגח"המפניהיותתחילתזמנהבעתההיא
ופלג המנח"ה כשישאר מן היום שעה ורביע
עכ"ל הרי שלך לפניך כמש"ל כדיוקי הסהרנה.
דגלי ב' שעות ומחצה שקודם הלילה נקראים
מנחיהיהתפילה שמתפללין בעת ההתז נקראת
על שם הזמן .רק שלא ביאר טעם קרהשן הזמן
בשם מנחיה .וצ4ל דהוא אצלו דבר פסלם כמגש
הרמב"ן השקט החום והשיר (או כמ"ש בדיוקי
המשטס
י
הרעיב בדקה עד פש
ש
ש
מ
מ
ה
ז %מנחיה
קטניה ו1א מתשעה שעות ומחצה ע4ד
הליעהוכו' .נ"ל דרצ*ל כדברי הרמב"ם .הזמן
מןהיום שנק'מנהיה קטנההואב'שעות ומחצה
קודםוחצי הראשון מן הזמןהיה הואזמן תפלת
המגחה לת"י והרב הוייו4ט הביןמוקיונו דקאי
על הקרבת התמיד ולבך הגיח דבריו בתימא
ולדעתי א"א לפרש כונהו על קרבן התמיד רק

כמדשי

באטד יבלבד שלא יתפלל ערבית בזמן זה
שכיון וכו' .לא ביאר הכונה אם והקא
באותו יום שמתפ %בו מנחה אק להתפ %בר
ערבית אם גם בימים אחרים והדברים צריכים
עית
י ות9ן שףע אשח  "0מל"ג ס"א והוא שיעשה
ם
ת
ע
ק
"
ס
ו
ה
%
נ
ץ
ס
ל כחד
ועשן מ"א ה'(המגיה)].
תריו4ט בד"ת תפילת המבשה וכו' ותימא
מנחה וכו'
שהריב פי' בדר"י
י
ס
ז
ד
כבר כתבתילדעתי כונת הרעיבכדברי הרמב"ם
דהזמן נק' מנחיה והואבין לרבנןביןלריי
י
דהרמב*ם בפירושו כתב ובו'
נתן
טעם על הש"ס וכה עכ"ל עגהצ*ל
י
בדעה ר יהודקוכף בנ"א לפג וכףוכןהעידו
התוס' וכף ואע*פ שהואבברי"רבי לא
שגט בסהרנה דלא ספלבוותי' עכ"ל .הנה רב"י

באייד

היא

משנה ב' רבי נחוניא בן הקנה הי' מתפלל
בכניסתו לביהמ"דוביציאתו ת"ק.
הנה כל המפרשים והפוסקם כולם כאחד הסכימו
דחובה למימרינהו ע"כאציגה נאלפניך הנוסחא
המבוארת בגמ' ואדקדק בפירושםכידי4י הטובה

עלי,

בכניסתו מה קוא אומר

יהר*מ י4י אלקי .שלא יארע דבר תקלה על
ידי ולאאכויל בדבר הלכהוישמחובי
חבירי ולא אומר על טמא טומר ולא על טהור
טמא ובנוסח התויו"ט ולא על מוהר אסור .ולא
על אסור מיתר .וכ"ה בפי' הרמב"ם ורושש
ורמזים וכ"ה בכתבי מרן האדמי ז"ל) ולאיכשלו

חבירי בדבר הלכה ואשמח בהם.

ביציאתו מה הוא 1מר
ששמת
ם
י
ה
ל
א
חגי לפניך י"י
חלקי
מיישבי ביהמ"ד
א
ל
ו
שמת
חלקי מקצובי
קר12תנואני משכים והם משכימיםאצי משכים
לד"ת והם משכימים לדברים בטלים אגי עמל
והם עמלים אני עמל ומקבל שכר .והם עמלים
ואינם מקבלים שכר.אני רץ והם רציםאוי רץ
לחייעוה"ב .והם רצים לבאר שחת (עכ"ל הגב'.
וההויו4ס מסעם בהסחתו) שנא' ואתה אלקים
תורידםלבאי שחתאנשי דמים ומרמה לאיחצו
ימיהםואני אבטח בך
תתה נבא לדקדק בפירוש הדברים ויתבאר

מידה

י

דעת המפרשים,
ננא לדקדק בדברי המשנה אמרו לו
מהמקרעםלתפילהזו.הנהפירשורש"י
ותרעיבכשימר מה טיגאה .הנה במשנה שבירד
גרסינן בפירוש .מה טיבעה .אבל לגירסתיט
מעה מקונם לא ידעתי האיך יפול לשון מקורם
לבארו בלשתטיבעתוהנההצצתיבלשון הרמב"ם
בפירושו כתב בזה"ל ויש  %להתפלל אלה הב'
תפיסות יושב או עומד  1כמו שיזדמן ול"א

יהנה

עד

והיה

ברכה
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יחזי"ר פני*ו למזר"ח וכו' .נראה מלשונו דבא
לבאר אומרו שהי' מתפלל בפליה קצרתה.
היינו כדמיון תפל"ה קצר"ה שאמרו שמתפללין
בדרך במקום סכנה שאינו מדקדק בחזרת פנים
למזרח ובעמידה (כמ"ש בגמ' תפילה קצרה בין
צמדבין מהלך) והנה לבעבור זה קראו לתפילת
רנב"ה ג"כ תפעה קצר"ה היינו שראו שהין
מתפלל תפל' בלחש .ולא הי' מדקדק בחזרת
הפנים ובעמידה ושמלוהו מה מאג"ם לתפיל'
זו רצ"ל היכן וצא הקפדת המלמ"מ לתפל'וי
שאתה מתפללשאינד מדקדק להתפלל אל המקו"ם
המקודש היינו שכח ירושלים והשיב להם אין
זה מן התפילו' המחויבות בתקנת האבות ונגד
התמידין רקהיא תפילתיחידלנכנסים לביהמ"ד
על הצלחת התורה .זה מה שנראה בכונת
הרמב"ם ז"ל:

ךהנה נ"לעוד לבארעפ"יפירושרץ?"י והרע"ב
שפירשו בנוסח וישמח"ו ב"י חביר"י
הר"י רעיה שתב"א ע"ל יד"י שאגרו"ם לה"ם
שיענשו עכ"ל .לכאורה למה הוצרכו לפרש כך
ולאכפירוטו יהא רעוא שלא אכשל בדברי הלכה.
ואז ישמחוביחבירים האהוביםואני אשמח בהם
כשיכוונו לדבר הלכה כמשפט לאוהבי ש"צ ית'
שכל אחד שמח ושש בטובת תבירו אבל ההכרח
לפר ?,כך כדי להכוץ כמה קושית .והוא א' הנה
רנב*ה השיב בכניסתי אני מתפלל שלא תאר"ע
תקל"ה ע*ל יד"י הנה ביאר להם דזה כ%
תפילתו ואין בה דבר אחר ואם נפרש וישמח"ו
ב"י חביר"י יהא רעוא שישמח*ו .וכן ושבמ"ח
בה"מ כמ"ש הנה היא תפיל' אחרתואינהמענין
מורא התקלה ב' קשה אם הפירוש הוא פשוט
כמ"ש יהא רעוא וךישמהו והשמח' תהי' להם
כשלא אכשל הל"ל וישמח"ו בי תבירי אחר
שיאמר ולא אומר על וא' טהור טמ 14וישמחו
בי תבירי ע"ז שלא אכשל .ואמוין תמיד ~מר
על טהור טדצר .ולמה הכניס שמחת החבירים
באמצעהענין (ונ"ל דלבעבור זה שינה הרמב"ם
דל הגירסא בפירצתו .וגרס הכי כה"ר ונלא
השרע דברתילה ע"י ולא אומר על טדצר וכו'
ולא אכשל בדבר הלכהוכיה הגירסאבכתבי מרן
הארצי ז"ל .הנה העמיד שמחת החבירים בסוף

המבוקש .ונראי מזה שהוא מפרש כמץ שפירשתי
לעילהיינו כשלא אכשלואכוין הכל כהלכ' ישמחו
בי חבירי כמשפט לאוהבי שמה אבל לפי
גרסתיט בגמ' קשה כנ"ל) ע"כ פירשו ר,צ"י
וחרע"ב דמה שאמר וישמח"ו ב"י ואשמ"ח בהם

הוא בכלל חשש התקלהי

ךעךך קושיא אחרת מכרחת לפה"צ כדש"י
והרע"ב דאי כפשוטו א"כ אין כאן בית
מיחוש תקלה 'רק מה שיורה לאחרים שלא כדין
ויאכילם טריפת ח"ו וכיוצא (כי הכשלון בדבר
הלכ' סתם בסדרהלימודחןכאןאיסור כשמארז"ל
ב' תלמידי חכמים המתוכחים בדבר הלכ' זה
אומר בית אב של הלכ' לזה אינו אומר בית אב
של הלכ' .אעפ"כ וכו') 'והנה זה הוא דוקא
כשיאמר אסור מותר ובהיפוךאין כאן כשלון
ותקלה .וגם קהלה עפ"י דמסקינן דחובה
למ מרינהו לכלאדם .הנה לאו כ"עמורי הוראות
נינהו ולפי הנ"ל חשש התקלה אינה אלא
למוסמך להוראה ורחוק מרבו ג' פרסאות משא"כ
תלמידים במקום רבם דאסורין להורותאין להם
שייכות לתפילה דו ע"כ פירשו רשף'י והרע"ב.
דהמיהחם של התקלה הוא ג"כ וישמח"ו ב"י
חביר"י .הוא בכלל של ,החשש הנהזהאינו דוקא
לבעלי הוראות רק בסדר הלימוד והעשן ולפי"ז
י"ל בפירוש מה מקך*ב! לתפייך זו ששאלו
לדנב"ההענין הוא כך דבושת המה שמעו מפיו
נוסחהברכ'.והיומסופקיםבפירושן שלהדברים.
אם הפיהם? הוא וישמח"וב"י חביר"י יהא רעוא
שישמחו בי או הפירוש ושאשיצא בכלל חשש
התקלהשיגרום להםיוצרך .כשישמח"ועל טעותו
ונ"מ לדינא אם הפירוש הוא שיהא רעוצ
שישמחו .א"כאין חשש תקלה רק לענין וצראונ
א"כ תלמיר במקום רבה א"צ להתפלל תפילהזו
ואם הכונה .וישמת"ו ב"י חביר"י דוש מידרש
התקלה .א"כ גם תלמיד במקוםרבובעי להתפלל
תפל'זו .וזה ששאלודצכחה מקך*כ! לתפלהזו
אםצריך לדקדק בתפל'זודוקאעל המקוםדהיינו
כשהוא וחוק מרבו וחוששלטעות הוראה משא"כ
במקום רמו אין צריכין להתפלל .והשיב להם
בכניסתי אנ*י מתפלל שלא תארע תש"ה ע"ל
יד"יכיהפירונווישמתםב"י זהג"כ בכ %חש9

יל

דהיה
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התקל' ע"כאין אקו"ם לתפל'זו
.דאפי 1,במקום
ו
ה
נ
רבו חובה למימרי
י
רלפי*ז יקל כבהא
גירסא תלמודאדידן
ותלמוד ירושלמי דבתלכצד יהווךלמ"י
גרסינןמיה טיבעה של תפל' צ ודה?אלה הוא
כפקענו מה ה 80סיבתה וי"ל לפירושו דפירוש
וישמדו ב"י חביר"י ושא כפשוטו ולגירסת
תלמודא דידן מה מקך*ם היית אם צריכין
לאמרה במקום רבו והשיב דצריכין כי פירוש
וישמח"וב"יחביר"י הואכפירוש רה?*י והרע"ב:
נשובה פ ונחקורה לפי פירוז? רש"י
והרע*ב הנה סיום התפלן .ואשמ"ח
בהעם הוא ג"כ בכלל החטוטן כשיטעו התבירים
אז ח"ו אשמח בהם בטעותםויגיעלידי עבירה
ועונשואיךיהי' סיום התפל' בדבר שאינו טוב
והלא הרב' חשו חז"ל לזה משום אל תעמוד
בדבר וכו' והנה גם על תפלת יציאה מביהמ"ד
שמסיים והם רצים לבאר שחת קשה כנ"ליי"ל
רזהכונתהתויו"ט שהוסיף בנוסחתו הפסוק שנא'
ואתה אלקיםוכו'ואני אבטח בךמיהו לאמצינו
זה בגמ') מיהו ע"ז י"ל דכיון דברוועים מדבר
מדקאמר והם רצים לבאר שחת ועונש הרשעים
טיבה היא הכענין שסיים היש"ע הנביא ספרו
ופושעי"ם יכשל"ו ב"א) משע עלתפילת הכניסה
הקושיא במקומה עומדת דהרי על עצמו מסיים
ואהצמ*ח בהעם (ולפירוש רש"י והרע"ב הסיום
הוא בדבר שאינו טוב .והנה ראיתי בדברי מרן
האר"י נ"לשמסיים ג"כ בפסוקכיי"ייתן חממה
מפיו וכו' גלעיני ואביסה וכו' מידה בגמ' לא
וי"ל דרש"י והרע"ב סקל דהנה גם
מצתיפנ
י
ב
ילת היציאה מסיים בדבר שאינו סרב בלא
סקל
לסברא הש"ל) ע"כ צ"ל דהגמ' לאהבישה
רק שסח התפיל' .אבלודאי מסיים באיזה פסיק
שאינו משסח התפל' והת"ד בתפילת הכניסה
מסיימינן בפסוק והגמרא לא הביאה רק נוסח
התפל' נ"ל
תויו*ט בדיה שלא תארעוכו' אבל הכשלון
נדבר הלכ' לא קרטיב כשןשחביריי

פייגי

רקיעתה

י

רבו וכו' .לדעתי אין שת מספיק דמי יודע אם
ירבוחביריו ואפשרישב בדד בזמן משראה .אך
אוא לדעתיכיון דחותה על כל אישלמימרינהו.

ברכה

עה

הנה ל 9כ"ע כורי המשצתנינהו ובפרט העומר
במקום רבו לזה פי' הרע"ב דה"ק דיארע ח"ו
תקלה גםלמישאינו מורה אש רש"י ז"ל פירש
רעות שתיםכי פירש בדברי רנב"ה שהוא הי'
בודאי מח"ה הוראות ולדידי' צריכין למיחש ב'
ההשות
משנה ג' ר"ג אומרבכ"ליו"םוכף.ודאי אק
בשבתות ויו"ט רק הכוונה
כונתי
אומרו בכ"ל יך"מ דונה קי"ל הלכ' כדברי
המכריעוכאן הלכ' כר"ע דמכריע הואוקי*לאין
הכרעת דעת שלהטית מכרעת היית כשהשני
התנאים הראשונים לא גילו דעתם ש" 1לצדד
איזה חילוק ובא השלישי ומחלק דבר חדש אין
זה הכרע' (עיין ברש"י סוף פרק א' דפסהים)
והנה אם לאהיו ר"ג פרקי מגלים בדעתם שיש
איזה חילוקבין שגורה תפילתו לאינו שגורה לא
הי' נ"ע מכריע משא"כ ר"ג אומר בכ"ל יועם
אפילואינה שגורה תפילתו ידחוק נפשו להתפלל
דוקאי"ח שליכטתועלי'קאיר"ימעין י"חוקאי
ג"כ על מאמר ר"ג בכ"ל יו"ם ורצ"ל אפ-לו
שגורה תפילתו וע"ז בא ר"ע והכריע אם שגורה
וכו' ע"כ הלכתא כותי':
ן
ו
כ
ו
כ"ה
אם שמרהיכון מתפל"ל שמ"ע
הגירסא במשנה שבגמרא .ובמשניות
יתפלל נרא' דישחירי
קבין הגירסאותלדינא
.
ע
"
מ
ש
דסיפא אומרו ואם ל4מעין
יהנה הסיפא
קאי ארישא הנה אם גרסינן ברייתא יתפל"ל
הוא לשחצפוי הנה הוה ג"כ כסיפאכאילו אמרו
ואם לאויוצפל"לןמעיוו שמ"ע הנה הואציווי
וחיוב לבל יתפלל שמ"ע בשלימותכית שרואה
שאין תפילתו שגורה הנה כתיב למה לי רוב
זבחיכם ~גירסתהגמ'הוהכאילו אמרו גםבסיפא
ואםלאומתפל"ל1מעי 17שמ"עותינו רשותבידו
לפטור א"ע במעין שמ"ע .ואם ירצה להחמיר
רשאי נ"ל והבן וצ"ע בדבר:
,
ט
ו
מס'
משנה ד ,הערש"התפילתו קב*ע
מאי קב"ע אר"י בר אידי אחר
אחסעיא כל שתפילתו דומ'ע~,
ו כמשוי ורבנן
אמרי כלמי שאיןסימרה בלשוןתחנונים .הבה
כל שאיש יכול לחיץ? בה
ור"
י דאפ"תרריות
דבר
ויחא
וא
ירר
ינא יכולנא לחידושי ומר

י

ער

רהיה

תפלת השקד

ומיסתפינא דילמא מטרידנאאביי בן אבון ור*ה
וכו' כלשאיןמתפלי עםדמדומי חמהוכו'לייטי
עלה במערבאוכו'עכ"ל.והנה הרמב"םפי' בכאן
רצ*ל בענין קב"ע שישי"ם תפילתו כמי שיש
לו עסקוכו'וישלימהוכדי שישחמעבודתוויסיף
מעליו סרות ומעסןעכ"ל .תצאכדברי ר'אושעיא
בגמ' .וגם הרע"בפי' כר'אושעי1ב רהנה לא רצו
לפריס כרבהוכ"י ממאמר ר'זירקאח"כדמיסתפי
דילמא מיטריד ש"מ דלא פסקינן כוותיעע .וגם
כחביי ור"ח נמי לא דהאלייטו עלה כמערבא.

אבל לאידענא למה לאפירוטוכרבנן דרבים הם
נגד ר'אושעיה ונתל דתיבת הערש"ה לאיתכן
שפיר רק לדברי ר' צשעיא משא"כלרבנן הל"ל
הלממ"ר .תה שמדקדק הרמב"ם בלשון
י וכר1
שישיםתפילתוכמ
רהנה לפירוזן דר' אושעיא י"ל דנפקא לן זה
מקרא עבדו ' 211י"י בשמחה .שתה"
השמחה בשעה העבודה משא"כ מי שתפילתו
דומ'עליוכמתיא.הנה השמח' באהללאחזרהעבוד'
על שנפטר מן העבוד' וכבר נכתב אצליע גם
בפסוקי ההורה עבודה מחנ"ה את"ן את כהונתכם
והבן
י
'
מ
ג
המהל"ר ובמשנה שב ההוליך .מינו
בפיסוע שבגמ' גרסינןנמי האב"ך
וכעתאיןבידי לבאר
סכנ"ה שורש תיבת סכנה .אששר לומר שהוא
מלשון ותהי למלך סוכנות ויהוא
מלק"ןהיטצם שמחמם וממתיח הדם .והנה הפחד
מרתיח הום שמתהמם מחמתהמחד
בגמ'
נמי נדהההיקבין פחדא לביעתותואעיי
ההלע הש"מודאי הכונה שאצמר השם הצק'
ויכוין הנכתב כמו שנא' בירם" (ל"א)
אבל התנא משמיענו בזה שאומר הש"ם להורות
4מאגב שרחאבלימודומישנזדמןלו פסוק דרך
לימודו אם אינו פסוק שלם לא יאמר בפירוש
השנצתהכתוביםבו רק יאמר תיבת השים כמו
שיצא מנהגו בהזכיר בדברי חול .והנה במשנה
בגמ'גרסינןותקועי*י וכד  '%בקו"ש אות ד').
בכל פרשתהעבור לחדפירוצאבגמ'.אפ"
בשעה שאתה מתמלא עליהם עברתה
טרשה עובריה.הדין ברשמי פדצשפף'טד לפ"ז בכל

י

י

ברכה

פרשתהעבורנכלעניניפירחציםשיכולין לפרש
תיבת העבו"ר היינו עבריה עובר"ה ושכיכין
להתגונן למה יתפלץ בלשון המצאה כאשעוי"ל
דכיון שהגא במקום סכרהבכדייכרתהי' קטרוג
עלתפילתויתפללבלשוןבזהשאיןמובןהפירוש
כי אם בלב ולא תתודע כי אם להבוחן לבות
וכליות ותקובללרצוןבלאקטרוג.ועניןהתפיל'
הזאת אחר הפסוק הושעי"י את עמךוכד .דוצה
נאמר אח"כ בפסוק הנני מביא אצתם מארץ צפון
וקבצתים מירכתי ארץ .בם עור ופסח הר"ה
ויולד"תיתדווכף .הבהידוע לך צפון וצא מקום
הדין ומשםיונקיםהחיצונים אשר מדורם במשם
החוש והם רצועה להלקאה לחיביש וכל הסכנות
והיסורין באים מהם כמד"א מצפון תפתח הרעה
וא'.והנהכתיב אח"כ הר"הויולד"תיחדושיקוים
בהםהריוןולידהביחדהסוהנרמזבתפיל'אפילו
בשע"ה שאתה מהגמלא וכף כאהצה עובריהיהיו
צרכיהם לפניך הוא הליד"ה הבן ולאידך לישנא
בגמ' אפינך גשעה שהם שרשים לעביתה וכד
(ההעהפירושעול הרע"ב בכאן) דרורלי'מןהגני
טביאשצתם מארץצפויןדידועהואהעוברעבירה
הנ' פורש עצמו מן האילן הקודש ונעשה ח"ו
כמרכבהאלהקליפיתאהצרמדורם בצפו"ן במקום
תהו .וזהו הרמז בפסוק הנני מביא אותם מחרץ
צפון
בפרישתם לעבירה יפ*ז ללוחם
י
י
פ
א
ק
ו
ס
י מביא שתם הנא סרך ממש לפשק
דהפ הגנ
החיע י"י את עמך וכד .ע"כ בחר הרעיב
בשירושו לפרש הכחצנ' בשה הלשו
ן נ"ל1
משנהה' סי'רובבוכו' לאאגיר סתם השכיב
על ושזכור וכד .אבל השמיענו
ההה
שאירע כן בהזדממה שהי רוכב
מקדם הרגיע זמן תפילה אבל ודחי כשמגיע זמן
תפיל' אין לו להתעסק כרכיבה רק יתפר

יינב

*

מקודרי

ערד ויתפל*ל וכ"ה] במשנה שבגמ' ובמשנה
שבמשניות ל"ג תיבת ויתפל*ל י"ל כפשוטו
דהמסדר הגמי סידר במשנה אחת משנה
זאת עם משניות הקודמות דכול"ם מדבריים
מן עסק התפ.לות בדרך ובדחק ובסכנה
וכיון
שהם סדורים בכהונה אחת סד*א הי
ל
ע
ר
ו
מ
ח
ה
ב
רוכ
קאי על דברי ת"י

להיה

תפלת השחר

הקודמים דהיהצ כשהוא במקום סכנה ומתהלל
הפלה קצרה דגם לתפלה קצרה ירד ע"כהוסיף
תיבת ויתפל*ל דקאי על דצ8:לה הקבועה וזעא
ענין בפ*ע משא"כ במשניות ומא משנה בפקע
וכעת איןנידי לפרש יסתרי

יהזיר את פני"ו לצרד ירושלים כן פירש"י
ן עמהםועיין מ"שהתויו*ט
והרעצםיתדי
בשם רביה יונה הלח תישא נגד ירהצלים להוד
אדא כנגד ירושלים וביהמ*ק ובית קה"ק וכו'
עיי*ש עודוברי התויו*ט והוא תימאבעיני דמי
שיעמוד בקצה השלם בפנותהצפוניםוהדרומיים
יצטרך לרכוב עד אמצע העולם ולהפוך פניו
בכיוון ממש כנגד ביהמ*ק זה אסא ~מר ואציגה
לפניךללרוןהברייתא בגמ' ת"ר טומאומישאיני
יכוללכויו את שנזחותיכוין א"ת לבו כנגד א"י
שנא' והתפללואליך דרך ארצם ה" עומד בא"י
יכוין את לבו נגד ירושלים שנא' והתפללו אליך
דרךהעירהי'עומדבירושליםיכוין אתלבוכנגד
בהמ"ק שנא' והתפללו אל הבית הזה הי' עומד
בביהמ"ק יכוין את לבו כנגד בית קה"ק שנא'
וההפללו אל המקום הזה וא' נמצא עומד במזרח
למערב וכו' .וכהדו התוס' בדיה
מחזיר
ניבחו"ל יכוין כנגד א"י .ול"ג לב"ו
פד
ה" עומ
דאפניו קאי כדקתני סיפא הי' עומד במזרח
מחזי' פניו למערב עכ"ל .ותורתם אמת דודאי
עיקר הכונה להעקת התפלה דרך שער הכממים
קארגו מקחם קה"ק וא"א לומר אהצר כל אחד
מישראל בכ"מ שהוא באהבע כנפות הארץיעבוד
בתפילתו ביועזר דווש בקו הנווה נגר קה"ק
ממזן אךהווהקומרים בחומליחזירופניהם לצד
א"י אשר בארץ ההגא נבנה ביהמ"ק וגחוכו בית
קה"ק והעומדבא"יבאיזה מקום מארבערוחותיו
יחזיר פניו לצד ירושלים אתחר בתוכו ביהמ*ק
ובחתכו קה"ק וששמד בירושלים מחזיר פניי
לביהמ"ק בתוכו קה"ק נמצא תבין מי שאינו
בביהמ"ק לא תוכל ~מר מחזיר פניו נגד בית
קה*ק רק נגד יוזה1ליבנ אכל מי 12אי 1יכול
להחזיר חת פניו .כמו הכא ברוכב על החמור.
וה 1מניעה שאינו יכש להחזיר את פנע .הנה
א מלתאבההמייכוין לתכלית
רק בכונת הלביסלי
המכוון נגד ביהמ"ק שהא שער השמים נמצא

ברמה

עי

החגאדירן דוקנא הוא דלא קמתנילי'כסגדבית
ם וק בסיפא כשאינויכול להחזירפניו .אבל
ביכול להחזיר פניו הנה תנא בא"י קאי הכדגה
בהחזרת פניו הוא לצד ירושלים וכפרשיי
והרע"ב ח"א דלא ביאר התנא בפירוש ברישא
יחזיר אתפניו לצד ירושלים בבדי שילמדו ועת
גם בני חו"ל .דאין צריכין לצד ירושלים דוקא
ש לדעתי נטן בעזה*י והמ"י:
רק לצד א"יודי
משנהר הי' יוש"ב בספינתה וכו' ובמשנה
שבגמ' הי' מהל"ך.יעוד במשניות
גרסינן ק"ו בקרו"ן .ובמשנה שבגמ' ליתא ונראה
כדגה כתב הרמב"ם וכן הטור דאפילו לעמוד
איט צריך רק השפללמיושב ופ" הב"י הטעם
בקרת א"א שיעמרו מפני שממרועע לכאןולנמשן
ותתב התויו"ט דתך מעמא שייך נמי בספינ'
ובשםהש"י תתב דהטעם בספינה משום בעתותא
דמיא .עיי"ש והנה אי הטעם משום בעתותא
דמיאאין חילוק בין עומד ליושב ולטעם הב"י
דבקרון א"אלעמוד זה הטעם לאשייך וק בקרון
אבל בספינה ) 1בחסדא שפיר יבולין לעמוד
מהצר וצא ידוע לרבים רק לפעמים בספינה
קטנה אינם יכולין לעמוד או אפילו בגדדלה
בסופה וסערה או גלי הים הומים אינם יכולים
לעמוד .ולפ"ז י"ל בגמ' ל"ג או בקרוין דמין
הטעםבספינה ג"כ משוס דר"חלעתוד רק הטעם
משום בעתותא דמיא א"א לו לכוין הרוחות.
אבל ודאי יתפלל תפילתד מעומד ע"כ גרסינן
הי' מהלך ול"ג הי' יוש"ב ולגירסת המשניות
הוא כפי' הב"י וגרסינן ש כקרץ .הגה הטעם
דאינו יכול לעמוד וספינ' דומיא דקרון ושאיש
יכול לעמוד וכהסיגן הי' יחצ"ב דיתפלל ג"כ
תפלתו מיחצבי

הי

וכף בספינה וכו' משנתינו לא זו אף זו
קתני לגירסת הגמרא לא מיבעיא ספינה
דה"א להעמידה בנקל .וגםיש בהמרביצן המון
עם ולאירצו להמתין ע"כ התירו לו רקשיכוין
את לבו לבית קה"ק אלאאפילו אסד"א דבקלות
יוכלו להעמידה סלא דלא החורו קמיללגידמת
המשניות ל"מ ספינה דא"א להעמת" בקלות אלא
אפיתן קרון תאפשר להעמידו ולאמיבעיא קרת

עת

והיה

תפלת השחר

הגם דאפשר להעמידו אעפ"כ הנה הבהמות
שאינם בני דעת מנהיגים אותו .הנה הגם
שיעמידנו לא תתישב דעתו דקמיסתפי דילמא
יניעו הבהמות את הקרון בתפאום .אלא אפילי
אסד"א דיכולין להעמידו והמנאיגים הם בני
אדם בני דעת סד"א דלא התירו בכונת הלב
לחוד קמ"ל ן
מוחנהז' אלא בחבר עיר הנה פירשו
הכונה הוא בצבותך .והנה הרמב"ם
ז"ל הטעים הרבר .חב"ר הוא ת"ח ומסתמא
הצבו"ראינם מתפללים רק אצל הת"ת .ולויהי'
בהבריז לא ירענא למה לא אמרו בצבך"ך כמו
בכל מקום .ומה שישלי לומר בזה להיות בכאן
זכירת ענין צבך"ך הוא פעם הראשון במשנה
ותיבת צבן"ך פירשו דורשי רשומות עוזעא
ר"ת צדיקים בינונים ךרשעים בוא"ו המצרפה.
כי צריכין ישראל לצרף עמהם בחבורה את
הרשעים כענין חלבנ"ה בקטרת .הנה חברת
א יקראו אלא הב"ר
הרשעים באסיפת הקהלי
עי"ר מחוברים ומצורפים אל העיר וי"ל בכאן
דראב"ע טעמא קאמר דהנה תפילת המוספין הוא

ברכה

תפילה נוספת ואם האדם איה שלם ח" 4הגה
כתיב למהלי רוב זבחיכם וכו' .ע"כ לא יאפלל
אותה היחיד אלא בחב"ר עי"ש שמחברין הצבור
ומצרפין עמהם גם את הרשעים ותפילתם לרצון
לתניי"י הבן הדבר
ךעךד ארמוז לך את אשר עם לבבי מךט"ף
הוא בחי' תרספ"ת כתובה שנותן החתן להכלה
לחיבת היחוד השלם וה"ס יהרד"ה יךס"ף

י

(בגי' מרס"ף) תריו משיחיו .והנה דך"ד נק'
עי"ר כמ"ש הכתוב מל היום אשר הוצאתי וכו'
לא בחרתי בעישך מכל חובטי ישראל וכף
ואבחר בדך"ד וכו' הרי שלך לפניך 23לכר"ת
בית דך"ך נק' עי"ך(בגי' פ"ך מנצפ"ך כנודע
בנינה מהגבורות) ומעתה בין והתבונן בנבואת

יעקב אסרי לגפ"ן עיר"ה גפ"ן יוס"ף

כגופן דנצב וכו' (בן פורת עליעין תרגם אוגקלוס
ברי דיתברך כגופן דגצב על עינא דמיא (בראשית
מ"ט כ"ב) (המגיה)] הבן הדבר .וכיון שיכונה
"משיח בן דך"ך עי"ך נק' משיח בן יךס"ף

חב"ר עי"רבין והתבונן ויהיר שלא יאמר פינו

דבר שלאכרצונוי

פרק ה
ן עומדי"ן להתפלל וכו' .לא
משנה א ,אי
קאמר התנא אן מתפללי"ן אלא
וכו' וקאמר אין עךמדי"ן להורות דבתפילת
העמידה קמיירי ממילא אנחנו שמתפללים
מקודם בקשות ובועות ופסוקי דזמרה וק"ש
וברכותי' הנה כבר מקבלים ע"ע הכנעה ומורא.
וא"צ לשהות קודם תפילת י"ח ואפילו בתפילת
מנחה פרשיות הקרבנות ותפלה לדוד בהזכיר
גדולתו ית"ש וגדולי"י ומהולל מאדוכו' ושארי
השבחים 4צהנכנעלפניקונוונ"לעודדמשמיענו
התנא אין עומדי"ן להתפלל תפלת העמידה
דייקא .אבל תפילה המצטרכת לכל אדם בכ"ז
ועידן שמבקש מהש"י על הצטרכותו א"צ הכנה.
אבל אדרבא כתיב כי"י אלקינו בכ"ל קראינ"ו
אליהו האדרבא זה הוא האמונה הגדולה לאוש

הישראלי שיתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו
יבקש מןהש"י .והוא אמונהשאין הדבר במקרה
ההכל 4וא בהשגח' 2
מתרך כרב"ד רא"שהש"יפי'הכנע"ה.היינו
מי שמכניע א"ע הנה הוא כופףראינו
למטה כאילורגושו כבדעליו ואינו יכול לזוקפו
והרמב"ם פי' בכונ' ובירא"ה כמ"ש עבדו חת ד'
ביראה עכ"ל .ולפ"ז הכונה כובד ראש
מסתיר ומלביש אתז ראשו בעטיפה וכיסוי (ריי
קרא למאני' מכבדות"א)כעניןויסתר משהפני"ו
כי יר"א וכו:כי מיזמת הירא' מסתירין
י
צ.
חם
רי
הש
והפנים .והנה 4רע"ב ז"ל חרכנה ב' הפירו
המרע"ה ומור"א נראה דהקשה לכ"א מהפירושים
התנא בלשון סתום כוב*ד רא"ש .ת"ל
למה
יבון מכושר הכנע"ה לפירש"י ז"ל)
מל
לומראב

שי

והיה

עומדין

איי
אינו

מורעאלפי' הרמב"ם ז"ל) ,וגם לשון סעזו*ך
מובן כ"כ ע"כ פי' ומהע"ב דהם-ווייהו מצריך
צריכי דהנה תמצא בגדולי אנשי מעירה אשר
יריבןי"י הקוע בלבבם ,אבלאינו ניכר לרואים
פנימיות לבבם על תנועתאיבריהם תמצא בחו"ה
מעלות אנשי המדע אמר תראה פניהם שעלה
עליהם האור (לא ניכר הירישה רק השמח')
וכשתעמוד על הלבבות תראה לבבות נשברות
לאלקים .הנה בעבודהזו תפילה לא סגי היראה
פנימיות בתוכיות הלב .רק מיבעיא לי' להראות
הכניעה מחמת מורא גם באיבריו החיצונים
כעומד לפני המלך .וזה לא צריך לפנים דאם
מדאהכניעה באיבריו ולבבו לאכן ידמהבודאי
לאיהי'לרצון .א"כ תרוייהו מיצרךצריכי .וז"ש
הרעוב תרויההו הכבע"ה ומור"א ושמע לה מדברי
התנא מתך"ך כרב"ד רא"2ם היינו מתוכיותו
ופנימיותה יהי' הכוב"ד רא"ש ניכר על איבריו
הבן הדגר .גם לדברי רש"י והרמב"םההערציתי
להאריך והמ"יי
ךהנה יש לאלוק מילין להמשכיל על דבר.
בשתי אלה המדות הכנע"ה ומור"א בחי'

לא"ה יבחי' רה"ל .ענו"ה ירא"ה ייסע
ט וכו' למגדל עד"ך (בגי' לא"ה
ישרא"ליי

ברכה

עט

המה אתוין הפנימיים בתיבת ישרא"ל מורה
על נער פנימיי שלהם נשמה הפנימיית אשר
בחוכם אור פנימיי צוותיות ל"י המה שתיות
הקצוות מורה על אור מקיף שלהם .והנה בכל
נשמה מישראליש שד מקיף ואורפנימיידהיית
הנשמה בבואה להתלבש בגוף מה שהכלי יכולה
לסבול הוא נחה בפנימיות השף .והאור שהוא
ר חוץ לכלי ומתאוה
כבד על הכלי לסובלומיני
לאור מקיף .והנה אלה המצות אשר צונו י"י
אלקינו .הנה הן המה להאיר איברי נשמותינו
רמ"ח מ"ע נגד רמ"ח איברים הנהצריכין אנחש
לעשותם להאיר איכרי הנשמה בבחי' פנים'-
ומקיףשחטר כ"א הוא קומה שלימה (ע"כ מקבלין
עול מלכו"ת שמים שלימה תחילה בק"שהיינו
מלכך"ר 2בגי' ב"פ רמ"ה .רח"ם ארחמנ"ו מעם
י"י כאשר יהבתם אי"ה) והנה בעשות האדם
המצוה רק כפ" הדין המקובל מאירן באור
הפנימי ,אבל בעשות המצוה בדקדוקים שונים
ובתוספת מילי דחסידי אהגר לדברים אלו אין
גבול וקצבה בזהמאירין האור מקיף למשל מצות
ציציתצריכין להיותטווייןושעיין לשמןוצריך
להיות בכ"א ענף וגדיל הנה זה החוק והגבול
2ול המצוה בהעדר תנאי אחד מאלו התנאים לא
קיים המצוה ,הנה בקיימו המצוה רק כפי הדין
המקובל מאיר השרפנימי .אבל ישראל קדושים
הם מדקדקים ומחמירים בכל מצוה ומוסיפים
חומרות רבות למשל במצות ציצית הנ"ל .הנה
מדקדקים שיהיו לבינים ומצמר נקי ושיהי' כל
חוט כפול שמנהושיהיו נעשים ע"י בני תורה
וכיוצא לאין משער מה שכ"א מישראל מוסיף
מילי דחסידי בכל מצוום הנה לזהאין גבול זה
מחמיר יותר מזה .וזה מזה ,הבה ע"י המילי
דחסידי הללו (שכל) [שבכלן מצוה מאירין האור
המק.ף והנה כבר הקדמתי לך האור הפנימי
שבישרא"ל הוא אותיות רא"ש אחרון
הפנימיים שבתיבתישרא"ל הטהרהמקיףנרמז
באצוהל"י .וועח נצטוינו במ"ע 141ת=ו תעבוד
ולעבדו בכל לבבכםזו תפילה הנהעפ"י הוערה
יוצא י"ח המצוה כשיבקש ויתפלל בכ"י איזה
דבר המצטרךלו אבל חזאלסידרו סדרהתפילות

רח"ל) ובזה מכניעין ומבטלים הדע"ת דקליפה
עמל"ק נקרא כנעני מלך עך"ך ונכתב אצלינו
באריכות בענין בל"ק בלע"ם (ער"ד) אשר
נקשו לקבוע פרשיותה בק"ש קידם לתפילה
ויזי
ן כאן מקומם לבאר הענין באריכות ,והש"י
יעיל
ת משגיאות 1
ךהנה מקום אתי בעזר הצור לבאר לך הנלע"ד
ברמיזת התנא לעמוד שתפילה כנתו"ך
כוב"ד חא"ש הנה נכתב אצליב באריכות
בדרושים[יעויין בספרו הקדוש ,אגרא דכלה ריש פ'
תדומה(המגיה) 1בפסוק דבר אלבני ישרא"לויקחו
ל"י תרומ' מאת כל איש אש"רייבנו וכו' ע"ז
הפסוק דרשו חז"ל במדרש נבתר שם מעושר רב
וכתבנו שם כוונת מדרשיהם לדרוש תיבת
ישרא"ל הן המה אהווןלאי רא"ש (ע"כ אמר
דבר אל בני ישרא"ל ויקהו ל"י תדומה מאת
כל איש אש*ך ידבנו וכו' ואין להארכך בבאן
בבשור הפסוקים והמדומע) ההטה אאמון רא"ש וג' תפילות בכ"י דייקא וסידרום עפ"י סדרי

והיה

פ

ברכה

איןעומדיו

פרקי המרכבה העליונה .כי זה כלדימדם נברא
לעבו"ד את י"י הנה החמירו חז"ל ואמרו
שהשפילה צריך כל אחד להיות מהחסידים
ולהחמיר שיתפלל דוקא באופן הנאית יותר
עם כל החומרוהכית שהיא מהדברים העומדים
בדוכן של עולם .וז"שאין עומדין לד21פלל אלא
מתר"ך כוב"ד רא"ש שיכוין בכלעניניירינה
ואהב"היעם כל החומרות ובהסיר כל המונעים
עד שיכבד ההארה של הרא"שביצאבתוכיות
ופנימיית .ויתווה הארת אור מקיףכיל"י ב2י
ישראל ובריקןהיינו בעבודתם זו תפילה וז"ש
חסידים הראשונים היו שוהים וכו' .שהחמידו
מאד בכונתם בכדי שיהא להם ממילי רחסייותם
הארת הצר מקיף:
רעתה תבין הא דשאלו בגמ' תורתם מתי
נעשית ותירצו מתוך שחסידים הם.
תורתם משתמרת וכו' והוא לפלופ אבל הוא
הנרצה השמידה הוא מן האור המקיף שמורחים
ממט החיצונים כמ"ש האח"י ז"ל וכמ"ש וראו
כל עמי הארץכי שם יעי נק' עלי"ך דייקא.
והנה השכח"ה באה מן החיצונים כנודע וז*ש
בגמ' מתוך שחסידים הם הנה להםניתןלסיוטיה
הארת אור המקיף ע"כ הורתם משתמרת הבן
הדבר מאד
היר שוהי"ם שע"ה אחת החסיד רבינו יונה
הוכיח מהגמ' דבכאן שע"ה דוקא קאמר
(מדקא פרכינן בגמ' תורתן מתי נעשית ודווש
ומהראוי להתבונן למה שע"ה דוקאהיו שוהים
כיד
ונ"ל עפ"י מ"ש בתוספתאובירושלמי
עונו"ת וכל עונה ך*ד עיתי"ם א"כ יש בשעה

י

שחדב ביהמ"ק (שהי' לשם העבודה על מקום
המערכה
אמה)אין לו להקב"ה בעולפו
אלא ד" אתמקועתתי
של הלכה בלבד נ"ל תהנה הכיח
שהאדם עוסק בו בתורה אין לך ביפת שאיט
ד' עלד' דפחות משיעור זה איט נק' בית גם
לעניןמזוזהולעניןבתיערי חומהולעניןעורכי
מלהמהוכיוצא והנהבביתד'עלד'יש
י
ת
ע
ק
ש
טפחיםכי התורה שאדם עוסק בהלכות הקרבטת
כאילו הקריבוכו' .כל העוסק בחורתערלהכאילו
וכו' .וזהו אין לו להקב"ה אלא ד' אמהר של
הלכה בלבד והיא השע"מ אהצר החסידים היו
שוהים להכנת התפיל' במקום העבודה רנקע*ך
עיתים ליחוד הנ"ל .אברכה אתי"י בכל ע"ת,
רלפ*ז תוכל ג"כ להתבונן שוסתינו כדי
את לבם למקמם הנה הן
אמת חז"ל כינו להש"י בשם
על שהוא
מקומו של עולםואין העולם מקוסם (וגם
בגי'קי*
ף ונמצא לרז"ל במדרשיהם קך"ף זה
שמו של הקב"ה והכוונה יפ*י הפ"ה ךפ*ן
הפיה בגי' קך*ף) אבל עכ"פטימא בעי למה
כינה התנא במקום הזה להשם יתברך בשם

שיכרום

מקיים

ילקים

מקר"בו (יבמשנה שבגמ' הגירסא לאביה*ם

שבשמיים ויתבאר אי"ה .אבל לגירסתינו
במשנית טעמא בעי) ולפי יבריט הנ"ל הנה

תתבונןשחתנאדוקנאהוא דהגםשהכוונהבאומרו
כדי שיכוונו את לבם למקיעם "וא על הש"י
עכ"ז דמז השעיה הואנעין רם המקך*ם סוד

היחודהקדהצאשרהואתרמוזבקביעותהמקך*ב2
יטעה המיעי
רטפחים הואהנרמזג"כבמהייתהשע"ה
תקע*ו עית
אשריםעםוכנ"לי
תקע"רעיתיםובני יששכריודעיבינהלעיתי"ם רארכחר לד עוד את
ד
ו
ס
לבבי קביעות
(למה דוקא תקעת עיתי"ם והוא) לרןת מה
מקריבו יתפלה נ"ל שהוא כענין

יעשה ישראל(היינו כל מגמת ישראל בעבודתם
ותפילתם ותורתם ומצוחם .הוא לשם יחוד קוב"ה
ושכינתי' הואיחוד וחיבור מדתיסן"ך עם מדת

יסוייד

מלכוית
מלכו*ת בגי' תקע*ו מיס
תקעץ בריתות שנכרתו על התורה .והנה מקום
המעיכה במזבח בבית שני (קרא אהטכחו ודרשו
ועשו מקום המערכה) רעד אמות על רקד אמות
הרי תקע*ו אמות שזה מעשה העבודה בעבוד
היחוד כנ"ל,ךהנה לדעתי זה שאמדו חז"למיום

השרטוט של התורה טרםגילוי האותיות תורה
החלמה רצך"ן הקדום והוא כעין מאמר
כראשי'ת (נמי מאמר הוא) ולא כתיב בי'
ריאמ*ר (כי לא נתגלו עדיין הלצתיות
כמ"ש הקה"צ מהרוקב זצוק"ל) הנה קביעות
מקרבז יתפלה .הנה המקצעם הם השרטוט
לאותיות התפילה שיתאמרו ויתגלו אח*נ הגה
צריך לשהות מקודם במשיים הקבוע להעשות
שרטו*ט .שהוא הרמוז
ואחוכ יתחברו

להרצין

והיה
ב נדקדק אפילו
(מאותיות) [האותיות]בהרציען יטשיתפילתם אבל למלכי אוה"ע פוסק.ומיג
תקבלברציתן(ובזהתתבונןרבדירש"יוהרע"ב המלך (הידוע מלך ישראל) שואל בשלומו לא
אין עאדין

שרהי4ם שעה אחת כמקום שבט להתפלל) וזה
שדקדק התנאכדי שיחווט את לבם לטהך"ם כמו
שהמקום הוא שדמום קודם לאותיות כמוכן הלב
מכוין ומחקיק הדברים קודם לד.בור ואח"כיהיו
הדברים היוצאים מן הלב לרצון וז*ש בסיום
התפילה יהיו לרצו*ן אמרי פ"י והגיון לב"י
לפניך וכו' הבן הדברים על מתכונתם.
רהנה במשנה שבגמ' גרסינן כדי שיכווט את
לבם לאביה"ם שבשמיים ואעתיק
רברי האר"י ז"ל מ"ש רז"ל כי החסידים
הראשונים היו שוהים וכו' והמעם הי' מפני
שקודם חורבן ביהמ*ק לא הי' פירוד בין זן4ן
ותמידהיו פב"פ לא פסקזיווגתן וכו'כי לאהי'
בהם חסרון ולא הי' צריכין לתפלתיט כדי
להמשיך מוחין אל זו"ן לזווגם פב"פכי מעולם
לאהיו המוחין מסתלקים כזהם וכו' ואמנם אחר
שנחרב המקדש בעוונינו נסתלקו השחין מזו"ן
ולכן אט צריכין להתפש בכ"י כדי להחזיר
המוחיןכדישיזדווגוזו"ןואמנם אחר גמר התמלה
נחזרים המוחין להסתלק וחוזר הדבר לכמות

שהי' עכ"ל
י
נק' אבו"ת
אומר

לך מוחין
רמעתה הנה
כטדע
שמיים נק' הז"א ממילא אביה"ם
שבשמי"םהיינו המוחין שבז"אוהדברים ידועים
להנמבכילים והפה בזמןיבינו הקרוש אמרו
חסידים הראשוניםהיושוהים וט' .הנהבימיהם
סיפרו לנו מהנהגת החסידים הראשונים שהיו
בזמן המקדששגוז לאהיו המוחין מסתלקים ולא
הי'מןהצורךלתפילתינו רקלעוררדוצוןהעליין
ביתר קיאת ויתר עוז בכל פעם .הנה סיפרו
לנו שהיו שוהים וכו' כדי שיכוונו את לבם
למקך4מ וכמש"ל אמנם בימי סידור רבינא ור'
אשי מישרו לנו מהחסידים שהיו אחר החורבן
שהיו שוהים .כדי שיכוט את לבם לאביה*ם
שבשמיםלעוררהמוחיןבכדיליחדהדודים והשם
השב .כפר ויהיר שלא יאמר פינו דבר שלא
כרצוע1
' בה"אהיריעה רמז למה
אפילו המליךינו
שאמרובגמ' לאשנו אלאלמלכיישראל

ברכה

ישיבנו הנה רבותא קמ"ל מכש"כ כמטיט שואל
בשלומו .דק המלך בא ומצטרך הוא לישאל
בגילומו וכיוצא ודאי לא יפסיק .ולכאורה הא
דדייקינן אבל למלכי אוה"ע פוסק .הנה י"ל
דוקא כשהמלך שואל בשלומו ישיבנו אבל הוא
לא ישאל גם במלכי אוה"ע אבל האמת איט כן
דזיל בתר מעמאכיון דחשש סכנה הואאין לך
דברשעומדוכו'יז*ש בגמ' לא שט אלאלכנלכ*י
ישראל אבללמולכיי אוה"ע פוסק .הנה הי'די
לשיאמר מלכ"י ישראל.וכלכ"י אוה"ע .ואמר
שטפן.
למלכיי להורות בשביל המלכים
ק
ו
ד
ו
ובזה נב.ן המיתיב"י בגמ' אח"כ עץי*ש י

בכי

ואפילו נחשוכו' .הנה אמרו בגמ' דוקא נחש
שאינו נושך בודאי אבל עקרב פוסק.
ולכאורהיפלאבעיני הדברכיון דגם בנחש הוא
ספק סכנה ,ואין הולכין בסכנה אחר הרוב הלא
תראה למלכי אוה"ע פוסק וזה ג"כ איט בודאי
שיתרגנו ואעפי"כ פוסק .הנה גם בנחש שהוא
ספק סכנה למה לא יפסיק ואפשר לומר עפ"י
מה שאמרו"ל ברצות י*י דרכי איש גם אויביו
ישליםאיזו זה הנחש דרורוכן.דהאייב הראשזן
הבאמר בתורה הוא הנחש דכתיב בי' ואיביה
אשיתבינך וכף ובין זרעך וכו' .הבתי"ל לפי"ז
דקאי אמתי דסל~ק מיני' פייט אותן המכוונים
אתלבםלמקום .הנה הםובוקים ברצו"ןוכטאמיל.
הנה הוא ברצועת יאי דרכי איש (ברצוצתיעי
רצו" 0הנהגםשיביו (הנחש)ישליםאתו.ולפי"ז
נוכל לוגמךמי שאנט בטוח בעצמו שמכוין את
לבו למשם צריך להפסיק אבל נוכל לומר שפיר
דעל כל המתמללים מדבר דהנה מה שהקשו
הפלסופיםהאיך נוכל לומר דהתפיל' מועלת א"כ
כביכול הוא ית /שמו משחנה מדציך אל רצון.
והאיךשייך לומר באחדות פשוטה שינוי רצו*ן.
והרבה דברים נאמרו בזה מפי קדושי עליונין
אבל פשטיות הדברים הוא שהכל הי' ברצון
הקדום כביכול דוץיט שהי' כך ברצון הקדום
כשיהי' הזמן ההוא והאדם ההואויתפלל כךיהי'
כך וכך ומ"כ תפילתינו וצא לעורר הרצואן
הקדום וע"כאמפרים אח"כיהיו לרצת וכו' וא*כ

פב

רהיה

אין עומדיך

ברכה

המתפלל יהי' מי שיהי' ע"כ מאמין בדבר הזה ןי*ל עוד דהנה רש"י והרעיב כתבו מזכירין
דבזולת זה מהיכן יבא להתפלל וא"כ שייך על
גבורות גשמים משי"ב הרו"ח ולכאורה
מדוקדק
ו
נ
י
א
כל המתפללים לומר ברצותי"י דרכי איש גם
ראין הכוונה על משי"ב הרו"ח
אויביו ישלים אתו ויש להרחיב הדברים :דאותן שמזכירין טל בימות הקיץ מזכירין ג=כ
[עיין בספר ניטוקי או"ח מנכדו הגה"ק ממוגקאטש
זצ"ל בסי' ק"ד מ"ג שמאריך הרבה בקושית הט"בר

זצ"ל המגיה]

יא

כרוך עלעקב"ו יפסיק רבותא קמ"ל .הגם
דכתיב בי' ואתה תשופנו עק"ב .והנה
רואה שהוא כריך על עקב"ו באופן שנא' לו
אעפ"כ 4א יפסוק מכש"ככשאינו כרוךעל עקבו.
ולפרז משנתינו לא ?ו א"ז קתני לא מיבעיא
מלך דלא ישיבנו אלא אפילו נחש כרוך
על עקב"ו שהוא חשש סכנה יותר דנזכר חטא
אדה"ר שנא' ואתה תשופנו עקב קמ"ל לאיפסיק
הרע"ב בד"ה אפילו נחש וכו' דוקא נחש
ברר"ב מעמיםאינו נושך אבל עקרב
או אפעה מן הדברים שודא"י נושכים וכו'.
לכאורהדבריו ז"ל צ"ע התחיל ברישא דוקא נחש
ברו"בפעמים וכו' משמע דברוב"א תליא מלתא
ובאם הוא דבר המזיק ברו"ב מחויב לפסוק
ולבסוף מסיים .אבל עקרב וכו' מן הדברים
שודא*ינושכים וכו' משמע אבל אםאינוודא"י
אפילו רו"ב לא מהני והנה יש להתבונן ע"ז ג"כ
הרי למלך אוה"ע פוסק הגםשאינוודאי שלהרגנו
כדאשכחן בגמ' בההוא חסידשפייס להגמון ונ"ב
לדעת הרע"ב דבבעל בחירה צריך לפסוקאפילו
בספק סכנהכיון שהבחירה חפשית משא"ככאינו
בעל בחירה הגם דבדבר שההיזק ברור צריך
לפסוק ואעפי"כ בספק היזק לא יפסוק:

משי"ב הרו"ח (ע"כ הרמב"ם בפירושו פירש
מורי*ד הגש"ם) וי"ל כוונתם לבאר לשוןמזכירין
ע"י אחרים דהיינו דהגם דכוונת ההזכרה היא
רק על הגשמים צ"ל כפי הסדר הנהוג בתחילה
את הרוח ואח"כ מוריד הגשם .ועש
משיב הש"י
ה
ו
הרוח מתה
ח
ו
ר
ר
מ
א
נ
ה
הגשם
כענין
צפון
תחולל גשם:

ושואלין הגשמים יכ"ה

ברש"י בברכת

השנים וגירסת המשנ' שבגמ,
ושאל"ה בברכת וכו' וכ"נ גירסת הרע"ב וי"ל

רבת בת שאל"ה יכלול גם ט"ל כענין הנהוג
לומר ותן ט"ל רבחט*ך .ולפי הגירסא ושואלין
הגשמי"ם .הורה לנו שאין הטונה רק על שאלת
הגשמים משא"כ ט"ל אין חובה להזכיר אפילו
בשאלה דאינו נעצר לעולם:
סידררא דמתניתין ודאי הזכרה היא קודם
לשאלה בזמן והבדלה סידרה התנא
י נכל ,
לבסוף הואיל דפליגי בה תנא
רכחהך4ארי ליתן טעם למה נסדר דברי ר"ע
קודם לדר"א וצ"ע כעת
משנה ג' האלמך על ק"צ וכו' ופירש"י
האומר כן בתפלת"ו (ועמ"ש להלן
בתוי"ט והאודאידמיירי בתפילה דוקא דאלת"ה
מהשייכותיש לזה בכאן אלא על כרחך דבתפל'

קמיירי אבל דרך דרשאו פשט מותר(ועיין מ"ש
בדרשותינו על הוצרה) ובזהיונח לט מה שתרגם
כןיונתן בןעוזיאל בפירוש המצוה שהלוח הקן
רלפי*ז משנתינו
תתפרש בדרך לא זו אף זו האומר על ק"צ יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר
באופן זה לא מיבעיא מלך ישראל
שמך מודים מודים וכו' יש למתבונן
שבודאי לא יהרגנו לא יפסיק אלא אפילו נחש מהיביחיתי ס"ד למימר לשונותכאילו בתפילה.

י

שאינו ודאי דכמה פעמים נושך .אעפי"כ כיון
שאינו בעל בחירה לא יפסיק ומהראוי לתת לב ועוד מהראוי להבין למה תנא משתקי"ן אות"י
ה"ל לדינא לשיתני ל"א יאמ"ר האדם על ק"צ
עוד בענינים הללו להלכה,
וכו' ועל טוב וכו' .ונ"ל לומר דהנך ג' ענינים
מ מזכירי*ן יכו' .בכאן יתכן מזכירי*ן הנשנים במשנתינו .הנה כוונת האומרם בתפילתו
ע"י אחרים די"ל דהתנא מרמז הוא טובלפי כוונתו וכתורההוא זולת שיש חשש
הא דבעינן שהשליח צבור יזכיר להקהלויכריז מפני הטועים אשרישמעו ולאידעו לפרשהענין
להם קודם
הם:
ויטעו ע"כ צוו חז"ל להשתיקו והוא עפ"י אשר
ואח"כיאשני

והיה

אין עומדין

אבארלך.על ק"ציגיעו רחמיך ותא ע"פ המבואר
בת"ז כד אימא מתתרכת שעל בנין וכו' עי"ז
מתעורר זכירתהענין בכל העולמותאיך כביכול
אימא קדישא מתתרכת מעלבני' .והנה כל ממנא
יליף זכות על ענפיןדילי' .ואומר הקב"ה ולמה
לא תלמדו זכות על הבנים קדושים וכו' ואז
מתעוררים הרחמים מעולם לעולם עד עולם וכו'
עיי"ש בת"ז .והנה האומר בתפלת על ק"ן צפו"ר
יגיע"ו רחמי"ך הנה הוא מעמיק בתפילתווכוונתו
לסובה לעורר הרחמים על מצות ק"צ .להזכיר
איך אימא מתתרכת מעל בנהא וזוכר הקב"ה את
האם והבנים לרחמם אבל אעפ"כ החכמים גזרו
משתקי"ן אות"ו מפני חשש השומעים שיתלו
מצותיו של הקב"ה בטעם והם גזירות המלך על
עבדיו כמהבר אבאר לך להלן .והנה האומר על
טוביזכר שמך הוא ג"כ דבר עמוק וכוונתו עפ"י
ן הקב"ה מיחד שמו על וכו' רק
מה דידועיאי
על הטובהוכענין 2ואמרז"ל בסטוק ויקראאלהים
לאור יום ולחשך קרא לילה ולחשך קרא אלקים
לילהאין כתיב כאן ללמדך שאין הקב"ה מיחד
שמו על וכר והוא אשר פירשנו בטוב טעם
פרשיות טבחן הנביא בחגרה וכי תאמרו איכה
נרע את הדבר אשר לא דברויי' אשר ידבר
הנביא בשם י"י ולא יהי' ולא יבא הוא הדבר
אשר לא דברוי"י וכו' והנה קיי"ל להלכה דלא
יתבחן הנביא רק בהתנבאו לטובה ולא יהי'
הדבר ולאיבא .בזהיודע אשר הוא נביא שקר
אבל בהתנבאו היפך הטובה בזה לא יתבחן
כמבואר הדבר בגמ'ועיין ברמב"ם .והנה בתורה
נאמר הדבר סתם אשר ידבר הנפיח בשםי"י
ולא יהי' וכו' ופירשנו בזה ומהתורה מבארת
היטב אמרי' כשמרה אשר ידבר הנביא בש"מ
'" .היינו בהתנבאו לטובה אשר הש"י מיחד
שמו קל הדבר בזה יתבחן הנביא ועת לקצרכי
אכ"מ ,ונחזור לעניינו ,הנה האומר בתפילתו על
טו"ב יזכ"ר שמ"ך הנה נחמדים דבריו עפ"י
כוונתו באמרו רבש"ע עשה עמה אות לטוב' ואז
יזכר שמך ע"ז משא"כ בהיפך ח"ו אבל אעפי"כ
צווחכמים לשתקוכי ימשך מזה טעות לשומעים
בחושבם שאין להודות לתשעי דק על הטוב ,וכן
מודיהם מודי"ם כוונת המתפלל .יוכל להיות

ביכה

פג

כתורה באמור להש"י נודה לך על הטוב' וטרה
לך וכו'כיחייב אדם לברך וכו' כשם שמברכין
על הטובה אבל אעפי"כ צוו חז"ל להשתיקו כי
ימשך ח"ו מזה טעות לשומעים בחושבם שתי
רשויות ח"וזה מהשרצינו לבאר,
עפת הדברים האלהיונח לנו מאר בגמ' הושא
דנחית קמיי דרבה אמר אתה חסת על
ק"צ אתה חוס ורחם עליט אמר רבה כמהידע
ההוא מרבנן לרצויי למארי' א"ל אביי והא
משתקין אותו תנן ורבה נמי לחדודי לאנני הוא
רבעי עכ"ל .הנה כל בעל דעת יעמוד משתומם
וכו' בשביל החידודדבוביייוציא רבהמפיו ובר
שאינו אמת וגם מן התיבא הוא מה הוא החידוד
בזה הלא משנה ערוכה הוא ידוע' לכל ברבי
רב דחד יומא אבל לפימ"ש יבואו הדברים ע"נ
דבאמת עפ"י המבואר בת"ז במצות שילוח הקן
הנה הלשון הזה בתפילה הוא ריצוי אמרים
להיוצר כל הוא אלקינו אבל חז"ל צוו להשתיקו
מפני השומעים שלא יבואו לידי טעות .והנה
ההוא מרבנן דנחית קמי' דרב"ה הי' סוברכיון
דהוא קמי' דרב"ה ותלמידיו ובית מדרשו ת"ח
אין כאן השש טעות ומותר לז להרצות אמרים
כאלה לפני הש"י ובאמת אין הדין וההלכ' כן
כיון דנגזר מפי חז"ל להשתיקו אין לחלק בין
מקום למקום ואסור הדבר לכל .ולפי"ז תבה

אמת אמר ידע ההוא מרבנן לרצויי למצרי'
שבאמתלפיכוונת ההואמרבנןהואריצוי דברים
בעומקאבלאעפי"כארי'הואדרביעעלי'איסור
חז"ל ואסור לומר כן בתפילה אפילו לפני גדולי
הדור וזה דבעי רבה לחדודי דאביי שישיב והא
משתקין אותו סתם תנן ואין חילוק בין מקום

למקום נ"ל:
לשוו הרמב*ם בפירושו מענין מ"ש על קן
צפור וכו' משתקין אותו מפני כיהוא
הזלה טעם זאת המצו' בחמלת הקב"ה על העוף
ואיןכןוכו' אבלהיא מצו' מקובלתאין לה טעם
עכ"ל נ"לאין לומרכן בתפילה דבזהיבואו המון
עם לטעות באמרט שוה הוא תכלית טעם המצוי
וחלילה לאדם לומר כן שיבוא לתכלית טעמי
המצהלכי הן הנה חכמה חלקית וחכמתו ית"ן
הואבבלי תכליתואיךיגיע בעל שכלית להקיף

פד

והיה

כרכה

אין עומדיו

שכלאלקי וכשיבוא האדם לטעותבחושבושיודע שאינם יודעים להתפלל בשם שנא' אשגבהוכי
היטב טעם המצו' יבאלירי טעות לבטל המצו' ידע שמי יקראנו ואענהו .ונ"ל לפרש דבריהם
בזמן מן הזמני' ומזה נתפקרו החוקרים וביטלו עפ"י פשוטו עפ"י דברינו הנ"ל שאינם יודעים
ה שהוא
המצות בחשבם שציוי עשיית המצות בפועל להתפלל בשםהיינו באימ"הךיבירא"
המכי' הם רק המצא' להשיג עי"ז איזה שכל הוראת השם דגכבד ע"ב נמסר לנו באימ*ה
שעלה בדמיון רעיונם המוגשם והשבוכיון שהם וביראיה .אימ"ה יךא*ה בגי' עביך לזכר
כבר השיגו המושכל הזה אין להם מן הצורך זהכינולשליחצבורשצריךלהתפלל בשםויוקהו
ר לפני ועזיבה נ"ל:
לגשמיות עשיית המצוה בפועל .והגה זה סיבה הש"י ממעון קרשו.עפי"
לביטול כל התור' ומצותי' ת"ו שרהוב צווח כל לונפי*ז פירשנו בספרנו (אגרא דכלה) ויבא
המצו' אשר אנכי מצוה אתכם היום תשמרון
הפליטויגד לאברםהעבך"י .בזה שבא
לעשות לעשות וריקא עשי' ממש אין לך פטור הפליט וקרא אותו עבך"י והסו שוכן (מכבר)
בש
א"סוםבע"נהיןואמיעןשיליךתםמבכויאאלנכביואהולאתכהלמיצתוההוטאענים באלוני ממרא וכו' ונשתקע ממנו שם עברתי
אזי התבונן מזהכי השם בכבודויצאלפניו ע"כ
הבןתיבר ע"כ גזדו אומר"ז"לאין טעם למצות יצא הנלתם בגוים ההם .והוא אשר נרשו
ואין הכונה שאסור לחקור אייה טעם למצוה בדגרי אנשי בכה"ג בסיפור קריעת י"ס והים
אדרבא מצוה גדולה לחקור בפרד"ס ולהמציא בקעתלפניהםךיעבך"ך בתוךהים ביבשה שאז
טעמים כ"א כפי אשד הנן אותו הש"י במדות נתגלה השםהגדולבכבודו .ונמסר להםג:אימ"ה
והשבל אבלישבילויבין שלא גא להבלית הטעם רבירא"המניןעב"ר וזה שיש לרמז בדבריהם
ביאין להם חקרוסוף ע"במחויבלעננות המצות במס' מגילה ךיעב"ך מרדכי שעבר ערקומא
זה בג"ש משבלת להם כתיב
בכ"זועידן בפועל ממשאפילו במקום שלאשייך דמיא .ונ"ל
י
ג
ד
מ
ל
ש
הטעם שהוציא הבן הדבר וכבר הארכנו בזה הכאדיעב"ך מרדכי וכתיב הכא ויעברוגיחוך
בס"אוידיד הקורא הרבההי' להאריךבענינים היםאבלאגחגולחנדע מהמשמיענונזהבמגילה
האלו ובלשון הרע"ב ודעזוי"ט בכאן אבל עת הנק' לפרסום הנס בכל דבר אבל משמיענו דהנה
להשותולדבר בקונטרס בפ"ע הדבריםבאריכות; אצל הים היו ישראל נתונים בדין כמשארז"ל
העךב*ר לפניהתיב"ה נקראבפיחכמינוז"ל שהי' הקטרוג הגדול הללו וכו'יהללו וכו' ולא
ומבליח צבורכי הש"צהי' עומדלפני היו בדאים להינצל ונגלה עליהם השם הגדול
התיב"ה שבו הס"ת מתהתולישנא דעדב"רנראה בכבודו ע"י אימ"ה ריראקה כמד"ס ויירא*ו
דלישנא דאקדומי הוא שהוא מקדים ומתחיל מאד ויצעקו ב"י אלי"י הנה גם בכאן נהחייבו
התפילה ונתקן הלשון ע"ש הכתוב ויעבו"ר שונאיהם ישראל ולא ה" מקום להנצל .הנה
מלכם לפניהם וי"י בראשם .וג*כ קראו לש"צ הפישל ישועות בקרב הארץ פעל ועוין ע"י
עובר ע"ש הא דלמדו רז"ל מפסוק ויעב"ר י"י מרדכי שעבר ערקומ"אדמי"אונזכרלפניו יתפש
עלפניו וכו' מלמד שנתעטף הקב"ה בש"צ וא"ל השם משכבד בכבודו שנגלה להם על המים
בעברתם ביבשה ע"כ נרמז במגילה בג"ש
למשה אם יעשובנילפני כסדערברהיזךה וכו'י
ךעךך יתפרשלשון העבר ע"ש
כה אמר
מקרייןי"סושע הדבר
י
תף
ו
נ
ח
צ
ש
ו
.
ם
כ
י
ת
ו
ב
א
ה'בעב"ךהנהרישבו
ת
ב
י
ת
הפ
ן
*
ב
ר
ס
א
ר
י
ן
*
ב
ר
ס
א
ל
ו
לשש
חרטת .וימאן אדום מתרגמינן וסרי*ב
נש עברי"מ לשון עב"ך נין ונכד לשם בן
אדומאהן
נח(.וההא)[והנה]בתיבתעב*רנרמזהשםהנכבד
א מתחיל מתחלת הברכה שטעה ב"ה
שםע"בשלויסע 1באויטשישבורי"ואותיות מנין "י
מנין יךא*ה ותיבות כמו שהם כתובים כחורה
ויש נוסחאות שטעה ז"ה .ונ"ל לפי
ק
ר
לפנינו הם ניו מנין אימ"ה .ואמרו רז"ל הגירסא ן*ה הנה לא קאי על האחר העובר
במדרשיהם מפני מה צועקים ואינם נענים מפני במקום הראשון יתחיל מהמזלת הברכה שטעה

שי

והיה

איןעומדיך

ז*ה חיט "ראשון משש"כ אם הראשון בעצטו
יישב ועתו וחזר לתקן טעותו יתחיל במקום
שפסק .אפילו באמצע הברכה וא*צ למשתיל
מתחילת' ולפי מה דגדסינן שסעה ב"ה "1
לפרש אפילו הרטשת בעצמו כשחזר יתחיל
מתחילת הברכהכיו
ן שהיתה כבר מופסקת נ"ל;

צוש5ז בשו"ע אףח סף קכ"ו ס"א .ובס-ב מק"ג]

ולסגיה)
משנהד' העוברוכףלאיענהאחרהכהניע
חנף הידועיםהיינו הרשאים את
כפיהם בתפילה וקשיאליליתני מבואר לאיענה
אחר נשיאעתכפייםחרבנתי מדברי הרמב*ם
שבטנתו לתרץ זאת דז*ל ש"ץ אומר יברכך
ויעטהכהנים יברכך וכף הכח"כ אומר להם שטן
ומצמרך ויענו הכהנים ומהמרךויענו כל הקהל
ויאמרו אמן וכף וכשיעט כל הצבור אמן לא
יענה שצץ אמן שמאישכחאיזה ברכההיא אשר
סיים עכ"ל .הנה מה שבהגר בכאן ענין סדר
נשנשת כפים אינו שביאור המשנה בכאן אבל
שינתולדעתי לתרץקושייתן למהלא אמרהוצבא
לא יענה אחר נשיא"תכפיים .וביארדאילוהי'
שונה כןהיינו סובריםדהיינ
ו אחר גמר כל נ*כ
לאיענהאמןמפני הטירוף שלאיהי'יודע לחזור
לברכת שי"ם שלומם .אבל אחרוישמר"ךויחנ"ך
יענה .לזה פירש התנא אחר הכהניעם היינו

בשכה

פה

הבטחתו שהוא חהר לא יענה דאי גם ברישא
מהני הבטחת*וליתני סתם ואם הבטחתו שהש
חוזר לתפילתו רששני .ותיקו אתרתי בבי
דמתני' חלא ע"כ דרק בסיפאדינאהכי וברישא
לא מהני הבטחתו .ונ"ל רזה ג"כ טעמם של
הרמב"ם ורש"י משע"ב דמפרש"י ברישא מפנ"י
הטירו*ףהיינו שלאיהי' נכול להקרות הברכות
של הכהנים כסדרן (ולא קא מפרשייכו יה"
יכול לחזור לתפילתכן ברכת ש.ם שלום דשם
הוא השש שלאשי'יכול להקרותהכהנים כסדרן
ויתבלבלוהכהנים המברכים ויתבהלו (המברכים)
[המתברכים] בראותם שאין הברכה שגורה בפי
הכהנים וע"כ לא רצו לסמוך על הבטחת הש"ץ
משא"כ בנשיאת כפיםותאין כאן חשש רק שלא
יהי' יכול לחזור לתפלכן ברכת שיש ש5ם אם
הבטחתו וכףרומאי ולפי"זהי' נ"ל לומר דלפי*ז
גםעניות אמן אחר הברכהשלישית שלהכהנים
רשאי באם הבטחתו .וי"ל לפי"ז דמשנתינו
ומדרש רבה(עיין בתוי*ט דס*ל דגםעניות אמן
מהני הבטחת"ו) לא פליגי אהדדי דמשנתינו

סיירי לאמצעית הברכות וישמר*ך ויחונ*ך דלזה
לא מדגי הבטחת*ו כמ"ש והמדרשמיירילעניית
אמן לבסוף ברכת הכהנים הייט אחר תיבת
שלוים דמין כאן בית מיחוש רק לענין ההזרה
לתפילתו והוה כמו נ"כוהי' נ"ל לפסוקכן .אבל
כל מצות הכהנים הוינו בברכותיהן לא יענה יראתילפסוק הלכהבדבראהגררבותינוהפוסקים
לא חילקו בדבר;
ומפניי הטירו*ף הכונה שתטרף ותתבלבל שמזו
שלאיהי' יכול לכוין איזה כרכה יהי' כקריא
משנהה' המתפלל וטעה סטן וכר .נפקק
אותןכי השאץמחויב להקרותוכיה כתנתרשיי
מיני' לשוב בתשובה ולפשפש עוד
והרע"ב ע45ש
במעשיו ולחזור ולהתפלל דאפילו חרב חדה וכון
מפג"י הטרך*ף נ"לשויכחו ב
התוורש כון54פ"ה אל ימנע עצמו מן הרחמים .וכן אם ש"ץ הוא
שהוא שאינו יכול
שהואחי .הנה אעפי"כ לחיו הגם שראיט סימן וכד לשולחיו .הנה שולחיו יפשפשו
ו
נ
ח
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ח
ה
ש
במעשיהם וליפשו ברחמו והוא המכי' שמביא
ף
כ
ו
ד
אינו כשלימות ונתחסר ע כי
ומזה נגזר; מרחב*ד ושאמר זהחי תה וכו' ולמה אמר הלא
לומר סירו*ף
הדעכת שנחסר הדעת תתבלבל מוציאדבהוכו' .אבלכתנתוהי'כיהיכידיפשפש
הבטמיר שהוא נושא את כפיו וחתר החולה במעשיו ותתבטל הגזירהכי חנון ורחום
י וחפץ חסד הוא;
וכה .נראה דברישא לעניות אמן אפי'
י"

י

יחם

פו

והיה

ברכה

כיצד מב"כ-ן

פרקו'
משנה א' כיצד מברכין וכו' עיין בתויו"ט
ונ"ל תנא אקראקאי השמים שמים
לי"י והארץ נתן לבני אדם וכו' וסמיך ל"
ואנחנו נברך וכו' רצ"ל אימתי הארץ נתן לבני
אדם כשאנחנו נבר"ךוכו'.
כיצד מברכין על הפירות .הנה יש להתבונן
וכי ע"ל הפירו"ה בלבד מברכין הלא
על כל דברמברכין והול"ל סתםעלפירותהאילן
מברכין וכו' ועל פירות הארץ וכו' .וגם למה
מתני התנא דרך שאלה ותשוב' .ה"ל למיתני
בתחילת משנתו מברכין על פירות האילן בורא
פה"ע ועל פירותוכו' .וי"ג לפמ"ש דהתנא אקרא
קאי שהארץ נתןלבני אדם כשאנחנו נברך .וא"כ
צריכין לברך על כל דבר הנא' שהוא נהנה בארץ
אבליוצאי"ח כשמבדך ברכה כוללתעל כל דבר
שהכל נהי' בדבר"ו (כאשר הוא באמת להלכה
דיוצא בדיעבד) אבל קיי"ל דאסור לאדם
לכתחיל' לפטור א"ע בברכת שהכל .רק לברך
ברכה פרטיים על כלמין .ואםאינויודע הברכה
פרטיית לא יאכל וישתה .עד שילך לישאל לחכם
הברכה פרטיית .וזה שמשמיעת התנא בנועם
שיח אמריו שהתחילדיני הברבות בדרך שאלה.
וגם אמר ע"ל הפירו"ת דברפרטיימיותרלהורות
לנו הגם דיוצצין בדיעבד בברכה כוללת עכ"ז
כשאינו יודע הברכה הפרטיית על בל פרי צריך
לישאל פי החכם ללמדו דעת פרטייה הברכה
על כל פרי ועל כל מין (מה רב"ו מעשיךי"י
כולם בחכמ"ה קורית וכו' הבן דשיברכי הוא דבר
נחמד):
אומ"ר בורא פה*ע נשמר התנא שלא להוציא
מפיו התחלת הברכוש בא"י אמ"ה.
להורות דעובר על לא תשא בהזכיר ברכה
לבטלו

י

רבזה ידוקדק לך נמי יתור לשון במשנתים
אומרו חו"ץ מ"ןהיי"ן שנ"ל היתן אומים
ן מיותר .וכן
וכו' .דהנה תיבות שע*ל היי"
בסיפא שע"ל הפ"ת אבל לפי הכ"ל יתכן היטב
דהנה שמר התנת למיתני דרך הקדימה לברכה,
וסדנא לפ"רלפי סדר משנתו נשמע דשאר פירות
האילן יש להם קדימה עלהיין .וזה אינו והא
דמתנייי"ן אחר הפירו"ת הוצרך כןם משפט
הלשון באומרו חו"ץ מ"ןהיי"ז .והנה ביאר תיכף
שאין לפירות קדימה על היין ואדרבא שערל
היי" 7הו"א אומ*ר ברכה מפורשת ופרטיית.
שאר הפירות וכ"ה בפית
ומוקדם לברכה
ויעבר וזה שיש לפרש בכונת ר*2,י והרע"ב
שמתוך חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמווכן הפת
עכ"ל .ורצה לבאר ג"כ תיבות שע*להיי"ן שע"ל
הפ"ת .רצ"ל להיות שהואיי*ן שהוא פ"ת ע':

עי

הוא אומר ברכה בפ"ע נ"ל

1

רעל הירקות וכו' נסיב לירקות בפ"ע משום
א!
פלוגתא דר' יהוד
הרע"ב בד"ה בורא מיני דשאין וכו' אבל
אותן שדרכן לאכלן חיין שאכלן
מבושלים עכ"ל .הרמב"ם לא הביא ואת הבבא.
רק הבבא השנית אותן שדרכן לאכלן הבושלים
ואכלן היין וטעמו של הרמב"ם דאטו בשופטני
עסקינןכיון שטובים יותרחיין למהלי' להטריח
א"ע ולהפסידעצים לבשלן .אבל כשיארע באיזה
פעם כזאת גם הוא יודה לדברי הרע"ב:
מלזנהבף הרע"בבד"הבירךוכו'כלדיכא
דכי שקלי פירקאיתי' לענףואותו
הענףעצמוחוזרוכו'עכ"ל.לבאורההו"ללהרעיב
לפרשזה במשנהא' .ונראה דהנה הא דתנאהתנא
במשנתינו .ועל פירות הארץ בפה"ע לא יצא
הוא משנה שא*צ דהיכי תיסק אדעתין דיצא
פרי העץ הקיים התנא ברכתפרי לפרי ואמרו בגמ' מד"א הואיל ואמר ריי הטה מין
האדמה להורות רין קדימה ברכת פה"ע אילן הוא וכו' קמ"ל .התבה יקשה לןהיכי קמיל
הלאאין מבואר במשנה חט"ה רק אם אמר על
ע
ל ברכת פה*א 1

י

העי

והיה

כיצד מברכ-ן

פירות הארץ בפה"ע לא יצא וכיון דחט"ה מין
אילן הנהאין זה בכלל פירות הארץ רק פירות

האילן לזהפירים בכאן הרע"ב דבלשון המשנה
פירות הארץ מיקרי כשאחר לקיחת הפרי לא
ישאר ענף שיגדל לשנ' הבאה .ולא נחובר רק
הארץ .אבל פרי האילן כשישאר ענף .והנה גם
בחטה אין ענף שיחזרה ויגדל ע"כ שפיר נשמע
מלשון המשנה .שגם על חטהאיןיוצאין בברכת
פה"ע רק פה"א נ"ל.
במשנה ע"ל כל"ם אם אמר שהכלנהי' יצא
פי' הרמב"ם אפילו על פתויין בא
לדייק לשוןע"ל כול"ם ולי הקטן נראהדבדיעבד
יוצא בברכת שהב"ל על כל ענינים שבעולם
דהיינו על ברכת הריח וכיוצא דזיל בתר טעמא
ונ"ל לפ"זרעל כל הנאותעוה"ז שלאתיקנו חז"ל
ברכה כגון שמיעת כלי שיר והנאת תשמיש יש
לחייב א"ע בברכת שהכ"ל ויברך.ויכלל בברכתו
גם על הנאה הזאת ולא יהנה מן העוה"ז בלא
ל1
ברכ' ולא ימעו
משנה ג' על דבר שאין גידולו מן הארץ
אומר שהנ"ל ונ"ל אם בירך בורא
פה"א לאיצא .דהגםשניזוןמן האדמה וגם נברא
מן האדמה עכ"ז פר"י האדמה לא מיקרי:

על

ברכה

פז

קפידא בדבר ורשאי לברך עלאיזה שיעלהבידו
ק שירצ*ה הכוונה הפר שהיא קשורה בדעתו
י
ורצונו שהיא חביבהעליו ביותר לאכילתו ולמר
זה משיטת הגמ'עיי"ש .ונראה דדקדקו זה מלשון
המשנהעל איזה מהתן שירצהוהי'די לומר על
איזה שירצ' ודקרק התנא לומר מהין שירצ'
רצ"ל עלאיזה מה"ן שהם נוחים ברצונו שחביב
עליו נ"ל:
משנה ה' ברך עלהיין שלפנ"י המזת פטר
וכו' שלאח*ר המזת שלפנ"י
שלאחזוריהי
' סגי לומר לפנ"י אח"ר .אבל
רמז במשנתינו מ"ש הרמב"ם והרע"ב (והוא
מהגמ')דמיירי רק בשבתותויו"טשרגיליןלקבוע
א"ע עלהיין וז"ש שלפנ"י שלאח"רהיינוהידוע
ורגיל שיהי' בודאי בבל ישונה והרגיל בצוותא

דרבנןיביןכי הלשון מדוקדק.
פרפרת הנה הוא דבר שאינו עיקר הסעוד'

רק בא ללפת ולהטעים ובא בפעם
קודם הסעוד' ובאמצע ואחר הסעוד' לפרקים
נ"ל בהניחו לו שם פרפר*ת פ*ך הם אותיות
מנצפ"ך והנה הם כפולים באותיות .א"כ אינם
עיקריים בלשוןכי אינם נצרכים לתיקון הלשון.
ונכפלו רק להטעים ולחתוך בדיבור .ויש חילוק
בין תחיל' ואמצע הדיבור לסוף הדיבור כןכינו
החומץ ועל הנובלת וכו' .דהרם שהם פרי
ן לצורכי הסעוד' שאינםעיקריים פרפריתהיינו
העץניון דאשתנו לגריעותא אבדו ברכת
ו מנצפ*ך נ4ל:
שהוא כמוכפילות מתךהיינ
הפרטיי
ת1

סד"אכיון שהוא דבר המזיק לא (פרפרת בגי' תתק*ס עד השיעור הזה הוא
רעל הגובא"י
חשיבות בר" לדעתהירושלמי והמ*י
ליברך עלי' כלל קמול
ויבין לבאר דברי חכמים גימטריאות פרפראו"ת
על החלביכון מאן דגרםלי'יש לגרסו קודם
לחכמה) 1
על החומץ וכו' כי היכי דתיקו פלוגתת
משנה ר' היך יו'ןבין לאכו"ל יכף
 .כ"ה
ר"מ נובלת וגובאי.
הגירסא במשניות .אבל במשנה
מתונה ד' מי"א אם יש ביניתם ממין ז' שבגמרא ליתא תיבתלחכו*ל .וכ"נ בכאן מפי'
מבדייך עלי*ו ובמשנה שבגמ' הרע"ב דל*ג לה .ונראה דהנה קיי"ל כגמ'
עלי*ו הונא מבר"ך .ונראה לפום מאי דגדסי דכשאמרוניעוניכול נהמ"א בדוכתא פל 4מע"פ
מבריך עלי*ו למצוה ולפום מאי דגרסי עלי*ו שלאהוסבו כהוסבודמי וכמ"ש הרעיבוז"להגמ'
ב1
הודא מברדך הואלחיו
הסבו אין לא הסבו לא ורמינהו עשר' שהיו
שבשחך על איזה מהין שירצ*ה פי' הרעצם הולכין בדרך אע"פ שכולם אוכלים מככר אחד
דחביב עליו רצ,ל אין הפירוש שאין כ"א וא' מברך לעצמו ישבו לאכו*ל אע"פ שכל

י

עי

פח

והיה

ברכה

ניצד מבוכיך

א'וא'אוכל מבכרו אחד מברךלכולם.קתניישבו
אע"פ שלא הסבו ארנב"י כגון ואמרי ניזול
וגיבול לחבאבדוךפלןעכ"ל .והקשוהתוס' תימא
אמאי מקש' משיוקא תקשה לי' מר"~א בהדיא
דקתני היו יושבים מברך כ"א לעצמו וי"ל דאי
מרישא ת"א שישבו בשביל עסק אחר שלא הי'
דעתם מתחיל' לאכול .אבל אם ישבו אדעתא
לאבול אפילו בלא הסיבהנמי מהני עכול הנה
תירוצם עולהיפהאי ל"ג תיבתלאכך4ל .אבל
אי גדסינן תיבת לאכו"ל קישיתם במקומה
עומדת אמאי מקשה מדיוקא תקשה לי' מרישא.
הנה מוכח דעל כרחך מסדר השגס ל"גלאכו*ל
ואעפוכ יש להמוה .דהנה לא רצה להקשית
מרישא די" 4שהיו יושבין לעסק אחר אבל אם
ישבו לאכול אה"נ דאחד מברך לכולם .א"כ
תקשה על הכהסנ' גופה ל"ל למימד הסבו אחד
מברך לכולם לפלוגוליתניבדידי' ישבו למכויל
אחד מברך לכולם אלא ע"כ המקש' בהא גופי'
מסתפקאי גרסינן במשנ' ברישא לח~כו*ל אי
לאואיהוהמקש'מרישא.י"לדל"גתיבתלאכו"ל
וסיירי שישבו לעסק אחר .ע"כ מקש' מסיפא
הסבואין לא הסבו לא מדלא משכח התנא עצה
אחרת רק הסבו ע"כ דגרסינן ברישא לאכו*ל
ואעפ"כ כ"א מברך לעצמו ורמי לי' מברייתא
ומשני כגון דאמרי ניוול וכו' .ממילא לפי
המסקנס בגמ' י"ל שפיר דל*ג לאכו"ל דאי
ה כהסבוודוק !
הומינו המקום לאכו"ל שםהו
תויףט בדקה הבמגמר ימן וע"ש הגחלים
נק' מוגמ*ר וכו'.ועיין ברע"בשציין
ד"ה מוגמ"ר אחר ר"ה לאחר הסעודה וכףכיון
שהתחיל בברכותאחרונות גומרן[,מוגמר]רגילין
היווכו' .נרא' רבבונה עשה כן לרמו דמש"ה נק'
מוגמר ע"ש שהוא גמר הברכות שבכל הסעוד'
ומש"ה מפרשלהרפא על המברך ברהמ*זדאילו
לפ.רהב"י.דןהיאקאיעל המבוךעלהייןצריכין
לומרלפירושושהביאו אתהבשמים קודם בררומ*ז
וכמגשתרייבעצמהא"כלמהנק' מוגמ"ר ולרשיי
ל1
*1ל צ"לשפיר דגק' מוגמ*ר צ*ש תגהלי*םגי

משנה ז' תויו*ט בדקה מליח

בתהלה

נ"ל לדקדק ממלת בתחל' לאדוקי
וכו' ,חא*כ נהנה מן הטפלוכו' .לדעתי לוה א"צ
שוםראי' דפנה אדםימיוכצלומייודע מהיולד
כרגע ואיך יהגה ויסמוך על מה שיברך אח"כי

שם ולפי שלאהביאראי' ממשנתינו וכף.לי

נראי דממוונתינואיןראי' די*ל דוקא 5ת

דהוה דבר חשוב מאד וצריך נטיי וקובע ברכ'
לעצמו ע"כאינו נטפל בקלות לשום דבר משא"כ

משנה ה'

שארי המתכליםז

אכל תבניים ענבי*ם ורמוני"ם
כ*ה הסדר הגשנה בגירסת

המשניות ובגמ' ירח~למיהנ ובמשנ' שבגמ'דיין
נשנה הסדר אכלענביום תאני*ם ורמוני"םויתכן

שפיר כסדר הפסוק בשבח א"י ארץ חטה וכף
וגפ"ן ותאנייה ורמוין והמוקדם בפסוק מוקדם
לברכ' וגי' הירושלמי י"ל דהנה אצטחן במקרא
בפ' חקת לא מקום ורע ותאנ"ה וגפ*ן ורמשן
וצריכין אנחת לומר דל 8תקשה קראי אהדדי

דלענין אכילת הענבים ותאנים .הנה ההאנים
יותר מרוים הצמא והרעב מן הענבים משא"כ
הייכןהיוצא מןהענבים הנה הוא מרווהומשעיד
יותר מן ההאשים והבגמשנתינו מהרי מענבי"ם
ם1
ע"כ נקטה התנים ואח"כ ענבי*
רהכ*א ברכי אחתג8עי*ן שליש יס*א ל"ג
מעי.ן של"ש .ונ"ל דמא ול"ג מעינן

שלרש סללכיהדנישנית המשנ' הזאתבימי ר"ג
דה"א הוא הבר פלוגתי' של החכמיםובימי ר"ג
כבר ניתקנה ברכת הטוב והמטיב 5ברהמ*ז .א"כ
גם ברכת ד המיניםבעינין ברכן מעיןד' וכ"ה
הנוסחא ברי"ף ורא*ש ורמוים לסיים בה תמוך
לחתימהכי אל טוב ומטי"ב אתה ובנוסחתו של
הרמב"םאינומסיים כך וס*לדכיוןדברבת הטוב
בברהמ"ו היא מדרבנן לאבעינן לרמזה בברטת
ד המינים ממילא י"ל דוה תלוי בגירסאות
דהרמב"ם ז"ל גרס ברכ' אחתמעיין שללש
ולרי"ף ורא*של"גמעי"ן שליש
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פרק ז
משנה א' שלעף שאכלו כחח"ד תיבת כאחיד
מיותר ועכופ ביותר צודק לומר
ביה"ד אבל רמז בתיבת כאהדך דיוקאלאפוקי
כשכל תחד קבע סעודתו בפ*ע בשלחן בפגע.וכן
אפילו בשלחן אחד וכגא אוכל מהקפאין הבירו
רשאי לאכול עסו כגון זה כהן אוכל פת של
תרומ' והישראל אינו רשאי לאכול עמו .וכן זה
ם1
ל כשרוכיחס
אוכל פת של חלבוזהוי
ה
ב
י
ת
ה
דממתי פירות עם הארץ וביאור
ד"א
מא"יהיית שיש להסתפק ולשאול אם
הפירות הללו מעושרין .והנה לפי"ז בתיבת
דמחףי חסר אל*ף היש לרמז מפני זה "צ
להסתפק בפירוט של החיש הזה מפני קוהוא
ועיטחסרוןלימוד(אלףלשוןואאלפך
חסר
חכמה) והנהי"ל דחז*ל סמכו תקנתם על הנאמר
בפסוק עשר תעשר את כל תבואת וכו' וסמיך
לי' למע"ן תלמ"ד וכף רמז כאשר תלמדאז תהי'
בכלל עשר תקוצר משא"כ ע"ה אינו נאמן:

ומיעף

רהכות"

הם הגוים שהושיב סנחריב בערי

ישראל כמ"שויבא מלךאשור מבב"ל
ן בתויו*ט למה לא הושאל לכנותם
ומכות*אעיי
ע"ש המקום הראשוןהנזכר בפסוקהיינו בבליתם
ונ"ל דבראשונהכהצהוצרכוהחכמים לדברמעניני
הגויםהללו .הנההיו בגלות בב"ל החרשוהמסגר
עם כל חבורתם אהצר הם יסדו יסודי התורה
שבע"פ בגלות בב"ל והוו יראים לכנות הגוים
הללו בשם בבלילים והושאל להם המקום השני
הנזכר בפסוק ואפשר לומר כפשוטו שהכותיים

היוהרבים בשתןהגוים שהביאומאינך המשמות

בטלי במיעוטא לגבייתו

;

טב*ל פרווה שלאהחרטו מתטתיהןנק' טב*ל

אירוש התיבה ט*ב לתא .נפל דהנה
כתיב בנתינת המתנות מצמחת בכל הטחב אתה

והלבוי וכף.א"כ כשלא כהן המתנות חין כאן
עויין ומחת הט*נ והנהאין טוב אלא חודה
ב נתת*י לכם תורת*י וכף.
שנא'בי לקהטי*
המחגה וכשההדס טרוגיס
מע לנו את

הירחי

המתנות המחויבות הנה נוחל ג"כ את המתנ'
הניתנהלנו לקח טו"בפצתי ץ*ככתיב במעשרות
עשר תעשר וכו' למען תלמיד ליראהוכו'גועיי
נתינת המעשרות זוכה לתור"ה ללמד"ה לירא'
וכו' כדכתיב במתן תור' למען תהי' יראתו ע"פ
וכו'.ע"כבתיבתולב"לשפירושוהוא ט"בליח
הנה נחסרה אל"ף לרמז שנחסרעדייוהלימו"ד.
'!
לרעו תלמ"ד וכו
הרעיב בדיה לזמין להזדמן וכו' נבריך וכו'
רצ"ל באומרו נבר"ך .הנה הואטזמין
חותם לברכ' ע"כ נקר' זה זימו"ן כענין מי

ן;
שמזמיניםאותולדי
בדקה המא"י ולאההת מצוה הבאהבעבירה
י מעשרים הם עכ"ל בגמ'
כה
ו"
דרוב ע
את
ם
י
י
נ
ע
ה
ן
י
ל
י
כ
א
מ
ן
נ
ת
ד
אמרינן כהמום
דמאוי
ומיגו דאי בעי מפקיד לנכס' והוה עני וכו'.
ה גוףהדין קווה הצרבטשכילין את העגמם
חרימבאיוע
ישום ררבגןההשהשיןמתפיליןאותם טבל
מ
דרבנןהיינו המרעבעציץשאינו נשבוצריכין
לומר דבטבל דרבנןאיןהגזירהמשוםאיזה ספק
רק דגזרו שגם הנזרעבעציץשאינו נקובצריכין
לעשר משום דילמאיבאליזעםבעציץ נקוב הלש
יעשר .וא"כ אפיץ ידעינן בודאי שנזרע באינו
נקוב אירת חכמים רביע על" לעשר ואם איש
מעשרעבירההוא משא"בפירותע"הגזרולעשי
משום ספק ואם ידעינן בודאי שהע"ה עישר
בודאיא"צ לעשרממילאאפילו בספקאיןהאיסור
של גזירתם חמור כי רוב ע"ה מעשרין וע"כ
מאכילין את העניים דמאי .ואש הא דמאכילין
את פענחם סובב דולך על העיקר שרוב ע"ה
מעשריםהם .ע"כפ" הרע"ב את העיקרויתורץ
בזהג"כ האדמזמניןעלהאוכלדמאיואיןמזמנין
על האצכל טבל דרבנן ודופק.
משנהב'נשיםועבדים וקטניםאיין מזמניכן
עליה*ם וכתב ההע"ב .אבל נשים
מזמנות לעצמןועבדים לעצמן .והנה יש לדקדק
זהטמשנתיטאילןסזטני*ןעליה*ם .וךטצשארי

והיה

צ

שלשו אבלו

ברכה

אנשים בני חיובא אין מזמני"ן עליה"ם לצרף ומברכין אקב"ולקדים שמו ברבים .ואין חילוק
אותם לברכתם אבל הם בפ"ע מזמנין .ולפי"ז בין עשרה לעשרה רבוא וכבר ידעת אשר כך
ה במחשב"ה:
יל
אם כךהפירוש .א"כי"לכן ג"כ בס"א אכל טבל
וכו'והשמש שאכל פחות מכזיתוהגויאיןמזמני"ז בושנה ד שלשה שאכלואינן רשאין לחלק עיק
עליה"ם אבל הם מזמנין בפ"ע .וזה א"א לומר
בתויו"ט הא דמקשה בגמ' מאי קמ"ל
דזיל בתר טעמא דהוה כאילואין להם קביעות .תנינא חדא זימנא בריש פדקין .והנה לכאורה
וש"כ האיך יזמנו בפ"ע לעוד דקתני בהדייהו מאי מקש' אי מדישא מד"אכי אכלו ביחד עד
גויי ואיך נאמר שהגוים יזמנו בפ"ע) אבל ע"כ גמירא וכברהגיע להםזמן בדכ' משא"כ באמצע
צ"ל דהתם משום רישאנקטיאיידי דתנא ברישא סעודתם קמ"לאינם רשאים ל.חלקוי"ל דמקשה
מזמניןעליהןקתניסיפאאיןמזמניןוכמושהביא דהו"ל למיתני בקיצוד שלש' שאכלו כאחד וכן
לעילהתויו"ט בשם הכ"מ .אבל בכאן דוחק לומר ד' וכן ה' .אינן רשאין ליחלק ומדקא מתני ג'
'!
דהכל משום רישא נקטי
בבא בפ"ע ע"כאשמועינןאיזהחידוש אחר וצ"ע
עוד
תויו"ט בד"ה נשים וכו' דאפילו עם בעליהן
לאולהדי משנתינו סתםנשנית) משום משנה ה ואם לאו אלו מזמנין לעצמן וכו' לא
דאין חברתן נאה עכ"ל נרמז בקרא הללו אתיעי
אמר בקיצור ואם לאואין מצטרפין
מן הארץ וכו' בתורי"ם וג"ם בתולו"ת זקנים דסד"א דוקא כשאין בכל מקום כדי זימון דלא
ע"מנעריםיהללווכו'.הריבזקניםונעריםכתיב איתחייבו בזימון ואינן מצטרפין לחבודה אחת
ע"מ משום דחבורתן נאה משאעכ בחורים
ן להיותןמחויבים משא"כ כשיש בכל חבורהכדי
ובתולות לא כתיב ע"מ דק וג"ם משום דאי זימון ואיתחייבו בזימון יהיו יוצאין כשמזמנין
חבורתן נאה
בחבורה אחתעל ב' החבורות קמ"ל דוקאמזמגין
י
.
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א
כ
ד
ב
אפשר
משנה ג' בשלשה והיא אומר
לעצמן נ"ל 1
ק
ו
ס
פ
ה
ת
ו
ל
ה
ק
מ
ב
ברכיך אלקסיבםרתהייהנתונאכשעיפש"ניו מקהלו"ת עלת אין מברכין עלהיי"ן עד שיתן לתוכוכעינך
וחכ"אמברכין .אבל עכ"פ גם חכמים מודו
המברך אי ברכ"ו אלקים תאמרו לשון ברכו
י דיותר טוב ליתן בתוכו מי"ם והוא המזגת
אחד עשרהואחדישרהרבוא אתאןלר"עוהנה הגבורות (סודהיי" 0ע"י החסדים (סודהמים)
ן בגי' ק"מ סוד הגיש אהי' הוי'
העלימההתורה שבע"פ בכאן את שם רעע מיוםיי*
אה
ף!
שהי' מוכן
ש"ש בחסירת נפשו ליעי

י

לקדרי

פרק ח'

משנה א בש=א מבר"ךעי
עי

היים

ושמ"כ

מבר"ך היין וכו' והגה בסיפא
מיותר תיבת מבר"ך דהי' רי לומר אח"כ על
היין אבל נראה דמרמז ואח*כ מבר"ך עלהיי*ן.
היים שיתחיל בברוך ולא אמרינן דהוה ברכ'
י ב"ה1
הסמכה לחבירתהיכ
ן בדבר
בש"א מברךוכו' .בגמ' ת"ךדבריםשבין ב"ש
וב"ה בסעודה בש"א סברך על היום

ואח"כ מברך על היק שהיום גורםליין שיבא
(כוס זה לא בא אלא בשביל שבעןלקידושרשיי)
ן לא בא (הע"י וכבר
וכבר קוצע היום ועריקיי
קדש היום משקבלו עליו או מצה"כ) לובדיה
ןיקלאבאלשלחןובשםשקודםלכניסהכך
ועייי
קודם לברכה) .ובה"א מברךעלהייןואח"כ מברך
עלהיוםשהיין גורםלקדשיה שתאמר (שאםאין
ייןלאסקדשיןרשיי) דבראחר ברכתהייןתדירה

והיה

אלו דברים

וכו' .מאי דביר אח*ר .וכ"ת התם תרתי והכא
חרא ה"נ תרתי נינהו עכ"ל הגמ'; ונבוא נא
להשכיל טעם כ"א מר מ"ט לא אמר כמר.
דלכאורה כ"א אומר טעמים הגונים וחבירו לא
דחה דבריו .והנה נחקור טעם הראשון של ב"ש
לאמרו שהיום גורםליין שיבוא וכפירש"י כוס
זה לא בא אלא בשביל שבתלקידוש 8ב11נ'איש
הי'היוםיום חולהי' רשאי לאכול בלא כוסוהן
היוםכי קדוש היום קדושת היום גורמת להביא
יי
ן א"כהיום הוא הסיבה להבאתהייןוהיין הוא
המסובב מהיום ע"כ ברכת הסיבה קודמת וטעם
הב' וכבר קדש היום משקבלו עליו או מבה"כ
ועדייןיין לא בא לשלחן .הנה זה לכאורה איט
ן אל השלחן
מובןכי מי ימחה בידו להביאיי
קודם בה"כ וקודם שקיבל עליו קדודות היום.
וצריכין לומר דה"ק דעל כרחך הסעודה הוא
בשבילכבודהיוםע"כמכיניםאיתהאחרי שקדש
היום .ואאכ נתקדשהיום בתחילה ואח"כ מביאין
היין אל והפולחןי

ברכה

צא

מ"ע דאודייתא לא יצא כיון דחז"ל גזרו דוקא
באופן זה עשייתו שעשאה באופן אחר הוה כלא
עשה כלל .ואני בעניי הוכחתי מן הש"ס ותוס'
דגם חובת ידי מ"ע דאורייתא לא יצא אכ"מ.
ולפ"ז נוכל לומר דבהאפליגי בכאן ב"ש וב"ה.
דהנה בכאן הוא ג"כ מ"עדאורייתאזכור אתיום
השבת לקדשו לזכור קדישתוהיינו קידתם היום
בכניסתו אפילו בלא כוס וחכמים הוסיפו דוקא
לזוכרועל הכוס זכרהועלהיין .הנה ב"האומרים
היין גורם הקידתם ראםאין כוסיין הגם שיעשה
המצרכאורייתאויזומר את קדושתהיוםבכניסתו
לאיצאאפילו י*ח המ"עדאורייתא א"כהיין הוא
כלהסיבה להמצו' וב"שסברי דהמצו'מדאורייתא
יוכל לצאת י"ח אפילו בלא כוס א"כ אין הית
הסיבה ואדרבא כמש"ל לדבריהם נ"ל
תויו"ט בד"ה מברךיכו' כתב הרב וכשם
שקדם וכו' כן הלשון בברייתא עכ"ל
תמוהלי שאין זה הלשוןבברייתא רקהוזו לשון
י עמש*ל 1
רש"
משנה ב' נוטליולידיםוכו' ע'בתויו"טולפי
דרכי הסודיעפ"ז הפשט הנה ע"י
הנטילה נוטלין ולוקחין לידים טהרה וברכה
כענין אנא משאי מלא חפנאי מיאויהבילי מלא
חפני טיבותא וכענין שאמר רשב" .לההוא גברא
(בזהר) מלא ידיך מברכותיך ע"כ אפקי' לי'
חז"ל בלשון נטיל"ה דהיינו לקיחה .וכן בנוסח
הברכה על נטיל"ת ידי"ם .והנה אמרו דורשי
רשומות שהוא ר"תענ"י .יהנה ע"י הנטילה
יושפע לו עורער .ונ"ל דס"ת ע"ל נטיל"ת
ידי"ם בגי' ע"ת שהוא בגי' אור.
אור אשר הוא בגי' קל"ב רח"ליתבין הדבר
בסודהפסוקישלחי"י אתך אתהברכיה(רל"ב
פנימיית חיות העולמות) באסמי"ך (דבר הסמוי
מן העי" 0ובכל משלח ידי"ך וברכ"ך באמיץ
וכו' (סוד מלכו"ת רחל ארץ העליונ' ארץ אהגר
ך דורש אותה תמידעינ"י י"י אלקיך
י"יאזיקי
בה ואתה תבין

י

רהנה נהירנא שראיתי במהר"ם שיאף שהביא
ראינת והאריך להוכיח דהמקדןע קידם
צה"ל לא יפהעישה דהקידוום לאניתקן רק אחר
צה"כדייקא (לאיכולתי כעת לחפשולעיינ
ן והנה
לפי"ז נוכל לומר אפילו היין מונח על השלחן
מקודם .אבל לא מיקרי ביאתו אל השלחן עד
שיהיה ראוי לקדש על  1וז"ש רש"י היום קיוש
משקיבלעליו מצה"כ עכ"פ משא"כהיין לא
נתקרב למצותו אל השלחן עד אחר צה"כ והנה
לפי"ז נוכל לומר דבהא פליגי ב"ש וב"מ דב"ש
ף
סברי דאסורלקדיםמבע"י וכסברת מהרוים שי"
יהי ויהי
שכתבתי ~דעתו דעכנהאין לעשותכן לכתחילה)
וב"ה סברי כיוןדודאי יוצא גם מבע"י בקידוש.
וא"כאין כאן קדימה כ"כ ולטעם הראשת דאמרו
י הסיבה אל
ב"ש (לפי מה שפירשנו) דהיוםהי
היין הנה ב"ה אומרים אדרבאהיין גורם הקידוש
שאםאיןיי
ןאין מקדשין א"כהיין נקרא הסיבה
.
ם
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ה
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אל ברכת
ת
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דפליגי
בהא דחקר הפרם"ג אם המ"ע שהוא מדאורייתא ראח"כ מוזגי"ן כי בודאי אפילו לחכמים
לכתחלהצריכין למזו"ג אתהיי"ן במי"ם
דיכול לעשותה בכל האופנים וחכמים גזרו שלא
לביעותה רק באופןאחד אםנישאהכעיןדאוריי ואפילו בארצות הללו רואין היין חזק צריכין
אם יצא עכ"פ מדאורייתא או נאמר דגם חובת ליתןבתוכו מעטמים עמ"שבסוףפרקיןדלעילי

אי

צב

והיה

אלו דברים

משנה גן במד"א מקנחידיו וכו' כ"ה גירסת
המשניותוגירסת הגמ' המשנה הזאת
אחר תשנת נוטליןלידים ואח"םמוזגין את וכו'
נ"ל משום רדמי להדדי דבטהענת נוטלין וכו'
עיקר פלוגתייהו דב"ש סברי אסור להשתטהצ
בכלישאחוריו טמאיןוב"הסברי מותרוכןבכאן
ב"ש סברי אסור להשתמש בשלחן שהוא שני
וביה סברי מותר .ועוד דלפי הגירסא הזאת
הוא הסדר הנכח דמתחילה מבאר ד.ן הנטילה
ומזיגתהכוס שקודם הסעודה והח"כ מבאר מקנח
ידיו במתהומניחהוכף .חטא הדין הנהוג בתוך
הסעודה והח"כ משנת מכבדין את הבית ואח"כ
נוטליןמים אחרונים אחר הסעודהומיהו בנוסח'
פירוש הרמב*ם גרס בכאן פשנת מכבדין את
הבית ואח"כנוטלי"ןוכו' .דמיסמךנטילהלנטיל'

עדיף נ"ל~
את
ת
י
ב
ה
משנה ד' בש"א מכבדין
פירש"י
מקום שאכלו שם אם הסיבו ע"ג
קרקע מכבדין את הקרקע צ אם הסיבו על
השלחן מכבדין את השלחן משיורי אוכלין
שנתפזרו עליועכ"ל .והנה הטעם הואדחי"צינן
לשמש ע"ה אשר יניח פירורין שיש בהם כזית
ויהיונמאסים מהתזתמיםאחרינים נשמע מדברי
רש"ידמיםאחרוניםאיןנוטליןע"ג קרקעאפילו
תחת השלחן דאי אמרת הטלין ע"ג קרקע .הנה
כשאוכליו על השלחןויטלו ידיהם על הקרקע
תחת השלחןאין כאן חשש כן נראה לכאורה.
אבל עוד יתבאר הנלע*די

הרע*ב הלכה כבקש במעה שמותר להשתמש
בשמש ע"ה עכ"ל .הנה בשה הלשון
משמע דרק בזה דמותר להשתמש בשמש ע"ה
הלכה כב"ש .אבל לאבדין משנתינו מכבדין את
הבית ואח*כנוטליןלידים .והנהלכאור' הא בהא
תליש והנה הרב התויו"ט דחק
אריכות
ר
פ
ל
כיקבעו הל'
ר
ו
ב
לשון הרע"ב רטעמא קאמר לבע זה
כב"שביהיכי רלא ישתמשו בת*ח .חהנה העיקר
חסרלפי"זמדברי הרס"בגם מהשפירשהתויו*ט
דקדוק לשון הרעיב שדקדק לומר והלכה כב"ש
בן4ה הוינו לאפוקי כלי פרקין זה א"צ לפגים
הלא מרע לן דהלכה כב"ה בכ"מ .ונ"ל לפרש
י הרע"ב ואציגה לפניך לשק הגמ' גלאי
יבר

ברכה

קמיפלגי ב"ה סברי אסור להשתמש בשמש ע"ה
וב"ש סברי מותר להשתמש בשמש ע"ה אפר
ר'יוסי ב"ח אמר רב הונא בכולי פרקין הלכה
כב"ה בר מהא דהלכה כב"ש .ור' אושעיא מהני
איפכא ובהאנמי ה~ה כב* 8עכ"להגמרא.והנה
לכאורא מהו הלשון ר' אושעיא מתני איפכ*א
ובהא נמי וכו' .הו"ל סתם ור' אושעיא אמר
בהא נמי הלכה כבפה והנה תאורעיניט רשיי
ז"ל הרגיש בזה ופירש ר' אושעיא מתני איפכא
היינומפיךכשנתינו ב"ש לב*הוביה לב"ש .וא*כ
יהיה הלכה שפיר כביהוהנה לכאור' מהראוילנו
לפסוק כר' אושעיא נגד רב הונא דקיי*ל קודם
אביי ורבא הלכה כקמאי ובפרט בזה דקי*ל
ב"ש במקום ב"ה אינה משנה היינו אם ב"ש
מקילין וביה מחמירין .אם אינה שנו" בעדיות
אינה משנה וצריכין להפוך והוא כדברי ר'
אווטעיאלפירש"י.וא*כקשיא(עלהריעף והרא*ש
שלא הביאו רק דברי רב הונא .וגם) על כל
מפרשי המשניות הרמב*ם והרס"ב קשה ל5ה לא
פירשו דמשנתינו צריכין להפוך .והלכה כב*.8
ע"כנ"ל דהרע"ב נאדמפירש"יז"ל וסולהפירוש
סתם ור' אושעיא מתני איפכא (ומינו דלא כרב
הונא) ובהאנמי הלכהכביה .וא"כ הדרא קושיא
לדוכתא למהליה לרבא להאריך הו"ל ור*א אמר
בהאנמי הלכה כברה ובעתר יקשה דהל*ל סתם
ורפא אמר דהלכה כביהבכולי פרקין דמאי הוא
הרבותא בה"א נמיי .ונראה דהרע*ב מפרש כך
דר'או,צעיא מתני איפכא דלא כרב ותנאהיינו
בהא נמי הלכה כבנההיינו במשנתינו דנוטלין
לירים תחילה ואח*כ מכבדין את הבית .הגם
דבהא דמותר להשתמש בשמש ע"ה הלכה כב"ש
עכ"ז בהאדנוטלין תחילה הלכה כב"ה .ול 8גזרן
דילמא יהגה שמש ע"ה שלאידעדפירורין שיש
בהם כזית אסוד לאבדן .והטעם נ"ל דאפילו
פירהרין שאין בהם כוית מיזהר זהירי אינשי
דקרה לעניותא .וגם לפי *5ש האחרונים דהא
דמים אחרוניםאין נוטלין ע"ג קדקע הוא דוקא
כשאין רצפהודובהבתים"1בהןרצפהונוטלין
עלג קרקר וההסיבההואעלושילחןא"כאיןבאן
שום והיש ,וח"כ שפיר פסקיט כרי אושעיא.
דהלכה גבוש רק בזהדיותר להשתלהב ושסהר

והיה

אלו דברים

ע"האבל בהאדס"ל לב"ש לולבהלכבדאוזהבית
תחילה ואה"צ טטלין בהא הלכה כביה .זה מה
שנ"ל לדעת הרעיב ואין כוונתי להלכה כמ"ש

כ*פי

תויר"ט בדקהמטליןיט'נדי שלא להשתבש

בתיה עכ"ל .והנני מצסיף דלבעבור
זה סמכו לפסוק נב"ש בזה הגם דיצא ב"ק הלכה
כבאה משום דהל*ל דבם של ב"ה ס*ל באבות
ודאישתמש בתגא חלף והלכה כרב במקום
התלמיד קודם אביי ודבא:
משנה ה' במקיא נ"ד וכו'יעיק בגמראועיין
בכאן ברע*ב ותויות .והנה תראה
משנתינו כר"מ
דבינו
דמסתם קא
דב*שסתםובל"ןש ו~רוייההק
ודורסיברו נ"ד לצדם
דס*ל
לכולם .אבל ד"י סלל דב"ש וב"ה הרוייהו ס"ל
מזון קודם לכולם ,והנה טעמו לא נעלם דהרי
על המזון כבר נתחייב שכבד אכל .ועוד שהוא
מדאורייתא .אבל טעמי' דר"מ לא נודע ואפשר
טעמי' להיות האור הוא הנברא במוצאי שבת
שנתן הקב"ה דיע"ה לאדה*ר והביא שני אבנים
רעפים והוציא מהן הצר הוה בבדכת הדעעת
אשר לאור"ו נסע ונלך ואם אין דיע"ה הבדלה
מנין וגם שאד הבדכות אינם בלא דע"ת והנה
ר' מאי"ר שמיה גרים להקדים ברכת האו"רכי
טוב (כי בלא דעת נפש לא טוב) וכבר ידעת
נהצארוא בתודתו של ר'מאיר זמה כתובכתנות
צירכי שמו גרם ע"כ לא עמדוחביריו עלסוף
דעיצ .ועו
ד יתבאר לך אי"ה1
אחשבה יפעת הנה ר"מ ור"י הלכה כר"י
ממילא הלכה כביה אליבא דר"י
(ובגמ' נהגו העם כב"האליבאדר"יעיי"ש בתף)
קשה לן למה לא הביא רבינו הקדוש במשנתים
דבדי ד' יהודה ומיסתם סתם לן כד*מ .אם
היתה הכונהבצדי שתהי' ההלכה כסתם א"כלמה
לכתת.לה כמ"ש התוס') ונ"ל
נוהגיןכר"י
(4פי~
ר הראשון שבראו הש"י ביום
לומר דהנה האוק
הראשת .הנה דרשו חז"ל בפשקוירא אלקים חת
האודכי טוב ויבושלוכו' .שגנחלצדיקים לעתיד
לבא ואמרו החכמים היכן נגנז בתורה הנה כל
מה שכאדם צופה בתורה ומילד חדורות כ"אכפי
חלקווכפי הזמן והמקום הוא הכל מהאדת אור

פרכא

צג

הגנח .בתורתה אמר "צארףל כל העוסק
בחסדה ק"ל תור' מחישם שייט יהדי אומך
(הנאמר במ*ב)היינו השם הבכבדבמד' מילואין
י אףר) אשר
ע"ב סרג מצה בצן (בגי'
*
ה
י
היא פנימיית החיות וצל כל העולמצת ש"כ
הפצ"ר הראשון אדם צופה ומביט בו מצף
העולם ועד סופק והטע ד' מילואים הנ"ל הם
ק"לאותיוה.והנהנגנז בתודה תורתהוי' תמימה
משיבה נפ*ש ט"ל תוד' מחישם והעוסק בה
משיבת לו נפשו ע"י הטפל תחי' אשר בה
הבן
רהנה דבינו הקדוש חיבד המשנה והותרה
לכתוב משום עת לעשות לי*י (עקת
בגי'יה"י אך"ךדיה"י אר"ך רל"ב רח"ל.

י

הנה נמשך בתודה שבע"פ רח"ל מלכות פ"ה

יהי

ותורה שבע"פ קדינן לה נמשך לה סוד
אור רל*ב יעי*ז מולידים בכל פעם חופצות
י אן*ר).
מן התורה הוא מן האור הגנוז בהיה"
רהנה מברכיו על החרך במו"ש כי ה94שי
הדאשון לא נגנז עד מו"ש (והשתמש בו אדם
הראשוןל"ךשעותמניןאל"ה.סודאלה המצות
והחקים והתורות וכו' אליה בהחזרת האלף
לחלף הקטן יהי' לאלף איכה ידדוף שחד
אלף הנה הוא אלף ל"ה בגי' חמשה פעמים
הגנוז הבן ע"כ
אריר הנאמר במ"ב אצלאך"י

עפ" סוד מהגרז' להדליק בשבת ל*ך נרות)
ובמוצאי שבת כשנגנז האוד הראשת נתן הקב"ה
דיע*ה יאדה*ר ונטל ב' אבנים ועצים תעציא
את'היצר ליהדות בו נרמז שע"י הדע"ת
שמתבונן בתורה יכולין להוציא בכל פעם מן
האור הגנוז בתורה ולדעהי נרמז הדבר בשתי
אבני"ם דעפי"ם היית תודה שבכתב ותורה
שבע"פ שע"י שמחברין אותם וטוחנן זה בזה
הנה יתילדו חדשות ויתילד האו"ר בכל פעם
והנה כשתבין כ"זתבין שעם היותרבינו הקדחם
התיר לכתוב את התורה שבע"פ עכ"ז בנידון
האור במו"ש עשה הדבר בבחףתורה שבנתב
ותורה שבע"פ כתב דבדי ר' מאי"ר על ספר
בכתב שמאגרים כמש"ל ע"כהיה כתוב בתורתו
כתנות אצך ע"כ לא עמדוחבריועל סוףדעתו.
ן בקנהעל המצוה
ודברי ר'יהודא מסר בע"פיעיי

צד

והיה
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כרכה

ר' יהודה מבחי' יהודה) מלכות פה ותודה חילוק בנר ובשמים של נתזים ע"כ הטיל התנא
שבע"פקרינן להובכןיהיו לרצוןאמריפי ויהא נר ובשמים של מתים באמצע בכדי לדמות
א למציעתא:
הרישאיהסיפ
רעוא שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו ,והש"י
יראנו מתורתו את האורכי טוב ב"ב אמן; במשנה אין מברכין על הנר עד שיאותו
ה אםעיני שכל לך תבין לתרץ קושית
לאורו רמז לדבר בתורהוירא אלקים
רקיעת
את האור ויבדל ,בעל הטורים:
התוס' למה אמר ר' יוחנן נהג"ו העם
כב"ה אליבא דר' יהודאוהרי אנןאודויי מודיען
ד מ"י שאכל וכו' הו"ל אכל ושכח
כן הבו:
ובתיבתמ"י להורות באדאינו בחזקת
.
'
ו
כ
ו
בש"א שברא וכו' רבה*א ברך"א
כשרותכי הוא מן המיעוט דמיי הוא זה ואיזה
.
א
ב
ה
ל
בור"א משמע לשעבר ומשמע
אשר יאכל לשובע נפשו וישכח לברך לקונו:
ה
י
ה
י
ש
ע"כ דקדקו ב"ה לומר ברמ"א בכדי
הרע"ב בד"ה שיתעכליכו'סימן שלא נתעכל
'
י
ר
ב
כ
א
צ
נכלל גם להבא שבכל פעם האו"ר היו
המזון ודוקא בשבח וכו' אבל
חדשה הבן:
במזיד וכו' עכ"ל מס דוה לשת הרעיב
בש"א יכי
 ,מאו"ר הא"ש ב"שמבחי' הגבורות שפירש מתחילה שיעוד עיגול הנשנה
נהורא תכלא חרא גוונא איכא בנורא במשנתינו בסיפא הלח"כ פירש שכ"ח דרישא
רבה"א ב"ה ממדת החסד בורא מאורי האש נראה לומר ההוא דוק*א בשכח וכו' אבל במזיד
דכמהגווניןאיכא בנורא דנהוראחיווראשריעל וכף קאי אדסליק מיניה היית כשלא נתעכל
נהורא תכלא והמשכיליבין בסוד הנאמר בזוהר המזון משא"כ כשישער בעוד שיחזור יתעכל
בפסוק ואתם הדבקיםבי"י אלקיכםחיים כולכם המזון אפילו במזיד יברך במקום שנזכר ואפשר
היום:
גם ב"ש מודו בזה:
מרסנה ר' הרז"3נ בד"ה לא על הנד ונוי מוטנה ח' בא להם ונו' מברעך ינו./
ךייאל אור שלא שבת אין מברכין
במשנההקודמת תנאלשוןיחידמ"י
עליו הואיל ונעב"ד ב"ו עבירה עכ"ל .וכרת שאכ"ל וכו' וכאן ותזחיל לשון רבים בא לה*ם
ברש"י ופליאה דעת ממני מהו העבירהבעשיית וכו' נ"ל להורות דדוקאבזימוןפליגי .אבלביחיד
הגוי מלאכה אדרבאגוי ששבתחייב מיתה .ואם
כ"ע מודו דברהמ"ז אינה טעונה כוס נ"ל:
הנונה דבעיא ששבת ממלאכה כזו רמיקרי הרע"ב בד"ה אלא א"כ שמ"ע וכו' שינה
מלשון המשנה ע"ד שישמיע וכו'.
עביר"ה לישראל אפילו העובד שעבד המלאכה
לא עשה עבירה בעבודתו .א"כ למה נר של חי' דהנה מלשון המשנה ע"ד שישמיעיכולין לטעות
ושל חולהמברכיןעליו כדאמרינןבברייתא בגמז .היינו שישמע שמסיים הברכה כולה משמע
ונראה לומר דנר של תולה ושל חי' מיקרי נר דבישראלאפילו לאסייםעדייןיכולהעונהלענות
ששבת דהטעם הוא דמחללין שבת בפקוח נפש .אמן וזה א"א לומר רזה מיקרי אמן חטיפה ע"כ
אמרה תורה חלל עליו שבת אחד כדי שישמור אסברה לה הרע"ב דה"ק אא"כ שמ"ע הבן.
שבתות הרבה א"כ נר שהדליקו בשביל חולה ובמשנה שבגמ' עד שישמע כ"ל הברכה בול"ה
וחי' הוא בעבור שמירת שב"ת ע"כ נקרא נד ושמא י"ל דשני חילוקים ישבין ישראל לכותי
בישראל אפי' לא שמע ראשית הברכה הזכרת
ששב"ת:
הרעצם בד"היבשמים שלגוים וכו' ומה טעם שם חזקה לשמיםבירךויענה אמןבסיום הברכה
קאמר וכו' עכ"ל כ"ה בגמרא וטעמא מה שא"ככותי דדילמאבירך להרגריזים.חילוק
בע למהאסמכינהו ואפשרבכדי להשמיענו שגם ב' בישראלאפי' לא שמע הסיוםבאזניו רקיודע
ריובשמים של ע"ז ג"כ נקראזבחי מתים .וג"נ שנעתסיים המברך ברכה כזו עונה אמן .וכענין
נ
בשמים של גוי במסיבה הגם דידעינן בודאי אלבסגרריא שלמצריםשהיומניפיןבסודריווהיו
אינו עע"ז עכ"ז לאחילקו רבנן כמושאין עונין אמן ביודעם שכעת סיים המברך ברכה
שהגוי

בישבה

והיה
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כזאת משא"כ כותי אפילו שמע העונה שהי'
מברך לשם עכ"ז כיון שלא שמע באזניו הסיום
לא יענה דדילמא לא בירך ברכה הראוי' או
דילמא שיתף לש"ש דבר אחר זה שישלי לפרש
לפי גירסת המשנה שבגמ'.
2,ם שמא בירך להר גריזים עכ"ל לכאורה לא
אוכל לידע אם מיירי קודם שמצאו להם
דמותיונה בהרגריזים למהלן לחוש שמאבירך
להר גריזים ואם לאחר שמצאו הרי עשאום

ברכה

צה

כגויםגמורים .הנה נשמעלן מזהאם שומע האדם
ברכק מפיהגוי יענה אמן כשישמע כל הברכה
וצ"ע בנ
ה1
נומדברי התף"ט בדווה עד שישמע שכתב עמן מ"ש
הר"ב בריש פ"ז .ושם כתב הר"ב עד שבדקו אחריהם
ומצאו להם דמותיונה וכר נראה דמתה אחר שמצאו
להם וכו' ועיין בשו"ע או"ח ס" רט"ו מ"ב דכתב
הרמ"אועונין אמן אחר עכו"ם אם שמע כל הברכה
מפיו וע"ש במ"ב ובח"ל (המגיה)]

פרק ט
משנה א' הרואה מקום וכו'י משמע בראיה
תליא מלתאאפילו לא באאל המקום
ההוא רק ראה את המקום מרחוק והנה לפי"ז
איך צודק לשון הברכה שעשהניסים לאבותינו
'
ו
ר
ו
ד
ה
ועיין שו"ע או"ח סי' רי"ח ס"ד
במקו"ם הז"ה ,ואפשר לומר ע"ד שכתבו הכמי דהה"ר בל
האמת אשר חוש הראי' פועל פעולה מוחשיית בששת ס"ק ה' ותבין מדוע פיוט הרעיב בנו ובן
ע"כ נצטוינו לא ירא"ה ב"ך ערות דבר .וכן בנו,ועין במ"ב שם(המגיה)]וגם הה"דבניבנותיו:
צריכין ליזהר מעינא בישאי והטעם להיות חוש תריר"ט בד"ה שעקר וכו' אבל נעקרה ע"ז
הראי' הוא הקרוב מכל החושים אל הרעת שבמוח
ממשם אחר אומר שעקר ע"ז ממקום
אשר שם הנשמה .הנה הוא הפועל ביותר כענין הזהעכ"ל .והתנא שלאהזכיר'כי תנאבא"י קאי
אשר תדע מכוונת התפילה שמכוונין בסדר ורצה לרמז לנו דהיוצא מא"י לחו"ל הוה בעובד
העולמות ובמקום אשר האדם מכוין בדעתו שם
ע"זח"ו .ואיך יברך על עקירת ע"ז נ"ל:
נדבקת נשמתו והתלבשות הדע"ת הוא ביותר
משנה ב' ברוך שכחו מלא עולםדאיתדגרסי
בחוש הראי'(כענין שאמרו רוא"האני את דברי
שכח"ו וגבורת" 1וכ"ה מנהגינו
אדמון) ע"כ במקום שרואה האדם ומטה אליו חילוקישבין כ"ח לגבור"ה כ"חמיקרי כשהגבור
הדעת שם הוא בנמצא ע"כ צודק שפיר בראי' ישבידו כח לפעול בכחו פעול' גדול' בפ"ע אבל
להוד לומר בברכה במקו"ם הזה נ"ל:
אין לו ניגור וגבור"ה מיקרי כשהגבור לוחם עם
ברשף שעשהניסי"םיכו'עיין ברע"ב אניסא אהר ומתגב"רעליווהנהבאלוהמזכריםבמתניתין
דיהיר וכו' ובנו ובן בנו הייבין לברך כגוןזיקי"ן וברקי"ם הם מורים על כח"ו ית"ש.
ברוך שעשהניס לאבותי וכו' טעמא בעי למה אבל אין בזה התגברו"ת על אהר .ודנה זועו"ת
אניסא דרבים מברכינן בלשון רבים ניסי"ם (הוא רעידת הארץ) הוא מורה גבורת"ו ית"ש.
ונראה דכ"א מישראל הוא עולם מלא ונמצא שמתגבר על אחרים כ אז נבהלים יושבי תבל.
נעשה הנס בשביל כ"א בפ"ע וא"ב אפילו נס כי היא סכנ' גרול' ונכנעים לפניו ית"ש וכן
אהד מיקרי ניסי"ם .וא"כ לפי"ז כשנעשה הנס רעמי"ם לא נבראו אלא לפשט העקמימות שבלב.
לשני יהודים הייה לא"ב ולב"ן .מחויב בן הבן וכן הרוה סעדה תרעש ארץ ומלואה א"כ בהנהו
לברך לשון רבים שעשהניסי"ם לאבותי וכו' דקהשיב איתמינייהו דיצדק לברך עליהם כה"ו

וצ"ע בדברכי לא מצאתי זה בשום מקום בדברי
הפוסקים:
ו ונן בנו מחויבים לברך וא' לא
הרע"ב יננ
ידענא אמאי פירשבנוובןבנו דנראה

ש

והיה

שאה

ברכה

וגבורת*וואיתמינייתוראיןשייך לברך רקכהיו .דכפשוש א"א לפרש דכמעמיענו סתם שתחויב
לברך עליכו' .דזה כבר אשמועינן במ*ב על
וזהו לדעתי טעם שיטי הטסחאות.
שמועות טובות וכו' וש שמועותוכו' וגץ א"א
משנה ג' היתה אשתץמעובריתוכו'.אורחא לפרשחייב אדם לברך וכו' כשם שמברך וכו'.
דמלתא קתני אשת"ו הה"ד על
אשה היית בנוסח אחד דכבר מבואר לעיל שיעי
ן
כ
אחרת מעוברתאין מתפלליו שתלדזכר.ו
א
ה
הנוסחאות על הטובה מברך הטוב והמטיב ועל
דקאמר יה"ר שתלד אשתי זכר .אורחא דמלתא וכו' .ע"כ צריכין לפרש כש"מ פירושו בשמחי
קתני דעפאי הרוב מתפלליןשיהיו הבנים זכרים
ובלב טובי
כמשארז"ל אשרי מי שבניו זכרים .אבל הה"ד
שאין מתפללין על המעוברת שתלד נקב' (מדלא בכל לבבעך .בשני יצריך .ביצ"ט וביצר רע
מקשינן) [מדמקשינן] בגמ' מן תפלת לאה.
מן לבב"ך קדריש מדלא כתיב בכל לב"ך
בגמ' דבתוך ארבעים יום מתפללין כמו שנא' במלאכים ומעדו לבכ"ם לפי שאין
מסקינן
יצה"ר שולט במלאכים .אבל בן אדם יש לו ב'
ודוקא כשהזריעו שניהם בבת אחת
ביארה דוה לא שכיח שידעו אם לבבותהיית בחללהימני שבלב שם משכן היצ"ט
ומשנתיש לא
גם בתוך והוא מלא רוח ובחלל השמאלי שהוא מלא דם
הזריעו בבת אחת ע"כ אין מתפללין
שם משכן היצה"ר וכשהאדם מהפך רע לטובאזי
ארבעים יום נ"לי
מגרש הדם שבחלל השמאלי ומתפשט בתוכו
משנה דן הנכנסיכרךעיין בתויו"ט דבריש הרויה שבהלל הימיני ומתהפך היצה"ר ליצ"ט.
מגילה מוכח דכרך מקרי דוקא וז"ש בשני יצריך ביצ"ט וביצה"ר שגם היצה"ר
המוקף חומה .נ"ל רזה ודאי כרך מיקרי מוקף יתהפך ליצ"ט והרברים ארוכים אצלינו בענין
חומה אבל כאן ודאי אין תלוי בזה שמוקפת השם (הת'ך) [התיך] החותך חיים לכל ח"י
הומה .רק במקום שמצוים מושלים שמחפשים
שהוא בגי' ב"פ רו"ח הבןי
עלילות .תהי'העיראפילו פרזית רק דמן הסתם
במקום המוקף חומה שם שכיחי מושלים ע"כ ובכל מאד"ך בכל ממונרך .מי יתן ונדע.
שורשהתיגה שדרשו מאהדעל הממון
כינו מקום דשכיח* מושלים בפרזית בשם כרך
בהשאל' כיון דשכיחי שם מושלים .הנה צריך וכל אנשי חיל המפרשים ז"ל לא פירשו לנו.
ונראהלי השורש תיבת מא"ד הוא בלה"ק דבר
להתפלל נ"לי
המרובה יותר מן המד"ה דהנה שורש תיבת
~יך"ט בדיה אהת בכניסתו וכו' .שיכנס מד"ה הוא מעך .והנה בתיבת מא"ך בא א'
לשלום ואחת ביציאות שיצא לשלום יתירה .להורות דבר המרובה יותר מןהמדיה.
כפירש"י והרמב"ם מפרשביציאתו שיודהלהש"י והנה ממך"ן שטבע האדם שאין מספיק לו
שהוציאו ממנו לשלום עכ"ל .והנה לשון המשנה המלחה שמודדיו לוכי בטבע הוא יש לו מנה
מתפל"ל שתים משמע כפירש"י דלשון תפיל"ה מבקש מאתים כמשארז"ל .ע"כ נדרש מאיד
הוא בקשה משא"כ לפירוש הרמב"ם .הנה
הממואן,
ביציאתואינו מהפלל ומבקש רק מודה ומשבח.
ועוד נ"ל דרש"י ז"ל ס"ל במשנתינו נותן הודא
ה הקדמה לביאור התוספת"א .הנה תוספת"א שמה שחיא
וכו' וצועק לערל הם רק דברי בןעזאי דלת"ק
הוספה על המשנה החנו לבאר הדברים הנרמזיט
ש
אין כאן צעק' אחר ההודאה אפילו לפירו
במשנה ברמז ורבינו הק' עם סיעתו בסדרו המשנה
הרמב*םי
לרוחבבינתוהי'די לו במשנה והנה ר"ח ור'אושעיא
ב אדם לברךוכו' בשם שמברך הטה ראו שלא תה" דברי המשנח ברמיזות הקצרים
משנה ה' חיי
וכו'.עיין בפירוש הרמב*ם והרע"ג די באר לכורות הבחית ,ע"כ הסה הרחיבו הביאור
הכוג' שיברך בשמח' ולב טוב כמו אל הטוב' ובמשכיליבין למצוא תדבר ההוא ברמיזת המשנה.
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צו

~ספתנו

מאימתי (א) קורין את שמע בערבית משעה
שבני אדם נכנסין (ב) לאכול פתן
(ג) בערבי שבתות (ד) דברי ר' מאיר וחכמים
(ה) אומרי"ם משעה שהכהני"ם זכאי"ן (0יאכול
בתרומתן (ז) סימן לדבר (ח) צאת הככבים
ואעפ"י שאין ראי' לדבר (ט) זכך לדבר חצים
מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צה"כו
(א)מאימתישפיזיכף .וחנאא משעה שהכהנים
וכו'.הנה התנא דתוספתא מבאר את
המשנה שהתחיל' בלשונ' מאימתאי קורין וכו'
משעהשהכהניםוכו' עד סוף האשמורה הראשונה
דברי ר'אליעזר והנה קשהכיון דר"א קאמיירי
מזמז התחלן וסופה ה"ל למיתני אימת"י לא
מאימת"י ובא התנא דתוספתא ומבאר דהריעוא
הוא דברי חכמים סתם מתני' ע"כ צודק
813ילחת"י דלא קא מיירי רק מהתחלת הזמן
ודברי ר"א הוא רקאסיפא סוףהזמן ממילאכיון
דהרישא הוא דברי חכמים סתם משנה הלכתא
כוותייהו וכרפטק הרי"ף ז"ל מטעם הזה ,נ"ל.
(ב) נכנסי"ן לאכול וכף .בגמ' הביאו עוד
ברייתא.משעני נכנ"ס לאכול פתו במלח והקשו
בתוספתעניגופי' מתי יקראוהרי משהגיע זמן
ק"ש אפורלאכולותירצו דלאו דוקאבזמןאכילה
ממש הוה זמן ק"ש רק מעט קודםדהיינו בזמן
הכנת הסעודה עיי"ש .והנה לפי"ז מדוקדק
משהע*1י 1כ"1ס דייקא היינו נכנ*ס לאותו
דבר לעסוק באבילה תא מכינים לו שלחן ומפה
וסכיןומיםלנטילהובחיתו הזמן הוא קורא ק"ש.
ולפי"ז גם בכאן הכוונה משעה שב"א נכנסי"ן
וכף היינו בזמן ההכנהוזוז יקראו קאש קודם
אכילה()4פוצ"ך בע"ש לפמ"שבסמוךיתבןשפיר
פת"ן כלומר שהכל מוכן דהנה בתיבה נכנסי"ם
הכוונה בזמן ההכנה אז הוא זמן ק"ש .וסד"א
בזמן הכנת הסעודה היים להביא ממרחק לחמו
מבית האופה שזה הואזמן רב קודםהלילה קמ"ל
פתן בעת שכבר הפת הוא שלהם הכל מוכן רק
בזמן הכנת הכלים הנצרכים לסעודה שהוא זמן
מועט קודם אכילה ,נ"ל( .ד) דברי ר"מ תש

דמשנה לא הביאוכי רצה לפתוח בשלום בלא
מחלוקתכי לא מצא הקב"הכלי מחזיק ברכה
לישראל אלא השלראם .ע"כ פתח מס' ברכו"ת
בשלוים בלא מחלוקתכי אותו הזמן שהכהנים
נכנסין לאכול בתרומתן הוא זמן ק"ש אליבא
דכאע והוא סתם משנה כמש"ל ותנא דתוספתא
הביא לדברי ר"מ להורות דבשעת הדחקיכולין
לסמוך על.1נ"ל.עיין מ"ש בהלכה ב' נרמז הדבר
במשנה
(ה)רהכמים אומרים כבר כתבתי לך לעיל
אות א' שזה הוזו התוספת של
התנא דתוספתא שמבאר לשון מאימת"י
שבמשנה(לאאימת"קלהורותדרישאדמחניתין
לאו דברי ר"א (בלחוד) ההד אלא הוא סתם

י

מתניתין דברי חכמים (ו) ומהכהנים זכאותן

וא' במשנה משעה שהכהנים נכנסי"ן א"א לפרש
נכנסין כמ"ש לעיל אות ב' אצל ענאי דעל
הכהנים לא קוצה קושית התוס' כהן מתי יקרא.
כיון שזהאינו דבר ההוה בבל עתהבן .על ברחך
רקרק התנאדמתניתין לומרנכנסי"ן להורותלנו
עלאיזהכהנים הוא מדברהיינו בכהנים טמאים
שלא נכנסו עד היום אצל הטהורים והן היום
טבלו ונכנסים ולא רצה התנא למיתני בפירוזן
משע"ה שהכהנים טמאי"ם משום דבחר לשון
ערומים שהרי עיקם הכתוב וכו' ובפרט בהתחלת
אמריו ובכדי להורות לנו הפירוש הזה במשנה
ביאר לנו התנא דתוספתא משעה שהכהנים
זכאין וכו'י
(ז) בתרומתץ עמאש במשנה ויתבאר בסמוך

שים עינד עליו (ח) סימן

לדב"ר צה"כ במשנה אין כלל כל זה הלשון.
ובאמת הוא מיותר או הרישא מיותרת .והנה
בגמ' מקשינן אמתניתין מכדי כהנים אימתי קא
אכלי בתרומה משעת צה"כ ליתני משעת צה"כ
(ומשנינן) מלתא אגב אורחא קמ"ל כהנים אימתי
קאאכלי בתרומה משעת צה"כ והא קמאל דכפרה
~א מעכב'כדתניא ובא השמש וטהר ביאת שמשו
מעכבתו מלאכול בהרומהוזוין כפרתו מעכבתו
מלאכול בתרומהוממילאמיירימתניתין בכהנים

צח

והיה

תוספתא

בנשכה

אגב אורחא.י"ל אדרבא דכהנים שא"צ כפרה קא

שטבלו והעריב שמשןועדיין הם מחוסרי כפרה
שצריכין הם להביא כפרתן ביום הח' כגון הזב
ומקשו הגמ') וממאי דהאי וב"א השמש ביאת
השמש וטה"ר טהר יומא דילמא ביאת אורו היא
ומאי וטהר טהר גברא (פירש"י ביאת אורו
שמאיר השמש ביום הח' ויטהר האיש עצמו
בהבאת קרבנותיו) אמר רבה בר רב שילא א"כ
לימא קרא ויטהר מאי וטהר טהר יומא כדאמרו
אינשי איערב שימשא ואידכי יומא במערבא הא
דרבה בר רב שילא לא שמיע זהו (נ"ל כלומר
לא ס"ל כקושית התוס' שהקשו הרי בכ"מ כתיב
וטה"ר)ובעי להמיבעיא.האי ובא השמש ביאת
שמשוהוזוומאי וטהר טהריומאאו דילמא ב-את
אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא והדר פשטו לה
מברייתא מדקתני בברייתא סימן לדבר צה"ב
ש"מ ביאת שמשו היא ומאי וטהר טהר יומא
עכ"ל הגמ' ובתוס' בד"ה דילמא ביאתאורו הוא
פירש"י עדשיזרח אורו שליום הח'ויטהר האיש
עצמו בהבאתקרבנותיו ותימאלפירושווכו'ועוד
דבסמוך קא מיבעיא לי' האי ובא השמש אי
ביאת אורו הוא ופשיט מברייתא וסימן לדבר
צה"כ ליפשוט ממתניתין (דנגעים) העריב שמשו
אוכל בתרומה עכ"ל והנהיש להקשותעל קושית
התוס' דקא מקשו לפירש"י מבני מערבא רבעי
להו מיבעיא ופשטו מברייתא ליפשטו ממתני'
דנגעים עדיפא ה"ל לאקשויי ליפשטו ממשנתינו
מאימתי קורין א"ש בערבי"ת משעה שהכהנים
נכנסין לאכול בתרומתו וא"כ האיך אפשר לומר
דהפירוש ובא השמש וטהרהיינו ביאתאורו של
יום השמיניהרי אנן בק"ש דערבית קאאיירינן
אלא ע"כ צ"ל הא דלא מקשו התוס' כן משום
דממשנתינוליכא למיפשטדי"ל דמשנתיטמיירי
בכהנים שטבלו וא"צ כפרה אבל הצריכים
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שהי
פעמים (ב) בלילה אחת קודם שיעלה
שיאיר היום ביום הח' ויביאו כפרתןואי תקשה
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האיךיהי' אפשר לומר דמשנתיעמיירי בכהנים
ידי
ם הכל לילה:
חובה ד) של יו
שא"צ כפרה הרי תהדר קושיא לדוכתי' ליתני
משעת צה"כ ול"ל למיתני סימנא בכהנים ר"ש אומר פעמיים וכו' אמרו פעסי"ם יתכן
שפיר לשיטת הרי"ף ורמב"ם ורא"ש דהא
דבשלמאאיאמרינןבכהניםשצריכיןכפרה .הנה
מלתא אגב אורחא קמיל דכפרה לא מעכבא אבל דיוצא בק"ש של שחרית תיכף סמוך לעלות
ו דוקא
אםמיירי בכהנים שא"צ כפרה אין כאן מלתא השחר בטרם יכיר בין תכלת ללבןהוי

אכלי בתרומה בנמן התחלת ביאת השמש קודם
~ה"ב ואז הוא זמן ק"ש דערבית והיא גופף זמן
ק"ש) קמ"ל הבן ע"כ ממשנתינו ליכא למיפשט
(ועמ"ש בגמ' דגם קושיות התוס' ליפשוט ממתני'
דנגעים ג"כ לק"מ עיי"ש):
ראם כן פירוש המשנה הוא לכאורא מסופק
אם הפירוש משעה שהכהנים נכנסין לאכול
בתרומתןמיירי מכהנים שא"צ כפרה והיא גופא
קמע דזמן ק"ש קודם לבה"כ או הפירוש הוא
בכהנים שצריכין כפרה וזמן ק"ש בצה"ב דייקא
והא דלא תנא מצה"כ מלתא אגב אורחא קמ"ל.
ובאהתנא דתוספתאוביאר לעסימ"ן לדבר צה"כ
להורות דפירוש המשנה הוא בכהנים שצריכין
כפרה והא דלא תנא צה"כ מלתא אגב אורחא
קמ"ל .ונרמז הדבר במשנה בתיבת בתרךמת"ן
עמש"ש בגמ' ודוק:
(ט) ואעפ"י שאין ראי' לדבר וכו' תוס' ראי'
גמורה אינה דהא לאמיירי התם
לענין ק"ש עכ"ל פירוש דבק"ש לא תלי ביום
ולילה רק בשכיבה וקימה (י) זכך לדבר .שנא'
ואנחנו עושים במלאכה חצים מחזיקים ברמחים
מעלות השחר עד צה"כ ואומר והי' לע הלילה
משמר והיום מלאכה כ"ה הלשון בגמ' .ונראה
רכן צריכין להגיה בכאן בתוספתא ,והגה מקשו
בגמ' מאי ואומר וכ"ת מכי ערבא שמשא לילה
זאינהו דמקדמי ומחשכי ת"ש והי' לנו הלילה
משמרוהיום מלאכה רש"י מדקאמרוהיום מלאכ'
אלמא האי דעבר מעלות השחר עד צה"כ יסמא
הוא .וזכר לדבר איכא דכל עת מלאכה קורא
הכתוב יום עכ"ל
הלכה ב,
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בישלו איזהאונס שלאיהיהיכול לקרותה אח"כ
ן בתוס';
ע"כ אמר פעמי"ם וריקא ועיי

רהבה לפי"ז עיקר מה דאשמועינן התנא
דתוספתא בהביאו דברי ר"ש להורות
לנו הגם דעיקר זמן ק"ש דשחדית הוא דייקא
משיכירבין תכלת ללבן עכ"ז בשעת הדחק יצאו
סמוך לעה"שמיד .ובהלכה א' כתבתי לעיל ג"כ
רכןהטוכוונתו בק"ש דערביתבהביאודברי ר"מ
ג"כ להורות הגם דעיקר זמן ק"ש דערבית הוא
רוקא בצהאכ כדברי חכמים עכ"ז בשעת הדחק
יכולין לסמוך על הזמן דר"מ .והנה נרמז הדבר
במשנה לפום מה דגרסינן בערבבןב2טחרי"ן
תרין ערבין תרין שחרין להורות לנו דהתחלת
זמן ק"ש לכתחילה הן בערב הן בבקר בעינן
דוקא שיהיה מעט תוך הלילה ותוך היום כיון
דאורייתא הוא בעינן זמן בהור בודאי .אבל
בשעת הדחק יוצא בהתחלת הערב ובהתחלת
הבקר (וגם לפי הגירסא ערבי"ת שחרי"ת יתכן
ג"כ לפי מה שדקדק הרמ"ז דלא קתני עה"ב
שפ"ר ע"כ הוא בתוך הערב בתוך השחר משא"כ
בברכות ק"ש שנק' קודם ק"ש תנא בשח"ר
ובער"ב עמ"ש במשנה) ולפי"ז התוספתא מבארת
בזה לשון המשנה (א) ארת"ההיינו קאי אדלעיל
ן בגמ' וברש"י ותוס'
על ק"ש (ב) בלילהעיי
דבלשוןבני אדםעדיין נק' לילה עד הנץ החמה
(ג)משיעלה עה"ש לנמצאוכו' ובגמ' הגירסא
לאח"ר שיעל"ה עה"ש וגם תיבת ןנמצ"א אינו
בגמ' שלפנינו ובאמת לכאורה הוא שפת יתר
וגם מהראוי להתבונן אומרו יוצא י"ח (ד) של
ללילה הל"ל שללילה ושל יו"ט דק"ש
יו"םיש
דלילה מוקדמת בקריאתו ונ"ל חידושדין בדברי
התוספתא דהנה בהקרבת התמיר של שחרבעינן
פני כל המזרחכי פ"א עלה מאור הלבנה וחשבו
שהוא עה"ש ונפסל התמיד .והנה משמיענו
שבק"שאינוכןדהיינו כשקרא הק"ש דיוחעדיין
היה מסופק אם ההד עמוד השחר אם לאו ואח"כ
נתברר לו שהיה עה"ש יוצא י"ח ק"ש היום ז"ש
ונמצ"א יוצא י"ח ש"ל יו"ם יציאתידי חובת
היום הואכעיןמציאהשמצאאח"ככילא(יתברר)
[נתברר] בשעת הקריאה אם הוא יום ודאי

אעפי"כ יצא י"ח נ"לי

נמוכה

צט

על התוספתא מחכם אחד
רהנה יש ת"י
י
ר
ו
ר
י
פ
מחכמי ווילנא הקשה למה לא הביאה התוספתא
הברייתא האחדת שבגמ' ר"ש משום ר"ע פעמים
שאדם קורא ב"פ ביום וכו' ולפמש"ל אין כאן
קושיא לפי דרכינו שמתוספתא לא סידרה רק
מה שהואלביאורלשון המשנהרמיזותי'וחידותי'

הלכהג
רבי אומר ד' (א) משמרות הוה הלילה (ב) עונה
אחת(ג) מכ"ד לשעה ונקעת אחת (ד) מכ"ד
לעונה והרגע אחת (ה) מכ"ד בעת ר' נתן אומר
שלש משמרות בלילה שנאמר ראש אשמורת
התיכונה אין תיכונה אלא שיש (ו) לפניה
ולאחריהי
(א) ד ,משמרות ובמשנה לשון אשמור"ת
אבל בגמ' תניא ר"א א' ג' משמרו"ת
וכן ברב שמואל בר יצחקוכן שם להטן בפלוגתא
דרבי ור"נ ובמקרא הכל לשון אשמורת קדמו
עיני אשתוהו"ת ויבא גדעון וכו' ראש

האשמור"ת לראש אשמורו"ת ונ"ל דכשתדבר
בחלקי הלילה הנה כל חלק מז הלילה נקרא
אשמור"ה על שם התמנות פקודת המלאכים
הממונים לשירן ולזמרן בכל חלק מחלקי כת
אחת וכבר כתב רש"יבפירוריו לתורה פ' כמדבר
" מינוי שהאדם ממונה
ושמרו את משמרת"יכ
ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת בכל המקרא
עכ"ל .א"כ כל כת מהמלאכים הממונים על כל
חלק מהלילה קרוי משמך"ה וכל חלק מהלילה
קרוי אשמור"ה ע"ש המשמר אשר בו והבן
וא"כ במשנה שאמר ר"א לענין ק"ש עד סוף
מאשמורת הראשונה הנה כונתו על חלק הלילה
נקט אשמורה (הגם דאגב אורחא קמ"ל דאיכא
משמרך"ןן ברקיעא ואיכא וכו' זה הוא רק
אגב אורחא אבל עיקר הדין דמדבר בק"ש אינו
תלוי בכתות המלאכים רק בחלק הלילה שע"פ
הזמן ההוא נקרא ובשכב"ך וכן הוא בפסוקים
במקום שמדבר מחלקי הליל' קראן א2טמורר"ת
משא"כ בגמ' ג' משמרו"ת הוי הלילה לר"נ
ולד"א או ד' משמרותלרביוכן בכאן בתוספתא.
הנה הכוונה ג' או ד' התמנותהמינוים של כתות
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המלאכים מתחלפים בלילה לעבוד עבודתם
בשירם וזמרם ואו הקב"ה זוכר אתבניו ועבודתן
בביהמ"ק (ואז הוא עת רצון לבקש רחמים
כמ"ש תהר"י) הנה לזה יקרא משמר"ה)
להנה מה שהביא התוספתא פלוגתא דרבי
ור"גבעניני משמרות הלילה ומה ענינו
לכאן בדין הק"ש ובפרט שאין כאן זכר לדברי
ר"א שאמר בזמן ק"ש עד טוף האשמור'"
הראשונה אבל הוא כמו שכתבתי דהתוטפתא
באת לבאר רמיזת המשנה דהנה במשנה ר"א
אומר זמן ק"ש עד סוף האשמור"ה הראשונה
ומקשו בגמ'מאי קסבר ר"אאי קסבר ג' משמרות
לימא עד ד' שעות ואי קסבר ד' משמרות וכו'
דשעות הם זמנים הניכרים לאדם ומשני הא
קמ"ל דאיכא משמרות בארעא ואיבא משמרות
ברקיעא וגירסת הרא"ש דאיכא משמרות ברקיע
כי היכי דאיכא בארעא היינו דקמ"ל כי היבא
דבארעא רואים שינוים בכל חלק מחלקי הלילה
משמרה הראשונה חמור נוער שנ '.וכו' וכן
ברקיע יש שינוים בכל חלקכי תתחלף עבודת
המלאכים בכתותיהם בכל חלק והנה מה קמ"ל
ר"א בזה ע"כ הוא כמ"ש הרא"ש דנ"מ דראוי
לכל ירא שמים להתפגל בשעתחילוף המשמרות
על החורבןועל הגלות שאו הוא עתרצון והקב"ה
זוכר אתבניו (ועמ"ש בגמרא דגם לפיגירסתינו
בגמ' דאיכא וכו' ואיכא וכו' יתכן שפיר ורש"י
ז"ל יש לו גירסא אחרת עיי"ש) עכ"פ הנה הגם

דאיןהלכה כר"אלעניןזמן ק"שעכ"פבהאאין

חולק עליו בהא דקמ"ל דאיכא משמרות ברקיע
ונ"מ למפיש ברחמי בשעת חילוקי המשמרות
ברקיע אשר לבעבור זה אמר (ר"ע) [ר"א] עדטוף

האשמורה ולא אמר שעות וזה שביאר' התוספתא
עניני המשמרותכי מן הצורך לנו לידעזה והוא
ביאור למשנ':

(ב) ערנה אחת מכ"ד לשעה והע"חוכו' והרגע
וכו' קישור דברי רבי וצורךהידיע'
לנו בזה נ"ל דהנה בגמ' דירן אמרינן וכמה
רג"ע אחת מחמש"ת(ובחילופי גירסאות משמנ"ת)
רבוא ושמנתאלפים ושמנה מאותושמנהושמונים
בשעה ותו אמרינן בגמרא וכמה רג"ע כמימרי'.
היינו כשיעור שיכולין לומר תיבת רגע ומקשו

ברכה

בתוס' (אהא דקאמרינן שהי' בלעם רוצה לבוין
אותה הרגע שהש"י כועס בכדי לקלל וכו') מה
היהיכול לומר באותה הרג"ע (הרי שיעור הרגע
הוא רק כמימרי') ותירצויהי'יכול לומרכלם.
ועוד תירצו ראם היה מתחיל באותי הרג"ע היה
ח"ו פועל בדבריו גם לאח"כ .והנה בכאן צורך
הידיעהלנובשינוי המשמרות הוא כמ"ש הרא"ש
להורות רהומן ההוא עת רצון וטוב להתפלל או
על גאולתינו ועל פדות נפשינו .והנה ומןשינוי

המשמרות הוא רג"ע .ואם הרג"ע הוא כדברי
תלמודאדידן .הנה הוא רק כמימרי' ומה יכולין
להתפלל באותה הרגע וצריכין לומר כתירוץ
הב' של התוס' ראם מתחילין להתפלל באותה
הרגע של העתרצוןמצליחים גם בדברי התפילה
לאח*כ משא"כ לדברי רבי בכאן בתוספתא .הנה
הרבע הוא רק אחרמןי"ג אלפים רןתכ"ל בשע'
הנה יכולין להתפלל באות' הרגע כמה וכמה
דיבורים ויכול להיות כתירוץ הראשון של התוס'
דבעינן דוקא בזאת הרגע של הע"ח רצו"ןתהיה
התפילה(ג)כחכ"ך לשע' נגד כ"לצירופיאדנ"י
(ל) מכ"ל לעונה הם תקע"ךעיתים כשע'מנין
יסו"ד מלכות ה"מ תקע"ך כריתות שנכרתו על
התור'ועליהן אמר דוד אברכה אתי"י בכלע"ת
(ה) מכ"ד בעת א"כ הם י"ג אלפים וזתכ"ד
רגעים בשעה עמש"ל ועיין בגמ' (ך) לפני'
ולאחרי' בגמ' מתרצינן הפסוק גם אליבא דרבי

הלכהד
מאמתי קוייז את שמע בשחרית (א) אחר ם
אומרים כדי שיהא רואה (ב) תבירו
ברחוק ד"א (ג) ומכירו (ד) מצותה עם הנץ החמה
(ה)כדישיהא סומך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל
ביום א"ריהודא פעם אחתהייתי מהלך אחר ר"ע
ואחר ראב"ע ( )1הג.עו זמן ק"ש (ז) כמדומהאני
שנתייאשו מלקרות (ח) אלא שעוסקין בצרכי
צבור (ט) קריתי ארניתי (י) ואח"כ התחילו הם
וכבר נראתה(יא)
חמה.עהלתורסאפשויתהכרתיבםוי
'
ו
כ
ו
ם
(4ס אחריםאומרי
דהאי
ר"מ הוא דשם
אחרי"ם
בברייתא בגמ' אמר ר"מ שיעור אחר משיכיר
בין ואב לכלב ומיהו בכאן דברי התוספתאאין

יש
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לנו הכרח לומר כןוכלין מש"ש בגמ' על דבר
התוספות:
(ב)חבירת ברחוק וכו' הנה המסדר התוספתא
הוסיף הידיעה הזאת על דברי
המשנה בכדי לבארלנו לשון המשנה .דצנה קשה
על המסדר התוספתא אם היה רצונו להביא כל
הדיעות למה לא הביא עוד שאדי הדיעות בין
זאב לבלב בין חמור לערוד אלא ע"כ דס"ל
דכולדש תנאי לא פליגי רק כ"א שיער הכרת
היום בדבר אחר .והנה התנא דמתניתין שנהלנו
משיכיר בין תכלת ללבן .והנה לפי פשוטו י"ל
כוונתובין גבבא דעמרא דתכלתא לגבבא דעמדא
תיוורא אבל מקשוע"ז בגמ' האבלילאנמימידע
ידעי ומסקי אלאבין תכלת שבה ללבן.וכפי פי'
התוס' שם היינו בין תכלת שבציצית ללבן
שבציצית ורש"י פירש בין מקום שנקלס הצבע
יפה בין מקום שלא נקלט ונשאר לבן .ונראה
לפרש דהמסדר התוספתא ביאר לנו וכרי התנא
דמתניתין כפירוש התוס' דהנה לפמ"ש לך דס"ל
דכולהו תנאי חד שיעורא אית להו א"כ קשה על
התנא דמתניתין למה לא ביאר לנו שיעור אחר
שאומרים התנאים בברייתא ובחר דווקא בשיעור
בין תכלת ללבן וצ"ל דלא רצה לסמן לנו הזמן
דק"ש בדברים דלא שכיחי כ"כ לכל אדם .זאב
וכלב וחמור וערוד .דהרי ק"ש לכל מסור אבל
תכלת ולבן שכיחים יותר אבל קשה לנו הרי יש
עוד סימן משיראה את חבירו שזה יותר מצוי
'

ברכה

קא

(ה)כדי שיהא סומך גאולה לתפלה ונמצא
מתפללביום באה התוספתא לבאר לשון
המשנה ,וגם לידע ההלכה רהנה במשנה מאימתי
קורין א"ש בשחרית משיכיר וכו' ד"א אומד וכו'
(ךגך23ר*ה) עד הנץ החמה ר' יהושע אומר עד
ג' שעות ,הנה לשון וגומד"האיןלו ביאור כאשר
כתבנו במקומו וכדאיפלגו עלי' המפרשים
בגירסות ובפירושים .והנה עוד במשנה ירד
לטבול (ד,בעל קרי) אם יכול לעלות ולהתנסות
ולקרות עד שלא תנץ החמהיעלה ויתכסה ויקרא
ואם לא יתכסה במים ויקרא הנה הוא סתמא
כר"א ואנן קיי"ל כריי ומתרצינן בגמ' אפילו
תימא כר"י דלמא כותיקין וכו' והנה הותיקין
היוענשיןכןכדי לסמוך ג"לובנידוןדידן הטובל
הזה לא יסמוך ג"ל שהרי יצטרך אחר קריאתו
לעלות ולהתכסות ולמתפלל אח"כ .אבל הכוונה
הוא באמת כוונת הותיקים ותקנתם הוא כד
לסמוך ג"ל וכיון שהתקינו כן כדי לסמוך ג"ל.
הנה אפילו אם יארע בפעם שא"א לסמוך ג"ל
אעפי"כ זה הזמן הוא עיקר מצות"ה .הנה לפ"ז
זה הוא כוונת התוספתא לבאר לשון המשנה
רגרכ2י"4ה עד הנץ החמה רצ"ל הגם שזמנה
מתחיל משיכיר וכו' עכ"ז מצוה היא לגומרה
באותו הזמןכדי שיהא סומך ג"ל ונמצא לזה גם
ר' יהושע מודה דזה הוא עיקר הזמן למצוה
ואפילו אםיארעשאינו סומך ג"ל ע"כאין לדקדק
מהמשנה ירד לטבול וכו' דהלכה כר"א .דבאמת

משיהיה לכל אדםגבבא דעמרא דתכלתאע"כ הלכהכר"י רקדלעניןמצוה גםר"י מודהובזה
צ"ל דכוונת התנא בין תכל"ת ללב"ןהיינו בין תבין מה שסידרה התוספתא אח"כ המעשה דר'
מעשה לסתור וכמו שאבאר אי"ה:

תכלת שבציצית ללבן שבה שזה הוא הנמצא יהודא שאינו
זמן ק"ש נראה לדנ.ה הגי'ע זמן
לכל אדם בבגדוומצוי אצלו ע"כ נקטזה השיעור )11
דייקא ממילא סידר לנו התנא דתוספתא השיעור
י
"
ע
י
ג
ה
ק"ש
משיראה את חבירו וכו' לבאר לנו כוונת המשנה (ז) כדך23ה אני שנתייאשו מלקרות רצ"ל שהיא
(ג)ומכירויבברייתא בגמ' ריכירנ"ו וכ"ה
הפי' בכאן ויש לומר שהתוספתא
רמזה בלשון ךבזכיך"ך רמיירי בחבירו שהוא
רק מכירו שמכיר אותו כהדין אכסנאי דאתי
לקיצין כמ"ש בירושלמי.

(ד) מצרורה עיקר מצותה היינו מצוה מן
המובחר.

הי' סובר דהלכה כר"א אשר אין

לקרות אחר הנץ החמה שכבר עבר זמנה כדמוכח
מפשטות המשנה ירד לטבול אם יכול לעלות
ולהתכסות ילקרות עד שלא תנץ החמה וכו' ואם
לאו יתכסה במים ויקרא והיה סובר דא"א לומר
שהוא למצוה כדי שיקיים בתפילה ייראוך עם
שמש וג"כ יסמוך ג"ל דהרי כשיקרא במים לא
יסמוך ג"ל דהרי יצטרך אח"כ לעלות ולהתכסות

קב

והיה

תוספתא

ואח"כ יתפלל ע"כ משמעלפי פשוטו מן המשנה
לאחר הנץ כבר עבר מצות ק"ש ע"ככיון שראה
ר' יהודה את ראב*ע ור"ע שאינם קורין וכבר
הוא סמוך להנץ היה סבור שנתיאשו מלקרות:
(ה) אלא שעוסקין בצרכי צבור רצ"ל שהיה
סובר שפוטרין א"ע מק"ש להיותם
הולכים אז בצרכי צבור והעוסק במצוה פטור
מק"ש ובפרט עסק צרכי צבור:
(ט)קריתיישנית"י לכאורה הוא תימא גדולה
למה קרא ושנ"ה ובפרט דק"שאין
מהראוי לכפול והרי בירושלמי אמרו דר' זעירא
קרי וחזר וקרי (ק"ש שעל המטה) עד דמשתקע
בשינה וחששו הפוסקים שלא לעשותכן בפ' שמע
ן בל"ה פ' ראשון ומכ"ש ק"ש
עיין בב"י ועיי
לצאת י"ח דהאומר שמ"ע שמ"ע כאומר מודים
מודים דמי ועכ"פ מגונה הוה ונ"ל לפרש דהנה
מבואר הדבר בירושלמי העוסק בצרכי צבור
פטור מן הק"ש וכ' ע"ז הרב רמ"י דעכ"פ יקרא
הפרשה הראשונה (היינו פסיק שמ"ע עם ברו"ך)
ועיין טל"ח כתב ראם גם עי"ז יהיה %ו איזה
ביטול מצרכי צבור לא יקרא כלל והנה עכ"פ
ביותריש לחוש על פ' ראשונה מקריאת פ' שני'
דפרשהשנייאפילו אינו מוטרד רק מעט בצרכי
צבור יוכל לפטור א"ע מקריאתה ויש לפרש
בכאן דר'יהודה ה"קדהנההואהי'סוברשרבותיו
פוטריו א"ע משום שעוסקין בצרכי צבורוכוטרין
א"ע אפילו מפרשה ראשונה יהנה הוא הגם
שהלך לשמש אחריהם לא נהג בעצמו כעוסק
בצרכי צבור אפילו מעט וז"ש קריתי פ' ראשונה
ושנית"י פ' שני' כי לא הי' נק' אצלי כטרוד
בצרכי צבור אפילו מעט
(ירד) ראה"כ התחילו הם כי באמת בעת
הליכתם לא היו טרודים בברכי
צבור:
ו
ש
ע
ו
ה
ז
ם
י
ר
ה
ה
כדי
(יא) חמה על יאשי
להורות הלכהלתלמידים דהלכה פר'
יהושע ואפילו אחר הנץ החמה מותר לכתחיל'
לקרות רק קודם הנץ היא עיקר מצותה לקיים
תקנת הותיקיןואפילואינו סומך גאולה לתפלה
מצוה היא לעשות כותיקין לקרותה קודם הנץ
וכמש"ל .והבן:

נערכה
הלכה ה'

ההתנין (א) וכל העוסקים במצות פטודין
מא"ש (ב) ומן התפילה (ג) ומן
התפילין שנא' בשבתך בביתך (ך) פרט לחתנים
ובלכתך בדרך (ה) פרט לעוסקין במצות
ןרבים ובמשנההתן פטור מק"ש
החתנין ישו
והנה באה התוספת"א להוסיף דאפילו
הם הרבהחתני"ם וסד"א דקאמדכרי אהדדיומצי
מכוונו ולחזור %מצותן קמ"ל דפטורי .ואומר לך
עוד דהנה במשנה אמרינן האומני"ן קורין וכו'
לשון רבים .ואח"כ חת"ן פטור מק"ש .הנה סד"א
דודא.
דוקא קאמר חת"ן אחד אבל שנים מדכרי
אהדדי קמ"ל דפטורי .והא דנקט התנא דמתניתין
הת"ן לשון יחיד משום רכל הפרקמיירי בלשון

יחיד כלשון הכתוב בשכבך ובקומך ובלכתך וכו'
והא דנקט האימני"ן לשון רבים רבותא קמ"ל
אפילו הם אומנין רבים סד"א ירד זה ויקרא
ואח"כ ירד הב' דכא תתבטל מלאכתו ש %בעה"ב
ד!
קמ"ל דא"צ ליר

(א) וכל העוסקים במצות הנה במשנה אמר
התנא סתם התן פטור מק"ש והנה
יש לפרש לכאורה אפילו כונס את האלמנה הנה
באה התוספתא וביארהחתניויומיא דהעוסקים
במצות .עס*ק נקרא דוקא טירדא במחשבהועיון
כענין שמברכין לע"10ק בדית שפירשו בה
לעסו"קהיינו פלפולבעיון ומחשבה והנההת"ן
דומיא דהעוס"ק במצוה הוא דוקא בכונס את
הבתולה שמחשבעלעסקיבתולים,או שלא יעשה
כרות שפכה כמ"ש המפרשים .והתנא דמתניתיל
רמזה בתיבת הת"ן שההן נקרא בתורה דוקא
בכונס את הבתולה וכמש"ש במתניתין:
ן התפילה ומן התפילין עמ"ש
(ם מקשש ימ
בפירוזם המשניות ריש פ"ג דנקט
הנהו דחמירי ומכ"ש שארי המצות והא דלא נקט
סתם החתנים וכל העוסקים במצות פטורין מכל
שאר המצות האמורות בתורה דהוה משמע
דפטירי ג"כ ממצותי"י אשר לא תעשנה.ועיין

מש"ש במשניות ובגמ' ובדברי תר"יי

(ג) ומן התפילין אומרו בה"א הידיעה
התפיל"ה התפילין עמ"ש על המשנה
שם:

והיה
והנה

תוספתא

במשנה התנא לא תנא רק חת"ן פטור

מק"ש .ויש מקום לטעות דוקא מן ק"ש

אבל תפילה דרחמינינתו לעמוד לבקש על
י
ש
פ
נ
לא יפטור .וכן מן התפילי"ן שאין כאן טירדא

כשמונחין עליו .הנה באה התוספתא .והוסיפה
שאין כן כונת התנא .אך משמיענו התנא בק"ש
דקה אנו עסוקין בפרקין ותפלה ותפילין אתיא
במכ"ש מק"ש דק"ש דאורייתא פטור מכ"ש
מתפלה דרבנן .וכן תפילי"ן מה ק"ש שא"צ לכון
רעתו רק בפסוק ראשון ואעפ"כ פטריגן לי'.
מב"ש תפילין שאסור להסיח רעת מהם וכן
הבגא רמתגיתין לא הזכיר רק חתן ולא שאר
עומקים במצות .והנה י"ל דשאני שארי עוסקי
במצות מן חתן דשאני חתן שא'ז בנקל לו כ"כ
להסיר הטירדא מגבו אפילו כרגע וכמ"ש התום'
סברא זו במס' סוכה .והנה באה התוספתא.
וביארה לנו ראין כן כונת התנא .רק נקט חת"ן
שאיןלו רק ט רדא דמחשבה ואעפ"כ פטור מק"ש
מכ"ש בעוסק בשאר מצות מעשיות
(ח פרט לחתנים נראה דדרש בשבת"ך
בבית"ד רצ"ל בית"וזו אשתוהיינו
כשכבר נתישבה דעתו בביתו זו אשתו והיינו
כשבעל משא"כ חת"ןשעדיין לא בעלי
א נתישבה
דעתו וטריד.
(ה) ובלכתך בדרך פרט לעוסקין במצית בגמ'
מקשו מאי משמע .א"ר פפאכי
דרך מאי דרך רשות אף כל רשות ומקשו ימי
לא עסקינין דקא אזיל "דבר מצוה ואפ"ה אמר
רחמנא ליקרי וכעורצו א"כ לכתוב רחמנא בשבת
ובלכת מאי בשבתך ובלכתך בשבת דידך ובלכת

ברכה

קג

דידך הואדמיחייבת הא דמצוה פטירת הנהנראה
לפרש לפי"ז הא דהוצרכה התורה לכתוב תרי
מיעוטי חד לשארי מצות וחד לחתןדאי לא נכתב
רק חדמיעוט הוהמוקמינןלי' או רק לחתןשאין
בנקל לו להסיר הטירדא מלבו וכמש"ל בשם
התום' משא"כ בעוסק בשאר המצות בקל יכונן
מחשבתולכוין עכ"פ בפסוק ראשון ואח"כ יחזור
למצותו וכמו שעשה רבי כשהי' לומד הלכה
לתלמידיםאו באפשר מד"אבהיפוך רוקא בשארי
המצות שיש בהן עשי' וטירדא רבה משא"כ חתן
בחושבו בעסק בעילה אינו רק טירוד מחשב'
קודם למעשה ע"כבעינןתרימיעוטיוכיון שכבר
יש לנו תרי מיעוטי מיסתבר ביותר לאוקמי
בשבת"ך בבית"ך קאי אמיעוטא דחת"ן וכמש"ל

בית"ו זו אשתו ירצ"ל כשכבר נתיישב"ה דעתך
בבית"ך זו אשתך משא"כ חתן שטרודה דעתו
בעסק אשתו פטור והמיעוט הב' ובלכתך בדרך
יותר צודק למעט עוסקים בשארי המצות כי
עכ"פ רוב הדרכים הם לדבר הרשות .והנה בגמ'
הביאו לשון הברייתא בהיפוך בשבתך בביתך
פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן
י"ל דסברת אותו התנא דברייתא הוא בהיפוך
דיותר צודק ובלכת"ך בדר"ך למעט חתן .דה"ק
בלכת דידך בדרך קא מיחייבת .משא"כ בלכת
מצוה דר"ך גבר בעלמה בשבתך בביתך פרט
לעוסק במצוהכי רוב המצות נעשיז בבית והוא
אומר בשבת דידך בבית קא מיחייבת משא"כ
בעוסקך במצות בבי"ת ודע שישלי בזה מקום
עיון בתרגום המיוחם ליב"ע בפ' שמע ובפ' והי'
א"ש ולא אוכל להאריך.

,ו,י,יוייי*י,י,ןןי,י,י,ייא,ייאווייייייייא911

תשוא"ח להרה"ח מוהו"ד צבי מאשקאווימש שליט"א שהואיל ~השאיל לנו
י ומזוני דויתי וכש"ס
הספד הנוכחי ,זכות הגה"ק תגן עליוכי יתברך בבניהי

שהדורה זו מוקדשת לשמה ולזכרה של אמי מורתי הצנועה והחסידה
מרתיענמע אייזנבאך ע"ה בת הרב ר' יצחק ז"ל
נכניע כוום צוםגדיה ד /תשדי תשי"ט ,ירושלים

ר.2נ.צ.ב.ה.

