
 פךם
*  תעלומהמגיד

 נודיג"3( יליתלך גני רניגו)3נינו'

 ברכות מסכתעל
 מן שגדלוהו הגדול האהצל פעלים רב חי איש ז אא ברכה אחריומהשאיר
 נזר ארץ, קצוי בכל המפורסם הקדוש, הגאון הרב אדומו*ר, כבודהשמים,
 דנהורא, בוצינא דאומתיה, ומדברנא דעמיה, רבא הרבנים, ופארהחכמים,
 וכן רבים אשר קדוש, אלקים איש הטהורה, מנורה המאירה,אספקלריא

 בקש"ת הקדושים דבריו בצמא לשתות לאורו הלכושלמים

 יצהליה וטפירא אלימלך צבימרה
 יע"א. דינאב האבד"ק הישכו,משבט

 ספר ה"ה למשגב תבל ע"פ בחיבוריו תורתו אור הופיע כבראשר

 פקודך, ררך נחפרים, רבתים רודאים, ריח ברכה, והיה שכשנר,בני
 אזהרות טהרצ"א, חדודיי גנים,  מעין יוצרה, רגל רכלה,אגרא

 רפרקא, אגרא טהרצ"א, הגהות מהרמ"א, הוספותמהרנ"א,

 ערותיך. דרך הרואים,נלי

 בנש"ק החסיד המופלג הרב נגדו ע"י בפרעמישלא( תרל"ו )בשנת לאוריצא
 המפחוסם החסיד בהרב מלאנצהוט ,י נ שפירא מעוולם כחצירמו"ה

 זצללה"ה. המחבר הקדוחן הגאון צדיק לאותו בן ז"ל וכמואלמו"ה

 והשוואות והערות מקומות ומראה מדויקת בהגהה הו"לקתה

 הכבב"א בירושלים המטיבות מחורר מאחר קרשולספרי

 תובב"א לרךשלםפעיה"ק



 קודש כתבי - סהדותאהאי
 האמתי, הגאון הרב אדמו"ר,מכבוד
 קרוש, אלקים איש התורה,שר

 המאירה אספקלריא רנהורא,בוצינא
 'ג רשכבה פה"ח ע"ה ישראלתפארת
 שליס"א האלברשטם חייםמרן

 והגליל צאנוהאבר"ק

 לפ"ק הרל"ד פינחס ג' יוםב"ה

צאנז.

 המופלג הרבני האתרןאקלע
 מאיר מו"ה בנש"קההסיד
 הגאון להרב נכד נ"ימשתם
 ובידו סרינאב זצלה"האלימלך צבי מוה' המטחהצדיק
 מסבת על ומפואר נחמדחיבור
 הנ"ל הצריק הרב מא"זברכות

 הלז שהחיבור לי)וכמדומה
 זצ~לה"ה הצדיק הרב ליהדאה
 בו וראיתי חיותי בחייםבעודו
 משמחי וישרים נחמדיםדברים

 ולהפיץ לחלקם ומהנכון)ב
 חכמתו תעלומות מגירבישראל(
 להנות זכינו כבר כאשרותורתו
 על חיבורים בכמה תורתומאור
 אשך הספר שם וזה תבליפני
 ונכדו תעלומה מגיד לויקרא
 רוחו את ד' העיר כי הנ"להרבני
 היקד בחיבור גם אותנולזבות
 בכל ולאמצו לחזקו מהראויהרז
 מעות לו ולתת דאפשרמה

 ~הוציא יוכל למעןקדימה
 ולהביא הפועל אל מכחמחשבתו

 וכ/ המטון התכליתאל
 זו מצוה )דברהמסייעים
 וממעיני הברכות ממעתיתחרכו
 רויחא ומזוני חיי בבניהישועות
 סלה וכ"ט והצלחה ברכהובשפע
 יעשו לא ישראל שנאריתובודאי
 רשות בלי שנית להדפיסועולה
 ליקום לבלתי הנ"להדבני
 הבוא והשומעים ח"ובארור

 1 טוב ברכתעליהם

 ודורש בצדקה מדברדברי
 התודהכבוד

44__ האלטרחואם חיםהק'

 שר האמתי הגאון הרבמכבוד
 סיני והנבונים החכמים גזרהתורה
 עה"ח יורחל נר הריםועוקר

 יוסף מוה' כקש"תרשכבה"ג
 נאטינזאהן הלוישאת
 . והגליל לנונו האבד"קזצללה"ה
 מחברו אשר ספר לפני באהן
 הגאון הרב הוא דמויים ביןנודע

 המפורסם למאורות והיההקדוש
 האבד"ק זצלל"האלימלך צבי מו"ה הרב ותורתובצדקתו
 ספרנם כמה המחבר בעלדינאב
 בשמם המפורסמיםשונים

 ישוטטו אשר ורביםומעשיהם
 וצמאים תורתו רבדילבקש

 מאיר מו"ה החסירהמופלג הרבני הביא ובעתלשתותם
 מוה' בהרב שפיראשעוולם
 מוה' צדיק לאותו בןשמואל
 החיבור זצילהעה אלימלךצמי
 ברכות מס' על והואהלז

 המשניות ובפירושכשלימות
 מס' ר' על וגם נחמריםביאורים
 ולעיין לראות ממנו ובקשזרעים
 מה אדם לבני ולהודיעבם

 כל כי הרבד נכון אמתוהנה י בםראיתי
 כעיקר טעם ימצא בוהרואה
 בפירוש הן הנעימיםבדבריו
 מקצה בו מתנוצץ וגםוביאור.
 ברכה והיה נקרא והואקבלה
 הוא כן וכשמו תעלומה,ומגיר
 תיבה בכל תערובותמגרה
 כסף אין כי ולהיותוחיבה
 להדפיסו ורצונו לביה"דלהמביא

 וחרד הירא איש מכלמבקש הנני פרענומראנטין פיעל
 בספריו הרבה ראהולבו

 בן שם וכמעותןושחמדים
 יחחגע חתום אשר כאןמרשהו
 מוצא לכסף יהיה למעןראשיהם
 ימלין טומא דנפיש דארחכותא
 גלוי וזאת הבעהאת בעדטוב

 נר המובהק הגאון הרגמכבור
 מלא צנף עה"י הרור פארישראל
 האבד"ק נ"י טופרשמעין מוה' כקש"ת שבחבורת אריספרא

 צריק לאותו בן והגליל.קראקא
 החרקם סרן וקרויו ישראלגאון

 . זי"עטופר
 המופלג הרבני לאתרןאקלע
 'י נ כטיולם מאיר מו"הבנש"ק
 צריק הקדוש הגאון הרבנכר
 אליותיך צמי מו"הנשגב

 ידי כתב ספר ובידוזצוקללה"ה
 בדכות מס' על הגאוןוקינו
 להביא הרבים את לזכותורצוט
 לשבו( הנה הרפוס לביתהספר
 רבר המחבר מעלתולהלל
 כבן- הלא למותר אךשפתים
 חבורים ע"י בעולם טבעויצא

 בשמותם הנורעיםהקדושים
 בצת(( ישתו ורבים עוטורבים
 המתוקים הקדושים דבריואת

 נג:, מפיקים צופים ונופתמדנט(
 י אשן וטהרה וקדודנו( תורהאור
 להוציא ידו על לסייע הזוכהכל

 יבואו הפועל אלמחשבתו
 תורה אוהבי ה' יראיהלשים
 מעות לו ולתת החתוםעל

 איש המחבר וזכותקדימה
 כל ועל עלינו יגן ונוראקרוש

 מדפיס לשום וחלילההמסייעים
 רשות בלי הזה ספרלהדפיס
 משולם מאיר מו"המהרבני
 והמקום הוא נחלתו כיהנ"ל
 הכותב הכ"ד בעזרהיהי'

 מרובה טרדה מתוך רבהבנתיצה
 יום קראקא ק"ק פהבעה"ח

 לניסן הסמוך אדר כ"טב'
 1תרל"ה

 1 זצללוה הופרמשה מו"ה בדכאון שמעץהק'
_4

 1 תרל"ד אלול ער"ח ושוטרים מוסטים לסדר ד' יום וחותםכותב והגלילי לבוב אבדאק מאטינזאהן הליז שאיל יוצףהצעיר י זצללה"ההמחבר הגאון לכבוד הכותב המבקש כנפש שמחות שיובע הברכותמטלי יתברך המסייע וכל לביה"ד המביא רשות בלי שחר לו איןאשר כדבר לעשות אחר בשדה יבוא לבל הקרושה תורתנו רבריוירוע



 פאר הקדוש הצדיק הרבמכבוד
 דבים ישראל נד עה"ח עה"יהדהר
 כקש"ת קדישא בוצינא לאורוילכו
 שליס"א טענדיל טנח5מן-ה

מוויזניצא.

 בעת אי"ה אקח אניגם
 מש- מבה"ד הלזה הספרשיגמור

 חמשה קדימה מעות ופשתיא'
 ידי לתמנך ומהרשי כסףרייניש
 ביכולות  יהיה למעזמוכש
 לאור להוציא הטוב זממולהפיק
 הצדיק הרב מזקינו הק'הספר
 חכות זצליה"ה הק'הגאון
 יהיה אשר כל על יגןהמחבר
 אליהם תאונה שלא ידיושמומכי
 ממקיר יתברכו ח"ו רעשום

 א אדר ט' א' יום היוםהברכות
 וויזניצא.תרל"ה

 בהרב מענדיל מ2ח5הק'
 ננ י זצלל*ההצדיק

 קודש כתבי סהדותאהאי

 הקדוש הצפק הגאון הרבמכבוד
 לטיש ישראל נד עה"י הדורפאר
 יקותיאל מו"ה כקשתתההזק
 פיטעל5וי5 עת"ט*איהודה

םסינומ.

 להעדפה אלא נצרכהלא
 לתת המתנדבים לבבלעורר
 הב על למוכ"ז  קדימהמעות
 פלא והא תעלומהמגיד
 אני וגם חכמה רוח פראפלאים
 פ"5 יהודאיקותיאל י בר"כ מ"ק ונתתי א' ספראקח

 צנע הגדול הגאון הרבמכבוד
 החכמים 5אר עה"י ספראמלא

 מוה' כקש"ת נגוניםפטדת
 דראהאביפש אבד"ק נ"יאליהו

םסיגופ.
 עוד בעיני ראיתי אשרב"ה
 חדומו"ר הקדוש מהרבחיבור
 ודבריו ישק שפתיםאשר

 לעני[ וגם פמצט, עפ"ימועילים
 אש כגחלי המה הרי שמיםיראת
 גד21 תועלה הם!ובודאי
 אי"ה השפל אנכי וגםללומדים
 מוזכה בל"נ א' ספראקבל
 הספר נגמר כשיהיהלראות
 בתוך ללמוד ואזכההקדחה
 ד' יום המעתיר דבריהפפריס.

 תרל"ה ויקהלפ'
 אליהוהק' י מ"ק ונתתי דראה5יפשפה"ק

 דראביפש.האבדוק
גגה.

 מגיד בשם זה לספר שם וקרא כתב זי"ע משקנז מרן החיים אוד העולש אוד שכיק טעם לומראפשר
 זי"ע. המחבר הרב הגה"ק של ותורתו  חכמני  תילומוח מגיד שהואתעלומה
  מדיבוב רבינו פירוש קרא  זצוק"ל  מ81נז  שמרן מה  בעוהשי"ת נכונה העדה בשב"כ מהאחדיםוהם

 זי"ע, מלאנצוהט אלעזר רבי הגה"ק כי ירושלים( אשכול )הוצאת דודא-ם" ריח "בשם מגילה מסכת עלזצוק"ל
 חלק חבורי שם קראתי וז"ל, בינה*, "יודעי הק' ספר בהקדמת כותב זי"ע יששכר הבני בעל הרה"ק שלבנו
 כי בעבור יששכר" "בני ספרו שם קרא אאמ*ו כבוד אשר מרן לתלמידי ידוע כי בינה* "יודעי בשםזה
 קדשו גרות חזה זצוק"ל( מלובלין הקדוש אדמו"ר )הוא הקדש רוח לבעל מפורסם אשר לו המובהקרבו
 מתלמידיו, הקטן אני לזאת טוב, חזיון שהוא אמך בקוש כדרכו גיר וכשחזה יששכר, עול משבטושהוא
 ישראל יעשה מה לדעת לעתים, בינה יודעי יששכר דמבבי כמבואר בינה[ יודעי ]שם שי"ב לקרותדעתי

 הגאב"ד זי"ע שפירא מהר"ש אדמו"ר הגהיק )תולדות שלמה בית בספר ר4ם; הוה היכי דעובדאגופא
 )ברוקלין מחדש הנדפס ז"ע מנח*א בעל מרן להנה*ק חים אורח נמוקי בספר וראה מדנקאטש4דק"ק
 תכ*ט. אות החדשות בהוספות נ*י4 גולדשסיין שלמה הר"ר בהוצאתתשייט

 וז"ל ישחצכר, שער ספרו את שקרא זי"ע אלעזר מנחת בעל הרה"ק עוזנו גאון כותב זהומטעם
 )כנ"ל אצלנו ומקובל נודע כאשר אבותם, לבית למשפחותיי ויתילדו לעתי"ם ביניה יודעיי יששכ*רומגנם
 להיות נזכה כן זי"ע( מלובלין הקדוש רבינו החוזה דעת )עטי קאתינא יששכר משבט כי בינה( יודעיבס'

 שם קראתי ע"כ כי ענינינו, בכל נגדינו הישירו ועפעפינו העתים קדושת ולדעת להבין לעתי"ם ביניהמיודעיי
 בעזהשי*ת ג"כ נכנסתי כי אח"ד יש,צכ*ר וצעיר מ"ח( ויחזקאל הכתוב ע"ש יששכר שערהספר
 וכו' אחיד והיה הזהבשער

 סה ויצא פ' הפסוקים )בשער מש"כ זי"ע האריז*ל הרב רביע מדברי קמע נעתיקועתה
 רבי בענין ל"

 יעקב, של ענפים הם השבטים כל כי גם עצמו, עקיבא ברבי ונתעבר נתלבש יששכר כי יששכר, שהואעקיבא
 אותיותיהם יעק"ב עקיב"א לכן הענפים מן ואינו אביו יעקב של עצמותו בת" כמעט הוא כי ביששכרמשא"כ
 בני בדודאי שכרתיך שכר כי כמ"ש הדודאים ע"י גמור קנין ה' את איש קניתי וזה באריכות, עי"ש כו'שוים
 המסותרים דנדים אור, יוציא ח2עללנוה כ"ח--יאה ולרוב עקיבח לדבי אמר סרפון דרבי פ"ו( )באדר"ניאיתא
 )גרש*י ועי"ש נהורא, יפיק א מ י י ע ת ד ומחרכא שפם )בתרגום ועי"ש לאורזם עקיבא רבי הוציאם אדםמבני
 מש"ב שתאר ובזה  גזה, מש"כ יהושע( )בבנין ועי"ש מה 1 ל ע ת ושמו ברקיע יש חלון ב"ו( פדר*אבשם

 טעמיה יבואר שפיר מעתה ואמור וחבריו, עקיבא לדבי נגלו למשה נגלו שלא דברים פייט-ז'()במד"ר
 תעלומות מגיד שהיא תקץשצאת מציד הסרך שקרא מה רבי קאדר דנפשף"ה טעמיה שהוא כעיקר טעםדרבי,
 ירושלים( שליס"א, כ?רנליי21 הריא'ץ הרב יהירות ודו"ק. והודחו חכמתומקוך



 ן תעלומהן-מגיד
 עלא בן דףמאימתי

 שבעל חורה ההחילה יכף. ירידמאימתי
 קריאת במצות אמריה פתחיפה

 מבואר דהנה דעת ללמדינו לדעתי והואשמע.
 המקובלים ובספרי ופל האר"י מרןבכתבי
 רשע בעהז עוסק שהאדם ומצות התורהרכל
 נירו מלא )ומקרא בסטרא כח מוסיפין ח"ואזי
 אצלנו כמבואר הקוצים אל תזרעו ואל נירלכם

 צדיק אין אדם והנה פיקודך(. דרךבספרנו
 ומצות מתורה האדם שיתבטל ס"ד וכיבארץ
 ע"י עיות אשר את לגמרי יתקן כיעד

 יועיל אך לומר. א"א זה וסיגופיםתעניות
 הלימוד קודם ובפרטיות תשובה הרהורילזה
 בתושבה כפרה להם שאין עונות יש הנהאך

 כנודע ויסורין ויוה"כ תשובה רקגרידתא
 ועוד דורכו. ריי וכהיה כפרה חילוקיבארבעה

 שנאמר השם חילול עון חמורים עומתיש
 וכו'. עד לכם הזה העון יכופר אםעליהם
 ה' חילול עון בירון שיש שהאיש ס"דוכי
 ימי כל  לעולם במצות יעסוק ולא יגמודלא
 א"א זה הכפרה אצלו נגמרה שלא כיוןחייו
 פ' בזוהר ארוכה מרפא מצאתי אבללומר
 עד מתכפרין דלא חובין דאית חילבמדבר

 יכופר אם ההיד מעלמא. נש ברדאיתפטר
 גרמיה יהיב ודמוי וכו' עד לכם הזההעון
 לאו אתר להאי נפשיה ומסיר למותאודאי

 דאיתפטר כמאן אלא בלילא כמהבפקדונא
 הנה עישש. וכו' דא ותקונא ודאי עלמאמן
 לענין לשם נאמרו לא הזוהר שדבריהום
 שמוסר מי דעת נלמוד עכ"ז )עיי*ס0ק"ש
 כאית י*י לפני לרצון יהיה באמת בכחנפשו
 אפילו העונית כל לו ויכופרו בפועל נפערמסר
 עד מתכפרין  שאינם החמורים העונותאאן

 מס*נ הוא ק"ש עיקר והנה וכו'.דאתפטר

 על נפשו למסור באמת עצמו על לקבלבכח
 יתפש. ואחדותו ויחהז עולם אוקיאמונת
 ק"ש להקורא העונות כל לו יכופרוהנה

 ע"כ ומצותיו. תורותיו לרצון ויהיובמסה"נ
 הקדימה אמריה בטעם שבע"פ התורהזאת
 המצוה ע"י כי התורה מצות לכל ק"שמצות
 התורה כל לנו תתכן מס*0 )שהיאהזאת

 הדבר הבןומצותיה
 זמו התנא שתלה הדבר ונעים נחמדו23ה

 לאכול נכנסין שהכהנים בשעהק"ש
 שמשן והעריב וטבלו שנטמאו כהניםבתרומתן
 הביאו שלא הגם בתרומתן. לאכול עיתםוהגיע
 כמ"ש היא מצוה תרומה אכילת דהנהכפרתן

 עבודה העובד עכ"ז עבדתי. עבודה טרפוןר'
 התורה הוא כן י"י. פי את עובר בטומאהוי

 העבירות טומאת כשעדיין אותן בעשותומצית
 וכו'. ואדרבא י"י לפני לרצץ יהיה לאעליו
 עליו שמוטל מה כשעוויה הטמא הכהןוהנה

 רק כפרה להביא וצריך טהרה לשםבטובלו
 לא עדיין כי הזמן מחמת כפרה מעוכבשזהוב
 מסכים הוא כי ממנו המניעה ואין היוםהאיר
 מלהביא מנעו הש"י רק הכפרה תיכ"להביא
 הדומה הוא כן מעכבא. לא כפרתז הנהבלילה
 עבירות שעבר הגם עצמו שמטהר תשובההבעל
 אם כמד"א וכו' שנפטר עד מתכפריןשאינם
 בק"ש עצמו על מקבל אם וכו'. העוןיכופר
 רק ממנו המניעה ואין לי*י מסאנבאמת

 מעוכב הוא הנה להחיותו. עדיין חפץהש"י
 מעכבא לא כפרתו הנה ית"ש. ברצונוכפרה
 תרומת ומצות תורה בעבודת לעסוקויכול

 לפי"ז מאד וידוקדק ברצון. ויקובלוהקדשים
 כהנים קמיל אורחא אגב מלתא הגמראלשון
 ודשו צה*כ משעת בתרומה אכלי קאאימתי



תעלומה ע"א ב' דףמאימתיויגידך

 והיא תיבות הנה מעכבא. לא דכפרהקמ"ל
 דה*ק יונח. הנ"ל ולפי מיותרים לן משמעקא
 אזן לגומע לנו הנרצה הוא רצ"ל קמ"לוהא
 מעכבא לא דכפרה דק"ש דידן בנידוןגם
 דכתיב וכיוצא השם חילול עזן בידו שישהגם
 וקבל שקורא כיון וכו' העון יכופר אםביה
 , הדבר הבן מעכבא לא הכפרה הנה מס"נעליו
 דאבא בהא שפירש"י מה ג"כ לנו יונחרבזה

 תפילתו על מצטער שהיה שאמרבנימין
 נתונה שתהא מטתו )ועל למטתו סמוכהסתהא
 אפילו נזהר שהיה פירש"י לדרום( צפוןבין

 ויתפלל ק"ש שיקרא קודם ללמוד שלאמלימוד
 מש"ש( )ועיין הא. מנ"ל ידעתי לא התוס'וכתבו
 קודם ק"ש התנא מסידור למד לדעתיוהנה
 קודמת ק"ש דמצות נראה הנה דמצות.לכל
 ג"כ יקשה לא זה ולפי שכתבתי ומטעםלכל
 ומשי מקדים דרב מהא התוס' שהקשומה
 לימוד דיקאני די"ל פרקין לן ומתניידיה

 אחרים את לחשוד מהראוי דאיןלאחרים
 קראו באפשר הם )וגם ח"ה עון בידםשיש
 שמא חשש יש לעצמו האדם משא"כק"ש(
 מ"ש עפ"י י"ל )וגם ח"ה עון כידוןיש

 כגון רב אמר ח"ה. דמי היכי יומאבגמרא
 יהיבנא ולא מטבחא בישרא דשקילנאאנא
 אניא. כגו"ן לומר רב כוונת ונ"ל לאלתר.דמי

 ודאי אבל כך בעשותו כמוני אישדרצ"ל
 עבר לא דודאי כזה בדבר גם נזהר היההוא

 מאה לו שיש מי בחולין שאמראשמעתתיה
 יוחנן ר' אמר ה2ם וכו' ירק יאכל וכרמנה
 אנו כגץ וכו' הוה בריאים ממשפחתאבא
 הא ביותר יצדק לפי"ז הגה ואוכליןלוין
 ממשפחת דואני אנא כגון ביומא רבדאמר
 יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא איבריאים
 מיניה תידוק עכ"פ ח"ה. מיקרי לאלתרדמי
 כן על כזה ח"ה על אפילו נזהר היה רבכי
 כאבא התורה. לימוד קודם ק"ש לקרוא חשלא

 לפעמים אירע ח"ו דשמא חושש היהבנימין
 הדבר על מדקדק היה ע"כ וכנ"ל. דבראיזה
 אבל המוסר מנהגי ובדרך צחות דרך רקוהוא
 לעצמו לומד בין חילוק דיש כנ"ל י"להעיקר
 בנימין דאבא בהא מ"ש היליז לאחריםלתמד

 י עיירכםבמקומו

 מאימתי. התנא שהתחיל הסהרנה לכללפתיהם
 1 בשלוב! הסופניות כלוסיום

 נרמז מ' באות שבע"פ תורה התחלתהנה
 למדו בהר משה שהיה יוםשארבעים

 באות ג"כ מסיימת והנה שבע"פ תורההש"י
 הלזו השלימה התורה כל שסיים לרמזמ'

 איזה עדיין שחסר תאמר שלא יום מ'באותן
 רק הלזו במשנה נסדר ולא והדינין ההרכותמן
 שסדרו התנאים באלו הזכירה בכח שהיהמה

 להורות במ"מ וסיים במ' פתח ע"כהמשנה.
 משה אותה שסיים שבע"פ התורה כללשהוא
 ותיק שתלמיד מה ואפילו יום מ' באותןרבינו
 הכל והמימרות המדרשות וכל לחדרםעתיד
 אלו  האריז"ל וג"ש הלזו  היקרה במשנהנכלל
 שהכל אחרים לספרים לנו צורך היה לאזכינו
 בה רמיזא דלא מידי וליכא בהמשנהנכלל
 הבא מאמר איזה בעזה"י דרכנו יהיה זהוהנה
 בתלמודים חז"ל בדברי מקום מאיזהלידינו

 מקום איזה 4ו להורות ותוספתותובמדרשים
 . במשנהרמיזתו

 התורה שהתחלת רשומות דורשי מפיושמעתי
 וסיומה פתוחה מ' באותשבע"פ

 בהברת"ה המ*ם אות הנה כי סתומה. מ'באות
 והשפתים הפה האדם פותח הנה מ"מ. מראבפה

 סתומה במים הפה וסוגר פתוחה המ"מבאמירת
 בטלים בדברים ולא בם ודברת לרמזוהיא
 ד"ת באמירת רק פיו את האדם יפתחשלא
 אמרתי ואני  התורה. לימודי בסיימו  הפהוסוגר
 בטלים בדברים ולא בם ודברת המאמרברמז
 מ' ואות שבכתב תורה התחלת הב' היינובם

 שלא לרמז שע"פ התורה סיום הואסתומה
 שבכתב תורה מהתחלת רק דבריו האדםידבר
 בטלים בדברים ולא שבע"פ תורה סיוםעד

 הללו תורות לשתי נוגעיםעניינם

 מ"ש עייז מאימת"י. מתניתין ע"א ב'וף
 שבעל תורה התחלת טעםבקונטריסיפ

 סתומה מ' באית ומסיימת פתוחה מ' באותפה
 המלכוית ה*ס שבע"פ תורה נימאוהשתא
 והנה לה. קרינן שבע"פ ותורה פהמלכות
 למלכות מרכבת בעוה"ז דו*ד בית מלכותתדע
 נבואה בספרי תמצא והנה שבע"פ. תורהשמים
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 משונים ממיין ב' דוד בית מלכותבענין

 על וכו' המשרה למרבה של דהמ"םממקומם
 תיבה באמצע סתומה מים הנה וכו' דודכסא
 פתוחה מ"מ בנחמיה פרוצה ירושלי*מוחומת
 הפה עיבור בבחי' משארז"ל תבין תיבהבסוף
 הסתום נפתח הולד וכשנולד פתוח והטבורסתום
 בעוה"ר הגמת זמן תתבונן והנה הפתוח.ונפתח
 לנו הש"י יאיר אשר עד עיבו"ר כדמיוןהויו

 תתבונן מזה הנה אלה. את לי ילד מיואמרת
 ואין סתום הפיה הגלות בזמן ע"כאשר
 תיבה באמצע סתזמה מ"ם באת ע"כ נפרץחזון

 שררך עולם של טיבורו שהוא ירושליםוחומת
 הטיבור בעוה"ר פרוצה הוא הנה הסהראגן

 עד תיבה בסוף פתוחה מ"ם באת ע"כפתוח.
 ותבנה ציון את ברצונך הטיבה יקויםאשר
 ויסתם הסתום יתפתח הנה ירושלים.חומות
 מן דוקא באת דוד בית מלכות וע"כהפתוח
 מי )כי וסתומה פתוחה מ' אות שהואתמ"ר
 צדיק לרמז שיש וזה כנודע( ת"ר היאסתומה

 ! והבן יפרחכתמ"ר

 בס' )כ"כ ב' ספירה בחכמ"ה מורה ב'חית י במורא אומר הנני אלקינו לי"יובנסתרות
 בבינה מורה מ' ואות אויר(מאורי

 ביסוד גנוזה שהתורה ידעת וכבר הנ"ל()בס'
 והוא אימא ביסוד נגנז אבא ויסוד חכמהאבא
 )בבינה( ועושה )בחכמה( אומר ברוךע"ד

 הוא ובבינה בהעלם. עדיין הואשבחכמה
 תורה של שמושה גדולה ז"ל מאמרםתתבונן )ולדעתי למעשה הלכה לפועל האמירההתגלות
 והתבונן ובין דייקא שימושה מלימודה.יותר

 הלכה עדיין ואינו בהעלם האמירה הואהלימוד
 הטוב והשם המעזבה הוא והשימושלמעשה
 מתחלת שבכתב התורה ע"כ בעדינז(יכפר
 הקדומה התורה היא מבראשית )חכמה(בב'

 והיא תמצא מאין הסתומה חכמהרשימת
 והתורה בלבד באמירה חי כל מעיןנעלמה
 באות מתחלת ע"כ תעלומותיה מגלהשבע"פ

 ודברת וזהו דבר מתוך דבר מבין בינה()מ'
 יהיה דיבורך היינו בטלים. בדברים ולאבים
 שבכתב תורה עמ' עם הב' שתחברבאופן
 הדיבור להרחיב ויראתי שבע"פ תורהעם

 כרצונו, שלא דבר פינו יאמר שלאויהיר

 הטובה יעי כיד הצור בעזר נתחילרעתה
 יעלינו
 ח2ח' ממתי כמו שהגא פירש הערוךמאימתי

 שפירושו דאזרו*ע א' כמונוספת
 לא כי להתבונן היום כל דרכנו זה )והנהזוו"ע
 טעם יש ולכל תורתנו דברי הואבמקרה
 כפשוטו ונ"ל אי"ה. בסמוך לך ואבארבודאי(
 ריש התוי*ט שפירש וכמו מורכבת מלהשהיא
 ההוזו הנרצה הדבר בבוא אשר דבר עליאמר מתי כי מתי מאי ופירושו כיצד( בתיבתפ"ו
 מתי כמו בזמן יומשך אשר ההוא הדבריבא מתי לידע מבקש השואל רק זמן משך לויש

 לזה כשנזכה הנה אלקים. פני ואראהאבוא
 בקש והמשורר זמן המשך לדבר יהיהאי"ה
 ותיבת בזמן. יומשך אשר הזה הדבר יבאמתי
 הזמן המשך מתחיל זמן מאיזה רצ"למאי
 מתי. הוא מאי רצ"ל מתי מאי וזהוההוא
 נוספת א' אות הערוך לדעת והנה הדברוהבן
 בדברם לרמז התנא ובא הוא. במקרה לאג"כ
 בביה"כ ק"ש אדם שקרא אעפ"י בגמראמ"ש
 ממני לשמירה והיא המטה על לקרותהמצוה

 מאימתי שרמז וזהו בלילה השולטיםהמזיקין
 את קורין המזיקין של והפחד האימהמחמת
 במג"ע )עיין ממנו בדלין מזיקין אישמע
 ת"ח אם בגמרא שם ומבואר עילאהז רזאויחי
 תיבת המשנה היא שלימה בתורה רמיזאדלא מידי וליבא משמרתו שתורתו צריך אינוהוא

 יבדלו מזיקין תורה ילמדו אם ר"תמאימתי
 ליה מיבעיא ת"ח אף אמרז"ל והנהממנו
 אפקיד בידך כגון דרחמי פסוקא חדלמימר
 להעלות הכוונה בפרע"ח עיין המ"נ וה"סרוחי
 )ולא נובעים מים לבאר שחת מבארנפשו
 נרמז והנה והבן( בשינתו מיתה טעםיטעום

 מקום מכל ר"ת מאימתי המשנהבהתחלת
 בידך באמירת )היינו ותנומתו י*י אלימסור

 ז וכו'(אפקיד

 תקיא בגי' מאימתי מדבר אני עודהנה
 תורה היחוד בסוד מש"ל תביןכאשר

 )בהי'  שבע54 תורה עם דבוריה )בחישבכתב
 רנ*ב עם דדכורא איבריו רמ"ח והנהנוקבא(
 בבכורות ר*ע ~עת המפת"ח ועםדנוק'.
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 שם שנבנה הגטן ת"ס לקמן( אי"ה)יבואר
 בועז אל עלתה מלכות של אמה ).גםבסמ"ק
 ברכה( והיה המלכות ממנו להעמיד הגרןאל
 לדעת ותבין שלים יחודא תק"א בגי'ס"ה

 דזוטד איידי המפת"ח ה"ס הנוספת הא'הערוך
 שיש במג"ע יעוין בכורות בגמרא כמ"שוכו'

 והוא מפתח מנין פרקים תקכ"חבמשניות
  המשנה בלשון חכמים ששש תוספתות חמשהעם

 מהרי"ב בהגהת ועיין במ"א אי"הויבואר
 אכ*מ(י בגמ' דבכודיםבפ"ה

 הא' בהוספת מאימתי אחד באופן קצתאך

 כנ"ל רנ"ב רמ"ח ת"ק בגי' הא'בזולת
 עולם של מאלופו הא' והוספת שליםיחודא

 כולו העולם לכל מהמאיר חיותםפנימיות
 טיבותא מאי דלבאי רחימי חבדין )ידעיןבכבודו
 בתוה"ק דליכא לבותם בהעיר בהדיחועבדינן
 ובע"פ בכתב לכל כאשד והכל מקרה דברשום
 אמת תורת הנותן ברוך מושכל י"ימיד

 ילישרא"
 ותשובה שאלה בדרך התחיל הנהמאיכותי

 ערבית של ק"ש זמן סתם אמרולא
 ומשיב. כשהשל שאלה בדרך והתחיל וכו'והרעה

 קניית שעיקר שבע"פ התורה בהתחלתהשמיענו
 בלמוד ההא בזכרון חקוקה שתהיההתורה

 וממילא משיב והרב שואלים הםהתלמידים
 ומתלמידי ז"ל היאמר וההר שמעתתארוהא

 י נ"ל מכולם.יותר
 דיכלול אימתי ~מיתני היל לכאורהמאימתי

 מהתחלה הזמן אורך כלבשאלתו
 מאימתי אבל במתניתין המבהגרים סוףועד
 בגמרא והנה )עמש"ל( אהתחלה שאלה רקההש
 ר"א )דהיינו אדד*א ד"א מקשי ע"א( ג'ידף

 ובברייתא וכו' שהכהנים משעה ס*לבמתניתין
 תנאי תרי ותירצו וכו'( היום שקידש משעהס"ל

 לאו )דמתניתין ריבוא ואיב"א דר*אאליבא
 ממילא בפ*ע( תנא מתניתין סתם רק הוא.רפא

 רק מיירי לא דמתניתין התיק בתראלתירוץ
 לתירוצא אבל מאימתי. שפיר ויצדקמהתחלה
 הריבוא קמא לתירוצא דגם וצ*ל קשה.קמא
 ס*ל ר*א גם דע*כ רק אחר תנא דבריהיא
 ההתחלה ולא הזמן אסוף רק פליג מדלאהכי

 ותגילו ז"ל הרי*ף הגדול הרב בדבריתעיין
 מהתחלה רק מיידי לא ג"כ הת"קממילא
 קאמר דלא נמי דיקא אחד. ענין הואוהסיפא
 דהוא ש"מ בהריו וכו' המהמודה סוףועד
 מודי דכ*ע כיון תקשה ואי אחר אומרדברי

 בסוף פליגי ור"ג וחכמים ור"א הזמןההתחלת
 והבן וכו' סוף ועד וליתני אימתי ליתניא"כ
 המשך אותו דכל היא הכי תני הוה איי"ל
 וכו' סוף ועד וכף שהכהנים משעההזמן
 זה וכעין הפסק בלי ק"ש לקדותמחויב
 חכמים סמיכות בס' הגאון בדברימצאתי

 כענין לאחר הענין באמור יפול אמיר"הקירין
 אפילו יפול דיבור שבתורההלאמוד

 כענין אחר, בשביל אבל לעצמו. האדםבדבר
 דיבר אשר את אברהם עי ה' הביאלמען
 לזכירת לעצמו ענין איזה באמיר אבלעליו.
 עוד וירצה קדיא"ה, רז"ל בלשון יצדהוידבר
 ישראל שמע שאומרים שמע קריאתלהיות
 שישמעו ישראל עדת לכל בהכרזהוקוראין
 בדורותינו המוסר חכמי פי' יכן הזההדבר
 בעת עמו שיהי' להש"י שקורא בתורהקור"א
 שכינה בתודה העוסק כל כי בתודהלומדו
 שהכינה היא ההלל את קוראי"ן וכןכנגדו.
 )והנה למקובלים כנודע אדני מנין הללשנק'
 והא קוראין כמו קורין בכאן שיהי'איך

 מאן דאחד לא רמז הוא ריק דבר לאנעלמת
 חי כל מעיני נעלמה היא כי יתארךדקצר

 : והבן( לקצר צדיך ע"כ מזוהרכנודע

 ע"ש הקריאה כלל התנא כינה שמעאת
 יצדק ובזה שמע וההיאהתחלתה

 ~רבות א"ת שמע את המשנה בהכחלתנמי
 . לשמע הנלוים הפרשיותכל
 אמר ד' במשנה למה דקדק הרמ"זערבית

 שחרי*ת ערבי"ת וכאן בער"בבשח"ר
 בהיחר וכן העריב. ביאת היינו בערבותירץ
 הם הבדכות והגה בלילה. פירושו ערביתאבל
 קוים ביום וכן הכוכבים לצאת קודםמעט
 ק"ש משא"כ בערב בשחר אמר כן עללשחר
 דתיבת דלק*מ ול"נ ממש. וערבית שחריתגופא

 בערב ותיבת לשלאחריו סמוך אישבערבית
 ושבדברי לשלאחריו סמוך הלקטן משפטלפי



טתעלוליה ע"א י דףשרמתימגיל

 והנה הדיבור( אסיום  מורה  המט"והתנאים
 בערב שמע את קורין מאימתי שונה היהאלו

 וכו' משעה בערב שונה הייתי וכו'משעה
 בתיבת מסיימת התנא זשאלת הדיבור.להתחלת
 בער"ב בשח"ר יצדק ד' במשנה אבלשמע.

 .והבן

 בתוס' )עיין בערביו הגירסא בגמראוהנה
 הגירסאות בין החילוף ול"נחדשים(

 דמצוה ויו"ט דבשבת מהפוסקים כמה כתבוכי
 מיקרי כבר א"כ הקודש על מחוללהוסיף
 מותר וקידוש ממלאכה שביתה לעניןלילה
 החמירו מהפוסקים וכמה ק"ש, לקרות אזג"כ
 דפליגי וי"ל שכיבה, זמן דבעינן ק"ש"ענין

 דבים לשון בעדבין דגרם מאןבגירסאות
 בעינן ויףט שבתות גם הערבין כללכלול
 דוקא הכוונה בערבית  דגרת  ומאן  רוקחצה"ב
 ערב ויהי בתורה החול בימי שנכתבבחיל

 תירוצא לחד עולם של מברייתו יליף)והתנא
 ערב ויהי בו נאמד לא בהנבת משא"כבגמ'(
 שנאמר הימים אותן דוקא בערבין בהיפךוי"ל
 משא"כ החול בימות היינו בתורה ערבבהן

 בלשון ערבית שיקדא מה כל כוללערבית
 ולפי יבחר והבוחר וי*ט שבתות אפילוויכלול
 שיביא בגמרא שתידצו מה יצדק בתראהפירוש
 ערב ויהי דכתיב עולם של מברייתויליף
 הזה בתירוץ כלום הרוחנו לא דלכאורהוכו'
 קאי היכי תנא הקושיא יקווה כן פי עלדאף

 טעם בטוב תירצנו הגמרא על)יבהידושינו
 אנו צריכין וע"כ לתורה( פנים כמהעכ"ז

 וא"כ ובקומך אבשכבך דקאי קמאלתירוץ
 ולפמ"ש עולם של מברייתו יליף מאילענין
 לשון תני למה הזה בתירוץ דמרויחיצדק
 בדיה רש"י לשון וידוקדק ערבית ולאערבי"ן

 י והבן וכו' ערבי*ן דתני האואיב"א
 לשון ערבין דגרס למאן הדבר נכון נ"לרזונך

 שאנו עקידה הבעל שפירנו כמורבים
 כמה כי רבים לשון ערבים מעריבמברכיו
 ובעת שוים האקלימים כל אין כי הםערבים
 וכיוצא לילה הרהר באקלים יום האקליםשבזה
 והשעות העיתים ~רבבות לאלפיםישתנה

 רבים לשון  ערבין דתני בהא התנאומשמיענו

 לפי רואות שעיניו מה אלא לאדם לושאין
 המצות  יעשה כן בו קומר שהוא נזלוהאקיים

 : והבן בזמןהתלויות

 משיכנסו אמר ולא וכו' שהכהניםמשעה
 משיכיר ב' במשנה כמ"ש וכו'הכהנים

 היינו ההתו בפועל תלוי דק*ש דה"אוכו
 ק"ש יקרא אז וכו' הכהנים יכנסו אםדוקא
 קאמר ע"כ ק"ש יקרח לא ליכנס כהניםובאין
 ע"ז סמך סולעה בכאן אמר דכבר וכיחמשעה
 משעה והכונה משיכייר ואמר ב' בבהונהגם

 ד"ה ע"ב בתוס' מ"ש עוד ועייןשיכי"ר
 . עישש וכו' שהענימשע"ה
 אכהנים דקאי הידיעה בה"אשהברנים

 זמן המקרא להם שקבעהידועים
 דכתיב וטבלו כשנטמאו דהיינו תרומתן"אכילת
 וכו' יאכל וביזר וטהר השמש ובאבקרא

 שהכהנים מציעה הול*ל מקשים רביםנאנסים
 תני הוה דאי ונ"ל וכו'.אוכלים

 )הגם מדבר כהנים באיזה ידעין הוינן לאדכי
 לא הידיעה ה"א שהכהנים ברמזשכתבנו
 תני ע"כ ידועים( כהנים איזה על ידעיןהוינן
 היו שלא סיירי דבטמאים להורותנכנסים
 והא הטהורים. במחנה ליכנס עתה עדרסאין
 טמאים שכהנים משעה בפירוש קאמרדלא

 למיתני דרצח משים וכו'. אוכלים:טבחו
 כמבואר דבריו בפתיחת ובפרט ונקיה יפהבחשון
 שהכהנים משעה קתני דלא והאבפסחים
 טיבלי"ן מטוהרי"ן מאי אמינא דה"אמט*הרים
 מטוהרי"ן קתני יהודא ר' בדבריובברייתא
 היינו ר"מ דא*כ טובלי"ן למיטעי ליכאדהתם

 י נ"לריי
 בתויו"ט יעוין בתרומה. קאמר לאבתרומתן

 ויעוין בדבריו  בוה נדברואייה
 יברמ*ז

 המהסירת הגירסא שבגמ' ובמשנהראשמורה
 שבגמרא המשנה בגירסת]גם

 חילופי ענין נ"ל )המגיה([ שוין הנוסחאות כללח
 ר"א מ"ק פרכי' בגמ' דרנה בפלוגתא. תליאדגיי

 קסבר לעולם ומשני וכף. משמרות ג' קסבראי
 משמרות דאיכא קמ"ל ודשו וכו' משמרותג'

 כשנתן ופירש"י בארעא. משמרות ואיכאברקיע



תעלומה ע"א בן דףנשומתימגיד

 ולא האשמורה בסוף הקריאה זמן סימןלך
 אדם לכל שיש למדך מפורש סימן לךפירש
 עכ"ל. ברקיע דאיכא היכי דכי בדברהיכר
 דאיכא קמ"ל בגמרא דה"ב מלשונונראה

 ברקי"ע. דאיכ"א היכ"י כ"י באררטמשמרות
 ומן לסוף בארעא סימנא דידעינן מאיונ"מ

 1 דר"אק"ש

 דאיכ*א קמ"ל בהיפך הגירסארברא"ש
 דאיכא היכי כי ברקיעמשמרות

 משמרזת דאיכא החידוש עיקר א"כבארע"א
 לשפוך שמים ירא לכל דרכיי ונ"מברקיע
 ברקיע רצון עת והם הואיל וכו'תחנונים
 תראה והגה למלאכים. המשמרותשמשתנים
 קמ"ל דתרוייהו נראה בגמרא שלפנינוהגירסא
 ונראה בארעא ואיכא ברקיע משמרזתדאיכא
 לשון בטירנה המהקמורת גירסת מהכרחדזה
 האשמורת גם דהלא צ"ע רבינו של ]ד"קרבים
 מחדא דמיירי הגם )המגיה([ יחיד. לשוןהוא

 תרי אשמורה דבחדא לומר ע"כאשמורה,
 דגרם למאן משא"כ ובארעא ברקיעמשמרות
 כרש"י %ן בגמרא ויגרוס יפרשאשמורה.

 ; והבן נ"ל כרא"שאו

 הוא בההי*7  התיבות ב' הישבונההאשמורה
 הפגרים. העמק הברית הארוןכמו

 לפרש כדרכנו הוא ריק דבר לא י"לואעפ"כ
 משמרות ג' דס"ל בגמרא דמסיק מאי לפיבכ"מ
 בלשונו ד%ה2כעעינן שפיר יצדק הלילההוי
 משא"כ המיוחדת הראשונה הלהימורה ס"לדהכי
 ראשונות ב' ישנם משמרות ד' דס"ללמאן

 . חצות שלפני השתיםדהיינו
 דמלאכים הראשונה כת של האשמורהרעי"ל

 לעיל שכתבתי הראאש לפי' יצדקוזה
 הפירוש ההע כך י"ל לפירש"י וגםמשמרות
 יש ברקיע דגם הוא דמשמיענו מהדהעיקר
 הפירוש הוא כך י"ל לפרש"י וגםמשמרות

 השתנות על הקריאה סימן שנתן לפיאך
 בארעא שגם ע"כ זה נדע ומתיכןהמלאכים

 לגירסתנו אך דייק הכי דרש"י ונישנא היכריש
 כמ"ש לפרש וצריך כ"כ יתישב לאבגמרא

 ,מקודם
 בהתחלת בכאן להזכיר מהראוי  ר"אדברי

 מה לפרנס שנ"ל מההעמס.

 התנא שם המשנה המסדר שונהשלפעמים
 ד"א כמ"ש כך אומר פלוני מאמרוקודם
 המאמר שונה ולפעמים שתים בת פרהאומר
 דברי בכאן כמו פלוני דברי האומרואח"כ
 דברי מסיים ושח"כ הדין כשאומר נ"לר"א.
 וכלשונו ככתבו ממש התנא לשון  הותפלוני

 איש אז כך אומד פלוני תחילתוכשאומר
 מספר המשנה מסדר רק התנא שלהלשון
 מסתבר דבר והוא סובר כך הלז התנאלנו
 , הש"ס שיטת בכל בדבר לעיין ההכרחמן

 הארה המקבלים אותם חכמים נקראוומממימ
 מסיני חכמתם וקבלו עליונהמחכמה

 במדרגה שאינם ואותם נפקת מחכמהאורייתא
 בהקדמת )עיין חכמים בשם יתוארו לאזו

 ולפעמים החפץ( בס' אוה"ח בעל הקדושהרב
 כמאמרם חכמים רבים בלשון אחד לאדםיכנו
 הזה הדין להיות ר"י או ר"מ חכמיםמאן

 מחכמה שנשפע ידוע והיה נתקבלוהאמר
 י נ"ל חכמים. בשם תיארוהוהעליונה
 דברי ואחאכ תנא. איזה כשנשנהרהכ23ימ

 גוא"ו וחכמים בכ"מ הלשוןהחכמים
 חברו יחיד עם יחיד מחלוקת בשנאומשא"כ
 בלא אומרים חכמים לשנות יתכן לא כינ"ל
 לא הלזדם שהתנא ח"ו כנשמע היה דאזוא"ו
 וחכמים שנה הקודם התנא לכביד ע"כ חכםהיה
 המוקדם שגם להורות והנוסף החיבורבוא"ו
 חכמים כלם השלימים החכמים מכתהוא

 בהם שבחר ברוך התורה את ויזדעיםונבונים
 הש"ס בהתחלת לפרש ראוי הצריךעד יובמשנתם

 וי"ל הלילה. חצי עדדהל"ל
 חצות דזמן וסייעתו המג"א דעת לפירעי"ל י הלילה בחצות המקרא לשוןדתפס
 תמיד התו חצות. תיקון לעניןלילה

 בלילות א"כ הככבים, מצאת שעות ששהאחר
 הלילה לחצות קודם הוא התיקון זמןהארוכות
 קורין שאנו הלילה חצות מן י"ב )שעההעתית
 ליום. סמוך הוא הקצרות ובלילותצוועלף(

 לענין דחכמים בסייג ג"כ ההע כן דבאפשרנ"ל
 עד רק הלילה חצי עד אמרו לא ג"כק"ש
 , למעשה ד"א להלכה לא כותב הנני כ"זחצות



יאתעלומה ע"א ב' דףמאימתימגיד
 צ*ב דף לך בזוהר עפמ*ש להבין ישעוד

 דמלכותא דינא לילה דהא שמענשוז"ל
 דקאמר והאי הוא דינא אתר ובכלאיהו.
 וחסד. בדינא גוונין בתרין דינקא בגיןחצות
 פלגותא דהא ההע. דינא קמייתא פלוגתאודאי
 לילה חצות וע"ד דחסד. מסטרא אנפהאאתרא
 אמרם והתבונן בין ומעתה עכ"ל. ודאיכתיב
 הסייג הגבילו לזה תבין וב"כ דייקא.חצוית

 וכ"כ וכו' דרגילות וכו' משעה בד"התויו"ט י והבן חצותעד
 בד"ה ע"א צ"ט דף דשבתבפי"א

 מצטרפין והולייתה בור דאמר לריי ליהמסייע
 לאשמועינן למתניתין צריך מה וא"תלעשרה
 וכו' י' גבוהין שהן והסלע הבור)חואיות
 זימנא חדא חנינא הא חייב( וכו' מהןהנוטל

 טפחים י' גבוה וחולייתה ברה"ר בורבעירובין
 וכו' בקוצר לאשמועינן התנא דדרך וי"לוכו'

 לו שהי' מי במשנה דמאי סוף ועייןב14*ד י החוסי עכ"ל וכו' ברכות רישכדאמרינן
 ב' נוטל וכו' יין כדי וכו' שורותעשר

 וסיים בכד פתח התויו"ט שם כתב וכו'חביות
 )נ"מ חבית היינו כד היינו לך לומרבחבית
 בב"ק אהטמעינין דכבר אע"ג ומכר(למקח

 וכו': דרגילות הכ"ד אתהמניח
 במשנה שם )כצ"ל( דשבת פ"י ורישב14*ד

 אדם וכל וכו' ולדוגמא לזרעהמצניע
 תימא התוס' שם וכתבו כשיעורו אלא חייבאינו
 לי' תנא הא לי' למיתני איצטריך דאמאיאר"י
 להצניע כשר ורואינו גדול כלל בפרק זימנאחדא
 הדבר והניחו ע"כ המצניעו א"א חייבאינו

 כ"פ כתבו בעצמם הם הלא ולכאורהבתימא.
 בקוצר דוקא וצ*ל וכו'. לאשמעינןדרגילות

 בפ"ע אחד דין לאהבמועינן אבל אחר דיןאגב
 אשמועינן וחוליתו דבור והא תימא זהכ"פ
 מים לענין בעירובין היינו ענינים בב'ג"כ

 טלטול לענין ובשבת בשבת ממנושממלאין
 הוא דינא דחד הגם בהיפך או עליומרה"ר
 פרק ריש כאן אבל ענינים. ב' מיקריעכ"ז

 גדי" כלל פ' עם לגמרי אחד דין הואהמצניע
 :נ"ל

 נשים ט"ו דקתני )ריבמות( פ"ק ורישבאיך
 היבום ומן החליצה מן צרותיהןפוטרות

 קמ"ל אך יתירא משנה היבוים מ"ןהנה
 יבום. למצות )כעת( קודמת חליצהדמצות
 י וכו' רגילות אך בבכורות שלימה משנהוהוא
 יבם שומרת ד' משנה דיבמות ופ"ובאיד

 לה.ות ונתמנה הדיוט כהן לפנישנפלה
 שמת כ"ג יכנוס לא מאמר בה שעשה אע"פכ"ג
 יה. שמגינן מרישא והא מיבם ולא חולץאחיו
 חייומינן דלא לאשמועינן לי' איצריכא חולץאך

 מסנה זה והנה לפניו. שחרוק דכ"גלבזיון
 לכ"ג אלמנה כגון קדושה איסור בפ"בשלימה

 ן וכו' התנא רגילות אך וכו'חולצת

 דר"ח רפ"ג ועיין כו'. בתרומתן לאכולבד"ה
 פירוטו זצה"כ התויו"ט קאמרדשם
 כלומר בע"ש פת"7 וכר בתרומתןבדעה י ועיי"ש כוכביםג'

 הגמ' על בציונים עמ"ש מוכןשהכל
 היכי ואנן פירש"י מאימתי בד"התוספות

 וכו' פירש"י ע"כ וכו' מבע"יקרינן
 בכתבו רש"י דברי הביאו שלא להתבונןיש
 אח"כ שכתבו מאמרות לשני שח"קוהווגם
 ביחד. הענין כל כתבו ולא פירש"יע"כ

 גם קושיתם לחזק הלשון שהקדימווהנראה
 אח"כ תירצו דהנה אח"כ. שהביאו ר"תעל
 ק"ש לקרות יהודה ר' על דסומכין ר"תבשם
 הקושי' מר"ת נעלם לא ודאי והנה המנחה.מפלג

 הזמן באותו מנחה מתפללין דהאיךהעצומה
 רב בי' לבר ידוע דזה אהדדי קולי תרידהוה
 דבתפיל"ה תירץ הרא"ש )והנה יומאדחד
 דכונת נראה ע"כ כפשוטו(. מובן ואינוהקילו
 עם בהמון מוחין אנו שאין מה לתרץר"ת

 דמש"ה תירץ ע"כ כ"כ ומקדימין כזההעושין
 והגם יהודא. ר' על דסומכים בידם מוחיןאין

 דתפילה כיון הזמן באותו ג"כ מנחהדמתפללים
 ממה ע"ז להקפיד שלא טוב יותר דרבנןהיא

 לקבצם טורח ויהי' ק"ש מלקרותשנעכבם
 ואחרונים( מהראשונים רבים ~"כאח"כ

 קצת ישכחו וג"כ בציבור תפילהותתבטל
 מניחים ע"כ דאורייתא ק"ש מלקרותלגמרי
 לסברתם עבדי שפיר דלאו הגם במנהגםאותם

 רק מישב ז"ל הוא ממילא המנחה.בתפילת
 ירא ודאי אבל עם. בהמון מוחין רואין מהעל

 להמתין כדין  לעשות מחויב נפש ובעלשמים



תעלומה ע"א ב' דףמאימתימגידיב

 פלג אחר מנחה דמתפללין כיון צה"כ עדדוקא
 קוויית לה אזדא וא"כ ר"ת. דברי לפרשכנ"ל
 בדבריהם התוס' הקדימו לזה ר"ת עלהתוס'
 גם קושייתם נתחזקה ועי"ז רש"י לדבריפי'
 היכי ואנן פירש"י בזה"ל כתבו והנה ר"ת.על

 דיבר בסתם ז"ל רש"י דהנה רצ"ל וכוקרינן
 הח"ח שגם מה רצ"ל עלינו וםוקהסיתו

 וע"ז מבע"י בבה"כ קורין והיראיםהמדקדקים
 שפיר יקריה כר"ת לתרץ אח"כ באנואם
 קשה ג"כ רכביי ועל וכו'. קולי תרידהוה

 והבן ריי כדברי דהנכון צ"ל ע"ככקושיתם
 בשיטת אזיל דהוא הרעיב בדברי)עמש"ל
 כן הפירוש ראין רשיי בדברי ועמש*לר"ת(

 י אי"ה עוד לקמן ויתבאר רש"יבדברי
 וכו' העולם אין והלא לפירושו תימאבץ4ד

 ל"ו הי, פריכיות ג' וא"כ ראשונהפ'
 העמים רבים בלשון התחילו ע"כלקרות
 נ"ל לקרות ל"ו הי' ביחיד וסיימורגילי"ן
 קאש י*ח יוצאים באמת דהנה האמור.עפ"י
 העולם אין דהנה הקשו אבל ראשונה. בפ'גם

 להמדקדק עכ"פ ראשונה פ' רק לקרותרגילין
 פרחחיות. ב המטה שעל בק"ש לקרות ל"והיה
 אבל גזירות. ולגזור בהמון למחות שאיןהגם

 לכתחלה לסמוך שלא % מהראוי בודאיהמדקדק
 רשיי בדברי ולפמש*ל ראשונה פריכהעל

 משתחשך לקרותה עלינ*ו הובס ולפיכךשכתב
 מטתו על קורא שאדנם ראשונה פ'ובקריאת
 לסיים והיל עלינ*ו חובה התחיל הנהיצא.

 כמש"ל רהם*י כונת אבל וכו'. קוראיםוהאנחנו
 הג, כל בפ*ע ק"ש לקרות הת"ח עלינודבאמת

 עם המון על זה גוזריו זאין משתחשךפרשיות
 מסתו על קורא ונאדם רששנה פ' בקריאת:י

 י קושיתם לה אזדא א"כיצא
 ב' בק"ש לברך דצריך  קהוה ועודבאמד

 בק"ש. תיבות דקדקו הנה וכו'.לפניה
 הם אבל בביה"כ הברכות דמברכין הגםרצ"ל
 ביה"כ בקריאת יוצאין דאין כיון בק"ששלא
 אינן דהברכות בזה לן איכפת דלא ס*לורש"י
 המצוה ברכות דאינן ק"ש לסמיכתשייכות
 נכמיש פלונית מצוה על אקב*ושמברכין
 לברך מחויבים ק"ש בעידן רקהרשב*א(
 אחריה או ק"ש קודם קוראים ואפילוהברכית

 שאמרו משמר מאנשי וראיה לן איכפתלא
 דיוצר זימנא וכדמטא ק"ש קודם אחתברכה

 ק"ש אחר אמרוהואור
 תיבת בערבי*ת לאחריה וב' לפניה ב'באמד

 דהתוס, נ"ל אבל מיותר.בערבי"ת

 קאמרי והכי קושייתם לחזק בלשונם דקדקוז"ל
 לק"ש שייכות להם אין דהברכות יהיהלו

 לקרותם הוא חיובם פנים כל על אבלוכמש"ל,
 דערבית לק"ש תקעם כי דייקאבערבי"ת
 אין ג"כ דערבית. ק"ש זמן עדיין רואיןוכיון
 לק"מ זה גם והנה דערבית. הברכותזמן

 דמעריב יונה רבנו תלמידי כמ"ש ז"ללרשיי
 לילה מדת דמזכירין לן איכפת לאערבים
 כברכת קצת הוה עולם ואהבת וכו'ביום
 מצרים גאולת ברכת הוא ואמונה ואמתהתורה
 החכר ולא חיוכך ימיי כ"ל מן דנלמדכיון
 והשכיבנו קצת. מבע"י גם יוצאין בפירושליפה
 ושייכת אריכתא גאולה דהוה בתריי שםכתבנו
 להתפלל שפיר שייך וגם הגאולה.לברכת

 הסמוכה( )בלילה השכיבנו הלילה קודםגם
 שדקדק מה לפי ג"כ יצדק וביותרלשלום(
 ערבית במתניתין תני ק"ש דבזמניהרמיז
 משום ובער*ב במחיר ק"ש ובברכותושחרית
 שחרית ממש ערבי"ת דוקא מחויבתדק*ש
 ער*ב שח*ר לק"ש קודם ברכות משא"כממש.

 י בשמו עמש"ל ולערב לשחרבסמוך
 המזיקין בשביל וכר ק"ש דאותה ועודבא*ד

 ל"ק ודאי הא א"צ הוא ת"ח ואםוכד

 בדיצא א"צ הוא ת"ח אם הגמ' רכונתלרשיי
 אפשר דהיאך הוא קושיתם ואם ק"ש.י"ח

 דכונתו רש"י לדעת לפמש"ל הנה ע"זלסמוך
 היא בפ*ע ק"ש לקרות צריך ת"ח דודאיהוא

 דהת*ח לק"מ הנה המטה. הועל ק"ש עליסמוך
 שנזהרין ודאי עם והמון בפ"ע ק"שיקרא
 המזיקין מן בלילות מפחד המטה שעלבק"ש
 על גזרו לא ע"כ הלץ בק"ש בדיעבדויוצא

 י בפ*ע ק"ש לקרותההמון
 החנו כריב*ל פסקינן דא"כ קשה ועודבאמד

 גאולה הסומך זה וכר יוחנן כר'קי"ל
 ההאי הא הנה עכ"ל. לתפלת ערבי*תש"ל
 בביה"ש לתפילה גאולה סומכין אנו דהרילק"מ
 יזם יוצאים קיש. י*ח יוצאים שאינםהגם



יגתעלרבחה ע"א ב' דףמאימתימגיד
 הרא*ש אבל לתפלה. גאולה סמיכתחובת
 אנו דא*כ בזה*ל כך והקווה בקושיא דקדקז"ל

 דאמד יוחנן כד' קיי*ל ואנן וכו' כדיב*לפסקינן
 דפנה ק"ש ואחוס תחילה ערבית שלק"ש
 קושיא אינה התוס' דקושית ז"ל הדא"שהבין
 דיוצאין יהיה לו כך הוא קושיתו אבלוכנ"ל
 מקפיד יוחנן ר' הדי לתפלה גאולה סמיכתי*ח
 קא וקרא תפלה. היה"כ תחילה ק"שדוקא
 לקימה שכיבה ומקיש ובקומ"ך בשכב*ךדדיש
 זולת הנה וכו'. תפילה ואח*כ ק"ש קימהמה
 ק"ש בדוקא שתהיה מקפיד נ"ל. הסמיכתחיוב
 תחשב לא ביה"כ קריאת ובכאן תפילהקודם

 ק"ש ואח"ם תפילה הוה וממילא~קריאה
 ז"ל רש*י לדעת לתרץ יש גאז ~הנהכדיב*ל
 בעלמא אסמכתא דקדא הקישא דע*כרס"ל
 עוה"ב בן איזהו יוחנן ר' אמד למהדאל"כ

 דדווא הקרא ואי עדבית. של ג"ל הסומךזה
 דא*כ קאעוינן ג'ל סמיכות משום לאוגמורה
 גופא ותפילה דאורייתא. ג"ל סמיכתתהיה
 וסמיכת לשם דשיי שכתב וזה מדרבנן.היא
 בשם משל והביא תהלים בס' דוד רמזהגיל

 לאו לד"י גם דודאי להודות ירושלמיתלמוד
 בשחרית דגם בגמ' דאשכחן הואדאורייתא

 שאידע להם היה גדול ורבד סומכין. היולא
 ובלא במלחמות הדמב"ן וכמ"ש לסמוךלהם
 נשמע אבל ג"ל סמיכת משמע לא מהקראזה

 סומך אינו אפילו תפילה ואח"כ תחילהק"ש
 והנה ג"ל. סמיכות מהקרא ד"י שמעוהאיך
 לא דמהקדא יהיה לו הרא*ש קוווית דוהי"ל

 מהקדא עכ"פ נשמע אבל גיל סמיכותנשמע
 ששינה לפי"ז ג"כ ותבין וכמ"ש תחילהק"ש
 כדיב*ל פסקינ"ן דא"כ שכתבו התוס'מלשון
 דסמיכות דין הפסק דלענין נוהגי"ן כתבוהוא
 אינו זה אבל כר"י. בבה"כ יוצאין ודאיג"ל

 אסמכתא דהקדא דס"ל רש"י לדעתקושיא
 דסמיכת אצריכותא ריי מייתי ראיה מאיואל"כ
 רק סמיכות נשמע דאינו דקרא מהקישאגיל
 אלא ביניהן מפסיק אפילו תפילה ואח"כק"ש
 והקרא גיל סמיכת דריי טעמי' עיקדע"כ

 אבל הרושש( אקושית תירוץ זהאסמכתא
 ריח אפילו לכאורה כאן אין התוס'קלסית

 יקושיא

 וחזינא לעיינין. נהידינין משמיא כעתדהנה
 שכתבו התוס' ברבדי גדולדקדוק

 כד"י קיי*ל וכו' כדיב"ל פסקינן דא*כבזה*ל
 גאול"ה הסומך זה עוה"ב בן איזהו לקמןלאמר
 ותדאה בגמ' נא עיין לתפיל*ה עדבי"תש"ל
 גאולה הסומך זה בזה"ל רק ד"י כן אמדשלא

 הלשון שינו ז"ל והתוס' עדבי*ת ש"ללתפיל*ה
 ידעו ז"ל הם דהנה והנראה הוא. ריק רבדולא
 ג"ל שפיד סומכין דהרי קושיתם לתדץשפיר

 ד"י דהנה קושיתם דקדקו הם ע"כבביהכ"נ
 עדבית של לתפילה גאולה הסומך זהאמד
 הסומך זה כתבו ז"ל והדא"ש הדי"ףוהנה

 עדבי*ת ש"ל לתפיל"ה עדבי"ת ש"לגאול"ה
 דבכונה לשם וכתבנו ט( בדף בגמרא)וכ"ה
 כן דיי ברבדי דאו דהמה כן כתבוגדולה
 ומאומדו ג"ל בערבית הסומך זה דהול*לתמהו

 תהי' שהתפילה הכונה עדבי"ת ש"ללתפיל"ה
 תד"י שהביאו מה לאפוקי עדבי*ת ש"לדוקא
 חובה תפילת בבה"כ שיתפלל האי( דב)בשם
 ק"ש יקרא בצה"כ בביתו ואח"כ הצבור.עם

 ג"ל ויסמוך נדבה שנית ויתפללבברכותיה
 ולא עדבי"ת ש"ל הוה לא התפילה זאתדהנה
 שמקפיד כמו ורא"ש הרי"ף ומבדימהני

 מקפיד כן כמו דייקא עדבית שלאתפילה
 דיי בדבדי )וכ"ה דייקא עדבית שלאגאולה
 עדבית( של לתפילה ידבית של גאולה סיבדף
 רבדי בסוף עדבי"ת ש"ל ותיבת שנאדמאי
 ולאפוקי ואתפילה אגאולה קאי אתדוךיהוד"י

 להו דסבידא וסייעתם וד"ע ותד"י דשיימדעת
 שלא בביה"כ הברכות עם ק"שדאומרים
 האז בביתם ק"ש קורין בצה"כ ואח"כבזמנה
 וזה עדבית. של גאולה הוה לאהגאולה
 עדבית של גאולה והרא"ש הדי"ףשדקדקו
 נ"ל והנה )דייקא( עדבית של לתפילה)דייקא(
 באומדם בכאן בקושיתם התו' כונת ג"כדזה

 נמי אגאולה ודאי דריי ערבית שאלדתיבות
 עדבי*ת ש"ל גאולה הוה לא דש"י ולדעתקאי

 לא בבה"כ דסומכין והגם היא בזמנהדשלא
 עוה"ב בן איזהו לקמן לאמר שכתבו וזהמהני.
 כונת דצ"ל עדביאת ש"ל גאולה הסומךזה
 דמ*ש ג"כ אגאולה ערבי*ת ש"ל בתיבותדיי

 ולפיא ריק בדברי כן מבהגר לקמן)ובפרט



תעלרכחה ע"א ב' דףמאימתימגידיד

 אעפ"כ אבל טעם. בטיב מוטעמתקושיתם
 בתיבות דאי כונת אדרבא לתרץ יש רש"ילדעת
 היים מיניה דסליק אמאי רק ערבי"תש"ל

 באפשר לקמן )וגם אגאולה לא אבלאתפלה
 רבא וטעמא ערבי"ת ש"ל גאולה רש"יל"ג
 ימי מכל איתרבי דגאולה כיון לחלקאית
 לא וגם תר"י כמ"ש קצת מבע"י יוצאיןחייך
 שהוא וכיון דבתרא מתפילה גאולהעדיפא
  דאבתרה  ערבית תפילת לעניןלילה
 תפילה דמקמי גאולה לענין לילה דהוהמכ"ש

 יוהבס
 תנאי כהני ס"ל וכו' ר"י אומר ע"כבאיך

 הרא"ש מדברי וכו' שקידש משעהדגמ'
 משעה דס"ל ר"מ דברי על גם שסומכיןמשמע

 קודם גדול מבע"י והוא טובלי"7שהכהנים
 בזה להו ניחא לא והתוס' השקיעה.להתחלת
 ולדעתם בכ"מ ר"י לגבי כר"מ הלכהדאין
 צה"כ קודם מה זמן רק להקדים רשאיםאינם
 לעשות רשאי ת"ח אפילו וזה בה"ש,דהיינו
 והמקדים י"א ויוצאין לדעתם לכתחילהכז

 נ"ל בידו מוחין לזהקודם

 וכו'. ומסתמא וכו' דרב ראי' וגםבא"ד
 נביאות להם הגיד מי תמוהיםדבריהם

 הראיה זאת הביא והרא"ש במהרש"א( )ועייןזה
 עיטש. ניחא וזה ערבית אתפילת ר"תלדברי
 לא שבודאי להיפך ראיה שהביאו בתר"יועיין
 דברי נישווה דלא היכי וכי ק"ש. קוראהיה

 דהנה לפרש נ"ל פתרון בלא כחלוםהתוס'
 בע"ש שבת של מצלי ויה דרב בגמ'לשם
 מבע"י הכוס על קדושה ג"כ אמר אםבעי
 ק"ש אמר אם ג"כ בעי לא למה והנה לאו.או

 בק"ש להו דפשיטא וצ"ל תדירית()דהיא
 א"כ קרא דלא להו פשיטא דהוה לזמרוא"א
 דלא הוא דכ"ש אקידוש למיבעי שייךלא

 דיעות הרבה הוא ק"ש דהרי מבע"יקידש
 קידוש מכ"ש מבע"י אמרה ולא מרבנןשהוא
 מדלא בהיפך ס"ל ותראי מדאורייתא)עיקרו(
 קרא דלא להו פשיטא הוה ע"כ בק"שבעי
 מבע"י קידוש דאמר מכ"ש להו פשיטאדאי
 ק"ש וגם מבע"י ואמרה תדירית ק"שדהרי

 1 נ"ל קידחה מכ"ש בעינןבשכבך

 לאפוקי דצ"ל לברך שצין וכו' ומכאןבאטד
 מצות על אקב"ו לברך שכתב עמרם ד'מדעת

 1קאש

 ראשונה. פ' אלא לקדות א"צ וגםבאמך
 יצאו כי א"צ המדקדקים אפילודצ"ל
 בביה"כ לכרמילה אפילוי"א
 מהיכא ופירש"י וכו'. קאי היפי תנאגיורא

 וכו'. קריאה חובת ביה דתנאקסליק
  הקושיא ע"כ הרי קושיא מאי  יקשה הקטןלי
 אדם דצריך מקודם לבאר לתנא דה"להוא

 הזמן. לבאר ואב"כ ובערב בבקר ק"שלקרות
 מצות בכל א"כ התנא. חובת הוא כךואם

 גבוה שהיא סוכה כשן כך לבאר ה"להתורה
 קאי היכי תנא ג"כ יקשה וכו'. מכ'למעלה
 בסוכה לישב הישראלי חיוב מקודםיבאר
 דהמצוה כיון קושיא זה דאין כרחך עלשא

 עיקר להודיע א"צ שבכתב בתורהמבוארת
 קושיא. מאי בק"ש גם וא"כ פרטיה רקהמצוה
 בתורה כ"כ מבוארת דאינה ק"ש דשאניונ"ל
 בשכב"ך וכו' ב"מ ודבד"ת רק נאמר לאדהרי

 באמת )כאשר כתיב בד"ת ההוא וי"לובקומ"ך
 בד"ת וההוא מדרבנן דק"ש יש דיעותהרבה
 הכי( מאל נמי דריי ורא"ש בתוס' עייןכתיב
 ק"ש ס"ל דידן תנא אם קמקשי שפירוא"כ
 דס"ל יהיה ולו מקודם לבאר ה"ל ודאידרבנן

 עכ"פ אק"ש הכונה ב"ם דודבראתמדאורייתא
 באר מפורש דאינו ~יון מקודם לבארה"ל

 ; הפרטים יבאר ואחפר בתורה(היטב

 ליתני וכו' בערבי*ת דתני מ"ש ותו,ןם
 בדברי אי"ה יבואר )בדל"ת(דשחרית
 1התוס'

 ובקומ"ך בשכב"ך דכתיב קאי אקרא תששם
 הקריא"ה חוב"ת למ"ד ח2*םפירש"י

 תירץ לא הקושיא בפי' לפמ"ש הנהעכ"ל
  הוא קושיתו רק מזה ידע המקשה דהריכלום
 משרש דאינו כיון החיוב מקודם לבארדה"ל
 ודברי כלום. תירץ לא וא"כ בתורה היטבבאר
 ושים. דקדוק וביותר מיותרין. )ביותר(רש"י
 עיקר מקודם ביאר לא דמש*ה דה"קיי"ל
 וא"א מדאורייתא. דק"ש לאשמועינןהחיוב
 הוה וא"כ אופן בשום בד"ת הפסוקלאוקמי
 שמתחיל כזה ורצתן וצילב, כסוכה פשוטדבר



סךתעלוליה ע"א ב' דףמאימתימגיד

 נדקדק בקת החיוב מקודם ביאר ולאמאימתי
 והדקדוק פשוט דבר דה"א ובראה בתורהאנן
 כתיב דבד"ת נאמר אם ב"מ ודבר"ת דהנההוא
 הרי לעצמו לימוד הכובה לאם מיותרהוא
 בניכם את אתם מולמדת*ם לה שמעוכבר
 כרחך על קמוצה( בתאיו ולמדתם כתיב)ולא
 פתוחה )באלף אתם ולמדתם לדרושלומר

 ואם רז"ל שדרכיו כמו בסגולאה(והתא"ו
 לבניך ושננתם מהיאמר די להבנים ללמדהכונה
 וניבראת למיסר ליל וכו'. ובשכבך וכו'בשבתך
 אקיש. רק אחר באופן לפררי א"א ע"כב"ם
 ודבר*ת מן רצ"ל וכו' למד ואו"ם רשאיוז"ש

 אימת דשכיב"ה ק"ש זמין קתנ*י והכישמ י ותבין בתויו*ם מ"ש ועייןב"מ.
 בהך בעי מאי להתבונן ישוכו'
 ק"ש זמן שאמר כונתו מאי וגם קתנאיוהכ"י

 דרצה תאמר אם ותפילו אימ*תושכיבאה
 בערביאת ותיבת שכיב"ה הפסוק לשוןלמינקט
 וגם דשכיבה. ק"ש זמן הכי תני הול"למשבש
 לא ולמה לבסוף אימ"ת תיבת אמרלמה
 וכו'. דשכיבה ק"ש זמן אימת"י המשנהכנוסח
 יהיה לו הוא השנית הקושיא דהנהוהנראה
 שהחרית למיתני האל אעפ*כ אקרא סמיךדתנא
 דהרי התוס'( כמ"ש בתמיד ~דאשכחןברישא
 ובקומאך. בשכב"ך דקרא אסידורא מדקדקאינו
 דקראי לישנא נמי למינקם ה"ל מקפידדאם

 אקרא דקאי שתירץ והשתא קימ"ה.שכיבאה
 דאינו כיון עומדת במקומה הקושיאאכתי
 להקפיד ה"ל לא ג"כ דקדא אלישנאמקפיד
 קאמד לזה בתמיד כדאשכחן וליתניאסידורא

 רוצה ואינו אימת דשכיבה ק"ש זמןזה"ק
 התנא דשאלת רצ*ל רק בערבי"ת תיבתלמחוק

 ותיבת שמ"ע תיבת עד רק תמשך לאמאימת"י
 ק"ש ומז והאק התשובה התחלת הואבערבית
 ומשיב אימתי דשכיבה שהיא(והראשונה
 תיבת נקם ע"כ וכו' משעה יקראבערבית
 מאימת"י שתיבת שאמרנו מה על להורותאימאת
 נקם לא למה לק"מ ותו לא ותו כאן עדתמשך
 אמקרא בשאלכן דבאמת ערבי"ת רקשכיב"ה

 הגם רצ*ל ש"ע מברייתו יליף ואיב*אשם והבןי אהצכיבה וכונתו ערבי*ת הזכירלא
 דקרא אלישוב מקפיד אינו אקדשדסמיך

 אסידורא א"כ תקשה ואי קימה שכיב*הלמיתני
 ברישא שהחרית וליתני יקפיד לא נמידקרא
 בזה וירויח ש"ע מברייתו דיליף תירץלזה

 וכר זמן קתגי והכ"י לומר נצטרך שלאהתירוץ
 1והבן

 כדאשכחן בריבוא שהחרית ליתני בדנהתרס'
 התוס' בכונת יחכמו רבים וכו'בתמיד

 אם הלא דשחרית ליתני קושיא מאילפרש
 בשחרית מ"ש שואל היית דשחרית שונההייתי
 סברא דיש התו' כתבו ע"כ דערביתליתני
 דעתי אבל בתמיד. כדאהצכחן משחריתלמיתני
 עכ"ז סברא ליכא ושפילו הפשם בזה נוחהאין
 הכי דתנית מ"ש בכ"מ להקשות המקשהדרך
 הוה איפכא תני הוה אי ואה"נ הכיליתני
 הדקדוק לפרש התוס' כונת ונ"ל בהיפךמקשה

 דתני מ"ש המקשה בדברי לעילונדקדקנו
 )בדל"ת( דווחרי*ת ליתני )בבי*ת(בערבי"ת
 במקום המבואד הידוע בשחרית הכונהופירענו
 כפשוטו נ"ל ועוד בתמיד. דהטחרית מעלתאחר
 בריש*א בערביאת דתנאי מ"ש להקשותדה*ל

 ד,צחרי"ת ליתנ*י יתר שפת ומדקאמרולשהוק
 דליתבי סברא איזה דיש משמעבריש"א.
 מ"ש )ועיין בעזה"י נכח והוא ברישא.שחרית
 למיתני יותר סברא יש המשנהבהתחלת

 י התורות לימוד שעת ברייתאשחרית
 הוו בדכות וז' וכו' לפניה ב' מברךבדעה
 שייכות אין לכשורה הללחיך. ביום שבענגד
 ובימי לקושיא רק המתני' דמייתי לכאןהענין
 שבגמי התירוץ לחוק התוי דכונת אמדתיחורפי
 וכו'. פריאש בווחרי*ת דקא*י ע"דדמתרץ
 לפדש דערבית במילי כדקאי לפי"זדקקנה
 למיתני דרצה התוס' קאמרי לזה דערבית.מילי
 שבע הקרא נגד דניתקנו ביחד ברכות הז'כל
 לא  דעדבית מילי מפרש הוה ואי וכר,ביום
 דעדבית הברכות רק למיתני לו באפשרהיה

 למיתני באפשר לו היה לא דשחריתוהברכות
 המתין ע"כ שהחרית מק"ש שמענו לאדעדיין
 בשחרית דקאי ועד שהחרית קאש דמתניעד

 בדיבור דהנה לפרש נ"ל וכעת וכו'פריש
 דה*ק שבגמ' הכי א"י התוס' פירשזהקודם
 אא"א וכו'. דבשכב*ך אקרא דסמיךאא"ב
 אכל קפיר א"כ ש"ע דברייתו אקראדסמיך



תעלרבחה ע"ב ב' דףמאימתימגידטז

 האיך הפירוש לזה דקשה וכו' סיפא א"כמילי
 ערבי*ת מילי אכל קפיד דהקרא לומראפשר
 ז"ל והמהרש*א קודם בקיר תמי"ד אשכחןהרי
 לו היה החבא אבל קפיד לא דהקראתירץ

 יש ועדיין ש"ע אברייתו דסמיך כיוןלהקפיד
 אתמיד מקפיד דפעם ג"כ התנא אפשרלהקשות
 לחלק איכא רבא )וטעמא ש"ע אברייתוופעם
 ש"ע וברייתו אקרא סמיך עמ"ש קבלתק"ש
 אלהינו. הוא כל היוצר בועתו להזכירכדי

 דתמיד אקרא סמיך תפילה דמיון הםוהברכות
 התוס' קאמרו לזה תקנום( תמידין נגדדתפילות

 והבונה הללחיך ביום שבע נגד הם ברכותדדז'
 אחר הולך היום והנה ברכות. ד יום בכליומר
 ערבית למיתני וה"ל ש"ע כברייתוהלילה

 בתוס' עיין וכו'. קמיל אורחא אגב מלתאגמ, י נ"לברישא
 ותירצו היא. ערוכה משנה הרישהקשו

 ממוצא וכו'. לאשמועינן משניות שלדרגילות
 הדבר שחשוב ד"ת חביבות ותדע תשכילהדבר
 לימודו דרך לו באפשר אם התנאאצל

 משנה שהוא הגם ד"ת איזה עודלהשמיעני
 דומה ואינו מצוה בתורה השינון עכ"זשא"צ
 הלבות ב' להשונה אחת הלכה השונהשכר
 עלמא ירות חי להלכה דזכי מאן 'ז בתואמרו
 של הרגילות ע"כ וכו'. לשני דזכי מאןחד

 ואז הלכדו איזה עוד בדבריו להשמיענוהתנא
 אמרנו ובזה כחרא. עלמין תרין ירותהשונה
 מסיים נדה מס' סוף להתחלתו הש"ס סוףקישור
 מובטח בכ"י הלכות השונה כל אזיהו דביתנא
 כל או הלומד כל אמר לא עוה"ב בן שהואלו

 עוה"ב ב"ן שהוא לו מובטח אמר גםה;וס"ק
 עבד דהנה הוא אך עוה"ב. לחיי זוכה אמריא

 לילך רשות לו אין גדול שר שהוא הגםהמלך.
 משא"כ שהורשה במקום רק להיכל.מהיכל
 רשות. בלא להיכל מהיכל והולך דמלכאברא
 בת"ד מבואר היכל יש הלכה כל כנגדוהנה
 יזכה הנה הלכה באיזה האדם בעסוקוהנה
 יוכל ולא הושא. הלכה נגד המכוון ההואלהיכל
 אחרת הלכה נגד שהוא אחר להיכללילך

 שהוא היינו הלכה שיניה כשהאדםמשא"כ
 בה שעוסק היית אותה ח2ונ"ה בהלכהעוסק

 עוד אורחא אגב שמשמיעם הייםבשניות,

 עוה"ב בין הוא הגה אחר. ממקום אחרתהלכה
 מאן ולית להיכל מהיכל יתהלך דמלכאכברא
 סופה נעוץ הקישור הוא וזה בידיה.ד.מחי'

 כנ"ל וקשה וכו'. הלכות השונה כלבתחילתה
 ההחלת כדמיון פיררנו השונה כל הואוהתירוץ
 משעה בערבית א"ש קורין מאימתיהש"ס

 מלתא כי בצה"כ אמר לא ולמה וכו'.שהכהנים
 דכן ממנא אחת הלכה עוד קמיל אורחאאגב
 הלכה. שונה להיות התנא של הרגילותהוא

 היכי כי אותה שוניה להיות בהלכהבעסקו
 השונ"ה ויתהלך שתים שהן אחת ההלכהדתהוי
 מובטח וזה דמלכא ברא דמיון להיכלמהיכל

 אצלינו ומבואר דייקא עוה"ב. ב"ן שהואלו
 בספה*ק ]עיין 1 במ*א הדרוש באריכותהדבר
 )בהנדפם ז"ל המחבר מהגה"ק נחמדיםדברים
 )המגיה( ע'[ עמוד תשי*ז( ירושליםמחדש
 וכו'. שמשא איערב אינשי כדאמרי גמע"ב

 דבריו בתחילת דהמקשה להתבונןיש
 משום אינש*י מדאמר"י לסברא הביאלא

 טה"ר פירושו וכה"ר י"ל ג"כ הסבראדבזולת
 טהר הפירוש דילמא מסתפק שהיה רקיומ"א.
 גבר*א טהור לומר דא"א רבה לי' ופשטגב*רא
 לסברת הוצרך למה א"כ וימהיר יימאדא"כ
 דרבא לתירוצא דהנה ונ"ל אינשי.דאמרי
 בתוס' הקשו וימהיר קרא לימא א"כדאמר
 התם ותירצו ומהיר כתיב מקומותדבכמה
 ויטה*ר הל"ל למיטעי דאיכא הכא למינועיליכא
 לפרש דיש הגם ג"כ לן ונקשה לפי"זא"כ

 פעמים דכמה למיטעי איכא הרי יומ*אוטה"ר
 חתול גבר*א טהר ופירוזנו וטה"רכתיב

 הש"ס קאמר ע"כ המבורר לעוון ג"כלמיכתב
 מהאמרי לן דמסתייע למיטעי ליכאדבכאן

 ו ודוקאינשי
 נהיגי דהה נ"ל וכו'. דרכה הא במערבאע"ב

 מערבא בלשנן ישרא"ל אר"ללכנות
 השכינה קדוחות עיניהם למזכרת להיותבכדי
 קיים ביהמ*ק בהיות וגם במעריב.העפרה
 לבו על ישראל בני שמות את אהרןונשא
 יש בהיבטים כפא כי תמיד ה' לפנילזכרון
 חוף צירופי ליצב בכונתו אחר צירוףלו

 חילל אשת נקי הנה במעריב השורהוהשכינה
 להיות 81נה הויי. צירופי י*ב מן אתותמ"ח



תעלומה ע"ב ב' דףמאימתימגיד

 המכוונים ב"י שמות הוי לפני לזכרון כעתגם
 בתורתם הזכירו הנה הוי' צירופי י*בנגד
 צירופי י*ב בגי' מעריב בשם ישראלארץ
 למרום עלית רביט במצוה הנאמר וכעניןהוי'
 , הדבר הבן באדם מחטת לקחת שב"ישבית
 לפירוש וכו' מברייתא לה פשטו ההדרק"מ

 וכו' מאימתי ממתניתין לפשיט הילר,ם*י
 לומד דא*א וכר שהכהנים משעהבערבית
 איירינה ערבית של דמק*ש הח' יוםשחרי*ת

 טמאים מכהנים דמיירי י"ל ממתניתיןאך
 סימן למיתני ליל א"כ תקשה ואי כפרהשא*צ
 כאן ראין כיון צה*כ למיתני הילדכהנים
 זמן באמת דילמא אדרבא אורחא. אגבמלתא

 גופא והוא צה"כ קודם בתרומהאכילתם
 דוקא אינה ק"ש דומן לאשמועינן ליהמיבעיא
 לצה*כ קודם וכו' שהכהנים מקמעה רקבצה"כ
 דתני בברייתא אבל התוס'( בדברי)ועמ"ש
 צה"כ לדבר סימן ותני וכו' שהכהניםמשעה
 ע"כ וכו' שהכהנים משעה למיתני ל"לא"כ

 אגב ומלתא כפרה שצריכין מכהניםדמיירי
 בשמעתי"ן לקמן דקתני מברייתא בדיהרש"י וכרי אימתי כהנים קמ"לאורחא
 ותבין התוס' בדברי לקמן עמ"שעכ"ל
 : רשייכונת

 לפרוך לפירושו תימא וכי דילמא בד"התוס'
 להיות י"ל עכ"ל. וכו' ואערלאההוא

 טהרות מסדר והיא בנגעים היא המשנהעיקר
 כרמייתי הגמ' מדרך הוא תלמוד בהשאין
 להיות בה ושתן נושא הזה מסדר משנהאיזה

 : בסוכה( התו' ~כמ"ש תלמוד עליהשאין
 בקרא למיכתב מצי הנה וכו' ועורבאיך

 להורות וב"א דנקס י"ל וכו'.וזר*ח
 הגם קרבנותיו להביא מותר תיכף עה*שדמן

 העריב ממתניתין תפשוס וכו' ועודכאיד י עדיין החמה הניצהשלא
 מערבא דהבני י"ל ע"ז גם וכו'שמשו

 לידע רוצים שהיו להו מיבעיא קאאמשנתינו
 שמבהנים משעה במשנתינו המבואר ק"שזמן
 ולא כפרה לצריכים מכהנים מזירי אםוכר.
 כהנים קמיל אורחא אגב דמלתא צה"כתני
 קמש זזכן יושא. טהר להבא סגל ממילםוכו'.

 וטהר השמש ובא בחושר ח דחקאבצהרה

 כפרה שא*צ בכהנים ומשנתינו גבראטהר
 קמ"ל גופא והיא צה"כ קודם אכילתםוזמן
 עיקר להיות והנה צה"כ. קודם ק"שדזמן

 ע"כ ק"ש. זמן לידע בכדי בהאיבעיאמגמתם
 הגם מק"ש דמיירי דשמעתין מברייתאפשטו
 שמשו דהעריב ממתניתין לפשוט באפשרדהיה
 בד"ה רש"י וז"ש מאד הבן עדיפא האוכו'

 : ודו"ק דייקא בשמעתי"ן לקמן דקתנימברייתא
 אורו ביאת דילמא וכר דה*פ וי"לבא*ד

 טהר וטהר ומאי וכו' תחלתדהיינו
 לפרש ליה ניחא לא ז"ל רשיי עכ"ל.גברא
 דהאי וממאי הש"ס שהקשה הקושיא רהנהכן.
 ומאי וכר דילמא יומא. טהר וטהר וכו'ובא
 מי להטחנן הצורך מן הנה גברא. טהרוטהר
 ע"כ ררשא. לשום אתי וטה"ר דתיבת לוהגיד
 לשיאמר די דהיה מיותר וטה"ר להיותצ"ל
 לאיזה ומהיר ע4כ וכו'. יאכל ואחר השמשובא

 ליה מספקא מאי התוס' כדברי ואידרווא
 וטה*ר אתי שמשו ושת אמרינן איבשלמא
 אי אבל צה"כ דבעינן יומא טהרלמידרש
 משא"כ וטה"ר כיל ליל אורו ביאתאמרינן
 לררון4א וטהר איצטריך שפיר אתילפירש"י
 ודו"ק: גיסא להך בין גיסא להךבין
 אומרו במלח פתו לאכול נכנ"ס משהענישם

 אורחא אגב מלתא התנא י"לנכנ"ס
 במלח פת רק לו וחין ענ"י שהוא הגםקמ"ל
 ררך ויושכל לביתו ילך רק במזק יאכל לאעכ"ז

 : רעבתנות דרך לא סעודההכנת
 לאכול דמצוה משמיענו דייקא במל"חפתך

 , מסקינן והנה במל"ח. דוקא המוציאפרוסת

 נקיה רפת )מ"[ מברכין )כיצד בפרקבגמי
 דהתנא לומר יש הנה מלח צריכהאינה
 שהעני אורחיה אגב זה משמיענו כןגם

 כ"כ( נקיה רואינה עני )פת פת"ו אוכל)דוקא(
 י מלח א"צ ועביר פת משא"כבמלח

 יפויכם תוי נר לו שאין משהעני בד"הרקמני
 הקס*ד בביאור לדעתי כונהולהלן

 במל"ח פתיו נקט הזה טעם דלפי ותדעדהגמ'
 לעת יאכל במל"ח פת רק לו שאין הגםקמאל

 עניותם ווינ"ו עניותם בנ"י רו*ב קס*דבדעה י שבע אינו סומא כיהראות.
 י בגירסתו כתוב היהכן



תעלרב~ה ע"ב ב' דףמאימתימגידיח

 ולקמן וכו' מבע"י כהנים והלא ד"הרשוי
 עכ"ל ר"מ כיה אהדר מאימפרש

 הויך ז"ל דרש"י בזה רש"י בעי מאילהתבונן
 ביה"כ של בק"ש יוצאין דאין דס"ללשיטתו

 דאמר ר"י דברי על דסומכין כר"ת ס"לולא
 דבק"ש מפלג לק"ש יש שייכות דמאי פלגעד

 התוס' כסברת ס"ל )ולא כתיב ובקומךובשכבך
 בד"ת ובקומך ובשכבך דרבנן דק"ש ס"לדר"י
 דר"י למימר מקום בשום אישתמיט דכאכתיב
 ולקמן בכאן רש"י וז"ש מדרבנן( ק"שס"ל

 דר"י נאמר זאם ר"מ. כיה אהדר מאימפרש
 להדר לר"מ ליה הוה ק"ש זמן הוה מפלגס"ס

 נ"ל: ניחא, מי ולדידך ותסבראליה

 גירסת כ"ת לכול"ם מאוחר מינייתו היבדיה
 ונא תרתי אהנך בעי דלמההמהרש"א

 בכדי לכולם המאוחר זמן לידע רצה רקאאינך
 י מספקלהחמיר

 לטעמיה ר"י וכו' מבע"י נהנים והיאבדיה
 לכאורה הזה האריכות כל עיי"ש.וכו'

 קושית לתרץ דרוצה ונ"ל בכאן. צורךלפא
 פלג עד דסבר לנפשית ליה תקשההתוס'
 פרש"י ע"כ תיכף ערבית זמן ומתחילהמנחה
 ערבית עכ"ז פלג עד רק דמנחה דהגם כןדאינו
 מהלך כדי בה"ש סבר והוא דייקא ודאיבערב

 בה"ש. אחר ודאי וערבית מילחצי
 גופא עני תימא וכו' שהעני משע"ה בד"תתגס,

 ובזה עיי"ש וכו' וי"ל וכו' יתפללמתי
 וכתבו שלפנינו הגמ' מלשון ששינו מהידוקדק
 משנכנס דוקא לאו רצ"ל וכו' שהענימשע"ה

 משע"ה במשנה )ועמ"ש שנכנ"ס משע"הרק
 י אי"ה( יתבאר ועודשהכהנים

 יתפל"ל נקטו למה לכאורה יתפל"ל מתיבאיד
 ע"ב ג' בדף עמ"ש איירינן קאמק"ש

 הרמב*ם כדעת ס"ל דהתוס' וקורא ד"הבתוס'
 רק ק"ש מטעם ק"ש קודם לאכול איסורשאין

 . עיי"ש תפילהמטעם
 ויתפלל יקרא סעודתו לו שיכינו שעדבאיד

 להשמיענו במל"ח פתיו נקט י"לולפיז
 יאבל לא פת רק לו שאין  הגם בזהר דאמרומה
 בהכנה לו יכינו רק )וכרעבתנות( ארעידרך

 משהעני התנא נקט שפיר ע"כ השלחןובכיסוי
 ! ויתפלל יקרא שיכינו ועד וכו'נכנס

 עני תימא וכו' שהעני משעה בד"התגס,
 לתרץ ניל וכו'. יתפלל מתיגופיה

 ע"ב. ס"ב דף בשיח הזהר דברי עפ"יקושיתם
 עד יומא בכל סעודתה אתקין לא סבא ייסאר'

 אמר מזונו על קוב"ה קמיה בעותיהדבעא
 מלכא מבי דתתיהיב עד סעודתא נתקיןלא

 מחכה  הוה  קוב"ה  קמיה בעותיה דבעאלבתר
 מלכא מבי דתתיהיב עידן הא אמר חראשעתא
 דחלי דאינון אורחא הוא ודא סעודתאמתקינו
 ודא מדקאמר והנה עכ"ל. חטאה דחסיקוב"ה
 חטאה. דחלי דקוב"ה דחלי דאינון אורחאהיא
 כן. לעשות מישראל אדם בן לכל מהראויהנה
 לאכול נכנס משהעני התנא דאשמועינןוזה
 מזוני על קודם להתפלל ין מהראוי והנהפתו.

 ק"ש יקרא הנה השמים מן ליהדתתיהיב
 ק"ש יענין התם מיירי לא וכו' אעפ"יבדוה י נפשו ישובע ויאכלויתפלל

 תלי לא וקאש תר"י עלהומסיימי
 במלחמות. ועיין וקימה בשכיבה רק וכילהביום

 ציון וכו'. תקשה תימא וכו'. ר"י א"לבדוה י במזרה ראיה דס"לנראה
 דיבור קודם כהיות מהראויהדיבור

 די"ל דלק"מ י"ל הדיבור דבזולת וי"להקודם.
 רבעי מג' פחות הוא פלג הקצריםדבימים
 לפלג קודם טובלין וכהנים הפילה קודםטעה
 בשעורים לחלק מיסתבר דלא לפמיש"לאבל

 צ"ע: ועדיין שפיר קשהקצרים
 וס"ל ובקומ"ך בשכב"ך דריש דלאבאיד

 הך כתב לא ברא"ש עיין כתיבבד"ת
 אבל ניחא לדידי בשלמא בזה"ל רק"ישנא
 עד המנחה דתפלת כרבנן לך דסבירא"דידך
 לפרש יש וא"כ וכו'. כהנים והלא קשההברב
 ובקומ*ך בשכב"ך ר"י דריש דשפיר התוס'דברי
 מבע"י שכיבה זמן מיקרי לדידיה רקאק"ש
 בזה להו ניחא לא והתוס' המנחה תפילתאחר
 מבע"י כהנים והלא בזה"ל מקשה מאידא"כ
 מבע"י שכיבה זמן מיקרי לדידיה גם הריזכו'.
 )והנה ובקומך בשכבך דרש לא דהוא פי,ע"כ
 ס"ד היאך התוס' על הקשה ז"ל הב"חהגאון
 יסבור א"כ ובקומ*ך. בשכב*ך דרישדלא



יטתעלובנה ע"א ג' דףמאימתימגיד
 לק"מ הקטן ולי ממש וקימה שכיבהכב"ש
 וכמ"ש כתיב. בד"ת ובקומ*ך בשכב"ךרס"ל
 מדרבנן ק"ש דס"ל מאד לחד לקמןבגמ'
 דמקשה ס"ל והראאש הרא*ש( בדבריועמ"ש
 אלא מבע"י מקרי לא זה לדידי בשלמאבך

 נ"ל, מבע"י זה מיקרי כרבנן דס"לידידך
 לא וכו' שיעורא חד וב"א דעני קס"דגמ'

 ס"ד מאי להתבונן יש וכו' וכהןעני
 ידע הלא שיעורא חד וב"א דענידמקשה
 פירש"י דמש"ה והנראה בהיפך לומרדאפשר
 נר לו שאין במלח פתו לאכול נכנס ענילעיל
 מדקאמר סובר היה רהמקשה ונראהוכו'.
 קודם העני אוכל מש"ת רצ"ל במל"חפת"ו
 הכנה דצריכין מאכלים לו שאיל מפניהלילה
 אדם בני הה"ד וא*כ במל"ח. פ"ת רקדרבה
 דמחד הוא שיעורא חד מוכן שהכלבע"ש
 דטעם התרצן ודעת מובן שהבל קאתינאכעמא
 ולאו וכו' נר לו שאין אחרינא טעמא הואהעני

 י הוא שיעוראחד
 וכו' דר"מ קשיא בדיה רש"י ע"א ג,דף

 דלא להנחה זה וכתב אוכל מכהן רצ"לכהן. משי מאוחר שיעורוהוא
 טובלין כהנים דילמא התוס' כקושיתתאמר
 מאוחר ב"א אם אבל שיעורא חד נכנסיןוב"א
 נ"ל שאוכל קודם דטובל ע"כ אוכלמכהן

 י צ"ע()ועדיין
 וכו' רבנן ופליגי וכו' דמתניתין רישאבד"ת

 וכו' הלילה כל דהיינו וכו' דרשיורבנן
 הזה בענין בכאן האריך למה לפלאהוא

 דבמתניתין וי"ל כזאת. לפרש ה"לבמתניתין
 ובשכבך דרשי ורבנן גמליאל דרבן ביוןסר*א
 הראשונה האשמורה עד והנה ששוכבין. זמןכ4

 לדידהו וא"ק שוכבין. ואינם לישכבהולכין
 אבל הא' האשמורה מסוף דוקא הזמןהתחלת
 ואתיא ר*א. לאו ריפוא דמסקינן ביוןבכאן
 זמן מיקרי הלילה בל ס"ל ע"ב א"בברבנן

 , נ"לשכיבה
 ואיכא ברקיע והחמרות דאיכא קמ"ל והאגמ'

 משמרות דאיכא שפי' ברש"י עייןוכו'.
 היה כן )ואפשר ברקיע דאיכא היכי כיבארעא
 דאיכא אשמועינן החידוש ועיקר בגמ'(גירסתו

 דר*א. ק"ש זמן לענין ונ"מ ג"כ.בארעא
 ברקיע משמרות דאיכא להיפך הואוברא"ש

 ברקיע דאיכא החידוש ועיקר וכו' היכיכי
 עת שהם השעות באותן תחנונים לשפוךונ"מ
 תרתי משמע שלפנינו הגמ' ובנוסחרצון

 הגירסאות בעינן במתניתין ועמש"לאשמועינן
 : ותבין אשמורו"ת אואשמור"ה

 משמר ובכ"ל יקשה וכו' משמר כל ועלשם
 הוא כביכול השאגה דענין ונראההול*ל.

 את שהחרבתי אוי ר"י. מימרת אח"ככדמסיק
 בביהמ"ק העבודה כשהיתה והנה וכו'ביתי
 וירושלים יהודה מנחת י"י לפני עריבההיתה
 וכעת קדישין. עירין משיר יותר הלויםושירת
 שיר רק נשאר ולא בעוה"ר אלה כלשבטלו

 משמ"ר נקראים מלאכים כת וכלהמלאכים.
 בכאן יצדק ובזה בביהמ"ק. המשמרותכמו
 אלו כל על רצ"ל ומשמ"ר. משמ"ר כ"לע"ל
 זוכר הוא להש*י המזמרין המשמרותכתות
 שהיה בטן מני העמוסים בניו ואת ירושליםאת
 שירת כביכול הש"י ומעריך ביותר עליוערב

 שוה ולא ישראל ועבודת שיר לנגדהמלאכים
 ואומר נוהו על ישאג שאג כביכול וזוזלהם
 משמ"ר כפל נמי ויצדק וכו'. את שהחרבתיאוי

 המלאכים משמר מעריך כביכול רצ"לומשמר
 לעמו פדות יחיש הש"י ישראל. משמרנגד

 ועל גאולתינו על חדש שיר לפניוונשיר
 לפניו ואין יחריב אומרו ענין הקב"היושב י נפשינופדות

 לדעתי הוא חלילה הגוף מקרהית'
 יעי לריב נצב ע"פ ר"ה במס' ז"ל אמרםעפ"י
 משל דרך שהוא ואמרו עמים לדיןועומד
 בעמידה שעושה שהדבר האדם דרךלהיות
 כשיווצב משא"כ דקדוק מבלי מהר עושההוא

 יעי לריב נצב לפ"ז ודרשו בעכבהמדקדק
 עמהם מדקדק אינו ישראל את דןכשהוא
 ועומ*ד ודקדוק עכבה מבלי נצב כאילווכביכול
 עמידה לשון לשם יתפרש לא )עומד עמיםלדין
 מלשון עכבה פירושו רק נציב היינודא"כ
 שלא א"ע עכבו שהפירחח עוד ענו לאעמד"ו
 עמים. לדין בדקדוק ומתישב מתעכבלענות(
 חורבן בעיניו קשה שכביכול להיות בכאןוהנה

 לענין הבנה עושה כביבול בניו וגלותביהמ"ק
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  שמחריך היוש"ב כדמיון בה להאריךהשאגה
 עיייתו1בענין

 נזכר כביכול הקב"ה יושיב לפרש ישרערד
 המלאכים דהנה הישיבה עניןלפניו

 בין מהלכים לך ונתתי עומדיםנקראים
 ונצר בעמידה שירתם אומרים והנההעומדי*ם

 , שם וש"ב א"ל בית עלה בתורה נאמרבישיבה ש"י תפילין מוש"ב קראה באשיה היחודסוד ב"י למלכי בעזרה ישיב*ה ענין כביכוללפניו
 על הכונה אפשר בסמוך לפמ"שהקב"ה

 א"צ בשג"ע )עיין עולם יסודצדיק
 בעמידה דדכורא מילין לצדיק יכונה כןאשר

 1 יכפר הטוב השם ישיבה מבחי' שכרוכביכול

 עפ"י השאדה ענין להלביש כאר"יושואג
 דשאגה כפשוטו אינו דודאיפשוטו

 הנה כאר"י. חימרו וגם הגוף. ממקרהג"כ
 העקציה. שבעולם בנבראיו קטנה בריההאר"י
 נגד אפילו חרדל כגרגר הוא העולם כלאשר
 אין עד ~ו' ומכ,צ*כ ממנו. שלמעלההעולם
 כלל ל"ל עכ"ז האזן את לשבר שהוא הגםקץ
 צודק הגוף בבעלי השאגה כי ונ"ל באר"י.לומר
 מתירא שהוא חסרונו להשלים א' פנים. שתיעל
 בקול שואג אזי המזיק הדבר אליו יבאשלא

 אינה על בלבו דואג שהוא או לעזרתושיקומו
 בקרבו נפשו עגמת וגדלה לו הנעשהדבר
 שואג ואז בקרבו נפש העגמת להכילוא"א
 כאשר לו ירויח וזוז נפשו עגמת בהמיוןבקול
 כ"ז הנה בקרבו. הטמונה הדאגה בפיוישאג
 להטיל שאגה הוא ב' חסרונו. להשליםהוא
 לבל קולו את השומעים אחרים על ופחדמורח
 ענין שיהיה איך יהיה והנה עוד.יזידון
 רצונו או בקרבו הטמת רצון גילוי הואהשאגה
 רצונו זה כי בשאגתו ומגלה חסרונולהשלים

 ענין וזה אימום להטיל שברצונו מגלהאו
 כביכול רצונו שמגלה ית' אצלו כביכולהמשל
 וכביכול מלבו. עינה ולא בניו אליושישובו
 מענים האומות אוטר בניו צער בעיניוקשה
 נופל כביכול הזה הרצון גילוי וע"יאותם
 כביכול רוצצה זאת ולולי ופחד אימתהעליהם
 זאבים. שבעים בין אחד שה לעמוד יוכלאיך
 רוצה כי כביכול. רצוע מגלה שוש81נוז*ש

 בהם הפוגע וכל געלם המן מאסם ולאבעמי

 הוא  שהשאגה כאר"י ואומרו עיט בבבתכנוגע
 אוטח בם"ז עיין הארי וסאגת דמיוןכביכול
 משום מורא לו אין אשר האר"י טבעסק"א
 וכיף עיי"ש וכו' יחת לא מקולם כמ"שבריה
 להשלים שאגתו אין נברא משום מורא לושאין
 על אימה להטיל רק הוא ושאגתוחסרונו
 לאב לו מה כי ית"ש שאגתו כביכול כןאחרים
 גרימז א"ת שומ"ו ר"ת ואא"ג ותביןוכו'.

 יושב בענין למעלה שכתבתי הדבריםתפש
 מצד שוא"ג יצדק כנ"ל י*ע צדיקהקב"ה

 החסד( מצד שאגה אור מאורי בס' )ב"ההחסד
 והש' לחב"ד רומזת הא' שת"ג כי הטעםואפשר
 קומת שיעור כל לנהיי והג' הג"ח קוילג'

 בגימ' נוק' סוד אר"י כאר"י ואומרוהדכורא
 הנ"ל. בס' כ"כ פשום והוי' במילואואיל

 עיאג הקב"ה התנא אמר הקב"ה רמזולפמש*ל
 צר לא צרתם בכל וה*ס והבן. נוק' האר"יכמו
 ויה"ר יכפר. הטוב והשם בוא"ו ל"ו באלףל"א

 ו כרצונו שלא דבר פינו יאמרשלא
 החסד מצד רכה בלשון אמירה סודןארנ2*ר

 הבנים על כמתקצף לאוהרחמים
 עליהם רחמים מעורר רק ~ו' שגרמוח"ו

 ואיו שנסתלק בזהר מבואר או"י יסודאףי י אי"ה לקמןועמ"ש
 טפת עם הז"א פנימיות היינוויו"ר
 1 האלפף לסודהיסור

 ~ו' החרבתי שבעונותיהם לבנים אויואומר
 יעקב עין ובספרי וכו'.והגליתים

 בניי את והגליתי וכו' שהחרבתי אויהגירסא
 ע"ד דף אחרי ובזהר ויקרא בזהר וכיהוכו'
 וכן מנוח. חכמת בשם גירסאות בחילופיוכיה
 דמסתפינא ולולי יוסי יר' קול בבת לקמןגרסי
 יעקב עין כגירסת יצדק דבכאן אומרהייתי
 בתרגום דהנה כגירסתנו דרתי קול בבתולקמן
 וכו'. תצא לא עליון מפי בפסוק איכהמגילת
 בעצמו הקב"ה מפי יוצא דלטובה שםמבואר
 בכאן והנה ב"ק. עפ"י הוא ח"ו להיפךסהבא"כ
 וכו'. תימר כארי ושואג הקב"ה יושבאמרו
 אוי לותר יצדק לא בעצמו אומר כביכולהנה
 יצדק איך וגם ואו/ שבעונותיהם וכו'לבנים
 ההש רזייה רצה עת הם השעות דאותןלומר
 לשפוך הרא*ש כמחש להשמיעם התנאמגמת
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 אבל עע4 מזכרת המה הנה אדרבהתחמנים(
 הנה בדריי לקמן משא"כ ניחא הענילגירסת

 י כגירסתם להיוה יוכל ב"קשמע
 כלבים שניה מער חמור הראשונהמהממררה

 אומרו וכו'. תינוק שלישיתצועקים
 כלביצם ובשניה יחיד לשון ושלישיתברחשונה
 בחמור. הראשונה לסימן ירחה הפשט לפירבים
 בביתו לבעה"ב שיש אהד בחפיר אפילוהוצא

 אבל בתיקך וכן סימן. *ש נוערוכשהוא
 יש אם הנה הכלבים. סימן דשניהבמטמרה

 באפשר כי סימן אין וצועק בבית אחדכלב
 לבוא שרוצה נכרי איש איזה שמרגישצועק
 משא"כ ולצעוק להרגיש דרכו זה כי הביתאל

 וגם בתים. בהרבה צועקים כלביםכשהרבה
 הש"כ בבית. כלב לגדל שלא חז"ל שגזרולהיות
 בשוקים רבים כלבים מהמון רק בבית סימןאין

 כמו לפרש יראה הללו סימנים רמזיוענין יובאהובות
 זריחה שונים עיתים ג' יששביום

 תיקנו אבות ג' והנה ושקיעה. ערב צלליונטיית
 חסיד איתער בקר הזמנים להשתנות תפילותג'

 לן. מהניא קא לאברהם צלותיה ואזדאברה*ם.
 ערבית ובשקיעה היצחק. צלותא הערביםובין
 המנגדים. התגברות הוא בלילה כן כמויעקב.
 איתער מהיום הראשון שבהעת כמווהנה

 חמו*ר הראשונה כמשמורה בלילה הנהאברהם.
 אברהם דימין מסטרא היא אהגר הקציפהנוער
 בליקוטי וכמ"ש חמו*ר סוד ישמעאלהיינו
 והבן ובחמור בשור תחרת? לא במצותתורה
 וכמו לך( שכל עיני אם רפב*י של מחמורועוד

 כן כמו יצחק הפס היום מן השניהשבעת
 הפס צועקים כלביים דלילה שניהבמשמורת

 עמל*ק ובפרט כ"ף אות אור במאורי נעייןעש"ו
 וכבר כנודע כן שנקרח ומבניו מכחו הואאשר
 לקבל המטעמים כשהביא משארז*לידעת

 יונק הוא כלב( הוא ציד הצד הביאהברכות
 לשון כלביים ואומרו דיצחק מסטראמשמאל
 ולכמה רבים לאומים להמון נתחלק כירבים

 מהיזם השלישית בעת והנה כנודע.מלכיזת
 פגע ואין שטן אין ומסטריה יעקב.שה*ס
 באשמורה ע"כ כנודע שלימה מטתו כירע
 בדינא עיל"ייחא לילה ויהוא הגם בלילההג'

 הששה כנודע מטיט ה*ס וכו' יונק תיריקעכוז
 מעליא ולישיש ליחוד הכניה ה*ס וכו'מספרת
 באים ימים הנה בעלה. עם מספרת אשהנקט
 לי תקראי ולא אישיי לי תקראי י*ינאום
 האלה המשמורות כל ועל והבן. בעליעוד
 ישראלי עמו את להציל וכו' הקב"היושב
 עכ"ל הכוכבים צאת היא אורתע בדייהרש"י

 יש דהנה נ"ל בזה בעי מאילכאורה
 רבא. לאו ריקוח דמסקינן מאי לפילהקשות
 בין דהרנו היום שקידש משעה ס*לוס"א

 דתחילת שפיר לומר נוכל וא"בהשמשות
 לתחילת גם לסימנא ואיצטריך קרטיב.משמרות
 בה*ש מתחיל אימתי דנדע ראשונהשהמורה

 מ"ש לפי אבל אימת. ק"ש זמן דנדע היכיכי
 בה*ש ב' יום אחד ככב [ ןלה שבתבגמ'
 ככבים ב' ביציאת לבה*ש סימן יש א"כוכו'
 אורתע רשיי וזמש ליל סימוא שפירוקשה

 1 ניל צה*כהוא.

 )לענין דלילה השעות בעניז דהנה נ"לועוד
 רבו המקובלים( שכתבו חצותתיקון

 מתחייבת הלילה שעות דיעות יש הדיעותבו
 היום חצות אחר עיתיות שעות ששהאחר
 ומאותו זעקם( ויגער קוריז שאנו מהקהינו
 צוועלף( וייגער וזיינו שעות ששה אחרהזמן
 שעות שווה עד הלילה ומחצות לילה חצותהוה
 וא*כ לילה מיקרי טקס( זייגער עדוהיינו
 ומיקרי ההא גדול יום עדיין הארוכיםבימים
 הוא לילה עדיין בבקר היום בהעיר וכןלילה.
 יום ועדיין לילה רמש כבר הקצריםובימים
 הגם הזוהר דעת לפרץ? מקום יש )וכןמיקרי

 דלעולם דיעות ויש כן( מפרש אינושהמג*א
 בחורף הן בקיץ הן גועות לי"ב הלילהחלקינין
 מצהיר תמיד מתחילין שעות די*ב דיעהויש
 אצי והוה )עיתיות( שעות ששה נחשובומאז
 והיא ללילה עריך שעות ששה עד ומאזהלילה.
 שפיר הטמפונה הדיעה לפי והנה המגיא.דעת
 מהימרה ותחילת קחשיב משמרות דתחילתי"ל

 הארוכים לימים סימוא מיבעיאראשונה
 סימו כשנתן במתניתין כאן אך והבן.והקצרים
 ועד וכו' שהכהנים משעה קיש זמן"התחלת

 ע"כ הזח התחלת והנה וכו'. המשמורהסוף
 קצרה הלילה יהיה לו בצהוב רק תליטלא
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 רחמנא תליא שמש בביאת דכהנים ארוכהאו
 הוא כך הראשונה דאשמורה הזמן סוף גםע"כ

 ממשוה הרחוקות בגלילות ימים ישדאלת"ה
 לדעת דלילה לק"ש זמן שום יהיה שלאהיום
 צה"כ קודם הראשונה האשמורה דתחלתר"א
 הוא צה"כ האדומים בימים הללו בגלילותכגון
 מהאמצע השמש נטיית אחר שעותעשרה
 זו( )לדיעה הלילה צרעות צעהן( זייגער)היינו

 כאן אין א"כ לוה קודם שעות ארבעמתחילין
 בשעות רק הכי לומר א"א ע"כ ק"ש. זמןשום
 מצה"כ ר"א לדעת תמיד מתחיליןהלילה
 ראשונה משמרה תחילת מקשינן ושפירממש
 ז"ל כפירש"י צה"כ היא אורחא ל"לסימנא

 יודו"ק
 יממא ל"ל סימנא אחרונה משמרה סוף33ה'

 יהיה לו להקשות יש המג"א לדיתהיא
 הזמן כלה אימת סימן %יתן צריך אעפ"כיממא
 לדיעה וכן ביום. שעות כמה עד נמשךכי

 הוא הנפקותא דהנה וי"ל שכתבתי,הראשונה
 רצוז עת זמני לידע בכדי הסימניםביריעת
 אפילו יממא דאיתער כיון והנה רחמים.ולבקש

 רצון עת הוא בודאי המשמר זמן הגיע%א
 ועידן זמן מטא דהרי דאברהם בקרדאיתער

 דאברהםצלותיה
 משמרה תחלת קחשיב משמדות תחלת אישם

 והפירש"י היא אורתא לאל סימנאראשונה
 משמרות סוף אי עוד( ויתבאר ועמש"לצה"כ
 יממא סימנ"א ל"ל אחרונה משמרה סוףקחשיב
 דברישא המקשה בלשון להתבונן יש עכ"ל.היא
 למ"ה אמר ובסיפא ל"י. למעה סימנ"אאמר
 דס"4 המג"א לשיטת לי וניחא סימנ"אלי

 בלילה דמיתוספן שעתא שאמר הזוהררכונת
 תריסר בר הלילה מן אתחשב ולא אנזןדיממא
 מתחילין דלעולם להמג*א וס*ל דילה.הסינון
 שעות שווה ואחר מצה"כ הלילה שעותלמנות
 עד התיקון לומר ויוכל חצות הואעיתיות
 ארוכות ובלילות הלילה. מן שעות י"בעבור
 שייך צה"כ מל עיתיות שעות י"ב עבוראחר
 מאי לפי"ז המג"א על הקשו והנה היום.אל

 סימנא ל"ל אחרונה משמרה סוף בומ'מסשה
 ארוכות. בלילות לסימן צריכין הרי הואיממא
 בסימני' דהנפקותא זה דייק דהמקשה לפ"זוי"ל

 כמ"ש זמנים באותן ברחמי למפיש בכדיהללו
 א"צ האחרונה משמורה סוף והנההרא"ש.

 ותפילה. ק"ש זמן והגיע הוא יום כברכי
 עם מספרת כשהאשה בזהר במ"אוכמ"ש
 בינייהו. דהדיוטא מילין להכניס איןבעלה
 קא משמרות התחלת אי המקשה מדייקוהנה
 תחלת משמר. כל תחלת ברחמי למפישתשיב
 הסימן הרי ל"י למ"ה סימנ"א ראשונהמשמרה
 צה"כ( דש"י )וז"ש צה"כ היא כל לעיןהניכר

 משמורה סוף חשיב. קא משמורת סוףאי
 כל% לי למה רצ"ל סימנא %י למהאחרונה

 כבר היא יממא ארוכות בלילות אפילולסימן
 ברחמי למפיש הצורך מן אין יממאאיתחשבן

 סימנא ברישא וז"ש הגסות. וע% דחירכן עלאז
 אבל סימן, לידע לי הצורך מן רצ*ל לילמה
 לי למה אמר ובסיפא בצה*כ סימן לייש

 שום לידע לי הצורך מן אין רצ"%סימנא
 הדבר הבן מהסימן מידי לי נפקא דלאסימן
 ראשונה משמרה סוף חשיב ע"א ג,דף

 אחרונה משמרהותחילת
 מהפסוק ליה מסתייעא דאמצעית"אואמצעי"ת

 הוא רצון דעת נראה וכו' אקום לילהחצות
 המשמר על הכל לפרש התרצן א"ע סמךע"ז

 .האמצעי
 כיון וכו' אפל בבית דגני למאן נ"משם

 יונק ותינוק בעלה עם מספרתראשה
 קשה ולכאורה עכ"ל ולקרי ליקום אמומשדי
 אומר ר*א ר"א. מדברי הדיבור היפךלמה

 אשה ואח"כ אמו משדי יונק תינוקהלשון
 מספרת אשה בכאן והתרצן בעלה עםמספרת
 כפרש ונדאה וכו' יונק תינוק ואח"כוכו'
 ק"ש אז יקרא איך דהקשו התוס' קישיתעפ"י
 בין שיכיר עד בעי ר"א הלא ר"א%דעת
 מתי שידע כיון מ"מ ותירצו %כרתיתכלת
 כבר עצמו ויזמן שיקום קודם עה"ש.יעלה
 הגמ' דקדוק פירשנו ובזה עכ"ל עת אותוהניע
 דהוצרד הא לנו יונח ובזה ו4יקר"יליקו"ם
 זוהרה וכו' יונק תינוק סימנים ב' לומרר"א

 מספרת אהסה דהנה יתבאר כאשר וכו'מספרת
 אימא ומאמרה כענין דיבר נקיה לשוןוכו'
 וכו' עמי מספר אינו דר"א דביתהושלום

 דרשה בזוהר אמרו והנה בעילה.שפירושו
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 התשמיש. אחר בנה את תניק לאהמשמשת
 בכאן שאמר זה והנה שעה. חצי אחרעד

 לומר סימנים ב' ר"א אמר זה דלבעבורהתרצן
 וכו' מספרת אשה ורואה אפל בבית דגנילמאן

 כבר הנה בנה. את מניקם ואח"כמשמשת.
 להמתין דצריכה כיון לדעתו ק"ש זמןהגיע
 מספרת לאשה הסימן וא"כ הפחות. לכלח"ש
 דתינוק וסימן לק"ש. עצמו להכין קימה זמןהוא
 התרצן אמר ע"כ הק"ש לזמן סימן וכו'יונק
 וכו'. יונק ותינוק וכו' מספרת דאותהכיון

 בהיפך הסימנים אמר דר*א והא ולקרייליקו"ם
 וכו' מספרת אשה ומח"כ וכו' יונקתינוק
 האחרונה המשמרה של הזה דהסימן באלהורות
 דנ"מ הראשונים המשמרות סימני כמואינו
 וסימן הלא"ש כמ"ש ברחמי מפישלענין

 ק"ש זמן התחלת לענין הוא הליהמשמרה
 יונק שתינוק בזמן הוא הזמן והתחבתדשחרית

 ; והבןוכו'

 שיקום קודם וי"ל וכו' דגני למאן בדיהתרם'
 ולקרי ליקו"ם בגמ' ידוקדק ובזהוכו'.

 שאמרו מה וכו' לטו"ב זכו"ר אליהו באגמ'
 האריז"4 כתב לטו"ב זכו"ר אליהו עלרז"ל
 היע"ר שר פ"ר בגי' סנדל בעשי'להיותו
 קרא נ"ל פשוטו ועפ"י לטו"ב זכו'רבגי'

 בפירוש שמו מזכירין שאין לטו"ב זכו"רלאליהו
 שאינו במקום כשנזכר משא"כ לטובה.רק

 ההוא רק בפירוש שמו מזכירין איןלטובה
 . נ"ל טייע"א ההוא אוסבא

 ותינוק בעלה עם מספרת דאובה כיוןגם,
 תמוה ולקרי ליקום אמו משדייונק

 בהיפך אמר דלעיל הסדר שינו 4מההדבר
 לעיל ועיין : וכו' ואהגה אמו משדי יונקתינוק
 מהמהדזרא )והוא דגני למאן נ"מ שםבד"ה
 זה. שמתרץ ז"ל( המחבר הגה"ק שלבחרא

)המגי"ה([.
 ג' מ"ד איכא וכו' קסבר אי בד"הרש"י

 עבודת במשמרות הלילה הוימשמרות
 ראשונה חלקים לג' נחלק שלהם שירהמלאכים

 האריך לכאורה שלישית. לכת וכו' אחתלכת
 על דקשה מאי לתרץ דבעי ונ"ל צורךללא

 ר"א קחשיב מאי אח"כ דהקשו הגמיקושית
 הלילה הוי משמרות ד' ס"ל דר"א די"לוכו'

 ר"א דקאמר והא האחרונים. לג' סימניםונתן
 האחרונים ג' ג"כ היינו משמרות ג'בברייתא

 דקדק לזה משמר נקרא לא הראשוניםכי

 על הכונה משמריה תיבת ענין וכתברש"י
 מן ראשון שבחלק ס"ד וכי המלאכיםעבודת
 כרחך על במרום עבודה הוין שירה א"אהלילה
 חלקים להשלשתה נחלקת הלילה שכלהכונה
 ר*א מדקאמר וכ"מ וכו' אחת לכתראשונה

 בלילה הויו קאמר ולא הלילה הוה משמרותג'
 1נ"ל

 ונכנסתי בדרייך מהל"ך הייתי אחתפעם
 לשיאמר די היה וכו'לחורבה

 למה להתפלל וכו' לחורבה נכנסתי אחתפעם
 דהנה והנראה בדרך מהלך שהיההאריך
 לשונם מסתימת נראה והטורהרמב"ם
 משולית חש*ד טעמים ג' הנך ליכאאפילו
 אעפי"כ וכשרי. ותרי חדתי חורבה כגוןמזיקי"ן
 דרך זה דאין הטעם )אפשר יכנוס לאכהתפלל
 חרוב במקום הש"י לפני להתפלל לכנוסכבוד
 להטת באפשר וגם לפחתך נא הקריבהוכענין

 המקום על מתוח מה"ד הנה חרובדהמקום
 איך יהיה שם( רחמים לבקש אין ע"כההיא
 דיצא ונראה מהגמ' זה להם יצא מאיןשיהיה
 מהלך הייתי אחת פעם דאמר ר"י מדברי4הם

 ואדם ת"ח כדין בדרך הלך ודאי )והנהבדר"ך
 אנשים עמו והיו לויה. בלא ה4ך שלאהשוב
 והנה ומזיקיו( חשד כאן אין וא"בכשרים
 לחירבה נכנסת מה מפני ז"ל אליהו לואמר
 וכדאמר הרבה חורבות שהיו משמע דייקאזו
 כנהיתה ירושלים מחורבות אחת לחורבהר"י

 היכנס ודקדק חורבות הרבה בתוך זוחורבה
 זו שחורבה יודע שהיה מפני דייקא זובחורבה

 ואעפי"כ מפזלת חשש ואין רעועה חומתהאין
 דלהתפלל בדרך להתפלל לך היה אליהוא"ל
 כל שייכי לא אפילו לחורבה כלל יכנוסלא

 . נ"להטעמים
 אומרו דברים ג' ממנו למדתי שעהבאותה

 מה עפ"י והנראה מיותר שעהבאותה
 מהרמ*מ הרב אדמ"ו כבוד מאתששמעתי
 תשכיל רצ"ל שמים כמורא רבך מוראזצוק"ל
 בשמים מרום צבא ממורא רבך מוראותיע
 חסר השמש אל שמתקרבת מה כל הלבנהדהנה
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 כן כמו אודה מוסיף שמתרחקת מה וכלאורה
 והמורא במורא. רבו עם שנוהג מה כלהתלמיד
 לו כשאין  משא"כ ממנו יקבל אז רחקותהיא
 אליהו תשכיל. והנה ממנו. יקבל לא ממנומורא
 אותם ובחן רבי עליך שלום איל בתחילהז"ל
 )בבירא להשיב השכיל תיכף ר"י והנהבזה.
 עליך שלום ואיל רב"י( קראו שהואהגם
 מהבן כאב ממנו לקבל בנ"י איל אז ומורירבי
 משא"כ כו' ממנו למדתי שע"ה באותה ר"יוז"ש
 היה לא רב"י עדיין אותי קרא כשהואשדם

 יתבאר ועוד מוסר דרך וזה ממנו "קבלבאפשר
 . שע"ה באותה תיבות דקדוק בדבריאי"ה

 שנפרד כיח הזו כיונ"ה י"ל כיונ"השמנהמת
 אין כי מנהמת זוגה בןממנה

 להש"י חיבור אין כביכול כן אחר עםמתחברת
 הניהום בעוה"ר היחוד ובהעדר כנ"י. עםרק
 דהנה דייקא כיונה ועוי"ל דייקא כיוניההוא
 דודה אהגר ישראל כנסת בחי' ידוע קו*לב"ח
 ע"י הנעשה היחוד בהעדר ממנה ונגלהניסע

 נקרא ע-כ וכו' יום לך ואין בביהמ*קהעבודה
 המר בגלות אנחנו והנה הנופלת. דודסוכת
 המקדור מבזמן יותר בתפילות מרבין שאנוהגם
 להשיב וסמיכו סעד רק גורמין אנו איןעכ"ז
 היתה השלם היחוד בהיות משא"כ כביכולנפש
 היונה והנה כביכול פב"פ למופע מקבלתכנ"י

 כזית מרורין מזונותי יהא אמרה נחבשליחות
 כעת והנה ב"ו וביד וכו' ולא הקב"ה,ובידי
 לכנ"י כביכול הוא בתפילות מרבין שאנוהגם

 נגד ביום ג"פ וע"כ והבן הלזו כשנהמנהמת
 ! כך אומרות תפלותג'

 נמשלה ליונה כנ"י דייקא כיוניה י"להלר
 כנ"י אף עליה מגינות כנפי' יונהמה

 הכנפים בהעדר והנה עליהן. מגינותמצות
 כיונה מנהמת קול הבת ע"כ מנהמת היאליוגה
 להם היה שואילו זכו' שבעונותיהם לבניםאוי
 לבנים אוי ליונה ככנפים עליהם מגינותמצית

 ובחילופי יעקב בעין עיין כו'שבעונותיהם
 1 לפענ"ד הנרמה ועמש*לגירסאות

 הפי' לפי וכו' שמקלסין המלך אשרישם
 והוא עטרי מחזות בשם התוס'שכתבו

 שיר ידה הנה ז"ל( רשמי תלמיד שמעי'רבינו
 הגם ניוטו השני ~פי' קילוס. ולאתפילה

 שמיה דהפירהט ניח ויתו אלה ג"כדרש
 כעת והנה הוי'. דהוא הגדול שם הכונהרבא
 רק ככתבו להזכירו רשויין איז למקדשחוץ
 קילוס דוהיה כ"ז אשרי וז*ש הגדול שםלומר
 ככתבו אומרין דוהיו במקדש הגדול השםזה

 מחזור על )ותמיהני ביהמתן בתוך זה)דייקא( קילושי דוהיה כ"ז רעיי* כונת ג"כ וזההוי'.
 שפ" רשיי תלמיד שמע" מרבינו שהואויסרי
 ויטרי. המהזור רכונת י"ל ואפשר כרשיי.דלא

 מברך ביד,ו2*ר הכוונה היתה בביהמ*קדבאמת
 נקרא היה דשו מבורך הגדול שמו יהיהוכו'
 ומהולל י*י גדול דוד שאמר כענין הגדולהשם
 אבל בזהר. וכמ"ש דייקא אלקינו בעירמחד
 נקרא לא כביכול דאו כן לפרוע א"אבגלות
 הפי' ע"כ אלקיט בעיר  שאינו כיון גדולהשם
 קילוס ווהי' כ"ז אשרי וזהו רבא. יה שםהווו
 קילוס רבוא. ש"מיה היה שזוז בביהמ*קזה
 המהרש*א שהקשה מה שנח ובהכי תפלה(ולא
 בנוסח. כמבואר בגלות נתקן הקדיש עיקרהרי

 שהי' כ"ז אשרי רק הוא דרכונה ניחאולפמ"ש
 מזכירין ונהיו בבהמ"ק הגדול דשםקילוס

 ! והבן ככתבואותו

 לעולם ומבורך וכו' ידעו ועונין בדיהתרסי
 ומבוריך כלומר אחרת תפלההוא

 דוקא למה וגם מיותרין. תיבות הנךלעוה"ב
 ויטרי המחוז לפי' לתרץ דבעי נ"ל אךיעיה*ב
 א"ר בסוכה. ערוכה גמרא נגד דהואדקשה
 ר' וכר מברך והדר יהש*ר אינש לימאלא

 הנה בה לן ולית מלתא אסוקי וכו' אמרספרא
 ולא "עיל שייך מברך לריס בין לרבאבין
 לפי' גם דודאי פירשו לזה אחרת תפילההוי

 עכ"ז אחרת תפלה דהוא הגם ויטריהמחזור
 שייך מבורך רק ומבורך אומר דאינוכיון

 רבא, יה שם יהא ומ"פ למעלה ג"כמבורך
 ותיבת וכו' לעלים לעוה*ב לעתיד מבורךויהא
 רבא אמר משרה וארישא אסיפא יפ"רשיה*א
 במג*א חרט מלתא. אסזקי אמר וס"ס יפסיקדלא

 1 סק*ב ניוסי'

 הקושיא וכי ואיד כף אמרן לא גמ'עשב
 כדרך מעריר שאית האיד עלמפורסמת

 כד הוא ראשון מללשון ונ"ל אמר*ן. ל"אכל
 באיתר אמר לא המימרא בעל ירושל אמרטל"א
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 אבל שהתיר. הוא בדשת אלא מת. שלדבריו
 דבריו. אפילו להתיר אמר לא דעלמאמילי
 אבל ההיתר. בדות רק אמת אמר. הב'וללשון
 והתיר מכשפת ש"מ. דבריו בד"תמשהתיר
 . והבן נ"ל ש-מ דבריו דעלמאבמילי

 אלפס רב ופסק וכו' אומרים אין בדיהתוס'
 נזכר לא שלו אמות ד' תוך ודוקאוכו'

 מבואר אה*ט מה' פי"ג בלח"מ מרין ברי"ףכן
 רק לכאן דינא הך הרי"ף סידר מילאהנשמע
 ד"א תופס דמת מימרא להך וסמכה מ"שבפ'

 בד"א דוקא זה דין דגם דס"ל ש"מלק"ש
 . בלחושחניי*ש

 לכאורה שבתיכונות התיכונה מן אחתגמ'
 דבשלמא אך התיכוטת. מן חהחהל"ל

 בה"א התיכונה יצדק אחת אלא תיכונהשאין
 ידוע אין א"כ %ו' מן אחת לס"ד אבלהידיעה
 שבתיכונות קאמר לזה בה"א. למיסר ל"לאיותו
 נ"ל, ביותר אמצעית שהוא השלישיתרצ"ל
 לא וכר. ל*ך אמ"ר נתן ור' בד"הרקמני

 ל"ך. אמיר רש"י הוסיף למהידעתי
 ק"ש לזמן נשמע דר"נ התירוץ לפי דהנהונ"ל
 עד קי"ל ובאמת שעות ב' עד רק יהושעלר'
 פירש"י ע"כ ולח"מ בב"מ עיין שעות ג'סוף
 כך ר"נ שיכול דיחוי רק דהוא ל"ךאמיר
 לא הממקנא לפי אבל עליו תקשה דלאלדחות
 השו"ת קר"א קאמר הכי בדש רש"יע"ב י אחרים במקומות אי"ה יתבאר ועוד כןקירזל

 בעי מה נדע לא ~אררא עכ"ל.ליל"ה
 אשמרות עיני יקדמו לפסוק לה"ק ונזלבזה
 יזל דאשמורות בנשזף קדמת"י על קשיאלא

 , אשמורותהרבה
 כשהוא בתורה עוסק וכו' מתנמנם בד"הרשיי

 להתבונן מהראוי לכאורא וכו'.מתנמנם
 דהנה ונראה בתור"ה. עוסקך לפרש דקדקלמה

 והנה הושווץ. בנש"ף קדמתי כתיבבפסוק
 מבנשף מתנמנם שהיה מפרשים  שאנוו19
 תפילה לרצון הכשו"ע לפרוש נוכל לא חצותעד

 להתפלל האסא הלב בכונת להיות צריכהויתפלה
 ישעיה מלישון החש וששוסע לפזז וע"כגרדימה
 חסכונה פניה לשון ויהוא עחצהו אלהאדם
 ד"ת הינו תמיד יחלתי אשר לדברךפונה והשני הצנו יחלתי לדברך ואשוע בנשףקדמתי

 בלבבכם אמרו וכתיב ובשכב*ך בהויכתיב ברדימה גם בה להגות מותר חכםוהתלמיד
 תחיה של שהסל וזול ואמרו משכבכם?ל

 ספריהם על פניהים הת*ח עשר מהרירנעשה
 ז ד"ת מתוךכשחשנים

 קוב"ה דצ"ל אילימא כחצות מאיגיורא
 הנה וכו'. ספיקא איכא מיכהצמית

 דאבל אילימא המקשא לשון הוא התימאמן
 ~מר באפשר היה ואם דסהימע וכו'קוב"ה
 אדרבא הא יד"ע. הויה ודויד לן יקשה לאכך

 שהקשה מצאתי ישוב הקושיא תתחזקבמתר
 יסתפק ולילה יום והבורא ח"ו לומר סבראאין דודאי דה"ק ונ"ל תירקם המא בע"י ברי"ףכן
 נאמר אם הדרך בזה יתאמר רק וכו'ח"ו

 המכת רצ"ל כחצוית למניה אמרדקוב"ה
 אחריו או לחצות מעט קודם או תתחילבכורות
 י-ל לפי"ז וא*כ המכה. תהיה זה בערךאבל
 לומר הוצרך מניה רק אימת חצות ידעידכ-ע
 איש שעליז השמים מן לו נאמר שבךבחצות
 מקשה וע"כ המכה. תתחיל אימתי הדברמבורר
 שמיא קמי ספיקא איצא דמי כן לומרשא"א
 לדבר קבוע ועת מבורר דבר ח"ו יהי'שלא

 היה שלא %ו' וי"ל וכו' ואתא בד"התרמן י כן לומר וחלילההנגזר
 מוהפכים הציוני' הנה %ו'. להראותיכול

 צפונית רו"ח המתחיל הדיבור צייתשמקודם
 כמ"ש ואחד אחד כל עם מנשבת שהיאוכו'

 יכול היה הלא דלעיל דבריהם דלוליהתוס'
 שהתחילה צפונית ברוח הסימן להםלהראות
 תמיד מנשבת שהיא להיות אך בחצותלנשב
 א"א ע"כ בחוזק לבדה מנשבת חצות אחררק

 י הדבר לבררכ"כ
 ובתוס' בו. ונושבת צפונית רוח באגמ'

 )וכ*נ מנשבית צפונית רוחהגירסא
 שבא משמע צפרית רוח ב"8 כימפירש"ס
 כמ"ש כאו"א עם מנשבת היא ובאמתמחדש
 לייצב יש הגמרא גירסת גם אבלהתוס'.
 בשאר משא"כ בהשתה שניכר הינו מחדששבא
 ז בשיתוף שמנשבת כיון כ"כ ניכרת אינהעיתות
 דמקודם ק"מ אמר לא  עומ*ד היה מידשם

 לגל דלעיל אמוראי ובכולהו קםלכן
 ז ליה כדאיתחד
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 אחר לעיל דאמר לר"ז בתור"הועוס*קשם
 ברייתא הך קשה ותשבחות בשירותחצות

 עוס"ק ליעקב ויש בתור"ה עוס"קדקאמר
 ותשבחותיו שירותיו כי שלמד התורהבאותה
 העת באותה שהשיג מה כפי היה עתבכל

 ןבתורה

 חכמי נכנסו השחר עמוד שעלה כיזןשם
 דהנראה נתחבטו רבים אצלוישראל

 זה אפשר והיאך המקמעה כך היה יוםדבכל
 אומרו ישכיל דעים תמים מפלאות שיתבונןומי

 דבת וכי דיקשה אצלו ישראל חכמינכנסו
 על זה מוטל ביותר החכמים אל נוגעהזה

 הפרנסה בעסקי היודעים המנהיגיםהראשים
 אומרו וגם בתורה. העוסקים  החכמיםמשא"כ
 דרגא תתבונן וכאחור מבע"ל אלי"ואצל"ו
 דז"א מוחין הארת ש"י תפלה סודחהאח

 בהאיר וזה מקיף אור בסוד לנו"קהמאירים
 בדברי ותתענג ותתפלא תתבונן בעה"שהיום
 חכמיי  גכגסים רה"ש שעלה כיזן אומרםחז"ל
  ישרא"ל(  חכמי הנק'  דז"א  המוחין  )היינוישראל
 בז"א נה"י משא"כ מקיף לאיר )דייקאאצל"ו
 שהיה המעשה ודאי זו ולכונה פנימי(האור
 ישראל חכמי דוד אל באו שבכ"י היהכך

 וכאשר בע%יונים הפעולה לעשות כדיבעה"ש
 להולדת מקום הוא אז בעליונים כ"זגרמו
 פרנסה צריכין ישראל עמר אמרו אזיהשפע
 ארוכה. בדרך להאריך גורם הומןואין
 צורך ללא הוא הנה וכו'. המלך אדונינואאל

 למלך כן ומאומרים נדעשבודאי
 בזה"ל אמרו למה תבין בסמוך מ"שוכשתתבונן

 הן השפעות כל היינו פרנסה צריכין?ם
 ואמרו העולם בעסקי הן העבודהבעסק

 בעמו יעצור מלך הכולל הוא להיות לדודזה
 כנ"ל. וליחד %כוין יכול אדם כלואין
 מסוד תתבונן מזה זה והתפרנסו לכו אילשם

 מ"ע עליו לקבל שצריך התפלהיחודי
 עם תפילתו תוכלל שבזה כמוך כרעךואהבת
 וג"ש השפעות %גרום ליחד היודעים כ"יתפלת
 שויו אפין כל רואין מזה זה והתפרנסולכו
 מ"ע קיום ע"י מזה זה להתפרנס יכוליועב"ז

 :הנ"ל
 וכו' הבור ואין וכר הקימץ אין א"לשמ

 הללו תשובות ב' לפרזם יש הפשטלפי

 משביע כקומץ( מועט דבד )רצ"ל הקומץאין
 עניים והכונה רבים( מזונות )שצריך האריאת
 הארי כמו פרנסה לרוב וצריכים מרוביםהם

 כקומץ רק הוא וכהופעתם המהוהעשירים
 רצ"ל קתני. זו אף זו לא וכו' הבורואין

 העמים כמו רבים כ"כ העשירים היוואפילו
 בתוס' ריי כפי' מהם יתחסר לענייםבתתם
 ולפי שלפנינו פירש"י ג"כ שזה לקמןוכמ"ש
 הביד ואין ובז' הקומץ אין אמרו הנ"להרמז
 התורה יחודי לעשות צריך אדם כל כיוכו'
 הר במעמד עליו שקיבל התחייבותומצד
 בעדם לערבות שנכנס ישראל כל ומצדסיני
 וא"כ האחרת בזולת האחת העבודה תתכןולא
 כ"י. עם להיכלל צריך ומיחד המכתג"כ
 עליו שמקבל הגם לכוין יכול רואינו מיוא*כ
 בסוד רק יפעול לא יכו' לרעך ואהבתמצות
 לא אם המכוין וכן בפרטות. לאהכילות
 בפרטות רק יפעול %א בישראל א"עיכלול
 מי היינו וכו' הקומץ אין וז"ש בכללות.לא

 להיכלל פשוטה כונה מועט דבר רק הואשכונתו
 מתמלא הבור ואין וכו' משביע איןבישראף
 בתוספות הא' כפי' בעצמו מנביעתומחוליתו
 איז בעצמו רק שנובע מה הוא שמכויןוהגם

 דהיינו אחר ממקום %ו מושכין אם רקמתמלא
 שיהיה מי אינון וזעירין בישראלשנכלל
 בכללות שיפעול הנ"ל המעכות בב'מושלם

 והבןובפרטות
 היינו בגדוד ידיכם ופשטו לכו א"%שם

 הקדושים ורבותינו האמת חכמיכמ"ש
 לכוין יכול שאינו מי דהגם הבעש"טתלמידי
 יתפלל אם היחודים בפרטי האריז"ל כונתעפ"י
 כוחות וכל בדברו יצאה נפשי בסודבמס"נ
 התיבה אזי והאומר בתיבה מביבשיםנפשו
 זה נותן  והרעת "יחודים כל תפעולבעצמה
 וכיון  הנפש  מכוחות היא  במיח הכתגה הנהכי

 שכן מכ% להתיכה נפשו כוחות כלשמוסר
 מס"נ ע"י והנה בזה. מלובש מוחושפרטיות
 בסוד אותם ומעלים נה"ק הקליפות מןמוציאין

 חזי המלך לפני באה הנערה ועי"זמ"נ
 ומחדשה פב"פ דייקא לקמייך אתירא בראבמאי
 כחי מלשון לכחכם ידיכ"ם פשטו וזהוהיחוד.
 להעלות הקליפות גדחץ היינו בגדוד ידי(ועוצם
 ~חוסר גד*ד וג"כ מס"נ. ע"י ניצוציןמהם
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 בגי' אות( ולא השורק נקודת רק שהואהו'
 ביטולם אשר דקליפה דרגין י"א הואי"א
 י"ל )ולזה כנודע הקטורת סממני י"אע"י
 להם המאיר דקיק חוטא לההרס מרמזתהו'

 דברינו הגיעו כה עד משלה( בכל מלכותובסוד
 שפיר שי"ל וחידותם חכמים דברי"פרש
 וכ" כנ"ל ואמרו ישרא" חכמי נכנסושבכ"י
 עצות ע"י הפעולות כל לפעול בכדיהשו"ת
 למלכות מרכבה והוא היועץ הוא ולהיותדוד

 שבודאי הגם שלטון מלך דבר כי הכליפעלו
 אל ששמעו בפשוטו המעשה היהלפעמים

 "מלכות מרכבה והוא היועז הוא ותהיותדוד
 שלא דבר פינו יאמר שלא ויה"ר והבן.וכו'

 .כרצונו
 חוליא  העוקר וכו' הבור אין בד"הרש"י

 כרו"י בו"ר אומרו כרו"ימביר
 להתוספות היה ואפשר בתוס' ר"י כפי'כוונתו

 ; ברש"י אחרתגירסא

 חוליא העוקר וכו' הבור אין בד"הרשיי
 כרו"י בו"ר אומרו כרו"ימבור

 התוספות ומסיימי הר"י בשם התוס' כפי'שהוא
 מה כן כמו כאן יתחסר כאן שנותןשמה

 העשירים מן יתחסר העשירים מןשנוט"ל
 אדם אין לעולם חז"ל הבטיחו הרי  וקענהעכ"".
 ישרא" חכמי אשר ס"ד וכי הודקה מןמעני
 נותן דאם לומר ואפשר כהלכה ש"איאמרו
 חיישינן חומש מן יותר היינו החיוב מןייתר

 בפסוק חז"ל שדרשו ג"כ כדאשכחן"חסרון
 לנו יונח ובזה וכו' גדול בקול ריהומברך
 וכו' הקומץ אין שונה במשל דבריהםלפיפות
 החיוב כפי רק יתנו אם לה"ק וכו' הבורואין
 מן יומר יתנר ואם וכו' משביע הקימץאין

 וצ"ע לחסרון דחיישינן וכו' הבור איזהחיוב
 לפסוק לא לישב רק באתי לא ואנילדינא
 ולשונו פיו שמר נ"ל רש"י אשר ותראההפכה
 אמר רק העשירים מן עי"ז שיתחסר אמרש"א
 ונ"ל עצמינו. משל לפרנסם יכו"ים אנואין

 החיוב כפי היינו הצדקה על דכופין דדאהכונה
 הכעיירים ירצו לא בודאי כפיה וב"א יותרולא

 ; החיוב מן יותרליחן

 וכו'. ילכו הדרך איזה וכו'. ייעציםכדקה
 רשות מהם מטלין וכו' ונמלכיםובדיה

 באורים ושואלים ובדיה עליהם. שיתפללוכדי

 כ"ז לפרש ז"ל רש"י דייק יצליחו אםוחומים
 פי לשאול מקודם מהראוי הסדר לפידהנה
 הסנהדרין להקדים וג"כ ותומים באוריםי"י

 לכוים הצורך מן שאין יקשה וביותרלאחיתופל
 שאלות עוד לן וסמה באו"ח ישאלו שע"ככיון
 הוא אך ולהשמאיל להימין אין השי"תדבר
 במוסכם והיה להשיב אין דוד המלך דברדע"כ
 יודעים היו לא מלחמה לאיזה שילכו"הם
 באחיתופל יועצים והיו העמים מן עםלאיזה
 קודם בהכרח זה והיה ילכו. דרך"איזה

 "התפסל הסנהדרין בהמלכת הכונה כילסנהדרין
 איזה לידע הסנהדרין צריכין והיועליהם
 המתפלל כי בידם שיפלו יתפללו בפרטזתעם
 וכמו בזוהר. כמבואר בשפותיה לפרשאצריך
 משה בימי א"ע עמלק ששינה מרז"לשידעת
 שהוכרחו עד להתפלל איך ידעו שלאבכדי

 הזה העם את תתן נתן אם בסתם"התפ""
 כדי להיותו הסנהדרין המלכת והנהוכי'

 ותומים לאורים קודם בהכרח עליהםשיתפלאו
 תפילתם תעשה הסנהדרין שיתפללו אחרכי

 או"ח ע"י קדשו ממעון הש"י ויעןפירות
 ש"א השמים מן הענייה תהיה ובאםשיצחיחו
 לאיזה לילך באחיתופל יתיעצו שוב אזייצליחו
 ישאלו ושוב הסנהדרין יתפללו ושוב אחרעם

 שנ"ל מה זהבאו"ת
 וכו' ועצת ובה"א יועץ זה אחיתופ"גמרא

 ליישב ויש לצורך שלא כ"זלכאורה
 שהיה וכו' בניהו בד"ה רש"י ע"א דדף

 להם וקודם ראשון וכו' וכה"אאב"ד
 אם שואלים ואח"כ רשות נוטליןשבתחילה
 שבניהו מהפסוק מוכח דפנה רצ"ליצליחו
 אדם שיהיה זה יצדק והאיך לאו"ת.קודם
 אשר הסנהדרין מן שהיה ע"כ לאו"תקודם
 עליהם שיתפללו רשות מהם ליצולצריכין
 וא"כ וכנ"ל. יצליחו אם שואלים התפילהואחר
 סנהדרין הוא שבניהו מהקרא מוכחשפיר

 מצד ודאי זה ותומים אורים אלוואבית"ר
 מהפסוק ראיה ועיקר התוס' וכמ"שהסברא
 התוס' קושיות כל לה ואזדא בניהו. על רקהוא
 מלכים טוהר שחר אעירה בד"ה רש"י ךדח

 עכ"ל השחר את מעיר ואניוכו'
 לראיה הפסוק את מביא הגמרא הנהלכאורה
 ובפסוק אימת לילה חצות הכנור ידי עלשידע
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 ויש השחר אעירה וכנור הנבל עורהנאמר
 אל מבערב כבודי עורה קאמר דהכילומר

 רק יפה ובמצע כבודה במטה בשינהתתכבדי
 תתכבדי אל רשיי דברי תה כסוס.מתנמנם
 שינתך תהיה לא שתישן הגם וכו'בשינה
 בחצות וכנור הנבל עורה ואח"כ כבודדרך

 1 נ"ל שחר, אעירה בקר לפנותואח"כ

 דבא נראה ארץ דרך במס' מר לאמרבדייה
 לא התנא דהרי דקוטה מאילתרץ

 לידי ח"ו שיבא היית תתבדאה שמא רקאמר
 השם כי שקר לדבר יבא לא ההאי ובכאןשקר
 שנוי זה דהרי פירש"י ע"כ ויעשה.אומר
 וד"א מוסר ממילי רק הוא המם ד"אבמס'
 שקר לידי ח"ו שתבא תתבד"ה הפירושחה
 ע"כ תרחק שקר מדבר הוא מדאורייתאהרי

 לא אבל אמת שתאמר הגם הואהפירוש
 דלא הא תירץ כפשוטו עוד וי"ל לבררתוכל
 רק ותוספתא ברייתא זה אין כי דתני"אאמר
 דש1מ*ר ואמרו הלצעון שינו ע"כ ד"א במס'הוא

 הוה דדוד וכיון וכו' אמר וירא ר'גמרא ימ"ר
 ר"ז משינתזו לאיתעורי ל"ל כנורידע
 מתנמנם היה חצות עד לעיל דאמרלטעמיה
 כנור לו למה אמוראי לאינך משא"ככסוס

 . קאי הוה לכן דמקודםכיון
 זה שאמר דייקו למה לישראל משה וה"קשם

 לפרעה ובאמר מפורש ובפרטלישראל
 דתליסר אורחא דבפלגא כעת סברתווהנראה
 תיכף דהרי לפרעה שאמר לומר א"א קאיהוה
 אוסיף לא דברת כן לפרעה אמר חשך מכתאחר
 וקיי*ל בכורות מכת בו והתרה פניך ראותעוד
 המכה שבאת עד ההתראה מעת מכהדבכל
 אמר שזה לומר ע"כ ות"כ שבועות ג'היה

 שלפרעה והגם דתליסר אורתא בפלגאלישראל
 כחצות בלשון בתורה נכתב מקודםאמרה

 . ודו"ק לישראל שאמרהכמו
 פטפט היכי וא"ת וכו' בניהו בד"התרמי

 והנה וכן/ דמסתמא וי"ל וכו'יהוידע
 מבלי תפל כדבר דבריהם להוי דלא היכיכי

 סוד אומר אני מוכרחים להיותם ובפרטמלח
 היו שניהם ויהוידע בניהו דהנה ליריאיוי"י

 היותו וסיבת אברהם עבד אליעזרגלגולי
 דולה היה דאליעזר להיות הסנהדריןלראש

 מהם דחחד היכי כי ות"כ וכו' מחזרתומשקה
 השני גם הלזו לסיבה הסנהדרין ראשהיה
 1 שנ"ל מה זה חדא מולא בני דתרוריהוכמוהו

 א"י דרה קרח פ' דכלה אגרא בספרו~עיין
 )המלבה*ד([ עפ"י. וכף קרחויקח
 וריי לוי אני חסיד כי נפשי שמרהלדוד

 להתבונן יש וכו' אמר כך אמרחו
 חסידותיה היה מה השלימים אלו נתפרפרומה

 בכל מחמלם שהיה לומר יותר טוב הלאדדוד.
 חסידות מדת איזה לבקש ולא דחסידימילי
 לדויד אומרו שנתבונן אחר והנראהפרטי
 תפלה רק כך כתיב לא ובאמת וכו'שמרה
 דאלו הוא אך זכו'. שמרה וכו' הטהלדוד

 נפשי שמרה לדוד להם הוקשההשלימים
 איש על לומר אפשר איך רצ"ל אני חסידכי

 כנראה אני חסיד כי נפשי שמרה שיאמרכדוד
 דחסידי במילי עבודתו חלף פרס לקבלשרוצה
 דאבות מילי יקיים חסידא למהוי דבעיומאן

 ע"מ וכו' כעבדים תהיו אל תנינןובאבות
 הללו השלימים ע"כ חסידותו. ואיה פרסלקבל

 נפשי שמרה כך היה דוד דכונת ס"לתרווייהו
 מדה באיזה מתנהג להיותי רצ"ל אני חסידכי
 חשש יש הזו המדה ובהתנהגות החסידותמן

 וא*כ מעולה. לשמירה צריך אני ע"כסכנה

 שמירה מבקש אני למה טעם נתינת הואכי
 חינה חסידותה ע"י לכך צריכה השעהלהיות
 היה חסידות איזה במקרא לבקש אנוצריכין
 אחד ואמר סכנה לחשש סיבה שיהיהמנהגו

 במקרא לו שמצאנו מה שהוא הללומהשלימים
 מלכים מדרך והנה הלילה. בחצות קםשהיה
 עליהם רבות ומדינות מלחמות צרכילהיזח
 חרמיהם להניח כדי שעות ג' עד לישןוצריכין
 המדינות בשמירת להתבונן לב רחב להםויהי
 אני כי אמר ולזה פתאום. הצר יבאשלא
 לילה חצות רואני כי ית"ש לשמירתךצריך
 מהאויב בשמירה להתעסק ולא להודותאקום
 שבשביל מלכים פואר כדרך ממחית כליו"הכין
 שכלם להשקיט בכדי שועות ג' עד ישיניםכך

 אחר פסוק ממשכחן אמר וחד זה"התעסקות
 אבוש ולא מלכים נגד בעדותיך ואדברהשאמר
 חשש יהיה שעי*ז דוד שנתירא החסידותוזהו
 הפסוק של והפירחח שמירה ביקש וע"כסכנה
 משפטי רבנן מ~י מאן מלכים נגד שדיברהוא



כטתעלרכ~ה ע"א ד' דףמאימתימגיד
 לפרש א"א )הנה אבוש ולא סיים והנההתורה
 והם הדין אותם ששאל מה נתבייששלא
 לקמן יתבאר כאשד ממנו יותר בטובידעו
 כאילו בדינים שעסק צ"ל ע"ב כן( לפרששאאא
 למשפטי נצרך היה לא באם ההואשהענין
 והוא נמבזה דבר הוא הענין באותו העסקהתורה
 המלך מדרך והנה ושליא. שפיר בדםשעסק
 אימתו שתבא כדי נמבזה בדבר לעסוקשלא

 ולמד צא בו ימרדו ולא הבריות עלמוטלת
 מלאכה לעשות לו אסור דמתא דייןאפילו
 לעסוק ומכשאכ המלך מכש"כ רואיםבפני

 ויהיה מוראו יוסר עצמם מצד בזויםבדברים
 ליעץ יצטרך אם ובפרט מרידה סכנתחשש
 שלא שעושה יאמר וההדיוט הדיוט אישעם
 אני חסיד כי להיות שמירה ביקש וע"ככדת
 צריך ובהכרח למלך סכנה חשש בזהזיש

 חסיד כי נפשי שמרה לדוד בגמראשם י נ"ל השאי, מאה יתיחםשמירה
 שכל אני חסיד ולא וכו' ור"י לויאני

 כבר וכו'. דוד אמד כך ואידך וכו'מלכי
 אלו נתפרפרו מה בקונטרס אצלינונתיב

 יותר טוב לא וכי דדוד בחסידותיההשלימים
 והנראה דחסידי מילי בכל שלם כוהיהלומר
 כי נפשי שמרה אומרו להם דהוקשהלומר
 נפשי שמרה הכונה אם הכונה מהו אניחסיד
 השמירה שכר לי מגיע היינו אני חסידכי

 ע"מ יעבוד כדוד גברא ס"ד וכי חסידותיעבור
 רצ"ל וכו' שמרה לדו"ד ציינו )ע"כ פרסלקבל
 וצריך דהאק צ"ל ע"כ כשת( יאמר כדודאיש
 ויש אני. חסיד דהנה מאתך לשמירהאני
 וע"כ לשמירה אני צריך ע"כ מזה נזקחשש
 לזד שנהג דחסידי המילי מהו להביןצריכין
 על וביקש נזק מוחרש מתירא היה עי"זאשר

 דדוד החשש היה זה אמר חד ע"כהשמירה
 טרפון בר' מצינו דהנה הנזק מן מתיראשהיה

 כיון בזה נפשו וסיכן כב"ש לעשותשהחמיר
 רשאים אינם הדין מן דא"צ ס"לדהב"ה
 אבינו באברהם דמצינו דוד חש,? והנהלהחמיר.
 וישכם מצפרא רק למצוה להקדים החמידשלא

 קם חסידותו מגודל הוא הנה בבקר.אברהם
 דם? כי שמירה ביקש ע"כ הלילהבחצות
 הוא זה אמר וחד טרפון בר' לו יארעשלא
 שמידה לבקש אהיזק והן אשר דחסידיהמילי

 ע"כ שמחל על שנענש בשאול דמצינווהוא
 כבודו אין כבודו על שמחל מלך כיכמשארז*ל

 עסוק היה חסידותו מגודל דוד והנהמחול
 למלך כבוד אין זה אשד ושליא ובשפירבדם
 ביה דכתיב לשאול שאירע כמו להיזק ח"ווחש
 שמירה ביקש ע"כ ידשיע יפנה אשרובכל

 ! שנ"ל מהזה

 לטהר כדי אומרו לבעלה אשה לטהרכדי
 להלכה ולפסוק לבאר כפשוטו ולאוכו'

 ענינים להיית אך ותורותיו. האלקיםחקי
 בזוכדם רואה כל לעיני בושתו יפליגוכאילו
 ועפ"י העם. מן מוראו ויוסר שהיהמעשה
 על נפש"י שמרה שפיר,? הקדוש זוהרדרך
 יצדק דוד נפש שהיא שמי"ם מלכואתבחי'
 להורות נפשי  עומרה לדו"ד שציינו מהמאד
 איזה אמוראי ופליגי לזד נפש עלהכונה
 להיותו דוד נפש לשמירת הנעילתחסידות
 חד ע"ז שמים למלכות השלם ותיקוןמרכבה
 כמבואר ויעבודה לתורה לילה חצות עמידתאמר

 שאמר לך בזוהר ובפרט מקומות. בכמהבזוהאק
 חצות הפסוק פי' טרשא בכפר ינוקאההוא
 והשני ותבין פירושו עיי"ש וכו' אקוםלילה
 . והבן לבעל"ה אש"ה בסדרות שעסקאמר
 חורפ* ער וכו' שמו מפיבוו?ת לא תנאשם

 ומצאתי בכאן מיותר העגין כ"ז הנהדבר
 שכתב דרכים במרשת הגאון הרבבדברי
 רבי מפיבושת שאמר דוד על דקשהמהיות
 שאמר והגם בשמו. לרבו לקרוא אסורוהרי
 כשמזכיר מותר זה וכו' משה אדונייהושע
 דוד משא"כ העצם שם ואח"כ אדוניקודם
 מידי קשה דלא אמר ע"כ רבי מפיבושתאמר
 שמו זה אין ואאכ וכו' שמו מפיבושתדלא

 1העצמי

 מהשלימים שכ"א הנ"ל פירושינו עפ"ידל*נ
 החסידות הוא מה ודרש אשכחקרא
 לבקש שהוצרך עד סכנה מחגוו? דודשנתירא
 בעדותיך ואדברה מפסוק אמר והנהשמירה.
 ואני וכו' מלכים דרך אבוש ולא מלכיםנגד
 אני וכו' עוד ולא וכו' בדם מלוכלכותידי
 ואדבדה קרא מאי וכו' במפיבושתנמלך

 רק נשמע לא מהפסוק הנה וכו'.בעדותיך
 מתביי היה ולא רבנן ממי עםשנתיעץ
 נשפיר בדם שעסק מרומז היכן אבלמלסיאול



תעלוליה ע"א ד' דףמאימתימגיד
 אבו"ש ול"א שסיום ההוא החכם דעת אבלוכו'
 מדבר שהייתי רצ"ל בעדותך ואדברה עלקאי

 איסטניסות בהתעסקם שיש כאילובעדותיך
 וכו, אשה לטהר ובפרט למלך בושהוצד

 ואמר בושה צד בזה לדוד שהיהוכמס"ל
 בעל על יקשה והנה נתביישתי. לאאעפי"כ
 כפשוטו דילמא כן לפרש הכדיחו מיהמאמר
 למלכי והחוקים העדות בשואלו נתבייששלא
 וכו' שמו מפיבושת לא תנא אמר לזהרבנן
 מוכח הרי בהלכה דוד פני מבייששהיה
 זכה לפיכך אח"כ וכן אותו מבייששהיה
 שהיה הרי דבר הורפ"י ואשיבה עד וכו'דוד
 מחרפו שהיה הרי חורפ"י למפיבושתקורא

 וא2פי"כ לזה חש היה לא דוד רקומביישו
 דמשמע אבוש ולא יצדק איך וא"כ שואלהיה
 עכצ"ל בזה. בושה שום בעצם לו היהשלא
 בעדותי"ך ואדבר"ה על קאי אבו"ש ול"אדהאי
 בושה. צד הזה הדיבור בעסק שהיהוכו'

 התפעלות שום בעצם לו היה לא הואואעפי"כ
 ; והבן מזהבושה

 רצ"ל וכו'. חסיד לנפשיה קרא מי ודודשם
 שאמר אשלו השלימים כדעת יהיה"ו
 האיך ואעפ"כ מנהגו עבור לשמירהשהוצרך
 שחשב דמשמע דחסידי למילי מנהגו דודיכנה
 איזה שעושה בדעתו מדמה היה ואייווכו'
 אפילו קיי"ל הרי הדין משורת לפנים מצוהדבר

 הזה עולם נוחל כתיקנה אחת מצוההעושה
 לפנים אחת מצוה  בעושה מכ"ש הבאועוגם

 : נ"ל הדין,משורת

 טוב שכר משלם שאתה בך אני מובטחשם
 יודע איני אבל לבא לעתידלצדיקים

 שמא ומשני לאו. אם ביניהם חלק לי יסאם
 שמא אמר מאד יעקב ויירא וכו' החטאיגרום
 מתירא היה דוד הנה ברש"י עיין החטאיגרום
 כבר. חטא שמא מתירא היה ויעקב יחטאסמא
 דוד אבל חטא שלא אצלו בטוח היה לאהנה
 שלא בטוח והיה חסיד לנפשיה דקראכיון
 וגם יחטא שמא להתירא שייכות איןחטא
 לי יש אם יודע איני אבל אומרו יצדקלא
 חטא לא עדיין הזמן דבאותו ביניהםחלק

 חלק לו ויש חסיד עצמו שקרא כיוןלדעתו
 פשוט דבר זה אח"כ נשיהיה[ )שהי'(ומה

 וכו' לטוב הן כפעלו לאיש ישלםשהש"י
 לאותו ראוי דוד היה לא דאמרז"לוי"ל
 ליחיד תשובה להורות כדי היה רקמעשה
 מסוגל היה דוקא דוד הוא כי במ"א)וכתבנו

 ידו על נפתח ע"כ מלכות במדת שהואלזה
 דבקו ע"כ לי"י השער זה כי התשובהפתח

 לחסדי וכרה שלמה שאמר עד בזה זהשערים
 שונאי פני נהפכו אז השער ונפתח עבדךדוד
 ראוי היה שלא שידעו קדירה כשולידוד

 לו נסיבה היתה השמים מן רק מעשהלאותו
 כי י"י ארוממך וז"ש והדלת השער הואכי

 שמחת ולא דלת עשיתני דל"ת מדשוןדליתנ"י
 היה ע"כ אכ"מ( ארוכים והדברים לי.אויבי
 עוד יחטא פן השער שהוא כיון דודמתירא
 הדבר הבן לכך ומסוגל עלול שהואכיון
 יודע איני וז"ש באורך. בדבר להתיישבויש
 הצדיקים בין היינו ביניהם חלק לי ישאם

 זכות רק הוא בחיים חלקו דשמאהגמורים
 , הבן בו שתלויהרבים

 הוא הניקוד וכו'. לול"א על נקוד למהזים
 ב' והנה האל"ף. ועל הלמדי"ן ב'על
 האמנתי לא לדרוש מנוקדים ל"אהאותיות

 לא ל"א אותו רק מנוקדים היו לא אילואך
 הנקוד"ה היתה אז כי לדורשם יודעהייתי
 הלמ"ד גם מנוקד ע"כ הכתוב עם בשוהשוה

 ואז הכתב על רבה הנקודה שתהיההראשונה
 )ואעפי"כ דלבסוף ל"א אתוו*ן לדרושנדע

 מנוקדת רק נדרשת אינה הראשונההלמ"ד
 והבן, מפסקת. והוא"ו הדרשא ידיעתעבור
 וכו' ב"א כדר"י החטא יגרום שמאשם

 למייתי ה"ל מברייתא הנה וכו'.כדתניא
 רק מסתייעא בעצמו שהאמורא ובפרטסייעתא
 שלא מניעה איזה לו היה ובאםמברייתא.

 לאיסתייעא האל מברייתא לאיסתייעא יכולהיה
 מייתי בעצמו ב"א שר"י הגם ב"א מדר"ירק

 מהברייתא דבריו סיום להביא ל"להברייתא
 בזה והנראה מברייתא. סיוע לן דליתכיון
 כאיכר נבואה בענייני הרמב"ם פסקדהנה
 זולת שיתקיים בהכרח לטובה "נביאיתנבא
 החטא שיגרום אפשר עצמו. על הנביאבנבואת
 הענין אל נבוא ועפ*ז ההוא הטוב יבאשלא
 דהיה מברייתא לאיסתייעא רצה לאדהנה
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 ונבואה הבטחה דיה לא דלשם לומראפשר
 וכו' יעבור עד וכו' עליהם תפול תפלהרק
 דצ"ל וכו' ישראל היו ראהים שאמדוומה
 עישה תפילתם היתה אז חוטאים היו לאאילו
 דכאני מיסתייעא לא ג"כ ומדריב*אפירות
 עצמו על הנביא נבואת שהוא יעקבהבטחת
 דוד הבטחת משא"כ החטא שיגרוםדאפשר
 שיתקיים. בהכרח דזה וגד ונתן שמואל ע"יהיה
  מברייתא  לדבריו ראיה ריבאא  מרהביאאך
 נבואה רק תפילה הוה לא דשם דס"לע"כ
 שאחריהם לדורות הש"י הבטחת הקודשברוח
 גם שנתירא דוד על גם ראיה ייושפיר
 עלה לא זה לפי והנה הנביאים 'ישהובטח
 דאעפ"כ י"ל להלכה הרמב*ם ק פבידינו
 כגון בשינוי רק העיקר שיתקיים הואבהכרח
 הי' שלא רק בעצם שנתקיימה שניהביאה
 הוא הרמב"ם טעם דהנה מועיל היותרבאופן

 יהיה לא כן לא דאם שיתקיים הואדבהכרח
 מקום יש בכאן  והנה הנביא. לבחוןמקום
 בעצם הביאה שנתקיימה כיון הנביאהבחון
 שאפשר מתירא היה דוד גם ולזה הנביאנתבחן
 יגדום והוא אחר באופן הנביא דברייתבחן

 ! שיגרוםמה

 יגדום דהחטא הוא דמהברייתא לומד אפשראו
 המערכה שידוד הבטחת יקיים שלארק
 אבל המערכה שידוד במצרים שהיהכענין
 יתקיים שלא מנ"ל לדוד הבא עולםהבטחת
 יעקב ופאני היא לחוד מדריב*א ואיבהבטחה
 שהוא החטא שבאותו שחשב מעשושנתירא
 רהיינו ממנו אויבו עזבו גדול בזה בדעתוחושב
 כל וקיים בביתו עשו שהיה אב כיבודביטול
 כיבוד שמצות ובפרט אב כיבוד הזמןאותו
 מדריב*א אבל בצידה שכרה שמתן מ"ע הואאב

 שט דגם ס*ל ע"כ יעבור מעד ראיההביא
 שידוד בלי היא אהדר ההבטחה כלנתבטל
 כורש ברשות רק רמה ביד יצאו שלאהיינו

 ולא כן שפירש"י וזה פרס למלכיונשתעבדו
 י והבן דשידוד הניסים עלפי'
 וגה מקדי"ם זה וכו' כר*א חי בד"הר,2"י

 1 בסמוך עמש*למאחיר

 בפירש"י עיין וכו' ס*ל כר"ג ואי גמ'ע"כ
 לי' דאית ס*ל כרפא איבד*ה

 זה ולישכב לילך עוסקים שב"א כ"זבשכבך
 דאמר כר*א נימא ובדיה מאחר וזהמקדי*ם
 שדעתו כל דודאי דוקא הא' האשמורהסוף
 ז"ל דבריו הנה עכ"ל. וישן שכב כברלישן

 פשוטה סברא דזה להש"ס דס*למוכרחים
 שעוסקין כאז פירושו בשכבך נאמר באםמונחת
 )דא*א האשמורה סוף עד רק בודאי הואוכו'
 דר"א במציאות וחכמים ר*א דיפלגולומר
 האשמור סוף עד רק לישכב שהולכיןיסבור
 יקשה לפי"ז וא"כ חצות( עד יסברווחכמים
 דמספקי זה מהו ע"ש ט' דף הגמ'משיטת
 בפירש"י עיין עלך פליגי רבנן ר"ג לבנילהו
 בשכב"ך בפי' כרפא סוברים הם אם דר"לשם
 דר"א אר"א פליגי ובהא וכו' שעוסקיןכ"ז
 ורבנן האשמורה. עד רק הוא שביבה זמןס"ל

 וקשה שכיבה עסק זמן הוא חצות עדסוברים
 אופן בשום כן לומר דא"א מוכח מכאןהלא
 וישן. שכב כבר לישכב שדעתו כלדודאי
 שיפלגו דא"א הסברא זאת ידעו לא דהםונואת

 כלל ידעו דלא י"ל ביותר א"כבמציאות.
 אנו מוכרחים ע"כ וחכמים. ר"גמפלוגתת
 לא רז כל דבודאי הות הגמ' דסברתלומר
 מכ"ש לדוכתא קושיא הדרא ר"ג לבני לואניס
 לומד דא"א כל לעין הפשטה הסבראדידעז
 דס*ל צ"ל ע"כ במציאות יפלגו וחכמיםדר"א

 דהנה והנראה בסייג. ופליגי כר"גלחכמים
 הוא בשכב"ך פי' נאמר דאם הוא הגמ'סבדת
 עד רק בודאי הוא ע"כ וכו' שעוסקיןכ"ז

 והנה במציאות. דיפלגו לומר דא*אהאשמורה
 בשכב"ך ס'ל תרווייהו דבאמת לומראפשר
  חולקים  אינם בן פי על  ואף  שעוסקין.כ"ז

 עד פירושו בשכב*ך ס*ל דר"א רקבמציאות
 ולשכב לילך העולם שמתחילין זמןהתחלת
 דעד וס"ל הראשונה האשמורה עדוהוא

 מכינים רק עדיין לישכב מדרך איןהאשמורה
 אבל וכיוצא. המטות בהצעת לשכיבהא"ע

 זה ולשכב לילך מתחיליו כבר ואילךמאשמורה
 שוכבין כולם שאז חצות עד מאחר וזהמקדים
 לישכב מתחילין שכבר כיון ק"ש זמן עברשאז
 הומן  אפילו הוא בשכב*ך בפף ס"לורבץ

 עד וההד  שוכבים  שכולם יד  לישבבשמתחילין
 א"א אבל במציאות  חולקים  אינם וא"תחצות
 ב' דף לעיל בברייתא ר"מ דהגה כן.לומר
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 ליפטד שעומד שעה עד וכר ומהעני כהצעהס*ל
 פי' דס*ל שם פירש"י עיין סעודתומתוך

 העסק דגמינו שכיבה זמן התחלתבשכב*ך
 ור*א ר"מ לפי"ז זא*כ לשכיבה א"עשמכינים
 לשכיבה הכנה יסבור ור"מ במציאותיפלגו
 לשכיבה ההכנה יסבור ור*א מה זמן ר2הוא
 ע"כ לומר א"א ג"כ וזה האשמורה. עדהוא
 כשנתו אין הכמצמורה עד דסובר דר*אלומר
 סובר אך לשכיבה הכנה הוא האשמורהדעד
 זה השכיבה עסק כ"ז הוא האשמורהדעד

 לדעתי רשפי כונת )תה מאחר וזהמקדים
 ר"ג דבני י"ל ולפי*ז בדברינו כןשהאריך

 ור"ג וחכמים ר*א פלוגתת במשנה שנשנהמה
 בברייתא שהו84 ר"מ דברי אבל לידע.מחויבים
 היה לא הזמן דבאותו )הגם לידע מחויביםאינם
 בע"פ שונין היו עכ"ז המשניות סידורעדיין
 בברייתא הנשנה אבל במשניות כעת שנסדרמה
 ידעו דלא דייל וביון לידע( מחויביןאינם
 וחכמים ריי פלוגתת י"ל שפיר ר"ממדברי
 והיינו וכסהט*ל במציאות יפלגו דלאבאופן

 לא דוה כפשוטו י"ל וג*כ ודינן, להודמספקא
 במציאות וחכמים רפא שיפלט לסברא להםהיה
 טעם שיהיה לסברא להם לא ג"כ זאתאבל

 המוטיב האדם את ויפטרו סייג משוםהחכמים
 משום אותו הם יפטרוהו חצות אחר גםבק"ש
 לסבול אנחנו מחויבים כרחט בעל והנהסייג.
 דוחק איזה ראיה אנחש צריכין אבל אחדדוחק
 ר"ג להם והשיב להו דמספקא והיינונסבול
 ל"א סברתו וחיזק סייג משום החכמיםהעם

 1 חסי בלבדזיו

 השגס לבעלי לסברא זה היה דיאךעל*ל
 דאפשר רז כל לידע ר"ג בנישמחויבין

 רק כ"כ בחכמה גדולים עדיין א היולא
 ק"ש מלקרות ואיחרו המשתה לביתמדהלכו
 מהם נעלם לא בודאי היום לאור סמוךעד
 על סמכו ע"כ הלילה כל דזמנה אביהםדברי
 קפריך שפיר ו(1*כ מלקרות. ואיחרוהדבר
 תשמעו ודאי הא וכו' להו שסיע לא השתאועד

 היק ומשני ששאלו זה מה וא*כ כ"כ.מדאיחרו
 דיפלם לומר אנא דזה הגם עלך פלגירבנן
 עדיין ידעו לא הם במציאות וחכמיםרפא
 בחכמה גדולים עדיין היו דלא הסבראמזאת
 1 יבחר והבוחר נ"ל לימים. צעירים היוכי

 על יסמוך שמא העבירה מקן בד*הרששי
 כל עכ"ל. כדתני*א % שיששהות

 סיום וביותר משתרין למצרה ומצאידברי
 דבאמת לפרש דבא והנראה כדתני*אדבריו
 במתני' דחכמים לפייג הברייתא זאת עניןאין
 הוא הסייעתא עיקר אבל הזמך סו5לענין
 בסוגן כן כמו מהתחלה סייג עשו חכמיםכדתניא

 וכו' שמוצעה סהצמע מכאן וקור*א בדיהתרס'
 ויתפלל וכף סעודה לאכול לוקופין

 מכע מהו תמוהין דבריהם לבאורהערבית.
 ונ"ל בברייחשה היטב באר מפורש הדברמשמע
 שיניה וחוטפתו אמר דברייתא ברייתאדהנה
 איש*ן אומרו הקפידה דעיקר משמעוכו'

 והא כיתר שינה בלא אכילה אבלקימע*א.
 הדרך הו84 דכן קימע*א אוכ*ל לשון ג"כדאמר
 עיקר אבל יער. ואחגר השינה קודםשאוכל
 קורא קאמר בסיפא והנה בשינה. הואהחשש
 נ"מ דמאי ומבר"ך פת"ו ורוכל ומתפללק"ש
 משמע פתיו טימרו וגם לאו. אם יאכל אםבזה

 בא ע"כ מיותר ומברך אומרו וגם להמיוחד
 לו המיוחדת סעודתו קבע דסעודתלהשמיענו
 אחר דוקא הוא ברהמ*ז אחריו לברךשצריך
 והא קב*ע לאכול אסור ק"ש דקודםק"ש

 אוכל היית שינה בלא דמותר משמעדברישא
 התוס' כונת באפשר וזה ארעי. דההמקימע*א
 הטמע לסיפא ר"ןא מדקשה רצ*ל משמעמכאן
 ודוקא סעודה לאכול לו אין וכו' שהגיעדסהצעה
 רווק, דרך הוא אבל ויתפלל, שיקרא עדקבע(
 מן בא אדם אבל מדקאמר לפה"צ ישועוד
 וכו' קורא לקרות רגיל אם בערבהשדה
 ק"ש זמן איש דבביאתו סיירי ע"כ ק"ש.וקורא
 תיכוץ יקרא ק"ש זמן הגיע )לאילועדיין

 סמוך רק אפילו לאכול לו התירו לאהאעפעף
 שהגיע שמשעיה משמע מכאן התר תישלק"ש.
 ג"כ לק"ש הסמוכה השעה באותה רצ*לוכו'
 התוס' כונת "צצתי שוב דוחק וג*ז לאכולאסור
 ההצום הוא לאצול שלא הגזירה דעיקרדס*ל

 הרמב*ם דעת וכ*נ הקיש משום ולאהתפילה
 סייג עשו חכמים הברייתא מלשוןושיקו

 מדבריהם שהוגש תפילה הסט דה"אלדבריה*ם
 עשו דהחכמים כמו מהברייתא הראיהועיקר
 סרג עשו ה"נ תפילת לענין בהתחלהסייג
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 הדבר יחג14ר ה' ירצה ואם בסוף ק"שבזמן
 * הפוסקיםבדברי

 חנף שהב קתני דלא דוכתא בכל מ"שגמי
 חייב עד"ח העובר מקום בכל ודאירצ"ל

 דבר דהוא זה מבאר אינו התנא אבלוכוי
 * התנא לה דתני הכא מ"שידוע
 הוזקק*ו וכר שינה אונס משום בד"הרשיי

 ביארו ע"כ רשל יות"רלהזהיר*ו
 ביותר האדם שיתפעל בכדי בפי' הידועהדבר

 * תריי בדבריתמיש
 ערבית של ק"ש קורא מר אמר בד"הרשיי

 לר"י ליה מסייע ובדיה וכו'תחילה
 ודלא תפילה ואח"כ ק"ש נמי ערביתיאמר
 האריכות כל ישתומם המשכיל וכו'.כריב"ל
 כריב"ל ודלא אומרו ובפרט צורך ללא~אורה

 הן יהנה הוא אך מידו. זאת ביקש מיוכו'
 תפילה. ואח"כ ק"ש נשמע דמברייתאאמת
 דוקא לתפילה גאולה סמיכות נשמע לאאבל

 מסייע קאטר ותאיך עוה"ב. בן בזהושיהיה
 הסומך זה עוה"ב בן איזהו יאמד לרייליה
 פלוגתת טעם דהנה ז"ל רשיי שמבאר וזהוכו'.
 נ"ל לסמוך דבעינין סבר דריי הוא וריב*לר"י
 תפילה סבר וריב"ל תפילה ואח"כ ק"שע"כ

 כיון וא"ב ג'ל למיסמך בעינן דלא ק"שואח"כ
 תפילה ואחנף ק"ש מקפדת דהברייתאדחזינן
 כר"י ודאי להברייתא ס"ל ממילא כריב*לדלא

 ,ודוק
 * אי"ה בסמוך יתפרש וכו' עוה"ב בן איזהוגמ'
 לשחרית וכש"כ וכר הסומך זה בד"הרשאי

 וכר. דויד רמז"ה וכו' וסמיכתוכו'
 מצוה חטה יש אם ידענו לא דאכתי יקשהדהנה

 בן איזהו אמר ור"י בשחרית אףלהסמיך
 מובטח ג"ל הסומך הל"ל וכף הסומך זהעוה"ב

 לדוד בתהלה לקמן כמו עוה"ב בן שהואלו
 מבואר דבר הוא גיל שסמיכת רשיי פירשע"ב

 צורך ריי בימי לכל הדבר ידוע והיהבתהלים
 זה עוה"ב מבני שהוא דמשמיעט רקחיובה

 י אי"ה יתבאר ועוד בערבית. גםהסומך
 בזה בעי וכר ירושלמית בגמ' ואמרינןב4ן4ד

 יהיה למה הטעם להשמיענובאפשר
 בן הסומך שיהיה עד גדול כ"כ ההואהענין
 הש"י את שמקרב הירושלמי הבית ע"כעוה"ב
 וביון תפילתו מקובלת ועי"ז כביכולאליו

 סלה בתפילתו אומר הגה מקובלת.שתפילתו
 בן והוה נמחלין עושתיו גם א"כ וכן/לנו

 *עוה"ב
 ידוע קט במעט הענין לבאר דודים עתדהנה

 שהוא חז"ל שאמרו כ"מ האריז"למ"ש
 מבלי לאו"א מ"נ מעלה שהוא הכונה עוה"בבן
 בינה שהוא ל4ע*א בן הוא וא"ב מאחריםסיוע
 כ"ז גורם כשהאדם ודאי זה והנה הז*א.כמו
 גומליה מסמיך מעשיו שע"י כך הואודאי
 ועי*ז שמים )מלכות לתפיל*ה דז"א()יסוד
 הסומך והאדם לאו"א מ"נ נתהוההיחוד
 בין איעד הכונה והנה לזה. גורםכביכול
 שהעושה שיאמרו במקום הש"ס בכל )רצ*לעוה"ב
 שהוא דרצ"ל עוה"ב( ב"ל הוא עניןאיזה
 מ"נ והלא זה אפשר ואיך לאו"א מ"נמעלה
 הוא התחתון והאדם המעלים הם זו"נלאו"א
 שכוונתו גיל הסומך זה אמר לזו"נ מ"ג מעלהרק

 כנ"ל לתפיל"ה גאול"ה להסמיך המצותבעשית
 ב"ן הוא נק' וכו' הסומך הוא שהוא כיוןוא"כ
 ע"י לאו*א המ*נ הפועל שהוא כיוןעוה"ב
 הירושלמי בדברי יתבונן ע"ד והמשכילזו"ן

 מלך של פתחו על ודפק שבא מלך שללאוהביו
 פתח*ו ומהו מלך של אוהב"ו מהו מתבונןבין
 הענין בפשיטות גם ולפי*ז וידום. והמגישגם

 פועל לתפילה מצרים גאולת בתפילתובסומכו
 הקליפות מן גאולה היא מצרים גאולת כיזה

 שנתבטל וכיון המפרידים החיצוניםשמרחק
 * הדבר הבן היחוד מתהוההמונע

 ולבסוף תפתה שפתי י"י אומר בתחילהגמי
 הביא למה לכאורה ילא"פ אומרהתו

 אפשר דהנה הסיעתא לחזק ונ"ל דלבסוףההוא
 קאי וכד אומר הוא בתחילה ר"י דמ*שלומר
 תירוצא. בחד לקמן כמ"ש המנחה אתפילתרק
 אומר השא ולבסוף אמר דהנה כן לומר א"אאך

 שמחויב הוא ובר שפתי י*י שאומר הואדמשמע
 תיקש למה שם אומרו והנה ילא"פ.לומר
 אחד דוד ואמרו הואיל התפילה אחרילא"פ
 התפילות בין חילוק אע הח"כ פרשיות.י*ח
 הוא והוא ילא"פ לומר מחויב התפילותובכל
 דבכל מבואר א"ב תפתח. שפתי ינישאומר

 * תפתח שפתי י*י אומרהתפילות
 אילולא מ"ט ובד לדוד תהלה האומר כלשם

 והגמע וכו/ נילא בא"ב דאיתאסימום



תעלומה ע"ב ד' דףמאימתימגידלד

 להיות לו דמהראוי ניחא קושיא האי לאודאי
 אח"כ מ"ש וכן בא"ב שבח כשאומד עוה"בבן
 וכו' נימא א"י פותח ביה דאית משוםואי

 דמהראוי ניחא קושיא האי לאו דאי ג"כמשמע
 שבח באומרו הבא עולם בן להיותלו

 נגד ג"פ פי' רש"י דהנה והנראה מזוןהכנת
 ע"כ בזה בצע מה נדע לא ואנחנו תפלותג'
 כן ןטזי[ דף במכילתין אמרז"ל דהנהנ"ל

 זו כפי אחבא בשמך ק"ש. זו בחייאברכך
 עולמים ב' שנוחל אלא עוד ולא וכו'תפלה
 אדם התפלה דע"י דואה הנך ועוה"ב.עוה"ז
 בודאי והנה עוה"ב. גם דהיינו עולמים ב'נוחל
 מקובלת שתפילתו בענין שמתפלל מיהוא

 לקיבול הנצרך וענין שפתים. ברבדמשא"כ
 בחי שמאמין האמונה הוא העיקרתפילתו
 משא"כ רצונו יעשה תפילתו שע"יעולמים
 הוא הפלסופים קושיות והנה מאמילכשאיש
 משתנה הש"י הנה התפלה שתפעול יתכןאיך
 בתכלית פשוט יתיש והוא רצון אל מרצוןח"ו

 בלבו שעלתה מי והנה שינוי. לו איןהפשזט
 שפתים בדבר שמתפלל הגם הזה בדבדטימא
 עוה"ב מנוחלי אינו בודאי בידו אבותיוומנהג
 ע"כ פירות תעשה שתפילתו מאמין שאינוכיון
 ב' יש להמשכיל אך בתפילתו. מטין אינוג"כ

 העולמות כל ברא הש"י הנה א' בדבד.תשובות
 אלפא הרל"א צירופי ע"י הא"ב אותיותע"י

 צירופיהן בהשתנות האותיות וע"יביינות.
 לצרוף הצירוף ובהשתנות הפעולות כלמתהוים
 המתפלל הצדיק והנה הענין ישתנהאחר

 פעולות יעשו האותיות אותן הנהבאותיות.
 האותיות ע"י הכל כי הצדיק כרצוןבצידופהן

 והבן ית' ברצונו הפעולות כל חיות הנה הןכי
 והתשובה רצון, שינוי מיקרי לא זה וא"כהענין.
 ברצון נברא דהכל ראשון בסגנון הוא ג"כגב'

 כשיגיע מבראונית ית' ברצוע עלה וכךהקדום.
 מעולם הזה הדבר יהיה ואז והעת הזמןאותו

 פעולה ותהיה כזה יפעול כזה הצדיקוכשיתפלל
 רז"ל וז*ש הקדום ברצון הוא הכל וא"כזאת.
 כשאומר יצדק ולפגז וכו' הקב"ה התנהתנאי
 תפילות ג' כנגד ג"פ בא"ב הנאמר שבחהאדם

 להיותם התפילות שענין להודות ביוםשמתפלל
 הם השיעים כל להיות הוא העניניםמשנים

 עי"ז א"כ וכאמור. ביתות אלפי צירופיעפ"י
 ועי"ז כראוי ומכוין התפילות בקבלתמאמין
 שבח כשאומר וכן מרז*ל. וכאמור עוה"בנוחל

 הקדום רצון חי לכל משביע שהוא בושנאמר
 הנרצה ודוא התפלה בקבלת מאמין עי"זגם

 אך דייקא. רצון חי לכל ומשביע א"יבפותח
 הנרצה הוא הענינים מן איזה ירע לאדהמקעוה
 כאהד שניהם אם או השואל לתשובתיותר
 יאמר א"ב סדר הנרצה אם והקר ודרשטובים
 ומשביע א"י פותח הנדצה ואם אפי.תמניא
 דכתיב הגדול הלל יאמר דייקא רחפן חילכל
 רצ"ל חסרו. לעולם כי לכ"ב לחם עתןביה
 אותו להטיב העולם שברא המבהבוןהחסד
 עלה כך כי בכ"ז הפועל הוא הקדוםהחסד
 צריכי מיצרך תרווייהו ע"כ אלא הקדוםכרצון
 כרעיי ויכוין תפילתו בקבלת יאמיןועי"ז

 לעיל שהבאתי האריז*ל מרן רבדי לפייהנה י והבן עוה"ב לחייויזכה
 לאו"א מ*נ שעושה הכוונה עוה"בב"ן

 התפילה בקבלת כשיאמין הנ"ל עפ"יהוא
 יעדים תיחד הפילש בטאי כראוי לבוויכוין
 לפי"ז וי"ל כנ"ל עוה"ב בין ויהיהעליונים
 שבתפילה עליות ג' נגד ג"פ שיאמרצדיך
 כ"ז לכוין ויש וכו'. ומיצירה ליצירהמעשיה

 1 ז"ל דעתיבדברי

 וכו' למתיא דרך תמימי אשרי נימאשם
 דבחד קמיל הא אדרבא קשהולצערא

 עם*י והנה בתמניא. מכ"ש ובודאי סגיא"ב
 ג"פ הקפיד דהתנא חזינן מדקא י"לפשוטו
 ג"פ אחד ענין וישלש ישנה למה הנהדייקא.
 כמה בו שיש אחד קפיטל שיאמר טובביותר

 תהלה האומר כל בכתובים אצלי מצאתיערד י ביתותאלפא
 בין שהחי לו מובטח ג"פ בכ"ילדוד

 ידעתי לא תפילות ג' כנגד ופידש*יעוה"ב
 הבעש"ט תלמידי מ"ש עפ"י והנ"ל מנ"להא
 שינוי ח"ו יש וכי מהני דתפילה הא עלז"ל
 דעיקד מודו בשם ז"ל הבעש"ט ואמרדצון

 בעולם המלכות שהוא הדין לקשרהתפילה
 ואינו אחד לאיש האדם נתהוה ואארהמחשבה.

 הראשון. הדין ונתבטל הראשך האישאותו
 אותיות הוא דין שהגמר אמר בעצמוהבעש"ט



להתעלרמה עזב ד' דףמאימתימגיד

 צירופים מהאותיות לעשות יכולוהמתפלל
 מקשה דהגמ' תבין ועפ*ז לטוב. ויתהפכואחרים
 ואלא וכון. בא"ב דאתיא משום אילימאמ"ט
 משום ואלא וכו' א"י פותח ביה דכתיבמשום
 הגיד מי קשה דלכאערה תרתי ביהבכתיב

 וחשיבות דא"ב חשיבות זה נביאיתלהמקשה
 אלא טעמא מאי סתם להקשות ה"ל א"י~חח
 כנגד הוא ג"פ באמרו התנא מדברי הביןע"כ
 האותיות עבור הוא התפילה וחשיבות תפילותג'

 או אחרים צירופים לעשות שיכולדא"ב
 והוה המהשבה לעולם תפילתו דמעלהמשום
 כרחך שעל ונאמר זהו ע"כ וכנ"ל אחראדם
 דכתיב משום או בא"ב למתיא משום אוהכונה
 ידיך א"ת המשבלים וכמ"ש א"י פותחביה
 ונחה המחשבה עולם הוא יו"ד יודי"ךאלא
 תפילות ג' נגד בפירושו רש"י עלרוה*ש

 על קאי אם הכי ל"ה מתרצי במערבאעקב י היטבוהבן
 הכונה אבל ליה מתרצי הל"להפסוק

 ומדברים עוזיה שכינת לכנ"י ל"ת מתרציליה
 1 הדבר הבן כך הוא דהכונה לבהעל

 ברשפי. עיין וכו' וסמכה דוד חזי הכיאפילו
 אפילו לפרש "ם פירושוולולי

 סמך לא במערבא לה דמתרצי הגם דצ"להכ"י
 מה יונח ובהכי ברוה*ק. סמך רק ע"זדוד

 לא ברוה*ק וסמכה דוד חוי הכיאפילו נילי מערבא דבני בתיריצא באמתשהפסיק
 למה וגם החזרה. מהוידענא

 ושנמור עפ"י לי וניחני ברוה*ק שסמכןאמר
 האותיות עאלו העולם בריאת שבשעתבזהר
 לפני טענה טען וכ"א השי"ת לפנילמפרע
 ארת עאלת עולמי את הש"י יברא שבוהשי"ת

 למיברי קמך ניחא עלמין רבון קמיה אמרהס'
 עישש. וכר לנפלין סמיכה אית דבי עלמאבי
 קודמת הנה הא"ב. כסדר כשאמר דודהנה
 ראה אבל הנפילה מפני לרמזה אבה ולאהנוין
 וקדמה למפרע אהוון עאלו כד ברוה*קדוד
 חזר אפיה ושש לנפלין. סמיכה בה ואיתהס'
 שהתה ברוה*ק וסמכן תשריש )בסדרדוד

 לנפלין! סמיכה בה דאית אמרהשהס'
 וכו' אה*ד אלי ויעף כתיב במיכשולד14לר

 הוא מיכאל אחד דהאי משמעמחל

 למה להתבונן יש וכר. אחיד אחיד אתיאאר"י
 בפירוש כתב לא ולמה בג"ש הדברנלמד

 שהי"ג הדבר ידוע אבל לדקדק( תמידוכדרכינו
 מדות י"ג נגד מכוונים נדרשת שהתורהמדות
 מדות בתייג דבר איזה ובלימוד רחמיםשזל
 שכנגדה. המרה מרומים בגבהי מתעורראז

 איש כי נדמתי כי לי אוי אמר ישעיהוהנה
 וכו'. שפתים טמא עם ובתוך אנכי שפתיםטמא
 ישראל על כן אמר ובשפתיו פיו במוהנה
 שמלמד לישראל רבא אפטרופא מיכאלע"כ
 המעורר והוא בגחלת כווהו ישראל עלזכות
 מדה בג"ש הדבר נלמד ע"כ ישראל עלרחמים
 צנר  היא נדרשת שהתורה מדות מהי"גשניה
 למשכילים וידוע רחו*ם מדת בתורה שניההמדה
 ויגע וזהו השפה שעל השערות  העטבחכמה
 בעדינו יכפר הטוב והשם וקצרתי פ"יע"ל
 וכל כרצונו שלא דבר פית יאמר שלאויהיר

 1 אפשיר בדרךדברינו

 שבח בו ויש וכו' תרתי ביה דאיתרשתי
 ח"י לכ"ל אומרו ח"י לכ"ל מזוןהכנת

 בכל יעי אודה לימא יקשה דהנה ונ"למיותר
 ואית בא"ב דאתיא תרתי נמי ביה דאיתלבב
 אך ליריאיו. נתן טרף מזח הנבת שבחביא
 כאן אבל ליריאיו. מזון הכנת רק הואשם

 דברים ועוד ודו"ק. כתיב ח"י לכלומשביע
 דמקשה האמת מחכמי מוסד יסוד עפ"יבגו
 לחם שתן ביה דאית הגדול הלל נימאבגמ'
 מג' השפע המקבלת המדה היא לחיםלכיב
 את כ"א כמד"א לחים גי' הויות ג'קוין

 נקט מעליא ולנשנא תוכל הוא אהגרהלחים
 רואין אבר חסדו. הכהופיע י"ע צדיק בשרכ"ל
 נותן שהש"י שבח והו14 בשר. וכולו עצםבו

 לא הפסוק פי' בזהר )ועיין בשר לכללחכם
 כ"י לחים( מבקש תרעו נעזב צדי*קראיתי
 לעולם נמשך עלית חסיד כי חסדיהלעולים
 כאן וגם וכי. בפומא המתגלה החסדרהמ1

 השפע דהיינו מזת  בהבנת מדבר לדודבתהלה
 לצדיק מרומים מגבהי השפעה דהיינו ח"י.לכ"ל
 ידי"ך אתת ידיך את פותח וזהו עולמים.ח"י
 בחכמה בחכמה פיה בפתח עד בחיי יודייךאלא
 הכנה רשיי ושש הוא. עמוק דבר כיוהבן

 $ ליריאיו יעי וסוד חי לכלמין



תעלומה ע"א ה' דףמאימתימגידלו
בתהל*ה במחריי ע"ן נאמרה לא מה מפניגם,

הקפיטל סיום שוא דאשר*י מיבע"ללדוד
 נאמר שלא תירץ דהנה בזה שנ"ל ומההקודם.
 ישראל שונאי של מפלתן בה שיש מפנינו"ן
 בישראל מדבר אינו הקפיטל כל הרי  קשהוהנה

 כ"ל הארים  לבנ"י קוראי"ו לכ"ל רקלחודייהו
 איטרי הקודם על קאי הלז הקפיטל אךבשר.
 הזה העם ועל וכו'. העם אשרי לו שככההעם
 בעל תפס ע"כ וכיוצא קוראי"ו לכל קרובהוא

 וחשב בחמשר"י מתחילין אנן דהנה י"ללערד תירוצוי ידויק בזה אשר*יהמאמר
 אינו (ר שבאות להיות המאמרבעל

 מתחיל הראשון הפסוק כי הפסוק.מתחיל
 בתחילת א' נעת גם ששלים וכדי לדוידתהל"ה
 דמקפידין כיון וא"כ אשר"י. מתחיליןפסוק
 אות הרי ביותר יקשה א"כ הא"ב להשלמתכ"כ

 1 ונכון כלל הזכיר לאנוין

 צורך בשתים וגבריאל באחת מיכאל תנאשם
 הנברא איך דעת ללמד נ"ל זו.הודעה

 וזריזות בהשתדלות בוראו רצון לעובותמחויב
 מיכאל ראיה ותראה בכחו. שהוא מה כלנמרץ
 אחת בעפיפה תמיד יתש שליחותועושה

 דלפעמים ב"ה כמו ולא בשתים תמידוגבריאל
 אחד כל כי מאחר ולפעמים עשייתוממהר

 עקשות בכחו שהוא מה כל עושהמהמלאכים
 לניעות הימים כל תשוקתו זה כי מתעצלואית
 בכח שיש מה כפי לשדת וממהר ייצרורוה

 המצות לעשות דעת האדם ילמודאפשרותו
 י אפשרותו בכח שיש מה כפי נמלץ.בזריזות
 על מ"ש אמרטו בלבבכם אמר*ו בדוהרשמי

 שנאמר משכבכם על ובדתהלבבך.
 אמנתו שפ" הראשון בדיבור הנהובשכב*ך

 צורך ללא שנה אמרטו תיבת לבבך עלמ"ש
 אמצר ריב"ל דהנה והנרשה אמרו. צייןדכבר
 מטתו. על לקרות"ו מצוה וכר שקראאע"פ
 הרואה בפ' והנה הפרשיות. כל לכפירהנראה
 יראה המדקדק אבל ראהחוםל פ' רק אמרולא
 ד"א לקרות"ו מדקאמר ס"ל הכי ריב"לשגם
 עמריו לדייק רשפי שבא וזה לקרותהאמר
 שבו ראשונה פרוחה הייה לבב*ך עלמ"ש
 אדרבה לך תקווה זהנה לבב"ך. ערלכתב

 לשון לבבכ*ם הנה בלבבכ"ם, אמרומהפסוק

 שנתתב שניה הפרשה שיאמרו י"ל ושתררבים
 הפסוק כוונת לעולם קאמר לזה לבבכ"ם.בו

 והא ראשונה הפרוחה לומר בלבבכ"םאמרו
 על דהוי משום רבים לשון לבבכ"םדקאמר
 והנה לבבכ*ם. לומר הוכרח אמר"ותיבת
 ובשכבך שנאמי משכבכם ע*ל השניבדיבור
 שנאמר ק"ש על לימוד ג"כ ירצה לכאורההנה
 לימוד צורך ללא עיעא ונראה ובשכב*ך.בה
 על כפשוטו פי לא למה וגם לימודאחר

 למה גם ]מטותיכם[ )נפשותיכם( עלמשכבכ"ם
 בשכב"ך מ"ש אמרו הקודם כלשון פי'לא

 דנאמר הגם הקודם הפי' לדייק דבאונראה
 הפרשה על הכוונד* אין רבים לשוןבלבבכם
 דהנ4 אמר"ו. אתיבת דקאי משום רקשנית
 הפרשה הכוונה לומר וא"א משכבכ"ם עלאמרו
 שניה בפרשה דגם ובשכבכ"ם. בהשנאמר
 רבים לשון דקאמר לומר וע"כ בשכב*ךנאמר
 דכוונת ועי"ל אמרו. תיבת על דקאימשום
 והא מטותיכם על משכבכם על כפשוטורשיי
 דקרא לישנא דנקט משום מטותיכם נאמרדלא

 למימי ליה מיבעיא ת"ח אף ע"א ה'דף י נ"ל הנכון והוא ובשכב"ך שאמרשבתורה
 אפקיד בידך כגון דרהמ*י פסוקאחד

 הרחמים מהו לסבורא ידענא לא וכו'.רוחי
 עפ"י לך וארמוז הזה בפסוק הנזכרוהבקשה
 ר"ת רוחי אפקי"ד ביד"ך האריאל מרןדברי
 הרוחות מפקידין שם קדיויא דנוק' יסודבא"ר
 בגמ' וכו' ת"ח וא"ם בד"ה רש"י ע"א הדף י הבן י"י נאום ארחמנו רחם הרחיםסוד

 ויצדק א"ם. הגירסאשלפנינו
 דגם דס"ל לדעתם דנ"ל ורא"ש הרי"ףלדעת
 דריב*ל דס"ל מטתו על ק"ש לקרות צריךת"ח
 ת"ח קוהיה דריב"ל חזינן מדקא אר"נפליג
 כריב"ל ופסקו וגני קראי להני להומסדר
 באמרם כוותי' ס"ל דלקמן אמוראי חזינןמדקא
 ומדקאמרי וכו' חרב אותז כאלו ק"ש הקורחכ"ל
 פסקי בקימור חמ15 ת"ח אפילו  משמעכ"ל

 וכו'. גרסתו על לחוור במשננת שרגילבא*ד י עיפוש ת"ח הוא אם ואף בפי' קאמרהרא*ש
 לתרץ דבא ונראה מיותר הואהנה

 שמירה צריכין ג' אמרז"ל דהרי תרייקושית
 רוצני קאמר לזה בלילה ת"ח אף וי"אוכר
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 להרהר לו וודוא במקום כשהכא כנירידשם
 אדם ירגיז בגמ' וכו'. יצ"ט ירגיזבדדה י נבון והוא גירסתו על כשחוזר משא"כבד"ת

 יען ירגיז לפרעם "צ לפי"ז אךיצ"ט
 יצה"ר בעל  שההא האדם על יצ"ט בעלהאדם
 קאי אדם דתיבת ביאר לזה הענין מן זהואין
 את ירגיז החדם לעולם נכתב וכאילו לעולםעל

 1 וכרהיצ"ט

 המאמר סלה ודומו עד זכו' ירגז לעולםגמ'
 א' הרבה. בו להתבונן הצורך מןהזה

 לאו ובאם מוטב נצחו אומרו ב' ההרגזה.מהו
 רפואה אחת כל הם הללו הרפואות הנהוכו'.
 יקמיל לא למה ויקריה משלפניו בדוקהיותר
 ג' וכר לו יזכיר בדוקה היותר הרפואהתיכף
 הרפואית באמצע תחטא*ו ואיל בפסיקאומרו
 מההא לבסוף או בתחילה או לאומרוהיל

 נראה מהפסוק הנה ד' בע"י( הרי*ףקושית
 ולא דנצחו צריכי מיצרך כאחד הרפואותדכל
 קושיות ב' על והנה בפסוק. מבואר אישנצחו

 חבירתה בירך מיתרצת דחדא נראההאחרונות
 משמע באמצע תחטאו ואיל מדקאמרדאדרבה
 לרפואה. תקוה יש הראשונה ברפואהדתיכף
 קושית אבל כסדר הכל יעשה תועיל לא אםאך

 לבאר ונראה ארוכה. להם עלתה לאאחרות
 התניא ס' בעל המפורסם הגדול הרב דבריעפ"י
 וכף יצ"ט אדם ירגיז לילם מקרוב,הנדפס
 כבר שעושה ומעיט תורה המצות דאותןהכונה
 כ-ן מהיצר לשמירה בזה מובטח איןבהרגלו
 כבר להיותן עמו מלחמה בזה עושהשאינו
 תמיד שיעשה עמו להתרגז מחויב אבלבהרגל.
 מעולה לשמירה לו יהיה וזה מהרגלויותר
 דהיינו היצר את בזה פעם בכל שמחלישלהיות
 ילמוד -ם בכל פרקים ג' לקרות רגילאם
 הו14 היתירה המשנה זאת הנה ומשנה.ג"פ

 להחליש לעזור לו תעמוד והיא והמלחמהההרגז
 ז"ל אמרם וזה מעיט עניני בכל וכן היצרכח
 פרקו לשונה פעמים מחה פרקו ערנה דומהאינו
 מאה לשנות הרגלם היה כי ואחד פעמיםמאה
 את המרגיז הוא פעמים קיא והשונהפעמים
 לקו"א ]עיין המל בס' כ"כ היהיר עלהיצ"ט
 להחליש האדם עבודת עיקר זה והנהפט*ון.
 אפילו האדם יפטר לא ומזה המונעהחומר

 הבלית זה כי שבעולם הרפואות כלכעשותן
 עלינו יקורה לא וא*כ האדם ברפואותהמטין
 יפסד לא מזה כי בדוקה היותר הרפשהיעזיה
 אפילו רצ*ל וכו' ירגיז לעולם וששלעולם.
 נצחו אח*כ אמר והנה הרפואות שארבקץצוהן
 פלפול ההא עס*ק בתורה יעסו*ק לאו ואםמיטב
 הפלפול כי בדית לעסו*ק בברכת הט*זכמיש
 מכתבי כנודע והקליפות היצר כחמחליש
 וכר -ם תיכף לו יזכיר לא והנההאריאל.

 זה כי הגדול ההכרח אחר רק יעוצה לאדוה
 בזוה*ק. כמ"ש דינים בזה ומעורר העונשיראת
 נבראת לזה התאות לשרוף ההכרח אחררק

 ק"ש יקרא לא למה יקשה אבל הלזוהיראה
 אינה שמע בקריאת הכוונה דהנה נראהתיכף.

 היא דא*כ שפתים בדבר בלבד הפרשהבקריאת
 ענינה בכל ק"ש הכונה אך שבתורה פ'כשאר
 לקבל המחייב מס*נ ענין בעצמו לציירדהיינו
 כל והנה המשנה( בפתיחת )עמ*ש בק"שע"ע
 יכריחהו אהצר בעת מס*נ ע"ע מקבל ישראלבן

 באהבתו חיותו כל למסור משן הדת נגדמכריח
 יהיה אזי בדעהן זה האדם כשיצייר והנהית'.
 היצר אשר תאוה איזה לשבור בעיניונקל

 בעיניו העבירה את ימתיק שהיצר הגםמסיתו
 מהעבירה במניעתו יסורים לו ויהיהוייפנה
 נגד כאין הם הללו הייסורין הנה גדולוצער
 בשעת בדעתו מוסכם הנא אשר מיתהיסורי
 היא זאת והנה יתיש אהבתו בעבורק"ש

 להיות אבל ק"ש בקריאת לרפאההנרצה
 כל לאו בפועל כמו בכח בדעתו הזההציור
 גם בתאות. משוקע אשר והאדם שויןאפיא
 העצה ע"כ בדמיון לצייר לו יקשה הזההציור
 ואורייתא וקוביה בתורה לעסוק מקוד"םהיעוצה
 נפשו תתקשר התורה ע"י וא*כ חדוישראל
 לקבל בידו יכולת ויהיהבמקורה

 על-

 עול
 ההש הקאש פעולת לזה באמת במס"נמ"ש
 והבן: התורה עס*ק אחר דוקא ביותרבטיחה

 דזה ידוע דוה אחר בסגנון יפרש שתי
 האדמה על הישראלי איש עבודתכל
 וזה הקדושה אל הבל להעלות הלזוהנשמה
 מרבבת היא הקדחתה המדכבה דאחרידוע

 בר' ונרמזו יחזקאל שראה קליפות ד'הסט*א
 טמאים הם קליפות ג' והנה האגוזקליפות
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 כולם יתבטלו וב"ב ביטול וצריכיםלגמרי
 היא הדי והקליפה לנצח המות בלעבסוד

 בזה*ק טיקלא ונק' וסט*א הקדחנה ביןמצרנית
 משקל הוא טיקלא וכוונת עגה קל.פתוהוא
 יטה לפעמים בהשקל המכריע הלשוןהיית
 ה"מ ההוא הקליפה וכן לכאן ולפעמיםלבז41
 ג' הסם*א אל עטה לפעמים טהרעה"ד

 הקדושה* על תעלה ולפעמים הטמאיםקליפות
 הקליפות לג' אין הקדושה אל תתעלהוכאשר
 ידה על הוא מהקדושה החיות קבלתם כיחיות
 עלייתה כל כשיוגמר לעיל ע"כ אמצעיתשהיא
 הדברים כל והנה הטמאים  הג' וכל מכליתבטלו
 מג' חיותם כל התורה לנו שאסרההאסורים
 דבר יעשה חה האדם כשיאכל וח1*כהטמאית
 לתורה ההוא האכילה בכח שילך הגםהאסור

 צריך החיות שכ*ז כיון מהני לאולעבודה
 חלק לו אין כי  בקדושה שיה לו ואיןביטול
 לשבור וסילופים תעניות וצריך שםונחלא
 המעשה ידי על לו שניתוסף ההוא הכחולבטל
 הגשמיים הדברים כל משא"כ ההיאהאסור

 טיקלא הוא והנה עגה מקליפת הםהמותרים
 המותר הדבר ויעלנה האדם יאכל אם ע"ככנ"ל
 לעבודתו כח לו שיתוסף בכדי רצויהבכונה
 בהיפך משא"כ בקדושה נכלל ההוא החיותאזי

 הטמאות בג' נכלל הזה החיות התאוהלמלאות
 הגם כי לו יקרא לא איסזר אעפי"כאך

 עכ"ז רצויה היהר לא תאוכל בעתשהכונה
 ההוא האכילה בכח וילך האדם ישובכאשר
 אל ההוא הכח יתעלה הנה ולעבודהלתורה
 תזוז לא הנה כן יקירה כשלא אבלהקדושה
 לשבור הקבר לחיבוט שיצטרך עד חלאתוממנו
 כוי נא דרהצ בעוה"ז שנהנה מה כלממנו
 לך* ויונעם פיח[ ]לקו*א הנ"ל התניאבספר
 ירגע לעולים המאמר ביאור אל נבואובזה
 שלא יכעיסע רצ*ל יצה"ר ע*ל יצ"טאדים
 המותרים מדברים אפילו לתאותו להנותיניחהו
 במה ריעו לש  היצר לו באמור יתרםוהנה

 דברים מעוה*ז שנהנה נצחו לא תורהשאסרה
 בתורה  ייצוע  אזי תאותו למלאותהמותרים
 הקדחנה אל ההוא הכח ויתעלה בכחפלפול
 לא עגה מקליפת המותרים מדברים הואכי

 הניחו לא בתורה עוסקו בעת שגם דהייתנצחו

 הניחו שלא הקדודיה אל ההוא הכח ליקטהיצר
 פניות ולשם כבודו להרבות רק לשמהלעסוק
 ימתין אז הקדושה אל אינה זה גם הנהאחרות
 מוחין לאדם יש עשה ק"ש זמן בא עתעד

 ויש ים בלב כשוכב נחלש והיצרדגדלות
 יותר יתיש הבורא אהבת לאדםהתעוררות

 להש*י כוחותיו כל בכח ימסור ואז עדןמכל
 מקודם העצה ולזה ההוא הכח ממילאויתעלה
 משא"כ תמידית היא תורה כי בתורהשיעסוק
 בק"ש גם נצחו לא היום בעתות לפרקיםק"ש
 וכו' יום לו יזכיר אזי לבו נטמטםשכבר

 ממש ולשבר לבטל הקבר לחיבוטשיצטרך
 לעבוד יניחהו ועי"ז לו שניתוסף ההואהכח
 יהיה השעףי  העל  בדברו ההוא בכח הש"יאת

 י באמת לעבדובעזרינו
 אמונת דידוע המאמר לפרש נראה פשוטוועפיי

 בית אהגר שלשה הם הדתיסודי
 יתברך השם מציאות והם עלהםישראלנשען

 כאשר והנה ועונש שכר השמים מןתורה
 ודאי הג' באלו תמיד בדעתו שלםהאדם
 מחמת ודאי הוא ליצר ובשומעו יחטאלא

 והנה הללו מעיקרים עיקר מאיזה דעתושהסיח
 יעסוק נצחו לא וכון אדם ירגיז לעולםאמרו
 לא אם יעסוק היינו אחד יסוד שהיאבתורה
 להגם זו באמונה טיגא איזה בלבו ח"ויש

 מציאות בעיקר להתבונן מקודם היהשמהראוי
 עזבו אותי בפסוק אימר רז"ל גזרו עכ"זהש"י
 ותורתי עזבו אותי הלואי הש"י שאומרוכו'
 התמונה להחזיק התורה מסגולת זה כישמרו
 שמבואר ק"ש יקרא נצחו לא אכ"מ( כיוהבן
 לו יזכיר נצחו לא הש"י מציאות אמונתבו
 והייי קצרתי כי חיבן העונש אמונת שהואוכו'

 י שמו למען צדק במעגליינחני
 לקרות שמצדה חומתה מקרא זה בדיהרשיי

 בכאן האמור מקרא כי רצ*לבתוריה
 וכתובים נביאים כי התורה חוכיתי רקהוא
 מקריא לקרותו תוריה ישתנה ולמה להלןביאר
 בצבור דתקא בהורה לקרות  שבצוה אמרלזה

 ואתנה בי בסהרנה שיתעסקו משנה זובדשה י וכתובים נביאיםמושאף
 בע"פ והנה בספר, הנתינה משמעותולך
 י בע"פ בה להתעסק שניתנה הכוהיה אךנמסרה.
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 ואתנה כי במשנה שיתעסקו משנה זובדיה
 והנה בספר. הנתינה משמעותולך

 בה להתעסק שניתנה הכוונה אך נמסרה.בע"פ
 ,בע"פ

 נביאים וכר כהגנה וכו' מקרא זה תורהגמ'
 שלא זה ולכאורה גמרא וכו'וכתובים

 נביאים מקרא לסדר לו היה דיותרכסדר
 ליכא דהנה והנראה גמרא. משנהוכתובים
 באורייתא רמיזי דלף וכתובים בנביאיםמידי

 מפורש והוא ברמז הוא שבתורה רקכמשארז"ל
 פירוש הוה נו*כ ואש וכתוביםבנביאים
 תורה למשנה פי' הוא והגמ' שבכתבלתורה
 ושח"כ תורות ב' תחלה סידר ע"כשבע"פ

 ( הפירושיםב'

 נראה כ"ל אומרו וכו' ק"ש הקורא כלשם
ה דלאכהורות ח  ת"ח דגם דס*ל 

 ורא*ש הריעף של טעמו דוה ונראהיקרא
 קליפות יש פיות ב' של חרב אוחז כאילושם י אי"הויתבאר

 עשו מצד ושמאלים ישמעאל מצדימינים
 ובעברו ח"ו מימינים יתגברו ממ"עובהתעצלו

 בסגולתה יש וק"ש השמאלים יתגברוהלית
 הימינים להרוג שמים מלכות עולבקבלת

 בב' להרוג פיזת ב' של חרב וזהווהשמאלים
 מימינך ורבבה אלף מצדך יפול כמד"אצדדים
 ריי בגי' חרב פיות ב' של חר"ב עודונ"ל
 ש"פ בגי' ס"ה ]ק*ע[ )ע"ק( בגי פ"הוב*פ
 על הוי' שם  ריבוע כנודע נולים יחההשהרס
 נח תיבת דתיבותא שיעורא וה"ס אדנ"ישם

 י נח פ' בזהר עיין הזדונים המים מןלהצילה
 ירננו בכבוד חסידים יעלזו דענינאמריפוא

 הלימוד עיקר הנה משכבותם.על
 כי הפסוק כל והביא משכבות"ם על מירננוהוא
 ברוך על ג"כ לפרוע יש בכבוד חסידיםיעלזו
 נ"ל. בחוואי לה מביאין שחסידים וכד כבודשם
 לחשמועינן איצטריך ממנו בדילין מזיקיןשם

 %א ראשם דמאמר דמעליותחתרווייהו
 אינו אעפי"כ המזיקין ממש הורג הק"ששע"י
 ממנו ומתיאשים לגמרי יבדד דהנשאריםנשמע

 ממנו לגמרי שמתיאשים משמיענו הב'ובמאמר
 ק"ש בפעולת שיש נשמע לא הב'ובמאמר

 1 וק"ללהרגם

 וסיים בק"ש פתח תודה אלא עוף ואיןשם
 שאתה התורה אותה הכוונהבתורה

 העינים סגירת  בשעת ויינו העויף בשעתאומר
 רשל אל*א כונת תר שאפשר כל אלאשם י וק"ל ק"ש והואבשינה

 הוא זה חדש דבר להשמיענו תרצה אםאלא
 1החידוש

 שנא' וכר להם נתן כן אינו הקב"ה אבלשם
 נתתי יקשה הנה וכו'. נתתי טוב לקחכי

 אמר המאמר בעל וכן מכירה ולא מתנההוא
 בפסוק לו דהוקשה הוא אך תו'. להםנתין
 ומסיים ומכיריה לקיח*ה לשון בלק*חהתחיל
 באמת דהתורה כך התו הפירוש וע"כבנתינה
 אבותיה עבודת חלף שהיא מכירה כעיןהוא
 שתהיה כדי נתיניה בתורת הש"י נתנהועכ*ז
 כי וז*ש נותן יפה בעין נותן כי יפהבעין
 נתת*י מכירה לקח שהוא הדבר אותו טובלקח
 שתורתי בכדי מתנה בתורת נחתיה הנהלכ*ם

 . תעזובואל
 באפו עליו באי"ן שיסורין אדם רואה אםשם

 המאמר בעיקר דהנה והנראה ליהמיבעי'
 בכל ידע לא מי משמיענו מה להתבונןצריך
 י"י אל לשוב הצורך מן יסורין באו שואםאלה

 נשלחו חטאיו ועבור הוא במקרה לאשבודאי
 דמשמיענו כוונתו ונראה הגוזר. מאתהיסורין
 היינו באיין שיהסורין ראה שאם חדשדבר

 שמע אבל באו לא עדיין אבל לבאמעותדים
 מציאות התהמת איזה שמע שיבתנו סבראשיש
 בממוש. או בגופו היזק איזה חפו לושיגיע
 כדי הוא מקודם אזניו את גילה מדהש"יאזי

 זה ובשביאל היסורין יבואו ולא י"י אלשישוב
 1 מקדם הש"יהודיעו

 קשה הנה וכו' יתלה מצא ולא פשפששם
 תורה ביטול גם עבירה מצא שלאכיון

 נ"ל וזה מזה. גדא עון לך אין כי מצאלא
 עבירה מצא ולא פשפש בדיה רשייבכונת

 עבירות מצא שבודאי והכונה וכרשבשבילה
 ית' מדותיו כל אך וכו' צדיק אין אדםכי

 היסורין באיכות להתבונן וצריך מדה כנגדמדה
 היסורין יהיו שבשבילה בידו היא עבירהאהה
 דמיון עבירה מצא וכשלא מדה כנגדמדה

 כנגד ת"ת כי תורה בביטול יתלההיסורין



תעלומה ע"א ה' דףמאימתימגידמ

 זה כל העבירתן כל מעין בביטולה ישכולם
 1 רשפילדעת

 בו והגית ת"ת מצות דהנה לפריי עודרל*נ
 האדם כי שאסא דבר וזה ולילהיומם

 וכיוצא ומלאכה וכזיבה ווסתיה לאכילהצריך
 בקוצות הדא אך בטרוניא בא הקב"החצין
 להמציא בכדי מו"מ אפילו אלה כלהאדם
 וכן ית' לתורתו פעיה שעה לו ותהיהפרנסתו
 ולעבודה לתורה כח לו שיהיה ושינהבאכילה
 שפותח כמו והוא לתורה הכנה הוא הכלהנה
 ההוא הזמן על נענש שאינו בו ללמודהספר
 זה כל ומיקרי התורה מן אז שביטלעל

 לשקול האדם צריך זה כל אך וכרוהגית
 יותר כאילו בעסקים יתעסק שלא צדקבמאזני
 רבה שקידה צריך ולזה בהכרח צרכומכדי
 תורה ביטול גם מצא שלא הגם אמרוע"כ
 ינקה לא כמעט כי תורה בביטול יתלהאעפ*כ

 1 וכף הכל לשקול אימן וזעיריןהאדם

 לפמש*ל הם. אהבה של שיסורין בידועשם
 שגילה רק עדתן היסורין באו שלאדמיירי

 וכשפשפש לשוב כדי מקודם אזניו אתהש"י
 כדי אזניו את הש"י גילה מש"ה ע"כ מצאולא

 יבואו כאשר כי מאהבה לקבלם א"עלהכין
 פי' ז"ל רשפי הם. אהבה של שישוריןשם י נ"ל לזה הכבה לו תהיה לאפתאום

 להרבות כדי עק בלא מיסרושהקב"ה
 מובנים בלתי הללו הדברים להיות הנהשכרו
 חבירו את אחד שיכה סיד וכי ההמונילאיש
 נא אצירה ע"כ שכך כך אחר לו ליחןכדי
 הכוונה פירוש בע"י הכותב דברי אתעמך

 רק המערכה מצד מחויבים הםכשהיסורין
 והש"י והמערכה המזל מן למעלה הםישראל
 מצטרך באם רק השמים מערכת בשבילםמשדד
 בעבור מזכויותיו לו יפכה הנהלשידוד
 לבל להצדיק הש"י אהבת הנה עמושהתבסס
 ישדד ולא ביסוריו יניתנו זכויותיו לולגרוע

 הכותב מדברי הבנתי כ"ז בעבורוהמערכה
 והנראה ז"ל. רשיי בדברי כ"ז לכוין א"אאבל
 עופן עופן שום בלא שפי' ז"ל רשיי בדברילי

 עבירה נדנוד איזה יש מ"מ אבל הואמזיד
 קיים שלא שנה כ"ב על יעקב שנענשכענין
 בהכרח שברח היה מרצוע לא והנה אב.כיבוד

 ביהור זכה אילו כי לצדיקים המדה "חש כןאנל
 בכמה זה כל דוק אחר באופן העניןהיה

 ע"כ נכון על ותמצאם חז"ל בדברימקומות
 אילו כי כפרה צריך השוגג גם תורהמדין
 דעת ועפיי לידו השוגג מזדתן היה לאזכה
 של יסוריכן ענין הבנתי האמת חכמיחז"ל

 להיות עליונה אהבה שגורמין רצ*לאהביה
 אי הדינים מחמת העליון היחוד העדרח"ו
 החביבים הבנים אל ההוא הדין ח"ונשפע

 ושנהבה היחוד יתהוה ועי*ז בטן מניהעמוסים
 המקבלים הבנים שכר תגדל ובזה מונעבאין

 י והבן גבוה לצורך באהביהיאורים
 יאריך זרע יראה שכרו מה קבלם ואםשם

 עכ"ז מהפסוק נדרש זה שכל הגםימים
 ולפמ*ש מדה. כנגד מדה שיהיה בעיטעמא
 האמת חכמי לדעת אהבה של יסוריןענין
 יצדק הנה עליונה ואהבה היחוד שגורמיןהיינו
 ומתהוים היחוד גרם שהוא כמו מאדהענין
 בהעדר והנה זרע יראה כן כמו חדשיתנשמות
 כביכול העליונים האורות הנה העליונים.היחוד
 מתארכים וביחוד כנודע ונקודה קצוותבחיי
 היחוד גרם שהוא וכיון העליוניםהימים

 י ימים יאריך שכדו זה והיההעליון
 היסורין גרם שלא כיון יצדק ג"כ פשוטוקלפי

 ימי להיות מהראוי היה והנהבעונותיו.
 ימים יאריך הנא בצער והיו נחת חייצבאו
 תשלומי לו ויהיה לבניו הימים ינתן וגםבנחת

 י ולבניו לוכפל
 דעת לפי בידו מתקיים שתלמודו אלאשם

 כי מדה כנגד מדה זה גם האמתחכמי
 הזוכר. כח והוא הדעת מקטמת באההשכחה
 הוספת ע"י שהוא העליון היחוד גרם הואוהנה

 אינו דעת לו שאין קטן כנודע והדעתהמוחין
 בידו מתקחם שתלמודו כנ"מ מדה ע"כמוליד
 לגרום והחולי היסורין מטבע פשוטו ולפיוהבן
 תלמודו ששכח יוסף ר' כענין שכחהלאדם
 שלא אהבה ליסורי זו הבטחה והנהבחוליו.
 כריי רבא גברא תשיבני ואל תלמודוישכח
 שכח והנה אהבה. של יסורין לו היהבודאי
 אביי לו המציא דהצ*י הנה תשובתך.תלמודו.

 י בידו תלמהי ונתקיימהוהזכירו
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 תפלתי הסיד לא אשד אלקים בדוךשנא'שם
 אלקי"ם בחח תוהיה הגם לדייק נ"לוכר

 תיבת ד"ק או תפילתי הסיד לא עכ"זדין
 1 יסורין לשוןהסייר

 יאהב אהגר את כי שנאמד וכו' ואלו אלושם
 מהפסוק. זה נשמע היאך יודע איניוכר
 וקאמר אוה*ב אהגר את קאמד מדלאוהנראה
 אפילו ומיסד מוכיח שהש"י דצ"ל י"ייאה*ב
 ותפילה תורה היינו י*י את שמאהבברבר

 בהן. לעסוק לו שא*א מוכיחו בזהאפילו
 אלקים מבדוך וכו' ומתודתך מתיל אלאשם

 הגם כפשוטו לפרועו דאפשד ליהל"ק
 אלע בקראי תפילתי קיבל עכ"ז דיןשהיה

 תלמדנו א"ת תלמדנו ומתודתך מתילשם י לרחמיםונהפך
 וכאילו הדלית לבצירי תלמדינואלא
 זה הנה אותנו( תלמוד ופירושו היו"דניתוסף
 רז"ל רבדי בכל להתבונן אמת מבקש כלדרך

 כזה אלא כזה תקר"י א"ל שאומדיןבמקום
 הכונה מקום בכל אך כזאת. לומד אפשראיך
 תקרא לא אם כפשוטו כך לקרות לך א"אהוא
 הקריאה ג"כ תבין אז כך וכשתתבונן כךג"כ

 מה הקשה מה עוד יקשה בכאן והנהכפשוטו.
 כפשוטו לפרשו אפשר הא וכו' ומתודת"ךת"ל
 בביטול יתלה מצא ולא פשפש מקודםכמ"ש
 אך וכר ומתורתך וכו' חשרי שנאמרתורה
 יקשה אך הוא כך פשוטו לפי הבאמתהוזו

 שחיסרנו איש אשרי היינו ילמוד ותודתךדהל"ל
 תודה. בביטול שיתלה תודתך ילמודועי"ז
 ומתורתך ומדכתיב וילמוד י"י אלוישוב
 אחר לדבר לימוד מהתורה שנלמודמשמע
 וא"כ ועיןי משן ללמוד שבכאן הדרשאוהוא
 דלעיל הדושא שוב מהפסוק ללמוד איןלפי"ז
 מקרא אין אעפי"כ אך תודה בביטולשיתלה
 הל"ל בלבד לדרשא דאילו פשוטו מידייוצא

 היו"ד( ובהוספת מצידיי תלמדינוומתורתך
 בניקוד וניתוספה מהתיבה היו"ד נלקחהוהנה
 הפשוט גם להודות סגול ונתהוה הציד"יתחת
 התורה ע"י עליו שבאו בדין היסוריןשע"י

 ניקוד כי חסד תודת ע"י לחסד ויתהפךשילמוד
 ימתודת"ך  שהתחיל מה והנה חסד הואהסגול
 מהסגול נקודה ליקח אנחנו שצריכין מורהזה

 ומדנכתבה תלמדינו ולקדות התיבה עלולהוסיף
 וז*ש הפעוט על מורה היו"ד בחסדםבסגול
 לקרות לך א"א דצ"ל תלמדנו תקר"יאל

 להתברגן תלמרינו גנב תקרא לא אםכפשוטו
 לרמז נסיים ועתה הכל יונח תה הדרשהגם

 בחכמה פתחה פיה יכתיב סעי צחותברבדי
 אמרו לא זה מקרא שלמה אמד מי כנגדוכף
 דצ"ל בחכמה פתחה פיה אביו דוד כנגדאלא

 ותורת*ך ולא ומתורת"ך שאמר דיבורומפתיחת
 באות תלמדינ"ו להיות שצדיך נשמעמזה

 על חסד ותודת ואעפי*כ ביו"ד דהיינוהחכמה
 תודת הוא בפשוטה שקוראין הלשוןלשונה
 וגיתוספה היו"ד שנלקחה בסגו*ל היינוחסד

 הקשה בע"י ז"ל "ריעף ועין משן ק"ושם טביןי דאורייתא ופטטייאלסמל
 יוצא אינו עבדי נעבד הוא פריכאק"ו

 בנעני עבר דוקא הכתוב וגזירת ועיןבשן
 ההנה הלק"מ נראה ולי אנחנו. עבדיםואנחנו
 ליל כן ואם לדרוש. ניתן ק"ו דהנה עוד.קשה
 הבלא משום ע"כ אלא תלמדנו ומתורתךהפסוק
 ונצטוינו פריכא דהק"ו דורשים היינו לאהפסוק
 י"ל ואפשר נ"ל. הק"ו לדרוש קבלהעפ"י
 שלא להורות החכמה יו"ד נעלמה הכימשום
 כואדי כענין בחכמה זה הק"ו בלימודנתעסק
 בחכמה הק"ו על לחקור אנחנו שמחויביןהק"ו
 החכמה נעלמה וכאן כנהוג מזה זה שאניולומר
 בפירוש נכתב כאילו והוה נצטוינו כןכי

 אינו עברי שעבד דמה ביה אית רבאוטעמא
 גואינו עליו החסד מצד הוא ועין בשןיוצא
 להקל יצא והנה עבדים ב"י לי כי עבדנקרא
 ג"כ לדרוש רוצים אנחנו בכאן והנהעליו.
 בחכמה היו"ד שניתוספה וזה והבןי עליוחסד

 שכתבנו הרמו והתבונן רוק החסרבסגולת
 וכו'. בדית נאמר וכו' דדשבאל והיינושם י והבן לשונה על חסדותודת

 לא דאפשד הג"ש דרש לא ר"חהנה
 ק"ו דס"ל הק"ו דרש לא ומהב"ל מרבדקיבלה
 תלמדנו ומתורת*ך הנצטוינו והא כדלעילפדיכא
 נ"ל קיבלה שלא למי אף בג"ש ללמודהנינו

 יוהבן
 בק"ו הנלמד דבר ותדע תשכיל ףלהי

 הראשונה המדה גרד מכווץ הסגשבע"ע



תעלומה ע"ב ה' דףמאימתימגידמב

 משה שהזכיר וזה אל. מדת היינו מדותמי"ג
 )עיין וכו' נא רפא נא אל מיסוריןלרפויכן
 דמש*ה כתב זצוק"ל מהרד"ב הקדושבכתבי
 ובזה וכו'( ירק ואביה בק"ו הש"יהשיבו
 דרשב"ל והיינו בגמ' אומרו אח"כ ותדעתשכיל
 הדבר למד הנה וכו' במלח ברית נאמדוכו'
 לנו יוצא רחו*ם שניה מדה נגד מכווןבג"ש
 רחצים א"ל השמות באלו להתפללמזה

 וג"ש ק"ו שבע"פ בתורה למטהובהתעורר
 הדינים ויתמתקו רחו*ם אל למעלהמעוררים
 הוי' אל ה"פ פריה מפ"ר ויתהוהדמנצפ"ך

 י למאכיליםידוע
 אלא אינן וכו' והתניא לא ונגעים גמ'ע"ב

 מאי לה דקארי לכאורה כפרהמזבח
 כפריה מזב"ח אומרו דרקדק ונראה להקארי
 אלא אינן מדקאמר וגם כפר"ה סתםולא

 ואי הוא כך רק סובר שאתה כמו אינודמשמע
 הם אדם של היסורין כל ודאי כפרההכונה
 כמו אינו דה"ק המקשה שפיט ולזהמכפרין
 המזבח כמו דק עון לכפרת דהוא סוברשאתה
 עונות על מכפר והוא בעצמו חטא לאשהוא
 בלא הם הנגעים כן כמו החוטאים אדםבני
 שכר להרבות היינו אחר דבר בשביל רקעון

 מזבח ותירץ אחר איש כמו הות דאזעוה"ב
 מכפרין ומאינם הכונה רצ*ל וכו' הווכפרה
 מכפר שהמזבח אותן על רק העבירות כלעל
 בעשות קרבן עליהם שחייבין אותן עלכגת

 אהבה של יסורין אעפיל אבל בשוגגהעבירות
 1 והבן הוולא

 אתיא רשב*י משום סבא ההוא ליה תנאגמ'
 עון ומשלם התם וכתיב וכו' עו"ןעו"ן

 יליף דלא הא מהרש"א קושית וקשהוכו'
 דשם ותירץ וכר עון פוקד בתורהמדכתיב
 בפסוק משא"כ בכך עונו דנתכפר מבואראינו

 מבואר הרי ליל ג"ש לפ"ז וקשה וכרומשלם
 לחסד דומה דוקא מלמדת ההג"ש ונ"לבכתוב
 למבין. ודי בחייו שעשה וג"ח התורהואמת
 מדת מתעורר הנ" בג"ש הדבר נלמדווינה

 ולא עופן יכפר רחבים והוארחצים
 מידה מיכה שאמר העליונים ובמדותישחי"ת

 1 הדבר הבן עופן טמוא ג"כהב'

 פירים רש"י ביר דעמביראה גרסא דיןשם
 מכשעורה פחות עצם וצר בר כמוביר

 פחות כתב הנה נפש. לעגמת בסודרוממט
 נזהרין היו ובא"י מטמא שכשעורהמכשעורה

 תלו לזה וקשה התוס' כמ"ש הטומאהעל
 ותקברנו תלין לא דצ"ל ]נראה יקברנוולא

 עצם צר דאיך פרש"י על להקשותוכונתו
 דתקברנו. ועשה תלין דלא לאו יש והלאמהמת
 )המגיה([ תקל"ז[ מצוה חינוך מנחת]עיין

 )הנדפס אדם תולדות בספרוראיתי
 אמר מהר*ז שהגאון ז"ל( מהר*ז הגאוןלשבח

 ויצדק בי"ר הבראה לסעודת קוראשבירושלמי
 י עשירית מסעודה עצם בסודרו שצרשפיר
 טעונין שאינן בבל וכו' לן הא בד"הרש"י

 יסורין ווו כפרה מזבח והןשילוח
 רק נשאר שלא כיון וה"ן רצ"ל אהבהשל

 דהיינו כפרה מזבח הוו בעצמן הנגעיםיסורי
 לענין וכו' וי"מ וכר לן הא בדיהתוס' המקשהי כסברת אהבה שליסורין

 ע"ז מקשים רבים הנה וכו'.טומאה
 צרעת מטומאת נזהרים היו לא בא"ידגם
 היו ולא קרבנות( להביא באפשר היה)דלח

 להיות ונראה וקרי. נדה מטומאת רקנזהרים
 נפש עגמת גדלה בא"י טומאה הזהרת צדאיזה

 י נ"ל בבבל משא"כהמצורע
 מכפרת שהאכילות ליה בהוו בדיהרקותי

 ונשאר מכפרת האבילות רצ"לעוטתם
 שהולך דהיינו האבילות חוץ יסוריז צדעוד

 לעיל והנה אהבה. של יסודין וזהערירי
 מיני ב' כבייש וכו' ל"ן היא בהיפךפיררו
 לפרש א"א דלעיל אהבה של אינןיסורין
 בא"י שהיה יוחנן ר' יתכן דהאיד בכאןכמו
 להם זה רואין בבל בני על מאמרויאמר

 האריז"ל מכתבי ידוע יד"א ליה יהי*בגמרא י והבן אהבה שליסורין
 והוא חולים המרפא השם נרמזבר"ת

 השם וזה מ"ט. בגימטריא חול"ה שמותמע"ב
 הרפואה, באה הנ' משער נ'בגימטריא

 התיר מי להתבונן יש שכדן ולא הז לאשם
 צריך הלא כן לומר הללולצדיקים

 קבע בודאי עתה שעד וי"ל מאהבהלקבלם
 לא יתגברו בחממו פן שנתיראו דקמאהבה
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 בהפסדם שכרם ויצא מאהבה לקבלםיוכלו
 הנרצה הענין יסוריהם ע"י יגרמו לאוג"כ

 1 לדחותם בקשוע"כ

 קרבנות לענין וכו' המרבה אחד בדיהרש"י
 ניחוח ריח בהמה בעולת נאמרוכו'

 ז"ל רשיי הביא מאי לענין להתבונן ישוכף
 ונראה זה. לנו יוצא מאין הלימוד וג"כזה

 הממעיט ואחד המרבה אחד יצדק לאדלענינו
 החיוב על בריבוי ]אלא[ יצדק לא ומיעוטדריבוי

 לחורתינו קץ אין והנה מהחיוב. במיעוטאו
 ללמוד חלדו ימי כל האדם על החיוברק

 וזה וכו'. ח"ו או שנים אלף יחיה לוהתורה
 ששם הקרבנות על נאמר הזה דלשוןשפירש"י
 קרבן גדול קרבן דהיינו שיעור בתורהמפורש
 קרבן מביא שאיו מי נקרא והממעיטבהמה
 שיתנו לנחמו לראיה זה הביא ר"י אךכזה.
 כאילו שנים בקיצור שלמד התורה שכרלו
 1 והבן התורה בלימוד שנים אלף היהיה

 בנות משום ואי וכו' ריי והאמר בד"התוס'
 דבר וכי להולמם א"א דבריהםוכו'

 לפרוס ויש להם יש בודאי שבנות הואברור
 אהבה של אינן יותר מיקרי בנות כשישבהיפך
 גרים קא מזלא י"ל כלל להם כשאיןמשא"כ

 נ דוחקוהוא

 דוחק וכו'. בעפרא דבלי שופרא להאיגמרא
 וזויין כפשוטו זה על רבכולומר

 מבהירות הוא הגוף יופי דהנה ונ"לבמהרש"א
 יוחנן רבי י*י לקדורי ובפרט הקדוריניצוץ
 לעתיד והנה הקדושה. נשמתו מבהירתהוא
 כמו  לעד ויתקיים ספירי הגוף גם יהיהלבא
 כעת משא"כ הראשון אדם חטא קודםשהיה
 מתקיים. ואינו העפריי בגוף טמון הקדושהניצוץ
 בעפרא כעת דבלי שופרא להאי שבכווזהו
 יזהירו והמשכילים ב"ב הש"י ירחם אשרעד

 1 הרקיעכזהר
 ירבוד אינו וכי וכו' שביק מי בדיהרשץ

 לו דהקשה כזה בליבון פירזהוכר.
 שבי*ק מרי ובאומרו וכף לי שביק לאדהל*ל
 קשה דהנה בא להורות חמיה בלשוןוכו'.
 הגם האריס על להצר לספר לו הותראיך
 מפורסם שהדבר % מדע להיות אך אמת.שהוא
 וכי חפש חדש דבר זה היה 1ל4 להםגם

 דבר הדבר[ ]הלא )ההצד( וכו' חשודאית
 1 מפרסמו הייתי לא זאת ולולימפורסם

 ז"ל המהרש*א וכו'. בנימין אבא תניאגמרא
 לכאן המאמר זה ענין מהדקדק

 קא מק"ש פרקין וכאן בתפילה מדברשהוא
 לקרות מצוה דיבאל היאמר להיות ונראהמיירי
 דאיירי ולהיות לשמירה שהוא מטתו עלק"ש
 ירגיז לעולם אח"כ הביא לשמירה דהואמק"ש
 דק"ש להורות ק"ש יקרא נצחו לא וכו'אדם

 ק"ש הקורא כל אח"כ ואמר מיצה"רשמירה
 מפסוק ונלמד ממנו בדילין מזיקין מטתועל
 שנאמר מזיקין אלא רשף ואין וכו' רשףובני
 לפסוק שבא וכיון וכו' רשף ולחומי רעבמזי
 לענין מענין יצא יסורין גם מבואריןדשם
 לדבר חזר דבריו וכשגמר יסוריה מעניןודיבר
 : המטה שעל בק"ש שתחיל כמו המטהמעניני

 דלא היכי כי הש"ס המסדר לנו מורהרערד
 האמוראים ושאר ריב"ל בדברינטעה

 רק ממש המטה על הכוונה מטתו עלדק"ש
 ונשמע שישכב קודם לשכיבתו סמיךהכונה
 לפני תפילתי שאמר בנימין אבא מדבריזה

 שאמרו מה הה"ד כדמסיק סמוך והכונהמטתי
 ממש. ע"ל ולא בסמוך הכונה מטת"וע"ל
 ק"ש אקרא מאש רש"י כונת שזה נ"לועוד

 לה ולמד ק"ש גם לכתוב דקדקואתפלל
 :מהסמיכות

 וכי יקשה וכר הייתי דברים שני עלשם
 בסמוך ויפורש לאשמועינן אתאמנינא
 1 רשיי בדבריאי"ה

 אי"ה: בסמוך ג"כ יבואר מצטער הייתישם
 במס' כמ"ש הייתי מימ"י הל"ל ימי כלשם

 ויבואר וכו' הקפדתי לא מימימגילה
 1 אי"הבסמוך

 והאר"י וכו' אילימא מטתי לפני מאישם
 מב' דלאו כיון מיותר אילימ*א הךוכר
 בקיצור הל"ל בקושיא עליה קאתיצדדים
 כדמקשה וכף אר"י והא סיד מטת"ילפני
 דלא כיון קשה ועוד ס"ד פתחים ב'לקמן
 למה למטת*ו סמוך רזה מפירצתו עדיןידע
 מקום בכל הש"ס כדרך מרמ"א מא"י מקהוהלא

 1 אי"ה בסמוך יותארוכפז
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 שלא הנראה למטתי סמוך אימא איששם
 סמו"ך צ"ל לפניי רכונת מפרש רקהגיה

 עדיין נתרחק לא מטת"ו לפני שהוא מיכמו
 : אחר בעסק עדיין נתעסק ולאממטתו

 נזהרתי ימ"י כל למטתי סמוך בד"הרש"י
 לעסוק ושלא מלאכה לעשותשלא

 לכאורה )הנה וכו' ממטתי כשעמדתיבתורה
 הכריחם מי המפרשים וכל אפירש"יקשה
 דלפנ"י כפשוטו ולא למטתי סמוך כךלפרכם
 ובין בינו הפסק דהוה כיון לומר א"אממש
 הקיר אצל למטתי סמוך הכוונה רקהקיר
 הפסק קושין באופן וכיוצא המטה מרגלותמצד
 בדווה לקמן אי"ה יבואר וזה הקיר. וביןבינו
 רש"י  ברברי לרקרק שיש  מה לדרום(צפו"ן
 ימ"י כ"ל תיבת בדבריו  למינקט  חורלמה
 שפירש פירורנו להחזיק שבא נראה צורךללא
 הקצע והנה התפילה. קודם אסור בתורהשגם
 ז"ל דרש"י והנראה ליה נפקא מהיכיבתוס'
 משמע ימ"י כ"ל רק מימ"י קאמר מדלאדקדק
 מלאכה אהעדר ואי מזה צער לו היה ימי"וכ"ל
 שאינן וי"ט שבתות האיכא מצטער היה~חוד
 נ"ל ועוד אסור תורה דגם ע"כ מלאכהימי

 בדף א"ש דר"י ממימרא ז"ל רש"ידדייק
 וכו' ק"ש קרא שלא עד לשנות השכים]י"א[
 זמן מטא דלא להורות ע"כ השכים אמרלמה
 הוה דרב מהא התוס' הקשו והנהק"ש
 קרא ואח"כ פרקין ומתני ומברך ידיהמשי
 זמנה שהגיע קודם רמתני יהיה )ולוק"ש
 מדתלי אסור שהגיע קודם דגם ס"ל רש"יע"כ
 שכתב רש"י בדברי כן ומבואר במטת"והדבר

 א"א דודאי בזה והנראה ממטת"י(כשעמדתי
 לילה בחצות עומד כשאדם יסבור דרש"ילפרש
 אדונינו והרי התפילה. אחרי עד ילמודלא
 עמוד שעלה עד בתורה ועוסק עומד היהדוד

 שלגא באמרו דקדק דרש"י ונראההשחר.
 כנודע הפלפול נקרא ובעס"ק בתור"הלעסו"ק
 ידוקדק ובזה פסוקה הלכה בפרקין מתנימשא"כ
 קרא שלא עד לשנות השכים לקמןאומרז
 אסור רשיי לדעת לכאורה והנה וכו'.ק.ש
 הכונה לשנו"ת ולפמ"ש ותפילה ק"שקודם
 לשם ויבואר לימודו על לחזור פסוקההלכה
 שוהיה עליו שאמרו מדוד תקשה ואיאי"ה.

 ברייהא לשח י"ל דיישו( ~וסק בתורהעוס*ק
 לפרש נ"ל המד שם( ר"ז לדעת )ועמש"ללחוד
 אומרו בדבריו שנדקדק אחר רשיידעת

 לפי המעמדתי אמר ולא ממטת"יכשעמדת"י
 כ"ל אתיבות דקאי הוא אך הלשון.משפט

 מתיבות דנשמע להורות בלשונו שהתחילימ"י
 מימ"י( )ולא בנימין אבא שאמר ימייבגל

 ותפילה ק"ש זמן קודם בלילה דבקומולהורות
 בימי"ם אך אדונינו. כדוד ללמוד מותרודאי
 ללמוד אפילו אסור היום בהאיר דהיינודייקא
 ימ"י כ"ל בלשונו רש"י בהתחיל יורהוזה
 ממטתי כשעמדתי רצ"ל ממטתי כשעמדת*יוכו'

 והנה וכו'. מצטער הייתי אז היוםכשהאיר
 בדלא סיירי דשם מרב מירי קשה לא  זהלפי
 למיתלי ליל זה לפי תקשה ואי ק"ש זמןמטס
 בימים רק תלוי דאינו כיון במטתוהדבר
 וכר ימיי כ"ל רש"י בדברי ידוקדק זהגם

 עמד אם בודאי רצ"ל ממטת*יכשעמדתי
 בתורה ולפלפל לעסוק והתחיל בלילהממטתו
 א"צ עיונו גמר לא ועדיין היום שהאירעד

 כשעמד אבל בזמין שהות עדיין יש )אםלהפסיק
 היה אז בהיתר. התחיל לא ואז ביוםממטתו
 קשה אך בלימוד. יתחיל שלא ליזהרמצטער

 דוקם להורות מיבע"י ימ"י כ"ל דתיבת זהלפי
 ליה נפקא מהיכי א"כ לילות ולאאימים
 אמלאכה דוקא דילמא אליהוד גם דקאילרש"י
 דמשמע מצטע*ר מדקאמר ליה דנפקאי"ל
 הענין לעשות בטבע ותשתוקק חושקשהיה
 ומצער דוחק היה ואעפ"כ תפילה קודםהנרצה
 אמלאכה רק קאי ואי עשות להמנע נפשואת
 כמוהו עליון קדוש בודאי הלא צערו היהמה
 ומלאכת עראי מלאכתו היה ימיו כל זהבלא
 דנפשו קאי אלימוד ע"כ אלא עיקרשמים

 , נ"ל בתורה מאודחשקה
 ק"ש הנה ואתפלל. ק"ש שאקרא עדבא"ד

 להורות רבא הוא אך שמיה. דכרמאן
 אפילו לעסוק שלא בנימין אבא דקדקדהנה
 דגם הטועה ויטעה תפילה זמן משהגיעבד"ת
 וא"א התפילה אחר עד קורא היה לאק"ש
 למיסמך  רבעי מודי כ"ע דבשחרית כןלומר
 דוקא לאו דקאמר תפילת*י ע"כ לתפלהגאולה
 לכל תפיל*ה שקורין העולם בדרך הוארק



מהתעלרמה ענב ה' דףמאימתימגיד

 ובה"ד שלתפילה לקאש דדוים החיובקרישת
 1 דזמרה לפסוקי נמיחצאי

 שהשכינה בעיני ונראה וכי לדרום צפוןבדיה
 להתבונן "ש וכר. נכון לפיכךוכר

 כאן עד הטעם לפרזם ז"ל רשתי בא[ןאם
 יש וגם בנימיה אבא בדברי לפרושה"ל

 אזהר"ה כתב הראשון בדין למהלהתבונן
 מה כל לו דהקשה והנראה נכון רקובכאן

 שניי על אומרו א' בגמרא לעילשדקדקנו
 מזה זה רחוקים הם כי וגם ל"ל מנינאדברי"ם
 הלאו וכף אילימא דמקשה ב' וכו'כרחוק
 לא למה ג' כמשתל עלה קאתי צדדיןמב'

 רקנני קסבר לפיכך טעמ*א מאפי מקודםהקשה
 עאל אמר דמש*ה רשרשה קמ"ר  הוהדמתחילה
 להדדי שייך דמישך לדירות דברי*םשניי
 שיהיה א"ע מצער דהיה והיק דברים ב'אותן

 דודינו דברים הב' אצלו שיקוימו לובאפשרי
 מה לטעם מטתו לפני להתפלל רוצהשוהיה

 שיהפוך להמתפלל הצורך ומן אח"כשיתבאר
 כזה בשצפן דירתו והיתה ירושלים. לצדפניו
 אז לדרום צפון בין המטה שתנתן צריךשהיה
 ופניו מטתו לפני להתפלל לו באפשריהיה
 לו באפשר היה לא והנה ירוומלים. לצדיהיו

 היתה לא כי ~רום צפון בין מטתולהעמיד
 מקום בדירתו היה לא כי כזה באופןדירתו
 בין רק לדרום צפון בין המטה להעמידראוי
 המטה לפני מתפלל היה ובאם למערבמזרח
 היה וע"ז ירחשלים. נגד פניו הופך היהלא

 יכולת שיהיה מוכנת דירה לו שיהיהמצטער
 המטה לפני תפלה דהיית שניהם לקייםבידו
 בקפידת המקשה סובר והיה לירושליםופניו
 כמו הוא מטתו לפני להתפלל בנימיןאבא
 מפני להמטה שמירה לישן מטתו עלק"ש

 א"צ כי מטתוו עול הוא ק"ש והנההמזיקין
 לפניי הוא בעמידה תפילה משמ"כלעמוד
 הטעם ידע כי הטעם יואל לא וע"כמטת*ו
 אין דבאמת טעם שאל לא לרדום צפוןועל
 באפשר לו היה לא בנימין אבא רק לזהטעם

 לירושלים פניו ושיהיה מטתו לפנילהתפלל
 לדרום צפון בין נתונה מטתו כשהיתהרק

 אחר בצעפן זה לקיים לו שאפשר אחרולאדם
 מאי המקיצה שאל אבל אחר. באופן מטתויתן

 וכד ממש מטתי לפני אילימא מטתילפני
 סמו"ך לומר א"א צדדין מב' ישל באמתרצ*ל

 וגם ודרום דצפון קפידא מאי דא"כלמטת*י
 ע"כ ליל מנינא דברי*ם שנ"י על אמרלמה

 והטעם ממש מבת"י לפנ"י לומרתצטרך
 לומר א"א ג"כ זה הקווה ע"ז כנ"לוהפירוש
 דבר יהיה שלא למתפלל מנין ר"ידאמר
 למטתי סמוך לעולם תירץ לזה וכרחוצץ

 דאר"ח משום ד"א לדרום צפון ביןוהקפידא
 מטעם בדבר להקפיד ויש וכר המתן כלב"ח
 לס"ד משא"כ בכאן הטעם פירש"י לזהבפ"ע
 וא*כ התפילה מטעם רק בפוע טעם לזהראין

 סובר היה דהמקשה כלום פירש לאדמקשה
 דברי"ם שניי על אמר משיה אדרבא זהלפי

 וכנ"ל אחר שוהן שנים היא הן דשניםלהורות
 ביחד דאסף ודשו בפ"ע קפליא בפ*עוכ"א
 משום הטעם דלתרווייהו רחוקים דבריםב'

 למלחכת מלאכתו להקדים הוא דגנאיגנאי
 להמבקש הוא גנאי תורה ללמוד השפילושמים
 וגם מקודם. נפשו על לבקש שצריךרחמים
 גנאי. הוא למערב מזרח בין המטהנתינת
 בדבריו להקדים דה*ל המהרבתא הקשהוהגה
 התפילה ומח"כ המטה נתינת קפידתמקודם
 לאבא ס*ל דאפשר רשיי דקדק שלזהונ"ל
 הוא למטתו סמיך התפילה דקפידתבנימין
 רק הוא המטה נתינת משא"כ רבאטוהרה
 יונח האלה הדברים ועפיי וכו' להסבנכמין
 ולכל לרשיי הגיד מי שהקשינו מה ג"כלנו

 שלא היינו למטתנו סמונך לפרושהמפרושים
 למטתו סמוך כפשוטו דילמא מלאכהלעשות

 ובין בינו חציצה הוה דלא באופן הצד%
 והתרצן המקלע דכונת מ"ש לפי אךהקיר.
 שיוכי מיציך הענינים ב' שיהיו הצורךדמן

 היה לא וכי אספם למה כן לא ראםלהדדי
 ע"כ הללו דברים משני רק ימיו כלנזהר
 למטת"י סמו*ך נפריש ואם להדדי עריכימהשך
 1 והבן ביחד הענינים לב' שייכות אין הצדמן

 כונתו נראה וכר.  תשמיש דרך להסבבאשד
 תשמי*ש דר"ך עמו אהדתו איןאפילו

 הדבר מדתלה נ"ל וטעמו התשמיש סדרענין
 וכר. מזרח בין ישמש שלא אמר ולאבמטה
 דהדבר וכתבו עמו באשתו תקא כתבווהתוס'



תעלךנחה ע"ב ה' דףמאימתימגידמך

 ס*ל התשמיש מפני אפסתו אצל לשכבגנאי
 אפילו סיירי ע"כ במטה הדבר מדתלהג"כ
 כן פי על אף רק מטתו לשמש רוצהאינו
 יתקפנו אפשר אשתו עם דשוכ*ב כיוןאסור
 ועיין בפלוגתיהע שנ"ל מה זה וישספויצדו

 , תוס'בפסקי
 מנ"ל ידעתי לא וכו' אימא אלא בדרהתוס'

 בהתחלת ועמ"ש הנלענ"ד כתבתיכבר
 כי ק"ש וקדי וכר דשרי ראיה אבלבאיד יהמסכתא
 רמתני ודאי איש שם ק"ש זמןמטא

 משמע( )וכך דאפשר ק"ש זמן כדמטאהפרק
 בגמרא עי"ש ק"ש זמן קודם הפרקשהתנה
 לבאר זעזוס' כוונת נ"ל אך וטריאהשקלא
 דמתני ערירי דשם יהיה לו דהיינוקושייתם
 ע"כ נמי דבכאן  קזזה אעפ"כ לזמןקודם
 במטה הרבד מדתלה זמנה הגיע לאאפילו
 וא*כ ממטת"י כשעמדת*י רשיי מלשוןוכ"נ

 במהרש"א למין עומדת במקומההקושיא
 דשיי לדברי ישובים ועמש"ל כתבתי(והנלע"ד

 רקודם מודה ודאי דרש"י הנראה וכפיז"ל
 , ללמוד מותר ק"שלזמן

 הוויין לדרום צפת בין מטתו הנותן כלגיורא
 מלך במעדני עיין זכרים בניםליה

 עפ"י ג"כ והמחקר הטבע חכמי בשםהביא
 תשמיש בשעת צפוני רוח נשיבת שע"ישכל
 גם נקבה דרומי רוח וע"י זכר הנולדיהיה
 ויצדק לזכרים מועיל צפוני לרוח ההבטהע"י
 דאינו וכו' תמלא וצפניך מהפסוק הראיהמאד

 הוא דוקא דצפון צפון רק בפסוקמבואר
 דברי ישקו שפתים זה ולפי עיי*ש.הגורם
 דהם הדברים פשוטי לפי גם ומקובליםהזוהר
 ראשה המטה שתהא ~רום צמן ביןפירשו

 השוכב האדם והנה ולמערב. למזרחומרגלותיה
 רוח אל להביט יוכל למערב ממזרחלאורכו
 לפירוש משא"כ יביכו. עיניו לנוכחצפוני

 ,המפרשים
 הריונם ימי תמלא בטנם תמלא בד"הרשיי

 לאו אי י"ל ליל, ג"ש זה לפיוקשה
 אבל "ריון ימי מילוי רק נשמע לאג"ש
 ונשמע וקים חי יצא  שהנולד נשמעאינו

 לא אבל בנים. ישבעו בטנם תמלאמהג"ש

 ולא כד לפדים לדיסתי הכדיחז מייצעתי

 לחודה מג"ש דאי וי"ל שהג"ש דנשמעכפשותי
 חמאמים תלד שאהבתו ללמוד לו היה להיליף
 וכו'. תאומים והנה וכף וימלאו הכאכמו
 להורות מילוי נלמוד דקרא מפשטיהע"כ
 נ"לנ בטן אמילוי רק קאי המקובלתדג*ש
 שיהי' ההבטחה כי בג"ש הדבר נלמדלהנה

 הוא תפיל לא ואשתו זכרים בניםלו
 וקיימים חיים יהיו כשהבנים טובההבטחה
 הדבר נלמד ע"כ בע' בעושתיו כשח"ומשא"כ
 עון יכפר רחבים והוא רחו*ם מדת נגדבג"ש
 מדה ג"כ דמיכה עליונים ובמדות ישחיתולא

 בדברי עמש"ל וכו' המתן כל בד"התוס' י והבן עון נושאהשניה
 1 ז"ל ארש"י פליגי במאירשיי

 לדעת הנה זכרים בנים וכו' הנותן כלגמרא
 ודרום בצפון המצוה אין ותוס'רשיי

 השכינה. אימת מפני ומערב ממזרח האזהרהרק
 מחמת לדרום צפון בין בבונה הנותןא"כ
 אימת דהיינו זה כל כשיזכור שמיםמודא

 תאותו למלאות ימהר לא מעשה בשעתהשכינה
 מזרעת ואשה תחילה אהדתו שתזריע עדוישהה
 כרואיה משא"כ כנודע. זכר יולדתתחילה
 להזריע ימהר עיניו לנגד שמים מוראמשים

 1 נ"ל תאותולמלאות

 מכל זה גם נפלים מפלת אשתו איןשם
 הנופלים סיבת ברוב כי הנ"ל מטעםלומר

 התאוה ברבות כשיזריע והגה העוברמכובד
 העובר וכובד חמימות תגדל במתינותשלא

 וישמש עיניו לנגד ית' תוראו כשמשיםמשא"כ
 הפשט לפי גיל ממוזג הולד יהיהבמתינות

 לצפון. דרום בין ולא לדרום צפון ביןוז"ש
 במהרש*א )עיין צפון רק מבואר אינו בפסוקגם

 סטדא היא צפו"ן הכונה עיקר כיועמש"ל(
 1 והבן ויראהדגבורה

 דהם אחרת דרך דלמקובלים ידועוהנה
 למזרח הרא"ש דוקא הכונהסוברים

 שמאלו יד ויהיה לרדום צפון בין המטהורוחב
 לדרום צפוין בין ז"ל ואומדם העולםלצפון
 תחת שמאלו סוד נראה לצפון דרום ביןלא

 שמאלא כי תחבקני וימינו ~בתרלראשי
 מזרעת אהנה סוד ג"כ והוא תחילהאיתער



מזתעלומה ע-א ו' דףמאימתימגיד

 רמז ונ"ל וריקא. וצפונ"ך בפסוק ודשתחילה.
 צפונ*ך בטנם. תמלא וצפונ*ך בחכמהמופלג
 בטלן תיבת מילוי דפנה דייקא ובטנםדייקא
 כמספר תתעד בגי' ף1 י"ת י"ת כזהייא
 דאי*ק רבתי הנון )בהאהב צפוין מניןהשוה
 בטנם תמלא וצפונ"ך וזהו כנודע( ת"שלמנין
 בגי' תתע"ו במילוי הבטן ימלא צפו"ןמספר

 רח"ל יעק*ב יצחאק אברה"ם שלימההמרכבה
 היינו קדישת מלכותא דו"ד צמח ג"כ)חבוא
 ל"ת כזה מדוד הצומח דו*ד תיבתמילוי
 והמילוי הפרי היינו הבט"ן פרי והוא ל"תי*ו
 קדישא למלכותם ג"כ הרומז כנ"ל. בט"ןשל

 ב*ן בטאן וג"כ הבט"ן במקום עמידתהלהיות
 מבואר והנה אור( במאורי חהלכ אותיות ט'עם

 שיש ידין דן בספרו מהר"ש הקדושבדברי
 המרכבה מנין נימין תתע"ו קדישאבדיקנא
 בכונת ע"כ ליריאיו י*י סוד סודו עיי"שהנ"ל
 יהיה כנ"ל הבטאן למילוי כנ"ל צפו"ןמספר
 פנים הדרת לה אין אשה כי זכרים בניםלו
 בנים בנים. ישבעו בטנם תמלא וזהוזקן.
 פנים הדרת היינו בטאן מילוי בהם שישכאילו
 בני*ם שהקשה המהרשאא קושיית )ויתורץזקן
 נחלת  הנה בפסוק והתבונן בהשמע בנותגם
 הבטן פרי שכר הבנים( מן )ואיזהו בניםי"י

 שהוא מילואו היינו בט"ן. של הפרי)היינו
 בעדינו יכפר הטוב והשם האילף אלכפרי
 לבחי' תחילה התעוררו שע"י זה לפיותבין
 ושגבה ורמה שלימה למרכבה יכויןצפו*ן
 צמ*ח ויצמח הרחמים להתעורר למעלהלמעלה
 זה לפי ותבין קדושה נשמה להולידלדו"ד
 מהראוי היה דוד כי נפלים מפלת אשתושאין
 כלום מגרסא לה לית סיהרא כי נפללהיות
 צמח והצמיח המרכבה סוד האבות %ונתנו
 למרכבה המכוין כן כמו עולם עד ולזרעולו

 נפלים מפלת  ארותו ואין ותהלה צדקהיצמיח
 1ילא"פ

 ישבעו דקרא וסיפא וכו' וצפונך בד"הרשיי
 היה לא דגירסתו צ"ל לכאורהבנים

 ראית עיקר דיה דוחק והוא הפסוק כלבגמרא
 קושיית לתרץ דכוונתו לומר ואפשרהתנא.

 קאמר לזה במשמע בעת גם בני"םהמהרש"א.
 בנים הרען משמע ג"כ בטנם תמלאדהנה

  להשמיענו ע"כ בנים ישבעו בסיפא לגלמ"כ
 אדם. לנפש שביעה בהם שיש דוקאבני*ם
 אשתו שאין נשמע דמרישא רנב*י לדעתוהנה
 נשמע לחוד בני"ם דמישבעו דס*ל י"למפלת
 או כנגל. שביעה בהן שיש דוקאזכרים
 היית שבעים בנים שיוליד בני*ם ישבעוי"ל

 אינה שהאהבה משארז*ל ידעת דכברזכרים
 אחר שבע האיש משא"כ מתשמיש.שבעה
 בנים לו יהיו בנים ישבעו וזהוהפועל.
 עסוקים  ומאנחנו  הוה בפועל שבעיםשיהיו
 מדה כנגד מדה הוא תפילתו לו טורפיןגכחרא י דוצפונך קרא ביה דקמיירי תשמיש דהיינובו

 חבירו דעת שנטרפה גרם שהואכמו
 כי וכר. לשכינה שגורם אלא עוד ולאשם בתפילתוי מחשבתן ונתבלבלה פחדומחמת

 עצמו על לקבל מחויב התפילה קודםהנה
 מקיים אינו תיכף שיתפלל לחביתו המתיןולא התפלי כשהוא והנה וכו' לרעך ואהבתמ"ע
 שמקבל שאמר כמו שקר דובר הוא והנההמ"ע.
 עיניו לנגד יכון לא שקרים ודוברמ"ע

 אמר והנה כביכול. השכינה ממנוותסתלק
 יאשמו עתה לבם חלק כי מישראלשתסתלק
 את  שהחריבה חנם שנאת בעון כנודעחלילה

 ! וכו' עדיין ובעוה*ר קדשינובית

 חלילה בעליונים הפירוד בגו דברים ישוערד
 והבן שלמעלה מישראל שתסתלקשכינה

 שמים מלכות שהוא צואר ויעתק בפסוקאומרו
 במחורי עיין צו"ר בגי' ע"ה דההי*ןאלקים

 ! וערה"כאור

 ויהי וכו' הללו לברכות זוכה ע"א ףדף
 כנגד מדה לפרש נראה שלומךכנהר

 על בהמתינו א"ע המשיך שהוא כמומדה
 ושלומאך כנהר שלומו יתמשך כן כמוחבירו
 שלום לו שיש להיות סהצ"ל עפ"ידייקא
 לחבירו שהמתין להיות וגם חבירו. עםואהבה
 יתמשך  כן כמו  היחוד וגרם שהתפללעד

 הים כגלי וצדקתך  בבית  שלום  המשיםשלומו
 ושגבה רמה והצדקה וצדקאה שלו"ם היחודתבין

 1 המע להתעוררות הים כגלילמעלה

 חול מדה כנגד מדה זיעך נשל ויחישם
 חגר*א בספרית שיט יראה בחי'היא

 וכר תירא"ו לא האותי וישלח( בפידכל"ה



תעלומה ע"א ו' דףמאימתימגידמה

 ויחבירו בהמתיע והנה וכו' חו"ל שמתיאשר
 זרע זרעו שיהיו אתו שכרו הנה יתפחד.שלא
 יראה בחי' בו איחר החול כמו מהש"ייראים

 1כנן

 שנים דוקא ובגמרא המתפלל בד"התרס'
 ונראה להתפלל. משמש כביחידשנכנסו

 ודייקו ביחד נכנסו דוקא ללאו דייקודהתוס'
 למצותי הקשבת לו הפסוק של מהטעםזה
 בדותא פירש דלא וכו' נפשו וטורףוכו'

 שנים בגמרא דקאמרו דהא וס"ל יחדשנכנסו
 שנכנסו הגם קאמרינן לרבותא וכו'שנכנסו
 ברבד פושע והטו יזתד מאריך ואחדביחד
 : להמתין צריך עכ"ז מפחד שואינו יורהוג"כ

 דרצ*ל נ"ל להמתין יש בלילה ולכדבאהד
 בלילה להמתין יש חה בבה"כנם

 שתים ומברך בדיה ב' בדף התוס'וכ"כ
 הכונה בתוס' דמפרשי נראה התוס'ובפסקי
 בלילה להמתין יש בשדה בה"כ שהיולדידויו
 בלילה אפילו להמתין א"צ שלנו בבה"כממילא
 דהתוס'. לישנא הכא דדייק כמ"ש נראהולענ"ד
 י אהדדי דבריהם תקשה דלא היכי כיוגם

 וכו'. כך בתוך וצם וכו' היה והר"יבא"ד
 י וכמש"ל דוקא לאו שנכנסו שניםדס"ל

 פירושינו לפי לנו אף להחמיר ונאהבאעך
 דוקא התוס' ולפסקי ביום אפילורצ*ל
 1 בש"ג ועייןבלילה

 הודעה צורך וכו' רשות ניתנה אלמליגמרא
 וטובת מידם מצילנו הש"י איךזו

 הידיעה וע"י לדאות רשות נתן שלאהש"י
 במישור להתנהג דרכינו על לפקח נדעהזאת
 מקום המזיקין ימצאו שלא ומצותבתורה

 ,לקטרג
 תלמים כעין לסוגיא כסלא כי בדיהתרסי

 תלם דפירש אפרש*י בזה הוסיפווכו'
 סימנס. בהאי בעי דמאי בזה מיאנו והתוסיאחד
 הם כמה סימן ונתן מינן אנפישי דקאיע"כ
 לכל תלמים שיש השיעור כמו מינןנפישי
 מימיניה ורבבתא משמאליה אלפאגמרא אאבייי יפלוג דא*כ בזה מיאן ורשייגפן

 מה אך הזה. למספר טעם ממנינעלם
 הם הימינים דהנה נ"ל מימין יותרשהוא

 והשמאלים מ"ע ביטול בסיבתמתגברים

 מ"ע ביטול והנה ל"ת. על בעבורמתגברים
 תורה ביטול ובפרט עידן בכל בעוה"רשכיח
 בפועל ל"ת על עבור משא"כ ואהבהויראה

 1 כ"כ שכיחאינו

 בפ' כדאמרינן וכו' בגושפנקא בד"הרשיי
 לך אודיע חולין בשחיט"ת הבשרכל

 על התימא מן שהוא מה לבבי עם אשראת
 בווחיט"ת בכרם אומרם ותוס' רשיידברי
 התורה מכבוד אינו כי בחוליאן סתם ולאחולין
 לומר האדם ויטעה חול לשון עליהלומר
 בשחיט*ת אמרו ע"כ ח"ו חול דברשהוא

 יחולין
 הכי עבד אביי בר ביבי רב ע"א רדף

 ושתסי עליה רחמי רבנן בעיואיחזק
 הלא ביבי רב ניזוק למה להתבונן ישעכ"ל.
 הכי דעבד מאן רק במקומם הםהמזיקין
 חשש יהיה ראייתו מפני וכי אותםרזאה
 דיבש יש ח"ו אם להתבונן יש ועודהיזק.
 הדבר את חכמים גילו למה בדברהיזק
 להאמין ישראל בן כל מחויב דהנה לומרונראה
 ובמופת בחוש ראיה מבלי חכמיםבדברי
 על מלגלג נקרא מאמין שאינו ומיובנסיון
 בתלמידא בחרא בבבא כדאשכהן חכמיםדברי
 לך דרוש רבי יוחנן לר' שאמר יוחנןדר'
 ריקא איל ראיתי כן שדריכת כמו לדרושנאה

 דברי על מלגלג האמנת לא ראית לאאלמלא
 זה לפי נמצא וכו'. בו עיניו נתן אתהחכמים
 חכמים. דברי את במופת לנסות רשות לנואין
 שהיה ב"ח בריש חולין בשחיטת מצינואבל
 לה קושין הנמלה על והאמר שלמה בדברימנסה
 היה האיך בתוס' והקשו ומושל. שוטרקצין
 רעית שלמה שנתן כיון ותירצו לנסותרשאי
 עצל נמלה אל לך אמר דדתה מותרלנסות
 דברי בכל כיה זה לפי וחכם דרכיה ראהוכו'

 לנסות רשות חכמים שנתנו במקוםחכמים
 ביבי רב בכאן זה משמיעה והנהמותר.
 לנמות רשות חכמים שנתש סודם הכיעבד

 עד ונענש לנסות רשאי היה לא כיואיתזק
 רבים יכפילו שלח וורדי עליה רחמי דבקןובעו
 רשות ונתש הדבר את חכמים גילובדבר
 כיון רע פגע ואין שטן אין ושובלנסות

 1 רשות נתששהם



מטתעלךנ~ה ע"א ו' דףמאימתימגיד

 גם ע"כ הוי מינייהו בכלה דהוי דוחקאשם
 השי"ת מורא עיניו נגד להשים צריךשם
 פניה לשם ולא לשמה התודה לימודשיהיה
 נ"ל וג*כ לקטרג. מקום ימצאו שלאכדי

 פגעים של שיר לומד הלזה לדוחקאסגולה
 וכרעי ששלהי לברכי וכן וכו'. שצדךיפול

 :דמינקפא
 מהראוי כי נ"ל וכו' בכלה דהויוך!ןקא

 אפילו דוחקא יהיה שלא כלהבשבת
 מאמדינו קדם כ*פ כבד כי עם רבתייהיה
 הוא הרגל שלפני השבת הוא כלה שבתענין
 נקרא דיו"ט ליו"ט שבת בין החילוקדזה

 מזמינים והאנחנו הזמנה מלשון קדשמקרא
 היינו בעצמו קד"ש הוא והשבת אצלינוהקד"ש

 והנה למעלה הקדור אל מתעליםשנשמותינו
 לנו, הקדחתה את מזמינים כשאנחנוביו"ט
 אצל להיות צריכין אנחנו ההזמנה בעתע"כ

 הזה הדבר הוא ואימתי אותו "הזמיןהקדש
 אצל אז והאנחנו הרגל שלפני בשבתהוא

 אצלינו שיהיה אותו מזמינים אנחנוהקדור
 שמתאספין כלה שבת ענין וזה הזה השבועבימי
 שנשמותיהם וכיון הקדש את להזמין עםרבתי
 מהראוי אין והמקום הזמן מן למעלה אזהם

 צרות מחמת הוא הדוחק כי דוחקלהיות
 וא והמקום הזמן במחשבות האדםמחשבת
 מבלבלים שהם מינייהו הוא הדוחק אלאהמקום
 דכלה אגר"א לדעתי וזהו הדוחק. "הםיגיע

 אל יתנו הדוח*ק יראו כאסר דהיינודוחק"א.
 והמקום הזמן ממחשבות מחשבתם לפשטלבם
 ע21ר הוא זה והנה להדוחק. גורם זהאשר
 שבת בהתאספות הכונה זה כי דכל"ה.אגד"א
 הזמן מן למעלה הקדש אצל להיותכלה

 : הבןוהמקום

 עפ"י ג"כ הכונה ונ"ל מינייהו דש"היברכי
 בכל שהוא רהט*א דפרק"א אגראמ"ש

 כלה שבת כמו כ"כ מתאספים שאינםשבת
 עיפים והם הדרה2א לשמוע רצים שהםרק

 אינו מצוה לדבר הרץ והנה עי"ז.בברכיהם
 זלא ילכו יגעו ולא ירוצו יגע להיותמחויב
 הדעת את מבלבלים הקליפות להיות אךיעפו.
 שברכיו רואה וכשהאדם לש-ש תהיהשלא
 דעתו ויכוין כ"ז לבו אל לשום מחויבעיפים

 תורה דברי בשמיעת לערבות ע"משילמוד
 דכל"א אגר*א וזהו הדורש. מפיהיוצאים
 לשום הדדווא בשמיעת התכלית שזהודהט"א
 שהיא הדיצה ע"י לו בא וזה כנ"ל. לבואל

 י נ"ל לבו אל ומשיםעיף
 להם שיש בזהר אמרו וכו' דרבנן מאניהני

 אביע שהיה על דרבנן במאניאחיזה
 החמודות. עשו בגדי מדעת שלא שואליעקב
 הסידיו עם מדקדק הש"י איך משמיענוולפיז
 דרבנ"ן מאנ"י ג"כ לרמוז ויש השעדהכחוט
 ומהיכן הנשמה מלבושי שהם הגוף איבריהיינו
 בתורה עסקו הלא בעפר שיתבלו זהיהיה
 היינו משלהם שנהנו דידהו מחופיאוהוא
 קליפת מבחי' והוא לש"ש שלא מעוה"זשנהנו

 : אסורים מדברים נהנו שלא הגםנוגה

 בעלי על לדמי יש וכו' דמנקפי כרעיהני
 ת"ח המהנים דאורייתא תמכיןבתים
 הגוף את המעמידין כרעיים והםמנכסיהם.
 מינייהו הוא מנכסיהם שירדו זה יתהוהומהיכן

 ; לש"ש שלא לענבותשהסיתום

 דבעי מאן האי וכו' למידע דבעי מאהאי
 האפיקורסים לתשובת נ"מ וכו'למחזינהו

 היה והנה חכמים, לדברי מאמיניםשאינם
 בחוש הנסיון שבזולת נראה כי כן לעשותאסור
 ר"י שאמר וכענין חכמים לדברי מאמיןאינו

 האמנת לא ראית לא אלמלי תלמידלההוא
 שנותנים במקום רק וכו' אתה עד"חמלגלג
 אצל התוס' שכתבו וכענין מוהר ריגזתחכמים
 שלמה כי בנמלה הנסיון שעשה חלפתא בןר"ש

 : וכו' עצל נמלה אל לך רשותנהן

 בבה"כ אלא נשמעת אד"ם ש"ל תפילה איןשם
 אפשר וכי רואה כל עין מתמיהיוהדברים

 התפללו והחסידים הנביאים כל והרי כןלומר
 נענה הדגה במעי ואפילו ונענו בבה"כשלא
 והוא בדרך להתפלל ההלכה נפסק ולמהיונה

 אנו מיכרחים ע"כ נשמעת רואין כיוןלמגנא
 וההן אד"ם ש"ל תיבות שנדקדק אחרלומר

 הקדושים דבותינו האמת חכמי מ"שעפ"י
 שצר מהמת עצמו לצורך האדםדכשמתפלל

 עיקר אך ב"כ נענה אינו אחרים על או ע"עלו
 שיש כשרואה דהיינו גבוה לצורך צ"להתפילה
 איזה כביכול יש ע"כ ישראלי לאיש צעראיזה



תעלוליה ע"א ו' דףמאימתימגידנ
 שמים מלכות דהיינו הנשמה בשורשצעד
 וכו' אומרת מה ושכינה ישראל נשמותמקור
 שיענהו ובטוח חסיד כל יתפלל זא"ת עלוהנה
 ח"ו סותם זה שדבר הגם )והנה השמיםמן

 יוכל אדם כל לא כי המתפללים בפניהדלת
 השכינה צער על לו מרה שנפשולהתפאר
 עיקר שזה האדם כשיודע גם עכ"זכביכול
 עיקר על בעצם מתמרמר שאין הגםהתפילה
 קדשו( ממעון יענהו מחשבות היודעהצער
 נשמעת דייקא אד"ם של תפילתו איןוז"ש
 תפילתו רק הוא תפילתו עיקר אםרצ"ל

 נשמעת אין לאדם שיש חסרון עבורשמתפלל
 תפילתו מגמת ישים אלא רצ"ל בביה"כאל"א
 מלכות היינו הכנסית חהו הואשהצער
 ששם ישראל לנשמת הכנסת בית שהואשמים

 ~ךין נקראת הכנס"ת בי"ת ע"כמתכנסין
 ואל הרנה אל ששמר והראיה ביה"כ(בכוונת
 שנק' שמים מלכות )היינו רנ*ה במקוםהתפילה
 תהא שם אור( במאורי עיין הבבודות מצדרנ"ה
 בחי' עבוד רק תהיה התפילה רצ"לתפילה
 הגבורה מצד רנ"ה בבחי' כשהיאמלכו"ת

 ,והבן
 אומרו עוד שנדקדק אחר לפרש ישןעךד

 במקום הל"ל וכו' שם רנהבמקום
 עצום דקדוק והוא התפילה נשמעת שםרנה
 מורו בשם זלה"ה הבעש"ט לפמ"ש נ"לע"כ
 כי רצון שינוי זה שאין נשמעת דתפילההא
 בעולם גבוה במקום הדין לקשר התפילהעיקר

 )והוא אחר אדם הוא לשם הנההמחשבה.
 נפתלתי( אלקים נפתולי מלשון תפילהלשון
 אדים ש"ל תפלה אין בנימין אבא מ"שולפי"ז
 אחר אדם להיות וההתחברות התפילה)רצ*ל
 המלכות מדת היינו בביה"כ אלא נשמעתאינה(
 מרומים לגבהי לעלות לי*י השער הואזה

 בינה המחשבה לעולם הזאת המדהולקשר
 הנה"ד רכיבות בינה היינו רנ"ה במקוםוז*ש
 יאמר שלא ויהיר הדבר הבן תפילה תהאשם

 לנהוג נ"מ וכף בבה"כ מצוי שהשביהמנין י כרצונו שלא דברפינו
 ברועת שלא אפילו ביה"כ בקדושתכבוד
 ד' דרעק דהנה מצויי ענין ונ"להתפילה
 ונשמע מצוי השפי שבהם עשי"ת אלובהמצאו

 השנה ימות ובשאר היחיד תפילתאפילו
 דעשרה ריקם. חוזרת אינן הצבורתפילת

 להם מצוי הש"י ות"כ עמהם שכינהשמתפללין
 היחיד לתפילת אפילו מצוי הקב"הובבה"כ

 וכו' אלקים שנאמד וכו'  לעשרה ומניןשם י שנ"ל מה זה השנה ימיתבצואר
 לעשרה דאי מהפסוק שמעינן הדרשותובי

 בעדת ומדקאמר בעדה נצב אלקים הל"ללחוד
 לביה"כ ואי דחויית של מועד בבית משמעאל

 ומדקאמר מועד בבית נצב אלקים הל"ללחוד
 צורך מאי לדקדק יש שמו ולחושבי מאישם י עשרה לעדה ג"כ ש"מבעדת
 לזה דקורם ונראה דדווא. להךבכאן

 נדברו אז כך. הפסוק פירוש חושביןהיינו
 ליראי לפניו זכרון בספד ויכתב וכו' י"ייראי
 במדריגה שהם הן רצ"ל שמו, ולהושביי"י

 חושבי רק שהם הן י"י יראי ונק' אתםשהש"י
 חושבים שהם רק אתם השכינה רואין רצ*לשמו
 המלך בפני שעומד אחד כמשל והואשמו
 בפני עומד אינו והב' בעצמו המלך מןוירא
 כעת אבל והבן. משמו רק מתירא ואינוהמלך
 שכינה יושבין ששנים שבכ"מ מהפסוקשפירש

 שמוז ולחושבי מאי שאלעמהם
 אז כתיב דהנה לכאן הענין שייכות נ"לועוד

 וכר. ידברו אז כתיב ולא וכו'נדברו
 דת*ח דאמרז*ל הא על הקנה בס דאיתאונ"ל
 המחכים דהויכם שבשמינית שמיני גאוה בויהיה

 בדיבורו חכמתו להלביש יכול אינולתלמידו
 בחכמות משכיל אינו והתלמיד שמינית.רק

 א"כ הדיבור שמינית רק רבו שלמדיבורו
 נ"ל ועפי"ז שבשמינית שמיני לח"חיושג

 לתלמיד א"א האלה הדברים לפי הנהלהתבונן.
 לוקח כשהתלמיד הוא אך רבו. לשכללהשיג
 הנה בזכרונו. הדבר וחוקק שאפשר מהבשכלו
 הזמן בהמהרך אשר הגרעין כזריעת אצלוהדבר
 אמן מדברים שנים כאשר לפ"ז והנהיצמח.
 מדבר בשם המדבר יכונה לא הנה רעהואל

 נדבר יכונה רק דיבורו משיג אית כילנוכח
 כאילו למצוה להם יאשב והנה לנוכח.שלא
 של שכל כל מבין אינו שכ"א הגם הכל.הביט
 יצמח אשר עד בדבר הוא אנוס הנהחבירו.
 שצוה לעלעת אדם יהוב הדרוטא וזהוהשכל.
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 א' סובא. לדקדק יש וכו' דישראל  בשבחייהו תרי אח"נ מ"ש תתבונן ועפ*ז וכו'ונאנס
 התוס' והקשו הזכרונות. בס' מלייהומיכתבן

 נכתבים בספר מעשיך וכל אמרז"ל נמי חדהרי
 אחד גם דודאי יונח הנ"ל ולפי)עמש"ש(
 הזכרונות בסי לא אבל בספר מעששנכתב
 ומשפיע זכר לשון הוא נ"ל הזכרונות ספרענין
 הראשונה מהרשימו משפיע הזכרון כחוס"ה

 הזכרון חקיקת ומאותו בדמיונו. חקוקההנשארה
 ביותר ומבין יותר פעם בכל אצלומתחדש
 מילייהו מיכתבן ע"כ אז מחבירו שקיבלממה

 ן והבן הזכרונותבס'
 הגם דאחד התוס' קושית לתרץ נ"לרעוצן

 שנים מזה למעלה בספר דבריודנכתביו
הדנכתבין ח  שיהיו היינו הזכרונות בס' 
 יצטרכו אשר בעת יעי לפני לזכרוןדבריהם
 ספר נקרא בפ*ע ספר יש הענין ולזהלישועה.
 זכרון בתורה תמצא ענינים ובכמההזכרונות.

 בספר נכתבין כאלה ענינים י"י לפנילב"י
 כל הנה וכר תפילין מניח שהקב"ה מניןשם ביחדי ב' שעוסקין תורה וכיההזכרונות
 הדברים שיאין בצדק ישפוט שכלבעל
 עכ"פ מדע למביני הדברים וידועיםכפשוטם
 לנו ולהודיע לידע אלה בדברים לנוירווח
 מסטורין הנה שהן השי"ת שצונו המצותיקרות
 קשייתנו וע"י לנו אותם וגילה הקב"השל

 והוא למעלה שרשן מתעורר למטההמצות
 היינו במצותי*ו קדשנו אשר ברכתינונוסח
 ובזה מקיימן עצמו הוא שכביכול שלומצוית
 1 הימים כל מצותיו לעשות נפשותינותתלהב

 שהשבועה מזה נשמע תפילין אלו עוזודבזררע
 כמו ג"כ בתפילין הוא חפץבנקיטת
 1בס"ת

 שבראש. תפילין אלו וכר הארץ עמי כלרראו
 דלזפילין לכסות שאין מזהנשמע

 1שבר14ש

 בהו כתיב מה עלמא דמארי תפיליןהנהך
 זו הודעה צורך הענין סוף עדוכר

 מאתנו אהבתו יסור לא הש"י אהגרלהודיע
 וכי כביכול בתפילין כן כתוב הרי כילעולם

 1 וכר דעת עליעלה

 ומי איל וכו' עלמא דמארי תפיליןהנהו
 קוביה משתבח ומי ישראלכעמך

 להשאי זו בקושיא המקשה שכינה זהמהו
 הקב"ה הוא הסוגיא לעצן וכל עלמ"אמאר"י
 קוב"ה מישתבח ומי בעצמו אמר ותיכףקוב"ה
 ישראל כעמך ומי שתירץ התרצן ב'וכר.
 דתפילין שבילין ליה נהירין דהיוהואיל
 של הפסוקים כל שהניח זה מהו עלמאדמארי
 ומי המקשן שאל ג' דד"ה הפסוק ותפסתורה

 זה וכי דישראל בשבחייהו קוביהמשתבח
 וכי ישראל עם לא אם ישתבח מי ועםחמיה
 קדשים בית את שהחריבה האומה עםישתבח
 וכי היום ער אדמה מלכי מכל לנווהרעו
 וספרר וצרפת ותרשיש הרשעה יון עםישתבח
 סגולתו עם ישראל עם רק להשתבח איןהלא

 ונ"ל אתפאר בך אשר ישראל צווחוהנביא
 קדש דנגד שמע. פ' על רק מיבעי לאדהמקטוה
 למצוא שיש להתבונן יכול היה יבאך כיוהיה
 שבח מבואר בקד"ש דהיית נגדם פסוקאיזה
 למצוא יכולים כן כמו ממצרים שהוציאנוהש"י
 לסגולה הש"י שלקחם ישראל שבחפסוק

 בישועתו ובטחו במצרים נפלאותיו בכלוהאמיש
 כנגר אבל א"ש והיה יבאך כי והיה כנגדוכן

 הש"י אשר מבואר שלנו בתפילין הנהשמע.
 אלקים. עוד ואין אחד י"י הוא אלקינוי"י
 רק אלו"ק בנמצא שאין תפילתינו זההנה

 בתפילין להיות צריך זה נגד הנה אחד.אלקינו
 לכאורה אחד. עם ישראל כ"א לו שאיןדקוב"ה
 אמת הן הנה כי להיאמר שא"א דברהוא

 אם אעפעף העמים מכל סגולתו עם הםישראל
 שיש עשיר וההוא האדם אח ומפאריןמשבחין

 דינרי אלפים ע' לו יש וגם זהב דינרי אלפיםלו
 את גם מזכירין אם שבחו תגדל בודאיכסף
 מזכירין אין אם  שבחו שזה אפ"ל והאיךהכסף
 תפילין המקשה אמר לזה הנה הכסף. אתכלל

 על וקושיתו בהו כתיב מה עלמ*אדמארי
 דמארי שמע בפ' שיבואר אפשר האיךשמע
 הוא הנה אחד. גוי ישראל לו שישעלמא
 הנה שלו. ג"כ האומות וכל כולה דעלמאמארי
 תגדל ביותר עכ"ז סגולתו הם שישראלהגם
 ומלואו העולם וגם ישראל. לו שיש באמורשבחו
 ישנו התרצן לו השיב והנה האימות. כלעם

 גוי ישראל כעמך ומי בו מבואר אהדפסוק
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 קובייתו המקשה ביאר שוב והנה וכף.אחד
 דישראל בשבחייהו קוביה משתבח ומיואמר
 דישראל בשבחייהו לו ההא השבח וכירצ"ל

 כשיתפאר שבחו תגדל יותר הלאבלחודיהו
 האומ.ת כל עם קרובו עם ישראל אשרוישתבח

 את דכתיב אין ומתרץ ממשלתו תחת הנההן
 חטיבה אתכם אעשה ואני וכו' האמרתי"י
 נחמד דבר תשוקה רצ"ל חטיבה בעולםאחת
 סגולת לו שיש מי למשל כמו משערבלי

 ג"כ לו ויש טובות ואבנים ואדרכמוניםמלכים
 אותו משבחין האם חרס כלי מקידות וכמהכמה
 אין אשר מלכים סגולות וכמה כמה לושיש
 מקידות אלפים כמה לו יש וגם לערכם.משער
 הכלי כלל יפקדו ולא יזכרו לא הלאכ"ח
 שלכים הסגולות השבח בערוך הבזויםחרס
 ואינם מלכים הסגולת נגד הם וכלא הםדכאין
 שהבטיח וזה עמהם. המציאות סוג תחתנכנסים
 אחת חטיבה אתכם אעשה ואני לישראלהש"י
 אפילו עמכם יכנסו לא האומות כל אשרבעולם
 והבן מציאות לאיזה להתחשב צירוףבתורת
 והייתם תורתו בנתינת לעמו הש"י וז"שהדבר
 סגולת הסגולי דבר כעין העמים מכל סגולהלי

 הארץ כל לי כי לשוים ערך איןמלכים
 עמכם אומה שום יפקדו ולא יזכרו לאואעפ"כ
 לי שאתם תבינו בזה צירוף בתורתאפילו

 . והתבונן ביןסגולה
 ביתא בחד גדול גוי ומי גדול גוי מי כישם

 אלקים אהגר גדול גוי מי כיבפסוק
 מטר )נותן אליו קראינו בכל וכףקרובים
 גדול גוי ומי ישראל( תפילת ע"י הארץע"פ
 זאת הנה צדיקים. ומשפטים חקים לואשר

 מצותי אל תשמעו א"ש והיה נגדהפרשה
 גוי ישראל כעמך ומי ישראל אשריךשם י המטר וענין המצות קבלת בושמבואר
 ישראל שמע כנגד שהוא מבואר זהאח"ד
 : אח"ד י"יי"א
 מקרב גוי לו לקחת לבא אלקים הנסה אושם

 בכורים( מלחמת )הוא ובמלחמהוכר
 ויהי יבאך, כי והיה נגד מבואר חזקהוביד
 קדו*ש עם ולהיותך וכו' עליון ולתתךשם י בכור כל י*י ויהרג וכו" הקשהכי
 מכאן ולהמבין בכור כל לי קד"ש נגדוכו'

 בסדר וסייעתו דרגשי לסידודא רבתיסייעתא
 י הפרשיותהנחת

 בתפילין בשלמא בהו כתיב מאי בדעהרשעי
 קדש א"ש והיה שמע כתיבדירן

 נקט למה ממני דעת פ14אה יבאך כיוהיה
 בתורה, וסידורן בבתים הנחתן כסדרשלא
 הגהיק מנכדו ושלום חיים אות בספר]עיין

 שמתרץ מה ט' אות כיה סי' זי"עממונקאטש
 תפילין הנהו בד"ה רבנו של בד"ק )וגםבזה

 לתרץ יש שמע, מפ' היה הקושיאדעיקר
 )המגיה([. ר,ם"י(דברי

 מלא דמקרא באדרעי כתיבי וכולה גם,ע"ב
 , עוזו ובזרו"ע וכו' נשבעהוא

 את משאייל כבוד דרך הוא בו משאי"לשם
 האזן, את לשבר שכ"ז הגםאחרים

 ששמע דרצ"ל נ"ל עבדו קול שומעשם
 כמד"א עב*ד נקרא שמתחילהליצה"ר

 לבא רגיל שהיה וכיון עבד"ו מנוערמפנק
 נקרא היצה"ר לקול עדיין שמע ולאלביה"כ

עבדיו
 דכיון וכר מצוה לדבר אם לו נוגה ואיןשם

 למימר ליל חשכי"ם הל"ך אשרדכתיב
 והפסוק הלזו לדרשא ע"כ ל"ו נוג*ה ואיםשוב

 : בקיצורתפס

 בזה הנכון וכו' משום מ"ט וכו' בטחשם
 שנקרא הסיתו היצה"ר דודאיכמ"ש

 עת בכל צדקה עושה פרנסה משוםמצוה
 י וכד לבטוח דצ"ל מצוה אינו קאמר4זה
 לו נוגה ואין חשכים הלך אשר בד"הרשיי

 אשיר חשך למקום הלך עתהאשר
 אלו התיבות לפתחיי מלהשכי*ם עצמ"ומנע

 כל שציין תראה הנה אך בפירוריו.מיותרין
  עגיה ואיין דהנה הוא אך כזאת ולמההפסוק
 הלך הרשות לדבר אם דוקא מתנאי הואל"ו
 שאלה. דרך האזן את לשבר הוא כביכולוהנה
 חשכי*ם הל"ך אש"ר מקודם אומר גזרואיך

 לו נוגה מצוה נר מצוה לדבר הלךדבאפשר
 מלהשכי"ם עצמיו מנ"ע אכי"ר פירש"ילזה

 רצ"ל רק עונש דרך זה שאין רצ*למפתחיי
 אדם כעיט לפתחי מלהשכים עצמו מנעשעתה

 י הפתח למצוא נלאה אהגר בחשךההולך
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 מצא ולא בביה"כ בא שהקב"ה בשעיהגמי

 הא מקשים רבים כועס הוא מיד י'בה
 ואתיא שכינה קדמה עשרה לעילאמרינן
 חמר ולא וכו' שהקב"ה בשס"ה מדקאמרונ"ל

 דהיית שעה אאותת להורות וכר באכשהקב"ה
 באותה %ם אבל ומתיח שכינה קדמהודאי
 להתקבל מת%הרין הם ועדיה הקב"ה שבאשעה
 בד"ה ע"ב ב' דף בתוס' עיין וכו' הואמיד

 דקאמר ועי"ל ומש"ש. וכו' שהענימשע"ה
 עשרה בה היה ולא קאמר ולא מצ"אולא
 הוא כשיודע כי מצא ולא להורות הואע"כ
 עבר כי מצא ית"ש אצלו נקרא שיבואויתיש
 נקרא לא אבל ית*ש אצלו שוין והוהועתיד
 ובאה"ק יבואו שלא לפניו כשגלוי אלא מצ%לא

 , אחרתדדך
 וכו' בעזרו אברהם אלקי וכו' הקובע כלשם

 ]עיין וכו' מקום דקבע מנ"לואברהם
 הדברים )המבלה*ד([ ש"ז אות דפרקאאגרא
 רק השכר מבואר אינו דבפסוק כיוןתמוהין
 הל"ל לא מקום דקביעות חיוב מאברהםדנשמע

 ויכתיב לתפלה מקום לקבוע שצריך מניןרק
 שלא למתפלל מנין כמש"ל וכו' אברהםוישכם
 ויסב דכתיב הקיר לבין בינו חוצץ דבריהא
 בעזרז. חזקי' אלקי שם אמר הלא וכויחזקי'
 כשנדרש רק השכר לומר רז"ל דרךמוין

 מהפסוק נמי דרשו דבכאן והנרצהמהפסוק
 דנשמע וכף המקום אל בבקר אברהםוישכם
 בשחת ויהי אמר ואחכר מקום קביעותמכאן
 אברהם את אלקים ויזכר הככר עדי אתאלקים
 מיותר הפסוק כל והנה וכוי. לוט אתוישלח
 רצונו עשה שהש"י שמשמיעם רז"לודרשו
 ביקש שלא הגם אברהם של בלבו שהיהמה
 צדקת גדלה שכ"כ מכאן נשמע והנהעליו.
 %פילו טובות לו ק~ןה שהסויי עדאברהם
 למה והנה עליהן. התפלל שלא עניניםאותן

 שנלך להודיע ע"כ זאת התורהכהגמיענו
 ואז כצדקותיו לעשות אבינו אברהםבעקבות
 נדע לא ואנחנו המעלה לא"ע אנחנו גםנזכה
 שגרם אבינו אברהם עשה הצדקה מןאיזה
 שאברהם בכא התורה מדגילתה אבללזאת
 שואת התורה שגת ע"כ לתפילה מקוםקבע

 שבין החילוק וזה המעלה  לזורע טרםהמצוה

 הבקשה. קודם העווור מיקרי עשר לישועהעז"ל
 ושש הבקשה אחר העוזר מיקרי מושי*עאבל
 הבקשה. קודם )היינו בעזר"ו אברהם אלקיבכאן
 שלא לאברהם עוזר שהיה בדרך רש"יחרש
 בטעם והנה והבן( עזרו והש"י לוט עלביקש

 כשקובע דהנה נ"ל לזה גורם מקוםדקביעות
 אותו הנה התפילה אותיות בו לדברמקום
 הכנה שהוא בס"ת השרטוט כמו הואהמקום
 הדיבור טרם המחשבה וה*ס האותיות"קיבול
 היית חפץ דברי למצא שלמה בק"שתיש

 הנעלמים אותיות החפז שה"סשרטוט
 גורם מקום קביעות התבונן ומעתהבמחשבה
 אענה ואני יקראו טרם גם המבוקשלהשגת

 טעם לבבי עם איבר את אודיעךרערז4 1 לחיכך ויונעמו הדבריםהבן
 התפילה דהנה לתפילה מקוםלקביעות

 נגד מכוין השמים שער דרך לילךצריכה
 בכ"מ לשם פניו להפוך צריך ע"כ קה"ץבית
 ג"כ מלא החלל כל והנה מתפלל הוא%שר

 מינן נפישי אינהו כמשארז"ל אחרניןמסטדין
 ממקום א"ע לדחוק התפילה צריכהוהנה

 עוברת והנה השמים שער נוכח עדהמתפלל
 הנ"ל הסטרין המה ולסטים חיות גדודיבמקום
 עילה איזה וימצאו כשישכחו סכנה דובשויש

 כשהתפיפה %בל התפילה %ת ח"ז יטרפולקטרג
 אותיות אזי גדולה בכוונה הסדיק מפייוצמת
 החוחים כל ומכריתים בכח לוחמיםהתפילה
 למלקיט מסילה ~המים בדרך אהגרוהקוצים

 ממק-ם מסילה בכאן יש ממילא השמים שערעד
 אח"כ שוב וכשמתפלל השער שכח עדהמתפלל
 התפלה שתעבור לו בניקל אז ההואבמקום
 מסילה יש שכבר כיון למלחמה יצטרךולא

 פעם בכל אזי מקום קובע כשאינומשא"כ
 %ברהם אלקי תאש והבן חדשה למסילהיצטרך
 הקמים נגד לאברהם עוזר שהיה כדרךבעזרו
 לקמן ג"כ וג"ש והבן מידם הצילו אשרעליו

 . תחתיו נופלין אויביו וכו' הקובעכל
 אברהם אלקי לתפילתו מקום הקובע כלע"ב

 עוווד שהיה כדרך ברשיי עייןבעזרו
 שבין החילוק בקונטרס מעש עייןלאברהם
 מבקש כשהתשע נקר% ישועעה לישוע"העטר
 ועז*ר המבוקש אחר לו ומושיע המושיע.מן
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 בלש לו עוזר המבוקש יבקש בטרםנקרא
 יאמר שם לאשר מקום הקביעות והנהבקשה.
 המחויב השרטוט כדמיון הוא תפילתוגותיות
 השרטוט והנה התורה. לאותיות הדיןעפ"י
 האותיות נכתבין בטרם גם "אותיות מקוםהוא
 אותה מגבילין בטרם הנעלמה "תורה בחי'הוא

 הוא. מאמר נמי בראשית תבין והנהבאותיות.
 מהרס"ב הקדחם )כמ"ש מאמר נכתב לאאבל

 ועדיין באותיות כביכול הוא המאמר כיזצוק"ל(
 א"ת אלקים ברא בראשית ע"כ אותיות היולא
 הקדוש )כ"כ אותיותהיינו

 תתבונן וא"י הנ""
 שרטוט כעין כביכול הוא האותיות גייויבטרם

 דברך ראים הפסוק פירוש זה לפיותתבונן
 נפקא אמ"ת דברי יושר וכתוב דמפסוקאמ"ת
 היינו דברך ראתם וזהו התורה. לכל שרטוטלן

 רק ויאמיר נכתב לא בראשית הראשוןהמאמר
 ומעתה שרטוט. בבחי' כביכול אמ"תהוא

 המקים הנה לתפלתו. מקטם הקובעתתבונן
 בטרם גם הנה האותיות. אל שרטוט כעיןהוא
 בעזריו. אברהם אלקי באותיית מבוקשויבקש
 הבקשה קודם הוא עו"ד דהנה וריקאבעזר"ו
 השמים תולדות אלה דייקא אברהם אלקיואומרו
 באבדה*ם בהברא*ם הראשון( )במאמרוהארץ

 להשכיל בדעתך ותוסיף הבן ואתהכמשארז"ל
 קוראיו לכל י*י קרוב בפסוק עיניךויאירו
 מזד מקום קביעת באמ*ת יקראוהו אשרלכל

 אמת דברי יחמר וכתוב אמ"ת נקראהשרטוט
 עדיין הוא כשהמבוקש יעשה יריאיו רצוןאז

 כן פי על ואף האותיות גילוי טרםברצין
 ישמע השועה אותיות ישמע שועת"םהד"ת
 דברי עליו ערבים כי ויושיעם אח"כהש"י
 יכפר הטוב והשם גיל לתפילתן, ומתאוהדודים
 יאמר שלא ויהיר אפשר. בדרך דברינווכל

 1 כרצונו שלא דברפינו

 להתבונן יש וכו' אומרים וכשמת בעזרושם
 למה חיותו ובחיים כשמ"ת דוקאלמה

 לדינא נ"מ אין חיותו דבחיים ונראה יאמרולא
 להרבות לו אסור דהספדן הוא הדין כשמתדק

 שנפרעין וכשם בו היה שלא מה הנפטרבשבח
 שהיה הספדן כשיגדע בכאן ומשמיענווכו'.
 לומר רשאי מקום דקביעות טובה מדהבו

 1 וכו' מתלמידיו חסיד ענייועליו

 דבזמניהם הפירוש שמעתי חסיד אי עניואי
 רק בבה"כ קבועים מקומות להם היהלא

 עמד פנוי מקום מוצא קוהי' במקום אדםכל
 לקבוע רוצה היה כשהאדם והנה להתפללשם

 מכת להיות צריך היה קבוע מקוםלעצמו
 מהדאשונים להיות עצמו לזרז החסידיםהזריזים
 הקבוע מקומו את אחרים יקחו טרםבביה"כ

 העומדים הענוים מכת להיות צריך היהאו
 לא המקומות שאילו וכיוצא הפתח אצללמטה
 במקומות לעמוד רוצה כ"א כי האחריםיקחו

 בקביעות נזהר שהיה אדם לפי"ז והנההגבוהים.
 עניו שהיה או חסיד שהיה או בודאימקום

 . חסיד אפי עני"ו א"י עליווז*ש
 המזד עפ"י ג"כ לפרש אתי מקום ישדהנה

 אית דהנה לתפילה מקום קביעותסוד
 סוד למשייה תפיל"ה אית תפילה ואיתתפילה
 בראש שיר תפילין של קשר למשה ושהראולאה
 אית היסוד עטרת לדו"ד תפיל"ה ואיתהנ"א
 לאג"א מרמז מקום אית מקוים ואיתמקוים

 הז"א ויק מקום ואית ואית קס*א ע"במילוי
 והנה אור( במאורי )עיק א"ל ו"פ מקוםנק'
 מקוים בקובע כוונות ב' לומרנוכל

 מקום קביעות קובע אחת כונה היינולתפיל*ה
 רח"ל. י*ד של לתפיל"ה כנ"ל הז*אהיינו
 היינו מקוים קובע ב' כוונה לפרש ג"כונוכל
 המוחין קבלת וכע"י יסוד היינו לתפילהאו"א

 מוליד אינו קטן כנודע היסוד ישפיעדגדלזת
 נק' וחסי"ד באימ"א הוא ענו"ה והנה יגדל.עד

 אורייתא מחבר דהוה דוד כגון קונו עםהמתחסד
 דף פנחס בר"מ כ"ז )עיין קוב"ה עםדלעיל"א
 תורה מחבר נוהיה פשוטו לפי והכוונהרס"ב(
 זוין חיבור היינו שבע"פ תורה עםשבכתב
 לחבר כוונתו אם לתפיל"ה מקום הקובעוהנה

 לתפלה מקום( )שנק' מ~*א המוחיןולקבוע
 אימא מצד ענייו נק' דזוא( יסוד עטרתלהיינו
 היינו המקום ולקבוע לחבר כונתו ואםבינה
 חסיד נק' מלכוית היינו לתפיל"ה דז*אקצוות
 עליו וג"ש עניו אי חסי"ד אי עליוז"ש

 אברהם וישכם בפסוק דהנה א"א שלמתלמידיו
 להמקום אברהם וישכם לשיאמר די היהוכו'

 להורות אשפר ותיבת אל תיבת ואמר שםשעמד
 בגי. איל רפ היינו המקומות ב' כוונתעל
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 בין ואש לבינה. מרמז אשיר ותיבתמקוים
 והשם א"א של מתלמידיו הוא כך וביןכך

 למיע"ל אבל למיפ"ק אלא אמר"ן לאשט י משגיאות ויצילנו יכפרהטוב
 ודאי אמר*ן ל"א האי למירהטמצוה

 דהיינו ז"ל והרי*ף מהרש"א כדבריהנכון
 כי למירהט מצוה אח"כ למיעל כדישיוצא
 ואפשר הביאה למהר בכדי היציאהנתיצת
 שאוסר דד*ח דטעמא נימא דלא היכי כילומד
 שעמד שמים מורא מחמת הוא גסהפסיעה
 מחויב עליו מלכותו עול וקיבל ממ"פיפני

 בהכנסו כש"כ לפי"ז הו*כ ומורא בכובדלהתנהג
 ור"ח ומורא במתינות לילך שמחויבלבה"כ
 דר"ח דטעמא אביי קאמר לזה קמ"לרבותא
 לא טעמא והך כמשא עליו נראה יהלשלא
 ואפשר למירהט מצוה ואדרבה בכניסהשייך
 משמע היוצ"א שאמר ר"ח ודאי דהנה עודלזמר

 לא אמר והנה דמי שפיר בכניסה האמדיוקא
 למיעל אבל מדיוקא משמע גסה פסיעהיפסיע
 אין במרוצה לרוץ אבל גסה פסיעהיפסיע
 פסיע"ה בדוק"א אמרן לא קאמר לזהנשמע
 אבל גסה פסיעה ר"ח דייק לסיפק אלאגס"ה
 הדיוק לענין ממילא למירהט. מצוהלמיעל
 ל"א וקאי דייקא גסה פסיעה ר"ח אמיר4א

 לומר אפשר והבין גסה אפסיעה רקאמר*ן
 דנדנה במיוצא קמיל רבותא דר"ח דה"אעוד

 כעוזיה דנראה ורהיט בהנכנס מכש"ככמשא
 אהמר המרוא לגמור למהר ורוצה קבעתפילתו
 נראה ועוד וכו'. אמרן לא אמר לזה לחוקעליו
 עצמה בבה"כ צ' סי' המגיא מ"ש עפ"ינפרש
 טעמא י"ל ולפי"ז המוריס מפני בנחתילך
 כש"כ וא*כ הוא הכין משום ג"כ ביציאהדר"ח
 דטעמא וכו' אמרן לא אביי אמר לזהבכניסה
 עוד ועמ"ש וכה מצוה בכניסה משא"כ משאמשום
 שם כתב צ' סי' האיר דברי עפ"י נחמדפ"
 לביה*נ בלכתו הדרך בכל לרוץ מצוהיאין
 למחוז רץ רק לביה"כ ביהולך עדיין ניכרדאינו
 ונהולך דניכר לביה"כ סמוך בהיותו רקחפצו

 בשם( הביא לזה למירהט מצוה אזלביה"כ
 % יש הדרך בכל שכנה"ג באסם הביאהיחיב
 אמר ר"ח דהנה לפרזם יש ולפרז עי"ש.לרץ
 רק מיקרי לא היוצא וכוו מביה"כהיוציא

  הולך הדרך בכל אה*כ משא"כ לביה"כבסמוך
 חילוק יש דבדנפיק אמר ר"ח ולפי"ומיקרי
 היינו מביה"כ הריחוק בין לביה"כ סמוךבין
 דיש אמרן לא אביי אמר וע"ז הדרךבכל
 )וגירסת למיפק אלא לרחוק ספנך ביןחילוק

 )איו למיעל אבל לפי"ז( יותר תצדקבדנפי"ק
 חילוק הוין הדרך בכל למירהט מצוהבדעיי"ל(

 נרדפה ונדעה שנאמר והראיה לרחוק סמוךבין
 הליכתנו נדע שאנחנו כיון רצ"ל וכו'לדעת
 אעפ*כ לאחרים ניכר שאינו אע"פ הוא י"יאל

 לא ריב"ל בשם דר"ח הא עוד י"לוהנה י לרוץ מחוייבים היינונרדפה
 וכו' ונדעה דאביי הפסוק לראיההביא

 דה*פ בזה י"ל וכו' ילכו י*י אחרי הביארק
 לרבנן חזינא הוה כי מריש אמר ר"זדהנה
 מתליין קא אמינא בשבתא לפרקא רהטידקא
 אחרי דכתיב וכו' דר*ת להא ד,במענא כיוןוכו'
 דר"ז הוא כך ופירועי וכו' כאריה ילכוי"י
 וכו' נרדפה ונדעה דאבים מפסוקא ידעג"כ

 וכו' נרדפה אז כולנו כשנדע ונדעה כךופירשו
 לדבר שהולך לכל כשניכר למצוה ספנךהיינו
 הליכתו ניכר דואים דדרך בכל משא"כמצוה
 לרבנן דחזינא כיון בריצה מצוה איןלמצוה
 קא אמינא הדרך בכל היינו וכו' רהטדקא

 וכו' דר*ת להא דהעמענא כיון וכו'מחליין
 אפילו היינו לעולים וכו' אדם ירזץלעול"ם
 י*י אחרי דכתיב והראיה המצוה מןברחוק
 בטרם מרתוק  שהשג שהאריה כמו כאריהילכו
 ברחוק גם ילכו י"י אחרי כן הטרף אליבא
 דפירושו ונדעה פסוק על ולימד זהובא

 שהוא בעצמו  הרז אל נודע רק הדשכ2והרבר
 ונדע*ה דקאמר והא לרוץ מצוה מצוהכדבר
 . ודו"ק דעלמא ורצים יודעי*ם היינו רביםלשון
 כיון וכה חזיאל הוה כי מריש ר"זאמר

 ישו י*י אחרי וכו' דר"ת להאדשמענא
 וכו' ונדעה דאביי מפסוקא בשד למה הנהוכר.
 ותביןז הא"ר דברי לפי בסמוך מ"שעיץ
 צן בסי' הטור דברי עפ"י לפרש ישרעדך

 %כחורה לבי"*כ ההולך לדוץוצדיך
 לא אמר אב% והנה חיוב והגמע צרייךלשון
 הנה למרהט מצוה למיעל אבל וכראמרן
 ברהיט דרבנו נ"ל לחובה %א קאמרלמצוה
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 משום וזת דוביי מפסוקא בשד למה ליהקשיא
למירהט מצוה בשבת דגם מוכח איןדמאביי
 מבואר אין וכו' ילכו י"י אחרי מפסוק גםהנה
 ר"ז גם דודאי לרבינו ליה ניחא ע"כשבת
 ונדעה סובר היה אבל דאביי מפסוקאידע

 נעשה שאנחת בעדינו מדבר הוא וכו'נרדפה
 מאת בציוי בחיוב אינו אבל וכף נרדפהכזאת
 אמד ע"כ דחסידי מילי כעיז הוא רקהש"י
 לפרקא רהטי דקא לרבנן חזינא הוה כימדיש
 הוא כי שבתא רבנן מחליין קא אמינאכשבתא
 וכו' רגליך משבת תשיב אם קבלה מדברילאו
 תדחה ואיך הש"י מאת ציוי הוא דבר י"י פיכי

 מאת ציווי מד"ק לאו דחסידי ממיליחומרתינו
 לעולם וכו' דר"ח להא דשמענא כיוןהש"י
 ילכו י"י אחרי שנאמר בחיוב וכו' אדםירוץ
 עשה ותבא הש"י מאת ג"כ ציווי הואוכו'

 דחותה רבינו שפט מזה ודו"ק ל"תותדחה
 אמרן לא אמר אביי דענה ועי"ל דוקא לרוץהיא
 וכתבנו למידהט מצוה בדעייל אבל דנפיקאלא
 יא ה"פ והרי"ף המהרש*א דברי לפילעיל
 היוצא אבל בהחלט לצאת היוצא אלאאמרן
 לפית והנה למירהט מצוה אח"כ לעיילכדי
 מהדש לביה"כ הליכה מענין כלל אביי מיירילא
 כיון שבתא רבנן מחליין דקא ר"ח קאמרע"כ

 וכד, אדם ירוץ לעולם דר"ח להאדשמענא
 הוא חובה מצוה לדבר מחדש הליכהאפילו

 : והבןלרוץ
 לא כי דזחקא ולא רהט"א דפרקאאקרא

 בפרקא שבת בכל כ"כ דוחקהיה
 כלה בשבת כמו כ"כ מתאספין היו לאכי

 מינייהו דשלהי דרבנן ברכי בהניועמש"ל
 הפירוש בזה גם דוחקא דכלה אגראשם יותבין

 בודאי מביניו הכל היו שלא רש"יכמ"ש
 שהיו כלה בשבת כי רהטא אמרולא

 מתאספין היו לדלתא מיוחד זו והיהמתאספין
 י לרוץ צריכין היו ולאקודם

 מכוין אדם כל אין כי סברא לשמעתאשם
 לנחם יודע אדם כל אין כי שתיקותאשם המבראי שכר ומקבל לאמיתההלכה

 נחמיש בהדי לן אית מאי לח.[ ןב"קכמ"ש
 י השתיקה שכר ומקבלדבבלאי

 בתענית היחשב לפעמים כי צדקתאשם
 בתעניתך דיתיב רב בי' ובר חוטאנקרא

 להספיד יודע אדם כל אין כי דלויישם י הצדקה שכר ומקבל שירותיה כלבאליכול
 שכר ומקבל וכו' שנפרעין וכשםכראוי

 1 קולותקולי

 להספיד יודע אדם כל אין כי דלויישם
 בשה כלה ובאמירת הכלה עםבריקוד

 דמיא להיות בעצתן בטוח אדם כל איןכי
 החתן את רק משמח ע"כ ככשוראבעיניו

 י שכר ומקבל בלבדבדברים
 תיבת דקדוק וכו' ביה"כ אחורי המתפללכל

 אביי מ"ש לפי ובפרט מרבה מאיכ"ל
 דהמהדר קאי אדם אכל לא הנה וכו' אמרןלא
 כל דמרבה והנראה בה לן לית לביה"כפניו

 בקאי ומיירי למערב התפללו דבבבלהמקומית
 שמתפללין במקום והה"ד למזרח ביה"כאחורי
 למערב ביה"כ אחורי בעומד האיסורלמזרח
 תוודא הרוחות לשאר שמתפללין במקוםוכיוצא
 מחכיה צ' סי. הטוזע"ח על הב"ח קושיותלה
 הבה*ט בדברי עוד ועמ"ש בה"כ אחוריולא

 האיסור ידע לא אם להתבונן יש רש"ענקרא י ה' אות צ'סימן
 ובאם לשמ"ע יכונה ולמה הואשוגג

 נקרא עד"ח העובר כל ודאי ועובר האיסורידע
 האיסור יודע באיש אפי' דה"ק וצ*לרשע
 שמתפלל כזה מקרה לו שנזדמן רואיםואנחנו
 בודאי כי רש"ע לקרותו מותר בה"כאחורי
 הרקוע שבט בידו שיש לולי כי הוארשע

 נראה להיות לו נזדמנה לא אחריםבענינים
 אפילו המתפלל כ"ל נמי ידוקדק ובזהככופר
 אמרו ידוקדק דלדידהו תר"י בדברי ועמ"ששוגג
 באהיל צ' סי' בפרמ*ג ועיין עמש"ש רשענקרא
 הגירסא על מתמה המהרש"א וכו' אליהוחלף י לעדות פסול אפשר רשע שנקרא אימתי ט'אות

 החטא על יהרגהו דאליהו ס"ד האיךהלזו
 ריבע היה דודאי ניחא בסמוך ולפמ"שהזה

 ; אחריםבענינים

 והנראה מיותר חצייה תיבת חזי"ה וכו'חלף
 דדוקא הרמב"ם בתשובת מ"שעפ"י

 בחצר אבל ביה"כ אחורי מגולה במקוםכשעומד
 ביה"כ לכותל שנסמך בנין קובר או ביה"כאחורי



תעלומה ענב ו' דףמאימתימגיד
 לביא"ב אחוריו אפילו שם ומתפ, עומדוההן
 לו מנין זו לכאורה נודע לא והיה בה. לןלית

 היו ביה"כ פתחי כל ביה"כ אחורי בדיהרקותי י נ"ל מגולה שהיה הזיה מתיבת ידקדקונראה
 לפי וכף. למזרח ואחוריהם וכרבמזרח

 כתוס' הדין לענין ס"ל ברשיי שלפניתהגירסא
 הם ןמהסוגיא[ )מהסוגים( שבפירושיםרק

 אחרת גירסא היתה התוס' ולפנימחולקים
 ]ועיין י שברי"ף ברשיי כחצבה והיאברשפי

 ממש הפירוש שלפנינו שלפרותייבמהרש*א
 )המגיה(( התוס'כפירוש

 לכאורה תר אביי לה מוקי דריה והאבאיד
 אך הזה. לשון ביתור כוונתו נודעלא

 שיתפלל הקפידא עיקר פירושו לפי דחנההוא
 במערב כשעומד וא*כ מתפלליו ומהצבורלצד

 והא וג"ש מביה"כ פניו להדר מחויבאדרבא
 מה רצ*ל וכף מהדר בדלא אביי לה מוקידריה
 באופן דוקא ההא פניי במחזיר אבי*ישתולה
 ביה"כ באחורי כשעומד דהיית ר"ה ביאדמיירי
 הלבאורה בונתו לפרין יש ועוד והבןבמזרח
 המהדר אפילו משמע המתפלל כל ר"המדקאמר
 א"א אבל עליה פליג מיפלג אביי וא*כלביה"כ
 וכו' אמרן לא למיסר היל לא דא*כ כןלומר
 ומייק והא וכף אביי לה מוקי דריה האע"כ

 י כמוערל הו14 וכר המתפלל כ"לר"ה
 ואחוריהם וכי ביה"כ אחורי בדיהתוס'

 בדה"י כן לאין כתבנו כבר וכףלמערב
 ברעתי כתובה היא הנה וגירסת*םשלפנינו

 י תריי בדברי חמיזשברי*ף
 בשלמא וכף לבריות אדם שנצסרך כיוןגמ'

 משא"כ לרישא סיפא עריכות ישלרנב*י
 יתהלכע רשעים סביב דה*ט ויכל הזהלפירוש
 לצד הלא בה"כ איירי מתפלליןהרשעים
 אינם והנעים להיותם כי מתפלליושהצבור
 צרכיהם כל לבקש שמחויבים לבם אלמשימים
 שנצטרך כיון לבם אל טהמימים ואינםמהש"י
  מהש"י צרכיו המבקש דה*ק ועי*ל לבריות.אדם
 אפיה מהדר שאינו ומי אפיה להדרמחויב
 משא"כ יתהלכון רגועים סביב רשענקרא
 ובהית פניו משתגית אדם מבן צרכיוהמבקש

 ילאיסהב~י

 תיבת דקדוק וכר זהיר אדם יהח לעולםשם
 : אי"ה להלן יפורטולעולים

 דרך אמר וכוי רק נענה לא אליהושהרי
 ונרצה חיוב דרך אמר ולאשלילה

 דהמעשה מאליהו כלל ראיה איןדלכאורה
 אחר בפעם התפלל ואילו היה כךשהיה
 הכתוב דמשמעינו אך נענה כן גםהיה
 בעלות ויהי סתם והל"ל המנחה בעלו"תויהי

 גרם המנחה לשעת דמשמיענו משמעהעולה
 מה כשפים מעשא יאמרו שלא ועננישם נאלי וכף אלא נענה לא אליהו שהריוז"ש

 אמר דהנה לכאן זה לדרוששייכות
 בחול בין סהבמע וכו' זהיר אדם יאאיעול"ם
 היה בשבת דאליהו י"ל והנה בשבת.בין

 איסור דנדחה כמו לדוזות היתה שעה)והוראת
 שבת למנחת רק ראיה אין וא"כ וכיוצא(במה
 שליטת זמן בחול משא"כ רצון עת הואהאז
 אמר הנה וז*ש פנקס לביקור לחוש וישדינים
 היה ומי כיעפים. מעשה יאמרו שלאענני

 לא בשבת דכשפים ידעי כ"ע בשבתהמעשה
 : נ"ל יוכיח אוב ובעלשלטו

 שנאמר ערבית בתפילת אף אמר יוחנן רשם
 רנב"י ערב מנחאת וכו' תפלתיתכון

 משתומם הרואה כל שחרית תפלת אףאמר
 מקראי ראיה דמייתי פליגי לא תנאי הנידע"כ
 ועוד שיירו ומאי תפילות הג' כל הריוא*כ
 תפילת ס"ל ר"י דע*כ לעיל כתבו התוס'דהנה
 ערבית בתפילת שיזהר ס"ל ובאן רשותערבית
 ושם תפלתי תכון מפסוק הוא ר"י ראיתועוד
 והנראה הערביים בין מנחה משמע ערבמנחת
 אף קאמר ר"י בדברי עוד שנדקדקאחר

 תפילת אמר ורנב"י )בבי"ח( ערביתבתפיל"ת
 קאי דר"י וצ"ל בעי וטעמא בי"ח( )בלאשחרית
 שיהא מיני' לעיל ר"ח דקאמר מנחהאתפילת
 שצריך ר"י ע"ז ואמר המנחה בתפילתזהיר
 דהיעו דערבית המנחה בתפילת גםלהזהר
 שתים בערבית דמתפלל מנחה להתפללבשכח
 כ"כ מיקרי לא רשות גופיה דערבית כיתדה"א
 וז*ש להזהר דמחויב קמ"ל לתש~מין תפילהזמן
 מנחה רצ*ל )בביית( ערבית בתפילתאף

 תכוין מפסוק נכונה וראיתו בערביתשמתפלל
 אמר ורננתי דוקא מנחית ערב מאג"תוכו'



תעלומה ע4ב ו' דימאימתימגידנח
 וקאי בייהד )בלא שחרית תפילת אףכפשוטו
 שיירו ושפיר בזמנה והחרית תפילתאעצם

 נ נפל רעעת דהיא גופהערבית
 פשוטו עפ"י וכר מסעודת הנהנה כ"לשם

 שלא אותן אפילו לרבות כאלאומרו
 מחויבין ונהם לשם ונזדמנו לסעודההזמינום

 בה' עובר משמחו ואיש חתן מסעודתהנהנה י נ"ללשמחו
 בדברי קט במעט להתבונןקולות

 שעובר ההוא העברה ענין מה וחידותםחכמים
 בפסוק כשנאמר רק יצדק לא עוב*ר לשוןכי

 בהיפך או עושה ואיש עובר והוא כזאתשיעשה
 האיך ובכאן עושה והוא יעשה שלאשמביאר
 תיקן ז"ל רשאי והנה שיעשה בפסוקמרומז
 הקב"ה שבירך קולות בה' מזלזל בפירושוזה
 וגם מחמ"ל. לשון עוב*ר פירש הנה ישראלאת
  שבחמת ורצ*ל וכר הקב"ה בהן שבירךביאר
 מי המדה הוא כך אבל למצוה זה נאמרלא

 צריך והנה בזה מזולל החתן את משמחשאינו
 שאינו מורה השמחה שע"י הוא איךלהתבונן
 הנה מזלזל משמחו ;הכשאינו[ )כשאינו(מזלזל
 בינה בבחי' היא שמחה ידוע אוניך לחכמההס
 נקרא חתן סעודת והנה  שמחה הבניםאם

 תפילת לענין בש"ע ובמבואר גדול"הסעוד"ה
 משא"ב לבינית ג"כ רמז גדולה וסעודההמנחה(
 מאורי בס' ב"ז העיז במלכו"ת קטנ"הסעוד"ה
 הוא וכלה חתן זיווג ענין ידוע והנהאור(

 הה*ח לה ומשפיע הכלה עם מזדווגשהחתן
 דוחתן וידוע הלובן סוד הטיפה הואמהמוחין
 עילאה מאימא הה*ח לו נשפעים כביכולהעליון
 אימא נק' ע"כ ביסודה הבלולים הה*חבינה
 קתל כל היינו קתל פעמים ה, בגי' פר"תנהר
 בגי' קץ*ל ה*פ ביסודה ה"ח והנה לחסדרמז

 הבן בהחחן מתפשטים קו*ל הה"פ והנהפר"ת.
 ואחגר ביסוד ונכללים הוד עם מחסדיקיר

 מותנם צדיק רומן היסוד עטרת במלכותנבלעים
 פתורא דנק' השולחן על סעודה )הנהלנו"ק
 יתירים ח' פרית בגף ת"ח הם פתיר לפרשיש
 ומשם היסוד עטרת עד התפשטות לז'רמז

 ע"ה התוכסף בית יסתוה נקי ע*3 לנו"קניתנים
 לפניו ערבתי סלחן בגמ' ושש פתור*אבגי'
 בס, והנהוכד

 באופן פתור*א מפרש אור מאורי

 ניתן ורשות אחד מקום אל הולך הבלאחר
 המסורים המקובלים הקדמות עפ"י שהכלכיון

 דירות פרית יוסיף פרית בן סוד ותביןבידינו(
 בדיג בעוה"ז משנה והנה ורבין פרין משםוג"כ
 עליונה דוגמיי מעוציו כל איצר הישראליהאיש
 גדוליה סעהר*ה בזיגוגם עושים גבוהולצורך
 הה"ח להחתן מבחינתה אז הניתן ביניהבחי'
 פתור"א הוא מהשלחן ונהנים קולות הה'הן

 הבל הוא הזיוגים בעניני מגמתינו שכללרמז
 והנה בהמה מעשי התאוה למלאות לא גבוהצורך
 להראות מחויבים חתן מסעודת הנהניםאותן
 סוד לשמחו ומחויבים הוא מה הסעודהענין

 הה*ח להודיד שמחה הבנים באם הואהשמחיה
 חצתה אכל משמחו כשאיש משא"כלהחתן
 אינו דעתו לפי וא*כ תאותו למלאותכפושטו
 א"כ בנ"ל גבוה צורך הוא ענינינו שכלמאמין
 חת הקב"ה בהן שבירך קולות בה' מזלזלהוא

 ישראל טובת על התנבא ומהנביא דהיינוישראל
 השפעת עסי כיהוא קולות בה' ג"כוהשפעתם

 ברשיי ג"כ הנסתר הענין ומרומז עליוניםהה"ח
 ישרא*ל את הקב"ה בה"ן שבירך קולותבה'
 ג"כ הקב"ה מפרש קא ר דף הרקיע בזהרעיין
 תתבונן שפיר לפיט והנה לפעמים. בינהעל

 לבט ישראל את )בינה( הקב"ה בהןשבירך
 דר*ע בחותיות שמבחור מה לפי"ז ותביןבכורו(
 אלף תניח בו חת*0 )מנין שחקי"םשברקיע
 הנה חתן שמחת על הממונים מחנותרבבות
 לצדיי לצדיקים מן שוחקין  ששם דייקאשחסי"ם
 בה' ג*3 ניחצה התורה ע"כ מאד והבןוצדק
 יעז הכהצמח וע"כ כביכול חתונת"ו יוםקורת
 הללו קולות בוף שניתנה לתויה זוכההחתן

 יאמר שלא ויה"ר הדברים באלו מאדוהתבונן
 יכפר הטוב והשם כרצונו שלא דברפינו

 תודחה תודהה הקריב באילו אמר אבהו רשם יבעדיה
 להוריד החתן המשמח והגה המלבות.מצד

 לעטיתה המלכות תיקוני הדא מאימאהה*ח
 י בעלה ע4י3לי

 מחורבת אחית בנה כאילו אמררננתי
 יונתי היא אחדת וריקא אח"תירושלים

 שבהקל אוצר כבנין לעניותה אותה בנהוהוא
 י ו3רלקבל



נטתעלרמה ע"א ז* דףמאימתימגיד

 דבריו שמים יראת בו שיש אדם כלשם
 את נשמע הכל דבר סוף שנאמרנשמעין

 שאין אדם רואה אם נ"מ וכר יראהאלהים
 שאינו ושכלו בלעו וישכיל יבין נשמעיןדבריו
 י"י, את לירא לבבו יכין הנה שמיםירא
 נ"ל, השכל עפ"י הזה לדבר הטעםלהנה

 כנודע צמצום בחי' ההש היראהלהנה
 בוצינא סוד צמצום מבחי' ג"כ בא הואוהדבור

 הק% את ומחתך מצמצם הואדקרדינותא
 מהש הדיבור אותיות היינו קטניםלחלקים

 לגבול באים הם איטר מנצפ*ך אותיות ה' מןבא
 דה"י דב"ר( סויף נק' והם ה*ג סוד התבהבסוף

 הדברים מקובלים לחלקים והצמצוםהחיתוך
 הדבור של הצמצום בזאת משא"כ "שומעבלב
 ועתה השומע. בלב יקובל לא בלבד קולרק
 יראת בו שיש אדם כל תבין לך שכל עיניאם

 הדברים הבן נשמעים דבריו דוקאשמים
 הדברים וינעמו ורוחב באורך עמהםותתפשט
 הראיה ותבין צופים ונופת מדו"צלחיכך

 ממילא זה שיברא פירש"י זה בשביל אלאשם י נשמע הכל דביר סונףמהפסוק
 צורך אין שוב זה שנברא כיתלדעתו

 המדגליות שימצא עד הכברה כובר וכעיןלעולם
 י הצרורותכבסליך

 ג"כ ההע הצורך לדעתו ונר 1 שילשם
 להירא צורך אין העולם אבללעולם.
 אחריו1 נגררין ואיןשמים

 בהגהת עיין ונף. קאי בו שמעתרבי
 אותם דתיאר ונ"למהרי"ב

 לשון שמעוין הוא דשמותם להיות רבייבכאן
 בהלכה עסוקים אנחנו בכאן והנהסמירתה.
 נשמעין דבריו י*ש בו שיש מי כלהזאת
 היינו שמנל"ן רב"י בשם אותם יתארו לאאם

 לא שדבריהם ח"ו משמע יהיה שמעףןאדוני
 1 שמעון רבי בכאן אותם תאר ע"כ נשמעיןהיו

 לצוותא לו להיות היינו לוה לצאתשם
 י בזכותו ונצולים %ונכרכים

 במהרש"א עלז וכי בחבירו שיודע כלשם
 המא רגיל שאינו יודע אם דכ*שת"ל

 להחשק  שמחויב מכ"ש השלום ביניהםיתהוה
 י להקדים אפי% קמול ורבותאבמלום

 מתפלל שהקב"ה מנין גמרא ע4א דדף
 משכיל כל מעיני נעלם לא זה גם%ר

 להכניס זו הודעה וצורך תורה מסתרישהוא
 להפוך פושת שהתפילה אומן אמונתבלב

 י למבין הערה בזה ודי לרחמיםמדין
 נ"ל התפילה ענין מתפלל שהקב"המנין

 נפתלתי אלקים נפתולי מלשוןפירושו
 פירושו זה לפי תפילה ולשון וכו'.נתחברתי
 בכאן תתבונן זה ולפי ומיחד שמחברחיבור
 מ"נ מעלים גואנו וכענין ז"א היינוהקב"ה

 מעלה ז"א כביכול כן זוין ליחדבתפילתינו
 מיחד מתפלל נקרא וזה אסא. ליחדמ"נ

 מלפניי יה"ר מצלי מאי מ"ש ותביןומחבר
 הוא מלפנ"י רק מלכות וזהת לפנ"יולא
 ליוה"כ( מריה הנוסח חילוף מע"ח וכנודעבינה
 רחמיו יכבש*ו ועינג העליון הרצון יתמשךושם
 המוחין השפעת ע"י בדינים שיתמתקו כעסואת

 י והבן העליח מרצףדגדלות
 הדיוט ברכת תהא שלא וקמיל ע"א ףדף

 למה הכי תימא לא דאי בעיניךקלה
 %י הזאת המעשה אלישע בן ריי לנוסיפר

 השמיעט הש"י בעיני חשיבותו לנולהורות
 שהנביאים ומה הצדיקים מדרך זה אין הלאזאת
 הנביאים וכו' יושב יעי את ראיתי מספריםהיו

 לנו סיפר ע.כ אלא לישראל בשליחותנצטוו
 ההלכה היא והנה הלבה. איזה לנולהורות
 אי אבל וכו'. ברכת תהא שלא לטלהורות
 ההלכה זאת לאשמועינן למה קשיא האקשיא
 כ"א כדאמר נבואה מפסוקי לן נשמעהלא
 ברכת תהי אל לעולם ט"ו דף במגלהאר"ח
 הדור גדולי שני שהרי בעיניך קלההדיוט
 הן חשלו בהן ונתקיימה הדיוטות ב'ברכום
 ויאמר ככתיב ארונה דברכיה דוד ודניאלדוד

 אלקך דכתיב דריוש ברכיה דניאל וכו'ארונה

 שזכה דאשמועינן ונראה וכו'. פלח אנתדי
 ד"ת על כהדיוט א"ע כהנים שהיה עללזה

 ישמעאל ר' שאני י*ב דף שבת בגמראכמ"ש
 1 ד"ת על כהדיוט א"ע משים שהיה אלישעט

 תפילין של קשר למוטה הקב"ה שהראהמלמץ
 מדת לאה סוד תפילין של קשרודוע
 1 מאד עם סתות והאישעם*ה



תעלרכחה 1*ב ז' דףמאימתימגיד

 הקב"ה ההראה מלמד וכר אחורי אתוראית
 מזה נשמע תפילין של קשילמשה

 לא ממש באחוריים להיות מחויבדהקשר
 התרנגול נ"ל וכר דתרנגולא כרבלתא איוראכי י הבה"ב זה הביא ע"כלצדדים.

 גבריאל ע"ש גבר נקרא כי זהמבין
 הזעם הוא מהגבורה אשר והגבורה הדיןשר

 1 מדגיש התרנגולע"כ

 תיבת ציין לא טוב לא לצדיק בד"תרקוקי
 עומד ענו"ש דתיבת להורותענו"ש

 הדבר זה האדם. את ענוש גם וה"פבפ"ע
 פירושי הנה כפשוטו דאי להצדיק הוא טובלא
 את לענוש טוב לא טוב. לא לצדיק ענושגם

 דא*כ בזה מיאן המאמר בעל אבלהצדיק.
 והבן לצדי"ק מאי הל"ל צדי"ק ענו"שגם

 מה מפני כגון דרכיו מדת להודיעבדיה
 צדיק לו ורע ריבע לו וטובצדיק

 שכל מלבד הנה ע"כ. לו וטוב רשע לוורע
 יקשה בגמרא הוא שמבוגד ברשיי מיותרזה
 הנשנה מהסדיר שינה ז"ל שרש"י ביותרעוד

 בלשון לכאורה דהנה כונתו ונראהבגמרא
 הד' כל על מתמיה מרוה שהיה נראההגמרא
 לו ורע צדיק על רק תימא אין הלאחלקים
 דבהמלמא דה*ק פירש"י ע"כ % וטוברשע
 לו וטוב והרע לו ורע צדיק תמיד היהאם
 להנחיל דרכיו מדת היא שכך תימא אין זהגם

 הזה עולם ולרוצע דוקא הבא עולםלצדיק
 כשאנחנו משא"כ שעגנה קלילין מצותעל

 התימל תגדל והנה לו וטוב צדיק גםרואים
 לו ודע רשע כשרואים וכן לו. ורע צדיקעל

 שינה ע"כ לו וסוב רקוע על התימאתגדל
 , והבן הסדררש"י

 הקב"ה מפי שיצא ודבוד דבור כלגמרא
 כל סתם אמרו לא הנה וכף.לטובה

 איכה התרגום עיין לטובה הקב"ה שאמרמה
 והטוב הרעות תצא לא עליון מפיבפסוק
 בעצמו הקב"ה מפי יוצא הטוב כי לשםמפורש
 קול. בת ע"י הדבר נשמע בהיפךמשא"כ
 זה בעבוד דהנה דז*ל. דקדקו זה לפיהנה
 דבר כי הטוב היפך עליון מפי תצאלא

 אל והש"י בחזרה ואדא לעמם יקוםאלקינו
 תתבונן ממילא יריאיו בטובת ורוצה ההשרחום

 תנאי על אפילו הקב"ה מפי יוצא שהואהטוב
 מכוונת בג"ש הדבד נלמד דביה דביהאתיא י הדבר הבן בו חוזדאינו
 יכפר רחום )והוא רפוים מדתנגד

 כל שאמר הוא ידוע סכו"ם מדת ונוורשעון(
 י והבן הקב"ה מפ"י שיצאדבור

 עד וכו' הקב"ה שברא מיום גמראעשב
 נענה לא דניאל ואף וכו' אברהםשבא

 אל הוא גדול דוכות מזה נשמע וכו'אלא
 מחודכם וענין חדרם דבר בשכלו המולידהאדם
 בזכות תלה דניאל תראה הלא ומצותבתורה
 למען אמר ולא אדון לקרוא שהמציאאברהם

 הדבר מפורש אדוין וקראו אברהם שבאעד י נסיונות בעשר שעמדאברהם
 לי*י השער שמצא בחכמהלמשכילים

 וגם כידוע. לי*י השער הוא אד"נ השםכי
 לבבי עם אשר את אודיעך פשוטועפ"י
 להשיגו נברא לשום א"א וב"ש ב"ה כלהבורא
 פעולותיו. ע"י לנבראים ניכר רק מהותוולא
 ותכלית סוף בלי והוא מושג שאינו דבדוהנה
 מן השוללות החכם ואמר לו יערכו שםאיזה
 אבל המחייבות. מן יותר אמיתיותהבורא
 בשמות לכנותו אנחנו צריכים כן פי עלאף

 בעבודתינו אחיזה לנז להיות בכדיוכינוים
 בדבדי תתבונן והנה בגדולתו. ולהתבונןאליו

 הנעלמים האורות כינוי הדישוניםהמקובלים
 בכדי וכיוצא צחצחו*ת כגון ידועיםבשמות
 תבוא חשה*כ בדבדים. להתבונן שכלינולהתפיס
 בשמות האודות כינה האדיז*ל מדןבדברי
 תתבונן ובודאי מוחין יניקה עיבור כגוןאחרים
 להתפיס כ"א נאמרים הללו הדברים כלשאין
 בדבריו אחיזה קובה כן ציורו כפי וכ"אהשכל

 אלה בדורותינו תמצא וכן בצלקות.להתבונן
 בלבושים נאמרים הקדושים דבותינודברי
 זלה"ה הבעש"ט תמעין נזבע ומעינםאחרים.
 ואם הדבר. הבן אחד מקום אל הולךוהכל
 טוב תמצא בדברינו ותתבונן לך שכלעיני
 את הקב"ה שברא מיום חז"ל בדבריטעם
 זה בהמם בפלקות והדיבר אדם היה לאעולמו
 השער את ופתח אברהם שבא עדאדוין
 פתח ופתחה לאה שבחת עד תתבונן וכןבזה

 , בסמוך יתבאר ועוד לטאמיל. בזה הייהודיה
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 שקראך אברהם למען וכי נענה5אדנקעל
 המופלג הזכות מה להתבונן "שאדון

  שהמציא במי הזכות יתלה ולא אדרוןשקרשן
 פי על והנראה וכיוצא אל או אלקיםלקרותו
 אליו וירא בפסוקי דכל*ה אגר"א בספרינומ"ש
 שלשה והנה ויר*א עיניו וישא וכר באלוניי"י

 מפתח לקראתם וירץ יירא שיי נצביםאנשים
 נא אם אדניי ויאמר ארצה. וישחחוהאהל
 מהו א' להתבונן דיש וכו. בעיניך הןמצאתי
 וירא הו"ל והנ"ה מהו ב' ב"פ ויר"אויד"א
 מפת"ח לקראתם וירץ יצדק היאך ג' וכרשלשה
 ד מיותרין. האה"ל מפת"ח דתיבותהאה"ל
 לשכינה כן לאמר האומר דלדעת אדנ"יויאמד
 ולמ"ד וכר מעט נא יקח אח"כ יצדקלא

 לא למה נדע לא אנחנו אמר שבהןלגדול
 אח"כ כמ"ש רבים בליבון ביחד לכולםדיבר
 דה"פ ונראה וכו'. והשענו דגליכ"םורחצ"ו
 )רצ"ל ויר*א עיניו ויבוא וכר י"י אליווירא
 )באותה והנה השכינה( התגלות אחת ראיהראה
 )ראה ויד"א עליו. נצבים אנשים שלשההרגע(
 לדבר הוצרך הנה לעשות מה ידע ולא זהגם
 עשה מה האורחים ילכו כך ובין השכינהאל

 מפתח לקראתם וירץ בחכמה( דבריושיכל
 לכבוד האהל הפתח עמד עדיין )רצ"להאהל

 רץ כאילו האורחים לנגד א"ע ועשההשכינה
 אפי( לתרי דמשתמע )בלשון ויאמרלנגדם(
 תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אםאדני
 הגדוף אל רק דיבר זה בעבור )הנהוכו'
 אל גם השכינה אל צודק בלשון שיהיהבכדי

 רצ"ל בב"ר הלשונות וב' רש"י וז"שהאורחים.
 א"א הזאת המצאה והנה אמיתים( שניהםכי

 לשון שהוא ]אדנ"י[ שמו"נ( בשם רקלעשות
 אדו"ן קוראין מכובד איש לכל גם והנהאדון.
 הדבוק האדם אל אפשר זה שם ע"יע"כ

 השאי נוכח ומחשבתו האדם עם לדברבהש"י
 והנה זאת לעשות א"א שמות בשארמשא"כ
 והיה ושרים מלכים בבית בגולה היהדניאל
 טובת מאתם ולבקש אליהם לדברמוכרח
 בנסתר היה בבקשתו כונתו אבלישראל.

 אברהם. שגילה אד*נ שם ע"י והכל השאיאל
 המלכים אל לדבר יכול היה דהוםשבזה
 אין והנה הש"י. אל משהבתו בטובושרים

 ע"י אלא ב"ה הויה העצם שם אתמזכידין
 העצם. שם מזכיריו בביהמ"ק רק אד"נשם
 צריך נואני בגולה וכעת ועתה דניאלושש
 שמע אליך( וכונתי מהמלכים ולבקשלדבר
 נואני בעת )רצ*ל עבדך תפילת אלאלקינו
 אפילו )רצ*ל תחנוניו ואל אליך( ביחודמתפלל
 ב"ז מהמלכים דבר איזה מתחנן וצאניבעת
 )התגלות פניך והאד כונתי( אליך כישמע
 מקדשך על מלך( פני אור ב"ה הוי"ה שםפניך
 כעת ב"ה הוי' שם בו להזכיר )שא"אהשמם
 שקראך אברהם )למען אד"נ למען זאת(ותעשה
 גם בנסתר ית' שמו הזכרת שהמציאאדון
 לזרעו יעמוד הזה הזכות רעהו אל אישבדבר
 שם הוי' השם התגלות היינו הנסתרלגלות
 , הדבר( הבן ועד לעולם ימלך י"יהנעלם
 מרצין שאין מנין רשב"י משום אר"ישם

 המאמר לכאן להסמיך היה מהראויוכו'
 מרציען איין שהמאמר ובפרט לאה שבאתעד
 לדעתי אבל יוסי. ר' בשם לעיל נזכרכבר
 אלא נענה לא דניאל שאף למש"ל טעםהוא

 שאמר יומא בגמרא אמרו הרי אברהםבזכות
 אוה"ע חכמי כל יהיו אם רבש"עגבריאל
 שניה בכף חמתות איש ודניאל מאזניםבכף

 ואני כמ"ש זה בזכות ונענה כולם אתמכריע
 בשעת עדיין שריצה להיות אבל בדבריך.באתי
 הגאולה. זמן עדיין היה לא כי כביכולכעס
 ע"כ נ"נ. בימי וכו' שהשתחוו בעת היהוגם
 אדון שקראו אברהם בזכות אלא נענהלא

 לצלם השתחוה ולא נפשו ומסר אנינותווקיבל
 הזה השבח והורתו לאה שבאת עדשם י נ"לנמרוד

 ואמר אשה היתה לאה הנהתתבונן
 דדים לה שנבראו על שירה בנה בןדוד

 נחזי ויגש שאמרו מה ותתבונן בינהבמקום
 בדדיה היינו יפיה בהוד  משחזה מלמדלהדפ"ה
 דדים לה שנבראו הוד"ה שזה מהרש"אוכתב
 ליריאיו יעי סוד שם וכתבנו בינהבמקום
 איתפשטת. הו"ד ]עד[ )עם( בינ"ה עילאה אימאכי

 והודת*ו הזה הסוד וגילתה לאה באתוהנה
 ]דוד[ )הוד( יצא שממנה יתודא בלידתודוקא
 ולזה הק' המלכות ות"ס ע"ז שירהשאמר
 שריווהו דוד יצא שממנה רוית אח"כהביא
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 רוית שם וסוד ותשבחות בשירותלהקב"ה
 נא יגדל ועתה אדנ"י שם מילוי סודוידוע
 דבר*ת כחשר המילוי( היינו )כ"ח אדנאיכ"ח
 זה שייך מישך ע"כ הדבר הבן רו"חבגי'
 ! אדנ"י להקב"ה שקראו אברהם אצללכאן

 וכו' בני בין מה ראו לאה אמרהרברבן
 לפי בפסוק מפורש טעם דישהגם

 ראיה לשון רק לקרותו ה"ל לא המפורשטעם
 לא המהרש"א כתב הלז לטעם ע"כ ב"ןמהו
 בפיה כן זימן הש"י רק כן אמרה נבואהבדרך
 ז' מן היתה לא לאה דהרי הנ"למטעם
 י"ל והצפיר ונ"ל בגמרא דקחשיבנביאות
 כל שפירש בת"י )ועיין נבואה דרךדהיה
 דקחשיב ומה נבואה. דרך השבטיםשמות
 שנצרכה נבואה שנתנבאו היים נביאות דבגמרא
 והיו נביאים מ"ח רק דקחשיב כמולדורות
 רק קרטיב לא אבל מצרים כיוצאיכפלים

 ברשאי עיין לדורות שנצרכה נבואההמתנבאים
 אגר"א ובספרי בע"מ( בס' ועיין מגילהמס'

 ראובן שם וש"ל דדרשו הא כתבתידכל*ה
 להם דהוקשה משום הוא בפסוק מפורשוהטעם
 מקודם נאמר השבטים שמות בכל מהמפני
 משא"כ השם קריאת ומח"כ הקריאה.טעם

 ראובן שמו ותקרא מקודם נאמרבראובן
 חז"ל. דרשו ע"כ וכף אמר"ה כ"יואח*כ
 עמה כמוס היה השם קריאת טעםדע"כ
 היתה שלא כיון רק לעתיד שיהיה מהטעם
 נבואה לגלות לה הותר ולא נביאות הדמן

 לנביא הותר לא נביאה שהיתה )הגםלדורות
 הש"י מאת משולח איש אם נבואתולגלות
 אמור( לך לאמ"ר מתיבת רז"ל כמ"שלגלות
 עמה הכמוס )מטעם ראובן שמו ותקראע"כ
 ראובן לשם טעם מה אותה כששאלוהעולם )לבני אמרה כי וכר. בני בין מהראו

 לשון יתור יצדק ובזה וכו'. י"י ראה כיאמרה(
 שוה היינו וכר ראו לאיה אמר"הבגמרא

 שראתה לפי וכו' אודה הפעם בדיהרשיי י לעצמה רק אמרההטעם
 ז"ל רשיי הוצרך למה לכאורהוכד'

 ג"כ דמצינו ליה דקשה ונראה בכאן. זהלפרוף
 כענין להש*י שבח שנתנו בתורה לכןמקודם

 אלקי י*י ברוך אברהם עבד אליעזרשאמר
 אך הודאה. דלשון רבותיה ומאי וכו'.אדוני

 ועצרך חוץ הטובה רבות על תצדקהודא*ה
 על הודאה בלשון אמרה שלאה וז"שבהכרח
 על שעלה מסה יותר שקיבלה הטובהרבות

 קראה העתיד ע"ש וכו' בין מה ראובד"ת ידעתה
 עכ"ל. גרים שמא לקמן כדאמרינןשמו

 לא לאה הרי הנ"ל הקושיא ג"כ לתרץרוצה
 הדבר יצא מי"י תירץ ע"כ מהנביעותהיתה
 ושמא העתיד על להורות כדי כך שמולקרות
 נבואה דרך כלל אמרה לא היא אבלגרים

 אצל כן אמר לא רו"ח מאי רויתגמרא י בזה הנלע"דועמש"ל
 יקשה. ברות רק ראובן מאיראובן

 שינו לא ולמה בגיותה שמה היה רויתהנה
 רשמה לומר ע"כ שנתגיירה אחר שמהאת
 יצא ומיעי נחמד ולדבר לטובה מורההיה

 ! ררת מענין בסמוך ועמש*להדבר

 באל הכלל ידוע שמות אלא שמו"תא"ת
 כך לקרות א"א הוא הפירושתקרי

 לקרות א"א ה"ק דבכאן ונ"ל כך תקראאא"כ
 ודא דשממה  שמות שם יצדק דהאיךשמו"ת
 ע"כ שימה לשון בו יפול ולא ושממההעדר

 שדה"י דהיינו שמות ג"כ לקרו11מוכרחני
 שלא ברצונו שעלה למקום מבראשיתקרא
 השימה הוא וזה שממ"ה קראו ישובלהיות
 וזהו לשמה שמהב שממ"ה השם דע"ידהיינו

 י והבן שמות אלא שמותא"ת
 עלה למפיש נ"מ וכו' רעה תרבותקשה

 111 מדה לידי יבא שלאברחמי
 גוג ממלחמות יותר וכו' רעה תרבותקשה

 איך קשה דשנה בפירצתו נ"לומגוג
 מלחמה הלא רעה תרבות דאבשלום למעשהקרא
 מתוך מלחמה קשה לומר וה"ל היתהגדולה
 כיון רעה תרבות רק דמיקרי ונ"ל וכף.ביתו
 שהבטיחו וכענין יעזרהו שהש"י מובטחשהיה
 תמות לא חטאתך העביר י*י גם מא1הנביא
 והכ"י לו שאמר החוב לפרוע שהוכרח)רק
 וכענין ביתך( מתוך רעה עליך מקיםהנני
 לא וכר בעדי מגן י*י ואתה במזמורשסיים
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 בדוח הובטח הנה וכר. עם מרבבותאירא
 רק מיקרי לא וא"י יעזרהו שהש*יהקודים
 תרבות רק אפילו קשה ואעפ*כ רעהתרבות
 יפעול שלא שמובטח הגם הבית בתוךרעה
 גוג ממלחמת יותר קשה לנגדו "עומדכלום

 גוג יצליח שלא ג"כ שנודע חוץמלחמת
 מאלפים כלל הבטחות לנו שיש לחרפותויהיה
 כ"כ לנו איכפת ולא הנביאים מפישנה

 סופו אשר הדבר לנו שאדע כיוןבמלחמתו
 כזה באופן אפילו רעה תרבות אבללחרפות.
 ז"ל ראיתם ענין תבין ומעתה הואקשה
 לא שבתכלית מבואר הפרשיות בשנידהנה
 אז וכו' ישחק בשמים יושב גוג בפ'יצליחו
 ובפ' וכר. יבהלמו ובחרונו באפו אלימוידבר

 אירא לא וכר בעדי מגן י"י ואתהאבשלום
 גוג מפרשת אבשלום פ. שאני ואעפ"כוכר.

 הגדיל התכלית שביאר קודם אבשלוםשבפרשת
 וכר צרי רבו מה ה' ואמר המלחמהענין

 סידורו התחלת תיכף גוג במלחמתמשא"כ
 הענין תיכף הקטין התכלית שביארקודם
 בשמים שיושב כיון וכו' גוים רגשו למהבאמרו
 למה בד"ה רש"י דברי תבין ובזהישחק.
 דלמד משמע בעיניו הוא קל דבר אלמארגשו

 מה ואילו קאמר בגמ' והנה דקראמפשטיה
 כתיב מדלא דנשמע משמע כתיב לא צרירבו
 בקיצור בגמ' הל"ל דהנה אך צרי רבומה

 צרי. רבו מה כתיב לא גוג מלחמת גביואילו
 מאמים גוים רגשו למה כתיב ואמר האדיךוהנה
 להורות כתיב לא צרי רבו מה ואלו ריקיהגו
 רגשו למה מדקאמר נשמע דבאמת מ"שעל
 הנה אך בעיניו. הוא קל שדבר משמע וכרגוים
 מאמרו סיים כאשר מתירא היה לא בכאןגם
 הענין הגדיל אעפ"כ אך וכו' איר"אלא

 לא גוג בפ' משא"כ צריי רבו מיהבהתחלתו
 הפלגת איזה רגשו למה קודם בהתחלהכתיב
 ולא הסיפור התחלת הוא רגש*ו ולמ"ההענין

 והבן התכלית שנודע כיון העניןהגדיל

 כן אף שמח שפרעו לאחר וכו' מלח"דשם
 הוא ממזר או עבד שמא אמר וכו'דוד

 שמח הוא דאבשלום דחזא כיון עלי חייםדלא
 מש"ה אבא על רחים ברא סתם אמרלס"א

 הצורך מהו נתחבטו רבים עכ"ל מזמודאמר
 די הלא וכו' עבד שמא אמר דמלתא.בסיומא
 שפרע כיון כפשוטו הנמשל להבין המשלבערוך
 לנמשל דומה המשל אין דראמת הוא אךשמח.
 וכאן חובו את הבע"ח גבה שכבר הואדהמשל
 דמי כגבוי לאו למלכותו שב לא ועדייןבברחו
 כך הוא המשל ע"כ לגבות בא הבע"חרק

 חוב בהנטר להמשיל לו למה לדקדק ישדהנה
 רומה המשל היה לא דבחוב אך חוב. סתםולא

 עלי"ו שיצ"א כך הוא הכונה אך כנ"ל.~נמשל
 שפרע קודם אמר )לא שפרע"ו קודיםשט"ח
 בודאי שידע קודם דצ"ל שפרע"ו קוד"םרק

 שהבע"ח הגם )כי עצב היה הזה( השט"חשפרע
 וכיוצא השט"ח לו החזיר לא אם ממנונפרע
 שפרעו לאחר וכיוצא( נינהו סטראי לטעוןיוכל
 החוב בשביל הוא שהפרעון בודאי)שידע
 השי"ת לו כשאמר בדוד בכאן )כ"ה שמחהזה(
 עבד שמא אמר מביתך( רעה עליך מקיםהנני
 שפט דלא )רצ"ל עלי חייס דלא הוא ממזראו

 מבניו ממש ביתו מבני הרעה שיהיהבדעתו
 רק ירדפנו שבנו דעתו על זה עלה לאכי

 שהולידו ממזר או עבד היינו מביתיךשפט
 אם יודע לא ולכ"ע אחר במקום מב"באחד
 וחשב גליא( שמיא קמיה רק ביתו מבניהוא

 אכזריות ענין הוא כן כי יהיה כךשבודאי
 שייך כמוהו גדול מלך על לחוס שלאכזה
 נפרע באמת אם והנה ממזר. או עבדלילוד
 אם יזדע היה לא כוה באופן הקב"הממנו
 אם יודע היה דלא לאו או החוב שילםכבר

 לאו או ביתו מילידי הסו עליוהמתקומם
 השט"ח שמא הפורענות מן עוד דואגוהיה
 הווו דאבשלום דחזא כיון בשלימות.עדיין
 אמר מש"ה מיקרי מבית"ך ודאי דוהשמח
 כס"א ול"ג עיקרית דידן נוסחא ולפי"זמזמור.
 יש פשוטו ולפי ודו"ק. וכו' דרחים בראסתם

 קשה הראשון מן הפוך הזה ושמאמרלהתבונן
 דסברת פשוטו לפי י"ל וכו' יותר רעהתרבות
 להסברת מזמור  ואמר  לשמוח מתחילה  היהדוד
 שהיה כשראה אבל וכו'( ברא סתם אמרהס"א
 שקשה הבין פלגשיו עם לשכב נפשו אתמבקש
 מה יעי אמר ומגוג גוג ממלחמת יותרהדבר
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 והב7ז לק"מ לפימש"ל ומיהו וכו' צרירבו
 יש הנה בעוה"ז. ברשעים להתגרזת מותרשם

 דלא בריב"ל לעיל מ"ש לפי"זלדקדק
 רשע לך ואין צדוקי לההיא ללטייה לוהניחו
 ובודאי גירזי אפילו התיר ובכאן ממנוגדול
 נדייק כאשר והנראה קללה. גם גירויבכלל
 להתגרות ס"ד וכי ביאור לו דאין בעוה"זתיבת

 אדם וכפועל ותחרות קנאה אין ושםבעוה"ב
 ע"כ היוצר בגזירת הממזנים מאת לוישולם
 כשהם היינו בעוה"ז ברשעים בפירושנראה
 וההוא לבריות רעים היינו עוה"ז בענינירשעים
 רע רק והוה בקראי רק מצער הוהצדוקי
 להתגרות אין לשמים ברע משא"כלשמים

 דקדקוקים כמה יובנו ועי"ז שנ"ל מה זהבו
 .בשיטה

 ושומרי רשע יהללו תורה עוזבי שנאמרשם
 לא בגמ' פשוטו לפי בם יתגרותורה

 יחיד בלשון התחיל דהנה הראיה כ"כתצדק
 ב"מ יתגרו וסיים אחד רשע היינו רש"עיהללו
 יהללו אחבר תורה העוזבי על דקאי לומרע"כ
 בהמתהללים יתגרו תורה השזמרי אזי הרשעאת
 וא"ת ברשע להתגרות כל" נשמע לא וא"כההם
 א"כ רשעים הם הנה תורה עוזבי שהםכיון
 שומרי סתם יאמר לרשע. בהילותם נ"ממה

 דלא יונח ולפמ"ש תורה בעוזבי יתגרותורה
 ברעים לא לבריות ברעים רק להתגרזתקאמר
 בהעוזבי יתגרו לא תורה השומר ע"כלשמים
 יהללו כאשר רק לשמים רעים רק הם כיתורה
 יחזקו כי לבריות רעים הם הנה הרשעאת
 יותר. וירשעו לבריות המרשיע הרשעידי
 יתגרו ואז לבריות. רעים נקראים הם גםהנה

 : ודוק תורה השומריבם
 עושי וכו' במרעי"ם וכו' אדם לחשך ואםשם

 שעושין מרעים הוא הפירוש לפמ"שעולה
 : עולה עושי ובן לאחריםרעות

 עוד ולא ובר ראית אם והאר"י אינישם
 בגמ' פשוטו לפי בצריו שרואהאלא

 יונח ולדרכינו בקושיא מיותרין עו"ד ולאהנך
 לשמים ברע ר"י דמיירי לומר אפשרדהיה
 צרים לו ומדיש בצרי*ו שרואה מדקאמראך
 : לבריות רע והוא וחומסם גוזלם שהואע"כ

 דשמיא במילי הא דידיה במילי האל"קשם
 מיירי ריי לעולם לפרזם צריךלדרכינו

 במילי היינו צרים לו דיש והא "שמיםברע
 הארץ כל כדרך וכיוצת מו*מ בענינידידי'
 מיירי דוסתאי ור' נגדם חוטא אינו הואאבל
 במילי לבריות שהוא היינו דשמיאבמילי
 אשר וגזל חמס להם שעושה היינודשמיא

 . עשות לבלתי השמים מןנצטוה
 בגמ' התירוץ לפי בע"י הריאף הקשהלהנה

 וכו'. לחשך ואם לעיל שאמר זהמהו
 גדר למה כן אומר נקפו שלבו מי לואמור
 תתחר אל לומר אפשר הרי הדרך אתבעדו

 לבריות רעים שאינם דק כפשוטובמרעים
 משמע מרעיים להו מדקרי יונחולדרכינו
 שלא משמע עולה ועבה"י לאחריםמריעין

 י והבן עול נקרא דזהכתורה
 רצ*ל דשמיא במילי והא הא יאיב"אשם

 וחמס בגזל כתורה שלא לבריותרע
 .וכיוצא

 ול"ק וכו' משחקת שהשעה ברשע האשם
 בשעה תתחר אל לעיל לוקמינמי
 משמע במרעים תתחר אל אמר דסתםמשחקת

 : השעה משחקת אינהאפילו

 לעוקמי א"א ג"כ גמור שאינו בצדיק האשם
 לדויד מדקאמר שא"ג בצדיק תתחראל

 כדוד גמור צדיק אפילו משמע וכו' תתחראל
 . יתחרלא

 רצ'ל רואני לו משחקת שעה ואיב"אשם
 לבריות ברע רק לעיל שחילקנו כמולא

 רואין בדבר כפשוטו לבריות רע וההיאבין
 רע שהוא בין התורה עפ"י בדיניםמוציאין
 חילוק אין וחמס בגזל התורה בענינילבריות
 משחקת שעה בין הוא החילוק רקביניהם
 יתורצו ועפ"ז הענין כל והבן משחקתואינה

 י דקדוקיםבמה
 כאיכר וכו' נופלין אויביו וכו' הקובע כלשם

 למה תבין מקום קביעות בעניןתתבונן
 ; תחתיו נופליןאויבם

 ולא דקרא סיפא מקום חממתי בד"הרשש
 דלף היכי כי כונתו נ"ל וכו'יוסיפו
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 האיט תהתי*ו חצכ"ן מן לה דשמענטעה

 כמ"ש תחתם יהיו ישראל של רעיםהשכנים
 לגרוס א"צ א"כ הגמי כונת כן דאיהמהרש"א
 1 אח"כ רבינא שרמי ומהו בגמ'.הסיפא

 מה עיין חורה של שימושהגדולהגמ'
 והנה בסוזנה. דברינו בפתיחתשדמזנו

 אדמיו מכבוד ששמעתי מה עמך נאאציגה
 דפנה לזה הטעם זצוק"ל מהדמ"מ הקדוריהרב
 בגשמיות בעוה"ז עושה שאדם המצוהעל
 הוא )חלוא ברוחניות לעוה"ב לעשותהזוכה
 מצוה מצוה שכד תמידח תענוג הנצחיישכדו
 בפטירתו. אמר הקדוש רבים והנהנ"ל(

 נשמע הנה במותי. ישמשוני הם בחיישמשוני
 במותג לשמשו זוכה בחייו. ת"ח ששימשמי
 שבחיים כמו הוא במותו השימוש מהווהנה

 הצריכים הענינים המשמש לו המציאבעוה"ז
 בג*ע. כן כמו  ומשתה מאכל כגוןלהיותו
 להם שנשפע מה הוא ומזונם הנשמות חייהנה
 והנה הממציא הוא המשטכם והנה השכינהזיז

 לח"ח להמציא מקודם הייו יתמשמשנשפע
 ממקום נעתק אין דדוחניות נופך)ואוסיף
 ביד גם הזיו נשאד וא"כ מתרבה רקלמקום
 א"כ להת*ח קורם לקחו והוא והבן(המשמש
 מה תמצית זה וכו' יותר וכו' שימושהגדולה

 זצוק*ל1 אדמיו כבוד קדוש מפהששמעתי

 הלימוד מטדדת יכילנא לא דילמאיה שמע מהיכן כחי תש יכילנא לא בד"הרשאי
 מהא לו הוקשה דודאי דס*ל אפשרוכיוצא
 נשמעת אדם ש"ל תפילתו אין בנימיןדאבא
 וכיוצא מטרדה תירוץ שום אין ע"ז והנהוכר.
 ש"ל תפילתו בנימין אבא מדקאמר דייקרק

 יעי לך תפילתי ואני מ"ר גמ' ע"א ח'דף י כח בתש משא"כ בכחו כשהוא היינואד"ם
 שהצבור בשעה רצון[ עת ]אימתי דצוןעת
 דילמא צבואר בכאן נרמז האיך הנהמתפללין.

 חסדיך בדב אלקיים מדמסיים ונדאה אחד.ע"ר
 אך חסדיך בדב יצדק ואיך דין אלקי"םהנה
 הרבים ע"י היינו בריב אלקי"ם שם גםהוא

 האיך והזה חסדיך שיהי' יומשךבהתפללם
 תפילת בזמן נשמעת היחיד תפילת שגםנשמע
 כשאני גם משמע ואנ*י מהנאמר הואצבור

 וי"ל חסדיך בד"ב רצון בעת אתפללבפ*ע
 גם מדקאמר ואני מתיבת נשמע שהבלעוד

 רבותיה ומאי בע"ר לעך אתפלל בעצמיכשאני
 תפילת הבונה רצו"ן ע"ת ע"כ בפ*1כביהוא
 בע"ר ג"כ בפ*ע מתפלל שהוא ומתפארצבור

 עניתיך. רצון בעת יעי אמר כה מהנאשם יהלזה
 ישועה וביו*ם דקרא בסיפא מדקאמרנ"ל
 מעתות ע"ת הוא דקאמר דהע*ת משמעחורתיך
 ועשי"ת יוה"כ כמו שלם יום שפיטהיום

 כמו עידתי*ך ולא עניתי*ך בדיכואומדקאמר
 זמן שהוא משמע התפילה עניית משמעבסיפא
 תפילתך בעת סתם קאמר לא והנהתפילה.
 של עת יש התפילה בזמן דגם משמעעניתיך
 צבור תפילת הוא ע"ב וכו' עת וישדצון
 יחיד לך גם והגמע עניתי*ך יחיד לשוןוקאמד
 שנ"ל ומה צבור דתפילת רצון בזמןאענה
 אייר ויה*י אור יה"י בגי' הוא ע"תברמז
 מנין בע"ת וגם היום אור רצו"ן ע"תהוא

 ציצית ובפ' התפילין בפרשיות שישהתיבות
 שנ"ל ומה היום בהניד הללו המצותשתמן
 הכולל עם בצבו"ר תפל"ה בגי' רצו"ן ע"תעוד
 יתפלל לא אפילו עמהם עצמו כשיכלולדצ"ל

 והבןי דצו"ן ע"ת מספד יושלםעמהם
 נאמד כך ימאס לא כביד אל הן מהכאשם

 כביר ימאס ולא כביד אל הןבפסוק
 אפילו אחת יוני בלשון ה"ן לפרזם ישא"כ

 הש"י לפני וחצוב כביר אל ביחיד ה"ןכשאתה
 רצ"ל כביר ימאס ולא צבוד היינו כבירכמו
 כצבוד הש"י לפני יחצוב יחידי בהיותךאפילו
 למימד ל"ל קשה והנה הצבור. את ימאסוילק
 ימאיס ולא סתם הל"ל כבייר ימא"סול"א
 כצבור חשוב היחיד דגם כיון נשמץממילא
 להודות ע"כ חשובים ודאי הצבורממילא
 צבורי כבייר בזמן היחיד תפילתכשתהי'
 לחוד דאיוב דמפסוק וכף פדה וכתיב42מ

 עליו כביכול להיות ממאס איש רקהיא
 נתנה בענין דבריכם עלי העתרתם כעניןלמשח
 ותעשה התפילה שתקובל אבל וכף בקולהעלי

 פדה מפסוק לה ושמעינן נשמע לאפירות
 עלי הבאות ממלחמות לי מקרב נפשיבשלום
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 בגמ' כמ"ש בהיפך הו"א לחור פסוקא מהאיואי
 קודם ]ונענו[ הגשמים על תענית רגזרובמעשה
 מעליותא זה שאין ואמרו והתפילההתענית

 ואיש בתפילתן מואס כביכול שהש"י נראהכי
 טרם משאלותם להם ונותן לשמועדוצה
 שברבים להטת כאן גם הא וא"כיהפללו
 לבל מגואלותיו למלאות מקרב פדה הש"יהיו
 הפצרת למקיא עליו כביכול כי ויפצורירבה

 שאין דאיוב מהפסוק נשמע לזההבקשה
 ! נ"ל ממאסהקב"ה

 ואשפוך כענין תפלתי נפש"י בשלזם פדהשם
 אמר עמד*י היו ברבי*ם כי נפש"יאת
 הרבים תפילת בזמן דצ"ל דביים ולאברבי"ם
 עמד*י רק ממש עמיי ולא עמד"י אזהיו

 הפירושים כל אז התפללו הם שגם ליבשוה
 אחרת שיטה לו יש והרי"ף לפירש"יהללו

 הנה וכף ומתפלל ומח בתורה העוסק כלשם י במקומו אי"ה ויבוארבזה
 ג' הם א"כ שבלב עבודה היאתפילה

 סיבת והנה עליהם עומד שהעולםדברים
 עיקר ישראל כי עולם חורבן רמיון הואהגלות
 וכיון העולם נברא בשבילם עולםמציאות
 ובודאי העולם עיקר חורבן בגלותשישראל

 נכון העולם אשר העמודים העדר בסיבתהוא
 פדיה הוא אז העמודים בג' שעסק וזהעליהם
 מלתא ויציבא מכונם על להעמירםלישראל
 בעקבי לך וצאי לכנ"י קוין הג'להמשכת

 ! והבן ויעקב יצחק אברהםהצאן

 ל"י תיבת וכר ולבני לי פדאני כאילושם
 מהיכא וגם פדאני שאמר כיוןמיותר

 לומר יצדק לא דודאי אך תבניים מקראנפקא
 הבנים שבצרת מחמת אך פדיה לשון ית'עליו

 ממילא לו גם פדיה מיקרי צר לוכביכול
 הבנים על הכונה נפשי בשלום פדהמדכתיב
 ולבני ל"י היינו בפירוש ומסיים פדאנ"יואמר
 מחמת הפריה יכונה ג"כ ית' דאליולדירות
 בכל גלותם זמן בכל מהבנים זזשאינו

 ,המלכיות
 תבין לך שכל עיני אם רעע שכ"ן נק'שם

 והוא הכנסית לביית קרוב שכין הואמי
 נכנס שחיט ומי קרוב שכין טו"ב דטו*בררגא

 היחור בנוערר הנה הקרוב השכן ליחדלביה"כ
 נתמלאה לא כי ר"ע השכ"ן ח"ו מעוררח"ו
 ח"ו בשמו נקרא לזה הגורם הנה וכף.צור
 אז שכינ"ה עם שכין חיבור ומודם רעעשכן

 היינו בבודתם נשתעה זה לעומת זהבקליפה
 משכן והרחק והתבונן בין וזהבן אנשיםגבורת

 י קרוב שכן וטוברע
 בענין עמש"ל וכו' בנחלה הנוגעיםשט

 התפילה כי לתפילה מקוםקביעות
 ממקום השמים  שער דרך דוקאשתעלה
 חוזר באור ומשם ביהמ"ק נוכח עדהמתפלל
 וא*כ המתפלל למקום א"י קדישת שפעיושפע
 נחלה ונקרא הארץ בקדיחת המקוםנתקדרו
 מדרשות ובתי כנסיות בתי עתידין ע"כממש

 שלא דק ממש א"י כבר הם כי בא"ישיקבעו
 זה וכעין יקבעו ב"ב ולעתיד עדייןנקבעו
 מ"ש עפ"י עוד תתבונן והנה המהקשיאכתב

 הו*י' בא*דנ' ה*וי' בגי' נחליהבסמוך.
 הנוגעים הרעים שכיני אמר והנהבהיכ*ל
 אוסר וכו' בין פירוד ח"ו שגרמו הנחליהבדבר
 יכולים הם להיותם וכו' עמי אתהנחלתי

 י והבןקלחות
 בעירו בה"כ לז שיש מי כל ע"א ח'דף

 וכו'. בנחלה הנוגעים וכו' שנאמרוכר
 )עיין משתעי רבבהאכ  משמע היכילהתבונן
 מה בלעם בנבואת דכתיב ונדאהבקונטרס(

 וג*כ נטיו כנהלים וכו' יעקב אהליךטובו
 להיפך חזרו בלעם של הברכות שכל חז"לדרשו
 חזרו לא וב"מ כנסיות בתי של הברכותרק

 כנחלה ישראל. לזרע לעולם לעדותמוכים
 נטיו כנחלים בלעם  שרמז וזה הפסק. להשאין

 על הכונה בנחלה הנוגעים הנביאומדקאמר
 : נ"ל כנסיות,בתי

 בהעדר כנ"מ מדה וכו' גלות שגורםשם
 . וכר צור נתמלאה ולא הגלות היאהיחוד

 והנה ולבניה. לאם גרם ג"כ הוא כי ולבניולו
 ואת נרמז ואפשר בפסוק נרמזו לאהבנים

 נותשם בלשון אמר והנה וכו', יהודהבית
 שנתעה. בגי' שכיניה עם שכהעפימש*ל
 ח"ו בעורם ותבין גבורתם נשתוהובקליפה
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 יאר הש"י וכר נותשים הנני ואמד אחרענין
 מאריכין כלומר ומחשכי מקדמי בד"הר7~", בתודתו1עינית

 כפשוטו לומר א"א דודאיבביה"כ

שהולכיי
 משמע יהנה ובערב בבקר לביה"כ

 מאד ובה וכי חדש דבר איזה יושנתחדש
 לו שנתחדש ע"כ אלא לביה"כ וצלכיןראינם
 בביה"כ להאריך השכם בבקר שעומדיןידיעה
 דהקחציא מפורסמת הקושיא והנה בערבוכן

 ועא רק כתיב האדמ"ה על עומדתבמקומה
 הוא וא"ב א"י קדושת בו יש דביה*בכמש"ל
 יאריכו לשם וכשמאריכין ממש האדמ"העל

 1 והבןימיהם

 ב' לשון יצדק לא רצ"ל פ"ר פתחים ב'גמ'
 לביה"כ או פתחים בשני והו"לפתחים
 1נ"ל

 לפי וגן' ביה"כ זו מצוא לעת בח"הרשפי
 מים מצולות בבל של קרקעשהיתה

 כסאות שבתי פירושיי מקומות בכמה הנהוכו'
 בכאן כמו המעם פי' ולא בשדה היושלהם
 צריך אמוראי לכולות דהרה כוונתווהנראה
 וכר. מים לשטף רק הפסוק סוף מהולהבין
 לשטף דק יצדק אחצה זו מצוא לעת למ"רודנה
 ותיגרא רעה אשה לו תורמן שלא וכו'מים

 דמיא. לבידקא דמיא תיגרא והאיבביתיה
 וכר מים לשטף רק ג"כ יצדק תורה זוולס"ד
 דהלכתא אליבא שמעתתא יסיק לא באםכי
 הדברים כינו החכמים וגם מחלוקת. לידייבא
 ותגלו באמרם מים בשם כהלכתא שלאשהן

 ולמ"ד וכף התלמידים וישתו הרעים מיםלמקום
 מים היינו וכת מים לשטף רק יצדק מיתהזו

 המה אשר קשות מיתות עניני היינורבים
 רבים מים בשם ודייקא תוצאו"ת מניןרבים
 חצט בפי כפיטורי הוא שבכולן הקשהכי

 שאינו אוקיינוס היינו רבים למיםהנצרכת
 ח"ו אליו יגיע שלא ורישל ברזלמקבל
 הביא ועגב רבים במים הנעוצה העניןכדוגמת
 ג"כ יצדק קבורה זו ולמ"ד הענין. כלבגמ'
 שלמא בתרייתא זיבולא עד בגס, שהביאומה
 תיגרא דהאי כנ"ל וכו' מים לשטף רקוהוא
 מובן אינו לכאורה ביה"ב זו זוטרא ולמרוכר

 קרקע שהיה פירש"י לזה וכו' מים לשטףרק
 לפי ביותר ויצדק וכו' מים מצולות בבלשל

 אמוראי דלכולהו וכו' מים לשטף רקפשוטו
 מים דאינו מפשטיה הקרא להוציאצריכין
 מים זוטרא למר משא"ב משל. דרך רקממש
 מכולהו דעדיפא במערבא אמרו ע"כממש

 פעמים ז' תוצאות מנין יו' מיניתתק*ג י סמ*ח בס' שכפהוכדומה
 והוא תתק*ג בגי' האלהים הואהוי'

 בין שער בפע*ח עיין החולאים לבטלבסגולה
 מנין תתק"ב בגי' נשיקה חוץ הנההמצרים

 1 דשז41הבורש

 מידו ביקש הנה כנישתא דבי במיליגמי
 כנישתא דבי מעליותא לו לומרלומר

 המצוינים דשערים אדרבא לו השיבוהוא
 במילי דה*ק לפה"צ ויש מביה"כ יותרטובים
 שמתהוים כנסיות הבתי מחיתן כנישתאדבי
 ששמע שמדברים הד"ת דהיינו המיליםעיי

 מתהוה בהם האדם בעסוק ד"ת ענינישישנם
 השמועה זכר ולא ביה"כ לקדודות ההואהמקום
 המצוינים שעדים לו והשיב לרפרם ווואלהיטב

 וכו', מכ"ל ציון שעדי י"י אוהב מ"רשם י יתבאר ועודבהלכות
 להשמיענו דא*צ לומר א"אכפשוטו

 העירות צוארי מכל ציון שערי אוהבדהש"י
 1 אלה בכל ידע לאומי

 נ"ל צבור ואסיפת ציון המצוינים בד"הרש"י
 מבתי יותר אומדו קשה רהנה כןשפי'

 מה ע"כ מררשות הבתי הם מהמדרשות
 מצוינים הם הרי א"כ תורה בהםשלומדים
 שלומדים הכונה מדרשות דבתי פי' ע"כבהלכה
 שמעתתא לאסוקי לשם קובעים אין אבלבהם
 היינו בהלכה המצוינים אבל דהלכתא.אליבא
 ודגה דהלכתא אליבא הלימוד קביעותמקום
 פירש ע"ב ציון שערי בתיבות זה נרמזאיך

 מתאספין שם הלכות קביעות במקוםדלהיות
 הלכה זו י"י דבר לבקש הבא כל כיתמיד
 צריכין הכל כי לשם הלומד פי את לדרכםיבא
 ציון המקומות אותם נק' ע"כ דחיטילמרי
 לו יש כ"א אשר ומסוים המצוין מקוםכמו
 צבו*ר השסיפת ציון וזמש אליו לפנות בוסימן
 בצבור תורה לשם כשעוסקין דוקא הכשנהואין
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 ור' אמי דר' והא אביי דברי אח"כ יצדקדלא
 הלכה של אמות ד' וגם כתבתי והנלע"דאסי

 י ריב עם אמות בד' להתאסףא"א
 בביהמ"ק כי וכו' ביהמ"ק שחרב מיוםגמי

 עבודת ע"י היחודים כל מיחדיןהיו
 מן מרחיקין היו הקליפות וגםהקרבנות.
 המערכה מענן חלקם להם שתנים והיוהקדושה

 העבודה וכשנתבטלה בקדושה. יתאחזולבל
 הסדת ע"י העליון היחוד עיקרבעוה"ר
 הכלה( )הייה מהלכה הקליפות( )היינוהקושיות
 ואפשר לאמיתה הלכה בכיון היחודונעשה
 )היינו ההלכה מקום כי דייקא אמות ד'הכוונה
 ידויק וזה והמ*י כנודע נהי"ם ד"ס נגדהבלה(
 ההלכה שתהי' היינו בלביד הלכ*האומרם
 מצאתי זה כתבי אחר וכו'. יתאחזו לבלבלבד

 להקב*ה לו אין בכתא להאריז"ל ש"סבליקוטי
 הבית שנחרב אחר הלא כי פי' וכו'בעולמו
 בה"ס הראשון במקומה אב"א המלכותחזרה
 נסיים הזכר בד"ס שצ*ל )נ"ל תנה"יהזכר

 שליש( לוקחת מת"ת בי והמעי תנה*יובאפשר
 אלא המלכו"ת שההר להקבעה לו איןוזהו
 אחורי לילך אסור הטעם ומזה אמות הר'אותן
 אורותיה ותופסת מקומה שם כי ד"א בתוךאהבה
 לדעת כוונתי שכמעט והנאני עכ"ל ד"אשיעור
 בד' בגי' המקד"ש בי"ח הרמז והביןהלדוש
 פעמים עשרה בגי' והוא הלכה שלאמו"ת
 ת"א הדין קומת שיעור להמתיק ע"האלקים

 י בחסד להיכלל הכוללעם
 בעולמו להקב"ה לו אין בענין נא אדברהעוד

 דהנה נראה בלבד הלכה של ד"אאלא
 עד לילך מוכרחת האדם מפי היוצאתהתפילה
 כל והנה כנודע המקדום נוכח השמיםשער
 כמ"ש והקליפות המזיקין מן מלא העולםחיל

 והנה וכו' עלן וקיימי מינן נפישיאינתי
 לה "ן מעכבים כמה ההולכתהתפילה

 ותפילת להניחה שלא עליהשמקטרגים
 בורחין אזי עליהם לקטרג להם שא"אהצדיקים
 המקום מן אותם וכורתין המזיקיןמתפילתם

 מחצרי נקראים הללו הצדיקים ע"כההוא
 ועשוין אותה ומנקין השדה את שקוצריןחשלא
 אל התפילה להליכת ישרה מסילה פנוימשם

 בבה"כ מקום קביעות והנה הדמתה.מקומה
 הרגילות שמכאן להיות לזה סגולהוביהמ"ד
 מכאן נעשה הכ"י ואתורה התפילהלעליית
 כבר מכאן היוצאים והדיבורים ישרהמסילה
 מר לן לימא וזמש מעכב בלי מעוליםהם

 י*י אוהב חדש דבר לו השיב והואכנישרף דבי במילי וכו' מעליות*א מיליימהניי
 בעולמו להקבעה לו אין וז*ש וכו' ציוןשערי
 ותהיה וכל מכל פנוי המקום שיהיההיינו
 כ"ז לבדו י*י ונשגב לאלקינו מסילהמכאן
 מלא האויר כי בזה"ז כביכול להקבסה לואין
 המפנים הם הלכה של ד*1 אלא הקליפותמן

 : ומקטרג צר מכלהמקום
 כי כפשוטו הנה דייקא אמו"ת ד'למרמרו

 יש וגם אמות ד' הוא האדםמקום
 ס' בגי' הלכ*ה של אותיות ד' היינולפרש
 שמידה והם מסכתות ס' מלכות המהששים
 שלשלמה מטתו כענין המזיקין מן להגןמעולה

 , לה סביב גבוריםששים
 בעולמו לעקביה לו אין ביהמ"ק שחרבמיקם

 כבר בלבד הלכה של אמות ד'אל1
 בזמן דבנה מילין לחסדא ועת בקונטרסנכתב

 הגדילו שני בבית הנה קיים. היהשבהמ"ק
 ודרשו אשכחו )קרא המזבח אתוהרחיבו
 על אמות ך"ד המערכה מקום והיהכנודע(
 מנין אמות תקע"ו ס"ה היה א"כ אמות.ך"ד

 היחוד ה"מ התורה על שנכרתוהבריתות
 אמות ד' והנה תקענו. בגי' מלכויתיסויד
 דייקא אמות ד' בתורה בהם עוסקשהאדם
 לענין בית נקרא לא ד' על ד' מןדבפחות
 א"כ המלחמה. ועורכי חומה ערי ובתימזוזה

 ד' על ד' והנה בי"ת הנקרא הוא ד' עלד
 ע"י היהוד לרמז טפחים תקע"ו בהםיש

 שבית בזמן והנה להלכה. אינו אפילוהתורה
 כנ"ל המזבח שיעור העבודה ~"יהתורה ע"י היחוד נעשה הנה קיים היההמקדש
 גם תעמוד התורה הנה ביהמ*ק.וכשחרב
 הוא הקרבנות הלכות כשלומדין העבודהבמקום
 אין ביהמ"ק שחרב מיום חיש הקרבנות.כמו
 הלכה של אמות ד' אל1 בעולמו להקב*הלו

 והעבודה התורה היו הביהמ*ק בזמן כיבלביד
 של ד' על ד' מקום הים והןהגורמים
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 הגורמת היא בלב"ד ולהלכה התורהקביעות
 מאמד נבין האלה הדברים פי ועלהיחוד.
 שמשיתיך כדכ*ד ונצמתי )עה.[ בבתרנוחז"ל
 מלאכין ותרין בארעא אמוראי תרין בהפליגי
 אמר וחד שהם אמר חד כדכ"ד( )מהוברקיע
 יהוא וכדי"ן כדי"ן להוי הקב"ה אמרישבה
 משכיל כל הנה וכדי"0 כדיין כדכ*דלשון

 זאת אמר הש"י הנה המראה עלמשתומם
 בשערי כדכ*ד ישים אשר לישעיההנבואה
 איפלנו האחרונים בדודות והאמוראיירושלים

 ובמאי סברתם היה ומה כדכ"ד שםמהו
 שמה זה דלבעבוד נאמד איך והנהפליגי
 להלום וא"א וכדי*ן. כדי"ן שיהיו עלכדכ"ד
 לבבי עם אשר את לך אגיד אבלהדבר.

 המקדש בית שחרב  הגם  רהגה הנ"ל פיעל
 התורה ע"י מלכו"ת( )יסויד היחוד נשלםהנה
 ך"ד על טפחים ך*ד אמות ד' על אמותד'

 הבעתדה הוא הנ"ל( )יחוד תקע"ו מספרטפחים
 שמשותיך כדכ*ד ושמתי לישעיה הש"ישבישר
 ישראל עסקו אשד להלכה התורה בזכותלעתיד
 לראות יזכו ד*ד על ך*ד במקוםבגלותם
 אשר טובות אבנים בבנין ירושליםשערי
 פנים כל ועל כדכ*ד להם יקרא אשר שמםזה
 שוה הגם הנה השמש. תחת חדש כ%א"נ
 מטעם כדכ*ד בשם הלזה כיב לאבןיקרא
 טוב לאבן מציאות יש ע"כ זה כל עםהנ"ל
 והנה וכר. חדש כל אין כי בעולםהלזה
 חוות אומד וכע  מהו אמוראי תריאיפלגו
 יהיה הזה דהכדכ"ד כיון בטעמא מלתאדעתו
 קביעותם במקום בהלכה ישראל שעסקובשכר
 מלכורז יסו"ד היחוד וגרמו כ*ד עלך"ד
 מלכו*ת מדת עם דדכורא יסוד היינוכנ"ל
 יוסף של אבן הוא שהים ידוע הנההזה. היתוי ברמז יהיה הזה הטוב האבן ע"כנוק'
 וישפ"ה דדכורא יסוד נגד הוא עליוןצדיק
 דנוק' יסו"ד תחחת צדיק בנימין של אבןהוא
 מעשיהם ע"י ישראל ידוצ והנה מלכוית.הוא

 בא זה ידי ועל במלכו*ת* המ"נמעוררים
 ע"ב המכוון. תכלית הוא אשר דדכוראהמ"ד
 יהיה מסתמא אמר חד אמוראי תדיןאיפלגו

 דדכורא למ*ד הרמוז שהים יוסף של האבןזה
 ישפ*ה ההח אמר וחד המכוץ תכלית הואשזה

 זה אהוד דעוך למש הרמוז בנימין שלאבע
 נעשה זה המיד משא"כ מעשינו ע"יהוא
 כדיין להוי הקב"ה אמר והבן. כביכולמאליו
 יהנה זה להם יצא קעעט תרשיתווכדינן
 שלום ודב י"י לימודי בניך וכל אח"ככתיב
 שלום מרבים ת"ח מזה חז"ל ודרשובניך
 בניך תקדי אל בניך שלום ורב יכתיבבעולם
 אל לדרוש יה להם יצא ומהיכן בוניךאלא
 הגדול מהרב עולם אהבת בספד וראיתיתקרי
 הפסוק זה מסמיכת להם שיצא שכתבהאלגזי
 ואמד וכו' כדכ"ד ונצמתי שלמעלה.לפסוק
 המגיד שאמר הנה וכדין. כדין להויהקב"ה
 לימודי בניך וכל לישעיה אחריתמראשית

 הקב"ה שיאמר הש"י את ילמדו וכביכולי"י
 הנה בניך. שלום ורב נ"ל( וכדין כדיןלהוי
 בוני"ך הרמז הוא אבל מיותר. השניבניך
 להוי בעלמא שלמא וישגא הבונים יהיושהמה
 הרב בדבדי עוד עישש וכדין כדיןהבנין
 ת"ח דרשתם היטב תתבונן ולדרכינוהנ"ל
 צדי*ק היסו"ד מדת יידוע בעולם שלוםמרבים
 דדכורא בין בבית שלוים משים שלוםנקרא
 הח"ח אותן והנה בשלוכם. נרמז דמק'בין

 עילתה שלו"ם דיוסף דרגא שהים איאיפלגו
 אמר תתאה שלמא דבנימין דרגא ישפ*האי

 הללו הת*ח והנה וכדין. כדין להויהקב"ה
 ודאיתם הדבר הבן בעולם השלו"םמרבים
 י"י לימודי בניך וכל מדכתיב מדבשמתוקה
 לזה יש שייכות מה  דקוקה בניך שלוםורב

 מה וגם וכר. כדכד ושמתי הפסוק אחרהפסוק
 מיבע"ל י*י תורת לומדיי י"י לימודיהוא
 בניך הנה בני*ך. שלום ורב הוא מהוגם
 שלום ורב הל"ל עכ"פ וגם מיותר.השני
 עם היינו כדין הוא הכונה ע"כ אלאלבניך
 כדכ*ד שמו יהיה הטוב האבן אשרהיות
 שגורמים היחוד סוד כ*ד על ך*ד הנ"למטעם
 מה ישעיה עוד התנבא הנה בתורתם.ישראל
 הטעם זה לפי אשר אחרון בדורשיהיה
 מלתא יאמר וכ"א הזה בדבר אמוראיםיפלגו
 וכדיין כדיין יהיה הקב"ה יאמר אייבטעמא
 שיסמוך תה כדכ*ד בתיבת ג"כ הנרמזוזרא
 הש"י את למדו כביכול י"י לימודי בניךוכל

 שלום ורב וכדין כדין להוי עמהם דהויישיסכים
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 יהיו ההם השלום מדת יתרבה ידם עלבניך
 הדבר הבן שלקמע תרין וישפה בניהםהבונים

 1 לנפשך מעדניםותתן

 לתורה מקום קביעות להלכה מזה לנויצא
 אחד מקום מיקרי ד' על ד'ולתפילה
 , קביעותלענין

 על בחידושינו הלזה מענין ג"כ דברנורכבר
 היו הראשונים חסידים אחברהמשנה

 את שיכוונו כדי ומתפללים אחת שעהשוהים
 דהנה דוקא שע"ה תר"י ~תכו למקו"םלבם
 ובעונה עונות ך*ד בשעה בתוספתאאמרו
 ך*ד פעמים ך"ד לפניך שלך הרי עתיםך*ד
 את שיכוונו בדי הוא הנה הנ"ל היחודסוד
 ך*ד על טפחים ך"ד ג"כ שהוזו למקו"םלבם

 ואכ*מ כנ"ל הקדוש היחוד אל רמוזטפחים
 בסה*ק רבינו מש"כ ]עיין והתבונן. ביןלהאריך

 ה' מאמר נחמתות ז' במאמרי יששכרבני
 1 )המגיה([ ב'נחמה

 ומצלינא וכר גריסנא %ה מריש אבייראמר

 מצלינא דשה לא וכז' דשמענא כיוןוכי
 קשה פשוטו לפי עב"ל דגריסנא היכיאלא
 יש שייכות מה זו בשמיעה לן נתחדשמה
 אמי רב על קווה וכן תפילת. לעניןבזה
 כיף שפיר יונח הנ"ל דברינו ולפי אסיורב
 נפתולי )מלשון היהור לגרום הוא התפלהשסור
 היו הרחשונים חסידים ע"כ נפתלתי(אלקים
 שיכווה וכדי עיתים תקע"ו דייקא שע"השוהים
 ד' טפחים תקע*ו דייקא למקום לבםאת

 במקום מתפללים היו ע"כ הלכה שלאמות
 1 קצרתי כי הדבר הביהנרצה

 ביה כתיב לא לך וטוב שמים ירא ומבישם
 והנראה לשון וכפל מיותר העניןכ"ז

 פערייך מיגיעו נהנה גבי דרש דהנהלפרפי
 טוב שכולו עולם עוה"ב על לך וטוב עוה"זעל

 וטו"ב כתיב לא י*ש דבבי כיון נטעהממילא
 יתכן ואיך עוהא על דקאי אשר*י רקלך

 עוה"ב ולא בלבד עוה"ז לו יהיה יי"שלומר
 וטףב י*ש ולבי ואמרו דבריהם כפלולכך
 לאשר"י בסמוך ביה ר"ל ביה כתיב לאל"ך
 אה1רי"ך מבי דכהיב כיון מיגיעו נאנהריגבי
 וחד לעוה*ז נדרים חד א"ב לד. וטו"בג"כ

 לעוה*ב ל*ך וטו"ב לדרוש מיסתברלעוה*ב
 אהצר*י ויכתיב יפש לגבי אבל טוב שכולועולם
 אה2ר*י נדרוש לך וטו"ב אה2ר*י לגבי כתיבולא

 י והבן עוה"ב על היינו יותר להנצרךלמיסתבר
 לרז*ל הכונה אין בודאי העניןרעיקר

 שיה" י"ש לו ואין מיגיעוותהנהנה
 ג"כ מיגיעו שהנהנה הכונה רק גדולמעלתו
 פרנסתו וממציא לפעמים מלימודו ומתבטלי"ש

 גדול הוא אחרים משל יהנה שלא בכדיבעצמו
 ונהנה כלל להתבטל רוצה נואינו ממייותר
 אפצר ותורתו מצותיו מפירות כי אחריםמשל
 לתווכים ליתנם מוכרח בעוה"ז מהן נהנההיה
 והרי*ף במהרש"א עיין מחיתו די לו בתתםבו

 ששרייך כתיב מיגיעו נהנה דלגבי יצדקובהכי
 אוצרי י"ש לגבי משא"כ לעצמך ל"ךוטוב
 בתתם באושרו עמו יוכללו אחרים גם כיסתם

 י נ"ל צדקהלו
 לקבל וכו' ליה וכייף הא באהרש"י

 זה לרש"י ליה מנא לכאורהתוכחתו
 ליה כייף דלא משום הכונה דילמאהפירוש
 ההכרח מהו וגם רבו כבוד ביטול עליענש
 משלמה למדו דהנה וצ"ל כל לפרשלרש"י
 בדכייף לה ומוקי רבו במקום אדםשידור
 כייף שלמה הוה ומי משתומם הרואהוכל

 ליה כייף אי פירש"י ע"כ הרגו והלאלשמעי
 בעסק ודאי ושלמה כייף מיקרי תוכחתולקבל
 והא תוכחתו לקבל לשמעי כייף היהזה

 היה התוכחה אבל אביו בצואת הואדהרגו
 אנן אמר וגדים אפיה מהדר ר"שגמרא י ממנומקבל

 כיון כן אמר למה יודע איני וכו'בדידן
 )בנ"י( שהביא הפירוש ולפי לומר. ל*לדמותר
 מלקרות ופטור סג*נ שהיה ריש שדוקא]בריי[
 מאד יצדק וכו' רשאי א"א שבכתבדדברים

 בדידהו ואינהו פה שבעל תורה ועינו בניידןאנן
 לפי וג*כ הם. שחייבים שבכתב תורההיינו
 ריש שרוקא התוס' שהביאו הרי"ףתירוץ
 שתורתיע בדידן אנן ג"כ יצדק 14מנתושתורתו
 אומנתם תורתם שאין בדידהו ואינהושמנתינו
 דווקא בהא פירוזי לפי זג*כ לקרותחייבין
 דלא בדידן אנן ג"כ יצדק רצייתי והזרהשיש



עאתעלומת ע"א ח' דףמאימתימגיד

 עשרה הן הרי בדידהו לבינהן לןצריבי
 בתוס' הראשון התירוץ לפי וג"כרצייתי
 קא בלוחן וריש אסור. רם דבלולשכתבו
 לבדיט אנו רצ*ל בדידן אנן לפריס ישגריס
 בדידהו ואיטם שומעים לא הם דהריבדידן
 י עוסקים אנו דבלחש אצתם מבטלים איןדאנחנו
 ודשו וא"ת וכו' מהדר ריש בד"התוספות

 עמדו ובפתחו מיד בסוטהאמרינן
 לומר וא"א וכו' ס"ת שנפתח כיון העםכל

 דא"כ דלשם ר"ה בר ארבה רישדפליג
 ובה*ג נ"ל, בכאן, דר"ש הא לשם להביאה"ל

 ויפורש ורבה ר"ש דפליגי דס*ל משמעבאמת
 , אי"הלהלן

 תייק וכר רם בקול תיירי התם יי"4בא"ד
 רם. בקול משמע לספיר אסורהתם

 דיצדק לעיל בתבת בבר בנחת אייריוהבא
 כיון רצ*ל וכר אפיה דקמהדר והאיבאעד י וכו' בדירן אנן זה לפיג"כ

 לאשמועינן ליל מותר ענין בכלדבנחת
 דהגמרא ותירצו אפי מהדר דוויהבגמרא
 בדלא כש"כ מותר מהדר אפילו קמ"לרבותא

 :מהדר
 כיון רצ*ל וכו' אפיה דאהדר והאיבאיד

 היה למה למהדר דלא טובדיותר
 גירסתו. לכוין כדי ותירצו אפיה מהדרריש
 דעיקר בהיפך לתרץ להתוס' לאו ניחא לאוהנה
 להש"ס היל דא*כ דקמהדר משום הואההיתר
 דר"ש הא לים ולהביא כן לפרשבסוטה
 , הרא"ש כ"כ מותר מהדר בדקא דנדעבכדי
 דוקא מפרשי דה"ב כתב אלפס ורבבאמד

 וכו' דצייתי אחריני עשרה שםשיש
 דברי בפניהם היה לא וכי לתמוה ישלכאורה
 הביא ז"ל שהרי"ף לכתוב שהוצרכובה*ג
 ומה וכו' כתב ובהט סתם לכתוב ה"לדבריו
 צבור( צרכי וו )ריש בה"ב ז"ל דהנה בזהשנ"ל
 לספר אסור ס"ת שנפתח כיון בריה רבהאמר

 עמדו ובפתחו שנאמר הלכה בדברואפילו
 אל העם כל מיזגי מהכס אר"ח רעד העם.כל

 אבל לס"ת דצייתין והטרה דאיכ(נ וה"מוכון בדידן אנן אמר וגריס אפיה מהדר רעשסה"ת
 הנה בה"ג. עכ"ל לא דצייתיו קעורהליכד

 )דאיתפר דר*ש הך דהספיך לשונומסיפור
 )לאיתמר ור*ז דרבה להך בברכות(במכילתין
 ור*ז ארבה ר"ש דפליג דס*ל נראהבסוטה(
 סמך דר*ש הך בסוטה הש"ס הביא דלאהגם
 רבה דגם דס"ל אפשר או בכאן שהביא מהעל

 למד הוא דפנה מותר אפיה בדמהדרמודה
 אז הקריאה הנה וכו' עמדו ובפתחומפסוק
 והיה לדבר שקץ14 עץ של המגדל עלהיה
 מהדר מהגי לא ע"ב העם בל מעל הקוראעזרא
 ונראה וניכר העם כל מעל דהקורא כיוןאפיה
 כשאחד הארץ על עומר בקורא משא"כלכל
 מותר הקורא לו נראה אין אז אפיהמהדר
 כל ואזני מפסוק הלימוד דהביא ור*זלגרוס
 הארץ על בעמדו היתה הקריאה זאת וכו'העם
 הוא וזה אסור אפיה דמהדר דגם ס"לבודאי
 לפי"ז ממילא ור'ז רבה בין בינינוהאיכא
 הכי שיטתא בחדש ור"ש רבה דקיימיכיון

 הבהט וסיים לגבייהו יחיד ר*ז דה*לנקטינן
 זה מותר אפיה דמהדר הגם הלכהלפסק
 מצד זה וכו' דצייתין עשרה בדאיכאדוקא
 כמו מי' בפחות בתורה לקרות דאסורהסברא

 דברי לפרש שנראה מה זה שבקדושה דברכל
 וה*מ בה"ג דסתם הא לפי"ז ממילאבה"ג
 לתרץ בא לא וכו" דצייתין עשרהדאיכא

 י אהדדי וריש רבה יפלגודלא
 כיון בר"ה רבה אמר ז"ל הרי"ף ז"לוהנה

 מהכא אר"ח ר*ז וכו' ס"תשנפתח
 ההיא לן וקשיא סה"ת אל העם כלואזני

 אנן אמר וגריס אפיה מהדר ר"שדברכות
 וה*מ הלכות בעל וכתב בדידהו ואיגהובדידן
 שמטרה ליכא אבל לסכת דצייתין י'דאיכא
 להאי פריקו אחרינא ורבוותא לאדצייתין
 שמנתו דתורתו ר"ש כגון דוקא וקאמריקושיא
 הרי*ף עכ"ל כותייהו ומסתברא לא כ"עאבל
 בה"ג דברי דפירש מלשונו משמע הנהז"ל.

 יפלגו דלא ור"ש רבה דברי לתרץשכונתו
 דבר אפילו ושסדו ור*ז דרבה דהיינואהדדי
 וריש דצייתין עשרה בדליכא היינוהלכה
 דצייתין י' בדאיכא הוא וגריס אפיהדמהדר
 כתב אלפס ורב בכאן התוס' כתבוומש"ה
 לומר ורצונם וכו' שיש דוקא מפרשידבה"ג



תעלומה ע"ב ח' דףמאיטתימגידעב

 אבל בה*ג דברי עפ"י קושיתם לתרץבזה
 באופן הכונה לפרוס נראה בעצמו מבה"בבאמת
 נראה ז"ל הריעף מדברי רק וכמש"לאחר
 התוס' בכונת שנ"ל מה זה בה"ב דבריכן
 לומר אפשר האיך ממני דעת פליאהאבל
 דצייתין עשרה בדליכא מיירי ור"זדרבן
 וכו' ובפתחו ומפסוק וכר אז מפסוקולמדו
 וגם גדול קהל ביחד הגולה בני כל היוושם
 בהא דברי פי' הנכון נ"ל ע"כ כתיב. העםכל

 בהא דברי בפי' הגדול דבינו ודבריכמ"ש
 לספר אסור והתם אומנתו שתורתובא"ד י ממנינעלמה

 ולהורות להשיב היינו הלכהבדברי
 י ברא"ש כ"ה להשואלהלכה

 שבת כל של פרשיות ישלים בד""רש"י
 ישלים סתם קאמר מדלא רצ"לושבת

 שבת כל פרשת היינו פרשיותיו ואמרהפרשה
 יושבת

 כל רצ"ל ודיבון עטרות ואפילו גמ'ע"ב
 )ובעח וכר ויעזר ודיבון עטרותהפסוק

 תרגום זה בפסוק שאין מעון[ בעל]ואת
 מכללתא שלנו בתרגום יש וכעתאונקלוס
 והרבותא מהירושלמי כן והעתיקוומלבשתא
 במגיע דמבואר עפ"י נ"ל דייקא ודיבתדעטרות

 קליפות ט' והם זה. בפסוק הם עיירותט'
 סוייד ידוע והנה הירדן בעבר משהשביטלם
 הוי' שם טיפ דקדושה אחורייםתרגו"ם
 ע"ב מנין ידויה יה"ו י"ד י' כזהבאחוריים

 י תרגמם גי' ע"ה ע"בט"פ
 וכו' פירש"י וכו' עטרות ואפילו בד"התרס'

 אינו זה בעברי ג"פ לקרותושצריך
 בעברי ג"פ ברש"י כן פירשו הם רקברש"י

 י ירושלמי תרגום לו שאין מירצ*ל
 בתרגום ג' פעם לקרות טוב יותר מ"מבא*ד

 תרגום להשיג להשתדל טוב יותררצ"ל
 דבריהם לפרוס יש והנה משם ולקרותוירושלמי
 תוך הוא איבר המקרא ג' פעם לקרותדרצ'ל
 במקרא כמו בתרגום הוא ודבון דעטרותהתרגום

 יש וכו' לו מאריכין וכר המשלים שכלגמי י במהרש"א עיף רחוק פי' הואאבל
 המצולים וכ"ל אומר היה דאייהלהתבונן

 שכרו דמשמיענו צודק היה וכו' מאריכיןוכו'
 דמש*ה סהחמע וכר המשלים שכל באומרואבל
 ומשנה להמשלים ימים מאריכין כיישלים
 כעבדים תהה אל הקדוש רבינו לנו שנהשלימה
 אדם ישלם לעולם אמרז*ל דהנה והנראהוכו/

 שליש במשנה שליש במקרא שליששנותיו
 שליש יום באותו למד כבר אם והנהבתלמוד
 ותלמוד משנה ללמוד כן כמו מחויבמקרא
 הפרוחה ג"כ לקרות אותו מחייבין אנחנווהנה

 ותלמוד משנה נגדם ישולם ואימתישמו"ת
 ימיו לו שיאריכו יחוש שלא הבטיחולזה

 בטרזנה הלזו הקריאה נגד להשליםהצנותיו
 1ותלמוד

 וכו' נצטוה אם ה"פ וכר כאילו ד"התוס'
 האוכל כל לטעות יש לכחודהדהנה

 א"כ התענה כאילו הכתוב עליו מעלהוכו'
 פי' ע"כ במי נתלה דמי להתענות טוביותר

 הקטן ולי וכו' שמואל רבינו הקשהבא"ד י וכו' נצטוה אםדה"פ
 בארבעה נאמר דבבם לתרץ לינראה

 כאן, משא"כ בערב ואח"כ דייקא יום יוםעשר
 מיותר. ועשיר*י לכשירה ועשירי תשיעיגכמ

 תשיעי גם התענה כאילו למיסרוה"ל
 כאילו נחשב עשירי תענית שגם רצ"לאבל

 ימים לכ"ה שמנשב התענית עם אחרהתענה
 ראיה אין ולכאירה וכו' ריב"ל כדאמרשם יכנודע

 מדקאמר רק להקדים שלאמריב"ל
 אלא כן אמר ולא וכו' שישחוט עד בד"הרפוש, . כנ"ל בשבתו שבת משמעפרשיותייכו
 הדין זה ענין דאין הגם וכו'בעוף

 זהירות דמשמע הזהמו אומרו לפרש באבכאן
 אפשר שחט לא אם דבאמת משוםבעלמא

 : לחתיכות לחתכו היתרלמצוא
 לכבדו בו הזהר"ו וכו' שנסו מחמתבדיה

 הזהרו תיבת דייק ז"ל דרש"ילפמש"ל
 בכדי הזהר"ו בדברי לשנות בכאןהוצתך
 יגיע אם היינו הזהרה תצדק דבכאןלהורות
 בדברי עוד נדקדק וכחשר תכבדוהולידכם
 פירש מקודם שפי' מה ז"ל רש"י עינינומאור
 דבר נראה הזהרתו. פי' ואב"כ אונסומחמת
 הזכריו לטעות יש הנה כי האדון דיברגדול
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 בר"ע הזהר"ו כענין בו מליגע מידותפירכסו
 מחמ*ת אמר דהא כן ~מר א"א חשמלותורתו
 אונסיו מחמ*ת מקודם פי לזה והבןאונסיו
 לכבדו1 זהירות פירושו הזהר*ו עללהוכיח
 ריב"ל שצוה הללו הדברים ג' קישורענין

 הפרשיות להשלים צוה הגה י"ללבניו
 מן הוא דהקדמה הגם להקדים. ושלאבזמנם
 לזריזות נחשבת הקדמה אין בכאןהזריזות
 לחתיכות אח"כ כשיחתוך הגם בורידיןמשא"כ
 החיתוך להקדים שב יותר עכ"ז דמישפיר

 קריאת להקדים שלא הזהיר והנהבזריזות
 בזמנה לו נחשב לא הקדים אם והנההתורה.
 זקן משא"כ ולקרות לחזור וצריךלקריאה
 אח"כ גם התורה לו נחשבת בתורהשקרא

 1 כבוד בולנהוג

 זה דכינה הא ק"ש בלא תגע דלא א"דגמ'
 שבא דבלעם משום ארמית מטיתבשם

 אמר וכו'( בלק ינחני ארם מן ממד"אמארם
 ישכב לא וכו' כלביא עם הן ישראל עלזה
 שעל ק"ש היינו בו ודרגנו טרף. יאכלעד

 ארמית רק ארמ*י מטת קאמר לא והנההמטה.
 מארמית סכנה השש ח"ו יש ק"ש יקראדכשלא
 ובקראו טהור לא במקרה ח"ו להכשילוהידועה

 1 ינצלק"ש

 ולא ארמי"ת קאמר דר*פ  מעשה ומשוםשם
 לה שיהיה באשה שכיח דייתרארמני

 שהחשש מחמת נכרית ולא ארמיית ואמרוולד
 1 רטיית משוםהוא

 וכף אמרן הלא וכו' אמרן לא אביי אמרשם
 תנאים בשתי הנה וכו' אמרןולא
 ובגי בפ*ע אמרן לא כ"א על אמרהראשונים
 יראה אחד אמרן בלא שלשתן כללהאחרונים
 מדבר והב' בה"כ בהופעל מדברדהראהבת
 האחרונים והגי והנפעל. הנתפעל שביןבדבר

 , הוא נכת כי והבן האדםבהפעל
 הנה רבא שציה הדברים ג' קישורענין

 בעצמו שהחיתוך הגם הבשרחיתוך
 רעבתנות דרך גדולה פרוסה השכל שלאטוב
 שלא וכן קלקול מזה שיווררך והיש ישאבל
 יגש דלא הראשון לפי' ארמית מטת עלישבו
 מזימרתן ותורתן ת"ח נוהם הגם ק"שסלא

 איש שח"ו יראה שקורא ומי בזהומאמינים
  משפשר חשש יש עכ"ז התורה בשמירתמאמין
 וע"כ כתיקנה התורה ההנא ביום קראשלא
 אמונתו מגודל הוא מק"ש מניעתו שכונתהגם

 לא דבר יומשך באפשר עכ"ז התורהבשמירת
 דלא הב' ולפירוש לקרות טיב יותרטוב

 הגר את ואהבתם שמקיים הגם גיורתאתנסבו
 שטוב הגם הג' ולפירוש וכר חשש ישעכ"ז
 שלום דרכי מפני המטה על ולישבלשמוע
 איטרי תעברו תגל כמבואר חשש ישעכ"ז
 שבקדושה דבר איזה לשמוע שטוב הגםבה"כ.
 וצריך ככופר ח"ו נראה שיהי' חשש ישעכ"ז

 דל"ג נראה ורמב"ם ברי"ף רהיט ולאגלה ילהזהד
 בש"ע וכיה ולח"ח בכ"מ וכ"כ רהי"טול"א

 אי"ת. ויתבאר בפרמ*גועיין
 רוצה והיתה וכו' דר"פ מעשה בח"הרשיי

 דף פסחים ברש"י עיין וכו'להעליל
 שם וברשב"ם דאמרי איכא בד"ה ע"בקי"ב

 1וצ"ע

 עיע שבמזרח מפתח וכו' לעבור אסורבליה
 ביה"ב אחורי ד"ה ו' דףברשיי
 ; ודו"ק בתריי ושין אזילולשיטתו

 וכו' נושק הוא חבירו יד את היד ע"גבדשה
 מנשיקות ישקני כתיב דהנה כזאתפי'

 כחתן חז"ל( דברי )עפ"י לשם ופירש"יפיהו
 כזאת פירשו והנה פה אל פה לכלה"נושק
 מנשיקות ישקני נאמר לא למה להםדהוקשה
 יש פיה*ו. באומרו הוא פיהו אמר למהפי"ו

 )וגם פא"פ להורות פי"ה פי*ו הזובתיבה
 כנודע( וכלה לחתן רמז ו' ה' פי רצ"לפיהו
 בנשוק הוא דההשיבות קחזינן עכ"פהנה
 ע"ג הנושק את התנא ישבח ואיך פה אלפה
 חשיבות הוא פא"פ דשם רש"י קאמר לזההי"ד
 והיו ברוחא רודיו דביקות הכלה עםחתן
 לחבירו האדם בנשיקת משא"ב אחדלבשר
 היד ע"ג נשיקה דוקא הוא חשיבותדבר

 זנ"ל
 הלכה עד וכר חמר ר"ג "מתחלתמלגיא

 היטב עיין ר*ע משוס ויאמרכר*ש
 שפי' 8' ברשיי. ~קדק יש בפיראטיועיין
 ביי מח החמרה הגז ע"ד הוא לילהבר"ג
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 בדיה ב' פירוטו. בזולת סיד הוה ומאיבזה
 הוא דיום ק"ש זמן הלכך שעתא בהטידקיימי
 לזמן שייך הזמן דעיקר מלשונו נראהוכו'
 ולפי לילה לשל גם דיווש רק ד11םקאש

 ק"ש זמן והליל להיפך נראה הגמ'שטחיות
 כדרכו. שלא בלשונו האריך גם הוא נמיד-ום
 יוציא דקאמר לילה ליה דקרו והאי בד"הג'
 ולמה בפירוריו בעי מה ליל"ה ש"ל ק"שב"ו
 וכו'. יום לי' דקרי והאי על לעיל כל פי'לא
 תיבת הנה וכו'. דגנו דאיכא משום ובד"הד'

 דקיימ"ו ציין לעיל וגם בגמ' אינו דצייןמשו"ם
 דאיכ*א משו"ם על הציון וכאן שעתאבהא"י
 ולא בשכב"ך בי"ה וקרינ"א דפירש וגםוכף.
 ע"כ ובקומ"ך בי"ה וקרינ"א יעיל כןפי'

 דאפילו ז"ל לרש"י דהוקשה לדעתאחשבה
 אהדדי פליגי ברייתות ב' דהני נאמראם

 דלברייתא מאד יקוצה ז"ל המאור בעלוכשימת
 משמע וכו' דקיימי אינשי דאיכא אמרהא'

 קגני ורובא דקיימי מיעוטא רקדאיכא
 מיעוטא משמע דגנו דאיכא אמר הב'ומברייתא

 שיפלגו לומר נוכל והאיך קיימי ורובאקגנו
 הרי"ף לדעת ומכ"ש לעינים ההוהבמציאות
 אהדדי ל"פ ברייתות ב' דהנך דם"ל ז"לורא"ש
 כברייתא לומר אפשר האיך מאדיקשה

 שלימה משנה והלא הוא לילה לעולםהראשונה
 תכלת ביז משיכיר "קדרם רבינו לנושנה
 וגם הנץ קודם והוא דיום ק"ש זמןללבן
 במשנה רבות וכהנה הנץ עד וגומרהשנינו

 דבפירוש הגמ' בלשון עוד ונדקדקוברייתא
 ליה דקריי והא אמר הראשונההברייתא
 ליה דקריו והאי קאמר הב' ובפירחחיממ"א
 הוקשנה דכ*ז נ"ל לזה הוא ריק דבר ולאלילה
 הברייתא בפירוזם גריס לא ע"כ ז"ל"הב"י
 דקיימ*י רק וכו' דקיימ"י אינש"י דאיכ"אהא'
 ברוב דודאי ופירוריו שציורן כמו שעתאכהאי
 דיום ק"ש זמן עיקר ע"כ שעתא בהאיקיימי
 הלכ"ך בזה*ל פי' ע"כ ב' במשנה כמ"שהוא
 הוא הזמן עיקר רצ*ל הוא דיו"ם ק"שזמ"ן
 לילה לעולם והיק דייקא דיום ק"שלזמן
 הנץ עד לילה נקרא העולם בלשון רצ*להוא
 שאדם פעמים קאמר דברייתא התנא גםע"כ

 רצ*ל יום ליה דקריי והא בלילה ב"פקורא
 פריך ואינו יום ליה קר"י ב' דמשנההתנא

 ב' מהמשנה רק שבכאן הברייתאממשמעות
 ק"ש זמן הזמן לזה שקורא רבותוברייתות

 בודאי הוא ויום וכו' דקיימי משום הואדיום
 אמר הב' ובפירחח שעתא בההרס קיימידברוב
 התנאים רצ*ל לילה ליה דקר"ווהא"י

 יוצא דקאמר שפירש"י וכמו בכאןשבברייתא
 דאיכא משום ותירץ לילה של ק"ש ידיבו

 דהו כל בעלילה רק קיימי ברוב אבלדגנו
 וקרינ"א פירש"י לזה לילה של ק"ש ידייוצא
 עיקר אבל בעלמא בעלילה בשכב"ךבי"ה
 במציאות הברייתות ל"פ וא"כ הוא יוםהזמן
 קגמ ומיעוטא קיימי דברוב מאל תרוייהורק
 ע"ד הוא לילה לעולם בד"ה שפירש"יומה
 היה דרנה פירועם הכריח בזה החמ"דהנ"ץ
 דלברייתא רק במציאות ל"פ דלעולםאפ"ל
 ואז עה*ש אחר תיכף מיירי ]הא'[)הא(
 קודם מיירי הב' לברייתא משא"כ ישיניםהרוב
 א"א זה אבל קיימי הרוב דאז בסמוךלהנץ
 עד מעה*ש הברייתות לכ' טעמא דחדלומר
 הפז הזמן המשך לכל אית דינא וחדהנץ

 והאי וכר וי"ל וכו' לילה לעולם בדיהתרס' היטבי והבן כמ"ש צ"ל ע"כוהבן
 נראה דבריהם קישור וכו' לאחרדנקט

 ק"ש לענין גם לילה דבאמת לומר אפשרדשא
 עה"ש אחר ק"ש שניי רבותא נקט דלאוהא
 בסמוך דתיכף רבותא לאשמועינן דרצהמשום
 הוה אי משא"כ דיזם ק"ש זמןלעה"ש

 דלילה ק"ש דאז עה*ש אחר ק"ש ב'אשמועינן
 קאמר לזה דיום לק"ש עה"ש ביןמפסקת
 עד מעה*ש להמתין דצריך לומר א"אדזה

 . ודו"ק וכףשיכיר
 וכר יממא לעולם בדכה תוס' ע"א טןדף

 קודם ב"פ נקט דלא והא וכו' י"לא"נ
 יוצא שאינו לאשמועינן דבעי מעיםהנץ
 לעיל כן פירוטו לא חתנה הנץ אחר לילהבשל

 יוצא רואינו לאהסמועינן דבעי האןבברייתא
 דלילה פשיטא  דהא יה"ר קודם יוםבשל
 דאיכא סימום דיוצא הא כאן רק הואגמירה
 ודופקי קמיל מלכים בני היינו דגנימיעוטא
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 לגירסת אדר*ע דר"ע קשיא שו"תבחמד

 יהודא ר' בברייתא לקמן דגרםהרי"ף
 :לק"מ

 שרכיבנו יאמר שלא ובלבד בד"הרקעני
 סמוך שחרי"ת לילה של ק"שהקורא

 דוקא סד*א שחרי"ת לומר דקדק וכו'לעה"ש
 שחרית של ק"ש תיכף לקרואכשדעתו
 של ק"ש קורא אם אבל דברייתאכעובדא
 דקדק לכך השכיבנו שפיר יאמר לבדהערבית
 שחרי"ת דכבר משום הוא דהטעם לומררשיי
 שחרית של ק"ש קורא בין חילוק ואיומיקרי

 ההקשו בתוס' עיין וכר לעה"ש סמוךבאייד י לא אותיכף
 מ ביותר עוד יקשה והנהארש*י

 פירושו דייק דרש"י והנראה כן. לפרשהכריחו
 להמעשה קודם דר"ז מלתא בגמ'מדסידרו
 הנץ. קודם עה"ש אחר היה שהמעשהדריב*ל
 ואח"כ דריב"ל המעשה להקדים ה"לובאמת
 דר"ז דמלתא להורות היא בע"כ אך ר*זדקרי
 הברייתא על רק דריב"ל אמעשה קאילא

 תיכף ר*ז דברי הביא דלא והאהראשונה
 משום התוס' כקושית הראשונה הברייתאאחר

 הנץ קודם דוקא הב' הברייתא דלדעתדסד*א

 יאמר עה"ש קודם אבל השכיבנו יאמרי"
 לא הב' לברייתא ואפילו מודים דכ"עקמ"ל
 כי ודוק עה"ש קודם אפילו השכיבנויאמר

 ,קצרתי
 יאמר שלא ובלבד בדיה רשיי ע"א ט'דף

 שחרית לילה של ק"ש הקוראהשכיבנו
 ועיין עכ"ל. וכף יאמר לא לעה*שסמנך
 עדיין מיקרי ודאי דאז מסברא שהקשובתוס'
 דר"ז למרום יצדק דיותר ועוד שכיבהזמן

 מיניה דסליק שניה ברייתא על קאיבמאמרו
 לו למה ביותר לי קשה בעניי הקטןואני

 הכריחו ומי הזה בדבר נפשיה למשכונילרש"י
 )ועמ*ש בגמ' הכרח איזה לו  היה ע"כ כןלפרש

 מיליון לאלוק עוד אבל הראשוןבקונטרס
 בדיה פירש"י הזה( )בדף לקמן דהנהונראה
 ול"ג גרסינן לקרות אתם וחייבין ס*לכיותי

 מכאן הגמרא תנן בזמש שלא יאפילומותרים
 דרש"י רמיה הנך עגיל וכף הפסיד לאואילך

 וכו' הפסיד לא ואילך מכאן הקורא ס"לז"ל
 שלו וההכרח ושחרית דערבית אק"שקאי

 ביאר לא למה דאלת"ה כן לפרזןשהכריחו
 מה ואילך מכאן הקורא דערבית בק"שההגא
 דקאי לומר ע"כ בשחרית שביאר כמודינו

 תר"י דברי לפניך אציגה והנהאתרוייהו.
 דאמרי לרבנן להקשות יש וז"ל שמעתיןבריש
 דינו יהיה מה חצות עבר אם חצות עדוכו'
 יכולין האיך התורה מן חיוב דק*ש כיוןוכר

 דס*ל דאמרי ואית ממנה לפוטרוחכמים
 שהברכית ברכות בלא אותה קורא חצותדאחר
 למנוע בשלהם הם יכולין מדרבנן אלאאינן
 והא הברכות אומר אינו ולמה וא"תוכו'

 הקורא וכו' מנחרית של ק"ש גביאמרינן
 הפסיד לא וכו' ודייקינן הפסיד לא ואילךמכאן

 החמירו לילה של ק"ש דגבי וי"להברכות.
 עכ"ל וכו' שינה זמן הוא שהלילה מפנייותר
 פשוט לדבר ס"ל תר"י דברי רואההנך

 ואילך מכאן הקורא דמתניתין. הבבאשבודאי
 משחרית אקיש רק קאי לא וכו' הפסידלא

 חדשה פלוגתא לך הא ז"ל רשיי מדברי)היפך
 מי לידע הצורך מן והנה הראשונים(בין

 הוא שלהם שההכרח ונ"ל כן לפרשהכריחם
 מאי ע"ב יו"ד דף מפורשת וברייתאמהגמ'
 הקורא הכי נמי תניא הברכות הפסידלא

 בתורה שקורא כאדם הפסיד לא ואילךמכאן
 עכ"ל. לאחריה ואחת לפניה ב' הוא מברךאבל
 הנך לאחריה ואחת הברייתא מדקאמרההנה
 ההכרח והוא משחרית אק"ש רק דקאירואה
 אבל ז"ל לרשיי ותיובתא כן לפרש"תר"י
 ז"ל לממ"י שהכריח ההכרח לך כתבתיכבר

 ויישנא בכאן וגם אתרוייהו. דקאידמפרש
 לא ואילך מכאן הקורא מיבן אינודברייתא
 אינו דאבל לישנא וכו' מברך אבל וכףהפסיד
 מפסיד אינו דמש"ה הנותנת היא דאדרבאמובן
 בכאן פירש"י ע"כ הברכות לברך לו התירוכי

 יאמר שלא ובלבד דר"ז דשמעתתאבשמעתין
 לשה"ש סניך שקרא אמי גם קאיהשכיבנו
 קאי הפסיד לא ואילך מכאן  הקוראוהמשנה

  לשון  היטב ונדוקדק דערבית אק"שגם
 זמני אחר תוייגו ואילך מכאן הקוראהברייתא
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 אבל וכי. הפסיד לא ההחרית( דערביתהק"ש
 )רצ*ל לאחריה ואחת לפניה ב' הואמברך
 ק"ש דכשקורא מעט הפסד לו ישאעפי"כ
 אחת רק יברך לא לעה*ש סמוךדערבית
 רעוא זיהא ודוק(. השכיבם יאמר דלאלאחריה
 בעדי טוב ימליץ ז"ל רשיי עינינו מאוראשר
 בטוב למילתי' דתריצנא ביתי נפשות כלובעד

 ,טעם
 וכו' ונרדמו וישם דאשתכו*ר בדיהרש"י

 האיסור אין לחוד שכרות משוםדאי
 י לקרות יכולין היו ק"ש אבל להתפללרק
 דר"ג הא להו שמיע לא השתא ועדגמ'

 דלא תאמר אם דאפילו ח' בדףעמש"ל
 כ"כ מדאיחרו ע"כ כ"כ בתורה גדולים אזהיו
 מאביהם שמעו ע"כ ק"ש קרו ולא המשתהבבית
 לשהות א"ע סמכו וע"כ הלילה כל ק"שדזמן
 פריך ולא השת"א וע"ד ידוקדק ובזהכ"כ

 עוד לפרש ויש וכף שמש לא וכיכפשוטו.
 עוד נדקדק כאשר וכו' השת*א וע"דדקדוק
 דאבוהון. היא אמר ולא דר"ג ה"אאומרו
 שסידר ר"ג דדבר לומר מקום היהדבאמת
 מכללא אלא איתמר בפי' לאו הקדושרבינו
 רק נשמע לא וממילא איתמר מעשהדההוא
 ר"ג גם הדחק בשעת ושלא הדחקבשעת
 א"א אך דריב"ל. דרבנן דזוגא וכמעשהמודה
 רבן דברי הקדחם רבינו מדסידר כןלזמר

 וחכמי' ר*א דבר' אחר נשיא דהואגמליאל
 הדחק בהצעת שלא ואפילו קאי דעלייהוע"כ
 דבריו ונשנו גמליאל דרב*ן ה"אוז*ש'

 שלא גם חביריו אדברי דקאי משוםבאחרונה.
 הלח החפץ על תתמה )ואל הדחקבשעת

 היו כבר כי מדרום רבי בימיהמשניות
 מהאחרונים הרבה וכמ"ש מקודם בע"פנשנים
 הוה וע"כ כבר דבריו ונשנו מהש"ס(וכ*נ

 , להושמיע
 ומה ברשפי 9יז וכו' עלך פליגי רבנןשם

 חכמים הגמז מקושיות ד' מדף ע"זשקשה
 , לשם מפורש ברשפי עיטש ספלכמאן
 היכא ומיהו וכו' כוותך דלמא או בדיהר,ן*י

 דקשה בזה לתרץ רצה וכףדאיתניס
 דרבים כותיקה המלתא בסייג דפליגי יהיהלו

 משום רק דרבנן טעסריהו דאי האמר לזהבסייג

 דבאונס ומודים באונס גזרו דלא ודאי זהסייג
 דרש"י נראה לפי"ז והגה חצות אחר גםיקרא
 עכ"פ כחכמים הלכה באמת סייג דלעניןס*ל
 הלכה במושלם פסקינן לעיל והנה אונסבלא
 שלא ר"ג בימי דוקא לדידי' וצ"לכר"ג
 הסתם מן ודאי כר"ג ההלכה עדייןנפסקה
 האמוראים פוסקים כאשר אבל כרביםהלכה
 כותייהו כיחיד הלכה האחרוניםבדורות
 מקינונן לר"ש  הכריתות בס' )עייןנקיטינן
 ועמש"ל חצות אחר בקרנף מיקרילא  עבריי  וגם  כר"ג הלכה  לגמרי בצהולפי"1

 ז תר"י בדברי ועמ*שבמתניתין

 אלא ול"ג גמליא"ל לרבען ליה ה"קבד"ת
 לר"ג דודאי בזה בעי מה יודעאיני

 חסוריי קאמר מדלא כונתו לי ויראהקאמרי
 לא והנה המשנה. מחסר איט ע"כמחסר"א
 קריניו ל"א רק מנה דבר שום במתניתיןפירש
 יותר אמרו לא דבשית פי' לזה שמ"עא"ת
 ארץ מדרך דאינו בפי' דבריהם פירשו לאכי

 ר"ג ומכ"ש אב כיבוד דמצות המוסרומחק
 לית עלך פליגי דרבים כיון לו לומרהנשיא
 א"ש קרינו לא סתם אמרו רק כוותךהלכתא
 כוונתם מה ברמיזא כר"ג קדיקוא לחכימאודי
 וכף עלך פליגי רבנן כוונתם היתה זאתוהם

 עו: לא אם בקיצור השיג בחכמתו ג"כור"ג
 רצ*ל דייקא אתים לקרות אתים ומיביןעה*ש
 כשמעתתי למיעבד דבעינן אני מיבעיאלא
 ומפי היחיד מפי ששמעתם אתים אפילואלא

 )תענין כרבים למיעבד לכו רבעיהמרובים
 חייבין שיפ"כ לבנק מהללאל בן עקביאשאמר
 בגמ' שתייק וזהו ס"ל כוותי דחכמיםאתם

 אתים חייבין דבתיבות להורות את"םוכביבין
 בגמ' וידוקדק ס*ל כוות" דרבנן להםרמז

 בעצמו שלר"ג להיות דייקא לי*ה קאמריהכי
 צריכין לא וע"כ הדבר פירינו ולא העניןאמרו

 י אלפא ול"ג המשנהלחסר
 מותרי*ן ול"ג וכר ס*ל כוותי בדיהרששי

 מכאן הקורא תנן בזמנה שלאדאפילו
 לדשאי דס*ל נראה וכי הפסיד לאואילך
 הפסיד לא ואילך מכאן הקוראדמשגה
 בבי אכזרת* קחי בגוה( שפירשו כמוהנברכות

 יאמר לרמח וגם והצארית בין בערביתבין
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 ואילך מכאן קורא המבמורה. סוף עדרק
 ודלא הברכות מפסיד ואינו בתורהכקורא

 י אי"ה עוד ויבואר במתניתין בפירושםכתר"י
 זו ולא דקתני חצות עד קתני מי ור"גגמי

 דהרי מובנת אינה הקושיא אמרובלבר
 ס"ל כוותיי ררבנן כן קאמר דר"ג קאמרבסמוך
 עוד נדקדק כאשר אך להרחיק חצות ערואמרו
 לבניה ר"ג לי' ה"ק דקאמר התרצןברברי
 יונה מש"ל ולפי בסתם ה"ק דהל"לדמיותר
 שאלו הם רק המשנה מחסר אינו לעילדהנה
 והוא לחכימא ודי א"ש קרינו לאבסתם
 יבינו והם דייקא אח"ם הייבי"ן בסתםהשיבם
 כלי חצו"ת ע"ר בדבריו הזכיר לא א"כהענין
 דנאמר )הגם בלבד זו ולא אח"כ יצדקוהאיך
 לזה במשנה( עמש"ל דמתניתין סתמאדהוא
 לא הם רצ"ל בפירוש לבני' ר"ג להוקאמר
 אבל עליהם אב כיבור רחיוב דבריהםפירשו
 רקאמרי לרבנן אפילו להם אמר בפירושהוא
 צריכינין דלק במשנה פורש רלא והגםוכו'.

 לקצר המשנה ודרך אח"ם מחייביןדנפקא
 1והבן

 לא הנה קתני. לא פסחים אכילת ואלושם
 דבהלל משום פסחים בלילי מהללהקשה

 וג"כ מצוה. מכשירי קחשיב דלא לתרץאיכא
 קחשיב לא וג"כ מעשה רק לראיה קחשיב"א
 דרבנן הלל משא"כ מדאורייתא דהוא מידירק

 דבאמת משום הלל גם בקושיא הביאוהרא"ש
 הזה בלילה באמפר ועברתי להלן ונאמרשם הללי גם מתורץ התירוץלפי
 הדברים לכאורה וכו' חצות עד להלןמה
 מכת אררבא חצות עד להלן מה אומרותמוהים
 בדרומים ולפמ"ש חצות אחר התחילהבכורות

 מזל בשליטת חצות קודם היתהדההעברה
 עיין הצות אחר מארים במזל וההכאהצדק.

 ; היטב הדבר יצדק בא פ'בבחיי

 רחו"ם מדת נגד בג"ש הדבר נימוררהנה
 לילה חצות הלילות שבכלכמש"ל

 הזה ובלילה בעלמא שריין דיניןהראשונה
 יש בעוה"ז ואפילו המזיקין מן שמוריםליל
 והוא עליכם וחמלתי עליכם ופסחתי וזהוזיווג.
 ארחם אשר את ורחמתי ית"ש רחמנותיממדת
 נעשה הזה בלילה הזיוג כי כדאי שאינואעפ"י

 בשותף לבקיאים כנודע מעשיט ע"ישלא
 1 הדבר הבןדרבנן

 גאולה להם שהתחילה מלמד אלאשם
 לתפילה גאולה לסמוך נ"ממבערב

 1רערבית

 ועבדום צדיק אותו יאמר שלא גם,ע"ב
 קיים לא וכו'. כן ואחרי בהם קייםוכו'.

 יאמר לא ובאם קשה לכאורה הנהבה"מ.
 ההוא ומקיים גוזר ית"ש השא הרי צדיקאותו
 אמר הש"י דהנה והנראה יעשה ולאאמר

 מופלג אחר"י שנאמר כ"מ וקיי*ל כןהכאר"י
 מופלג שהוא הים ביזת על ית"שוכונתו

 מאמרו נתקיימה היתה וא*כ מה זמןמהיציאה
 היה החסרם רק ממצרים הגיאלה בזולתית"ש

 הנה ברכוש. שלא שיצאו יראה כאשרמאברהם
 כי יתקיים בודאי ית"ש שמאמרו ג"כישפום
 ולומר להרהר יבא אבל מופלג אחר"יכונת

 לעתיד יצ"מ על יהיה הוא הרכוששכוונת
 וכו' החיברים ובאו גדול בשופר יתקעאשר

 בג' מתו אשר אותן היינו באמ"צוהנדחים
 ישראל בצאת אז להתברר יכלו ולא אפילהימי

 שכונת לומר אברהם ויבא ב"ב. לעתידויתבררו
 מופלג אחר"י גדול ברכוש יצאו כןואחר"י
 אותן והנה הרכוש. יהיה אז העתיר עלהכונה
 רשעי היו הם הנה אפילה. ימי בג'שמתו
 מושלי ונעשו פרעה של אגדיפין בעליהדור
 שיבא הש"י חשש הנה דל עם עלרשע

 בה"ם. קיים אותם וענו ועבדום לומראברהם
 כן ואחרי כעת. היוצאים דל עס באותםהיינו
 יקוים רק בה"ם קיים לא גדול ברכושיצאו
 יבזה וכף ועבדום בהם נתקיים שלאבאותן
 ובאמת ודו"ק( בה"ם בה"ם אמרםידוקדק
 לצורך אבל הים. ביזת מופלג אחר"י הש"יכונת
 הש"י ביקש כנ"ל אברהם יאמר שלאשעה

 ביזה. תיכף גם שיהיה בכדי ממצריםשיוואלו
 הענין להלבשת הש"י שצוה מה יצדוקובזה
 בהכרח לא שאלה בדרך ממצרים ישאלואשר
 ית"ש מאתו גזורה ההגזירה כיון פשוטודלפי
 היה מהראוי ברכוש יצאו כן ואחרימאז
 יקום אלקינו דבר כי בהכרח הרברלהטת
 ביזת דבאמת ניחא הנ"ל לפי אבללעולם.
 . נ"ל וכנ"ל הגזירה מכלל היתה לאמצרים
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 ידעתי לא בעצמית שנצא ולואיא"לשם
 לומר ואפשר התשובה זאת דרשמהיכן

 את יעי ויתן נאמר בסמוך תיכף דפנהבדוחק
 וכו'. משה האיש גם מצרים בעיני העםחן

 ישראל ישאלו שתיכף כדי היה הזה החןוהנה
 רק מהם ישראל שהשאילו נאמר לאואעפ"כ
 כדבר עמיו וב"י נאמר הגאולה בלילאח"כ
 וכו' חן את נתין וי"י ממצרים ויוואלומשה
 לזה שקודם לומר ע"כ משמע מקודםנת"ן
 אמרו כי בשאלה להתעסק ישראל רצולא

 בעצמית. שנצא ולואי לו אמרו ע"ב ט'דף י וכו'ולואי
 לומר הש"י מדהוצרך זה דדרשונראה

 נטה שלא משמע בקשה מהם שיבקשלמשה
 ! זה לדברלבם

 פונה עוף אין וכו' כמצודה בד"ארשש
 ולפרש לתרץ בזה בעי וכו'אליה

 את שוידאו הצלעה מלשון וינצל*1תיבת
 היינו ממנה. העוף שניצלת כמצודהמצרים
 , וכו' ריקע כך דגן בה שאין ריקניתמצודה
 עמכם אהיה ואני וכו' עמכם הייתי אניגמ'

 בשיעבוד עמכם אפיי ואני רצםזכו'
 ית"ש מאתו הודעה רק היתה היאמלכיות
 עמה*ם ולא עמכ"ם הש"י שאמד והגםלמשה.
 החל בגלות אתנו אסורים משה ניצוצי גםכי
 הש"י שכונת חשב ומשה מהזוהר כנודעהזה
 רבש"ע אמר ע"ב לישראל המאמר כללומר
 )דייקא להם אמור לך הש"י לו והשיב זכו'דיה
 הוא מאמדי וסיום וכו' שלחני "פי'רש

 : נ"ל לך.ההודעה
 בתויו"ט ע' החמה הנץ עד וגומרהבמשנה

 מטוא"ח כן והוכיח לה דל*גדאית
 לגמור דמברכין ראי' שהביא )הארוך(ולמרדכי

 לגמור )שפיי שמדלגין בימים אף ההללאת
 גומרין היו ותיקון שאמרו ממה קריאה(היא
 לה דל*ג ע"כ אלא ממשנתינו הבישולא
 באמת לדקדק יש והנה ברכא( והיה)וע'

 דילמא הלל אברכת והטור המרדכיאראיות
 פירושו גומרי*ן היו ותיקון גםבאמת
 דהביא הטור על יקשה וביותר ממשגומרי"ן

 הה בפ' כן דכתב ז"ל הרא"ש אביו בשםזה
 הכא"ש כתב בפירקין בכאן והנהקורא.

 ממש ~מרי*ן פירושו ממרי*ן ותיקוןבפירוש
 קורין גומרי*ן בפירוש ר"ת בשם אח"כוהביא
 הוא מהם ואחד טעמים מכמה פירושוודחה
 וכו' גיל שיסמוך כדי אח"כ יצדקדהאיך
 כך ואחר קודם לקרות מותר דבאמתדהנראה

 לגומרה המובחר מן למצוה הותיקון טעםרק
 דברי וא"כ עיטש. ג"ל שיסמוך כדיבהנץ
 דהנה לבאר נקל וע"כ אהדדי. מותריםהרא"ש
 כאחרים לתפילין אביי אמר עמ'ז"ל

 זמן דהוא ד"א ברחוק חבירו את)משראה
 ותיקון דארקי כותיקון לק"ש להנ"ל(מוקדם
 היו ותיקת תנ"צ הנה"ח עם אותה גומריןהיו

 מתפלל ונמצא גדל שיסמוך כדי וכו'גומרין
 תפילין להניח לתפילין שם ופירש"יביום

 בעי ומאי עכ"ל. ק"ש קודם הנחתןשמצזת
 לאמר אביי דברי לדייק רבא ונ"ל בזהרש"י

  דבריהם אמרו אחרים  הרי כאחריםלתפילין
 היי ועכ*פ שמייהו. דכר מאן ותפיליןא2"ש
 עיקרא דהוא קודם דק"ש הפסק לפסוקלו

 עם כותיקון לק"ש דה"ק פי' ע"כבשמעתין
 על ק"ש קודם מצותן תפילין והנההנה"ח.
 דהוא חבירו את משיראה כאחרים זמנןכרחך
 ותיקון כשנפרש יצדק זה והנה תנץ קודםזמן
 רקודם להנעץ סמוך קורין פירושו גומרי"ןהיו
 דס*ל מזה נשמע עדיין ק"ש זמן אינולכן

 אם משא"כ וכנפל כאחרים לתפיליןלותיקון
 קודם הוא ק"ש דזמן מודו נמי דותיקוןנאמר
 בהנץ. לגמרה מ"ה דמצוה רק מהנץ רבזמן
 יקרא מ"ח מצוה לקיים רוצה שאינו מיא"כ
 להניח צריך וע"כ להנץ. קודם רב זמןק"ש

 ע"כ וא*כ שני בפ' כדאיתא קודםתפילין
 דאחרים לזמן הרבה קודם הוא תפיליןזמן
 אביי שאמר זה מה לדוכתא קושין הדראואת

 לפרש אע מוכרחין ולפ"ז כאחריםלתפילין
 הרישש דדתה והא וכנ"ל. קורי"ןגומרי*ן
 פירחח רק דחה דלא נ"ל הזההפירוש
 תניה לראיה בשמעתין אח"כ דהביאהברייתא
 וכר. שיסכוך כדי וכו' גומרין היוותיקון

 וכו' שיסמוך כדי הטעם הברייתאומדקאמרה
 פירושו וגומרי*ן מיה למצוה רק הואודאי

 לסיוע רק הוא הכי צמי והתניא ממשגומרי*ן
 ותיקה אבל לותיקח לאו שמענבדהכי
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 להלכתא ק"ש זמן אביי ותלה אימישמזכירם
 קודיי גומריה פירוש היינונוזתיידו

 )ובזה
 תיכף ליה לסייע אביי הביא שלא לעיונח

 מה ומעתה ודו"ק יוחנן בר' רקמברייתא
 דמסקנת הוא בכאן ר"ת דבהי הרא*ששדחה

 היה ובפי קורי*ן גומרי*ן לפרש א"אהברייתא
 אקריאה גמר לשון לפרוע דיצדק שלמדקורא
 )הגם וריי אביי מדברי מכאן לה למדשפיר
 דגומרין ראיתו הרא*ש כתב  עורא היהדבפ'

 דתני היכא כל דלר"ת משום הואלפיר"ת
 קורין הוא פי' וריי אביי בדברי גםגומרי"ן

 יאין שמעתין שיטת לפרוע שם נחיתולא
 נוכל שפיר לפי"ז וא*כ כנ"ל( מקומהלשם
 דלא והא וגומריה גרסי במשנתינו דגםלומר
 ממר"ה די"ל משום ממשנתים ראיההביאו
 מוכרתני וריי אביי בדברי משא"כ קאמרממש

 : וכנ"ל קורי*ן גומרי*ןלומר
 וגומר"ה דייל ראיה אין דממשנתמ עודדיבל

 פ' היים דק4ש כצמר רצ"ל קאמרממש
 דייקא ביום ציצית דזמן הנץ על יהיהציצית
 אפילו קימה בזמן ובקומ"ך גופה ק"שמשא"כ
 היו דותיקון הברייתא משא"כ עדיין יוםאינו

 לקרותם להו דלמה כן לפרש א"א וכו'גומרי"ן
 פרט שתו וראיתם הוא דינא הלאותיקי"ן
 יום מיקרי לא עדיין אם )וממ"נ לילהלכסות
 כבר ובאם העולם לכל עדיין ציצית זמןאין
 ונאינו לומר החסידי ממילי זה אין יוםהוא
 החילוק הוא דוה ג"כ לומר נוכל ולפ"זיום(
 דאפילו וסייעתי דלהרמב*ם הגירסאותבין
 משא"כ וגומריה גרסינן בלילה פטור יוםכסות

 בלילה גם חייב יום דכסות וסעייתולהרא"ש
 אור קודם אפילו ציצית פ' לומר מותרא"כ
 )אבל התויו"ט דברי מקוימים יהיו ובזההיזם.
 נ"ל וגומריה ל"ג זרא"ש דהטזד מטעמיהןלא

 בפלפולא חדי וקוב"ה סבין דאורייתאופטטייא
 י למעשה ולא להלכה לא שאינוהגם
 זמנה הלילה כל דבשכבך מ"ש דהקשוהא

 ובקומ"ך נאמר לא ולמה שכיבה זמןכל
 הזמן לאחר המג"א תירץ קימעה זמן היוםכל
 וכיוצא הליכיה עמידים רק קימה מיקרי לאהנ"ל

 יתורץ ובזה במתניתיס לעמוד בתיבת)עמש"ל

 בגמ' דהקשו דמכילתין דשמעתין הש"סשיטת
 דתני מ"ש ותו מאימת*י דתנא קאי היניתנא

 וכתבו ברישא דשחרית ליתני ברישאערבית
 ברישא בקר דכתיב בתמיד כדאהבכחןהתוס'
 נמצא ובקומ"ך בשכב*ך קאי אקרא תנאומתרץ

 מברייתו יליף ואיב"א הקרציות. ב'מתורצים
 הקושיא ועדיין בערבית( התחיל ~"כש"ע

 לומר אנו ומוכרחים עומדת במקומההראשונה
 בתירוץ התרצן הרויח מה וא"כ הא'.התירוץ

 דהנה י"ל הנ"ל ולפי בגמ'( שם )עמ*שב'
 דמקדים בתמיד מ"ש גופיהו קדש אמקראיקשה
 וביותר ובשכב*ך דמקדים בק"ש ומ"שבק"ר
 ולילה. יומם בו והגית דכ' מתורה מ"שיקשה
 בשכב"ך ק"ש כסדר הם המקדמות רכל הואאך
 מתחיל ותיכף סופה עד הלילה מהתחלתומנה
 דק"ש הזמן ונפסק ג"ש סוף עד דיום ק"שזמן
 זמן מהתחלת מתחיל הקרא זא"כ הלילה.עד
 כסדר הוא בתמיד וכן הזמן סוף עדק"ש

 ואח"כ חצות עד היום כפער ההקרבההתחלת
 עד ונמשך הערבים בין תמיד זמןמתחיל
 זמנה עיקר בתורה וכן הזמן. ונפסקהלילה
 דרכה לילה אבל בלילה גם דמחויבת )הגםביום
 בגמ' וכדאמרינן ביום( זמנה עיקר א"כלשינה
 והגית מתחיל ע"כ בלילה ופרע ביממאיזיף
 התורה ברכת לענין י"ל שכן ולילה יומםבו
 כל וא"כ אי"ה( בזה ידובר מקומו כאןאין

 לרע ניחא זה והנה המצוה כסדר הםהמקראות
 האשמורה. סוף עד דאמר לר"א אבלוחכמים
 אעפ"כ בשכב"ך קאי אקרא דתם הגםהנה
 ברישא ערבית דתני מ"ש מפה אקראיקשה
 מברייתו יליף קאמר לזה ברישא שחריתובתמיד
 ואיברי ש"ע מברייתו ולמד( צא )רצ*לש"ע
 הפסק דיש סדר דאין בק"ש ע"כ ברישאלילה
 ש"ע כברייתו למינקט ליה ניחא הק"ש ב'בין
 ליה ניחא הפסק באין סדר דיש בתמיד 'כמשא

 כסדר.למינשט

 דאמרינן וקשה וכו' תכלת בין אלא בדאהתוס'
 שפיר ס"ל ז"ל דרש"י נ"ל וכו'במנחות

 תנלת בה שיש זו מצוה ראה בגמ' לפרשדיש
 תכלת בהיכר שזמנה אחרת מצוה ותזכורולבן

 1ולבן
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 דא*א ס*ל רהב*י וכו' נמי בלילה יעי*דבאמד

 ז ע"ז מעיד והחכם בלילהלהכיר

 שב"ה תכלת בין לפרש יש ע"כבא"ד
 דהאיך בזה מיאן ז"ל רשייבציצית

 דכד מאן ציצית ציצית. על שב"ה לפרשאפשר
 : זה לתרץ במתניתין ועמ"ששמייהו

 רגיל ואינו ברגיל תפתר וכו' אחדיםבד"ת
 וכו'. ר"מ לאו אחרים דשאי וצ"לוכר

 הירושלמי דברי דבזולת נ"ל התוס' דבריקישור
 שנשתנה קודם רק ר"מ היינו דאחרים שפירי"ל
 והא כך אמד וקמתו לעת ואח"כ כך אמדשמו
 סידר דהתנא משום ביחד התנא סידרודלא
 ר"ע קודם ר"מ ג"כ סידר )ע"כ החומרותכסדר
 יהודה( ר' גרס ובדי"ף בגמ' גרסתינו כפירביה
 מינים ב' לכלב זאב בין משיכיר סברר"מ
 ור"ע להכירם יכול כ"כ עדיין יום אינואפילו
 הבר. המור ג"כ שהוא לערוד אמוד ביןמהמיר
 יותר יום לאור וצריך אחד מין הילח"כ

 החמיר זקנותו לעת ור"מ לזה זה ביןלהכיר
 כלל רגיל וואימ חבירה את כשידאהיוחד

 אור צריך ולזה פניו. צורת הוא שכךויכירנו
 דמיידי שמבאד הירושלמי לפי אבל יותריום
 מבין אפילו הוא קולא יותר רגיל ואינורגיל
 היל א"כ כלל רגיל איש זאב כי לכלבזאב
 אחדים ע"כ אלא לר"מ קודם אחריםלסדר
 ע"כ האחרונים מהדורות רק הוא ר"מלאו
 כעת: שנ"ל מה זה באהדונה רבדיהםמידד

 שמצות תפילין כהניח לתפילין בדיהרש"י
 להתבונן יש עכ"ל ק"ש קורםהנחתן

 הנחתן מצות שפי מה בזה רש"י בעימאי
 וגומרה בד"ה התוי"ט ברברי עמ"ש ק"שקורם
 והוא תפילין זמן ג"כ בלילה דהנה נ"לוכעת
 ב"ה דמצוה מדשינן והנה כן מודין ואיןהלכה
 בלא ק"ש הקורא וכל הנץ קודם כותיקוןק"ש

 דמורים לומד ע"כ שקר עדות כמעידתפילין
 כאחרים, והוא הזמן לזה קודם תפיליןלהניח

 :נ"ל

 מתי שמש עם ייראוך דכתיב בד"הרשעי
 ס*ל דרש*י נראה וכו'. ממךמתיראין

 ומפרש הנץ שרם ולא בהנץ ק"ש מצותדעיקר
 הרבה שפירגנו )וכענין קירי"ן גומרי*ןותיקון

 מתניתא כהנך הלכה דאין וס"למפריכים(
 לפרש א"ע ודחק הדחק בשעת רק הנץדקודם
 הילני של מנברשת לו דהוקקוה משוםכן

 וכו' משמד אנשי עם מהקודא וגםהמלכה.
 ובמלחמותי ובתריי בתוס'ועיין

 אפשר וכר ניזוק אינו וכו' הסומך כלגנ2'
 לן נפקא ג"ל סמיכת דהנה להודנפקא

 וכתיב מעיל רש"י כמ"ש צרה ביום י"ימיענך
 יעי משאלותיך כל י"י ימלא פירשתאבההיא

 : קראנו ביום יענט המלךהושיעה

 למיחזי אגרא למיתב לך מיבעיא נמיהוזם
 אדם ישתדל לעולם דאר"י מלכאאפי

 ליה דמיבעיא מכאן משמע לכאודה הנהוכו'.
 דרבנן מילי כל על אגרא למיהבלאיניש
 אמר דלא הכי דיקאני לומר ואפשרלקיימם.

 אדם ישתד"ל לעולם רק אדם ירוץ לעולםר"י
 : ממון לבזוז יצטרך אפילו מיקריהשתדיו"ת

 לתפלה גאולה הסומך כל ע"ב ט' דףגמרא
 בקונטרס ע"ש היום כל ניזוקאינו

 ע"פ נדאה והטעם מקרא ליה נפקעמהיכא
 היחוד כשמתהוה קודש שבת אצל בזוהרמ"ש

 קדיווא מלכא לגבי עיטרין בכמהואיתעטרת
 ערק"ן כולהו דדינין ומארי רוגזין שולטניוכל
 לתפילה )יסוד( גאולה סומך כשהאדם והנהוכו'

 אינו תפלה( ואני דוד כמ"ש שמים)מלכות
 שולטני כל היחוד שגרם דכיון היום כלניזוק
 יבא ומאין ערקין כולהו דדינין ומארירוגזין

 : ח"וההיזק

 וכו' אגרא למיהב לך איבעיא נמי התםשם
 נשמע הנה אגרא למיהב לך איבעי'באומרו

 בחנם עושה שהאדם דהמצות הר בוהמבואר
 ורמז עליה לשלוט חנם הנק' הקליפהתוכל
 כיסופא בה אין כסף אין חנם ויצאהבכתוב

 היו שאפילו מעשה מאנשי וידעתיוהשקות:
 היו ובבה"כ בס"ת כיבוד באיזה אותןמכבדין
 בחנם המצוה תהיה שלא בכדי לצדקהנותנין
 אגרא למיהב ליה מיבעיא נמי התם בכאןוז"ש

 : בחנם זאת עשות תוכלאפילו

 אזהרת על דאפילו מכאן נשמע לכאורהוהנה
 ולא אגרפו למיהב לן מיבעיאחכמים

 דייל בקונטרס כתבתי וכבר בחנםלסיעות
 אדם ישתדל לעולם ר"י דאמר הכאדשאני
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 שלים באגר ה"מ וההשתדלות וכו/לרוץ
 פרסומי והוי וכו' יבחין יזכה שאם הואוהמעם
 י כסותו מוכר נ*ה כגון אסא ולפרסומיניסא
 למיהב לך מיבעי נמי התם מכאן נשמעועךד

 ברצון ר"ז נתן לא בכאן והנהאגרא
 הש"י לפני חשוב אעפי"כ במונס הכריחוהודק
 ברצון שלים באגר חכמים מצות  עשהנאלו

 י לדינא נפקא נבונה הוכחהוהיא
 ממון לבזבז צריך הנה וכו'. יבהין יזכהשאם

 ומכש"כ ניסא. לפרסומי יזכהשאם

 מוכר בנ"ח ע"כ היה שכבר ניסאבפרסומי
 : הנס ויפרסם הפתחים על ושואלכסותו

 שגבה כמה אוה"ע למלכי ישראל מלכיבין
 הנה גדולתם. על ישראל גדולתמעלת

 ש4 חפץ כעין נעיצה עליו שמברכיודבר

 מלכי לקראת לרוץ ההשתדלות הנהמצוה.
 חפץ כעין ונשטין עליהם מברכיו הנהשה*ע
 לעתיד שארית איזה עיא להם ויש מצוהשל

 מלכים אומתך. מלכים והיו שנאמרכעמן
 וידעת וכר ונצרותיהם עייהן. שברכודייקא
 בהשתדלך כי קווצי יבויצו לח אשר יעי אניכי

 קוית כי זה עבור היה המלכים עללברך
 את הללו לפרש יש וזה  להבחין שתזכהליצי
 דהנה הסדו. עלים גבר כי וכו' גוים כלי"י

 לברך נתחייבת חסדו עלים התגברותבעבור
 עי"ז לכם ויש מצוה של חפץ ונעשיתםעליכם

 1תוארית

 החבורה כל במעמד אחי דרב בשלמאשאיל
 נשמע במצות ושמח הוא גדולדמדם

 במצות השמח אדם בשלום לשחילדמצוה
 השמח כי נכבד ענין בזה ויש חבורה.במעמד
 דשכינתא לתיקונא המצוה שעושה סימןבמצות
 לשלום לו לשאול ומצוה אומה לב שמחתקדישא
 והוא שלים יתודא ויהיה בביצת שלויםמשים
 במצוה ת"כ  שמח"ה שלום ג'ל סמיכת סודג"כ
 ומשתבין שמחתינס זמן שלם סוכתסוכה

 מאי התגסי קושית לך יק12ה יאהדברים
 זמרא דהכונה הדא זמרא ודוקא דרייברבותיה
 שסמך הזה אתפלא מיחוד ועשה פעלחדא
 ידעה ונפשו לתפילה גאולה מרומיםבגבהי

 מפומי18 חוכא קפסיק לא ע"כמאד

 ולמה האיש אשרי הווין י"ט יצחהנישם
 וי"ל היא פרשה חדא טיםרגקע
 ברכה כשניתקנה פרשיות לשתישנתחלקה
 : ברכות י"ט אחר לרצון יהיו ואומריםהמינים

 הללויה אמר ולא דוד אמר פרשיות ק"גשם
 עכ"ל. רשעים של במפלתן שדאהעד

 מרן כתבי עפצי דהנה כריקא פרשיותק"ג
 ר*ז הצדיקים שנוחליו עולמות ש"יהאריז"ל
 הדין. סוד משמאלא ק"ג החסד סודמימינא
 מפלתך שראה עד ע"כ דדינא שמעתאמנתה
 קודם אמר הדין עליהם להשרות ובצעיםשל

 חדא רגשו ולמה האיש אשרי ש"מ אלאשם י נ"ל פרשיות.ק"ג
 כל וכר נחמני בר ריש דאמר היאפרשה

 ראיה שוב הביא וכו' חביבה וכהיתהפרשה
 בריה דמר*י וכר פרשה כל אר"ימרשב"ג
 חדא רגשו ולמה אשרי דדוקא נשמע איןדר"ש
 פרשה עד אחרות פרשיות ב' דילמאפרשה
 נשמע רשב*נ מדברי אך לאחת לה חשבינןק"ג
 ואי לאחת נחשבות פרשיות הב' דאלזהיטב
 מדרשב*נ ראיה תיכף להביא היל א"כקשיא
 בריה יהודק מדר'  להביא ליה ולמהאר"י
 פרשה כל י"ל מדרשב"נ דאי פזי בןדר"ש
 פרווה דחדא הכובה אין דוד על חביבהשהיתה
 מדבר האיש אשרי דגם ענין חד רקהיא

 בריה מר"י דנשמע כיון אבל ורשעיםבצדיקים
 פרשיות ב' לחבר אנחנו צריכין דע"כ ב"פדר*ש
 למיסמך שפיר לן מסתברא כחראלחשבם
 1 נ"ל ר,%ב*נ מדאמר פרוריות ב'  קצהוולחבר

 רצ"ל גרסינן דר"ש בריה דאר"י בד*הרשני
 דשאיך אי. בן  רר"ש  בריה בכאןדל"ג

 אר** פזי בן דר"ש בריה מריי ראיהמייתי
 י פזי בן דראשבריה

 דאי וכו' פר,טא כל אר"י רשב*נ אמרגמי
 ב' דילמא י"ל פזי בן דר*ש בריתמריי
 אדא הם ירט קפיטל אחר אחרותפרשיות
 מדרשב*נ תף ב*נ לדרגש אביא ע"בפרשה.
 ער. חביבה וכהיתה פר812 כל דכונהו יגללחוד
 ביחד פרשיות ב' אלו הסמיך זה משוםרצ*ל
 בחמורי חדא ופתח דוד על חביבים היוכי

 דאו כונתי ילל א נקל באשרי השניתןהאים[
 על אביבה שהיתה פרושה כל והיק קתני%
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 באשרי בה סיים או באשרי בה פתח אודוד
 עלינו תקשה ולא פרש"ה כ"ל בזה)וידוקדק
 דע"כ פזי בן לדר*ש הביא ע"כ התוסג?ושית
 לדרשב*נ ואשכחן פרשיות ב' לחברצריכין

 המחוברין. הב' המה הןע"כ
 קא הוה וכו' דהוו בריוני הנחן ע"א ל,דף

 ברוריה איל וכו' רחמי ר"מבעי
 עלויהו רחמי בעי וכו' דבקיך מאידביתהו
 הזה שהדבר תראה הנה עכ"ל. בתשובהוהדרו
 לחנם ולא טק' שהיא מאשתו דעת ר"מימד

 לך אציין אבל שבע"פ בתורה זאתהשמענו
 ובחירה. ידיעה בענין עיד להמשכיל"משמרת

 שיחשר להש*י להתפלל אפשר איך תראההנה
 חפשית הבחירה והנה בתשובה הרשעיםאת

 ידיעה בענין קט במעט תתבונן אבלאצלם
 דעים תמים מפלאות ותתבונן בחירהובענין
 שאמרה וזה נוק' ע"י בזה הענין נלמדאשר

 להרחיב יראתי כי והבן וכו' דעתיך מאילבעלה
 ביה קרי כתיב חטאים בד"ה רש"י "דף י למשכיל למשמרת רק וציינתי בזההדיגור

 בפתח חטאים דכתיב כומהו וכו'חטאים
 פירושו כשב"א וחטאים חוטאים כמוופירוטו
 כתיב מדלא דה"ק רה"י כתב יזה ממשחטאים
 נמי דניקרי היכי כי ע"כ חטאים רקחוטאים
 בפתח חטאים נמסר הנה ואעפ"כ כשבאחטאים
 כשיכלה קשוט ותרוייהו יצה"ר שיכלההכונה

 : וחטאים חוטאים יהיה לא הנהיצה"ר
 דריש לעיל וכו' אבשלום פ' נסמכה ימהגמ'

 דריש לא זה וכו'. רעה תרבותקשה
 רגשו למה כתיב גוג דבמלחמות רקמסמיכות

 . עיירה צרי רבו מה כתיבוכאן
 יהושע בפני עיין ברבו שמורד עבד ישכלום
 וכו'. הסד ותורת בהנמה פתחה פיהמ"ד

 הפסוק על ליה קשיא קא מאי ידענאלא
 ונ"ל בפ'. שהוזכרו השבחים מכ" יותרהזה
 חיל אשת שבחי על נאמרה הזו הפרשהדהנה
 שבחים צ"ל עכ"פ שיהיה( איך הנמשל)יהיה
 אין תורה והנה לאשה. ופאר שבה שהואכאלו
 וכו תורה בתו אח המלמד כל כי להשרת
 הכונה ואין אבע דוד על כן שאמר פי,ע"כ
 החסד הוראת הכונה רק ממש תורה חסדתורת

 העיתים כל על עת בכל  עמו  הש"ישעשה
 נסתכל המיתה יום השפילו חסד שהואהורה
 באשת דוד את והמשיל שירה ואמר חסדשהוא
 כנוסע: שמים למלכות מרכבה הוא כיחיל

 ירצ"ל דריב*ל, קמי' אגדתא מסדרועלה
 כשאדם משמיעת ממנו, שאלע"כ

 שכיח שהוא למי ישאל דבר באיזהמסתפק
 קרבי וכל י"י את נפשי ברכי מיד אילשם י שמע שלא דא"א הדור גדוליאצל
 עיין וכו' וראה בא איל קדוחו שםיעז
 שנא מאי בעי דהכי סבר הואבדה"י
 היה דאלו זה שפט מהיכן עכ"ל. דנקטקרבים
 הפסוק סיים למה נפשי ברכי על רקשאלתו
 מ"ש הוא דשאלתו שפט ע"כ וכו' קרביוכל

 קאמינא הכי אנא אח"כ א"ל והנה דנקטקרביים
 ולפי"ז וכו'. מי כנגד נפשי ברכי המשה הנילך
 להיזח אבל וכו' קרבי וכל הפסוק סייםלמה
 מי כנגד נפשי ברכי חמשה הנהו לומרשרצה
 תשבח אשר פעמים חמשה אמר למה רצ"לוכף
 השם עם יחוס איזה לה יש ע"כ ה' אתהנפש
 הוי' אותיות ד' נגד ענינים בחמשההנכבד
 דסיים והא כנודע. יו"ד של קצו עם)כל(
 שלא כדי הוא וכו' קרבי יכל הפסוקכל

 באמור רק בלימודו  הנכבר  השם אתלהזכיר
 אח להזכיר אסור פסוק בחצי אבל הפסוקכל

 :השם

 אמינא קא הכי אנא איל וכף וראה באאע
 דהכי סבר הוא ברשפי עיין וכו'לך

 שלא חכמים מדברי תלמוד הנה וכו'.בעי
 הנך כי בד"ת דבריו באמצע לחכםלהפסיק
 ואעפ*כ שאל שלח מה על לו שהשיברחשה
 1 הדרשא כל שסיים עד דברה הפסיקלא

 הנה דוד. אמרם מי כנגד נפשי ברכי ה'הני
 עולמים בה' שדר רשב*י דרשלעיל

 בלשון שירותיו אמר למה אעפ"כ שירהואמר
 י נפשיברכי

 ע"ר המשכיל וכר  דברים  ה' בו שיש מייבא
 ה' על הללו הענינים ה' לפרזםיוכל

 שהם יחידה חי' נשמה רוח נפש הנשמהבחי'
 עם אותרת ד' הוי' השם אותיות בחי' ה'נגד



פגתעלרבטה ע"ב י' דףמאימתימגיד

 למעלה עליונה בחינה שהיא יו"ד שלקוצו
 י כנודעמכולם

 ואיל חזקי' על יסודים הביא הקב"ה עשהמה
 אם הנה החולה. את ובקר לךלישעי'

 למה חזקי' אל ישעי' שילך היה הקב"הרצון
 בשם )שמעתי אליו שילך בסתם לו אמרלא
 זצוק"ל מברדיטשוב יצחק לוי מו"ה הקדושהרב
 ענוה מצד הבירו אל לילך רצה לא אהדרכל
 מחבירו במעלה קטן שהוא סובר היהדכ"א
 ודרך דכורא לגבי כנוקבא חבירו אצלוהוא

 הם הן וכשתבין הנוקבא אל לירךהאוורא
 דחזקיה אמת שניהם סברת כי ונ"לדברינו(
 בתר למירדף זכתה צריך דביותר סוברהיה
 ע"כ בזוהר כמבואר בתשובה להשיבוחייבא
 סברת וזהו להוכיח. לילך לנביא הצורךמן

 וכו' והגלגל אל בית וסבב ג"כ הנביאשמואר
 הרודף לחייבא טוב דיותר סובר היהוישעיה
 עי"ז ומצליח תוכחה. ממנו לקבל זכאהבתר
 שניהם וסברת ביגיעה הדבר לו כשבאביותר
 החייבא אבל וכו' למירדף מחויב דזכאהאמת
 כענין זכאה אחר רודף הוא אם ביותרמצריח
 יראת תבין אז וכו' ככסף תבקשנה אםשנאמר
 בסתם לישעיה הקב"ה אומר היה אם ע"כי"י
 חזקי' דברי דצדקו נשמע היה אז חזקי' אללך

 והבן דבר פשר הש"י עשהע"כ

 וכו' דמיפקדת מאי ז"ל דרחמנא כבשיבהדי
 ע"כ הטעם על המצוה לתלות דאין מזהנשמע
 לטעמי חקר דאין )הגם למצות טעם איןפסקו
 שכ4 והוא סוף לו שאין דבר הוא עכ"זמצות
 לתלות אין ע"כ הכונה תכלית אל לבא איןאלקי
 באיזה יבטלנה הטעם ע"י כי הטעם עלהמצוה
 בא לא ובאמת הטעם שייך יהיה כשלאזמן

 מצות טעם תלה חזקיה והנה הטעם.נתכלית
 וכאשר יעי עובדי בנים להוליד כדי הואפ"ו
 א"ע פטר וכו' מיניה דנפקו ברוה"קראה

 כבשי בהדי וא"ל ישער והוכיחומהמצוה
 התורה סודות הם המצות היינו ל"לדרחמנא

 דמיפקדת מאי ע"כ טעמיהן לתכלית לבואא"א
 ,וכף(

 זכותא דגרמא אפשר ברתך לי הבהשתא
 מועיל אבות דזכות נשמע ורידךדירי
 כי אמוץ. בן קרחו וכו' אמו*ץ ב"ןא"ל י בנות לבניגם

 מהראוי והיה היו אחים ואמצי'אמו"ץ
 אפילו אביו מאבי הקבלה זאת לו גםשיהיה

 ; וכו'חרב

 נשמע לצאת צוהו הנה וצ"א נבואתךכלה
 להיות מהראוי אין התפילה דבשעתמזה

 צדיק הוא אפילו לתפילתו לו המנגד אישבבית
 לו אומר החלומות בעל אפילו חנן א"רע"ב

 אהילו מאי להתבונן מהראוי וכו'לאדם
 יוחנן ר' דברי על דר"ח הרבותא הואומאי
 החלומות הלא ואדרבה מקודם הנאמריםור"א
 החלומות בעל אפילו לדייק ונראה ידברושוא
 ע"י הבאים חלומות שיש היינו כו' לואומר
 מבואר הלב מהרהורי ויש מלאך ע"י ויששד
 שהם החלומות סימני ועיי"ש הרואהבפ'

 הממונה המלאך מן שהם וניכריםאמיתיים
 החלומות בעל אפילו ר"ח וז"ש החלומותעל

 בעל מן שהוא היטב שיודע היינו וכו' לואומר
 להודיע השמים מן הנשיח מלאךהחלומות

 ; וכו' ימנע אלאעפ"כ

 כותל אמר לא למה רצ"ל קי"ר מאישם
 כתלינו אחר עומד זה הנה הכתובכלשון

 לב"ו מקירו"ת לקיש בן ר"ש אמרשם
 לבי קירות אוחילה מעי מעישנאמר

 התם ונאמר קי"ר כאן בשמר ג"ש הוא הנהוגו'.
 כאן אף הלב קירות התם מה לביקירו.ת
 לעיל לאמר לטעמיה אזיל רשב"ל הלבקירות
 ברית ונאמר במלח ברית נאמר ע"א ה'בדף

 היסורין רפואת למד הנה עיי"ש. וכו'ביסורין
 מדת לעורר צריכין דלרפואה רס"למג"ש
 הנה כנודע ג"ש לימוד ע"י שמעורריןרחום
 : ג"ש כאן נרמז ע"כ ג"ש חזקיה למד בכאןגם

 האותיות כונת היינו הלב קירות לפרשדיש
 אותיות ושהאחר לב אותיות לפנישהם

 והם הבית את המקיף הקיר כמו שהםלב
 הפדיון מסוד לך וידוע דין בגי' כמא"באותיות
 אהי' שמות ג' ע"י הדין את שממתיקיןנפש
 שמות בגן להמתיקו דין )בגי' אהו*ההוי'
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 סוד המוחין שהם לחב"ד הרומזים רחמיםשל
 ונתהוה ש"ע מאלופו ממשיכין המיך חייהחיים

 ליב פנימיית היינו הלב קירות עוד לפ'דיש ' אדנ*ט דיןמן
 מדית המה הלא ל"ב אותיותמילוי

 ההי"ן אלפין יודיו במילוי אהי' שמות ג'בגימ'
 נשמת באפרו ויפיח ס"ת  התחיה באשמהם
 רבש"ע א"ל הקיר עסקי על אמר לוי ר'שם י למבין ודי תחיה ת' הותם סוד כנ"ל בגי'חיגם

 קל מדת התעורר הנה וכף. שונמיתומה
 ה' בדף לעיל דאמר יוחנן כר' ס"לוחומר
 לחירות בהן יוצא עבד ועין משן ק"וע"א.
 צריכין דלרפואה ס*ל וכו' שממרעיןיסורין
 רפא נא אל משה אמר %ן אל. מדתלעורר
 בכדי וכף ירק ואביה ק"ו הש"י ולמדו להנא

 מהרד*ב הקדחם הרב כתב כן אל מדתלעורר
 אל כי דכתיב קשוט תרווייהו והנהזצוק"ל.
 ועמש"ל ישחיתך ולא ירפך לא אלקיך י*ירחום

 דכיון דקשה עשיתי בעיניך והטוב מאישם י ותביןבקונטרס
 לפניך התהלכתי אשר את נא זכרדאמר

 מ14י א"כ בכלל הכל הרי שלם ובלבבאמת
 מצוה איזה שעשה משמע עשיתי בעיניךוהטוב

 * לרפואה מסוגלת שהיאפרטיית
 גאולה מסמך לתפילה גאולה שסמך א"רארש

 ותיטב היחוד סוד ענינו ידועלתפל"ה
 הנרמז תה לפניו חסיד ותשא בעיניוהנערה
 וכיח עשיתי בעיניך והטו"ב שאמרבמה

 ונתרפא הדינים מתמתקים היחודשנתהווה
 בגי' כפולים מנצפ*ך הם הדינים מחליוהחולה
 הגבורות נמתקים הנה תפלה גאולה בגי'קס*ת
 את תזכור זכור לתפלה. גאולה סמיכתע"י
 ע"י מחליו החולה רפואת לעיל כתבתיאשר
 הדינים להמתיק פרה בגי' רחום אלמדות

 הוי' אל פעמים חמריה ע"י פר בגי'דמנצפ*ך
 פרה פר מן ונתהוה הרחמים( ח2ם החסדלשם

 * ורחמים בחסד הדיניםומתמתקים
 בחורה כתיב רפואות ספר שגנז אמר לויר'

 רשות תורה שנתנה מכאן ירפ*אורפא
 חוגה. הלא ההן ד,ןו*ת הנה לרפאותלרופא
 במלחמה תחשר היפת היתר דמיון כעין הואהוא
 יחשוק לא אס י*י בעיני יותר טו"בדודאי

 אלא דברה לא אבל נכריות חיק יחבקולא
 תורה דברה לא בכאן הענין כ"ת יצה"רכנגד
 י*י בעיני יותר טוב אבל יצה"ר. כנגדאלא
 ותרופה עזר יבקש רק ברופאים ישתדלשלא
 שהקפיד וכענין והרופא המוחץ הש"ימאת
 לא בחליו גם המלך אסא על הנבואיהכתוב
 ספר גניות  הנה ברופאים( כ"א יעי אתדרש

 הוא שהוא י"י בעיני הסו*ב מיקרירפושות
 לרופא רשות שנתן הגם יתיש בעיניוהטו"ב
 יצה"ר. כנגד אלא תורה דברה לאלרפאות
 ע"א ס' דף במכילתין לקמן רבנו מש"כ]עיין
 כדאי והנה )המגיה([ וצ"ע שניתנה מכאןבד"ה
 שירפאהו רפואות ס' שגנז הזאת המצוההוא

 *השרי
 דהמתפלל מזה למד לעיל הנה וכו' קירמאי

 לבין בינו חוצץ דבר יהא שלאצריך
 והרא*ש הרי"ף של טעמו דוה )ונ"להקיר
 לו הקשה דנאן וי"ל דים0 הך הביאושלא
 וכי חלש כות*ל דמשמע קי"ר למיסרל"ל
 כותל והליל חלש כותל היה המלך דהיכלסיד

 ע"כ כתליניו אחר עומד זה הנה הפסוקכלשון
 הוא דקיר צ"ע רבנו ]דברי י לדרשאדרשו
 ב-סו ויקרא ראה תרגום. בלשון %ותלבלה"ק
 )המגיה([ ב-ט. שה"ש עזרא אבןועיין

 בזכות תלה  חוקי' %ו' עצמו בזכות התההכל
 אבל ניחא. רשב*ל לדעת וכו'עצמו

 דהה וי"ל שלמה בזכות תלה הרי ר"ללדעת
 , ברשיי וכיה זכור כשאומר רק תולה מיקרילא

 אתכהן דהיה לפרש דיש וכף ליהטתהרוצה
 לי' מזמנין הוה כד מר ]כחי[במגילה

 ומר דאחי' לכו ניחא לא אמר אזיל הוהלא
 הוא יקירי אמר אזיל הוה ליה מזמנין הוהכד

 אמר כמאן הלכתא ידענא ולא בידמתיקרי
 עביד כמר ודעביד עביר כמר דעביד מאןבכאן

 1 נ"ל בנביאים כןממשכחן

 דהל"ל וגו' שהאשה טניה יכת ידעתי נאהנה
 השמרה וכר קדחן אלקים איש נא הנהסתם

 * אתה %א תדע אני משמעידעת*י
 האיש מן יחזר צאורחין מכרת שהאשהמכאן

 עם אשר את הדבר טעם לךארסת
 וויל קשט דף בראשית בזוהר הנה פציחה.לבבי
 בהד בקירח ואיתמליא בטמאה עילתהנהית
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 וטמיר סתום שביל דההזא כגוונא עלה דשרידדגא
 ארח והד דקיק שביל דחס כך לעילאוגניז
 כאור צדיקים וארח כמד"א ארח דתתאההוא
 במ*א וכן עכ"ל וכו' שביל דלעילא וההואנוגה
 וארצח דלעילא ההוא דריך ואריח דר"ךבזהד
 נק' המקבלת בחי' רהבה הנך דלתתא.ההוא
 ומקבל אחרים בבית המתאכסן תבין ע"כאריח
 מכרת דשאה ע"כ אדח נקדא הנאהממנו

 בדבד והתבונן בין האייש מן יותרבאורחי*ן
 1 יכפר הטובוהשם

 שנעשו הניסים מן וכו' זבוב ראתהעולא
 זבוב נראה שלא בביהמ*קלאבותינו

 שלא הניסים מן ג"כ עליו קדי דאתה%א י קדחנה על סי' הזה הרבד א"כ המטבחייםבבית
 שלח בזהר עיין ביוה"כ לכה"ג קדיאירע

 מה עיי*ש בזה דאלישע דבותיה מאישהקווה
 1שתידץ

 שלחנו על עובר זבו"ב ראתה שלא אמרחד
 שם ערוה גדר מוצא דואתה מקוםכל
 נקרא קודש הבדית בשמירת כי קדושה.נאמר
 ושמרתם וכו' שמוע אם ועתה כמד"אקדו"ש
 כהנים ממלכת לי תהיו ואתה וכו' בדיתיאת
 המנגד הוא עמלק קליפת והנה קדו"ש.וגוי

 מעלה כלפי מילות עהרק כמוואדז"ללבריית
 עמל"ק קליפת והנה וכו'. בך ויזנ"בכמכ"א
 כשראתה והנה ידין ודן בקדנים עיין זבו"בנק'
 כי ידעה שלחנו על לעבור זבו"ב יכלהשלא

 1 הואקדוש

 עליו קד*י ראתה ולא וכו' סדין אמרוחך
 בדרך קר"ך אשר בעמלק ג"ככתיב
 וכתב בדדיה ופירש"י יפיה בהודשאחזה י ול"פ ומא*חומא"ח

 בבריאתה יפיה הוד שהןהמהרש"א
 י*י סוד ונ"ל עיי*ש, בינה במקום לה נבראוכי

 הייה בינה במקום דדים לה שנבראוליריאיו
 ע"כ איתפשטית הוד עד עילאה אימאבינה
 י יכפר הטוב והשם יפיה הע"ד לדדיםקרא

 כאדם הפסיד לא ואילך מכאן הקוראמיתבי
 בי הוא מנרך אבל בתורההקורא

 משמע הלשון מזה ע"כ לאחריה ואחתלפניה
 אקיש רק קחי לא ואילך מכאן הקורא בבאדהך

 קודה ולפגז דערבית. אקרש לא אבלכשחרית.

 עיירה סגל כותי בדגה ע"א ט' דף רה"יאדברי
 גם דקאי וי"ל דערבית אקיש גם דקאידס*ל
 כמבחור השכיבנו יאמר לא אבל דעדבית.אק"ש
 וידובר לאחדיה אחת רק הוה לא א"כלעית
 בהתחלת תר"י בדברי ועיין אי"ה עודבזה

 י פ"א בדכות הלכות אלו מהלכותבה*ג יהכהבנה
 שהכהנים משעה בערבין א"ש קוריןמאימתי

 שום הביא מדלא הנה עכ"ל.וכו'
 מתני' כסתם לפסוק דעתו נדאה דבדייתאתנא

 1 צה*כ רקודם בק"ש יוצאואינו

 וצ"ל ס"ס ודאי זה עה*ש משיעלה דג"אשם
 , בפסק לקמן וכיה שיעלהעד
 שלא לרבדיהם חיזוק עשו חכמים ת"רשם

 ויאמ"ר בעדב השדה מן בא אדםיהא
 איו לביה"כ נכנס וכו' אלא וכו' לביתיאכנס

 בגמ' הנה עכ"ל. וכו' לקדות דגיל אםלביה"מ
 בגמ' וכן אכנ"ס. שינה והוא לביתי אליךקאמר
 דרגה לביהמ"ד א"ו הוסיף והוא לביה"כ.נכנס
 כענין כניסה משא"כ שם לקבוע משמעהליכה
 לשם. דידתו רואין לביה"כ נכנס בכ"משאמדו
 שלא הקפידא שעיקד בגמ' לפרזם ישוהנה
 וישכח וישן יאכל ואז לביתו בקביעותילך

 לעניני א"ע קובע אינו אם משא"כמלקרות.
 ק"ש קורם בביתו גם ללמוד לו מוחדביתו
 רגיל אם לביה"כ נכניס דוקא דקאמדוהא

 לילך רגילין ששם דיבר בהוה וכו'~קרות
 לפדש לגאון ליה ניחא ולא בציבורולהתפלל

 אדדבא לביה"כ נכנס למיסר ליה דלמהכן
 ללמוד מותר בביתו שגם דבותא להשמיענוה"ל
 להודות לביתי אכנ"ס  ואמר  הגאון שינהע"כ
 עניני התעסקות בלא בארעי לביתו כניסהשגם
 שיטרד דחיישינן בביתו אסור שילמוד רקביתו

 ילך ודאי בביהמ"ד או בביה"כ משא"כבלימודו
 דבהתעוררו לקדות שישכח חי"חינן לאלביתו
 רבים וגאכ לק"ש. ג"כ יתעורד לביתולילך
 איו שהוסיף וזה אהדדי. ומדכרי שםמצוים

 באומרם הגמ' טעם ראין להורותלביהמ"ד
 דלשם דק בציבור מתפלליו דשם לביה"כנכנס
 מטעם ק"ש קודם ולשנות בתורה לקרותמותר



תעלדכוה ברכות הלכותבה*גמגידפו

 בביתו משא"כ לביהמ"ד ההער וא"כהנ"ל
 לנו יצא לפי"ז וא"כ בלימודו. שיטרדחי"סינן
 בביתו ולשנות לקרות ויאפילו הגאוןלפסק

 קרי לאורחא ואמר כר"י הלכא אלמאשם י נ"ל ק"ש לזמן סמוךאסור
 גמרא מסתם מדחזינן רצ"ל מצלי ואח"כק"ש

 הלכה בכאן גם א"כ ריב"ל נגד כר"ידהלכה
 : בערב גם ג"ל לסמוך וצריךכר"י

 בהשכיבט מפסיקין דקא וכו' קשיא ואישם
 וגאולה היא גאולה בברכת השכיבנווכו'
 תר"י כמ"ש לפרש יש עכ"ל היאאריכתא
 ישראל התפללו בלילה בו מצריםשבגאולת
 אל לבא המשחית יתן ושלא לשלוםהשכיבנו

 : וכו'בתיהם

 בידך קרא האי למימר וצריך אביי אמרשם
 אמר בגמרא הנה עכ"ל. וכו'אפקיד

 כגון ררחמי פסוקי חד למימר מיבע"ל ת"חאף
 קורא שאינו ת"ח דוקא לכאורה נראה וכו'בידך
 לומר א"צ ק"ש הקורא אבל המטה שעלק"ש

 אדם כל משמע למימר וצריך יכתבוהגאון
 דשוא לדעתו כן )ועכצ"ל ק"ש הקוראאפילו
 יתבאר( וכאשר ק"ש לקרות צריך ת"ח דגםפסק
 אמר ולא וכו' ת"ח א"ף מדאמר הגאוןדקדק
 ת"ח באינו ומכ"ש ת"ח דאף משמע וכו'וח"ח

 ק"ש שקורא הגם פסוקא הך למימרמבע"י
 , פסוקא הך לומר כ"א שמחויב לדעתו ינויצא

 וכו' אח"ז כאילו ע"מ ק"ש הקורא כלשם
 שמתחיל י"ל אוח"ז דהנה חז אובגמ'

 דאחר כן לומר א"א והנה קריאתו בעתלאחוז
 דפירוש וז"ש שמירה. מרומז אינוקריאתו
 אוח"ז ועדיין הקריאה בעת אחז שכבראוח"ז

 . נ"ל השינה בעתגם
 וכו'. אחו כאילו ע"מ ק"ש הקזדא נ"לשם

 זה להביא הוצרך וכו'. חסידי"םיעלזו
 א"כ הקריאה גודל איכות "פרש אםהמאמר
 מזיקין הב' המאמר גם להביאה"ל

 נ"ל ע"כ מהמזיקין שמירה בו מפורשוביותר בדיליי
 אם לאמר כרנב"י  הלכה ראין  להורותשבא
 הקורא כ"ל קאמר ר"א  רהרי א"צ הואת"ח
 יעלזו מקרא לה ושמע ת"ח אפילו משמעוכו'

 ביותר ולפירו חסיד הארץ עם ולא וכו'חסידי"ם

 אם לעיל דהנה אלעזר ר' גירסתו בכאןצודק
 יצחק בד ד*נ מאמר הוא א"צ הואת"ח
 בגמ' לפנינו הנשנה זה יצחק ר' הנראה)וכפי
 יהיה אביו. עם דיפלוג לומר ונצטרך אביו(הוא
 יקרא ת"ח שגם הגאון לדעת נ"ל שיהיהאיך

 . מטתן עלק"ש
 ר"י ואמר וכו' קרא ולא אישתלי ואישם

 לענין דגם סבדתו נראה כר"ג הלכהא"ש
 מיקרי ולא סייג עברינן רלא כמותו הלכהסייג

 ורבים דיחיד הגם חצות אחר דקראו גםעבריין
 כוותיה פוסק דהאמורא היבא כרביםהרכה
 וא"י הגאון נמדקאמר נקטיגן הכידיחיד

 יש שקפידא משמע וכו'. קר"א ולאאישתל"י
 אם אבל צה"כ. דהיינו הזמן התחלת לאחרשלא
 אפילו קפידא אין שוב הזמן התחלתאיחר
 שלא )ובלבד חצות אחר עד לכתחילהיתאחר
 כמש"ל ילמוד לא ג"כ ובביתו יישן ולאיאכל

 נ"ל: כר"ג, הלכה דלגמרילדעתו(
 הנה וכו'. פעמים אומר רשב*י תניאשם
 הלכתא פסק ולא ביאר ולא הברייתות ב'הביא
 רק  יקרא לא לילה רשל  להחמיר דעתונראה

 לפמש*ל השכיבנו יאמר שלא ובלבדשם י להנ"ל סמוך  וריוח עה"שער
 לעה"ש סמוך בקראו דגם נראהבסמוך
 : וכפירש"י יאמרלא
 ואכילת פסח בליל והלל בלילהק"ששם

 השחר עמוד שיעלה עד מצותןפסחים
 גם עבריין מיקרי רלא כמש"לנראה

 ן מחבירו כר"ע דהלכה פסחיםבאכילת

 ואסור וז"ל הללו הלהלכות השייך ג,בפרק
 דלא מלתא שכבא קמיהלאישתעוי

 וכו'. בפני אומרים אין וכו' ר"ז דאמרצריך
 )דשכבא( דעתיה דחלשא בד"ת אל נצרכהלא
 עכ"ל דעלמא מילי וכ"ש וכו' נצרכה לאא"ד
 עכ"פ כמש"ל שבא"ד אמר"ן לא שמפרשיראה
 דעלמא: ובמילי בד"ת להחמיר דעתונראה

 אמר הללו להלכות השייך צבור צרכיהלכות
 אסור ס"ת שנפתח כיון בר"הרבה

 עמרו ובפתחו שנאמר  הלכה בדבר אפילולספר
 ר' וכו'. העם כל ואזני מהבא אמר ת"זוכו'.
 וכו' בדירן אנן אמר וגריס אפיה מהדרששת
 ליכא אבל לס"ת דצייתין עשרה דאיכאוה*מ



פזתעלןמה כליו ונחבאי הריעףמאימתי,מגיד
 ח' דף בתוס' עמ*ש עכ"ל. לא דצייתיןעשרה
 לדעתי שם שפירצותי מה וכר מהדר רישבד"ת
 לגרוס מותר אפיה דבמהדר רס"ל הגאוןרעת
 על עומד )וכשהקורא לא אפיה מהדרובדלא
 אפיה( מהדר מהני לא העם מכל גבוההבימה
 עשרה בדאיכא דוקא אפיה בדמהדר דמותרוהא

 ענין בכל דצייתין עשרה בדאיכא הגאוןדעת שמפרני נראה ז"ל )והרי*ף זולתודצייתין
 , עמש*ש( וצ"ע מהדר בדלא אפילומותר
 חכ"א, ובגמ' לחמ"א א"ר לוי ר' אמדשם
 וכו' לך ואתנה ההרה אלי עלה מ"רשם

 הגירסא ובגמ' מקרא זו האבןלוחות
 הגאון וגירסת דברות י' אלו האבןלוחות
 הדברות עשרת נשתנה דמה ביוחדידויק

 וגירסת מקריא י ובגמ' משנה זו והתורהשם י וכו שכולן מלמד לומר תורהמשאר
 תורה שבעש לתורה רגם ידויקהגאון
 1 להיקרא

 המצות עשיית רצ"ל כמשמעה והמצוהשם
 וגירסת משנה זו והמצוה ובגמ'בפועל

 פי' ורשיי למשנה מצוה יקרא דלמההגאון
 יקרא למה לפרש שבא נראה במשנהשיתעסקו
 . מצוה היינו בה העסק על ומפרש מצוהלמשנה
 הגאון הביא בסיני למשה ניתנו שכולןמלמד

 שואינו דמי לדינא דצ"מ המאמרזה
 אפיקורס נקרא אלו מכל אחד לדברימאמין
 שהביא ואפשר מעלין ולא המורידין מכתוהוא
 דלא ולגרוס אפיה להדר דמותר לטעם רקזה

 למשה ניתנו רכולן כיון וכו' ועוזבימיקרי
 !בסיני

 כשהוא ס"ת המניח זה וכו' ועוזבי מ"דשם
 פתוח כשהג"א ליתא בגמ' ויוצאפתו"ח

 גברא בין נפיק מדר*א הכי לה מפרשוהגאון
 בין גם לאיסורא הגאון פסק והנהבגברא

 1 לפסוקאפסוקא

 ליתא בגמ' מנחרם א"ר בריי ר"ה ואמרשם
 הנך מדסמיך לה גרס והגאון מנחיםא"ר

 וכו' ועוותי דלעיל מימרא אהדדי מימרותב'
 אמי א"ר מנחם א"ר בר"י ר"ה ואמרשם י מנחם א"ר בריי ר"ה ג"כהתו
 הוא מימרא חד בגמ' וכד המשליםכל

 והגאון וכו/ המשלים שכל ודבון עטרותואפילו
 קיהיב טעמא דא*כ הגירסא בחשת ליה ניחאלא

 י בגמ'( )ועמש"ש פרס לקבל ע"מ עובדלהיות
 וראו הללו להלכות השייך תפיליןהלכות

 שברבוע תפילין אלו וכו' עמיכל
 יכסם ולא נראים התש"ר שיהיו לדינאנ"מ

 ,בטלית
 קשר וכו' שהראה מלמר וכו' יהסרוהישם

 הקשר שיהיה לדינא נ"מ תפיליןשל
 וכו' אחרי את וראית מדקאמר דוקאלאחוריו
 . כליו ונושאיהריעף
 למתניתין דבין השתא שמעינן בע"ב ג'דף

 משעה לרבנן ק"ש עונת לברייתאוכין
 וחכמי"ם נשנית דבברייתא עכ"לשהכהנים
 דבברייתא והגם וכו' שהכהנים משעהאומרים
 מדקתני יהושע ר' יחיד בלשון לה קתניאחריתי
 ור"י )דמתניתין( ר"א לדברי מדחני ועודתרתי. מקמי חדא סמי חכמים בשם קמייתאבברייתא
 )בברייתא חכמים בלשון אחריתי()דברייתא

 קיי"ל דהכי ש"מקמייתא(
 אוכל ועלה טב4 וכו' מאימתי פיסקאתר"

 פירוש בקדשים אוכל וכרבמעשר
 אין עכ"ל וכו' קלים קדשים הוא שנימעשר
 אסור דהרי כקרבנות קלים קדשיםכוונתו
 שיביא ער קלים קדשים אפילו בקדשיםלאבול
 העברה דרך קלים קדשים אמר אבלכפרתו
 הוא קדושתו אבל קודש הוא שני מעשררצ"ל
 בלא במעשר אוכל ועלה טבל ע"כ מתרומהקל

 ועד וכו' סוף עד המתחלת פיסקא תר"יע"א י שמשהערב
 אד"ם בנ"י קצ"ת דרך הלילהשליש
 דאי ב"א קצת אמר וכו' מלשכבשמאחרין
 לישכב מלילך להתאחר ב"א כל דרךיפרש
 פי' רס"ל וחכמים ר"ג א"כ הלילה. שלישעד

 שהולכין בשעה )לא ששוכבין בשעהבשכב"ך
 לקרוא להתחיל לדידהו אסור יהיהלישכב(
 בשליש גם ע"כ אלא הלילה. שלישקודם

 נ"ל. כבר לישכב הרוב ררךהראשה
 לקמן אמרינן דהא תדע וכו' וחכמיםבדעה

 דאפילו דחזינן וכיון וכו'. יהא שלאכדי
 לידי יבוא שמא חששו זמנו קודםכשיבא
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 דשם ראיה זה אין לכאורא ע"ש וכו'פשיעה
 ונמצא שינה וחוטפתו וישתה כשיאכלחששו
 לאכול שלא ירצה אם אבל הלילה. כלישן

 תדע לכתחילה אפילו להתאחר מותרולשתות
 סיים דלמה הוא אכילה מחשש הטעםדעיקר
 ! בתר ועיפש ומברך פת"ו ואוכלאח"כ

 דאחר וכו' להקשות ויש המתחלתפיסקא
 וכף ברכות בלא אותה קוראחצות

 אתם חייבין ר"ג בדברי במתניתיז ידויקולפיני
 ורבים דיחיד הברכות יאמרו לא אבללקרות

 . כרביםהלכה
 יותר החמירו לילה של ק"ש דגבי וי"לשם

 מכאן הקורא בבא דהך ס"ל ולפי"זוכו'.
 נראה וכן דשתרית אק"ש רק קאי לאואילך

 ב' מברך אבל הפסיד לא ע"ב י' דףמהברייתא
 אשחרית רק דקאי משמע לאחריה ואחתלפניה
 רס"ל ס"ל כוותי בד"ה ע"א ט' דף ברש"יועיין
 לרש"י דס"ל ונראה דערבית אק"ש גםדקאי
 גם לבאר ה"ל דשחרית אק"ש רק קאידאי
 רשיי הנ"ל מברייתא תקשה ואיאתרווייהו דקאי ע"כ אלא דינו מה דערבית ק"שאחר
 אחת יצדק דערבית בק"ש דגם סוברז"ל

 השכיבנו אומר איש ליום דבסמוךלאחריה
 ! ודו"ק בגמ'כמבואר

 וכו' ק"ש שאפילו וכו' למורי ונראהשם
 דהכי וכו' ממ"ע לפוטרו חכמיםשיכולין

 והנה וכר. ד"א יעבירנו שמא וכו' בלולבהזינן
 דס*ל נראה בזה דמיאגו האחריםהפוסקים
 משום ממ"ע פטרוהו דחכמים ושופרלולב
 שייכת שאינה אחרת ל"ת על דיעבורגזירה
 ביטלוהו דחכמים נאמר בכאן משא"כלמצוה
 לא זה לבטלו יבא עצמו הוא דדילמאממ"ע
 לסדין לדעתם זה לדמות אין וכן לדעתם.יצדק

 על שיעבור חזונם יש ביותר דשםבציצית
 המ"ע יקיים שלא בעת שעטנז תלבש לאל"ת

 : כנ"ל כאן משא"כדציצית
 יש סיג משום חכמים אותו פטרו ומס"השם

 להו קמיבעיא מאי א"כ לפי"זלדקדק
 משום דחכמים דטעמא יהיה לו ר"גלבני
 הדרין חצות אחר לגמרי מהמצוה ביטלוהוסייג

 )בשלטט כרבים הלכה ורבים יחידלכללין

 פסקו ואחרונים הראשונים הפוסקים רכלמה
 שמואל אמד דר"י כיון י"ל לק"מכר"ג

 דהאמורא נקטינין כוותיה כיחיד פסקמהאמוראי
 דבריו לו כשנראין כיחיד לפסוק בידו כחיש
 בימיהם אבל מקינתן להר"ש בכריתות)עיין
 לפסוק הוכרחו ע"כ עדיין "לכתא איפסקאלא

 קמיבעיא מאי לדוכתא קושיא הדראכרבים
 דהגם ר"ג לבני דס"ל וי"ל להקקמיבעיא
 לקרות שלא גזרו סייג משום דרבנןדטעמא

 באונס לא אבל במזיד כשביטל דוקא ודאיזה
 שמחת במצות עסוקין שהיו דמי כאונסיןוהם
 או בדיה ט' דף רשיי כונת נראה וזהחתן.
 וכו' דאיתנס היכא ומיהו וכו' כותךדלמא
 וכבביתו דכאינסים אתם חייבין וז"שעיטש.

 ! אנוס באינומשא"כ

 לפסוק בידו כח יש ושאמורא כיוןרעי*ל
 גרועי לא דבריו לו משנראיןכיחיד

 אם להו דקמיבעיא היינו מהאמורא ר"גבני
 הכרע אין בזה בשכבך בפי' עלך פליגירבנן
 הדרינן ע"כ מסברתם יותר כסברתך לפסוקלנו

 אם אבל כרבים. הלכה זרבים יחידלכללין
 יותר לנו נראין סייג וגזרו סלל כוותךרבנן
 דאורייתא ממ"ע לבטל סייג לגזור שלאדבריך
 כותי רבנן וז"ש כיחיד. לפסוק בידינו כחויש
 לגזור שלא שסברתכם דייקא אתם ואייביןס"ל

 ! מ"ע ביטול במקוםסייג

 מן לקרות אתם חייבין ר"ג דה"קשעיקל
 בפירוש מאל כוותי רחכמיםהתורר

 בפי' ההלכה הוא כך ממילא שבתורהבשכבי
 עליה דרכיע הוא אריה אעפ"כ אבלבשכבך.
 ששאלו מה והם סייג משום דהכמיםמתקנתא

 דבין דידעו לאו אם לקרות אם שאלו לאג"כ
 על הדין לידע רצו רק לקרות להם אין וכךכך

 י נ"ל הקודמים הפירושים יותר נכון אבלבוריו.
 הלכה ורבים יחיי רווחת דהלכתא דהאיעומל

 מצוה גפיי כלהיפלגו דוקא זהכרבים
 סייג. באיזה כדאיפלגו משא"כ שבתורהופסוק
 מהר"י החסיד דעת עפ"י לתרז שנ"ל מהזה

 אחר כלל לקרות שלא גזרו דחכמיםדס"ל
 לדעת דגם כמש"ל נראה הקטן לי אבלחצות.
 חח?ת עד קרא ולא כפשיעה עבר אפילוחכמים
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 )ואפשר עבריין דמיקרי רק עה"ש עדיקרא
 לדעת בפרמ"ג( עיין מרבריהם לערותפסול
 ונ"ל מהרמב*ם וב*נ עבריין מיקרי לאר"ג
 עבריה גם כר"ג הלכה הערס ופסק רהשתאעוד
 דברי לפי"ז וצ"ע הרא*ש דעת וכיה נקראלא

 מזה נדבר ואייה בספרוהרמב*ם
 כר"ג. הלכתא ואיפסקא המתחלתפיסקא

 כר"ג הלכה הש"ס שפסק כעתרצ"ל
 איפסקא לח עדיין ר"ג ובימי כר"ג לגמריהלכה
 כחכמים לפסוק דוקא בניו רצו ע"כההלכה

 1 וכמ"ש הנכוןוהוא

 יכוין ולא וט' ענין הוא כך אלא פיסקאשם
 שנית ובקריאתו לצאת דכשיתכוין וכו'לצאת

 1 תזסיף בל על יעבור יתכויןג"כ

 וכר בברכו*ת יצ*מ ומהזכיר כיון אפאהשם
 שלא נתכוין רבק"ש בק"ש שהזכיר אמרלא

 י יוצא אינו ביצרם גםלצאת

 לי' מצרכינן לא וכו' בברכות יצ*משם
 יום היה מאז אע"ג אחרת פעםלהזכירה

 הרב דממך צ"ל בלילה ליצאה מצרכינןואנן
 מריבויא רק ליה דרשינן דלא כית לקמןעמ"ש
 קצת, יום עדיין אפילו יצא אייך ימ"ירכל
 יברך אותה שקורא שבשעה רעע וכתבשם

 אקיש ר"ע דברי שהביא ברא*ש עייןאקב"ו
 דמיירי רק ע"ב ג' דף בשגג וב"ה המטהשעל
 1 היא היא ואש המטה שעל בק"ש דיוצאהיכא

 כיה וא"ת וכו' הענין הוא כר אלאפיסקא
 סממה רואינה ברכה הילוכו'

 סמוכה היא שבמקומה כיון ר"ל וכו'לחבירתה
 במתניתין דאשמועינן הוא דוה י"ל עכ"לוכו'
 היינו להאריך רובאי אינו לקצר שאמרומקום
 בלא פעם באיזה הברכה אותה אומראפילו
 לשנותה רשאי אינו אפיה לחבירתהסמיכות

 א"צ סמוכה דבמקומה כיון התקנה כפירק
 1 רוטני אינו ולפין בברוךלהתחיל

 דס*ל צ"ל דבה באהבה נפטד שכבר שםע"ב
 דינא חד דערבית עולם אהבתדגם

 מדברי דתרוריהו שחרית רבה כאהבה להןאית
 ארס שהיה מי לדעתו וא*כ תודה.מעניני
 וג*כ ונחרית התורה ברכת בירך המקוביוצשא

 אתר על ששח רקח אמר קאו אפר אמרלא

 אחר בלילה ונזכר כירושלמי( רס"ללפן
 )בשונה התורה מברכת נפטר עולם אהבתשקרא
 בריה ע"ב י"א דף ברשיי אבל אתר(על

 בזה*ל שכתב כן נראה לא באה*ר נפטרשכבר
 ללמוד בלבנו ותן התורה ברכת מעין בהשיש
 בקשות בה שיש אהדר דוקא משמע וכו'וללמד
 וכו' נא הערב התורה ברכת מעין וללמדללמוד
 אהבת משא"כ חורתיך לומדי וכו' אנחנוונהיה
 ועמ*ש כזו בקשה נזכר לא דערביתעולם
 יצא דאינו דס*ל רנראה שם הרי"ףבדברי
 רבה אהבה נוסח יאמר אם רק התורהבברכת
 אהבת אומר אם משא"כ בבקר וכו/אהבתם
 הנה שם. לפמ*ש ועיי*ש וכר אהבתנועולם
 והודאה שבח בה שנזכר ברכה אדרבההוא
 כשנזכר משא"כ בה יוצאין התורה נתינתעל
 מה לנו יונח ניבזה התורה על בקשה רקבה
 ואש וכו'( שינה המעביר בברכת יוצאיןשאין
 על הודאה בה נזכר דערבית עולםאהבת
 אותנו ומשפטים חוקים ומצות תורההתורה

 ומהשכיבנו וכו' נמי ישראל גאל וברכתשם י ותבין עיששלמדת
 שיאפילו פשיטא רזה ~*ל כלום זכרלא

 שישכיבהו להתפלל % מותר יום קצתהוא
 ישראל גאל שמזכיר כיון וגם לשלוםהשי"ת

 תר"י וכמ"ש היא אריכתא גאולהוהשכיבנו
 א"כ גאולה. לברכת שפיר אריכא דמישךלקמן

 , הנ"ל מטעם השכיבנוגם
 רב וכו'. גאון האי ורבינו המתחלתפיסקא

 היה לא ובודאי וכר שבת שלצלי
 כתבו מאימת"י בריה בתוס' עיין ק"שקורא
 ברא"ש( )ועיין ק"ש קורא היה מסתמאבהיפך

 1 ותבין הנ"ל בתוס'ועמש*ש

 ויתפלל צו' שירצה ומי המתחלתפיסקא
 יתפלל התפיל*ה ואותה הצבורעם

 אחר ק"ש יקרא בביתו ואח"כ חוב*ה.לשם
 ויתפלל וחתימות בפתיחות בברכותיהצה*כ
 עולת של ופררים איברים ויהרי נרבהלשם
 הכל יהיה ובזה הלילה כל קרבין נמינדבה
 וגירסות כצ"ל וכו' שבבה"כ חואותהמחוקן

 וצ"ל טיס הברכ"ה אותה שהתפלל ומהשם י להעמידם א"אאחרות
 י חתפיל*האהזח
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 גרסינ*ן הכ"י האי ה"ג מאימתי המאורבעל
 מאימת*י. אתיבת קאילא

 והעג הפרק להתחלת ציון רק הואמאימת"י
 1 אדלקמיהקאי

 ז"ל הגאונים בגירסת נמצא וכך ה"גשם
 שלפנינו בגירסא שכתב כמו לארצ"ל

 שמשעו ביא"ת השמש ובא ההאי ממאיבגמ'
 הוא אורו ביאת דילמא יומא טהר וטהרומאי
 רוחיי גירסת והוא גברא טהר וטהרומאי
 צד ובחד יו"ם שמ"ש צד בחד היינוותוס'
 דהאי וממאי גרסי ז"ל והגאונים גבר"אאו"ר
 יומא טהר וטהר ומאי אורו ביאת השמשובא

 זה הוא צר חד יו"ם או"ר לפי"ז וכו'דילמא
 יום לאו"ר אלקים ויקרא סימנא ביהשמתנתי

 : בבא בחד ויו"ם או"ררצ"ל
 שהוא כלומר גברא טהר וטהר ומאישם

 הוא הפירוש הנה בתרומה. לאכולטהור
 , מחולקת הגירסא רק ]התוס'[ כפי'ממש

 וכוי מיבעיא להו הבעי במערבא ועודשם
 כל בתירוץ ותוס' רשיי בדבריעמ"ש

 . טעם בטוב הללוהקושיות
 רצ*ל וכו' וסומכין בדבר מקילין ויששם

 ומקילין ירושלמי תלמוד עלשסזמכין
 דאין הגם בעונתה שלא בברכותיהלקרותה
 עב"ז ולקרותה לחזור וצריכין ק"ש ידייוצאין
 מהירושלמי שנראה כמו לבטלה הוו לאהברכות
 יצאו שלא הגם בברכותיה בביה"כ קוריןשהיו

 באופן הירושלמי זה דברי מפרשים ייששם יבזה
 הכנסת בבית קורין היו שלא רצ"לאחר
 זמנה שאין כיון לבטלה ברכה דהוובברכותיה

 צריכין והיו שמ"ע מתפללין שהיו רקכעת
 ק"ש קורין והיו ד"ת מתוך בתפילהלעמוד
 אשרי אומרים שאנו כמו דערבית שמ"עקודם

 : מנחהקורם
 להק*ל בה וי"ש תורש דב"ר ק"ש ועיקרשם

 נ"ל( טיס שניית קריאת )ותיבתכצ"ל
 להקל בה יש עכ"ז ד"ת ק"ש שעיקרורצ"ל

 רבנן על פליג ור"ג בירושלמי כדגרסינןשם י כזהבענין
 ס*ל דלא רצ*ל כוותי' עובדאועביר

 ר"ג ותשובת הבנים שאלת בענין הגמ'כשיטת

 עובדא דיג עביר היכי ופריך כפשוטודק
 עליה פליגי דרבנן כיח עה*ש עד לפסוקכוותיה
 הגירסא לשינון שנוי' היא שנייאומשני
 שניה היא שניה וילנא( לדפוס שלפניםבהמאור
 הגירסא א'( הלכא )סוף ובירושלמילשינת
 שאני רצ*ל )המגי"ה([ לשינון שהיא הכאשניהג
 לשון בה דכתיב משום להקל בה דישק"ש
 נשמע נמצא בעונתה שלא ואפילו ושננתםשינון

 להקל, בה יש ד"ת שהיא הגםמהירושלמי
 )כצ"ל( וזמין צבור לטורח רבנן דחשושם

 ר*א. בלשון לה תני במתניתיןיצה"כ
 דזמן רצ*ל ד"י בלשון לה לה תניובברייתא
 ליחידים רק לרבים כן ס"ל לא דוקאיצה"ט

 בדברי ובברייתא ר"א בדברי לה תניבמשנתינו
 לסמוך מותר ע"כ וכו'( שהכהנים )משעהר"י
 הראשונה דבברייתא הגם אחרים התנאיםעל
 רזה ברייתא מאידך י"ל חכמים בלשון להתני

 יראת חכמה רוחבית א, אות שה"ג ע"א ג,דף כוונתוי שכן נ"ל ריידברי
 רבותינו סדר היה ע"כי"י

 של ביחודו המשנה מדד להתחילהקדושים
 אגב התנא משמיענו מזה הנה עכ"ל.הקב"ה
 קוביה יחוד לשם הלימוד קודם לומראורחא

 ביחוד הלימוד התחיל דהתנא כיוןושכינתיה
 שאלה בדרך התחיל זה דלבעבור י"לוג"כ

 משפיע בדרך משעה וכו' מאימתיותעיבה
 הקורא פלטוי ר כתב א' אות ע"ב2מ*ג י הדבר הבןומקבל

 אם ככבים ג' שראה קודםק"ש
 נתכוין לא ואם וכו' יד"ח יצא לא לכךנתכוין
 ספרי הנה ויתפלל יחזור אל וכו' וטעהלכך
 ידעיבן ולא בידינו מצוים אינם ר*פהגאון
 הזמן בהתחלת מדחזינן דלמד והנראהטעמיה
 וריקא הנץ קודם שזמנה הגם דשחדיתדק*ש
 דהיינו זמנה עיקד קודם קרא הדחק בשעתאם

 דערבית הזמן בסוף וכן יצא לעה"ש סמוךשקרא
 שבאטב יצא הדחק בשעת הנץ קודם קראהאם

 הש"ס מלשון זלל הרי"ף שפסק כמובמזיד
 דייקא הדחק בשעת עליו לסמוך ר"ש הואכדאי
 דהתורה וצ*ל הדברים בטעמי להתבונןוצריך
 אימתי ביארה ולא ובקומ*ך בשכב*ךכתבה
 אימתי הם שיאמרו לחכמים הדבר ומסרההוא
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 דבשעת פי' וחכמים וקימה שכיבה זמןמיקדי
 הדחק בשעת ושלא הזמן. בזה יוצאיןהדחק
 לההחלת הה"ד א"כ דומן בזה רק יוצאיןאין
 דדיה וטעה לשוגג מזיד בין חילוק ישהומן
 הריצף פסק לא למה לכאורה והנה ויצאכאונס
 דטעמא רס"ל נ"ל דערבית הזמן בההחלתכן
 דערבית הזמן דסוף תר"י כמ"ש לחלק איתרבא
 וכן בשכב"ך מיקרי דגנו אינשי דאיכאכיון

 דקיימי דאיבא כיון דשחרית הזמןבהתחלת
 מיקרי לא צה"כ קודם משא"כ ובקומךמיקרי
 הטור ובדברי נ"ל. אדם בן לשום שכיבהזמן

 , יעופש לדעתי נחמד פירוש ר"פ בדבריכתבתי
 בשם ע"ז פליגי עשין וסמ"ג תוס' ב'אדין

 עיקר ביה"כ של דק"ש ואמרור"ת
 ר"ת דעת דנאל בתוס' עמ"ש וכוי כר"ידקיי"ל
 שקוראין עם בהמון למחות שלא רקהוא
 בצה"כ יקרא בודאי נפש בעל אבל ואילךמפלג

 היא שעה"מ ק"ש ועוד ג' אות בשה"גע"ב י הרע"ב דעתוכ*נ
 שניתקן ע"ד לברך ואין המזיקיןמפני

 בזה י"ל התורה לכבוד הנה עכ"ל. סכנהמשום
 אר"ח ר"א אמר לתחילתו מכילתין סוףקישור
 השלום מהו וכו' בעולם שלום מרביםת"ח

 מאימתי ברכות. מס' עלך הדרן הת*חשמרבים
 היינו וכו' נכנסים שהכהנים משעה וכו'קורין
 דקורין והא דכ"ע אליבא ק"ש ומן דזהצה"כ
 דסומכין כרש"י צ"ל מבע"י בבה"באותה
 מהראוי דא"כ לך ויקשה המטה שעל ק"שעל

 דבאמת נאמד ואם ברכה איזה עליהלברך
 כמכש עולם אהבת ברכת עליה לברךצריכין
 הרי עליה לברך אפשר האיך קשה א"כתר"י
 שהוא ע"ד לברך ואין המזיקין מפניניתקנה
 בק"ש דיוצאין לומר צריכין וע"כ סכנהמשום
 דפליגי התנאים פלוגתת על וסומכין בה"כשל
 שלום מדבים הח"ח אבל המתניתין שיעוראעל

 וא"כ המזיקין מפני לקרות א"צ דהת"חבעורם
 ויברך שעה"מ בק"ש דיוצאין לומר נוכלשפיר
 ופטטייא דכ"ע אליבא ויוצא עולם אהבתברכת

 הואדאורייתא
 הלילה כל להקיץ אדם ירצה אם ג'אות

 קריאתו לאחר יכול וכו' אוכלואיט
 כה"ג לדברי ג"כ לעיל כזנבנו כן וכו'.לכתחילה

 הזמן התחלת לאחר שלא קפידא דישרק
 הרי"ף דברי ועמ"ש חמץ. בבדיקת הט*זכמ"ש
 , תר"י בדברי להתבונן יש וכן יתבארוכאשר
 משמע הנה כר"ג הלכה א"ש אר"יהריחף

 כיון כר"ג הלכה לגמדי לפסוקהרוצה
 לדברי חיישינן ולא כותית פוסקההאמורא
 יש מיהו וכמש"ל סייג לענין אפילוחכמים
 כר"ג הלכה בזה*ל הרי"ף בדברי גורסיןספרים
 גמליאל כרבן חצות עד דאמרי רבנןואף
 גרסינן אי וכו' לדבריהם חיזוק שעשו אלאר"ל
 כר"ג הלכה אין הסייג דלענין דס"ל משמעהכי

 עכ"פ יקרא אבל חצות עבר אם עברייןומיקרי
 עבריין דמיקרא רק דיקרא מודים חכמיםדגם

 יאמר שלא ובלבד הרי"ף ע"א ד'דף י בספרו הרמב"ם דעת משמעוכן
 קאי אהיכא פי' לאהשכיבנו

 ז וכרש"י קמייתא אברייתא גםמשמע

 דתניא כן לעשות רשאי שאינו ואעפ"ישם
 רשאי שאינו ראיה מכאן אין לכאורהוכו'
 יש אעפ"כ רק ושותה אוכל באינו כןלעשות
 באוכל כן לעשות רשאי ראין ראי'עכ"פ
 ושתיה באכילה אפילו שהה אם ואעפ"כושותה
 דיש י"ל ועוד עה"ש. עד לקרות רשאיוכיוצא
 יאחר לא ושתיה אכילה בלא דאפילוראיה
 בה"ג בדברי כמ"ש לכתחילה הזמןהתחלת
 ק"ש וקורא שונה לשנות רגיל ואםמדקאמר

 מדלא קמיירי עדיין זמנה הגיע מדלא ע"בהנה
 עד ושונה קורא הל"ל והנה תיכף. קריקא

 משמע ק"ש וקורא ומדקאמר ק"ש זמןשיגיע
 כן עשה אם אבל וכו' או שכור כגוןשם י לאחרה שלא איכאדחיובא

 הנה י"ח. יצא לא בפשיע"ה אובמזי"ד
 דערבית ק"ש קרא כבד כאשד לשונומשמעות

 הוה דהוה מאי והנה י"ח. יצא לא עה"שאחר
 שלא ליה מורינן דאורויי להשמיענו ה"לביותר
 בשעת להו דאורי דריב"ל מעשה כההואיקרא
 הרמב"ן לדעת בזה שי"ל מה והנה דייקא.הדחק

 לקרות מותר דבאונס דהגם שכתבבמלחמות
 צריך לעולם דק הנץ עד עה"ש אחרדערבית
 הנץ הפתק או עה"ש הפסק ביניהםשיהיה
 וי אפ יותר חידוש דמשמיענו בזה י"לוא"א
 עה"ש אחר דערבית ק"ש כבר שקראאירע
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 ק"ש לקרות אנוס הוא זכעת אנוס היהולא
 וכבר הואיל אמרינז לא הנץ קודםדשחרית

 להמתין צריך יהיה עה"ש אחר דערביתקרא
 לקרות לו מותר רק הנץ אחר עדבדשחרית
 כלא ה"ל בדערבית י*ח יצא דלא כיוןדשחרית

 עליו לסמוך יוחא*י בין ריש הוא כדאישם י כללקרא
 הוא כדאי איתא בגמ' הנה הדחק.בשעת

 נ"ל יוחא*י בין הוסיף ז"ל והוא סתםר"ש
 הלכתא איתמר לא זה ללשון דהנה הוסיף.בכונה
 באונס דאפילו ואפשר קמייתא בברייתאכר"ש
 בהיפך י"ל וכן לעה*ש בסמוך דשחרית יקראלא

 לסמוך ריש הוא כדאי ריב"ל אמר ערביתדבשל
 יוצא אפשר במתחרית אבל הדחק בשעתעליו
 כוותיה הלכתא אונס בלא אפי' לעה"שסמוך
 לסמוך ר"ע הוא כדאי קאמר מדלא אךדר"ש
 ע"כ היא. ר"ע משום ר"ש ברייתא דתךעליו
 מה דרויש כוותיה הלכתא דגם בזה להורותבא

 בשעת כוותי' הל' ג"כ דנפשיה משמיהשאמר
 אין בידינו כלל דהוא מה שמעתי והנההדחק
 כרמתני דוקא הוא החולקים נגד כר"שהלכה
 יוחאי בן ר"ש דתני במקום אבל סתם.ר"ש

 על בכאן גם תראה והנא כוותיה.הלכתא
 כריש הלכה אחא ר אמר הראשונההברייתת

 יוחא*י ב"ן דנשנה משום להורות יוחאיבן
 )סתם( כריש הלכה שניה "ברייתא עלמשא"כ
 ריב*ל והנה כרעע( )והלכה רוע משוםשאמר
 להורות בא ע"כ רבע הוא כדאי קאמרמדלא
 הוא והטעם כמש"ל ראשונה אברייתאגם

 דלא והא יוחאי בן ריש לשם דמתנימשום
 דלאותה משום יוחא*י בן ר"ש ריב*לקאמר
 דמשום לזה הוצרך לא עליה שנשאלמעשה
 כעיעצרך הגדול רבינו והנה נישנית.ר"ע

 הביא שהחרית ק"ש לענין גם כוותי'לפסוק
 דמעים להורות יוחאי בן ר"ש הואכדאי
 ודוקא כוותיה. הלכתא כן בברייתאדנשנה

 : והבן ריב*ל כדרמז הדחקבשעת
 א"נ הוא בדיעבד עה*ש שיעלה לאחרשם

 הוא המשמעות בדיעבד הנה הדחק.בשעת
 הריעוב דמיון הוה ולא במזיד כן עזבה אםאפילו

 כש"כ הדחק  בשעת א"נ אמר וגםדבערבית
 וחינו כן עשה כבר דתם והנראה מרישא.הוא

 ליה מצרכינו לא שוב בברכותיה ק"ששבירך
 בירך שכבר כיון כאנוס דהוה ולקרותלחזור

 א"נ שנית בברכו לבטלה ברכה יהיההברכות
 לשאול ובא עדיין קרא לא אפילו הדחקבשעת
 דבדיעבד זה ושפט לקרזת ליה מורינןלפנים
 הסברא מצד בברכות ולקרות לחזור לואין

 נקט ראשונה בברייתא להרי*ף שייך זהגם י במקצת מיקרי קימה דזמןכיון
 של אחת י"ח בהןויוצא

 אחת ברייתא ובאידך יו"ט של ואחתליליה
 אזיל ל,טיטתי' הנה לילה. של ואחת יועםשל

 שפיר יוצא דלילה מק"ש ראשונהדבברייתא
 דוקא יום של מק"ש משא"כ אונס בלאאפילו
 בשל בהיפך שניה ובברייתא הדחק ונטעתבאונס
 הדחק בשעת דוקא לילה ובשל שפיר יוצאיום
 בשניהם הגירסא בגמ' ומיהו יום של הקדיםע"כ
 גם לילה דשל מעצם משמע קודם יועםש"ל
 חכמים ע"ד ועבר הוא דיעבד לעה"שסמוך

 בקורא גם יום של משא"כ חצו"ת אחרבאיחרו
 1 עבריין מיקרי לא לעה"ש תיכףסמוך

 בא ולא וכו' פעמים המתחלת פיסקאתרא
 אחר לילה בשל יוצא דאינו לפרשאלא

 מיקרי דגני מלכים בני משום דסד*א עכ"להנץ
 : בתוס' זכמש*ל בשכבךעדיין

 לתמוה יש וכו' העובר וכל המתחלתפיסקא
 לאומרה וה"ל הגמ' קובייתדהיא

 באופן קצת הוא תירוצו וגם דגמ'משמיה
 זה שהקהוה מצאתי שוב הגמ' מתירוץאחר
 דהנה פתרי דאשכחנא ונ"ל רל"ה. סי' א"רבסי
 דהכא משום א' תירוץ תירוצים. ב' תירצובגמ'
 ואיב*א יותר( להזהירו )הוצרכו שינה אונסאיכא
 דחובה קמיל רהבות ערבית תפלת ממ"דלאפוקי
 ואתיא מרוח הא' דהתירוץ כיון ע"זותמהתי
 ע"כ בפלוגתא ב' תירוץ לתרץ ליה למהככ*ע

 מרווח יותר הב' דהתירוץ לומרמוכרחני
 ]י'.[ בשבת הגמ' ממשמעות דקחזינאוהוא

 זמנה יושא בכל דלאו כיון מנחה לשםדרדרי
 הלילה דכל ערבית למיפשע. אתי ולאמרתע
 בסובה התוס' וכ' למיפשע וחתי תרתע לאזמנה
 אונס איכס דבלילה משום בגמ' מתרץמדלא
 והנה תירוצא הך להגם' ס"ל דלא שפםשינה
 י תירוץ בגס' בכאן תירץ זה בעבורלפיא
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 שינה. אונס משום א' תירוץ בעיניו נראה לאכי
 חובה ת*ע כמ"ד דאתיא הוא ב' תירוץוהנה
 לי' אזדא א"כ רשות ת"ע קיי*ל כבר אנןוהנה
 תהוי ברייתא דהך לומר דנ"א הב' התירוץגם
 ברייתא כהך פסקינן הדין דבעיקר כהלכתאדלא
 והוא בשבת הגמ' כתירוץ לתרץ צריכיןע"כ
 למיפשע ואתי מרתע לא זמבה הלילה דכלכלן

 יש וכו' הדחק בשעת א"נ המתחלתפיסקא י ודו"ק בכאן תריי דבריוהוא
 המשכים אמרינן דהא וכו'מדקדקים

 אעתיק צ"ע הזה שענין מחמת וכו' לדרךלצאת
 הוה כי ולוי דשמואל אבוה הגמ' לשוןלך
 )רצ"ל ומצלו מקדמי %ו לאורחא למיפקבעי
 תפילה זמן עיקר דאינו הגם עה"ש אחרתיכף
 דעת גם ולדעתי ]ור"ח[ )ורש"י( התוס'כ"כ
 כמאן קרו ק"ש זמן מטי הוה וכי כיה(רש"י
 מביאין לדרך לצאת השכים דתניא תנא האיכי
 קורא ק"ש זמן וכשיגיע וכו' ותוקע שופרלו

 להתפלל יכול יהי' לא ואז בקרון לישבהשכים
 קורא ק"ש זמן ולכשיגיע מתפללבעמידה(
 זמן עד )ממתין כך ובין כך בין אומררשב"א
 כדי ומתפלל ק"ש קורא רש"י( כ"פק"ש

 מיס קמיפלגי במאי לתפלה גאולהשיסמוך
 וכו' עדיף ג"ל מיסמך ומיס עדיף מעומדתפילה

 כי מיושב ביחיד ציבורא בהדי מצלי אשיר'
 כאבות מר וליעבד רבנן איל זכו' אתיהוה

 היה ולא בקרון בדרך יוצאין היו ולוידשמוא"
 ס"ל ודאי רשב*א הנה ע*כ, הכי דעבדימינן

 ויתפלל לדדכן שילך דהיינו בתפילה גםדממתין
 עדיף וזה גזל יסמוך ואז ק"ש זמן בהגיעמיושב
 בביתו דימתין דס*ל לומר דה"א מעומדמתפילה
 ג"ל מיסמך לדידיה דקאמרי האי מאידא"כ
 ואבוה מעומד ג"כ מתפלל הרי ממעומדעדיף

 היה ולא בקרון בדרך יוצאין היו ולוידשמואל
 כתיק וס"ל מעומד להתפלל באפשרילהם

 בעה"ש מתפללין היו ע"כ עדיף מעומדדתפילה
 הנה בדרך, אח"כ קרו ק"ש כי סומכין היוולא
 ימתין רק מעה"ש יקרא דלא ס"ל כ*עק"ש
 תריי הקשו ולזה בדרך ויקרא העיקרי זמנהעד

 נאמר אפילו דהרי ז"ל דהרי*ף פיסקאאה"ך
 יקראנה לא בק"ש לדידי' גם כרשב*אדהלכתא
 תירץ תא" בדרך יקרא רק העיקרי זמנהקודם

 אפילו השיירא לו ימתיח שלא כזה בדרךדמיידי
 מה זה עמ*ש עליו לקבל מועט זמןלעמוד

 ,שנ"ל
 יאמר לא אבל ריא*ז לשון א' אע2ש"ג

 הוא עה"ש אחר השכיבנובדכת
 זלל וריעף בה*ג ומדברי כרשיי ודלאכתוס'

 והלכתא הטור כתב ב' אות שהעג ע"א דןדף י ס"ל כרשיי נראה דבריהםדסתמו
 יכול לכתחילה ואפילו וכו'כר"ג

 וכלשון וכו' עה*ש שיעלה עד לקרותלהמתין
 על בחידושי מ"ש עיין  עכ"ל דלעילריאתו
 והרע"ב דהרמב*ם דגלע*ד ביארתי ושםמשניות
 אפילו גזרו ולא לר"ג לגמרי מודו דחכמיםס*ל
 חצות עד לשון בדבריהם ויאמרו רק וגדרלסייג
 שהברידן ההכרח ועמהצ*ש וכו'. להרחיקכדי

 במלחמות הרמב*ן והנה כן. לפרשלהרמב*ם
 מי' חייב חצות אחר עד ק"ש איחר ראםכתב

 דדעת נגל ולפמש*ש עד*ח עוברדמיקרי
 רק כן איש שלע תלמוד שיטת לפיהרמב"ם

 כן ואם כן י"ל הירושלמי תלמוד שיטתלפי
 למיקריה רשאים אנחנו כן העוודה עכ"פלדינא

 וכו' קורא לקרות רגיל היה אם ג'אית י ע"שעבריינא
 נראה עכ"ל ד"ת מתוך ק"שוקורא

 ובלא ק"ש זמן בהגיע סיירי דהברייתאדעתו
 אסור בהגיע רק ולשחית לאכול מותר ודאיהגיע
 משום הוא ק"ש תיכף דיקרא אמרו דלאוהא

 נ ד"ת מתוך להתפלל יצטרך ק"שדאחר
 ח"ה פ' כרשב*א לרבינו דס*ל מאה 1,ארת

 ק"ש קורא כך ובין כך ביןוכו'
 דקורא ס*ל דרשב*א דמפרש נראהומתפלל
 האי מאי וא"כ לעה"ש תיכף ומתפללק"ש

 )מתפילה עדיף גיל מיסמך לרהיב*אדקאמר
 וצ*ל מעומד יתפלל בביתו כשיתפלל האמעומד(
 קורא באמת ס"ל דרשב"א בגמ' דמפרשלדידיה
 דקאמר ומאי בעה"ש בביתו ומתפללק"ש

 לו יש רצ"ל מעומד מפס בסבראדקמיפלגי
 א"צ דהיינו העקרי בזמנה תפלה עלעודף
 מעומד אתפילה רק הדחק בשעת כ"כלהדר
 לתפילה גאולה דצ"ל עדיף לתפילה גאולהומ"ס
 העיקרי בזמנה תפילה על עודף לו ישג"כ
 דעדיף רק מעומד הפלה ממעלת דעדיףלא
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 ברש"י עיי"ש אבל העיקרי בזמנה תפלהעל
 בדברי לפשט והעיקר כן פירשו דלאותוס'
 וכמ"ש תר"י כמ"ש נראה הגדולדבינו

 הא וכן ופיט( נ"ח סי בב"י נהביאוהדשב"א
 בדברי עיין כרשב"א בה"ב פסק דכו הש"גדכתב
 כמו רשב"א דברי דמפרש ג"כ נ"לבה"ג

 דגם תתבונן ומעתה תר"י. בדברישפירשתי
 שהשמיט ורבינו אהדדי סתרי לא הטורדברי
 כדברי אי ח"ה בפ' ולוי דשמואל דאבוההא

 אלא שבב"א דברי עכ"פ להביא ה"להש"ג
 הוצרך ולא ולוי דשמואל כאבוה ס"ל דודאיע"כ
 משעלה שעשאן וכולן שנינו שלימה דמשנהלזה

 שמצותן בדבר הזה בכלל ק"ש יבם יצאעה"ש
 יהיה שלא גדול באונס לכתחילה דוקא וזהביום

 ביאוי מקום כאן ואין בדרך לקרות לובאפשר
 ונחקורה נשובה ואייה האלו. בעניניםביותר

 ק"ש וזמנה וכו' רשב"י תניא המאורבעל י הפוסקיםבדברי
 וכו' הבל לדברי זו של זמנה אינה זושל

 וכו' כותיקין לק"ש אביי דפסק משוםשם י כצ"ל קיי"ל בתרייתאוכברייתא
 גומרי"ן היו ותיקין לפרש צריךולפי"ז
 ?פי יכו'. למזיד קרוב שיכור כל כי דעשם י קורי"ן פירושווכו'
 מכלל"א בש' אמרו לכם; קשהדבריו

 כמו מאי מכללא ואי להקשות ה"ל עכ"פאתמר
 נשמע לא דמכללא ניחא ז"ל ו~רי"ףבכ"מ
 יש"י שם מדייק וכן הדחק ושעתאונס

 לצאת שמשכים שמי ז"ל הרי"ף וז"ששם יבפירוריו
 קשיא ומי עה"ש לאחר ק"ש קוראלדרך

 מה עיין וכו' לצאת השכים דתנן האעליה
 סימן הב"י הביאם ורשב"א תר"ישתירצו

 ופיטנ"ח
 דרביה הא דידיה הא ולפרוק ליקשימלחמרכן

 לדעת דתלמודא אורחא הואדהכי
 כך הוא דתלמודא דאורחא י"ל המאורבעל

 דיש פלוני ר' אמר פלוני ר' אמרכשאומר
 האומר מפי ששמע כיון כן ס"ל הוא דגםסברא
 משום ר"פ אמר כשאמר משא"כ לי' אקשיולא
 לו ספרו אתרים רק מפיו כן שמע לאר"פ
 ברשב*ם )%*ה הש"ס כללי בעל כמ"שמשמו

 יש בפשוט דיודע המקשה מקשה יאבחרא(
 לרבו אקשה דלא והא כרביה ס"ל דלאלתרץ
 משוים אמר בכאן והנה מפיו שמע דלאמשום

 בה"מ לדעת וכו' אדר"ע דר"ע תקשה ותושם י הש"ס אקשה לא ע"כר"ע
 ר"ע שם ל"ג בעצמו הרי"ף דהרילק"מ

 לשנותו ה"ל ר"ע דברי דאי וכ"נ יהודא ר'רק
 דברייתא כטעמא דאביי טעמא ידאי האשם י תלמידו לר"מקודם

 ס"ל ובה"מ וכו' סומך שיהי כדידקתני
 כותיקין לק"ש אביי אמר מדקהני כןדאינו
 עם אותה גומרין היו ותיקין יוחנןדא"ר

 דהנה ומ' שיסמוך כדי וכו' ותיקין חנ"ההחמה. הנ"
 כותיקין לק"ש הל"ל ריי לדברי כלל ל"לקשה

 משמע לחודא דמהברייתא ע"כ אלא ומ'כדתניא
 לעיקר ואביי ב"ל סמיכות משום רק הואהטעם
 . 2"ל והבן ר"י דברי הביא ע"כ קאמרדינא
 דצ"ל בגרסתו בזה המאור בעל יטעהשם

 כדי החמה הנ"ץ ע"מ גורס ה"שהוא
 גורס ז"ל והוא וכו'. מטפטפת החמהשתהא

 הרב דביי על תמה שאני התימא ומןשם י וכו' הנץע"ד
 ענין שום נזכר יא וכו' אפריםרבינו

 ס"ס איזה יש ואפשר אפרים רבינומדברי
 וכו' בק"ש להם נתחדש חידוש ומהשם

 דאית בק=ש יש גדול חידוש ס"להבה"מ
 ותדע וקימה בשכיבה רק ולילה ביוםתלוי
 דעזרא מפסוקי ראיה כשהביאו שמעתיןדבריש
 וכתבו לדבר זכר לדבר ראיה שאיו אעפ"יאמרו
 ק"ש לענין אינה גמורה דראיה ומפרשיםהתוס'

 : וקימה בשכיבהדתלוי
 דערבין ק"ש לזמן חכמים למדו ומכאןשם

 אמרו דבפירוש כתבנו כבר פרקיןבריש
 או בשינה לילה חצות עליו עבר ואםשם י לדבר זכר רק לדבר ראיהאין

 בענינו אנחנו מיתה חייב אחרתבפשיעה
 הרי"ף מדברי כן נראה שלא לעיל כתבנוכבר
 בדברי גירסא שיש מה לפי זולת גירסתינו)לפי
 עד דאמרי רבנן ואף כר"ג הלכה ז"להרי"ף
 ההולכים הפוסקים ושאר וכו'( כר"גחצות

 לגמרי כר"ג הלכיסא דאיפסקא דכיוןבעקבותיו
 ממילא לילה בחצות מידי תליא ולאאיפסק
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 כאכילה בשינה כגח בדברים עסק כשלאלפי"ז
 מיחייב לא חצות אחר עד אפילו ואיחרהוכיוצא
 וכיוצא בשינה איחרה אם יראי האמיתה
 נ"ל עד*ח, עובר מיקרי חצות עבר לאאפילו

 1ועמש*ל

 במטתם הם נעורים מלכים בני משום ואישם
 מרפסין לכאורה מרן מדברי הללוהדברים

 נתן אדרבי מקשינן ג' דף בגמ' דהנהאיגרי'.
 ב' יתקיימו האיך הלילה הוה משמרות ג'דאמר

 עיני קדמו וכו' לילה חצות דוד שאמרמקראות
 ג"ש עד כריי לה סבר ומשני וכו'אשמורות

 מלכים לשאר עיני )וקדמו וכו' מלכים דרךשכן
 שית ג' שעה תחילת שעות בג' לעמודשדרכן
 הנה אשמורת. ב' הוו דיממא ותרתידלילה
 מדקאמר ממש ישינים מלכים שהבניתראה
 ששני ס"ל דריי צ"ל ע"כ )ולכאו' עינ"יקדמו
 שעה וסוף נעורים ג'  ושעה ישינים ביוםשעות
 ג"כ שעות הב' כל שנעורים דאל"כעומדים
 אלא אינה ק"ש זמן א"כ ג' תחילתועומדים

 תירוץ לעיל בזה כתבנו וכבר ביום שעות ב'עד
 ואחר למרן ס"ל ושמא הגמ'( בשיטתמספיק
 אשמורות נמי ופלוש משמרה אשי ר'דמתר2
 רבני וס"ל תירושש להך לה אידחייא להוקרי

 נקרא לא וזה המש. כל לגמרי נעוריםמלכים
 הדבר נודע ד"א כיון במציאותפלוגתא

 ! בביתםשישינים

 אדר"ש אחא דר' בחרא דללישנא אע"גשם
 דהברייתות יהא דלו רצ"ל איתמרבתרייתא

 הלכה אחא ר' דקאמר מאי 5כ"ו אהדדיל"פ
 היאמרו כמו קאמר ברייתא אהדא רקכר"ש
 מכללא והנה אהא. דר"א להא רמתנוואיכא
 אעפ"כ בתרא כלישנא והעיקר נשמעדריב*ל
 נוכל אנן אקמייתא הלכתש איתמר דלאהגם

 בדברי ועמש"ל כוונתו זה ולמיסמך.למיקם
 אקמייתא: גם להלכה רמזהריאף

 לאצ"ל יומא במס' רואיתי ברייתא וההואשם
 לא מעמד ואנשי משמר אנשי עםהקורא

 לא ובודאי מקדימין משמר שאנשי מפנייצא
 הקורא ואעפעף עה*ש אחר רק בלילההקדימו
 דהא כ% פליגא לא אעפעף( י"ח יצא לאעמהם
 הא )רצ*ל בה יוחסין משמר אנשיתלמוד
 בה יוצאין משמר כנאנשי מזה ללמודתוכל

 ק"ש זמן אינו באמת וא"ת הוא ק"ש זמןע"כ
 כדי דקרו והא ק"ש בחובת הם גם יצאוולא
 דדומיא לומר א"א זה ק"ש חובת לשכחשלא
 מעמד אנשי ודאי( הא והנה קתני מעמדדאנשי
 שעות ג' אחר עד כ"כ מאחרין היו לאג"כ
 דילמא )וא"ת כ"כ לאחר צריכין היו שלאלפי

 תקשה ואי י"ח יצאו לא מעמד אנשי גםבאמת
 הברייתא אפשר כ"כ ~לאחר[ צריכין היודלא

 ודאי זה בהנז זמנה סוף דסאל לראאנישנית
 יסתם לר"א נישנית דלא ודאי דהאאיש(

 וכו' י*ח יצא לא מאי ודאי אלא וכו'ברייתא(
 הטהורים: דבריו פירוש היאזה
 עמ"ש וכו' התירו שלא שנ"ל העיקר אבלשם

 דחותן וכו' לק"ש דחו"ק מקום הי' אבלשם י ז"ל הריצףבדברי
 ז"ל והרשב"א תר"י בדברי והוא צ"לבדל"ת

 לבל ידוע זמנו שאין ומפני למלחמות שייךגוז
 שאם וכו' והזאה וטבילה במילהאמרו

 כלום מפסיד איש והמאחר פסול באלוהקדים
 לא עכ"ל היום כל וזמנה מצוה הקדמתושאין
 הרי מצוה הקדמתו אין במילה למהידעתי
 וכו' אברהם וישכם מקרא המצות לכלנלמוד
 לא ירצה אם רעית ילל והזאה טבילהבשלמא
 הכרחית מצוה מילה אבל עוד א"עיטהר

 הב' הטעם בצירוף סמך ויופשר מצוהוהקדמתה
 1 ק"ש משא"כ היום כלשזמנה

 לתפילה ערבי"ת של גאולה "סומך זההרשף
 הסומך איתא ובגמ' ערביאתש"ל

 ז"ל והרי"ף ערבי"ת ש"ל לתפיל"הגאול"ה
 ולא גאולה אצל גם ערבי"ת שאל תיבותהוסיף
 בגמ' דקדק ז"ל הגדול דרבינו ונ"ל הואבמקרה
 הסומך זה הל"ל ערבי"ת ש"ל לתפיל"האומרו
 לתפילה דוקא הכונה נראה ע"כ נ"לבערבית

 דכתב גאת האי רב מסברת לאפוקי ערביתשל
 בבה"כ ברכות בלא ק"ש יקרא הכל ידילצאת
 הציבור עם ויתפלל י"ח לצחת שלאבכונה
 בברכותיה ק"ש יקרא ובביתו חובה לשםשמ"ע
 דרבינו לומר ואפשר ג"ל לסמוך נדבהויתפלל

 ערבי"ת ש"ל לתפיל"ה אומרו מהגמ' דקדקהג'
 ערבית של תהיה דהתפילה דבעינןלהורות
 ידי בה ~וצא חין נדבה תפילת משא"כדייקא
 הגדול לרבינו סגל לפי"ז והנה ג"ל.סמיכת
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 אגרטלה קאי אתרווייהו ערבי"ת. ש"לדתיבות
 בעינן ג"כ גאולה וא"א שנא דמאייאתפילה

 דיקרא השבדים מדעת ולאפוקי ערבי"תש"ל
 ואח"כ הצבור עם ויתפלל בברכותיהק"ש
 לפי"ז דהנה לצאת. ק"ש יקרא בצה"כבביתו
 צה*כ קודם בזמנה יצא ערבית תפילת דידיהגם
 הגאולה אבל דיעקב. מעובדא התוס' ששמעוכמו
 יצא לא ק"ש דידי לערבית גאולה היתהלא
 של דתיבות לרבינו וס*ל מהני לא ג"כוזה

 ואתפיל*ה אגאול*ה קאי אתרווייהו בגמ'ערבית
 ש"ל תיבהר וביאר הגדול רבינו דקדקע"כ

 ריש בתוס' ועמ"ש ודו"ק כ"א אצלעדבי"ת
 1שמעתין

 והוציאנו וכו' עוה"ב בן איזהו בד"התרע
 וכיון וכו' לעבדים לו להשתינוממצרם

 דצות ועושה שגאלו מפני עבדו שהואשמכיר
 עוה"ב לחיי זוכה זה שבעבור נמצאומצותיו
 לך מוטעמים החסיד דברי שיהיו בכדיעכ"ל
 מה על לשבח טעם אמרנו אשר את לךאודיע
 בכרת שהם ומיליה פס"ה מ"ע הבי אלונשתנו
 עפ"י שהוא ואמדנו שבתורה מ"ע משאריוחד
 את ושמרת נאמר פסח בפסוקי פירושינודברי
 ויש עולם. עד ולבניך לך לחק הזההדבר

 לעשות לשמור הכונה אם הכונה מהולהתבונן
 מבואר הרי שנה בכל במועדו הפסח קרבןאת
 את ושמדתם וכו' תבואו כי והיה בכתובהוא

 הרי עול"ם. ע"ד אומרו וגם הזאת.העבודה
 הקרבן ובטל דזרות והלכו שנים רבובעזה"ר
 מאדון דבו שקנאו עבד דין דידוע בזהואמרנו
 טובל "ריני אמד אם הטבילה בשעת הנהגוי.
 השגי האדון מן גם לחירות יצא חירותלשם
 במים בעודו מלאכה באיזה להעבידו צריךע"כ

 הבורא כן כמו וכביכול הטבילה ורגעבשעת
 להיותיה עבדים מבית ממצרים הוציאנוית"ש
  העמיס היציאה בשעת הנה יתיש. לועבדים
 מילה. זדם פסח דם עבודתו השי"ת אזעלינו
 לעשות יתיש לו עבדים נעשינו עי"זהנה

 והתורלת המצות כל עולם ימי כלעבודתו
 תהו שיצוהר. מה כל לדבו לעשות העבדבחיוב
 עד ולבניך לך לחק הזה הדבר אתושמרת
 הוא הק*פ עח2ה קיאתה הזה הדבר רצ*לעולם

 עולם עד ולבניך לך החוקים להתחייבותסיבה
 כל השי"ת מחוקי א"ע לפטור יכול אתהואי
 בשעת עבודה עליך העמיס שכבר כיון עולםימי

 הללו מ"ע הב' ע"כ הקודרי אל מחולהיציאה
 ניחא לא הנה המצית אחרן המבזה כי בכדתהם
 במאי לי' ניחא לא כי המצות בכלליה

 מוכרח שעיאז הללו המצות אז עליושהעמיסו
 ינעמו ומעתה הדבר. הבן השי"ת מעבדילהיות
 כשמזכיר ג"ל סמיכת בטעם ההסיד דברילך

 מעבודת שהוציאו בזה אותו ומשבחהגאולה
 יתיש עובדו ותיסף פרעה היית הראשוןדבו

 ניחא שזה מראה הנה עבודה. שנקדאבתפילה
 ח"ו שיהיה לא האדונים לאדוני שיעבודליה
 ותשוקתו חפצו זהו אדרבא רק בזה גם חוריןבן

 בודאי הנה עולם. ימי כל הש"י אתשיעבוד
 בין איזהו בזה ביותר ויצדק עוה"ב בןהוא

 דאגה בערבית לתפילה גאולה הסומךעוה"ב
 ע"ע אבל ביום. אלא עובד אינו כנעניעבד
 שנשתעבדנו כעת והנה ובלילה. ביוםעובד
 נצטוינו תורתו את לנו ונתן האדוניםלאדוני
 כעת לנו יש כבר כי ובלילה ביום בהלהגות
 מראה בלילה גיל הסומך והנה עבדי עבדדין

 ולילה יומם יתיש בעבודתו מאד וחפץשמרוצה
 : עוה"ב בן הואזה

 מפני אחר טעם נ"י מורי אמר ועודשם
 מיד ומתפלל מצרים גאולתכשמזכיר

 מזכיר זה ומפני וכו'. בי"י שבוטחמראה
 הוא והבטחון מיד ומתפלל הגאולהאותה
 בסיבתו זוכה ולפיכך והאמונה היראהעיקר
 הבעש"ט לך אטעום זה גם עכ"ל עוה"בלחיי
 תועיל האיך שהקשו מה על מורו בשםאמר

 ח"ו  וישתנה רצון שינוי ח"ו יש וכיהתפלה
 )מלשון התפיל*ה ע"י כי ואמר רצון אלמרצון
 האדם מתקשר נפתלתי( אלקיםנפתולי

 ואינו אחר איש הוא ושם המהשבה עתםאל
 והנה הדבר, הבן עלט שנגזר האישאותו
 המזכיר והנה החנטנה. מבחי' ד"אבטחת
 סמוך תפילתם( )ששעילה מצריםגאולת

 מועלת שהתפילה מראה בזה הגהלתפילתו.
 אחר לאיש נהפך המהשבה בעולם בהגיעכי
 מחץ ידוע הבא עולם הבא. עגלם בן הואע"כ
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 בן והוא המהבבה עולם בינה לאתיעלמא
 1עוה"ב

 וישמור וכו' דאמרינן ומאי המתחלתפיסקא
 שנצטוינו רצ"ל וכו'. ובואנוצאתנו

 וכו' ביתו מפתח איש תצאו לא ואתםאז
 בשוגג במקרה שיארע אפשר את התפללווהנה
 ישמרם. שהש"י התפללו ביתו מפתח איששיצא
 ונשאר בלשון בו ]התפללו[ הגאולה בשעתהנה
 . נ"ל אריכתא כגאולה והוה בישראל לחוקהדבר
 שבשחרית תקעם באמצע תפלות הרי"ףע"ב

 קורא ואח"כ וכו' מתפלל ולערבוכי
 יש הנה וכר לדריב*ל וליתא וכו'ק"ש

 פירש למה לדריב"ל דליתא כיוןלהתבונן
 כופפו לפרים ויש צורך לל% הוא וגםדבריו.
 לסמוך מחייבינן לא לאנן פסק עמרם ר'והנה
 מפסיקין אנו )ע"כ דערבית לתפילהגאולה
 ד.( בדף התוס' הביאו וקדיש עינינובידאו
 זה לפי וא*כ רשות. ערבית תפילת לקמןדס*ל
 חובה דערבית ס"ל לסמוך דס*ל יוחנןר'

 תיקתם באמצע תפילות דאמר ריב"לודברי
 שבאמצע תפילות הב' רק תיקנו דלאהיית
 רשות ערבית אבל ומנחה שחרית דוחיםק"ש
 כן. לומר א"א %בל לחיוב. תיקניה ולאהוא
 סובר לקמן ורב חובה יסבור יוחנן ר'דא4כ
 וריי רב הא כרב לקמן פסקינן ותאיךרשות
 ממקומו וגם בתוס'( הקשו לכן כר"יהלכה
 מה לקימה שכיבה מקיש דריב"ל מוכרעהוא
 שכיבה %ף למטתו סמוך  שמע קרימתקימה
 בדברי הפירוש ואי למטתו סמוך שמעקריאת
 מפני היית תיקנום באמצע תפלותריב"ל

 הוא רשות עכ"פ הנה רשות ערביתשתפילת
 קאמר קרא הא מתפלל בעי ואי דכ*עאליבא
 כרחך על דייק% למטתו סמוך דק*שלדידיה
 גם היינו תיקנום באמצע תפילותהפירוש
 או רעעת ערבית אם בזה תלוי ואינוערבית
 כשמתפלל יוחנן לר' רשות יהיה דלוחובה
 יסמוך לא חובה יהיה לו ולריב*ל לסמיךבעי
 לסמוך לך מיבעי% כר"י כדפסקינן כןואם
 , היטיב והבן רשות ערבית תפילת שקימלהגם
 וברש"י וכו' ת"ח אם רנב*י אמרשם

 אדרי דקאי משמע וכו' ואוםהגירס'ח

 הגדול דרכינו ונ"ל דבריו ומפרש לוי בןיהושע
 ופליג עצמו בפני ענין דהוא אים גרסז"ל

 בלא תגנו לא לבניה היביל אמר לקמןמהאזינן
 דש"ס מסתמא וגם היו. ת"ח ובודאיק"ש
 עצמו וריב"ל חילוק דאין משמע הרואהפרק
 ר*א מלאמר וגם וגני. קראי להני להומסדר
 אוחז כאילו מטתו על ק"ש הקורא כ"ללקמן
 וכו'. חסידיים יעלזו מקרא ונלמד וכו'חרב
 ז"ל הרי*ף הבי% )ע"כ חסיד הארן עםולא
 להורות דהביאו לומר דנ"א בסמוך. מימראהך

 היל דא"כ המצוה ושכר החיוב גדלותאיכות
 וכו' בדילין מזיקין דר"י המימרא גםלהביא
 דגם כריב"ל דהלכה משמע הלין מכלודוק(

 1 והבן למיקרי בעית"ח

 בקרוא דגם בפה"ג עמ"ש וכו' ת"ח אףשם
 פסוקא הך לומר מחויב ק"שהאדם

 דלפסהצ*ל ההן כן רבים לדעת וגשדרחמי
 : והבן דרנב"י הך להביא ה"ללא

 ובש"ס בבה"ג גם הגירסא כ"ה אלעזר%ער
 בבה"ג: ועמ"ש יצחק ר'שלפנינו

 דברים ב' על מצטער הייתי ימ"י כ"לשמ י בסמוך עמ"ש חסידי"ם יעלזו וכו' הקוראכל
 מצטער הייתי דברים ב' על הואובגמרא

 אסור דלימוד וידייק ברש"י עמ"ש ימ"יכ"ל
 הגדול רבינו גם וי"ל ימאי כ"למתיבות

 בזה לדייק ימ"י כ"ל הקדים ע"כ הכיס"ל
 זכרים בנים ליה יזויין וכו' הנותן כלשם י ותביןעיבש

 ודוקא להורות הזה המאמרהביא
 : אסוד אשתו עםבתשמיש

 תימא ואי חנינא בר חמא %*ר הרי"ףע"ב
 ב"ח אר"ח גרסינן )בגמרא יצחקר'

 ליה הוין וכו' מטתו הנותן כל יצחק(א"ר
 בטנם תמלא וצפונך וכו' שנאמר זכריםבנים
 בר ר*נ מסיימי ובגמרא עכ"ל בניםישבעו
 כתיב נפלים מפלת %שתו %ין אף ממר[יצחק
 ימיה וימלאו התם וכתיב בטנם תמלאהכא
 זה השמיט למה לרעבונן ויש עכ"ל.ללדת
 לדעת דהנה לדינא דנ*מ ונראה הגדול.רבינו
 בנים ליה הווין וכו' מטתו דהמתן יצחקר'

 לו וכין זכרים בנים לו שיש מי %*כזכרים
 מטתו בתת ישתדל שלא מהראוי עדייןבת
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 להוליד צריך הוא הבה כי לדרום צצןבין
 דס*ל דנב*י דברי ולפי ת"ז מצות לקייםבת
 בכל נפלים מפלת אשתו  שאין סגולהדהוה
 הנראה וכפי זאת לעשות להשתדל צריךאופן
 הך גמוד דלא דרנב"י ס"ל לא יצחקדד'
 סיפא בנים ישבעו דדרש דאיה והאג"ש.
 דפסוק רישא מקודם דרש ולא הפסוקשל

  לדרשא זה ס"ל דלא ע"כ אלא בטנם.תמלא
 ורבא אביי דקודם יצחק כר' הלכה דפליגיוכיון
 הרי*ף השמיט ע"כ התלמיד במקום כדבהלכה
 מצטרך דאם מזה ונשמע דדנב"י מימראז"ל

 המטה להצן ישתדל לא למצוה בתלהוליד
 י ודוק לדדים צפוןבין

 של דאמרינן ומאי המתחלת פיסקאתרעי
 מפני אלא דוקא לאו ערביתתפלת

 צ"ע לכאורה וכו' רשות ערביתשתפילת
 לאשמועינן ערבית דקאמר הטעםדבגמרא

 למאי ויצמא מיקדי גאולה דערב גאולהדגם
 ועיין וצ"ע כן קאמרי בקראי דפליגידקאמר
 הוא דקח2יתם שד לפרש ויש ורא"שבתוס'
 עוה"ב בן איזהו דקאמר דר"י אלישפטדק
 דמשמע ערבית של לתפילה גאולה הסומךזה

 לא דאם דערבית מסמיכה דושא השכרדעיקר
 יעפילו לתפילה גימלה הסומך זה הל"לכן

 והבן, ריי( בדברי )ועמש"לדערבית
 במי אבל וכו' תפילתי על המתחלתועיסקא

 ובזה עכ"ל. מותר לאחריםשמלמד
 דשנה מדב אפירש*י החוסי קושית להאזדא

 רשיי דברי לתרץ עוד ועמ"ש פרקולתלמידו
 ילשם

 ועדיין וכו' מטתו השתן כל פיסקאתריי
 לומר הוא טעם דמה סתוםהדבר

 ולא עכ"ל זכרים לבנים יזכה זהשבעבור
 הדרום דצד כיון טעם יהיה לא למהידענא
 בתו את המלמד וכל התורה. לחכמתרומז
 לא ואמנה לעושר רומז וצפון וכד.תורה
 מזונותיה כי באה נקיה נקבה בעושרשייכא
 דברי על להלן המהרש"ן וכמ"ש בעלהאצל

 יונהו דבינוהרב
 שיתפלל וכר מטתו הנותן כל המתחלתפיסקא

 לשתי שיגיעו התשמיש קודם בניועל
 כשתקובל ואז ז"ל המהרש*א וסיים המעלותאלה

 שייכות אין כי בודאי זכרים בניו יהיותפילתו
 אין וכן סמינה דבעלה דאתכא לאשהעושר

 י לאשהחכמה
 הריעף הביאו לא למה תמה מלךכלמעדני

 להפוך צדיך המתפלל דיןוהרוטש
 בינו מפסיק דבר יהא ולא הקיר אלפניו
 קיר מאי לקמן מדאיפלגי ול"נ הקירלבין
 דלא ש"מ לבו מקירות ולס"ד קיר עסקיעל

 חדש ראש שמזכירין מה וכן א' אותש"ג י ועמש*ש דרשא הךס"ל
 שיאמרו השמש שמכריז מה היינווכו'
 , בי"ח ויבאיעלה

 לביה"כ שנכנסו שנים הרי*ף ע"א ה'דף
 שנכנסו סתם איתא בגמראלמתפלל

 הוצרך ולא לביה"כ הכונה ודאי והאלהתפלל
 אחריו למיסמך דבעי רק זה לבאר הגדולרבינו
 משיה להתפלל אפילו לחורבה כניסהאיסור
 אם משא"כ לביה"כ שנכנסו דוקא בכאןדייק
 וכשראי תריי דהיינו לחורבה שנכנסואירע
 חומת אחד ראה ואח"כ חדתי. חורבהוסברו

 להתפל*ל ובגמי והתפלאל מהן אחד וקדםשם לחביריי להמתין לו אין רעועההחורבה
 האחד שהקדים דוקא לכפירה משמעהנה
 משא"כ להמתין צדיך אז במרוצהלהתפלל
 מאריך וחבירו הנהוג כסדר התפללכשהוא
 והתפלל וקדם הגדול רבינו דייק ע"כביותר
 שחבירו תפילתו סיום שקדמה כןשאירע
 אין דבקרא משום ]כח )בו( ודייקהאריך

 חביר*ו צית ובגמרא לחבירו המתין ולאשם י מבוארחילוק
 חיכי כי לחביר*ו הגדול רבינודייק

 חבירו עם שיסיים להמתין שמחויב נטעהדלא
 שלא הכוונה פירש לזה טעם לו איןוזה

 חביר*ו א"ת דייק ובגמי בעצמו לחבידוהמתין
 משא"כ בתפילה עמו אתו חבר שהואלהורות

 לא ורבינו אחרים וענינים בשבחותכשמאריך
 דבריו בסיום זה משמיענו כי לזההוצרך
 והוא מיותר דכ*ז תפילתו את שמסייםעד

 ו ניל דייקא תפילת*ולהשמיעה

 יראה הלשון מזה וכו' יבא שמא חוששיןשם
 בגון מפחד שניט רואים שאנחנוהגם
 יובל לא שבודאי בחופן באחרונהשנכנס
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 אנן עכ"ז מפחד ונאיט אדעתיה וגלילסיים
 י בתריי וו551ן וכו'חוששין

 נראה לכאן זה מלהסמיך וכו' יוסי א"רתניא
 הוא בביה"כ ההמתנה שטעםדס*ל

 למחש דליכא במקום משא"כ מזיקין מחששג"כ
 י בתריי עיז להמתין א"צלהמזיקין

 רבי שלום עלייך איל רבי עליך שלוםאיל
 בגמרא גירסתו היתה דכן נראהומורי

 עליכ*ם משיב שהסחיב בישראל המנהגוכן
 אבל לזה טעם לידע עדיין זכיתי ולאשלום
 ידים שיש בכאן הריף מגירסת למדנועכ"פ

 י ישראל של למנהגןורגלים
 ולמדתי וכו' בדרך שמתפללין למדת*ישם

 הסדר מן שינה לחורבה נכנסיןשאין
 אין אופן דבשום להורות נ"ל בגמראהשנוי
 קצרה תפילה להתפלל א"א אפילונכנסין
 סכנה לחשש כיון הוא פשוט וטעםבדרך
 משום וכן הסכנה בפני שעומד דבר לך איןהוא
 כתיבי ומישראל מי*י נקיים והייתםחשד
 למדתי שעה באותה הרי*ף ע"א ה'דף

 למדתי דברים. ג'ממנו
 מתפלל בדרך ומהמתפלל ולמדתי בדרךשמתפללין

 לחורבה נכנסים רואין ולמדתי קצרהתפלה
 דבגמרא בגמרא. השנוי הסדר מן שינהעכ"ל
 בראשונה. נקט לחורבה נכנסין רואיןלמדתי
 בראשית ממנו למד הדין דוה להיות מהראויוכן

 לי ונראה הקודם. בקונטרס ועמ*שאסריו
 דבריהם סתמו והטור הרמב'ם והנהכעת
 כהגמע בחורבה מתפלליו שאין סתםוכתבו
 דהיינו טעמים הג' שיוכי דלא היכאאפילו
 זה למדו והיכן וכשרי ותרי חדתיבחורבה

 בדרך מהלך הייתי אחת פעם ר"י מדקאמרנ"ל
 יחידי בדרך הולך שאינו ת"ח כדיןמשמע
 מה מפני אליהו ואיל כשרים אנשים עמווהיו

 ליננם שדקדק משמע וריקא זו לחורבהנכנסת
 האעפי*כ סכנה רואין יר"שש חזקהלחורבה
 משמע בדרך להתפלת לך היה אליהואיל

 נצל וע"כ בחורבה. להתפלת אין אופןדבשום
 ולמדתי בלשונו טקט הגדול רבינו ג"כדיקדק
 להתפלל דייט ~סוף לקירבה נכנסיןשאין

 התעמים כל שייכי לא אפילו אופן בשום יכנסלא
 1 ביאור צריך ועדיין היטבוהבן

 בכאן דריי הברייתא סידר ז"ל הרי"ףהנה
 לחבירו להמתין צריך דלעיל הדיןאחר

 דהנה נ"ל, וכעת )עמש*ל( תפילתו שמסייםעד
 וכו' לבה"כ שנכנסו שנים אומר בנימיןאבא
 לבדו אחד נכנס אם אבל ביחד דוקאסד*א
 והנה להמתין. חייב אינו האחר באואח"כ
 דהרי קאמר דוקא דלאו דר"י ממעשהנשמע
 ואעפעף נכנס יחידי וריי אח"כ בא נ"לאליהו
 וגם תפילתה אוז שסיים עד ז"ל אליהוהמתין
 הא לעיל ז"ל הרי*ף כתב דהנה מדבריונשמע
 והנה ערבית. בתפילת ו"1וקמוה רבנןפירשוה
 מושמע ביום שהיה ודאי נואה דר"ימעשה
 ואעפעף כך. אומרת ביום ג"פ אליהו ואילהב"ק
 ותיקין סכנת דבמקום להורות ז"ל אליהוהמתין
 לן ידוקדק ולפייס נ"ל להמתין צריך ביוםגם

 באותיה דברים ג' ממנו למדתיבאותה
 ולפמ*ש %מש"ש( בגמ' כמ"ש מיותרשעה
 הג' ממנו למדתי דוקא שעה באותהיונח

 דצריכין ממש למדתי ג"כ לזה קודםדברים
 ואפילו תפילתו שמסיים עד לחבירולהמתין
 נ"ל, להמתין צריך סכנה במקוםביום
 משמע חשכי וכו' מקום הקובע בלתרד

 מקום הקובע כל התם דגרסיבירושלמי
 מתיבת ראיתם הנה וכו'. בבית"ולתפילתו
 ועלק קפידא אין דבביה*כ משמעבבית"ו
 ראיה הטור בשם שהביא ג' אותבש"ג

 רק מיוחד בה"כ מהבי דלא בהיפךמירושלמי
 מתיבת יהוא נ"ל ג"כ וראייתו מיוחדמקום

 ליחד צריך ואעפ"כ מיוחד ודאי דביתובבית*ו
 1 בבה"כ וכיהמקום

 , בגמ' עמ*ש וכו' בנפי*ק אלאהרידף
 זה הביא הנה בשבאב לפרקא הרי*ףע"ב

 לרוץ מצוה בשבת דגםלהורזת
 שאמר תנחום ר' בדברי שינה וע"כלבה"כ.
 מצחיה לדבר שינה והוא הלכנה לדב"רבגמ'
 מצוה ג"כ מצות ולמואר להתפלל לבה"כדגם
 דאית ידו י*י אחרי מקרא מח"ח דכילרוץ
 ושאום ר' ע"כ דייקא הלכנה דב*ר בומבואר

 נשמע וגם קאמר. הלכסה דב*ר דוקאלאי
 למהרי רהט*א ד8רקא אגר*א אח"כמדקאמר
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 לאותן וא*כ כפירש"י( וכו' מבינים אינםרובם
 רק הלכה דבר מיקרי לא מביניםשאינם
 נ"ל, הריצה על שכר מקבלין ואעפ"כמצו"ה
 אחורי המתפלל כל המתחלת פ,סקאתרה

 עייאש. וכו' המזר"ח כנגד וכו'בה"כ
 מפרש דרשאי שלפניו ברש"י כן אינובאמת
 הולך הכל באמת אבל במזרח. היה שהפתחבגמ'
 שמתפללין במדינות רש"י דכונת אחד מקוםאל
 ותוס' ברש"י עיי*ש ותשכח דוק מערבלצד

 :ותבין
 וכו' כותל לצד בחוץ עומד היה אם אבלשם

 מה ידוקדק ובזה רשאע נקראאינו
 הל"ל רשע נקרא למימר ליל בגמ'שהקשינו
 וכו' עד*ח העובר שכל ידעינן וממילאשאסור
 יתקבצו לא אפילו הוא דהאיסור משום הואאך
 כל כשיתקבצו משא"כ האמורים ענינים הג'כל

 , רשע מיקרי  שהתבאר וכסו עניניםהג'
 שאחורי בע"א מפרש הזקן יצחק ורביעשם

 הפירוש לזה ראיה ומביא וכו'.בה"כ
 אחורי עומד היה ת"ה בפ' לקמןמדאמרינן
 ופניו הכפרת אחורי כשעומד וזה וכוןהכפרת
 ישראל שכל לצד מתפלל ואינו וכףלכפרת
 הראיה מבין איני בעניי ואני וכו'.מתפללין
 מכל ישראל שכל כך הוא הדין התםדבשלמא
 ביהמאק נגד פניהם להפוך מחויביןהצדדים
 בכאן משא"כ העולם רוחות בד' הדיןוכ"ה

 מחויבים דלשם ישראל כל הנה אחד.בביה"כ
 ריב*ל ודברי וכו' אריב"ל "מתחלתפיסקא י ירושלים נגד אחד לצדלהתפלל
 דברי במכילתין גם הנה מגילה.במס'

 1 הרב בספרי כן היה לא ואפשר ח' דףריב"ל

 )בגמ' זמרא בן יוסי ר' משום אר"יהרשף
 אדם של תפלתו אין רשב*י(משום

 וכו' תפילתי ואני שנאמר בביה"כ אלאנשמעת
 רבינו דברי לכאורה וכו' רצון עתאימתי
 איפכא משמע דבגמ' איגרי' מרפסיןהגדול
 בביתו שגם לראיה הם הפסוקים אלושכל
 לא מתפללין שהצבור בשעה יתפללביחיד
 מימרא הוא בביה"כ. דדוקא והא בביה"כדוקא
 הרנה אל לשמוע מהפסוק ונשמע בנימיןדאבא
 לרבינו דהקשה ונ"ל וכו' רנה דבמקוםוכו'

 ר"י דקאמר האי מאי בגמ' פשוטו לפיהגדול

 הגיד מי וכו' דציבורא לשלוחא מר לימאלר"נ
 שהצבור בשעה לו שמודיעים כן עוודה שאינולו

 נשמע לא הללו הפסו' דמכל ק' וגםמתפללין.
 מפסוק ובפרט מתפללין שהצבור שעהחשיבות
 חשיבות רק נשמע ולא ימאס לאכביר
 וכו' בשעה היחיד תפלת ולא הצבורתפילת
 הגדול רבינו שמפרש נראה ע"כ בגמ'()עמ"ש
 שלא רק לביה"כ הולך ר"נ היה שבאמתכך
 והיה מתפללין שהצבור השעה מכויןהיה

 מפני ריי ששאלו וזה בבה"כ ביחידימתפלל
 דייקא לצלויי כנישתא לבי מר אתי לאמה
 לא והשיב מתפללין שהצבור בשעההיינו
 עד לשם אמתין ואם השעה לכויןיכילנא
 מן אתבטל כך ובין כך בין בצבורשיתפללו
 עשרה )בי'( למר לכנפי לו השיב אזהתורה.
 כביה"כ חעוובין הלכה של אמות ד' גם כיוכו'
 מר לימא לו השיב אז מלתא לי טריחאוא"ל

 ותלך רצ*ל למר ליה לודעי דצבוראלשליחא
 כולי מאי א"ל אז ממש. התפילה בזמןלביה"כ
 רק הקפיד לא בנימין אבא הרי רצ"להאי

 בצבור "קפיד ולא בבה"כ התפילהשתהיה
 אבא קפידת רק כן לומר דא*א איל אזדייקא.
 מהנך כנשמע דייקא צבור אתפילת גםבנימין
 לא אמוראי והנך בימין אבא וא"כפסוקים
 בנימין אבא דברי רבינו הרכיב ע"כפליגי

 שנילי מה זה בהדדי האמוראיומימרות
 ובגמ' וכו' אמר נחמן ר' הריפף עלא וידף

 שאין ונ"ל חנינא בר אחאר'
 ויש האי כולי מאי שאל הוא דהרי ר"נלגרוס

 ,לייבוב
 הצבור עם ומתפלל ובגמ' בביה"כ ומצוישם

 במתפלל ע"כ לה מפרש הגדולורבים
 אאבא יפלוג דלא היכי כי בבה"כ הצבורעם

 מצויי היית בבה"כ ומצוי נקט ע"כבנימין
 עם בבה"כ להתפלל יכול היה ואז לשםברוב

 1 והבן תורה ביטול בליהצבור

 לי פדאני ובגמ' וכו' לבני פדאם נטילושם
 לשח שיעי ותבין בגמ' עמ*שולבנ"י
 1 הגדולרביע

 ובגמ' הדורות כל סוף עד האומות מביןשם
 הדורות כל סוף עד וליתא אוה"עמבין

 שנאמר כ"מ לפרון הגדול רביע כונתונ"ל
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 סתם אומות קאמר ולא העולים אומותגש"ס
 סוף עד כולם האומות על מכונה גוי"םאו

 שמים מלכות התגלות מעת שיתבטלוהעולם
 י ב"בבעולם

 משמי' לן דאמרת וכו' מהנך מר לן לימאשם
 אר"ח הכי איל כנישתא דבי במילידר"ח

 בהלכה המצוינין שערים י"י אוהב זכו'מ"י
 והיינו שבעול"ם וב"מ כנסיות בתי מכ"ליותר
 ביהמ*ק שחרב מיום דעולא משמיה ב"אדאר"ח
 הלכה של ד"א אלא בעולמו להקב"ה לואין

 תליסר לסו דהוו אע"ג אסי ור' אמי ר'ברבד
 ביני אלא מצלי הוו לא בטבריא כנישתאבי

 מריש אביי אמר וגרסי דיתב"י היכיעמודי
 כנישתא בבי ומצלינא ביתאי בגו גריסנאהוה
 היכא אלא מצלינא הוה לא וכד ד,במעיתאכיון

 הגדול רבינו בדברי להתבונן יש ע"כ.דגריסנא
 דבגמ' הש"ס מדברי בלשונו ששינההשינוים
 ז"ל והוא וכו' כנסיות מבת"י יותראיתא
 תיבת היסיף ז"ל הוא ב' וכו'. בתי מכלכתב

 עמודי ביני בגמ' ג' בגמ'. וליתאשבעול"ם
 היכא כתב ז"ל והוא גרסי דוווהיכא
 קודם דאביי מימרא בגמ' ד' וגרסי.דיתב"י
 לדר*א הקדים ז"ל וההא ור*א. דר*אלמעיבה
 הא לו דהוקשה והנראה דאביי. ואח*כור"א.
 נשמעת אדם של תפילתו אין בנימיןדאבא
 מי אפילו משמע קאמר וסתם בגיה*כאלא
 לשר ודוחק לתלמודו קבוע מקום לושיש

 )והוא קבוע מקום לו רואין מי בדוקאדכונתז
 מ"ט לר"נ ריי א"ל דהרי עיירה( רש"יסברת
 קשיא ומאי לצלויי כנישתא לבי מר אתילא
 בביתו הלכה של ד"א לו היה בודאי הריליה

 יותר( הנראה הוא שכתבתי מה וכעתהמש"ל
 בעירו ביה"ב לו שיש מי כל דר*ל האוכן
 נאמר בסתם ג"כ וכו' להתפלל שם נכנסואינו
 ביקש רבא הנה הלזו. בשיטה עוד תתבונןהנה

 כנישתא דבי במילי וכף מר לן לימאמרפרם
 יותר טובים המצוינין שערים לו השיבוודא
 דאביי במימרא עוד ותתבונן הכנסתמבית
 הוה לא וכו' ומצלינא גריסנא הוהמרי"ש
 הוה לא הל"ל דגריסנא היכא אלאמצלינא
 דבינו שדייק נ"ל זה מכל בביתי אלאמצלינא

 כנישתא בי עדיף לצלעי דודאי ואסבדההגדול
 הוא הנה בביתו קבוע מנין לו יש אם)זולת
 הדמב*ם( דעת נ"ל וזה נ"ל כנישתא ביג"כ

 דתפילתן ומימרות הנ"ל. מימרות מהנךכדמוכח
 גופיה דבביה"כ הוא הנראה אבל רבים.של
 וזה שם ללמוד עמודי ביני מיוחד מקוםהיה
 תפילתו סיים שכבר מי היום כל דרכםהיה
 לגרוס עמודי ביני למקום הלך לגרוסורצה
 וכן המתפללים. את יבלבלו שלא בכדישם

 היות וגם הגורסים את יבלבלו לאהמתפללים
 א"א המתפללים ובמקום לישב דצושהגורסים

 בין אל הלכו ע"כ אמותם ד' בתוךלישב
 העמודים בין דגם ודאי הא אבלהעמודים
 שמעולם תתבונן לפי"ז ומעתה יחשב.לביה"כ

 בביתו לימודו שמקום לומר דעת על עלהלא
 אמרו דכבר לביה"כ מלילך האדם אתיפטור
 וסתמא וכף שכן נקרא וכו' אדם של תפילהאין
 לביה"כ יחשב בביתו שגם לא )אם אמריקא

כמש""
 הצו דרפרם במימרא מתחדש והחידוש

 היינו בהלכה המצוינים שערים הקב"השאוהב
 שהמקומות לשערים סמוך בביה"כ עמודיביני
 המשם הקב"ה אוהב בהלכה מצוינין הםהללו
 )שאין ביה"כ משך שאר ורוחב אורך מכלהזה
 מדרשות ובתי התפילה( חשיבות רקבהם
 שערים משא"כ תורה( חשיבות רק בהם)אין
 קדושת בהם ויש בהלכה מצוינים הםהללו
 השיב שפיר לפי"ז והנה התפילה ביתביה"כ
 שפיר יצדק ולפי"ז כנישתא דבי במילירפרם
 ביתאי בגו גריסנא הוה מרי"ש אביי דאמרהא

 לא וכו' דשמענא כיון כנישתא בביומצלינא
 לא אמר לא דגריסנא היכי אלא מצלינאהוה
 היכי אמר אלא ביתא*י בגו אלא מצלינאהוה

 עמודי ביני לגרוס א"ע שנהג כהיינורגריסנא
 דר' המעשה והוא ג"כ תפילתו מקום קבעושם
 מקודם ז"ל הרי"ף קבע ע"כ אסי ור'אמי

 היכי באמרו בלשונו ושינה ורש דר"אהמעשה
 ג"כ הוא ששם להורות היינו וגרסידיתב*י
 ללימוד ישיבה משם הוא שם רקביה"כ
 וע"ז לתפילה עמידה מקום ביה"כ שארמשא"כ
 אמי כר' ג"כ עבד דאביי מימרא סמךאח"כ
 הרא*ש מדברי ביותר לדברינו וסייעתאזר"א
 בגוי גריסנא הוה מריש אביי בדברישכתב
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 ביני אלא מצלינא לא וכו' ומצלינאביתאי
 1 ותשכח דוק דגריסנא היכאעמודי

 מיד דעולא משמיה אמי בר חייא ואירשם
 יורדה א"ר הגירסא ובגמ' וכו'ועוזבי

 רבינו גירסת לפי וכו' אמי א"ר מנחםא"ר
 דסידר בכאן הזאת המימרא שפיר תצדקהגדול

 אהדדי דעולח משמיה אמי בר דר"חהמימרות
 סמיכות ידענא לא ספרינו גירסת לפימשא"כ

 ! לכאןהמאמר
 וכו' רצון עת אימתי המתחלת פיסקאתרם

 הפשוט לפי וכו'. הגאוניםאומרים
 ולפשוש בגמ' מבקארין הגאונים דבריבגמ'
 נכון על הדברים יבואו זול הרי"ףבדברי
 וצבור ביה"כ בעינן תרוייהו דוקאדבגמ'

 שניהם לקיים כשא"א הגאונים ולדברימתפל"ין
 : שכר ויקבל אחת למעלה יצדדעכ"פ
 מורי ואומר וכו' עמודי ביני אלאפיסקא

 כמו וכר יחיד שיתפלל לו וטובוכו'
 בכ"מ נא עיין ע"ש עכ"ל וכו' ברשב*ישמצינו
 דהא ראיה שאין ותראה העט תפילה מה'פי"ב

 אומנתו בתורתו דוקא הוא התפילהדמבטלין
 כשאר אומנתו תורתו משא"כ רשפיי.כגון
 שיהי' הללו בדורות הוא ומי ואמוראים,תנאים
 האמוראים מן כאחד אפילו אומנתותורתו

 . ותביןעישש
 מה לפסוק פסוק בין בריה תריי ע"ב וידף

 דאורייתא תיקו וה"ל כו'תיקו
 קריאת הרי הקטן לי וחמיה עכ"ללחומרא
 רק דאורייתא שתהיה מציע לא גופאהתורה

 אקרא דאסמכוה כיון וי"ל בזמנה. זכורפ'
 דחמירא ועוד דמם בד"ת ד"ק וכרועוזבי

 דאורייתא ספק מיקרי באפשר וגםמאיסורא.
 שיסתפק דבר כל התורה כבוד משום דהואכיון
 שוב נ"ל, דמי. תורה כספק כבודה בהנהגתלנו

 זה הקווה יו"ט מעדני בעל שהרבמצאתי
 בובריו1 מזה נדבר ואייה חמודותבדברי
 שכבר דכיון וכו' ששת ר' המתחלתפיסקא

 ברא*ש ע' וכו' תחילה במצוההתחיל
 בה*ג דברי על בגמ' ועמשא הפירוש זהשדחה

 1 ז"לורי*ף

 מי פרק בהרי*ף הללו להלכות שייךעוד
 %ר בפני אסא זכו'. זריקא א"רשמתו

 לא ואיד 131' נצרכה לא וכו' דבריואלא
 קמא דכלישנא וכף האי ר' כתב וכר.נצרכה
 בזה ידובר ואייה כבה*נ דלא והואעברינן
 אי*הי יתבאר ובמקומם הפוסקיםבדברי
 לדוד תהלה האומר כל עומדין איןבפרק

 ג"פ דתקע בש"ג כתוב וכו' פ'ג'
 פעם מלאומרו יפשע לא בודאי שעכ*פכדי
 ומהרי*ף ג"פ הרא"ש של טעמו באפשר וזהוא'
 טעמו נראה עומדין אין בפ' הענין שסידרז"ל

 ! תפילות ג' כנגד ג"פ שתיקנוכרש"י

 בין משיכייר במתניתין הרי"ף ע"ב ו'דף
 בין אמרו בגמ' הנה ללבן.תכלת

 צמר גיזת בין ופירש"י שבה ללבן שבהתכלת
 הצבע שם עלה שלא מקומות ויש תכלתהצבוע
 ראה מהירושלמי הפירוש ע"ז הקשווהתוס'
 בה שיש מציצית דקאי הרי וכו' זומצוה
 דילן בשבס בזה מיאן רהט"י והנה ולבןתכלת
 אצי?ירנ וכר שבה תכלת בין יצדק איךכי

 כתבנו התוס' ולדעת שמייהו דכר מאןציצית
 שיביר משע"ה אמר ולא משיביירדמדקאמר

 עליו הוא דהחיוב לומר ע"כ שיכיר כדייאו
 אציצית דקאי וע"כ וכו' תכלת ביןלהכיר

 ולהפריד ולבדקם ק"ש קודם ללובשןדמהראוי
 נמצא א"כ משיכייר אמר ע"כ ללבן תכלתבין

 תמצא ולזה במשנתינה ציצי*תמפורש
 זאב בין שיכיר כדיי הרי*ף גורסדבברייתא

 אלו רכל וכו' שיראה כדי וכר חמור ביןוכו'
 שיהיה הזמן מבאר רק האדם. על חובהאין
 דהרי*ף מזה ומשמע וכו'. שיכיר כד"י כ"כאור

 : כהתוס'ס"ל
 שיכיד כדי אומר יהודה ד' ע"ב ר דףהריצף

 ר' גרסינן ובגמ' לערוד חמורבין
 כמ"ש אדר*ע ור*ע קשה הגמ' ולגירסתעקיבא
 הקנחה וכן לעולם בדצה בה בדף שםהתוס'
 י לק"מ הגדת רבינו ולגירסת שםהרא"ש
 וכף דמפרזיי ואית וכו' מאימתי פיסקאתרצי

 אחרת דגירסא ונ"ל ד"ת בהגהתעיין
 השקלא בגירסתם כתוב היה ולא בגמ' להםהיה

 בלשון שכתב במאיש וכ*נ הגמ' שלוטריא
 ובגוף שבא ללבן שבה תכלת בין תנאברייתא
 י אשכון והוא נצל ברייחשמ זה איןשלפנינו,



קגתעלרכצה כליו והשאי הרי*ףמאימתהמגיד

 זמנה סוף כלומר החמה הנץ עדפיסקא
 למה לי תמוה עכ"ל. החמה שתנץ עדלכתחילה

 וימשמע לכתחילה זמנה סוף רפא בדבריפי'
 פליגי במאי וא"כ יהושע לרי מודהדבדיעבד

 כותיקון מצוה דלכתחילה מודה ג"כ רייהלא
 י בגמראוכמ"ש

 וכו' לתפילין אביי אמר המתחלת פסקאתריי
 בחבירו פי' חבירו את משיראהומ"ש

 ירושלמי הביש בתוס' עיין ע"כ אצלוהרגיל
 ! וצ"ע רגיל ואינורגיל

 משיכיר שזמש אפשר או וכו' יציציתשם
 במתניתין רי"ף בדברי עמ*ש תכלתבין
 בין משיכיר ציצית יזמן דס*ל נשמעולפמ"ש

 וא"ת וכו' ותיקין חנ"ה המתחלתפיסקא י נ"ל וכויתכלה
 הקטן לי עיטש ~ו' סוברין לותיקין לטמנין
 ק"ש דזמן סוברין דהותיקין נאמר דאםנראה

 משום רק היה ודקדוקם הנץ אחרלכתחילה
 לעלות יכול אם דקאמרה המשנה אגבתפילה

 כרחך על וכו' הנץ שלא עד ולקרותולמטכסות
 למתניתין תוקמא וכמאן תפילה משוםלאו

 ור*א כר"א. אתיא דמתניתין לומרותצטרך
 חצות אחר יוצא אינו בדיעבד יאפילוס"ל

 תעזנה וגם כהלכתא דלא מתניתיןותיקום
 בפלוגהא ולמעט וחכמים ר*א בין חדותהפלוגתא

 ומיהו ז"ל הריעף וכתב פיסקא עמא ז'דף י ההבןעדיף
 רצ"ל ותיקת ופי' וכו'לית

 הרים מפריק מלשון ומחודדיםמפולפלים
 ראיתם לפי עכ"ל טורייא מותקדמתרגמינן

 ומפרקים מתרצים ותיקון פי' י"ל התרגוםמן
 הדיעות לכל לצבטן מצותם שעושיןהייט

 ורבינו והראב"ד סמ"ג כתב ד אותשת"ג י נכוןוהוא
 שעות ג' דעד דהא פירוטו ז"לשמחה

 בקונטרס עיין בבלל עד ולא עדפירושו
 מהיכן מש"ש השחנטת על ובספריהראשון

 בנ"י דרך שכן במתניהין. להרי*ף עודשאך י הגמרא משיטת להונפקא
 רק בנא ל"ג בגמ' ובמשנהמלכים

 כמיד הלכה דמין משום שם וכתבתמלכי"ם
 במס' בשיטה דאוקמוה מלכים בני ישראלכל

 משום המ8 הטעם רק כשיטה הלכה ואיןשבת
 מיקרי אדם בני למקצת קימה זמן עדייןדהוה

 נראה מלכים. בנ"י גרס ז"ל והרי"ףובקומך
 בני רק כ"כ לישן המלכים מדרך דאיזדס"ל
 דמיקרי משום כנ"ל הטעם צ"ל ואעפעףמלכים
 קדמו בגמ' שאמרו דדוד מהא ומיהוובקומ"ד
 דרכם המלכים דגם משמע מלכים לשארעיני
 ואפשר מלכים בני דוקא ולא ג"ש עדלישן
 ר' דקאמר שעות ג' דע"כ )ס"ל( ז"להרי"ף
 עד הל"ל דאל"כ גן שעה סוף עד הואיהושע
 לזה סותרים הגמ' דברי לכאורה והנה ג'.שעה

 דלילה שית מלכים לשאר עיני קדמודקאמר
 אחר לעמוד דדרכן מבואר נראה דיממא.ותרתי

 דמ~ים לחלק צריכין ע"כ אלא שעותב'
 בג' מלכים הבני אבל שעות כב' לעמודדרכן
 מלכי"ם בנ"י ריי בדברי גרסינן ע"כשעות
 ור*נ בגמ' אמרו דהרי לפי"ז קשה מיהודייקא
 דרך שכן ג"ש עד רי"א דתנן כר"י להסבר
 מ~ים מבני ריי הנ"ל לפי הרי וכו' מלכיםבני

 דאדרבא וי"ל במלכים איירינן ואנןקמיירי
 ד~4ורה כר"י לה סבר ור"נ מ"ש בזהידוקדק

 ומי מדוקדק אינו כרצי לה סבר לישנאהך
 אפילו ההוה המציאות בזה כר"י יסבורלא
 המציעת בזה עכ"פ הנץ עד ק"ש זמן שסוברמי

 ע"כ אלא יחלוק לא ישינים מלכיםרהבני
 דבריו מסביר איהו כר"י לה סבר ור"נה"פ
 שינת מחמת בק"ש דבריו שמסביר ר"יכמו
 בשינת דבריו מסביר איהו כן כמו מלכיםבני

 שעות ב' עד רק ישינים נוהם וס*למלכים
 לבניהם קודם אחת שעה עומדים המלכיםדע"כ

 רשיי! בדברי בסוגיאועמש*ש
 הגירסא ובגמ' וכו' יהודק ר' וכו' רמ"אשם

 היל דר"מ רביה ר"ע והנה עקיבאר'
 ניחא, הריעף ולגירתה קודםלוהטתו

 ע"ג לא יעמוד שלא למתפלל מנין חנ"השם
 ומתפלל. גבוה מקום ע"ג ולא וכו'כסא

 שאין ואעפ*י המקום לפני גבהות ויאיןלפי
 טמעמקים שנאמר לדבר זכר לדברראיה

 לא תניה איתא הכי ובגמ' ע"כ יעיקראתיך
 שרפרף ע"ג ולא וכו' כסא ע"ג לא אדםיעודד
 נמוך במקום אלא ויתפלל גצוה במקוםולא

 שנאמר המקום לפני גבהות רואין לפיויתפלל



מאימתימגידקד

 כיון הנה הגמ'. עכ"ל י"י קראתיךממעמקים
 שאין לפי לטעם הוצרך למה הפסוקדהביא
 גבוה מקום איסור לדעתי הוא אך וכר.גבהות
 והא כו' גבהות שאין לפי הסברא מצדהוא

 ממעמקים. מהפסוק נשמע נמוך במקוםדדוקא
 נמוך במקום אלא ל"ג ז"ל דהרי"ףוהנראה
 נמוך במקום שמפרש י"ל ליה גרס איואפילו
 הל"ל דאלת"ה מהשאר גבוה יהיה שלאהיינו
 שנאמר נמוך במקום שיתפלל למתפללמנין

 לדוכתא קושין הדרה ולפי"ז וכו'(ממעמקים
 ע"כ מהפסוק שנשמע כיון לטעם צריךלמה
 ראיה שאין אע"פ הרא"ש וכן הרי"ףכתב
 והוצרך גהורה ראיה כאן דאין וכו'לדבר

 י נ"ללטעם.
 עיין וכו'. תנאי כהני קיי"ל אלאמרדמי

 בשם זה הביאו לא ורא"שבתוס'
 והרא"ש ר"י בשם כן הביאו התוס' רקר"ת
 אדר' דסמכינן הביאו ר"ת ובשם דנפשיהסברא

 1 שם בתוס' ועמ"שיהודא

 וכתב ר"ת דברי עיקר נ"ל כתב וראבי"השם
 מחוי בלילה ולהתפלל ק"ש לקרואהמאחרים
 עכ"ל וכו' בפרישות הורגל אא"כ וכו'כיזהרא
 ריב"ל מ"ש להבין יש האלה הדבריםעפ"י
 מצוה בביה"כ ק"ש אדם שקרא אעפ"יבגמ'

 יקשה והנה וכו'. שנאמר מטתו עללקרותה
 צריך הל"ל לה יליף קא המקראי כיוןלכאורה
 העל להורות מצוה אמר אבל וכו'לקרותה
 לצאת דכונתו לומר כיוהרא מחזי לאמטתו
 מצוה בביה"כ ק"ש אדם שקרא אעפ"י וז"שי"ח

 ג"כ בידו דמצוה לפרש ואפשר ע"מלקרותה
 בזמנה קרא שלא זכיון המצוה י"ח לצאתלכוין
 כיון יוהרא משום בזה ואין בביה"כ(כ"כ
 דקרא מצוה לשם המכוין יודעין הכלשאין
 ולפי"ז וכו. בלבבכם אמרו וכו' רגזוכתיב
 ת"ח הוא באם כי א"צ הוא ת"ח אם לפרשיש

 בזמנה לקרותה בפרישות להתנהג בידורשות
 : צחות דרךוהוא

 ודיום וכו' נינהו הלכתא כולהו הנישם
 לכתחילה לגמרי דס*ל נראהלכתחילה

 הגדול ארבינו בזה ופליג באונס שלאאפילו
 עליו לסמוך הוא כדאי דאמר דריב"לוס"ל
 אקיש רק איתמר לא דייקא הדחקבשעת

תעלומההמרדכי

 עיין הדחק מן שלא אפילו דיום אבלדלילה
 תקיפה דלא היכי כי אחר באופן דפי'בש"ג
 ממצוה סיירי דשם לק"מ לדעתי ק"א סיממ"ש
 זה ולגבי געל סמיכות לענין כותיקיןמ"ה
 מצות לענין אבל דיעבד הזמן לזה קודםמיקרי
 אפילו מצא ודאי ג"ל סמיכות בלא עצמהק"ש

 נ"ל.~תחילה
 וק"ש עה*ש קודם דיזם ק"ש קרא ואםשם

 ע"כ יצא לא החמה הנץ אחרדלילה
 כי לאשמועינן איצטריך דלילה ק"שבשלמא
 מלכים בני דגני אינשי איכס נימא דלאהיכי

 עה*ש קודם דיום ק"ש משא"כ בשכב"ךומיקרי
 אפילו יצא לא דרצ"ל ונ"ל לאשמועינןל"ל
 הברכות י"ח דיצא דסד"א הברכות חובתידי
 נ*לנ וכו' בלילה יום מדת דמזכיריןכיון
 ומיהו וכו' ערבית של גאולה הסומךשם

 קדיש אומרים שאנו דמה וכו' כתבר"ע
 לאשמועינן כדי וכו' ערבית של גאולהבין
 גאולת רק ש"ע לתפילה שרע גאולה בעינןדלא

 תיבות הנה עכ"ל. שחרית לתפילתשחרית
 ונראה יתר שפת הוא וכף שתדית גאולתרק
 היכירא לעשות לן למה ר"ע לדעת לפרשרבא
 לן איכפת ומה בערבית מיסמך בעינןדלא
 מפרש לזה מיסמך. דבעינן העולם יסברואם

 ניתקנה התקנה דשת ר"ע דבריהמרדכי
 כשיראו דשחרית בסמיכה זהירין שיהיובכדי

 יבינו בערבית כמו קדיש ניתקן לאשבשחרית
 הביאו בתוס' והנה דשחרית. הסמיכהחיוב
 קדיש אומרים שאנו מה ר"ע דבריג"כ

 משום בערבית ג"ל בעינן דלאלאשמועינן
 ולסברת עיי"ש ע"ז שם והקשו רעעתדת"ע

 י ניחאהמרדכי
 היו וכו' הצבועות בפ*ג גרסינןמרדכי

 טעם ויהי פגעים של שיראומרים
 ונראה ר סימן בראוש עמ"ש וכו'להגן

 בולע ואומר בגמרא שם גורס ז"לשהמרדכי
 בעז"ה הדבר ונכוןוכמש"ש

 יתפלל שלא מניל אומר בנימין אבאשם
 רב אמר ר"י בגמ' יכו'. חוצץודבר

 בגמ' וכר חוצץ ודבר יתפלל שלא מניןשם י ריב"לואיתימא

 דבר יהב שלא למתפלל מנין איתאהכי



קהתעלומה המרדכיאימתי,מגיד

 דלכאורה משום ונ"ל הרב שינה ולמה וכו'חוצץ
 מעכב אית דבדיעבד משמע הגב'מלשה

 מתפלל שראגו )הנה להתפלל מניןמדקאמר
 שלא למצוה( עליו אזהרה רק תפילהותפילתו
 לו אפשר כנואי ממילא וכו' חוצץ דבריהיה
 בית כאן אין מצץ דבר לו יהיה שלאבקל

 מקשה מאי דא*כ כן לומר א"א אבלמיחורי
 וכו' והאמר ממש מטתי לפני אילימאהגמ'
 ריאל לק"מ הנ"ל לפי הנה וכו'. למתפללמנץ
 פנוי מקום לו היה לא זה בלא בנימיןדאבא
 שתהיה מצטער והיה הפסק בלאלמזרח
 לומר ע"כ אלא מטתו לפני עכ"פתפילתו
 ע"כ לכתחילה לצכב מעכב דבר שהואויידעו
 )לכתחילה( יתפלל שלא מנין וכתב הלשוןשינה

 י נ"ל וכו' חוצץ דברכשיש
 עיין וכו' קבועים שאינם דברים ודוקאשם
 והעיב לא בו וכיוצא ספסלין אבל שםבשת
 ההש ודאי מלתא האי דעיקר משוםהפסקה
 לכאורה ע"ש וכר עיניו ראית יתפזר שלאכדי
 דנלמוד וי"ל הוא הכתוב גזירת דילמאיקשה
 דהרי אסמכתא וקרא הוא חכמים דגזירתמהגמ'
 אמר מר קיר מאי בגמ' מפרשינן י'בדף

 ועטתב"ש הקיר עסקי על אמר ומר לבומקירות
 1 וברי*ףבגזר

 רשפי עיין הבינינו זה אין קצרה תפילהשם
 הרב ודעת הבינינו רזה מפרשיםורא"ש

 קאמר מא5 הבינינו הוא עתה סיד דאיז"ל
 בדרך שמתפללין ז"ל מאליהו שלמד ייסיר'

 פלוגתת ליה שסיע לא דהצתא עד וכיהבינינו
 מתפלל בכ"י רג*א ורעע וריי ר"גרבותיו
 אם אומר ור"ע י*ח מעין רי*א י"חאדם

 1 י"ח מעין לאו ואם וכו'שגורה

 בתי פתחי כל בקונטרס פי' ביה"כ אחורישם
 למערב ואחוריהם למזרח העכנסיות

 ודברי שברי"ף ברשיי כן דאית כתבנוכבר
 1 בכאן ח"י כדברי ממש הוא שלפנינורש"י

 דל*ג נראה וכו'. מינייהו חד איכא אבלשם
 לה ל"ג ורמב*ם ברי"ף וכן רהי*טולא
 בלא עשרה שם שהיה סיירי הכא א"נשם י ולט"מ בכ"מועיין
 כי לתרץ. בזה ג"כ כוונתו נראההוא

 והוא אר"ש ר"ה בר מרבה תקשה דלאהיכי
 , בש"ס ע"ש בתוס' כמ"ש תמוהדבר
 ויש תפתח שפתי יעי אומר הוא בתחילהשם

 היינו תפילה שומע לומר שלאליזהר
 עדיך תפילה שומע פסוק לומר רגיליןנוהיו

 : השמ"ע קודםוכו'
 הנה וכו' אנן פירש"י וכו' מאימת'יהרא"ש

 ברשיי אבל התוס' לשון אחרנמשך
 בסמוך ומ"ש התוס' בדברי עמש*ל ואניןליתא

 שעל בק"ש אלא י"ח יוצאים אנו איןשם יאי"ה
 בשיטת כתבנו כבר ראשון פרקמטחינו

 כונת כן ראין דנראה ותוס' ופירש"יהגמ'
 שקורין העולם מנהג מישב ז"ל רשיי רקרש"י
 שיקראו עליהם גוזרין אנו ואין זמנהקודם
 אנו דמין פירש"י לזה מיוחדת. ק"שאח"כ
 כיון הצבור על גזירות לגזור לכךצריכין

 אבל המטה שעל ראשונה בפ' יוצאיןדבדיעבד
 ק"ש יקרא רק ע"ז יסמוך לא ודאי נפשבעל

 רש=י שדייק וזה ברכות בלא בצה"כמיוחדת
 ובקריאת משתחשך לקרותה עלינו חובהולפיכך

 הנה יצא מטתו על קורא שאדם ראשונהפי
 אחרים( ובעד בעדו )מדבר עלינו דבריופתח
 בעד רק )מדבר יצא ע"מ קורא שאדםוסיים
 נפש הבעל לרשיי דס*ל מ"ש על יורהאחרים(

 שכתבו מטעמים מטתו שעל ק"ש על יסמוךלא
 מיוחדת ק"ש יקרא רק ור"י. וראאשהתוס'
 לקרותה )דייקא( עלינו חובה וז"שבצה"כ
 אנו אין עם להמון ירק משתחשך)כולה(
 ראשונה פ' בקריאת כי( כן להורותמוכרחין

 י והבן וכדקופדם
 על אקב"ו לברך שצריך ז"ל רעע וכ"כשם

 בתר"י מטתנו לפני קורא כמיהואק"ש
 בצהורי מיוחדת ק"ש על זההביאו
 זה )ומחמת ז"ל ר"ע וכ"כ א' סימןהרא"ש

 קריאת על אקב"ו לברך שצריךכתב(
 הברכה רעע בשם הבהיו בתר"י עכ"ל.שמע
 אחר לקרות שמחויב מיוחדת ק"ש עלהלזו
 בידין אין רעע דברי והנה הככבים.צאת

 כדברי שעה"מ ק"ש על רק זה שכתבוהנראה
 ר*ע מהגאון ~לם לא דודאי ויל הרא"שמרן



תעלרמה )ס"א( הרא*שמאימתי,מגידקו

 ניתקנה שלא מה ברכה להמציא שאיןז"ל
 דריב*ל מלישנא זה שלמד נ"ל אבלבש"ס.
 מצוה בבה"כ ק"ש אדם שקרא אע"פבגמ'

 אמרו וכו' רגזו שנאמר מטתו עללקרותה
 שהדבר כיון והגה וכו'. משכבכם עלבלבבכם
 קאמר ולמה היא. חובה קבלה מדברינלמד
 אשר עליה  רמברך  להורות כרחך עלמצוה
 בלבבכם אמרו צונו והיכן וצונו. במצותיוקדשנו
 הדבר נכון אמת ואם שנ"ל מה זה משכבכםעל

 בק"ש שיוצאין ר"ע מדברי ראיה שאיןנראה
 :שעה"מ

 פ' כ"א קורין אנו אין וכו' נהירא ולאשם
 אנו שגם לדעתם הוא הקושיאראשונה

 אבל מיוחדת ק"ש קורין אנו ואין כךנוהגין
 אנו אין דמשאה רק ההא רש"י כונתלפמ"ש
 אדם יוצא דבדיעבד משום להמון כןשורין
 קאש ודאי יקרא נפש בעל אבל ראשונהבפ'

 בדבריהם דקדקו בתוס' והנה כולה.מיוחדת
 העולם אין והלא בזה"ל עמוק בלשוןוכתבו
 עישש לקרתי לו היה פרשיות ג' וא"כוכו'
 . רשיי לדעת לתרץ מ"ש ועישש כוונתםמ"ש
 תירוץ בתוס' כתבנו כבר בברכותה ושלאשם

 להם אין דהברכות רשיי לדעתהקושיא
 מצות על אקב"ו מברכינן דלא לקאששייכות
 על הסמיכום דחז"ל רק הרשב"א וכמ"שק"ש
 בלשונם דקדקו התוס' והנה בתריי. ועייןק"ש

 דצריך ועוד באמרם. ביותר הקושיאוהעמיקו
 עיין בערבי*ת לאחריה וב' לפניה ב'לברך
 לדעת התירוץ ומשאש במקומם כונתםמ"ש

 : הדברים לכפול הצורך מן איןרש"י
 כריב"ל נמגין אנו דאוב הקשה ועודשם

 של ק"ש דאמר כריי קי*ל ואנןזכו'
 כתבו בתוס' הנה ק"ש ואחית תחילהערבית
 קירזל ואנן וכו' כריב"ל פסקינן דא"כבזה"ל
 גאולה הסומך זה עוה"ב בן איזהו דאמרכריי
 לכאורה התוס' קושית הנה לתפילה. ערביתשל
 סומך הדי בכך דמה קושיא ריח כאןאין

 כר' שפיר ערבית לתפילת גאולהבביה"כ
 יהיה לו בקושיא דקדק דל הכא"ש זהרהיוחנן

 ר"י הרי לתפילה גאולה בסמיכתדיוצאין
 וקרא תפילה והח"כ תחילה ק"ש דוקאמקפיד
 לקימה שכיבה מקיש ובקומך בשכבךקאמר

 שכיבה אף תפילה הבח"כ ק"ש קימהמה
 גיל הסמיכת חוץ הנה תפילה ואחיתק"ש

 וקריאת תפילה ואח*כ ק"ש הקראמקפיד
 והנה תורה. פסוקי רק ק"ש מיקרי לאביה"כ
 הקרא דע"כ רש"י לדעת לתרץ ישב"ז

 איזהו ר"י אמר למה דאל"כ בעלמאאסמכתא
 לאו הקרא לפי רהטה וכו'.  הסומך זה  עוה"בבן

 תהיה דא*כ עלה קאתינא ב"ל סמיכתמשום
 וסמיכת שם רשיי )וג"ש דאורייתא ב"לסמיכת
 מתלמוד מהעל והביא תהלים בס' דוד רמזהג"ל

 דאורייתא לאו לריי גם דודאי להורותירושלמי
 סומכין היו לא בשחרית דגם בגמ' ההשכחןהוא
 לסמוך להם כשאירע להם היה גדולודבר
 משמע לא ומהקרא במלחמות( הרמב*ןכמ"ש
 שמפסיק יהיה לו תפילה ואח*כ תחילה ק"שרק

 הוא גמורה דדרשא נאמר אם אפילוביניהן
 דמהקרא יהיה לו הרא"ש קושיות דזה י"לוהנה
 מהקרא נשמע אבל ג"ל סמיכות נשמעלא

 ששינה לפי"ז )ותבין וכמ"ש תחילהדק"ש
 כריב*ל פסקינן דא"כ שכתבו התוס'מדברי
 גיל  רסמיבות הפסק רלעניך נוהגין  בהבוהוא
 אינו זה אבל והבס כר"י בביה"כ  יוצאיןודאי
 דתם היא אסמכתא דודאי רכביי לדעתקושיא
 לריי הסייעתא הוא מה היא במוראדרשה
 בן איזהו ואמר דוקא ג"ל סמיכותדמצריך
 הקורא זה אמר ולא ג"ל הסומך זה הבאעולם
 דהעיקר ע"כ אלא וכו' וחוחכם שמעקריאת
 אחרב אבל גיל. בסמיכת והעיקר פליגיבסברא

 דבריהם שהעמיקו וראיתי התוס' בדבריהצצתי
 ועיין במקומו עמש*ש הרא"ש מקושיותיותר

 ותבין1 ע"ש רשיי לדעת התירוץמש"ש
 אלמא וכו' צלי רב לקמן נמי ואמרינןשם

 עכ"ל הערב תפילת לענין לילהתשיב
 לדברי וכו' צלי מרב ראיה הביאו לאהתוס'
 דזה הערב תפילת לענין לילה דהויר"ת

 תפלת דומן ראיה מבלי ודאי פירוטלדעתם
 והביש מנחה זמן משכלה לר"י הואהערב
 ותתבו בתוס' רפי לדברי ראיה יכו' דצלימרב

 שעה באותה ג"כ ק"ש קורא היהדבסתמא
 קורא היה לא דמסתמא בהיפך הביאו)ובתריי
 ניחא ולהרחיש לדבריהם פתרון ועמש*שק"ש(

 י הפילה לענין רק הוא דראייתוכפשוטו



קזתעלומה )ס"א הרא"שמאימתי,מגיד

 סובר רואתה לדידך ליה דה*ק וי"לשם
 בשלמא כתבו התוס' והנה וכו'כרבנן

 יבקומ*ך בשכב*ך דריש דלא לק"מלדידיה
 מקשה דמאי כהרא*ש לפרום להו הונחולא
 גם הרי וכו' יו"ם מבעו"ד כהנים והלאליה

 יום, מבעוד שכיבה זמן מיקרילדידיה
 דהוא כיון לדידי בשלמא דה*ק ס"לוכלא"ש

 אבל שכיבה. זמן ג"כ מקרי ערבית תפלתזמן
 ודאי א"כ הוא תפילה זמן לאו דסברתלדידך
 ניחא ולא מיקרי יועם מבעו"ד ק"שלענין
 בשבת*ך ריי דריש דלח כהתוס' לפרשליה

 לר"י דס*ל או לומר נצטרך דא"כובקומ*ך
 זול( הב"ח )וכקושית ממש וקימה שכיבהכב"ש
 ובשכבאך דרבנן. ק"ש דסול לומר נצטרךאו

 בדברי שם שכתבתי )וכמו כתיב בד"תובקומ*ך
 י רחוקה סברא וזהדעזוס'(

 כמו העיקר הקילו תפילה לענין וי"לשם
 ר"ת כונת דעיקר בתוס'שפירשתי

 מה עם בהמון מוחין אנו ריאין מהלישב
 מה וקאמר דאורייתא בק"ש כ"כשמקדימין

 מה על להם דיש משום מוחין אנושאין
 אין א"כ תקשה זאי ריי דברי עלשיסמוכו

 להיות הנה ההוא. בזמן במנחה יתראיןאנו
 וכבר הואיל בידייהו מחינן לא דרבנןמנחה
 ימתין נפש דבעל ר"ת כונת ודאי אבל כןנהגו

 : צה*כעד

 ראיה ז"ל ר"ת שהביא מה לי נתירא ולאשם
  הפנן פלג ער טהיא  המנחהמתפילת

 הנה עכ"ל. תקנום תמידין  כגוררתפילות
 ולא רק הל"ל דלק בדבריו ז"ל הרא*שהאריך
 תמידין כונר  רתפילדו? ר"ת דברי לינהירא
 דיבר דבכונה תראה תתבונן באשר אךוכו'.
 הרא*ש על הקשה ףל הב"ח הגאתדהנה
 ול*א ר"ת דברי על לכתוב לו היה דלקוכתב

 לילה דהוה דכמו ס*ל יהודק ר' דהנהנהיר*א
 לענין מיקרי שכיבה זמן ודאי תפילהלענין
 ז"ל דהרא*ש נראה הקטן ולי עייש*דק"ש
 כשבי"א ס"ה לי נהירא 8% וכתב דקדקבכינה
 רצ*ל וכר. המבח"ה  מתפילות ראיה ז"לר"ת
 דהוה יהודה לר' דם*ל כמי כן שיעל אמתהן
 שמע קריאת זמן דהוה רס"ל ההעד תפילהזמן
 כמשנתינו דלא למ*עבד ובעי כן האומראבל

 להביא עליו הכוכבים צאת קודם ק"שלקרות
 ז"ל ר"ת שהביא הראיה והנה חזקה.ראיה
 נגד שהיא תפילה שאני דייל ראיהאינה

 וזה בשכבך בעינן ק"ש משא"כהתמידין
 שהביא מה לי ול"נ לומר ז"ל הרא*ששהאריך
 רצ"ל וכו' המנחה מתפילת ראיה ז"לר"ת

 לעשות עליה לסמוך חזק יסוד לה איןדרדסיתו
 ודו"ק, דאורייתא במ"ע כמשנתינודלא
 כריב*ל דילמא ראיה אין וכר דצלי ומרבשם

 דמשום י"ל כר*י ס"ל אפילו וכו'ס"ל
 וגם ג*ל, לסמוך חש לא שבת תוספתמצות
 למיסמך בעינן לא דבשבת ס"ל מהפוסקיםהרבה
 יום לאו השבת צרה ביום יעי מיענדדנפקא
 דבשבת ס"ל פוסקים הרבה וגם הואצרה

 הה"ד מלאכה איסור לענין בלילהכשמוסיפין
 : ק"שלענין

 )דברייתא כר"א הלכתא דלית ואע*גשם
 קודם דהיינו היום שקידש משעהדאמר

 דס"ל )דברייתא יהושע ר' לגבי בבה"ש(הלילה
 ן צה"כ( דהיינו ונץ' מטוהרים שהכהניםמשעה

 ומהכהנים משעה )דאמר כר"מ ולאשם
 כהנים והלא ליה )דמקשי ר"י לגביטובלים(
 להקשות יש ריהטא ולפום טובלים הםמבע"י
 המנחה. מפלג יתירא הקדמה ס"ל ר"ידאדרבא

 דריי בסברא קיימינן דהשתא משום לק"מאבל
 ור"ת כתוס' ודלא לתפילה ק"ש מדמילא

 וכו' מבע"י כהנים והלא כפשוטו לר"מומקשי
 הגאון ג"כ וכ"כ לכ"ע שכיבה זמן מיקריולא

 1 ז"ל(הב"ח

 לסמוך בק"ש רצאל הקיל"ו בתפילה מ"משנ2
 הלכתא לית אחרים דבמקומות תנאיאתני

 :כוותייהו
 נראה וכו' כך נהגו הדחק מתוך וגםשם

 אינה דזמנה הזמן בסוף דחזינן כמזדרצ"ל
 אדר,סב*י סמכינן הדחק ובשעת עה*שרק

 הרי"ף שכתבו כמו החמה הנץ עדלקרותה
 הטעם כתב הכ"מ ומרן וכמא"שורמב*ם
 יפריסו שהם לחכמים הדבר מסרהדהתורה
 דבשעת פירורו והם בשכב"ך הפירוזםמהו
 בהנעת ושלא הנץ עד בשכב"ך מיקריהדחק
 הדבר נמסר הזמן בהתחלת ההיד לאהדחק
 בשכבך סיקרי הדחק דבשות ופירשולחכמים



תעלרמה )מ"ב( הכא"שמאימתי,מגידקח

 והרמב4ם )והריוף הוא זנכון צה*כקודם
 הזאת הסברא דס"ל לדעתייהו לומרדצדיכינין

 משום הזמן בהתחלת כן ס"ל ולא הזמןנסוף
 הוא כדאי דאריב*ל בגמ' אהמכחן הזמןובסוף
 רבא וטעמא הדחק בשעת עליו לסמוךרוש
 יוכל לא מעוות הוה הזמן לבסוף לחלקאיכא
 ועדיין הזמן בהתחלת משא"כ אחר באופןלתקון
 בשעת שחרית וק"ש הזמן מהתחלתצ"ע

 ז לישב( וישהוחק

 שמתפללין צבור לענין האי מרב ישאלושם
 לעכבינהוו אינ"ש מצ"י ול"א וכו'ערבית

 שבאפשרי דבמקום נראה הלשון מזהוכו'
 : למחות מחויבים בידםלמחות

 רשוית ציבורא דבהדי ראשונה צלי ואישם
 בתר"י עיין דמי שפיר חוב"הושניה

 רשו"ת ושניה חוב"ה ראשונה הד"תשהגיה
 ונכון הגהתינו ועיי"ש הגהתו השליםולא

 להתפלל צריך דמקודם דייקא לחובהדראשונה
 התבוננתי שוב והבן לנדבה ואח"כרחובה

 ושניה  רשו"ת ראשונה גורס דוקאדהרא"ש
 בהא הרי"ף בדגרי מ"ש תתבונן באשרחובה
 לתפילה ערבית של גאולה הסומך זהדר"י
 כן כתב ג"כ הראאש והנה דייקא. ערבי"תשל

 עיי"ש לחובה הוא ג"ל דרומך דשניהעכצ"ל
 :ותבין

 בפסוקי מפסיקין שאנו וכו' לדידן וכ"ששמ
 דס"ל בפוסקים עיין וקדיש עינינויראו
 משמרות דאיכא וכו' האשמורה סוף עדשם אריכתאי ותפילה כגאולה מיחשבשכ"ז
 בגמ' עיין בארעא. דאיכא היכי כיברקיע

 משמרות ואיכא ברקיע משמרות דאיכאדגרסינן
 כ"י בארע*א משמרו"ת דאיכ"א וברש"יבארעא
 לכל הכונה ועמש"ש ברקי"ע דאיכ"אהיכ"י

 1 ותביןהגירסאות

 דאיכא קמ"ל אורחא אגב מלתא ב,סימן
 דאיכא היכי כי ברקיעמשמרות

 בדברי ויגורס יו"ט במעדני עיין עכ"ל.בארעא
 כי בארעא משמרות דאיכא בהיפך ז"להרא"ש
 גירסת שהוא כ"נ ובאמת ברקיעא. דאיכאהיכי
 דאיכא גרסינן שלפנינו ובגמ' ז"לרש"י
 לכל פנים בקונטריס עמ"ש וכו,. ואיכאוכר

 לשנות אין ז"ל הרא"ש גירסת אבלהגירסאות

 אגיב מלתא באומרו כך. גרס דבכזנהדנראה
 ג"כ דברקיע דקמ*ל דהיינו קמילאודחא

 מהראוי ע"כ רצון עת והוא המלאכיםמתחלפים
 בזהר ועיין וכו'. תחטנים לשפוך י"שלכל
 משמרות דאיכא כגונא ת"ח ע"א קנ"ט דףויצא

 כגי' לך הרי יכו' דמזמרי ברקיעא ה"נכארעא
 ; ז"להרא"ש

 וכר שואג הקבע ומשמר משמר כל ועלשם
 השמיט אפשר ושואג הקב"ה יושבובגמ'

 שהתפילה מיניה נילף דלא היכי כישש"ב
 , בישיבה צ"לבלילה

 בגמ' קצרה תפילה שמתפללין ולמדתישם
 תפלה מתפלל בדרך שהמתפלללמדתי

 קאמר מדלא מדייק ז"ל דהרא"ש ונראהקצרה.
 נכנסין אין דברים ב' )רק( ממנולמדתי
 להורות בא ע"כ ת"ק בדרך ומתפלליןלחורבה

 דעתו רואין בכ"מ רק בדרך דוקא דלאולן
 והבן קצרה תפלה מתפלל כך כלמיושבת
 עמש*ל וכר. ערבית של גאולה הסומך זהלטם

 קורא שבשחרית תקנום באמצע תפילותשם י הרי"ףבדברי
 בדברי עמ"ש וכו' לדריב"ל וליתאוכו'

 1הרי"ף

 כמ"ו אל"א בדברים להפסיק אין מ"משם
 אפשר מיותרים תיבות ג' הנךשנהג"ו

 יעל"ה להכזיב שנהגו מה ג"כ להתירבא
 דבר כתב א'. אות יו"ט במעדני עיף ה'סימן וכיוצאי ומט*ר ט"מויב"א.
 הלכתא ורבא אביי דקיי"ל דהאחדש

 כדאיפלגו אבל בהלכותיהן כדפליגו דוקאכרבא
 מהראשונים מי כדברי הלכה  הראשוניםבדברי
 ז"ל הוא גם בדבר וצ"ע  כללא  להאיליבא

 משמיס וכו'. בכ"י לדוד תהלה האומר כלשם אפשרי בדרך זהכתב
 רציתי מתחילה הנה דייקא ג"פאומרם

 ג"פ רבנן דקאמרי בש"ג כמ"ש טעמולומר
 הונח לא אבל פ"א עכ"פ יאמר בודאידאז
 ועמ"ש דגמ' ליש"ע להביא ה"ל דאעפאכלי

 ~ור תהלה דוקא דלאו דסובר הנ"לבהמב"ם
 הספר סוף עד לדוד מתהלה רק קאמרבלבד
 יצא כתבי כל בפ' יוסי ר' כמ"ש הואוהנה
 דפמקי הלל היית בכ"י הלל גומרי עםחלקי
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 כוות" והלכתא ג"פ אמר לא ריי והנהדזמרה.
 1 ותבין ברמב"םעמש"ש

 ק"ש אדם שקרא אעפ"י ריב"ל אמר 1'סימן
 ת"ח אם רנב"י אמר וכו' מצוהבבה"כ

 כאילו ע"מ ק"ש הקורא כל אראא וכו' א"צהוא
 דגם כ"ז שהביא בקונטריס עמ"ש וכו'אוחז
 והנה כרנב"י. הלכה ואין לקרות צריךת"ח
 דמסדר דריב"ל הך והרא"ש הרי"ףהביאו
 להתרפאות אסור הרי ומקשו וגני קראיההנהו
 הגנה א"צ ת"ח ואי שאני להגן ותירצובד"ת.
 אלא הכי עביד היכי לדוכתא. קושיאהדרא

 1 נ"ל הגנה איצטדיך ת"ח דגםע"כ

 ואמר בגמ' הנה וכף ת"ח אם ארנב"ישם
 עמ"ש ת"ח זאם גרס וברש"ירנב"י

 1 בסמוך מ"ש ועייןברי"ף

 אבל יצחק א"ר ובגמ' אליעזר א"רשם
 ר"א ג"כ גרסי ורי"ףבבה"ג

 וכו'. ע"מ ק"ש הקורא כל יצחק א"רשם
 דלא לסייעתא המימרות אלו כלמייתי

 ויצדק לקרות צריך ת"ח וגם כרנב"י.קיישל
 1 ברי*ף עמ"ש הקוראכ"ל

 מה י"י ואומר וכו' בסתר יווצב ואומרשם
 להני להו מסדר ריב"ל וכו'. צרירבו

 דבהגמי"י דע ז"ל. הרי"ף הביא וכן וגני,קראי
 דמבואר דליתני כי י"י ארוממך ג"כהביא
 בכונה שפיר מעיינת כד אבל בגמ' שםג"כ

 לשם איתא דהכי והרא"ש הרי"ףהשמיטותי
 של שיר ואומר וכו' כי י"י ארוממךואומר
 וכו' צרי רבו מה י"י וכו' בסתר יושבפגעים
 רק ורצ"ל וגאני קראי להני להו מסדרריב"ל
 דאל"כ פגעים, של שיר דמיקרי קראילהנהן
 1 לשם מפירש"י וכ"ז בתרתי תיקנוהולמה

 במעדני עיין וכו' בסתר יושב ואומרשם
 אומר רק ואומר דל"ג יו"ר אותיו"ט

 השיר מהו מפרזם קא דפירושי בסתריושב
 דשפיר אמינא דמיסתפינא ולולי פגעיםשל

 חמודות בדברי מ"ש עיין דבנה ליה,גרסינן
 ויחי ג"כ לומר נוהג היה דהר"מ י"ראות
 דמילתא דעיקרא ע"ז ז"ל הוא כתב והנהנועם,
 דבמוצאי להיות רק בסתר יווצב רק הואודאי
 ע"ש אותו אומרים המעשה ימי התחלתשבת

 לאומרו ג"כ נהגו זכוי כוננה ידינוומעשה

 האריז*ל בכתבי והמדקדק עיי"ש אחריםבפרקים
 שייך שפיר וכו' נועם ויהי דפסוקיראה

 פ"ר נ"ו ה"פ ע"י הדינים ולהמתקתלשמירה
 מלאכת בסיום משה שאמרו ומצאנודמנצפ"ך
 פגעים של שיר נקרא שזה י"ל ואפשרהמשכן
 אותו לומר להזכירו הוצרך לאוהתנא

 ידוע דהיה והעזרות. העיר עלכשמוסיפין
 בשעת משה שאמרו פגעים של שירבשם
 של שיר סתם התנא ואמר המשכןקידוש
 התנא משמיענו ואח"כ וכו'. בכנורותפגעים
 פ, דהוא הגם זכו' בסתר יושב ג"כואומר

 הנ"ל,נ"ל: לשיר הוא שייך עכ"זבפ"ע
 עמ"ש ימ"י כ"ל אומר בנימין אבא תניאשם

 וצ"ל כן לומר א"א וברא"שברי"ף
 ממטתו בעומד דוקא להורות ימ"י כ"לדהקדים
 בעמדו משא"כ ואילך מעה"ש היינובימים

 : עה"ש קודםבלילות

 הענין מפורש כבר האי מנ"ל הוא ותימאשם
 . עיי"ש ותוס'ברש"י

 למיחש דאיכא וכו' באדם דמיירי ואפשרשם
 במקומה הקושיא עדיין לקושיתו הנהוכו'.

 הוא סברא דזה לומר יש ואפשר האמנ"ל
 1 חמץ בבדיקתכדאשכחן

 מה על בתימא הניח יו"ט המעדני ז'סימן
 הך ז"ל והרא"ש הרי"ף הביאושלא

 ובין בינו חוצץ דבר יהיה לא דהמתפללדינא
 מלהיפלגו בקונטרס כתבנו כבר והנההקיר
 לבו מקירו"ת וח"א קיר מאי לוי ור'רשב"ל
 הנה וכו'. שונמית ומה הקיר עסקי עלוח"א
 מקשה מאי ולפי"ז דינא הך ס"ל לאע"כ
 מטתי לפני אילימא בנימין אבא עלבכאן
 לפני לומר נוכל שפיר הרי וכו' והאמרממש
 כשמב"ל קי"ר פי' ס"ל והוא ממ"שמטתי
 כיון והרא"ש הרי"ף על יקשה וביותר לויור'
 יהא שלא צריך שהמתפלל להך פסקוהודלא
 ממש מטתי לפני לזמר נוכל א"כ חוצץדבר

 למטתי סמוכה תפילתי לפסוק להו נפקאמהיכא
 בנימין אבא על יקשה דעכ"פ דס"לוי"ל
 דוקא המטה לפני התפלה  שההא המצוהמהו

 נ*ל1 הגיה. וכדברי למטתי סמוכה צ"לובע"כ

 ברי*ף1 עמ"ש וכו' מטתו הנותן כלשם
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 וכו/ לדרום צפף בין מטתו הנותןגלשם
 נחמד טעם נוין אות יו"ט מעדניעיין

 יותר זה טעם לפי אפילו והנה חקירה.עפ"י
 ראשה המטה שתהב הקבלה חכמי כדעתצודק
 להבים יכול דאז למזרח ומרגלותיהלמערב

 1 נ"ל צפון. לצד מעשהבשעת

 מהן א' וקדם וכו' לביה"כ שנכנסו שניםשם
 1 הריעף בדברי עמ"שוהתפלל

 מקום לו ליחד וכף בירושלמי דאמרינןשם
 מירושלמי ראיה הביאו ובתרייבביה"כ
 1 דוקא בבית*ובהיפך

 וכו' כדנפיק אלא אמרן לא אביי אמרשמ
 בשבתא לפרקא רהטי דקא לרבנןחזינא

 ביה"כ אחורי המתפלל וכו' מצוה לדברוכו'
 1 ברי*ף עמ"ש הכלוכו'

 טונף דרי הלא אלא אמרן לא אביי אמרשם
 רהי"ם דלא ליתא ברי"ף רהי"טודל"א
 1 הרא*ש פסקי בקיצור אי"הויפורש

 אלא אמרינן לא ר' אות יו"ט מעדנישם
 הגמרא בפירוש בקונטרס עמ*שוכו'

 1 אמרן הלא על נחמדיםדברים

 טייעא ההוא חלף (ר אות יו"ט במעדנישם
 אליהו יחלף הגמרא דלגירסת עיקרוכ"נ
 מות משפם וכי קשה כטייעא( ליהאידמי
 המהרש"א. הקשה וכן עכ"ל וכו' הזהלאיש
 אעפ*כ אבל וניחא הגמ' על בקונטרסועמ"ש
 ז"ל אליהו ע"י כזה מעשה שיהיה ליקשה
 ז"ל אליהו ע"י נעשה כזה שהמעשהואפשר
 שהיו הבעל נביאי את שחם ג"כ בעוה"זהבעודו

 ואם אחריו לכו האלקים יעי אםכמסופקים
 שלף בר כדו שעמד כזה איש והנהוכו'.

 יעי קנאת לקנאות דרכו זה כי וכו'ספסירא
 ופסקיה הגירסא תצדק ולפא זאת. תעשהצבאות
 שהיה על גזרים לשני רישיה שחתךלרישיה
 וכעת רשויות ב' דמיון בראני שהואבדעתו

 ביותרי להאריך מספיק הזמןאין
 ומתפלל ובג"ח בתורה העוסק כל הרא*ששם

 שחרי*ת וכו' וערבי"ת שחרי*ת הצבורעם
 להורות בא הרשוש דברי הוספת הואוערבי"ת
 בה  דכתיב קאמר דתור*ה דומיא כרחךדעל

 1 ולילה יומם בווהגית

 כתבו תיק"ו ל"א אות חמודות בדברישג!
 דאוריתא תיקו דה*ל הרייתלמידי

 עכ"ל וכו' טובא לי וחמיה וכו'ולמימרא
 רשב*י משום בגמי יוסי ר' משום ואר"ישם י תריי בדבריעמש*ל

 אלא נשמעת אדם של תפילתו איןשם י זמרא בן יוסי ר' משוםוברי*ף
 שבשמר מתפללין שהצבור ובשעהבביה"כ

 ונראה הריעף בדברי עמ*ש וכו' תפילתיואני
 הוסיף והנה קיימא שיטתא בחראדתרווייהו
 שוהצבו*ר בשעה הרי*ף דברי עלהרא*ש

 חך דהסמיך לזה הוצרך לא והרי*ףמתפללי"ן
 י הראתה משא"כ בנימין דאבא למימראמימרא
 ר' וברי*ף חנינא בר אחא ר' ובגמ'רנב'י

 ר*נ דהרי כן לומר וא"א סתםנחמן
 כשנאמר יונח ורנב*י יצחק. מר' הנעומלהוא
 תנאים ח"ב סה*ד ]עיין רנב*י אינו סתםשר"נ

 ועמ*ש )המגיה([ רנב*י ד"ה נ' אותואמוראים
 1 הרמב*םבדברי

 אמר וכר ציון שערי יעי אוהב מידשם
 ליש"ע הך ליתא ובגמ' וכו' אני אוהבהקב"ה
 בכונה ונראה וכר שערים הקביה אוהברק

 תפילתו אין בנימין דאבא מהד דקשההוסיף
 ז*ל הוא דייק בביה*כ אלא נשמעת אדםשל

 דוקא אדים של תפילת*ו בנימין אבאלתרץ
 ומעני חיי בני האדם הצטרכות היינוקאמר
 לקבול מוכן מקום מביה*כ נשמע דוקאשזה

 שערים יותר אוהב כביכול השיי אבלהתפלות
 וכו' אני אוהב הקביה אמר וששהמצוינין

 מתפללין היו לא ואביי ור*א ר*א ולזהוהבן
 עליהם חביב כי להא כדשמעו דגרסי היכיאלא
 מהתקבלת יותר הש"י לפני הנאהב מקוםיותר

 1 והבןתפילתם

 וט' פרשיותי אדם ישלים לעולם חסימן
 בשם מ"פ חת חמודות בדבריוכתב

 יוזם פרשיות ולא השבת פרשית דוקאת*ה
 צריך שבאדר פרשיות בארבע אבלעיי*ש
 בהם הנקראות פרשיות גם שמו"תלהשלים
 הפרווה הנולים שכבר הגם דיומא( הסידרא)חוץ
 לעולם לשון לט יתכן ובזה שמועת.בזמנה

 י נדל וכר. אדםישלים
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 להלכה מסיק מ"א שת חמודות בדברישם
 התרגום ואח*כ ב"פ פסוק כלשיקרא

 מה שנ"ל מה וזה האריז"ל בכתבי וכיהע"ש
 אין אחד דבר ויהוא חז"ל מפי לנושנתגלה
 הי"ג וכן ויבא ויסע פסוקי כגוןלהפרידם

 נ"ל1 בפ*ש ביחד יאמרםמדות
 השבוע דכל נראה וכו' פדשיותיו ישליםשם

 דבמנחתא הואיל הצבור עםמיקרי
 טעמי' אי עכ"ל הפרוטה לקרוא מתחיליןדשבתא
 מתחילין לא בראשית דבפ' נראה הוא הכימשום
 יום כהיחל בא"י )רק דובבת ממנחהלעולם
 הצבור עם נקרא לא אז ע"כ בשבת(השמיני

 לקרוא שמתחילין תורה שמחת מיוםרק
 , נ"לבבראשית

 המשלים שכל ובגמ' וכף המשלים וגלשם
 לקבל ע"מ כעובד ומי יורה והכהוכו'

 המנטליים וכ"ל הגמ' כוונת מפרוט ע"כפרס
 גדולה דמצוה להשמיענו רק הגמ' כונתשאין

 וכעת הש"ס בדברי ועמ*ש כ"כ גדולמדהשכר
 שהביא מה עפ"י הוא שכ"ל. בגמ' לפרשנ"ל

 למי רק הוא החיוב דעיקר א' דיעההגמי"י
 דיש רק בצבור התורה קריאת שומעשאיש
 מחויב עגב בפעם פעם ישמע לא שמאחשש

 ישלים לעולם וז*ש בעצמו, להשליםלעול"ם
 פרופה אותה שמע אפילו לעולים רצ*לוכף

 מצוה זה רצ*ל וכו' המשליש שכלבצבור
 קריאה של שכר המתן חוץ בפ*ע שכרםומתן

 1בצבור

 להחמיר וא*צ כר"ג הלכה וכו' רג*אשם
 וסייג( הרחקה לקידות )רצ*לולהרחי*ק

 פעמים. כמה דברנו אשר הוא ע"כ חצותעד
 עד יקרא חצות עבר דאר ס*ל ג"כדחכמים
 מיקרי דלא ספל ור"ג עבריין דמקרי רקעה"ש
 )הגם כר"ג הלכה האתודא דפסק וכיוןעבריין
 כוותיה לפסוק האמורא יכול הוא יחידדר*ג

 ויכול איפסק לגמרי טעמיה( ליהכדמסתבר
 שלא ובלבד חצות אחר עד להמתיןלכתחילה
 בדברי ועמ"ש כרמב"ם דלא והוא ויישןיאכל

 1הרמב*ם

 עד ולהחמיר להרחיק וא*צ "רא*ש ט'סימן
 על בספרי עמ*ש ונרחצות

 עבריין נקי דלא כן ס"ל הרמב*ם דגםהמשניות

 לרמב*ם לו שהיה ההכרח ועמש*ש חצותהעובר
 ליום הבאכלים כל כגון דברים לשאר כמושם י היטב שם ועמ"ש מהגמ'ז"ל
 וטעמא מודה ר"ג גם אפשר דלשםאחד

 כרת איסור חשש יש דשם לחלק איכארבא
 תדירית מצוה וגש מ"ע. ביטול כאןמשא"כ
 מצוה  חיו  הבחבלים בכל  ושד דכירמידכר
 יש עגב לאכול שמחויב לחיוב עליומוטלת
 מאכילה חצות אחר למנעו חכמים בידכח

 עליו החיוב חצות אחר גם ק"שמשא"כ
 לשופר דמי ולא יבטלוהו ונויךמדאורייתא

 בדברי שכתבתי כמו בציצית וסדיןולולב
 1רשפי

 לקרות יכול היה שלא אונס אירעו דאםשם
 לא וכו' בדרך להחזיק צריך וגםבלילה.
 גנב נ"ל הרי"ף בדברי עמ"ש וכו'מיסתברא

 1 מלחמות ועיין כןשסובר

 משיכיר עקיב*א א"ר לקמן הא תקשה ואישם
 רק עקיבא ר' לשם ל"ג ברי*ף עייןוכו'
 עמ*ש וכו' דר"ז מלתא מדקבע משמע יכןשמ י כמש"ש מסתבר וכן יהוד"אר'

 סמכות שעשינו ותוס' רש"יבדברי
 1 רשיילדברי

 פסחים שבלילי והלל פסחים אכילת ואלו2טם
 הלצל מן הקשה לא בגמ' קתנילא
 לפי דבאמת משום הביאו והרא"ש)עמש"ש(
 הוא ההלל קריאת גם כתנאי. דאתיאהתירוץ
 אחר הלל יאמר אם לדידן גם ונ"מכתנאי.

 .חצות
 שבה תכלת בין תנא ןי[ )י*ב( סימןהרא"ש

 ברייתא הוא תנא לשון שבהללבן
 סתם רק והתירוץ הקושיא בגמ' דל*גונראה

 1 תריי מדברי וכ"נברייתא

 מצה*כ לילה של ק"ש זמן % אותרמזים
 בדברי עמ*ש לכתחילה חצויתע"ד

 כר"ג. איפסק לגמרי דס*ל מבואר נראההרא*ש
 במעדני וכיה חצות קודם דווקא לדקדקוא*צ

 1מלך

 מפני להתפל"ל לחורבה נכנסין אין ג'ארת
 כתב הטור בס' %ר ומפניחשד

 אסור דלהתפלל משמע בחורביה ול"אסתם
 חגך דליכא היכי אפילו ענין בכלבחורבה
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 וכ"א וכשרי ותרי חדתי חורבה כגוןטעמי
 ברא"ש ג"פ. לדוד תהלה האומר כל ר'ארוז י זה להם יצא מהיכן ועמ"שברמב"ם

 כר"י דסובר ועמשאש ג"פהשמיט
 עיי*ש דכאן ר*א עם דפליג וסובר כ"כפ'

 ן השמיט בכונה דשלא סובר אפשר ז"לוהוא

 הוא לכאורה הנה ת"ח. הוא אם ואףשמ
 והרא"ש א"צ הוא ת"ח אם הגמ'היפך
 שיר פסוקי הנך על כונתו י"ל והנההביאו.
 אמרום וקדוש חכם ריבתן דחזינן פגעיםשל
 ולא פליג דאביי כן לומר א"א לכאוראאבל

 והנה דרחמי פסוקא חד רק לומר לח"חהצריך
 בחד ליה וסגי פליג אביי דבאמת לומראפשר
 אביי נגד כריב*ל הלכה אבל דרחמי.פסוקא
 יקשה אבל כקמאי. הלכתא ורבא אביידקודם
 וביוחד דאביי מימרא הרא"ש הביא למהלפי"ז
 דאין דס"ל ורא'ש הרי"ף בדברי כמ"שנראה
 )וכמש"ש לקרות צריך ת"ח וגם כר"נ.הלכה
 ודאביי דר"נ הך ואידתי הגמ'( מסוגתהטעם
 לומר הצריך דאביי בעה"ט להרב ס"ל)ולא
 רק ק"ש הקורא אדם לכל גם בידךפסוק
 הזה( הפסוק הביא לא ע"כ קורא באינולת"ח
 והשמיט אקיש גם ת"ח הוא אם ואף כונתוע"כ
 הרא*ש אבל הנ"ל( )מטעם וכף בידךפסוק
 ק"ש הקורא דגם דסאל נראה לדאביידהבי%
 אדם אכל קאי ואביי וכו' בידך פסוקאמר

 ת"ח דאם ת"ח הוא אם ואף ו' אותרמזים י עמש"ש מח"חבמכ"ש
 קראי הנהו ריב"ל אמר האיךא"צ

 להגן רק בד"ת להתרפאות אסור הריוגני
 דשאי היה לא הגנה לו א"צ ת"ח ואםשאני

 , נ"ל הגנה. צריך ת"ח גם ע"כ אלאלמימרינהו
 מלאכה שתם שיעשה לאדם אסור ז'ארון

 אפילו להורות מלאכה שו"םדקדק
 מלאכה דאילו זמן משך בה שאין גרועהמלאכה
 רשיי כדעת הוא הנה ללמיד ואפילושם י אסוד ומעריב למנחה קודם גםגמורה
 דבסוף )הגם ז"ל הרא"ש אביו דעת כןואין
 דוקא כתב הנה רשיי לדברי פנים נתןדבריו

 חילק( לא ז"ל והוא מדרשו בביתהמתפלל
 כרשיי להחמיר אביו מדעת דנראה דס*לונדאה
 דק רשש דבהי לקיים מקום מצא שלאדק

 ברמזיו( )רביע הוא והנה במדרשובמתפלל
 נאות באופן רשיי דברי לקיים מקום מצאדל
 ממטתו כשעמד היינו וכמש"ש ימאי כלידייק
 מטא בדלק דרב ועובדא התפילה בזמןביום
 בבקאר ממטת*ו בעמד"ו וז*ש צלותאעידן
 בדברי עמש"ש התפילה זמן הגיע אאםוכו'

 , ותזס'רשיי
 בנים לו ויהיו וכו' בין מטתו ליחן וטו"בשם

 אסויר כתב הקודם בדין הנהזכרים
 בנימין יאבא זהירות רק משמע טובובכאן
 אח"כ דהביא דשא ס*ל מחתינהו מחתאבחד%
 הויין וכו' הנותן כל דר"י מימרא לסייעהרא"ש
 דק איסור בזה דאין להורות הוא ב"זליה

 הרא"ש דכונת שם כתבתי ואני לב"זסגולה
 והנה איסור. יש אשתו עם דוקאכהריאף
 כמ"ש כונתו ויראה חילק לא ז"ל הואתראה
 מדשינה הקלושים מדברי דבריו נכוניםויותר
 דאגא הך הביא דהרי*ף הריאף מלשוןהרא"ש
 מדדיי בנימין לאבא מסייע דלא משמעהנותן כי דיי דברי הביא ואח"כ בסתם.בנימין

 בנימין אבא דברי שכד לפרש לדריי הביארק
 בדבהי רואין להורות סיוע בלשם הביאוהרא"ש
 וכמו ד"י דברי על יתירות שום בנימיןאבא
 בנימין אבא הה"ד קאמר לאיסודא לאודר"י
 חמרא. רכיב ודלא טולא דדי דלא והואשם י ב"ז רוצה שהיה הוא ע"ז דהצטערומה

 בכאן הביא ל% ז"ל הרא*ש אביוהנה
 בכאן. בגמ' אינו ובאמת חמרעא רכי*בודל"א
 מקומו הוא שם כי הרוא" בפ' הביאואבל
 והביאו בכאן הביאו לא הרי*ף וכןבגמ'.

 דהי*ט ונילא בכאן הביא הרא"ש והנהבהרואה.
 הדי*ף גם השמיטו ז"ל והוא כאן. בגמ'דהוא
 )חמר*א תדווייהו השמיט ז"ל ורמב*ם הביאולא

 הרמב*ם בגירסת "יה שלא כתב והכ"מורהי"ט(
 הדואה דבפ' ג"כ כתב והלח"מ רהי"טדלא
 קחזינא הקטן ואני חמד*א רכי"ב הרמב"םל"ג
 להנה לי וירוח אדבדה ע"כ בכאן עיוןמקום
 לאדם אסוד ריב*ל לאמד בכאן הגמ'ז"ל

 ולא אביי אמר וכו' ביה"כ אחודישיעבור
 ולא וכו' אחדינא פתחא דליכא אלאאמרן
 אמרן ולא וכו' כנישתא בי דליכא אלאאמרן
 מנח ודלא דהי*ט המא טונ*א דרי דלאאלא
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 איתא הכי הרואה ובפרק וכו'. אבלתפילין
 במתניתא לה ואמדי נחמן ר' )בדי"ף יוחנ"ןא"ר
 אחודי ולא ע"ז אחורי וכו' אר"י אחוריתנא(
 דדי רלא אלא אמדן ולא וכו' ברועהביפ"כ
 אלא אמרן ולא וכו'. מיד"י דדי ואימיד"י
 דלא אלא אמדן ולא וכו'. אחדינא פיתחאדליכא
 מנח דלא אלא אמרן ולא וכף חמדאהכיב
 הדמב"ם לדעת לי יראה והנה וכר.תפיל"י
 ולא שבכאן רהי"ט דלא תנאי לא הביאדלא
 מנ"ט הוא דהדואה חמדא רכיב דלאתנאי
 אחודי דקאמר התם דשאני י"ל בהרואהדהנה
 א"א אם הכי ופירשו ביה"כ אחודי ולאע"ז
 או ע"ז אחודי שילך או דק אחר באופןלו

 ביותר לעצמו יתיר ביה"כ אחורילהבדיל
 והנה ביה"כ. אחודי ילך ולא ע"ז אחודילילך
 וכו'. חמר"א רכי"ב דלא אלא אמרן לאקאמר
 לעצמו דיתיר אמדן לא כך הוא הפירושא"כ
 דלא אלא ביה"כ אחזרי ילך ולא ע"זאחודי
 תיקון דזה הגם חמדא. דכיב אבל חמרא.דכיב
 עכ"ז ביה"כ באחורי הליכה להיתרמועט
 מועט בתיקון די ע"ז אחורי יעבוד דלא היכיכי
 אין וא*כ ההוא. בתיקון ביה"כ אחודיוילך
 הלזה בתיקון ביה"כ אחורי להיתר משםדאיה
 מועט בתיקון התירו דע"ז חומדא משוםדהתם
 והנה משם. נשמע לא גמור להיתרמשא"כ
 דרי דלא אמר גמור  בהיתר בכאן ג"כתראה
 מיד"י דרי דלא בהדוחה ושם משא דוקאטונ"א
 בכאן וכן בה. לן לית דהו( )כל מידיי דדיאבל
 התפילין דוקא משמע תפילי"ן מנחדלא

 מנח רלא ושם שיד היינו לדאיההמיוחדין
 דהו כל תיקון מהני שם כי ש"י אפילותפיל"י
 הביא לא ע"כ ע"ז אהודי ילך שלאבכדי

 והנה חמר"א. רכי"ב סלא דינא הךהדמב"ם
 דפתחא  היתרגז בהרואה לשם הגמראהביאה
 דבי והיתירי תפילי ודמנח מידי ודדויישחריע
 שבכאן דדהי*ט והיתרא שבכאן אחריתיכנישתא

 הך ס"ל לא דשם דהתנא ונראה הביאלא
 דסבירא י"ל כנישתא  דבי היתירא  והנההיתדא.
 מכמה הוא בהרואה דיי הביא דלא והאליה

 בלא בכאן המאמר בעל אביי דהנהטעמים.
 בלא וכן אחד. תנאי רק הביא לא הראשוןאמדן
 וכתבה תנאים ג' כלל ובהשלישי השניאמדן

 הביא הראשון אמדן דבלא הטעם בגמ'לעיל
 שבין תנאי ובהשני הביה"כ היינו הנפעלתנאי
 שבהפועל התנאים כל ובהשלישי והנפעלהפועל
 דלא דריי י"ל בהדואה וא"כ יחד כללםלכך
 בהגאי מיידי דלא משום כנישתא ביהביא
 למה דהי"ט לא משא"כ והנפעל הפועלשבין
 לדידיה הוא וכש"כ ס"ל דלא ע"כ הביאלא

 תהני דלא מכ"ש לע"ז בחומרא מהנימדלא
 כנישתא דבי ועי"ל ביה"כ דאחודי גמודלהיתר
 טעמא דחד פתחים משני הוא כש"כאחריתי
 דה"י וכיון ס"ל דלא ע"כ דהי"ט לא אבלהוא.
 אביי דקודם קימל כד"י בהא אביי עםפליג
 הדמב"ם פסיק לא ע"כ כקמאי הלכתשורבא
 דהדמב"ם ג"כ )ותבין ורהי"ט חמד*אדכי*ב
 תפילי"ן דוקא גם משאו"י. נוש"א דוקאפסק

 מידיי. דרי מבואר דמהרואה הגםשבדא"ש.
 שיהיו תפילין איזו משמע תפיליי מנחוגם

 והנה כמש"ל( גמור להיתר ראי' איןדמשם
 יש דבריו בכל בהדואה דיי שבדבריתראה
 דע"ז חומרא משום בכאן אביי אדברידבזתא
 אדאביי רבותא ביה לית אחרינא פתחארק

 להיתד מדמהני היא כש"כ הלא תניאולמה
 להורות ע"כ דע*ז. חומדא משום מכ"שגמוד
 כנישתא בי והנה  האביי אחר  היתר  אטהלמעט
 למעט ע"כ פתחים מב' הוא דכ"ש למעטאין

 מטעם כדיי והלכתא מהני דלא רס"לרהי"ט
 שלא ז"ל הריעף של טעמו ג"כ זה והנההנ"ל.
 חמר"א דכי"ב גמור ההיתר לענין בכאןהביא
 הביא דע"ז חומרא משום ובהרותהורהי"ט
 בכאן הביא לא הרא"ש והנה חמר*א. דכיבולא

 משום ג"כ וריי פסקו לא דאביי חמר"אדכי*ב
 כדאמר רהי"ט הביא אבל כנ"ל. דע"זחומדא
 ובפרט הכי ס"ל לא דר"י לדקדק דיש הגםאביי

 במתניתא או  הוא דבתרא פפא ד' דגודסלדידיה
 כיון אדרבא י"ל אחרי' יבא ומי ברייתאתנא
 וגם עליו. יחלוק לא בודאי תלמידן הואדד*פ
 אברייתא אביי יחלוק לא בודאי ברייתא הואאם
 דהי*ט בהרואה הביא דלא והא פליגי לאע"כ
 ע"ז אחורי ילך למירהט ליה דבאפשרדייל

 רביע אבל והבן. מע"ז עצמו כמבריחדמחזי
 ולא חמרא רכיב בכאן שהביא ברמזיוהטור
 וס"ל ואפשד מובנים אינם דברי דהי"טהביא



תעלרבחה ע"ב י' דףמאימתימגידקיד

 פליגי מתניתא או דר"פ כיון רהיאטדבולא
 והלכתא דמתניתא כוותי' הלכתא דאבייעליה
 אין אבל חמר*א. ברכי*ב דמתניתאכוותיה
 משום דהתם כמ"ש גמור להיתר ראיהמשם
 בספרו הטור שרבינו תראה והנה דע"זחומרא
 כתבתי: הנלע"ד כהרמב"ם רק ופסק בוחזר
 וע' זכו' בשעה בד"ה תוין"ט ע"ב ל,וף

 מבואר דשם ס"ה פ"ב הר"בבפירוש
 דמצוה. טרדא דטריד מק"ש פטורדחתן
 ק"ש קורא בדרך שבלכתו מבוארבאיך

 שאני כמו סופ*ר טעו"ת והואהרמב*ם
  הנך בדפוסים הוגה כבר וכו'. להעתיקעתיד
 שיטת במקומו והועמד סופ"ר טעו*ת תיבותב'

 הרמב*ם דדברי אומר דהתיו*ט ורצ"להש"ס
 כזאת לפרש תמיד דרכו וזה הש"ס שיטיתהם

 הישינה הגירסא להעמיד התחכם החדשוהמגיה
 שאמר ומה איש כל יראה כאשר טרחובחנם
 פרט מבואר דבש"ס הש"ס שיטת זהשאין
 הרמב*ם דרך רזה לק"מ זה מצוה ושלוחילחתן

 : הפשט אל הצורך מן שאיןבמקום
 אמרו לא  דהרי צדו על יטה בדיהרשש

 מעט דבהטיה משמע ישכב כ"אבערב
 : סגי צדועל

 מדלא רצאל שכיבה דדך בשכבךרבדתם
 שכיבה אדרך רק משמע בשוכבךכתיב

 ו הרעיב בפירוש ועמש"ל ממש שכיבהולא

 מאי ידענא לא ובקומך דכתיב יעמודבדיה
 ואפשר במשנה זה מבואר הרי בזהבעי

 ולא שכיבה בדרך די בערב למה לתרץבא
 קימה דרך בבקר תסגי לא ולמה ממששכיבה

 בסמיכה אפילו משמע יעמוד ב"שומדקאמרי
 לההוא איקלע ריי בירושלמי )כדאמרינןאסור
 )בתורה( קרי קא דהוה גברא ההוא חזיאתרא

  עמוד פה  ואתה דכתיב לך אסור אילבסמיכה
 דוקא( סמיכה בלא  עמירה דאבון לך הריעמדי
 מדלא רצ*ל ובקומך דכתיב רשיי קאמר"ה
 כהגמע בוארו ובקומך רק ביו"ד ובקימךכתיב
 : ברע*ב ועמש*ל כעת נ"ל זקופה שלימהקומה

  כהב מדלא בקימה ח כדרכו בדחרשיי
 אפילו קפידא דאין נראה בעמידהאו

 דבשחרית ק"ש בשעת וקם לזה מקודם ישבאם
 ודוקא ב"ה דברי על עובר מיקרי לאבקימה

 בשעת והטה מקודם עמד אם דערביתבק"ש
 ישב אם בשחרית משא"כ עובר מיקריק"ש
 הוא השם כבוד דמשום י"ל ק"ש בשעתוקם
 השם לכבוד לעמוד היום כל דרכו זה כיקם
 מואב מלך בעגלון בגוי אפילו שמצינוכמו
 כרצונו אמר ולא כדרכו מתיבת להודייק
 מיקרי לא היום כל דרכו שזה דברמשמע

 או כתב לא מהלך או בישיבה אובאייך י ברמב"ם וצ"עעובר
 אמרינן דבאמת ברע*ב( )עמש"לבהליכה

 א"כ לבב*ך על עד לעמוד צריך דמהלךלקמן
 מהלך שהוא בעת הכונה רק יקרא לאבהליכה

 : והבןבדרך
 לך אמרי וכו' באש אלא גמ' ע"א יאדף

 ובערב. בקר קרא נימא א"כב"ש
 ערבית דמשנתינו כלישנא הול"ל ובקרערב

 נכתב לא למה וביה בגמ' הקשו לאהנה י אי"ה בסמוך ויפורששדם
 משום בכ"מ( הש"ס )כדרך ובערבבבקר

 סד*א ובוקר ערב נכתב הוה אי פשוטדזה
 שעות ד' עד והוא בקר ביה דכתיב בתמידכמו

 דכתיב פסח כקרבן סד"א ערב וכן לר"י()אפילו
 ב' כערך חבוא בערב הפסח את תזבח שםבי'

 לב"ש יקשה לפי"ז והנה היום. חצות אחרשעות
 וא*כ פירושם הוא כך ובקר דערב חזינןדהרי
 ב"ש דייקי דלהכי וי"ל וערב בקר לכתובא"א
 והוא נבאר כאשר ובערב בבקר קרא נימאא"כ

 דקתני קאי היכי תנא מקשו מכילתיןדבריש
 ליתני ברישא בערבית דתני מ"ש ותומאימתי
 בתמיד כדאשכחן התוס' וכתבו ברישאדשחרית
 דכתיב קאי אקרא תנא ומתרצי מ"ש()ע"ש
 ואיב*א הקושיות ב' ומתורצים ובקומךבשכבך
 וכו' ערב ויהי דכתיב ש"ע מברייתויליף

 דשו לקושיא נעשה ומה הבי קושיאומתורצת
 בתירוץ נרויח ומה הא' לתירוץ צריכיםע"כ
 תורתיע על דהנה שפיר דהרויח ואמרנוהב'

 בקר הקדים בתמיד למה נדקדק גופההקדודיה
 וצלל לקימה השכיבה הקדימה ובק"שלערב

 לבחר  התחילת טעם. דרכי דרכיהדתוה"ק
 התמיד הנה בכ"מ סופה עד  המצוההתחלת
  ותיקף כרבנן חצות עד מעה*ש מצותומתחיל
 צריך )רק הערבים בין תמיד ז%מתחיל



קטיתעלומה ע"א י"א דףמאימתימגיד
 עד מצותו ונמשך הספק מעסם חישלהמתין
 שוב ואילך וטהרם מצותו. ונפסק ללילהקרוב
 סידרה בק"ש וכן הלזו למצוה ראוי הזמןאין

 בלילה בצהוב המצוה התחלת הלזה הנכוןהסדר
 הפסק בלי ותיכף עה*ש עד הלילה כלוזמנה
 הזמן ונפסק ג"ש עד ויום ק"ש זמןמתחיל
 לר"ג ניחא זה והנה למצוה ראוי אינוושוב

 משא"כ הלילה כל ק"ש זמן דס*לוחכמים
 בלילה גם א"כ האשמורה סוף עד ותסברלרפא
 נקטה למה תורתיע על שוב יקשה הזמןנפסק
 יליף והתנא קאטר לזה בריפוא בשכבךבכאן
 ואפשר כיון בתמיד משא"כ ש"ע מבריתובכאן

 הסדר. למינקט ניחא תפסק בלי הסדרלהמציא
 דקאמרי בכאן ב"ש לסברת נבא הבאועתה
 צותה ק"ש ומצות נאמר אם בשלמאהכא

 ניתן וזמן חק הנה וקימה בשכיבההתורה
 הוא מצותה אם משא"כ במשנה. כמבוארלהם
 על רק היא המצוה ע"כ וקימה שכיבהבלא

 מהראוי כן אם ולילה היום זמניהשתתת
 שנתנה התמיד לזמני מכוהיה המצוהשתהיה
 כמשארז*ל ולילה היום לזמני המצוההתורה
 הלילה עונות ועל היום עונות עללכפר

 ומשם חצות עד רק הוא הבקר תמידואעפי*כ
 שתהי' ומהרשי הערב לתמיד שייךואילך
 היאין כיון הללו בזמנים ג"כ ק"שמצות
 למינקט היל וא*כ הזמן על רק  בפעולהמצאה
 הנכון הסדר מטעם תחילה בקר ובערבבבקר
 יוצרינו מצות לדמות היאין ס*ל וביהכמש"ל

 לזוזע
 במצוה לעוסק פרט בביתך בסחבתךגלח'

 אמרו מכאן לחתן פרט בדרךובלכתך
 מובן. אית אמרו מכאן וכו' הבתולה אתהכונס
 קבלה היה הברייתא המסדר התנא דה*קוניל
 בשבתך דרשו דקא הקודמים מדורותבידו
 בדרך ובלכתך במצוה. לריסק פרטבביתך
 את כונס אפ"1 ואפצור סתם לחתןפרט

 בדברי ודקדקו האחרון הדור ובאוושלמנה
 אח הכונס דוקא דע*כ והוכיחוהראשונים
 הכהסב גזירת סתם הדבר היה דאילוהבהולה
 חתן הנה ק"ש. יקרא לא במצוה העוסקדכל
 מיוחד לימוד לן ולמה וצא במצוה עוסקג"כ
 פטור במצוה עוסק כל לא ע"כ אלאלחתן

 בעינן ותרווייהו טרדא עמה שיש במצוהרק
 שנס אפילו דחתן סדנא ממילא זטרדאמצוה
 בזה דהמעשה הזה. בכלל יהיה לאבתולה
 טרדא וסד*א דמחשבה טרדא רק טרדאאינה

 לימוד צריך ע"כ טרדא יקרא לאדמחשבה
 ועכ*פ היא טרדא המחשבה טרדת דגםמיוחד
 במחשבה אפילו וטרדא מצוה בעינןתרוייוו
 הכונס הוכיחו האחרון הדור אמרו מכאןממילא
 אפילו טרדא שום כאן ראין חייב האלמנהאת

 טרדא בלא דמצוה וקחזינן מצוה רקבמחשבה
 פסוקא בחד ליה מסגי קא מדלא שטרתאינה
 דקא כיון הראשונים החכמים על קשיאוחוי

 במצוה משא"כ דירך. בשבת בשבתךדרשו
 עמה שיש מצוה דוקא דבעינן שפטומהיכן
 מצוה בכל הוא הכתוב גוידת דילמאטרדא
 בשבת להורות רביתך מיתורא דדרשוי"ל
 קא הבית טרדת לאדם שיש בביתךדידך

 תתבונן וזה פטירת במצוה וכה"גמיחייבת
 דקא הוא בעלמא מיעוטא אלא רשייבדברי
 דהא תמוהין דבריו דלכאורה מבית"ךדרשינן

 ובלכתך משבתך רק מביתיך כלל דרשינןלא
 לחתן פרט בדרך ובלכתך ע"א י"א דףגמ, י ניחא דברינוולפי

 ארץ דרך בעלמ*ה גביר דריךבדריך
 מיעוט שהוא הגם לחתן פרט בדרךרבלכתך ינ"ל

 יש עכ"ז דקרא. מיתוראסתם
 דוקא ממעטינן דקא שפטו מהיכןלהתבונן

 ולפי"ז בעלמה גבר דרך ג"ש בתורת י"לחתן
 ממעטת מדקא רצ*ל אמרו מכאן ג"כיצדק
 גבר דרך מג"ש ע"כ בדרך ובלכתך מןחתן

 והיה כמד"א דוקא בתולה ועלמהבעלמה
 המסקנא לפי ולפי*ז לשאב. היוצאתהעלמה
 )חת0 דמצוה הא וכו' דידך בלכת ובלכתךהיק

 )דרך בדרך פטירת( חתן מצות לאיזהפטירת
 י נ"ל דמצוה אפטורא בדרך וקאי בעלמה(גבר
 כלום עדיין ידע לא דהמקשה משמעמאי

 כל ובלכתך בשבתך ממשמעותמהיכן
 כאשר המסקנס לפי פירשנו ואנחשהנ"ל.

 ייתבאר
 ובלכתך בשבתך ברש"י עייז דרךכי

 לפי גם דבאמת לדרךהוקשו



תעלוזנה ע"א י"א דףמאימתימגידקטז

 דהוא סוברין היו בכאן רק מבדרךהממקנא
 ו לפטוראהיקש

 דידך בשבת וכו' בשבת רחמנא לכתובא"כ
 להיות אבל אל"א הל"ל פשוטו לפיוכו'

 וכמש"ל בדרך מן ג"כ הוא הלימוד בעתגם
 דמצוה הא מיחייבת דקא הוא דידך בלכתדה"ק
 גבר )דרך בדרך חתן( )ובאיזה פטירת)חתן(

 לחיובא רק בדרך מן ג"כ למידק א"כבעלמה(
 אל"א קאמר לא ע"כ חייב האלמנה אתדהכונס
 המקשה כתבנו כבר וכו' כונס אפי* הכיאי

 בעינן דתרוייהו למד דהתנא עדיין ידעלא
 לתנא לו יצא מהיכן וכמש"ל וטירדאמצוה
 כתידוצא אמרינן אי דבשלמא הכי איופריך
 דעל ניחא וכו' רשות דרך מה דרך כידר*פ
 דדרך ר"פ למד מהיכן להתבונן צריךכרחך
 הגמ' כקוששת וכו' עסקינן לא מי הוארשות
 בפתח בדרך מדכתיב למד דר"פ ע"כאלא
 שהוא רשות דרך היינו ורגיל הידוע דרךמשמע
 עסקינן לא מי הקשה והמקשה ברובתמידי
 לבאר דבא משמע אדרבא בפתח בדרך מדכת'וכו'

 ברשיי )עיין דמצזה אפילו שיזדמן דרךבאיזה
 הכ"י א"י מקשה ולפי"ז נסו( הר"ת לךפ'

 רשות בדרך מן דנשמע דר"פ כס"דבשלמא
 גבר דרך ג"כ ודר"ך פטירת דמצוה )דידך(הא
 אבל זה בכלל אינו האלמנה את הכונסוכו'

 בשבת ובלכתך בשבתך מן סתם דדרשתהשתא
 את כונס א"כ וכו' דמצוה הא וכו'דידך

 ט*ז רף בתו' )עיין הוא מצוה נמיהאלמנה
 . אחר( באופן הכי אידפירשו

 וכו', אפילו טירדא משום אי וכו' שרידהאי
 יכול היה הרי מקשה מאילכאורה

 בשבת למד דהרי דמצוה טירדא דמיינןלירע
 סובר היה המקשה אבל וכו' דמצוה האדידך
 רמצוה הא רידך בשבת בשבתך דריש קאדהכי
 פטירת מ"ט לטעם דריש קא דביתך ויתוראוכו'

 בישוב בביתך דבעינן משום דמצוהבשבת
 לו השיב והוא בביתו. הבית כבעלהדעת
 שהוא הבית דטירדת שמעינן מביתךאדרבה

 ; בעינן ותרוייהו פוטר אינורשות

 וכו' פאר דבעי זכיון וכו' אלמא בד"הרשיי
 מעמא זהוי ל"ל שהקשו בתוס'עיין

 הגמ' לשון דהרי כן לפרש הוצרך רשייוכו'

 כהיס' ואי וכו' שנא' פאר בהן נאמרשהרי
 ליחזקאל נאמר שהרי התפילין מן חוץהל"ל
 לומר רוצה הגמ' ע"כ אלא עליך חבוריפארך

 פאר לתפילין קרא ליחזקאל בדברודהקב"ה
 וכו' בימי הנחתן איסור טעם לו להודיעכדי
 יום דאחר הדין להודיע בדי התוס' כרבריוגם
 פואר נילף דלא היכי וכי להניחן מיתרהא'

 , מתפיליןמצות
 ובחילופי במהרש*א עיין וכו' ההוא וב"שגם,

 דל*ג מרש"י נרא" ולפענ"דגרסאות.
 וכו' וקורין ומטין וכף וקורין עומדיות"ר ילי'

 קורין אמרו ולא לישנא הךמדקאמרי
 דמותר דקמ*ל משמע ובהטיה ובישיבהבעמידה
 בתחילה זקוף שהיה בתחילה אפילולהטות
 כשצריך להטות מותר דערבית ק"ש זמןוהגיע
 לעשות יתכוין שלא ובלבד וכיוצא לנוחלכך

 ,כב"ש
 מאי לכאורה כב"ש ראב*ע הטיה בד"הרשיי

 רהרי מאד ניחא ולפמ"ש בזהבעי
 זקוף היה אפילו וקורין מטין ג"כ סבר*יב"ה

 )ובן בב"ש מכוין אם הקפידא אבלמקדם.
 היה וזה ב"ש( כדברי לקרות והטיתיאר"ט

 לו שאמרו לאחד למה"ד משל לך אמשולגנח' י כביש מחכוין שהיה ראב"ד עלהקפידא
 אין לכאורה הזה המשל ובו'. מגודלזקנך

 ויעבד חז"ל אמדו דהנה לפרש ונ"ל שחרלו
 כש"ץ הקב"ה שנתעטף מלמד תקרא ע"פ,.,

 הזה כסדר לפני בני יקרחו אם למשהואמר
 בלא שנצטוינו זקן פאת רמצזת ידוע והנהוכו'.

 מדות י"ג נגד הוא עליונה קרושה הןתשחית
 להשחית ך!זלילה מרומים בגבהי רחמיםשל

 בתער רק לוקה דאינו )הגם סם ע"יאפילו
 ישוער( לא אשר הוא גדול איסוראבל
 )דייקא פניו על י*י ויעבר ג"כ הנרצהוהחש
 כשחץ הקב"ה שנתעטף מלמד זקן( פניםהדרת

 למשה ואמר זקנו( נתמלא דבעינן כש"ץ)כביכול
 שיהיה ממש הזה כסדר לפני בנת יעשואם
 אני מהם אחר שום ישחיתו ולא ת"ד י"גלהם
 פאת הממנחיתים דעת הקלי ואותן וכףמוחל
 הדברים רואין באמרם לנפשם מקילין הנהזקנם.

 הזה כסדר לפני בניי יעשו אם רקכמשמעם



 וק'תעלרמה ע"א י"א דףמאימתימגיד

 רוצים ואינם מדות הי"ג בקריאה רקהיית
 דלב*ש בכאן הענין כ"ה כמשמען הדבריםלקיים

 ולב"ה ממש שכיבה בשכבך כמשמעןהדברים
 לאחד המשל ראב"ע ז"ש שכיבה בזמןרק

 לך וטוב אשריך מגודל זקנך לושנתמרים
 משיב והוא כמשמען. הדברים מקייםשאתה
 לקיים הצורך מן אין כי המשחיתים כנגדיהיה

 : נכון והוא כמשמעןהדברים

 שנזקפתי מה רצ"ל ב"ה נדברי עשיתיאני
 כב"ה עשיתי הנה מוטה שהייתיהגם
 וכו'( טוב מהיות משום בזה )ואין כמותםדהלבה
  הוא במקרה לא רצ"ל ב"ש כדברי עשיתואתה
 רואה אני כן כי כב"ש לעקרות נתכונת רקלך

 רצ"ל עוד ולא אסור ודאי וזה שלךבמשל
 גם )ממילא כב"ש לעשות נתכונת לא אםאפילו
 זקוף הי' אפילו וקורין דמטי*ן מודיםב"ה

 ודאי רצ"ל מעיקרא ואתא דמטא ה"מוכמש"ל(
 מעיקדו ואתא מטא לא )ב"ש( אפילו ס"לב"ה
 יתכוין שלא ובלבד ק"ש בשעת א"ע הטהרק

 קאי מילי ההני רק כמהג'ל כב"שלקוטות
 בית דירן בנידון כאן דפין ה"מ דידןאעובדא
 כיון הכא אבל מעיקרא ואתא במטומיחוש
 אמרי מוטה והשתא זקוף הייתי השתאדעד
 וכו' התלמידים יראו שמא ס"ל כב"שש"מ
 הגמ' דברי לך ידוקדק אלה דברינוועפ"י
 בסמוך: להלן יתבאר כאשר רשייודגרי
 דבמטין מטין להו אית נמי ב"ה בדיהרשש

 וקורין מטין לעיל כששרינן שרינמי
 וכו'. יראו אני נזקפתי לא אם וכו' עכשיואבל
 למימר ל"ל ר,ם"י בדברי להתבונן ישהנה
 וכו' כדאמרינן שרו נמי דבמטין יתרשפת
 אם אמר ועוד וכו' לעיל כדאמרינן סתםהל"ל
 יראו הטיתי ועכשיו סתם הל"ל אני נזקפתילא

 הגמ' רבדי לממ"י תיקשה אבל וכו'התלמידים
 אמרי וכו' והבתא דעד כיק הכא אבלאומרו
 וכו'. התלמידים יראו שמא ס*ל כב"שש"מ
 לעשות אסור הנה זה חמש בלא אפילוהנה
 שפירגנתי מה לפי אבל רש"י וכמ"שכב"ש
 בתחילה מטין אפילו שרו ב"ה דבאמתיונח

 כזה בענין רק וכמש"ל מדבריהםוכדמשמע
 הטה והשני מקדם מוטב היה אחד הדורשגדול
 לעשית יתכוין לא אפילו קיש בשעתבמכות

 נמצא הלכה התלמידים שיקבעו חשש ישבב"ש
 מתכוין היית לא אפילו כמ"ש הוא עודהול"א
 אפי' שרי כונה בלא כזה דבענין כב"שלעשות
 נמי דבמטין רש"י וז"ש מעיקרא מטהבלא
 אפילו אסור דידן בנידון אבל והבן ודוקשרי

 : שנ"ל מה זה כב"ש נתכויןלא
 עשה ב"ה כדברי עשה יחזקאל ר' תניגמ'

 ס"ל לא דר"י ס"ד וכי להתבונןיש
 המשנה( בדברי ועמ"ש בתוס' )עיין כב"הדהלכה
 ואלא עשה כב"ה עשה אומדו על יקשהוביותר
 כב"ש עשה דה"ק יפרש ויש יעשהכמאן
 כב"ש לעשות בכונה לכתחילה  הטהאפילו
 כביה עשה ק"ש י"ח יצא עשה שכברביון
 ובהגיע מעיקרא ובא מוטה שהיה הייתעשה
 מודו נמי דב"ה כיון ומד"א נזקף ק"שזמן

 ב"ה זה במזיי במכוון נזקף והוא וקוריןדמטין
 וכענין וכו' טוב מהיות באפשר מודונמי

 יחזור לב"ה דס*ל במזיד בברהמ"זשאמרו
 מעיקרא במוטה אפילו כב"ה עשה קמ"ללמקומו

עשה
 להזור וצריך כלום ולא עשה לא אמר יוסףר'

 ן התוס' כונת וכיהולקדות

 מיתה חייב ב"ש כדברי עשה אמררנב*י
 דיצא דמודה אפשר ק"ש לעניןאבל

 יוסף ור' יחזקאל דר' ג"כ וי"ל בהיפך אוי*ח
 רק  פליגי לא )התיגהו מיתה  דחייב  ליהמודו
 ליה מודו מיתה חיוב לענין אבל י"ח יצאאם

 דאמרו ורבנן ר"ט אמתניתין יפלגו לאדודאי
 אמר רנב*י דקאמר והא במתניתין( ועמש*ללו

 פליגי דודאי לומר אפשר רנב"י אמרוהליל
 ס"ל דאם ק"ש י"ח יציאת לענין מינייהואחד
 עשה ומ"ק יוסף ר' אדברי קאי י"חדיצא
 ואי יצא ק"ש ידי אבל מיתה חייב ב"שכדברי
 ר' ]אדברי די"ח( ואדבר קאי יצא דלאס"ל

 מיתה חייב ב"ש כדברי עשה וה"קיחזקאל[
 להלן אי"ה יתבאר ועוד דיצא לומד סידוהתיך

 : ורא*ש הרי*ףבדברי

 הר"מ פה ע"כ וכו' רי"ח תני בדיהתרס'
 קיימת לא מדקאמר הכי מדמהדקא

 תוס' בפסקי עיין וכו' הדין דמן אע"גוכו'

 וקיים למצוה סייג חז"ל היסיפו אם מזהדכךכח
 י*ח אף הסייג עש" ולא תודה כדיןהמצוה



תעלומה כליו ונתראו הדי*ףמאימתי,מגידקיח

 בפרמ*ג בזה ועיין יצא לא דאורייתאהמצוה
 י הכוללת בפתיחהלאו"ח

 בגמ' במשנה עמ"ש ויקראו יטו משנההרי"ף
 דגם רבים בלשון גרס ז"לוהרי*ף

 ב"ש לדעת בהטיה לקרוו* מחויביםבצבור
  תלמידיהם שהיו ישמעאל ור' מראב"עונשמע
 להחמיר לסברתו ראבאע הטה ואעפ"כעמהם

 יכב"ש
 תץ'. ב"ה כדברי עשה ב"ש כדבריהערשה

 ב"ש כדברי העושה אמר יוסףור'
 ב"ש כדברי ומרה ובגמ' כלום ולא עשהלא
 מסוכה דהביא יוסף ר' מראיות ידקדקוכו'

 וכו'. נוהג היית א"כ יוחנן לר' ב"שדאמרו
 עשה לא כביה דעשה היכי כי ראיה משםוהנה
 עלייהו פליגי בזה גם והנה וכף לב"שכלום
 והנה דבר אמרו לא ב"ש זקני דגם ואמרוב"ה
 הגדול רבינו שפט ע"כ והבן כב"ה הלכהדודאי
 דאמרו יאמרו וב"ש כלום אמרז שלאיאמרו דב"" שהיה במעשה יחלוקו לא דודאיז"ל
 דבאמת קשוט תרווייהז אבל זכז' הייתא"כ
 כעת הנעימית המצוה על כלום לו אמרולא

 אמרו אבל עשוי שעשוי מה ודאי אחתבפעם
 לעבור מנהגך וכן הימים כל נוהג היית א"כלו
 ובזה מימיך סוכה מצות קיימת לא דברינועל

 קיימת לא נוהג היית א"כ אומרםמדוקדק
 תמיד דרגיל למאן רק משם ראיה אין וא"כוכו'

 כרחך על לב*ה כלום עשה לא כב"שלעשות
 ברגילות עוודה היינו ערוה( ~לא העושהדגרסינן
 דאל*כ כך גרסינן ריאח בדברי גם ע"כולפי*ז
 דפ' מקושיא גם לנו יונח ובזה פליגיבמאי
 ואשכח כב"ש למקומו דחזר מהך דבריםאלו
 כב"ש יחמיר אם אחת דבפעם דדהבאיונה
 בדברינו גם לט יונח עלפי"ז קפידא. בזהאין

 קפידא אין אחד דפעם נראה העוויהרנב"י
 דר*ט מקירה שנינו שלימה משנה והריכלל(
 ראיה אין דר*ט דממעשה סוברים דאינהווצ*ל
 ע"כ הצור בעזר מהלסטים דניצל  חזינןדהרי
 רנב*י ראית מהו לפי"ז וכ"כ מיתה וריבאים
 נסתכן אחת דבפעם מדחזינן הוא דראייתוצ"ל
 י"ל תה מיתה חייב ברגילות כן העושהש"מ
 . וכר והיתי אחת פעם דגרם הרפיש בכונתג"כ

 יחרב כשהיה וכו' אמר ורנב"י יונהרבינו
 מדברי דנשמע עמש*ל בתחילהמוטה

 שלא רק בתחילה אפילו וקוריז מטי*ןב"ה
 לשון הריעף מ"ש יונח נמי ובהא וכףיתכוין
 כ"ז לקצר ועת עשה( )לא ברגילותהעושיה

 י להתלמד רק להלכה לאכתבתי
 אות שהעג ע"ב ז' דף גליו תושאיברוצף

 מי עמרם ר' בשם כתב והראב"דג'
 ולקרות  יווצב  יסךהג4 לעמוד להחמיררוצה
 עכ"ל, עבריינא ונקרא עביד יאות לאמעומד
 וכף ורעי בראב*ע מעשה דידן בגמ'הנה
 זכך שהגיע כיון זקוף וראב"ע מוטה ר"יוהי'
 היה לפי"ז הנה וכו', רעי וזקף ר"א הטהק"ש

 בכהונה, דר*ט מעשה וכן דלילה בק"שהמעמיה
 ב"ש כדברי א"ע זהטה דלילה. בק"ש היההנה
 ורוצה ביונדב דיום לק"ש ראיה זה מכלואין

 ית' השם כבוד מפני לומר דיש לק"שלעמוד
 וכדאשכחן לעמוד מחמיר הנה ואחדותו.ויחודו
 רות ממש שתצא שזכה מואב מלךבעגלון
 סיפור בירושלמי מיהו השם לכבוד שעמדעל

 בראב*ע מעשה אחר באופן הנקלהמעשה
 הגיע זקוף וריי מוטה ראב*ע והוה וכףוריי
 משמע וכו', רני והטה ראב"ע נזקף ק"שזמן

 זוקף ראב*ע והיה דקם בק"ש היהשהמעשה
 א"ע רני והטה כב"ש בעמידה לקרוא כדיא"ע

 מוכח הנה כב"ש לעליזת רשאין שאיןלהראות
 ועובר במכוון. לעמוד אסור היום בק"שדגם
 ובתלמודא עבריין ונקרא ב"ה דברי עלבזה
 דיום דבקתה דסברי נראה זה ביארו מדלאדירן
 דידן תלמודא כדאיפלגי ולכאורה קפידאאין
 כיון ומיהו דידן כתלמודא הלכה הירושלמיעם
 להחמיר יש דידן מתלמודא בפירורי מוכחשאין
 ואעפש לק"ש. יעמוד לא יושב באםבדבר
 נזכר שאין כיון עבריינא לקרזתז שלאחוששני

 . דידן בתלמודאהדבר
 עכול מיושב שמצותה בו לגעור וצריךשם

 האריז"ל וכתבי הזהר דברי עפ"יודאי
 וברכותיה דק*ש מיושב דוקא מצותהודאי
 לפי אהילו ונ"ל הכסא עולם הבריאהבעולם
 בזה ונאין הלק מיחשב דמצותה י"לפשוטו
 הכא דיקאני ההים לכבוד דעומד לומרשייכות
 היא ומצוה כב'8 לעשות כדי מיושבדמצותה



קיטתעלומה ע"א י"א דףמאימתימגיד
 וכוי, זקנך וכו' אביך וואל וכף תסורלא

 השמיט ויקרא יטה בערב בשיא משנההרא*ש
 דקדקה ומשנתינו ס*ל אפשר אדםכל

 אדלעיל דקאי נטעה דלא חיכי כי אדםכל
 )וס"ל וכו' הפסיד לא ואילך מכאןהקורא
 אערבית קאי ואילך מכאן דהקוראכרשיי
 דע"ז סוברים דהיינו כתריי( ודלאושחרית
 שאינו הואיל בערב ואילך מכאן הקוראקאי
 פעולה שיראה כדי ויקרא יטה שכיבהזמן

 פעולת יראה ובבקר השכיבה פעולתבעצמו
 כל יעל להורות אדם כל אמר ע"כהעמידה
 בבא דהך דס*ל למאן ממילא נאמראדם

 מיותר אה?חרית רק קאי לא ואילך מכאןהקורא
 לזה קודם דמיירי להרא*ש ממילא אדםכל
 כל הביא לא וברכותיה מאחרית ק"שבדין
 ויקראו יטו רבים לשון דגרם למאן וכןאדם
 הקודמת במשנה דהרי טעות חשש באןאין

 לפרש ונצטרך הקודא מיתנייא יחידבלשון
 ושאר במשנה. שכתבנו כמו אדם כלדקדוק

 1 בטשנה עמש*להרקדוקים

 עשה אמר יוסף ור' וכו' עשה רי"ח תנישם

 פליגי ולא דס*ל נרצה וכו' הערצהוכי
 עשה לא כב"ש בדיעבד עשיה אמר יוסיהר'
 קשה אפילו ולקרות לחזור ומחויב כלוםולא
 סברי ב"ה דגם סובר שהקה דהיינו בשוגגכן
 העשיה אחר דבר לנו יסביר ורנבאיכן

 ולא ס*ל הכי דב*ש שיודע כב"שלכתחילה
 וכף מברך בשחר בדצ'ה רשיימתניתין י והבן וכר יודי אינו אם משא"כ וכו' חייבב"ה

 שבע ירושלמי בברכותכדאמר
 עכ"ל הללחיך ביום שבע ע"ש הללוברכות
 שפל רשיי בכונת הראשנן בקונטרסעמ*ש
 והיה יזר קצרה הגהת ארוכה אחתבמשנה י לך ויונעם המשניות על בספרי ועמ*שכן

 המתניתין בפירוש לפניך הנהברכה(
 פירוש פירחחים. ג' קצרה ומחת ארוכהאחת
 מסחרית דערבית שלפניו פשתים דקאיא'

 קצרה והשניה בברוך וחותמת שפותחתהראשונה
 הרמב*ם פה והוא בברוך פותחתשאינה
 שלטהריה פשתים דקאי ב' פירושוהרע"ב.
 מענינים בה שיש ארוכה ואמונה אמתדערבית
 לגבה קצרה הזשכיבנו מהשכביט יותרהרבה

 רק דקאי ג' פירחח ברשיי. אחת טסחאכיה
 ארוכה בין יאמרנה שירצה דכמואאמת

 פי' והוא קצרה בין דברים()באריכות
 דברי ג"כ לפרש יש וכן ר"ת בשםהתוס'
 הוא החילוק רק הראשונה הנוסחא לפירש"י

 אמת בין אהשכיבנו גם קאי רש"ידלדברי
 בהם יאריך ירצה אם השכיבט ביןואמונה
 בתר"י וכיה בהם יקצר או דבריםבאריכות

 ורע*ב דלהרמב*ם חילוקים לפניך הנהע"ש
 ואם בברוך שסתמת כשפותחת מיקריארוכה
 קצרה מיקרי ברוך אחת פעם רק בהאין
 הוא האריכות דהעיקר נראה שלהרע"בלהגם

 שייכת החתימה גם בודאי עכ"ז בברוךבפתיחה
 קצרות אבל אי"ה( נבאר כאשרלאריכות
 וקצרה לארוכה יכונה לא תלשון ואריכותהלשון
 קצרות מיקרי וקצרה ארוכה ותוס'ולרש"י
 וחתימה פתיחה בשביל אבל ואריכתההלשון

 : לאבברוך
 לחתום שלא בברוך לחתום בד"הוברשיי

 וזה והמצות הפירות ברכתכגון
 כגון לקצר שאמרו מקום בדיהובתום, ועמש*ל כהרמב*ם ודלא הרע"בכפי'
 אין המצות ובברכת הפירותבברכת

 הביא לא ז"ל רש"י הנה עכ"ל להאריךלו
 בנידון רק והמצות הפירות ברכתלדוגמא
 צריך לא וקצר בארוך אבל בברוךהחתימה
 כפשוטו הוא דהפי' לשיטתו דאזיללדוגמא
 אבל מהתקנה ברכה שום יקצר ולא יוסיףשלא

 חדש ענין להוסיף דמותר דס*ל התוס'לשיטת
 הביאו הרבה מענינים זה בלא בה שישבברכה
 שיוו בברכה רק הוא ההוספה מאיסורלדוגמא

 , נ"ל אחד ענין רקבה
 יצא ומהיכן הפירושים על לחקור נבאועתה

 ומיאן כך לפרש מהגחונים אחד%ל
 הרמב*ם מיאן קצרה ואחת ארובה נאתתהנה י אחריםבפירושים
 דקאי דסברי התוס' בפירושוהרעיב

 ציצית פ' יאמר אם ארצה ואמונה אאמתרק
 פ' יאמר לא אם קצרה ואמונה אמתיתחיל
 אתיא לא דלפי"ז וכו' מודים ויתחילעיצית
 בלילה. ציצית פ' לומד א"צ כמיד רקמתניתין
 ולא בלילות יצ*מ מזכיריו דמתניתיןוסיפא



תעלומה ע"א י"א דףמאימתימגידקכ

 אחר דבר ע"י דמזכירין היינו זוכריותני
 רישא ותהיה התוי"ט כמ"ש ציצית פ'היינו
 דבאמת ס*ל באפשר )מיתוסי תנאי בתריוסיפא
 סתם רק ציצית פ' ע"י הכונה איןמזכירין
 במחשבה דסד"א זוכרין תני הלא והאיצ"מ
 יצדק ובזה הרמ"ז( בשם לקמן אי"הכמ"ש
 מזכירין דלקמן במשנה והרע"ב הרמב"םשפי'
 ע"כ זה שפטו ומהיכן ציצית פ' דהיינווכו'
 מיאן נמי ומס"ה מזכירין דדייקי התויאטכפי

 בנוסחא רש"י ידעת שפירשנו בפי'הרמב"ם
 ופירשת קאי הערבית לאחריה אשתיםהראשונה
 פי' )וכ"ה קצרות בין ארוכות בין כתוס'הכונה
 וקצרות ארוכות למיתני ה"ל דא"כתר"י(

 בפירוש ומיאן רש"י( לדעת זה לתרץ)ועמש"ל
 קצרה ואמונה אמת ארוכה ב' בנוסחארש"י

 התוס' קושית לו דהזקשה משוםהשכיבנו
 ניחא לא עכ"ז רש"י לדעת הכל דישבנו)הגם
 אשחים דקאי לומר ע"כ ותוס'( להרמב"םלהו

 טפי בחדא שייך וקצרות ארוכות ומהושלפניה
 תלוי וקצרות דהארוכות לומר ע"כמאידך
 בין אערב בין וקאי בברוך וחתימהבפתיחה
 אחת בבא דהכל בסיפא מברך ל"ג וע"כאבקר

 ואחת ארוכה אחת שהכריח וכיוןוכמש"ל
 ממילא בברוך וחתימה פתיחה הכונהקצרה.
 זכו' להאריך שאמרו במקום אח"כ מ"שג"כ
 בלחתזם והנה בברוד. וחתימה פתיחה הכונהג"כ

 חז"ל ציוו אם כפשוטו הרמב"ם מפרשלפמש"ל
 להאריך רשאי אינו הברכה סיום בכאןשיהיה
 וכוי להאריך ציוו ואם ותחנונים בשבחעוד
 בברוך מחתימה דמיירי הרע"ב בפירושומיאן
 מפתיחה ע"כ ולקצר דלהאריך רס"למשום
 הברכה דתהיה סברא דאין מיירי ביחדוחתימה
 לא אפילו לבד בברוך בפתיחה ארוכהנקראת
 ארוכה וברכה הפירות ברכת כגוןתחתום
 בברוך תחתום אפילו רבה אהבה כגוןבלשון
 עד תקרא לא דארוכה צ"ל וע"כ קצרהתקרא
 תחתום ולא תפתח ואם בברוך ותחתוםתפתח
 וא"ע קצרה נקראת תפתח ולא תחתיםאו
 שאמרו מקום וכו/ להאריך שאמרו מקוםבבא
 בברוך והחתימה הפתיחה בו נכלל וכו'לקצר
 המע"ב כפי' דלחתום הבבא לפרש א"אוא"ע
 לפרש וא"א הקודמת בבבא הדברים נכללודכבר

 פותחין שאינם בברכות מיירי דסיפאנמי
 לחתום שאמרו במקום ואמר חותמין רקבברוך
 דהאיך פשיטא דזה לחתום שלא רשאיאינו
 בפתיחה לא ברכה אין אם ברכה בשםתכונה
 לחתום שלא תצדק לא הסיפא וג"כ בחתימהולא
 )עיין כזו ברכה מצינו היכן וכו' רשאיאינו
 למשמר שאומר היוצא במשמר לקמןבתוס'
 לפרש וא"א וכוי( שם שמו ששיכן מיהנכנס
 לחתום שלא רשאי איט בברוך לחתוםדה"ק
 אינו לחתום בזה"ל הל"ל דא"כ לפתוחרק

 נפואר לא ע"כ וא"כ זכו' לפתוח לפתוחרשאי
 )וכמש"ל הרמב"ם כפירוזם רק פירוזם שוםלנו

 מה זה לפירושו צ"ע אבל לדעתיפירושו
 "חולים על להתפלל שמ"ע בברכתשמוסיפין

 יש הלשון בנוסח וכן וכיוצא מזונות עלאו
 מאריך וזה מקצר זה המנהגים בין רבחילוק
 בסיום דוקא הוא הקפידא דעיקרוהנראה
 ומיאן כהרמב*ם הכל פי' ז"ל הרע"בוהנה י שנ"ל( מה זה קפידא אין באמצע אבלהברכה

 לסברת כמ"ש אחריםבפירושים
 הרמב"ם בפירוש מיאן בלחתו"ם רקהרמב"ם
 שמ"ע בברכות דמוסיפין דעלמא סוגיןמדחזינן

 לו הונח )ולא שונים פיוטים מוסיפיןוגם
 בברו*ך לחתמם פי' ע"כ שכתבנו(.בחילוק
 לארוכה כהרמב"ם ס"ל ודאי דבריוופירוש

 חסר יאם בברוך ותחתום שתפתח עד תקראלא
 נכלל הכל זה וא"כ קצרה תקרא מהןאחת

 רק הוא דלחתו"ם הסיפא וכונתבהריש"א
 וירצה בברוך בלבד חותמת באם היינובקצרה
 דמצינו וס"ל רשאי אינו לחתום שלאהוא
 אנשי והוא כלל ברוך בה שאין כץברכה
 ששיכן מי הנכנס למשמר אומרים היוצאמשמר
 ולא בתחילה לא ברוך בה אין והנה וכו'.שמו
 בתוס' )עיין לה יקרא ברכה ואעפ"כבסוף

 ס"ל ע"כ והרמב"ם זו( קושיא שםשהקשו
 הספר רק בברו"ך ודאי היתה שם דגםלפי"ז

 : במקומו ועמש*שקיצר.
 והרע"ב הרמב"ם בפי' מיאן ז"ל רשיילהנה

 קאי דאי קצרה ואחת ארוכהבאחת
 היל הכי וערבית דשחרית שלפניהנבעתים
 לפניה שתים מברך ובערב בשחרלמיתני.
 מברך בצוחר ולאחריה קצרה ואחת ארוכהאחת



קכאתעלומה ע"א י"א דףמאימתימגיו

 אמאי ע"כ הכי תני ומדלא שתים ובערבאחת
 )ומש"ס דערבית לאחריה דהיינו קאי לףדסמיך
 וכמש"ל( שפיר יצדק לדעתו מבריךהגירסא
 קצרות ע"כ בברוך פותחת אינם שתיהןוהנה

 ואריכות לשון קיצור כפשוטו הואוארוכות
 אאמת רק דקאי התוס' בפי' מיאן והנהלשון.
 אולמא מהו קאי לי' דאדסמיך כיוןואמונה
 היכי כי לפרש ה"ל מהשכיבנו ואמונהדאמת
 בש"ס להאמוראים ה"ל עכ"פ או נטעהדלא
 הראשונה הגירסא לפי מפרט ע"כ הדבר"פרש

 כמו לאומרם דרשאי שתיהן על דקאי)לדעתי(
 ולפי באריכות. או לשון בקיצור אושירצה
 ארוכה השניה בנוסחא מיאן הזאתהנוסחא
 התוס' קושית סיתום השכיבנו קצרה ואמונהאמת

 כמש"ל התוס' קו' ל"ק הראשונהולנוסחא
 מיאן שניה ולנוסחא כמש"ל התוס' בפי'ומיאן
 ה"ל דא"כ שתיהן על דקאי הראשונהבנוסחא

 וקצרו*ת ארוכו"ת דבים לשחלמיתני
 כמש"ל( לתרץ יש ראשונה )ולנוסחאכמש"ל
 כפשוטו מיקרי וקצרה ארוכה דלדידיהוכיון
 לקצר וכו' להאריך שאמרו מקום אח"כ גםא"כ
 לחתכים לפריט צריך ממילא כפשוטו הואוכר

 קשה )אך רישא היינו כפשוטו דאיבברו"ך.
 לפתוח ונאמרו מקום נמי הל"ל דא"כלפירושו

 ואפשר שנא דמאי וכו' אינו לפתוח שלאוכו'
 לשעת רשאי אינו בחתימה דאם במכ"שדנשמע
 מלכות ג"כ בה דיש בפתיחהמכ"ש

 נ""
. 

 והרעיב הרמב"ם בפירוש מיאש "תוס'רקונה
 נוסחא בפרש"י ומיאנו רש"י לדעתכמ"ש
 בנוסחא בפירש"י ומיאנו כקושיתםשניה

 וקצרות ארוכו"ת למיתני ה"ל דלפי*זראשונה
 1 ואמונה אאמת רק דקאי פירשוע"כ

 עפ"י דמתניתין סידורא לבאר נבאומעתה
 הכל הנ"ל רברבי אהיליפירושי
 יעדנו, כאשר זו אף זו לאבדדך

 להאריך שאמרו מקום הרמב*םלפירמת
 רשאי אינו בברו"ך( ולחתום)לפתוח

 זו ולא ברו"ך( אחת פעם לדלג )היינולקצר
 אלא הש"י בשבחי לקצר רופאי דאינובלבד
 א' פעם רק )לומר לקצר ונאמרו מקוםאפילו
 דאינו בלבד זו )ולא להאריך רשאי אינוברוך(
 שחז"ל כית לבטלה השם את להזכיררשאי

 חומרא דיש שא"צ בברכה כעת לזוכרו ציוולא
 )הברכה לחתום אפי'( אלא וכו' תקואדלא
 הדברים( ולפסוק בכאן לקצרה חז"לשציוו
 את מזכיר שאין )הגם לחתום שלא רשאיאינו
 בלבד זו ולא תשא דלא חומרא כאן ואיןהשם
 שלא מה הש"י בשבח להרבות רשאידאינו
 לכולהו סימתינהו לו דאומרים משום חז"לציוו
 )שציוו לחתום שלא אפילו( אלא דמרךשבחי
 לקצר ירצה והוא בברכה שבח להרבותעור

 אין )כי לחתום שלא רשאי אינו הנ"ל(מטעם
 כמו הראשזנות הבבות ב' הרע"ברלפירוש י חז"ל( שטבעו ממטבע לשנותלנו

 רשאי דאינו בלבד זו ולאלרמב"ם
 )אפילו אלא תשא דלא חומרא משוםלהאריך
 דהיינו )בברוך לחתום רק( שאמרובמקום
 ממילא ולחתום לפתוח ציוו ולא קצרהברכה
 ית' בתואריו בכאן לקצר חז"ל כוונתהיתה

 שלא ג"כ מה"ט הוא ירצה תשא דלאמהאגרא
 )ולא לחתום שלא רשאי אינו בברוך(לחתום

 לא כזאת יעשה דאם רהבני דאינו בלבדזו
 בפתיחה לא ברוך בה קפאין כיון ברכהתקרא
 )כגון לחתום שלא אפילו אלא בחתימהולא
 בברוך לאומרה הוא ירצה היוצא המשמרברכת
 אין בי לחתום רשאי אינו ברכה( שתקראכדי

 1 חז"ל שתיקנו מה אלאלך

 להאריך שאמרו מקום ותוס' כש"יולפירמוט
 לקצר רשאי אינו השבח()באריכות

 לקצר אפילו אלא בלבד זו ולא הש"י()בשבחי
 רשאי אינו הש"י( בשבחי להאריך הוא~ירצה
 או לקצר רשאי דאינו בלבד ס )ולאלהאריך
 ומאינם שבח בדברי הש"י בשבחילהאריך
 אלא בהיפך או סיימתינהו בזה שי"למורגלים
 ג"כ העצם שם שהוא י"י אתה בברוךאפילו

 קאמרינן כדכתיב ע"ב י"א דף הגמ'שיטת י חז"ל(( שתיקנו מה אלא לךאין
 לישנא הכ"ל וקרינן וכו' מעתהאלא

 וכו' להזכיר כדי רבא אמר אלא וכו'מעליא
 הראשונה מסברא דנאדו משמע אל"אמדקאמר

 דוקא כדכתיב קרא לומר בתפילה בעינןולא
 מעליא לישנא הכרח באין אפילו לשנותומותר
 רק הביא דלא הרי"ף מדברי באפשרוכ"ג

 דקאמר דהא מוכרח אינו אבל דרבאהמסקנא



תעלומה עוב י"א דףמאימתימגידקכב

  סובר  דהיה הראשונה מסברא דנאד הואאלא
 אפילו משגחינו ולא כדכתיב קראדבעינן
 משום דודאי בו וחזר מעליא לישנאמשום
 כדי משנין אין בכאן רק משנין מעליאלישנא
 הדין מעליא לישנא בזולת אבל וכו'.להזכיר
 התבוננתי שוב דוקא כדכתיב קרא אמתדין

 לפניה שתים מברך מאי בד"ה רש"ימדברי
 ל"ל להתבונן דיש עכ"ל. נוהו מאיוהבחר
 מברך מאי סתם הל"ל וגם כזאת.לפרושי
 אינו התרצן דריי דחזינן כיון בשחרלפניה
 הגמ' מקשה ושח"כ אחת בברכה רקמבאר
 וכר. אור יוצר בד"ה שוב הוא, מהאידך

  ולא  וכו'  הוא מה אידך מפרש לקמןפירש"י
 בספנך עינינו לנגד הרי בזה לנו הצורךידעתי
 רש"י דכונת לדעת אחשבה ע"כ הגמ'ביאור
 ע"כ  מבר"ך מא"י דמקשה  הגמ'  רהנהבזה
 הברכות ב' המקשה ירע  ולא אשתיהםשואל
 מה אידך אח"כ דשואל ראיה והא הםמאי
 לו והיה שתיהן על שאלתו התחלת ע"כהוא
 ואהבה יוצר שתיהן על להשיב יעקבלר'

 דיבר ולא בדבריו הפסיק הש"סוהמסדר
 דיוצר מלתא לכוליה דמסיק עד כלוםמאהב"ה
 רבא אמר אלא דמסיק משום  דשוא ונ"לאור.
 אידחייא  אל"א ומרקאמר וכו'. להזכירכדי
 ממילא כדכתיב קרא דבעינן סברא הךלה
 וכדאורי א"ש כריי הלכה אח"כ לפסוקנדע
 עולם אהבת ולא רבה אהבה בריה לר"פר"א
 אהבתיך עולם ואהבת כדכתיב קרא בעינןולא
 לפניה שתים מברך מאי רשיי וז"שוכו'.
 בודאי לשאול התחיל אשתיהן רצ"ל וכו'בשחר
 מפרש לקמיה אמר אור יוצר בד"הואח"כ
 ביאר לא הש"ס המסדר רצ"ל  הוא מהאידך
 דמסיק  דברו בא עת ער להלן עד שניהברכה
 לבבך לעורר כדי כדכתיב קרא בעינןדלא
 'ם לר ליה כדאורי רב במעשה לפסוק הנרצהעל

 כדכתיב. קרא על תקפיד ולא אה*רבריה
 אלא עולם אהב*ת א"א חנ"ה להלן בגמ'והנה
 ואהבת וכה"א עולם אהבת אמרי ורבנןאה"ר
  רבנן  הנך אי להתבונן יש וכו' אהבתיךעולם
 אדרבא הוא תנ"ה מה הברייתא מלשוןהם
 ורבנ*ן הך צ"ל אלא הכי ס*ל לא )הרבים(רבנן
 )אמוראי ורבנ*ן רק הברייתא מלשוןאינו

 כשגיטין דלא סבתי א"ש( ר"י עלדפליגי
 הגה כדכתיב. קרא דבעינן משום ברייתאבפך
 אהביה  לומר לפסוק כוגחו  ז"ל דרש"ילפניך
 ולרי"ף בכ"מ  הש"ס דלשון וכסתמארביה
 ויתבאר ובגמ' בברייתא אחרת  גירסאורא"ש

 ,אי"ה
 בתריי. עיק וכו' יום מדת להזכיר כדישם

 לה דהחמע לדעתינו לעיל כתבנווכבר
 דהנה וכוי. ואמונתך חסדך בבקר להגידמפסוק
 ובסיפא בזמן להפעול הזמן הקדיםבבקר
 בפסוק חוסל שדרכת כמו בו נדרש ע"כבהיפך.
 וכו' לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספךאת

 ולאחריו לפניו ודרשוהו זה באופן נמידכתיב
 וגם ובמרבית. בנשך לו תתן לא כספךאת

 נדרוס כיה ה"נ אכלך, תתן לא ובמרביתבנשך
 ואמונתך חסדך גם ואמונתך. חסדך בבקרלהגיד

 ואהבת וכע"א עולם אהבת אמרי ורבנןגעוש יבלילות
 כרבנן וקיי*ל הריעף כתב אהבתיךעולם
 ושיטת  רבה  אהבה ס"ל האמוראים הלאלכאורה
 דפסקינן הטעם רק אה"ר פעמים כמההגמ'
 רק לשנות ואין כדכתיב קרא דבעינןכרבנן
 רש"י. סברת עמש*ל מעליא לישנאמערם
 מהני ש ורא*ש התוס' פשרת גם לפי"זוהנה
 עמש"ם כרש"י )רלא  כרכתיב  דבעינןביון
  עולם  אהבת האריו"ל הקדוש נופחתוהנה
  המנהג  מקרוב חדשים רק  ובערבבבקר

 ולא  רבה אהבה  בבקר בשבת לותרמרבותינו
  דגם  נראה ז"ל מרן כתבי דלפי הטעםידעתי
 כתב מהרש"ז בסידור וגם לשנות. איןבשבת
 רבותינו קיבלו כך מסתמא ואפשר לשנותדאין
 אשכחנא ברי"ף ולקמן הבעש"ט עדפא"פ

 תפינו  הלכך וכו' אמרי ורבנן בדיהתרסי י עי"שפתרי
 תמוה הקטן לי וכו' בשחריתלומר

 וכו' עולם ואהבת הפסוק דלפי היהפשרה
 תפילת על יורה חסיד הגה חס"דמשכתיך
 היה יותר ע"כ חסדיך בבקר להגידהשחר
  החכמהז אתם אבל בהיפך. לפשרטוב
 עד לשמת השכי*ם שמחשל אמר אר"יגם,

 הלומד סתם אמר לא ק"ש קראשלא
 אגב מלתא דהצכי*ם אמר ולמה קרשקודם
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 ק"ש זמן דבמטא כרשפי סתמא קמילאורחי'
 השכי*ם אמר ע"כ ק"ש שיקרא עד ללואראסור
 התו דזה ואפשר ק"ש ומן מטא דלאוריקא
 אמר בנימין דאבא ה' דף לעיל דרשנידיוקא
 תפילתי הנה למטתי. סמוכה שתצא תפילתיעל

 בתורה לעסוק ושלא שם פי' ודה"יקאמר
 קא דמכאן ונשל ואתפלק קשש שאקראעד
 עד דייקא השכי"ם א"ש ר"י דהרי להדייק
 אין ק"ש זמן בדמטא אבל ק"ש. קראשלא
 לתפילה גאולה לסמוך צריך כרחך ועלללמוד
 השכי*ם סתם אמר לא לשנוייתהשכים י תפילה תפילת"י על בנימין אבא אמרע"ב

 דמשמיענו מזה נראהללמו*ד
 והנה יוחנן כר' לברך צריך נמילמשניה
 דביותר בודאי מודה ר"י דהרי לומראפשר
 המדרש על וגם המקרא על התורה ברכתעיקר
 דהנה לברך צריך נמי המשנה דעל דאמררק

 ולמדרש לברך צריך למקרא אמר ר"התתבונן
 צריך ולמדרש למקרא אמר ור*ל לברךא"צ
 למדרש אמר לא הנה לברך א"צ למשנהלברך
 דמדר"ש משמע הוה דאז לברך צריךנמ"י
 ברכת לענין מקרא מן במעלה פחותיהיה
 צריך ומדרסי למקרא אמר ע"כהתורה
 מילי בכל להן אית דינא דחה להורותלברך
 אף אמר ר"י משא"כ מחתינהו מחתאובחדא
 דאין הגם משמע לברך צריך נמ"ילמשנה

 אפשר ולפ"ז ומדרש מקרא כמו כ"כ מעלהלו
 קאמר משנה לשנוית דוקא ד,עמו14ל ג"כלומר
 לענין קטנה המשנה מעלת כי באה"רדנפטר
 שאינו הגם באה"ר גם ונפטר התורהברכת
 ולמדרש למקרא משש"כ ממש התורהברבת

 השכים אמר לא וכו' לשנות השכים גם,ע"ב י וצ"ע באה*ר נפטראינו
 וכעת הראשון בקונטרס עיששללמוד

 היינו ק"ש זמן ניקודם דמשמיענו עודנ"ל
 כמ"ש שבע"פ תורה הוא הלימוד עיקרבלילה

 : קמ"ל אורחא אגב ומלתאהאריז"ל
 ולמדרש לברך צריך למקרא הונא ר' אמרגמ'

 הך אסברו הפוסקים כל הנה לברךא"צ
 דמוכח אדשמת1ל קאי ולא בפקע לעניןפלוגתא
 שם בגמ' דאמרינן י*ח דף שני בפ'הדבר
 קאמינא הוה סגיאין נמגין אשי בר רבהיתאמר

 ובריך ידיה ומשי ומקדים הרבקמיה
 שם ואמרינן פרקין לן ומתני התורה()ברכת
 קמ"ל ומתרצי ב"א דר"ח אסהידותיהמאי

 א"א ושם לברך א"צ למשנה ממ"דלאפוקי
 מטא בדלא התם דמיירי באה"ר דאיפטרלומר
 ק"ש. קרא דאח"כ בהדיא שם ומפרש ק"שזמן

 אמוראי הנך דפלוגתת מבואר נראהממילא
 רש"י כונת וזה אדשמואל. קאי ולא בפ"עהוא

 . לברך א"צ לגמראבד"ה
 לברך צריך לתלמוד אף אמר ורבאשם

 וכו' סגיאין זימנין ב"א ר"חדאמר
 ובריך וכו' ראב דבי' בספר"א פרקיןלתנויי
 דהנה הדברים תמוהין ע"כ פרקין לןומשניי
 ספר"א דתנא דאמרי איכא ע"ב ל"ח בדףעיין
 ספר"א דתנא ופירש"י דסתווא ביומא ריבדבי'
 ורש"י מהתוס' שם וכ"נ כהנים תורת רבדבי
 למקרא קרוב הוא מדר"ש בד"ה לעיל בכאןפי'
 וספרי כהנים( חזרת )הו14 וספרא מכילתאכגון
 דבי ספרא הרי א"כ המקראות מדרשישהם
 קרוב יתירה במעלה והוא מדרש נקרארב

 ב"א רר"ח מאסהידותיה נשמע והתיךלמקרא
 הרי ביותר יקשה ועוד לברך. צריךדלגמרא
 רק ב"א דר"ח מאסהידותיה מפקינן לאלקמן

 ורא"ש ברי"ף והנה  לברך.  צריךרלמשנה
 הוא דמדרש דס"ל מאד ניחא ולדידנוגירסא
 לבסוף והביאו התורה חלקי שבכל הקטנהמעלה
 בספרא וכר ב"א דאר"ח לברך צריך למדרשאף
 רב דבי מספרא א"כ וכו' ובריך וכו' רבדבי

 לשיטת אבל נכון והוא המדוש עלהראיה
 יתירה ומעלה למקרא במעלה קרוב מדרשרש"י
 ופליאה מאד הדבר קשה המשנה על גם לזיש
 הדברים לישב בידי שיש מה והנה ממני.דעת
 לספרו בהקדמתו כתב הרמב"ם דהנהואומר
 עיקר ולהודיע לבאר וספרי ספרא חיבררב

 סתם הוא המשנה כי הדבר פי' עכ"להמשנה
 יצאו מהיכן בה מפורש אינו טעם מבלידינים

 רמיזתה מחויבת שבע"פ תורה כל כי)מהתורה
 הנדרש ספר"א בספר והנה שבכתב,בתורה
 המדות( ושארי וג"ש ק"ו פסוק כל עלכסדר
  המשנה סודות לנו מתבאר עי"ז פסוקשבכל
 לפי"ז והנה ויסודותיה. אדניה הטבעו מהעל

 שלומד הייך כהנים תורת ספר הלומדתתבונן
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 נאמר למה זה מקרא המקראות דרשיכסדר
 וכיוצא. ע"ז ללמד בא נאמר למה זהאות
 למקרא קרוב הוא נפלא חשיבות בודאיהנה
 פירושי ומבאר המקרא מתרגם הוא הריכי

 משא"כ המקרא על לימודו ועיקרהמקדשות
 או טעמה לידע ומבקש משנא שלומדמי

 מחמת המשנה על דבד איזה לושקשה
 חסרונה מחמת או למקום ממקוםסתירתה
 יתבאדו שעי"ז כהנים תורת בס' טעמיהומחפש
 גמרא יקרא הצימוד לזה הנה המשנה.טעמי

 תורת ספר דרשת ע"י המשנה טעמישמבאר
 ב"א ר"ח אמר י"ד בדף שם תראה הנהכהנים.
 ומקדים דרב קמיה קאימנא הוה סגיאיןזמנין
 והכא פרקין לן ומתנ"י ומברך ידיהומשי

 קמיה קאימנא הוה אחד בלשוןאסהידותי'
 מקדים הוה רב דביה בספרא פרקין לתנויידרב
 ע"כ פרקין לן ומשנ"י ובריך ידיה משיוקא
 פרקין "תנויי לשון בכאן הוסיף תראההנה

 לן קמתנ"י אמר שם וגם דב. דביבספרי
 )כעת פרקין לן ומשנ"י אמר וכאןפרקין
 ולא ומתנ"י בכאן גם הגיהו סלאוויטחבדפוסי
 והוא הדפוסים( מכל לשנות להם מניןידעתי
 לאפוקי רק נשמע אין דשם דברת אהגרהדבר
 ומתנ"י אמר דשם לברך א"צ למשנהממ"ד
 ופרקי מתניתי"ז פירושו מתרני פרקיןלן

 וכף קאמינא הוה אמר בכאן משא"כהמשניות

 הפרק רצ*ל רב דבי בספרא פרקיןלשינויי
 איזה להם קשה היה רק בידם סדור היהכבר
 טעמי לידע רוצים היו אז במשנתםדבר

 פרקי להם לאתנויי רבם אל ובאומשנתם
 שעל רב דבי ספרא עפ"י להם ולבארמשנתם
 גמרא. הוא זה וא"כ המשנה טעמי יתבארוידז
 ידעת ונבר פרקין לן ומשני בכאן אמרולזה

 שהיה מה ~רצ"ל[ )צ"ל( תירוץ לשון הואומשנ"י
 והוא רב דבי ספרא ע"י לנו מתרץ היה לנוקשה
 יתבאר ורא*ש הריעף ובדברי נ"ל כןגמרא

 קודם אפילו לברך א"צ לגמרא בד"הרשש יעוד
 תיכף זה פי ד"א הא קאמראדיר

 היא י*ד מדף הושכחה להטת דריהבמלתא
 א"צ למשנה ממ"ד לאפוקי זה למ*דשייכת
 ראיתי שוב כונתו כעת לי נודע ולאלברך

תעלומה ע"בי"א

 ולמדר*ש וציין הציון הגיה מהרי"בבהגהות
 : לברךא"צ

 עיקר שהיא לברך צריך לגמרא אףבדייה
 עכ"ל. יוצאה הוראה שממנוהתודה

 מידו זאת בקש מי תמוהים ז"ל דבריו"כאודה
 על ביותר  הגב' מעלת הגדיל וגם טעםליחן
 גופיה ורבא להיפך נראה אמוראי הנך ומכלבל
 לו שאין הגם משמע וכו' לתלמוד א"ףאמר
 ראיתי והנה יברך. אעפ"כ כאינך מעלהכ"כ

 לתלמוד אף הישנה הגירסא שגרסבמהדש"ל
 תמוה הזאת הגירסא ולברך לחזורצריך

 רש"י דברי לבאר כונתו היתה שזאתוהנראה
 גירסתו היתה כך כרחך על הגמ' מעלתדהגדיל
 הגמי מעלת  דגדלה וס"ל אכולנו פליגדרבא
 לחזור אפילו ללימודה שצריך הלימודיםמכל

 הוא ולכאורה באה*ר כבר שנפסד הגםולברך
 דר"ח אסהידותי' הנה מש"ל דלפי נחמדדבר
 היה שלא סיפר דשם הוה עובדי תריב"א
 וי"ל מזה כלום סיפר לא וכאן ק"ש זמןעדיין
 הגמ' על בירך ואפ"ה באה"ר. נפטרשכבר
 בנהיר נפטרת ואינו מעלתה שגדלהלהיות
 הפוסקים בשיטת עולה אינה הזה הדברמיהו
 נראה ידיה ומשי מקדים לומר יצדק לאוגם
 ואח*כ ק"ש שקרא לבאר והיל בבקרשהיה
 כר"ת דס*ל לומר ואפשר התורה ברכתבירך
 השני בקר עד פוטרת דשחרית התורהדברכת
 קודם לומד ואפילו מפסקת אינה הלילהושינת
 לגמרא אבל עה"ש. שיעלה עד לברך א"צעה"ש
 ברכה ולברך לחזור צריך מעלתהמושגבה
 מרב והראיה בלילה בין ביום ביןבפוע

 הלשון הוא כן כי ק"ש זמן )קודםדמקדים
 עה*ש קודם רשיי לדעת הוא ע"כ וגםמקדי"ם.
 ללמוד( אסור ק"ש זמן בדמטא רש"ידלדעת
 עד מברכה פטור הוא והרי ומברך ידיהומשי
 כן ולברך לחמר צריך דלגמרא רקעה*ש
 מהר,ם*ל ובגירסת ר,ם*י בדעת לפרשיש

 א"א זה גם אבל הגמ'. מעלת הגדילמשעה
 געל יעד בדף השניה במעשה דהרילומר
 הדי המשנה על ובירך ק"ש זמן קודםהקדים
 היום אור קודם גם לברך דצריך דס*לחזינן
 הוא אגל אחר בדרך עוד להתבונן אפשרוהיה

 ירתוק
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 וכו'. הערב הכי בה מסיים יוחנןור'גמ'
 הכ"י. ב"ה מסייאם הזאת הגירסאלפי

 שהיא וכ"נ היא אחת דברכה מבואר נרשההנה
 וז"ל היא אהת דבדכה ג"כ וס"ל דש"יגידפת

 בבדוך והתימה בברוך פתיחה רבעירש"י
 אהת בדכה ליה דסבידא למאן גם )ולפ"זעכ"ל
 וא"ו בלא העדב גדסינן דשפיד נדאההיא

 לכל דיוצא העד"ב לומד וכ"נ הגמ'כלשון
 האריז"ל( במנת וכ"ה והעד"ב משא"כהדיעות
 וכו' העדב אמד יוחנן וד' גדם ז"לוהדי"ף
 לפי"ז וקשה בפ"ע לברכה ר"י רכונתמשמע
 סמוכה דהיא וצ"ל בברוך פותחת אינהלמה

 ראינה והגם בשהד. יצר ואשד נט"ילברכת
 גם בסמיכות דניתקנה כיון בסמיכותאומדה
 בבדוך פותהת אינה בסמיכות אומדהכשאינה
 עולם באהבת מכילתין בדיש תד"יוכמ"ש

 יערבו אלקיט י"י נא הערב בד"הרשע י אי"ה מזה נרבד ועודעיי"ש.
 פירש עכ"ל מאהבה בהם לעסוקעלינו

 נא. העדב הזאת התפילה לכחודה דהנהכזאת
 זא"כ בה להתענג בתודה לעסוק דוצההנה
 פרס לקבל מנת כעל והוה התורה מןנהנה
 ממנה תענוג לקבל תיכף שדוצה מזהויוחד
 נוטל התודה מכבוד )אפילו( הנהנה כלוקיי"ל
 זה אין נא העדב שהכונה פדש"י לזהוכו'.
 נחת לעשות מתפלל דק גופני תענוג~קבל
 להש"י דוח נחת יש יותר כי להש"ידוח

 הבן! מאהבה בתודהכשעוסקין

 התודה שבברכות מעולה היא וזעו בד"הרשעי
 מעולה היא וזו סתם אמדינןדבגמ'
 הבדכות מכל לכאורה משמעשבבדכו"ת
 קידוש בדכת דהרי לזה טעם ואיןשבעולם.
 וקדשנו וכו' בנו בחר אשר ג"כ אומדיםהיום

 לתורה וקילוס למקום הודאה יש הריבמצותיו
 מתן זמן לעצרת בקידוש ובפרטולישראל
 כונתו ע"כ אלא תודה בפירוש נזכרתודתינו

 . התודה שבברכותמעולה
 וקילוס למקום הוראה בה שיש לפי באידשם

 ואודייתא וקובעה ויישדאללתודה
 בגמ' לגירסתינו לכולהו לימדינהו הלכךגמ' י הדוישראל
 לימדינהו לגרוס צדיך בדכות ב' דקדהם

קכהתעלומה ע"בי"א

 היינו לכולה"1 בדוחק י"ל )ואעפ"כלתרווייהו
 עם הראשונה הברכה וגם בנו בהד אשרבדכת
 לא לתדווייהו אומד היה ואלו דמיהסיום
 י בנו( בחר ואשד לעסוק דק שמעינןהוה

 אדרבא להתבונן יש לכולהו לימדינהוהלכך
 שבבדכות המעולה היא זאתאם

 וד"י שמהול דהרה וי"ל באמירתה דיאדרבא
 ס"ל ותרווייהו בד"ת לעסוק בברכת פליגילא

 השמואל )הגם הערב בה מסיים ור"ילאומדה
 המשנא וד' שמואל( לגבי כר"י הלכה סייםלא

 זהנה לעסוק ולא בנו בהד אשד בדכתסובה
 צדיכין ע"כ כקמאי הלכה ורבא אבייקורם
 המנונא רד' להיות דק וד"י כשמואללפסוק
 עברינן ע"כ שבבדכזת מעולה היא זואמד

 :ככולהו
 הם בדכות הג' אותז המהרש"א כתבוהנה

 טו"ב לעסוק בדכת מועיל ערב טובנגד
 להלכה שאינו הגם פלפול נק' )עסקלעסוק
 האדם שסוחר המהודה כסף מסהר סהרהטוב

 שאין אעפ"י אהד רבד לסיבת היאהסהודה
 פטטייא וכן הלזו לסהודה לו הצורךמן

 אשד ער"ב וכו' נא העדב נ"ל( סביןדאורייתא
 שבברכות מעולה היא זו מועי"ל בנובחד
 הראשונות בדכות הב' תתבונן ולפי"זעכ"ד
 עיקרים אינם עדב טו"ב כי סמוכותהוי

 בדכה היא ע"כ העיקד הוא מועילמשא"כ
 ד"ת טע"ם התודה טעמ"י הנק' )וזהבפ"ע

 י נ"ל( מועיל עה"בטו"ב
 ברבדי אי"ה נרבד הבדכות נוסחידקדוקי

 . ודא"שהדי"ף
 הלכך עד באה"ר נפטר שכבד בד"התוס'

 לימרינה"ו )ובגמ' לכולהונימדינהו
 עד ציינו ודא*ש( הדי"ף בדברי אי"הויתבאד
 דמסקי הממקנא לפי דהנה לכולהונימדינהו
 התודה דבדכת מאה"ד התודה בדכתדשאני
 שם נקטו הנה היום. כל ופוטרת לתורהעיקד

 בד"ת לעסוק ובדכת בנו בחד בדבתברבדיהם
 לנו שנתן להש"י שבח בפידוש בהןשמבואר

 וכו' נא העדב רס"ל למאן משא"כ התודהאת
 הוא וכן התודה על בקשה לשון אלא זהאין
 על התורה בדכת תגדל ובמה באה"דג"כ



תקדימה ע"ב י"א דףמאימתימגידקכו
 לפי שדבריהם הקדימו לזה זה לס"דאה*ר

 לכולהו, לימרינהו שנפסקהפסק
 שכבר דאמרינן הא יש בירושלמישם

 וכו' אתר על ששנה והוא באה"רנפטר
 אע אין קמאי וכו' אנו כגון להר"יונשאל
 והגה וכד אחרת פעם התורה ברכתמברכין
 אה"ר בין חילוק אין דודאי היה השואלדעת

 מאה"ר( מדבר דבירושלמי להגם התורהלברכת
 נאמר דלא מערם ואי ביניהם. לחלקדמה"ת
 דס"ל לריי הרי התורה קבלת על שבחבאה"ר
 ברכה הסוברים )לדעת נא הערב התורהברכת
 ע"כ בקשה לשון רק אינה ג"כ עצמה(בפנ"י
 סובר והיי התורה נארכת ג"כ הירושלמיכונת
 על ששנה והוא הירושלמי דכונת השואלג"כ
 על רק עולה הזאת הברכה אין פירושואתר

 מה אבל הברכה. אחר תיכף שלומדהלימוד
 ג"כ לאלתר שנה אם )אפילו אח"כשילמוד
 ראם ולברך לחשר צריך ללימודה וחזרוהפסיק

 ה"ל מיניה עדיפא השואל כונת כן תפרשלא
 התורה ברכת ברכתו הרי לסברתו.לאקשויי
 ע4כ תיכף לומד  שאינו כיון היא לבטלהבבקר
 אח"כ דאומר הוה לא לבטלה דברכה דס"ללומר
 היא דתורה וכיון היא ותורה דזמרהפסוקי
 לומדין הרי ליה קשיא מאי א"כ לימודומיקרי
 בדברי המקשה דסברת צ"ל ע"כ אתרעל

 יוצאין אין התורה וברכת שבכה"רהירושלמי.
 העולם דברי הפסק בלא הראשון הלימוד עלרק

 לחזור מחויב ההפסק אחר משא"כבנתיים
 שמניחם פעם בכל וציצית אתפילין כמוולברך

 , עליהםמברך
 לישן מברכין אנו אין מה מפני וא"תשם

 משום לכאן הקושיא שייכותבסוכה
 הגם מצוה דבכל סד*א הקודמתדלסברא
 צריך בה שמפסיקין כיון עכ*ן בזמןשנמשכת
 לברך א"צ בה מפסיקין כשאין משא"כלברך
 ע"כ פעולות כמה המצוה באיכיות עושהאפילו
 מן האכילה ואחר אכילה על מברכיןבסוכה
 ואיעץ קימעא אוכל  כמעוארז*ל לישןהדרך
 הפסק אין לשינה אכילה בין ברוב א"כקימעא.
 כעת משא"כ האכילה על רק הברכה תיקנוע"כ
 הפסק מיקרי לא המצוה באמצע דהפסקדס*ל

 מברכין דבסוכה והא התורה בברכתכדחזינן

 )ה"מ הא שהפועל מטעם הוא סעודהבכל
 בשבת ממילא קבועה שעה לו ישאכילה(
 הסעוזץת ב' אוכל אם אפילו החגשבתוך

 הפסק בלא ביחד השבת( ביום)המחויבים
 לברך צריך אעפ*כ בינתיים ואנה אנהוהליכה
 קביעות הוא יותר הלא שפיר קשה אחת כלעל

 לסוכה חוץ אסור ארעי אפילו )דשינהשינה
 ברכה לתקן והיל מותר( ארעי ושתיההנכילה

 לישב שמברכין דאכילה דברכה וי"לשם י השינהעל
 ברכה לתקן דהוצרכו כית רצ*לפוטרתו

 בלשון ותיקנו קביעות דהוה משום אכילהעל
 ולימוד טיול ענינים קטאר גם לכלול כדילישב

 לבטלה ברכה והוה יישן לא שמא א"נשם י הזה בלשת נכללת שינה גםא"כ
 המפיל ברכת מברכין למה א"כוקשה

 דברכת האצוה. מברכת השבח ברכת דשאניי"ל
 על מברך תרנגול קול שמע לא אפילוהשבח
 המפיל ברכת תאמר אם אפילו עולם שלמנהגו
 בלא מהעוה*ז ליהנות אסור הנה הנפניןברכת
 שיישן עד יברך שלא תאמר אם הנהברכה
 התירו ע"כ בליב ויהנה יברך לא ערבהנה
 אינן ברכות במצוה משא"כ מקודם לברךלו

 והחש ובמקום בל"ב המצוה י"ח ויוצאמעכבות
 ממטתו עומד כשאדם ר"ת אומר והיהשם י כלל תיקנו לא לבטלהברכה
 כית הקודם 8ל נמשך וכו'בלילה

 הפסק הוה לא המצוה באמצע דהפסקדמסקינן
 קביעות שיש בזמן פעם בכל מברכין בסוכהרק

 נמשכה תורה א"כ אכילה דוהיה עניןלאיזה
 יומם בו דוהגית האדם חיי ימי כלהמצוה
 פעם לברך סגי הוה לפי"ז א"כ כתיב.ולילה
 שום מפסיק לא דהפסק חייו ימי לכלראשון
 מיקרי לא הכל ושינה אכילה העולםעסקי
 והמצוה המצוה. עסק באמצע שהוא כיוןהפסק
 תיקנו הקביעות דבזמן רק עדיין נגמרהלא

 באור אדם לכל הקביעות יצדק וביותרברכה
 1 יום בכלהבקר

 הוא דהקביעות התוס' דסברת נהירא ולאשם
 להבין שכד שמתחדש השינהאחר
 ר-ת לדעת תתבונן מם"5א התורהבמושכלי
 ביום שינה וכש"כ הפסק הוה לא בלילהשינה



קכזתעלרנחה ע"ב י"א דףמאימתימגיד

 ואפילו לבקר מבקר לפטור ניתקנהשהבדכה
 מברך הבקר אוד כשמגיע הלילה כל ישןלא

 סתם והברכה מפסקת שינה התוס'ולדעת
 בבקר לברך א"צ הלילה כל ישן לא אםלפי"ז
 וצ"ע השינה אחד לברך צריך ביום ישןואם
 דברכת תורה ספק הוא הרי בזה מקיליוהאיך
 לדעת דאפילו בזה עוד וי"ל מדאורייתאהתורה
 לדעת אעפ"כ ביום ניתקן התיקון שעיקרד"ת

 הנותן ברכת יברך לילה חצות דאחרהמקובלים
 חצות אחר כי לילה ובין יום בין וכו'לשכוי
 מסוגל אז ת"ת ועיקד יום מדת להתמצץמתחיל
 התורה בברכת אז יוצאין לפי"ז ע"כ בזמןהוא

 משא"כ ר"ת סברת לפי גם לברךומחוייבין
 ביום שינה אבל ספק. הוה חצות קודםבעמדו
 מזה ירחק ברכה לספק יבא לבל נפשושומר
 ודאי נראה )דארעי קבע שינת לישן שלאעכ"פ
 לא ואם התוס'( לסברת גם הפסק מיקרידלא

 מתענוגי הוא לכ"ע בשבת או בלא"ה לי'סגי
 רחמנא בריך יאמר ספק ידי לצאת לדעתישבת
 ושארי וכו' יעסוק אקב"ו דעלמא מלכאמארי'

 ברכה מיקרי לא כך הבאמרו כנ"ל הכלהברכות
 ברכת בענין אי"ה יתבאר ועוד נ"ללבטלה
 הקדוש בספרו הבנו יכ*כ 1 : הנלע"דהתורה
 בזה מש"כ ועיין ד'( מ"ע )סוף פקודיךדרך
 או"ח נמוקי בספרו זי"ע ממונקאטש הגהיקנכדו
 שהיא ]שם[ )המגיה([ א' אות קס*ז)סימן
 משנה שהיא מתמה קא במהרש"ל עייןברייתא
 מהר"י הגאון בסדור ועיין במהרש"אועיין

 . בזה העירברלי*ן
 למדנו ל"ג אבל וכו' בא"י ה"נ בד"התרס,

 שאמר בקשה אלא ברכה ץ שאיןחקיך
 כתב דרש"י רש"י דברי על הוסיפו עכ"לדוד
 והתוס' וכו' שעבר על והודאה ברכה זושאין
 ההוה על לפרש אפשר דשכיר בזה להו ניחאיא
 הוא אשר הש"י יברך דצ"ל חקיך למדנובא"י
 וכמו בהוה התורה נותן כמו חקיך אותנולומד

 כיון כתבו התוס' רק בהוה וכו' תורההמלמד
 לשנות לנו אין בקשה בלשון אמרהשדוד

 : נ"להכונה

 שאינו בדבר תמיד במס' התם תנן בדיהרשמי
 , התם תנן אמר כעת בעוה"רנהוג

 נראה עכ"ל העם עם העם את וברכובדעה
 ויציב אמת בברכת גורס דאינומזה

 דק וכו' ישראל בעזרת קומה ישראלצור
 ואמרו וכו' שבחו חדורה שידה הגורסיםכאותן
 בא"י וכו' צבאות י"י גואלינו ונאמר ילע"ו.י"י
 לישראל ברכה הברכה בכל אין א"כ ישראלגאל

 כמנהגינו ישראל צוד הגורסים אותןמשא"כ
 ג' אותן העם את לברך כפשוטו לומריצדק

 ישראל את שמברכין ויציב אמת דהיינוברכות
 מיד ועידן עת בכל לגאלם בעזרם יהיהשהש"י

 אותם מברכין ועבודה עליהם הקמיםכל
 וברכת ברצון ותפילותיהם עבודותיהםשישבלו
 ישראל. צור בסידורו השמיט )ומהרש"זכהנים
 גם לקמן יתבאר ועוד לדבריו ראיהומכאן
 מיהו לאומרו שאין משמע האריז"למכתבי

 אי"ה( ויתבאר לאומרו משמע בפרקיןבירושלמי
 העם את וברכו פי' ע"ח פי' עםובמשניות

 : עיי*שכמשוטו

 ביראה לבדך שאותך א"נ וכו' ועבודהבדעה
 לחתום מקדם קבלה שהוא משמענעבוד

 כפים נשיאת בשעת כך חותמין אנחנו גםכך.
 אין ועבודה נ*כ באין משא"כ עבודהדמיקרי

 ואז לציון שכינתו המחזיר חותמין אנחנולנו
 . ופחד ביראהנעבדהו

 בזה בעי העם את לברך כהנים וברכתבדעה
 בנ"כ דוכן זה דאין כתוס' כוונתודנדאה

 המשולשת בברכה ברכנו אומרים שאנו כמורק
 ברכה לזה קרא ~מה יקשה לפי"ז ונמצאוכו'

 כהנים וברכה ועבודה אמת ברכות ג'באמרו
 בשלמא בברוך וחתימה פתיחה בזה איןהרי
 בקדושתו א"ק עליה מברך נ"צ זה היהאם
 ברכה זה אין הנ"ל לפי אבל וכו' אהרןשל
 ברכה לזה לקורא מפרש ע"כ ומלכות.בשם
 ג"כ ניחא ולפי"ז העם. את בזה ומברךהואיל
 למשמר ברכה זה מאי דמקשו התוס'קושית
 בזה דמברך כיון לקרותו יש דשפירהיוצא
 שים כהנים ברכת מפרש והרמב"ם ישראלאת

 הברכה כי כהנים ברכת דקורהו ונ"לשלום
 בשלום שמסיימין הכהנים ברכת עיקר היאהזאת
 לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצאולא

 : להאריך ואכ"מ השלוםאלא
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 הבירתה ואין וכו' מעכבות אין ברכותבדעה
 זו בלא מועלת זו שאין לומרמעכבת

 מעכבות יהיו שהברכות לומר א"א ודאי זההנה
 מעכבות אין ברכות המצוות בכל דקיי"ללק"ש
 הברכות מן אחת אמר דאם חדש דבר זהרק
 מיקרי ולא מעכבות אין חבירתה אמרולא
 או סכנה במקום כשהוא ממילא לבטלהברכה
 שלא סד*א הברכות ב' לומד לז שא"אחולה
 ויאמר זו את זו מעכבות ראין קמיל כלליאמר
 דברכות דמסיק מאי לפי ממילא שיכולאיזו

 יודע אם מעכב אינו ברכות סדר רקמעכבות
 יאמר לא חבירתה יאמר לא אח"כ שגםבודאי

 1 לבטלה ברכה דמיקריכלל
 שטופל אמר הכי וכו' אחת ברכה מאיגם,

 יוצר לקיש בן אר"ש אר"א ואר"זאה"ר
 וכו' מכללא אלא איתמר בפירוש לאו וכו'אור
 סדר וכד ברכות ומאי וכו' מאי מכללאואי

 אה"ר דאמר לשמואל לי קשיא עכ"ל.ברכות
 בבדוך פותחת ואינה לחבירתה סמוכה אינההרי

 דבמקומה כיון יונה רבינו כסברת לומרוצריכין
 דינא דהך נ"ל ומיהו לן. איכפת לאסמוכה
 ברכה כל דאמר דרב אליבא רק לן תיקוםלא

 דאמר דריי אליבא אבל וכו' שם בהשאין
 היא שבמקומה מהני מאי מלכות נמידבעינן
 מיקרי ולא מלכות בלא כעת אומרה הריסמוכה
 אחת מלוכה בסמיכות אומרה אם בשלמאברכה
 כאן אין סמיכות בלא אבל ולכאן לכאןעולה

 דבעינן דהא ס"ל דר"י לומר וא"אמלכות.
 אם אבל הברכה. תיקון בעיקר דוקאמלכות
 מלכות בלא שאומרה הגם מלכות. להניתקן
 אלא י"ב דף כלום הגמ' מקשה לא דא"כיצא
 וכו'. מלכות בה שאין ברכה כל דאומרלר"י
 מלכות לה שניתקן כיון ניחא לר"י גםהרי
 ברכה בכל בודאי בעינן לריי ע"כ אלאודוק.
 לחוד( שם לרב )וכן ומלכות שם אמירתדוקא
 אחת ברכה דבמקדש ליה אית בודאי ר"יוא"ב
 ע"כ אה*ר בפי' רקאמר ושמואל אור יוצרהוא
 הגמ' דחיית לפי לקיש בן ריש וגם כרבס"ל

 קמו ושמהאל דרב זכיון כדבריהם יסבוראפשר
 יהודא ור' מתנא ר' וכותייהו שיטתאבחדא
 כותייהו נפסוק לא ולמה מה על בעיניתמיה
 בשם בברכה די היהיה נינתו דרביםכיון

 גרב דהרמב"ם בעיני תימא וביותר כרב(בלבד
 ובכאן ומלכות. שם בברכה דבעינן כרייפוסק

 משמר לאנשי כתב ובספרו המשנהבפירוש
 וכמש"ל לדעתי כריי דלק וזה אה*ראמרו

 ! אי"ה מזהונדבר

 דמדומי כעין נ"ל ברכות סדר גב' ע"א י*בדף
 מכאן הקורא דפסקינן אשא מכאןראיה

 דוקא הרא*ש ופסק הבדכות הפסיד לאואילך
 תפילה זמן אחר אבל לתפילה הראויבזמן
 ק"ש קרא כשלא דוקא ונ"ל לבטלה. ברכההוה

 בלא בזמנה ק"ש שקרא אירע אם אבלבזמנה
 ק"ש )עם הברכות אח"כ לומר יכולברכות
 ולא תפילה זמן לאחד אפילו בתורה(כקורא
 נתחייב ק"ש כשאומר כי לבטלה בדכהמיקרי
 ראי' דמדומי וכעין להשלימם וצריךבברכות
 כמו מעכב אינו ברכות שסדר כמו כימכאן
 ק"ש קורא אם אפילו מעכב אינז הסדר כלכן

 לא זמן והנה "ברכות כל קורא זמןולאחר
 ונתחייב ק"ש שקרא וכיון לק"ש רקניתקן

 הדברות עשרת לקבוע בקשו בד"הרשש י את*כ יאמדם לא ימהבברכות
 רצ*ל כן לקרות מלשון לה דאיקבק"ש

 בקביעות קריאתם שהיתה במקדש שעשוכמו
 מותר בק"ש קביעות דבלא מזה ומשמעבק"ש
 דאסור פסקו ובטוש*ע בצבור אפי'באפשר

 1 בצבורלגמרי

 סתם אמר לא וכו' בטלום שכבר אלאגנ2'
 כן לקרות שבקשו להורותובטלום

 בטלזם שנבר אלא מצוין המינין שאיןבמקום
 שאין במקום גם קיימת הגזירה המיניןמפני

 בקשו בגבולין אף א"ש אר"י ע"א י"בדף ימינין
 מפני בטלום שכבר אלא כןלקרות

 דאמר "לשון קשה להתודא המיניןתרעומת
 עדיין קראו לא אבל לקרות. בקשובגבולין
 שכבר משמע בטלו*ם שכבר אלא סייםואח"כ
 שכבר לשון וגם שבטלום אלא לקרותהנהיגו
 גם בטלום. שכבר דה*פ וי"ל מובן.אינו

 ע"כ הנזצרים היינו המינים משקלקלובביהמ"ק
 מינין שאין במקום גם בגבולים לומר רצו"א

 ובהכי בביהמ*ק בטלום שכבר מפניהנוצרים
 להורות וצפרדעי ממורא שהביא מה לךיונח
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 לא עכ"ז דמינין הדביש היה לא דלשםדגם
קבעום.

 יאמרו שלא המינין תרעומת מפני בדנהרשיי
 שהמינין מה דאילו וכו' הארץלעמי

 באיה וכל בלא"ה מינין הם הרי בעצמםאמרו
 לעמי כן שיאמרו הוא החשש רק ישוברולא

 וכו' קצת תימא וכו' אחת ברכה בד"התגס, ימארץ
 י כהנים וברכת בד"ה ברשייעמש*ל

 בדחמרא וסיים בדשכרא פתח בד"הרשיי
 הממאנים המפרשים אותם הנהוכו'

 פתח בגמ' ולט בפירושו רש"יבדברי
 ופירשו בדשכרא פתח רק דהבכראאדעתא
 בדחמרא וסיים שנ"ב. אמ"ה בא"י שאמרהיינו

 אפשר האיך וכתבו בפה"ג נמי סיים כ"דשבתוך
 אח"כ והנה דשכרא אדעתא כרש"ילגרוס

 ביוצר פתח הוא מינה לפשוט דרוציםבברייתא
 אור וייוצר אדעתא פתח בה נאמר ולא וכו'אור
 בבעיא גירסתו שגם ברש"י רואה הנך אבלוכו',

 בדשכרא פתח רק אדעתא היתה לאממרא
 אדעתא הגמ' כונת מפרש ז"ל שהוארק

 האיבעיא כונת שמפרש כמו וא"כ וכו'דלימא
 הברייתא כונת מפרשכן

 אדעתא פתח לן מיבעיא קא אלאבדעה
 ובד"ה וכו'. בפה"ג לסיים כדידחמרא

 אדעתא ברכה ועיקר אזלינן ברכה עיקרבתר
 ברכת ואין ביין שסיים כמו והוה נאמרהדיין
 השכר שאין השכר ברכת ידי מוציאההיין
 שפת לכאורה באריכות ז"ל לשונו עכ"ל הגפןמן
 על החולקים דהקשו הא לישב בא אךיתר

 דאנן אמת )הן כונה א"צ מצות הלאפירושו
 צריכות הפירוש אבל כונה צריכותפסקינן
 מפי או הש"י שצונו המצוה י"ח לצאתכזנה
 אפילו היא הקושיא דירן בנידון אבלחז"ל.
 דנתכוין בכאן להיות דיוכל כונה צריכותלמ"ד
 אבל הנהנין. ברכת לברך חזאל מצותלקיים
 השכר על או היין על לברך הבונה חיובאין
 בלא כתיקנה ברכה אומר ואם בפרטותדוקא
 יצא חז"ל מצות לקיים שנתכוין רק כללכונה
 היא חזקה וקושיא כונה( צריכות למ"ראפילו
 כונה לו היה לא אילו לומר רש"י באלזה
 לן מיבעיא בכאן אבל יותר טוב היהכלל

 והוה בפה"ג לסיים כדי בכונה בפירוששפתח
 ואין היק ברכת בפירוש שסיים כמובאפשר
 , אי"ה יתבאר ועוד ודוק וכו' הייןברכת
 מלך כשאמר ערבים במעריב יסייםבדעה

 מעריב בדברו אשר וסיים נזכרהעולם
 הוא דציונו נראה נזכר. מדקאמר עכ"לערבים
 דא"א משום הוא כזאת ולמה דסיפאאסיפא
 יוצר פתח דמריטוא דסיפא מסיפא רקלפשוט
 ליכא יצא. לא ערבים במעריב וסייםאור

 לגמרי שבירך כמו הוא דהרי כלללמיפשט
 אם אפילו יצא לא דוודאי השכר עלבפה"ג
 פתח דרישא מסיפא וכן היין על בפתיחהכיון

 לא יצא אור ביוצר וסיים ערביםבמעריב
 אור יוצר סיים אם גם דשם ג"כ מינהתפשוט
 כיון התחלה מעין הסיום הוה חשךובורא
 אין כאן משא"כ תיכף חשך ובוראדקאמר
 מרישא וכן לעיל. שפירש"י כמו הגפן מןהשכר
 וסיים ערבים במעריב פתח ערביתדסיפא
 שבירך כמו ג"כ הוא הרי יצא לא אורביוצר
 והא יצא דלא ופשיטא וכנ"ל השכר עלפה"ג
 דסיפא מסיפא הוא העיקר אלא לן קמיבעיא%א
 יצא ערבים במעריב וסיים אור ביוצרפתח
 דומה והוה אור יוצר ע"ד היה דהפתיחההגם

 . לבעייןברומה
 פי' וכוי דילמא כלומר וכו' התם שאניבדעה

 מצינן הנה לפי"ז כן דאםהכלומר
 לאשכוחי התנא מצי דמדלא בהיפךלמיפשט

 ש"מ סיום בה דאית בברכה רק דינאהך
 כלומר פירש"י לזה יצא לא הפירותדבברכת
 דא"כ הוא כך דודאי התרצן כונת איןדילמא
 דילמא התרצן כונת אבל לן איפשטאבעיין
 הטעם אין ואפשר הסיום משום הוא הטעםבאפשר
 דינא הך התנא המציא דלא והא הסיוםמשום

 בק"ש התם דמיירי משום אחרותבברכות
 י דק"ש מילינקט

 שאין ברכה כל דאמר יוחנן לר' אלאגב'
 דאמר יוחנן לר' הנה וכו'. מלכותבה
 שסובר מי ולדעת נא הערב התורה ברכתלעיל
 בה( מוסיף ור"י )ול"ג בכ"ע לברכהכונתו
 וצ"ל מלכות בה אין הרי עלינו יקשהא"כ

 יצר. ואשר נט"י לברכת להסמיכה ר"ידמצריך
 הרי לר"י בכאן מקשה קא מאי לפי"זוא"כ
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 אבל מלכות. בה דאית ישתבח לברכתמסמיכה
 ערבים במעריב וסיים ביוצר פתחמערבית
 טעם טוב ג"כ לנו יצא ובזה שפיר.מקשה
 ערבים. במעריב וסיים בדיה רש"י בדבריודעת
 עיקר קבע הנה וכו' נזכר העולם מלךכשאמר
 אין דמשחרית וכמ"ש אערבית רקהקושיא

 י ודוק לישתבח דסמוכהראיה
 אילימא ה"ד ותמרי נהמא לאתויי לאג23'
 ידענא לא לכאורה וכו' וקסבר נהמאדאכל
 דנקט לאתויי ויאמר שהתחיל ממה נאדלמה
 בדתמרי ופתח הוא דתמרי וקסבר נהמאבידיה
 ראשונה בברכה הדבר וימציא בדנהמאוסיים
 בברכה הדבר המציא ולמה דכאן בעייןכמו

 במשנה כשמרבין הע"כ והנראהאחרונה
 המפורש( הדין )חוץ כלל ע"י דין איזהוברייתא

 המפורש דדין דומיא לרבות צריך כרחךעל
 כזאת ברכה הוא המפורש הדין בברייתאוהנה
 ברכות דהיינו פעולה איזה אחריה לעסקתשא"צ
 אמירת כי פעולה שום אחריה לעשות א"צק"ש
 י*ח יצא לא אפילו כי בברבות תלוי איןק"ש

 אינם הברכות כי ק"ש לומר יכולהברכות
 מברכים אינם )כי הרשב"א כמ"ש לק"ששייכים
 בדין הוא ברייתא וא*כ ק"ש( לקרואאקב*ו
 ההוא ובדומה חובתן ידי יצא אם עצמןהברכות
 להמציא לן א"א ממילא בהכלל לאתוייצדיך
 כבעיין. ראשונה ברכה לענין ותמרי בנהמאהדין
 מותר אם דהיינו אח"כ פעולה לעשות הואדזה
 לאו אם שבירך ברכה סמך על לאכוללו

 לא אם יצא אם מיירי הברייתא עודואבינך
 שכבר בדבר ההוא בדרמה לרבות וצריךיצא

 היה אילו משא"כ יצא לא אם יצא אםנתחייב
 שייך לא ראשונה בברכה דין איזהמרבה
 נאמר אם אפילו דהרי יצא ולא יצאלמימר
 הפרי מידו נאנס אם כתיקנה ברכתו הוהדלא
 נכון והוא לברך עוד א"צ בודאי שאכלקודם
 כגון דאמרן הא לאתתי לאו בד"ה רש"יוז*ש
 מיותרין דבריו כל לכאורה עכ"ל וחמראשכרא
 עלינו יקשה וביותר אלה בכל ידע לא מיכי

 סתם אמר ולא והמרא שכרא כגוןאומרו
 דומה רק משמע כגון ואומרו וחמראשכרא
 הנרצה הוא אבל ממש הזה הדבר ולאלזה

 דומה רק בהכלל לאשכוחי א"א ממשדבעיין

 לי קשיא אי אבל אחרונה ברכה לעניןלזה
 אילימא ה"ד המקשה קאמר מאי לי קשיאהא

 בעיין היית בדנהמא וסיים ~ו' נהמאדאבל
 אינו אחרונה בברכה דבכאן אינו זהדלכאורה
 בעיין בכאן משא"ב פעולה ערם אח"כעושה
 סמך על ולשתות לאכול לו נתיר אםהוא

 דשיי בדברי "תבוננתי שוב הלזוהבדכה
 ברכת דכא בעיין היינו בדיה זהדביאר
 הלחם לברכת עולה אינה וכו' העץ עלהתמרים

 ושכרא לחומדא ההיד וכו' פשטת בהאואי
 והאריך מיותרין דבריו כל דלכאורהעכ"ל

 היכי כי מבאר הוא אבל צורך ללאלכאורה
 נתחייב דכבר כיון ואמר כנ"ל תקשהדלא
 היה אפילו כן ואם מדאורייתא הלחם עללברך
 כי שנית שיברך מהראוי בדבר ספק בםלן
 כאן דאין ע"כ אלא לחומרא דאורייתאספק
 הולך דהכל הוא הדין בודאי רק ספקשום
 זה והנה בעיין איפשטא ממילא החיתוםאחר
 הלחם ברכת בכאן דהכונה נאמר אםיצדק
 במהרש"ל ראיתי אבל ניחא ברהמ"זהיית
 ברט*י וכ"ה המחיה על האגו  הלחםברכת

 לבעיין ראיה  אין  טוב לפי"ז וא"כטברי"ף
 המחיה על ברכת דגם לן דסבירא שנאמריולי

 , הפוסקים מן להרבה ס"ל וכןדאורייתא
 זהית אמ"ה בא"י ואמר פתח בד"התגס,

 וכר שכר שהיה והבין יין שהיהסבור
 דחמרא אדעתא פתח שכתב רש"י בדבריעמ"ש
 לתרץ דבא שם שכתבנו בפה"ג לסייםכדי
 כונה א"צ מצות הלא הפוסקים דהקשוהא
 בזה רשיי ומתרץ זו( )לשיטה קמיבע*לומאי
  יוצא  היה כלל כונה לו היה לא אםודאי

 היינו כונה צריכות מצות שסובר מיהאפילו
 הבא אבל במשגל( המצות י"ח לצאתנונה

 בפה"ג לסיים בפירוש מנתו שהיתהקמיבע"ל
 והיה סתם כתבו התוס' והנה יותר גרעהזה
 לסיים כונתו היתה לא אבל יין שהיאסבור
 מן יין שהוא סובר דהיה כיון ס*לבפה"ג
 וכדמסקי מחשבתו ע"ד הולכת כונתוהסתם

 , ק~אה*זבדבור
 השתא אלפס רב ופי' נהמא לאת~יי לאבד"ה

 לקולא אפיינן בעיין איפשטאדלא
 ג"כ אלפס רב שיטת מפרשי דאינהונראה



קלאולעלומה ע"א י*ב דףמאימתימגיד

 דחמרא שמעתא דשכרא אדעתא רשייכשיטת
 שבפירחח אלפס רב דברי דמ8רשי תאמרהאם
 ראיה אין שנ"ב בפה"ג אמ"ה בא"יאמר

 רס"ל נראה לחומרא אומר היה ור"יבאשד י לשיטתע דידיהסלנתא
 דזה להקל ברכות ספק בזה  שייךדלא

 איזה לברך צריך אם לנו ספק אםאומרים
 ליהנות אם לע הספק בכאן אבלברכה.

 כבר שבירך בדכה אותה ע"י ההואמשמאכל
 נראה כראוי. שיברך עד ליהנות לו אסורש

 והרי שיברך עד ליהנות לו דאסורביותר
 חכם אצל שילך עד יאכל לא דלכתחילהאמרו
 לצאת לו שאפשר הגם הראוי הגרכהללמוד
 כנ"ל דירן לנידון ומכש"כ שהכל כרכתע"י

 סברה שמביא הש"ס בגליון זעיין הר"ילשיטת
 )המגיה([ ע"א ק"ב בפסחים מהמהר,ע"אע

 : גוה ידובר אי"ה הרי"ףובדברי

 יודע היה אם ד"ת אומר היה ומיהובא"ד
 בסגנון וכו' בדיבורו שטעהבבירור

 בגמ' בעיין שיטת הראשונים מפרשיםהזה
 1 רשאי כשיטת ס"לוהתוס'

 קמיבע"ל מאי מקינת הר"י והקשהבאשד
 קישור כונה. א"צ מצות ודאיוהא

 בשיטת בעיין נפרש אם דבשלמאדבריהם
 לק"מ שנ"ב בפה"ג בפירוש שאמרהראשונים

 בדיבור דבטעות ד"ת אומר דהיה "שתאאבל
 במחשבה הטעות רק יצא דודאי לן קמבעיאלא

 : שפיר קשהקמבע"ל
 וכו' היין על לברך דנתכוין היכי אבלבאיד

 בפירוש היה לא אפילו הכונהעמש"ל
 הר"י והקשה וכו' לאתויי לא בד"התרס' י בפה"ג לסייםבמחשבתו
 ודאי והא ליה קמיבעיא מאימקיען

 צריכות מצות קיי"ל אנן עכ"ל כונה א"צמצות
 עומדת במקומה הראי קוביית דאעפ*כ וי"לכונה
 י"ל ואעפ"כ כונה א"צ מדדבגן מצוהדקיי"ל
 מצוה דוקא כונה א"צ מדדבנן דמצוההגם

 צריכות כדרבנן גם שבדיבור מצוה אבלהעשיה.
 רש"י בכונת נרחה וזה ס' פי' במג"א עייןכונה

 1בכאן

 אמת ברכת אמר שלא מי כל בד"הרשתי
 דהנה בזה בעי וכר שתקטב כמוויציב

 שלא כ"ז הייע וכר אמר שלא כל בגס/הלשון
 הייע כלל י"ח יצא לא ויציב אמתאמר

 שא"כ דבר והוא ק"ש יד"ח יצא לאלכאורה
 בשום מעכבות אינם הברכות דהרילאומדו
 אינם ק"ש ברכות ובפרט הם. ומדרבנןדבר

 דמברכין המצות ברכות כשאר לק"ששייכים
 יד"ח יצא שלא לומר ויצטרך אקב"ועליהם
 ברכה אינה אמר לא אם ודאי הא ויציבאמת
  תיבת שש"י  הוסיף  לזה חובתה ידי יצאלא
 אבל הברכה אמר רצ"ל שתקנוה כמו וכתבמי

 הייע שתקנוה כמו לא אחר בלשוןאמרה
 בהוציאנו עמנו שעשה החסד בה לספרשתקנו
 אמרם והוא הגאולה. אמונת ובערביתממצרים
 לי ונראה הברכה. יד"ח יצא לא אחרבאופן
 איזה בה מוסיף רק שתקנוה כמו אומרהדאם
 סולתות לומד נהגו ע"כ קפידה איןדבר

 שכמריע קפידא שאין תראה וכןומערבית.
 לאומרה אין הנראה שלפי ישראל צורנוסח

 )וכ"נ העתידה מגאולה שהוא כיקבשחרית
 רש"י ממשמעות וכ"נ האריז"ל מרןמכתבי
 הדין עפ"י בנה קפידא אין אעפ*כ אבללעיל(
 אם קפידא אין מצרים גאולת שמזכירכיון

 שבערבית ראיה והא העתידה. הגאולה גםמבקש
 מזכירין ואעפ"כ העתידה הגחילה להזכירצריך
 שחובה משמע ירושלמי )ובתלמוד יצ"טג"כ

 : אי"ה בנה ידובר ועוד ישראל( צורלהזכיר

 משמע וכו' להגיד שנאמר בד"הרשעי
 מגאולת כלל בה מזכיר דאינומדבריו
 1 ישראל צור דל"ג ג"כ משמעהעתיד

 על אף בה מדבר ויומונה אמת ובדכתבא"ד
 ולהדריכנו וכו' מצפים שאנוהעתידות

 התדירים הניסים אלה כל אויבינו במותעל
 הטעם לבאר דדצה בזה בעי אפשר עכ"לתמיד
 רומו לילה כי מפני ויומונה אמת בלילהלמה
 שדשתי מה בלילה מזכירין אנו וע"כלגלות
 מצפים ואנו בגלות גם עת בכל עמעעוורה

 שדעת מזה תראה והנה עת. בכללישועתו
 דוקא ואמונה אמת בנוסח הבונה שאיןרש"י
 על הכונה רק העתידה  האתרוגה הגאולהעל

 ועוד עת. בכל עמנו עושה השאי אשרהישועות
 גם להזכיר צריך יצאם וראי  רהגה כונתונ"ל

 לתפילה גאולה להסמיך צריך וגם ואמונהבאמת



תעלומה ע"ב י"ב דףמאימתימגידקלב

 גאולה הוה אי הוא ור"י דריב"לופלוגתנו
 בודאי צריך יצ*מ ממילא מאורישמעלייתא
 להזכיר לכ"ע א"צ האחרונה וגאולהלהזכיר
 חי עוד יאמר ולא כמד"א המשייח לימותאלא
 הכונה אבל וכו'. העלה אשר י"י חי כ"אוכו'

 ההווים הניסים ג"כ להזכיר ואמונהבאמת
 : ועידן עתבכו

 שאנו וכו' ואמונתך וכו' להגיד בד"הדבדודס'
 כאמונתו הבטחתו שישמורמצפים

 העתידה הגאולה על כונתם משמע וכו'ויגאלינו
 י"י חי כ"א וכו' עוד יאמר לא דכתיבוהא
 נספר המשיח לימות רצ"ל וכו' העלהאשר
 אנו וכעת הזה החל מהגלות יציאהבשבח
  ויקיים ישמור שהש"י  אמונה בדרךאומרים

 . הבטיחנו אשרהבטחתו
 רמז מזה אין וכו' המדרש ע"ד א"נבאייד

 זה רמז ואפשר ואמונה אמתבברכת
 להתנהג זולתו ואין אלקינו י"י הוא כיבתיבות
 נפשינו השם וג"כ הפקדון בהחזרתכמנהגו
 השנה כל דרב משמיה רבה ואמר גמיעוב י היגיעה מחמת רגלינו למוט נתן ולאבחיים

 שמתפלל וכו' ימים מעשרה חוץוכו'
 האל אמר אפילו אמר ור"א וכר הקדושהמלך
 ודאי נראה השיטה שטחיות וכו' יצאהקדוש
 אמר דמדר"א יצא לא בדיעבד אפילו ס"לדרב
 ור' בגמ' וז"ש יצא. לא ס"ל רב ע"כיצא

 רב אדברי ניקאי להורות בוא"ו אמראליעזר
 לא בדיעבד ויאפילו הרב למימריהוישמעיה
 קאי דר"א בהיפך וי"ל יצא איהו וקאמריצא

 דבדיעבד לדבריו קמפרש ופירושי רבאדברי
 לנו דנייפר ב"ח רבה דברי הוא דהכ" וי"ליוצא
 עוד וסיפר הקדוש המלך לומר ויצריך אמרדרב
 זה ספק ולפום יוצא דבדיעבד ע"ז אמרשר"א
 הלכתא קאמר )ולא עלה הוה מאי בגמ'מקשי
 אביי יקודם לשאלה א"צ ההלכה דעלמאי
 הקה2יא אבל התלמיד לגבי כרב הלכתאורבא
 ר"א אם נדע לא דאנחנו עלה( הוה מאיהוא
 יצא לא בדיעבד יאפילו ס"ל ורב אדרבפליג

 ר"א או פרת בן ר"א לגבי כרבוהלכתא
 כיתיה והלכתא לדרב מפרש קאפירושי
 ורבה יוסף ר' לפי"ז ממילא יוצאדבדיעבד
 רצה הקדוחי האל אמר יוסף ר' אדיעבד.פליגי

 האל דוקא בדיעבד גם אמר ורבה בדיעבדלומר

 למיפסק דאיצטריך והא כרבה  והלבישהקדורי
 כרבה הלכתא קי*ל בליז הלא כרבההלכתא
 להיות אבל ומחצה ענין משדה לבר ר"ילגצי
 פליגי רק דנפשייהו פלוגתא פליגי לאדבכאן
 בדיעבד אפילו אם לכתחילה אם רבבכונת
 שתמצא וזה מפורשת הלכה לפסוק הוצרךע"כ

 תיבת הוסיפו וירבה כוותיה והלכתא ציינוהתוס'
 כמו דרבה וכותי' כדב הלכתא רצ"לכוותיה
 אלו ולדברינו ודו"ק רב דברי הואשפי'

 ן בשיטה ענינים כמה לךיתורצו

 השנה רוהב שבין ימים מעשרה חוץ גמ'ע"ב
 כולם שבין היטב הלקוון מדוקדק בכאןויוה"כ
 סייגו השנה וראש ימים עשרה  הםבכלל
 ומיהו הלילה בהתחלת תיכף השנהראשית
 האריז"ל ומרן צ"ע הלשון בגמ' רביםבמקומות

 : קבלתו עפ"י טעם ע"ז כתבבכתביו

 אלו במשפט צבאות י"י ויגבה אימתישם
 להורות יוה"כ ועד השנה ראש שביןימים

 להורות יוה"כ ועד לומר דקדקו שבכאןרואה
 נקרא ולא הרחמים יום הוא גופיהשיוה"נ
 לך אין א"כ תקשה ואם והמשפט הדיןיום

 ניערב למשכיל הוא ידוע ימים עשרהלפי"ז
 האוכל כל שאמרו והוא ימים לב' נחשביהה"כ
 לפ"ז נשמע ועשירי תשיעי מתענה כאלווכו'

 בנוסח האומרים עושים יפה לא אשרמהגרז'
 שאינו הדין יום לכבוד ביוה"כ שבירךמי

 : הדין יוםנקרא

 יש וכר רחמים לבקש לו שאפשר כלשם
 והנה ל"ו. שאפשר כ"ל הוא מאילהתבונן

 ומהש"י בעצמו שיודע הכונה נראה פשוטו~פי
 דבשביל לומר )ואפשר בתפילתו רצונועושה
 אין דבעוה"ר דינא הך הפוסקים השמיטוזה

 שפיר מעיינת כד אבל מה( עד יודעאתנו
 אדם כל על קאי קרא דהרי כן לפרשא"א
 קאמר הנביא שמואל וכו' אנכי גם תדייקואם
 ששקו" כשמואל חשוב דוקא לומר תצטרךא"כ

 ויהנה הכונה לדעתי לפרש ויש ואהרן.כמשה
 על עליו שיתפלל מחבירו מבקש האדםאם
 שזה חבירו יודע אם לו המצטרך דבראיזה
 להתפלל רשאי אינו לטובתו יהיה לאהדבר
 מוכסן היה האיש שזיתו יודע אם כגוןעליו



קלגתעלומה כייו ונחבאי הריעףמאימתי,מגיו

 כשבא כזה איש הנה מאומנתו ועברואדלדל
 א"א הנה שיתעשר עליו שיתפללו מטולבקש

 על דמע מחמל יהיה שוב כי עליולהתפלל
 לסובה דואינו שידע דבר כיוצא כל וכן דלעם
 ששמעתי כענין לטובה וההוא סובר שחבידוהגם

 אחד איש ממנו שביקש זצוק"ל אדמ"ומכבוד
 שי גוי בעיני לחן מש"י שיתנהו עליולהתפלל
 אדמ"ו כבוד לו והשיב מעות לו שילוהאחד

 שהדבר כיון ע"ז להתפלל לו שא"אזצוק"ל
 ועפ"י וכר. ילדך הוא התוכחות מן הואהזה

 שאפשר כל ותתבונן תשכיל האלההדברים
 והנה אפשר. שאי רבד משא"כ וכר לבקשלו

 בפרק בו הנה כי מהפסוק. מאד נכונההראיה
 וכר עבדיך בעד התפלל לשמואל ישראלאמרו
 מלך לנו לסיאול דעה חטאתינו כל על יספנוכי

 בעדם להתפלל לזה מקודם שבקשודצ"ל
 הנה כהוגן שלא ושאלן מלך עליהםלהמליך
 לההפלל שמואל עוד יתרצה לא פן לנפשםיראו
 גם שמואל והשיבם המצטרך עת בכלבעדם
 וכף להתפלל מחדול וכו' לי חלילהאנכי

 היינו והישדה הטובה הדרך אתכםוהודיתי
 לכם הטובה הוא מה הטובה הדרך אתכםאלמד

 תפצירו ולא לטובה שאינו ומה עליכםלהתפלל
 ויוסיף חכם ישמע שנ"ל מה זה להתפללבי

 :לקח
 בכאן מקשה לא מה מפני להתבונן ישהנה

 צבור דאדרבה נ"ל שאני צבורדילמא
 הקב"ה שאין צבור דאפילו טפי רבותאהוה
 יכולים הם הנה רבים. של תפילתןמואס

 מתפלל שאין מי כל ואעפ"כ בעצמןלהתפלל
 : נ"ל היחיד על מכ"ש חוטא נקראעליהם

 וגו'. שק לבושי בחרתם ואני מרכאחלא
 חיקי על ותפלתי הפי סיום עלהכונה

 תיבת ציינו ע"כ המהרש"א כמ"שתשוב
 המהרש"א1 בדברי עוד ועייןוגומ"ד
 ! ע"ב ז' דף כלי ונושאיהריף

 על שהקשו מה עיין מתניתין יונהרבינר
 ישוב אצלנו כתוב כבר דשיידברי
 1 ודעת טעם בטוב רש"ילדברי

 אח~עיא א"ר איד"י ב"ר יעקב א"רהריצף
 הגירסא שלפנינו ובגמ' וכד אוריוצר
 : אושעיא אאר וסתם( יעקבא"ר

 וכו' להזכיר כדי עול*א ב"ר רביה אמרשם
 ובגמ' וכו'. אור גולל בלילה יום מדתשם י רב*א אמד הגירסא שלפנינוובגמ'
 ז דשניי מימראהוא

 יש וכף ביום לילה מדת מחו"התרתי
 ביום לילה מדת צ"ל למהששואלין

 נפקא מהיכן שנ"ל מה בגמ' עמש"לוכו'
 שצריכין ותתבונן תשכיל נ"ל ועודמהפסוק.
 פדודא בינייהו ליעבד ד"א ולילה יוםלחבר
 לחבר הפוסקים כתבו ע"כ האלקים הוא הוי'כי
 י"י גדול ואמדו בתפילה או בתודה ולילהיום

 גדול הוא אימתי אלקינו בעיר מאדומהולל
 ע"ד המשכיל אלקינו בעיר כשהוא)כביכול(

 : וירוםיבין
 הצדפתי אליהו ר' הרב אומר והיהבאייד

 בגמ' דאמרינן משום הדבר שטעםז"ל
 בגמ', זה דבר נמצא לא כי במהרש"א עייןוכו'

 הלשון ובגמ' היא מאי שניה ברכההריפף י כעת וצ"ע פסוק זה איןוגם
 כי ז"ל הרי"ף שינה היא מאיואידיך

 מאי חבידת"ה סתם לפרש נוכל ואידיךישון
 מוקדם אור יוצר דוקא אם נשמע אינו אבלהיא

 יוצד שתוקדם התקנה עיקד ובאמת~אה"ר
 פותחת רואינה לה סמוכה אה"ר ותהיהאוד

 הכדנה איד"ך ז"ל הרי"ף ביאר ע"כבברוך
 אמדי ורבנן רבה אהבה שמואל אמר אר"ישם י דוקאשניה

 אהבת אלא אה"ר א"א חנ"ה עולםאהבת
 עכ"ל, וכו' אהבתיך עולם אהבת וכה"אעולם
 דכרבנן עולם אהבת הגדול רבינו פסקהנה

 כוותייהו ותניא שמואל נגד נינהו דרביםקימל.
 כדכתיב קרא ובעינן מהכתוב וסמךבברייתא
 אר"י גידסתינו מיהו גירסתו לפי הוא כ"זמיהו
 בדיה לר"פ ר"א ליה אודי וכן אה"ר.א"ש
 ורבנן אה"ר אלא עולם אהבת א"א חנ"האה"ר
 וכו'. עולם אהבת וכה"ר עולם אהבתאמרי
 א"ש דד"י כוותייהו תניא אדרבא לפ"זא"כ
 דהך לומר אתה צדיך ע"כ רבנן משוםואי

 קאי ורבנ"ן )דק הברייתא מלשון אינוורבנן
 הא ס"ל לא אמוראי ורבנ"ן היינואדשמואל
 נמ"י תניא מאי דאל"כ ודשמיאל(דברייתא
 חברייהן גמרא סתם הוא רבנן ע"כ דקאמדהכ"י
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 כברייתא רק  הכי ס"ל לא ושחיאלדשמואל
 לברייתא וחזינן כדכתיב קרא בעינן רלארמובח
 עולם אהבת אומרים אין באומרה דוקאדקפדה
 רשיי בדברי הגמ' בשיטת )ועמ"ש אה"ראלא

 לסתם וחזינן כדכתיב( קרא בעינן דלאדנראה
 דוקא. אה"ר בשיטתן מקומות בכמהומרא
 תתבונן ולפי"ז להלכה. כן לפסוק נראהממילא
 ד- פשר למצוא והרוסקים התוס' שבקשומה
 מניסו הי בגירסאות לתו דמספקא משוםשוא

 : בגמ' ועמ"שעיקרית

 ההוא באה*ר. נפטר שכבר שם ע"א מדף
 אידחייא וכבר וכר היא דשמואלמימרא

 עכ*ל דרבנן כוותייהו דתניא דשמואל האלה
 שקרא לאחר דשמואל הזה הדין עיקרהנה
 הביאו לא באה"ר נפטר שכבר "ברך א"צק"ש
 לבאר גררא אגב הביא בכאן רק הגדו"רבינו
 הוא זה כי אה"ר לשון לומר מזה נשמע ד"אלנו

 לעיקר בפ"ע להביאו והי"ל דשמוא"ממימרא
 סומך שכבר לנמר תדחוק אם ואפיקוהדין
 להביא הו"ל גרסא אגב שהביאו מה עלא"ע

 ודוחק אתר על ששנה והוא בסמוךהירושלמי
 כלזז ירושלמי כהך קיי"ל דלא דס"ללומר

 דירן תלמודא על הירושלמי "השוותדאפשר
 דמסתפינא ולולי והפוסקים התום'כדברי
 רבינו דדעת אומר הייתי ומחבירימרבותי
 דמש"ה כרש"י ס"ל דלא תליא בהא דהאהגדול
 ונזכר הואיל התורה( ברכת )י"ח באה"רנפטר
 הכל רזה וכו' בלבנו ותן התורה עניניבה
 מידי מהני ולא הודאה לשון ולא בקשהעשון
 בברכת ג"כ דנפטר הל"ל דאלת*ה ראיהוהא

 יהר"מ וכו' שינה המעביר ברכת באמרוהשחר
 וכו' במצותך ודבקנו בחורתיך שתרגילנואו"א
 לשון שההן יוצאין אין שבזה צ"ל ע"כאלא
 סברת ועיקר הוא הכי ה"נ הודאה ולאבקשה
 מטעם הוא התורה ברכת ידי שיוצאיןשמואל
 הוא אהבתנו רבה אהבה הברכה לשוןאמרו
 תורתו לנו שנתן מה יתיר ברבו יתירההאהבה

 הטעם פיז בתויו"ט עיין גוי לכל כן עשהלא
 ועל אלקינו נברך אומרים המזון על~מה

 כי והיא הנכבד שם הוי' את ברכוהתורה
 הדין מצד הוא חי לכל הש"י שמשפיעהמזון
 מחיה  גוחן עילה וכל לכבודו שבראשכיון

 הבע"ח בטבעי אפילו כדחזינן ומהייהולעילולו
 למזון האב השתדלות לכבודו הש"ישברא
 לעלול העילה בטבע עליהם האהבה מצדהבנים
 די0 אלקינ*ו נברך בברהמ"ז אומרים)ע"כ

 הגדול החסד מצד הוא התורה נתינתמשא"כ
 שם הנכבד שם מזכירין ע"כ היתירהוהאהבה
 הדרן ומעתה ביאור. תוס' בקצת עכ"דהחסד
 י*א אהבתנו רבה אהבה באמור דידן"נידון
 היתירה האהבה על לקשיי הודאה היאהכזנה
 הוי' מלא שם אומרים ע"כ התורה נתינתהיא

 שי"ם בברכת הנוסח )וכ"ה הדבר הבןאלקינו
 אהבה  ירצוף חסיד  ואהבת חיים תורתשלוים
 עולם אהבת באמרינו משא"כ חסד( שלשהיא
 מאתנו יתיש אהבתו תפסק שלא בסתםהכונה
 האדון כה~א*כ לבנו. האב כענין עד"~למי
 ששנה והוא הירה~למי טעם הוא ולפי"זלעבדו
 בברכה בפירוש מבואר אינו דבאמת אתרעל
 באהבה הוא הכונה רק התורה על הודאהזו

 שזאת מראה ןאז[ )אין( תיכף וכשלומדרבה
 לומד כרואינו משא"כ רבה באהבה הכונההיא
 רבה האהבה הוא מה בביאור נידע לאתיכף
 הא לפי"ז וא*כ תור"ה. בפירוש זכר שלאכיון
 דינא הך שייך אה*ר כשאומרים תליאבהא

 משש"כ רבה באהבה נפטר שכברדשמואל
 תמצא )ולפ"ז עול"ם אהב"ת נוסחכשאומרים

 בהא הריעף שיטת לתרץ ודעת טעםטוב
 אחת ברכה מאי גמרא בסתם לקמןדאמרינן
 הוא עולם אהבת דפסק הריעף ולדעתאה"ר
 וכל באמרו לתרץ ז"ל הרי"ף רמז והנהחמיה.
 דשמואל אעיקרא אה"ר הכי בתר דמשתכחתמה

 בדבריו כדדייקת אבל מאד דוחק והואגריר.
 אעיקר*א אמר רק דשמואל אליבא הוא אמרלא

 היו דלשם לדעתי הוא הכונה גרי"רדשמוא"ל
 בברכת וחייבין בסמוך הדברות עשרתאומרים
 אה*ר. לשון ואמרו הלשון דשנו ע"כהתורה
 הדין אעיקר גריר דשמואל אעיקראוזה

 כיון לפי"ז וא"כ וכנ"ל( באה"ר דנפטרדשמואל
 דינא הך שייך לא עולם אהבת הריעףדפסק

 אהבת באמור מודה גופיה ושמואלדשמואל
 הביא ע"כ התורה ברכת י"ח יוצא אינועולם
 בגררא רק דשמואל דינא להדיא ז"להרי"ף
 ורצ"ל דשמואל להא לה אידחייא וכברוסיים
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 בפטור דשמואל הדין עיקר גם אידחייאכולה

 ק"ש, בקרא גם נפטר דאינו התורהדברכת
 בדברי דכתבמ בהא פתרי אשכחנאוכמעוזה

 רבותינו עקבות נודע דלףהגמי
 החול בימות לומר שהנהיגו הללובדורות
 מרן כתבי )דלפי אה"ר ובשבת עולם.אהבת

 הוא דבהיכלות לכאורה חילוק איןהאריז"ל
 לכ"ע היות הנ"ל לדבריגי אבל זוטא(אהבה
 יומא ד"א וציבת לישראל תורתה ניתנהבשבת

 הכונה אה*ר אומרים דנשמתא יומאדאורייתא
 עזרו ישלח טו"ב יו*ם וכן כנ"ל. התורהעל

 חכמה הוא קד*ש הוא קדש מקרא כימקד*ש
 בגי' טו"ב יו*ם ע"כ נפקת מחכמהדאורייתא
 נאמרים אינם שדברינו ידוע וכברחכמ"ה.
 יונח הזה ולדרך וכון גמור גמרא רקלהלכה

 כסדר, שלא הדברים בגמ' לכמירה דנשנו האלן
 מברך מאי ולבאר לסדר לו היהדבתחילה

 א"ש ריי דברי לסדר לו היה ואח"ם התורהעל
 לברך. א"צ ק"ש משקרא וכף לשנותהשכים
 סד"א כך שונה היה דאילו היטב יונחולפמ*ש
 ולפמ"ש לריחן. אפילו קיש דשמואל דינאדהך
 ע"כ אהאר לשמואל דס*ל מאי לפי רק אינוזה

 ואח"כ דלעיל למימרא בסמוך מימרא הךהביא
 בזה האריך ]וכן לדידןו מברך מאימבאר
 חדש מאמרי יששכר בני הקדודם בספרורבינו

 )המגיה(ן עיי*ש ו' אות ד' מאמרסין
 למשנה לברך צריך למקרא ר"ה אמרשם

 מקודם לך )אבאר לברך א"צולתלמוד
 לדקדק( שיש הדקדזקים ז"ל הרי"ף גירסתלפי

 אשמועי' דאי צריכי מיצרך ולתלמו"דלמשנ"ה
 הוראה שממנו לתלמוד סד"א א"צלמשנה
 אשמועי ואי לברך וצריך מקרא כבן הוהיוצאה
 פירוזם רק הוא תלמוד סד"א אצ"לתלמוד
 רשוי( אכמיש מברכין לא הפירוזם ועללמשנה.
 קמ"ל מברכין שבע"פ תורה עיקר משנהאבל

 ולתלמו"ד למשנ"ה היתה ר,ם"י גי' גם)ואפשר
 כדי דתלמוד מעליותיו שם כתב ע"כ לברךא"צ
 אמר וריי ועמש"ש( צריכי דמיצרךלבאר
 אמר ור"א לברך א"צ לתלמוד צ"ללמשנה
 ורב לברך א"צ למדרים צ"ל לתלמודאפילו
 דהיאך רב הל"ג וכ*נ רב*א הגירסא )בגמ'אמר
 נמי למדרים אפילו אדרב( מרב סייעתאצודק

 הוה סגיאין זימנין ב"א דאר*ח לברךצריך
 דבי בספרא פרקי לתניי דרב קמיהקאימנא

 מדרש דנקרא כהנים תורת ספרא דהיינורב
 ומתני ומברך ידיה 01הבי וקדם רש"י(כמ"ש
 שפיר יונח הזאת הגירסא ולפי ע"כ. פרקי"ןלן

 שלפנינו בגמ' מידו אמדרש קאי מרבדהראיה
 למקרא ר"ה אמר הכי גרס רש"י( מלשון)וכ"נ
 אמר ור*א לברך א"צ ולמדרים לברךצריך
 לברך. א"צ למשנה לברך צריך ולמדרשלמקרא
 א"צ לתלמוד אבל צ"ל למשנה אף אמרוריי
 ב"א דאר*ח צ"ל לתלמוד אף אמר ורבאלברך
 לתנאי דרב קמיה קאימנ8 הוה סגיאיןזימנין
 משי וקא מקדים הוה רב דבי בספראפרקין
 תמוה והוא ע"כ פרקין לן ומשנאי ומברךידיה
 מדרש דהוא רב דבי מספרא מביאדהיאך
 הגירסא בישוב ועכהם"ש תל5ן"ד. לימודעל

 בגמ' דהגירסא החילוק ג"כ ותתבונןהזאת
 ומשנ*י ובגמ' פרק"י ז"ל וברי"ף פרקי"ןלתניי
 דגם לדעת וזאת ומתנ"י וברי*ף פרקיןלן

 שני דפרק מעוכה דפך צ"ל ז"ל הרי"ףלגירסת
 אמרינן דשם אחריתי מעשה הוא ב"8()דר"ח
 בספרא ל"ג ושם לברך צריך דלמשנהדקמ"ל
 סדר ז"ל לרי"ף לפי"ז ממילא והבן. רבדבי

 הוא למטה מלמעלה התורה לברכתהמעלות
 ז"ל ולרשיי מדרים תלמוד משנה מקראכך

 באם לדינא ונ"מ תלמוד משנה מדרשמקרא
 ורוצה התורה ברכת אחר מקרא רוצהאינו
 מצוה בודאי הנה ותלמוד. ומשנה מדרשללמוד
 משנה יקדים ז"ל לרי*ף החשוב עללברך
 ז"ל ולרש*י מדרש ואח*כ תלמודואח"כ

 . הלמוד משנה ואח"כ מדרש.יקדים
 )בגמ' אש"י בר יהוד*א א"ר מברך מאישם

 על אקב"ו אמ"ה בא"י ב"א( חייאר'
 נקרא ועסק בד"ת לעסוק ובגמ' תורה.דברי
 על משא"כ וכיוצא הקושיות זלתרץפלפול
 הפלפול והנה דייקא. פתוקה הלכה יורהד"ת
 והברייתות המהעניות "תרץ גמראנקרא

 המעלה בגמ' לגירושינו והנהוהמדרשות
 לעסו*ק עליה ומברכינן גמרא  הוןהאחרונה
 דאם במכיש משנה מדרש מקרא ואתייןבד"ת
 מקרח רק זה בכלל יהיה לא ד"ת עלנאמר
 יהיה לא פלפול תלמו"ד אבל משנה.מדרש
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 גם לכלול כדי לעסו*ק מברכיו ע"כבכלל
 לגירסת משא"כ הפלפול שהוא האחרונההמעלה
 מדרש הוא האחרונה המעלה הנה ז"ל.הרי"ף
 המקראות על קבועות הלכות והן ספר"יספר"א
 יהיה לא גמרא פלפול לעסו*ק מברכין היינואם

 ד"ת על לגרוס טוב יותר ע"כ בכללמדרש
 התורה דיבורי מן הנשמעים הדברםהיינו
 מדרש "וא שזה מדות וי"ג המקראותמיתורי
 התורה עיקר שהם הנך וכל גמראומכ"ש
 הקרבנות לומר נהגינן אנן והנה ובע"פ.בכתב
 ואח"כ משנה. מקומן איזהו ופ' מקראשהם

 תופסין אנו ע"כ מדרש שהוא דרייברייתא
 האחרונה המעלה הוא דהמדר"ש ז"ל.כרי"ף
 ולפמ"ש בד"ת לעסו"ק לברך נהגינןואעפ"כ
 דאגן כיון קפידא אין מיהו רש"י כשיטתהוא

 עניני כל בכללם יש הברכות כלמברכינן
 את י"א נא הערב אומרים אנחנו כיהלימזד
 וכן מדרש שהוא וכנ"ל וכו' חורתיךדברי

 ! וכו' תורההמלמד

 ובגמרא וכו' הערב אמר יוחנן ור'שם
 הכי בה מסיים ור"י הגירסאשלפנים

 הוספה הנ"ל לברכה דעבד הוא ר"י א"כהערב.
 הטעם ונ"ל בברוך ג"כ חתימה דבעיוכפירש"י

 יברכו לא אם לתורה כ"כ כבוד יהיהד"א

 אפי' והרי וחתימה בפתיחה ארוכה ברכהעלי"
 בברוך וחתמינן פתחינן ויו"ט דבבתבקידוש
 ולהורות התורה את לכבד צריך בודאיממילא
 וחתימה בפתיחה בארוכה עליה לברךמעלתה
 מוסיף דר"י רש"י( )כגירסת צ"ל ע"כולכאורה

 לומר אפשר דהאיך בפ"ע ברכה ולאהוא
 קאמר בפ"ע ברכה יוחנן דר' הרי"ף()כגירסת
 בה שאין ברכה דכל ס"ל בעצמו ר"יוהרי
 דצריך דס"ל לומר ודוחק ברכה אינהמלכות

 בתחילה כך יתקנו דלמה וא"י לנטיילהסמיכה
 הרי"ף לדעת ונ"ל להסמיכה שנצטרךבכדי
 שמעתתא להא אמרה כי ר"י דבאמתדס"ל

 דמסקינן המסקגא עפ"י רק אמרהלהוספה
 נימריגהו קאמרינן ולא לכולאן נימרינהוהלכך

 לברכה הער"ב לומר בגמ' הכונהלתרוהיהו
 התורה מעלת להגדיל בדכות ג' יהיו ואזבפ"ע.
 שהוא להורות ברכות ג' עליה לברךדצריכין
 ע"ז דתו ימיר ולא יחליף ולא תמוט בליתד

 במהרה לא המשולש וחוט שלוש מספרמורה
 הביא לדינא דהביא ז"ל הרי"ף ע"כינתק.
 בפ*ע ברכה להורות היינו וכו' הערב אמרור"י
 ז"ל הרי"ף מודה ודאי אבל הממקנא.לפי
 הלכך שפיר לפ"ז ויצדק הוא כמסיףדר"י

 בנו בחר אשר ברכת דהנה לכולהונימרינהן
 נצטרך ע"כ להשמיטה וא"א שבברכות.מעולה
 אביי דקודם ג"כ דר"י הוספה להשמיטשלא
 בברוך פותחת ואינה כקמאי הלכהורכא

 כיון בנו בחר אשר לברכת להסמיכהונצטרך
 ע"כ וכו' בקדש מעלין שבברכות מעולהדהיא
 ויהיו וכר לעסוק לברכת להסמיכה הצורךמן
 כעת דא"א ג' יהיו השתא כרחך דעל ברכותג'

 דאדרבה כיון בהוספה שיאמרוהלומר
 רק וכו'. לעסוק ברכת לומר צריכין היינולא

 ברכת וא"כ דר"י הוספה בשביל להדאומרים
 יאמרוה ע"כ להערב טפילה אדרבאלעסוק

 ! עצמה בפנילברכה

 ובגמ' ב"י עמך וצאצאי אנחנו ונהיהשם
 ב"י עמך וצאצאי וצאצאינו אנחנוונהיה

 וצאצאי דס*ל נ"ל וצאצאינ"1 השמיט וילזהדי*ף
 וא"כ ישראל. בכלל הוא גם הנה ב"יעמך
 ישראל בית כל היינו אנחנו הוא הפירושלפי"ז
 הדודות היינו ב"י עמך וצאצאי הזההדור
 וצאצאינו אנחנו קאמרינן דלא והאהבאים
 וצאצאינו הזה הדור אנחנו דהיינו סגי ג"כויהי'

 דאינו משמע דהיה משום הוא הבאיםהדורות
 דה"ק י"ל בגמ' וגירסתינו ב"ב על רקמדבר
 האב שרחמי מקום עד היינו וצאצאינואנחנו
 הגם שאח"כ והדורות ונכדו נין היינו הבןעל

 צאצאי הם הנה האב. רחמי נפסקיםשכבר
 וצאצאינו אנחנו לומר ומנהגינו ב"י.עמך

 ומפי מפיך ימושו לא היינו צאצאינו.וצאצאי
 הוזרת התורה ואילך מכאן ורעך ודע ומפיודעך
 אותם גם ב"י עמך וצאצאי שגה אכסניאעל
 בית הם הנה בתורה עוסקים אבותם היושכא

 ולבניהם להם התורה את אבותם שקיבלוישראל
 הרי"ף בספרי מיהו ודור דור בכלאחריהם
 . וכו' ב"י עמך וצאצאי וצאצאינו נדפסהחדשים
 לשמה. תורתיך ולומדי שמך יודעי כולנושמ

 ועוסקי שמך יודעי כולנו הגירסאובגמ'
 לשיטתו אזיל הוא הרי"ף גירסת הנהתורתך
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 נשמעים פסוקות הלכות היינו ד"ת עלדמברכין
 לשמה. תורה ללמוד צריכים והנה התורה.מן

 אותנו להורות שמה תור"ה כשמה היינולשמה
 אשר המעשה ואת בה נלך אשר הדרךאת

 אשר את לעשות לשמה תורה והייםנעשה
 שלפנינו וגרסא לאמתה הלכה משנהנלמוד
 וקוב"ה פלפול דייט בד"ת לעסוק הואבגמ'
 זה אמרז"ל לאמיתו אינו אפילו בפלפולאחדי
 בית אומר אינו וזה הלכה של אב ביתאומר
 סבין דאורייתא פטטייא אעפ*כ הלכה שלאב
 הנה ליבמה. לימוד אינו אבל הוא טובהנה

 לעולם כי לשמה וא"א תורתיך ועוסקימברכין
 והבן וכו' לשמה שלא שמתוך וכו' אדםיעסוק

 ובגמ' שבברכות מעולה המנונא דרב והאשם יהדבר
 שבברכות מעולה היא זו המנונא ר'אמר
 דר' לומר יצדק דהאיך כך דל"ג נראהוהרי"ף
 דנפשיה שמעתתיה על יאמר בעצמוהמנונא
 בדוחק לפרש ואפשר מכולם המעולהשהוא
 המנונא ר' דאמר הא רצ*ל המנונא ר'אמר

 1 דוחק הוא אבל וכר מעולההוא

 גמ' סתם הוא ובגמ' וכו' הלכך פפא א"רשם
 . דר"פ משמה אתמרולא
 וכו' המנונא דרב והא מחו"ה יונהרבינר

 פותחת לחבירתה שסמוכהאע"פ
 וכו'. בפ"ע לאומרה הוא סודרך מפניבברוך
 ברכה בהיפך כתב מכילתין ברישהנה

 גם לחבירתה סמוכה לפעמיםשאומרים
 הם והנה בברוך לפתוח א"צ בפ"עכשאומרה
 הברכה תקנת כשעיקר ונראה הפוכות.סברות
 בלא אומרה שלפרקים הגם בסמיכותהיתה
 תפלה שומע כגון בברוך פותחת אינהסמיכות
 לפרקים כשאמרה ביום ג"פ בשמ"עדעיקרה
 משא"כ פתיחה בלא ג"כ אומרה הדרךבתפילת
 כשאומרה גם סמיכות בלא ניתקןכשעיקרה
 הדין עיקר על ומיהו בברוך פותחבסמיכות
 שסמוכה דברכה מכילתין בריששכתב

 סמיכה מבלי שאומרה הגם במקומה.לחבירתה
 הרי ממני דעת פליאה בברוך פותחתשאינה
 אינה מלכות ובזולת מלכות דבעינן כר"יקי"ל
 דסמוכה דמשום לומר אפשר והאיךברכה

 מלכות בלא אומרה וכעת במקומהלחבירתה

 דבאמת נ"ל הדרך ובתפילת לברכהתחשב
 וע' עמש"ל וכו' למשנה הערב וברכתבת"ד י וצ"ע ברכה לאיזה להסמיכהבעינן
 ; המאור בעל בדברי אי"ה שנכתובמה

 הערב ויאמר בסופה עוד שיוסיף אלאבא*ד
 הער"ב באמרו הגמ' בדברי עמ"שוכו'
 1 והערב משא"כ הדיעות לכליוצא

 זה שאין נראה ההלכה משמעות ולפיממך"ה
 וכשקורא וכו'. כשהשכים אלאאסור

 תקנת שאין דכיון בה נפטר אינו שעהאחר
 בדברי לפמש"ל וכו' בלבד ק"ש על אלאחיובה
 אהבת ולא אה"ר באומר דוקא דרכונההרי"ף
 כיון רק התורה על הודאה יורה דאה"רעולם
 אם התורה על הודאה בפירוש מוזכרשאינו
 התורה על הכונה מובן אינו תיכף לומדאינו

 יקרא אם יודע שאינו אחר אדם אבלשם י ותביןע"ש
 עכ"פ שיקרא לכונה מברך אינו לאואם
 הנה וכו'. לברך לו היה ללמוד במקרהכשבא
 ברכתם הלא ביותר לנו יקשה זו סבראלפי
 וגם לומדים. אינם שבבקר כיון לבטלהברכה
 וכשבאין אח"כ אפילו ללמוד בדעתםאין

 ברכתם א"כ לברך צריכים ללמודבמקרה
 מנהגו על ניתקן דבבקר י"ל לבטלהבבקר
 מברך תרנגול קול שמע לא אפילו כמוש"ע
 כשבאין -ואעפ"כ ש"ע מנהגו על לשכויהנותן
 דומה ואינו לברך מחויבים יהיו ללמודאח"כ
 מנהגו על אותם כשבירך בדכות לאינךבזה
 מברך אית שוב תרנגול קול שמע ואח*כש"ע
 תקנת רק למצוה חיובם אין דהתםשנית
 התורה ברכת משא"כ השבח. ברכתחכמים
 פוסקים לכמה דס"ל ובפרט הוא המצוהברכת
 כנ"ל התורה על לברך התורה מן הואדהחיוב

 , הדברים שלפירושן
 איכא דאכתי נ"י הרב מורינו ואומרממ41ה

 ותפילין בציצית חזינן דהאלמירק
 נגמרה וכו' דומה שאינו לתרץ לו ונראהוכו'

 כיון מובן אינו התירוץ לכאורה וכו'מצותן
 לא עדיין היום כל מצותן ותפיליןדציצית
 דחיובה תורה דשאני לי וניחא מצותןנגמרה
 והנה כתיב. ולילה יומם בו והגית הפסקבלי
 לאכול למדם הצורך מן כי ווא*א דברהוא
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 חריעה חרישה ד"א מנהג ולנהוג ולישןולשתות
 עם בטרוניא בא הקב"ה ואין ומו"מקצירה
 בעבור אלה בכל האדם בעסוק אבלבריותיו
 שיתקיים בכדי ושותה שאוכל היינוהתורה
 בעניני וכן בשינה. וכן אח"כ ללמודבריאותו
 ופנוי ריק לבו ויהיה פרנסה לו שיהיהמו"מ
 לתורה הכנות הם אלה כל הנה וכיוצא.לחורה
 שאין בו ללמזד בכדי הספר שפותח כמווהוה
 רק התורה ברכת ניתקן לא ע"כ הפסקזה
 הישר האיש אל עולם עניני שכל יום בכלפ"א

 י הדבר הבן תורה גופי ג"כ הם והןהולך
 ז"ל יעקב רבינו הורה בזה וכיוצאמחך"ה

 לישן יוכל לא שמא וכו' סככהלענין
 לא דשם י"ל המפיל מברכת תקשה ואיוכו'
 . נ"ל ש"ע מנהגו על המברך לבטיה ברכההוה
 שצריך הגמי"י כתבו רש"י ובשם ז' אותש"ג

 עכ"ל. הזמירות כשאומר ולברךלחזור
 דברכת ס"ל אי דממ"נ לכאורא תמוהוהוא
 האחר יום עד פוטרת ביום שמברךהתירה
 ואי היום אור עד לברך א"צ בהשכיםא"כ
 היום קודם כשבירך א"כ מפסיק. דשינהס"ל
 רס"ל ונ"ל שנית יברך למה אח"כ ישןולא

 ובהשכים ש"ע. מנהגו על איחקןבזמירות
 כמו המצוה ברכת לברך צריך היוםקודם

 מצותבשאר
 באומרו כתבנו כבר והער"ב וצ"ל ג'אות

 : נ"ל לכא? יוצאיןהער"ב

 פתח וכו' כסא דנקט היכא פשיטאהרישף
 מבואר דנראה כתבנו כבר וכו'. בדשכראובריך
 דשכרא אדעת"א בגמ' גירס דאינוברש"י
 רק וכו'. בדשכרא פתח רק דחמראאדעת"א

 אדעתא דשכרא דאדעתא הכונה מפרש ז"להוא
 לפרש יש  הגדול רבינו דברי גם וא"כדחמרא.
 רבינו דייק דמש"ה לפי"ז ונראה רש"י.בשיטת
 להורית וברי"ך הוסיף וברי"ך פתח וכתבהגדול

 בא"י אמירתו היינו מיירי קא לחודיהדמברכה
 אינו זה שנ"ב בפה"ג הסיום משא"כאמ"ה
 מברך אני מה מפני מאמרו סיום רקברכה
 מבואר נראה וגם פה"ג. היוצר שבראעל

 הגדול רבינו דעת דמפרשים התוס'מדברי
 . ת"רי מדברי וכ"נ רש"יכשיטת

 מהדרינן ולא עברינן ולקולא איפשטא ולאשם
 בתוס' ויקיע לקולא דרבנן דספיקאליה

 ספק נאמר דהיאך שם וכתבנו מחמיריןדיש
 ישתה לא לתקן עדיין דאפשר כיון להקלברכות
 נראה הגדול רבינו ולדעת ברכה בלאמספק
 ויפסיק כלל ישתה שלא לו נאמר ראםלומר

 עבר בודאי הנה וישתה יברך ואח"כבדברים
 נאמר ואם דאורייתא )כעין( דהוא תשא לאעל

 לא על ג"כ עבר הנה תיכף ויברךשיחזור
 אם אבל בשניה או הראשונה בברכה אותשא
 לא באפשר שנית ברכה בלא שישתה לונאמר
 לא וג"כ ברכה. ברכתו שמא כי כלליעבור
 מצוים חכמים דע"כ כיון בל"ב נהנהמיקרי
 לבטלה ברכתו תהיה שלא בכדי לשתותלו

 .ודאית
 וכו' אור ביוצר פתח בשחרית תניאע"ב

 רבינו דברי יתפרשו רש"ילשיטת
 , וכנ"ל אדעתא ג"כבברייתא

 חיתום אחר הולך הכל דבר של כפלושם
 החיתום אחר הולך הכל ובגמ,ברכות.

 בגמ' דהנה גדולה  כובה בכאן רואה אניאבל
 שאני וקמדחי ח~כרא לחמרא מכאן לפשוטרצו
 פי' ורש"י המאורות יוצר ברוך רקאמרהתם
 פי' למה עמש"ש וכו' שאני דילמא כלומרשם
 דילמא בגמי קאמר לא למה ולכאורהכיאת
 רקמסיק כן צ"ל ע"כ המסקא דלפי הואאבל
 וכו' בלילה יום מדת להזכיר דצריךמשום
 אתרוהיהו ומלכות בשם ברכה קאמרינן כיע"כ

 בערבית בין א"כ לן יקשה לפי"ז והנהקאמרינן.
 כוללות ברכות הן ברכותיהן בשחריתבין

 הפירות על שהכל כמו והוה ושהריתכערבית
 ביוצר פתח שחרית א"כ העזו. לפריובפה"א
 הלא יצא 4א למה ערבים במעריב וסייםאיר
 וסבר דחמרא כסא נקט לן דפשיטא הואזה

 סיים ואפילו וכו' דשכרא אדעתא פתחדשכרא
 משום הכא דשאני צ"ל ע"כ יצאבדשכרא
 ערבים. מעריב בשחרית דמסיים בברכההסיום
 המאורות יוצר בערבית וכן כעת אינווזה
 הברייתא הטעם כן צ"ל ע"כ הממקנא 4פיוא"כ
 ובעיין הבבות. בכל הוא הברכה חיתוםמשום
 של כללו מסיפא ת"ש ואמרינן איפשטאלא
 כה"ג לאחויי לאו החיתום אחר הולך הכלדבר
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 בעיין כגון ברכה חיתום והעש בו איןאפילו
 לאכל רצ*ל ותמרי נהמא לאחוייואמרינן
 חיתום בו דיש קמיירי אחרונה ובברכהנהמא
 הן לקולא הן קאזלינן ואחריה ג"כברכה

 אילימא ה"ה ומקשו הברייתא כעיןלחומרא
 אדעתא ופתח אכל התמרי וקסבר נהמאהאכל
 דאי בעיין. היינו יצא בדנהמא וסייםדתמרי
 בה אין הרי חיתום בה שיש הכא עוטניאמרת
 קאמר כי דלעיל התירוץ ל"ש )וכאןמלכות
 ע"כ קאמר( אתרוייהו מעיקרא ומלכותברכה
 בעיין וא"כ מוריד ולא מעלה לאהסיום

 וקסבר תמרא דקאכיל לא ומשניאיפשיטא
 סיים ואפילו וכו' בדנהמא פתח אכילנהמא

 ומלכות ברכה אמר כי דמעיקרא יצאבדנהמא
 שמדקדק תתבונן וע"כ קאמר דזייןאמידי
 חיתום אחר הולך הכל וכתב הגדולרבינו
 ברכה חיתום ולא חיתום סתם אמר ולאברכות
 ברכות הזו הברכה שתהיה ברכות חיתוםרק

 כוללת הפתיחה וא"כ כוללת היינורבות
 מרכינן ויה נפשט. וזה אחד עניןוהחיתום
 נהמא אכל אבל וכו' תמרי אכל דבר שלכללו
 ג"כ דהחיתום כיון וכו' אכל דתמריוסבר
 הוא ברכה חיתום רק מהברכות חיתוםאינו
 הך הביא לא ע"כ איפשטא ולא בעייןבכלל

 המאור בעל קושית מעליו וסרהדינא

 בנאירש"י
 ברכת לומר עד בדנהמא בד"ה

 רוצה וכן וכו' המחיה על דהיינולחם
 בתר"י כן משמע ולא בגמ' לפרשהמהתה"ל

 וברש"י. בגמ' ועמש"שוברא"ש

 וכן וכר בדשכרא ובריך פתח מחו"התרעי
 כתב כבר וכו' ברייתא באידךמפרש

 הפירוש גם לפנינו ברש"י כ"ן שאיןבד"ת
 . לכאורה גזרה לו ואין מאד תמזההזה
 שאע"פ וכו' לשאול יש הפירוש לפי"זשם

 מה  היין על בטעות לברך היתהשכונתו
 הרי"ף שפסק מה לפי כוונה א"צ מצות וכו'בכך
 ולא עכ"ל שפיר אתי כיונה צריכות דמצותז"ל

 כונה צריכות מצית ס"ל אי האפילוידעתי
 מדאורייתא המצוה י"ח לצאת הואהפירוש

 י"ח לצאת הוא הכונה בכאן וא"כ מדרבנןאו
 ולא הנהנין ברכת לברך חי"ל שצונוהמצוה
 בפי דהרי הוא דרכי תדע המלות פי' עלהכונה

 זמן והגיע בתורה קורא היה אמרינןשני
 יצא לא לאו ואם יצא לבו כיון אםהמקרא
 כמנה צריכות מצות ש"מ בגמ'ואמרינן
 יעל כן צ"ל וע"כ המצוה י"ח לצאתופירש"י
 קורא הכונה בודאי בתירה קורא היהכרחך
 זה ומאי אומר שהוא מה ומבין לימודודרך

 לצאת כיון אם לומר ע"כ לבו כיון אםדקאמר
 מצות דס"ל מאי לפום אפילו א"כ המצוהי4ח

 רבינו בתירוץ לתרץ אנו צריכין כוונהצריכות
 דברנו וכבר לקמן. הרב שכתב ז"לשמואל

 . ע"ש בגמ' רש"י בדבריבזה
 בשחרית ויציב אמת אומר שאינו כלהרי"ף

 ובגמ' וכו'. ערבית ואמונהואמת
 בשחרית ב' הוסיף והרי"ף ערבי*תשחרית
 בלילות אמונתך ההנה ונ"ל בערבית.משא"כ
 בה לומר א' פי' פירושים ב' התוס'הביאו
 פי' מהרה. שיקוים להאמין העתידההגאולה

 ית' בו שמאמינים אמונה הוא ואמונתךב'
 ג"כ וזה לילה בכל הפקדון אצלוומפקידין

 מפרש ז"ל הגדול שרבינו כמדומה תר"יפי'
 יחיד לשון בבקר מדקאמר לה ודייק ב'כפי'

 אמונת מדבר אינו ע"כ רבים לשוןבפילות
 על ולילה לילה כל אמונת רקהעתיד
 אמת בשחרית ויציב אמת נקט ע"כהפקדון
 האמונה היינו בערבית( )לא ערביתואמונה
 וכעת בדקדוק לילה בכל ערב אמונתוההיא
 רש"י לה מפרש בלילות דקדוק שמפנינ"ל

 : ודוק תמיד התדירין הניסים עלג"כ

 המתפלל ררב משמי' סבא ב"ח רבה יאמרשם
 כרע הוה כי ששת ר' וכו' כורעכשהוא

 כרע כרע כי ובגמ' כחויא, וזקיף כחיזראכרע
 דרכינו נראה כהויא זקיף זקיף קא כיכחיזרא
 המתפלל אמר דרב במלתא לעיל דייקהגדול
 הוה כי סתם אמר ששת ובר' כורעכשהוא
 להורות מתפלל כשהיה אמר ולא וכו'כרע
 ימי כריעות וכענין בחיוב שלא כשהיהאפילו

 זקיף כי שהשמיט וזה כך. עשה ג"כהניראים
 מיירי ובכריעות עצמו. לזקוף צריך היהדע"כ

 והבן ברצוןכשכרע
 כל דרב משמי' סבא ב"ח רבה ואמרשם

 אדם ובגמ' וכו' אדם מתפללהשנה

 יש דגאמת להיות אדם אמרו הנהמתפל"



תעלדמה כליו ונושאי הרי"ףמאימתי,מגידקם
 יושב והקב"ה נידון שהעולם פרקים ג'עוד

 אך וכו' התבואה על בפסח נגוןבמשפט
 נידון ואדם אדם הוא המתפלל להיותאעפ"כ
 המלך א"א השנה בכל ע"כ דייקאבר"ה
 לטעות בגמ' אפשר אך בעי"ת רקוכו'

 עבור בהתפללו הכונה מתפלל אדםבאמרם
 ופירות תבואה עבור בהתפללו אבלהארם
 וכו' האל ג"כ יאמר לא פרקיהם בזמניומים
 לפרושי שבק הוה דלא כן לומר א"אאבל
 הוא שהאדם להיות לטעם הכונה ע"כאלא

 ואמר שינה ע"כ אזלינן בתריההמתפלל
 : נ"ל אדםמתפלל

 המלך והלכתא ואסיקנא שם ע"א ט'דף
 והלכתא בגמ' המשפט והמלךהקדוש

 דרכה פלוגתא הביא לא ז"ל הוא רקכרבה
 וכו' המלך הלכתא לבאר הוכרח ע"כור"י
 האל אמר אם דאמר לרר"א רליתא ש"משם

 יצא לא אלא יצא המשפט והאלהקדוש
 איתא לא בגמ' לחזור צריך יצא שלאוכיון
 הביאו הגדול ורבינו המשפט. האל ר"אבדברי
 וכיון ובז'( והאל וכו' ויגבה טעמא בתר)דזיל

 אוהב מלך אמר לשון רב בדברישהתחיח
 דליתא בכאן וכתב המשפט. האל ובדר"אוכו'

 המשפט והאל הקדוש בהאל דיצא רס"ללדר"א
 בהאל דוקא מבואר משמע ליה מהדרינןאלא

 אוהב מלך אמר אבל ליה מהדרינןהמשפט
 במלך רבינו התחיל דהרי מהדרינן לאובו'
 ונקט שבקיה וכאן רבה בדברי וכו'אוהב
 כתבו תר"י בדברי ועיין ודוק. המשפטהאל
 הדברים נראין כונתם אפשר הדבריםנראין

 . רבינומדברי
 הראב"ד והשגות הללו מהלכות המאורבעל

ומלחמות.
 וריי ד"ת על א"ש אר"י מברך. מאיהמארר

 היה מוסיף ר"י פי' נא הערבאמר
 )כבר חתימה לה לקירות שמואל של ברכהעל

 ס"ל ר"י דהרי כן צ"ל דע"כ לעילכתבנו
 . וכו'( מלכות בה ריאין ברכהכל
 ג' פי' לכולהו נימרינהו הלכך אר"פשם

 המנונא ור' ור"י משמואלברכות
 שכתב עצמו דברי דסותר תפסו ז"ל)הראב"ד
 הרי*ף בדברי ולפמש*ל הוא מוסיףדר"י

 תורה נגד רקאמר הא וגם מאד. ניחאז"ל
 ; ותבין( עיי"ש שפיר יונח מדרשמקרא

 במקום במשנה וכו' להאריך שנהגו מקוםשם
 וצ"ע! מלתא תליא במנהגא דלאוויאמרו

 עיין ברהמ*ז של אחרונה וברכהשם
 דבירושלמי דאמר הראב"דבהשגות

 לחתום שלא שאמרו מקום פסקא על להקאמר
 קיצור מיקרי דזה ס"ל המאור בע4ואפשר
 דעות והרבה בברוך בה חותמין ראיןכיון

 . המשנה בפירוש בזהיש
 עיי"ש. וכו' אמר יוסף ר' עלה הוה מאישם
 יש באמת ובמלחמות. הראב"ד בהשגתועיין
 לדקדק יש מהשיטות ולכ"א ולכאן לכאןסברא
 האחרונים בכל הלכתא איפסקא בברמיהו

 . להאריך ואין ז"לכהרי"ף
 בפירש"י אופניו על תמצאנו ההלבה ופי'שם

 הגדול רבינו דברי דגם כתבנו כברז"ל.
 רש"י כי חילוק ואין ז"ל כפירש"י לפרשנראה
 פתח רק אדעתא בגמ' גורס אינו ג"כז"ל

 וא"כ אדעתא מפרש ואעפי"כ וכו'בדחמרא
 הגדור רבינו בדברי כן לפרש עלינו מעכבמי

 התוס' מדבריוכ"נ
 וכו' הצרכתי בפי' א"א הראב"ד.השגת

 פגם לעולם מצאנו שלא היינווטועים
 כתבנו כבר וכו'. אחרת כוונה משוםבברכה
 טוב כלל כיון לא אם בהרא"ש( )וכ"הבגמ'
 אחרת לברכה כתן בפירוש אם אבליותר
 שלא בפירוש כיון כאילו דהוה הוא פגםבוראי

 :לצאת
 פתח הגירסא בעיקר שאין ונו' ועודשם

 וכו' בדשכרא פתח אלא דשכראאדעתא
 פתח שחרית שנויה היא כך נמי הברייתאוגוף
 בך נמי ז"ל שרש"י בתבנו בבד וכו'.בעצר
 ועיין אדעתא. לה מפרש ואעפי"כ גרסתוהיא

 ואין הנ"ל ע"ד קושיותיו לישב ג"כבמלחמות
 , ומורים הורים בין ראשו יכניס ומילהאריך
 יעקב א"ר וכו' שתים מברך בשחרהרא"ש

 גירסת בן אושעיא א"ר אידיבר'
 ; אושעיא א"ר יעקב א"ר ובגמ' ז"להרי"ף

 וכו'. להזכיר כדי עולא בר רבא אמרשם
 ן עולא בר רבה ובדי"ף )סתם( רבאובגמ'



קמאתעלומה יב--יג( )ס" הראפרמאימתי,מגיד

 דאביי מימרא הוא בגמי בלילה יום ומדתשם
 סתם. שנויה ז"לוברי*ף

 עמ"ש ואידך בגמ' היא. מאי שניה ברכהשם
 ! שינו למה הרי"ףבדברי

 תיבת הוסיף אהבתנו אה"ד א"ש אר"ישם
 דפליגי נטעה דלא היכי כיאהבתנו

 אה"ד בבקר לומד סבה בשמואל הבדכה כלעל
 ישראל בית עולם אהבת ס"ל ורבנןאהבתה.

 דרבנן להורות אהבתנו תיבת הוסיף ע"כוכו'
 דק פליגי לא יותר ולא עולם. אהבתדנקטו
 ואילך אהבתנו ומן ראשונות תיבות הב'על

 ! ס"לכשמואל

 אה*ד א"א תניה עולם אהבת אמרי ורבנןשם
 ז"ל הריעף בדברי מ"ש בכ"ז עייןוכו'
 ! עיי"ש בגמ' אחרת גירסאולנו

 ראיה מכאן וכי לשעת השכים א"ש אר"ישם
 הך הביא דלא ז"ל הדי"ף בדברילמ"ש

 פוסק דאיה משמע בפ"ע לענין דשמואלמדודא
 ברכת י"ח יוצא דאינו חליא בהא ההאכן

 אבל )וכמש"ש( אשר לשת באמור רקהתורה
 הרי"ף ממילא יוצא אינו עולם אהבתבאמור
 מימרא הביא לא עולם אהבת לומר שפוסקז"ל

 אה"ר פוסק ז"ל והרא"ש וכו' השכיםדשמואל
 . ג"כ  דשמואל מימראהביא

 דלא אה*ר של בברכה דוקא דהייה ונראהשם
 לפמ*ש וכו' התורה בדכת לשםמתחזי

 מה דכל שפיר הדבר יצדק הרי*ףבדברי
 הכל הוא תודה מעניני הלזו בברכהשמוזכר
 אהבתנו אה*ד רק הודאה ולא בקווהלשון
 והודאה שבח והוא וכמש"ש התורה עלהכונה
 בעינן תורה בפידורי נזכר שלא להיותאבל
 משא"כ התורה. על הכונה להורות אתר עלשנה

 ז  תורה נזכר  התורהבברכת

 לחוור בדי  צרכיהם לעשות  ממהריםשם
 מיקר' דכ"ז כתבנו כבר וכו'.וללמוד

 העולם עסקי שכל כיון ולילה יומם בווהגית
 הסברא דלפי ועמש*ל הלימוד בשבילהוא
 הוא השינה שכונת כיק הפסק אין שינהאפילו
 צלולה דעתו שתהיה כדי הלימוד בשבילג"כ

 תקשה ואם מפסיק דבר שום אין א"כללמוד
 חייו ימי לכל אחת בברכה תסגי א"כלפי"ז

 השינה מן מעמידה רק לפטור שלא דכונתוי"ל
 וכמו השינה מן עמידה האחר יום עדבשחר
 מסעודה רק לפטור כונתו רואין בסוכהדעבדינן
 הלכאורה נכון על מנהגינו נתישב ובזהלסעודה

 היל לא התורה לברכת גורם דעה"ש ס"לאי
 שינה ס"ל ואי עה"ש עד בלילה בעומדלבדך
 בבקר לברך ה"ל לא בלילה בניעוד א"כגודשת
 בעומד לבדך נהגינן ואנן לבדך ה"ל ביוםובישן
 קא הלילה כל בניעור וגם היום קודםבלילה
 תעה מבהכין אין ביום ובישן בבקדמברכין
 אחת בברכה דבאמת יונח ולפמ"ש כמאןדלא

 מפסיק דבר שום אין כי חייו ימי לכליוצאין
 עבירה איזה ח"ו עשה דאם שנ"ל מה זהאבל
 אין אדם והנה לברך. וצריך מפסיק ודאיזה

 בלא עבירה יעבור ח"ו ופן וכו' בארץצדיק
 התורה וברכת ברכה. בלא אח"כ וילמודהודע

 דק לפטור שלא שיכוין תיקע ע"כדאורייתא
 כל ועל דלילה לעמידה דלילהמעמידה
 דרוש דדך אמרתי )ובזה יברך בכ"יפנים

 שפירשו עד וכו' נשאל זה דברמשארז"ל
 תורתי את עזבם על י"י ויאמר בעצמוהקב"ה
 והנה תחילה. בתורה ברכו שלא א"ר אדייוכו'
 על הזה הרעש קול הוא מה משתומם העומדכל
 הדבר ידוע אבל תחילה בתורה ברכומלא

 הוא רשוע בעודו עושה שאדם ומצותשהתודה
 נירו הכתוב וכמ"ש וכו' אל כח נותןאדרבא
 לזה והסגולה הקוצים אל תזרעו ואל נירלכם
 בתפילה ישוב מצוה כל וקודם תורה כלקודם

 לבו אל משים שאינו מי והנה ודיבור.במעצבה
 בתורתו שגורם להיות יוכל ברוב הזהדבר
 תחילה התורה ברכת שמברך מי והנה וכו'ח"ו
 ימי לכל די אחת שבברכה לידע יוכלהלא
 מיום רק לפטור שלא חז"ל תיקנו אבלחייו
 בברכו והנה הפסק והוה ח"ו יחטא פן כיליזם
 מהדבר לבו אל בודאי ישים התורהבדכת
 וישוב לבו אל וישים חטאים מחשש ניתקןהוה
 ארוכים והדברים זה בזולת משא"כ י"יאל

 לדעתי ודאי הא למשמרת( רק וצינתיאכ"מ
  עבירה איזה עבר ח"ו היום שבאמצע יודעאם

 הלבה  לפסוק לי חלילה  אבל  ולברך לחוורצריך
 ובמ"ש וכו' רחמנא בריך שיאמר נ"לועב"ם

 ברכה בספקכ*פ

שם

שם

שם



תעלומה ע"ב י*ב דףמאימתימגידקמב

 בענין בתוס' עמש"ל לישן יוכללאדוגמא
  המפיל,ברכת

 א"צ למדרש  לברך צריך  למקרא חר*השם
 כגירסתינו גירסתו כל הנה וכו'לברך

 י אחרת שיטה לו יש ז"ל והרי"ף רש"ילדעת
 דאר"ח לברך צריך לגמרא אף אמר ורבאשם

 גורס דאינו נראה הנה וכו'. רב דביבספר"י בפרקיי לאתנויי דרב קמיה וכו'ב"א
 תיקנו בסלאויטא )והמדפיסים רב דביבספרא
 תורת הוא דזה כן( עשו מדעתם אבלספרא.
  בספרי בפרקיי לאתטיי רק מדרש והואכהנים
 להם סדורים שהיו משניות פרקי היינו רבדבי

 דבי של בהספרים למרטהו יום בגלללמוד
 הקדוש רבינו מישת אצלם כתוב היה שכבררב
 היחידים אצל כתוב היה הגמ' של מו"מוגם
 הסדר על התלמוד שנתחבר עד המשניותאצל

 : גמרא הוא וא"כ אשי רבבימי'

 לעסוק שאומרים מקומות ויש ד"ת על,4ם
 ז"ל הריעף בדברי עמ"שבר"ת

 וכו'. ראשונה ברכה סיום כ"א זה שאיןשם
 ס"ל דהרי לר"י צ"ל דע"כ כתבתכבר

 אגן מיהו ברבה אינה מלכות בה שאין ברכהכל
 לברכה אותה חושבין אנו לכולהומברכינן
 לכולהו מברכינן גרסינן שפיר הלכךבפ"ע.

 ! המאור ובעל הרי"ף שיטתוכ"ה

 ובגמ' ברי"ף כ"ה וכו' הלכך פפא א"רשם
 שתהא מצינו רלא  נ"ל הראב"ד והקשהשמ י וכו' הלכך גמ' סתםהוא

 והגיה בונה  חסרון  בשביל  נפחדתהברכה
 דהרי ע"נ והקשה כוונה א"צ רמצות הליהע"ז

 כונת כן דאין ול"נ  כונה צריכות  פסקהרא"ש
 צריכות למ"ד אפילו הוא דהקושיא רקהרא'ש
 א"צ אבל חז"ל. מצות לקיים לכוין היינוכונה

 ; בדיעבד הדברים לפירושכוונה

 בברייתא תנן דהא לפירושו קשיא מיהו,4ם
 אדעתא והגמע דלא וכו' אור ביוצרפתח

 ל"ג ג"כ דרש"י כתבנו כבר וכו'. אורדיוצר
 לשיטת גם כי כן שמפרש רק  אדעהאבגמ'

 ע"כ בהלכה דוחקים הרבה ורמב"ןהראב"ד
 מחכמי ידוע והדבר להאריך. ואין אדעתאמפרש

 י להרמב*ם ש12אלולוניל

 וכד שחרית ויציב אמת יעמר שלאכלשם
 , ועמש"ש בשחרית וברי"ף בגמ'כ"ש

 זקיף זקיף כי כחיזרא. כרע כרע הוה כישם
 בחויא  יזקיף וברי*ף בגמ' כ"הכחויא
 .שמ"ש

 ודיי דרבה כרבה קיי*ל פיסקא האי ובלאושם
 דבכאן דנ"ל בגמ' עמ"ש כרבההלכה

 אפילו או לכתחילה כונתו אם רב בכונתפליגי
 לפסוק הוצרך מנפשייהו פלוגתא פליגיבדיעבד

 , ותבין עיי*שכדבה
 לחכמים זומא בן א"ל תניא ע"ב י"ב דףגנן,

 מזכירייוכי
 והלא המשיח רימזת יצ*מ

 ולא יעי נאום באים ימים הנה נאמרכבר
 דב*ז סעד מה לי תמוה וכו' יעי חי עדיאמדו
 אם ואפי' תרי"ג ממנין אחת מצוה הואהלא
 ועיקר מהמצוה ענף הוא בכ"ז דההזכרהנאמד
 יהיה זה עכ"פ ניסן ט"ו בליל ההזכרההמצוה
 ולא יחליף לא כי המשיח לימות גםבהכרח
 לא שהתורה עיקרים מי"ג אחת והוא דתו.ימיר

 לא חכמים בתשובת להתבונן יש וכןתשתנה.
 הל"ל הזה הלשון מהו ממקומה יצ"משתעקר

 להתבונן יש וכן יצ"מ. הזכרת שתתבטללא
 יצ"מ הזכרת שתתבטל אדם בן לשום מ"רוכי
 הזה הדבר את ושמרת פסח בקרבן אמרהלא
 לעתיד כשיקריבו הנה ע"ע. ולבניך לךלחק
 בקריאת ומשפטי חקותיו בכל בודאיפק"פ
 הנלע"ד אבל וכו' ממצרים ישראל בצאתההלל
 האיך גופיית ירמיה דברי לו הוקרנהדלב"ז
 הנבואה כוונת ע"כ יצ*מ יזכרו שלאאפשר
 מזכירין וזהו בק"ש ההזכרה נקבע דהנה הואכך

 התוי*ט. וכמ"ש  אחר דבר ע"י  מזכיריןיצ"מ
 כנודע אזכרות ח"י ק"ש בפרשיות יש עי"זדהיה
 במס*0 בק"ש )היינו במיתתן צדיקיםמהסוד
 בלישת יצ*מ מזכירין ג"כ ~זהו חייםקרויין
 גם זכר לשון דכורא בבחי' יצ"מחמרים
 במקום יצ"מ שמרים ורצ"ל נוק'( )לילהבלילות
 בן  ובניהו בסוד  דכורא ח"י  בבחי'קביעתה
 הצדיק  יוסף  תתאונן להנה ח"י איש בןיהוירע

 יום בת" והוא ח"י בני יוסף עוד רב חינק'
 חצות לילה הגס איתקרי וקים חי מלכאודוד
 דילייך דרגא לתקבל לך להודות אקוםלילה
 ח"י קרש בקביעות זכר )בבחי' מזכיריןע"כ



 דףמאימתימגיך

 בראותו ב"ז והנה בלילות. )גם( יצ*מאזכרות(
 לא ודאי המצוה הנה לו הוקשה הנביאדברי

 ח"י עוד יאמרו שלא הכונה אבלתתבטל
 שלא היית ממצרים ב"י את העלה אשריעי

 בקביעות היית י*י ח"י בבחי' יצ*מיאמרו
 שמנה בק"ש נקבע יהיה רק אזכרות ח"יק"ש

 וז"ש העתידה גאולה מסיפור אזכרות]גשרה[
 וזה וכו'. צפונה מארץ וכו' אשר יעי חיכ"א

 יצ"מ שתעל- לא כיצגן חכמיםשהשיבוהו
 בודאי כפשוטו הנביא כונת אלא מק"שממקומה
 הניסים רק יצ"מ. סיפור תתבטל לאהמצוה
 העתידה הגאולה ניסי לסיפור טפלים יהיוהללו
 הראיה לפי"ז ותתבונן בין לסיפורה קץשאין
 כל מאמ*צ צאתך יום את תזכר למעןבמשנה

 1 הבן חייךימי

 ויצ"מ עיקר מלכיות שיעבוד שתהב אלאשנ!
 אומרו להתבונן יש לכאורה לו.טפל
 ויצ*מ העתידה גאולה הל"ל מלכיותשיעבוד
 ואשר העלה אשר יעי ח"י הפסוק כלשוןטפל
 משיעבוד. ולא מדבר מגאולה הנה וכו'הביא
 א' פסוק זא"ז סותרים הכתובים דהנה הואאך

 הנה נפלאות. אראנו מאמ"צ צאתך כימיאומר
 הפסוק ואיך ביצ"מ כמו נפלאות שיהיהסיפר
 במי נתלה ומי טפל יהיה שיצ*מ יתפרשהזה
 כל לספר באפשרי היה אם דבשלמא קשהועוד

 לומר יצדק במצרים שהיה והניסיםהשבחים
 הסיפור ביותר יארך העתידה גיבלהשסיפור

 מעשי גדולים כי מאד יודעת נפשינו אבלבה
 ג"כ מצרים מגאולת שנספד מה וכלאלקינו.
 וההוא דבר כי עולם ימות סוף עד לסייםא"א

 מעשיהו וסוף לתכלית יבא מי אלקיחפעולה
 י"י אני כ"פ בתורתו מתפאר ית"שוהבורא
 בזה מתפאר וכביכול מאמ"צ הוצאתיךאשר
 לבא שא"ע וכמו וארץ שמים מבריאתיותר

 סיפור לגמור א"א כן במאב הסיפורלתכלית
 יותר יהט לעתיד הניסים הגם וא*כיצ"מ

 אבל ית"ש. בערכו רק הוא הנהגדולים.
 תכלית להם שאין דברים ב' הנעבערכית
 הסיפור יארך לזה לומר יצדק איךבסיפור
 ענין לומר אנחנו צריכים ממילא מזהיותר
 ביצ"מ כי השיעבוד בערך רק הוא והעיקרהטפל
 במצרים לפרעה הינו עבדים מספריםאנו

קמגתעלומה ע"אי"ג

 אבל אחת. ומדינה אחת ואומה אחדמלך
 ולשון עם לכל נשתעבדו הנה האתרוהבגאולה
 ויאריך העילם פתת בדי ולשון עם בכלונתפזרת
 אומה מכל הש"י שהצילם איך מזה.הסיפור
 כזה ארוך בזמן רגלינו למוט נתן ולאולשון
 1 נ"ל עיקר מלכיות שעבוד שאמרוזה

 ממקומו יעקב שיעקר לא ע"א[ י"ג ]דףשם
 ממקומם יעקב שיעקר לא הנ"ל עפ"יהכונה
 שמו ויקרא תולדות בפי שנאמר במקוםדהיינו
 ויקרא במקומו שיכתב הצווי היתה לאיעקב.
 שתעקר לא בכאן הענין כ"ה ישראל.שמו
 ס*ל ב"ז והנה בק"ש. הקבוע ממקוםיצ"מ

 ס*ל ורבנן קרא אהדריה דהא התםשאני
 אדרבא הוא מילתא לאו קראדאהדריה
 שנאמר במקום דהנה קחזינן קראמדאהדריה

 לעקרו הכונה אין עכ"ז וכו'. עוד יקראלא
 דאמרינן הא ממילא לכ"מ נלמוד וממנהלגמרי
 ולאו בעשה עובר אברם לאברהם הקוראלקמן

 דהא התם שאני ומשני מיעקב עלהומקשינו
 לחכמים דאילו כב"ז אתיא קראאהדריה
 ממנה דאדרבה ה,א מילתא לאו קראאהדריה
 הנ"ל לפי והנה וכמ"ש. מקומזת לדוארנלמוד

 לימות יצ"מ דמזכירין כחכמים הלכהודאי
 בלילות יצ"מ יזכירו לא א"כ וא"תהמשיח

 לחוד בזכירה הכונה דאין מש"לכשתתבונן
 כאן דעד להזכיר דבעינן מודים כ"עדבנה
 לתפלה. גאולה בסמיכת אלא ור"י ריב"לל"פ

 מאורחא דוה לא מעליותה דגאולה ס*לריב"ל
 דב"ז פלוגתייהו וכאן בעינן ודאי יצ"מלהזכיר
 בקביעות להזכיר בעינן אם רק הואוחכמים
 ודאי ובזה וכמש"ל( אזכרות ח"י )דלהויק"ש
 והרא"ש הרי"ף הביאו לא ע"כ חכמיםהלכה
 כחכמים דהלכה וכיח הגמ' עם מתניתיןהך
 מזה ואדרבא היא מלתא לאו קרא אהדריהא"כ
 ג"כ אברם לאברהם הקורא א"כ כנ"לנשמע
 הפוסקים הביאו לא ע"כ ועשה בלאו עובראיט
 ז"ל המהרש"א קהויות לה ואזדא הדיןזה

 הדין זה הביאו לא למה הפוסקים עלדמתמה
 1עישש

 שיעבוד זה וכו' ראשונות תזכרו אל יכה"אשם
 לסתור ראיה לכאורה דגה וכו'.מלכיות
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 שיעבוד היה הזכירה דעיקר אדרבה ס"לההנה
 לחכמים ס"ל דאדרבה יונח ולפימש"למלכיות
 שהוא כמו יצ"מ יהיה בק"ש בקביעותהזכירה
 דבר והתבוננות הניסים סיפורי בענין רקכעת
 בניסי ביותר יתבוננו "יה כמה עד דברמתוך

 מצרים יציאת ותהיה מלכיות משיעבודהגאולה
 גוב. מלחמות כולנה על עלתה היא ואח"כטפל

 ן התוספתא בפירוש לקמןועמ"ש

 חדשה עוונה הנני בדעה רש"י ע"א י"גדף
 עכ"ל כתיב ראשונות תזכרו אלבתר

 הם הלא זאת לפרש הוצרך למה נדע לאאנחנו
 דהנה ונ"ל מ"ג. בישעי' אחד במאמרסמוכים
 הניסים שזכירת ראיה להביא הגמ'רוצה

 יצ"מ הזכרת מן שאת ביתר יהיההמאוחרים
 והנה אליהם טפל יצ"מ הזכרת שיהיהעד

 על דקאי חדריה עושה הנני שדרש הזהמפסוק
 לא הנה גוג. ממלחמת הצלה גדול היותרהנס
 לפרש ז"ל רש"י הוצרך לכך זכירה בזהנאמר
 הרישא על הסיפא וקאי כתיב תזכרו אלבתר
 אשר הוא מה אבל וכו' ראשונות תזכרואל

 מלחמת זה חדשה עושה הנני לעיקרתזכרו
 לזכירה. עיקר %ם תהיה אשר היאגוג

 חכמים. בדברי חכמה דבר בזה לך אבארוערד
 חי יאמר ול"א שהפסוק אמרודהנה

 רק יצ"מ כלל תאמר שלא הכונה איןוכו'
 ע"ז והביא האחרונים לניסים נטפלשיהיה
 וכו'. ראשונות תזכרו אל אומר הוא וכןלראיה.
 תזכרו אל צריך ערבא ערבך אדרבאולכאורא
 דזונע אך כלל. תזכרו שלא משמעראשונות

 היפוכא הסיפא הוה דלא הפסוק ע"זקשה
 וכו' ראשונות תזכרו אל אמר דהנהדרישא
 מעשייתו דמיירי חדשה עושה הנני אמרואח"כ
 אבל לומר. וה"ל ישראל מזכירת ולאית"ש
 למיסר צריכינין וע"כ חדשה עושה הנניתזכרו
 לכאן נטפל ברישא האמור תזכר"ודתיבת
 לנו להורות כזה באופן הנבואה באתולמה
 הכונה אין תזכר"ו א"ל לך אומר שאנימה
 לזכירת נטפלת תהיה שהזכירה רק תזכר"וא"ל

 ונעים נחמד דבר כי והבן האחרוניםהניסים
 1הוא

 עוד נדפס שלא פ"א הזוספתא אל)ביאור
 : ברכה(בוהיה

 במקום שרויין שהיו וראב"ע בר.ימעשה
 מסובין משמע מסובין יבגמ'אדד

 דאפילו ומשמע בהיתר התחילו ובודאיבסעודה
 מבאר ובתוספתא לק"ש פוסק בהיתרהתחילו

 , שרויין פירושו מסוביןדהך
 ראב"ע. והטה ר"י ונזקף ק"ש זמיהגיע

 הטה ק"ש זמן שהגיע כיוןובגמ'
 ן אי"ה להלן יתבאר ר"י וזקףראב"ע

 דבשלמא בגמ' אינו זה אלעזר זה מה ר"יא"ל
 שהטה קודם נזקף דריי התוספתאלגי'

 היה ההכרח מן ר"א כשהטהר"א
 )לר""

 ]לריי[
 משא"כ כהלכה שלא שעוונה כיון ]לו[ )לן(לומר
 שנזקף במה הנה מקודם. הטה דר"א הגמ'לגי'
 ן כדין שלא שעושה לו הורה בזה אח"כר"י

 ובגמ' מגודל זקנך מה מפני לאחדאומרים
 ן מה מפניאין

 מוטה שהיית אתה הסתי זקוף שהייתיאני
 שאני זמן כל אתה כך אף ובגמ'זקפת

 ן זקפת אתה הטתי כגואני עכשיו מוטה אתהזקוף

 נזקפתי אני ב"ש. כדברי הטית אתהאשל
 יראו שלא ד"א ב"ה דברילקיים
 ובגמ' לדורות הלכה כדבריך ויקבעוהתלמידים

 עשית ואתה ב"ה כדברי  עיליתי אניא"ל
 התלמידים יראו שמא אלא עוד ולא ב"שכדברי
 ב"ה וכ"ת עוד ולא מאי לדורות הלכהויקבעו
 מעיקרא ואחא דמטא ה"מ מטין להו איתנמי
 והשתא זקוף הוית השתא דעד כיון הכאאבל
 שראב"ע הגמ' לגירסת הנה וכר.התלמידים יראי שמא ס"ל כב"ש ש"מ אמרימוטה
 שהטה ולולי להיזקף ר"י הוכרח ע"כ מקדםהטה

 להו אית נמי ב"ה כי נזקף היה לאראב"ע
 אני ליה דקאמר זה מאי וא"כ וקוריןמטין
 מפני דה"ק לומר דא"א ב"" כדבריעשיתי
 כביה. לעשות לזקוף הוכרחתי הטיתשאתה
 דה"ק לומר ומוכרחני עוד הולא זההנה
 הנה שהטית מקודם א"ע זוקף הייתיאפילו
 הטיה דא"צ להו דאית ב"ה כדברי עושההייתי
 בנידון אעפ*כ מטין להו אית נמי ב"הוכ"ת
 ממילא לנקוף לי היה בהכרח הטית שאתהדידן

 דוקא לזקוף מצוה אין מוטה היה אם זולשיטה



קמהתעלומה פ4אתאפיסמגיד

 יונח התוספתא גירסת ולפי כבצוגלהורות
 דוקח דממנה דס*ל מקודם נזקף דרייבפשוט
 וקורין מטין סלל דביה והא כבצהלדברות
 כשהיה בהריה קורא אם עבירה שאיןהייע
 רצי כשזקף הרגיש לא וראב*ע מקודםמוטה
 אני שתוספתא( )לגירסת מדבריו וכ*נאצע

 נזקפת מוטה שאיית אתה הסתי זקוףשוטיתי
 לו השיב ריי אזי אח"כ נזקף שרצי סוברהיה
 אפילו ב"ה דברי לקיים בתחלה נזקפתיאני

 דביר ב"ה דברי לקיים מצוה הטיתךבזולת
 כיון אחר דבר נתחדש כהיום רצ*לאח*ר
 היו מוטה נשאר הייתי אילו האיתשאתה
 במוטה גם זה לפי ממילא וכו' התלמידיםרואים
 ב"ה דברי לקיים עצמו לזקוף מצוהמעיקרו

 1 עודוצ"ע

 מקום קצרה ואחת ארוכה אחת אמרולכף:
 למה המשנה מבאר וכו'. להאריךשאמרו

 דזה וכו' להאריך שאמרו מקום בכאןהביאה
 שביארה זה דייקא ק"ש לדיני שייךלא

 ארוכה אחת כך היא המשנה פי'התוספתא
 לנו מבארת וכי כזאת אמרו למה קצרהחותת

 לא הרי דק"ש הברכות עסח כלהמשנה
 ידועים שהיו לומר ע"כ נוסחתם לעביארה

 לפניה יהיו  שהשתים ביארה רקומפורסמים
 ג"כ. לאחריה שתים ובערבית לאחריהואחת
 כיון וכו' ארוכה אחת לומר לנו למהוא"ע
 אני למה המשנה שאמרה וזה נוסחתם.שידוע
 לך להורות וכו' ואחת ארוכה אחת לךאומר
 ולפית וכוי רשאי אינו להאריך שאמרובמקום
 התוס' שהביאו כפירית דלא מהתוספתמוכח

 1 וכו' ארוכהבאחת

 נראה לכאורה וכו' רשאי איעלהאריך
 סתם הכונה ולקצר להארי*דדס*ל

 הדברים וקיצור הרבה ענינים הדברים כותאר
 אפשר אבל לפתו*ח לחתוים אח"כמדקאמר
 קאמר מדלא בברוך כונתו אין לחתויםלומר

 לפתוח שאמר כמו בברוך לחתויםבפירוש
 שבברכה  הענינים יחליף שלא י"ל אבלבברו*ך.

 אחרים ודברים זה בדבר לחתום שתיקנומה
 רשאי איש זה להחליף ירצה ודואבאמצע
 ולקמן רבים ענינים במשנה מזה דברעוכבר

 1 בברוך דלחתוםמהגמע

 בברכה ה"מ לשוח רשאי איע לשוחשלא
 קפידא אין ודאי בברכה שלא אבלדוקא
 מפני וכו' ביעת מניחו אדם ברועכדאהעכחן

 1 והשתחויותכריעות

 הפירות על המברך בהם שמקצרין ברכותאלו
 הוא )לכאורא הזם*ן ברכת המצותועל

 ברכת הביא המאור ובבעל שהדוינ*וברכת
 ע"כ שבברהם*ז אחרונה וברכה וצ*טהזימו*ן
 הירושלמי בשם המאור בעל הביא הזההלשון
 אדם טועה א"א וזלל ז"ל הראב"ד עליווכתב

 של אחרונה ברכה סבר שאוא הזהבירושלמי
 שמקצרין ברכות על אותה אומריםברהמ*ז
 והנך עכ"ל וכר לחחים שלא ע"ד אלא כןואיע
 אלו אח"כ אמר דהרי כן אינו בתוספתארהבה
 הפירות על המברך בהם חותמין  שחיןברכות
 ריי שבברהם*ז אחרונה וברכה המצותועל

 1 בה ומאריך אחרונה בברכה חותם היההגלילי

 הפירות על בהם חותמין שאין ברכות14לר
 תיבה דהך נ"ל )בברה"מ המצותועל
 1טכס(

 מן ועץ בברוך פותחין כולן הברכותכל
 הסמוכה וברכה לשם*ע הסמוכההברכה

 לשמ"ע הסמוכה דברכה משמע אחרתלברכה
 ויתורץ סמוכה אינה אפילו לפתוח שלאתיקנו
 יוצר בלא אה"ר משמר אנשי אמרו האיךבזה
 כך ולפיז לחבירתה. סמוכה אינה והלאאור
 תקע דלא לומר ואפשר זו בברכה התקנההיתה
 ויתורץ עם*ש לקבלת שסמוכה כיון מלכותבה
 כל כריי שפסק הרמב*ם על תמיהתטבזה
 באנשי פסק וגם וכו' מלכות בה שאיןברכה

 1 ודוק אה*רמשמר

 ק' ק' ק' המברך עם עונה איה יהודהר'
 וכי. כבוד וברוך וכו' צבעתיעי

 נשמע המברך עם אומר רעי היה אלוכל
 לענות נוהגיו נואנו כמו לא לא. ותו אלוכל
 שלא מכאן נשמע ועכבר וכו' יעי ימלוךג"כ

 רשאי שאין במקום הזה הפסוק בענייתלהפסיק
 ק"ש, וברכות דזמרה בפשקי כשןלהפסיק
 שתאמר אלא ממקומו יצ*מ שתעקר לאאיל

 ומלציות המלכיות. על מוסיף,צ*מ
 רואין בדבר שייך לא הנה טפילית ויצ*מעיקר
 שדקדקת ~סו וטפל עיקר לסיפורו ותכליתקץ



ייחצלמימגידקמו
 מחויבים ששניהם כיון מ"ש( עיקשבגמ'

 אחד בעזם אין לסיפור וסוף וגמרבסיפור
 מוקדם מלכיות וסיע התוספתא וביארהמהם
 בגמ' יעיק עיקר ומלכיות והבן. מוסיףויצ*מ

 ולפי לישב ועמש*ש מלכיו*תשעבו*ד
 עו"ל אלו ראשונות תזכרו אל בוכירצא י המלכיזת מן יציאה כפשוש הואהתוספתא

 אלו תתבוננו אל קדמוניותמלכיו"ת
 מלחמות אלו וכו' חדשה עוזנה הנני מצריםעול
 והנה יצ*מ. זה וכו' וקדמוניות ובגמזגוג

 ג"כ לעיל גורסת הגמ' דהנה בזהתתבונן
 ראשונות תזכרו אל וכאן עישר מלכיותשעבוד

 )ועיין אהדדי סתרי והנה מלכיות שעבודזה
 כפשוטו ניחא ובתוספתא במהרש"א( ועייןמש"ש
 סיפור היינו עיקר מלכיות אמרינןדלעיל
 תזכרו אל אמרינן וכאן המלכיות. מןהיציאה
 ידי שעל מצרים עול מלכיות עולראשונות
 דוהיו הצרות הלב מן נשכחים גוגמלחמות
 בודאי הניסים סיפורי אבל ובמלכיות.במצרים
 ישראל כך דבריהם סיום לפי"ז ויצדקיספרו
 הגמי דלגירסת וכו' משכהות אהרוניתצרות

 היתה עכשיו וכו' אשתך שרי בוכירצא י הדבר הבן הלשון זה לישבצ"ע
 אומתה גם הנה אוה"ע לכלשרה

 שהוא רק ממנה שר"י שם נעקר לא אבלבכלל
 בימי דהנה רצ*ל סוכו בשלם ויהי בוכיוצא י באברהם וס"הטפל

 ומלכי שלם. נק' ירושלים היתה נח בןשם
 ויקרא יראיה קראה ואברהם שלם. מלךצדק

 השמות בשתי הש"י וקראה ירא"ה וכו'אברהם
 ויהי נאמר אח"כ והנה שלם. יראהירושלים
 י הראשון שם נעקר לא הרי סוכובשל"ם
 קרויה שלם כשהיא מצינו סוכו בשלםדיהי

 י"י גהר וט' אברהם ויקרא שנאמרהר
 ה"ר. אז ונק' של"ם שמה היתה אז הנהוכו'.
 רצ"ל בשלם ויהי כך. הוא הפסוק פי'א"כ

 של"ם שמה בהיות שהיתה כמו ירושליםנעשית
 וכו' אברהם ויקרא שנאמר הד היתהשאז
 כי שם ית' סוכתו יהיה סוכו אז וכו'. י*יבהר

 י עונהנתכפר
 אז רצ*ל ממנה יסודותיה משיעקרומאימתי

 גקמתע זינקום לטובה הזכירהתהיה

תעלרמהמאשוש

 גאלה יואלית ב"ב המלכיות ומכל אדוםמיד
 1 אמןשלימה

 מאימתי מתני' ע"א ב' דף ירושלמימלכחוד
 ועמ*ש בערבין שמע אתקורין
 יבמשגה

 פתן לאכול נכגסין בנ"א שדדך משעהגר'
 עגן הוא ליליא ותרתי שעה שבתבלילי
 השתחנן לפ' דרוש ]בדרושים שייףבמהרים

 ע"פ פ' השק בשם ראיתי וכאןד"ה
 מבעוד קידוש המקדשין על הקפיד)המגיה([

 כן לקוצות שלא בראיות שם והוכיחיום
 למהר כתב "שלרה מבעל ש"ש בסידורועיין
 שעה הלילה בתחילת כי קצת מבע"ילקדש

 מי ממילא ס*ם כח מאדיים ממשלתראשונה
 המהרים כחומדת דס*ל מבע"י מקדששאינו
 בעת לקדרם רוצה אינו וגםשייף.
 שעה עד להמתין צריך הנ"ל הככבממשלת
 חיבור בימי אז מנהגם היה דכן ואפשרשניה

 ד"א לילא ותרתי שעה וז"ש הזההתלמוד
 דעיקר ע*כ אלא שעין. תרתי אמר לאולמה

 השניה  השעה רק שע*ה על הואהקפידא
 על ויקדשו הקידוש שיכינו עד ממילאנמשכת
 וצ"ע עיקר נ"ל  סעירתו יתחיל ואח*כהיין
 סמך לו שיש כיון כן נוהגין  אין  למהלפי"ז

 הקילו טירהא דמשום לומר ואפשרגירושלמי
 משום הקילו יום בכל בקיש דאפילו רואההנך
 העניים הגלות בימי העיתים בצוק ובפרטטרחא
 ממהרין שבת ובבוא השבוע ימות כלרעבים
 בתירוץ לפדרם שיש וזה היום. לכגודלהתענג
 באנשי סיירי )רצ*ל כופרניא באילןהגמ'

 פירושא חד וריקי*ם )דקי*ם דקיקי*אהכפרים(
 הדקורת פרות שבע דפרעה בפרות כמד*אהוא
 דקיקיא הנונה ולפ"ז הרקועת. הפרותושבע
 להון דצד*ו עמם שהם טוב מכל הריקיםהיינו

 להם שיש היינו וריקניי"א צדי*א)מלשון
 חיותא מיקמ"י לעינו חיותא מקמיריקות(
 קפאין ותינו ופרנסתם חיותם להקיםרצ"ל
 לאכל וממהרין צמאים גם רעבים פרנסהלהם
 הנך וגם שנ"ל. מה זה בע"ש( קצתמבעיי
 הדין היה אילו כי הוא ממש דינא דלאורואה
 מטעם ע"כ אלח הכפרים לבני הקילו האיךכך

 מטעם להם דהתירו לומר ואפשר הקילוהנ"ל



ירושלמימגיד
 וזמש הככב. כמשלת קודם מבעיי לקדושהניל

 ולפי*ז יממת. דהוא עד מסתלקאדאורחיהון
 מבעבי לקדש או כן לנהוג שמים ליראמהרריי

 1 בלילה שעה אחר אוקצת

 בבבלי וכף מאימתי ברה תתפרשתרסן
 וכו' מאימתי דתני קאי היכי תנאמקשה

 וכו' בר"ת קרא להאי דמוקי לאכתוא"ת
 עישש מאימתי דקתני קאי היכי תנאקווה

 עייפה ניחא דידן תלמודא בפירושולפימ"ש
 דס*ל לך ביאר מאימתי דתנא ההגאדודאי
 סבר דרבנן ק"ש דס"ל ואביי דאורייתאק"ש
 עיין בד"ת ובקומך בשכבך דדריש יהודהכר'

 1 ב' דף ורא*שבתוס'

  להקשות אין וכו' ר"ח תני בדכה בחוס'עשש
 וכו'. אכילתן זמן הוא ק"ש דזמןכיון
 דעני אשיעורא התוס' כן הקשו דידןבתלמודא
 אבל בשעה. מתיבת נ"ל ודיוקייהו כןותירצו
 גם ידויק ואעפ*כ וכו'. נכנס משהעניגירסתנו
 מכינים אז להכין כשנכנס היינו נכנ"סמתיבת

 ומלח. וסכין לנטילה ומים מפה הצטרכות כללו
 ק"ש. זמן הוא הכנה היהד הכניסה בשעתואז
 לא בכאן הוא וכן לאמר דוקא לפי"זוא*כ
 המפרש כמ"ש קאמר דוקא לאו לומרנצטרך
 בזמן היינו נכנסתם אדם משבני דוקארק

 נכנסי0 בדיוק מ"ש בתויו*ט )קריזההכנה
 לדיוקא נכנסין התוספתא. בפירושועמ*ש

 1 ולק"מאחרינא

 י*ח יצא לא לכן קודם הקורא תני שםגמ'
 יוסי א"ר בבה"כ אותה קורין למהא"ב

 אלא י*ח לצאת בשביל בבה"כ אותה קוריןאין
 ע"כ. תורה של דבר מחקך בתפילה לעמידכרי
 המאור בעל שיטת וכ"ה בתוס' לפיריתהנה
 ודאי היית בתה"ד( )עיין אתם אהגרורבים
 שמנהגם רק מבע"י גם יוצאין דערביתבק"ש
 דמותה י*ח תפילת קודם שמע לקרוחהיה
 זה ולפירוש ד"ת מתוך בתפילה לעמידכדי
 הקורא דתני א"א המקניה מקהוה מאיקשה
 אותה קורין למה א"כ י*ח. יצא לא לכןקודם
 דמקשיה סיד הוה וכי מנחה קודםבבה"כ
 דערבית ק"ש י*ח לצאת מנחה קודםדקרינן
 י*ח לצאת הששת הקיש דקריע סיד האיךוגם

קמזתעלומהמאימתי

 ~חוק ויש בערבית אה*כ דקתנו ראההרי
 ג"כ מנחה קודם דקוראים סובר היהדהמקשה
 לבתיהם הנשלכים האנשים אותם י*חלהוציא
 מתעכבים ואינם עליהם רחוק שהדרךתיכף

 בשדות היו שלהם כנסיות בתי כיבביהכ"נ
 להוציאם ק"ש שרין שבשבילם סוברוהיה
 כוה ז"ל רשיי מיאן ע"כ דוחק הוא אבלי"ח
 נראה הזה התלמוד לשון ומסידור כפשוטוופי'

 הנאמר על קאי וכו' לכן קודם הקוראמבהרר
 נכנסין שבנ"א משעה הזמן קודם היינובסמוך
 בני זמן נראה לפמש"ל מיהו עכ"פ פתןלאכול
 הוא וכף כופרניא באילין לאכול בע"שאדם
 להיות דבריהם קרובים אבל צה*כ קודםמעט
 לעצמו, יקיל לא נפש בש כל ע"כשוין
 נשמעינא קרא לא ספק קרא ספק שםגמ'

 י"ח. יצא לא לכן קודם הקורא הדאמן
 צריך אמרת ואת הוא ספק לאו לכןוקודם
 לקרות. צריך וכו' קרא ספק אמרה הדאלקרות
 והנך לפירית יקשה ודאי הלזו מסוגיאהנה
 ואת הוא ספק לאו לכן וקודם שאמרורואה
 וכה קרא ספק אמרה הדא לקרות צריךאמרת
 בה*ש על הברייתא מפרשים הנה לקרותצריך
 אותה קורין למה מקשינן ברייתא דההיאועלה
 ניחא ברייתא הך דבזולת משמע וכו'בבה"כ
 דמנהג משמע י*ח לצאת בבה"כ שקוריןהמנהג
 בברייתא דמיירי כמו בביה"כ היההקריאה

 גדול יום הוא הנה מנחה קודם כפיריתואי
 הברייתא עם הקושיא לאשש עריכות ישואיך
 אפילו אם מכ"ש מכח דמקקוה ליישבויש

 1 מבע"י מכ"ש יזצאין איןביה"ש

 לשמאל תימא וכו' הדא בדיה המפרשכחה
 ליה תקשה וקורא חוזר איש וכו'דס*ל

 קרא דבספק דלקכם ל*נ עכ"ל וכו'ברייתא
 ספק קירזל ומנה במזיד. מידי קעביד לאהנה

 משא"כ דרבג0 ק"ש סול )ושמהשל להקלדרבנן
 הנה חכמים. שתיקנו בזמן שלא וקראבהזיר
 קאש תיקנו הם הנה דרבנן הקנתאמיעקרא

 בספק ולא לילה בודאי דוקא זמנה תיקנווהם
 עביר לא לילה בספק שקוראה מי ממילאלילה
 לחזור צריך ע"כ ארמיס כתקנת המצוהכלל

 1ולקרות



יי"צלמימגידקמח
 לקרות צריך קרא לא ספק קראספקגמא

 הלכה הש"ס מסקנת קיימא ממילאע"כ
 בספק בעיא לשון אינו בע"י בון בר ריישם י דאורייתאקאש
 הדינין אלו וחקר ביקש פירושורק

 מאותו חוץ רצ"ל ככבת"א הדא מן לבדע"ב י ד"א כךדבאמת
 גלגל אצל בסמוך תמיד הנראהככב

 הארץ על כשהשמש גם כ"פ נראה והואהלבנה
 כן אמר לא חזקיה ר' כן סבר אנא אףא"ל י הר"ן גירסת במפרשועיין

 בר ר"ח והוא חיי"א ר' דגרסינןנ"ל
 וטעות המפרש מדברי וכ"נ לקמן הנזכריוס"ף

 רצ"ל יוחנן ר' קומי בעי יוסף בר ר"השם י ר"ח מראת נמשךזה
 ר"ח )והוא חייא ר' קומי בעי מנאר'

 קם" ובעי הוא והלך לתרץ ידע ולא יוסף(בר
 , יוחנןר'

 כל אמר דאת דעתך על קשתה א"לשם
 ספק דר"נ מיל שבחצי וה*ע עיןהרף

 קושיא וכי בתמים רצ"ל קשתי"ה א"לשם י לקרבן ודאי יהיה למה רצ"ל למה,הוא
 וכו' אליהו לכשיבא הוא קושיאשלך

 אחר באופן שפי' במפרש ועיין הפירושכנ"ל
 : כתבתיוהנלפע"ד

 הכהנים את שרואה זה אר"ה גמ' ע"א גןדף
 ברכו צ"ל ראשונה בברכהבביה"כ

 צבאיו כל יעי 10ת( ברכו בשניה מלאכיויעי
 בברכה במוסף מעשיו כל י"י ברכובשלישית

 כל י"י את ברכו הנה המעלות שיר צ"להא'
 בג' בלילות. יעי בבית העומדים י"יעבדי
 אם מציון יעי יברכך בג' קדש ידיכםשאו
 חוזר ביוה"כ( כגון ההוא ביום תפילות ד'היו

 פסוקים למנחה 10ומר דקדמיתאתליתאי
 פסוקים )ובנעילה בתיניותא ורביעהאדשחרית(
 1 דילן בגמ' ועיין עכ"ל מוסף(של

 וס"ט קפיצין להם אין המלאכים שםלעלל
 קמייא מן חד על קרבית ז()דניאל

 ול"נ המגיה ובדברי מראה ביפה ע'קיימיא,
 קופץ לשון קפיצין להם אין המלאכיםלפרים
 הקופץ והנה ההרים. על מקפץ מלשוןודולג
 שמהלך כמהלך הדרגה בלי למקום ממקוםקופץ

תעלומהמאימתי
 אמות כמה ידלג בפתגמם ושקיפץ לאט,לאט
 למלאכים ישראל נשמת שבין החילוק הואוזה

 לעלות יוכלו שלא עומדים נקראיםהמלאכים
 הם אשר המדריגה כפי רק יותרבמדריגה
 ישראל נשמות משא"כ בריאתם בעתשמדים
 וכמה כמה פעם בכל להתעלות כרגעיכולים
 בין מהלכים לך ונתתי שמד"אמדריגות
 וראין קפיצין להם אין וז"ש האלה(העומדים
 האדם משא"כ למדריגה ממדריגה לקפוץפולין

 קמייא חד על קרבית מ"ט וז"שהישראלי
 היינו חד ע*ל רק חד א"ל נאמרמדלא

 מצווה כפקיד ונעשה ממנו למעלהשנתעלה
 לבי אל ערבתי ע"כ רצ*ל ]קיימיא[)קמיע( קראי ע"כ ישאל איצר את להודיעועליו

 יכול ולא העומדים מן הוא כילפקדיהו
 1 כנ"ל אני משא"כ ביותרלהתעלות

 משמע לקמן וכו' מאיילת חצנ"א ר' אמרשם
 ר' לקמן גרסינן ואי חיי*א ר'דגרסינן

 1 חנינא ר' צ"ל בכאן גם המפרש כגירסתחנינ"א

 עמו*ד איש השחר אילת השחרמאילת
 ד16ור שזה בכ"מ הנאמרהשה"ר
 1 אחר ענין הוא וזההמזרח

 קו ובחדידת לפניהן מקדד היההמלאך
 כדברי מילין ד' רק הואהמישור

 היה דהמלאך לן נודע מהיכן ומיהוהמפרש
 שמה המלט מהיר דרשו י"ל לפניהןמקדר
 לשון מהר דרשו ע"כ יתר שפת והאמה"ר

 1 לפניך הר יהיה לא כי המלטמהר

 טעיא היא ככבאב מיד דשחרא אילתאהדא
 דהיא וזימנין מקרבא דהיאזימנין

 ר"ח שאמר הניחר דאילת רצ"ל ע"כמרחקא
 מעה"ק מילין ח' יהיה דא*כ עה*ש זה איןע"כ
 כר' דר"ח אתיא אמר ולקמן החמה הנץעד
 וכו' שנה חמשים מהלך רקיע של עוביויודא
 אחר ענין הוא השחר דאילת לומר ע"כעיי"ש
 ג"כ וזה השחר. ככב דהוא לומר לפי"זונרצה
 דלפעמים שיעור בו ליחן דאין לומרא"א
 שעות ב' ולפעמים במזרח היום באורשיה
 כדון מאי אח"כ ששאל וזהו היום תרקודם
 וככב כשל אינו עה*ש הוא מאי א"כרצ*ל

 1 דוש מאי א"ב ניע גנבהוצחר



קמטתעלוליה מאימתיירושלמימגיל

 אמר ומנהרין מדינחא מן עולין דקורניןתרין
 ביקוע רצ*ל מדינחא מןדסלקין

 להינסר השמש שר שטח מקרבת אישהראשון
 שנה מאה רקיע של רעביו נשמע דא*כברקיע
 מפאת בא זה רק שגה חמשים אמרולקמן

 רביי נ"ל ישראל של גאולתן "יא כך רביבי י וכו' מיניה לבדמזרח
 מאד חשוב והיה דוד בית ממלכותהיה

 כ*כ שיעבוד היה לא ובימיו המלכותאצל
 קצת היה וא*כ קלניא טבריהדאיתעבידת

 לישועה לצפות מהראוי אריח בימיוישועה
 מעט התחילה ביד ממלכות רבי בימדחויך
 הראות בחוש נדע הרקיע כי לגרש חוגחוג מעטי מעט ישראל של גאולתן תהיה וכהישועה

 בינוני אדם מהלך דירבוןעפיי
 י*ב מששת כשיתין חבא להך דס*לרנראה י ולתהום לארץ בגעש נלמדומהרקיע

 כיון דוד אותם כרה ולאנבראו
 דהנה שנה חמישים מהלך ארץ שלדעוביו
 וע*כ שנה ל"ז בירושלים מלכותו ימיכל

 בזה וצ"ע מבהליכה יותר הזמן יתמשךבכרייה
 שנה חמשים רקיע של עוביו והנהאכ"מ.
 אומר מסוד )כנודע הבינה ע"י הבריאהלדורות
 והנה היובל. בסוד החמשים שער והואועושה(
 מינה. מתערין דינין רק מהיר הוא הבינהמדת
 ולתהומ לארץ דוקא בג"ש הדבר נלמדוהנה
 מדוית שבי"ג הרחמים מדת נגד הוא ג"שכי

 תכצט בל מכוניה על ארץ יסד כי כ*פכמ"ש
 : הרחמים ממדת הוא ועדעולם

 עה"ח במדרש שנה ת"ק מהלך עה"חתני
 החיים כל על מתרחב( )רצ*להפוסה

 וכן שנה( ת"ק במרחק שהם תבל יושביוהיינו
 ; ביפ"מפי'

 מס' אחד הגן לגן מששים אחד ע"חתני
 הש"י שגירש התורה מן נדע הנהלעדן

 לעולם. וחי מעה*ח יאכל לבל מגיע האדםאת
 הזה מעץ האוכל כל כי כפשוטו נראההנה
 מס' אחד הזה עץ והנה בעוה"ז. בחייםיהיה
 בששים הוא הטעם ביטול כי ידעת וכברבגן,

 הגן חיי נגד עוה"ז להיי ערך אין כילהורות
 תענוגי 3ל לכלום יזהיב ולא לגמרי טעמוובטל
 מהגן וכן שבגן והתענוג החיים נגדעוה"ז

 לעד"

 ת"ק מהלך רקיע של עוביו סימר חסיתרבה
 המים. בתוך רקיע יפי בון א"רשנה

 וכמו למים בדומה היינו בתויך רקיעיהי
 כל ממלאים שהיו שנה ת"ק אז היושהמים
 ז ביפ"מ כ"כ הרקיע יהיה בדומה כןהעולם
 אשמורת ודי ביום אשמורת ד' אומר רביע"ב

 בגמי אינו זה ביזם אשמורות ד'בלילה
 הלילה במשמרות והנה בתוספתא אינו וגםשלנו.

 בכל למלאכים המשמרות שמשתניםאשמועינן
 ואשמועינן רשיי כמ"ש אחרת כתמשמר

 השתנות בעת רחמים לבקששמהראוי
 שהיו בניו את אז זוכר הקב"" כיהאשמורות
 עבודתם ועושים בביהמ*ק משמרתם עלעומדים

 העם משמרות ועל וכיוצא ופדריםבאיסורים
 שיר השתנות לידע הכונה הוא מה נדעלא

 אינם בבקר שהמלאכים אמרו הריהמלאבים
 ואפקי ישראל ומאומרים עד שירהאומרים

 בני )הייה בקר ככבי יחד ברן מקראלה
 א"ב אלקים. בני כל ויריעו והדרישראל(
 הוא כי שירה ווא*א נראה הראשוןהמשמר

 באפשר  ונראה לישראל ותפילה ק"שזמן
 היום הוה שעות י*ב [ ]ג ע"ז במסי א"רכדר"י

 שניות בתורה ועוסק יושב הקב"ה הראשונותג'
 שרואה כיון כולו העולם כל את ודןיושב

 ויושב דין מכסא עומד כליה עולםשנתחייב
 כל את וזן יושב שלישיות רחמים כסאעל

 יושב רביעיות וכו'. ראמים מקרני כולוהעולם
 בגי רחמי למיבעי ונ"מ ע"כ לויתן עםומשחק
 שלישיות העולם על שניות התורה עלראשונות

 לויתן. לסעודת לעוה*ב רביעיות הפרנסה.על
 המשמר ג"ש עד ק"ש זמן דמש"ה לפי"זוי"ל

 אנחנו הנה בתורה. עוסק שהקב"ההראשון
 אותם ולמדתם בם ודברת שמע אתקוראין
 התורה לימוד י"ח יוצא ק"ש והקוראוכו'
 הקורא במתניתין לפי"ז וידוקדק רז"לכמ"ש
 בתורה. הקורא כאדים הפסיד לא ואילךמכאן
 בתורה כקורא הל"ל מיותר כאד"םתיבת

 שהש"י כזמן דייקא ק"ש זמן דהנה יונחולפמ*ש
 לא אעפ*כ הזמן כשעבר והנה בתורה.עוסק
 האדם שעל בתורה הקורא כאד"ם עכ"פהפסיד
 ודן יושב שניות ועידן כ"ז לקרות כחובהוא
 חצות עד לרבנן תפילה זמן הוא אזוכו'



תעלומה מאימתיייה2למימגידקנ
 מה מקודם מתפלל אם ודאי הדיניםלהמתיק
 התפלל לא אם אכל להמתיק. שהקדיםטוב

 המשמר סוף חצות עד זמנה עכ"פמקודם
  עומד  שהיבר כיון דאפשר ס"ל ורייהשני
 רק תפילה זמן אין ע"כ וכו'. דין מכסאתיכף
 עבר ואח"ם השני שבמשמר הראשונההקיעה
 המנחה תפילת זמן מתחיל חצות ואחרזמנה
 הכהגמרות ב' אלה כל כי הערב עדונמשך
 וכו'. וזן יושב בשלישיות כי להו חשבינןכחד

 ג"כ העתיד הוא הלויתן שחוק הואוברביעיות
 י לעיל לצדיקים מזוןלהיות

 בתוספתא עמ*ש לשעה מכ*ד אחדהעונה
 , רבי דבריקישור

 וכו' ורבנן וכו' ברכיי ר' הרגע הואכמה
 אלו שכל פשוט זה וכף שמואלתני
 מאות ושמנה אלפים וששת רבוא מחמשתאהד י ביפ"מ וכיה רבי על חולקיןהחכמים

 דילן ובגמי לשעה ושמנהוארבעים
 חצו"ת מלכים סעודת סועד דוד שהיהבשעה י אחרותגירסאות
 היינו מלכים סעודת פירושו נ"ללילה

 שהיו אחרים מלכים אורחים לו שהיהבעת
 להמשיך לו בהכרח והיה לכבודו אליובאים
 בעיניהם יתבזה שלא בכדי הסעודהעמהם
 קרבא סדרי עמו ויתגרו מלך הכזהבאמרם
 המלכים כדרך הסעודה עמהם ממשיך היהע"כ

 מפסוק לה ושמעו לילה בחצות קם היהואעפ*כ
 חצות שכחתי לא תורתך עודני רשעיםחבלי
 רשעים שאבודת הגם רצ"ל וכו' אקוםלילה
 וע"ד( לשת עודניי כנודע קיבוץ לשון)חבלי
 הגם שכחתי לא חורתך אעפ"כ אצלינתועדו

 הלילה תוך עד הסעודה להמשיךשהוכרחתי
 וכדוהיה עכ"פ וכו' אקום לילה חצותעכ"ז
 קודם אשמורות עיני קדמו עצמו סעודתסועד
 קדמתי רצ*ל ואשוע בנשף קדמתי נכתבלזה
 תפילת ואשוע הלילה בהתחלת בנשףתיכף
 לדברך. מצפה לווייתי יחלתי לדברך )כי(ערבית
 ללמוד לקום שאצטרך חורתיך דבריהיינו
 בכדי ערבית תפילת מקדים הייתי ע"כדבריך
 מתפלל דוד היה שלא אמרו )ובזהר תיכףלישן
 עיני קדמו השתאי סודו( עישש ערביתתפילת

 דלא ניוחי ובהא באמדתיך לשיחאשמודות

 דירן!בתלמודא כדמקש" בנשף קדמתי מפסוק בכאןמקשה
 לדוד ומשכח אתיא שחרא היה לאמ*מ

 דעכ*פ כיון דקליה מה לתרץ באדמיך
 שאמר זה מה א"כ בשינה. חצות עליו עברלא

 תמיד קם היה לזה קודם דהרי שחראעירה
 קם כשהיה אפילו אחדיתא רבותא דיהואמר

 מעט לישן חזר לא אעפ"כ אשמורזתבשני
 מדקדק היה רק היום לאור סמוך עה*שקודם
 נמצא וכן ישן וימצאהו השחר יבא שלאע"ע

 האדם כשיצטרך אפילו האריז*ל מרןבכתבי
 השחר ימצאהו שלא לעשות יראה ולישןלחשר
 ! דצפרא בקדרותא ער יהיה רק ישןוהוא

 עפ"י לפרזן יש צדקך כבנפטי על קומרווידא
 דינא לילה דהא בזוה"קהאמור

 והא הוא דינא אתר ובכל איהודמלכותא
 בדינא ואונא בתרי דינקא בגין חצו"תדקאמר
 דהא הוא דינא קמייתא פלגיאט ודאיוחסד

 דחסך בסטרא אנפהה נהירו אחרטפלגותא
 אמרו והנה עכ"ל. ודאי כתיב לילה חצותוע"ד
 משפט עה2ה דוד ויהי בפסוק ה[ ]סנהדריןז"ל

 שיחזור שצוה בדין שזכה לזה משפטוצדקה
 לו וכהחזיר לזה וצדקה המגיע הנתבעלו
 וזה ודין חסד עושה היה א"כ ממונו.דוד

 לקירות הוא שמדתי צדקך משפטי עלשהשיב
 הלילה למדת מרכבה אני כי וצדקהמשפט
 בגין הנ"ל בזהר כמבואר וחסד דין בהשיש
 נבל נוטל היה וכו' עושה דוד היהוכ12ץ י דחסד בסטרא אנפהה דנהירו לילה חצותכך

 וכו' ועומד מראשותיו ונותנווכמר
 לפי"ז ודייק וכר תורה תבירי שישמעוכדי
 אשר לכל אני חבר וכו' אקום לילהחצות
 מקודם. כבודי עורה הפסוק ומדויקייראוך
 ועי*ז בה לנגן וכנור הגבל  עורהואה*נ
 , השחר קודם אחרים את אעירה שחראעירה
 דהש*ס נראה בלילה. מנשבת ציתנית רםוהיה

 הכנור שהיה שלע כש"ס סובר אישהזה
 אימתי ידע הוה דוד דס*ל דוקא בחצותמנגן
 משינתיה לאיתעורי צריך %ה לא וגםחצות.
 יחלת"י לדברך ואשביע בנשף קדמתיכמ"ש
 עיקום בודאי בטוח שהיי ובטחך( יחול)לשון
 ג"כ היה מנגן הבער שהיה ומה הראויבזמן



קנאתעלומה מאימהיירושלמימגיד

 הכמר לקול ויעמדו תורה תבירי שישמעוכדי
 בסגולה זה והיה הלילה כל מנגן הכנורוהיה
 תיכף לישן יכולין היו הבנור בדןשע"י
 ואב"כ שנתם. להם ערבה כי הלילהבתחלת
 לישן יכולין היו לא שוב מעטכשישנו
 צפונית רוח סתם אמר ע"כ הכנורלקול

 ומעתה הלילה. כל משמע בלילהמנשבת
 מנשבת צפונית רוח הרי התו' קושיתל"ק

 1תמיד

 בשם ייסא ר' חצהן עד שמייםרויכמים
 כתב כחכמים הלכה יוחנןר'

 חצות עד שאמרו במה כחכמים הלכההמפרש
 כר"ג ג"כ הלכה מ"מ אבל וגדר סייגלענין

 זה לש"ס ע"כ הנה עכ"ל. בבבליכדאיתא
 לגמרי חצות דאחר ס*ל דחכמים דס*למשמע
 חצות אחר גם דיקרא ג"כ ס"ל דאי יקראלא
 כמש"ש עבריין דנקרא רק קרא לאאם

 ור"ג לקמן דמקשה הוא מה הנהבבבלי.
 כחכמים הרי כוותי' עובדא ועבד רבנן עלזליג
 אח"כ יקרא קרא לא אם ליה דמודו עבדג"כ
 לגמרי חצות דאחר ס*ל דחכמים ע"כאלא
 בשואית לפוטרו החכמים דיכולים יקראלא

 חצות ואחר כחכמים הלכה הזה לש"סממילא
 מכאן הקורא דאמרינן והא כלל יקראלא

 אקיש רק דקאי או י"ל וכו'. הפסיד לאואילך
 גזרו ולא שינה שכיח לא ושםדשחרית

 דגם י"ל או החמירו בלילה משא"ככ"כ
 בכונה אבל ואילך מכאן לקרות מותרבלילה
 ויאמר ר"ג אבל בתורה. כקוראבפירוש
 והנה כחכמים. דלא עביר אתםחייבי"ם
 וריי כחכמים הלכה בכח ס*ל ריילכאורה
 לכאורה כר"ג הלכה דילן בגמ' שמואלאמר

 כיון אבל כר"י. הלכה יוחנן ור'שמואל
 משמע כלל ריי דברי הביא לא דילןדבש"ס
 לוטוס וגם פסקהנן. וכשמואל כן הלכהראין
 דיקרא מודים חכמים דגם דס*ל י"לדילן
 שיטת וכיה עבריין דנקרא רק חצותאחר

 עבריין גם נאנס אם ממילא וטוום"עהרמב"ם
 בנאנס דגם נהאה הזה לש"ס משא"כ נקראלא
 באפשר רק חיוב בתורת חצות אחר יקראלא

 שחולק שבב"מ הגם והנה בתורה. כקוראבכונה
 וידן כתלמודא הלכה אירושלמי דירןתלמודא

 דברי על לעבור ההן גדול  דבר  הל58כ*ו
 לעמוד נפש בעל לכל מהךאוי ע"כהירושלמי

 , אונס לידי אפילו ח"ו יגיע שלא נפשועל
 מזה וכי באורייתא מתעסקין בעיתוןאם

 רק דההא דמשמע בעיחן*ן א*םהלשון
 קורין היו מסתמא התבריא והריבמקרה
 ממקובלים הפראה כפי משמע  אבל במיהבתורה
 חצות אחר ההא בלילה  התורה לימודדעיקר
 סתימין התרעין כי שינה זמן הוא חצותוקודם
 כנודע הצורך לעת רק הראשון לילהבחצות

 כי חצות קודם גם בתורה יעסוקממקובלים
 בעיתון אם וג"ש בטל לילך אסורבודאי

 י וכו'מתעסקין
 בי  ומתעסקין חצות שים שמע קיייזאתת

 היו בלילה ללמוד כשרצן היהמנהגם
 בכדי הלימוד אחר עד ותפילה ק"שמאחרין
 ג"כ לשמירה ויהי' למטתם סמוכה ק"ששתהא

 כזאת יקרבו שלא ייסא ר' להם ולמדמהמזיקין
 רשוין יהיו לא ושוב חצות זמן על יעברופן

 הש"ס לדעת בחכמים דהלבה בחיובלקרות
 שהלכה אמרה מילחיה וז*ש וכמש"להזה

 הלכה דלגמרי ממילתיה נשמע היינוכחכמים
 לא כלל חצות דאחר ס*ל וחכמיםכחכמים

 1 וכנ"ליקרא

 אמת אחר דברים שאומר אמרהמילחיה
 ~הם האיר מדלא דה*פ נ"לויציב

 אתפילה להם הזהיר ולא ק"ש שיקראורק
 וזמנה חצות עד גזרו לא דבתפילה משוםמשמע
 הלימוד אחר עד להתאחר מותר ע"כ הלילהכל
 תפילה וגם הלילה. כל שילמדו חיישינןדלא
 דרשאין נשמע עכ"פ היום כל תשלומין להיש

 המסדר והנה לתפילה. קאש ברכות ביןלהפסיק
 אינו לקמן שהביא מהברייתא יודע היההש"ס
 ממנה להקשות ורצה ויציב אמת אחראומר
 אחר דברים אומר אמר. ע"כ ייסא ר'אדברי

 מותר בבקר דגם מזה נשמע רצ"ל ויציבאמי
 שחרית דמ*ש ויציב אמת אחר דבריםלומר

 רק מהברייתא שפיר לן תקשה וע"כמערבית
 המיד שהביא עד הקושיא עדיין אסיקדלא
 אחר דברים אומר דמים ממנו דנשמעהשני

 1 ויציבאמת



תעלומה מאימתיירושלמימגידקנב

 אדם צריך אמרו מ"ט רעי בשם הונאר'
 להבריח בשביל בערב בביתו שמעלקרות

 דברים אומר שאין אמרה מילחיה שנזיקיןאת
 טעמא קאמר מדלא רצ*ל ויציב אמתאחר

 בבה"כ קורין היו דלא משום הואדברייתא
 דס*ל לומר ע"כ ירח בה יוצאין ואיןבזמנה
 בודאי בה"כ של ק"ש דא"כ כן לומרדא*א
 היו הק"ש עם והברכות ברכות בלא קוריןהיו
 אפשר אי וזה הברייתא. בימי בביתםקורין
 אמר ע"כ לשמ"ע הברכות בין להפסיקויאסור
 ג"כ בבה"ב קורין היו דבודאי היינו אחרטעם

 ברכות בלא בביתו לקרותה צוו ואעפ*כבזמנה.
 דר' לפי"ז נשמע ממילא שיברחו המזיקיןבסביל
 ויציב אמת אחר דברים אומר שאין ס"להונא

 . משחרית ערבית דמ*שבבקר
 מרשב"נ היינו וכו'. כן אמרה דרשב,נמלתיה

 בשביל שבביתו דק*ש נשמענמי
 על עבר ולא וקרי וחזר קרי מדהוההמזיקין

 לחיוב אינה שבביתו דק"ש משמע תוסיףבל
 ש"מ בברכותיה אותה קרא מדלא וגםמצוה.

 . בבה"כ דעצארס"ל
 מקבל הוה לעיבורא נחית הוהכד

 יעקב ר' היה אפשר גרוס"ה יעקב ר'גבי )מתאכסני
 שעולין דסעודה לאשמועינן וקטנית גריסיןמוכר
 ! בקטניות אלא עולין היו לא לעיבורבה

 עולים אינם לעיבור כי מטמר זעירא ר'והיה
 אלא ודלין ואין בלבד עליה הנמניזרק

 ,ברשות
 יאמר שם ימצאוהו אם דאפילו קופייאביני

 רק הנימנין מן להיות להם עלהשלא
 בין הוא דהנה ראיה והא למעווה הלכהללמוד
 העיבור. לסעודת יין מעלין ואין יין שלהחביות

 1 נ"לכן

 דריב*ל פליגי. דריב*ל מילתי' ע"א ד'דף
 בעינן דלא משמע בתרה מזמוריםקרי

 קיש. מחיך בשינה דוקאשישתקע
 לדבריו חזר מלתא לכולא דמסיק כיוןקזזנה

 דלעיל ייסא ר' אדברי ומקשההראשונים
 ויציב אמת אחר דברים דאומד דס*לדמשמע
 בין חילוק דיש אדעתיה אסיק דלאכמשפל
 אומד חינו תני והא ומקשה לערביתשחרית
 בערבית והה*ד )רצ*ל ויציב אמת אחרדברים

 רצ*ל ונחרית של ויציב באמת לה פתרדמ*ש(

 שחרית של העא בברייתא תני ויציב אמתהרי
 רצ*ל ר*ז דמר לערבית היחרית בין חילוקויש

 לרצת יהיו תפילה לגאולה תיכף וכר ר*זדאמר
 צרה ביום י*י יענך בתריה כתיב מה פיאמרי
 החח ביום גיל דעיקר משמע כתיב ביו*םהנה
 מבוכות מכמה יצאנו בשיכה הזה ובפירושודו"ק

דוק,
 אבל משמע זכר פריטיו הבין נשא בניאית

 המנהג רק ע"ז ממון לבזבז בחיובאינו
 למיהב לך מיבעיא דילן ובגמ' אדם בבני כןהוא
 ישתדל לעולם וכו' מלכא אפי למיחמיאגרא
 ולבזבז להשתדל דהחוב משמע וכר. לרוץאדם
 דלמלכא ס"ל דילן דבגמ' לק"מ אבל ע"ז.ממון
 ראה ולא לפלטיז רק וכאן הדס מוליך היהמכהם
 נשא בני אית אבל מצוה זה ואין הסלדפני

 1וכף

 דירן בגמ' מ"ש לתפילה גאולה סמיכתהנה
 הלזה ובש"ס היום אותו כל ניזוקאינו

 דילן בש"ס ואמרו היום באותו מקטרג השטןאין
 פסק פלא ג"ל סמי אחת שפעם ברונאברב
 דבר שהוא נראה יומא כולא מפומיהחוכא
 הסומך דוקא דהיינו התיס' בחבו לעשותוקשה

 מטהר סמוך וברכותיה קרש שמסייםכותיקין
 מני מדקא אבל בהנץ. התפילה ומתחיללהנץ
 בש"ס )וכן אהדדי סמיכות ג' הנך הלזובש"ס
 דגם משמע )מב.(( מברכין וכיצד בפ'דילן

 כמו תנאי שום אין לתפילה גאולהבסמיכות
 לדבר זה היה כן פי על אף אבלבאינך.
 ולא אומנתם תורתם היתה כי בעיניהםגדול
 קורים והיו רב זמן הפהקך להתבטל רוציםהיו
 ואח*כ לימודם לקביעות וחוזרים וברכותיהק"ש

 . אי"ה בסמוך מ"ש תתבונן ועוד נ"ל כןהתפללו
 של פתחו על ודפק ויבא סלד שללאוהבו

 להמבין המשל ענין מובן וכר.מלך
 קודם דוש גלל סמיכת סוד כי דדבנןשותא
 יסוד צדיק היינו הדודים להסמיך היינוהעמידה
 כי אמתך על כנפיך )ופרשת גוא*ל הנק'עולם
 שמים מלכות שהוא הטפיליה חל אתה(גוא*ל
 ותינו והאוה"ע הפלגה ואני הכתובבסוד

 מיהוא נפתלתי אלקים נפתולי )מקיזוזהמתפלל
 וליחוד לחיבור 68סרסר החח הנה חיבור(לשון



קנגתעלומה תאימתייח,נלמימגיו
 שהל פתחףי על דולק נק' הוא הנה הזה.הקדחן
 בא ב11 )יץ המש את לעורר דיגשופלך
 הנה רמיזתיט( ותבין הפת"ח על י*יופסח
 קהלך הנה תיכף. בתפילה את מביאבשאית

 חזקיה בענין לבבי עם אשר את אודאבראגב י הדבר והתבונן ביןהפליג
 עשיתי בעיניך והטוב שאמר יוודאמלך

 עשיתי בעיניך והטוב מהו בבבליאתרשל
 בזה נרמז איך ביזמיה דבר ההוא ג"לשסמך
 ההתעוררות בתחילה כי שיראתה עד האהיהאת לקדרי אסור משאריאל תתבונן אבל גיל.סמיכת
 והנה וכו'. ולב רואה עין כי מהעינים.היא
 עיין בגציה גניז )טוביה צדיק יפוד 4ואטו"ב
 ותבייל וטובי' וכו' צפרניו נועץ שבועותבגמ'
 נאמר והנה שנה. עשרה שבע בן ויוסףבסוד
 העינים הסתכלות שע"י בעיניו הנערהותיטב
 וה*ס בטובנו להתגדל הגנוז הטייבמתעורר
 איש בן יהוידע בן ובניהו בסוד חיינ"וובכוביו
 עיני 1אם וכו' תמיד 4גדו*ל ובשוביו ת"סח"י
 לחופה( י*ח בן מו1ארז"ל טעם תתבונן לךשכל
 דבר הסתר אלקים וכבוד הגדולים העניניםהבן

 הבטוב חזקי' מ"ש חז"ל רמיזת תתבונןומעתה
 לתפיל*ה גאול*ה שסמך היינו עיביתיבעיניך
 ומעתה המל"ך. בעיני ישראל כנסתותיטייב
 בעיני*ו הנערה ותיטיב אסתר במגילתתבין
 וכף המלך אל אסתר ותלקח וכו' ויבהלוכו'

 ידעת כבר טב*ת חדה1 הוא הקטיריבחדור
 קומת בשיעור דדכורא העיניים ה"מטב"ת
 )ע"כ שמאל עין שב"ש ימין עין טב*תהימן

 ובשב"ס מימין בטב"ת 4הא ט"באותיות
 הראה הארץ בקרב ישועות הפועל ע"כמשמאל(
 הנערה ותיטב מעלה של דוגמא מעיןלמטה
 בחדש וכו' המלך אל אסתר ותלקח וכו'בעיניו
 תבין לך שכל עיני אם ומעתה דייקא.טבעת
 הנה המלך געיני הנערה תיטב אהגרבעת
 הנה בעוה"ר הזעם ובית ג'ל סמיכת סודהוא

 ציון בת לחומת בבל מלך סמך טבתבחדפו
 זכר כל באיבוד ציינו רינה. רשעיםובאבוד
 ותלקח אז הרשעה ושתי היעו לבבל ונכדנין

 1 מאד הדבר הבן טבת מהדש המלך אלאסתר

 א"ש קורא שאדם פעמים רפש בשםדתני
 כרכש ר"ג תא וכון. עה*ש לפניאחת

 לכאורא הנה וכו' כן בשחרית אףבערבית
 ברייתות ב' דהנך הלזה הש"ס משיטתנראה
 בכאן הנשנית בברייתא היינו דילן בגמ'שהביא

 דר"ע משמיה ריש שאמר השניתוהברייתא
 והריקא המאור בעל כשיטת והוא אהדדיפליגי
 בגמ' דנ*ל משום ברייתא לכולהו פסקווסיעתו
 ריש הוא כדאי ריב*ל מדאמר דל*פ  משסעדידן
 כרביה ס"ל בעצמו דר*ש משמע עליולסמוך
 כתלמךדא וקיי*ל רוע הוא כדאי קאמרמדלח
 . הירושלמי עם שחולק במקום תמידדידן
 כוותי' עובדא ועבד רבנן על פליגרר'*ג

 חצות לאחר דלחכמים ס"ל הזהדהש"ס
 כקורא באפשר רק בחיוב לקרות אסורלגמרי
 חייבין ר"ג קאמר האיך ואהד וכמש"לבתורה
 יחיד הלא לצאת בחשב משמע לקרותאתם
 ור"ש ור"מ בר"ע כדחזינן כרבים הלכהורבים

 על אני מחמיר לאחרים סיקל שאניאע"8 י כוותייהו עובדא עמדידלא
 ולכאורה חבירי. עלי פליגי דהאעצמי

 סיעתא קושיא מאי אדרבא הדבריםתמוהין
 כוותיה. עובדא ועביד לאהרים הקיל דהאהוא
 ומכיש חסידות ממדת זה ע"ע שהחמירומה
 יחמיר לא למה ק"ש לקרות חומרא שד"אכאן
 וגם לשרות. חייבין שעדיין להם לומרלבניו
 דמקשי מהא קשה ובן לאחרים. מקרילבניו
 ונראה כרבנן. בו חיר ר"ע הלא אדרבאמרעע
 בתחילה קושיתו מסדר למה זה בלא קשהדהנה
 אבל מר"ש. ואח"כ רבו מר"ע ואח*כמר"מ
 דלא מר"מ בתחילה ומקשה את"ל כדרךהוא
 לאחרים דהקיל והא כוותיה. עובדא לעצמועביד
 להחמיר רצה לא חולי חשש משום היאע"כ

 רק הוא חולי חשש משום דלאו ואת"ללאחרים
 דהחמיר והא כוותיה עובדא למיעבדדרושי
 בר"ע רואה הנך בה נגע חסידות ממדתלעצמו
 עובדא למיעבד רצה דלא כרבנן לומר בודחזר
 שראה משני בו חזר באמת רעע ואת"לכוותי'
 חזר דלא בר"ש רואה הנך בדעתו אחרתסברא

 נ"ל. גברא, לההרס לייט ואעפ"כמסברתו

 משיעלה אף מעתה לשינון שהיא הכאשנייגע
 לר"ג מותר היה הבזה רצ*לעה"ש

 תורה ק"ש פרשיות כי כוותיה עובדא~מיעבד
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 ועידן בכ"ז אותם ללמוד ומותר לשינוןהיא
 חילוק ואין עה*ש משיעלה ואף הזאתמעת
 לקרות אתם חייבין להם לומר מותר הי'ממילא
 א"ש קוראים אותם דהרואה חיוב בתורתהיינו
 רק חוב בתורת קוראים הם אם מכיראינו
 לדגרי ביטול בזה ואין בתורה קוראיםאפשר

 ברם חכמים דברי לקיים יכמין היותמן יחכמים
 כר"מ והוא וכו' הצות עבר כברהכא

 כשמעתתיה לאחרים הקיל מע"ש טרף לאראם
 עליה חולקיו שרבים מי הכי למיעבדומותר
 לפסוק מותר הרבים דברי לקיים א"אוכבר

 מאן אבל רבנן פסחים אכילת דתני מאןעגב י וכסברתוכשמעתתיה
 כל ג"כ פסחים אכילת במשנתינודגריס

 כל פסחים אכילת דאמר כר*ע ס"להלילה
 להורות משנה בסתם רבי מתמיה ע"כהלילה

 אלעזר ר' פסחים אכילת תני דלאולואן י כן והלכתא הכי ס"לדרבנן
 דרבנן מזה נשמע אין אעפעףרצ*ל

 לא רזה מדאורייתא דוקא חצות עד כר"אס"ל
 אכילת למיתני רצה לא רבי רק סתםמיקרי
 וס*ל פליג דר*א בפלוגתא דתליא משוםפסחים

 רצ*ל כרבנן. אפילו פסחים אכילת כאןלית י מדאורייתא דוקא חצותעד
 דמה פסחים אכילת בכאן לגרזםאין

 כר*ע ס*ל דרבנן לידע בכדי סתמיה דרביתאמר
 ומאי כר*א אחר במקים סתם הרי הלכתאוהכי

 שלא טוב יותר ע"כ וכו' סתמא דההואאולמיה
 השיטה בפי' הדא נכון כי ודוק כלללגרסו

 1 הש"יבעזרת

 הדבר קלים קדשים אחד ליום הנאכליםכל
 ליום נאכלים קדשים קדשי גם הרימתמיה

 חלבים בהקטר דהנה ול"נ במפרש ועייןא'
 וקשה וכפירש"י חצות עד אמיו לאואברים
 משום לומר ונצטרך בהקטר גזרו דלאמ"ש

 יק הם זריזין וכהנים בכהנים רק הואדהקטר
 קלים קדשים שישנן להיות קדשיםבאכילת
 זריזים אינם זישראל ג"כ לישראלהנאכלים

 ונראה ודופק. הבאכלים כל על גזרו ע"ככ"כ
 גזרו לא דבהקטר שפי' לרשפי לו יצאדמכאן

 ,ודופק

 בבלי ובחג' ובטורמות לכרתכן הגלתבק
 1 במשנה ועמבה כרתקיהגירסא

 גירסאות ובמקצת וגומריה ל"ג החמה הנץעד
 ועמש*ש החמה הנץ עד וגומרהבמקנאת
 1במשנה

 י עסהצ*וצ מלכים בני במהצניות מלכים ירדשכן
 הוא. כך המשנה פירחח רצ*ל מתניתיןכיני

 הבי בבבלי שבה ללבן שבה תכלתבין
 גבבא בין אילימא ללבן תכלת בין מחיקאמרינן
 ידיעי מידע נמי בליליא הא וכו' תיוראדעמרא
 גיזת ופירש"י שבה ללבן שבה תכלת ביןאלא
 עלה שלא מקומות בה ויש תכלת מוצבעהצמר
 מוכרח פירושו ולכאורה  עכ"ל. יפה הצבעשם
 בודאי קאי אהיכן שביה תכלית כרחך רעלהוא
 חשתוס' דעמרא גבבא שייט מיניה דסליקאמאי
 שיש בציצית היינו שבה תכלת ביןפירעה
 יצדק לא לפירושם ומיהו ולבן תכלתבה

 דכד מא ציצית כי וכו' שבה תכלת ביןהלשון
 אמר*נן א' דבמשנה בנצחנה )ועמ*ששמייהו
 דהוה משהכהנים אמר ולא שהכהניםמשעה
 יכנסו וממכהנים יום לכל בחיוב דהואמשמע
 הזה הפועל שכהנים וכשיעוצו תרומהלאכול
 אמרינן בנאן אבל אינו וזה ק"ש. העם יקראואז

 מזמן דמיירי משע"ה אמרינן ולאמשיכייר
 תכלת בין להכיר עליו המחויב הפועלשיעשה
 עליו יחויב פועל ואיזה ק"ש. יקרא אזללבן

 ציצית נזכר א"כ ציצית. היינו ולבןבתכלת
 ויש מדוקדק אינו כ"ז אבל המשנהברמז
 המשניות לשוטת לשינוי אחריםישובים

 פירושם לכאורא נראה אעפ*כ והנהוכמש"ש(.
 וראיתם לה דיליף הלזה הירושלמי מןמוכרח
 הירושלמי. זה הביא והרא"ש לו הסמוך מןאותו
 ז"ל והדיי מעיני שנעלם לומר בעיני יתכןולא
 ז"ל שרשיי לדעת אחשבה ע"כ הירושלמיזה
 גיזת כך הוא הפירוש בירושלמי שגםס"ל
 ציצית הנ"ל ומהטרח וכו' תכלת שצבעהצמר
 דרבנן מ"ט ששרינן והא שמיה( יכרמאן

 מן נשמע רחל לו הסמוך מן אותווראיתם
 ראיה מיקרי ~בן תבלת שרואה דבזמןהתורה
 הציצית חוטי ההת חת*ו וראית*םמדקאמר

 שיכול בזמן הוא היום ואור ראיה מיקריזהו
 דבזמן ציצית פ' מן לה ושמעינן לאירולראות
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 ובא וזה ראיה מיקרי ללבן תכלת ביןשריאין
 ונתש נאמר דהנה וחכמים דר*אפלוגתייהו

 לציצית לכם והיה תכלת פתיל הכנף ציציתעל
 דמיקרי דה"ק קסברי חכמים וכו'. אותווראיתם
 התכלת צבע את מכיר אתה אשר בעתראיה
 לתכלת בכאן הנסמך לבן היינו לו הסמוךבין
 ד21כלת צבע מכיר אתה שהזר בעת ס*לור*א
 לבין הכתוב פירים מילא וע"כ הצבעיםלשארי
 לתכלת קרוב היותר הצבע לומר ע"כ צבעאיזה

 י נבון והואנ"ל
 כאן כתיב אין אותה וראיתם ר"מ בשםתני

 לציצית לכם והיה מקודם  ליהיסמיך
 והליל  נקבה לשין  ומגהץ  ציצית מצוההיית

 אותו וראיתם ורמז השכינה פני מקבלכאילו י שתהוראיתם
 או יתיש כבודו את ראיתםכאילו

 דברים הששה לרירית רמז בו' אות*ויאמר
 ובזה ספיר. כסה"כ רקיע שבביים י*םתכלת
  שאינם אחרים ענינים בכאן שהביא מהיונח

 אמר לא למה נמי ויונח שלנו. בגמ'נוכרים
  רבעי אך לרקיע  דומה מסתכלתכפשוטו
 מנין במראיתם שדומים דברים ששהלמיחשב

 שיהא כדי אותו וראיתם אומריםאחרים י ו'אות
 ומכירו אמות ד' מחבירו רחוקאדם

 וראיתם נמי ודרשו זכר לשון אותו נמידייקו
 שיסמוך כדי הנה"ח עם מצותה אמרואבל י כמותך אחר איש אותנו ראיהמקרי

 התוספתא בפי' כתבנו כבר לתפלהגאולה
 עיקר וסיעתו הרי*ף שיסות שיטות. בזהשיש
 התפילה שיתחיל כדי בסמוך הנץ קודםהמצוה

 קאי שמש עם ייראיך והפסוק הנץבהתחלת
 עם ייראוך המאור ובעל רשיי ודעתאתפילה
 בהתחלת ק"ש מצות ועיקר אקיש קאישמש

 ז בסמוך אי"ה ועמ*שהנץ

 עסוקים והיו וכו' מעשה יהודא א"רתני
 בצרכי עוסקים היו ובתוספתאבמצות
 1צבור

 יציל וכו' מק"ש נתיאשו שמא סברוהיידוי
 קאי שמש עם ייראוך סובר היהריי

 קורא היה להרץ סמוך בהגיע ע"כאתפילה
 סובר היה אז קוראין ושאין רבותיו וראהקרש

 בצרכי שעוסקים בשביל מק"ששמתיאשין
 אותם וראה החמה הניצה תיכף והנהצבור.
 עם יירשת שהפירוש הבין אזי אזקוראין
 וכשיטת בהנץ מצותה ועיקר אקיש קאיכומש
 ונפסוק שפי' לרומיי לו יצא דמזה וכראהרשיי
 דהילני מנבררות נמי ל"ק ממילאאקיש

 יהם~ה
 עדיין מיקרי אם רצ*ל בשוכח הלכה ישרכי

 מדוע קרא לא במזיד אם אפילוובקומך
 קושיא יש מכאן לצבורא והנה יקרא.לא

 אונס בין חילוק דיש דס*ל הרי*ףלשיטת
 דיין דגמ' ס*ל דהרי*ף לומר ומוכרתנילמזיד
 ס*ל דידן דגמ' אירושלמי הסברא בזאתפליג
 לחכמים הדבר מסרה שהתורה חילוקדיש
 חילוק אמרו והם ובקומ*ך. בשכב*ך מהלפרש

 בעונתה לקרותה עצמו מזרז האדם שיהאכדי י למזיד אונסבין
 לזרז שמהראוי מבואר מכאן נראההגה

 התימא ומן זמנה מהתחלת לאחרה שלאעצמו
 לכתחילה אפילו שמתאחרין העולם מנהגעל

 ביחיד אבל בה. נגעו צבור טורח משוםבאפשר
 . להתאחר איןודאי

 מפסיקין ואין לק"ש מפסיקיו תנינןתמן
 וכו, תורה דבר ק"ש אחא א"רלתפילה

 )רצ"ל ד"ת אינה ותפילה מדאורייתא()היינו
 לרמב*ם אפילו ד"ת אינה ודאי התפילהסידור
 אדם שיתפלל היינו ד"ת אחת תפילהשסובר

 ז בכ"מ מבוקשאייה

 זמנה אין ותפילה קבוע זמנה ק"ש באח4ר
 מה מפני מחלק ג"כ בא ר' רא"לקבוע
 זמנה דק*ש משום לתפילה ולא לק"שמפסיקין
 מעוות הוה בזמנה ק"ש קרא לא דאםקבוע
 תשלומין לה יש תפילה משא"כ לתקון יוכללא

 קבוע. זמנה אין מיקרי וא*כ אחריתיבתפילה
 בפ*ב בבבלי הגירסא לקיים שיש נראהומכאן
 צלותא בעידן אמיא דמהדר אמאן לייט ר"ח []סו
 וכתבו אהדורי בעי לתפילה אבל לק"שוס"מ

 זמנה נמי דתפילה לה דלת ז"להראשונים
 תפילה זה מש"ס מבואר  הנראה וכפיקבוע

 י ודו"ק וכנ"ל קבוע זמנה מיקרילא
 צריכה ותפילה כונה א"צ ק"ש יוסיא4ר

 מ"ש לשנויי מהדר נמי רייכונה
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 ובאמצע כונה א"צ דק"ש משום לק"שדמפסיקין
 אעפאכ בלימודו טרודה כונתו הגההלימוד
 תפילה משא"כ כ"כ כוונה א"צ דק"שיקרא
 לא כשיפסוק לימודו ובאמצע כונהצריכה
 משיתפלל ללמוד לו מוטב לכוין יכוליהיה

 הקשיתי רצ*ל יוסי ר' קומי קשייתי מנאא"ר י כונהבלא
 1 אדברר ריילפני

 פסוקים ג' כונה א"צ ק"ש תימרואפילו
 כהנך ס*ל כוונה צדיכיןהראשונים

 צריכה לבבך על עד שני בפ' דידן בגמ'תנאי
 דמעתה מתרץ האיך יוסי לר' וקשהכובה

 כונה, צריכה דאינה משום לק"שמפסיקין
 רצ"ל ההא תירוצא מכוין ציבחר דאינה גומן

 מעטים הללו בג"פ דק לכוין שא*צלהיות
 לימודו, באמצע גם לכוין דעתיה יהיבהמה
 בת"ת שעוסקין אנו כגון רשב"י בשםר"ל

 הנה מפסיקין. אנו אין לק"שאפילו
 דודן בגמ' אמריגן הא המפרש בתו'הקשו
 היו שלא לומר א"א דודאי דלק"מנראה למצלי מכסי הוה תפילה זמן מטא כי ,1 ]לגבשבת

 צריכין והרי כרגע כ% מלמודםמפסיקים
 והנה ההכרחי. דבר וכל ושינה ושתיהלאכילה
 מופסקים שהיו בעת הפילה זמןכשהגיע
 אגל ומתפללים א"ע מכסים היו אזבלא"ה
 היו לא לימודם באמצע תפילה זמןכבהגיע
 שם ובתוס' )יא.( שבת ןעיין נ"לימפסיקים

 1 המגיהן כגוןד"ה

 שאין אנו כגון גרמיה על אמר יוחנןר'
 דתורתו כר"ש ואצ"ל בת"ת עוסקיםאנו

 . מפסיקין אנו לתפילה אפילואומנתו(
 יתבאר כאזכר לשיטתינו ור"ילשיטתית רשב*י רצ"ל כדעתיה ודין כדעתיהדין
 מי ס*ל דרשב"י ור"י רשב"י פליגידע"כ

 לא אבל לק"ש מפסיק אומנתו תורתושאין ומי מפסיק אינו לק"ש אפילו אומנתושתורתו
 אומנתו תורתו שאין מי ס*ל ור"ילתפילה
 ונכון ביפ*מ. פי' כן מפסיק לתפילהאפיתו

הגא,
 כל אדם שיתפלל הלואי דאר"י כדעתיחר"ל

 הנה מפסדת. תפילה שאין למההיום
 השיטה כל לפרש בדעתי עולה הקושיותמהכרח

 שפידהיוהו תמה אחר בחפן קצתהזאת
 קשה אהנה ותקרב. תבחר ואתההקודמים
 וא"ת אומנתו תורתו הוה לא דריי לומרבעיני

 שיקרא לעצמו מאמין היה ולא ע"עשהחמיר
 ד"א קולא י חומרא הרי מימנתו תורתולו

 , להתפלל מלימודו לפסוק לעצתושהקיל
 בתלמוד שעוסקין אנו כגון ה"ק דר,סב"ירנול

 בתלמוד רק בתורה אמר לא להגהתורה
 שכל דעת לאדם המלמדת תורה הייהתורה(
 לאדם מלמדת הוא מפינו היוצא התורהדבר
 תלמוד עוד וחי"ל בקדש משי אלי הליכותדעת
תורה

 שלומדיי
 בני אביתר כעין בדקיע תורתו

 בזה בטחת היה ורשב*י וכר אומר הואכך
 בזהר( וכדאמרינן ידיה על אימתכםדקוב"ה
 לק"ש. אפילו מפסיקין אין כזאת תורההנה
 תורתו דברי שכל בעצמו במוח שאינו מיאבל
 )וכשיטת לתפילה לא אבל לק"ש מפסיק כךהוא

 אנו שאין אט כגון אמר ור"י שכתבתי(היפ"מ
 בזה בטוחים אנו ושאין תורה בתלמודעוסקין
 אנו לתפילה אפילו ידיה( על מריהשהסכים
 ואין לק"ש מפסיקין שאמרה )והמשנהמפסיקין

 וא*כ כריש( תורה שלומד מי מיוריוכו'
 שעסק במי וריי רשב*י פליגי כרחךעל

 תורה תלמוד בבחי' אינו אבלבתורה
 דאעפי*כ סבר דרשב*י וכמש"לבודאי
 אף דמפסיק מבד וריי לתפילה מפסיקאינו

 רצ*ל  וכו'  בו8?י' דין אמרינן ע"זלתפילה
 תפלה  רואין למה היום כל אדםשיתפגל הלואי לאר"י כדעתיה ר"י לשיטתו הולךכ"א

 דאפי בזהר האמור עפ"י הדבר יתפרשמפסדת
 ומלאך מיוחד היכל עליה יש כויה בלאתפח
 האדם יכוין אוחר זמן בא עד לשומרהממונה
 תפלה אין וא"ב תפלה אותה גם ומעלהבתפילה
 עולם להליכות אינה אם תורה משא"כמפסדת
 דהיא לריי ס"ל ברקיע אותה שוגיןואין
 אותה משמרין התפילה כי מתפילהגרועה

 י כנ"לברקיע
 ועינא אילו אמר דרשב*י כדעתיהרשב"י
 הנשמות שבל הגס וכו' דמיני טורא עלקאים
 ונשטמת הקמה להם אין הנשמות כל שםהיו
 מבוא להם ושין להם המיוחד בדור רקראש
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 המיוחד בדור רק חכרה חידושי ולחלוחלהופעלל
 לעי דהוה חד פומין תדין לב*נדיתברי י קאי*ם ודינא אילו ושש נודע ועזלהם

 כלי היה דסברתו וכה וחדדאורייתא
 להשתמש ראוי אית קדיש בושנשתמש

 בזה שעל היה מאי ריי כסברת ואי חולבו
 לתורה מיוחד פה היה אם אפילו אעפ"כהרי
 המועיל בערפן יהיה תורתו כל אם יודעמי

 הלזה המיוחד בפה ישתמשו שוב והנהכנ"ל.
 לומד ע"כ אלא קדש ולפעמים חאלפעמים
 אב בית אומר זה ש"ט. במדרש כם*שדס"ל
 הלכה של לאב[ בית אומר איש וזה הלכה.של

 הוא קדש תורה לימוד כל הרי וכו'אעפעף
 דודאי דצ"ל וכר כר"ח דרוזיאתיא י נ"ל לתפילה, חתה מפסיקין איןע"כ
 אין אפילו תורח ללמוד הוא דמצוה מודהר"י
 כאינך מצוה רק היא אבל כנ"ל. בעצמובטוח
 אם רק מפניה נדחים אין המצות כל ע"כמצות
 וכעזיא כנ"ל אלקית חררה היא שהתורהבטוח
 מבטלים במצות העוסקים דאמר כרחב"עשפיר

 1 תפילתן להתפללמצותן

 בשעתק דסיני מורא על קאים הויזהאילו
 ~וינא לישראל כברייתאדאיתיהבית

 וכו' פומין תרין לב"נ דיתברי וכו'מיתבעי
 ולי השמש תחת חדש כל אין היפ*מהקשה
 הלא כן רשב*י שאמר סיר וכי עוד.יקשה
 וקשה טוב. כי אלקים וירא מ"ב בכלנאמר
 עד בטיבותם ידע לא ח"ו שהקב"ה ס"דאיך

 הבריות יאמרו שלא הוא הפי' אבל אותםשראה
 טוב יותר היה כך נברא הזה הדבד היהאילו
 הפתח לסגור מ"ב בכל טוב כי נאמרע"כ
 אל עולם לבריות רח~רה שאמרה והואהזה

 היה שיותר לומר הש"י מעשי אחרתהרהרו
 רק אחר באופן בריאה איזה ליבראותטוב
 זה. באופן דוקא טוב כי אלקים ויראתדע
 וכו' המלך אחר לבא חומר ליציר סידואיך
 אך פומין ב' יבקש שרשב*י ס"ד איךיו"כ
 רשבאי אמר למה לידע הצורך מן לדעתיהוא
 אז דסיני טורא על קאים הוינא אילודוקא
 דודאי הוא אך היום. גם יבקש זה מבקשהיה
 המלמדת היא הנה לתורה. שזכינו היוםהן
 לבקש אין ~נ"ל טוב כי אלקים וירא דעתלט

 סחכמתיט טובה ית' חכמתו כי לבריותיושיטי
 חילו אבל וכו' המלך אחרי יבא ומיהקלה
 עדיין התורה ניתנה ולא סיני בהר עומדהייתי
 כי אלקים וירא מפסוק עדיין יודעין היו)ולא
 חדש כל אין מפסוק יודע היה לא וג*כטוב
 מירי דליכא מהתורה נדומע הכל דזהוכו'.

 אזי באורייה(0 רמיזי דלא וכתוביבנביאי
 חמדת לט ליחן רצונך רבש"ע מבקשהייתי

 כעת אבל וכו' פומין ב' לט תןשעשועים
 כל  נעשה זאת אבל כן. לומר חלילהבודאי
 טוב מה לבריותיו טעם למצוא לט שאפשרמה
 בדבר אפילו חכמתן כל נוכל לא שבודאי)הגם
 דבר. בכל טעם לחקור עליט מצוה עכ"זאחד.
 גם דקרא טעמא דדרש הריש הוא הואוהנה

 חד אין ומה זאמר חזר ע"כ יתיש(במצותו
 ונעים נחמד טעם ומצא ביקש הנה וכו'.הוא
 טעם מצא הגח לחכמות. תכלית שאיןהגם
 חקר אין עד ורבבות אלפים מאלפיאחד

 בטהרה בתורה נרמז השה הטעם גםולדעתי
 הדבר טדע אכן ויאמר משה תיראאדונינו
 ששמע לומר אם נודע דבר איזה להתבונןיש

 היה דתן הלא המצרי מהריגת דתן יודעשכבר
 הוא הוא המצרי אותו כי שהרגו בעת עמואתו
 ביום אח"כ מכהו והיה דתן של אשתו עלשבא
 לו נתחדש חידוש מה ויו"כ והרגו. משהוראה
 ולדעתי בעץ דרשו חז"ל )וגם דתן בידיעתהיום
 לא למה ג"כ היה משה של שבדעתו עניןהוא
 אכן אמר דלטורין שראה כיון פיות ב'נברא
 הנה עוד ובהעמיק רשבאי וכדברי הדברנודע

 אל ההעלם מן הדעת התגלות הואהדיבור
 דחסדים עיטרא בו יש בדעת ידעת וכברהגילוי
 מהרשי הדיבור בגילוי וא"כ דגבורזתועיטרא
 א"ש והיה שמע פ' כענין פומין ב'להיות
 הדעת סור נשמתו משה אדונינו והנהבתפילין
 לא למה הדיבור כלי על ג"כ מתמיההיה
 אכן אמר דלטורין שיש  ששמע וכיון ב'יהיו

 לעשות שמפסיקין ר"ש מודה ולא ה'דף מארי והבן הדברנודע
 רחורת לפימש"ל לולב לעשותסוכה

 אחרים על אפילו במעלה שגבה הוארשב"י
 קושיא מאי לפי"ז לכאורה הנה שמנתןשתורתן
 בתויה שעוסק מי לרשב"י ס"ל באמתרילמא
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 מצוה לשום מפסיק  שאיט הדין הוא כךכמוהו
 ליה ולית דבריו סוף על המקשה סמךאבל

 : וכו' הלמדלראש
 מעשיה  מקשה למה ולכאורה וכו' סוכהלעשונם

 הוא אבל המצוה יום מעיקרולא
 דרשב*י דידו בגמ' מבואר דהרילפימשאל
 ע"כ ומצלי מכסי הוה צלותא בעידןשפיה
 אהגר בעת תפילה זמן הבהגיעו כמש"ללומר
 ומצלי מכסי הי" אז מד"ת בלאאה מופסקהיה
 אשר רבעת קשיא אין המצות כל מקיוםא"כ
  מקיימה היה מצוה איזה זמן והגיע שפסקהיה

 לעשותה  הצורך מן הנה הסוכה עשייתמשא"כ
 אין הנ"ל לפי לסברתו הנה חיובהקודם

 מצות לשארי בודאי רצ*ל וגו' שינהזה ילהפסיק
 תדיר שהיה על רשב"י יודן א"ר היאהיא י וכו' שינון זה ק"ש אגלמפסיקין
 אתך האמת רצאל היא היא וכו'בד"ת

 העולם רוב אדם בני לשאר מד"ת חביבהדקאש
 חביבה שחורתו רשב"י שאני יודן א"ראבל
 כאדם במתניתין לפי"ז ויצדק וכמש"למאד

 אדם בני סתם היינו וכו'הקורא
 מתרץ אבא ר' וכו' תנינן לא מרי אבאא"ר

 י כמשנה וכו' בעונתה הא אחרתירוץ
 בדרך ובלכתך בביתך בשבתך שנא'מתניתין

  נאמר  לא  ובבבלי  המשגיותבנוסחי
 לאו הירושלמי לגירסת הנה בביתך.בשבתך
 מבשבתך רק בה דייקי קא לחמד בדרךמבלכתך

 ע"כ ובלכת"ך בשבתך מדקאמר והיינוג"כ
 בלכת הן בשבת הן יזדמן כאשר לקרואהכונה
 היינו בדרך מן דייק ולבבלי כדרכן קוריןוזהו

 1 אי"ה יתבאר ועוד יזדמן כאשרכדרכך

 ראב"ע והוה וט' ור"י בראב"ע מעשהותני
 נזקף ק"ש זמן הגיע זקוף ור"ימוטה

 היה המעשה לפי"ז הנה וכו' ר"י והטהראב"ע
 בק"ש היה המעשה דידן תלמודא ולדעתביום

 :דלילה

 זה דבזולת משמע ר"י והטה ראב"ענזקף
 בהיפך דוקא לעשות ר"י מטה הי"לא
 : ראב*ע שנזקף מהכרחרק

 לא אפילר רצ*ל ב"ה כדברי הטיתיאני
 לקיצות א"ע מטה הייתי ויוני זעףהיית

 מירוש בית כאן אין ב"ש דברי היפךדוקא
 קא מצוה ב"ה כדברי בזה עטיה שאניכיון

 בית היה באן רצ*ל וכו' יראוני שלאד"א יעבדינא
 היית לא אם אבל שנזקפת כיוןמיחוש

 בחיס8תש ועמ*ש מטה הייתי לא עצמך אתזוקף
 נאמר חורה לדברי סופרים דבריודדייך

 ושכרו שתו ריעים אכלובזוהר
 מתפרזסין דלא הנך איקרין ריעיםדודים
 מתפר,צין דזימנין הנך איקרין דודיםלעלמין
 וחכך נימא נמי אנן א"כ מתקרביןוזימנין
 כתיבי דלא ובחיך בפה הבאמרים ד*סמעינו
 דכתיב ד"ת להיינו הטוב כיין ביפ*מ( כיהבקרא
 וחלב יין מחיר ובלא כסף בלא שברו ולכובהו
 )כאה לדודי הולך אח"כ ונאמר ביפ"מ(כ*ה

 בחיך הנאמרים ד*ס נ"ל למשריםביפ"מ(
 מה רק ד"ת היינו הטוב ליין ושויןמיושרים
 הליכה כעין הוא לד"צ ושוים מיושריםשהמה
 מתחברין ופעמם מתפרשין פעמים היינולדודי
 כעין בד"ת ולא בד"ס הקילו פעמם הםכן
 חיזוק  עשו רבנן ולפעמים  להקל' דבריהםספק

 לד"ת ד*ס דודים וז"ש תורה כשללדבריהם
 י וכנ"ל לד"ת דודים כעין הםכ"ס
 כיה ~ישראל וחביבים לד"ת ד"סדודים

 טובים כי מו*ת יותר ביפ"מ(הגירסא
 לתיטק המניקים כדדים שהם ד"ס יעיינודודיך
 תורה )הייט מיין לישראל( מניקים הסופריםכן

 מיץ יותר שחביבים נשמע וא"ככמש"ל(
 דהא אהדי קראי קשו לא היפ*מ גירסתולפי

 הם ששוין משמע הכיב כיין וחכךדנאמר
 והא ועונשן שכרן מתן יתיש הבוראלפני

 דוה לישראל היינו מיין דודיך טוביםהנאמר
 המה עלי גוזרים שדודיך מה כנ"ימאמר
 גם הדשים חז"ל דרשו וכן מיין יותר ליטובים
 קודם ההדשים נאמרו לך צפנתי דודיישנים

 נתחייב ב"ה על שעבר וע"י וכו' לךתדע יהישנים
 לפי רצ*ל וכו' ישכנו גדר ופורץ ע"שמיתה
 הם שוים ועונשן שכרן מתן לענין דהריהנ"ל
 מד"ת יותר עליהם חביבין שישראל כיוןאבל
 דפס על לעבור שלא בעצמן גדרו גדולוגדר
 ו גדש עונשו ע"כ גדר פורץ נקרא העוברממילא
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 יש פי' היתר בהן ויש איסור בהן ישד"ת
 להיתר או לאיסור מהפשוטו לנטותבהם

 אמו בחלב גדי תבשל לא בתורה נאמרלאיסור
 וחלב בשר מין כל לאיסור פירשהאקבלה
 משמע הנשה גיד איסור בשמר בתורהלהיתר
 יפ"מ, הנשה, גיד התירה והקבלה הב"חמכל
 עונשם פייט חומרין בהם ויש קולין בהםיש

 ויש קל ושכרם שעונשם מצות ישושכרם
 חייב דבריהם על העובר שכל חמוריםכולן י יפ"מחמור.

 כאשר להלן ראם שמביא כמומיתה
 הראשונה דבבא ההיפך ביאר לא והנהיתבאר.
 חמורים כולן במאמר נכלל ג"כ שזהואפשר
 י ושמאל ימין מהם לנטות אין ע"כהם
 שזה הגם חייב ד"ס על להוסיף טוטפותה'

 נעשה לא דבהכי הכתוב גזירת אחרענין
 מדרכי נשמע עכ"ז נעשה ובהכי ממרהזקן

 ממה חכמים דברי על ביותר דהקפידההתורה
 למרו מזה המפורשים מאמרים עלשהקפירים

 עוד להתבונן ויש ח"כ עד*ח העובר כללומר
 פשט הסופרים שפירשו רק נשמע לאדמזה
 לא מדבריהם לגמרי שהוא דבר אבלהכתוב.
 ד"ת על עובר מיקרי זה טוטפות דחמשנשמע

 באפריקי. פית בכתפי ס"ט חז"לשפירטי
 חמור הסופרים שפירשו דמה מדחזינןוי"ל
 נשמע בפירוש הכתובים שביארו ממהיותר

 ממילא חכמים דברי על ביותר הקפידהואתורה
 דברי על יותר עוד הוא דהקפידאנשמע
 לעבור טוטפות חמש וז"ש לחחייהו.חכמים
 שהוסיף מה הקפיטל שעיקר עד*סלהוסיף

 געשה לש למה יקשה אעפעף מיהו עד*סזה
 בדבר רק מד"ס שעיקרו בדבר ממרהזקן

 שהחכמים וי"ל מד"ס ופירושו מד"תשעיקרו
 בברד מיתה יתחייב שלא תקנתם עלהתנו
 דבריהם ספק  שהתש וכמו דבריהם עלהעובר

לקשי  יש נביאים מדברי זקנים דבריחמררים
 כנ"ל חביבים אמר דלא האלדקדק

 שינה למה לדקדק יש וגם היפ*מ( דקדקלכן
 וי"ל חכמים הל"ל עכ"פ או לזקניםמסופרים
 רק מד"ת כלל מיירי לא מחודש עניןדבכאן
 לעשות מה כדת החכם מן עצה שהשלאם

 לשמה בתורה העוסק כל כי דעלמאבמילי
 לנביא ששואלין כעין ותושיה עצה ממשנהנין
 דברי על לעבור אסור הגה בנבואהשאעמר
 יותר חמור החכם דברי על והעוברהחכם

 זקנים בכאן קראם ע"כ הנביא ע"דמהעובר
 שאמרו ~ענין זקנים כעין לעצההמסוגלים
 בן רחבעם לדבר וראיה בנין זקניםסתירת
 נערים הם אפי' התורה חכמי ווינהשלמה(.

 לו החכמה היית חכמה קנה זה זקן זקנים.נק'
 ע"כ אותה קנה כאילו היא שלו החכמהבקנין
 אודיעך ואגב העולם. עניני בכל בחכמתונהגין
 בפומייוצ מרגלא אשר את לבבי עם אשראת

 חכמה מרומז האיך חכמה קנה זה זקןדחכמים
 אבל קנה. זה רק מרומז אינו הלא זובתיבה
 חסרת מה קנית דעה חז"ל מאמר עפ"יהוא
 אמיתי קנין שום אין א"כ קנית מה חסרתדעה
 מרומז ע"כ החכמה דעת רק קנין נקראשיהיה
 קנית אשר הוא זה רצ"ל קנה זה זקןבתיבת

 , והמדע החכמה אתו שישקנין
 רצ"ל וכו' שלי חותם לכם מראה אישאם

 בנבוחה הדבר זה שיודע אומר חםהנביא
 כיון אעפי"כ בתורה חכם שהוא בו שיודעיםהגם

 אשר התורה חכמת עפ"י מיעצו שאינושאומר
 נתאמתה שלא כיון נבואה עפ"י רקבקרבו
 מיחוש אין דבריו על העובר במופתנבואתו
 חכמת עפ"י שמיעצו שאומר החכם אבלכ"כ

 ואסור ומופת לאות א"צ בקרבו אשרהתורה
 י ביפ"מ ועיין דבריו עללעבור

 יצאה ביבנה יוחנן א"ר קול בת יצאהאיכן
 יצאה היכן לידע לנו הצורך מןב"ק

 אבל רא"ח ואלו אלו המשכיל יבין עי"ז ביב"ק
 גלתה גליות עשרה ידעת כבר כב"ההלכה
 קומה שיעור וכל השכינה גלות כנגדמהדרין
 דיבר ודאי יוחנן ר' ההנה כנודע. ע"דהוא

 משא"כ לדורו סמוך שהיה השנית יבנהמגלות
 הרבה ממנו מופלג היה ביבנה הראשוןגלות
 החמישי גלות היה ביבנה הבי גלותש"כ

 ליבנה ב' לירושלים א' לחניות הגזיתמלשכת
 ב"ש תבין עתה א"כ ה' ליבנה ד' לאס"אג'

 מדה הגבורה מדת מדתם כי לחומראתסיד
 החסד מדת לקולא וביה לתתא מעילאהחמישית

 מדת הבינה מדת נק' חיים אלקים ידעתוכבר



תשתה מאימתייה,ולמימגידקם

 החסדים ביחד כלולים שם אנערהשלישית
 דחסדים עיטרא הדעת נובע וממנווגבורות
 בהגיעם אח*כ הוא והתחלקם דגבורותועיטרא
 פעם בהיותם הנה הגבורה ולמדת החסדלמדת
 היה הנה כנ"ל. הג' הגלות הוא ביבנההראשון
 ביחד. כלולים דא"ח ואלו אלו בסודעדיין

 ב"ש נחלקו הנה ליבנה שנית פעםובהגיעם
 וכו' ואלו החסד מצד לזכות מימינים אלווב"מ
 למדתם שייך היה אז כי טפי מהדדי היווב"ש
 להתקיים באפשר היה לא אבל החמישיגלות
 ואלו אלו ב"ק ויצאה הגבורה במדתהעולם
 מובן הזה התבוננות כי דוקא ביביהדא"ח
 השני בפעם ועתה הראשון בפעם יבנהמגלות
 יכפר הטוב והשם העולם להתקיים כב"מהלכה
 שלא דבר פינו יאמר שלא ויה"רבעדינו.

כרצונו
 הגית שתהא ולילה יומם בו והגית ע"שע"ב

 ציצית פ' שא*א היינו שוין ולילהיום
 יתירה ברכה אומרים ע"כ )בחיוב(בלילה
 שחר ידעתי לא בבלית גמרא בשם המפרשכ"כ

 1  ררשב*א  משמיה הוא ביפ"מ אבלמקומו

 צדקך. משפטי על התתיך ביום  שבעע"ש
 זה למעד אבל ניחא הראשון למ"רוהנה

 איפכא. נימא ג' ובשחרית ד' בערבית מ"שקשה
 דנשמע היינו הפסוק כל הביא דמש"הונ"ל
 נרמזין  צפקה ממצות דוינו צדקך ממשפטיהדבר
 כדדותו דלים גומל היינו ד' ג' בי"ח.באל*ף
  רמז ג' בגמ' וע*ש  מדר,2א בבי  דרדקיהנהו

 המקבל. לדל רמז ד' ]שמל[ הייט צדקהלהנותן
 ואח*כ ביית באל*ף במוקדם מסודרת הג'והנה
 הנותן שסתו בשחרית ברכות ג' אומרים כן כמוהר'

 ד' ובערבית הלילה מדת לירח מאורווגומל
 ונעים כלום מגרמא לה דלית סיהדא דולבדכות

הוא.
 לכן דקודם ולילה יומם בו והגית קייםכאילו

 אהבתי תורתך וכר שבשתי שקרנאמר
 תורתך לאוהבי רב שלום ואח*כ וכו' ביוםשבע

 י נכלוכר
 נגל סם בכל פרשיות ב' קורין מהמפני

 אם ליה. דמיבעיא הדברים שלפירושן
 בכיי כולם את לקרוא מדאורייתא בחיובהוא
 שמע פסוק רק מחויב אינו מדאורייתא אםאו

 חשם מדרבנן והשאר הנשטם ריי של קישזו
 לא ציצת פ' ועל תיקנוה למה מדרבנןהוא

 הוא יצ*מ זכרון דמשום דידע ליהמיבעיא
 1 ציצית בה ישוגם

 וקימה שכיבה בהן שכחוב מפני אמר סימוןר'
 בהן שכתוב הוא מדאורייתא ודאירצ*ל
 יקראו הפרשיות דאותן ומשמע וקימהשכיבה

 1 קימה ובזמן שכיבהבזמן

 בהן כלולין הדברות שעשרת מפני אמר לויר'
 ראשון בפסוק יוצא מדאורייתארצ*ל

 לפ' בהצטרפם שאז לאומרן תיקש רבנןאבל
 י הדברות עשרת מכולן נלכודציצית
 ומשקר בשמיה משתבע לא מלכא דרחיםמאן

 היה לישבע רוצה כנוהיה יוסףכענין
 מאן אבל לפרעה. שונא היה כי פרעה. חיאומר

 י וכו'דרחים
 וכו' שבת מצות זו אומר ר' הזכרולמען

 כריתי לא למה דקדק היפ*מעיי*ש
 אבל וכו' וזכרתם אותו וראיתם הקודםפסוק
 עם אשר חשת טבע מדגניתא לפניך נאאציגה
 שבת. מצות בציצית נרמז האיך צמיחהלבבי
 שבת דשקולה זה בתלמוד רואה אתהדהנה
 מאן בזהר וכיה תורה. של מצותיה כלכנגד
 )ונ"ל כולה אורייתא כל נטר כאילו שבתדנטר
 ע"י נברא ומ*ב בראונית למעווד, זכר שבתכי

 אומנתו כלי היתה התורה כביכול כיהתורה
 נרמז שבת סוד והנה כבתטארז*ל(  הקבעהשל

 המרגלא שמות ז' דידוע ציצית שלבתכלת
 יתרת פ' מר"מ  ענינם לידוע בשבתהשולטים

 ז,םמע ברכאז בד כונתם השבת יום כלאשר
 אל צבאו'. בניקוד הוי' הוי' המהוהן
 מצפץ מצפץ. אלקים. אלקים. בניקוד הוי'הוי'
 זעם תתמעט. בג" השמות כל סך אדני.יה

 תכלת בגי' היום( קדודות כללות )ההינוהכולל
 כל את ועשיתם תזכרו למען הנרמז הואוהנה
 שבת מצות התש מצותי תיאבון רצ*למצותי
 קדושת כולל עם הנ"ל השמות היאט הכוללעם
 מפסוק משא"כ תכלת בגי' המה אשרהיום

 וזכרתם התכלת הינו אותו וראיתםהראשון
 ענין בפסוק שנזכר כיון וכו' מצות כלאת

 כל דקתי סד*א שתו וראיתם באמרוהתכלת



קתעלרכחה מחימתיירושלמימגיד

 טוב ימצא עיד והמאכיל תכלות של הכוללעל
טעמו

 את ששיכן מי ובבבלי וכו' הזה בביתהשוכן
 טסחת ואפשר וט' הזה בביתשמו

 בבלי ונוסחת ראשון במקדש ההןירושלמי
 י ומובן שניבמקדש

 ברא*ש עיין אתר על ששנה והיא באאדר
 הסכימו כאחד כולם תרעי ובדבריותוס'

 התורה בברכת אבל באה"ר כשיוצא דוקאלזה
 ושהפסיק לו אירע ואפילו תיכף. לשנותא"צ
 מיהו ולברך. לחזור א"צ ללימודו הברכהבין

 חילוק יאין משמע הירושלמי דבריפשטיות
 דהרי לאה*ר התורה ברכת בין מחלק אישדהוא
 בעמוד לעיל התורה ברכת בשם לאה*רקרי

 ן דידו עמ' בהידושי ועמ*שזה

 מדרעק בין וכו' הלכות לברך צריךמדרש
 כגירסת ההא לברך צריך הלכותבין

 ה,.י*ף לגירסת מכאן וצ"ע דידן בגמ'רשיי
 , עיטושז"ל

 א"צ המשניות ופלפול הלכות בדיההמפרש
 כל ק"ש בברכת ויוצא עליולברך

 ענין הוא דגם ס*ל מפוסקים בבבליהמפריצים
 דשמהול אמימרא אמוראי הנך קאמרו ולאבפ*ע
 צריך תורה איזה על סתם התורה אברכתרק

 הכריחו מי ידעתי ולא בהכף ופליגילברך
 כן. לומר א"א וגם כואזה לפרש המפרשלהרב
 וכר בין מדרש בין ריב*ל בשם סימון ר'דהרי
 דשמהול מימרא יפרש דריב"ל סידזהאיך
 מדור מיתחשיב וקח טובע מיניה קשישוהוא

 יהתנאים
 וכו' רב קומי יתבן הוין נהגין אהלי בראריה

 י דידן בגם'עם*ש
 כי יצא לא מעמד אנשי עם הקוראתני

 שיטת לפי באפשר נראה היומאחרים
 ק"ש קורין היו המעמד אנשי שגם הלזוהגמ'

 אח"כ רק למעמדם שיתאספו מקודםביחידות
 לעמוד ק"ש קורין היו התמיד הקרבתאחר

 לא עמהם אז הקורא ע"כ ד"ת מתוךבתפעלה
 י עוד ויתבהר שעות ל אחר דוה כי י*חיצא
 והא וכר שמרים יהיו שלא ההדיוטותמפני

 לא ואילך מכהן השרק במתניתיןדתני

 ביחיד וכו' בקורא משמיענו אבל הצ'.הפסיד
 מעמד דאנשי והא יקראו לא בצבור אבלדוקא
 סבר דריי פליגי דבהכי י"ל בצבורקראו
 הנח-כ בעונתה ביחידות קראו ג"כ המעמדדאנשי
 ד"ת מתוך בתפילה לעמוד קראו שעות בבתר
 דאנשי סבר אחא ור' ההדיוטות מפני גזרינןולא

 מאחרין היו לא עכ"ז מאחרין שהת הגםהמעמד
 ח"א זמנה עדיין הוה ושפיר ג"ש אחרעד

 הייה יצא לא המעמד אנשי עם הקוראדקאמר
  להקדימה דמצוה כתיקנה  המצוה י*ה יצאלא

 י  פירושם  הראשוניםוכא"ש
 בראשון בהם ששוחין ברכות אלו  ע"א ה'דף

 וסוף תחילה ובמודים וסוףתחילה
 העובד מציאות ביטול על מורההשתהורה
 הנה ית"ש. אלי אהבתינו מרוב ית"שלהנעבד
 אלקי אברהם אלקי מזכירין אט אבותברכת
 לו שיש מי מהנהוג הנה יעקב. ואלקייצחק
 מפורסם. גדול אית הבן והוא מפורסם גדולאב
 איש ההן אני ישיב לא העלם זה אתה מיבן אוחי להשו4ולים שביו אחר א"ע מיחס הבןהנה
 ישיב רק יתודע ולא יתיחס לא בשמו כיפלוני
 הגדול פלוני פעלים רב חי איש בן ההןאני
 במעלה מפורסם אינו האב אם בהיפך.וכ"ה
 לשרולו ישיב רק עצמעתיו בשם יתיחסלא
 כשהיה והנה פלוני המפורסם הגדול אביאני

 בפרסום ידעו לא הפלגה בדור הצוךהעולם
 האבות  באו חזנה לעד. יבאש  הגרולש6ו

 והנה  הגדול  ש6ו  פרסום  העולם לבאיוהודיעו
  כביכול חקר אין שלגדולתו  הגם ית"שההש

 עליהם ית' שמו דהיינו האבות אחריתיחס
 אברהם אלקי שיאמרו דהיינו שמובהזכיר
 וכן הגדולים הצדיקים בכל וכן ויעקביצחק
 כאילו ישראל אלקי הקדושה האומה כללותעל

 להתיחס לחשיבותינו צריך יתיש ההןכביכול
 וישראל האבות חביבות גדלה כ"כ כיאחרינו
 את מניח ורוממותו גדולכן שלגודל עדבעיניו
 והנה אחריהם. ויתיחס ותחתוניםהעליונים

 הזאת האהבה כל את הרהרה חציר אדםבן
 לא אשר הפתי הוא מי הזה והכבודוהגדולה
 וכמים מציאותו בביטול יתיש לאהבתויכסוף
 אבות ברכת התחלת הוא וזה וכו'. לשניםהפנים
 הגדול ובהימך בעצמך כביכול י*י אתהברוך



תעלומה מאימתייי"ןלמימגידקסב

 אבותינו האלקי לאלקינו מתיחס אההעכ"ז
 מצטרך אתה כביכול כאילו וכו' אברהםאלקי

 התו הלזו בהתחלה הנה עמת.לדיזיחס
 אהבתיע על מורה מציאות בביטולהשתחואה
 מגן הברכה ובסיום וכו' וכמים אליוית"ש
 הי' האלה הדברים אחר לאברהם נאמראברהם
 לך מגן אנכי אברם תירא אל וכו' י"ידבר
 שהיה לפי חז"ל ודרעק מאד הרבהשכרך
 לכבשן ירדתי וינומר מתפחד אבינואברהם
 ונצלתי המלכים למלחמת ירדתי ונצלתיהאש
 כלום לי ואין בעוה"ז שכרי שנתקבלתיתאמר
 לך מגן אנכי תירא אל הקב"ה איללע"ל
 עמך עשיתי חנם בעוה"ז עמך שעשיתי מהוכל
 אחריו לבניו וכן ע"כ. לע"ל מתוקן שכרךאבל
 יתדובב לא ובגוים לע"ל ישכון לבדד עםהן
 הש"י עמהם שעשה זהישועות הטובות כללהם

 בעבור בחגם עשה זה כל כי הגוים ביןבעודם
 אברהם מגן י*י אתה ברוך וג"ש הגדול.שמו
 ישתוקק שלא הזאת האהבה את שרואה הואומי

 שוחין ע"כ מציאותו בביטול לרצונזויכסוף
 הנפש כלות על להורות הברכה בסוףגם

 אנחש אחרונות בש' והנה וכנ"ל. יתישבאהבתו
 לו נתן גיאל אהגר כפי מרבו פרס העטלכעבד
 טובה תוספת על מיקרי הודאה ברכתוהנה
 שלא דבר בתוספת מתנה האדון לושנותן
 אמע ולאה המבקש לב על עלתה ולאביקש
 שילדה רביעי בן על זכוי אודה הפעםתוכיח
 האהבה על הוראה היא והנה מחלקה.יותר

 גם לנו שטתן אותנו אוהב שהש*יהגדולה
 ע"כ אליע אהבתו מרוב בקשע לא אשראת
 הפנים כמים לרצונו וכסיפה השתחואהבאה
 הטובה תוספת על הן הודאה מיני ב' והנהוכו'.
 דבר איזה מהאדון העבד מבקש לפעמיםלמשל
 מינשר יותר לו מוסיף באהבה והאדון וכךכך

 היינו ביותר מצטרבת ההודאה ולפעמיםשאל.
 מבלי לעבדו נפלא דבר נותן שהאדוןבעת

 ע"כ כלל.מבוקש
 שוחיי

 בהודאה וסוף תהילה
 1 תבין השתהכנ"ל

 מוחי*ן אמר לא ישחה שלא אותומלמדין
 ללמדו צריך כי בו גזערין אובידו

 בידו כשימחו כי ברכה בכל לשחות א"צלמה
 ומוחין המקום בכם? כמרעין נראה לימודבלא

 האיש את מלמדין ע"כ לפניו שמשתחוה מיביד
 1 והבן הרבדפעם

 הדין כגון איבו א"ר השמים פרושותרכ21יר
 איל ליה דקשה עומד היהנקרי"ם

 כהדין שעמד מפרש ע"כ מיבע"להשמי"ם
 יכול שאינו פודגרא( חולי מין )הייענקרי*ם
 ביותר ללופפם יכול איע וגם ידיו אתלפשוט
 סגלגל עקומות בעיקום פרושות ידיורק

 כעין פרושות ידיו שהיו בפסוק הואוהפירוש
 פחד מחמת זה והיה עגולים  שהםהשמים

 1 השכינה גילויומורא

 מבנין נטפו שלא הללו ככפים אבישא"ר
 כפיו שהיו ג"כ היית כלוםביהמ*ק

 שמיא כעגני ופינו השמים כעין עגולותפרושות
 ככף קסדה עב והנה כמד"א כפים ג"כשנקרא
 בנין  ומן בל המופלג  הגס בזה והורה וכו'איש

 הבניה בזמן האדמה ע"פ מטר היה לאבהמאק
 מבנין ומתכת עי או  אבן  איזה להפסידשלא

 , נ"ל כן המקדשבית
 תחילה עמו לשוח כדי לקרובה סבר זיראר'

 שאע כמו וסיע קרובה נ"לזסוף
 קרטוב לשת בש"ע לעיין קרובתו לפיוטיםקורין
 קרוב"ה. לפייט קוראין היו הם כן כמוליוצר(
 אמר בעצמו רכז דהרה לפי"ז וצאוהפידוח
 בתחילתו במודים רק השסו עם לשוחשאץ
 הית אבל מרבותיו בידו הקבלה היתה כןכי

 ע"כ בסהר גם לשוח הרעי שמן בעיניונראה
 ומלמד מסביר היה הייע לקרוביה. סב"רהי'

 האריך פייט איזה לומר ותלמידיולחביריו
 ההשתחואה בעת הפייט אותו ויאמרולדידאה

 תהילה עמו וישוחו הברכה השלץ שיגמורעד
 רבותיו ע"ד יעבור לא ובזה הפייט במיזםוסוף
 הראב"ד וגירסת נ"ל היא אחת השתחואהכי
 ופירוש בזה ניחא ג"כ לקרובה דמייךז"ל

 בדמיכה הוא הפייט אומר היה היינודמייך
 העפלם ידעו לא כי שינה כעין בלדתיהייע
 ים בקיל לאומרו רצה ולא פייט סליתועדיין
 שבח ולאומר ניושרא למיחזי דלא היכיכי

 הגמי שיטת יונה ובזה מקדמונים. ניתקנשלא
 1 אי"ה יתבאר כאשראח"כ

 4שטץ תמתין להכא סליק כד ייסאר'
 הפא רבי כשבא רצ*לוטלדה8ין
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 כוותיה נהגו מר*ז שקץבלו אותן ראהלכאן
 י כנ"ל בלחישה הקרובץ זלומרלשחות

 ר"ה דמר שמיע ולא יחישה דין מהאחל
 סימלי ר' בשם חברהא לאמדי ואיתוכו'

 ר' כשראה רצ*ל וכו'. אדון לך ארחםמודים
 רצו שלא הדבר הבין בלחישה שאומדיםחסא
 הדבר שמעו שלא להטת רם בקול הפיוטלומר

 לומר הצורך מן אין להם אמר אזמקדמונים
 בשידי מקדמונים הוא ערוך תלמודבלהיטה

 1ההלות

 משמיענו בפ*ע ענין הש וסי שעין יודוא"ר
 י בדבר שונים מנהגים שיש יודןר'
 אר"י מדאי יותר ישוה שלא ובלבדתני

 אלא חדרונא כהדין יומםה שלאובלבד
 דחנן מלתא כמוך מי ירי תאמרנא עצמותיכל
 דל*ג שכתב במפוים עיין וכו' פליגי באבר

 חקיין פליגי בא בר דהנן מלתא תיבותלהנך
 אני וכממר בדוחק ומפרש לה דגרםביפ"מ
 היים בגדולים. נפתחה השת דשיטהאע"ג
 ~עתי אותה אפוזם עכ"ז הביאוה ורוששהתוס'
 הקדמונים בה דרכו שלא בדרך אחרבאופן
 ישיח שלא ובלבד תני ותקרב. תבחרואתה
 כך יעמוד ל8 כשישתחוה דיים מדאייותר

 ישתחוה רק וכיוצא הברכה אמצע עדבהשתחויה
 כהדין יעשה שלא ובלבד אר"י אה"בויזקוף
 רצ'ל וט' י"י תאמרנה עצמותי כל אלאחדרונא
 תיבה אהה עד מפונים אים הברייתאהנה
 יקמיץ של8 ירמי' ר' ומפרש בהשתחויהיעמוד
 אלא רב זמן בעידיתם כך שעומדיך וכצבכנחש
 שיעמוד היים וכו' יעי תאמרנה עצמותיכל

 ושכבד השם הזכרת אחר עד עצמותיובפיקוק

 בא בר דאנן מלתא זומר לשה יזקוףואחאי
 יזקוף השם הזברת שקודם אמר דהא וכרפליגי
 כר' מסתברא אלא וכו' מסתברא לא אמיא"ר
 כהנן שפיר דמסתברא השיבו אבין ור'ירמי/

 י ודוק באבר
 והעבירו מדאי יותר ששחה באחדמעקמה

 אמצע עד ששחה ותינו לפמש"לרבי
 כתיב דקרא  העבירוהו ע"כ חכיוצאהברבה
 אצל למשיל דומה ואים כפופים זוקףי*י

 וכמש"ל תן' אותו דמלמדין ברכה בכלדיווחה
 עובר בזה ואין הדבר טעם להביט הצורךדמן

 טעם ללמדו כ"כ הצורך מן אין כאןמשא"כ
 י הוא מלאדמקרא

 הברכות כל בברוך בהן שרותחין ברכותאלו
 ברכה היתה ואם בברוך. בהןפותחין

 פותחין אין ותפילה ק"ש כגון לחבירתהסמוכה
 בתוס' ע"א י*ד דף בבבלי עיין בברוך.בהן
 בברוך וחותמות פותחות הברכות כלהלשון בקי הלזו הגמ' שם מייתי וכו' ימים ד"השם
 ואינה לחבירתה הסמוכות הברכות מןחוץ

 הותמווק לאינם והמצות הפירות וברכתפותחת(
 בזה השיטה שם פירשו הגירסא זאתולפי
 גאלנו אהגר ברכת רצ*ל גאול"ה הרייהאופן
 הלל לברכת סמוכה היא הרי פסה בלילוכו'

 ההלל את לקרנת אקב*ו ההלל קודםשמברכין
 על דמבדכין)דס*ל

 הה~
 הסדר( על שאומרים

 לא ע"כ יצא בבה"כ שמעה אם הללומתרצין
 סופה ודשו ומקשי בסמיכות גאלנו אהמרניתקנה
 לאחר דמברכין יהללוך הלל דסוף הברכהפי'

 למה סמוכה ואינה ההלל גמר אהרברהמ"ז
 יהללוך דמברכין )דס*ל בברוך פותחתאינה
 להבא אחת הנה שתים זמתרץ הסדר(. עלג"כ
 ב' מברכין הסדר דעל רצ"ל לשעברואחת
 דקודם ההלל הצי על הינו ההלל עלפעמים
 לאחר ההלל הצי ועל לקרוא מברכיןאכילה
 סמוכה יהללוך ואס לגמו*ר. מברכיןהסעודה
 ופירשו הפירוש זה דחו ואב"כ לגמו*רלברכה
 ההלל על כלל מברכין אין דבאמת אהרבאופן
 דכץירי רק באכילה דספסיקין שלנו מנהגלפי

 כל וגומר אחת בבת הסדר שעושהבאדם
 היה וכן עליו שמברך בודאי ביחדההלל
 הלל לברכת סמוכה גאולתה והרס ופריךמנהגם
 בבה"ב ההלל שמע אם ומשני בברוךופותחת
 סוף רצ"ל סופיה והררי ופריך וכנ"ליצא
 הש דהרי חתימה לה יהיה  למה הגאולהברכת
 אחת הנה שתים ומשני  והמצות  הפירותכברכת
 )הים להבא ואחת מצרים( גאולת והיינולשעבר
 יגיעם אלקינו י*י כן באמרו העתידהגאולה
 ארובה ברכה הוה 8*כ וכף( בבנין שמהיםוכו'
 אחאב הגיה  שתיים  לגרוס מהראוי ולפיועכ"ד

 לגירסתם כ"ז והנה להביא. חשה,תושעביר
 מענין כלל בהמימרא נזכר של8 לגירסתיםאבל

 והמצות הפירות ברכת ומענין הברכותחתימות
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 והיבר סופיה והעי להקשות יצדקהאיך
 והיא דפריך לגירסתינו גם לפרש ונ"למתמיה
 ברכת דעיקר אמרינן אם דבשלמא רצ"לסופיה
 יש משיה ההלל קריאת אחר ניתקנהגאולה
 למצות ואחת הגאולה ברכת אחת ברכות ב'בה
 בפ"ע דניתשה אמרינן אי משא"כ שאמרהלל
 כן פריך ומסברא ברכות ב' בה יתקטלמה
 בה ויש הואיל לשעבר ואחת להבא אחתומשני

 ז וכנ"ל גאולות עניניב'

 חתימה בה תיקט למה הכל את הקהרי
 בסמיכות דניתקנה אמרינן אידבשלמא

 אחת ברויך ב"פ אומרים א"כ נברך.לברכת
 לפי אבל עצמה. בשביל ואחת נבר"ךלברכת
 ולמה קביעות לה אין נבריך ברכתדבריך

 ג נ"ל ברוך ב"פ בהזןיאמרו
 בבבלי ראב*ע להן אמר מתניתיןע"ב

 נמצא לא וכן לה"ן. ל"גובמשנעת
 מקודם נזכר שלא משנה סתם על מקוםבשום
 בכאן גם ואפשר לה"ן יצדק האיך תנאשום

 נ בטעותנדפס
 להביא כ"ל ובבבלי וכו' להביא חייך ימ"יכל

 השיטה שאפרש וקודם בבבל היינו אקריןלנמן י במשנה עמ*שוכו'
 ע"ב. יעד דף הבבלי שיטת לפניךאציג

 דכי  ושמעתתא הא מעליא כמה יוסף ר'אמר
 במערבא אמרי אמר בר"י שמואל ר'אחא

 אליהם ואמרת ב"י אל דבר )יאמר(ערבית
 מעליותא מאי אביי א"ל אמת אלקיכם י"יאני

 התחיל ואם יתהלל לא רב אמר כהנאוהא"ר
 התחלה הוי לא אליהם ואמרת וכ"חגומר
 הוה לא ב"י אל דבר א"ר ב"י שמואלוהא"ר
 אר*פ התחלה הוי אליהם ואמרתהתחלה
 הוי לא נמי אליהם ואמרת במערבאקסברי
 אבע אמר ציצית להם ועשו דאמר עדהתחלה
 מתחלי דקא מתחילינן אתחולי אנןהלכך

 גמרינן נמי מגמר דאתחילינן וכיוןבמערבא.
 התחיל ואם יתחיל לא א"ר כהנא א"רדהא
 אביי מלשון רואה הנך בבבלי ע"כטמר

 )ולא וכו' מתחילינן אתחלי אנן הלכךדקאמר
 וכיון במערבא. כדמתחלי יתחיל הלכךקאמר
 שהיה המנהג לתרץ בא דאביי גומר(דהתחיל
 )כמו בלילה ציצית פ' כל לומר בבבלהמנהג

 על מתמיה היה יוסף ור' שמיים(שאט
 וכיון בלילה ציצית פ' אע דפסקיעהדבר
 מאמרי שמואל דרבי שמעתתא האששמע
 אני אליהם ואמרת רק לומר שא*צבמערבא

 כמה ואמר בדבר שמח אמת אלקיכםי"י
 מלתג הוא ומלהסיט שמעתתא האמעליא
 יתחיל לא רב ממאמר לו השיב ואבייבטעות
 ואמרת רב ממאמר גם גומר. התחילואם

 סקל מערבא דבני )רק התחלה הויאליהם
 אבע הבין אז התחלה( הוי לא אליהםזאמרת
 לשטת ואין היא תורה בבל בני שלמנהגם
 רא"ל הכף מתחילינין אתחולי אנן הלכךואמר
 כונת וכ*נ היא תורה מנהגית מבין אניהלכך
 בא לא דאביי בדבריו להמבין לשםרשיי
 נבנו ועתה הקדמת. מנהג לתרץ רקלפסוק
 בבבל פוייט אמרין תמן בכאן. שיטתןלפרש

 ההס"ס מסדר בעל שחנן ר' דרבשמעתתא
 דוב משמיה זו  שמעתתא כהנא ר' לואמר
 גומר ועיט מתחיל אמרין והכא ורבנןרבו(
 י*י אני אליהם ואמית ב"י אל וידבר)רק

 דאמר שמואל די' כשמעתתא אמתאלקיכם
 כבנן על פליגא מתניתין וכו'( במערבאאמרי
 לקלם )לליטרא בלילות יצ*מ מלאיריןדהכא
 אך ציציה. פ' בלא להזכיר אפשרדיציאמ
 שאומרים אחר דבר ע"י משמע מזכירי*ןלשון
 עמש*ש התויגתם וכמ"ש ציצית פ' והיינובלא*ה
 שלא סיד לא ודאי כי בבלי ובגמ'במשנה
 בעל בעצמו ריי דהרי כלל יצ*מלהזכיר
 גלל סמיכת בבבלי ס*ל הלזה הש"סהמסדר
 אבל ה28 נמי מאורתא דגאולהבערבית
 שאומר ד"א ע"י משמע דמזכירין הואהקושיא
 לא דתמן רבנן אמרי זה בעבור והנהבלאאה.
 ציצית זמן דאין להתחיל החיוב איןיתחיל
 טמר בלאכה להעמדו שהתחיל כיון רקבלילה
 הוא דזה דתמן לרבנן וסכל יצ*מ להזכירכדי

 בלילות יצ*מ מזכירין המשנה שלהפירונו
 יגמרנה ציצית פ' בלילה לומר התחילאם
 התחיל כשלא אבל יצ*מ. בה להזכירכדי
 קשה דהכא רבנן על אבל בפ*ע. יצ*מיאמר
 מוזים דב בשם ריי בא ר' דמזכיייסלישנא
 מברע ופדיחות ממצרים שהוצאתם לךאנחט
 טפשים מיד ה18דט אלקיט )י*י לשמךלהודות
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 רבנן רצ*ל וכך כל מכף הגואלטמלכיס
 ומזכיריהן לישיב שפיר דדהק מתרציםוהבא

 העתידה גאולה להזכיר החיוב עיקרובערבית
 הגאולה ואגב בבבלי. כמיש בלילותהכמונתך
 עיי מזכירים והפיט יצ*מ מזכירהעתידה
 ויאמר דתכן רבנן על פליבא מתניתיןד*א(
 מצוה לאין )משמע ביום אלא נוהגאינו

 לישנא רק ראפר פ' עיי הנ"מלהזכיר
 כרבנן ואמונה אמת ברכת עיי הואדמזכירין
 אהדדי קשיין לא המשניות ולפיזדיכא

 ; וכו' ויאמר פ' כלומתו-ח

 מתמה והיה )רצ*ל וגומריו מתחימןהמתרן
 כשיטתייהו ס*ל אי ממ*נ הדברעל

 גומר.  שהתחיל באירע רק יתחיל לא ס*להרי
 ולגמור להתחיל בתמידות חהוע ראההזוע

 ס*ל ואי קבוע. מנהג להם היה שזהכמהציל
 אינם אבל להתחיל מיכתבו הרי מערבבכבני

 וכו' יתחיל לא אמרין דתמן שסיעיא 1 לגמור(מאויבים
 תמוה כאן אין )הלכך וכו' דהכאורבת
 שמתחיליו וכיח במערבא כדמתחלידמתחילין

 1 אביק כדמסיקגומריו

 להשיר צריך בבקר שמע את הקוראתני
 הייתי דמסתפינא לולי ויציב אמתביצ*מ

 יצ*מ. ויציב באמת להזכיר צריך דצ"לאומר
 גם להזכיר צריך בקיש וכהזכיר אע*פהרדינו
 שלפנינו הזאת הגירסא לפי אבלבברכה.
 יהחהא כר' משמיענו דהברייתא לפרשנראה
 וזה כלל יפסיק לא ויציב לאמת ויאמרדבק

 כשאומר לווינו ביה"מ להזכיר צריךפירוריה
 מאמ*צ אתכם הוצאתי אהגר אלקיכם י*יאני
 בסמוך תיכף שיאמר וצינו ויציב אמתוכו'(

 צמח דמזה נהאה וגלשו ישראל צוריצהל י ויציבאמת
 ישראל צור והאומרים שלטהמנהג

 שלא משמע האריאל ובכתבי וכר.קומה
 י בבבלי ועמ*שלאומרו

 ניל יצא ירושלם מנחם אמר אם אילאאמר
 בונה חתם לא אם בפרע קניןרזה
 חתם רק בברהמ*ז "ו בהימנע חןיימאס
 אכיר עלא הגם יצא נמי ירושלים"שם

 האיך דקפריך אהא בשבת בבלי יריהבנין
 ובונה ציון מנחם בט"ב בתרתיחתמינן
 בבנין ציון מנחם הוא חדא ומתרץירושלים
 בבנין רק תנחומין לה שאין וצינוירושלים

 הרי ירהילים מנחם שחותם כיוןא"כ
 1 הבנין הואהתנחומין

 וכו' אברם לאברהם הקורא אמר קפראבר
 זבות בתפילתו מזכיר דאם לכאן זה שייך;

 בבבלי ועמ*ש עובר אברם וקוראואברהם
 1ובתוספתא

 עול עליו שיקבל כדי אלא משנה בןפרק
 עליו מקבל יאחיר תחילהמ"ש

 יקבל השחרם הגירסא ובטרזניות מצותעול
 יותר תתכן הגירסא זאת ולכאורא וכו'.עליו
 מה לפי דהנה לפרנס ויש "לשון משפטלפי

 צריכה הא' הפרשא רק הנה בגמ'דמסיק
 ר14שון פסוק עכ"פ )היינו לכ"ע ודיבורכונה
 והנה האחרות הפרשיות משא"כשבפ'(

 ודברת לבבכ*ם על לבב*ך על כתיבבתרווייהו
 לפי שפיר יתכן ע"כ חזית ומאי בם לדברבם

 פ' הוא דהעיקר הוא דמסתבר הגמראגירסת
 הנה עמ*ש. עלת האדם שמקבל דכיוןהראיינה

 ע"כ מצות עול עליו מקבל שבההאי לדעתזאת
 1 בדיעבד עיכב לא שניה הפ' אמר לאאפילו

 בגמי וכו' ויאמר בין בדיה רשיי י"גדף
 דמסתפינא לולי עכ"ל טעמייהומפרזם

 טעמיה היינו טעמיה מפרש דצ"ל ימרהייתי
 דבגמ' יצדק לא טעמייהו מפרזם אבלדריי.
 בדוחק לנשב ויש דריי. טעמיה רק מפרשאינו

 ; עישש בגמ' להלן אי"ההבואר

 הנקיבה פירש"י כונה צריכות מצות ש"מגמי
 עכ"ל. יצא לשיר התוקע דאמרלרבא
 אמר בעצמו רבא הלא קושיא מאיולכאורא
 בפסוק לכוין עכ"פ דצריך כר"מ הל'לקמן
 כונה א"צ דמצות הגם לומר ע"כ וצריךשמע
 צריך בק"ש עכ"פ אבל י4ח לצאת כונהוצינו
 עמ*ש. וקבלת המלות פירוש ראשה בפסוקלכוין
 כיח אם כן הכהחנה פי' גם לפרים נוכלוא*כ
 אבל יצא עמ*ש וקבלת המלות לפי היינולבו
 ונראה כונה א"צ דמצות א"צ לשחזכונה

 קשוא דנין בתורה קורא היא דע*ב כךדמקה"



לןעלרמה ע*ב י4ג דף קורא"יהמגידקמו

 והענין המלות פי' מכוין ות"כ להבין.לומד
 לומר דא*א לבו כיון אם שאומר זה מההש"כ
 בתורה קורא דהרי המלות לפי' לבו כיוןאם

 לבו כיון אם ע"כ המלות פי' מכויןובל"ו
 כונה צריכות מצות ש"מ ושפיר לצאתפירושו
 המלות. לפי' מכוין ראינו להגיה בקוראומשני
 נכון והוא המלות לפף לבו כיון אם קאמרולזה

 י הדבר הבן הגמ' בשטחיותטאר
  לקריאה ישפילו וכון להגיה נקורא בדעהרשעי

 התו' בפי' ומאן עכ"ל מתכון לאגמי
 התוס' הרגישו כבהצר לב"ו כיון אם יצדקרלא

 לאו אם הסיפא לגרוס אין לפרושם וגםבעצמן
ה יצאלא ח  י במשנה 

 אמרינן בירושלמי וכו' קורא היה נד"התוס'
 מעכבות אין דברכות נשמע()דמכאן

 אין ברכות סרר מסקינן בפיק הא וא"תוכף
 וכון וי*ל מעכבות ברכות האמעכבית

 עכ*"
 הירושלמי רעת גם לפרש יש בירושלמיהמעיין
 מעכבות אין ברכות דסדר ממשנתינודגשמע
 אם אבל יצא. ק"ש אחר הברכות כל אמראפילו
 חובת ידי גם יצא ולא מעכבין כלל אמרםלא
 נשם? שיהיה איך יהיה התוס' דעת וצ"עק"ש
 לאו"ח בפתיחתו הפרמ*ג דמסתפק האמכאן
 י*ח בה שיוצאין כמו מצוה איזה קייםאם

 ואמרו בקיומה הפליגו החכמים רקמדאורייתא
 מרוח היותר באופן רק יצא לא זהשבאיפן
 אותה בלא קיים המקיים אם חומרא בהוהיסיפו
 שבתורה המצוה י*ח  עכ"פ יצא אםחומרא

 עשה שלא כיון כלל קיים לא כאילו הוהאו
 דלא נשמע מכאן והנה חז"ל. שהוסיפוהחומרא
 דהם הברכות אמר כשלא דחזינן כסליצא

 דאורייתא ק"ש המסוה חובת מעכביםמדרבנן
 בירושלמי התוספת יפי' ואפילו יצאולא

 מהטירנה דנשמע ההא מעכבים אינםרהברכות
 יצא לא אחר במקום זה בזולת אבלדיצא.

 . ודוקק בדאורייתא י'חאפילו
 שמעי' רבינו ופפק וכד יבאמצעבדעה

 וכ"מ בלה"ק אפילו לספר אסורוכו'
 1 הרעיב ברברי עמ"ש מתניתיןמתוך

 רשות לך שיש מכאן וכון ובירושלמיבאשד
 בפרק דאמרינן נמי תועי בס~בר

 קישור עכ*ל בתפילה דלק בקם ודברתדיומא

 ודברת לפרזם יכולין החנו רמעיקרא התוס'דברי
 בלה"ק( גם )וכאסור בתפילה ולא )בלה*שבם
 בלה"ק. גם לדבר בק"ש ונאסור לפימש*לאבל
 לזה בתפילה ולא בם ודברת ונאמרו זה מהא"כ
 הגמ' פ" מוכח ומטנו זכו הירושלמיהביאו

 ,דירן
 ברברי נתבאר כבר וכון. להגיה בקוראבדעה

 י ורויתירמב*ם
 לעשון בכל וכו' ר' קסבר לימא בדנהרקקני

 שהקשו מה עיין עכ"ל לקרותנאמרה
 שבכתב דברים דהנה רגעיי כוונת ול"נהתוס'
 אם והנה פה. על לקרותם רופאי אתהאי

 בע"פ לקרותה מותר נאמרה בלה"קהתורה
 אסור נאמרה לשון בכל ואי לשונותבשארי
 . נ"ל ודו"ק לקוונות בוודאי גם בע"פלקרותה
 ע"כ אהד יעי אלקינו י"י ישראל שמעת"ר

 לא למה להתבינן יש הלב כונתצריכה
 ונ"ל הלב כונת צריך ראשון פסוק סתםאמרו
 כלל הוא בשכמל*ו רגם הלבוש כתבדהנה
 נראה והנה הלב. כונת וצריך שמיםמלכות

 ישראל שמע רק באמרה זה היפךמהברייתא
 תנא הוה דאי לא ותו כאן עד להורות כאןוער
 וכון ברוך דגם סד*א ראשוןפסוק

 בכ~
 פסוק

 1 נ"לראשון

 לא למה להתבונן יש הלב כונת צריכהשם
 ענין להורות ונ"ל כונה צריכה סתםאמר

 ידי לצומן לכופן היינו כונה צריכה כיאחר
 ומאומר מה לכוין הלב כונת לזה חוץ וכאןמצוה
 : ברושש במ"מ וכיה המלות ופירוש עמ"שקבלת

 אחד י4י וכר דאמליכתיה בדיה רשעיייאב
 הנה עכ"ל. רוחותיה וד' ובארץבשמים

 שינה ז"ל והוא ולמטה למעלה אמרינןבגמ'
 יש דהנה ונראה וכר. ובארץ בשמיםלומר

 היה חוס ירמ" ר' שהאריך זה היה מהלהתבונן
 רצח כלכיחו למה נסתרים כונות איזה עורין

 כתבו מהמפרשים הרגה דהנה דגרנהב"א
 הרי ובארץ רקיעים בד יחיד בחי*תהכונה
 ולפוזז העולם רוחות בר' יחיד ובדלעתח'

 עלא אפרו ובאמת מהדן יותר הוף כונתתארך
 אל אאותת תגדל א-ב שד'. ויאריך בה'יחטוף
 ביומים כפשוש אג'  עישנת לומר ע"כ הח'על



קםוצעלדכחה ע"ב י"ג דף קוראה"המגיל

 דה"ב כי תאריך ירמ" ר' לפי"ז י"ל והנהחורץ.
 כיון צריכת לא האזל ובארץ רקיעיםבז'

 וזה רוחות. ובדו ומטה במעלהדאמליכתיה
 הרקיעים ד לפרט קוא*צ השרץ בשמיםשפירש"י

 מלכות עליה דמקבל לרבי ליה חזינא לאגבחן ינ"ל
 לא ולמה שינה למה ידעתי לאשמים

 לא דוה ונ"ל ק"ש קרי דקא חזינא לאאמר
 מקמי יום בכל עידניה קבע דרבי לומריתכן
 שעברה עד התלמידים עם ולמד ק"ש זמןדמטא
 שונה שהיה שאמר זבל לרשיי תראה )וכןזמנה

 לא הזמן וכשהגיע ק"ש זמן מקודםלתלמידיו
 דסתטכא אמר לא הנה עכ"ל. מפסיקראיתיו

 אחר עד שמעתתיהחה"
 זמנני

 הנראה אבל
 הלימוד אחר ק"ש קורא ה" בכ"י רבידבאמת
 היה רב אבל הזמן. עבר לא ועדייןוהתפלל
 מהראוי הלימוד באמצע קרש זמן בהגיעמתמה
 לצאת יתכון לא אפילו מ"ש ע% עכ"פלקבל

 י  חייה יתבאר ועוד ק"שיזח
 למיתני ליה דהוה מחסרא חסורי בד"הרשעי

 למיקלטי ליבא ותו צ"ל איןבתרוייהו
 זה מהו כל עין מתמיהים  רבריו  עכ"ל.מירי

 דהיה דמשמע מידי למיקשי ליכא ותודקאמר
 המבחשרת. הגמי קושית זולת קושיא איזהעוד
 הזל אומרו וגם הכל. יתורץ התירוץובזה

 והנראה יתר. שפת הוא בתרוהיהולמיתרי
 הסף מא5 מחמת משיב הקשה  המישהדהתה
 לכל שלום ומשיב הכבוד מפני שואלאלא
 היזנו הכבוד מפני אלא וכף סיפא אימאאדם
 סיפ*א אימ*א המקשה מלשון תראה הנהדריי
 יקשה הבבות דבב' משום רק מקויהדאינו
 עמו מחולק היה אילו אבל ריי היינו ר"מלן

 התרצן הצ*כ לו. מספיק היה בבא בחדאפילו
 אבל בבשנ בחד רק ואצ"ל למינקט ב"ללא
 יכול המקשה "יה עויין כן מתרץ היהאילו

 בדבריו למינקט הקל לא ריי א"כלהקשית.
 ב' רפי ומדנקט דפליגי מאי הבבא אותהרק

 דלא היכי כי ע"כ בתרוייהו דפליג ע"כהבבות
 זו ואצ"ל זו בתרוהיהו התרצן תרץ זאתתקווה
 בתרשמו למיתני ליה דהוה רוותי ז"שקתני
 טרדי לטיקףטי ליכא ותו זו ואצ"לזו

 דשר~
 חיה

 קשא היה עד"ץ % ואצהל % בבא בחד רקמתרץ

 הביא דהתרצן מה ג"כ לנו ישח ובזהכניל.
 דבריט %פי צורך ללא והוא ריי דברילכל
 בתרריהו דחופי לנו להורות דהביש%ניחא

 להתבונן צריך קתני והכי מחסלט חסוריגכמ יפליגי
 חסורי לומר השבס בכל כזאת מצינודלא
 למיסר הקל לא זו האצ"ל זו שיטת עלמחסרא

 ברמ*ז ראיתי והנה קאמר. זו ואציל זורק
 חסורי צ"ל פי' לא דבאמת לכתב משניותעל

 מהברייתא התרצן יודע דהיה משום רקמחסרא
 ואצ"ל בפירוש בה שמבואר בסמוךשהביא
 לפימש*ל אבל בסהרנה. ג"כ כן דצ"ל קאמרע"כ

 הצריך מה מפני בהגר דרותיי ריבייבדברי
 דלא נראה הנה שנציל, בבי בתרתי לומרהתרצן
 גהנה והבן. הברייתא על דסמך לסבראסקל
 ליה דהוה דקאמר רשיי מדברי לכאו"אנ"ל

 דמעתה זה ביאר ז"ל דרשתי נראה וכףלמיתני
 בהרמס שיש דכ*מ מחסרא חסורי בכאןאמר
 בדבריו חסר ישתנא כך הוא הכונה זו ואצ"לזו

 עפא בכ"מ אמרינן מסתטא בלא*ה כיואצ"ל
 בדבריו מבאר התנא באם רק א*ז זו לאהשכל
 זו לא דרך התנא דברי לתרץ כשאגחממילא
 תיבות "תנא בדברי שחסר לומר צריכיניןא*ז
 דהן*ס רק דהצ*ס בכל הוא כן לומ*ר צריךאי"ן
 מקצר ושוב בש"ס הראשון פעם זהמבאר
 שדקדק וזה קתני זו ואצ"ל % סתם ואמרבכ"מ

 אין קיטול לבבי עם אשר את לך אגידיהנה י וחכן וכף למיתנ*י ליה דהוה וכתברשיי
 שבת במסי ופירש"י מהלכה ק"ולמדין

 שבע"פ לתורה מדות הי"ג נמסרו דלאמשום
 להמבין בזה דברנו )וכבר שבכתב לתורהרק

 מדות י"ג נגד מכמנים הם מדות הי"גברמיא
 בחיי היא שבע"פ ותורה ת"ד י"געליונות

 בדברים והנה תרד( לה לית חשתתא כנודענוקז
 דרשינן להיות ק"ו בהם מצינו מדרבנןשהם
 תיקנו כזה הקל בדבר אם שכלעפ"י
 להיות כי חמור בדבר דתיקנו מכ"ש כךחז"ל
 הנה אנושי. שכל עפ"י נעשה האהתיקון
 דברים משא-כ האנושי השכל בזהישפוט
 לנו נמסרו לא אלמלא הקדהטה התורהאלקיים
 שחדק הגם ק"ו גם דרסטי התנן לא מדותהי"ג

 בדברים פטפוט לא האנושי והטבל כי שכלעפ"י
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 דברים ג"כ הוא מסיני למשה הל' והנהאלקיים.
  בהם דנין אין  מרות  הי"ג בזה נמסרו ולאאלקיים
 הומסר קבלה דברי באפשר י"ל לוה  והנהק"ג

 השפיעם שהש"י אלקיי דבר ג"כ הואבנבואה
 דנין אין בזה נמסרו לא מדות והיאלנביא
 ובפרט מסתבר דבר שהוא )נ"ל ק"ובזה

 הנ"ל הטעם לפי ברוה*ק הנאמריםדברים
 ברכות הכא ות"כ העגין( הבין ברמזשכתבתי

 אין הללחיך ביום שבע ברוה"ק נאמרוק"ש
 הראשונה הפלוגתא הוא והנה ק"ו. בהםדנין
 בדרך דבריו ר"מ שנה כזה במציאותבש"ס
 שבע"פ דבתורה הדין לנו להורות זו ואצ"לוו
 אי וסהימיענו בשכל חה הגם ק"ו דניןאין
 ק"ו למדין הזינן לא וסהצי*ב דאהפמועינןלאו

  לגמרי הם  הברכות בהיפך י"ל והנהמשיאל.
 ובמילי אסמכתא וכו' ביום שבע ופסוקמדרבנן
 דרשינן ודאי אששי שכל שהוא כיוןדרבנן
 הם הברבות נאמר אפילו וכן שכל. שהטוק"ו
 אהצכחן דלא מדרבנן הוא ההפסקה קבלהדברי
 ר"מ אהצמועינן ואט מדאורייתא הפסקהאיסור
 היה אם רס"ל משיב לומר צריך ואיןשואל
 הנה קבלה דברי או למ"מ הלכה הזההדבר
 אז שבע"פ לתורה מדות הית נמסרו לאבזה
 הייתי לא כי משיב גם לך לומר צריךהייתי
 צריך ופיתי אז משהשל משיב ק"ו ללמודיכול
 לגמרי "דבר להיות אבל משיב. לךלפרט
 לך לומר וא"צ מק"ו משיב נלמד אזמדרבנן
 ובפירוש מיחסרא חסורי לומר צריך א"כמשיב
 זה הנה כי לומר צריך ואין בסהרנהנשנה

 1 והבן ר"משמשמיענו

 שיפסיק מהו ומגילה בהלל עמא י*דדף
 בין כאן אין במגילההנה

 הל"ל דהה*ד ונ"ל הפרק אמצע רקהפרקים
 כיון הפרק אבצע הכל מיקרי זה למ*דבאפשר
 וברכות ק"ש משא"כ ולאחריו לפניודמברך
 ק"ש על מברכיו דאין בפ"ע דבר אחדכל

 סהצמע לישיש מחך כלום בכך דאיןטסק י אי"ה להלן ויתבאראקב"ו
 אדם %ל שלום לשאלת אפילובאפשר
 1 אי"ה ויתבארוצרע

 שאין וירים וכר בהן גומר שהיחידימים
 דהל*ל ליש"ע קאך גמל חשף 9סריאיד

 הראשונים( הימים ,חוץ הפסח וימידר"ח
 חיא ההלל היריד יאמר לא מנהג אלאראינם
 הגרידא אבל הפסוקים לומר קפידא שאיןודאי
 פירדנו טהר תיבת ולשי*ז נדרכות.לומר
 )בטהניתין מהפוסקים הרבה וכמ"שקורא

 גוער שהיחיד ימים בכאן  החש והפי'וגומרה(
 מותר היחיד גם היינו ההלל את בהן קוראופינו
 וכד גומר היחיד שאין וימים בברכהיקרות
 ולפיא כנ"ל. בברכה לקדות אסור שהיחידהיינו
 כנ"ל היחיד לא אבל יברכו הצבור בר"חגם
 ושיטת באתי הלכה לקבוע לא ח"ואבל

 %לו ידוע ואחרונים הראשונים הפוסקי'ופלוגתת

 דאעפי"כ ס*ל הנה פוסק. לפרק פרקבין
 הפרקים בין לפרשה פרשה ביןמיקרי

 בפרשה יוצא הקריאה על מקודם דמברךהגם
 הפרזתה על קאי אחרונה הברכה וכןראשונה
 כלל פוסק אינו הפרק באמצע וע"כהאחרונה.
 לקרוא צריך עכ"פ ראשונה. ברכה שבירךדכיון
 עכ"פ אחרונה ברכה וכן הפסק בלא אחדפרק
 הפסק בלא שלם אחד פרק על לברךצריך
 על אומר וגזרו חילקו ]לא[ פלוג לאומשום
 בחמצע1 יפסיקו שלא הפרקיםכל

 שבירך רכיה כנ"ל פוסק איש הפרקכאמצע
 צריך ע"כ ההלל את לקרואאקב*ו

 הברבה וכן  הברבה. אחר שלם פרק לומרעכ"פ
 לא ושוב שלם פרק על להיות צריכהאחרונה
 שלא הפרקים אמצע כל על וגזרוחילקו
 דבמגילה כ% מזכיר אינו ממגילה והנהלהפסיק.
 וזאת הפרקים. בין בה ואין באמצע מיקריהכל
 פוסק איש באמצע דקאמר דהא דנאללדעת
 שלא ובלבד פוסק איט היראה מפניאפילו

 1 בדבר בכמתיהיה

 הסט ההלל את בהן טטר היחיד שאיןימים
 הפסוקים חהאי ואבל  מברך אינוהיחיד

 ברכה בלא וכשחומרם לאוצרם קפידאאין
 בדברים אפילו להפסיק קפידא איןבודאי
 שבירך ואירע מברצין בצפור אבלאחריש
 אנ"ש שאים לשאלת לפסוק ומצטרךבצבור
 דאטנהג כיק חטם נ*5 סופק טרקבאמתך
 בחץ רשית אנה ש5טק. בעקום א"כ ל%נההן
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 רק קאי לא שבגנך הברנה א*3 השארלדלג
 המטע נתקן כך כי שאמר נסוק איזהעל
 יאיט נראה 3לל אמר הלח בירך אםאבל
 ודוצה גמר כבר חשם היראים מפני אפילופוסק
 צריך אם שפוסק נראה אחרונה הברכהלבויך
 אחרונים פסוקים קצת יאמד שוב ההפסקואחר
 הפרק באמצע אפילו הפוסק להא ונילויברך.
 3ן אדם לכל לא אבל הכבוד. מפניהאפלו
 עליה תשיב ללא שבא בר דרכ מעובדאמשמע

 1 דהטיטה שטחיות לפרזן כנ"לדדבינא

 ביטנה יום כ"א ההם וכר ימים בדתהר1ט4י
 12החש שני יו"ט שאפילו משמיענווכו'

 1 הכי דינאמדרבנן

 מר*א ר*א דבי תנא ארבאן מיניה בעיגמי
 עכ"ל כלום בכך זאין טועם אילוכר

 %עיל בדומה דומה כיהוא בכאן זההביא
 דבי תגא בדומה ג"כ וכן מר"ח ר"ח דביתנא
 וכן כלום בכך אין השיב התם וכן מר*.ר*א

בכאן
 משהשל כל אמר לא וכו' שלום "טחןכל

 יאמר לחי אמרז דהנה נ"ל וכו'שלום
 דלחי בצילום לך יאמר וכר משא"כ לגילוםלך

 אל מיהלום שילך השט השלום מדתנותנין
 אומדים וכו' כהטאטא למדריגה ממדריגהשלום
 חציו ימי כל ועשה שפעל ההצלום בשלום%ך
 עולילת יכונה והנה וכו'. לעשותם היוםכי

 בברכתו לו שנותן שלום נתינת בנטם לחישלום
 שהוא בפינחס בזה ותתבונן מחדשנתינה
 הנני שמר שים חי להיות לו ניתןאליהו
 1 בסמוך עוד ויתבזבז שלום בריתי את לונותן

 נשמה אשר האדם % %ם חדלושנאמר
 דהנה הנ"ל. לפי רשל וכרבאשו

 ע"כ באפו נשמה חשר האדם % אמדלמה
 בין חילוק יש אהגר הדבר מן להדגללומר
 נשמה אין אשר לורידם בחש18 נשתוה אהגרהאדם
 שתנים באפו נשמה אשר להאדם רק כיבאפו
 רק שלום טתנים חין וכו' משא"כששם
 במערות ובאו בשמר 4א וקודם וכו'.אומרים
 וכף גזינו ומהדר י*י פחד עפני הגףצורים
 הגיע בשת נשמע ט8"מח וכו' לכם חדלוחט
 ז שתם אנתיא יחף% ין י9 תטללי ירי5חד

 במה אלא במה תקרי אל ההא נחשב במהכי
 נחשב מה כי הליל פשוטו דלפירצ*ל

 הבונה כמו במה לשון ג"כ לקרות ע"כההא
 מצוה שההא הגם הבמות איסור בגועתבמה

 בשעת עכ*ז הבמות. היתר בשעתחשובה
 עבירה רק מצוה חשיבות כאן איןאיסורו
 לחבירו שלום ליחן חשובה שמצוה הגם כןכמו

 1 עבירה ההא האיסורבשעת

 מדלא ג"כ דרש לאלוק הלא לזה חשכתובמה
 . במה רק נרטב מהקאמר

 לזה חשבתן במה אמד ושמהאל ע*ח יתדדף
 דרשת לפי הנה לאלו*ק.ולא

 מבואר דהיכן "פסוק מן חסר העיקרשמהאל
 הכי דשמואל ונראה לאלוק שחוטבובפסוק
 במה כי וכון האדם מן לכם חדלו מפרשקא

 התפילה קודם שלום לו בתתך כי הואנחשב
 מיה מספר שהוא הטבונו על מסתכל אתההרי
 . לאלוק חושבו אבזה א"כ במילהאו. הו"שם
 במה בנה כאילו וכף חפציו העושהכל

 קאמינא. אסור לא איל קימרת במהא*ל
 איסור ברין שפיר עריך במה בנה כאילוהנה
 מצוה הנראה כפי דהוא הגם שלוםנתינת
 לבניית בדומה דומה והחש ההא עבירהעכ"ז
 ההא מצדה מאי חפציו בעושה משא"כבמה
 הוא כך במה. בנה כאילו באמרו ר"זוכונת
 שלום נתינת מאיסור זה דין %מוד ישרצ*ל
 בם" בנה כאילושאמרו

 בשטיית מכשיף
 בזה דגם סובר היה והמומטה וחיסורחפציו
 במה ע"ז מתמה היה ע"כ במה בנהכאילו

 1 אמינא קא אסור והשיב כנ"לקאמרת

 שיתפלל קודם חפציו לישרן לאדם לואסור
 מבהרר ההא רכך שיתפ% ע"ד גרסורחיץ
 קודם שיתפלל רצ*ל יהלך לפני צדקבפסוק

 . הדבר הבן פעמיו %רך ישיםהשה*כ
 לפניו צדק שטר חפציו לו עשיההקבעה

 כתיב מדלא פעמיו לדרך וישםיהלך
 אמר וגם וכו'. וישם תשמר וכו' בדרךוילך
 נטים הש"י הכונה "ידוע לדרך הניט%רך
 בזה חפץ לו שיהיה לו הנרצה לדרךפעמיו

הדהדי  ששליט נכתצ שבע אלא שבע תקדיזלל
 דף מקץ ן6דשת וכלה אגרתבמפריט
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 דהנה ניל פעעט ועפ"י עמוק. דרושקנאך
 וכו'. ונטבע לדוים. יעי יראת הפסוקראשית
 אל דרשו ע*כ לריפוא הסיפא שייכותומאי
 )תמיד לחחם יעי יראת פירושו והכי וכו'תקרי
 במיתה מס' אחד שהוא השינה בעתאפילו
 טובים בחלומות יפקד כי חי מיקרי יעיהירא
 שהנר לילות ושבע פרי( יעשו כחי רעיוניזהנה
 ירא אינו איער הוא סימן פקידה בליילין
 כמד"א שמים ירא  שאינו כל רע ומיקרישמים
 כי וכו' ירא אלקים את נשמע הכל דברסוף
 ר*ע ואם טוב אם נעלם כל על במשפטיביא
 שמים הירא שכר זה הנה לחיים. י"ייראת כפשוטי מובן דהפסוק אמר וריי כעת בזהודי

 וכו' מתת עצמו המשביע כל התורהושכר
 : מהפירות אחד ודאי הוא השכרוזה
 ושבע שנא' וכו' חלום בלא ימים ז' הלןכל

 פרפרת שבע אלא שבע א"ת וכו'ילין
 ותעש מקץ בפ' הפסוק ברמיזת אמרסנאה
 בשבע רמז לקמצים השבע שני בשבעהארץ
 הפסוק נקרא כוהיה היינו לקמצים שבעהיה

 אותם מבשרין היו שלא מ"ר כאידךכפשוטו
 שיהיה מהם אחד לערם חקם ולאבשורות
 באסיפת ההמה מרבית השתדלו לא ע"כהרעב

 תחת יוסף לצורך רק עצמם לצורךהתבואה
 חכמה ופאין בזה ומשמיעת וכו' פרעהיד
 מקיים והקב"ה י*י לנגד עצה זאין תבונהואין

 ויציב לאמת אלקיכם בין לאמר כר"יהלעה יגזירתו
 סתם למיסר ליה סגי לא יפסיקלא

 אמת. אלקים וי*י הטעם לפי דהנה כר"יהלכה
 ראין ריי סברת אבל אלקיכם אמר בכאןהנה
 אומרו לבין חילוק דיש ס"ל וחכמיםחילוק
 הגמי ביארה והנה אלקים. לאומרואלקיכם
 להורות וכו' אלקיכם בין דאמר כרייהלכה
 באפשר וזה כן. סלל דלא החכמים טעם הוארזה
 מפרש ובגמ' קאמר במתניתין רשייכונת

 1 ותריי ז"ל הרי*ף בדברי ועמש"לטעמייהו

 רק הכונה נ"ל וכו' או אמת ואומר חוזרע"ב
 יעי שנית פעם לומר החוזר הש"ץעל
 דרבה קמיה דנחית מההוא משמע וכךאלקיכם
 פירזשן עדיין וצ"ע התיבה לפני יורדדהרנו

 1 חדיריםשל

 אמר עד וכר מעליס כמה יוסף ר'אמר
 ה8ירח2 כתבם וכו' אנן הלכךאביי
 1 עישש בפנק הירושלמיבדברי

 מתחלי דקק מתחילינין חתחולי אנןעשב
 בכל לערית ללמוד יש מכאןבמערבא

 דכתיב ישראל ארץ כמנהגי דאפשרמה
 י וכו' תודה תצא מציהכי

 וכר. שיקדים הוא בדיו אומר רשב"יתכש
 טעמו לפי אפשר הנה הוא. בדיןאומרו

 סתטא*כ יצא לא בדיעבד אפילו אמת דיןהוא
 הגירסא תבין לפי"ז ממילא דריב*קלטעמיה
 רצ*ל וכו' עליו שיקבל כדי אלאבמתניתין
 המעם אלא דרווב*י מעמא ס*ל לאדריב*ק

 1 וכר שיקבלכדי

 קשה לאמורא ס*ל כריבדך יב ע"ב י4דדף
 כ*ע הרי אדריב*ק פליגומי

 דדיב*ק מהעמא חדש והיה ואחפר שמעס*ל
 המשנה גירסת לפי ניחא בקונטרסולפמ"ש
 כדי אלא א"ש לוהיה שמע קדמה למהאריבאק
 דמסקינן אלא תיבת פירוש וכתבנו וכו'.שיקבל
 חדא קאמר ועוד חרא דדשב4י בסמוךלעיל

 ליה אית רשב*י נמצא וכר ואידךמדריב*ק
 שמע מקדמינן זה דבעבור דריב*קטעמא
 ריב*ק משא"כ אחר מטעם ועוד א"ש.לוהיה
 לפ"ז וא*כ וכר. שיקבל כדי אלא דרשב*ילית

 רק תחילה עמ"ש להקדים צריך לאלרשב*י
 לקבלם צריכין לדיב*ק משא"כ טעם עודכשיש

 1 סגל כריבדך רב ושש עמ*שלהקדים

 ראוהו אהה פעם ידיה משי רב בדיהר,42י
 היה שזה לומר דא*א עכ"ל כןשעשה

 זימנין אשי בר רצח אמר לקמן דהרימנהגו
 1 וכיסגיאין

 וכר ורהבו ארבע ארכו וכר קבר כוךבדתה
 ורחבו. ארכו כמה פי' למה יודעאיני

 והנה לרישא. הסיפא בגמ' מקשה דהנהונראה
 עדיין חפר כשלא סיירי דרישא לתרץיש

 ח8ר כשכבר מהרי וסיפא לו הנצרךכשיעור
 דה"א פי ע"כ בריות להרחיב רוצה רקכשיעור
 6המ לא הוכל מפי שיעורו מוגבל כברכויך

 1 יותר%א



קעתתעלךכחה ע"א טרו דף קוראהיהמגיד

 זקר פרקיך לן ומתני וכו' אשי בדדאר*ח3מ'
 משם בפ*א עמ*ש וכו' למשנה לאףקמיל

 1 לטובהתתרטט

 לא מציצית הנה תפילין בלא קמש הקוראכל
 וכו' ומנח בדפה בתוס' מבואר וכןהזכיר

 דינא דהר מבואר זהר תיקוני בהקדמתאבל
 1  עה*ג שם וציינתי להואית

 לפרש יש בעצמו שקר עדות מעיד כאילושם
 ומאומר בדאי שול דרכו חשל מישעפיי

 שיאמינו כדי אמת דבר איזה השקרבתוך
 חלב זבת ארץ המרגלים ונאמרו כמודבריו
 אם מווא*כ וכו' עז כי אפס וכו' היאודבים
 בכאן. וז*ש דבריו. יאמנו לא בעצמו שקראומר
 שרוצה ואומר בק"ש עמ*ש עליו "מקבלהנה

 קדושת בעבור זמאודו ונפשו לבבולמסור
 דבריו יאמינו לא הנה תפילין. מניח ואיששמו
 בפ"ע היינו בעצמו שקר עדתן המעידכמו
 לדבריו מהמינין שאינן אמת תערובתבלא

 בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריבכלכלו
 מנחה צריכין שניהם וזבח עולהנסכים

 בהימן בלול האיפה עשירית היינו מנחהונסכים
 ויל פירושן )וניל ההין רביעית לנסכיםשין

 והעולה הזבח הביא אפילו ההב דהדיןהדברים
 והנסכים והמנחה ונסכים המבתהבלא
 כיה כיסר כך אחר ימים בנושרההביא
 הניח אפילו תפילין בלא שמע בקריאתהענין
 עדות כמעיד הוה ולא י*ח יצא אח*כתפילין
 י סיפיליס הניח ההש  היום כל יבר אם רקשקר
 רמצי והה*ד וכו' היין הוא נסכים בדיהרקותי

 נקט דקרא לישנא אלא וכרלמיסר
 להתבונן יש גופיה הקרא על הנה עכ*ל.יכו'
 לגבוה כולה עולה וי"ל הסדר. בזה נקט4מה
 דאכילה מידי על ביותר קפידא יש  בזההנה
 אין חולמים זבח מוצאכם סולת מנחתהיינו
 לבעלים. נאכל והשאר האיסורים אלאלמזבח
 אין ואיפי"כ הנסכים על קפההא יותר ישא"כ

 לפרוש ויש י"ח, יצא אה*כ הביא אםקפידא
 הוא היום כל תפילין "ניח לא אם בכאן03

 מגוף שחיסר מנחה בלש עולה הביאכאילו
 בלא זבח הביא וכויילו אכילה, מצותהמצוה
 משוה חיסר עכ*ז אחר קנין וההוא הגםנסכים

 1 עוד והעמק המצהרת למצוההשיקמת

 דמצי ההיד מנחה, בלא עולה בדיהתוס'
 אדברי בזה הוסיפו וכו' נסכים בלאלמימר
 בלא עולה למימר דמצי ההיד שכתברשפי
 רצה לא דדילמא רצו לא והם ונסכיםמנחה
 ולפימש*ל והבן מהן אחת כחימר דהוה רקלומר

 י שפיריונח
 שלימה שמים מלכות ע% עליו שיקבלהרוצה

 שלימה שמים מלכות עולאומרו
 סדר שהוא האריז*ל כתבי מתוך למביניםידוע
 נגד תיקונים ד' אבי*ע עולמות ד'תיקון
 להשלים שלימה עמ*ש קבלת והוא הוי'אותיות
 דהנה עיד לפרזם ויש אותיותיו. בר'הוי'

 כל הנה איבריו. ברמ"ח הגוף בתיקוןהנעשה
 והוא בתנועתם העושים המה איבריםרמ"ח
 מלכות מספר חצי הוא רמ"ח המלכותחצי
 מצות עניני שני וכשעושים למשכיליםידמע
 וכשעושים מלכות בגי' רמ"ח ב"פ הםבגוף
 שמים מלכות עול בגי' דברים ארבעהביחד
 שלימה. שמים מלכות עול הרס רמ"חד"פ
 מלכות ב"פ עולמים כל מלכות מלכותךוה"ס

 והבן: רמ"ח בחי' עולם בכלהוא
 ומניח ידיו ונוטל הנפנה כל גמ' ט*ךדף

 מעלה ומתפלל קיש וקוראתפילין
 יודע איני וכו' ארחץ דכתיב וכו' הכתובעליו
 ונראה דברים הר' א% בקרא מרומזהאיך
 העושה הכונה היינו הוי'. בהשם הקראמדסיים
 העולמות לתיקוני המרמזים דברים ד'תיקון
 בדברי למשכילים כידוע הוי' בתוכםאהגר

 1 הארינמלמרן

 דרכי לפי טבל כאילו מר לה סבר יאשם
 על מקרבן חשובה יזתר דטבילהלמדנו

 מקריב הוא סרבן דהנה להתבונן וישהמזבח
 א"ע הקריב כאילו בזה ומורה לי"יבהמה
 נפשו במציאות ביטול באמת החש הנהוטבילה
 ומניח מרובעת מים ה*ס המקוה דהנהבעצמו.
 ונתבטן אמו, בבטן כעובר תלת גו תלתא"ע

 הדשה כבריה אח"כ ומתהוה עולםממציאות
 בכינת פשוטה הכונה אצלינו וידוע שנולדוכקטן
 בתתק*ס הבטלה הבריה לוגין תתק"סהמקוה

 1 בירושלמיכמבחיר

 וה*מ צוותא  בעידן אמיל דמהדר אשאןשם
 לק"ש וה*מ דגרסינן 115י לפי וכדלק"ש



 לישמה כליו ונושזר הריצף קודשוהזהמגידקעב
 בתוס' העתיקו וכן ק"ש. בעידן לגרוס"צ

 קבועה. זמנה תפילה דגם שהקשו התוס'וקושית
 דקאמרינן אהא פ"ק בירושלמי תירצתיכבר

 כתבו לתפילה מפסיקין ואין לק"שמפסיקין
 תפילה משא"כ קבועה זמנה ק"שבירושלמי
 תשלומין לה יש דתפילה משום שםופירוטנו
 נכון: והוא קבוע זמנה אין מיקריא"כ

 אבל וכו' לק"ש גדיה רשיי ע"א טשודף
 ע' ~ף. זמנה היום דכללתפילה

 כל מיקרי תפילה זי*ל התוס' שהקשומה
 1 תשלומין לה דיש משום זמנההיום

 , זו מהלכה כליו ונושאיהריצף
 קורא היה מתניתין "יי"ף עמא טןדף

 יצא לבו כיון אם וכו'בתורה
 יצא. לא לאו אם גרס הנה יצא. לא לאוואם

 לה. ל"ג התוס' דלדעת בגמ' במשנהעמ*ש
 השקלא כלל הביא לא הנה ז"ל הריעףאבל
 ס*ל ז"ל דשא להגיה בקורא שבגמ'וטריא
 כיון חם פי' א"כ כוונה צריכות מצותכמיד
 ק"ש י"ח לצאת לבו כיון אם כפשוטולבו

 והסיפא וכו' לאו ואם הסיפא לגרוס נוכלושפיר
 דבלא דסד*א במשנה שפירוטנו כמו לןצריכא

 1 עישש יצא אם ספק הוהכיון

 מפניו שירא אדם היראה מפני בד"הרשעי
 ירא שהוא בגמ' ברשיי עיין יהרגנופן

 שם כמ"ש בדקדוק והוא יהרגהו שלאמפניו
 הדע*ב בדברי וכמ"ש תמוה  שבכאן  הלשוןאבל

 , ותביןעיי*ש

 שהיה עוד וי*מ וכו' קורא היה בד"התרפי
 הפירורו דהיית צ*ע וכו' כדינוקורא

 זהתשטון

 הוה וריי דר"מ ופלוגתא וכו' בפרקיםבדקה
 שואל בין הפרש דאין סבר דר"מבהכי

 אשמועינן דטובא להורזת זה פי' וכר.למשיב
 כלל חילוק דאין להורות ואצ"ל בההואר"מ
 לו ואפשר בשלום לסיאול צריך אםדלתני

 חבירו יקדים אשר עד מה זמן א"עלהשמים
 קיל משי*ב כי כך. יעטה בשלוכילשאול
 ומשיב דשהאל א"ע ישמים לא ולר"ממשואל

 ההבן נינהוכחרא

 קרא שלא ואעפ*י הרמיש כתב ד' אותש"ג
 בדברי עמ*ש וכףבברכותיה
 1התוס'

 כל וכף לשון בכל תפילה דקתני והאהריצף
 הנה וכו', ארמי בלשון צרכיוהשואל

 ארמי לשון בין חילוק דאין הגדול לרבינוס"ל
 רבותא דאדרבא צ"ל ולדעתו לשונות.לשאר

 ללה"ק קרוב דהוא ארמי לשון אפילואשמועינן
 בשארי מכ"ש צרכיו בו שהשל איןעכ"ז

 1לשונות

 בכל תפלה דקתני ח"א ע"א ט' דףהרידף
 וכף לא ביחיד אבל בצבור ה"מלשון

 בין חילוק דאין והטמע ז"ל הרי*ף דברימפשט
 בכמה בזהר וצ"ע לשונות לשארארמית

 1 ופוסקים בגמ' זכןמקומות.

 ורבני וכו' לא ביחיד אבל פיסקאתרמי
 כשהיחיד ואומרים רוצים ז"לצרפת

 אותה שמתפללין בעצמה התפילהמתפלל
 לפ"ז עכ"ל לה דיינינן צבור תפלת כמוהצבור
 לשלחוף מר ליה לימא ,[ ]ז בדף תאמר מה מןקשה

 למר ליה לודעי ציבורא דמצלי בעידנאדצבורא
 התפילה אותה שמתפלל כיון האי כולי לןלמה

 ל8, דיינינן צבור כתפילת הרי לצבורהסדורה
 ומהצבור בשעה דוקא הנא רצץ עת לחלקויש

 למליצת צריכין שאין מלתא להך אבלמתפללין.
 שהצבור בזמן מתפת אין אפילוהמלאכים
 לצבור הסדורה תפלה שמתפלל כיוןמתפ~ין

 צרפת ורבני וכף לא ביחיד אבל בדפהתר54 י המלאכים למליצתא"צ
 וכף מתפלל כשהיחיד ואומריםוכו'
 צבור תפילת כמו הצבור אותהשמתפללין
 לדברי דקשה מה לט יונח ובזה עכ"ל* להדיינין
 בכל נאמרין החלו לומר אפשר האיךהריעף
 בקיניהם מגונה זה לשון אלא דן אותשהשג י קהני ראינך דומיא הרי בצבור, מיידילשון

 אי"ה שכשעוב מה עיין לולהיזקק
 מלך המעדני בפירחחי הרישש בדברילקמן
 הזהר בדבדי המתבאר שם לך ואבארור"ח

עיירו,
 וכר בוא חולקים צרפת רבני זד, חות2ט4ג
 דל מייסף וגם דפ*ל נרפא תריילדעת

 כן1סמל



 תעלרבןה כליו וכשחף הריפף קוהםת"תמגיד

 צריכה ע"כ דרק כרים הלכה ע*בהריגש
 על מאריך תיבת תוסיף מאריך ובדליתשם י כולה צריכה לאומרה אבל הלבכונת
 הדו. בהברת להאריך להורות הגב'לשון

 דיוסיף הד' הברת בפיו ניכר שיהיה קודםהלא
 יבין ושהשכיל 14. א אלפין כמה הברת כךע"י

 אמר שבירושלמי ועי*ל תהכן. לא כזושהארכה
 וברדי כריטה נראה יום שלא הד'שידגיש
 הוסיף כירושלמי בכאן גם לפרוש נטעהשלא

 לך למה אכל טולא מאריך קא דהוהתזיזה י מאריךתיבת
 איל כמה עד ואלא א-ל האיכולי

 ואשלה כ4ץ אין בגמ' ובר שתמליכהוכדי
 טובא מאריך הוה דקא חתיה אמר רקותשובה
 זול הריצף והוסיף וכר. דאמליכתיה כיוןאיל
 בשעת תיכף והיד לאומרו הדבר לקשהזה

 ובפרט ק"ש בשעת עש ודיבר לו אמרמעשה
 דהגמ' לבאר ז"ל הריצף פי ע"כ ראשוןבפסוק
 הקריאה כל אחר עד לו המתין דודאיקיצרה
 והוא האי כולי לך למה עמו לדברוהתחיל
 1 נול וכו' כדי השזל כמה עד השלאהשיב

 ובגמ' הארץ %ל השמים עלשתמליכהו
 בדברי עמ*ש ולמטהלמעלה
 ב"י אר*א וכו' באחד המאריך גלהרחף י שםרשיי
 לא מאריך תיבת מארעיובדלי"ת

 בלשון דהיה הופיפו הגדול ורביע בגמ'נזכר
 בכל להאריך חיוב ד"ת לטעות מקום ישהגמ'
 באות דגם אוסיף ב"י אחא ורר אהודתיבת
 ר' אמר אח"כ דהרי כן לפרש וש48א יאריךד'
 הוא יחטוף בחי*ת יחטוף שלא ובלבדאשי
 הא' אות ממילא להאריך חיוב אין אבלדש
 בזהר מבואר )ואדרבא קפידא אין חטיפהתפילו
 הריפף הוסיף ע"כ אופם בזעום יאריךדלא
 מה אדלעיל דק14י להוראן מארי*ך תיבתז"ל

 אחן על רק הכונה באחד להאריך לךשאמרתי
 י נקל לש4 והוד'

 יחטוף שלא ובלבד המתהלת פיסקאתרפי
 דמכאן ףל צרפת רבני שצמריםבחיאל

 כשיומר בחיגת מעט להאריך שצדיךנראה
 ונראה ברשפי עיין ובארץ גידמיםשימליכוהו
 8ד' בהארכת רק יהבהב שכפז לכופרהטדבריו

 תערץ שמים שיחשוב דייל שם ען%מדש
 ,בחיגת

 ובר בחית יחטוף שלא ובלבד פיסקאתרצי
 היה לא לתלמידיו לומד כשהיהדר'

 ע"ג ידיו מעביר שהיה ומה ןו' להפסיקרוצה
 הרמיזות התלמידים יראו שלח מפני היהעיניו
 ילל פניו על ידיו מעביר הגירסא בגמ'וכו'.
 יצחק בגי' פנים על יד ב"פ דחכמתארמיזא
 מרצות עיניו ותכהן ביה דכתיב מה"דמדתו
 והשם הדינים מתמתקים היחוד כוטווע"י
 שלא דבר פית יאמר שלא ויהיר יכפרהטוב
 הא בענין לדבר באפשר היה והרבהכרצוע
 בדרך דברינו וכל פי בפצותי יראתיאבל

 לעמוד שצריך פליגי והראב"ד העג אבלשהעג יאחשד
 וטור הרמיש דעת וכ"נ לבבך עלעד

 טעם ז"ל הרי*ף בדברי כתבתי כברעכ"ל
 כל לעמוד שצריך שפוסקים יש בהגמעשם ילסברתם

 דקודם יוחנן כר' שפסקו י"ל עכ"להפרק
 או רבו בו ופגע ק"ש קורא היה ת"רהרידף י התלמיד נגד כרב הלכה ורבאאביי
 בפרקים בחכמה ממש גדול שהואמי

 מסע גדול שהוא מי סתם אמרינן בגמ'וכר.
 בשנים משא"כ בחכמה תיבת הוסיף ז"לוהוא

 ששרינן הגם כ"כ. בכבודו שהב אינוובעושר
 מאה לבר מקום פע ואמר עשירים מכבדרבי
 ממנו גדולים שהיו בעבור כיבדם לא הנהמנה.

 מהם יותר רב עושר לו היה דאפשרבעשירות
 בב"מ ]וכדאמרינן למלכות וקרוב נשיאיהיה
 משבור עתיר הוה רבי דבי אהורהריהפיה.
 בני שני היו אם כיבדם אבל )המגיכן[מלכא
 גם חשב עשיר היה ואחד בחכמה שויםאדם
 אבל מחבירו. יותר מכבדו והיה למעלה זהאת
 והיה עשיר אצלו כשבא לומר א"א זהודאי
 העשיר את מכבד היה גדולים חכמיםאצלו
 הזיל חילקו לא כאן רעד מהחכמים.יותר

 הנחר אנה אחר לילך רק ובישיבהבסמיכה
 והנה כלל. נזכר לא מעשירות אבלחכמה.
 ממנו גדול שהחש מי או ההגא אמרבכאן
 הנה בעושר ממש גדול לומר א"א הנהדייקכן
  ומפנינים מפו  בחבתה גדול ק"ש הקירס הואאם



תעלרכטה כליו ונתפר הריחף קורצוהי"מגידקער

 נגדו. העהטר חשיבות כאן אין בודאייקרה
 שקנה זה זקן חשיבות, כאן אין בשניםוכן

 כאן אין בשנים וכן גדול ע"כ אלאחכמה
 גדול ע"כ אלא חכמה שקנה זה זקןחשיבות,
 בכולהו גדול דבעינן לומר א"א וב"כבחכמה
 התורה מן דודאי ובחכמה ובשנים בקשרעניני
 אינם אפילו בחכמה הגדולים את לכבדמחויב

 1 ובשנים בעושרגדולים

 או דאביו נראה הברייתא משטחיזתוהנה
 ממט וגדול היראה מפני מיקרירבו

 האיך התנא צייר והנה הכבוד. מפנינקרא
 שנה ואח"כ הכבוד. ומפני היראה מפנימיקרי
 ז"ל( לרי"ף רס"ל )וכ"נ ור"י ר"מפלוגתת
 ממנו וגדול ורבו אביו דסוברים להנךמשא"כ
 מפני התנא צייר לא הנה הכבוד. מפנימיקרי
 מפני לצייר א"צ דהתנא לדידהו וצ"להיראה
 כח בידו שיש אדם ידוע דבר זה כיהיראה
 התבוננתי שוב אי"ה. יתבאר ועודלהרגו.
 ונראה וגדול. רבו רק ונקט אביו השמיטרהתנא
 א"צ אבס והנה וכבוד. יראה לציירדרצה
 ואביו אמו איש בתורה הדבר דמבוארלצייר
 מיקרי רבו דגם הידוש לנו צייר והנהתירש
 בתורה כ"כ מבואר אינו הזה והדבריראה

 ורבו אביו דסוברים להנך משא"כבפירוש
 לא התנא הנה הכבוד. מפני מיקריוגדול
 יהיה אביו תנא לא למה דוקא אחידושקמהדר
 ס"ל הגדול דרבים ודאי נראה שיהיהאיך
 משיה דוקא היראה מפני מיקרי זרבואביו

 בהלל וכו' מיניה בעא הרי"ף ע"א י,דף י ברייתא הךהביא
 היל לא לכאורה וכו'ובמגילה

 רבא אמר אח"כ דהביא כיון איבעיא הךלהביא
 ומגילה מגילה משום זה הביא אבל וכו'ימים

 1 כמשרש הפרק באמצע נקראהכל

 שלום הנותן כל רב אמר ע"א יו"ד דףהרי"ף
 כאילו הוא שיתפלל קודםלחבירו

 במה שמואל אמר ובגמ' עכ"ל במהעשאו
 לדינא דנ*מ י"ל והנה לאלוק. לא לזהחשכתו
 אין הבמה הנה במה. קמטנו כאילו רס"לדרב

 היתה הבמות היתר דבשעת עולמיתאיסורה
 וגד רכיבן שבט והרי היתה. ומצהרמוחדת
 וברומח עליה הקריבו ד"א לש"ש במהביטאו

 שיתפלל קודם לחבירו שלום השתן בנידוןלזה
 חידוד שיש זמן לך יש במה פנטזיכאילו
 זמן לך ויש לפתחו בסהצכים דהיינובדבר
 דאמר ולשמואל בו כהטפגע כגון מותרשהוא
 היתר שום כאן אין הנה לזה חשבתובמה

 באיסורי כוותיה דהלכתא כרב פסק ז"לוהרי"ף
 דוקא כתב וע"כ דשמואל. הא הביא לאע"כ

 1 וכרבמשכים

 לאעמהשל. רב בין דהחילוק עוד לומר ליריש
 לא לזה והטבתו במה ניאמרדלשמואל

 של שמו כשמזכיר דוקא הוא האיסורלאלוף
 חכמי שכתבו כמו שלום היים עליוהקב"ה

 במה קוראו כאילו לרב משא"כפרובינציא
 באיסורי כרב והלכה אסור אחר לשוןאפילו
 ולא דשמואל הא ז"ל הדי*ף הביא לאע"כ
 בכל דס*ל אחר ללשון שלום תיבת ביןחילק

 1 אסורענין

 לפתחו במשכים ודוקא המתחלת פיסקאתריי
 לו כשמזכיר אלא אסור אינווכף

 בגם' הלשון מדשינו זה דלמדו נ"ל %ו'.שלום
 כל אמרו ולא וכו' שלום הנותן כלואמרו
 והטלאים על הכונה ע"כ אלא וכו' שלוםהשואל
 בריתי את לו טחן הנני במתנה בפסוקהנזכר
  ה%ת*ו1  תיבת ענין בגמרא ועמ*ששלואם
 יהודא כרי הלכה אר"י אבהו א"ר הרי"ףע"ב

 י*י אני בין לאמר כריי הלכהובגמ'
 השמיטו והדי*ף יפסיק לא לאמתאלקיכם
 דמש"ה לפרזן ואפשר יתד שפת הואדבאמת
 דריי ולבאר להורות הלזה יתר שפתקאמרינן

 באמצע בדין אפילו כלל יפסיק דלאס*ל
 חעא הסרק מבאמצע איסוריה חמורדיותר
 היל ולפזיז תריי. שהבישו צרפת רבניכדעת

 יש אבל ~י"א. דנ*מ כיון זה להביאלהרדוף
 ה84 הגמ' דבונת בגמ' שפירשתי כמולפרש
 לאמת אפקיכם י*י אני בין דאמר כרייהלכה
 נאמר דב8סוק הגם ס*ל ר"י הייט יפסיקלא
 חילוק אק אלקיכ*ם נאמר וכאן אלקיםויעי

 מלמידין שחין דחכמים טעמא לבארוהכונה
 רשעי כובת תה בדומה דומה הוהדלא

 הגם טעם"יצ מפרט ובגמ' חומרובמתניתין
 הלשון דריי טעמא דק מפרש אינודבגמ'
 למורהט רשץ הטסט הסטטים מעמא מבארהיתר



קעהתאמה )סק הבחשש יד*אמגיד
 אפילו להפסיק שלא הגמי בכונת נטעהדלק
 ג"כ השמיט דלל הריפף לפי"ז ממילאהפדק. מאמצ* חמור איט דודאי הפרק באמצעכדין
 מלמצע חמור דאינו דס*ל וכהטמע הזההלשון

 י היראה מפני ומפסיקהפרק
 בלא ק"ש הקורא כל עולא אמר הרי*ףעקב

 בעצמו שקר עדות מעיד כאילותפילין
 בלא חטף הקריב כאילו יהתנן א"ררחב*א
 ביניהם החילוק בהרכי עיין עכ"לנסכים
 שעשה רק בשלימזל נעשית המצוהדלעולא
 אין ללזה שקר עדות שהעיד אחרתעבירה
 כיון בתפילין שמע קרטוע אחיב לקרואתקנה
 ולר' נ"ל( כשלימות שמע קרושת קראשכבר
 )ויש בחלימות המצוה נעשית לא עדייןיוחנן
 לדעת נכל בתפילין ק"ש ולקרוא לתירתקנה
 יניח אפילו יוחנן ר' ללדות עוד ונ"לתריי(
 בזה תיקן  שמע קדיאת בלא אח"כתפילין
 נתכיו את להביא דיוכל נסכים. בלא כזבחדהוה
 לן דמספקא צואה זלל והרי*ף ויוצנו.אח"כ
 ועוד עוד וצ"ע לתררהע. והביא כמאןהלכה

 , לחלקיש
 מנחה בלא עוליה ובגמ' מנחה בלאתודעה

 עולה לגרוס רצה דלא נהסה ז"לתעא
 ונפכי*ם מנחה באין הזבח ועם העולה עםדהרי
 ולכך )ועמש*ש( קךי*ש ותוס' רשייוכמ"ש
 עם הבא הלהם היא מפתה בלא תוד"הגרס

 לבא דוקא והוצרך התודה מעכב והחשהתודה.
 הזבח עם הבאים הכסכים משא"כ התודהעם

 תודה לפי"ז טר מנה ויוסת ט*נמבי%
 עלתה לא ק"ש מצות דגם להורות מנחהבלא
 הלחם. שיט מנתה בלא תודה הקריב כאילולו

 כי ג"כ תפילין יניח לא דשוב סד-אוהנה
 נסכים בלא וזבח אמר למרוה לו יעלולא

 הגם בכאן כן אח"כ הנסכים להביאדמותר
 מותר חעפ*כ ק"ש בשעת הניה הלאשענר

 אפל ובגמ' וכר והקדיב מזבח גנהכאפלך י נ"ל אח*כ' להויהםלו
 טבל. כאילו מר לה סבר לארבתא

 דרבא רבכה דגורס ונ"ל והימיטו הגדילורביב
 אשכה ורבא אבי וקודם יסגנן ר' את ראהלא

 4 כרתי הלאה ע"כ חתלמיד גרשוםכרב

 וכון יהודף בר יצחק רן 87181 טיסתהתריי
 חובת אלא שחיט ציצית מצותאבל

 דגם זהר תיקוני גשם בגמי עטש וכרמש
 , ק"ש בשעת חובהציצית

 צלות*א לשון דמסתמא וכף שיטמהולת
 בעידן גרסי בתוס' עיין וכףמשמע
 הגמי בדברי עמ*ש נכון אינו זה ופסקשם יק"ש
 לה דיש קבוע זמנה אין מיקרידתפילה
 1תשלומיו

 והגיע בתורה קורא היה מתניתיןהרשרש
 המקריא זמן ובמשנה הקרינתהזמן

 אך קיש. זמן והגיע במתניתין פירש לאהנה
 זמן מגיע רצ*ל הידועה בה"א המקריאאמר

 ואיזה כעת לקרות רוצה שהוא הזההמקריא
 לתוס' והנה ק"ש. הוא זמן לו שישמקרא
 כית אם והנה הקריא*ה. הרא*ש כתבביאור
 בפסוק רק כונה א"צ דודאי הליח כתבלבו

 להגיה קרא אפילו הפסוקים שארי אבלראשון
 העט המקריא זמן  במשנה ידוקדק ולפיזיצא

 לבו, כיון אם קאי ועליה הידועבפסו*ק
 לוג ל"ג בגמ' במשנה יצא יא ליראם

 וברי*ף במשנה הדבר נתבארוכבר
 פר*ח וכן יצא בברכותיה קרא שלאיאע*פ י ותבק עמש*ש כונהצדיכות מצחי כמיד דס*ל לה גרס שפירוהרא*ש

 סתמא אלמא וכף בירו' נמיואמרינן
 אם אבל מעכב אינו דסדרן ס*ל )דידהדגמרא
 דעת גם לדעתי עכ"ל. מעכב כלל אמרלא

 אחר הברכות לומר ויכול מעכב איטדסדרן ממשנתיי דמוכח כן לפרוט ישהירושלמי
 1 בתוס' לעיל כהבתי וכבר ק"ששקרא

 תפילה אבל תף ככתבה ק"ש ת"יפיסקא
 עמש*ל וכו'. לצבור קבועהשהיא

 דמינך דומיא תפיל*ה תה" דלפ*ז תרייבדברי
 4 ביחיד גם לשון בבלהכבמרין

 לאמר זה לטון דדוקא קשה דאיה ול"נ042
 בעיניהם מגונה זה לשון אלא וכףריי

 הקרוב זה לפין יהיה למה הטח והקשהעכ"ל
 דהנה ול"נ הלשונות מכל מגונה יתרללה"ק
 הקדחתה בין מצדנית שגה ה-ס הלשוןזה

 % נגנב טגה הקליפת דעתי וידועושקליטת



תעלרכצה ג'( ם לסי8 הרישש יד4היהמגידקעו

 ע"כ הקלישות אל הקדחנה ניצוציהקדחנה
 הקדושים. המלאכים בעיני מגונה ~גהלשת
 הנכל מטעם הלשת מבינים אינם באפשרוב"כ
 יתכן לא לפי"ז אך לפרש. א"א כי היטבוהבן
 כל שאומרים האחרונים שכתבו הטעםלנו

 נואנו עלינו יקטרגו שלא תרגו"ם בלעסןחמירא
 המלאכים הנה האדם. חיי כיהוא הלחםמבזים

 יחי. מצות בשמרינו עלינו יקטרגו לאהקדושים
 מכירין המה הלא הנקל( טעם )לפיוהקליפות
 לפעמים נוגה להיות לומר ואפשרארמית
 מוציאה ולפעמים בעוה"ר הקדושה מןלוקחת
 גם בקדושה ונכללות הקליפות מפיבלעם

 הרבד הבן בלשונה מנירים אינםהקליפות
 הלשו"ן דמית הוא הזה לשו"ן והנההיטב.
 טיקל*א( המקובלים אצל נקי לכן מאזניםשבכף
 אין ע"כ לכאן ולפעמים לכאן נוטהלפעמים
 תבין זה וכשתבין היטב הבן בלשונהמכירין
 זה בלשת החשובים תפילות כמה שניתקנומה
 דזה שרקז ויקום שמיי ובריך יתגדלכגון

 כל ויתפרדו בקדשיה נוגה להיכללאדרבא
 , אוןפועלי

 בעיניהם מגווה זה לשון אלא ב' אותהרא*ש
 דף נח בזהר עיין עב"ל לולהיזקק

 דמה"ש בלה"ק ממללן וז"ל בס"ת ע"בע"ד
 אתרא בלישן ממללין הוו ולא ביהאישתמודען

 דאלמלי וכו' מהם יבצר לא ועתה כתיבבב"כ
 111 לא עלאי דמלאכי אחרא בלחצןמשתעאן

 דהצבין דאינת והציבו גרע ביהאהיתמודעין
 הלשוטת צוארי דגם מזה משמע עכ"ל.למיעבד
 דחילא בגין ע"ב ע"ה בדף וכן יודעין.אינן

 בלה"ק בר א"ןתמודעי ולא ידעי לאדלעילא
 אינם הלשונות דכל מבואר לך הריעכ"ל
 ע"א פיט דף לך בפי מיהו לה"ק רקיודעים
 הוה סתום יהזה שדפי מחזה אהדר ז"לבס"ת
 פטרא לת יהת דלא בגין מה"ש מגומלה

 מלאכי בהא מסאבא ערל בההוא ממללדקוב*ה
 תיבא אי תרגום כלשין נזקקין לאוקדישי
 לשון ע' ליוסף אוליף גבדיאל והא ידעידלא

 אבל ידיי מנדע אלא הוא לשון מע' חדותרגום
 עליה משגיחכן 54א חייטי דלא תנן נזקקיןלא
 לשון ע' שאד מכל קסריהו איהו מאיםדהא

 עילמו מפלאכי 8יו1 ומאים הואילואיתימא

 המקרא בצע ויונתן חנף אונקלוס תרסםאחאי
 דלית איצטריך חשכי שמימו הוא מאיסאלא
 יחיד דישראל בהדינם עילאי למלאכיקנאה
 הוא מאיס ולא כך ומקרא תורה תרגוםת"ד
 בדאוריתא כן כתב קוב"ה דוכתי בכמהדהא
 מאיס הזה הלשת דדוקא מוכח מכאן הריעכ"ל

 1 הלשועת שאר ולא דמה*שקמייהו

 מחשבות אפילו והלא ומי בתוס' הקשו וכןשמ
 שהקשה במזם עין יודעים המהשבלב

 המדרשים כל הנה נ"ל להו מנא פירשודלא
 להעלות ממונים ומהמלאכים מזה מלאיםוהזהר
 תראה בשמעתין והנה ישראל.תפילות

 לא והנה ישראל לתפילות מודקקיןשהמלאכים
 תפילות דכמה רואה דהנך מעלים התפילותכל

 כית לא שהמתפלל להיות הוא נעניםאינם
 אלא לבו כיון אם המלאכים יודעים ומהיכןלבו
 דהקשה והא הלב מחשבות יודעים נוהםע"כ
 לבדך אתה שלמה שאמר מפסוק במ"מהרב
 הקר יפי אני מפסוק וכן האדם לבב אתידעת
 יודע יעי בפסוק בזהר מ"ש עפ"י יובןלב

 כאשד כ"י יתפרעו הבל המה כי אדםמחשבות
 המדבובה כ14שד האדם מחשבות יודע י"יורצ"ל
 עיים באה כשלח החש הב"ל. בבה" עדייןהיא

 בלב האותיות למתגלות וקודם הלבבמחשבות
 צריכה כאן עד חנף ישראל שמע ת"רפיסקא י הדברהבן

 1 בגמי ועמעףל במיס עיין הלבכונת

 ארל ה4ף כרלי לך למה איל וכו' יחיב חוחריי
 בגמי א"ע זה כל וכר. כמה עדאלא
 בועך יחצב כוהיה לפי משם ראיה ואיןשם י הריעף בדבריעמ*ש
 וכי. עיני על ידיו מעביר היההצבור

 יחיו להשים בחיוב האריףל מרן כתבי לפיגם
 עךלימתא סוד ורב עצום והנס העיניםעל

 משפטים בסבא הנזכר ומינין לה דליתשפירכא
 בזפ ישה העינים. על יד בהשים ג*כוניל
 תבין והנה רח*ל. לאכה בגי' יעד בצירוףעין

 הם בלעים בלאק בקיש בלק פ' לקבועבקשו
 כחושבן שמותיהם חושבן ע"כ בקליפהמנגדים
 הקליעות מבטלים השראל בקדושה רח"ללא84
 דבעית מאן האר כך ובגין ק"ש עסי וקס*םנה*ש

 4 בעת בזה חץ ק"שליקרי



קעו תעלומה ישם ר ה' ד' וסימן הד414ש קתטרהיהמגיד
 שמע אמר דרב משמי' וכף אילא ר'אמרשם

 בבר יצא. בשינה ונאנס י"א י4אישראל
 פסוקא אמר סתם קאמר מדלא בגמ'כתבתי
 הפסוק בכלל בשכמל*ו גם משמע הוה דאוקמא

 י"א ישראל שמע במטתן הכא הק84מרהראשון
 דאמר הא ממילא יצא בלבד דבזה לנצרותי"א
 הנונה אפשר קמא בפסוקא עבדיה ~רור"נ
 הוה קמ"א בפסוק"א אח"כ וכן וברכיך.שמע

 1 וברופך שמ"ע נפשיה מצערקא

 אדם פירש"י היראה מפני וכף בפרקיםשם
 נהירא ולא יהרגט שמא מתיראשהוא

 כתב לא ז"ל דרשתי רש"י בדברי עמ"שוא'
 שהוא אדם כתב רק זלל הרא"ש שהביאהלשון
 בידו שיש אדם והינו יהרגט שלא מפניומתירא
 טובחם באמת אבל נתשות. להרוג המחצלשבט
 לו יעשה לא לו יפסיק שלא הגם שכעתלו

 ממט שמתיראין כזה מחצל שהוא כיון רקכלום
 ממט. גדול שהוא מי ש רבו בו ופגעק"מ י ועמיטל באמצע אפי' לויפסיק
 כתב וכמא"ש בחכמה ממט גדולברי*ף

 עמש*ל בעוש*ר או בשניים כשמע גדולסתם
 לדעת ומשמע מלך במעדני ועיין הרי*ףבדברי
 מיקרי רבו שאיט אע"פ בחכמה דגדולהרושש

 י הטור וכדב היראהמפני
 בשם הביא בדווח עיין וכו' ומגילהבהלל

 בין נקרא מהו בצ"ע דהניחש"ג
 כאן ראין עליו כתב ףל והוא במגילההפרקים
 ולי הפרקים בק מיקרי הסתומות דביןעיון
 ש הסתומות דהפרשיות כן דאינו נראההקטן

 התורות בסודות מקובלים הם בתנ"ךפתוחות
 פרשה בחירה ותמצא בהם ענינא סלקל לאאבל
 המגפה אחרי ויהי כגון הפסוק באמצעאפילו
 להפסיק שאיו חהאי וכשש וכו' מוצה אל י*יויאמר
 והרי פסוקים ג' בבר קרא אם תפילושם

 בעינן ונצדת לתיבת אידש בין טפאבמגילה
 וכן לואית פרשנדתא בין תע סתומהשיעור
 נקרא יהיה שא סיד תזי המן בני עשרתבכל
 שחין השיג דברי שצדקו נ"ל ע"כ הפרקיםבין
 להגמ' דס*ל נגל באמת אבל הפרקים. ביןבזה
 לא רבה בדברי ע"כ הפרק בחמצך נקראדהכל
 1 ותבין הגב' בדברי ועישש מגילהנאר

 שכתב בדלח עיין וכו' ולקדושה לקדישהלכך
 כבוד וברוך וכו' קק"ק רק לומרשאין

 נקל וראיה יאמר לא וכר ימלוך משא"כוכו'.
 י וכון ימלו*ך נזכר לא פ"א דבתוספתאלדבריו
 ומ"מ כ"ז סימן הדיח כתב י סימןברא*ש

 ופל האחרונים כדברי לעשותיש
 ספק ככל בלע כי אפילו לברך שלאשכתבו
 אם ידענא לא דמר שותא עכ"ל דלהקלברכות
 כונהו השם הוה. דהוה מה בלע כשכברכונתו

 ברכות ספק משום יברך לא ליבלעכשבדעתו
 אסור כי ליברך ולא ליתהני לא אדרבאלהקל
 השפילו שיברך עד לכתחילה כ"ש אפילוליהנות
 עד לכתחילה א"ע לפטור אסור שהכלבברכת
 י וצנע הראהה ברכה וידע חכם אצלשילך

 רשיי לשון מטעמת פ' אות יו"טבמעדני
 הישה פי' המש התבשילטעימת

 דהויך יישנא לא זה גם ע"כ וכו'שטועמת
 מדסיההשש להדושה האואר שם הנא לפרוןמפתיר
 צריכה אינה הלשון כך אחר צודקהאיך

 1 ודדק לברך צריכה אינה הל"לברכה

 נראה מפסיק המח"כ ויצי*ב אמ"ת אומיטלא
 קודם צלל ויציב דגם דס*למלשונו

 אמרח פירועם ויצי"ב תיבת דגםשמפסיק
 הלכה באמרה הגמ' מדברי לה דשמעונראה
 ויצורב לאמית אלקיכ*ם ביין לאמירכריי
 ע"כ כרא הלכה סתם קאמר ומדלא יפסיקלא

 הפסק בלא יאמר ויציב דגם לששמועינןהכונה
 מפני יפסיק ויצי"ב דאחר שמעינןוממילא

 1 הרי"ף בדברי ועמתההיראה

 הנף ליה דל"ג ונהתה י"א[ סימד]הרא*ש
 כתב צן שת יו"ט במעדניעיין

 הים בל מיקרי דתפילה דנפשיה מסבראשם
 כבר הצני תשלומין לה ויש הואילזמנה
 פהק הירושלמי מדברי סמיכות לזהעשיתי
 24נה חין תפילה קבוע ומנה קאש שםבאמרו

 כיון אם חנף בתורה קורא היה אןרמזים יקבוע
 שיקיא ובלבד וטד יצאלבו

 גמורהקרושה
 לאפוקי

 לא זרד. להגיה קורא
 הו4ו4ש לדעת דהרי י שמועה של אופיאידעתי
 לבו כיון אם פירחצ חש"צ טרה צרצרתמצוה



תעלוליה ע"א ט"ו דף קורחוהיהמגידקעח

 מדבר אים ואת לצאת. כונה כפשוטוהיא
 דקאמר זה ומהו להגיה קורא מדין כללהתנא
 קרא אפילו וגם להגיון הקורא דין בכאןרביט
 ונראה יצא לא למה לצלמן לבו כיון אםלהגיה
 מצות דמ"ר אליבא בגם' מדמתרץ להדלמד
 וא*כ להגיה בקורא מתניתין דמיירי כונהא"צ
 לדידן. כונה כמו הוא כונה בלא זהלמ-ד

 לדידן נמי ההיד להגיה בקורא יצא לאואעפעף
 כדי אחד של בדלית להאריך וצריך ג'אלת י יצא לא להגיה קורא אםבכונה

 ולמטה למעלה במתעבתושימליכהו
 צריך ג"כ ~מטה למעלה דגם ס"ל הנהוכו'.
 שכתבו כאותן ודלא ברהבני משמע וכן בר'לכוון

 1 בח' ולמטה למעלהדמדהבבת

 במגילה וכן אדם לכל שלום ומשיב ה'אררן
 דגם משמע לשונו מסידורוכו'

 ברי*ף עמ"ש לפרק פרק בין ישבמגילה
 יורישש

 מוכח ובירושלמי וכו' קורא היהמרדכי
 עכ"ל. מעכבות אין דברכותמכאן
 1 התוס' בדבריעמ*ש

 תלתא שכתב בש"ג עיין בחי*ת יחטוףשלא
 ברש"י ועיין בד' תלתי ותריבחית

 הגם' מלשון וכ"מ בד' האריכות כלמשמע
 דכתבו הא השפג מלשון להוכיח נ"ל זאתועכ"פ

 רקיעים בז' להמליכו יכוין בחיבסידורים
 זה העולם רוחות בד' ובד' ח' מניןובארץ
 אלא מבד' יותר בח' להאריך צריך דא*כ.אים
 ואפשר ולמטה למעלה רק בח' לנויןא"צ
 בראנו תשעת שיעשה דכתבו מה לפילומר
 ובארץ רקיעים ד יכוין אפילו א"כ הכונהכפי

 בד' משא"כ תטעות ב' רק לקמעות א"אאעפ"כ
 1 תנועות ד'רחשת

 שסביב שם[ אנשי ]בחידושי)בשה*ג(
 התם ואמרינן ו' אותהמרדכי

 לא בשלוכן שואל המלך אפילובמתניתין
 רצ*ל עכ"ל אשהה נמי דקאי ליה וטהטמעיפסוק
 התפילה קודם א"ע שוהה שהחסיד ההואבעת
 למלך אפילו ישיב לא ההוא בעת דעתולכוין
 בחילופי לדעתי תלוי במשנה ההואוהפשט
 ויש וכר המלך אפילו גורסין דישגירסאות
 1 והבן אדלעיל וקאי וכר יתפילוגורסין

 דקדק ולא בדיה רש"י ע"א ט"ודףגמרא
 עכ"ל בשפתיו יפה לפרשןבאותיותיה

 מדברי דנראה ברכה( והיה )ע' כתבנוכבר
 שיהא ולמדתם בגם' ר"ע דתני דהא דס*לרש"י
 ענין הה הדבקים בין ריוח שיתן תםלימודך
 הגח המשנה וענין למשנה ענין ואינואחר

 בחידוד יפה לפריטן היינו כאותיותיהלדקדק
 כם*ש וחידוד שיטן לשון מושננת"ם. נלמדוזה
 בפיך מחודדים ד"ת שיהו ל.[ ]קידושיןרז"ל
 ר"ת לדעת מאד יצדק וזה בהם. תגמגםשלא
 דיוצזצין ס*ל יהודא דר' המסכתא רישבתוס'
 בשכב*ך ס*ל ע"כ ואילך ]המנחה[ מפלגבק"ש

 תנ*כ דרבנן. ק"ש וס"ל כתיב בד"תובקומ*ך
 אבל דקדק. לא אם יצא דלא בכאן יסבורלמה
 בפיך מחודדים ד"ת שיהיו מושננתם נלמדאם

 שתיקם כיון א"כ לימוד י*ח יצא לא זהובזולת
 ק"ש של תורה פסוקי ההוא בזמן ~מודחז"ל
 התורה לימוד כדין לאמרם צריכיןעכ"פ

 תחילה להקשות שייך לא יוסי דר' מ"טגמ' י יצא לא וע"כ זמןבכל
 יהודא ר' דגרם למאן יהודה דר'מ"ט
 מכילתך נריש התוס' כסברת דיילברישא
 רק המנחה בתפילת סמל יהודה ר' דחזינןכיון
 ערבית תפילת זמן ואילך משם ממילא פלגעד

 מיסרך )דבעינן דערבית ק"ש הה"דוממילא
 חק*ש קא- ובקומך בשכבך ס"ל לא ממילאנ"ל(
 מהית דרבנן ובמילי דרבנן וק"ש בד"תרק

 בהא ס*ל דכא למאן ואפילו יצא דלאנאמר
 ס*ל ג"כ יהודה דר' וס*ל ר"ת בשםכתוס'
 יהודא ר' בכאן דל"ג למאן או דאורייתאק"ש
 להקרעות שייך דלא ג"כ י"ל משנה סתםרק

 קרא ידעט לא אי נאסור דמה*ת דמתיראמאן
 י"ל בדיעבד הקורא דאמר משום ואילאיסור
 ר' אי התיק אבל יוסי. דר' כחולהודיעך
 ~קרות % מותר לכהחילה דאפילו ס"ליהודא

 בדקדוקי כתבת כבר וכו'. סבר ותיקשם י לכהניו ישמיע דלאבאופן
 דפריך הגמ' מלשון ראיה ראיןהמשנה

 ברישוש מידרה ר' דברי דל*ג לומרוח"ק
 דר' לומר דא*א דה*פ ס"ל דהטרסיםדייל
 דרבנן ק"ש דס*ל משום דיצא סבריהודא
 דא*כ יצא דלא בשמר ומהית  התוס'וכשיטת



תעלומה ע"א טרו דף ירא%המגיד

 שיתאיל קמא חנא להיות יהודה לרן היללא
 מר' שמע כנמטר רק דיכא חידונו לומרהוא

 כיון דיצא להשיב היל יצא לא דקאמריוסי
 סלל יהודה ר' דגם ע"כ אלא מדרבנןדהוא

 ודלא דחירהתא וק"ש אקיש. ובקומ"ךבשכב*ך
 1 ר"ת בשם התוס'כסברת

 כשבט כבר וכו'. לשון בכל שמע סברשם
 שהביא נחת הכף בעל לשיטתלעיל
 השמ"ע. ביה קרי שמ"ע סבר יוסי דר'התויו*ט
 ותפק וכתיב קרי כעין במסורת לו היהוא*כ

 לשון בכל ופירושו שמ"ע כדכתיב רקסבר
 , אח"כ יצדק ובזהוכד.

 מקשה מאי דקשה ש"מ תרתי יוסי ור'שם
 בלה"ק ק"ש כרבי ס*ל יוסי ר'דילמא

 קבלה לך שיש יהיה לו מקשה אבלדוקא.
 שמע הוא הכתיב ע"כ השמ"ע ביהלקרות
 תרתי ומתרץ הכתיב גם לדרוש לךומינעיא

 כיה השמע בי" וקרי לשת בכל שמעש"מ
 לפירצתי אבל נחת. כף בעל לשיטתלדעתי
 שמע נמי דרשת כי ש"מ תרתי בדיהשפי'
 דצריך נמי ש"מ שומע נואתה לשוןבכל

 ע"ב חזר לא למה קיצה עכ"ל. לאזנולהשמיע
 מאי וגם ש"מ. ממילא הרי וח"קלהקשות
 בלה"ק ס*ל דילמא יוסי אר' להקשותמתחיל
 ס*ל ואפשר ש"מ תרתי לתרץ ול"לדייקא

 דפליגי לומר דה"א ה"ק בגמ' דהמקשהלרוותי
 בלה"ק ק"ש אי ג"כ בזה יוסי ור' יהודאר'

 בהך לאנלוגי היל ביותר דא"כ לשון בכלאו
 בלא פלוגת"זצ לן נשמע וממילא בפירושדינא

 לשון בכל ס*ל יוסי ר' דגם אלא לכהניוהשמיע
 שומע שאתה לשון בכל ע"מ תרתי מתרץע"כ

 וצאתה לקטון בכל סקל ותודא ור'באזנייך
 דייקא באזן שמיעה ולא הבנה השטשומ*ע
 דכתיב עסי דר' מ"ט כתב בבה"בוראיתי
 הש"ס כדגרי שלא הוא ההנה למצותיוחשבנת
 לר' למימר צריך למה כנ"ל לו דהוקקוהונ"ל

 לומר טוב יותר דוחק דההח ש"מ תרתייוסי
 ~מר יצדק האיך קשה וגם בלה"ק ק"שדס"ל

 פ"נ בל ש ההציטוט כקושית השמצעשמע
 כתיב והתם שמע הבא דכתיב דה*ק פי'ע"כ
 למצותיו והאזנת חנף תשמע שסע אםויאמר
 סבר ור"י בכהניך תאמן שמרע כשתאמרהשט

 שמע תרתי סבר יוסי ור' לשון בכלשמע
 לשון בכל משמע שמע מלשון ופיטןמינה[
 1 נ"ל  לאזניך  השמע ש"מ הג"שומן

 ולח ציין הנה וכון. תנא מאן בד"הרקמני
 כו' תניא מאפן הכונה אבל כלום.פי'

 והבל אדלקמיה קאי תניא מא"ן תיבותרצ*ל
 לכתחילה וכו' חרש תגא מאן בגמ' אחדדיבור

 . השאלה התחלת סיום בכאןלא
 וכר וא"ת היא יהחהא ר' דילמא בד"התוס'

 במלתא ופליגי וכו' דפשיטאוי"ל
 דבריהם מובן איש עכ"ל יההר"אדר'

 בונתו לי נתודע דלל הגיה יזלוהמהרש*ח
 התוס' דמפרשי מאי  לפום כהנה  ונילבהגהתו
 ק"ש קורין דאנן ר"ת לשיטת מכילתיןבריש

 וסלל פלג עד מנחה יהודא כר' דס"למבע"י

 כמו הוא ק"ש זמן ואילך דמפלג ס*לדריי
 לפי"ז לומד אנן צריכין וע"כ ערביתתפילת
 בשכב*ך דריש דלא דרבנן ק"ש ס*לדר"י

 נוכל האיך זה לפי כן ואם אקישובקומך
 דוקא בדיעבד יסבור יהודא דר' לפי"זלומר

 לזה יעה יצא לא מה"ת יצא לאולכתחילה
 בכאן המקשה סברת לפי דודאי התוס'קאמרו
 ובצהרי דאורייתא ק"ש יהודא ר' יסבורודאי
 למאן אבל לתפילה. ק"ש לדמות ואינודזקא

 לומר נוכל יוטי כר' דחרש מתניתיןדמוקים
 בלא מכשר נמי לכתחילה יתודא דרןשפיר
 קשה ומיהו דרבנן ק"ש דס*ל לאזניוהשמיע
 יהודא ר' תימא אפילו המסקנס לפי א"כלפי"ז
 ס*ל א"כ דוקא. בדיעבד ס"ל וכו'. ס*לכרביה
 סומכיו אנן והאיך דוקא ובצה*כ דאורייתאק"ש
 וצהל מבע"י ק"ש לקרוא ר"ת לשיטתעליו

 יהודא לרן דס*ל ר"ת לדעת הרא*שכשיטת
 מכילתין בריש יתתבונן ובשכב*ך מיקרידמפלג
 דקאמר במה להרא*ש התוס' דברי שביןהחילוק

 1 חרבין טובלים מבע"י כהנים והלא לר"מרעי

 ארו וכף דקדק דלא קדט פיסקא גמעעקב
 כפרדתי משמע מכאן וכו'. הלכה וכףטבי
 ענין הוא  עובדיה רן דתגא דההואוהרמב*ם

 דמתניתין פירחצא הוה דאי מהמתניתיןאחר
 החל"כ דמתניתין פירושא למיתני מקודםהעל

 י ה~הלפסוק



תעלומה ע"ב ט"ו דף קוראהיהמגידקפ

 לא הנה שלש מיד יאהצי א"ר סביא"רשיל
 ענין מה וכי רחם ועוצר עמילתשבענה

 מכניס רחם מה לך לומר אלא רחם אצלשאול
 דברים והלא ומוציא מכניס שאול אףומוציא
 מוציאין בחשאי בו שמכניסיו רחם ומהק"ו
 בו שמכניסין שאול קווית בקוליממט
 בקולי ממנו שמוציאין דין איע קולותבקשי
 מן תחיה אין לאומרים תשובה מכאןקולות
 דשאל מהו א' תמוהין. הדברים עכ"להתורה
 חשב בחכמתו שלמה הרי וכו' ענין מהיכי
 שאלה זו ואין שבעים שאינם דברים ג'שם
 שבעים. שאינם הוא וענין ענין וכו' עניןמה
 וראול בד"ה שפי' רשיי בדברי להתבונן ישב'

 לא הנה שלש במשלי הוא פסוק רחםועוצר
 ג' בסנילי. הוא פסוק סתם הל"לתשבענה.
 ערב בהיקש תח"ה דלמד כיון גדולהחמיה
 לענין הוא הק"ו תדחוק ואם ק"ו. למדלמה
 להיקרו. א"צ הוא קצו אם הנה קולות.הקולי

 מן תחיה אין לאומרים תשובה מכאן סייםד'
 תחיה דיהיה שמודים שהגם חסכונההתוררו
 הפסוק מן הזיל שדרשו בדרשות אינםאבל
 בדרשה גם בדרשות מאמינים אינם אםוהנה
 שלמה דהנה דה*ק והנראה מאמינים אינםזו

 שאול וקחשיב תשבענה לא הנה שלשאמר
 יש הנה מים. שבעה לא ארץ רחםועוצר

 ובעוצר בואסו וארצץ אמר לא ארץ אצללהתבונן
 באר בארץ וגם החיבור. בוא*ו הדביקםרחם
 ובשאול הארץ ממנו שבעה לא אהצר הדברמהו
 השא% להסמיך הוא ע"כ ביאר לא רחםועוצר
 לא אשר הרחם כמו מזה זה וללמודלרחם
 העמיל כן בתוכה. הנזרע הזרע לקברשבעה
 בתוכה הניתן הבטשי מין מזרע שבעהלא
 הניתן כן לבסוף מוציא ברחם הניתןוכמו

 בושיו חיברם הזה ההיקש בשביל הנהבשאול.
 בעל ואמר שוה שניהם דטבע להורותהחיבור
 אותש שעוררת כיון ק"ו דברים והלאהמאמר
 להיקש הצורך מן אין הנה מרחם סיאולללמוד
 וא"ב וכר. רחם ומה בק"ו ללמוד טכלכי
 לאומדים תשובה מכאן ומתרץ להיקשא"צ
 ללמוד מקום יש דהנה התורה. מן תחיהאין

 כך כשיהיה אבל ~רוש. הניתן בק"ותחיה
 הלא שבע"פ תורה בכלל הדבר יהיההנה

 היסטמין על הקפידה והתורה התורה. מןבפירוש
 הנלמד דבר ע"כ בכתב %א בע"פ רקשהוא

 לאומרים תשובה מכאן ע"ב ט"ו דףגמ' י קרא לה וכתב טרחבק"ו
 בקונטרס עמ*ש התורה מן תחיהאין
 טרח הנה בק"ו. הדבר שנלמד הגםדרצ*ל
 מן הדבר שילמוד בכדי להיקש קראוכתב
 שיש דוקא בדבר קפידא יש כי שבכתבתורה
 בכאן עוד לך ואבאר דייקא התזרה מןתח"ה
 דצמצכחן מקומות בכמה מ"ש עפ"י המתחדשדבר
 טרח בק"ו למתיא מלתא פעמים כמהבגמ'
 הי"ג בשארי כן מצינו ולא קרא להוכתב
 מדת להיות בזה ואמרנו ק"ו במדת רקמדות
 היא דהתורה ולהורות אנושי שכל הואק"ו

 טרח בק"ו דאתיא מלתא ע"כ הממכל מןלמעלה
 חמרית אמונת והנה התורה מן קרא להוכתב
 באופן זה ללמוד צריכין כרחך בעלהמתים
 וטרח בק"ו דאתיא מלתא שיהיה דדוייטזה.

 יהיה הזה שהדבר שנבין בכדי קרא להוכתב
 שכתבו מה וכל שכל שום טהציג שאינובאופן
 צמן. אמונת החש רק הבל הכל המהקריםבזה
 יעמדו הנשמה ואותה בעוה"ז שהיה הגוףאותו

 להבין מבוא לו אין אנושי השכל והנהלתחיה.
 ונאבד ונשרף ונתרקב נתבלה הגוף הריזה
 אמונת תאמין שנים חולפים שנים מאותכסה
 מלהמחצו בעל הוא נאמן השכל מן למעלהאומן
 וההיא דייקא התורה עפ"י זאת הבטיחטאהצר

 ההולמים בדברי תאמן ואל השכל מןלמעלה
 ומהשכיל המושכלות הוא ההשארההאומרים
 אותו רק בתרסה ח"ו כפירה זה כיבעה"ז
 לפני ויתיצבו יבוים הנשמה וחיתה ממשהגוף
 1 לך דע חשתה שלימה האמונה היא זאת ב"בי"י

 עיץ וכר. ולמדתם דרבא קמיה ר*ע תניגמי
 ממצננתכם. למד ש למה הקשהבתויו*ט

 דינא נלמד דמושבטע*ם קשה לא רשפיולשיטת
 יפה להרשם באותיותיה לדקדקדמתניתין

 1בשינון

 באותיותיה ומדקדק קדש הקורא כלשם
 סהצא ברמז בזה לפרוס יש גיהנם לומצננין
 הונן. אמרה לא חשש רחם ועוצר כשאולדקרא
 ובדיבורם במ*להשם ומלידין שתיות ג' דשךהוון
 הגא ניהום של ו(48ש הרמז וזהו כמותםאות



תעלומה ע"א ט*ז דף קוראהיהמגיד
 הות אמר שלא למי רק הוא הוזקן אמרהש
 מפרידם ופיט שוות אותיות ב' יהיו אםהים
 מצטנן הוין שאומר למי משארב החש שוקטבזה

ה4מש1
 לשיטת קשה קצת באותיותיהומדקדקת

 דר"ח מלישנא נראה להנהרשיי
 באותיותיה מדקד*ק קרי הדבקים ביקולרירה

 1 לשבויש

 שמג מדה כנגד מדה י"ל גיהנם לומצננין

 והנה יעי. נאם כא"ש דברי כההלא
 את להפריד המהיותו ונתעסק באשנשתהה
 1 אש ממדורת להנצל שכרו זה והיההאותיות

 ו"ש ברשוי. עיע וכר מלכים שדויבפרש
 מלכים שדוי בפרוש אחר באופןלפרוש

 כי ]דין לעולמו שאמר שודי נק' המיתיותהיינו
 באפשר היה ולא סוף מבלי  הוא יתיש א*סאור

 ההב והצמצום העולמית בבריאתלהתצמצם
 יתיש אורו שנתצמצם התורה אותיותע"י

 ונהחלק דקרדינותא בוצינא בסודכביכול
 לעולכם אמר שדיי. האותיות נק' ע"כלאותיות

 מהאותיות אחת כל ע"כ בגבול חמד כלדוי
 גבול לה להיות גויל מוקף להיותמחויבת
  שמים מלכות של האותיות נקי מלכי*םבפגע.
 מלכים שדפי בפרוש לפי*ז וא*כ קישהיקץ
 שמים מלכות של האוהיות תפריש אםהגק
 תשלג זו מצוה ע"י היינו ב"ה ק"שהיינו

 1 הצלמון את לך יצנרבצלמון

 מדרשות בתי אף בדיה רוותי ע"א יצודף
 מדיישות אבתי רק לה אסברהוכו'

 אבתי פירשונך יעקב אהלי*ד טובו מהדהנה
 אהלים יחשב תם איש יעקב כתיב וכןמדרשות
 ישראל משכנחץיו ועבר שם של מדרשותבתי
 יעקב לאביר המשכטת  היה הן כנסיותבתי

 על רק מתפרחי אהל רואה הנך מעטמקדש
 כההוס' לפרחן רצה לא ולהכי המדרש.הבית
 הלעל הכי דא*כ טובי. מה פסוק עלדשאנה
 ע"כ אלא לנחלים ומהשכנות אהלים נסמכולמה
 ליון יפול ושפיר נטע כשהלים פסוק עלדקאי

 1 שמפרש כמו אהל על1ט5עה

 לוגין תתקנס תתקס*א בג" המדרשבקע
 את מעלת והוא במקלח"ש

 בריה מירושלמי כנודי לטהרה מטומאההאדם

 נעשה והכה ס' פעמים י*ו בתתק*סבטילה
 המדרוש ביית הוא כן המקוה ע"י הדווהבריה

 לכף מטהו בתוכו אהגר האדם כללותתתקס*א
 , הבן במספר יותר אחד יש ע"כזכות

 מלתא הששמע איזל חיכי אדהבי אילגמ'
 חביבה התורה היתה כמה סהשמיעעוכר
 ובעוד חופתו ביום חתן היה רפא הנהעליהם
 וכך כך בין אמר החופה קומרים היושהם

 , ד"ת חיזה שמדמעטוב
 פטור במצוה דעוסק הגם לכו מיבאואיתי

 מה שניהם לקיים בדאפשר המצוהמן
 והנה להם. ויאמר שיבא להם אמר הנהטוב

 נוהם בעוד הלכה דבר איזה לשמועיכויים
 1קושרים

 על הנה סעדו להיכן יודע ואיט וטעהקרא
 ואומר שיודע לפרוס אתה צריךכרחך

 קישב ובזתי שאומר כגון פסוק איזהבלשונו
 באיזה טעה לכן  שמקודם לו נראה אבלוכו'.
 עכ"ז זה בפסוק עומד לפתניה בשגרת הגםדבר
 לראש חוזר מקודם שטעה בעיניו שנראהכיון
 ששכח עומד היכן כלל יודע אינו דאםהפרק
 לחזור צריך ודאי למימרא מאי בפיו שאומרמה

 בין הפירחח וכיה כלל עדע דאינו כיוןלראש
 בלשונו שאומר יודע שהיה לכתיבהכתיבה

 ההר באפשר הספק לו נפל אבלוכתבת*ם
 . לראשון תחר הנה הראשוןוכתבתם

 הנה וכו'. פתח שלא אלא שנו לא רייאקל
 ירבו כלמען דפתח כצן המפרשיםלדעת

 הראשון וכתבתם להתחיל וא*צ וכי נקטסרביה
 בהיותו הספק לו נפל דאם להולמו הדברקשה
 בלמען להתחיל בדעתו והסכים בוכתבתםעדיין
 לא למה עשה כנב אם כעת נסתפק ושובירבו
 למען התחיל ובבחירה ברצון הרי לחזוריצטרך
 שבהמתו הכונה ואם עשה טוב לא ובודאיירבו

 לו נפל אבל מסופק. היה לא וכו'בוכתבתם
 באששר ירבו בלמען בהיותו כעת הספקמהדש
 נפסוק לפי"ז הנה הואשון. בוכתבתם עומדהיה

 לפי*ז א"ב קרעה. טוב לשונו הרגל עלמסתמא
 שויה לותר ע"ב הגף וטעה קרא ברישאגם
 נסתפק רק כלשוט הנומר שלממד הפסוקצדע

 למקום לחזור לו נצוה למה מקודם טעהבאפשר
 ודשי ג"כ בשמר שטע41 לו נהשה תועונוטעה



תעלומה ט"ו חששנו שץ*ף קוהתהי"מגידקפב

 ע"כ אלא סלולה בדרך לו הלך לשונוהרגל
 לא אחר באופן פיררתי ע"כ טענה זחשאין
 באיזה נזכר לאם שנו לא אריאב קאישט
 יחזור טעה דלשם לו ונראה בקיש. שעומדמקום
 שנראה היש ירבו בלמען פתח שלא אלאלשם
 למען קודם א*ש בוהיה או בשמע שטעהלו

 לבבך על בגזן שונים ענינים יש שם רעדירבו
 וקוררתם לבבכם בכל לבבך בכל לבבכם.על

 לטעות מקום ויש וכתבתם וכתבתםוקשרתם
 טעה שלא בודאי יודע ירבו למען עד אםאבל
 למען  שפתח אחר אפשר בדעתו ספק נפלדק
 לטעות מקום כאן דאין לחזור א*צ טעהירבו
 רשיי לדעת ולפיז ואחא נקט מרכיהובודאי
 בשני אם בראשון אם בכתיבה לו נסתפקאם
 לכתיבה חוזר ירבו למען פתח שכברהגם

 1ראשונה

 כליו1 ונושאיהריחף
 יהודא רן דברי יצא וכר הקורא ע"ב "דף

 עמ*ש לה ל"ג בגמיובמשנה
 . המשנהבדקדוקי

 מסידור וכר באותיותיה דקדק ולאקרזל
 המשנה  שמפרקם ג"כ נראה הגמ' בשיטתלשונו

 אחר עניו ג"כ הוא עובדיה ודר' אחרבענין
 בכאן ורשיי וברשיי ובגמרא במשנהעמ*ש
 כהשמע לא בגמי וברוותי בגמי כדמפרשפ"

 1 תריי בדברי עוד ויבוארכן

 אין באותיותיה דקדק ולא קרא פיסקאתרעי
 הדבקים בין ריוח שיתן הדקדוקזה

 כתבנו כבר וכף רבא שהוסיף אחר דברעתה
 לפרים לרבא היל דאלת*ה ובגפי במהונהלעיל
 רן דתני אברהתא זה פ" והוא אמתניתין.זה

 השתא למיפסק לגמרא היל לא וגםעובדיה.
 למה וג*כ הדקדוק. מהו ברישא  שפירש9ר
 ע"כ ממשננתם ולא מוועדתם ר"עלמד

 1 דמתגיתין דינא נלמדמושננתם

 בלשון איתה כשאומר אפילו רמקול וכתבשם
 הגם עכ"ל. זה בכל ליזהר צריךאחרת

 להתבונן הצורך מן הסברא מצד הואדהדכר
 הגמי טשיטת זה דדייך והנראה זה למדמאין
 השמיע בלא יצא ללא טעמא מאי יוסילרן
 ורן וכד אשמע שמע דכתיב ומתרץהלכהנו

 תרתי יוסי וא' וכר לשה בכל שמע ס*ליהההא

 מאץ 8ל יאי יד ואי ש י8הא.
 ברישא לטה דקליה מחוום כרחך על כרבידשא
 תבק הוא ובסיפא בתרא תנא הוא יוסירן

 בריווח יתודא ר' דגרסי מאי לפיוכבפרט
 מנשך דר"ןא דדבריו לומר ע"כ ביותר(יקשה
 יוסי דרי דטעמיה דהייט לסיפא גםשייכי
 והדרשא וכף השמע שמע מדרשת הואבריפוא
 בסיפא גם שדיכא  מישך  הששת התיבהשל

 וצריך לשון בכל ג"כ נדרש תיבהשמהך
 יוסי לר' עכ"פ לשון כל של באנתיותלדקדק

 רצו לא ערב בדיעבד תפילו ולריילכתחילה
 אבל בקוש מחלוקת יוסף ר' חרהריעף י בלה"ק ק"ש ס*ל יוסי דרןלתרץ

 לא דתניא יצא דעה מצותבהיאר
 עכ*ל. יצא בירך ואם בלבו ברהמ*ז אדםיברך
 הוצרך למה הגדש רבינו על תמהו רביםהנה

 לקמן דפסק כיון יוסף דרן מימראלהביא
 יצא בקוש גם א"כ להקל שניהם כדבריהלכה
 אפילו מצות דבשאר דשנשמועינן לומרואפשר

 רבינו שדקדק וזה להשמיע. א*צלכתחילה
 להקל שניהם כדברי הלכה לומר והאריךלקמן
 יצא וכר דקדק לא ואם וכו' השמיע לאשאם
 רזה להורות לא לכתחילה אבל דיעבדודוקא
 לכתחילה אפ" מצות בשאר טה2א*כ דוקאבקיש
 כשרים הכל דתנן והא לאזניו. להשמיעא"צ

 וקא שוטה מחרש חון המגילה אתלקרות
 פרסומי בעינן דבמגילה משום לומראפשר
 אינו מדבר הוא מה שומע שאינו וכיוןניסא

  הקריאה מן פטור הדא א"כ הנס לעצמומפרסם
 לומר אפשר או וכד. בדבר מחויב  שאינווכל
 והוה שמיעה בר שאינו כיון טפי גרעחרש

בכ~
 לתרץ ניל כן וכר לבילה ראוי שאיש כל

 והראב*ד1 הסימר ובבעל בתריי ועיין רבינודעת
 שי. לבבך בכל כגון  בתריה רבא ענישם

 כסדר מסודרים אינם השבסבדברי
 מסודרים המה והשאלתות ובדבריהפרשיות
 1 בגמי וצלע השאלתות כדברי רביטוסידרן

 גתר*י עיץ ועשיתם תזכרו וזכרתם אותושם
 מפני חדי הנך דלעג 8טדוץקיםדבספרים

 פתיל הבגף בשדך עשב גם ולפרוז נהים*שהם
 לרפה דגש בין במבטא חילוק ד"2 חששאין

 ומשינם הכפרדים של למבטא רירה ישומכאב



קפגתעלומה ~יו יטשחי שיו יי%8"מגיד

 ובעיקרי לרפה דגש בין בקרושהמחלקים
 אותו לגרוס שאין תרני כדברי נראההדברים
 דביקים ס' ביהר דמבואר ועשיתם תזכרווזכרתם
 באינך "צ תיבות הנך נגרוס לא חשםבקמש.
 הייט דביקים ס' והוה אותיות ס"אהתיבות
 יהיה תרי הנך גם גרסינן ואי לשת אותבין

 1 לסוד ג"כ וירמוז זוגותעשרה

 ואם בלבו. ברהמ*ז יברך לא פיסקאתר*5
 לא בלבו דאמרינן האי יצאבירך

 בלבו דנקט הא לפי*ז י*ל וכו'. לבדבמדובבה
 אם דוקא הוא יצא בירך דצם האלאהימועינן

 דוקא כונה א*צ מצות למחד דאפילו לבוכיון
 לא אם אבל שמר שהוא מה אזניו שמעואם

 ירבו מלמען כי טעה לא דודאי לחטר א*צדבר
 יצא לא השמיע ולא אטש "קוראהרא*ש י בפט שגורה הפרשהואילך
 ר' דברי וי"ג וכף אומר יוסיר'

 1 המשנה בדברי עמ*שיהההא

 בהים מלך במעדני עיין זכף למפרעהקורא
 למפרע הפסוקים שקוראהרמב*ם

 בסמוך. הרושש כמ"ש קפידא אין הפרשיותאבל
 בפירוש מגש חקין זה פירש לא הרי*ףוהנה
 למפריע שלשון ותבין במשנה הרמב*םדברי

 הביא ד8ל הריפף להקל שניהם כדבריהלכה י לפרוס הוצרכו לא ע"כ כןמוכח
 מצות בדואר יוסף דר' למימראג"כ

 זה הביא למה עליו ותמהו דיצא כסדים כ*ע מעשה שפתיו עקימת הוה לא אניושטעו
 מצות דבשאר כמשמיענו דנ*ל בדבריו עמש*ל עפ"י ילל ועוד לבו. בכהן רק י*חלצאת

 בברהמ*ז דיוצא שהזוג בעל הביאוהירושלמי
 פעם בכל כשמתנמנם חשינו מדומדםאפילו
 בלבו נוכר כשניעור פעם ובכל ברהמ*זבאמצע
 משמיע כאן אין  עכ"פ אבל בזה ויצא קאיהיכן
 מה שומע איט מדומדם שהוא כיוןלאוניו

 1 בדיעבד הצב ואתפיט שמרשהוא

 אמר רבא וכו' שמע את ותרכיןהרישף
 היום אומרים שהיו אלא היומפסיקין

 שמע את כורכין פי' הלפייס וכר. לבבךעל
 אותן ביחד כורכין היו שמע פרשתפירושו
 אותם ~רוך ולא להפרידם שצריכיןהדברים

 1ביחד

 היו מבריקין אומר יהודא רן ע"א יראדף
 בשכמל*ו אומרים שהיואלא

 וניחא וכו' אומרים היו שלא בגמ'גירסתנו
 שמע אחת בכריכה אומרים נוהיו כורכיןלפי"ז
 וכף שם בברוך מפסיקין היו ולא ושצהבתעם

 רשפי )גם אומרים ונהיו וצל הריעףולגירסת
 לפרש צריכין בגמ'( ה% הגירסא הביאז"ל

 ומכוסה המכורך דבר כעין שמע אתכורכין
 במאמר שמע את כורכת היו כן אחר.בדבר

 1 בהורה נזכר שתיגואחר

 אמר דלק אלא שנו לא יוחנן ר' אילשם
 אלא ל"ש ובחג' טף. ימיכם ירבולמען

 ערנה ופל והרי,ף וכו' ירבו למען פת"חדלא
 3%2בר ניחד אם 3ו,ן*י שמפרגי נראה אמרלא
 באיזה הוטרח לו ו3טדומא יכון ידבו למעןחמר

 והרשוש להשמיע לדקדק א"צ לכתחילהאפילו
 לקרות כשרים הכל מדחזינן כן. ס*ל לאז"ל
 לדעת )ועמש*ל שיו מחרש חוץ המגילהאת

 1 יוסף דר' הד הביא לא ע"כהריפף(

 מלך מעדני עיץ תם לימודך שיהא~מדתם
 ולשיטתינו מושננתם למד לאלמה

 האותיות דקדוק נלמד הסננתם כמשפלניחא
 ועוניתם תזכרו ההצמיט וכף לבבך עלכמך י וכף ריוחולמדתם

 כיון תרפי כמכש והוא וזכרתםאותו
 השמיט למה לי חמיה אבל זעמש*ש נחיםשהם
 1 הסופר והימטת הוא השפשר לבבכםבכל

 כמו הרמיש הטינה כגון ובגמ' לבבך עלכשר
 התיבות והארי אלא אלו דושן לאודומינו

 ומתחיל בלמ"ד כשמסיים דהיינו למידהטדאיכא
 שבחג' כגון תיבת בזה ופי' הטור הביאובאל*ף

 1 נ"ל מיותרדההע

 מפרשים שבדניאל שכתב במ"מ עיין הימיןקץ
 חלילה אבל הימים קץ כמו מפרשיםכמה

 מבואר שבפירחח הזהר דעת עפ"י כךלפרש
 נואל ודניאל אחרא. מסטרא הימים קץבזהר.
 הימין לקץ והבטיחתע מוכן הוא הץלאיזה
 לבניו שישמר ביעקב חז"ל דברי יצדקוובזה

 במחרית אתכם יקרא אהגר את לכםואגודה
 לקץ אוף אחרית שיהיה בעת ושיטהימים
 ע"כ היתיז קץ התגלה הסטרא ח*עוחימים



תעלומה ע"א ט*ז דף ידב"יהמגידקפד

 לגלות שביקש די"שא זה בלשת והילאמרו
 1 הימיןקץ

 לפרש יש פשוטו עפיי בשכמל*ו ואמרסעזח
 הבין אז במטתו פסול שאין שראהכיון
 רצון ובאין והצום ההן השכינהשהסתלקות

 כבוד שם ברוך אמר 18 הקץ את לגלותהשיי
 בזמן והן הגלות בזמן הן ועד לעולםמתותו

 1השצלה

 הביא מלך במעדני עיין ואחא נקטסרכים
 עליו והקשה הרשב*א בשםלפירש"י

 פרשיות לאינך ואילך ירבו מלמען ישתנהלמה
 תיבות יש ירבו למען עד כי בגמי כתבםכבר
 ואילך ירבו טלמען משא"כ לזו זו הרבהדומות

 , כרקהי דמפדש נדאה ברמזיםזעים
 שמם האומנין בדיה רשיי ע"א י*ודף

 לעיל כתבע כבר וכף במלאכתםעסוקים
 שכירי משמע הפועלים תני מדלא כונתודנראה
 *: מחצכן אפילו להורות האומנין ותנייום

 קבוע :מן ואין הלזה לאומנותבקבלנות
 עסוקים שהם ונמצא האומנותלהשלמת
 איכפת דלא בעה"ב במלאכת לאבמלאכתם

 לא אעפי"כ הדבר יתמשך אם לבעה"בליה
 1 לירדהטרידום

 דלא היכי כי עכ"ל מיד לשם קוריןבאשד
 לקרות דוקא מחויבים דהאומניםנטעה

 בזמן הם אם דה*ק פ" ע"כ האילןבראש
 וא*צ מיד לשם קורין האילן בר14שק"ש

 1לרדת

 מעשה לאו וכף בר"ג מעשה בדיהתרסי
 י המשנה בדקדוקי עמ"ש וכףלסתור

 %ד ומתפ~ין וכי קורין האומנין ת"רגמל
 הברייתא ביארה לא וכו' כך ביןובעה"ב

 האומנין דק מדקתני י"ל בבע"ב ק"שדין
 בסיפא אבל שם יקרא לא  בעה"ב האדייקינן
 כל הינו ומתפ~ין אדם כל על דקאיה4א
 רק קמיל הזית בר4מצ להתפלל רשאיאדם

 תריי, בדברי עיד אי"ה ויתבאראומנין.
 כונה בעי לא אלמא וכר קורין האומניןתנן

 דלא דחק מהירא להבין צריךוכף
 אפילו קורין בנשר וסל דשאי והנה כזבנןבעי
 לכאורה עכ"ל במלאכתן עסוקים שהםבזמן

 בזאת לפדר זה לתגר מדי לדב הכניסומי
 משום הטעם אפ ועוד הרזמיא פי'דהיקשי
 אלא לבעה"ב גם התירו לא למה כונהדא*צ
 לכויך יכולים ראשון בפ' כונה דצדיכאע"כ
 בכולה שיכוין כדי לבעה"ב התירו לאוע"כ

 הממנין מדקחצי רייק מרי דרב וי"ללכתחילה
 משעל מחלק דאית מכלל פועלים תניולא
 שעוסק בעת האומנין הבונה רק הביתלבעל

 בעה"ב: או פיעל יהיה ובמלאכהבאומנות
 ולפמש*ל וקורין ממלאכתם שבטלין והואשם

 והשו בעה"ב לאפוקי והמנין דתניהא
 אפילו במשנה כמ"ש הוא פחצלים תנידלא
 ההגא לאימרת שכורים רק יום שכיריאינם
 1 קבלנות דהיינו ששמעת שיגמרועד

 וקורין. במלאכתן עוסקין בה"א והתניאשם
 סברת מהו הדברים תמצוץלכאורה

 להוד מלאכה בעשיית דגם סגל אםהטקשה
 מצי לא תו האילן בר4הצ עוסק אינואפילו
 ליה תקשה דמתניתין רומיא בלאו א"כלכוין
 צריך איש הקורא הברייתא על הללמבית
 דמב*ה מרי לכ' ס*ל דהיה לפי"ז וצ*לשיכוין
 משא"כ לכוץ. אפשר לחוד דבמלאכהל"ק

 מצי לא ודאי דמסתפי האילן ברק"םמלאכה
 הא"ש דברתה לק*מ כעת גם וא*כלכוין
 על משח"כ ממלאכתו להיבטל דוקאצריך
 דבאמת וי"ל ויחריז במלאכתן עוסקיןהארץ
 ~וין מצי לחוד דבמלאכה מרי לר' ס*להיה
 )דקיק האילן על מלאכה במשנתיםאבל

 תני מדלא באומדת עוסק משמעהכלמנין
הפדרלים

 כמשה"
 אבל לכון. מצי לא ההאי זה

 ותני ממלאכתן שבטלין ששת דד'לתירהבא
 רק אצלו הקילו דלא בעה"ב לאפוקיהאומנין
 יקשה הקילו למלאכה והמועבדיםבפועלים
 על דבמלאכה לומר תצטרך כרחך דעלשפיר
 דבמלחכה דאית לכחן יכול אינו ג"כהארץ
 לפועלים הקריא זה הוא מה לכוין יכוללתור
 להתבטל צריכין האילן על כשהםהרי

 אלא ויקראו במלאכה יעסקו וכשירדוממלאכה
 הכתה לה אודא לחודה ממלאכה דגםע"כ
 לבעה"ב דגם הפוסקים לשיטת וגםודו"ק
 במלאכה דעוכת כיון האילן על לקרותהתירו
 הרי ממלאכתו. להתבטל לרות הצריכוהוהיק



קפהוצעלומה כליו ונחבאי הריחף שדת%המגיד

 בטל להיות ומצטרך ביעיל יותר "שבזה
 עוסק להיות יוכל כשירד משא"כממלאכתו

 1 נקל תקראבמלאכה

 עם*ש ובור לעוסק פרט בביתך  בשבתךת"ר
 1 ובהוס6תאבפ"ק

 כדי וקורין ממלאכתן בטלין בדיהרשיי
 להיבטל רשאין בבונה קוריןשיהיו

 דמפרש נראה לישיש מהך עכ"לממלאכתן
 רשוין מדקאמר בעה"ב לא שמניןדוקא

 יהיה לא למה אדם כל על קאי ואילהיבטל
 והווו דלת מרעועי נראה אבל להיבטלרשאי

 ממלאכתן בטלין סתם רק ממלאכתןשבטילין
 מדקתני המקתה יפריך לפי"ז וי"לוקורין.
 לומר ע"כ )כנקל( הפרללים תני היאהכלמנין
 דא"צ וקמיל באומטת כשעוסק בעה"באפי'
 באמת ומתרץ ממלאכתן בטלין ומתרץלכוין
 כשעוסק להורות אומנין תני ולא בעה"בההיד

 שמחויב פועל דאפילו להורות אלאבאומנות
 הלא להיבטל רשאי בעה"ב מלאכתלניעות
 יקרא לא ופיצל אומן אלא פועל אז לויקרא
 ז6ן ב3ל אשן 26טא*3 הבעולה בשעתאלא

 , יתבאר ועוד לויקרא
 האומנין רבנן תנו פיסקא תריי ע"א י"אדף י גליו ונושאיהריצף

 אומנין דוקא אינו האילן בראשקורין
 מדקתני דיוקו נראה וכו'. בעה"בדאפילו
 ובשאר וכו' הזית גראש ומתפ~יןבסיפא
 ובעה"ב ומתפללין למטה יורדין הפילטתכל
 הנה ומתפלל למטה ירד כך ובין כךבין

 ומתפלל וכלדא קאמר ולא ומתפללמדקאמר
 גם ק"ש אבל אתפילה רק קחי דלאאטמע
 מה ועיין האילן בראש לקרות התירובעה"ב

 בסיפא למימר דאי?טריך איידי אלאבאיד י אי"ה בסמוךשאנתוב
 מותר ונאיט הזית ברשמיומתפללין

 הברייתא בנשוב צודק זה הנה וכר.לבעה"ב
 ע"כ אומנין נקט למה במתניתין נאמרומה

 כבר הפתילים והבריתא המשנה נקצידיש וה14 הקילו דוקא אומנין י"ל הקלוחיהלדעתי
 שכירי אינן אפילו להשית במתני' זהפירשתי
 רשות אעפי"כ בקיבולה המלאכה וקבלויום

 משא"כ מלנשבח של ומרח למהר עליהםאחרים

 פאולין הותנה בפירורי )ובתוספתבעה"ב
 דרכה זה התוספתא והנה האילן. ברחהצקורין
 היכי כי והנה המשנה. דברי ולבארלהוסיף
 בעה"ב גם האומנין במשנה לפרש נטעהדלא
 הנה הטריחוהו לא במלאכתו כשעוסקאומן
 העוסקים דוקא פועלים בתוספתאביארו

 רשומנים במשנה רנקט וה14 אחריםבמלאכת
 ובעה"ב בק"ש נקטו דלא והא הנ"ל( מטעםהה1
 דרהמא דמדיוקא איצטריך דלא וקוראיורד

 בין ובעה"ב בסיפא. דנקט והא להשמעינן
 ומתפללין דסד"א ומתפלל למטה יורד וכרכך

 דקאי מבאר  ע"כ אדם כל על קאי הזיתבראש
 ה"ל עכ"פ קשיא תוי דרישא אפועליםדוקא
 יורד וכו' כך בין ובעה"ב בסיפאלמיתני
 האומנין דה"ק דסד"א ומתפלל וקוראלמטה

 הקריאה בשעת הנה ולהתפלל. לקרותשצריכין
 ואב"כ האילן בראש וקראו עדיין ירדולא
 לקרות הצריך בעה"ב משא"כ לתפילה רקירדו

 וקורא הקריאה גשעת לרדת יקדיםולהתפלל
 עליו שין התפלל כשכבר משא"כומתפלל

 שבה לרדת א*1 בעה"ב גם ק"ש איוברק
 על ח"ו לחלוק באתי שלא כתבתיוכבר

 ואתם בדבריהם לדקדק רק הפוסקיםרבותינו
 שמדברי לעיל לך כתבתי וכבר והמדע.החכמה
 , פועלים דוקא משמע ממלאכתן בטליןרוצני
 למימרא וכו' קורין האומנין תנןהרידף

 אלמא הלשון ובגמ' כונה בעינןדלא
 שינה ז"ל הגדול דרגים ונראה כונה בעילא

 מרי דר' ארומיא קשה דהנה במכויןהלשון
 בגמ'( )כמש"ל כונה בעי דלא דייק קאמהיכן
 האילן בראש הקורא דודאי דס*ל נאמראם
 במלאכה עוסק אינו אפילו לכוין יכתאינו
 ואם ממלאכתן בטלין בלום תירץ לאא"כ
 במלאכה גם שעוסקים מירי דודאיכונתו
 בהבאי במלאכה כשעוסק האילן בראשובודאי
 לפה"צ זה לתגר הכניסו מי לכוין יכולאינו
 יכול נקל הלא במלאכתן כשעוסקיודוקא
 לכוין ויכולים עוסקים כשאינם דפתרילתרץ
 למימרא דה*ק הקושיא הגדול רבינו מבארע"כ
 המשנה עיקר דכל רא"ל כונה. בעינןדלא
 כונה דא*צ הדק להשמיענו רק צריכאלא

 קורין דאומנין להשמיענו לגופיה דח5לק"ש



תעלומה כליו ונחבאי הרי*ף קורנסהיהמגידקפו
 לומר לנו ומה"ת מיניה לישתוק וכו'בראש
 אדם כל הרי האילן בראש לקרותדאסורין
 אלא בהליכה. בקימה בשכיבה כדרכוקורא
 עיקר רצ*ל כונה בעי דלא למימראע"כ

 כונה. בעי לא דק*ש הדין לנו לומרהמשנה
 לאו דאומנין מסוגיא לדקדק יש לפי"ז)והנה
 א"כ בעה"ב משא"כ דוקא אימנין דאידוקא
 לאשמועינן לגופה המשנה דאיצטריך לומריש

 דד' י"ל האעפי*כ יקרא לא בעה"בהדיוק
 לישהשק דבעה"ב לדיוקא דאי ס"למרי

 דבעה*ב הדין עיקר ולאה2מועינןמהאומנין
 בגמ' וכף. הקורא אומר רשב*י ורמינהושם יוצ"ע(

 הרי*ף לגירסת והנה ברייתא. סתםהוא
 לשון צודק אינו יוחאי בן שמעון רביז"ל

 כרכיביי דלא מתניתיז למיסר וה"לורמינהו
 דפליג מאן להדיא אה2כחן דלא משיםואפשר

 ,עליה
 ר' אמר הכי ובגמ' יוחנן ר' אמר הכיאקל

 האי ז"ל הרידף דכתב הא הא*כששת.
 תתכן לא וכו' דס"ל יוחנן ר' לדבריפירוקא

 גירסתיט לפי אפילו מיהו גירסתו. לפירק
 זה בלא וגם יוחנן כר' ס*ל ששת דר'י"ל
 1 ארעי לה לישוי דלא היכי כי לרבא גםניחא

 שבטלין בגמ' וקורין ממלאכתן בטליןשם
 דגרם נראה ז"ל והרי*ף וקוריןממלאכתן

 רשפי גירסת לשם וכ*נ וכו'. ממלאכתןבטלין
 דר' הרומיא פירוש בכאן ולפימ*ש)ועמש*ש(

 ע"כ צריכא לא לגופא דמשנתינו הואמרי
 דהכי לפי"ז וצ"ל כונה. בעי דלחללאדינו
 לגופה צריכא דמשנתינו יוחנן. ר'מתרץ

 במלאכת העוסקים פועלים דגםלאשמועינן
 ק"ש וקורין ממלאכתן בטליםבעה"ב

 מקשה מאי שפיד יצדק ולפי*ז הוא.דדאורייתא
 ארב א.כ וקורין במלאכתם עוסקיםבה"א והרי צריכא. להן דסה2נתינו ס*ד האיךאתש

 יפטרו דמה*ת צריכא לא לגופיהמשנתינו
 1 ולקרות לעסוק שיכולים כיון מק"שהפועלים

 ולגאז ארעי לה לשט דלא משום אלאשם
 איצטדיך לגופיה דמתניתין מאדנהמא

 יעסוק אס אפילו המצוה י*ח דיוצאהגם

 ממלחכה לבטל לפועל התירו אעפעףבמלאכה
 אבל וכף. לשוו דלא היכי כי ריפיוןבפרק
 הש"כ משצון בפסוק עכ"פ בעינן כונהלעולם
 ירד בעה"ב הא מסהינתינו לדקדק איןלפי"ז

 אומן דגם ליה איצטריך אומניןדאדרבא
 ממלאכתו להתבטל  רומאי בעה"בבמלאכת
 להתבטל צריך דודאי בעה"ב מכשיםולקרות
 בדצה רושיי דברי לפרש יש וכןממלאכתו
 הפוסקים לכל להם היתה זאת ע"כבטלין

 אומנין בין חילוק דמין אחד בסגנוןשנתנבאו
 1לגעה*כ

 דקתני דמאי השתא קס"ד פ" למימראתרצי
 במלאכתם שעוסקים בעוד וכו'האומנין

 קתני היא הכממנין מדקתני רצ*ל עכ"לקאמר
 לאפוקי אחא האי האילן ברא"ש קוריןסתם

 מחלק בתפילה בסיפא בגרייתא הריבעה"נ
 מבחר אינו בק"ש וברישא לבעה"ב אומןבין
 תפילו אלא אומנין דוקא לאו ע"כ בעה"בדין

 בנטעת להורות אומנין תנא למה הא*כבעה"ב
 צו' בם ודברת מחזנה תצי ע"ב יראדף י ועמש*למלאכתן

 שיחת שהשח מכאן בירושלמי אמרינןוכן
 י[ ים ןיומא דירן בגמ' ג"כ הוא וכו'חמין

 דדבח1מימרא
 ומתפללין ק"ש קורין וכו' הפועלין ת"רהרחף

 וכו' ירושלם לבונה וכולל וכו'ואוכלין
 בסעודתן בעהצין אבל בשכרן כשעושיןבד"א
 בשכרן בעהצין בגמ' עיין ד' בתקנן מבדכיןוכון

 מתפחמן לבאר לרבים והקל י*ח מעיןמתפללין
 דהך לדבים דס*ל ונראה י"ח. מעיןהיינו
 ביארה מדלא ממש י*ח מתפללין ע"כברייתא
 הביא ולא בברהמ*ז החילוק דין שביארהכמו

 עושין בין חילוק דיש רק זו מברייתאלראיה
 ב' דהנך י"ל ממילא בסעודתן לעשויןבשכרן
 א"א וגם אהדדי קשית לא קמאיברייתות
 מעין דתני הבריתא על זו מברייתאלהקשות

 נמי זו דברהתא לדחוק יש דעכ*פ כיוןי*ח
 לפרש דחקינן לא להלכה אבל קאמרה י*חמעין

 הריעף מסגרת שנ"ל מה זה י*ח מעיןהבריתא
הל,

 אדב בני כשאר איני מתניתין ע"ב י"ודף
 1 אניאסטניס



וועלךכ2ה עזב ס*ז דף קוראהי"מגיד

 תנחומין עליו קיבל עבדו סבי וכהצמתשול
 הנעשה בכאן הקדים למה דקדקהרמיז

 ההנה ונכל הקודמת. במשניות משא"כלהעצמה
 העבדים על עומדין לאין להא להלן התוס'כתבו
 לאסוקי אתי דילמא משום הוא וכיצאבשורה
 הי' כשר ר"ג הלאמר שהני מאי ולפי*זליוחסין.
 לאסוקי אתי דלמא הגזירה שפיר שייכתאעפי"כ
 טבי וכשמת במאמרי' הקדימה ע"כליוחסין.

 מפורסם כאיש רחפם עשתה דמיתהו להורותוכו'
 ביה חי"טינן לא וע"כ מופלג ת"ח שהיהמפני
 ליוחסין לאפוקי אתי תנחומין ביה יקבלאם

 שאר לדמות לאין יודעין דהבל אחריםעבדים
 עבדי סבי אין ר"ג שהאריך וזה לסביהעבדים

 . הבן העבדים כלכשאר
 כיון לנחמו תלמידיו נכנסו וכו' מעשהשם

 וכו' א"ל וכו' לעליה עלה אותםשראה
 לא חמין בחמי אפילו נכוין אתם איעכשיו
 עליהם אומרים מה אלא וכון לכם שניתיכך
 חסרונך לך ימלא המקום וכו' והאומריםכום
 להם אמר לא מה מפני להתבונן מהראויעכ"ל
 שלא דבר אמר לא ר*א דהנה והנראהתיכף
 ששמע הדין להם שנה והנה רבו. מפישמע
 אבלים. תנחומי ולא וכון עומדין אין רבומפי
 לבעל שנחמו אירע אם מזה נשמע איןאבל
 ע"כ זה לידע רצו והתלמידים יקבל. אםהעבד
 תנחומין יקבל שלא הדין ובאמת לנחמו.באו
 ליוחסין לעסוקי אתי דלמא הוא והטעםכיון
 בפה להם לומר רצה לא ע"כ טעמא. בתרזיל
 מפי שמע שלא מה חדש דין יאמר שלאכדי
 ברמז ואיל רבה מפי הלשון להם שיאמר עדרבו

 ששניתי רבותי מדברי זה לידע שתוכלו"דורות
 על בפירחחי ועמ*ש נכל. טעמא בתר דיילפכם

 נכנסו ועומל אחר באופן ותראההטירניות
 אין בחדרו שנכנסו כיון שסברו זכרתחמיציו

 אתי דילדל למוחש וליכא הרואים חששכאן
 חדרים בחדרי אפילו סבר והוא ליוחסין"אטוקי
 מה בפירחח להם לומד רצה לא אבלאסור.
 ההנו לכשרים הנאת 6ה א"כ לו אמרושם י ברמז אח"כ השול רבו מפי שמעש"א

 תלאה אי קאתינן ברחל אי ידעינן לאשם י ישראל בקהל לבכא~שרים
 סולפות אי מבלהא אי ולעינן לא וגשוכד

 וכן כגופם דהם נקי הגבירות ע"ש האמהותרק
 בנו אהגר וכלאה כרחל בהמ של בידאמרו

 חא בה שיש ק"ש זו בחיי אברכך כןשם י ישראל בית אתשתיהם

 ואיתחשיב במסה*נ היא ק"ש וגםאזכרות
 שההן אע"פ בפועל נפשו מסר כאילו"הש*י
 קריים )במס"נ( במיתתם צדיקים וז*סבחיים
 שייך כפים פרישת כפי אשא בשמךחיים.

 בשמך אמר והנה בשלמה. כדכתיבכתפילה
 אדני התפילה קודם שאומר היינו כפיאודא

 אמר צלותיה דמסיים בתר אלעזר ר'שם י כפי אשא בשמך הוה תפתחשפתי
 שיהיה הזאת התפילה לפריס מהראויהכי

 דמסיים בתר ע"כ התפילה לקבלת שייכותלה
 ן כן אמרצלותיה

 שנפלו החבירים )היינו בפוריטשתשכן
 אותנו ויודעים המכיריםלגורלינו

 וריעות ושלום ואחוה אהבה אצלינחתשכן
 לקטרג מהחבירים אדם בן קמם יבא)שלא
 הקטרוג עי"ז וחסו תועה עלינו ושברעלי

 ותרבה התפילה( תתקבל ולא הפנקסיתבקר
 הדעת. לנו )ויתרבה בתלמידיםגביעינו
 משפיע דהרתי מכולם יותר ומתלמידיאמרז*ל
 בעושר כיה המקבלים כפי להכהספיעטובה
 עבודה נקראת התפילה והנה בדעת.וכיה
 מאסת הדע*ת אתה כי בעבודהוכתיב
 )העובד( כהן שפתי כי וכתיב לי מכהןואתנסך
 )התלמידים( מפיהו יבקשו ותורה דעתישמרו
  הנה התלמידים. ע"י הדעכת כשיתרבהממילא
 לפני מקובלת לבדדה  שגק' התפילתההיה
 יזומרו ותקוה אחרית סופינו ותצליחדהויי(
 נהרי י"ג ל" אחויאו אבהו ר' דמך בדרז"ל

 אמרתי ואני לאבהו אילין כל אמראפרסמון
 הדבר והנה יעי, את משפטי חכן יגעתילריק
 שלא אבהו ר' סובר היה אם להלוםקשה
 אמרתי ואני אומר היה איך יא אתעבד
 סובר היה ואם היגיעה הוא מה יגעתי.לריק
 לולכם שלא קובעה חשיך ומי יעי אתשעבד
 עבודת כתיב דהנה נ"ל אבל כצדקתולאיש
 עולמך בח" היא וזה כהונתכם את חתןמתנה
 מעין בעבודה השני שמטעימו בחתךתראה
 לו. גדול תענוג ההע העבודו: נמצאעוה"ב



תעלומה ע"ב ט*ז דף קוראהיהמגידקפח

 תעטג עבוד ותענוג שכד לתשלום יצפהואיך
 כברא הש"י את עובד האמתי העובד הואאבל

 יתיר לון דרחים וכימיה אבוי בתרדאישתדל
 מהעבודה תענוג לשום מכוין ואינומגרמיה
 וג"ש עוה"ב תענוג מעין מטעימו הש"יאבל
 כי בעבודה יגעתי לדיק אמרתי אני אבהור'

 הנכבדת. בתשוקה בהעבודה. מתענג מאדהייתי
 משפטי אכן תענוגי על לשכר עוד איחלומה
 כונתי היתה שלא ועד היודע הוא י"יאת

 בגזירת אלי בא והתענוג לעבוד. דקלהתענג
 אחד ד*8 בקשת ג"כ תתבונן ומעתההיוצר.
 ותקוה אחרית סופים ותצליח תפלה זוהעבודה

 לעבדך רק להתענג כונתי שאין היודע אתהכי
 חלקינו ושיהיה בג*ע חלקינו ותשיםבאמת(
 מטעים שאתה התענוג בסיבת יחסר ולאבג"ע
 עוה"ב מעין בעוה"ז ועבודה בתורהאותי
 טוב בדבר ותקנט רחב*ד( של הכסאכענין
 חבר רק לפנינו יזדמן )שלא בעולמךויצ"ט
 בעולמך ואמדו ההפכים לאפוקי ויצ"טטוב
 עוה"ב שכר מעניני דיבר עתה שעדלהיות
 נהיך וגש עוה"ז מעניני לומר בכאןהוכרח
 ק"ש בשעת היות דעם התפילה אחדלבקשה
 ישן כמו והוא פועל אינו "יצה*דותפילה
 תשוקת כשנפסק התפילה אחר יודע מיאבל
 וכו'. כישן ויקץ ח"ו אזי העבודה מןהלב
 היצה"ר( מצד בא הוא הנה החבירים ניגודוכן

 שסד את ליראה לבביט יחול ונמצאינשכים
 היים עבד גוי עשני שלא בדוך בבקר)מבדכין
 הלילה בשינת הנשמה נתחלפה שלאעבור
 כשנשכים המבחן הוא אבל זאת את יודעומי

 נפשינו קודת לפניך ותבא וכו'( יחולונמצא
 העבודה מן מתענגים שאנחנו )הגםלטובה
 תמלא לא הנפש אבל ונשמה דוח קורתהוא
 הגוף בתענוגי להתענג צריכה בהכרחכי

 ושתיה אכילה מגשמית דוח קודת להולהיות
 לעבודה ערב ההוא בכח תלך ועי*זוכיוצא
 1 הבל לטובה נפשינו קורת לפניך תבאז"ש

 הבקשית כל לפרש ברעיוני עלההנה
 להתבטל שלא ובכדי כאןהכתובות

 המצטרך פרקים ראשי רק רשמתי לאכעת
 יגמד אי"ה מועד ביאות עד לפריטבהכדח

 י לדגיםהש"י

 שאנחנו מה להתפלא אין בבשתינושתציץ
 בהכרח אנחנו דהדי בעבודהמקצרים

 בחרת הוא אוסד הגוף בעניני לעסוקצדיכין
 המישוש חוש החכם והאמד כענין לנווחרפה

 , לנו הואחרפה
 מאין החנו בבשתינו שתציץ עודריאמר

 השין אשה יתד מדוחה טפהביאתינו
 כזה בושת מהקום הבאה בדיה על התימאמן
 1 עבירות לידי ובאה בעבודה מקצרת שהיאעל

 עליט המתגבר ברצע תביט ברעתימותביט
 כביכול בא הוא מהיכן הרע יצרהיינו

 ואין בראתו אתה הדעותי ואשד אמדתאתה
 מתביישים נהיה שלא מאבותינו נכלםיא 1 ועידן בכ"ז עליו להתגבר מספיקכחינו

 עפש עוד וי"ל חבותינו ממעשיבג"ע
 זצוק"ל. מהדמ*מ מרן מכבוד ששמעתימה

 הוא וכן חבותם עון ואת עונם אתוהתודו
 השבותנו אגחיך חבל שלנו וידוי נוסח כןגם

 עון גם להתחץת אנחנו דצדיכיןחטאנו
 הנה בחטא 48ע רואים שאנחנו רכיהאבותינו
 אבותיה אצל התולדה בכח כשהיינו גםענב
 ע"כ סן4 בצד לחטוא להם גורמיםהיינו
 לפותן שיש וזה האבות. עון גם מתודיםאנחנו
 אתם לע יאמרו שלא מאבותיה נכלםשלא

 בהיותכם טוב לא מפעל איזה לנוגרמתם
 1 בכח אטטבאמנה

 רחצה עין וכו'. שמנותינו תורתךשתקוא
 הנה גומדים. המעשה וכלי חומדולב

 העין תאה שכבר אירע אם אפילוהתפלל
 כיון יפעלו לא המעשה כלי עכ"ז הלבוחמד
 המזהיה לכלי ואין אומנותינו תודתךשתהב
 שגם עתר ביקש אח"כ לאומנות מבואשום
 העין שראה אירע אם אפילו לבנ"ו ידוהאל
 תשוקתו מחמת כאב שום להלב יהיה אלעכ"ז

 ביקש ואחגר בתאווני הלב יתפעל ולאלעבירה
 לפני תזדמן שלא עיניט יחשכו ואליוחד
 חשכות גורם שזהו טובות לא מראותהעינים
 1 נ"ל ומצות, בתורה מלראות ח"ועינים

 לטובה. לבנו מגואלות כל לנו  שתמלאחיים
 זה לומר שהנהים ועידנים עידןזה

 בסידורים ונדפס החדש שמברכיך קודםהמסח

ומסיימיי
 לוה ואין רבים תפלת בזכות בה



קפלתעלומה ע-א י"ז דף קוראהיהמגיד

 כתוב  שהיה טעות שהוא ונראה וביאור.פירדו
 תפלת ברכות למטה רשום הקודמיםבסידורים

 ממסי היא הזאת שהתפלה כמציין. ורצ*לרב
 לאיש זה בא וכאשר רב תפלת והיאברכות
 של פירושן ידע לא הנה ספר ידע לאחשר

 דבים תפלת בזכות מדעתו והגיההדברים
 טעותוההא

 ואל אורה בקרן שתעמידי ע"א י*זדף
 בת" נקי קרן וכי. בקרןתעמידנו

 לקרן % ובא מקומן איזהו בכהיה )עזיזמלכות
 בקרן שנמשכו חולמה דוד משארז*ל והבןוכון

 ועד לעלם ימלך בגי' קרן מלכותן.נמשכה
 וההיפוך( אורה קרן הוא מה תביןומעתה
 הרבים ברחמיך מרק לפניך וכחטאתידתה

 הנך רעים ועלאים יסוריו עני לאאבל
 שהדפיסו כמו )לא מרק בגמי הגירסארחשה

 קירזל דהנה מרק יתרונה מחבושבסידורים
 משם זז לא החב מ"ע על אדם עבר פו.1]יומא
 תולה תעיבה חרב לות על עבר לה  שמוחלין8ר

 תשובה ב"ד ומיתות כריתות על עבר מכפרויה"כ
 כיון לפי"ז הנה ממרקין. ויסורין חוליןויוה"כ
 התשובה מועלת מאי תוהתן עפ"י הואדהלכה
 ההא הענין אבל הללו. העבירות לכללבדה

 היא התעיבה אם תשובתו. כפי הםהיסורק
 לפני ומתחנן ומבקין דלבא מעומקאכשורה
 ברחמיו עשות הש"י יכול הנה הרחמים.בעל

 יסורין ע"י הזאת ההלכה  שמתקעםהמרובים
 וכמ,חארו*ל ולנפש לשף מכאוב בהם שאיןקלם
 ליטול לארנקי ידו ההחיט יסורין היד ט"1]ערכין
 בגד לו שעסת וכגון בידו עלתה ולאפרוטה
 הבקענה. הוא וזה כך כל עלע מתקבלולא
 מהדברים שהוא הנם לפנך שחטאתיומה
 שימרקו עד בחשוכה. יתכפרושלא

 ברחמיך מרק הרחמים בעל הוא אתההנה היסוריי
 אבל מיחוש בהם ניארז קלים ביסוריןהרבים.

 רעיים תיבת קאי רעים וחלאים יסורין עיילא
 מרעין בהם שאין יסורים רק יסורין עלגם
 ושב הרחמים מבעל הערה רק ולנפשלשף

 לרצון יהיו מחשבתם וקלקל וכו' נצור~קי י לוורפא
 דההוא לפרש יש הנה וכו' פיאמרי

 לרבן יהיו אמר דכ*א אכ~הו וכו' לרצוןיהיו

 לומר דקיהן דמאי וקם*ל שאמד תפלתואחר
 החיוב אין וכון לרצון יהיו י*ח תפלתאחר
 רק שלום שים ברכת סעם אחר תיכףלומר
 יהיו באמירת ימתין ]תחנונים[ אח"כ יאמראם

 בין פלוגתא )והוא התחנונים אחר עדלרצון
 בכל דהנה אחר באופן עוד וי"להאחרונים(
 צלותיה דמסיים בתר אמרו הקודמיםהמימרות

 פירושו בתר הנה דמצלי. בתר צלותיהבתר
 יהיו לאחר גם היינו לגמרי התפלה גמראחר
 אמר בכאן משא"כ התפלה גמר שהואלרצון
 רוצה שהיה כמי היינו צלותיה מסחם הוהכי

 הנוסח זה אמר לרצון יהיו קודם הייתלסיים
 ונהאה לרצון יהיו בסיום אח"כ אמרוע"כ

 זה לומר בידית רווחת היכה זהדלבעבור
 החילוקים בכל עוד להתבונן וישהנוסח
 צלותיה בתר צלותיה. דמסיים בתרונאמרו
 הזמן אין אבל החילוק ההא מה דמצליבתד
 סידור לדקדק מהראוי וכן להשדיך כעתגורם
 כסדר שלא ואמוראים התנאים תפילותהשטס
 הנכון1 הדרך למצוא יעזרנו והש"יהדורות

 מה העולם. מן טוב בשם ונפטר טוב בשםוגדל
 זה מועיל מה טוב השם הבנשריההא
 דכתיב להיות אבל ישבחוהו אם האדםלתכלית

 כל לסימן אמרחז*ל וגם שדיי כקול המוןקול
 דוח כי( סימן יהוא הימם מחה הבריותשרוח
 כזה לאיש והצרי א"כ הימנו שחההמקום

 נבודאי

 גדל הכפל הוא מה עוד לדקדק נשובלהנה
 העולם מן טוב בשם ונפטר טובביצם

 בש"ט. שנפטר מה היא התכלית אם א"כדייקא
 עפ"י ונ"ל טוב בשם נפטר אשר סתם יאמרח34
 מהרמ*מ מרן קדושת כבוד מן ששמעתימה

 שאמר טז.[ ]יבמות בגמי דאמריע מה עלזצוק*ל
 עקיבא ההא אתה לר"ע הדכינס בן דוסאר'

 אשריך סופו ועד העולם מסוף הלךששמך
 בקר לרועי הגעת לא ועדיין לשםשזכית
 שזכית ששריך הוא מה זצוק"ל מרןוהקשה
 מה בקר לרועי הגיע לא שלדעתו כיוןלשם
 הדבר טוב לא אדרבא לקים שזכה והנבחהוא
 ואמר בו. שאין ברבד לאדם שמשבחיומה
 לכל שוה אינו העבודה דרכי דהנה ז"למרן



תעצומה ע"ב יא דף קוראהיהמגידקצ
 כזו לעבודה מסוגלת שנשמכן לך ישאדם
 והנה אחרת לעבודה מסוגלת שנשמתו לךויש

 הגה ישתדל עבודה באיזה יודע איטהאדם
 מדה באיזה אותו שמשבחין מהבשומעו
 בודאי ידע הנה בה שאין מדריגהובאיזה
 ולמדריגה זו לעבודה להשתדל צריךשהוא
 וזמש הזה הדבר לו מודיעין השמים ומןהלע
 דכטן לשם שזכית אאריך לר*ע דוסאר'

 בחהאי סופו ועד העולם מסוף הולךששמך
 ישראל לכל תורה ללמד לזה מסוגלאתה
 אתה וצריך וכר הגעת לא עדייןאבל

 מרן  עכ"ד המדריגה זאת להשיגהשתדלות
 תשמענה ואזניך הפסוק פירשט ועפי*זזצוק"ל.
 תיבת בו לכו הדרך זה לאמר מאחריךדבר

 ההבנה קשי הפסוק כל וגם מובן אינולאמיר
 כאשר דאמר יתכן הנ"ל פי עלאבל
 אותך ,שמשבחין מאחריך דבר תשמענהאזניך
 )לך( לאמר כדי( שהוא ותדע תשכיל אדםבני
 להשיג שתשתדל )פייט בו לכו הדרךזה

 בשם שגדל מי אשרי התנא דברי תביןיפ*ז 1 נ"ל( כזומדריגה
 ובאיזה דבר באיזה עי"ז ידוע )הנהטוב

 השתדל אם נדע לא איתי אבל ישתדלעבודה
 בני שבחי ע"י השמים מן שהודיעוהווהשיג
 טוב בהים ג"כ נפטר אם( זה נדע אבלאדם
 אדם בני שתו שמשבחין טוב השם אזהנה
 לעולמו הלך שכבר שישתדל כדי איטבודאי
 הנה וכו' בשאול ודעת וחשבון יעשהואין
 השבח והשיג השתדל שבאמת איפה יודעבזה
 אשרי הנה אותו שמשבחין הזו והמדריגההזה
 כיון עוה"ב בן הוא בודאי כי הזהלאיש

 והוציא נברח בעבורו איטר חוקושהשלים
 בזה תשכיל וכאשר הפרזל אל הכח מןשלימותו
 משמן שם טוב שהביא הראיה היטבתתבונן
 רצוני ואין היטב הבן הולדו מיום וכו' ויוםהזב

 ז"ל רשפי חורב מהר שצאת קול בתע"ב ילהאריך
 ויראה חורב מהר דל*ג פיבתענית

 חורב מהר הב"ק יוצאת הבפיר ס*ל דגרםלמאן
 בשתל וימני תרי דאורייתא יקרא דקחזושם י חרובין הקבעקש

 במחא שהיו דהטים ילל אפשרוכו'

 בשדים משתמשים והט מכשפים היומחמיא
 מימטר בכלה דהוה דוחקא ההוא והנהומזיקיך
 יקרא רש תצה שתם רואים הגוים היווהנה

 לשמוע מתאספים החיצונים שגם עדדאורייתא
 נליו1 וטשאיהריחף י מהדבר

 בדרך ובלכתך וכו' בשבתך מחו"התריי
 וכר דמחייבת הוא דידך בהליכהכהגמע

 ונכל בדרך תיבת בגמי הביאו למהולכאורה
 דחוע אמצוה דקאי להו נפקא בדרךדמתיבת

 1 בעלמה גבר דרך הנתובע"ד

 של שפחתו ומתה מעשה ע"א י*ב דףהרשף
 אליעזר ר' גרסינן בגמי עזריי בןר*א
 1 ועמש*ש הורקטס בן ר*אוהוא

 פרט בביתך בשבתך ת"ר טץ אותהרא*ש
 , במצוהלעוסק

 ושל ונוי במצוה לעוסק פרט ניח אותבדיה
 לא רבים בצרכי עוסק היההרמב*ם

 מה יעשה דעכ*פ ז"ל רמיי וכתב וכו'יפסוק
 גשכמל*ו עד ראשון פסוק לפחות ויקראשיכול
 ע"ז קשה הקטן ולי עכ"ל וכו'בזמנה

 פעם יהודא ר' אמר ז"ל שבכאןמהתוספתא
 הגיע ראב*ע ואחר רגע אחר מהלך הייתיאחת
 אלא מלקרות שנתיאשו אני כמדומה ק"שזמן

 ואח"ם ושניתי קריתי צבור בצרכישעוסקין
 רומצי על החמה נראתה וכגר הםהתחילו
 א"ע שפוטרין סובר ריי הנה עכ"ל.ההרים
 והנה רבים. בצרכי זו בהליכה שעוסקיןמפני
 שאין להתבונן לו היה ז"ל רמיי כדבריאם

 דעכ*פ צבור בצרכי שעוסקין משום א"עפוטרין
 ליישב יש זטיהו ראשון פסוק לקרות להםהיה
 סובר היה דריי ז"ל רמיידברי

 שפוטריי
 ח*ע

 והעוסק צבור בצרכי שעוסקין משוםלגמרי
 ראשון מפסוק אפילו לגמרי פטור צבורבצרכי
 קריתי ואמר הדין הוא כן שלא התהחשח*כ
 ופי הראשונה פ' קריתי אני הייתושניתי
 ההתחלה רק ההע הם התחילו תצחצחהשניה.
 פסוד איט צבור בצרכי העוסק דגם שמעפסוק

  ודדות ראשוןמפסוק
 לרבים הדבר להודיע שמהרשי כתב  שםעוד

 צבור בארכי שעוסקין בשעההסועים
 קרש לקרוא להחמיררוצים

 ~התפ~
 חבא



קצאתעלומה ע"ב הו יף ירא%המגיד

 הוא גדולה שעבירה טנאה %י ע"ש גיערטעות
 שאיש דמי הרמב*ם כם*ש הוא ולדעתיבידם
 זקן נקרא נפש פקוח גירעת שבת להללרוצה
 שמתבטל דמי בזה ג"כ הענין כיהממרא
 ק"ש עבור להתעסק שצריך בעת צבורמצרכי
 1 וכו' ליצי לקיצות עת הבשמר והואותפילה

 עבדי טבי אין ובר עבדו סבי וכשמתברא*ש
 שינה היה ישר כי העבדים כלכצואר

 כשר גרסיע ובגמ' במשניות דבמשנתיטהגירסא
 כשר דל*ג הרא*ש למרן דס*ל ונראההיה.
 כשר עבד היה אם יוסי א"ר בגמ' דהנההי'.

 מיגיעו תהנה ונאמן טוב איש עליואומרים
 מה אמרו ולא לבשרים הנחת מה א"כאיל
 מספידיו דאיז דהא המנה אבל חורין לבניהנחת
 ליוחסין לאסוקי אתי דילמא הטעם העבדיםאת
 ר' דברי ונדהו רואה והנך ישראל בקהללבוא

 דא*כ ונאמן טוב לשון אפילו לומר שלאיוסי
 ]נראהן ולפי*ז בקהל. לבוא לכשרים הנחתמה

 כשר לשון מעבד על בפי' לומר רשאים12אינם
 וע"כ לקהל מזרעו להכניס יטעו שלאבכדי
 הולך רפאל הי' ישר כי ז"ל הרא*שגרס

 1בתום

 אומר רשב*ג וכו' לקרות רצה אם חתןשם
 כוותי' והלכתא וכו' ליטול הרוצה כללא
 כ"מ הכלל עפ"י כרשבאג דפסק נראהעכ"ל.
 חוץ כותיה הלכתא במשנתיה רשב*גששנה
 הכא דיקאני י"ל כתיק דפסק ז"ל והרי*ףוכו'

 איני לעיל ר"ג מדקאמר עליה פליגדאבוה
 לקרות רוצה דאם נראה הנה וכו'. לכםשומע
 פליג לא דאבוה י"ל ז"ל הרא*ש ולדעתקורא
 ור"ג להחמיר ר12אי גוברי"ה דרב ר"גוקנאני
 י נ"ל וכו' ליטול הרוצה כל דלא מודהבעצמו
 בדיה רשיי סהרנה ע"ב י*ז דף גמ' ג'פרק

 שהוא לפי ק"ש מלקרות פטור וכרמי
 משום דפטור דחתן דומיא והויא וכו'טרוד
 כתב למה נדע לא לכאורה עכ"ל דמצוהטירדא
 משום דפתר סתם כתב ולא דחתן דומיאחעיא
 כזאת כתב דרהן*י נ"ל והנה דמצוהטירדא
 פ' אחר וכו' שמתו מי פרק דגרסינןלהורות
 ק"ש לקרות רצה אם חתן דמסיים קוראהיה
 הוכיח דמזה ונראה כתיק הרי*ף ופסקקורא

 מברך ואינו שפירש בגמ' פירושו ז"לרשא
 וע"ש מברך רצה אם משמע לברך צריךאין

 הזה לפרק דאסמכיה כיון לפי"ז והנהבתוס'.
 דחתן דומיא דהויא להורות דלעיללפרקין

 שכתבו בתוס' וזויין קורא לקרות רצהאם
 אפשר השחר תפלת אחר מ"ש פרק גרסדרשתי
 ולפענ*ד ברשיי אחרת טסחא איזה להםהיה

 1 יתבאר ועוד כמאש הוא שלפנינומרשפי

 מפרש בירושלמי מק"ש פטור בדיהתרסי
 וכו' תזכור למען כתיב בון א"רטעמא

 ולא בחיים עוסק שאתה ימים חייך מי כלעד
 צריכין לא טעמא דהך נ"ל עכ"ל וכףימים
 דקשה מת של כבודו מפני שם דקאמר למאןרק
 מ"ע על לעבור נתיר הבריות כבוד מפניוכי
 אבל הוא הכתוב דגזירת הביא לזה התורהמן

 שישא מי לו שאין מפני דטעמא דס*ללמאן
 מהפסוק טעם לשום צריכין לא הנהמשאו.
 במצוה העוסק ובלכתך בשבתך מןדנשמע
 גמילות הוא דאורייתא מצוה בזה והעסקפטור
 אי"ה בסמוך ועמ"ש אמת. של חסדחסדים

 1ותבין

 זקוק ואינו פירש"י מברך ואינו בד*4תרסי
 רצה שאם פירושו מתוך ומשמעלברך

 רצה אם קאמר בירושלמי מיהו רשאייברך
 אינו לומר נראה לכך לו שומעין איןלהחמיר
 למה בירושלמי ומפרש לברך רשאי אינומברך
 שאין מפני א"נ מת של כבודו מפניוקאמר

 ביותר הקטן לי והנה עכ"ל משאו שישא מילו
 אינו לפרש הכריחו מי רש"י דברי עלקשה
 בגמ' דפרכינן מאי ליה דקשה ונראהצריך
 בבית אוכל וכו' ורמינהו וכו' אין לפניומוטל
 )ואפילו וכו' מק"ש פטור מיהת קתני וכו'אחר

 ולכאורה רש"י( תבירו בבית אוכלכשהוא
 לקרות דכואי אין לפניו במוטל משנתינודילמא
 ואם ירצה אם פטור לפניו מוטל באיןוברייתא
 גם דודאי צ"ל ע"כ רשאי להחמירירצה

 דומיא וכמש"ל רופאי לקרות ירצה אםמשנתינו
 ! הקודם דפ' סיומאדחתן

 קאמר הנה לבבי. עם אהגר לך אומרדהנה

 וטעם מת של כבודו מפני א' טעםבירושלמי
 וקאמרינן מנואו שהבא מי לו 12אין מפניב'

 בנייהו מאי רצ"ל מביניהון נפיק מאיבירושלמי



תעלומה ע"א יפח דר שמתומימגידקצב

 שירוא מי לו בשיש ומפרש הטעמים שניבין
 אסור אעפ*כ ש"מ כבזדו מפני למ*דמשאו
 א"כ משאו שישא מי לו רואין מפניולמ"ר
 לו וביש דמצוה טירדא משום רק הטעםאין
 ב' להנד ונ"ל וחייב טרוד אינו שישאמי

 דס*ל דמאן גירסאות חלופי עפ"י פליגיטעמים
 והטעם משאו שישא מי שאין מפניהטעם
 פרק אחר מ"ש פ' גרס דמצוה טירדאמשום
 משום להטעם דחתן דומיא והויא קוראהיה

 ש"מ כבודו מפני הטעם ומ"ר דמצוהטירדא
 היה אחר ולא תה"ש פ' אחר מ"ש פ'גרס
 החתן מן אחר טעם הוא דכאן להורותקורא
 היה פרק אחר הוא דירן הגמ' דגירסתוכיון
 משום דחתן דומיא "וא "טעם א"כקורא
 קורא לקרות רצה אם ובחתן דמצוהטירדא

 1 שנ"ל מה זה בכאן.בה"ד

 שכתבו למה פתרי אשכחנא לפי"זרהנה
 אחר מ"ש דגרם רשיי בשםהתוס'

 אבל איה מקומו נדע דלא אמת הןתה"ש
 בשם כך שמצאו התוס' בעלי עלינונאמנים
 שלפנית שברש=י בעיניך הראיתיך והנהרשיי.
 התוס' שמצאו דמה ואפשר בהיפך נראהבכאן
 מפני דהטעם המ"ר דעת עפ"י הוא רשייבשם
 המיד דעת לפי פירש"י ובכאן ש"מכבודו
 דסוגין משאו שינוא מי לו שאין מפניהטעם

 1 שותיה אזליבבבלי

 המטה תשמנה בד"ה כש"י ע"א י"חדף
 בעונה אבל וריב לר"שא"ב

 דשות הוא דלת"ק לפי"ז משמע עכ"לבשבת
 : אי"ה יתבאר זשם ובדא*ש בתד*יועיין

 ההיד בתריי ועיין וקורא בזרועו וס"תגמי
 אורחא אבל דאסור ס"ת בלאקורא
 ס"ת בלא קורא  חינו דודאי  לתניומלתא
 ע"פ לאומרן רובאי א"א שבכתבדדברים
 דס*ת דקמ4ל והנלע*ד במקומו( אי"ההיתבאר
 לאריז אבל בו קורא אא"כ אסור אינובזרועו
 מותר קריאה בלא בבה*ק ולהלך בזרועוס"ת

 זה ואין עליך תשמור בשבבך כתיבדאדדבא
 מפקינו ריתהא בעידן באה"ק ועיין לרשלועג
 על ומתפללים המתים ומתכנסים לבה*קס"ת

 1 שהיה מעשה וע"שהחיים

 שלעשי הפעם אחד לך פירשו ש שלשתאם
 ושא הלימוד דסדר לך פירשו לאקאמר

 בעירובין שאמרו כמו פעמים ארבעהלחזור
 בכ"א ונהיה לישראל מושה למד כיצד]נדי[
 הדבר שנלמד בזהר ועיין פעמים ד'החזרה
 )ג( הנינה )ב( ויספרר )84( ראה אזמהש"י
 על עומד שאיש נלמד הנה )ד( חקרהוגם

 הפעם עד וכון על השמועה ופירושהמחקר
 ג' גגר הם ג"פ רהנה  הרבר זיתכןהרביעי
 חדרים בדעת ואחזר דעת. בינה חכמהמוחין

 1ימלאו

 לזה רמז חיים נקרחו שבמיתתן צדיקיםאלו
 בשעת למיתה א"ע שמוסרין בשעהמס*נ

 זה ידי שעל חיים נקראים הנה שמעקריאת
 1 בק"ש אזכרות ח"י ע"כ "חיים בחיימתדבקים

 כתיב מדויקים בספרים וא'  בדיה תוס'ע"ב
 הכי דרק הכתיב ומן חי"ל וקרינןח"י

 אות נמסרה הנה בסמוך מש"ל לפי והנהעכ"ל.
 נפשו שמוסד דמי שבע"פ תורה בבחי'ל'

 שבע"פ ותורה פה למלכות מ*נ בבחי'נעוה
 בלן ניקנית המלכות סוד ל' אות להקרינן

 י הבן האותיות מכל גבוה הוא והלמ*דמעלות
 פעלים וקיבץ שריבה מקבצא*ל פעליםרב

 פעלים. הקיבוץ הוא מה להביןלתורה
 ונראה מקבצא*ל. ולא מקב*ז  הל"ל לפי"זוגם

 דרשת והנה בתורה וחמורץ קלין שררשלפרש
 שהדבר ונפעל פועל בבחי' הוא וחומרקל

 הנפעל. הוא ממנו והנדרנו הפועל הואהמבואר
 שבי"ג הראשונה המדה הוא ק"ו מדתוהנה
 אל מדת מעירד והוא נדרשת שההורהמדות
 ע"כ רחמים של מדות שבי"ג הראשונהמדה
 וקיבץ שריבה אל מקבץ פעים  רבנקדש
 חל מדת מעוררים  ידם שעל לתורהפעלים
 תעלם דישמסונה המדה הוא אל מדתוהנה
 ת"ג בתפילין "ס ע"כ ]בתוכה( )בתורה(כלקים
 בניהו את כשמשבחין ע"כ אל פעמים י"גתיבין
 כל ההיד ממילא אל מדת לעורד ק"ושדרש
 בספרא התורה נדרשת  בהם אהוד המדותשארי
 דרשת דעיקד דידוע כמגים תורת רבדבי

 לפניו נקדם עצב מדות היסג ע"י כהניםהחורת
 נ במדע ישמעאל דר'ברייתא



קצגתעלובנה ע"ב י*ח דף שמתומימגיד

 הניח שלא מחשב אריאל שני את הכיהיהוא
 במקדש ולא ראשון במקדש לאכמותו

 זבח הפסוק שפירמט עפ*מ לפרוט נראהשני
 סיפא דלאו רצוט ישרים ותפלת תועבהרשעים
  הקרבנות היו המקדום בזמן דהרה ופירשנורישא
 ונעשה שנאמרתי לפני רוח נחת ניחוחריח
 כנגד תפלות קרבנות שאין כעת והנהרצוני.
 ממש קרבטת זה שאין הגם תקנוםתמידין
 שלמה אמר הנה קרבנות. בנגד הםעכ"ז

 ממש זבח אפילו תועבה רשעים זבחברוה*ק
 של שהוא כיון אעפ"ב ניחוח ריח עיקרשזהו
 שהוא הגם ישרים ותפלת תועבה, הוארובעים

 ואינם תמידין במקום שנתקנה תפילהדק
 של ההש שהתפילה כיון עכ"ז מפהתמידין
 אמר בכאן גם הנה יתיש רצוט הואישרים
 בי"ג )הנדרשת כהנים בתורת עסק הדאלהיות
 בזמן הקב"ה לפני א"א שאמר וקיטלמדות(
 ואיל עליהם תהא מה קיים ביהמתןשאין
 עליהם אני ומעלה עבודה בסדר יעסקוהקב"ה
 במקום הוא כהנים בתורת העסק הנהוכו'.
 אעפעף אבל יותר. חשובה עבודה ועכזתעבודה
 גדול צדיק אם הנ"ל הפסוק מ"ש ע"דהבא
 בלבד שלו העסק הנה כהנים. בתורתעוסק
 והנה בביהמ*ק. ממש מעבודה יותרחשיב
 ביהמ"ק חורבן על מתאונן כביכולהקב-ה
 של עבודתן בסדר רוח נחת לו שהיהעל

 כהנים נמצאין אין אם והנה בביהמ*ק.ישראל
 שעוסקים גדולים צדיקים כמו בביהמ*קכאלו
 אינו כביכול הנה עבודה סדר כהניםבתורת
 שדרשו זה הדברים הבן החורבן על כ"כמחוסנן
 כמותו הניח שלא אריאל שני את הכההוא
 העוסקים שני במקדש ולח ראשון במקדשלא

  להקבעה שיוכה כמותו  הגיח לא ממשנעקשה
  תהיה ממנו כמו מכהו מעבודתם כ"כ רוחנחת

 וא*כ הקרבנות. סדר כהנים בתורת רקיופי
 של חורבנו  ברועת כזה צדיק היה באםלמשל
 על כ"כ מתאונן הקב"ה היה לאביהמ*ק
 אריאל שני אח הכיה  שהוא נקרא וזהחורבנו.
 מה זה  המקדטים. בבי  כמוהו  הניח לאכי

 חובךנוגעל
 שבנרו מוא*ב אחר בבאן בממ"ק את שיחסומה

 הנרצה הוא ממחצב. שיצאן ושלמהדוד

 היא העבודה מעשה שאין תראה הלאלהורות
 שלימה הכונה אחר הולכת העבודה רקעיקרית
 שהמחשבה כיון אביהם עם זנו לוט בנותדהנה
 הזד מהם שיצאו זכו ולש"ש לטובההיתה
 אל ע"כ עבודה מקום בהם-ק שבנוושלמה
 כהנים בתורת בניהו שעסק מה החפץ עלתתמה
 יותר הקב"ה לפני חשוב היה עבודהבסדר

 לביהמ*ק ג"כ שקרא וזה ממש ביהמ*קמעבודת
 בכונה העבודה עושים שהיו בזמן כיאריא*ל
 כדמות המזבח על מעלה של האש היהרצויה
 היה אזי נפסדת כונתם כבנהיתה משא"כארי
 החפץ על תתמה לא ע"כ וכו' כדמותהאש
 1 הדבר הבן הלב. בכונת תלוי הכל כיכנ"ל

 לאמרי איכס זכוי הארי את והנה ירדיהוא
 לפי"ז הנה וכו'. דברדא גזיזידתבר

 היצה"ר את היינו האר"י את הכהפירוש
 במכמורת להפילו כארי האדם עלשמתגבר
 הכה הנה בקור נופו את יסגף ושלאהעצלות
 ביום הבור בתוך עליו שנתגבר היינוצותו
 כקרח המים ונקפאו גרול קור שהיההשלג

 , וטבל ירד הואואעפ*כ

 לעסוק כדי לקריו וטבל נחת בדיהרשיי
 טבילה דהרי לי תמוה עכ"לבתורה

 יהוידע בן ובניהו שני בבית תיקן עזראלב"ק
 שקיים לדעתו י"ל ושמא ראשון ביתבתחילת
 יום דקרא מאסמכתא התקנה קודםמסברא
 וידרשו כמו בחודב אלקיך י"י לפני עמדתאשר
 בסתם וטבל דנחת י"ל ז"ל פירושו ובזולתבגמי
 שהאדם דהתורה דידוע עפ*מ לימודוקודם
 יעי לפני לרצון אינה חיו רשע בעודולומד

 באריכות במ"צ בזזו הארכנו וכבר %ו',ואדרבא
 קודם בתשובה להרהר צריבין  זהדלנענור
 צדיק חין  דמדם המצוק( עטיית וועודםהלימור
 שהתשובה כפרה חלוקי מדי ידוע אבלבארץ.
 והלאוין מ"ע, על רק לגמרי מכפרת אינהלבדה
 צירופים עוד צריכים ומביד כריתותובפרט
 ובפרט לגמרי נקי שיהיה העון למרקאחרים
 כמד"א וכו' עד לגמרי מכופר שאינו תה"שעון
 כתבנו %בר וכו'. עד לכם הזה העזן יכופראם
 שהוא בכח מסה"נ בענין שונים דרכיםבזה
 אחת והנה חדשה. כבריה ונעשה בפועלחשוב
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 במקוה טבילה ג"כ הוא לזה מהסמלותמהנה
 פסקינן לא בבבלי דאנן )הגם בירושלמידקיי"ל

 י"ו )והוא בתתק*ס בטילה בריה להלכה(כן
 יסודות ד' מן כלולה בריה כל כי ס'פעמים
 יסודות ירו הרי כנודע מכולם כלול יסודוכל

 יהנה הבריה( לביטול ס' פעמים י*ווצריכים
 המשקע האדם והנה לוגין. תתק"ס טהרהמקוה
 מרובעת כמ"מ עשויה טהרה במקוהעצמו
 הנה תלת גו תלת אמו ברחם הנתוןכעובר
 חדשה כבריה וגעשה בתתק"ס בטילהבריה
 נמצא יפלו( בהם )שחטא הראשוניםוהימים
 לטבול התורה לימוד קודם ההן נפלאהסגולה
 ונחת דברדא בזיזי דתבר וז"ש טהרהבמקוה
 חטא דלמא לנפשו דחש בתורה חהיזיוטבל
 שתהיה בכדי חדשה כבריה יהיה הטהרהוע"י

 . והבן י"י לפגי הורתולרצון
 ביומא רב דבי ספרא דתפ דאמריאיכא

 תורת רב דבי ספרא )רש"ידסתוא
 רביצת היה ארי כדמות לך כתבי כברכהנים(
 שאין ובזמן הקרבנות לקבל המזבח עלהאש

 והנה ממלאכתו בטל הזה האד"י הנהבהמ*ק
 האר"י את הח"ה הוא בהמ"ק נבנה לאכשעדיין
 לכופו אחר את המכה כענין ההכאה)למשל
 בתורת עסקו ע"י הוא כן מלאכתולעשות
 מלאכתך לעשות לכופו הארי את הכהכהנים
 שהיה בעת היינו בור"ה שדה )ענין הבורבתוך
 המקדש נבנה שלא עדיין פנוי המזבחמקום
 כהנים תורת תנא דהוא כיון עכ"ז דודבימי
 אמרו וענין מלאכתו לעשות הארי אתכפה
 הימים היות עם דסתוא ביומא השלגביום
 הקרבנות סדר בכל לעסוק הקו השליםקצרים

 , נ"ל( כהנים,שבתורת
 רשעים אלו מאומה יודעים אינםךהמתים

 על לפרשו מהפסוק הוא ההכרחוכו'
 בהא והמתים הווים אומרו והרשעיםהצדיקים
 החיים על לפרש צריכים כרחך עלהידיעה
 אם וז"ש בהיפך וכן הצדיקים היינוהידועים
 צריכים בהכרח אשר לך פירשו לאשלשת
 , בהיפך וכן הידועים החיים על בהפסוקלפרש

 מהבא ואיב*א וכו' רשע חל"ל ואתהשנאמר
 לכאודא וכו'. המת יומת וכו'עפ"י

 תחילה הביא למה התורה מן ראי' שישכיון

 מד"ק הראיה לאו דאי וי"ל הקבלה מןראיה
 שנגמר דכיח היינו המ"ת יומ"ת אומרהייתי
 אבל אח"כ. יומת ואעפ"כ כמת הוא הרידינו

 דהרןןעים מד"ק מפסוק דשמעינןהשתא
 פסוק גם לפרש מסתבר מתים קרויםבחייהם

 להתעסק פירש"י לקרייתא נפיק ר"חבני י הכונה זאת על התורהמן
 דהנה כזאת פי' עכ"ל אחוזתםבעבודת

 אליהו והאמר עד גדולים צדיקים דהיוידוע
 הגאולה להביא יכולים ואביהם שהםלרבי
 עולם חיי הניחו ואיך מהגמ'. כידוע זמנהבלא
 ע"כ שעה בחיי להתעסק הכפרים אללילך

 להם היה רק שדות שם קנו שלאפירש"י
 צריך התורה עפ"י והנה ירושה. היינואחוזה

 זאיר וכו'. יכאב עליו בשרו אף כתיבוהא י נכסי לסייראדם
 קשה לכאורא וכו'. רמה קשהיצחק

 ראיה הביא דהנה ונ"ל לקרא ועודיהודק
 תלמהייהו להו דאיתיקיר כיון חש אךמהפסוק
 שבעש בתורה הכתוב פירוש שכחואפשר
 הכתוב לפרזם שרצה לעיל יונתן ר'וכענין
 פי' שבע"פ בחורה מקובל ובאמתכפשוטו
 הכתוב פי' דע"כ אמר ע"כ אחר באופןהכתוב

 : וכו' קשה יצחק ר' מדקאמרכפשוטו
 מעשה דתנא היכא כל אחד בחסידמעשה

 בבא בן יהודא ר' או אחדבחסיד
 ועיין במהרש*א ועיין אילעאי בר יהודא ר'או

 תשגי השנה ראש בערב לעני דינרשנתן י בסמוך להלן ששכתובמה
 עני כן גם היה שהוא הגםבצורת

 קילקל וג"כ קודמים. וחייך הוה בצורתושני
 להיזחו עכ"ז מחומש יותר יבזבז אלהמבזבז
 הנה מריה. לו קצובין אדם של מזוגותיויודע
 לעני ידו תחת הנמצא הדינר ר"ה בערבגתן

 לו הרעיים מזונות % יקצבו בודאי כיבידעו
 שנת הלח בפיה מעגה כי אשתווהקניטתו יגר*ה

 1 קודמים וחייך היאבצורת

 מביתו לברוח בחר כי הקברות בבית וליוהלך
 ושאז עצמה ר"ה בליל תכעוס פן חשכי
 הדין ביותר מעוררים הכעס וע"י הדיןתגבורת
 חושש ולהיותו כמוהו הדור גדול בביתובפרט
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 פן תחרים לבית לילך רצה לא הדבר עלמאד
 מדדך ששם לביה*ק ברח אזי אחריותבוא
 תבוא לא ובודאי משם החיים בדליםהטבע
 הקברות במקום שלן דוקא זה ואין לשםאחריו
 היה וגם להם. סמוך רק הקברים ביןגופייהו
 על המתים שיתפללו כדי לביה"ק לילךטעמו
 וכמ"ש וכו' חשובים אם הדי וכלומדהחיים
 לילך בט"ב שנהגה המנהג על הללוטעמים

 1 הקברותאל

 הנפשות היינו וכו' שמספרות רוחות ב'דש23ע
 על חופף תמיד הנשאר דגרמיהבלא

 יהגוף
 לא לעולם בא פורעניות מה וכו'רנ,232ע

 לעולם. באה טובה מה נשמעאמרו
 להתעסק האמת בעולם להם חה הואאך
 מה לידע אבל ומעשיות. חדשותלידע

 לידע להם היא טובה לעולם באפורעניות
 , החיים על שיתפללובכדי

 קנים של במחצלת וכו' שאני יכולהאיני
 היה ולא עניים היו הילדה שלאבותיה

 הנפשות והנה פשתן. בבגדי לקברה יכולתלהם
 שנקבר שהלבושים הגם הנה דגדמי הבלאשל
 נגזר הדבר להיות עכ"ז גשמי הוא הגוףבהם
 בלבושיהם שיעמדו צדיקים עתידין התורהעפ"י
 שנקבר הלבחר אותו תבנית בהם דבק תיכףע"כ
 תבנית דבק כך שנקבר הלבחר אותו וכעיןבו

 דגרמי דהבלא הנפש ברוחניות הלבושאותו
 פן וכו' תקבדוני אל פלוני ר' שאמרוכעין
 דגדמי הבלא כשהנפש ג"כ ע"כ וכו',אזכה
 הלבוש, אותו בתבנית לשוט היא מוכרחתשטה

 ינ"ל
 וכו' איל סלקת לא מ"ט אבראי יתבתאמאי

 דדקיעא למתיבתא לך מעיילינןלא
 היינו אבראי יתבת אמאי לו גואל הנהעכ"ל
 והוא בשורה יושבות הנפשות שראה לשורהחוץ
 לא מ"ט אמר ואב"כ כפירש"י לשורה חוץיחיב

 מה מפני היינו עולפה פירושו סלק*תסלק'ת.
 רואינו שפט ותאיך דרקיע למתיבתא עולהאינך
 נועד זמן איזה כשמגיע דילמא למתיבתאעולה
 מעלין רואין מי דכל הנרצה הוא אבלטלה,
 למטה גם וע"כ כנזוף ח"ו הוא למתיבתאאוחו

 הנפשות שארי מן ברחוק יושב הוא כו'בחצר
 למתיבתא לך מעיילינן לא וכו' לי דאמרווז"ש

 ממני בדיין בכאן גם ע"כדרקיעא
 הגם אתית. קא דלעגל איל בכית קאממט

 בנו פטר יודע דשמואל אבוהשהיה
 כשטר בכי עכ"ז עוה"ב. לחיי מזומןשמואל
 בתשובה אחת שעה יפה כי שימות ליהנתודע
 רוצה והיה עוה"ב חיי מכל בעוה"זומעיט
 מצות עוד לסגל בעוה"ז עוד שיחיהביותר

 : הדור שיתקן כדי וגםומע"ס

 את ולגמור להתחיל יכולין אם ע"א י*טדף
 אפילו וכו' ודמינהו וכו' איןכולה

 יכולין אם קאמר ה"נ אחד פסוק או אחדפרק
 אפילו או אחד פרק אפילו ולגמורלהתחיל
 על לן יקשה לכאורה עכ"ל וכו' אחדפסוק
 יתחיל אחד פסוק אפילו אם הברייתאלשון
 הגמ' לשון על קשה ועוד אחד פרקמכ"ש

 במשנה. כן התנא אמר לא הרי קאמר נמיהכי
 חסורי למימר ה"ל המשנה מן שחסר כונתוואם

 דה*ק ונ"ל בכ"מ הש"ס כדרך וה"קמחסרא
 דוקא כונתו דאי הכי קאמר נמי דידןדהתנא
 אם הלקל א"כ טלה את לגמור שהותביש
 פ"א במ"ב כמו ולגומריה להתחיליכולין

 או אחד פרק או הכונה ע"כ ולגמורומדקאמד
 לי הונח האלה הדברים ועפיי אחד.פסוק
 חמיה והוא אלי היא וגדולה עצומהקושיא
 הגמ' דמסקנת כיון והרע"ב הרמב"ם עלגדולה
 לפסוק שהות ביש אפילו ס*ל ג"כ דירןדתנא
 ונראה אחת. פרשה רק פירעה לא ז"ל והםאחד
 התוספתא. דדך תמיד לפרוס דרכינו עפ"ילומר
 לשון לבאר תוספת היא תוספתא שמה זההנה
 תעלמותיה. לגלות עליה ולהוסיף הסתומהמשנה
 להתחיל סתם קאמר דמתניתין התנאוהנה

 על צודק דהוה ולגומרה קאמר ומדלאולגמו"ד
 אבל ממנה חלק איזה לגמור כונתו ע"כק"ש
 אחד פרק כונתו אם התנא בלשון הואהספק
 התנא שביאר וזה אחה פסוק אפילואו

 דכונתו דמתניתין התנא מלשון ודייקדתוספתא
 כתב הנה לדינא ממילא א' פסוק או א' פרקאו

 ביש בכאן דמיירי הרמב*ם מדברי דנראההב"י
 באין אבל התנחומין. אחר לקרוא שהותעדיין
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 דהדבר כיון לפי"ז לתנחומין קודם יקראשהות
 מהראוי פסוק או פרק התנא כונת אם לנוספק

 לקרוא יכול בשיהיה רק יתחיל ולאלהחמיר
 ינחם רק יתחיל לא א' בפסוק אבל א'.פרק

 וע"כ הפסקה בלא כולה יקראנה ואח"כתחילה
 , ודו"ק אחד פרק רק כתבו לא והרע"בהרמב"ם
 חכמה אין שנאמר וכו' כלאים המוציאע"ב

 לעיל י"י לנגד עצה ואין תבונהואין
 הוא וישר בפניו רשע איש העז כתיבמיניה
 במשנה הנה וכו'. ואין חכמה אין דרכיויבין
 שעטנז( לשון )מהו רשב"א אמר כלאיםסוף
 ופי' עליו שבשמים אביו את הוא ומליזנלוז

 הנה שבשמים. אביו דרכי ומעקם עקוםהרע"ב
 הישר משא"כ הדרך מעק"ם שעטנזהלובש
 שעטנז לובש האינו הוא הדרך מעקםנואינו
 איש העז כך הוא לפי"ז ברמז הפסוק פי'והנה
 בפניי רשע איש נגד להעז תראה בפניורשע
 להעיז מה נדע לא והנה לכבדו. תחושואל
 בדרך הולך )שאינו ויש"ד סיים הנהנגדו.
 יכין הוא שעטנז( לובש שאינו היינועקום
 בדרך כשהולך לעכבו יכול מי שאיןדרכי"ו
 נגד העז דקאמר דהרישא נשמע ממילאבשוק
 היינו דרכיו להכין תניחו שלא היינו רשעאיש

 והנה בשוק. אפיה ממנו תפשוט כלאיםהלובש
 שלובש רשע איש נגד להעז מקודםאמר
 שלא וכו' ואין חכמה אין אומר ואח"כבמייד

 , והבן הרב לכבוד אפילו בזהתחוש
 לרב כבוד הולקין אין חה"ש שיש מקוםכל

 כבוד הולקין אין דמסיים מה לפי כיצ"ע
 רבו בבגד כלאים המוציא להתחיל ה"ללרב

 דאמר קאמר דר"י ונ"ל בשוק ואפילופושטו
 בבגדו כלאים איש ימצא אם דבו ר"בלו

 הה"ש שיש דכ"ו בשוק אפילו ממנויפשטנו
 ריב כמו רבא לגברא אפילו כבוד חולקיןאין

 י וצ"עוהבן
 כהנים צ"ל ע"כ בטמאה עמו באין בטמאהבא

 מוזהרין אינם ישראלים דאי עמובאין
 י רבותא ומאי הטומאהעל
 לימא אמשי כבודו משום בסמאה עמובאין

 בכאן יעי. לנגד תבונה ואין חכמהאין
 הוא עצה דשנה עצה ואין דהצ*ס מסדרהשכיס

 במועצרות שלשים לך כתבתי הלא כמד"אהדעת
 אומר אתה למה הקושא הוא בכאן והנהודע"ת.
 איסור והנה כבוד. משום א"ע יסמאשהכהן
 דע*ת ישמרו כהן שפתי כי הוא הכהןטומאת

 כי כמד"א כהונתו נמאסת בדעת אינו)וכשהכהן
 והדעת לי( מכהן ואמאסך מאסת הדעתאתה
 ז"ל רבותיה שאמרו כמו הסהרה בחינתהוא
 )וכבר מהרות סדר זה ודעת לא.[]שבת
 הרמב*ם על הקודש רוח שנחהידעת
 וא*כ הדעת( במימי הוא שהטבילה שאמרבזה
 דעת הבן שהכהן שמהראוי להקשות שייךאיך
 הוא )העצה עצה דאין משום א"ע יטמאלא

 דייט עצה דיש משום אדרבא כנ"ל(הדעת
 ישמרו כהן שפתי כי א"ע לטמאות איןהדעת

 הוא דרבנן הפרס בבית אבא ר,תרגמא י מאד הבןדעת
 1 יעי לנגד חכמה ואין חכמיםתקנת

 עכ"ל. וגו' תסור דלא בלאו בד"הרשש
 בזה. רשיי ציין מה נדע לאלכאורא

 וגומר תיבת רק הגמ' לשון על הוסיף לאהרי
 תסור דלק לאו עליה אחיכו דהנה לומרונראה

 הוא ומה הדאורייתא הגא מה הואדאורייתא
 דלא לאו פירש"י ע"כ ותוארה המצוהמהות
 מכל תסור לא הפסוק תגמור היינו וגו'תסור

 אדלעיל קאי והנה וכו'. לך יגידו אשרהדברים
 לא וכר ועלית וקמת וכו' דבר ממך יפלאכי

 דם בין לך יגידו אשר הדברים מכלתסור
 ומשפסי מדיני מיירי והנה לדין. דין ביןלדם

 זכו' תסור דלא לאו עליה. אהיכו ע"כהתורה
 מילי כל ומשני התודה משפסי על קאיהנה

 אבל אסמכתא בדרך וכו'. אסמכוהודרבנן
 כי ג"כ אדלעיל קאי מקרא של פשוטובאמת
 דין ובין ~ו' דם בין למשפם דבר ממךיפלא
 דאורייתח מילי דכולהו וכו' נגע וביןוכו'
 ועשית וכו' ועלית וקמת בהו וכתיבנינהו
 ונצין וכו' חכמה אין לימא ואמאי ע"א כןדף י וכו' הדברים מכל תסור לא יכו' הדברעפ"י

 ימס. בדף לפמש*ל וכו'עצה
 בכהנן ג"כ דפתרי בכאן התוס' לפירושהנה

 אין בכחן לגרוס אין הפסה את לשחוםההולך
 בישראל בכאן דמיידי לפירש"י משא"כעצה.

הבןי



קצותעלומה ע"א כן דף שטתומימגיל

 הוה בנזיקין תשיי כמי יתודא דרבשני
 קשה סדרי שיתא מתניכן קאואנן

 כל לומדים הע לא דריי דבשני לומרבעיני
 בכל גדולים היו לא פירש ז"ל ורשייהש"ס
 פשוטו. לפי לפרזם צריכין כך ודאי וכו'.גמרא
 עפ"י ונשל ביאור צריך תנעי כולי לנצוןאבל
 מקפידים שהיו נפש נוחי מרבותים ששמעתימה
 אחת בפעם נזיקין מסדר מסכת ללמודשלא
 אחרת מסכת בלימוד בינתיים להפסיקרק

 מדת נגד שהוא יבין והמשכיל סדריםמשארי
 מוסרים שהיו דריי ובשני וכו' שנהפךהוד
 הפורענעת מן מתיראים לא קה*ש עלא"ע

 בדברי לרמז שיש וזה ניסי. לטווכבתרחיש
 בנזיקין תנוי כולי דר"י בשני ויאמררבא
 ואנן מש"ס אחרת במסכת מפסיקין היוולא

 י נ"ל ערס מתניגןקא
 דהום אקדחצת נפערטע מסרי קא הוהקמאי

 בענין כתבנו אהגר את תזכור זכורוכף
 בק"ש אמריה ראשית שבע"פ תורה דפתחהמה
 את מוסר ונאדם קה"ש על מסה"נ עניןרזה
 ועי*ז בפועל כמו דהוה בכח בק"שנפשו
 אפילו ניסים נעשים התורה ע"י ע"כהנבראים כי נבראו התורה וע"י לרצון עולהתורתו
 בלא התורה לימוד בהבא*כ המערכהבשידוד
 לא חטא ע"י לפעמים להיות יוכלמסה"נ
 תזרעו האל ניד לכם נירז כמד"א לדצזןתהיה
 הדיבור להרחיב הצורך מן אין הקוציםאל

 : שלשים לך כתבתי כבר כיבכאן
 וכו' נפשייהו מסרי קא הוה קמאיאצל

 מ"ש בלה"ק לו וואל ר*פ לדעתאחשבה
 קמאי תרגום בליבון והחיב ורבא וכו'.ראשונים

 קודם שאומרים כמו הוא בכח מסה"נ עניןוכו'.
 בגי' תרדמה והוא רוחי אפקיד בידךהשינה
 הפסוק בענין ר"ה בשער עיין והבןתרגמם
 הבריות מתחדשים וזה תרדמה אלקים י*יויפל

 1 חדשה כבריהונעשים

 דבר אין שוה זוזי מאה ד' מתון מחוזא"ל
 ינ*ל חכמינו בדברי מילי ופטומיריק

 קכ*ד דף חיי פ' העלם המדרש דבריעפ"י
 צדיק כל לך אין מניומי בר שלום א"רע"ב
 מאתים לו שאין בתורה העוסקים מאותםוצדיק
 זמאתים ההיד התורה בהוביל וכסופיןעולמות

 עצמם שמוסרים על ומאתים פריו אתלנוטרים
 וכו/ שמו קדושת על נהרגו כאילו יוםבכל
 עליו בכיי נהרג כאילו הכתוב עליומעלה
 המוסר כל אר*נ היום כל הורגנו עליך כיהה"ד
 עולמות מאות ד' נוחל פסזקא בתאינפשו

 מאתים אר*נ מאתים תנן והא יוסף אירלעוה"ב
 על בכ"י עצמו שמוסר על ומאתים התורהעל

 דהצדיקים לפניך עולך הרי עכ"ל. שמוקדושת
 על ובפרט עול באיזה חטאו פן בכ"זחוששים

 והנה וכו' העון יכופר אם וכתיב חה"שעון
 נירו כמד"א לרצון תורתם תהיה דלאחוששים
 על בכיי עצמם מוסרים ע"כ וכו' גירלכם

 מאתים עולמות מאות ד' להם מגיע א"כקה*ש.
 דרך זה והנה קה"ש על ומאתים התורהעל

 באשר נעשה אוסר ענין בכל להתבונןהצדיקים
 מושכלית ממת להבין מדברים ואשרשומע
 להנכרית ריאל והנה נפלאה. בהשגחה הכלכי
 בהשגחה שהוא ואמר מתו"ן ואיל שמהמה

 מאתים רק מגיע התורה על באמתדהנה
 מאתים מגיע אבל עסף. ר' כקושיתעולמות
 הש"י שהודיעו וזהו קה*ש. עבוראחרים
 הנכרית ששם כזה דבר אירע איסרבמשגחה
 מאתים  עוד שמגיע מזה התבונן מתויןהיה
 ד' ליחן שהוצרך מה לו הונח אז קה"ש.עבור
 1 זוז מאה ד' שוה מתוין מתוין ואמר תזימאה

 פירש"י חיוורי קאק"י כי באפדי דמייןאהל
 לדמותן בלשונו בחר לביניםאווזים

 אפסתו תשטה כי איש איש דכתיבלאווזות
 נכנס אא"כ בזנות חוטא אדם אין חזאלודרורו
 המישוש חוש שאמרו )וכענין שטות רוחבו

 אווז הרואה בהרותה חז"ל ואמרו הוא(חרפה
 חרונה. בחוץ חכמות שנא' לחכמה יצפהבחלום
 הרואה כעין מיינו אווזות כי באפאי דמייןוז*ש
 לרוח אתפתה ולא לחכמה המרמזיםאווזות

 ,שטות
 לכעת ע"א. כ' דף לעיל מהגמ'נשמט

 יוחנן ר' )המגיה([ המקום עלסודר
 ישראל במת סלקין כי אמר וכו' רגילהוה

 זרעא לתו ונהוי בי מסתכלין מטבילהואחיין
 אם הרי ממני דעת פליאה ע"כ כוותידשפירי
 זדוחק תמורה כבני ח"ו הוה בו הנשיםיהרהרו
 דהרי בנשים דמע באנשים דוקא דזהלומר



תעלומה כליו ונושאי הריעף שמתו,מימגידקצת

 במטה דיעות ארבע אלמנה שנשא אלמןאמרז"ל
 מ"ש ע"פ ונ"ל הוא מעליותא לאו עכ"פהרי
 )המגיה([ קכז. דף שרה חיי פ' דכלה באגרא]עיין

 תואר יפת זלא מראה טובת רבקה אצלשנאמר
 עבירה לידי הגיע לא אותה הרואה מראהטובת
 שמה נקרא במרים הנאמר כענין טובה לידירק

 לאשתו אתנן מוליך הרואה שכל בד"האתנה
 מביא מראיתה כי לאשתו עי"ז מתאוהשהי'
 שהיה יודע שהיה יוחנן בר' י"ל כןטובה

 מתאוה הי' אותו שראתה אוטה וכל טובמראיתו
 קא לא אותו שהואלו לפרש יש וזהלבעלה

 אותו תראה דילמא בישא מעינא מרמיסתפי
 והשיב לו שתתאוה היינו רע בעין דשהאיזה

 והב11 קאתינא דיוסף מזרעאלהם
 הוה קמיה שעתא ההוא אסו ע"א יגדף י כליו ונושאיהריעף

 ויקם הפסוק מביא בגמ'רמיא
 רמיא הוה לא ממילא מ' פני מעלאברהם
 הגדול דרבינו ונראה חת בני אל בדברוקמיה
 היה לא דודאי הוא מסברא רק מגמ' להל"ג
 עם ונתל שנקוא בשעה פולט לפני מוטלהמת

 י המכירה בעסק חתבני
 בירושלמי וכו' מיסב ואינו פיסקאתרעי

 ונראה צרכו. כל אוכל ואינואמריט
 כונתו נ"ל וכו'. בהסיבה אוסר שלנושהתלמוד

 זה לבעבור אוסר שלנו התלמוד דגםדה"ק
 בקביעות. צרכו כל יאכל שלא כדיההיסבה
 דתיבת ואוכל מיסב ואינו מדויק דבהכיונראה
 אכילת הוה דכשמיסב מדייק אבל מיותרואוכל

 . מיסב אינו ע"כקבע
 דהא 1*ל שרי אמות לד' חוץ אבל הרי"ףע"ב

 יתר תיבות בהנך הגדול רבינודהאריך
 כי הוא צורך ללא הם ולכאורא הגמ'.מדברי
 והנשנים וריקא דר' מימרא להם דיסמוךהיכי
 וכו'. בפני אומרים אין ראשון( בפ'בגמ'

 קמיירי לא זריקא דר' מימרא דגםלהורות
 אות בשה"ג הריא*ז וכדברי אמות ד' בחזךרק

1ף1
 )בגמ' מיטתן אחר המספר כל אריב*לשם

 צריכים דכן ונראה יו"ד בלאמטת"ן
 אבאר כאורר הגדול רבינו בדברי גםלגרוס
 שנאמר בגיהנם נופל ת"ח של אי"ה(לך

 האת פועלי את י"י יוליכם עקלקלותםוהמטים
 המספר מכאן נלמד מהיכן נדע לא והנהעכ"ל.
 סוף מסיים בגמרא והנה ת"ח. של מטתןאחר

 ששלום בשעה אפילו ישראל על שלזםהפסוק
 וכתבו האון פועלי את י"י יוליכם ישראלעל

 דלא פטירה לאחר דמיירי נשמע דמכאןהתוס'
 דבריהם הבנתי ולא דוחק והוא לאינצוייליתו

 זה השמיט ז"ל הגדול רבינו והנההקדושים.
 דקרא מריפוא הוא דהלימוד דס"ל ע"כלגמרי
 והמטים בדיה בגמ' ז"ל רש"י והנהשהביא.

 כתיב מיניה לעיל בזה"ל כתבעקלקלותם
 והמטים ליה וסמוך לטובים י"יהטיבה

 על עתר חובותים את והמכריעיםעקלקלותם
 את י"י יוליכם חובה לכף להטותםזכיותם
 ז"ל מע"י דברי הנה עכ"ל. לגיהנם האוןפועלי
 לדעת אחשבה ע"כ עיט ידעו לא נתיבהם

 אחר המספר העדוך כפי' ס"ל ז"לדרש"י
 של בהטיה שמספר הטיה לשון היינומטתן
 יותר חובותיו שמכריעין שחומר היינות"ח
 עפל הוא בידו שיש תורה של זכויותיועל

 כך הוא פירש"י כפי מפסוק והראיהבגיהנם
 לת"ת היינו לטובים י"י הטיבה בפסוקכתיב

 והמטים תורה אלא טוב אין הטובהלומדים
 עקלקלותם להטות החפצים ואותןעקלקלותם

 על יתר חובותם ומכריעים "נ"ל הת"תשל
 האט פועלי את י"י  יוליכם  דבריהם כפיזכותם
 שלום הדרוש מסיימת  שהגמרא  ומהלגיהנם

 ישרא4 על ששלום בשעה אפילו ישראלעל
 שלום באמת רק כלום המספר פעל שלארצ"ל
 את י"י יוליך אעפ"כ עליו שסיפר הת"חעל

 לסיים הוצרכה הגמרא והנה וכו'.המספר
 משמע המספר כל שהתחיל דכיון הזאתהדרשה
 ומהיכן כלום המספר פעל לא אפילו ריבויאיזו
 משא"כ הפסוק סוף הגמרא הביא ע"כ זהנשמע
 ההלכה רק להביא הוצרך לא ז"להרי"ף
 נשמע ממילא וכו' המספר כל שהביאוכיון

 . חילוקראין

 בגם' לק"ש סמוך וכו' מוציאין אין ת"רשם
 סמוך אפקוהו יוסף ר' והא אינימקשה

 קופה ולסבורא שאני השוב אדם ומשנילקרש
 נראה דהרי זה הביא לא הגדול רבינולמה



קצט תעלומה ט'( חן ב' א' )סימן הרן*ש שמתו, מימגיד

 בדברי אי"ה ויתבאר בזה חולק דמיןמהגמ'
 בזרועו וס"ת וכו' יהלך לא פיסקאתריי יהמא"ש

 עמ*ש וכו'. ס"ת בלא והאפילוההיד
 אין וכו' בבגדו כלאים המוצא עמא ידדף י הגמ'בפירוש
 הולקין אין הסיפא מן לרב כבודהולקין

 12אמר דמה הרמב*ם כדברי משמע לרבעבוד
 בבגד אפלו אלא דוקא לאו בבגדוברישא
 בבגדו ברי12א אלא רבו בבגד אפיתתבירו
 י שם אי"ה ויתבאר הרמיש כדברימשמע
 דאורייתא. כלארם דוקא המאור בעלכתב

 כבוד גדול קירזל דרבנן כלאיםאבל
 תסור( )לא שבתורה ל"ת את שדוחההבריות
 ולפמש"ל עכ"ל לפרים חשש לא ז"לוהרי"ף
 זאין חכמה אין דקרא פשטא לפרזם דישבגמ'
 לטעות אין במקרא הנה בכלאים דמייריוכו'

 וא"כ מדאורייתא רק דרבנן בכלאיםדמיירי
 . לפרזם הוצרך לא הפסוק הביא ז"ל12הרי*ף

 1 יו"ט ומעדני הד"ת כליו נושא עםהרא*ש

 התפילה ומן מק"ש פטור וכו' מי א'ארת
 האמורות מצות ומכל התפיליןומן

 מכל דתנא כיון יו"ט המעדני הקשהבתורה
 מק"ש כ% למיתני ליל בתורה האמורותמצות
 המצות בכלל נמי דהנהו ותפיליןותפילה
 כתבתי בעניי אני והנה בתורההאמורות
 פטור סתם תנא הוה דאי המשנה עלבחיבורי
 ל"ת ממצות אפי' סד*א וכף המצותמכל
 מצות מכל עבירה איזה לעבור ח"וורשאי
 מכל רק דפטור קמיל תקופינה לא אשרי"י

 קשיא ואי מ"ע דהוו דהנהו דומיאהמצות
 עשה מצות מכל פטור בפירוש ליתםא"כ

 ממ"ע אפילו דסד*א י"ל בתורההאמודות
 להאמין אלקיך י*י אנכי כגון במחשבההתלויות
 להאמין אחיד י"י מצות וכגון יתישבמציאותו
 וגירה אהבה ומצות יראה ומצותבאחדות
 ז"ל רש"י כונת להבין נ"ל )ובזהודביקות
 הנה וכו', ק"ש מלקרות פטור וכו' מ"יבד"ה
 והוא מק"ש פטור דמתניתין להשנא ליה סגילא
 דאית להורות ק"ש מלקרות פטור האריךז"ל
 בק"ש הנאמר הדבר מן היינו ק"ש מןפטור

 מלקרות פטור רק וכו' ואהבת אחד י*יהיים
 ! הבםהפרשה

 מחיצה איזה מחיצה עשה א' סימןד"ה
 שלא בענין וכו' סדין ואפילושתהיה

 דבשכן נראה הקטן לי עכ"ל ברוח ניטליהא
 דלא ברוח ניטל יהא שלא התבאי לזהא"צ

 1 ואוכל פניו מהופךגרע

 לכ*ם. הפרכת והבדילה לדבר וסימןשם
 שפירושו לכם וחציו לי*י חציו כעניןלכם
 ושתיה אכילההוא

 הב"י כתב צרכו כל אוכל אינו ג' סימןשם
 דלא דכיון משום זה השמיטוהפוסקים

 קירזל דלא משמע דידן דגמ' בברייתאאידכר
 מנתם נ"ל תרזי בדברי עמ*ש עכ"להכי
 בכדי הוא מיסב אינו דידן בגי' דקאמרדמאי
 עראי אכילת רק קביעות דרך יאכלשלא

 דהא רזי כדברי ונ"ל "יאיש ב'סימן י אהדדי התלמודיםולזפ
 הבדיל שלא מי במ"שדאמרינן

 היה כשלא היינו וכו' והולך מבדילבמו*ש
 אפילו דהרי ידענא לא לכאורא וכו'. ייזלו
 מבדיל מניעה שום בלא במזיד הבדיללא

 וא*כ חילוק. שום בזה אשכחן דלא וכו'והולך
 דאי הזמן הוא כך רק תשלומין מיקרי לאזה
 בשכח דוקא בתפילה אשכחן הרי תשלומיןהוה
 אבל הסמוכה בתפילה משלים ונאנס שגגש

 המספר כל אומר ריב*ל הרא"ש ח'סימן י בהזידלא
 בהזקה שהם לפי זכו' מיטתןאחר

 שעבר ת"ח ראית אם כדאמרינן תשובהשעשו
 עכ"ל ביום אחריו תהרהר אל בלילהעבירה
 נראה ז"ל הרא"ש מרן של מכתבו כותלימתוך
 ת"ח של מטתן אחר המספר כל מפרששהוא
 מספר הוא המטה על בלילה ששכב אחרהיינו
 ועש יעבור כי אתמול ביום שעשה מהאחריו
 היה מטתו על כששכב דחזקה בגיהנםנופל

 אין ת"ר ט'סימן י תשובה ועשה דחושבנאמתארי
 מוציאיי

 בגמ' וכו'. את
 סמוך אפקנה יוסף ר' והאמקשינן

 דלא התימה ומן שחני השוב אדם ומשנילק"ש
 בטור. הקשה וכן והרא"ש הרי*ף זההביא
 דהיה ונ"ל בב"י. ועיין בכאן יו"ט המעדניוגם



תעלומה ענב כ' דף שמתומימגידך

 הלא שאני חשוב אדם בגמ' דמשנינן מאיקשה
 אין חה*ש שיש כ"מ וכו' ואין חכמה איןקי"ל
 בכאן היא הגמ' השיטת וצ*ל לרב. כבודחולקין
 מאי לפי אבל דרבנן. ק"ש רמ"ד אליבאלתרץ
 דר' והא השוב אדם מהני לא דאורייתאדקיי"ל
 ואם היו דיעבד י"ל לק"ש סמוך אפקוהויוסף

 ; מפסיקין איןהתחילו

 ואיתקיש הואיל דתימא מ% ע"ב כ' דףגמ'
 נקי"ש מ"ר כתב ז"ל וראתי קמ"ללמזוזה

 וכו'. וכתבתם וקשרתם ויכתיב למזוזהתפילין
 ואיתקיש הואיל הגמ' וילשון הלשוןשינה
 תפילין היקש איזה למדו דכבר משמעלמזוזה
 ע"כ שמענו לא וזה להא נמי נקישממחזה
 תפילין מחדש נקיש הוא דהכונהפירש"י
 וכתבתם. וקשרתם ביחד דכתיבי איידילמזוזה
 כך לפרש צריכין לת"ת מזוזה נקיש להלןוכן

 , רושייבדברי
 דהא לישב יש ומ"מ וכו' בתפילה בד"התרס'

 פסקינן אנן אמת הן וכו'. דרבנןהל"ל
 הל"ל דס"ל מהפוסקים יש אבל דרבנן.הל"ל

 מ"ש י"ל א"כ תהלתך הוא מפסוקדאורייתא
 , הדיעות כל ידי לצאת אחריהם עונהבגמרא
 הוא שהופג מ"ע היום קידח? בדיהרשיי

 זכרהו לקדה12 השבת יום אתזכור
 לא נשגבה ממני דעת פליאה עכ"ל הייןעל
 זכרהו יתר שפת בכאן פירש"י למה להאוכל
 דמדאורייתא מדרבנן הוא שזה ובפרט הייךעל
 בדברים בכניסתו שבת קדוחות לזכור אלאאינו
 לומר ואפשר דתיקנו הוא רבנן הכוס ועלבפה

 בלשון אמרו למה לנו לבאר בא ז"לדרש"י
 והנה מדאורייתא. בכ"מ כמו ולא תוראהדב"ר
 חייבות שהנשים לומר שרצונם לטעות מקוםיש
 השבת את לזכור היים תורה דבר שהוא במהרק

 חכמים שהוסיפו מה אבל כוס. בלאבדברים
 לומר וא"א חייבות אינם הנשים דייקא הכוסעל
 תורה דבר והא רבא מקשה מאי דא*ככן

 שאינם תורה. דבר לומר הוצרך הריקאמרי
 תורה דבר שהיא במצוה רק מדרבנןחייבות
 בכאן  12אמד  דמה ר,2*י פידור כן עללאנשים
 על בקידה? שחייבת בהיפך הכונה תורהדבר
 אפילו כעת תודה דבר הוא הכל כי דייקאהכוס
 בלא מדאורייתא מ"ע ידי יוצאין ואינן הכוסעל

 12היא במ"ע הפרמ*ג שחקר מה עפ"י )והואכוס
 לעשותה חכמים והוסיפו קל באופןמדאורייתא

 כעין רק ע12אה אם מועיל היותר אחרבאופן
 מ"ע חובת ידי עכ"פ יצא אםדאורייתא
 לאמותה ציוו שחז"ל כיון נאמר אודאורייתא

 כעין רק עשתה אם להם הנאות באופןדוקא
 ואנחנו כלל היא עשיה לאו עשיתודאורייתא
 עשיה מיקרי דלא ותוס' מהש"ס בענישהוכחנו
 דאורייוט0 הכל הוה חכמים תקנת ואחרכלל
 על זכרה*ו השבת יום את זכור רש"יוז"ש
 שתיקע אחר תורה דבר כעת הוא שזההיין

 התורה מן כי תורה דבר מיקרי היין עלחכמים
 י היין על שיקדש עד יוצאיןאין

 דאורייתא בברהמ*ז נשים לרבא רבינאאתל
 לי תמוה וכו' שמע תא וכו' דרבנןאו
 מ"ע כל א"כ לעיל דאמר הוא רבא הרילכאירה
 תאמר אם הוא סברתו א"כ מדרבנן.נחייבינהו

 ורבנן פטורות שהנשים אחת במ"ע נאמראם
 מ"ע בכל כן לעשות מהראוי אותםמחייבין
 דע*כ לרבינא רבא ליפשוט בכאן גםא"כ

 דמדאורייתא ראית  חייבים הגשיםמדאורייתא
 ניחייבינהו א"כ  דחייבינהו. המו  ורבנןפטורים
 כיון לומר סברא יש דבברהמ*ז וי"ל מ"עבכל
 פטורים שביעה כדי אכלו שלא אנשיםדגם

 דמדשירייתא דא"ת חייבים הנשיםמדאורייתא
 הן רב הן ית"ש טובותיו כל על לברךאדם
 לכל לברך מחויבים נשים ההיד- א"כמעט.

 12אר מ12א*כ והסברא השכל מצד ית"שטובותיו
 דפטורים נאמר אם היום קידוש משא"כטצות
 א"כ דחייבינהו. הוא ורבנן מדאורייתאהנשים

 י נחייבו נמי מ"עבכל
 ממ"ע פטורים ועבדים ינשים הא יהנההעיכל

 ברשות להיותה הטעם כתבושהז*ג
 דילמא גרסא שהזמן מ"ע שהוא וכיוןאחרים
 המוטל עבודה לעבוד מוכרחים יהר הזמןבאותו
 דמומיה לומר דעתיה מלקא כדקא והנהעליהם.
 מ"ע 12ההש הגם היום בקידה? חייבותנשים
 דאפקיעו צ"ל ע"כ הייבינוו רבנן אעפ"כשהז"ג
 המצוה עשיות בזמן השדזז דבעל לשיעבודאדבקן

 טהשא.כ הכי נימא מ"ע בכל א"כדקידוש.
 הוא מדאורייתא דנשים הפטור סברתבברהמ"ז

 כתהם או בארץ חלק נטלו דלק כרשפיאו



ראתעלובנה ע4ב כ' דף שמתומימגיד

 הוא ורבנן ותורה בברית דליתנייזעמשום
 על למציי הודאה דיתט היכי כידחייבינהו
 זה לדמות אין א"כ אחר. מסעם אוהמזונות

 1 מ"עלשאר

 דס*ד הקונטרס פי' וכו' נשים בד"התוספות
 לשון וכף מדאורייתא מיחייבולא

 זה דלשון הכמרא בישר צריך דעתיהדסלקא
 וכאן בהיפך במסקנא כדמסיק דוקאהוא

 דהגם י"ל ושמא ההיפך מסיק לאבמסקנא
 דיחויא דרבנן שיעורא לאכל בגמ'דמדחה
 קתני סתמא הברייתא דלשון הואבעלמא
 בר קטן וליטעמיך בגמ' שהוכיחווההוכחה
 וי"ל בן רק קתני לא בברייתא הנה הוא.חיובא
 את ללמד מחויב דהאב דהגם וקמ"ל גדולב"ן
 את מוציא הבן עכ"ז האב את הבן ולאהבן
 הוא אמרו באמת שאמרו כ"מ קיימן וגםהאב.

 דרבנן. במילי סטירי לומד אפשר והאיךהלמ"מ
 והוא אמרו באתית פעמים כמה דמצינווהגם
 ]עיין וכו' רואה החח אמרו באמת כגוןדרבנן
  עכ"ז )המגיה([ מ"א דתרומות פ*ב הרעיבבפי'
 חכמים אמר*ו אב"ל אח"כ בברייתא נשנהבכאן
 קא דאורחתא בחיובא דבר"צא משמעוכף
 כתב בכאן במלחמות ~הרמב*ן נ"ל,מיירי'
 וכף. תיבעי נמי ולוים כהנים ותימךבאיד י חידוש( דבר והוא דאורייתא הוה וכביצהדכזית

 נטלו ולוים כהנים ס*ל ז"ל רוחביי"ל
 לדעת כמו ס"ל והתוס' מגרוב ערי בארץחלק
 דחלק חלק מיקרי לא צלפחד בנות חלקרש"י
 ללוים מגרוב ערי ההיד דנטלו הואאביהם
 , בפסוקים כמבואר דנטלו הוא השבטיםמחלק
 ע4י וכו' מארה תבא חכמים אמרו אבלגמ'

 אין ע"כ לאדם ברכה באתברהמ"ז
 בזהר כמבואר ריקניא פתורא עלמברכיו
 מי והנה רקניא. פתר על שריין לאדברכאן
 על מארה תבא ברהמ*ז לברך עדעשאינו
 הברכה להיצרות יודע ריאינו כיון ישראלשונאי
 הברכה עיקר הנה הקדש באילן דהנה עודותדע

 הזכר פ*כ הנוק' אל נשפע ומהדכוראמהדכורא
 פרי אין נאי[ ]לקמן וכמהאראל הנקבוץ עלמושל
 איש של בטנו מפרי אלא מתברכת אושה שלבטנה
 בעה"ק כם*ש בהיפך הוא הארור הטמאובאילן
 על אשר התורף( פתורה דטק' )יסודפצורה

 הנקבות הקדים בענשו עצב דדכורא( )יסודהנהר
 בלעם נאם בבלעם מצינו בבנים וכןלזכרים.

 במעלת בלעם של בט הי' בעכור בעורבנו
 יברך שהאדם מהראוי בקדוחיה ע"כנבואתם
 הטמא ובאילן ובניו לאשתו הברכהוישפיע
 תבא חכמים אמרו ע"כ להיפך ותהיהארור

 ז והבןוכר

 וכו' י"ח רבים לאפוקי נ"מ למאילעיל
 ספק לענין כפשוטו הנ"מ הל"ללכאורא

 ויתבאר ברהמ"ז בירכה אם ה14שה מסופקתאם
 דרב משמיה א"ל זימנין עוירא ר' דרששם י במ"אאי"ה

 אמי רב אסי דר' משמיה א"ל וזמניןאמי
 משניהם למד עוירא ור' היו חבירים אסיור'

 זה בשם פעמים איל משניהם ששמעוההלכה
 האדם דמחויב הגם ומשמיענו זה בשםופעמים
 ביחד הלכה שמע אם אומרו בשם דברלומר
 שניהם שם להזכיר מחויב אין חכמיםמשני

 1ביחד

 שכתבתי לישראל פנים אושא לא וכי א"לש1מ
 על מדקדקים והם וכו' בתורהלהם

 המלאכים הרי מפורסמת הקושיא וכו'עצמם
 ומהש"י מה לישראל להם יש עות מה נואלולא

 מצוה לפעמים היודע הוא הש"י כי עמהםמטיב
 הכל ההא רזה מצות כמה כנגד שקולהאחת

 להבין מבוא למלאכים ואין דעות אלבהישקל
 להם המחויב דבר הוא אם נואלו הם אבלזה
 הש"י כשצוה אבל פנים נשיאת מיקרי לאזה

 משמע וכו' פניו יעי אסא ישראל אתלברך
 מעשיהם בעד טוב רב שכר להם יגיע לאאפילו
 פנים. להם נושא הש"י יהיה הנה וכו'.ואדרבא
 מה ולפירו פנים. צמא לא אשר כתיבוהנה
 רב שכר להם שמגיע מהש"י התשובההוא

 הקושיא הרי וא' ע"ע שמדקדקיםבעבור
 נקרא לא זה להם שמגיע דכית  עומדתבמקומה
 וכף פניו י*י יקוא מברכין זלמה פניםנשיאת
 בני בס' אצלינו מבוארים ארוכיםוהדברים
 ט'[. אות י' מאמר תשרי חדש ]מאמרי 1יששכר
 וברהמ*ז ומעזה תפלה ע4א י*ד דףהרישף

 דלא נראה וכו' הזמ*ג שלא מ"עדה*ל
 כרמב"ם דס*ל ונראה נינהו דמדמי בגמ'גרס

 מדאורייתא מ"ע הוא יום בכל אחתדתפילה



 תעלוליה י*ק )ס" והרמיש הריפף, שמתו, מימגידרב

 חייבות אינם הנשים ולפי"ז לבבכם בכלולעבדו
 דגרסינן ולגירסתיט בכ"י אהת בתפילהרק

 . נ"ל שבכ"י התפילות בכל חייבות נינהודרחמי
 הזמת. שלא מ"ע דצ"ל המזון וברכתשם

 דאורייתא בברהמ"ז נשים דס"לנראה
 ומאי המזוזה דומיא המתניתין לישנאכסתם
 הוא בעלמא דיחויא שמע התא בגמ'דדחינן

 1 הגמרא בדברי מש"לועיין

 כיון אפיה כוי. ומזוזה תפלה פיסקאתריי
 שהוא מפני א"נ וכו' הלואישאמרו

 נראה ז"ל מדבריהם גם עכ"ל וכו'רחמים
 בגמ' גרסי דאי נינהו דרחמי בגמראדל"ג
 , השאשק טעם להביא משתדלי הוו לאכן

 בבהמ"ז חייבות נשים דאמרינ7 ומאישם
 עכ"ל וכן/ ולפוקד הוא דרבנןתיובא

 בפשיטות זה שפטו מהיכן ממני דעתפליאה
 דס"ל ונראה איפשטא הלא בעיף הואדעכ"פ

 בר קטן וליטעמיך מדקאמר בעייןדאיפשטא
 לאביו( מברך ב"ן מדקתני והיינו הואחיובא
 קמ"ל מאי דאל"כ קמיירי בקטן דע"כוס"ל
 כרחך על א"כ בגמ'. מש"ל לסברא ס*לולא
 בנשים וא"כ דרבנן שיעורא בהאכל דמייריצ"ל
 אבל דרבנן שיעורא האיש בדאכל סייריג"כ

 אינן וינשים שפיר ומוכח לא דאורייתאשיעורא
 דהרי"ף לעיל כתבתי וכבר מדרבנן רקחייבות
 מדאורייתא דהייבות וס"ל כן ס"ל לאז"ל

 ז"לי כהרי"ף דס"ל דנראה בתוס'ועמש"ל
 מכביצה בפחות אינו שביעה כדי ושיעורשם

 מדאורייתא הרי הדברים תמוהיןעכ"ל
 הוא מדרבנן רק ממש שביעה רק חייבאינו

 : לר"י וכביצה לר"מכזית
 תוס' בברהמ"ז נשים וחיוב ז' אותשהעג

 אם לן דמספקא כתבו ואשר"יומיימו7
 בעיא דהוה ס*ל עכ"ל וכו' מדאורייתאהייבות
 התוס' בדברי כתבתי כבר אבל איפשטאדלא

 1 מדאורייתא דחייבית דס"לדנראה

 עכ"ל י"ח אחרים מוציאות אינם והלכדשם
 צריכין לאחרים ברכו כבר אפילונראה
 בירכו אם כספק דה*ל ולברך להזורדאהרים

 . הסזוןברכת

 חייבין איע לפיראטי ולוים וכהנימשם
 דגם התו' בדברי עמש"ל עכ"לבבהמת

 , מגרש ערי בארץ חלק הנטלו חייביןלפירש"י
 1 י"ג סימן כליו ותשאהרא*ש

 מ"ע דה*ל וברהמ"ז ומזוזה תפלההרא*ש
 1 הריעף בדברי עמ"ש וכו' הז"גשלא

 דמוקמינן ומאי עכ"ל הבעיא איפשטא ולאשם
 בעלה את מוציאה יאשה הברייתאבגמ'
 באכל אבל דייקא דרבא שיעוראכלאכל
 קא בעלמא דיחייא לא דאורייתאשיעורא
 ובדברי ותוס' הגמ' בדברי ועמש*לדחינן

 יתריי
 דנראה אה*מ בשם ב"י כתב ל"ב סימזלשה

  היחוד בקבלת הם חייבים ואשהדעבד
 בשכמל*ו עד רמאי והוסיף ראשון פסוקדהיינו
 ליחייבינהו אלא וכו' קאמר מדאורייתאולא

 הרב דכוונת נראה ולי עכ"ל. בעלמאמדרבנן
 חייבים ודאי ועבדים דנשים הוא אה"סבעל

 באחדות להאמין אחד י"י במצותמדאורייתא
 לממצית[ נפטר אדם שאין הזמ*ג ריאין מ"עשהוא

 שיקראו  הדבר טוב מה וא*נ כרגע.האשנה
 שהיא הגם הכוונה מעורר והקול בפ"ההפסוק
 בפ*ע מ"ע שהוא הקריאה מצות מןפטורה
 מה לפי"ז א"כ ובקומך, בשכבך בםודברת
 מוכרח אינו בשכמל*ו גם רמ"י הרבשמסיים

 1 המלתא לרווחא כל נוהגיןאבל

 ד"ת היום בקידוש חייבות ינשים ליהסימן
 את שמוציאות בכלבווכתב

 תבא חכמים שאמרו הבכלל ונ"ל וכו'האנשים
 עכ"ל. הקידוש להא נמי איתא וכו'מארה
 ברכת דשאני ותבין הגמרא בדברי מש"לועיין

 1 קידוש מןהמזון

 ש"ז הפולט הוא קרי בעל ע"ב ך' דףגמרא
 אבל לילה מקרה הכתוב מלשוןוהוא

 בשוגג דוקא הפליטה כשהיתה הכונהאין
 כינו הכל ברצון  הדבר  היה אפילו אלאובמקרה
 1 הכתוב לשון ע"ש קרי בעל בשםרשל

 מאשה שהפרישן בסיני כדאשכחן בד"הרומיי
 לתקן עזרא סמך זו פרישה ועלוכון

 אם ורישל ער"ל. וכו' קריין לבעליטבילה
 לגמרי בטלת א"כ בשפתיו ג"כ להוציא לותתיר



רגתעלומה ע"א ככח דף שכהומימגיד
 הנכבד מעמד על עזרא כהסמיכה עזראטבילת
 מדכתיב דה*ק תריי מדברי הבנתי שובבסיני.

 וכו' עמדת אשר יום וכו' לבניךוהודעתם
 כינת כן גם דיה ונראה בפה אלא א"אוהודעה

 1רזיתי

 שם דהיה וכו' בסיני כדאשכחן בדיהתוס'
 שימע שותקין שהיו ואעפ*י וכו'דיבור

 כעונה השומע בזה מיאן ז*ל ושב"י עכ"לכעונה
 קריאה חובת ידי לצאת לענין דוקאהוא

 ואין התוס' לדעת הדבר לתרץ וישהמחויבת
 אבל בתנה שכן למזון מה גמ' עמא כסאדף י מקומוכאן

 , ניל וכד הנהנה שכל ליהנות אסורמדית
 כגירסת נראה וכף קרא ספק יהודא אירשם

 קאמר מדלא שמואל אמר ארייהרי*ף
 אח*כ מדקאמר וגם יהודא ר' ואמדבכאן

 . שמחשל אמר רייואמר
 וכו' ומניכרי דטעו ריב ב"י בני הנישם

 בי בני דוקא אמר למה לב לתתמהראוי
 שטעה דמי השליה יכתב הא לרמז ונ"לרב

 קושינו כשבוע כל ידאג בשבת חול שלומזכיר
 והנה בשבת חול מנהג שהנהיג על טובסימן
 שהעסקים בירושלמי אמרו הנה רב. ביבני

 יותר יתעסקו בשבת הנה החול ימי כלבמו"מ
 השבוע ימות כל בתורה העוסקים והח"חבתורה

 בלימוד ימעטו בשבת הנה תמיד בהומתענגים
 דאינו דהא י"ל הנה ושתיה. באכילהויתענגו
 חול של והזכיר שטעה לו שאירע למי טובסימן
 בא והנה במו"מ להעוסקים דוקא הואבשבת
 מנהג ליה אירע והנה תורתם עסק זמןשבת
 חפץ אין הש"י ח"ו אשר מזה נדאה הנהחול

 ע"פ קיתון רבו לו ששפך וכעניןבתורתו
 מזה נראה הנה לח"ח הדבר כשאירעמשא"כ
 שיתנהג חפץ מתודתו כביבול מתענגשהש"י
  תלמידי והנה  התורה עסק להרבות בחול:מו
 בדבר בעיא למיבעי רצו לא אכוה בררבה
 רב ביה בני הני לוי וקמיבעיא טוב סימןשאיש

 1 נ"ל תץ'דטעו

 תו' קמייתא אמעינן דחי וצריכתשם
 הוה לא קמחתא אשמועינן דאילכאורא

 אם בתרייתא ואשמועינן דחידחצ הדיןידעינן
 כלחודה "א משום דאי וי"ל וכף לחדשיטל

 עדה עדה אתיש וכף תוך תוך אתיאק"מ י ויתפלל יחזור אל לאו ואם לסיפא. הוצרךלא
 נלמד בדרושים אצלע נכתבוכו'

 עון יכפר רחום והוא רחום מדת נגדבג"ש
 ארחמע רחם סוד כפולה בג"ש נלמדוהנה
 הלא י"י דבר את כיום נא דרוש י"יפם

 נמי בירושלמי כו' יגיע שלא עד בדיהתרס, 1 קרח פ' דכלה אגראבדדהבתים
 עכ"ל, מוסף של ול"ג הוא דט*סי"ל
 1 ומוסף של דוקא דלמהוכ"נ

 ריאינו בד"ה רוציי א' לעמוד מעל*דקנייך
 לו מצינו שלא כלומר לפניוטעון

 בזה רשה עכ"ל לפניו לבדך מפורשמקרא
 ברכה טעון ריאין מזח ומה לומד מכלדהיתך
 שטעון מק"ו ללמוד רוצים אנחנו והרילפניו
 בידינו יעלה אם אפי' פירפו ע"כ לפניוברכה
 מעלה עפ*כ אף לפניו ברכה שטעון לימודע"י
 ממילא שבע"פ התורה על שבכתב לתורהיש
 שהוא מעלתו שגדלה זה ומה ק"ו ללמדנוכל

 : הבן וכו' שבכתב בתורהנלמד
 הגדול שמו ליהא להפסיק מהו להואיבעיא

 דמצינו הוא הספק משםמבורך
 ואומר ראשו מנענע דהקב*ה מעלתודשגבה

 :וכו'
 וריב"ל וכו' דריב*ל לאידך ליה מיבעיאשם

 להכא לקרא ליה מפקי קא היכאגופיה
 וחרא גמורה דרש"א חדת דס"ל י"לולהכא

 דרך כהשות יהודא ר' עשאן ע"א כבדף יאסמכתא
 את לברך ארץ דדרךארץ

 שברא להש"י מכשות מזון לו שנותןבעה"ב
 . יברך ולא ויהנה יאכל והאיך לו ונותןהמזון
 מקבלין ד"ת אין אומר היה ריב"ב תניאשם

 כאש דברי כה הלא שנאמר וכו'טומאה
  הנה וכו' טומאה מקבל אינו אהד מה י"ינאם
 עזרא תקנת על ריב"ב יחלוק וכי מאדקשה

 אין והלא שתיקן לתקנתו נגדית דרשאוידרוש
 אילו דודאי לי ויראה וכף לבטל יכולביד
 שףאה דדוים טומאה משום עזרא תקנתהיתה
 בקדרתה זיונם היה הראשונים שבדורותעזרא

 לד"ת שמאה עליהם נמשך %אובטהרה
 יפה עגלה ויפגם שאין בדויותיווכשראה
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 אליהם נמשכת והטומאה הראשוניםכדודות
 דעזרא טעמיה זה היה אילו לר"ת טבילהגזר
 אכשר רלף עזרא תקנת לבטל באפשרי היהלא
 משום אינה עזרא רתקנת הדא האמת אבלררי

 אש מה כאש דברי כה הלא שנאמרטומאה
 היתה עזרא תקנת אלא וכו' טומאה מקבלאינו
 כתרנגולים נשותיהם אצל מצוין ת"ח יהיושלא
 הדורות שנתקלקלו האחרונים בדורותוהנה
 לזה פיו וביטול תודה ביטול מזהונמשך
 בזמן התקנה לבטל בעצמו עזרא גםהסכים
 רתקנת היה תלמיד שתו סברת והנהכזה
 ושש לבטל א"א זזה טומאה משום היהעזרא
 טומאה משום אינה עזרא רתקנת ריב*בלו
 עזרא תקנת רק טומאה מקבלין ד"תדאין
 וזה וכו'. אצל מציין ת"ח יהיו שלאמשום

 י הנ"ל מטעם לבטלאפשר
 חולין בשחיטת וכו' נחיג אינו בדיהרקבני

 רשיי לשון כיה עכ"ל טעמאיליף
 חולין ממס' דבר איזה בהזכירם בכ"מותוס'
 להזכיר רצו לא כי חולין שחיטת לשוןכתבו
 הדמ"ז ע"ז ואמרתי דרת קדישת על חוליןשם

 י לימוד צריכה ת"ח של חוליןשיחת
 וחכמים היתה פנויה אשה אותה בדיהרשמי

 עכ"ל, הפנויה על אף היחור עלגזרו
 לי ונראה כזאת פירש מה מפני נורעלא

 איש אשת האשה היתה אם לרתמידהוקשה
 מעון בעיניהם חמור קרי טומאת היתה כןאם
 יקל הלא ט לטבילה בטלוה והאיך אישאשת

 פירש"י ע"כ כש"כ מכח א"א עון אח"כבעיניהם
 מניעת היתה ולא היתה פנויה אשהדאותה
 יותר רק א"א כעון בעיניהם חמורההטבילה
 אין לטבילותא כרבטלוהו ע"כ הפעיהמבעילת

  נוהיה משמע בירושלמי ומיהו כ"כ. מיחסםכאן
 ועדיין א"א מעון יותר  בעיניהם חמורהדבר
 , עיגיגו יאר והש"י עיון צריבין רשיירברי
 הנדרשים שבמקרשות אזכרות בדיהרוקני

 אוכרזת להזכיר דאין כוונתו נראהעכ"ל
 1 שלם פסוק כשקורארק

 נ"ל בשוק.  לתלמידיי ושנה יצא ריחי ובןגמ'
 למגאת פן חשד לו היה לע עזאידבו
 היה לא דהרי רורעמ ההשעגמו

 ל~
 ממנו ונתגמל בתורה מאד התיקה גדשוהיתה בי אתוה

 מש"כ ]עיין י התורה חשק מחמת הטבעיהרגש
 חלק 8' מצוה פקודיך דרך בסה*קרביע

 רן אגל בחמין. טבילה יש וכי ר"ח א4לשם י )המגיה(( זן אותהמעשה

 אדא ר' לפרש יש כוותך קאי אהבה בראדא
 טבילה צריך ח"ו קרי רברבה סגל אהבהבר

 הקרוש הרב מחו' שבחב מה עפ"י קריםבמים
 רהנה מ"ת בגי' קרים מי*ם זצוק"למהרצ"ה

 שמים בידי מיתא היו וריב ז"ל הוצאתעון
 במים עצמם את וכשטובל ואונן. דערכמעשה
 המקוה בכונת כתבת וכבר ממיתה. נפטרקרים
 גו בתלת א"ע וכופל לוגין בתתק*ס א"עשטובל
 חדשה כבריה ונתילד אמן במעי כעוברתלת
 דוקא קריים במי"ם והוא הנפש. כמסירתדהוה
 אמרינן אהבה בר אדא ר' והנה כנ"לבגי'
 הא כי נפשייהו מסרי קא הוה קמאילעיל

 1 וכף אהבה ברדר"א

 בבבא רשיי לדעת וכו' תצבא תיקן נחמןר'
 בר ר"נ הוא סתם נחמן ר'בחרא

 מביאים ר*נ. שלח תוד*ה מוז ב"ב ושיטיצחס
 יצחק בד נאמן ודב )המגיה([ דשאי שיטתשם
 וכו' סבי תלת כהנהו עלמת נהוג לעילאמר
 רק כבז תיקן ואפשר בד"ת ב"בכרוי

 תקנת לקיים ע"ע המחמיריםלהתלמירים

עזרתי  דאותן דר*נ חצביה אחבר יוסף ר'אמר
 דבר לשום להם צורך אין כריב*בהנוהגים
 המרגיל לחולה הנה התקנה לקחם הרוציםושיתן
 לא לאונסו וחולה דוקא סאה מ' התקנההיתה

 היתה שבך ביון רד*נ חצביה איצטמידעשב י כפירש"ישכיח
 יעשה להחמיר הרוצה הנההתקנה

 1 כלע ונחבאיהרידף יכתקנה

 פלוגתא הביא לא ז"ל הרי*ף ערב ידדף
 כדכד הרהור אי ור"חארביע

 במס' אדשיא מה על רססך ונ"ל כד*ד לאיאו
 מותר הרדאר אסור דיבור דבר ודברשבת
 חרחור  עליה ומקשינן כח"ד( לש הרהור)נמצא
 המרחץ מבית חוץ להרהר מהנר בכ"מריי

 3ד*י( דהראור נשמע א"כ )ורא"לובה-כ
 קדחה מאניך והית לכתיב משום התםומשנינן
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 מחמת הדיבור שאסור במקום דה*ק)ניל
 ההרהור שאטור  ההיד ראוי ששיט והגוףהמקום
 לקדוחיה ראוי איט החנייה רהטדהמחנה
 המנו הזמן מחמת הדיבור איסור בישטשא*כ
 יש דבר ודבר דכתיב שבת קדושתמחמת
 כדוד לאי להרהור לדיבור הרהור ביןחילוק
 ע"כ שכתבתי כמו שפיר הדין נשמע משםא"כ
 פלוגתת בכאן להביא ז"ל הרי*ף הוצרךלא

 ' והב0 וריחרבינא
 ולואי מאמר יוחע כר' מלכתאהריחף

 עכ"ל כולו היום כל אדםשיתפלל
 בחידתן דוקא ז"ל הרי*ף פירש מדלאנראה
 להתפלל מותר חידוש בלא דאפילו דס*לנראה
 תריי בדברי אי"ה להלן ויתבאר נדבהלשם
 דלא בזה*ל דקאמר להלן הרי*ף חהיימיהו
 כגון נדבה תפלת אלא וכו' ולחחי רייקאמר

 כגון ומדקאמר וכו' בהן וביוצאתחטגים
 ריי כמ"ש דבר איזה כשמחדש היינותחמנים
 שתהא כדי דבר בה לחדש יכול אםא"ש
 מראה בהן וכיוצא שאמר ומה תחטניםתפלתו
 דאם תריי שכתבו הדין כפי כוונתולפרש
 הוא רזה חידתן א"צ ספק משיםמתפלל
 יתבאר ועוד נ"ל. מלבו הספק שיצאהחידוש

 : תריי בדבריאי"ה

 אדעתא בין רחובה הדעאל בין וצבורשם
 לשון בזה וצודק עכ"ל אסורדרשות

 י יחיד חייט וכו' אדם שיתפלל ולואי יוחנןר'
 תקנום תמידין כנגד תפילות דקיי*לשם

 וכו'. נדבה עולת מביא הצבורשאין
 מביאין דצבור דהע זול הגדול הרב לדעתונ"ל
 לא זה בטל שהמזבח בזמן המזבה לקיץעולות
 מדרש המקרא מן נדרנו וההא נדבהמיקרי
 הוה זה והנה רוהטך  )עפ"י הכהןיהוידע
 יביאו בטל שהמזבח בזמן חובה שהואכחובה
 בשום זה אין אבל הלש3ד4 מתרומתעולות
 להקריב ומרצות מלבם יתנדבו שהצבורפעם

 1 נול נדבהןקרבית

 יציב אמה אמר ספק המתחיל פיסקאתרע
 יצ-מ שהשמר כיון שחטהשלין וגעוכף

 יצ-מ יקץ יצא כבר קרש של אחרונהבפרוטה
 פעמים כמה ולפימ*ש עכ"ל וכו' תורהשל

 קל בשצפן המד4ירהתא י*ח שיוחסיןבמצוה
 מנות יותר דוקא המור באופן ותיקט הזחלובאו
 חובת ידי אף דאורייתא כעין רק עשרהאם

 כלל עשיה מיקרי ד"א יצא לא דאורייתאמצוה
 מכמה זה )והוכחתי געייתו ואפקרו בטלודחליל
 שלישי ]חלק בפתיחה( או"ח בפרמ*ג עיעשיכות
 למזיד, אונס בין דמחלק עי"שש ח' דשת

 )המגיה([ ועיין. כאונס, דיט שכח גםואפשר
 דוקא תיקט דהז*ל כית בכתן נמי שפיר יתכןא"כ

 ישח יצא לא ישראל גאל בברכת יצ*מלהזכיר
 תריי שנסתפקו מה ג"כ לפי"ז הע*כ אחרבאופן
 יחזור אם ויציב אמת אמר אם בספקאח"כ

 ודאי לפשפש ברכה בלח ש בברכהויאמרנה
 : נ"ל בברכה. דוקאיאמרנה

 רעל איט וכון התפלל ספק המתחילפיסקא
 טעם דמה ולההפלל לחזורשאסור

 שלא רשות דרך להתפלל האדם ירצה שאםיש
 התפלל בספק א"צ חידוש ואפילו עכ"ליתפלל
 יש טעם דמה שכתבו מה אעפי"כ אבלאח"כ
 י"ל וכר רשות דרך להתפלל האדם ירצהשאם
 כבה דדילמא חובה לשם ומתפלל חוזראינו

 לשם שנית עוב שמתפלל ועכשיוהתפלל
 שכתבו מה גם תמידין שני כמקריב הוהחובה
 וכו' ולואי יוחנן ר' מדאמר נמי דיקאאח"כ
 דבחובה נמי דיקא בהיפך לומר יכוליןהנה
 קרא ספק ברישא רפא מדקאמר סייריקא
 בסיפא נמי כן עליו בחיוב וקורא חוזר וכו'ק"ש
 יתפלל שלא ובאיסור בחיוב ומתפלל חוזראיט
 וברכה תמידין ב' כמקריב דדתה חובהלשם

 הא לפרוע נצטרך זה לפירוש אבללבטלה
 שיתפלל ולואי אמר יוחנן ר' אח"כדאמרינן

 להתפלל ומתיר ר*א על שחולק נראה הנהוכר
 כדברי דלא וזה מלו היום כל חובה לשםאפילו
 תרפי שהביש האי ר' כדברי ודלא ז"להרי*ף
 ולהאר יוחנן ר' דה*ק לפרוע וצריכיןבסמוך
 בנדבה תפלות 3מה 1113 היום 3ל אדםשיהפלל
 דאין דחזינן כיון עכ"פ בחידוש( האי ר5)כדברי
 ההפלל בספק א"כ לבטלה ברכה הששבזה
 אפשר או חובה לשם אפילו לההפללמותר
 חיפוש תףצ נדבה לשם ע חובה לשם אובתנאי
 1 ספק מידי דיצא ההידוש הואדזה



תעלומה כליו ונהמר הריפף שמתגמימגידרו
 שיתפלל הלואי משרינן והא המתחילפיסקא

 ע"י דוקא ז"ל גאון האי ר' אומרוכו'
 אר"י לקמן ממשרינן ראיה ומביא וכו'חידוש
 יכול 08 וכו' לביהכ"נ ונכנס התפללא"ש
 תחמנים תפלתו שתהא כדי אחד דברלחדפו
 עיין עכ"ל בחידונם אלא התירו שלא הנהוכו'

 משמואל ראיה מביא האיך תמה מהריםבהגהת
 דלמעוטי הגאון דכוונת ונ"ל יוחנן.לר'

 הרי"ף שהוסיף הטעם לפי ועוד עדיףבפלוגתא
 תחמנים. תפלתו שתהח כדי הואבחידוש
 תפלתן הששה )בפ"ד( אמר אליעזר ר'והנה
 דפליג מאן ליכא הנה תחנונים. תפלתו איןקבע
 מי עביד שפיר דלאו בזה. מודו וכ"עעליה
השאין ח  דשמואל כיס א"כ תחנונים 

 אין חידוש בלא נדבה מתפלל דאםמשמיענו
 מודה יוחנן ר' גם ודאי הנה תחנוניםתפלתו
 פיד דמתניתין ר"א על יפלוג לא דודאיבזה

 1 לקמן עודויבואר

 חידתם צריך דוקא דבצבור איתצ ואםשם
 דהרי צריכת לומר הוצרך למה ביחיד לאאבל
 החידוש דין לאהצמועינן וכר הוצרך זהמפני
 לחוד. החידונם דין משום דאי בגמ' עמ"שעכ"ל
 י יתפלל אל לאו ואם לסיפא הוצרךלא
 יתפלל יכול וכו' ראיה הרב מביא ועודשם
 קמיבעיא לא דודאי וכף כולו היזם כלאדם
 שזה כולו היום כל אדם שיתפלל חובה אםליה
 יכול שהכונה נראה הקטן לי עכ"לפשוט
 זמן שאין היינו כולו היום כל אדםיתפלל
 שירצה ומן באיזה היום בל רק לתפלותקבוע
 זמנים היינו ביומא תלושו זזימנין ת"ליתפלל
 תלתא ומנין שפירש רש"י כונת וכ"נמיוחדים

 ידי יצאנו וכו' ועכשיו שם עמא טדדף י הבן ערבית מנחהשחרית
 השלם ששואלין אחרתשאלה

 בפסוק הזכיר למה רשות ערבית תפלתלמ"ד
 ע"ע קיבלה דניאל הנה רשות ת*עלמ"ד אפילי הגא מה בעניי אדע לא עכ"ל זמניםג'

 י ג"פ מתפלל והיהבחובה
 ושמואל שנחלקור*י נמי ס*ל ז"ל והרי"ףשם

 )עיין חידונם בלא אפי' דר"י מילתי'ומפ'
 נראה דלכאורה לעיל כתבתי כבר ד"ת(בהגהת

 מירי דריי ביאר מדלא ז"ל הריעף מדבריק
 דלא שסיים הלשון לפי אבל בחידתםג"כ

 כולו היום כל אדם שיתפלל זלותי דעיקאטר
 בהן וכיושר תחמנים כגון נדבה תפלתצלצ
 ר' בדברי דהרי בחידוש דוקא כונתונראה
 בנדבה חידוני דצריך טעם הטעים א"שיהודא
 על הוספה וזה תחנונים תפלתו שתהאכדי
 דברי מפרזם ז"ל דהרי"ף ונ"ל הגמ'דברי
 תפלתו אין קבע תפלתו העושה ד' בפרקר"א

 א"ר קבע מאי בגמ' מקשו והנהתחנונים
 ורבנן כמקיא עליו דומה שתפלתו כלששעיא
 ורבה תחנונים בלשון אומרה נואינו כלאמרו
 והנה כו' לחדקי יכול שאינו כל אמרוור"י
 בלשון אומדה שאינו כל ז"ל הרי"ףמפרש
 שום מוסיף שאיבו היינו ורעי כרבהתחמנים

 שהם כמו ברכות הי*ח אומר רק בתפילתודבר
 שמרה שאינו מיקרי זה בקביעותסדורים
 לומר הרגיל שאמרו בענין תחנוניםבלשון
 לההוספה קראו הנה תפילתו אחרתחנונים
 יוצא המחויבות מתפלות אעפי"כתחמנים

 והנה דבר שום מחדש שאינו הגםבזה
 לחדש צריך נדבה שבתפלת שאמרשמואל
 שתהא כדי הטעם ז"ל הרי*ף לה אסכרההנה

 המחויבות בתפלות דבשלמא תחנוניםתפלתו
 אעפי"כ תחטנים בלשון אומרה שאינההגם
 אז מחדש אינו אם נדבה תפלת אבליצא
 רוב לי למה נאמר ע"ז תחנונים תפלתואין

 ז"ל הרי"ף דכתב מה לפי"ז ממילאזבחיכם
 וכף שיתפלל ולואי יוחנן ר' קאמר דלאבכאן
 בחידונם הכוונה תחמנים כגון נדבה תפלתאלא
 משום כשמתפש היינו בהן וכיוצא דכתבומאי

 , וכמש"ל לחידוש א"צ דאוספק

 לא וכו' התפלל בספק אמדינן כי כלומדשם
 הוא ז"ל הריעף דדברי פירוזנוידעתי

 ולואי דקאמר ריי לדברי סתם מפרוםקא
 קמפורר ע"ז וכר ספק בלא אפילו וכו'שיתפלל
 אחרב מ"ש וכן דרשות אדעתא דוקאהרי*ף
 מכוון אינו וכו' ז"ל הרי"ף שכתב הלשוןוזה
 אדעתא יתכלל האיך וכו' מסופק שהואדכית
 דבונת תמיהתו ידעתי לא ג"כ וכו'דחובה
 תפילה להתפלל ירצה אם סתם ז"להרי*ף



רזתעלומה כליו ונחצבי הריצף שמתו,מימגיד

 רשאי דאיה מודה רעי גם חובה לשםיתירה
 : תמידין שני כמקריבדהוה

 דהא וכו' הצבור שאין כשם עוד ומ"ששם
 תרומת מותר ]כתובות[ בסוףאמרינן

 הרי"ף בדברי עמש*ל וכו' המזבח לקיץשקלים
 כונת מש"ל ועיין ד"ת בהגהת השיגווכבר

 רב דברי להעמיד נרו למורי נראה אבלשם י לדעתי ז"להרי"ף
 וכו' מטעם אלא מטעמיה ולאואלפס

 אבל וכו' רחמים הוא שמ"ע שתפלתמפגי
 בהם שאין ברכות שבעה של תפלותבדואר
 ואני עכ"ל וכו' להתפלל לו אין שבחאלא
 בלא מוסף תפלת מצינו היכן אדע ולאבער
 אנו רואין מוסף תפלת לך דאין רחמיםבקשת
 והיארי במהרה ביהמ*ק בנין עלמבקשין
 בכל דומים הם אחרונות הג' ובפרטבקשות

 ז"ל הרי"ף וכו' צבור ומצא המתחילפיסקא י רחמים בקשת הם וכולםהתפלות
 בלא להתפלל יכול שהיחידסובר
 הנלע"ד כתבתי כבר עכ"לחידוש

 דוקא האי כרבינו סובר ז"ל דהרי*ףהקלושה
 אם מסופק היה א' אות י"ר דף מןשהעג י וכמש"לבחידוש

 שיש ואעפ"י וכו' ויציב אמתאמר
 ציצית בפ' כבר יצ*מ הזכיר הרי יצ"משם

 ונקדשתי המתחיל פיסקא תרעי עוב ט"ודף י תר"י בדברי עמ*שעכ"ל
 הגאונים ומקצת ז"ל צרפת רבני אבלוכר

 עפ"י וכו' לאומרו היחיד שמותר אומריםז"ל
 אור עצר ברכת לומר האריזתן מרןדברי

 ביחיד לאומרו קפידא אין בודאיבישיבה
 בעמידה דוקא בעינן המלאכים כעיןדקדושה
 זאץ וקרא וכר עומדים שרפים שנאמרכענין
 בהגינן לציון ובא קדושת וכן וכו' קדושואמר
 פירכס עם מקרא לימוד כעין רק הוהלתרגם
 ד"ה בב"י נ"ט סי' או"ח בטור ]עייןהתרגום
 הזוהר בגום מש"כ הגדול רביתוכתב

 צצ'ל האי רב וכתב הריעף ע"א ט*זדף י)המגיה([
 עכ"ל. שירחצו עד מתפללין איןוא'
 ופי' הלכה לפתוק ז"ל הריעף רוצה רכןונראה
 י עכ"פ קנין תשעה רהט שירחצועד

 מקבלין ד"ת ויאין המתחיל פיסקאתרץ
 אלא אמרו לא דבודאי וכרטומאה

 אמרז דהא אסור ד"ת בשאר אבל בלבדבק"ש
 במבואות ד"ת הקורא זה בזה י"י דברכי

 דמה ידענא לא דמרנן שותא עכ"להמטונפות
 אסור מדאורייתא דוה המטונפות מבואותענין

 הא עזרא תקנת דזה בד"ת קרי בעללקריאת
 כצואה. הוה זה בשרו על זרע כששכבתודאי
 ובמ"א בהג"ה סיד ע"ו סי' או"ח שו"ע]עיין

 1 )המגעת[ שם.והגר*א

 י כליו ונושאהרא*ש
 והיה דכתיב משום אלא י"ד סיןהרא*ש

 שכתבתי מה עיין וכו' קדושמחניך
 שפיר ~קדק יכולתי לא הטירדא רובמממת י הנלע"ד הריעף עללעיל
 יו"ט ומעדני וד"ת הרא"שבדברי

 כל כמעט ראיתי העברה בדרך אבל זובשיטה
 יורט ומעדני ד"ח בעל הרב שכתבהסברות
 שכתבתי אלה דברי לפי מדוקדקים הםכולם
 : עליהם עינך שים כלת ונושאי הרי"ףבדברי

 תחנונים תפלתו שתהא כדי ח"ז סי'הרא*ש
 ז"ל הרי"ף בנברי לעיל מ"שעיין

 לעיל יו"ט מעדני בעל הרב לדעת כונתיוהנה
 . זזה לא ומשנה ת'אות

 רב בי והני יו"ד אות יו"ט במעדני י"זס"
 שכיח בגירסייהו דטרידי דאגבדטעו

 . הגמרא בפירוש נחמד דבר עמ*ש עכ"לדטעו
 מקבלין איז ד"ת כ"א אות ברמזייםהטור

 אינם וכו' קריין ובעליטומאה
 דצריך מיד ואיכא שירחצו עדמתפללים
 דה"א מלשוט ונראה עכ"ל קבין בט'רחיצה
 היינו האי. רביע שאמר שירחצו עדפירש.
 כן משמע ולא גופו מן הש"ז ושטיפתרחיצת

 1 וצ"ע ז"ל ורא"ש הרי"ףבדברי

 ב"ק אין אומר ר"מ ע"ב כ"ב דףגמרא

 מגי יותר בתורה לקרותרשאי
 לפחות דה"א בביה"כ כגון ופירש"יפסוקים
 דאששר בבהכ"נ ושלא ד"ת שאר אבלמשמע
 ולתייק ג"פ שיקרא קודם אפילו פוסקלפחות
 הכונה אם ועולה מפסיק אינו נדעלא

 אחריסי במקומות אפילו או בביהכ"נדוקא



מעלומה כזג ט"ב דף שמתומימגידרה

 לכאורה אפשר דלא הא דאפשר האשם
 יחסיה פנס להפוך אפשר האקשה
 לנגד יתפלל לא פניו דכשיהפוך וצ*ללאחוריו

 1ירושלים

 תניא למיתני שייך וכו' אידך תניאלעיל
 דברייתא דהדין דומיא דהוהאידך

 שהוא לו ונתודע בתפלה עומד שהיההראשונה
 שם שהיה לו נתודע הזאת בברייתא וכןב"ק

 1צואה

 רשעים זבח כתיב זדתו רבא ליהמתקיף
 צואה ומצא הברייתא דמלשתתועבה

 צואה ראה או צואה שם קאמר ~לאבמקומו
 במקום היים במקומו ליה משמע כנ"ל(כנגדו
 קאי במקומו ותיבת צואה שם להיותהרגיל
 ר"י בשם התוס' דסק לדעתי וכזה הצואהעל
 הרגיל מקום שהוא כיון שפיר פריךע"כ
 בדיקה בלא התפלל והוא צואה שםלהיות

 1 הוא  רשעים זבח כןאם

 קשה לכאורה תועבה רשעים זבח כתיברהא
 אך תפלה על ג"כ דקאי שפטהאיך

 ישרים ותפלת תועבה רשעים זבח דכתיבההש
 הוא אך רישא סיפא לאו לכאורה והנהרצונו
 ונשלמה תקנוני תמידין כנגד תפלותיהנה
 ועל קרבנות הקרבת כאלו והוה שפתינופרים
 יותר חשובים ממש בשעל קרבנותכרחך
 והטובים דתפלות שמרים שאנו כיוןמתפלה
 שלמה אמר והנה במי נתלה מיכקרבנות
 בודאי השובים קרבנות שזבחי הגםברוה"ק
 מסהר ומפועל זבח עכ"ז מקרבנותיותר
 ישרים ותפלת תועבה רוצעים של(כשהוא
 הישק עכ"ז כקרבנות כ"כ חשובה שאינה%ם
 בפועל הזבח אם לפניך שלך הרי ולפי"זרצוט
 התפלה מכשיר תועבה הוא רשעים שלכשהוא

 מעות וזעה כד שהתפלל אעפ"י בדיהתוס' י רביעיםשל
 ויתפלל דיחער פירש ורפי וכףלא

 להדר תקנתיה מאי בגמ' גירסא יש והנהעכ"ל
 אי"ה ויתבאר הר"י כפירוש והואולצליה
 כליהם, ונחטאי והראתה  הריעףבדברי
 אמתניהא לה דמתני איצא גמי ע"א כ"גדף

 בלשון וכי ע"ע לעמוד יכול כשאיןבד"א
 לא הוא דאמוראי שמעתתא כשהיאהראשון

 דלשון וכר בעצמו לשהות יכול כשאינושנו
 לשון נמצא לא יבלה"ק לה"ק הואהברייתא
 מעורב הוא דאמוראי שמעתתא משא"כשותיה
 דאמוראי שמעתתא כשהיא וכן ארמי לשוןעם
 פייט מצו לא למיסר שייך הברייתא לשוןעל
 אבל זה באופן אלא בברייתא תנינןלא

 שייך עצמה הברייתא לשון שהיאכשנאמר
 1 והבן אמורים דברים במהלמיתני

 וכו' פעמים עשרה מהלך בדפה רשייע"ב
 דייק וכו' עצמו בודק ופעם פעםובכל

 1 אמות ארבעים מהלך סתם  יאמר דאלת"החן

 וכו' )פרוטות( פשיטי ביה למיצר אסורג23'
 רבותא ]רישא[ וכו' זוז"י ביה למיצרשרי

 ארעי דרך רק אותם צר אינו דפרוטותקמ"ל,
 אסור ואעפי"כ זמן בכל ניתטדלהוצאה
 צר דזוזי דהגם קמ"ל רבותא ג"כובסיפא
 בכ"ז ניתט להוצאה דלתו בקביעותאותם

 1 שריאעפי"כ

 משום וכו' תפיליו אדם יניח לאמיתיבי
 הנצרכים תפיליוו דוקא נקטסיפא

 מימנים  שיהיו כדי זה ועושה להניחם%
 לחפש יצטרך הקא תיכף להניחם כשיקוםלו

 אפשר לו שא"צ אחרים תפילין אבלאחריהם.
 דוקא דייק לעיל יוסף דר' בבעיא וגםאסור

 1 וצ"עתפיליו

 תטבתא וכו' אסור עמו אשהו היתהראם
 מתיר כשמהאל י"ל לבאורהדשמהחל

 שמא גזרינן היא משסהר איט אבל עמובאשתו
 אהדתו עם במשמש איירי והברייתאישמש.
 רוצה דבאיט מוכח הכא משני קאומדלא
 אשתו עם ביחד לישכב לאדם לו איןלשמש

 1 ז"ל הוצאת לידי ח"ו יבא שמאדחיישינן

 עדיף טפי לינטורינהו כל ע"א כ"ד דףשם
 דגם הברייתא על חולק בזה ותהד"א
 שבימי רק גנבי בשכיחי מודה דברייתאהתנא
 הוו שמהחל ובימי כ"כ שכיחי הת שהתנא
 ואמרו בבהרדעי הוה דשפואל ובפרטשכיחי

 אושפיזי שגי לואיךנהרדעי
1 

 דיום ידענא העה וכר בקיא,ןכהתינהן
 דקל קשה  קצה הוהטבילה

 של במטה לכסת כר בין להד  אשכחכרחך
 שידע לזמר הוצרך מה לענין וא*כאשתו



יטוזעלרכצה כיה כיד דף שמתומימגיד
 טבילה עם היה לא אפילו טבילה יוםשהיה
 היה בודאי אשתו במטת להן שנשכחכיון
 ליל שהיה ידע הוה לא דאי וי"ל אצלהשם

 שהיה % יתודע התפילין שע"י הגםטבילה
 כשידע אבל שימש לא אפשר עב"ז אצלהשם
 , עונה ממצות הוא הנה טבילה לילשהיה
 בדפה רביע שכתב מה ע"ב כ"ג דף לעיל]עיין

 י להמגינם[ וצ"ע.ואם,
 פירש"י דעבד הוא למעשה הלכהלמסמורן

 והצה לא לו להביאם שציונימה
 ודרר המוסר ממנהגי איש זה דבזולת וכו'אלא
 וגם אהדתו אצל שהיה לאדם שיתודעארץ
 רבו בן עם משמש  שיהיה אי 8דפפז היהלא

 ! נ"ל יוסף,ר'

 דשמואל דתיובתא אע"ג רבא אמר התםשם
 סובר דהיה עכ"ל מאי הבאוכו'
 כותביה הלכתא רבא אמר סתםדבאפשר
 וזה עמו אשתו אפילו שאמר במהדשמהשל
 אמר דבתרוייהו ההלכות לשני שייךהלשון

 ! הלשון זהשמואל

 ידעת כבר שע"ר עוע*ר עליה קראשם
 נינהו. דכדי מילין ל14 חז"לדדברי

 רכל מהעסוק ט*ז.[ ]ב"ב חז"ל דרשווהנה
 ב' יוצאים הכלמלא בפ*ע 1מא לו יששער

 ואיע העינים מתעורים אחת גומא מןשערות
 עצא נוער לראפ שאל מרי ר' והנהרחשה.
 אמר ולא שער יחיד לשון אמר הנהבבגדו.
 דוקא 4מ נוער על לא כלודאי בבגדו שערויצא
 שלא בבגדו שערו יצא ציץ ברשפי המץעשק
 שער עליה וקרא לו השיב הנה הגם'(כלשון
 מאת נסיבה שהוא רואה הנך רצ*לשער
 שער שער לפירות יחיד בלשון ששאלתהש"י
 שתהיה כדי בפ*ע גומא לו יש נוערשכל
 לבל העינים יתעורו ולא באדם שולטתהראיה
 השער לראות שמותר לסימן לך זה ח"וירנן
 ערות בך יראה ולש ע"ז לעבור מיהדםואין

וכויי
 עם שבמץ תכשיטין הכתוב ממ שאשם

 ואמרו פית רצ*ל שבפניםתכשיטין
 הכל הרי זהב כלי מצא אהדר אוש וכיונקרב
 תכשיררן בפרטיות פרם שוב למהבכת

 הם דאפילו דה*ק נ"ל ועוד וכר. עםשבחוץ
 אעפעף שמביאים הכלים כל בשפהפרטו

 ! בדבר קיצר ולא פרם למההכתוב

 איש. בחשת פירש"י עדוה באשה שוקשם
 אפילו הרי וצ"ע ילק*ש בחשתווכן
 ומאי וכו' מסתכל כאילו א"א של קטנהבאצבע
 וכר באצבע המסתכל דכל וי"ל בעמקקמ"ן
 מכוסות ההוא שהאצבע שהמנהג במקוםהיית
 איע בגלוי שיהיה שהמנהג במקוםאבל

 איסור יש שבודאי אע"פ וכו' במקוםכמסתכל
 אפילו בפסוק שמבואר כיון בשוקמשא"כ
 שבשוק ההוא שהמקום הוא שהמנהגבמקום
 1 אי"ה עוד ויתבאר נ"ל ערוה' הוהמגולה

 מש"כ ד ס"ק במ*ב ע"ה סי' או"ח שו"ע]9?יז
 ! )המגיה([בזה.

 למיטרד אתי בצבור אבל ביחיד והיםע"ב
 יכוין שלא שמוטב מכאן  נשמעצבורא

 ביטול שיגדום דבר יעשה זלא תפילתוהאדם
 י לרבים התפילה1נת

 בהו גזרו וכי בהו דגזרו הוא ורבנן כיהדף
 קצת גזור לא בספיקן אבל בודאןרבנן

 דרבנן וספיקא למיסר היל להאריך לילקשה
 דרבנן ספיקא דבכ*ם הגם דסד*א וי"ללקולא
 הוא שמים כבוד דמשום כיון הכא שאנילקולא
 קם*ל בספק אפי% להחמיר דיש סד*אדגזור

 י בספק להחמיר שלא התנודפירוש
 היו ותיקש דאר*י כותיקון ודילמאעשב

 עכ"ל. החמה הנץ עם שתהגומרין
 ההש בשמתא לדריי הוצרך למהלכאורה
 דהנה הדבר יתכן אבל ע"ב ט' בדףכדתניא
 11 אותה גומרין הע ותיקון תניאבברייתא

 ונמצא לתפילה גאולה שיסמוך כדי החמההנץ
 שיסמוך כדי הוא הטעם עיקר א"כ בעםמתפלל
 כשיתעסה דהרי גיל שיסמוך א"א וכאןגיל
 לעלות יצטרך אה*כ הגה ויקראבמים

 הטעמי סתם לא ריי אבל ולהתפללולמתכסות
 תיקע דהותיקון להיות ריי דמהדש הואהה
 ויתפש גחל שיסמוך כדי למצוה הזמןאותו
 העיקרי הזמן הוא תקנתם עפ"י הנהביום.
 ועמתה גיל שמוך יכול היה שלא בעתאפילו

 1 ותבין המשנת עלבחיבורי



תעלומה כ*ו. ; כה דף שמתומימגידרי

 קס*ד הערוה את דואה לבו והרי בדיהרשיי
 עכ"ל. וכף לראות דרכו רואין אברכל

 ר"י בשם כתבו התוס' דהנה קס"ד לשוןכתב
 רזאה דלבו משמע בפשיטותא הכי גמ'מדפריך

 רק כן ס"ל לא ז"ל ורש"י אסור הערוהאת
 תלמידו שמעיה רבינו וכדכתב דברייתאכת"ק
 כיון דקס"ד משום בפשיטות הכי דפריךוהא

 כתיב ולא דבר ערות ב"ך יראה ולאדכתיב
 לא ב"ך שהוא אבר כל משמע ל"ך יראהולא
 פסקינן לדינא במסקנא אבל הערוה אתיראה
 עיין ב*ך יראה לא דכתיב והא דברייתאכת"ק

 1בסמוך

 כלומר בלע"ז לנטורנ"א בעששית בד"הרשיי
 לשון כתב עכ"ל. וכו' זכוכיתמחיצת

 בקיטשית ערו"ה לומר כפשוטו יתכן דלאכלומר
 בעששית זמונחת אדם מבן עדוה נתחתכהדאי
 ומותר בעלמא בשר כחתיכת דהוה פשוטזה

 ב"ך יראה ולא מהפסוק וראיה כנגדהלקרות
 לומר יתכן לא אדם ובבן ב"ך מחוברבעודו
 פירש"י ע"כ בעששית כולו מונחשהוא

 מחיצת כלומר אלא( דוקא 4או)עששי"ת
 1זכוכית

 דכתיב ערוה איקרו נמי דאינהו קמ"לגמ'
 לא למה לכאורא ראו לא אביהםוערות

 את וכו' חם וירא הקודמים מפסוקיםהוכיחו
 ויכסו וכו' ויפת שם ויקח וכו' אביוערות
 מן למינקט ליה דניחא וי"ל אביהם ערותאת

 מלתא תליא דבראיה ראו לא אביהםוערות
 למינקט ליה ניחא לא חם מן וכן בכיסוילא

 ובשם אביו ערו"ת את וכו' וירא כתיבדביה
 שקיללו מה לן יונח ובזה ראו לא כתיבויפת
 הוא מה לאחיו עבד שיהיה חם בן לכנעןנח

 של זהלכה דין נשמע מהם דהנה כנ"מהמדה
 ווכיוון שמים. מלכו"ת עול קבלת  שהואק"ש

 עבדים אנחנו  הגה מלכות  עול  עליהםשמתבלין
 אינו מלכות עול ע"ע מקבל שאינו מי והנהלו

 דין לס נשמע מהם ממילא עבדות ע"עמקבל
 נשמע לא חם ומן ראו לא בהו דכתיבדק"ש
 שיהיה נתקלל כנ"מ מדה ע"כ וירא ביהדכתיב

 : לאחיועבד
 רגלי דהויי כי מלתא מסתייעא הוה ולאשמ

 1 יחמודחסידיו

 בע4 שלא בשמעו לעיוני בתריהאזלשם
 בודאי כי בעיניו וירע מצוה בעילתבנו
 עון חשש בנה יש כי תיכף שיבעול לבנוההקיר
 שצווח וכמו מצוה בעילת שמשהין מהגדול

 1 בשלייה הדב ע"זככדוכיא

 לבדי. סכנתון אתיא לא השתא איכושמ
 וכו'. למות זכו' סכנתם כמעטופירש"י

 וכתיב בזה י*י דבר כי בכלל זה הוהאפשר
 ; וכו'בתריה

 כליין וכולן מאני עשרה אפילו בד"הרששי
 דמי שפיר כליין וחד כליין אינו חד אבלוכו'

 1 אקמטרא גלימא להלןכדמוכח

 מטתו במקום לדוכתיה חזייה ע"א כ"ודף
 בזהר עיין דוכתיה למטתו וקראכפירש"י

 ומנורה כסא ושלחן מטה שם ונשיםבפסוק
 מכולהו ליה חביבא העיקר שהוא מטהאקדים

 :ע"ש
 וכו' בתפילה עומד היה ע"א ט"י דףהריעף

 שלא עד ובגמ' החמה תנץ שלאעד
 , המשנה על בחיבורי עמ"ש החמה הנץתהא
 תפילתו אין שהתפלל אעפ"י וחטא הואילשמ

 במקום ולהתפלל לחזור צריך אלאתפילה
 תפילתו ומהתפלל אע"פ ובגמ' עכ"לטהור
 מאי בגמ' נוספת אחת גירסא עוד )וישתועבה
 ז"ל דהרי"ף ונראה וליצליה. ליהדרתקנתיה

 צריך היה ולא הלשון זה להביא דה"ל להל"ג
 כתבו תועבה תפילתו והנה הלשוחלשנות
 פירש וריי לתקון יוכל לא מעוות והוההתוס'
 דרשו זעמניהם ונ"ל עכ"ל. ויתפללדיחזיר
 הנמאס דבר לשון הוא דתועבה תועבהלשון

 תועביה תביא ולא בע"ז הנאמר כעניןומשיקץ
 לחזור תקנה אין הביא אם הא ביתךאל

 ועוד עבר. דכבר המועיל דבר איזהולעשות
 כענין בה אתה תועה  תועב"ה בגמ'דרשו
 זתקנתו סלולה לא בדרך ומהלך בדרךהתועה
 חפצו. למתח ויגיע הישר בדרך לילך לסובהוא
 השמצץ כפ" תועביה לשף דרשו התוס'והנה
 תקנה ויש השני. כפי' פי' זר"י תקנהואין
 ז"ל הריעף הגדול רבינו והנה ולהתפלל.לחזור
 התוסע כפירחח דאי הריי כפ" לפסוקדעתו
 תפילתו ומהתפלל אעפ"י הלשון מהו)סתם(
 סיכום אירבא ביוץ היא עבירה היינותועבה



רישתעלומה כליו ועשתי הרי*ף שמתו,מימגיד

 טוב יותר היה התפלל לא דאי הואדהתפלל
 וכעת תפלה ביטול עון דק בידו היהדלא

 ומה תפילה ביטול עון בידו יששהתפלל
 עע*ז כאילו ומתועב משוקץ הואשהתפלל
 שהתפלל אעם"י שפיד יתכן הריי לפי'משא"כ
 לחזור וצדיך הישר מדדך כתועה הואהנה

 י והבן ולהתפלל לחזור היינו הישדלדרך
 ממתין וכו' ומים בתפילה עומד היהשם

 פוס*ק ובגמ' וחוזר המים שיכלועד
 דהרי*ף ונ"ל ומתפלל וחוזר המים שיכלועד
 להיכן ור"ח המנונא ד' דפליגי דהא ס"לז"ל
 חוזר דס*ל דמאן בגירסאות ופליגי חוזרהוא
 תתכן הנה בתפילה. הפסק דהוה משוםלרקיע

 וכן הפסק דהוה היינו פוס*ק כפושטו.הברייתא
 חוזר דס*ל ומאן מדומיתה תפילה ומתפללחוזר

 הוה דלא פוסק ולת ממתין גרס שפסקלמקום
 שלימה( )תפילה ומתפלל חוזר ל"ג וג*כהפסק
 הרי*ף והנה שסיים( למקום )היינו חוזררק
 למקום חוזר כמיד פוסק האי רב בשםז"ל

 תחר וכן ממתי"ן. לשון הביא ע"כשפסק
 י נ"ל)סתם(

 וכו' בתפילה עומד היה המתחיל פיסקאתר"י
 דלכתחילה בזמנה בק"ש חכמים דקדקווכ*ז
 דהגם רצ*ל עכ"ל החמה הנץ תעבור שלאכדי

 בדיעבד. היים שעות ג' עד יתושע כר'להמכה
 מן לאחדה ראין מודה ריי גם לכתחלהאבל

 י החמההנץ
 סומך היה )כצ*ל( שלא למה חששו שלאשם

 והתיקון דהרי רצ*ל עכ"ל לתפלהגאולה
 שיהיה כדי החמה הנץ עם אותה גומדיןהיו
 במים כשיתכסה וכאן ביום ויתמם גילסומך
 המים מן לעלות יצטרך אח"כ הנהויקרא
 יהיה שלא ונמצא ויתפלל א"ע וילבשויתכסה
 שהוא בזמן ק"ש שיקדא עדיף יותר גילסומך
 ולפמ*ש לתפילה גאולה השיסמוך מצותהעיקד
 ברכת ע"י דוקא הוא גיל סמיכות דעיקרלעיל
 גאולה אח"כ סומך יהיה א-כ ויציבאמת

 1לתחילה

 רבני מעמרים וחטא וצליל המתחילפיסקא
 מקום כשהיה דדוקא ו*לצרפת

 צואה שם שמצוי 14 קטנים לשםשמציים

 מלעתן זה לדקדק דיש בגם' כתבנו וכברעכ"ל.
 צואה במקום היים במקומו צואה ומצאהגמ'
 שבילי לכולהו קדשתינהו הכי אי ע"בהריעף י קפידא אין זכר לשון שהוא הגם לשםדשכיח

 התמיה לו למה לכאוראדנהדדעא
 אלא כפשוטו לשאול היל וכו' קדשתינהו הכיאי

 טעמא מאי ישתין ואח"כ ד"א מרחוקמתפלל
 המקום דנתקרש טעם לומד נוכל משפידוי"ל

 אזכרות ובפרט התפילה אותיות לשםבהזכיר
 לילך צריכה דהתפילה דקיי*ל מה לפיוביותר
 שער דרך מתקבלת ושם קדשים קדשילמקום
 המקדש ממקום חוזד אוד נשפע ומשםהשמים
 אנשי דאיתי וכן המקום נתקדש א"כלכאן.
 שהיה במקום צרכיהם עושין היו שלאמעשה
 סתירה מכאן ]אין החג. סוכת לשם אחתבפעם
 )בשו"ת ז"ל ממונקאטש הגה"ק שנכדולמה

 בסוכה להשתין מתיר ע"ג( סי' ח"דמנח"א
 הוא שם כי החוצה. לצאת יכול ולא צריךאם

 אבל )המגיה([. המצוה. לקיים כדימוכרח
 כן אם לזה תחוש אם הוא תמיהתוהכרח

 ; וכו'קדשתינהו

 אלא קאמד לא למה תמהני וכו' ישה"התני
 הראשונה מגירסא באד שלאונראה

 מה בצד קדושה איכות קונה המקום כימדחיק
 ל"ק וכו' קדשתינו1 א"כ לך דקשיא והאכנ"ל
 בשיעור רק גזרו לא שא*א דבר שהואכיון

 ן נ"ל אמות רשהיית

 מש"ל עפ"י נ"ל דייקא אמות ד'רשיערר
 שער מן חוזר באוד נשפעדהמקום

 הוא שזה שהכיר יעקב אצל לשם והנההשמים.
 אתה אשד הארץ הש"י אמד הנה השמיםשער
 חז"ל דרשו והנה וכו'. אתננה לך עליהשוכב
 אמותיו בד' ישראל ארץ כל הקב"השקיפל
 התראות א"כ השמים. שעד נגד מכווניםשהיו
 בדהחאלה הוא השמים שעד מן אלינוהשפע
 שכל ג"כ הוא וזה הבן. בארץ אמות ד'שיעור

 והוא אדם של שפתותיה מרחשן אמותד'
 המתפלל במקום גם הנרגשת עליונהמהשפעה

 : הבן אמות ד'בשיעור
 בגמ' לן יהיב דגה לא דתפילין כסת*אשם

 תפילין כהגמע וכו' תפילין נקיט הוהכי
 בכיס לה אסכרה הגדול ורבינו כיסבלא



תעלובנה כליו ונושאי הרי*ף שמתגמימגידריב

 הש"ס בעל מסדר מדקא קת והוכיחדי"שא
 טפח כיס  להן עסיסן שסידר אחר הלזולמעשה
 ובידו בבגדו אוחק אחר לעיל לזה לסדרוהיל
 לדהצמיענו בכאן זה סיפר כרחך על אלאונכנס
 וכף. רבנן ושרינת הואיל אמר בכיסדדוקא
 מה לאחרים להוזן אפשר אם כיס בלאאבל

 הגירסא לפי נטריח ל"א רבנן  חצרו הגשילשבן י ו' 4צת  בשה*ג עיין נ"לטוב
 שלא ליזהר צריכין מאד מה נשמעהזו
 איזה שיש במקום אפילו תלמידיו אתלהטריח

 1 מצוהקצת

 וכו' רבנן ושרו הואיל המתחיל פיסקתתרצי
 כלומר פטרן אותו שמרסין ספריםויש

 אני אותם אשמור וי*מ המזיקין חה אותוישמרו
 הא יונח הכששון לפירוש הנה עכ"לבעצמי
 כי לן יהיב דאגדתא סיפרא נקט הוהדכד

 המזיקין מן שמירה כ"כ אין דאגדתאבסיפרא
 המצוה לקוטות הכונה הנה הב' לפירושמשא"כ
 דלא דאגדתא ספרא מ"ש קצת קשהבעצמו
 בזה להתבונן ויש בעצמו המצוה לעשותחש

 י וצ"ע דבגמ' עובדי תריבהנהן
 אימת ועד לו הדור וכן הרי*ף ע"א י*זבדף

 וכן ז"ל. ופירש"י ברכה זמן עדוכף
 לשון ברכה בוצעת לו מזומנים שיהיו כדי לוהדור
 מיד.[ ]מנחות אמרז*ל דהנה לפרש יש לו הדורוכן

 והנה ימים. יאריך בהן הזהיר תפיליןדמצות
 לבדו הלחם על לא כי כתיב האדםבמזוהת
 יחיה י*י פי מוצא כל על כי האדםיחיה
 בפיו ואוציא מזוט על כשמברך הייתהאדל
 טוב מה ע"כ חיים לו השתן הוא י*יברכת
 בשעת אדם של ימיו שמאריכיו התפיליןשיניח
 וע"כ אדם של ימת ג"כ שמאריך המזוןברכת
 מש הד"ר מבחי לו הדור וכן בלשונםאמרו
 עולם מבת" והוא מיתה ביה כתיב דלאהשמיני
 לכל הוא והדר מלכותו כבוד הד"רהתקון

 1 הבןחסידיו

 מ"ט ושיתותב ואע*ג כשמהשל והלכישעקב
 ז"ל הרדיף לאמורא עדיף טפינטורינהו

 והטעם כשמהשל הלכסא סתם רק להביא היללא
 יונח בגבת מכש לפי אבל כוותינו רבאד8סק

 איש דהאמורא אע"ג אחד דין עודדשששמועיק
 דידעינן במקום הבשמתא על לחלוקהמל

 הזה בזמן התנא היה ואילו דבר איזהדנשחגה
 כדברי שלא לפסוק יכאק כך פוסק ג"כהיה

 ושיתותב אע"ג בגמי רבא וזמשהברייתא
 טפי לינטורינהו כל מ"ט כוותיה הלכתאשמואל
 היה אילו גנבי דשכיחי בזהור היינועדיף
 חולק בזה ואין כך פוסק ג"כ היי בזב"זהתנא
 והנלע*ד ובד"ת תריי בדברי ועיין הברייתאעל

 1כתבתי

 ניכר וי"א וכר סימן מלמטה והמתעטששם
 שהגא הפירוש חרא וכתבו עכרןשהוא

 ניכר זה שמפני לומר שדוחק במיעיועכור
 עקציה אטם שהוא כיון ובמעשית עכורשההן
 ממאי בזה להו קשיא מאי אדע ולא בערואני

 נ6י להו תקשה לו רע סימן מקודםדאמרינן
 י8ה סימן מלמעלה מתעטש וכן הוא אטסהרי
 אלא סימן בזה יהיה ולמה הוא אטס הרילו
 הנה רוזם נחת הודע בלא לו דאירע כיוןערב
 הוא וכן נ"ר לו ועושין הוא השמיםמן

 שהוא ניכר הנה הודע. בלא מלמטהבמתעטש
 גימ' חנינא דרי עדותו לט יתכן ובזהעכור
 בגרז' ומסקינן ופיהק שגיהק רבי אתשראה
 אלא בזה אשמועינן מאי וא*כ לאונסושהיה
 שום בזה ואין כלום בכך שאין אהעמועינןע"כ
 כרבי קדילק רבא גברא דודאי סרב לאסימן
 אפילו הגון שאינו דבר שום לו אירע לאבודאי
 1 כלום בכך אין בלשונו ז"ל הרי*ף וז*שלאונסו

 שדי דעתו אנינא ואי הרי*ף ע"א י*חדף
 לרבים דס*ל נראה עכ"ל לאחוריהליה
 לייבא יר"שלמי כתלמוד קי"*ל דלקהגדול
 מחזר לשמאלו דגם שם מאמרו תריי(בדברי
 לאחורים רק דירן בחלמודא מבחשר דאיתכיון
 אנינא או דוקא כתבו לא ירושלמי בתלמודוכן

 אנינא 4ך דוקא מבחשר דידן ובתלמודאדעתיה
 תלמוד לגבי דיין כתלמודא בכ*מ וקיטלדעתיה

 י עוד יבהיר ואיכהירושלמי
 סנטרץ על מי ולהניח להתעטף ואסורשם

 בגמי הגוזל רביט גירסת כיהעכ*ל
 ידו להניח והפירחח אחרת גירסא יניולפנינו
 בקיל שהמזמרים כדרך וכהוא ניל סנטרו.על

 לבסם לחייהם על ידיהם שמניחין כימיםעושין
 י גאוה דרך והתזהקיל



ריגתעלרמה כ*ו וטשנה חשף שמש,6ימגיד
 בצבור אבל עצ18 לבין ביט מאיוהניקחם

 למיטרד אתי דילמא טעסא מאילא
 אבל במזיד והא ףל ובחג' עכ"לציבורא
 דרביט נ"ל עכ"ל ציבורא למיטרד אתיבצבור
 מהפאקים הרבה דהנה הלשון שינההגדול
 מחדרים כ"א ביד שמצרן ויוה"כ דברנהכתבו

 ונראה דצבורא לטירדא שכשינן לאוסידורים
 אחנחן מדלא כן ס*ל לח ז"ל הגדולדרביט
 להתיר רשושו יקיל מי ביחיד גם היתראבגמ'
 הגדול רבינו ששינה וזה בא' נזכר שלאבדבר
 לבין בינו כתב ביחיד תיבת במקוםלתתוב
 שכל הגם אנשים עוד שיש כיון אבלעצמו.
 מתוך בפ*ע כנא שמתפלל דמי כיחידאחד
 ג"כ שהוסיף תה היתר. אין ןכ"ו מיוחדחה
 ודאי אין אפילו רצ*ל וכף. דילמא טימאמאי

 מתוך מתפלל שכ"א כגון כגח ספק רקשיטרוד
 נ נקל אסוד' אעפילהספר

 גרסי ובמושיע הרו"ח שיכלה עד ממתיןשם
 לפי הגדול ורביט הרי*ח שיכלהעד
 שכלה כיון הרי*ח נודף עז-ץ אפילוגירסתו
 ריח דהוה ומתפלל חוזר העיטוש ההנוהרוח
 להם נתתי אני וגם וכר מיטמא א"רשם י לקמן ועמ*ש נ"ל עיקר' לו שאיןרע

 כי וכו' אדא ר' וכר טובים לאחוקים
 תט' העון מושכי הוי אמר רב וכו' בזה יעידבר
 נינוח הלכתא דכולהו נ"ל לכולהוהביא

 הטינופת למקום בא ואב"כ נקי במקוםדבהתחיל
 חוקים להם נתתי אני וגם נאמר. ע"ז פסקולא
 לרצון. לו תהיה לא דהמצוה וכר טוביםלא
 עליו הטיטפת במקום לכתחילה בהתחילאבל
 תריי כמוש וכו' בזה י*י דבר כינאמר

 שיש רק צחשה ראה שלא במקוםוכשקורא
 נאמר עלי בדק היא צואה שם שישלהסתפק

 שמדמה וכף. דשוא בחבלי העון מושכיהוי
 כי לבדוק שא*צ באומרו בנפשו הפקרשוא

 1 נ"ל צואה, כאן איןבודאי

 "~ף דואיה אניא ואי המתחיל עיסקאתרמי
 כל כדכתבינן שמאל לצד אוולאחריו

 עכ"ל. הירושלמי מתוך שתם למדנו הדיניןאלו
 ולא הגדול רביט דומע דנה לעיל כתבנוכבר

 דיתן דבתלמודא כיק כירושלמי בזחפסקינן
 חהי" ובחנינת שהשהו רק חיתר נמצאלא

 חשק איט דידו תלמודא דגם תריי ודעתדוקא
 . אי"ה בסמוך הכאר כתושר הירחשלמי עלבזה
 לשמאלו אסור לימיט מותר לאחריואסור לפני וכף רוקק אפילו אמר יוחנן רןשם
 עכ"ל מימינך ורבבה אלף מצדך יפול ההידמותר
 קרי מדקא כך הזא לפי"ז מהפסוק הראיהנ"ל

לשמאלי
 הצד מן מיקרי רזה משמע צדפך

 דידן דבגמ' הא ולפי*ז לאחריו כמווהוה
 שהיה מעשה לאחריו רק היתרא מצינןלא
 דמיקרי לשמאלו ההיד באמת אבל היה.כך
 להשוות דמצינן היבא וכל הצד מןג"כ

 י טפי עדיף ליפלגו דלאהתלמודים
 דהירוושלמי לי אומר לבי מסתפינא לוליאבל

 דידן בתלמודא מבואר שאינו דיןחידש
 דמותר ח"א מותר ולאחריו אפור לפניווהיק
 אבל לשמאלו. דוקא מאחריו הרוקלפתוק
 והבוחר שניל מה זה אסור לאחריו אפיץלימינו

יבתר
 ויש וכו' הרוח וכשיבלה המתחיל פיסקאקנם

 וחוזר המים שיכלו עד ממתין וכו'לשאקל
 וכף נקבים יצרתנו לומר הצריכוזע לאאמהי
 לו רע סימן שהוא כיון דבעיטוש ונ"לעכ"ל
 לומר הצריכוהו )במעשיו( עכור שהחח ניכראו

 שאין כיון רע סימן כאן דאין במיםמשאגב
 רעיריח

 ידיו או בהורו על צהבה איתמר הריעףע"ב
 בתריי עיין וכף. מביה"כמטונפות
 הגדול רבינו מחלק שאינו מהשמתמיהים

 דש נרצה הקטן %י בגדיו תחת שהיהדדוקא
 בדברי שמפרשים וכמו הגב' מדבריעדיאל
 רבינו בדברי הה"ד דהקא בגדע תחתהגמ'
 על צואה קאמרי מדלא מוכיח והלשוןהגד%
 תחת בשרו על כהטמע בשרו על רקגופו
 ידיו או רבינו שכתב מה וכןבגדיו

 הגירסא שלפנינו בגמרא אמת הןמטנפות
 גירסת גם לפרש יש אעפיל מונחות ידםאו

 מטונפות היו ורהט זה באופן ג*כ הגדולרבינו
 וע"כ נגל הטינופות במקום מונחים שהיופיעו
 במטו תחת הגדול רבינו דברי לפרשהכיכין
 בבגדו דבוקה אפ"1 פסק להלן דהרידינא

 1 ע"ששלליטרא



תעלומה כליו ומשאו הריעף שמתו,מימגידריר

 אמדן לא נמי ובד"ת הריעף ע"א י*טדף
 עכ"ל לא בדיריה אבל בדחבריהאלא

 במתעטש לעיל הגדול רבינו גירסת לפיהנה
 )ואפילו הרו"ח שיכלה עד ממתיןבתפילתו
 התפילה דבתוך י"ל כלה(( לא עדייןהרי"ח

 1 כ"כ להפסיקאין

 כנגד אלא תורה אסרה לא רגלים מישם
 נ"ל הרישיון תיבת בלבד הראהיו"ןעמוד
טאס

 בהו כתיב הא וכו' ערום נכרי הריעףעשב
 ראו לא אביהם וערות שנאמרערוה

 לכסות מכאן דלמדו כתבו בתר"י עייןעכ"ל
 המילה ברכת בשעת הנימול הילדערות

 דהרי הללו הפוסקים על רבה הקושיאולכאורה
 עמו ישינים וב"ב בניו היו ראם אמרינןלעיל
 וכו' נכונו שדים לכלל עדיין הגיעו לאאם
 הוו דלא דכיון טלית הפסקת אפילו בעינןלא

 מיקדי לא דעדוה ערוה מיקרו לא ביאהבכלל
 )אך רש"י שכ' וכמו תאוה בכלל כשהםרק

 הוא אפילו סריס דערות לדקדק ישלפי"ז
 בכלל דאינו כיון ערוה מיקרי לא ג"כגדול
 ישינים דבבניו מראיה נגיעה דיקאני וי"לתאוה(
 רק בעיניו הערוה רואה שאינו סייריעמו

 רק איסיר איש וזה ביחד. נוגעיםאיבריהם
 משא"כ נכונו שדים היינו תאוה בכ%כשהם
 תאוה לכלל באו לא אפילו ממש בעיןבראיה
 ונראה החילוק זה שפטו מהיכן ולכאורהאסור

 ראיה בכאן שהביאו הגמ' משיסת זהלהוכיחו
 וערות הפסוק מן ערחמ נקרא נכרי)דערות
 מפסוקים הבואן לא ולמה ראו לאאביהם

 אביו ערו"ת את כנען אבי חם ויראהקודמים
 בגמ'( )עמ*ש אביהם ערות את ויכסווכו'

 דסד*א י"ל אביהם ערות את ויכסו מןבשלמא
 כמו בכיסוי דק בראיה תלוי לא גוידערות
 בו שנאמר מהפסוק ראיה הביא ע*3צואה
 ערות את וכו' חם וירא מהפסוק אבלראיה.
 ליה דניחא וצ*ל דירה להביא היל שפיראביו
 לא אביהם וערות הפסוק מן ראיהלהביא
 דאינו אחר דין עוד ג"כ לנו להורותראו
 הנה סרסו למעד והרי בתאוה הדברתלוי
 בהיה בכלל היה ד"א מסורס נח היהכבר
 ערוה. שפיר מיקרי ראיה לענין אעפ*כותאוה

 %% בא שלא הגם קטן עדות ההיהא"כ
 לכלל בא שלא הגם קטן ערות הה"דא"ב
 לפי"ז ממילא נ4ל. ערוה. מיקרי ותאוהביאה
 ראיתי וכן הנימול קטן בערות להחמיריש

 נכדו בזה מש"כ ]עיין מעשה. אנשיעושים
 על שלום אות בספרו ז"ל ממונקאטשהגהיק
 , )המגיה([ ז' אות ירא ס"ק רס"ר סי' מילההל'
 שיוציאם עד או המטה תחת שיניחם עדשם

 שיניחם עד אי שיוציאם עד בהיפךובגרז'
 כלל למיסר ליל לי קשה הגירסאות לשניהנה
 דכיון הוא דפשיטא מלתא דהא שיוציאםעיד

 לפי והנה יקרא. לא סה"ת הבית מןשמוציאם
 שיניחם עד או שיוציאם עד בגמ'גירסתנו

 שיוציאם מקודם שישתדל דכה~מיענו י"לוכר
 תחת ההנחה על לכתחילה יסמוך ולאלגמרי
 הלבה אין דפסי מאי לפום ז"ל והרי"ףהמטה

 לא זו אף זו לא כדרך תנא הנהכרשב"א
 להניחם א"צ אפילו אלא להוציאם דא"צמבעיא

 1 עוד וצ"ע ודוחק המסהתחת

 ש שיוציאם עד וכו' ס"ת בו שיש ביתשם
 הוא שיוציאם עד בכאן גם וכר.שיניחם

 רבותא דאהצמועינן הנראה אבל יתרשפת
 ס"ת. דמטלטל הגם להוציאם ביותרדמצוה
 לצורך עכ""ז לצורך שלא לריעות אסורתה
 שאכתוב מה ועיין לטלטל ומותר הואמצוה

 . אי"הבסמוך
 ליה מנח אחר בית לו יש אבל ע"א כןדף

 בלשון ז"ל הרי*ף האריךהתם
 לו דאין היכא וה*מ  בריפוא לן סגי דהיההזה
 מן דקדק ז"ל דהרי"ף נראה אבל אחרבית
 )דקעביד ר*א בר למר הקשה זוטרא דמרהגמ'
 ביתא ליה דלית מאן ה"מ מחיצתלס"ת
 דנשמע דטתצמע אדעתאי לאו איל וכו'אחרינא

 לבו אל שם לא שהוא דק מקום מאיזה הדיןזה
 ונראה זה. נשמע מקום ומאיזה פירש"יוכן

 אסור ס4ת בו שיש בית מהברייתא זהדשמע
 על יתר שפת והוא וכף שיוציאם עדוכר
 הס"ת להוציא שאפשר דבמקום לומרכרחך
 וגרב להוציא ומהשב תקנה שום מהנילא

 הגש כמנכ"ל לטלטול חיהצינן דלאמשמיענו
 לבי נתתי לא אדעתאי לאו אשי רב ברמר



רטו תעלרמה כאס כאד, כאב, )ס" 8רא*ש שמתו, מימגיד

 מה ועיין לטלטול חושש התהי ום ש.שקדח
 כליו וטשאי ברי*ף ע"א רןדף י תריי בדברי להלן עודשאכתוב

 מחיצה % עחטה ס"ת המתחיל פיסקאתריי
 נ"י הרב למורי נראה הכי ומשוםוכו'

 בית ורצ*ל קתני לצדדין וכו' דברייתאוכר
 עד המטה בו לשמש אסור ס"ת בושיש

 כלי בתוך כלי שיניחם עד ותפיליןשיוציאנו
 מה שפיר היטב ג"כ יונח ובהכי עכ"לוכר

 לאו זוטרא למר אהבי רב בר מרשהשיב
 שיש כהטמע לבי. נתתי לא ופרשתיאדעתאי
 וברייתא ביחצנה מקום מאיזה הדין זהלדקדק
 זוטרא מר עיצלת וגם לזה לב נתן שלארק
 דאמר אימר כריב*ל כמאן לו שאמר לפלאהוא

 נידנו. כריב*ל לאו דאי דסהטמע וכר.ריב*ל
 לפי אבל כלי. בתוך כלי סגי לברייתאהרי
 למר זוטרא מר דהקווה נידוי הנ"ל תריידברי
 עחצה טואתה כיון כריב*ל כמאן אשי רבבר

 שבקת ולמה כריב*ל ס*ל כרחך עלמחיצה
 ע"כ כריב*ל כיחיד ועבדת )סתמית(ברייתא
 אדריב"ל פליגא לא דהברייתא לךדסבירא
 בת"כ כלי התירה הברייתא הרי קשהוהנה
 לצדדין דהבריית*א לך דסבירא כרחךעל
 שיניחם עד ותפילין שיוציאנו עד ס"תקתני
 מצריכה הבריתא הרי יקווה עויין והנהוכו'

 ע"כ במחיצה ליה סגי וריב*ל הס"תשיטמא
 אחרינא ביתא לו באין מרירי דריב*ללומר

 לו חרש במחיצה סגי לא לו בישובשמתא
 ביתא ליה אית הא מד זכז' כריב*לכמחן
 לאו אהדי רב בר מר לו השיב לזהאחריש
 בברייתא הזה לדקדוק לב שמתי לאאדעתאי

וריבתי
 במקום דוהרי לרני נראה ברוטש כיבסימן י כליו וטכנאיהרומש י ודו"ק

 אינו אם אבל וכר להסתפקשראוי
 עכ"ל ולהתפלל ולברך לחזור ה1*צ וכו'מקום
 יורט והמעדני ביאור. ובלא מיותר לברךתיבת
 אץכ להתפלל לחטר ושא*צ כיון דה*קמישבו
 שם של הברכות הטום הגא האיסורעיקר

 הום בלא התחנונים לומר מעה41כומלכות
 נרצח ולפירו יץ*ש. בידו יבאה מיומלכות
 נפש בעל בן לעשבן דמהראף דמשמיעטלומר

 סיום בלא התפלה טסח לומר ע"עהמחמיר
 שיוו בכ"מ נ"ל במ"א כתבתי ואניהברכות
 רחמנא בריך יאמר ברכה ספק חשש אייהלאדם
 חשש בזה דאין דנראה דעלמא מלכאמאריה
 מרן דברי בפשט ומיהו השם הזכרתאיסור
 )ומהביא דהר*י י"ל ולהתפלל לברך מ"שהרא*ש
 דוהינו בדכות מענין גם שם מייריהרוטש(

 ראוי היה שלא במקום הנסנין ברכת בירךאם
 צואה ראה ואב"כ צואה שם יש אםלהסתפק

 נהנה בזה מיקרי ולא ולברך לחזורא"צ
 : נ"ל פשע. שלא כיח ברכה. בלאמהעוה*ז
 הא כלומר ישה*ה. תני כ"ג סימןהרשרש

 כוונתו עכ"ל ישה*" ירחיקדקתני
 הבשמתא משבש אינו ע"כ אלא קאמרמדלא

 י בגמרא וכמ"ש אותה מפרשרק
 וכר לקראת הכוין שנאמר משום כעדס"

 הנקבים. הכנת על זה דרכיונ"ל
 מלאכת י"ג כ"ח ביחזקאל שנאמר מהע"ד
 לשון הרי כוננ*ו הבראך ביום בך ונקביךתפיך

 הנקבים אצל בסמרהכנה
 לעמיד בא שאתה  בשעה נקביך שמורשמ

 כרואתה נקביך שמור ובגמ' לפניבתפלה
 הפירוש לכאורה והנה לפני בתפלהעומד
 יפיח שלא א"ע יעמיד בתפלה עומדכשכבר
  וכהכונה לה אסברה ז"ל והרא*ש פירש"יוכן

 קודם היינו וכר לעמוד בא שאתהבשעה
 התפלה בשעת נקים שיהיו אותם להכיןהתפלה
 כאשר ולא וכו' תלך כאשר בפסוקוז*ש

 י ז"ל הריעף טונת וכיה וכו'.תעמוד
 ראו ואמרה ונטלתן אחת זונה ובאת כעזס"

 ונטלתן אחת זונה ובאת ובגמ'וכו'
 ובאה וברי*ף וכו' ראי ואמרה לביהמ"דובאת
 דלכאורא נראה וכר ראו ואמרה חכמיםלפני
 זכדאשכחן שהיה מעשה כעס רק לגזוראין

 שהיה המעשה והנה המסומר בסנדל ס.[]שבת
 וס"ל המדרש לבית ובאת המדרש לביתסמוך
 שיש מקום בכל "דין דהוא ז"ללרי*ף
 שלא לגזור יון חכמים לועד סמוךביה"כ
 זלל והרוחש לרה*ר הסמוכים בחוריןיניחם
 כעין דוקא המו בכ"מ דגזרו וס*ל כ"זהשמיט
 היל שהיה מעשה כעין דוקא דאי שהיהמעשת

 י לבארלתבת



תעלומה ע"א 3"1 דף השחרבאלתמגידרטז

 תמששי וכר. נשנה כשהוא תניא כקטס"
 אשת ז"ל הרי*ף השמיטלמה

 כליו מקשי וגם בגמ' לה וכדאוקמינןהבכפתא
 כאן וכף סימן בתפלתו המתעטש לפטסין י ביה העירולח
 פירש בקול. מפיח פירושימלמטה

 מלמטה הדש הכונה מתעטש אם בקשהבזאת
 הפחה אחר במקום כמו ולא מתעטש קראולמה
 רוח מוציא הינו הפחה פירש"י לזהמפיח

 מבית חוץ להרהר מותר בכ"מ מ"בס" י בקול דוקא ומתעטש קול.בלא
 בדוח הרב וכתב וגיה*כ.המרחז

 עיץ וכף בהם ללמוד אסור הלכותיהואפילו
 להרהר מותר אם נסתפק הנה טה*קבספר
 היאך לידע ולביה"מ לביה"כ הצריכיםההלכות
 חזאל דברי על יעבור שלא לידעמאיסורא לאפרושי כמו דהוה שרי ודאי דוה ונ*ללהתנהג
 במה ועוץ עידנא וצדדין וקינוח גילויבענין

 שהתנא מה הטמנה על בחיבורישכתבתי
 )עד רגלים מי אצל יקרא הלא בסנונההחסיר
 ברמז דק ורמזה מחסרא( חסורי לומרשנצטרך
 אין הזמן באותו הנצרך הדין דגם גזה לטהורה

 , ותבין עי"שללמוד
 המילה דלתיקוני כיוו נראה יגם ניבסי'

 מחניך והיה שפיר ביה קרינןקאתי
 בו. הכל בשם הביא בד*ח 5יי עכול וכףקדוש
 בן דהיינו לביאה רויי כשהנימול תלוידהכל
 ועיף לכסות צריך אז גר בין ישראל ביןט'
 נקרא נכרי שערות ראיה מלהביאו בגמ'מיש
 הביאו ולא ראו לש אביהם וערות הפ' מןערוה
 ערות את וכף חם וירא המיקדם מפסוקראיה
 לא אגיהם וערות מן והביאו י"ל הנהאביו
 תליא לביאה ברשיי דלאו דנידוק היכי כיראו
 יקל אעפי"כ ומיזע מ*ד להד נח נסתרס כברא דהרי ערוה נקרא סרית ערות תופיתמלתא
 ובין לבושה ראוי רואינו גדול בין חילוקדיש
 ואעפעף בתיה לכלל עדית הגיע שלאקטן

 קטן בערות גם להחמיריש
 לתפלה וכן ברליף לתפילין וכן נסוס"

 לפרש הוצרך למה תרייותמהו
 הרישש דמען שראה מקרש חמורה תפלהוהלא
 תחנו לתפלה צן הריצף דברי מפרשהיל

 לחבריו אתות ד רתוק בעינן תפיהןלהנחת
 לתפלה בעמים כמה ונמצא לפניו עיניוומלא

 , תפיליןהגעו
 ע"א ב"ו דף גב' רפרק

 מאי כפי לדעת אחשבה השחר תפלתמשנה
 תקנום תמידו כשגד תפילותדקיי*ל

 תעשה האהד הכבש את בקיר כתיבובתמיד
 כלנשנא הבקיר תפלת תנא לא למהבבקר
 אברהם הנה תקנום אבות למ"ר וכןוקרא
 אברהם וישכם ביה וכתיב שאחרית צלותאתיקן
 עמידה ואין וכו' עמיד אשר המקום אלבבקר
 על בחיבורי בזה כתבתי והנה תפילה.אלא

 י*ח דיוצאין בזה לנו הורה והתנאהטוינה
 מן המצוה הגם ואילך השחר עמוד מןתפלה

 שמש עם ייראוך כדכתיב החמה בהנץהמובחר
 עוד ונ*מ השחר עמוד מן מתחיל זמנהעכ"ז

 לצאת מהראוי אינו שוב ואילך השחרשמעטוד
 זמן דכשמגיע בזהר ועיין תפלתו קודםלדרך
 אין שוב העליון היחוד זמן הוא הנההתפלה
 ו בקשות( שחרי )החט דהדיוטא מיליןלהינים
 לטה אבל בגמ' מבואר זמנו הנה המנחה.פלג

 דידוע מה  עפיי ניל המנחה פלגקראוהו
 תחת אשר עולמות שיי בענין זול מרןבכוונת
 בתפלת המאירים והם מימין ר*ז אורהכסא
 מתחילין )וע"כ מימין אברהם חסד איתערהסוחר
 אדון התפילה קודם והשבחות הברכותבסידור
 והנה סתר אין ובגיט' ר*ז אור בגימ'עולם
 הדינים ומתמתקין הרון על שולט ההאהחסד
 דמגחה דצלותא בשעתא והנה נ"ל.ג"כ,

 מנין הכסא משמאל עולמות הק"גמתעוררים
 ש6בטלין עד שמתגברין לומר וחלילהמנחה

 ע*כ במקומם ומונחים מתעוררים רקהחסדים
 מבתה. החשת תפלה נקרא זה דלביבורנ"ל
 אסרו זה ולבעבור נ"ל. במקומה. מנואהלשון
 אקא כי הדבר הבן המנחה חצי המנחהפל"ג

 בשעות מיוחד זמן קביעות היינו קבע להאין יודעי והשסי לפוחןלי
 יעקב תצה בגמי כמ"ש רשות הואבי
 יחשב תם איש ויעקב ערבית תפלתתיקן
 חשוך רא*ש אמרת ליעקב אמרה ותהואהלים
 * אי"ה יתעשש המד לה מוגבל נטן אץ עכבסויף



ריזתיומה עלא כץ דף משנךשמאמגיד
 תפלת לשה התנא קאמר בכהת ההספיןרגל

 המנחה תפלת הערב תפלת הסיחרתפלת
 נהאה מכאן מוספין. חרי אמר בטוסףמשאטב
 מ"ש בפ' שפסק ז"ל הריפף לדבריסייעתא
 תריי עלה וכתבו נדבה מוסף מתפלליןשאין
 ובקשה תפילה נקרא לא מוסף דתפילתמשום
 השלומי היא דק התפלוה כשאר נפקע עללבקש
 זו לסברא דקשה ועמש*ש המוספיםקרבעת
 יהרכם בקשות יש מוסף בתפילת גםדהרי

 ייצא דטהעמיענו י"ל וכר בשמחהשתעלינו
 באומרו רק ותפלה בקשה בלא גםי"ח

וכשיבנה
 ביהמתי

 . היום מוסף את לפניך נקריב
 שבת מוסף דומה דאינו רבים לעיוןמךספין

 וגם סובים ימים ומוספי ר"חלמוסף
 וגם חלוקים, קרבעת כמה יש אחד יוםבמוסף
 דהוה דיק חידוש בזה משמיענו דהתנאי"ל
 הראותנים מנהג ויהיה כחשן מהראשוניםכמה

 חול של ברכות י*ח דר"ח במוסףלהתפלל
 פצח בתא' )תקיז מהירושלמי להופיכחי

 כל מוספים ושל התנא אמר ולפרוזובמרדכי(
 דר"ח מוסף ביןהיום

 שמתפלליי
 ברכות יצח

 1 ויו"ט שבת מוספיבין

 עכ"ל חשכה עד הערב עד בדצהרשש
 ביה. לס חידש מה ידעע לאלכאורא

 התנא אמר לא למה קוצה דיצה לפרשונראה
 לומר כרחך על הכוכבים צאת עד ש ללהעד
 שנתכסה שמצוא ערבב מכי החע הערבעד

 תה המנחה תפלת זמן עבר שוב השמשמאור
 המאיר האור שנעדר ההנו חשכה ערדנקרא

 קרא ולחשך יום לאור אלקים ויקראוכדכתיב
 שקיעת עד רק המנחה דתפלת תריי וכ"כוכו'
 נפסל התמיד קרבן של הדם דגםהחמה

 , רשיי בכוונת שנ"ל מה זה החמהבשקיעת
 חשי השפת וכו' השחר תפלת באהתוטי

 כל מאפין דומן וי"ל וכר קתנילא
 להתבונן ורע עכ"ל וכו' מיסחרית אפילוהיום

 דודאי דס*ד וי"ל לה קארי מה להודקארי
 חצות אחר עד רק כשד אינו המוספיןתפילת
 המנחה תפלת התצא הקדים למה יקשהדאלת*ה
 דתפלת משום ~מר ע"כ הממצפיןלתפלת
 חיכי כי וא*כ הממספין לתפלת מוקדמתהמטתה
 חיא שפירוש איום טל המואוין תפלתיקושי

 כן ליתני ה"נ היום סוף עד זמנהמהתחלת
 תפילת רק כן דאינו תירצו ע"כ המנחהבתפלת
 תקשא לפי"ז מכ"כ היום מהתחלת הואהמוספין
 לתפלת המנחה תפלת התנא הקדיםלמה

 תפילת מקדים ולהכי סימו וציההמלספין
 תדירה שהיא סהעום המוספין לתפילתהמנחה

והבן1
 אפילו היום כל הוא שספין דזמן וי"לבחשד

 להקריב יכול קרבעת שהרימשארית
 למיסר היל עכ"ל וכר. התמיד אחרמיד

 כשר ג"כ לתמיד מוספין הקדים באםרבותא
 דמלתא קושטא אבל קדימה. מצות רק ב"הדאין
 הנה קדימה מצות כשמקיימין אפילוקאמרי
 ותיכף התמיד מקריבין השחר בעלותמיד

 מוספין: להקריב יכולץבסמוך
 והאמר לא ותו חצות עד עלמא וכחיגמ'

 וכון התפלל ולא טעה ובר מריר'

 דוקט טעה מרי ר' דהרי קושיא מאילכאורא
 לומר ודוחק בלכתחילה מיורי וסהענתיעקאמר
 קמיירי דיעבד משנתינו ע"כ דהרי ליהדרשה

 לבעבור דהרי בהנץ כותיקון בעיהדלכתחילה
 המצות בהקדטת שמדקדקיו להו קריע ותיקוןזה

 אפילו ודאי אדם בני לשאר אבלבזריזות.
 מדברי ידע דהמקשה וי"ל מאחריןלכתחילה

 כל מוספין ושל בפיסקא לקמן שאמר יוחנןר'
 ושל דקתני הא א"כ פושע ונקרא אראהיום

 ר"ןא וא*כ מחרי קא בדיעבד היום כלמוספין
 1 נ"ל מירי קא בדיעבד ג"כ הציחרדתפלת

 יהבי חצות עד ואויל מצלי יומט כולישם
 לכאורא וכו'. בזמנה תפילה שכרליה

 להתפלל רשאי אינו ואילך דמחצות לשעתה"ל
 מוכח וכן קודם. מנחה שיתפלל עד ונחריתשל

 ב' במנחה מתפלל מרי ר' מימרת שלהלשון
 מנחה של מתפת דמש*ה היא דשא וי"להבן
 שכר ליה יהבי המנחה דתפלת משוםקודם
 שכר ונחרית תפילת מוואזת בזמנהתפילה
 , ליה יהבי לא בזמנה שכר ליה יהביתפילה
 וכר ואצת וכר התפלל המא מעה בדיהתוס'

 רשות ערבית תפלת דאמרית האוי"ל
 איחר אם ומיהו וכו'. אחרת מצוה לגביהיע
 מובע אית התוס' דברי קרפור וכו' המנחהעד
 הדין חה~ס' כתבו למח להתבצק היעי מןוגם



תעלרבחה ע"ב ברו דף השחרתפלתמגידריף

 בשחרית גם פש ושיקא ערבית בתפילתהוה
 התוס' קונכית דהיה ונראה כן הדיןומנחה
 עלט שקיבל דכיון הריעף כמ"ש לתרץיש

 הנה יום. בכל שמתפלל היינו לחובהערבית
 והנה כנדר( דהוה דרצ*ל )ונ"ל חובההוא
 תפילות ב' איחר אפילו הזה הטעם לפינראה
 מעריב תפילת בזה וחמור הנדר. לשלםצריך
 אבל הוא נדר דמטעם כיון ומנחה שחריתמן

 הרא*ש וכמ"ש לסברא זאת ס4ל לאהתוס'
 חובה ערבית תפילת דבאמת תירצו ע"כותר"י
 גם ולפיז אחרת. מצוה לגבי רשות שהיארק

 אין קצב תפילות ב' איחר אם ערביתתפילת
 תפילות באינך הדין וכהוא כמו תשלומיןלה

 1ודוק

 מכאן וכף יומו עבר מעים בזה ואיןגמ'
 מפאנו הרמ*ע למ"ש ראיה קצתיש
 הקרבנות כל לשלם צריכים נהיהדלעתיד
 עבר משום בזה ואין גלותינו ימי כלשבטלנו
 1 מזה עוד ידובר ואי"ה קרבנו בטליומו

 אם בעי לא וכו' להו איבעיא בדיהתוס'
 וכף מוסף תפלת התפלל ולאטעה

 12אר אבל וכו' הקרבנחץ את יקרארהאיך
 דמש"ה עמיטל עכ"ל נינהו דרומיתפילות

 חסל רק המוספין תפל*ת התנא תנאלא
 1מוספין

 עבר וכבר הקרבנות את יקרא דאיךבאטד
 ודאי ד"א מובן איש הטעם זהוכו'

 הסמוכה בתפילה כשכופלים תפילות בשארידגם
 בלשון רק הועברה תפילה בלשון אומרהאינו
 מנחה התפלל לא אם היינו עכשיו שהיאתפלה

 ח1% של ב' בערבית מתפללבשבת
 ק"ש שביטל זה לתקון יוכל לא מעותגמ'

 מעניצא כן דרש וכף תפלה אווכו'
 כל חת דאיתי כתיב מיניה לעילדקרא

 הבל הכל והנה השמש תחת שנעשוהמעשים
 ומפרש וכף. לתקון יוכל לא מעות דוחורעות
 השמש תחת נעשים אשר המצות מעשה עללה
 אמר לא )ע"כ ושקיעתה השמש בזריחתהיינו
 הבל הכל והנה ותפילה. ק"ש השמים(תחת
 בהבל תלוים הללו המצות היינו רוחורעות
 רצון וצינו רו"ח ורעבות הדיבור הואפה

 כונה ומחשבת דיבור 8ריכי7 סיהמחשכה

 אם לתקון יוכל לא מזמת אה*כ אמרוע"ז
 וחסרון לפרה? יש דלפ"ז תפילה או ק"שביטל
 מצוה לדבר חביריו שנמנו להמנות יוכללא
 שזה וברכו קדושה לומד בצבור להתפללהיית

 קשה הש"ס שמקשה הקושיא גוף עלוהנה י נ"ל כן עשרה במנין להיותצריך
 לא מעוות דבברייתא לתרץ יכוליןהרי

 החסרה התפלה השלים בשלא מיירי לתקןיוכל
  בתפילה במומשלים אבל הסמוכה.בתפילה
 אפילו מיירי דע"כ דמקשה ותל תיקןהממחכה
 דומיא דהרי לפניו סמוכה תפילה עדיךכשיש
 תשלום דין מצית לא ובק"ש קתני.דק*ש

 שתים שבת בליל מתפלל וכו' טעה גמ'עשב י ודו"ק הסמוכהבתפילה
 כמו שבית ש"ל שתיים אמר לשיכפל

 דנה כהוום חו"ל ש"ל שתיים בסיפאשאמר
 של הברכות מתפלל דאינו הוא דפשיטאמלתא
 המחויבות התפילות אפילו והרי בשבתחול

 מפני האמצעות הי"ב להשמים תיקנובשבת
 בסיפא גם דלוג נראה בתוס' ומישהטורח

 בקמייתא אבדיל דלא דכיון למימראשם י ח% שלשתים
 ליה ומדורינן דמי צלי דלאכמאן
 אם אמר הרי כך הוא הרומיא יכרודמינהו
 עלתה לא בשממונה הבדיל ולא בשניההבדיל

 בפירחח אותה התפלל אפי' כהגמע הריאיונהלו
 כזאת תהיה ולמה שבת מוצאי תפילתלשם
 אותה מחזירין בה הבדיל דלא דכיון צ"לע"כ

 ואעפעף בקשיא ליה סלקא והנה וכף.ורמימזו
 דמיידי לתרץ דיכולין כן הפוסקיםפסקו

 הלח בשניה הבדיל תפילות ב' סתםבהתפלק
 דהשניה דעתו גילה הנה בראשונה.הבדיל
 ממילא שפירש"י וכמו ערבית בשבילההא
 לשם הד*ה?וגה התפלל בפירח? אם נדאהלפ"ז
 בהזניה ומהבדיל הגם לתשלומין ודשניהערבית
 1 נ"ל לה עלו בראשונה הבדילהלא

 ב,. ערבית מתפת וכד טעה בדנהתוס'
 נראה עכ"ל שבת מוצאי שלדהייה
 1 חו"ל שצל תיבות בבריתאדל*ג

 וכף מהוגי לא אמאי תימא קשיא בדנהתרם'

 כאיתה הפוסקים דפסקו מהלפי
 צריכין זה בלא וכף בשניה דהבדילהברייתא



תעלוליה חךג ע"א כ"ז דף השחרתפלתמגיד
 הש"ס והמסדר כסטי"ל דברייתות רומיאלתרץ
 1 פשוט לדבה אצלו דהיה לתרוצי דה2לא

 הוא שזה קבלתי תקנום אבות תפלותגמי
 דאווני"ן בלשונית נקראת שהתפילהמה

 התפילה לדיב"ח גם הועפ"כ תקעם אבותשם י אבותינו תקנת מן היית ושבינן לשוןהוא
 האבות שפסוקי הגם מדרבנןהוא
 מ"ע מיקרי לא עכ"ז בתורה מבוארשהתפללו
 הש"י מפי האבות שנצטוו מה דקמדאורייתא
 קיים ושבדהם תהומין קבע שיעקבכשמפכחן
 ועירובי תולדות( )במדרש חצרותעירובי
 הדמב"ם ודעת מדדבנן הוא ואעפ"כתבשילין
 מפסוק מדאורייתא הוא יום בכל אחתדתפילה
 סידור לה אין אבל לבבכם. בכליעבדו

 בכ"י מהש"י ולבקש להתפלל דקמדאורייתא
 ומברייתא דדיב*ח תיובתא תהוי נימאשם י לו המצטרך דבר איזהעל

 די"ל דריב*ל תיובתא הוה לאהראשונה
 כריי הלכה כהנא א"ר התם שם כ"זדף י לדורות ולא תקע לעצמםדהאבות

 הכא כוותיה בבחירתא ותנןהואיל
 ר*כ הלא הספק מקום מאי לכאודא עכ"למאי

 כוותיה בבחירתא ותנן הואיל אמדבפירוש
 הלכה ורבים יחיד ודאי זה דבזילתמשמע
 ללא השתא דמסיק מאי יקווה וכןכדבים.
 קשה וכו' כמר יעבד וכר הלכתאאיתמר
 כדבים הלכה הלכתא איחמד דלא כיזבאדדבא
 ור"י ר"מ א"כ ר"מ הוא דה"י ת"ק סתםוא"ת
 כיון נאמר אם הספק דמקום ונ"ל כר"יהלכה
 הואיל השחר( )בתפלת כרעי דהלכה ד*כדאמד
 דלא מאי אבל משסע כוותיה בבחירתאותנן
 יחיד לכללין הנידין כוותיה בבחירתאתנן

 יר' דחזינן כיון דילמא או כדבים הלכהודבים
 שעות ז' עד במוסף ס"ל בברייתאיהודק
 ס"ל דלא מעים במשנה הביאו לאורבי
 רבי דהביא מה משמע התוס' וכמ"שכוותיה
 המנחה בפלג גם וא"כ כוותיה הלכתאבמשנה
 סברא שיש כיון לפי"ז וא*כ כוותיההלכתא
 איתמר דלא השתא מסיק שפיד ]ולכאן[וכאן

 1 הבז וכו' כמר דעבד וכו'הלכתא

 היודע ותוס' ברשיי עיין רבו אחורי ולאע"ב
 מתפש כשרגו יבין מטי ולא מסימסוד

 ואינו מקבל הוא אז השכינה לצד פניווהופך
 לאפסרו יבין לתלמידיו להשפיע אזיכול
 ואשר לפניהם יצא אשד בפסוק מ"שועיין
 הואי תמד"ה בצד אמר עולא אחא כישם י ותבין אגדות[ הקדוש ]בספרו לפניהםיבא

 כי המקום ולסיים לומד היומקפידן
 שאמר מקום בזהר אמדו וגם לזכרון טובהוא
 המקום אותו אל בא כשהאדם ד"ת צדיקאיזה
 הצדיק אותו נשמת מתעורר אזי הד"תומזכיר
 הרשימה שנעשה במקום לכאן המקום אללבוא
 שעשה במקום דהה"ד י"ל חינה תודהמהבל
 מקפידים היו וע"כ למגמעה הלכה צדיקאיזה
 הלכה צדיק ע"י שנעשה המקום בפרטותלידע

 תפלת כמנד קבע לה אין מאי אלאשם ילמעננה
 לה אין לפרש נראה עכ"ל רשותערבית

 מקום לקבוע מצוה חובה תפילת דהנהקבע
 מקום דקבע אברהם אצל כדאה2כחןלתפילתו
 רשות ערבית תפלת משא"כ והחריתלתפילת
 במשנה מ"ש תבין ובזה מקום. קביעותא"צ
 א*ל וכו' בכניסתו מתפלל היה הקנה בןר"נ
 התפילות מן הוא אם היית זו לתפילה מקוםמה

 מקום קביעות וצדיכין היום לחובתהמחויבות
 1 והבן בקווה סתם הואאו

 וכו'. תריסין בעלי שיכנסו עד המתןשם
 הקליפות נגד נלחמין התודה פלפולע"י
 בסייפין בגירין בקשתין בת"ז וכ"הוסט*א

 ואימליך אזל ביתי באינשי ואימלך איזילשם יורותחין
 להזכיר מהראוי שאינו לן נשמעבדביתהו.

 בית"י. אינש"י אמר ע"כ אהבתו שם דביםבפני
 קבלתי והנה בדביתהו. ואימליך אזילובאמת
 לביתא מעים הוא בדביתהו וחוימליךדאזיל

 הוא הנה בתורה האמודה )לעונהבתוספתא
 ושטירדת הנשיא ועונת שלק הפנאי כפילכ"א
 שנים. לשתי אחת רק מחויב אית עליו(הצבור
 דשות מבלי ספן יעורה לא חמר קיי"לוהנה
 יכול היה לא ראב"ע גם זה ולבעבורהאווה

 בהגהת ]עיין רשות. מבלי נשיאלהתמעת
 דבש היערות בשם זה מביא חוזתמהד"ץ
 מחדש הנשיא שעונת אדד*נ בשם מביאושם
 שפיד ניחא הכי וסימום משמגיה([לחדש



תעלומה עמא ס"ה דף השתרתפלתמגידרכ

 מצות משום הטי ההמלכה דמעםנכיון
 בפירוט זה להזכיר ארץ מדרך היה לאעונה

 נזכר איט ת"ח לעונת תראה והריבביהמ"ד
 שיסף המהרים וכתב העונות בזמניבמשנה
 שלשים ובניה*ם מניקות גמלים כתיבדהנה
 הזכרים ההנו בנאיה*ם בניה"ם חז"לודרסת
 הכתוב פרסמו לא  בתשמיש צנוע שהגמלולפי
 צנועין הם הת*ח להיות דבשנה התנא גםע"כ

 ולפיז עונתן. זמן התנא פרסם לאבתשמיש
 ביתא אינשי ראב*ע אמר למה לך דעאתה

 י צניעותבדרך
 ביום בו דאמרינן היצא וכל ע"א כ"חדף

 ב"ו סתם קראתם הוה טמאההוא
 למען זומא בן מפי שנדרש יום היינוביו*ם
 וחיך ימיי כל מאמ*צ צאתך יףם אתתזטר
 דרש יום שבאותו שם והרעיב שפירש"יוכמו
 המשנה על בחיבורי מ"ש הטין זה. מקראב"ז
 דכיון לראב*ע שנעשה הניסים מענינישהוא
 בלילות יצ*מ סיפור של הלזו ההלכהשהיתה
 ולא אותו שואלין היו אם הצה בספק.תלויה
 נאה למי לומר יכולין הט אז לומר יכולהיה
 כל להשמיע שיכול למי י*י גבורותלמלל
 בו ע"כ )המגיה([ 1 יג בהוריות ]עייןתהלתו
 עוד הר43ש זה מקרא ברבים ב"ז דרשביום

 איזיל הוה חיכי הואיל ר"ג אמרשם י נאהדבר
 שלא כשראה רצ"ל לרויואיפייסיה

 כמותו הלכה לקבוע מלתא ליהאיסתייע
 כמותו הלכה שפסקו לריי מלתאואיסתייע
 הלכה עמו וי*י בו בשמר דוד אצל חז"לואמרו
 לר** מלתא שנסתייע כיון א"ב בכ"מכמותו
 והכי הואיל אמר ע"כ עמו י*י כרחך עללהלכה

 1 נ"ל לר*י' ואיפייסיה איזלהוה

 כי אמר וכף מגירסיה תליש הוה כי ר"זשם
 ואקביל מקמייהו איקום אז רבנןחלפי

 גדול דבר לי ניחא זאת הנה עכ"לאגר"א
 כרגע למתבטל רצה לא וירא שר'משמיענו

 ולא מגרסיה חליש הוה כי וע"כ העבודהמן
 מ"ע לקיים ישב עכ"פ אז ~מור. יבולהיה
 ואקביל מעטו התימא תגדל חשת אבל זקן.קימת
 8דפ לשבל עבט עבד שר*ז סיד וכיאגמיא
 נאמדים דברתה ]בספרו שממשח? מה עפ"יונ"ל

 נ"ט( עמוד חץ בירהילם מהדשומהנדפס
 הסהשסהשין כעבדים תהיו אל המשנהוהמגיה([

 ע"מ הרב את המשיהוין כעבדים דצו אלאוכו'
 עליכם.  שמים מורא ויהי פרס לקבלשלא
 שיטמת מה לבאר ושתדלו המפרשים כלוהנה
 הוא מה וגם הרישש אל דמתניתין בסיפאיש

 מס' כל הלא עליכם שמים מורא ויהיהכונה
 היראה מצות נהנה "גא חסידים סרטנתאבות
 דהסידי ממילי ולא היא מדאורייתאמ*ע
 אסור דבר שבכל טן ]תענית משדביל עפ*יופי'

 דבתיב מעשר במצות רק השיי אתלנסות
 טעם איזה קט כמעט ולהבין בזאת נאובחסני
 השיי את לנסות אסור דבר בכל דהנה~בר
 מעשר משא"כ פרס לקבל ע"מ עובדדהוה
 מעשר מצות שע"י וכי ליראה תלמדלמען וכי תעשר עשר בתורה הועכר מבהגרהנה
 למשכיל מובן )והדבר יראה מצות אל האדםיבא

 תשים שום שמים מלכות מדת הואהמעשר
 מלכות מורא עליך אימתו שתבא מלךעליך
 ומחויב מותר זה והנה ומלך( בני י*י אתירא
 שכרה פטר כאשת במצוה האדם עלהדבר
 פרס לקבל ע"מ לעבוד מצוה הנה היראה.הוא
 למען שכר ביה דכתיב במעשר ע"ככזה

 נא ובחנוני הנביא אמר הנה ליראהתלמד
 וירא ביה דכתיב ביעקב תמצא וכןבזאת.
 נדר הנה וכו'. הזה המקום נורא מהויאמר
 טצא הנה לך אושרנו עשר לי תתן אשרוכל
 יראה הוא שכרה אשר כזאת מצוה מזהלנו

 ע"מ כזאת במצוה לעסוק האדם עלהחיוב
 אל המשנה לפרש שיש וזה כזה. פרסלקבל
 המשמשין כעבדים הוו אלא וכו'. כעבדיםתהיו
 ויהי )אבל( פרס לקבל שלא ע"מ הרבאת

 עליכם בחיוב הדש זה עליכם שטיםמורא
 שכרה פטר מצוה ע"כ טו"ש להשיגלהשתדל

 לקבל ע"מ בה להשתדל מצוה היראההוא
 דהנה רמז דברי בכאן גם נבין ועתה כזה.פרס
 זקן פני העדרת תקום שיבה מפניכתיב
 מביא שהחרדים ]לפלא וכו' מאלקיךויראת
 באגרא קרט והירושלמי. המד"ר בשם זהענין

 ביהר ע"ז תשמרו )המו*ל([ שמיה שתדפרקא
 איאסף קא המש יקירתא ויקנא חמי קאמאי

 אה"צ 18מרו לפרש דכא פה נהאה עיששמקמיה



רכא תעלומה כליו וטשנה הריפף השאר,כפלתמגיד

 החשת המצוה כשתקים רחל וחלקיךויחסם
 לך תבא מבלקיך ויהאת אזי והידורקימה
 היא  שכרה הזאת המצוה גם א"כ היראהעי"ז
 השקיטל מקמיחי איקום אריז ע"בהיראה

 1 הדבר הבןאגמיא

 היא סטלה וכר זימנין ארבעין מיניה תפק4ם
 קבלת של יום ארבעים כנגדלזכירה
 תפילת ע"ב כ' דף כליו* וטשאיהרישף יהתודה

 י העדב עדהאנחה
 עד המנתה תפילת המתחיל פיסקאתרמי

 אלא וכו' צה*כ עד לפרוט איןהערב
 דגם רששי בפידוש עמא וע'. שקהיעד
 עד אלא אינה מטחה דומן כיה רשייכונת

 ה ל גו מ ת ח כ ו ת ן א כ מ ושיא
 חף דסץ קמ על שאכשלמאחרים
 יש העם % עתה מואק של אבלשם י ההפטמם דבף על יחתןלא
 ומל %ף  צר י  תפלת לטישש"ט

 לשחרית קים מוסף תפלת התפלל ראםלפיט
 %ן קדימה משות שביטל אלא י*חיצא

 4 נגל בקרבטתובביהמ*ק

 התפלל ולא טעה המתחיל פיסקאתרתי
 וריי וכו' ז*ל בה*ג ותירץ חנףערבית

 ז*ל אלפסי והרב תן' בע"א מתרץ ז*להזקן
 מדבריו ונראה לקמן בפרקין שניהםכתבם
 עישש וכף ז*ל בה*ג תירוץ על יותרשסומך
 ז*ל הדילר בדברי נדבר הסמוך בדףאייה

 4 ז*ל הריף בדבריהנלעקד

 למיהדר בעי הלכד השייף ע"א כקאדף
 לאקדומ*י כדי אחריתיצלמי

 ז*ל התוס' עכ*ל. בריפוא שעתיהחוב*ת
 דכתבו הא על ז*ל הריעף מדבריהוכיחו
 למיהדר א*צ ויבא יעלה ריח למנחתבשכח

 לא דהרי בעדבית התפילה שתהולהשלים
 של במנחה למתפלל בשכח ובן כללםירויח
 א*צ שלימות י*ח והתפלל אחד אתהשבת

 סברתם כיה ירויח דמה ב' בערביתלהתפש
 דחלילו נראה בבאן הריקא דמדברי ע*זוכתבו
 ב' בערבית ולמתפלל להזור צריך ירויחלא
 למיהדר בעי הלבך ז*ל הריקא כתבדהרי
 הקש חי יריות לא בכאן וגם אחריתי.דלויי

 החיס' כסברת זלל הרי*ף דברי לפרשנראה
 לאקדחוני כדיי לומר זול הריקא האריךדהרי
 הדברים אדיבת תעב בר"41א שעתיהחוב*ת
 הכא דיקאני לפראו נראה אלא צורךללא
 קלקל והרי עכשיו של התפילה לתקןדצריך
 וצריך אחרת תפילה לה שהקדים במהאותה
 אחריה תפילה עוד כשיתפלל שתהלתקן

 מנחה התפלל ולא טעה המתחיל פיסקאתרע י ניל ופתיה, לדיבת הקדמהויהיה
 עובר רחמים בקלטת זמן רואיןוכף

 תשלומין דמהני דהטעם נאמר אס עכ*לוכו'.
 א"כ עובר. רחמים בקשת זמן שאיןמשום
 וגם תשלומין תהני תפלות כמה דילגאפילו
 וצ*ע הסמוכה בתפלה דוקא דק מהני לאלמה

 שאם וכו' עבד כמר דעבד פיסעתרע י אייה בזהוירובד

יתם~
 המנחה מפלג מטתה לפעמים

 הנה וכר יתפלל ולפעמים כרבנןואילך
 אחד ביום זה אין אפילו מבואד אלומדבריהם

 מכילתין ריש ועמיטל במעשיו. סתירההוה
 להקפיד יש אחד ביום דוקא דילל התוס'בדבדי
 ומערב מנחה אחד ביום יתפלל שלאדהייט
 בודאי אבל ואילך. המכחה שמפלג הזמןבאוחר
 , חייה עוד ויבואר כדבריהם להוש"ריש
 בכונה ערבית תפלת התפלל אם מיהושם

 דבריהם וכו' יצא ואילך מפלגלצוח
 ביום התפלל כשלא דוקא כוונתם אםסתומים
 הימים בשאר רק הומן באותו מטותההוא
 דוקא הוא אז מנחה ההוא בזמן להתפללמנהגו
 באותו מנחה התפלל אפילו נאמר שדיצא
 באותו מעריב ג*כ והתפלל תעלך מפלגהיום

 ליתא בגמ' וכר תסמא בן אליעזר ד'הרישף י וצ*ע יצא אעפי"כהזמן
 4 סתם אליעזר ד' דק חסמאבן

 בדברי ליתא בגמרא דבו כנגד מתפללשם
 ג"כ איתא בגמ' לרבו שלום והנותז שםעקב י רב אמר ריי בדברי רקרבא
 נראה הגדול ורביט לרבו שלוםוהמחזיר
 י תריי בדבדי בסמוך ויתבשר ליהדל*ג

 דצ*ל לרבו שלום והטחן פיסקאתרתי
 בהרבה ומגש וכו' ששם לושמקדים

 חינו לרב תלמיד שלום שאילת כדימקומות



תעלומה כליו ונושאי הרי*ף השחר,תפלתמגידרכב

 עכ"ל לרב תלמיד שלום חזרת כדי אלארצ"ל
 לרבו שלום והמחזיר שלפנינו גירסא לפיהנה
 דל*ג ז"ל והרי*ף אסור שלום החזרת גםא"כ
 הגמ' גירסת ולפי כתר"י דמפרש נראהליה

 כשאיש רק הוא דהאיסור כפירש"י לפ'צריכין
 1 רני עליך שלוםאומר

 וכע"א וכו' בע"ש שבת של צלי רבפיסקא
 עישש וט' תרומה לענין אמרובזה

 דהתורה תרומה דשאני מבין איני הקטןואני
 המעיט ובין הרבה ובין שיור שום בה נתנהלא

 שיריה שיהיה ראשית התורה אמרה רקמקודשת
 קדושת אבל חולין עכ"פ שישייר ובעינןניכרין
 השגיעי יום בקדושתו שיעור נתנה הנההשבת
 הגם הגה עלט להוסיף בעשה התורה גזרהוגם
 הרושש כמ"ש התוט' שיעור ינו נתבררסלא
 בד"ת ולהתבונן לחפש צריכין אנחנו כרחךעל

 אבל הרשש( בדברי )עמ"ש התוס'שיעור
 טכל התוספת ששיעור נימא זה לבעבורלא

 דנלמוד תריי דלסברת תדע משער בלילהוסיף
 עוד להוסיף התחיל אפילו נאמר הנהמתרומה
 עליו הל יהי' בה' ד' מיום השבועמאמצע

 1 משלם שמענו לא זה שבתקדושת

 )תפלת ה14מר כדברי הלכה אמר ייבאהריעף
 כרבא דהליה וקיטל רשותערבית(

 אבל ליה צלי דלא היכי ה"מ מיהו אביק)לגבי
 חובה עליה שייה כבר לת"ע ליה דצליהיכא
 טעה רבא אמר כדאמרינן לרישא הדר טעיואי
 שאין מחזיריו אין בערבית ר"ח של הזכירולא

מקדשיי
 בערבית טעה  שאם מינה ושמעינן וכו'

 התפלל ולא שקץ נמי ואמרינן וט'בשבת
 ליכא דהא וכר ב' בשחרית מתפללערבית
 דאפילס קוצ*ל )נ"ל ואפילו עליה דפליגמאן
 איתים מצוה אבל דליתיה היא חובה רשותלמ"ד

 עכ"ל כחובה לענייה עלמא נהוגוהאידנא
 דקיי*ל למה הקשו פרקיז בריש תרייהנה
 ערבית התפלל ולא טעה אמרינן למה רשותת"ע

 הזכיר לא עברינן למה וכן ב' שחריתמתפלל
 את מקדשין שאין מחזירין אין בערביתר"ח
 בלא הרי הזה לטעם הוצרך למה בלילההחדש
 דת*ע דהגם בהט גשם ותירצו רשות ת"עזה

 עליה שייה להתפלל נהג דכבר כיוןרשות
 ובהים תרצי( של הלשון מהוך )כנ"לכחובה

 רשות דת*ע הגם אחר תירוץ הביאו הזקןר"י
 המיינא בשרפ דדוקא והראיה איכא מצוהאבל
 ממייניה שרא בלא אבל ליה מטרחינןלא

 ענה רביט הרב הסכמת והנה ליהמטרחינן
 הרי"ף שמדברי וכתבו הזקן דר"ילתירוצא

 מדבריו ונראה התירוצים ב' מבואריםז"ל
 הקטן ולי הכה"ג לתירוץ לעיקר מסכיםשהוא
 התירוצים לשני כ"ל הגדול דרבינונראה

 דמה ס*ל אבל תרוריהו ליה צריכאומיצריך
 עליה שוויה ליה צלי דכבר כיון בה"גשכ'
 התחיל שכבר היינו היום צלי דכבר דןיעחובה
 לחזור צריך בה וטעה ערבית להתפללהיום

 והנה היום. חובה שוריה דכבר כיוןולהתפלל
 לממריא מה על רק לט יספיק התירוץזה
 מחזירין אין בערבית ר"ח של הזכיר ולאטעה
 בערבית אבל דמשמע וכו'. מקדשין שאיןאותו
 התחיל דכבר דכיון מחזירין ויז"טדשבת
 תפלה להתפלל ובעי הובה. שווייהלהתפלל
 דאמרינן הא לן יקשה עדיין אבלמעלייתא

 ב' בשחרית מתפלל ערבית התפלל ולאטעה
 הובה. שוריה ולא התחיל לא הרי יתפלללמה
 ספל דכ*ע הזקן דר"י לתירוצא הוצרכנוע"כ

 לא לחוד הזקן דר"י ובתירוצא איכאדמצוה
 ולא טעה דאמרינן הא עלינו דיקשה לןסגי

 ויו"ט שבת דבערבית דמשמע וכו' ר"חהזכיר
 משרט הזאת הטירחא גרע וכי אותומחזירין
 צריכינן כרחך ועל אותו מטריחין דאיןהמייניה
 היום התחיל דכבר כיון דבה"גלטעמא
 תפלה להתפלל זבעי כחובה שוריהלהתפלל
 י הגדיל רבינו דברי לפרש נ"ל כןמעלייתא
 של תפלה המתפלל אריב*ל הרי"ף, כקבדף

 וט' דריי שעות ז' לאחרמוספים
 של תפלה המתפלל כל אלעזר א"רולעיל
 בגמ' והנה וכון. לריי שעות ד' אחרשחרית

 הגדול ורבינו בלמ*ד לריי איתאבתרווייוע
 לריי צודק שפיר ותחרית דאצל להאסברה
 הפירוש המוספין ובתפילת כריי דהלכהמשום
 שועות ז' לאחר ירעיל יהודא דרבי הואלריי

 עד איחר ראם ס*ל חכמים גם ריישהשמיעם
 הכהסב עליו יהודק ר' שאמר שעות ז'אחר
 ר' שעת ההיצו לרבי עומר ואבא וכו'אימר



רכג תעלךכ2ה א'( )סי' וכשא"ש המרדכי השחר, תפלתמגיד

  ובט"ש כריי הלכה דאר דקיי*ל משוםיההא
 1 זתבין להלןבסמוך

 דברי ז"ל הריעף הביא לא למה לתמוהיש
 )המאחר( המוספין בתפלת היאמרריי
 בכל לעיין לי גרסא הזמן אין והנה פושענקרא
 דהנה בזה לציין כעת והנ"ל בזה כעתהצורך
 תיכף יוחנן ר' דברי אחר סידר הש"סהמסדר
 מהן איזה ומנחה מוסף תפלות דשתיהברייתא
 קודמת מנחה שטל להלכה יוחנן ר' ופסקקודמת
 ששמע על ששמח זירא דר' המעשה אחרוסידר
 אמרה דריב"ל נול היה כי אמרה יוחנןדר'

 המתפלץ דריב*ל המימרא השבס סידדחשה*כ
 הכתוב עליו שעות ז' לאחר מוספים שלתפלה
 הזאת המימרא לכאורא והנה יכו' נוגיאומר
 הראשונה המימרא אחר לסדר היל ריב*לשל
 פושע נקרא מוספין ומהמאחר יוחנן ר'של
 שקורח נצטמחה ההא מה להתבונן מהראויוכן
 אמד שר"י לו שאמרו מה ר*ז לימודו עלוחזר

 מוסף ואב"כ מנחה שמתפלל דהלכהלשמעתתא
 ונראה אמרה שריב*ל נ"ל והיה מסופק היהכי

 תפילת שהמאחר שאמר יוחנן ר' לדעתדהנה
 לפסוק בודאי מהראוי פושע נקראהמוספין
 בכדי מנתה קודם להתפלל מהרסיי מוסףדשל
 סתם ניאמר לריב*ל אבל פושע. יהיהשנא

 אבל וכר נוגי אומר הכתוב עליושהמאחר
  בהגיי  הגה פושע מיקרי לאעכ"פ

  ומן ג"כ
 על דגם מנחה תפלת להקדים מהראוימנחה
 בדעת היה ע"כ וכו' נוגי י"ל המנחהאיחור
 של ואב"כ מנחה של הלכה אמר שריב*לר"ז

 הנה כן אמר יוחנן שר' ששמע זכיוןמוספין
 לדברי איתי' דאם אהדדי סתדי יוחנן ר'דברי
 מהראוי פושע נקרא מוסף שהמאחר שאמרר"י

 אמוראי לזמר צדיכין ע"כ למנחה מוסףלהקדים
 כמימרת להלכה דקיי*ל וכיח דר"י האליבאנינהו
 קיהל לא ע"כ תחילה. מנחה דמתפלל יוחנןר'

 הביאו לא ע"כ פח"ע. נקרא דושטאהרלהלכה
 בדברי בהלכה עיון מקום לי ויש ז"להדי*ף
 1 להאריך גרמא הזמן ואץ יבין המשכילרשיי

 קיץ וכו'. מוסף והתפלל רעה אם וכןמרדכי
 ונ"ל ד אות שם אנשיבחידושי

 תשלומיו. יש למוסף דגם הסוברים אותןדלדעת
 הוה המש במקשיב ומבתה מוסף להשליםיכול

 הלילה. עד זמנן דתרורעע כיון תפלות ב'כדילג
 תשלומין דאין בש"ע דאיפסק לדידן גםונ"מ
 לצאת נדבה להתפלל מצוה איכס עכ"פהמוסף
 ומנחה מוסף להתפלל ששכח מי וא*כ ספקידי

 1 נדבה וא' לחיוב ב' במעריב תפלות ג'יתפלל

 תפלת דבפ' משקלא ברכי' רביה ופירששם
 שבת של צלי דדב דכא משמעהשחר

 דהיינו הלילה קודם ורביע בשעה היינובע"ש
 הגב'  מן לת רשמצ ומל עב"ל.  המגההפלג

 בע"ש שבת של מצלי מדרב אנן גרויר19מר
 בהנתח דהתפלל נשמע הנה כריי הלכהש"מ
 דריי הזמן שהוא הלילה שקודם ורביעהשעה
 ע"כ א"כ הזמן לזה קודם שהתפלל תאמרראם
 שבת בתוס' רק כר"י. דסאל משום טעמואין
 אח"כ וגם שירצה כמו להוסיף דיכוליןס*ל
 הוו לא ורבנן והנא מדדב אדרבא הש"סקאמר
 ע"כ עכ"ל כרבנן הלכה ש"מ אורתא עדמצלי
 דב עם להתפלל רצו לא ורבנן הונא מדרבה"ק
 הלכה ש"מ הערב עד המתינו רק מקדיםשהיה
 מפלג. ביותר מקדים היה דרב נאמד ואםכרבנן
 משום דדילמא כדבנן דהלכה נשמע לאא"כ
 דהקדים משום דב עם להתפלל דצו לאהכי

 1 והבן לפלגקודם

 כליו1 ותשאהרא*ש
 בגמ' בבהונה מ"ש אייו וכו'לפרשו דהי לא והתנא הדא*ש במשנה א'סימן
 להתפלה שקרא במה יפה דקדק התנאהנה
 כדחשכחן הבקר תפלת ולא דהטחרתפלת

 ע"כ אלא בבקר אברהם ויסכם שתיקנהבאברהם
 1 נ"ל השחר' מבדק דזמנה לנולהורות

 שכד שעות ד' לבתר וצלי דטעי היכאשם
 לא בזמנה תפילה שכר ליה יהבותפילה

 דברי על לתירוץ כן אברז בגמ' עב"ל  ליהיהבי
 שכר ליה יהבי חצות עד לרבנן דס"לחכמים
 ליה יהבי תפלה שכר ואילך מכאן בזמנהתפלה
 כוותיה דפסקינן לריי נשמע ומדרבנןוכו'.
 מכאן בזמנה תפלה שכר ליה יהבי שעות ד'דעך
 א"ר בגמ' דהרי ~קדק יש והנה וכו'.ואילך
 לר"י עתקת ד' אחר המתפלל כלאלעזר
 לו דיש משמע וכי. נוגי אומר הכתובעליו
 כשאיחר דוקא דוה וי"ל תפילתו על ח"ועונש



תעלומה ה'( ב' )סי' הרישש השחר,תפלתמגידרכך

 דטעי היכי לוטר דלל הרא*ש דקדק ולזהבמזיר
 לבטלה אין רשות שהיא דנהי וי"ל ב'סימן י נ"ל וכו',וצלי

 מפני כמן שעה צורך מפני לאאם
 במעשה לי' ניחא ובהכי עכ"ל וא' עוברתמצוה
 אדם יש כלום ר"ג ששאל יהושע ור'דר"ג
  שהיא ר"ג  שאמר  מה על ונעינו בדברשחולק
 חרו לשפרא הלא וקשה לאו ר"י והשיבחובק(
 ופסקינן רננות לריי ס"ל דבאמת שקרדיבר
 אמת בפיהו י*י דבר הנ"ל לפי אבלכוותיה
 שאין היית חובה. היא דבאמת ר"ידכוונת

 וכו' החדש את מקדשין אין גבי כתב וה"גשם י ודו"ק בחנםלבטלה
 מ"ש עיין וכר חובה עליה דשוייהכיזן

 לדעתי  מרבריו  רנראה ז"ל הרי"ףבדברי
  הראשון בהיגוז ס"ל  הבה"ג  רגםהקלושה
 לתרץ הוצרך )ואיה( ואע"ג הרא"שוכדברי
 היום חובה עליה דשוייה וכף מקדשין איןגבי
 מעים אותה להתפלל התחיל שכברבמה

 התפלה בחזרת הלא לו עקשה הראשוןדלתירוץ
 הפניניה שרא מן ליה מטרחינו יותרעכ"פ
 קאמר ע"כ ליה מטרחינן דלא לסטה עלהומן

 שלח תעלומהמגיד
 עליה שוייה התחיל דכבר משום הזההתירוץ

 בשם הביא ה' סעיף חמודות בדבריעיין י ליה וטטרחינן גמורכחוב
 בשביל אחת תפלות ב' במתפללהלבוש

 תשלומי בשביל ודהרני עכשיו של תפלההקודמת
 אחר עד קדושה וסדר התחנון יאחרהקודמת
 התפלות להסמיך ריכול מה רכל השניהתפלה
 כדברי ול"נ עליו חלק ד"ח בעל והרביסטיכם
 ולא טעה הברייתא. מלשון לה ודייקנאהלבוש
 מדלא וא' ב' בשחרית מתפלל ערביתהתפלל
 בשחרית וקאמר בלמ*ד. לשחרית מתפללקאמר
 שכעת דעיקר דמשמיען משמע אינךוכן

 עולה שמהת רק יקרא עכשיו שם עלהתפילה
 להסטיכם יש ואש לתשלומיו הקודטהבשביל
 זחל הריעש דייק זה דלבעבור ונ"לוהבן.
 להורות ב' שחרית מתפלל לומרבלשוע

 ז"ל פר,2ב*ם גן שחרית מתפלל ברא*ששם י שמם דשחרית ביותרל%
  שעברו כיק המנחה עז נזכר לאראם

 קרבת בטל יומו עבד תפלה של זמניםב'
 שעברו כיון ויתפלל שיחזור חכמים תקנודלא
 הטעם אי לי חמיה עכ"ל תפלות זמניב'

 תפלה חדש אפילו קרבע בטל יומו עברמשום
 והרי הסמוכה בתפלה תשלומין לה איןנמי
 תשלומין חין שחר של תמיד הקריבו לאאם

 דב14מת דה*ק וי"ל הערבים. בין שלבתמיד
 קרבנו בטל יומו עבר קריך לאבחצילה
 קרבעת במקום שתקנו הגם הוא רחמידתפלה
 אמרו שהם כיון אמרו והם אמרו הםעכ"ז

 לומר שייך לא הסמוכה בתפילהלהשלים
 דתקט 4ה2כחן דלא ובמקום וכו'.  ומגועבר

 בטל זמם עבר לומר לכללין הדריןלהשלים
 קרבנו בטל יומו עבר הרעבים וז*שקרבנו
 לא שתקם דבמקום רצ*ל וכו' תיקםדלא

 תקע שלא והטעם וכו' יומו עברעברינן
 משום נקל תפלות ב' בשכח גםלהשלים
 תבשילין בעירוב דאשכחן וכענין כפושעדהוה
 א"ל ר4ה2ון פעם תלמיד ההוא " טז]ביצה
 לכ"ע את פושע איל ב' ובפעם אדיריסמוך

 משמע וכו' מעוות ביטל וז"ל גחן כתבשם י נ"ל אטזר' לדידךשרי
 לתשלומין ב' ולהתפלל לחזור רוצהדאם
 בלא אפילו פירורי עכ"ל וכר רשאישביטל

 תפלות בכמה נאנס 4ן בשכח גם י"לולפיוז י משמיעע מה דאלת*החידודי
 אעפי"כ לאחרונה אלא תשלומיןראין

 רשאי הראשועת את גם להתפלל ירצהאם
 דוקא כתבו תהר*י אבל הידוש. כלאואפילו
 תפלה בביטל דגם צ"ל ולדידהובחידוש.
 לתעתקם %4תה להתפלל רשאי אינו במזידאחת

 איש דתלמיד משמע ובירושלמי ה'סימן י בחידושאלא
 דגרסינן כלל לרבו שלוםעתן

 ועירא שייל שלע גבייהו  נהיגיבירושלמי
 הקטן העי וכו' ראוני בנפשייהו זמקיימיוכו'

 יוחנן ר' מדהקפיד דאדרבה אדע המא בערהעלוב
 רק הדין מן זה אין הנה בשלומו שאלשלא

 הוא כשמנהג לו לומר דעתו הפיסומהתלמיד
 ואילו הח' נערים ראוני לקיים אצלםכן
 עץ'ז ח"ו לגרום ובפרט כן הדין מןהיה

 9ל מקפיד רצי היה איך  השכי82הסתלקות



רכהתעלרכחה עוב כרה דף השחרתילתמגיד

 דברי לדעתי ע"כ בשלומו וואל לאאשד
 י כמוני לפשט הצנע להיפך מראיןהירושלמי
 טת*ן בין חילוק שיש לי אומר לבירהנה

 ויתבאס שלוים והאילת לביןשלוים
 1אי"ה

 ולמעלה המנחה מפלג ובלבד רסימן
 המוכח המרדכי בדבריעמש*ל

 וייוחד המנחה מפלג דוקא דמיירימהגמ'
 ?ותבין

 לאותו יש שיעור מה יפה נתברר ולאשם
 יש האריז*ל. מרן בכתבי עכ"לאוספת
 שעות ל"א שבת קדושת להחזיקשמרשיי
 שעפיי סמוכות לזה עשינו בעניהואנחש
 זכור מ"ע הנה המצצת במנין הרמב*םחשבון
 ואמרתי בתורה ל"א מצחת היא השבת יוםאת
 שנצטוינו כיון להנה שעות. ל"א על הטעםעיד

 נלמד התוס' שיעור כמה פירש ולאבתוספת
 חומש. הוספת בקודש מציט המפורש, מןעתם
 הוה קדושתו על חומש הוספת בשבתוא*כ
 אחת שעה ועוד דאורייתא כעין שעותלמעד
 בני בספרי באריכות כמ"ש לנדבהיתירה
 א'[. אות ב' מאמר השבתות ]מאמרייששכר.
 לשפרא נראה היה והנה עישש.  בטעמאמלתא
 ג' בתוספת יחלקם הנוספין שעות שבעאשר
 ביציאתו ומחצה וג"ש השבת בכניסת וחצישעות
 ודאי אבל וחסידי למילי רק בודאי כ"זמיהו
 ואי"ה כך כל להוסיף צריכים אין הדיןמן

 1 בס"איתבאר

 עכ"ל שתחשך עד מצה לאכול שאיןשם
 לא קידומן והה*ד יו"ט המעדניכתב

 קידוש דהה*ד לדעתו ונדאה שתחשך עדיקדש
 החמיר וכן אחרים. טובים וימיםדשבת

 ן בדבר וצ"ע עךי*ש שי"ףהמהרים

 וכף. קבע לה אין הערב תפילה ז'סימן
 לשת ממש הוא הרא*ש לשתהנה

 גם יתפרשו וכן הרי*ף בדברי ועמ*שהרי*ף
 1 הרוששדברי

 המתפלל כל זפתני הרישש כהגהת ט'סימן
 נקרח ז' לאחר המוספיןתפלת

 הרי*ף השמיט למה הרי*ף בדברי עמ*שפהטע
 ? הרישש חנןזה

 בשעה דצ"ל וכו' אירחעלמי וממכינןשם
 עיין ז' לאחר ד"א אירו,צלמי סמכיהוד

 : ותביןבירושלמי
 וא' ב"ה נחוניא ר' מתני' ע"ב כ"ח דףגמ'

 הללו התפילות בפירושי קצתהארכתי
 1 המשנה עלבחיבורי

 כשלוני על תבירי בי וישמחו בדיירשמי
 עכ"ל שיענשו להם שאגרוםוכו'

 לפרש ז"ל לרוחיי הכריחו מי להתבונןמהראוי
 הלכה בדבר אכשל כשלא כפשוטו ולאכך
 זה דייק ז"ל דרש*י ונ"ל חבירי ישמחואז

 דכווחלה הברייתא אח"ם הש"ס בעלמדסידר
 וגם לכאן. סמיכות שום לו שאין וכו'ר"א
 שוא מה בברייתא ר"א בדברי להתבונןיש

 חביריכם בכבוד הזהרו להם באמורהכונה
 והידור בקימה לכבדם נצטוינו ת"ח לכלהלא
 אפילו חביריהם בכבוד שיזהרו דה*פוצ*ל
 ישמחו לא הלכה ברבר לפעמים ח"ויכשלו

 עוה"ב לחיי יזכו ואז יכלימום ולאבהכשלם
 זאת מדהסמיכו הנה יענשו ח"וובהיפוך
 התפילה דפירוש מזה מוכה בכאןהברייתא

 הבן1 כפירש"י הוא חבירי ביוישמחו
 שלא רצ*ל ההגיון מן בניכם ומנעונמ'

 כפשוטם המקראות בקטרתם אותםילמדו
 דכשירבו קבלתם עפ"י חזאל דרשותמבלי
 בדרשותיהם חז"ל קבלת בלי במקרא כךלקרות
 שבע"פ התורה ללמד אח"כ כשיבואוהנה

 קשה יהיה המקראות בפירושי חז"לבקבלת
 ובקל במקראות זה ולהסביל לציירבעיניהם
 יאושי הגבך ראני להתפקר ח"ויבוש
 ראיתי משיחא עקבות הזה בדור עמיקני

 הבנתי עי"ז אשר הלכה ונזכרתימעשה
 אשר הללו בארצות אבותינו מנהגיהיטב
 איזה להתבונן יכול כשהתינוקהנהיגו
 ללמוד מתחילין תיכף בחומשפסוקים
 הראשונים מהמחברים כמה והנה גמרנועמו

 בספרו שעפטיל מן הגטן ובפרט ע"זצותי
 עם ללמד יותר רכיב וכתב הללמודים_רוי

 ומח"כ סוף ועד מרזחח המקרא כלהתינוק
 צאי אומר ואני בגמ' התבונטת לו יהיהבקל
 נפש טחי לאבותיה איורי הצאן בעקבילך

 התינוק בפי תיקת שטר שיאיה בןשהנהים



תעלומה ע"ב כ"ח דף השחרתפלתמגידרכו

 ולא שבע"פ תורה מסיני בקבלתם חז"לדברי
 השומרת שבע"פ התורה היא כי וכו' לידייבואו
 עפ"י לנער וחשך רע דבר מכל האדם נפשאת

 : ממש יסור לא יזקיז כי גםדרכו

 בו היה שריב"ז הקבלה כפי ישראל נרשמ
 אמר )וע"כ יהודא מלך חזקיהנשמת
 היה וע"כ וכו' לחזקיה כסא הכינובפטירתו

 בית ומלכות רדוד( זרעא במקום לנשיאהוא
 נר את תכבה ולא לדוד כמ"ש נ"ר נקראדוד

ישראל
 שריב"ז וכיוו הנצח מדת נגד הימיני עמודשם

 משיח שהיה חזקיה נשמת בוהיה
 ביקש צד.[ ]סנהדרין רז"ל שאמרוכמו

 משיח חזקיה לעשות הוא ברוךהקדוש
 אמר ע"כ מקארעץ מהר'פ הק' הרב)ואמר
 משיח אין כי וכו' מטתי על ישן אניחזקיה
 ניסח הנה שינה ובשעת הדעת בהיסח אלאבא

 תלמידינו שכתבו מה מדבריו הבנתי כןהדעת
 הגזילות שכל האריאל מרן בכתביועיין
 היה לא ע"כ הו"ד מדת ע"י היו היום עדשהיו
 תהיה ב"ב המשיח בזמן משא"כ נצחיתגאולה
 לריב"ז קראו ע"כ לעד ומקוימת נצח מדתע"י

 עמוד משיח( שהיה חזקיה נשמת בולשהיה
 תכון אמת שפת נצח מדת יכין נגדהימיני
 יהרס לא החזיק פטי"ש שקראיהו וזהלעד

 וכו' דרכים ב' לפני שיש אלא עוד ופאשמ י לעולם לעד ינתשזלת
 שהיה הראשונים דבריו זה הלאלכאורא

 הוא אבל לגיהנם. ח"ו ישפסוהו דילמאמפחד
 לנ"ע אותו כשמוליכין גדשים צדיקיםתאפדו
 להן ואית )למרקן( הגיהנם דרך אותןמוליכין
 באיזה יודע ואיני וז"ש דגיהנםביעתותא

 דרצ"ל נראה הטומאה מפני כלים פנושמ י וכו'דרך
 ולומר להקל יבואו שלא ע"עשחשש

 רבינו בפטירת וכדאכרזו מטמאים אינםצדיקים
 מי פרק ]ירושלמי היום כהונה איןהקדוש,
 ענותנותו לגודל ב"ז יוחנן ורבי )המגיה([שמתו

 כזה: גדול לצדיק א"ע החזיקלא
 העוה"ב לחיי רץ אני ע"א כ"ב דףהרי"ף

 ואתה שנא' שחת לבאר רציםוהם
 הפסוק שה אינו בגמ' וגו' ומרידםאלקים

 בי וישמחו כפשוטו מפרש ז"ל דהרי*ףונראה
 וכן חבירי ישמחו אכשל כשלא היינוחבירי
 שישמח היינו בה"מ ואשמח התפילהבסיום
 ח*1 שישמח כרשיי מפרש ואינו יכשלוכשלא

 בדבר התפילה לסיים מהראוי שאינובכשלונם
 הרי קשה בגמ' הגירסא לפי והנה טובשאינו
 שחת לבאר דצים והם מסיימת השניתהתפילה

 אלקים ואתה שנא' גורס ז"ל הרי"ףהנה
 בדבר הסיום הנה בך אבטח ואני וכו'תורידם

טוב:
 במעדני ולי"ש חבירי בי וישמחו ל"גברא*ש

 : המשנה על בחיבורי ועמ"שיו"ט
 למדנו רבינו א"ל וכו' ר"א כשחלה ת"רבגמ'

 עוה"ב לחיי בהן ונזכה חייםאורחות
 ~מדם דייקא הלשון בזה לו אמרועכ"ל

 ע"כ רכיבן גלגול הי' דר"א ידוע חייגםאורחות
 יח"י בראוב"ן בי' וכתיב הגדול ר"אנקרא
 בי' דכתיב בע"ת שהי' משום ימות ואלראובן

 והרברים יחי"ה חי"ו ט"ו[ ל"ג]יחזקאל
 עלמא בחיי ראובן יחי דמתרגמינן מהעתיקין
 למות יצטרך ושלא ימות לא תנינאומותא
 בפ' ותמצא כידוע( מלוכה הרוגי בעמרהשנית

 דגל ונסע כתיב בכולן בדגליםבהעלותך
 משא"כ ובז' אפרים בני יהודק בנימחנה
 כתיב ולא רכיבן מחנה דגל כתיבבראובן

 במשנה דקדוקים וכו' אומר ר"גמתניתין והבןי בחיים עצמו הוא כיבני
 על בחיבור בכתובים הםהלא

 :המשנה
 במקרה לא דודאי מי כנגד י"ח הניגמי
 יכולין דהיו הוה תמספר כנה"ג אנשיתקנו

 , תפילות עוד להוסיף או אחת בתפילהלכוללם
 ונאמר אזכרות י*ח כנגד וכו' הלל ר' אמרשם

 במזמור מיניה לעיל וכו' לי"י בהבודוד
 אקרא י*י אליך תפילה מעניגי כתיבהקודם
 וכו' אליך בשועי תחנוני קול שמע וכו'צורי
 הושיעה וכד תחנוני קול שמע כי י"יבדוך
 מה עפ"י הוא העולם עד ונשאם וכו' עמךאת

 זלה"ה הבעש"ט אנשי הקדמוניםשאמרו
 הגם התפילה ע"י הגזירה השתנות זהדלבעבור
 רצון אל מרצון ישתנה לא הפשוטשהאחד
 בעולם מתהלך האדם  התפילה דע*י כיזעעכ"ז



רכזולעלומה ל. 1 כס דף השחרתפלתמגיד
 הנה האצילות לעולם בהגיע הנה עולם.ועד
 התפילה על רז"ל וז"ש הדבר הבן הוא אחראיש

 הבן ועתה עולם של ברומו העומדיםדברים
 עד ונתואם וכו' עמך את הושיעה דודמ"ש
 הם-מור אחר והנה הקידש. אצילות הידועהעולם
 הבו מזמור דוד סידר מתפילה( )דמייריהזה
 י"ח לסדר ברוה*ק דעת למדו מזה וכו'.לי"י

 כיון ועוד שבמזמור אזכרות ח"י נגדברכות
 חדא רגשו ולמה וכו' האיש אשרידקיי"ל
 כי כ"ח פרשה המזמור זה א"כ נינהו.פרשתה
 בעדי שחדו ומכחכ*ם כמד"א כ"ח נקיהתפילה
 רמז מ"א( )ישעיה שמעוני ]ילקוטואמרו
 זה תולעת מה יעקב תולעת תראי אלת"נ[
 אלא כחים אין ישראל כך בפה אלא כח"ואין

 מ' הקדזש הרב אדמ"ו כביד )ואמרבתפילה
 לעשית ידך תמצא אשד כל זצוק"ליעי"צ
 כלי הידים עם לעירות שיש מה בל)רצ"ל
 ע"י זאת עונה )היינו עשה בכח"ךהמעזבה(
 אמר שדוד כיון ולפי"ז כ"ח( שנקיהתפלה
 שנקרצ בתפילה סידרו אזכרות ח"י כ"חבמזמור

 . ברכות ח"יכ"ח
 שבק"ש אזכרות י"ח כנגד אמר יוסף ד'שם

 אברכך כן מ"ד אר"א י"ו דף בגמ'פעיל
 שיש על לרעתי כן ררש )הנה ק"ש זובחי"י
 תפילה זו כפי אשא בשמ"ך אזכרות( ח"יבה

 כפי אשא שבק"ש השמות במספר)ורצ"ל
 ! שבתפילה(בברכות

 חוליות ח"י כנגד אריב"ל תנחום א"רשם
 לשון והוא ליחד הוא התפילהשבשדרה

 היחוד ע"י שבאה דהשפע וידוע חיבורתפלה
 בחיי י"י אהוגה שבשדרה חוליות ע"יהוא

 : שבלולב נענועים ח"י מן הדברוהבן
 ורמזה הרעים הכבוד אל כנגר הלל לכ'שם
 אלי"ם בנ"י לי*י הבו המזמור בהתחלתדוד
 רמזה והנה צבאות בגי' אל עם הויות ח"יוהגה
 נקרא הוא הש"ץ העלוהו ולא ע"א כ"טיף : עתיקין והדברים צבאות י"י בתפילהחנה

 שיהיה דמהראוי התיבה לפנייור"ד
 ע"כ קראתיך ממעמקים כמד"א עמוקבמקום

 עליה: נקרא התיבה מן הש"ץסילוק
 מתמלא ריאתה בשעה אפילו ע"ב. כ"טדף

 ופירש וכו'. עוברה כאווה עברהעליהם

 לפרוס שתוכל ענינים בכל העבו"ר פרשיתבכל
 המצאה בלשון יתפלל למה וקשה העבו*רתיבת
 יתפלל סכנה במקום שהוא להיות וי"לוסתום
 וכליות לבות להבוחן רק מובן שאינובלשון
 ! פנקסו ויתבקר קטרוג עליו יהיה שלאבכדי

 אמר ולא בקונ"ך אומרו וצא בקוניךהמלך
 עולם על מרמז קונך וכיוצאיוצרך

 קונ"ך זכוי עושך ברוך משנת כידועאצילות
 : הלבנה קידודו ברכת אחר לומרשנוהגין

 אל נפשיה לישתף בד"ה רש"י ע"א ל'דף
 עכ"ל יחיד בלשון קצרה תפילהיתפלל

 קצרה תפילה בלשונו נקט למה בעיניתימה
 או"ח בפר"ח )ועיין קמיירי הדרך מתפילתהרי
 לשון אביי מדקאמד דה"ק לישב ויש ק"י(סימן
 בלבד הדרך תפילת על דלאו משמערעולם
 האדם שמתפלל קצרה תפילה כל על רקקאי

 : עצמו לשתף צריך י"ח תפילתזולת

 עכ"ל היו*ם קודם מקדמי הוו בד"הרש"י
 אור האיר ולא עה"ש אחר כונתוי"ל

 לא ע"כ ללבן תכלת בין להכיר עדייןהיום
 ; התוס' קושית לק"מ וא"כ עדיין ק"שקרו

 ביהמ"ד לאחר מלתא לי טריחא בד"הרקמני
 דאי כזאת פירש עכ"ל ושאתפללעד
 שוב למה עשרה בי ליכנף עליו שהיהכפשוטו
 זה הלא היום קודם בעשרה להתפלל לואמרו

 ! טירחא יותרהוא

 ; כליו ונושאיהרי"ף

 מתפלל בכ"י אומר ר"ג מתניתין ע"א כ"בדף
 ויו"ם יום בכל שבגמי במשנהאדם

 ויו"ם תיבת ביתור התנא לנו רמזאפשר
 ברכה ובכל י"ח זמן הם ויו"ט בשבתותשאפילו

 ; לגומרה צריךשהתחיל

 אלא וט' ברכות י"ח הסדיר פיסקאתרעי
 לו צריכה שהיתה הברכה וא'כ"א

 כבר אם דממ"נ הדבר תמ.ה הקטן וליעכ"ל.
 להתפלל מחויב כ"א היה הנה בדכות י"חתיקנו
 רשות שיהיה ס"ד וכי תיקנו לא עדיין ואםכולן
 דקודם בקשתו על ברכה לעצמו לתקןליחיר
 הרמב"ם לדעת רק ברכה שום היה לאהתקנה
 ומבקש מתפלל אדם שיהיה התורה מןמ"ע
 )ח'( תיקנו דכבר לפרש ונ"ל בקשה איזהבכ"י
 להם היה לן אבל בכ"י. לאמרם ברכות]י"ח[



 תעלובנה כליו ותשאי הרי*ף השחר,תפלתמגידרכה

 והשני גאולה קודם רפואה אומר ]א'[ והיהסדר
 הסדר: על סידרן הסקולי ויצמעח וכיוצאבהיפך
 ז"ל צרפת רבני אבל פיסקא תרייע"ב

 הזכיר ולא כשטעה ישפילואומרים
 כן אינו שלפניבו בתוס' וכף גשמיםגבורות
 בירושלמי הוא רכן כתבו הם גםואדרבא

 , כן לומר א"א דידןובתלכעדא
 כך ומצאנו מדויקים בנוסחאות ובדקטשם

 בתחיה גשמים גבורות הזכיר ולאטעה
 אותו מהזירין ואן כו' שאלה הזכיר לאאו

 )גירסא( לינותה לחוש יש הקלושה לדעתיעכ"ל
 ומצוה התלמודים שני יושוו זו גירסאדלפי
 רבותינו על לחלוק באתי לא והנה להשוותםהיא
 : והמעי לחומרא יחוש בע"נ אבל כן. פסקושלא

 וכו' אידכר לא דא דאמרינז והאפיסקא
 בר"ח וכו' בירושלמי בפירושוכ"נ

 תפילה לשומע לאו ואם וכו' רגליו עקראם
 לראיה דומה הנדת אין הקלושה לדעתיעכ"ל

 תפילה לשומע חוזר בר"ח שאמרדבירושלמי
 שומע שסיים במקום ההר הפירוש כרחךעל

 לחזור לו דלמה עבודה לברכת היינותפילה
 ר"ח של דהזכרה כיון תפילה שומעלברכת
 שחוזר ג"כ י"ל בשאלה וא"כ תמיד בעבודההיא
 לברכת היינו תמיד שמזכיר למקוםעכ"פ

 :השנים

 כוס לו שאין היכא וכו' בה*ג ונהבפיסקא
 ולפיז עכ"ל ולהתפלל לחזור לויש

 יחזור הבדלה שכח אם במו"ש ט"בכשחל
 למחר שמבדיל כיון וכו' למורי ונראהשם יויתפלל

 ונראה עכ"ל. וכו' ולהתפלל לחזור לואין
 ג' יום עד להבדיל דיכול דוקא לאו~מחר
 למחר כוס לו כשיהיה קאמר דוקא למחירוי"ל
 חובת עדיין יש דמחר משום לחזור דא"צהוא

 ערבית להתפלל שכח דאם ערביתתשלומי
 משא"כ שחרית בתפילת למחר אותהמשלים
 כבר הנה וג' ב' יום עד כוס לו יהיהכשלא
 אין הנה מו*ש של ערבית תפילת זמןכלה

 ולהתפלל לחזור וצריך כעת הכוס עללסמוך
 יהיה לא הנה במו*ש ת"ב כגוחל לפי"זממילא

 הבדלה. במורש שכח אם הנה ב' ליל עד כוסלו
 1 בדבר וצלע  ולהתפלל לחטרצריך

 הזכיר ולא טעה פיסקא תריי ע"אנשגדף
 לו די התפילה חוזר שש"ץ שכיהוכר
 צריך ודיר דממן ונ"ל עיי"ש וכהכשישמע
 וב"ש הוא ברוך אבל ברכה. כל אחרלענות
 הדבר שנמצא הגם הפסק דהוה לעטת לואין

 הפסק. מיקרי בגמ' נזכר שלא כיוןבמדרשים
 כגון חבירו בברכת לצאת שצריך בכ"מוכן

 עמרים שמעתי וכן וכיוצא. והבדלהקידוש
 : זצוק"ל מלובלין אדשו כבודמפי

 צמר ר*י וכו' שמר י"א היי"ףמתניתין
 ובגמ' מלפניך צרכיהם יהיווכו'

 ויוה"כ ר"ה בענין עתיקין והדבריםלפניך
 מלפגיך וביהה"כ לפניך יהגר אומריםברגה
 לקצר ועת האריז*ל מרן בדברי סודםיעוין

 1 יבוארואייה

 שתפילתו כל וכו' אר"י קבע מאיהריצף
 ומאיט כל אמרי ורבנן וכו'דומה

 אמרינן בגמ' הנה עכ"ל. תחנונים בלשוןאומרה
 יכול ויאינו כל תדוויעע דאמרי וראי רבהעוד
 אבין בר ור"ח אבין בר אביי דבר בהלחדש
 והנה חמה דמדומי עם מתפלל שחריט כלוכו'

 ור"ח ב"א דאביי הא הביא דלא הא ז"להרי*ף
 אלא במערבא עלה דלייט דמסיק  מעיםב"א
 והנלע*ד וריי דרבה הא הביא דלא האקשיא
 דאמרינן אסא מ"ש בפ' ז"ל הריעףמדברי
 צבור ומצא לביה"כ והנכנס כ"א דףבגמ'

 בתפילתו דבר לחדש יכול אםשמתפללין
 הריעף הוסיף הנה יתפלל אל לאו ואםיתפלל
 שתהד כדי בתפילתו דבר לחדפי יכול אםז"ל

 החידוש דע*י ס*ל הנה וכו' תחמניםתפלתו
 אם שאמרו כענין תחנונים תפילתומיקרי
 ההוספה הנה תפילתו. אחר תחנונים לומררגיל

 כאן מפרש ממילא תחנונים מיקריוהחידוש
 תחמנים בלשון אומרה שאינו כל אמריורבנן
 מהו דרבנן למחייות דמפרשי הוא וריירבה
 כל היינו תחמנים בלשת ובמרה נואינוכל

 הוצרך לא ע"כ דבר בה לחדש יכולשאינו
 דרבנן מלתא הן הן כי וריי דרבה האלהביא

 תחטי ולח ובגמ' תחסי דלא תרתח לאשם י מ"ש בפ'תמשוש
 תרתח לא אשר בעת לפרש נראההנה

 אסחט דהרי המוחש מכחיש וזה תחטי.לא



רכש תעלובנה יצג( )סי' חשרא*ש המרדכי השחר, תפלתמגיד

 ואינם כועסים שאינם אדם בני כמהרואים
 לה אסברה ע"כ חוטאים ואעפעףמשתכרים

 עצי כי תחטי דלא היכי כי תרתח לאדה"ב
 תרצי כמ"ש חטא לידי לבא מעותדהכעס

 1 פשע רב חמה בעלכדכתיב

 שהשמיט מיימון על התימה ומן ג' אותשהעג
 עיין עכ"ל. מפסקיו הדרך תפילתדין

 1 קצי סי' מצ"חבפרצה

 מחזירין שלימה ארכה שבח אבלמרדכי
 מש"ץ בשמיעתו -צא ואיןאותו

 כלל. התפלל כלא דלחה משום נראהעכ"ל
 שנס מחמת שלימה ברכה שכח דאםונראה
 שבשדות מעם גרע לא וביוצא פחד מהמתכגון
 בשמיעתו יוצא ועכ*פ כלל. התפללושלא

 1מהש"ץ

 עיין וכר בר"ח נפשי ברכי כגת בשהישם
 בר"ח. נפשי ברכי לומר סמך יש הנעלםבמדרש
 בביהמ*ק. ר"ח של שיר היה  קההונראה
 ירח עשה ביה דכתיב משום נ"לוהטעם

 שירה אם שמר ר*ע י"ג סימןהרא*ש ילמועדים
 ואם שמ"ע יתפל*ל בפיותפילתו

 ואם ובגמי ביחצנה עכ"ל יצח מעין יתפלללאו
 תיבת הוסיף ז"ל והרא*ש י*ח מעיןלאו

 דדבר ונ"ל צורך ללא הוא ולכאוראיתפל*ל.
 בגמי אמרינן דהנה ז"ל הרא*ש מרן דיברגדול
 אדם מתפלל כולה השנה כל שמואל אמראר"נ
 שצ*ל מפני ויו"ט שבת ממוצאי חוץהביננו
 זוטרא מר לה מתקיף וכו' הדעה בחונןהבדלה
 בין המבדיל אלקינו י*י הביננו מכללונכללה
 דשמהיל ש4עתתיה סלקי להנה קשיא לחולקדש

 בתחלת דאתיא כיון התם אמריבקושיא(
 שצלל מפני הגשמים מימות חוץ וכר השנהכל

 מכלל ונכללה זוטרא מר לה מתקיף וכו'שאלה
 אתי ומשני ומטר טל ותן ארצך בנאותודשנני
 הדעת בחונן הבדלה הכי אי ומקשילאטרודי

 לך סלקא וטמאי )רצ*ל לאטרודי אתינמי
 בתרגלת דאתיא כיון התם אמריבקושיא(
 וכל ז"ל הרי"ף והנה וכו'. מיטריד לאצוותא

 ויו"ט שבת ושמוצאי לדשמואל פסקוהראשונים
 והנה הבדלה. שצלל מפני הביננו יתפלללא

 החזיקו בגמי דאה*כ האינן בקושיא בגמימלקא

 השנים לגרסת כלל דומה שארפ ואמרובקושיא
 זה סוניוגצ1א. קושיא והתאני דקיי*ל)חוגם
 בתריי והנה הקושיא( לתרץ מקום כשישדוקא

 הוא ברכה מאותה מנומר דכל להיותמתרצים
 זו בברכה כשיאמר א"כ בפ*ע. ברכהבמקום
 קירזל ואנן בפ*ע כברכה נראה יהי' המבדילג"כ
 ברשפי רירתי והנה בפ*ע ברכה אומרהגיאינו
 הביננו בתוך מכלל ונכללה בדפה זהשדחה
 הביננו ויאמר הדעת בחונן כוללה שהואכדרך
 לדעת לחול קדש בין המבדיל נשקיעיפי

 לשונו אריכות כל תראה הנה עכ"לדרכיך
 ויהוא כדרך אומרו ובפרט צורך ללאלכאורא
 אחוב שסיים למה וגם הדעת. בוצנןכוללה
 ז"ל דרו41י בעליל נראה אבל דרכיך.לדעת
 אפשר הרי בקושיא בגמי הניחה למהמבאר
 זה יהיה שלא מבאר לכך תר"י כדברילתרץ
 בחונן נבללת שתהיה רק בפ*ע ברכההמאמר
 הנה הבינבו כשמתפלל השנה בכל דהריהדעת
 דרכיך לדעת אלקים י*י הביננו הא'המאמר
 בתוך יכללנה הנה הדעת. חונן נגדהוא

 קודש בין המבדיל י"א הביננו האיהמאמר
 נחמד תצא הדבר הבן דרכיך לדעתלחול
 לדוכתי' תמיהתן הדרא וא*כ רשיי. בכונתונעים
 לזה כשמואל הפוסקים וכל הרי*ף פסקלמה

 ר"ג במשנתינו לדייק ז"ל המא"ש מרןנתחכם
 מעין אומר ריי שמ"ע אדם מתפלל בכ"יאומר
 דא"צ י"ח מעין מתפלל רא אמר ולאי*ח
 אמר למה וא*כ ר"ג. דברי על דקאימעתם
 הנה שמ"ע יתפלל וכו' שגורה אם אח"כרגע
 על ג"כ דקאי בדבריו מיותר יתפללתיבת
 לה נקיט סיפא דמשום צ"ל וע"כ ר"גדברי
 ואם אסיפא גם יתפלל תיבת דתיקו היכיכי
 הביננו תקנו דלא והכונה י"ח מעין יתפלללאו
 האמצעות ברכות כל דהיינו תפלה שהיא למהרק
 שבח שהוא מה אבל ותפילה. בקשהשהם

 לזה לחול קודים בין המבדיל כעניןוהודאה
 כולן על דהרי הוא ונכון הביננו הקנולא

 שיצא יתכן ואיך תפילה שומע בא"ימסיים
 ולשבח. להודות מחויב כיהוא מה על בדהי"ח
 על הגמי קדרית התורצת שפיר לפי"זוא*כ

 אליבא שמעתתא לן וסלקא דשמהשלשמעתתא
 שדייק וזה כשמואל פסקו ולכךדהלכתא.



 תעלובנה י"ד( י"ג )סי' הרא*ש ההמחר, תפלתמגידרל

 מעין יתפלל לאו ואם והוסיף ז"להרא"ש
 בתפילה ויודה ישבח ולא וריקא יתפללי"ח

 ! הוא נעים כי הבןזו

 רב פליגי דהנה בדבריו כוונה עודרי"ל
 מעין אמר רב י"ח מעין מהוושמואל

 ומברך בקוצר אומר ופירש"י וברכה ברכהכל
 פירוזנו גם לכאורה עכ"ל וכהת אחת כלעל
 דלא לומר דיכולני הוא אבל צורך. ללאזאת
 בא"י הדעת חונן בא"י הסיומים רקיאמר
 מדהחזיר ג"כ דנשמע אינו וזה בתשובההרוצה
 כי ע"כ צורך ללא יתפלל תיבת לומרר"ע
 י*ח מעין יתפלל לאו ואם אסיפא דתיקוהיכי
 צריה רק לבד בברכות יוצא שאינוורצ"ל
 הברכה. יסיים ואח"כ ברכה בכל מעטלהתפלל

 כ"א על ומברך בקוצר אומר רש"י שדייקוזה
 דיוצאין כשמואל דפסקינן הגם אנן והנהואחת

 לדברי גם והרוטש הרי"ף הביאו עכ"זבהביננו
 בברכות אומר דאה כידה שמואל דגםרב.

 תדע מהביננו יותר דמי שפיר ודאיבקוצר
 יש ובקוצר באורך חילוקים וכמה כמהשהרי
 כאן ואין ואשכנזים לספרדים שוניםמנהגים
 דברי גם לידע אנן צריכין וא"כ מיחושבית
 רק שיוצא נטעה דלא היכי וכי להלכהרב

 ואם לומר הרא"ש מדייק לזה הברכיתבסיום
 בבל תפילה דבעינן י"ח מעין יתפלללאו
 כנ"ל, ממתניתין לה ודייק לב"ד שבח ולאברכה
 אמרו דבירושלמי ברא"ש לקמן ועייןנ"ל
 בשומע יוצא שבח שהוא גשמים גבורותדגם

 שבה דהוא דכית פליג דידן ותלמודאתפילה
 כאן גם זה לפי ממילא בש"ת. יוצאאינו
 הוא מכלל ונכלליה בקושיא בגמ' שנשארמה

 הזכיר ולא טעה הברייתא מן שידעקודם
 שומע מהני )ולא אותו מחזירין גשמיםגבורות
 הנה הברייתא כשהביא אח"כ אבלתפילה(
 כוללין אין תפילה שומע הברכה כלהביננו

 . ודוק שבחבה
 ודילמא תקנה דאיהו הקטן שמואל שאנישם

 לרי*ף ה"ל לא וכף נואני אלא ביההדר
 וכמו האחרון התיריו רק להביא ז"לורא"ש
 אבל שבגמרכם וטריא השקלא כלשדילגו
 גמור בצדיק דאפילו להלכה דנ"מ זההביאו

 4 ביה הדר דילמאההשינן

 וכאלה שצ"ל מפני ב' אות יו"טבמעדני
 זוטרא מר לה מתקיף השניםבברכת

 ונ"ל לאטרודי אתי ומשני וכו' מכללונכללה
 מתפילת הביננו בתפילת יותר דחיישינןדהא
 דאין מוכח דמכאן ונ"ל עיי"ש. וכו'י"ח

 שמר אינו ע"כ הדחק בשעת רק הביננומתפלל
 שסיימו וזה י*ח. משא"כ לטעות וחיישינןבה

 שאלה שצ"ל מפני אומרם )אחר והרא"שהרי"ף
 בשעת דה"מ רבנן וקאמרי השנים(בברכת
 למ"ש וא"צ לה מוכח ומזה וכד. אבלהדחק

 : נ"ל ג" אות יו""טהמעדני
 ולא טעה אסי א"ר אר"ת י"ד אותהרא*ש

 אין השנ-ם בברכת וכאלהאמר
 בש"ת לאומרה שיכול מפני אותומחזירין
 תר"י שהביאו להגירסא שכיון נראהעכ"ל
 בדבריהם הוגה וכך המדויקים בספריםשמצאו
 או בתחיה גשמים גבורות הזכיר ופאמיה
 ונראה אותו מחזירין אין השנים בברכתשאלה
 יו"ט ובמעדני בכאן הרא*ש כדברי ג"חדרצ"ל
 ! תריי בדבר* ווה.גה הגירסא ראהלא

 שצריך דבר כל או מ"ב ס"ק חמודותדברי
 כמ"ש ודלא שלמה ברכה ואסיפולחזור

 ג"ב הביא במרדכי ע' עכ"ל הר"מ בשםהתוס'
 ואעפעף לחזור שצריך דבר כל או הבה"גלשון
 דבהיומיט כתבתי והטעם הר"ם לדבריהביא
 פוטרו הבג"ץ דאין בלל התפלל כלא הוהברכה

 . באונסרק
 וכף שעימד לפי אמא נ' אות יו"טמעדני

 וכו' קללה סימן שהוא גשםוהזכיר
 קילל שכבר כיון בחזרה תקנתיה ומאיוא"ת
 שלא מי הרי דלק*מ נ"ל בעניי ואני עכ"לוכו'

 מהני מאי בערבית ומשלים במנחה ר"חהזכיר
 שבת במנחת טעה אם וכן ר"ח. יזכיר לאהרי

 בערבית ומשלים חוזר חול של י"חומתפלל
 באמת דיש להגם מהני ומאי חול שלי"ח

 ו0 הסכימו הפוסקים רוב עכ"ז בזהפלוגתא
 תפילות חכמים ממטבע הביבה ביוןחהטעם
 וצריך התפלל כלא והוה בל" תפילהאינה

 ממטבע דימינה כיון דבוותיה ה"נלהשלים
 ! להזור וצריך כלל התפלל כלא הוה א"בוקילל

 אין טל הזביר אם אבל ע' אות יו"טמעדני
 לי תאיה הע"י וכתג ציתומחזירין
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 שחייב מה במקום תעלה הטל הזכדת האיךוכו'
 כנסת משהחז"ל עפ"י ונ"ל עכ"ל גשםלהזכיר
 הקב"ה א"ל לנו כגשם ויבא מבקשתישראל
 שמחין העולם כל שאין דבד מבקשת אתבתי
 אתן ואני וכו' בו טורחין דרכים הולכי כיבו
 כטל אהיה בו שמחין העולם שכל דברלך

 על להש"י שמשבחין בשבח ע"כלישראל
 אין גשם במקום טל הזכיר אםגבורותיו
 שבלא טוב סימן הוזו אדרבא כי אותומחזירין
 שהקב"ה מזה נראה כזה. דבר לו אירעהודע
 ונעים: נחמד נ"ל לישראל' כטל אהיה לומבשר
 אם תפלה שהיא שאלה לענין אבלברא"ש

 עכ"ל אותו מחזירין מטר הזכירלא
 היטב תבין בסמוך מ"ש לפי יו"ט במעדניעיין

 שהוא דבהזכרה להזכרה שאלה שביןהחילוק
 כטל לנו כשיהיה ישובח יותר גבורותיושבח

 אומר היה ז"ל יונה והר' ט"ו סימןהראעש יהבן
 למחר כוס שימצא יודע אםוכו'

 יו"ט במעדני עיין עכ"ל ולהתפלל לחזורא"צ
 רבינו גם דודאי בתבתי כבר הקטן ואניובר"ח
 בכאן ואעפי*כ דן יום עד דמבדילין ס"ליונה
 דייקא למחר כוס לו כשיהיה רק מהנילא

 להוטלים עליו ערבית תפילת חובתדעדיין
 זמן יעבור כשכבר משא"כ שחריתבתפילת
 ולפי"ז הכוס. על יסמוך לא ע"ז ג"כההשלמה

 עכ"פ כוס למחר שיהיה כויזדע רק מהני"א
 מנחה זמן כשיגיע משא"כ היום חצותעד
 ט"ב כשחל ולפי"ז ערבית. להשלים לוא"א

 וכון העיבור פרשת בכל י"ח סימןהראאש י ולהתפלל לחזור תיכף צריךבמו"ש

 בשעה אפילו פירושא לחדבגמ'
 פרגית הפירוש ונ"ל וכו' ד"ת עלשעוברין
 האדם שלומד הדבר מן כשפורשיןהעיבור
 כל אותו שמלמדין אמו במעי עוברבהיותו

 : כולההתורה
 אם אבל זכו' לדרך היוצא כל נ"ד ס"קע"ח

 וכו' ויצא נמלך ואח"כ בעיר לליןדעתו
 הוא דזה וי"ל עכ"ל וכו' ולהתפלל לחזורצריך

 ל"ג לשלום לביתי והחזירני י אותמיו"ט י כל בתיבת התנאדמרבי
 הוא נכון ענין מיהו ובגמ' ברי"ףלה

 בזהר בפידבק דמבו~ור ליראיו יעי סודעכ"ל
 1 לצילום לביתוהש"י שיחזירהי להתפלל האדם שצריך הנעלםבמדרש

 עכ"ל. וכו' תפילת שומע אתה כי וגרסשם
 חתימה מעין דצ"ל מאד נכוןוהוא
 : לחתימהסמוך
 לתפילה הבינת בין איקא מאי ל' דף להגמ'שייך

 קמייתא ג' לצלויי בעי הביננוקצרה
 ולצלויי למיהדר בעי לא לביתיה מטאוכי
 מעומד בין ת"ק מעומד הביננו והלכתאוכף
 מנה לא למה הדבר תמוה עכ"ל מהלךבין
 גם בפ"ע הלכתה קבע רק החילוקים בין זהגם

 פלוגתא איזה מזכיר אם רק שייך לאהלכתף
 ס"ק בד"ח ועיטש ך' סי' כאן ברא"שועיין
 דהתפלל לקמן אשי דר' מהא דמוכיחע'

 הוכיח מעומד להתפלל חזר ואח"םמיושב
 ויתפלל שיחזור מיושב להמתפלל הואדחובה
 מאן דקאמר כיון בכאן ניחא ולפי"זמעומד.
 א"כ בביתו ומתפלל חוזר אינו הבינהדמצלי
 תהיה א"כ דאלת"ה מעומד דמתפלל מזהמוכח

 , חץ"ק י"ח מתפילת עדיף הביננותפילת
 וכף אימר ראב"ע מתניתין ע"א ל' דףג23'

 ולמה בצבור היינו עי"ר. בחבראלא
 בפירוש אמר ולא הלשון את התנאשינה
 , עישש המשנה על בחבורי כתבתי כברבצבור
 קורות. מוכר שהי' י"ל קרא ר"ח יחיבע"ב

 אותן הבית את בקורית המקרהוהנה
 ולא מהני לא לבית חוץ היוצאיםהקירות
 רצ"ל לברא קראי"ך קרא פוק לו ז"שמידי
 הקורות כמו שהם מידי ולא מהני לאדבריך
 אחרים באופנים לפדש יש ועוד לחוץ.היוצאים

 : ק"ר ערך בעדודעיין
 ראב"ע משום שאומר כר"י הלכה דאיןשם

 כר"י הלכה דמין לשיאמר דיהיה
 להורות ראב"ע משום דאמר לומרומדהוסיף

 כרבנן הלכה רק כראב"ע הלכה איןשגם
 דצלי ינאי ר' את ראיתי אני יוחנן א"רשם י נ"ל התוס',וכמ"ש

 שראה אמר לא הנה עכ"ל. צליוהדר
 ידע שלא משמע המוספין תפילתשהתפלל
 זה שפט רק המוספין תפילת שהואבפירוש
 שהשניה ע"כ תפילות ב' להתפלל לו למהבשכל



תעלומה ע"ב ל' דף השחרתולתמגידרלב

 דילמא כדמק2וה וא*כ המוספין תפילתהוא
  שתירץ האי מאי דעתיה כוין לאמעיקרא

 אסוייד לא הרי וכף רבא גברא מאןחזי
 עפ"י לומר יכולני והנה צלי. ההדר דצלירק
 קיבלו אשד הבעש"ט מתלמידי שמקובלמה

 הגת צואית דבר איזה אדם רואה אםמרבם
 כזה. דבר השמים מן לו הראו לא ע"כמחבירו
 מהדבד מה שמץ יש בידו שגם מעסםאלא
 וישוב לבו אל שישים בכדי זה לו והראוהזה
 שפיר דהוכיח שפיר יתכן ולפי*ז י"י.אל

 צלי. והדר וצלי ינאי ד' שראה ר"ימדהעיר
 ומוסף שחרית זה שהיה נאמר אםבשלמא
 דעתו כיון שלא בשביל נאמר אם אלאניחא

 לד' כן שהראו הסיבה אידע למהבראשונה
 כיון לא יוחנן כד' דכא גבדא ס"ד וכיאחא

 אעפי"כ אבל חסידות. דרכי דרך והואבתפילתו
 רבא גברא מאן חזי ולפי"ז לי הונחלא

 סוד וכי גופיה ינאי מר' יוכיח עליהדקמסהיד
 בתפילתו כית לא ינאי כא' רבאגברא

 די"ל להוכיח אין ינאי דמר' י"לואעפי"כ
 ואין כיון היא כזאת לעת אונסיהדתלמודיה

 ע"כ יוחנן לר' זה הראו למה אבל עוןבזה
 בתפילתו ח"ו כיזן לא הוא שגם שיזכורלומר
 א"צ א"כ הלימוד אונס מחמת ג"כ זה היהואם
 זה הלימוד אונס מחמת היה לא ואםלתקן.
 לומר ע"כ כריי רבא גברא על לומרא"א

 ופטטייא שהתפלל, הוא המוספיןדתפילת
 מהפשט. רחוק דרך שהוא הגם סביןדאורייתא
 אלא מצלי דוו לא וכו' ור*א אמי ר'שם

 מה נודע לא הנה וכו'. עמודיביני
 שבא כתבו חשתוס' לכאן בזה יששייכות
 המוסף תפילת שמתפללין כרבנן דהלכהלהורות
 התפללו לא דילמא מובנים אינם ודבריהםביחיד
 ור"א אמי ר' דהנה דה"ב וי"ל מוסף.תפילת
 רבם על יפלגו דלא ס*ל לא ודאי יתודאכר'
 דס*ל נאמר ואס ינאי ר' דרבם ורביה יוחנןר'

 אין סלל הנה דראב"ע. אליביה כח"קדהלכה
 ר' והנה בצבור אלא המוספין תפילתמתפללין

 עמודי ביני אלא לעולם מצלו הוו לא ור"אאמי
 מתפילת לעולם א"ע פטרו והאיךביחיד

 כרבנן המה דס*ל ע"כ אלאהמוספין
 1 יחיד מוסףשמתפללין

 וח"א עליו  דעתו שתתחונן כדי אמר חד42מ
 בערוך מגיז עליו דעתו  שתתחוללכדי

 בספר מליז צ"ע ודבריו ס"ס שם ויש חלערך
 לפרום ונ"ל קבלה( בדרך פידש אליהואדרת
 ח"ן מוצא הנאהב הדבר כי אהבה בחי' הואחן

 חן בעלה על אהנה ח"ן כענין האוהבבעיני
 חיל מלשון יראה בחי' הוא חל וכו'המקח
 אש ונאחזו מגזה ויחל במשה דרשו ע"כורעדה
 ויראה. גבורה מבחי' הוא א"ש הנה עצמותשל
 ורחימו בדחילו להיות צריכה התפילההנה
 בו שיש בדעת בכח הם )ושניהם ואהבהיראה
 וכאשד בנודע( דגבודות ועיטרא דחסדיםעיטרא
 בריה הוא איך הדעת ומעורר מתבונןהאדם
 דעות תמים לפני  עומד בדעת מעוטהקטנה
 כ"א עלמין כל וסובב עלמין כל ממלאוהוא
 היראה מוליד הנה כחו. כפי ומתבונןמחשב
 טוב שהוא ית"ש בטובותיו מחשב כשהואוכן

 חיבתו גדלה ואיך וכיוצא. ורחום חנוןומטיב
 לפי כ"א שמחשב וכיוצא קרובו. עםלישראל

 ח"א לפי"ז תתבונן הנה האהבה מוליד הנהכחו
 )שאין אהב"ה דוקא שיוליד דעתו שתתחונןכדי
 כדי וח"א הבן( לבדה הידאה בהולדתדי

 תבוא והאהבה היראה שיוליד דישתתחולל
 איש של דרכו הבעש"ט תלמידי וכמ"שמאליה
 כ"א מעמך שואל י"א מה אשה אחרלחזר
 תבין ובזה היראה. אחר תחוור והאהבהליראה
 מן וראיתו שתתחונן כדי המ"ד הקדיםלמה

 המיד לראית בתורה מאוחר הוא והנהואתחנן.
 והוא משה ויחל מן שראיתו שתתחוללכדי

 שינו והרא*ש שהרי*ף אמת )הן בתורהמוקדם
 כגירסת שגודס נראה ברמזיו הטור אבלהגירסא
 דודאי ניחא ולפמ*ש עיי"עק שלפניתהגמ'
 מיראה לעבודה במעלה הוא מאהבהעבודה
 המ"ד דברי הקדים ע"כ הבכורה משפטולה

 פליגי אמוראי דהנהו עוד ותעמיק והבןשאהבה
 אם התפילין בענין ור"ת רשיי פלוגתתכענין
 ותרוחצו בהיפך או א"ש לוהיה תקדום שמעפ'

 תפילין על דרש*י לתפילין קדימה וישקשוט
 כמה בכאן בגמ' דמיבעיא מה לדעתירדזנה י הבן ואתהדרכת

 קודם הה"ד לתפלה תפילה ביןישהה
 הא על קאי דהאיבעיא רק יחידיתתפילה



יתיגתעלוליה והרי*ף עוב, לן דף השחרתפלתמגיל
 שוהים היו הראשונים חסידים בסהרנהולמדינן
 הנה לרקום. לבם את שיכונו כדי אחתשעה

 צריכין ג"כ לתפילה תפילה בין אם לןמיבעיא
 שהה דכבר כית נאמר או הזה כבייעורלשהות
 ומפרש וכו' שתתחולל כדי בדיהתוס' י מועט בשיעור די הראשונה התפילהעדם

 על ד' אמות. ד' שילך כדיבירושלמי
 רשות נק' והוא אדם של מקומו שיעור הואד'

 ד' והנה ד'. על ד' מן פחות בית ואיןבפ*ע
 היחוד מנין טפחים תקרעו הוא אמות ד'על
 הנה העבודה מקום המזבח גם מלכות.יסוד
 מש"ל עיין אמות כיד על כיד המערכהמקום
 אין ביהמ*ק שחרב מיום מ2ואדז*לבסוד

 והנה הלכה. של אמות ד' אלא בעולמולהקב*ה
 בסוד מ"ש ועישש תקערו הוא כ"ד עלכ"ד

 בה ופליגי שמשותיך כדכ*ד ושמתיהכתוב
 אמר ישפה וח"א שהם אמר חד ואמוראימלאכי
 שם תתבונן כאשר וכדין כדין להויהקב"ה
 שתתבונן כדי ח"א בכאן ג"כ תביןבדברינו
 טוב אבן שהם בחי' בדכורא אהבה בחי'דעתו
 שתתחולל כדי וח"א דדכורא יסוד יוסףשל
 טוב אבן ישפה כמ"ד הוא היראה בת"דעתו
 י*י יראת חיל אשת דעק' יסוד בנימיןשל

 כדין להוי הקב"ה אמר דהנה קשוטזתרוייהו
 ,וכדין

 ראין ופירש"י שאנו בצבור בגרז' לעילשייך
 ליה דשמע אותומחזירין

 אין בצבור הנה הזכרה. מקצת ואיכאמש"ץ
 ואעפי*כ מש"ץ דשמע הואיל אותומחזירין
 תפילה עוד דליכא כיון אותו מחזיריןבמנחה
 מהני לא מהש"ץ דשמיעה נשמע הנהלדזכיר.

 להביאו שכתב כבה"ג דלא טעם עוד בישרק
 לחזור שצריכין דבכ"מ לעיל( והמרדכיהרא"ש
 התפילה חזרת מהש"ץ שומע אםולהתפלל
 הבה"ב דברי אח"כ רשפי הביא וע"כיוצא

 להזכיר שכח שהש"ץ דמיירי בכאןשמפרש
 דצבורא טירחא משום אותו מחזיריןדאין
 מודה דרש"י לומר לי אפשר ועוד בזה.וצ"ע
 אם ולהתפלל לחזור שצריך דבכ*מלבה"ג
 בלא אפילו יוצא התפילה כל מהש"ץשומע
 מכוין באיש סיירי בכאן אבל אחר טעםצירוף
 בזה ר"ח להזכרת רק התפילה כל הש"ץעם

 רשיי מלשון וכ"מ טעם עוד לצירוףצריכין
 קאי זכר לשון ליה מש"ץ ליה דשמעשאמד
 הל"ל התפילה על קאי הוה ואי ההזכרהעל

 לתפילה תפילה בין ישהה כמה בדיהתוס' י צ"ע ועדיין ודוק נקבה לשון להדשמע
 ב' להתפגר ורוצה שטעה אדםכגון

 עכ"ל. המוספין לתפילת שחרית תפילת ביןוכן
 לתפילה לחש תפילת בין אפילו לומרונראה

 צ"ע מסתברא ודפה וכו' שאין לפי ד"התוס' י בקול הש"ץדחזדת
 . בעיון לדקדק פנאי היה הלארב
 , כליו עצמאיהריעף
 אין תימד ראב*ע מתניתין תרעי ע"ב כעגדף

 שהצבור די וכו' המוספיןתפילת
 הצבור רואין היכא אבל אותה יתפללובלבד

 תמוה וכו' הוא שחייב לר*א כו' אותהמתפלטים
 בשם ת"ק דברי לפרש התחיל דבריקואלי

 ראב*ע בשם שאמר ריי בדברי וסייםראב"ע
 . דפליגי מבואר ובגמ' פלוגתא כאן איןכאילו
 בה שאין שבח אלא בה שאין דכיוןשם

 אותה יתפללו שהצבור די וכו'תחנונים
 תקנום אבות התפילות שארי להיות ול"נעכ"ל
 אקרבמת ואסמכינהו כה"ג אנשי דאתוהגם

 דאבות כית עכ"ז בצבור נעלזוהקרבנות
 אותם להתפלל היחיד מחייב ביחידותתקנום
 אנשי רק האבות תיקנו דלא מוספיןמשא"כ
 נעשו  וקרבנות  הקרבנות נגד תקנוםכה"ג
 התפילה גם ע"כ הצבור כל בשבילבצבור
 שהיה כמו לפי"ז א"כ וא"ת בצבור רקניתקנה
 מקריבין היו שלא המוספין בקרבנותבמקדש

 כן ישראל כל פטורין והיו אחד במקוםרק
 יהיו שלא המוספין בתפילת לתקן להםהיה

 אצל להיית אחד במקום רק להתפסצריכין
 אינו זה ישראל כל בשם וכיוצא(הנשיא

 במקום מקריבין נוהיו הקרבנותדבשלמא
 כאילו הוה לשם פונים ישראל כל אשרהמקודש
 משא"כ חבירים. כאחד ההוא בעיר היוישראל
 יתחברו לא התפילה רק לנו ריאיןבגלותינו

 עיר כל ומחויבת בלבד עיר אנשי רקבזה
 ויוצאין בצבור אותה להתפלל בפ"עועיר

 קראו למה טעם טוב תמצא ובזההיחידים
 שאין יהיב קא טעמא עיר חבד בכאןלצבור



תעלומה עוב ל' דף עומדיואיןמגידרלד

 עיד רק התפילה לענין כחשת לעתהתחברות
 ראג"ע בדברי ור"י דת*ק דפלוגתייהואחת
 פטור עיר בחבר ולא יחיד ס"ל דת"ק הואכך
 בצבור רק נקרב היה לא מוסף דקרבןכיון
 כלל המוספין תפילת מתפלל אינו היחידא"כ
 היחיד רשאי היה בביהמ"ק גם הלא ס"לור"י

 בתפילה ה"נ ישראל כל בשם הקרבןלהקריב
 מתפללין הצבור אין אם היחיד אותהיתפלל

 נכון נ"לאותה'
 שתתעולו כדי ח"א הרי"ף  ע"א כדדף

 וכו' שתתחונן כדי וח"אוכו'
 כי כנ"ל גרס הגדול ורבינו בהיפך הואבגמ'
 כדי המ"ד למד שממנו משה ויחלהפסוק

 לפסוק בתורה מוקדם הוא הנהשתתהולל
 לגירסא פנים ונתתי לעיל כתבתי וכברואתחנן

 ! עיטש בגמרא. לפנינושהוא

 מה כל וכו' עומדין אין מתניתין גמ' הפרק
 יפה אצלינו מפורש במשנהשדקדקנו

 רק נציין לא וכאן המשנה על בחיבוריפה
 בעזה"י: אצלינו שנתחדש ומה פרקיםראשי
 להתפלל עומדין אין משנה ע"ב ל'דף

 אין התנא קאמר לאוכו'
 להורות עומדין אין וקאמר וכו' אלאמתפללין
 מיירי קא י"ח תפלת היא העמידהדבתפילת
 קמיירי בתחילה י"ח להתפלל ברוצההיינו
 אנחנו ממילא לתפילה גאולה מסמיךואינו

 ופסיקי וברכות בקשות מקודםשמתפללים
 מקבלים כבר הנה וברכותיה. וקאשדזמרה
 תפילת קודם לשהות וא"צ ומורא הכנעהע"ע
 פ' אומרים דמנחה י"ח בתפילת ואפילוי"ח

 ית"ש גדולתו בהזכיר לדוד ותהלההקרבנות
 השבחים. ושארי וכו' מאד ומהולל י"יגדול
 לשהות וא"צ בזה ודי קונו לפני נכנעהנה

 : י"ח תפילתקודם
 עומדין אין התנאדמשמיענו עודונ"ל

 דייקא העמידה תפילת וכו'להתפלל
 גכ"ז אדם לכל המצטרכת לשעתה תפילהאבל
 א"צ הצטרכותו על מהש"י שמבקשועידן
 קראינו בכל אלקינו כיעי כתיב ואדרבאהכנה
 לאיש הגדולה האמונה הוא זה ואדדבאאליו

 שיארע דבר כל על תיכף שיתפללהישראלי
 שום רואין אסווה והות דהרני מן יבקשלו

 נפלאה בהשגחה הוא הכל רק במקרהדבר
 לטובה הגזירה ולבטל להפוך מועלתוהתפילה

 1ולישובה
 פ" עכ"ל הכנעה ראש כובד בד"הרשש

 הנה א"ע שמכניע מי דהנהלדבריו
 עלט כבד ראשו כאילו למטה ראשו כופףהוא
 המשניות על בספרי ועמ"ש לזוקפו יכולואינו
 רבינו החסיד אחת שעה התהים היובמשנה י הרעיב שפי' ומה הרמב"ם שפירש מהענין

 בס"ד ועמש"ש דוקא  שעה כתביונה
  שם לך  אבתוב גשי"ה מהגמ' זה  הוכיחמאין

 : דוקא שעה בזמןהכונה

 שבשמים לאגיהם לבם את שיכונו כדישם
 למקום לבם את שיכות במשניותובמשנה

 נ נחת ותמצא המשנה על בחיבוריעמ"ש

 שנפשו מי רצ"ל נפש מרת והיא דא"קגמ'
 בכובד כפוף ועומד מוכנע הוא לומרה
 :ראש

 מריקא דהוה שאני חנה דילמא ממאישמ
 להתבונן יש לכאורה וכו' סובאליבא

 הלא הנבואה מן הנלמדים הענינים כלהרי
 חזקיה מן למדין והרי הזה. האיש שאנייאמרו

 הנה הקיר. אל פניו שיסב צריךהמתפלל
 והי' חולה דהי' חזקיה שאני לומרנוכל
 גדולה לכונה צריך והיה דינו נגזר וכברבסכנה

 כן משמע המקרא מן דבכאן וי"לבתפילתו
 ואין דוקא היא משמע נפש מרת והיאדכתיב

 : אחרים על החיובכאן
 בכאן גם וכו' דהוה שאני דוד דילמאשם

 אין אגל דייקא ואני דוד מדקאמרדייק
 עיין בחרדת אלא בהדר"ת תקרי אלשם י אחרים על בחובהזה

 חילו במ"א מדכתיב דדייק ותביןבתוס'
 השמיטו כ"ט במזמיר וכאן הארץ כלמלפניו
 כתיב כאילו והוה בחרדת לקרוא דנוכלע"כ
 דילמא דהקשה והמקשה וכו' מלפניו חילוג"כ

 נקט לא למה ליה ל"ק ממשהדרת
 בכאן השמיטו דמש"ה דאדרבה די"לחילו בכחי

 דמותך משמיענו י*ח מתפילת מיירידכאן
 1 ראתם כובד בלח אפילולהתפלל

 דמוקרא כסא בדעה ישעי ע"א ל"אדף
 עכ"ל לגנה זכוכית שלטס



תעלך ע"א ל"א דף עומדיןאיןמגיד

 ולפי יקרה זכוכית כוס פירש"י כ"ח דףלעיל
 על קאי בכאן רום"י של הפירוזם זההנראה

 : דלקמן חיורתאזוגיתא
 לשבר נהגו מכאן וכו' כסא אויתי בד"הוקרסי

 בלה"ק נק' זכוכית עכ"ל בנשואיןזכוכית
 שמקיימין קולות ה' קול פעמים ה' בגי'צנצנת
 ודי תורה של קולות לה' וזוכין חתןבשמחת

 1בזה

 רוצה היה אם וכר דמיתנן לן וי א"לגמ'
 שלא בכדי הא הענין להםלהזכיר

 עכ"ז וק"ר שחוק לידי שמחה מחמתיבואו
 לנשואין השייך הזמור מהו להבין הצורךמן

 לזכור צריכין הנשואין מן להם דאמרוהנראה
 באיש מקוים האדם היה דאילו המיתהיום
 המיתה להיות אבל לנשואין. צירך היהלא

 הצורך מן ע"כ חי לכל פרוסה ומצודהגזורה
 קיום עכ"פ שיהיה בכדי ואשה אישלנשואי

 : בא ודור הולך דורלהמין

 לא שמימיו לקיש ריש על עליו אמרושם
 רבותיה מאי לכאורא וכו' ריחוקמלא

 מאי הוא דהרבותא ונראה הוא שאסורכיון
 רקודם דרצ"ל רביה מראי שמעה מכידפיים
 רגיל והיה הדין זה ידע לא מר"ידשמעה
 היינו פיו שחוק מילא לא השמעה ותיכףבכך
 הודע בלא כזה דבר מעולם לו אירעלא

 . היום עד בכך רגיל שהיה הגםובמקרה
 דין ודן כשיושב היינו דין מתוך לאשם

 1 לרעהו איש ביןומשפט

 שצריכין הלכה היינו הלכה דבר מתוך ולאשם
 ההלכה תהיה האיך ולפלפל בהלדבר
 ר' בדיה התוס' שקביאר ובירושלמימקוימת
 דבר מתיך דוקא להתפלל שעומדין וכו'אשי
 פליגי ולא פסוקה הלכה הירושלמי כונתהלכה.

 : נ"ל אהדדי,התלמודים
 ראש שבד מתוך אלא וכו' רבנן בד"התוס'

 והברייתא מצוה של ושמחההמתניתין(
 עם דלקמן הברייתא פליגא דלחדלקמן

 1משנתינך

 חוץ בירושלמי ומקווה וכו' שכן בדיהתרס'
 דסוף קרא מהההא מיהו וכו'מירמיה

 עכ"ל וכו' מידי פריך לא וקהלת קיברתרי
 מף5ן  מישע" ג"כ מקשו לא למה ליתמוה

 דמפרש מפאנו להרמ*ע מאמרות בקוברהבס'
 ופושעים הושיע סיום וכן לטובה.לכולהו
 כתלמודא והוא לטובה מפרשו בםיכשלו

 ידירן
 וכו'. מאדה"ר איתנהו דבבל צניתא הניגמ'

 נשטפו לא איך תמוהין והדבריםורצ"ל
 :במבול

 הוא גדול ודבר זוכרהו כך שמתוך לעילגכף
 זה וזוכרין בזכרונם חקוקיםכשהח"ח

 בהיותם גם מזה זה הארה מקבלין ועי"ז זהאת
 הנפשות עכ"ז מזה זה בגופותיהםרחוקים

 :קרובות

 וכגת וכו' שמחה מתוך אסא בד"הרש"י
 כי ערבית בתפילת הסדורותמקראות

 בדורות שתיקנו וקודם עכ"ל וט' יטושלא
 התפילה הנה עינינו יראו ברכתהאחרונים
 כגאולה השכיבנו וברכת לגאולהסמוכה

 1 דמיאריכתא

 לשמים לבו את שיכוין צריך המתפללגב2'
 קמ"ל מאי הדברים תמוהין לכאורהעכ"ל

 ונ"ל ח"ו אחר לדבר להתפלל שיכוין ס"דומאי
 ופרנסה מזונות לצרכיו בהתפללו אפילודה"ק
 לצורך להתפלל מגמתו עיקר תהיהוגאילה
 בכל הנה צער. להם יש כשישראל כיגבוה
 הנה בגלות כשישראל וגם צר לוצרתם
 ועוד הגוים בפי מחולל הגדול שמוכביכול
 מה סיד בנסתרות להמבין מילין לאלוקיש

 ע"י ושכינתי' קוב"ה יחוד לשםומאומרים
 : והמ"י ב"ה( א"ס )היינו ונעלם טמירההוא

 פירוש הגון שאינו דבר בד"ה תום,ע"ב
 דאי דאורייתא איסירא דליכאאע"ג

 כתיב תוכיח הוכח פשיטא דאורייתאאיסורא
 הדברים אבל מוכרחים דבריהם הנהעכ"ל

 בעצמו הוא המאמר בעל ר"א דהנהתמוהין.
 כעובד הוה שמתפלל שכור בג"ש בסמוךלמד
 ידע לא רעלי וי"ל בתוויה כמפורש מ"שע"ז
 רק קולה את שמע דלא כיון מתפללתשהיא
 לראות בה הסתכל לא ובודאי נעות היושפתיה

 היה לא עלי הקפדת ממילא נעות שפתיהאם
 ועמ*ש בשכרות המקודש למקום ביאתה עלרק

 4 עמכ"ה ד"ה בתוס' אי"הבסמוך



תעלומה ע*ב לנא דף עומדיואיןמגידרלו

 הזה בדבר אהה אדון לא אדני לאגמי
 רוח השפעת עליך שורה רוה*קולא

 אדני מלכות אחרונה מהמדה "יאהקודש
 אדון נקי ברוה*ק המושפע ע"כ דמלכותאדינא
 שורה רוהבך ולא וכו' אתה אדון לאוז*ש

 1עליך

 וכד. וכתיב בליעל בת לפני הכא כתיבשם
 רחום. מדת נגד בתש הדבר נלמדהנה

 התפילה זמן דיעבור הגם יתפלל לאשכור
 התפילה ביטול עזן יכפר רחום והואח*ז

 1בזמנה

 עד וכו' עולמו את הקביה שברא מיוםשם
 שממנה וכיון צבאות וקראתו חנהשבאת

 נגד ברכות ח"י תקנו הנה תפילה ענינילמדו
 ברכת אח"כ והוסיפו כ"ט שבמזמור אזכרותח"י

 ח"י הנה הנ"ל שבמזמור יעי שם נגדהמינים
 1 צבאות בגי' אל ושםהויות

 וכו' בעלי אלקנה בפני ואסתתר אלךשם
 דכתיב היא דזה אחד גדול בשםשמעתי

 שהכוונה י"י( איל כתיב )ולא י"י עלותתפלל
 תצטרך שלא הויזה הנכבד שם עלשהתפללה

 . המים על השם מחיקתלגרום
 כלומר בה"א מלא וכו' עמכ"ה בד"התוס'

 בחמישית אם כי וכו' יושב היהשלא
 עמכה הנצבת כפירש"י לפרש רצו %אעכ"ל
 שהיה נראה דא*כ בעמידה 9מה היה הואוידף
 דלדבדי לעיל כתבתי וכבד מתפללת. שהיאיידע
 לומר צריכין הגוח שאינו דבר )ד"הדתוס'
 ולדעת מתפללת שהיא יודע דיה %אדילי
 שמתפללת יודע היה דעלי דס"ל ז"לרש"י
 לרואה מכאן לעיל אלעזר ר' דהובחתצ"ל

 ה"ק להוכיחו צריך הגון שאינו דברבחבירו
 הנה בתורה. מפורש שאינו דבר שהואדגם
 לכאורה הנה מהאיסור. ידע לא שחבירןיעל
 גערה בדרך כזאת עשית למה להוכיחישאיז
 כזאת לעשות אסור לימוד בדרך ללמדורק
 תשתכרין מתי עד לה דקאמר מעלי נשמעוהנה
 דצריך נשמע הנה וגערה תוכחהבדרך
 שאינו היינו הגון שאינו בדבר אפילולהוכיח
 הנ"ל ומעין לאיסור בפירוש בתורהממירש
 שצריך הגון גיאינו דבר בחבירו לרואהמכאן

 יודע אית תחבירו שי"ל אעפ"י היינולהוכיחו

 העט הגון ששרנו דבר כיהוא כיוומהאיסור
 ונלמד בגערה להוכיחו ראוי מדאיבושהשכל

 הלא תשתכרין מתי עד בה שגער מעליזה
 מדבר איש כשיכור מחויב שהשכל דברזה

 רבא לך ויהיב רחמי ובעינא וכו' לה אמרגמי י המלךלפני
 התפללתי הזה הנער אל אילמיניה

 דהרי ונראה מובן אינו תשובתה לכאוראעכ*ל
 כדאית למר אנשים זרע לאמתך ונתתהתפללה
 הנער אל אמרה הגה  ליה כדאית ולמרליה
 ואפילו שהתפללתי כמו זו בתכונה שגולדהזה
אם

 יו~
 יהיה לא באפשר הבה אחר. בן לי

 לפרש ונ"ל לבטלה. תפילתי ותהיה זובתבונה
 בשם ששמעתי מה עפ"י נחמד בדברעוד
 זצוק"ל יעי*צ מתה הקדודו הרב אדמיוכבוד

 בעלמא בדיבור אפילו נענה הצדיקדלפעמים
 והש"י וכך כך י"א כשאומר רק תפילהבלא
 נעשית אם הוא שהחילוק רק דבריומקבל

 משא"כ המתקיים דבר הוא תפילה ע"ימבוקשו
 בטוח אינו בעלמא בדיבור רצונו נעשיתאם

 , המתקיים דברשיהי'
 רצ*ל וכו' יעי לך תפילתי ואני פירשנודבזה

 עת יעי לך תפילתי ואני כנעיאומרת
 בשעת לפניך מתפלל אני ממש תפילהרצון
 באמת ענני חסדך ברב אלקים ע"כע"ר.
 המקוים דבר באמת ישעך שתהיה היינוישעך
 בכאן מאד יונעם זלפי"ז קאי. קושטאלעד

 תפילה התפללתי הזה הנער אל חנהתשובת
 הוא מוכרח הנה בעלמא. דיבור ולאממש

 . נחמד דבר והוא המתקיים דברשתהיה
 מהראוי את רבך בפני הלכה מורהשם

 מעונשין ופטור קטן היה הלאלהבין
 אינו שקטן אף שכתב בצליח ןעייןוצ"ע.
 הוא עונשין בר סובא שחכים זה עונשיןבר

 ולמגיה([ חכמתולפי
 הנה וכו' לבי על שנתת הללו דדיםשגם

 לא הדדים והנה הדדים. על טענתהעיקר
 לא למה קשה ועוד הלב. רק בפסוקנזכרו
 הרחם רעל וי"ל הרחם על גם טוענתהיתה
 עצמו ושישביץ  הבקטל להנאת דנברא טענהאין
 על גם י"ל הזה  התירוז והגה ההיתר.מן

 יפיה הוד  שהם  הבעל להנאה  שהםהדרים



 דף עומדיןאיןמגיד

 ומרגניתא וכר כורש שקול לבנתיה ד"חוכדאמר
 שירה אמר דוד דהנה הדבר מובן אבלוכו'.
 במקום דדים לה שברא על אמו משדיכשינק
 לבי על הלק דדים דיוקה היה זה וא*כבינה
 יתכן ובזה בהן להניק דק הוא הלאדייקא
 דקוטה בהן ואניק בין לי ח"ן שאמדהמה
 הדדים בריאת תהיה לא בת לה בתת גםהלא

 לה שברא דהטעם יתכן הנ"ל ולפילבטלה
 יסתכל שלא כדי הוא בינה במקוםדדים
 שאסור בבן רק שייך לא וזה בערוההיונק

 שלא הב' הטעם וכן התורף במקוםלהסתכל
 מהתבונן שחו ויתטמטם הטיעמת ממקוםיניק

 י תודה בת שאינה בבת שייך לא וזהבתורה.
 למחד יתענה לתעניתא תענית בדיהרשש

 עוד יתענה קאמר מדלא זה דייקעכ"ל
 היית לתעניתא תענית ליתב וקאמד אחדיום

 לתענית א' תענית עוד בסמיכות ~ישיב[)יחריב(
 ,הראשון

 מה לפי וכור הטיחה חנה אלעזר ואירגמ'
 ותתפלל אהד גדול בשם לעילשפידשתי

 דהנה המים על הקודש שם ימחה שלא יעיעל
 תהיה כביכול לאו ואם מוטב ראה אםאמרה
 המאמר בעל הוא אלעזר ר' הנה לרשות.מוכרח
 חנה בכאן שאומד והוא  תראה ראה דאםלעיל
 י"י על ותתפלל מן לה ודייק דבריםהסיחה
 שאמרה הוא  רברי'  שהטחת כונתו הוא  רזהי"ל

 1  לעשוה  כמהכרח יהיה  שכביכוללהש*י

 דברים הטיח משה ואד*א עלא לעבדף
 ויתפלל שנאמד מעלהכלפי

 י"י על אלא יאי אל תקרי אל י"י אלמשה
 בכ"מ והדי כפשוטו לא למה הרבד תמוהעכ"ל
 נאמר חקת בפ' רק י*י אל ויתפללנאמר
 היה מה דקשה וי"ל העם בעד משהויתפלל

 עדיין הרי להזכיר לו היה ומה להתפלללו
 העם ויצעק שנאמר כמו במרדם עומדיןהיו
 בפ' כמ"ש חטאת ונאמרו נאמר ולא משהאל
 משה על עמא וצוח מתרגמינן וע"כחקת
 למה עליו וצועקיו מתרעמיו עדיין שהיוהיית
 להתפלל לו היה מה וא*כ ראש בםבערה
 ויתפלל לומד ע"כ להזכיר לו היה זכותואיזה
 שהטיח על אלא אל תקרי אל וכו'מנוה

רלזתעלומה ע"אליב

 קוש עם פלילות שקיצה ויתפלל ולשוןדברים
 ; להם גרמת אתה כביכוללזמר

 חטף עיינין לאלפ? קורין ראב*י דבי שכןשם
 קורין פה כבדי שהם באנשים מציערס"ל

 פה כבד היה משה אדונינו והנה וכף.לאלפין
 שהטיח כעת והנה נתרפא תודה במתןרק

 הדבד נרמז והנה הקדום. בלשונו נשארדברים
 ויצעק רצ"ל קטן פשטא מהפך הטעמיםבהנחת
 המקובל כפי דק הפשוטו היפך הוא י*י אלמשה

 אות היינו הקטן תהפוך דבר ואיזהבמדרשו
 . לי הונח לא ועדיין לעין תהפכנוהא'
 לישראל להם שהשפעת יזהב כסף בשבילשם

 אפשר האיך קשה וכו' דיי שאמרועד
 לו יש בידו תאותו וחצי מת אדם אין והלאזה
 חז"ל דרשו דהנה וי"ל מאתיים מבקשמנה

 ממצרים וישאלו העם באזני נא דברבפסוק
 רבי דבי אמרי הנה וכו' זהב וכלי כסףכלי
 לשון אלא נא אין ט'( דף )מכילתיןינאי
 לך ממך בבקשה למשה הקב"ה אמרבקשה
 ממצרים שאלו מכם בבקשה לישראלואמור
 ועבדום )אברהם( צדיק אותו יאמר שלאוכו'
 וכף יצאו כן ואחדי בהם קיים אותםועש
 בעצמינו שנצא ולואי לו אמרו בהם קייםלא

 הש"י שחשש זה מהו שדקדקנו מהועיי"ש
 לא ובאם וכו' ועבדום אברהם יאמדשלא
 הוא בהכרח הרי חשש כאן אין אברהםיאמר
 דכונת לשם וכתבנו דברו. את הש"ישיקיים
 סמוך אחר יצאו כן ואחרי בהבטחתוהשיי
  הבטחונו שיקיים הש"י וידע מופלגאחרי
 הים ביזת והיינו היציאה מן ורחוקמופלג
 שלא הש"י חשש רכתם בלא שיצאו כעתאך

 מצרים ביזת ות"כ וכו' צדיק אותויאמר
 להיות מוכרחת היתה ע"כ ההבטחה מכללאינו
 מדכתיב זה חז"ל דרשו והנה שאלה.בדרך
 אלא נא אין העם באזני נ"א דבר נ"אלשון
 שאמרו אח"כ שדרשו מה אך בקשה.לשון
 היכא ידענא לא בעצמינו שנצא הלואיישראל
 )הן ינאי ר' דבי קבלת שהיתה אלארמיקס
 זהב ודי בכאן( שדרשו והם התם שדרשוהם

 שאמדו עד להם שהשפעת וזהב כסףבשביל
 אפשר האיך כנ"ל. להם קשה והיה וכו'די

 אך מאתים מבקש מנה לו יש הלא דילומר



 דף עומדיןאיןמגידרלה

 הבטחת שהיתה הים ביזת להיות דהנההיא
 בעליהם שמתו ההפקר מן זכו כבר הנההש"י
 לא זה הש"י הבטחת שהיתה להיות וגםבים.
 היתה לא מצרים ביזת אך להם מזיקהיה
 בדרך להיות הוכרחה ע"כ ההבטחהמכלל
 להם די היה כי רצו לא ישראל והנהשאלה
 בדרך מהם ביקש משה רק מעצמםשיצאו
 שישאלו מהם שיבקש הש"י בציויבקשה
 היה שאלה בדרך שהיה וכיון שאלהבדרך
 זזהב הכסף על המצרים בעלים רשותעדיין
 פורטין אין קיי"ל וע"כ בנפעל על הפ כחכי

 עובדין שהיו המצריים והנה המוכסיןמתיבת
 הנהנה הנה בממונם הוא מפעלם כח הנהע"ז.

 אותו יפעול ח"ו עליו רשותם בעודמממונם
 ינאי ר' דבי לשם שדרשו וזהו בהםהכח

 והיה בעצמנו שנצא הלואי ישראלשאמרו
 בשביל שאמרו שזה דרשו וכאן זה להםדי
 הוא די שאמרו עד להם שהשפעת וזהבכסף

 שחזר מנין אח"כ תתבונן ובזה להם.שגרמה
 הרבתי וכסף שנאמר למשה לו והודההקב"ה
 האיך להתבונן. ומהראוי לבעל עשו וזהבלהם
 וכו' עשו וזהב  להם  הרבה כסף הדברצודק
  לך געשה  והב  תורי דרשו  ההגה הואאך
 הים ביזת הוא זהב תורי הכסף נקידותעם
 בפחות שהיה מצרים ביזת זו הכסף נקודותעם

 הזהב. אצל הכסף כערך הים ביזתבערך
 מכשה הקב"ה שהודה הנדצה הואומעתה
 וע"י מצרים ביזת היינו להם הרביתיוכסף
 אצנם נשאר ע"כ מצרים נכסי מןשנהנו
 היינו בנפעל המצרים שפעלו הפ.עלכח

 בית הנה תבין ובזה וכו' וזהב ע"כבנכסיהם
 הוא הוא אך כזאת. להם סיבב למהתעלומות היודי א"כ למשה לו והודה הש"ישחזר
 מעיה לאותו ראוים ישראל היו לא לךידוע
 דייקא והם לרבים תשובה להורות נדירק
 המק דעה הדור המה כי לזה מסוגליםהיו

 שהיא התשובה דרכי מהם ללמודמסזגלים
 נכנס אא"כ חוטא אדם אין כי הדעתהחזרת

 ההזית הוא התשובה והנה שטות רוחבו
 דע"ה  הדור ע"כ שסות  הרוח להעבירהדעת
 תמצא ע"כ תשובה מהם ללמוד מסוגליםהיו
 עיקר שהוא וידוי הלכות לפועל יצאושאז

תעלומה ע"אל"ב

 מד"ר הזאת מהמעשה אנחש ולומדיןהתשובה
 אנא בלשון להיות שצריכה דיוה*כהוידוי
 לפרט וצריך וכו' העם חטא אנא משהכמ"ש
 זזכית זהב אלקי להם ויעשו משה כמ"שהחטא
 יום על כזח זכות שנתגלגל לדור הואגדול

 סדר ע"י ונתגלגל לרבים תשובהלהורות
 בזה תהרהר אל ידידי ואתה תשובהוהלכות

 יכל פעלו ותמים תם הצור מחשבות עמקוכי
 החבץ על תתמה אל ומעתה משפטדרכיו
 שיהה דעה להדור הש"י סיבב הנה ג"כהזה
 הפועל הכח ויפעל מצרים של ממוןבידם
 לזה וחוץ לרבים תשובה הוראת עי"זויבוא
 כשיהנה באים החטאים שרוב דעת נלמדהלא
 רע ופועל כח בו שיש כזה הממון מןהאדם

 הסיבה ידע הנה י"י אל האדםוכשישוב
 בסדר תראה הלא בדבר ויפשפש לשובממם
 נעילה בתפילת תפילתינו בגמר הקדושהיום
 קדשם. ברוח כה"ג אנשי לנו סידרוהנה
 י"א ותלמדינו וכו' לפושעים יד נותןאתה

 נחדל למען עוניתינו כל על לפניךלהתודות
 הכויל שהוא הדבר הבן וכו' ידינומעושק
 ממון האדם יד תחת ביש עונותינו כלשל

 וכאשר בנפעל הפועל והכח ביושרשאיש
 ויתילדו לזרא לו ותהי הזה מממון האדםיהנה
 גדול הזה הדבר ולהיות רעות תאוותאצלו
 עוד ארחיב הנה ולעבודה לתורה ופנהאצלי

 הקדוש הרב אדמ"ו כבוד אמר דבריםבמקצת
 הילדים על להתפלא שיש זצוק"למהרמ"מ
 קטנים שהם בעוד מנעוריהם אותםשמחנכין
  ויהש"ר אמן ועונין תפילה זו ולעבודהלתורה
 המה ואעפי"כ  עליהם  ערלה השני בעודהגה

 כזאת יארע מהיכן ועבודה בתורהמורגלים
 מעליהם התורה עול פורקיםכשמתגדלים
 הלא ובאיסור ברשות העולם בעסקיועוסקים
 לב4 בטבע הדבר להם שיהיה מהראויהיה
 חנוך כמ"ש כ"ש זיז אפילו התורה מןיזיזו
 אדמאר ואמר וכו' יזקין כי גם דרכו עפ"ילנער
 האכילום אשר על הזה הדבר להם שמגיעזלה"ה

 בגזל לידיהם הבא איסור של ממוןאבותיהם
 הבנים וכנחבר בנפעל. הפועל וכח וריביתוחמס

 תאות עי"ז להם מתעורר הנה מזהנתפטמו
 ואוחזין מעלימו התורה עול ופורקיםרעות



רלטתעלומה ע"א ליב דף עומדיןאיןמגיד

 זלה"ה דבריו תוכן זה בידיהם אבותיהםמעשי
 על אבות עון פוקד הכתוב מ"ש תביןובזה
 למחטי בנייע משלמיו כד ומתרגמינו וכו'בנים
 והתוודו בוידוי נצטוינו וע"כ אבהתהוןבתר
 לותר בהבין וכן אבותם עון ואת עונםאת

 הוא. וכדין חטאנו ואבותינו אנחנו אבלבוידוי
 גדולים צדיקים בעיני ראיתי כי מעידוהנני
 לידי באו וכאשר אליהם לגשת יראתיאיצר
 בתביעה ובפרט ממון להשיג והשתדלונסיון
 וכבר מעלתם ואבדו וכל מכל נתרוקנובפה

 כעין שהוא במ"א. בפה התביעה בעניןדברתי
 נבראת זה ולבעבור הדכורא מן המקבלתהאשה

 נאמן כי זכו' יוצאת בפה תובעת אםואעפי"כ
 זו בתכונה אותה ברא אשר מלאכתה בעלהוא

 בעת הקבלה לה יזמין הוא מקבלתלהיות
 המקבל באיש הוא הוה וכעניןהמצטדך
 ממון מקבל אם מבחין אינו בשגםמאחרים
 מחטיאו. הפועל והכח הגונים שאינםמאנשים
 דעה מדור נלמד הזה דבר שגם תראהוהנה
 ואירע בפה תביעה ע"י היתה מצריםשביזת
 הנה הש"י רצון זה שהיה בשגם שאירעמה
 כדי הש"י רצון זה שהיה לך רמזתיכבר

 צדקו ואעפ"כ וכמשארז*ל תשובה מהםלהורות
 הדבר היה אעפ"כ כי ית"ש ומשפטיודיניו
 תבלין היא הנה התורה ע"י כי ברצונםתלוי
 היה ואעפ"כ רעדת המדות וכל היצה"רומתק
 הש"י עם ע"ה רבינו משה שטען לטענההדבר
 מרבותינו ידעתי והנה לדבריו. הש"יוהודה
 שהבינו ממון לידם הגיע שכאשר נפשנוחי

 היו לע לרע  הפועל כח בו הסגילושבעליהם
 הממון אותו מידם והשליכו ההוא מהממוןבהוים
 הממון שיגיע יראו שעכ"פ וקבלתי רואהבאין
 במקום ישראל מבני לא אשר נכריליד

 הרחבתי ידידי בני בזה ודי להם ליחןהמצטרך
  לתורה  פיגה  שהנא ידעתי כי  צוהקצת

 וישלש ישנה אשר האיש אשריולתשובה
 הדברים ויבין באמת הנאמרים אלהבדברי
 ]עיין עולם. עד ולזרעו לו טוב ואזלשעורם
 )המגיה([י ק"א. דף שופטים פ' רכלה אגראבספר
 קשיא מאי ידענא לא רד. לך מאי רד לךשם

 לך כן נאמר תורה במתן גם והלאליה
 ליה דקשיא וי"ל עמך ואהרן אתה ועליתרד

 מקום כל תראה הלא ירידה לשון נאמרלמה
 דרשוהו ירידה לשון צדיק איזה מפישיצא
 רדו יעקב שאמר כענין מפיו כן יצא למהחז"ל
 יהיו רדו מנין להם שרמז דרשו וכו'שמה

 ירדם ירד השבטים שאמרו מה וכןבמצרים
 לפרנס רגילין שהיינו לנו היא ירידהדרשוהו
 לשון הש"י אמר למה יקשה בכאן כןאחרים
 והא מזה לך לומר מספיק שהי' ובפרטירידה
 דירידה דה"ק י"ל הנה תורה במתן כןדכתיב

 ואהרן אתה ועלית רד לך עליה לצורך תהיהזו
 שהרב יבין מטי ולא מטי בסוד יביןהמבין
 בכדי ממדריגתו לירד יצטרךלפעמים
 הוקשה בכאן אבל להעלותם. לאחריםלהשפיע

 ; זה בלשון אמר למהלהם

 אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רדשמ
 הגדולה מהו להתבונן מהראוי עכ"ל לילמה את" חטאו ישראל ועכשיו ישראלבשביל

 על מושל שהיה מה הוא אם למשהשניתן
 לששיי אמר הרי בזה חפץ היה לא הלאישראל
 בתיקיך שאהו אלי תאמר וכו' הריתיהאנכי
 הש"י שהיה מה רק עליהם מושל היה לאוהנה
 הוא הגדולה ואם עשה להם לעשותמצוהו
 היה ולא בזה הלך לבו לא הלא עושר לושנתן
 צא כלל בעוה"ז חלק לו היה ולא בזהחפץ
 בעפם בס' מפאנו מהרמ"ע הגאון מדבריולמד

 לאמו נשתלם אמו משדי שינק החלבשאפילו
 יונקת שהאם העולם כל כדרך לאבתשלומין

 עיי"ש בעולם חלק לו היה לא הוא אבלבחנם
 איזה וא"כ שאמרן. למי ראוים נעימיםדברים
 מגדולתך רד הקב"ה שב"ל לו תמצאגדולה
 עפ"י לפרש ונראה וכו'. גדולה לך נתתיכלום
 הדע"ת מעץ כשאכל אדה"ר בענין שפירשנומה
 לך תצמיח ודרד"ר וקו"ץ הש"י א"ל ורעטוב
 ורע טוב הדע"ת מעץ לאכול שלא נצטוהדהנה
 הדע"ת יתבלבל הנה העץ אותו אכילתשע"י
 טוב בין להבחין ]יכול[ יהיה ולא ור"עבטו"ב
 שהוא טוב שהוא לפעמים בדעת"ו שיראהלרע
 והנה בהיפך. וכן עבירה ר"ע הוא ובאמתמצוה
 אחיד יעי היחוד בסוד הם והטובות המצותכל

 אח*ר אל הטמאה המרכבה בבחי' הםוהעבירות
 שתמונת בקוץ רק הוא לאחר אחד ביןוהחילוק

 וכן בקרוץ רק ר' אות מן ישתנה הד'אות
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 אות מן יותר קציו מספד ד"א הר' אותבמספד
 שאכל היום הן לאדם הש"י שא"ל הרמז וזהוד'.
 הדע*ת נתערבב הנה וד*ע. טו"ב הדע"ת עץמן

 וקשה דבה עבודה לך יהיה הנה ורע.בטוב
 קורץ הנה כי לרע טוב בין ולהבחיןלדעת
 ד' בין להבחין תוכל שלא לך תצמיחודדד*ר

 בענין הוא ביניהן שהחילוק לד' ד' וביןלד'
 נמשך הנה במספד בין בתמונה ביןקו"ץ
 את הש"י שלח יצ"ט זמן הגיע עד הזההדבר
 הקדחם הדע"ת מסוד נשמתו ושהיהמשה

 הש"י ושלחו וכו'. י"י ידעוני אשדכדכתיב
 פעם בכל אמדו כענין הגלות מן הדע"תלהוציא
 ואח"כ י"י אני כי וידע"ו י*י אני כיוידעתם
 הטוב סיע מבואר ובה ידו על ההודה הש"ינתן
 הנה הדעת. מסוד 5שה שהיה וכיון ההיפךומהו
 אתוון ב' הנהו בתודה לכתוב דשות לוניתן
 אחד של הר' ואות דאחד הד' אות היינוגדולין
 יכול ואינו קטן שדעתו התינוק כעניןוהוא

 הרב הנה ד' לאות ד' אות תמונת ביןלהבחין
 להתלמיד דע"ת ללמד ודוצה גדולשדעתו
 שע"י גדולות אותיות לו כותב הנההקטן.
 החילוק להבחין להתינוק ניכר יהיההגדלות
 הדע"ת שה*ס למשה דשות ניתן כן לר' ד'בין
 שיעיינו להודות דבדבן אתוון ב' הנהווכתב
 מסוד ויהוא אציה מהו להבחין בדעתםהיטב

 הטמאה  מ5דכבה שהוא עבירה ומהוהאחדות
 מעשה אותו לישדאל כשאירע והנה אח"ד.אל

 יחשוב לא בקדקדו מוח לו שיש מי כלבודאי
 זהב של עגל דמות להם שעשז כפשוטןהדבלים
 כענין דק רבד הוא דק וכו' להםלהיות

 וכו' שלי מטטדומילין אחד שומטיןוואמדז*ל
 שב5דכבה. שוד פני הצודה אל להורידשחשבו
 מצוה שהוא דע הערב ע"י הסיתם היצרוהנה

 הד' להם נתחלף הנה ע"ז היא ובאמתועבודה
 דד למשה הש"י שא"ל בכאן לרמז שיש יזהבר'

 שהם גדולת*ך שהם ד"ד אותיות דצ"למגדולתך
 לכותבן דשות לך שנתתי שלך הגדוליםאותיות
 בין להבחין יוכלו שלך הרע"ת ע"י כיגדולים

 בשביל אלא גדוליה לך נתתי וכלום לד'ד'
 בדע*ת ביחנו ולא חטאו ישראל עכוביוישראל
 א"א כי הדבר הבן לי למה אתה לדע טובבין

 1 בכתבלפרש

תעלומה ע"אליב

 עיין וכו' להקב*ה משה שתפסו מלמדשם
 דמלכא הרצועה כביכול שתפס תשאבזהר

 זה גם לאמרו א"א כתיב מקרא אלמליו5*ש
 בלחישה לו דמסדו דשב*י ונאמד שםתבין

 1 היטבעישש

 הקב"ה לפני משה אמד וכו' אותך ואעשהשם
 אלא עוד ולא וכו' דגלים ג' של כסאומה

 מהיכן נדע לא וכו' מאבותי פנים בושת לישיש
 כסא ומה משה טענת זה הוא מה ועוד זה.דרשו
 האבות מבני הוא גם הלא וכו' דגלים ג'של

 למה דדייק ונדאה דגלים. ד' של כסאויהיה
 ומעשיך אמד ולא ובתיך ואעשה הש"יאמד
 הלשון בזה דגם דדשו ע"כ לאבדהם.כמ"ש
 לטעון בידו יכולת שיהיה למשה הש"יהשמיע
 שתהיה היינו אות"ך ואעשה לו אמדדהנה
 חדשה בדית עמך נכדת כאילו ממךהתחלה
 מקום היה עי"ז אבות. בדית אליך יצורףולא

 שיש אלא עוד ולא וכו'. כסא ומה לטעוןלמשה
 לא שזכותם כיון וכו'. מאבותי פנים בושתלי

 לעצמו גדולה ביקש וכו' פרנס יאמדויצטרף
 .וכו'

 כענין חליפין לשון לפדש יש שהחלהו עדשמ
 חליפין וענין בקדשים שאמדוחישל

 שהיה הוי' שם צירוף שהחליף היינובכאן
 האותיות שיאידו החליף דין על המורהלמפרע
 בתמוז היה ההוא המעשה דהנה ותביןכמדדן
 כזה למפדע הוא הזה חדש של הויישצידוף
 את משה ויחל דין על מודה וזה )דודי(]הוה"י[
 וז*ש כסדדן בפנים שיאיד החליף הוי'פנ"י
 הוצאת אהוד בעמך אפך יחדה הוי' למהמשה

 כתב ז"ל מהרי"ב הגאון וכו' אמד ורבאשם כמדדי בו מאיד הנכבד השם בניסן שהיהמאמ"צ
 משום הוא אמר ודב צ"ל אוליבהגהותיו

 יצחק. א"ר רבא אמד להלן דהרי לודהקשה
 דלהלן די"ל זה בשביל להגיה בהכרח איןאבל
 דנפשיה, משמיה אמד וכאן יצחק ד' משוםאמד
 1 דב"א בלא יצחק ר' אמד גירסא לשם ישוגם

 הגיה הנ"ל מגשן נדדו לו שהפ"ר עדשם
 נבון, והוא ובע"י בילקוט וכ"השהתי"ד

 מצינו מיהו התרה לשון אומר חכם הואדהדין
  עכשיו ב"ק ששמע דרבב"ח במעשהגם

 לך היה רבנן ואיל לי. סיפר מ"ישנשבעתי
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 לשון בין הוא דהחיליק ויזל לך מופזרלומד
 התרה לשון חמר דתכם התרזה לניצוןהפרה
 ואב בעל משא"כ מעיקדו הנדד עוקרשהוא
 משה בכפש גם י"ל וא*כ ולהבא מכאןמפידין
 שתתקיים כדי מעיקרא הנדד עקד לאאדהים
 ראש. למעלה עלו רחביה ובני בזרעוההבטחה

 דקוקה והא כזה ישוב בדרך יזל בדבב*חוכן
 הנה מהני לא הפדה בלשון כשאמד החכםהדי
 התזז במאמר כשתבונן הדבר לישבתוכל

 יעץ צבתות י*י נדדי כל קודם לומרשטרלין
 משה שפעל רצ*ל בדבריך הצייתני12מ י ותבין עישש יפרומזי
 המלך חיי הנק' דגדלות מוחיןליחיד
 ואעפ*כ וכו' ממעיט יותר תפילה גדולהע"ב י חיים בגימטריא אהי' הוי'אהי'
 לכאורא עכ"ל בתפילה אלא נענהלא
 התפילה. עם המעיט דאהני הוא תדוייתודילמא
 דבר תוסף אל הש"י לו מדאמד דדייקונראה
 הזזה בדביר תיבות הז"ה בדביר עודאלי
 לשלחחריו נדרש יהיה הזה בדביר ע"כמיתד
 דייקא רצ*ל הפסגה ראש עלה הזזהבדב*ד
 וכ"ג לך נענתי תפילתך על הזנהבדב"ד
 תפילה בלא וכו' תפילה גדולה בדיהתרס' י וכו' נתרציתי זו תפילה בדבר רשיימלשון

 תפילה גדולה לפי"ז לומרוצריכין
 ומדייק תפילה בלא ממעיט מע"ס בלאאפילו

 , כמש"ל הזזה בדבירמן
 בדואל חומת נפסקה ביהמ*ק שחרב מיוםג23ן

 קטרוג דהינו ברזיל חומת נ"לוכו'.
 עיין אדום של שר והוא דיליה וגונדאהסים
 רהב די רישיון נבונדנצד בחלוםבדניאל
 מלכות כסף די ודרעוהי חדותי בבלמלכות
 שקוהי יון מלכות נחש די מעותי ופרסמדי
 הויו אדום מלכות א"כ אדום. מלכות פרזלדי

 למלאכת ליקט צוה שהש"י במדדש וכ"הברזל
 לשלש הרמוזים ונחושת וכסף זהבהמשכן
 רמתה כי ליקח צוה לא ברזאל משא"כמלכיות
 ע"ש קנה חית גער אמר והשוי אדוםלמלכות
 מחבת לך קח יחזקאל שנבואת והגםבאריכות
 שר הסים הנה בבל שליטת בזמן היהברזיל
 ואפילו המלכיות כל עם השתתף הוא הנהאדום
 הקל הוא פדעה בית נשמע והק"ל פרעהבזמן

 היו קלים פידשע ובזה 38 שמיא מןאשר
 אשר הקיל מן קלי*ם היו רודפיה כלרודפיה

 שתן מן שמים מנשרי וז*ש נ8ל שמיאמן
 על באיבודי עמ*ש השמים מן ונפלושנשרו

 ,התורה
 מהנהו לאפוקי וכה תפילתו קודם בדיהתוס'

 מ"ש ועיין עכ"ל הרבה אשדידפתרו
 בשמרה לא מה מפני יוחנן איד ע"ב ד'בדף
 מזה לדוד בתהל*ה אמד ולא זכף בנושריינוין
 העם אשרי שלפניו בקפיטל דמתחיליןנשמע
 הפסוק להתחיל בכדי וכו' אשרי לושככה

 ומדויק וכו'. ישראל למלכי אלא שנו לאג23ן י א'באות
 הידיעה בה"א וכו' המל"ך אפילובמשנה
 הנחש מן עדוד בדיה דשיי ע"א ל"גדף י המשניות על בספרי מ"שעיין

 ע"ב ט' דף ולעיל וכר באוהצב
 והן הבר. חמור ערוד לערו*ד חמור ביןפירש"י
 לחמוד דומה בריה  שהוא לומר צריכין דשםאמת
 נחש. מין שהוא נראה בחור מדורו שהיהוכאן
 והדיש ו' בלא ערד לגרזם יש דשם נראהאבל

 הכנעני אצל ר"ה במס' שאמרו וכמוקמוצה
 לערד דומה שהיה ערד נקרא למה עדר.מלך

 :במדבר
  הדאעענים חסידים פיסקא תר"י ע"א כעדדף י כליו ונושאיהריעף

 מקומות שבהרבה אעפ"יוכר
 הכא וכו' דוקא שעה רצאל אינו שעהכשאומר
 בגמ' אמרינן דהכי ממש שעה אלא כןאינו
 תפילה בין השהיה בענין בגמ' עמש*לוכף.

 שיעור בענין זהגה אמות. ד' שיעורלתפילה
 אל לרמוז ג"כ הוא התפילה קודם דוקאשעה
 ך"ד השעה זבתוספתא בירושלמי דאמדינןהיחוד
 בשעה יש נמצא עיתים ך"ד והעונהעונות
 ך*ד כדכ*ד ושמתי ך"ד פעמים ך*דעיתים
 מלכות יסוד היחוד יסוד תקעאו בג" ך"דפעמים
 עולמים בבית המזבח של המערכה מקוםוגם
 נכרתו התורה ועל ך"ד על ך"ד היה שניבבית
 הא לעיל לך רמזתי וכבד בריתותתקע*ו
 בפסוק אמורפי  ותרין מלאכי תריןדפליגי

 יוסף של אבנו שהאם ח"א וכו' כדכ*דושמתי
 הקב"ה ואמר בנימין של אבנו ישפהוח"א
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 צמאונך לרוות תרצה ואם וכדי"ן כדי"ןלהוי
 על בחיבורי כתבתי אשר את כיום נאדרוש

 בזה ודי מת"ד דבר יבין והמשכילהמשניות
 זמנית שע"ה אינה זו שע"ה דודאי ודעכעת

 כ"ה למקום לבם את שיכוונו נדיהרי"ף י עיתיתרק
 בגמי אמנם במשניות במשנההגירסא

 המשנה על ובחיבורי שבשמים לאביהםהגירסא
 ז"ל הרי"ף הנה אזמר ובכאן טעמיםכתבתי
 והנה תראי. וכן במשניות כמו למקוםגורס
 כינו דחז*ל דהגם במשניות מ"ש עפ"ינראה
 טעמא עכ"ז פעמים כמה מקום. בתיבתלהש"י
 מקומות בכמה הלשון בזה כינו למה בכ"מבעי

 עלמא מארי או הקב"ה אמרו מות מקובשארי
 דהנה מקום כינו שבכאן אמרתי והנהוכיוצא.
 והוא ד' על ד' הוא לתפילה מקוםקביעות

 הנ"ל היחוד אל לרמוז טפחים תקע"ו כןגם
 דשיעור תר"י מ"ש לפי והנה בסמוך.כמ"ש
 עיתים תקע"ו ג"כ בזמן לרמוז הוא דוקאשעה
 המדברת הנפש ואת והנה היחיד. אללרמוז
 עניני בכל א"כ בריתות. תקע"ו עליהשנכרתו
 נפש )זמ0 שנה )מקום( עולם הבריאהחלקי

 והנה מלכות יסו"ד היחוד מרמזים)האדם(
 לפסוק רצונו ז"ל הרי"ף ליריאיז י"יסוד

 הנה דוקם שע"ה יונה רבינו החסידכדברי
 הראשונים חסידים והרמז ממקום הגירסאהביא
 שיכוונו כדי )דייקא( אחת שע"ה שוהיםהיו
 היחוד מרמז שהמקו"ם כמו למקום לבםאת
 תיבת להוציא אומר אני ואין הזמן כלכמו

 אבל הש"י. על הכונה דודאי פשוטו מןלמקום
 ואתה ז"ל בדבריהם לרמז שיש מה הואזה

 פירשו והרע"ב ברש"י שגם ותראהתבין
 באין שהיו במקום אחת שעה שוהיןהיו

 ליראיוי יאי וסודלהתפלל
 שאצל שאע"פ וכו' ברעדה וגילו פיסקאתריי

 דבר הם והשמחה היראה ודםבשר
 אדמ"ו כבוד קדוש מפה שמעתי וכו'.והפכו
 הבטחת שהוא זצוק"ל מהרמ"מ הקדושהדב
 זרעך את ושמתי אחריו לזרעו לאברהםהש"י
 השמים ככבי וכו'. אשר וכחול השמיםכככבי
 מתשוקתם הנראה כפי אהבה סימני בהןנראה

 בו הים והו"ל ליוצרם. והתלהבותםומרוצתם

 לא האותי הנאמר כענין היראה בחי'מוטבע
 לים גבול חו"ל שמתי אשר יעי נאוםתיראו
 שיהיה הגם אברהם. לזרע ההבטחה היאוזאת
 עכ"ז בשמחה קרבות שהיא אהב*ה בחי'בהם
 וצמצום רחקות שהוא ידא"ה בחי' בהםיהיה
 ורחימו בדחילו תמיד עבודתם שיהיהבכדי
 ענין חיטוא יבין והמשכיל תוס' בקצתעכ"ד
 והוא והתפשטות צמצום הרוב רצועוהחיות
 ברא יתיש הוא כביכול בדרכיו והלכתענין
 אויד יה"י והתפשטות צמצום בבחי' העולםאת

 בכל י"י את אברכה ע"ת בגי' אוידודה"י
 התקע*ו בענין לעיל מ"ש והתבונן וביןע"ת

 , בגועה הנרמזיםעיתי"ם
 וכו' ברעדה וגילו א"ל פיסקא תר"ילב

 ללא שמח היה שאביי אפשרשמאיך
 פירשו ז"ל שהם נראה לפ"ז וכו'. מצוהדבר
 ר' באידך וכן בדח. דהוה לאביי רבהחזי

 לד' ד*ז חזי' דר"ז קמיה יתיב הוהירמיה
 כזה לשון שנמצא ובכ"מ בדח דהוהירמיה
 יו"ט במעדני דאיתי והנה להיפך. הואבגמ'
 ראה ירמי' דר' בהיפך לפרש שא"אשכתב
 לא דר"ז בגמ' אמרו דהרי בדח דהוהלר"ז
 דגיחוך נראה ולי עיי"ש מעולם גחךהוה
 בשפתים בפה הנראה  הוא אחר עניןהוא

 וניכרת פנימית שמחה הוא בד"חמשא"כ
 לדבדינו וראיה לב בטוב הוא שהאדםהוא

 דעתיה בדיח"א דהוה חזי' בשבת בגמ'מדאמרו
 ומיהו בדעת בפנימית רק הוא שהבדיחותהרי

 ורבה דאביי בעובדא גרס שלא הריעףגירסת
 לפרש א"א הנה מנחנא. קא תפילין אנאא"ל
 כתיב ברעדה וגילו רבו רבה את הוכיחדאביי
 שהוא מה לפי אבל מענה. מצא לאורבה

 קמיה יתיב הוה אביי הרי"ף ספריבנוסחת
 בית כאן ואין היה חבירו רבא הנהדרבא
 אביי כי רב"א לגרוס הוא תמוה אבלמיחוש.
 לשון שנמצא בכ"מ וכו' קמיה יתיבהוה
 ורבא ואביי רבו קמיה תלמיד היאכזה

 לרבא קודם מלך ואביי היוחברים
 משום יוחנן ר' דאמד ימה כד ילהריצף

 שחוק שימלא לאדם לו אסזררשב"י
 רבינו של דרכו ממני דעת פליאה וכו'פיו

 ז"ל הדא*ש אחריו החזיק )גם בזההגדול



רמגתעלומה כליו וחשאי הריפף עומדיךאיןמגיד
 לס"ה כ*ך וכ"ל שכתב במה מבהב(בלשתו
 גדולה תימא והוא רשב*י מרבדיומסתייע
 הפסוק הביש כולם הדי לראיה צדיךימה
 אפי' גילה במקום היית כתיב בדעותוגילו
 שתויק אינו וגיליה רעדה תהא שם מצוהשל
 בדוח פידוש ג"כ וכמש"ל פנימית שמחהרק

 למלאות שאסוד אחד ענין הוא רשב*יודברי
 לא ר*ז והנה בפה. גיחוך היינו פי*ושחו"ק
 ולכולי פה מילוי בלא אפילו מעולם כללגחך
 רצ*ל בצחוק הפה ת למלא קאי באיסודאעלמא
 עכ"ז זירא כר' לנהוג אדם לכל קוא*אהגם
 גיחוך לידי שמביאו שחוק איזה לובהגיע
 רבינו דעת ע"כ מלא בפה לגחך אסורעכ"ז
 התא נעלמה איודיו( הרא"ש )וגם בזההגדול
 נתיבות להבין שמיא מן עיננא לאנהידדעוא
 רשב"י מ"ש כחד( דבד )הוא הנה הגדול.רביע
 רשב"י מ"ש אחד דבר הוא הנה הגדול.רבינו
 דבר הוא הנה וכו/ פיו שחוק למלאיתאסור
 שם גילה במקום ברעדה וגילו מ"ש עםאחד
 בידאה י*י את עבדו "פסוק והנה רעדה.תהל
 שמדבר רגשו למה במזמור הוא ברעדהוגילו

 רשב"י רבדי ולפי המשיח. בביאת גוגבמלחמת
 השחוק מוחד יהיה המשיח ביאת בזמןהנה
 בזמן אימתי וכו' פינו שחוק ימלא אזכמ"ש
 וביל"ו הנה לזה וחוץ וכו'. בגויםשיאמרו
 ,2ל מ"ע התודה מן מצוות הם הנהבדעד"ה
 וכו' ואהבת של למ"ע מצורפת תהיהיראה
 שתתבטל נאמר ואיך וגילה בשמחהשהוא
 הדבר ע"כ המשיח בביאת היראה של מ"עח"ו
 והש"י  הגרול רבינו דבדי להבין רב צ"עהזה

 ישראל בנות פיסקא תד"י ע"א כ"הדף י עינינויאר
 התקנה בששת למירק ואיכאוכו'

 וכו' והם בחמשה די והלא וכו' דבישתיקן
 הכל רואין שחשש עוד י"ל וכו' בזהוהחטובה
 הראשון ביום ובאפשד דם במראית]בקיאים[
 דאיית ונמצא טמא דם ובשני טהוד דםתראה

 1 עולה אינו הדאשוןיום

 פסוקה הלכה דמי היכי לגמדא ושייךברי*ף
 מהו להמשיל צדיך וכי להתבונןויש

 חולק באין הוא פסוקה הלכה נדע הלאהלכה
 ברואה דד"ז בהלכה הנה תריי ברבדיהקין

 לדעת הנה נתהם זן יושבת כחרדל דםטיפת
 קודם שמשה באם תריי שהביאו ז"לרני

 הספידה קודם ימים גן שתשב צריכההדאיה
 התבואה על אדם מעדים אושעיא דד'ובהא

 ומאפילו הלכה עוד יש הבה במוץומכניסה
 המעשר מן ופוטרה תבן בה מערב נמרחהכבד
 הונא דר' ובהא הידושלמי בשם תרייכמ"ש
 הנה בו. מועלין קדשים לבהמת דםבהמקיז
 או מדאודייתא המעילה אם להסתפקיש

 אם פסוקה הלכה מהו הקר והנהמדרבנה
 ולפשפש לחפש שאין כזו הלכה דוקאצריכין
 ממקום עיון צד בה יש אפילו או עיון שוםבה
 פסוקה הלכה הוא הנאמר ומהדין כיוןאחר
 פסוקה דהלכה אביי אמר והנה דמי.שפיד
 נקיים ז' לספוד דצריכין דמה זירא כדר'הוה
 דלפעמים להתבונן דיש הגם פסוקה. הלכההוא
 ששמונה כגון מהני לא לחושינו נקיים ז'דגם
 הוסיף ורבא פסוקה הלכה מיקרי זהעכ"ז
 וכף במוץ ומכניסה אדם מערים אושעיאכדר'
 ומערג אדם מערים ולומר להוסיף דישהגם
 פסוקה הלכה מיקרי עכ"ז מרוחה בתבואהתבן
 שבאותה וכו' דם המקיז הונא כדר'וא"נ
 היא המעילה אם להסתפק יש גופאהלכה

 כיון עכ"פ מדרבנן ש קרבן וחייבמדאורייתא
 הלכה הוא ב"ו ומועלי"ן בהקלה שלומדמה

 . פסוקה הלכה שפיר מיקריפסוקה
 לא להתפלל עומדין אין דתגיא הרי"ףעשב

 הרי"ף גירסת הנה וכו'. שיחהמתוך
 שהיא כמו הגמ' גירסת וגם ג"כ צ"עלפנינו
 ואין תר"י בדברי ועיין עיון צריכהלפנינו
 הגירסאות חילופי בדעות להאריך גורםהזמן

 1 השמים מן יסייעוניעד

 שכינה כאילו א"ע שיראה צריך המתפללשם
 לנגדי יעי שויתי שנא' לנגדושרויה

 הזה המאמר עכ"ל אמוט בל מימיני ביתמיד
 ולהבין לעיזבונן שיש ומה בכאן בגמ'אינו

 על לפרשו יעורנו הש"י הזה במאמרהנרצה
 שיתן צריך המתפלל אבא אמר כדהרי"ף ינכון

 לפרוס נ"ל למעלה ולבו למטהעיניו
 רבית שהבית המאמר ע"ד וכהוא למסהעיניו
 שכינה כאילו א"ע יראה בסמוך לעילהגדול



תעלוליה כליו ובהבאן הריצף שמדין,איןמגידרמך
 הקודש באצילות עומד כאילו שיישובלמעלה
 ולבו בביה"כ עומד שהוא במקום כאןכנגדו
 לבם תכין הראשון המאסר ע"ד הואכידוע
 חליצה מצות פ' של המאמר זה ואשוכו'.
 מביא והוא הקודמים למאמרים פירושהוא
 כאילו א"ע שיראה שצריך למ"ש לראיהזה

 בוידוי וגרסינן כתב ע"כ לנגדושכינה
 מתפלל כשהיה ר*ע של מנהם היה כךשם

 וכשהיה ועולה מקצר היה הצבורעם
 רבים בדברי הגירסא היא כך וכו'.מתפלל
 טורח מפני  ועולה מקצר היה ובגמיהגדול
 ראם הזו הגירסא להבין קשה ובאמתהצבור
 התיבה לפני כשירד ועולה מקצר שהיההכונה
 היה התונה לפני כשעבר כן הל"לבצבור
 מתפלל וכשהיה בסיפא לפ"ז וגם וכף.מקצר
 עבר כשלא הפירוש 1*ל ע"כ עצמו לביןבינו
 א"כ הצבור. עם התפלל אפילו התיבהלפני
 עצמו. בפני רק עצמו לבין בינו לשון זהאין
 מתפלל כשהיה לפרש צריכין כרחך עלהנה
 רק התיבה לפני עבר לא אפילו הצבורעם

 הנרצה מה וא"כ הצבור עם בביה"כשהיה
 איכפת מאי הצבור טורח מפני מקצרשהיה
 הרי*ף לה ל"ג ע"כ מאריך הוא אם לצבורלהו
 הצבור עם כשהיה מקצר שהיה והפירושז"ל
 כדי רשיי בפירוש בכאן שכתב כמוהש
 שלפנינו הגמי וגירסת מאחרים יאריךשלא
 ימתינו שלא כדי לישב יש הצבור טורחמפני
 המנהג שועט כמו תפילתו סיום עלהצבור
 עד הרב על טמתינין שהצבור היוםעד

 י בחזרה הש"ץ מתחיל אינו תפילתושיסיים
 נשא שנאמר למעלה גבו את שינויןצריך

 ונ"ל בתריי עיין כפיים אללבבנו
 ב' עם ל"ב היינו בפיית אל לבבנולרמז
 המדריגות סדר הוא רל"ב בגי' כ"ףפעמים
 העשיה תפילת מתחילה התפילהבעלטת
 שם מאיר שם בעשיה הוא וקטורתבקרבנות

  שם  היצירה תפלת  דוברה בפסוקי ואח"כבן
 תפלת וברכותיה בק"ש ואח"כ מ"ת שםמאיר

 תפלת ואח"כ מ"ג שם מאיר שםהבריאה
 ע"ב שם מאיר שם הקודש באצילותשמ"ע
 רל*ב מספרן שמות הדי כל מתחבריןושם

 א" צוה ח4ם בע"י לב"א רחמנא רזתוהוא
 1 דכים הברכסהאת

 כל ת"ל הוחלה לגולה דניאל משבאיכול
 עכ"ל. דנא מקדמת עביד הוה דיקבל

 דלא כיון הריפף זה הביא למה להתבונןיש
 לעתיד  דגם  לנו  להורות בא ואם לדינאנים
 לסה4יחא הלכתא הוה זה בתפילה נתחייבב"ב
 לגולה משבא יכול דה"ק לריקא דס"לוי"ל
 החכמים עפ"י התפילה ניתקנה שכאזהחתלה
 תפלה כי וכו' קבל כל ת"ל דרבנןותפילה
 בכל ולעבדו מפסוק הרמב*ם כדברידאורייתא
 להתפלל מדאורייתא האדם שמחויבלבבכ"ם
 שתקש כיון וי"ל המצטרך דבר איזה עלבכ"י
 יוצאין אין שוב ברכות י"ח הסדר עלחכמים
 כמ"ש ברכות י*ח הזה בסדר רק המצוהי"ח
 דוקא י"ח לצאת תקנו "חכמים ראםכ*פ
 מדאורייתא שמחויב סמה נאוה יותרבאופן
 רק מדאורייתא המצוה י"ח יוצאין איןשוב
 התפלל ספק לענין ונ"מ חכמים שתקנובאופן

 ו דאורייתא ספקדהוה

 תהלה הגימר כל פיסקא תריי ע"א כדודף
 הגאונים אומרים וכו' ג"פלדוד

 צריך כיון לא ואם באמירתו לכויןשצריך
 סיים אפילו כונתם נראה עכ"ל ולאומרולחזור
 אותו רק ולומר לחזור די הפרשה כלכבר
 האיך ממני דעת פליאה אבל נכונה.הפסוק
 זה בעבור הוא אמירתו שעיקר וכיוןכתבו
 זה שמטעם מבואר בגמי הרי וכף.הפסוק
 רק לאומרו בחיוב  היה לא בלבדהפסוק
 כך לומר נראה היה ואאר הטעמים ב'בעבור
 ולומר  לחוור  צריך  הפרשה בכל כית לאאם
 הפסוק באותו כיון אפילו אפשר או הפרשהכל
  כיון  לחוור  צריך  הפרשה בדואר כיתולא
 אין מיהו ביתא האלפא בכונה אמרשלא
 לומר נראה היה ועוד הגאונים. מדברילשגות
 תוס' בשם ב' אות בש"ג שהביא מהעפ"י
 שעכ*פ כדי ג"פ תקנו זה דלבעבורריב"ם
 בפ"א כית לא אפילו לפ"ז א"כ פ"א.יאמרנו
 וצ"ע הג"פ כל כיון לא אם רק לחזורא"צ
 ומגדף  מחרף  ה"ז בכ"י הלל הקוראהרוצף י הראשה בדברי מזה עוד נדבר ואי"הבדבר

 במקורא להאמין רצו לאהפלסופים



רמהתעלומה דן( ב' אן בסי' הדרגש עומדיךאידמגיד
 שעמרים המערכה ועידוד הטבע בשינויניסים
 ידיו מעשי אשר להש"י הוא כבודשיותר
 בהם, שהטביע החוק מן לעולם לעד ישתנולא
 עדים לעצמם העמידו אנשיהם מרביתוגם

 לעד ויעמידם הפסוק כגון עיניםבאחיזת
 ארץ יסד וכגץ יעבור. ולא נתן חקלעולם
 במזימות ע"כ ועד.  עולם תמוט בל מכוניהעל
 בעניני שונים הבלים לעצמם המציאו חשבוזו

 שהיה ובנביאים בתורה המבואריםהניסים
 עמינו מבני ורבים טבעים המצאות ע"יהכל
 על צולעים והמה נכריה חיק חבקואשר
 יעקב חלק כאלה לא בעקבותם והלכוירכם
 התורה עפ"י אומן אמונת אצלינו האמונהרק
 ומשדד בצרה לעתות משגב הוא הש"יאשר

 שחקרו ומה ישראל עמו אהבת בעבורהמערכה
 יתיש אומן שהפועל יתכן האיךהפלסופים

 בהם הטביע אשר ידר מעשי ויקלקלישנה
 עינינו האירו ז"ל רבותינו הנהמברזרבית.

 במעשי הקב"ה התנה תנאי שאמרובמה
 אחרית מראשית המגיד הנה וכו'.בראשית
 בים שהטביע כמו מבראשית זאתעשה

 גדותיו כל על מלא יהיה אהמרמבריתמית
 התנה כן כמו גלת ויהמו ועידן זמןבכל
 ישראל שיצאו הזמן יהיה מהחרבתנאי
 יתבקע הים אצל הש"י אל ויצעקוממצרים
 כאן אין נמצא בחר82 ישראל ויעברוהים

 קלקול שאץ כמו בראונית מעליי מןקלקול
 נעשה כן כי בלילה יתחשך אשר היוםלמאור

 והנה הניסים. עניני בכל וכיהמבראשית
 ישראל אהבת עבור המערכה משדדכשהש"י

 מורה בכ"י. הלל והקורא הלל לומר תקנוע"ז
 שהטביע ממח המערכה בכ"י משדדומהש"י
 קיום שאין דמשמע ומגדף כמחרף וה*זבמ*ב
 להם נתן וזמן חק ובאמת ידי למעימיח"ו
 י הדבר זהבן נ"ל כן תפקידם את ישנושלא

 ! א' סי' כליו ונחבאהריעש

 שחסידים מתוך וכו' %' שת יו"טמעדני
 ובגמי וכוו מתקיימת תורתםהן

 מדבר שזה מזה ללמוד יש משתמר*תתורתם
 בש"ס כריסם מלאו שכבר בחסידיםדוקא

 יהיה כשלא רק דיבש ואין להלכהופוסקים
 תורתם וח"ו לימודם על לחזור פנאילהם

 הם שספידים מתוך תירצו ע"ז מהםתשתכח
 וטעמא שלמדו מה ישכחו ולא משתמרתתורתם
 ומבנהין בתפילה כ"כ ששוהין כיק ביה איתרבא
 שלהם המוחין גם כן כמו למעיה המוחיןאת
 משא"כ ממוחותיהם ימוש ולא שלמדו מהיזוהו
 כ"כ למדו ולא כריסם מילחי שלאאותן
 להתבטל בתפילה כ"כ להאריך רשאיםאינם

 כבנתמרת תורתן עליהם יתאמר דהאיךמלימוד
 נעלז אצלם, חקוקה התורהואין

 אבע אמר פסוקה הלכה היד ב' סי'הרשרש
 ז"ל הרא*ש הנה תוו. דאר*ז האכי

 ד%*ר הא כי שאמר רבא דברי הביאלא
 הביאם ז"ל הרי*ף והנה הונא וכדריאושעיא
 ובודאי ביניהם חילוק ויש דפליגי דס*לנראה
 שנ"ל מה לעיל כ' וכבר אביי נגד כרבאה~ה
 צ"ל ע"כ שיהיה איך יהיה בדבריהםחילוק
 ומעתה אביי. לגבי כרבא והלכה חילוקדיש
 ולא לדאבת שהביא ז"ל הרישש על התימאמן

 ונראה כרבים הלכה ורבא אביי חףי4ללדרבא
 בההוא !ן ןכח מגילה מגמי מדייק ז"לדהרא*ש
 ומעבריה אכתפיה לקיש לרישדארכביה
 הא מנאי גמור א"כ לקיש ריש אילערקימא
 הנה וכו'. החמירו ישראל בנות דאר*זמלתא
 הלכה ללמדו רצה כי דוקא ההלכה זאתבירר
 דוקא רזה כאביי ג"כ לרכל ס*ל א"כפסוקה
 כאביי הרא*ש פסק ע"כ פסוקה הלכהמיקרי

חיבוק!

 הוחלה לגולה משבא יכול ד' סי'ברא*ש
 למיסבר הוא שזה עיט במעדניעיין

 ועמתה להביאו לרי*ף היל ]לזה[ )לא(קראי
 עוד נ"ל וכעת לדינא דנ*מ הרי*ף דבריעל

 היינו תקפם תמידין נגד תפילות י"לדהנה
 מופשט בתפילה יוצאין תמידין הקרבתבאין
 לתפילה. חשב אין י"ל תמידין הקרבתביש
 העוסק כל דקה"ל בזה*ז גם דנ*מ י"לוהנה
 מי ממילא הקריבם כתילו הקרבנותבתורת
 מתיח לזה מתפילה פתר תמידין בתורתששסק
 מתפלל היה תמידין הקרבת בעת גםשדניאל
 בתורת שעוסק למי בזה*ז גם נ"מממילא

 א"ע לפטור יכול איש תמידין ותורתהקרבנות
 נ ודוק התפילהמן



תעלומה *84( טן ף )ס" דליא*ש עוטדין,איןמגידרמך

 וכף לדוד מתהלה ניהו מאי י*ו סימןבד*ח
 פסוק מתחילה דאומרים רביבכתב

 דצריך לן דנפקא מקוום ביתך יושביאשרי
 מהני לאפוקי וכו'  התוס' וכ"כ וכו'שישהה
 לנו היה ולדבדיהם ע"כ הרבה אשרידאומרים

 וכו' לו שככה העם אחורי פסוק לומרשלא
 מחוייבים דגמ' דמדינא דנ*ל כתבתי וכברעיי=ש
 נאמרה לא מה מפני אמר יוחנן ר' דהרילאומרו

 לא מה מפני אמר לא ולמה וכו' באשרינון
 אבינא בר ר"א כמ"ש לדוד בתהלה נו"ןנאמר
 דמשמיענו ע"כ וכו' לדוד תהלה האימרכל

 תהלה להיות לו שככה העם באוררידסתחילין
 באשרי מתחילין באל"ף הפסוק התחלת איןלדוד
 דמקפידין כיון הוא הקושיא רק באל*ףשהוא
 בלשון דנאמרה הגם הא' להשלים אפי'כ"כ

 התחלת זה רואין כיון עכ"ז וכו' אלקיארוממך
 לנו יש ביזהר הנה באחורי. משלימיןהפסוק
 יתכן ובזה כלל נאמרה שלא הנו"ן עללהקפיד

 ברוהאק וסמכה דוד חזר אפ"ה שם מ"שלנו

 אך הם רוה*ק דוד שדברי ידענו לא עדייןוכי
 שהחכמים ברוה"ק שראה שפיר יתכן הנ"לעפ"י
 באוברי להתפיל ויקפידו בכ"י לאומרויתקט
 ומכש*כ הפסוק בהתחלת הא"ב להשליםבכדי
 חסד ע"כ לגמרי הנו"ן בחסרון קפידאשיש
 . נ"ל חסרונה להשלים בכדי ברמיזהוסמכה
 של זמזמור ק"א סימן בד'ח ו' סי'ברשרש

 אשרי דמ*ש ונראה וכו' לדודתהלה
 ולפמש"ל וכו' לדוד תהלה רצ"ל אלא דוקאלאו

 1 אשרידוקא

 של ומזמור ק"א סימן בד"ת ו' סי'ברה"מ
 וכו' תריסר בגי' בזה וכו'מהצדדים

 לא דמלאחוריה ור"ח יו"ט במעדניעיין
 דקא הוא אריה דבל"ז החשבון בזהקחשבינין
 אהוה. אחורי ולא ארי אחורי דאמרינן עלהרביע
 האשה אני הנה שאמרה לן ידוקדק דבזהונ"ל

 ולפי מיותר האשה דתיבת בזה עמכההנצבת
 לא אשה רואני להיות דאמרה יתכןהנ"ל

 משום דאי לי קשה מיהו זה מנין רקקחשבינן
 כלפי פניו אם רק האיסור אין דאשהאיסור
 ומשום לישב מותר פניו בהופך משא"כהאהיה
 וי"ל הפוכים פניו אפילו לישב אסורהתפילה
 עלי ה" ואם ההיכל כלפי פניה התפללהדחנה

 ע"כ ההיכל. כלפי אחוריו היו אז פניוהופך
 וזה האשה כלפי פניו דק לישב יכול הי'לא

אסורי
 שיכור וכף יתפלל אל יין שתוי טן סיןברחשש

 דקדק בשתוי הנה וכו'. יתפללאל
 משקים בשאר אכל יין דוקא משמע ייןלומר
 ומאיט כית בשיכור אבל מתפלל לכתחילהאפילו
 קומר לי מה יין לי מה המלך לפני לדבריכול

 1 נ"למשקים,

 היו הראשונים חסידים י"א סי'ברא"ש
 אריב"ל וכו' אחת שעהשוהים

 תפילתו קודם אחת שעה שישהה צריךהמתפלל
 בדברי עיין עכ"ל. תפילתו אחר אחתושעה
 בגמ' מקווה מדקא דוקא שעה שהוכיחותר"י
 בחבו והטור הרמב"ם והנה נעשית מתיתורתן
 שא"א משום בד"ח הרב וכתב מעט ישההרק
 על תמה ואני הראשונים כחסידים לקורותלנו

 מה רק בידינו היה לא אם דבשלמאהובר
 שוהין היו הראשונים חסידים במתניתיןדתנינן
 דחסידי מילי רק שהוא י"ל שפיר וכו'שעה
 קאמרינן ובדריב"ל דבברייתא כיוןאבל

 יפסוק ותאיך הוא. דינא א4כ וכו' צריךהמתפלל
 הוא ודינא הגם נאמר ואם הגמ' כמסקנתדלא
 לעמוד יכולין הצבור רוב שאין דבר הדאעכ"ז
 ולומר הדין עיקר להשמיט היל לא עכ"פבה

 אבל דוקא שע" שיעזר צריכין דגמ'מדינא
 רק נוהגין והלבבית הדורות שנתמעטוכעת

 הגמ' מן דבריהם דהוכיחו נ"ל ע"כ מעטלשהות
 הם שחסידים מתוך הש"ס דמדמשניוכמש"ל
 כריסם מלאו דכבר משמע משתמרתתורתן
 לימודם על לחזור רק וא"צ ופוסקים הש"סבכל
 דבתורה מלבם תשכח ולא תורתם שתשמורכדי
 מתיך אמר ע"כ ואיננו עיניך התעיףכתיב

 פיה )דכתיב משתמרת הורתם הםשחסידים
  הבן לשונה על  חסד ותורת  בחרמהפתחה

 כ"כ לימודם על חוזרים אינם אפילוהפירוש(
  מדבף  זה אין א"כ מהם נשכחת התורהאין

 מי אבל לשימוד רק צריכין שאינם באותןרק
 א"צ ודאי עדיין כרסו מילא שלא ללעזושצריך
 ע"כ נעשית מתי תורתו כי מעט רקלשהות
 לשהות רק והטור הרמב"ם כתבו מדינאבזה"ז

 1 גילשעט



 דף עומררןאיןמגיד

 עמ*ש וכון מזכירין מתניתין ע"א ל"גדףגכמ
 1 הסרחנה עלבחיבורי

 במוצאי הדעת בחונן והבדלה בדיהרשיי
 יש לכאורה עכ"ל חוננתנו אתהשבת

 שבת במוצאי משמיענו מה לשונו עללתמוה
 ובשאלה גשמים בגבורות כן עשה לאולמה
 התחלת משמיענו למה וגם החורף בימותשהיא
 במשיב בשלמא חוננתנו אתה הוא הבדלהנוסח
 נקרא זה למה לפרש הוצרך ובנואלההרוח
 לשון אינו הרוח משיב דלפון משוםהזכרה
 טל ותן משא"כ השבח הזכרת רקבקשה
 בלשון בכאן אבל ובקשה שאלה הואומטר
 שבהנך ובפרט חזננתנו אתה מפרש למההבדלה

 הרשיי ונ"ל הבדיה מרומז אינו תיבותב'
 ההנה ממתניתין. לה ומדייק גדול דברמשמיענו
 מזכירין אמר דהנה לשונו את בכאן שינההתנא
 באתה אמר ולא המתים בתחיית גשמיםגבורות
 המתים במחיה 4י הברכה התחלת ויהואגבור
 הברכה נשוא הזכיר אבל הברכה סוףכיהוא
 נשוא הזכיר בנואלה וכן המתים תחיתשהיא
 דהיה בהבדלה כאן משא"כ השנים בדכתהבדכה

 ולומר הנשוא ולהזכיר כמנהגו לעשות ג"כלו
 חונן באתה עכ"פ או הדעת בבדבתוהבדלה
 השמיענו דהתנא הוא אבל הברכה התחלתשהיא
 קמאי להפוסקים להו דאיסתפקא האבדבריו

 או חונן באתה ג"כ יתחיל שבת במוצאיאם
 והנה הדעת בחונן ויסיים חוננתנו אתהיתחיל
 והבדלה באמרו בדבריו התנא זהרמז

 להבדיל שצריך זמן שבהגיע היינוהדעת בחו"
 הדעת ברכת לשון נוסחת נדחה הנהבתפילה.
 שכתב וזה הדעת בחונן ויסיים בהבדלהויתחיל
 אתה שבת במוצאי הדעת בחינן והבדלהרשיי

 בחונן ויסיים חונן אתה יאמר ולאחוננתנו
 : נכון והוא שנ"ל מה זההדעת

 עליו לרחם אסוד דעה בו שאין מי וכלגרף
 ועיטרא דחסדים עיטוש בו ישבדעת
 החסד מדת לימין חסדים ממנו ונשפעדגבורות
 מדת והנה הגבורה למדת לשמאלוגבורות
 כמו ודק חסד מן ממוצעת בחיי ההשהרחמים
 דגבחזת ועיטוש לאטדים עיטוש בדעתשהוא
 נ"ל: עליה לרחם אסוד דעה בו עסמז סי כלע"כ

רמזתעלומה ע"אל"ג

 לישראל להם תקע כהחג אנשי מכדישם
 וכו'. והבדלות קדושות ותפילותברכות

 חובה שההא דבר בעיניהם פשוט הדבר היההנה
 כדמשני א"כ תקון כה"ג אנשי ולתפילהלברכה
 הקובע היה מי וכו' הכוס על קבעוההעשירו

 אנשי לומר תצטרך עצמו בפני ברכה הכוסעל
 והענו כשחזרו וכן בחיים עדיו וכהיוכה"ג
 היו כה"ג אנשי ג"כ תאמר בתפילהקבעוה
 מהיכן נחזי לדוכתא קושיא הדרא א"כבחיים
 רק תקנו לא כה"ג שאנשי תאמד ואםתקין
 וכח"כ למנוחות והלכו בתפילה הראשוןבפעם
 האחרונים וקבעו האחרונים בדורותהכמצירו
 שיש סברא כשיש א"כ הכוס על בפ*עברכה
 מכש"כ בפ"ע ברכה לקבוע האחרונים בידכח

 ות"כ בתפילה הבדלה לתקן בידם כחשהיה
 הבדלה קביעות כלל תקם לא כה"ג האנשינאמר
 לקבוע הסכמתם עלתה התנאים בדורותרק

 מקום באיזה שנחלקו רק בתפילההבדלה
 הדוקא מונחת לסברא זה הבאמת וי"לאמרו.
 האחרונים לדירות זה וא"א תקנו כה"גאנשי
 והא דורות כמה עד מהם חיו כה"ג אנשירק

 כה"ג. אנשי משיורי היה הצדיק שמעוןראיה
 בתפילה תקנו עזרא עם ביחד כולם כנוהיווהנה
 ג"כ הכוס על תקנו ערב כשהעשירוואח*כ
 ואח*נ כה"ג מאנשי קצת בחיים עדייןהיו
 היו )ג"כ בתפילה לקבוע חזרו כשהענושוב
 באיזה המחלוקת נפל אבל בורים( מהןקצת
 כבנהיתה בראשונה בתפילה קבעוהמקום

 בדפה רש"י וז"ש עזרא עם בשלימותההחבורה
 עזרא תקנת נשתכח ואז הכוס עלקבעו

 אמרו והם בתפילה וקבעוה חזרו העששם י ניחא ולפמ"ש שמיה חכר מאן עזראדלכאורא
 הכוס. על שיבדיל צריך בתפלההמבדיל

 בתפלה לקבוע ויחזרו הא הדי יקריהלכאורה
 המבדיל ונאמרו כיון א"כ העביד הזא עניותמשום
 מאי תקנתם הכוס[ ]על שיבדיל צריךבתפלה
 שלא דמי בתפילה קבעוה דאעפ*כ וי"למהני
 בתפלה הבדלה מצות יקיים עכ"פ כוס לויהיה

 : תריי בדבריועמבה

 לומר צריכין ע"כ מהו ובזו בזו טעהשם
 לקח והח"כ הבדלה הזכיר ולאשהתפלל

 הכדלה ברכת פסח אמר ולא וטעה להבדילכוס



 י4 עאייזפיזמגידרמח
 דשטס על הבדיל אלא רק דאלת*הכתיקנה
 ליה ולמה ויבדיל כוס יטיל עדיין הנהגלל.
 לרא*ש חוזר דפירש ברשיי ועיין לרומחלחזור
 הריפף בדברי אי"ה ויתפררו ולהבדלהלתפילה

 1והרשוש

 דתיקנו ידוכא ושמואל מדרב אלא גמ'עשב
 לפי קש" קצת בבבל מרגניתאלן

 היו לא האחרונים דורות לעיל הגב'סברת
 קבלה שהיתה לא אם כאלה עניניםמתקנים
 בברכה הנוסח "וא שכך הכמהשל רבביד

 ושמואל מדרב אנא לפ"ז לפרש וישרביעית.
 ידענא רשל בבבל מרגניתא לן דתקיטידענא
 תקיט כה"ג אנשי שאבותיט אמרו שהםמהם

 1 בבבל עדיין בהיותםמרגניתא

 הוא המרגליות סגולת מרגניתא לן דתקינושם
 אני שחורה בפסוק חז"ל אמרו והנהלחן.

 ששחורה אעפ"י הקב"ה לפני כניי אמרהונאוה
 הנה וי*ט בשבתות אני גאוה החול בימותאני

 הנה לחול שבת ביןכשמבדילין
 שבת בין וכשמבדילין דחול ברכהבהתחלת מבדיליי

 יו"ט קדושת מל נאוה כניי עדיין הנהליו"ט.
 קדושת בין ואומרים טיט בברכת מבדיליןהנה
 וקדשת הבדלת וכף הבדלת יו"ט לקדושתשבת
 עכ"ז שהבדלת הגם בקדושתך. ישראל עמךאת
 מן נאים אף יפים והמה וכו' קדשתעדיין
 ריי שקרא הוא וזה עליהם החופף יףטקדושת
 סגולה הוא אשר מרגניתא שתיקט העניןלזה

להן1
 כליו1 ונושאיהרעף
 אמרו והם לגמ' ושייך הרי*ף ע"ב כגודף

 דדקדקו נ"ל בתפילההמבדיל
 דמי להורות וכו' המבדיל אמרו והםלומר

 יכול "כוט על מבדיל זאח34 בתפילהוכהבדיל
 עדיין בתפילה הבדיל שלא מי אתלהוציא
 שהם כיון מדרבנן וזה מדאורייתא שזההגם
 מדאורייתא הנה הכוס על רק יהוא שאיטאמרו

 מיהו וכו' צריך בתפילה המבדיל פיסקאתריי י י בהזמרה יצאלא
 ויאסור אעפ"י בתפילה  שהבדילכיון
 ולענין רצ*ל עכ"ל מלאבה בגזעית מותרבאכילה
 תקטה הדד והענו כשחזרו תקנתם מהניז"

 וכו' צדיך בתפילה "טבדיל אמדי ואםבתפילה
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 וניאפו בתפילה תקעה הדר למה א"כוקשה
 לא תאם בתפילה תקנוה הדר זהדלבעבור
 בעששת אסור יהיה לא עכ"פ כוס לויהיה

 1 ודו"קלשפכה

 דתיקנו לגמ' ושייך הרי*ף ע"א כ"זדף
 ~מר דייק בבבלמרגניתא

 של י*ט ב' לשם וישנו לארץ חוץ דה"אבבל
 שני יו*ט כשחל הייט בזה גם ותיקןגליות
 שבת קדחות בין ג*כ אומרים בשבתבאחד

 י הבדלת טוב יוםלקדושת
 בברכת "גשמים את השאלין ד' סי'הרשרש

 מיהו במשניות הגירסא כיהוכו'
 כברכת וגיאלה הגירסא וברי*ף הש*סבספרי
 1 הגידסאות פירשתי המשנה על ובחיבוריוכו'

 1 וכו' קן על האומר במתניתין ע*ב ל*ג דףגמ'

 וכו', צפור קן על בתפילתו האומר בדייהרקמני
 בהצעת שלא אבל בתפילתו לפרשדייק

 מדייק ומהיכן דמי שפיר בתחנונים רקתפילה
 דרבה קמיה דנחית ההוא בגמ' אמרינן דהנהלה

 רבה אמד וכו' צפור קן על חסת את"ואמר
 למאדיה לדצתי מרבנן צזדבא ההוא ידעכמה
 לאבח לחדודי נמי ורבא וכו' והא אבייאיל
 פעמים כמה שמציט היות עם והנה דבעיהוא

 ויוציא ח*ו שיאמר מצינו לא עכ*ז בה*גבש*ס
 וכי מאד קשה ובכאן אמת.  שאינו דברמפיו
 ידע כמה רבה הקדוש אמר לאביי חידודומפני
 ואדרבא ריצוי אינו וזה למאריה לרצתיףכו'
 ומשנה החידוד מהו לתמוה יש וגם31ו'.

 ושפירש צ"ל ע"כ כל בפי שגורה היאשליטה
 י*ח בתפילת כן האומר דוקא הואבמשנה
 קנאה ש"צ שיאמרו לשומעים דחיישינןוברבים
 רחמים הקב"ה של מדותיו יאמרו אובמ*ב
 בינו בתחנונים אבל אי"ה להלן שיתבארוכמו
  שמבואר וכמו תחנונים זה גם עצמולבין
 מתעוררים צפור קן מצות קיום שע"יבת"ז

 לאביי להדודי דבעי רבה דע*כ למעלה.הרחמים
 בתפילה רק קמיירי לא דסהחנתינו יודעאם

 כמח דאמר אמת בפיז י*י דבר הנהבצבוד
 דבאמת למאריה. לרצויי מדבנן צורבא ההואידע

 עצמו לבין )בינק כן בחמוד הואתחנונים
 החנא הפירחח כי בצבור הדבר להיותאבל
 התבת לפני שירד ושיט דרתה קמיאדוחית
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 ומה תנן אותו סהשתקין והע אבי השיבע"כ
 ביט דה"א זה לרשות שיורץ משבחושאתה
 ללא במשנתינו הדבר מדחיק והנה עצמו.לבין
 יגיעו ק"צ על בתפילה לומר אסור התנאקאמר
 שיש כרחך חצל איתו משחטין קאמר רקוכו'
 בירושלמי גם וע"כ ברבים דההמ לשתקמי

 בצבור רק דמיירי ג"כ מודים מידים עלקאמר
 1 יתבאר וענד לאינךוהה*ד

 משום שתו משתקין מודים מודים בשלמאגמ'
 תחנונים ביחיד אבל רשויות כשתידמחזי

 טלה וכן הטובה על לך נודה הוא והכוונההם
 שאמרז מה ידוקדק דברינו ועפיי וכו' עללך
 משתקין מודים מודים בשלמא בלשונםבגמי
 משתקין הלשון להנה וכו' דמחזי משוםאותו
 מודים בשלמא להורות ההש אך מיותראנתו
 דמחזי משום בצבור אותו משתקיןמודים
 , כן שיסברו לשומעים לחהצ וישוכף
 י"ל ביחיד ג"כ שמך יזכר טוב ועלשם

 יזכר טובותיך וע*ל ונונה היא כימותר
 הטוב היפוך לנו שנראה מה אפילו כישמך

 1 הט לסובה הכלהוא

 וח"א במ*ב קנאה שמטיל מפני אמר חדשם
 דנחית ההוא וכף מדותיו  שאחיהמפני

 מאי מקשה לח הגמי הנה וכף. דרבהקמיה
 מפני דמ*ד וי"ל בכ"מ הש"ס כדרךבינייהו
 החשש אין בודאי הנה במ*ב. קבסהשמטיל
 קנאה ויהיה והחיות והבהמות העופותשישמעו
 דקאי ע"כ אלא דעת להם אין דהריביניהם
 אפילו חשש יש לזה הנה למעלה. שריהםעל

 שערצה מפני זחיח עצמו לבין ביט כןיאמר
 כן ויסברו אדם בני וישמעו וכףמדותיו
 לב"ע ביט אבל בצבור רק חשש איןוא*כ
 מפני למעד ליה מסייעא משנתיט והנהכנתר
 בשיש תנן אותו משתקין דהרי וכדשעוננה
 דרבה עובדא הך תיכף מיתי וע"כ לשתקמי

 ידע כמה דיבר ואמת דאבי לחדודידאמר
 לתאריה לרצתי מרבנןההוא

 )אי~
 בינו היה

 והרדיף אמוראי הנהו בין דנ*מ היא תהלב"ע(
 דמין רס*ל בראה אמוחזר להנך  הביא לאויל
 לפלפל רק הלבה לפמוט בשתי ל% גרבינ"א

 והלילה כתבתי אנלע"ד הש? ההשוסבדברי
 1 רבותים עללאלוק

 תבא כל כי שמים בידי הכלבד*8רץש*י
 731 ורשע צדיק אבל וכה האדםעל

 רשייתו דהרי דקשה מה ללהק דבאנהתה
 אינו לשם הנה וכו'. ישראל ועתהמפסוק
 דרכת בכל ללכת רק בלבד יראהבדוקא
 וכף מצות את לשמור וכף שתוולאהבה

  לעבודה התחלה שתון ביראה  התחילרק
 באמרו ר"ח כונת  דגם  פירש ע*בולתורה
 אין שמים מיראת  חון שמים בידיהכל
 של "מעלות כל על רק בלבד יראההכונה
 השער הוא דוה ביראה התחיל רקהצדיק
 היראה מוטבע וכשיהיה בג יבואו צדיקיםלי*י
 ללכת לטרקלין השער דרך יכנס בודאיבאדם
 תלמידי בדברי תףין אותו. ולאהבה דרכיובכל

 תהיה מהאדם ההשתדלות דעיקרהבעש"ט
 של דרכו כי ממילא תבוא היהבה ליראהרק

 1 והבן וכהאיש

 אך וכו' פסוקת פסוקא אמר בדיהבתיס'
 וכו' כפת משמע לא הגמילשון

 הקורא הברייתא לשון דהרי ששמעתיכמדומה
 קאמר( ועא נקבה )בלשון וכופלה שמעאת
 דאמר הא הגמי לשון והנה מגונה זההרי
 דאמר והת נקבה( )לשון לה ותני מלתאמלתא
 ואי זכר( )לשון ליה ותני פסוקאפסוקא
 הרי מגונה פסוקא פסוקא בה*גכפירחח
 1 נקבה לשון נקט מגונה דהוה דתנאבברייתא

 האלהים הוא י*י ז"פ שאומרים מה אושם
 לבטל הוא וכר ערבה וביוםבסה"כ

 הוא י*י ז"פ מספר ע"י חולאים מיניתתק*ג
 1 שנ"ל מה זה כנשני ולהגןהאלהים

 דעתיה כויו לא אי גמי ע"א ל"דדף
 במרזפתא ליה מחינןמעיקרא

 מלאכה גמר הוא בפטיש מכה וכו'דנפחא
 דאין לו להורות בפטיש ליה מחינן  הנהכנודע

 לחתר תקנה לו ואין שמיא כלפיחברותא
 מהיום ע"כ המלאכה נגמרה כבר כיולומר
 לנהוג יבוא המא מעיקרא דעתו יכויןוהלאה
 לדרתם ניתן ורשזת נ"ל שמיא כלפיחברותא
 1 בחכמה למשכילים דבריהםעוד

 טובים יברשו החומר ע"א כ"ז דףהראלף
 בגמי רשע מפירוץ הדיגות דרךהזז

 בה פירש מולא בכ"י בשבילתה לה ילעגמהשה
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 אחר לה גרס בגמי לה דגרם ומאןכלום
 התיבה לפני העובר קודם צפור דקןהבבא
 הלשון ובגמ' המינות דרך היו ברי"ף בכאןוגם

 י טעות ררביה"ו
 המינות  ררך ה"ו  טובים  יברבוך  האומרשם

  המינות דרך שהוא ול"נ בתר*י()עיין
 שנאמר הנבואה בדברי מאמין שאינושנראה

 גוים לעיני ומדעתי והתקדשתיוהתגדלתי
 ברורה שפה עמים אל אהפוך  אז וכתיברבים
 כי ובחיב המיוחד בשם בולם יקראו תהוכו'
 יהיה וזה העמים. לכל יקרא תפלה ביתביתי
 בתפילתו כן האומר והנה ב"ב משיחנובביאת
 ועוד באו. שכבר שאומרים המינות דרכיהוא

 וסטרין  שהקליפות משמע טובים יברכוךהאומר
 שהם חץ ונראה א.תו משבחין אינןבישין
 הקליפות שאפילו אינו וזה בפ"עכרשות
 ית"ש ברצונו ונבראו דאלקייא אלקא לוקורין
 טוב בנמצא כשיהיה בחירה דלהי היכיכי

  לחובייא  לאלקאה רצועה ג"כ ויהיהוהפכו
 ב"ב יבער אשר עד כולם את מחיהוהש"י
 לפי ממילא  הארץ מן טומאה הרוחאת

 ה"ו  ז"ל הריעף גירסת  שפיר יתבןפירושינו
 שפיר ביותר יתבן ולפירש"י  המינותררך
 דרך זה אין פירושם לפי כי טעות דרכיהעז

 : הבן הוא טעות רק כ"כמינות

 שעוורה לפי וכו' ק*צ על האומר בדגהרש"י
 אלא אינם והם רחמים הקבץמצות

 הטעם. בנה  בחרו הנה וכו'. ישראל עללהטיל
 וכן  במ"ב קנאה  שמטיל מפני מ"ד  באירךולא
 סייעתא הוא א' אות ריא*ז לשון בש"גהוא

 מפני הזה דלטעם לדינא נ"מ דישלדברינו.
  להטיל אלא אינם והם וכו' מרותיושעושה
 אין מישראל צבור באין א"כ וכו'  ישראלעל

 קנאה שמטיל מפני מ"ד לאידך משא"כלחוש
 דנחית זמההוא אסור לב"ע בינו אפילובמ"ב
 לרצויי וכו' ידע כמה אמר ורבה דרכהקמיה

 שעושה מפני כמיד דפסקינן מוכחלמאריה
 אותו משתקין מדקאמר מסייעא ומשנתינווכו'
 כלל הביא לא נ"ל והרי*ף בצבורמיירי

 ביחיד דגם דס*ל משמע דאמוראיטעמ*יהו
 דה~ימר הגירסתך דרישא דזסיא והוהאסור

 גם ובודאי מינות ררבי ה*ז טוביםיברכוך
 1 אסורביחיד

 בגמי דר"ח קמיה וצלי דנחית ההואהרחף
 ז"ל והרי*ף דר"ח קמיה דנחיתההוא

 בתפילת  דדוקא  לנו  להורות וצלי תיבתהוסיף
  בתחנונים אבל בשבחים.  להוסיף אסורי*ח

 : להוסיףמותר

 בגמ' וכו' לכולהו סיימתימע  ליה אמרשם
 ליה  אמר  סיים בי  רסיים ער לוהמתין

  זה שאין דמשמיעגו הלשון מזה נראהוכו'.
 דמשתקין וחביריו וכו' ק*צ על האומרבדין
 אין בשבחים המאריך משא"כ תיכףאותו

 ית"ש  הבורא בשבחי יאריך דאם אותומשתקין
 אחד ויבוא וכו' והנכבד והאמיץ העזוזויאמר

 כן שאינו ח"ו  שאומר נראה הנה  אותולהשתיק
 בכדי הטעם לו ויאמר שיסיים עד לו ימתיןע"כ
 ז"ל והרי*ף כן לעשות רגיל עוד יהיהשלא

 תיכף  איתו רמשתקין דס"ל  נראה  זההשמיט
 לו שהיו ב"ו למלך המשל מן כןוהוכיח
 הוא הנה בסף בשל אותו ומקלסין והבוכו'

 שהיו במשל קאמר מדלא  המורה  הרבברברי
 אמר רק זהב דינרים במאה אותומקלסין
 אותו מקלסין דאם כסף בשל אותומקלסין
 דבר עכ"פ דהוא גנאי לו אין הנה עב*פבזהב
 לו שיש הגם והב דינרים מאה לו שישאמיתי
 כסף. בשל אותו מקלסין אם אבל ויותריותר
 8ה מכל מסולק  הוא כי לו היא גנאיהנה

 הענין כ"ה למאומה אצלו נחשוב כסף איןכי
 הבורא את בשבחים  שתאריך מה בלבנמשל
 אלו מכל מסולק ית"ש הוא הנהית"ש.

  השוללות  בחו"ה החסיד שאמר וכעניןהתוארים
 א"כ המחייבות מן יותר אמיתיות  הבוראמן

 שגנאי וכיון הדבר הבן לו הוא גנאיכביכול
 ו"ל  לרי"ף וס"ל  תיכף  להשתיקו מהראויהוא
  היינו תפילתו רסיסו ער ר"ח ףהמתיןרהא
 ובסיפור באריכות הדברים לו מלזמרהמתין
 תיכף אותו משנזיקין להשתיק ההשי  אבלהסגיל
 אותו להשתיק יכול היה לא דר"ח אפשראו

 החל ג"כ לומר שלא משתמע היה דאזתיכף
 ויאסר לו המתין ע"כ והנורא הגבורהגדול
 מביכין בחורה שווה דע*ש חילוק ד"צלו
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 בשבחים מאריך איש יארע אם אבללמימדינהו.
 האל לומר מקדים שאיש במקוםבתפילה
 הודיע וזה תיכף להשתיקו צריכין וכף.הגדול
 שסיים עד דהמתין הא כהשמיט במה הדי*ףלנו

 . יוחד נראה הדראון ומיהווכו'.
 מודים אומד כאילו שמע שמע האומד בלשם

 ותנייה מלתא מלתא כדאמר וה*ממודים
 מגונה ה*ז וכופלו מק"ש פסוק הקוראאבל
 שהביאו בה"ג כפירוש דוה לך ידוע כבדוכו'.
 זה דדייקו ונראה איפכא( פי' )ודשתיהתוס'
 מודים. מודים כאומר שמע שמע האימדמן

 מלתא כלאמר הוא כסדים מודים האומדוהנה
 צריכיו ז"ל רשיי ולשי' ליה משתקינומלתא
 דק לי' משתקינן לא מודים במודים דגםלומר

 אנחנו מודים כגון מחובר ענין איזהבדאמד
 הוה לא בלבד ם~די"ם מודי"ם תיבות אבללך

 י מגונהרק
 ה"ז טובים יבדכוך האומר ט"ו סי'הרא"ש י כליו ונחבאהרא*ש

 דרך ה"ז וברי"ף הצדוקיםדרך
 נשתבש ובאפשר טעות דרכי ה*ז ובגמ'המינות
 פירושם. לעיל כתבתי וכבר יראה מחמתהדפוס
 המקובלים כתבו אמת הן דהנה עוד נ"לוכעת
 לרצון לא רשע בעה"ז ע-שה שהאדם המצותכל
 הנביא ממאמד לה ואפקו וכו' ואדרבאהמה
 ולפ"ז הקוצים אל תזרעו ואל ניר לכםנירו
 לפני שחטא ביודעו שהאדם סיד וכי לןיקשה
 ציצית ילבש ולא תפילין יניח לא הנההש"י.
 בתורה יעסוק ולא יתפלל ולא מזוזה יקבעולא

 אימן באמונת האדם יאמין אבל כן. לומרחלילה
 עכ"ז וגדולים רבים חטאים חטאאפילו

 ואפילו פיו במו הוידוי ויאמר באמתכשמחרט
 רשע נקרא לא שוב באמת תישבהבהדהוד
 ולמרק פשע להתם לתנאי צדיך שעדייןהגם
 ד' של כפרה חילוקי ד' מן כידוע ועוןחטא
 תשובה הדהור ע"י תיכף עכ"ז חדש בןמתיא
 ומצותיו ותורתו ותפילת* רשע תואר מעליוסד
 הלכה הנה זה ולבעבור י"י. לפני לרצוןהמה
 צדיק שאני ע"מ הגהצה את המקדרן בידינורוחת
 הרהר דשמא מקודשת גמור רשעזנמצא
 מאמין אינו הנה בזה מאמין שאים ומיבתעיבה
 מאמינים והאינם וצדוקי מין וההא חכמיםלדברי

רנאתעלומה ט"מ ט"ו)סי'

 טובים יברכוך האומר וע"כ חטיםלרבדי
 דרך ה"ז והעול שחטאו חתן ולאושיקא
 אנחנו דצריכין הצדוקים דרכי אוהמינות
 מהני תשובה ההרהור חכמים ברבדילהאמין
 דצריכין לנו יצא זאת עכ"פ נ"ל, ועידןבכ"ז

 מדאמרינן וכו' מיירי ובתפילה ט*זסין י התורה ולימוד התפילה )קודם( בתשובהלהדהד
 קמיה דנאית ההוא בגמיהלשון

 בצבור להתפלל התבה לפני שירד היינודר"ח
 באמת אבל היה כך שהיה דמעשה לומרוא"א
 דאפשד דכיון אסוד בתחינות לב"ע בינוגם

 אסור בצבור בתפילה דוקא לומד מזהלטעות
 ולומר הלשון זה להשמיט הש"ס למסדרה"ל
 הגדול ואמר דד"ח קמיה דמצלי ההואכך
 וכו' דנחית ההוא ומדקאמד וכו' היראויוכו'

 . בצבור דוקאמשמע
 אמ"ן דאומר מועד אהל בס' כתב מאג סי'ד"ה

 הב"י וכתב שמ"ע שמ"ע כאומדאמ"ן
 כתיב דקדא ועוד לו. מנין יודע שאינו ס"אסי'
 וא"ו עם באומדו לחלק נראה ואין ואמ"ןאמ"ן
 האה"מ לדבדי כתב הרמ"א כן פי על ואףע"כ
 אה"מ בעל הדב דטעם נראה הקטן וליעכ"ל.
 % מודי*ם מודי"ם אמירת איסור טעםדהנה
 והנה דסקיות. ב' כמקבל דמחזי שמ"עשמ"ע

 אמ"ן אמ"ן האשה ואמדה מצינו הסוטהבשבועת
 אחד מאיש אמן זה מאיש אמן הכונה בודרשו
 הרבה לחוש יש דודאי לפניך שלך הריא"כ
 הרמ"א מרן כן פסק וע"כ אמן אמן לומרשלא
 לתיש אין ואמן אמן דבוא"ו ודאי והאז"ל

 אין כתיב הכי דקרא כיון הלבוש בעלכדברי
 מתחיל הוא מהיכן מתניתין. ע"א ל"ד דףגמ' י נכח נ"ללחוש,

 מתחלת גירסא ויש ז*ה. שטעה הברכהמתחילת
 הגירסא.ת בין החילוק ונ"ל באה שטעההבדכה
 אחר עומד אם דוקא הנה ז*ה שטעהלגידמת
 למקום חוזר נזכר. בעצמו כשיהוא משא"כתחתיו
 הטועה אפי' ב"ה שטעה דגדס ולמאןשפסק
 הבדכה מתחלת להתחיל צדיך נזכרעצמו
 לו עולה אין תחילה ונאמר הברכהומקצת

 1 אי"ה יותר בביאור להלן עודויתבאר

 לפי שעה. באיתה סרבן יהא ולא בדצהרקנתי
 זמ" לסרב צריך וכף *ורדיןהושאר
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 לסרב. שצריך כן שהדין הנם לכאוראעכ"ל.
 כפשוטו רק כן לפרש ההכרח מן אין בכאןאבל
 אסור ר*ד לך התפילה באמצע שאומריםמי

 המשנה לשון הכריחו ז"ל רש"י אבללסרב.
 יעמוד בקיצור לומר לתנא ה"ל דהנה כןלפרש
 האריך התנא והנה יסרב. ולא תחתיואחר
 התנא הנה שעיוד באותיה סרב*ן יהאולא

 סרב*ן יהא ולא, שע"ה באות"ה דרקמשמיענו
 והוא סרבן להיות מוכרח אחרת בשעהמומאסה
 ז לסרב צריך הצשונה דפעם בברייתאהמבואר

 אם זה שטעה הברכה מתחלת בדיהרקקני
 ור" אחרת ואמר הברכות מן אחתדילג

 מי אחת עידילנ לפריס הכריחו מי"יאורא
 הברכה באמצע שטעה כפשיטו ולאהברכות
 יתחיל תחתיו העומד לסיימה יודעואינו

 הנה עולה. אינו הרשמתן שאמר ומהמתחילתה
 סיד דהאיך משמיענו דמה כן לפרוס רצהלא

 מה ויצרף  ענין באמצע ויתחיל יעמודדהאדם
 אחת עודילנ לפדים צריכין ע"כ אחר איששאמר
 יתכן פירהסא ~להך אחרת ואמר הברכותמן

 בעצמו הוא ואפילו ב"ה שטעה לנרוםשפיר
 על ויאמר שדילג הברכה מתחילת יתחילכשנזכר
 זעה שטעה שלפנינו רשיי בלשון מיהוהסדו
 בדיה התוס' מלשון מיהו אי"ה( עודויתפרש
 אישתתק דבטיטי מהא הירושלמי שהביאומהיכן

 הטעות שהיה סתם דמפרשי נראהבאופנים
 דצריך חידוש מהדמיענו ואעפעף הברכהבאמצע
 איזה התהלת כיהוא הנם מתחילתה.להתחיל
 מתחילת להתחיל הצריכו לא באופנים ךקענין

 טעמא ועוד לגמרי אחרת כברכה דהוההברכה
 הקדחנה לאחר הקבלה עפ"י ביה איתרבא
 היכל אחר היכל הוא נעימות ברוך לאלהיינו
 בחילופי תלוי זה דדבר עוד ונ"ל נ"ל.טנה,

 מתחיל. ד"א מנין הגירסא דבמשניותגירסאות
 היכן ורצ*ל הברכות ומספר מנין %טהסמעותו
 ע*ז תתמה )חיל הברכות מניני התחלתיאיה
 מניף שורש מן יוצא בהניס בכ*מ מנין שורשכי

 ולצי  וגלימה ברכה שדילג הוא הפירוש~פ*ז
 מיירי תתחיל הוא מהיכן בגמ' המשנהגירסת
 י לגומרה יכול היה המא הברכה באמצעשטעה
 הש"ץ הכהנים אחר אמן יענה לא בד4הרקעני

 תיבת עכ"ל. וברכה ברכה כלבסוף

 בלשון קאי עליה דהרי ברשיי מיותרהעלץ
 דמהטמיעט וי"ל התיבה לפני העוברהמשנה
 )עיף החזן ולא להכהנים המקריא הואדהעיץ
 מקום בכל התבה לפני העובר דהריבתוס'(

 י החק ולא העלץהוא
 הוא שש"ץ לפי וכו' הטרוף מפני בד"הרשיי

 לפני ולומר שניה ברכה להתחילצריך
 ג' בנמר לפי"ז וא34 עכ"ל. וכו'הכהנים
 יהיה שלא חשש ואין אמן לענות רשאיהברכות
 הנושא בכהן דדוקא שלום שים להתחיליכול
 אינו  שדעתו מחמת לזה חיישינן כפיואת

 ואפילו איתם שבירך הצבור מאימתמיושבת
 הבטחתו אם לזה מהני עכ"פ כן תאמר לאאם

 וי"ל כפיו את הנחטא בכהן כמו וכו'שהוא
 דבמשניות הגרסאות בחילוף תתי ג"כ זהדדבר

 מפני אמען הכהניעם אח"ר יענ"ה לאהגירסא
 אמ"ן תיבת על הטרו"ף מ"נ"י והאיהטריף
 דעת את תטרף אמ"ן תיבת רצ*ל ליהדסמיך
 הברכה את להתחיל יכול יהיה ולאהש"ץ
 להתחיל יכול יהיה לא בסוף אפילו וכןשניה
 יענה לא הגירסא בנמ' ובמשנה שלוםבשים
 מבנ"י וקאי הטרו*ף מפניי הכהני*ם אחראמין

 ורצ*ל ליה דגמיך הכהני*ם תיבת עלהטרו*ף
 דעת את יטרף אמן עניית שע"י לחוששיש

 ברכה אותם להקרות תיכף יתחיל כשלאהכהנים
 לטירוף חשש אין הברכה בגמר משא"כשניה

 יכול יהיה שלא לחוש אין ולדידיההכהנים
 דעתו יתישב בקל כי שלום שיםלהתחיל
 בחהאי נ"ל שיהיה איך יהיה שלום שיםויתחיל
 משא"כ וכו' הבטחת*ו אם מהני זה אמןדלעניית
 לא אמן דענית וכו' יענה לא בדיה%מ י נ"ל מהני, לא הברכות באמצע אמןלעניית

 תפילה שצורך מזוהר הפסקה ליהדרייב
 וכו'. ר"ת אומר לדוכן כהנים לקרות אבלהוא
 זלמה הוא תפילה צורך זה גם דהרי ליתמוה

 יתירו*ת טעמיי במדרש יש דבהדיאשם י לחלק הצנעיגרע.
 כזה מדרש בידם מצוי דהיה נראהוחסרות

 : בידינו בנמצאואינו
 הבטחתו ואם וכו' כהן שם איז ואםמשנה

 לא אחרים כהנים דב"צ משמעוכר
 י הבטחתומהני
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 % ששמן לתבשיל דומה מסרב איט ואםגמי
 בעצמו שב שהוא הגם דההבשילמלח

 דהנה הענין כיה מוטעם איש מלח בו זרןאם
 עני כי )והטעם( ענני אזניך י*י הטה אמרדוד

 שהוא להורות מסרב איט אם ע"כ אניהכביון
 כעסק טעם בו אין הנה המצות ש ודלעני

 מדאי יותר מסרב ואם מלח בו  שאיןהתבשיל
 ונתקלקל מלח שבקדיחתו לתבשילדומה

 דכתיב במה כיומין שאינו ח"ו דמורההתבשיל
 הסתיר ולא עני ענות שיקץ ולא בזה לאכי
 פני כתיב וכן שמע. אליו ובעבעו ממנופניו
 1 וכר שמע ויעי צעקו וכו' רע בעושייעי

 אחת ברכה דלג ואם סדר להם אין בדיהרשיי
 עכ"ל במקומה שלא אף אומרהוכר

 והנה באן. ובחיס' ז"ל הריעף בדבריעיין
 לרעועי שהכריחו ההכרח לבאר נבואמתחילה
 שהקשה הקושיות לתרץ נבוא ואחגר כןלפרש
 דרי בלשון הכריחו ז"ל רהן*י הגה ז"ל רשעיעל
 כלל סדר להם אין משמע סדר. להם איןאסי
 כענין המוקדם ולאחר המאוחר להקדיםויוכל
 סתם )לענין למשנה סור אין ז"לאומרם

 המסכתא ללמוד דיוכל הוא דהפירושומחלוקת(
 מחלוקת ואב"כ סתם כאן אין )ע"כ לזו קודםזו
 על י*ח הסדיר הפקולי דשמעת והא בהיפך(או

 זה במגילה אקראי ואסמכינהו דייקאהסדר
 למשנה סדר ראין המשנה וכענין לכתחילהדוקא

 למסכתא מסכתא הסדירם הקדוש רביטואעפ*כ
 קא מנזיר תנא מכדי כזפ בגמ' דמקשוכענין
 טעמים הרמב*ם בדברי תמצא וכן וכו'.סליק
 למשנה סדר אין קיי*ל ואעפעף לסידורםהרבה
 קפידא אין ואעפ*כ לכתחילה הוא הסדרע"כ
 לזה זה להסמיכם הוא קפידא דאי תדעבדבר
 תפרש אם אפילו אסי ר' לדברי קשהא"כ

 כגט אחת ברכה דילג אם התוס'כדברי
 יתחיל שוב הנה עליט. ברך ואמררפאינו

 זה מהני ומאי הסדר על ויאמר רפאיטמן
 תצטרך ע"כ לגאולה. רפואה הסמיך לאהרי
 דילג אם וא*כ בסמיכות. קפידא שאיןלומר
 ועוד ודיו. במקומה שלא אומרה אחתברכה
 בברכה בת"צ מפסיקין האיך קפידת ישאם
 הבדלה אומר ר*א ולדעת לרופא טבל ביןעניט
 מממן ז"ל רשיי על דהקשו ודש בפ*עלברכה

 למגילה תפילה דבשת התוספתא ומןמגילה
 בג' דוקא זה יצא לא למפרע קראדתם

 וג'ראשוטת
 אחרוטה~

 אמצעיות הקדים אם וכן
 דבזה האחרוטת אחר איחרם אולראשונות
 הקטן שנ"ל מה זה דוקא, הסדר שיהיהתיקנו

 ן ז"ל רשיי דברילתרץ

 הזכיר לא ש וכר אמצעיות בדיהמוש
 זכרט ליוה"כ ר"ה בין אבותבברכת

 בדיה בתוס' ע"ב י*ב בדף עיין עכ"לוכו'
 לא דאם לשם התוס' דסהמו וט'והליטא
 דמין ובספר וכתוב כמוך ומי זכרנוהזכיר
 מהרי*ב הגאון הרב על ותמיהתי אותומחזירין
 , הטוב כדרנו בהגהותיו זה חצין שלאז"ל
 צרכי*ו וכו' אדם יגואל אל לקפלםגכמ

 מותר צבור צרכי אבל דייקא צרכי"ווכף
 שמבקשין בעשיית אפילו לעולם תיבתומדויק
 צרכי אעפ*כ בזכרנו צבור צרכי הבשוטתבג'

 מקצר והיה וכו' מדאי יותר מאריך והיהשם י לבקש איןיחיד
 ובין מאריך דבין קמ"ל וכר מדאייותר
 1 לעונש שיכוין ובלבדמקצר

 להזכיר א"צ תבירו על רחמים המבקש גלשם
 ולא לה נא רפא נא אל שנאמרשמו
 וכי מובן אינו זה עכ"ל דמרים שמהקמדכר
 עליו שמתפללין מי שם כלל להזכיר שלאס"ד
 א"כ לב. תעלומות יודע הש"י להיות הואזאם
 והרי במחשבה רק בפה להתפלל הצורך מןאין

 שלא בכדי הכנעני לבושי לבש העמלקיתמצא
 שהוצרכו עד להתפלל איך ישראל יודעיןיהע

 ראיתי והנה הזה. העם את תתן נתן אםלהתפלל
 מ"כ אפרים משה הק' והרב קדושלאחד

 אפרי*ם מחנ"ה דג*ל בספרו מדברבסדילקוב(
 יוכב*ד בת דמרי"ם שמה בזה נרמזשעכזת
 נשמע ממילא יוכב*ד מריים בגי' נ"ארפ*א
 בכדי בפירוש השם מזכיריך כשאין  2יעכ"פלנו
 השם לרמז יש עכ"ז קטרוג איזה יהיהשלא
 היודעלפני

 תעלומוה~
 מה לך ידוקדק ובזה

 שמיה קמדכ*ר ול*א צורך ללא בגמ'דסיימו
 קמדכר היא דה*ק יתכן הנ"ל ולפידמרי*ם
 שמה נזכר בגימ' רק בפירוש דמריםשמה

 י אמהושם



 תעלדמה כ"ג( כ"א יעז )סי' והראפר הרי"ף עימדין, אילמגידרנד

 אחר היינו ישחה שלא איתו מלמדיןשם
 בו גועריו ואיז אותו מלמדיןהתפלה

 כגוער דנראה כבוד זה ראין התפילהבשעת
 בההוא ועמש*ל דשיי לפני שמשתחץ;במי

 דסיים עד לו המתין וכו' דר"ח קמיהדנחית
 1וכו'

 כליו: ינה?איהריחף
 וטעה התיבה לפני העובר הרי"ף ע"א כ"זדף

 הרי הדברים כפל למה תמוהוכו'
 ונ"ל הקודמת. במשנה הזו הבבא כתבכבר

 לפני העובר שלאחריה הבבא דהנה הואדבטנה
 הטירוף מפני אמן הכהנים אחד יענה לאהתיבה
 והוא ש"ץ שאינו אחר איש על גם לפרשיש

 כפיו את וטשא כהן הוא שש"ץ כגוןמקריא
 ג"כ המקריא אותו להקרות אחר איששצריך
 ברכה כל בסוף הכהנים אחר אמן יענהלא

 בברכה להתחיל לכוין יכול יהיה שלאדחיישינן
 לפני העובר דוקא התנא דנקט והאשלאחריה
 לפנאי עוב"ר מיקרי המקריא דגם י"להתיבה
 וטעה התיבה לפני העיבר הקדים ע"כהתיב"ה

 העובר והה"ד בש"ץ דוקא מיירי זה דע"כוכו'
 מיירי בש"ץ דוקא וכו'. יענה לא התיבהלפני
 מבוהלת דדעתו מחמת ביותר חיישינןדבו

 י וצ"ע שעה לפי במקריא משא"כ התפלהמאימת
 אם כהן ש"ץ שאם מהראם כתב ו' אותשהאג

 לדוכן יעלה לא אחרים כהנים שםיש
 לתפילתו חוזר שהוא הבטחתו אפילו רצ"לעכ"ל

 : המשנה בדקדוקוכמש"ל

 התפלה אל לבו יכוין שהמקריא מריךשם
 עכ"ל וכר סוף ועד מראה? הש"ץשיאמר

 שהביאו דבמדרש זי*ל הא מנ"ל ידעתילא
 אומר צבור ששליח מלמד להם אמודהתוס'
 וכשיכוין להקרות צריך דוקא הש"ץ א"כוכו'.

 לו אין לאו ובאם כש"ץ הוה הש"ץ עםהמקריא
 ,להקרות

 הלל של בהודאה הכורע פיסקא תדעיעשב
 מבורר חי כל נשמת אמירת שאיןוכו'

 וכד הגאונים תקנת אלא ובדהמ"ז הללכמו
 התנאים בזמן בזהר נזכר הוא הנהעכ"ל.
 ילל ואעפ*כ תקט שטח בן ששמעהומצאתי

 נ לקביעות ניתקן הגאוניםדבזמן

 1 כליו וטשאהרומש

 יענה לא התיבה לפני העובר יעז סי'הרשרש
 התיבה לפני העובר סידר ואח"כוכו'

 במשנה השנוי כסדר שלא והוא וכדוטעה
 והנה הדברים. שכפל הרי"ף בדבריעמ"ש
 כדי כסדר שלא גשנה ז"ל הרא"שנתחכם

 : הבן מש"ללאשמועינן

 במשם כ"ה אמ"ן. הכהנים אחר יענה לאשם
 אחר אמן יענה לא בגמ' ובמשנהבמשניות
 מה בענין נ"נ סי' חמודות בדבריע"ן י ותבין עמש*ל ברי"ף וכ"ההכהנים

 מראש התפילה לכוין צריךשהמקריא
 עיי"ש הש"ג. בדברי הטעם ועמש"ל סוףועד
 ברבדי אני שפירשתי מה ולפי נ"ה בס"עוד

 ; והבן לק"מהשהאג

 ודהיה ז"ל. הקליר ר*א וכן ך"א סי'הרשרש
 מקדשין היו ובימיו ספר מקריתמא"י

 ליום קרוב"ץ שום תיקן לא שהרי הראיהעפ"י
 מקדשין שהיו מזה מוכח האיך לי תמוה ע"כב'

 תיקן דלא הא דילמא בימיו הראיהעפ"י
 בעצמי אני עכ"ל הוא שתנא אומרים 1"?שם י בא"י שהיה משום ב' ליוםקרוב"ץ
 בשם פירושים שהביאו בספריםראיתי

 ומחבר מאמרים מפרש שהיה הקלירר"א
 לומר וא"א יצירה ספר על ובפרטחיבורים
 ח"א מנח"א בשו"ת באזרך בזה ]עיין תנא.שהיה
 )המגיה([ ז"ל ממונקאטה? הגהיק מנכדו י"אסי'
 וכף. דאכ*ש דמך נד בפסיקתא כדאמרשם

 היה כימיו ראב"ש גם לומר אפשרעכ"ל
 י הקליר הוא שהוא להוכיח אין אבלפייטן
 שטהגים מה על קשה אבל ס"ג. סי'בדקה

 שמתחיל קודם בקדוחיה בפשטלהתחיל
 שתיקנו כיון לומר אפשר עכ"ל קדושאתה
 קדודיה ולומר הברכה על להוסיף זהבלא
 י אריכתא כקדושה הוו דהפיוטים קפליאאין

 ג' שיפסיע צריך המתפלל ק"ג סףהרא*ש
 עשה לא ואם וכר לאחריופסיעות

 בד"ת עיין עכ"ל התפלל לא כאילו לו ראויכן
 להיות הוא הקבלה ולפי פסיעות הג' עלטעמים
 הנה הקודש. באצילות הוא האדם שמעבתפילת
 מבריאה וב' לבריאה. מאצילות אן פסיעה~סע

 עשיה שאיש ומי לעשיה מיצירה וג'ליצירה



תעלומ ערב ל"ד דף עומדיואיןמגיד

 ליודיד שדוצה א"ע כמראה הוא הנהכזאת
 מחויב דק צבאו ימי כל יתכן לא וזהבאצילות

 וטעה והמתפלל מתניתין ע"ב ל"ד דףגמי י ושוב דצוא בבחי'להיות
 בחוזק ויתפלל שיחזור נ"מ נ"ל וכו'סימן
 מינייהו וחד חיזוקו צדיכין ד'במשארז"ל
 לבך ויאמץ חזק ה' אל קוה שנאמדתפילה
 חדי פליגי לא ולפי"ז י*י אל וקוה)וחזור(
 לד*ס דשמעו ספרא ר' ברבדי בגמ'לישנא
 באבות התפילה עלתה לא דאם אומדדהיה
 כיון לא באם רבדיו יתבנו הנה לחזורצדיך
 שהוא באבות ריבוד באיזה טעה אם וכןבאבות

 מילי הני מנא וכו' דחב"ד על עליו אמדוגב' י ולהתפלל לחזוד צדיך וכו'.סימן
 לכאודא וכו' ניב בודא דא"קאדיב"ל

 נפקא לא דילמא מיל"י הנ*י מנ"א מקשהמאי
 המחקר על עמד דחב"ד דק פסוק שום מןלן
 ידיד תדע אבל פעמים. כמה זה בחן וכבדכזה.

 אם שבמחקר רבד שום על לסמוך שאיןהקורא
 תדאה הלא בתודה סמך איזה לו שיהיהלא

 בעיגול אמות ג' הוא באודך אמה כלמשאחז"ל
 שלשים וקו שלמה שעשה ים מן בגמ' להומפקו
 נייחי כישע ולמה סביב אותו יסובבאמה
 לעין ונודע המתבדר דבד והוא ונחזימחוגה
 לנו שנתן מיום יעקב חלק כאלה לא אבלכך.
 ונמצאים ההווים הרבדים כל תודתו אתהש"י
 פרטית עניני בכל לנו מאידה התודההנה

 אחד לחקור לנו וחלילה והחכמותהמעשים
 דע ואתה דבד בשום אנושיית המצאותחקירות

 1לך

 למשיא אלא נתנבאו לא הנביאים כלשם
 והו*ד נצ*ח מן הנביאים יניקת וכו'.בתו

 נבואת ע"כ דאוריית"א תמכי*ן נק'דהמה
 כי הבן דאורייתא תסכין על הואהנביאים

 לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כלשם י הוא נחמדדבד
 האדיז"ל מרן בדבדי עיין וכו'המשיח

 מדת ע"י לנו צמחו הגאולות כל לחנוכהבכונות
 אהנה ע"י התחלתן היה הגאולות בכל ע"כהוד
 עדיין היה לא ע"כ בהוד( ואיהי בנצח איהו)כי

 תצמח המשיח לימות משא"כ נצחי"תגאולה
 )וגם נצחית הגאולה ותהיה החנ"ה ע"יהפשלה

 נ"ל( לטובה, יתהפך למשחית נהפך אשדההוד
 נצ*ח מן הנביאים יניקת לך כתבתי כבדוהנה
 לימות אלא נתנבאו לא הנביאים כל ע"כוהו*ד

 אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כלשם י הבןהמשיח
 אלב"ה שאומרים וכו' תשובהלבעלי
 הוא והליכה וכו' הראשון אישי אלואשוב"ה
 ומשם והו*ד נצ"ח שהם ושוקיםבדגלים

 , וכנ"ל הנביאיםיניקת
 ימי מששת בענבי*1 המשומד יין זהשם

 הוא ענבי"ם מילוי לרמז ישבראשית
 בגי' הוא תקערו בגי' ם ו"ר י"ת ז"ןי"ן

 שרמזתי מה והוא מלכות יסו"ד שליםהיחודש
 על שנכדתו בריתות תקע"ו בענין לעיללך

 מה הנרצה שהיא לך רמזתי וכבדהתודה
 על אמות כ"ר במזבח המערכה מקוםשהיה
 במקום התפילה ובסוד אמות תקע"ו אמותכ"ד

 ד' על ד' התפילה מקום קביעות הנהעבודה
 לעתיד והנה עיתים. כ"ד עונה ובכל עונותכ"ד

 שעה התפלה קודם דייקא שעה השהיהובסוד
 לעתיד והנה עיתים. כיד עונה ובכל עונותכד
 ונרמז לעולם לעד ימוט לא השלם היחודיהיה
 הרחב ואתה שמשותיך כרכ"ד ושמתיבכתוב

 :הדבדים
 המשומד ישן אמד מד תדאה הנה עדין זהשם

 שניהם עדין זה אמד ומדבענבי"ם
 דאתה. לא עי"ן על נרמז ע' באותמתחילין

 , ע' בגי' יי*ןוכן
 כבד והלח אתה נביא וכי לו אמדושם

 נביאים פטירת מן הנבואהנפסקה
 ,האחרונים

 שעה באותה המעשה היה כך אלאשם
 לשתו"ת. מי"ם לנו ושא"ל חמהחלצתו

 לשתו"ת מים לנו ושא"ל סיים למהלכאורה
 היה כ"ך אל"א אומדו מיותר הענין כלוגם

 חכמה דבד ריבד שר"ג נ"ל אבלהמעשה.
 ב"מ שהחולה בטבע בהיפך הוא לכאודהדהנה
 החום קריחת בזמן הצמאון עליומתגבר

 ואינו הצמאון נשבר אזי הקדחתוכשחולצתו
 החמה חולצתו בכאן והנה לשתות.מבקש
 שחלצתו דמה לנו נתודע בזה מיםוביקש
 תפילת בעבוד דק כטבע שלא היה זההחמה



תעלומה ע"א לקה דף מברכיוניצחמגידר%

 וביקש עמדו על קים הטבע נשאר ע"כר"ח
 תראה הלא הקדחת בשעת כמומים
 והיה ע"ש שהיה הק' רבי% בפטירתבזה

 וכי בכבודו להתעסק בשביל היוםמתארך
 חצות היה שכבר התרנגול קרא שמשאערבא
 ואריכת עמדו על קיים הטבע ונשארלילה

 , הדברים הבן ניסי היההיום
 כליו, ונושאיהריעף
 זה ושעמר מתניתי*ן הרי*ף ע"א כ"חדף

 ח"י זה הגירסא ובמשנה וכף. וזהיחיה
 דלכאורא בכונה שינה הרי"ף והנה וכו'.וזה
 החולים על מתפלל שהיה המשנה לשוןי"ל
 ששיגר כענין רחוק במשם רק אצלם היהולא
 עדיין. ח"י זה ברוה*ק אומר והיה אליור"ג
 מה דא*כ כן לפרש 8*8 אבל וכף. כברוזה
 בפי תפילתי שגורה אם בתשובתו. הנרצההוא
 לקבלת ענין אינו רזה משב"ל שהוא אנייודע

 וכו'. עדיין חי זה אם יודע  וכהיה רקתפילתו
 דהוה חיים שבק כבר שזה אמר למהוגם

 שהיה הכונה נשמר אם בשלמא דבהכמוציא
 היכי כי זה הודיע הנה חיים ישבוק שזהאומר

 הפידרה ע"כ זוודתא ליה דליצות וגםשיתודה
 י"ל ועוד וכו'. וזה יחיה זה אומר שהיההוא

 י כעת וקצרתי אחר עניןב"ה
 וכו' ששלותי מפגי וכו' המתפלל פיסקארט4*י

 כל אותו ויסחטו מדכתיב להוילפינן
 מן הדבר נלמד הנה וכף ישראל עדתקהל
 חיבת לנו להורות הוא במקרה לא פסחקרבן
 הגם דהנה קרובו עם לישראלהשיי
 כמותו אדם של שלוחו התורה דיני פישעל

 ~ו' מלאך ולא אני וכו' באמ*צ ועברתי3י"י
 מצוה דבדבר לנו נשמע ויוגב השליחולא

 שיכוין וכו' אליעזר הר' כתב א' שתבשה*ג י מבשלוחו יותר בומצוה
 ברכה כל של חתימה בכללפחות

 בחתימת דל*ג צ"ל תיבות קי*ג בהםשיש
 או רק וזדי*ם מיני"ם ומכניע המיניםברכת

 זדים מכניע או מינים.מכניע

 מברכין כיצדפנו
 מברכין כיצד מתניתי4 ע"א ליה דףגמ'

 קאי אקרא דתנא ג"כ וי"ל בחוס'עהן

 לבני נתו וכשנרץ לי*י שמים השמיםויכתיב
 קודם וגם וכר נברך ואנח% ליה וסמיךאדם
 עושה לי"י אתם ברוכים נרמז הפסוקלזה
 לוי ר' כדרסי ע"כ הח' השמים וארץשמים
 וכר ומלואה הארץ ליעי כתיב אהדדיקרור
 ליה ניחא הנה אדם. לבני נתן והארץוכתיב
 לו הגיד ומי וכו'. וכאן ברכה קודםכאן

 או וכו' תפילה קודם כאן דילמת זהנביאות
 12היה ע"כ אלא וכיוצא תפילין הנחתקודם
 ברוכים הברכות בכאן דנרמז אצלםלפשוט
 ואנח% וכו' לב"א נתן והארץ וכו' לי*יאתם
 ידע דכבר כיון הש"ס והמסדר וכו'נברך

 כזאת התנא רמתני דבכ*מ מכילתיןמהתחלת
 לא בכאן שוב ע"כ קרא איזה על קא,ע"כ
 י מילי הני מנא כואל רק קאי היכא התנאשאל
 השא וסיים רבים לשון וכו' מברכיןכיצד

 אורחא אגב מלתא יחיד לשתאומר
 הצריכים הרבים את מוציא 12אחדקמיל
 מברכין כיצד פ' הסמיכות שנח ובזהלברך
 לשם אחרונה דבמשנה עומדין. אין פ'לסוף

 , כמותו שפא שלוחובשמר
 בלא העוה"ז מן הנהנה כל אפש אר"יבגמ'

 שבאמר שמים מקדשי נהנה באילוברכה
 כמפרש הוא א"ש דריי נ"ל ומלואה הארץלי*י

 בלא מהעוה"ז הבהנה כל דאמרהלברייתא
 לים מדכתיב ומפרש ה"מ מנא מעלברכה

 י שמים מקדשי כנהנה הוה ומלואההארץ
 ליעי דבפרשת ברכה קודם כאן ל"קשם

 ישא אח"כ  כתיב  וכר  ומלואההארץ
 הזאת הפרשה וגם וכו'. וצדקה י*י מאתברכה
 כיה. לפריכה קודם שהוא כ"ד פרשההוא
 סוד דוד שאמר כענין הברכה סוד היא כיהוהנה

 בית יברך ומברכתך ז'-כ"ט[ ]ש"בהמלכות
 וחסידיך תברכו כיה וכתיב לעולםעבדך

 כשהכריח ודהויי כיה. יברכו )מלא(יברכוכה
 שוב אמר הנה ישראל את לברך בלעםאת
 הפר12ה זאת לפי"ז והנה תדבר וכה בלקאל

 ע"ד לפוכרת קודם הוא ומלואה הארץלי"י
 י ברכה קודם דכרירי נרמזהוא

 עטהן*ש בטשנה מבואר כבר ברכה לאחרכאן
 וגם וכו' נברך ואנא% ליהמדסמוך



תעלה לץ, 1 לוה דף מברציןכיצדמגיד

 חוח-3 וכר לירי אתם ברוכים בפסוקרקדים
 וקרא וכו' דאסור הוא סברא ב"התרסי י וכוןונשמים

 והגם' בעלמים אסמכתא לעילדנפיב
 עכ*ל הוא גמור דלימוד מתחילה סבורהיה

 תקשה דעכנה הוא אך כונתם נודע לאלכאורא
 התחייבות הלולים קדש מן דאפקי הבריתאעל

 אמרו ע"כ כחד דלא אקיא הנההברכות,
 ולי לאסמכתא רק נקטא לא ג"כדהברייתא

 תתכן "טסקנא לפי דגם לפרוץ נראההקטן
 הילולים קודש מן דח8קא הברייתאשפיר
 ג"כ נשמע הנה אכליה. והדר אחליהדדרושו
 שמים קדשי הוא ברכה קודם דהרי ברכהמזה
 יוצעות הברכה העני ומלהדה הארץ ליעיכתיב
 נפקח שפיר ע"כ אדם בני של והואלחולין

 ושפיר אכליה והדר אחליה הלולים קדש מןלן
 הילולים כתיב דהרי והכתיב הקרייידויק
 הש"י את שמהללין )היים הילולים ע"ירצ*ל

 הפירות יוצאין בזה הישלים הואבברכה(
 , נקללחולין,

 ההליל תלל מה דגנך ואספת ת"ר גמ'ע"ב
 יצמיח שהש"י הבטחה שמא דגנךונתתי

 יאספם החדם בודאי באסיפה אבל התבואהאת
 1 העולם כמנהג הביתאל

 בזמן אלא וכו' אפשר אומר רשב*ישם
 נעשית מלאכתן רש*מ עושיםשישראל

 ובזמן וכו' זרים ועמים שנאמר אחריםע"י
 נירצית מלאכתן רש*מ עושין ישראלשאין
 עיע עכ"ל .דגנך ואספת שנאמר עצמםע"י
 ואני וכר בזמן כאן בדיה החצס' שהקשומה
 אפשר האיך בכאן. להקשות מוסיף הנניבעניי
 עושים עינין בזמן וכר דגנך ואספתלאוקמי
 תשמעו שמוע אם והיה בפ' הוא והלארצע-מ

 במ*א אצליע הדברים אבל צון מצותיאל
 עושים ישראל אין ח"ו אהצר בכאן הכונהיאין

 מקום של רצוע הכונה אבל יתפש.מצותיו
 לפעמים הנה דגדלות למוחין יכונהרצון

 חיתערותא בלי הרצון שהם המוחיןיושפעו
 לא כי בחיפזון שהיה יצ*מ כעניןדלתתא
 שמו למען עשה הש"י וכביתד להתכתמהיכלל
 נתנשבנו ע*3 מעשים ע"י שלא שהיהוכיון

 העומר ספירת מצות עסי קומה השאמרלהשלים

 קומה השיעור שיחולם עד סם אחריום
 והגה תורה למתן ראוים וכאיה מעשישע"י

 עסי )המוחין עחצין ישראל כשאיןלהיות
 להיות מקום של רצונו נק'( שהכרחתמעשיהם

 נעשית מלאכתן ע"כ מתקיים בלתי דברהוא
 אז רצון4מ עושין כשישראל אבל עצמןע"י

 בכאן וקצרתי אחרים ע"י נעשיתמלאכתן
 הברכה נוסח פירשה אשר וזה במ*אובארתי
 למה מעשיך כל על אלקים י*י יה~וךדהלל
 דלתוצא( איתערותא בזולת עוורה כביכולשאתה
 המה רצונך עושי מימה( צדיקיםוחסידיך
 הע, השתה המוחין שהם הרצון לךעושים
 לקמן והא וא"ת וכו' בזמן כאן בתהתרס'

 דוקא זה דהרי ידוכא לא עכ"ל להמוקמים רוציי עושים ישראל שאיןבזמן
 אליבא לאוקמה נוכל שבכאן וברייהאלמוצביי

 1דרגי

 וכו' דלקמן אהב ליה יפליג י*י תירבאיד
 תלוי וכבר להלום קשה ז"לדבריהם

 ז"ל דבריהם על הגבורים שלטי כלזייניהם
 דבר בידי ואין דעתי נחה לא עריקולהיות
 עד הדבר הנחתי ע"כ צמאוני לרוותהמספיק

 י השמים מן יורוניאהצר
 ליה לית התם דמי מי גמ' עמא ל"ודף

 עילריא ליה חית הכא אחריניעלריא
 כל מרבדיהם תלמד הנה עכ"ל בפתאחריני
 הגיע לא ועדיין רב עילוי לו שישדבר

 השפלה לו טרם מבריתו השינוי הנהמעלתו. לכ~
 לעילוי, מוכן עתי החומר עינין דברמשא"כ
 בתו שראה בעת ריב*ז מ"ש תבין אתהובכן
 מבין שעורים מלקטת שהיתה ב"ג נקדימוןשל
 אשריכם שמר וודה הערבים של סוסיםטלפי
 כל אין רש*מ )עושים( שאתם בזמןישראל
 שאין ובזמן בכם לשלוט יבולה ולערןאומה
 אומה ביד נמסרים אתם ר,צ*מ עהציןאתם
 מגש משכיל כל יתפלא דלכאורא וכרשפילה
 אבל האושר ההן מה ישראל אשריבםע"ז

 אין חיו אפילו מובן ע"כ ישגה הדברתשכיל
 יותר בחהאי שבים ע"כ רש*מ עושיןישראל

 מוכנים שישראל תשכיל מזה הנה הערביםמן
 מאדי וזבןלעילת



תעלרנ~ה וע"ב ע"א ל"ז דף מברכיןכיצדמגידרנה

 גם הנה משנה אייה ב"ה במקוםוב"שעשב
 בגמ' שאיפסק התנאים שפויבכל

 הלכה וריי ר"מ כגון אחד כדברילהלכה
 ב"ש רק משנה וגאינה אמרו לא עכ"זכריי
 והדין הגבורה מדדת ב"ש להיות ב"הבמקום
 משגח אינה אמרו ע"כ החסד מבחי'וביה

 1 החסד אל כפוף יהיה קוהדיזבכדי

 דמבדכין קדירה כמעשה גמ' ע"א ל"זדף
 קצת עכ"ל וסוף תחילהעליו

 קדירה במעשה תלאו למה דא"כק"ל
 עליו מבדך שאינו מאכל דבר ישוכי

 לענין דהנה לומד ויש וסוף.תחילה
 במעשה והנה כזית שיעור בעינן אחרונהברכה
 עמו המתבטלים והליפתן המים גםקדירה

 אורז בפת בכאן ואשמועינן לכזיתמצטרפין
 ברכה לענין לשיעור מצטרף דהליפתןודוחן

 נ"ל: קדירה, במעיזה כמואחרזנה
 בשלהי ג' מעין אחת ברכה בד"הרשש

פרקיי
 מאי עכ"ל וכו' המחיה על לה מפדש

 ליה סגי ולא וכו' המחיה על תיבותדמסיים
 להורות לה מפרש פרקין בשלהי דאמרבמאי
 הברכה נוסח ישנה לא פת שהוזו דהגםלנו
 המין על או הכלכלה ועל הלחם עללומר
 שום בפרקין אה2כהן דלא משום הכלכלהועל
 ועמ*ש מעצמינו נוסח לבדות אין אחדשסח

 1לקמן

 כמו זחסרונם דבות נפשות בורא בדץתוס'
 וכו' שברא מה כל ועל וכו' ומיםלחם

 ברוך ומסיים וכו' יכולין בראם לא אםשגם
 חי י"י אתה ברוך ובירושלמי העזלמיםחי

 ולגירסתם התוס' לפידוש הנה עכ"ל.העולמים
 ענינים ב' הוה בואו ועל שברא מה כלועל
 בריאת על הודאה היינו בברכה הודאותב'
 המותרים דברים בריאת ועל ההכרחידבר
 הירושלמי מסיים ע"כ ארוכה מטבע הוהא"כ

 כל על לגירסתינו משא"כ י"י אתהבברוך
 רק לחתום אין אחד ענין רק הוה שבדאמה

 : נ"ל העולמים חיברוך
 יש וכו' מיל אורז פי' רשיי בדיההוסע

 לא עכ"ל מייל היינו דדוחןלפרש
 לכאן עד זה בדיבור המתינו למהידענא
 דכתגו וואח*ז לרבדיהם להסמיך בכדיונראה

 ולא ושמואל כרב הלכתא באפשדדבדוחן
 מאי לן דמספקא כיון ממילא במ"ממברכינן
 1 במ"מ מברכינן לא אתרהמע דוחן ומאיאורז

 המחי' על ג' מעין אחת ברכה בדיהרקמני
 לה מפרש פרקין ובשלהי הכלכלהועל

 הוסיף למה וגם לעיל זה פירש"י כברעכ"ל
 לדייק דבא נראה אבל הכלכלה ועל תיבותבכאן
 על הברכה שסח לשנות דס"ל ממאןלאפוקי
 נוסחא אשכחן דלא האדמה פרי ועלהאדמה

 הגפן על ונסחאות לכולהו שם דמפרש בגמיזו
 . המחיה על העץעל

 טעון אין כלומר כלום ולא בדיהרשש
 פירושו ולולי וכו' א"י פידוחמברכות

 מברך אינו עליו היינו כלום ולא לפרשיש
 שהש"י והודאה ברכה רק פרטית ברכהוהינו

 1 אדם לחיי מזונו שברא על כללדרך

 לאיתו מ"מ וא"ת וכו' ר"ג נתן בדיהתוס'
 אין וא*כ וכו' טועם שהואהמברך

 טעון יחיד דגם דס*ל למאן רצ*ל סוףלדבר
 1כוס

 וכו' אדייסא אפילו השתא בד"ה רשייע"ב
 מכותבת גדע דזה דייל כותבתהשמיט

 לא והגמ' נשתנה וזה מבדייתא אישתנידלא
 . בעלמא לרוחא רק כותבתנקטא

 כזית דאפרורין לה אמינא מנא בדעהרשש
 נשמע מזה הנה עכ"ל המוציאמבדכין

 רק המוציא מברכין שאין כזית בו איןדעל
 הוא החיצונה הסברא רק לראיה א"צבמ"מ
 לברך אין כזית פירודין בו בישדאפילו
 מברייתא ואישתני הלחם דאיתפדר כיוןהמוציא
 שהוצרך עד המוציא עליו לברך איןמסברא

 1 אי"ה לקמן לך יתבאר והנהלראיה.

 לא עכ"ל עומד ישראל היה בדיהרקותי
 ההש המקריב דכהן כתוס' לפרשדצה

 שלוחא דכהני נאמר ראם שהחיינוהמברך
 יברך ולמה דכהן מצותו א אין א"כ נינהודידן

 נדרים בגמ' לן כדאיבעיא ועכ*פשהחיינו
 היל דרחמנא שלוחי או דידן שלוחי כהניאי

 שלוחי דבהני הלזו מברייתא למיפשטלש"ס
 צ"ל ע"כ אלא שהחיית מברכי מדקאדרחמנא
 1 המקריב ישראל קאי דהברייתא להש*סדס*ל



רנטתעלולנה ע"א ול*ט לצח דף מברכיןכיצדמגיד

 ה"נ וכר ריי דבי לתנא מעתה אלאגמי
 וכי למיה המוציא בדוכי בעידלח

 דהנה הדבר תמוה לממרא עכ"ל וכו' ה"נתימא
 כזית דפתיתים הא על דק דאיה להביאהתחיל
 לבדך שלא החיצונה רהסבדא המוציאמבדך
 בהם באין אבל כזיתים בפתיתים גםהמוציא
 לדאיה א"צ לזה המוציא יברך שלאכזיתים
 בהם באין דגם ונשמע הדאיה מדחה היוםוהן

 דואה דהנך דה"ק ונ"ל המוציא מבדךכזיתים
 דבמנחות כרחך בעל מוכח דיי דבידלחשא
 המוציא בדוכי בעי מכזית פחות בפדודיןאפי'
 באין דאפילו דאיה אין ממנחות ע"כאלא
 מצותן הוא רזה כיון פתיחתן חשובי כזיתבהם
 מכולן לקיט פירש"י למה תבין פירושינוולפי
 תצטרך דע"כ הוכיח דמזה אמנחות קאיוכו'
 התוס' דהקשו והא וכנ"ל. מנחות דשאנילומד
 המנחות רהרי אמנהות דקאי לומד אפשרדהאיך
 הוא חמץ אם לומד אפשר והחיך מצהבאות

 ן בשנס כשנתחמצו רמיידי דיללוכו'

 סעודתיה קבע זוטדא מי עלא ליחדף
 המוציא עלויה ובידךעילויה

 בלא אבל בדקבע דוקא ע"כ בדכות וג'למיה
 דמברכין מודה זוטרא מר גם סעודתיהקבע

 נבמ"מ

 לחם מ"ט בפסח "ח בהן יוצא שדםסם
 אפילו טעמא להאי עכ"ל ביה קרינןעוני
 גדול דאדם וכו' רבנן ליה משתבחיןשם וצ*עי עילויה סעודתיה קבעלא
 מברכותיו כי וכו' בברכות ובקיהוא

 ותשכיל גדול אדם הוא אם ניכר אדםשל
 הדצ"ח מן נה"ק מוציאין הבדכות ע"יותדע

 מדבר ח"י הוא אדם קומת שיעור עלוניתוספין
 נ הבן גדזל אדם הוא בברכות הבקיא"כ

 דקיי"ל למיה המוציא והלכתא גמיעשב
 עכ"ל משמע דאפיק כאמריכרבנן

 סתם למיסר סגי דהוה מיותרים תיבות הנךכל
 יש הנה בכאן דהנה ונ"ל המוציא.והלכתא
 וביד ד' לבר יירא ד' בין חדשהפלוגתא
 דבר באיזה פלוגתא מקום בארזה דישלהיכא
 לנמיות ליה מיבעיא דת*ח סבר ד"זהנה
 בשגם כמאן הלכתא לחשמועינן כזהבשיפן
 ובר דכ*ע אליבא היה אחר באופן יעשהשאם

 המעת באופן לעשות טוב דיותד ס*ל זבידר'
 החוס' הביאן בירושלמי והנה דכ*עאליבא
 האותרת לערבב שלא בכדי המוציאוהלכתא
 זביד ר' כבד הלכה אחד במקום אבלמשמע
 דכ"ע אליבא הנאות באופן לעשות טובדיותד
 והאריך דידן תלמודא דקדק לפי"ז תדאהוהנה

 ודצ"ל וכו' כרבנן דקיי*ל המוציאוהלכתא
 לאהבמועינן כזה באופן למיעבד לןומיבעיא
 טוב דיותד כן הוא הדין מקום ובכלהלכתא

 . ודוק הלכתאלאהחמועינן
 בתוס' עיין וכדתי בתומ"י לה משכחתשם

 הבישול ע"י דמשתבחין לעין דנדאההגם
 מבשלין אם אבל והמדק הבשד משוםהוא
 תשובה יש מכאן גדעי מיגדע בפ*עאותם
 בלילי שום לאכול חז"ל דתקנת שכתבולאותן
 דבמבושל חזינן דהרי במבושל דוקא הואשבתות
 דהמי. אדעתא אינשי נטעי ולא ברכתואבד
 לברך הפסח חג בליל שנוהגין מהוהנה

 ואין פיעטדושקי שקורין ירק עלבפה"א
 האוכלו א"כ חי כביהוא לעולם אותואוכלין
 תירץ המנ"א והנה שהכל. בדצתו חיכשהוא
 משתבח שהווו דמה בכאן התוס' בדבריהמנהג

 בפה"א לברך א"צ ]במרק[ בנתבשל גם עצתוע"י
 והנה חי כשהוא כלל לאכילה ראוי אישדהרי

 המרק בבישול הזה הידק מניחיםהמדקדקים
 בפה"א. עליו ומבדכין אותו לוקחיןומשם

 בבשול שאינו כיון מספיק אינו זה גםולכאורא
 בפה"א לבדך א"צ בנתבשל גם עצמוע"י
 נטעי לא וכדתי בתומי וי"ל וכרתי בתומיכמו
 משא"כ חי לאוכלם דהכי אדעתאאינשי

 להניחם דהכי אדעתא אינשי נטעיבפיעטדושקי
 בפה"א, עליו מבדכין ושפיד ובמרקבבשר

 1נ"ל

 וכו' ליה בצר בדיה תוס' ע"ח לעטדף
 וכו' בדיך היכי וד"יובירושלמי

 גמרא על וחולק וכף בדיה משוםוקאמר
 הירושלמי של כמותו הלכה אין א"כ וכו'דידן
 וכו' חולק אינו שהירושלמי מפרש היהוהדיי
 ליזהר יש דדינא ספיקא דהוה כיון א"כעכ"ל
 נ כזית שיאכל עד שלימה בריה יאכלשלא

 וטוב לליב יפה תרדין של תבשילגמ'
 תלוי בלבא דעינא שודייקי כילעינים
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 לו יפה שהוא יפה לשון בלב אמרוע"כ
 להם שבאת טוב לשת אמר ובעיניםבעצם
 ע"י כי מגזים לבני שכן וכל הלב ע"יהטבה
 בבני והשובע הברכה באה העינכםראית
 ויש עין וטוב שבע אינו הסומא ע"כמעיים

 ייבורך
 ואב"כ מברך האמר כרבא יהלכתא גמ'ע"ב

 תיבות הנך כל  עכ"לבוצע
 כרבא הלכתא סתם רק הל"ל ולאמיותרין
 %ט 171 פליג אי בך יק ר1 דהםוי"ל
 הפת עם ברכה שתכלה צריך ס*ל חייאדר'

 יברך הצטבה ופת שלם פת כאן בישממילא
 בר ור"ח חביב שהצנומה הגם השלםעל
 חביב. שהוא הצנימה על שיברך ס*לאשי
 אהבי בר ר"ח דפליג מכ"ש לפי"זוהנה

 אי והנה בוצע ואח"ם מברך דסולאדרבא
 לענין גם סד"א כרגא הלכתא סתם אמרהוה
 לפניו שלם פת כשיש הצנימה על יברך שלאא
 בר כד*ח בזה לפסוק רוצה דהש*ס אישויה
 ג"כ דרבא י"ל וגם החביב על שיברךאשי
 בקערה צטמה פת דנ*ל אשי. בר לר"חמודה
 למראית והנה בקערה. נשרה שלימה פתהוא
 מעט רק אותו כשמטלטלין רק שלם הואעין
 בר דר"ח בגמ' אמרינן וע"כ מתפוררהוא
 ברכה שתכלה צריך דס*ל אדר"ח פליגאשי
 אנחן שלוקח דכיון בצנומה א"א וזה הפתעם
 משא"כ הברכה גמר קודם מתפרד תיכףבידו
 גם הגה אצע ואחזר מברך דס*ללרבא
 לאחר עד בשלימות לפניו מונח יהיהצרמה

 י נ"ל ודוקהברכה
 טול ברשיי עיץ ברוך טול ע"א כףדף

 הגירסא ברי*ף אבל הברכהמפרוסת
 1 אי.ה ויתבאר ריפתא כרך מלשון כרוזךברל

 מ"ט וכר יוצדא כר' הלכה אין וכר אריזשם
 מעין לו תן ויום יום כל וכו'דריי
 מעין ביו"ט שבת מעין שבת )רשייברבותיו
 ברכת בענין הנה וכר ומין מין כל ה"ניו"ט(
 ואעפעף להלכה כן השל ברכותיו מעין יוםכל

 לדמות דאיז דס*ל כריי קיטל לאבמינין
 היא סברות בכמה לחלק ויש להמיניזדמע

 י להאריךרציתי

 1 גלע וטשאיהריפף

 הילולים קדש ת"ר הרי*ף ע"א כפחדף
 לסניו ברבה שטעון מלמדלי*י

 שיטעום לאדם אסור אריע מכאןולמחריו
 בגמי במסקנא הנה עכ"ל שיברך קודםכלום
 דאסור הוא סברא רק הפסוק מן קיימאלא

 כנהנה הוה ברכה בלא הנהנה וכל צו'ליהטת
 התוס' בדברי מש"ל מפיז ומעל  שמיםמקדשי
 הוא למסקנא דגם וכו' הוא סברא אלאבדיה
 הילולים ודרזשינן הילולים הברייתאכדברי
 לפניו ברכות ב' הילולים )ע*יאחליה

 הוה הברכה דבוולת אכליה והדרולאחריו(
 לדברי זול הרי*ף הביא ולכך שמיםכקדשי
 ברכה ג"כ מינה  דנשמע וגםהברייתא

 ,לאחריהם

 ברכה בלא העוה"ז מן ליהטת אסור ת"רשם
 עכ"ל מעל בליב העוה"ב מן הנהנהוכל
 דברים. ב' מפני החשת הברייתא גםהביא
 רק שמעינן לא הראשונה הברייתא דמןא'

 הקשת ובברייתא וכר שיטעום לאדםאסור
 ב' שבעולם הבאות כל וכר ליהטתאסור
 מעל בליב הנהנה כל הברייתת בזאתנתחדש
 דנ*מ ובראה מעילות אשם כנתחייבוהוה
 אין קיטל כולה התורה בכל דהנהלדינא
 שליתו משלח האדם ואם עבירה לדברשליח
 ועשה השליח והלך פלונית עבירה ועשהלך
 ממעילה חוץ פטר והמשלח %יב השליח פיועל

 דאל ומכירה( וטביחה בפקדון יד)ושליחות
 מעל. המשלח משלחו ע"ד עבר לאהשליח
 לך חבירו את אדם משלח אם לפי"זוהנה
 ועשה השליח והלך בליב הא דברותהנה
 והח"א ותגם בירך ולא המשלח דבריעפ"י
 בירך ולא שבהנה כיון מעל לא דהשליח*מר
 שלח אם וביותר מעל המשלח גם עכבם(אבל

 יברך שלא שידוע לאדם והאכל לךשלוחו
 פ " מש לא והשליח מעל הסתלחהנה
ששה.  בסוף הדפסנו הקדש, משבת , חדש ובר 
 הגהיק מנכדו זיע"א המחבר רבינו דברי על ביצרהסרר
 ח"א אלעזר מנחת שוות מספדו מ"ע ממונקאסשאדמו"ר
 )הטלביהו"48 לנפשך. היעם עי"שס"ה



מצדמגיד
 מברמי"

תש חליו וטשאי הריפף
 רכש תפת קצ*ז אות דפרקא אגרא ]עניןשם

 חכם אצל ילך תרותיה)המבלה*ד([מאי
 יבא שלא כדי ברכות הלכות וילמדטמעיקרא
 מאי סתם אמרינן בגמ' עכ*ל מעילהלידי

 דדיה מאי ומקשינן חכם אצל ילךתקנתיה
 מעל שכבר כיון חכם ליה מהני ומאיהוה

 כדי וכו' מעיקרא חכם אצל ילךומתרצינן
 תירוצם לפי גם חתנה מעילה. לידי יבאשלא
 דוקא הזה הדבר הוא חידוש מאי מאדקשה

 התורה בכל הנוהג דבר הוא הלאבברכות
 ידע לא מותר ומהו אסור מהו ילמודכשלא
 אומרו יקשה וביותר לרע סוב ביןלהבדיל
 תקנה למצוא יוכל שלא משמע תקנתיהמאי
 במצוה משא"כ הזאת במצוה דייק14אחרת
 החכם אצל הלינה בזולת תקנה ישאחדת
 שיהנה לאדם אסור אמרו סתם להנהונקל
 הנה מעל. בליב העוה*ז מן הנהנה וכלוכף
 כמה יש והנה בליב בחסרו עוה*ז הנאותכל

 על כגון בררה עליהם ניתקן שלאדברים
 לכל באמת אבל בזיווג המישוש חושהנאת
 למצוה הזיגג כי ביה אית רבא טעמאדבר
 ברכת הזיות קודם מברכין דלא )והאניתן
 אשתו תתעבר אם יודע שחיט טיטהמצוה
 בהשית כולל דרך רק וניתקן המצוהויקיים
 אעפי"כ השית ונשואין אירוסין ברכתנישואין
 וישוק הלא ל"ת זה יגרע לא ועונתהמקיים
 באמת כי הגוף להנאת ניתן לאאבל

 ומכסה טפח מגלה קורח יני אהגרלהשרידים
 למרבית 5"ן פד שכפאו כמו ודומהטפחים
 ניתקנה לח גמורה בהנאה שנהניםההמון
 רשות יניתו משמע הוה ואז מפורשתברפא
 וקדושת התורה דרכי עפיי ובאמתליהטת
 מרבית והנה ליהנות שלא טוב יתרישראל
 דבעל עליהם עמוס הגופני האות שעדיץההמץ
 אם תקנה להם אין כמעט הנה נהניםכרחיהם
 וחייבים בליב מהעוה*ז נהנים הרייזדווגו
 עונותם בזמן יזדלגו ש ובאם מעילהקרבן
 קיימו לא אם משהתא מ,ע על  עובריםהרי
 קבלה דברי על עוברים קיימו ואפילופיו

 דנ*ל למשפט חקרת וכבר תנח אלולערב
 יגרע( לא לעונתה דלית אכ"מ( דאורייתאשהוא
 הוצרך כן בכסו ע"3 וכוו אברהם של ודעווג*כ

 ליהטת אסור דאמרת ניון תקנתיה מאילמחא
 מעל והנהנה בלוב בעוה"ז הנאה שוםכלל
 ברכה עליהם ניתקן שלא ענינים כמה "צוהרי
 "וא התעצבה ולדעתי מהם יהנה ונלאהשיא
 מאיזה ברצה ניתקן שלא הנאה לדברדגם
 בזה בכיוצא כגון לחז"ל וידוע הכמוסטעם
 רק להנאה ניתן שלא המישוש חושבבחי'
 האדם מצטרך הנה נהנה חעפ*כ והאדםלמצוה
 שהוא לשון בכל להשמי הודאה ליחןעכ"פ
 הרב מחר כבוד וכ"כ שברא ההבשה עלמבין
 למד בכתביו זצוק"ל מהרצדה המקובלהקדוש
 יתט הזיווג קודם שגם לתלמידיו דעתשם

 ההבשה על שירצו לשון בכל להש*יהודאה
 בענייי )ואני בקודש ימעלו לא ואזשברא
 ניתקן שלא ההבשה דבר לכל עוד אמונהעצתי
 בברכת א"ע לחייב יהמה שמים ירץברכה
 וכיוצנו משקה איזה בשתיית כגון ג"כשהכל
 עליה שאין הזאת ההבאה על גם י"חויצא
 והנה יצא( שנ"ב אמר אם כולם דעלברכה
 ללע מפה בחשאי הניתן בדבר הואלפיא
 חכם אצל ילך לא אהילו המצות בשארידהנה
 יחדל וזה יעשה זה ספרים מפי ללמדםאפשר
 ללמוד א"א בל*ב העוה"ז מן הנאה איסוראבל
 הזיווג על ברכה ניתקן לא דהנה ספריםמפי
 הדבר לבאר נשא עת בכל הוווה דברוהוא
 אעפי"כ והנה ליהנות שמותר משמע הוהדאז
 ברחך ובעל הדבר שיעשה הוא שבהכרחכיון
 חכם אצל ילך השיב לזה תקנתיה ומאייהנה
 מהשום ברכה ניתקן דלא הטעם בחשאיוילמוד
 אבל ליהנות שלא התורה ע*פ טובדיותר
 יהנה ובודאי הוא הכי בר דלאו כיוןאעפי"כ
 ימעול ולא הנאתו על יהש"י הודאהיתן

 של טעמו התה ואפשר לך דע ואתהבקודש
 י לדינא דנ*מ הזאת הבכפתא כל שהביאהריעף
 אחא ר' 3תב פסקא ולענין פיספסתהי

 רבעי כרם כמיד דהלכה ז*למשבחא
 אינה ששו אומר היה ז*ל הזקן ריי אבלוכו'
 הסיקל כל בכ"מ דאמרינן איתא ואם וכרראיה
 כרי קיטל ה8 לומר הוצרך מאי וכוןבארץ
 דקחיטא רא" מכאן והעין ול"נ עכ"ל וכריאש"
 מצחתי ו3ן יחשיכו כר' דהרתה קאמרדמלתא
 אילו קאמינא מיניה ועדיפא יורט במעדניאח"כ
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 כמותו הלכה בארץ המיקל כל לו משיבהיה
 הלכה אין דס*ל מיניה לומדין ולוינן אזבח"ל

 מן הנהנה כל שמואל אמר יהודה א"רע"ב י הבן יחסיהכר'
 נהנה כאילו ברכה בלא הזההעולם

 ז"ל הרי"ף הביא למה לי חמיה שמיםמקדשי
 דריה המימרא הביא ולא זו מימרא רקדוקא
 להרי*ף דס"ל ונ"ל וכו' גוזל כאילו פפאבר
 בליב וכו' הנהנה כל בברייתא דתניא דהאז"ל
 ור"ח א"ש ריי הברייתא בפירוש פליגימעל
 דהיה משום מעל דפירוש ס"ל א"ש ר"יב"פ

 מעילה קרבן ונתחייב שמים מקדשיכנהנה
 כגזל דהוה רצ"ל מעל דפידוש ס*לורחב"פ
 לבעלה משועבדת ושהאשה באישה למעולכענין

 ואיכא ממנף א"ע גוזלת אחר עםוכשמזנת
 המאכ" שיווה דמי כשנותן דלרחב"פבינייהו
 א"ש ולר"י כפרה ליה הוה לצדקהוההנאה
 עד הכפרה נגמרה לא לצדקה שנותןהגם

 הקרבנות בסדר ילמוד ובזה"ז קרבןשיביא
 מאריה דהוא א"ש כריי והלכה לו ורפאושב

 לך ידוקדק ובזה ב"פ מר"ח טפידתלמודא
 בזמן גם דבאמת תקנתיה. בגמ' דשאלומה

 אהמם ע"ז להביא יכול היה לא ודאיהבית
 שנתחייב מעילות אשם מביא כשהיה רקמעילות
 בזה"ז וכן ע"ז גם לו נתכפר אז התורהעפ"י

 . והבן א' סימן במנ"א עיין המהסם פ'באמירת
 ליה מזיק אזוקי משתייא ליה שתי ואישם

 דעת לפי"ז הנה עכ"ל. עליה מברךולא
 אין לגוף המזיק דבר שכל הגדולדבים
 דבר הוא ולכאורה בדכה שום עליומברכין
 רק דבר שום על נברך לא דא"כהמתמיה
 המאבא אם פעם בכל מומחה לרופאכשמואל

 והנה המזיק דבר הוא ח"ו או כעת מבריאהזה
 רואינה פרי לגוף מזיק שמאד כתב ז"להרמבום
 פרי דעל ומזקינן באילן צרכה כלמבושלת
 ענבים כגון שהכל מברכינן מבושלתרואינה
 עיין בזה כיוצא כל וכן לכפול הגיעושלא

 לגוף שמזיקים הדברים דיעות הלכותברמב*ם
 עליהם לברך יצטרך שלא מעולם שמענוולא
 רבינו דברי מפרש הייתי דמיסתפינאולולי
 גואינו היינו עליה מברך ולא שכתב מההגדול
 בפה"ע היינו לו המיוחדת ברכה עליהמברך

 לפרזם רצה שכן ונראה שהכל. מברךאבל
 דלא פירושש "ך מלהביא יו"ט מעדניהרב
 דגם וי"ל וצ"ע תריי בשם כלל עליהמברך
 דלף הרי*ף בדברי תד"י דמפרשים מהלפי
 ליה מזיק דיחוקי דבר דוקא י"ל כ%מברך
 הלב חלישות מרגיש דתיכף שמן כגוןתיכף
 האוכל לחיך המוטעם דבר משא"כ השומןמן

 ההא הרפואה חכמת עפ"י רק האכילהבשעת
 ז"ל הרי"ף מודה זמן אחר לגוף שמזיקדבר

 ואסור נ"מ מוטסה בשעת דהרי עליושמברכיו
 . בש"בליהנות

 רב קורא לגמרא ושייך הרי"ף ע"א כ"טדף
 הקדים וכו' ושמואל וכו' אמריהודא

 קלפיה דבגמ' משום רביה לשמואל יהודארב
 . ותרוממ"ך סלסלה וכתיב לר"ישמואל

 את ירק ערלה של צלף א"ר אר"י2מם
 וכו' ערלה ומדלגבי וכו' ואוכלהאביונות

 למה תמוה תריי בדברי עיין וכו'. ברכהגבי
 דבכונה ונראה לארשן בחו"ץ ז"ל הדי"ףהשמיט
 הקפרס את דאוכל הא בערלה דהנההשמיט
 הלכה בארץ המיקל דכל מטעם הואבחו"ל
 הם הברכות ממילא דרבנן ערלה בחמלכמותו
 פה*ע על בירך ראם ובפרט בא"י גםדרבנן
 מברכינן לא בא"י גם ודאי א"כ יצא.בפה"א
 גם השמיט בכונה ע"כ בפה"א רק הקפרסעל

 עיקר רצה כי לאד"ץ בחו"ץ תיבותבערלה
 בין חילוק דאין הברכה דין להודיעבכאן
 לענין הוראה מזה נפיק לא ואעפ"כ לחו"לא"י
 ידעינין המאמר בעל יהידה דרב בא"יערלה
 לי' סבירא דהרי בא"י מעולם היה שלאשפיר

 עובר לא"י מבגל העולה כל ק"י[]כתובות
 מבבל ג"כ אשי רב בר ומר ורבינאבעשה

 שלא וכו' קדירה חביץ פיסקא תרייע"ב י בא"י ע"ז נסמוך ולאהיו
 החיטים כשנכתשו אלא הדייסא עליברך

 תנאי דתרי הלשון מזה משמע וכו'.ונדבקו
 ביחד שנדבקו ב' החיטין שנכתשו א'בעינן
 ושעודים שיפון של גרופין לפי"ז ממילאבבישול
 ואפילו הטחינה ע"י לחלקים נכתשוהנה

 הנה במעט. נכתשים חדשה מתבואההגרופין
 ומברך ביחד נדבקים עב בישול אותםכשמבשל
 מה וההר רך בבישול משא"כ במ"מעליהם



רסגתעלרכחה כליו ונושאי הרי*ף מברכין,כיצדמגיד
שקורין

 גריתי
 בפה"א מברך יחד נדבקין שאינם
 1 בזההנרע

 וכו'. וההכל מברך בתחימה דהזן טתהריעף
 אורז מאי לן דמספקא בתוס'עיין

 צריכין מספיקא הריעף לדעת הלכך דוחןומאי
 אחד בס' וראיתי וההכל אתרוייהו לברךאנו
 מרישא הדרא*ה פת סימנא ביה מתנחידקא
 ומסיפא אורז. ריש דהם היכרז ר"תלסיפא

 1 דוחן רימז אור*ז היר*ז ר"תלריעוש
 וכו' אמר וגאון וכו' דוחן ופת פיסקאתרא

 עליו שיברך שרצ*ל קדירהכמקיעה
 ונ"ל עכ"ל ג' מעין אחת ברכה ולבסוףבמ"מ

 וקאי שמבריך צ"ל שיבריך תיבתשבמקום
 : ודוק המינים מחמשת קדירה מעננהעל
 אפילו אמר  ששת ור' הרי*ף ע"א ל'דף

 עליה מברכין כזית בהם ואאיןפירורין
 חביצא האי ששת א"ר בגמי עיין עכ"להמוציא
 קא אחביצא ריש הנה וכו'. ביה דליתאע"ג
 פירורין אפילו הלשון שינה ז"ל והרי"ףמהדר
 ונראה קאי דבעלמא דמשמע כזית בהםרואין
 ולבסוף ריש לאמר מדלא דייק ז"ל הרי*ףדהנה
 משום יוסף ר' ויאמר כמו וכו'. עליומברך

 שיעור מהחביצא אכל אם דאפילודמשמיענו
 אינו פירורין כזית שיעור באותו רואין כיוןרב

 כזית אכל שלא כשן ברכות ג' לבסוףמברך
 החביצה של הדבש לכזית מצרפין אינןפת

 פירור האדם כשאוכל מקום לכל נשמעומינה
 אחריו לברך ויא*צ הגם כזית בו ויאיןלחם
 לברך א"צ נפשות בורא ואפילו ברכותג'

 . המוציא בתחילה מברךעכ"ז
 עבה ברכה הא בעבה הא ול*פ הרי"ףע"ב

 עבדי דלרפהוה רכה במ"מ לה עבדידלאכילה
 לפרש הוצרך למה לכאו"א עכ"ל וההכללה

 דמסתבר נדע דממילא הגמ' דברי עלולהוסיף
 מד"א אבל העבה. על במ*מ לברךביותר
 דקעבדי השתיתא מאותה סיירידשמואל
 הרפהאות בחכמת עוסק היה שמוויל כילרפואה
 דהלשון ובפרט בזה היה ומומחה גדולדבקי
 מורה וכו' בעב"ם הא תחילה לאמרדר"ח
 ועמרים והיינו הסוקדמין רב דברי עלדקרי
 הרפדנה עיקר לה קעבדי דלרפואה רכהכי
 דלאכילה עבה במ"מ מברכין ע"כ בקמחהוא

 הדבש המתוקים הענינים עומר להעבדי
 ע"כ העיקר והם אותה המעבים הםוהבשמים
 דהנה כן לומר א"א אבל ומהכל.מברכין
 שכעת מיירי ע"כ קעבדי דלרפהוההשתיתא

 כמ"ש לאכילה רק לרפואה אותה עבירלא
 דלרפהוה הואיל סברא הך מהני מאי הו*כתריי
 עושה כעת הרי מרפא שהוא הקמח הואדעיקר
 בהיפך לפרש צריכין ע"כ לאכילהאותה
 כי ז"ל הרי*ף ביאר ע"כ ז"ל הרי*ףוכמ"ש

 . נ"ל נטעה. דלא היכיכי
 ליהנות לאדם ויאסור הרי*ף ע"א ל"אדף

 תיבת הוסיף ברכה בלא כלויםמהעוה*ז
 על דאפילו דפסק שמעתתיה בזה דדייקכלו"ם
 סתם והנה ראשונה. ברכה מברך כיהואכל

 הנאה קרם משמע וכו' ליהנו*ת אסוראמרו
 תיקנו שלא הנאות וכמה כמה יש והריבעולם
 שמיעת והנאת המשגל הנאת כגון ברכהחז"ל
 קאטר מדלא כרחך על שיר. כליקול
 אסור סתם ואמר ולהריח ולשתות לאגולאסור

 דמיקרי מכשיעור פחות אפילו להורותליהנו"ת
 וזה מכזית. פחות אכילה אין כי הנאהרק

 : כלו"ם תיבת הרי"ףומהוסיף

 במאי למידק איכא וכו' הצנומה פת פיסקאתרעי
 היאך שלימה אחרת לו בשיש ארעסקינן

 ויניח הצנומה על שמברכין רב אומרהיה
 רפת ס"ל דרב בגמ' עמ"ש עכ"ל וכו'השלימה
 עין דלמראית כיון מיקרי שלימהצנומה

 כשלוקחין רק שלימה היא בקערהכשמונחת
 ופליגא וז*ש מתפרר תיכף בידאיתו

 . בגמ' עמש"ש וכו' חייטדר'
 וא"ת וכו' אותה ישלים פיסקא תר"יע"ב

 הפרוסה על שמברך הכל דבריוהלא
 דפתרי רס"ל נ"ל ברש"י עיין חיטיםשל

 מן גדולים כשהפתיתין רק אחד במיןתרוהיהו
 ועיין ור"ח דר"ה פלוגתא בזה דישהשלימים.
 בע שלום ששמת שכתב המאור בעלבדברי

 וי"ל חשוב ומצות שלם מצות שקיימתהתלמידים
 התלמידים כי התלמידים בין שלו' ששמתלפי"ז

 אי פליגי מדרשא בבי רבם לפניהיושבים
 כענין אבות מצד חשיבות היינו עדיףחשיב
 עדיף שועם הוי גדול מלחם הבאיםפתיתים
 התלמידים היו כן עצמו מצד חשיבותהיינו



תעלומה ובמרדכי הריעף מברכיי,ניצרמגידרסד

 והנה לחבירו. קודם בר14ש ישב מימחולקים
 ולחשוב לזללם כיציבות שנתן מרבנןההוא
 קדימה לאחד ואיו והניבי כחזא דתרווייהוהורה

 1 והציבי כהדף ותרוייהו חבירועל

 כרו"ך טול כרו"ך טזל הריעף ע"אל"בדף
 את לזרז מצוה כי ביחד ב"פאפילו
 : למצוההאדם

 וכ"נ ברו"ך. טול גירסתינו ובגמ' כרוךטרל
 טול שמפרש רשיי גירסתווהיתה

 טול הרי"ף גירסת והנה  הברכה.מפרוס"ת
 שלשון ש"ט המעדני מפרזם הנה בכ"ףכרו"ך
 פרוסת על לכרוך שצריך על הואכריכה
 קשיא מאי ידענא ולא ליפתן או מלחהמוציא
 בש"ס מקומות פואר מכל יותר בכאןליה

 ריפתא כרוך הדדי. בהדי ריפתאכריכ"ו
 עיר שהוא כרך מלשון שהוא והנראהוכיוצא
  האוכל כן  שבתוכה  מה לשמור חומההמוקף
 חוץ הפירוריו יפלו שלא לשמור צריךלחם

 לעניותא דקשיא כזית בהם אין אפילולשלחן
 נ"ל כרך, בשם הלחם לסעודת רז"ל כינו%ך
 דאיכא כיח זז( לשיטה השייך המאורבעל

 נקטינן וכו' רבעי כרםדתני
 נוהג רבעי ואין בארץ הסיקל כדבריבחו"ל
 שתים כנגד שתים בלבד בכרם אלא נטיעהבכל
 כרם דתנא דמאן רצ"ל עכ"ל. זנב יוצאוא'

 גפ"ן ולא קאמר כרם דוקא ע"כ הנהרבעי.
 ב' כנגד ב' היינו כרם דנקרא מה דזקאלהורות
 נקרא לא מזה בפחות משא"כ זנב יוצאואחת

 : בחו"ל נקטינן וכוחיהכרם

 חמץ אם ואכלו כזית מכולן לקט דתניאלהא
 חמץ אם כה"ג חולין בשל וה"ק וכו'הוא

 לך יתורץ זה פירוזם ועפ"י עכ"ל וכו'הוא
 מכולן לקט בד"ה ע"ב ל"ז בדף התוס'קושית

 1 ודוק פירש"י על שהקשומה

 וכו' התלמידים בין שלום שמשים וזהושם
 ; נחמד דבר תריי בדבריעמש"ל

 מכאן נריר סובא זו( לשיטה )השייךמרדכי
 וכו' בע"פ יין לשתות שאסורמשמע

 דטובא הרבה למתות צריך לשתות רצהואם
 מפראג מהתפל ועמ"ש התותן וכ"כ עכ"לגריר
 ו אחר פירוש בגמ' שמפרש "בבורזתבס'

 ליה חית ו4ר וכו' הנאה ליה דאית ניוןשם
 ברכה בעי רפואה בלא מיניההשה

 כיון לרפפת אוכל שהשתא אע"ג רצ"לעכ"ל
 ברכה בעי הרפואה בזולת גם ונאה ליהדאית
 לרפואה הם האוכלין הרי כן תפרש לאראם

 תצפתך שלא תאמר האם הרעבון חולילשבור
 ואוכל שבע כשהוא רק רעב כשההרלברך

 ; בעלמאלתענוג

 פחות וכו' הלבן כפול שיעורו בוסרשנם
 בפה"ע עליה מברכין לא הלבןמכפול

 שהכל דלכאורה ידענא לא עכ"ל בפה"אאלא
 בישולו נגמר שלא כיון לברוכי ליהמיבעיא
 רבועי ואפטר  רהבי  אדעתא אינשי נטעיולא
 בוסר כשהוא לאכלו דהכי אדעתא גםאנטי

 מברכין אין בישולו נגמר דלא כיחואעפי*כ
 .בפה"ע

 חישק ליבא ובברכות וכו' ערלה ומדלגבישם
 הוכחתי ואני עכ"ל בחו"ל בין בארץבין
 חילוק ראין ס*ל הוא דגם הרי"ףמדברי
 דגם בהיפך ס"ל אבל לחו"ל א"י ביןבברכות

 י בפה"ע מברכין לאבא"י
 ר"י נוהג והיה וכו' נילוש אותן אמנםשם

 הסעודה תוך כ"א בפורים אף לאכלםשלא
 ויהיה מברכה לפוטרם כדי תחילה בפתולברך
 בחידודיי עכ"ל קביעות קביעותיה הוה אימסופק
 הפת דאין לקמן פסק הרי הקשה שםאנשי
 מיירי דכאן דלק"מ ונ"ל הנילוש אתפוטר
 והיה סעודה קביעות שיעור הנילוש אתדאוכל
 מסופק שהיה רק המוציא עליו לברךראוי

 מאד רכים שהם מחמת קביעות והניבאי
 ברכת איתם שיפטר הקביעות מהני לזהועכ"פ
 לפרפרת אותם שאוכל מיירי להלן משא"כהפת

 ברהמ"ז לברך דצריך פסק ע"ז סעודהבקינוח
 י פוטרתן הפת ברכתואין

 ראוי הוא דפלוגתא וכיון ב' סימןהרושש
 ודאי רצ*ל עכ"ל שהכל עליולברך

 שהכל בברכת א"ע לפטור האדם רובאיאין
 דחכם כיון רק וכו' וילמדנו חכם אצל ילךרק

 לאמתו ההלכה לברר יכול אינו ג"כבזה"ז
 לפטור רופאי ע"כ ההא דקמאי דפלוגתאבזה

 נ שהכל בברכתא"ע



יסהתשסה סרב ע-א מ' דף מברכזןכיצדמגיד
 דברני ציון וכר אירא לא ג' סי'הרישש

 הרי*ף בדברי עמ*ש חרף. הואפירא
 בחו"ל דמק"ין כים אדרבא לרופףרס"ל
 דהוא ברכה לענין ה"ה מדרבנן דהואמשום
 ! הוא פירא דלאו אמרינן בארי גםמדרבנן

 מברכין אע האיך הקשה ממיץ והר*אשם
 הויןעל

 בפהש"
 הקטן לי עיי"ש וכו'

 דיין משיבותיה הקרא מן למדו הרינראה.
 ברכה לו וקבעו אנוש לבב ישמח ייןבאמרו

 משום ריבוי ושצרך ולבאוריםלהשיבותיה
 מה זה האדמה. פרי כל מרחשית דוקאדכתיב

 : יבחר והבוחרשנפל

 הא פליגי הא פליגי לא ארצח יצגאות
 דלאכילה עבה בעבה והאברכה

 הא בעבה הא בהיפך הוא הלשון בגמ'וכו'
 דברי לפרכי הוצרך למה ברי*ף עמ*שברכה
 ונתחכם בהיפך לפרש נסעד, דלא היכי כיהגמ'

 בתחילה ברכה הא הלשון ושינה ז"להרא*ש
 קאי בעבה הא המוקדמין רב דברי עלוקאי

 י ודוק שמואל דבריעל
 ארעא אילן דעיקר תנא מאן ע"א. מ' דףגמ'

 לכאורא וכר דתנו הוא יהודא ר'היא
 נקצץ כשלא הרי אתיא לא וכרבנן מובןאינו
 וקורא האילן פרי מביא הנה הבאה. קודםהאילן
 וכר. האדמה פרי ראשית את הבאתי הנהועתה
 ביריך המשנה מדברי מדייקת דהגמראונראה
 אמר אם כולם ועל וכו' האילן פירותעל

 בלשונו נקט שהכל בדכת אצל הנה וכו'שהכל
 האילן פירות על בירך נקם ובריבואאמר

 לומר ע"כ הוא ריק דבר ולא וכו'בפה"א
 מיקרי לא שהכ"ל דברכת ההגאדמשמיענו

 רק והאדמה העץ לפירות עיקריתברכה
 רעיא בנימין כענין יצא שהכל כשאמראעפ"כ
 רק ברכה זה שאין וכו'. ואמר ריפתאכרך

 בפה"א כבנאמר האילן פירות על משא"כאמירה

 תנא מאן שמקשה וזה עיקרית. ברכהמיקרי
 ברכת משוית דקא הוא ארעא אילןדעיקר
 נקטת דקא העץ לפרי ברכה לעיקרבפה"א
 דבכורים כתיק אתיא לא ע"כ הנה בירךלשין
 דנקצץ כיון קורא ואים מביא דקסברכיון
 האילן בהיות שגם היות ועם חסר העיקרהאילן
 הוט האדמה פרי ראשית את הבאתי קוראהנה

 ולגפן וניעורה לחטה אחד לשון שיהיהבכדי
 יפח דיושו ס*ל ת"ק גם ובאמת וכרותאנה
 ברכה אינה אבל לפרה*ע פה*א ברכתכשאמר
 מביא דסבר וריי שהבל נמו ~ידיהעיקרית
 לדעת וכו' נחמיה ר' וכו' אומר פיר רשם י נ"ל לדידיונ עיקרית ברכה הוה הנהוקורא

 נחמיה ר' אלא שמו ר"מ לא שסוברמי
 ! לישב ויש ור*נ ר"מ פליגי הרי יקשהשמו

 ותבין הש"ס במסורת ע"ב י"ג עירובין]ועיין
)המגיות[

 אבח לקרות יודע התינוק שאיז בדווהרשתי
 עכ"ל הדעת עץ נקרא וזהואימא

 עיטרא בו ע"כ ואימא דאבל מוחין יודובדעת
 פרשיות מן הדבר הבן דגבורות ועיטושדחסדים

 ! בתפילין שמוע אם והיהשמע

 דג4 טעם שיטעונו עד וכו' היתה חטהגמ'
 הלאו מינים החמשה כל כולל דטהנה

 עצר חטיה הי' מסתמא אבל חטה.דוקא
 ז אדם בה שחטא החטא ע"ש חטיהשמה

 וכו' לפרי ליה שקלית דכי היכי אבלע"ב
 בפה"א אלא בפשע עליה מברכינולא
 אפשר העץ פרי קראתו והתורה והאעכ"ל.
 שקליה דכי מהאילן החטה היתה החטאשקודם
 החטא לאחר כעת ע"כ לגווזא איתאלפיריה

 . חטא לשון חטה נקראשנתקלקל
 ור"י אומרו וכו' אפילו אמר יוחנן ור'שם

 דברי אחר ר"י דברי סידר גםבוא*ו
 ר' לדבי שמע דריי להורות נראה הונאר'

 ע"כ עליו וחלק וכו' מן חוץ וכאמרהונא
 ! בתוס' ערן כרייהלכה

 עיין וכו' יוסי כר' דאמר הונא ר' נימאשם
 כר' דאמר הונא ר' דה*ק וי"לבתוס'

 ממטבע המשנה כל ר"י דה"ק לרעה וס*ליוסי
 לדבר כשתיקנו היינו כברכזת חכמיםשטבעו
 דתיקנו ויין פת כגון מיוחדת ברכההחשוב
 כסף של מטבע כענין מיוחדת מטבעחכמים
 אסימון משא"כ צורה עליו שטובעיו זהבושל
 ניכר להיותו היכרא בו ואין צורה עליואין

 הדבר! הבן כסף חתיכות שאר מןבשם

 בריך נאמר ריפתא כרך רעיא בנימיןשם
 וכו' בריך אמר בהיפך אמר מדלאוכו'



 חו"ב ע"א מ"א דף מברכיןכיצדמגידרסד

תע-  אמר המזון ברכת דבמקום משמע ריפואוכרך
 1 וכו'בריך

 מרמז רחמנא וכו' רחמנא בריך לאמרשם
 הויות תשעה היינו עשרה קומתלשיעור

 לר' גם י"ל ולפ"ז רחמנה בגימ' א"יושם
 ומלכות שם בה שאין ברכה כל דס"ליוחנן
 בתיבת שניהם על יוצא אעפ*כ ברכה.אין

 דמלכוה"א דינ"א אד"נ ג"כ שמרומז כיוןרחמנ*א
 . למערסה ולא להלכה לאנ"ל

 הזן ברכת ראשונה ברכה ידי בדיהרומיי
 ברכת ידי למיסר בעי לאעכ"ל

 וכו' האמר ריפתא כרך אמר דהריהמוציא
 :כמש"ל

 ישראל שמע כמו וכו' אביי אמר בדרהתוס'
 בברכת היינו  עכ"ל מלכות במקוםוכו'

 . השנה ברחבומלכיות
 וכו' הגבינה ועי הביצים ועל החלב עלגמ'

 הביצים ועל הגבינה ועל החלב עלנ"א
 בהם אין שניהם כי לחלב ביצים דמסמיךמאן
 עומדים כן החי מן שיוצאין כמו רק אחרשינוי
 מעשה ע"י נשתנית גבינה טה1א*כבעינם
 החלב מן גבינה כי לחלב. גבינה דמסמיךומאן

 . באההיא
 הוקבעו גורן עמאן וכו' הלקט בדצהרשעי

 קמיל מאי ק"ל וכו' מדרבנןלמעובר
 . הוא דרבנן ספק הרי מדמאידפטורין

 איזה עדיף. חביב בד"ה רש"י ע"א מ"אדף
 עליו החביב את דמתניתיןשירצה

 שרוצה איזה על קתני מנילא רצ"ל עכ"למשמע
 ביותר שירצה היינו בעתיד שירצה איזה עלרק

 : הברכה אחרלאכול
 אין ושוב וכו' ברכותיהן  כשאין אבלנדודן

 דאין לעולא דס"ל עכ"ל מחלוקתכאן
 . להכן אי"ה ויתבאר בקדימהקפידא

 האילן פירות על בירך דתנן ואע*גבאמד
 וכו' וטעה מינע בחד הנ"מ יצאבפה"א

 היינו בעינן דתרווייהו משמע מלשונועכ"ל
 כשבירך אבל דוקא. וטעה דוקא מינאחד

 אפילו וכן יצא. לא העץ פרי על בפה"אבמזיד
 ובירך ופה"ע פה*א לפניו שהיו רק טעה4א

 פה"ע את פטר לא פה*אעל

 וליברך ר,1*י והקשה וכו' אבל בד"התרם'
 מה כפי עי"ש וכו' ולפטור הצנוןעל
 קושיתם קריה הנה רשיי מדברי התוס'2יהבינז
 טפי מבוררת דברכה מוכח קפרא מדבראדרבא
 דר,1*י לק"מ שלפנינו רשיי ללשון אבלעדיפא.
 הצנון עליו חביב היהיה אירע אם כךהקשה
 על לברך יצטרך לא שוב פה"א עליוובירך
 הצנת על שיברך רשויי כונת אין אבלהזית.

 : הזיתלפטור
 מבפה*א כ"כ בפה*1 דיבוב ד"א וי"לבמוצך

 עכהצ*ל וכו' משהכל בפה"א שחשובכמו
 בפה"א האילן פירות על בירך משנתינודקדוק
 לא בשהכל הנה וכו'. אמר אם כולם ועלוכו'
 ברכה נקרא לא דשהכל אמר רק בירךאמר

 1כ"כ

 כשברכותיהן מחלוקת ח"א וכו' בה פליגיגל2'
 ברכותיהן כשאין אף וח"א וכו'שוות

 נ"ל וכו' להקדים אר"י פליגי במאי וכו'עטות
 שיש דמתניתין בלישנא פליגי אמוראידהנהו
 אימר ר"י הגירסא במשניות גירסאות חילופיבה
 ובמשנה עליו מברך ז' ממין ביניהן ישאם

 אבל משמע מברך הוא עליו הגירסאשבגמ'
 אבל נפטרו דכבר כלל יברך לא האחריםעל
 להקדים רק  משמע שבמשניות הגירסאלפי

 .ודוק
 נהירא ולא וכו' להקדים ר"י אמר בד"הוצוס'

 וכו'. ר"י דאמר דגרם משמעדבסמוך
 אדדבא לכאו"א עישש וכו' מר לה סבר לאאיל

 מדקא ככ*ע דריי הא דאתיא משמעמהתם
 התוס' דה*ק וי"ל בפשיטות מיניה 4יהמקשי
 בחביב אבל חביב באין ודוקא ככ*ע אתיאדאי
 מאי א"כ ז'. למין מוקדם מינין טהיאראפיין
 וכו' יוסף דר' להא מר לה סבר לא ליהמקשה
 עליה חביבי תמרי דילמא זה דייק קאמהיכן
 . ודוק יצחק ר' דאמר בדיה ברש*י ועייןטפי
 הנה וכו'. תה לארץ שני זה איל גמ'ע"ב

 הקרוב דבל בתורה נכון רמזלך
 קמא ארץ מן ביותר חשוב ההא בחראלארץ
 שבדורותינו נצפה איך החפץ על תתמה אלע"כ
 אבותינו והרי מעשינו ע"י הגאולה קץיבוא

 עבה קטנם היהיה הקודמים דורותורבותינו
 ומעשיהם. בתפילותיהם זאת פעלו לאממתנינו



רמזתעלוליה ונו"כ והרופף מ"ב. דף מברכיןכיצדמגיד

 בחרא. לארץ יותר קרובים היאנחם תתבונןאבל
 נגרי לן יהיב מאן ר"ח שרמז מה תביןובזה

 ברזל נקדא הרביעית וההמלכות וכו'דפרזלא
 : שמבין למי רמז דרךוזרא

 נאמר אנו אף אחיי אמר גמ' ע"א מ"בדף
 קשה לכאורא ברכה לח"חתיכף

 ר"ח של להתכיפות ענין אינם אביי דבריהלא
 האדם על מחויבים הם דהתכיפות אשיבד

 לעובות תיכף מחויב זאת את כשעשהתיכף
 אין ברכה לת"ח דתיכף הא אבל לוהסמוך

 בזה לעננות יכול ומה האדם עלהתחייבות
 דהחיוב וי"ל הש"י על כביכול מצוה היאזאת
 הבעה"ב את תיכף שיבדך הת*ח עלהוא

 וי"ל שיתברך. עליו ויתפלל אצלוהמאריחו
 חכמים סמיכות בעל הגדול הדב מ"ש עפ"יעוד

 בדכות במס' שבע"פ התורה התחילדהתנא
 דהחיוב י"ל לפ"ז א"כ ברכה לת"ח תיכףלהורות
 יעסוק ת"ח להיות לבו שנדבה אדם עלהוא

 לא הזאת ההלכה בכל בדכות. במס'בתחילה
 קצת רק וכתבתי היטב לעיין פנאי ליהיה

 :אמרים
 . כליו ונחלאיהריחף
 וכו': על בירך מתניתין ע"א ל"בדף

 וכו' הנובלת ועל החימץ על פיסקאתריי
 קודם שנפלו הפירות נובלתפירוש

 לפרש הכריחם מי ידענא לא וכו'בישולן
 דלאיכא ובפרט כמרא בושלי ולא דזיקאתמרי
 יש וכן כמרא בושלי בכאן ס"ל כ"עדאמרי
 וכו'. יהודא ר' בפיסקא דפירשי האלתמוה
 ונובלת אחומץ אלא קאי דלא מפרשיםיש

 תמרי דלמ*ד מסקינן בגמ' הנה וכו'.בלבד
 היינו אהמאד"א רק אניבלת ר"י קאי לאדזיקא
 הביא לא ז"ל הרי"ף והנה וצ"ע. וגובאיחומץ
 להחמיר דס"ל משמע דנובלות פלוגתייהוכלל
 ולא כמרא אבושלי לא בפה"ע מברכינןדלא

 : שנ"ב רק דזיקאאתמרי

 בה רואין ברכה כל אמר יוחנן ור'הריחף
 ברכה אינה דהום והוכרתמלכות

 ומלכות השם הזכרת בעינן לאמר כרזיוקירזל
 דלא יתר שפת הם התיבות אלו כלעכ"ל.
 דהנה ונראה לא ותו כרזי וקירזל רקהל"ל
 בה וטפין ברכה כל אמר יוחנן ורביבגמ'

 קפידת דעיקר י"ל הנה ברכה. אינהמלכות
 אבל השם. הזכיר לא ואפילו מלשת עלד"י
 הברייתא בגמ' מתרצי מדקא כן לומרא"א

 שמ"ך מלהזכיר שכחתי ולא תני דר"יאליבא
 מאן וגם בעי תרתי דר"י ש"מ עליוומלכותך
 בהגהת וע' שם בתוס' )עיין בגמ' זהדל"ג

 יוחנן ור' בגמ' אמרינן מדקא הנהמהרי"ב(
 ומוסיף רב דברי על דקאי משמע בוא*ואמר
 השם הזכרת להזכיר ד"י ומצדך ולאעליו
 ויעי ז"ל הרי"ף וז*ש רב דברי על דקאיכיון
 השם והזכרת מלכות בה שאין ברכה כלאמר
 משתמע קא ממילא השם הזכרת רצ"לוכו'.
 משמע הלשין מזה והנה רב. דברי עלדקאי

 אח"כ האדיך לזה מלכות אחר השםדהזכרת
 הזכרת בעינן דאמר כר"י וקיי"ל ז"להרי"ף
 הגמ' מלשון משתמע זה וגם ומלכותהשם
 מלהזכיר שכחתי ולא תני ליה( דגרם)למאן

 . ודוק עליו ומלכותךשמך
 ובפידוש וכו' כשאין אבל פיסקא תרייעזב

 שברכתו דבר לפניו יש שאם בגמ'נראה
 בתוס' עיין וכו' בפה"א שברכתו ודברשהכל
 בפה"א כמו כ"כ מבוררת שהכל בדכתשאין
 נגד כ"כ חשיבות בה ואין מבוררתשהיא
 מלשון סמיכות בזה זעמש"4 בפה"עברכת

 :המשנה

 ששותה מי א' אות שה"ג ע"א לזגדף
 קודם שיברך טובמים

 יברך האיך ידענא לא עכ"ל המים עלהסעודה
 מברך. לצמאו מים  שוחה דדוקא צמא אינואם
 לא ומברך הסעודה קודם צמא הוא אםוגם
 לברך יצטרך שלא בכדי כשיעורישתה

 ! באחראים וכ"הלאחריהם

 עד"י ובגמ' הוא כפין מר עדיין הר,"ףעזב
 קיצור עד"י ז"ל הרי"ף מפרשכפנ"א
 : ברשפי ועי"ש עדיין מןלשון

 דבר כל קאמר ובגמ' כ"ג אותהרחוש
 דבר כל אבל וכו' פידוחורעושה

 רמז מזה שאין לי תמוה וכו' לזורעושצריך
 לזורעו א"צ אפי' משמע ואדרבא שלפנינובגמ'
 ענף שום הפרי לקיטת אחד נפואר שלארק
 הארץ תחת השורש נפואר אפי' הארץעל

 גירסא איזה היה ואפשר בפה"א. עליומברכין



תעלו וע"ב ע"א מזב דף מברציןכיצדמגידרטה

 על ותמיהני ז*ל הרחיש מרן לפניאחרת
 מלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ור'שם י ביה העיר שלא יו"טהמעדני
 שמי' תיבת הוסיף ע"כ בדכה אינהשמים

 מליך. אמר אפילו התזס' ויפסקו הדין עללרמז
 כזה אופן דצ"ל יצא לא העולים אמרולא

 יוחנן ר' ומדברי שמים מלכות עלהמורה
 בה רואין בדכה כל קאמר מדלא כןמוכח
 מדת במפררי דוקא כהטמע מלכות וקאמרמלך

 ! סיכלה בכלמלטתו

 אחד כל יושביו הס משנה ע"א מ"ב דףגבח'
 וזרא לאכול יוהצבין היו הגיךסא ובמשנטת31ף

 : המשניות על אצליחבכתובים
 דבמוגמד מ"ש הא"ת זכו' הסבו בדיהתרס'

  וחל  המהרבתא וכו' הסבו לאאפילו
 מהרי דבמוגמר להג פשיטא מהיכןמתמיה
 מביאין דהמוגמר כיון נ"ל הסיבו בלאואפילו
 בלא בירכו ודאי ברהמ"ז הנה ברהמין.לאחר
 לברהמ*ז הצריכו עיטוף אפית דהריהסיבה
 אס וגם למוגמר. מחדש הסיבו לא שובובודאי
 הא לבאר ה"ל מחדש להסב דצריכיןנאמר

 דדיב"ל להא מר לה סבר לא גמ'ע"ב בהסיבוי דוקא לכולם מברךדאחד
 היל ביותר ממני דעתפליאה

 המזון שלפני היין על בירך ממתניתיןלהקשות
 בין בחול בין משמע המשנה דממתם וכו'פסד

 בשבתות רק דמיירי אמר וריב"ל ויו"טבשבתות
 קיימא כריב*ל יסבור לא אם הנהויטש

 עליו ותקשה בחול אפילו במושלםמשנתיט
 ר' את ג"כ הזכיר לא למה קשה ועודביותר
 לא דה*ק י"ל ר"י בדברי דהנה ונ"ליוחנן
 כשחל היינו ויו"ט בשבתות אלא )משנתינו(שנו
 דפין על סעודתו קובע אדם דאו בשבתיו"ט

 בבשר אלא שמחה ואין בשמחה מחויבדביו"ט
 אצל בגמ' ומוכח אנוש לבב ישמח בייןש

 שמחה הוייך לא דאתמול דבבשר שמחהשלמי
 דאתמול מבשר רק סעודה לו אין בשבתוהנה
 לצאת היין על סעודתו שיקבע הו14 בהכרחא"כ
 חייב אינו לחוד בשבת  משא"כ שמחהי*ח

 יוצא לחוד ביו"ט וגם בעונג רקבשמחה
 אבל ר"י מדברי קושיא אין א"כ הבשרבשמחת
 ויציאה הקזה סם ג"כ דאמר ריב"למדברי

 אדם בפ*ע כ"א רעל נשמע הבה המרחץמן
 לה סבר לא ליה וזמש היין על סעודהקובע
 גם מהרי דמשנתים דס*ל דריב*ל להאמד

 סעודה קובע אדם שבת בלא לחודביו"ט
 רואיי ברמיזת לפרוט שיש וזה ודוק הייןעל
 סבר לא ובדיה כו' בשבתות אלא בד"הז"ל
 הוסיף המקומות בשני הנה עישש כו' מרלה

 ריב*ל דברי דמכל להורות צורך ללא כו'תיבת
 היו ולא וכו' לומר תמצא אם בדיהרקס*, י ודולק זהתבין

 חלא הסעודה בתוך לשתותרגילין
 מעט אלא שכתב בזה בעי עכ"ל לשרותמעט
 היין על בירך אם בעי לא מה מפנילתרץ
 המזת שבחוך הית את פוטר אם המזתשלפני
 דנה פירש"י לזה לשרות. תה  לשתותדוה
 רגילין היו דלא פוטר דודאי למיבעי צריך4א

 הברכה אצל הוא ובטל מעט אלאלשתות
 שבתות שנקט מה וכו' ששת ודב בדיהתרס' י מלשרות יותר חשוב בודאי דלשתזתדלשתות.

 סעודה קבעו אם דהה*ד דוקא לאוויו"ט
 דהוכיחו נ"ל עכ"ל ההול ימות בשאר הייןעל
 ביו"ט גם קוממי חביי אצל בריי מדרייזה

 מלתא תליא דבדעתו נשמע א"כ אנאנמלך
 לקבוע כהודעתו החול בימות בהיפך ההידא"כ
 *ו*ט בין חילוק ואין קביעות הוה הייןעל

 רבותא זכו' בדרך הולכין שהיו עשרהגמ' י נ"ל הסתם במן רקלחול
 יהיה ביחד דכשיברכו עשרה אפילוקמיל
 בחרו דנ*ק אנהיר לחמא וניכול ניזולשם י אלקינו נברך השםהזכרת
 אל הפירורים לדביליך בכדי הנהראצל

 וכעובדא אדם בני בדדיסת יתבזו שלאהנהר
 : בחולין גבראדההוא

 סבא ההוא דאתא עד גמ' ע"א מ"גדף
 אהםכחי'[ ד"ה 1. ]חולין בס"א התו'לפימ*ש

 ליל ז"ל לאליהו הנה אליהו ההא סבאדההוא
 בפירוש לקו לימא וברייתא מתניתיןלמירמי

 טיה נשמע דרקיעא במתיבתא ההלכה הואכך
 דבריו להיכיח צריך ונביא מלאך גםדבד"ת

 רבו,:יני מקבלת או שבכתב בתזרה המקראמן
 לומר היא בשמים ולא שבע"פ בתורהז"ל

 י וכיוצא בדוה*קההלכה



תעו וע"ב ע"א מ"ג דף מברכיןכיצדכנגיד

 רגילים היו כך מים להם הביאו בשהרשיי
 הרי התוס' קהצית בזה מתרץעכ"ל

 ומתרץ הרוח מגסי ה*ז לפירות ידיזהנשל
 לא זה אבל בחיוב כמוטל דוקא דוה ז"לרשיי
 דרך לעשות רגילין היו כך אלא בחיובהיה
 ובזה בתוס' ויעיז נקיה ביד הכוס לקבלנקיות
 הביאו אמר הא' דבנטילה בברייתאידוקדק
 מוואזת בחיוב לא כשהביאן רצ*ל מיםלהם

 בחיוב מים להם ובא אמר השניהבנטילה
 1ודוק

 מזונב בברכת עיין גדולים( )בן פחתי ברגמ'
 דלא היכי כי פחתי בר א"ל לךקאמר

 מברך ואורח בוצע בעה"ב אמת הן ליהתקווה
 כדמסקינן מברך שבאורחים הגדול עכ"פאבל
 היה ובאן מברך גדול הלבתא שאכלו ג'בפ'
 לרב יכבד ולמה ודודו דרב רבו חייאר'

 החפץ על תתמה אל ד"ח איל ע"כבברהמ*ז
 , נ"ל גדולים, בן שואתה אבותיך כבוד משוםדזה
 ליה דחביבא יהודא דרב מיניה בר אילשם

 זה שפט מהיכן להתבונן מהראויא"י
 לו שהיה א"י חביבות משום כך אמרדר"י
 בחביבות הדבר תלוי אם וגם העולם מכלביותר
 בעיניו שיקר איש עוד יארע אם הנהא"י.

 שברך במו ויברך הדין ישתנה א"יחביבות
 כן לאמר ונראה מעולם שמעם לא וזהר"י
 עובף לא"י מבבל העולה כל ס*ל דר"ימשום
 יום עד יהיו ושמה יבתר בבלה דכתיבבעשה
 ר"י הנה כתיב. בכלים קרא דההוא אע"גוכו'
 חביבות משום וטעמיה לאסמכתא אותולקח
 לא"י לעלות להשתדל לאדם מהראוי ראיןא"י

 נפשה ממולא וכד בדורבנה אותהולראות
 ונראה הש"י יפקדנה אשר עד שבאילגבי
 יקר מה דהרה הנך כליה תעדה ככלהאותה
 אותה לראות שאסר עד דא*י שבתא ר"יבעיני
 קירזל דלא אנן משא"כ ובקישוטיה בשבחהרק

 ז כן לפסוק אין בזהכותיה
 מפרשים יש וכו' ההדס ועל בדיהתרמ'

 ופכחה יש מזה וכו' שנ"בשמברך
 שלא הבשה דבר כל רעל כאפ שכתבתילמה
  שהבל ברכת לברך א"ע לחייב יש ברכהתקנו
 דבי את גם ויפטר ומשקה מאכל איזהעל

 המשגל הנאת כגון ברכה לו שאיןההגאה

 כל פוטר שהכל דבברכת וכיוצא תרוכלי
 ומחבירי מרבתני דמסתפינא ולוליההואצת
 שלא בעולם הנאה דבר לך שאין צמרהייתי
 רבותים בדברי שמבואר מה רק ברכהתיקם
 הברכה אותה לברך צריכין מיוחדתברכה
 ברכה עלי מבוחר שאים ומה חז"ל.שיחדו
 בדרך שאמרו מאמרם בכלל נכלל זהמיוחדת
 שנסב אומר הארץ מן גידולו רואין דבר עלכלל
 שיברך ולפסוק לזמר ע"ז לסמוך ממתפישאבל
 אופר הצני ע"כ לבדה הזאת ההנאה דברעל

 איזה על שהכל בברכת א"ע לחייבשיהאה
 שלא ההנאה דבר את ניפטר ומשקהמאכל
 כתבתי הנה נ"ל. מיוחדת, בדכה בוביארו
 אחרי דברי ישליך לא והמשכיל מסברתיזה
 פקודיך דרך )ראה י הם טעם דברי כיגיוו

 פ*0מ'
 רב אמר טובי' בר זוטרא מר אמר גצכןעשב

 כל שנא' הריח על שמברכיןמנין
 שמברכין מנין קושיא מאי לי חמיה וכו'הנשמה
 מהעוה*ז ליהטת אסור הוא כללא הרי הריחעל

 ברכה תיקנו שלא דבר על ואדרבא ברכהבלא
 לא למה טעמים להמציא הפוסקיםהוצרכו
 בסמור( )ועמש"ל וכו' ליהנות דאסור כיוןתיקע
 כל על הברכות דענין דידוע מה עפ"יונראה
 דע"י הבירוד בסוד הוא עוה"ז הנאתדבר

 שנתהוה מה הרע מן הטוב מתבררהברכות
 ורע. טוב הדעת עץ דבר בכל אדה"רבחטא
 מברכין לא הריח שעל לומר מקום היהוהנה
 אדה"ר בחטא דתמצא כ"כ לבירור א"צכי
 טוב כי הראות( )חוש האשה זתרא החושיםכל
 )חוש וכו' ותקח הטעם( )חוש למאכלהעץ

 חוש אבל השמע( ~ןוש וכו' וישמעוהמישעה
 ולזה כ"כ נתפגם לא כי ונמצא נזכר לאהריח
 של וגלמיו תקונו ויהוא במשיח כיתמצא
 והדברים י"י ביראת והריחו בו נאמראדה"ר
 מאמרי יששכר בבני ]עיין בכ"א אצלינוארוכים
 סיד והוה )המגיה([ ב' אות א' מאמר השוןחדש
  שגרשן עד לבירור 2זא*צ הריח על מברכיןדאין
 אעפעף כי לברך שצריכין המקרא מןסמך

 י וכף הוצא בהדי כי לבירורצריכין
 ירצה עכ"ל ב"ש לצד אכריע אני בדיהרוצעי

 בכ"מ כמו הכרעה זה אין דמדמתבזה



מעלימה וט4כ והרי"ף ז מ"ג דף מברכיןכיצדמגידרע
 מה ובצד זה כדברי מה בצד סוברדהמכריע
 להזכיר צריכים הזזולקים וגם מבירוכדברי
 המכריע נקרא לא לחל"כ המחולקיםהאופנים
 בכאן אמר ר"ג רק שלישית דעת רקמכריע
 ב"ש כדברי טסה ודעת מאזנים הכרעתאתן
 פוסק בזה יהי' שלא בכדי כזה בלשוןואמר
 כב"ה הלכה ב"ק יצתה וכבר כב"שההלכה
 בעצמי אני רק כב"ש פוסק אני אין אמרע"כ
 ורשאי ההגא הוא והנה בזה נוטה דעת לייש

 המכריע כדברי הלכה ר"י ומ"ש כןלעשות
 אכריע אני לשון ניאמר כר"ג הלכההכוונה

 :והבן

 דעבד הוא נפשיה לאה~תמוטי היא ולאגמי
 עה"ג מהרי*ב הגאון ועמ"ש ברש"יעיין

 כב"ה הלכה ס"ל דבאמת ונ"ל הדמ"עבשם
 דהכי ואמר הונא רב עמו שיתזכח רצהולא
 שקר ח"ו בזה אמד ולא כב"ה הלכה רבאאמד

 מד"ת בהלכות פעם באיזה רבא אמךדודאי
 לאור אפילו היינו בלילה יחידי יצא ואלשם י נ"ל כב"ה,הלכה

 רבותיה מאי דאלת"ה הלבנה ואורהנד
 תקנה דיש הגם גסה פסיעה יפסיע ולאשם י סכנה משום אסור לכ"עדת"ח
 גנאי עכ"ז שמשא דבי בקידושארליהדר

 אפילו רצ"ל זקופה בקומה יהלך ואלשם י והבן הדין יודע שאינו היסברו לת"חהוא
 : אסור לכ"ע אמות דארבע מד"אפחות
 המוגמד על אומר שוא למתניתיןשייך

 לריח במוגמר רגיליןהיו
 בו קל הריח דחוש עפימש"ל הסעודהאחר
 על מברכין האכילה אחר ע"כ הבירוריותר
 )עץ היין על שבירך דאיתו תבין ובזההדיח
 הדיח. על מבדך הוא היה( גפן אדה"רשאכל

 : יתבארועוד
 . ע"א ל"ד דף כליו ונושאיהרי"ף
 ואדם הואיל וי"ט בשבתות אלא ל"שהרי"ף

 בשאר אבל היין על סעודתוקובע
 על סעודתו קובע ואדם הואיל השנהימות
 כט4 לא המין שלפני היין על בירךהמים

 סתם אמרינן בגמ' עכ"ל "מזון שלאחר הייןאת
 עכ"ל. וכוס כוס כל על מברך השנה ימותאבל
 קובע ואדם הואיל הוסיף ז"ל הרי"ףההנה

 זה הוסיף למה רב וצ"ע המים עלסעודתו
 מה לפי קשה דהנה בזה דמשמיעעואפשר

 יקשה ויו"ט בשבתות דוקא למתניתיןדמוקמינן
 על בירך דסיפא דומיא דיכוא הוה לא הלאלן

 הכל ועכ"פ הימים בכל סיירי וכו'הפרפרת

 והא מפרש ע"כ נטעה דלא היכי כילפרושי
 דבחול התורה מן דמוכח טעות כאן דאיןז"ל
 ומלכי כתיב דהנה המים על סעודתו קובעאדם
 דכן אלמא ויין לחם הוציא שלם מלךצדק
 לפי"ז ויקשה ויין למם לזשוורמ ליחן הדרךהוא
 ע"ד ומואבי עמוני יבוא לא הש"י שצוהמה
 אהוד הל"ל ובמים בלחם אתכם קדמו לאאהגר
 לומר וצריכין וביין בלחם אתכם קדמולא

 פסח של א' יום הוה דיו"ט התםדיקאני
 נס נעשה הראשון חצם לילה עליהםויחלק

 במצדים לבניו שמור השנית וחציולאברהם
 שמודים ליל ב' ליל במערבית השייטן יסד)וכן
 בלילי האזרחי לאיתן משכיל מזרחי כוכבדרך
 וחייבם מלכים דלק שבורים ליל פסחחג

 כששב א"כ ח"פ( בלילי בלבם תבאחרבם
 הסעודה וקביעות יו"ט הי' המלהמה מןביום
 מן הברכות כשנטל יעקב וכן היין עלהוא
 לקח ע"כ יו"ט היה כי וישת יין לו ויבאיצחק
 ועל לחגיגה ואחד לפסח אחד שעיריםב

 ע"ד דק הכתוב הקפיד לא ומואביםהעתונים
 דודאי בדרך ומים בלחם אתכם קדמו לאאהגר
 הוצרך לא ע"כ ויו"ט בשבת בדרך באולא

 ולפי*ז דייקא ויו"ט בשבת דמיידי לפריםהתנא
 צריכין אם דנסתפקו הא חדש דין מזהנלמוד
 דא"צ נשמע הנה שבסעודה המים עללבדך
 סעודה קובע אדם הימים דברוב כיוןלברך
 על סעודה קובעין ויו"ט בשעת רק המיםעל
 ולא היין דין לתנא השמיענו ולמההיין

 הת; דהמים לומר ע"כ המים דיןהשמיענו
 ברכה ומ"צ הסעודה מחמת הבאיםדברים
 : המתקבל בדבר עוד עיני שיאירו רעואויהא
 דבגמ' ז"ל הרי"ף בדברי שינוי ישערד

 מברך השנה ימות בשאר אבלאמדינן
 כוסות אותן אפילו משמע וכום כוס כלעל

 מס כל על מברך ברהמא קודםששותה
 שלפני היין על בידך כ' ז"ל והרי"ףוכוס
 הרבה שותה אם אבל וכר פטר לאהמזון



רעאתעלוליה כליו ובשואי הרי"ף מברכין,כיצדכלגיד

 להן דדי לדבריו משמע המזון לאחרטסות
 היתה כך ז"ל הרי*ף השפשר אחתבברכה
 מרי בר דבה בגמ' אח"כ וכ"מ בגמ'.גירסתו
 לפני דבריך חזייה בחול רבא לביאיקלע
 יישר איל המין לאחר בריך והדרהמזון
 דבריך חזייה למיסר היל הנה ריב*ל אמרוכן
 שלאחר הכוסות דאותן משמע הנה כסא כלעל

 ביו"ט אביי ~בי איקלע יוסף בד יצחק ר'שם י אחת בברכה להם דיהמזון
 חזייה בגמ' בריך והדר דבריךחזיזה

 וא*נ כן ל"ג ז"ל והרי"ף כסא כל עלרבדיך
 לעיל( )וכן וכסא כסא כל על הוא מפרשגריס
 בירך דדיב"ל להא מר לה סבר לא אילשם י המזון שלאחר וכוס המזון שלפני כוסהיינו

 זה וכו'. פטר המזון שלפני הייןעל
 לדריב*ל הוצרך למה בעיני נשגבהפליאה
 ז"ל שהרי*ף ובפרט ומא שלימה משנההלא
 דבר בגמ' ועמ*ש לדריב*ל כלל הביאלא

 והנה כן לפרש א"א ז"ל ברי"ף אבלנחמד
 במאי מתניתין בזה"ל שאמר בבה"גראיתי
 הרי"ף ודברי מאד נכון והוא מד להמוקים

 . עיון צריכיםז"ל
 המוגמר על אומר והוא פיסקא תי.,ע"ב

 וה"ק קאי דאסיפא ז"ל ופירש"יוכו'
 וט' המזון לאחר היין( )על שבירךאיתו

 ובז' קאי וארישא וכו' פירשו ז"לוהגאונים
 עמשאל וכו' המוציא שבירך אותוורצ"ל
 והנה בסעודה. להריח המוגמד מנהגבענין
 תלוי יהיה והגאונים רש"י פלוגתתתבין

 לחד אדה"ר שאכל בעץ התנאיםבפלוגתת
 והבן היה חטה מ"ד ולחד היה גפןמ"ד
 בתוך שמביאיו במוגמר הדברים ונראיןשם

 הסעודה לאחר במוגמר דאי סייריהסעודה
 אמרו ולא המוגמר על אומר וד"א קאמראמאי
 שכתבתי דברינו ולפי וכו' היין על אומרוהוא
 הריח דברכת שפיר יתכן הרי*ח ברכתבענין

 ; ולברר לתקן באדייקא

 לכולם מברך שאחד הוא הסיבו דוקאהריעף
 אמרי ואי לא הסבו לא אבלהמוציא

 לכאורה מיותרין ז"ל הרי"ף דברי הנה וכו'נזול
 הדין רק למייתי ה"ל לא הוא שלימהדמשנה
 והנני דמי כהסבו וכו' ניזול אמרי איהחדש

 דהנה הגדול רביע דיבר גדול דבר כירואה
 ננחרה ורמינהו לא הסבו פיסקא הגמ'ז"ל
 מברך אחד וכו' לאכול ישבו וכו' הולכיםשהיו
 תריי הקשו וכן בהוס' ומקעת וכו'לכולם
 מפורשת משנה הלא דסיפא מדיוקא מקשהלמה

 והנה לעצמו מברך כ"א יושבין היוברישא
 מרישא דאי זאת מתרץ הגדול שרבינו לךאומר
 והן קמיירי המין ברכת מן דמשנתיעסד*א
 שסעודתם רצ"ל עבר לשון היו יושביןהיו

 מברך כ"א אזי בישיבה רק היה כברשאכלו
 אחד לאכול ישבו והברייתא ברהמ*זבפ*ע
 מדרבנן דהוא הנמציא ברכת היינו לכולםמברך
 אבל קביעות בלא גם חבירו את מזציאכ"א

 דארישא משמע הסבו דקתני דמתניתיןמסיפא
 היינו הסבו( רק מסובין היו קתני טלאקאי
 הסבו וכעת הסעודה בשעת יושבין שהיואותן
 הסיבה רמאי לזמר א"א וזה לכולם מברךאחד
 צריכין המסובין אפילו אדרבא לברהמ*זשייכת
 בעינן עיסוף אפילו והרי לברהמוז א"עלישב
 קאי המוציא דאברכת צ"ל וע"כ דגמ'מדינא
 מברך אחד הסבו אם בבר היושביםאותן
 ע"כ מברייתא שפיר קשה יע"ז המוציאלסלם
 וזה ודוק מרישא ולא מסיפא מדייקתהגמ'

 שאחד הוא הסבו דוקא ז"ל הריעףשמדייק
 : ודוק וכו' המוציא לכולםמברך

 הסיבו דלא אע"ג וכו' ניזול אמרי ואישם
 מלשונו נראה וכו' מככרו אוכל כ"אאלא

 מסובבים שהיו פירושו במתניתין הסבודס"ל
 מ"ב ערך בערוך מצאתי וכן אחד מככרלאכול
 סביבות ישבו פירוש לכולן מברך אחדהסבו

 , עכ"להפת
 שאיל אמר מז"ה א' אות שה"ג ע"א ליהדף

 בשמים עצי בורא המוגמר עלמברכיל
 דמדומי כעין עיי"ש וכו' בשמים מיניאלא
 על אומר זהיא משנתיש מלשון לי ישדאיה

 המוגמר על מברך והוא קתני ולאהמוגמר
 לה קרא לא המין לזה מיוחדת ברכהדכ7ואינו
 בברכת שכתבתי וכמו אמירה רק ברכהבשם

 : וכו' שהכל אמר אם כולם עלשהכל
 עיין וכו' וההכל שמברך עמרים יש הןאות

 ההדס ועל בדגה התוס' בדברימש"ל
 ; ע"שוכו'



 תעלומה ל"0 ל*ה ליב )סי' והרשוש הריעף מברכין, ניצדמגידרעב

 קווה שלהן שהקלח בשמים גל ףאות
 עליהם מברנין פשתן שלכקלחים

 העץ בפשתי ותטמנם שנא' בשמים עציבורא
 כן שלמד זוטרא מר מאמר מהגמ' והואעכ"ל
 מזה למדו לא למה לי וחמיה דימא חילפיעל

 כזה עץ פרי על לאכילה העץ פרי בוראלברך
 מתקיים שאינו אעפ"י פשתן כגבעול  קשהשהוא
 מאכל דבר איש דפשתן כיח וי*4 לשנהמשנה
 , נאכל רואינו לדבר רק למדולא
 טובות ואילנות טובען בריות בו ובראהרחיף

 להתרשת אדם בני בהן להתנאותכדי
 כדי לשון שהוסיף ז"ל והרי"ף ליהנותפירש"י

 לשון להתנאית דפירוש נ"ל הגמ' לנבוןעל
 החצאי אדם לבני יאמן ידם שעל הייטתנאי

 המתים שיחיו תורה לבני הש"ישהבטיח
 בימות הן באילמת זה רואים אדם בניוהנה
 תנועה מבלי יבשים מתים פגרים הםהיחרף
 רוחם תשוב החמה ובימות הצומחתמנפש
 יזקינו אם וגם ציץ ויציצו פרח ויוציאובקרבם
 ישראל בני כן יפרחו מים מריח שוממםבארץ
 מריח ועידנים עידן זה בארץ יזקינו אםגם
 יפריחו למים( לכו צמא כל הוי תורה )זהמים
 סידורים כמה בדפוסי ראיתי והנה שנ"ל מהזה

 אין לפימ"ש דהיה טעות  והוא ליהטתשהדפיסו
 לקטנות לן חלילה לפירש"י ואפילו כןהפירוש
 ןועיע כונתם, יודע ומי רבותינונוסחת
 בעל הרב ובסידזר רכ"ו סימן או"חבטוו"ע

 והמגיה([התניא
 ורבא המכריע כדברי הלכה יוחנן א"רשם

 פפא ר' כן אמר בגמ' כב"ה הלכהאמר
 לאישתמוטי' היא ולא בה ומסיימו דרבאמשמיה
 לה ל"ג ז"ל דהרי*ף ונראה דעבד. הואנפשית
 בשם יאמר דר*פ נאמר דהאיך לכאורהוכ"נ
 לאישתמוטי בכדי ממנו שמע שלא דבררבו

 נשמע עכ"ל הוא דבתרא כרבא והלכתאשם י בגמ' ועמ*שנפשיה
 ורבא אביי רעד דקיי"ל דהאמדבריו

 ואילך ורבא ומאביי תלמידיו נגד כרבהלכתא
 אביי אם הפוסקים ונסתפקו כבתראיהלכתא
 רבותיהם נגד זה בכלל הם בעצמםורבא

 כרבא פוסק ז"ל הרי*ף רואה הנךהקודמים
 , יוחנן ר'נגד

 אמרן ולא המטולאים במנעלים יצאואלשם
 לביתא אורחא שבין החילוק השמיטוכד
 היית ושירחב דס*ל היא שא*1 דמשנהונראה
 בבית דוקא הינו ובביתן שבעירו בשוקאפילו
 יצא ואל האמר כיון ונמצא בה לן ליתדירתו
 ! לשוק מביתו כך כשיצא דוקא כוכחוכו'

 יחוור וכו'  מיעזיה מאי פיספס תרייעשב
 וכו' השבת בקידוש רגיל שיהיה בזכותאותו
 שיתן כפשוטו ולא לוה הכניסם מי ידעתילא

 אמרו ברכה של כוס בכל והרי בכוסעינט
 מזה. ביותר קידודן של וכוס עיניו בווסתן

 י שיראנה עד וכו' לקדוחאסור
 רבינו וכתב וכו' דמלבלבי אילנא וחזימרדכי

 כי עד ראה לא אם דהה*דיוסף
 דרכי ולפי עכ"ל כך לברך  שצריך הפירותגדלו

 ונ"ל ניסן. ביומי רק לברך איןהמקובלים
 תשחרת חמה דתקופת ניסן דרכיהם לפידגם
 דלישנא ומלכות בשם לברך שלא להחמיריש

 , כדבריהם דייקאדגמ'
 ביום והטמע נדרים במס' ליב סי'ברא"ש י כליו ונצבאיהרשרש

 וכו' למרחץ שנכנס וביוםהקזה
 עישש. וכו' ספרים במקצת הוגה דבריהםועפיי
 מר לה סבר לא דא*ל הא על בגמ'עמ*ש
 לה גרסינן בהכרח שם פירושי ועפייכריב*ל

 המין אברכת דקאי משמע בגמ' לץסימן י כאןבגמ'
 דאמר הא על ברי*ף עמ*שוכו'

 ס"ל  רהריחף לפענ"ד והוכחתי וכו' תסבודוקא
 ז"ל הרי*ף וכדנקט המוציא אברכתדקאי

 ! ותבין ע"ש המוציא ברבתבלישניה

 ונתן וכו' קפרא דבר ממעשה מוכח ובןשם
 לא בעניי ושנני וכי לברך לאחדרשות

 לברך לאחד רשות דנתן דההוא ההוכחהידעתי
 ג"כ והם תחילה יברך שד"א רק הייטי"ל

 איזה על יודע אם לנסזתו ורצה אח"כיברכו
 ראר' צריבה ראייתו דאפילו ינראה ל"הסימן י בזה וצ"ע בתחילה מברכיןמהן

 אפילו דהנה למשמרת מצייןהנני
 הללז במדינות כעת להסתפק יש תריילדעת
 הגם דם ומן הסוסים עצמות מן סוקירשעשוין
 הסוקיר גיטן  ייקר  טוה כשן שתםששורפין



רעגתעלרמה ע-א מיד דף מבמכיןכיצדכנגיד
 לכתחילה אוכלין א% האיך בדבר מתבטלואי%
 המחקר על  לרוד רעוב ויהא מוצה שוםבלא

 בדברי עמ"ש אדם בני בם ישנות ל*חסימן י היטבבזה
 לששת דאין הקטן דנ"להרי*ף
 1 להתרשת הגמ'משסח

 מליח לפניו הביאו מתניתין ע"א מ"ד דףגמ'
 התוי"ם הגה בתחילה( וכבמשניותתחילה

 הטפל אוכל אם לאפוקי בתחילה מתיבתדקדק
 תה"ד שבעל ובחב עליו לברך שצריךבתחילה
 נ"ל ממשגתי% ראיה הביא ולא כןהורה

 דדוקא די"ל הטפלים. לכל ראיה איןדמשנתי%
 והוא לעצמו ברכה וקובע נם*י שצריךפת
 לדבר נטפל להיות בקלות אינו מאד חשובדבר
 דגם לאהחמועינן המשנה חהחב עדאחר
 לפעמים שנטפל דהגם יחל הוה טפל. פעמיםפת
  כששכל אבל מקודם באכל כשהעיקר דוקאזה
 להפח גדול בזיון הוא מברך ואי% שדםהפת
 קודם כשהאוכלים גם אחרים נטפלים כן ונאיןמה

 פסק תה*ד בעל והנה עליה לברך שא*צלעיקר
 לעיקר קודם כשאכלן הנטפלים בכללברך

 ; ממשנתינו ראיה הביא לאע"כ

 לשום א"צ תה"ד בעל של דהדין עודרנ*ל
 ברכה בלא האדם שיהנה ס"ד וכיראיה

 ימיו אדם הלא אח"כ שיברך מה עלויסמוך
 שהיה ונמצא כרגע יארע מ8 יודע ומיכצל
 התויים עוד ימ"ש . בל"ב העוה"ז מןנהגה

 תיבת מן ראיה התה"ד הביא לאדמש'ה
 רבא צריכה דנה%נתינו ממשנתינובתחילה
 דוקא תימא דלא להורות בתחילהלתיבת

 שהיה כדרך הטפל עם העיקר ביחדכשנאכלין
 דמשנתינו נתירא לח ומרור במצה הללעושה
 פטר הפת על ובירך נישנית במושלםלעיל
 הא וכן הסעודה. בתוך )הבאים הפרפרתאת
 לו נטפלין שהכל משקין מיני כל פוטרדיין
 וזה ישתה וכך משקין שאר שיערב סידוכי
 בן ~מר סברא ויאין ראיה והו יוצלח(וא

 דשמעינן ואע"ג שכתבו ותר"י התוס'מדברי
 איצטריך הפרפרת את פוטר שהפתכבר

 כל ליל הנה טפל. הפת דפעמיםלאשמועינן
 דא"צ לאשסועינן איצטריך הרי הזההטורח
 לפי ג"כ קשה וזה ה~. ככריכת ביחדלאכלן

 תיבת לפרש התויים שרצה הראשוןתפשם
 איצטריך הנה תה"ד. דבעל כהדיןבתחילה
 צריך הטפל הקדים אם לששמועינןמתניתין
 הביאו והפירוש לומר בעיני והקרוב עליולברך
 נטעה דלא היכי כי היינו בתחילה מליחלפנס
 והביאו בסעודה בשסקים דמיירי אדלעילדקא
 ברכה א"צ וע"ז מלוחים דברים האכילהאחר
 שסרו הפת וברכת הסעודה הצטרכותדהוה
 בתחילה מליח לפגיו הביאו המשנה דקריהלזה
 ולזה האכילה אחר לא אכילה בתחילתהיינו
 כי בתחילה תיבת השמיט שהרא"שתמצא

 סמוכות המשניות דאין לטעות א"אבהדא"ש
 הפירוש ולזה כצורתה המשנה הביאהוהגמ'
 לפניו הביאו שבגמ' המשגה לשון ביותרצודק
 משמיע% דהתבא %ד לפרה% ויש תחילהמליח
 מליח רק לגוף מזיק היען דמליח פרחיהאגב

 ביותר צודק הפירוזם ולזה מליחתובתחילת
 עוד ויתבאר המשניות כגירסת בתחילהלשון

 1 אי""בגמ'

 פירות פירש"י שנו גי%סד פירות באוכלגמ'
 עכ"ל הפת מן חשובים כנרת יםארץ

 פירות מן הוא שהמליח כפשוטו דמפרשנדאה
 הם והנה פת. עמהם ואוכל שמלחוםכנרת

 למה ידעתי לא זה ולפירוש הפת מןחשובים
 הביש סתם הל"ל במליח הדין התנאהמציא
 הפירות על מברך ופת גינוסר פירותלפניו
 תו' פירות באוכלי המתרץ לשון לי קשהותו
 כדברי וצ"ל ש% גנוסר בפירות סתםהל"ל
 ואינם ביותר מתוקים גנוסר פיסות וז"לתר"י

 ומהמתיקה כדי הרבה מלח עם אלאנאכלים
 ונמצא פת עם אותם ואוכלים להם יזיקלא

 דכשא~ל שפיר יתכן ובזה ספייה.שהפת
 לאכול הדרך מן אין מלח בלא גינוסרפירזת
 הרבה לאכול האדם כשרוצה אבל פת.עמהם
 המתיקות לו שיזיק חשש יש גינוסרפירות

 והתקנה ורעל אסי ור' אמי מר' אח"כוכדהביש
 ונאוכל וכין במלח מלוחים אותם שיאכללזה
 לבטל כדי פת עמהם לוקח במלחאותם
 באוכלי הגמ' לשון שפיר ויצדק המלחחרישת
 לאפול שרוצים אותן רצ*ל ש% גינוסרפירות
 יצדק זה פירוש ולפי גינוסר פירותהרבה
 מליח לפניו הביחן משנתי% לשון ג"כשפיר



תעלומה ע"א מ"ד דף מברכיוכיצדמגידרעד

 שאינו כזה דבר לפניו הביאו רצ*לתחילה
 דהיינו מקודם מליח כשהוא רק כ"כנאכל
 תחילה למולחם הדרך שמן גינוסרפירות

 שכבר היינו וכו' פירות באוכלי התוס'ולפירוזם
 המתיקות מחמת לבם וחלש גינוסר פירותאכלו
 ולחזק להמתיק מליח לאכול הדרך מןהנה
 עיקר המליח אבל פת המלח עם ואוכלהלב
 ולמה עיקר הפירות הוו א"כ התוס' הקשווהנה
 הפירות אכל שלא ותירצו המליח עליברך
 כוונת ג"כ יתפרש ולפי"ז ע"ש מעמדבאותו
 המליח חואותו תחלה מליח לפניו הביאוהמשנה
 משא"כ מעמד שבאותו להבאות תחילההוא

 שהביאו דהיינו להבאות תחילה אינוכשהמליח
ה במקום המליחלו ח  פוטרין הפירות לו 
 שאכל בשעה דמיירי תירצו ועוד המפיח אתגם

 היה שלא מליח עדיין שם היה לאהפירות
 הביאו לפי"ז ג"כ ויצדק לבו שיחלטיודע
 הוא המליח שהבאת היינו תחילה מליחלפניו
 עליו עליו דעתו היה שיא חדשההתחלה
 לפניו שהביאו היום והן הפירות אכילתבשעת

 לחלוט.  הלב שהתחילמהמת
 וכו' מלח בה שאין סעודה כל  רב  אמרשבן

 לברכת מלח דא"צ נקי הפת אפילורצ"ל
 : מיקרי לא סעודה עכ"זהמוציא

 הנה וכו'. ורמזנים ותאנים ענבים אכל23תני'
 ותאנה וגפן וכו' ארץ הכתוב כסדרהוא

 אכ4 נשנה בירושימי וכן במשניות אבלורמון.

 בקרא דאהבכחן זו לגירסא וי"א ורמוניםענבים
 ומיהו ורמון וגפן ותאנה זרע מקום לאג"כ
 נכתב לא למה לתמוה יש גופיה המקראעל

 מרוים התאנים הצמאון דלרוות וי"לכסדר
 סידור וטעם מרמון יותר וגפן הגפן מןיותר

 . אי"ה להלן יתבארהמשנה
 ותמרים זתימ ג"כ אמר לא למה ליחמיה

 לנו מרמז המשנה המסדר דהתנאי"ל
 רואה דהנך הענין הפסיק ארץ דחכמיםטעמא

 ותמרים בזתים גם הענין "פסיק ארץדדרשינן
 דהתנא וכיון לידרוש ניתן ארץ בכאן גםע"כ
 שלא בכדי והנה הג'. אלו רק לשנות רצהלא

 ארץ כי זה בכלל אינם ותמרים שותיםתאמר
 הזה הפסוק כסדר שנה לא הנה העניןהפסיק
 : וכו' ותאנה זרע מקום לא הפסוק כסדררק

 ספרים ובהרבה שלש מעין אחת ברכהוככ"א
 דגירסת תראה והנ" שלש. מעיןל"ג

 טוב י*י אתה כי הברכה בסיום שלפנינוהגמ'
 הרמב*ם אבל והרא"ש. הרי"ף גירסת וכיהוכו'
 דזה ונ"ל וא' ומטיב טוב אתה כי מסייםאינו
 לא ורא*ש דהרי*ף הגירסאות בחילוףתלוי
 דהמשנה כיון וס"ל שלש מעין במשנהגרסי

 ביבנה תיקנו כבר ואז ר"ג בימינישנית
 הזאת בברכה גם א"כ והמטי"ב הטו"בברכת
 והרמב"ם ארבע מעין ברכה והוה לרמזה.בעינן
 שתיקנו דהגם וס"ל שלש מעין במשנה גורסז"ל

 מדרבנן שהיא כיון עכ"ז והמטיב הטובבברהמ"ז
 שפיר ומיקרי הלזו בברכה לרמזה הצריכולא

 . שלש מעיןברכה
 וכו' עליו מברך מזונו והוא שלק אכלאפילו

 והוא אחריו מברך הגירסאובמשניות
 קיימינק אחרונות דבברכות לכאוראהנכון
 משתבש לא ג"פ עלי"1 דתנא דמאן 1י*להשתא.
 ידע לא אכילתו דבתחילת דהגםלהורות
 דאה כשאכלו ואח"כ למזון. זה לושיספיק
 נתמלא כי עוד לאכול וד"צ נפשו שבעהשכבר

 ! ברכות ג' עלי"ו מברך בזה.כרסו

 ובמשניות שנ"ב מברך לצמאו סיםהשלתה
 דברכת כתבתי כבר אומרהגירסא

 מיוחדת רואינה כ"כ ברכה מיקרי לאשנ"ב
 אמירה. רק נקרא ע"כ מיוחד דבר עלשניתקן
 המים שעל ס*ל מברך בכאן דגרם מאןוהנה

 הענינים שאר ועל ביחוד שהכל ברכתניתקנה
 לגם ס"ל אומר דגרס ומאן לצאת. רקהוא
 . אי"ה יתבאר ועוד מיוחדת ברכה אינהלמים
 לכאורא הענין הפסיק ארץ נמי ור"גגמ,

 ארץ ס"ל לא דילמא ר"ג על מקשהמאי
 ועוד בש"ס כ"פ כזאת וכדאשכהן העניןהפסיק
 באמרו בלשזנו האריך למה להתבונןמהראוי
 לומר ליה סגי ולא הענין הפסיק ארץ נמיור"ג
 נ"ל ע"כ ורבנן מקודם כמ"ש גמליאלורבן
 הענין הפסיק ארץ ס"ל נמי ר"ג דע"כדה*ק
 שהפסיק דרשינן ודבש שמן זית ארץדגם
 אתבחן ולא חדש חשיבות באלו למנותהענין
 לך גם ע"כ ור"ג וז*ש עליה דפליגמאן

 1 והבן הענין הפסיק ארץ לךסבירא



 מיד דף מברכיןכיצדמגיד

 ועל העץ פרי ועל העץ על דעץ אפירישם
 דל"ג נראה רשיי מלשון השדה.תנובת

 רק לאומרו דאין ונראה השדה חטבתועל
 המימונ"י ובספר וכו' העץ על ברנהתוס' י המחיהבע*ל

 . ז"ל הרמב*ם הוא המיימוני ידועוכף
 שאין משמע וכו' מיכל אינהו בדיהתוס'

 אין הקלושה לדעתי וכו' למקשןנראה
 נראה אין בכאן כי קידושין ממס' קושיאכאן

 מבבל חסדא שר' הפכים ב' שיהיהלמקשן
 על ידבר מא"י יוחנן ור' א"י בני עלידבר
 ר' על רק התמוה אין התם מקואופ בבל.בני
 אצלו שהיו לתלמידיו איאמר י"ל לבדויוחנן

 ונ"ל בתוס' עיין מצות לאפוקי גמ'עשב י בעזה*י לדעתי נכון והיא לארץמחוץ
 היו מערבב דבני הגמ' דברימפשט

 כמה מן וכ"נ בסיומם המצות כל עלמברכין
 ברשיי הלשון מאריכות ובת בשנסמקומות
 מלשון דנראה כן מברכין אנו שארןומה

 מרפריך מערבא כבני ס*ל דלא דידןתלמודא
 לא דאנן משמע וכו' דבתר מערבאולבני

 1 נ"ל מערבא כבניס*ל

 ; ברוך בכוונת ועיין שט כרוב שלבקלח

 וכנראה הבנה משוללת זו]שורה
 . )המגיה([ הכא. מחסראשחסורי

 זכונתו ברשיי עיין הנפש את משיב נפשכל
 כשאכלו חיה נפש בו שיש דברכל
 י הנפש את משיב הואכולו
 קרויט. אצלינו לועזין כרוב למזון13או*ב

 לפת בורקים. אצלינו לועזיןהרדין
 . פאסטערנאק מייארין ריבןלועזין

 וכו' לספר אסור שעות ד' קודם ירקהאכל
 האיסור שעות ד' קודם חי ירק לאכולאסרר י מבושל ירקאפילו
 הנה שכר. ערבה סודנ*י לר*פ רבאאטל י דווקא ח"י בירק הוא האוכל האדםעל
 ומאינכם אתם להירות זה בלשוןקרח

 במאי בהזכר רגילין שאתם כ"כ ייןשותיו
 סודני הערוך לפירוש אבל ללפת.תבריגה
 הזה. בלשון קראו למה צ"ע יעי סודבעל
 סוד. יצא יין פנס יק השותה דהיהונראה
 למסור הראוי הוא ביין רגיל  שאיט מיוהנה

רעה תעלךבחה והרא"ש והרי*ףמיה.
 להיות ראוי אתה סודנ"י לו וז*ש סודותלו

 . ביין רגיל אינך כי סודבעל
 דבר. עמא מאי חזי פוק ע"א מיהדף

 שהכל בתחילה לברך נהגו וכברופירש"י
 כל על וחסרונן רבות נפשות בוראולבסוף

 דבתרא לעיל אשי כר' היינו עכ"ל שבראמה
 מה כ" על הברכה בטסח האריך ז"ל רשייהוא

 שבראת מה כל ועל גירסאות דיששברא
 שברא גם וא"ו בלא ע"ל לומר האריךע"כ

 יתבאר ואייה שבראתזלא
 פריך כי רא"כ וכו' טרפון ר' נדיהתוס'

 ליקשיה דמברך פפא מרבלעיל
 דעת פליאה עכ"ל תגש שהוא דר"טממלחיה
 אפילו דמברך פפא לר' לעיל מקופה דהנהממני
 ברכה שטעון יש למתניתין יוקים במאיאמיא
 הוא ור"פ לאחריו ברכה טעון ואיןלפניו
 משא"כ המשנה על לחלוק רשאי ואינואמורא
 על ופליג הוא דתנא קפליא אין טרפוןמר'

 . גליו ונושאיהריצף יהמשנה
 ענבים תאנים אכל הרי"ף. ע"ב ל"הדף

 המשניות. גירסת כ"הורמונים
 עליו מברך להלן וכן וכו' עליהן מברךשם י בגמ'ועמ*ש
 שבגמ' ובמשנה אחריו אחריהןובמשניות

 עוד אבל בגמ' קצת כתבתי וכבר עליואחריהן
 להאריך גורם הזמן ואין כונתם מאיצ"ע

 ,בעטן
 למורי ונראה וכו' תאנים אכל פיסקאתריי

 את שהכוסס ללמוד יש ומכאן וכו'הרב
 את כוסס למעט בא וכו' ר"ג דודאי וכו'החטה
 ברכה אבל וכו' השאר מדין שנתמעטהחטה
 הכרח ידענא לא עכ"ל עליו מברכין ג'מעין
 מעין ברכה שום מר"ג שמענו לא דהרילזה
 לא לרבנן מר"ג אח"כ שמכריחים מה וכןג'.

 ; צ"ע ודבריהם הכרח שוםאדע

 וכיון וכו' בשם לה חותם והירושלמיפיסקא
 נחתום לא שלגו בתלמוד הוזכרשלא

 המוסכם הוא שכך אמת הן עכ"ל מספקבשם
 טעמם לידע אחכה חבל והאחרוניםבראשונים

 רק ובגמ' במשנה מוזכרת בנ"ר ברכתדהרי
 כל מפורש ובירושלמי הנוסח כל מפורשוכאינו



תעלומה ע"א מיה דף שאכלושלשהמגידרעו

 דאין כיון כירושלמי נעשה לא למההשסח
 כח ליעף הנותן בדכת והדי דידו בגמ'חולק
 בגמ' מוזכר ואינו המדדיי עפ"י אומריםאנחנו
 אהוד ובדכת שפסדני בדוך לברכת חשזודבים
 דידן בנידון מכ"ש בגמרא מוזכדים ואינםצג

 מעין הוא אתה ומטיב שב אל ביהריפף י בשם לחתום בירושלמי המוזכרת הברכהבסיום
 בטוענה עמ*ש והמטיב הטובברכת

 תיבות במשנה גודסין 2ואי1 בוסחאותשיש
 כי לא ותו אחת בדכה האכ"א רק שלשהמעין
 לא הרמב*ם אבל ד'. מעין בה ייבאמת
 דסובר וכו' טוב אל כי הברכה בנוסחהביא

 1 וריקא ג' מעיןדק

 ובר המינים משבעת שהוא כל פיסקאתריי
 מתניתין דיבלל קמיל מאי למידקואיכא

 תאנים דוקא סד*א ממתניתין אי נ"ל וכו'היא
 קמיל ולמדים זחים לא אבל ורמוניםענבים
 ! במשנה כתבתי כבד דוקא המשנה הנקטהומת

 שיש הרמב*ם בשם כתב ב' אותבשה*ג
 המחבה בעל המאורע מעיןלהזכיר

 שלא שהעג בעל וכתב העץ ועל הגפן בעלולא
 הוא החילוק אומד ואני החילוק %נודע

 הנה פת. לאכול החיוב אשר וי*טדבשבתות
 שבדכתם וכיוצא לחמניות על סעודתו קבעאם

 עליהם סעודה בקבע המחיה על ולבסוףבמ"מ
 ג"כ דיוצא ובודאי ובדהמ*ז המוציאמבדך
 גם המאורע מעין לשכיר צדיך הנה פתי"ח

 , אינך משש"כ סעודתיה קבעבלא
 1 מ"א סי' כליו ותשאהרא"ש

 הנה עמו. ופת מליח לפניו הביאוהרא*ש
 מבואך כבר בתחילה תיבתהשמיט
 1 בגמ'לעיל

 דאם דתה*ד הדין הביא קכ"ב ס"קבלשה
 צדיך לעיקד קודם הטפל מןאוכל

 והב"י שהכל כ"א מברך שאיש רקלברך
 אפילו והדי ברכתו ישתנה למה ע"זהקווה
 ולי הדאויה ברכה מברכין מכשיעור פחותעל

 הנה מכשיעור דפחות דומה שאינו נראההקטן
 ולמה בפ"ע הוא רק דבד שום אחר נגרראינו

 לברכת נטפל הטפל משא"כ ברכתו.ישתנה
 לבדכה קודם יהנה שלא בכדי רקהעיקד

 י שהכל בברכתדי

 מליח לפניו עיביתי מי מגאסימןרמזרך
 הפת על מברך עיקד הפת ואםוכון

 לזה הוצרך למה ידעתי לא המליח. אתופוטר
 בידך נתבאר וכבר פשוט דבר הוא זהיהדי
 הוצרך שבכאן דק הפדפדת את פסד הפתעל

 אחשבה ע"כ לפעמים טפל פת דגםלהשמיעע
 זהרי שבטוענה בתחילה לשון לבאר באוירביע
 ופת ושח"כ בתחילה מליח לפניו הביאומפרוש
 המליח על מברך עיקד שהמליח נודע אזעמו
 בתחילה המליח הביאו כשלא משא"כ וכו'ושטד
 בגמ' דפדיך והא העיקד הוא הפתמסתמא
 הגם רצ*ל עיקד ומליח טפל דפת איראמי

 החיש דלזה חזינן וקא בתחילה מליחדהביאו
 דעתו דבטלה למיסר היל עכ*ז עיקדהמליח
 דרך והוא געסר פידוח באוכלי תידץע"כ

 1 דעכו בטלה לא ע*כהעולם

 שאכלו שלשה ז'פרק
 בו פירשו דמאי אכל מתני' ע"א מיהדף

 הארץ עם פידוח הניע מאיי ד*אלשון
 והנה לא אם מעדררים אם הם מה מדעלא
 לעתן אל*ף והנה א'. אות בתיבה חסרלפיז
 מא"ש דמיידי זהדמ*ז חכמה ואאלפךלימוד

 י הארץ עם היינו לימוד חסדשהוא
 תדומת קם74 תרומתו שנטלה בדעהרשעי

 עכ"ל. להפריש הלוי שעל שלומעשד
 לאמד מובנים אינם ז"ל רופיי דברילכאורה
 וווט כן ניע בגמ' דבמסקנא משמע סידקיא
 ראשון מעשד בסיפא גם ד~שרא ונ"לתשה.
 ממנו שנטלה ג"כ פידושו תדומתו נטלהשלא

 שניטלה בד"עא לה קרא והנה מעשדתדומת
 משום ואי תדומתו ניטלה לא ובסיפאתרומתו
 העיקר הנה בכרי וזה בשיבולין הקדיםעתה
 מעשד בדיכוא דה*פ צלל ע"כ הספד מןחסר
 שלא תרומנה כל הייע תרומתו שניטלהראשון
 ]שלא[ ובסיפא התורה מן חיוב עוד בונשתייד
 מן חיוב עוד בו שנשתייר תרומתוניטלה

 י והגןהתודה
 עמהם יאכל כמה מזמנין כמה עד בדיהרשתי

 להוציאן ונ"מ בזימון עמהםויתחייב
 מזמניו כמה עי לפדרי א*ח דהנה עכ"לי*ח
 שמחויב הייה כזית עד מהשלווה כ"א יאכלכמה
 בגמ' מתקינן דהרי כזית לאכול מהג'כ"א



תעדו עשב ע"א מ*ו מבש דף שש*שלשרגיד
 לזימון מצטרף בציר אלא טבל לא אחדיאפילו
 אחד על קאי מזמניו כמה עד לפרזן אצאוכן

 כמטבול רק לכוית א"צ דהרי הב' עםשיצטרף
 יאכל כמה עד דואל צ"ל ע"כ בצירעמהם
 1 חובתן ידי האחרים את להוציא ראוישיהיה

 אתי לי*י גדלו דא"ק אסי א"ר מה*מגמ'
 לעיל דכתיב ברהמ*ז על לה ומפרוםוכו'
 כשנהנה היינו וכו' טעמו את בשנותומיניה
 י*י שם כי ההכא אמר אבהו ר' הטעם חושמן

 כשערים מין מיני כתיב מיניה לעיל וכראקרא
 1 שצב עלי וכרביבים והנ"אעלי

 טבל דאכילת וי"ל וכר טבל אכל בדיהתוס'
 ונראה עיי*ש וט' אכילה שמהלא
 הטבל על ברהמ*ז לברך חייב דאיןמדבריהם
 הרשמונים בדברי וצ"ע אסורים שאר עלומהיד

 1 בתויו*טוע'

 דלעיל נהירא ולא וכר רצו אם בדיהתרסן
 קפרא דבר בעובדא מברכין כיצדפ'

 ידעתי לא וכו' לברך לאחד רשות בלקנתן
 האחרים את הוציא האחד שזה כוכחמהיכן
 וגם תחילה. יברך קוהים רשות לו נתןדילמא
 1 תחילה יברך מהמינים איזה על לנסותובא

 הוא התימא מן עכ"ל התם הוו ושניםבאיד
 ובציר שמים שם לאדכורי דבעי כיוןגמי י קפרא ובר תלמידים ב' היוהרי
 הדבר עכ"ל ארעף אזרח לאומעשרה

 למיסר היל אדעא אורח לאו ע"ז לומרמתמיה.
 דאין דהא ונראה וכיוצנו רופאי אינו אואסור

 נפקא מעשרה בפחות שבקדרתה דבראומרים
 לעדה מתי עד הארץ את לתור מההולכיםלן
 ומירה. היא עדה נשמע וכלב יהוידע יצאווכו'
 צחות דרך אמר ש"ש הזכרת בכאן גםהנה

 מדרך זה אין ארעא 94רח לאו מקמירהבבציר
 את להצר ההולכים דרך זה אין רצ*להארץ

 1 עשרה בוהיוהארץ

 דעבד הוא הדין משורת לפנים בדגהר,2"י
 בנו דהרי בזה בעי עכ"ללאהשובי

 דרב פירוט ע"כ בכבודו חייב היה ולאדוה
 להר14ת בנו את להחשיב דוצה שהיה עשהפפא

 1 דבהי בשביל שמפסיקין גדולשהוא

 ושאר וכון ירחילים בבתה הא בדווחרשעי
 כונתו וכך בבריתא דקתני ברכותיוכל

 העוגא הברייתות בשתי דגרם לדעתימבוארת
 נקוד כל באחת רק ברכותיו כל אחראמן

 1 למבין מאד נכת והוא בקמץ כל ובאחתבחולם

 וכר לה סבר לא גדיה תוס' ע"א מץדף
 יוחנן דר' לישני תרי הני לישב ישמיהו

 גירסא שהיתה אצלי והסכון במהרש"א עייןוכו'
 ליה קרא שקי חריך קטינא מתפח איגמי י התוס' לפניאחרת

 1 עקתיה בעידן זכותו להזכיר הזהבשם

 עבד איתפח לרבע סבא יוכה עבידנאשם
 ע"ע קיבל הנה רבנן לכולהוסעודתא

  סעודתא עבד והנה לרבנן. טוב יוםלעשות
 בה מסובין  שת*ח מסעודה הנהנה כלדהנה
 יראה יו"ט כמו ההוה השכינה מזיו נהנהכאילו
 יש ממילא וכו' האיון פמ את וכורךכל

 אין בה מסובין שת*ח בסעודה מזהלהשתמע
 קביעות לענין לדינא נ"מ וגם תחינהלומר
 פטר המזון שלפני היין על כשבירך הייןעל

 1 כיו"ט דהוהוכר

 והח"כ לרבנן. סבא יומא עבידנא אמרוהנה
 צדיקים כי רבנן לכולתי  סעודתאעבד

 1 הרבה ועושים מעטאומרים

 דהנה לחיים בישראל וכר יגדור הוא גמ'ע"ב
 מבני או וכו' המשפחה מבניאחד
 מתפללים הנה וכו'. כל תדאג וכרהחבורה
 נולד כגון לחיים ישראל לכל וכר אתיגדור
 וכיוצא והחבורה המסופחה כל נתרפאה זכרבן

 1 טובסי'

 ישראלים היינו וכו' סעודה בצרכי פרסאישם
 על דקתי אמרת דאי פרס בארץהדרים

 האיך עלייהו למישאל שייך האיך פרסייםגוים
 1 נ"ל האחרונים. ראשונים במיםנההגין

 במחוג להג דמחוי פרסאי גואני ליהלסמר
 דבקיאי אמר למה א"כ קשחלכאורא

 פרסאי גואני הלא מרבנן טפי סעודהבצרכי
 למיעבד דמי דשפיר היק ח2מא במחוגדמחוי
 מהגדול למעלה השני שישב לדידן גםהכי
 במחוג יחוה לאיו2תעוי הגדול איצטריךואי
 יקדים שמא בסעודה משיחיו אין זה בלאכי

 1 נפלוכד.

 לספר בא ואם י שהם ובזמן בדנהרשעי
 ואל שיזקוף והא טוב לו והצניעם



תעלהצה וע"ב ע"א מעז דף שאכלושלשהמגידרעה

 עכ"ל. ממנו קטן לפני לו השני אתישפיל
 סמוך לו השני יהיה לא למה ליתמוה

 לומר ונראה ממני. למטה והשלישילמרגלותיו
 הקטן עם הגדול מדבר הריבורים עיקרדודאי

 ואינו רבר איזה לו להושיט רהיינושבבולם
 השלישי ניתן ע"כ ממנו הגרול אתמטריח
 הב' עם לספר שיצטרך כשיארע רק לובסמוך

 : שיזקוף לו טובע"כ
 שציערו הטעם נ"ל ה' אצל שמגיע עדגמ'

 שוהה ד' נטילת כדי דשיעורחכמים
 נך בין פנוי ישב ולא הידים בנגיבתהמברך

 .וכך
 כשיצאו וי"ל וכו' מכבדין אין בד"התרס'

 ע"ז קשה ולכאורא וכף כאחדלדרך
 אין להלן יוחנן דדיממימרא

 מכבדיי
 אלא

 מפתח ביחד כשיוצאיז י"ל למזוזה הראויבפתח
 דגים. וסימנך וכו' בדרכים לא למזוזההראוי
 וכר המסובין אין ד"ה תוס' ע"א מ"זדף

 שבצע הפת מן ולבצוע להקדיםהיינו
 קפידא אין חלקו לכ"א שנתן אחר אבלהמברך
 רשאי שיהיה בעיני לפלא לכאורא הואעכ"ל
 פרוסתו לכ"א מקודם לחלק ובצע שבירךהבוצע
 הפסק והוא המוציא פרוסת הוא שיטעוםקודם

 : לאכילה בדכה ביןגדול
 אם ומיהו מברך גדול והלכתא בד"התוס'

 שפיר לברך לקטן רשות נותןהגדול
 ידך משי קום לרב רבי ליה דאמרכדאשכחן

 אתה פחת*י בר ר"ח א"ל דמש"ה עמש"לוכו'
 והבן רשות רבי לך נזמן ולכך גדוליםבל
 לא שהגדול מזה ללמוד יש כן האמתואם
 בן הוא הקטן כשעכ"פ רק לקטן רשותיתן

 הזה החילוק מצאתי לא כי בזה וצ"עגדולים
 והאידנא כאחרים הלכה אראה בדעה תוס'עשב

 באפשר ונטל זכו' מדקדקים אנואין
 דשמע אחרינא הלישנא על סומכיםדאנן

 כמעט והאידנא וכו'. דרבנן מפומאשמעתתא
 הש"ע מן הלכות כמה ידע שלא אחד גםאין

 הלכות בכמה קטנים חיבורים יש וגםופוסקים
 : אשכנז ובלעסןבלה"ק

 איידי פשיטא מכוית פחות שאכל והשמש3מ'
 פשיטותיה מאי לכאורא וכו' רישאדתנא

 עמהם טובל לא מאפילו עברינן לעילדהרי

 מיה דף )ועמש"ל עמהם מצטרף בציראלא
 דכתב וכו' מבמנין כמה ער ר"ה ברש"יע"א
 כזית( בעינן י"ח אחרים להוציא דוקארש"י
 ברייתא תנא דקא דכיון פריך קא דרכיונראה
 וגהצני פשיטא ופרכינן כזית שאכלוהשמש
 קבע יש רבכזית קמ"ל קבע לא שמשמ"ד
 מכזית דבפחות ירעינן ממילא לשמשאפילו
 כן. דהלכה י"ל ולפיז נ"ל. לשמש. קביעותאין

 מצטרף בציר רק טבל אפילו אחרדבאדם
 . כזית בעי השמשאבל

 הרב וכו' בעריסה המוטל קטן יוסיאקר
 בהגהותיו הגיה ז"ל מהרי"בהגאון

 יוסי ר' )על ע4ב ד' דף לעיל הגיה וכן אסי.ר'
 מהמשכיל נעלם לא וטעמו אסי( ר' או יוסףר'

 הקודמים התנאים מן יוסי דר' לומר שייךדאיך
 הדורות מן דהוא ריב"ל דברי על קאייהיה

 אחת פעם רק במשנה נזכר ולאהאחרונים
 יוחנו דר' פלוגתיה בר והוא הכהוניותבסוף
 היה דבכאן ונ"ל אסי ר' בכאן ברש"יוכ"ה
 ל,סיטתיה ואזיל אהבי. ר' לגרוס יותרנכון
 אחד ויצא ויאכלו ג' ע"ב מ"ה דף לעילדהנה
 עליו ומזמנין )מרחוק( לו קוראין לשוקמהן
 בעוצרה אבל בג' אלא אמרן לא זוטרא מראמר
 כוותיה הלכתא אה"צ בגמ' )וקבעו דנייתיעד

 מקרירה בבציר ש"ש לאדכורי דבעידכיון
 אדרבא אח"י ר' לה מתקיף ארעא( אורחלאו

 שנים כעשרה נראין תשעה מסתבראאיפכא
 ר' דלסברת רואה הנך כשלשה נראיןאין

 לג' מהצירוף לעשרה הצירוף קיל יותראיסי
 הכנסת לבית אדם ישכים לעולםיאריב*ל י בהיפך הוא זוטרא למרמשא"כ

 עשרה עם וימנה שיזכהכדי
 עליו קיבל אחריו באין מאה שאפילוהראשונים

 נותניו אימא אלא ס"ד כולם שכר כולםשכר
 מלתא הנהו בי כל עכ"ל כולם כנגד שכרלו
 קיבל אמר ריב"ל הרי בפרקא רבנן דרשיקא
 בית כונת דהנה לך ואומר כולם שכרעליו

 מלנות השכינה קומת שיעור הואהכנסת
 )בג" ההיין במילוי הוי' פעמים עשרהשמים
 אלקנה ומאמר הכתוב )בסוד שכיר בגי'ב"ן(
 והוא בנים( מעשרה לך טוב אנכי הלאלחנה
 הרמוז והיא כוללים עשרה עם כנסתבגימ'



רעשתעלומה מ"ח. י מ"ז דף שאכלושלשהמגיד
 כולם עם שכד היינו כולם שכד ריב*לבדבהי
 לדעתי והנה כנסת. בגימ' שיהוא כולליהםהיינו

 כוללים עשרה כנסת בתיבת יש זהלבעבור
 בנים י' בגי' שהוא שכר תיבת מןיותר

 כוללים המה הראשונים בנים דעשרהלהורות
 שרמז זה והנה אחריהם הבאיםאת

 שיזכה כדי הכנסת לבית אדם ישכיםבאמרו ריבתי
 אמר לא )הנה ההאכסונים קמירה עםוימנה
 וימנה אמר רק הדאהבונים מעשרה שיהיהכדי
 י' כנסת בתיבת שיש ומספר המנין עלרמז

 שמרומזין בנים עשרה על יותרכוללים
 הבאין אעם כוללים שהם להורות שכרבתיבת
 הבאים שכר כל וכוללים מקבלים והמהאחריהם
 אדבר תולע האחרים מושפעים ומהםאחריהם
 שהמה וכיון למקום ממקום נעתק אינודוחני
 שהאחרים הגם אחריהם הבאים שכר כללוקחים
 שכר נשאר בידיהם גם עכ"ז ומקבליםבאים
 רושם(. שעשתה עד שכינה זזה לא בסודכלם.
 קיבל סובר והיה דבריו הבין לא המקווהוהנה
 שכר יקבלו לא האחדים ושוב כולם שכרעליו
 ס"ד כולם שכד הקשה ע"כ לומר א"אוזו;
 כנגד שכר לו נותנין הכונה לו השיבוהגה
 בתיבת כוללים המה בנים הקיערה כיסלם
 ; לנפשך מעדנים ותתן והתבונה ביןכנסת

 הפסוק לפריס יש האלה הדברים פי%
 לעתים בינה יודעי יע~וסכרומבני

 הפסוק זה נכתב וכו' ישראל יורטה מהלדעת
 לשכינה מרכבה שהוא דוד אתכשהמליכו
 בש הנה כנסת מנין טללים העשרהועם  שיי מנין בנים עשרה קומתה שיעורמלכות
 יש בשמם מרומז הנה להמליכו. יששכרבני
 בגי' ג"כ עתים לעתים,  בינה יודעי המה והןשכר
 )ומרומז המלכות קומת שיעור בנים עיטרהשכר
 יש מלכות לאחרונה ה' היית בינה בתיבתג"כ
 שהמה והנה בינה( צירוף הוא ב"ן. יןבה(
 והעובה העת כשהגיע והנה לעתים. בינהידעו
 להיות הקדימו הנה למלכות מרכבה דודמלוכת
 שכר שיקב% בנים עשרה הממשתיםמעשרה
 לעתים בינה יודעי יעהסכר ומבני וזמשמלם
 להטת ועידן בכ"ז ישראל יקירה מהלדעת
 הם והנה הכנסת בבית הראשוניםמעשרה
 מאתיים ראשיהם ויש מאתיים ביתרהקרימו

 כולם שכר קיבלו הם כי פיהם עלהשחיהם
 . לאחריםוהשפיעו

 ד"נ איל מצטרפים וארזן תשעה הרנאא"ר
 ר' אמר אלא הוא גבראוארון

 עכ"ל מצטרפין כעשרה ונראין תשעההונא
 למאמד יש שייכות מאי ישתומם משכילכל

 לגמרי הלא הראשון המאמר עם ר"ה שלהשני
 אחדת הלכה ואמד הראשון ממאמר בוחזר
 כמו שהם תשעה היינו וארון תשעה דה"קונ"ל
 היתה הנה קומתו וחצי אמה שהיההארון
 סביב זהב הזר בעבוד דק טפחים ט'קומתו
 הכונה כ"ה טפחים עשרה קומתו נדאההיה

 מצטדפין. כעשרה נראיןתשעה
 ר"נ א"ל מצטרפין חרבת שנים אמיא"ר

 שני אמי א"ר אלא הוא גבראושבת
 עכ"ל מצטרפין בהלכה זא"ז המחדדיםת"ח
 שנים הכונה ג"כ תתפרש אבל כנ"ל ג"כקשה
 ת"ח כי שבת הם השנים ואותן רצ"לושבת.
 בזוהר. וכמבואר מלאכה בני שאינם שבתנקרא
 מחוי קנוסת ור' אנא כגון חסדא ר'מחדי

 בס"א אמרו ור"ח אנא כגוןריש
 ממתנייתא מרתת הוה ד"ח ס"ז[]עירובין
 דר"ח מפלפוליה מדחת הוה ורישדרוש
 אבח בר דר"ח ברי' אבא א"ר ע"א מ"חדף

 א"ר דהכי וכו' דעבד ב"ש שמעון ר"יאמר
 מהרי*ב הגאון הרב הנה וכו' אר"י אבא ברחייא

 הראשונים יוחנן ר' אמר תיבות מחקבהגהותיו
 ר"ח אמר דהכי אח"כ אמד דהאיך עמוובדין
 ראיה יוחנן ר' ויביא יוחנן א"ר אבאבר

 איל ע"א ה' דף לעיל והנה אדידיהמדידיה
 אמר הכי אבא בד חייב דר' בדיה אבאר'
 הרב הנה וכו'. יוחנן א"ר אבא בר חייאר'

 אבא א"ר הכי לגרוס דיש שם קאמרהנ"ל
 אבא ר' יאמר דהאיך טעמו ונראה יוחנןא"ר
 הכי קאמר ולא חייא ד' אביו חייא ר'על
 לגרוס יש בכאן גם ~פי*ז מאר"י. אבאאמר

 1 נ"ל אר"י, אבא ד" אמרהכי

 כזית שיאכל עד המתחיל בדיבוררוטרי
 מפיק מיהא דגן כזית אכל ומכידגן

 ובה*ג ~ו' הוא דרבנן שיעורא ד% דכזיתחע*ג
 דצותיה כביצה או כזית אינהו לאכלו דוקאפסק
 דהא להעמידה הש"א מפיק לא ושבעו אכללאבל



תרעומה הדב ע"א מ"ח דף שאכלושלשהמגידרפ

 עכ"ל חנף ואפקינהו ושבעו אכלו וחבריויפי
 לתרץ יש הקלחנה ולדעתי בתוספת.וכש
 בר דר"ח קבלה( דברי )שדבריו בה"בדברי
 הוא לגרמים ב"ש שמעון קאמר רבותאאבא
 שפן בשום מוציא אינ, הכוס דבשתייתיעביד
 לגרמיה לשון זז*ש מדרבנן רק מחויביםאפילו
 4אן אפילו להוציא יכול היה שלא דעבדהוא

 מדרבנן רק מחייבת ההיא סברא שישהמלכה
 הרבים את מוציא איש לעולם טחנן ר'יאמר
 תיבת מדקאמר דגן כזית שיאכל עדי*ח

 מדרבנן רק מחויבים אינם אפילו רצ"ללעולם
 חלילה והנה נשים. או כזית רק אכלו שלאכגת
 באתי רק ותוס' רוציי דברי על לחלוקלי

 י בה*ג לדברי פניםלהראות
 איך בעיני תימא יש בה*ג לסברתוהנה

 )ויצא שבת תפלת התפלל שכברהאיש
 השבת( יום את זכור דאורייתא המ"עי"ח
 לא )והיא היום בקידוש האשה אתטציא

 מדרבנז אלא מחויב אינו כבר הוא הדיהתפללה(
 עס*י ותירצתי מדאורייתא ?דיין מחויבתוהיא
 המצוה אם לחקור דיש בפתיחתו הפרמ*גמ"ש

 והזיל קל באופן היא ההורה מןהמחויבת
 עשה אחד אם יתירק בחומרא לעשותההוסיפו

 תורה של המצוה י"ח יצא אם הקל באופןרק
 לאפקועי די*ל ביד כח דיש נאמר אועכ"פ
 הוכחתי בעניי ואני כלל עשה כלא ודוהעשיתו
 ~פי*ז אצ*מ דברות מכמה כלל ומצה כלאדהוה
 לא האיש שגם בה*ג לדעת גם בא לנויונח
 עד דחזרההא המצוה חובת גם עדייןיצא

 לעיין ודוק. דעאל כתיקון הכוס עלשיקדש
 ל"א מרע פקודך דרך בספה*ק רבנומש"כ
 הנדפס דאורייתא תסכין ובקונטרס הדבור,חלק
 דמהרמב*ן ודע )המגיות[ נחמדים. דבריםבספר

 וכביצה יכזית דס*ל מבואר נרזותבמלחיצת
 ודעי רעם שדרשו דמה דאורייתא מחויבהוה

 מצאתי ולא גמורה דרשא הוה ושבעתמהיכלת
 , יראים בספר ממיץ הרוא רק בזה חברלו

 נמי לעיל דהרי וכר תשש" בדיהתוס'
 מבעשרה שלשה בצירוף טפימחמרינן

 ע4ב מאה בדף דהרי בעיני תירא וישעכ"ל
 בעשרה טפי דמחמיר סטרא כמרפסקינן

 1מבשלשה

 כוס חשתה ירק עלה אכל הלכהא גמ'עשב
 קמול ורבותא קתני או או מצטרףיץ
 ובשחרית כגרוגרת כ"כ כיצוב שאינו ירקאפילו
 עמו לספר דאסור כ"כ אכילה מיקריאיש

 כוס שתה גם בציר. וכטיבול מצטרףאעפעף
 לומר להצטרף יכול אעפעף אכילה אינההנה

 י מנצלו שאכלנוברוך
 הזן ברכת לישראל תיקן משה נחמן אידגמי

 וכו' תיקן יהושע מן להם שירדבשעה
 נחמן שר' לומר אקא ודאי הנה וכו' ושלמהדוד

 הג' כל שברהמ*ז וברייתות המשניות עליחלוק
 קושיא אין מונה מן והנה התורה. מן הםברכות
 בי"ו הטן להם שירד בשעה תיקן שהואכיון
 לא שעדיץ תורה מתן קודם היה זה הנהיריר
 זי"ל קשיא. ושלמה ואיד יהושע מן אבלנצטוו
 התורה מן הם ברכות הג' שכל דהגםדרצ*ל
 ומשה שירצה מסח באיזה לומר כ"א יכולעכ"ז

 וטופס המסח תיקנו חולמה ודודויהושע
 שלא השב וכו תיקנוה ביבנה והמטיבהטוב יהברכות

 זדי בפ' וכון, שניתש והמטיבהסריחו
 וכו' ואקברה וכו'  נימעני לו אתה אםאך

 שזה חנף טיבו לי עביר את אם ברםמתרגמינן
 יתפלל זאת ועל טוב נקרא תן' מקום לושיתן
 אינו טיבו לי עבים והנה מצוא לעת חסידכל

 להורות שבע"פ בתורה נמסר רק במקראמבואר
 תורה מדרבנן הוא והמטיב הטובדברכת

 החיים הנה זכי ושמסיב "סדיחז שלחהטוב ישבטיפ
 שלח לדידיה הטוב המברכיםהם
 והמטיב הריח לו הגיע המא הנפטריםהסריחו
 זה דשכבי, יקרא תשא וכו' שניתנולאחריני

 השכלת שטומר התורה מן לכרהמ*ז מניןת"ר י לי שנראהמה
 על שההן הזן ברכת זו וברכתושבעת

 תיבת כונת שורש נודע וגם הממןשביעת
 יחדן במילוי הף' החסד שם הוא ע"בשב*ע

 יודין במילוי אלקים בגי' ש' ע*ב' חסדבג"
 את הזן הזן. ברכת מסח והוא ברחמיםבגי'
 השכלת וזהו וברחמים. ובחסד חנף כדוהעדם
 אפקיך י*י את הזן. ברכת % וברכתחשבעת

 וצירוף איבזר על מורה את הדמון ברכתזו



רפאתעלומה עשב 5*8 דף ששה*שלשחמגיד
 ברכת וואו תברכו. ביחד מחובריםכשתהיו
 הזימון ברכת דנרמז ווש8 אלקינו נברךהזימון
 דברכת ששת כר' הלכה להורות הזן ברכתאחר
 המפסיק והיחיד הזן פוף עד אווכחהזימון
 צריך עליו ומזמנין לו שקוראכן מי וכןלשנים
 6*1 בדף לעיל והנוספת הי סוף עדלהמתין
 ושבעת השכלת בהיפך גרסי היכן עד בדיהע"א

 סתם וברכת לפרש יין הזימון ברכת זווברכת
 הוא הזימון ברכת כי השם הזכרת בלאאפיר
 אלקיך יעי את השם הזכרת בלא אפילובג'
 1 ומלכות השם בהזכרת דוקא % הזן ברכתזו

 הטוב מדת והמטיב הטוב יי לו אואשר
 הוא צדיק יסוד טוב כי צדיקאמרו
 מד"א רצ*ל וכו' וברך אל ובירך תקריאל יהטחן
 העיר כבואכם חומר הוא הרי א"צ חומרר*3 י בקמץ וברך ביה קרי ביועדנכתב

 שטעון למדך רשיי ופירש הזבח יברך הואכי
 אקב*ו אומר הוא הזנח על אכילה לפניברכה
 עכ"ל תאכל והבשר צוט והיכן הזבח אתלאכל
 ולומד ראיה מייתי האיך ממני דעתפליאה
 המצוה ברכת פצי המצות מברכת הנהניןברכת
 שסח וכהביא ז"ל רשיי על יקוצה וביותרהיא

 דבדיו אריכת לפי כי צונו והיכן גםהברכה
 רשיי וראיתי והצצתי ביותר הקושיאתגדל
 כן ואחר הזבח יברך הוא כי הדיבור צייןז"ל

 אכילה. לפני ברכה שטעון למדך הקרואיםיאכלו
 צורד ללא יצין הקרואים השכת בן ואחרהנה
 ונ"ל ו'. בלח ונכתב בצאנו כן ואחר צייןוגם
 מלכתיב דד*נ טעמא לדייק רשני כונתרזה
 לא להקרתכם משמע הקרתכם יאכלו כןאחר
 גם ויצאו הוא שיברך עד לאכול רשאיםהיו
 להורות החיבור ו' הוסיף )ולכך גברכחצהם

 פסחים בגמ' והצה לברברה מחובריםשמלם
 פליגי כי משסע דלהבא לקפ כ*ע )חמץ(בלבער
 להבא ומנס משמע מעיקרא מיס ביעורבעל
 השחיטה על אקב*ו ברוך מיתיבי וכףמשמע
 נימא היכא נמי התם סהצמע( להבא)אלמא
 )ר?*ל תשחיט אוהו דלאו מגיא לאלשחוט
 לשחוט דוקא עליו מהשלת המצוה איןהלא
 הבעלים וקדשים פסה אירשתי נמי הכיחיו למימי חיטא משר וקדשים פסח הבהמה(זאת

 היש ה"נ חין וכד6תרצינן דשהט וסמךנצטוו
 וכשהאחרים לשחוט מברכין נצטטכשהבעלים
 והנה השחיטה. על מברכין בשבילםשוחטין
 סגי וש שלהם הזבח אין הקרקרם אלובכאן
 הבעלים על רק מוטל החיוב הרי אכלידלא
 שוכלים כשהבעלים א.כ תאכל והבשרויכתיב
 מברכין אין אוכלין וכשהאחרים לאכולמברכין
 במטמא עליהם מוטלת המצוה דגרןכלל

 ברכה געי עכ"פ שוחט כשאחר גםבשחיטה
 איט באכילה סהצח*כ הבשר אתדמכשיר
 על רק עליו מוטל החיוב ואזן כללמכשיר
 הבעלים רק בברכה מחויבים איטהבעלים
 שמואב כי עד הקרואים יאכלו לא למההש"כ
 מזה שיפטרו כדי הסתיט ע"ב הזבחיברך
 ברמת לברך צריכים היו דיכ*פ הנהניןלברכת
 שבירך ושבח ברכת ע"י נפטרין והיוהנהנין

 הנה הן דבדניות שהנשים לפי למה כךוכל י יבחר והבוחר נ"ל כןשמואל,
 זה הנה בכאן זה ישמיענולמה

 שלמון. מלך דבה לישראל המלוכה ראשיתהיה
 בעולם ירדו שיחה קבין עשרה תתבונןוהנה
 נוק' בבת" הם הנשים כל וכו' נשים נטלוט'

 שבמדת ידעת וכבד בזהר כמבואר מלכותשהיא
 וט' עצמית היא עסיינית נקודה רקמדות
 ע"ב היספת בסוד לעולם באים הםהאחרים

 נשים נטלו מלך( ידבר דיבור חלקיםט'
 דבר על לשאול לרמז והנה הן.ודברניות
 להורות דברניות הנשים לסימן אירעהמללכה

 י שלטון מלך דבר עללו
 ג"כ והוא חשול של ביופיו להסתכלכלי

 ביופם להסתכל שתאבים כיוןלסימן
 לו יהיה וכד בחבירתה נוגעת סדותשאין י עינך תחזינה ביופיו מלך ע"ד מלוכה סימןמורה

 ישתדל לא דוד של זמנו כשיגיעלסימן
 חי על קשו ישמעאל א"ר מנין התורהברכת י בידו המלוכהשתשאר
 נגד הוא בק"ו נלמד וכו' מברךשעה

 התף*ט כמ"ש הוא היום כל אל חסד אלמדת
 ששו אלקינו נברך המזון על מברכיןשע"ב
 בראבו שהיא כיון אותט שיזון נותן ג"כהדין

 הגמור החסד מצד היא התורה מהש"כלכבודו
 י הו*י' את ברכואומרים



תעלומה מ"ט. י מ"ח דף שאכלושלשהמגידרפב

 משום אומד ישמעאל ר' של תלמידו ב"נר"ה
 אומר ד"א הרי צריך אינו ישמעאלר'

 הוא ולהלן לך נתן אשר הטובה הארץעל
 %י והתורה האבן לוחות את לך ואתנהאומר
 והטעם רחום מדת נגד הוא בג"ש נלמדא"כ
 והנה יתיש. רחמנותו מצד הוא שהתורהכנ"ל
 אמר ואחנק בק"ו למד בעצמו ישמעאלר'
 כמו )הוה ג"ש ג"כ יש כי לק"ו צריךאינו
 מלתא ק"ו מדת הוא כן כי מפורש(קרא

 כן מצינו ולא קרא לה וכתב טרח בק"ודאתיא
 ואמרנו ק"ו במדת רק וכו' שהתורה המדותבכל
 מדת רק מחייבם השכל אין המדות דבלהטעם
 למעלה היא שהתורה ולהורות שכלי הואק"ו
 איסור כגון השכליות המצות ואפילו השכלמן
 האדם מחויב וניפיף ורציחה וגניבהגזל

 הבן השכר מצד לא התורה מצדבשמירתן
 בק"ו דאתיא מלתא הנה ע"ז ולהורותהרבד
 בברכת גם הנה קרא לה וכתב טרח שכלישהוא
 . ג"ש קרא לה וכתב טרח ק"ו דה? הגםהתורה
 וג"ש ק"ו התורה ברכת יאמירת לד ישההנה

 התזרה פדה )בגי' דחתם איל מדתנגד
 דמנצפ*ך פ"ר והדינים הגבורות כלממתקת
 לכ"א א' בהוספת ומתמתקים כידוע ניוה"פ

 ויאר ז"ן( )בגי' הוי' א"ל שהוא ז"ןויתהוה
 ומתמתקים פריה פ"ר מן מתהווה וא"כלנ"ו

 )חסד( איל והרחמים החסד שמות ע"יהדינים
 )בגי' רחום א"ל מדות ב' הוא )רחמים(הו*י'
 חקת זאת פדיה בפי נרמיז הנהפר"ה(
 ברכה( התורה )על לאמר י"י צוה אשרהתורה
 ק"ו מן נלמדת הנה כי וכו'. פרה אליךויקחו
 פרה בגי' רחום א"ל לעורר וסגולתםוג"ש

 והרחמים החסדים ולעורר הדינים כללהמתיק
 ולנביאים לחכמים נגואל זה דברוזו?ארז"ל
 הקב"ה שפירשו עד פירשוהו ולאולמה"ש
 ברכו שלא על וכו' הארץ אבדה מה ע4בעצמו
 וג"ש ק"ו לומדים היו דאם תחלהבתורה
 א"ל מדות מעוררים היו הנה התורה עללברך
 וזה כנ"ל הדינים כל ממתיקים והיורחו"ם
 ב"ב עולם גרילת לגאלינו  בתורה לנוהמובטח
 שהוא מה )היינו בקולו ושמעת י"א עדושבת
 תחילה( בתורה ברכו שלא על פירשבעצית

 י וכו' י"א רחום א"לכי

 מדה והתודה טובה מדה ביןנדיהרשעי
 וידחה במהרש"א עיין עכ"ל היאטובה

 חוט אם לו הוקשה ז"ל רשיי והנה רש"ידברי
 דברי בין ד*מ דברי את הכניס למהכפשוטו

 מלימוד המדברים ב"ב ר"י לדברי ישמעאלר'
 על ג"כ ר"מ דברי מפרש ע"כ התורהברכת
 הדברים תמוהים משם מכל אבל התורהברכת

 דתתקבל: מלתא דאימא רעוא ויהא עיוןוצריכים

 חמדה ארץ אמד שלא כל חומר ר*אתניא
 ע"י שמתרחבת היינו ורחבה וכו'טובה

 היושבים ישראל שמתרבים מה כליושביה
 ארץ כי וכו' ובהיפוך מתרחבת היא כןעליה
 אהגר אל הפסוק פירשנו ובזה בה כתיבצבי
 מקרא ברשיי עיין יהיה לו הגורל שמה לויצא
 וכו' יצא אהגר מקום אל דהל"ל הואקצר

 בנמצא שאיש חסר המקום דהנה בזהואמרנו
 עד הישראלי האיש לחותו הגורל יציאתקודם
 אותו ויצא נולד יהיה לו הנה הגורל. לושיצא
 הפסוק וז*פ הגילוי. אל ההעלם מןהמקום
 אהמר הטובה הארץ על אלקיך יעי אתוברכת
 מחדש הארץ את נתן הש"י כי דייקא לךנתן

 כל ע"כ מישראל פרטי איש לכל ועידןבכ"י
 י*ח יצא לא ורחבה טובה ארץ אמר שלאמי

 ]ראה : לך נתן אהגר וכו' וברכת כתיבדהרי
 אר[ ש דצה מטות פ' דכלהאגרא

 וכאינו וכל זכר אומר אבא ר' ע"א מ"טדף
 בית ומלכות וכו' ותורה בריתאצמר

 ציין מהרי*ב הרב עכ"ל י"ח יצא לא וכו'דור
 תנא שהוא אבא רבי הערוך בשםבהגהותיו
 כן לותר א"א בכאן ולדעתי רב הואדברייתא
 אמר לא רב אמר חננאל ר' אמר לקמןדהרי

 ; יצא ומשות ותורהברית

 בעוה"ר כי ישראל מושיע אף אימאאלא
 בגין אין ח"ו תשועה שאיןבימן
 לגבי נפחיה מנולה כי לה כראויבירושלים
  לבעת י*י ירושלים  בונה  הוא שלם ומקראשבאי

 : יכנס ישראל נדחי אשר(ובזמן

 שדומין בשתים חותמיו אין בד"הרשיי
 נראה עכ"ל וכר חבילות מצותלעושיו

 בגירסתו זה  היה ראם בגמ' להלן זהדל*ג
 1 בגמ' להל:  כדאמרינןהל"ל



רפגתעלומה ע"א מ"ט דף שאכלושלשהמגיד
 ברכת אלא כאן אין וכו' מ% חוץ בדיהרשש

 השבת שמקדש להקב*ה שמברךמקדחן
 ירושלים ובונה ישראל מושיע אבלוהזמנים

 מברך זה גם הרי מובן אינו לכאורה עכ"לוכו'
 ירושלים ובונה ישדאל את שמושיעלהקב*ה
 להש"י משבח רואינו התם יראני רצ*לאבל
 לקידוש ומדכן הראוי את שמקדש אחד שבחרק

 ישראל מושיע משא"כ והזמנים שבתדהיינו
 לא ולפי*ז שבחים. ב' הם ירושליםובונה
 לומנים  רקרשינהו ישראל לומר ג"כנצטרך
 אלא למימר וה"ל מילתא חדא קידושרק

 היום קדושת משא"כ מלתא חדא הימיםקדהצת
 בם' המבואר כענין נינהו מילי תריוהנפש
 בפני ענין כ"א נפש ושנה עולם מעניןיצירה

 י והבןעצמו
 תורה ולא ברית לא אמרי דלא ואמאיגמ'

 וכו' רב אמר כדר"ח וכו' מלכותולא
 הנה עכ"ל. יצא ומלכות ותורה ברית אמרלא

 למימר שצריכין ידע חסדא ר' עכ"פיקשה
 אמר חננאל מדר' ידע רק ומלכות ותורהברית
 מפני הוא אעפי"כ יצא בדיעבד אמר כשלארב
 שאמר מה לי קשה ועוד לכתחילה אמר לאמה
 מה מפני וכו' גמרינא לא מזונא ברכת חסדאר'
 שצריכין ידע דהרי שפיר גמר הרי גמרלא
 שהיה רק ומלכות ותורה ברית בברהמ"זלימר
 יצא אמר לא דאם רב אמר כר"ח להלכהסבר
 כרב הלכה דאיז ששת רב עליו כעסוהנה
 ולומר ברהמ*ז לברך היטב ידע שובהנה

 לעיל דהנה ונ"ל ומלכות. ותורה בריתבנוסח
 נשים לן מיבעיא קא ע"ב ל' דף מ"שבפ'

 האיבעיא מקום ופירש"י דרבנן אודאורייתא
 או מקום מכל ושגעת ואכלת נאמר אםהוא
 חלק לו שיש מי דוקא הטובה הארץ עלנאמר
 מיניה ונפקא לנקיבות נתחלקה לא והארץבארץ
 על הקשו והתוס' י"ח רבים להוציא יכוליןאם
 כהנים על ג"כ למיבעי יש כפירושו אםרשיי
 שתירצו יש והנה בארץ. חלק נטלו שלאולוים
 מספיק תירוץ זה אין אבל מגרש ערישנטלו
 וקנה בארץ חלק נטלו צלפחד בנות גםדהרי
 וגורלם לחלקם שנפל מה זה רואין רשייתירץ
 מגרוב ערי גם לפי"ז א"כ צלפחד וגורל חלקרק
 לשבטים רק והלוים הכהנים לגויל עלהלא

 דמקום כתבו התום' והנה הם נטלוומהם
 ותורה בברית שאינם לפי בנשיםהאיבעיא
 מה דהנה בזה ליה ניחא לא ז"לורש"י
 בתויה מבואר אינו ותורה ברית לומרשצריכין

 בזה תלוי הארץ דירושת משום הוא הטעםרק
 הארץ בירושת תלוי הכל א"כ כאן רשייכמ"ש
 על למיבע. דה"ל התום' שהקשו ומההבן

 מיבע-א קא תחילה רק דאה"נ י"ל ולויםכהנים
  יספק בתיקי וסלקא הרוב דהם נשים עלליה
 והזה ולוו-ט  כהנים על הוא הספק והה"רהוא
 אם אצלו ספק והי' מ"ד.[ ]כדלעיל הי' כהןר"ח
 ונ"מ מדרבנן או מדאורייתא בברהמ"ז חייבהוא
 כונה צריכות מצות דקיי"ל ג"כ הכונה"ענין
 דאויייקא המצוה אותה י"ח לצאת לכויןדצריך
 להוציא לענין נ"מ וגם דרבנן. המצוהש

 ספק לענין נ"מ וגם בגמ' כמ"ש י"חאחרים
 הענין לידע ברצותי חסדא ר' והנה בירךאם
 אמר לא דרב כשמעתתיה עשה הנה נכוןעל

 וע"כ בנשים שאינם לפי ומלכות ותורהברית
 בברהמ"ז מדאורייתא חייבות דנשים ס"לרב

 חייבות אינם באמת מנשים. ראיה מאידאלת"ה
 ר' מניכעס והנה לעצמו גם הספק מן יצאובזה
 בברה"מ ענינים בכמה בספק שוב נשארששת
 . ודוק גמירנא לא מזונא ברכתוז"ש
 ולברית לאות וכו' שבתות שנתלברוך

 לדורותם השבת את לעשותכמד"א
 וכו'. היא אות בנ"י ובין ביני עולםברית
 שמחה ולזכרון לשמחה וכו' י"ס שנתןברוך

 ואחד אחד כל ולזכרון בתורהמבואר
 מאמ"צ יצאת בחפזון מצות למלחיהזכרון
 עמדת אשר יום שבועות וכו'. תזמרלמען
 הושבתי בסוכות כי סוכות בחורב. י"אלפני
 זכרון הזכרון יום הוא השנה ראש וכו'. ב"יאת

 ר"ה ביום שמחה למימר שייך ולאתרועה.

 דין כסא על יושב מלך דאפשר הל"ל א"אדהרי
 דהרי י"ט מכל לשנותו רצו לא ואפשרוכו'
 שהם מפני וכו' לבנים לובשין שישראלאמרו

 ושמחה משפטם כאור יוציא שהש"יבשחים
 : להםהוא

 שמחתכם ובעם לזכרון וכו' ר"ח שנתלברוך
 וכר ותקעתם ובר"חובמועדיכם
 י וכו'ונזכרתם



שעלימה כליו ותיצאי הרי*ף שאכלו,שלשהמגידרפד
 מקום וכר שמחה בה אמר אי ידעתלא

 דד*ח וחכרת קרא ובהמי התמל הואהספק
 1 שמחתכם וביוםנכתב

 לחזור צריך וא' בעי אי בדיה תוס'ע4ב
 הגשמים שיפסיקו לאחר בסוכהולאכול

 הגשמים פסקו לא אפילו הפוסקים מסקנתעכ"ל
 1 בסוכה כזית לאכולצריך

 1 כליו ומשאיהריצף

 כאחד שאכלל שלשה פיסקא תריי ע"א ל"ודף
 כשקבעו דמיירי מפרשים יש לזמןומיבין

 שלא שאעפ*י וי*מ וכר. מתחילה ביחדעצמן
 באים הפירושים שני וכו' ביחד המיציאבירכו
 מדקדק הא' הפי' הנה כאחד תיבותלדקדק
 אכילתם שהתחילה דוקא היינו כאחדשאכלו
 שאכלו בדלפך מדקדק  השני שפירושכאחד
 בשף. בין בהתחלה כין כאחד שאכלו כלכאחד

 1נ"ל

 בגמ' נפדו. שלא והקדש שני ומעשרפיסקא
 נפדו שלא דמיון פשיטאמקשינן

 איסור של שאכילה לזימון בו מצטרףאין
 של הפשיטות זה אין למצרה עכ"ל.הוא

 דכאכילה ידענו לא החיצונה דבסבראהמקשה
 פי' רק לזימון צירוף יהיה לא איסורשל

 והקדש מ"ש דייקא דברישא כיון הואפשיטא
 נפדו דבשלא ידעת ממילא מצטרףשנפדו
 ידענו דממילא היא דהיא וי"ל מצטרףאין

 מצטרף אין גמור איסור שיש דבמקוםמרישא
 והצרך עכ"ל האסור דבר כולם אם ובןשם ינ"ל

 אכלו כשהשנים דזקא סברא דישלזה
 בחבורה עמהם לצרף להם מהראוי אינובכשרות

 אחת. באגודה שיהיו האסור  דבר שאכל מיאת
 קמול האסור דבר כולם כבשפלומשא"כ

 יש וכן מזמנין אין אמרה במושלםדמשנתינו
 שם למחוק וא*צ פרקין ריש בתוס'לפרים

 1 ע"שבדבריהם

 וכון נדרו על ליחיאל יכול שכ"א ומעפיישם

 עכ"ל איתשיל לא מיהת השתאאפויה
 הא מכי זה גרע וכי לי וקשיא בווה*ג%*כ

 לנכסיה מפקיר הוה בעי דאי מיגודאמרינן
 הפקיר לא עדיין השתא הרי וכר. עניוהוה

 1הנטע

 ליעי גדלו דמ"ק אסי ר' אמר מה*מהריעף
 אמר אבהו ר' בגמ' והנה זנז'.ארזי

 לאלקים שדל הבו אקרא יעי שם כימהכא
 הגדול רבינו השמיט למה להתבונן ישוהנה
 אסי ור' ד"ת שדבריו ובפרט אבהו ר'דברי
 אבהו דר' לדינא נ"מ דיש וי"ל ד"ק מןמוכיח
 וכר גדל הבו אקרא י"י שם כי מןמפיק
 ברכו אומר והיא בהצלילה דלקמן כמשנהס*ל
 הבו אתם בפסוק הטהצמעות וכיה ברכואתם
 גדלו מן דמפיק אסי לר' משא"כ יכו'גדל
 כדמסקינן הוא יחדו שמו ונרוממה אתילי*י
 הכלל מן א"ע אדם יוציא אל לעולם שםבגמ'
 אסי כר' בזה והלכתא נברך יאמרותמיד
 עקב מ"ח דף בברייתא כוותיה רבידקאי
 אל לעולם להלן בגמ' א"ש אר"י  זהובעבור
 פליג הנה ולכאורה הכלל מן א"ע אדםעציא
 כוותיה. רבי דקאר להיות אבל המשנהעל
 רבינו הביא לא ע"כ כרבי לפסוק רשאיהנה
 1 והבן כהלכה דהם אסי ר' דברי רקהגדול

 אחד שאכלו שלשה הרי"ף ע"א ל"זדף
 לאחד מפסיקין שנים ואין לשניםמפסיק

 ירצו דאם דר"פ עובדא הביא לא הנהעכ"ל
 רס"ל נראה יפסיקו משוה*ד לפניםלעשות
 הדין מצד אינו לשנים מפסיק דאחד האדגם
 מאי לפי"ז וא*כ ארץ דרך מצד רקוחובה
 לבריה וחד הוא ר"פ הפסיק למה בגמ'דמקשה
 הלא דעביד הוא משוה*ד לפנים ימשנידר*פ
 רזה נ"ל משוה"ד לפנים הוא מפסיק באחדגם

 הדין משורת לפנים שפירש רום"יכוונת
 כדי ארץ דרך במדת הפליג רצ*ללאחשובי
 הגדזל רבינו הביא לא ע"כ לבריהלאדהצובי

 ,זה
 נבון מוינו וכר היכן עד פיסקא תר"יע"ב

 יהיה קחצת שרב לומר הוא שדוחקחרא
 ולי וכר הזן ברכת יאמר לא שהיחיד10בר
 דברכת איתא דאם הדברים תמוהים עודהקטן
  אין  בפירות הרי  לזימון רק ניתקנה לאהזן
 יהא ג' מעין ברכה וניתקנה לפירותזימון
 דעת להבין עינינו את הש"י יאיררעוא

 1 ז"לרשיי

 %ף חומר פתח פיסקא תריי ע"א ליחדף
 ריק עכ"ל כל עושה למה יודעוהוא



רפהונעלרבחה כליו וםח4אי הרי*ף שאכלהשלשהמגיד
 לסגנניות הרמב*ם בפירוש עיין ד"תבהגהת
 חורתיך הפרז ר"נ דברי בענין ברבותסוף
 ונעימי נחמד ענין ותבין לי*י לעשות עתמשום
 שלפנים בגמ' קצרה אמן ול*א הריעףעקב

 לה גריס ז"ל רשיי דגם ונראהאים
 פתח בחטיף ומאומר חטופ*ה לפרשמדהוצרך
 בהטיף יאמר דלתה רחוק פירוש התוולכאורה
 לפרש היל בקמ*ץ לומר שצריך התיבהפת"ח
 תריי וכמ"ש במהירות המלה שיאמרכפשוטו
 כפירוש דאי כן לפרקן ז"ל רשתי הוצרךאבל

 והתו לברכה דמחייב ההו84 אמר ר"השים י קצרה אמן החם א"כתר"י
 מלשה עכ"ל עני מה ידע ולאעני
 לצאת כשרוצה דוקא תריי שהביאוהראשון כפירורי נרשה לברכה דמחייב ההואהירושלמי

 לשמוע דצריך הוא המברך  שבירך הברכהי*ח
 לחודיה אמן בעניית רק לצאת רוצה אישואם

 י אי"ה יתבאר ועוד הברבה לשמועא"צ
 לאבא וגוזלייא ערדילייא מייתי הוה אישם

 לי בייתי הוו אילו הגירסאובגמ'
 אפשר ז"ל והרי*ף לאבא וגוזליתיאורדלייא
 דקראו דכיון ליה דל"ג וס*ל השמיטבכונה
 שיקדים מוסר מדרך אינו ןכבודו[ משוםאבא
 לריקא ונ"מ רב הצטרעת ואב"כ עצמוצרכי
 ידיין לאכול יכול היה אחד רק יאפילוג"כ
 ולאבול לישב אחד ויכול הסעודה גמרהלא

 לפרש יש וכו' לפניו שמברך ת"ח כלשם יולהצטרף
 אותו אפילו להורות כל תיבתריבוי

 מהרשי והנה האורח והכהן הבעה"ב הואת"ח
 הוא והנה לבעה"ב שיברך כדי לברךלאורח
 סד*א התורה מן מסוגלת ברכתו אשרכהן
 קמיל לבעה"ב שיברך כדי לברך לוליחן

 נראה לאקדומיה. מצוה ת"ח לכהן אבלשם י בעה"ב אפי' ת"חכל
 ואפילו ממט גדול ת"ח ישראלאפילו
 שלפנינו בפ' וכ"ה ריא*ז בלשה א' אותשהעג י בעה"ב סקאין

 המברך ישראל אחר אמןשעונין
 שנתו עכ"ל הברכה שומעין שורןאעפ"י
 דברים אלו פ' 55שנה ראיה דמביאמבהורת

 עונין ואין המברך באראל אחר אמןעונין
 הברכה כל  שישמע עד המברך כותי אחראמר
 אע"פ עונין ישראל כאחר נשמע ממילאע"כ
 ראיה יו אין לדעתי אבל הברכה שימעשאיט
 של הסיום כששומע עונין  ישראלדלאחר
 משא"כ אמ"ה בא"י שמע שלא אעפ"יהברכה
 שמע ולא הסיום כששומע עונין אין כותיאחר
 וזה גריזים להר בירך דדילמא אמ"הבא"י
 הברכה כל שישמע עד לנמר התנאשדייק
 שמע כשלא דידן לנידון ראיה זה איןא"כ

 1כלל

 יתדנו תו'. אמן לא עונין אין פיסקאתריי
 מן נפטרו לא שאפילו התירוז זהכפי

 יודע אם מהחזן הברכה שומעים ואינםהחיוב
 הכרח יודע איני הקטן ואני וכו' הואאיוו
 בלבם אומרים וכך  משנאי תקרי אלפסקא י וצ"ע כן לומר רחוק דבר הוא וגםלזה.

 ודע וכו' כ"כ אינה התורהשמעלת
 ויגבה נאמר כאלה בדברים כעצב שעלידידי

 ב' הביא שלא ואעות וכו' היודע קטזפסקול י י*י בדרכילבו
 רבותיך מאי ידענא ל% עכ"ל.שערות

 נימץ, בעלמא שומא ההם בימים השערותהרי
 הביא בחנם עכ"ל. מצטרפין ושבת שניםשם

 נדהה זה דהרי שיטפיה אגבזה
 שבת שנקראים ת"ח ב' על והכונהבגמ'.

 1 בגמ'במ"ש

 וסהם*ה הנול. בפיסקא שם תריי ע"א ליסדף
 לעיל 5*ש רצ"ל עכ"ל פורח קטןזימרו

 ממילא שערית ב' שהביא הכונה פורחקטן
  שזמימתם הנהו ככל הלכתא לית כשאמרואח"כ
 מברבין למי כשיודע שערות ב' הביא לאאפילו

 אלו גם שנראה זה הוא גדול ותימאשם י עלםמזמניו
 דל הריפף כמו סוברים ז"להגאונים

 ב' שהביא ק% למעלה שאמרו 5השנדחה
 פורח קטן י"ל עישש וכר עליו מזמניןשערות
 לכלל בא ולא שערות ב' שהביא דוהינונדחה
 משא"כ בעלמא שומא הם דהשערותשניו
 השפילו סימן הוה ודאי השערות י"גבשנת
 השר ויודע י"ג בשנת הוא אם ונערותבלא

 , הציע עלץ מזמנין מברציןלמי



תעלדכ~ה והמרדכי הרי"ף, שאכלו,שלשהמגידרפו

 לבי איצטרופי דוקא רבנן וקאמריהרישף
 מצטרף אינו תלתא לבי אבלעשרה

 יהודא ר' מדאמר זה להם יצא אפשרוכו'
 והנה מצטרפין ירק ואחד דגן שאכלותשעה
 לא ואמר שבעה שמנה ר"ז אותו כששאלאח"כ
 תשעה מתחילה שמעתתיה שנה למה וא"כשנא
  שבעה בתחילה רבותא למיתני ה"לואחד
 להורות ע"כ אלא מצרפין ירק  וג'  ורגךןשאכלו
 מצטרף אינו ירק שאכל דהאחד הדיוק.לנו
 יונה רבינו שכתב ומה לג' ולא לתשעהרק

 הנה דמינכר. רזבא ודאי הוה דבג'סברתו
 מספר נראה ושלשה דבשבעה ס"ל ז"להרי"ף
 אחד בצד למשל דכשיושבין ביותרהריבוי
 ניכר הנה שלשה. השני ובצד שבעהמהשלחן
 בשנים משא"כ ביותר  הפנוי המקוםונדאה

 : מסתבר דבר והואואחד
 ציון מנחם החותם אבל א' אות שה"גע"ב

 בשתים כחותם הוה לא ירושליםבבנין
 לשמחה לנו המקווה ביום חותמין ואנחנווכו'.

 חשבינן ולא ירושלים, ובונה ציון מנחםולששון
 חדא וירושלים דציון כיון בשתים לחותםג"כ

 לעמו י*ט שנתן ברוך הרי"ף ע"א מ'דף י ורחל לאה בסוד יבין והמשכילהיא
 לשמחה  ובגמרא  ולשמחה שכשזןישראל

 ב' על דקאי ס"ל ז"ל  הרי"ף אפשרולזכרון

 ובריה לשמחה אומר ברגלים דהיית י"סמיני
 ר"ח ויאר כמו לזכרון אומר יו"ט ג"כשהוא

 1 לשמחה אומרואינו

 ראבי*ה וכתב וכו' יחד להזדמן לזמןמרותכי
 מזן שאכלו דג' גאון האי ר'בשם

 דקיי*ל הא ונ"ל עכ"ל לזמן חייביםהמינים
 חביריו את להוציא היינו לפירות זימוןאין
 זימון: יש רבים בלעטן נברך לומר להזדמןאבל
 פ" לשנים מפסיק אחד שאכלו שלשהשם

 עכ"ל. לשנים להפסיק חייב שאחדר"ח
 ארץ דרך ממנהג רק שהוא ]פירש[ ז"לומש"י
 כאחיד שאכלו ג' ממתניתין לה דדייקונ"ל
 אבל אכילתן. יחד שגמרו היית כאח"ד.תיבת
 1 זימון חובת עליהן חל לא גמר לא דשחדאם

 בעי אי ומיהו ליחיד מפסיקין אין ושנים,ןמ
 סוגיא מוכח הכי בידם הרשותלמיעבד

 מעובדא בגמ' מוכה כן באמת עכ"לדתלמודא

 דהרי*ף עמשן*ש השמיטו ז"ל והרי*ףדר*פ
 הוא לבי מפסיק דאחד דהא כדשיי ס"לז"ל
 אפילו איש לאחד ושנים ד"א ממנהג רקג"כ

 לבריה אחד עם הפסיק דר"פ והא ד"אממנהג
 הגדול אם מיהו מברך גדול הלכתאשם דעבדי הוא שעה ולצורך כפירש"י לאחשוביהוא

 דמי שפיר ומברך לקטן רשותנותן
 עכ.ל ידך משי קום לרב רבי דא*לכדאשכחן

 התם דשאני ראיה כ"כ זה ואין התוס'וכ"כ
 כדי מברך ואורח אורח ורב בעה"ב  היהדרבי
 י"ל בעה"ב כשאין מעיו"כ לבעה"בשיברך
 קצת יש מיהו לקטן רשות יתן ולא מברךגדול
 שהיה חייא לר' ולא לרב רשות מדגתןראיה
 פחת*י ב"ר ר"ח שא"ל ועמש*ש מרבגדול
 רשות לך שגותן  מה לו ומאמר י"ל גדוליםבן
 גואתה להיות הגא מברך גדול רקיי"להגם

 1 דאבוה כרעיה ברא הנה גדוליםבן

 האלפסי דדעת ונראה וכו' כוס ששתה או,ןס
 דגן שנים מצירוף כלל הזכיר מדלאכן

 בפירוש מבואר שלפנינו ברי"ף עכ"ל ירקוא'
 שלא ספריו ולפי מועיל ירק צירוף איןדבג'
 שהוכיח מה ידענא לא ברי"ף כן כתובהיה
 י"ל הנה וכו'. הזכיר מדלא כן לרי"ףדס*ל

 הוא דכ"ש להזכירשא*צ
 לעמו ר"ח נתן אשר א' אות כ%בעיה"ק

 שלפנינו בגמ' ולזכרון לכפרהישראל
 הוא מוסף תפילת נוסח מיהו לכפרה נכתבלא

 ידוכא לא ור"ח ישראל מקדש בארישמ י וכו' לכל כפרהזמן
 מספקינן בגמ' הרי ליה נפקאמהיכי
 שנים על שעומד השמש ת"ר ג' סי'הרא*ש י חתום לא אי חתום איבר"ח

 וצ"ע זה הביא לא ז"ל הריעףוכו'
 מכאן לדייק ס*ל דלא נאמר אם דאפילולמה

 אוכל לשמש דהא דייל זימון אחר לחזורדמצוה
 אותם שמחייב כיון מקפידין אין דודאיענטזם
 דשדש ריגב  משום  להביאו היל עכ"פבזימון.

 1 בסמוך ועמ*ש11*1

 דאי הפירות על מזמניו אין ש"מ וקאטרוןמ
 דס*ל להנד וכו' לו טתנין היומימנין

 מדייקת דהרי י"ל זימון אחר לחיור מצוהדאין
 ליקח רששו היה לפירות זימון יש דאיהגמ'



רפז תעלומה טנא( כ' י' ז' ד' ג' )סי' הרושש ששבלו,שלשהמגיד

 ושנים לפניהם משמש היה בודאי דהריבעצמו
 . וחשות בלא ליקח השמש רשאישאכלו

 ג*ז וכו' לעצמן מזמטת נשים ת"ר רסימן
 ונ"ל כעת וצ"ע ז"ל הרי"ף הביאלא
 ז"ל הרי*ף לדעת קט במע"ט פתרידאשכחנא

 שאכלו שנים נקטינין אביי דמסיק כיוןרס"ל
 הן כשנים מאה אפילו נשים הנה לחלקמצוה
 שעומד דןצמש הא וכן יזמנה ולא ליחלקמצוה

 בלא לאכול רשאי איש השנים עלומשמש
 כ"א ולברך מצוה לקיים רוצים דאפשררשות
 כהלכת' דלא הללו דהברייתות לאביי וס*לבפ"ע
 כך בידינו קבלה רצ*ל נקטינן מדקאמרהן

 מהא משמע וכך ליה מסייע וברייתאלהלכה
 חילוק דבררו וחביריו מרימר ברדיהודא
 שעשו להם שאמר סטרא ומד עדיףברכות
 דאיתחייבו משום הוא כהוגןשלא

 בזימוני
 אבל

 אחר להדר אין בזימון מחויבין רואיןבמקום
 י שנ"ל מה אח עדיף, ברכות וחילוקזימון
 וכו' לשנים מפסיק אחד שאכלו ג' דסימן

 כבר וכו'. הוא ארץ דרךופירש"י
 היום והן רשיי בדברי כונה איזה לעילכתבתי
 דלמה להפסיק מחויב לומר דה"א פשוטנ"ל

 יכולים הנה יפסיק לא אפילו להפסיקיתחייב
 לשוק מהן אחד מיצא גרע דלא לזמןהשנים
 רק הוא ע"כ אלא עליו ומזמניו %דקוראין

 משוה"ד. לפנים לעשות שירצו לא אםשם י ארץ דרךממנהג
 זה השמיט ז"ל שהרי"ף לך כתבתיכבר

 דס"ל משום משוה*ד לפנים לעשות ירצהדאם
 דין זה אין לשנים שמפסיק אחד דגםכשא"י
 לומר בזה שייך מאי וא"כ ארץ דרך רקוהלכה
 לאחשובי הוא דעבד ור"פ הדין משורתלפנים
 בע4 והרב בפירושו רשיי שכתב כמולבריה

 מה אז זכר שלא א' באות נראה יורטסעדני
 עמהם שיצא כדי להפסיק צריך הוא אבלשם ישפירש"י

 דהרי תמוה ג*ז הקטן לי וכו' זימוןידי
 שהוא רק זימון ידי יצא יפסיק לא אםגם

 ארץ מדרך זה רואין כפירש"י ד"אממנהג
 , יאכל ושא יזמנועמם

 כשאימר דוקא כתב ז"ל והרמב*ם יןסימן
 גם ז"ל כ"א ס"ק בד*ח עיין ברכותב'

 של ישראל עמו שומר אחר אמן לענותצריך
 של הברכות סיום שהוא כיון עכ"לערבית
 יראו ברכת להוסיף עוד רנהגינן ואנןק"ש
 הקדמונים הנהיגו זה דבעבור נראהעינינו
 כדי ואמן אמן לעולם יעי ברוך תיכףלהתחיל
 ישראל. עמו שומר אחר אמן עניית י*חלצאת
 בבונה הא דאמרינן דהא קצת נראהומזה

 יראו ברכת דהנה דוקא לאו הואירושלים

 : הקודמים בדורות נתקנהעיניתי

 עשה דאלים שאני דרבים מצת כ'סימן
 ב"י בתוך ונקדשתי דכתיבדרבים

 ברבים בעשרה השם אע2 רמקד,צין עשהדהיינו
 א"ע למסור השם קידוש מצות רצ"לעכ"ל
 בעשרה מצותה עיקר השם קדושתעל

 דהוא הגם וברכו קדושה לומר והנהמישראל.
 ובעינן ונקדשתי  הפסוק צל  אטמכוהמדרבנן
 ב"א אדא רב שלמד כמו מישראל עשרהג"כ

 י בגמ' ע"ב כ"אבדף
 על תמה בד"ח וכו' זכור פ' לקרות כגוןשם

 הוא פרה פ' קריאת דגם שכתבוהחוס'
 ואני במ"א עיין לזה סמך טצש אנה התורהמן

 אצלינו נכתב סמך איזה מצאתיבעניי
 ;בדרוזיים

 דסינכר דרזבא לא ששה ארל כ"אסימן
 ג' אות יו"ט במעדני עיין עכ"לבעינן

 ירכיי דרי פשיטותיה להניח לו היה דלאהקשה
 להרי"ף דס*ל ונ"ל זירא דר' ספיקאמשום

 זירא דר' משמא בגמ' קאמר מדלאוהרא*ש
 ואיוצ קאמרי רק בעינן דמינכר רובאדילמא
 דראמת משמע בעינן דמינכר רובאקסבר
 גרסאות חילופי שם ויש ספק בלא כןקסבר

 ו והמ"י  ליה קמיבעיא לא ודאיבענין

 נברר שמר בעשרה מתניתין ע"ב מ"טדף
 דאין וכתבו ותרעי רתוס' גרסו כןאלהיט

 בשיר רק בל' מצינו דלא בלמ"ד לאלקינולומר
 הנה שלפנים בגמ' המשנה ג" לפי והנהוהודאה
 וכן למעד. בלא אלהינו נברך בעשרהנכתב
 משא"כ למ"ד בלא אלקינו יעי נברךבמחה



תעלומה נ'. 1 מ"ט דף שאכלושלשהמגידרפה

 אלקי עולקינו ליעי נברך בלמד גרסינןבאלף
 אלקי אפקינו ליעי נברך ברבוא וכןישראל.
 ולא בלמ*ד ג"כ וכו' הצבעעת אלקיישראל
 ישראל אלקי דכוואומר וי"ל הוא ריקדבר
 קוביה משתבח דקא ושבח שיר כעיןהוה

 אלקי כשאומר ימכ*ש דישראלבשבחייהו
 המשניות ובספרי הצבאות אלקיישראל
 : הרי"ף בספרי וכן בלמ*ד כולםנכתבו
 שלפניט שבגמ' המשנה בגירסת לדקדקיש

  בעשרה זכן וכו' נברך אומרבשלשה
 ואלף במאה משא"כ חלקינו נברךאומר

 נכתב לא ברבוא ושוב אומר הואהגירסא
 1 וצ"עהוא

 חילקו לא דזדאי וי"ל רעע אמר בד"התוס'
 דאלו בתפילה  למגאה קיברהבין
 דש*ץ אדעתיה ולאו יוצאים ואלונכנסים
 מרובין אחד התנא קאמר דלהכי וי"לעכ"ל.
 ושיפד עשרה אחד קאמר ולא מועטיןואחד
 לדורות לעיל שאמר כטס רבואעשרה
 ניכר דאיט בביה"כ דמדדה לריי גםהטעם
 למועטין מרובין בין רק בביה"כ והמניזהמספר
 עשרה אחד בכאן גם העתיקו בלשונםוהתוס'
 מחלק דאית קיימינן רגע בדברי דהריוכו'

 ; והבן לברהמ*ז ביה"כבין

 א"ע אדם יוציא אל לעולם  שטואל אמרגכ2'
 אמר הוא הלשון ובירושלמי הכללמן
 משמע הכלל מן א"ע מוציא איני אנישמואל
 היה ישא רק אדם בני לשאר כך מחייבאינו
 כך טחייב הנה שלפנינו הגמ' ולפי כךנוהג
 לו יצא מהיכן לעיל כתבתי וכבר אדםלכל

 אבהו ור' אסי דר' פלוגתא דהוא זהלשמואל
 גדלו מן הזימון ברכת ליה נפקא אסידר'
 שם כי מן אבוב ור' יחדו שמו וכו' אתילי"י
 בהא דקמיפלגי ונראה וכו'. גדל הבו וכו'י"י
 גדלו דמפסוק עדיף ברכו אי עדיף נברךאי
 וטפסוק עדיף נברך משמע יחדו זט' אתיליעי
 והנה ברכו. משמע וכו'. גדל הבו תורהשל

 המשנה( )שסידר רבי לעיל בברייתאמצינו
 מן לן נפקא הזימון דברכת ס"ל בעצמוהוא
 של פסוק הביא )ולא אתי ליעי גדלופסוק
 ג"כ דרבי ע"כ זכו'( אקרא יעי שם כיהורה
 ברכו במשנתיט דסידר וודא עדיף נברךס*ל

 מן לן נפקא וזת בברכו גם דיוושרצ*ל
 1 וכו' הבו אקרא יפי שם כיפסוק

 עכ"ל. כתיב בד"ת ההוא גר' ע"א נ'דף
 בר ~סתם[ דאפילו מיהנשמע

 סורות להשיג השעי מאת לשיאל יתבייש לאנש
 ונא בתריה מדכתיב כתיב תורה בדברישם יהוצרה

 1 וכו' לקולי עמישמע

 וכו' לאבותינו שעשה למי אמרינן והאשם
 יש עכ"פ וט' מלתא מוכחא דעכםאיל
 נזה היטרים אנחט למה ההכרחלהתבונן
 התגאות ע"י היתה וכגאולה יצ*מ אבלהלשון.
 שנת יובל בחי' בינה שערי חמשים בביצהאור

 נק' והוא לחירות עבדים המוציאהחמשים
 מי אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאומי
 רתורה יצ*מ פעמים חמשים ע"כ חמשיםבגי'
 וכו' לאבותינו שעשה למי אומרים אנוע"כ
 בשבת החדש כשמברכין אומרים אנחטוכן
 הוא וכו' ובאל לאבותינו ניסים שעשהמי

 לאלהינו נברך במשנה ע"א מ' דףהרישף י כליו וטשאיהרי"ף י בקרוב 14תנויגאל
 ואפילו מעלמא לאינש דטברך כמאןע"ב י בלמ*ד בספריו איתא נולםובן
 בעצמו הוא שהמברך או בעה"ב כאןאין
 ואפיה לבעה"ב דמברך מתחזי דלאהבעה"ב

 1 אחר לאיש כמברךמתחזי

 וכו'. לאבותיט שעשה למי דאמרינז והאשם
 בן לפסוק בדי בזה להאריךומצרך
 נברך ולט גרסינן אלקינו נברך כ"הסימן י כליו נוורא עםהרא"ש ילהלכה

 השלף במאה ושוב עכ"ל.לאלקינו
 המבורך דהום את ברכו אומר ישמעאל ר'שם י וצ"ע לאלקיט גרסורבוא

 ישמעאל. כר' ומחנגא סיים ז"לברי"ף
 בדברי כן להגיה דיש יו"ט במעדניוכתב

 צריכין דלא ס*ל ז"ל דהרא*ש ונ"להרא*ש
 המשנה לשון מפשט נשמע לא דהרילזה

 יעי את ברכו רק אמר לא דמ"ע והאדפליגי
 לרשייתו הוצרך לא דהרי הדיבור סייםלא

 סיים שלא ששמע ישמעאל ור' הסיום גםלומר



רפטתעלוליה נ"א. 1 נ' דף שאכלושלטהמגיד

 ענה המבורך לומר שא*צ לומר יטעו פןחש
 בזה. ג"כ שמודה י"ל ור"ע המבורךשצ"ל
 ריי פליגי הנה הריעף דלדעת לדינאונ"מ
 והנה המבורך. בלא גם דיוצא ס"ל דר"עור"ע,
 וח"כ כריי מנהרס רק מחבירו כר"עהלכה

 הרא"ש ולדעת המבורך בלא גם יוצאבדיעבד
 יוצא ואינו פלוגתא כאן אין מ"ש לפיז"ל
 המבורך אמר שלא ברפרם בגמ' דאמרינןוהא
 הא ועוד לך למה פלוגתא בהדי רבאוא"ל
 אפילו רבא ליה דה"ק כן לפרש יש כר"ינהוג

 כר"ע והלכה דפליגי לך דסביראלסברתך
 דודאי כיון לך למה פלוגתא בהדימחבירו

 ועוד עדיף. המבורך כשאומר מודה ר*עגם
 ידעינז ממילא ישמעאל כר' עלמא נהוגהא

 שנ"ל מה זה וד"ע רעי קמיפלגי לאדמעולם
 שהביאו הירושלמי מדברי ג"כ זהונפכח
 המבורך אומר  שהוא מכיון בסמוך ז"להרא"ש
 ר"ע דגם משמע הכלל מן א"ע מוציאאינו
 יותר טוב היה דאלת*ה המבורך שצ"למודה
 הכלל מן א"ע יוציא שלא כדי נברךשיאמר

 1 שמואלכמ"ש

 וכ"כ וכו' נברך אחריו עונין כך כ"גסימן
 ותימא נברך לשון ז"להרי"ף

 שהעונים מבואר במשנה דהרי בעיניהוא
 והרא"ש הריעף שהעתיקו וכמו בדוךאומרים

 שבמעדני מה לי ותמי' המשנה בלשוןכן
 : בזה שתקיו"ט

 הוכיח מזה וכו'. עשרה וליברכו כ"זסימן
 עשרה. אחר להדר שמצוהבי"ח

 שכבר הכא דיקאני הוכחה מכאן איןולדעתי
 וגם בפירש"י. וכ"מ השם בהזכרתנתחייבו
 דוה חמא מדר' זה דנפקא הג"מ בשםמ"ש
 שאוכלין שם שראה סתם י"ל מאה. אבימהדר
 מספרם לידע רוצה והיה אדם בניהרבה

 נברך לומר נתחייבו וכבר מאה הםדדילמא
 לומי דא*א בפשיטות  ששמע וכך אלקינו,י"י
 ריש לבי אורחים עוד להביא מהדרדהיה
 י"א המנהג זה ראין שם שיאכלוגלותא
 אורח מסובין קל וכמ"ש אורח יכניסשהטרח

 1 אודחמכניס

 עד נחלקין אינן ועשרה מתניתין ע"א נ'דף
 עשרים שיהיו עד  הגי' ובמשנעתעשרים

 הגירסאות בין חילוק דיש וי"ל הרי"ף בס'וכ"ה
 ראינן י"ל עשרים שיהיו עד הגירסאדלפי
 לפניה מזומנים שיהיו עד ליחלקרשאין
 וידעינן י"ס כאן ביש למשל משא"כעשרים
 רשאים אינם עמהן ויצרף אחד עודשיבא
 ויש קפידא אין עשרים עד הגירסאולפי
 ירק אכלו וג' דגן אכלו בי"ז עוד לחלקפנים
 והה"ד וכו' מצרפן שמש בדיה תוס'ע"ב י וממ"י ליחלק דגן שאכלו עשרה רשאיןאם

 כסתם ס*ל ז"ל ורשיי וכו' בתיםבשני
 פרוסה יריעה רק דוקא אחד בית המשנהלשון

 1ביניהן

 ברכה של בכוס לר"א חכמים מודיםגכ2'
 הדינים להמתיק אצלינו נכתב כברוכו'
 מים במים הרמוזים החסדים עם בייןהרמוזים

 הפעי יפ"ה הפ*נ בכונת הוא ידוע ק"ס בגי'יין
 : קרס בגי' הפ"וופ"ה

 שם תכספית בדיה יש*י ע"א נ"אדף
 שם איסתלגנית שדיםחבורת

 מאי דס"ל משמע עכ"ל חבלה מלאכיחבורת
 קאי לא חבלה מלאכי של תיבות בגמ'דטיימי

 המצהבון הלשון על קאי ולא איסתלגנית עלרק
 1 מנ"ל הא בעיני לפלאוהוא

 של בכוס נאמרו דברים עשרה תנאגמ'
 לגרום לאשמועינן אתש במנינאברכה
 ! כידוע לעשרה מנקודה קומה שיעורהתפשטות

 מבפנים הדחה הנה במטיפה הדחה טיזשם
 מטומאת וקדשו וטהרו ה"ס מבחוץהכטיפה

 1 ודעת חכמת טהרות קדשיםב"י

 בזהר עיין בימין ונותנו ידיו בשתי נוטלושם
 ה"ר יהיה נכון מפסוק לה דרישפינחס

 ממחותני ושמעתי ההרים בראש י"יבי"ת
 בגי' הוי' בית הר זצוק"ל מהרצעה הק'הרב

 , נקל לנבון ודעת ברכיה ש"לבו"ס
 בלבד ארבעה אלא לנו אין אנו יוחנןאאר

 וסימנך מל"א ח"י שטיפ"ההדח"ה
 פיו1 במענה לאיששמחה

 דסוף ירושלמי ומלא חי שטיפה בד"התוש
 בכום נאמרו דברים ג' אחא א"רפרקין

 נפתלי מקרא ושלשתן ומודח עיטור מלאש"ב



תעלובנה והריקא ע"ב, נ"א דף שאכלושלשהמגידרצ

 השייכות עישש וכו' י"י ברכת ומלא רצוןשבע
 מה עפ"י הוא בנפתלי לדורשו ברכה שלכוס

 הטחן וכו' אילה נפתלי יעקב בברכתשבשמר
 תהי ואחסנתיה באונקלוס מתרגמינן שפראמרי
 ובמדרש עליהת ומברכין מודין יהון פירןמעבדן
 שנתנין אמרין משפרי שהן שפר אמריהנותן
 דאורייתא הברכות היינו ובתרועהבשופר
 שהיא ברהמא היינו ובתרועה בשופרשניתט

 ברכת ומלא רצון שבע נפתלי ע"כ התורהמן
 ושותן ביונתן ועוד ש"ב. הכוס על נדרשי*י
 פומיה פתח הוה וכד מתרגם שפראמרי

 לישנא מכל מבחר למשבחא דישראלבכנישתא
 פומיה פתח וכשהוא מתרגם.ובירושלמי
 כן אם כדובשא חלי לישניה דיעקבבכנישתא

 כוס א"כ לברך מסוגל היה הוא נפתלישבט
 היחוד נרמז שבע בתיבת עיכו"ר שבעשם י בפסוקו נדרשום*ב

 מילוי הוי' ש' בגימ' יודין מילויאלהים
 ע"ד לע"ב קודמת הש' ובאת ע"ב בגי'יודין
 מעטרהו עיטו*ר בכאן גם רמז גבר תסובבנקבה

 בנטלי דמעטר למאן וכן המקבליםבתלמידים
 א"כ אחד לכל ברכה של מכוס אח"כונותן
 יזדע הטוב ודורסם נ"ל המקבלים, הםהנטלי

 ;האמת

 הדחה לך כתבתי כבר מוד"ח רצוןשם
 חכמ"ה וקדש"ו ~טהריו ה"סושטיפה
 , הרצון התפשטות שם אשרובינ"ה

 נראה ש"ב. כוס על משיתין אין גמיע"ב
 גמרו אפילו משיחין שאיןלומר

 אין המברך שתה לא שעדיין רקברהמ"ז
 ;משיחין

 קשה שני כוס פורעניות. של כוס מאישם
 ש"ב כוס פסחים בערבי אמרו דהרילי
 ולפמ"ש וכו' מצטרף יאין לטובהמצטרף
 מאמרי יששכר ]בני הפסח חג במאמריבדרושים

 עיי"ש ניחא ג'[ דרוש דן מאמר ניסןר"ח
 ע"ב. מ' דף כליו נושאי עםהריצף יבאריכות

 ר' אמר וכו' זימנא חדא חנינא לי למההריעף
 שלשה קתני. הכי שמואל אמראבא

 שככרו אוכל 141' שכ"א אעפ"י לאכולשישבו
 וכו' הונא כדרב א"נ ליחלק תשאין איןלעצמו

 שלפניקס )בגירסא איתא הכי בגמ' הנהעכ"ל.
 וכו' שאכלו ג' זימנא חדא חנינא קמ"למאי
 ג'  שמואל אמד אבא דא"ר הא כי קמ"להא

 רשאין אינן אכלו לא ועדיין כא' לאבולשישבו
 שישבו ג' קתני הכי א"ש אבא א"ר ל"אליחלק
 אינן מככרו אוכל וא' שכ"א אע"פ כאחתלאכול
 עכ"ל וכו' הונא דרב הא כי א"נ ליחלקרעואין
 דר' לישני תרי דהנהו י"ל לכאורא והנההגמ'.
 נינהו מימרות ותרי אהדדי ל"פ א"שאבא

 לאכול ע"ד שישבו ג' אחת הלכה דייטלהלכה
 ההארם אינם עדיין אכלו שלא אע"פביחד
 והלחה ולזמן. ביחד לאכול מחויבים רקליחלק
 לזמן חייבין מככרו אכל מהג' שכ"א אע"פהב'

 לן דמספקא רק נינהו. הלכתאותרויקע
 מהלכות איזה יתירה משנה שהואבמשנתיט

 הגם השעפ"כ הונא כדרב או מרבה היא אבאדר'
 הן קבועות הלכות המשנה בפי' ספקשהוא
 המימרא הביא מדלא ז"ל הריעף הגדולורבינו
 וסברתו דפליגי דס"ל נראה אבא דר'קמייתא
 אבא דר' הא כי א"נ הש"ס קאמר מדלאנ"ל
 מככרו שכל שכ"א אע"פ וכו' שישנו ג'א"ש
 דרב הא כי א"נ אח"כ הש"ס )וכמ"שוכו'
 משמע אחרינא לישנא הש"ס וקלמרהונא(

 אבח דר' בשמעתתא הן חלוקיןשלשונות
 אבא ר' דאמר דהא ס*ל אחריגאוהלישנא
 עדיין אכלו שלא היינו אכלו לאועדיין
 )וזה מככרז אכל כ"א רק אחד מככרביחד

 שהאין אינן והבן( לעצמו תיבת הרי"ףשהוסיף
 רשויין כלל אכלו לצ כשעדיין אבלליחלק
 בתרא כלישנא ז"ל הרי"ף ופסקליחלק

 בישיבה שיקבעו נאמר דמה*ת כותיהדמסתבר
 כולם אפילו או אחר אם וכי אכילה בלילבד

 ה14ם כלל יאכלו שלא בדעתם ויגמרונמלכים
 שנון דבר זה לאכול מוכרחים שיהיונאמר

 כלשת יסבול לא משנתינו לקרן וגםמסתבר.
 דמתניתין מיתורא לומר מוכרחים )רקהראשון
  בשמעתתא לומר צריכין וכן כן לומרשמעינן
 אבא דר' אחרינא בלישנא אבל הוטסדדב
 בליטרא ע"כ משנתיט לשון שפיר תסבולא"ש

 קתני הכי אבא ר' בשם הש"ס קאמראחרינא
 ע"כ והבן הונא ובדרנ הראשון בל'משא"כ
 חבא דרן קמא לישנא ז"ל הרי"ף הביאלא
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 תריי בדברי עוד נדבר ואי"ה שנ"ל מהזה
 יוברשרש

 רשאין אינן לאכול שישבו ג' ה"ק פיסקאתרעי
 דה"ק פירשו ז"ל והוי*ף ורעהליהלק

 מככרו אוכל יא' שכ"א אע"פ לאכול שישבוג'
 היה לא שבגירסתו רואה הנך עכ"לוכו'
 גירסתיע לפי אבל אהרינא הליש"טבגמ'
 שפירשתי כפן ז"ל הרי*ף דברי שפיראתיא

 י להאריךואין
 הקערה את סומבין ואין הרי*ף ע"א מ"אדף

 הפת את זורקין ואיןבפת
 הקדים בגמ' בברייתא וכו'. זורקין שאיןוכשם
 אין הניח ז"ל והרי"ף סומכין לאין זורקיןאין

 זורקין שאין וכשם להסמיך כדי לבסוףזורקין
 .וכו'

 ומלא שנא' מצרים בלא נחלה לו נותגיןע"ב
 פירוזנו נ"ל ירווה ודרום י*ם יפיברכת

 השני הקצה הזכיר ולא מערב  שהוא יםדאמר
 תתפשט לירש שיתחיל דכיון להורותמזרח

 הקצה אמר לא בדרום וכ"ה גבול מבליירושתו
 : במהרש"א ועיין נ"ל צפון,השני

 והעוה"ב העוה"ז  עולמים ב' ונוחל זוכהש5
 ים הפסוק לראיה הביא ולא בגמ'כ"ה

 דה*ק לפרש יש לדעתי והנה ירשה.ודרום
 שבע נפתלי בין באמצע הוא י"י ברכתומלא
 רצון שם הנה ירשה ודרום ים ביןרצון
 אינו האדם העוה"ז מתענוגי כי עוה"ב עלקאי
 משא"כ בידו תאותו וחצי מ' אדם ואיןשבע

 זיו כביכול העליון הרצון מן נהנהבעוה"ב
 הוא ירשה ודרום ים והנה שבע והואהשכינה
 שדיה י"י ברכת מלא והנה עוה"זירושת
 בלשונו האריך ז"ל הרי*ף אבל ולאחריולפניו
 לראיה( להביא עוה"ב זאחד עוה"ז אחדלזמר

 כיון שמפרש י"ל ידשה ודרום יםשנאמר
 עוה"ז על לפרשם יש דוחות שתי רקשנאמר
 עוה"ז על לדרני יש ערב הוא יםועוה*ב
 שקיעת ששם המערב צד כמו מהרששוקע
 שצד עוה"ב על לפרשו יש ודרוםהשמש
 הקצרים: בימים אפית מאיד תמידהדרום
 מתקיה קא בד"ת לחומדא נעביד אנןשם

 אלו רכל כיון לחומרם ברבידל5ה

 הוא מצוה דהידור ותירץ מדרבנן הםהענינים
 ולכאךרא ואנוהו אלי זה מפסוקדאורייתא

 ממש דאורייתא מצוה דהוא לומר ס"דאיך
 עץ פרי באתרוג בתורה לבאר לן למהא"כ
 דבכל ויעל המצות בכל ד"א כן הלא דייקאהדר

 אינו ואבהו אלי זה מן לן דנפקאהמצות
 שפירשנו וכמו במצוה שליש עד רק להדרחייב
 מדכבות מן במצוה שליש לן דנפקאכבר
 אלי זה אחר )הנאמר בים ירה וחילופרעה
 וט' רכב מאות שש ויקח דכתיב )הואושט"ו(
 ומולייתא יונתן ותרגם כולו עלושלישים
 דעד במדרש דראיתי ופירשנו וכו'תליתייתא
 ליסע המנהג היה לא יוסף בימי שהיהפרעה
 ליסע המציא  ופרעה אחד סוס עם רקבעגלה
 לו אשד המשנה מרכבת כדכתיב סוסים ב'עם

 שלישי אז המציא ישראל אחר כשרדףופרעה
 ושלישים וזהו סוסים ג' עגלה לכל וקשרנוסף
 תליתייתא ומולייתא יונתן ותרגם טלועל

 לנו הש"י כשקופה לפי"ז וא"כ שליש.הטס
 שלישיו ומבחר וכו' פרעה מדכבותניסים
 ואנוהו אלי זה נתחייבה הנה וכו'טובעו

 במצות לפניולהתניית
 ולהדדי

 שסף בשליש
 באתרוג התורה שביארה מה לפי"זממילא
 בטוש"ע ]עיין כקרנך בשליש סגי דלא הואהדר
 כאינך, בשליש סגי ג"כ דאתרוג תרנ"ו סי'או"ח
 דכמה להלכותיו נצרך הדר תורה שכתבהימה

 הדר. דאימ מקהם מינים בדי פסוליםדברים
 ד"הוציא הא שמעתתא לן רוחא ובזה)המגיה([
 דכזית הגם דגן כזית באכל מוציא י"חאחדים
 מצוה מהידור גרע לא עכ"פ מדאורייתאאינו

 : והבן מדאורייתאדהוה

 כפלים השותה חנ"ה הרי"ף ע"א מ"בדף
 הכון שנאמר משום יבדךלא

 עדבי מגמ' דקשה מה תד"י בדבדי עייןוכו'
 וכבר וכו' לטובה מצטרף ש"ב כוספסחים
 הלכה שאין פירשנו שבדרושים לעילכתבתי
 דבאכת נ"ל וכעת אפשר( בדדך )והואכן
 וכו' מצטדף ואין לטובה מצטרף ש"בכוס
 דקפיו למאן אפילו היזק חשש כאן איןא"כ
 משום הברייתא וז"ש מצוה שידוד זה דאיןדק

 י ניל זכו" הכוןשנאמר



מגידרצב

 כליו ונחצבהרא*ש
 ובמשנה שאכלו חבורותשתי ל'סימן

 לפי וי"ל אוכלין שהיוהגירסא
 בשעת אפילו כבר שאכלו הרא"שגירסת
 סמוך הסעודה בסוף רק זא"ז ראו לאאכילה

 הירושלמי זה לפי כן ואם מצטרפיןלברהמ*ז
 יונה ר' אמר נצרכה בתים לשני אח"כשהביא
 עכ"ל. כן מנת על ריטבונה משעה שנכנסווהוא
 דנקט דהא הירושלמי פירחח דזה י"להנה

 מיירי דמתניתין הוא אחד ביתבמתניתין
 ולא ביניהם פרוסה יריעה והיתה כברויאכלו
 היריעה ניטלה לברהמ"ז סמוך רק זא"זראו
 בתים בב' אבל אחד בבית מהני לאבזה
 ועיין ודוק לכך דאשונה משעה שנכנסובעינן

 כ"כ, לא הרשב"א בשםבמיו"ט
 נותנין אין ק"ג קטן סעיף בד"ת ליהסימן

 עין לטוב אלא לברך ש"בכוס
 זיל לר"ח רבי דא"ל סנהדרין בגמ' עייןוכו'
 סימנא לי ושלח לירחא וקדשינהו ט"בלעי"ן
 המברך הוא דוד כי וקים חי ישראל מלךדוד
 אשא ישועות כוס שאמר כמו ברכה שלכוס
 והמשכיל לברך נאה לי שיאמר שאמדז"לוכמו
 1 במכתב להאריך יכולתי ולא העניןיבין

 הלקט בשבולי וכתב ק"ה קטן סעיףבד*ח
 בימינו הכוס אוחז איטר הואשאם

 תפילין גבי כדאמרינן אדם כל שמאלשהוא
 דמגיחם לתפילין דומה זה שאין ול"נעכ"ל
 וצ"ע לאחרים גם מזמן בזימון משא"כלעצמו

 קשה קצת יו"ט במעדני ב' אות לווסימן יבדבר
 דהאידנא שכתבו רבינועל

 בדברי ולפימש"ל עכ"ל בזוגות נזהריןאין
 היה לא אעפי"כ נזהרין אין אפילוהרי"ף

 זהידור
 בד"ה רש"י מתניתין ע"ב נ"א דף ח,פרק

 שנחלקו בסעודה וכו' דבריםאלו
 לכשירא לשונו. כאן עד סעודהבהלכות
 לטעות מקום יש אבל צורך ללאפירושו
 שמאי בית שבין דברים אלו המשנהבלשון
 יושבין שהיו כשאירע היינו בסעודהוב"ה
 אלו היו וב"ה ב"ש תלמידי בסעודהיחד

 באן דקרי לגמר א"א זזה ביניהםהחילוקים

 תעלומה נ"ב. 1 נ"א דף דבריםאלו

 בית שנחלקו פירש"י לזה תתגודדולא
 , סעודה בהלכותמדרשיהם

 המברך גוי אחר אמן עונין ואין במשגהשם
 במשניות כולה הברכה כל שישמעעד

 לשון כפל הוא באמת ולכאורא כולה תיבתל"ג
 המשנה על בחיבורי שם ועמ"ש צורךללא

 בר"ה לומר שנוהגין מה ר"ה בה' הט*זועמוש
 וכבר שיבא לייז גורם שהיום וכו' בש"אגנמ' י כולו העולם כל עלמלוך
 לקדושה גורם שהיין וכו' ובה"א וכו'קדש

 מ"ט ומר פליגי במאי במשניזת עמ"שוכו'
 , כמר אמרלא

 וכו' יהושע ורבי בד"ה תוס' עמא נ"בדף
 אהלכתא הלכתא קשיאוא"ת

 קהטיא מאי ידענא לא בעניי הקטן ואניוכו'
 יהוידע בר' עכנאי של בתנורו דקיי"לדהגם
 דכבר משום היינו בב"ק משגיחיי איןדאמר
 שהיו ~חבורתו כר"י הלכה וקבעו למניןעמדו
 אחדי שאמרה התורה עפ"י הלכה וקבעורבים
 וכמ"ש בב"ק משגיחין אין שוב להטותרבים
 ורצ"ל וכו' הורה ניתנה אחת פעם יהושער'

 בדבי משא"כ להטות רבים אחרי בהוכתיב
 לרל מסייע וקא ב"ק ואתא לחכמיםהמסופק
 בברייתא אמרו והנה לב"ק. נשמע ודאימינייהו
 הללו רב זמן בזה גם איפלנו וב"הדב"ש
 היה ולא וכו' והללו כמותית הלכהאומרים
 ב"ק דברי החכמים וקיימו ב"ק ויצתההכרעה
 הברייתא דאיצטריך בש"ס בכאן דקאמרוהא

 דאמר כר"י דאתיא כב"ה.  הלכהלהשמיענו
 ר"י גם בזה בכיוצא והרי בב"ק  משגיחיןאין
 כר"י אתיא דהברייתא ה"ק דמשגיחיןמודה
 ר"י ומשמיענו בב"ק משגיחין איןדאמר

 דמשגיחין. מודה יהושע רבי גם בזהדבכיוצא
 בלשונו שהאריך רש"י כונת דזה ג"כ ונ"לנ"ל.
 של בתנורו מציעא בבבא הוא ור"יבד"ה
 עכנאי של בתנורו דוקא דצ"ל וכו'עכנאי
 א"א אם אבל וכו' פגמו טעמו בדוהתרס' התורהי עפ"י הלכה ונקבעה למניןשעמדו

 מים לתוכו ונותן אפגום אפילומברך
 על יברך לא לכתחילה בדאפשר משמעוכו'

 ואפי' מים ידי על תיקון מהני ולאהפגום
 1 זצ'ע לכתחילה מהני לא באפשר הייןע"י



רצגתעלרכאה ע"ב נ"ב דף דבריםאלומגיד

 לומר ודוחק וכו' אחר דבר בדיה תוס'ע"ב
 וכו' במקרה שמא שפירש"יכמו

 יאמרו בכוס לעיל גם דא"כ הוא דהדוחקנ"ל
 בכוס להשתמש דאסריתו הגם לב"ש ב"הג"כ

 לפסוק דסמכו נ"ל בב"ש דהלכה מהא ברגמ' י שישתמש במקרה יארע דילמא טמאיןשאחוריו
 כב"ה. הלכה ב"ק יצאה דכבר הגםכב"ש

 ומן ע"ה בשמש להשתמש אסור לב"סדהנה
 של רבם גופיה והלל בתרח להשתמשההכרח
 חלף בתגא ודשח2תמש באבות ס"ל הללבית
 בית וא*כ הלכות בשונה שמשתטפי מיהיינו
 ורבא אביי וקודם רבם על בזה חלוקיםהלל
 הלכה ע"כ התלמיד נגד כדב הלכתאקיי"ל
 בדברי שנ"ל המשנה על בחיבורי ועמ"שכהלל
 דשמש בהא רק כב"ה הלכה דאין דס"להרע"ב
 מכבדין אי דמשנתינו הדין בעיקר אבלע"ה

 ולא כב"ה הלכה תחילה נוטלין אותחילה
 נזהר ע"ה שמש דגם דס"ל רקמטעמם
 כזית בהם רואין פירורין אפילומפירורין
 : הבשד כל בפ' כדאמרינן לעניותא דקשהמשום

 סיפא בסך מפיך איפכא מתני בד"תרקקני
 לפרש עלי קשה וכו' לב*הדב*ש

 סוף הזאת הבבא דאין סיפא בהךהלשון
 דהנה ונ"ל בב"א. בהך והל"ל במשנהפלוגתתם

 בש"א בבא הוא שלפנינו במשנה הגירסאסדר
 הכוס את מוזגין ואח"כ תחלה לידיםנוטלין
 וכו' במפה ידיו מקנח בש"א בבא ואח"כוכו'

 נוטלין ואח"כ הבית את מכבדין בש"אואח"כ
 הכוס ומזיגת נטילה הנהוג כסדר והואוכו'
 אמצע הוא במפה קיפח הסעודה התחלתהוא

 למים ונט"י הבית כיבוד ואח"כהסעודה
 בפי' ראיתי והנה הסעודה. גמר הואאחרונים
 בבא היינו הפוכה גירסתי להרמב"םהמשניות
 ידיו מקנח הבבא קודם וכו' מכבדיןדבש"א
 גירסא ולפי הנהוג כסדר שלא והואבמפה

 כי להורות כן שסידר התנא סברת י"לי
 שטלין בש"א בריפוא וכמו נטעה דלאהיכי
 כן כמו וכו' מחגין ואח*כ תחילהלידים
 נוטלין בש"א זו( לגירסא לה )הסמוכהבסיפא
 ניתני אי משא"כ וכו' מכבדת ואח"כלידים
 התנא שינה למה יקשה וכו' מכבדיןבש"א
 אושעיא ד' סברת ההש וזה הסעודה סדרמן

 מפיך רובצי וז"ש וכון לב"ה ב"ש דברישהיפך
 כגירסת גרס גנב ז"ל דרשתי סיפאבהך

 ר' סברת הוא דוה לן מפרש וקאהרמב"ם
 לאמורא למיברי דעתיד בורא סברי ב"שגמ' י ודו"ק דמפיךאושעיא

 דס*ל לומר דרבא ס"ד האיך תימאהוא
 כל על ליפלגו א"כ עתיד לשון בוראלב"ש

 מיני בורא ופה"א העץ פרי בוראהברכות
 וכן בשמים מיני בורא פה*ג ובוראמזונות
 ג"ש דפליגי מעולם שמענו ולא הברכותכל
 הברכות בקטאר ב"ש דל"פ הא לרבא דס"לוי"ל
 לברך מהראוי הברכות בכל דבאמתמשום
 לברוא שעתיד הש"י שמברכין עתידבלשון
 הגם סיפוקינו ודי מזועת מיני פעם בכללע

 עכ"ז הנמצא המזון ומכלים אוכליןשאנחנו
 רק ועד לעולם מזון לע יחסר לאבטובו
 לברך צריכין כרחך דעל ס*ל האהד.במאורי
 יש הנה עתיד. בלשון נברך דאם עברכלשון
 יסוד את הש"י ברא שלא ח"ו לטעותמקום
 עד במ"ב בתורה בפי' נאמר לא כיהאהב
 על וחשך בפסוק תיארוהו מהמפרשיםשרבים
 חז"ל ואמרו זה[ בפסוק ]הרמב"ן וכו'פני

 שבת שבמוצאי פי"ב--ה[ ]בב"רבקבלתם
 אבנים ב' ונטל לאדה*ר דעה הקב"הנתן

 הנה אש מהן ויצא לזה יה והקישןרעפים
 יסודי אש בריאה כאן ויאין לומר חששיש
 עבר בלשון אש בברכת לומר צריכיןע"כ

 שפירש רשיי לשון תבין ובזה נ"לדייקא'
 שעל לאומרו ויפה לשעבר וכו' דבראבד"ה
 אותו משבחין י"ב בששת שברא האורבריית
 )דברינו( ולכאורה נבראו שבת שבמוצאילפי

 : ודוק ניחא ולפמ"ש זא"ז סותרים]דבריו[
 לפי משמע דברא ל"פ כ"ע ובורא בבראשם

 ב"ש דקאמרי הא לפי"ז לפרש ישמש"ל
 אעפיל לשעבר משמע נמי דבזרא הגםשברא
 מבורר לשון לומר דצריכין ס"ל האשבמאור

 מבחי' ב"ש וכו' בנורא איכא נהוראחדא י הנ"ל ומטעם דלויעברלכל
 איכא גוונא חדא תכלא נהוראהגבורות

 איכא גוונין כמא דחסד מסטרא וב"הבנורא
 ואתם תיכלא נהורא על שודה חיוודאדנהורא

 1 בזהר כמבואר וכו'הדבקים



תעלומה נ*ג. 1 נ"ב דף דבריםאלומגידרצד

 ממלאכת שבת דלא משום בדוהרקודי
 וכף לאורו מלאכה עושה שהגויעבודה

 היינו עבודה ממלאכת שבת שלא רש"ילפימ*ש
 שעשיית עבירה מלאכת קאמר ולא עבודהשהיא
 מצוה ואדדבא עבירה אינה בשבת לגוימלאכה
 ואח"כ מיתה חייב ששבת גוי כילעשותה
 עבירה בו ונעבדה הואיל תיכף ז"ל רשייסיים

 אי*ה1 להלן עוד ויתבאר צ"עוהדבר
 מכאן משמע עסקינן גוים במסיבת הכאגמי

 היאיט גוי שביד דבשמיםמבואר
 אי"ה ולהלן עליהם מברכין סעודהבמסיבת

 , מזהנדבר
 שסתם מפני וכו' טעם מה קאמר טעם מהשם

 עכ"פ בעי טעמא ולפי"ז לע"ז גוימסבת
 ע4 לא בבבא והפסיק התנא סמכינהו לאלמה
 באפשר ונראה מתים של הבשמים על ולאהנר

 היושב שהגוי ידעינין ושפילו"השמיענו
 מברכין אין אעפ*כ ע"ז עובד אישבמסיבה

 שלא וכמו חכמים חילקו דלא שלו הבשמיםעל
 ובשמים דנר השמיענו ועוד במתיםחיבקו
 בהנאה ואסורין מתים זבחי נקרא ע"זשל
 במציעתא דמתים בבא הך התנא הטילע"כ

 1 והסיפא הרישא לה לדמותכדי

 מחמת שבת לא נימא אי גמי ע"א נ"גדף
 דהיתרא ממלאכה אפילומלאכה

 שבת מאי ארנביי וכו' חיה של אורושתניא
 עששית תניה עבירה מלאכת מחמתששבת
 ישראל בבית )מע"ש והולכת דולקתשהיתה
 )פרשיי עליה מברכין שבת למוצאירשיי(
 הודלקה שלא עבירה בה נעבדה שלאלפי

 בכל לאורה שהשתמשו ומה רצ"ל עכ"לבשבת
 וכאינו דבר היינו השתמשו בהיתרהשבת
 הגם וחולה חיה של אור ההיד עבירהמלאכת

 במלאכה לאורה והשתמשו בשבתשהדליקוהו
 כיץ עליה מברכין לחולה הצריכהגמורה
 מהראוי לפ"ז וא"כ הוא( היתר הכלדלחולה
 בשבת הדליקוהו אפילו גוי של נר על"ברך
 אצרו היתר דהכל כיון מלאכות לאורוועשה

 ממשנתינו והנה מלאכה. לעשות מצוהואדרבא
 בבשמים דלעיל המסקנא דלפי דייל קשהלא

 ע*ז ומשום במסיבה נר ההיד סיירידבמסיבה
 דאפילו מבואר בגמי לקמן מברייתותאבל

 שבת דלא משום לברך אסור במסיבהשלא
 וחולה חיה של דנד לומר לי ונואה לפלאוהוא
 שמחולין דהטעם ששבת נר שפירמיקרי
 עלת חלל תורה אמרה השבת אתעליהם
 א*כ הרבה שבתות שישמור כדי אחדשבת
 גוי של נר משא"כ הוא שביתה משוםהטעם
 לא בו דנאמר בשבת מלאכה לעשותשמצוה
 נכה והוא שבת שלא נר נקרא הנהישבתו
 רשיי דברי היטב תבין ומעתה בעזה*ילדעתי
 משום ד"ה ע"ב נ"ב בדף לעיל שדקדקנומה
 מלאכה עושה שהגוי עבודה ממלאכת שבתדלא
 דפין עבירה ממלאכת אמר לא הנהלאורו
 בחזאי עשה שהגוי רק לגוי. באהעבירה
 עבודה מלאכת לישראל האסורה מלאכהלנגדו
 מצוה ואדרבא חגוי בזה עבירה ריאיןהגם

 שלח נר ונקרא ישבותו לא משום הואלקיבות
 שבת שלא נר לקמן ותניא רהם*י וסייםשבת
 עבירה בו ונעבדה הואיל עליז מברכיןאין

 מיקרי עבירה בו כשנעבדה ישראל נררצ*ל
 וחודד חיה של כגון עבירה באין אבל שבתלא
 מ.קיי ששבת נר עבודה מלאכת שעשוהגם

 זודוק

 בכאן יש עליה מברכין שבת למוצאישם
 בדברי אי"ה ויתבאר שונותגירסאות
 . והרא*שהרי"ף

 סיפא תנא וכי מחצה דאפילו הוא בדיןשם
 בהיפך דילמא יקשה הנה ישראלרוב

 לא וזה דסיפא איידי רישא הוה דאזוי"ל
 לתנא  ליה ניחא לא דבישראל עוד וי"ליתכן.

 יפרוצו וכן ירב"ו דכן רו*ב תיבתלהחסיר
 למיתני ול"ל קשה מיעוטן גם בגויםמשא"כ

 מ"ט בוש אלא טעמא מפרשי ב"הבקולמא י והבן צורך ללארוב

 אכתי ביהמ"ד ביטול משוםקסברי
 מפרשי כדקא טעמייהו מפרשי לא מה מפניקשה
 עונש גדול הוא רכך הטעם לפ' רצו דלא נ"לב"ה
 זכו'. שוגגין שיהיו ומוטב כרגע התורהביטול
 ולא וכו' אומרין היו לא ר"ג בית שלוכן

 1 לאחרים כןהורו

 רוב אם ריח זהריח וכו' מהלך היהתריי
 ממני דעת פליאה מברך אינוגוים

 עסקינו גוים במסיבת לעיל דמסקינן מהלפי



 נאי דף דבריםאלומגיד
רצהתעלומה וע"כ והרי"ף ע"ב,

 סעודה במסיבת שאינו גוי ביד בשמיםאבל
 מותר גוים שרובה עיר אפילו א"כמברך

 יחשבין1 במסיבה כולם לאטולברך
 נתרצה עכו"ם של בשוק מהלך היהתריי

 בשוק דמיירי נ"ל חוטא ה*זלהריח
 על שמחזרין כדרך האור על מחזריו אינע"ב י גוים בסתם ולא ע"זשל

 הראשון אור דהנה נ"ל הטעםהמצות
 וכו'. בו ומביט צופה אדם היה השאישבר"מ
 בע"ש הש"י גנזו ולא נגנז אדה"רוכשחטא
 בו משתמש אדה"ר והיה השבת כבודמפני
 בשבת מדליקין המדקדקים )ע"כ שעותל"ו
 מאור ניסים שהי חנוכה נרות וכן נרות.לכו
 ובמוצאי מהר*פ( הקדוש כתבי ל"ו הםהגנוז
 חשך אך ואמר אדה"ר ונתירא נסתלקשבת
 אבנים ב' להביא דיעה הקב"ה בו ונתןישופני
 ע"כ השר מהן והוציא לזה זה והקישןרעפים
 טובה הנה שבת במוצאי האור עלמברכיו
 כהירואין עליו לברך וצריך הש"י מאתהיא
 שמבקשין מורה הנה עליו לחזר משא"כאותו

 טוב היה יותר הרי הזה האור עלומחזריו
 ואנחנו הזה באור להשתמש צריכין היוכשלח
 גנוז ששם ומצותיה התורה אחר לחזרצריכין
 כדרך וכו' מחזרין אין וז*ש הראשוןהאור

 הוה מריש ר"ז וז*ש המצות עלשמחזרין
 לא נמי אנא וכו' דשמענא כיוןמהדרנא

 1 הבן הטעם הבין כי וכו'מהדרינא

 להודיעך ושכח דקתני והאי וכו' דתימאמהר
 סיד האיך לכאורא וכו'. דב"שכחן
 וגם לן עדיף דהיתרא כתא הרי הכילמיסר
 זה דלבעבור דס*ד וי"ל כבאש הלכתאלית
 דהלכתא דס*ל מהשום דב"ש כחן התגשמודיע
 תלמידא דההוא עובדא ההוא מכחכוותייהו
 כוותייהו הלכתא דלית קמ"ל דרבב*חועובדא
 דאשכחו ורבבאח תלמידא וההו14 דינאלענין
 טוב דיותר מודו נמי דב"ה משום הואוכו'

 ולברך למקומולחזור
 וכו'. הבירה בראש שאכל מילדבריכם

 מובן אינו ב"ה תמיהתלכאורא
 מחויב הוא אם הבירה לראש יעלה לאולמה
 אתר מסיים במשנה התנא דהנה לומרונקל
 וכו' כדי עד מברך הוא אימתי עד ב"הדברי

 הגירסא לפי ובפרט לכאן ענינו איןולכאורא
 דמשמע בואו ועד וכו' מתי ועד בגמ'במשנה
 ולא מת"י וגם מקודם למ"ש הדבריםדקישור
 במקום יברך דב"ה טעמא דזה וי"לאימת*י.
 שיתעכל כדי עד מברך הוא מתי עד כישנזכר
 דין בין לחוש יש לחזור תצריכהו ואםוכו'
 לדבריכם לב"ש ב"ה וז*ש וכו'. יתעכללדין
 לחזור ותצריכוש וכו' הבירה בראש שאכלמי

 זמן וצריך גדול טורח שהוא הבירהלרא"ש
 וב"ש וכו' יתעכל בודאי הנה לעלייתורב

 זו עליה הנה הוא שמים דלכבוד כיוןהשיבו
 141פשר קפידא ואין לברהמ*ז העסק התחלתהוא
 מודו דביה דהגם וב"ה ב"ש פליגידבהא
 כך דבתוך ידעינן אם מיהו לחזור טובדיותר
 לחזור רשאי דאין ב"ה קסברו המזוןיתעכל
 ברהמ*ז התחלת הוה לא הדין מן דא*צכיון
 א"כ לחזור הדין מן דצריך סברי וב"שבזה

 נדבר עוד ואייה ברהמ"ז התחלת הוהההחזרה
 גליו ונושאיהרי"ף י הפוסקים בדברימזה

 קידוש של כוס כוס מאי הרי"ף ע"א מ"בדף
 דוראי דה"ק נראה עכ"ל הואהיום

 בברייתא וכדמשמע סיירי ענין בכלמשנתינו
 דלדידן רק וטהרה טימאה משום הטעםבגמ'
 עלינו שיזרוק עד בעוה"ר הטהרה דבטלהבזה"ז
 קידוש לענין נ"מ אעפ"כ ב"ב טהוריםמים
 ב"ה של השני הטעם מן וי"ט בשבתותהיום

 ואסיקנא וכו' מכבדין בש"א פיסקא תרייע"ב י נ"ל סעודה, לנט"ידתיכף
 לכאורא וכו'. דמכבדין כב"ש דהלכהבגמ'

 דמותר בהא רק כב"ש דהלכה בגמ'י"ל
 בכוליה מדקאמרי מיהו ע"ה בשמשלהשתמש
 מה דעל משמע מהא בר כב"ש הלכהפרקין
 מוכח אושעיא מדר' גם קאי. בפרקיןדמבואר

כן
 ע"ה בשמש להשתמש מותר סברי ב"ששם

 כבר וכו'. הדברים ונראין כב"שהלכה
 באבות ס"ל בעצמו דהלל בגמ'כתבתי

 . וכי בתגאודאשתמש
 וכשחיזר וכו' בירך נפשך ומה פיסקאתר"י

 ושתה שאכל מה על ברהמ"ז אח"כמשמר
 עכ"ל. וכו' מתקשר הענין קפאין נמצאוכו'
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 שרוצה מה על תחילה שיברך יתכן דלארצ"ל
 נהנה שכבר מה על יברך ואהיכ כעתליהנות
 מנהגינו יתכן דבזה ונראה לברך.ונתחייב
 בפה"ג לברך החופה תחת דנהגינן חתניםבברכת
 זה מברכין אנחנו דהנה ברכות הזיאח"כ
 הוא והנה אשה בלקיחת שנהנה החתןבשביל
  ליהנות רוצים דיין ברכת וכן ליהנותוזצה

 קריבא וגם דתדיר היין ברכתומקדימין
 אחר הנה בסעודה אח"כ אבל לכ"הנייתא
 לא השפילו להחתן הכלה לו הותרההחופה
 חתנים ברכת וא"כ בקרבות נהנה הנהבעל
 מה על היין וברכת נהנה שכבר מה עלאז

 עד היין ברכת מהדרין ע"כ ליהנותשרוצים
 . הברכותאחר

 ד"א משום גזי של נר "די"ף עמא מ"גדף
 משום גוי של ובשמיםשבת

 דמסיק מאי לפי עכ"ל לע"ז מסיבתןדסתם
 קאמר טעם ומה עסקינן גוי במסיבת הכאבגמ'
 של הבשמים ועל הנר על מברכין אין טעםמה
 והבשמים הנר על מברכין ראין משוםגוי

 א"כ לע"ז מסיבתן סתם והגוים ע"זשפפני
 ראה ואפילו הוא מסיבה משום ג"כ דנרטעם

 מלאכה הגוי ערוה שלא השבת כלהישראל
 לאכול מוסב כשהיה אסור הנר אותוליער
 דעשיית לומר נראה היה לכאורא ואדרבאלאורו
 כמו איסור מלאכת נקרא לא לגוימלאכה
 מלאכה לעשות נצטוה דאדרבא כיון וחולהבחיה
 מיקרי גוי של דנר בברייתא שם שמבואררק
 ועמוד ראשון מי משום מדגזרינן שבתלא

 נשתנה מה הטעם בגמ' שם וכתבנוראשון
 אבל וחולה בחיה ישראל ממלאכת גוימלאכת
 בנר שייך דמסיבה הטעם דגם נראהעכ"פ

 1 בדבר וצ"ע כמש"לונ"מ

 שום לנו אין בבשמים דהנה לתמוה ישגם
 וא"ע מסיבה. משום רק לאיסורטעם

 גוים רוב אם והריח לכרך חוץ במהלךלמה
 הרוב רכל לומר לן מנא יקשה לברךאסור

 לומר וצריכין כזאת לעת בסעודה הםמסובים
 הסיבו שכבר חזקתן גוים שביד הבשמיםדכל
 הגמ' לשון מיהו ונאסרו. זמן באיזהאצים
 הכא משמע לא עסקינן גוי במסיבתהכא

 , בדברוצ"ע

 ממנה מביאיו וכו' עששית הכי נמי תניאשם
 שבת למוצאי ובגמי עכ*ל לבדלהאור
 גופה שבמקשית אור רעל מוכח עליהמברכין
 הכי נמי תניא באומרו הנכון והואמברכין
 שהידלק כיון וחולה חיה נר על לראיהדמביא
 כשן דעששית הך וכן מברכין.בהיתר

 השבת כל שדלקה הגם מע"ש בהיתרשהודלקה
 דמביאין ז"ל הרי"ף בלשון משא"כמברכין
 אין אבל ממנה. שמדליקין משמעממנה

 לפרש ידענא לא גופה העששית עלמברכין
 הערוך גירסת גם גדול וצ"ע הכי נמיהתניא
 לא ומברכין ומדליקה מכבה שבתלמוצאי

 . כלל לפרושיידענא
 מתניתין תימא וכי ברי"ף, לעילשייך

 פלירט וכו' דילן בגמ'דקתני
 מינה גמרינן ולא וכו' מערבא רבניאמתניתין

 היכא דאפילו ז"ל הרי"ף מדברי תתבונןעכ"ל
 שבתלמודא במשניות גירסאות חילופישיש
 הולכים מערבא דבני שבתלמודא למשניותדיש

 . דירן תלמודאאחר
 אלא גמרינן דלא בהכי לן איכפת לאשם

 מאי דכל ורצ*ל וכר. מזון דהאידגלויי
 דלא אהדדי התלמודים להשוות לןדאפשר

 לעצמו מברך וא' אחד כל פיסקא תר"יע*ב י משווינןליפלע
 כ"מ בפ' אמרינן והא ששואלין וישוכו'

 ידעתי לא בעניי האני עכ"ל הסיבה בעידיין
 קביעות הוה ולא בהסיבה דרכו יע קושיאמאי
 להשתמש דקובעין במאור משא"כ אחרבענין

 . הבית בני לכל אחדבנר
 ופאין בעיני וכ"נ ריא"ז לשון ו' אותשהעג

 בגמ' הנה וכו' הבשמים עלמחיריו
 וטעמא האור על מחזרין אין אלא הזכירולא
 בשמים לזה לדמות ואין כמש"ל ביה איתרבא
 הנפש להשיב לחזר מצוה דבשמיםדי"ל

 : וינפיש הפסוק עלזאסמכוהו
 על אלא יוה"כ במוצאי מברכין שאיןהריעף

 ונראה ותר"י ברש"י עיין ששבתאור
 שפיר בשבת יוה"כ מיקלע אי דבריהםלפי

 ולפי שבת שלא האור על גם לברךיכולין
 מיקלע אי דגם נראה האריז"ל שכתבהטעם

 : ששבת נר דוקא בעיעבשבת
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 יין להם בא במשנה הריעף ע"א מידדף

 י"ל המין אחר בגמ' במשנה המזוןבחושך
 וטעמייהו כביה לפסוק ז"ל הרי*ף דדעתכינן
 אפי' קמ"ל רבותא כוס טעונה דברהמ*זדס"ל
 אפיה ברהמ*ז זמן הגיע לא שעדיין המזוןבתוך
 לברהמ*ז. מניחו כוס אותו אלא כאן שאיןכיון
 על מברך בוודא וכו' שאכל מי פיסקאתריי

 שמעינן רהכא פריך ובגמ' וכו'היין
 שלפנינו, בגמ' בכאן ליתא וכו' לב"שדס*ל
 במקום כב"ש החמיר כי ארנקי ואשכחהרידף

 ב"ה )שגם כדבריהם להחמירשראוי
 ומצפון צפון דגבורה מסטרא ב"ש והנהמודים(
 ועיין יצפין להעשיר והרוצה יאחהזהב

 דבהדיא נראה זה ואין וכו' פסקא ולעניןתריי י אגדות חידושיבמהרש*א
 הלכה פרקין בכוליה לעילאמרינן

 כחן להודיעך דס*ד מה בגמ' עמ"ש וכו'כב"ה
 עיששדב*ש

 המברך כותי אחר וכו' אמן עונין פיסקאתריי
 הזכרת אלא שומע כהצנינו פי'וכו'

 וכו' הברכה כל כששומע אבל וכו' בלבדהשם
 ואפשר להלום וקשים תמוהים דבריהםעיי*ש.

 . וצ"ע ברבריהם טיס איזהיש
 הנה עונים. מפטרי דקא בעידנא אבלהריצף

 מפטירים כשהם פירש ז"לרשיי
 הראב"ד אבל ההפטורה. ברכות ואומריםבנביא
 ומברכים כוואוכליס היינו מפטרי פירשז"ל

 הפסח אחר מפטירין אין מלשון הואימפטרי
 , אמן עונין שלהם הנהנין ברכת כל שעלנמצא
 מדהרי*ף קינסא בינייהו איכא הריפףע"ב

 נראה הלשונות ב' הביאז"ל
 אפשר בדלא רק הראשון כלשון להחמירשיש

 כייל ואי בכורא קורטא בי ששתנחאשם י קינסא ע"ג יטולעכ"פ
 חכמים דברי תבין ובזה נט"י צריךמלתא
 תיכול לכי בש"ס כ*פ שאמרו במהוחידותם
 בעא ע"א ד' דף בשבת כמו דמלחא כוראעלה
 פירות מלאה ידו היתה מר"נ רבאמיניה

 איל חצר לאותה להחזירה מהו לחוץוהוציאה
 תיכול לכי ומ"ש אסור איל אחרת לחצרמותר
 אהדר בבדיחותא ופירש"י דמלחא כוראעלה
 ל4 אימר מלח של כור לי כשתמדודליה

 של כור כשתמדוד היק ולדעתי דבר שלטעמו
 סדומית מלח קורט בו יש בודאי דאזמלח

 ומאינך חידוש אינו א העינים אתשמסמא
 שתמדוד קודם משא"כ הפשוט החילוקרואה
 החילוק תראה לא למה התימא מן למלח.כור

 התם דלעיל הלכתא הא לך קשיא מישם י רואה כל לעין הנראההפשוט
 גם לך קשיא ואי הכושר שעת להםהיתה

 התם שאני יוחנן דרבי רביה חזקיה האלעיל
 ד"ח לשמוע מצוה אביי אמר ע"א מלהדף י מר"ג רבדמעשה
 דברי לשמוע מצוה אמרורבא

 אסמכתא ג"כ רזה הגם וכו'. דבתיב ערך בןר*א
 דאסמכההו ד"ח לן דחמירא לן נשמעעכ"ז

 עוד ויש וכו' אדם נוטל פיסקא תר"יע"ב י גרידתא ד"ח מןאקרא
 לא ידיו נטל בפסחים מדאמרינןלשאול

 שנית פעם נט"י צריך קידש וחם וכו'יקדש
 יריו אדם דכשנוטל לתרץ נראה הקטן וליוכו'

 נטילת על לברך ברכה שתקנו לתפילהשחרית
 לתפילה היום לכל הידים על ומתנהידים

 הנה מתנה כשאינו והנה מהני. זהולאכילה
 ענט*י ולברך לסעודה הידים לעימולתיקנו
 ברכה הוה התכיפות ובזולת תיכףולאכול
 בעלמא כרחיצה והוה נטילה כאן ואיןלבטלה
 לאכילה סמוכה שאינה כיון לאכילה כונהבלא

 הלכה לפסוק לו שיש וכו' פסקא ולעניןשם ינ"ל
 ומהנטילה מפני יותר שמיקל הלשוןכמו
 פסקינן למה א"כ ע"ז וקשה עכ"למדרבנן
 נגד הפרק עד ליטול דצריך כריב"ללחומרא

 הגם מחמרינן דבנט"י צ"ל ע"כ דמיקלרב
 וכדהביא גדול דעונשן חזינן מדקא מדרבנןשהוא
 המזלזל כל אר"א ר"ז מימרת להלן ז"להרי"ף
 אנא ר"ח וכהאמר גדול שכרן וכן וכו'בנט"י
 חפנא מלא לי ויהבי מיא חפנאי מלאמשאי
 ז"ל ר"ח של )טעם( הוא דזה וי"לטיבותא
 כהלשון בכאן גם שהחמיר בסמוך תר"ישהביאו

 י נטיי בה' לעשות ראוי שכןשהחמיר
 גאון יהודאי רב מר וכתב תר"י ע"א מ"קדף

 וכו' למורי נרגמה אבלוכו'



תחמשה ע"א ניד דףהרואה.מגידרצח
 ז"ל הראב"ד וגם וכו' יוסי כר' הלכהנפסוק
 כריי הלכה ונפסוק וכו' דבגמ' כיון כתבכך
 שכתבתי מטעם וגם עמו. דנימוקו יוסיכר'

 שפסקו נראה הנה עכ"ל. גברא כחדמצריך
 הספיקות בכל להחמיר מהרחף דבנט*ילעיל

 , גדול ושכרן דעונשןכיון
 לנמר בעיני וכ"נ ריא"ז לשון א' אותקוה*ג

 דמי רצ*ל וכף בספינה אדם באקיאם
 ראוים אינן כי בכלי לנטילה פסוליןהים

 ע"כ כשרין טבילה דרך אבל כלבלשתיית
 מחוברת הכלי שתהיה מטקב בכלי לקיבובצריך

 ומכאן וכו' מברך והשמש פיסקא תרייע"ב י ידיו את בכלי ויטבול הים למיבקילוח
 עכ"ל המלכה שמה ספק שהמלכתנראה

 דריש אתכא אנן דאמרו מהא ע"ז קשהקצת
 . קסמכיניןגלותא

 מטמא המים לחות וכו' לחמם אתפיסקא
 נוטריקון לחמם דמפרש נראהעכ"ל
 1 במרדכי ועיין מי*םלחוית

 , שם ואנשי ושה"גמרדכי
 עכ"ל בשמים הה*נ הדס דוקא ולאומרדכי

 מריחין שאינם בשמים הה"דרצ"ל
 בחידושי עיין הנפש את משיבים ואינםהרבה
 הבשמים על מחזרין שאין שכתב ה' אותא"ש

 על מברכין אין למה יוסף הר"ר הקשהשם י שמחזרין שנראה בגמ' כתבתיובבר
 ולפי עכ"ל ממנו שנהנין שעה כלהאור

 , טעם קצת תבין הגנוז אור בענין בגמ'מ"ש
 שחרית רצ*ל מגב*א מים לליטוףוסילונך

 לאחרונים פעמים ב' לסעודהג"פ.
 1א'

 , כליו ונחבאהרשרש
 עיין וכר. מאור בורא בש"א ר סימזהרא*ש
 קצת הגמ' מסקנת דהכי דכתב יו"טבמעדני
 דברי מגיה אינו דהש"ס דנ*ל בעיניתימא
 ב"ה דקאמרי אהא ב"ש דל*פ דקאמרו רקב"ש

 הם אעפ*כ אבל משמע. לשעברדבור"א
 בגמ' מ"ש ועיין שברא לומר קיימאבמלתייהו

 1 לדבריהםטעם

 ראיין ועמוד ראשון גוי אטז דגזרינןשם
 חרא כולא יו"ט המעדני וכתבעכ"ל

 לפי התוס' כן שכתבו אמת וכו' הואגזירה

 משים בזהמן בדבריהם הביאו דהםגירסתם
 שחצון עמוד מטים ראשון וגוי ראשוןגוי
 לא הרא*ש שהביא וכפי לגרסתינואבל

 1 לזההוצרכנו

 וכו' הרואה מתני'. ע"א ניד דף ט'פרק
 הנה הזה. במקום וכו' ברוךאומר

 אפילו מלתא תליא בראיה הרואהמדקאמר
 מברך הנס מקום משם ורואה אחר במקוםהוא
 לדייק ונראה הזה. במקום לומר צודקואיך
 פועל הראות חוש אשר האמת הכמי מ"שמזה

 בך יראה לא נצטווינו ע"כ מוחשיתפרזלה
 בירוא מעינא ליזהר צריכין וכן דבר.ערות
 הקרוב הוא הראות חוש להיות הטעםוכתבו
 מכל יותר הנשמה שם אשר שבמוח הדעתאל

 הנשמה כח מן ביותר הפועל הוא הנההחושים
 כוונת מן תרעה הנה כי במוח בדעתאצנר

 אשר ובמקום העולמות כסדר שמכוניןהתפלה
 ושם נשמתו נדבקת שם בדעתו מכויןהאדם
 בחוש ביותר הוא הדעת והתלבשות ממשהוא

 דברי את אני רואה שאמרו וכעניןהראיה
 אליו ומטה האדם שרואה במקום ע"כאדמון.
 בראיה שפיר צודק ע"כ בנמצא הוא שםהדעת

 י הזה במקום לומרבלחוד
 דיחיד ובנס רבים לשת ניסים שעשהבררך

 לי שעיטה יחיד לשון בגמ'אמרינן
 המשניות על בפירזשי והנה ובערבות. בגמלנס

 מלא. עולם הוא מישראל דכ*א בענייאמרתי
 אניסא ע"כ בפ"ע לכ"א הנס נעשהוא*כ
 מי ולפיז ניסים רבים לשון מברכיןדרבים
 בנו בן הנה ביחד ולבנו לו נס לושנעשה
 בדבר. וצ"ע ניסים רבים לשון לברךמחויב
 לתרץ ג"כ רשיי כונת רזה רהטה הנניוכעת
 הרואה בדיה שכתב במה ניסים דקאמרמאי
 הים מעברות לקמן דקתני הנך כגוןוכו'

 אין דלכאערה עכ"ל. וכו' ארנון ונחליוהישדן
 שנעשו הניסים ידע לא דמי לפירושו הצורךמן

 שנקוטו הללו הניסים תראה אבללישראל.
 כגון רבים בניסים ומכופל כפול הנסלישראל
 ועברו חרבה הים נעשה הנה הים.מעברות
 בתוכו צרינו שיקע ואח"כ ביבשה.ישראל
 וכיוצא הים בתוך אותם ניער כרחםשבעל
 עברו ישראל הירדן. מעברות וכן מקוערלאין



רצץיתעלרכעץ עלא ננד דףהרהבת.מגיד

 הארון ונשא זה בעבד נשתרו והכהניםבחדבה
 ונתישרו נשפלו אדמן נחלי וכן נושאיו.את

 אמרינן ע"כ השמוריים ונהרגו ההריםונתחברו
 שעשה ברוך הלת הניסים מן נס כל?ל

 : וכו'ניסים
 ישראל בארץ תנא מארצנו ע"ז שעקרברוך

 1 אי"ה ויתבארקאי

 דל"ג נוסחאות אית וכו' וגבורתו שכחוברוך
 על בפירושינו ונתבארובבודתו
 ברכה( והיה ובספר יהמשנה

 עושה דגרסי ואית בראשית עושהברוך
 י יתבאר אי"ה בראשיתמעיסה

 חשוב שהוא ולפי וכר לפרקים בד"הרקנתי
 ברבה יהודא ר' ליה קבע מכולןוגדול

 היכר דבעי יהודא ר' רצ"ל עכ"ל.לעצמו
 בדודאים דס*ל כענין ומין מין לכלברכה
 אחד. מין הם הימים כל אבל בימים ס"לה"נ
 בפ"ע כמין הוה ידים ורחב הגדול היםוזה
 ראיית על דגם התוס' דכתבו דהא עודודע
 כשרואה רק מברכינן לא וכיוצא הניסיםמקום

 מדכתב הכי ס*ל 4א ז"ל דרש*י נראהלפרקים
 לכתוב והיל לפרקים תיבת על זהפירושו

 להורות הוא אך הגדול. הים את הרואה עלזה
 וח"ק לפרקים עד ריי דברי הוא זה שכללנו

 . אי"ה יתבאר ועוד ס*ל.לא
 חדשים כלים וקנה חדש בית בנהמשנה

 בית יבנה תחלה קמיל ארץדרך
 התנא דהנה משמיענו חמד כלים. יקנהומח"כ
 ביותר דמצוה בית בנה בבית קתני קאיבא"י
 א"י ישוב על שיוסיף בכדי מלקנותלבנות
 שלא בכדי לקנות טוב יותר כליםמשא"כ
 ועוד בעצמו הכלים בעשיית מלימודויתבטל

 : אי"היתבאר
 וכו' הודאה נותן כדמפרש ארבע בדיהרשש

 נותן דההוא ס*ל הנה עכ"ל ד'נמצאו
 ומפרשים עזאי בן דברי סיום הם וכו'הודאה
 בגמ' מזה נדבר ואייה הכי ס*ל לאאחרים

 גרסינז בכאן גם ונותל הגירסאובמשניות
 . לבוא לעתיד ובמשניות העתיד עלוצועק
 וביצה"ר ביצ"ט יצריך בשני לבבך בכלמשנה

 בכל כתיב מדלא קדריש לבבךמן
 רואין לפי לבכם וסעדו במלאכים כמ"שלבך

 ב' לו יש ב"ו אבל במלאכים. שולטיצה"ר
 משכן שם שבלב הימיני בחלל היינויבבות
 הוא השמאלי והחלל רוח מלא והואהיצ"ט
 מהפך וכשהאדם היצה"ר משכן שם דםמלא
 אזי לו לטוב נהפך היצה"ר שגם לטוברע

 בתוכו ומתפשט השמאלי שבחלל הדםמגרש
 ביצ"ט יצריך בשני וג"ש הימיני שבחללהרוח

 והדברים לטוב יהפך היצה"ר שגםוביצה"ר
 ב"פ חתך השם בענין במ"א אצלינוארוכים
 )כי רו"ח הכל לבא חללי בתרין היינורו"ח

 עתרש ונדע יתן מי ממונך בכל מאדךבכל י חי לכל חיים הרוח והוא הדם(נתגרש
 וכל הממון על מאד שדרשו מההתיבה

 ונ"ל לנו פירשו לא המפרשים חילאנשי
 המרובה דבר בלה"ק הוא מאד תיבתמשורש

 מ"ר. הוא מדה תיבת שורש והנה המדה.מן
 להורות יתירה א' בא מאיד בתיבתוהנה
 טבע הממון והנה המדה מן יותר המרובהדבר
 כי לו שמודדין המדה לו מספיק שאיןהאדם
 כמשארז"ל מאתיים מבקש מנה לו יש הואבטבע
 הנה כי נ"ל ועוד הממון. על מאד נדרשע"כ
 ומורה לחד"א בכ"מ מתרגמינן מאידתיבת
 והנערה כענין דוגמתו אין יחידי דברשהוא
 לחדא שפירא ועולימתא מתרגמינן מאדיפה
 ואמרו דוגמתה אין יחידה ביופי שהיאהיינו

 כי שבגבורים גבור שהוא הממון עלבמחקר
 נעקרו הכבוד בקשת ע"י כי גבור לכבודקראו
 גבור לאהבה וקראו העולם מן גבוריםכמה
 וקראו הגבור שמשון נפטר אהבה ע"ידהרי

 של האשה דהנה שבגבורים גבורלהממון
 את לפתות להתפתות לה יכלו נמישמשון
 הממון נקרא לפי"ז ונמצא הממון ע"ישמשון
 העולם תאוות בעניני דוגמתו עוד שאיןמא"ד

 נ"ל התאוות. שבכל הגדולהוא
 וכר שההא ומדה מדה בכל מאדך בכלדשא
 מאד במאד הוספה( יש )ובמשניות לו מודההוה
 תיבת יפרש שתוכל מה בכל מאדך בכלרצ"ל
 ויפי מוד"ה. ובלשון מד"ה מלשון היינומא"ד
 רש"י והנה ריבוי בלשון גם המשניותגירסת
 וכו'. יך מדודות מדות מאדך בכל ד"אבדיה

 דבר אבל בזה בעי מה ידענא לאלכאורה
 כל היינו מאדך ובכל דרש דהנה דיברגדול



תעלא עקב נקד דףהרואהמגידש

 מאדך בכל כתיב והנה מאד. לפרש שתוכלמה
 מדה בכל לומר נוכל ואיך שלך מאודותהיינו
 לזה הקב"ה על קאי א"כ לך מודדשהוא
 , והבן לך המדודות מדות כל דה"קפירש"י
 לשפרא וכו' ברוך דא"ק יוחנן א"רגמ'

 מדאורייתא הם הניסים דברכותנראה
 פ' בשאלתות עיין וכו' י*י ברוך יתרסריאכהר י מזה דברו לאוהפוסקים
 דבר דבריו על כתבתי ה2םיתרו.
 זנחמד

 בגמל וכו' ובגמל בערבות נס לי שעשהבררך
 לאדם כשנעשה מזה נראהובערבות.

 למקום כשמגיע מקומות בכמה ניסיםכמה
 קוצר ניסי על גם וישבח יברך מהניסיםאחד

 כל לעיל רבא אמר וכן לערבות מטאכי כעתי בו שהיא מקום שיקדים רקהמקומות
 דוקא נראה להתם דמטיתאימת

 ואפשר תנן הרואה ובמשנה הזה למקוםכשמגיע
 לניסא דרבים ניסא בין חילוק יש בזהגם

 ואפשר מתרתי חדא רק נקטל לא ובגמידיחיד
 , בספק והדבר קאמר בראיה ג"כ ומטיתמס"א
 במשנה הנה ובערבות בגמל נס לישעשה

 לפרוס וא"צ הזה במקום סתםקאמרי
 ובערבות הנס איכות מפרש קח וכאן הנסאיכות
 שהיה הגם המקום שם רק מפרש קא לאשוב
 קא לא הנס ואיכות המקום שם מפרש קאשם

 דגם דרבינא בריה למר ס"ל ואפשרמפרש
 המקום שם לפרש דצריך דיחיד נס ישתנהבזה
 הנס לפרש רצה לא בערבות והנה הנס שםאו

 עינא ליה דאיברי כטבע שלא נס שהיהמפני
 כטבע שלא נס על לבקש אין ובתחילהדמיא
 והניק דדים ליה דאיברי ההוא על אבייכמ"ש

 שם הזכיר בטבע מלובש נס שהיהובערבות
 לפרט דא*צ ס"ל דרבא ודאי הא מיהוהנס
 סתם שיברך גברא לההוא מדאמרכלום
 הלכתא ואילך ורבא מאביי והנה הזהבמקום
 דבינא בריה כמר לפסוק מהראוי היהכבתראי

 . בזהוצ"ע
 כבר ארנון ונחלי והירדן היםמעבררת

 ניסים שהיו במתניתיןפירשתי
 אבני ניסים רבים לשון לומר והוייךכפולים
 משה בימי באויר שעמדו כפול נסאלגביש

  עוג שביקש אבן יההצע בימי הארץ עלוירדו
 עוג ונהרג ישראל שניטולו כפול נסוכר

 כפול נס וכון שישב ואבן ארצו אתוירשו
 קשיא רק כסדר התנא נקטינהו כולהורוזנות י חרב לפי עמלק ונחליק ישראלשניצולו
 דנקט משה עליה שישב אבן עללי

 הים מעברות אחר תיכף היה זה והרילבסוף
 קודם שהיה ארנון נחלי מעברותבשלמא
 אצל ירדן דנקט קשיא לא הירדןלמעברות

 עי גם  המים בקיעת שוים נסים  שהיההים
 התחלת היה העוד לי  קשיא לא  אלגבישאבני
 בין לה נקט באויר שעמדו משה בימיהגס

 קשה משה שישב אבן על מיהו דמשההניסים
 וגמירי יהוידע ע"י נקורה שהישועה הואילוי"ל
 רחל של בניה ביד אלא נופל עמלקשאין
 נס יריחו וחומת משה ניסי אחר לה נקטע"כ
 והנה במקומה. ושנבלע החוטה נפילתכפול
 היה לכולן קודם שהיתה הגם לוט שלאשתו
 ברכה שהוא הואיל כולן לבסוף לנקוטמהראוי
 דגם לנו להורות אך באמצע לה ונקטאחרת
 ברכות ב' לברך וצריך כפול פלא ישבכאן

 מקום והה"ד אלגביש אבני בדיה תוס'ע"ב י בגמ' להלןכמ"ש
 לומר אפשר סנחריב מחנה לשםשנפל

 עליו מברכיא דלא משום ליה קחשיבדלא
 רק קחשיב דלא נס שעשה רק ניסיםשעשה

 כיון ישראל והצלת סנחריב מפלת אחדנס
 ז סכנה מיקרי לא עדיין החומה בתוךדהיו
 הקב"ה של כעסו בשעת אפילו אר"יגמ'

 בשחת ויהי שנאמר הצדיקים אתזוכר
 משמיענו מהו לכאורא וכו'. ויזכור וכו'אלקים
 בשעת שהיה בנח יש חידוש יותי הלאבכאן
 ואעפי"כ העולם כל בהשחתת הקב"ה שלכעסו
 אחר ענין היה ששם וי"ל נח את אלקיםויזכר

 והער את י"י ערוה כי הכעס נגמרשכביכול
 בשחת ויהי בכאן משא"כ וכו' ויזכר אזזמם
 באותו היינו וכו' את בהפך וכו' ויזכורוכו'

 1 נ"ל ורגע,זמן

 הנה וכו' הים יורדי להודזת צריכיןארבעה
 בתוס' ומתרצי הכתוב כסדראינם

 עפ"י נקט ובגמ' הסכנות כסדר נקטדבמקרא
 ה4ר רב בשם בערוך מיהו ביותר המצויסדר



2~חתעלדכעה וע"ב ע"א נכו נעה דףהרואהמגיד

 יותר שהוא מה נקטי דבגמ' בהיפך הואבטן
 הרב בשם שמעתי והנה תחילה נקטסכנה
 בכולהו למה זצלה*ה מבאלטע מהר*זהקדוש
 וביורדי יושיעם או יצילם ממצוקותיהםכתיב
 רואין להורות בוא*ו וממצוקותיהם כתיבהים
 היא בים הסכנה כי בתפילה להאריךפנאי
 בצר י"י אל ויזעקו ע"כ משער לאיןעצומה
 שמעתי כך תיכף יוציאם וממצוקותיהםלהם

 תמצא והנה הערוך כדברי שפיר יתכןולפי"ז
 ויצעקו הפסוק כל הביאו הים ביורדיבגמ'
 וממצוקותיהם הפ' גמר גם היינו בשלימותוכו'

 הפסוק התחלת רק הביאו לא באינךמשא"כ
 ג"כ לדינא ונ"ט נ"ל. האמור, על מורהזה

 אלו ד' לפנינו כשיש הודאה קדימתלענין
 : להודותדצריכין

 רבנן ותרי עשרה בי ואימא בס"התוס'
 רבנן תרי ליכא ואפילו לממראועבדי

 הטור בשם שהביא מה מהרי"ב בהגהתעיין
 מקשה קא דהכי מפרשים היו דהתוס'ול"נ

 זקנים ובמושב עם בקהל וירוממוהומדכתיב
 דהוא אימא לבסוף שוב יהללוהו כתיביהללוהו
 ובי עשרה בעינן עמא בשאר וה"ק אחרענין
 התוס' וקאמרי בקושיא ואסיק בתרי סגירבנן
 לגמרי מיקרי ואפשר רמי כר"ת ד"ק רהואכיון
 מיתרו דגמרינן ניסא על מברך דהוהד"ת
 מברכין רבנן תרי ליכא וכפילו לממראאזלינן

 . נ"ל המקשה,כדברי
 בתורה. שקורא אחר לברך העולם ונהגושם

 והאמרינן וא"ת וכו' פטריתון בד"התרס, י נ"ל רבנן, במקום עכ"פ היא דהתורהנ"ל
 עמ"ש וכו' מלכות ב"ה שאיןברכה

 י"ל רחמנא דבתיבת רעיא בנימין אצללעיל
 י עיי"ש ומלכות בשםדיוצא

 לפרש נ"ל רחמים צריכים ג' ע"א נ"הדף
 רחמים לבקש צריכים טובים שהםהגם
 הנה כנב שהויי הגם טוב מלך בטובםשישארו
 הגם שנה וכן וכו' מלך לב מים פלגיכתיב

 ועד וכו' עיני כתיב הנה מתברכתשרואים
 ותחלימני כתיב הנה טוב חלום וכן שנהאחרית
 החלום משפט בידך מסור הכל כי והחייניעכ"ז

 יופתרונו

 לב חכם כל ובלב לה מתנינן מהבאאנן
 של פסוק הוא והנה רצ*ל חכמהנתתי
 כיב עד טוב לחלום אדם יצפה לעולםע"ב י קבלה לדברי וא*צתורה
 אתות כעב תורה אלא טוב איןשנה

 .דאורייתא
 יתחתך תמצא שלא באהלך יקרב לא ונגעשם

 הנקרא הוא הסמ' וכו' בשעה נדהספק
 צדדים לו ומראה האדם את המחטיא והואנגע

 החלומותכל ילהיתר
 הולכיי

 לדבר סימן הפה אחר
 שאחר המספר הנה פער. בגי'חלום

 הולכין החממות הנה פחה הוא חלוםמספר
 : והבן הפהאחר

 נבואה ה*ז פיו לתוך פסוק לו ונפלהשנים
 כל הנבואה שנסתמה מיוםקטנה

 הכל משיחינו ביאת זמן עד להיותהעתידוה
 האדם כשמשכים ע"כ הנביאים בדבריהוא

 כיון חלמא חזו ורבא אביי ע"א ניודף י הדבר הבן נבואה הוא הנה בפיו פסוקומוצא
 כך אמר לזה הוו הדדי כידתרוויי71ד

 לעיל התוס' שכתבו כמו רסברו כך אמרולזה
 האדם במזל תלוי שזה חלומות פותריבד"ה
 ולזה כך לזה נבואה כעין חלומות לפתוריודע

 : נשתנה מה לסיאול ואיןכך

 של ותפילין וכו' דפטר וי"ו בדיהרומיי
 מחקו ואח"כ מלא הכותב כתבורבא

 הנה וברקום אותם שראה אמר רבא הנהוכו'
 לצדיק יאונה לא שבודאי ובפרט היוכשרים
 עשה הוי"ו כשמחק שהסופר צ"ל וע"כוכו'
 וכן עבה דחמור המ"מ של הוא"ו אתאח"כ
 למלאות בכרי עב ערוה חמור של הרישרגל

 הרגיש לא כשברקום ורבא כשר וזההחסרון
 דפתר הגם וכו' חסדא דר' מברתיה ברגמ, 1 היו שכשרים כתןבזה

 דיריה צערא ובנותיו בניו על גםליה
 למחול: יכול אינו דר"ח צעריה אבל למחוליכול
 אמר באינך וכו' באדר לי דאמרי חושיע"ב

 מעשה ראה דמיינך חזאי ובכאןראיתי
 שיהיה מה בחלום לו אמרו ובכאןשנעשה
 תרגום בלשון אמר מעשה ראה לא אבלאח"כ
 טה היינו אחר דבר שמפרגן התרגום כעיןחזאי



'תעלמנה נ*ז. י ניו דףהרואהמגיךשב

 בפעם דאמד צדוקי ובההוא במקראשנאמר
 טעם ידענא לא חזאי ובכולם ראיתיהראשון
 לפתור קסבר מאי ישמעאל דד' לומדואפשר
 עושה היה דהצדוקי וצ"ל לצדזקיחלומות
 וע"כ הוא דישראל ד"י וסבר ישראל כבןעצמו
 שהוא לומד דיי וטעה דאיתי בלה"ק לואמר
 הראשון בחלום ד"י שהבין וכיון ישדאלבן

 ישדאל בן כי צדוקי שהוא הבין אמו עלשבא
 זען להכעיס עושה אינו רשע הוא שח"והגם
 דאמון אימיה וכדאמדה הנאה בזה שאיןבודאו
 כלום ואיל שיצאת מבטן הנאה לך ישכלום
 שהבין וכיון וכו' להכעיס אלא עושהאני
 והא בלה"ק עמי דיבר לא שוב צדוקישהוא
 יסבור שלא בכדי חלומותיו שאדי לודפתר
 עשה וגם לפתור יכול אינו ששוב צדוקיההוא

 ויחפרו שנא' שלום רואה בחלום בארהררתם; דשעתוי ולהודיע לביישוכדי
 מריבה היה לא הבאר אותה ועלוכו'

 עליה שרבו הבאר ראה דלמא קשהולנאורה
 לפותרו נוכל הבאר דחלום כן הוא דהאמחונ"ל
 שמרבים בחכמים והנה למריבה. צו לשלוםאו

 החלומות וכל לשלום פותדין בעולםשלום
 ו הפה אחרהולכין

 קודם וכו' ויאמר ישכים בחלום נהרהרואה
 הנה שיקדמנו קודם וכו'שיקדמנו

 לפי"ז במחשבתו שיפול קודם דצ"לבודאי
 היינו הפה אחר הולכין החלומות כלמ"ש

 ו המחשבה אחראפילו

 לא חטאתך העביר י"י גם מהכא אמררנב4י
 הזה בפסוק ראשים ענינים שניתמות

 וענין חטאתך העביר י"י גם אחת הבטחההיית
 הבטחות ב' וראשית תמות לא הב'הבטחה

 נו"ן לו. נענעה נס בדיה דש"י ע"א נ*זדף י גמל"א הםהללו
 הזמן מן למעלה הם הניסים נויןכנגד

 מבחי' הוא למעלה הוא והנס ב"ן ס"ה הואזמן
 מ"ה נס ועוד בינה. שערי נ' שם שישבינה

 ן למעלה שניהם כללות הנס כיאדנ"י

 הונא שדאה קאי אכולהו בכתבא וה"מבדיה
 שדאה רק דאלת"ה וכו' חנינאאו

 ההנא האיש הנה חנינא או הונא ששמואיש
 על שיורו ענין ראה ולא אחר כאישתוארו

 קאי אכולהו שאמר דשיי מדברי והנהניסים
 ואילך הונא הדואה מן רק משמע הונאשראה
 וכיוצא הונא תיבות הנך בכתב שדאההכוונה
 הבדיות אותן שראה הכונה דלעיל הנךמשא"כ
 הא דמסד*ג הא מדקאמד הוא שלווההבדח
 מיהו קאי הבדיות רעל משמע הנה מסרגדלא
 באתרא חתול הדואה דאמדו הא מן קשהקצת
 קאי התיבה דעל משמע וכו' שונרא ליהרקדו
 קרו היכי מיניה נפקא מאי הברייתא עלדאי

 פירושו וכו' רבא שמיה יהא העונהגמי י לישב יש  ואעפי"כליה
 כי וכתיב רבא. י"ה שם ויסריכמחזור

 ע"כ והעוה*ב העוהא עולמים צור י"יבי"ה
 לא כתיב וגם עוה"ב בן שהוא לומובטח
 שקרוים הרביעים אלו וכו' י"ה יהללוהמתים
 , עולם ועד מעתה יה נברך ואבחנווכו'
 אלא שכינה תליו שתשרה ראוי ק"שהקורא

 אבינו יעקב לכך זכאי דודוקושין
 שכינה ממנו נסתלקה הקץ אח לגלותכשביקש

 התחילו במטתי פסול יש ח"ו דילמאאמד
 הבין אז י"א י"א ישראל שמע ישרהשבטי
 הרור שאין הוא שכינה ממנו שנסתלקהמה
 על שגרע בזה שבינה לגילוי עריק ראויהזה
 הוא ק"ש שקורא מי הגה הקז  ומן  הגילויירי
 רואין אלא שכינה עליו שתשרה שראויסימן

 תרתי ובהנך בחלום הדואה מתני קאבנרלהו י וכו'וודו
 ק"ש הקורא דבא שמיה יהאהעונה

 דמשמיענו י"ל בחלו"ם תיבת מתני קאלא
 דהגשמה אמיתית הוא בחלום שהוא הגםבזה
 שנשארה הנפש ואפילו הדיבור כח להיש

 עם זו מספרים המתים הנה הקבר עלחופפת
 וק"ש ש"ר יהא עניות בחלום כשרואה וא*כזו

 להלן תפילה מן קשה וקצת כך באמתהוא
 שאני לישב יש ואעפיכ בחלום תיבתדאמרו
 נודשא י"ל הגוף צרכי פשוטו עפ"י שהואתפילה

 , בפועל ואינה בחלום דאיהרק
 לא בזה לבינה יצפה בחלום אסו עלהבא

 בה הדהד ולא לה ידע ולא וה*מהתנה
 בה הדהר ולא לה ידע ידאי אמודהנה

 בקריבותיה ליתגדי דלא ואהני לעיניהדכהלינהו
 מה מפני להבין מהראוי והנה באבותו.וכן
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 ואינך ואחותו אמו על בבא דוקא זה בלסימם
 לבינה יצפה בחלום אמו הרואה כפשוטוולא

 אמו דהרואה וי"ל תקרא לבינה אם כידכתיב
 הבא משא"כ בינה לו שניתן סימן הואהנה
 האהזה על הבא כדמיוז לבינה יצפה אמועל

 : תולדה מזה שיבואומצפה
 י"ל בחלום אמר לא מאורשה נערה עלהבא

 עכ"ז הלזם שהוא הגם ג"כ שזהכנ"ל
 עיין בהחורה נדבקת נשמתו ממש פעולההוא
 הצדיקים נשמות איך האריז*ל ובכתביבזהר
 ועמ"ש דאורייתא רזין בשינה להםנתגלה

 :בסמוך

 כפי הנה מאורשה אלא מורשה תקריאל
 בתורה ונמסרה א אות נחסרהקבלתם

 חכמה ואאלפך לימוד לשוז הוא אלףשבע"פ
 שבע"פ בתורה הלימוד הוא מאורשהלהורות
 ת"ח גם הנה זה וכשתבין נוק' כביכולשהוא
 )היינו דרחמ*י פסוקא חד למיסר ליהמיבעיא
 וכו' רוחי אפקיד בידך כגון הרחם( עלהמורה
 א"כ מ"נ. בסוד לשם עולים אשר בא"רראת

 י הבן ממש חלום זהאין
 עד לא"י מבבל סלקי לא אנא ויראא"ר

 אמות דן וההולך בחלמא שערידחזאי
 : עוה"ב בן הואבא"י

 שעליו הזה כהדס מצליחין נכסיו בד"הרשיי
 המשולש והחוט וכתיב וכו'משולשין

 כי בחלום ג"כ אמר לא לכרך הנכנסגמ' י ינתק במהרהלא
 לנשמה ממשית פעולה ג"כ הואכן

 : לג*ע השינה בעתשנכנסת

 בחלום אמר לא בזה גם וכו' בעדיב*ההיתחב
 דרחמי מפסוקא מש"ל תביןואם
 . זהתבין

 נאמר לא בזה גם וכו' לסרדיוטהנתפס
 אינה כשהנשמה בזהר עייןבחלום

 ומודיעין טהידין החבילי ביד נתפסת היאיכה
 בזה שמרגיש כיון ואעפ"כ כדיבין מילילה

 1 שמירה על מורהבחלום

 כבד וכו' פסוק ונפל השכים יוחנן א"רע"ב
 ידעתי ולא ע"ב נ"ה וף לעיל דייאמדה

 בהגהותיו ז"ל מהדי*ב הרב גם בכאן כפלולמה
הניח

 בצעתי
 שותה בראה אדלעיל דקאי ונ"ל

 וכו' ישמח זית דכתיב לטובה  שברמז ישיק.
 שתיית כשראה ריי אמר והנה בהיפךויש
 איזה פיו לתוך פסוק ונפל השכים ואח*כיין
 %א פיו לתוך שנפל יין של הפסוקיםמן

 שאמר לחסידות יצפה בחלום לזדהרואה י למוטב הן לטוב הן חלומורמיזת
 מיהו אבי חסיד כי נפשישמרה

 ואביון עני כי ענני קודם נאמי הדי ליקשיא
 אני חסיד כי נפשי  שסרה שאמר דזה וי"לאני

 נתן ויעי ביה כתיב לחכמה יצפהנתלמה הלילהי בחזיון הנפש מראההוא
 : לשלמהחכמה

 והכרתי בכתוב הוא מבואר וכו' ידאגומלאב
 שראה הכונה אם מסתפקנא מלכים ג'הנך יוכו'
 אותם ראה אי לפניו כתובין השמותרק
 1בגוף

 לא וכו' מלכים ספר הרואה הם נביאיםג'
 בזולת אח"כ חשיב נביאים ג' הריידענא

 דגם להורות זה דהקדים ואפשר מלכיםס'
 ספריהם על הכונה אח"כ דקדהביב נביאיםהג'
 אמרו לא ג"כ וכאן ישעי' וס' יחזקאל ס'היית
 שהנפש ממשי הוא זה גם כי בחלוםתיבת
 הנה נודא מה למקום ליכנס בלילה יכהכאשד
 המתיבתות שדורשין נביאים ספרי ממשרואה
 כתובים אצל למה לפ"ז לי קשיא מיהובגלע
 משום ואפשר בחלום תיבת שוב אסרקטנים

 לאמת שלא בכדי בחלום לשון נקט קינותס'
 : כ*נהדברים

 פתרוט ידעתי לא לחכמה יצפהיחזקאל
 ביהמ"ק בנין ראה כי להיותואפשר
 נחמו נחמו ביה דכתיב לנחמה יצפהישעיה ובדעתי ובתבונה בחכמה ביהדכתיב

 : מנחמכם הוא אנכי אנכיעמי
 לי שי שאמר הוא מבואר וכו' ידאגירמיה

 1 וכו'אמי

 לא חיורא נהורא בזהר עיין התכלת מןחוץ
 . ושצי אכיל תכלא נהורה ושציאכיל
 מהן נהנה הגוף ואין לשף נננסיןשלשה

 בכדי לאכול שרוצה מי נ"מאפשר
 להרבות רוצה אינו אבל ירעב ולא שבעשיהיה

 : אותן יאכלחמרתו



יתעלרמה נ"ח. : נ"ז דףהרואהמגידשד

 נ"מ אפשר וכו' לגוף נננסין איןשלשה
 יגרה כי דאפשר מה בכל מהןלמעט
 אדם מתחילה וכו' נאה ואשה מהדירה י בגופותאיות
 : אשה נושא ואח*כ ביתבונה

 דכא עד אנוש תשב וסימנך אשה כליםדירה
 מהרי"ב בהגהות עיק ג"ים אלא גוים תקריאל י בזהרועיק
 מבין בעל הרב גם לפלא באמתוהוא

 ברבדיהם הזכירו לא ש"י מנחת ובעלחידות
 נפל אומר הייתי דמסתפינא ולולי הגמראדברי
 גאים אלא גוים תקרי אל להיות וצריךס"ס

 והבן: שבש"ס תקרי אל ככל הוהוא*כ

 שוקדות עכו"ם כל בד"ה רשיי ע"א ר"חדף
 לסחורה אצלו באין והכל היה עשירכו'
 בחלום זומא בן הרוווה דא"כ קשה קצתעכ"ל
 ואנן בראב*ע כמו מיבע*ל לעשירותיצפה
 מופלג היה דראב*ע וי"ל קאמרינן לחכמהיצפה

 יצעיר שהוא שם לו ויצא בדורובעשירות
 בעשירות ומסוים מופלג היה לא זומא בןמשא"כ
 יעוד בדורו. היו כמוגש עשיריםשהרבה
 שהתחיל על החכמה על זומא בן סימןאפשר

 , וכו' הלומד חכם איזהו באבותפרקו
 על וכו'. שנתן ברוך וכו' שחלק ברוךגמי

 : עמו יעי חלק כי שחלק אומרישראל

 הוא כנ"מ מדה לעיניה כחלינהומבריתי
 עינים מאור שהיה ריש אתהונה
 : לעיניה נקרינהוע"כ

 לפי וכו' ונעשה בו עיניו נתן ששתר'
 בכ"מ להתבונן יש הזוהגירסא

 בעיני דוקא לאו בו עיניו נתן בגמ'שאמרו
 הבונה רק היה עינים מאור ר"ש דהריבשר
 ר' עם יוחנן דר' במעשה מיהו השכלעיני
 ממש בעינים משמע לקיש דיש זבןכהנא
 בכאן הערוך גירסת לפי מיהו פעולהעבדו

 . מהרי*ב בהגהות עייןניחא
 שהיה ר"ש את הונה הוא ש"ע גלדנעזםה

 נעשה ע"כ כמת וחשוב עיניםמשר
 יבנה חסד עולם בראשית מעשה זדהגדולה י גמור מ'ד"א

 והמסי. מהרש*אכמוש

 את ישראל וירא שנא' יצ*מ זושגבורה
 שאמר מה הנה וגו' הגדולההיד

 חזקה ביד ביצ"מ שנא' יצ*מ זווהגבורה
 הגבורה. מדת היא חיקה יד והנה נטויהובזרוע
 וידא פסוק שהביא ראיתו על לי קשיאאבל

 החסד מדת היא והנה הגדולה. היד אתישראל
 בתרגום ועייפה בדרושים אצלינוומתורץ

 עממין השבעה וכו'. חמה זורהתפארת י ויונתןאונקלוס
 היו להשמידם. הש"ישצוה

 נגד הכנעני דסט"א מדות ז' הטמאהבמרכבה
 נגד האמדי הגבורה נגד החתי דסט"אהחסר
 לפני יהוידע ידבר אז נאמר הנה דסט"א.הת"ת
 ב"י לפני )דייקא( האמרי את יעי תת ביוםיעי

 בעוה"ז השמש כי וכו' בגבעון שמשויאמר
 : העליון בעולם התפארת מדתנגד

 יעויק כצ"ל אדום של מפלתה יווהנצה
 היו הגאולות כל האריזתן מרןבכתבי

 בצירוף גאולה כל היתה ע"כ הוד מדתע"י
 מלכות במפלת אחרונה גאולה משא"כנקבה

 מדת ע"י ותהיה נצחית גאולה תהיההרשעה
 ע"כ שנאמר ארנון נחלי מלחמת זורוקוהדד יהנצח

 כבר וכו' יעי מלחמות בספריאמר
 מדת ע"י היו היום עד הגאולות כל לךכתבתי
 בנצח איהו בזהר כמ"ש נוק' בחי' ששםהוד
 אשה צירוף גאולה בכל היה ע"כ בהודזאיהי
 ע"י היה במצרים הגואל הצלת התחלתדהנה
 קטיל בלילה ביה אשר בבבל פרעה. בתבתיה
 שישלח עצה לו נתנה המלכה הנהבלשצר
 כחיבת את לו יפתור והוא דניאל אתלהביא
 ע"י ביון אסתר היתה ופרס במדיהמלאך
 והודיע הבאר שעלה ארנון בנחלי הנהיהודית
 מרים בזכות היה הבאר הנה הישיעהלישראל
 והנצח חשב שכבר הגם והנה אשה.שהיא
 חשב הבה"כ לבסוף שיהיה הרוצעה מפלתיו

 לארץ ביאתם קודם היה שכבר ארטןנחלי
 לחצוב רוצה שהפסוק כיה קפידא כאןאין
 מן לראיה שהביא תה העליונים. המדותכסדר
 על ואמרה ברבדיה זה בוארה שהתורההתורה
 מלחמות בק יאמר דוד )שיאמר בספר יאמרכן
 יעי מלחמות אותן )רצ"ל בסופה והב אתי"י



שהתעלךבטץ וע"ב ע"א ניח דףהרואהמגיד

 ~ה*ב הימים באחרית בסוף הקב"ה יתןחשר
 בק יאמר וכח"כ המפרשים( כמ"ש יה"בכמו
 בספרו יאמר דוד ורא"ל ארטן הנחליםאת

 בימי לבסוף שיהיה מה שמרמז והנצחתחילה
 נחלי על שמרמז וההוד יאמר ואח"םמשיחיט

 י והבן הנ"ל מטעם והואארטן
 השמים מן שנאמר ובארץ בשמים כלכי

 בגי' כ"ל כ"י ממסילותם הככביםנלחמו
 רארעא. בשמיא דאחיד כתרגומו והואיסוד
 בשמים מחוברים היו סיסרא במלחמתוהנה

 ידוע זה עמלק מלחמת זו הממלכה י*ילך י ממסילותם הככבים ע"יובארץ
 עד שלם הכסא ואין שלם השםדאין
 המלוכה לי"י והיתה עמלק של זרעושימחה
 י*י יהיה ההוא ביום כיה על למלך י*יוהיה

 1 אחד וששאחד

 וירא שם דכתיב י"ס קריעת זוהגדולה
 המכה זאת שע"י בכורות מכת זוךהגבררה י הגדולה היד אתישראל
 ויהי כו' דכתיב תורה מתן זוךהתפארת י וגבורה חזקה ביד ב"ייצאו
 וכו' הבקר בהיות השלישיביום
 חומותיך על דכתיב ירושלים זורהנצה י ת"ת הוא השלישייום
 נשבע וכו' שומרים הפקדתיירושלים

 וכו' עוד דגנך את אתן אם וכו' בימיטי*י
 ישתו ואם עד( לעולמי נצחית שבועה זה)הרי
 כבר קדשי בחצרות ישתוהו ומקבציווכו'

 ! וועד לנצח רומזין חצרותידעת

 כ"ה ב"ב שיבנה ביהמ"ק בנין זהוההוד
 בחורבן דהנה ורצ"ל בע"יהגירסא

 האחרון ובבנין וכו' עלי נהפך הוד*יבעוה"ר
 1 ההוד יתוקןב"ב

 דוקא דללו נראה וכו'. אפייתא שיתיןע"ב
 בכ=י וכי להו קבעי לאורחים דאישיתין

 מספר לדעתי הכוונה אבל שוים.האורחים
 בלא עגול שהיא ס' באות נרמז הואשיתי*ן
 לאפיות וגבול קצה היה שלא והכונה וגבולקצה
 עוד באו אם רק בכ"י אופין שהיוהלחם
 בכ"מ תפרש ובזה עוד שפין היואורחים
 שיתין כגון לריבוי שיתין מספר שנזכרבש"ס
 שיתי"ן עוד וי"ל וכיוצא וכו' רהטרהיטי

 לבבך ירע ולא לו תתן נתון כת"באפייתא
 וכו'. קיקיך ירי יברכך הזה הדבר בגללכי
 האדם יתן למה טעם בטחן בתורה כתיבהנה
 פעמים מאה אפילו שדרשו כמו כ"כצדקה
 אלקיך י"י יברכך כי הטעם התורהואמרה
 הטעם בעבור לא צדקתו נתן הזה הצדיקוהרה
 בשיתין שרמז וזה לקוט רוח נחת לעשותרק

 דצ"ל טעם הטחן מבטל ששים מספדאפייתא
 דעתו על הטעם עלה ולא הטעם מבטלשהיה

 ; בחמד דברוהוא

 וכו' יום שלשים לאחר חבירו אתהרך4חץ
 ומוכח דוקא עליו החביב בתוס'עיין

 ונצמד עמו שמחובר הייט חבירו דסתםמזה
 ; לבובקירוב

 הרבה וכו'. מחיה ברוך אומר יב"חלאחר
 ושסקים במפרשים עוז נאמרוטעמים

 מו"ה הקדחם הרב קדוש פה בשםושמעתי
 חבירים דהנה זצוק"ל ממעזבוז יהושעאברהם
 הוא הנה באהבה יחד בחבורה באחדותכשהם
 והנה מלאך. מחבורתו וטלד  הנשמות זיוגכעין

 ואיט עצם לה שאין כבריה הואהמלאך
 כשמתראין יב*ח אחד עכב והנה יב"ח.מתקיים
 את מחיים הנה חבירים באהבת הנשמותאותן

 וכו'. מחיה ברוך מברכין ע"כ ההואהמלאך
 ! מפיו  שמעתי ולא בשמו שמעתיכך

 באורחא קאאי הוו דר"י בריה הונא ורבר"מ
 כתבתי בזהר וכו' חנינא ברב ביהפגעו

 וחטן מדת הייט באורחא קאזלי הוופירוש
 ויומתק בזה התעסקו כנודע פנוי אורחאשהוא
 לקראתו בצמחו חנינא ברב שפגעו בכאןהענין
 השמים מן להם שהראו על שהחיינוובירכו
 לצדיק. אדר"ח בסוד עוד לרמז ויש עליונהדוגמא
 הצדיק בנימין שורש אורח לרוץ כגבורישיש
 ברב פגעו ע"כ בני יחנך אלקים ביהדכתיב
 שיהבי מה יתכן ולפ"ז מאד מאד והבןחנינא
 בהעלאות מסה"נ בסוד הקא וירכיב עיניתםביה

 י המ"י הדיבור להרחיב ויראתימ"4
 כמאן ומחזי וכו' דעקר ככבא הוא אמר להטיר'

 בא איטי דר' נראה לכאו"אדעבר
 והנה דעברי קחזינן והא הגמ' קחטיתלתרץ
 המשבה לפרוט הם הקודמים הונא יבדברי



ושנלקחה ע"א ס' ועוב, ע"א נ"ט דףהרואהמגידשד

 ולא בזה ידענא ולא בדבר וצ"ע רש"יכמ"ש
 :אימא

 ארמוז וכו' דמעות ב' מוריד ע"א נ"טדף
 על שמבכה רחל בגי' דמעה ב"פלד
 הרואה ב"ל יהושע א"ר אלכסנדרי ר'יתעמר י במהרה ינחמה והש"יבניה
 פניו על שיפול צריך בענן הקשתאת

 דודאי לומר יש וכו' במערבא עלה לייטיוכו'
 דריב"ל רק מערבא כבני ס"ל ג"כריב"ל
 כמיש בימיו קשת נראתה דלא קשת ראהלא

 תצפי לא בזהר אמרו והנה כתובות.במם'
 נהירין בגווני קשת דתחזי עד דמשיחאלרגלי
 והנה עייאש. עולם ברית לזכור וראיתי"הכדין
 על מצפה והיה מימיו דשת ראה לאריב"ל
 האדם כשיראה ואמר נהירין בגוונין קשתההוא
 הלכתא ואפשר וכו' שיפול צריך הקשתאותו

 דב"ז וסימנך וכו' דתלת נאורתא רש"יע"ב י הקשת חותו לראות כשנזכהכוותיה
 שמתחלת קטנים מחזורים השבעה הםהגא"ו
 המחזור היית הלילה בתחילת לבוא ניסןתקופת
 בהתחלת הב' והמחזור ד' ליל בהתחלתהא'
 מחזורים הז' שיכלו עד כולם וכן ב'ליל

 בסעודה יין שתה יין שינוי בדאהרשש י ב' ליל לתחילת התקופה תבא ושובקטנים
 בדברי וכו' הראשון מן טו"ב אחר יין לווהביאו
 ממין יין משמע יין דשינוי בתום'הרשב"ם

 מה בכל דהרי אחר יין סתם לומר דא"אאחר
 הוא פעמים ב' אחד מכום אפילו שותהשאדם
 כיהוא היינו יין שינוי הפירוש ע"כ אחריין

 משונה שהוא לומר וא"א הראשון מןמשונה
 והמטיב הטוב לומר יצדק ושיאךלגריעותא
 למעליותאי משונה שהוא לומרע"כ
 אמר ההודאות כל ולא ההודאות רובגמ'

 הלכך אראפ ההודאות האל אימארבא
 לכאורא קשה הדבר עכ"ל לתרווייהונימרינהו

 כעזתני רק לתרוריהו נימרינהו לומר שייךדלא
 אחד. נוסח כ"א אומר אמוראים אותנאים
 אדר בחופן ומתרצן מיפרך כשהאחדאבל
 לתרוריהי נימ,.ינהי הלכך בזה לומר שייךהיאך
 בעצמה דין לאה שדנה אחד ע"א ס'דף י כלת ינ*שאי הרי"" בדברי בזה ארבדוא'"ה

 מובן איש בעצבה דין לאה שדנהדישת

 הל"ל הוא הלכה או ק"ו וכי הדין מהוכלל
 רבש"ע נאמרה רחל על לאה שהתפללהלאחר
 וכאן השפחות כאחת אחותי רחל תהא לאוכי
 דין שדנה רק תפילה לשון שום נתבארלא

 וגם הדין. לשפוט מלתא תליא בדידהכאילו
 ונ"ל כלל שבן איש בעצמה שאמרולשונם
 שמה את ותקרא בת ילדה ואחר כתיבדהנה
 חז"ל ודרומו וכו' רחל את אלקים ויזכרדינה
 העקרות ופקודת זכירת זמן השנה ראששהיה
 אך בפסוק האריאל מרן מאש ידעתוכבר
 ובשר עצם אצלו לו שהיה אתה ובשריעצמי
 דינא רח"ל עצם נק' קשיא דינא לאההיינו
 ימים ב' מסוד ידעת וכבר בשר נק'רפיא
 רפיא ודינא קשיא דינא ורחל לאה שה"סדר"ה
 לפניך אשר את תבין בין ומעתה ובשר.עצם
 פקידת זמן דר"ה קמא יומא היה ההואהיום

 הנחמדים בדבריהם חז"ל אמרו הנההעקרות
 את אלקים ויזכר בעצמה דין לאה שדנהלאחר

 : היום באותורחל

 שניהם שהזריעו כגון עסקינן במאיהכא
 בתוך דגם משמע הזה מלשון אחתבבת
 שהזריעו כשיודע רק להתפלל אסור יוםארבעים
 ליה ניחא לא ז"ל ורש"י אחת בבתשניהם
 משלשה אמרו סתם בברייתא דהרי כןלפרש
 דמינך דומיא ובודאי וכו' יבקש ארבעיםזעך
 יוכל מי וגם אחר תנאי שום בלא התםדתנא
 משכחת גרם ע"כ אחת בבת שהזריעולידע
 וא"כ אחת. בבת שהזריעו כגון דמהניאלה
 חוץ  זה דאין כיון ע"ז להתפלל אדם כליוכל
 בב"א  הגריעו  לא  ואפילו להתפלל יכוללטבע

 י שוא תפילת הוהלא
 אלא לרפאות אדם בני של דרכן שאיןלפי

 אלא הטעם הוא מה לכאוראשנהגו
 דה"ק וי"ל נהגו למה אסור שהוא כיוןשנהגו
 עפ"י הוא ברפואות שעוסקין במהכוונתנו
 כשח"ו הנה דין שהוא הלכה עוקר מנהגדקיי"ל
 בכדי מנהג עושין אנו והדין ההלמהנפסק

 ודוק הלכה עוקר מנהג דקיי"ל הדיןשיתעקר
 מנהג שהוא כן לומר דאין השיב ואבייוחבן.
 יאמר רק התורה עפ"י כן נדרש שהואכיון
 מקיים החולה הנה בתורה. רשות שנתתכיק
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 זכיותיו על לו ויתוסף התורה עפ"י מצוהעוד
 1 בדימוסויצא

 לסבורא לרפתות לרופא רשות שניתנהמכאן
 וחובה מצוה הרי הוא רנטות רקוכי

 אמרנו וכבר שבת עליו דמחלליז והראיהההא
 בכח דאנא הד השם בגי' רשותברמתתינו

 לו נתנה דהתורה וכו' קבל שועתיעוהוא
 השם יה יכוין ברפואות עוסקו בעת השםזה

 י"י אל ויתפלל שמים מלכות עול עליוויקבל
 1שיצליח

 בתו' עיין בחכמה האדם את יצר אשרע"ב
 כמ"ש החכמה מן הוא הבירורונ"ל

 איתברירו במדובבה כולם עשית בחכמהכולם
 הטוב נתברר אוכל שהאדם המאכלוא*כ

 והפסולת חיה לנפש דם ממנו ונענבהוהמובחר
 מביהכ"ס צאתו בעת ע"כ נדחה הנהוהרע

 והבן: בחכמה האדם את יצר אהגרמברך
 הרב בדברי שמצאהי מה עפ"י עודראימר

 חי"ל מאמר על אריה גור בעלהגדול
 בצואה נידון חכמים דברי על המלעיגכל

 דברים ב' דהנה הטעם ז"ל הוא אמררותחת
 הגוף מן נבדלת היא החכמה הגוף מןנבדלים
 לפתיחתה הגוף מן נבדלת והצואההמעלתה
 נידזן למעלתו הנבדל דבר על המלעיגממילא
 עפ"י קצרתי כי והבן לפחיתותו הנבדלבדבר

 שמברכין מה טעם טוב תמצא האלההדברים
 בחכמה: וכו' יצר אשר מביהכ*סבצאהו
 לא א"ש והיה עד ישראל משמעארתור

 פ' אומר סתם אמר לא למהידענא
 לדקדק יש דקדוקים והרבה שבק"שראשונה
 בדברי מיה נדבר ואפשר ההוחד ברכותבאלו

 כליהם ונושאי והרא"שהרי"ף
 ישראל אחר ברוך לימא המייניה אסרכי

 עוטר ברוך לימא סודרא פריס כיוכו'
 שם מיכיר דוקא תרתי בהנך וכו'ישראל
 הכהנים דבעבודת ונ"ל בט*י ע'ישראל

 תרומת הוא הראשונה עבודה הנהבביהמ"ק
 בד וכתנת( מדו הכהד ולבש נאמר ושםהדשן

 מצנפת והנה 131'. את והרים 131' בדומכנסי
 שצריך ביומא. חי"ל ולמדו ניכר לאואבנט
 נזכר לא למה קשה והנה ואבנט. למצנפתגם

 ומכנסיים כתנת גם ייכור לא או ואבנטמצנפת

 היינו בכיהונו כשהו14 הכהן מן כולםוילמדו
 לרמז התודה דכאת נ"ל אך כהונה.בבגדי
 ומכנסי מדו הכהן ולבש הראשונה בעבודהלנו
 בעבודתו הכהן ישתנה אלו בשתים רקרצ*"

 שהם ומצנפת אבנט משא"כ בעבודתו.מישראל
 בעבודתו ישראל גם צריך יה וכובעחגורה
 ישראל אויר תרתי בהנך מברכין ע"כללבוש

 1 ישראלעוטר

 דרש וכר. מיוצרי לי שי ע"א ס"אדף
 לשון ויצר התיבההתחלת

 :וגי
 בלה"ק. שני לומר לתנא ליה סנימי עכ"י שנים הוא יוני  בלשון דיו פרצופיןדקר
 יכר נרמי דיו בלשון אך הגמ' בלשון תרייאו

 דלית דלות לשון ינוק' מרמית הדל"תונקבה
 ו' באה נקיה נקבה כמ"ש כלום מגרמאלה

 וכמ"ש חיים 4ות הוא הואלו כי לזכרמרמי
 חיותו לצורך פרנסתו שבאה כ"ר י"היכיר
 מצת של יחץ בענין האריי"ל בכונת ועייןעמו

 : ואפיקומןמצוה

 וכו' יה פסוק על מצטער הייתי ימי כלע"ב
 למסור יזם בכל ע"ע מקבל דהיההגם

 לכ"א המחויב כענין שמו קדושת עלא"ע
 מצטער היה בכה נפשו את מוסר והיהבק"ש

 . בפועל לקיים רוצהשהיה
 מעך בכסא עיין כאן עד רבינו תלמידיואתל

 ידוע כבר באחד נשמתך שיצתה ר"עאשריך י בוזאגלולמהר"ש
 מענין הראשונים בו שפירשומה

 מכירת חטא לתקן שבאו מלוכה הרוגיעשרה
 . והמ"ייוסף

 אני וללמוד היא תורה א"ל ע"א ס*בדף
 אם עדיין ידע שלא הגםצריך

 הכל יעשה ואפשר תורה איזה הפועל ביהיש
 שישנם הענינים שכל כן לומר א"א שירצהכמו

 בכל א"כ התורה ע"י נברא הכלבמציאות
 ולא כך ועשה תורה יש במציאות שהואדבר

 י יהבן כדתעשה
 ג' ממנו ולמדתי וכו' אומר עיאי בןתניא

 שמע דברים הג' אותן הנה וכו'דברים
 ילמוד דילמא אחריו נכנס ואעפעף ר"עמפי
 : אחרת הנהגה ואייה ממנו אחר ענין אייהעוד
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 קופה למוודא וכף דאבא פומיה דמיא-ל
 ללמוד כדי המטה תחת ר"כ שכבאם

 שאיבד זאת עמם" למה לשתוק לו היהעכ"פ
 דשת הפועל זה אם לדעת רצה אבלאליו.
 אז צריך דוהיה ההוא בזמן מקדה הואוישתק
 זמן לכל חשבי דבר הוא או וכיוצא.לפייסה
 שאיל וכיון האמת לו ויתודע אליו דיברע"כ
 דב השיבהו ולא צריך אני ללמוד אח"כריב
 אז זמן לכל חיובי דבר ויאינו תורה זהשאין

 1 ומז לכל ההא שכהערה ר"כידע

 וגמרת לשעיר עיילית לא השתא עדקשב
 צנועים קניינם ופירש"י תשעיר מילילך
 בד"ה ע"א לעיל בפירש"י עיק עכ"לבביה"כ
 נאמר ועליהם לשעיר דומה ביה"כ שלשעיר

 שעיר בני ע"כ עכ"ל שם ירקדוושעירים
 מיחלף בשעיר שעיר בביה"כ צנועיםאינן
 ויאמר יכתיב אביע יעקב ראה רבאמר

 דאיה בג"ש נלמד ראם כאשריעקב
 ריחם ע"כ רחום מדת לעורר הוא וג"שראיה

 ! עליהםהש"י

 א"" מדת לעורי כדי וחומי מקלורקיקה
 בבואו מדות שבי"ג הראשונההמדה

 מדת מק"ו רקיקה לעצמו כשאוסר הביתלהר
 כלולים מדות הי"ג כל ובודאי הא' מדהא"ל
 תיבין ת"ג בתפילין ע"כ הראשונה היא כיבה

 . אל פעמים י"גכמנין
 קאמי דנפשיה מדעתיה בועז וכ"ח סיגדף

 הדבדים כל וכי יקשהלמתירא
 הדאשונים מן הכתובים מן למדיןשאנו

 דמדעתיה מהם ללמוד שאין נאפרוהנדיחים
 לבין בינו חוצץ דבר יהיה וכלאלמתפלל מגיי אמריץ יהרי דקעבדו דיאדבפ=-דו
 הנה הקיר אל פניו חזקיה ויסב שנאמדהקיר
 קא דנפשיה מדעתיה חזקיה דילמא ג"כנאמר
 אבל שפיר גמרינן לחומרא דודאי וי"לעביר
 הכא כגון איסור נראה התודה שכפידבר

 לרעהו איש שלום בשאילת ש"שלהזכיר
 נותנן ואינן ומעשרות תרומות לו שישכל י גמורה ראיהבעינן

 טעמא אנחתו ע"י לכהן נצרך סוףלכהן
 דהנה אשתו ע"י לכהן יצטרך דוקא למהבעי

 לכהן המשפיע יהיה ששוא עליז צותהמתודה

 ליחן רצה לא והנה המקבל יהיהוהכהן
 הוא אהדתו 5נה אליו הראוי אתלהמקבל

 לבודקה לכהן שיצטרך סוף ממנו מקבלתג"כ
 לה, ראמים והאינם מאחרים קיבלה לאאם
 כל רצ*ל וכף בצערו שמים שם המשתףכל

 בעבוד הוא ישדאל בן לשום שישצער
 וכביכול שמים עם שם והחיבור היחודהעדד
 משתף הוא זה והיודע למעלה הואהצער

 תועפות וכסף שם( )בגי' שד"י והיהשנאמר הבןי שמיםשם
 בכפילות הפ"נ סוד מן ידעת כברלך

 כסף ב"פ תועפות כסף והנה כסף בגי' הוי'שם
 שיך בגי' כסף ב"פ היינו הגבורות להמתיקהיא
 בהוספת ונמתקים ה*ג דין ה"פ הדיניםשהם

 מן ויתהווה אדנ"י ויתהיה דין לכלהאלפין
 בכתבי כמ"ש לו שככה העם אשרי שכ*5ש"ך

 לבניי יעקב מ"ש מזה כתבנו וכברהאדיו*ל
 בידכם קחו משנה וכסף למצריםבהליכתם

 בידכם תקחו כנ"ל ש"ך הוא כסף ב"פהנה
 שכיה ש"ך מן ויתהוה אצבעותה'
 י*י כרם וכו' לכר"ם רבותינו כשנכנסוע*ב

 בקה" לומדים כשהיו ישראל ביתצבאות
 כד"ם והנה מעשרה פחותה עדה איןועדה

 ; כידוע שי' שמית עשרהבגימ'

 הנה וכו'. המדברים ראש יהודא רןפתח
 היה למה זלגי[ שבת גמ' מן ידועהמעשה

 אירע לחנם לא אבל המדברים דוהם יהודקר'
 עיק המדברים ראש יהודא ד' שיהיהכזה
 שורש יהודא ר' ו40י5 נראה המצות עלבקנה
 1'כ טלטון מלך דבר  והנה יעקב בזיהזדא
 !ומצה חמי  במצות ידי  השיברים רפט ת"ידית

 ר"י פתח ודרשו אכסניא בכבוד כולםפתחו
 שפתחי רצ"ל וכו' תורה בכבודוכר

 אכסניא בכבוד לדרוש שמהראיי ודרשוכולם
 ת"ח המאדת להאכסניא שיגיע והכבודהגדולה
 איזה בכבוד לדדוש כשרוצים והנה ביתובתוך
 דהנה התורה, בכבוד להקדים צדיכיןאיש
 מן דבד לשום מביאים היאנחנו הראיותכל

 להקדים צריכים הנה מביאים. אנחנוהתורה
 לדרוש רוצים אנחני הנה וגם התורהבכבוד
 הוא ומה ביתו בתוך ת"ח המארחבכבוד
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 להקדים צריכים הנה תורה שלומד הת'חמעלת
 לדרוש הסכמתם כנועלתה ע"כ התורהכבוד
 המדברים ראש יהודא ר' הנה האכסניאבכבוד
 בכבוד הם דרעק ואח*כ התורה בכבודפתח

 יהאכסנית
 וערב וערבית שחרית ק"ש קורא אדםשהרי

 קרא שלא כמו דומה קורא אינואהד
 על ומצטער מתגעגע כ"כ רצ*ל מעולםק"ש
 ממנו נהנה ולא חדש דבר נואבד כמוהדבר
 בזה מקיים עם להמון הק"ש והנהמעולם
 לימודי שכל תראה מזה וכו' בו והגיתמצות
 ויום יום שבכל כזאת גנב הוא לת*חתורה
 . סיני מהר היום שניתן חדש כדבר בעינםהוא

 הנה רצ*ל בר"מ יעסוק להחכיםהרוצה
 פעם רק רבו עליו שכועסתלמיד

 דם בין להבחין שכרו זה הנה ושותקאחת
 ראשונה רבו עליו שכועס תלמיד וכל וכו'טהור
 דיני בין להבחין שכרו יתרבה ושותקושניה
 הללו דהלכות אולמייהו ומאי וכו'ממונות
 לך שאין קאמר לזה וטהרה טומאהמהלכות

 אדום לעובד ושנים ששים עמא סעדדף י וכון בתורהמקצוע
 הברכה לו שבאת לומראפשר

 ההוא א"ל מדות הי"ג של הראשונה המדהמן
 בימין כפולים שהם הזקן בפ14ת רמוזכביכול
 . יודע והש"י ס"ב בגי' איל ב"פ א"כושמאל
 א"ל דרבא לקמיה אחא הריעף עמא מעזדף י כליו ונפלאיהרפרף

 וכו' אימא להתם מטיתכי
 בריך להתם דממות אימת כל שלפגינוובגמ'
 לברד חטב דאיז כתב חראב"ד הגה יכףברוד

 בדף הש"ג הביאו ראשונה בפעם רק הנסעל
 גירסתו שהיתה ונראה מנ"ל. ידענא ולאהקודם
 היינו להתם מטית כי הגדול רבינוכגירסת
 בגמ' גירסתינו לפי משא"כ ראשונהבפעם
 דמיסתפינא ולולא וכו'. דמטית אימתכל

 דהנה עוד לך אומר הייתי ומחבירימרבותי
 וכו' ברוך ברי"ך להתם דמטית גרסינןבגמ'

 מכונת כונה נ"ל אימא כתב ז"לוהרי*ף
 הודאה רק ברכה זה באין ס*ל ז"לדהרי*ף
 באפשר וראיתו יצא מלכות בה דילגואפילו
 ואמר לן דיהבך רחמנא בריך להלן הגמ'מן

 התם קאמרו לא ההנה מלאוויי יחיפטרתון
 רחמנא שאמרו דמיירי כתריי ס*ל ולאמלכות
 ולשנות להקטעת היל דעכ*פ דעלמאמלכא
 לא לזה צ"ל ע"כ אלא רעיא בנימין גביכמו

 וראיה מלכות וא*צ הודאה רק ברכהמיקרי
 יתרו מן בגמ' לה שמעו הודאה דהרילשית
 אמר ולא אתכם הציל אשר י*י ברוךשאמר
 והאמרו הגמ' לשון ז"ל הרי*ף שינה ע"במלכות
 זה דאין להורות אימא וכתב ברוך.ברייך
 בה יומר ות"צ הודאה אמירת רקברכה
 בדרדסי כמ"ש ביה אית רבא ומעמאמלכות

 : להלכה לא כתנתיחנוכה

 בריה ובר ובריה הוא דיחיד אניסאשם
 קאמרי לא בגמ' צריכי לא לכ"עוכו'

 ונראה מחייבי לא כ"ע לברוכי חייב איהררק
 דהרי ודורותיו איהו לה אסברה הגדולדרבינו
 קאמרינן דרבים דומיא ותירוצה הגמ'קושית
 קא הנס להם שנעשה אותן דוקאדלאו

 שעווה במשנה הברכה נוסח דהרימברכין
 קאי בזה כיוצא ביחיד הה"ד לאבותינוניסים
 ובר ובריה הלשון שתפס ומה מעיו צאצאיעל

 כדאשכחן הוא הלשון רק הדורות כל ההידבריה
 בנך ובן בנך באזני תספר ולמעןבתורה
 דהידיעה זיכיון בנך ולבני לבניךוהודעתם
 הפסק לה אין שוב דורות שלש הואבדבר

 ומפי מפיך ימושו לא פיה.[ וב"מכלמשכחן
 פוסק התורה אין חטוב זרעך זרע ומפיזרעך

 . וכו' המשולש חוט כימזרעו

 נס ופל וכו' דרבים אניסא פיסקאתרשי
 לרובו או ישראל לבל נעשהשאינו

 וכו' אלא עליו מברך ואינו יחיד שלנקרא
 ועל חמו*ע של האש כבשן על דמברכיןוהא
 ופאני מסויים אדם י"ל דדניאל אריותגוב

 היה דעי*ז לכ"י ~שה הנס דזהועי*ל
 דניאל נקיקו כי בגלותיהם הרוחהלישראל
 הרוחה לישראל והיה וחשובים שריםחמו*ע

 :בגלותיהם

 במשה הבשן מלך עוג שזרק ואבןהריעף
 הבעץ מלך עוג שביקש ואבןבגמ'

 הגדול רבית של זה ולשון ישראל על"זרוק
 י המתקבל דבר כעת בידי ואיןחמיה



תעלרכמה כליו ונושאי הדי*ףהרואיהמגידשי

 כ"ט שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוךשם
 החי"ה טובים הסדים ממל ברוךובגמ'

 ואימא מקשה בגמ' רבנן מינייהו ותרישם י הרא"ש בדברי מזהנדבר
 ואסיק י*ב( )דווו רבנן ותרי עשרהבי
 דמילי לקולא הגדול רבינו פסק והנהבקושיא
 כתבו הטור( גירסת זלפי והתוס' ]הוה[דרבנן
 כיון תורה כספק דהוה רס"ל נראהלדימדא
 דדוד ד"ק מן וגם יתרו מן הדברדנלמד
 י ע"ש התוס' בדברי אהד פי' שםועמ"ש
 ותלמידי בגמ' בלילה חכם ותלמידשם

 יחיד בלשון אינך לכולהו סדתניחכמים
 תעה אפילו משמע רבים לשון הכמיםותלמידי
 הגדול ורבינו בלילה שימור צריכיןרבים

 : וצ"ע כןל"ג

 מה ידע ולא הלמא דהא מאן מאן האישם
 קלמרו סתם בגמ' בישא אי סבא איהדא

 שאינו הגדול רבינו ופירשו הוא מאי ידעולא
 הזא מה ידע ולא לומר דא"א פתרונויודע

 שנשכה כיון ממנו שנשתכח לעילכפירש"י
 : יאמר למהממנו

 ובגמ' וכו' ויאמר כהני בהדי וליקוםשם
 אפשר ידיהם דפרסי בעידנא כהניבהדי
 דוקא דלאו להוללת הגדול רבינוהשמיטו
 לשמוע צריך דהרי ממש כפים פרישתברועת
 וימתין כפים פרישת הכנת בשעת רקברכתם
 לשלום! הכהנים עם ויסיים תפילתובסיום
 השוכן לימא אפייהו כהני מהדיי יכיעשב

 ולפני בגמ' עיין וכו' שלוםבגבורת
 אחרת. גירסא היה הגדולרבינו

 ניסים ובגמ' לצדיקים נס שעשה ברוךשם
 דלאו ס"ל הגדול רבינו הנהלאבותינו

 אנחנו אם יודע מי דהרי לאבותינודוקא
 רק ממש סריסים לס"ד ובפרט בניהםמבני
 על לברך צריכין מסזימים אדם בנילהיותן
 גירסת ולפי לצדיקים נס שעשה ברוךניסיהם
 לכל הדוהה נעשה שלהן הנס דע"י צ""הגמ'

 1 תד"י בדברי וכמש"לישראל

 מה לקיים ובגמ' וכו' וטאטאתיה אמרשם
 אמר שלא משמע וכף וטאטאתיהשנאמר

 י שנאמר מה לקיים הפועל עשה דקכן

 ובגמ' וכו' ישראל אוכלסי הרואה פיסקאמרא
 וגדול חשוב אדם דאה דואםשמר

 עכ"ל. הרזים חכם ברוך עליו שמברךבתורה
 בגמי דמייתי כיון ס"ל הגדול דרבינוונ"ל
 ליחיה ושכיב חנינא ברב עינייהו ביהדיהבי
 את הרואה אומר ר"י הסייף ע"א מ"חדף י הגדול רבינו הביאן לא ע"כ כוותיההלכתא

 דס*ל נ"ל וכו'. הגדולהים
 הזיקין על הח"ק לשון דהנה הגדוללרכינו
 והנה וכו' הימים על וכו' הברקים על וכו'ועל
 הים את הרואה מהד"ר דבריו מתחיל יהודאר'

 מודה ותיק לחלוק בא דלא משמע וכו'הגדול
 ריי סתם למיתני ה"ל חולק היה דאילולו

 ~ו' ברוך אומר הוא הגדול הים עלאומר
 : הלכה לפסק שהביאו רבינו דעת נקלכן
 בעל בדבדי עיין וכו' ההודאות רוב ברוךשם

 :המאור
 דבדי וכו' מעין הרעה על מברךמתניתין

 חמיה הוא בכאן פירש"יהמהבר
 פירושו וגם הגמ' כדברי שלא שפירשוצ"ע

 : בכאן יתכןלא
 לבוא לעתיד בו וכיוצא מזה וחצילנוע"ב

 של האש ומן גיהנם של מאשהיינו
 וליהט בה נידונים הרשעים אשר לעתידההום

 ן וכו'אותם

 לא בחליו גם באסא וז"ש א' ארתשודרג
 ברופאים כ"א יעי אתדדם

 חולה ח"ו שיש מי מ"ש עפ"י הפירוש י"לוכו'
 וכף עליו ויבקש הכם אצל ילך וכו'בתוך
 י"י את דרור לא בהליו גם באסא נאמדוהנה

 : נ"ל כן ת"חלרבות
 בכ"י ברכות מאה לברד אדם "ייבהרתף

 הגבר נאם שנאמר תיקנם דודאמרז"ל
 תיבת אשר נדע ומהיכן מאה בגי' על עלהקם
 ברכות מדכתיב נ"ל הבדכות על קאיעל

 המאה שלמד היינו על הקם וזהו מעל.שמים
 ק' היינו מאה אלא מה תקרי אל מןברכות
 לן נפקא דמזה ונ"ל ק'. מה היינו הקםוזהו
 דקיי*ל מחבידו ברכה לההוטף זהובי*םקיפדה

 ונהו מאלף. פחותה אינה דלעילאדברכתא
 והנה ברכות המאה מן מעל שמים ברכותג"כ

 4 עשרה ברכה לכלמגיע



שיא תעלומה כ"ו( כ"ד כ"ג יעז ה' א' )סי' הרא"שהרואה,מגיד
 מדינה ינקה לא בנהר אשה אחוריהעובר

 י לעוה"ב חלק לו אין ובגמ' גיהנםשל
 אינו זה לידו מידה או וכו' מעותהמרצה

 גירסא ולסבורא שלפנינובגמ'
  שמונה עלט קאי המרצה בי נכונהשלפנינו
 היא הנה לידו מידה משא"כ לידה מידוושפר

 הריעף זה הוסיף ואעפי"כ ומרצתהסופרת
 לביה"כ הנכנס אר"ה אר"ח ע"א מ"טדף י שנא מאי בה להסתכל כונתו דאםז"ל

 לביעותו מצוהלהתפלל
 הרי"ף דגירסת ונראה מותר ובגמ'קפנדרייא

 לא כתיב ובקרא מקרא לה דלמד נכונהז"ל
 : יצא נכחו כי בו בא אשר השער דרךישוב

 בדברי עמ"ש וכו' אמור להתם מטיתכי י א' סי' כליו ונחלאהרא*ש
 כן לומר א"א הרא"ש ובדבריהריעף

 בהודאה גם דצריכין בפירוש לקמן פסקדהרי
 ניסים לו שנעשו שיחיד משמע מכאןשם י ומלכותשם

 מה הגמ' בדברי ועמ"ש וכו' בהגיעוהרבה
 י לדינא מזה עוד להוכיחשיש

 וכתב ליה דרחמי תלתא לייתי ה'ס"
 בגמ' זה שאין הגם יו"טהמעדני

 דראמת מהגמ' דנשמע אומר מעי הואסברא
 ג' בפני ויפתרנו ילך שם בגמ' יוחנן ר'אמר

 וכו' כאגרתא מיפתר דלק חלמא והאר"חומקשה
 ר' יותנה וכו'. ויטיבנו ילך אימא אלאומשני
 להטבה קרא דר"י י"ל קאמר יפתרנויוחנן
 אוהב לו שיהיה דבעינן הפותר כעניןפתרון
 בבר וכדאשכחן אחר באופן ח"ו לפתורדיוכל
 וגם וריקא אוהבים בעינן בהטבה כןהדיא
 אחריהם לבקש לילך דצריך משמע ילךלשון
 דצריך הבונה ע"כ אלא תלתא לייתוואח"כ

 אחת. בבת שניהם הזריעו דשמא יעזסימן י נאמנים אוהבים אחר ולבקשלילך
 דשמא להתפלל לו מותררס"ל

 לא אפילו עמא תפילת הוה ולא וכו'הזריעו
 מוכרח הוא שכן בגמ' שכתבתי וכמוהזריעו

 , הגמ'מפשט
 תרנגול קול שמע לא אם ומיהו ע*גסימן

 אלא שאינה זו ברכה לברךיכול
 ידענא לא וכו'. צרכינו כל לנו וברא וכו'הודאה

 נקרא ג"כ דהלב דכיון לזה הוצרכנולמה
 וגם הלב. בינת על לברך יכולין הרישכריי.
 כמ"ש שכו"י בגי' ג"כ גבריאל מלאךתדע

 גבר: לשון ג"כ והואהמקובלים

 בדווח עיין כו' ישראל שעשאני כסדסתמן
 גוי עשאני שלא לברךשצריך

 להשית שלא נ"ל מהמדפיסים טעות שהוארק
 ותוקף היראה מפני כן שעשו חטאתעליהם
 שינויים בבמה ידוע דבר שהוא במו הגלותעול

 לדעזבונןו יוכל והמשכיל בדפוסבספרינו
 בשם האבודרהם וכתב פ"ט ס"ק בד"חשם

 גוי קרעני שלא מברך אינו שהגרהרמ"ה
 כשמתגייר הגר דהרי לברך שיכול נ"לעי"ש
 הקדושה משורש היה ברייתו תחילתבודאי

 י הראשזניםוכמ"ש

 לברך הנשים דנהגו הטור וכתב צ'סמק
 כמצדיק שהוא וכו' כרצונושקלעני

 בעיני יתכן לא וזה עיי"ש וכו' הדיןעליו
 בידה שהיה דמשמע הדין הצדקת הואדמה
 נקבה נבראת וע"כ ברייתה קודם חטאאיזה

 דס"א( )במכילתין אבהו כדר' הואולדעתי
 וכתיב בראם ונקבה זכר כתיב רמו אבהודר'
 כיצד הא האדם את עשה אלקים בצלםכי

 לא ולבסוף ב' לברוא במחשבה עלהבתחילה
 כלנלקח אח"כ לפי"ז וא"כ ע"כ אחד אלאנברא
 נשלם הנה נקבה ממנה וברא הצלע אתהש"י

 האשה מברכת ולכך הרצון שהואהמחשבה
 בנהר אשה אחרי העובר כ*ו ס"הרא*ש י נ"ל כרצונו,שעשאני

 גיהנם של מדינה ינקהלא
 חלק לו אין גרס שבגמ' יו"ט במעדניעיין

 רש"י דהרה ונ"ל שם שכתב מה ועייןלעוה"ב
 אשת אחרי בנהר אשה אחר העובר כתבז"ל
 באשת דמיירי החליט למה בעי וטעמאאיש
 על הבא לעיל בגמ' מ"ש עפ"י ונ"לאיש
 עוה"ב בן שהוא לו מובטח בחלום איש]אשתן
 גם נוטל  שהוא לו שמראין דנראהופירש"י

 במושכלות תשכיל )לדעתי בנ"ע חבירוחלק
 בס, עיין עדן גן נק' דנו"ק יסוד הוא עדןגן

 איש אשת אחורי כשעובר ממילא אור(מאורי
 ולכך חבירו מחלק ליהנות רוצה הנהבנהר



תעלומה בתחילתה המסכת סוףקישורמגידשיב

 אהגר עד הטלו ותבירו חלק לו שאיןעונשו
 וכו' ליבני ליה רמי הוה רבא כמחסימן י הש"י אלישוב
 גרסינן ובגמ' ברי"ף ג"ככיה

 והרשוש להרי*ף להו ניחא דלא ונראהרבה
 לצער אביי רשאי היה דאיך רבה לגרוסזול

 ! רבא גרסו ע"כ רבואת

 סבין דאורייתא פטטייא החררהלכברך
 לנעוזסופה המסכתאבסיום

 !בתחילתה

 תאי בעולם שלום מרבים ת"ח אר"חאר*א
 המסכתא לסיום מימרא דהךשייטיה

 ברכות מס' לה וסליקא הרואה עלך הדרןהלזו
 המסכתא התחלת דהנה ותבין המס'בתחילת
 שהכהנים משעה בערבית ק"ש קוריןמאימתי
 מכדי בגמ' ומקשו בתרומתן לאכולנכנסין
 צה"כ משעת בתרומה אכלי קא אימתכהנים
 אורחא אגב מלתא ובהנני צה*כ מקיעתליתני
 משעת בתרומה אכלי קא אימת כהניםקמ"ל
 דתניא מעכבא לא דכפרה קמ"ל והאצה"כ
 מלאכול מעכבתו שמשו ביאת וסחר השמשובא

 דההוא וממאי ומקשו וכו' כפרתו ואיןבתרומה
 יומא טהר וטהר ומאי השמש ביאת השמשובא

 גברא טהר וטהר ומאי הוא אורו ביאתדילמא
 ויטהר קרא לימא א"כ שילא בר' רבהאמר
 שסיע לא שילא בר' דרבה הא במערבאוא'
 התוס' כדמקשו להו ס*ל לא כלומר )נ"ללהו
 מיבעיא לה ובעי וטהר( כתיב פעמיםדכמה
 ומאי ההש שמשו ביאת וטהר  השמש ובאהאי
 הוא אורו ביאת דילמא או יומא טהרוטהר
 מברייתא לה פשטו והדר גברא טהרוטהר
 ביאת ש"מ צה"כ לדבר וסי' בברייתאדקתני
 לכאורא הנה ע"כ. יומא טהר וטהר ומאישמשו
 ב"ש דרבה הא ס*ל דלא מערבא הבניקשה

 ערבית של ק"ש דבודאי ממשנתינוליפשטו
 וצ'ל לברייתא הוצרכו ולמה ביום קוריןאין

 סיירי דהתנא די"ל דאיה איןדממשנתינו
 דומן קמ*ל גופא והיא כפרה שא*צמכהנים
  יאין  וכר 2כ2סין  שהכהנים משעה הואק"ש

 מביאת תיכף רק צה"ב ער להמתיןצריבין

 ואז בתרומתן כמגים לאכילת זמן הואהשמש
 בברייתא אבל לצה"ל קודם ג"כ ק"ש ומןהוא

 ~בר סי' וקתני וט' המבהטים משעהדקתני
 תנא על יקשה וא"כ ודוק. שפיר מוכחצה*כ
 על וט' שהכהנים משעה סתם דקתנידידן
 כפרה דצריכים מכהנים דמחרי דנדע סמךמי

 לא  דכפרה אורחיה אגב מלתאומשמיענו
 ווא"צ בכהנים דמיירי לפרש מכל אנןמעכבי
 לצה"ל קודם ק"ש דזמן קמ"ל גופא והואכפרה
 ע"ז. סמך אבל בתרומתן הכהנים זמןכמו
 אמרינן דפנה  בעולם שלום מרבים דת"חהא
 לשלום יצפה בחלום באר הרואה לעילבגמ'
 שם וימציע בבחל יצחק עבדי ויחפרודכתיב
 רועי רבו לא אותה שעל רצ*ל חיים מיםבאר
 אבל עליה. שרבו באר ראה דילמא וקשהגרר
 ויש לשלום לפאור יש דבאמת לדעתיהוא

 אחר הואוין החלומות כל והנה להיפךלפהור
 פותרין בעולם שלום מרבים הח"ח הנההפה

 באר שם וימצאו הפסוק על שמרומזלשלום
 המשנה התחלת על דקדקו והנה חיים.מים

 על רק הוא מאימתי דלשון קוריןמאימתי
 האן משך % דיכלול אימתי  הלקלההתהלה
 מה עפ"י הדבר ידוקדק אבל וסופו.תחילתו
 דבבדייתא אדר"א דר*א קשיא בגמ'שהקשו
 ומשני בע"ש היום שקדש משעה ר"אאמר
 לא ולפייר היא. ר"א לאו )דמתניתין(רישא
 בהתחלת דס*ל מה ר"א דברי במתניתיןתנא
 אבל הזמן בסוף ר"א דברי דמתני כמוהזמן
 ולא בשלום דבריו בהתחלת לפתוח דרצההוא

 בעולם שלום מרבים ת"ח כי ופלוגתאבמחלוקת
 וכו' נכנסין שהכהנים משעה דקתני האולפי*ז
 דמיירי שפיר נדע וכו' וטבלו שנטמאוכהנים
 שנטמאו כהנים כי כפרה שצריכיןכהנים
 ת"ח של דרכן זה והנה מים ביאתצריכין
 וימצאו המקרא על מים באר סתם עללפתור
 דמחרי נדע וא"כ לשלום שהוא חיים מיםבאר
 הזב דייט ווים מים ביאת שצריכיןבאותן
 אגב דמלתא נדע וממילא כפרה צריךוהוא
 דאורייתא פטכריא הדא והנה קמ"ל.אורחא

 ! התורהלכבוד
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 הכהינה. כללי קיצור תם התלשי.שוא
 בקיצור שם התלמוד במבוא א'בפיסקא

 : הסהרנהכללי
 למלך סהרנה מלשון הוא משגהפיטקא

 והמשנה המלך הוא שבכתבשהתורה
 בתורה שנמסרה כיון משנה עכ"ל להשניה
 פעם בכל עליה לחזור האדם שצריךשבע"פ
 בלימוד פעם בכל וגם תשתכח שלאועידן

 כמהיארז-ל פעמים ד' לשנותה צריךהראשון
 משנ"ה כא-תיות והו% וכו' הסהרנה סדרביצי
 שצריך חזרה לשון הוא משנה וגם אותיות.ד'

 חייב כלאמרו כענין ועידן זמן בכל עליהלחזור
 ולחזור בלילה המגילה את לקרותאדם

 משנה אמרו רשומות חכמי ביום.ולשנותה
 אמרי אין וכו' התדיר כל בפרקפיסקא י נשמהאותיות

 סיפא משום ר"ןא דתניאבמערבא
 אבל הכי. אמרינן הדובק צד על וזהעכ"ל.

 דתנא אחר באופן להבין להשתדלמחויבים
 בכ"מ מרוחת הלכה והוא ריש% משוםסיפ%

 שאינו דבר במשנה רבי שנה פעמיםפיסקא
 שא*צ מיקרי דלא וכו'צריך

 אלא בפסוק שמפורש מה שונהכשהתנא
 שנמסרו ממדות הוא ק"ו עכ"ל מק"וכשהוא
 בפסוק שנכתב מה שונה כשהתנא והנהבע"פ.
 מדת לחבר ווחכינתי' קוב"ה יחוד לשםהוא
 שבע"פ תזרה עם שבכתב תורה לילה במדתיום

 בק"ו נלמד שהוא מה עינה כשהתנאמשא"כ
 הא יקירה שבע"פ תורה ג"כ דשא גופיהק"ו

 : נ"ל לי, למהתו
 במקום ואווו וברייתא במשנה פעמיםפיסקא

 פ"ק ו' במקום ש' יש וכן וכו'.%ו
 כירה ואפר רא"ל וכו' כירה ויאפרדביצה
 אות ו' במ*א הטעם כתבנו עכ"ל הואמוכן
 שנתן אות י"י וישם הפסוק מסוד כידועחיים
 תהי'. ונד נע לו נאמר שמתחילה ו' אות"ו

 והנה הו'. בהוספת נוד בארץ וישבואח"כ
 אתרא מההנף כנודע האמת ע"י היאהחיים
 זימנא בלא אינש שכיב ולא קושטאדשמה
 מזה דקשוט אתוא טה דאות בזהרומבואר
 ש' באות חיים אות הר אות התחלפותתתבונן
 הבן ואתה היא אחת ח"א דא דקשוטאתוא

 מעשה דברכות א' במשנה בחידוניי מ"ששיין
 עיי*ס ובאה הגרסי ואית וכר בניו באןש'

 י נחמדדבר
 מלתא ברישא נקט דתפ אורחיהפיסקא
 זו אף אלא בלבד זו לא ורצ"ל וכו'דפשיטא
 הדוחק צד על מתרצינן זה זו. ואצ"לזו עכ"י זו ואצ"ל זו ורא"ל איפכא תניולפןמים
 א*ז זו לא למיתני בכ"מ טרחינןולכתחילה
 י פ*ב ריש לברכות בחידונייועמתה

 שרבי לפי הוא זו אף זו לא שטמר מהשם
 ושוב וכתבו הראשון לשון שאמר התנאשמע
 וכו' זו ואצ"ל זו וכן וכו' אחר תנא מפישמע
 וכמו זו ואצ"ל זו וגם א"ז זו לא אחדתנא בדברי נשנה דהרי עיקר אינו הטעם זהעכ"ל

 . דברכות רפ"ב נשנהוההוא
 ודעת תנאים ב' למשכחן היכאפיסקא

 שלישית דעת %ם %בל וכו'שלישית
 זה כדברי לא וחכ*א הא כי וכו' רביםבלשון
 ב' דהזכיר כיון י"ל עב"ל ובו' זה כדבריולא

 זה כדברי ולא זה כדברי לא היינוהצדדים
 נוטריקין גמרא וכו' טעמי הוא הגמראפיסקא י ודו"ק המכריע כתנאהוה
 גבריאל היינו המרכבה רגליד'

 : אוריאל רפאלמיכאל
 שנה ורימונים וכר עולם יסוד כתבפיסקא

 עד הגמרא לחבר משהתחילוהיה
 מלכות שבע"פ תורה הוא הגמ' עכ"ל.שנחתם

 מנין שנה פ' בחיבורו ו-תהו שבע"פ ותורהפה
 שנכרתו בריתות תקע"ו מלכות יסוד לחבריסוד

 ! התורהעל

 היה הגמ' חתימת עד המשנה ומשנכתבשם
 בתורה נרמז עכ"ל עכ"ל שנהש"א

 ואחכר בכתב התזרה ליתן פארן מהרהופיע
 נכתבה הקדוש רבית בזמן קדש מרבבותואתא
 א"ש מימינו ואח"כ באותיות שבע"פהתורה
 %"ש וכן הד"ת נחתמה א"ש כמנין למודת

 : תשי ר'לשון
 וכף תלמוד לשון כריתות בס' כתבפיסקא

 התלמוד לימוד ע"י ת*פ בגי'תלמוד
 הרשעה מלכות מבטלין פה מלכות שבע"פתורה

 1והבן
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 האמורא שבת במס' הרא"ש כתבפיסקא
 רואים אע"פ התנא דברי לפרשדרכו

 ברי*ף תמצא ואעפ*כ עכ"ל כמותו הלכהסובר
 תנא כאיזה דפסקו וב"י וטור ורא"שורמב*ם

 למילתיה מפרשי קא ואמוראי הואיל חביריונגד
 הוכחה מקום מאיזה כשיש ת"ק דהרא"שוצ*ל

 למה האמורא על קושיא אין כפלזנילהלכה
 . כוותיה הלבתא דלית האחר התנא דברימפרש

 תנא עם חולק אמורא ש"ג ת"ח כתבפיסקא
 בבל גם עכ"ל. ואגדות דרשותבענין

 התורה פסוקי לפרים בידינו רהבות ודורדור
 ניגוד בזה יהיה שלא ובלבד שוניםבפירושים
 וגדולה הדת ליסודי או התזרה מדינילהלכה
 בפירורנו הדרים אור בעל חהרים הרב כתבמזו
 תורה והידושי דרשות דבענין התורהעל

 ג"ש לדרוש בידינו רשות יש הכתוביםבפירוש
 :מעצמנו

 דדכותיה וכו' הישן פרק תז' כתבפיסקא
 חושב התלמוד שאין סובאאשכחן

 יונח ובזה עכ"ל במשנה המפורש טעםלעיקר
 ו' משנה הרע"ב דברי על לי דקשיא מהלי

 אינו ושכחו סאתים בו שיש העומר דפאהפ"ו
 הטעם תנא תנויי אית בירושלמי וגרסינןשכחה
 שאתה עומר לקחתו תשוב לא וכתיבמשום
 סאתים בו שיש עומר משא"כ כאחת לקחתויכול
 תנא תנצי ואית כתפו על כאחת לקחתושכ"א
 גדי"ס ולא עומר עומ*ר. ושכחתדכתיב

 נ"מ בירושלמי ואמרינן איקרי גדישובסאתים
 אצלו. קטן אחד עומר בשכח הטעמיםבין
 עומר הגדול זה גם הנה הראשון לטעםראם
 לטעם משא"כ הוא שכחה הקטן והעוטראיקרי
 שהוא עומר הקטן והוה הוא גדיש הנההב'
 שכחה. ולב"ה שכחה אינו דלב*ש לגדישסמוך
 דלטעם בצדו עומרים ב' בשכח נ"מ ישועוד

 הוה דלא עומרים ג' שכחת הוא הנההראשון
 דוה הבי ולטעם שכחה ולב"ש לב"השכחה
 שעקה הוו קטנים עומרים הב' א"כ גדיש.נקרא
 דמשנתנו דסתמא כתב הרא*ש והנה לב"ה.גם

 בעומר לר"ג חכמים מדהשיבו הב' הטעםסברה
 דק הביא ז"ל הרעיב והנה כגדיש.  שההןאחד
 במשנה המבואר כטעם דלא וזה הא'הטעם

 נראה וכעת עיי*אק במשנה שם תירצנו)וכבד
 קטן אאד בעומר הטעמים בין הנ"מדהנה
 הטעמים בין נ"מ שום אין לב"ה הנהסמוך
 דהלכדטש לב*ה נ"מ יש סמוכים עמריםובשני

 וחשב שכחה זה אין הא' דלטעםכוותייהו
 מן ופטור שכחה הוה הב' ולטעםבמעשדות
 מדחויגן  סובר ז"ל הרע"ב  והגההמעשרות
 המשנה. כטעם  שלא אחד  טעם  ירדשלמידבגמ'
 דוקא. המשנה טעם על סומכין דאין סיברא"כ
 טבלים שיאכל המשנה לטעם לחוש ישוהנה
 הדיבור להרחיב ויש הא' כטעם פירשע"כ

 , ומכ"מבזה
 שנכתב ממקרא ראיה מביאין איןפיסקא

 דבכל גדול צ"ע ע"כ תורה מתןקודם
 י כאלו ראיות מצינוהש"ס

 וכו' השמע על עין טביעת מצינופיסקא
 באשתי מותר האיך סומאדקאמד

 אין לכאורא עכ"ל. דקלא עינא בטביעתאלא
 שנחסר מי דהנה קאמרי דוקא דהתם ראיהמזה
 שאר עם מעורב הזה החוש אעפ"כ אהד חושלו

 בתגבורת הם ראפרים  החושים וע"כהחושים
 בעל האיך דאלת"ה אדם( בני ממואר יותראצלו
 בדומה רק להוליד ה"ל לא שלם מולידמום
 במציאות אצלו ישנו הנחסר שהכח ע"כאלא

 הש"ס מדייק שפיר וע"כ האחריםהאברים
 העין שכח דקלא עינא בטביעת בסומאלומר

 : והבן ההגמע בחרם אצלוישנו
 עכ"ל. הקולות את ונואים העם כל וכןשם

 רואים ניסי כנהיה חז"ל דרשו בזהגם
 י והבן הנשמעאת
 אין פיסקא מדות. הי"ג כלליבקיצור

 וכו' הדין מן עונשין ואיןמזהיריו
 והדין בסברא טועה שהוא ופעמים וכו'והטעם
 ממונא אבל איסורא ודוקא אדעתין ולאופרימט
 אי נרחה הקטן ולי עכ"ל הדין מןעונשין
 בממונא גם א"כ פריכא. הק"ו דדילמאהטעם
 דהוא נ"ל אבל המוחזק. מיד ממון נוציאהיאך
 תכלם הלא בפניה ירק ירק וחביה הכתובגזירת

 ואי ימים ד תסגר אח"כ למיסר ליל ימיםד
 ותסגר אה*כ מדכתיב נילף הלא דיומשום
 מן עונשין דאין להורות ע"כ אלא וכו'מרים
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 קיי*ל וכן לעונש מבואר מקרא הביא ע"כהדין
 טרה בק"ו דאתיא מלתני הש"ס בכלומצינו
 )הגם המדות בכל כן מצינו ולא קרא להוכתב
 דאתיא מלתא ג"כ דוחקא אגב כתב ז"לשהר"ן
 י"4 בהפיס( זה מצינו לא וכר טרחבג"ש
 וכו'. ימים שבעת תסגר המקרא מן ג"כדנלמד
 עפ"י אינם המדות כל דהנה ג"כ טעםונ"ל
 והנה מחייב. השכל ק"ו מדת משא"כשכל

 ע"כ השכל מן למעלה היא שהתורהלהורות
  והבן קרא לה וכתב טרח בק"ו ממתיאמלתא
 והה"ד וכו' מהלמ"מ ק"ו דנין איןפיסקא

 ברש"י עיין עיי*ש וכו' מדותלשאר
ה דקאמרהשבת ח  בתורה המדות למשה 

 לדעתו וי"ל שבע"פ בתורה ולא דייקאשבכתב
 לה ואין דנוק' דרגא הוא שבע"פ דהתורהטעם
 והמ"י רש"י דברי על תמהו בתו' ועיי"שזקן

 החוחים בין כשהשנה במאמר הזהרבהתחלת
 , יבין והמשכיל עלין י"ג בה איתדשדשנה
 שבתורה דהי*ג מרבותינו דהמקובלרדע

 בהן נדרשת שהתורה מדות י"גהיינו
 רחמים של מדות הי"ג לעורר מפתחות המההן
 מעורר ק"ו האדם בלמוד היינו קדיעואת"ד
 וכן רחום מדת מעורר ג"ש וכשלמד א4מדת
 הקדוש הרב מ"ש הנרצה והואכולם

 נא אל ביקש רבינו שמשה זצוק"למהרד*ב
 אל ממדת רפואה הש"י שישלה לה נארפא
 וכו'. ירק ואביה ק"ו. שילמוד הש"י לווהשיב
 למה בתורה להשכיל המתבונן מחויבממילא
 כי וכיוצא בג"ש וזה בק"ו נלמד כזהדבר
 מדה ובכאן זו מדה להתעוררות צריכיןבכאן
 דרושים מיוחדים במקומות אצלינו וישאחרת

 : לתורה פנה והיא זה בעניןנחמדים

 ע. ב. ל. ש. ו.ת.
 הסבר דברי ברכה, לפניכם נותנים אנו קדש וחרדתבהדרת
 ישראל גאון הקדרם, מנכדו רם[ ]בדף המחבר הגה"קלדברי
 זצוק"ל אלעזך מנחת בעל זי"ע ממונקאטש מין ציס"עוקדושו,

 מהעוה"ז ליהנית אסור הרי"ף ע"ד מחדש[ בהנדפם רס ]דף תעלימה במגיד וקיני קדוש דברי על שהקשהמה
 מעילה דין לו יש ואם ברכה בלא ולאכול ליהנות חבירי את אחד ש4ח אם יענין דנ"מ מעל, נהנה ואם ברכהבלא
 בכל מצינו דלא מעילה לענין ע"א( מ"ג )בקידושין א ה מפ,רשת גמ' דהא כח"ה תמה וע-ז חייב, המשלחאז

 עכ"ד. מתחיב וזה נהנה זההתורה
 ותהנה נטמן של לכד ידך הושט לשליח באומר ר"י מסתפק התורה בכל מצינו שלא ד"ה שם התיס'הנה

 דמסתפק הרי אמרינן, לא מתחיב וזה נהנה יה דילמא או מעילה גבי כדאמרינן השליח יתחיב אם וכו' הסיכהמן

 להרמב"ם, לי' פשיטא בתוס' להר"י 4ף דמספקא ומה מתחייב, יזה נהנה זה דאמרינן באמת י"ל דבמעיוה בתוס'ר"י
 באורך ע"ש מתחחב וזה נהנה זה במעילה אמרינן באמת הרמב"ם דלשיטת שם קידושין על במקנהיכמ"ש

 דלא בנהנה שמאי מודה ולמה במעילה כן דמצינו כיון התורה לכל מיניה ניליף לכאורה שקשהומה
 מתחיב וזה נהנה זה התורה בכל מצינו דלא האחרמתחחב

 במעילה ודק ממעילה, זה ילפינן דלא דמפותה ומחיובא דאדם מחיובא מקראי דמ,כח שם במקנה תירץכבר
 זה לפי נכונים שפיר ואתי ע"ש ממעילה. חוץ כרחך על התורה בכל מצינו ודלא מתחייב וזה נהנה זהאמרינן
 כנד דמעל ברכה לענין בהנ*מ זקיני קדושדברי

 שליט"א, אייזיקאוויטש שלרם הרב המרומם החסיד לידידנותשוא*ח
 להדפיסו, הנוכחי הספר לנו להשאיל בטובו שהואיל זי"ע, המחברנכד

 והנגלה. הנראה בטוב להתברך בעדו תגן זקינו של רבתיוכותא
 בספרלזכרון --

 ז"ל איזנבך אברהם ב"ר משה הרבהרה"ח
 תן8ג אדר ירטנלב"ע

 ז"ל ייזנבך ליב לבלרם בהרה*ג יהושע משה הרבהרה"ח
 תשיפו מרחשון ט"ונלב"ע

 קדחטא דמיהמנותן בצילא להסתופף זכו חיותםבחיים
 יכבוש מבארניב הרב זצוק"ל, הררביץ שמחה אברהם רבי אדמו"ר כיקשל

 ונ נ צ. נת.


