אינו דומה שונה פרקו מאה פעמי לשונה פרקו מאה ואחד
ã"éø 'ñåú
שמעתי הטע דכתיב והחכמה מאי תמצא מאי בגימטריא מאה ואחד:

(è ,ã íéøáã) ø÷é éìë
ושמעתי רמז לדבר' :לא עבדו' ר"ת שלו עולה מאה לומר שהלומד מאה פעמים עדיין נקרא לא עבדו' .עובד אלהים לאשר'
ר"ת עולה מאה ואחד כי השונה פרקו ק"א פעמים נקרא עובד אלהים.
(è ,ã íéøáã) ø÷é éìë
כשתסתכל במלת זכר ובמלת שכח תמצא מספר ק"א ביניהם והרוצה לבטל השכחה יחזור על למודו ק"א פעמים ובהם
יפחות מן מספר שכח מספר ק"א וישאר מן שכח מלת זכר.
(á÷òé-ïéòä ìòù) ó"éøä
והטע הוא שיש בקבלה ששונה פרקו ק' פעמי אינו שוכח אותו פרק ולפיכ אותו ששונה ק' פעמי יש לומר בו
שלא שנה לשמה אלא יש לו פניה כדי שלא ישכח תלמודו אבל אותו שחזר ושנה פע אחרת נוס על הק' אי בזה
לימוד בשביל פניות השכחה שהרי כבר נתקע תלמודו בק' פעמי ששנה ואותה הפע האחרת היא לימוד בלי
שו פניה הנה שכרו הרבה מאד.
(íéèå÷ì á"ç) çåìùä éî
שעני האחד מורה שא ששונה מאה פעמי עדיי הוא עומד בהתחלה וזה העני של "ואחד" היינו שעדיי עומד
אצלו "ואחד" שהוא אצלו כחדשה בחשק ותשוקה רבה ולא כדברי ישיני וכמו שכתיב )דברי כ"ו ,ט"ז( היו
הזה ה' אלהי מצו לעשות ,ודרשו חז"ל שיהיו ד"ת כחדשי עלי.

äðåîàå úîà

)÷(÷öå

'מאה פעמים ואחד' היינו יחידו של עולם ,שמקושר ומתאחד בהשי"ת בכל מאה הפעמים שהוא לומד ,הוא הקרוי
'עובד אלקים'.

כמה פעמי צרי לומר נוסח ברכה כדי להיות רגיל בה?
øôåñ-íúç ú"åù
בירושלמי רפ"ק דתענית הובא בר" ורא"ש ש
דהמתפלל ואינו יודע מה הזכיר אמר ר' יוחנ כל שלשי
יו חזקה מה שהוא למוד מזכיר וכו' ,וכ' הגהות מימו'
פ"י מה' תפלה אות ה' דהר" מר"ב היה אומר שהרוצה
שלא יחזור על הספק יאמר כל כ פעמי אתה גבור עד
מכלכל חיי כמו שיש בשלשי יו יע"ש .ונ"ל דבכיו
דקדק לומר כל כ פעמי ולא כתב תשעי פעמי וכ
דקדק מג"א ]סי' קי"ד סקי"ב[ כי מ"ט יש לשיעור הזה
בשלשי יו דוקא ומנ"ל לר' יוחנ הא ,ע"כ נ"ל דדברי ר'
יוחנ בנויי על מה דאמרינ בש"ס דיל בחגיגה ט' ע"ב
אינו דומה שונה פרקו מאה פעמי לשונה פרקו מאה
פעמי ואחד וכ הוא מפורס ומקובל שהשונה מאה
פעמי ואחד לא במהרה הוא שוכח ,וי"ל דהירושלמי
קאי בפסח ובח"ל שעושי ח' ימי ,אע"ג דר' יוחנ בא"י
הוה מ"מ כ הי' דרכו של ר' יוחנ לומר הלכה לפני
תלמידי העומדי לפניו שהיו מח"ל כמ"ש תוס' בשבת
ט' ע"ב ד"ה הא ל ע"ש וא"כ הוה שפיר מאה פעמי
ואחד ,הא כיצד הרי בשלשי יו יש צ' תפלות שחרית
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)(ë ïîéñ à"ç ç"åà
מנחה ערבית צא מה ב' ערבית ושחרית דיו א' של פסח
משו שיו א' דפסח נחשב במני שלושי יו ואי
מזכירי בו אלא ממוס! ואיל ה"ל פ"ח פעמי ,ושמונה
מוספי דשמונה ימי הפסח שבח"ל ועוד ג' מוספי של ג'
שבתות שנשארו מאסרו חג דפסח עד ט"ו אייר וב'
תפילות מוספי דב' ימי ר"ח אייר ה"ל י"ג מוספי
צר! ע פ"ח הנ"ל עולה ק"א תפלות ,וא"כ כיו שכבר
הזכיר ק"א פעמי שוב אינו שוכח עד שיחזור אח"כ
בימות הגשמי ויזכיר ק"א פעמי הגש ...וא"כ לפ"ז...
לא סגי בשלשי יו אלא צרי כל כ תפלות שיעלה
לק"א פעמי ...ובהג"ה סמ"ק וכ בטא"ח כ' צ' פעמי
והוא שלא בדקדוק ועמ"ש מג"א ש סקי"ב אפשר
נתכוו למ"ש ,וכ אני מורה ובא לכתחלה לאומרו מאה
פעמי וא' אמנ בדיעבד מי שאמר רק תשעי פעמי
ושוב נסתפק א אמר משיב הרוח או לא אי בידי לפסוק
שיחזור ויתפלל נגד משמעות הש"ע ורמ"א כיו שלא
מצאתי לי חבר בדבר ,ומ"מ נלע"ד שהניחו לי מקו
משמי :משה"ק סופר מפפד"מ

