
קלם
 בהוממו שאף לי נראה זה ולדעת כלל, באתרוג הזכירו לא ל "ז

 אין 'אלו שכל שהזא בל הסר ולא שם בניקב אצלי הדין וכןבשר
 שיהא כך כל נסדק א"כ אלא כלל, בהדר מפקיעין ואין ניכרהדבר
 למעלה ממסה בנמרק הרב שכתב וכמו רובו נסדק כגוןכנשבר
 התלמוד השמים לא כן ואלמלא ברבו, פוסל המנק כי עביר בדלאשאף

 דפסלינן המנק כי ועביר לחכמים, אלא הכתוב מסרן לא אלו ובדיניןמלהזכירם,
 מצד כהמנק להיוהו באפשר שהוא הפחית על ר"ל במשהו, אף וראיבלולב
 ברובו כן אם אלא לא וערבה בהדס אבל כן, שבאהרוג שכן וכל שבו,הפסול
 לקמימה הרב ליה מדמי דמתחלה הלולב בשדרת וחסרון בכך, נפקע ההדרשאין
 אינו שבשדרה מקומות בשאר אבל שבאתרוג כנקב משהו בחסרוןלפסלה
 הקפו ברוב אלא השדרה בראש פופל שאינו לזמר נופיה איהו ביה והדרפוסל,
 באתרונ. כחומסו ללולב השדרה שבראש שכל נוקפי, לבי בזה אף עביוורוב

 פופלין אין באתרוג ולא בלולב שנאמרו אוחם שכל בהגהה אח"כ שכתבומה
 אין בלולב ולא באתרוג שנשנו אוהם וכן עקום מדוק כווין כפוף כגוןבאתרוג
 דבר-ם ודאי ומנומר, כושי לבן ונקלף וחזזיה וחסר נקב כגוז בלולב,פומלין
 ארבעת כל נכללו שלא המעם שזהו בפירושינו ביארנו וכבר הםנכוחים
 והגעלים היבשים ואהרוג וערבה והדס לולב שיאמר ר"ל אחת במשנההמינין
 אין הברזל הר שלגני בחבירו, שאינו ענין מהם אחר לכל שיש מפניפסולים,
 צפצפה ולא בהדס אלא מעליו מרובים ענביו ולא בלולב, אלא מקוםלהם
 התרך כך ומתך באהרת, אלא ותרומה הן ב ר ע לשל וש בערבהאלא
 אתה כך ומתוך עצמה, בפת משנה מהם אחד בכללשמת

 בענץ לדץ צרי
 כחבירו, ולא כאחד לדונה ראיה אינו במשנה הוזכרה שלא אותם בכלזה

 לדון דחויים9 אינם בלולב שנאמרו הרב שהזכיר עקום כווין כפוףומעהה
 ישר לעמוד צריך שהוא לבד, בלולב אלא באחרים, ולא באתרוג פסולבהם

 8(, ם י פ נ ח ל ש ן ת י ר ב היא כך וערבה הדם והריבשדרה,

 של בפסול בלולב שנאמר ממח נכונה ראיה מביא המניה הרבואף
 כשר לאחריו הא לצדדים, הדין והוא לפניו אלא שנו לא וכפיפהעקמימות
 לו אין הקווין וכן ואחורים, פנים להם אין האחרים והרי הוא,דברייתו
 למי ואף קוצים, כעין עוקצין לפעמים שלו בשדרה שיוצאין בלולב אלאמקום
 בעל ונעשה משומים שעליו בלולב אלא מקום לו אין הכף באוה כווץשנורם
 בכווץ..מום

 שהוא כל וחסר ניקב הרב הזכיר בלולב נוהגים שאינם האתרוגובפסולי
 דעתו שנראה ושלוק, כבוש בהם הזכיר ולא ומנומר; וכושי לבן ונקלףוחזזיה
 בהדיא. כן כתבה המביה הרב ואף ושליקה בכבישה פסולשבכולם
 דלאו להכשירו, בלולב שהזכירו המגיה להרב ראיתי 4( י פ ד י 5 ד1
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קמ
 ומכל הדפים, כעין מהנדל הלולב שיהא מבור איני ואני היא, אחרתכבריה
 וביבש שפסול, לו נראה ודאי אחרת כבריה שהוא בל כן ) הוא אםטקום
 טעם יובש ז"ל,,שאין אברהם ר' הרב כדברי שלא לדעתנו בארנו,בבר
 ראיה בזה מביא המגיה שהרב מה מקום ומגל השדרה, בראש אףפוסל
 ראש על דציצתו ראיה אינה מכבודו הוץ לה, מנשר בירושלמי ציצתו-מיבשה
 השדרה, ראש על ולא נאמר,העלים

 ענץ על ז"ל דוד בר אברהם ר' הרב הארז כךאחר
 בש הי שיעור מכר לא 'כבגמרא לפי שיעורך הוא כמה 'הבכולםהיבשות
 בהם שנזכר המקומות אחר לחזור הרב ומרח הוא, כמה המינין מןבאחד
 בכדי שיעורה שיבשה ומצא בכמה, שיעורו בו ושנזכר היובש, עניןבתלמוד
 ששיעורה שיבשה באוזן ל"ז.( )בכירות הבכור ובמומי בצפורן. נפרכתשתהא
 שנתקרש כל משקים כגון הלחים ובדברים דם. מפת מוציאה ואינה שתנקבכל

 ליבשות לדמותו ראוי הוא האתרוג שיבשות הרב ומכריע יבשים,נקראים
 שהיא הבכור באוזן ה כ ל ה ש וכמו בבשר, הדם כמו באתרוג שהלחותהבשר
 מוציא ואינו שינקב כל באתרוג כך דם, טפת מוציאה ואינה שתנקב לכלנשר
 בהם שולט אויר ששניהם שוים והבשר האתרוג אף והרי יבש, והואלחות

 הרב דעת זהו בזה, שוה שיעורם להיוה ראוי כך ומתוך בנקל,ומתיבשים
 לחות שם יש ואם פלוש, בלא מחם בו שתוחבים ובדיקתו האתרוגביבשות
 סביב וחוזר פלוש מעמבלא גס אונוקבונקב מעמבמחט, נראה לחות אותוהרי
 שיצטמק . עי מעט בו מוסיפין ואנו לחות, שום בו ררך יצא אםהנקב
 ומכל יבשתו. על נאמן ער וצמקו לחלוחית, שום בו ישאר שלא כךבל

 בהם לשער הרב דעת ואין בהם; מקום זה לשיעור אין וערבה בהרסמקום
 לבין הריאה שבין מ.1( )מולן שאמרו מה מצד בצפורן נפרכין שיהובכרי
 נלומ' ליה מזיק אזוקי אוירא דשלים.בה היכא כל יבשות רלענין הבכוראוזן

 שתהא הבכור באזן בעינז לא הכי ומשום להתיבש, ממהר הוא האוירשמצד
 זה כשיעור שהיא שכל ליחה. מוציאה ואינה כשתנקב ודיינו בצפורןנפרכת
 הדרא זה שבשיעור ברואה כן שאין מה בה; שולם שהאויר אחר ובריא הדראלא

 נפרכה שההא עד יבשה קרינן לא הכי ומשום שולם האויר שאין אחרובריא
 שהאויר שמאחר שבלולב מינין ארבעת בכל ז"ל הרב מכריע ומכאןבצפורן,
 הרב מכריע כך ומתוך בצפורןי נפרכים שיהו בשיעוריהו בעי' ]לא[ בהםשולט

 היבשות מימן הוא וכשהלבינו הלחוה, סימז בהם הוא הירוק שהמראהכשלשתם
 עוד והוסיף וערבה והדם לולב ר"ל בשלשתם זה שיעור ז"ל הרב ונתןבהם,
 שלהם ירקות עדין אם בצפורן נפרכים היו אפי' וערבה שבהדם דבריו אתוחזק
 במים שרייה ידי על ללחותם הם חוזרים ירוקים שהם שכל יבשי' אינןקיים,
 נפרכים, יהיו ולא יומים אויום

 למעלה יובש שום אין ביד נפרך שהוא שכל אלו, דברים על המהואני
 הרב שנמנע מה וכן שנתלש, אחר במים שרייה ידי על חוזר אינו וודאיממנו,
 שכל מפני בצפורן נפרכים שיהו בשיעור ביבשות וערבה להדם שיעורמליתן
 שבאזן במום שמצינו כמו יבש נקרא הוא זה משיעור בפחזה בהם שולםשהאויר



קמא
 תייפ בבעלי אלא בן נאמר שלא ראיה, באן אין ו ד ו ב כ מ ע 1 חאנטר,
 חומר נעשה שהצומח עד שבצומח, מאותו רק יותר שבהם שהחומרוכמתור
 מפת מוציאה ואינה לנקיבה שהגיע וכל בנקל משיגו האויר פעללמרגיש

 אע"פ בכך יבשותו שיעור שיהא לומר ראוי בך ומתוך ומהרפא, חוזר אינודם
 ואינו כשנקב שיעור בו אין לו והדומים ההדם אבל בצפורן, נפרךשאינו
 שאינו אלא זה לשיעור מגיע יבשותו קודם אף דקותו שמתוך ליחהמוציא
 הוא יבש לבך ומשהגיע בצפורה נפרך שיהא עד יבש אית בצפורן,נפרך
 לכעין והורתו שבו הירקות שהפקע. שנראה אלא עוד ולא חזרה. עור בוואין
 הוא לגמרי שילבין קודם אף שמא או הוא, אחד בצפורן פריכה שיעור עםלבן
 נפרכים כשיהו לרעתנו הוא וערבה הדס שיעור נך ומהוך בצפורן,נפרך
 עורו בשי נו ל ב ק נך .ומתוך נמור, לרקבון שיגיע עד ]אסבצפורן

 כפלתם מצד נשבר הש העלה את נפל שכשאדם עד לחותובאסיפת
 לנסכמת. יצפרך שלא עד הלחות לבלען זמן ליחן לחו הרב מרח כךאחר

 שאמרו יממה לכלן; חדש עשר שנים זמן בזה להת ומכריע שהזכרנו,שיעורן

 יבישין אסורין לחין נוים של בחרצנים ל"ד.()ע"י
 מותריי

 יבשותן בשיעור ופרשו
 אלא הוא, הלחות כלוי מצד שלא תאמר ואם חדש, עשר שנים עליהם שעברכל
 לאחר אמורים חרש ?nwy שנים כל לומ' לו היה א"כ במל, היין שמעםמפני
 ושאלו מותרים, יבשים אסורים לחים משאמרו הא מוהרין, חדש עשרשנים
 שהלחות משמע חדש, עשר שנים עד בה והשיבו לחים הם כמה עדעליה
 חדש, עשר לשנים בהםכלה

 והערבה שההדס לומר אפשר היאך בעצמך והגע שוים, אינם אומרואני
 מראה יבלה שלא או בצפורן; נפרנין יהו שלא חדש עשר שנים בלחותםיעצרו
 המפורש מן למר המתום אין אלא קצרן לזמן כן בהם רואים ואנו שבהם,ירקות
 עשר שנים לאחר אף ובלולב בהם, הנתון השיעור לפי הכל אלא אלו,בענינים
 כתב הרב אף שהרי ועוד יבשות. לבלל מגיעים שאין מהם הרבה ישחרש
 כאן אין לחים, בדברים נריכהם ידי על בלחותם לקיימם לב שנותניןיסכל
 להעמידם אפשר תחבולה ידי שעל בהם הנתון הסימן לפי הכל אלא זמן,שיעור

 באלב מיהא יפה לדעתי זה ודבר חדש. עשר משנים תר 1 י יותרבלחותם
 העמידם אם מיהא צנים ובחר רחק. הדבר וערבה בלולב אבלואתרע,
 ביי רופף והדבר עדיה אסוים הרב דברי לפי חרש עשר שמם כלבמים
 להחמיר,וראוי

 אלו במינים שהוזכרו הפממים בכל 'ככתב ז"ל לחרב ראיתיעוד
 בשניי בין בראשון בין בשלמים מצוה שלמים שמצא כללהכשיר
 אף שהרי ויאי, יאי וראוי ראוי ודאי זה ורבר ואנוהו, אלי זהמשום
 בין שנן גל , ה ו צ מ ב שליש על :( ט' )ב"ק אמרו ה ו צ מ בלהדור

 בראשון אף שהוכשרו הפגומין כגון שכשי אע"פ , ר 1 ד ה ל ם 1 גפ
 בפמולין אבל בפגומין יצא שבריעבד אלא בשני שהוכשרו הפסוליןוכל
 ביה 1מטביל :( ל"ו )סוכה חנינא מר' לעצמו והקשה הדחק, בשעת אף יצאלא

 שר' לעצמו והירץ מצוה, הדור משום מ 1 ל ש ב ת א צ ל לו היה כן ואםינפיק,



קמב
 ביום בשני ממכל והיה הימים, לשבעת האחד והקצה לו היו שניםחנינא
 שלם מצא לא חביריו ביד ואף המוקצה ממנו אבד לשני וכשהגיעראשון
 מאתמול, בו שסבל בחסר מצוה ידי לו ויצא הדחק שעת אצלווהיה

 הדברים אח שמיפים אלא בזו כיוצא ראיתי ת 1 ר 1 ד ה י ל 1 ד ג ל ף א1
 לו מותי היה שהראשון ונמצא בשני ואהרוג בראשון אתרוג מפריש שהיהלומר
 למחר ואכלו בו יוצא ואחד אחר בל הימים, לשבעה הוקצה שלא אחרבשני
 שעבר לילה שהרי מעודתו, נתוך ממנו אוכל היה ראשון יום שעברבלילה
 מאוהו לו שנשאר במה ויצא השני אח מצא לא ולמחר הוא, שני יום שלראשון
 הלשון ואף כלום, אינם מכבודם במחילה אלו דברים ולרעתישאכל.
 זה שלשון ונפיק, בה ממבל אומר היה לא כן שאלו )וכן( לנו,מעיד
 בן בבלק רבותי' שדרשו מה ירעה ובבר תסיד, בכך היה שמתמידמוכיח
 ושאלו מרין זקני מאל ישלח ד'( כזב )במדבר בו שכתוב במהצפור

 מואב בשדה סדין את המכה דנתיב זה, את זה שונאים היה מעולםוהלא בדרש"
 מקום בה ויש ביניהם, שלום עשו ישראל של מיראהם אלא ליה( 14)בראשית
 אחת פעם בזה זה נתגרו ואם זה אה זה היו ששונאים יודעים היו מהינןעיון
 אשר כחיב מדלא מדקדק שהוא אלא הסיבה, ובמלה היה סיבה לאיזושמא
 נמשכת ששנאה אלמ' בכך, היה שמתמיד כלומ' ה כ ם ה אלא מדין את ה כה

 אלא כן, עושה היה שבהתטדה מוכיח ק י פ נ ו ה ב ל ב מ מ כאן ואףהיתה,
 ל ר" גדול ה ורנו ובחב בפירושנו שכתבנו כמו לרעתנו נראהשהדבר
 אהד ומקצה לפניו, היו אתרוגים הרבה חנינא שר' והוא רה הבחי תבי
 בזה פעם האחהים מן בידו נוטל היה ולפעמים הלולב, עם עליו לברך למצוהטהם
 להחליפו חושש היה ולא בידו סמנו הנשאר נימל והיה ממנו, ואוכל בזהופעם
 בנמילה אלא המצוה חובת שביציאת בנמילה לרעהי זה דבר נאמר ולאבשלם,
 ומכל היום5( בל בידם ואתרוג ללב שהיה ידוע שהיה כמו חסידותשמדרך
 נומל היה ששלם ספק אין ובברכה מצוה של נמילה נומל כשהיהמקום
 ל כ 1 בחסר, לצאה אדם בני דרך אין בשלם שאפשר שכל מברך, היהובו
 תר שלא א" בחסר, שלם של דרכו שאין לשלימיםשכן
 אף ודאי לגמרי פסול היה מלו העם, כל אחתה על אלא המצוה נמילתעל

 בדבר קפיר היה שלא מתוך אלא בשלם, מחליפו הוא היה היום שעותבשאר
 שאמרו ואע"פ הברכה לנטילת אף בריעבד היסים בשאר היה שבשרלמדנו

 הסידים שמנהג מאחר מקום מכל קאי. מצוה של דאנמילה דמשמע ק י פ נ1
 עליו, נופל חובה ידי יציאת ששם ער כחובה אצלם הוא הרי בכך, ירועהיה
 ובשעת היום אותו בשל יוצא היה ולמחרתו יום לכל אחר היה מקצה שמאאו

 ממנו שאכל אותו היה השלחן מן עומד ובשהיה אהמול, משל אוכלמעורתו

- - ~ - -
 1ג1'. סואב ויאמר~צ"ל

 הזה הדרש קצה שסנהדרין ביק. פ' ריש והחרש( )הישן ובתנחומא פ'ג,גבמר'ר
 מרין. את המכה מהפסוק ראיה הבאתטבלי

 ס"א: סובה וגבעי הי"א A~b שבה*גירושלמי



קמנ
 בשלם להחליפו חושש היה ולא החסידים, כדרך בידו מעכבו והיה לפניומנומן
  הגדול. ובחבורנו בפירושנו בו הארכנו וכבר שכהבנה הררךעל

 שהמה ובמה רל דוד בר אברהם ר' הרב שכתב השמובמהערכאן
 קמני מצעיר תשובהם הרבנים ויקבלו ז") הרמב"זעלט

 ומתגעגע בהם ומשתעשע דבריהם, את האוהבהלמידיהם,
 אביה לפני המתחמא כבן מפריהם,עם

 מה למתת נ"ע בעץ יד" י"ל להרס כן אחר ראי"ישר
 אלה. נלילותינו בכל נפש נוחי ורבותינו ואבוהינו אנחנו בושנהגנו

 הוא ביצך : זה בנסח ז"ל אלפסי יצחק ר' הרב לשון תחלהוהביא
 כיצד עצרת כבשי ושני הלחם שתי לענין flg,:) התם)סוכה כדאמרי'מנענעו
 ומניף תחתיהם ירו ימניח כבשים שני על הלחם שתי מניח עושההוא
 שארבע למי ומביא מוליך אבא בר יוחנן ר' אמר ומוריד, מעלה ומביאמוליך
 אמ' הכי מתני במערבא שלו, והארץ שהשמים למי ומוריד מעלה שלורוחות
 רעות רוחות לעצור ומביא מוליך חנינא בר יוסי ר' אמ' עוקבא בר המאר'

 המנהר וכן בלולב וכן רבא אמ' רעים, טללים לעצור ומורידמעלה
 חוץ והבאה בהולכה פעמים שלשה לנענע צריך דאמר מאןאיכא
 התם רגרסי מערבה~( דבני מגמרא לה וגמר ומוריד, מעלה ומביאממוליך

 ותוקע שופר לו מביאין לדרך לצאת השכים רב בשם הני אשי בר חייארב
 ר ב ד ל כ ל ע פעמים שלשה לנענע צריך הני בה, וקורא מגלה ומנענעלולב
 והכין חד הכין דילמא או חד והכין חד הכין בעי זעירא ר'ודברי(
 אחת שתיהן וההובאה ההולכה דילמ' או וההכאה אחה ההולכה כלומ'חד,

 ההלכות. באן עד הוא, ומוריר מעלה ומביא ממוליך חוץ זה נענועראלמ'
 אלו נענועים ששלשה מוברים ורבים : זה בנסח הרב כתב כךואחר
 בהם שאין קמנים נענועים הם , ר ב ד 1 ר ב ד ל כ ל ע כאןשהצריכו
 ומביא פעמים שלשה הלולב ומנדנד מוליך עושה הוא וכך והבאה,הולכה
 וארבעה עשרים שמנענע נמצא במוריד, וכן במעלה וכן פעמים, שלשהמנדנד
 ואף לבדי הלולב נדנוד אלא והבאה הולכה בהם שאין קמנים נענועיםפעמים

 ז"ל, הרב לשון ע"כ בחבורו, כן כתב זה לרעת ל " ז ה ש מ ' ר ב רה
 י מ ל ש 1 ר י ה ש 1 ר י פ ב 1 ע ט ש אומר ואני : אח"כ זה עלואמר

 צריך הירושלמית בסוגיא ופירוש , ם י נ 1 א ג ה . י ר ב ד ש 1 ר י פ ב 1 ע מו
 זעירא ר' ובעי והבאה, בהולכה הלולב שינענע כלום' פעמים; ג'לנענע
 דלמא או , ת ח א בהולכה ודיו אחד נענוע וההובאה אחד נענועההולכה
 פעמים שלשה ויביא פעמים ג' שיוליך וצריך מיקרי. אחת פעם והבאההולכה
 אחת פעם הבן אי פעמים ג' מאי ליה מיבעיא קא דמהניתא פעמים ג' זעיראור'
 שסמכו ממה ראיה הרב והביא הן, אחת שתיהן וההובאה ההולכה או פעםוהכן

------
 אחרת, גנסחא ה'ח פ'ג סוכה1,רישלמי
 בירושלמי,גל'תא



קמך
 חד והכן תר הכן בעי ור'"ועירא ורבר רבר בכל פעמים ג' לכסכם צריך תני.שם
 בממכת שלנו בתלמוד ומבוארה פשוטה הבעיא וזו חד, והנן חד הנין יילם'או
 תפל רוק הכתם 'על מעבירין ממנין שבעה דאמרו צמאי במשנה( : )ב"אנדה
 ר' עלה ובעי ואחד אהד כל על פעמים ג' מ כ ס כ ל וצריך וכו' גריסיןומי

 שהבעיא בכאן והנה תיקו, חד ואממויי איתויי רילמא או תרי ואמטויי איתוייזירא~(
 וההובאה ההולכה אם דמהניהן פעמים שלשה בפירוש אלא אינה זירא ר'של

 הבעיא קאף הברתה, על מלמדת וזו פעמים שני או אחת פעםנקראים
 אבל היא, במתניתן עתני פעמים שלשה על זירא ר' של מפקתו כלהראשונה

 הלולב אח בו שמנענעין ופרק פרק כל ;ל פירושו ורבר דבר כלעל
 רגבי ר ב ד כל שפירש כשם נא, הושיעה ה' ואנא וסוךי תחלה לה''בהורו
 בהם. שממכמכיז ממנים משבעה אחד בכלנחמים

 , מ י נ 1 א ג ה 1 ל א שכהבוה הזו הנמחא לפי וזו : זה בנומה עודוכתב
 במתניתן רקחני מימנין נבי בה אין שלנו ירושלמית בסוגיאאבל
 ודבר, דבר בהם כתוב ואין וכו' בעי זירא ור' פעמים ג' למכסך צריךאלא
 בלולב שאין הדבר.פשומ שלנו לנסחאות בין הגאונים אית לנסחא ביןומ"מ
 גאו ה רי דב פירוש וכן והובאה, הולכה של נענוע של פעמים ג'אלא

 . בהלכית,שהוזכר
 ומביא מוליך מלבר פעם ברל הלכה פעמים נ' לנענע צריך

 פעמים. נ' ומוליך אח"כ שחוזר לומר ומוריד,מעלה
 ל א נ נ ה 1 נ ב ר של בהלכות הכהוכים אלו שדברים הרב, עודוכהב

 שלשה בו שיש לולב ששנינו כיון בפרושו וכתוב חננאל רבנו לשון וזההם,
 ובאנא וסוף החלה לה' בהורו מנענעים היו היאך אמרנו כשר, בו לנענעכדי
 בענין במשנהינו ששנינו ,מו.יו. מעלה ומביא מוליך זולהי זה ונענוע תר,ה'
 פעמים ג' והבאה בהולכה וצריך בלולב וכן רבא אמר עצרה, וכבשי הלחםשתי
 והעמידנו אבוהינו מ ו בלנ ק וכן ומוריד. מעלה ומביא מוליךזולתי
 פעמים ג' לנענע. צריך התם דגרסי ישרא'ל ארין בתלמור זה עיקלעל
 תחשב ההולכה כלומר וכו' חד הי_ן יעיהא ר ובעי ודבר דהר ?לעל
 ולהביא להוליך וצריך אחה פעם וההבאה ההולכה או פ"א,, וההנאה אחהפעם
 פעמים ג' 'לכסכם צריך הכתם על שמעבירין סמנ,ן בנדה תני וכן פעמים,ג'
 עבדילין אפשימ[ רלא ]וכיון אפשיט, ולא וכו' בע( זירא ור' ואחי' אקר קן~ל

 רכינו דברי הם אלו ואהד. אהד בכל והבאה הולכה פעמים ג'לחומרא
 מפורשים ורגריו בהלכוהיו הגאון רבינו שכתב הדברים הם והם ז"ל,חננאל
 ומביא, ומוליך וחוזר ומביא ומליך וחוור ומביא מוליך הוא ע שנענועלומר
 בשדת בין בלולב האמור נענוע שעיקר מדבריו יראה וכן פעמים, ג''שיהו;
 וכן דקאמר ורבא אלו, יהבאות "ולכות נענוע הם ההלל בשעת ביןנמילה
 תנופה מצות לקיים אחת כעם ומוריר ומעלה ומביא למוליך עוד הצריךבלולב
 שהוא אעמים נ' והבאה בהולכה החלה מנענע שהוא יכמרומה עציתוככבשי
 ומללים רעות רוחוה לעציר ומוריד מעלה ומביא ומוליך וחוזר הנענועעיקר
 ז"ל, חננאל רבינו של דעתו זהמעים,

 ירמיה. ר, לפתנו כ"ג. !שם-



קמה
 שלפי מפני דאמר מאן איבא בלשון בהלכות כתב ז"ל ורבינו : אח"כוכתב
 בכל בו השנוי נענוע וזהו ומוריר מעלה ומביא מוליך אלא בלולב אין שלנוהגמרא
 חירש ורבא הוא ומביא מוליך דקתני ]נענוש דעתן מלקא הוה ומעיקראמקוס,
 לא; אחר נענוע אבל עצרת כבשי כדרך ומוריר מעלה הוא שאףוהוסיף

 ומעלה ומביא מוליך רבא סבר קא נמי אי הבבלי, עם חולקוהירושלמי
 נדי מעלה להיוה הוא רבא של וחידושו המנין מן אינו מוריד אבל פעמיםג'

 אנו אף הירושלמי על לסמוך באנו ואם אחר, נעטע במקום העלאהולהיות
 נהגו וכן ודיו, אחת פעם ומוריד מעלה ואחר פעמים, ג' ומביא במוליךנאמר

 המנהני וכן בהלנוהי' רבינו וכדכהבהראשונים
 סובר שהוא רואים אנו עליהם לחקור ונשבאנו הרב, דברי הםאלו
 ומתוך ז"ל חננאל רבינו דברי הן הן בהלכותיו ז"ל הגאון הרב שכתבשהדברים

 שאין קנינים נענועים זו בנענועים הגאון בדברי שהמפרשים אומר הואכך
   שכתבה ז"ל משה רבינו הרב וכן לבדן הלולב נדטר אלא והבאה הולכהבהם
 הראשונים, בפירושי וסעו הירושלמי בפירוש סעו  בחבורו  הוהברעת

 ולדעת נענועים, כ"ד מנענע שנמצא שכתב מה על תמה אניותהלה
 בהלכה נ' נענועים עשר שנים אלא כאן אין בכללם, אנו ושאף כןהמפורשים

 שהגיע בספר שגיאה נזדמנה אם יורע ואיני בהורדה, וג' בהעלאה וג' בהבאהוג'
 שנענועים המפרשים אוחם כדעת סובר הוא שמא או מופר מעוה כאן וא"בלירו,
 ד,עשוי ומביא ממוליך חוץ הוא ומוריר, מעלה ומביא במוליך שהםאלו

 ומללים רוחות עצירת שם על והשניה נכילה, שם על ]ראשונה[בתחלה
 ושמא נענועים, כ"ד והם מאלו אחד בכל נענועים שלשה ושיהיורעים
 שכתב מה כטועים אותם מחזיק שהוא המפרשים אותם סברת לפי לרעתוזהו
 בהולכה ג' שיהיו צריך אלו שנעטעים ל " ז י ס פ ל א ק ח צ י ' ר ב רה

 הרב שכתב ובמו הראשונות מאוהם חוץ והורדה העלאה האין והואוהבאה
 הרב ואומר ומוריר, מעלה ומביא ממוליך חוץ : ל " ז י ם פ ל א ק ח צ י 'ר

 כונת אינה מ"מ וזו וארבע, עשרים שמצאו מנענע הראשונות שאףבסברתם
 אלא שנבאר, כמו לדעהנו ז"ל אלפסי ר"י הרב כונת לא ואף ז"ל משהרבינו
 1 נ י ב ר הרב וכדברי ן 1 א ג ה י ר ב ד כ הענין ונקח אלו דברים נניחשמ"מ
 בהולכתו נענועים שלשה ומנענע ומוליכו הלולב נומל שהוא ז"לןמשה
 בהעלאתו נענועים ג' ומנענע ומעלה בהבאתו נענועים שלשה ומנענעומביא
 ומביא שלשה, ומנענע מוליך שנמצא עד בהורדתו נענועים נ' ומנענעומוריר
 נענועים עשרה שנים שנמצאו ג' ומנענע ומוריד ג'; ומנענע ומעלה ג',ומנענע
 פעמים ג' לנענע צריך שאמר ומה . ל " 1 ן ו א ג ה בדברי דעתי הואשכך

 מה וכן הדברים, את שקצר אלא והררה, להעלה הדין הוא ובהבאהבהולנה
 ומוריד מעלה ומביא ממוליך חוץשאמר

 פירושו.
 והעלאה וההבאה ההולכה חוץ

 שזהו שלשה ינענע הושמה שבכל אלא בהושמהם דיו שלא כלומרוהוררה,
 ר' הרב שנתבו שזה הרב וסובר במקומו, שכתבנו כמו הגאון בדברישרושט
 ומתוך חננאל, רבינו שכחב מה סמך על ז"ל משה רבינו והרב אלפסייצחק
 מבבורו ובמחילה הירושלמי, ובפירוש הראשונים דברי בפירוש שמעו גזרבך



קמו
 היו ש 1"ל משה רבע םםךםהשבתב אלפטיעל~ הרב ברברי שפרשנו מהלפי

 לקבלתו, שלישי שהיה 6צר מתרומותיו תרומותדבריו
 הירושלמו בפירוש ולא ,והראשונים ברברי לא סעו שלא מודיעים אנוהרי
 אינם ז"ל משה רבינו והרב אלפסי ר"י הרב שכתבו שעה הוא~ ברורודבר
 בהלכה לנענע צריך אלא : ז"ל ר"ח לשון שהיי בלשון, לדקדק להרב לווהיה כללי חננאל רבינו סמך על דבריהם נכתבו ולא ז"לנ ל א נ נ ח 1 נ י ב רדברי
 לשץ שהביא אחר וכן ומוריד, מעלה ומביא מוליך ' חלתן פעמים ג'והבאה

 ומהבאה ההלכה או אחת, פעם וההבאה אחת פעם תחשב ההולכה כתב:הירושלמי
 שאם ג"פ, מפרש שהוא והרי פעמים, ג' ולהביא להוליך וצריך נחשביםפ"א

 פ"א יוליך ואח"נ תחלה ויוריד ויעלה ויביא יוליך אחת וההבאה אחתההלנה
 צריך זו לשימה ודאי וזו פ"נ, ויביא פ"נ ויעיך פ"ב ויביא פ"ב ויוליך פ"אויביא
 הברנה בשעת כנון נענוע שצריך המקומות כל על ר ב ד 1 ר ב ד ל נ ל עלפרש
 ושדרה עלים נענוע באן ושאין נאי הושיעה ה' ובאנא וסוף החלה לה'ובהורו
 וכמו ע"פ, ויביא יעיך ואח"כ תחלה 'ויוריד ויעלה ויניא שיוליך אלאגלל

 הדברים וכמה , ל 1 ד ג ה 1 נ י 1 ב ח ב 1 בפירורינו שימתו אנחנו אףשכתבנו
 מליך שהוא הצר על בכפולו ויוריר יעלה שלא ענין מה זה שלרעתזרים

 וכו'. ויעיך יחפר והוריד והוליך והביא שהוליך שאחר ענין מה ובןומביא,
 סשה רבינו הרב כדעת אלא ז"ל אלפסי יצחק ר' הרב דעת אין וראיאלא
 שלנו שבגמרא אלא והורדה בהעלאה ולא והבאה בהולכה כופל שאינוז"ל
 בהושטה אלא נענוע שום בלא ומוריד מעלה ומביא מוליך אלא לנו יצאלא
 לנענע שצריך הירושלמי עצרת,יוחידש וכבשי הלחם שתי תנופת כעיןלבד
 ונ' בהלונתו שלשה ועלים שררה בנענוע וההזמה הושפה בל על פעמיםנ'

 שאלה בתשובת כזו מצאנו וכבר בהורדתו, ונ' בהעלתובהבאתות'
 בהעלאה אף פירושו והבאה, בהולכה ג"פ לנענע שכתב ומה , ם ני או נשל

 ומונחים מקוצרים שהדברים אלאוהורדה,
 להבנ"

 חוץ שאמר מה וכן קלה,
 בהושפתו די שלא כלומר ההשפות, מן לבד פירושו ומוריד ומעלה ומביאממליך
 וברברי סושימ. שהוא הושפותיו מארבע הושמה בכל שלשה שינענעאלא

 ז"ל.הרסב"ם
 עליר ששאלתם הלולב לנענע זה: בנוסה הוא עליהם שרמזנו הגאוניםולשון

 עצרת וכבשי הלהם שתי הנופת % 6"ב.( )מנחות אמרו הרי הואהיאך
 מעלה ומביא מוליך ומניף תחתיהם ידי הכהז ומניח הכבשים על הלחםשמניח
 בתלמוד עצינו ולא . ב ל ו ל-ל ן כ 1 רבא ואמרוטורינו,

 עור"
 זה דבר אלא

 לולב וכן ל"ז:( )ט31ה מנענעין היו היכן וכן ומנענעו, לולב ל/( )גרבות שאסרומה
 ולא צריך, הוא לנענע אלמא במשנה(, כ"מ: לשם לנענע בדי מפחים נ' בושיש
 פ"ג.ה"ח(ספרש סוכה פחשלמ, מערבא דב-ני בגמרא אבל כמה,ייענו
 לבר ההיכה ירא אם שנסתפקו אלא ר, ודב דבר כל על פעמםשלשה
 אר שלשה, מהן אחת שעענעבכל ער ההתהה וכן ההעלאה וכן ההבאה וכן אחררבר

-------------
 הגאוני*. בשם שהביא בטה אערוג הלנות גמנהינ כ*1 ועיין הנענועים. לענין~ר"ל



קמו
 והורדהג בהעלאה וכן שלשה שתיהן בין וינענע אחד, וההבאה ההולכהשמא
  שנים  ובמצא בהדא מגיהו חרא לכל וחשבינן לחומרא ונקפינן איכריראולא
 1 נ י ב ר י ר ב ד מ היהה זו שתשובה לנו וכמדומה נמילה בכל נענועים.עשר
 הם שאף לנו ונראה ,SU' משה רבינו הרב דברי ודאי ואלו , ל " ז ם י םנ

 פעו שלא ונמצא דבריהם, אח שישבנו הפרק על srtt אלפסי הרבדברי
- להרב מודיעים אנו אף שכן ואחר הראשונים.ברברי  ועל מכבורו מחילה 
- וענותו מוסרוממך  שאנו אלא עוד ולא הירושלמי, בפירוש ג"כ פעו שלא 
 על חוזר אינו ר ב ד ו ר ב ד ל כ ל ע שאמרו ש% ברורה ראיהמביא

 ירושלמי היה ]כן[ שאלו ז"ל, חננאל יבינו כפירוש בהם מנענע שאדםהפרקים
 היה. היכן הירושלמי תלמור לשון ושיהא מנענעין, היו היכן משנה על באזה

 ג"פ לנענע צריך זה על ויאמר וגו' ובאנא וסוף תחלה לה' בהודומנענעין
 המקומות. מאוהם מקום כל על ר"ל כן לומר ראוי ]והיה[ ר ב ד 1 ר ב ד ל נ לע

 שהיה מי משנה על אלא זו, משנה על בא לא זה הירושלמי אבלשהוזנרו.
 שכבר ספק ואין שלחנו, על ימול לביהו לכשנכנם לולב בידו ואין בדרךבא

 ומברך נומל לביתו וכשנכנס ליטלו לולב בירו היה שלא אלא בדרך,התפלל
 הפרקים, על נופל הענין שיהא ההלל בשעת אינה זו נמילה וא"כ בו, ויצאעליו
 לי. מביאין בדרך לצאת המשכים אמרו )שם( זה ירושלמי שבהחלתוכן

 נוסח זהו ומתפלל, קורא שמע קריאת זמן וכשמגיע ומנענע לולב ותוקעשופר
 ורבר,. דבה בל על פעמים נ' לנענע צריך הני ואמר סמך וע"זהירושלמי,

 שבגמרא, ואע"פ הירושלמי, זה לפי לתפלה ר ח א ה מ אינו ם י כ משוהרי
 לאורחה לסיפק בעי הוו דכי ולוי דשמואל אבוה על ( ל' )בוכות אמרושלנו
 ע' מ ש ה י ר ק ן מ ז ע י ג י ש כ 1 זו בבריהא גורמים והם ומצלי. מקדמיהוו

 שמעון ר' שימת על הולך הירושלמי מ"מ . ל ל פ ת מ 1 בה גורסין ואין , א ר 1ק
 לתפלה: גאולה דססמך ומתפלל קורא ק"ש זמן וכשיניע )שם( שאמר אלעזרבן

 וליעביר אשי ברב )שם( שאמרו וסמה כרשב"א, שם פוסקים שיש וכןעריף.
 רעבדי. ]מינן[ קשישי לרבנן להו הזינן לא ותירץ ולוי, דשמואל כאבוהמר
 נפילה לא לבד, בו לצאת לולב נטילת אלא בהשכמתו אין שנן ואחרהכי.

 דבר כל על פעמים ג' לנענע צריך ואומר מומך הוא זו ועל ההלל,שבשעת
 על ממוך שהוא ודאי אלא ודבר, דבר כל על בעי מיהא זו ובנמילהודבר,
 שעל ומוריד, מעלה ומביא מוליך הוא שבנמילתו שלנו בהלמוד שנתפרשמה
 ושאנר ז"ל משה רבנו שכתבה הדרך על נ"פ לנענע צריך מהם הושמהכל

 לכסכם צריך הני בירושלמי אח"כ שאמרו ומה sut' הגאון כדברימפרשים
 דעת לפי בענין דומות שאינן ואע"פ חד, והכין חד הכין זעירא ר' ובעינ"א
 השאלה לשון דמיון מצד בכאן נתגלגלה בכך, זה פירוש לסתור שמוברהרב
 מעפ מביא שאני אלא לספור, חדל רבים במקומות תמיר התלמוד ררךוזהו
 שנצמרך. מה ירי שעל גססנה( )כעז. מנתוה במסכה רואה אתה הרי דונמא,ררך

 כמשנה( כ"ח )שם לומר ימשך זה את זה שמעכבין והשמן הסולת על שםלבאר
 ע ר מ ג ה י ר ב ח מ שנמשכו שבתפילין פרשיוה ארבע ועל ציציה ארבעעל

 יותר ראוי מקומם שהיה אע"פ )שם( עניניהםלבאר



קמח
 לבאר הכרח אין שכן ואחר מקומות, בכמה וכן ) ם י ר ח א ת 1 מ 1 קבם
 הא אלא הרב שסגר במו שבכסכום פעמים ג' כדרך שבלולב פעמים.נ'

 כאן השאלה.נתגלגלה לשון דמיון ועל כראיתא, והאכדאיתא
 דמיון, קצה בהם יש הענין לפי שאףוב"ש

 והוא זו, סברא לך לבאר כדי הכמכוס ענין לבאר צריכיםואנו
 אם בהם לברוק כלומר הכתם על מעבירין במנין שבעה- :( ס"א מי".ששנינו
 הכתם עבר שאם והוא ולטהרו, אחר צבע או ולטמאו, דם זה כתםהיה

 היה, אחר שצבע בידוע עבר לא ואם היה, שדם בידוע אלו סמניםבהעברת
 הכל לבעלה אף או לטהרות דוקא הוא אם בדיקתם וענין אלו סמניםושבעת
 עוד שאמרו במה אלא בכך. צורך עכשיו לנו שאין אלא כהלכתך שםמפורש
 שבשעה כלומר ואחה, אחת כל על פעמים ג' לכסכם וצריך במשנהעליהם
 ג"פ, באצבעו הסם באותו הבנד את יפשפש הכתם על הסם נותןשהוא
 ככסכוס נרונת אצבעו הלכת שתהא כלומר חר, והכן תר הכן זעירא ר'ושאל
 חד והכן הכן או אחרת, פעם האצבע בהולכת ודיו כאחת והבאתואחת
 שיוליך וצמך באחת אלא נירונין והבאתו האצבע הולכת ההא שלאכלומר
 ויביאניאצבעו

 בלשון שלנו בהלמור נשאלה זו ושאלה במפק, ונשארה נ"פ,
 אחרת פעם לאיתויי אלא צריך ואין כלומר תרי ואמטויי הד איחויי והוא:אחר,
 כאתתי אלא נידונין שניהם שאין כלומר חד ואמטויי איתויי דילמאאו

 שגהושמות והנענועים הסמים ברמיון הם שבלולב הושמות בכאןוהרי
 בהושטות נענועים צריכים אנו והרי הבגד, על שבסמים הכסכומיםבדמיון

 מצריכים שאנו נענועים בשלשה עכשיו ושואל הבגד, על בסמיםוכמכוסים
 בשלשה שחיהן להעביר כאחת נדונים וההבאה בהולכה אם ודבר דברבכל

 אחת . וההבאה אחת ההלכה אונענועים,
. 

 שלשה מהן אחת בכל להצריך
 שהשאלה עד הדמיון מעם חלש שבזו ואע"פ בכסכוסין. השאלה כדמיוןנענועים
 ם י א ש 1 נ וההבאה שההולכה א ש 1 נ ב שאלה הוא שבלולב והבאהבהולכה
 השאלה וההבאה ההולכה הממים שכסכום ן א ו ש נ והנענוע זה עניןאצל

 היה לא שאפשר בדבר שכן וכל עליו לחוש ואין הוא מועט הבדל-בנשוא,
 אין ומעתה בה. להתגלגל ראוי היה השאלה לשון מדמיון מ"מ בענין,דמיון
 ההולכה על חוזר שבלולב פעמים ששלשה הרב בה שמדקדק במההכרח

 דבר כל ל ע לפרש מוכרחים נהיה שמזו עד שבכסכוס ג"פ כדרךוההבאה
 כל על פירוש כדרך בו שמנענעים ופרק פרק כל על פירושו בהא, ר דב1
 אלא דמיון שם היה לא שאפילו הממנין, על. ,חוזר שבמסנין ר ב ד ו ר בו

 שכבר וב"ש בענין אף קומות. שהרבה שנן וכל באן להתגלגל ראוי היה.בלשון,
 שהוא הנמילה על שהרי נצחת בתשובה הפרקים על חוזר שאינוהוכחנו
 שבארנו. כמו . מוסב הוא לבד בה לצאתנוהל

 ואף כדבריו ז"ל אלפסי הרב בדברי והמפרשים ז"ל משה שרבינו ונמצא '.
 ואין טעות אין ,הראשונים בדברי טעינו לא בפירושיהם אחריהם שנמשכנואנו

 לאל, תהלה ברחובותינו צוחה ואין יוצאה ואין פרץ איןושגיאה
 בשלב 4 שם אץ שבידינו ירושלמיה שבסוניאכאמת



קמט
 לבטכם וצריך ג"פ לנענע צריר אלא , ר ב ד 1 ר ב ד ל כ ל ע בכסכוםולא
 לנרמא ואף נך, שכתבוהו ז"ל הגאונים נסח על לסמור לנו יש ומ"מג"פ,

 משמע וכי, חדוהבןחד הק ששאל מכתן הירושלמייםשבמפרינו
 בכל יפ אלא עו %א לבד ג"פ לומר תצה אתו פעמים שלשהשאותם
 מיהא שבכמכום וב"ש דבר, בבל שנפרש פירש לאטה ודברדבר
 ואחר, אחד ב'5ל פעמים שלשה יא:( מיה במשנתט כןשטיה

  במקומם מפורשים ז"ל הנגאל רבינו דברי שלאראיט אע"פואם
 בחידושיו; דעתו הש שכך ראתו כבר בשמה כחבם שהוא הדרךעל

 שימה בשתה מצאטה ז"ל האיי לרבינו ואף הערוך1(,ובספר
 מליך אלא נלהב אחת קנת שאץ שכחת הסוגיא ושאף הימנה, קשבהאו

 עצרת. וכבשי הלחם שהי הנופת וכררך לבד בהנשמה ומוריד מעלהומביא
 בה כתב ז"ל אלפסי הרב ושאף , ב ל 1 ל ן כ 1 .( מ"ב )טבחות שאמרווכמו
 ג, המנה וכןתחלה

 שבארת מצד הש ועלץ בשדרה הלקב נענוע בו לפרש שבררת שזהאלא
 הושמה שום עוד בו להוסיף לנו' אין ב ל ו ל ל ן כ ו אמרו שלנושבתלמוד

 שהתנופה אלא אינו בירושלמי שחירש מה וא"ב שבתנופה, אותם כעיןאלא
 הושמה; בכל הלולב לזעזע מקום יש ובלולב בהושבה, אלא מקום לואין
 שאין כן מוכיח נענוע לשון ואף והבבלי. הירושלמי בין מחלוקת בזהואין
 מלמשמצינו כגון נענוע נקראת המייה שכל שמצינו ואע"פ לבד, בהושמהנענוע
 אצלו, עוד לישב רשאין המנחמים אין ראשו שנענע כיון טפל כ"ז()מוזק
 בענין וכן בעמידתם, הקץ נאדם מהם, פניו ומסתיר ראשו שמרכין זוונענוע
 הראש הרכנת והוא צריךי אינו שוב ראשו שנענע כיון :( כיה )בוכותמודים
 רשעיפ יבואו אם .( קכ"א )יבמות ה ד נ ה ב שאמרו מה וכן השתחויהידרך
 ומ"מ לדבריהם, הודאה ררך הראש הרכנה ענין והוא בראשה להם ינענע אדםעל
 אב5 בנענוע, מקום מהם לאחר אין אלו ובכל ענינו לפי מתפרש אחדכל
 כנוע המקרא לשון ואף ועלין, שדרה בזעזוע לפרשו ראוי שלו נענועלולב
 ובמנענעים ט'(. ט' לעמום בנברה ינוע כאשר ב'( ז' )ישעיה רוח מפני יערעצי

 1, )ש"בובצלצלים

 ה"
 שבמשנתה וכן בכפיפה, והזעזוע התנועה מהירי כולם שהיו

 הייתי צופה עקיבא ר' של בעדוהו ת 1 ק י י 1 ד מ ת 1 נ ש י ה 1 ר מ ג במצינו
 היו העם שכל יהושע ור'בר"ג

 ממרפים"
 ה' באנא ר"ל :( ל"ז )סוכה לולביהם

 היו העם כל אמר ולא נא, הושיעה ה' באנא אלא נענעו לא והם נאהצליחה
 היו שהם כלומר מנענעין היו[ לא והם : ]אמר אלא ממרפין היו לא והםממרפין

- - -
 לרברי ובאמן נפתח מקור במצא הערור טדברי שמביא 11 ובראיה . נע ערר~ע,ק
 שכ5 ר"ת: בשם "מביא מה ערוך, ערך הפרים ובמערכת הבאל רבינו ערךהשה"ג
 שחשב השלם להערל בהקדמה ויק ז"ל. ר"ח ע"פ בערכין הערוךרבוי
 נע בערך דבתו להזכירלכ חש ולא הת של לאחתדבףוששאנמבאח אחתשם
 את נ'כ שמכש י ד כ ד"ה : לגז סוכה ת61' ועתן ר"ג בתגרות ,נ"ר הג' דברי בידיואע

הערוך.
 מנענעיי. בגמרא ולפנינו הריעש. גירסת גם'בן



קב
 נא הושיעה ה' באנא אלא נענעו לא והם נא הצליחה ה' באנא אףסטרפין
 זעזוע על נאמר וראי מפרפין ולשון אחד, מנענעין ולשון מטרפין לשוןאלמא
 טרופה ביצה וכן :( נ"ט )יומא בקלפי מרף כענין ומבולבלת מהירהבתנופה
 כתרגומו י"א( ח' )בראשיה .~לה מלשון העלים קול השמעת ענין או מיד(, מ"בליריית
 שכל ר"ל וכו' מנענעים לשון בשתיהם מצאנו נמרות שבמקצת ואע"פפרפא,
 מצאט ומדוייקות ישנוה בגמרות הנה בו/ מנעשים הע"עם
 ואף ן י פ ר ט מלשק

 בערל"
 אלפסי יצחק ל הרב בהלטת ואף כ4 מצאט

 שנעטע ]לא[ פיחזו ללולב וכן שאמס שזה 4 נראה כך ומתוךיל,
 ועריץ ומוריד, מעלה ומביא במוליך ר"ל אלא זיו לרוחו בהושטה יהא,גבו
 בכל נענועים שלשה שיהו בירושלמי ונתחדש בלום, הנענועים במנין לנו,אין

 פעמים ג' ומנענע מפיא פעמים נ' ומנענע מוליך שיהא והוא והושמהוחושפה
 ואבותינו אנו בו שנהגנו המנהג הוא והוא נ"פ, ומנענע מוריד ג"פ ומנענענועלה

 שהשננו מה וזהו ז"%, משה רבנו בדברי שכתבנו וע"ד נפש, נוחי.ורבותינו
 שנאמרו והפרושים הסברות ושאר טבונו, על אבותינו ומנהג מנהגנו.להעמיד
 בארוכה, הגדול ובחבורנו בפירשנו בהם הארכנו כבר זה, ובענין זו.במוניא
 בו יצא משהגביהו שהרי ההושמה, אף ולא מעכב הנענוע אין מיהאובדעבד
 שיושיט והבאה בהולכה צריך אינו לכתחלה אף וכן במקומו, שבארנוכמו

 היא 111 שלפניו, לרוח יוליך אלא שבצדדיו לרוחות ינענעהו אוהלולב
 כן, עושה היה בתנופה שאף ההבאהן היא ות עצמו אצל ויחזרנוההולכה
 כשמצייר מ"מ שלו, רוחות שארבע למי ומביא מוליך :( ל"ו )תכה שאמרוואע"פ
 מנאן מעם ואין בארבע, שמושל מצייר הוא אף בשתים מושל שהואונעצמו
 דעת כן שהעושה בהבז הגאונים ואף רוחות, לארבע ולנענעו הלולבלהושיט
(hlly~,הוא 

 והנקרנין"
 בכך, נוחה דעתנו ואין אלו בהושטות עצמן מהדרין

 ועשרים. השביםובעבין
 חדש להשלמת אחד ימים. שני ר"ח בו שיש והוא חסר, שבחדשהוא
  שטרזה ושאר וכתובות  בגיטין לנהום  בוהגין היו הנא, לחדש ואהדומענר
 ראשון שיום מפני שני ליום ונך כך שהוא מזקיקין ואין שני מיום המנין'את
 ראשון ביום השמר נכתב שאם אלא שעבר, מחדש אלא זה חדש ממנין:אינו
 שני ביום כותבין שני ביום נכתב ואם פלוני לחדש ראשון ביום כותביםאנו

 יום שהוא פלוני לחדש שני ביום שיכתבו או חדש ראש שהוא פלוני,לחדש
 ואם ממנו, אלא מוניז אין שני יום משעבר אבל פלוני, לחדש ואחד.שלשים
 ימים בשמונה אלא לכתוב נוהגים אנו אין שני ליום בשמיני שפרנכתב
 עד ראשון מיום לרונו ואין שני מיום שהוא ידוע והדבר סתמן פלוני,לירח

 משני. אלא המנין שאין בכך, מוקדם השמר.שיעשה

 טרף.נעיך
 זה. בלשון הרא"ש טגיאו העיטור בעל רעת8נ'ז
 והנוקדנים. בדלי"ת פ"ז ברכות ובירושלמ' נ, ברבות צורך. בדבר שלא הטדקדקפפי'
 נקר. ע' השלט ערוךשעיין



קנא
 ראשון מיום סתם כותבין שאנו שכל לומר עלינו צוחו התלמיריםואותם

 ליה הוה סתם שכתבו וכל אדם, בנ* בלשו' חדש ראש הוא ואף הואילהוא,
 שראיתים עד פלוני, חדש של שני ליום שמיני ביום לכתוב ומזקיקיןמוקדם
 בה שאין אחר בכך, מקום להם מניח הייתי אני ואף כן, להנהיגחוככים
 הראשונים גיטין על לעז להוציא שלא כנגדם בה שהעמדהי אלא היזק,שום
 בה, עמהם ונתתי נשאתי בך ומתוך השמרות ושאר הראשונות בכתובותוכן

 ס',( )נדרים אמרו נדרים שבענין אני נם ירעהי כדעהנם באמת להםנמתי
 ר"ח, ימים שני בו שיש אחריו בא חמר חדש והיה זח בחדש נדרושאם

 ואינו שלשים יום באותו מוהר שהוא שעבר חדש ממנין הוא בהםוראשון
 ר"ח קרר הוא אדם בני ובלשון הואיל שעבר חרש מכלל נררים בעניןמנוי
 ירעט וכן אדם, בני לשון אחר הלך שבנדרים שבל הוא. הבא חדשמכלל

 שמרות שאר או כתובה שכותבין שכל למדים אנו שמכאן כתבוןשבתוספות
 ראשון ביום או פלוני ר"ה ביום כותבין חדש ראש ימי שני של ראשוןביום
 סונין שלגמרי פלוני, לירח שלשים יום שהוא לכתוב צריך ואין פלוני,לחדש

 שני ביום שיכתבו בשני יכתבו ואם שעבר לחדש שני יום היה ואםמראשון,
 בני ובלשון הואיל הוא, מר"ח המנין עיקר ס"מ הא ר"ח, שהוא פלונילחדש
 קונם בפרק התבאר השמרות זמן בדין ממונות בדיני שאף ר"ח, קרויאדם

 4"א, לשון אחר בה שהולכין אדר חדש עד בשמועות)מ"ג,(
 צריך בראשון שכתבו כל מיהא שבנימין לומר בתוספות חורו שמ"מאלא

 שהוא פלוני ר"ח ביום או פלוני, ר"ח שהוא פלוני לחדש שלשים ביוםלכתוב
 פלוני לירח שני ביום לכתוב צריך בשני כתבו ואם פלוני, לירח שלשיםיום

 בדיוק, ולהפליג להחסיר כדי פלוני לירח ואחד שלשים יום שהוא או ר"חשהוא
 כן נוהגים אנו אף בגימין, כן מזקיקים שהם ומאחר דבריהם, עניןזהו
 למחא ורבניה הלז הארץ חכמי פי על השמרח ובכלבכתממת
 אלא נאמרו לא כלם אלו שדברים ספק אע מ"מ בדעק, להפלגו כףדמלתא
 בל שם, עם משעבר אבל שם, עם או ראשק בעם השפר או הנםכשנכהב

 בכסלע ועשרת בחמשה שהיא חשכה כדע משט, אלא משע אץ הימיםשאר

ומוניי
 משני, אותה ומונין באדר עשר בארבעה שהוא פורים וכן משני, אותה

 וכך בכך נדר שאם לרעתנו הוא פשוט נרר לענין ואף החשבונות, בכלוכן
 כל כשאר השני מן נמנה שמיני יום שאותו פלוני לירח שמיני יוםער

 שני משעברו הא ר"ח, ימי לשני אלא ב"א לשון בזה נזכר ולאהחשבונוה,
 המנין עיקר שהרי משני, אלא אינו המנינין וכל כלל, בזה לחוש איןימים
 אין אמרו ובהדיא לסמוך, ראוי המועדות מנין ועל הוא, כך המוערותלענין
 אחד, יום הוא שלו ראשון שיום אע"פ ,נ'ז'בנ'ך'1'פ אלא באאדר

 חיים עץ חוא הורה אבות של ומנהגם ומחוורים ברוריםוהדברים
 וכל נועם דרכי דרכיה מאושר ותומכיה בה למחזיקיםהיא

 שלום.נתיבותיה
-

 שם. ברק וכן פשיטא. זה הדש ד"ה ע"ב ס' בנדרים~שמ
 ל': מגילה פרש"'יעיין



קנב
 ועשרים. השלשההענין

 את שמקרימין בשבת באחר פורים שאירע זמן 3ל נוהגים שהםהוא
 שהוא אעפ"י לבד לששי להקדימו נוהגים ואנו שלפניו, חמישי ליוםהתענית
 שלא עושים שאנו למה עלינו צוחו כך התלמידים אותם וכשראו' שבת,ערב

 בערב להתענות שנשבע כל )פ"א( הענית מגלת בסוף שראו ומסהכהלכה
 עיו"ט ומקצת כשבת שבת ערב שמקצה שוא שבועת זו הרי ובעריו"משבת
 שבת בערב הממות מארבעה אחד יארע שאם מודים שהם ואע"פ יו"ט;הוא
 שסימנה שנה כנון הזה בזמן בסבה עשרה או הראיה, עפ"י מקרשין שהיובוסן
 בו שמתענין במעוברת, זח"3 או וכשי"ג או בפשוטה הש"א אוזיע"א
 הצומוה מן שהוא בפכה שעשרה משיבים הם אף מפקיע. שבת ערבואין

 של דבר על ונעשה הנביאים מדברי קבוע תענית שהוא הדין וכןהקבועים,
 אסתר תענית אבל ה'.( )מגילה מקדימין לא פורענותא ואקרומיפרענות
 ראדרבא פורענותא אקדומי דין בו ושאין כך כל גמורה חובהשאינו
 שבתג בערב להתענות שלא כרי לחמישי להקדימו ראוי הוא; שמחה שלתענית
 בהלכה, שלא עושים שאתםונמצא

 ם י יוצא שאתם בכם רואה אני מקשות בכמה להםנמש
 ם י ח י נ מ 1 אנ( ת א י ר ב ד ג 3 1 ת 1 ק 1 ח ר 1 ת 1 נ 1 צ י ח ת ו ע 1 מ ש ם י ט ק ל מ1

 הדבתם והת שלנה ערוך בתלמוד הסדורות ואת הקרובותאת
 שלנו בתלמורפשוטים

 )עיכוביי
 אם שבת בערב מהענין אם לשאול החקקו שלא מ':(

 הקביעים מתעניות שאינו ר"ל רשות של בתעניה אף שסותר להם היה פשוט שזהלאו
 הימים כשאר חשיכה עד להשלימו רשאי אם בו שמתענה במי ששאלואלא
 ליכנם שלא נדי שבת לכניסת התכופה בשעה קימעא לאכילת צריך אםאו

 מטים שאתם הקבועים כתעניוה אף זו השלמה ושאלה לשבת, מעונהכשהוא
 רשות של בתענית היתה שהשאלה אע"פ שהרי מתפשטת, היאבהם

 . מהו שבתא במעלי בח;ניהא ריהבי רב בי בר בני הני )שם(נרקאמר'

 בכך מסופק הוא הקבוע בהענית שאף מוכהת התשובה הרילאשלומי,
 באב שבתשעה מ"א.( )שט עקיבא מר' להשלימו שלא ראיה מביאין היושהרי
 שבת לכנימת ההכוף ברגע ר"ל ולערב בו, התענה שבת בערב להיותשחל
 להראות אלא לה תאב שהיה ולא מלחן בלא וגמעה מגולגלת ביצה לוהביאו
 לא מלח בלא שגמעה שמאחר בו שירגישו כלומר לתלמידים, הלנהבה

 מתענה כשהוא לשבת יכנס שלא להלכה אלא כן, עשה שלאכילה דיןיוציאו
 בהדיא שם ונפסקה ומשלים, מהענה שהוא יומי ר' .לדעת בו והעלולגמרי,
 שלהם לזמן באב תשעה כגון הקבוע בהעניה שאף אלמא יוסי, כר'הלכה
 לעשרה הדין והוא בע"ש, לחול לת"ב אפשר והיה הראיה ע"פ מקדשיןשהיו
 שאינו בתענית ושאף משלים, שאינו מובר עקיבא ר' היה הזה בזמןבטבת
 השלמה דלענין שמשלים, מובר יוסי ר' היה רב בי דבני הני כגוןקבוע
 זה בענין עיניהם חלוק היה שאלו נינהו, מחהא חרא קבוע ושאינוקבוע
 עד להשיב לו היה שהרי יוסי, ר' לרעת מיהא לשאלה ההשובה היתהלא

 גרייתא. צ"ל ואולי כב"י.יכן



קע
 הקבועים הצומות ארבעה של בתענית אלא דמשלים יוסי ר' ]אמר[ לאכאן
 דודאי אלא לא, רב בי רבני כהא רשות של תענית אבל מ"ב, שלכזה
 ומשלים מתענה ובכלהו כמוהו שהלכה יוסי לר' ובכלהו נינהו, מחתאחרא
 מתענה כלל קבוע שאינו בהענית שאף אלמא משמע, לנחחלה מתענהולשון

 חובה שאינו אע"פ מצוה סרך איזה בהעניה שיש זמן כל ומשליםלכתחלה
 ם. י ז ר ז מ 1 י ה ש ם כ ר ד ה י ה ש התלמירים שפירושו רב, בי דבני הניכגון

 האחרון יום שהוא בע"ש עליהם העניה ומקבליםעצמם
 שלמדו תלמודם עצמם לבין בינם להזורשבשבוע,כדי

 %א חכה " העמת שאץ ו""פ רבותיהם. בפני זובשבוע
 מדם תלמים לקיים מצוה סרך בה רש הוא% גמורה,מצוה
 שאונו שאע"פ הוא זה ממץ אמהר העמה שף ומשליה לבתחלה בומתענה
מארבעת

 הצומות.
 מביא הנם ופרסום תפלה סרך בו יש מ"מ הקבועים,

 ך ר ס גו יש וכן הגבורות, ועל הנסים על ית' לבורא ושבח הודאה בוליתן
 נאשר שדכתע הגדולה, כנסת אנשי יסוד אבותקבלת
1Dt'pב* בם שמפרש למי ואף העקהם. הצטות דבת "עם של נפשם על 
 ציבור מתקנת שלא הגשמים על מתענין התלמידים שהיחידים בתעניתרב
 נענר ולא אחרונות תעניות שבע שעברו שאחר והוא מאליהן,אלא
 והיחירים למקום בנצפים שעומדים אלא הצבור על הענית עור גוזריןאין

 להב היה שלא אש,- יחירימ של בתעניות ופירשו ניסן, שיצא עדמתענין
 אינו זה אף בכהי וזה בכה זה לעצמם יום איזה שבוחרים אלא קבוע,יום

 הלבי בהכנעת תפלה של מצוה מרך בו שיש אלא גמורה מצוה ולאחובה
 בשני אלא הגשמים על מתענים היחידים היו שלא נכון אינו הפרושומ"מ

 שיש תעניות שבל ונמצא שפירשנו, כמו הוא רב בי בבני הפרוש ועיקרובחמישיי
 לכתחלה מותר תפלה או והוראה שבח של צד איזה או מצוה סרךבו

 ולהשלים, בע"שלהתענות
 בונה לשום שלא במתענה אותה מפרשים אנו תעניה שבמגילת זו~"ב

 מובה כונה לשום שלא רשוה של סבה איזה או עסקו מצד אלאמוכה
 רשות של ואף כלל, הלכה שאינה שכתב מי שיש אלא עוד ולאבעולם,
 חזרת. לכונת שלא רב בי בני על זו ומפרשנך ומשלשם, בו מתענהגמור

 לדעהם הדין וכן שמועותיהם אחר נמשכים הם שבמקרה אלא הואתלמודם
 הי"ב(' מ"ב )תענית בירושלמים שאמרו ממח ראיה ומביאין שבעולם, רשותבכל
 שבתא, ערובת כל ציים זעירא ור' השנה ראש. ערובת כל ציים אבוןר'

 מוגים וימים משבהות חוץ . מהענין בכל )שם( אמרו אחרובמקום
 אמרץ אחר ובמקום משמע, לכתחלה ומתענין ופורים, וחנוכה חדשיםוראשי

- - - -
 אבון ר' שתא ריש ערובת כל ציים יוניון ר' ש"פניני:~בירישלמי

 יונתן ר' ה"א פ"ח נדרים ובירושלמי וכו', מאוון תלת צם ,עירה ר' שונא. ערוגת גלציים
 וכו', מוכה ערובת כל ציים אג'ן ר'וגו'

 וכו'. אחא בר ג ק ע י רבי היא פיה נדרים'בירושלמי



קנך
 מתענין נכל ליה אמרין אתון מנכון שאיל אתא מאן לסופריו מפקד אחאו'
 בשאלהות ואף ופורים, וחנוכה ור"ח המועד וחול אובים וימים משבתותחוץ
 י נ ב שם נאמר לא )ם':( עירובין של זו שמועה נשהוזכרה אחאי רבנטל
 שבתא במעלי בתעניהא דיתיב מאן אלא : הוזכרה ,ה בלשון אלא , נ ר יב

 מפרש אני ומ"מ בכלל, התעניות ל כ ש מוכח זה ולשון לאשלומי,מהו
 שנמצא שנעשה מה בזכירת והודאה שבח או מצוה של סרך באיזה בולםשת

 בכללם, אסתרתענית
 פסחים בערבי מתענין שהבכורות מצינו ה"נ( )פב"א ם י ר פ 1 ם בואף

 )שם( אמרו וכן הגאלה, גמר שהיה בנורוה מכת לשם ושבח להודאהר"ל
 בתאבוןן לפסח ליכנס כדי בכורות, שאינם אע"פ נ"ב בו מתעניןשהצנועין
 מר מ"ח:( )פסחים שני בפסח שאמרו מסה ראיה מביא איני1
 יומא ומעלי ופוריא מעצרהא בר בתעניתא שתא בלה יחיב דרבינאבריה

 כמו התעניות מן אחד חלק והוא מבעיא היא בשבת אף דההיאדכפורע
 אף שהרי כמותו הלכה שאין ביארנו ואם , י נ ש ח ס פ במם'שביארנו

 ממעמא מונים בימים אלא אמרה שלא אסור מיהא חשבת אליעזרלר'
 דרבינא בריה מר מפרשים קצת שנראו כתבנו וכן לכם. כלה או לה'רכלה
 וכל ועיו"כ ופורים עצרת מהם מוציא שהיה אלא ובכלל, היתה תעניותקבלת
 כשמש ברורות שכתבנו ]למה[ ראיות מקור וישראלי מפסיק אינו בבללששבה
 פקפוק. שוםנלא

 בערבי ומשלימין מתענין באלו כיוצא תעניות שבל לשמתינווחזרנו
 ( )פי"א תענית מגילת של וזו פקפוק. שום בלא מוכים ימים ובערבישבתות

 הדבר שהרי הלכה, אינה שמא או כונה, שום שם כשאין פירושה הלכהאם
 אינה שבת ערב להתענוה שהנשבע הלכה אינה שוא שבועת שלעניןידוע

 שבררנו כמו בבתולה ועובר לקיימה וצריך וחלה, חלה אדרבה שוא,ורבועת
במקומו.
 ורבותינו ואבותינו אנו סמכנו שעליה שמשט האח

 הצ ~ף לחמישי. הקדמה בו להצריך שלא"קדומים
 שמתענה ,טאע"פ בפירושו וטהומיף אלא רעהו הוא בך הראב"רהגדול
 בשקיעהה שהיא ואע"פ בעולם, שהחמה בעוד לאכול שלא דוקאומשלים
 אלא שאינו לגמרי החמה מששקעה אבל נוצצים, עדין חמה שדמדומיאחר

 במקום לתענית הוספות שאין תענית, מתורת מלאכול נמנע אינותוספות
 שחל אסתר בתענית נהגו ולזו זה6: בלשון ובתב לוקתן, שבתשתוספות

- -
 מ"א עירובין תוס' ועיין ג'. ס' בראשית בתנתומא ומובא פ"א. סוף בואשיתובפ'

 שאבי.י"א
 היא. פ"י פסחים בירושלמי'1כ1
 , י ל או 1 1 צ"ל ואולי בכ"י*כן
 אשא. צ"ל ואולי בכ"י*בן
 ה'ה. ס"ה תענית הלכוה רמב"ם הט"מ לשובו מביא'וכן



קנה
 ש ממתינין ואין הכנמת, מבית ליציאתם תיכף שאוכלין שבת בערבלהיות
חשיכה.

 היא תורה אבותינו ומנהנ ותמימים, ברורים ונעימים, נעיםוהאברים
 אמן, ובישועתו, שדי בעזרת עולם עד ולבנינו לנו.מורשה

 ועשרים. הארבעההענין
 ראש של נשבת םלבנ1 אבינו לנמר נוהגים שאנוהות

 וצוותים כן נוהגים אינם והם , ה ב 1 ש ת י מ י ת ר ש ע ל ש ו ה נ שה
 ולא אדמן של צרכיו שאלת של הפלה בשבת מתפללים אחם היאךעלינו
 וקדוש והודאה שבח של לתפלה אלא צורך, שאילת של לתפלה השבתניתן
 וזכירתה השבהיום

 צורך, שאלת של לתפלה ניתנו לא פובים הימים אף והלא להםנטתי
 השנה בראש וא"כ כשבת. פוב היום וקדתי והוראה שבח של להפלהאלא
 ידוע שהדגר אלא לאמרה נוהגים אהם היאך עצמו הכפורים וביוםעצמה
 הותר שלא מה תפלות מיני כל וברבוי לחשובה נתנו אלו ימיםשעשרת
 השנה ימות בשאר הותרו שלא דברים בהם הותרו וכן מוכים, ימיםבשאר
 ראשונות בשלש לא צרכיו אדם ישאל אל ל"ר.( )ברכות אמרו שהרי גחול,אף
 מברכת חוזן בכלם להוסיף ם י נ 1 א ג ה ב 1 ר נהנו ובכאן אחרונוה, בשלשולא
 הישים שאותם מפני הפרנסה ועל החיים על צורך שאלה בהם יש והרירצה.
 מזב, יום בכל שנאסרו ההענית וכן תפלות, מיני כל ולרבוי לתשובהנתיחדו
 השן בראש להתעמת ידים והחס הגאונים מן הרבהנהגו
 בתפלת ולהמות תשיה ימי עשרה של בשבה בן בשבי, חל,אן'
 להתענות נהנו כבר זה בענין הנאונים דברי ונסח הכנעווי מיני ובכלזצעקות
 יבולים ישראל בל ואם בשבה, בין ביו"מ בין אלו בימים בתחנוניםולהרבוה
 ישיבות, בשתי המנהנ וכן לכך, הם וצריכים נאה הדבר כךלעשות
 מורים אנו אף מיהא התפלות בעניני התענית, בענין חולקים שאנוואע"פ
 לקום אשמורות בלילי שהתירו 1 נ י צ מ ס י נ 1 א ג ה ת צ ק ל ואףבכך.
 צבור שאימת הטיה חשש כאן ואין הלילוה, כבשאר להתפללבהם
 להכנעת אלא נתנו לא אלו שימים שבת, עוננ במול חשש ולאעליהם
 ת 1 ת ל ר ה ל ע ה ש ק ה נ ם ר ר 1 ע ל א ל ש שהזהירו אלא יצר,ושבירת

 קול השמעת 0תירין שאט ואע"פ , ל 1 ק ה ע מ ש ה ר ו ם י א ש ש חמ
 עירובין בסוף שבארנו כמו שמחה רכל שי של כמץ אצאלא
 כףם מרי היא. נך הנאטים שימה מ"מ המחברי, בזאת שכתבנווכמו
 בהם שיש ידוע והדבר הלילות, כבשאר שבהן שבת בלילי להתפללהתירו
 שצריך זה בענין כתבו הנאונים שקצת ואע"פ צורך, שאלת של רבריםבמה

 רבי' כשם תביא ברט להתעשת א ל ש הגאונים בשם טאריך רזה הלכותויגטגהזג
 ע"ש, משטנים אכלו לנו לישראל להם אסרו הראשונים הדור פרנסי שהרי ראיה:האיי

 העשירי. הענין כל לעיל9ע1,ן



קנו
 ורצוי שבח דברי אלא צורך שאלת של דברים ההחנונים באותן יאמרושלא

 שאר של התאנונים באותן סתם מתירין הגאונים רוב מ"מ להשם,והודאה
 שכן בל הצער וסבל העונג במול "תירו שאם הדין, לן בעצמן,הלילות
 בענין כתבו גאונים קצת וכן .שבהם, מין בכל תפלות של רבוישיתירו
 אמרו שלא האחרונוהן ושלש הראשונות בשלש להוסיף שנהגוהתוספות

 , בערכי אלא וכו' צרכיו אדם ישאלאל
 יחיר,

 רבים בצרבי אבל
 ואע"פ בשבת, אף בהפלה רבים צרכי כל להזכיר וסתיריןמותרן

 בשבת, אותן אומרי' אין ואעפ"כ אמורותן רבים בלשון י"חשהפלות
 ]חול[ דרך לה והויא יום שבכל לתפלה נתקנו שכלם הדיןבאלו
 בפרפ שיצמרך שכל כדי בפיו שגור לאדם הצריך כל להיות, שנתקםוכן
 נ"4( )ברכות שאמרו יהוא בכונתה ומרבה עליה לבו נותן יהא מהן אחדלענין
 שצריך מה לפי הכל אומר, וברכה ברכה בגל הברכה מעין לומר באשאם
 בכל נאסר שהשגת שאעפ"י הגאונים כתבו וכן יחיד. כצרכי זה והרילו
 דרך בצבור לקינן התירו ה יכ א ת בשב קינה, של ענון ובכל הספרמיני

 שאירעו הצרות על והתאונן החרבן בזכירת שיש מפני היצר ושבירתהכנעה
 שאר הותרו ולהכנעה לחשובה שעיקרו וכל משרשי,התשובה, חלק זמןבאותו
 העיקר. אאר ננרר והכל לכך המיוחדים בימים וכ"ש אגבן,התפלות

 אלברצלוני לרבנו העתים בספר שמצאו מה עלינו נלנלואח"נ
 לא ואנן עשי"ת שבכל בשבת מלכנו אבינו לומר מקומות בקצת נהגו : זהבנסח
 בתלמוד שהוקבעו עשרה שמנה שאף בידו, הוא מעות שאומרו ועל הכי,הזינן
 התלמוד. בכל רמוזה מצאנוה שלא מלכת אבנו כ"שמסה,

 שאץ באתו כבר ואט האחדים, אחרי נמשבש הרב דברי להםנמתי
 אלו שימים שבהמן ויו"מ לשבת אף הימים שאר עם אלו לימיםדמיון
 ואע"פ יצר, והכנעת לתשובה הערה הם התפלות מיני וכל לתשובהנתיחדו

 ומה אעקר; אחרן נגרר הכל צורך שאלה של דברים קצת ביניהםשנתערבו
 בממכת פה עלנו נמצ4 הוא הלא התלמוד, בכל רמוזה שאינה הרבשאמר
 אמר התבה לפני שירד אלעזר ברבי מעשה שם שאמרו והוא :( )ד"התענית
 תמאנו מלכנו אבינו אמר עקיבא ר' אחריו ירד נענה ולא ת! ו י נ חע"ד
 הדין ובן חשובה, נתפלה אצלם ירועה היתה זו תפלה הרי ונענהפ,לפניך
 הנבחר העם להעמדת כלליות ושאלות השי"ת וליחור לתשובה שעקרהמפני
 בקצתם שיש ואע"פ זכרו, וית' שמו ית' הב"ה של שמו שישגב בקיומואשר
 ררך רבים צרכי אלא יהיר צרכי ואינם הואיל צרכים, שאלת שלדברים
 התשובה שהוא העקר אחר נגרר שהכל וכן מותר,כלל

 והכנע"
 ויחורו היצר

 המערביי בתלמוד אמרו בזה וכיוצא והוראה. ושבח הקב"ה.ית'של
 ברבותי ב"ר בגמרא-נלפניט
 נסטר הדק. הת, הרב ידידי והעירני אתה, אלא מלר לגו אין מלכנו אבינו אמ' לפנינו*בגמרא

 ה;ת.ם. בעל רבנו את יצריקו הנוסחאות שגוי ואולי וגו' חטאנו 4"מ גורס סופרים גדקדוקישגם
 ק"ל פרנסינו. רעינו מיתר מהו בא גר חייה רג שאל ר"1 ה"נ, פט"ו שגת*ירושלמי

 הן. כרנותאופס



קנז
 נינינו, ברכתו מופס והשיבו בשבת פרנסנו זוננו לומר מהו שםומשאלו
 ירושלים בנין תפלת אלא הצורך לשאלת אינה ברכה שעקר שמאחרבקמר
 דברבה ושיפורו הוא דברים נסח צורך, שאלת של דברים שם שישאע"פ
 פעמים נמה כן בה לומר שממכו לי נראה וע"ב העקר. אחר נגרר'והכל
 בעצפו אחר כל ~שרואה מה לפי רצונו, כפי אהד כל בהם ומוסיףהרחמן
 ותקנתם כונתם עקר שכלם עשרה בשמנה כן שאין מה לו, שצריךמה

 כל אלא בכך, שמוחה מי ראינו לא כן ומתוך שבארנו, כמו צורך'לשאלה
 הדין וכן כבחי, ויו"מ בשבת לו שצריך שרואה מה כפי בהם מרבהאחד
 והמנהנ לאמרה, נוהנים אנו כך ומתוך מלבנו, אבינו זו תפלה בנסח'והעניז
 בעי, לבא ורחמנא ]אסור[ סרך שום בכך רואים אנו ואין בעינינו, ומתקבל,נאה

 תפלחנה וברצף ברחמים ויקבל תחנונינו, בק1 האלישמע
 בצר צדקי אלהי ענני בקראי שאמר זמירות נעיםכמאמר
 בינה ה' האזינה אמרי תפלתי ושמע חנני ליהרחבת
 ירבה, עצמה אונים לאין כה ליעף נותן ברוךהמני.

4אשישלש*א"




