קלם
י שאף בהוממו
ז"ל לא הזכירו באתרוג כלל ,ולדעת זה נראה ל
א
בשר וכן הדין אצלי בניקב שם ולא הסר בל שהז
ו
ל
א
'
שכל
אין
הדבר ניכר ואין מפקיעין בהדר כלל ,אלא א"כ נסדק כל כך שיהא
כנשבר כגון נסדק רובו וכמו שכתב הרב בנמרק ממסה למעלה
שאף בדלא עביר כי המנק פוסל ברבו ,ואלמלא כן לא השמים התלמוד
מלהזכירם,ובדיניןאלו לא מסרן הכתוב אלא לחכמים ,ועבירכי המנקדפסלינן
בלולב וראי אף במשהו ,ר"ל על הפחית שהוא באפשר להיוהו כהמנק מצד
הפסול שבו ,וכל שכן שבאהרוג כן ,אבל בהדס וערבה לא אלא אםכןברובו
שאין ההדר נפקעבכך ,וחסרון בשדרתהלולב דמתחלהמדמיליה הרב לקמימה
לפסלה בחסרון משהו כנקב שבאתרוג אבל בשאר מקומות שבשדרה אינו
פוסל ,והדרביה איהו נופיה לזמרשאינו פופל בראש השדרה אלא ברוב הקפו
ורובעביו אףבזהלבי נוקפי ,שכל שבראש השדרה ללולב כחומסו באתרונ.
ומה שכתב אח"כ בהגהה שכל אוחם שנאמרובלולבולא באתרוגאיןפופלין
באתרוג כגון כפוף כווין מדוק עקום וכן אוהם שנשנו באתרוג ולאבלולבאין
פומלין בלולב ,כגוז נקב וחסר וחזזיה ונקלף לבן כושי ומנומר ,ודאי דבר-ם
נכוחים הם וכבר ביארנו בפירושינו שזהו המעם שלא נכללו כל ארבעת
המינין במשנה אחת ר"ל שיאמרלולב והדס וערבה ואהרוגהיבשיםוהגעלים
פסולים ,מפנישיש לכל אחר מהםענין שאינובחבירו ,שלגני הר הברזלאין
להם מקום אלא בלולב ,ולא ענביו מרובים מעליו אלא בהדס ולא צפצפה
אלא בערבה וש לשל ערב הן ותרומה אלא באהרת ,ומתך כך התרך
לשמתבכל אחד מהם משנה בפת עצמה ,ומתוך כך אתה
לדץ בענץ
זהבכל אותם שלא הוזכרה במשנה אינו ראיה לדונה כאחד ולא כחבירו,
ומעהה כפוף כווין עקום שהזכיר הרב שנאמרו בלולב אינם דחויים 9לדון
בהם פסול באתרוג ולא באחרים ,אלא בלולב לבד ,שהוא צריך לעמוד ישר
י ם,)8
בשדרה,והרי הדם וערבה כךהיא ברי תן של חנפ
ואף הרב המניה מביא ראיה נכונה ממח שנאמר בלולב בפסול של
עקמימותוכפיפה לא שנו אלא לפניו והוא הדין לצדדים ,הא לאחריו כשר
דברייתו הוא ,והרי האחרים אין להם פנים ואחורים ,וכן הקוויןאין לו
מקום אלא בלולב שיוצאין בשדרה שלו לפעמים עוקציןכעין קוצים ,ואףלמי
שנורם כווץ באוה הכףאין לו מקום אלא בלולב שעליו משומים ונעשהבעל
.מוםבכווץ.
ובפסולי האתרוג שאינם נוהגים בלולבהזכיר הרב ניקב וחסר כל שהוא
וחזזיהונקלף לבן וכושי ומנומר; ולא הזכיר בהם כבוש ושלוק ,שנראה דעתו
שבכולם פסול בכבישה ושליקה ואף הרב המביה כתבה כן בהדיא.
1ד 5י דפי )4ראיתי להרב המגיה שהזכירו בלולב להכשירו ,דלאו
 -- -ע .בכא ואולי צ"ל ושל ערלה.

צרי

9הח' הרר .בראדי מגיה שצ"ל ראויים,
3כן בנ"י וצ"ל הנופים (-הבדים).
'סוכה ל"ו :דענדה דפין דפיןועיין ערוך השלם הערה

,2

קמ
כבריה אחרת היא ,ואניאיני מבור שיהא הלולב מהנדלכעין הדפים ,ומכל
טקום אם הוא כן בל שהוא כבריה אחרת ודאי נראה לו שפסול ,וביבש
,בבר בארנו לדעתנו שלא כדברי הרב ר' אברהם ז"ל,,שאיןיובש טעם
פוסל אף בראש השדרה ,ומגל מקום מה שהרב המגיה מביא בזה ראיה
מיבשה ציצתו-בירושלמי מנשר לה ,הוץ מכבודו אינה ראיהדציצתועל ראש
העלים נאמר ,ולא על ראש השדרה,
ל
ע
דוד
בר
אברהם
ז"ל
אחר כך הארז הרב ר'
ענץ
היבשות 'הבכולם כמה הוא שיעורךלפי 'כבגמרא לא מכר שיעורהי בש
באחד מן המינין כמה הוא ,ומרח הרב לחזור אחר המקומות שנזכר בהם
בתלמודענין היובש ,ושנזכר בו שיעורו בכמה ,ומצא שיבשה שיעורה בכדי
שתהא נפרכת בצפורן .ובמומי הבכור (בכירות ל"ז ).באוזן שיבשה ששיעורה
כל שתנקבואינה מוציאה מפתדם .ובדברים הלחיםכגון משקים כל שנתקרש
נקראים יבשים ,ומכריע הרב שיבשות האתרוג הואראוי לדמותו ליבשות
הבשר שהלחות באתרוג כמו הדם בבשר,וכמו שהלכה באוזן הבכורשהיא
נשר לכל שתנקב ואינה מוציאה טפתדם ,כךבאתרוגכלשינקבואינומוציא
לחות והוא יבש ,והרי אף האתרוג והבשר שוים ששניהם אויר שולט בהם
ומתיבשים בנקל ,ומתוך כך ראוי להיוה שיעורם שוה בזה ,זהו דעת הרב
ביבשות האתרוג ובדיקתו שתוחבים בו מחם בלא פלוש ,ואם יש שם לחות
הרי אותו לחותנראה מעמבמחט ,אונוקבונקבגס מעמבלא פלוש וחוזר סביב
הנקב אם יצא ררך בו שום לחות ,ואנו מוסיפין בו מעט  .שיצטמק
בל כך שלא ישאר בו שום לחלוחית ,וצמקו ער נאמן על יבשתו .ומכל
מקום בהרס וערבהאין לשיעור זה מקום בהם; ואין דעת הרב לשער בהם
בכרי שיהו נפרכין בצפורן מצד מה שאמרו (מולן מ )1.שבין הריאה לבין
אוזן הבכור רלעניןיבשות כל היכא דשלים.בה אוירא אזוקי מזיק ליה נלומ'
שמצד האויר הוא ממהר להתיבש ,ומשום הכי לא בעינזבאזן הבכור שתהא
נפרכת בצפורןודיינו כשתנקב ואינה מוציאה ליחה .שכל שהיא כשיעור זה
לא הדרא ובריא אחר שהאוירשולם בה; מהשאיןכןברואהשבשיעור זה הדרא
ובריא אחר שאין האויר שולם ומשום הכי לא קרינן יבשה עד שההא נפרכה
בצפורן ,ומכאן מכריע הרב ז"ל בכל ארבעתמינין שבלולב שמאחר שהאויר
שולטבהם [לא]בעי' בשיעוריהושיהו נפרכים בצפורןי ומתוך כך מכריע הרב
כשלשתם שהמראההירוק הוא בהםסימז הלחוה,וכשהלבינו הואמימן היבשות
בהם ,ונתן הרב ז"ל שיעור זה בשלשתם ר"ל לולב והדם וערבה והוסיף עוד
וחזק אתדבריו שבהדם וערבה אפי' היונפרכיםבצפורן אםעדיןירקות שלהם
קיים ,אינן יבשי' שכל שהם ירוקים חוזרים הם ללחותם עלידישרייהבמים
יום אויומים ולאיהיו נפרכים,
ואני המה על דברים אלו ,שכל שהוא נפרך ביד אין שוםיובש למעלה
ישרייה במים אחר שנתלש ,וכן מה שנמנע הרב
ממנו ,וודאי אינו חוזר עליד
מליתן שיעור להדם וערבה ביבשות בשיעור שיהונפרכים בצפורן מפני שכל
שהאוירשולם בהם בפחזהמשיעור זה הוא נקראיבש כמושמצינו במום שבאזן
(

עי

קמא

אנטר ,ח1ע מכבודו אין באן ראיה ,שלא נאמרבן אלא בבעליתייפ
וכמתור שהחומר שבהם יותר רק מאותו שבצומח ,עד שהצומח נעשה חומר
למרגיש פעל האויר משיגו בנקל וכל שהגיע לנקיבה ואינה מוציאה מפת
דםאינו חוזר ומהרפא ,ומתוך בך ראוילומרשיהא שיעור יבשותובכךאע"פ
שאינו נפרך בצפורן ,אבל ההדם והדומים לואין בו שיעור כשנקבואינו
מוציא ליחה שמתוך דקותו אף קודם יבשותו מגיע לשיעור זה אלא שאינו
נפרךבצפורן ,אית יבש עד שיהא נפרך בצפורה ומשהגיע לבך יבש הוא
ואיןבו עור חזרה .ולא עוד אלא שנראהשהפקע.הירקות שבו והורתולכעין
לבן עםשיעור פריכהבצפורן אחד הוא ,או שמא אף קודםשילביןלגמרי הוא
נפרך בצפורן ,ומהוך נך שיעור הדס וערבה הוא לרעתנו כשיהו נפרכים
בצפורן [אס עדשיגיע לרקבון נמור. ,ומתוך נך קבלנו בשי עורו
כפלתם
באסיפת לחותו עד שכשאדם נפל אתהעלה הש נשבר מצד לנסכמת.
אחרכך מרח הרב לחוליחןזמןלבלען הלחותעד שלא יצפרך
שיעורן שהזכרנו,ומכריע להת בזה זמן שנים עשר חדשלכלן; יממה שאמרו
ופרשובשיעוריבשותן
(ע"י ל"ד ).בחרצנים שלנויםלחיןאסוריןיבישין
יכלויהלחות הוא ,אלא
ד
תצ
ומ
רי
כל שעברעליהםשניםעשרחדש ,ואם תאמר שלאמ
ן במל ,א"כ היה לולומ' כל שנים ? nwyחרשאמורים לאחר
מפני שמעםהיי
שנים עשר חדש מוהרין ,הא משאמרו לחים אסורים יבשים מותרים ,ושאלו
עליה עד כמה הם לחים והשיבו בה עד שנים עשר חדש ,משמע שהלחות
כלה בהם לשנים עשר חדש,
ואני אומר אינם שוים ,והגע בעצמך היאך אפשרלומר שההדס והערבה
יעצרו בלחותם שנים עשר חדש שלאיהונפרנין בצפורן; או שלאיבלה מראה
ירקות שבהם ,ואנורואים בהםכןלזמן קצרן אלאאין המתום למרמן המפורש
בענינים אלו ,אלא הכל לפי השיעור הנתוןבהם,ובלולב אף לאחרשנים עשר
חרש יש הרבה מהם שאין מגיעים לבלל יבשות .ועוד שהרי אף הרב כתב
יסכל שנותנין לב לקיימם בלחותם עלידי נריכהם בדברים לחים ,אין כאן
שיעורזמן ,אלא הכללפיהסימן הנתון בהם שעלידי תחבולה אפשר להעמידם
בלחותם יותרי 1תר משנים עשר חדש .ודבר זה לדעתי יפה מיהא באלב
ואתרע ,אבל בלולב וערבה הדבר רחק .ובחרצנים מיהא אם העמידם
במים כל שמם עשר חרש לפי דברי הרב אסויםעדיה והדבר רופף
וראוי להחמיר,
עוד ראיתי לחרב ז"ל 'ככתב בכל הפממים שהוזכרו במינים אלו
להכשיר כל שמצא שלמים מצוה בשלמים בין בראשון
בין בשניי
משום זה אלי ואנוהו ,ורבר זה ודאי ראוי וראוי יאי ויאי ,שהרי אף
להדור ב מצו ה אמרו (ב"ק ט' ):על שליש במצו ה ,גל שנן בין
פג1ם ל הד1ר ,אע"פ שכשי כגון הפגומין שהוכשרו אף בראשון
וכל הפסולין שהוכשרו בשני אלא שבריעבד יצא בפגומין אבל בפמולין
לאיצא אף בשעת הדחק ,והקשה לעצמו מר' חנינא (סוכה ל"ו1 ):מטבילביה
ינפיק ,ואםכןהיה לו לצ א ת ב של 1מ משום הדור מצוה ,והירץלעצמו שר'

ביי

קמב
חנינא שנים היולו והקצה האחד לשבעת הימים ,והיה ממכל בשני ביום
ראשון וכשהגיע לשני אבד ממנו המוקצה ואףביד חביריו לא מצא שלם
י מצוה בחסר שסבל בו מאתמול,
והיה אצלו שעת הדחק ויצא לויד
1אף לגד1לי הד1ר 1ת ראיתיכיוצאבזו אלא שמיפים אחהדברים
לומרשהיהמפרישאתרוגבראשוןואהרוגבשני ונמצאשהראשוןהיה מותי לו
בשני אחר שלא הוקצה לשבעההימים ,בל אחרואחד יוצא בו ואכלו למחר
בלילה שעבר יום ראשון היה אוכל ממנו נתוך מעודתו ,שהרי לילה שעבר
ראשון שליוםשני הוא ,ולמחר לא מצא אחהשניויצא במה שנשארלו מאוהו
שאכל .ולרעתי דברים אלו במחילה מכבודם אינם כלום ,ואף הלשון
מעיד לנו( ,וכן) שאלו כן לא היה אומר ממבל בה ונפיק ,שלשון זה
מוכיח שמתמיד היה בכך תסיד ,ובבר ירעה מה שדרשו רבותי' בבלק בן
צפור במה שכתוב בו (במדבר כזב ד')ישלח מאל זקני מרין ושאלו
אב
"
והלא מעולם היה שונאים זה את זה ,דנתיב המכה את סדין בשדהבדמרוש
(בראשית  14ליה) אלא מיראהם של ישראל עשו שלוםביניהם ,ויש בה מקום
ןמהינןהיויודעיםששונאים היו זה אהזה ואם נתגרו זה בזה פעם אחת
עיו
שמאלאיזו סיבה היה ובמלה הסיבה ,אלא שהוא מדקדק מדלא כחיב אשר
הכ ה אתמדין אלא הםכה כלומ' שמתמידהיהבכך ,אלמ' ששנאה נמשכת
יק מוכיח שבהתטדה היה עושה כן ,אלא
היתה ,ואף כאן ממבל בה ונפ
שהדבר נראה לרעתנו כמו שכתבנו בפירושנו ובחב ורנו הגדול ר"ל
בי ת הבחי רה והוא שר' חנינא הרבה אתרוגיםהיו לפניו ,ומקצה אהד
טהם למצוה לברךעליועםהלולב ,ולפעמיםהיהנוטלבידומןהאחהיםפעםבזה
ופעם בזה ואוכל ממנו ,והיהנימל הנשאר סמנובידו ולאהיה חוששלהחליפו
בשלם ,ולא נאמר דבר זהלרעהיבנמילהשביציאת חובת המצוה אלאבנמילה
שמדרךחסידות כמו שהיה ידוע שהיה ללב ואתרוג בידם בל היום )5ומכל
מקום כשהיה נומל נמילה של מצוה ובברכהאין ספק ששלם היה נומל
ובו היה מברך ,שכל שאפשר בשלםאין דרךבני אדם לצאה בחסר1 ,כל
שכן לשלימים שאין דרכו של שלם בחסר,
שלא תר
א
ל
"י ודאי אף
עלנמילת המצוה אלא על אחתה כל העם ,מלו היה פסו לגמר
בשאר שעות היום היה הואמחליפובשלם ,אלא מתוך שלא היהקפיר בדבר
למדנו שבשר היה בשאר היסים בריעבד אף לנטילת הברכה ואע"פ שאמרו
1נפיק דמשמע דאנמילה של מצוהקאי .מכל מקום מאחר שמנהג הסידים
היהירוע בכך ,הרי הוא אצלם כחובה ער ששם יציאתידי חובהנופלעליו,
או שמא מקצה היה אחרלכל יום ולמחרתו היהיוצא בשל אותו היום ובשעת
מעורתו אוכל משל אהמול ,ובשהיה עומד מן השלחן היה אותו שאכל ממנו
--~--

~צ"ל ויאמר סואב 1ג.'1
גבמר'ר פ'ג ,ובתנחומא (הישן והחרש) ריש פ'

טבלי הבאת ראיה מהפסוק המכה את מרין.
*גירושלמי שבה  A~bהי"א וגבעי סובה ס"א:

ביק.

שסנהדרין קצה הדרש הזה

קמנ
מנומן לפניו והיה מעכבובידו כדרךהחסידים ,ולאהיה חוששלהחליפו בשלם
על הררך שכהבנה וכבר הארכנו בו בפירושנו ובחבורנו הגדול.
ערכאן השמובמה שכתב הרב ר' אברהם בר דוד רלובמה שהמה
עלט הרמב"ז ז"( ויקבלו הרבנים תשובהם מצעיר קמני
הלמידיהם ,האוהב את דבריהם ,ומשתעשע בהם ומתגעגע
עם מפריהם ,כבן המתחמא לפני אביה

י"ל

ישרראי"

אחרכן להרס יד" בעץ נ"ע
שנהגנובו אנחנוואבוהינו ורבותינונוחי נפש בכל נלילותינו אלה.
והביא תחלה לשון הרב ר' יצחק אלפסי ז"ל בנסח זה :ביצך הוא
מנענעו כדאמרי' התם(סוכה (:,flgלענין שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד
הוא עושה מניח שתי הלחם עלשני כבשים ימני
חירו תחתיהם ומניף
א
י
ב
מ
ו
מוליך ומביא מעלה ומוריד ,אמר ר'יוחנן בר אבא מוליך
למי שארבע
רוחותשלו מעלהומורידלמי שהשמים והארץ שלו ,במערבא מתני הכי אמ'
ר' המא בר עוקבא אמ' ר'יוסי בר חנינא מוליך ומביא לעצור רוחות רעות
מעלה ומוריד לעצור טללים רעים ,אמ' רבא וכן בלולב וכן המנהר
איכא מאן דאמר צריך לנענע שלשה פעמים בהולכה והבאה חוץ
ממוליך ומביא מעלה ומוריד ,וגמר לה מגמרא דבני מערבה~) רגרסי התם
רבחייא בר אשי הני בשם רב השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע
לולב ומנענע מגלה וקורא בה ,הניצריךלנענע שלשה פעמים על כל דבר
ודברי) ר' זעירא בעי הכין חדוהכין חד או דילמא הכין חדוהכין
חד ,כלומ' ההולכה אחה וההכאה או דילמ' ההולכה וההובאה שתיהן אחת
ראלמ' נענועזה חוץממוליךומביא מעלה ומוריר הוא ,עד באן ההלכות.
ואחר כך כתב הרב בנסח זה :ורבים מוברים ששלשה נענועים אלו
שהצריכו כאן על כל דבר 1דבר ,הם נענועים קמנים שאין בהם
הולכה והבאה ,וכך הוא עושה מוליך ומנדנד הלולב שלשה פעמים ומביא
מנדנד שלשה פעמים ,וכן במעלה וכןבמוריד ,נמצא שמנענעעשרים וארבעה
פעמים נענועים קמניםשאין בהם הולכה והבאה אלא נדנוד הלולב לבדי ואף
הרב ר' מ שה ז"ל לרעת זה כתב כן בחבורו ,ע"כ לשון הרב ז"ל,
ואמר על זה אח"כ :ואני אומר שטע 1בפ
יורג1יאשהירהוישלרמ1יתשלמי
ו מע 1בפיר 1ש דברי הגא1נים ,ופירוש בס
צריך
לנענע ג' פעמים; כלום' שינענע הלולב בהולכה והבאה ,ובעי ר' זעירא
ההולכה נענוע אחד וההובאהנענוע אחד ודיו בהולכה אח ת ,או דלמא
הולכה והבאה פעם אחתמיקרי .וצריך שיוליך ג' פעמים ויביא שלשה פעמים
ור'זעיראג'פעמים דמהניתא קא מיבעיאליהמאיג' פעמיםאיהבן פעם אחת
והכן פעם או ההולכהוההובאהשתיהן אחתהן ,והביא הרב ראיה ממה שסמכו
.

------

,1רישלמי סוכה פ'ג ה'ח גנסחא אחרת,
גל'תא בירושלמי,

למתת מה

קמך
.שםתני צריך לכסכםג'פעמיםבכל רברורברור'"ועיראבעיהכן תרוהכן חד
'הנין חדוהנן חד ,וזוהבעיא פשוטה ומבוארה בתלמודשלנובממכת
אויילם
נדה (ב"א :במשנה) צמאי דאמרו שבעה ממנין מעבירין'על הכתם רוק תפל
ומיגריסין וכו' וצריך לכסכמ ג' פעמים על כל אהד ואחדובעי עלה ר'
זירא~)איתוייואמטוייתריאורילמאאיתוייואממויי חדתיקו ,והנהבכאןשהבעיא
של ר'זיראאינה אלאבפירוש שלשה פעמיםדמהניהן אם ההולכה וההובאה
נקראים פעם אחת או שני פעמים וזו מלמדת על הברתה ,קאף הבעיא
הראשונהכל מפקתו של ר' זיראעל שלשהפעמיםעתניבמתניתן היא ,אבל
על כל דבר ורבר פירושו ;ל כל פרק ופרק שמנענעין בו אח הלולב
'בהורולה' תחלה וסוךי ואנא ה' הושיעה נא ,כשם שפירש כל דבר רגבי
נחמים בכל אחד משבעה ממנים שממכמכיז בהם.
וכתב עוד בנומה זה :וזולפי הנמחא הזו שכהבוה אל 1הגא1נימ,
אבל בסוגיא ירושלמית שלנו אין בהנבימימנין רקחני במתניתן
אלאצריך למכסך ג' פעמים ור' זירא בעי וכו'ואין כתוב בהם דבר ודבר,
ומ"מבין לנסחאאית הגאוניםבין לנסחאות שלנו הדבר.פשומשאיןבלולב
של נענוע של הולכה והובאה ,וכן פירוש דברי ה גאו
אלא ג' פעמים .
שהוזכרבהלכית ,צריךלנענע נ' פעמים הלכה ברל פעם מלברמוליךומביא
מעלה ומוריד ,לומר שחוזר אח"כ ומוליך נ' פעמים.
וכהב עוד הרב ,שדברים אלו הכהוכים בהלכות של רבנ 1הננ אל
הם ,וזה לשון רבנו חננאל וכתוב בפרושוכיון ששנינו לולב שיש בו שלשה
כדי לנענע בו כשר ,אמרנו היאך היו מנענעים בהורולה' החלהוסוף ובאנא
ה'תר ,ונענוע זה זולהי מוליך ומביא מעלה
ששנינובמשנהינובענין
שתי הלחםוכבשי עצרה ,אמר רבאוכןבלולבוצריך בהולכה והבאהג' פעמים
זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד .וכן ק בלנו מ אבוהינו והעמידנו
עלעיקל זה בתלמור ארין ישרא'ל דגרסי התם צריך לנענע.ג'פעמים

,מו.יו.

על ?ל דהר ודבר ובעי ר יעיהאהי_ן

חד וכו' כלומר ההולכה תחשב

פעם אחה וההנאה פ"א,,או ההולכה וההבאה פעם אחהוצריךלהוליךולהביא
ג' פעמים ,וכן תני בנדה סמנ,ן שמעבירין על הכתםצריך 'לכסכם ג' פעמים
~לקן אקרואחי' ור'זירא בע) וכו' ולא אפשיט[ ,וכיון רלא אפשימ]עבדילין
לחומרא ג' פעמים הולכה והבאה בכל אהד ואהד .אלו הם דברי רכינו
חננאל ז"ל ,והם הם הדברים שכתב רבינו הגאון בהלכוהיו ורגריו מפורשים
לומר שנענוע ע הוא מוליך ומביא וחוור ומליך ומביא וחוזר ומוליך ומביא,
'שיהו;ג' פעמים ,וכן יראה מדבריו שעיקר נענוע האמור בלולבבין בשדת
נמילהבין בשעת ההלל הם נענוע "ולכות יהבאות אלו ,ורבא דקאמר וכן
בלולב הצריךעוד למוליך ומביא ומעלה ומוריר כעם אחתלקיים מצות תנופה
ככבשיעציתו יכמרומה שהוא מנענע החלה בהולכה והבאה נ' אעמים שהוא
עיקר הנענוע וחוזר ומוליך ומביא מעלה ומוריד לעציר רוחוה רעות ומללים
מעים ,זה דעתו של רבינו חננאל ז"ל,
! -שם כ"ג .לפתנור ,ירמיה.

קמה
וכתב אח"כ:ורבינוז"ל כתבבהלכותבלשוןאיבאמאן דאמרמפנישלפי
הגמראשלנואיןבלולב אלאמוליךומביא מעלהומורירוזהונענועהשנויבובכל
מקוס ,ומעיקרא הוה מלקאדעתן [נענושדקתנימוליךומביא הוא ורבאחירש
והוסיףשאף הוא מעלה ומוריר כדרך כבשי עצרת אבל נענוע אחר לא;
והירושלמי חולק עם הבבלי,אינמי קא סבר רבאמוליך ומביא ומעלה
ג' פעמים אבל מורידאינו מן המניןוחידושו של רבא הואלהיוה מעלהנדי
להיותהעלאהו במקום נעטע אחר ,ואם באנו לסמוך על הירושלמי אף אנו
נאמרבמוליך ומביא ג' פעמים ,ואחר מעלה ומוריד פעם אחתודיו ,וכןנהגו
הראשונים וכדכהב רבינו בהלנוהי' וכן המנהני
אלו הם דברי הרב ,ונשבאנו לחקור עליהם אנו רואים שהוא סובר
שהדברים שכתב הרבהגאוןז"לבהלכותיוהןהן דברירבינו חננאל ז"ל ומתוך
כךהוא אומר שהמפרשים בדברי הגאון בנענועים זונענועים קנינים שאין
בהם הולכה והבאה אלא נדטרהלולב לבדן וכן הרב רבינו משה ז"ל שכתבה
ברעת הוה בחבורו סעו בפירוש הירושלמי וסעובפירושי הראשונים,
ותהלהאני תמה על מה שכתב שנמצא מנענע כ"דנענועים ,ולדעת
המפורשים כן ושאף אנו בכללם,אין כאןאלא שניםעשרנענועיםנ' בהלכה
וג'בהבאהוג'בהעלאהוג'בהורדה,ואינייורעאם נזדמנהשגיאה בספר שהגיע
לירו,וא"בכאן מעוה מופראו שמא הוא סוברכדעת אוחם המפרשיםשנענועים
אלו שהם במוליך ומביא מעלה ומוריר ,הוא חוץ ממוליך ומביא ד,עשוי
בתחלה [ראשונה] על שם נכילה ,והשניה על שם עצירת רוחות ומללים
רעים ושיהיו שלשה נענועים בכל אחד מאלו והם כ"ד נענועים ,ושמא
זהולרעתולפי סברת אותם המפרשים שהוא מחזיק אותםכטועים מה שכתב
י ז"ל שנעטעים אלו צריך שיהיו ג' בהולכה
הרב ר'יצחק אלפס
והבאהוהוא האין העלאה והורדה חוץ מאוהם הראשונות ובמו שכתב הרב
ר'יצחק אלפםי ז"ל:חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריר ,ואומר הרב
בסברתם שאף הראשונות מנענע שמצאו עשרים וארבע ,וזו מ"מ אינה כונת
רבינו משהז"ל ואף לא כונת הרב ר"י אלפסי ז"ללדעהנו כמו שנבאר ,אלא
י הגא1ן וכדברי הרב רב
שמ"מנניח דברים אלו ונקחהענין כדבר
ינ1
משה ז"לן שהוא נומל הלולב ומוליכו ומנענע שלשה נענועים בהולכתו
ומביא ומנענע שלשה נענועים בהבאתו ומעלה ומנענע ג' נענועים בהעלאתו
ומורירומנענע נ' נענועים בהורדתו עד שנמצא מוליךומנענע שלשה ,ומביא
ומנענעג' ,ומעלהומנענעג'; ומוריד ומנענעג' שנמצאושנים עשרהנענועים
שכךהוא דעתי בדברי הגאון "1ל .ומה שאמר צריך לנענע ג' פעמים
.א שקצר את הדברים ,וכן מה
בהולנה ובהבאה הואהדין להעלה והררפהי,רושאול
חוץ ההולכה וההבאהוהעלאה
שאמרחוץ ממוליך ומביא מעלהומוריד
והוררה ,כלומר שלאדיו בהושמהם אלא שבכל הושמה ינענע שלשה שזהו
שרושט בדברי הגאון כמו שכתבנו במקומו ,וסובר הרב שזה שנתבו הרבר'
יצחק אלפסיוהרב רבינו משה ז"ל על סמך מה שכחב רבינו חננאל ,ומתוך
בךגזר שמעו בפירוש דברי הראשונים ובפירוש הירושלמי ,ובמחילה מבבורו

קמו
לפי מה שפרשנוברבריהרבאלפטיעל~ םםךםהשבתב רבע משה "1ל שהיו
דבריו תרומות מתרומותיו 6צר שהיה שלישי לקבלתו,
הרי אנו מודיעים שלא סעו לא ברברי,והראשונים ולא בפירוש הירושלמו
ודבר ברור הוא~ שעה שכתבו הרב ר"י אלפסי והרברבינו משהז"ל אינם
דברי רב
ינ 1חננאלז"לנ ולאנכתבודבריהםעל סמך רבינוחננאל
י
ל
ל
כ
:
ק
ד
ק
ד
ל
,
ן
ו
ש
ל
ב
והיה לולהרב
ילשוןר"חז"ל אלא צריךלנענעבהלכה
שהי
והבאה ג' פעמים חלתן מוליך ומביא מעלה ומוריד,וכן אחרשהביא לשץ
הירושלמיכתב:ההולכהתחשבפעם אחתוההבאהפעםאחת,אוההלכהומהבאה
פ"א נחשבים וצריך להוליך ולהביא ג' פעמים,והרי שהוא מפרש ג"פ ,שאם
ההלנה אחת וההבאה אחתיוליךויביאויעלהויוריד תחלהואח"ניוליך פ"א
ויביא פ"אויוליך פ"בויביאפ"בויעיךפ"נויביא פ"נ,וזוודאילשימהזוצריך
לפרש על נל דבר 1דבר עלכלהמקומותשצריךנענועכנוןבשעתהברנה
ובהורולה' החלה וסוף ובאנא ה' הושיעה נאי ושאיןבאןנענועעלים ושדרה
ךויביא ע"פ ,וכמו
גלל אלאשיוליך ויניא ויעלה'ויוריד תחלה ואח"כיעי
שכתבנואף אנחנו שימתובפירורינו 1בחב 1נ 1הגד1ל ,וכמההדברים
זרים שלרעת זה מה ענין שלא יעלהויוריר בכפולו על הצר שהוא מליך
ומביא,ובן מהענין שאחר שהוליך והביא והוליך והוריד יחפרויעיך וכו'.
אלא וראיאין דעת הרב ר' יצחק אלפסי ז"ל אלא כדעת הרב רבינו סשה
ז"לשאינו כופל בהולכה והבאה ולא בהעלאה והורדה אלא שבגמרא שלנו
לאיצא לנו אלא מוליך ומביא מעלה ומוריד בלא שוםנענוע אלא בהושטה
לבדכעין תנופת שתי הלחם וכבשי עצרת,יוחידש הירושלמי שצריך לנענע
נ' פעמים על בל הושפה וההזמה בנענוע שררהועלים שלשה בהלונתוונ'
'

י

בהבאתות' בהעלתו ונ' בהורדתו ,וכבר מצאנו כזו בתשובת שאלה
של נאונים ,ומה שכתב לנענעג"פבהולכהוהבאה ,פירושואף בהעלאה
והורדה ,אלאשהדברים מקוצרים ומונחים
קלה ,וכן מה שאמר חוץ
"
נ
ב
ה
ל
ממליךומביאומעלהומורידפירושולבדמןההשפות ,כלומר שלאדיבהושפתו
אלאשינענע שלשה בכל הושמה מארבע הושפותיו שהוא סושימ .וברברי

הרסב"םז"ל.
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עליהם
ולשוןהגאונים
עליר
לנענע
היאך הוא הרי אמרו (מנחות "6ב % ).הנופת שתי הלהם וכבשי עצרת
שמניח הלחם על הכבשיםומניח הכהז תחתיהםומניףמוליךומביא מעלה
אלא דבר זה
וטורינו ,ואמר רבא 1כן ל-לולב
 .ולא עצינו בתלמוד
"הל"ז ):וכןלולב
,
ו
ו
י
ה
ר3
ו1
(ט
מה שאסרו (גרבות ל)/לולבומנענע וכןהיכן מנענעיןע
,
ך
י
ר
צ
ולא
שישבונ' מפחיםבדילנענע לשם כ"מ :במשנה) ,אלמא לנענע הוא
ו כמה ,אבל בגמרא דב-ני מערבא פחשלמ ,סוכה פ"ג.ה"ח)ספרש
ייענ
שלשה פעמם על כל דבר ודבר ,אלא שנסתפקו אם ההיכה לבר
רבראחרוכןההבאהוכןההעלאהוכןההתההערשעענעבכלאחתמהןשלשה,אר
------------~ר"ללענין הנענועים.ועיין כ* 1גמנהינ הלנות אערוג בטה שהביא בשם הגאוני*.

ידי

ירא

קמו
שמא ההולכהוההבאה אחד,וינענעבי
ן שתיהן שלשהוכן בהעלאה והורדהג
ולאאיכריראונקפינן לחומרא וחשבינן לכל חרא מגיהו בהדא ובמצא שנים
עשרנענועים.בכלנמילה וכמדומהלנו שתשובה זו היהה מדברי רב
ינ1
נם
ים ז"ל ,ואלו ודאי דברי הרב רבינו משה  'SU,ונראה לנו שאף הם
דברי הרב אלפסי  srttעל הפרק שישבנו אח דבריהם ,ונמצא שלא פעו
ברברי הראשונים .ואחר שכן אף אנו מודיעים להרב -מחילה מכבורו ועל

ממך מוסרו וענותו  -שלא פעו ג"כ בפירוש הירושלמי ,ולא עוד אלא שאנו
מביא ראיה ברורה ש %שאמרו על כל דבר ודבר אינו חוזר על

הפרקים שאדם מנענע בהם כפירושיבינוחננאלז"ל ,שאלו[כן]היהירושלמי
זהבא על משנה היכןהיו מנענעין ,ושיהא לשוןתלמור הירושלמיהיכן היה.
מנענעין בהודו לה' תחלה וסוף ובאנא וגו'ויאמר על זה צריך לנענע ג"פ
על נל דבר 1דבר [והיה]ראוילומר כןר"לעלכל מקום מאוהם המקומות.
שהוזנרו .אבל הירושלמי זה לא בא על משנה זו ,אלאעל משנהמי שהיה
בא בדרךואין בידו לולב לכשנכנם לביהוימול על שלחנו,ואין ספק שכבר
התפלל בדרך ,אלא שלא היה בירו לולב ליטלו וכשנכנסלביתו נומלומברך
עליוויצאבו ,וא"כנמילהזו אינה בשעתההללשיהאהעניןנופלעלהפרקים,
.
וכן שבהחלת ירושלמי זה (שם) אמרו המשכים לצאת בדרךמביאיןלי
שופר ותוקעלולבומנענע וכשמגיע זמן קריאת שמע קורא ומתפלל ,זהונוסח
הירושלמי ,וע"ז סמך ואמר הני צריך לנענע נ' פעמים על בל דבהורבר.,
ים אינו מ האחר לתפלהלפי זה הירושלמי ,ואע"פ שבגמרא,
והרי משכ
שלנו אמרו (בוכות ל') על אבוה דשמואלולוי דכי הוובעי לסיפק לאורחה
ו 1כ ש ג עז מן קר ה ש מע'
הוו מקדמיומצלי .והם גורמים בבריהא ז י י
י
ת
מ
י
ש
ל
ע
'
ר
ק1רא,ואיןגורסין בה  1מ תפלל .מ"מהירושלמיהולך
שמעון
בן אלעזר שאמר (שם) וכשיניע זמן ק"ש קוראומתפלל דססמךגאולה לתפלה:
עריף .וכן שיש פוסקים שם כרשב"א ,וסמה שאמרו (שם) ברב אש וליעביר
י] רעבדי.
מר כאבוה דשמואל ולוי ,ותירץ לאהזינן להו לרבנן קשישי[מינן
הכי .ואחר שנן אין בהשכמתו אלא נטילת לולב לצאת בו לבד ,לא נפילה
שבשעת ההלל ,ועלזו הוא מומך ואומר צריך לנענע ג' פעמים על כל דבר
ודבר ,ובנמילה זו מיהא בעי על כל דבר ודבר ,אלא ודאי שהוא ממוך על
מה שנתפרש בהלמוד שלנו שבנמילתו הוא מוליך ומביא מעלהומוריד ,שעל
כל הושמה מהם צריך לנענע נ"פ על הדרך שכתבה רבנו משה ז"ל ושאנר
מפרשים כדברי הגאון  'sutומה שאמרו אח"כ בירושלמי הני צריך לכסכם
נ"אובעי ר' זעירא הכין חד והכין חד ,ואע"פשאינן דומות בענין לפי דעת
הרב שמובר לסתור פירוש זה בכך ,נתגלגלה בכאן מצדדמיוןלשון השאלה
וזהו ררך התלמוד תמיר במקומות רבים חדל לספור ,אלא שאני מביא מעפ
אתה רואה במסכה מנתוה (כעז .גססנה) שעל מה שנצמרך.
ררךדונמא ,הרי
ירי
לבאר שם על הסולת והשמן שמעכבין זה את זה ימשך לומר (שם כ"ח כמשנה)
י הגמר ע
על ארבע ציציה ועל ארבע פרשיוה שבתפילין שנמשכו מחבר
לבאר עניניהם (שם) אע"פ שהיה מקומם ראוי יותר

קמח

ים ( וכן בכמה מקומות ,ואחר שכןאין הכרח לבאר
בםק1מ1ת אחר
'
ג
.נ' פעמים שבלולב כדרך פעמים שבכסכום במו שסגר הרב אלא הא
כדאיתא והא כראיתא ,ועל דמיון לשון השאלה.נתגלגלה כאן
וב"ש שאףלפיהעניןיש בהם קצה דמיון,
ן הכמכוס כדי לבאר לך סברא זו ,והוא
ואנו צריכים שלבבעאהר -עני
במניןמעבירין על הכתם כלומר לברוק בהם אם
ס"א):
.ששנינו
היה כתם זה דם ולטמאו ,או צבע אחר ולטהרו ,והוא שאם עבר הכתם
בהעברת סמנים אלובידוע שדם היה ,ואם לא עברבידוע שצבע אחרהיה,
ושבעת סמנים אלווענין בדיקתם אם הוא דוקא לטהרות או אףלבעלההכל
מפורש שם כהלכתך אלא שאין לנו עכשיוצורך בכך .אלא במה שאמרועוד
עליהם במשנה וצריך לכסכם ג' פעמים על כל אחת ואחה ,כלומר שבשעה
שהוא נותן הסם על הכתם יפשפש את הבנד באותו הסם באצבעו ג"פ,
ושאל ר' זעירא הכןתר והכן חר ,כלומר שתהא הלכת אצבעונרונת ככסכוס
אחתוהבאתו כאחתודיו בהולכת האצבע פעם אחרת ,או הכן והכן חד
כלומר שלא ההא הולכת האצבע והבאתו נירונין אלא באחת וצמךשיוליך
אצבעו
נ"פ ,ונשארה במפק ,ושאלה זונשאלה בהלמור שלנו בלשון
י
נ
א
י
ב
י
ו
אחר ,והוא:איחויי הדואמטויי תריכלומרואיןצריך אלאלאיתויי פעם אחרת
או דילמאאיתויי ואמטויי חד כלומרשאין שניהםנידונין אלא כאתתי
והרי בכאן הושמות שבלולב הם ברמיון הסמים והנענועים שגהושמות
בדמיון הכסכומים שבסמים על הבגד ,והרי אנו צריכים נענועים בהושטות
וכמכוסים בסמים על הבגד ,ושואל עכשיו בשלשה נענועים שאנו מצריכים
בכל דבר ודבר אם בהולכה וההב
נים כאחתלהעביר שחיהן בשלשה
.אה נדו.
נענועים,או ההלכה אחת וההבאה אחת להצריך בכל אחת מהן שלשה
נענועיםכדמיון השאלה בכסכוסין.ואע"פ שבזו חלש מעםהדמיוןעד שהשאלה
בהולכה והבאה שבלולב הוא שאלה בנ 1שא שההולכה וההבאה נ  1ש אי ם
אצלענין זה והנענוע נ שו א ן שכסכום הממים ההולכה וההבאה השאלה
בנשוא ,הבדל מועט הואואין לחושעליו וכל שכן בדבר שאפשר לא היהדמיון בענין ,מ"מ מדמיון לשון השאלה היה ראוי להתגלגל בה .ומעתהאין
הכרח במה שמדקדק בה הרב ששלשה פעמים שבלולב חוזר על ההולכה
וההבאה כדרך ג"פ שבכסכוסעד שמזונהיה מוכרחים לפרש על כל דבר
 1דבר בהא,פירושו על כל פרקופרק שמנענעים בו כדרך פירוש על כל
ובר וד בר שבמסנין ,חוזר על.הממנין ,שאפילו לא היה שם דמיון אלא
.בלשון ,היה ראוי להתגלגלבאן וכלשנן שהרבה קומות.אףבענין וב"ש שכבר
הוכחנו שאינו חוזר על הפרקים בתשובה נצחת שהרי על הנמילה שהוא
נוהל לצאת בה לבד הוא מוסב.כמו שבארנו.
.
ונמצא שרבינו משה ז"ל והמפרשיםבדברי הרב אלפסיז"ל כדבריוואף
אנו שנמשכנו אחריהם בפירושיהם לאטעינובדברי,הראשונים אין טעותואין
ושגיאהאין פרץ ואין יוצאהואין צוחה ברחובותינו תהלה לאל,
כאמת שבסוניא ירושלמיה שבידינו אץ שם  4בשלב

מי"

'

קמט
ולא בכסכום על כל דבר 1דבר ,אלאצרירלנענעג"פ וצריךלבטכם
ג"פ ,ומ"מ יש לנו לסמור על נסח הגאונים ז"ל שכתבוהו נך ,ואף לנרמא
שבמפרינו הירושלמיים מכתן ששאל הק חדוהבןחדוכי
 ,משמע
שאותם שלשה פעמים אתו תצה לומר ג"פ לבד %א עו אלא
בכל
ם
ו
כ
מ
כ
דבר ודבר לאטה פירש שנפרש בבל דבר ,וב"ש שב
מיהא
שטיה כן במשנתטמיה יא ):שלשה פעמים ב'5ל אחד ואחר,
ואם אע"פ שלאראיט דברי רבינו הנגאל ז"ל מפורשים במקומם
על הדרך שהוא כחבם בשמה כבר ראתו שכך הש דעתו בחידושיו;
ובספר הערוך ,)1ואף לרבינו האיי ז"ל מצאטה בשתהשימה
או קשבההימנה ,ושאף הסוגיא שכחת שאץ קנת אחת נלהב אלא מליך
ומביא מעלה ומוריד בהנשמה לבד וכררך הנופת שהי הלחם וכבשי עצרת.
וכמו שאמרו (טבחות מ"ב1 ).כן ל1לב ,ושאף הרב אלפסי ז"ל כתב בה
תחלה וכן המנהג,
אלא שזה שבררת לפרשבונענוע הלקב
נו'בשדרהועלץ הש מצד שבארת
ל
שבתלמוד שלנו אמרו וכן ללולב אין להוסיף בו עוד שום הושמה
אלאכעין אותם שבתנופה ,וא"ב מה שחירש בירושלמי אינו אלא שהתנופה
אין לו מקום אלא בהושבה ,ובלולב יש מקום לזעזע הלולב בכל הושמה;
ואין בזה מחלוקת בין הירושלמי והבבלי .ואף לשון נענוע מוכיח כן שאין
נענועבהושמה לבד ,ואע"פשמצינו שכל המייה נקראתנענועכגון מלמשמצינו
(מוזק כ"ז) טפלכיון שנענע ראשואין המנחמים רשאין לישב עוד אצלו,
ונענועזושמרכין ראשו ומסתירפניו מהם ,נאדם הקץ בעמידתם ,וכןבענין
מודים (בוכות כיה):כיון שנענע ראשו שוב אינו צריךי והוא הרכנת הראש
דרך השתחויהי וכן מה שאמרו בהנדה (יבמות קכ"א ).אם יבואו רשעיפ
על אדםינענע להם בראשהוהואעניןהרכנה הראשררך הודאהלדבריהם,ומ"מ
כל אחד מתפרשלפיענינו ובכל אלואין לאחר מהם מקום בנענוע ,אב5
לולב נענוע שלו ראוי לפרשו בזעזוע שדרהועלין ,ואף לשון המקרא כנוע
עצייער מפני רוח (ישעיהז' ב') כאשרינוע בנברה לעמום ט' ט') .ובמנענעים
ובצלצלים(ש"ב  ,1שהיו כולםמהיריהתנועהוהזעזועבכפיפה,וכן שבמשנתה
מצינו בגמר 1ה
ה"י שנ 1ת מד1ייק 1ת בעדוהו שלר'עקיבא צופההייתי
א
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אמרפים"ה'הושיעה נא,ולא אמרכלהעםהיו
הצליחה נאוהם לא נענעו אלמ
ממרפין והם לאהיוממרפין אלא [אמר :והםלאהיו]מנענעיןכלומר שהםהיו

יפ

- - -

~ע,ק ערר נע .ובראיה  11שמביא טדברי הערור במצא מקור נפתח ובאמן לרברי
השה"ג ערך רבינו הבאל ובמערכתהפרים ערך ערוך ,מה "מביא בשם ר"ת :שכ5
ק בהקדמה להערל השלם שחשב
רבוי הערוך בערכין ע"פ ר"ח ז"ל .וי
שם אחת לאחתדבףוששאנמבאח של הת ולא חש להזכירלכ דבתו בערך נע
ואעבידי דברי הג',נ"ר בתגרות ר"ג ועתן ת '61סוכה לגז :ד"ה כ די שמכש נ'כ את

הערוך.

'בן גם גירסת הריעש .ולפנינו בגמראמנענעיי.

קב
סטרפין אף באנא ה' הצליחה נא והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעהנא
אלמא לשון מטרפין ולשון מנענעין אחד ,ולשון מפרפין וראי נאמרעלזעזוע
בתנופה מהירה ומבולבלתכענין מרף בקלפי (יומא נ"ט ):וכן ביצה טרופה
תמ"במיד),אוענין השמעתקולהעליםמלשון~.לה(בראשיהח'י"א)כתרגומו
ליריי
פרפא ,ואע"פ שבמקצת נמרות מצאנו בשתיהםלשון מנענעיםוכו' ר"ל שכל
"עם הע מנעשים בו /הנה בגמרות ישנוה ומדוייקות מצאט
לשק מטרפין ואף
מצאט כ 4ואף בהלטת הרב ליצחקאלפסי
זה
ל"שאמס וכן ללולב פיחזו [לא] שנעטע
יל ,ומתוך כך נראה 4בעשר
,גבו יהא בהושטה לרוחוזיו אלא ר"ל במוליך ומביא מעלה ומוריד ,ועריץ
,איןלנובמנין הנענועים בלום ,ונתחדש בירושלמי שיהו שלשהנענועים בכל
וחושפה והושמה והוא שיהאמוליך ומנענענ'פעמים מפיא ומנענעג'פעמים
נועלהומנענעג"פמורידומנענענ"פ,והוא הוא המנהגשנהגנובואנוואבותינו
.ורבותינונוחי נפש ,וע"ד שכתבנו בדברי רבנו משה ז" ,%וזהו מה שהשננו
.להעמידמנהגנו ומנהג אבותינו על טבונו ,ושאר הסברות והפרושים שנאמרו
.במוניא זוובענין זה ,כבר הארכנו בהם בפירשנו ובחבורנו הגדול בארוכה,
ובדעבד מיהאאין הנענוע מעכב ולא אף ההושמה ,שהרי משהגביהויצאבו
כמו שבארנו במקומו ,וכן אף לכתחלה אינוצריך בהולכה והבאה שיושיט
הלולב אוינענעהו לרוחות שבצדדיו אלא יוליך לרוח שלפניו111 ,היא
ההולכה ויחזרנו אצל עצמו ות היא ההבאהן שאף בתנופה היה עושה כן,
ואע"פ שאמרו (תכהל"ו):מוליךומביאלמי שארבערוחותשלו ,מ"מכשמצייר
ונעצמו שהוא מושל בשתים אף הוא מצייר שמושל בארבע,ואין מעם מנאן
להושיט הלולב ולנענעו לארבע רוחות ,ואף הגאונים בהבז שהעושה כן דעת
מהדרין עצמן בהושטות אלוואין דעתנו נוחה בכך,
~ (hllyהוא,

והנקרנין"ובעבין השבים ועשרים.

הוא שבחדש חסר ,והוא שיש בו ר"ח שניימים .אחד להשלמת חדש
ומענר ואהד לחדש הנא ,היו בוהגין לנהום בגיטין וכתובות ושאר שטרזה
'את המנין מיום שניואיןמזקיקין שהוא כך ונךליוםשני מפני שיום ראשון
:אינו ממנין חדש זה אלא מחדש שעבר ,אלא שאם נכתב השמר ביום ראשון
אנו כותבים ביום ראשון לחדש פלוני ואם נכתב ביום שניכותבין ביוםשני
,לחדש פלוני שהוא ראש חדש או שיכתבוביום שני לחדש פלוני שהואיום
.שלשים ואחד לחדש פלוני ,אבל משעבריום שניאיןמוניז אלא ממנו ,ואם
נכתב שפר בשמיני ליום שני אין אנו נוהגים לכתוב אלא בשמונהימים
,לירח פלוני סתמן והדבר ידוע שהוא מיום שני ואין לרונו מיום ראשון עד
.שיעשה השמר מוקדם בכך ,שאין המנין אלא משני.
נעיך טרף.

8נ'ז רעת בעל העיטור טגיאו הרא"ש בלשוןזה.
פפי' הטדקדק שלא בדברצורך .ברבות נ ,ובירושלמ' ברכות פ"ז בדלי"ת והנוקדנים.

שעיין ערוך השלט ע' נקר.

קנא
ואותם התלמירים צוחועלינו לומר שכל שאנוכותבין סתם מיוםראשון
הוא ,הואיל ואף הוא ראש חדש בלשו' בנ* אדם ,וכל שכתבו סתם הוהליה
מוקדם ומזקיקין לכתוב ביום שמיניליום שני של חדש פלוני ,עד שראיתים
חוככים להנהיג כן ,ואףאניהייתי מניח להם מקום בכך ,אחר שאין בה
שום היזק ,אלא שהעמדהי בה כנגדם שלא להוציא לעז עלגיטיןהראשונים
וכן בכתובות הראשונות ושאר השמרות ומתוך בך נשאתי ונתתי עמהם בה,
ישבענין נדריםאמרו (נדרים ס'),
נמתי להם באמתכדעהנםירעהינםאנ
שאם נדרו בחדש זח והיה חדש חמר בא אחריו שיש בו שניימים ר"ח,
וראשון בהם הוא ממנין חדש שעבר שהוא מוהר באותויום שלשים ואינו
מנוי בענין נררים מכלל חרש שעברהואיל ובלשוןבני אדם הוא קרר ר"ח
מכלל חדש הבא הוא .שבל שבנדרים הלך אחר לשוןבני אדם ,וכן ירעט
שבתוספות כתבון שמכאןאנולמדים שכלשכותבין כתובה או שאר שמרות
י ראש חדש כותבין ביום ר"ה פלוני אוביום ראשון
ביום ראשון של שניימ
לחדש פלוני,ואין צריך לכתוב שהואיום שלשים לירח פלוני ,שלגמריסונין
מראשון ,ואם היה יום שני לחדש שעבר ואם יכתבובשני שיכתבוביוםשני
לחדש פלוני שהוא ר"ח ,הא ס"מ עיקר המנין מר"ח הוא ,הואילובלשוןבני
אדם קרוי ר"ח ,שאףבדיני ממונותבדין זמן השמרות התבאר בפרק קונם
(מ"ג ),בשמועות עד חדש אדר שהולכין בה אחר לשון "4א,
אלא שמ"מ חורו בתוספות לומר שבנימין מיהא כל שכתבו בראשון צריך
לכתוב ביום שלשים לחדש פלוני שהוא ר"חפלוני ,או ביום ר"חפלוני שהוא
יום שלשים לירח פלוני ,ואם כתבו בשני צריך לכתוב ביום שני לירחפלוני
שהואר"חאו שהואיוםשלשים ואחדלירחפלוניכדי להחסיר ולהפליגבדיוק,
זהוענין דבריהם ,ומאחר שהם מזקיקים כןבגימין ,אף אנו נוהגים כן
בכתממת ובכל השמרח על פי חכמי הארץ הלז ורבניה למחא
דמלתא כף להפלגו בדעק ,מ"מ אע ספק שדברים אלו כלם לא נאמרו אלא
כשנכהב הנם או השפר בעם ראשק או עם שם ,אבל משעבר עם שם ,בל
שארהימים אץ משע אלא משט ,כדע חשכה שהיא בחמשה ועשרת בכסלע
אותה משני ,וכן פורים שהוא בארבעה עשר באדרומונין אותהמשני,
בכל החשבונות ,ואףלענין נרר פשוט הוא לרעתנו שאם נדר בכך וכך
וומכוןניי
ער יום שמיני לירח פלוני שאותו יום שמיני נמנה מן השני כשאר כל
החשבונוה ,ולא נזכר בזה לשון ב"א אלא לשניימי ר"ח ,הא משעברו שני
ימיםאין לחוש בזה כלל ,וכל המנינין אינו אלא משני ,שהרי עיקר המנין
לענין המוערות כך הוא ,ועל מנין המועדות ראוי לסמוך ,ובהדיא אמרואין
אדר בא אלא,נ'ז'בנ'ך''1פ אע"פ שיום ראשון שלו הוא יום אחד,
והדברים ברורים ומחוורים ומנהגם של אבות הורה חוא עץחיים
היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיה שלום.
~שמ בנדרים ס' ע"ב ד"ה הדש זה פשיטא .וכן ברק שם.
ן פרש"' מגילה ל':
יעיי

קנב

הענין השלשהועשרים.

הוא שהם נוהגים 3ל זמן שאירע פורים באחר בשבת שמקרימין את
התעניתליום חמישי שלפניו ,ואנו נוהגים להקדימו לששי לבד אעפ"י שהוא
ערב שבת,וכשראו' אותם התלמידים כך צוחועלינו למה שאנו עושים שלא
כהלכה ומסה שראו בסוף מגלת הענית (פ"א) כל שנשבע להתענות בערב
שבת ובעריו"מ הרי זו שבועת שוא שמקצה ערב שבת כשבת ומקצת עיו"ט
הואיו"ט; ואע"פ שהם מודים שאם יארע אחדמארבעה הממות בערב שבת
בוסןשהיומקרשיןעפ"יהראיה ,או עשרה בסבהבזמן הזהכנון שנהשסימנה
או הש"א בפשוטה אווכשי"ג אוזח" 3במעוברת ,שמתענין בו
ואין ערב שבת מפקיע .אף הם משיבים שעשרה בפכה שהוא מן הצומוה
הקבועים ,וכן הדין שהוא תעניתקבוע מדברי הנביאים ונעשה על דבר של
פרענות ואקרומי פורענותא לא מקדימין (מגילה ה' ).אבל תענית אסתר
ן אקדומי פורענותא ראדרבא
שאינו חובה גמורה כל כך ושאין בו די
תענית של שמחה הוא;ראוילהקדימולחמישיכרי שלאלהתענות בערב שבתג
ונמצא שאתם עושים שלא בהלכה,
רואה
בכם שאתם יוצאים
נמש להם בכמה מקשות אני
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הקביעים
אף
אלא ששאלו במי שמתענה בו אם רשאי להשלימו עד חשיכה כשאר הימים
או אםצריך לאכילת קימעא בשעה התכופה לכניסת שבת נדי שלא ליכנם
כשהוא מעונה לשבת ,ושאלה השלמה זו אףכתעניוההקבועים שאתם מטים
בהם היא מתפשטת ,שהרי אע"פ שהשאלה היתה בתענית של רשות
י שבתא מהו.
נרקאמר' (שם) הניבני בר בי רבריהבי בח;ניהא במעל
לאשלומי ,הרי התשובה מוכהת שאף בהענית הקבוע הוא מסופק בכך
שהרי היו מביאין ראיה שלא להשלימו מר' עקיבא (שט מ"א ).שבתשעה באב
שחל להיות בערב שבת התענה בו ,ולערב ר"ל ברגע ההכוף לכנימת שבת
הביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלחן ולא שהיה תאב לה אלא להראות
בה הלנה לתלמידים ,כלומר שירגישו בו שמאחר שגמעה בלא מלח לא
יוציאודין שלאכילה עשה כן ,אלא להלכה שלאיכנס לשבת כשהוא מתענה
לגמרי ,והעלו בו .לדעת ר'יומי שהוא מהענה ומשלים ,ונפסקה שםבהדיא
הלכה כר' יוסי ,אלמא שאף בהעניה הקבוע כגון תשעה באב לזמן שלהם
שהיו מקדשין ע"פ הראיה והיה אפשרלת"בלחול בע"ש ,והוא הדין לעשרה
בטבת בזמן הזה היה ר' עקיבא מובר שאינו משלים ,ושאף בתענית שאינו
קבוע כגון הני דבני בי רב היה ר'יוסי מובר שמשלים ,דלענין השלמה
קבוע ושאינו קבוע חרא מחהא נינהו ,שאלו היה חלוק עיניהם בענין זה
לא היתה ההשובה לשאלה מיהא לרעת ר'יוסי ,שהרי היה לו להשיב עד

זיע"א

יכן כב"י .ואולי צ"ל גרייתא.

קע
כאן לא [אמר] ר'יוסי דמשלים אלא בתענית של ארבעההצומות הקבועים
כזה של מ"ב ,אבל תענית של רשות כהא רבניבי רב
הולאמ,תענאהלא דודאי
חרא מחתא נינהו ,ובכלהו לר'יוסי שהלכה כמוהו ובכל
ומשלים
ולשון מתענה לנחחלה משמע ,אלמא שאףבהעניתשאינו קבוע כלל מתענה
לכתחלה ומשלים כל זמן שיש בהעניה איזה סרך מצוה אע"פ שאינו חובה
רב ,שפירושו התלמירים שה ה דרכם שה  1מזרז ם.
י
כגון הני דבניבי
י י
עצמם ומקבלים העניה עליהם בע"ש שהוא יום האחרון
שבשבוע,כדי להזור בינם לבין עצמם תלמודם שלמדו
בשבוע זו בפני רבותיהם .ו""פ שאץ העמת חכה %א
"

מצוה גמורה ,הוא %רש בה סרך מצוה לקיים תלמים מדם
מתענה בוהצל
תתח.לה ומשליה שף העמה אמהר ממץ זה הוא שאע"פ שאונו
בו
ומ
הקבועים ,מ"מיש בו סרך תפלה ופרסום הנם מביא
מארבעת
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ועל
ית' על
וכן גו רך
קבלת אבות יסוד אנשי כנסת הגדולה ,שדכתע נאשר
 1Dt'pעל נפשם של "עם דבת הצטות העקהם .ואף למי שמפרש בם ב*
רב בתעניתשהיחידים התלמידים מתענין על הגשמים שלא מתקנת ציבור
אלא מאליהן ,והוא שאחר שעברו שבע תעניות אחרונות ולא נענר
איןגוזרין עור הענית על הצבור אלא שעומדים בנצפים למקום והיחירים
מתענין עד שיצאניסן ,ופירשו בתעניות של יחירימ אש -,שלא היה להב
יוםקבוע ,אלא שבוחריםאיזה יום לעצמם זה בכה וזה בכהי אף זהאינו
חובה ולא מצוה גמורה אלא שיש בו מרך מצוה של תפלה בהכנעת הלבי
ומ"מ הפרושאינונכון שלאהיוהיחידים מתענים על הגשמים אלא בשני
ובחמישייועיקרהפרושבבניבי רב הוא כמושפירשנו ,ונמצא שבלתעניותשיש
בו סרך מצוה או איזה צד של שבח והוראה או תפלה מותר לכתחלה
להתענות בע"ש ולהשלים,
~"ב זושבמגילת תעניה אנו מפרשים אותהבמתענה שלא לשום בונה
מוכה אלא מצד עסקו או איזה סבה של רשוה שלא לשום כונה מובה
בעולם ,ולא עוד אלא שיש מי שכתב שאינה הלכה כלל ,ואף של רשות
י רב שלא לכונת חזרת.
גמור מתענה בו ומשלשם ,ומפרשנך זו עלבניב
תלמודם הוא אלא שבמקרה הם נמשכים אחר שמועותיהם וכןהדין לדעהם
בכל רשות שבעולם ,ומביאין ראיה ממח שאמרובירושלמים(תעניתמ"ב הי"ב)'
ר' אבוןציים כל ערובת ראש .השנה ור' זעירא ציים כל ערובת שבתא,
ובמקום אחר אמרו (שם) בכל מהענין .חוץ משבהות וימים מוגים
וראשי חדשים וחנוכה ופורים ,ומתענין לכתחלה משמע ,ובמקום אחר אמרץ
- - - -

ן ציים כל ערובת ריש שתא ר' אבון
~בירישלמי ש"פניני :ר' יוניו
ציים גל ערוגת שונא .ר' ,עירה צם תלת מאווןוכו',ובירושלמי נדרים פ"ח ה"א ר'יונתן
וגו' ר' אג'ן ציים כל ערובת מוכה וכו',
'בירושלמי נדרים פיה היא רבייעק ג בר אחא וכו'.

קנך
ו' אחא מפקד לסופריו מאן אתאשאיל מנכון אתון אמריןליה נכלמתענין
חוץ משבתותוימים אובים וחול המועדור"ח וחנוכה ופורים ,ואף בשאלהות
נטל רב אחאי נשהוזכרה שמועה :זו שלעירובין (ם' ):לא נאמר שם בני
י רנ ,אלא בלשון,ההוזכרה אלא מאןדיתיבבתעניהא במעלי שבתא
ב
מהו לאשלומי,ולשוןזה מוכח שכל התעניות בכלל ,ומ"מאני מפרש
שת בולם באיזה סרך שלמצוהאו שבח והודאה בזכירת מה שנעשה שנמצא
תענית אסתר בכללם,
ואף בם1פרים (פב"א ה"נ) מצינו שהבכורותמתעניןבערבי פסחים
ר"ל להודאה ושבח לשם מכת בנורוה שהיה גמר הגאלה ,וכן אמרו (שם)
שהצנועין מתענין בו נ"ב אע"פ שאינם בכורות ,כדי ליכנסלפסח בתאבוןן
1איני מביא ראיה מסה שאמרו בפסח שני (פסחים מ"ח ):מר
בריה דרבינאיחיב בלה שתא בתעניתא בר מעצרהא ופוריא ומעלי יומא
דכפורע דההיא אף בשבת היא מבעיא והוא חלק אחד מן התעניות כמו
שביארנו במם' פס ח שנ
י ,ואם ביארנו שאין הלכה כמותו שהרי אף
לר' אליעזר חשבת מיהא אסור שלא אמרה אלא בימים מונים ממעמא
רכלה לה' או כלה לכם .וכן כתבנו שנראו קצת מפרשים מר בריה דרבינא
קבלת תעניות היתה ובכלל ,אלאשהיהמוציא מהם עצרת ופוריםועיו"כ וכל
ששבהבבללאינומפסיקוישראלי מקור ראיות [למה] שכתבנוברורות כשמש
נלא שום פקפוק.
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מתענין ומשלימין בערבי
שבתות ובערביימים מוכים בלא שום פקפוק .וזו שלמגילת תענית (פי"א)
אם הלכה פירושה כשאין שם שום כונה ,או שמא אינה הלכה ,שהרי הדבר
ידוע שלענין שבועת שוא אינה הלכה שהנשבע להתענוה ערב שבת אינה
ורבועת שוא ,אדרבה חלה וחלה ,וצריךלקיימה ועובר בבתולה כמו שבררנו
במקומו.
ח הא שמשט שעליה סמכנו אנו ואבותינו ורבותינו
"קדומים שלא להצריך בו הקדמה לחמישי~ .ף הצ
הגדול הראב"ר בך הוא רעהו אלא וטהומיף בפירושו ,טאע"פ שמתענה
ומשלים דוקא שלא לאכול בעוד שהחמה בעולם ,ואע"פ שהיא בשקיעהה
אחר שדמדומי חמהעדין נוצצים ,אבל מששקעה החמה לגמרי שאינו אלא
תוספות אינו נמנע מלאכול מתורת תענית ,שאין הוספות לתענית במקום
שתוספות שבת לוקתן ,ובתב בלשון זה :6ולזו נהגו בתענית אסתר שחל
-

-

ובפ' בואשית סוף פ"א .ומובא בתנתומא בראשית ס' ג'.ועיין תוס' עירובין מ"א

י"אשאבי.

'1כ 1בירושלמי פסחים פ"יהיא.
י,
*כןבכ"יואולי צ"ל 1 1או ל
*בן בכ"י ואולי צ"ל אשא.

'וכן מביא לשובו הט"מ רמב"ם הלכוה תענית ס"ה ה'ה.

קנה
להיות בערב שבתשאוכלין תיכף ליציאתם מבית הכנמת,ואיןממתינין ש
חשיכה.
והאבריםנעיםונעימים ,ברורים ותמימים ,ומנהנ אבותינו תורה היא
.מורשהלנוולבנינו עד עולם בעזרת שדי ובישועתו ,אמן,

הענין הארבעהועשרים.

הות שאנו נוהגים לנמר אבינו םלבנ 1נשבת של ראש
ה שנה ושל ע שרתימי ת ש1ב ה ,והם אינם נוהגים כן וצוותים
עלינו היאך אחם מתפללים בשבת הפלה של שאלת צרכיו של אדמן ולא
ניתן השבתלתפלה של שאילת צורך ,אלא לתפלה של שבח והודאה וקדוש
יום השבה וזכירתה

נטתי להם והלא אף הימים פובים לא ניתנו לתפלה של שאלת צורך,
היום פוב כשבת .וא"כ בראש השנה
אלא להפלה של
שבחעוצהמווראההיאוךקדתי
עצמהוביום הכפורים
אהם נוהגים לאמרה אלא שהדגר ידוע
תפלות מה שלא הותר
שעשרתימים אלו נתנו לחשובה וברבוי כל
בשארימים מוכים ,וכן הותרו בהם דברים שלא הותרו בשאר ימות השנה
אף גחול ,שהרי אמרו (ברכות ל"ר ).אל ישאל אדםצרכיולא בשלשראשונות
ולא בשלש אחרונוה,ובכאן נהנו ר1ב הגא1נים להוסיףבכלםחוזן מברכת
רצה .והרי יש בהם שאלהצורך עלהחייםועל הפרנסה מפני שאותםהישים
נתיחדו לתשובהולרבוי כלמיני תפלות ,וכן ההענית שנאסרו בכליום מזב,
נהגו הרבה מן הגאונים והחסידים להתעמת בראש השן
,אן' חל בשבי ,בן בשבה של עשרהימי תשיה ולהמות בתפלת
ונסחדבריהנאוניםבענין זה כבר נהנו להתענות
זצעקות ובכלמיני
מו
עו
ני
ולהרבוה בתחנוניםהכב
יים אלובין ביו"מבין בשבה ,ואם בל ישראליבולים
לעשות כך הדבר נאה וצריכים הם לכך ,וכן המנהנ בשתי ישיבות,
ואע"פ שאנו חולקיםבענין התענית,בעניני התפלות מיהא אף אנו מורים
בכך .ואף ל קצ ת הגא1ניס מצינ 1שהתירובלילי אשמורות לקום
בהם להתפלל כבשאר הלילוה ,ואין כאן חשש הטיה שאימת צבור
עליהם ולא חשש במול עוננ שבת ,שימים אלו לא נתנו אלא להכנעת
ושבירת יצר ,אלא שהזהירו של א לע1רר ם נ הק ש ה על הרל ת 1ת
מ ח ש ש איםור ה שמע ה ק1ל ,ואע"פ שאט 0תירין השמעת קול
אלא אצ כמץ שלשי רכל שמחה כמו שבארנו בסוף עירובין
וכמו שכתבנו בזאת המחברי ,מ"מ שימה הנאטים נך היא .מרי כףם
התירו להתפללבלילי שבת שבהן כבשאר הלילות ,והדברידוע שיש בהם
במה רברים של שאלת צורך ,ואע"פ שקצת הנאונים כתבובענין זה שצריך

מיני

ויגטגהזג הלכות רזה טאריך בשם הגאונים של א להתעשת ברט תביא כשםרבי'
האיי ראיה :שהרי פרנסי הדור הראשונים אסרו להם לישראל לנו אכלו משטנים ע"ש,
9ע,1ןלעיל כל הענין העשירי.

קנו

שלא יאמרו באותן ההחנונים דברים של שאלת צורך אלא דברי שבחורצוי
והודאה להשם ,מ"מ רוב הגאוניםמתירין סתם באותן התאנונים של שאר
הלילות בעצמן ,לןהדין ,שאם"תירו במול העונג וסבל הצער בל שכן
שיתירורבוי של תפלות בכלמין .שבהם ,וכן קצת גאונים כתבו בענין
יל
התוספות שנהגו להוסיף בשלש הראשונות וש
שר,האחרונוהן שלא אמרו
חי
,
אבל בצרבי רבים
אל ישאל אדם צרכיו וכו' אלא בערכי
מותרן וסתירין להזכיר כל צרכי רבים בהפלה אף בשבת ,ואע"פ
שהפלות י"ח בלשון רבים אמורותן ואעפ"כ אין אומרי' אותן בשבת,
באלו הדין שכלם נתקנו לתפלה שבכל יום והויא לה דרך [חול]
וכן שנתקם להיות,כל הצריך לאדם שגורבפיוכדי שכל שיצמרך בפרפ
לענין אחד מהן יהא נותן לבועליהומרבהבכונתהיהו
א שאמרו (ברכותנ")4
שאם בא לומרמעין הברכה בגל ברכה וברכה אומר ,הכללפי מה שצריך
לווהרי זה כצרכייחיד
 .וכן כתבו הגאונים שאעפ"י שהשגת נאסר בכל
א
,
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מיני הספר ובכלענון
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שאירעו
החרבן והתאונן
הכנעה ושבירת היצר מפני
באותו זמן חלק משרשי,התשובה ,וכלשעיקרו לחשובה ולהכנעה הותרו שאר
התפלות אגבן ,וכ"שבימים המיוחדים לכך והכל ננרראאר העיקר.
אח"נ נלנלועלינו מה שמצאו בספר העתים לרבנו אלברצלוני
בנסח זה :נהגובקצתמקומות לומראבינומלכנו בשבת שבכלעשי"ת ואנןלא
הזינן הכי ,ועל שאומרו מעות הואבידו,שאף שמנה עשרה שהוקבעובתלמוד
מסה ,כ"ש אבנו מלכת שלא מצאנוה רמוזה בכל התלמוד.
נמתי להם דברי הרב נמשבש אחרי האחדים ,ואט כבר באתו שאץ
דמיוןלימיםאלו עם שאר הימים אף לשבת ויו"מ שבהמן שימים אלו
נתיחדולתשובה וכלמיני התפלות הם הערה לתשובה והכנעת יצר ,ואע"פ
שנתערבוביניהם קצת דברים של שאלה צורך הכל נגרר אחרן אעקר; ומה
שאמר הרב שאינה רמוזה בכל התלמוד ,הלא הוא נמצ 4עלנו פה בממכת
תענית (ד"ה ):והוא שאמרו שם מעשה ברבי אלעזרשירד לפני התבה אמר
ע"ד חנ
יו ת! ולא נענה ירד אחריו ר' עקיבא אמר אבינו מלכנו תמאנו
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ובןהדין
לפניך ונ הרי
מפני שעקרה לתשובה וליחור השי"תושאלות כלליות להעמדת העם הנבחר
אשר בקיומו שישגב שמו של הב"הית' שמווית'זכרו ,ואע"פ שיש בקצתם
דברים של שאלת צרכים ,הואיל ואינם צרכייהיר אלא צרכי רבים ררך
כלל מותר ,וכן שהכל נגרר אחר העקר שהוא התשובה
היצרויחורו
"
ע
נ
כ
ה
ו
של הקב"ה.ית' ושבח והוראה .וכיוצא בזה אמרו בתלמוד המערביי
נלפניט בגמרא ב"ר ברבותי*בגמראלפנינו אמ'אבינומלכנואיןלגומלר אלא אתה,והעירניידידי הרב הת,הדק .נסטר
שגם גדקדוקי סופריםגורס "4מ חטאנו וגו'ואולישגוי הנוסחאותיצריקו אתרבנובעלה;ת.ם.
*ירושלמי שגת פט"ו ה"נ ,ר" 1שאל רגחייה גר בא מהו מיתררעינו פרנסינו .ק"ל

אופס כרנותהן.

קנז
ומשאלו שם מהו לומרזוננו פרנסנו בשבת והשיבו מופס ברכתו נינינו,
בקמר שמאחר שעקר ברכה אינה לשאלת הצורך אלא תפלתבניןירושלים

אע"פ שיש שם דברים של שאלת צורך ,נסח דברים הוא ושיפורו דברבה
'והכל נגרר אחר העקר .וע"ב נראהלי שממכו לומר בהכן נמה פעמים
הרחמןומוסיף בהם כל אהד כפי רצונו,לפי מה~שרואה כל אחר בעצפו
מה שצריךלו ,מה שאיןכן בשמנה עשרה שכלם עקר כונתם ותקנתם
'לשאלה צורך כמו שבארנו ,ומתוך כן לא ראינו מי שמוחה בכך ,אלא כל
אחד מרבה בהם כפי מה שרואה שצריךלו בשבת ויו"מכבחי ,וכןהדין
'והעניז בנסח תפלהזו אבינומלבנו ,ומתוך כך אנונוהנים לאמרה ,והמנהנ
,נאהומתקבלבעינינו,ואיןאנורואים בכך שום סרך[אסור] ורחמנא לבאבעי,

ישמעהאל בק1תחנונינו,ויקבלברחמיםוברצףתפלחנה
כמאמרנעיםזמירות שאמרבקראיענני אלהיצדקיבצר
הרחבתליחנני ושמע תפלתי אמרי האזינה ה'בינה
המני .ברוך נותןליעף כה לאיןאונים עצמה ירבה,

4אשישלש*א"

