עין משפט
נר מצוה
םה א ב ג מיי׳ פרק ו מהל׳ ת״ת
הל׳ י סמנ עשין ינ טור שי״ע
יי״ל שי׳ למייל סעיף טי נינרנ
אלפש קידושין פרק א דף רפא:
ע״ש היטנ שהשמיט הא דרבא
האילנא למלשא עלמא אפי׳
צגלוליט ננד[:
פו ד מיי׳ שס הלי ז טיש״ע שס
סעיף נח:
םו ח מיי׳ שש טיש״ע שס סעיף
י״ז:
םח ו טיר יו״ל סי׳ למל:
סט ז מיי׳ פ״י מהל׳ זנייה ומתנה
הלנה ז ]יסי׳י מהל׳ מעשר
שני הלכה י[ שמג עשי! פנ טיש״ע
ח״מ סי׳ רנה שעיף ט:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

יג:

מסורת הש״ס

כלאמרינן במסכת ברכות נסב :1.אמר רבא וביזיי אביהם .הא לעושים
שופתא .בימל של מרא לעץ הוא גייץ :המגיח כליו .מלבושיו :פת
פחמין .פת האפוי בגמלים :של שיורי העיסה .שנשמיירו מלישה :סניפין מפני כבול אביהם :נשנית משנה .הא לתניא לעיל כשהנשיא
משכת למוד של מ' שנה .שסדור בפיו כל ע׳ שנה :משיג .מתזיר את נכנס וכו׳ :נתקין מילסא כי לדידן .כלומר נעבל ליה כי היט לעבר
הלמול שנשתכח הימנו כבר ע׳ שגה :וסימנך .לגרסא שלא תטעה שאם הוא למן .ואית לגרסי נתקין מילתא כי ליתנן כלומר נמקין מילמא
ללהוי לזכרון לעולם ללורות אפילו ט
לא תלע אס אחל אומר אחל ולא שחים
אינן בעולם .ואימ לאמרי נתקין מילתא
ואחל אומר שמים ולא שלש או שמא אתל
רב פפא אמר אפילו שופתא מרא גייצי
ט לימני לומר לו שילמלנו לבר שאינו
אומר שתים ולא שלש ואחל אומר שלש
יולע ללמול ויתבייש :גלי עוקצים.
ולא ארבע יהא סימן קמיצה כלומר ת״ר חמשה דברים משבחים את א י הלימוד
ילרוש לן מסכת עוקצין :דלית ליה.
כסוף הקמיצה ונשתיירו מאומן אצבעות
האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל
שאין סלור לו :פשע .פירש :גרס
של יל העומלין לבל שתי אצבעות זקופין
חתול והאוכל לב של בהמה והרגיל בזיתים
ותנא .גרס ושנה :אמר .רבן שמעון
כסדרן מכאן להיינו אצבע ואמה מכאן
והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ
בן גמליאל מאי לקמא דלמא סס ושלום
וזרת מכאן להיינו שתי אצבעות מכאן
רגליו זו על גבי זו ויש אומרים אף המניח
כוי :בתר דאוקים .במר שסיים :ושדו
ואצבע אחל מכאן ובכך תהא זכור שאחר
ליה .לפימקא בי מלרשא :שאלות
אומר אחת ולא שתים ואחל אומר שתים
כליו תחת מראשותיו חמשה דברים ״משיבים
להוה מיפריק ממרץ ומה שלא היה
ולא שלש .גולל לא קא חשיב הכא עס
את הלימוד פת פחמיז וכל שכן פחמין עצמן
מתרץ כתבו אינהו הפירוקין ושלו בי
שאר אצבעומ משוס ללא קאי בסלר
והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל
מלרשא] :חורה מבחון כוי .או הס
אצבעוח :האוכל פמ ופחמין עצמן
בשמן זית והרגיל ביין ובשמים והשותה מים
יכנסו לבהמ״ל או אנו נצא אליהס ונשב
כחלא חשיב להו :קשים ללמוד .שהעושה
עמהםן :נהי דאהני ל ן קמרא דאבוך.
של שיורי עיםה ויש אומרים אף הטובל
אומן יהא קשה לשמוע :העובר החח
כלומר לאהני לך חשיבומא לאביך להוימ
אפסר גמל כ״ש סחח גמל עצמו .כחלא
אצבעו במלח ואוכל הרגיל בשמן זית מםייע
אב ב״ל אבל למהוי נשיא מי אהני לך
חשיב להו :העובר תחת ריח של נבילה.
ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן כשם שהזית
לקא בעית למהר נשיא :קמרא .אבנט
כלומר ההולך ומטח ריח נבילה לכל
משכה לימוד של שבעים שנה כך שמן
מוזהב כלאמרי׳ במסכת שבת בפ׳ במת
ההולך ומטח הד עובר תחח אומו ריח
זית משיב לימוד של שבעים שנה :והרגיל
אשה <לף נ ט  : ( :מתני ליה רבי לרבי
שהריח הולך ועולה :זוהמא ליסערון.
שמעון בריה אחרים אומרים אילו)לא(
אותו כף שבוחשין אמ הקלרה קרי להו
ביין ובשמים :מםייע ליה לרבא ג>דאמר רבא
היה תמורה לא היה קרב .למנן במס׳
הט על שם שמעביטן הזוהמא לצללין.
חמרא וריחני פקחין :והטובל אצבעו במלח:
בכורות בפ׳ בתרא )לף ס (.קרא לתשיעי
]על שני צליו מרמס על מרין סטרוהי[:
אחת
אומר
יהודה
ר׳
כתנאי
ובאחת
ר״ל
אמר
עשירי ולעשירי תשיעי ולאחל עשר עשירי
כל העם עומדין .כל השורות כולן אפילו
ולא שתים רבי יוסי אומר שתים ולא שלש
שלשמן מקולשין התשיעי נאכל במומו
הן מאה :ועושי! לו שמי שורוח בלבל:
והעשירי מעשר והאחל עשר קרב שלמיס
עושין אותן .לבני חכמים שממונים
וסימניך קמיצה עשרה דברים קשים ללימוד
ועושהו ממורה לברי ר״מ אמר לו רבי
אביהס פרנס על הצבור :סניפין .שמושיבין
העובר תחת האפםר ]הגמל[ וכל שכן תחת
יהולה וט יש תמורה עושה ממורה והא
אומן בצל הזקנים מפני כבול אביהם
גמל ]עצמו[ והעובר בין שני גמלים והעובר
קיימא לן לאין תמורה עושה ממורה
להויין סניפין לזקנים כסניף זה שמצניסין
בין שתי נשים והאשה העוברת בין שני
כלתנן במסכת תמורה בפ׳ קמא <דף ה(:
לקורה גלולה סני״ף בלע״ז :אלא לקטנים.
אנשים ותעובר מתחת ריח רע של נבילה
אך בכור שור קלש הן יזי וכו׳ הן קריבין
לאנוס הוא אבל יצא לגלוליס אינו נכנס
ואין תמורתן קריבין ומעשר יליף
ויושב במקומו לפושע הוא משום להוה
והעובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים
עברה עברת מבכור כתיב הכא י> כל
ליה למיבלק נפשיה :כדי שלא יחרתק.
מ׳ יום והאוכל פת שלא בשל כל צרכו
אשר יעבור תחת השבט וכתיב המם
רהיוצא לפנות ביום צריך שיתרחק מן
והאוכל בשר מזוהמא ליםטרון והשותה
בבכור והעברח כל פטר רחם וגו׳:
הלרך כלי שלא יהו אחרים רואים אותו
הקברות
בבית
העוברת
מאמת המים
אמר
נ(

ס (

ס (

ע(

צ(

א( בבל הס׳׳י הגי׳ נגמ׳ ונלש״י מלמול
בכל העמוד ונצ״ל ,נ( נ״א יפיס
לתלמוד האוכל פת חטין ואצ׳׳ל
חטין עצמן (< ,יומא עו) :סגהמ׳ין
ע ,[.י ( ]מוספי שנהלרין פ״ו ה״ה[,
ס( ]עיין מוס׳ ינמוח קה :ל״ה מי
שצריך[ ,י( ס׳׳א אחורי (1 ,נלממ סנ״
ח( ס״א צא גרסי ועיי נ״ש ,נו( 1עי׳
מיס׳ נייק צל :ל״ה בימין ,י( מגילה יח.
מכומ י ,.כ( ]צ״ל תהלתו[ ,ל( ן עי׳ חיס׳
סוטה יג .ל״ה אחריס[ ,מ( סנהלרין ל.
ןגיטין ננ ,[.נ( צ״ל ביח יל ,ס( ]לבול
זה שייך לעיל אמר ליבול פת פממין[,
מ(!שמית ל[ ,ס( נס״א סאן היא סיה״ל
הקולש ,צ( ]עי׳ רש״א[ ,ק( ן במלנל יח,1
ר( ]ייקרא כז[ ,ש( ןשמית יג[,

תורה אור השלם

 . 1מי ימלל גבורות ין ישמיע כל
תהלים קו ב
תהלתו:

'01 g

מוסף רש״י

פקח״ .פקתוני ,עשאוני פקמ :יומא

עו• )0ר,דרץ  uו .ילפד אדם עצמו.
לפנות ,להשכים .קולס היוס,
ולהעריב .משחשכה !נרכות סנ
עי-ש .:אילו היה תמורה .אותו
אתל עשל ,לא היה קרכ .לתמולמ
מעשר אינה קרנה ,כלגמרינן נמסכת
תמורה »ה (:מעשר הענרה הענרה
מננור ,ומנור לרשינן הס קרינין
יאין תמורתו קרינה ,אלא ולאי
מלקרנ שלמיס הקלש ראשי! משנינן
ליה ולכך עושה ממולה נלין שלמיס
אחריש :בכורות ס .>.רב יוסף שיני
רבה עוקר הדים .סיני היו קירין
לרב יוסף שהיה נקי ננר״תית הרנה,
עוקר הריס לרנה נר נחמני שהיה
מחולל יותר בפלפול !בוכות סד.!.
למר־ חטיא .למי שקנן מבואה
למנור ,כלומר למי שקנן שמיעות
:שס .:אוטנא לב־תיה לא חליף.
לא גהנ כל אותן הימיס שוס צד שררה
ינשהיה צליך להקיו לס היה הולך
לניח הרופא ולא היה שולח לנא אליו
;ש!! .:הדק עלך טםכת הור־ות

ש ,

והמסתכל בפני המת ויש אומרים אף הקורא
כתב שעל גבי הקבר ת״ר ״ כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים עד שאומר להם שבו כשאב
ב״ד נכנם עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו כשחכם נכנם אחד עומד
ואחד יושב עד שישב במקומו יבני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם מפםיעין על ראשי
העם יצא > לצורך יכנס וישב במקומו בני ת״ח שממונים אביהם פרנם על הצבור בזמן שיש להם
דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם בזמן שאין להם דעת לשמוע נכנסים
ויושבים י* לפני אביהם ופניהם כלפי העם רבי אלעזר בר ר׳ ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים
אותם םניפין ]אמר מר[ יצא לצורך נכנם ויושב במקומו אמר רב פפא לא אמרו אלא לקטנים אבל
לגדולים לא הוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא >דאמר רב יהודה אמר רב לעולם ילמד אדם עצמו
להשכים ולהעריב כדי שלא יתרחק >)אמר רבא( האידנא דחלשא עלמא יאפילו לגדולים נמי רבי אלעזר
ב״ר ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים אותם סניפים אמר רבא בחיי אביהם בפני אביהם א״ר
יוחנן ״בימי רשב״ג נישנית משנה זו רבן שמעון בן גמליאל נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב״ד כי הוה
רשב״ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה כי הוו עיילי רבי מאיר ורבי נתן הוו קיימי כולי עלמא
מקמייהו אמר רשב״ג לא בעו למיתר היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניתא ההוא יומא לא הוו
רבי מאיר ורבי נתן התם למחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כדרגילא מילתא אמרי מאי האי אמרו
להו הכי תקין רשב״ג אמר ליה ר״מ לרבי נתן אנא חכם ואת אב״ד נתקין מילתא כי לדידן מאי נעביד
ליה נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה וכיון דלא גמר נימא ליה מ י ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו
למי נאה למלל גבורות ה׳ מי שיכול להשמיע כל ״תהלותיו נעבריה והוי אנא אב״ר ואת נשיא
שמעינהו רבי יעקב בן קרשי אמר דלמא חם ושלום אתיא מלתא לידי כיםופא אזל יתיב אחורי עיליתיה
דרשב״ג פשט גרס ותנא גרם ותנא אמר מאי דקמא דלמא חם ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה
וגרםה למחר אמרו ליה ניתי מר וניתני בעוקצין פתח ואמר בתר דאוקים אמר לתו אי לא גמירנא כםיפיתנן
פקיד ואפקינהו מבי מדרשא הוו כתבי קושייתא ]בפתקא[ ושדו התם דהוה מיפריק מיפריק דלא הוו
מיפריק כתבי פירוקי ושדו אמר להו רבי יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפנים אמר להן רבן ]שמעון בן[
גמליאל ניעיילינהו מיהו ניקנםינהו דלא נימת שמעתא משמייהו אםיקו לרבי מאיר > אחרים ולר׳ נתן
יש אומרים אחוו להו בחלמייהו דלו פייםוהו ]לרבן שמעון ב״ג[ רבי נתן אזל רבי מאיר לא אזל אמר
״י דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כי אזל רבי נתן אמר ליה רשב״ג נהי דאהני לך קמרא דאבוך
למהוי אב ב״ד שויניך נמי נשיא מתני ליה רבי לרבן שמעון בדיה אחרים אומרים אילו היה תמורה
נ

א
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ה

ה

ז

ח

1

י(

ל

לא

תוספות הרא״ש

וסםנך קמיצה .וסימנך שלא תטעה
לומר שמא חד אמר אחת
ולא שתים וחד אמר שתים ולא
שלש .או שמא אחד אומר שתים
ולא שלש ואחד אומר שלש ולא
ארבע .יהיה סימנך קמיצה .כלומר
כפוף הקמיצה וישאר ב׳ אצכעוח
זקופין ואצבע מצד זה .ובזה
תזכור שא׳ אומר אחת ולא שתים.
והא דלא קאמר וסימנך אמה שאם
תכפוף אצבע אח׳ הארוך ששמו
אמה ׳שארו כמו כן אצבע מכאן
וזרת מכאן וקמיצה מכאן משום
דדרך לכפוף הקמיצה כדי לקמץ
נקט קמיצה .אי נמי דלא הוי סימן
מסוים כ״כ דאיכא למימר אגודל
מן המנץ ויהיו שתים מכאן ושתים
מכאן אבל כשתכפוף הקמיצה
וישאר רק הזרת מצד א׳ ממילא
ידענא דאין הגודל בכלל דא״א
לומר אחד ולא שלש :נרס ותנא.
במשנת עוקצין:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

מסורת הש״ם
] (6בנורות ס ,[.ג( נרכומ סד,.
ג( )נ״צ( ]ננא[ גמרא קמה,:
ד( בלפי״י רבא ,ה( ]גנרטח ט׳
רש־׳י שהיה רנ ייסף הולך לבית
הרופא[ ,ו( נ״ ש מ״ז:

תורה אור השלם
 .1גם אהבתם גם שנאתם גם
קנאתם בבר אבךה ןחלק אק
להם עור לעולם בכל אשר
נעשה תחת השמש:
קהלת ט ו
 .2האויב תטו חרבות לנצח
וערים נתשת אבד וכרם המה:
תהלים ט ז

אמר ליה האויב חמו חרגוס לנצח .למשמע אע״פ שכבר ממו חרטה
לנצח ואין יפה להזטרם :אפי׳ ר ג י דעניו הוה .הכא לא נהוג ענותנומא
יתירא לאמר משום רבי מאיר ולא רצה לומר בהליא אמר ר״מ :סיגי
מדין« .מי ששנה משנה ובריימא סלורין לו בנתינמן מהר סיני :וחד
אמר עוקר הרים .לחריף ומפולפל בתורה
אע״פ שאין משנה וברייתא סלורין לו כל
לא היה קרב אמר לו
כך :ר ב יוםן« .קרו ליה סיני לפי שהיו
משניות וברייתות סלורות לו כנתינתן
אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים אמר
מהר סיני אבל לא היה מפולפל כרבה:
ליה בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד

•ד.

להביא שום אומן במוך בימו אלא כשהוא רוצה להקיז רם י היה האומן
על לביתיה לרבה ושם היה מקיז .ואימ לגרסי שלא רצה לנהוג שררות
נעצמו כל אותן שנים שמלך רבה כלומר שלא היה לו פנאי להקיז
עצמו אלא היה עוסק כל שעה במורה לפני רבה :חזייה לאביי דגבה
רישיה .כלומר ראה לו הרמת ראש:
נחמני פחח .ואמור לרשא למשמיא
מי הם הללו שמימיהם
פסקו ליה רבומא .אביי קרו ליה נממני

הכל צריכין למרי חעיא .כלומר רב

יוסף הוא מרי חמיא שמשנה וברייתא
סלורין לו מפי השמועה כנתינתן מהר
סיני למשנה וברייתא אבוהון להלכמא:
אומגא לגיסיה לא קרא .שלא רצה

לנהוג שררה בעצמו כל אומן השנים שמלך
רבה אפילו בהאי שררומא שלא רצה

בית אביך אמר ליה

1

גם אהבתם גם שנאתם

גם קנאתם כבר אבדה אמר ליה

2

האויב תמו

חרבות לנצח אמר ליה הני מלי היכא דאהנו
מעשייהו

רבנן

לא

אהנו

מעשייתו

הדר

ה

יי)ואיכא לאמרי לבלשון גנאי קד ליה
נחמני כלומר עדיין אמה מצמידו של
רב נחמן( :חריןז ומקשה .מתוך פלפול
ימירא דהוה ליה הוה מקשה ומחרץ
אבל רבה בר מתנה לא הוה חריף כל
כך אלא מתוך שהוא שוהה ומעיין יפה
יפה מסיק אליבא דהלכמא:

אתני ליה אמרו משום רבי מאיר אילו היה
תמורה לא היה קרב אמר רבא אפילו רבי

הדרן עלך כהן משיח וםליקא לה
מסכת הוריות

דענוותנא הוא תנא *יאמרו משום ר״מ אמר
ר״מ לא אמר אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר
הרים עדיף >רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם שלחו להו סיני עדיף ׳ידאמר
ג

מר הכל צריכין

למרי חטיא

מלך רב יוסף וכל שני

ואפילו הכי לא

קביל

רב

יוסף עליה מלך רבה

עשרין

ותרתי

שנין

והדר

דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליף אביי ורבא ורבי זירא ורבה

בר מתנה הוו יתבי והוו צריכי רישא אמרי כל דאמר מלתא ולא מפרך להוי רישא דכולהו איפריך דאביי
לא איפי 7חזייה יי רבה לאביי רגבה רישא א״ל נחמני פתח ואימא איבעיא להו רבי זירא ורבה בר רב מתנה
הי מנייהו עדיף רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק מאי תיקו:

הדרן עלך־ כהן משיח וסליקא לה מסכת הוריות

תוספות הרא״ש
א»ילו אומנא לביחיה לא
קרא .הרבה מהמון
עם הולכין לבית האומן
להקיו דם .והנכבדים קוראים
לאומן ובא לביתם וכ׳׳כ
השפ״ל עצמו שלא רצה
לקרוא את האומן לביתו .ורב
האי גאון פי׳ כד שלחו מתם
סיני עדיף והשפיל רב יוסף
עצמו ולא רצה לנהוג שררה
בפני רבה היה חולק לו רבה
כבוד ואפי׳ מקיז דם לא קרא
אותו לביתו לפי שהיו עושין
כל צרכו בביתו של רבה.
והרמ״ה ז״ל פי׳ כך הואיל
שהשפיל רב יוסף את עצמו
ולא רצה לנהוג שררה בפני
רבה הגינה זכות ענותנותו
עליו ועל אנשי ביתו שלא
חלה אחד מהם כל השנים
שמלך רבה ואפי׳ אומן
להקיז דם לא קרא לביתו.
והדין פירוש מסתבר לן:
אביי ורבא ורב וירא ורבה בר
מתנה הוו יתבו בהדדי והוו
צריכי רישא .כלומר היו
צריכין למנות ראש עליהם
לאותה שעה כדי שישנה
להם ויסדר להם משניות
וברייתות והם יקשו לו והוא
מתרץ ולפי שהיו כלם
חכמים ונבונים ראוים להיות
ראשים ולא אחד מהם כפוף
לחבירו ולא היה אפשר
לאחד מהם למנוח אח השני
כדי שלא יתקנאו בו שלישי
או רביעי .לפיכך אמרו כל
מאן דאמר מלתא ולא מפרכי
להוי רישא .אמר כל חד

מנייהו מלתא )דכל הוה( ]דכולהו[ אםריך ואילו דאביי לא אפרך חזייה רבא לאב״ דגבה רישא .כלומר ראה לו הרמת ראש והצהלת פנים מחמת דלא איפרך ליה מלתא אמר ליה נחמני פתח ואימא דרוש לקמן דמן שמיא פסקי
לך רבותא .ופי׳ רב האי גאון ז״ל אי דאביי נחמני שמו ומפרשי׳ בכמה דוכתי בנמרא ונקטי <נן ד( רבנן דבר אחוהי דרבה בר נחמני הוה ותלמידו וכיון דהוה שמו נחמני כשם אבוהי דרכה לא הוה קרא לו בכל שנותיו נחמני
בשם אבוהי אלא דהוה קרא ליה אביי בלשון ארמי כאדם שקורא אבי וסליק ליה אביי .וכיון שהיה מן האבות והגדולה קריוה רבנן הכי עכ״ד דיל :איכעיא להו רבי וירא ורבה בר מתנה הי מנייהו עדיף .נפיק מינה להיכי דמתרמי
כזו ומצטרך עלמא לחד מנייהו ובעיא הי מנייהו עדיף .והשתא מפרש )מזה( ]מדה[ דלכל חד מנייתו .ר׳ זירא חריף ומקשה מתוך פילפולא היה יודע להקשות ולת) pמי לא( ]מיד[ הוה ידע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
רבה בר מתנה מחץ ומסיק כלומר לא היה מפולפל וחריף כ״כ להקשות ולת pמיד אלא שוהה ומעיין יפה עד דמסלקא ליה שמעתי׳ אליבא דהלכתא מאי הי מנייהו עדיף וסלקא בתיקו:
הדח עלך כהן םשיח וםלייןא לה מסכת הוריות
א( עי׳ בערוך ערך אניי.

אחד השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך
הדרן ע ל ך מסכת עדיות והךךך עלן .ך;נתן ע ל ך מסכת עדיות ו ד ע ת ך עלן .ל א נתנשי מינך מסכת עדיות ךלא תתנשי מינן ל א בעלמא הדין
ו ל א ב ע ל מ א ךאתי:
יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:
יהי ךצון מלפניך ין אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תוךתף אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא .חנינא בר פפא רמי בר פפא
נךזמן בר פפא אחאי בר פפא א ב א בירי ב ר פפא ךפךם ב ר פפא ך ב י ש ב ר פפא םורחב בר פפא א ך א בר פפא ד ר ו בר פפא:
הערב נא יי אלהינו א ת דברי תורתך בפינו ויפיפיות ע מ ך בית ישראל .ןנךזיה בלנו אנחנו וצאצאינו

ו צ א צ א י ע מ ך בית ישראל

בלנו

יוךעי ש מ ך ולומדי תורתך :מאויבי תחכמני מצותיך בי לעולם היא לי :יהי לבי תמים כךוקיך למען ל א אבוש :לעולם ל א אשכח פקודיך
בי בם חייתני :ברוך אתה יי למדני חקיך :אמן אכלן אמן סלה ועד:
מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ש ש מ ת חלקנו מיושבי בית ה מ ד ר ש ו ל א ש מ ת חלקנו מיושבי קרנות .שאנו משכימים והם
משכימים .אנו משכימים

לדברי

תוךה והם משכימים לדברים בטלים .אנו עמלים והם עמלים .אנו עמלים ומקבלים ש כ ר ךהם עמלים

ואינן מקבלים שכר .אנו רצים והם ךצים .אנו רצים לחיי העולם ה ב א והם רצים ל ב א ר שחת .שנאמר ואתה אלהים תורידם ל ב א ר שחת
אנשי דמים ומךמה ל א יחצו ימיהם ואני אבטח בך:
יהי רצון מלפניך ין אלהי כשם שעזרתני לםים מסכת עדיות כן תעזךני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסימם ל ל מ ד ו ל ל מ ד ל ש מ ו ר
ןלעשות ולקים א ת כ ל דברי ת ל מ ו ד תורתך באהבה .וזכות כ ל התנאים ו^מוךאים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי ש ל א תמוש התוךה
מפי ומפי זרעי וזרע זךעי ע ד עולם .ךתתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך ת ש מ ר עליך והקיצות היא תשיחך .כי בי יךבו ןמיך
ןיוםיפו ל ך שנות חיים :אוךך ןמים בימינה ב ש מ א ל ה עישר ךכבוד :ין עוז לעמו יתן ין יבךך את עמו בשלום:
יתגדל ויתקדש ש מ ה תנא .בעלמא ךהוא עתיד לאתחךתא ,ולאזקןא מתןא ,ולאםקא לדדי עלבלא ,ולמבנא קךתא דירושלם ,ו ל ש כ ל ל
היכליה בגוה ,ולמעקר פולחנא נובנךאה מארעא ,ו ל ^ ת ב א פולחנא דשמןא לאתריה ,וןמליך קודשא בדיך ה ו א במלבותיה ויקךיה] ,וןצמח
פרקנה ויקרב משיחה[ .בחייכון וביומיבון ובחיי ר כ ל בית י ש ר א ל בעגלא ובזמן קריב ,ואמרו אמן .יהא ש מ ה ר ב א מברך לעלם ולעלמי
עלמןא .יתברך ןישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ןיתעלה ויתהלל ש מ ה דקךשא בדיך הוא .ל ע ל א מן כ ל בךכתא ושיךתא

תשבחתא ונחנלתא דאמיךן בעלמא ,ואמרו אמן :ע ל י ש ר א ל ו ע ל רבנן ,ן ע ל תלמידיהון ו ע ל בל תלמידי תלמידיהון ,ו ע ל בל מאן דעםקין
באוריתא ,די ב א ת ך א ) ק ד י ש א ( הךין ודי ב כ ל א ת ר ואתר ,יהא להון ולבון ש ל מ א ת נ א חנא וחסךא וךךומי וחיי אריכי וכלזוני רויחי ופרקנא
מן קדם אבוהון די בשמןא ן א ך ע א ןאמרו אמן :יהא שלביא ך ב א מן שמןא ןחיים טובים עלינו ן ע ל כ ל ישךאל ,ואכירו אמן :עושה שלום
בקירומיו ה י א ?רחמיו ןעשה שלום עלינו ן ע ל כ ל י ש ך א ל ןאמרו אמן:
*(]פי׳ הגון על זה ממצא בס׳ החיים שחיבר אחי הגאון מהר״ל מפראג בס׳ זטות ח״א ס״ג[
**(]בסיומא וסוף תשובת הרמ״א ז״ל וכן בסוף יש״ש בב״ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללו[:

