
- לראבץ הירחי - יז
) תכין לך הדרך (דברים י״כו ג׳) גבי ב ל ק יורה חטאים בדרך, דריש ר ז  ן
 ערי מקלט [מקלט] היה כתיב על פרשת דרכים. וכן אם לחטאים יורה ק״ו
 לצדיקים. ועוד כי-< יורה חטאים בדרך שאם עלה בלב רשע לעשות מלוה ונאנס ולא
 עשאה מעלה עה״כ כאלו עשאה. ואם עלה בלבו לעשות חטא ונאנס ולא עשאו
 אינו נתפש בכך עד שיעשהו שנא׳ און אם ראיתי וכו׳ וכ״ש הצדיקים שיורה בענין
 זה ודקדק זה מדכתי׳ און אם ראיתי וכו׳ הא אם ראה בלבו אמת וצדק ישמע
 ה׳. וכן הרוצח אעפ״י שעשה מעשה טון שעשה בשוגג מעלה עה״כ כאלו לא
 עשה ועשה לו המקום הכנה שלא לעשות לו רעה בדרך ולהמלט בערי המקלט כך

 יראה פי׳ השמועה:
 אך קשה לי למה לא הביא הפסוק שהביא במס׳ אבית פ״י יי) כל המחשב
 לעשות מציה ונאנס ולא עשאה מע״ה כאלו עשאה שגא׳ ליראי ה׳ ולחושבי

)מדכתיב כל נדיב לב שתלה הנדיבות בלב לבד: ה  שמו. או כ
 2!!תגיך}י{ הקורא א) פםוק משיר השירים .ועשאו כמין זמר וכן הקורא פסוק
ה שלא בזמני מביא רעה לעולם מפני שהתורה חונרת שק ר ו ה " י מן ה  י

ה ואומרת רבש״ע עשאוגי בניך ככנור שמנגנים בי נוים לע״ז ״ ב ק  ועומדת לפני ה
ה בתי א״כ מה יעשו בני בשעה שהם שמחים. אומרת לפניו ״ ב ק  אומר לה ה
 רבש״ע אם תלמידי חכמים הם יעסקו בתורה ובמשנה ובתלמוד בהלכות ובאגרות ואם
ח בפסח והלכות עצרת בעצרת והלכות חנ בחג ארש״בא ש ה הם יעסקו בהלכות פ ״  ע
ם ל ו ע  משים ר׳ יהודה בן חנינא בל הקורא פסוק בזמנו או דבר בזמנו מביא טיבה ל

 שנא׳ ודבר בעתו מה טוב (משלי ט״ו ב״ג) :
ל ההרהור:  ||JV׳] היכי רמי כמין זמר. דזמיר ליה ורעתיה ע

) ונקרב את קרבן ה׳ ןיגו׳] (במדבר ל״א נ׳)  תדע מ״ש בפ׳ במה אשה יוצאה ב
 ואמר להם מרע״ה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשון אמרו לו אם

 מידי
 הגהו״ב

. י ט  אידיהן. דיי׳ז עיא ישם הטסהא הרחק מעליה דרכך זו מינית עיש וכן יש לתקן כאן. כב) לריש ו
 כינתו דרנא כגמרא דיל; דריש כדדרשי׳ כמכות י׳ ע״ב הכין לך הדרך עשה לך הכנה לדרך שחקלט
 היה כתוב על פריד כדי שיכיי הי־וצה ויפנה לשם וכן דריש כר״ח כיח שם דפתת לה שתהא להאי
 פי־שתא מהכא סיב וישר כי׳ אס לחטאים יורה ק״י לצדיקים. וזהו שאמר מ״ל סוב יישר כו׳ בא
 וראה כי ר־ל אם לרוצחים השיגגיס הכין דרך לגאיל אותס בשביל שלא היתה מחשבתם רעה להרוג
 קיו לצדיקים החושבים לעשית מציה ומאונס לא עשאוה שהב׳׳ה מכין להם דרך גאילה והצלה מכל רע
 לפי מחשבתם הטובה ומע״ה כאלו עשאיה. בי) יעיד כוי. לפי׳ שני זה רבא לא דריש קרא כדדרשי'
. אלא מפרש יורה חטאים וכו׳ מלשין מירה הוראה. שפוסק דינס לפי דרכם יהלך מחשבחם הטובה. ח ט מ  ב
) במס׳ אבית פ״י. באבית לפנינו ליתא מזה כלל. ואולי כיון לאדר״נ פיח הל׳ ה־ ואלו הן ולחושבי י  כ
ן יהישע. או אפשר שהרב  שמי אלי שמהשבין בלבם ואומרים נלך ונתיר את האסירים כי׳ עיש במי
 שם באדר״ן ש״מ הל׳ ב׳ גרים זכות יש לה וכו׳ וממועצותיהם ישבעו. כל המחשב לעשית מציה ונאנס
׳ כוי. ו מדכתי א ( ה כ . ש ״ , כמי שהיא הניסחא בקידושין ד״מ ע״א וביריש׳ פ״ק דפאה ה״א ע  כי

: ב  הרי הסמיך כ; מדעתי עפ׳׳י מ״ש כשבועות דכ״ו גמר בלבי מנין ת״ל כל נדיב ל

׳ בכ״ר ובמטרת המאור סי׳ רמ״ה איזה שינויים. ב) כפ׳ כמה אשה יוצאה. דס״ד ,  א) הקורא כיי. ע

0 ע׳׳ש ) 
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 יח פירוש מסכת כלה רבתי
 מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו מיד ונקרב את קרבן ה׳. והיה הקרבן
 דונמת המחשבה. מכאן אח״זל כל המסתכל באצבעה של אשה או הניגע בו כאלו
) אמר להם משה לישראל ועתה הרגו (לכם) כל  נינע במקיס התורף. כיון דאתו ג
 זכר בכיף וכל אשה יודעת איש ונו׳ (שם שסי״ז) אמר רב שהעבירום לפני הציץ
 בתולה אין פניה מוריקות בעולה פניה מוריקות. נמצינו למדים כי עונש חנדול יש

) מחשבה של מציה שכרה גדול:  במחשבת האיסור. ובמס׳ שבת ה

ו ק כזמנ ו ס א פ ב ר ר מ ר ליה בקינות] א מ א ו ד ה שלא בזמנ ר ו ת ק ב  [והמורא ו) פסו
ת ז׳: ע ש ה ב מ ח נ א בזמנו כ ל ק מ פסו ת בעיא. ו ע ש ה ז < ב מ ח נ  י כ

ר וכי׳. נראה בעיני לפרש את השמועה כך  !הי^י ח) דמי] וכו׳ עד ורעתיה בהרהו
 כשהוא מסתכל בדבר שאין לו רשות להסתכל וזמיר ליה באומרו ישקני מנשיקות
 פיהו וכו׳ יפה את רעיתי כתרצה וכל אותם הענינים שאומר האהוב על האהובה
 בשיר השירים שהוא משבח כל איבריה מכף רגלה ועד קרקרה לא ימלט מהרהור.
 ועל דבר שאינו רשאי להסתכל ארז״ל ט) ינשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר ביום
 ויבוא לידי טומאה בלילה מכאן א״ר פנחס בן יאיר תורה י) מביאה לידי זריזות
 זריזות מביאה לידי זהירות זהירות לפרישות פרישות לנקיות נקיות לטהרה טהרה
 לקדושה קדושה לעניה ענוה ליראת חטא יראה חטא לידי רוח הקדש רה״ק לחסידות
) שמא א  חסידית לתחיית המתים תחי״ה לאליהו ז״ל יטעם איסור ההסתכלות בפנויה י
< מעלות ג  תנשא היום ולמתי־ ייכשל בא״א. וזאת הנזעלה דוגמת אחת מעשר י
 זריזות מביאה לידי פרישות. אבל בדבר שרשאי להסתכל בו כארוסתו אע״פי שאסור
)רשאי להסתכל בה לחבבה בעיניו ורשאי  להתקרב אליה בלי חיפה וברכות כמ״ש י;

 להיות
 הגהו״ב

 פ״ש יבברייתא בכיר בפרקין הרי היא אומר ונקרב וכי׳. ג) כיין דאתי כי׳. מלשין הגמ׳ בכ׳׳ר
. עיין פי׳ הרב לקמן על גמ׳ דמיזני׳ שאלי את אימא שלים ׳ ו  על ברייתא הנד• ד) עונש גדול כ
 ד״ה יאיני כמשיב על דבריו כי׳. ה) וכמס׳ שבת. לס״ג ע״א ענין מחשבה עיבה מצטרפת למעשה ע״ש.
 י) יהקירא כי׳. זה סייס הגמ׳ דלעיל היכי דמי וכי׳. והמילות המיסגריס בריביע הוספתי אותם
 מהכ״ר ומפי׳ הרב לקמן ד״ה ומתריצנא וכי׳ ע״ש הגהויב אות כיח). ז) כנחמא כיי. בכ׳׳ר הניסחא
 ״כנהמא בשפת רעייא (המו״ל בש״ס ווילנא תקניי ״רעבא״) ושלא בזמנו כנהמא בשעת שיבעא״
 ינראה בריר שניסחת הרב היא הנכונה ימדוייקת אלא שבכת״י שלשני המייל את הכיר הרנ״ק ז״ל
 נמחק ראש רגל השנייה של החיית מהמלה כנחמה ונעשית כנהמא וכן בהמלה בעיא נמחק מישב
 התחתון של הביית והיתה קריאת המלה רעיא. ובהמלות אהרינית כנחמה בשעת ז׳ אילי גם כן היה
 להם כזאת או המי׳׳ל הנז׳ הוכרח לשגיתס כן מדעתי לפי הניסחא המיטעית במלית הראשיטת. ועי׳
 מאמר הח׳ קירכהיים ב״המגיד״ (ראה דברים אחדים בתחלת הספר) שהעיר על שינוי הנייסחא
 בזה מהרב להכ״ר אך לא כתב מאומה. ח) היכי כיי. לעיל העתיק לשין הגמ׳ זה כדי לבאר מ׳׳ש
 במתני׳ יעשאי כמין זמר הייני דדעתיה בהרהיר. יכאן חזר לפרש דברי הגמ׳ גישה. ט) ארז״ל כוי

 עיזכ׳ ע״כ. י) תורה כי׳. שם גגמ׳ הטסחא משינה פ״ש ובגליו! יעי׳ ירישלמי שכת פ״א ה״ג שהניסחא
 שס מכוונת להרב כאן ואך בתחלת המאמר קצת שיניי יעיין המנהיג תחלת הספר דיה כתיב ונשמרתם
׳ עיא שלא יסתכל אדס באשה נאה אפילו  מכל כי׳ שהעתיק שתי הנסהאות. יא) בפנויה. שם בעיי נ
 פנויה ע״ש. יב) מעשר מעלית כיי. דע״י זריזות מגיע ממעלה למעלה עד פרישית.י0 כמ״ש. לעיל נשי׳

 ח״א



- לראב״ן הירחי -־ יט
 להיות משורר עליה כמ״ש בקידושין פ׳ האיש יי) מקרש אסור לו לאדם לקדש את
 האשה עד שידאנה שמא ימצא בה דבר ערוה ותתגנה עליו וכן אמרו אסור לו
 לאדם לקדש בתו כשהיא קמנה ער שתנדל ותאמר בפלוני אני רוצה. ואף אם היא
 (משוררת) [משודכת] לי בלא קידושין כמי שעושים בכמה מקומות מותר להסתכל בה
 ולשורר עליה. דוגמא לדבר מצינו בשבח קוננו ית' בשיר השירים שאמר המשירר
( ו  על כנסת יש׳ דוגמת הארוס על ארוסתו והחתן על כלתו וכעגין שאמרו בתרגום ט
 ירושלמי בי׳ הדברות בדיבור ראשון ארעא רקדא שמיא זמרו כד אריס קיריס
 לברחיה דיעקב במיפקיה לחירות ממצרים באצבעתיה יהיב ליה חמש עיזקן דנהירו.
 ועל זה נהגו הפייטים בספרד לשירר על החתן וכלתו כדי לחבבה על בעלה אם
 הוא מבין ומשכיל בשירים ואם אינו משכיל בהם מ״מ הוא מתפאר במה שמשוררים
י) המשמח חתן וכלה זוכה בה׳ קולות  לפניו וחביבה יותר בעיניו וע״ז אמרו ט
 ואמרו בפ״ב יי) דכתובות כיצד מרקדים לפני הכלה ב״ש אומרי׳ כלה כמות שהיא
 ובה״א נאה וחסודה ואם חיגרת היא או סומא צ״ל כלה נאה וחסידה מכאן ארז״ל
 לעולם תהא דעתו של ארם מעורבת עם הבריות ואמרו שם אהני ליה שוטיתא
/ שהיה מרקד לפני הכלה בכמה בדים י ) ואמרי ליה שעותא. פ ח  (לרבא) [לסבא] י
) בעצמו כא׳ מהשוטים והעולם היו מחזיקין אותו לשומה ט  של הדס והיה מראה י
 וכשמת איפםיק ליה עמודא דנהורא בינו לבין העם ר״ל עמודא דנהורא כמין

 בדי הדס :
) לו לאדם למלאות שחוק פיו בעוה״ז,עד שיבוא מלך המשיח כ

ר  ו ס א  לאעפ״י ש
 שיבוא ב״ב שנא׳ אז ימלא וכו׳ (תלים קכ״ו ב׳) אימתי ימלא וכו׳ בזמן
 שיאמרו במים וכי׳ אמרו עליו על ריש לקיש שלא מלא שחוק פיו מכי גמר להאי
) שלחו ליה למר עוקבא א  שמטתתא מפומיה דר׳ יוחנן רביה, וגרסינן בגיטין כ
 זמרא מנ״ל דאסור שרטט וכתב לו אל תשמח ישראל אל גיל כעמים (הושע ט׳ א׳)
 ולישלח ליה בשיר לא ישתו יין(ישעיה כ״ד ט׳) אי מההיא הוה אמינא זמרא במנא
 הוא דאסור אבל זמרא בפומא שרי קמ״ל דגם בפומא אסור רביגא אשכחיה למר

 בר
 הגהו״ב

ס ירושלמי שלפנינו י ס ירושלמי. תפשתי נתרג י , האיש מקדש. דמיא ע״א. טי) נתרג  מ״א ע״ש. יד) פ
. יז) בפרק ב׳ כ  ובשאר התרגימיס ילימ כלשון זה. ועי׳ פדר״א פמ״א. טז) יעיז אמרו. ברכות י׳ עי
ה בגמ׳ שם על ר״ש בר יצחק עיש ועיי ב״ר פנ״ט ״ ) לסבא כוי. נ ח  דכתוכות. די״ז ע״א ע״ש. י
 (הובא בתים׳ ד״ה שיטתיי:) זיריש׳ פאה פ״א היא שמשם מקור פירוש הרב כאן. יט) והיה מראה
 כיי. זה לפרש אמרי לה שיטיתא. כ) שאסור כוי, ברכות דל״א ע״א. והוסיף הרב עד שיבוא מלך
 המשיח לרמוז כדברי התהר״י על הרייף שם עי׳ בביי א״ח ס״ס תק״ס. כא) בגישין. ז׳ ע״א ישם
ג היב איתא שמר עוקבא עם  הגי׳ שרעש וכתב להו יכי׳ ילישלח להי כי׳ ע״ש אבל ביריש' מגילה פ׳
ן היו דבריו. !זה כגי׳ הרב כאן יכתב לי. ולישלח ליה. שהוא י  ריש גלותא דהוה קאיס ודמיך סמר
 לריג (ימיש שלחי ליה אפשר שבי ריש גליתא הס ששלחו השאלה ומר עוקבא השיב לר׳ג עצמו ועי׳
 תיס׳ רייד הגד׳ בש״ס ייילנא החדש שגי' בגמ׳ שלח ליה למר עיקבא וכוי) וגס החים׳ ד״ה זימרא
ד ולישלח ליה עסיי היריש׳ הגז׳ שהביא שם ובדף ו׳ ע״ב ד״ה איר יצחק וכו׳  כוי כתבו הגי׳ בתי
ל בהגהותיו שבש״ס ויילנא הגיה בלשון הגמ׳ שציל שלחו ליה. ובתיס׳  העירותי נזה מפני שהרש״ש י

 הנד



 כ פירוש מסכת כלה רבתי
י  בר רב אשי דקא גדיל כלילא לברתיה א״ל ולא סבר ליה מר מאי דנתי׳ הסי
 המצנפת והרים העטרה (יחזקאל כ״א ל״א) בזמן שהמצנפת בראש נ״ג תהא עטרה
 בראש כל אדם נסתלקה מצנפת מראש כ״ג נסתלקה עטרה מראש כל אדם, אמר
' ה א י ב מ י מ ) כל השותה יין בארבעה מיני ז ב  ליה רומיא רכ״ג דגבר; וא״ר יוחנן כ
 פורעניות לעולם שנא׳ הוי משכימי בבקר שכר ירחפו [וגי׳] יכתיב והיה כטר ונכל
 חוף וחליל וייןמשתיהס [וגו׳] מה כתי׳ בתריה לכן גלה עמי מבלי רעת Jוגו׳]

 ( ישעיה ה׳) :
 >1כת0 [כתבו רב אלפאסי ז״ל בפ׳ אין עימדין 2י) הא דאמרינן זמרא בפימא
 אסיר ה״מ כנין נגינות של אהבת ארס לחבירו ולשבחו שהוא יפה
 ביותר כגון שהישמעאלים קירין אלשעאר, אבל דברעשירות ותישבחית יזכרון חסדי
 הב״ה אין אדם מישראל נמנע מהם ומנהג כל ישראל לאומרם בבתי חתנים ומשתאות
ש ע ן המובחר שנא׳ ר מ ה ו צ מ ( ד  בקול נגינות ובקיל שמחה, וכיין סעידת מילה שהיא :
 אברהם משתה גדול [וגו׳] (בראשית כ״א ת׳) ומן הכתובים אספו לי חסידי וכי׳
) מסעידתן כאלו נהנה מזיו השכינה ה  (תלים נ׳ ה׳) וסעודת ת״ח שכל הנהנה ב
 שנא׳ ויביא אהרן וכל זקני ישראל וכו׳ (שמות י״ח י״ב) ולא מצאנו מי שמוחה בזה
 אבל אותם המשוררים בלא סעודת חתן וכלה וסעודת מציה אלא בסעודת הרשות
 או בדבר שאסור להסתכל ט והיא שמת ומתנהג בקלות ראש כבני אדם ריקים
 ופוחזים בודאי איסור גמור יש בדבר ועונש גדול כענין שכתב הרב אלפאסי ז״ל
 ובודאי מה שהתיר בבית המשתאות דומיא דבית חתנים יבמשתה של מציה במו
 שאמרנו, ואין צריך לימר אותם הבחורים אשר מדרך מוסר יצאי אשר לא שמעי ואשר
ם לא ה י ק ל  לא ראי וכתבי להם ספרים באהבת הנשים ובמרמתן יבלחישתךאין לי ח
 מדובשתן ולא מעוקצתן וראוי לכותביהם לגונזם כי המכתבים עמל כתבו שתפםי
 להם מקראות מכ״ד אשר נאמר ברוח הקדש והמשילו בתועבות הנשים ועושין מתורת
 אמת פלסתר לכפות עליה פסכתר ואוי להם ולמעתיקיהם הסיפריס ולהיגיס בהם
 כי לא די להם שמתבטליס בהם מן התורה אלא שמבטלים אתיים יתיטאים ומחטאים את
ש י ק  האחרים יעל דבר זה התורה חיגרת שק כאשר אמרנו לפי שהם מגנבים ספרי ה
י) החיצינים שאין להם חלק  בשקרותם ובפחזוחס והקורא בהם עונשו כקורא םסריס כ
) הקורא בם׳ בן סירא במקימית מיעטין שיש בהם ז  לעוה״ב ומאן נינהו ספרי מינין, ואף כ

 הגהו ב
 ה

. בג) בפ׳ אי! א - ח ע ״ ) יאיר ייתכן. סוטה מ  גז׳ הגיה כציל ילישלח להי ע״ש. ילמ׳׳ש איני לצירך, כב
 ומלין. ריס בשם גאין ע׳ש״הענין בהרחבה. כד) שהיא מציה כיי. שדר״א שניט ע״ש ובתים' שבת ק׳יל
. א ״ ׳ ע . נ , ר ד ה « . ו ש כ , ר ס ) ש ן ד ע״א. =  ״׳"א. יעי' ב״מ דסיז ע״א. כיי) שכל הגהנה כי׳. ברכית סי
ב ביה ילדיו! לכתי ס'  ז) ואף כר. שס ק׳ «״ב אמר רב יוסף אף בבן סירא אסיר למקרי יכי׳ משי
 יכו יהיב שכתב במקימית מיעטין כי׳ אפשר מפני שרב •וסף עצמי חזר לימי שס הני מילי מעלייתא
ה שיש בו יכליהיב טעמא ו ה א' מ ' הנ י כ  דאית ביה לרשינן וכר ואס כן מה דאסר למקרי הייני ל
ס הוא כספרי מיניו' ף יהרא״ש בס־ חלק כתבי דבי ׳ י ב ביה זלדקן קירטמן יכי׳. אבל הר  משים דכתי
 שאסיר לקרית בם אף דברים טיבים עיש יעי׳ מעלני מלו־ על היא״ש יעל פסקי הרא״ש שתמה ע״ד
פ חלק תמה ״  ממ״ש ר״י גיפיה מילי מעלייתא דאית ביה וכר והצ״ע ע״ז גס הרב באר שבע ע

 כנז׳



- לראב״ן הירחי - בא
 הבאי ודברי שחוק ועל כן אסור לו לאדם להתעסק בהם לפי בבא לירי ביטול הורה
 ומניח תיי עולם ועוסק בחיי שעה ואין ראוי להזכיר אותם המשלים״ זולתי בבתי

 חתנים שמותר לשמח חתן וכלה :
ו וכר. והלא כל שעתא ושעחא זימנית הוא נ מ ז ק בתורה שלא ב ו ס א פ ר ו ק ה  ןיין״ע} ו
 ״ לקרות בתורה שנא׳ ודברת בם בשבתך ונו׳ (דברים ו׳ ז׳); ואמר דוד
 ובתורתו יהיה וכו׳ (תהלים א׳ ב׳) וכתיב אם לא בריתי יומם ולילה ונו׳ (ירמיה ל״צ

: ״ה)  נ
ן באבל יבכרו. ו ג ) כלומר במקום הראוי לו׳ קינות כ ח  ומתליצנא דאמרליה בקיניהא כ
) ת״ר דברים ט  והיא קורא בתורה זה ודאי בלא זמני, יאמר במס׳ תענית ב
 הנוהגים באבל כוהנים בט״ביואםור לקרות בהירה נביאים וכתובים משום פקודי ה׳
 ישרים משמחי לב אבל קורא בקינות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה, ואחר שהוא אבל
 או בט״ב חייב לבטת ולהתאבל ולא לומר דברים המביאים את האדם לידי שמחה והוא
 קורא בתורה המשמתת זהו ודאי בלא זמנו ומביא רעה לעולם, ואם תשאל לימא
 בלא זמנו .בבית המרחץ 7יי ובבית הכסא ואפילו לתת שלום לתבירו במקום שבני
 אדם עומרים ערומים, אבל לא) ראוי לאדם לקונן על החכמים והתמימים או
 על מנהיגי הדור ועומדים בפרץ ובעלי אכסניא ובעלי צדקה אשריו ואשרי בניו
 אחריו ולא עור אלא כל היודע לעשות ואינו עושה שאינו מספיק כהלכה נענש
 בשכבר אמרו על יהושע עי ה ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרת [אשר| בהר
 אפרים (אשר) מצפין להר געש (יהושע כ״ד ל׳) מלמד ל־'שגעש עליהן ההר
 להרנן על שלא הספידוהו כהלכה שמתיך הספדו של אדם ניכר אם הוא בן

 עוה״ב:
} כנחמה בשעת בעיא• כלומר לא כמו שאתה אומר אלא בין באבל בין בט״ב ע ״ ן י  ו
 משכתת לה בזמנו ושלא בזמני יהיכי דמי זמנו בשעת בעיא,
 בט׳ באב מן המנחה ולמעלה שאני מבקשים נחמה, וצריכים להתנחם ויבקש תרגומו

 ובעא
 הגהרב

׳ הרי״ף יהרא״ש היתה כגי׳ הי־מ״ה י ג  כנז׳ ויישב דבריהם בדוהקיס רחוקים ע״ש. ולדעתי אפשר :
 ז״ל בשיטתו. אמר רב יוסף אי לאו דגנזוה רבנן להאי םיפרא היה דרשינן להו להגי מילי מעלייתא
 דאית ביה יכי׳. אי שכן מפרשים דברי רב יוסף אף לגדסתיני דלפי״ז השתא דמזוה אסור למדרש
ר למקרי אסי בב״ם' יהרקאי רב ייסף במילתיה אף] דעלי , ן י נ  אף מילי מעלייתא דביה והוא כספרי מי
 ע״ש בגמ׳. שאף דברים טיביס שבהם אסיר לקרות. כח) בקינות. בגמ׳ דכ״ר איתא הניסחא. יפסיק
 בלא זמני דאמר כקינית. סי׳ במקיס משתה ישמהה.אומי פסיק בניגין קינית אי פשיקי קינית. ההיפך
 ממש מניםחת הרב ופירושי (יעי' סנהדרין קיא עיא ומסכת כלה שהגירסא שם יהקירא פסיק בבית
ר) ולפי׳ הרב צ״ל דמיש במתני׳ לעיל מפני שהתירה היגית שי,  המשתאית שלא בזמני. מוכחא כהכי
 וכי׳ לא איידי על הקורא פסיק מה״ת שלא בזמני אלא על הרישא הקורא פסיק משהיש כר דוקא
. ,  דהיא איירי בבית התנים ושמחית ועל זה מסיים עשאיני ככניר וכוי כשעה שהם שמחים יכי
. י ה המרה; יבהיכ ואפילו כיי. שבת ד־מ. ידיי. עיש. לא) אבל כ י ב ב ( י . א " ע ׳  כט) במסי תענית. ל
 נראה שיש כאן רשיון איזה דברים לישוב השאלה או אפי שהשאלה במקימה עומדת וחזר לסייס ענייני
) מלמד כי׳. שנת דק״ה ע״ב. ודף נ  שראוי לקונן וכי׳ אף שאומר בתיך הספדו דית המשמה־ם לב. ל

 קנ״ג
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