שעדי

ולקדש ולמזור להמוציא לא שרו לברך ברכה המזון אלא
אס כן גמרו סעודתייהו אבל הכא דלא גמרו סעורתייהו
ותכא קמיי אינים ותבשילי היכי שרי להפסיק ולברך
ולמזור ולברך אי משוס ג׳ סעודות אפשר לקיותינהו
במנמה וכ״ש דעיקר המצוה במנמה הילכך לא אפשר
תרתי דיממא למהוי אלא מדא בשמריה ומדא במנהה
והכי תסתברא לן וזהו יסוד הצוה ומיהו נהו\ עלמא
לתעבדינהו אמד׳ תכא שלא כהלכה ומתאי דגרסינן גבי
י״ד שמל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבה
ומשיירין מזון שחי סעודות כדי לאכול עד ד׳ שעות דמשתע
תינה דסעודה שלישית במנמ׳ היא ע״כ הרב ברג׳
לוני ז״ל:
לרנ״כי •־.היי ו״ל

סימן קמט וששאלהס הא דאמור רבנן לא יאמז
אדם חפלין בראשו וס״ת בזרועו זה ס״ת שאמרו כגון
שכתוב בו מן אנכי ה' אלהיך עד וכל אשר לרעך שהן
תרי״ג אותיות כנגד תרי״ג מצות שבהורה:
ויגיד ל 1ו״ל

םימן קג וששאלתם בעל קרי בין באונס בין
שלא באונס ט׳ קבין ונותנים טעם הראשוני' על שלא
באונס מפני שלא יהיו בני ישראל משמשין מטותיהן
כתרנגולין בעל קרי מותר להנימ הפלין דמקשי׳ בסוכה
ציתא קסבר ר׳ יוסי בעל קרי אסור להניח תפלין ו ת י ק
אביי הכא בילדים ונשותיהם עמהס שמא יבואו לידי
הרגל עבירה דדבר ברור הוא שאסור לשמש תטהו היינו
שתפלין שבראשו כדגרסי׳ בית שיש בו הפלין אסור לשמש
בו את המטה עד שינימס כלי בתוך כלי וכ״ש כשהן
בראשו:
יעוד ל 1ו״ל

סימן קנא וששאלתם הא דאמר רב יהודה אל
ישאל אדם צרכיו לא בשלש כוי והוקשה לכם זכרנו למיים
ששואלין בשלש ראשונות ובספר מיים בשלש אמרונות כך
מנהג בשתי ישיבות ששואלין במגן זכרנו למייס ובהודאה
וכהוב למייס ובשים שלום בספר מייס מר״ה עד י״ה
ולא קשיא אדרב יהודה שכשאמר ר׳ יהודה בצרכי ימיר
קאמר כגון ימיר שיש לו לבקש דבר הצרי׳ לו וכמו שאמרו
מכמיס נמום המרי אמר שואל אדם צרכיו בשומע תפלה
היה לו מולה בתוך ביתו אומרה בברכת מולים היה
צריך לפרנסה אומרה בברכת השנים ושאמר רב יהודה
אל ישאל אדם צרכיו כגון זה קאמר י
וראיה לדבר שלא אמר אין שואלין אלא אל ישאל
אדם כגון ימיר אבל צבור כגון זכרנו למייס שכל ישראל
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צריכים להם שואלים ולא קשיא אדרב יהודה וכ״ש בין
ר״ה לי״ה שכל העולם נדון בו וצריכים הכל לשאול כל
צרכיהס ושעה צריכה ולכך היא דציכי רבים היא
ולא קשיא:
ס י מ ן קנב וששאלהם זתרא במנא פי׳ שם סוגי׳
דזמרא שאינו בלשון הקדש בין דהנא בין דפוחא מנא לן
דאסור וכן חון המנגן בלשון ישמעאל דכתיב אל השחה
ישראל וגו׳ ואסיקנא אפי׳ במשהה אסור:
ם י מ ן קנג וששאלהם ענין ההפלין כבר אמרו
חכמים אמר עולא כל הקורא ק״ש בלא הפילין כאלו
מעיד עדוח שקר בעצמו ואמר רב חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן הרוצה לקבל עליו מלכוח שמים שלימה יפנה
וימול ידיו ויניח חפלין ויקרא ק״ש ויתפלל חו היא
מלכות שמיס שלימה מכלל דהקור׳ בלא תפלי] למלכותו
מסרה ועור שנו חכמים כל שאינו מניח תפלין בכל יום
עובר בשמונה עשה •
ועוד ־ שנו איוהו ע ם הארץ ר׳ יהושע אומר כל
שאינו מניח הפלין מפני שהוקשה כל התורה כלה לחפלין
דכהיב למען ההיה תורת ה׳ בפיך וכל שמניח תפלין
כאלו כל התורה כלה בפיו מפני שקיב' עליו מלכות
שמים שלימה־
ועיד אמר תר ביאת ה א ק דכחב רחמנא למה
לי דכהיב והיה כי יביאך ה' אל הארץ הכנעני וגו׳ וכתיב
בפרשה והיה לאוה על ירכה ולעועפות בין עיניך אמר
הקב״ה עשה הצוה שבשבילה הכנס לארץ ובשבילה תזכה
לחיי הע״ה־
ואש בא אדם לומר חפלין צריכין גוף נקי כאלישע
בעל כנפים כך פרשו מזיל במה דברים אמורים בשעת
השמד שגוזרים כל התנית תפלין ינקרו את מומו אמרו
מכמיס כל היודע עצמו שהוא צדיק גמור כאלישע בעל
כנפיס שעשו לו נס בשעת השמד ומס׳ עצמו למיתה ינימ
הפלין ואס לאו אל יביא עצימו לידי סכנה שאם אתה
אומר כן ס״ה גדול ומקודש שיש בו כתה פרשיות והוא
שלס ואתה כותב בו וקורא בו בכל זמן וק״ו תפילין
מכאן אתה למד שלא שאנו מכמים תפלין צריכין גוף
נקי אלא בשעת השמד ולא בזמן אמרי
ועור שנו מכתים תינוק היודע לשמור תפליו אביו
לוקמ לו תפלין כדי למנכו במצות וכ״ש בן י״ג שנה ׳
שהוא מייב במצות תפלין וכל הפושע במצות תפלי!
מין אותו בגהיצם י״ב מרש ומאן נינהו פושעי ישראל
בגופן אמר ר״ש ן׳ לקיש מרקפתא דלא תנת תפלין •
ועור שנו מכתים ליום הדין עם עונות ב כ ף -

