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בודדה

מלא טוב טעם  -נחמד מישפה ושהם,
ע ל י ש ר א ל ה ד ר ת ו ה ד ר ת ק ד ש ה ל ו ל י ם  ,מאיר עיני הולבי באישון
חשך ו א פ ל י ם ,

א ש ר מ ש פ ה ולחוץ כ פ י ה ר ג ל ם מ ת ה ל ל י ם  ,ואינם

יודעים ומבינים פירוש סמלים  ,ובחכמתו פ ע ל ה מ ח ב ר מפעלים ,
ס פ ר א ש ר י ב א ר פירוש ה ת פ ל ו ת וגם דינים ומנהגים בו כ ל ו ל י ם .
חיברו ה א ד ם הגדול בענקים ח ד מן קמאי

ר ב ע י דוד ברבי יוסף אבודרהם
א ש ר ח י ב ש ג ת ק״א לאלף

הששי

ת ל מ י ד רביגו יעקב בעל הטורים
בהוצאות

זלה״ה

זלה״ה

האלמנה והאהים טהרש״ק
n
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בווארשא

«

ווארשא
תרל״ה
שנת
ה ר ב נ י ם ו ה נתן שריפטגיססער
לפ״?

בדפוס
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הסכמת

אדמ״ו הרג המאוד הגדול :תהלתו מי ימלל .הגאון םוהר״ר יחזקאל סג״ל לנדא
אב״ד ור״מ דק״ק פראנ יע״א בעל המחבר נודע ביהודה :
כבר נודע בשער בת רבים  .גודל מעלת החיבור ספר אבודלהס ורוב מ ג ה ג י התפלולן
והברכות קדושות והבדלות על ספרו בטיס  .ובטור אורח חיים מביאו הבית יוסף והאחרונים
לרוב מאוד והוא ס פ ר יקר הערך ויש בו צורך כי האחרונים העתיקו ממנו דברים בקיצור ויש הפרש
בין המעיין במקור הדברים ורואה דברים ברורים והחכמים והנבונים יתפשוהו מ מ ס מ ו נ י ם  .ו א מ נ ם
אינו בנמצא כלל כי זה זמן רב מאד שבא בדפוס  .ואפילו אחד בעיר אינו בנמצא  .ולכן התנדבו
והזילו זהב מ כ י ס ם להדפיס הספר הזה בנייר יפה ודיו שחור ואותיות נ א י ם וראוי לפקח שלא י ה י
שלוחי מציה גיזוקין ולכן אמינא בגזירת עירין שלא יקום שום א ד ם מבני עמינו בכל מקומות ה ן
במדינה זו והן במדינות אחרות לחזור ולהדפיס ס פ ר הזה שנית משך עשר שנים מהיום והעובר ע ל
דבריט ופורץ גדר הן בעצמו והן ב מ ר י דילי׳ ישכנו נחש ולמכתו לא י ה י ת ר ו פ ה  .ויהי׳ לבוז ולקלון
ו ס ר פ ה  .והשומע לדברי ח כ מ י ם יאריך ימים אורך ימים ושנות חיים לו יוסיפו בהוספה ולא גצרכיז
אלא להעדפה :
,

,

דברי אלה היום

יום ד׳ טו״ב חשון תקמ״ד לפ״ק פראנ «
הקטן יחזקאל סג׳׳ל לנדא•
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מפתחות
ביאור מצות ק״ש ערבית ושחרית:
ס ע ם למה מחפללין בכה״כ מעריב קודם זסט I :
תיקון התפלות :
מהיכן למדו פלשה ספלות בכל יום :
שכר תפילה אחת עס הציטר נחשב כג׳ספצוס ביחיד:
ה  :ל ל אדם כל היום ע״י חידוש :
למה מתפללין י״ח ברכות :
ברכות המצות ומשפסיהן:
שצריך לברך על ההורה :
שצריך לברך קודם עשייה מצוה ולא לאחרים;
העונה חמן אחר ברכוהיו:
כל המצוה מברך עליהן עוכר לעשייחן:
על איזה מציה מברך שהחיינו :
סצוה שאץ מברכין עליהן כלל :
יש מצוח שמברכין עציה בעל דש שמברכץ בלפיד :
כל כרכה שאין בה שם ומלטה :
 'rמצוח עשה שהזמן גרמא ונשים חייבוה :
נשים חייבוה בהבדלה :
יש פפורין לעולם מכל המצוח ויש לפי שמה:
שלא יפסיק בין ברכה ובין דבר שמברכין עליו :
צריך לכוון בברכות פירוש המלות :
רמזים למאה ברכות ומה הם הכרכות :
דינים ופירוש עצ סדר ק״ש לפני המשה :
0

דין העומר בהצוח הלילה לעסוק ב ס ו ר ה :
כל האוכל ושוסס קודם שיתפלל:
הנכנס לכיס הכסא אוסר ו ט י :
סעם שחקנו הכרכוס כלשון נוכח ו נ ס ה ר :
מ ה יועילו להקב״ה ברכוסיט :
סמך לנשילח ידים מן הסורה :
פי׳ על ברכת אשר יצר ופעם למה נכרא כל אבר ואבר?
ביאור על מאמר רבותיי ז״ל אשה סזרעס תחלה :
ל׳ דברים צריכין נפילת ידי׳.
דיני ססיפס ציצית:
שש מצות שמכרכין מעומד :
דיני הנחת מסילץ :
סי׳ על משנת איזה מ ק ו ק :
פי׳ על ברייסא דר׳ ישמעאל:
פ י על ברוך שאסר :
,

סי׳ על הקדיש ופעם לכל דבר שבקדושה אין אומרים
סחוס מיו״ד ;
מה שתקנו קדיש בלשץ ארסית:
אם סותר להפסיק בברכות שמע לומר פיוסים !
אס מוסר לנמר קדוכה של יוצר אור ושל ובא לציון
בפחות מיו״ד :
הקורא ק״ש בלא תפילין:
ס ע ם למה הש״צ אומר בדכוס ק״ש בקול ר ם כלי
להוציא
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מפתחות
בלמש':ז

להוציא שאינו יודע וק״ש אופר
וכל דיני ק ״ ש :
שיש לכמוך גאולה לתפילה בין בערבית ביןיבשחריס:
הנותן שלום לחבירו קודם שיחסלל:
אסור לישב בתוך ד׳ אמות של חסלה:
שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין ה ק י ר :
המספלל צדיךשיכוץ אה רגליו:
וכל דיני הפילה :
סי׳ על י״ה ברכוה ולמה סמוכים זה לזה :
לין אם שכח איזה דבר כתחלה :
לין ופי׳ אמן :
סדר קדושה :
סדר ברכת כ ה נ י ם :
שאלה ותשובה  pהגאונים כהן שלא ההפלל אם
מותר לעלות לדוכן :
לין סי שנכנס לכ״ה ורואה פאם יאמר כל הזמירוה
לא יוכל להשלים ק״ש והפלה עם הציכור:
סדר נפילה אפים :
סי׳ על ואנחנו לא נדע :
סי׳ על פמום הקכיורח :
ס ע ם למה קוראין לש״צ ח ז ן :
דיני קריאת ס ״ ח :
שאלה ותשובה שם אם מותר לברך על ס״ס פסולה :
לין תפלת מנחה :
סי׳ וזמנו של תפלת ערבית:
לין מי שפעה ולא התפלל או ערביה ושחרית או מנחה:
פעם למה אין נופלין על פניהם בעי״פ ובע״פ נופלין:
ס ע ס צמה מהפללין ג׳ הפילוה משונוה זו מזו בשבמ
אחה קדשה ישמח מפה אחה אחל :
שי׳ על ענץ סכרי מ מ ן ו ר ב ו ה י :
פ ע ם למה מקדשין כ ב ״ ה :
שי׳ על משנה במה מדליקץ :
סי׳ על מהמר שני מלאכי השרה מלווין לו ל א ד ם :
ליני קידוש:
שסריתשל שבה:
ליני קריאה החורה ומפפיר :
סי׳ על ברכה הפסדה :
מפלה מוסף :
שי׳ על מאמר רצה הקב״ה לזטה אה י ש ר א ל :
אסמכהא שלא לההענות על ואו שעות׳בשבס :
משלח מנחה שכה :
פ ע ם לאמירה צלקהך בשבמ נ מ נ מ ה :
מנץ ג׳ פעולוה בשבמ:
משלת מוצאי שבה :
סי׳ על הפיוס שאומרים במ״ש המתחיל אליהו הנביא:
דיני ה ב ל ל ה :
סלר והפלה ר ״ ח :
קריאה ההלל:
מה שנוהגות הנשים שלא למשוה מלאכה בר״ח :
סלר הפלח חנוכה והדלקת נר חנוכה:
סלר הפלה פורים וקריאה מגילה וכל ליני סורים:
ליגי ב ד ק ת מ מ ן :

סדר הגדה ופירושה:
ארוזים נאים סימן לסדר הפסח :
דיני ספירח העומר :
סדר חפלח שבועות:
סדר תפלת ההסניומ :
מחלוקת הגאונים בסנין י״ג סידוס
דיני ארבע צומות:
תענית א ס ת ר :
דין תשעה באב וסדר התפלה:
פי׳ על מאמר ג׳ ספרים נפתחים ב ר ״ ה :
ס ע ס למה מהענין בער״ה :
תפלת ערבית ר׳יה ופירושה :
האי מאץ דבעי למידע אי מסיק שנתיה אי לא:
דיני ברכות ותקיעת שופר :
עיה״כ נוהגין כמקצח מקומוח לשחופ תרנגול לכפרה :
הסובל עי״כ אם צריך לברך :
כל נדרי :
ס ע ס למה חוקעין מוצאי י ה ״ כ :
דיני ישיבח סוכה :
לעי לולב ואתרוג:
ליל הושענא רבא :
סלר הפרשיות והפכירח שקורץ ומפפירין בכל השנה :
סימני המועדיס :
סימני ד׳ פרשיות וסעמם :
שער התקופות :
שיש ליזהר שלא לשתות מיס בשעת התקופה :
לעי ברכח הלחש וזמון וברכת המזון ופירושו
על איזה לברים מברכין בורא מיני מזונות:
על איזה לברים מברכין שהכל:
על איזה לברים מברכין בורא פרי ה א ל מ ה :
על איזה לברים מברכין בורא פרי ה ע ץ :
ליני לברים הכאין במוך הסעולה מחמח הסעולה
ושלא מהמח הסעולה והבחין לההר הסעולה :
ברכוח שמברכין על הריח :
ברכות שמבדכין על הראי׳ ושמיעה" וכיוצא ב ק
מברכות השבח וההולאה :
פ י ׳ על ברכח הלבנה כחילושה :
לין ברכס המילה ופירושה:
ינוקא למיח ולא הוי ליה המניא יומין נהיגן גבין
למהלין לי׳ על קברי׳ :
 1ץ כוסי של ברכה אס נזדמנה ־ מילה ביה״כ או בפי
באב :
לין המל הגרים ומבלים :
דין פדיון בכור :
פדיון כרם רבעי בחוצה ל א י ן :
ברכס אירוסין :
מה שכחב הרמב״ן והרמב״ם בענין הסלגש:
מקדש בפבעת שאין בה אבן :
דין מבעה שאולה שקידש בה אשה :
סמך לדבר שמבסלין ת״ת להוצאת המת ולהכנסת כלה:
שאלה לרבינו האיי גאון אס מותר לטבוח אירוסץ
ונשואין ח.יך י״בקלששל הביו או של אמו :
המחזיר
1

מפתחות
המחזיר גרופהו אס צריך לברך ז׳ ברכוח :
דיני ברכה נשואין ופירושה וטעם על המאמר הנהנה
מסעודה התן ואינו משמחו :
פעם על מה שנהגו לזרוק חפים לפני החתן והכלה :
פי׳ לברכי בהולים :
דינים ופי׳ ברכה המזון לאבל:
דיני צדוק הדין ותפלה בבית האבל כל ז׳ ימי אבילות
וסעס לפה שנהנו לשפוך מים בבית שמש שם מ ת :

פעם למה שנהגו להשליך ט פ י וציירוה בקבר המה
ופעם לנש״י כשבאים מניה הקברוח ולהלוש עשב :
דין ברכה קביעה מזוזה ועשייה מעקה וכיסוי דם
ומפריש הלה :
דין כרכה עירובי מצירות ושהופי מכואוס :
לין ברכש עירובי תחומין ועירוני חכשילין
דין ופי׳ על הפלה קצרה הביננו :
סדר נפילה ציפרנים וז׳ דברי׳ שצריכין נפילה לאחריהם:

הקדמת המחבר
בעזרת
אמר

אלהי

קדם

שוכן

אחל

מעונה :

לפרש

ד ו ד ב ר יוסף ס ״ ט ב ר ד ו ד נ ״ ע ב ן א י ו ד ר ה ם .
ב ח ר בו ובזרעו אחריו ע ד

סיני ה נ ח מ ד .

עולם.

תפלות בל השנה :

ב ר ו ך י״י א ל ה י א ב י נ ו א ב ר ה ם א ש ר

נ צ ר מ ט ע י ו מ ע ש ה ידיו כולם ו י ק ר י ב ם לפני ה ר

ו י ש מ י ע ם ת ו ר ת ו ב א ו ת ו מ ע מ ד  .ויצום ב מ צ ו ת ר ב ו ת ל ת ו ע ל ת ם ל ה ג ד י ל ז כ ו ת ם

ו ת פ א ר ת ם  .וישכן ב ב ו ת ב ת ו ך עמו ב ב י ת א ש ר ב ח ר לשמו והיה כ ל איש א ש ר נ מ צ א א ת ו
ערן א ו ה ט א א ו ה ר ה ו ר ב מ ח ש ב ת ו ם ב י א ח ט א ת ל כ פ ר ע ל ח ט א ת ו  .או ע ו ל ה ע ל ר ו ע כ ו נ ת ו .
ואם אשום א ש ם מביא על א ש מ ת ו  .ו ב ע ת הקריבו
יתרצה

קרבנו מתודה ע מ ו ר ש ע ת ו .

ועתים

ל פ נ י א ל ה י ו ב נ ד ב ה א ש ר נ ד ב ה רוחו א ו ת ו .

ו ב ח מ ל ת י״י ע ל ע ד ת ו צ ו ה ל ה ק ר י ב

בערב

כהלכתו .ובשבתות ובראשי חדשים

ב כ ל יום ויום ב ח ו ק ת ו ת מ י ד

בשחר ותמיד

ו ב מ ו ע ד י ם צוה להקריב מוספים על ה ת ם י ד י ם .

ו כ ו ל ם י ע ל ו לרצון ל ה ת כ פ ר

ב ה ם ידידים .

וזאת העבודה א ש ר נתן המלך ליהודים .ועתה מפני ח ט א י נ ו  .הרב ב י ת קדשנו ותפארתנו
ו ג ל י נ ו מ א ר צ נ ו ו ב ט ל ו ק ר ב נ ו ת י נ ו  .ואין א נ ו י כ ו ל ץ ל ה ע ל ו ת עולותינו כ מ צ ו ת ן  .ת מ י ר י ם כ ס ד ר ן
ו ט ו פ פ י ן כ ה ל כ ת ן  .ואין ח ט א ת ואין א ש ם ואין •עולה .ואין ע ב ו ד ה מ כ פ ר ת ע ל ק ה ל ה ג ו ל ה  .ע ד
אשר

בל איש מ א נ ש י כנסת הגדולה חקר ו ר ר ש  .וימצאו בספר ת ו ר ת

האלהים מ פ ו ר ש .

ו ע ב ד ת ם א ת י״י א ל ח י ב ם ו ע ו ד ו ל ע ב ד ו ב כ ל ל ב ב כ ם ו א מ ר ו א י זו ה י א ע ב ו ד ה ש ב ל ב זו ת פ ל ח
ת ק נ ו ל ה ב א ה ב ה ו ח מ ל ה לחיותינו לרצון ב א ר ץ ע נ י י נ ו  .ש נ ש ל מ ה פ ר י ם
שלשה

שפתינו ב כ ל יום

ת פ ל ו ת מ ס ו ד ר י ם  .ש ת י ם כנגד שני ת מ י ר י ם הנזכרים .ו א ח ת כ נ נ ד איברים וסדרים

בלשון צ ח ה מ ע ו ל פ ת ספירים .

ובשבתות

ובראשי חדשים ובימים

טובים הוסיפו ת פ ל ה

ר ב י ע י ת כ נ ג ד מוספים ה ק ר ב י ם  .ועוד הוסיפו ת פ ל ה ח מ י ש י ת ביום כ פ ר ת ח ו ב י ם  .בדי להוסיף
החנה

ו ב ק ש ה מ פ נ י ת ע נ י ת ה ש ב י ם  .ו ע ו ד ת ק נ ו ל ב ר ך ב ר כ ו ת א ח ר ו ת ב כ ל יום ו י ו ם  .ו ל י ח ד

ע ר ב ו ב ק ר אל נ ו ר א ו א י ו ם  .ו מ פ נ י

א ו ר ך ה ג ר ו ת וגודל ה צ ר ו ת נ ש ת נ ה ה פ ג ו ע ו ת ב ת פ ל ו ת

ב כ ל ה מ ד י נ ו ת ו ר ו ב ה ה מ ו ן נ ו ש א י ם ק ו ל ם  .ב ה ת פ ל ל ם ל פ ג י א ל ה י ע ו ל ם  .והן מ מ ש ש י ם כ ע ו ר
ב א פ ל ה  .ואינם מבינים דברי ה ת פ ל ה  .ונם אינם יודעים סדר המגיעות ו ט ע מ י ה ם  .להעמידם
על א פ נ י ה ם  .ר ק ז ה א ו מ ר ב כ ה וזה א ו מ ר
מדבר
התפלה

ה ת פ ל ה ו ש ע ר י ו א ץ י ו צ א ואין

ב כ ה וכולם ב י ע ר ה ם נ ה נ ו ת נ ב ו כ ו  .ס ג ר ע ל י ה ם

ב א א ל ת ו ך ח ד ר י ו  .וכאשר ראיתי בי ננעלו שערי

והעבודה ונתמעטו יודעים ל ה ג י ד ה  .עלה ב ל ב י לחבר זה ה ס פ ר  .הנותן אמרי ש פ ר .

מ ת ל מ ו ד בבלי וירושלמי ודברי הגאונים
ו

והמפרשים ראשונים

ואחרונים .

ואעמיד אהל
בביאור

הקדמת המחבר

a

גביאור התפלות .להסתופף בצלויעפי הגלות .ואהיה ממצדיקי הרבים בפסלות  .בהדריני
בדרך

י ש ר ה ה ה ו ל כ י ם א ר ח ו ת ע ק ל ק ל ו ת וגם א ב י א מ א ש ר ש מ ע ת י מ נ ו ט ר י ק ו ן ו ג י מ ט ר י א ו ת .

א ש ר ה ם ל ח כ פ ה פ ר פ י א ו ת  .וגם א כ ת ו ב ס ד ר ע י ב ו ר ה ש נ י ם  .א ש ר נ צ ב ר ב י ד י ח כ מ י נ ו ה נ ב ו נ י ם .
וגם אביא ט ע ם

וספר

ל פ נ ה נ ו ת א ש ר הנהיגו הראשונים  .כפי א ש ר א מ צ א בספר המנהיג

ה מ נ ה ג ו ת ובהבורי הקדמונים  .ואקראם א ח ד מעיר ושנים מ מ ש פ ח ה ב י ח ר  .לחבר א ת ה א ה ל
ל ה י ו ת א ח ד  .ע ד א ש ר ל א י ח ס ר ל ק ו ר א ב ס פ ר ה ז ה ט ע ם ל מ נ ה ג ב ע ו ל ם  .ופירוש ה ת פ ל ה ע ל
מתבונתו

יעלה בידו וישלם .

ואין צ ע י ר ש ב ת ל מ י ד י ם ש ל ב י ת ר ב ן א ש ר ל א י ע ש ה כ ז ה

ל כ ת ה ל ה  .כ י א י נ ג י רק כ מ ע ת י ס מ ס פ ר א ל ס פ ר ו מ מ ג ל ה ל מ ג ל ה  .בי אין ב ל ש ו נ י מ ל ה .

השם

ב ר ח מ י ו י א י ר עינינו ב מ א ו ר ת ו ר ת ו ה נ פ ל א ה  .ויעזרנו ויצילנו מ ב ל ש ג י א ה  .ויורנו ה ד ר ך ה י ש ר
ו ה ט ו ב ב ע י נ י ו  .כ א ש ר ש א ל מ ש י ה ו מ ל פ נ י ו  .ו א מ ר פ ע מ י הבן ב א מ ר ת ך ו א ל ת ש ל ט ב י כ ר און •
ו ר א י ת י ל ה ק ד י ם ש ל ש ה ש ע ר י ם ב ת ח ל ה  .ו א ח ר י כן א ה ל ב פ י ר ו ש ה ת פ ל ה  .ה ש ע ר

הראשון

ל ב א ר ב ו מ צ ו ת ק ר י א ת ש מ ע ע ר ב י ת ו ש ח ר י ת ו ז מ נ י ה ם  .והשיער ה ש נ י ל ב א ר ב ו ת ק ו ן ה ת פ ל ו ת
ו ע נ י נ י ה ס  .והשער השלישי ל ב א ר בו ב ר ב ת המצות ומשפטיהם :

סדר תפלות שלחול
היםער הראיון

פרבים ואהבת פולס כיח ישראל ושחים שלאחריה
אמת ואמונה השכיבנו  .וגרסינן בירושלמי בפ״ק
בו מצות קריאת שמע ערבית ושחרית לברכות ר׳ סימון כשס רכי שמואל בר נחמן שבע
בזמניהם .מצות עשה מן התורה לקרוא ברכות הללו ע״ש והגית בו יומם ולילה שתהא הגיית
קריאה שמע פעמים בכל יום בערב ובבקר שנאמר היום והלילה שיין .רבי דוכא בשם רבי יהושע בן
בשכבך ובקומך .ודרשינן בפרקא קמא דברכות בשעה לוי על שס שבע ביוס הלצסיך וגו׳ .רבי נחמן בשם
שדרך בני אדם שוכבין וזהו לילה ובשעה שדרך בני ר׳ מני כל המקיים שבע ביום הללתיך כאלו קיים
אדם שמדין זהו יום וקריאת פרשה שמע ופרשת והגית בו יומם ולילה .והוסיף הראב״ל על זה הניעם
והיה אם שמוע ופרשת ויאמר היא הנקראת קריאת לפיכך נתנו את היתרה לערבית מפני שתפלת ערבית
שמעואע׳׳פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה שנאמר רשות ובעינן שיהו שוין וגרהינן בפ״ק לברכות תניא
וראיתם אותו פרע לכסות לילה קורין פרשת ציצית •בשהריח פחח ביוצר אור ושיים במעריב ערבים לא
בלילה מפני שיש בה זכדון ליציאת מצרים ומצוה יצא פירוש בא״י אמ״ה יוצר אור ובורא אישך אשר
להזכיר יציאת מצרים ניום ונלילה ; ונברשות שואל בדברו מעריב ערבים וגס סייס בא׳׳י המעריב
למה קדמה שמע לוהיה אם שמומ כדי שיקכל עליו ערבים  .פחח במעריב ערבים והיים ביוצר אור יצא.
עול מלכות שמיס תחלה ואח״כ יקבל עליו של מצות בערביח פחח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור לא
ומקשי בגמרא אפו פרשה שמע אין כה עול מטת יצא .פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים יצא
והא כהיכ וקשרתם וכהכהם  .ומהרץ כפ׳ שמע יש כללו של דבר הכל הולך אחר החתום .ומאיממי זמן
בה שתים של מלכות ועול מצות וכס׳ והיה אס שמוע ק״ש כלילה כדחנן משעה שהכהנים נכנסין לאכול
כחרומחן והיינו צאס הכוכבים .ורש״י פ ואנו
אין כה כ״א של מטח  .ועוד ס ע ס אחר אומר
בגמ׳ להקדמת שמפ לוהיה אס שמומ  .שמע יש כו שקורץ אח שסע ככית הכנסח קודם צאח הכוכבים
ללמוד וללמד והיה אם שמומ יש כו ללמוד ולעשות אין יוצאין ידי סוכה אלא כק״ש שעל סעתינו פרק
והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע נוהג כין ראשון .ומה שאנו קורץ אותה בכית הכנסת כדי
ביום ובין בלילה ויאמר איט נוהג אלא כיום פירוש לעמוד בתפלה מתוך דברי ה ו ר ה  .והכי תניא בברכות
בשרשה והיה אם שמוע מדבר בה במצוה שנוהגות ירושלמי הקורא אש שמע קודם לכן לא יצא  .א״כ
בין ביום ובין בלילה כגון הלמוד הורה שנא׳ ולמדשם למה קורץ אוהה בכית הכנסת לא להוציא אחרים ידי
אוהם אה בניכם ומזוזה נמי נוהגה בץ כיום וכין מוכהן אצא כדי לעמוד בהפלה מהוך דברי הורה .
בלילה ואע״פ שמזכיר בה מצוה הפלין שאין נוהנין ו ק כהב הרג יצחק בן גיאה והראכ״ד משמע שאדם
אלא ביום אבל בפרשה ציציה אץ מזכיר בה מטה יוצא ידי חובחו באוחה קריאה ואינו נראה זה לרכינו
אמרה אלא מצוה ציציה שאינה נוהגה אלא ביום כמו סם שהרי ק״ש שפל מפחינו אץ אנו קורץ כי אם
שאמרנו למעלה .ו ש ד ס פ ם אחר אומר בגפרא פרק ראשון ושלא בברכוהיה .ובניה הכנסה אנו
להקדמה והיה לויאסר .והיה אסשמוע יש בו ללמד קורץ אותה ט ל ה ובברטתיה שלא בזמנה  .ואמרינן
ולפשומ ויאמר אץ ט אלא משיה גלכד .וכהב גחדושי בפרקא קמא דכרכות ואס תלמיד חכם הוא אינו צריך
רכ״ש שיש להמוה על זה ששואל כנמר׳ למה קדמה דסני ליה בפסוקי דרחמי ואם אימא דק״ש שעל
שמע לוהיה אם שמופ ודין הוא שההא קודמה שש׳ ססחינו היא חובה אף ת״ח היה לו לקרוחה אלא
שמע כסוגה טאחחנן ואמ״כ שרשת והיה אם שמוע שמע מינה דאינה ח ו כ ה  .ועוד אם כן אט טהגין
נ ו ה י ה פ ק ב השמעון .וי״ל שכל אלו הפעמים הוצרט כר׳ יהושע כן לוי דאמר תפלות באמצע הקנים ואק
משום פרשה ציציה שהיא מ ק ד מ ה בהורהימטלן ואט קי״ל כר׳ יוחנן דאסר דק״ש של ערבית ואהיכ תשלה•
אומרים אוחה באחרונה ולכך הוא מסן ס פ ס צהקרא א״כ ק״ש של כיס הכנסת עיקר .ומה שאט קורץ
הסרשיוה פל הסדר .והרא״ש כחב ס פ ס אחר שאע״פ אותה מכעוד יום כהנ רבינו יונה שאט סוכרים כר׳
שהיא שקדמה בהורה הוצרך לשאול למה קדמה אליפזר שמולק פ ס ר׳ יהושמ וכרכי מאיר שחולק ע©
מפני שאין מוקדם ומאוחר בהורה והראשון מיקר  .רבי יהודה שמקדימין ז ק ק״ש לצאת הכוככים .
והסמם שחייבהט השורה ליחד אס הפס יה׳ כשכבנו ואע׳׳ג דלית הלכחא כר׳ אליעזר לגבי ר׳ מאיר ולא
כ ר יהושע לגבי ר׳ יהודה מ״מ בתפלה הקלו .וגם
ובקומנו להודיפט שהשם יחברך אחד והוא ברא
היום והלילה ולהוציא מלכם של כופרים שאומרים מתוך הדחק נהגו כן לפי שמתקבצין הצבור לתפלת
שתי רשויות יש לפיכך יש לנו ליחד הש״י בעתים הללו המנחה ואלו לא היו קורין את שמע וממפללין תפלת
לומר שהשם אחד ולומר לו לך יום אף לך לילה יתקנו ערכית עד צאח הכוכבים היה כל אחד ואחד הולך
רבותינו ז״ל לברך לפני ק״ש ולאחריה  .ביום מברך לביתו והיה סורח להם להתקבץ אחרי ק ולא היו
שחים לפניה ואחח לאחריה ובלילה מכרך שתים מחפלצץ בצבור ולפיכך נהנו המון העם לקרות אש
לשניה ופחים לאחריה שחים שלפניה ביים הן יוצר שמע ולהתפלל קודם צאת הכוכבים .וסמכו על אלו
אור ובורא חופך ואהיה עולם הה ,ת נ ו  .ואחת של החנהיס כמו שאמרנו אע״ג דלכתחלה אין לקרוא
אמריה אמס ויציב  .ששים שלפניה בלילה מעריב ק״ש עד צאת הכוננים ע״כ .וכתב הרב רבינו יונה

לבאל

:

י/

,

ואל

8

סדר תפלות &כ חול

ואל חתמה על ברכותיה האיך מברכין ועליין לא הגיע
זמן ק״ש לכרטת ק״ש אינם כברכות שאר המצות
שהרי אינו מברך בא״י אמ״ה השר קדשנו במצותיו
ומנו על ק״ש אלא ברכוח שבח הם ויבולים )אמרם
מפלג המנחה .ומה שאומר בירושלמי שהיו קורין את
שמע כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי שירה הכי
פירוש׳ מנהגם היה לקרות ק״ש קידם תפלת ערבית
כאדם שקורא כתורה כמו שאנו רגילים לקרות השרי
קודם תפלת המנחה ואחר כך היו מתפללין ערבית
וסולכין לבתיהן ומחשיכין וקורין ק״ש בברכותיה ויוצאץ
בה ידי חובה והיה מועיל להבריח המזיקין מן הבית
ולה היו הולכין לבית הכנסת לקרוחה כדממרינן החם
הקורה את שמע בבהכ״נ כשהר יצא ידי חובתו
בערב לא יצא ידי חובתו מה בין הקורא בשחרית
ומה בין הקורא בערביח .ר׳ הונא בשם ר׳ יוסף מה
פ ע ם אמרו צריך לקרוא ק״ש בביחו בערב כלי להבריח
המזיקין .פי׳ ככרכוסיה קאמ׳ ולא היו סומכין
גאולה לתפלה בלילה כלאמרינן השם זאס אומרת
אומר לברים אחר אמת ויציב .ומקשי׳ והא תניא
אין אומר דברים אחר אמח ויציב פחר לה באמח
ויציב של שחרית  .נפאל לרבינו החיי צבור ש15י,דימין
לקרוא ק״ש ולהתפלל קולם לאח הכוכבים אס מושב
להתפלל עמהם כדי להתפלל כצבור ולהניח ק״ש על
זמנה שהוא צאת הכככים או להמתין על צאת הכנבי׳
ולהתפלל כיהיל כלי לסמוך גאולה לתפלה והשיב
באדן ישראל ששין כן ומתפללים של ערבית ואחר כך
קורי׳ את שמע בזמנה ולא איכפת להו למסמך גאולה
להפלה של ערבית .וחזינא דק״ש בעונתה דהיינו
צמת הכככים עדיף ממסמך גאולה לתפלה היכא ללא
הכבר וחי צ;י ראשונה דבהדי צכור רשות ופנייה
סובה שפיר ל פ י  .ואומר במדרש סמך לק״ש משעס
צאת הככביס  .שתו מרום עיניכם ראשי תיבות שמע
ואח״כ הפוצית במספר צבאם .ועד אימתי זמן ק״ש
על שיענה עמוד השחר  .ולא אמרו חכמים עד חצות
אלא כלי להרחיק את האלם מן ה ע ב י ר ה  .וכתב
הריא״ף הא לאמרינן בגמ׳ אמר ר׳ שמעון בן יוחאי
פסמיס^שאדס קורא ק״ש של שחרית קולם הנץ החמה
ואסיט נאחר שיעלה עמול השחר לוקא בשעת הדחק
כגון שהיה שטר או אנוס או חולה  .אבל אם עשה
במזיד או בפשיעה לא יצא ילי חוכחו כלאמרינן כדאי
הוא רשב״י לסמוך עליו בשעת הדחק אבל שלא בשעת
הדחק ל א  .וכן כתב רבעו האיי והרב ר׳ יצחק כן
גיאס והרמכ״ס ז״ל .אמר ר׳ זירא וכלכד שלא יאמר
השכיבנו סרש״י הקורא ק״ש של לילה שחריח סמוך
לעמוד השחר לא יאמר השכיבנו שאין עתה ז ק תחלת
שכיכה אלא פוף ז ק שכיכה  .ויש מפרשים דלא קאי
אלא היכא לקרא אחר עמוד השחר אכל קודם
היעלה עמוד השחר יטל לומר השטבנו .וכן נראה
מדברי הרמב״ם ז״ל .וכן כתב הרב ר׳ גרשום בר׳
שלמה והרא״ש  .והפעם שאומר המעריב ערבים
ואהבת עולם ואמת ואמונה ואינו אומר השכיבנו משום
דבהנך כדר תפלות הוא מוגה מידי דהוה ההבדלה
1

אבל
די״ט דאמרינן לסדר הבדלות הוא מונה .
השכיבנו דתפלה היא אינו יכול לאומרה עתה מפני
שהינו זמן החלת שכיבה וברכה לבעלה ה י א  .ודקדק
הרב ר׳ יצחק בן גיחת דמזלא קאמר בלבד בצא
יאמר ברכת השכיבנו ש׳ימ דהשכיבנו בלבד הוא שאינו
יכול לומר  .אבל מותקננו בעצה כובה ואילך מחייב
למימל דא״כ שחיה לאחריה היפי השכחת לה  .וכתב
הרס״ש והין משמע כפירושו דא״כ הזה ליה לתלמוזא
לפרושי היאך יאמר הברכה כמו שפי׳ בפרק היה
קורא דאמר לא אמר אני ה׳ אלהיכס אינו צריך
לומר אמת ומפרש מלמודא שיאמר הברכה כך מודים
הנחנו לך ה׳ אלהינו שהיצאתנו מארן מצריס וחותם
ברוך א ת ה ה׳ גאל ישראל .וכן היא דעת ה ר א ב ״ ד .
ומאימתי זמן ק״ש ביום כדתנן משיכיר בין תכלת
ללבן .ומפרש בגמ׳ בין תכלת שבה ללבן שבה פירוש
משיכיר בציצית בין חוליא של לבן שבו לחוליא של
הכלת שט  !,ובלינה אינו מכיר  wכי דבר דק הוא
והיינו דאמר במנחות בסרק התכלת וראיתם אותו
וזכרתם ראה מצוה וזכור מעשה ואיזו זו ק״ש .תני
ר״מ אומר כדי שיכיר בין זאנ לכלב לפי ששניהם
דומים זה לזה .ור״ע אומר כדי שיכיר בין חמור
לערוד .ערוד הוא חמור ה ב ר  .אחרים אומ׳ כדי
שיראה חת חבירו ברחוק ארבע אמוח ויכירהו .ומפי
בתוספתא חבירו שאינו דר עמו בעירו .ואמרינן
בירושלמי כמה אנן קיימין אי רגיל ביה אפי׳ רחוק
כמה חכים ליה  .אי כשאינו רגיל אפילו קריכ גביה
לא חכים ליה אלא כן אנן קי ימין כרגיל ושתינו רגיל
כהדין דאזיל לאכסניא ואתי לקינין סי׳ משיכיר הכירו
כאינו רגיל בו אלא רואהו לפרקים כאדם שבא
צאכסניא לפרקים .אמר רב הונא הלכה כאחרים אמר
אביי להפלין כאחרים לק״ש כווהיקי׳ שהיו גומרין
אותה עם הנן החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה
ונמצא מתפלל כיום .וכן פסק הרי״ף כוותיקין אלא
מיהו לית כל אינש יכול לכווני ולמעבד כי האי מילתא
ואפי׳ הכי מצוה למקרי קודם הנן החמה כמעמ כדי
שלא יתפללו אלא לאחר הנן החמה ונמצא מתפלל כיום
ואע״ס שאינו עם הנן החמה דוקא .וסי׳ הנן החמה
מלשון הנצו הרמוניה .ואסרינן בירושלמי שהחמה
סספטשס בראשי ההרים  .וכתב הראב״ד לק״ש
כוותיקין מצוה מן המובחר ולאו משום ק״ש אלא משוס
ת פ ל ה  . .וכתב רכינו האיי מצות שהי כרכות שלפני
שמע לאומרן קודם הנן החמה ומצוה שמע מס הנן
ה ח מ ה  .וסוף זמן ק״ש של שחריש עד שלש שעוח
פר׳ יהושע  .וכן הוסק כגמרא כר׳ יהושע  .הקורא
מכאן והילך לא 'הפסיד כאדם שקורא בסורה .א״ר
משלא אמר מר עוקנא מאי לא הפסיד לא הפסיד
בברטש אבל מכרך הוא לפניה ולאחריה  .וכהכ
הר&״ש יש להסתפק אם ר״לעדחצוש כשישר שחצה
אליבא דרבנן ועל ארבע שעות אציבא לר׳ יהולא או
אפילו כל היום כולו לא ה פ ס י ד  .וכתב רבינו האיי
ואף כל שעה רביעית אע״ס שאין עוגתה מכרך לפניה
ולאחריה משמע דוקא שעה רכיעיש שהיא זמן תפצה
לד׳

סדר תפלות של חול
לר׳ יהודא .אבל מכאן ואילך הפסיד ככרכות ואם
בירך עוכר על לא תשא וכן כתי הרכ ר׳ יצחק בן
גיאת שמעינן דוקא בשעה רביעית דזמן תפלת השחר
עד ארבע שעיר! אבל אחר ארבע שעות כק-רא כתורה
אלא שהפסיד בברכות ואם בירך עובר על לא תשא.
אבל הרמכ״ס ז״ל כתב דלא הפסיד בברכות הפילו
כל היוס וכן כחנ בחדופי רב״ש .ומביא סיוע לדבריו
מדקאמר כאדם שקורא כתורה וכל היום יכול לקדוח
בתורה וגם כן התפלה יכול להתפלל כל היום .וכתב
הרי״ף הא דאמרינן בגמ׳ א״ר שמעון בן יוחאי פעמיס
שאדם קורא ק׳׳ש של שחרית קידם שיעלה עמוד
השחר בדיעבד הוא  .אי נמי בשעת הדחק כגון מי
שהיה משכים לצאת לדרך וכיוצא בו אבל לכתחלה
לא  .וכן כתבו רבי ט האי והרב ר׳ יצחק כן גיאת
והרמב״ם ז ״ ל  .ויש כין עמוד השחר והנן החמה
שעה וחומש:

ל ב א ר ב ו תיקון ה ת פ ל ו ת ו ע נ י נ י ה ם
עשה מן התורה לענוד אח השם בחפלה
שנא׳ ועכדתס אח ה׳ הלהיכם .ואו׳ ולענדו
בכל לבבכם  .ומפרש בספרי ובירושלמי דכרכות נ פ ׳
מפלת השחר אי זו היא עבודה שכלב זו תפלה .
ומצאנו נפירוש שהתפנה נקראת עבודה שנא׳ בדניאל
אלהך די אנת פלח ליה בתדירא  .ותרגום ע ט ד ה
סולחנא .וזהו שכתוב למעלה מן הענין וזמנין תלתא
ביומא הוה נייך על ביכוהי ומצלי ומודה קדם
אצהיה  .ואין לתפלה זמן ק ט ע מן התויה התמימה
ולפיכך נשים ועבדים חיינים להתפלל מפני שהיא
מטת עשה שלא הזמן ג י מ א  .וגם אין לתפלות מנין
»ן ההויה אלא כל אחד ואחד כטונה גמויה מתפלל
ככל עש שייצה אם מעט ואם ה י כ ה יעלה למצרן
ר י צ ה  ,וכן היה ה ד ב י מימות מפה יכינו ועד זמן
שחיכ נית קדשנו ותפארתנו וגלו ישראל כין אומות
העולם בעכור חטאם ומעללס ונתערבו נתוך העמים
ההם כמו שנא׳ ויתערבו בטיס וילמדו מעשיהם ונולדו
להם בנים בארצותיהם ואותם הבנים אשר קמו
אחריהם היחה שפתם משובשת ומעורבת מלשונות
בסריגת מואביות עמוניות אדומיות צדוניות חחיוח
כמו שנא׳ ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים
ללבר יהוליס וכלשון ע ס ועס  .ולא היה יכול אחד
»סס להתפלל וללבר כל צורכו בלשון עברית ט אם
בשטש ותערובת לשון נכרי׳ ותהי לשון האמת לכלה
וסרן ותכחד מן הארץ  .וכאשר ראו אנשי כנסת
הנלולה זאח הרעה המולה אמרו לט ונלכה כאור
אלהיט ונשלמה פריס שפתינו אנחנו וכל קהל עדחינו
ולסק התפלה הנקראת עבודה אשר על הלשין כבדה
בשפה נרורה ובלשון קצרה זכה וברה וישרה מחלאת
לפון נכריה משוהרה כדי שתהיה על הלשון קלה
וכסה שגורה מד שנהיה כולנו יחד מתפללין כשפה
אמס ובלשון א׳ ונתקכצו כולם והקנו להתפלל לפני

מצות

הי העולמים שמונה פשר ברכות פנל יום ג׳ פעמים
ובשנת וכשלש מ ל י ם וכיום הכפויים מקנו במקום י״ח
ברכות שבע ביכות .ובראש השנה תקנו ערביה
ושהדיה ומנתה שבע ברכות ובמוסף תשעה ביכות .
ובתעניות תקנו נייד ביכות לשליח צבוי בלבד  .וכן
תקנו ברכות רכות ותפלות אחרות אשר הם בפי כל
ישראל סדורות כדי שיהיה ענין כל ברנה ערוך בפי
כל הדורות בלשון צחה מאושרה ונכוחה .ויש לך
לדעת כי לפון התפלה הוא מיוסד על לשון ה מ ק ר א .
ולכן תמצא כתוב בפי׳ הזה על כל מלה ומלה פסוק
כמוה או מענינה ומלות מעשים יש שלא נמצא להם
יסוד במקרא ולכן אביא להם יסוד מהגמרא  .ובימי
רבן גמליאל הזקן רבו המינים והיו מצירים לישראל
ועמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת שמבקשים
בה מאת האל לאבד את המינים וקבע אותה בתפלה
כדי שתהיה סדורה בפי כל איש ואיש מהגולה .נמצאו
מנין הביכות אשי ככל תפלה ערוכות תשע פשרה
ב י ט ת  .שלש כיכות היאשונות שבח הנורא ותעצומו
וג׳ ביכות האחיונוש כבוד והודאה לשמו ושלש עשרה
ביכות האמצעיות ציכי ישראל עמו כדאמי ככיכוס
בפיק אין עומדין א מ י י ב הונא יאשונות דומות
לעבד שסדי שבח לפני י ב ו  .אמצעיות דומות לעבד
שמנקש פ י ס מ י נ ו  .אחיונות דומות לעבד שמקבלי
פרס מ י נ ו והולך ל ו  .ואם תאמי הלא נ י צ ה ושים
שלום מנקש הוא פרס מרכו כמו נאמצעיוס  .וי״ל
שאינו דימה כי אמצעיות הם צרכי האדם  .ושלש
אחרונות כולם כבוד הקכ״ה כגון העבודה שנעכדנו.
וכן ההודאה זו היא כטדו וכן השליכ  .ועוד כ ט ד
הוא ליכ שהיכים צריכין לו  .וכתב החכם ר׳ דוד
קמחי שנקיאת התחנה והבקשה ספלה מלשון סקו
פליליה שענינו דין ומשפט .ותפעם כי המתפלל מבקש
מאת השם פיכפשנו ברחמיו ולא יפנה לרוכ הרעות
שעושה כי המשפט הוא שיעזוב לו מעונותיו ולא
יזכרם לו כלם כמו שאמר הנביא יסרני י״י אך
במפפפ אל באפך פן המעיסני .גרסינן בירושלמי
בסרק תפלת השחר מהיכן למדו שלש תפלות ר׳ שמואל
בר נחמן אמר כנגד ג׳ סעמיס שהיום משתנה על
הבריות  .בשחר אדם צריך לומר מודה אני לפניך י״י
אלהיואלהי אבותי שהוצאתני מאפילה לאורה .במנחה
אדם צריך לומר יהי רצון מלפניך י״י אלהי ואלהי
אבותי כשם שזכיסני לראות אס החמה .כמזרח כך
סזכני לראות ב מ פ ר ג  .בפרב אדם צריך לומר יהי
רצון מלפניך '״י אלסי ואלהי אבותי כשם שהייתי
באפלה והוצאתני לאורה כך תוציאני מאפלה לאורה .
ר׳ יהושמ כן לוי אמר תפלות מאכות למדו תפלת
השחר מאברהם אביט שנאמר וישכם אברהם בבוקר
אל המקום אשר ממד שם את פני י ״ י  .ואץ ממידה
אצא תפלה כמא דסימא דפמוד פנחס ויפלל .תפלת
המנחה מיצחק אבינו שנאמר ויצא יצחק לשוח כשדה
לפנוח פ ר נ ואין שיחה אלא תפלה כמה דתימא תפלה
לעני כי יעפוף ולפני י״י ישפוך פ י ח ו  .תוססחא ואף
ע״ג דאמריח במסכת יומא צלוחיה דאברהס אבינו
מכי
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מ ט משחרי כותלי .יש לומר שהתפלל אותה ולא
קבעה על עצמי עד שעמד יצחק וקבעה ע ״ כ  .תפלת
הערב מיעקב אבינו שנאמר ויפגע במקום וילן שס
כי בא השמש  .ואין פגיעה אלא תפלה כמה דתימר
יפגעו נא בי׳׳י צבאות  .תוספתא והדרשנים אומרים
סימן לזמניהם באות שנייה משמותם  .אברהם ב׳ כנגד
בבקר .יצחק צ׳ כנגד צהרים  .יעקכ ע׳ כנגד ערבית
פ ״ כ  .ורבנץ אמרין תפלות מתמילין למדו .תפלת השחר
מחמיל של שחר אח הכבש אחל תעשה בטקר .
הפלת המנחה מחמיל של בין הערכים ואח הכבש השני
העשה בין הערבים  .הפלח העלב לא מצאו במה
לתלותה ושנו אותה סתם הלא היא לתנינן תפלה
הערב אין לה קבע  .א״ר תנחומא עול קבעו אותה
כנגל אכרים ושלדים שהיו מחאכלים על גבי המזבח
כל הלילה  .וגס סמך לשלש הפלות אלו מ מ ד שאמר
ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי .ופי׳
ר׳ אברהם בן שושן כי ואהמה עולה למנין ג״ז
כמנין הברטס שבג׳ הפלוה אלו שבכל חסלה יש ייס
ברכוה נמצא לג׳ פפלוה נ״ז כ ר ט ה  .ויש לאדם לידע
ולהבץ שהזהיר בהפלוה כתקנם שבזטהם הוא נזץ
והקב׳׳ה מזמין לו מזינוהיו .הדע שהרי מנץ הברטה
הוא ז״ן  .ולפיכך הש״י בזכות ברכוה אלו הוא זן אוהו
ואה אנשי ביהו .ומאמרו וישמע קולי למדנו שהזהיר
בהשלוה אלו כתקנן וכברכוהיהם שמובשה לו שהשם
יפמע תפלתו .וראה כמה גדול שכר המהפלל עם
הצטר כי בספלה אחה שמתפלל פ מ ה ם נחשב לו שכר
כסחסצל ערב ו מ ק ר וצהרים ביחיד .כיצד הפלתו
בלחש מברך תשע פשרה נ ר מ ס  .וחייג האדם שלא
לדכר כעוד שהשליח צטר מחזיר החסלה ושיכוין לשמוע
ברכושי׳ ושומע כעונה הרי חשע עשרה גרטש אחרות.
וחייכ האדם לענוש אמן אחר כל כרכה וכרכה .
ואמרו רבוהינו זיל גדול ה ש נ ה א ק יושר  pהמכרך
הרי כאלו בירך השע עשרה ברכוה אחרוה .נמצא כי
בהפלה אחה עם הצכור כהקגה נוהנץ לו שכר ז״ן
ב ר ט ה  .ובהסלה פרביח שאין שליח צטר מחדר
ההפלה לפיכך הקט לאחר השכיבט השע פשרה
פסוקים וחסימה בסוף המצא כ ק כץ אזכרוה וכין
אסרם מנין ששנה ושלשים  .ותשע פשרה ברכוה של
ספלה לחש הרי שבע וממשים ברטח בפרביה פ״כ
ל כ ר י ו  .וככל יום שיש ט קרבן מוסף הקנו תשלה
יסירה כנגד קרכן מוסף ו ק ס ק ט כיום הכפורים
תפלה אמר שסלח המנחה סמוך לשקיעס החמה ונקר׳
ספלה נפילה .וגרסינן בירושלמי בפרק ששלח השחר
מנץ לנעילה אמר ר׳ לוי גם ט ת ר ט הפלה אינני
שומע מכאן שכל המרבה בהפלה נ ע נ ה  .ר׳
מייא בשם ר׳ יוחנן כשם ר׳ ממעון כן חלסתא כשם
רכי מאיר אמר ויהי כי הרבחה להחפלל אל י״י
מכאן שכל המרבה כחפלה נ ע נ ה  .ובירושלמי דתעניוס
מקשי על האי מימרא דרבי לוי ואומר מהלפא
שטחיה דר׳ לוי ח מ ן  .אמר ר׳ אבא כריה דרכ פפי
בפס ר׳ יהושע דסכנין כשם ר׳ לוי ככל עצב יהיה
מותר ודבר פנתים אך למחסור חנה ע״י שהרבחה

בתפלה קצרו ימיו של שמואל שאמרה וישב שם ס ד
עולש והלא אץ עולמו של לוי אלא ממשים שגת שנ׳
ומבן חמשים שגה ישוב מצבא העבודה וחיי שמואל
חמפין ותרת־ן שני  .ואמר ר׳ יוהי כר אכין שתים
שימנתו והכא הוא או׳ הכין .ומהיץ לא קפיא כאן
בצבור כאן ביחיד .נמצאו ההפלות בכל יוס שלש
ערבית שחרית ומנחה  .ובשבתות ובמועדים ובראשי
חדשים ד ׳  .ג׳ של כל יום ויום ותפלת המוספים.
וביום הכפורים ה ׳  .ד׳ אלו והפלס נעילה .וכ׳ הר״ם
במז״ל הפלוה אלו אין פוההין מהם אבל מוסיפץ
עליהם אס רוצה אדם שיתפלל כל היום כלו הרשות
בידו  .וכל אותן התפלות שיוסיף )כמי( סקרי׳ נדכות.
לפיכך צריך שיחדש דבר בכל ברכה וברכה מן
האמצעיות מעין הברכה .ואם הדש בברכה אחת
דיו כדי להודיע שהיא גדבה ולא חובה  .ושלש
ראשונות וג׳ אחרונות לעוצם אין מוסיסין כהן ואין
פוחסין מהן ואין משנין בהם שום ד כ ר  .וכן כ׳ רכינו
האיי הא דאמר ר׳ יוחנן ולראי שיחפלל אדם כל היום
כולו היינו דוקא על ידי חדוש אכל כלא חדוש א ס ו ר .
והביא ראיה מדאמרינן כפרק מי שמתו אמר רב
יהודה אמר שמואל התפלל ונכנס לבית הכנסת ומצא
צכור פמחסללין אם יכול לחדש דבר בהסלסו כדי
שיהיה תפלתו חחנונים יחפלל ואם לאו אל יחפלל.
אלמא שלא התיר אלא כחדוש .והאי דנקפ צבור
לא מפני שהיחיד אין צריך חדוש אלא נקפ צטר
לרבותא דלא אמרינן יחיד לגבי צכור כמאן דלא צלי
דמי ולא צריך הדוש אלא אפילו בצבור צריך חדוש.
ו ש ד הביא הרב ר׳ יונה ראיה לדבריו מדאמריק בפ
אין שמדין יכול יתפלל אדם כל היום כולו כבר מפורש
על ידי דניאל וזמנין תלתא כיומא ו ג ו ׳  .ובודאי לא
קא מבעיא ליה אם חובה שיתפלל אדם כל היום
כלו אלא ודאי בתסלוה רשומ קא מיבעיא ליה והשיב
לו דלא יתפלל אלא שלשה פעמים  .אם כן ה י ט
קאמר ר׳ טחנן שמוחר להתפלל כל היום אלא ודאי
ר׳ יוחנן לא קאמר אלא היכא שמחדש כה דכר •
והאי לסרק אין שמדץ ה ט קאמר יכול יחפלל אדם
כל המם כולו כלא חלוש והשיכ לו דאסור שלומה
כמי שמתפלל לחוכה הואיל ואינו עושה תחנונים לחדש
כה דבר  .עוד כתכ הרכ רכינו יונה הא דאמרינן
שאץ לו להחסלל בלא חדוש היינו היכא שיודע ט ד א י
שהתפלל אבל ספק התפלל ספק לא התפלל כשחוזר
ומתפלל אין צריך חחש שכיון שחוזר ומתפ.ל על
הספק אין לך חדיש גדול מ ז ה  .כתב הראיש נסשובס
שיש לאדם ליזהר פלא להתפלל תפלת נדכה אס לא
שיוכל לחדש בהדכר ושיהיה מכיר וזריז ואמוד בדעתו
לכוין בחפלה מראש ועד סוף הא לאו הכי קרי כיה
למה לי רוב זבחיכם ולואי שיוכל לנוץ בשלשה תפלות
שתקנו רז׳׳ל .כתב הרמב״ם ז״ל אין הצבור מתפללים
תפלת נדבה לפי שאין הצבור מביאין קרבן נדבה וכן
כתב הרי״ף .וכתב הראב״ד באמת כך אסרו הגאונים
אבל מצאנו נדבה בצבור והיא עולה הבאה מןהמוחרו'
שהיא קין למזבח אלא שלא היתה מצויה  .ומיהו
,

התפלות
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התפלות כנגד חופות המצויות תקנום ולא כנגד
הנדבות שאינן מצייות .הלכך הצבור אין מתפללין
נדבה מפני שנראה כמקריבין שלש תמידין ביום אבל
הפנה היחיד ממיפי הצייד היתה ולא מעקר התקנה.
הל.ך נמה שידצה מתפלל ואינו חייב לפסוק אלא אס
רצה פוסק  .עד נאן .ונהכ יעל ההשלמה מה שנתב
הדי",׳ שהין הצייר מכיש קרבן נדבה אע״פ שמצאנו
מ,־ חדות לנדבה ציור אז לי .מיהו הין צבור מביאין
שקלים כהחלה שתהא כיינהם להקריב קרבן נדבה
וה־ז דהניא בספרא הקריבו מלמד שזציור מכיאין
קרבן נדבה הדגמה אמושר לשכה אכל לכחחלה אין
מביאי! שקלים לקרבן נזכה ע ״ נ  .וכתב הדא׳ש מה
שנתכ הרית״ףפ־זין היחיד מתפלל תפלה המוכפין נדבה
לפי ש:ינו מתנדכ קינן מוסף  .ומקשים עליו אע״פ
כאינו מקריב מיםף מנל מקום מקריב עולות שהיו
קרבים מוסף כמו יחיד שאינו מקדיב תמיד הלא
מתנדב עונה כמו התמיד שהיה עולה  .ומתרצים
מפני שעיר מפאת שבמוסף שאינו בא בתורת נדבה .
ומיהו קשה ממוסף שלבנת פאק בו שעיר ולמה אמר
על כלמוםף סתם שהין היחיד מתפלל אותו נדבה .
ויש לתר! אע״פ שיכיל להקריב קרבנות של מוסף שכת
בתורת נדבה מכל מקום אינו יכול להביאם בשבת.
ולפי תירוץ זה אפילו תפלת יוצר אין לו להתפלל נדבה
בשבת ;פי שאין שום קרבן קרב נדבה בשבת ע״כ.וכן
כתב הרמב ם ז׳׳ל וזה לשונו ויש מן הגאונים מי שהורה
שאסור להתפלל תפלת נדכה כשבתות וימים מוכים
לפי כאין מקריבים כהס נדכה אלא מוכת היום בלבד
עד כ א ן  .אבל רנינו האיי כתב שהיחיד מתפלל חפלת
שבת נדבה בין של שחרית ומנחת כין של מ ו ס ף .
ובתשובה לריא״ף בענין סרימר ומר זוטרה בשבתאי
לרגלא היו מיכנפי בי עשרה ומצלו והוי אזלו לבי
כנשתא ומצלי בהדי ציבורא  .ושאלת והלא אין מתפללץ
תפלת נדבה בשבת דקיימא לן תפלות כנגד המילין
תקנום וכשם שאין מביאין ק ר ק נדכה כשכש כך אין
מהפללין תפלת נדבה  .תשוכה לא ראיתי לגאונים
בדבר זה כלום ואם אמת הדבר הוא דקאמר ומצלו
נהדי ציכורא ר״ל שהיו שומעץ ושנץ אמן בלבל ואס
אין הדבר נ ט ן ויכול להתפלל תפלה שלימה והפעם
הואיל ויחיד מקריב נדבה בכל יום מתפלל נלבה
ואפילו בשבת לפי שאין מניעת קרנן נדבה נשבה אלא
משוס חילול שבת ואץ חילול בתפלה  .גרסינן בפרק
איןעומדין אמרר׳ אלעזר גדולה תפלה יותר ממעשים
טובים שאין לך גדול נמעשים מוכים כמשה רביני
ע״ה ואעפ״כ לא נענה אלא בתפלה שנא׳ אל תוסף
דבר אני עוד בדרר ה ז ה  .וכהיב בהריה עלה ראש
הפסגה פירוש שמעשים טובים לבדם אינם מספיקים
בלא הפלה .ואמר ר׳ אלעזר גדולה הפלה יוהר מכל
הקרבנוה כנאמר למה לי רב זבחיכם יאמר י ׳  .וכתיב
בתריה גם כי הדבו הפלה אינני שומע  .פי׳ לולי
כתפלה גדולה למה המר גם כי הרבו תפלה אחר שאמר
למה לי רוב זבחיכם .עוד גרסינן ההם יכול יהפלל
אדם כל היום כולו כבר מפורש על ידי דניאל וזמנין
;

,

שלתא ביומא הוה כריך על ברטהי ומצלי ומולה ק ל ם
אלהא  .יכול משבא לגולה הוחלה שירוש החל לעסות
זה מפני נורית המלכות אכל כהיות הזקנים שלמי
מהם בארץ ישראל היו מתפללים כל היום ת״ל כל קבל
די הוי עביד מן קדמת ד נ א  .יכול יתפלל אדם לכל
רוח שירצה ת״ל וכוין פתיחן ליה בעליתה נגד ירושלים
יכול יהא מתפלל כל שעה שירצה כבר מפורש על\לי
לולערכ ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה יכול ישמיע
קולו בתפלתו כבר מפורש ע״י חנה וקולה לא ישמע.
יכול ישאל אדם צרכיו ואה״כ יתפלל כבר משורש ע״י
שלמה לשמוע אל הרנה ואל התחנה רנה זו תפלה
תחנה זו כקשה  .דרש ר׳ שמלאי לעולם יסדיר אדם
שבחו של הקב״ה ואח״כ יתפלל מנא לן ממשה רבינו
דכתיב יי׳ אלהים אתה החלות להראות את עבדך את
ידלך ו ג ו ׳  .וכתיב בהריה אעברה נא ואראה  .גרסינן
בירושלמי בפרק תפלת השחר למה תקנו שמונה עשרה
כרכות ר׳ יהושע בן לוי אמר כנגד שמונה עשרה
מזמורים שכת׳ בים כראש תהליס על יענך יי׳ ביום
צרה .ואם יאמר לך אדם תשע עשרה הם אמור לו
למה רגשו גוים לית היא ממנינא מכאן אמרו המתפלל
ואינו נענה צריך תענית  .א״ר סימון כנגד שמונה
עשרה חוליות שבשדרה שכשעה שאדם עוסל ומתפלל
צריך לשוח בכולן מאי סעמא כל עצמותי תאמרנה יי'
מי כמוך ובתלמודא דידן אומר שכרכת המינץ ס מ ט '
כנגל חוליא קסנה שבסוף השלרה .אמר ר׳ לוי כנגל
שמונה עשרה הזכרוח שיש כהכו ליי׳ כני אלים .
ובתלמודא דידן אמר שכרכח המינין ס מ ט ה מ ג ל אל
הכבוד הרעים ר׳ חנינא בשם ר׳ פנחס אמר כנגל
שמנה עשרה פעמים שאטת כתובים בחורה ואם יאמר
לך אלם תשע עשרה הס אשר לו והנה יי׳ נצב
עליו לית הוא ממנינא פי׳ מפני שאינו נזכר שם יעקב
עמהס ואס יאמר לך שכע עפרה הם אמול־ לו ייקרא
בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצמק סמנינא פירוש
כיון שאומר ויקרא בהם שמי הרי כאלו מזכיר שם יעקב
ולשי שתפלות למלו אותו מן האכות כמו שאמרנו
למעלה הוא אומר שנתקנו שמנה עשרה ברכות מ ג ל
י״ח שעמים שאבות כתובין בחורה  .ר׳ שמואל בר
נחמני בשם ר׳ יונחן אמר כננל שמנה עשרה צוויץ
הכחוביס בסרשח משכן שני אמר ר׳ חייא בר אבא
ובלחוד מן אהליאב בן אחיסמך למשה דן עד סופיה
דססרא פי׳ כי חסצא בסוף ספר ואלה שמוח כאשר
צוה יי׳ אח משה י׳׳ח פעמים  .ולפי שהתפלות נתקנו
בזמן בית שני כמו שאמרנו למעלה הוא אומד שתקנו
שמנה עשרה ברכות מ נ ד שמונה עשרת צווים
הכתובים במשכן שני .ובתלמודא דידן בפרק תפלס
השחר אומי שנתקנו נם כנגד שמונה עשרה הזכרות
שבק״ש כי תמצא בק״ש בין י״י ובין אלהים שמונה
עברה הזכר ת וברכת המינין ס מ ט ה מ ג ד אחד .
ובויקרא רבה אומד שנתמנו גס מ נ ד שמונה עשרה
הזכרות שבשירת מ־ה כי תמצא בשירה אחת עשרה
הזכרות ויה ואלי ואלהי הרי הרבעה עשר .ובויושע
י״י שהוא קודם השירה ארכעה הזכרות הדי שמונה
עשרה
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פשרה הזכרות ובמדרש אומר שנסקנו נ ם כננד שמונה
פשרה פסוקים שנשירה הים וכננד שמונה עשרה
ססוקים שבעשרת הדכרות והמצא כי שמונה עשרה
תעמיס נכל שנוע אנו מחפללין שמנה עשרה נרכות
סוד המרינן נירושלמי שיעה כרכות של שכת מנין
אמר ר׳ יצחק כנגד שבעה קילות הנהונים נמזמור
ה נ ו לי״י כני אלים .אייר יודן כנגד בכעה הזכרות
הכתובות במזמור שיר ליום השנת .תשע כרכות של
ר׳׳ה מנין כנגד תשע הזכרות הכתובות בפרשת חנה .
וכתיב בסיפא י״י י ד ן אפסי א ר ן  .הרי שמדבר ביום
הלץ וחנה ג״כ נפקדה כראש השנה כדאיתא כפרקא
קסא ד ר ״ ה  .עוד אמרינן בירושלמי עשרים וארבע
ברכות של חעניוח מנין ר׳ חלבו ור׳ שמואל בר נחמן
סרווייהו אמרין כנגד עשרים וארבעה פעמים שכתוכ
כפרשת שלמה רנה ותפלה ותחנה  .פירוש זהו
כשהכניס הארון לכית קדשי הקדשים ו נ ע נ ה  .וכתלמודא
לידן כפרק חפלה השחר אי הכי כל יומא נמי נימרינהו
סירוש ככור למקדש או כבוד לחירה .ומתרן כיון
לשלמה כשעח רחמי אמרינהו אף אנן כשעח רחמי
נמרינהו .פירוש ששלמה אמרן נשדבקו השערים זה
בזה ולא יכלו להכניס הארון לבית קדשי הקדשים
כדאיחא בפרק במה מדליקין ובפ״ק דמועד קטן .
ואומר במדרש ת;י 0מזמור לחודה ר׳ יוחנן בשם ר׳
מנחם דמן גליא כל התפלות בטלים לעתיד לנא
וההודאה אינה בטלהכלהקרבנות כטלין לעתיד לבא
וקרבן תודה אינו במל .ופירש החכם ר׳ דוד קמחי
קרצה לומר נאמרו כי החפלות בטלות פלא יצטרכו
לפאול צרכי מולם כי כסובה גדולה יהיו כל הימים .
ואין להם אלא שיח והודאה לשם יהב׳וכן לא יהיו
׳חוטאים לעחיל לבא ואז לא יצטרכו לקרבן חטאת
ואשם כי אם קרבן הודה שאינו בא על ה ט ח ת .
וזהו שאמר במדרש ויזכור כי כפר המה רוח הולך
ולא ישוב שלא ישוכ לפכעו וליצר הרע לימות המשיח :

השער השלישי
לבאר בו ברכת הפצות ובשפטיהם
בתוספתא לברכיה העישה מצוה צריך לברך
לשניה ובירושלמי מייתי לה מקרא לכתיב
ואחנה לך אה לותות האבן והתורה והמצוה  .מה
.תורה שעונה כרכה אף מציה טעונה כרכה .והורה
»נא לן',לנרסינן נכרכות פרק מי שמהו הקורא כהורה
מברך לפניך ולאחריה לפניה מנא לן לכתי׳ כי שם ה׳
אקרא הבו גולל לאלסינו ואומר ברוך אסה ייי
צמלני חוקיך  .וההורה נקראת שם י״י לפי שהיא
סלסלה כ ט ל במו וכן כהוב כי השמור לפשוה אה כל
דברי התורה הזאת ליראה את השם הנכבל והנולא
הזה את י״י אלהיך׳ .לאחריה מנץ קל וחומר ומה מזון
שהוא היי שעה טעון כרכה לפניו ולאחריו הורה שמתני
חיים כעולם הזה וכעולם הכא לא כל שכן .ומזון
בנא לן שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את י״י אלהיך
אין לי אלא לאחריו לפניו מנין ר׳ יצחק אמר כי הוא
ע ר ך הזנח אחרי כן יאכלו הקרואים .ר׳ נתן אומר

גרםינן

ועכלחם אה י״י אלהיכם וכרך את לחמך .אימהי הוא
קרוי לחמך עד שלא אכלה  .ר׳ אומר ומה אס נשעה
שהוא שבע מכרך בשעה שהוא חאכלא כל שכן .וזה
שאמרו שצריך לברך על התורה לאחריה דוקח כשקורא
בספר ח.־רה בציור אנל שלח בצבור לא והכי אמרינן
בירושלמי א״ר שמואל נר אבדימא לא למדו ברכת
התורה מברכת המזון אלא לרבים אבל יחיד בינו לבין
עצמו אינו מירך  .וכל המצות טעונות כרכה נין שהן
מן התורה חונה שחיינ להשתדל ולרדוף עד שיעשה
אוהס כגון תפילין וציצית ושופר ותוכה ולולנ וכיוצא
נ ה ם וכין שהם רשות כגון מזוזה ומעקה שהרשות
בידו לפטור עצמו מהם שאינו חייב לשכון בנית המחויב
כמזוזה כדי שיעשה מזוזה אלא אם ירצה ישכון כל
ימיו נאהל או נםשינה וכן אינו חיינ לננית בית כדי
שיעשה נו מ ע ק ה  .ונין שהם מדנרי סופרים חובה
כגון הדלקת נר שנח ונר הנינה וקריאת מגילה .יבין
שהם רשות כגון עירובין ונשילת ידים על כולן מברך
קודם עשייתן השר קדשנו במצותיו וצונו לעשות או
להדליק .והיכן צונו בתורה במצות עשה שהן מדברי
סופרים שנאמר על פי התורה אשר יורוך ועל המצוה
אשר יאמרו לך תעשה לא תםור מן המציה אשר יגידו
לך וכוי .הרי שצונו לשמוע מן החכמים נמצא ענין
הברנוח שהן מדברי סופרים כך הוא אשר קדשנו
במצומיו שצונו בהם לשמוע מאלו שצונו לעשות כך
וכך .ונרסינן בתוספתא דברכות עשרה שהיו עושין
עשר מצות כל אחד ואחד מברך לעצמו .היו כולן
עושין מצוה אחת אחד מברך לכולן .ויחיד שהיה עושה
עשר מצות מברך על כל אחת ואחת .פי׳ ברכה
הראויה לו ולא יברך על כלס אקב״ו על המצות .היה
עושה מצוה אחת כל היום חינו מברך הלא אחת ,
היה מפסיק ועושה מפסיק ועושה מברך על כל אחת
ואחת .יראה מזאת התוספתא שאם היו עשרה בני אדם
מצין להניח תפילין או להתעטף בציצית או לעסוק
בתורה אחד מכרך לכולם  .וכן נוהגין ניפיבת סוכה
או לקידוש או מוציא שאחד מברך לכולם  .וכן כת׳
הרא״ש נבדיקת חמן שאם בעל הבית אינו יכול לפרוח
ולבדוק בכל המקומות שננית שיעמיד מבני ניתו הצלו
בשעה שהוא מברך ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו
על סמך הברכה בברך בעל הבית  .בברכת המצית
אס יצא הוא כעצמו אם יכול לחזור ולעשותה פעם
אחרת כדי להוציא אחרים ידי ח ו ב ק יש כהן מלוקין•
בברכם המזון וככל שאר כרכות הנהנין שאין כהם
מצוה כגין המוציא וכיוצא בו אם יצא אינו מוציא ואס
לא יצא מיציא .ומיהו לנניו ולמי נימי אע״פ שיצא
מוציא כדי לחנכן במצות ובברכת הנהנין פיפ נ ה
מצוה כגון קדוש היום של שבת ויום טיב ואכילת מצה
פל מצוה כלילי הפשה אע״פ שיצא מוציא .ובקריאת
שמע ובתפלה אס הוא שליח צבור מוציא שאינו בקי
אע״פ שיצא ודוקא כעשרה אבל ביחיד אע״פ פלא
יצא אינו מוציא ובהלל אע״פ שיצא מוציא כין ביחיד
בין בצבי׳ ודוק' שאינו בקי שאינו יודע לענות ראשי
סרקיס אבל הם יודע לענית אם יצא אינו מוציא אלא
אס
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אס פן ש נ ה אחריו .וגמגלה אע״ס שיצא מוציא אף
הנקי י יז יץ־ לענות אחריו כצום .וכן הדין כשאר
מצות .וכתב הר״ם במז״ל כל השומע כרכי מן ה ב ר ט '
מתחלה ועל סוסה ונתכוון לצאח בה ידי חובתו יצא
ואע״פ שלא מנה אמן .וכל ה ש נ ה אמן אחר המכרך
הרי הוא כמברך והוא שיהי׳ המברך חייב באוחה
ב ר כ ה  .יראה שסובר ששומע כעונה ויצא ידי מוכחו
גשמוע׳ כלכד .ואם האמר והרי כהפלה וכרכה הסזץ
אינו שומע כשנה שהרי פנים שאכלו מציה ליהלק
ולכרך כל אה׳ לעצמו .וכן בהפלה אין ימיד מוציא
את מבירו בקי .ומשני כירושלמי הא דכרכה המזץ
שאני ההם דכהיב ואכלה ושבעה וכרכה מי שאכל
הוא מברך  .והפלה גס כן רחמים היא וצורך עצמו
ודומ׳ לברכת הנאה .ויש אומרים כי ההפצה נהמנה
בלחש ולפיכך אין מכירו שציאו ידי הובהו אבל שליח
צבור בעשרה מותר שכך שקנו חכמים .ובעשייה המצזש
יש מחלוקת כין המפרשים אם מעון כרכה לאחריה'
אס לא יש אומר כי אמר כל המצות מברכין אקכ״ו
לשמור חקיו .ומכיאי׳ ראיה מהא דאמרינן כנדה
בפרק כא סי׳ כל הסשן כרכה לאחריו סעץ ברכה
לפניו ויש שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכ׳ לאחריו
לאיתויי מאי לאיתויי ירקא ולר׳ יצחק דמברך אירקא
צאיתויי מאי לאיתויי מיא ולרב פפא דמברך אמיא
לאיתויי מאי לאיתויי פאר מצווי .ולבני מערבא דמברכי
בתרדססלקיתפילייהובא״י אמ״ה אקב״ו לשמור חוקיו
לאתויי מאי לאיחויי רמני ומדקאמר לאיחויי רחני ולא
קאמר לאיחויי שאר מצוי׳ ש״מ דלא שאני להו לבני מערבא
בין תפילין לשאר מצוח דבכולהו מברכין לאחריהם
לשמור ח ו ק י ו  .ור״ת כחב ד מ י מערבא דמברכין
בתפילי׳ דוקא כשחולצן סמוך לשקיעת החמה דשביר׳
להו לילה לאו זמן תפילין הוא .והיינו סעמא דמברטן
לשמור חוקיו משום ד כ מ י ב ו פ מ ר ה א ת החוקה הזאת
למועדה מימים ימימה ימים ולא לילוח אבל אם
מסלקן ביום אין מכרכין * וכל שכן כי בשאר מצומ
אין מברכין שאין כחוב ב ק חוקה כמו בחשילץ .
ומיהו האי דאנן לא מברכינן .דק״ל לילה זמן חשילין
היא והלכה ואין מורץ כן .ומדרבנן הוא שאמרין שמא
יישן כ ק  .ופסוק ושמרה אח החוק׳ הזאה למועדה
בחזקה הפסח הכהו׳ מ ד ב ר  .והכי מוכה כירושלמי
ד כ ר ט ׳ כפ׳ היה קורא כפי׳ רבינו ס ס  .דאמרי׳ ההם
כשהוא חולצן מברך בא״י אמ״האקכ״ו לששרסוקיו.
אחיא כמאן דאמר בחוקה חשילץ הכהוב מדבר אבל
למיד כחוקה הפסח הכחוכ מדבר לא .והאי דלא קאסר
צאפוקי פאר מצוה מ ט ם דכרייחא מץ קאמר כלומר
מין הפעון לפניו ואין טעון לאחריו .ושאר מצוה אינן
מין אחד שהרי יש מהן פעונץ ברכה לאחריהם ויש
מהן שאינן מעונין ברכה לאחריה׳ .אבל ריחני כלם
ה ם מין אחד שאין שעונץ ברכה לאחריהן .וכבר פשס
המנהג ככל העולם שלא לברך אחר עשייה המצוח.
וכל הלכה שהיא רופפה בידך הלך אחר ה מ נ ה ג .
והכי אמרינן בירושלמי דמעשר שני אמר ר׳ יהושע בן
לוי כל הלכה פרופפח בידך ואינך יורע מה טוכה
א
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צאוראה האיך צבור נהיג ונהוג והמע׳ שחקנו בהל
מצות קריאה ברכה לאחריה בין' בקריאה שהיא סן
הסורה כגון ק״ש בק בקריאה שהיא מדבריהם כגון
סגלה והלל והפשרה ופסוקי הזמירו׳ יוחר משא״סצופ
לפי שבקריאת ההורה כצכור אנו לסדין כרכה לאחרים
מקל וחומר ממזון כמו שאמרנו למעלה| .ולק ס ק ט
בכל מצות קריאה כרכה לאחריה לפי שהוא כ ע ץ
קריאת התורה בצבור  .אבל בקריאת מצות והגית ג ו
יומם שמחויב כה כל היום אינו מברך לאחרי' אלא
לפניה כלכד כמו בתפילץ וציצית שמצוה בהם כצ
ה י ו ם  .ולק אין מכרכץ אחר קריאה פרפה תמיד בבקר
לפי סנסקנה כנגד מצוה והניח ט יומם ולילה שמחייג
בה כל היום כמו שנפרש לקמן .ו ק הקנו ככל דבר
שיהנה אדם ממנו כרכה לאחריו ואנו למלין זה ממזון
שנאמר כו ואכלה ושכעה וכרכה .כל השומע כרכה
מפי חכי רו כגון ברכה המצוה וכרכה הכירוה צריך
לענוח אחריו א מ ן  .ואמרי׳ כפרק שלשה שאכלו הנא
חדא ה ש נ ה אמן אחר כרכומיו הרי זה משוכח והנא
אידך הרי זה מנונה לא קשיא הא כשאר כרכיה ה א
ככונה ירוסלים .ופירפו הגאונים והמפרשים דלאו דוקא
נקפ בונה ירופליס אלא ה״ה נמי לכל הכרנוה פ ה ם
סוף הענץ כמוה כגון ישחכח דבתר ססוקי דזמרא
וכן יהללוך דבחר ההלל וסוף כרכות דשמנה עשרה
וסוף ברכח השכיבנו ואין כזה הספק שכיון שנתהייב
לענוח אמן מכלל הכרכה יחשכ מידי דהוה איי׳ שפמי
ה פ ת ח  .ולא נקס בונה ירושלים אלא לרבותא ד א ע י ג
דאיכא הטוב ומפיב בהרה יש לו לענוה א מ ן  .ו ג ם
משום שהיה מדבר גענין כרכה המזון נקט כונה ירושלים
ופירש בעל ה״ג דודאי על הפירוש או על המצות א ם
ענה אמן אחר עצמו הרי זה דרך כורוה שכן דרך
בורים שמדברים אחר שמברכי׳ ואח״כ סועמי' אבל
בסוף ברכה הרי זה משוכח ו ק משמע בירושלמי
דפרק אץ שמדין תנא חדא הפורס על שמע ו ה ש ב ר
לפני התיכה והנושא את כפיו והקורא בתורה והמספיר
כנביא והמברך על אחה מכל מצוה האמורות ב ש ר ה
לא יענה אמן אחר עצמו ואם עגה הרי זה כ ו ר  .ואים
הנא סני הרי זה ח נ ם  .אמר רכ חסדא מאן דאמר
בור כעונה על כל כרכה וכרכה .וס״ד חכם כעונה
בסוף .וכהנ כעל הלכות גדולות ורבינו האיי שאמר
אכילה פירוה וכיוצא כהן כגון דבר הצריך לברך אמר
אכילחו צריך בם כן לענות אמן אחר כרכה אחרונה ט ו ן
שהוא סוף ה ע נ ץ  .והר״ם במז״ל כתב שאין לענומ
אמן אצא כשאומר שהי ברכוה או יוסר .אבל בברכם
אחת אין לו לענוס אמן אחריה ואפילו כסוף .ו ק
היה נוהג הרא״ש .ג ר ס כפרקא קסא דפסחים אסר
רכ יהודה אמר שמואל « כל המצות טלן מכרך עליהן
עובר לעשייחן אמר רב חסדא חון מן הסבילה דאכסי
לא מזי גכרא .תניא נמי הכי סבל ועלה בעלייתו
אומר בא״י אמ״ה אקכ״ו מל המכילה וכתב הרי״ף
ומפרשי צהו רבנן כטבילת גר כלכל אכל שאר חייבי
טבילות מברכץ ואחר כך טובלין .דהא קיימא לן
נדה קוצה לה חלה ומיהייבא לברוכי להפריש חלה ,
,,
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וחנן נמייזכשראה ק ד ונלה שפלטה שכבת זרע
והמשמשת שראתה נדה צריכין טבילה סעמא לזכ
שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע הוא דצריכין
סבילה הא זכ שלא ראה קרי ונדה שלא סלטה שכבת
זרע קירין ומתפללין ואין צריכיןשבילה וכן שירשרבינו
חננאל.וכן כתכ הר״ם במז״ל והרא״ש  .ורש״י סי'
מפום לבעל קרי אסור לברך קודם טבילה וטבילת
בעלי קריין שכיחא לכך נהגו בכל הטבילות לברך אחר
הטבילה ואע״פ שעתה בעל קרי מוחר בדברי חורה
לא נפתנה המנהג ,ואמרינן בפרק לולב הגזול ובפרק
הקורא את המגלה עומד ובפרק ערבי פסחים מאי
משמע דהאי עובר ליפני דאקדומי הוא אמר רב נחמן
בר יצחק אמר קרא וירן אחימעץ דרך הככר ויעבר
את ה ט ש י  .אביי אמר מהכא והוא עבד לפניהם ואי
געי' אימא מהכא ויעבר מלכם לפניהם ויי׳ בראשם.
ולהט אמר עובר ולא אמר קודם משום דקודם משמע
בין סמוך בין מוסלג .ועובר משמע סמוך בלא שום
ה ס ם ק  .וכלל כאן שמואל כל המצוח כלן אבל שאר
ברכות וכגין כרכוח ההנאה ודאי קודם שיהנה יברך
שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה  .ואש כרכות
שבח הם ע ו ן הרואה את הים הגדול והקשת והלבנה
וכיוצא בהם ודאי אינו מברך עובר לעשייתן אלא
לאחר כן שאץ ראוי לומר כשירצה לראות הים הגדול
והקשת והלבנה שיעצים עיניו תחלה ומכרך ורואה
אלא רואה ומברך .ואס תאמר והרי נסילח ידים
שמברך אמר הנטילה ולא היי עובר לעשייתה .ויש
לומר מפני מהיוצא מכיח הכסא אינו יטל לכרך קודם
נפילה נהגו כן ככל השכילו׳ כדי שלא יכא לכרך
לפעמי׳ כאיסו׳ היוצא מכי׳ ה כ ס ׳  .אינמי שאחר נפילה
גם כן יש קצת עובר לעשייתן כל זמן שלא ע כ ידיו
דאמרינן כסדקא קמא דסיסה כל האוכל בלא ננוב
ידים כאלו אוכל לחם טמא שנאמר ויאמר יי׳ ככה
יאכלו בני ישראל אח להמם טמא בגוים אשר אדיחם
כ ם  ,והוא דכק מם הפסוק של מעלה שנאמר והוא
בגללי צואת ה א ד ם  .ומפני שהידים עסקניות הן ונוגעות
נסינוסים הצריכה חורה לרוחצן ואם לא ינגכס הרי
הוא כאלו אוכל לחם הנלוש בגללי צואת ה א ד ם  .ועוד
סמצא לחמס סמא בגיס' כלא נגוכ ידים .ואם תאמר
והרי כרכח אכי ה ק שמכרך להכניסו וכו׳ אחר המילה
ולא הוי עובר לעשייתה .ויש לומר משוס דמיישינן
שמא התקלקל המילה ונמצא מוציא שם שמים לבשלה
ואם האמר בשחיטה ותקיעה שופר נמי ליחוש .ויש
לומר ששחיטה והקיעה שופר הם הלויוה בידו ובדעהו
אכל מילה היא תלוי' כאדם אחר הילכך מברך לאחר
עשייתה .כך כתי הרב שר שלום גאון ורבינו תם .
וכן כהכ כעל העטור שכל מציה שהיא תלויה כיד
אחר אין מברכין עובר לעשייתה .ויש אומרים שהטעם
שמברכין ברכת להכניסו בבריחו וכי׳ אחר המילה
לפי שאינה כשאר ברכות שמברכין לעשות המצוה אלא
ברכת שבח והודאה היא שהאב מודה לשם שזכסו לבן
ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו וזהו הנכון .כתב
בעל המאור דלאו דיקא בכל המצות מכרך עליהן
1

עובר לעשייתן שהרי יש מצות שבשעת קיומן מברן
עליהן ולא עובר כגון ישיבת שוכה שאין אנו מנרכין
קולם ישיבה אלא אחר ישיבה .הילכך כל מצוה ביש
שהות בעשייתה כדי לברך עליה עד שלה נגמרה
כגון ישיבת שונה שכל היום הוא יושכ אין צריך לבדך
עובר אלא בשעת קיומן .וכגון נשילת לולב שכל זק
שנושלו כידו עושה המצוה וכגון להתעטף בציצית כ;:
היום היא מצותו .וכן להניח תפילין יכול אדם לברך
בשעת קיומן ולא עובר .וכן כל כיוצא באלו ולא הוצרך
לומר עוברלעשיית׳ .אלא למצות שאלו לס בירך קולם
התחלתן שוב אינו יכול לברך בשעת קיומן באינו
מאריך בהם כגון מילה ושחיטה ובשוי הדם והקיכ׳
שופר שאי איפשר לחקוע ולברך ביחד וכן כל כיוצת
באלו צריך לברך עובר לעשייתן .ע״כ .וכן כתב
הרמב״ס ז״ל העושה מצוה ולא בירך אם מצוה שעד״;
עשייחה קיימח מברך אחר עשייה .ואם דבר שענד
הוא אינו מכרך .כיצד הרי שנתעטף בציצית סושלנש
חפלץ או שישב בסוכה ולא בירך תתלה חוזר ומברך
אחר שנתעטף בציצי׳ או אחר שלבש תפלין או אהר
שישכ כ מ כ ה וכן כל כיוצא נ ה ל ו  .אבל אס שחט אן
כסה הדס או הפריש תרומות ומעשרות ולא בירך
אינו מוזר ומכרך אח״כ וכן כל כיוצא כאלו .עול
כתב הרמכ״ס ז״ל כל סצוה שעשייתה היא גמל
חיובה מברך כשעת עשייתה כמו שחיטה וכסוי הלש
והפרשת תרומות ומעשרות ועשיית מעקה וכיוצא בהן.
וכל מציה שיש אחר עשייתה צווי אחר אינו מגרך
אלא בשעח הצווי האחרון .כיצר העושה סוכה ^
לולב או שוכר או ציצית או תפלין או מזוזה אי
מברך בשעת עשייה לעבות סוכה או לעשות לולב אן
לעשות שופר או לעשות ציצית או לכתוב ססילץ ^
לכתוב מזוזה משני שיש אחר עשייחן ציי אחר
ואימתי מברך בשעה שישב בשוכה או כשינענע הלול^
או בשעה פ יתקע בשופר או כש יתעטף בציצית או
כפילגש התפילין או כשיקנע המזוזה :כל מצוהשהיא
מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגלה ונר
חנוכה  .וכןכל|מצוה שהיא קניןלו כגון ציציה וסכילץ
ומזוזה ומעקה וכן כל מצוה שאיני תלירה ו א י
מצויה ככל עת שהרי היא לומה למצוה שהיא מזמי
לזמן כגון מילת בנו ופדיון כנו מכרך עליה בשעת
עשייה שהחיינו ואס לא בירך על סוכה ולולכ וכיוצא
בהן שהחיינו בשעת עשיה מברך עליהם שהחיינו בשעה
שיצא ילי חובמו בהן וכן כל כיוצא ב ה ן  .ע׳׳כ דברי
הרמל׳ם זכרונו לכרכה .והעולם לא נהנו כן ל -
שהחיינו על המיל׳ מפני שהיא יותר חדירה מכלי״
נן
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מזה הפעם אין מכד כין שהחיינו על ביעור חמ! מ ס ט
שאין לו זמן קבוע שהיוצא כשיירא קודם פלשים י
ודעתו לחזור חייב לבער .וכן העושה ביתי אוצל
וזה הטעס אינו נכון בעיני שהרי הרוצה לעשות סוכה
בריש שתא לשם החג שהיא כשרה למה מברנין שהחיינו
והרי אין זמנה ק ב ו ע  .והטעם הנכון בעיני הוא
שכתוב בתשובות הגאונים שמין מברכין שהחיינו אלא 5
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לבר שיש בו שמחה והנאה לגוף .והכי אמרי׳ כתו׳
דכרכוח ההולך להפריש הרומוח מברך שהחיינו נראה
מסר שהוא שמח ונהנה באשיפח פירוחיו .וכן מכרכץ
שהחיינו על מקרא מנלה ונר חנוכ׳ שהם לשמחה
דחס רחמנא עלן וסרוקינן  .וכן נטילת לולכ יש
בו שמחה והנאה לגוף שמריח ריח ט ו כ  .וכן
תקיפת פושר יש בו שמחה לפי שבתקיעת שופר יעלה
זכרוננו לפניו לטובה .וכן פדיון הבן יש בו שמחה
שיצא בנו מכלל נפל .אבל בדיקת חמץ אין בה שמח׳
והנא׳ לנוף אבל מצטער הוא באביד חמצו הנשאר לו
ובפריסתו .וספירת העומר גם כן אין בה שמחה
והנא׳ לגוף בזמן הזה .וגם מזה הטעם אין מברכין
שהחיינו על המיל׳ משוס דאיכא צערא דינוקא .ואס
סאמר והרי מצה ומרור וארכעה כוסות שיש בהן
שמחה והנא׳ לגוף ואין מברכין שהחיינו .ויש לזמר
שדי לו כרכה שאחר ההגד׳ שמזכיר בה והגיענו הליל׳
הזה לאטל בו מצה ומרור .אינמי די לו בזמן שאומר
פל הכוס במועד וגס מזה הפעם נוכל לפרש שאין
לברך שהחיינו על כיעור ממן שכיון שהבדיק׳ היא
לבער החמן לצורך המועד די לו בזמן שאומר על
ה ט ס במועד .וכן בספירה העומר כיון שהספיר׳
אינה אלא לצורך הגאה הכטרים כמו שנא׳ וספרהם
לכם וגו׳ עד ממחרת השכח די לו כזמן שאומר על
ה ט ס כ מ ו ע ד  .ואס האמר והרי קריאה ההלל כמופדים
ובראשי חדשים שיש כו שמחה ואין מברכין שהחיינו
כמו בקריאת מגלה .ויש לזמר לקריאת ההלל של
מופלים לי לו בזמן שאומר במועל :והלל של ראש
חלש אין לברך בו שהחיינו לפי במקצת החלשים
ה ם חסרים ולא מצאנו שהחיינו בפחות משלשים יום
שהרי הרואה את חבירו בפחוח משלפיס יום אינו
מברך שהחיינו .וגם מזה הטעס אין אומרים זמן
בפבתוח על הכוס מפני שהם בסחוח משלשים יום .
והרמ״ה כתב םעם אחר שאץ מברכין פהחיינו אלא
על מצוה שעשייתה היא גמר מלאכתה וגבי ביעור
חמן הבליק׳ והביטול שעושץ ליל י״ר אינה ג מ ו ר .
ומור שאין זמן השבתה מן ההורה אלא בסוף שש
שעוח .יש ללעח פ ע ם המצות שמברכין עליהם ושאין
סכרכין עליהן ועל זה שאל ה״ר אברהם בר׳ יצחק
אב ביח לין אח ה״ר יוסף בן סלאט למפיר לו מפתח
בהן .זה לשון השאלה:
אני שתמסור לי מפתת על אלו מצות מברך
על עשייתן כנץ מי פעומר בפני רבו שהיא
מצו׳ עפה מפני פיבה תקום אם צריך לברך או ל א .
ומי שנותן צלקה לעני פנ׳ פתוח תפתח  .נתן ת ת ן .
העבט ת ע נ י ס מ  .והשב׳ העבוט  .ושלוח ה ק ן  .ומבקר
חולים .ומנחם אבלים  .ומלוה את ה מ ת  .ומכניס
חתן וכלה לחופה .מי שעוזב לקט שכחה ופאה ופרס
ועוללות .דבכלמא תרומות ומעשרות אין צריך בנחינחם
ברכה ללילמא נפטר ככרכ׳ הפרשתן הבל לקש שכח׳
ופאה פרט ועוללו׳ צריך לברך עליהן בעזיבתן או לא.
ופטר חמור כ נ ת י נ י ובעריפתו דתק מצות פדיה
קודמת למצות פריפה  .ונתינת נ ט ר  .וראפית הגז.
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ומתנות .והנותן שקלו .והנותן חזה ושוק  .והסומך •
והמלוה כססו לעני .והלואת ח ס י לעשיר  .והבאת
שלום .ומורא וכבוד אכ ו א ס  .והמוכיח חבירו .
והשמטת כשפים .ושלוח ע ב ד י ם  .וקביעות ראשי
חדשים .וחשוב תקופות .ומי שמשמח גר יתום ואלמנה
ברגל .והשבת א ב ד ה  .ושעינה ופריקה ומצות חליצה
ויכום .כללו של דבר מכל אותן מצות עשה שמנאן
בעל הלכות גדולות מפני מה מכרכין על מקצתן כגון
סוכה ולולב שופר וציצית תפילין ומזוזה וספירת העומר
ונר חנוכה ומגלה והדומ׳ להן .ומקצתן הין מכ־כין
עליהן .וצריך אני מסירת מפתח מפני מה מכרכין עג
אלו ולא על אלו כי הם נאמר אין מברכין על מצו
עשה שיש כה אזהר׳ כגון לא תקח האס שלח תשלח .
לא תכלה  .חעזוכ אותם .לא תראה המור שונאך.
עזוכ תעזוכ עמו  .לא תראה את כור אחיך .השב
תשיכס .לא הראה .הקם תקים .לא תשא עליו חסא .
הוכח תוכיח .אל ירע לבבך .נתן ת ת ן  .חליצה וייכום
לא תהי׳ אשת ה מ ת  .והרכה שדומין לאלו .ואם
נסמוך על זה השעם מה נאמר כמוהל את הגדול או
גדול שמוהל שצריך לכרך  .ואם לא מהל ענוש כרת
וכן השוחס אח הפסח או האוכלו שהי׳ מברך ואם
לא עשאו עטש כ ר ת  .ואס תאמר ססח ומילה מצות
עשה הן ואין בהם אזהרה .והרי שהיסה שאדם מוזהר
שלא לאכול נבלה ומברך עליה או דילמא בנחירה
בעלמא הי׳ נצול מן הנבלה מאחר שלא מחה מעצמה
והשחיטה היהה מצוה בפני עצמה באותה שעה שהיתה
בשר נחירה מותרה ואעס״י שעכשיו יש בנהירה משום
נכלה כיון שהוקכמה אוחה כרכה הוקכעה .כל עיקר
צריכין אנו למפחח ענץ ז ה  .וסצאהי כהלמח פסוקות
מי שעושה מעקה צריך לברך אעפ״י שכתוב בו ולא
השים דמים בביהך .ע׳׳כ .ת ע ו ב ד  . .הכי אסתכרא
לן דהני מצות עשה ללא מכרכינן עלייהו לא הליין
בחד סעמא בלחוד אלא כמה טעמי איה כהו .חדא
מינייהו עשיית דין אפ״ג דמצות עשה היא דכחיב
ושפטתם צדק לא מברכינן עלה די־למא לא מקבלי
בעלי דינין ההוא דינא עלייהו .אי נמי מהלי להדדי
מאי דתגעי ומיעקר ליה עשה וליתיה כלל והוא הדין
לעזיכה ופריקה והפמטת כספים וקרקעות ושלוח
עבדים והענקתן ועמידה מפני הרב ומורא  .וכבוד
אב ו א ם  .ונתינת צדקה לעני  .והצואת א ב י ו ן .
והשבח גזלה .וחזרה רביח .והפבת אבדה  .ועזיבת
לקט שכחה ופאה ופרס ועוללות .ונתינת מעשר ע נ י .
ומי שמשמח גר ויתום ואלמנה .ובקור חולים  .ונחמת
אבלים .ולויה המת והכנסת חתן וכלה לחופה ופריפת
פטר חמור .והשנה ה ע ב ו ט  .ונתינה נבלה לגר .
ומכירחה לנכרי ושריפח נוחר  .ושלוח הקן אלו כלן
אין מברמן פליק מכמה ט ע מ י ם  .יש מהן מפני שאין
בהם מעשה כגון השמטת כספים וקרקעוח ומאי
דדמי להו .ואית בהו נמי משום דמחיל מרייהו ועקר
ליה לעשה .ויש מהם מפני שהיא מציה הבאה בעבירה
כגון השבת גזלה ורבית .וטזיבת לקט שכחה ופאה
ומאי דלמי להו דכתיב וכרמך צא תעולל ו ג ו ׳  .ואם
,
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לקפת לעני ולגר תעזוב אותם לא תכלה סאת פלך ואין מברכין על החליצה משום למצוה הבאה ב ע נ י י ה
לקצור ואם כלית וקצרת אותם לעני ולגר שעזיבאותם היא לקא עבר על ממה דיגום .וכן אין האשה
ואם לא לקש ולא כלה אלא עזכ מעיקרא רצית כהו
מנרנש על החליצה ולא על היבום משום ללא מיפקזא
עבירה לא מכרכינן עלייהו מפום דלית בהו מעשה
אשריה ורכיה .וכיון שאינה במצות ינום אינה נחצות
אי נמי משום דמחלי עניים גביה ועקרי ליה לעשה
חליצה וכר יוסי לאמר כל העולה ליבום עולה לחליצה
וכגון השנת ה ע ט ס דכתיב לא שבא אל בישו לעבוס ו ט י לאלמא מליצה ויכום אתקשו להררי ו ק אין
ואם באש לנישו ונטלת ענושו השב תשיב לו את מברכין על הגירושין לשנאי המשלח ואית בה עבירה .
העביס • ואם משכנו על ידי שליח בית דין דציכא ואס נפשך לומר ליכריך על הנך נשי {למצוה לגרשן
ע נ ד ה לא מברכינן משום דמחיל גבי לווה מריה ולית נהו עבירה כגון אותן שכושין אוחן להוציא וכן
דמשכונא ולא נעי ליה וקא מיעקר ליה עשה דהשנס מי ששהתה עשר שנים ולא יללה ונמאי דלמי להון שאץ
ושלוח הקן נמי מצוה הנאה נענירה היא ) .ה ג ה ה .
בגירושיהן ענירה ויש לומר ללא פלונ רננן נגירושץ
א״׳א הא לא מחוורא שאם נשלה על מנת לשלחה לגזרי הני אסו ה נ י  .א״נ משום רמי ששהתה עשר
מאי עבירה איכא ע ״ כ (  .דכשיב לא חקח האם על שנים אית כה סשיקא דדילמא מניה ה־א ולא זכה
ה ב נ י ם  .ואם לקחח שלח תשלח .וכן עריפת פשר ליננות ממנה ולא מצוה עביל כגירושיו אכל על
חמור שפדה בשה ואם לא תסדה וערשתי .וכן נרכש כהניםועל תקיעת שופר מ נ ר ך ו ע ל שארמילי
שריפה טתר לא היתירו והנוחר ממנו אלו כולן ומאי למפרשי ועל עשיית מעקה מנר־ משום לתליא ביה
דדמי להו מפים דהוו מציה הבאה בעבירה לא ולא איסשר למיעקריה כהנך לחליין כיל אחרים ועל
סכרכינן עלייהו ואיכא נמי דלא מבר כינן עלייהו קריאה המועלים מאן לימא לן ללא מברכין ב״ר בא״י
משום דתלוי כדעת אחרים דרחמנא אזהר לאהנויי על קביעותן אבל ללילן ללית לן סול העבור לא תליא
ל ה ו  .והואיל ואיפשר דמימנעי מההיא הנאה או דמחלי מצוח קביעוח חדשים בדיד! להא לא קבעינן ילא מיל י
ליי ומיעקר ליה עשה לא מברכינן עלייה.־ כגון נתיני
אלא בתר חשכץ העיבור אזלינן .ואי אמרת ליברך
צדקה או מעשר עני לעני .ומשמח גר ויתום ואלמנה משום לא תשור או משום שאל אביך ויגדך  .משוש
ברגל .והענקת עבדים .ונתינת נבלה לגר ומכירתה ללית בהו מעשה להא חשבון בעלמא הוא ולית ביה
לנכרי .וארבעה ועשרים מתנות נמי אין מברכין מ ע ש ה ] .הגהי׳ה כתב ה״ר גרשום ב״ר שלמה שקשה
על נתינתן לכהן משום דלא יהיב ליה ישראל לכהן לסברא זו כרכה ספירח העומר שהוא חשכון ומנרכין
מ ד י ד ה כצום דליברך להת לכהן אלא רחמנא הוא עליו[ .וכן לא מכרכינן על ארכע מיתוס כ״ל ולא
ליהיכ להו לכהנים דכהנים משלחן גבוה קא זכו מלקית לקוב׳׳ה חס על בריותיו כללרשינן כני קללת
כראמרינן בכמה לוכתי שאני מתנות כהונה לכהנים אצהים הלוי .א״ר מאיר מאי הלשון הזה אומרה קלגי
משלחן ג ט ה קא זכו לכתיב ואני הנה נתתי לך את מראשי ו ט ׳ יכלררשיכן בלא קרב זה אל זה וכן׳
משמרת תרומות וגו׳ וכיון ללרחמנא נינהו לא מצי וכדאמרינן שאין אומרים הלל כראפ השנה מפני שהוא
לכרוכי מלייהו לומיא לנתינת שקללגכוה שאינו מברך שעה הלץ ] .הגה״ה א״א אני אכרר זה הפעש כ )
עליו לתת לגבוה .וכל מאי ללמי להו משום ללא יהיכ
מצוה שיש כה קלקול אחרים אין מכרכין סליה מפגי
ליה מדידיה כלום לכתיב לה׳ הארן ומלואה .וכן שנראה כמודה על אוהו קלקול ומכאן יצאו אלו שהוא
הוא אומר כדוד כשהקדיש הכשף והזהנ לנית המקדש ־ מזכיר ויצאה מחנה לעני והשבה ה ע ט ס א פ לקחו
כי ממך הכל ומידך נתנו לך .אכל פדיון הנן אע״ש שהוא מיל נ י ל או מיל הלוה וקריעה על ה פ ת וחנחומי
ממששה כהונה מברך על פדונו ולא על נתינתו
אנליס ונקור חולים ואפשר עזינח לקסשכמסושאה
והיה לפדיון ששר חמור שמברך על פדיונו ולא על וכיוצא נ ה ם וכן פשיית הלין לנעלי לינץ מפני שיש
נתינמו כסו שהוא מברך על הפרשת חרומוש ומעשרוש נגזל ועצוב .והרכה מהם נכנסין סחה הפעם זה[ .
והפרשת חלה סן העיסה ולא על נתינתן דמתנות וכלאמרינן נמי אין מסשיקין בקללוה מפני שאין אומרי©
כהונה  pואין מכרך עליהם משוס סעמ׳ ד א ס ל י ׳  .ברכה על הסורענומ והוא הדץ שאין מכרכין ע ל
ואי אמרת אמאי מכרכיןעל פדיון הכן ועל הפרשה השקאס סיעה אכל על ערישש עגלה סכרכין וכן על
תרומות ומעשרות וחצות והא ממתנות כהונה הן היינו הקרכש הקרכנוש ועל סמיכה וזריקה והקפרש אימורין
סעמא דמברכינן עלייהו משים דלשדוש בנו לשקן ושאר מעשיק והוא הדין ליציקש שמן על הנוך אזן
תכזאתו לעיסתו אזהריה רחמנא ושניא פדייה והפרפה מצורע ועל כהן ידו ומאי לדמי להו וכל מעשה מנחות
מנתינה דהא הליא כיה ו ק ט ע ה עילויה ונתינה תליי להוו מברכץ עלייהו .ולא למיא הכנסש כלה לחוסה
בדעת אחרים והיא ממתנות כהונה דזכילהו רחמנא לפדיון הכן רמכרכין עליה לאלו לפדיון הבן אע״ג
בגוייהו וכל פכן פמברך על פדיון כדם רבעי ועל למימנע כהן מלסלות אכתי רמיא מצות פ ל ק על האב
השרשת מעשר שני משום דלא הליץ בדעת אחרים ומיחייב לפדות את בגו או לפדות הבן את עצמו אבצ
ולא נהנאתן אבל לתקנו כרמו ותנואתו הוא דעבד הכנסת כלה לחופה למשום גמילות חשד מזדקקיגן צהו
דרמיא עליה לחודיה .וכן מכרכין על הפרשת מעשר אי מימנעי ולא בעי לן לעיולינהו לחופה מיעקרא לה
עני דלתקוני הוא דמחיינ דלא תליא כדעת אתיים האי מצוה לגמרי מ י ק  .והאי ליכא למימר ביבום
ולא נהנאתן ולא אפשר דמחלי ליה ומיעקר ליה עשה ונשואי,׳ לאע״ג רתליא בדעת אחרים ואספר דממנע׳
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ברכת המצות ומשפטיה
האשה לא מיעקרא האי מצוה מן האיש אלא אכתי
רמיא עליה מצית יבום ונשואין לכי משכח מאי דליכא
למימר הכי בהכנסת כלה ונתינת צדקה ומאי דדמי
צהו דמשום הנאתן מייביה;רחמנא לגמול להם חסד וכיון
דלא כעו מיעקרא לה האי מצוה יינייהו והוא הדין
לכקור חולים ולשים שלום בין אדם״לחבירו ותנחימי
אבלים שאין מברך לנחם אבלים ולשים שלום ולבקר
הולים דהא בידיהו למעקראלהאי מצוה .ועל הוכחת
הבירו נמי לא מברך דהא אמרינן תמה אני אם יש
בדור הזה מי שראוי להוכיח ומי שמקבל תוכחה .
וליכא בשחישה חד מ מ י עעמי דלימא דלא ליברך עלה
דהא לא תליא בדעת אחרים כי ה נ ך  .ולאו מצוה
הבאה בעבירה בי הנך דהא לא תאכלו כל נבלה לאו
מצות עשה הנחק לעשה הוא כי הנך דליכא למימר לא
מאכלו כל נבלה ואם תאכל תשחיש משום דלאו לתקוני
לאו זה אתיא מצות שחיסה כמו לקש שכהה ופאה
והשכח העניש ושלוח הקן משום דהני לאוין ניתקין
לעשה וחד מעשה הם והויא להו מציה הכאה ב ע ט ר ה
ולאו תבלה לאו חד מעשה הוא בהדי מצות שחימה דהא
לאו לתקוני לאו זה אתיא מצות שחימה הילכך הויא
לה מצוח עשה לחודה שאינה באה בעבירה ומשו״ה
מברכינן עלה  .ונתינת שקלו נמי הדין נותן דלא
מכרכין עלה ולאו על מאי דדמי לה ממידי ראיתיה
לגביה משום דלה׳ הארץ ומלואה .והוא הדין נותן
לתשלומי נזק נין נזקי הגוף נין נזקי הממון אפי׳ שלמם
המזיק מדעתו וכן נמי תשלומי כסל ותשלומי ארנעה
וממשה שאינו מברך עליהם משום דמצוה הכאה
ב ע ט ר ה ה ם  .ומנא לן ד לא מכרבינן על מצוה הבאה
בעבירה דתניא ר׳ אליעזר בן יעקכ אומר הרי שגזל
סאה פל חשים שחנה לשה אפאה הפריש ממנה חלה
כיצד מברך אין זה מברך אצא מנאץ ועליו הכחוב
אימר יבוצע ברך נאן ה ׳  .וקאמר רבא דסעמאדר׳
אליעזר בן יעקב מפום דהויא צה מציה הבאה נעביר׳.
והנן נמי במסכת ברכיה אכל שבל ומעשר ראפון פלא
נפלה הרומהו אין מזמנין עליו יאכילו בשבל שבול
מדרבנן .ושעמא דהאי מלתא משום דהויא לה מציה
הנאה בעבירה ומנא לן דכל מצות עפה דאסשר
צמיעקרא אע״ג דאכתי לא מתעקרא כמאן דמהעקרא
למיא דתנן כפ׳ אלו נערות טצד שותה כעציצו אסי׳
היא מגרת ואפי׳ סומא ואפי׳ מוכת שחין אכל אם נמצא
דבר עריה אי שאינה ראויה לכא כישראל אינו רשאי
לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו
}הנהיה א״א אין זה כלום פלא אמרו לספור מן הכרכה
וגם לא מי שאכל פכל פיהא פשור מכרכה אלא שאין
מזמנין עציו לפי שאינו כתורת קכיעות וכן דכרי ר׳
אליעזר כן יעקכ לספרו מנפילת מלה ולא מברכה
מלה אצא שיש מכירה מם מציתו ואינו כמכרכין
אמרים פצ המצות ואיך יעלה על הדפת שהאוכל מכל
דרבנן יהא פפור מכרכת המזון דאורייתא וכן מה
שאמרו אין מזמנין על עם הארץ בחבורה צא שיהא
פ ס הארן פטור מברכח המזון אלא צפי שאין חלמיד
ק נ ם רשאי לקכופ עמו מנורה ואוחה סוכה שהי׳ ריש
/
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גלוחא ורבנן יהכי כנוה שהיחה גזולה לא היו מכרכין
עליה בשביל שבאה בעבירה שהיו עציה גזולים תמהא
אבל יש מצוה הבאה בעבירה במקומוח אחרים
שמעכבין גוף המצוה וכל שכן הברכה ודוק ואמרינן
עלה בגמרא וליתי עשה ולידהי לא העשה אמר ליה
היכא אמרינן חחי עשה ודחי לא העשה כמן מילה
בצרעח אי נמי כדין בציצית דלא אפשר דלא לקיומי
לעשה אבל הכא אי אמרה לא בפינא ליה מי איתיה
לעשה כלל אלמא כיון דאפשר למיעקריה לעשה אע״ג
דאכתי לא איתעקר ה־ה ליה כמאן דליתיה דהא לא
קבוע הואיל ומשום הנאה דידה חייביה רחמנא
למנסבה וכיון דאמרה לא בעינא לה להאי הנאה איעקר
ליה מצוח עשה שבה[] .הגה״ה א״א אפשר שהנועם
ראוי לסמוך עליו אבצ הראיה אינה כלום אכוו באשה
הראויה לקיימה מי ליתיה לעשה ואע״ג דמצי איהו
למיעקריה וגמרינן מינה למורא וכבוד אכ ואם
ועמידה מפני רבו הואיל ואפשר למיעקרא להאי עשה
דידהו דהרכשתחל על כבודו כבודו מחול חשבי׳ ליה
כמאן דליחיה ולא מברכינן עליה והוא הדין לשאר
מצוח דדמיין להו .ולגבי מחנוח כהונה נמי אמרינן
כהניס משלחן גכוה קא זכו וגכי גזלת הגר דהוה
ממתנות כהונה אמרינן קנאו השם ונתנו לכהנים
וכדמתבררא בבכא קמא דשמעת מיניה דמאן דיהיב
מידי ממתנות כהונה לכהן לא יהיכ ליה מדדיה אלא
דרחמנא כדכתיכ נינהו ואני הנה נתתי לך את משמרת
תרומותי וגו׳ הילכך לא מברך ישראל על נתינתה לכהן.
ע״כ תשוכת הר׳ יוסף כן פלאש[ :
יש מצות שמברכין עליהם בעל ויש מברכין עליהם
כלמד .וכתב ר״ת פעם לדבר כל מצוה הנעשית
מיד מכרכין כעל כגון על המילה .על כיעור חמן
על אכילת מ צ ה  .על אכילת מ ר ו ר  .על מקרא מגלה.
על הסבילה  .על נפילת י ד י ם  .על נפילת לולב .על
ספירת העומר .על מצות ערוכ .וכל מצוה שיש בה
שהות כגון להניח תפלין כל היום להתעפף כציצית
להיות עסזף כו כל היום לישכ כסוכה לאטל ולסייל כה
כל היום .מברכין כלמ״ד דלהכא משסע ולהדליק נר של
חנוכה יש שהות כמצותה כדאמרינן כפ׳ כמה מדציקין
מציתה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק
ולכך מכרכץ כלמ׳׳ד וכן לשמוע קול שופר יש שהות
להפסיק בין התקיעות פעיקר מצות פופר על סדר
הברכות .ומה שמכרכין להכניסו ככריחו של אכרהם
אבינו מפני שברכה זו אינה כשאר כרכות אלא שבמ
והודאה היא לטרא כמו פפירשנו למעלה ומה שמכרכין
בתפלין של יד להניח ועל של ראפ על מצות מפני פלא
רצו רבותינו לחקן שתי ברכות זו אחר זו על מצוהא'
בסיגנון א׳ אלא הראשונה מברך להניח שכך דינה כמו
שאמרנו והפנייה על מצות שהיא גמר המצוה ומה שאנו
מברכין על ההלל לקרוא את הלל ואנו מכרכין ע ל
מקרא מגלה מפני שקורין את המגלה בלא הפסק אבל
בקריאת ההלל מפשיקין והצבור עונין ראשי פרקים •
ועוד דאמרינן בפסחים שעיקר קריאת ההלל סקנו
נביאים הראשונים לקרותו על כל צרה שלא מ נ א ע צ
הצבור
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הצבור לכשיגאלו גומלין את ההלל הילכך שייך בו
לקרוא חת ההלל שכל מצוה שאינה הובהתמיד לא שייך בו
לברך על והכלל הזה הוא בלא טעם וגם רוב התירוצים
הס בדומק ועוד קשיא לי לדבריו נר של שבת ולהפריש
מרומה .וא״ס דעל הפרכת תרומה אמרינן חינו כן
דגרסי׳ בתוספתא דברכות היה הולך להפריש הכימית
ומעשרות מברך בא״י אמ״ה הקב ו להפריש הרומית
ומעשרות  .ועוד דלאכול מצה ולאכול מרור אמרינן
כמו שנפרש לקמן והרמכ״ם כתב טעם אחר כל מצוה
שעושה אותה לעצמו מברך לעכיח כגון המל אח כנו
או עושה מזוזה לביתו או מעקה לגגו או הפריש
מרומה לעצמו או לבש הפלין הו נתעטף בציצית ואם
עשה אותה לאחרים כנין מל בן מבירו או עשהמדזה
בבית הבירו הו מעקה בכית הכירו אי הפריש תרומה
לחבירו מכרך על העשייה .עשה מצוה לו ולאחרים
באחד הם היחה מצוה שאינו הוכה מכרך על העשייה
לפיכך הוא מברך על מצוח עירוב היחה חובה ועשה
אותה לו ולאחרים מברך לעשוח לפיכך מברך לשמוע
קול שופר .נטל את הלולב מברך על נשילת לולב
שכיון שהגביהו יצא ידי חובתו אבל אם בירך קודם
שיטול מברך ליטול לולב כמו לישב בסוכה .מכאן אתה
למד שהמברך אלזר שעשה בלא ברכה מברך על
העשייה אבל נטילת ידים ושחיטה הואיל וכדברי
הרשות הס אפי׳ שחט לעצמו מברך על השחיטה ופל
כסוי הדס ועל נטילת ידים ו ק הוא מברך על ביעור
חמן בין שבלק לעצמו בין שבדק לאחרים שמשעה
שגמר בלבו לבשל נעשית מצות הביעור קודם שיבדוק
מ״כ .והראב״ד השיג עליו וזה לפונו אמר אברהם
קשיא לי על מקרא מגלה ואם נאמר כל מצוה שהיא
מדבריהם אומר על שהוא כעין רשות קפיא לי נר
ח נ ו כ ה  .ואולי מפני שאין לה קצבה שהמהדרין מוסיפין
וכן המהדרץ מהמהלרין יותר .א׳׳נ *מפני שזאת הכרכה
הוקבעה על נס הנרות שבמקדש שהם של תורה לפיכך
משאוה כשל תורה .ובין כך וכין כך קשיא לי על
אכילת מצה ועל אכילתמרור .ועוד יש ה י מ ה ה א י ך
<א הקשה אותם בגמרא למאן להמר לבער חמץ
וססתברא דלאטל אמרינן בהני ומסיק הכי בגמרא
לאמר בורא פרי האדמה ולאכול מרור ע ״ כ  .נם
ברכת תפלין של יד ושל ראש קשיא לי כדבריו .וי׳יא
ס ע ס אחר כל מצוה שאפשר לעשותה ע״י שליח והיא
להבא מברכין בעל וכצ מציה כה״א לעשותה ע״י שליח
והיא להבא מברכין בלמד זו היא קצת סברת התלמוד
בפרק קמא לפסחים גביסלוגתא לביעור המן דאמרינן
בלבפר חמן טלי מלמא לא פליגי דלהבא •?.שמע כי
הליני בעל ביעור חמן ומקשי למאן דחייר לבער חמי.
אקב״ו על המילה .וקאמר היכי נימה למול לא סגיא
ללאו איהו מ ה י ל  .ומקשי אבי הכן מאי איכא למימר
זמתרן אין הכי נמי כלומר כיי; שהית ענמו מוהל וצריך
להול יש לו לברך כלמד אנ; נמאן לאפר עצ ביעור
יזמן אפי׳ אבי הבן נמי על המילה הוא מברך כמו שסי׳
רש״י .ולזה הטעם צדיך לכרך כאכול מצה ולהכיל
מרור מפני פא״א לעשוק ע׳׳י שליח והן להבא והכי
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נרם׳׳ להו כפי ערבי פסחים בנוכחאו׳ ישנו׳ ומדוייקות
וכן הביאם רב עמ־ם בסדורו ועוד דגרסינן בחוספ'
בשלהי פסחים הי זי היא ברכת הפסח בח״י אמ״ה
קקי״ו לאכול הזבח ואלו כיוצא בהן .וגם לזה ה פ ע ם
יתיישב מה שהקשינו לאומן הגיעמים הראשונים מאי
שנא הפלין של ראש משל יד דכשנמא להניח חפלין
היש מפני בת״א לעשיתה ע״י שליח והיא להבא ולכך
מברכין בלמד .ועל מצית הכלי* גי׳ כ לפי שכבר הניח
שליד וכשמניח של ראש לא קרינן בה להבא הלא
לשעבר ולכך מברכין בעל .וא״ת והרי נר חנוכה
שאפשר לעשותה ע״י שליח והיא להבא ומברכין בלמ״ד
וי״ל שהדלקה עצמה היא המצוה והואיל והיא נותן
השמן והפתילה משלו כדאמרינן בפרק במה מדליקין
לצריך לאשתתופי בפריטי לא קרען בה שאפשר לעשותה
ע״י שליח ולכך מברכין בלמ״ד א״נ לרך העולם הוא
שכל אדם מ־ליק בביתו כשני חביבות הנס וכן נר של
בבת .וא״ת והרי שבילה ונפילת ידים שא״א לעשות׳ ע״י
שליח ומברכין בעל .ויש לומר מפני שאין עשייתם
להבא אלא לשעבר כמו שפירשנו למעלה ולכך מברכין
בעל .א״נ כיון דפבילת כלים אפשר לעשותה ע״י
שליח לא חלקו חכמים בכלם .וא״ת והרי כסוי הדם
שא״ א לפשיקה ע״י שליח ומברכין כעל וי׳׳ל שכסוי
הדם הוא גמר מצוה ולא קרינת ביה להבא אלא
לשעבר ואפילו לאחר הכסוי יכול לברך כיין שבירך
מקודם על השחיסה .וא״ח והרי העומר ש א״א
לעשותה ע״י שליח ומכרכין בעל .וי״ל מפני שכבר
הקריב העומר ואנו מונין ממנו ולא הוי להבא אלא
לשעבר ולכך מברכין ב ע ל  .לישב בסוכה היא בלמ״ל
מפנישא״א לעשוחע״י שליח והיא להבא שעיקר מצות
סוכה אכילה ושינה כעין ל י ר ה  .ועל המילה ופל מצוס
עילוכ ועל השחיפה הם בעל כפני שא״א לעשותן ע״י
שליח והן להבא .וא״ת והרי ברכת אבי הכן שמברך
להכניסו בבריחי וכוי שאפשר לעשותה ע״י שליח כשאין
האב בעיר ומברכין בלמ׳׳ד .ר״ל מפני שמברך אותה
אחר המילה לא קרינן להבא אלא לשעבר ולכך מכרכץ
בלמ׳׳ל .וכבר פירשנו הפעם למעלה .וא״ח והרי
נטילת לולב שא״א לעשותה ע״י שליה ומברכין ב ע ל .
וי״ל מפני שא״א לברך להבא אלא לאחר הנטילה קודם
ה נ ע נ ו ע  .וא״ת והרי תקיעת שופר שא״א לעשותה ע״י
שליח ומברכין בלמ״ד .י״ל שהשמיעה עצמה היא המצוה
והואיל ואי אפשר לשמוע אלא על ידי שליח לא
קרינן כה שאפשר לעשותה על ידי שליח ולכך מברכץ
בלמ״ד .וא״ת והרי מגלה שא״א לשמוע ע״י אחר אלא
ע״י אזנו ומברכין בעל וי״ל באינו מברך על השמיעה
אלא על הקריאה והפשר לצאת ילי הקריאה על ילי
בליה ולכך מברכין בלמ״ד .וא״ת והרי קריאת ההלל
שאיפםר לעשותה על ידי שליה ומברכין בלמ״ל .וי״ל
כיון שצריך לענית ראשי פרקים וגם צריך לומר הודו אנא
לא קרינח ביה שאפשר לעשותה על ידי שליה ולכך
כברכין בנכי'ד .ומיהו רשיא לי לההיח רעמא מברכת
התירה בא״א לעשותה על ידי שליח והיה להבא
ומברכין בעל ויש שמברכין;עסוק בדבריתורה .ונוכל
לתרץ

ברכת המצות ומשפטיהם
לחיץ שגם זו איפשר לעשותה ע״י שליח שאדם אחר
יכול להוציא אש הרבים ידי ח ו ב ת ן  :כ ל הברכות כלן
פותחים בה׳ בברוך וחותמים בה׳ בברוך הון ממקצת
כרכות שיש מהן שפותחין בברוך ואין חותמין בהן בברוך
כגון ברכת הפירות וברכת המצות לפי שהל מכיכע
קצר ויש מהם שחוהמין בהן בברוך ואין פיתחין בהן
בברוך כגון ברכה הסמוכה להברחה לפי שפנירחה
הראשונה שנפתחה בברוך  .ויש קושיות רבות על כלל
זה כגון מברכת אלהי נשמה שאינה סמוכה לחברתה
ואינה פותחת ב ב ר ו ך  .ומשבע ברכות בל חופה שפותח
בקשר יצר את האדם בצלמו בברוך וחע׳׳פ שהיא
כמוכה למה שלפני׳ וגם מברכות אחרות ועל סדר
הנרכות אפרש טעם לכל החד ואחד ב ע ״ ה  .נרסינן
בפרק ערבי פסחים אמר שמואל כל הברכות כולן
צריך שיאמר מעין חתימת׳ כמוך לחתימת׳ סומבדיתא
אמרי מעין סתיחת׳ סמוך לחתימת׳ וק״ל כשמואל .
גרפינן בברכות בסרק כיצד מברכין אמר רכ כל כרכה
שאין בה הזכרת השם אינה ב ר כ ה  .ור״י אמר כל
ברכה שאין כה מלכות אינה כרכה  .אביי אמר
נותיה דרב מסתברא דתניא לא עברתי ממצותיך ולא
שכחתי לא עברתי מלברך ולא שכחתי מלהזכיר שמך
עליו .ור״י אמר תני׳ לא עברתי מלברכך ולא שכחתי
מלהזכיר שמך ומלכותך עליו  .יש סוסקים הלכה כרכ
מדקאמר אביי כוותיה מסתברא אכל רכינו האיי והרי״ף
והלמב״ם פוסקין כר׳ יוחנן דכל ברכה שאין בה הזכרת
השם ומלכות אינה כרכה ודוקא כפתיחת הכרכה חבל
בחתימתה אץ צריך מלכות וגם ברכה הסמוכה לחברתה
אינה צריכה הזכרת השם ומלכות ואמרינן בירושלמי
דברטת בסרק הרואה ר׳ זירא ורב יהודה כל ברכה
שאץ בה מלטה אינה ברכה  .אמר ר׳ הנחומא אנא
צמינא סעמא ארוממך אלהי המלך .רבא אמר צריך
לומר בה אתה .פמואל אמר אף אלהינו .וכמדרפ
אומר מנין שזו כרין את השם פנאמר ברוך אתה י״י
למדני חוקיך  .וכתיב כי שם יי אקרא .ומנין שאומר
מלכות שנא׳ ארוממך אלהי המלך  .ומנין שעונין אמן
צמר המברך שנאמר כי שם י״י אקרא הבו גודל
לאלהינו אמר להם משה לישראל כשאני מברך אתם
הפנו אמן  .ואם תאמר ברכה ראשונה של שמונה
פשרה ברכות וברכה מעין שבע שאומרי׳ בערב שבת
למה אין בהם מלכות ויש לומר שהאל הגדול נחשב
כסו מלכות ף׳׳א כי אלהי אברהם הוא כמו מלטת לפי
שעדיץ לא המליכיהו עליהם העולם עד כבה אברהם
והודיפ פבעו כעולם  .וזהו שאמר י״י אלהי השמים
אשר לקחני מבית אבי ומסקינא בפרק נ׳ שאכלו פאץ
סותמין בשחיס כגון מושיפ ישראל ובונה ירושלים מפני
שאץ ששים מצות הבילוח חבילות אלא יודה פל כל
אחת ואחת לבד .ומקשים על הארץ ופל המזון*.ארן
דעבדא מזון .על הארן ועל הפירוח ארן דעבדא
פירוח.מקדש ישראל והזמנים ישראל דמקדשי לזמנים.
מקדש ישראל ורחשי חדשים ישראל דכי־״שי לראשי
חדשים  .ומקשה מקדש השבה וישראל והזמנים מקדש
השבח וישראל וראשי חדשים פירוש להפילו המצא לומר
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לקדושה לישראל וזמנים או ראשי הלשיס מדא היא ככל
מקום קדושה לשכח וישראל למקלשי להו לזמנים תרתי
כינהו ומהי־ן התם נמי תדא היא מאי טעמא שבת הא
מקדשא וקיימא זמנים וראשי רודשיס ישראל הואיידקבעי
להו והכי קאמר מקדש השבת וישראל דקדשינהו לזמנים
או לראשי הדשיס פירוש מה ענין להזכיר שבת ע ם
קדושת זו החדשה בחתימה אחת הא לאו כיזד מינא
כינהו דשבת קבעוה שמים ויום טוב קבעוהו ב״ד אלא
הטעם שנזכרה כאן עמה מפני שקדושת שבת היא כבה
קדושת ישראל שנא׳ בה כי אות היא ביני וביניכם
כדעת כי אני י״י מקדשכם .הלכך נזכרה כהן מפני
שהיא גורמת קדושת ישראל כמו שקדושת ישראל נזכר
ביום סוב כלא שבת לפי שהם סבת קדושת הזמנים
ובדין היה להזכיר כבת אפילו ביום טוב בלא שבת אלא
מפני שהוא דרך להזכירה בשבת בלא י״ט ומחזי כשקרא
הא למדה דחדא התימה היא חבל במושיע ישראל ובונה
ירושלים אינה הלוי׳ זו בזו שאע״פ שבירושלים צריכין
ישראל השועה נם חון לירושלם ובגילה הם צריכים
אותה וא״כ הויא התימה בשתים  .ואם תאמר הבוחר
בתירה ובמשה עכדו ובישראל עמו ובנביאי האמה
והצדק הרי שחותמים בארבע  .ויש לומר דכלהו הד
מילתא היא שמברך להקב״ה שבחר בתולה שנתנה על
ידי משה עבדו לישראל עמו ובחר בנביאים כדי להוכיח
אח עמו .כ ל ישראל הייבין בכל מציה האמורות בהורה
אחד מצות עשה ואחד מצות לא תעשה  .והנשים חייבו'
בכל מצית לא תעשה שהאשה הוקשה לאיש לכל עונשין
כ:תורה שנא׳ איש או חשה כי יעשו מכל חטאת האדם
דהיינו חייבי לאוין וחייבי כריחוח וחייבי מיהות בייל
חון מכל תקיף ובל תשחית ובל הטמא לפחים  .בל
הקיף וכל תשחית שנא׳ לא תקיפו סאת ראשכם ולא
תשחית את סאת זקנך  .כל שיפנו כהשחהה ישנו
בהקסה והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה משום דליה
להו זקן ליתנהו בהקשה .בל תטמא למתים שנא׳ אמור
אל הכהנים בני אהרן ולא בנות אהרן .וכל מצות פשה
פלא הזמן גרמא נפים חייבות חון מסריה ורבים
וחלסוד חורה פריה ורביה שנא׳ פרו ורבו ומלאו אח
האר! וכבשוה וכבשה כתיכ האיש דרכי לכבש ואי! מאשם
דרכה לכבש .ועוד דגבי יעקב אשכחן אני אל שדי
סרה ורבה ולא קאמר פרו ורבו .ותלמוד תורה בנאי
ולמדתם אותם את בניכם ולא אה במתיכם .ושהזמן
גרמא נשים ספורות כדילפינן במםכת קדוכין מתפילין
שהוקשו לתלמוד תורה דכתיב ביה והודעתם לבניך ולא
לבגוהיך .והטעם שנפטרו הנשים מהמצות עשה שהזמן
גרמא לפי שהאשה משועבדת לבעלה לעפות צרכיו.
ואם היחה מחוייבת במצות עשה שהזמן גרמא אפשר
שבשעת משיית המצוה יצוה אותה הבעל לעשות מצותו
ואם תעשה מצות הבורא ותניח מצותו אוי לה מבעלה
ואם מעשה מצותו ותניח מצות הבורא אוי לה מיוצרה
לפיכך פטרה הבורא ממציתיו כדי להיות לה שלום עם
בעלה  .וגדולה מזו מצי ־ שהשם הגדול הנכתב
בקדושה וכטהרה נמחה על המיס כדי להטיל שלום
בין היש לאשתו .ויש שבע מצות עשה שהזמן גרמא
ונשים
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ונשים חייבות בהן ואלו ק שמחה והקהל וקידוש היום
ואכילת מצה כלילי הפסח ומקרא מגילה ונר חנוכה
זד׳ כוסית של פ ס ח  .שמחה הי׳ גזירת הכתוב שנאמר
ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך .והקהל דכתיב גם כן
שנאמר הקהל את העם האנשים והנשים והטף .קידוש
היוםוכו׳ כדאמרינן בברכות נשים חייבות בקדוש היום
לכר תירה דאמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה
יפנו בזכירה והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה אישנהו
בזכירה .ואכילת מצה בלילי הפסח ג״כ מזה הטעם
שנאמר לא האכל עליו המן שבעת ימים האכל עליו
מצות לחם עוני ואמרינן בפסהיס כל שישנו בבל האכל
לזמן איתנהו נקום הכול מצות .והכי כשי הואיל ואיתנהו
בנל תאכל המן איתנהו נקום אכול מצת  .ומקרא
מגילה ונר חנוכה יד׳ כוסות של פסח מפני שאמרו
רז״צ בשלשחן שאף ק היו כאותו הנס ופרש״י נשם
סר׳ יצחק הלוי במקרא מגילה לפי שעיקר הנס נעשה
על ידי אסחר המלכה וכן פי׳ בנר חנוכה שעיקר הנש
נעשה ע״י אשה ששמה יהודיס שקצצה ראשו של
אנטיוכוס  .ו ק פי׳ בד׳ טסות של פסח כדאמרינן
בפרקא קמא דסוכה נשכר נשים צדקניות שכמותו
הדור נגאלו ישראל ממצרים שנא׳ מוציא אסירי׳ נכושרו׳
אל תקרי נכושרות אלא ככפרות נ ז ט ת נשים כשרות.
וכתב ה״ר יצחק נ״ר אנרהם דלישנא דאף הן היו
למשמע שהן טפלות לא אתי שפיר לפי פי׳ רש״י
דהוה ליה למימר שהן היו עיקר הנס  .ועוד דבירו׳
דמגילה לא משמע כפירושו דאמרינן התם ר׳ יונה
אבוה לר׳ .מ.ינא היה מתטון לקרותה לפני הנשים
שנניתו שהכל היו בספק פי׳ כספק להשמיל להרוג
ולאבל  .ולפי פי׳ רש״י היה לו לומר לפי שהן היו
עיקר ה נ ם  .ע״כ נראה פי׳ הירושלמי עיקר בנר
חנוכה ול׳ כוסות של פסה שחייבות בהן לפי שאף ה!
היו בסכנה כשצרו עליהם מלכי יון וגס היו משועבדות
במצרים  .ואם תאמר אפילו קטנים יהיו הייבין במגלה
להא כתיב טף ונשים ואע״ג דבירושלמי תני בר קפרא
צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים שאף הן היו
בספק מ״מ כגמרא ל י ק לא קאמר אלא נשים היינות
בלבל ופליג על הירושלמי  .ויש לומר דנשים כיון
לאיהנהו במצוה לא העשה ובמצות עשה שלא הזמן
גלמא הטילו עליהן מצות מגלה אע״פ שהיא מצות עשה
שהזמן גרמא כיון שהן היו באותו הנס אבל קטנים
ללא שייכי כמצוח כלל לא מחייכין להו אע״פ שהיו
נאומו הנם ע ״ כ  .ולולי זה הטעם לאף הן היי לא
היו חייבות כהן מפני שהן מצוה עשה שהזמן גרמא
ואע״פ שהן לרבנן לכל להקו,׳ רבק כעין לאורייתא
הקון ואם תאמר והרי נסיכה כתיכ כי כסופית הופנהי
אה נני ישראל ונשים היו נאותו הנס ואפילו הכי הם
פטורין כדאיהא נסוכה נפ׳ הישן .וי״ל לסוכה פהיא
לאורייתא לא נחחייט נשים מטעם שאף הן היו באותו
הנס אבל מצות לרכנן נראה להם לתקן נ ס לנשים
מטעם שאף הן היו באותו הנש וכתב ל״ת שהנשים
מיינות כשלש סעולות שאף הן היו כאותו הנס של מן
ילחם משנה לקטו כולם כערכ שכת .וכן חייבות
׳

לבצוע על שתי ככרות  .ועול לכעשה דרבנן שמח ככל
עד כאן .ומצאתי כתיכ שהנשים חייבות בהבדלה
מדרבנן כיו; שחייבות בקדוש כמו שאמרנו למעלה ממה
שנאמר ולהבדיל בין הקדש ובין החול  .וכל מצוה
שהנשים חייבות בה עבדים חייבין בה .ויש שקפטורין
לעולם בכל המצית מין חרש שוטה וקנין ויש שהן שפורץ
לסי שעה כנץ החילה והעושק במצות והסומא .החילם
שאינו יכול לכרן את דעתו ככיור מן המצות הצריכות
כוונה .ואם הכביד עליו חוליו לשי כובד חוליו יהיה
פשורו  .והנן חולין ומשמשיק פפורין מן השונה .
והעושק במנוה פטור מן המצוה והנן התן ככיור מק״ש
בלילה הראשון ותניא ר׳ יעקב אומר כוהבי הכריס
תפילין ומזוזות ותגריהן והגדי הגריהן וכל העישקים
במלאכת שמים לאתרי מוכרי תכלת פטורין מק״ש ומן
התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה וכן
מי שמתו מוכיל לפניו והמשמר את המת והםומא .
תניא כבבא קפא בפרק החובל ר׳ יהודה אומר סומא
אין לו בושת וכן היה ר׳ יהודה ספרו מכל מצות
שבת.ירה .מאי טעמא דנתיכ אלה העדות והחוקיס
והמשפטים כל היכי דאיתיה במשפטים;איתיה במצות
ובחוקים וכל היכא דליתיה במשפטים ליתיס במצות
וחקים  .ואמרינן בפ״ק דקדושין אמר ר׳ יוסף מריש
הוה אמינא מאן דאמר לי הלכה כר׳ יהודה דאמר
כומא פכ״ר מן המצית פבילנא יומא טפא לרבנן
לאמינא נא מיפקלנא ועבילנא כיון לשמעתא להא
לאמר ר׳ הנינא גלול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה
ועושה אמינא מחן דאמרלי אין הלכה כר׳ יהודה עבידנא
יומא טנא לרבנן מאי טעמא כי מפקידנא אית לי אנרא
ט פ י  .ואס תאמר מה שנרא היא זאת אדרנה שאינן
מצווה חשונ יוסר שא!״פ שאינו מצווה היא ששה .
ויש לומר שהמצווה דואג תמיד ומחזר לקיים המצוה
ושאינו מצווה לא ידה :הלא אם נא לידו יעשנה ואש
לאו לא יעשנה .׳ והנן לפום צעדא אגרא .אי נמי
המצווה הואיל ונענש אם לא יעשה דין הוא כשיעשה
שיקבל שכר גדול  .אבל שאינו מצווה כיון שאינו נענש
גם שפר כל כך לא יקבל ועוד גדול המצווה לפי שהוא
משלים רצון קונו ומקיים מצות,׳ בצוהר אבל שאינו מצווה
אינו משלים לצון קונו כיון שלא צוהו  .כ׳ הרמב״כן
ז״ל נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הציצית מן התורה.
ומדברי חכמים שכל קטן שיודע להתעטף חייב בציציק
כדי לחנכו במצות  .ונשים ועבדים שרצו להתעכיף
בציצית מתעטפין בלא ברכה וכן שאר מצוח עשה
שהנשים פטורות מהם אם רצו לעבות אותן בלא ברכה
אין ממחין בהן  .והראב״ל השינ עליו וז״ל אמר
אנרהם לוקא בציצית שאין בה כלאים ויש שחולק ואומד
אף בברכה שהברכה גם היא רשות ימביא משעד לדבריו
מדרב יוסף דאמר מריש הוה אמינא מאן דאמר ל,
הלכה כר׳ יהודה דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא
יומא סבא לרבנן דלא מפקדנא ועבידנא  .ואם איתא
למאן ללא מחייב לא חזי לברוכי אס כן איסורא
עביד דאיהו בברכה עביד להו ע״כ  .וכן כתב ר י ׳
שהנשים יכולית לברך על כל מצות עשה שהזמן ג ר ^
ק

מ
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אע״פ שהן פשורות מהן ואפילו מדרבנן לא מחייכי
כדמוכח בברכית בפרק מי שמתי גני נשים חייבות
כקדוש היום דבר תירה ואי; כאן משום לח תשא את
 : :י ״ י הצהיך לשות לפי שמברכין כרכה בחינה צריכה
דהך דדיה תם:.נחא בעליית היה דהא חיודינ; בבדק
מי ש״תו חבק קרא קי׳ש ספק ;א קדח יחזור ויקרא
ולהא״ינן מספק משום לא תשא הלכך כיו; שמהכוינת
לירכה אי; כאן כשום לא השא  .והביא רתיה משומא
כמו שאמרנו .ועוד הביא ראיה כדאמדינ; כירק
בתדא דעידובי; דכיכל בה נישי היקה מנח־ הכילי;
ולא מיהו בידה וכר׳ יוסי דאמר נשים סומכות רשות
הבל ר׳ יהודה פליג עליה ה כ ה ואייר מיהו .ומסתבר
לומר דמה שמיחו ככני שכיתה מברכת שמע כינה דלד׳
יום׳ שדי לברוכי .ועוד הביא ראיה מדאמר רב אחא
כנדק ערבי נסחים סימא פעור כלומר ההגדה וכ־יך
וה־ המר רבינא שאלהינהו לרבנן דבי רב ששת כאן
אמר אגדתא בי רב ששה רב ששש ובי רב יוסף רב
יוסף ומוכח התם דלא פריך אלא ממה שמוציאין
אחרים אכל מה שברכו הם עצמם לא קשיא לי׳ אע״ג
לאיכא ברכת אשר גאלנו וכהב הרא״ש ומיהו אין זה
ראיה כל כך דעדיפא מינה פריך  .ועוד דבברבת
אשד גאלנו ליכא יצרכו ותימה הוא היאך תאמר וציני
בדבר באינן מחוייבות לא מדאורייתא ולא מדרבנן .גם
נראה דמםוכא אי! כל כך ראיה דסומא אע״ג דפשיר
מדאורייתא כחוייב מדרבנן כדמוכמ ההיא דפ׳ ערבי
פסחים דמשני קסברי רב כשת ורב יוסף מצה בזמן
הזה כדרבנ; ולכך היו יכילין להוציא אחרים שמע מינה
דאינהו מחייבי מדרבנן הלכך יכילין לברך ולומר וציני
כמו שאנו מכרכין בנר חנוכה ובכל מנות דרבנן ומה
שדיינו כימה כדרבנן ואשה פשורה לגמרי היינו מעמא
רשים דהוי כמין בר היובא ועוד שלא יראה כגוי
באינו ניהג בחירה ישראל אי פשרה ליה מכל המצות
יכל השה מיחייבה במצוה עשה בלא הזמן גרמא
ובמצות לא העשה ע כ ״ ד  .וה״ד יצחק כן גיא׳ הביא
ראיהדנשים מכדכות על כל מצות עשה שהזמן גרמא
מהא דאמרינן הכל שלין למנין שבעה אפילו אשה
אפילו קש; ואע״פ שהאשה אינה מצווה לעסוק בתורה
כמו שכתבנו למעלה .וכתב רבינו תם שאין זו ראיה
לברכת התורה לפניה ולאחריה אינה משוס מצות תלמוד
הורה שהרי אפילו בירך ברכת הערב נא או נפשר
באהבה רבה חוזר ומברך לחובת קריאת התורה הדע
דכמקום באין לוי קורא כהן וחוזר ומברך בקריאה
שנייה אע״פ שכבר כירך בקריאה ראשונה  .ועול
ליצמא מה שהאפה וקען שלין למנין שכעה היינו
באמצע בלא היו לגילין לברך כדאמרינן כמגלה בפרק
הקורא את המגילה עומל ת אנא פותח מברך לפני׳
זהותם מברך לאחריה כצ הברכות כולן בין ברכת
המצית בין ברכת ההנאה צריך שלא יפסיק בדברים
אהריס כין הכדכה ובין דבר שמברכים עליו ואס
הפסיק צריך לחזור ולכרך פעם שניה  .הבל הם הפסיק
בדברים שהם מענין אוהו דבר כמברכין עליו אינו
צריך להזור ולברך פעס שנית כדאמרינן בברכת המוציא
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באה ממר כיול כרוך אינו צריך לכרך לפי כ ה ו :
צידך אכילה וכן כל כיוצא בזה .וכהי הרא׳׳ש שהשיח;•
בהמיה או עופוה ו־חד כ:לזנו אהד אמר הביאו לי
יחריש לש־׳;׳ וכל דיר בהוא מענין שחיפה לא הכיב
הפםק  .ביד כהי הרא״ש יש איכרים בחץ לבודק הממן
לזבד עד שיגמור כל הבדיקה ויש מושיפין עוד לומר
שאם שה בדברים בעלמא שלא מעין הבדיקה שצריך
לחזור ולברך  .וכל זה אינו יראה לי אלא שי :ניזהר
שלא לדבר בין הברכה להההלה הבדיקה אבל משהתחיל
לא הוי שימה הפםק מידידהוה הישיבה םוכה וכאדם
המדבר בתוך סעודתו דלא הוי שימה הפםק להצריך
להזור ולברך על ישיבת םוכה וברכה המוציא דלה מנינו
דש־חה הויא הפםק הלא בין הכילין לתפילין משום
דבדכה ראשונה קיימא נמי אהנדה הכינין של ראש
ואם 3ה צריך לבדך פעם אהדת להניה ה:ילין לפי׳
רבינו תם  .ולכידיש רש״י נמי כיון דתרי מצות יינהו
ולא מעכבי ההדדי ואם לא סח אין צריך לברך על
מצוה תפילין הם כן הוי הים־ הדעת ומיהו לכההילה
שוב ליזהר שלא יעסוק בשימה בשילה עד שיגדור כל
הבדיקה כדי שישים לבו לבדוק בה־רים ובעלייה ובכל
מקום שמכניסין כו המץ .ע״כ ד ע ת ו  .כתב ה ״ י יעקב
בן ה״ר השר צריך האדם לכוין בכל הברכות שהוא
מברך פירוש המלות שמוציא בשפתיו מפיו ובהזכירו
השם יכוין פירוש קריאתי גאלף דלת לשון הדנות
שהוא אדון הכל יכוין עוד פירוש כתיבתו יו״ד ה״א
לשון הויה שהוא היה והוה ויהיה  .ובהזכירו אלהים
יכוין שהוא תקיף ואמין אשר לו היכולת בעליונים
ובתהתונים כי אל לשון כה והזק הוא כמו ואת הילי
הארץ:

גרפינל

במנהות בפרק התכלת תניא ר׳ מאיר הומר
הייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום
שנאמר ועתה ישראל מה י״י אלהיך ביאל מ ע מ ך  .חצ
הקרי מה אלא מ א ה  .ותמצא כי מה בהלוף אותיות ה״ח
ב״ש עוצה צמנין מאה )י״ם ה״ץ( עוד יש רמז להם מן
הנביאים שנאמר ומה י״י שואל ממ״ך בנימשריא מאה .
וגם יש רמז מן הכתובים שנאמר הנה כי כן יבורך
נבר ירא י״י .כלומר כמכין כי כן דהיינו מאה יברך
ג ב ר  .ואלו הן מאה ברכות בין היום והלילה .על
נשילת ידים אשר יצר חת האדם אלהי נשמה שנתת
בי שהורה הנותן לפכוי בינה פוקח עורים מתיי
הסורים מלביש ערומים זוקף כפופים הגביה שפלים
רוקע הארן מל המיס שעשה צי כל צרכי אוזר ישראל
בגכורה המכין מצעדי נכר שעשני ישראל שלא עשני
ע ב ד שלא עשני אכה המעביר הכלי כנה מעיני על
דברי הורה הערב נא הבר ב ח ר מ ו מכל העמיס כרכה
ציצית ברכת תפילי; ברוך שאמר .כל אלו שיישה
ועשרים .ושבע ברכות של קריאת שמע שחרית וערבית
לכניה ולאהריה  .וברכת יראו עינינו שהוסיפו בערכיה
הרי החד ושנשים ובלש תכלות שבכל הפלה מהןי״ננ
ברכות עם ברכת המינין שהוסיפו הרי שמונה ושמונים
וכשהוא אוכל שהי סעודות של כל יום מברך י״ב ברכות
ששה כלל בעידה כחת כשנוכיל ידיו החלה וברכת
המוציא
1
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ברכת המצות ומשפטיהם

המוציא וד׳ כרכוח של ברכח המזון הרי מ א י הון
מברכות המים והיין והפירוח וכמה פעמים שהייכ
נברך כשיצטרך להפנוח גדולים או קשנים .וכבבתות
וימים טונים השר מאלו המאה ל״מ כי הין בתפלות
השבתות והמועדים כי אם שבע ברכות בכל אהח
ובתפלות החול יש י״ש ברכות בכל תפלה הרי הסר
פתים עשרה בכל הפלה שהם ש־ה ושלשים בשלש
הפלות וברכת התפילין וברכת יראו עינינו שתים הרי
ליה וכנגדו המצא השלמה בשבתות וימים שובים כיצד
בלילי שבתות וימים שובים אומר ברכה אחת מעין
בבע ומקדשים קידוש בביתם ומוסף שיש בו שבע
ברכות הרי תשע ובסעודה השלישית ששה על נטילת
ידים וברכת המוציא וברכת המזון שיש כה ארבע הרי
גי״ו חסר כ״ג וברכת היין והמיס ועוד המרינן בפרק
התכלת אמר רב חייא כריה לרב אויא בשבתות וימים
כווביס ללא נפישי ברכות ממלח להו באכפרמקיומגדי
פירוש אספרמקי מיני בשמים .ומגלי מיני פירות .
פיצל יעשה מריח ריח זה ומברך לפניו וחוזר ומריח
ריח זה ומברך לפניו ברכה הראויה לכל החד ואחל.
ואוכל מעט ירק ומברך לפניו ולאחריו וחוזר ואוכל
מעש מפרי זה ומברך לפניו ולאחריו ומונה כל
הברכות עד שמשלים מאה ברכות וגם יכוין נשבהוח
וימים סונים לנרכה הקורא כהורה והמכשיר ויענה
אחריהם אמן כי אמרו רז״ל גדול העונה אמן יותר
נון המברך ויעלו להשלים מאה כרכות ואס יכול להוסיף
מל מאה נ ר ט ת הרי זה משוכח כמי שאמר לול .
והוספתי על כל חהלחך ואמר עול פי יכפר צדקתך
כל היום תשועחך כי לא ילעחי כפור ת :

ועתה אחל לפרש על ה ס ד ר הברכות והת פילות.
בעזרת אלוה יושב ההלות:

הנכנס

לישן מל מסחו כלילה מכרך כא׳׳י אמ״ה
המשיל חבלי שינה מל עיני ותנומה על
מ ס ע ס י  ,על שם אל החן שינה לעיניך וחנומה
לעפעפיך .ואומר המפיל חבלי על שם חבלים נפלו
לי בנעימים ונו׳ וכהיב בהריה אברך אה יי׳ אשר
יעצני אף לילוה יסרוני כליוחי .ופי׳ הבלי שינה
דלקים מחלקי ה ש י נ ה  .וי״מ חבלי שינה כמו הכלי
*וללה שכשאלס סומל זמן רב ואינו ישן חבלי שינהי
\צירים אוחזץ אוחו .והייט דאמרי׳ בנדרי׳ הנשכע
3לא יישן שלשה ימים סכין אוהו ויישן לאלחר ואנו
גןנרכיןעל השינה מפני שהיא מצרכי כניאדסכדאמרי׳
מ ״ ר אמר רני כמעון ק אלעזר ו מ ה פיכ מאד זו
3ינה  .וכי יש פינה שונה מאד לא כן הנינ׳ יין
ושינה לרשעים הנאה להם ו מ א ה לעולם אלא מחוך
שאדם ישן קימעח עומד ויגע כהורה המאיר לאישון
נ ח פין על שם יצרנהו כאישון עינו ורצה לומר
גכשהאדס הכן מהד ליבן מחשיך אישון בח ע י נ ו .
וכשיישן הרנה ומקיץ מהיר אישו ,בה עינו:
*  V Iרצון מלפניך י״י אלהי ואלהי אבותי שתשכיבני
לשלום על שם בשלום יחדיו אשכבה ואישן.
\ספמידני לחיים ולשלום כשתי לשונות אלו כלל שמירת
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משמה והגוף .אמר לחיים מל מ ש מ ה שכשאדם הולך
לישן הרי הוא כמת ומפקיד נשמתו כיד הקכ״ה
ומחזיר׳ לו בנקר והנ־י כאלו המייתו .ואמר|לשלום
על הגוף שבלילה ימצאו נזקים ופגעים רעים יותר
מביום והוא מתפלל שיעמידנו שלם בגופו  .ואל
יבהלוני חלומות רעים ולא הרהורים רעים כלומר
שלח אבא לידי הרהור עבירה אפי׳ בחלום ותהיה
מניתי שלימה לפניך פי׳ אם אשמש משחי יהיה הולד
ההו׳ שלם בעבודתך ולא יצא ממני שום זרע פסול
כמו שאמרו רז״ל ביעקב שהיתה משתו שלימה שלא
נמצא פסול בזרעו .אבל אברהם ויצחק נמצא פסול
בזרעם  .והאירה עיני פן אישן המוח .כלומר
שתחזיר כי נשמתי ולא תהא פינתי שינת עולם .בא׳׳י
המאיר לעולם פנו בכבודו שמעמידה ממשתם לאור
היום ללכת אל עסקיהם וקורא פרשה ראשונה מקריאת
שמע דגרפינן כפרק הרואה הנכנס לישן על משתו
אומר משמע עד והיה אם שסוע ור״ח כתב שצריך
לקרות גם והיה אם שמומי שיש בה ובשכבך ובקומך
וכתב הרא״שאפשר שגורס ר״חשמע והייתם שמוע.
ואומר יושב בסהר עליון עד כי אחה יי׳ מחסי *
לפי שיש עד מחשי ששים תיכות כנגד ששים אותיות
שיש בכרכת כ מ י ם ועליהם נאמר הנה משמו שלשלמה
ששים גבזרים הביב לה וגו׳ זה הי׳ בית המקדש
והגבורים הס אוחיוח שבברכה כ מ י ס כלם אחוזי ח ר כ
וגו׳ אמרו ז״ל כל הפסוקים נאמר בהם הזכר׳ השם
יברכך יי׳ יאר יי׳ ישא יי׳ .ואומר מזמור לדוד מ ר ה ן
יי׳ מה רבו ונו׳ עד ליי׳ הישועה .ואו׳ השכיבנו ע ל
ושמור צאתנו וטאנו מעהה ועד מולם ואינו חוהס
ואומר ברוך יי׳ ביום ברוך יי׳ כלילה ברוך יי׳
נשכבנו ברוך יי׳ בקומנו פי בידך נפשות החיים והמתים
אשר כידו נפש כל חי ורוח כל נשר א י ש  .כילך
אפקיד רוחי פדיח אוחי יי׳ אל אמש .ואו׳ ויאמר י י ׳
אל הששן ו ג ו ׳  .ואו׳ אם השכב לא תפחד וגומר .
יי ישמור צאתך ו ט א ך ואו׳ מ ה מפתו שלשלמה ו ג ו /
כלס אחוזי חרכ ו ג ו ׳  .ואומר יכרכך יי׳ וישמרך
ו ט י  .מד וישם לך שלום ויישן לאלתר  .וכחכ רבי׳
האיי שראוי להקדים הכרכה לקיש וצמזמורים ולעל
הפסוקים האלו כדי שיישן ממוך ה ק ר י א ה  .ומביא
ראיה מהירוש׳ דאמר דר׳ זעירא הוה קרי אה שסע
וח!זר וקורא מד דהוה שקע מיניה גו שינהיה
ואמרי׳ בש״ק דברכוח אמר ר ט אצעזר כל הקורא
קיש על ממחו כאלו אוחז מרב של שהי שיוה בילו
שנאמ׳ יעלזו חסידים כככוד ירננו על משכביהם
רוממוח אל כגרונם וחרכ סיפיוח כידס .שי׳ ירננו ע ל
משככוהם .כשירננו בדנר שנאמר ט לשון שכיבה דהיינו
ק״ש שנאמר בה ובשכבך  .אמר רכי יצחק כל הקורא
ק״ש על משהו מזיקץ ברלין הימנו שנא׳ ובני רשף
ינביהו ע ו ף  .ואין רשף אלא מזיקין שנא׳ מד ר ע
ולחומי רשף .ואין עוף אלא תורה שנא׳ התעיף
עיניך בו ואיננו  .וכתוב בחדושי רב״ש ואית ללא
גרסי׳ ואין עוף אלא תורה שנאמר התעין> עיניך
בו ואיננו .אלא ואין עוף אלא ק״ש שאנו טסלין א ו ס ס
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שני פעמים כיום שהרית וערבית ועוף הוא לשון כפל אמר הקב״ה אחר שאכל ושתה ונתגאה קבל עליו
כלמתרגם וכפלת ותעיף  .וחיית ח״כ לימ׳ הפלה שאנו עול מלכות שמים .מכאן פסק אכי העזרי שמותר
כופלין אותה  .וי״ל משום לאין מנין התפלות מלא לשתות מיס בבקר קולס הפלה דנא שייך במים נאוה .
מדרבנן .ועוד לתפלה לא מקריא כפל להא גי׳פ והרי׳יף כתב לאפי׳ מים אשיר כיון שממלא נפשו
אנו קורין אותה ע ״ כ  .ויש הנשים כשקורין ק״ש ורצונו ממה שהוא צריך אחר שהתגא׳ קרינן בי׳ .
שלפני משתם שמברכי; בא״י אמ״ה אקב״ו לקבל עלינו וכתב ר״י שאס התחיל לאכול קודם שיעלה עמול
עול מלכות שמים ולהמליכו בלבב שלם ושעות הוא השחר כיון שענה עמוד השחר פוסק הע״ג לאמרי
בידם מפני שקרית שמע באומרים בבית הכנסת עיקר כתפלת המנח׳ אם התחילו אין מפסיקין שאני הכא
לפי שאומ׳ אותה בברכותיה וזו אינה מלא רשות כמו לאסמכוה אקרא ואיכא לאו דלא תאכלו על הדם
שהתכאר למעלת .כתוב במחזור וישרי העומד בחצות
כתב ה״ר יעקב כן הרת״ש וצריך אדם לקום בשחר
לילה לעסוק כתורה נושל ידיו ומכרך על נשילת לעבודת בוראו ואף אס ישיאנו יצרו בחורף לאמר
ידים  .ואם נפנה מברך אשר יצר וכל הכרטת פל איך העמוד ממשתך והקור נדול או ישיאנו בקין
אחריו ומברך על התורה ואו׳ איזהו מקומן ורבי לאמר איך תעמוד ועדיין לא שבעת משנתך ההגבר
ישמעאל וכשהוא הולך לכית הכנסת להתפלל מתחיל
עליו לקום כדי שתהא חתה מעורר השחר ולא יהח
ממקום שפסק .וכחב אכן הירחי אם השכים לקרוס הוא מעירך כמו שאמר דוד ע״ה עורה כבודי עורה
בחורה קודם עמוד השחר יברך הברטת אבל הקרבטס
הנכל וכנור אעירה שחר אני מעיר השחר יאין השחר
לא יאמר שלא היו מקריבין הקרבנוח אלא ביום
מעיר אותי ויחשוב בלבו אלו היה כעבודת מלך
שנ׳ ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהס
בשר ודם ויצוהו להשכים באור הבקר לעבודתו יהיה
ואין לומר הקרבנות אלא כזמן עשייתן ע׳׳כ .וכן ברכה זהיר וזריז לעמוד לעבודתו אשר צוהו כ״ש לפני
לשטי כינה לא יכרך אלא כ י ו ם  .וכן כתכ הרא״ש מלך מלכי המלכים הקכ״ה .וכעת קומו אם הוא צריך
ואם הפכים קולם התפלה לכהוכ כדכרי תורה חייכ
לנקביו או׳ קודם שיכנס לכית הכסא כרחוק ד׳ אמות
לברך ברכת התורה כמו ללמול רק שלא יהא ט ת כ
התכבדו מכובדי׳ קדושים למלאכי׳ המלויס אותו הוא
בלברי הרשות .וגרסינן בפ״ק לברכות אמר רב
אומר דגרשי׳ בב״ר רבי שילה אומר שני מלאכי
הונא אמר שמואל השכים לשנות ער שלא קרא קרית
השרת המלוין לו לאדם הם מעידים כו שנאמר כי
שמע צריך לברך משקרא קריה שמע א׳׳צ לברך מאי
מלאכיו יצוה לך לשמרך ככל דרכיך לצדדים קתני א ס
סעמא שכבר נפשר באהבה רבה ואמרינן עלה אדם סוב הוא שומרים אותו ממש ואם לא חזרה
בירוש׳ אמר ר' אבא והוא ששנה על א ה ר  .ובשב
השמירה ראיה ועדות לשמור ולראות מעשיו של אדם
הראיש נראה להיינו לוקא כברכה אהבה רבה לפי וינילו לבית דין הגדול והוא אומר למלאכים אלו שאו
שאינה נראיה לשם כרכה ההורה אלא כששנה לאלהר ככוד לעצמכם כי אינני כדאי לישא לכם כבול משרתי
ואם שנה לאלהר אז היא נראיה ברכה לשם עסק עליון כלומר כשכיל שירות השם אתם עמי שטה
ההורה כמו לשם קריש שמע ואז לא יצשרך לברך על אתכם ללוות אותי תנו כבוד לאלהי ישראל ומהו הככוד
אותו היום אפי׳ יפנ*ק ויעמוד ויחזור וילמוד .וכן שמחר שמרוני עזרוני עזרוני המסיט לי עד שאכנס
המכרך על התורה ולמד א״צ לחזור ולכרך אם הפסיק ואצא כי כן דרכם של בני אדם  .וכתב בהדושי רב״ס
באמצע לכך הוצרך לומר ו מ א פפנה על אסר על שכרכה זו אין לכרכה אלא ירא שמים וחסיד שהשכינה
הנפשר באהכה רכה ולא על המכרך כרכה החורה שרויה עליו אכל איניש אהרינא לא משום רמחזי כיוהרא
שאם לא האמר כן היה לו להשמיענו בעלמא דהפסמ
וכשנסנה אינו מקנח אלא כשמאל מ ר ס י ׳ בשלהי כרכות
שבחמצע העסק הוי הפסק וצריך לחזור ולברך וכל אמר ר׳ עקיבא סעם אהה נכנסתי אחר רבי יהושע
שכן הנפסר באהבה רבה .ואף אם המצא לומר דאין
לכית הכסא ולמדתי ממנו שלשה דברים  .למדהי שאין
חילוק בץ הנספר בברכי התורה לנפשר באהכה נפרעין אלא מיושב ולמדתי שאין נסכין מזרח ומערב
רבה מ״מ מסתבר' שבני אלם כרגילים המיל לעסוק אלא צפון ודרום ומפרש בירושלמי ובלבד שאין שם
בסורה הפי׳ כשיוצאים לעסקיהם ממהרי׳ לפשות
כוהל הילכך כתי כסאות שלנו שיש להם ממיצות אץ
צרכיהם כדי לחזור וללמוד ותמיל דעתם על למודס
להקפיד בזה ולמדתי שאץ מקנחים בימץ אלא בשמאל,
לא משיב הפסק לענין ברכה ואף אס למד כלילה
אמר לו בן עזאי עד כאן העזת פניך ברבך אמר לו
הלילה הולך אמר היום וא״צ לברך כל זמן שלא יישן,
תורה היא וללמוד אני צריך ומפני מה אין מקנחיי
וכן מי שרגיל לישן ביוס שינת קבע על רשתו הוי
בימץ אלא בשמאל מפני חורה שנתנה כה שנאי מימינו
הפסק וצריך להזור ולברך .ואסור לאכול ולשתות אש דת למו רבה בר בר חנא אמר רבי יוחנן מפנ
בבקר קודם שיתפלל כדאמרי׳ בפ״ק דברנות א״ר
שקרובה לפה .ריש לקיש אמר הפני שקושר בה קשר ju
יוסי בר הנינא מהי דכהיב לא האכנו על הדם לא תכלין .רב נחמן אמר מפני שמראה בה מעמי תורה*
תאכלו קודם שתתפללו על דמכם א״ר יצהק ה׳׳ר כגון זרקא ופזר גדול ושלשלת שמראץ אותן ביד
יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב כל המוכל ושותה לתינוקות בקריאתם מעלין ומור ילין להם בידיהם להביי
קודם שיתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אמרי להם קריאתם וצריך לנקות גופו בצרור או בבגל כלי
גוך אל תקרי גוך אלא נאך שאותיות ההו״י מתחלפות שלא יבאר בו סינוף .וכשיצא נושל ידיו ומכרך כא״»
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פדר עהרית של הול ופירושה
אמ׳׳ה אשר קדשנו במלותיו .וצונו סל נפילת ידיס .
ברוך הסה ה׳ .על שם ברוך אתה ה׳ למדני מקיך .
וברוך אינו לפון פעול אלא כמו רחום והנון שהוא
עצמו הוא מקיר הברכות ואינו מקבלם מאחרים .
אלהיכו .על שם אנכי ה׳ אלהיך שאמר הקב״ה וע״ש
שמע ישראל ה׳ הלהינו שאומרים ישראל .מלך העולם.
על שם ומלך עולם .אבר קדשנו במצוהיו .על שם
והתקדשתם והייתם קדושים .ועל שם להיות לו לעם
קלוש ולשמור מצותיו .ויש מפרשים שהוא לשון אירוסין
וקדושין שקדשן הקב״ה לישראל במצות שנא׳ וארשהיך
לי באמונה .והמצות נקראו המונה שנא׳ כל מצוהיך
אמונה .יצופו .על שם הורה צו ה ל:ו .וכ׳ אבן הירחי
נשאלתי על מנץ הברכות שבהחלחן מדבר כלפי השם
כאלו הוא כנגדו ובסופן כאלו אינו כנגדו .במדרש טעם
לכולם ממה שנא׳ פויחי ה׳ לנגדי תמיד כי כשמזכיר
את השם ואו׳ כרוך אחה ה׳ הוא עומד לנגדו וכיון
שאו׳ אה״כ מלך העולם נמצא שאינו עומד לנגדו שר״ל־
אוהו אלהינו שהוא מלך העולם הוא קדשנו במצוהיו
וצונו לעשותם .והריב״א כ׳ שהטעם כתקט הכרכוה
בלשון נוכח ונסתר מפני פהקב״ה נגלה ונסתר נגלה
מצל מעשיו ונסתר מצד אלהוחו .וגס הנשמה נראית
ונעלמת לכן הנפש מברכח בנכח ונסתר כמו שנא׳ ברכי
נפשי את ה׳ ובל קרבי אח שם קדשו ברכי נפשי אח
ה ׳ ה׳ אלהי גללת מאל ונו׳ עושה אור כשלמה וגו׳.
מן גערתך ינוכון .והברכה היא בלבור הפה ומהשנה
הלב  .הלב נעלם והקול נשמע .והאלם מורככ גוף
ונכמה וראוי הי׳ לו לילבק בקונו ולעמול נכחו המיל
מצד נשמחו אלא שאינו יכיל מצר גופו לכך ברטחיו
נכח ונסתר .וזה השעם נכון הוא יותר מן הראשון ואם
מאדר מה יועילו צהקב״ה ברטתינו .ויש לומר אץ
ברכותינו אלא כדי לזכות ברכותיו כאמרם ז״ל
כל המנרך מתברך .וכן כתיב שאו ידיכם קדש
וכרכו את ה׳ יכרבך ה׳ מציון והשעם נכל ה נ ר ט ת
שנצשוינו לכרך את ה«ס על כל המצות לפי שבהר כנו
וקדשנו במלותיו וגס על המזון ושאר ההנאוה להומה
לו על הספקו לנו את צרכנו להיות נופוהינו בריאים
שיפארו נפשותינו נחיס להתבונן חסדי השם ונודה לשמו
ואו׳ על נטילה ידים ולשון נפילה הוא לשי שצריך ליטול
מן הכלי והכלי שמו נפלא בלשון תלמוד  .וי״מ שהוא
לשון הגבהה כלמחרנמינן וסשאני רוח ונטלהני רומא.
וכחיכ וינפלס וינשאס כל ימי עולם והיינו לאמרינן
בס״ק לסופה שהנוטל ידיו צריך להגביהם למעלה בלא
יבאו המים שחון לפרק ויחזרו ויטמאו אה הילים .
ויש סמך לנטילה ירים מן ההורה שנא׳ וכל אשר יגע
בו הזב ויליו לא כטף במים טמא הוא הא אם שטף
סכור וארז״ל כל המזלזל בנטילה ילים סוף בא לילי
פניות וסי׳ לזה על נטילה יליכ .ר״ת עני .ואמ״כ או׳.
אהה ה׳ אמ״ה הבר יצר הה האדם כחכמה.

ברחל

י כרכה זו אין בה דין ברכה הסמוכה לחברתה
שלא לשחוח בה בברוך שהרי על נטילת ידים אומר
כמה פעמים בלא אשר יצר ואין דין ברכוח הסמוכות
שלא לפתוח בברוך ט אם הראשונה אלא כשהם
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כמוכוה לעולם שאץ אומר זו כלא זו לעולם .משר יצר
את ה א ד ס  .על שם וייצר ה׳ אלהים .במכמה ע״ש
ה ' בחכמה יהד ארץ .וזהו כאשר הכתוב הלא כמלב
תתיכני וכגבינה הקפיהני כי כרה את האדם מנישה
כרוחה ויכוננהו כהכמה .וכרה •:ונקבים כדי להחיותו
עשה לו העינים להכינ׳ ולראות כהם  .עשה לו
העפעפים לעצום עינו ולישן ושלא להביכו ברע כמו
שנאמר ועוצם עיניו מראות ברע  .עשה לו נקבי
החזנים לשמוע ב ה ם  .עשה לו נקבי הנהריים להריח
בהם ולהתנשם בהם ולהוריד בהם העדפת לחות הראש.
עשה לו הפה למאכל ודבור .עשה לו שינים ומלתעות
לעמון בהם המאכל .עשה לו הלשין ללוש בו המאכל
בתוך הפה ולההך כו הדבור .עשה לו ביה הבליעה
והושע לבלוע המחכל והמשקה .עשה לו הגרגרת להעלו׳
ולהוריד רוה נשמח חיים מן הלב מחיך הריאה אל
הנהירים ואל הפה ולהוציא קול הכרה הדבור היוצא
מתיך סמסיני הראיה הכא מההנשמה חיים עשה ל ו .
הלב להיות ביח מכון לרוח החיים ולחשוב כל מחשבות
עשה לו הקרב העליון היא האצט־מכא לקבל המאכל
והמשקה ולהתכשל בתוכו ולכלכל משעם המאכל והמשקה
כל הגוף להחיותו עפה לו הכבד בצד הימי! עם המרה
האדומה והדס במקורות הכבד להמס את הקרב העליון
ומחוס הכבד והמרה מתבשל המאכל והמשקה בתוך
הקרב העליון .עשה לו המעים לקבל פסולה המאכל
והמשקה ומתגלגל בתוכם בעקמומיות עד מקום הוצאת
גלולים וקכנים .עשה לו שתי הכליות ימין ושמאל לחמם
את הבשן התחתון בהומס להחיותו ולחזקו ולהוציא
גלולים וקטנים מיז לגוף ועולארז״ל הלב הבין והכליות
יועצות .עשה לו הטחול לצד שמאל עם המרה השחורה
לקרר בקרתם הקרבים והמעים והבטן שלא יתייבשו
וימרבו המאכל והמשקה מפני חוס רותח הקרבים
המחהממים ונרחחיס מחום הדס והכבד והמרה
האדומה ועוד ארז״ל הטחול שוחק .עבה לזכר
ולנקבה אינרי המשגל כלי להזריע בהם ולהוליד .
עשה לנקבה שליס להיות כהם החלב להניק אח הולד
עשה לו עצמות נהיות בנין הנוף חזק .שם בשר על
העצמוח כדי לחמס קור העצמות .עשה לו גידי הדם
והס הורידין להשקות את הנוף בהם והולמת מצל אל
צד  .עשה לו עצבים לחזק אה דבק העצמות והאברים
עשה לו אברים וקשרים נדבקים והליוח של בדרה
וקשרי הצבעות ידים ורגלים וזרועות וירכים וברכים
ושוקיה וקרסוליה וכפית הרגלים וחליוה הצואר ושכמי
הכתפיס כדי פיו כל להתפפט ולהכפל להכפ׳ ולהזקף
לעמוד ולישב לכרוע ולהשההוו׳ ולסוב ראשו הנה והנה.
קרס לו עור מלמעלה לבשר ולעצמות ולגידיס ולעצבים
כדי לכסות את הגוף •להיות חם מלהתקרר וצהגן על
למות הגוף ואיברים הפנימיים עשה לו גלגולת־ הראש
נהיות מנך על כל האיברים ומות הראש ששם ישכן
ישוב הדעה והנשמה ה ח כ מ ה  .עבה לו למה מסכיכ
כמוה הרהש כדי כלא יהיעש המוה והעירם מחום
הקרבים העולה מלמטה למעלה אל הראש .עשה לו
שערות הראש לחמם אה הראש שלא יתקרר על אשר
אין

פדר שהרית של חול ופירושה
אין לו בשר בין העור ובין עצס הנלגולת עשה לו
שערות הזקן מפני תואר הדרת פניו ולהיות מובדל
במראיתו מן הנשים  .עשה לזכר ולנקבה שבור כדי לקבל
מחיה בעוד׳ במעי המם עד ביאתם לאויד העולם כי
לא יוכל הילד לקבל מזון ומחיה מן הפח י:פני שהוא
פתום עד צאתו לאויר העולם .עשה לו ידים למשמש
ולתפוש ולאחוז ולהחזיק ולעשות מלאכה כ ד להחיותו
עשה לו צכרנים כדי להיות נבדל מכל בדיה ולהחגרד
בהם .עשה לו רגלים כדי להעמיד עציה׳ הגיף ולהוליכו
ולהביאו בכל מקום .והנה כל מה שכרה הקב״ה באדם
לא בראו הלה לצורך האדם ולהחיותו וזו היא חכמה
גדולה אין כמוה .ואמרי׳ בספרי הצור המים פעלי .
פעולתו שלימה עם כל בהי עולם ואין להרהר אחר
מעשיו הפי׳ עילה של כלום .שמא תאמר הלי היו לי
שלשה רגלים שלשה עינים אלו הייתי מהלך על ראשי
אלו היו פני הפוכים לאחור היה יותר נאה לי ת״ל
המים פעלו :ו ע ת ה הבאר מאמר רבותיי ז״לבאמרס
אש :מזרעה החלה יולדה זכר היש מזריע החלה יולדת
נקבה .פי׳ שנמשל הדבר היוצא ראשון כמו הארץ והדבר
השניה הוא הזרע ומה שמזריע הוא יוצא ועל כן
כשהאיש מזריע תחלה הוא האר* וכשבא זרע האשה
אחר כן הוא הזרע ולכן יולדת נקבה  .וכמו כן כשהאשה
מזרעת תחלה יולדת זכר מזה הניעם .ואמרי׳ בידו׳
ובויקרא רבה משל לשני ציירים שיושבים וציירים זה את
זה זה צר צידתו של זה וזה צר צורתו של ז ה  .ה״ר
אבץ לית כפר דמםפר לגרמיה כלומר האדם המכפר
זקנו אינו כלום עד שיבה אחר ומספר לו וכמו כן
ידוע כי מזרע האשה באה השה ומזרע האיש בא
איש אלא שהמזריע בראשונה איני כלים מפני שהזרע
האחרון מכשל את הראשון וכתב הרמב״ן ז׳׳ל אין כונת
רז״ל שיעשה הולד מזרע ההכה כי ההכי 3אע״פ שיש
לה כיצים ככיצי הזכר או שלא יעשה בהם זרע כלל
או שאין הזרע ההוא נקפה ולא עושה דבר בעובר אכל
אמרם מזרעת על דם הרהם שיתאסף בשעת גמר ביאה
באם ומהאהז בזרע הזכר כי לדעת׳ העובר נוצר מדם
הנקבה ומלובן האיש ולבניהם יקרא זרע וכן אמרו ג׳
פוהפין יש בו באדם איש מזריע לובן שממנו נידים
ועצמות ולובן שבעין אשה מזרעת אודם שממנו עור
ובשר ושער ושחור שכעין ונס דעה הרופאים ביצירה
בך היא .ועלידעה פילוסופי היונים כל נוף העובר מדם
האשה אץ כו לאיש אלא הכח הידוע כלשונם היולי שהוא
נוחן צורה בחומר כי אין בץ ביצה ההרננולח הבאה
הן הזכר ליולדת מן המתפלשח בעפר שום הפרש וזו
מגדל אפרוחים וזו לא תזרע ולא תצמיח בהמנע ממנה
סחוס היסודי שהוא לה היולי עד כאן .גרסינן בנדה
בפרק המפלח דרש רבי שמלאי למה תלד דומה במעי
,אמו לפנקס מקופל ומונח שתי ידיו על שני צדעיו שני
אציליו על שתי ארכובותיו שני עקביו על פני עגבותיו
וראשו מונה לו בין יריכיו .פיו כתום .גיבורו פתוח
ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שממו שותה .
פי׳ דרך השכור הפתוח ואינו מוציא רעי שלא יהד :ג את
אמו פי׳ ולכך גקכ הרעי כתום ועול כי מאכלו אינו
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עושה פסולת אכל הוא משתין כשיצטרך וכן כתב רכינו
שמואל ק הפני וכיון שיצא למויר העולה נפתח הכתום
ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות שעה אחת
וגדםינן ההם תנו רבנן כנכה חדשים הראשינים ולד
דר כמדור התחתון .אמצעיים במדור האמצעי אחרונים
במדור העליון וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויורד
וזהו חבלה של אשה תאנא הבלי נקבה מרובי; מהבלי
זכר מאי פעמא זה דרך תשמישו בא וזו דרך תשמישה
באה .האי מיהפיך והאי לא מיהפיך .פי׳ בן זכ־ נולד
פניו למשה כדרך השמיש הזכר ונקבה פניה למעלה
כדרך השמיש הנקבה ולפיכך נקבה צריכה להתהפך
קדקדה כי נשהי' במעי המה כניה למשה ת״ר ג׳ חד שים
הרחשונים השמיש קשה לחשה ונוגד .פי׳ מפני שדל
•:מדור התהתון אמצעיים קשה לאשה ויפה ;ולד כ׳
רש״י לא ידענא במאי .אחרונים יפה לאשה ויפה
לולד .פמחוךכךיצא ולד מלובן ומזורז .הלובן פי׳ שהזרע
מלבן הולד מגיעולין .ומזורז פי׳ חזק וכריא .וכתב
רבי׳ סעדי׳ בשם חכמי הפסיון כי מדום דירת הולד
בחדש השביעי הוא ר?!ב ובחדש השמיני הוא צר ובחדש
הש׳ הוא יותר רהכ מכלן לפיכך היא חי בן שבעה
והשעה ולא בן שמנה ואינו רחוק שיהי׳ מקום הכנסתו
ויציאתו רחבים והאמצעי ביניהם צר  .ולפיכך אינו
נמול בן שמנה בשבת ע ״ כ  .חנו דבק בראשונה היו
אומרי׳ השה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה
יולדת נקבה ולח פירשו חכמים אה הדבר עד שבא רבי
צדוק ופירשו שנאמר אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב
בפדן ארם ואת דינה בהו הלה הכתיב את הזכ־ים
בנקבות ואת הנקבות בזכרים ואומר ויהיו בני אולם
הנשים גבורי היל דורכי קשת ומרבים בניס ובני בנים
וכי בידו של אדם להרבות בנים ובני בנים אלא מתוך
שמשהין עצמן על הבשן כדי שיזריעו נשותיהן תחלה
יהיו בניהם זכרים ומעלה הכתוב עליהם כאלו מרבים
בניס ובני בנים  .והיינו דאמר רכ קשינא יכול אני
לעשות כל בני זכרים .פי׳שישהא עצמו מלהזריע .אמר
רכא הרוצה לעשות כל כניו זכרים יבעול ויפנה סי'
שמתיך תמות בעילה ראשונה תהא מזרעת תחלה .
ונמצה כתוב בסכר התולדות שיש באשה שבעה נ ק ט ם
שלשה מימין וגלשה משמאל וההד באמצע .הם נכנם
הזרע באותם של ימין סלד זכר ואם בשל שמאל סלל
נקבה ואם באמצע תלד שומשום הו אדרוגינוס .
וכשהיא שוכבת על ימין נכנס הזרע באותם של ימץ
ותלד זכר וממהר׳ השומאה לצאת ולפיכך אינה שמאה
אלא ז׳ ימים ושהרתה שנשים ושלשת יוס  .וכשהיא
פוככת על שמאל יולדה נקכה ואין השומאה ממהרת
לצאת ולכך שמא׳ שבועי׳ ושהרתה ששים וששת ימים
ע׳׳כ .ופי׳ הרמב״ן כי ב ע ט ר ששבע הנקבה קר ולח
והלהה רבה מאד וקרה כרחם ההם יעל כן ילדה
נקבה.ולפיכך היא צריכהנקיוןגדול מפני רבויהלחות
והדם המעופש שבהם  .ומכני קרירותה בידוע כי
ההלאיס צריכין בנקיינן אריכות זמן יותר מן החמץ
וגרסינן בנדה בפרק ההפלה הנו רבנן שלשה שותפין
יש בו באדם הקב״ה אביו ואמו אייו מזריע p i i
שממנו
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שממנו עצמות וגידים וצפדניס ומוח שבראש ולובן
שכעין אמו מזרעת אידם שממנו עור ובשד ודם ושער
ושחור שבעין .והקכ״ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר
פנים פי׳ זיו הפנים .וראייה העין פירוש שנברא העין
מאכ ואם אכל אינו רואה תדע שהרי המת יש לו
עיניס ויש לו הזנים ויש לו שפתים ואינו רואה ואינו
שומע ואינו מדבר .ושמיכת האוזן ודבור שפתים והלוך
הרגלים ודעת ובינה והשכל נותן לו השם  .וכיון שמגיע
זמנו ליפערמן העולם הקב״ה נישל הלקו וחלק אביו
ואמו מונח לפניהם לאדן חמר רב פפא היינו דאמרי
אינשי פוץ מילחא בדי לכלבא .פי׳ הפץ המלח מן
הבשר ושוב אינו ראוי אלא לכלבים ואמרינן באבות
דרבי נתן כל באי עולם באין בבכיה ויוצאים בככיה
באים בידים קמוצות והולכין בידים פשושות  .למה
בידים קמוצות כלו׳ כל העולם שלי הוא  .בידים פשושוח
כלומר הא לכם כל מה שקניתי .וברה בו נקבים נקבים
על שם מלאכת תופיך ונקביך כךכיוםהבראך כוננו הלים
הלי׳ על שם ובמהלות עפר ויש קורים הלולים חלולים
ושעות הוא כי הלולים הוא שם הפועל וחלים הוא
שם דבר נשקל מלי׳ ונבלעה הלמד השניה בדגשות
הלמד הראשונה  .ודע כי נקבים הס צרים ואינם
רחבים וחלים הם רהבים .וגרשי׳ בפ״ב דאהלות רמ״ח
איכרים יש בו באדם ל׳ בפםת הרגל ו׳ ככל אצבע
עפרה בקרסול שנים כשוק ה׳ בארכובה א׳ בירך ג׳
בקשלית ואהה עשרה צלעות ל׳ בפסת היד ב׳ בקנה
ב׳ במפרק א׳ בזרוע ד׳ בכתף מאה ואחד מזה ומאה
ואחד מזה י״ח חוליות בשדרה תשעה בראפ במנה
בצואר פשה במפתח בל לב וחמפה בנקוביו פי׳ פשת
הרגל כף הרגל .ככף איש עולה מיס תרגמו כפסת
י ד א  .קרסול הכדק הראשון הסמוך לעקב  .קשלית כף
הירך בוקא דאשמא  .מקום חבור הירך והגוף בקנה
עצם הסמוך ציד  .מסרק מקום כסיסת הזרוע מלשון
ותשבר מ פ ר ק ת ו  .מסחח של לכ החזה לסי פכנענוע
המזה מסרסת הריאה מעל הלב ונמצא שהתזה כמו
ספתח ללכ שפותח לו דרך להכניס לו האויר ולהוציא
ההכל כנקוכיו .כלי הזרע והזכרות .גלוי וידוע לפני כסא
כ נ ו ד ך  .כך הוא לשון רז״ל נהרכה מקומות והוא על
כ ם נלי עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא .ואמר
לסני כסא כבודך .ולא אמר לפני)״ כמו שרגיל לומר
בשאר מקומות לפי שהוא רומז כי מקום הנפשות הוא
לפני כסא כבודו .שהם יסתם החד מהם או אם יפתח
אחד מהם כלומר אם יסתם אבר ממה שדרכו להיות
פתיה כגון בית הבליעה ונקבי השתן והרעי הו אם יפתח
אכר ממה שדרכו נהיות סתום כגון ה מ ט ר ובני
מעיים אינו יכיל להתקיים אפילו שעה אחת וה״ר
מאיר מרופנכרוק כתב שחין לומר אפילו שעה אחת
שהרי סיתם את שיו הרבה שעות ויכול לחיות .בא״י
רופא כל בשר על שם מחצתי ואני ארפא ומפליא
לעפות פסוק הוא כי כמה .נסים גדולים עושה עמו
ה ק נ ״ ה נבשן אמו כי כשהאדם יושב יום אחד במקום
צר וחשך נפשו קצה עליו והתינוק נתון במעי חמו
השעה חדשים ואין נפ־ו קצה עליו נמצא שהוה מפליא
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לעשות לו ברפואתו בלא נתרסק בבית ה ר ח ם  .ויימ
רופא כל בשר על שם הנקבים שברא בו להוציא פסולת
מאכלו כי אם יתעפש בבשן ימות והוצאתו היא רפואה
וזהו רופא כל בשר .ואמר ומפליא לעשות על שכ>
שבורר הקב״ת בו שיב המאכל וזוהה הפשילת .הי
נמי !׳מפליא לעשות ע״ש מרסי׳ בנדה בפ׳ המפל׳
דרש ר׳ הנינה בד שפא מתי דכתיכ עושה גדולות עד
הין הקר ונפלאות עד אין מספר בה וראה שלא כמדת
הקב"; מדת ב״ו מדת ב״ו נותן חפציו בהמת צרור׳ ופיה
למעלה ספק השהמר ספק אין משתמר ואלו הקב״ה
צר את הילד במעי אשה פתוחה ופיה צמשה ומשתמר
דבר אחר הדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן
שמכביד יורד למכה ואנו הקב״ה צר את העובר
במעי אשה כל זמן שמככיד עילה למעלה פי׳ שבשלשה
חדשים אחרונים ונד דר במדור העניון כמו שאמרנו
למעלה .ואמרינן בב״ר ר׳ תנחום פתח כי גדול התה
ועושה נפלאוח א׳׳ר חנחומה בשם רבי חייא הנוד הזה
אס יש בו נקב כחודה של מחש כל רוחו יוצא ממנו
והאדם הזה עשוי מח־לין מחילין נקבים נקבים ואין
רוחו יוצא ממנו מי עיסה כן אלא אתה אלהיט לבדך
והכי איתא בתנחומא וכל היום כשעושה צרכיו יש
אומרים שלקשנים מברך אשר יצר לכד ולנדוליםעל
נשילת ידים ויש אומרים שבין לגדולים בין לקשנים
מברך על נשילת ידים ואשר יצר שכיון שצריך לבדך
אשר יצד שהוא דבר של קדושה צריך לברך על נשילת
ידים  .והרא״ש כ׳ בתשובת שאלה וזה לשונו אס עשה
אדם צרכיו בבקר וקנח או קשנים ושפשף ורוצה להתפלל
ישול ידיו ויכרך אכל כל היום כשעושה צרכיו או השיל
מים אף אם רוצה ללמוד אין לו לברך על נשילת
ידים כי אם אשר יצר  .עד כ א ן  .ועתה נהגי לברך
בשחר על נשילת ידים ואבר יצר בין עשה צרכיו בין
לא עשה צרכיו מפני שרוח רעה שורה על הידיס ועוד
שהידים עסקניות הן ואי אפשר שלא יגע בדכר
משונף בלילה ועוד דומיא דכהן גדול שמקדש ידיו
קודם העבודה וכן צריך שיקדש אדם ידיו קודש שיעבור
את הכורא יתכרך כדי שיעבדנו בידים נקיות וגם ק
נהגו לרחוץ פיהם משני הרירין שכתוכו שצריך להזכיר
את השם הגדול בקדושה ונשהרה .וכתב ה׳׳ר יעקכ
בן הראיש שצריך לערות המים על ידיו ג׳ סעמיס
מפני שרוח רעה שורה על הידים קודם נפיצה ואינה
סרה עד שיערה שלשת פעמים ועל כן צריך למנוע
מהגיע בידיו קודםנשילה לפה ולהישם ולאזנים ולעיניס
מפני שרוח רעה שורה עליהם ע ׳ ׳ כ  .וארבעה דברים
הם המעונין נשילת ידים סימן להם ושבוצתששסתני.
פירוש שמע .שבולו במשקין .פ ת  .תפלה .צריכין נשילת
ידים .ואמרינן בשבח בפדק רבי אליעזר דמילהאמר
שמוחל האי מאן דמשי אפיה ולא מנגבו נקשת ליה
חשפנית׳ מאי תקנהיה נמשי במיא דסילקי פרש״י
הספניתא פניו מתבקעות .וחני אומר שהוא מין שחין
והוא ובחרס שהכתוב מדבר  .הםכניתא תדגים של
חרס ע ״ כ  .ואין לו נישול ידיו ממי שנא נשל כדאיתא
בברכות בפרק שלשה שאכלו אל שפול ידיך שחרית ממי
שלא
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שלא נשל ידיו דקשה לרוח רעה וצריך פיהו המיס
באים מכח אדם ואם אץ לו מים והיה מתירא שמא
יעביר זמ; חפנה יכול לנקות ידיו בצרור או בעשר
ו
׳  -׳  , -־ ׳ נ \ י״ ׳ -י <•׳ « ׳ י
ופןכחנהדת׳׳ש ואחר כך ה ו ׳ .
א ל ך  ,י נשמה ברכה זי חינה פותחת בברוך ולא
מפני ש:יא סמוכה לברכת אשר יצר דהא
אמרינ; בפרק הרואה כי מתער לימה הכי אלהי נשמה
וכו׳ וברכת אשר יצר אומרה לבדה בכל עת שעושה
צרכיו אלא פירש הראב״ד מפני שהיא סמוכה לברכת
המכיל חבלי שינה על עיני ושינה אינה הפסקה מפני
שאינה מעשה וקשיא כי לדבריו ש:רי איאיפש׳ שנא
יקיים מצוה עונה וצריך שישוח קודם שישמש משתו
כד ת׳ ת ח כפרק ה ד ו ה ה  .והנכון כמו שפירש רבינו תם
שאינה פותחת בברוך מכני שהיא ברכת הודאה שמודה
לשם שהחזיר לו נשמתו להתנועע כה ולקים בבקר
לעשית צרכיו שאם איש מקדים החלה הודה׳ על מה
שתחול הברכה הויא לה ברכהלבשלה .וכן ברכת
הגשמים דאמרי׳ מודים אנחנו לך על כל שפה ושפה
ו כ ו ׳  .אינה פותחת בברוך מפני שהוא ברכת הודאה
על התועלת העתידה לבא מהגשמי׳ וצריך להפסיק
מעש בין אלהי לנשמה כדי שלא יהא כחוזר למעלה
הלילה וחש .שנתת ני שהורה בי ממקום מהור נגזרה
ואמרי׳ בפרקא קמח דברטת מה הב״ה שהזר אף
הנשמה שהורה  .חתה נראתה על שם בורא רוח ועל
שם וינרא אלהים את האדם אתה יצרתה על שם
יוצר רוח האדם נקרני ועל שם וייצר ה׳אלהים את
האדם  .אתה נפחתה בי ש;חמר וייפח באפיו נשמת
חיים .ואתה משמרה בקרני ע׳׳ש שומר נפשות חסידיו
וכתיב ישמור את נפשך כלומר משמרה שלא תצא עד
עת בא דברו .וזהו שאמר ואתה עתיד ליפלה ממנו .ס
ליוס המיתה שנאמר והרוח סשוב אל האלהים אשר
נתנה .ולהתזירה בי לעתיד לבא סי׳ לתחיית הסתים
שנאמר ונתחי רוחי בכס וחייתם .וחמפה שמות נקראו
לה רוח נפש נשמה חיה יחידה סימן להם רנן חי
ומפרש כב״ר רוח שהיא עולהויורדח שנאמר ומי יודע
רוח בני האדם העולה היא ז נ י ׳  .נפש זה הדם שנא
כי הדס הוא הנשש .נשמה זו האופה הוא דנרייחא
אמרי האוסי יתיה שכא ומס׳ כערך האופי ר״ל דעש
ריה שכל האיכרים משים והיא היה כגוף .יחידה שכל
האיברים שנים שנים והיא יהידה כגוף הה״ד הם
ישים אליו ל ט רוחו ונשמתו אליו יאסוף .וחוזר
ואומר מענין ראש הכרכה על הודאת היקיצה כל
זמן שהנשמה בקרכי מודה אני לפניך ה׳ הלהי על דרך
לא המתים יהללו יה וגומר ואנחנו נברך יה וגומר.
רכון כל המעשים על שם הני י״י עושה כל אלה
ועל שם ראיתי את כל המעשים .אדון כל הנשמות
על שם נותן נשמה לעם עליה  .והמון העם חינם
אומדים אדון כל הנשמות והם שועים כי צריך
לאומרו כדי לומר מעין חתימה סמיך לחתימה וגם
רב עמרם ודבי׳ סעדיה והדמי״ם ז״ל כתביהו .בה׳יי
המחזיר נשמות כי בבקר מחזיר לנו נשמתינו כמו
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שאמרנו למעלה .לפגרים משים על שם סגרים משים
כי הפינה יומה למות וכן כנה הכתוב המות בשינה
שנאמר כי עתה שכבתי ואשקופ ישנתי וגומר .וכן
המרו רבות׳ שינה א׳ מש׳ במות .כששומע קול תרנגול
מברך בה״י אמ׳׳ה הנותן לשכוי בינה להבהין בין יום
ובי; לילה .כרכות אלו אע״פ שהן סמוכות הן פותהו׳
בברוך מפני שהן משבע קצר וגם א״א לכלול הכל
בברכה א׳ כי כל אהד מהם הוא ענין בפני עצמו
וצריך לכרך על כל אהד ואהל  .הנותן לשטי בינה
פסוק הוא או מי יהן לשכר כינה ושפוי הוא התרנגול
כדאמרי׳ בר״ה כפ׳ ראוהו כית דין אמר ריש לקיש
כשהלכתי לגבול קנשריא היו קורץ לתרנגול שכוי
ונקרא כן בעבור שהוא צופה ומביש למרהוק כדמתרגמי׳
ויבש ואיבתכי וכן מצפה סכותא ויש מפרשים שנקרא
כן מפני מראות כנפיו מלשון במשכיות כסף ואנו
מברכין על כינת התרנגול מפני שהוא מצרכי בני
אדם שהם עומדין ממעתן לקולו וזהו שאומר להבחץ
כלומר שיבהינו הכריות וידעו כי אז מתחיל היום
וזהו דבר פלא שאין כעולם מי שיודע להבחין כץ
יום ללילה ואפי׳ האדם שהוא בעל דעה והשכל
אצא החרנגול .וגס בחצות הלילה הוא מרגיש וקורא .
כשמעביר ידיו על עיניי מברך פוקח עורים פשוק
הוא ואע״פ שאין האדם עור ממש אלא שתום
העין נופל נו לשון פקיחה וכן ונפקחו עיניכם אע״ס
שלא היו עורים אלא היו כחומי׳ מן הדעת  .כשישב
על משחו ומוחח עצמותיו מברך מהיר אסוריס פשוק
הוא וגס זה כמו כן אע״פ שאינו אסור ממש אצא
מפני שמניע איבריו שהיו כפותים כל הלילה וכרכה
זו אינה נזכרת בגמ׳ אבל הרמב״ם כתב אותה בחבורו
ונהגו לאומרה .כשצוכש בגדיו מברך מלביש ערומים
עצ שם ויעש ייי אלהים לאדם ולאשתו כתטח עור
וילבישם וכמו שאמרו רז״ל מה הקכ״ה מלכיש ערומים
אף אתה עשה כ ן  .כשעומד ממסתו מברך זוקף כפופים
פסוק הוא ואע״פ שאינו כפיף ממש אלא לסי שזוקף
קומתו שהיתה כסוסה כל הלילה  .כשמוריד רנליו מן
המשה ומניחם על הארן מברך רוקע הארן על המים
סשוק הוא ואנו מברכין על רקיעת הארץ מפני שהיא
מצרכי בני אדם שהבורא יתברך נחן כח ששח הסרן
על המים ואע׳׳ס שהמים גבוהים מן הארץ הקים
אושש אל מקום אהד ונראית היבשה לחיות החיים
והצמחים עליה שאם לא כן לא היה להם מקים
להתגדל ט  .כשלובש מנעליו מברך שעשה לי כל צרכי
לשין חכמים הוא כל שם ואנחנו נכרות עצים מן
• י ר ועל שם עשה לי את החיל הזה
הלבנ־ין
והשכם לברכה זו שכל זמן שהוא יהף אינו יכול לצאת
ולעשות צרכיו וצרפי ביתו וכיון שלבש מנעליו כאלו
נעשו לו בל צרכיו  .אומר בגמרא כי אסר המייניה
מברך אוזר ישראל בגבורה פירש הראכ״ד המייניה
על לכישת המכנסים שישראל הייבין בו משום ולא
ירתה בך ערות דבר והרי׳ם כ  /ז ז״צ פירש המייניה
הגירתו והוא עצ שם נאזר בגבירה ועל שם אזור נא
כגבר חלצך והוא רומז למה שנא׳ כי כאשר ידבק
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»6זוד אל ממני האיש ק הדבקתי א* את כל ביס
ישראל וגו׳ ואמר כגטרה בי באזור תלויה גבורת
ה ג ט ר כי ט הילה כלי זיין שלו ומלשון שנשדדו
 '1,23אלו הכרכות נראה כפי׳ הרמב״ם ז״ל שמזכיר
שם כי אסר המייניה אמר כי* משי ידיה ואין אדם
לובש מכנסים שלו אחר שיטול ידיו .כשיצא לדרך
פברך המכין מצעדי גבר על שם מיי׳ מצעדי גבר
טננו שהכץ הב״ה כסיעות רגליו ללכת בכל עסקיו.
ועול מוסיף בגמ׳ כשמניח סדינו על ראשו מברך
בוסר ישראל בתפארה על שם המעטרכי הסד ורחמים
ועל שם ישראל אשר בך התפאר והטעם לברכה זו
לפי שהיו עיטרים מצנפת כדי שלא ילכו בגלוי הראש
ואמר כאן ישראל לסי שהשכינה שורה עציהם ולא
פל הגוים וככל ארן ישמעאל נוהגין לחומרה מפני
שהם מנימי׳ מצנפת על ראשם הבל כאלו הארצות
אץ מהנין לאמרה כי אינם מנימין מצנפת .אבל
גוהגץ לומר • ברכה אמרת שאינה נזכרת בגמרא והיא
גא׳יי אמ״ה מגביה שפלים .והטעם כמו שפירשנו
בברכה זוקף כפופי׳ .ויש מקומות שמכרכים נותן ליעף
מ והסעס$אפרשנו נגמלנו חשדים פונים ומכרך אדם
־בכל יום שלש גרנות אלו הראשונה שלא עשני נוי
ססני שאץ הגוים כלום לפניו שנאמר כל הנוים כאין
גנלו מאפס ותהו נחשנו לו והשנית שלא עשני עכל
ספני שאץ הסכל מצווה נמצומ עשה שהזמן נרמא
ועול שאץ לו ז ט ת אנות כלא עמלו אנוסיו על הר
סיגי • ועול שאץ מאמינץ ט למרבה עבדים מ ר נ ה
ג ז ל  .ועוד שאשור ליפא בת ישראל וקרוב לגוי.
נשאל הרמ״ס אם יטל לברך גר שלא עשני גוי .ושבוי
שלא עשני עבל והשיב כך ראינו שאין הברכה אלא
פ ל סמלת ברייתו של אלם לסיכך אין הגר מברך
שלא עשני גוי אלא כל זמן שהורתו ולידתו בקדושה
אבל השכוי מברך שלא עשני עכד שלא תקנו כרכה
 vמפני העכדוה עצמה אלא מפני שאין העכד מייכ
נמצוס כישראל ואינו ראוי לכא כקהל ופסול לכמה
ד ב ר י ם  .והשלישיס שלא עשני אפה מפני שאינה מצווה
במצות עפה שהזמן נרמא כסו שפירשנו בהקדמת הספר
מ ה  .האיש דומה לפועל שנכנס לשדה מכירו ונסעה
ברשות .והאשה דומה לנכנס פלא כרשות .ועוד פאימס
<עצה עליה ואינה יכולה לקיים אפי׳ מה שנצטוית .
והנשים נוהגות לברך במי\ם שלא עשני אשה שעשני
מיצונו כמי שמצדיק אש הדין על הרעה הבאה ע ל י ו .
פניו מברך המעביר מבלי שינה מעיני
ותנומה מעסעסי לסי שכשהעביר ידיו מל מיניו ובירך
מ ק ס פורים העביר קצת עוצם מעיניו וקצה מעפעפיו
ועדיין עוצם עיניו צא העבירו כלו עד שירחצס במים.
יהי רצץ ׳ מלפניך ה׳ אלהי על שם ויפק רצון מה׳;.
ואלמי אטסי בריב ההפלוה מזכירץ זכוה אבוח .
ואס תאמר נרכה זו למה אינה שתהה בברוך והלא
 6ץ ברכה סמוכה לה באלו הברכוה הקסטה אינם
•נמוכיח לה שכל אחה מהן צריך לאומרה בפעהה
» ו שאמרנו ואע״פ שיש שסודרץ אוחם ביחד אעפ״כ
&י 03ססוטמ לה כמו ברכה הבדלה •׳י־-יא סמוכה
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לנרכוס שלפניה ואפי׳ הכי סוהחה בכרוך מפני
שיש במפזרין אופה ואף שמכנסן סוחח בהן ככרוך
ויב לומר שהיא שיומה של נר;ח המעביר שינה וכן
היא כחובה כנמ׳ בנוסח־זוס מדוייקוח סמוכה לה כלא
פירוד וכן מצאתיה כסדר רב עמרש ורב סעדיה
וכן היא דעת הרא״ש .וכתב עוד שצריך לומר ויהי
רצון בייו ולאפוקי מן המקומות שנוהגין לפתוח כבית
הכנסת מיהי רצון ולא יתכן .שתרגילני בתורתך על
שס ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד ואע״פ שהפוב
והרע מסורין ביד האדם הוא מתפלל לשם לסייעו
לעשית שוב ולהתרחק מן ה ר ע  .ותדביקנו במצותך על
שס דבקה נפשי אחריך וכתיב הדריכני בנתיב מצותך
ואל תביאני לידי ח;יא וכו׳ על שם ואחשוך גט אנכי
אותך מחטיא לי וכל זה נאמר על ש ס מכל אורח רע
כליתי רנלי ואשיכה רנלי אל עדותיך  .ולא לידי
נסיון כי שמא לא אוכל לעמיד בנסיון .ולא לידי
כזיון ידוע הוא  .והרחיקנו מיצר הרע על שם כי
יצר לכ האדם רע מנעוריו ותמצא כי יצר רע בנימי
רשע לומר לך שכל ההולך אחרי יצרו נעשה רשע
וכשש שצריך ליזהר מזה כן צריך ליזהר מזה ואמרינן
בירושלמי דשבת כפ׳ שמנה שרצים והסיר י״י ממך
כל מולי זה יצ״ה שמתחלתו מתוק וסופו מר והדביקני
ביצר הטוב מל פס סור מרע ועשה פו ב  .והנני
לחן לחשד ולרחמים כעיניך ובעיני כל רואי על שם
ומצא חן ושכל סוב כעיני אלהיס ואדם כלומר באהי
אהוב לשמים ולכריות .וגומלני השדים פוכים כל שם
גמול על עבדך אחיה כי בערב אדם עיף ויגע והולך
לישן והרי הוא כמת ומפקיד נשמתו ביד הקב״ה וגומל
עמו חשד ומחזירה לו בכקר כשהיא רגועה וזהו שנאי
חדשים לבקרים רכה אמונחך בא״י נומל חסדים
מוכים שנאמר אשר גמלם כרחמיו וכרוב ח ס ד י ו .
כתב הרמב״ס ז״ל נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות
אלו זו אחר זו בכית הכנסת בין נתחייבו בהן בין
לא נתחייבו בהן וטעות הוא ואין ראוי לעשות ק ולא
יברך נדכה אלא אם כן נתחייב ב ה  .וכתב רב
נסרונאי בתשובה שאלה וברכות אלו לברך כל אחת
ואחת בשעה' אי אפשר מפני פנופה הידים העשקניות
אלא כשניעור אדם משינתו רוחן פניו ידיו ורגליו
כהונן ומתחיל ומשדרן וכל יחיל ויחיד מייב כ ה ן .
וכתכ הרשב״א הא דאמרינן בס׳ הרואה כי סיהער
לימא הכי אלהי נשמה ו ט י דמשמע שאינו צריך
ליפול ידיו דהא אחר טצן אמר כי משא ידיה וכו׳
מ״מ צריך לנקות ידיו ברחיצת מיס או בצרורות
או בכל דבר המנקה והיר יהודה ב״ר ברזילי ברצלוני
כתב דלאו למימרא שצריך לברך כל שיעשה כך אלא
בעת שיזדמן לו לברק ביחד .וכן כתב ר״י כאם לא
שמע קול סרנגול כגון שהי׳ בדרך מברך באץ
הכרכה על התרנגול אלא על האורה שמבחין
התרנגול ונהנה מן האורה והוא הדץ ב ט ל ם  .והרא״ש
כתכ וכל אותן ברכית שהן להנאתו כמו מלכיש
מרומים ושעשה לי כ; צרכי אם אינו נהנה מהם
כגון ששוכב על הטתו ערום או שהולך יחף אינו
,
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מברך אוהס והאימא נהיגי לכרך אלו הכרכות אחר
שהלשון משתנה ומדבר להכא וקו נוהגין לאומרה
שנפל ידיו לכל זמן כאין יליו נקיות אינו יכול לכרכם
בלא וי״ו .ומה שאמר ר״ה דמשבע ארוך עם משבע
מל הכלר והא דאמרינן כל המצות מברך עליהן קצר לא הויא ברכה התמוכה לחברתה .כתוב בתתשי
עוכר לעשייתן היינו כרכת המצות באומר בהן וצונו ר״ש דהא ליתא ומוכח לה מהירושלמי דקתני כל
צריך לברך להקב׳׳ה תהלה על מה כצעד וקרכנו הכרכות פותהין בברוך הון מברכה הסמוכה צחכירמ׳
לעבודתו אבל ברכה שהיא של הודאה ושבח כגץ ומקשי והרי הבדלה כלומר שיש בה כמה כרכות תחלה
אלו יכול לברך אחר כן ומיהו מלשון שסדרן בגמ׳
ואפילו הכי שותה בה בברוך ומתרן שניא היא דר׳
משמע שיכול לכרך כל אלו הברכות קודם נגיילת
מפזרן כלומר שאינו אומרן על הכוס אלא כל אחת
ידים וזהו סעד לדברי שלא תקנו לברך על נניילת
לכדה ש״מ דאי לאו דר׳ מפזרן לא היה פותח כה
ידים אלא לקריאת שמע ולתפלה עד כתן דבריו :
בברוך משום דכרכה סמוכה למכירתה מקריא ואע״ג
יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי וחלהי אנוסי שהצילני
דהויה עם מכ־כע קצר והכא נמי כהערכ נא משום
היום וככל יום מעזי פנים .פירוש מאנשים עזי
הכי אינו פותה בה בברוך דהויא סמוכה ע ם מה
פנים שלא יתריסו כנגדי ויוציאו עלי לעז של פסול.
שלפניה .ואס תאמר כשבע ברכות של הופה למס
ומעזות פנים שלא אעיז גם אני פנים כנגד אחרים פותה באשר יצר בברוך והלא סמוכה היא צמה
כי עז פנים לגהינם .מיצר רע פירשנוהו .ומשכן ר ע שלפניה וי״ל שם פעם אחר כמו שנפר׳ במקומה
כדי שלא נלקה ע מ ו  .ואמרו רכיתינו הרחק משכן וכהכ ה״ר זרהיה הלוי ותקנו חכמים שלש כ ר ט ס
רע  .ומצאנו כתוש ומכני יששכר יודעי כינה לעתים אלו כנגד מקרא שהיא סר׳ צו ומשנת איזהו מקומן
והלמוד ר׳ ישמעאל שהם שלשה ענינים של תורה
ובמה זכו להורת ששכונת משה רכינו עליו השלים .
והשיג עניו הראב״ד וכי היכן מציע שיכר־ תתלה על
וכני ראוכן דתן ואכירם לקו בשכינת קרח ותבלעם
מציה הרבה ביחד ואה״כ יעשה אותם אדרבה היה
האדן מכאן אמרו רבותינו אוי לרשע ואוי לשכנו
וכתיב סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה לו לומר שיקרא כסדר ברכותיי יברך ויקרא יברך
ואל תגעו בכל אפר להם פן הספו בכל משאתם  .ויקרה .וכתיב במדושי רב״ש הא לאו קושיא היא
ומחבר ר ע כדי שלא אלמוד מעשיו הרעים ואמרו דמכל מקים אע״פ שהם שלשה ענינים כלהו הורה
רבותינו ואל תתחבר לרשע ונתיב חל תתרע את בעל מיקרו ואכל חד וחד שייכי כל הברכות ומשום הכי
אף ואת איש חמות לה הבא פן תאלף אורחותיי ולקחת הין אנו קפדי; לברך ולקרות על סדר כ ר ט ת י ו  :ו ע ת ה
אהזור לפרש הברכה הערב נא י״י אלהינו על שם
מוקש לנפשך .ומפגע רע הם קירות הזמן ותחכילותיו
והפסוק קרא אותם ילד יום .ומדין קשה ומבעל דין וערבה לי״י ועל פס ערוב עבדך לסוב .את דברי
תורתך כסינו ובפיות עמך בית ישראל וכו על שם לא
קשה לשון חכמים ה ו א  .בין שהוא בן ברית ובין
שאינו נן נרית פי׳ בין שיהיה יהודי שהוא מהול ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך כלומר שיערבו־
בברית אברהם כין עכו״ם שאינו בעל ברית .נא״י עלינו דברי תורה לעסוק בהן מאהבה .בצאצאינו עיש
אמ״ה אקב״ו על דברי תודה והגית בו יומם ולילה וצאצאי מעיך .בספרד גורסין בצאצאינו וכצאצאי עמך
כך אומרים בכפרל  .ויש מקומות שאומרים לעסוק בית ישראל .ואכן הירחי גורס בצאצאינו ובצאצאי
בלכרי תירה ומנהג ספרל יותר נכון שכולל עסק צאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל כדאמרינן בב״ננ
הלמול ועשיית המצות וכן כתב אבן ה י ר ח י  .ונהגו כפ׳ הנוכר את הפועלים אמר ר׳ פרנך אמר רבי
ישראל להתנועע בשעה כקורין כי כשנתנה התורה יוחנן כל שהוא חלמיל חכם ובנו הלמיד הכם ו ג ן
בנו ח״ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו שנאמר לא
נרתעו כלם שנאמר וירא העם וינועו וכתיכ כל עצמותי
תאמרנה ה׳ מי כמוך להודיע כי הוא וכל עצמותיו ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר <*z
מעחה ו ע ז עולם .מאי אמר י״י אמר רב יהודה
עסוקים יחד להלל ולשבח לשם:
אמר רב אמר הקב״ה אני ערב בלבר זה מאי מעתה
זה
שאין
חם
נא י׳יי אלהינו כחב רביני
ועל עולם אמר רבי ירמיה מכאן ואילך סירה
כי אם סיום כרכה ראשונה וצריך לומר
חוזרת מל אכסניי׳ שלה .ונם מצאתי כתוב בשם הראיש־
זהערכ נא כויו וראיחי לפי שכל מקום שהברטת אסמכחא לזה מפסוק אחר שנאמר שאל אביך ויגדך
קצרוה ואסי׳ כרכה הסמוכה להכירהה פוחחת בברוך זקניך ויאמרו לך וסמיך ליה כהנחל עליון גוים
כנין המבדיל בין קדש לחול שפותחת בכרוך ולא מקריא וגומר כלומר כשאביך וזקניך הם תלמילי חכמים׳
סמוכה לברכה הבשמים והאש שהזכיר החלה וגם ואהה עמהם אז ההיה ההורה נחלה לך ולזרעך ע ר
בשבע ברכות של חופה ששוההה בברוך ברכה אשר
עולם וזהו שאמר הכחוב והחופ המשולש לא במהרה־
יצר ולא מקריא סמוכה לברכת שהכל ברא לכבודו
ינתק והני מילי בהיוחס כאחל כחיי׳ כאשר משמע
ויוצר האדם שהזכיר תחלה מבוס דמסכע קצר הן
הנסוג ונהיה כלנו יולעי שמך כלי שתמשך הםלך
ומפבע ארוך עם מסכעקצר לא הויא סמוכה לחבירתה
עלינו כמו שנאמר ליולעיך ולומדי תורתך לפמה ולא
אלא ארוך עם ארוך שהם משבע א ׳  .וא״כ הי׳ צריך
לקרותו רכ כדאמרי׳ כספרי שמא מאמר הריני למור
שכרכה זו ההא פוחח׳ בברוך שאיחה שלפני׳ היא
הורה כשייל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רכ בשביל
קצרה ולכך אינה כי אס סיום ברכה ראשונה אכל
שאקרא דיין ת״צ לאהבה את ה׳ אצקיך אלא כ ב ה
הר״מ כמז״צ מנאה כרכה כפני עצמה וכן עיקר כיין
יברים
,

הערב
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סדר שהרית של הול ופירושה
פסול א ס פ ק בשפיר נשיא פאר חסאוש לעכב מנץ
מדכתיכ כפעירה וכבשה האמורות נבי פרשח ואם
נפש אחת חחטא מעם הארז וגו׳ שאומר כשכירה
ושחש החטאת כמקום העולה ושנה כככשה ואומר
ופחס אותה לחטאת כמקום אשר ישחט אח העולה
ואם איני ענין לזה שהרי כבר נאמר בשעירה תנהו
ערן לפאר חטאות שמעכב בהו צפון אבל שוחט לא כעי
צפון מדחני ר׳ מייא ושהט איהו על ירך המזבח מה
ח״ל לפי שמצאנו שכהן עומד בצפון ומקבל כצפון יכול
אף שוחט כן ת״ל אותו אוהו בעי צפון ואין שוחט כעי
צסון  .פר ושעיר של יום הכפירים פר הוא פרו של
אהרן שנאמר כזאח יבא אהרן אל הקודש כסר כן כקד
לחטאת ושעיר של יום הכפולים שנא׳ והקריב אהרן
אס השעיר אשר עלה עליו הגורל לה׳ ועשהו חטאת
והם חטאות פנימיות  .ומפרש בנמרא לאיילי לאחיא
ציה חסאח מררשא מנינא ליה ואקלמה ומקשי ליתני
השאת חיצונה נרישא ומתרץ משום להני למן נכנס
לפני ולפנים מביבא ליס ואקדמה .שחיטחן נצפין
מפני שהן חטאות וקבול דמן בכלי שרת שנא׳ בעולת
סיני וישם באגנות וממנו למדו כל הזבחים ודמן שעון
הזאה על כין הנדים שנאמר ולקה מדם הפר והזה
באצבעו על פני הכפורח קדמה ולפני הכפורת יזה
שנע פעמים ונו׳ וכהיב בשעיר ועשה אח דמו כאשר
עשה לדם השר והזה אוהו על הפפורה ולפני הכשרה
כי היה עומד נין כדי הארון ומזה אמד למעלה ושנע
למסה ובכית שני שלא היה שם ארון עומד ננין הנדים
ואלו ההזאות היו כננד עביה של כפורת ולא הי׳ נוגע
בה שנאמר ולפני הכפרת ועל הפרכת מוץ מכיה קלשי
הקלשים שנאמר וכן יעשה לאהל מועל כלומר כשם
שהזה משניהם כפנים אהת למעלה ושכע למטה פך
היה מזה על הפרכת מכהוץ משניהם אחת למעלה
ושבע למטה ועל מזכח הזהכ שנא׳ ויצא אל המזכח
אפר לפני יי׳ וכפר עליו ולקח סלם הפר ומלם
השעיר ונתן על קרמה המזנח סביב וזה הסזכח הוא
.מזבח הזהכ פהוא לפני יי׳ בהיכל פנאמר וישם את
מזבח הזהנ באהל מועל לפני הפרכת והיה מזה עליו
שבע הזאות פנאמר והזה עליו מן הדם באצבעו פכע
העמיס .מתנה אחת מהן מעכבת פירוש אס חסר
מחנה אחת ממנץ ההזאוס הפנימיות מעככ הואיל ומכאן
הנהוב בפירוש ככל מקום כמו שאמרנו .שירי ה ד ם .
סי׳ של סר ושעיר של יום הכשרים היה פושך אל
יסוד מערבי של מזבח החיצון .ולמדנו זה משירי דם
סר כהן משיח שדמו ג״כ נכנס לפנים ונאמר בו ואח
כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזכח ה ש ל ה אפר פחח
אהל מועד ופתח אהל מועד הוא למערבו של מזבח
כי ההיכל במערב והמזכח כנגדו והפעם לשפט ביסוד
 :מערבי כי הוא הקרוכ אליו כצאחו מן ההיכל .אם לא
גחן לא עכב פירוש אס לא נהן השירים הללו אל יסיד
המזבח אלא שפכן לא עככ הכפרה שנא׳ וכלה מכפר
 £ח הקדש ואה אהל מועד ואה המזבח יכפר אח
׳$קדש אלו דמים של ביה קדשי הקדשים ואה אהל
מופל אלו למיס של ההיכל .ואה המזבח זה מזבח הזהב
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ואומר וכלה אלמא לכהכי נשלמו כל הכפרות המעככומ:
הנשרפים .הם ג׳ פר יום הכפורים ופר הכא
על כל המצות ופר העלם לכר של צבור  .פר
יום הכפורים הוא פנכנס כו כהן גדול לפני ולפנים
שנאמר בזאת יבא אהרן אל הקלפ בפר בן בקר ונאמר
בו ואת פר החפאת וגו׳ ושרפו באש את ע ד ו ת ם ואת
בשרם ואת פרשם ופר הכא על כל המצות הוא אם
שגג כהן משיה כהחל מחייבי כריתות המנויין כחהלס
כריתות מביא פר בן בקר לחמאת ונשרף שנא׳ והוציא
אח כל הפר אל מהון למהנה וגו׳ ושרף אותו על
עצים באש  .ופר העלם לבר פל צבור הוא אם שגגו
והורו שלא כהלכה באחת ממצית לא חעפה שחייבין
על זלונן כרת ועל שגגתן חשאת והם ל״א מצות לא
תעשה המנויות כחחלת כריתות ועשו הקהל או רובו
מל פיהם מכיאין פר כן כקר לחטאת ונקרא פר העלם
לכר מפני שנאמר כתחלת הפרשה ונעלם לכר מעיני
הקהל ונשרף פנאמר והוציא את כל הפר אל מחוץ
למחנה ושרף אותו והחי מחין למחנה ילפינן כיומא
שהוא מון לשלש מחנות והוא מון לירושלים .שעירים
הנשרפים הס שנים שכיר יום הכפורים ושעירי ע ט ל ס
זרה שעיר יום הכפירים הוא בן זוגו של שעיר המשתלח
ונפרף שנאמר ואת שעיר החטאת ונו׳ ושרפו כאש את
עורותס ואת כשרס ואס פרשם ושעירי ע״ז הם אם
הורו ב״ר בע״זחייכין כל שנס להביא שעיר ונשרשץ
לפי שהן חטאת הצבור ולמלנו פריפתס מפר העלם
הנשרף ונאמר בו חסאח הקהל.הוא וחניא כח׳׳כבנץ
אב לפל חפאות הקהל שישרפו! שחיסחן בצפון וקבוצ
ל ס ככלי שרת בצפון שהן החטאות יפעונות שחיפה
וקבול בצפון כסו שאמרנו למעלה ולמן שעון הזאה על
הפרוכת ועל הזנח הזהנ .אנל בין הבלים אין כתוב
בהן כמו שכתונ גני פר ושעיר פל יום הכפירים ולמדע
מחן למיס על הכפרת ועל מזבח הזהב ומחנה אחת
ושיירי הלם על יסור מערבי מפר כהן משיח שנא׳ בו
והזה מן הלם שבע פעמים לפני יי׳ אס פני שרכת
הקדש ונתן הנהן מן הלם על קרנות מזכח קסורמ
הסמים לפני יי׳ אפר כאהל מועד ואת כל דם הפר
ישפוך אל יסוד מזכח העולה אפר פתח אהל מועד
וכענץ זה כשב כסר העלם ולמדנו ג״כ שעירי ע״ן
מפר כהן משיח שנאמר כוואת כל חלכ החסאת ירים
מ מ ט  .ואמריק כספרי החפאת לרכות פעירי ע״ז לכל
האמור כענין ר״צ הזאה וזריקה והקמרת איסורים
ושריסת הנשאר אל מחוץ למחנה אלו ואלו נשרפין בבית
הדשן ר״ל במקום שחוציאין שם דשן המזבח שנאמר
והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה וכתיב בפר כ ק
משיח על שפך הדשן ישרף .ופר יום הכפירים הוקש
לפר העלם שנאמר ט ועפה לפר כאשר עשה לסר

פרים

החפאח ואמרינן לפר זה יום הכסורים:
הצכור והיחיד אלו הן חפאות הצטר
המיצינות שאנו צריכים להזכיר לאלו
הפנימיות ככר נשנו שעירי ראשי הדשים ושל מועדות
האמורים כסרש' וחטאוח היחידים הם הכאים על שגגת
חייבי כריתות שבתורה שכל דבר שחייבים על זדונו
כרס

הטאות

סדר שחרית של חול ופירושה
כרת חייבים על שנגחו חטאח קבוע ובמחלת כריחוס
מנה אותם ולבך לא מנה אותם כ א ן  .שחיטתן כצפון
וקכול למן ככלי פרת כצפון ככר אמרנו למעלה בנין
אכ לכל לבר ששמו חטאת שטעון צפון בשחיטה וקטל
ומקבל ודמן טעון ד׳ מתנות על ל׳ קרנות שנא׳ קרנוח
מלא משמע תרי וכתיכ קרנת קרנת תרי הרי ד׳ כיצד
עצה בכבש ופנה לסובב כלו׳ היאך היה נותן המתנות
היה עולה ככבש שהיה בדרומו של מזבח ופנה לסובב
כדאמרינן כגמרא עלה המה וכנס אמה זהו היסוד
עלה חמש כנש אמה זהו הםובכ עלה שלש וכנס אמה
זהו מקום הקרנית ומקום הקרנות אמה הרי עשר
אמות וילפינן לה מג׳׳פ דרבוע רבוע ממזבח הזהב.
כתיב הכא במזבח החיצון המש אמות אורך וחמש אמות
רוחב רבוע וגו׳ וכתיב במזבח הזהב אמה ארכו ואמה
רחט רבוע ואמתים קומתו מה להלן גבהו פי שנים אף
כאן גכהו פי שנים כרחכו ומת אני מקיים ושלש אמות
קומתו משפת םוככ ולמעלה ומפני שמתן דמן נותן על
הקרנות ובאצבע צריך לעמוד על גבי סובב אבל כל שאר
הדמים שהן תחתוניות מן החוט ולמטה עומד על
הרצפה אצל זויח המזבח וזורק מ; הכלי למזבח וכל
סקוםפ־גיע למזבח כפר ובא לו לקר; דרומית מזרחית
שט הוא פוגע תחלה דקיימא לן כל פינות שאתה פונה
צא יהו אלא דרך ימין למזרח והכבש היה כדרום
וכפעולה בו ופניו לצפון נמצא ימינו למזרח ופונה
לימינו ולקרן דרומיח מזרחיח ומקיף כדרכו עד שמגיע
למזרחית צפונית ואחריה צפונית מערכית ואחריה
מערכית דרומית וכא לו לכבש וירד על יסוד דרומי
להניא בברייחא ואח למו ישפוך אל יסול מזכח העולה
זה יסוד דרומי או אינו אלא יסור מערבי אמרח ינמול
ירידתו מן הכבש מיציאחו מן ההיכל מה יציאחו מן
ההיכל אינו נותן אלא כסמוך אף ירידתו מן הכבש
אינו נותן אלא כסמוך והטעם משוס דאין מעבירים
על המצות ונאכלין לפנים מן הקלעים שנאמר כחטאת
במקום קדוש תאכל כחצר אהל מועד יאכלוה והמשכן
היו קלעים סביבות החצר ובבית עולמים היו הומות
כעזרה לזכרי כהונה שנא׳ הכהן המחטא אותה יאכלנה
לאפיקי נשים שאינן ראויות לחטוי וכתיכ כלזכרככהנים
יאכל אותה ,ככל מאכל משוש דקתני נכי פשה איני נאכל
אלא צלי הנא בכלהו בכל מאכל הן מכופל הן צלי הן
מה שירצה ואע״נ לאמרינן מתנות כהונה אין נאכלים
אלא צלי שנאמר למשחה בהם לנלולה כלרך פהמלכיכ
אוכלים אינה אלא מעלה בעלמא שיברור להם אכילה
יפה אכל אם רצה לאכול איתס מטשל יותר מצלי
הרשות בילו  .ליום ולילה ליליף כפ״ק לזכמים וכשר
זבח סולת שלמיו לסלט לחולה שנאכלת ליום ולילה
אח׳ מפאת ואפס מנין ה״ל זבח  .ובקלשים לילה
הולך אחר היום פנאמר לא יניח מפנו על ב ק ר  .על
מצות  .כייג עפו כלי להרחיק אח האלם מן העבירה
כלהק בפ׳׳ק לברכות כל הנאכלין ליום אחל מצוחן על
שיעצה עמול השחר ולמה אמרו חכמים על חצוש כלי
 .להרחיק אח האדם מן העכירה :
קלפ קלשים ליססל ביוצא יסבול יום
rf^Jjn
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ומחוסר כפולים והאי לקשני בה קדש קדשים ולא
קחני הכי ככולהו מפום דלא כתיב כה קדפ קדשים
אפמעינן חנא לאפילו הכי קדפ קדפיס היא דהיא
כולה לגכוה סלקא שחיפתה בצפון פנא׳ כה על ירך
המזבח צפונה וקביל דמה וכו׳ כמו שפירשנו למעלה
ודמה פילון שני מתנות שהן ארבע שלא מצאנו שנכתב
בעולת קרנות המזבח אלא נאמר בזריקת דמה וזרקו
את הדם על המזבח כביב וממה שאמר סביב אמרו
שצריכת ד׳ מתנות והם בקרן מזרחית צפינית ובקרן
מערבית דרומית שכנגדה באלכסון והיה זורק על הקרן
והדם הולך אילך ואילך ונעשה כמין נס וזה שתי מתנות
שהן ארבע דבעינן שיראה הדם בארבע רוחות והא לא
משכחת לה אלא בשתי קרנוח באלכסונה דאי בשתים
שברוח אחת לא הוי הדם אלא ב:׳ רוחות המזכמ
ולא קרינן ביה סביכ והכי תנן כמשכח תמיד בא לו
לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחה צפונה מערבית
דרומית נותן מערבה דרומה והפעם מפני שמזרחית
דרומית לא היה לה יסוד ואי אפשר שיתחיל ממנה
מפני פהעולה חחלח מחן דמה מעון גג יסוד דאמר
ר׳ עקיכא קל וחומר ומה פירים פאין מכפרים ואין
כאין לכפרה מעונין יסוד תחלת דם עולה פמכפרס
ובהה לכפרה אינו דץ פפעונה יסוד .ומעונה הפשע
וניחוח וכליל לאישים מפירפ ככתוב והמון העם קורין
לאשים השין רפוי ופעות הוא כי לקריאתם יהי׳ משמעו
מענין אליכם אישים אקרא והנכון לקרות השיןדנושה
שהוא מענין ואשם לא תככה ולק אין לכשוכ כו יו״ד
בין האלף והשין :
שלמי צבור הם שני כבפי עצרת פמניפין אותן
עם שתי הלחם והשוה אותם הכהוכ ע ם
המפאש שנאמר ועשיחם שעיר עזים אחד להמאת
ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים  .והנה דינם שוס
כדין הפאת חון ממתן ארבע שאין מעון מחן ארכע כשום
קרבן כי אם בהפאש ב ל כ ד  .השם נזלות הוא מי שיש
בידו משוה פרופה ולמעלה מממון ישראל כץ שננכו כץ
שתלוהו בין פהופקד אצלו או מפום פותסוח או משאר
דכריס וכפר בו ונשבע לשקר מביא איל אשם על חפאו
והוא הנקרא אשם כזילות .אשם מעילוח הוא מי שנהנה
משוה פרופה ולמעלה ק ההקדש מעל ומכיא איל אשם
וזהו בשנגה אבל כמזיד אינו חייכ קרכן מעילה כי
ההקדש אינו מתהלל במזיד אלא ישאר בקדושתו .אשם
שפחה חרושה הוא פשחה כנענית המיועדת לעברי •
ואם בא עליה אמר בץ בשגגה בץ במזיד מכיא איל
אשם ונקרא אשם שפחה חרושה ונם נקרא אשם ו ד א י .
אשם נזיר הנזיר כפיסמא מביא שסי סורים או שני
כני יונה אחד לעולה ואחד למסאת וכבש בן שנסו לאשם
והוא הנקרא אשם נ ז י ר  .אשם מצורע המצורע
כשיטהר מכיא שני ככשיס וכבשה הכבשה למסאפ
והשני ככשיס אמד לעולה ואמד לאשם והוא הנקרא
אשם מצורע ואם דל הוא ואין ידו משגס מכיא שסי
תורים או פני כני יונה אחל לעולה ואחל לחסאמ
וכבש לאשם  .אשם סלוי מביאו אלם שנסתפק לו א ם
מפא אס לא מפא כגון מי שכא ספק כלס לילו ולל4

זבחי

ילע

סדר שחרית ע ל חול ופירושה
ילע אם ע י ר אס לאו כגון אם היו לפניו חצב ושומן
והיס סכור כי שניהם היתר ואכל א׳ מהם אמרו לו
אחה של •חלב היתה שם ולא ילע אם של חלב אכל
מביא אשם תלוי ומנין עליו כצ זמן שלא יולע לו
שולאי חפא ואם ץלע לו לאחר זמן מביא חפ אח
קבועה וזהו הנקרא אפם תלוי על ביהיה נולע לי
החפא  .וזהו פאמר הכתוכ ואם נפפ כי תחטא ונו׳ ולא
ילע ואשם ונפא עינו והביא איל תמים וגו׳ ות;ן
בכריתות זה הכלצכלדכר שחייכיןעל זדונו כרת ועל
שגגתו חמאת ק ט ע ה מכיא על לא הודע שלו אשש תלוי
ואלו הן ששה אשמות החמשה הראשונים הש םמוכיש
ולכך נקולה האלף בשבא ופתח אבל הששי שהוא אשם
מלוי האלף נקולה כקמץ מפני שהוא בם ד כ ר  .שחיטתן
בצפון וקבול למן ככלי פרת בצפון פנא׳ בזבחי שלמי
צבור עלעולוהיכסועלזבחי בלמיכם מה עולה כעונה
צפון אף זבחי פלמי צבור פעונין צפון .ובאשם כתיב
במקום אשר ישחפו את השלה יפחפו את האשם ועולה
מעונה צפון כמו שאמרנו .אשכחן שחיפה קבלה מנא
• לן שנאמר ואח למו להוה מצי למכתב את למו ו״ו מוסב
לעיל כלומר במקום שחיטתו שם חהא קבלת למו .
אשכחן פחיסה וקכלה מקבל עצמו מנין ה״נ את מספיק
דמו כתב את לרכ־ת המקכל אשכחן למצוה צעככמנין
ס״ל ופחפ את הכבש כמקום אשר ישמש את החפאת
ואת העולה כמק־ש הקלש .ולמן מעון שתי מתנות
שהן ארבע מפני פ כתוב באפס ככיכ ונאכלין לפנים מן
הקלעים לזכרי כהונה שנאמר כל זכר בכהנים יאכלנו
במקום קלוש יאכל:
ואיל נזיר .הסזלה היא קרבן שלמים
שמביא ע ס המנחה שנא׳ וזאת תורם זבח
<עצמי׳ אם על מורה יקריבנו וגו/והיה מביא עם קרבן
סולם מ׳ חצות מעש* .ה עשרון סלת העשרה עפרונים
גןמץ העשרה עשרוניס אחרים מצה העשרה של חמץ
פושה מהן י׳ חלוס והעשרה של מצה עושה מהן שלשים
מלות שוות פשר חלות מאפה תנור .ועשר מלות
רקיקין ועשר חלות מורנכת פנאי על חלות לחם חמץ
אמר שאמר חלות מצות ורקיקי מצוס וסלח מורככת
•* וספי הפמועה למלו שמשקל אלו הג׳ מינין כמשקל
החמץ  .ואיל נזיר במלאח ימי נזרו מביא ככש אחד
לשלה וכבשה אחת לחמאת ואיל אחד לשלמים והי׳
מביא עם האיל עשרים מצומ מששה עשרוניס ושני
קלישי עשרון העשרה מלות והעשרה לקיקין והכל
פאסה תנור .קדשים קלים לומר שאין מועלין כהן .
שסיסהן בכל מקום בעזרה לומר שאין עעירן צפין
ודמן סעוןשמי מתנות שק ד׳ מפנ^שכתוכבהן בשלמים
הביב כמו ב ש ל ה  .ולכך כל השלמים דמן טעון שסי
מתנות שהן ארכע כמו העולה  .ונאכלין בכל העיר
שנאמר ואח חזה התנופה ואח שוק המרומה מאכלו
גמקום סהור .ומקשי בגמ׳ וכי כל הני כמקום ממא
אכלי להו אלא פהיר מכלל פהוא פמא ואיזה זה
מחנה ישראל שהוא טהור מפומאת מצורע ופמא
סומאש זב וירושלים היא כנגל מחנה ישראל  .לכצ
אלם לזרים ליום ולילה על חצות שנא׳ בהודה ובשר
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זכח חולת שלמיו כיוס קרבני יאכל לא ינימ ממנו ע ל
כקל ואיל נזיל הוקש לחסאס ואשם וככל מקוס שאומר
בתורה על כקר סצותו על שיעלה עמול השחר .
ומכמיס אמרו על חצות כלי להדחיק את האלם ק
העבירה ותניא סולת שלמיו לרבית שלמי נזיר .המורם
מהם מן התודה דהיינו הזה ושיק כשחר שלמים  .־־
וארבע חלות מארבע מינין שנא׳ והקריכ ממנו אחל
מכל קרנן תרומה לה׳  .ונאמר בתרומת מעשר והוא
החד מעשרה והרמותס ממנו תרומת ה׳ מה תרומת
מעשר היא אחד מעשרה כך אחד מכל קרב; היא
אחד מעשרה והחלות היו הרבעים ועשיריהם הרבע
חלות והמורם מאיל נזיר הוא הזרוע בשלה ומזה ושוק
נמי כתיב גבי נזיר וחלת מצה אחת ורקיק א׳ כיוצא
בהם נאכלין ליום ולילה אלא באין נאכלין לנעלים
אלא לכהנים  .לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם שנא׳ ואת
חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום ההור
אתה ובניך ובנותיך אתך :
ש ל מ י ם קדשים קלים לומר שאין מועלין ב ס ם
ואשלמי יחיד קאי לאלו פלמי צבור כבר
נשנו .שחיהשןככל מקים כעזרה ואפי׳ כדרום שנאמר
ושחפו לפני אהל מועד מדקאמר לפני וצא קאמר שחח
משמע כל מקוש כהוא כננד ההיכל מכל צד .ומדכתיב
קרא אחרינא ושמפו פתח אהל מועד דמשמע לבעי'
פתח עשו בני פשפשין בכותל בית החליפות כי האילם
היה עודף עצ רוחב ההיכל ט׳׳ו אמס לצפון ו ק
לדרום ובכותל פל אותו עודף היו חלונות מבחוץ צגנון
שם סכינין ולכך קרוי האויר בכנגדו על כותל מערבי
של עזרה כית התלישות .ואותן הסשפשץ היו מתירץ
כצ כית החליפות לארכו ולרחבי כי היה פתחן כקרן
זוית של אולם כלי שיהיה קצת נראה לצפון וקצת נראה
לסערכ וכך עופין נלרוס וכהני פפפשין קרינן שסי
פסח אהל מועד וקסיר כי אילם קרוי אהל מועל ואלו
הפשפשין לא היו מש משין ליציאה ילכנישה אלא להכשיר
שחיפה בעלמא ולהכשיר החי די בית הכפורת היה ס ם
ליל קפן ככותל ה ה י כ ל  .נמצאת כל העזרה מכל צל
מוכשרת לאכילת קדשי קדביש ולפחיפת קלפים קלים.
ועל זה הלול כתוכ כדכרי הימים לפרכר ואמריק
מאי פרכר אמר רכה כר שילח כמאן דאמר כלפי בר.
לשני ימים ולילה אהד פנא׳ והנותר מכשר הזבח כיום
הפליפי באפ יפרף ואינן נאכלים אלא ביום זבמיהש
ובלילה וייס אחד עד הלילה דםניא בכרייתא יכול יהן
נאכלים לאור סליפי ודין הוא זבחים נאכלים ליום
וצילה אחד זכחים נאכלין לשני ימים ולילה אחד ס ס
להלן לילה א מ ר י ק אף כאן לילה אחריהן ת״ל יאכצ
עד יום כיום אהה אוכצ ואי אתה אוכל כלילה ,
צנשיהם ולכניהם וצעכדיהם פירשנוהו למעלה :
ה ב כ ו ר ידוע והמעשר מעשר כהמה והפסח ידוע
,

קדשים קלים פירכנוהו ודמן כעין מתנה
החת מפני שהין כתוב בהן סביב אלא כתוב בכפור
ואת דמה ה;דוק על המזבח ומעשר ופסח הנו למלץ
כבכיר כדאמדינן בגמרא תניא רבי יוסי הנליצי אוסר
דמו לא ;אבר ־לא דמם חלבי צא נאמר אלא מלכם
לסל

סדר שחרית של הול ופירושה
למל על בכור ומעשר ופסח פטעונין מסן למים ואימורץ
לגני מזכח מ נ ד היסול לילפינ; זריקה זריקה מעולה
מה עולה טעונה יסול אף אלו טעונין יסול .ועולה
גופה שנחי אל יסול מזבח העולה  .והאי ללא עבדיי
פתי מחניה שה; ארבע משום להוו עולה ושלמים ואשם
שלשת כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין .ואמר
בלבל שיתן מ ג ל הימור למעט לרום ומזרח .שנה
באכילתן אע״פ שמתן למם שוה משונים הם באכילתן.
הבכור נאכל לכהניס שנאמר ובשרם יהיה לך כחזה
התנופה וכשוק הימין לך יהיה .וכבר ילעת כי חזה
ושוק כמי פלמים דתנן המורם מהם כיוצא בהם
והשלמים נאכלין לכהניס לשני ימים ולילה אחד וכך
ה נ ט ר נאכל לכהנים לשני ימים ולילה אחד ומעשר
בהמה מקרינים ממנו האמורץ והשאר אוכלים אותו
בעליו ואין לכהנים נו חלק ולא הזה ושוק וזה שאומר
,לכל א ד ם  .ונאכלין ככל העיר בכל מאכל הן צלי הן
מבושל .והגורס בכאן לכל הדס פועה הוא דהא קחני
שנה כאכילחן כי הככור נאכל לכהניס והמעשר לכל
אדם לשני ימים ולילה אחד שהכחוכ הקישן לחזה ושוק
כמו שאמרנו הפסח אינו נאכל אלא כלילה שנא׳ ואכלו
אס הבשר כלילה הזה אינו נאכל אלא עד חצוח מחני׳
רבי אלעזר בן עזריה היא דיליף ניש שנא׳ ואכלו את
הבשר בלילה הזה ולהלן כתיב ועברתי בארן מצרים
בלילה הזה מה להלן עד חצות שנא׳ בחצות הלילה אף
•כאן עד חצות .אינו נאכל אלא למנייו שנאמר כמכסח
נפשוח .אינו נאכל אלא צלי שנאמר צלי אש ומצות.
ודע כי כל מה פאומר בזה הפרק ודמן טעון ארכע
מתנות על ארבע קרנות וכ׳ מחנות שהן ד' זהו למצוה
מן המובחר אבל אם נתן מתנה אחת בלכד לכל קרנן
.מהן נתכפר שנאמר ודם זבחיך ישפך בשפיכה אחס
נתכפר .ואומר .
ישמעאל אומר בי״נ מדוה ההורה נדרשת .
רבי
וכמדרשיהשכס גורם מי״ג וכן כהכ רבינו
סעדיה .מק״ו כמו פאמר ואכיה ירוק ירק כפניה
הלא הכלם ז׳ ימים ק״ו לשכינה י״ד יום אלאדיולכא
מן הדין להיוה כנדון הסגר ז׳ ימים וגו׳ שאץ אנו
רשאץ להחמיר ייהר על הנדון וכמו שנאמר כי הראה
חמור שונאך ולא פי׳ האוהב שלא רצה הכתוכ להאריך
בלשון ואין אנו רשאין להקדים חמור האוהב משונא
לפ* שדיו לבא ק הדין להיות כנדון ככל ההורה כלה :
השנית מג״ש כמו שנאמר ערות בת בנך
או,כת כהך הנה אסר לך אה כת הכן ואת
בה הבס ולא אסר ה ב ס  .וכתוב אחל אומר ע מ ס
אשה וכהה לא הגלה אה בה בנה ואת בה בהה לסלנו
הנה הנה לג״ש ומה להלן אשה ובהה ובה בנה ו נ ה
בהה אף כאן נהו ובה בנו ובה בהו וכמו שנאסר
בישראל ולא השימו קרחה כין עיניכם ונאמר בכהניס
לא יקרחו קרמה בראשם למלנו קרחה קרחה מג״ש
^ מ ה להלן בכל הראש אף כאן בכל הראש :
השלישית ממין אכ וכתוב אהד מבנין אב
משני כתובים כמו כנאמר כחג המצוח אך
אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם  .שהתיר לנו
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הכסוכ אוכל נכש בלבל בחנ המצוש ובשחר ה מ צ ל י ם
לא החיר לעשוח אוכל נסש אלא אמרו רז״צ זה כנה
אכ לכל המועלים וכמו שנאמר ועל אין כה י והיא לא
נהפכה .ותניא ועל אין בה בשני עלים הכתיכ מלכר
או אינו אלא על אחד חייל לא יקום על אחל באיש
ומהה״ל ועל זה כנה אכ כל מקום שנאמר על הרי
כחן שנים על שיפרע לך הכחוב אחל .וכמו שאמרו
רז״ל כל מקום שנאמר למיו ט למיהס בס אינו אלא
סקיצה הואיל ופי׳ הנחוכ כאחל מהם סקילה שנאמS
איש או אבה כי יהיה כהם אוכ או ידעוני מוח יומתו
כאגן ירגמו אושש דמיהם כ ם א ף ככל מקום שנאמל
דמיהם בם אינם אלא בסקילה זהו כנץ אב מכחוב א ח ד .
מבנין אכ משני כתובים כמו שנאמר במומי אדם או
גבן או דק או הבלול בעינו ונוי ולא אמר לנו הכתוב
יבלת אך כמומי כהמה כהוב עורה או שבור או הרון או
יכלה  .וארז״ל כל מקום שנמצא במורה .מום סמם
נותנים עליו מומי אדם ומומי ב ה מ ה  .זהו בנץ אג
משני כתובים :
הרביעית מכלל ופרס כמו שנאמר אדם כי
יקריכ מכם קרבן לה׳ מן הכהמה כלל לחיה"
שחיה בכלל בהמה ואחר כך פרפ מן הכקר ומן הצאן
ונתמעפה החיה מן הקרכן ואין ככלל אלא מה ב ב פ ר ס .
וכמו שנאמר לא חלכש שעכינז כלל פאסר כל פעפנז
פהוא מפני מינין ואחר כך פרפ צמר ופפהים יחדיו
צמר ופפחים אסור אכל לא דכר אחר אף ככל מקום
בנמצא כהורה כלל וסרט אץ ככלל אלא מה שכפרס $
הממיפיה ומסרפ וכלל כמו שנאמר כהשגת
אכלה וכן חעפה לחמורו וכן העשה
לפמלהו פלפ פמשמע שאלו אחה חייב להשיב גלגל
אכל לא לכר אחל ואח״כ כלל וכן העשה לכל אבלה
אחיך כל אבדה שבעולם ונעשה הכלל מוסיף על הפרש
הלך אחר הכלל .וכמו שנאמר לא שממול אשה ר ע ך
ועכלו ואמתו ופורו וחמורו פרס כמפמע אלו אין ל ן
לחמול כלכל אכל לכר אחר ק ואחר כך וכל אפר
לרעך חזר וכלל ונמפה הכלל מוסיף על הפרפ אף בכל
מקום סנמצא בסורה פרפ וכלל הלך אחר הכלל :
הככית פננ ופרפ וכלל אי אחה לן אצא*
כעין הפרס כמו שנאמר על כל לכר פשע
שבעילם  .ואחר כך פרפ על פור על חמור על שה
עצ שלמה כמשמעו שעל אלו אתה חייב להשבע כלכלי
אבל לא על לכר אחר ואח״כ כלל על כל אבלה כל
אכרה שכפיצם כלל ופרפ וכלל אי אהה לן אלא
כעין הפרפ  .מה הפרני מפורפ לכר המכילמיי
וגופו ממון אף כל לבר המכלכל וגופו ממון יצאו
קרקעוה שאינן מפלפלין יצאו עבליס שהוקשו לקרקעות
שנאמר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם ללשה אהוזה
יצאו בפריה שאע״פ פהן מפלפלין אין גופן ממון *
וכמו שנאמר כמעשר ונהה הכסף בכל אפר תאום
נפשך כלל בבקר ובצאן יביין ובשכר' פרפ וככל אשי
תשאלך נפשך חזר וכלל .כלל ופרט וכלל אי אהה זן
אלא כעין ה פ ר ט  .מה הפרפ מפורש פרי מפרי וגלוצי
קרקע אף כל פרי מפלי וגלילי ק ר ק ע  .ויש לשאול
היק

המרה

המדה

המרה

36

פדר שהריגת של הול ופירושה
גדולי קרקע יש לומר המרה הששים עשרה ודבל

היכן מציכי שהבקר והצאן הם
ממה שכתוב תוצא הארץ נפש חיה למינה בהרה ורמש
ו ג ו ׳  .או יש לומר שהן גדלות ע״י גדולי קרקע שהם
העשבים :
השביעית מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט
כהוא צריך לכלל .כמו שנאמר פקוד כל
בכור זכר ואם אמר פקוד כל בכור ולא המר זכר
הייתי אומר כל פטר רחם אפי׳ הנקבות לכך חמר זכר
שמשמע זכר ולח נקבה .זהו כלל בהוא צריך לפרט.
.ואם אמר זכר ולא אמר בכיר הייתי אומר כל זכר
בין בכורים כין שאינן בכורים לכך אמר בטר זהו
פרט שהוא צריך לכלל :
השמינית וכל דכר שהיה ככלל ויצא מן
הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד
על הכלל כולו יצא .כמו שנאמר במולך איש איש מבית
ישראל ומן הגר הנר כישראל אשר יתן מזרעו למולך
מוה יומה .ומולך ככלל שאר התיעובין היה למה פירש
ענפו יוהר מכלם לא ללמד על עצמו יצא שהוא לסקילה
אלא ללמד על הכלל כלו יצא ששאר כל ההיעובין הם
כסקי לה :
התשיעית וכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון
טעון אחד שהוא כענינו יצא להקל ולא
להחמיר כמו שנאמר והכר יבא את רעהו כיער לחשוב
עצים מכה בשוגג בכלל רוצח היה כנאמר ומכה אדם
יומה בין בשיגג כין כמזיד ויצא מכה בשיגג מן הכלל
לטעון טעון אחר כהוא כענינו של מכה במזיד שזה
ה  $ס וזה המיה .ויצא מן הכלל להקל על עצמו שניצול
בערי מקלט זהו להקל ולא להחמיר נ
העשירית וכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעין
טעון ההר כלא כענינו יצא להקל ולהחמיר
כמו שנאמר כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד וגוי
והוציא אמה העכריה מן הכלל שנאמר וכי ימכור איש
את כהו לאמה לא תצא כצאת העבדי׳ והלא אמה העבריה
נכלל עבד עברי היחה שנא׳ כי ימכר לך אחיך העברי או
העבריה וגו׳ ולמה יצאה מן הכלל לטעון טעון אחר
סלא כענינו שעבד אינו יוצא כסימנין ואינו יוצא במיתת
האדון והאמה יוצאה בפימנין ובמיתת האדון אפי׳ בתיך
 .03ו צא להקל שהדבר הוקל עליה שיוצאה בתוך
פש  .ולהחמיר שאדונה מקדשה בעל כרחה :
האתת עשרה וכל דבר שהיה בכלל ויצא
לילון כד כר הדש אי אהה יכול להחזירו
לכללו על כימזירנו הכהוב לכללו כפירופ כמו שנאמר
וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל נו ויליד כיהו
הם יאכלו בלחמו  .וכסו ככלל יליד ביתו היהה בין
פנדה כין נשואה .ויצא לילון בלבר מלש שאחר שנשאה
אינה אוכלה בהרומה כנא׳ וכה כ־ן כי ההיה לאיש
 Vהיא בסרומוה הקלשים לא האכל והואיל והוציאה
הכהוכ סן הכלל אי אהה יכול להחדרה לכללה אפילו
יהיה אלמנה וגרושה אם לא יחזירנה הכה׳ ב בכללה
גפירוש שנא׳ ובה כהן כ׳ ההיה אלמנה וגרושה וזרע
 rfrלה ושכה אל כים אכיה כנעוריה מלחם אביה
שאכל:
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הלמד מענינו ודגןי
הלמד מסופו כמו בנאי בענץ כבה ב1:-
איפ סמסיו אל יצא איפ ממקומו כיוס הפכיעי אינו
ר״ל שישבו הההיהם כל היום כלו אלא פלא יצא איש
ממקומו אלפים אמה שהוא למל מענינו .וכמו שנחמד
בכהן גלול ומן המקדש לא יצא אינו ר״ל שלא יצא סן
המקלש לעולס אלא בלא יצא להפמא למת והוא למד
מענינו שהפרשה עצמה מדברת בטומאת מת  .ודבר
הלמד מסוכו כמו :נאמר גבי עריות איש איש אל כצ
שאר בשרו לא תקרב׳ לגלות ערוה  .חסר לנו כצ
פאר שבשלה .אך בסוף הענין פירש לנו את האסירות
שנאי ערות פלוני ופלוני לא תגלה ומהם נוכל ללמוד
המותרות ,וכמו שנאמר כהפרת נלרים שהאכ מפר נלר»
בתו והבעל נלרי אשתו שמשמע בין לברים שיש כהם
ענוי נפש בין שאין בהם ענוי נפש אך בסוף העניןפי׳
כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש למל שהאב והבעל
אינם יכולים להפר אלא נדרים שיש בהן ענוי נפש
1
בלבד :
השלש עשרה ושני כתובים המכחישים ז ה
אה זה עד שיבא הכהוב השלישי ויכריע
ביניהם כמו שאמר בראשיה ברא אלהיס אה השמים
ואת הארץ שמשמע שהשמים נבראו תחלה וכתוכ אהד
אומר ביום עשות ה׳ אלהים ארן ושמים שמשמע
ש ה א ״ :יראת תחלה ובא הכתוב השלישי והכריע
ביניי־ה לומר שאל בהם הכחשה שנא׳ אף ידי יסדה
ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני עליהם יעמדו יחד
וכמו שנא׳ אתם ראיתם כי מן השמים לכרתי עמכם
שמשמע שלא לבר עמהם בהר וכחיכ כמשנה חורה פנים
בפנים דבר ה' עמכם בהר משוך האש ובא הכהוג
השלישי והכריע ביניהם לומר שאיו כהם הכהשה שנאי
מן השמים השמיעך אח קולו ליסרך ועל הארץ הראך
את אשו לנלולה  .וכמו שנא׳ כל חלכ וכל לס ל א
תאכלו שמשמע בין חלב חיה בין חלב בהמה וכהיש
אך כאשר יאכל את הצבי ואה האיל כן האכלנו ובא
הכחוכ השלישי והכריע ביניהם שנאי כל חלכ שור וכשב
ועז לא האכלו .ומין י״ג מלוה אלו הואללעח רש״י
אכל רכינו סעריה מונה מכלל ופרט ומפרט וכלל מ ל ה
אמת ודבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסוסו שחי מדיר;
והרא״ש הסכים לסברא הראשונה  .ויש מקומות שנוהגיס
לומר ר ט ן העולמים כי לא על צדקוהימ ו ט י א מ ס
הוא כ ד שלא נברא העולם ואץ סנהננו לאמרי ו ג ם
אומרים הודו לה׳ קראו כ ש מ ו  .ומזמור ה פ נ י ^
מכפרים כבוד אל אבל אין מנהגו לאומר׳ אלא בשג״ש
וימים טובים  .ואומר .
ב ר ו ך פאמר והיה העולם .לשץ חכמים הוא שאוער
י במקומות הרכה נלוי וידוע לפני מי שאמר
והיה העולם והוא מל שם כי הוא אמר ו י ה י  .ור״ל
שעל ידי אמירה נברא העולם בלי שום יניעה ולא
שום סשלה אחרה שנאמר בדבר ה' שמים נטשו ,
והיינו דאמרינץ כב״ר שהעולם הזה נברא בה״ח שנאי
חלה מולדות השמים והארץ בהכראם כה״א כראם
והטעם כמו הה״א שאץ בכל האותיות יותר קלה מ ה נ ס
צהאמר

המרה

#
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להאמר בפה כך ברא העולם כלא יגיעה ועמל .כרוך
ס א על שם ברוך ה׳ לעולם  .ברוך אומר ועושה
על שם ההיא אמר ולא יעשה  .ברוך גוזר ומקיים
ע; שם ותגזר חומל־ ויק״ ל ך  .ברוך עושה בראשית
על שם בראשית ברח אלהים  .ברוך מרחם על האר;
על שם פקדת הארץ ותשוקיה .ברוך מרהם על הבריות
על שם ורחמיו על כל מעשיו .ברוך משלם שכר טוב
ליראיו על שס מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך .
ברוך אל חי על שה צמאה נפשי לאלהיס לאל חי .
לעד וקיים לנצח על שם ה׳ ימלוך לעולם ו ע ד  .נרוך
מעביר אפלה ומביא אורה שנאמר ויבדל אלהיס בין
האור ובין החשך  .ברוך שמין לפניו עילה להטות את
הדין וכתיב חל אמונה ואין ע ו ל  .ולא שכחה שנאמר
ברית עילס לא השכח .ולא משוא פנים בנא׳ לא ישא
פני כל כפר .ולא מקח שוחד עיש ושוחד לא חקה.
וחיית מה יהיה שוחד זה שיעלה על הדעח שיהיה לוקח
אלא שאינו נוטל זכיוח כנגד עונוח וישלם לו שכר המצות
היתרות אלא מענישו על כל העבירוה ונוחן לו שכר
על כל המצות  .וכן מצאט במשה רבינו שנפרע ממנו
עונש קל שבקלים דהיינו שמעו נא המוריש ולא הוציא
עבירה כנגד מצוה  .ובשבת מוסיסין ברוך המנהויל
מנוסה לעמו ישראל שנא׳ ראו כי ה׳ נתן לכס השבת
לכם ולח לאחרים .וביום סוב אומר ברוך השר נהן
מועדי שמחה לעמו ישראל שנא׳ וידבר משה חח מועדי
ה׳ אל בני ישראל .ואו׳ שמחה ע״ש ושמהח בחגך.
ונראש השנה אומר אשר נהן הה יום הזכרון הזה לעמו
ישראל  .וביום הכפירים כרוךהמנהיצ מנוהה וסליחה
וכפור תועה לעמו ישראל .היעה שם ור״ל כפרה
ההעות כמו ולדבר הל ה׳ תועה  .ברוך הוא וכרוך
שמו על שם ה׳ אהד ושמו אחד  .וברוך זכרו לעולמי
עד ע״ש ה׳ זכרך לדור ודור  .בא׳׳י אמ״ה ואין לומר
האל דהא אמרינן אלהינו וכ; כהכ רכ עמרם בכרכה
שאהר המגלה ומזכיר כאן ט״ו פעמיס ברוך כנגד ט׳׳ו
סיכות שבברכת כהנים  .המלך ע״ש ה׳ מלך .הגדול
עיש גדול ה ׳  .והקדוש ע׳׳ש כי קדוש אני ה׳  .האכ
הרחמן ע״ש כרמם אב על בניס וגו׳ .מהולל בפי עמו
עיש חהלת ה׳ ידבר פ י  .משובח ע׳׳ש דור לדור ישכת
מעשיך  .מפואר ע״ש ובישראל אתפאר  .בלשון כל
חסידיו ע״ש וחסידיך רנן ירננו .ואמר בלשון על שם
ורומס ההת למגי .ועבדיו על שם הללו עבדי ה׳ .ובשירי
דול עבלך כמו שאמר לול ומכירי אהולנו  .ואמר
פנלך ע״ש ולול עבדי .גהללך ה׳ אלהיט מ״ש הללו
אס ה ׳  .בפבהיו פי׳ בשבהיו של דיל והיא על שם
שנהי ירושלים אה ה ׳  .בזמיריו פי׳ בזמיריו פל לול
והוא ע״ש זמרו ה ׳  .וכסלר רכ עמרם כהונ בפבהוה
ובזסירוח .והמון העם מכרו שני ההווין פכסיף וקיר ין
בשבחו וכזמירו ואינו נכון .נהידך ע״ש הודו לה׳ .
נשבחך עיש שפחי יככהונך .נפארך ע״ש כי הפארח
מוזמו אחה .ונרוממך ע״פ ונרוממה שמו יחדו .ונמליכך
עיש ה׳ מלכנו .ונקדישך ונעריצך ע״ש והקדישו אה
קדוש יעקכ ואה אלהי ישראל יעריצו .ונזכיר שמך
ו ט י על פס וזה זכרי לדור דור  .יחיד עיש ה׳ א ח ד .
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חי העולמים על שם חי אנכילעולם .משובח ומפואל
ככר זכרנוהו .פמו עדי ע ד ע ״ פ בפחו .בה׳ עדי ע ד .
בא״י מלך מהולל בקשבמוח לפי פאומר אחר כרוך
שאמר הפכהוח והלוליש משיים החסימה כ ן  :ו ב ע ל
המלמד פי׳ ברוך שאמר והיה העולש .לא אמר ועפה
העולם כי המעשה יאמר על תיון הדבר ונחינח הצורה
בו והגלוה הצורה ההיא וזה לא היה במאמר הראשון
אלא בהשעה האמרוח ששלמו ביום ששי וכליי מעשה
או תכליתו יאמר על המכוון במעשה ההוא אהר הגלוי!
הצורה כמו שיאמר שתכלית הבית ישיבת האדם בו וזה
לא יתכן כל עת כעוסק האומן ב ו  .ולפי זה הענין
נאמר ויכל אלהים ביום השביעי ברוך אומר ועושה
להורות שהוא מתמיד הויית העולם במאמר ובמעשה
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם בנוהג
שבעולם האומר אינו עושה והעושה אינו אומר .
אבל הקב״ה הוא אומר ועושה לעולם כל המעשים.
וזהו שאמרו רבותינו ז״ל מאמרו של הקלוש ב״ה
מעשה ה ו א  .ברוך גוזר ומקיים לאמת פינוי הפבע
והדוש הנפלאות כי בהתאמת זה התאמת הדת אם
תרצה אמור כי מראש נגזר מהקב״ה על הכל גס על
הדברים שיצאו ממכעם שלא תאמר ככר גזר על השמים
לסבוב תמיד ועל המים להיוס נגרים ועל האש
שתפריף כל באיה וטוצא בזה ואינו מקיים אינו כך
שהרי השמש עמד בגבעון והים נכקע ועמדו מימיו.
וחנניה מישאל ועזריה באו בכבשן האפ ולא פ לפה בהם
ולפיכך בא ולמדך שהוא גוזר עליהם הכל מראש כמו
שאמרו רבו׳ תנאים התנה הקב״ה במעשה בראשית
עם הים כלומר שבתמלת הבריאה התנה זה ע ם
ברואיו .ואס הרצה אמור שהוא גוזר לרצונו לשנות
הטבע ומכריהו לעשות רצונו .ברוך עישה בראשית
שלא האמר הנה ה:ה הומר הוצא הארן ישרצו המים
וכיוצא בהם תאמר שהם העושים מעצמם לפיכך בא
ללמדך שלא ציהס כהס ה מ ע פ ה  .לפי שלכושים ההם
עושים אחרים .ולעושים אמרים עושים כן עד ראשית
והשם יתברך עושה בראשית .כרוך מרחם על האדן
להורות שהוא משנית בעולם הפשל בדרך רחמים
ורחמיו לעולם הם והנהגתו הישרה לו והיא השגחתו
כו והוא פכחוכ עיני יי׳ המה משופמים ככל הארן
לא כדכרי הכופרים הרעים האומרים עזכ יי׳ את
ה א ר ן  .ברוך מרחם על הבריות להורות פהשגהתו היא
גם ק באישים שלא חאמר המינים העומדים הם
שהפג־ומו בהם אבל האישים הנפסדים אין בהם השגחה
לו לכיכך בא ולמדך שהוא סרהם עלהבריוס כלומר
משגיח בכל בריה ובריס לדחות דעוה הרמים האומרים
אץ יי׳ רואה אומנו ולקיים מה שכהוכ היוצר יחד לבם
המב ן אל כל מעשיהם .ברוך משלם שכר פוכ ליריאיו
בלא תאמר הואיל וישגיח על כלהכריוה מכני מה אנו
רואים צדיק ורע לו לפיכך בא ולמדך שהוא משלם
ככר סוב ליריאיו וזהו כעולם הכס שאץ הכליה סוב
העולם הזה הכליה הסוכ ולא הרע הכליה הרע כמו
כהורה לני על ספירי הכל וקין פעל הכל ספרה
ההורה על כשעה השם אלץ ואל מנההו הרגו קין וזה
מורה
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מ ר ה שאץ פוב אפיסי אלא בשלם שכלו ס ו ב  .ובזה
נשלם המוב בבריאת העולם ובהנהגתו .ברוך הוא
וברוך שמו להורות שהיודע שמו המיוחד לו והמפיגו
יודע השם והשיגו השנה אנושית שהוא הי והכל עשה
בחכמתו וברצונו ורצונו הוא עצמו ואין לאדם בו השגה
אחרת .ותארוהו בשלשה תארים כנגד שלשת עולמות.
המלך כנגד העולם הקנץ שאנו כו כלו׳ מלכנו .והגדול
כנגד השלם הגדול ככו יראה עזו .וגללו .והקדוש
כנגד עולם המלאכים שהם קדושים ותארוהו עוד תאכ
ה ר ח ק כפי מה שזכרנו שהוא משגיח ומרחם עלינו
כרחם אב על בנים  .מהולל בפי עמו משובח ומפואר
בלשון כל השידיו ועבדיו להודיע שהם מהללים לשם
כלשון בני אדם לא שהם מהללים בכהינח עצמו אלא
שהתורה התירה להם להללו כדי לאמת מציאותו לעם
וזה אי איפשר מבלתי היתר ההוארים והמהללים כפי
לפון בני אדם ועל דרך פאמרו אי לאו דאתא משה
ואמרינהו ואהו אנשי משת הגדולה ותקנינהו אכן לא
יכלינן למימרינהו והוא שסדרו בה בלשון כל ההידיו
הי העולמים לרמוז בו על העולמות ומה סוב לומר
מי העולמים כלשון הכתוב כהי העולם כי הוא חייהם
וקיומם ואם נפשך לומר שהוא הי וקיש בשני העולמות
העה״ז והעולם הבא פוכ הוא  .ותמצא כי יפ בברכה
זו רמז לעפרה מאמרות שבהם נברא ה ע ו צ ם  .כיצד
ברוך שאמר זהו כלל לכל העשרה מאמרות .ברוך
עושה בראשים כנגד מאמר ראשון שהוא כראשית ברא
א ל ה י ם  .ברוך אומר ועושה מ ג ד מאמר שני שהוא
ויאמר אלהים יהי א ו ר  .ולכך אמר אומר וששה שנא׳
ויהי אור .כרוך גוזר ומקיים כנגד מאמר ג׳ וזהו
שגזר שלא יהערכו המיס ומקיים שנא׳ ויעש אלהים
אח הרקיע ויבדל בין ה מ י ם  .ברוך מרחם על הארץ
כנגד מאמר ד׳ שהוא יקוו המיס רהחח השמים אל
מקום אחד והראה היבשה .וזהו שריחם על הארץ
שההא נגליח ולא יפסוה הסיס .ברוך מרחם על הבריוח
כנגד מאמר חמישי שהוא ויאמר אלהים הדשא הארן
וזהו שריחם על הכריוה שהכין להם דשאים לאכול.
ברוך מעביר אסלה כנגד מחמר ששי שהוא ויאמר אלהים
יהי מאורות ברקיע השמים להאיר על הארז שעד עחה
לא נמלו המאורות ב ר ק י ע  .ברוך מפלם שכר סוב
ליריאיו כנגד מאמר שביעי שהוא ויאמר אלהים יפרצו
המים שרן נפש חיה וכתיב בו ויברא אלהים את
התנינים הגדולים תנינס כתיכ  .ודרשו רבותינו כהוא
לויהן ובן זוגו פכראם זכר ונקבה והרג אח הנקכה
ומלחה לצדיקים שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם
לפניהם .ברוך שאין לפניו עולה ולא שכחה ולא משוא
מנים ולא מקח שוחד כנגד מאסר שמיני פהוא ויאמר
אלהים הוצא הארץ נפש חיה למינה כלומר שא ין ל פניו
מולה שאינו רוצה שיזקק מין לפאינו מינו .ולא שכהה
על המינים ההולכים לשאינם מינם פאיט שוכח לפרוע
להם אה דינם ועל כן יהיו יראים ללכה לשאעו מינם.
ולא משוא פנים שהרי אומר עץ כרי עושה פרי למינו
ואלו לא היה מצוה רק לחיוה ולפהמוה היה דומה למפוא
ס ל ם  .ולא מקח פוחד מהמכנים את גזרותיו .ברוך
&ל מילעדוקים לנצח כנגד מאמר תשיעי שהוא ויאמר

אלהיס נעשה אדם כצלמנו כדמותנו ונו׳ שכיון שבעולם
כל אדם נברא בצצס ודמות הבורא הוא עדות וראיה
שהבורא הי וקיס לעד ולנצח נצחים שאש לא כן היו
משונים ב״א לכמה פנים ולדמות אחר .ברוך אתה יי׳
אלהינו מלך העולם המלך הגדול והקדוש חב הרחמן
מהולל בפי ע מ ו  .כנגד מאחר עשירי שהוא ויאמר
להם אלהיס פרי ורבו ומלאי את האר; וכבשוה .נמצאו
שכל בני אדם חייבים להללו ולשבחו ולעירו יותר מכל
בריותיו שהרדם הוא השלים על כל שאר הבריות הרי
כאן רמז לעשרה מאמרות  .ומה שאומר ההר כן
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע
זה אינו מאמר של צווי אלא בא להתיר להם כל עשכ
לאכלה ואח״כתקנו לומר מזמורים שבסוף התלים והם
עמו כרקליפין לתפלה כדאמרינן בשבת בפ׳ כל כתבי
הקדש אמר ר׳ יוםי יהא תלקי עם נומרי הלל ככל יום
ומאי ניהו פםיקי ח מ ר ה מתהלה לדוד עד כל הנשמה
תהלל יה .ומפני שבאלו המזמורים הוא נשלם התלים
תקנו לומר אחריהם ברוך יי׳ לעולם אמן ואמן.
ברוך יי׳ מציון וגו׳ וברוך יי׳ אלהים אלהי ישראל
ונו׳  .ברוך שם כבודו  .שאלו הפשוקים מצעו
אותם כתובים בסיף ששרי התלים ולכן תקנו
לאומרם בהשלמת התלים .ואח״כ אומר ויברך דוד .
ויש באלו המזמורים רמז לעשרה מאמרות כיצד ברוך
שאמר והיה העולם כנגד מאמר ראשון שהוא בראשית
ברא אלהים את השמים ואה הארץ מזמור להודה
כנגד מאמר שני שהוא יהי אור ועליו מודים הבריות
כי כלם צריכין לאורה וזהו שכתוכ ועל מי לא יקזס
אורהו  .ועל כן כל אדם הייב להודות לו  .ותמצא
במזמור זה ארבעה שמוה כנגד ארבעה הצריכי׳ להודות
יהי כבוד יי׳ לעולש אינו מזמור אלא פשוקים מפוזרים
מהתלים וכתוב בו יי׳ בשמים הכין כםאו והיא כנגד
מאמר שלישי שהוא יהי רקיע כתוך המים ויהי מבדיצ
בין מים למים .וזהו כבודו של מקום שהבדיל כסאו
למעלה ולא היה הכל כערבוכיא כבחהלה אשרי יושבי
ביתך עוד יהללוך סלה כנגד מאמר רכיעי שהוא יקוו
המים מחמה השמים אל מקום אחד והראה היבשה
שאם לא ק לא היה לבריוה מקום ל־פב בו ולהלל
לשם .יהללוך סלה הםמ״ך כרגש  .שככה לו הלמ״ד
כדגש .הללויה הללי נפשי אה יי׳ וכחיכ נוהן לחם
לרעבים כנגדמאמר חמישי שהוא ויאמראלהיסהדפא
הארן דשא עפב מזריע זרע פרי ו נ ו ׳  .הללויה שי
סוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה ההלה וכתיב מונה
מספר לכוכבים לכולם שמוה יקרא כננד מאמר ששי
שהוא יהי מאורות ברקיע השמים לתבונתו אין מספר
כלא ו׳׳ו בהחלה  .ומפפסים כל ידעום בו״ו בהחלה .
הללויה הללו את ה׳ מן השמים וכתיב הללו את ה׳ עץ
הארץ הנינים וכל תהומות .ואומר אח״כ החיה וכל
כהמה רמש וצפור כנף  .כננד מאמר שביעי שהוא
ישרצו המים שרן נפש חיה ונו׳ וכתיב ויברא אלהים
אח החניניס הגדולים .הללו אח ה מן הארץ כלא
יו״ל בתחלה .הודו על ארץ ושהים בחולם בין הדלת
והו״ו האחרונה  .הללויה שדו לה׳ שיר חדש כנגד
מאמר
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,

מאמר ה שהוא הוצא הארץ נפש מיה למינה וזו היא
חסידיה גדולה שאין רצונו פיזקק מין לשאינו מינו .
וחרב פיפיות בו״ו בהחלה  .הללויה הללו אל בקדשו
וכתיב כל הנשמה ההלל יה כנגד מהמר תשיעי שהוא
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו שאין בכל הנבראים
מי שיודע להלל אלא האדם המדבר  .ויש במזמור
הזה עשרה פעמים הללו כנגד עפרה מאמרוה .
והללויה אינו מן המנין פהוא תיבה אחת כדאמרינן
בפרק ערבי פשתים שהוא כולל שס ושבח בתיבה א ח ת .
ויכרך דוד את ה׳ לעיני כל הקהל וגו׳ וכתיב ואתה
מושל ככל כנגד מאמר עשירי שהוא ויאמר להשאלהים
פרו ורכו ומלאו את הארץ וכבשוה וגו׳ .נמצא שהשלימ
אה האדם על הכל .ואנו אומרים לו אע״פ שהשלשה
את האדם על שאר בריותיך וצויהו למשול כהם אתה
הוא מושל ככל .ומתמלה ויברך דוד עד ומהללים לשם
תפארתך הוא כתוב בדברי הימים  .ומן ויברכו שם
כבודך עד במים עזים הוא כתוב בעזרא  .הרי כאן
רמז לעשרה מאמרות .הכנעני ההתי האמורי והפריזי
והיבוסי והגרגשי הג׳ הראשונים בלא וי״ו והג׳ האהרוני׳
בוי״ו .ואת זעקהם בוי״ו .ואה״כ תקנו לומר ויושע ה׳
ושירה הים והוא זכר ליציאה מצרים שני זכירות אלו
כחובות בתורה זכר למעשה כראשיה שנא׳ כי ששה
ימים עשה ה׳ ו ג ו ׳  .וזכר ליציאת מצרים שנא׳ וזכרת
כי עבד היית במצרים וגו׳ .ונוהנין כספרד לכסול הפסוק
האחרון של כל אלו המזמורים .ועוד כאשרי יושבי
כופלין כ׳ פסוקים אחרונים וסעות הוא שאין לכפול
אלא הפסוק האחרון פיסוף כל המזמורים כלכל שהוא
כל הנשמה ההלל יה להודיע פנגמרו המזמורים של
סוף התלים כדרך סיום הפרשה שכופלין הפסוק האחרון
וכן בשירה הים כופלין פסוק ה׳ ימלוך מפני שהוא
סוף השירה ואס לא היו כופלין אוהו לא היה נראה
כי הוא סוף השירה .והפעם שנהנו לומר ויכרך דוד
ושירה הים לסי שכל אוסם המשה עשר לשונוח של שכח
הסדורים נכרכה ישחכח דורש כמכילהין סהוך שירת
הים ומסוך פסוקים של ויכרך ד ו ד  .ואחר כך עומד
שליח צבור ואומר בקול רם ישחבח:
שמך לעד מלכנו .כרכה זו אינה פוההס
ככרוך מפני שסמוכה היא לברוך פאמר
ופסוקים כבנהים לא הוו הפסק .וכהב הרי״ףוהקינו
רכנן למימר כרכה קמייהו וכרכה בהרייהו  .ומאי
כינהו ברוך שאמר וישחכמ .והלכך מיכעי לי׳ לאיניפ דלא
לאשהעויי מ ט מהחיל ברוך שאתר עד דמשיים שמנה
מ ש ר ה  .ואומר במדרש מי האיש הירא ורך הלבב זה
המדבר מברוך שאמר עד סוף ה ת פ ל ה  .ואמרינן
כירושלמי הסה נ ץ ישחבח ליוצר ע ט ר ה היא בידו
ומחד עלי׳ מעורכי המלחמה ואזמר במדדש אמר ר׳
אלמזר בר יוסי פעם אהח הייחי מהלך בדרך ומצאתי
אליהו זכור לסוב ועמו ד׳ אלפים ג~ליםכעונין אמרתי
צו מס אלו פעונין אמר לי אף ו  : .ס ה  .למה .לעפוח
נקמה באף וחמה ממי ־מכפר נ ז קדיש לברכו כץ
נרפה לברכה בין ס׳ לס׳ בין א מן יהא שמיה רבה
ליחכיך .בין נאולה לתפלה .ולא עוד אלא כאין
ססצסו נשמעה לפני המקום פנאנ 1ר ולא אותי קראת

ישתבח

יעקב וכל המכוין בחפלמו ואינו מדבר אץ״חפלהו חוזרת
ריקם שנא׳ סכין לכם תקשיכ אזנו  .וכתב רב עמרם
ולאתר מיכעי ליה לאינש צאחחולי כפריסת שמע ביוצר
אור ואסור לאשתעויי כין ישתכח לפריסת שמע ביוצר
אור .וה״מ כמידי ללאו צרכי צפור הוא אבל בצרכי צבור
או לצורך מי שנא להתפרנס מן הצדקה ונעו למפסק
ליה שפיר ד ת י  .והרב ר׳ מאיר מרופנבורק כשהיה
צריך להפסיק בין ברוך שאמר לישחכח היה אומר קולם
שירבר אלו הפשוקים ברוך ה ׳ אלהי ישראל מן העולם
ועל העולם ויאמרו כל העם אמן והלל ל ה ׳  .וברוך
ה׳ לעולם אמן ואמן .וברוך ה׳ מציון וכרוךה׳ אלהים
אלהי ישראל .וכרוך שם ככולו לעולם ו ג י ׳  .וכשחוזר
להחחיל ממקום שפסק היה אומר גם אלו הפסוקים
לפי שהם כמו ברכה ועחה אחזור לפרש הברפה יפהבת
על שם להשחבח בחהלחך .שמך לעל מלכנו ע׳׳גן
ואברכה שמך לעולם ו ע ל  .האל ע״ש והאל הקלופ
ותמצא כי שמך לעל מלכנו האל ראשי תיבות שלמה
ואיפשר כי החכם שהבר זה היה שמו כן ועשאו לככול
שלמה המלך .המלך ע״ש ארוממך אלהי המלך .הגדול
ע״ש גדול אהה וגדול שמך בגבורה ,והקדוש על שם
והאל הקדוש נקדש בצדקה .גשמים ובארץ ע״ש אשר מי
אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורוהיך .בי
לך נאה ה׳ אלהיגו ע״ש מי לא ייראך מלךהגוים כי לך
יאחה .שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצה ]גדולה[
ונכורה ההלה והפארה קדושה ומלכיה כרכוח והודאות
לפמך הגדול כל אלו פ״ו לפונות של שכחכננד פ״ושיר
המעלוה שאמר דוד וכנגד ט״ו מעליה הכדורי׳ בהגדת
פסה .ומעולם עד עולם אתה אל פסוק הוא .כא״י מלך גדול
ומהולל כתשכמוס על שם גדול ה׳ ומהולל מאוד .ומה
שאמר כמהימה כרכה זו מלך גדול יוהר מההימת ברוך
שאמר וברכה יהללוך כלאחר ההלל לרמוז ששבח ברכה
זו היא גדול ומעולה משבח שהי ברכות האמרות כי
בכאן משבה אה השם בממשה עשר לשונות של שבש־
שהם נדרשים מן ההורה ומן הכהובים כמו שאמרנו
למעלה .וכהב הרא״ששאין לענוח אמן אמר באיי סלך
גדול ומהולל כהשבהיה שאץזהסיוםהכרכהאלא אמר
מי העולמים שהוא סיום הכרכה  .אל ההודאוג*
ע״סהולו ל ה ׳  .אדון הנפלאות ע״ש עושה פלא .בורא
כל הנשמו׳ אלון כל המעפיס ככר זכרנו׳ למעלה .הבוחר
בשירי זמרה על שם כחרתי בשכמהלוי לסי שאוסרים
.״•'
השיר כמקלש ויש כאן כאל ההולאות ס״ו חיטס כנגר
ע״ו מעלוח שכמקלש שעולים מעזרת נשים לעזרא
ישראל שעליהם עומלים הלויס בשיר .וכתב בעל ,׳ '..
המנהנומ שהאומר בכיר'ובזמרה שאינו נכון כי מלנ|׳
זמרה הוא שבח כמו מזמרת הארץ ור׳׳ל הבוחר בשיר
בל פיח ולא בפיר שאינו של שבח והאומר בשיר ובזמרה;J5':..
משמע כהוא בוחר בכל שיר אע״פ שאינו של שבח ו ז ה ; X ; ' ; ,
לא יהכן  .וכן מזמור שיר .שיר של שבח ו ק שיר׳ •4י
מזמור שיר של שכח ע ״ כ  .הי העולמים עיש וישבע י י g
'־י•
בחי העולם ואומר הי :העולמים ולא לעולמים ולא
כפולמיםלפי שהם מורים זמן וגכול ומקום וההיא היא
הפלגת ההויה שאין לה החלה ו ס ו ף  .ואומר שליח צבור י
קדיש
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קליפ על לעילא  .ואין לאומרו בפחות מעשרה שכל
לכר שכקלושה כנין קליש ו ב ל ט וקליפה או הפורש
על שמע אינו בפחות מעפרה  .ושליח צבור מן .המנין
שנא׳ ונקדשתי כתוך כני ישראל שכל עפרה מישראל
כקראים עלה שנא׳ עד מתי לעדה הרעה הזאת והם
היו שרם עשר יצאו מהם יהושע וכלב נשארו עשרה
וקראם הכתוב עלה הדוש במקהלת ברכו הלהים .
במקהלת בנימפריא בעשרה  .וכי׳ הפורש על שמע
המברך ברטת ש מ ע  .כי הוא יברך הזבח הרגיש
ירושלמי הרי הוא מפרש על נכסא ויש מפרשים פורש
לשון פרוסה והיינו נשאלם בא לבית הכנסה לאחר
שקראו הצבור את שמע ועומד אחר ואוסנ/קליש וברכו
וברכה ראשונה שלפני קריאת שמע .ואמרי׳ בירושלמי
למגילה שאם התחילו בעשרה והלכו מקצתם גומר ועל
כלם הוא אומר ועוזבי ה׳ יכלו .וכתב הרמב״ם ז״ל
בתשובת שאלה התחילו בעשרה ברכת יוצר אור והלט
להם מקצתם משלימין והומר הקדושה של יוצר וכן
בקדושה של ספלה סבל קדיש לא יאמר עד שיהיו שם
כשרה שאין הקדיש חלק מאשר התחילו בו במשרה .
וכתב רבינו תם אם יש ששה בני אדם שלא שמעו קדיש
וברט אע״ס שהאחרים שמעו יכולין לומר קדיש וברכו
ע מ ה ס  .וכמכ עוד שכן מצא כתיב בהגדה באין
אומרים ברכו אלא הם כן יש שם ששה שלה התפללו
בנא׳ בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה ' .
פירוש שהתיבה הששית היא כרכו ויש נסמכין על זה
הפסוק כמקהלות כרכו מלהיס ה' ממקור ישראל .
ויש כו ככה ה י ט ה  .ש ל ה ב י א רבינו תם אסמכתא
לאלו הששה זה הססוק ואתחנן אל ה׳ בעה ההיא
ל א מ ר  .ייש כי ששה ת י ט ה יגם איהיוח ואתחנן ששה
וגם אוה ראשונה ששה וכן נראה מדנרי הרמב״פ ז״ל
בצריך שבה שלא שממו קדיש וכרט אכל הרא״ש כ
שתלמילי רש״י כהבו בשמו שאפילו כשטל אהל פורסין
מל שמע וכן כסיב במס׳ סופרים כמקום שיש השעה
או עפרה ששממו בין .קליש בין ברסו ולאחר ההפלה
?נמל אהל .בין אלו ואומר ברכו או קדיש וענו אלי
אמריו יצא ילי ה ו ב ה ו  .וכברא גלולה היא לצמה לא
י5מרנ8י השעה ששמעו עם היהיל שלא שמע שיאמר
הוא׳ לכר שבקדושה ה ד הוא מקדש הה השם בעשרה
,

עכ״ד וזהו פירוש הקדים שלם :
ויתקדש ע׳׳ש וההגדלתי והתקדשתי ונודעהי
לעיני גויס רבים וידעו כי אני ה׳ האמור
נמצממות נונ שאז יתנדל כמו של הקב״ה כפו שנאמר
ועלו מושיעים בהר ציון לפפומ את הר וכי׳ וכהיב
במריה ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ובמו אמד  .שמיה
רבה יש מפרשים שם יה רבה שאנו מהפללין מל שם
יה שאינו שלם שיחנדל ויחזור שלם .וזהו לעס הגאולה
שיהנקם מעמלק שהוא מזרעו של עשו שנשבע בלא
יהיה שלם על שיסנקס ממנו שנאמר כי יד מל כם יה
ה׳ לא נאמר כי אם יה וכשא לא נאמר כי אש כס
של־בע ה׳ כימיט וככסאו בלא יהיו בלמים עד כיההה
שמו פל עמלק  .אבל לאהר כיהנקם ממנו יהי׳ השם
שלם וגם הכסא שנא׳ האויב המו הרבות לנצח וגו׳
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וכתיב בתריה והי לעילם ישכ כולן למשכנו נסאו הרי
השם בלם והכסא ב ל ם  .ולזה רמז הכתוכ כאמרו
או״ה למושכ לו א׳ להשלים הכסא וי״ו וה״א להשלים
השם משל למלך ששלח את כנו מבית האסורים
ויצא משם והיה הולך אצל אביו ובאמצע הדרך
פגע בו לסביים ובזבז כל נכסיו והבה כל אנשיו כששמע
המלך ה ר ה לי עד מות ואמר לא לי הצער ששכל
בני בבית האסירים אלא לאתר שפדיתיו בכהי ובזרועי
הגדול בא עליו מותי לספים ובזבז את נכסיו והכה
את אנשיו מיד השליך חותמו מידו ונשבע שלא יקרא
בשמו ולה יכנס במלכותו עד שיהנקם מאותו צורר
ולאחר שיתנקם ממנו יקרא בשמו ויתמלא כסא מלכותו
וכך נשבע הקב״ה כמו שאמרנו .וא״ת איך יאמר
לחצי השם רבה וי״ל מפני שאין לומר מיעיפ כלפי
מעלה כי מס רבוי וכן מצאנו ברוח הקדש שלאחר
שנחלקה לחלקים רבים קורא אותה רבוי שנאמר
ואצלחי מן הרוח אשר עליך ומהרגמינן וארבי מן
רוחא דעלך כך פירשו מקצת המפרשים ואינו נכון
כעיני כי שמיה רבא הוא הרגום של שמו הגדול כי
הקדיש נתקן בלשון הרגום בעבור עמי הארץ כמו
שנפרש לקמן ועיד כי מצאתי בנוסחאות ישנות
ומלוייקיס בפ״ק דברכות שגורס כשעה שעונין א ק
יהי שמו הגדול מבורך הקב״ה מנענע ראשו ו כ ו ׳ .
בעלמא לברא כרעותיה צפי שכשבר׳ את העולם הזה
לא היה בם עדיין עם מי יהיה נמלך כי עדיין לא
נבראו המלאכים על יום שני אכל כשרצה לברוא אש
האדם נמלך עם המלאכים שנאמר ויאמר אלהיס
נעשה אדם בצלמנו וגומר ואמרו רבוהינו שנמלך
עם פמלייא של מעלה .וימליך מלכותי׳ כלי׳ שיראה
מלטפו עלינו .ויצמח פורקני׳ הרגום מצמיח ישועה ויבא
קן משיחיה ר״ל ויחיש כיאה הגואל ומש עתידית
מתרגמי׳ ומכע וישכלל היכליה פירוש ויבנה היכלו על
שם לפכללא היכלא  .בחייכון וביומיכון ובי׳ וצפי
שבזמן הגאולה לא יפארו כי ]חם[ אהל מעיר ופנים
ממשפחה אנו מחכרכץ כאן בהייש וזש״ה ומי מכלכל
אח יום כוחו ומי העימל בהראיתו כי הוא כאש מנרף
וכבורית מכבסים והיינו דר ־י׳ ייתי ולא אהמיניה
מרוכ הצרות הפהילוה לכא כאותו זמן ובאותה
מלחמה ההיה מיתה לעמלק וחיים ואורך ימים
לישראל וכזה יהיה גלול השם  .בעגלא פירוש כמהרה
כפו כי היכי דלשתריף כעגל .ואמריק על המשיח
לליהי בעי לא ועונץ הקהל אמן יהא שמיה רכא ו ט י .
גרס־ק בכנה כפרק כל כתבי הקלפ אמר ר׳ יהושע
בן לוי כל הפונה אמן יהי פמו הגלול מבורך בכל
כהו פי׳ בכל כוונתו שלא יהפוב בלבל אחר אלא
שיהיה כל כח שבגופו עמו קורעין לו נזר לינו של
שבעים שנה מרעה ל עובה כנאמר בפרוע פרעות
בישראל בהתנדב עם כרכו ה׳ מה פ ע ם בפרוע
פרעוש משום דברט ה ׳  .פירוש בפרוע הוא מלשון
כי פרוע הוא ומתרנמי׳ ארי בפיל הוא ופרשת
הוא מלשון פורענות וכן הוא הפי׳ נהנכל הפורענות
מישראל מפני שמהנדבי׳ העם לברך את ה׳ הוא אמר
רבי

סדר שחרית של הול ופירושה
רבי הייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפי׳ יש בו שמץ
עכו״ם מוסלין לו כתיב הכא בפרוע פרעות וכתיב
החם כי פרעה אהרן וכן הוא הפירוש בהבטל פריעומ
פכו״ס שתשקע !השכח שלא יזכר עונה משום והתנדב
עם הוא  .לעלם ולעלם עלמיא ע״ש ויהשנון מלכותא
עד עלמא ועד עלם עלמיא .יתברך ע״ש יתברך
באלהי אמן .וישהבה על שש להשתבח כההלהך .ויתפאר
על שם ישראל אשד בך התפאר .ויתרומם ויתנשא
ע״ש עתה ארומם עתה אנשא וכתיב ויתרומם ויתנשא
על כל אל ועוד ויתנשא ע״ש והמתנשא לכל לרחש .
ויתהדר ע״ש משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא.
ויתעלה על שם מאד נעליה על כל הלהים  .ויתהלל
כל שם מאד נעליית להתהלל עם נחלתך  .לעילא
מכל כרכתא שירתא הושבחתא כלומר למעלה מכל
בירות ושבהות שאדם מהלל ומשבח למלך בכר ודם
יהיו שבחיו של הקב׳ייה .ונהמתא כלומר יתנחם בנחמת
ציון יוחר משאר נחמוח כל בני אדם ומצאנו פהקב״ה
מתנחם בנחמות שנאמר וגנותי על העיר הזאת להושיעה
למעני ולמען דוד עבדי כיון שאמר למעני יראה
שהוא מתנחם בנחמות .וגם על שם דאמרי׳ בפ״ק
לברכות בשעה שישראל נכנסי׳ בבתי כנשיות וכבתי
מדרשות ועונין אמן יהא כמו הגדול מבורך הב״ה
מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלשין אותו
נכיתו כך אוי לו כאב שהגלה את בניו אוי להם
לבנים שגלו מעל פלחן אביהם ולפי שאין שמחה לפניו
באותה שעה אלא כמו דאגה כל ה ר ק הבית ועל
גלוהינו אנו מתפללין שיתנחם בקרוב באותה דאגה
וימהר לגאלט .דאמירן בעלמא כלו׳ האמורות בעולם
לבני אדם לשבחם ב ה ם  .והמרו אמן על בם ואמר
כל העס המן .וכשאימר קדיש ארר כדור כל הפלה
סזסיסין בסופו התקבל צלוההון ובעוההון דכל ישראל
על שם אשר לקהתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי
ומהרגמי׳ בהרגום ירושלמי בצלותי ובבעוהי ולכן
סמכן זה לזה .קלם אבוהון די בשמיא ואמרו אמן
לשון הכסיס הוא שאומר ככמה מקומות לפני אכיהם
שכפמים וכפאומר קליפ אתר קריאת הלמוד או
סלרש אומר במקום התקבל צלותהון על יכראל ועל
רבנן ועל הנמיליהון ועל הלמילי תלמידיהון על שש
לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וגומר
וכמו שפירשנו בברכי הערב נ א  .דעםקין באורייתא
קלישה' על בם והגיה בו יומם ולילה ורוכ שלוקי
צטר אומרים באורייהא קליכא וטעוח הוא ראוריי׳
היא לשון נקכה וקליכא לשון זכר ולק צריך לומר
קלישהא לי באהרא הלין ולי בכל אהר ואהר אינו
מוזר מל ההורה אלא על החכמים שזכר וכן הוא
שיעורו על יבראל ועל לבנן לי באהרא הדין וכו׳.
יהא הנא והכדא על בס והשא חן וחסל לפניו ורחמי
על שם רחם ארממנו .מן קלס מרי כמיא וארעא
ואמרו א ק על שם בה׳ אלהי השמים ואלהי הארץ.
וגץ אחר התפילה ובין אחר קריאת חלמול או מדרש
אומר יהא שלמא רבא מן שמיא על שם יהי פלוס
בחילך  .והטעם בנקבע השלום באחרונה לפי שהוא
3
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בקול כנגד הכל ו ק הוא אומר ביוצר כושה בלום
וכורא אח ה כ ל  .וחניא כהורת כהניס וכיזא התמר
הרי מאכל הרי משתה אש אץ שלום אין כלום ת׳יל
ונתתי שלוש כארץ וגו׳ מגיד שהשלוש שקול מ ג ד הכל
גדול השלוש שהשש הגדול הנכהכ כקדושה אמר
ה ק ־ ״ ה ימסה על המיש כדי לשיש שנוש בין איש
לאשתו .גדול השליש שמשבח את התורה בשליש שנאמר
וכל נתיבותיה שלוש .גדול השלוש שא;.י׳ העליונים
שאין ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא עין רעה
צריכין שלום שנאמר עושה שלוש במרומיו .חייש על שם
בקרב שנים מייהו וכתיב ה׳ עניהם יחיו .ושובע על
שם שובע שמהות את פניך וכתיב ומשביע לכל חי
רצין .וישועה על שש ויהי לי לישועה וכתיב הושיענו
הנהי ישענו .ונחמה על שם כי נחם ה׳ ציון וכתיב
הנחימיך ישעשעו נפשי .ושזכה על שש הרגום ומלש
הוא את העיר בחכמתו .ורפואה על שש הנני מעלה
לך חרוכה ומרפא  .וגאולה על שש גאל ה׳ את
יעקב ע ב ד ו  .ושליחה על שש כי עמך השליחה וכתיב
כי אתה ה׳ ה ו  :ושלח  .וכפרה ע״ש כפר לעמך
ישראל.וריוח והצלה ע״ש ריוח והצלה יעמוד ליהודים
לנו ולכל ישראל ואמרו א מ ן  .ובקש כהן שהים עשרה
בקשות למשפר שבטי בני יעקב ונהגו לומר אחר
שקוברין המת וכן בתשעה באב כך יסגדל ויתקדש
שמיה רבא דהוא עתיד לחדת׳ עלמת כמו שאמרו
רז״ל שיחת אלפי בני הוי עלמאוחד חרוב .ולשכללא
היכלא כך הוא לשון הפשוק בעזרא  .ולמיפרק חייא
לגאול את החיים מזה הגלות שאנחנו כ ו  .ולאחיאה
מהיא ולהחיות את המתים שהוא עיקר אמונת,׳ .ולמכני
קרתא ירושלש שנאמר כונה ירושלש ה׳ וגומר.
ולמעקר סולחנא נוכראה מארעא ע״ש הסירו אה אלהי
הנכר הכר כהוככם וכהיכ וגס אה הנביאים ואח רוח
הטומאה אעביר מן ה א ר ץ  .לאהכא פולהנא ,קדישא
דפמיה להדריה וזיויה על שם וההגדלהי והסקדשהי
ונודעה לעיני גויס רכים וידעו ט אני ה  .כחייכון
וכיומיכון ע ד לעילא ואומר ההכלי הרכא וכפנא לסי
שכסוב מחוץ השכל מרכ הוא מכקש כאן סאת ה פ ם
שהכלה הוחה החרב מן ה ע ו ל ם  .זכפנא וסוהנא
על שם ברעב פדך ממוח  .ותרעין בישין על שם
ה מ ו ם וכל מ ח י מצרים הרעים מננא וכל עמיה בית
יפראל ואמרו א מ ן  .עופה שלום ו ט ׳ יש אנשי׳ שעונין
אמן יהא פמיה רכה מכרך וכו׳ עד ואמרו א מ ן .
ואני קבלתי מרבוהי שאין לעמה אלא אמן יהא כנדה
רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא בלבד ו ק נראה
מדברי רבינו סעדיה וכן מצאהי כתוב בשם הרא״כ .
והטעם ט י פ עד עלמיא ז׳ תיבותוכ״ה אותיות ומלח
אמן אינה ק המנין כי הוא עונה על מה שאומר ש״צ
יתגדל ויתקדש  .ולפי זה צריך לומר ולעלם עלמיא
כדי שיהיו כ״ח אותיות ועוד כי כן הוא לפון הפשוק
כמו פאמרנו למעלה .ותמצא כי אומר קדיפ שבע
פעמים ביזם .וכן המצא בקהלה ז׳ פשוקים מעיו
ללדת עד ועה שלוש  .ובכל פשוק מהם ד׳ פעמים
עת וככלם יש כ״ח עתיש כנגד פבעה ימי השבוע ביכ
» בהם
,

,
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נ ה ם כ״ח עתים כי ארבעה עמים משמנים ככל יום
ולילה מהבקר על חצי היום עת אחל ומחצי היום על
הלילה עת שני ומתמצת הלילה על חציה עת שצישי
ומחצי הלילה עד הכקר עת ר נ י ע י  .וכנגלן ו׳ כוכבי
צכח וכ״ח מחנות הלבנה ו ק המצא בפסוק ה׳ כחכמה
יסד ארן ז׳ היבות ול׳ח אותיות וכן בפסוק בראשית
ברא אלהים ז׳ היבות וכ״ה אותיות וכן כפסוק וידבר
אלהים אה כל הדברים האלה לאמר ז׳ תיבות וכ״ח
אוהיוה .מכאן אמרו העונה אמן יהא שמיה רבה ככל
כמו כאלו נעפה פותף להקכ״ה במעשה בראפית .
וגרסינן כסוכה בסרק לולכ הנזול אמר רבא לא לימא
איניש אמן יהא שמיה רכא והדר מכרך אלא יהא שמיה
רבא מכרך והדר לעלם אמר רכ ססרא משה שפיר
קאמרת אלא הכא והתם אמרי אסוקי מילתא ולית לן
ב ה  .ומה שהקנו הקדיש כלשון ארמית יש אומרים משני
מלאט השרה שלא יתקנאו בנו שאנו משבחין שכח
נאה כזה כמו שאמרו כס״ק דכרכוש אשרי המלך שמקלסין
אוהו בביהו כך ונם לשי שבשעה שישראל עוני׳ א ק
יהא שמיה רכא מכרך הקב״ה נזכר לחורבן הביה
וגלוח ישראל כמו שאמרנו ואש יכינו זה מלאכי השרה
י ק ס מ ו עלינו על כן תקנו אותו בלשון ארמית כדי שלא
יבינו המלאכים שאינם מכירין אותו כדאיתא בסוסה
בפרק ואלו נאמרין והקכו בתוספות והלא אפי׳ מחשבות
אדם הם יודעים ומכירים אלא לפון זה הוא מגונה
ביניהם להזקק לו .ור״י פירפ םעס אמר לקדיש בלפון
ארמיס לפי שהיו רגילין לומר אוחו אחר הדרשא
כדאי׳ בשלהי סוסה אמאי קאי עלמא אסדרא דקדושא
ואיהא שמיה רבא דאגדחא והיו שם עמי האר! שאינם
מטרים אלא ארמית שהוא לשונם לכך תקנו לאסרו
בלשון ארמית שהכל מבינים אומו ובספרד נהגו לומר
לעילא מכל כרכתא שירשא ו ט ׳ בלשון הקדש ולא יתכן
כי למה מפסיקים באמצע לומר בלשון הקדש וגם רב
עמרם ורבינו סעדיה והר״ם במז״ל כתבוהו בלשון
הרגום ואל יקשה בעיניך מה שהקנו לומר יתברך
וישמבמ ויהסאר וכו׳ בלשון הקדש כי השבה לא הץ
יכולים לשנותו ללשון ה ר ג ו ם  .כהב רב נמשח שיש
בקדיש ארכעה כריעוח של חיבה ואהה של רשום
יתגדל וישקדש ט ר ע  .בעגלא ובזמן קריב כ ו ר ע ,
יתברך וישחכח כורע .שמיה דקודשא בריך הוא ט ר ע .
אבל בעושה שלום כריעה של רשות היא וכן כתב
לבינו ס ע ד י ה  .ואומר במדרש תלים שארבע בריעות
אלו הם כנגד ארבעה שמות שבפסוק כי ממזרח שמש
ועד מטאו גדול שמי בטיס ובכל מקום מוקסר מוגש
לשמי ומנמה סהורה כי גדול שמי בגוים אמר ה׳ צבאוס
}וכו׳[ ונסב רבינו סעדיה כשאומר שלימ צבור יסגדל
ויסקדש שמיה רבא שנין הקהל א ק  .בעגלא ובזמן
ק ר י ב ע ו נ י ן א ק יהא שמיה רבא .שמיה דקודשא בריך
הוא עונין אמן .דאמירן בעלמא ואמרו אמן עונין א ק .
וכן כהב הר״מ כמז״ל .וכתב רב עמרם שיש מקומות
שאין אומרים יהקלס לאמסני שהוא ננאי וקלשהלנל
הארצוח כי מצאנו בו לשון שכח והוא כמלכים יהקלס
אצא שיש בקדיש שבע עניני שבח כנגד שבע רקיעים

זולתו ואוסר שליח צבור ברכו אח ה׳ המבורך
הקהל כרוך ה׳ המכורך לעולם ועל  .וכחב הרב ר ׳
י מ ר ה כר כרזילי כרצלוני כצריך ש״ץ לחזור כרוך ה ׳
המבורך אכל הרב ר׳ מאיר מרוטנבורק כתב שאין
צריך לומר ברוך ה המבורך וכן נהגו .ונוהגין בכל
המקומות שאומר הקהל בלחש ישתבח ויתפאר וכו׳
בשעה שפין אומר ב ר ט ויש שאינם רוצים לאמרו כלי
שיאזינו למה שיאמר ש״צ כרמשיק בסוסה בס׳ ואלו
נאמריןנבי כרכת כהנים שאין להקהל לו׳ פסוקים בשעה
שהכהנים מכרכים מזה הטעם  .ונם רב עמרם ורבינו
סעליה והר״ס במז״ל לא כתבוהו .וכתב הרא״ש שמעתי
בכל המקומות שאומר ישתבח ויתפאר וכו׳ כשאומר
החזן ב ר ט ולכך מאריך ב ו  .וסימן לדבר מילים
שמאריך בו החזן כדי שיאמרו הקהל מודים דרבנן ,
וכתב עוד כתשובה ברכת יוצר וערבית אני אומר
עם ש״צ בנחח כי אין אדם יכול לטין חדיר עם פ״צ
בשחיקה .וגם אס היה מכוין לדברי ש״צ כשחיקה
וכאמצע הכרכה היה פונה לבו לדברים אחרים הרי
הפשיד הטונה כי הפסיק באמצעיתה .אכל כשאדם
קורא בפיו אם קורא מקצתה כלא טונה יצא  .וכפאני
מגיע לפוף הכרכה אני ממהר לסיים כדי לענות א ק
,

אחר ברכת ש״ןע״כ:
ו ל ב נ י ן ההססקה שמססיקין כברכת שמע לומר
י קריבות נפאל הרמייה על זה והשיב כך
ראינו שאסור להפסיק והרי בפירוש שנינו מקום שאמרו
להאריך איט רשאי לקצר וכו׳ ועוד שניט כל המשנה
ממטבע שטכעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו
ואשר הוגד לכם שאני יושב ביניהם ושומע ושוחק אמת
הוגד לכם ולא מסני שהדבר ישר בעיני אני בא ב ע ת
הקרוכה אלא כדי שלא אמנע עצמי מסדר הקדושות
והקדישץ וענייה א ק ולהתסלל עם הצטר • אך מ ס
שהוגד לכם שיש ב י ד למחות לא הונד לכם האמת .
על ק אמרתי הנח להם לישראל מוסב יהו שוגנץ ואל
יהו מ ד ד ץ  .וזו היא סבת שתיקתי .ומנהגי ביום
הקרובה כיון שמחחיל ש״צ ביוצר אור אני מחמיל לברך
לכדי כלחפ כל ה ב ר ט ת כסדרן וקורא קריאת שמע
ומכרך לפניה ולאחריה אך איני גומרה סיד רק פ ד
העונה לעמו ישראל .ומשם ואילך אני שוחק אי<י
מכרך ולא מלכר בדכרי חורה ולא כדכרי שיחה ע ד
שיניע ש״צ כמקום שסםקתי ואני יישם ע ם הצכור
ברכת אמח רציב בגאולה ואני סומך גאולה לתפלה
ע ״ כ  .וכן כתב הר״ם כמז״ל ברכות אלו מם שאר
הברכות אין אלם רשאי לפחות מהם ולא להוסיף
עליהם ומיהו כבר פשס המנהג בכל המקומות לומר
בהם קרובות ונם הראפונים שתקנים היו גדולי עולם
כמו ר׳ אליעזר הקליר שהיה מארן יפראל מקרית ספר
וכימיו היו מקלשים ע״פ הראיה שהרי לא תקן שום
קרוכה ליום שני של ימים טיכים .וכן הרכ ר ׳ יצחק
בן גיאת עשה קריכית ורכים כמוהו .וכן כ׳ הראב״ד
למעט אי להרבות באמצע הכרכה אין קסילה .
לסיכך נהגו להוסיף פיוטים במאורות ובאהבת עולם
ובזולת .ומכל מקום טוב ויפה הלבר לכשלס למי
שאפשר

סדר שחרית של הול ופירושה
שאפשר לו ו כ י " יכולת כי היא שבה להפשיק ולשוח
שיחה כפלה כדכרי הבאי בברכות פ מ ע  .אכל מה
שנהגו להרטת בכיופים ושליחי׳ בשלש ראשונות ובברכת
סלח לנו ע ת ר וכן כתבוהגאוניש .ופי׳ ר״יפסומכין
על הא דאמרינן אש בא לומר בסיף כל ברכה וברכה
מעי; אותת ברכה אומר רק שיתחילו מענין הברכה
ואחר יטלין להאריך פיוטיה ובדברי רצוי ותחנוניה
כפי רצונם בין ימיד בין צבור:

יוצר
ב ה ר חתה ה׳ אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא
חושך עושה שלוש ובורא את הכל פשוק
הוא  .ובמקוש ובורא אח הכל כחיב ובורא רע .
המאיר לארץ ולדרים עליה נרתמים על שש ועל מי
לא יקוש אורהו .ואש תאמר ומה מועלת האורה לארץ.
דנשלמא לדרים עליה יש תועלת גדולה שיוצ־וין
לעסקיהם  .וי״ל שגס לארץ יש תועלת גדולה כמו
האנשים שיוצאים לעסקיהם כי השמש מגדצ הצמחים
והמתכות וממתיק לפירות כמו שנאמר וממגד תטהו׳
שמש וגו׳ ואמר כרהמיס כי הוא מביא לנו האורה
בדרך רחמנות מעט מעט לא כפעם אחת כלה כי הקם
פמטשו אם רואה אור גדול אינו יכול לפחוח עיניו
לראותי כמהרה כי קודם יעמוד שעה כמו שומא שלא
יוכל להכיט בו ובטובו מחדש ככל יום תמיד מעשה
בראשיה רוצה לומר על זריהח האור בכל יום שנאמר
נו כי ס ו ג  .ואמר מעשה כראשיה כי כמו שהבדיל
בין האור ובין החשך בששת ימי בראשית כמו שנאמר
ויכדל אלהים כץ האור ובין החשך כך הוא מתמיד
אוהה הייה בכל יום ואמר תמיד על שם ויום ולילה
לא ישטמו מה רבו מעשיך ה׳ פסוק הוא המלך
המרומם לבדו מאז על שם אסה הוא לבדך .המשובה
והמפואר והמהנשא ככר זכרנום ל מ ע ל ה  .מימומ
עולם על שם מעולם ועד עולם אהה א ל  .אלהי עולם
על שם אלהי עולם ה ׳  .ברממיך הרכים רחם עלינו
עיש וכרממיך הרכים לא עשיתם כלה .אדון עוזנו על
שם ה׳ עזי ו מ ע ז י  .צור משנכנו ע״ש אלי צורי אחסה
בו מגני וקרן ישעי משגכי .מנן ישענו ע״ש וההן לי
מגן ישעך .משנב בעדנו ע״ש ואהה ס ׳ מגן כעדי .
וכתב בעל המנהגות יש לתמוה למה נשק ככרכס
המאירות אלהי עולם ברממיך הרבים רמס עלינו
ונראה בעיני משוס לאמרי׳ בירושלמי יהי מארה מארה
כהיב הסר בלא וא״ו מפני שנורמץ להשיל אסכרא
נסינוקוס .לפיכך תקנוהו לומר ברממיך הרכים
ז

בברכת המאורות :
אל ברוך נלול לעה על שם ברוך ה׳ לעולם ומה
שתקנו לומר אלפא ביתא ביוצר של חול ופל
שבת להודיע כי לא נתקיימו שמים וארץ ותולדותיהם
אלא ב ע ט ר התורה שנאמר אס לא בריתי יומם ולילה
הר\ת שמים וארץ לא שמתי .והתורה כולה יוצאת
מאוהיוה אלפא כישא כ״כ אוהיוש וזהו שאמר הכתוב
נגילה ונשממה כך ואומר כמדרפ הזיה כך ככ״ב
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אותיות שכתבת בהן את התורה והפוך כ״כ ויהי׳ בך.
גדול דעה ע״ש גדול ה ע צ ה  .הכין ופעל זהרי המה
ע״ש אתה הפיכות מאור ושמש .ופעל על פה מי
פעל ועשה  .טוב ע״ש וירא אלהיס כי פוכ ועל שם
הודו לה׳ כי פ ו כ  .יצר כיול לשמו ע״ש כל הנקרא
בשמ־ ולכבודי ברחתיו יצרתיו אף עשיתיו .כלומר שהוא
מתכבד עם בריותיו שיצר וכאלו יצר הכביד לשמו.
מתורות נתן שכיבות עוזו ע״ש ונהירא עמיה ש ר ׳ .
פנות צבאיו קדושים כלומר שרי צבאיי שנקראו קדושים
ופירוש פנות שרים מלשון גשו הלום כל פנות העם .
רוממי שדי תמיד משפרים כבוד אל וקדושתו כך
עישים המלאכים ערב ובוקר־ ת מ י ד  .ולקה לשון
משפרים כבוד אל על שש השמים משפרים כבוד אל.
תתברך ה׳ אלהינו על שם אברך את ה ׳  .בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת פשוק הוא  .על כל שבה מעשה
ידיך על שם כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך והוא
חוזר על מת שלמעלה ממנו כלומר שהוא מבורך
בשמיש ובארץ על כל שבח מעשה ידיו שעשה למעלה
ולמטה ועל כן הקורא ועל כל שבח בי״ו טועה ה ו א .
ועל מאירי אור על שש כל מאורי אור כפמיש .שיצרת
יפארוך שלה ע״ש השמיש משפרים ככוד אל ומדבר
בו על המאורות פהם מפארים לפש .תתברך צורנו
מלכנו וגואלנו על שם מלך ישראל וגואלו .בורא
קדושים אלו המלאכים על שם ואשמעה אהד קדוש.
ישתבמ שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו
וכו׳ כי ככל יום מחדש מלאכים כדאיתא בחגיגה בס׳
אין דורשין כל יומא מיכרי מלאכי מנהר דינור ואמרי
שירה ומכטלי שנאמר חדשים לכקרים רכה אמונתך
וכן הוא הסי׳ יוצר משרתים אותם המתחדשים ככל יום
ואשר משרתיו מעולם כמו מיכאל וגבריאל .כולם
עומדים כרום עולם ע״ש שמים לרום .ומשמיעים
ביראה ע״ש ויראה לה׳ .יחד קול ע״ש ואשמע אחרי
קול רעש גדול .בדברי אלהים חיים ומלך עולם עלי,
שם הוא אלהים חיים ומלך ש ל ם  .בולם אהובים שאיך
ביניהם קנאה ולא שנאה .כלם ברורים מלשון ברו
לכם איש והכוונה כזה שהם שכלים נ פ ר ד י ם  .כלם
גכורים על פם גכורי כה עושי ד ב ר ו  .כולם עושים
באימה רצון קוניהם על שם משרהיו עושי רצונו .
וטלם שחחים אה פיהם אמר כן בלשון בני א ד ם  .י
בקלושה וכטהרה כי כמו שהם קלושים וטהורים כך
ה ס ר כ ר י ה ם  .מכרכים משבחיסיומשאריס ככר זכרנום
למעלה  ,מקלישים ומעריצים על שם והקלישו אנו
קרוש יעקב ואה אלהי ישראל יעריצו .אה שם האל
המלך הנחל הנבור והנורא קרוש הוא כך הוא לשון
הסשוק .וכלם מקכלים עליהם עול מלטה שמים זה
מזה לשון חכמים הוא על שם וקרא זה אל זה ואמר
ומתרגמינן ומקבלין לין מרין .ונותנים רשות זה לזה
סי׳ הגלול נוהן רשוה לקטן .להקליש ליוצרם בנמס
רוה לשון הכמיס הוא על שם נהיה במםלך .בשפה
כרורה פ״ש ושפתי רננות יהלל פי ואמר כרורה C r
ולעת פפתי ברור מללו .וכנעימה קלושה פירומ
ובנעימת קול קלושה וטהורה ע״ש ושמעו אמרי כ•
נעמו

44

סדר שחרית של ת ל ופירושה

ג ע מ ו  .וכמיב ונעים זמירומ ומפני שקרא לששה ברורה
קרא גש כן לנעימה קלושה לרך ה ע ב ר ה  .ויש ימילי׳
קורים קלושה  .כולם כאהל וכו׳ והראשון נ כ ו ן .
שנים באימה ואומרים ביראה קדוש קלוש קלוש וכו׳
בקדושה פל מעומד אפרשנו .והאופנים הם הגלגלים
כסו •יישר חת אופן מרכבותיו .והיוה הקדש ברעפ גדיל
פ י  -ק ו ל רעפ גדול .מתנשאים לעומתם ע״שוהאופני׳
ינשאו .לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד ה׳
ממקימי בקדושה של מעומל אפרשנו .וי״א שאין לומר
קלושה זו ושל ובא }ציון בפחות מעשרה ויחיד מדלג
אוהם אבל חכמי צרפת אומרים שהיחיד מוהרלאמרם
שאינו בכלל לבר שבקדושה אלת נקדישך וכיוצא בו
שאנו מקדישין סבל קדושה של יוצר אור ושל ובא
לציון שאינה אלא שפור דבריס בעלמא היאך הס
מקדישים המלאכיס מותר .והכי איתא במש׳ שיפריש.
ו ש ד לכתב רבינו יונה דהא דאמרינן כל דבר שבקדוש׳
אינו בסתות מעשרה איט רוצה לומר כל דבר שיש בו
קדושה שהרי ק״ש אין לך קדושה יותר ממנה כיון
שיש בה ש ל מלטה שמיש ואפ״המותר לקרותה כיתיד
אלא ודאי הכיקאמר כל דבר שהותקן לאומרו בעשרה
מתחלה משום קדושה צריך עשרה וק״ש וקדושה של
יוצר ושל ובא לציון לא נתקנו בעשרה ותדע שהרי היא
כהובס בכל נוסח הסלוש של יחיד ביוצר אור ובא
לציון וקדושה נקדישך אינה כהוכה .והלכך שמע מינה
כדאטרן .והא דאמריק אין פורשין על שמע כשמות מעשרה
זהו לפטור את השומעים בעניית אמן .והפעם שתקנו
לומר קדושה כיוצר אור כדי להוציא מלכם של תכחישי׳
שאומרים עזכ ה׳ את האר; ונתן הממשלה לפמש
ולשאר המאורות והם עושים חפצם בכל אשר ירצו
ואינו ק שאינם השמש ושאר המאורות זזים כי אם
במצות בוראם ישברך שסו בהרי כל צבאות מעלה
מקדישין ומיהדין אותו שהוא טרא הכל והוא ששל
כ כ ל  .וזהו שאמר הכשוכ עד משי ה׳ יחרף צר ינאץ
אויב שמ״ך לנציח יש ט אותיוח שצ״ש חנכ״ל .כלומר
שהאויב הוסר שנהן להם הממשלה ולפיכך סדרם על
סדר שמך לנצח להשמיעט שהאויב נוהן להם הממשלה
שהיא לפפו המיוחד לנצח .לאל ברוך מלה ברוך
סירשטה בכרכה נטילת י ד י ם  .נשימות יחנו על שם
געיסוס בימינך נצח .למלך אל הי ע״ש הוא אלהים
סיים ומלך ש ל ם  .וקייס ע״פ והגזר אומר ויקם ל ך .
זמירות יאמרו ע״ש ונעים זמירות ישראל .וזכר כאן
1׳ הלולים נעימות וזמירות והשבתות כנגד קלוש קדוש
קדוש שאמר למעלה .כי הוא לבלו פועל גטרות
על שם פועל פעלת בימי קדם וכתיב בסריה אהה
*לך טיס הורשת והפעם ואמר כי הוא לבלו על שם
אין של מצבלו .וצעהיד כסיכ ה׳ כגכור יצא .ששה
מלבוש על שם הלפים לבקרים ולעתיל כהיב ורומ
חדשה אסן כקרככס ושד לעהיל כהיב כי הנני טרא
שמים חדשים וארן חדשה  .כעל מלחסוס על שם ה׳
איש מלהמה ולעתיד כסיכ ויצא ה׳ ונלחם כגויס
ה ה ס  :זורע צדקות ע״ש זרש לכם לצדקה קצרו לסי
& ס ד  .ולעתיד כתיב שמרו משספ ועשו צדקה כי

קרובה ישועהי לבא וצדקהי להגליה  .מצמיח ישועות
על שם מושיעי בעה צרה ולעהיל לבא כהיב יצמילן
צדקה וההלה וגו׳ וכשיב עד יצא מ ג ד צדקה וישועתה ?
וגו׳ .בורא רפואות על שם מחצתי ואני ארסא ו כ ת י ב £
בריחה בהשחתה שנאמר ואנכי בראתי משחיה לחבצ "י
ולעתיד כתיכ ואת החולה אחזק  .נורא ההלות אדון
הנפלאות על שם נורא תהלות ששה סלא  .ולעתיד
כתיב יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים ופלא לעתיד
שנאמר ויודו שמים פלאך ה ׳  .המחדפ בשיט בעל
יום תמיד מעשה בראשית פירשנוהו למעלה רש בברכה
זו רמז ל״ח ל״מ כ״צ נ״ש שהן סימן לראשי הימיס
כיצד פיעל גבורות כנגד חמה שנאמר כצאת השמש
בגבורתו .עושה חדשות כנגד לכנה המתחדשת בכ<
חדש  .בעל מלחמות כנגד מאדים שממונה על זה
מצמיח ישועות כנגד כוכב שנאמר דרך כוכב היעקכ *
זורע צדקות כנגד צדק .בורא רפואות -לי נוגל-
ונוגה הוא כשתמה זורחת£כחיב שמש צדקה ומרסא
בכנפיה .נורא חהלוח כנגד שכחי שמשמש כשכת
ומצאנו שיר כשבת שנאמר מזמור שיר ליום השכת .ו מ ה
שתקדימי זורע צדקות למצמיח ישועות לפי שכשחלה
זורעין ואחר צומחין הגרעין .כאמור לעושה איריס
גדולים כא״י יוצר המאורות שנאסר ויעש אלהים א ת
שני המאירות וגו׳ .והפעם שמברך על יצירת האור
ביום ועל הערבה הערב כלילה לפי שכיום מזכיר שכר&
הכל ודבר הצריך לכל פהוא האור לעשוה עסקיו
ולכקפ מזוטתיו .וכלילה מכרך המעריכ ערכים לכוח
מעמלו כ״א יהיה האור המיד לא ההיה להם מ נ ו ח ה .
גרסינן כס״ק דכרכוה כרכה שניה מאי היא אמר ר 3
יסודה אסר שמואל אהבה רכה ורכנן אמרי אהבת
עולם .הניא נמי הכי אץ אוסרים אהבה רבה אלא
מהכת שלם  .ו ק הוא אומר ואהכה שלם אהכתי-
וקיימא לן כרבנן .והא דאמרי א״ר יהודה א מ ר
שמואל השכים לקרא קודם שיקרא ק״פ צריך לברך
לאחר שקרא ק״ש אינו צריך לכרך .מאי סעמא
שככר נשפרכאהכה .ההיא מימרא דשמואל היא דהוא
מרא דשממהא קמיישא ירכק סליגי עליה  .וככר
אדהיא לה לשמואל דתניא טסייהי דרכנן  .וכל מאי
למשכהה בהר הט אהבה רבה אעיקלא דפמואל גריר
כך כהכ הרי״ף וכהב מר רב כהן צלק שיש לקיים
דברי שניהם ולומר שחריה אהבה רבה וערכיה אהבת
שלם וכן כסוב בסדר רב עמרם וכ״כ מר שר שלוש
שנהגו מכאן ואילך בישיבה כן .ורכינו שרירא ורביכו
האיי כ ה ט אץ אנו מאמינים שמר שר שלום אמר ק
לסי שלא נאמר  pבנהרדעאסשלם אהבה רבה לא
בפהריה ולא בערכיה ולא בעילם ופרס ומדי .וכל
מדרפוה פבשורת אין אוסרים אלא אהבה עולם מוץ
ממלרפ אחל ומדמים אנו בבאוהו היה רגיל מר ר ע
כהןצלק ע״כ  .וכבר ספס המנהג כלברי רבינושרירא
ורכינו האיי:
t
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א ה ב ת עולם אהכסנו ה׳ אלהיט על פס ואהב׳נן
עולם אהבחיך  .ממלה גלולה ויהירה
המלח עלינו על שם וחמלחי עליהם כאפר יחמול איש
על
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על נ ס המובל אותו .וסמך ממלה אצל אהבה ע׳׳ש
באהבתו ובהמלהו הוא גאלם  .אכינו מלכנו בעבור
שמך הגדיל ע״פ ואעש למען שמי .ובעבור אבותינו
שנפחו בך ע״ש זכרתי לך השל נעוריך אהבת כלולותיך
לכתך אחרי במדבר בארן לא זרועה  .ותלמדנו חוקי
מייש כלומר נתת להש התירה שהיו בה הקיש ומנות
ונאמר בה כי הייש הש למוצאיהש .כן תחוננו אבינו
כלומר כמו שחננה להש ולמדתש הוקי הייש תחננו .אב
הרחמן המרחם רחש נא עלינו ע״ש כרחש הב על
נניס רהם ה׳ על יריאיו .וחן בלבנו ע״ש הכי צבי אל
עדותיך .להבין על שם ולבבו יבין .להשכיל ע״ש למען
חשכיצו .לשמיע ע״ש שמע ישראל) .צמוד ע״ש ודברת
נ ס  .וללמד על שם ולמרחם אותם את כניכש .לשמור
ולעשות ע״ש למען תשמור לעשות ככל הכתוב כ ו .
ולקיים אה כל לברי ת ליעל תורתך באהבה על שם
הקימותי את דבר ה׳ באהבה שנעשו המצות מאהבה
כמי שנאמר ואהבת את ה׳ אלה־ך  .והאר עינ־נו
במציתיך לשון הכמים הוא ע״ש האירה ע י נ י  .ודבר
בלבנו תורתך ע״ש ולדבקה ב ו  .ויסד לבבנו לאהנה
וליראה את שמך ע״ש יהד לבבי ליראה שמך  .צמען
לא נבוש ע״ש תלהי בך בפתתי אל אבושה .ולא נכלם
לעולם ועד עיי׳ש אל'יכלמו בי מבקשיך ועל שם לא
תכלמו על עולמי על  .כי בשם קדשך הגדוצ והגביר
והנורא בכהנו ע׳׳ש ויברך כצ בשר שם קדשו צעולם
ועד וכתיב אלהי אבטח ב ו  .נגינה ונשמחה בישועתך
ע״ם נגילה ונשמחה בישועתו .ורחמיך וחסדיך אל
יעזבונו נצח סצה ועד ע״ש צמה לנצח תשכחנו תעזבנו
לאורך ימיש ואין לומר לעד אלא ועד דאמרינן בפרק
כיצד מערכין חנא דבי ר׳ אליעזר גן יעקב כל מקום
שנאמר נצח סלה ועד פירוש או זה או זה אין לו
הפסק לעוצם ולעולמי עולמים  .נצח פנאמר כי לא
לעולם אריכ ולא לנציז אקצוף  .סלה שנחמד אלהים
יכוננה עד עולם סלה .ועד שנא׳ ה׳ יסצוך לעולם ועד.
והבא עלינו שלוש מהרה שנא׳ ה׳ יברך הת עמו כשלום
ואמר והבא ע׳׳ש יבא שלום  .מארבע כנפות כל הארץ
ע״ש ונפוצ־ה יהודה יקב; מארכע כנפות הארץ .ושבור
עול הגויש מעל צוארנו ע״ש ואשבור סוסות עולכש .
והוליכנו קוממיות לארצנו ע׳׳ש והולך אתכש קוממיות.
כי אל פועל ישועית אתה שנאמר פיעל ישועות בקרב
הארץ .ואמר למעלה פועל גבורות וכאן פיעל ישועות
פ״ש שהשם מושיע את עמו בגבורה שנא׳ ויופיעס
למען שמו להודיע את גבורתו .וכנו בהרת מכל עם
ולשון ויבהר בזרעם אחריהם בכם מכל ה ע מ י ם ;
וקרבתנו לשמך הגדול באהבה להודות לך ע״ש ואני
קרבת אלהים לי פוב וגו׳ .וליחדך ולאהבה את שמך
זי היא קרית פמע פיש בה יחודו של הקב״ה וכתיב
בה ואהבת את ה' אלהיך  .בא׳׳י הבוחר בעמו ישראל
באהכה פנאמר כי לא מרובכם מכל העמים השק ה׳
בכם וני׳ כי מאהבת ה׳ אתכם  .ותמצא כי בברכה
זו נכללים דכרים רכים כי השם יאהכ אותנו מכל
האומות ונתן לנו תורה ולהאמין ביחודו ושהוא אדון
הכל ומסיים הברכה על האהבה לא על ה חוד מפני
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שספור היהול אם לא יהיה מאהבה ומלב שצם לא
יועיל כצום וכתב בעל המנהגוס מה ששמט אהבת
עולם לייצר המאורות לפי שכה מזכיר ימוד שמו של
הקכ״ת ונתינת ההורה המאירה מכל המאורות שהשמש
מינו מאיר אצא ביום והתירה ביום ובלילה  .ואתזו לרך
המשורר במזמור השמיש מספרים כני" אל שהזכיר
יצירת המתירות ושמך לזה תורת ה׳ תמימה משיבת
נפש ואח״כ עדות ה׳ נאמנה שאנו חייבים להעיר
עצ יסודי האמתי ולפי׳ קירא מיד ק״ש שהוא ימול
הקב״ה ע״כ ופעם נכון ה מ ר  .אגל קשיא צי צדבריו
מהיאמרבההבת עונםשל ערבית שהיא שמונה למעריב
ערבים .יש נוהגין לומר הל מלך נאמן בתחלת ק״ש
והומר נתשלוש רמ״ח תיבות שיש בק״ש דאמרינן בתלה
הדבריש רבה שמור מציתי וחיה שמור רמ״ח תיבות
שבק״ש יהקב״ה ישמור רמ״ח איבריש פלך  .ותמצא
שהשר מהש שלש תיכות כי בפרשת שמע יש ארבעה
וממשים היכוה עם כרוך שש ככוד מלכותו שאנו
הושיפיש ובפרשת והיה אש שמוע קכ״ב היבוה וכפרשת
ציצית ס׳׳פ תיבות סך הכל רמ״ה חשר שלש תיבות
ועש אל מלך נחמן יהיה רמ״ח ולק הוסיפו הל מלך
נחמן לפי שהוא נופייקין של אמן כלאיתא כשית .
יקאי אשיוש דהביהר בעמי ישראל באהבה וי״א אמן
אצ מלך נ א מ ן  .והרמ׳׳ה השיב על זה בהשיבה וכתב
ודאי חש הקדיש ושייש הבוחר בעמו ישראל באהבה
קילס ש״צ יכול לענוש אמן כשיסייש ש״צ ללאו עונה
אחר כרכוהיו היא אלא חתר ש״ל והפסקה ליכא ללא
נרע משאלה שלוש דמששקינא כין פניה לשמע אכל
מי שעונה אמן אחר כרכה עצמו כין יחיד כין צביר
הוי סעוה ונקרא בור והוי הפשקה בדבר שלא הי׳ לו
להפסיק וכ״ש המפהיק באמן תל מלך נאמן דאיכא
תלת דמפשיק בין ברכה לקריאה  .ועוד דמפיק שם
שמים לבשלה ועבר על לא השא דהזכרת השם הכא
לית :־ה ענינא דמדכר ליה לא להבוהר כעמו ישראל
׳לא לשמע ישראל והויא לבסלה  .יעוד כיון ללאו
לצורך ברכה הוה אלא נאשלומי רמ״ה תיכית הוי ליה
חושפת כק׳׳ש והא תושפ ;:לאו יעקב אמרה ולא בניו
ולא משה המרו וא״כ אנן היכי אמרינן ליה השתא
ברוך שש ככוד מלכותו אי לאו דאמרינא יעקב לא
הוה אמרינא ליה ואע״ג דאמריה יעקכ לא המרינא
ליה אלא בחשאי ואנן ניקום ונימת מדעתין מידי ללא
אמריה יעקב ולה משה יצא היסיה לא כמהני׳ ולא
בגמרא אלא מח-יורתת דהאי מנהגא ליה ליה עיקר •
ומאן דיכינ לשלוקיה שנא ע׳׳י מחלוקה אצא בחבורה
שדעה אהת לכוכם ששיר דמי ומאן דלא יכיל לשלוקיס
ליסלקיה חנפשיה  .ע״כ דבריו .ולהשלים רמ״ח תיבות
אומר במדרש רות אמרר׳ נהוראי א״ר נחמיהכק״ש
יש רמ״ה תיכות כמנין איברים של הלם והקורא
ק״ש כתקנה כל אבר ואבר נופל תיבה אתת ומתרפא
כה וזהו שאמר הכתוכ רפאות תהי לשרך • ארהכי
מעא האי יניקת לאיי מאורחא ויתיכ קמייהו
שמע אינין מילין קם על רגלוהי ואמר והלא כקריאת
שמע א־ן שש הלה רמ״ה תיכוה אמר ליה ר׳ חייא -
תיב
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מייא תיב ברי היב יתיב א״ל ברי שמעת בהאי מ י ד
אמר כך במעית מאבא בקיש יש רמ״ה חיטת חשד
מלת לפשלוס מנין איכריו של אדם ומשום ה א סקינו
שיהא ש׳׳ץ חוזר לשלש תיכות ומאי ניהו ה׳ הלהיכש
ממת כדי להשלים לכל הקהלרמ״ח תיבות וכדי שלא
יפסיק לאמת לא פחות ולא יתר משלשה ועש כל
לא הוה אבא קרי על דא וחסרון לא יוכל להתנות
הנהו ג׳ תיבות דמבליש ש״; לא יוכל לשמניה לתש:וש
רמ״מ כשאר הצביר :אדהכי התא ר׳ יהודה בריה
ל ר ב פנחס ויתיב לגבייה! .אמר להו במאי עשקיתו
המרו ליה במילי לק״ש והכי חמר החי ינוקא אמר
ולאי הכי הוא והכי א״ר יושי בן לורמסקית משמיה
לר״ע חש־דים הראשונים ת ־,נו ק״ש כנגד עשרת
הדברות וכנגדן מנין איכריו של הלש וחקינו שיהא
כ״ץ חוזר ומשליש הותש ומאי כינהו ה׳ אלהיכס אמת.
גרפינן כפ׳ הי׳ קורא כתורה אמר עולה כל הקורא
ק״כ בלא תפילין כאלו מעיל עדות שקר בעצמו
פירופ פהוא ש פ ה הפך קריאתו פהואמקבל עליו עול
מלכות שמיש בפיו ובשפתיו ואינו מקייש מצותו .ויפ
מפרשים כי הוא לשין מוי והכי קאמר כאלו מעיר
באין התורה אמה שהרי הוא אומר החיוכ ואינו
מקיימו ויש מקשיש למה לח אמר גש כלא ציצית דהא
היכא פרכת ציצית .ויש לומר פלא היה יכול לומר
בלא ציציה כאם אין לו פציה כת ארבע כנפיש אינו
מייב בציצית להא לאו חובה גברא הוא אלא חובה
מ נ א  .ורבי חייה בר אבא א״ר יוחנן כאלו הקריב
ה ו ל ה בלא מנחה זבח בלא נסכים .פירוש שלא עשה
כי אס חצי מצוה שקיים ולגרה בם ולא קייס והיה
לאות על ידכה  .וא״ר יוחנן הרוצה לקבל עליו עול
מלכות כמיס שלימה נופל י ד ו ומניח תפילין וקורא
ק״ש ומספלל .וזו היא מלכות שמים שלימה .רכ
קרא ק״ש ואנה הפצי וצלי ואסיק כנמ׳ שליחא הוא
לשיח פירוש ששלח בשביל ההפינין שלו ונחאחר השליח
והשש שמא יעבור זמן ק״ש והקלים וקרא ואח״כ
כא השליה וכפשיק והניח הסילין כלי פלא יחפלל
בלא תפילין .ונמנה כתוב על רכינו יצחק כרכי יהולה
כהכיא לו השליה טליהו אחר ק״ש והתעפף כפליהו
 .והתפלל .והביא שמך לרבדיו מהא ל ד ג לאנה חפילץ
• ב ץ ק״ש לתפלה וה״ה לצי*4ן .והרא״ב כתבדתפילין
שאני כדאמרינן וינית תפ-נץ ויקרא קיש ויתפלל זו
היה מלטה שמיס שנימה .ועוד יש לחלק מן הסברא
לשאני תפילין שכתוב כלן קכלה מלטה שמים ועול
מצות וקראן הכתוב זכרון ועוז והן מצוה כנושו של
אלם אבל מצות ציצית אינה בגופו אלא שחייב הכתוב י
להסיל ציציה בבגל שיש ארבע מ פ י ס ואם לא ילכשנו
עהה ילבשנו לאחר זמן ואין להפסיק בין ק״ש לתפלה ־
נשכיל עפיפה ציציה ע״כ ומיהו י״א שנוכל לומר פהניה
מפילץ כלא כרכה ואחר הפלתו ממשמש כהן ומברך
ו ק נמי כפליה ובכך שגי כ נ ם כשיריו תכיונפוח מוהר
לההעכיף כפליתו ולאחר פיפול יריו ממפמש ט ומכרך.
הקירא ק״פ בלא ברכיתיה יצא וכן פר״ה .וכן כת:
ה׳׳ריצחק בן גיחת והרכ רבינו אפר סלוניל .ואמרינן

נמי בירושלמי איר אנא זאה אומדת ברכוס איכס
מעכבות  .וכי לבינו האיי לסדרן אינו מעכב אבל
צריך לקרות את שתיק .ודייק מדקאמר בס״ק
דברכית לא לעילם דרו מר אהבה רבה ולא אמר יוצר
אור וכי משא זמניה אמר ומאי ברכות אינן משכבות
לקדש  .אלמא סתמאדתלמודא שיירא לי׳ דסזר חינו
מעכב אכל אש לא אמר כלל משכב והא דדייק בירושלמי
דברכות אינן מעכבות היינו ביחיד אבל;צביר מ ע ע כ
כדאמרינן אמר להש הממינה ב ר ט ברכה אחת < .כת3
בעל הלכית :דולות מי שקרא ק״ש ובא לבית ה כ נ ס ת
ומצאן שקורץ קירא פסוק ראשין ע מ ה ש  .ומביא ר א י ׳
מדאמרינן בברכות בפ׳ מי שמתו נכי בצל ק ר י
מהרהר בלבו ואסרי׳ עלה בנמ׳ למה מהרהר ח ר ״א
כדי שלא יהו כל העולש עסיקין והוא יושב ו כ כ י ל ,
וכן כתב רבינו כעדיה .ואמרינן בירושלמי בס״ק
לתרומות אמר רבא חדחשיד שאל לאליהו ערום מ ה ו
לקרות ק״ש אמר ליה ולא יהיה כך ערות ד כ י ״ ת א נ י
חזקיה כתן לקרות כאן לכרך .גרשינן כפ״ק דיומא א מ ר
רכיצחק כר שמואל כרמרתא משמי׳ דרכ הקירא א ת
פ מ ע לא ירמוז כעיניו ולא יקרוץ כשפתיו ולא י ר א ה
באצבעותיו ותניא רבי אלעזר השמא אומר ה ק ו ר א
את שמע ומרמז בעיניו ומקרן בשפתו ו מ ר א ה
באצכעותיו עליו הכתוב אומר ולאחותי ק ר א ת י ע ק ג .
ומוקיש לה בפרק ראשון משוש למשוי לה ע ר א י \
וגרשינן התם ה״ר ודכרת בם ולא בתפלה ילברת
כם כם יש לך רפוח ללכר ולא כרכרים אחרים ו ל כ
בם עשה אותם קכע ואל תעש ס עראי .ו א מ ר י מ
בירושלמי לישוי איניש ק״ש כל שמתא ושעתא כ פ י ו ז ד ג מ א
הדתא להיא מ־וזלגמא דקידפא כריך היא דלא ל מ כ ו ר
עלן לכהיכ ממי מה עשיתי לך ומה הלאיסיך ע נ ה בי
מאי מ ה הלאיחיך אמר ר׳ כרכיה מלך שפלח פרוזדגס{5
בלו למדינה פירוש שפר צוואת המלך על העיר ס
הם עושים כל כני המדינה שמדין על רגליהש
ופורעים את ראשיהם וקוראין אוחה כאימה ביראה
ברתת ובזיע .אבל הב״ה ישתכח פמו ויתעלה זכרו
אמר להם לישראל הדא קיש פרוזדגמא חדתא ל , 1
$
היא לא הפרחתי אתכם לקרותה לא עומדין
רגליכם ולא פורעין את ראשיכם אלא כשבהך כ ב י ת ך
ולמדנו מזה בכל אדם קורץ כדרכן וכתב ה ר ק ב ״
גב
מ
משום גאון דמהלך צריך לעמיד י י ל ר כ ״ א מ ר י '
כפ״ק דיומא דכפרק ראשון אץ לו לרמוז כעיניו ו -
כתב הרי״ף דאפור לרמוז ככל הפרק משום דגזשי5
קריאת ע ר א י  .ו ק נמי צריך עמידה ש י י׳ • ליחשכ
"קריאת ע ר א י  .והאי ללא בעינן עמידה בכל ה ס ר ס
פשוש דבפשוק דבהריה כתיכ ובלכתך נייר אלמא
לקירא כמהלך כך כתכ כרא״ש עוד כתכ כלצ0
למילשא לענץ כוונה כעיק פשוק ראשון ולענץ לצ£
לישר עראי בעינן טליה פ ר ק ׳  .וכתב בעל ההשלמה י
ל ע כי ארכע כוונות חלוקות זו מזו כק״פ טונס ה צ
וכוונת קריאה וכוונה לצאת וכוונת קבע כוונת ה צ
לא כעיק אלא פשוק ראשון כוונת קריאה נ ע י ק צ$-
הפרשיות שאס היה קו*א להגיש לא יצא ו כ ו ו
ר ס

מ
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ס
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לצאה לא בעינן אפי׳ בפשוק ראשון פאפי׳ לא כיון
לנו לצאה יצא דמצוה אין צריכוה כוונה  .וכוונה קבע
בעיק כפרק ראשון בלא יעשוק כמלאכתו ויקרא כדי
בלא ההא קריאתו קריאת ע ר א י  .יש לשאול למה אומר
פ״ץ ברכות ק״ש בקול רם כדי להוציא את מי שאינו
יודע וק״ש אומר בלחש שאין האחריש שומעים א׳׳כ
למה השמיעם הברכות וי״ל כי מברכות ק״ש יכול
ש״ן לפעור את מי שאינו יודע מפני שהדבר תלוי
כשמיעה כמו בקריאה אבל מק״ש אינו יכול לכושרו
משוס שנאמר ודכרת כם מה שאץ כן בקריאת התורה
בצבור שהיא תקנת עזרא וקריאת מגלה ותקיעת שופר
והפלה מפני שהדבר תלוי בשמיעה כמו בקריאה וש׳׳ץ
יכול לפפור מאה אלף איש אבל מתלמוד הירה אין
ש״ן יכול לפפור לשום אדם ועוד כי אין כור כעולם
שאינו יודע לומר פשוק שמע ישראל .וככך יצא ידי
הוכהו ולפיכך הכמיעש הברכות .והסעש שאין ככרכין
בא״י אמ״ה אקכ״ו על קריאה שמע כמו כשאר מצוח
משני שעגין הברכות כלש הוא לקבל עול מלכות שמיש
כלינו כדאמרי׳ כפרק כיצד מברכין שכל ברכה פאין
בה הזכרת הפס ומלכות אינה ברכה ופשוק שמע יש
בו הזכרת השם וגם כן הוא נתשב כמי מלכות כדאית׳
נ ר ״ ה  .והרי הוא משוכ כברכה .ואומר שמע ישראל
ונהנו לאומרו כקול רם כדי לעורר השונה כפשוק
הראשון שכו עיקר הכונה .וגם הוא דרך עדות כאלו
כל אחד אומר להכירו שמע שאני מאמין כי ה׳
אלהינו הוא יחיד בעולמו ולכן חמצא עץ של שמע גדולה
ודלה של אחד גש כן גדול שהוא שימן עד רמז
לעדוח .דכר אחר שמע נופריקוןשאו מרוס עיניכם.
למי .שדי מלך עולש אימתי שחריס מנחה ע ר כ י ס .
ואם תעשה כן סקכל עליך עול מלכות שמיש שהוא
שמע למפרע .ד״א שמע יתפרש לג׳ ענינים נגררים
זה מזה הא׳ הכנסש הקול כחוש השמע כמו וישמע
יהרו .והב׳ נגיר אהר השמע והוא ההבנה כמי גוי
אבר לא השמע לשונו .והגי נגרר אחר ההבנה והיא
הקבלה כמו והיה אם שמוע תשמעי ושלשתן ישנן
בפשוק מזה שמצוה על כל איש ישראל לשמוע הדבר
הזה ולהבין אותו לדעת כי ה׳ הוא האלהיס אין עוד
מלבדו ולקבל עליו עול מלכותו .וכשפרי מפרש ה׳
אלפינו בעולם הזה שאין מיחד שמו אלא עלינו ה׳
אהד לעולם הכא שנאמר כי אז אהפוך אל עמיה שפה
ברורה לקרא כלם בשם ה׳ ולעבדו שכם אחד וכחיכ
והיה ה׳ למלך על כל הארן ביום ההוא יהיה ה׳ אחל
ושמו אחר  .כתכ ה״ר אליעזר מגרמייכא מפני מה
•נתן לישראל לימד שמו של הקכ״ה כלשון שמיעה
באומרים שמע ישראל ולא נתן כלשון השכת או בלשץ
הרנה פכך פירושו של שמע הכינו או השכילו שה׳
אלהינו ה׳ א ח ד  .מכלו מפל למה הלבר לומה למלך
שזמן כל עכדיו לתעודה והופינס כקהדראוה של זהב
והעלה להם כל מעלני עולם על גבי פלחנוה של זהכ
והכין לעצמי פלחן אחד קפן פלזהכ כמי כשדר לעכליו
והעלה עליו מאותש ה מ ע מ י ס שהכין לעכדיי אמר
העלך כמה יהא ניכר שאני מלך אמר לאחד מעכליו
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לך הכא לי שני כושית של מרגליוה שיש לי בביה גנזי
ושים אותם על שלחני וכשש יכירו כל הנכנשים שאני
מלך הלך העכד להכיא שני הכוסות וכפהוציא הכיש
הראשון מן התיכה נפל מכשה התיבה ונשכר .נתרשלו
יליו של ע כ ל  .אמר המלך ולמה השכל מעכב אמרו
לו אדוננו המלך נשכר כיש אהל שכיליו אמר להם
יכא ככוש השלש ואשתמש בו ויכירוני שאני מלך
והמלך זה הקב״ה והעבליס אלו ישראל שזמנש לשעודה
בהר סיני כיום מתן תורה והשרה שכינתו עליהם והם
אמרו נעשה ונשמע הניאו בעגל ואמרו קום עשה לנו
אלהים יאבלו זכות של נעשה אמר הקי״ה במה שנשאר
בידם יהוא זכות של נשמע בו יהיו מיחדים את שמי
בכל יום ותעמיד להם זכות לדירות לפיכך נתן להם
ימוד פמו הנדול בלשון שמיעה עכ״ד • יצריך שלא יאריך
באל״ף פל אתד כדי שלא יראה כאומר אי אחד כלומר
אין חד  .ולא ימסוף כחי״ת כדאמרינן במנחות בפרי
הקומץ חפרי ליה לגגיה דחי״ת כלומר עושץ לה
מסופר׳ כאמצעיחה להודיע פהוא חי וכרומו של עולם.
וגם כן צריך כקריאחה להאריך מעמ להודיע שהוא
חי וכרומופלעולם .ויאריך כדל״ת כשיעור שימליכוהו
בארבע רוחות העולם כחשכון ד׳ שהוא ארכעה וי״א
שירמוז בעיניו כנגד השמים והארץ וארכע רוחות
העילם  .וממצא כי כפלש אותיוש של אחד נכללים ג׳
עולמות שיכוין כא׳ להקכ״ה שהוא ראשון .וכחי״ת
לשמנה גלגלים .וכדנ״ת לארכע יסודות שהעולם הזה
מיוחד ב ה ם  .ויפ אנפים שמנענעין בראשן למעלה
ולמפה ולד׳ רוחות העולם כדי לעורר את הלכ .ואין
לתיש להא להניא כפ״ק דיומא הקורא את שמע לא
ירמוז כעיניו ולא יקרוץ כשפהיו הרמיזה והקריצה
היא לצורך דבר אחר אבל הכא נענוע הוא לצורך
הכוונה .גרשינן בפסחים בפ׳ מקים שנהנו מאי פעמא
מוהסינן בשכמל״ו דאמר ר׳ שמעין בן פזי ויקרא יעקב
אל בניו ויאמר האשפו ואגידה לכם את אשר יקרא
אתכש כאהרית הימים .וכתיב הקבצ׳ ושמעו וגו׳.
בקש יעקב לנלות לבכיו קץ הימים ונסתלקה ממנו
״
שכינה אסר ח״ו שמא יש במפתי סשוצ כאברהם שיצא
ממנו ישמעאל וכיצהק שיצא ממנו עשו אמרו לו שמע
ישראל פירוש אבינו ה׳ אלהינו ה׳ אהד כשם שאין
בלבך אלא אחד כך אין כלינו אלא א ח ז  .פתח הזקן
ואמר כרוך פם ככוד מלכותו לעולם ו ע ד  .פירו׳
וזה אמרו פעם שנית ושמעו אל ישראל אכיכם כלומר י
מאחר זה פהוא ברוך שם כבוד מלכותו יהא קכלה
בידכם וענו כלם ואמרו כן אמרי רכפ היכי נעביל
נמריה לא אמריה משה לא נמריה אמריה יעקב התקינו
שיהו אומרים מותו בחשאי .ואמרינן באלה הדברים
רבה כמה ישראל אומרים בשכמל׳׳ו בלחש בכעה כעלה
משה למרום גנכו מן המלאכים ולמדו לישראל אמר ר '
שמואל כר נתמני לכן כהו של מלך שהיהה לו כס
בהולה והיסה רואה בגדים נא־ש ואומרת לו קח צי
הבגדים הללו והיה לוקת לה פעם אחת נכנש לפלסרץ
של מלך וראה קוזמירון.בל מסרונה כס פי׳ בגד נאה
ומשוב מה עשה גנב אוהו ובא ונהנו לבהו התחיל מצום
אוהה

48

סדר שהרית של הול ופירושה

אותה ואומר לה כל הבגדים שלקחתי לך לבוש אותם
בפרהסיא אבל קוזמירין זה גנוב הוא אל תלבשי
אותו אלא מן הדלה ולפניה כך המר משה לישראל כל
המנות שנתתי לכש ממה שקבלתי מהקכ״ה אכל השש
הזה כאני טהן לכש הוא ממה ששמעתי ממלאכי השרת ככו
הם משבה־ש להקכ״ה ונטלתי אותה מהן לכך תהיואומרי׳
אותו בלחיפ׳ ולמה אומרי׳ אותו ביוה״כ בפרהשיא לפי שהם
כמלאכים לובשים לבנים ולא אוכלים ולא שותים ואין בהם
לא הגיא ולא עון ואומר כמדרש כשאמר יעקב לכניו
שמא יש במטתי פסול אמרו לו בניו אין קן כשמותינו
ועל כן לא זכינו לידע חח הקץ וגש חט אין נשמותינו ־
ואלו הן הדברים שצריך האדם להזהר בהם בק״ש
צריך שירגיש יו״ד של שמע ישראל שלא הבלע .וצריך
להפסיק מעט בין מחד לברוך כדאמרי׳ בפסחים בס׳
מקום שנהגי בענין ששה דברים עשו אנשי יריחו .
וכורכץ את שמע היכי עבדי אמר רב יהודה אומרים
שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד ולא היו ספסיקץ
ופרש״י שלא היו מפשיקין כין אחד לכרוך משמע
שצריך להפסיק והתוספות סירפו ולא היו מפשיקין
בין שמע ישראל לשה למשמע שישראל ישמעו השם
או השם ישמע אוסם ובירושלמי משמע כפרש״ידאמר
ההם ר׳ יוסי ורבי זעירא בשם רבי שילא היו מפסיקין
בין אחד לברוך וצריך להפסיק בין לעולם ועד
לואהבה .וצריך להדגיש יו״ד של והיו שלא יראה
כקורא והאו .וצריך להפסיק מעס בין היום לעל
לבבך שלא יהא נראה היום על לבבך ולא למחר.
ומזה הפעם גס ק צריך להפסיק בין אשר אנט
מצוה אחכם היום וכין לאהכה וצריך לחת ריוה ככל
היכה שסהלהה כשוף האוח שלסניה כגון ככל לבבך.
על לבבך .בכל לבבכם .עשכ כפדך .ואבדתםמהרה.
על לכבכם .הכנף כתיל .א מ כ ם פ א ק  .וכתב היר
דוד קמחי ז" ל בחלק הדקדוק מה שאמרו רטהי׳ מצריך
ליחן ריוה כין הדבקים כיון ככל לבבך .ככל לכנכם
לח אמרו להפסיק שלח לתת מקיף כין שני הלמדן
כמכר הוא אלא אע״פ שיקראם במקף יחן ריוח והבדל
ביניהם כלשון שידמה כי שני למדי״ן קרא כי הנה ככל
היא נקוד בקמן מפני ה מ ק ף  .ואם יקראו אוהו בלא
לרף ידיה נקוד בהולם וזה לא אמרו רז״ל להחליף
ד י  .י ית אשר נתנו למשה בסיני .וצריך להפשיק ככל
רנף שהיא אתר מם כגון ולמדתם אותס כדי שלא
ירחה כקירא מ ו ת ם  .ושמתם א ת  .וקשרתם אותם
וראיהם אותו .וצריך לישן ריוח כין וחרה לאף שלא
יראה כקורי וחרף .וצריך להוצי׳בפה יפה עי״ןאפר נשכע
ה׳׳שלא יראה כה״א הלילה וחס .ונם כרי שלא הבלע
האלף של שם בעין .וצריך לההיז זי״ן שלוזכרסם שלא
לבהמע כסמ״ך ו ק זי״ן של הזכרו כלי שלא יראה
כקורא השכרו כלומר על סנה לקבל שכר .
כלי שלא
וצריך ליחן ריוה כץ אלהיכם לאמה
תבלע האלף חלילה וחס  .וכחכ הרמכ״ם ז״ל כיצל
ידקדק יזהר פלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה ולא יניל
הנח ולא יניח ה נ ד  .וכתב הראב״ד לא ידעתי נודהנח
מה הפסד יש בו אם יאמר לבבך בנוד הביית השנץת
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כ ד להמעיטה שלא תראה ו״ו .ו ק אם יפעים יו״ד
והיו שלא ה י א ה אלף  .וכן כל כיוצא באלו יניל הנח
ותנא עליו כרכה .ואע״פ שצריך ללקלק באותיותיה
קראה ולא דקדק באותיותיה יצא .קראה למפרע לא
יצא כתכ הרמב׳ים ז׳׳ל כמה דכרים אמורים כהדר
הפשוקים אכל אם הקדים פרשה לתפרתה אע״ש
שאיני רשאי יצא לפי שאינה שמוכה לה בתורת ואע״ג
דתנן למה קדמה שמע לוהיה אם שמועלכתחצה שדרום
לומר כ ן  .ואע״נ לסנן בין ויאמר לאמת ויציב לא
יפסיק היינו כשקורא הפרשיות כשלר תקנת חכמים .
ונוהגין מקצת אנשים כשאומרים וקשרתם לאות על
ילך למשמש כתפילין שליל .וכשאומרים והיולטופפות
כין עיניך למשמש כתפילין של ראש .וכשאומרים והיה
לכם לציצית למשמש בציציות אכל רכ נסרונאי כתב
האוחז ציציותיו כידו כשקורא קיש יהירות הוא שכל
דבר שאין האדשמהוייב בי ועושה אותו ברבים כמלת
חסידות וכל העס אינם עושים אותו הוא מתחזי
כיוהרא  .נרשינן בירופלמי כפ״ק דכרטס מפני מה
קורץ פרשיות הללו ככל יום ר׳ לוי ור׳ סימון אמר
מפני שכתוב בהן פכיבה וקימה .ר' לוי אומר מסכי
שעשרת הדברות כלולות כ ק  .אנכי ה׳ אלהיך פמע
ישראל ה אצהינו .לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
ה׳ אתל .לא תשא אח שם ה׳ אלהיך לשוא ואהבת את
ה׳ אלהיך לרחים למלכא לא משתבע בשמיה לשקרא.
זכור אח יום השכת לקדשו למען תזכרו .ר ' אומר
זו היא מצות ככת שהיא שקולה מ נ ד כל מצותיה של
הורה  .אמר ר׳ אלעזר כר אכינא מצוה דשכת מנין
דכתיכ ואת שכת קדשך הודעה להם מצוה וחוקיה
להודיעך בהיא שקולה כננד כל מצוחיה של תורה .ככל
את אכיך ואש אמך למען ירט ימיכם וימי כניכם
לא חרצח ואכדתם מהרה מאן דקסיל מ ת ק פ י ל  .לא
תנאף ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אמר
ר׳ לוי לכא ועינא סדי שרסירי דחטאה נינהו .אמר
הקב״ה אי יהגה לי לבא ועינא אנא ידע דאת דלי .וזהו
שאמר הכתוכ הנה כני לכך לי ועיניך דרכי תצורנה
לא הגנוב ואשפת דגנך ולא דננו של הכירך .לא תענה
כרעך עד שקר .אני.ה׳אלהיכם .א מ ר ר ׳ לוי אפר
הקב״ה אם העדה על חכירך עדוש שקר מעלה אני
עליך כאלו העדה עלי שלא בראהי שמים ו א ת  .לא
החמוד כית רעך וכתבתם על מזוזוה כיהך ולא על בית
ר ע ך  .למדנו מזה שצריך אדם לקרא שלש פרשיוה אלו
בכוונה הלכ למצוה מן המוכחר וכאלו קרא עשרת
הדברוה שהם עיקר הדה ודטוח׳ אמרינן בסוף פ״ק
דברטה אמר ר׳ יהודה אמר שמואל אף ע ט ל י ם
בקשו לומד עשרה הדכרוה ככל יום אלא שכבר בפלוס
מפני מרעומה המירן ולא פירש מה היא מרעומס
המינין אבל בירושלמי מפרש אותו דגרסיקהתם בס״ק
דברכות ר׳ פמואל בר נ ח ק בר יהודה בר זבידא בדן
היה פיהו קורין עשרה הדכרוח ככל יום ויום ומפני
מה אין קורין אותם מפני פינה המינץ שלא יהו
אומרים אלי לכדם ניתכו למשה כסיני .פירוש שלא
יאמרו לעמי הארץ אץ שאר התורה אמת ותדעו שאץ
,
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קורץ אלא מה שאמר הקב״ה בסיני .ויש משרשים
מפני תרעומת המינים שלא יאמרו כופרים אסם בכל
השורה שאץ אשם אומרים אלא עשרת הדברות .
אלא משמע והיה אם שמיע אין שם תרעימת שהרי
כתוב בהן בהליא ובשכבך ובקומך ובשש״ק לכרכות
פואל פרפת ציציה מפני מה קבעוה מפני שיש כה
ששה לכרים ואלו הן יציאת מצרים וציצית ועול מצית
והרהור עבירה והרהור עכו״ם ומינות .ומקפי כפלמא
הנך הלהא בהריא כתיבין .עול מצות שנא׳ וזכרתם
אשכל מצות ה׳ ועשיתם אותם  .מציה ציציה ועשו להם
ציצית .יציאת מצרים שנא׳ אני ה׳ אלהיכס אפר הוצאתי
אתכם מארן מצרים וגו׳ אלא הנך תלת מנלן שנאמר
ולא ההורו אמרי לבככם זו מינות וכן הוא אומר אמר
נבל כלכו אין אלהים .ואחרי עיניכם זה הרהור עכירה
וכן הוא אומר ויאמר שמשון אל אביו אותה קת לי
ני היא ישרה בעיני .אשר אתם זוכים אחריהם זה
הרהור עט״ם ו ק הוא אומר ויזנו אחרי הבעל .ולפי׳
הניחו חכמים הלנר יחשבו בלבם כי ככלל אלו השלש
פרשיית הם נרמזים עשרת הלברות  .והרמבי׳ם כ׳
ט פרשת שמע לבלה יש בה רמז לעשרת הדברות שכן
הוא השובת משה לישראל אחר ששמשו הדברות מפי
הגכורה ויאמרו לו קרכ אתה ושמע את כל אשר יאמר
ה׳ אלהינו אליך ושמענו ועשינו .אז אמר להם משה
5מע ישראל הריני בן אדם כמוכם והריני משמיעכס
אה דברי ה׳ ומפרש אני אותם אליכם הנה שמעתם
לבור ראשון אנכי ה׳ אלהיך וקבלתם אלהוהו עליכם
כאשר עניתם נעשה ונשמע לכן פמע ישראל ה׳ אלהיט
לומר ה׳ עושה הכל הוא אלהיט ואליו נשא עינינו וממנו
נשאל כל צרכנו כי הוא אלהיט .דכור שני לא יהיה
לך אלהים אחרים כנגדו אמר משה ה׳ אחד לומר לא
יהיה לך מבשח לא כמלאך ולא כמזל ולא חסמוך
בדבר אתר פיוכל להועיל לך רק כה׳ לכדו כי הוא
אמד ואין שני  . vוכל המשתף פם שמים ודבר אחד
נעקר מן העולם  .דבור פלישי לא תשא אח שם ה׳
אלהיך לשוא כנגדו ואהכת את ה׳ אלהיך כי מי שהוא
אוהב את המלך לא ישבע כשמו לשקר ואמר ככל לבבך
ט האהבה תלויה בלב וכן השבועה על דבר הידוע
ללנ ונעלם מן העין וכתיב ושבועה שקר אל תאהכו
 0את כל אלה אשר שנאתי נאום ה׳ מלמד ששטעת
שקר יש בה שנאה ולא אהבה .ושבועת אמת יש בה
אהנה שנא׳ ו ט הדבק ובשמו חשכע  .וכתיב ותדבק
נסעו בדינה ויאהב אה הנערה .דטר רביעי שמור
אס יזם השבת לקדשו כנגדו והיו הדברים האלה אשר
אמי מצוך היום .ובהיכ כי שבת היום לומר שמור
פה שצויתיך בככוד היום הוא יום השכה הקדוש מימי
בראשית וביום השבת נתנהההורה.דטר תמישי כבד
אס אביך ואת אמך כנגדו ושננתם לבדך ששלמדהו
מצות התורה לככד אכ ואם יהפע זאת כלכו מנעוריו
וגם כי יזקין לא ישיר מסנה  .ומאי כשכתך בכיתך
כנגד למען יאריטן ימיך ולומר כאשר יראי כרך כי הככד
אהה לאניךואמך מ ק נ י עמך ככיהך וכמנוחהך כן יככדו
אותך 3רך כי מנהג אטה יעשו בנים .דבור ששי לא
) 4אבוררהם(
דלת
l

,

כ ה י *ft

תרצח כנגדו ובלכהך בדרך ט רוב הרצימות בדרכים
וכתיכ דרך ירצחו שכמה לומר ירא את אלהיך בלכתך
כדרך ולא חדצח .ד ט ר שכיעי לא תנאף כנגדו וכשכבך
וכתיכ התם אשר ישכב את א:ה לומר שמור עצמן
בשכבך שלא תחסא ככיאה אסורה .דכור שמיני לא
מגנוב כנגדו וקשרתם לאות על ידיך שלא תגנוב ב ה ם .
דטר תשיעי לא תענה ברעך עד שקר כנגדו והיו
לסוששוש כין עיניך .שלא תעיד אלא על מה שראית
כעיניך .דטר עשירי לא שחמוד כית רעך  .כנגדו
וכהכהש על מזוזות ביתך ולא על כיש רעךובשעריך
ולא כשערי רעיך .עוד תמצא עשרה מצות עשה
ק ט ש ת בפרשה זו אחת קבלת עול מלכות שמים שנא׳
ה׳ אלהינו .שנית ייחוד השם שנא׳ ה׳ אחד .שלישיה
אהבת השם שנאמר ואהבת אש ה ׳  .רביעי שלמוד
שורה שנאמר ודברת בם  .חמישית למוד בנים שגא'
ושננשש לברך  .ששית ושביעית לקרוא ק״ש שחריש
וערבית שנאמר ובשכבך ובקומך .שמירת ותשיעיפ
תפלין של יד ושל ראש שנא׳ וקשרתם לאות על ילך
והיו לפופשוש בין עיניך .עשירית מזוזה שנא׳ וכתבתם
על מזוזות ביתך .עוד שמצא ראשי הנוף נזכרים בה
שמע לאזכיםפופסוס למינים .ודברת ללשון .ושמתם
לפינים וקשרתם וכתבתם לידים ימין ושמאל .וכלכסך
למלים והלב והנפש .ובכלל הנפש האף שבה משיב
הרוח ואזהרה מיצר הרע שנא׳ בשבתד בביתך ולא בבית
רעך ופרשת והיה אם שמוע תשמעו תשובה על פרשת
שמע מלה במלה אחר שהזהיר בשרשת שמע התרה
בהם כעונש ושכר שמע כנגדו והיה אם שסוע ה ׳
אלהיט כננדו ה׳ אלהיכם ה׳ אמד כננדו השפרו לכם
ואהכת את ה׳ אלהיך כנגדו לאהכה את ה׳ אלהיכם.
בכל לככך וככל נפשך כנגדו ולעכדו ככל לבבכם ובכל
נפשכם ולימד שהעטדה כלכ והיא ככלל האהבה והיא
התפלה ולימד על טונת הלב והמתפלל כטונהנאמר
ט ואשפוך את נפשי .והיו הדברים האלה מ ג ל ו
ושמתם את לכרי אלה  .אשר אנכי סצוך היום כננלו
אשר אנכי מצוה אתכם היום .ושננשם לכניך סנגלו
ולמלתם אותם את בניכם  .ולברמ בם מגלו ללבר
בס .בשבתך ובלכתך ובשכבך ובקומך וקשרתם וכתבתם
כתוכ כששיהן .הוסיף כזו לפרש מסן שכר ונספי
מסר ארצכם ועונש השמרו לכס ומתם נרנוי ימים
ושנים ונחלת הארץ ופתח בשבח וסיים בשבח עכ*ד
הריב״א  .נרסינן בברטת בפרק היה קורא בשורם
באמצע שואל משני היראה ומשיב מפני הכבול ובפרקי©
שואל מפני הכטל ומשיב שלום לכל א ר ם  .מסכי
היראה פרש״י אדם שמתיירא שמא יהרגנו ו ק כסב
הרמכ״ם ז״ל מלך או א נ ס  .וכסכ הרא״ש סשימא שאץ
לך לכר שסימל כפני פקוח נפש ופירש מ א לאביו
ו ר ט חשיכ מפני היראה שנא׳ איש אמו ואמו שיראו
ומגן מורא רכך כמורא שמים ו ק פירשו הגאונים *
ואלו הן בץ הפרקים בין ברכה ראשונה לשנייה כין
שנייה לשמע בץ שמע לוהיה אס שמוע בץ והיה א©
שמוע לויאמר  .בין ויאמר לאמת ויציב לא יססיס אלא
דינו כאמצע הפרק וי״א שאינו פושק כלל בין ה׳ א ל ה י מ
נהמת
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^לאמס ואפילו מסר היראה אלא אומר אני ה׳אלהיכם
א מ ס ואסר כך פוסק כלץ אמצע ה ס  /והא לאמרינן
באמצע שואל משר היראה נמלקו ט המסרשיס במכין
הפסקה בקיש וגרטסיה לקדיש ולקדושה ולברט
ולמודים אם פושק אם לאו יש מי שאומר שאע״פ
ששואל משני היראה ומשיב מפני הככוד אפילו הכי
אינו סוסק לקדיש ולקדושה דכיון ששסק בשבחו של
מקום אץ לו להפסיק נשכיל שבח אחר ורוב הססרשים
אמרו שיפסיק אפילו נאמצע הפרק דלא גרע מסה
שמפסיק לשאול מפני היראה ולהפיכ מפני הכבוד .
ולזה הסכים ה״ר מנה והכיא ראיס מדאמרינן
דבספלס אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו
ואפילו נחש כרוך על פקט לא יפסיק ־ואפ״ה נחלקו
אחר ק בגמרא אי הפסיק בחפלה לקדיש ולקדושה
אפ״גדמסיק הלכסא כמאן דאמר אינו ססשיק בספלה
מכלל דבקיש וברכותיה דקיימא לן דמספיק ספני
היראה ומשיכ מפני הכבוד פשיסא להו לטלהו דמססיק
לקדיש ולקדושה וצברט ולשדים אסילו באמצע הפרק
ת ם לזה הסכים סרא״ש ז״ל .וכשפוסק לכרכו ולמודים
י״א שאינו אומר אצא נ ר ט נלכד וכן כשדים אינו
אומר אלא שדים נלנד ושוחה  .וי״א שאומר נכרכו
ישתבח ויתפאר וטי ו ק שדים דרבנן .ש ד גר׳ התם
קרא וסעה יחזיר למקום שפעה תני תנא קמיה דרבי
י ו נ ק קרא ופעה ואינו יודע בהיק פעה יחזור לראש
ה פ ר ק  .בין סרק לפרק יחזור לפרקראשון .כץ כתיבה
לכתיבה חוזר לכתיבה ראשונה  .איר יוחנן לא אמק
אצא ללא אמר למען ירבו ימינם אבל אמר למען ירבו
ימיכם םרכיס נקס ואתא  .וכתנ הראיש הא דאמריק
ואימ יולע נ ה י ק פעה מזר לסמלת הפרק היינו
דוקא שאימ יולענהיק סעהאנל אם ילע שאמר נל
הפרק ונזכר שללג ססוק אחל או תינה אמת אינו
צדך להממיל אלא מאותו ססוק ואילך  .והכי תניא
בתוספות לסכילתין הקורא אס שמע ופעה והפסיק נו
ססוק אחל לא יתחיל מראש הפרק אלא יהחיל מאותו
הססוק וגו׳ .ו ק נהלל ו ק נמגלה ו ק כחפלה ע כ י ד .
וגרסינן נסרק מי שמש איר יהולה אמר שמואל ספק
קרא ק״ש ספק לא קרא אינו חוזר וקורא ספק אמר
אמס ויציב ספק לא אמר חוזר ואימר אלמא קסנר
<ן״ש דרבנן אמת רצינ דאורייתא .פי׳ לשי שדורש
ונשכנך ובקומך נ ד נ ד שרה  .אמת ויציב דאורייהא
לסי שיש כה יציאת מצרים  .וכתיב למען תזטר את
יום צאתך מ א ק מצרים .ודוקא כמסופק שלא אמר
קיש הוא דהוי אמת ויציב דאורייתא אכל אם יודע
גולאישקרא ק״ש וסרשס ציצית הרי יצ^ילי מוכח זכירת
מצרים ואינו חוזר ואומר אמת ויציב אפילו לשמואל.
ויש מפרשים שהחוזר לא יחחום באיי גאל ישראל שהרי
מ ד מ ן היא ומספק אינו מוציא שם שמים לבסלה ואם
משום סמיכות גאולה לתפלה כיון שמזכיר יציאה מצרים
ומתפלל היינו סמיפה, .״ש מפרשים שצריך לחאום
שכיון שהוא משופק בדבר של הורה חייב לומר הדבר
כהקנו .וראיה מדאמרינן בסרק במה מדליקין לאין
מבלכץ על הדמאי בשעה שספרישין ממנו מעשר מפני

שהוא ספק של דבריהם משמע הא ספק של שורה
צריך לכרך  .ור״א אמר ספק קיא ק״ש פסק לא ק ר א
מוזר וקורא קשכר קיש דאורייהא ורכינו האיי ורביכו
סמאל והריא׳׳ף פוסקים כר״א ואע״נ למלמיל הוא
לגבי שמואל טון לאשכחן לכולהו רכגן סוסיה קיימי
וכולהו מילי לקיש תליין כקראי כדאמריק שמע ככל
לשון שאתה ,שומע והיו כהוישן יהו קי״ל טוהיה
והילכך חוזר וקורא ק״ש ככרכותיה כשקנה כמו
שאמרנו .וקיימא לן בפרק היה קורא כחודה לאינו
חיזר ואומר אמש .פי׳ אס שהה כנתיס כגון שאמר
להיוס לכם לאלהים אני ה׳ אלהיכס ישהה .לאחר שעה
אינו חוזר ואומר פעם אחרת אמת ויציב אלא משחיל
ויציב .וכזה פועים המין העם כשמתפללין בצבור
וקורץ קיש בלחש אוסרים עד אמת וכשש״צ אומר א מ ס
ויציב חוזרים הם ואומרים סעס אחרת אמת ואין
ראוי לעשוסכן:
ויציב כרכה זו אינה סוסחח ככרוך לפי שהיא
אמת
סמוכה לכרבה פלשני ק״ש לקיש לא הויא
הפסק ולשי שסיים הפרשה השלישית של שמע כיציאת
מצרם על ק עיקר הכרכה שהיא אמר ק׳׳ש היא ספור
יציאת מצרים  .ותקנו לומר אמס ויציב בשחרית עצ
הנסים שעשה הקב״ה עם אבותינו שגאלנו והעבימן
בים בחרבה ושקע צרינו כ ס ו ט  .והכי איחא בירושלמי
בפיק דברטת צריך להזטר באמת ויציב יציאס סצריס
ומלכות וקריעת ים סוף ומכת בכורות יציר יפראל
וגואלו .ומקנו לומר אמת ואמונה בערבית על הגאולה
של עתיד שאנו מאסירס ומקוים שיקיים לנו הבסחסן
ויגאלנו בקרוב אי נסי אמס ואמונה במרבים לסי שבשמנו
בהקב״ה בליל מכס בטרוש שיוציאנו ממצרים ב ב ק ר
וקייס לנו הבסחתו והוציאנו לפיכך ראוי לומר בשחרית
אמת רציכ  .וי״מ אמה ואמונה .בערבית על שאנו
ססקילץ נשמותינו בילו בכל לילה ומאמינים ט שישיבנה
אלינו ובשחרית אמה ויציב שיאמת ויקיים דבריו להשיג
הפקדון .והיינו דאמריק בסיף מיק דכרכוה א ס ר
רבה בר בר חנא סבא משמיה דרב כל שאינו אומר
אמה ויציב שחרימ ואמה ואמונה ערביס לא יצא ירי
חובתו שנא׳ להגיד נבלך חסדך ואמינתך בלילות .סי׳
לא יצא ידי חובת המצוה כתקנה אבל לעולם יצאדברלו׳
איק מעכבות  .ותמצא כאן ס״ו תיבוח כל אהה מהחלת
בוי״ו כנגד פיו שיר המפלוח שאסר דוד  .וכנגד מ״ו
מעלים הסדורים בהגדה פסח  .וכנגד סיו מעלות
שבמקדש שעולים מעזרש הנשים לעזרס ישראל .ויצי
עיש ויציב חלפא  .ונכון ע״ש והנה אמס נכון ה ד כ ר
נעששה התועבה הזאת בישראל .וקיים ע׳׳ש ו ל כ ר
אלהינו יקום לשלם .וישר ע׳׳ש כי ישר דבר ה׳ .ונאמן
ע״ש יאמן נא לברך .ואהוב על שם ואהכמ אח ה
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וחביב על שם אף חובב עמים  .ונססל עיש הנממליס
מזהב ומפז ר ב  .ונעים פ״ש ודעח לנפשך ינעם .
וכתיב לרכיהדרכי נועם .ונורא ע״ש מה נורא מעשיך[
ואדיר עיש ה׳ אדוננו מה אדיר שמך  .ומתוקן ע״ת
הקן משלים ה ר ב ה  .ומקובל ע״ש שמע עצם וקבצ
מוכר .ושוב ע״ש פוכ ה׳ לכל .ויפה ע״ש הנך י ס
לולי

ה

כי it

סדר שחרית ןל חול ופירושה
1

ל ו ל י  .מלבר הזה עלימ לעולם ו ע ל  .כלומר הרבר
הזה שזכרנו בק״ש הוא אמת ויציכ וכו׳ אמת אלהי
עולם מלכנו ע״ש אלהיס מייס ומלך עולם יפ״פ וה׳
אצהיס אמס .צור ישראל .כל ישראל נקראים בשם
יעקכ שנא׳ שמעו נא כיה יעקכ הנקראים כשם ישראל.
מגן ישענו ע״ש והשן לי מגן ישעך .ללור ורור הוא
קיים ע״ש ללור לורים שנוהיך .ושמו קייס ע״ש ה׳ שמך
לשלם  .וכסאו נכון ע״כ נטן כסאך מ א ז  .ומלכותו
ואמונהו לעל קיימה שנא׳ ה׳ ימלוך לעולם ועל וכהיכ
ועל לור ו ה ר אמונתו ,ולכריו מיים וקיימים זו
הסירה והמצוה שנא׳ כי היא מייך  .וקיימים שאין
סעילם מהקיים אלא עליהם שנא׳ אס לא כריהי יומם
ולילההקוחשמיס וארן לא שמחי .ונאמנים על שם
נאמנים כל סקוליו .ונחמליס ע״ש ונחמריםמזהכ ומפז
ר כ  .לעל ולשלמי עולמים כמו שפירשנו .על אבוסינו
ועלינו ועל בנינו ועל דורוהינו על שם והננלוס לנו
ולבנינו .ועל כל דורוה זרע ישראל עבדיך עיש ונורו
מפס זרע ישראל ואמר עבדיך ע״ש ולישראל עבדיך.
על הראשונים שנאמר ואהה צדיקעלכלהכא עלינו.
ועל האהרונים שנא׳ וצדקתו לכני כנים .דכר מוב
וקיים כאמה וכאמונה הוק ולא יעכור ההורה שהיא
אמס שנא׳ אמה קנה ואל ממטר וגו׳ והמצוה שהם
אמונה שנא׳ כל מצוהיך אמונה הם מק עלינו לקיימם
ולא יעטר זה החק  .אמה שאהה הוא ה׳ אלהינו
וצלהי אבותינו מלכט מלך אבוהינו גואלנו נואל אכוהינו
כל זה עיש מלך ישראל וגואלו אהה נאלה אה אבומינו
מארן מצרים ואהה עמיד לגאלנו מגלוהינו .צורנו
שנא׳ ואין צור כאלהימ .צור ישועשנו עיש וירום אלהי
ישעי .שדנו עיש אשר סדם מני צר  .ומצילנו ע״ש
ויצילם ה ׳  .משלם הוא שמך עיש כי מעולם שכרמי
ש ל ך  .ור״ל מזמן רב וכסיב כי סלעי ומצידהי אסה
למען שמך הנהני ותנהלני .אין לנו עוד אלהים זוצהך
סלה  .ע״ש אני ה׳ ואין עוד אלהים מבלעדי .עזרה
אטהינו אשה הוא מעולם מגן ומושיע להם ולבניהם
אמריהם בכל דור ומר ע״ש עם נושע בה׳ מנן עזרך
עיש ישראל נושע בה׳ השועה עולמים ואף לבניהם ויהי
להם לששיע .ככל דור ודור איפשר שהוא מהובר למעלה
ואיפשר שהוא משבר למסה ושניהם נטנים .ברום שלם
ששכךע״ש יושכ כמרו׳ הי .ומשפסךוצדקהך עד אפסי ארן.
כלו׳ עד דור אהרון שסאפס האר! .ויפ מפרשי׳ כרום עולם
הוא ששכך ומשפסיך וצדקתך סגיעין עד אפסי א ת כלו׳
ע ד מקום שאין שס ארן כ״א תהו דשימון  .אמת
אשרי איש שישמע למצוהיך עיש אשרי אדם שומע ל י .
ושרהך ודברך ישים על לט ע״ש ושססם אס דברי
אלה על לבבכם אמס אחה אלון לעמך עיש כי הוא
אדוק־ והעתחוי ל ו  .ומלך גביר לריברינס עיש מלך
ישראל ועל שם ה׳ כגבור יצא וע״ש כי ס׳ יריב ליבם.
אמת אחה הוא ראשון ואהה הוא אחרון עיש אני ראשון
ואני אחרון .ומכלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע ע״ש
ומבלעדי אץ אלהים ועיש מלך ישראל וגואלו וע״ש
וששיע אין בלמי .אמס ממצרים גאלתנו ה׳ אלהינו
ומניה עבדים על פם ויפדך מביה עבדים  .כצ
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בטריהס הרגת שנאמר למכס מצרים ננכודיה$
ובטרך גאלה אלו ישראל שנאמר בני כטרי ישראל.
וים סוף להם בקעת עיש ויבקעו המיס ובסיב נ ק ע
ים ויעבירם .וזדים מבעת ע"ש כי בל בר אשר זדו
עליהם וע״ש סבש בים סוף .וידידים עברו ים אלו
ישראל שנאמר נתת את ידידות נפשי בכף אויביהם ,
ויכהו מים צריהם פשוק הוא .על זאת שבחו אהובים
בני יעקב שנאמר בו ואוהב אם יעקב .ואמר שכחו
על שש אז ישיר משה ומסרנמינן ב ק שבח משה .
ורוממו לאל ע״ש אלתי אבי וארוממנהו .ונחנו ידידים
ע״ש יליל ה׳ וכתיב נתתי ידידות נפשי .זמירות שירות
וכו׳ והכל זכלנו למעלת  .לם ונשא נלול ונורא משפיל
נאים עלי ארץ מגכיה שפלים על מרום על לרך כי
אני ה׳ השפלתי ען גבוה הגכהתי עץ שסל .והסעם
בזה שהשפיל את מצרים שהיו מתגאים על ישראל
והגביה את ישראל שהיו שפליש וקראו רם ונשא על
לרך כי כה אמר ונפא שוכן על וקלוש שמו מרום
וקדוש אשכון ואת לכא ושפל רוח להחיוח רוח פסלים
ולהחיות לכ נדכאים .וקראו ג״כ גדול ונורא ע״ש
שהראה ביס נדולותיו ונוראותיו .מוציא אסירים
בכושרוה  .פודה ענוים ע״ש יען משה ה׳ אותי לבשר
ענויכ .ועוזר דלים ע׳׳ש ותהי לדל הקוה .העונה לעמו
ישראל בעה פועם אליוע״ש והעל שועהם .ההלם
לאל עליון ברוך הוא ומבורך על שם ההלהי יססרו .
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמהה רבה שנאמר
אז ישיר משה ובני ישראל ואמר מנו לרמוז והען להם
מריס .כשמחה רכה ע״ש כהוסים וכמהוצוה וכהיפ
ויוציא עמי כששון כרנה אח כחיריו .וסמך שירה אצל
שמחה על שם בפמחה ובשירים לפי שזה סליי בזה.
ואמרו כלם מי כמוך וגו׳ שירה חדשה שבחו גאולים
ע״פ ויחן כפי שיר חדש .ואמר שירה חדשה בלשון
נקבה ע״ש שאימר במדרש הזיה ר ברכיה בשם ר'
שמואל כר נחמן אמר נמשלו ישראל כנקבה מה נקבה
זו גוסלח עשור מנכסי אכיה כך ירשו ישראל ארן ז׳
עמסין שהיא עשור לעי אומוח וע״י שירשו ישראל *
כנקכה אמרו שירה בלשן נקכהי״שנא׳ אז ישיר משה'
וכני ישראל את השירה הזאה לה׳ אכל לעהיד לכא
הן עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי אכיו&הה״ל
עד מהי ההחמקין הבה השובבה כי ברא ה׳ הדשה
בארן נקבה השובב גבר  .וכתיב סאה קדים הים ק
אחד מסאה קדימה ועל סאת ימה אשר אהד נפתלי
אחד מנפה אמד וכלהון כך והן אומרים שירה בלשון
זכר שנאמר שירווה׳ שיר הדש הדפה אין כהיככאן
אלא הדש .עוד מפרש כמכילתא שירו לה׳ פיר חדש
כי נפלאוה עשה כל הפירוה שעברו קרויוה כלשון
נקנה כפם שהנקבה מתעכרה ויולדת ומוזרה ומתעברמ
ויוללש כך כל התשועות כעבדו הים אחריהם שעבול
אבל השדה העתידה נקראת כלפון זכר כפם באין
הזכר יולל כענין שנאמר באלו נת ולאו אם יולל זכר
ו ג ו  .כך התשועה העתידה לבא אין אמריה פעבול
שנאמר ישראל נושע כה׳ חשועח עולמים .וכן בגאולה
של ליל פסח אנו אומרים ונודה לך ביר הדש על
,
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גאי.5הג1

פדר שחרית של חול.ופירושה
גאולתנו .לשמך על שפס הים עיש מה על שפה הים.
יהד כלם הולו והפליט וכו׳ ונאמר גואלמ ה׳ צכאות
ו ט ׳ והפעם שחקנו לומר בשחרית פסוק זה ובערכיה
פםוק כי פדה ה׳ את יעקב מפני בביום אנו מבקשים
מלפניו שיגאלנו וזה לשון גואלנו .וכלילה כבר גאלנו
ופלאט מיד הזק ממנו שהם הגיים שאנו כשניהם
כקוצים ואעס״כ השם מצילנו מילס ככל י ו ם  .והמצא
כי בברכה זו מזכיר שכעה מעמיס אמה כנגל הצכה
עמודיה פכעה כמ״ש בססר יצירה שהם שש קצווה
העולה מעלה ומפה פנים ואהוד ימין ושמאל .והשביעי
הוא היכל הקדש מכוון באמצע והוא כסא הכבוד .
והפעם כי השלם כלו קייס על האמה כדהנן על ג׳
ז ג ר י ס העולם קיים על הדין ועל האמה ועל השלום
וזהו שאמר הכמוב אמה מארן הצמה וצדק מפמים
מ ק ף וססוקזה הוא כטל טצל אמה מארץ הצמה ראשי
מ י ט ה א מ ה  .היבוה שניומ מארץ ה י ט ה אהרונו׳
שצמח .ואמרו רז״ל קושעא קא• שקרא לא קאי כי
אותיות אמת יש להם ששב ואותיות שקר אין להם
מושב ונם אוהיוה אמה הם כסלר האלפא ביתא וכן
מספרם .ואוהיוס פקר מהופכים ויש בהם קצה בוה
הכן דרך השקרן לומר קצה אמה כדי לפהוה אה
האנשים בדבריו .וקיימא לן בפ״ק דכרכוה שמנוה
לסמיך גאולה להפלה בין בשמריה כין כערכיה ואע׳׳ג
שיהוזלה חומר ה׳ בפתי תכתח אינו הפסק דכיון דהקינו
ליה רבנן בתפלה כתפלה אריכהא למיא  .וכן כערבית
וסע״פ שצריך לומר השכיבנו נין נאולה להפלה כיון
דמקיט ליה רבנן כגאולה כנאולה אריכמא למיא :
וםמיכה גאולה להפלה רמזה לול כספר ההליס שנא׳
ה ׳ צורי וגואלי וסמיך ליה יענך ה׳ כיום צרה.וגרסי׳
בידוכלמי פ״ק דכרכוה אמר רבי אמי כל מי שאינו
<ןוכף גאולה להפלה למה הוא דומה לאוהבו של מלך
שבח והרהיק על פההו של מלך יצא המלך לידע מהו
מבקש ומצאו פהשליג ועוד הוא מפלינ .פי׳ כך אדם
המהקרב לפני ה ק נ י ה בשירוס וקלוסץ ובהזכרה יציאה
מצריס והוא מהקרב אליו ובעודו קרוב אליו יפ לו
להבוע צרכיו .וצריך ליזהר בלא לדנר בין גאולה
להפלה ואפי׳ לפנות קדיש וקדושה שהרי ככוק ה׳
שפתי הפסח לולה שתקנוהו כתהלה התפלה היה הפסק
ומם צריך לענות קדיש וקדושה ימתין קודם שיאמר
שירה הדשה  .ו ק שמעתי 3פם ר ״ ת  .וגרסי׳נסרקא
גןמא דנרכוה כל מ ו מ ן שלום להנירו קודם שימכצל
נמלו נשאו נמה שנאמר חדלו לכם מן האדם אפר
נשמה כאש כי ב מ ה ^ ב ב הוא k .הקרי במה אלא
נ מ ה  .ודוקא ג מ ש כ י ^ פ ס ח ו הוא ש מ ו ר שיראה במשאו
אלוה שקודם הלך לקראהו ואה״כ הלך לבימ הכנשח
להמפלל ועל זה אומר הפסוק חדלו לכס מן האדם
כלומר כל זמן שמרא שמיס מופל עליכם חדלו לכם מן
ה א ד ם  .מלהקדיס כ ט ד האדם לכבוד הבורא .אבל אם
פגע בו בדרך או אפילו כמשכים לפתחו לצורך שיש
לו אצלו אנוס הוא מ ש כ ויטל לשאול בשלומו דהא סנן
באמצע ש־ אל מפני היראה ומכיכ משני הככוד שאפ״פ
שהואממפסק בככודהסקוס ההירו לו להפסיק בק׳׳ש
4

כשפגע גו בדרך או השכים לסתמו .ושי׳ רבינו ה א י י
מזקאמד אשר גשמה באפו והלא כל אדם גשמה
בהש אלא כפמרית הכחוכ מדבר שהנשמה כאמו
של אלם ולרשינן כפרק אין שמדץ אני האשה
הנצכס עמכה בזה אמר רכי יהושע כן לוי מכאן
באפור ליבב בארכע אמות של הפלה יש מפרשים
ממה שאינו כתוב היושבת אלא הנצכת וי״מ מ מ ה
ככהוכ עמכה כה״א כלומר שעומזין ברחוק המש
אמות אי נמי עמכה הם ארכעה אותיות כנגד ל '
אמות ,ואמרו מקצת המפרשים שאלו הארכעהאמולן
הם בין מלפנים כין מן הצדדים וסימן לדכר עמכה כזה
זה כגימסרית י״כ דהיינו ד׳ אמוס לכל שלשה רוחוהן
ומפרפ בירופלמי אס היה עסוק בהפלה וכרטת מוסר
ואמריק נמי בירושלמי בסרק אין עומדין אמר ר׳ יוסא
צדך אדכ להסבסניו לטסל להחסללומה פ ע מ א ו י ס כ
חזקיה סניו אצ הקיר ויתסלל אל ה ׳  .כלומר פלא
יססלל באמצע הבית .ובתלמודא דידן בסרקא ק מ א
דברטמ אומר אמר רב יהודה אמר ר׳ יהושע  pלוי
מנין למתפלל בלא יהיה דבר חוצן בינו וכין הכיתל שנא
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ומפרש בתלושי רב״ש דוקא.
דבר בהוא חוצן כנין הפסק מסה שהוא מקום חשוב
ברחבה ד׳ וגבוה י׳ אבל דבר מועפ אינו נקרא ה פ ס ק
שאס כן האיך מחפללין בבית הכנסת לפני הסססלץ
ביוש:׳ ב ה ם  .ונפאל הר״ם במז׳׳ל מהו הדבר הנקרא
חוצן בינו ובין הקיר ולמה סנשהו ואס בכלל החציצה
הזאת כלי מילת שחולין אותו על טתלי הבית לטי ובהן
צורות שאינן בולפות אס זה בכלל האיסור או לא .
והפיכ שהפעם פהצריכו להתקרב אל הקיר בעת ה ת פ ל ׳
הוא כלי שלא יהא לסניו לבר פיכפל טונתו והכגדיס
התלויים אינם אמרים אבל אינו נטן שיבדיל בינו
וכין הקיר ארון ופקיס וכיוצא כהן מכלי הבית עי
הדכרים האלו מכפליס הכוונה .והבגדים המצויירים
אמ״פ שאינן בולטות אץ נטן להתפלל כנגדם מ ה פ ע ם
באמרנו כדי שלא יהא מביס בציורים ההם ולא יכויך
כחפלחו .ואנחנו מילים להשלים פינינו כהפלה בזמן
שיקרה לני להתפלל כנגד ע ד או טתל מצוייר ע״ע
לכריו .ואמרינן ככרקא קמא דכרטס איר יוסי ב ר
הנינא משוס ר׳ אליעזר כן יעקכ המתפלל צריך שי גו •ן
אס רגליו זו אצל זו שנאמר ורנליהם רגל ישרה
ומהרגמינן ורגליהוןרגל כיונץ וסימן לדכר ישרה כגיע׳
חפלה .ומפרשי בהדוכי רב״כ שיהיו הפקכים ס מ ו כ י ם
זה אצל זה ואצבעות הרגלים מפוזרים ודומה לכף ר;}
פנל פמהובר מלמסה ונפרד מלמעלה  .וזהו ורגליהם
רגל ישרה הא כיצד רגליהם ממקום אהד ורגל ממקום
אהד .ע ״ כ  .ויש מפרשים שידכק אה רגליו זה לזה
בטון בץ למעלה כץ למפה וזהו ורגליהם רגל ישרה
בקורא לשניהם ר ג ל  .וגרסיק בירושלמי בס׳ ססלש
השחר ר׳ הייה גפם ר׳ יוהק צריך אדם להספלל במקום
שהוא מיוחד להפלה .ומה פעמא ככלי מקום אשר
אזכיר אה שמי הזכיר אין כחיב כאז אלא אזכיר
א״ר תנחום ב״ר מייא צריך אלם ליהל לו מקים בבית
הכנסת להתהלל כנא:ר ויהי לול בא עלהראש אשר־
,
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ישההוה

1

 :הול ופירושה
•ישפמוה סם לאלהים השמחוה לא נאמר אלא יפמחוה.
זכמב רטנו האיי אדם שמשפלל אינו רשאי לדבר
וצא לעמת קדיש וקדושה משצ לב׳ אנשים שכל אחד
הולך גשליחוה עצמו זה אינו רשאי לעשות שליחותו
שלזה וזה אינו רשאי לעשות שליחותו שלזה .ואמרי׳
נפרק מי שמהו המגהק והמפהק בהפלתו הרי זה
מגסי ה ר ו ח  .סי׳ לפון נוטריקון הם גו הקים פה
הקים .ונקרא גפ רוח מפני שאין עליו אימח הבורא.
סמהעפש כחפלחו סימן רע לו וי״א ניכר שהוא מכוער
וזוקא שמהעפפ מצמפה אכל מלמעלה סימן יפה ל ו .
נשם שעושים לו נחת רוח למפה כך עושין לו נחה
רוח למעלה .היה שמד כתפלה ונזדמן לו ריק מבליעו
בטליתו או כאסרקסיתו .פי׳ אפרקשיתו סודר שכראשו
ושני ראשי השודר תלויין לפניו ואס היה אשסניס
זורקו לאמריו או לשמאלו .ואמרינן בירושלמי כל עמא
מזלו לרקק אמפוילן להוא אשור פירש הנגיד כמפייל
כלומר שלא מאונס וגרשינן בירושלמי כסרק הפלה
השהר ומנה היא מלברת על לבה רק פסתיה נעוס
וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכורה  .אמר ר׳ יוסי
נר חנינא מן הפסיק הזה אהה למל ר׳ לברים וחנה
היא מרנרה על לכה מכאן שההפלה צריכה כוונה.
רק שפהיה נשה מכאן שהוא צריך להרהיש נשפהיו.
וקולה לא ישמע מכאן שלא ינביה קולו כהפלהו .
ויחשבה עלי לשכורה מבאן שהשטר אשור צההפלל
והכי איתא בתלמולא לירן .ואמרינן בפ׳ מי שמתו
המפמיע קיצי כתפלמי הרי זה מקטני אמנה פירופ כאצו
הוא הבור שאין הקכ״ה פימע תפלת לחש א״ר הונא
לא שני אצא שיטצ צטץ את לבו בלחש אבל אם אינו
יכול לטין אח לבו בלחש מותר ואפי׳ בהגבהת ק ו ל .
להכי אמרינן בירופלמי בפרק חפצה השחר רבה בר
זבלא מצלי בקלא על לילפון בני ביהיהצלוחיהמרה
פירוש כל כך היה מהשלל בקול להעיר רומ הטינה
על שכני כימו היו שומעים ולמלים ההסלה ממנו«
והכי מילי בימיל אבל בצטר לא מאי פעמא לילמא
אמי למסרל צטרא .המנטה קולו במסלמו הרי זה
מנביאי השקר שנאמר בנביאי איזבל קראו בקול גלול
* ל י ישן היא וייקן .ושגיא בפרק אין שמדין המהפלל
צריך שיטץ לבי ואם אינו יטצ לטץ אה לט בכולם
יכרן אה צט באמס מ ה ם  .אמר רב ספרא משום סד
דני רני ינאי נאנוה פי׳ לשי שהיא השיבה ייהר משאר
כ ר ט ס מפני שיש נ ס גדולה השם ת ט ה ראסונים
וגאולה אמרורם ושד מפני שאם מ ק דעהו עליה
•מלמד להוסיף נ ט ו נ ש  .ודע כי לפי הכוונה ת ^ נ ל
השפלה שנאמר ט אם צעוק יצעק עלי שמוע אשמע
וגרסיק נפרק הדר עם הנכרי שתוי יץ אל יתפלל
ואם התפלל תפלסו תפלה שטר אל יתפלל ואם התפלל
משלש ש ע נ ה היד דש ששי ה״ד שטר שתוי יין
שיכול לדנר לפני המלך שנור שאינו יטל לדנר לפני
הסצךואמריק נירושלמי נשרק היה קורא א״ר מייא
רונא אנא מן יומוי לא טורמ אלא מד ז ק נעימ
משונית והרהרימ נצני ואמריק פאן עליל קומי מלכי
קומי סי׳ ש נכנס לפר המלך מחלה ארקסמא או ריש
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גלוחא .פירוש ארקפמא שר גדול ור<רץ לו ב ע מ י
זעים והוא ננבד מריש גלומא .שמואל אמר אגא
מניס פרחייא פירופ העופומ .רבץ אמר אנא מגיש
דושמייא פירוש שורות האבנים פל בנץ הפוסל ודומה
לו מה דא מדינן כסנהלרץ הוסיף״כו דימוס אמד לשם
מה .א״ר מהניא מהזיק אנס פיבו לראשי דכד הוה
מפי מודים כרע גרמיה .וגרפינן בפרק אץ עומדים
הנו רבנן המתפלל צריך שיפוץ אה לבו .אבא שאול
אומר שימן לדבר הכין לבס הקשיב אזניך .ופי׳ ה״ל
יעקב בן הרא״ש פיכוין המלות שמוציא בפפהיו ויתשוב
כאצו שכינה כנגדו כנאמר שויהי ה׳ לנגדי המיל ויעיל
הכוונה ויהיר כל המחשבות השורדות אוהו ע י
שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה כהסלתו ויתשוכ כאלו היי
מדכר לפני מלך כשד ודס שהיום כאן ומחר בקשיי
היה משדר דבריו ומכוין בהם יפה לכל יכפל קל ומומר
לפני מלך מלכי המלכים הקכ״ה שצריך לכוין אף
מחשבתו כי לפניו המחשבה כדכור כי כל מהשטת הוא
חוקר ע״כ .וכתב הרב רבימ משה בר מיימון ז״ל
במורה הנכוכיש כענין טונה הלב בתפלה אם התפצל
בהנועה שפתיך ואתה סיסב פניך אל הקיר ומחשב
כמקחך וכממכרך לא תהשוב שההכללה אבל ההיהייאז
קרוב ממי שנאמר בהש קרוב אמה כפיהם ורחוק
מכליותיהם .ופי׳ ה״ר אברהם ב״ר יצמק אב ב״ד
ועכדהם את ה׳ אלהיכם לשון עכורה הוא להסיר
המחשבה המדודה בעסקי העולם ולהביאה בשעבוד
הכוונה .והמצא כי הפלה כגימסר׳ ככוונה הלב וגם
כגימ׳ עכודה לכ וכל הרוצה פשפסע הפלהו יטץ
כהסלסו להתחנן לפני יוצרו שק כמפה כהיכ ואתחנן
אל ה ׳  .והמצא כי ואמחנן כגימש׳ הפלה לומר שאין
חפלה אלא במחנה  .והפעם שאץ מכרכין כא״י אמ״ה
אקב״ו על התפלה מפני שההפלה היא מציה פאין לה
קצבה ק התורה אלא ביד האדם הוא למעש או
להרטמ כס״ש הרפב״א בהנדה פל פשמ פאין מברכי!
על קריאמה מפעם זה ומתפללין בלחש שמונה עשרה J
א ד נ י שפהי מסהח ופי יניד ההלתך .פסוק הוא
והוא על דרך לאדש מערכי לב ומה׳ מענה לשון
והוא מכקש מאה השם לשים מענה כפיו כהפלהו *
וזה השם כהוב באל״ף דל״ש .וכהכ ה״ר שמואל כן
הפני שההפרש שס כץ ה׳ כאל״ף דל״ת וכין יו״ד ה״א
ו״ו ה״א הוא כשההיה טונה אמרו שהוא אדץהנ־זאי
ואינו מדבר כנגד עצמו אז יכהב יויד ה ״ א  .וכפההי
טונה אמרו כנגד עצמו שיאמרו אדני וגבירי ורטני
אז יכהנ כאל״ף*}״ה כדין כ ב ד ב ר י ם שמדבר האדם
כנגל עצמו שיש בםוסם יו״ד^.והראיה על זה מאמר
הנביא העירה והקיצה למפפשי אלהי ואדני לריני
פירושו אלהי ו ר נ ו נ י ו ק א מ ר ו אליך ה אקרא ואל ה
אחחנן הראשון ניויד הא והפני אל״ף דליה ירצה
לומר שאני קורא אליך לשני עניניס נענור שאמה
אדון כל הנבראים ונמנור שאחה אדוני אני נעצמי
וכבר הפבה אליהם בכלל ואלי בפרס  .וכהוכ בחדושי
רכ״פ שלכך קבעו רז״ל ה׳ שפהי הפהה כהחלה ההפלה
מפני שהתפלוס כנגד ממידץ הקנום כמו שפירשנו
,

,

,

למעלה

,

*
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למעלה ופשוק זה הוא כסוג קודם זבח שנא׳ אחריו
גי לא חחפין זבח ואתנה ואח״כ הוא מקשה על זה
הפירוש יאומר שאיט פעם נטן שאש כן זה שמקשה
בפ״ק דכרטח אמאי לא הקנו יהיו לרצין כהחלה היה
מתרץ שזה עדיף ספני שכתוכ קודם זכח  .ומצאתי
כסוכ הגהה כססר של אלו החדישים ויש לומר שפעם
נכון הוא ויש שמקשה בגמרא לסת לא תקע יהיו
לרצון כתתלה מסר שכן עדיף לסי שהוא לפון גאולה
שנאמר וגואצי ויהיה סמוך גאולה לתפלה ולמה תקנוהו
לכסוף ותימה הוא למה לא היה מתרץ לו שזה עדיף
מפני שהוא כתוכ כסוף המזמור דאלמא על מה שהזכיר
מחלה קאי ע ״ כ  .כרוך אתה ה׳ אלהינו ככר פירשנו
בהקדמת הספר הזה שיש במיכה זו מלכוח .ואמר
ןאלהי אבותינו וחזר ואמר אלהי אברהם אלהי יצחק
ואלהי יעקב ע״ש שכן אמר הקב״ה למשה כה תאמר
אל בני ישראל אלתי אבותיכם אלתי אברהם ונו׳ .האל
הגדול הגנור והמרא פסיק ה ו א  .ואסשר שרמז בשצש
לשומת אצו צפצשת שלמות שהש עולם העליון והוא
מולם המלאכים ועוצם השיטן והיא שלם הגלגצים
ן ה ט כ כ י ם ושלם הפשל והוא עולם המעשים .הגדול
כנגד שלם המלאכי׳ לפי שהשם הוא הגדול שככולם.
ו ה ג ט ר מ ג ד עולם הגלנליס לפי שהשם משככהגצגלים
ג ג ט ר ה  .והנורא כנגד עולם המעשים שע״י נוראוהיו
שעושה עם שובני בתי חומר ניכר שהוא נורא .ואחר
שזכר שכח הקכ׳׳ה כשלשה שלמות אמר כי הוא אל
עליון שליס בכולם .אל עליון ע״ש וכרוך אל עליון .
גומל חסדים סוביס ע״ש אשר גמלם כרחמיו וכרוב
מסדיו  .סונים יוסר מגפילוח חשדי האדם והוא
ע״ש ס ו נ ה׳ לכל .קונה הכל ע״ש קונה שמים וארץ
וכן אני ה׳ עושה כל אלה כדמהרגחינן עשה לי אח
ההיל הזה קנס לי יה כצ נכסיא .האלין .וזוכר חסדי
אבומשנא׳ וזכרהי אה בריהייעקוכ וגו׳ והסיב זכרסי
לך חסד נעוריך .ומביא נואל ע׳׳ש ובא לציון גואל
ןאמר מסדי אבוש אצל הנאולה כלומר זוכר משדי
אנוח לבניהם לנאלם ואף אש תמה זכות אבות מניא
גואל לבני בניהם .למען שמו ע״ש גואלנו מעולם שמך.
נ א ה כ ה ע״ש ואהבה שלם אהכתיך  .וכל זה הלשון
הוא הווה על העבר ועל העהיד כלומר בכל יום גומל
מסד וקונה הכל וזוכר השדי אנוה ימביא גואל לבני
בניהם ט גאל אה ישראל ממצרים והם היו בכי בניהם
סל אבות ונם גואלנו ככל יוס ועהיד לנאלנו .מלך
מ״ש ה׳ מלכנו .שזר ע׳׳ש ויעזרם ה׳  .ומופיע
מ״שמושיעו בעת צר״ס .ומגן ע״שמגן עזרך .כא״י
ננגן אברהם שנאמר אל תירא אגרם אנכי מנן לך
ופל שם שאמר משה בסוף ברכש עם נושע בה׳ מגן
ע ז ר ך  .אט אומרים שלשתן בחחימה עוזר בחסד
וששיע בגבורה זמנן בזטח אברהם .גרסיק בברכות
בפרק אץ עימדין ה״ר אלו ברכוה פחדש שוחה בהן
ג א ט ה החלה וסוף .בהודאה החלה וסוף .ובירושלמי
מפרש הכיעס באבות ואקוד ואבתהוה לה׳ ואברך חת
0׳ חלהי אדוני אברהש .ובהודאה ואשתתוה למלך
*מתרגמים ושדינאלמלכא .ואם בא לששת כסיף כל
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ברכה וכרכה וכחחלח כל ברכה וברכה מלסדין אותו
שלא ישחה  .אמר ר׳סגמומא אמר ר׳ יהושע בן.לוי
המחפלצ ציד שיכרע ע ז םיתפקקו כל חוליות שכשדר׳
פירוש שיהיו כולפים הקשרים שכפרקי חוליות י ו
לאחוריו והוא מלשון שקק הגפן שהוא קשר שכנסן
שהוא כולנו לחון .עולא אמר על שיראה איסר כ נ ג ד
לנו פירש רבינו האיי שיכוף ראשו כאגמון על ש א ם
היה אישר מונח כקרקע כנגל לנו שיראה אוחו ו ל א
פישחה גופו וראפו זקוף ורש״י שירש שיכרע ע ד
שיראה כ׳ קמפים אחל למעלה מן הלכ ואחל ל מ פ ה
וכרוחכ אישר כיניהם  .ור׳ חנינא אמר היון ש נ ע נ ע
בראשו שוב אינו צריך אמר רכא והוא למצער נפשי ה
ומחחזי כמאן לכרע אלא שאינו בריא ואינו; יבול
לכרוע כ ר א ו י  .וכריעוח אלו הם כלי שיזכור לפני
מי הוא עומל וכי סופו היות ע פ ר  .ל״א לרמוז כ ל י
לסמוך כרכה מלמעלה ל מ פ ה  .וכשיזכור השש יזקוף
כי רם ה׳ ושפל יראה וכן הוא אומר ה׳ זוקף כפופים
כלומר כשיזכור שש ה׳ יהיה זוקף הכסוף רב ששת
כי הוה כרע כרע כחיזרא כי זקיף זקיף כחויא פרש״י
כחיזרא כשבפ שביל האלם פאלם חוכפו כלפי מ ס ע
בפעם אחת כך יכרע כמהירות כפעם אחת וכפהוא
זוקף זוקף בנחת ראשו תחלה ואחר ע גופו שלא
תראה עציו כמשוי כמו הנחש כשהוא זוקף מגביה ראשו
מעס ואחר כך טפו מעס מ ע ס  .ורכינו הא י י פירש
מיזרא הוא א׳ מסיני הקוצים שמצוי בבבל שקורץ אותו
אל חזי״ר וראשו כפוף ו ק יכרע שלא יכרע מאמצע
מתניו וראשו כ ט ף ועומד אלא י ט ף את ראשו לאגמון
ויכרע וזהו כסי שסירש על שיראה איסר כנגל צ נ ן :
ג ט ר לעולם ה׳ על שם ה ׳ כגבור יצא ,
אתה
ואמר בתמלת ברכה זו לשון גבורה שכצ
אלה שמזכיר ככרכה זו הם בגבורה כמו שנפרש .
ומזכיר נכרכה זו שלשה סעמים תחיית המתים הראשונה
מחיה מחים אחה והשניה מחיה מתים כרחמים ר ב י ם
והשלישית כא״י מחיה המתים .והפעם כי כשלשה
ענינים הקנ״ה מחיה המתים הראפונה כפאלס ישך
על מפחו והרי הוא חשוב כמת ואוסר כילך אפקיד
ר ו ח י  .והקכ״ה מעלה עננים ומוריל פללים וגפמים
כלי לשמשו ומחזיר לו נשמתו לכך נסמך זה לזה
מחיה מתיש אתה רכ להושיע משיכ הרומ ומוריד
הגשם כי זו מורהבחחית המתיש צנוף בקומו ממפסו
והשניח בענץ ירילת הגשמים כלאמרי׳ כסרקא ק מ א
לחעניוח אמר רבי אבהי גלול יום הגשמים יותר
מחחייח המחים לאלו חחייח המחים לצליקים ולא
לרשעים שנאמר ורבים מישיני אלמח עפר יקיצו אלה
לחיי עולם ואלה לחרפות ללראון עולם  .ואלו נשמים
לצדיקים ו לרפ עיש .והפליפי בעניין תחיית המתים
לעתיד לנא שאני מותמין בא״י מחיה המתים פאז עיקר
זכירת מחיית המתים .והיינו דאמרינן בבבא מציעא
בפרק השוכר את הפועלים ר׳ גזר תעניתא אנחהינהו
לר׳ הייא ובניו קמי תיבותא אמר משיב הרוח נשיכ
זיקא מ ו ר ד הגפם אתא מיפרא .כי מפא לאדטרי
שתיית המתים רעש ע ל מ א  .וכשכ הרי״ף א ע ״ ג
דמקמי

פדר שחרית של חול ופירושה
למקמי משיב הרוח ומוריד הגשם איכא מהיה מתים
אהה זה לא קשה דדוקא למשיב הרוח נשיב זיקא
ולסוריד הגשם אחא מישרא מפני שאז עיקר חפלח
הגשם והרוח שככרכה זו אכל חחיימ המחים שהברכה
מפומה כה לא היו מרגישים עד החחימה שאז הי׳
עיקר זכירה ההייח המחים ע״כ  .מחיה מחים אחה
ע״ש יחיו מהיך .רכ להושיע עיש אני מדכר בצדקה
רב להושיע ועיש פהממיר על סדום ועל עמורה
נפריש ואש והושיע מהם לוס ושהי בנוחיו לעין טלם
ועל כרח .1משיב הרוה ומוריד הגשם על שם יש:
רוחו יזלו מיס והוא כגכורה שכל שיפה ופיפה יורדש
ממקום ג ט ה ואין הרוח מפזרתן אלא יורדין למר\ש
שהקלה חפן וזאח היא גכורה שאין כמוה ,יבגשם
תלויה תחיית המחיש כמו שאמרנו .וכחיכ עושה
גלולות ואץ חקר וגו׳ וסמיך ליה הנותן משר על פ,י
אלן וגו׳ וכימות החמה שאין מזטרי׳ גכורות גשמים
מזכירין פל ופל נ״כ נקרא חחיה על שם שיחיו המתים
בפל שנאמר הקיצו ורננו שוכני עפר כי פל אורות פלך
וגם בירידת הסל יש גכורה גלולה שהוא יורל ככל יום
ואינו נ מ נ ע  .מכלכל חיים בחסד על שם נוחן לחם
לכל בשר כי לעולם חשדו שמכלכל אותם כמזונות
ונשאר צרכיהם שתי פעמים כיום או שלשה והיינו
דאמרינן בפרק ערכי פשחים אמר רכי אלעזר קשין
מזונותיו של אדם כקריעח ים סוף פנאמר לגוזר ים
סוף לגזרים וסמיך ליה ניחן לתם לכל בשר שאם יעשה
אדם מלטש אחד יהנה ממנו שנה או שנחיש והמזון
מעת לעת ואמר כחשד כלומר זה שעושה הוא כחשדו
ולא נצדקת הבריות .ואסרינן בפרקא קמא דתענית
אמר רבי ץחנן שלשה מפתחות לא נמשרו ניד שליח
•ואלו הן מסחח של גשמיה מפחח פל חיה מפתח של
תהייה המחיש .של נשמים שנאמר יפחח ה׳ לך אח
*צרו ה פ ו ב  .של היה פנאמר וישמע אליה אלהים
ויסתה אח ר ח מ ה  .של החיה המהים שנאמר רדעהם
כי אני ה׳ כפחחי אה קכרומיכס במערבא אמרי
אף מפסח של פרנסה פאמר פוחח אח ידיך וסשכיע
לכל חי רצון ופקפי ורבי יוחנן מאי מעמא לא הפיב
לה להא ומחרן אמר לך גפמים היינו פרנסה .ושיק
לאלו הארכע מפתחות מפתח פירוש מ׳ מפר פ׳ פרנסה
ס׳ תחייס המחים ח׳ ה י ה  .מחיה מתים כרהמים
רכים כסו שפירשנו ועוד הולך ומפרש כיצד מחיה
מסים ברחמים רכים כי הוא סומך נופלים על שם
מ ס ך ה׳ לכל הנופלים כי פעמים פיפול אדם ויהשכיהו
הרופאים כמה והשם סומט ומהייהו ורופא הולים ע״ש
כל הממלה וגו׳ ט אני ה׳ רופאך .ט פעמים שיגיעו
פד שערי מוח והשם רופאם ומחייה אוהס  .וממיר
אסורים עיש ה׳ סחיר אסורים שגםהש חשוכים כמהים
שהיו ומקיים אסונהו לישיני עפר על שש ורכים מישיני
אדמת עפר יקיצו כלומר כשם כמקיים אמונתו עם
המיים ומרפא אותש כך עתיד לקיים עש המתיש וי״מ
ומקיים אמונתו לישיני עפר שמזכיר השבועה שנשבע
לאברהם יצחק ויעקב שנקראו ישיני עפר והראשון עיקר.
סי כמוך בעל נבורות אלו שאמרנו והוא על שם ומי
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כמוני יקרא .ומי דומה לך על שם ואל מי מדמיון
מלך ממית ומחיה על שם ה׳ ממיה ומהיה שהוא ממיפ
ומחיה כהרבה מנינים כמו מאמרנו .ומצמיח ישועה
על שם יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הנוים  .ונאמן
אחה להחיות מתים .כלומר ומעתה יש להאמין שאחה
מחיה המחים .בא״י מחיה הסחיס .אמרי כמדרש
אמונים נוצר ה׳ אלו שאומרים אמן כאמונה אומר
שליח צכור מחיה המתים והם עונים אמן ועדיין לא
ראו תחיית המתיש אומר נואל ישראל והם עונין
אמן ועדיין לא נגאלו ואף על שי שנגאלו הרי חזרו
ונשתעבדו .אומר כינה ירושלים והם עונין אמן אע״פ
שעדיין היא כחורכנה הוי אמונים נוצר ה ׳ :
קדוש על שם יהאל הקדוש נקדש בצדקה.
אתה
ושמך קדוש על שם וקדוש שמו וכנגד זה
וקדושים ככל יום יהללוך סלה אלו ישראל שנאמר
קדושים חהיו .כי אל מלך גדול שנאמר כי מלך נדול אני
וכתיכ גדול אתה .וקדוש אתה כמו שאמרנו .והמון
העם אינם אומרים ט אל מלך גדול וקדוש א ת ה .
וכשדורי הנאונים ישנו ונכון לאומרו מהפעם שאפרש
לקמן .כא״י האל הקדוש שנאמר כי קדיש אני ה ׳ .
אהה מוצא כי לא נחקן להזכיר מלך בחמימות שמונה
עשרה ברכוה כלם אלא בארבע ברטה בלכד .והן
שלש ראשונות אלו וכרכת השיכה שותפינו .והפעם
מפני שחמימות שלש כרכות ראשונות אלו רומזות לאבופ
כי חתימת כרכה ראפונה היא מגן אכרהם והתימה
כרכה שנייה מחיה מתים כנגד יצחק על שס פלקח אכיו
כידו הסכין לשומסו במצות ה ט ר א והי׳ חשוב כמת
ואח״כ לא הניחו ה ט ר א לשוחטו והרי כאלו החיה
אותו .וההימה ברכה שלישיה האל הקדוש כננד יעקב
עיש שהיתה מפתו שלימה וקדושה שלא יצא ממנו ז ר ע
פסול .והתימת מלך אוהב צדקה ומשספ רומזת לדוד
המלך היושב על המשפפ ולפיכך הקנו בסיף ארבעה!
מלכוה כעכור חשיכות שהן רומזות לאטה ולדוד והוא
ע״ש מה שנאמר לחד יעשיהי לך שם גדול כשם
הנדוליס אשר כארץ כנ״ל .ואה״כ מצאמי שפירש
הריכ״א נר״ו כי מפני ששלש ראפומה הם כננד ג׳
א ט ה ונאמר כהס אלהוה אמר כנגדם שלש מלכיומ
ומלך אוהב צדקה ומשפש כננד מה שכהוכ אלהי דוד
אביך וכן כהוב ארוממך אלהי המלך ואברכה שמך לעולם
,

ו ע ד  .ואמר ימלוך ה ׳ לעולם אלהיך ציון וגוי:
חוק לאדם ד ע ה  .על שם המלמד אדם ד ע מ
אחה
ועל שם וחמתי את אשר אמון .ומלמד לאטנן
בינה .עיש ויחן אלהיס חכמה לשלמה ותכונה הרבה
מ א ד  .חננומאחך דעה וכינה והשכל ע״ש ורעו אהכם.
דעה והשכל;:
אכינו לתירתך על שם ואטתינו לא
עשו תורתך אמרו רז״ל יאמר אכינו
שנהיה הביבין לפניך כ כ ן  .ועוד השיכנו אכינולתורתך
ע״ש דאמרינן כשפרי ובאלה שמוה רבה הורה צום
לנו משה מורשה ק ה ל ה י ע ק כ  .משל לכן מלך שנשכה
למדינה הים כשהוא קפן אם מכקש למזור אפילו
לאחר כמה כנים אינו כופ למזור מפני שאומר לירושפי
אני
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&גי מחר כך סלמיי מכם כשהוא שורש מדברי מורה
ומולך וממעסק בדנריס נמלים אם מנקש למזור אפי׳
לאמר נמה שנים איט בוש למזורמשני שאומר לירושה
אני מוזר .ולכך אמר אבינו לסי שהנן מוזר לירופהו
שירש מ א ב י ו  .וקרמו מלמו לעכודהך שהיא עכורה
המצוש שחייב אדם לעבוד אוהו כעכדים ולכך אמר
מ ל מ ו  .ומצאנו המצוה שנקראה עבודה שנאמר החס
אשר לא עכדה אה ה׳ אלהיך כלומר שלא קיימה
׳.המצומ .שי׳ אמר וקרכנו מלכנו לעכודחך ׳ר״ל
להתפלל לפניך כמו שאמרו ז״ל ולעכדו ככל לכככם
איזו היא ע ט ד ה שבלב זו הפלה .ושייך קריכה בהפלה
מיש אפרי מבחר והקרב ישטן הצריך .והחזירנו
בתבונה שלימה לפניך על שסהשיבט ה׳ אליך ונשובה
כלומר אם החחלנו לשוב סייענו להיוה נחשונה שלימה
לפניך• וזהו על דרך מה שאמרו רז״ל בא ליפהר
מסיימין אוהו בא״י הרוצה בהפוגה שנאמר אם אהפון
במוס הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו והיה .וכסיב
המסן אהפון מוח רשע נאום ה׳ אלהים הלא נפובו
מדרכיו ו מ י ה :
ס ל ח לנו אבינו כי חטאנו מל שם וסלהה לעמך
אשר משאו לך מהול לנו מלכנו כי פשענו
פל שם ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ושמך סליחה
וחפא לאב ומחילה ופשע למלך מפני שכל זדוטס
שמושה הבןדומוס לפני הסב כשנטה ונקליס יהיו בעיניו
לסלמם כמו שמסא נקל מפשע .ולפני המלך דומות
שגגות ה ע ם כזדונות כמוישנאמר מלך במשפט יעמיד
ארן ולק יש לומר לו כי סשעט לסי שפשע גדול
מ ה ה ם א  .ומסילה יש לבקש מכל אדם המקפיד ומדקדק
פל חבירו או מל מבדו פימהול לו ע ל ט ט  .אבל
אין לומר שיסלה לו ש ל ט נ ו  .ולקיש לומר לאב שאינו
מקפיד ומדקדק כל כך סלה לפ כלומר שאף הקפדה
מ מ ס ת לא משאר .ויש מפרשים סלה לט אבינו
אמ״ס שחשאט ממול לנו מלמו אע״ס שפשענו .כי אל
שוב וסלה אהה עיש כי אחה ה׳ סוב וסלח .באיי
נזנון שנאמר חנון ורחום ה ׳  .המרבה לסלוח שנאמר
,

ואל אלהיט כי ירבה לסלוח:
נא בעניינו עיש ראה עניי .וריבה ריננו
ראה
ע״ש ט ה ׳ יריב ריבם וכתיב רבה ה׳ ריבי
נפשי .וכהיב ואה יריבך אנכי אריב .וגאלנו מהרה
למען שמך פ״ש גואלנו ה׳ צכאוה שמו .כי גואל הזק
אמה מ״ש כי הנה ה׳ נחזק יכא:
ה ונרפא הושיענו ומשעה כי ההלהט
אתה פסוק הוא בירמיה נלשון יחיד ואע״ג
לאמרי' כתוספתא כל הכתונ לרכי׳ אין מ מ ץ אותו
לימיל לימיד אין מ נ ס אומו לרכי׳ פי׳ הרהיה דוקא
גסרגום הממרגם הפסיקי׳ או הקורא פשוק כ נ ת נ ו
*זמן שמטין לקרוש אינו רשאי לשכות מרכים ליחיד או
מיחיד לרנים אכל פסוק של שסלה שאץ כיונס הצטר
לקרוסם אלא להתחנן דרך חסלה ונקשה הרי ק
כפאר הפלוה ורשאין לפנוח׳ כפי צורך השעה ולפי
פ נ ץ ההנהםובקפהם .וה״ר יונה הי׳ דוקא כשקורא
כל המזמור או כל הענין כהדר אז אין לשנוה אבל
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כפמהשלל ואומר פסוקים מפוזרים ה נ ה ו מ ה י מ ל
לפנומ מרבים ליחיד וסיחיד לדגים ולזה ה ס כ י ם
הראיס .והעלה רפואה שלימה לכל תחלואינו ע י ש
הרופא לכל חחלואיכי .ולכל מכאובינו ע״פ כי הוא יכאיכ
ויחכפ .כי אל רופא ר ח ק ונאמן אחה ע״פ כי אני פ י
רופאך .כנגד חלתיש רעים הוא רופא רחמן ו כ נ ג ד
נאמנים הוא רופא נאמן וכן הוא אומר והלחים ר ע י ם
ונאמנים .בא״י רופא חילי עמו ישראל עיש מחצתי
ואני א ר פ א :
עלינו ה׳ אלדינו אה השנה הזאה על ש ם
ברך
וצויהי אש ברכה י לכם וע״ש וברכה לכם א ת
השניס .ואה כלמיניהכואהה לפונה כל מיניפירות
נקראין ה מ א ה על שם ותבואתה מרכה למלכים .ותן
סל ומעד לכרכה על פני האדמה ע׳יש,אם יהי׳ השנים
האצה כל ומפר .וכהי כ ואחנה מסרי מל ה א ד מ ה ,
ורוה שני תבל עיש הצמיה דוה וכהיכ כי אם הדוה א ת
הארז .ושבע אה העולם כולומפובך שלשם ויאכלו
וישבעו וישמנו ויהעדנו בשובך הגדול ופלא ידינו
מברכוהיך ומעושר סתטש ידיך ע״ש פלגאלהים מלא
מים וע״ש רבה העשרנה וע״ש איש במחנה ידו ככרכת
ה׳ אלהיך .שמרה והצילה שנה זו ע״ש עפרה שנה פ ו ב ת ך
ועיש המיר מיני ה׳ אלהיך בה מראשיה השנה ו ע ד
אחריש שנה .מכל דבר רע ע״ש אצ הפ צבי לדבר ר ע ,
ומכל מיני משהיה עיש ולא יחןהמשחיה לכא .ומכל מיני
פורמניוח צ׳ חכמים והוא ע״פ כפרוע סרעוה כישראל.
ועפה לה הקוה ע׳׳ש מקזה ישראל ה׳ .ואהריח שלום.
עיש כי אחרי׳ לאיש שלום.חוס ורחם ע״כ הביאתם p״p
ועש׳ אה החכואה לשלש השנים .והמון העם קוי־יי
מוס ורהם עלינו ועל כצ תכואהה ואינו נכון כי כרכה *
נהקנה לכקש רחמים מל הכוא׳ השנה וסירוהיס ו מ ה
לט להכניס עצמנו בה כי הנה שאר ברכוה ההפלה ה ס
בקשה סלינו .ופירושיה ע״ש כי מן נשא פריו .וברכם
בגשמי רצון ברכה ונדבה ע״ש והורדהי הנשם בעתו
נשמי ברכה יהיו.יע״ש גשם נדנוה הניף אצהים .ושוכגג
עיש ואכלתם לחמכם לשובע  .ושלום על שם ונהסי
שלום ב א ר ן  .כשני׳ הפובוה על שם נשמי כרכה יהיו
כשנים ה פ ו ט ס  .באיי מברך השנים עיש וצויהי אש
גרכהי לכם .וכסשרד נוהגין לומר כרכה זו בימות
הגשמים בנוסח הזה שאמרנו .וכימוח המסה מההילץ
בה כרכנו ה׳ אצהינו בכל מעשה ידינו וברך שנסינו
בסצלי רצון כרכה ונדבה ו ט י  .ושמעהי שיש מקומות
שמהחיצץ ברכה זו לעולם ברך עלינו אלא שמשנין
,

בה בי{ סל לגשם בלבד:
בשופר גדול עיש והיה ביום ההוא י פ ק ע
תקן
בשופר גדול .להרוהיט עיש לקרוא לשבויים
דרור  .והרגום דרור מירוסא וזה מדבר על ע ת
ביאש הגואל שיגלה במהרה בימינו להוציאנו ממאסר
האומוה  .ובא נש לקנן גליוהינו וקבצט יהד מ ס ר ה
מארנע כנפוה כצ הארץ לארצט עיש ונשא נס ל ט י ס
ואסף נדהי ישראל ונהוצוה יהודה יקנן מארנע כנסות
כל הארץ .כאיי מקנן נדמי עמו ישראל ע״ש נקכצי
״
אה כיה ישראל וע״ש אשף נרמי ישראל:
השיבה

פדר שחרית ש< חול ופירושה
\ T\yWftשופסימכנראשונה ויועצינו מהמלה על
שם ואשיבה שופפיך כבראשונה ויועציך
נבסמלס  .והסר ממנו יגון ואנהה על שם ונש יגון
ואנהה וכהינ ומרכס עמו יסיר מעל כל הארץ והוא
מוזר על מה שלמעלה ממנו ע׳׳ש וכמפול רשע יאמו
פס ומתוך שמשינ לנו שופפים הטנים נהפכה אוהו
האנחה לששון ולשמחה וגס ישכן לפרש מתוך שנעשה
דץ ומשפט בינינו סר ממנו ינון ואנחה .ומלוך עלינו
אתה ה׳ לכרך שנאמר והיה ה׳ למלך על כל הארז
ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד .כרחמיס בצדק
ובסשפפ לפי שכ׳ וכממה שפוכה אמלוך עליכם אנו
סבקשץ מלפניו שלא ימליך עצינו בחמה אצא כרחמי׳.
נצדק ובמשפט ע״ש וארשתיך לי כצדק ובמפפט ובחסד
ו ט י  .בא״י מלך אוהב צדקה על שם אהבת צדק .
ומששמ ע׳׳ש ועוז מלך משפט אהב .כתב ה״ר יחיאל
ק הרא״ש המה אני על חהימש זו הברכה למה
נשהניה מכל ההימה כרכ׳ שמונה עשרה לענץ} מלטה
הא קיימא לן כרכה הסמוכה לחכירהה אין כה מלטה
ועול לכאורה איני יודע מה הפרש גדול בין מלך אוהב
צלקה ומשפה ובין המלך המפפט לענין פצריך לחזור
לראש אם שכה אך שאינו רשאי לשנוח מה שהומל
נפי כ ל  .אמנם שמעהי שבפרובנציא אין אומרים מלך
ויפל בעיני .שוב מצאחי כסלור הנק׳ מחזור ויטרי ה״ג
בס״ק לכרטח כל השנה כולה אומר האל הקלוש האל
המשפט מוןןמעשי״ס שאומר המלך הקליפ המלך המכפס
לפי שעכשיו יופכ מל המפפפ ללון כל השלם וי״א
כל השנה כולה מלך אוהכ צלקה ומשפט לגט מפספ
שייך לומר מלטה טפי משאר ברכוש כמו שנא׳ מלך
גספפפ יעמיד ארץ ואיש הרימוה יהרסנה ונשאתי
ונמסי בדבר לפני אדוני אבי הרא״ש וקבל דברי עד
כ א ן  .וכבר פירשנו למעלה מעם נכון לחהימה כרכה
זאה למה הקנו להזכיר כה מלך :
]7ל הצדקים ע״ש עיני ה׳ אל צדיקים ואזניו אל
שועהם .ועל הססידיס עיש על זאה יהפלל כל
חסיד אליך לעה מצוא .ועל נרי הצדק ע׳׳ש ואהכהס
אס הגר כי גרים הייסם בארץ מצרים  .ועלינו יהמו
רחמיך ה׳ אלהינו על שם המון מעיך ורממיך אצי
ההאסקו והזכיר כאן ד׳ בשה מישראל צדיקים .
מסיליס .גרי הצלק .ועלינו יהמו רהמיך .כדאמרינן
במכלסץ ו ק אהה אומר בל׳ כשה שהן מלא שטס
ואומרומ לפני הקב״ה יהוליס אנחנו .זה יאמר לה׳
אמ וזה יקרא בשם יעקב וזה יכשב ילו לה׳ ובשם
ישראל יכנה .זה יאמר לה׳ אר שנחערב בי חטא .
פירוש אלו הצליקיס שהם גלולים מכולם שלא מטאו
מעוצם ולא נצשרט להיומ בעלי משיכה ולקרוהם
מסידים ,ובאיוב נמי איש הס וישר וירא אלהים לסי
שהיה שבד אס השם שראה  .וזה יקרא בשם יעקב
אלו נרי הצדק .וזה יכשב ידו לה׳ אלו בעלי תשובה.
ש' אלו מסירים שיש בהם קצת יראה על העבירוה
שעשו ו ק אמר דוד שמרה נפשי ט מסיד אני כלומר
כי בעל השובה אני שלא היה רשאי לקרות עצמו
<ז0יד .ובשם ישראל יכנה אלו יראי שמים וזהו ועליט
4
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יהמו נא רחמיך אע״ס שאץ אנו מפונק כל כך אלא
אמ »ראי שמיה ואין אנו ממזיקים עצמינו כעובדים
מאהבה,, .והפסיק הזכיר גרים קודם בעלי חשוכה
מפני פהזהירה ח ד ה פעמים לאהבה אוח׳ וגם השם
אוהב אותם .וכחפלה נזכרו כסדר מעלתם .וחן פכר
סוב לכל הבופחיס בשמך באמת וריצה לומר שהם
יודעים אמיתת פ מ ך  .ע״פ ויבפחו בך יודעי שמך ט
לא עזנת דורשיך ה ׳  .ואמר ותן פכר פוב ע״פ מה
רב פינך אשר צפנת ליריאיךפעלת לרוסיה בך נגד
בני אדם .ושים חלקנו עמהם עם מומחים בשמך
ע״ש שאומר בתלמוד יהי חלקי עם הצדיקים בנן עדן.
ולעולם לא נכופ פי׳ ממעפינו כי בך בפחנו חבר
בפחון עם בהה ע״ש בך בפחשי אל אבושה אל יעלצו
אויכי ל י  .ועל חסדך נשעננו ע״פ כינפענו על ה ׳
אלהי אכותיהס .ואמר חסדך ע״ש וחסד ה׳ משלם :
ברוך אתה ה׳ מפען ע״ש ולא יוסיף עוד שאריה
ישראל להשקעלמכהו ונשען על קדוש ישראל באמת.
ומכמח לצדיקים ע״ש אשרי הנכר אשר שם ה׳ מכפמו
ולא פנה אל רהכיש ושטי כזכ :
בתוך ירושלם עירך כאפר דכרח שנאמר
ופכנתי בתוך ירושלם ונקראת ירושלם
עיר האמת .וכנה אותה כנין שלם על שם עולם חסד
יבנה .במהרה בימינו לשון חכמים הוא  .בא״י בונה
ירושלם פנאמר טנה ירופלס ה׳ <דחי ישראל יכנס :
צמח דוד מהרה חצמיח ע״ש אצמיח קרן לדוד •
את
וקרנו סריס ע״ש קרנו חרום ככבוד .בישועחך
ע״ש ובישועתך תרום קרננו .ואמר בישועתך כי בנין
ירושלם היא ישיסס המקים שנא׳ וראו כל אפסי א ק
אס ישיעס אלהינו .כי לישועחך קוינו כל היום ע״ש
לישועתך קויתי ה׳ .ואמר כל היום ע״ש אותך קייתי
כל היום .וחותם נא״י מצמיח קרן ישועה שנא׳ ניום
ההוא אצמיח קרן לנית ישראל:
קולנו ה׳ אלהינו עיש וישמע ה׳ את קולנו.
שמן
ורחם עלינו ע״ש רחום וחנון ה׳ .וקנל על
שם וישמע ה׳ את קולנו ומתרגש׳ וקנל ה׳ צלוחנא.
כרממים על שם כי לא על צדקותינו אנחנו מפיצים
חחנונינו לפניך ט מל רחמיך הרכים .ונרצה אס
תפלתינו ע״שואר תפלתי לך ה׳ עת רצון אלהיםכרכ
חסדך ענני נאמת ישעך  .כי אל שיפע תפלוסינו
והחנונינו כך קורץ השן העס ויש קורץ כי אל שומע
מסלוח וחחנוניס אס ה והוא הנכון .ט אץ להחזיק
עצמנו נל כך כצדיקים ולומר כי שומע תסלוסינו ככל
מתי .ומלפניך מלכנו ריקם אל סשינט על דרך אל
ישונ דך נכלם ור״ל אס לא זכע\ הרנה אל מחזירנו
ריקס מכל וכל ועשה לנו קצת מן נקששינו .כי אתה
שומע משלש כל פה ע״ש שוסע מפלה עדיך כל בשר
יטאו .ף׳׳א ט פה בגימפריא מילה .כלומר ישראל שהם
משלים ומותם נא״י שמע הפלה:
ה׳ אלהינו בעמך ישראל מיש ורצימי אתכם
רצח
נאום ה ׳  .וכסב רבעו סעדיה ורבינו שרירא
שכהשלה המנמה אץ אומר שלית צכור רצה מפני באץ
הכהניס נושאין אה כפיהם בשעה המנהה משוס שכמת
שככר

תשכון
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עכבר סעדו כל ה ע ם ומפ  fכתו הכהנים יץ ושטר
אסיר כנשיאות כפים אלא מתחיל ואישי ישראל .אכל
בענחת של העניות כתכו שאומרים א ו ת ו  .וכיום
הכפורים כמנחה לכד אע״פ שאץ נופאין כפיהם נהנו
לומר רצה .זכחב ה״ר יעקב  pהרא״פ אע״פ שאין
נשיאוש כפים במנחה מה ענין זה שלא לומר רצה
ואם משום דאמרינ; כשומה כפרק ואלו נאמרץ כל
כהן שאיט עולה כ ע ט ד ה פי׳ כרצה שוכ אינו שלה
מאי נסקא מיניה וכי בפביל פהיו שלין כרצה לא
יאמרו אותו כשאין נשיאות כפיש  .ולתפלחש סעה על
שם וישע ה׳ אל הכל ואל מ נ ח ת ו  .והשכ העבודה
לדביר ביהך על שם ודביר בתוך הבית  .ואישי ישראל
ומסלהם מהרה באהבה הקבל ברצון אע״פ שאין עתה
עבודה מתפללין על התפלה פהיא במקום הקרבנוס
שתתקבל ברצון .ויש מפרפים והפי העבודה לדביר
ביהך ואישי ישראל ואח״כ ותפלתם מהרה באהבה תקבל
ברצון החלה דבר הוא ולפי פירוש זה אין לההחיל
ואתי ישראל .מפני שאינו החלה דבר  .וההי לרצץ
פמיד ע ט ד ה ישראל עמך על שם עולופיהם וזבחיהם
יעלו לרצון על מזבהי והתפלה נקראה עבודה כמו
שאמרנו בהקדמה הספר ה ז ה  .והחזינה עינינו בשובך
לציון ברהמיס על שש והחז כציון עיניט וכמיכ כי עין
בעץ יראו בשוב ה׳ ציון ,ואמר ברהמים על שם ושב
ה אלהיך אח שכוחך ורחמך וכתיב רהם ארחמנו
נאום ה׳  .בא״י המחזיר שכינהו לציון עיש ושכנחי
בהוכם וכהיב לשכן שמי שם ולשון המחזיר הוא מדברי
,

רז״ל שנשהמשו ט הרבה :
אנמנו לך מלשון אך צדיקים יודו לשמך .
והירחי סי׳ מודים משתחויש כדמתרנמי׳
ואשמחוהאל המלךומודינא למלכאואמריק בבראשית
רבה כי לא שאול שודך ומי סוא.מודה מי שהוא מי
ומשהמוה לחי השלמים שכן כחיכ חי חי הוא יודך .
ולכן אמר בסוף וכל ההייס יודוך סלה לשי שאט מיים
ואתה חי מודים אנחנו לך .והמצא כי מודים עולה
במנץ מאה לרמוז שאנחנו מודים לו במאה ברכות
בכל יום  .צור חייט ע״ש צור ה י י  .ומנן ישענו ע״ש
ותשן לי מנן ישעך  .אהה הוא לדור ודור ע״ש לדור
ודור הללויה  .נודה לך ע״ש אך צדיקים יודו לשמך.
ונספר ההלהך ע״פ ההלת ה׳ ידבר פי וע״ש וגדולהך
א ס פ ר נ ה  .ועל היינו המסורים בידך סל דרך בידך
ע ה ו מ י  .ועל נשמוהיט הפקודוה לך שנא׳ בידך אפקיד
רוחי שנפשוה האדם ה ס בידו סקדון בכל לילה עד
סייקץ .ועל נסיך שככל יום עמנו ע״ש נהה ליריאיך נס
להסטםס .ועל נפלאותיך ופוטסיך שככל עה ע״ש רכוה
עשיתאתהה׳אלהי נפלאותיך ומח8נומ 7אלינר .ערכ
ובוקר וצהרים ע״כ ערכ ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה.
ה ס ו נ כי לא כלו רחמיך והמרחם טלא תמו חסדיך ע״ש
מסלי ה׳ כי לא חמט כי לא כלו רחמיו .ואמר לשון
הםוב על ההודאה על החשד ע״ש הודו לה׳ כי עוכ
כי לשלם ח ש ד ו  .ואע״ס שלשון הפסוק הוא תמנו
בכאן אינו טפל לשון תמנו אלא תמו המ״ש בדגש כי
גספיק יתפרש כך משדי השם ממנו כי לא תמנו אנחנו.

מודים

אכל בכאן אינו נופל פירוש זה לכך צריך לישר מ מ ד ״
כי מעולם קרנו לך על שם זכור רהמיך ה והסדיך
כי מעולם ה מ ה  .ועל כלם יהכרך ויחרומם ה מ י ר
שמך מלכנו לעולם ועד לשונות של סרקי היכלות ה ם
וכל החיים יורוך סלה ע״ש ושמך לעולם נודה ס ל ס
וע״ש חי חי יודך כמוני היום  .ויהללו אס שמך ה נ ד ו צ
ע״ש וקדשתי אח שמי הנדול .ואמר לשון הלול אצל
גדולה ע״פ גדול ה׳ ומהולל מ א ד  .כאמת ע״ש ו ה י
אלהים א מ ת  .כי פוב ע״ש הודו לה׳ כי פ ו כ  .כרוך
אתה ה׳ הפוכ שמך שנא׳ פוכ ה׳ לקוויו .ולך נ א ה
להודות לשון חכמים הוא על שם מי לא ייראך מ ל ך
הגרם כי לך יאשה :שים שלום ע״ש וישם לך שלום .
פונה עי׳ש וה׳ ישן הפוכ אלינו .וברכה ע״ש ו כ ר ך
אח ע מ ך  .חן ע״ש חן וככוד יתן ה׳  .וחסד על פ ם
ויכן אלינו חשד .ורחמים עלינו ועל כל ישראל ע מ ך
ע״ש כרחם אב על בנים רחש ה׳ על יראיו .וכרכנו
כלנו כאחד כאור פניך כלומר אחה אל אחד ואנחנו
בני אכרהם הנקרא אחד שנאמר אחד היה א כ ר ה ם
וכחיכ כי אחד קראחיו .ואנחנו נקראים נוי א ח י שני
ומי כעמך ישראל נוי אחד בארן אם כן כרסנו כלנו
כ א ח ד  .ואמר כאור פניך על שם כרכח כהנים שכהוע
בם יאר ה׳ פניי אליך וע״ש ה׳ כאור פניך יהלכון .
כי בחור סניך נתת לנו ה׳ אלהינו חורה ע׳׳פ כי נ ד
סצוה ותורה אור ואור הוא נדול מנר  .וחיים ה י א
התורה פנאמר כי היא חייך ואורך ימיך  .א ה ב ה
ע״ש ואהכת עולם אהבתיך  .וחשד צדקה ע״פ משוך
חשדך ליודעיך וצדקתך לישרי ל כ  .ורחמים כ ר פ ה
ושלום פירשנום למעלה  .ונווב כעיניך כלומר ו י ה י ה
סוב בעיניך לכרך את עמך ישראל .כרוכ עוז ופלוס
ע׳׳פ ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום
כארץ ישראל המברך את עמו ישראל בפלוס אמן שנא׳
ונתתי שלום ב א ר ן  .והפעם שתקנו לברך את ישראצ
בסוף כל הפלה לפי שהתפלות כנגד תמירים תקנוס
וכמו שבכל פעם בהשליס העבודה היו הכהנים מברכיס
את ישראל כמו שנא׳ יישא אהרן את ידיו אל ה ע ס
ויכרכם  .וכהיכ כה תכרכו את כני ישראל וגו׳ .ואוי
יהיו לרצון אמרי ס י  .ואחר כך אומר עושה בלוס
במרומיו .ועושה ג׳ ססיעיח לאחוריו בכריעה א ת ת
כי ככל השלש תשיעית שכינה שורה וניחן שלום לשמאל!
שחלה כננד ימינו של הקב״ה העומד לננדו שנאמר
שויהי ה׳ לנגדי המיד וכמקום שכלו ג׳ ססישתיו צריך
לעמוד ולא יחזור מיד למקומו דגרשינן כיומא ב פ ר ק
הוציאו לו אח הכף משמיה דרכ מרדכי אמרו כיון
שפשע ג׳ פשישח לאחוריו החם איכעי ליה למיקם
משל לחלמיד הנפער מרבו אם חוזר מיד דוהה לכלכ
ששכ על קיאו שסופו הוכיח על החלחו כלא פ ש ע
לאחוריו כדי ליפסר מ ר ט כיון שחוזר עליו מיד .וכתכ
הרי״ף איבעי ליה למיקש השש עד דפהח ש״צ וכדפחנז
שליח צבור הדר לדוכחיה  .וחיכא מחן דאמר ע ל
דמעי שליח צבור לקדופה וכן נ ה ג ו  .וכחב הראכ״ד
שכשהוא מתפלל יחידי ממתין כדי כיעור זה ואכמכתא
לפלש פשיעות מלו מפםוק ורגליהם רגל ישרה ״
,

רגליהם
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רגליהם כניס ורגל אהד הרי שלשה ומה שאומר אחר קרא אהרינא כחיב הסולח לכל עוניכי הרופא לכל
ק וכף רגליהם ככף רגל עגל שהם ג״כ שלשה הם חחלואיכי הגואל משמח חייכי למימרא לגאולה ורסואה
בחר סליחה ה י א  .והא כחוכ ושכ ורפא לו ההיא
במזרחו למקומו שיש לו לחזור בג׳ פסיעות כבחחלה.
רש יחידים שנוהגין לומר אחר תפלחם קודם שיפסעו לפואה לא לתחלואים היא אלא לסליחה ה י א  .ומה
ראו לומר גאולה בפביעית פירו׳ ולא אמלו רפואה
שלש פסיעות בקשה זו :
.
נצור לשוני מ ר ע  .ע״ש נצור לשונך מרע אחר סליחה כמו שנא׳ הסולח והרופא  .אמר ר׳ חייא
ופשתיך מדבר מרמה ואע׳׳פ שהשוב והרע בר אכא מחוך שאנו עחילין ליגאל כשכיעיח לפיכך
ססורין ביד האדם מ א מבקש מאת הפס לסייעו לעפות קבעוה כשביעית איני והא אמר מר בפשית קולות
סוב .ולמקללי נפשי תדום הוא מוסיף על נצור לשוני בפביעיח מלחמות במוצאי שביעית בן לול בא .מלחמה
מרע כלומר לא מיכעיאשאני שואל שתזכני שלאאהרף נמי החחלה לגאול׳ היא והתחלה לגאול׳ מיהא בשביעית
לזולתי חחלה אלא אף אני שואל שתזכני לסטל קללתו ה ו י א  .ואמרינן בירושלמי בפרק היה קורא בתורה
וזהו שומעין חרסחן ואינן משיבין .ונפשי כעפר לכל ר׳ יונה בשם ר׳ אחא שיר המעלות בשוב ה׳ אח
ההיה הוא מוסיף על וששחוחי מדבר מ ר מ ה  .כלומר שיבת ציון שירה שביעית להוליע שאין ישראל נגאלין
אלא בפביעית ע ״ כ  .ומה ראו לומר רפואה בשמינית
לא מבעיא שאני שואל מניעה ה ד ט ר של מרמה אלא
אף אני שואל צהיוש כעסר לפני הכל והשעם לרמוז אמר רב אחא ואיתימא ר׳ לוי מתוך שנתנה מילה
כמו שהעפר הכל רומסים אוהו כרגליהם ועולה על בשמינית שצריכה רפיאה לפיכך קבעוה בשמינית .ומה
ראשיהם וגם לסוף הכל צריכים לו כך המשפיל עצמו ראו לומר ברכת השנים בתשיעית אמר ר׳ אלכסנררי
בעולם הזה יהיה לראש לעולם הכא  .ואמר אחר כן כננר משקיעי פערים שנא׳ שטר זרוע רשע ורע
פהה לבי בהורחך כדאמרינן במס׳ עבודה זרה נצור הררופ רפעו כל תמצא  .ולול כי אמרה כס׳ תשיעית
לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה שמא האמר הואיל אסרה  .ואמרינן כירופלמי אמר ל׳ אלכסנלרי מפני
מצרשי צשוני מרע ושפהוהי מדבר מרמה אלך ואנרה מה תקנו מכרך השנים כלכה תשיעית כנגל קול היי
בשינה הלמוד לומר סור מרע ועשה שוב .ואץ סוב שוכר ארזים שהוא עתיל לשכר כל משקיעי שערים .
אלא הורה שנאמר כי לקה סוכ נההי לכם הורהי אל סירוש והוא השם התשיעי כמזמור על כ א ן  .ומה
העזוט  .והלומד ואיט מקיים אינו כלום לכך אמר ראו לומר קכון גליות אחר כרכה השנים שנא׳ ואתם
ובמצוהיך הרדוף נפשי וכיון שארדוף מצוהיך הצילני הרי יפראל ענפיכם תתנו וסריכם השאו לסמי ישראל
סן החיפכיס עצי רעה ורודסים אוהי כמו שנא׳ כל כי ק ל ט לכא וכיון שנתקבצו גליות נפפה לין ברשעים
מצוחיך אמונה פקר רדפוני עזרני פמעפ כלוני כארן שנאמר ואפיכה ילי עליך ואצרוף ככור סיגיך ואסירה
ואני לא עזכהי מצוהיך כי רדיפה המצוה מועלה כל כדיליך .וכתיב כחריה ואשיכה שופפ־ך כבראשונה
• לנפל רדיפה הפונאיס ולכך אומר סיד וכל ההושביס ויועציך כבחחלה  .וטון שנעשה לין ברשעים כלו
מלי רפה מהרה הפר עצתם וקלקל ממשכוהם .ואומר המינץ וכולל זלים עם המינין שגא׳ ובכר פושעים
פסוק יהיו לרצון אמרי פי והגיון לכי לפניך ה׳ צורי וחסאים יחליו וגו׳ וכיון שכלו המינק מתרוממות
וגואלי וככר כהכט הפעם כתהלת שמנה עשרה ובקשה קרנות הצליקיס שנאמר וכל קרני רשעים אגלע
זו היא שנוייה ככרכוס כסויי פרק היה קורא  .יש תרוממנה קרטה צליק .וטלל גלים עם הצריקים שנ״
אנשים שמט ההיכיהשישככל כרכה וכרכה משמונה מפני שיכה תקום וכמיך ליה וכי יגור אסך נר והיכן
עשרה והכיאו פסוקים על כל ברכה תענינה שעולץ מתרוממות קרנות הצזיקיס כירופלם שנא׳ שאלו שלום
סיטהיהם כמנין היכוה הכרכה וכן עשיהי אני כראשונה ירושלס ישליו אוהביך  .וכיון שכאו לירושלם כא לוד
מנין כזה  .ואשר כך נראה לי שאין לו יסוד ולא שורש שנא׳ אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה׳ אלהיהס ואת
כי לא המצא מקום געולם שאומד שמנה עשרה בענין לול מלכם.וכיון שבאלול באה חסלהשנא׳ והביאותים
אחד היבה גהיגה אלא יש מופיפין היגוה ויש גורעין אל הר קדשי וסמחתים ככיש חפלחי וכיון כבאה חפלה
כאת ע ט ל ה פנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על
ואם ק המנין הזה איט מועיל אלא למי שעשאהו לא
לזולחו .ולמה נסריח על הסופרים ל כ ח ט  .נרשינן מזכחי וכיח שבאת עבולה באת הולאה שנאמר זוכת
בסרק היה קורא אח המגלה .חט רכק מנץ שאימרי׳ מולה יכבלנני פירוש זכיהה להיינו ע ט ל ה ואמר כך
א ט ח שנאמר ה ט לה׳ בני אלים .מנין שאומרים הולאה.וסה ראו לו׳ ברכתכהניס אחר הולאה שנ׳ ישא
גטרוח שנא׳ הכו לה׳ כבוד ו ע ו ז  .ומנין שאומרים אהרן אס ידיו אל העם ויכרכם וירד מעשוש ההפאת
קדושה השם שנא׳ הכו לה׳ ככוד פמו הפהחוו לה׳ והעולה ולימרה מקמי מ ט ל ה מי כתיב לעשות מעשות
בהדרה קדש .ומה ראו לימר כינה אחר קדושה שנא׳ כחיכ ולימרה כ ת ר ע ט ל ה הא כשיכ זובח תולה יככלנני
מאי הזיח דסמכח אהאי סמוך אהאי מםתכרא עכולת
והקדישו אה קדוש יעקכ ואה אלהי ישראל יעריצו.
וכהיכ וידעו הועי רוה כינה וגו׳ ומה ראו לומר השוכה והולאה הלא מילתא היא .ומה ראו לומר שים שלום
אחר כרכת כהניס שנא׳ ושמו אס שמי על כני ישראל
אהר כינה שנאמר ולככו יכין ושכ ורפא לו  .אי הכי
לימא רפואה אחר השובה לא ס״ד שנא׳ וישוב אל ה׳ ואני אברכם וכרכה דקולשא כריך הוא היא שלום
וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח אלמא בהר השובה שנאמר ה׳ יברך אח עמו בשלום .מכאן ואילך אסור
סליהה היא ומאי הזיס דסמכה אהאי סמוך אהאי לספר כשכחו של הקכ״ה פי׳ כקכיעוש כרכה והיינו

אלהי.
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•לאפר ר׳ אלעזר מאי ד כ ח ב מי ימלל נכורות ה׳
ישמיע כל ההלהו למי נאה למלל גבורוח ה׳ למי שיטל
להשמיע כל ההלתו וכהיכ לך דומיה ההלה  .סמ י
לטלה משסוקא אכל אם כא לומד אחר הפלהו אפי׳
כסדר וילוי יום הכפולים אומר וכלא קכיעוה ברכה
•מכאן ראיה בהחותש בתפלוש יוש הכפירים כשוף
.הקילה שריפה ברוך אתה ה׳ המלך השילחן בהוא
מוכה ואץ ראוי לחתוש .והריב״א נרו הביא ראיה
לסדר ברכות אמצעית מפר׳ פובה קחו עמכסדבריש
 :מ ג ד הונן הדעת פנ׳ קחו מוסרי ואל כסף ודעת .ושובר
אל ה׳ מגד השיבני .אמרו אליו כל תשא כיון כנגד
סלה לנו .אשור לא יושיענו וגוי אשר בך ירוחש יתום
מ ג ד ראה נענינו .ארפא משיבתש כנגד רפאנו .
אהיה כפל ליבראל כנגד נרכת השניש .ילכו יונקותיו
בנגד תקפ כשופר וקכון גליות פגא׳ ויעל כיונק לפניו.
ויהי כזית הודו מ נ ד הפיכה פופטינו שנאמר ונתת
מהודך ע ל י ו  .וריח לו כלבנץ ולא כמינים המבאיפיש
ר י ח ם  .יפוכו יושט כצלו כננד על הצדיקים שנא׳ יופכ
בסתר עליון כצל פדי .יהיו דנן מ ג ד טנהירופלים
שנאמר בטנך ערמה חפים השם גבולך פלוס חלכ
חפים ישביעך .ויפרחו כגפן כנגד אח צמח דוד שנא׳
 .גו אוסרי לגפן עירה ואומר גפן ממצרים הסיע ודמה
ירושצם ודוד ללמם ויין הוא שאומר ומלכי צדק מלך
שלם הוציא להם ויין .אני עניהי ואשורנו כנגד עננו.
ממני פריך נמצא כנגד שומע הפלה .וכהכ עוד כי י״ג
ב ר ט ס אמצעיות ה ם פשה כנגד ששה ושומע הפלה
מ נ ד כולם .ששה ראשונומ כאדם עצמו פהח בחונן
הדעה שהוא עיקר האדם שנא׳ יראה ה׳ ראשיה ד ע ה .
ואמרו רכוהינו דעה קניה מה השרה דעה השרה מה
קניס ואייר המה אני היאך כפלו הונן הדמה כשכה
שאס אין כאדם דעה היאך הוא מספלל וכל מי שאין
נ ו דעה אסור לרחם עליו פנאמר כי לא עס כינוה
הוא כל כן לא ירהמנו ש ש ה ו  .ואמר הונן הדעה לומר
בי מהה אלהים היא כדרך הן והחנונים להה לטוכ
לפניו וכיון שהבין וידע יחזור בהשונה ואמ״כ ישאל
הליחה ומחילה על אשר חטא ומרד ואחר כך ישאל
להצילו מצרוהיו ומשונאיו כי ברצות ה׳ דרכי איש נם
אויביו ישליש אהו .ועונוהיו של אדש נורמין להשניאו
בעיני הבריוה .ולפי שהש העוטה קשים משחלואי
נופו הקדים לפאול עליהם החלה ואה״כ לרפאוה גופו
ואברץ אפר הם חולים בעונותיו .וכן כחיב רפאה
נפשי כי חפאת• לך וכתיב ויאמר אם שמוע חשמע ונו׳
כל המחלה אבר שמחי כמצרים לא אפיס עליך כי אני
ה ׳ ר ו פ א ך  .ואחר גאולת נפפו ורפואת נופו שואל על
ההרגסה להיוה גופו ונפשו ככרכת הפנים .ואחר
ששאל ששה בצרכי היחיד חוזי לכאול כצרכי הרכים
ת ק ע בשוכר להרים דנל להירוחינו שהוא ראש הכל
לכלל ישראל מ נ ד הונן ה ד ע ה  .ואמרו ז״ל כל אדם
ביש ט לעה כאלו נכנה כיח המקדש כימיו שהמקדש
ניהן בין פני שמות בנאמר פעלת ה׳ מקדש ה׳ ולעה
בין שני שמוה שנאמר כי אל דעוה ה׳ ו א ח  /אומר
הפיכה שופטינו כנגד השיבנו .ושימן כי לאתר קכון
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גליות י ה י מנוי פופפיס שנאסר ונר,גצו מ י ישראל ובלי
יהודה יחדו ושמו להם ראש א ח ד  .ואחר כך ברכת
המינים מ נ ד סליחת עונות כי הם המחטיאים ונדונים
כביפטים כשרים .וכק צדיקים יראו ויכמחו מ ג ד גואל
ישראל כי הצדיקים רואים כעוני שכיניהם ומקנחץ ל ה ם
לגאיל אוחם מצרחם .וכונה ירושלים מ נ ד רפאינו ו ק
כתיב בונה ירושלים ה׳ הרופא לשבורי לכ .וצמח ד ו ר
אחר בנץ ירושלים כנגד כרכת השנים שהיא צמח שדה.
וכשיש מלך טוב באר; מתברכת כמו שנאמר רכ אוכל
ניר רשים ואו׳ עישה משפט לעשוקים נותן לחם לרעבי .
ואח״כ שומע הפלה על כל הכרכית .ודע כי כל כ ר כ ה
הקיימת לחברתה מעולה ממנה והצירך תליה גדול
מאשר לאחריה לכן תחלה הינן הדעת שאם אין ד ע ת
אין תשובה כי לא ידע בין סוב לרע  .וכן אם לא
ישיב מה תועיל לו סליחת עונות הרי הוא חוטא ועיש׳
עון בכל יום ואם אין סליחת עינות לא יסורו אויביו
וצרותיו כמו שנאי הוי אשור שבט אפי ומה תועיל
לו בריאותו אם ירדפוהו פינאיו .ומה תועלת כ ע פ ר ן
אם הוא חולה ומעונה .הא למדת שגדולה סליחה מ ן
הפרנס־ כשלש מעלות וקנין דעת כחמש לכן ראוי
לרדוף אחריהם כפי מעלתם וכל ההולך פרסה א ח ת
כדי לקרח סחורה הרי הוא חייכ לילך ששה פרסאות
ללמוד חורה  .וכל הסוכל עמל ועלבון נפש כדי שלא
ינזק בממונו חייב לסבול כפלים כדי שלא יחטא ו א ם
הוא כעל תשובה כפלים פעמים .וכן תתלת הגאולה
קבוץ גליות וכהתקכצם ימנו שופטים להשמיד הרשעים ,
ובכן צדיקים יראו וישמחו ותשכון שכינה בישראל ו ת ן
בן דוד בא  .ולמדת שקטן גליות קודם נצמח ד ,
בדברים רבים עכ״ד  .וכתב בעל הלכות גדולות א מ ד י
במערבא אפכחן בתפלת חנה מעין שמנה עשרה .ר מ ה
קרני בה׳ כננד מנן אברהם .ה׳ ממית ומחיה כנכד
מחיה המתים .אין קדוש כה׳ האל הקדיש  .כי אל
 .ד ש ת ה׳ כנגד חונן ה ד ע ח  .ונכשלים אזרו חיל הרוצה
כהשוכה .מוריד שאול ויעל חנון המרכה לסלוח .כי
שמחחי כישועחך נואל ישראל .מקים מעפר דל רוסא
מולי עמו ישראל כמו שנאמר מדוע אחה ככה דל p
המלך .ורעבים חדלו מברך השנים .רגלי חסידיו ישמור
מקבן נדמי עמו ישראל .ה׳ ידין אפסי ארן מלך
אוהב צדקה ומשפט .ורשעים בחישך ידמו מכניע
זדים .ונכשלים אזרו חיל משען ומבטח לצדיקים וכםא
כ ט ד ינחילם כונה ירושלם  .וירם קרן משיחו אה צ מ
דוד  .ואין צור כאלהינו שומע חפלה  .אל ח ר ט
הדברו גבוהה גבוהה  .ע כ ו ד ה  .יצא פהק מ פ י כ ם .
הודאה  .ויתן עוז למלט  .המברך אה עמו יפראל
בכלום  .ותמצאו כפמנה עשרה כרכוה הללו חשעס
מקומומ שמשנים אוהס או מוסישין בהם בזמנים ידועי
ואלו הן הראשון בכרכה אמה נ ט ר שאומר בימות
הגשמים משיב הרוח ומוריד הגפם ואו׳ אוהו מהפלת
מוסף של יום שמיני של הנ הסוטה עד הפלה מוסף
של יו״ט הראשון של הסת .ומשם ואילך כל ימות
החמה איתר מוריד הטל .ומפרש כירושלמי כדי שיצאו
כל המועדים בניצ מפני שהטל סימן יפה לעולם .
,
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וזה הפעם אינו מספיק דמה טעם כיום ראשון של
נפח אץ אומרים פל כליל ראשון ומש״ה איצטריך
פעמא אחרינא דאמרינן בירושלמי ולדבר כערכ ליש
כל עמא חמן פ י ונמצא אמד מזכיר ואחד שאינו
מזכיר ויהיו כשי אגודוח וזה ה פ ע ם אינו אלא ליום
ראשון של פסח דלית כל עמא שמן בהם פרודין
במלאכחן או כעכקי מצה ומרור  .אכל ליום סוכ
האחרון פל שוטח פאץ להם מלאכה וכל עמא תמן
כמו גשחריש אצטריך למימר כדי שיצאו כל המועדים
בשל והוא שמיני פל סוטח והדר מקפי כירוש׳ ולדכר
בתפלת יוצר הוא יסבור שהזכירו מערכ פי׳ ואחי למטעי
לשנה הבאה וכיון דחזו דלית מזכיר בשחר־ת בתפלת
יוצר ידע דלא הזכיר מכערכ  .עוד נראה לי להביא
פעם נטן לזה מז־אמר בירושלמי דראש השנה עלה
למתני׳ השני במושף מחקיע .דאמדי מפני מה רבי
יהושע בן לוי בשם ר׳ אלכשנדרי שמע לה מן הדא .
שמעה ה׳ צדק זו קריאת שמע הקשיבה דנתי זו רטן
פורה  .האזינה תפלתי זו תפלה בלא שפתי מרמה
זה מושף מה כתיב בתריה מלפניך משפטי יצא אלמא
מפלת הסו סכין עיקר .ולפיכך תקנו לאמרו במושף
נימות החמה  .פעה ואמר מפיב הרוה אינו חוזר
לראש לפי פאץ הרוחות נעצרין ואין צריכין בקפה .
׳ואס אמר מוריד הגפם כמקום מוריד הטל חוזר
לראש לסי שהנשס הוא סימן קללה כימות החמה ואם
לא הזכיר מל אץ מחזירין אותו שאין הסל נעצר ואין
צריך בקשה וכימות הנשמים טעה ולא אמר משיב
הרוח אין מהזירץ אותו .ואס לא אמר מידיד הגשם
ולא מורד הטל חוזר לראש  .ואם הזכיר מצ אינו
מוזר ספני שהוא שימן ברכה  .כחכ אכי העזרי שאם
סייס ברכת מחיה המתים ולא הזכיר ועדיין לא
הסחיל אתה קדוש אץ צריך לחזור אלא יאמר משיכ
הרוח ומוריד הנשם ומתחיל אחה קדוש כדאמרינן
בסרק שלשה שאכלו טעה ולא הזכיר של ר״ה אומר
ברוך שנחן ראשי הדפים לעמו ישראל וכן כשנת וכן
ביום סוב לא שנו אלא שלא פחח כהטוב והמטיב אבל
הסח בהטוכ ומטיכ חוזר לראש וכתב הראב״א ויש
לבעל הדין לחלוק דפאני החם דמזכיר בברכה אבל
הכא דלא תקינו כה כרכה חוזר לראפ  .ואם נסחפק
לו אם אמרהשיכ הרוח ומוריד הנשם אמרי׳ בידושצמי
במוך שלשים יום חוזר לראש שכודאי לא אמר אוחו
מאיל ואינו מ י ל ט  .אבל לאחר שלשיס יום אינו חוזר
לראש מפר שככר הוא רגיל כו ולא שכח לאומרו .
והיר מאיר מרוטנכורק היה רגיל לומר כיום שמיני
של חג השוטח חפעים פעמים מחחלח אחה נ ט ר עד
משיב הרוח ומוריד הנשם מ נ ד שלשים יום שהיה צריך
לאמרו פלשה סעמים ככל יום ומעתה אם נסתפק
לו אס אמר משיכ הרוח ומוריד הגשם אין צריך לחזור
לראש לשי שכודאי אמרו ומכיא ראיה מדאמרינן ריחק
נגיחותיו חייכ קירכ נגיחותיו לא כל שק אף כאן אמרו
שלשים יום שלש פעמים ככל יום ואחר שלשים יום אס
הוא מסופק אינו מוזר לראש מפני שכבר' רניל בו
ומסתמא אמרו כל שכן ככאן הואיל ואררו השפים
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פעמים כשעה אחד כיון שהוא רגיל בו שהינו חיזר
לראש  .וכהכ הרי״ף דלא שפיר למיעכד הכי דאץ
הנדון דומה לראיה לודאי גכי שור המועד דהוי ט ע מ א
מפום דאתחזק לנגה והלכך אה הומזק כשלשה שעמים־
רהוקוח כל שק קרוכוח  .אכל נכי מפיכ הרוגן
פהדכר הלוי כהרנל לפון אינו דומה מפני שאע״ס
שהרגיל לשונו לומר מחחלח אתה גכור עד מפיב
הרוח לכדו כלא כרכה ראשונה דמגן לא הוי הזקתי
הרגל כשמתחיל לההפלל בשדר כרכה המנן ואחר כן
אתה נ כ ו ר  .כחכ ר״חמנין לנו שלא תהא נזכרת נבורת
נפמים אלא בהפלה מדכתיכ ולעכדו ככל לכככם
וסמיך ליה ונההי מפר ארצכם בעהו ואמרינן אי זו
היא עכודה פכלכ זו הפלה וקאמר פכפכילה המסר
יורד ומפרש כפרק אין עומדין גכורוה גפמיש כהחיינן
המהיש מאי פעמא אמר רכ יוסף מהוך ששקולה
כתהייה המהיה לפיכך קבעוה גחחייה המהיש  .והכי
אמרינן כירושלמי כשם פתהייה המהים היים לעולם
כך ירידה גשמים חיים לעולם  .ר׳ הייא בר אבא
שמע ליה מן הדא יחיינו מיומים כיום השלישי יקימנו
ונחיה לפניו וכחיב בסריה ונדעה נרדפה לדעה אמ
ה כשחר נכון מוצא־ ויכא כנפש לנו כמלקופ יורה
ארן  .השניה בברכה אהה קדוש שאומר כעשרה ימיי
השונה במקום האל הקדוש המלך הקדוש .ואש פ ע ה
וחהם האל הקדוש הוזר לראפ .ואה לא נזכר אלא
אחר שהשליש כל תפלתו חוזר לראפ  .הפליפיח ככרכת
אתה חונן שאומר בליל מוצאי שבת הכדלה ואש שכח
לאמרה כמקומה אם נזכר קודש שומע תפלה מבדיל
כשומע תפלה ואם נזכר אמר שומע תפלה ספלים
חסלחו וא״צ לחזור מפני שאומרה על הטש וכ׳ בעל ה ל ט ׳
נדולוח כיון שתלוי הדבר כ ט ס היכא שאץ לו כוס צריך
לחזיר ולהתפלל .והרר״י כתכ אף אם אין לו כוש מזומן
בלילה אם יודע פימצא למחר אין צריך לחזור ולהתפלל
אלא אם כן סבור שאף למחר לא יהיה לו ולעי זה אף
כתשעה כאכ שחל להיות באחד בשכת אם טעה'
הבדיל בחפלה,אץ צריך לחזור ולהתפלל כיוןשסכדי
כל הכוס במוצאי תפעה כ א ב  .הרביעית ככרכס
הפנים אם כימות הגפמים פואל את הגפמים
וזמנה מלש פפיש בתקופח חפרי עד ליל פשח  .ויום
ששים יבא בכ״ב יום מנובימבר אס היה אותה פבריר
מכ״ח יום/אבל אם היה פבריר מכ״ס יום תהיה
הפאלה בכ״נ טבימכר כי הקופה הפרי לעולם שבעם
ימים קודם אכמובר ואם בימוח החמה שואל אה הפל
וזמנו מיום ראשון פל פסח עד יום ששים בהקופומ
הפרי ויום ששים כלפני ששים .כחב^ הרא״פ ראיתי
כסרוכינצא פשואלין אה הנשמים משבעה /כמרהשון
וישר מאד בעיני כי הלמוד שלנו ככלי הוא וצא היתה
בכל צריכה למים אבל הל הארצוה האלה צריכות
למיס בסרהשון ואם לא ירד נפם עד שפים בהקופה
יפסידו הזרע ולמה לא נעשה כמשנה שאומרה בפבעה
כמרחשון שואלין אה הגשמים .שכה ולא שאל גפמים
ככרכח השנים אש נזכר קודם שומע ת§להשואלאס
הגשמים גשומע חפלה ואש נזכר אחר שבירך שומע
הפלה
/
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פשלה מחר לגרכמ השמם ואס לא נזכר אצא אמר
שהשלים כל מסלהו מחר וממסלל .וכמג אבי הפזרי
שאס נזכר קודם מקע בשופר אומר והן סל וממר
סקע כשיפר נדול וכו׳ .וככר כמבט למעלה ראיה
לזה .וכן מי ששכח שאלה מברכה השנים והיה אוהו היום
משענה וחכר קודם שומע שפלה שואל שחלה אח
הגשמים כשומע שפלה ואח״כ אומר עננו כי שאלה
הגשמים היא יוסר הוכה מענט שהרי אס שכח שאלש
הגשמים והשלים כל הפלתו חוזר ומתפלל ואם שכה
מננו והשלים כל תפלתו אינו חוזר ומהפלל כמו שנכרש
ל ק מ ן  .ומפרש בפ׳ אין מוסלין פאלה בברכה השנים
מאי סעמא אמר רב יושף סהוך שהיא פרנסה קבעוה
מ ר כ ס פרנסה .החסיפי בברכת השיבה שופטינו
כבראשונה שאומדס בעשרה ימי חשובה כמקום מלך
אוהב צדקה ומשפפ המלך המשסס .ואם פעה וההם
מלך אוהכ צדקה וספסט מוזר להחלה הכרכה פה יא
השיבה שופטינו .ואם לא נזכר ער אחר שהשלים כל
מסלהו מוזר לראש וסירופ המלך המפפט המלך פהוא
מלך המשפפ וכמוהו הארץ הבדיה שרוצה לומר
הארץ ארון הכריה  .וזה להפליג כמעלהו .והראב״ד
פירש המלך שהוא עצם המסספ כלומר שהוא עצם
ה מ ד ע וההכמה לשפוט סכל כצדק ואינו מקבל מזולהו
שנא׳ ויגבה ה׳ צבאוה במשסט .הששי ככרכה משכון
בתוך ירופלם שאומר בתשעה באב נחס ה׳ אלהינו
וגירו׳ אומר םצריך לאנירו בהודאה .דגרסינן התם
בסרקא בסרא רהעניומ ר' אבלומה לצשורין בעא קמי
ר ׳ מונא והיכן הוא אומרה אמר ליה כן אייר ירמיה
בשם רב כל דבר שהוא להבא אומרו בעטרה וכל
לבר שהוא לשעבר אומרו בהודאה ומהניסי׳ אמרה מ
גוהן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא .וכהב הרי״ף
ו ע ה ה נהנו העולם לאמר כברכה ה פ ט ן לפי בהוא מעץ
הברכה וסומכים על הא דאמר רכ יהודה כריה דרכ
שמואל בר פילס משמיה דרב אע״ס שאמרו שואל
אדם צרכיו בשומע ספלה אס בא לומר ב ט ף כל
ברכה וברכה מעץ כל ברכה וברכה א ו מ ר  .וכשב
ה ״ ר גרשום בר׳ שלמה שחס טעה ולא הזכירו כמקום
הנהוג שיאמר אוהו בהודאה שהוא מקומו המיוחד לו
מן סדין ואס לא נזכר עד שהשלים הסלהו איט מוזר
ומתפלל מכוס דקיימא לן כפרק במס מדליקין כי
בימים שאץ בהם קרבן מושף כנון תעניות ומעמדות
וחטכה ופורים אס פעה ולא אמר מעין המאורע
אץ ממזירץ אוהו .אבל בימים שיש בהם ק ר ק מוסף
בנון ר״מ וחולו של מועד אם פעה ולא אמר מפץ
המאורע סחזירין אוהו והכי איהא בהדיא במוספמא .
השגיעיח בברכח שמע קולנו שאו׳ בימי הצומוח עננו
וזהו בהפלה היחיד חבל כשחוזר ש״צ השפלה אומרו
גץ נואל לרופא .מי ששכמ לומר מנט אם נזכר קודם
שעקר אה רגליו אומר עננו אבינו וכו׳ כי אהה פוממ
חסלה כל פה ועידה ומציל בכל עה צרה וצוקה יהע
לרצון ממרי הי וגו׳ ואם עקר אה רגליו אינו צריך
לחוור  .השמניה ככרכה רצה שאומר כראשי
הדשים ובחולו ש :מועל יעלה ויבא .ואס שכה בראש
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מורש לאומרו אם היה נמסלס הלילה איט חוזר
המפלה לשי שאץ מקלשץ אה המדש בלילה אלה כיוס
משום דגניהקעו בהדש שופר כהיב ומשפה לאלהי
יעקב ובמפפמ כהיכ דינו לנקר מפפפ אבל א ם
שכה ביום לאומרו אס נזכר קידם שעקר אה רגליו
מוזר לעכודה  .ואס נזכר אחר שעקר אה רגליו הוזר
ומהפלל  .ובחולו של מועד אס שכח לאומרו ב ץ
כחפלח הלילה בין בתפלח היום אם נזכר קודם כ ע ק ר
אח רגליו חוזר לעבודה ואם נזכר אחר שעקר א ס
רגליו חוזר ומחפלל .ואם היה רגיל לומר החנונים
אחר הפלםו ונזכר שהשלים את הפלחו קידם שיעקור
רגליו חוזר לעכודה .התשיעי בברכה מודים שאומרי'
כחנוכה ופורים על הנשים ואם שכח לאומרו בץ
כחנוכה כין כפורים אינו חוזר הספלה בין נזכר
קודם שעקר את רגליו בין לאתר שעקר אה רגליו
כסי שכתבנו .כתב הרא״ש ונראה שכל חותם שחץ
מחזירץ אותו כגון על הנשים כחנוכה ופורים ויעלה
ויבא כליל ר״ח ועננו וכיוצא כהש כנץ כשיים אוהה
ביכה אע״ש שלא פתח בברכה של אחרית אינו חוזר
ואש יחזור הוי ברכה לכפלה .וה״ר אלחנן כתב פעל
זמן שלא פתח בכרכה של אחריה חוזר  .וה״ר יינה
כתכ שאץ לו לחזור והכיא ראיה^מדאמרינן כפ׳ תשלק
השחר איר הנחוש איר יהופע כן לוי טעה ולא הזכיר
של ראש הדש ב ע ט ר ה חוזר לעבודה בהודאה הוזר
לעבודה בשים שלוה חוזר לעבודה דמשמע שמיך
שמסיים כרכה ע ט ד ה דיינינן בטעות ולכך א
לשון חוזר אע׳׳פ שלא החחיל עדיין ברכה אחרה ור״1
ראה לרבי׳ חם שחזר לאחר מודים בדבר שאס צא
אמר אין מהזירץ אותו והסה טרא״ש וכחב ללא הסתבר
כלל לכל היכא דאם סקר רגליו אינו מוזר לרא׳ן
גס אם סיים הכרכה אינו חוזר לעכורה ואפשר שהוא
היה מפרש אץ מחזירין אוחו אינו חייב לחזור אגצ
אם רצה יחזור ומיהו גס זה יחכן אם סייס הפלתו
שיוכל לחזור לראפ ללא גלע מהפלה נלבה אבל
באמצע בחפלה כיון שאינו מחוייכ לחזור נראה לי להוי
הפסק אס הוא חוזר על כאן לברי הרא״ש נקוט האי
כללא בירך מי שטעה באחת משלש כרכוח ראשונות
מוזר לראש החתלה וכאמצעיוח אם נזכר באיזו ברכש
פ ע ה חוזר וטי מ א ה ה כרכה שפעה כה על השדר-״׳.
ואם אינו נזכר באיזו ברכה מהם מ ע ה חוזר לאמה
ח ו ק  .ואמרי׳ בירופלמי ב פ ר ק א ץ ^ ו מ ד י ן טעה ואינו
יודע ה י ק פעה מוזר למקום הברור לו .ובפלש
אהרוטה אם טעה באהמ מהם מוזר לעבודה  .וכצ
מקום שהיחיד חוזר ומתפלל שליח צטר חוזר ומהסלל
אם פעה כמוהו בעה שמתפלל בקול רם חון משחרית
של ראש חדש פאם פכח שליח צבור ולא הזכיר יעלה
ויבא עד שהשלים הפלהו אין מחזירין אוחו מפכי
פורה צטר שאנו סימכי׳ על הפלה המוספים שעדיין
היא לפניו שמזכיר כה ראש חדש .וכהי בעל הלכות
גדולות ו ק אם טעה ולא הזכיר במוסף אץ מחזירין
אוחו מפני טורח צבור ועוד שהרי תפלת המנחה לפניו.
אבל הרא״ש כשב שאש פעה ולא הזכיר במוסף שסהזירץ
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צומ וצא נםשך על מה שמזכיר בשמלית לדוקא עצ
שפצה שעדיין לפניו אנו סומכץ ולא על התפלה
שמטר בה כבר .ולא נסמוך גיכ על מה שיוכל לומר
במגמה כי דוקא בסחריס ומוסף שרגילי׳ לההפללם
יכאמד הוא שאמ סוסכין מהפלה להפלה אבל צא
ממפל׳ מוסף להפל׳ המנחה ע״כ .שליח צבור ששכמ
ולא אמרענט כץ גואל לרופא אזמרו בפומעהסלה
ביחיד .כחב ר״י זכרנו לחיים וכהוכ למייס וכספר
סיים שמוסיסין בכשי״ה אם לא אמר מחזירי׳ אוחו
בץ ביחיד בץ בצבור דמפנה הוא סמפבע ברכוס .
וכסג הרא״ש חמה אני למה מחזירי׳ אוחו מאחר
^שאינו מוזכר בחלשל לכהמלך הקדוש והמלך המפפס
"איכא סלונחא ופסיק חצמודא ללא יצא אבל בזכרט
יומי כמוך אם חקנח גאונים היא צאמרם חנצן למחזירין
אץזס נקרא משנה ממניבע כרכיח מאחר שצא הוזכר
במלמיד .יק כחב הרמב״ס ז״צ וכן כחב הרמב״ן ז״ל
גשם מאונים שאין מחזירין אוחו בין יחיד בין שלימ
צ ט ר  .ומפני שהיא הקנה גאונים לאמרם לא מניחים
בכלל האתרים  .כתב געל הלטת גדולות שאס שכה
אדם דבר שיצפרך לחזור בשבילו ולהתפלל יטץ דעהו
וישמע מסי שליח צטר כל שמנה עשרה ברטחמראש
ומל שף ויצא ילי שבהו כדאמרינן בשלהי ראש השנה
כשם שמוציא אה שאינו כקי כך מוציא אה הבקי
ואעיג לאמרינןהסם שלא ספר רבןנמליאל אלא מם
שבשלוס ראניסי וכרי לי אבל לעיר לא היינו היכא
ללא התפלל כלל אכל היכא שכבר התפלל אלא פסעה
מוציא אף הכקי ו ק פירש רכ אמאי וכן כתכ הרכ
ר ט מאיר דרופנטרק .והוזר שליה צמר אמ המפלה נ ל ן ד י ש ך ונעריצך .ונעריצך ככר זכרנוהו למעלה.
בקול רה להוציא אה ש פלא ההפלל והכל עומדין
י כנועס על שם דרכיה דרכי נועם .שיח
ושמעין כל ברכה וברכה מפיו ויפנו א ק גץ אוהם על שם ולפר ה׳ ישפוך שימו .סוד סל שם כ מ ל
שיצאו ידי הפלה ובץ אוסם שלא יצאו וכטנה שיטץ ישרים .שרפי קודש נקראו כן המלאכים לפי שהם
בלט אמה היא הכרכה פבירך המברך ואר מאמץ שורפים בהכל פיהם  .המשלשים לך קדושה באומר
בזה כ׳ א ק הוא לפון אמנה דכרים .ולא יפנה א ק קדוש קדוש קדוש ג׳׳פ להורוה באין לקדוכהו הקר כי
הפוסה סירוש שהכף יענה א ק קודם שהכלה הברכה כאפר הכיר האדם דכר ג׳ פעמים די לו כאלו הזכירו
מסי המכרך .וי״מ הסוסה כאלו האלף נקודה בהסף .מאה פעמיס .והחכם רכי דוד קמהי ז״ל פירש שאמר
ולא א ק קפוסה .סי׳ שחינו מחהך כל האוהיור  .שלפה פעמים קדופ כנגד ג׳ עולמוס בהם עולם
ויימ שפסק א ק לשנים .וי״מ שלא אמר אמן אלא העליון ושלם ההיכון ושלם הכפל והוא העולם מ ה .
מן.ולא אמן יחומה סי׳ פלא כמע הברכה משי המברך והנככד כזה העולם הוא האדם ואומר שהוא קדוש
ואם מ א יודע איזו ברכה סיים אע׳׳פ שלא שמע מסיו
ונעלה משלשה עולמוה וכפני פולמוה יקלישוהו ירוממוהו
.יטל לעטס  .וי״מ אמן ישמה ר״ל אחר ז ק מרובה בההלהם ,וסאלם נם כן כעולם הכפל ע״כ ונהניעמ'שטיס הבלכה ומנה אמן על לעה אומה ברכה.ולא מפרפ לברים לבים שהם מפולשים אטה משולשים
־יזרוק ברכה מפיו .סי׳ לא ימהר להוציא הכרכה אברהם יצחק ויעקב .ישראל משולשים כהנים לוים
מפיו אלא יברך כנמה .וכשב בערוך הא דאמרי׳ שאץ וישראל .מפה אוםיותיו משולשים .רועים שלשה משה
שנץ א ק ישמה קשיא ליה לרבינו נשם מהא דאסר ואהרן וסרים .מורה משולש׳ תירה נביאים וכהובים
בשוכה כס ההליל כיון שהניע למטה א ק הלה סניף וגם סורה אוהיוהיה משולבוה .פירוש אוהיו׳ אבג״ל
ב מ ז ־ ח ו ק ש ס אמן והא הני לא שמעי הברכה שההורה כלה יוצאה מהן סם מפולפוה כיצד אמרים
אלא בהנפה השדרין יודעין שהגיס שעס א ק ועונץ עשרוה ומאיה ,והאהדיס ג׳ העמים גי׳׳מן העשרות
א ק יהומה ופרק׳ הא דהניא אין עונץ א ק יהוסה
וכן המאות .פירוש אתר אכ״ג כי׳׳ה שליש ש^סלשהן.
מפרשי רכנן דמי מערבא שעל מי שהוא חייב לענות
בג״ד גימיל כליפ .נד״ה דל״ת פליפ  .וכן עד^סוף
א ק צריך שישמע הכרכה ואח׳׳כ יענה המן ולא ימנה
האוהיוה .שד שמעתי פירוש אחר בכם הרא״ש
א ק יהומה וזה שהיו עונץ א ק כהנפח השודרץ היה אב״נ יעלו פשה והס מפולכים שלפ ,אותיות ובני
בקריא׳יס׳׳ה אכל לא בהפלה ולא כדכר שש״צ מוציא פעמים שלשה בג״ד הם השעה והם מכולשים.
4
גד״ה

אמ הרבים ידי מ ו נ ק  .ו ק מפורש מ מ ל א דפיכה ד מ י
מערבא בימה של ען באמצע וחזן המשה פומל
עליה עמד אחד מהם לקדוח נמורה היה הממונה
מניף כסודרין עד כאן מכאן נהנו בש״ן עומד במינה
להשמיע לרבים ולהוציא מי שאינו כרץ .ואע״פ שאמרו
אל יעמוד אדם במקום גבוה ויהפצל פוב הוא זה
המנהג באלמלא כן לא ישמעו מרוב הקהל המחאכפים
ככית הכנסת .וגרשיק בבבת כפרק כל כהכי הקדש
אמר ריש לקיפ כל העונה א ק ככל כהו פוסתין לו
שערי גן עדן פנאמר פסהו בערים ויבא גוי צדיק שומר
אמונים אל מקרי אמונים אלא אמנים .ואמרי׳ בברכות
בפ׳אלו דברים גדול השנה אמן יותר מן המברך:
יש ססרשיש כי אמן בגיממ׳ עולה למנץ צ״א והוא
כמנץ שרשמומ יוד הא אלף דלת .וי״מ כי המכרך
דומה לשפר שלא נתרץים בב״ד ויטל אדם להכחישו
ואחר שהוא מאושר ומרץיס עליו אין להוסיף וממנו
אץ לנרוע כך אמן הוא קיום מוחם הכרכה ו ק
עיקר .וכתב הרא״פ בתשוכה אלו שמוזרין ואומרי׳
התפלה עם ש״ן מלה במלה אפי׳ אינם מוממין עפו
צריך לגעור בהם שש״ן מחסלל להוציא מי שאינו בקן
והקהל יש להם לשתוק ולטין לברכה ש״ן ולומר אמן
וכשאין השעה בביה הכנסה שמכוונין לכרכה ש׳׳ןקרוב
אד כעיני שכרכה ש״ן לבהלה לפי שברכה ש״ן נהקנה
לאמרי בעשרה לכך כל הדם יעשה עצמו כאלו אץ
השעה זולהו ויטץ לכרכה ש״ן והמוזרין עמו נראה
כקלוה ראש מד כאן .ואומר שליה צבור כסוף ברכס
אהה גכור:

,
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גדיה הם י״כ והם מפולשים .ו»ן עד פוף האותיות.
שלשה מפלוס ביום ערב וכקר וצהרים  .וכן שלמה
עשה שלפ ספרים שיר השירים ומשלי וקהלת וזהו
שאמר הלא כתבתי לד שלישים במועצות ודעת .ו ק
כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר .כלומר
המלאכים נופלים רשות זה מזה שלא יקדים האחד
ויתחיל אאיכ פחחו כלם כימד .וזהו שאמרו כיוצר
כלם כאחד עורם באימה וט׳  .ונהגו לנענע עצמן
בקדושה וסמך לדבר ויטעו אמוח הסס מקול הקורא.
וכהיב ומשאני רוח ואשמע אחרי וגו׳ כלומר.כשהייחי
שומע הקדושה כאלו רוח היהה טשאה אוהי .צעסהם
משבמי׳ ואומרים כלומר כל ארבע רוהוח הם לטכח
באיזה נוכח
פני האופנים והם משבהי׳ להקב״ה
שירצו כי הכטד מלא אה כל המהוה ואינן צרי כין
להסב פניהם לכל צד שהרי יש להם פנים לכל צד
כמו שנאמר איש אל עבר פניו ילט אל אשר יהיה
שמה ה מ ה ללכה ילכו לא יסכו כלכסם .ואומר כל
אמד מהם ברוך כבוד ה׳ ממקומו לסי שאין יודעין
איה מקומו .והר״ם במזיל פיר׳ ממקומו כפימעלמו
ועצם הלקו במציאוה  .ובדכרי קדשך כהוב נאמר
ימלוך ה׳ לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה
ישראל נקראו ציון בדאיהא בפסיקהא אמר רבי
הנניא בר פפא הזמו על כל המקרא ולא מצאנו
מקום שנקראו ישראל ציון אלא זה ולאמר לציון עמי
א ה ה  .או יש לומר ציון ממש ומן הדין הי׳ לומר ה׳
ימלוך לעולם ועד שהוא של פורה אלא בשביל מכרה
ציין אט אומרים זה שאמר דוד על שם אס לא אעלה אה
• מ ש ל ם על ראש שממתי .ובכל ההפלוה אנומזכירץ
או ציון או ירושלם  .וכשינימ שין למודים וכורע
כל העם שומין ואומרץ הודאה קפנה המתחלש כמו
כן במודים כאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו
אדוני אחה על ידי שליח אלא כל אדם צריך לקבל בסיו
עול מלכוח שמים ואם יקבל כל ידי שליח אינה קכלה
גבורה שיוכל להכחיש ולומר לא שלהמיו .אכל בשאר
ההפלה שהיא בקפה יכול לחכוע צרכיו על ידי שליח
שכל אדם חפן בטובתו ולא יכחיש ויאמר לאשלחהיו
וזהו שאמר דוד אמרהי לה׳ ה׳ אחה אני כפצמי אמרתי
לו ולא על ידי שליח .אלהיכל נשר פשוק הוא .יוצמו
יוצר בראשית כרכות והודאות אנו משנין לשמך הגדול
על שההייתנו וקיימהנו .ו ק העשה להבא שתחיינו
וההומו והאסוף נליוהיט להצרוה קדשך .על שם
ומקבציו ישהוהו בהצרות קדשי .לעשות רצונך על שם
לעשות רצונך אלהי מסצתי .ולעבדך בלבב שלם מל
שם ולעבדו בכל לכבכם .על שאט מודים לך על
שזכימנו מכל האומות וקרבתמ להודות לך .וטרע
סמלה וסוף ובמלמודא דידן אינו מזכיר בה
ממימה  .אבל בירושל׳ מותם בה בא״י אל
ההודאומ ו ק היה נוהנ הרא״ש .ואמרי׳ בירושלמי
בסרק קמא מרכוש הכל שוהין עם הצבור בהודאה.
רבי זעירא אומר וכלבד במודים .הניא הכורע
במלאה של הלל וכהוראה מל כרכה המזון הרי זה
מגונה וכן במוליס של נשמה כל ה י  .פי' הודאה של
הלל הוא אודך כי עניהני.וכפמשיים שליח צבור כרכה
,,

מודים אומר או״א ברכט בברכה המשולשת ב ס ו ר ס
הכשוכה על ילי משה מכדך ו כ י  .ומזכיר ז כ ו ת
אטת בהם שלשה לפי שהשלש כרטת חלוש כזכותו
ואמר משולשת כי הם שלש פסוקים  .כסכ ה״ר יוסן!
קמחי ז״ל שאין לומר כמים עם קדושי׳ כי אינם כ ה נ י
ישראל אלא כהני ה׳ כמו שאין לומר נביאי ישראל אצא
נכיאי ה ׳  .ונם אין לומר כהנים עם קדושיך כי אינש
נקראים עם והעד והכהנים יהעם .וכתיב ו ה י ס
כעם ככהן .אלא הנכון לומר כהנים כעם קדושיך.
ונראה לי שיוכל לומר כהניס עם קדושיך כדאמריכל
בודוי יום הכסורים ובני אהרן עם קדושיך וכן ה ו א
כתוב בסדרי רב עמרם ורבינו סעדיה .וכתב א כ ן
הירחי ושמו את פמי אין מנהנכצרסת לאשרו דאמריג!
כסופה כפ׳ אלו נאמרים ושמו את פמי פמי המיוהד
לי שמכרטן את העם כשם המפורש ופסה אץ א נ ו
מכרכים כשם המפורש ואנו מכקשין את כ ר כ ת ו .
ואומר כרמו ככרכה המשולשת כתורה וכו׳ ו כ ב ד
אמרנו המשולשת ימה לנו להוסיף עוד ושמו את שמי
כשם שאין אנו אומרים כה תכרכו את ב״י ששניהש
ל׳ צוואה ולא ל׳ כרכה כ״כ רש׳׳י ותכף וישם לך שלוש
יאמר שיש שלום דומה לדומה אכל כסהרד ובסרובנצי׳
נהנו לאומרו ולא יסכן עד כאן .ובסדר רב מ מ ר ס
ורבינו סעדי׳ כתכ ושמו אס שמי ועליהם סמט באצן
הארצות לאמרו .הדוש יברכך ס׳ וישמרך כנגל ג ׳
פרץרץ בחורה בחול .יאר ה' פניו אליך ויחנך כנגד
ס׳ שקורץ במועד  .ישא ה׳ פניו אליך וישם לך ש ל
כנגד שבעה שקורין בהורה בפבה .ונשאל הרי״ף א ס
צריכין הקהל לענוש אמן כשאומר שליה צטר ג -
כמיס והשיג דאין צר? לענוש אמן אלא כשנושא הכהי
אח כפיו עד כאן .והפעם ספני שאץ עונין אתי
אלא כשפועעץ מפני המכרך .ולכן יפ מקצה יחידיס
שעונין כן יהי רצון כמקום אמן ואסור ליחיד לומד
ברכה כמים בהפלחו כי בצבור נחקנה כנגד נשיאות
כפים שאינה אלא' בעשרה אומרה שלי׳ צטר .
וכשהכהנים נופאין אח כפיהם צריך שליח צ ט ר
לקרוהם קודם שיחחיל רצה ואומר כידנים ואז עוקרין
אס רנליהם ממקומם לעלוה לדוכן וכשעוקרץ אה רגליהס
לעלו׳ אומרי׳יהירצץ מלפניך ה׳ אלהינו ואלהיאבוהינו
שסהא ברכה זו שצויהנו לברך אש עמך ישראל ב ר כ ס
שלימה ולא יהיה בה מכשול ועין מעהה ועד עולם
וכהב רבינו הם שאין לשליה צטר להפסיק ולקרוא
כהנים דהוי הפשק כהוך ההפלה אלא הסגן של ש״צ
ק ו ר א  .ופולין לדוק ועומדץ שם פניהם כלפי ההיכצ
ואהוריהם כלפי העם ומברכץ כא״י אמיה אשר
קדשנו בקדוששו של אהרן וצונו לברך אה עמו ישראצ
באהבה  .ומנביהין ידיהם כננד כספיהם ושושעין
ידיהם והולקים אצבמותם כדאי׳ במדרש מצץ מן
החרכים ששכינה למעלה מראשיהם ומצין מנץ חרכי
אצבעוהיהם .ומכוונין לפשוח חמשה אדרים בץ שני
אצבעוה לשני אצבעוה אויר אהל ובין אצבע לנולל
וכץ גודל לגודל לקיים מצין מן ה׳ הרכים .ובציח
צבור מקרא אותם יברכך והם מרכין אחריו מלם
במלה
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במלה פד שיסיימו פסוק ראפץ ואז עונין הקהל אמן
וק אחר מסוק כני וכן אחר הפליפי .ואחר כך
מסחיל שליח צכור פים פלוס ואז הכהנים מחזירין
פניהם כלפי ההיכל ואומרים רבונו פל עולם עשינו
מה כגזרת עלינו עשה אחה מה שהבגיחחנו השקיפה
•ממעון קדשך ו ג ו ׳  .וגרסי׳ בחגיגה בפרק אין דורשין
המסתכל בשלשה דברים עיניו כהות בקשת ובנשיא
ובכהניס .ודוקא במקדש לפישמברכיס את העם בשם
המפורש ושכינה שורה על ידיהם אבל בגבולי׳ ובזמן
מ ה שאין מברכין בשם המפורש ואין השכינה שורה
על ידיהס אינו אסור אלא משום היסח ה ד ע ת .
כלאמרינן בירושלמי דמגלה עצה דמתני׳ היה ידיו
צטעו׳ אכסיסלאישא את כפיו מפני שהעסמסתכלין
ט אסר ר׳ יוסי זאת אומרת שאסור להסתכל ככהנים
בשעה כהן מברכים אח ישראל אמר ר׳ הגי כלום
אמרו אין משחכלץ אלא מפני היסח הדעח אנא
מסתכלנא ולא משחא דעחאי .פירוש פכיון שאינו
מסתכל עומד כאימה ומכוץ לברכה .וכפמברכין
הכהנים את העם יש אנשים פאימרים פסוקית מעין
כל מלה ומלה של כרכה ואין ראי י לאומר׳ מהפעם
שאמרנו והכי איתא בסוסה כפרק ואלו נאמרין העם
בשעת ברכת כהנים מה הם אומרים אמר רב חסדא
ברכו ה׳ מלאכיו כ ר ט ה׳ כל צבאיו ברכו ה׳ כל
מעשיו .א״ר חייא כר אכא א״ר יוחנן כל האומרם
בגכוצין אינו אלא פ ו ע ה  .א״ר חנינא כר פפא תדע
ממקדש י לא לבעי למימרינהו כלום יש עבד
שמברכים אוחו ואץ מאזין א״ר אחא בר חנינא תדע
דכגכולין נמי מיבעי למימרינהו כלום יש עבד שמברכים
אותו ואינו מסביר פנים .א״ר אכהו מריש הוה
אמינא להו כיון דהזינא לר׳ אכא דמן עפו דלא
אמר לה אנא נמי לא אמינא להו מכאן פאין אומריס
אותן אפילו בנבולין .ואמרינן כתוספחא דכרטח אין
פונין עם המברך רבי יהודה היה עונה עם המברך
קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות וברוך ה׳ ממקומו כל
אלו היה אומר ר׳ יהודה עם המברך .נרסינן
בירושלמי דברכות בפרק אץ מומדין א״ר יהודה בן
פזי כשם ר״א כל כהן פהוא עומד בבית הכנסת
ואינו נושא כפיו עוכר כעשה .פי׳ כשעה שקורא
שליח צבור כהנים .רבי יהודה כן פזי כד הוה תש
ולא היה תזיק רישיה הוה קאיס אחורי עמודא .ר״א
נסיק ליראי .וכתוב בערוך נשאלה שאלה מן הגאונים
כ ק שלא ההפלל ומצא צטר שמתפללים מותר לעלות
לדוכן או לא והשיבו לא מצאנו דבר פמעככ כרכה
מ נ י ס אלא נפילה ידים דאמרינן בסיסה כל כ ק שלא
נפל ידיו לא יפא אה כפיו .אבל נא מצאנו סההסלה
פעכבה רעלה ויברך .נפאל הר״ם במז״ל קהל
שהססללו וכלס בקיאץ כתפלה אם ירד שליה צבור
לפני החיבה ויחזור ההסלה בקול רם או אינו מוזר
בי מזרה התפלה היא שלא לטיש את מי שאינו בקי
מכאן כלם בקיאין ואינו מוזר משום כרכה לבטלה
הואיל וככר יצאו כלם ידי הובה עצמם כ למש או
•רל לסרההיבה ויחזור כדי שלאההכסל הורה הסדר.
)אבודרהם(
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וא״ח כי לא התבסל חורה הסדר אלא א״כ יהיה בקהל
מי שאינם כקיאין כמה יהיו שחוזרץ בשכילם .והשיב
הואיל והקנו הכמים ז״ל פירד ש״צ לפני ההיכה להוציא
אה מי פ אינו בקי ולדברי ר״נ םאמר אפילו הכקי
שלא התפלל• בינו ליין עצמו לא ההיה הזרה ש״צ כרכה
לכפלה כלל מפני עיקר החקנה ואע״ס פלא יהיה
כקהל מי שאינו בקי כמו שהקנו הקדושה ככיח הכנסת
והיה עיקר זה מפני האורחים ונההייכו לאמרו ככל
כהי כנסייה ואע״פ שאין שם אורחים .וכמו שתקנו
כרכה אחת מעין שנע כליל שכה כשכיל המאחרים
לנא נכית הכנסת ונתחייכו לאומרה תמיד ו א ע ״ פ
שהיו שם כל הקהל .וכן כל דנר הנתקן נשביל
דבר אח׳ אין ענינו שלא נעשית התקנה ההיא עד
שיהיה שם אותו הדבר שנתקנה בשבילו רק ענינו שנעשה
התקנה ההיא על כל פגים גזרה שמא יהיה שם
אותו הדבר שנתקנה בשבילו .וצריך פיוכן זה הענין
שאם לא כן היו החכמים ניתנין דבריהם לשיעורין.
והיה צריך ככל תפלה לחפש כל איש ואיש שבכית
הכנסת אם הוא בקי אם לא  .ואז יחזור ש״צ התפלה
וזה כולו חון מענין הגזירות והתקנות עד כאן דכריו.
כתכ רכ עמרם שאם נכנס לכית הכנסת ורואה שאם
יאמר כל הזמירות שנא יוכל לספלים ולהתפלל תפלתו
עם הצמר פיאמר כרוך פאמר ומזמור פל תהלה
לדוד כלכד וחותם ככרכת ישחכח ואע״ס פתקנו
לומר מחהלה לדוד עד פל הנשמה חהלל יה נראה
פעיקר התקנה לא היחה אלא מפני המזמור של
תהלה לדוד כדאמריק כפרקא קמא דירכוה פל
האומר תהלה לדוד ככל יום מוכפה לו שהוא בן
העולם ה כ א  .ובשכיל אוהו מזמור הקנו לומר ע ד
סיום התלים הילכך פוכ הוא שידלנס כדי שיקרא
ק״ש ויתפלל עם הצבור .והרב רבינו יונתן כתכ כפם
רבותיו שאם נכנס בשעה שפ״צ מסחיל יוצר ואץ לו
שהות לומר אפילו מזמור של סהלה לדוד סוב ה ו א
שיקרא ק״ש בברכותיה ויתפלל עם הצבור ואח׳׳כ
יקרא פסוקי הזמירות עם הברטה שלפניהם ושל
אמריהם לפי שההפלה רצויה ומקובלת ע ם ה צ ט ר .
ונרסינן בירופלמי דכרטת הנכנס לבית הכנסת ומצאן
עומדין ומח־ללין אם יודע שהוא נומר עד שלא יחסיל
ש״צ לענות אחריו אמן יתפלל ואם לאו אל י ח פ ל ל .
באיזה אמן אמרו חרץ אמורץ חד אמר ב א ק שצ
האל הקדופ וחד אמר באמן של שומע חסלה  .א״ר
פנחס ולא פליני מ״ד באמן של האל הקדוש בפבש
ומ״ד בפומע חסלה בחול .ונכסינן בפ׳ מ• שמחוא״ר
הונא הנכנס לכיס הכנסה ומצא צבור שמהפלליןאם
יכול להחחיל ולנמור עד שלא יניע ש״צ למודים יהסלל
ואם לאו אל יהשלל לסי שצריך לשהוח עם הצבור במודים
שלא יראה ככוסר כמי שהצבור מששהוים לו .וכתב
הרי״אףואם יניע הוא למודים או לאמת מ ן ה כ ר ט מ
ששוחץ בהם כשעה שש״צ אומר מודים שסיר דמי
מאחר ששוהה ע מ ו  .ומבינו חס כשה עומד באמצע
ההפלה והיה ש״צ מגיע למודים היה משהמוה ע ם
הצטר כאמצע כרכה אכל לא כהחלה וסוף דאמריק
דיין
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דאין" לשמות במחלת ברבה ובסוף בלכה אלא באבות
ובמודים.וכהנהרא״ש וצכסחלס אין לעשות כן אם
לא שיצטרך אדם צההשלל כדי שיסמוך גאולה להפלה.
ואס היה מתפלל ושמע שהצבור הומר קדושה קו אמן
יהא שמיה רבא או ברכו כתכ רש״י בסוכה בפרק
לולב הגזול בשם הלטס גדולות ששותק ימכיין למה
שהצבור אומרים והוי כעונה וכ״כ רביני סעדיה ור״ח
אבל ל״ת ור״י כתבו שאינו שיתק שכיון ששומע
כעונה הוי הפסקה בתפלה .וי״א דל״א שומע כעונה
אא״כ הוא יט; לענות אבל המתפללין שאינם יטצין
צעטת £כא אמרינן בהו שומע כעונה .כתב רבינו
האיי הנכנס לבית הכנסת ומצת צביר שמתפללין בלחש
ימתין להתפלל עד שיגמרו וכשש״צ הוזר התפלה
בקול רם יתחיל הוא עמו בלחש מלה במלה ויענה
הקלושה עם הצביר במקומה ואין בזה הפסק יזה
שממרז אס יכול להתחיל ולגמיר עד שלא יגיע ב״צ
למודים גא אמרו זה אלא כשהתחיל קודפ ש״צ איל
אם התחיל ע ם פ״ג בפיר דמי כדי ש;א יפסיק בין
גאולה לתפלה .כתב ה״ר גרשון ב״ר שלמה נשאל
לפרנז אם סח בתפלה אס צריך לחזור או לאו
ואס הזז :חס יחזור לראש או לאותה ברכה ששח
בה והשיגו תפונה לשואל כי צריך לחזור לראש כי
כל ייה כרכות כבריכה אחת ד מ י  .והארכנו מאד
בדנר כמי שכתוב אצלנו ככפדי תשובות שאלות עד
כאן דנריו .נתב הרנ רבי׳ כמכון מקוצי המתפלל
ושהה באמצע ההפלה כדי לגמור את כלה אם שהה
מעצמו בלא דמוי ואונס שאם היה רוצת היה יכול
לגמור אינו צריך למזור לראש כההיא למגלה שקרא
לסירוגץ .וק ההיא לראש הפנה שמע השע תקיעות
*תשע ששת ביום יצא  .אנל אס שהה מחמה שהיו
מים שותתין על כרכיו ולא היה יכול להתפלל באומת
שעה זה ולאי אם שהה כלי לגמור את כלה חוזר
לראש  .ולאחר שמסיים ש״צ חזרה ההפלה אינו צריך
לפשע שלש ססיעוס לאמריו אם החפלל כלחש עם
הצכור אכל אם לא החסלל כלחש פוסע שלפ פסיעות
לאחוריו .זנופצין כל הצנור על פניהם כצדס הפמאלית
ומגביהין צד ימין ואומרים מזמור אליך ה׳ נפשי אשת
וגוי  .ושסיסין בחמלתו רמים וחנון חטאנו לפניך
רחם עלינו  .ומזמור זה חברו דוד באלפא ביתא
ומפר מסנה שלשה אותיות שהן בוק לפי שהלשון ביק
הוא לשון ריקוה ומורה על ריקוה מהשונה וממעשים
סונים והיא ההפוכה שנא׳ במזמור זה יבושו המגדים
ריקם שר״ל ריקם מהשינה ומממשים ט ו ב י ם  .ולפי
שהמזמור הזה מכרי לש ששב בהשבה להתפלל אוחו
חפיד לא רצה להזכיר ט חשוכה יאעפ״כ מזר דוד
ורפאה כרוח הקדש שכפל כמזמור זה שלשה מותיית
שהם ארף לשון רשאה .ומצאנו בתשובה לשון רפואה
שנאמר ארפא משובתם אהבם נדבה  .ויש יחידיה
פמסחנניס מזמורים אחרים כל א׳ ואי כפי רצינו ודעי.׳:
מלכנו אניני אחה אבינו מלכנו הין לני נ״ ך
אלא אתה וגומר  .יהטעס שנהגו נרו•:־
אחר ההפלה משוס דאמרינן ־תעניות בפרק עזר
5
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חעניוח האלו מעשה בר״א שירד לסני החיבה ואמי
כ״ד ב ר ט ה ולא נ ע נ ה  .ירד ר״ע ואמר אבינו מלמו
אבינו אחה אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אהה אכיני
מלכנו רחם עלינו ונמנה .ואח״כ אומרים והנחנו לא
נדע וכו׳ והוא פסוק בדברי הימים ואומד פסוקים
מפוזרים מחהלים .והשעס שנהנו לומר ואנחנו לא
נדע כלומר כבר עשינו כענין שעשה משה בהר
נעליהן לקבל השירה שאמר בחחלה ואשב בהר בלכין
ישיבה ואה׳׳כ ואנכי עמדתי בהר .ואח״כ ואתנפל
לפני ה ׳  .וכן עשינו אנחנו בהחלה פסוקי הזמירוה
בישיבה ואח׳׳כ י״ח בעמידת ואח״כ נפילת אפים
ומעתה אין אנו יודעים להתפלל בענין אחר וזהו
ואנחנו לא נ ד ע  .ואח״כ עומד ש״צ ואומר קדיש עד
לעילא  .ואחר כך אומר :
יושבי ביתך וגו׳ .ונהגו לאומרו נ״פ בכל
יום כנגד ג״פ פבת קיל יוצאת ואומרם
בשלש משמרות הלילה אוי שחרבהי את ביתי ושרפסי
את היכלי והגליתי את בני בין אומות העולם .ו ל ל
אנו אומרים על הבית שנשרף ואין לנו כי אס מקדש
מעפ אשרי יושבי ביתך  .ועוד שחשרי הוא כנגד הוי
כמו שאומר במדרש הלים .עשרים אשרי יש בספר
הליס כנגד עשרים הוי שיש כספר ישעיה ואע״ש
שתמצא שהם עשרים ואחד הוי המדרש לא מנה אלא
העשרים שהם ראשי פסוקים ולא האחד שאינו ראש
פסוק והן כמספר הוי .וגרסינן כפרקא קמא דנרכוש
א״ר אלעזר א״ר הנינא כל האומר חהלה לדוד ככל
יום מוכסח לו פהוא בן העולם הבא מאי סעמא
אילימא משום דאתי באלפא ביתא פירופ לפי שאדם
משבח בה להקב״ה בכל מיני מוצאי הדבור ה״כ
לימא אשרי תמימי דרך דאתי בתמניא אלפא ב י ם א .
אלא מפום דאית ביה פוחח את ידיך .פירוש שמורה
על תכלית היכולת והרחמים שהוא זן מקרני ראמים
ועד ביצי כניס .ולימא הלל הגדול דכתיב ביה מחן
להם לכל כשר שכלל בו האלהות והיכולת והגבורה
והרחמים ושאר הנסים אלא משום דאית ביה תרחי
פירוש אלפאביחא ורחמים .ובספרים מךןייקים גורס
כל האומר חהלה לדוד ג״פ ככל יום מובטח שהוא
בן העוה״ב .מפני שת״א שלא יכוין דעתו באחח
משלשתן .כתבו הגאונים שצריך לכוין בעלו ואם לא
כיון לכל הפחות בפותח את ידיך צריך לחזור ולאוסרו
פעם אחרת  .וזה שאמרו מובטח לו שהוא בןהעה׳׳ב
לא אמרו שמשום מצוה זו לכדה זיכה אדם לחיי
השלם הבא אלא שאס היתה מצוה זו יחירה סל
מחצה זכיות מ כ ר ע ׳  .והשמיעונו כזה שהיא כשאר
מצות והטעם לפי שכלו שבח והודאה למקום וצורך
העולם ופרנסתן והשם ברחמיו מכין להס צרכיהפ
והאומרו בטנה ודאי יש לו רוח נשברה .ומס
שמוסיפין בתחילת המזמור אשרי יושבי כיהך מפנ־
שממנו אנו למדין בפרק אין עומדים שצריך אדם
שישהה שעה אחת קידת שיתפלל כדי שתתיש :למסי
עליי ויעיין את לבו .וגם מה כמוםיפין בסוף המזמור
ואנחנו נברך יה להודיע שהוא בן העולם הבא וזהי

א*םרי

מעתה

סדר שחרית של חול ופירושה

לד ד*

שנאמר ברן יחל ככני
והלר ויריעו כל בני אלהים אלו
לישו רבוחינו בפסוק ואהה קלוש
שהקכ״ה ממחין עד שתתפלל
 ...כה מפני פצפה ברוח הקדפ פבאות זו עהיד משיה אחרונה שבישראל ומקבל תפלתש ביחד .וקרא
? ״ י א ליננא על מפלתן של ישראל .במערכה מתרצי זה אל זה והמר וגו׳ פשוק ה ו א  .ומקבלין דין מדין
׳ י מ א י קרא הני נפלה ולא תוסיף .קום נתולת ואמרין הוא סרנומו .קדיש בשמי מרומא ביש שכינחיה
י י ' • א״ר נחמן כר יצחק אפי׳ הכי חזר דוד פי׳ הרב ר׳ מפה כהן מובלל ומופרש הוא מעולם
״ * ניזה״ק.שנא׳ סומך ה׳ לכל הנופלים כלומר הגלגליש כי כעולם הגלגלים אין לו כ״א ביה שכינחיה
צ ״ י י ס מ י ו הקב״ה את נפילתנו .וחומר כמדרש כלומר בני ארם אין להם מי שיורה אוהם עליו מלכל
^ • י פצןססוקי האלפא ניתא כאמצע הפסוקים אתרי הנביאים כי אם הגלגלים שממוך תנועתם שהיא משונה
האסמסו' מתחילץ כו״ו חון מש פשוקים שהם מנון זו מזו ויש כהפך ממש יורע פיש להם מנהיג וזהו ביס
ורחום ׳
קרוב ה׳ לכל קראיו לומר לך הק פנינה י ה  .וכמו ששמר הכהוב היושבי בשמים וחלילה
יל א מ ר י
יספרו בכל י ו ם  .חי״ח דהנון קוף דקרו׳ ההרי שאין לו משכן ולא ישיבה כי הוא מובדל ונפרש מעולם
» 4חל״ף דארך למ״ל ללכל הרי אל .ומה-כ אומרים  .הגלגלים מכל וכל .קדיש על ארעא עוכד גטרתיה
 Fמזכור לדוד ומה שהקנו לאומרו כשוף $*Qאמר כל שכן שהוא מ־בדל ומופרש מעולם הישודוס
התפלה מפני שחמר במדרש ההלים א״ר אבל יש בהם עובר גבורהיה שהחכם יכיר פעולה
0
״ יז בר אכא אתה מוצא י״ה מזמורים מראפ השפר הגלגלים כהם והיאך יחרככו המורכבים מהם מבלי
י פסוק זה ואשרי האיש ולמה רגפו גויס חד היא שינוי אחד מהם לא נ ע ד ר  .ויוהר יראה הפלא הזה
׳ * י י״ח ברכוה שאדם מחפצל בכל יום אדם אומר נעשבים מנשאר הדברים כי כמקום קטן מהארן יצאו
״ ירו ההעני צלוהך כך דוד המלך לאחר ששר י״ח מעצמם כמה מינים שאינם לומים זה לזה  .ועם כל
ר י ס יתשגחוח אמר יענך ה׳ ביום צרה והכי איהא זה יש דומים להש כמקומוח אחרים והארן המולילה
אוהם אהה והמים המשקים אוסם אחרים  .קדיש
 .יישלמי ונס יידור זה המזמור בענין הקן שנאמר
בעלם עלמיא כלומר כעולם המלאכים שהוא מוכלל
יענך ה ביוםצרה .וכהיב בדניאלוהיההעחצרה.
ומוכרש מ ה ם  .ואם האמר הואיל והוא מופרש כל כך
'*לח עזרך מקדש זה משיה בן דוד  .עהה ידעהי כ•
*ך
כל שכן שלא ישים עיניו לראוס כמעשי הארס אמר ה '
ן  ' ? .משיהו .אלה ברכב גוגומגוג .המה כרעו
צכאוס מליא כל ארעא זיו יקרי• ואץ לזוז סהחס
יי ואנסנו ק מ ט  .ולבך נהגו לאמרו סמוך לסדר
ממשלחו והשגחתו כמו שנאמר אשר עיניך פקוחות על
 \ j Jשמההיל וכא לציון גואל .ואומר כמדרש הלים כל דרכי כני אדם וגו׳ .ע״כ ל כ ר י ו  .והמון ה ע ם
עה פסיקים יש כמזמור הזה מ נ ד השעה חדשים קורים קדיש לעלם ולעלמי עלמיא ומעות הוא .והנטן
*תשה מהעברה בהם .לאשה עיברה שהיא מקשה לומר כעלם עלמיא וכך הוא בסדר רכ עמרם ורכינו
י אמריכן לה ליה אנן יודעי! מה טנור לך אלא סעדיה .ותשאני רוח וגו׳ ששוק ה ו א  .ונטלחני רוחא
יפני לאימך בעידן קשיותה יענה יהיך בעידן הוא תרגומו .ה׳ ימלוך לעולם ועד פשוק הוא בתורה.
 %י ר • כך כיעקב כתיב האל העונה אותי ביום ה׳ מלכותיה הוא תרגומו .ומה שנהגו לומר זה הסדר
\ * אמר להם דוד לישראל מי שענה את יעקכ קדושה בלחש בעבור פסוק ה׳ ימלוך לעולם ועד שאמר
בעה צרה הוא יענה אהכםכעת צרתכם הוי משה והיה ראוי לאמרו ראשון ושמוהו אחרון כדרך
*  rה׳ ביום צרה ישגבך שם אלהי י ע ק ב  .עוד אומר סדר הקדושות שהמלכות בסוף .ותדע שנן הוא
המזמור
הזה ראשו בעניי׳ וסופו בעניי׳ .שהפסוקים הראשונים אומר ש״צ כקול רש עש הרגומם
יאשר
״\
ק
יענך ׳<׳ ביוש צרה וסופו המלך יענט ביום ופשוק ה׳ ימלוך והרגומו אומר כלהש ואש סאמר
י י  .ונכבהוה ובימים טובים אין.אומרים אוהו ל  -ק ע לומר קדושה זה ה׳ ימלוך לעולס ועד שאמר
שהוא מזמור של ה ח נ ה  .ונס הוא מהחיל מפה ובקדושה פאומר מעומד ימלוך ה׳ לעולם שאמר
׳ ניום צרה ונשבהוה וימים טוניס אינם ימי
^
קדושה תקנו
 -,ןי״ל לפי  ,שמהרגמין .זה השדר . .
י  -י ה אלא ימי שמחה .ואומר סדר קדושה:
׳ " ^ לציין גואל וגו׳ ואני זאת בריתי יאוהם ו ג ו ׳  .לומר הפסוק שאמר משה לפי שאין הרגום לכתונים .
•!.ם סמיכים זה נלזה בישעיה  .ושמעתי בשש סרה״ש שחמר כי קבלה בידו שעל תרגום
^ ^ני פסיקים
ן
אותם עם יבא לציין פשוק ימלוך ה׳ לעולם וגו׳ יצאה בת קול ואמרה
* ׳׳סומר פסיק ואני זאת בריתי ש
״.א ימוש מסיני ליונתן ב׳׳ע מי הוא זה שמגלה סתרי לבגי אדם מפני
רוח ,״״.
,־ ^ ' ״ * י  ,שמדבר על״ . , ,
נבואה בלא
^  f ' i pה נ ו א ל כמו שנאמר והיה אחרי^'  Pפיש בו קץ משיח .ומה שתקנו שדר קדושה בשוף בעבור
 /ו אה ריסי על כל בשר ינבאו בניכש יבנית־כם עמי הארן המאחרין לבא לתפלה שלא יפסידו שמימש
יונו׳
הקדושה לאמרינן בשלהי סוטה אמאי קאי עלמא
ייזמכ ואתה קליפ יושב תהלות ישראל פסוק הוא
י א מלשון והשט בקדש שהוא ממתין ומתעכב אשדרא דקדישה ושיהא שמיה רבא דאגדשא .ולכך
תקני
1 ,
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סוד שחרית של ת ל ופירושה
ה ק ט לסרגם סדר קדושה זה כדי שיביט עמי הארן
שאין מכירי :לדכר כלשון הקדש אלא כלשון תרגום
ש:יו רגילים לדבר כו כאותו זמן כמו שאמרנו כפירוש
הקדיש ותקנו להם כאן כמו חפצה קטנה בחחלה
אשרי יאח״כ קדושה וזכרון ציון ותלמוד תורה כמו
בתקנו כלילי שכח כרכה מעין שבע כעכיר המאחרים
לבא וגה מניחי ההזכרוש שיש כשדר קדושה זה
ומ:אתי׳ י״ה הזכרות כנגד שמונה ע ש ר ה  .והטעם
שאין אומרים אותו כשבתות וימיש טוכיש כשהרית
מפני שטלש כאיש כבית הכנשת כתפלה ראשונה .
ונהגו לאומרו כשכהות וימים טוכים כמנחה לפי שהיו
דורשין כימים אלו קידש תפלח המנחה ורגילוה הוא
לדבר כשוף הדרשה כפסוקי גאולה וקדושה וגס עמי
הארץ כאיש לשמוע הדרשה  .ומה שנהגו לאמרו
במוצאי פ נ ה לפי שהוא זמן הכנשח הרשעיש נגיהנם
כמו שנפרש כ מ ק ו מ ו  .ומאריכין נסדר קדושה כדי
להה להם מעט מנוח יוהד ואין מהחילין כפסוק ובא
לציון כמוצאי שכת אלא מן ואהה קדוש לפי שאין עיקר
גאולה כלילה שלא יאמרו האומות כמו גנבים הם
פכרחו כלילה אלא כיום לעיני כל הגוים כמו שנא׳
בגאולה מצרים ויהי כעצם היום הזה בעצומו של יום.
ומה שנהגו להההיל בליל פורים ובליל השעה באב
ובא לציון מפני פבפורים היהה גאילהנו מיד אויבינו
ומבקשי רעתינו ולכך נהגו להזכיר גאולה בלילה
שלפניו .וגם כן בליל ס׳ באכ צריך להזכיר נחמה
וגאולה ציון היא נ ה מ ה  .ועוד מפני שאומר תחלה
קינוח וכסופה אומר נחמה ומסיים כה וכא לציון גואל
כדי להסמיך ובא לציון לובא לציון גואל .ואומר ה׳
אצהי אברהם יצחק וישראל אבותינו שמרה זאת לשלם
ליצר מחשבות צבב עמך וגו׳ פסוק הוא בדברי הימים
וענינו שיועיל סדר קדושה זה ליצר מחשבוחינו ולהכין
את לבביני אליך .ואומר פשוקים מפוזריש ואומר
ברוך אלהינו פבראנו לכבודו על פש ולכבודי בראתיו
פירוש לשבחו וזהו כבודו ,והבדילנו מן התועיש על
שם ואבדיל אתכם מן העמיש להיות לי וכתיב וידעו
חועי רוח כ י נ ה  .ונתן לנו הורת אמת ע״ש ותורתך
א מ ה  .וחיי עולם נטע בתוכני ע״פ עץ חיים היא
למחזיקים ב ה  .ולכך הזכירילפון נ ט י ע ה  .היא יפתח
לכנו כמורהו לשון הכמים ה י א  .וישיה בלבנו יראתו
ע׳׳ש את ה׳ אלהיךתירא .ואע׳יפ שביד ה אדה היא
יראת שמים להיות צדיק או רשע כמי שאמרו רז״ל
הכל כידי שמים הון מיראת שמיש הוא מבקש מאת
השם לסייעו כיון שהתחיל ליראה אותו על לדך מה
שאמרו רבותיט בא ליכיהר מסייעץ א ו ת ו  .לעשות
רצונו ע״ש לעשות רצונך אלהי הפצתי .ולעבלו בלבב
שלם ע״ש ולעברו ככל לכככם .למען לא ניגע לריק
ולאנלל לכהלה ע״ש לא ייגעו לריק ולא יללו לבהלה.
ק יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו לסין
חכמים ה ו א  .ששמור חוקיך בעולם הזה ע״פ אחלי
יכונו ררכי לשמור חקיך  .ואמר בעולם הזה כי זה
העולם הוא מולם המעשים ובזה נזכה ונחיה ונירש
מובס וברכה לחיי העוה״ב ומסיים הענין בפסוקים
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ממהלים  .ואומר ש״צ קדיש המקבל ונהנו לומר ב כ ל
פשה ימי ההול הפלה ללוד מפני שכהוב בו הייני ה ׳
לרכך .ומושישין בםופו פשוקים של החנה ובקשה .
בקוצ חמכוכוחי בביה בתקלה .אין כמוך באלהיס
הבי״ת ברפה  .ויראו שונאי בו״ו בתהלה .וגש נ ה נ ך
לומד בכצ ימי השבוע השיר שהיו הצויש אומ׳ במקלש
ביוש ראשון אומר לדור מזמור לה׳ הארץ ומלואה ת י ל
ויושבי בה ע״ש שקנה והקנה ושליפ בעולמו .ב י
שני אומר שיר מזמור לבני קרת גדול ה׳ ומהולל מ ש ד
בעיר אלהינו הר קדשו ע״ש שתצק מעשיו ומלך עציהה
ונתעלה וישב במרוש  .ביוה השלישי אומר מזמור
לאסף אלהיש נצב בעדת אל בקרב אלהיש ישפופ ע ר
שגלה ארץ בחכמהו והכין הבל לעדתו .ביוש רביעי
אומר אל נקמות ה׳ אל נקמות הושיע ע״ש שברא ה מ ה
ולבנה כוכביש ומזלות ועתיר ליפרע מעובדיהש .ב י ו ם
ממישי אומר למנצח מזמיר ללוד הרנינו לאלהים עוזינו
ע׳׳ש שברא עופות ודגים לשבח לשמו .ביום ששי
אומר ה׳ מלך גאות לבש לבש ה׳ עוז התאזר ע ״
שגמר מעשיו ומלך ע ל י ה ם  .ביום שביעי אומר מ ז מ ו ר
פיר ליוש השבת ע״שששית .ושימן לאלוהמזמוריש
לש״ה אל״י ואומר קדיש יהא שצמא רבה וכל ה ע
נפפרין לשלום .ויש מקומות שנוהגין לומר בכל י
מימות העימר מזמור שיר תלהים יחננו ויברכנו מ פ נ י
שיש כו מ״פ חיבוח חו :מן הפשוק הראשון שהוא פ ת י ח ׳
המזמור והם כנגד מ״פ ימי העומר ועוד יש
פכעה פשיקיש חוץ מן הפשוק הראשון והם כנגד /
פכועות .וכמקצת מקומית אומרין אותו ככל יום הפני
שנקרא מזמור המנורה והקורא אותו ככל יום נחש כ
כמדליק המטרה הטהורה בבית המקדש ישאלו מקכל
פני שכינה כי תמצא כו ז׳ פשוקים כנגד שכעה ק נ י
המנורה  .וגם יפ ט מ״ט תיבות כנגד מנין מגביעי׳ •
והכפתורים והפרחים והנרות שבשבעה קני המנורה
שעולין למנין מ ״ ט  .כיצד גכיעיש כ״כ  .פ ר ח י ס
תשעה  .כפתורים י״א  .נרות שבעה .ש״ה מ״ט
ופשוק ראשון יש בו ארבע סינוס כנגד מלקחיה
ומתתית־ת .מלקתיה תרי ומתתותיה ת ר י  .ונם יש
מקומות שנוהגין לומר בכל יום שיר המעלות לדוד לולי
ה׳ שהיה לנו וגו׳ .ומושיפין בשופו פשוקים מפוזריה
מתהליש .ואומר אין קדוש כה׳ וגו׳ כי מי אלוה
מבלעדי ה׳ וגו׳ ואומר אין כאלתינו וט׳ עד א ת ה
תושיענו .אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך קשירת
השמיש כזמן שבית המקדש קייש ככתוב כתורתך ייאמר
ה׳ אצ משה קח לך שמיש וגו׳  .ואומר פטוש הקטרת
כיצד תרגום ירושלמי איש אשר ירקח גכר דישפם .שלש
מאות וששיש ושמנה מניש היו כה .פי׳ מנים ליסראות.
שלש מאות וששים וחמשה שככל יום כמנין ימוכ^.
החמה כי היתה נעשית ככל שנה ושנה והיו מקמירין
ממנה מנה ככל יום על מזבח הזהכ פרם שחרית ו פ ר ״
ערכית  .ושלשה שהיה מוסיף כה כהן נדול כערכ יוה
הכפורים  .שירוש הם השלשה מנים הנשארים ומחזירן
למכתשת וניטל ממנה מלא חפניו כדי לקיים ב ה
מצות דקה מן הדקה כדמנן ביומא כפרק טרף כקלפי
ו ס

ש

ם

ו ס

ב ן
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ס
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בכל יום היסה ק הדקה והיום דקה סן הדקה .
דכש לא הקסירו ממנו אשה ל ס ׳  .חסר אמד מכל
ומפרש בנמרא הנו רבנן ומלא הפרו קמרה סמים
כמניה חייב מיסס פי׳ כהן נדול שמכיא לפני לפנים
ד ק ה  .מה ה״ל והלא כבר נאמרושהקה ממנה הדק
שהרי כא לכיאה ריקניח שכן כהוכ וכסה ענן הקסרגן
אנא להכיא דקה ק הדקה שככל ערב יום הכפוריש
את הכפרת אשר על העדות ולאימות ומשמטיה * « w
היה מחזירה למכהשמ  .ויי׳א שמנים היו כה הארבעה
הוא כזמן שפכה ענן סקסרת איי ;-!.אם חסר אחל
משורשו׳ בחורה נטף ושחלח וחלבנה ולמנה זכה והשאר
וכמשפפושכל סנזני^ך־הקפרח כהלכהו תייכ דהכי
הלכה למשה מסיני ושמכוס רז״ל מן הפסיק שנאמר
9יזל5א כפרק הוציאו לו ונתן את הקפרת על
קח לך כמיש הרי שנים
וחלבנה ,ד י
?.ענהו האש לפני ה׳ שלא יתקן הכחין ויכניסו מכפניס ו ט
נטף  ,וושחלת . v . . .ו
חמשה .סמים לרבות אתריש כאלו״־—
ו4ת"שמיס האחרון אם כן למה נאמר כי כענן אראה על הכפורת מלמד
הראשון מה הראשון שניש אף האחרון שנותן כה מעלה עשן .ומנין שהיה נותן כה מעלה
יהייד
שניש .א״כ היה אומר הכחוכ שמיש שמיה כ׳ פעמיש עשן תלמוד לומר וכסה ענן הקפורח את הכפורת
זה אצל זה ולבשוף נטף ושחלח וחלבנה ולבונה זכה אשר על העדות ולא ימות .הא אם לא נתן כה מעלה
אלא ממה שאמר המים באחרונה בא לרבוח ממשה עשן או שמשר אחד מכל סמניה חייכ מיתה .רכן
כמכין הראשונים ואלו הן הצרי הוא נטף האמור בהורה שמעון כן נמליאל אומר הצרי אינו אלא שרף הנושף
שנוטף מעצי הקסף שיוצא מן הצרי כמו שמפרש לקמן מעצי הקטף לא כא לחלוק אלא לפרש מהו צרי .יין
רכן שמעון בן גמליאל׳ .וקורץ בו כערכי צמג אלמן .קפריסין יש אוסרים שהוא שם מקום נקרא קפריכין
והצפרן הוא שחלה כדמהרגמינן פחלש פיפרא שהוא שהיה היין שלו חזק ה ר כ ה  .ר״א שהוא יין שמשליכין
הרגומו פל צפרן כדמהרגמינן ועשהה אה צפרניה ורכי כו לולכי הקפריסים הנקראים כערבי עסאלג אלכנא׳.
ייח פופרנהא ונקרא צפרן מפני פהוא חלק ו ע ט י םאין חלתא וקכין תלחא שהן חצי סאה כדקיימא לן
כצפורן בל אדם ומהנין אוהו במוגרומ .וקורים לו שאה ששה קכין .ואש לא מצא יין קפריסין מביא
בערכי אספאר אל ככור .והחלבנה הוא פרף אילן חמר חיור  .פי׳ יין שאינו לכן מכל וכל ולא אדום .
הנמצא בערי יון והוא כמו'דבש שחור וריחו רע  .עחיק פי׳ ישן .יין קפריסין למה הוא כא כדי לפרות
וקורץ לו בערבי מיעה  .והלבונה בערבי לובאן משקל כה את הצפורן מפני שהיא עזה כדי שיהא ריחה
שבעים שבעים מנה מאלי הארבעה סמנים .מור נ ו ד ף  .כורית כרפינה למה הוא כא כדי ליסוש בה אם
בער׳ משך .וקציעה כך שמה בערבי .ושבלח נרד הצסורן כדי פתהא נאה  .והלא מי רנלים •פין לה
בערבי כנבל אל נארדץ .ונקי שמו שבלש נרד מפני סירופ לרחצה וליפוסה .אלא שאין מכניסין מי רגלים
שהוא דק כשער שכילש .וכרכום בערבי זעפראן .למקדש מסני הככוד מכלל דבמקדש היו עושין אומה
אבל אם היו עושין אותה בחון כיון שהוא מעורב עם
למשקל ששה עשר ששה עשר מנה מאלו הארכעה סמנים
שאר סמנים כמל כנגדם ומותר להכניס שאינו נראה
כץשפ פנים עפר בערבי קוס&  .וקליפה שלשה היא
מי רגלים  .וא״ת £מנא לן שאין מכניסץ מי רגלים
•קליפה ק וקורץ לה בערבי קשר סליכה  .וקנמון
למקדש והרי קרבו ופרשו קרב לנכי מזכח .וי״ל
משעה בערבי ש ה אל סוב .הרי אלו אהד עשר
דלית לן אלא מה דאמור רכק עד כאן היא ברייתא
סמנים ששלין למנין שלפ מאוס וששים ושמנה מ נ י ם .
שנויה בפ״ק דכריתוש ובירושלמי דיומא בפרק מרף
ולא מדע למה מסן מאלו שבעים ומאלו ששה עשר
בקלפי .ואמר אהה תקום תרחם ציון .האנא דבי
אלא יראה כי לפי מיזק הסמנים וקשיוהן היה מרכה
אליהו כל הפונה ה ל ט ה ככל יום וכו׳ אמר ר׳אלעזר
וסמעימ .מן המזק היה מקל מפקלי ימן הקל נותן
אמר ר׳ הנינא הלמידי מכמים מרבים שלום כעולם
יוסר ומוסיפים ל על אלו הי׳׳א סמנים כלא משקל.
ו ט ׳  .ואומר קדיש על ישראל .יש מקומות ש ט מ י ן
טריה עכב שמכבסים בו ונקרא אהלא וסרנום והזכוהי
שאומר ש״צ ברכו לאהר ההפלה נ ע ט ר המאמרים
ב ט ר כפי ודכיהי באהל׳ ידי וקורץ לו בערבי סאבון.
לבא כלי שלא יפסידו שמימה ב ר כ ו  .ואינו אומר אחריו
כרשינה .פירש הסכם רבי אברהם בן זיזא ז״ל
שוס כככה מברטס שמע  .ויש אוסרים שאין ראוי
שנץראין לו בערבי אל אשנאן והוא עשכ הנקרא גם
לאומרו אם לא יאמרו אמריו ברכה כי כ ר ט הוא
 pכערכי ג א ש ל  .ואומר כי הוא מכבס ה מ ד כמו
לשון הזמנה כמו נ ב ע שאכלנו משלו וכפיכו מיינו.
הטריה או יוהר ולא ראיהיו בארן ה ז א ה  .סשעה קבין
ומדנלי רב עמרם נראה שיטל לאומרו שכהכ שש״צ
משניהם .מלה סדומיה רוגע פירוש ה ב ע ה ק ב .
יכול להפסיק אהר שההס ברוך אהה ה׳ המלך בכטלו
וזהו שאמר ממולה טהור קידש .מעלה עשן כל שהוא
קי וקייש המיד ימלוך עלינו ומל כל מעשיו ולומר
הוא שם משכ ולא היו מכירין אוהו אלא אנשים ידועים
ב ר ט בשביל בני אדם שבאו בץ הפרקים ולא שמעו
שהיה הלכה כידס איכ מסי איש .ועשנו שלה כמקל
ב ר ט דכיון ס בלאו הכי מפסיקים בפסוקים אין הוששין
ואינו מפצע לכאן ולכאן .רכי נהן הככלי אומר אף
להפסיק .סליה צבור נהנו צקרוהו מזן ועקרו מלשון
כפס הירדן כל שהוא פרש״י עפכ מ א שנדל על שסה
שמירה הוא דאמרינן בשלהי פרק הפוכר אה הפועלים
ה י ר ק  .ויפ אומרים שהוא הכושם הנקרא כערכי
עד מתי שימר שכר חייב עד כדי הייהי ביום אכלני
ש ב ר והוא גדל כירדן כמו שנפרפ בברכת ה ר י ה .
מ ו ר ב  .ואמרינן עלה הסם בהזני מתא ומקשי ויעקכ
א פ נתן כה דכש פסלה שנאמר כי כל שאור וכל
מזנא
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מזנא לממא הוה לאצמא לשון נישג ושמירה היא
לפיכך המנהיג בית הכנסה בשמירהו נקרא מזן .
וגס נהגו לקרוש מזן סהרגום דרא והזא מפני שהיא
צריך לראיה היאך יקרא והיאך קורא בני אדם לקחה
׳-׳•־יאשכחן לענץ שליח שהוא ש מ ד בין הקירח
ש״צ הוא עחה בזמןיגייד ומחזין ביניהם  .ודע כי
ה ט ה ולכך נקרא ג״כ ש״צ ק מ כ ד  -ש ״ ה מ ק ל י ב ב ז מ !
שיר השירים כד דמך ר׳ אלעזר ב״ר שמעון היה ד״ניי
קורא עליו מקומרת מר ולכנה מכל אכקה רוכל דהוה
ר אלעזר קרוי ותנוי וקרוב ופיהן .ובברכות ירוכ׳
ר׳ זעירא הוה סמיך לקרוכה כדי שיהא שוחה תחלה
ו ס ו ף  .ושד אמרו שם ר׳ יוחנן כשש ר׳ מנהס דמן
גלית זה פעכר לפני הסיכה אין אומרין לו כא והתפלל
אלא בא וקרב עשה קרכנינו עשה צרכנו עשה
מלחמותינו פייס ב ע ד י נ ו  .ומזה הפעם נקראו הפיוסיס
שאומר ש״צ באמצע ההפלות קרובות ואפפר שנקראו
ק מפני שאומרים אוהם בקרב ההסלוש ובאמצעה :
וכחמישי מחפללין כשאר הימים ולאחר שמסיים
פ׳׳צ הזרה ההפלה אומר חחנונים המחחילים
והוא רחום יכפר עין ו נ ו ׳  .וכחכ אבן הירחי שמעהי
שיסדיהי שלשה זקרםעל ספינה גליה ירושלשפהניעה
אל ממשלה הגשן אהד ואמר לנסותם כככשן האש
אם הם מזרע ישראל כמנניה מישאל ועזריה ושחלו
ממנו זמן ונחן להם זמן שלשים יום ולסוף הזמן חלם
אחד מקרא שכהוב בו חרץ כי וחלחא לא ולא ידע
מה הוא  .אמרו לו זה הפסוק שא כי תעבור כמים
אתך אני ובנהרות לא ישפפוך כי תלך כמו אש לא
ס ט ה ולהבה לא שבער בך .ונכנש באש ונחלקה
האש לשלשה הלקים ויצאו בפלום ו נ מ ש אליו הזקנים
ויסדו והוא רסוס על הנס הנדול וכל אחד מההההחיל
גרחום וסיים ברחוס .האחד והוא רחום והכני אנא
אל מלך ר ש ם וחמן והשלישי אין כמוך חנון ורחום .
ואחר שמסיים ו ש א רחום נופלין על פניהם כדרך
שאמרמ ל מ ע ל ה  .ואמר ההנה ה׳ אלהי ישראל שוב
מחרון אפך וגו׳ ואומר אבינו מלכנו ו ט ׳ ואומר ואנחנו
לא נדע וגו׳ ואח״כ ש מ ד ש״צ ואומר קדיפ עד לעילא.
ואומר אל ארך אפים ורב השד ואמה פ ש ק הוא .
אל באפך הוטהנו על שם ה׳ אל כאפך הוכיחנו .
מוסה ה׳ על ישראל עמך ע״ש חוסה ה ׳ על עמך .
והושיענו מכל ר ע ע״ש ששע ה׳ אס ע מ ך  .הטאנ4
לך ע״ש חוסא ישראל .אדון סלח נא כרוב רחמיך
אלע״ש סלח נא לשן העם הזה כגודל חסדך .יע״ש
כרוכ רחמיך מחה פשעי .אל ארך אפים מלא
 .ר ח מ י ם אל הסהר פניך ממני על סם אל ססחר סרך
וכו׳  .והצילנו
עמך
חוסה ה׳ על ישראל
מכל רע על שם הצילה החרכ נפשי .וכחב כעל
משמרת המועדוח פהפעם שאימי בראשונה והושיענו
ובאהרונה והצילנו כי תחלה אנו מבקפין על הגאולה
מהגלוה והיא הישועה השלימה ואחר כך אנו
מבקשץ רהמים כי גם ש ך זמן היותינו בגלות הוא י
יצילנו מכל רע מצרוה האויבים וגזרושם עד כ א ן .
*סמצא^בשהיהן המשים ה י ט ת מ נ ד עשרת הדברות
,

בשני

וארבעים יום שעמל משה בהר לקבל המורה  .ומוציא
ספר שורה ועומל לפני ההיכצ ואומר בקול רם גדלו
לה אחי ונרוממה שמו ימלו ומגביה הספר בילו
למעלה .ועל שם ויהי כצועלו ]]נושאי א ן ה׳ שפה
צעלים .ונהגו לומר גדלו שיש בו ששה חיטת  .ו ע ו ל
לפי שיש בו ששה ועשרים אותיות כמשבון השם לומר
שצריך צגלצו ,ועולה בספר לתיבה ואומר הכל יתגדל
ויתקדש .יש מפרשים כי הכל היא מדה בשמים ששמה
! •ק׳ ברך את י אברהם בכל .וזה הפי׳ אינו
» י י ־ ״ יי הוא אומר שמו של
י !
מלך מלכי המלכים הקכ״ה .והנכון  • •rviד}-,
הוא מלבר כנ:ל הצבור כלומר התם הצכור כלכס אמךן
יסגלל ויתקלש שמו של הקב״ה לפי שברא העילס
כמו שמספר והולך .והראיה על זה מה שאומר אחרי
כן הכל תנו עוז לאלהים  .וכמש׳ כופרים גורס ע )
הכל יתגדל ונכון הוא .ומזכיר כאן המפה עניני שבח
כנגד המשה הומשי תורה והן יתגדל ויתקדש ויתברך
ויתרומם ויתנשא .שמו של מלך מלכי המלכים הקכ״ה.
ע״ש אנת הוא מלכא מלך מלכיא לי אלה שמיא
כשלמות שכרא העולם הזה והעולם הכא כרצונו
פירשנוהו כקדיש  .וכרצון יראיו וכרצון כל עכו בית
יפראל הגלה ותראה מלכותו עלינו כמהרה כרצו•
יראיו י ט ׳ כלומר ויהי רצון מלפניו פתגלה מלהיתו
עלינו במהרה כרצון יראיו וכרצון כל עמו כיה ישראל
ואומר הכל הנו עוז לאלהיש וכוי .ואומר הורה /
המימה משיבה נפש  .עלוה ה׳ נאמנה מחכימה פתי
פקולי ה׳ ישריש משמחי לב  .מצות ה׳ ברה מאירת
עינים  .ה׳ ש ז לעמו יתן ה׳ יברר אח עמו כשלום .
האל תמים ר ר ט אמרת הי צרופה מגן היא לכל
• החוסים כ ו  .ויפ ככל אלו הפסוקים ארכעיס היכות
כנגל ארבעים יום פעמל מפה בהר לקבל הסורה
סנן כפרק• הקורא א מ המגלה עומל כשני ובחמישי
ובשכס כמנחה קורץ כשדרן פירוש בשדר פל אותו
השבוע .ואמרינן בנמרא מקום שמפסיקץ בו בשבע
בשחריש שם קורץ במנחה ובשני ובחמישי ובפבת
הבאה  .ואמרינן במס׳ סופרים בשני ובחמישי ובשבת
כמנחה קורץ פלשה אין שחהץ מ ק ואץ מוסיפין
עליהם ואיןימפכררץ בנביא  .ובראשי חדשים ובמועד
קורץ ארכעה  .זה הכלל כל יום פיש בו מוסף ואץ
יום סוב קורץ ארבעה  .ביום סוב קורץ חמשה «
ביום הכפירים ששה .בשבח שבעה .יום סוב באסורו
כלאו חמשה .יום הכפולים שאישרו בכרת ששה .
שבת שאיסורו בסקילה שבעה .ומפסירין בנביא ״
ובעל מפמרת המועדות כתב שהפעם שקורץ ששה
בתורה כיום הכפוריש כנגד היום פבא לכפר על מעשה
העולם הזה שנמשלו לשפת ימי החיל .אבל השבת
נמשל לעולם הבא שהוא יום מנוהה לצדיקים ועל כן
קירין כי שכעה .וכתב רבינו סעדיה כי יש בקריאת
החורה כצכור חרשה הליקים הראשין הימים שקורץ
כהש שלשה אנשיה אין פוהתין מהן ואין מושיפין עליהם
והיום יום שני ויוש חמישי .ובמנחות הפכתות ושמונת
ימי<חנוכה ויום פורים .והפני הימים שקורץ בהם
ארכעה
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סדר שחרית ש לחול
ארבעה אין פוההין מ ק ואץ מוסיסין עליהם והם
ראשי חדשים וימי חולו של מועד  .והשלישי הימים
שקורץ בהם חמשה אין פוהחין מהן אכל מופיפין עליהם
והס המועדים הנקראים מקרא קדש כלומר פסח
ושבועות וראש השנה ומכוח ושמיני חג עצרח .
והרביעי הוא יום הכפורים לבדו שקורץ כי ששה אץ
פוחתין מהן אבצ מוסיפין עליהם  .והחמישי יום בבת
שקורץ בו שבעה אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עציהם
וכצ יום שיכולים צהוסיף עצ המנין הנזכר בו קורץ בו
ה ה פ ט ר ה  .וכל יום שהין יכולים להוסיף על המנין
הנזכר בו אין קורץ בו הפטרה חוץ ממנחת השעה
באכ עכ״ד ולפי זה המנין נמצא בשבוע מספר כהניס
ולויס הקורץ כמספר ישראל הקורין .גרסינן בבבא
קמא סוף פרק מדוכה עשר תקנוח חקן עזרא  .הקנה
ראשונה שיהו קורין כתורה כמנחה כשכת משום
יושבי קרמת פירש״י הם יושכי חניות ימות החול
ועוסקין כסחורה ואין קורץ כשני וכחמישי .הקנה
שניה שיהו קורין בחורה כשני ובחמישי שלשה אנשים
עפרה פסוקים כנגד עשרה כטלנין הס כני אדם
כפרים כפלים ממלאכסן לעסוק בצרכי צבור ולבא לכיה
הכנסה כדי פיהו מצויץ עשרה לפה הפלה ומהנרנסץ
סן הצבור  .הקנה שלישיה שיהו כסי דינץ קבועין
בשני ובחמישי שהרכים מהקבצים לשמוע ספר הורה .
הקנה רביעיה שיהו מכבסין בממישי בשבש מפני כבוד
השבה ללבוש לבנים  .הקנה חמישיה שיהו אוכלין שום
בערב שבה מפני שאז היא עונה ח״ח כדאמרינז אשר
פריו יהן בעהו זה המשמש מטהו בערב שבה .והשום
מרבה אה ה ז ר ע  .הקנה פשיה שההא אשה חופפה
ראשה במסרק ליום מבילהה משום הציצה  .הקנה
שביעית שחהא אשה חוגרה בסינר משום צניעוה פי'
רש״י כעין מכנסים קטנים  .הקנה שמירה שחהא אשה
משכמה כיום פהיא רוצה לאפוש ואופה כדי שסהא פס
מצויס לעניים .הקנה השיעיה שיהו רוכלין ממזרץ
בעיירות ולא יוכלו כני העיירות למככ עליהם כדי
שיהיו מכשיסים מצויות לכנוה ישראל כדי שלא יתנט
מל בעליהם  .הקנה עשיריהפיפכול כפל קרי קודם
שילמוד תורה והקנה זו בטלוה פלא פשט איסורה
כדאמרינן ככרכוה כפרק מי שמתו נהונ עלמא כרבי
יהודה בן כהירא פמהיר ללמוד הורה כלא פכילה .
ובירושלמי מונה קריאה ההורה בשני ובממישי וכשבה
במנחה בחקנס אחה  .ומוסיף להשלים העשרה הקנוה
שיהו הנשים מדברוח בביח הכסא דאמרינן בשלהי
ברכוה קכלה דכיה הכסא שהיקוהא וצניעוחא ולנשים
הסירו לדכר כדי שאם יבא אדם להכנס לביה הכסא
שישמע הדכור ולא יכנס  .ומה שנהנו לקרוה כהורה
בשני ובחמישי וגס לההענוח אומר כמנחו׳ שבארבעים
יום אחרונים שעלה משה למרום עלה בחמישי וירד
בשני ונחרצה לו הקב״ה .ואומר במדרש דרשו ה׳
בהמצאו כ״ה מצאו כלומר בחמישי ובבני חמצאון אותו
להיות קרוכ אליכם אם חדרשוהו .ואלו הג׳ שקורץ
הם כהן ולוי וישראל וקורין לכהן החלה ואחר כך
ללוי ואחר כך לישראל דגרסינן בפרק הניזקין|אלו דכרים
שאמרו מפני דרכי שלום .כהן קורא ראשון ואחריו לוי
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ואחריוישראל .ו כ ח ב ר ב ע מ ר ס כ ל ה י כ א דאיכא כהן
ליח ליה רשוחא לישראל למקרי קמיה אפילו הוא נשיא
שכישראל וכן כחכ רכ נשרונאי לאסילו כהן עס הארז
קולס לחלמיל חכה ואמרינן כפרק הכיזקין אמר אכיי
נקיפינןאם אין שם כהן נתפרדה חכילה פרש״י כלשון
אחד שלא יקרא לוי כצל וכן כתכ רכ עמרם ירכינו
חננאל ופירוש אחר פירש פלא יקדים לוי ציפראצ אלא
מי שירצה שיקדים אם ישראל גדול הוא קודם ואס
הלוי גלול או אפילו שוין הוא קולש  .והמנהג כלשון
הראשון .ואמר אכיי נקיטינן אש אין שם ציי כהן
קורא במקום לוי ילוקא כהן הראשון ישאר עומל
במקומו ומברך פעם אמרח וקורא אבל כהן אתר לא
יעלה שלא יאמרו פגום היא פיאמרו חלל הוא על כן
קרא כהן א ח ר  .אבל פגס שני ליכא שהרי קורא
אתריו לוי ואלו היה חלל זה לא היה קורא אחריו לוי
אלא היה קורא ראשון אוחו לוי וכן לא יעלו שני לויס
זה אחר זה שלא יאמרו אחר מהם פגום הוא שיאמרו
לוי הראשון נפסל כאחת מן הממזרות או נתינות לפיכך
חזר לקרות זה הלוי האמיחי או יאמרו לוי הראשון
הוא ציי נמור והפני נפסל כאחל מן הפשלנוח ונפסל
ממעלחו ויצא לכלל יפראל אכל כהניס הרכה יכולין
לקרוח בהפסק ישראל ביניהם ואין לחוש שמא יאמרו
הראשון פסול הוא כיון שקראו יפראל אחריו .וכן כ
רכ עמרם  .וכחר לקרי כהן ולוי וישראל קרי מאן
לבעי אי בעי כהן למיחנא ומקרי שפיר למי  .וכן
כחכ לכיני סעליה שאחר שקראו כהן ולוי וישראל
יכולין לעלות כהנים ולוים אחריהם .יכתכ ה״ר מאיר
לרוסנבורק כחשוכה עיר שכולה כהנים ואין בה
ישראל כלל ולא נשים ולא קטן לא יקראו בהורה כלל
יראה מלכריו שאם יש שם נשים או קפן לכהן קורא
פעמים ושוכ יקראו נשים או קפניס שהכל משלימין
למנץ שבעה .וכשאין שם כ ק וקורא לישראל כמקומו
אומר במקום ההן פרי שלא יפעו להאכילו הלוה אבל
העולה במקום לוי אין צריך לומר מ ק ו ם לוי רמעפר
ראשון מוהר לזרים ונם לא שכיה .וגהב הרי״ף א ם
ההמיל ישראל לברך ברכס הסירה בצבור וקולם פהחחיל
לקרות בהורה נכנס כ ק אינו פוסק סישראל וקורא
הכהן אבל ברכו לא הוי ההפלה וכן אס היו כהן ולוי
ככיה הכנסה וקורא הכהן ראשון וסכור שאין שם לוי
וההחיל לכרך שניס אין מפסיקין אוהו לאין לוהין מצות
לא תשא אה שם ה׳ אלהיך לשוא משום פגמו של לוי
למצוח אין מכפלוה זו אה זו .ואלו הג׳ אין קורץ פהוס
מי׳ פסוקים וילבר עולה מן המנין ואם נשלם הענץ
כפחות מי׳ פסיקים כגון פ׳ ויבא עמלק שאין בה אלא
ס׳ פסוקים אין להופ  -ואין קירין מם כל אחל פחות
משלשה פסוקים שנים קורץ שלשה שלשה ואחל קורא
ארבעה ואי זה מהם שקרא ארכעה משוכח ואמרינן
כמס׳ סופרים החזן הקורא כהורה כשכה פחות משבע
קריאות ושכח כסכור שקראו שכעה יחזור ויקרא
וימלא שבע קריאות עד כאן והכל עולץ למנץ פכעה
ואפילו אשה ואפילו קפן אבל אמרו חכמים אשה
לא הקרא כתורה מפני כבוד צ  0ר  .גרסינן במגילה
קראה
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סדר עחרית של חור ופירושה

קראה אמד קראוה שנים יצאו .ואמרינן בגמ׳ סאנא
מ ה שאין י ק בתורה פי׳ שאץ קורא אלא אחד אוחו
שהוא עומד לקרות בחורה ואין שליח צטר קורא עמו.
ומה שנהגו עהה ששליח צבור קורא עמו כדי בלא
לבייש אה מי שאינו יודע לקרוה בדאמרינן גבי בכורים
בהמלה מי שיודע לקרות קורא מי שאינו יודע לקרוה
מקרץ אוחו נמנעו מלהביא פירוש מחמה הבושה
החקינו שיהו מקרץ אח הכל וכחב הרא״ש אין הדמיון
נראה לי דהחם נמנש מלהביא בכורים ועברו על
מה שכחוב כחורה אכל הכא הבקי א ץ יקראו והאחרים
ימנעו ומהמה הבושה יחנו לב ללמוד הפרשה אלא
נראה ה פ ע ם לפי שאין הכל בקיאין בפעמי הקריאה
ואין הצבור יוצאין בקריאהו והוא בעיניו כיודע ואס
לא יקראוהו להורה אהי לאנצויי עם שליה צבור לכך
סקט שיקרא שליח צבור שמא בקי בקריאה  .ומכל
מקום נם העומד לקרוה יקרא בנחה עם שליה צבור
ובדקדוק שלא ההא ברכהו לבטלה ותוהו שאינו יודע
לקרוח אין ראוי שיקראוהו שליח צבור והויא כרכה
לנטלה ולא מסהבר שהוא יברך על קריאת שליח צכור
ע ל כאן דבריו .ואמרינן בתנחומא מעשה בר׳ עקיבא
שקראו החזן ברכים כבית הכנסת לקרות בספר חורה
ולא רצה לעלות אמרו לו תלמידיו לא למלתנו רבינו
כי היא חייך ואורך ימיך ולמה נמנעת מלעלות אמר
להם לא נמנעתי מלעלות אלא לפי שלא סדרתי הפרשה
שנים ונ'.שה העמים שאין אדם רשאי לומר לבר לפני
הצבור עד שיסדר אותו שנים ושלפה פעמים בינו
לבין עצמו שכן בהקב״ה שהוא מהן ממנה לשון לכל
הכריות וההורה נלויה לפניו כטככ כפכא ליהן אוהה
לישראל כהוכ כו אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה
ואהר כך ויאמר לאדם ונו׳ ומכאן יש ללמוד ק״ו
לאותם שעולים לקרוס כהורה שאין יודעץ אפילו אות
אהה שאינן רשאין לעלוה וצריך למהוה כידס שלא יעלו
וכתב רבינו סעדיה שאם הם צריכים לזה האיש שאינו
יודע לקרות שיעלה לשי שהוא כהן או לוי ואין שם
סחר זולתו יראה שליח צטר אם כשיקרא לו מלה
במלה יודע לאמרה יכול לקרות ואם לאו לא יעלה .
וכל אהד מהעולים לקרוח פוחח הספר ורואה ומברך
ו ק ו ר א  .ובירושלמי דמגלה מפרש מה פעם ובפההו
עמדו כל העם מה כהיב בהריה ויברך עזרא אה ה ' .
ואומר:

ברכו

אה ה׳ המבורך כקול רם כדי פיעט הקהל
ושליה צביר ברוך ה׳ המבורך לעולם ו ע ד .
ואע״פ שאומר ב ר ט אינו כמוצי׳ עצמו כיון שאומר
המבורך .והכי אימא בירושלמי וה״ר יכילה ב״ר
בחילי ברצילוניכהב בשם רטנו סעדיה אע״פשאמר
המבורך ולא הוציא עצמו מן הכלל צריך לההזיר עצמו
לכלל לגמרי ולאמר ברוך ה׳ המטרך מידי דהוה אכרכ׳
המזון שאע״פ שאמר נברך ולא הוציא עצמו מן הכלל
צריך לחזור למקום שפסק ולומר כרוך שאכלנו משלו
ובטובו חיינו ואחר כך מכרך :
ב ו ל ך אחה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו
י מכל העמים כנאמר ובך בחר ה׳ להיות לו
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לעס סגולה .ונהן למ אמ מורמו שגאמר ויאמר ה׳
אל משה עלה אלי ההרה והיה שס ואתנה לך את
לוחות האכן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם.
וכתיכ זכרו תורת משה עכדי אשר צויהי אותו כחורב
על כל ישראל מקים ומשפשיס וחוסם כרוך אתה
יי׳ נותן התורה  .ולא הקנו כברכה זו ראשונה חיי
עולם נסע בתוכנו כמו שתקנו כשניה שאחר קריאת
התורה לשי שחינה עץ חיים עד שיחזיק בה שנאמר
עץ חיים היא למחזיקים בה אבל משהחזיק בה וקרא
בה מברכין חיי שלם נעע בתוכנו ולכך צריך כל אחל
מהעולים להחזיק השכר בילו בשעה שמברך .וראיה
לזה מדאמרינן בס׳ לולב הגזול קורא ק״ש ולולבו בילו
מתסלל ולולבו בילו קורא בתורה או נושא את כסיו
מניחו ע״ג קרקע וזהו כדי להחזיק ס״ת ביל .ו ש ל
ראיה אמרת מדאמרי׳ בב״ר לא ימוש ספר התורה
הזה מפיך מלמד שהיה ס״ת בחיקו של יהושע שאין
אומרים הזה אלא למי שחוסם החסן כידו .כסב ה״ר
יהודה נ״ר ברזילי בשם רכינו סעדיה אע׳׳פ שככר
בירך על התורה בבקר קודם סרש׳ התמיד מוזר
ומכרך אשר כחד כשקורא בשורה ולא הוי ברכס
לבעלה דמשום ככוד התורה נחקנה כשקורא כצכור.
וכן כחכ הרא״ש שחוזר ומכרך דכרכה זו נתקנה על
קריאתו כצכור כמו שנתקנה ברכה לאחריה וכמו
שתקנו אשר בחר בנביאים למפטיר .וכתכ ה*ר יחיאל
בן הרא״ש אם איחר אדם לכיס הכנסת מד קריאת
השורה והתחיל בברטש ומסיים ברכס התורה קודם
שהשחיל פרשש הקרבנוש וקראוהו לקרוש בתורה בזה
נסשסקתי אם יש לו לברך אפר במר בנו אם נאמר שאץ
לחלק הואיל ושקנו ברכה זו מל קריאה כצבור יש לו
לברך אע׳׳פ שבבר בירך או נאמר ודאי אחש מהן לבטלה
דהיאך יברך ברכה אמס פעמים בזה אחר זה בלי
הפסק בנתים וכן היה נראה ל י  .אמנם שאלתי את
סי אדוני אבי הרא״ש ואמר שיש לו לברך כי לא חלקו
מכמיס .ואס קראוהו לקרות במורה קודם שברך
ברכס הסודה בהא ודאי נראה לי שאץ לו לכרך שנית
אשר בחר בס דלא נרע ממי בנפסר באהבה רבה
ע כ ״ ד  .ולאחר שקורא בולל הספר ומברך ברוך אתה
ה׳ אמ״ה אשר נתן לנו תורת אמת שנאמר וסורחך
אמש .וא״ה ברכה זו למה סוחחש בברוך והלא סמוכה
היא לכרכה בלפני התורה כמו אמש ויציב ויראו
ע יניס דאסרי׳ כהו דפסוקיס לא הוו הפסק וי״ל
דכי אמרינן פסוקים לא הוו הפסק הני מילי פסוקים
הקטעים תמיד כגץ פסוקים שיש בץ סשטכט ליראו
עינינו ופסוקים שיש בין ברכת יהללוך שלאחר ההלצ
לכרכה שלסר ההלל .אבל בקריאה התורה הוו ספשנן
כיון שאינם ק ט ע י ם המיד  .ו ק הפרש ברכה שלאחר
ההספרה .אינ משום דבימיהם לא היו מברטן אלא
ראשון ואהרון הילכך צריך לפהוה האהרון בברוך .
אי נמי כיון שהוא אחר קריאה כספר נראה שהיא
חחלח המעשה .ולהאי פעמא ניחא נמי ברכה שלאחר
קריאה המגלה .חיי עולס נטע בתוכנו על שם עץ
היים היא למחזיקים בה וע״ש פקרא^ אותה הפסיק
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 pאמל .בה  £ו ן נ ס י ע ה  .והרב רביע יעקב בן
מ־א״סגורס אשר נתן לס תורס אמח וחיי עולם נסע
*שוכנו ופירש כי תורת אמת היא תורה שככתב וחיי
שלם נסע כהוכנו היא הורה שבעל פה דכרי חכמים
?דרבוני׳ וכמשמרוה נמ״יעים .ויש קורץ להיי עוצם
נטע בתוכנו והראשון עיקר  *.ונפע בהובנו בגימ׳
מרי׳׳גמצוש .וחוהם בא״י נוהן ההורה והמצא באלו
השתי כ ר ט מ ארכעיס היכוה כנגד ארבעים יוש שעמד
משה בהר לקכל ה ת ו ר ה  .וכתב רבינו שעליה שאין
לקורא לומר ברט עד פיראה הפשוק שמסחיל בו
וצריך לברך כרכה ראשונה ושפר הורה פהוה לא
סהוס וברכה אהרונה לא יברך אוהה עד שיגלול
הספר לא כשיהיה פ ה ו ס  .גרשי׳ בשוטה בפר׳ ואלו
נאמריס אמר רכה כר רכ הונא כיון שנפחח שפר
תורה אשור לדכר אפילו כרכר הלכה שנאמר וכפתחו
עמדו כל העם ואין עמידה אלא שתיקה שנאמר
והוחלתי כי לא ידברו עמדו ולא ענו ע ו ד  .רכי זירא
אמר מהכא ואזני כל העם אל ספר התורה וקשיא הא
דאמרינן בפרקא קמא דכרכות רכ ששת מהדר אפיה
וגרים .פי׳ בשעת ק ד א ת ס״מ אמר אק בדידן ואינהו
בדידהו .ופירש ר״י שהיה גורם בלחש דהא דאמרי׳
שאסור לססר דוקא בקול רם לפי פמונע האחרים
מלשמוע אכל כלחש מותר  .והרי״אף כסב דוקא רב
ששת דתורמו אומנותו אכל להורות לאדם ששואל לסי
שעה או לסרש דכר אסור לא .וכעל הלכות גדולות
כסכ דוקא היכא דליכא עשרה כר מההוא דצייסי
לספר תורה דאיכא בזיון דסשר תורה אכל אי איכא
עשרה שפיר דמי וכחוב בחדושי רכ״ש שזה אינו נכון
להא כתיב ובסחחו עמלו כל העם והתם ולאי הא
איכא יוהר מעשרה דשמעי לספר הורה ואפילו הכי
אסור  .ד פ אומרים כי זה היה לסי מנהגם שהיו
גוהגץ שהקורא ראשון יהיה מכרך לסניה והמסיים
לאמריה והאמצעיים לא היו מכרכץ כ ל ל  .וכלץ
היה שלא לספר כלל שמא יצסרך לעלות ולקרות
ואם יספר כין שתי הכרכות יהיה הפסק  .ומיהו
הדעה הנטנה סיא שלא לספר כלל ואסור להרה ספר
תורה בשעה שקורא הקורא ולצאה שנ׳ ועוזבי ה׳
יכלו וכץ גברא לגברא שרי .כהב רב נסרונאידוכהא
למצלו בי עשרה וליה בהון שבעה לירסי למקרי בספר
סורס קרי כל גבר׳ לירע למקרי מרי זימני וששי׳
למי ללא ליבסיל מנהג ישראל ולא ליבסלן ברטה
ולאשמועי׳ להנך ללא גמירי לאין בזה משום הוציא
שם שמים לכפלה ע״כ  .ואם אץ בהם אלא א׳ היולע
לקרוס בסורה קורא על שבעה ספמים ו מ ב ע לפניה
וצאמריה בכל פעם וסעם ואץ צריך לעמוד ולישב.
וסמוססהא שאומרה שצריך לעמוד ולישב לדין המשנה
הוא שלראשון הסוהה בהורה מברך לפניה והמומס
בה מכרך לאהריה ואין ניכר שיהו שבעה אלא בעומד
דושב .אבל עהה פמירכץ כל אמד לפניה ולאמריה
נ כ ר ט ה ניכר שהן שבעה ואין צריך לעמוד ולישב.
ומה שחקנו לכרך כל אחד ואהד לפניה ולאחריה
גזרה משוס הנכנסים ומשום היוצאין לפניה משום
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הנכנסין עכשיו לביה הכנסה שיהו סיורין שזה ראשון
וראשון צריך לכרך לפניה  .ולאהריה משום היוצאים
שיהו סכורין שזה אהרון ואהרון צריך לכרך לאהריה.
אי; משיירין כפרשה סמוה מנ׳ פסוקים סי׳ הקורא
כהורה לא יקרא עד סוף הפרשה כענין שלא ישאל
ממנה אלא שני פסוקים משום היוצאין סיאמרו העולה
אמריו לא יקרא אצא פני פשוקים הנשאלים וכן לא
יההיל כפרשה פחוה משלשה פשוקים מפום הנכנסין
שאם יהחיל כה שני פשוקיה יאמרו הנכנשין אותו
&לפני זה התחיל כפרשה ולא קרא רק שני פסוקים
כי אם התחיל לפני הפרפה למה לא פשק כשהגיע
לפרשה ופשק אהרי כן כאמצע השרפה  .ולכן
כשקורין פרפה ואהה הצום אינו יכול לקדוה ה כהן
פחוס משכעה פשוקים מפני שפרשה ראפונה ה י א
משני פסוקים ופרשה שנייה מממפ פשוקים ואם
האמר והרי כפרשה ראש הדש קורא השלישי פרשת
וכיום השכה שהיא מפני פסוקים והיה לנו לחוש
שמא יאמרו הנכנסין שלא קרא השלישי רק שני פסוקים
שאלו קרא מפרשה עליונה היה לו לפסוק כשהגיע
לפרשה ויש לומר שאין לחופ שהרי גם עסה הפסיח
כפרשה .כהוכ כהשוכה הגאונים ושפאלהם עצ
הקורא כהורה ראשון וקרא אחריו השני מה שקרא
הראשון מה דינו אס הוסיף ומה דיס אם לא הוסיף
השוכה אם קרא אוהו שני מוסף על מה שקרא ראשון
שלפה פסוקים כמקום פאפפר או אפילו שנים כמקום
דלא אפשר אוהו שני עולה למנין דהנן בפרקא
בהרא דהעניוה כיום הראפון כראשיש ויהי ר ק י ע .
ותאכא בראפיה בפנים ויהי רקיע ב א ה ד  .והיינן בם
בשלמא יהי רקיע באהד הלהא פסוקי הויץ אל6
בראשיה בפנים ממפה פסוקי ה ו י י ן  .ותק הקורה
בהורה לא יפהוש משלשה המקים ואיהמר רב אסל
דולג ושמואל אמר פוסק ואי סלקא דעתך דשני
קורא מה שקרא ראשון בלא סוספת ועולה למנץ
אמאיפליגי רב ושמואל אמסניסץ לוקמה דקראראשץ
פרשה כראשיה ואמר כך קראה שני והוה ליה כפנים
אלא לאו פמע מינה דאין ש ל ה למנץ אלא אס ק
מוסיף הואיל ואיפשר מה שאין כן בפרי ההג דהסםלא
אפפר על כאן .גרסינן בסרק הנזקץ רבה ורב יוסף
ראמלי תלוייהו אין קוריןבחומשין בכיס סכנסס מפני
כבול הצבור  .ועל זה שאל אהל מן המכמים דת
הרשב״א וזה לשון השאלה כפר מורס שאינו כפוי
כהלכסו או שיש בו אמל ק הלברים הפוסלים ספר
מורה מוסר לברך בו או א מ ר לסי שמצאסי תביבת
שאלה מסרים במז״ל שהשיר וזהו לשון המשובה מותר
ל ע ץ בססר סורה סמל ואין הברכה על הקךיאיה
בססר כמו הכרכה על נסילת לולכ או ישיבת סו&ז
שעליה מ ב ע ואס היו פסולים לא עשה מצוה אכל
בקריאת התורה מצוה היא הקריאה בין שקרא בספל
כפר בין שקרא בשפר פסול .ואפי׳ קרא על מה
עצמה של קריאה היא המצוה שעליה מכרכים הלא
תראה שהקורא בשהר קודם שיהפצצ משנה או מלמול
או הצכה או מדרש מכרך ואח״כ קורא או דורש הא
צמדת
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5מדס שההגייה בהירה היא המצוה פעליה מברכין
וזהו ההפרש שצא הרגישו ט רוכ מכמי המזרמ ואמרו
שהמכרך וקירא כספר הורה פסוצ שהיא ברכה
ל י ע ל ה  .וראיה צדבר זה מה שאמרו מכותינו ז׳'ל
אץ קורץ בחומשים בצייר מפני כבוד הציור וכי יש
פסלנות בעולם כמו פסלנות של חומשים ואפילו היה
ספר הורה השר אות אחת פסול וכל שכן חומש ולמה
נהנו פ ע ם מפני כבוד צ:וד והיה להם ליפן כעש
משני שהות השיל שנמצאת ברכה לבעלה .ואש ת:מר
שקריאה זו בלא ברכה נאסרת וכי יש בעולם מי שעלה
בדעתו לאשור קדיחה בלח ברכה ואפי׳ על פה אלא
ודאי שלא אמרו בציור אלא על הקריאה שחי יין
לקרותה בציור שהן שלשה או שבעה וכיוצא בהן הוה
שאין קור־ן בהש מפני כבוד הציור לה מפני הכרכה
ועל דוקיא זו סמכו כל אנשי המערב והיו קורץ ••:־פרי
קלף בלא עבוד כלל ומירכין לפניה ולאחריה בפני
גאוני עולש .כגון רטנו יוסף הלוי בן מגאש ורבי׳ יצחק
יהיוצא כהן ומעולש לא נשמע פוצה פה ומצפצף לפי
סטלם כעלי בינה מכמה ש מיושבת ומכוונת וידעו
שאין הכרכה תלויה בשפר אש כשר הוא או פש־ל הוא
אלא בקריאה בין שקרא בספר כשר או פשול כמו
שביארנו .ואעפ״כ ראוי לכל ציור להיות להם ספר
הורה כשר ככל הלכוהיו ובו ראוי לקרות לכתהלה
בצבור ואם אי אפשר להם קורין ואפילו בפסול
ומברכץ מהכעס שאמרנו וכן הורה רבינו חנוך הספרדי
ע ד כאן לשון התשובה  .ואני המה קצה על דבריו
שהוא ז״צ כתב בספרו בהלכות כפר תורה נמצאת צמד
שעשרים דכרים ק שכל אהד מהש פוםצ ספר תורה
ואם נעשה ט אחד מהן הרי הוא כהומש שמלמדין
בוהסינוקות)ואז( ]ואין[ ט קדושת ס״ח ואין קורץ ט
ברבים נראה מדבריו שאין קורין ט כלצ .הודיעני אם
לעהך מסכים על זה לדעת ה י ב ואם מותר לקרוה
בהומשץ בהקבן בכיה המדרש עשרה או יוהד אע״פ
שנראה מדעה הרב פהשוה דץ חומשים שלמד׳ בהם
סינוקוה לספר פסול .השובה פליאה ממני דעה הרב
בהשובהו נשגכה ולא אוכל לה והדבר מחודש בעיני
הרבה מכמה פנים האחד שאם אינו פוסל לקרוס ולברך
בו לאחה ערן הוא הסולו והכשרו סאץ סבר׳ לומר
ססול לקרות בו לכתחלה היכא דאיפשר להם בשפר
כשר .וכן נסי כל מקום שאמר אין קורץ בו פיהא
פירושו אין קירץ בו לכתהלה כמקום שיש להם ספר
כשר ועוד שהמענה בעצמה שנסמך עליה הרב והיא
שעל עצמה של קריאה אט מברכץ ואפי׳ קרא על
׳ פ ה נמלאתי עליה הפלא ופלא לשי שהקריאה בעצמה
שבכית הכנסת לא תקנוה בעל פה אלא בספר תירה
שאלו היתה התקנה כעל פה מפני מה אין קירי)
בהומבץ מגרע נרע חומש מקורא עצ פה איל קריאת
הקנה משה ועזרא תקנה מחייבה לקרא בשר ובחמישי
ובשבתות ובימים סובים ואע״פ שבירך לאלתר על קריאה
פר׳ ה ק ד מ ו ת ושנה שדר תמיד וחזר ואמר אהבה רבה
ונפער בכך מברכת התורה ואלו רצה לקרות בעלמא
ולשנות פשור מלברך אף על פי כן אש קרא בתורה

באותן זמנים הזי,מנים ואפילו לאלהר מייב לנרך עליה
למצות קרית התקנה ואותה מקנה עיקרה לח נתקנה
אצא בקריאת סכר תורה .והילכך כל שאיני קורא על
הספר ובספר כשר אינו מכרך שאין זה כקורא p
התקנה והראיה שהביא בשמם שצ גאונים יותר תמה
בעיני לפי שמשם נראה לי ראיה מפורשת בהסכו
דה:י גדםינן התש שלחו בני גלילא לר׳ חלבו מהו
לקדיש בחימפין •:בית הפנס״! לא הוה בידיה אתא
שאיל כי מדרשא ופשעיה מהא דאמר ר׳ שמואל בר
נחמן אמר ר׳ יונתן הכד תורה שחסר יריעה אהת אין
קורי; בו ולא היא התה מיחסד במילתיה הכא לא
מ־חשר במילמיהאלמא אפי׳ למאן דמכפ׳ בחומש בספר
תורה חסר או פסול אין קירין בו משום דעדיפי
חומשי! ;יובא דלא מיהסרי ולא מיפסלי במלתיהו מספר
תירה חסר או פסול במלחי׳ .ויריעה דנקשמשתבר׳
דלאו דוקא דאפילי חסר חיש אחת ועוד דכהדי׳ תכן
כפרקא קמא דמשכתא סופריה כותכץ על הקלף
במקוס בשר ועל הגויל במקוס שער ואיןרשאי לשנותן
והלכה למשה משיני שאש שנה בזה ובזה פשיל ואי
קורין ט  .ועוד שש כפרק שני מניח בין שם לשם כדי
שיהא ניכר ובאיתיות כדי שלא יהי מעירכין ואם
עירכ האותיות הו כהפש־ק כאמצע השם ונעשה שם
אחד כשני שמוה כנץ שכתכ ראובן מופשק כשני שמות
כזה ראי ק פסול ואין קורץ בו .ועוד שנינו שם ככמה
פשלמת אין קורי *,ט יזו היא חשיבה גדילה על דבריו
גם מדבריו הוא נושב פכתכ כחכורו פאין קוריו
בספר פסול ברבים ואיני כחולק על דבריו ועל
עדותו שהעיד משום נאוני המערב אלא שאיני יורד
לסוף דעתי שדבריו נראין לי כסותרין זה את זה עד
שאני אומר שזו בילדותו שנאה לנו וחזר בו בזקנותו
ועם סתירת ראיותיו וטענותיו אני מורה לך הלכה
למעשה לא ראיתי מי שעשה כה מ ע פ ה  .נם בכפרי׳
שאץ שש ס׳׳ת וקורי; כספרי׳ שאינם נגללץ ואי?
ככתבי! כהלכחן לא ראיתי מפולס מי שעשה בה
מעשה שבירך בהש לא בתחלה ולא כשוף  .עד כאן
תשובת הרפב׳׳א  .ואחר פמשיימץ בקריאת התורה
אוסר שליח צטר קדיש עד לעילא .וטלל ספר תורה
ויעמידנו על התפר פאם יקרע יקרע עצ הספר .
יגרשי׳ במילה בפ׳ בני העיר אמר ר׳ שפסי׳ אמר
ר׳ יוחנן עפרה שקראי בהירה הגילל ספר הורה
נופצ בכר כצם .כלם סלקא דעתך אלא אמר אביי
נופל בכר כנגד כלש  .ונהגו לברך אה המלך ולהספלל
לשש שיעזרהו ףאמצהו עצ אויביו שכן כהוכ ודרפו
אה שצום העיר אשר הגליתי אהכש שמה וההסללו
כעדה אל ה׳ כי כשלומת יהיה לכם שלוה  .ושלום
העיר הוא שיהפצצ צשם שינצח המלך אה אויביו .
ואמרי׳ בפרק קמא דעבודה זרה אמר רב יהודה אמר
שמואצ מאי דכהיכ והעשה אדס כדגי הים כרוספ
לא מושל ט מה דגיס שכיס כל הגדול מחכירו בולע
את חבירו אף כני הדש אלמלא מיראה של מלכות
איש את ׳רעהו חיים בלעו והיינו דהנן רבי הנניא
סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה שצ מ צ ט ת
וט׳

םדר *םחדית ע ל חול ופי!
•י־י ואחר כך מברך אה הקהל כמו שנאמר ויברך
׳־־־ ־יל ישראל וחומר אשרי יושבי כיהך וגומר
׳-׳ -וגומל יבא לציון וכל סדר
י
קדושה .ואומר יהללו יי » ״יי ה׳ כי נשגב שמו לבדו
וגומר ומחזיר כ״ש למקומו ואומר - •P׳׳י תתקבל ואומר
הפלה לדוד ומזמור שהיו הלוים ח י י ־ באותו
היוס כמו שכתבנו למעלה ואומר קדיש יהא שג^נ
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ת פ ל ת נזנחה
תלי לד ,זו זמנה משש שעות ומחצה ולמעלה עד
הלילה דירי חכמים .ור׳ יהודה א מ ר
עד פלג המנחה שהוא עד סיף י״א שעות חשד
רביע והוא שעה ורביע קידם הלילה ולא איפסיקא
הלכתא בהדיא :חד מנייהו .ואסיקנא דעביד כמר
עביד .ידעייד כמר עביד  .וכתב רבינו החיי והוא
שיעשה לעולה כחד מנייהו שאם עישה כרבנן ומתפלל
מנחה עד הלילה שוב א/י יכול להתפלל ערבית מפלג
המנחה ולמענה דכיון דמחשי איתו יוה לערן הפלת
המנחה איני יכול לעשותו לילה לענין תפלת ערבית
וכן אם היא עושה כר׳ יהודה ומתפלל ערבית מפלג
המנחה ולמעלה צריך ליזהר שלא יגתעלצ מנחה כאותה
שעה  .ונקראת זאת ההפלה מנחה מכני שבשעה
עשירית מן היום שנברא בו אדם הראשון חטא וזהו
שכתוב לרוח היום ומתרגמינ׳ למנת יומא .ומתחיל
ש״צ ואומר אשרי וקדיש ומתפללין שמנה עשרה .וכתב
הרב רבעו יונה באגרת תשובה שמצוה לומר בערב
קודם אשרי פ׳ את קרבני לחמי כמו שאומר אותה
בבקר במקום שני ההמידין שהיו קרבין ככל יום בכקר
ובערב כדי שתחשב הזכירה כמעשה וכן הוא אומר
ונשלמה פרים שפתינו וכן נוהגין במקצת מקומית
וחוזר שלית צבור התפלה ואינו אומר ברכת כהנים .
וניפלין על פניהם ואומר אכיגו מלכנו וכו׳ ואומר
ואכלנו לא נדע וכו׳ ואומר קדיש תתקבל .ואומר
מזמור מהתלים  .ואומר קדיש יהא פלמא רכא :

ת פ ל ת ערבית
ת פ ל ה זו איכה חובה פלא נתקכה אלא ככגד
איברים ופדרי׳ שלא נתאכלו ביום שקרבין
והולכין כל הלילה וגרס־נן בברכות כפרק תפלת השחר
הפלת ערבית ר״ג אומר חוכה  .ורבי יהושע אימר
רשוה .אמר אכיי הלכה כדברי האוסר הובה ורב א
אמר כדברי האומר ר כ ו ה  .וקיימא לן הלכהא כרכא
משוס דהלכתא כרכ כאסירי .וכתכ הרי״ף והני מילי
היכא דלא צלי לה כלל אכל דצלי לה מדא זימנא ככר
שוייה עליה חובה ואי טעי הדר לרישא כדאמריק
אמר רבח עשה ולא הזכיר של ראש הדש ערבית
אין מהדרין איתי שאין מקדשים את החדש
אלא ביוס ושמעינן מינה שאם טעה בערבית
שסחזירץ אוהו •
נשבה או כימים טוכיס
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ואמריק נמי פ פ ה ולא התפלל ערבית מתפלל
שהרית שתים והא לברי הכל היא דהא ליכא מאן
דפליג פ ל ה  .ואפילו למאן לאמר רפוה הוכה הוא
לליכא אכל מצוה איכא והאילנא נהוג עלמא לשוייה
הוכה ע״כ > .וכן כתבו כל המפרשים .ועומד פלימ
צבור וסתמיל :
רחום יכפר עון וגו׳ .כתב אבן הירתי לפי
שהפישעים הם לוקין בין מגהה למעריב אומר
על המלקות ג׳ פעמים והוא רתום על כן מכריז החזן
והוא רחום יכפר עון .ומכאן תשיבה למנהג םפרל
שנוהגיןלאמרו בשבתות ובימים פובים ואין ראוי לאמרו
שכבר קדש היום ואין מלקין אותם ע ו ד  .ובצרפת
ובפריבנניא אין אומרין אותו בשבתות ובימים פובים
א ך לפי מה שאומר במדרש מאי דכתיב צדק ילין כה
מעולם לא ל; אדם בירושלם וכידו עון הא כיצד תמיל
של שתר היה מכפר על עכירות הלילה  .ושל בין
הערבים על עבירות היום  .ולפי מה לקיימא לן
דתפלות כנגד תמידין תקנוה ותפלת הערב אין לה סמך
בקרבן שאין קרבן בלילה שנא׳ ביום ציותו את בני ישראל
להקריב את קרבניהם ואשמכוס רבנן כנגד איברים
ופדרים פלא נתאכלו מבעוד יום שנאמר בהן היא
העולה על מוקדה על המזבת כל הלילה ואס נתאכלו
מבערב נתאכלו ואין ס מ ך לדכר על כן נהגו לומר והוא
רהוס יכפר עין שאין לנו קרבן מה לתלות זאת התפלה
והוצרכנו להזכיר כפרה  .ולפי זה נוח ויפה מנהג
ספרל על כ א ן  .ולא יעיר כל חמתו פי׳ פוס לכר
מחמתו והוא מלשון ולרפ אין כ ל  .וכן אין לפפחתך
כל בכיה  .ואומר שליח צבור ברכו ועונין הקהל כרוך
ה׳ המבורך ואומר אחר כך :
ב ר ו ך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר כלכרו
מעריכ ערבים שנא׳ ויהי ערכ ויהי בקר
ואומר ערבים כלשון רכים לפי שכתיכ כץ הערכים
ופי׳ החכה ר׳ אכרהס בן עזרא ז״ל כי ככל יום שני
ערכים האהה עריכה הססש והיא כיאתו סחה הארז
והפני ביאה אורו הנראה כעכים רפ כיניהם קרוב
משעה ושליש  .בחכמה פוחח שערים על שם סחהו
בערים דכא נוי צליק וכתיב וזה שער השמים ואמר
פערים בלפוןרכים ע״ש ורלהי שמיס פ ה מ  .בתבונה
מפנה עהים כי פלפה פעמים היום מפהנה להיינו
ערב ובקר וצהרים וסמך הכמה והבונה זה אצל זה
ע״ש ה׳ בחכמה ישל ארן כונן פמים בסכונה .ומחליף
את הזמנים מיום ללילה ומליצה ליום  .ומסדר א מ
הכוככיס ר״ל על סדר שצ״ם חנל׳ל ו^ל סדר כשית סא״כ
מע״ק גד״ד .כמשמרוחם לשון חכמים הוא כלאסרינן
בפ״ק לברכות שלש משמרות הוי הלילה  .ברקיע
כרצונו פ׳׳ש יהי מאירות ברקיע השמים ואמר כרצונו
כי אין הכם כעולם שילע למה נסדרו על הסלר הזה
ועל ההכונה הזאת  .כורא יומם ולילה כלומר שהוא
עתה מתמיד בכל יום המנהג הזה והסדר הזה  .גילל
איר מפני חשך פי׳ כיצד בורא יומם ולינה כנולל
אור מפני חשך וכי׳ וזש״ה וירא אלהים את האור כי
כוכ כלומר שראה שאין לו עם ההשך להשתנ©
בערבוביא
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סדד מעריב של הול ופירושה

ג פ מ ו ב י א וקבע לזה המוס ביום ולזה תהום בלילה.
גולצ מלשץוגללו אס האגן ריל מסיר .מעביר יום
ומביא לילה ומבדיל בץ יום וכין לילה כלומר מעביר
היום לצד אמר ומביא הלילה ולא שיסלק השמש ממש
ויוליכנו למקוס אחר אלא שמבדיל בין יום ללילה וזו
היא הארן כין זה לזה שכשיאיר לנו יהשיך למפה מן
ה א ס  .וכשימשיך לנו יאיר למפה מן הארץ .ויש מקומוח
סמושיפץ לומר כאןה׳ צבאוה שמותי וקייס תמיד ימליך
עצימ לעולה ועד וטעות הוא כי אין יה מעין חתימה
סמוך לתתימה •.בא״י המעריב ערבים שירשטהו:
א ה ב ת עולש בית ישראל עמך אהבת ע״ש ואהבת
עולש אהבתיך .תורה ומצות מקיש ומשפטי׳
אותנו למדת ע״ש וזאת המצוה ההקיה והמשפטי׳אשר צות
ה ׳ אלהינו ללמד אתכה וכתיב תורה צוה לנו משה וגו׳.
מ״כה׳אלהינו כשכבנו ובקומנו ע״ש בשכבךובקומך.נשית
בהוקיך על שס עבדך ישיח בחקיך .ונשמח ונעלוז
בדברי תורחך ומצוחיך לעולם ועד ע״ש פקודי ה׳
ישרים משמחי לב מצות ה׳ ברה  .ונעלוז היא שמחה
־יתירה על שש יעלזו משיריה בכבוד .כי הס חיינו
ואורך ימינו על שש כי הוא חייך ואורך ימיך  .ובהש
<הגה יומם ולילה ע״ש והגיח כו יומש ולילה .ואהבתך
אל סשור ממנו לעולמיש על שש אהבתי אתכם אמר
ה ׳ וכתיכ ואוהב את יעקכ .ואמר לעולמים על שש
ואהבת עולם אהבתיך .בא״י אוהב את עסו ישראל
כמו שאמרנו .וקורין ק״ש ואחר כך אומריה 1
ואמונה כלומר התורה שהיא אמת שנאמר
אמת
ותורתך אמת וכתיב אמת קנה ואל המכור
ו ג ו י  .והמצות שהה אמונה שנא׳ כל מצותיך אמונה .
<ל זאת קיים עלינו בעבור כי הוא ה׳ אלהיט ואין
זולתו יעל שם שמשייש פשוק זה שקר רדפוני עזרני
אמד מיד הסודני מיד מלכים  .דבר אחר אמש
ואמונה על שם פדית אותי ה׳ אל אמש וע׳׳ש רבה
אמונתך .ודורש במדרש תלים בידך אפקיד רוחי
מדיס אותי ה׳ אל אמת  .בנוהג פבעולש אדם מפקידי,׳
בידו פקדינות והוא מחליף את של זה בזה ואת של זה
ג ז ה חיל הקב״ה איני כן אלא ה׳ אמת .עמד אחד
ששרית ובקש אח נפשו ולא מצאה או שמא מצא נפשי
ג י ד אסר או נפשו של אחר בידו הוי ה׳ אל א מ ת  .אמר
ד ׳ אלכסנדרי בשר ודש מפקידין בימ חדשיש והוא
ממזירם בלוים ושחוקים .אבל הכ״ה מסקידץ כידו
בלויים ושחוקים והוא מחזירן חדשים  .תדע לך שכן
•הפועל הזה ששה מלאכה כל היום ונפשו יגעה עליו
ושוקקה  .וכפהוא יפן ומפלים נפשו להקכ״ה ונפקדת
אצלו ולשחרית היא חוזרת לנישה בריה חדשה שנא׳
<ןלשיס לבקרים רבה אמונתך .כי הוא ה׳ אלהיט
ואץ זולסוע״שאניה׳ ואץ ע ו ד  .הפודט מיד מלכים
פירוש מפרעה ושימון ועונ בימי משה  .ומשלשים
ואחל מלכיש בימי יהושע והוא על שש אשר מדם מני
צ ר  .הנואלנו מכף כל העריצים )כמו עריציש( כמו
עמלק ואחרים שעמדו עלינו לכלותינו .ואמר לשון
מריצים על שם וגאות עריצים אשפיל .האל הנפרע לנו
מצרינו לשון נקמה מלפון בפרוע פרעות כישראל .
5
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ומתרגם נקום נקמת מ י ישראל אתפרע פ ו ר ע י י י :
ל
המשלם גמול לכל אויט נפשינוע״ש כ״^
 , . 1 .חמר צרינו ואויבינו
ל ^
3
» ל
ועל שם אויבי פ י  .׳.ישם נפשנו בחיים פשוק הוא
א ^  -ג ו פרשו למיתה והנחנו פרשנו לחיים .
ל
1א ^,ן למוכי רגלינו הוא השלום הפשיק כלומר שלא
מהו בכורינו עס בכוריהם  .וזש׳׳ה אל יתן למוש רגלך
אל ינוס שומרך שאוהה הלילה היהה ליל שמירים
ליבראל  .ה מדריכנו על במות אויבינו על שם ואתה
על במותימו תדרוך .וירם קרננו על כל שונאינו ע״ש
ויושיעם מיד שונא ועל שם קרנו תרום בכבוד .
העושה לנו נקמה בפרעה ואותות ומופתים באדמת
בני חם עלשםותתן אותות ומופתים בפרעה ובכל
עבדיו ובכל עם ארצי  .ואמר נקמה ע״ש אל נקמות
ה׳ ואמר באדמת בני חם על פ  :נפלאות באר; חם.
וכשוק אחר אומר ומופתים שם ־א.־; ח ם  .המכה
בעירתו כל בכירי מצדים ע״ש מכה עמים בעברה .
וכתיב ויך כל בכיר במצרים  .ויוציא חת עמו ישראל
מתוכה ע״כ .׳ת צא את עמך ישראל מאדן ״צרים וכתיב
ויוציאנו ה׳ ממצרים  .לחירות עולם שהוציהנו מעבדות
לחירות .המעביר בניו על שם ויעברו בתיך הים
ביבשה  .בין גזרי ים סיף ט״ש לגוזר ים שיף לגזרים.
ואת רודפיהם ואת שינאיהם בתהומות שבע ע״ש ואת
רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן .וכתיב תהומות
יכסיומו .וכתיב ומבחר שלישיו מבעו בים סוף  .ראו
בנים את גבורתו על שם וירא ישראל את היד
הגדולה אשר עשה ה׳ במצריה  .וכתיב בתלים ויושיעם
מיד שונא להודיע את גבורותיו .הודו לו ושבחו לשמו
ע״ש אשירה לה׳ ומתרגמינן נשבה ונודה קדם ה׳ .
ואמר לשמו על שם הוציאה ממסגר נפשי להודות את
שמך .הם יצאו ממסגר .ומלכיתו ברצון קבלו עליהם
שאמרו ה׳ ימליך לפולס ועד  .ומשה ובני ישראל לך
ענו שירה ו ט ׳ כבר זכרנו כל זה למעלה  .מלטתך
ה׳אלהינו ראו בניך על הים כמו שאמרו רז״לראתה
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי  .יהד
טלם הודו והמליט וכו׳ ונאמר כי פדה ה׳ את יעקב
כבר פירשנו למעלה למה מזכירי׳ בערבית פסוק זה
וכשתרית מזכירים פסוק גואלנו ה׳צכאות שמו ואומר:
ה ש כ י ב נ ו אבינו לשלום  .אמר אבינו כלומר כמו
האכ החומל על כנו שמשכיבו בין
זרועותיו כך השכימו אמה כצל כנפי שלומך .והעמידנו
מלכנו לחיים ולשלום אמר מלכנו והוסיף לומר להיים
על שם שמחזיר לנו נשמותינו בבקר כמו שפירשנו
בברכה המפיל הכלי שינה והרי כאלו ההיה הוהט
ובהזרה נשמותינו לנו הראה פלטתו עלינו שעל
המהיש אינה נראיה אלא על ה ה י י ם  .על דרך לא
המהיש יהללויה ו נ ו ׳  .ופרוש עלינו ע״ש סרס ענן
למסך  .סוכת שלומך ע״ש באברתו יכך לך ומסרש
במדרש תליש לפי שאין מצות צצית בערבית מושיף
פורס סוכת שלום  .ותקננו בעצה פיכה מלפניך ע״ש
גדיל העצה ורב העליניה .וכתיב חברך את ה׳ אשר
יעצני וגוי .ואומר ותקננו לפי באץ עצה מתוקנת
לעמוד
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סדר מעריב של חול ופירושה
לעמול בלתי עצהו שנאמר עצה ה׳ לעולם העמוד ולפי
שבלילה לב האדם סמי מעסקי העולם והוא חישב
ממשבוח על משכבו אנו מבקשין מאת השם ליעצנו
עצה פ ו נ ה  .והושיענו בקרוב נמען שמך ע״ש ויושיעם
למען שמו .ואמר בקרוב ע״ש קרבה אל נפשי גאלה .
והגן בעדנו ע״ש ואתה ה׳ מגן בעדי .והסר מעלינו
אויב דבצ• מרב צרה רעה ויגון על שם הסר מעלי נגעך
וע״ש והסירותי מחלה מקרבך  .שבור שפן מלפנינו
ומאחרינו על שם יפול מצדך אלף ורבבה מימינך .
וכן בלילה אומר לשם שמירה כן מלפני אוריאל ומאחרי
רפאל .ושמור צאתנו ובואנו מעתה ועד עילם כי
שומרנו ע״ש ה׳ שו־ירך .ומצילנו אתה ע״ש כי הוא
יצילך מפח יקוש .ויש מוסיפין לומר כאן מכל דבררע ומפחד לילה ית־ספת זה מורה חסרון כי כיון
שאמר כי פומדנו ומצילנו חתה כלל כו כל נזק שבעולם.
בא״י •שומר את עמו ישראל לעד ע״ש הנה לא ינום
ולא יישן שומר ישראל  .ומפני שהלילה צריכה שמור
מן המזיקים יותר מהיום הקנו ברכה זו לכקש כה
מאת השם שישמרנו משהד בלילות  .וכבר כתבנו
כהקדמת הסכר הזה שצריך לומר כאן אמן מפני
שברכה זו היא סיף ענין ברכות ק״ש ואומר:
בר! ך ה׳ לעולם וגו׳ ופסוקים מפוזרים מהתלים .וכ׳
הרא׳׳ש תרה הוא על מה שנהגו שאנו
מפסיקין בערבית בפסוקים וביראו עינינו וקדיש ואין
לומר דסיירא לן כרב דאמר בפרק תכלת השחר תפלת
ערבית רשות ולהט אין אנו חוששין לסמוך דאם כן
ר׳ יוחנן דמצל־יך לסמוך סבירא ליה דהיא חובה ורכ
ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחנן .או שמא גם ר׳ יוחנן
סוכר כמו רכ ואפילו הכי מחייכ לסמוך  .ומנהג זה
נהגי המון העם לפי שבימים הראשונים היו בחי
כנסיות שלהם בשדות והיו יראים להתעכב שם עד
אחר הפלת ערבית  .ותקנו לומר פסוקים אלו שיש
בהם שמנה עש־־ה הזכרוה כנגד שמנה עשרה ברכוה
של שמנה עשרה והקנו אחריהם ברכה יראו עינינו
ונפפרין בקדיש והשתא נמי במתפללים ערביה בביה
המסת לא נתבפל המנהג הראשון מ״מ אין להפסיק
בדברים אחרים אלא כמו שנהנו ע כ ״ ד  .ובעל
המנהגות כתב זה שנהגו לומר ברוך ה׳ לעולם שיש
ט שמנה עשרה הזכרות משום בגזרו שמד על ישראל
שלא יתפללו תפלת עריית ועל כן הקנו לומר שמנה
עשרה הזכרוה כנגד שמנה עשרה ברכוה של י״ה .
ואע״פ שבטל השמד לא כטלה ההקנה הדע כי בליל
שבת אין אומרים אוהם מפני שאין מהפללין שמנה
עפרה  .יעוד הקדיפ פאומר אחר שמנה עשרה
הזכרות מוכיח בי כסיום חפלה דמי  .יכחב אבן
הירחי למאן דאמר תפלח ערביח תוכה וכעי למסמך
גאולה לתפלה אמרינן בפ״ק דברכוש כיין דחקינו רבנן
למימר השכיבנו בגאולה כגאולה אריכתא דמיא ה פ ע ם
הוא דכהשכיבנו יש בה ופרוס עלינו סוכת שלומך
שהוא לפון גאולה כמו ואפרופ מפיך עליך  .וכתיכ
ופרשת כנפיך על אמתך כי גואל אתה .והראכ״ד כ׳
להיימ סעמא דעכידנא גאולה אריכתא בערבית יותר

ל ט ד י

משחרית משום דמחצות הלילה התחילה גאולת מצרים
ונמשכה עד הבקר והוי אריכתא אבל גאולת הבקר
תיכף הוי וכי חקינו השכיבנו כדי לשמרם  pהשפן
המשחית כמצרים שנאמר כה שכור שמן מלפנינו וכו׳
ואעיג דאוקיסו כה כרוך ה׳ לעולם אע״ש שאינו p
השכימו משוס דהוא גופיה כניד תשלה תקנוהו כשאדם
בא עיף מן השדה ואינו יכול להתפלל מתפלל ההיא
תפלה דאית בה י״ח הזכרות כנגד שמונה עשרה
הילכך ציכא הפסקת בין גאולה לתפלה ואפילו קדיש
לא מיקרי הפסק כיון דברוך ה׳ לעולם במקום תפלה
נתקן  .וה״ר יצחק בן גיחת כתב דלא אמרינן כרוך
ה׳ לעולם משום דבעי למיסמך גאולה ל ת פ ל ה  .וכן
כתב הרמב״ם זי׳ל .וכבר נהגו לאמרו ומנהג אבותינו
תורה היא כדאמרינן מנהג מכפל הלכה.ואומר:
עינינו וישמח לבנו ברכה זו אינה פותחת
בברוך מפני שהי׳ כמוכה להשכיבנו דבפסוקי׳
לא הוי ה פ ס ק  .וישמח לבנו והגל נפשנו בישועתך
על שם כי עין בעין ירחו כ־וכ ה׳ ציון .וכחיב לע ל
מיניה קול צופיך נשאו קול יחדיו ירננו  .ואמר כאן
לשונות אלו ואמר שוד גאולה אצל הפלה שכחוב מיד
כי נמס ה׳ גאל ישראל  .ואמר בישועהך על שם
ככתוב אחר כן וראו כל אפסי ארן אה ישועת
אלהינו .ואמר לשון •שמחה וגילה ע״ש יגל ימקכ ישמח
ישראל  .וע״ש ישמח הר ציון תגלנה כנות יהודה .
וכל אלו הלשונות הס בנחמת ציון וירושלם .באמת
כלומר ישועתך שנגיל בה הוא באמת על שם ושכנתי
בתוך ירושלם .ונקראה ירושלם עיר האמת וכתיב
ונפעתים בארן הזאת באמת וכתיב ואני אהיה להם
לאלהים באמת ובצדקה .ומהי היא ישועה זו שהגל
בה ננשינו .באמור לציון מלך אלהיך על שם מצמיח
ישועה חומר לציון מלך אלהיך  .ה׳ מלך ה׳ מלך ה'
ימלוך לעולם ועד וזה אינו פסוק אלא המלאכים
אומרים כך כדאיתא בפרקי היכליה  .והם כנגד
הוה והיה ויהיה  .ואומר ה׳ מלך החלה פיפ להמליכו
החלה על ההוה היום ואח׳׳כ על העבר ואח״כ על,
העתיד  .כי המלכות פלך היא על פם והיה ה ׳ למלך
על כל ה א ר ץ  .ולעולמי עד תמלוך כככוד ע״ש ה ׳
ימלוך לעולם ו ע ד  .ואמר בכבוד ע״ש וכבודי לאחרלא
אתן .ועל שם העתיד ובאו וראו אה כבודי .ואין לנו
מלך אלא אתה על שם ומבלעדי אין אלהים ועל שם
ה׳ מלכנו הוא יושיענו .בא״י המולך בכבודו כמו
שאמרנו .הי ע״ש מי ה ׳  .וקייס ע״ש ומנזר אומר
ו י ק לך .המיל ימלוך עלינו לעולם ועד ע״ש אמלוך
עליכם וזהו לעהיד .ואמר ממיל כלומר שלא נהיה עול
בגלות מימוח המשיח ואילך .ועל כל מעשיו על שם
ועמך כולם צדיקים וגו׳ מעשה ידי להתפאר וגם ז ה
לעתיד .ואומר ש״צ קדיש עד לעילא ומתשללין כלמש
ואין פ״צ הוזר ההפלה מפר שאינה הוכה כמו שאמרנו
למעלה  .ואומר קדיש ההקכל ונפערים לכהיהם לפלום.
מי״שטעה ילא החפלל שחריח יעבר חצי היום יתפלל
מנהה שהים .ראשונה הפלח מנחה ושניה משלומי
שחריה ואם מעה ולא ההסלל מנמה עד ששקעה•
הממה
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הממה מתפלל ערבית שתים ראשונה של ערבים ושניה
סשלומי מנהה  .ואם טעה וצא התפצצ ערבית עד
שיעלה עמוד השחר מהפלל שחריה שהים ראשונה שמריח
ושניה ששלומי ערביה  .ואם לא נזכר להחפלל ערבית
ע ד המנחה כיון שעברו עליו פני זמנים של השלוה עבר
יומו בטל קרבנו שלא הקנו מכמיס שיחץר ויתפלל
כיון שעברו שני זמני תפלוה וכן בבאר הפלוה .ודוקא
אס שעה בשוגג או שהיה חניה או שרוד איל במזיד
אץ לו תקנה ועליו הכתוב אומר מעוות לא יוכל
לחקון .וכחב גאון כאס רצה לחזור ולהתפלל השצומי
ההפלה שבטל ואפילו במזיד רשאי ואין לו אלא שכר
רממים שהם רפוה כעלמא אכל שכר הפלה מצוה
אין לו וי״א כל מי שטעה או שנאנש ונא החסלל
אפילו כמה חפלוח ואפילו לאחר כמה ימיה שחוזר
ומהפלל כל ההפלוה שלא ההפלל .וכהכ רפכ״ה פאש
פ ע ה ולא ההפלל מושף אין לו תשלומיה שכיון המזכיר
בתפלה קרבן המוסף אינו ראוי להתפגל אלא בזמן
הקרבת המוכף אבל שאר המצות אע״פ פנתקנו כנגד
הקרבנות ס״מ אינו מזכיר בהן קרבנות ורחמי נינהו
ולואי שיתפלל אדם כל היום .היו לפניו בתי תפלות
של מנהה ושל מוספין מתפלל של מנחה ואתר כך שצ
מוספין .וכל המתפלל שתי הפלוה אפילי פהריה ומוסף
לח יחפלל זו אמר זו הלא ישהה מעט בין הפלה לתפלה
בדי שהתבונן דעתו עליו .נשלם פירוש סדר הפלת
החול .בריך רחמנא לסייען :

סדר תפלות השבת
שכה נכנסין לכיס הכנסה ומחסללץ חפלה
ערב
המנהה כשאר ימיה החול אלא שאין נופלין
על פניהם .ודע כי בערבי ימים טובים וביום מוצאיהם
נוהנין שלא ליפול על פניהם לח בשהריה וצא במנמה
וגס לאחר תפלח שהריח אין אומרים יענך ה׳ כיום
צרה  .ובמקום חפלה לדוד אומרים למנצח משכיל
לבני קרח כאיל חערוג על אפיקי מים  ,ואס חלו
ערכיהם הו מוצאיהם בשני ובחמישי אין אומריש
מחנונים של שני וחמישי .וכשמוציאיש שפר הורה
אומר אתה הראית לדעת במקוש אל ארך אפיש,
ובערבי שבהוח יראש השנה ייום הכפירים נ־הגץ
פלא ליפול על פניהם במנחה בלבל  .חיל בשחריה
וביום מוצאיהם נופלץ על פניהם .ובערב ראש הפנס
עופץ מעפ שינוי נשחרים .שבמקום הפלה נדוד אומר
למנצח מזמור ללול הרנינו לאלהיש עוזנו כדי להכיר
שהוא ערכ יום מ ו ג  .ובערכי ראשי חדשים וחנוכה
נוהגין ליפול על פניהש בערביהש וכיום מוצאיהם
בין בשהריש בין כמנחה  .והוא הדין כערב פורים
אלא שביום מוצאו חין נוסלין על פניהש בין בשהריש
בין במנהה משני שהוא פורים שושן והטעם שנוהגים
שלא ליפול בהחנה בימיש אלי מפני שהם ימי נ־י־חה
ומועדי קדש וגס השבתות נקראו ימי שמחה כדאיתא
בשכרי וכיום שמחתכם אלו השבתות .וכערביהס כבר
הובדלו העם מ״לאכה וקדפ היוש  .והש משוי־ין
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בהספד והמניח ומלאכה מה באץ ק בערבי ראשי
הישים והנוכה ופורים שמוהרץ בהספד והמניה וגס
כהן עצמן מוהלים כמלאכה ומן הלץ היה ליפול גם
בהם בתקנה אלא שמנעו זה משני שקורץ בהם אה
ההלל  .שגם בכורים היה ראוי לומר את ההלל אי
לאו דאמרינן התש לקריאת המגלה זו הלילא .ועול
מפני שראשי הדפים הוקשו למועדים שנאמר וביום
כמהתכס וכמועדיכם ובראשי הדש •:ס וכתיב עשה
ירח למועדים וימי חנוכה גם כן נקראו בדכרי רבותינו
ימיס עוביס ופורים גס כן כתוב בו שמחה ומשתה
ויום סוב  .והפעם שעושין יתרון לימים עובים על
השבתות מפני שערבי ימים סיבים וימי מוצאיהם הם
ימים מעטים בשנה ולכן איןנופלין בהם בתחנה צא
בכחרית ולא כ מ נ ח ה  .ואס היינו עושין כן לשבהות
הרי חצי השנה לא היינו מתחננים ולא יתכן ועול כי
ימים טובים יש להם יחרון כזה הענין מפני בקורין
בהם את ההלל .תדע שהרי בשבת אומרים צדקתך
ואם חל בו יום טוב או אפילו ראש הדש אץ אומרים
אותו מפני שקורין בו את ההלל .והטעם שנופלין עצ
פניהם כערכי ראש השנה ויום הכפורים שחרית
וכיום מוצאיהס שחרית וערכית מפני שהם ימי תחנה
ובקשה וגם אץ קורץ כהה את ה ה ל ל , .אכל
בערכיהם אין ראוי ליפול בהם בחחנה מפני
שכבר קדש היום כמו שאמרנו  .העוכה מלאכה
בערב שבח מן המנחה ולמעלה דהיינו משש שעות
ומחצה וצמעצה אינו רואה סימן ברכה לעולם
וכתב אכי העזרי לוקא העושה מלאכה להשחכר
אבל אס מתקן כגליו וכליו לצירך בבת ויום סוב מותר
ומשמע מסוף דבריו פאשילו אם אינה מלאכה להשהכר
אם איט לצור־ שכה אסור .וכסב הרא״ש וכן מי
בכוהב ספרים לעצמו דרך למודו מוהר כל היום .
ומקדימין לההפצל ערביה של פגה מבעוד יום יוהר
משאר ימות החול כדאמרינן עיולי יומת מקדמינן ליה
דאמר ר׳ יוסי יהא חלקי עס מכניסי כבת בפבריא
שהיתה יושבת בעמק ובעוד יום גדוצ היה נראה להם
ערב  .וכתב בה׳יג שקבלת בבת תלויה בהדלקת הנר
שכיון שהדליק חל עציו בבת יאסור במלאכת  .והסוס'
כתבי שאינה תלויה בהדלקת הנר שאפילו לאחר שהדליק
בלשבת לא הל עליו כבת אלא תלויה בתפלה ערביה
שמשהתפלל ערבית חל עליו ככת וכתבו ההוספות
שמפלג המנחה ולמעלה יטל להדליק הנר ולקבל
פ נ ה כהפלה ערכיה רק שימתין לקרות ק׳׳פ עד עונתה
שהיא צאת הכוכבים ואין בזה ובלבד שלא יקדים שאץ
זו הקדמה כיון שסקבצ עציו השבת באותה שעה כי
יכול אדם לקבל עליו בבת מבעוד יום ובלבד מפלג
המנחה ולמעלה ומשהתפלל אסור במלאכה כהרי קכל
עליו השבח  .ואם הוא יום המעונן וכסבור הוא ששקעה
המה ועדיין לא שקעה וקבל עליו השבת יכול הוא
להדליק ולהוסיף שמן בנרות מפני שקילה זו היתה
בטעות ואו׳ במדרש זכור ושמור זכור בים ושמור ביבשה
פירוש ביס שאץ שם צל בתים ואילנות ונראה בהוא
יום גדול אף כשהוא שמוך לחשכה זכור השבת בכניסתו
וקבל
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וקבל אומו מבעוד יום ושמור ביבשה כלומר כעיר
ביבשה האשר עד שהחשך לפי שאף כשהוא יום גדול
דומה שהוא סמוך להשכה  .שמור לשון המתנה כמו
ואביו שמר את הדבר וכן שומרת יכם וכן כהוכ במכילתין
זטר מלפניו ושמור מאחריו״ומצאתי כתוב מנין שמוסיפין
מחול על הקדש בכניסתו וביציאתו שנא׳ שבתון שבה
קדש .וכתיב קרא אחרינא שבת שבתון היא לכס :
נוהגין ככל המקומות בספרד לומר והוא
רהום כשארהימיס וכבר כתבנו למעלת
בשם אכן הירחי פני טעמים על שנהגו לאמרו ולפי
הטעם הראשון אין ראוי לאמרו ולפי הטעם השני ראוי
לאמה ונם רב נחמן כ ת ב ו  .וקורין ק״ש בברכותיה
כשאר ימוס החול בלא גירוע ובלא תוספות עד
והושיענו בקרוב למען שמך  .והותמיס ופרוס עלינו
מכת שלום כא״י הפורש שוכת שלוש עלינו ועל עמו
ישראל ועל ירושלים  .ואין מותמין שומר את עמו
ישראל לעד מפני שאומר כמדרש שבשבת אין צריכין
שפירה שהשכח שומר  .ועוד דאמרינן כירושלמי הא
דהימא בהול אכל בשבת אומר ופרוש עליט שוכת שלום
וק כהנו הנאיניה  .וכן נוהנין במקצה מקומוה לאפיקי
ממנהג אישביליא ומליסל׳ שנוהגין לחתוה כשכה כמו
בהול וצא יתכן ואיני יודע למה חוחמין בימים טובים
ופרוס עלינו ובשבתות כשאר ימות ה מ ו ל  .ומהנין
לומר פסוק ושמרו בני ישראל וגו׳ בין גאולה לתפלה
לומר שאם ישמרו ישראל את השבס כראוי מידנגאלין
וכהב אבן הירחי ואומרים בצרפת בשבתות ושמרו בני
ישראל וגו׳ וכשאר מועדים אלה מועדי ה׳
וגו׳ וידבר מכה אה מועדי ה׳ וגו׳ הכף
למהימה הפורס סוכה שלום עלינו כלומר פיפרוס
סוכת שלומו עלינו אש נשמרהו כראוי .וכ; יסד החכם
ר׳ אכרהם כן עזרא ז״לפיומ לשכת כי אשמרה שכה
אל ישמרני אות היא לעולמי ע ד כינו וכיני ע״כ .
וברוב המקומות בשפרל נוהגין לומר אחר פסוק
ושמרו בני ישראל ירהו עינינו וישמח לבנו אלא שמשניש
גפתיהתה במקוש יראו עינינו או מריש ישמקו השמים
ותגל האדן ובימים מוביש אינש אומריש אותה ואיני
יודע למה נשהט שבתות מימיש טובים לומר בהם כרכה
זו .וה״ר יעקב בן הרא״פ כתב שאין ראוי צאמרה
אף בשבתות שלא תקנו ברכה זו בקול אלא לפי שתקנו
לומר פשוקים שיש בהה שמנה עשרה הזכרות תקע
לומר ברכה אהריהש וכיון שאין אומרים פשיקיש בשבה
למה יאמרו הברכה שהקנו בשבילם .ואדוני אבי
הרא״ש לא היה עונה אחריה אמן מפני שהיה אומר
שהיא ברכה לבטלה ע״כ  .וכן כתב אבן הירהי וכן
כתב רב גטרונאי והאריך הרבה וסיים בדבריו אהו
רבנן בהראי ותקינו בתר שומר את עמו ישראל לעד
•למימר פכוקידאית בהןשבהות וזמירות וטון דאמרינן
פסוקי תקינו בתרייהו ברכה ודבר זה בהול אבל בשבת
כיון לשטחי מזיקין וצריכי־ישראל למיעל לבהיהוןמקמי
לליתשך אי נמי מקמי אעקור שרגא סלקוה לתוספת
שהוסיפו ואיקמוה אדתנן ובערב מברך שתים לפניה
ושהים לאחריה ו ק המנהג בישיבה שלנו ובבית רבינא
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שגככל שאין לומר שומר אס עמו ישראל לעל ו מ ה מ י ן
במקומו הפורס סוכה פלוס וקדיש לאלהר ומשפללין
אכוה וגכורוה וקדושה הפס  .ואומרים :
לשמך ע״ש ויצרך
יי
קלשפ
אתה
אלהים אה יום השכיעי ויקדש אוהו כי נ ו
שבה וזהו לשמך .הכליה שמיש וארן ע״ש ויכנו השמים
והארץ .וצריך להפשיק מצפ בין לשמך להפליה כלי
שלא יהא כמוזר למעלה מלילה ו ה ס  .וכרכהו מכל
הימיש על שש ויברך תנהים אה יום השכיעי .וקדפהו
מפל הזמנים על שש ויקדש א ו ה ו  .וכ׳ רבינו סעדיה
כי כרכה השבה וקדושו הוא על הומרי השבה שיהיו
מכורכים ומקודשיש וההכם ר׳ אכרהם כן עזרא ז״ל
פירש כי הכרכה הושפה כובה שיההדש כנופום יהרון
כה כהולדה ובנשמה יהרון השכל וקדש אוהו שלא
עשה בו מלאכה כשאר הימיש  .והרמכ׳׳ן פי׳ בדרך
הפפש כי יוה השבה מכורך וקדוש כי צוה בזכירה
לברך אוהו ולהדרו וצוה בפביהה פיהיה לנו קדופולא
נעשה בו מלאכה וכן כהוב בהורהך ויכלו השמים
והארץ ונו׳ ויש אנשים שאין אומרים ויכולו אלא
פשחילין ויכרך אלהים אה יום השביעי ויוהר נכון
לאמרו דנרםינן כפרק כל כהכי הקודש אמר רב
ואיהימא ר׳ יהושע בן לוי אפילו יהיד המהפלל צריך
לומר ויכלו  .ואמר רכ המנונא כל המהסלל ואמר ויכלו
מעלה עליו הכהוכ כאלו נעשה שוהף להקב׳׳ה במעשה
בראשיה כנאמר ויכלו אל הקרי ויכלו אלא ויכלו פי׳
הקי״ה ו ה ו א  .אלמא שהעיקר לאמרו לפי שמורה
כאלו נעשה שוהף  .ויש לדהופ שאין להוכימ מכאן
שצריך לאמרו שזה ששומר אפילו יהיד המהפלל צריך
לומר ויכלו ר״ל אהר הפלהו כמו שאנו פושין בצבור
ומיהו אפילו הכי סוב הוא לאמרו בהפלה .ישממו
במלכותך על שם וכיום פמחהכש ובמועדיכם ואמרי׳
בםפרי וכיום שמהתכם אלו השבתות  .ואמר במלכותך
על שם בני ציון יגילו כמלכם  .שומרי שבת מל שם
ושמרו בני ישראל את השבת .קוראי עונג על שם
וקראת לשכת ע ו נ ג  .עם מקדשי שכיעי כלומר ע ם
משמרי שכת כקדושה והוא ע״ש ולקדש את יום השכת.
כלס יתענגו וישבעו מטובך על שם ייאכלו וישבעו
וישמנו ויתעדנו בטובך הגדול .והשביעי רצית בו
וקדשתו על שם ויקדש א ו ת ו  .המדש ימים אותו
קראת שנאמר ויכל אלהיס ביום השביעי ומהרגמינן
כירושלמי ותמיד ה׳ ודומה לו נכספה וגם כלתה .
וכן ותבל נפש ד ו ד  .סי׳ אמר והשביעי רצית בו
וקדשתי מפני שהוא ייס המדה ימים היסו קראת
זמנה וקדשה  .ודומה לי וישראל מקוראי וכן ראו
קרא ה׳ כשם בצלאל כך נראה לי מפני שלא מצע!
בהורה מפורש שהשם קראו המרה ימים  .אלהינו
ואלהי אבוהינו רצה נא במניההנו ע״ש השבהו פכהכם
ומהרגמינן תנותון נייהטן .וע״ש ששבת ומשה ישראל
נקראו כלה והקב״ת נקרא התן אנו אומרים לו
תתרצה שנהיה ככלהך ושניה כלתך בך כדאיתא
כמדרש רות כתי הלא אבקש לך מניה הכר ייטכ לך
מכאן שאין לששה מנוה אלא באישה  .וקדשנו במצוהיך
פירשנוהו
א ח
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סירפנוהו בברכת נש״י  .ותן חלקנו בתורחך על שם
מלקי ה׳ אמרתי לשמור לבריך ועול על שם שכתוב
בקהצס כי היא חצקך בחיים גבי אשה כלומר
התורה אצלך כמו אשה ארוסה ואומר כמלרש תלים
כי חלק ה׳ עמו כאיניפ לאמר נפלה פלניא לפלן .
ושבענו מסובך ע״ש וישבעו ויחענגו בטובך .ופמח
לבנו בישועתך! ע״ש כגילה ונשמחה בישועתך .וטהר
לבנו לעבלך באמת ע״ש לב טהור ברא צי אצהים .
ואמר באמת על שם והי אלהיס אמת והטעם שאנו
חפצים לעבדך באמת ואתה תסייענו על דרך בא
ליטהר משייעין אותו .והנחילנו ה׳ אלהינו באהבה
וברצו! שכת קדשך כלומר בשביל האהבה שאהבתנו
כשנתת לנו את השבת כשהיינו כמדכר כמו שאמר
זכרתי לך חשד נעוריך אהבת כלולותיך ו ג ו ׳  .וברצון
בשכיל פרצית שידחו הקרכנות את השית .ויש מפרשי׳
וברצן לפי שאין בבית פעיר לחטאת אלא שני כבשים
בלבד .וביו״ט אוסר במקום באהבה וברצון בפמחה
ובששון כמו שאפרפ בוהפיאנו  .וגס בשבת עש יום
סוב אומר בשמחה ובששון על שש וכיום שמחתכם
ובמועדיכם ואמרינן בשפרי שמתתכש אלו השבתית .
הרי שגם בשבת נופל לשון שמחה ואמר שבת קדשך
על שם ואת שבת קדשך הודעת ל ה ם  .וינוחו ט
ישראל מקדשי שמך ע״ש וינח ביוה השביעי וכתיב למען
ינוח .ובי׳׳ט אומר וישמחו בך ע׳׳ש ושמחת בחגך
וגס בשבת עם יוש טוב אומר וישמחו כמו שאמרנו
שגם בשבת כופל לשון שמחה  1כרוך אתה ה ׳ מקדש
השבת שנאמר ויקדש אותו כי השם מקדשו ולא ישראל.
ומפרש כמשכת סופרים כי הטעם שבחתימת שכת אין
מזכירין ישראל כמו בימים טובים אלא בשבת כלבד
מפני שהפכת קדמת לישראל שנאמר כי ששת ימים
עשה ה׳ את השמיש ואת הארץ וביום השביעי שבת
וינפש וכתיב רחו כי ה׳ נתן לכם השבת שהיה כבר .
ואומר כלפ אחרונות ואח״כ אותר ש״צ ויטלו ואע״פ
מאמרו אותו כתפלה תקנו לאמרו פעם אחרת כקול
ר ם ומעומד לפי שהיא עדות להקב״ה פכרא פמיס
וארן בששה ימים וביום השביעי שבת ממלאכתו.
ועדות מעומד שנא זר ועמדו שני האנשים ודרשי׳ אלו
העדים שצריך שיעידו ביחד ומעומד ולכך צריך שיאמר
אומו כיחד ומעי מ ד  .וכתב אבן הירחי שמעתי כי
הד״מ כמז״ל הצריך לאמרו מעומד כשאדם מקדש
בביתו מפעם זה פאמרנו ע ״ כ  .ולפי דעתי פי אץ
צורך כי ע״פ בנים עדים יקום דבר .ואמרינן בפרק
כל כתבי א״ר חסדא אמר מר עוקבא כל המתפללים
בערב שבת ואומר ויכלו כ׳ מלאכיש המלוין לו לאדם
מניחין ידיהם על ראשו ואומרץ לו ושר עונך וחסאתך
מ כ ו פ ר  .והפעם שאומרים פסוק זה מפני שכתוב
ב ע ת עדות אם לא יגיד ונשא פונו וזה שאמר ויכלו
לא עכב העדות כמו שאמרנו לפיכך יוסר אותו
עון מעליו .ובמדרש אמר ס ע ם אחר בגזרה שוה
שבויכלו כתיב שלפה פעמים אפר ונפסיק ויקרע אל7
סרה אדומה כתיכ ג׳ פעמים אשר כפס שפרה מכפרת
כך האומר ויכלו שלשה פעמים מתכפר« ו ש ד פ ע ם

אחר לויכלו שאומר אחר החסלה לפי שכשחל יום מוע
כפכח אין אומר ויכלו בחשלה מפני שמספצלין אמס
בחרתנו  .ולכן צריך לאמרו אחר שהתפלל .ועל אוהה
שכת שצריך לאמרו אחר תפלה תקנוהו כמו כן בכל
השכתות  .ועוד פ ע ם אחר כמו שאמרנו למעלה כצ
האומר ויכלו בערכ שכת כאלו נעשה שותף להקב״ה
כמעכה כראשית  .וג״כ אנו צריכין לשתף כל ישראל
גדולים וקטנים כף ונשים ולכך אומרו בתפלה ואומרו
אמר התפלה כמו ברכה מעין שכע וכשביל ע ם
שכשרות  .ואומרו בביתו בשביל בני ביתו כזאסרי'
נמי בפרק ערבי פתחים למה ליה לקדושי בביתא
לאפוקי כניו וכני כיתו דלא אחי לכי כנשהא נמצא
שכל ישראל שמעו ויכלו .יש שואלין מה ראו חכמים
לתקן בשבת שלש תפלות משונות זו מזו אתה קלוש .
וישמח מ ש ה  .ואחה אחל .וכיום פוב לא תקנו אלא
אחת אפה בחרתנו לערכית ולשחרית ולמנחה .וי״ל
משני ששכח נקראח כלה והקכ״ה נקרא חתן תקנו
אתה קדשת על שם הקלושין שנוחן החחן לכלה .
ואח״כישמח משה על שם שמחת החתן בכלה .ואח״ע
מוסף על שם התוספות שמוסיף החתן על כםוכס
הכלה או אי נמי על שם שמקריבין קרבנות כעין
סעודות מצוה ואח״כ אחה אחד על שם שמחיחר
החתן עם הכלה .וה״ר קלונימוס כתב ס ע ס א ח ר
ששלש תפלות אלו ק כנגדג׳ שבתות .שכת כראשית
ושבת של מתן תורה דכולי עלמא מודו דכשבת נתנה
ת ו ר ה  .ושבת פלעתיד .וכן הוא הפירוש אתה קדפלן
מיירי בשבת בראשית .וישמח משה מיירי בשבת מתן
ת ו ר ה  .ואתה אחד מיירי בשבת שלעתיד שאז י ה מ 
ה׳ אהד ושמו אחד  .ואם תאמר הא קיימא לן כ י
פסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי וא ״ כ
יום מתן תורה יבא ביום ששי והיפי אמרי׳ דביום שבס
נתנה תורה וי׳׳ל דקיימא לן נמי אייר דההיא שתא
עבורי עברוהו{ .כלומר הוסיפו יום אחד .ואומר שליח
צבור ברכה זו שהיא מפין שבע :
אתה ה׳ אלהינו ואלהי אבוסינו ו ט י אל
י מליון קונה שמים וארץ פסוק הוא ואומר
אותו על שם שביום שביעי השלים מלאכתו ו ק נ ה
שמים ו א ר ץ  .מגן אבות בדברו על שם אל מירא
אכרם אנכי מגן ל ך  .מחיה מתים במאמרו על שם
כה אמר ה׳ הנני פותח את קברותיכם וגו׳ האצ
הקדוש שאין כמוהו על שם כי קדוש אני ה ועל שם
וסי כמוני יקרא וכת־כ אין כמוך כאלהים הי .ה מ נ י ס
לעמו כשבת קדשו ע׳׳ש משכמו שכתכם ומתרגמי׳
תנוחון ניימטן ועל שם ואת שית קדש ך  .ט ב©
רצה להרח להם על שם ורציתי אתכם .לפניו נ ע ב ו ד
ביראה ופחד על שם עבדו את ה׳ ב י ר א ה  .ו מ ל ם
לשמו בכל יום תמיד על שם יודו לשמך  .מפין הברכוס
וההולאות לשון חכמים ה ו א  .אלון השלום על ש©
עושה שלום .מקדש השבת על שם ויקלש אותו ״
ומברך השביעי על בם ויברך אלהים את יום השביעי.
ומניח כקדושה לעם מלשני ע ו נ ג  .כמו והיה לשן
ושמן ול״ל מקבצי הנאה לרך מעגוג כמו שנאסר
יקראס

ברוך

,

ל ש ב ת ופירושה
וקראת לשבה עונג וזהו באטלה ושהיה וכסוה נקיה
והוא על שם ותתענג כדשן נפשכם .זכר למעשה
בראשית צוה לנו את הפכת שנאמר ושמרו בני ישראל
את הפבת ונותן פעם למה כי פפת ימים עפה ה׳
את השמים ואת הארן וביום השביעי פבת וינפש.
ואינו אומר זכר ליציאת מצרים ואע״פ שכתוב גבי שנת
זזכרת כי עבל היית במצרים מפני שעיקר מצות שבת
אינה אלא על שם ששכת כי השכת היה קולס יציאת
מצרים אכל כקידוש של שכת הוא מזכיר שניהם .
ובקירוס יום טוכ אינו אומר כי אס זכר ליציאה מצרים
כלכל .כי המועלים לא נצטוו כהס אלא זכר ליציאה
מצרים לא זכר למעשה כראש יה  .וכיצל היא ברכה
זו מעין שבע מגן אביש בדכרי כנגל מגן אכרהם .
מחיה מחים כמאמרו כנגד מחיה המשים  .האל
הקלוש שאין כמיהו כ ע ל האל הקלוש .המניח לעמו
ביום שכח קלשו יכו׳ כנגר רצה נא כמנוחחנו.
לפניו נ ע ט ר כיראה ופהל מ ג ל רצה שהוא עבולה .
ונולה לשמו מ נ ל מולים .לאלון השלום מ נ ר פים
שלוש .ואומר רצה נא במנוחחנו וכו׳ וחוהש כא״י
מקדש ה ש כ ח  .ואומר קדיש חחקכל .וכחב אכי
העזרי שאין ליהיל לומר כרכה זו שלא נחקנה אלא
משום סכנה מזיקין שכחי מסיוח שלהם היו בשלוח
ומקנו אוחם בשביל מ י אדם שמאחרין לבא שימיימו
הפלתם בעוד פש״צ מאריך כדאיחא בפ׳ במה מדליקץ
י״ט שחל להיוה בשבה פ״צ היורד לפני ההיבה ערביה
אינו מזכיר של יו״ט ככרכה מעין ש ב ע  .ומשיק
טעמא משוס כלין הוא דאסי׳ כשכח לא כעי למימרה
ורבנן הוא דהקינו משוס שכנה מאי להקון הקון ומאי
ללא הקץ לא חקון .אלמא שאץ להוהיף על מה שהקנו
ולא נהקנה אלא בצבור כלמשמע לישנא לש״צ היורל
לפני ההיבה ערביה אלמלא שלא נהקנה אלא לשליח
צבור .והו אנן דליה לן שכנה לא אמרי׳ לה אלא
משוש מנהנ אבוהינו .והרי״ף כהכ שאש רוצה היהיל
לאמרה אומרה בלא פחיחה ובלא חהימה .ואס האמר
בהפלה שאר לילי ההול ולילי יום סוב למה לא הקנו
לאמרה שנס כן יש להוש משום שכנה מזיקץ .ויש
לומר כי כשאר לילי ההול היו עסוקין כל איש
במלאכתו וכשגמר מלאכתו מתהלל ערביה בכיהו ולא
היו באים לבית הכנסת ולפיכך אץ שם השש אבל
בלילי שבהוה היו כאין לכית הכנשת וחששו חכמים
משום סכנה מזיקץ כי בלילי פגהוה ובלילי רביעיוה
מילין מזיקין לבא בישוב ונם בלילי יו״פ לא הוצרכו
להקן כרכה זו שהרי אין שם סכנה אלא בשני לילוה
אלו פאמרנו .ו הפעם מפני שכל שאר הלילוה בני
הכפרים משכימץ ומעריבין בלילה משום ספר הורה
שבליל פני מפכימין ליום)ליום( הכניסה לשמוע קריאס
ההורה ליל שליסי הוזרים לכהיהם ליל רביעי נשארין
כב0יהם ליל המיבי משכימי! ליום הכרסה ליל
ששי הוזלין לבחיהס ליל שכח כל אלם בביתו ובשבה
לאהר אכילה כאין כני הכפלים שכחוך הסחוס לשמוע
הלרשה במוצאי שכה הוזלין לכהיהם .והיינו דאמרינן
בהעניה ונההי נשמיכס בעהם אלו לילי רביעיוה
)אבודרהם(
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ולילי שבתות שאין גני אדם מצויץ בלרכים .וכהכ
בעל משמרת המועדות שאף בשבת אחר יו״מ אומר
ברכה מעין שבע שהרי יש שומרי ננות ופרדסין
שמאהרין לכא כשאר ימות השנה .מי שמעה בליל
שנח ופחח באחה חונן ולא הזכיר של שכת אם נזכר
בתוך תסלתו נ ומר אוחה כרכה שנזכר נ ה וחוזר
ואומר של שבש ואס לא נזכר עד שעקר את רגליו
חוזר ומתפלל של שכת .וכ׳׳כ רכ ע מ ר ם  .וכתב רב
משה גאון שאם טעה ולא הזכיר אתת קדשת אם
שמע משליח צבור מגן אבות בדברו שהיא כרכה
אחת מעין שבע מראש ועד שוף יצא ידי ח ו ב ת ו .
ורכ נטרונאי כחב שאפי׳ לא החפלל כלל אחה קלשת
ושמע מפ״צ מגן אכוח כדכרו מראש ועל סוף יצא
ילי חוכחו .וכתב הרב רבי יעקכ כן הרא״ש כיון
שמחזירין אותו אם לא הזכיר של שכת היאך יוצא
ככרכה אחת מעין ש כ ע  .ולא למי למה שכתוב
כהלכות גלולות ימיר שלא הזכיר של ר״ח ושמע
מפליח צכור התפלה מראש ועל סוף שיצא לשאני ה ה ם
שפומע כל החפלה אכל הכא היאך יצא ככרכה מעין
פכע כמקום פכע ויותר קפה לרכ נטרוגאי פאמר
שייצא כה ואפילו לא התפלל כלל להא קיימא לן
כרכן נמליאל לאמר שליח צכור אץ פוטר היחיל אלא
כר״ה ןיוה״כ אכל כשאר ימות השנה ל א  .יעוד נראה
לי שאינו יוצא ידי חובתו בכרכה מעץ שכע מטעם
אחר שכיון פאפילו בשבח לא בעי למימרה שלא
תקנוה אלא משום מזיקים ואם חל י״מ בשבת אינו
אומר כה בשל י״ס כמו שאמרנו למעלה אינו יוצא
כה ידי חיכתי וחוזר ומתפלל שכע כרכות  .וכן
מצאתי כתפוכת הנאינים פאם פכח אחה קדכת
שמחזירין אותו .ומקדפ ש״צ ככית הכנכת על כיש
של יין כלי להוציא אורחים ידי חובתן שאוכלין ושיחין
גביח הכנסח .ומכרך על היין חמלה ואח״כ מברך
על היום שהיין גורס לקלוש שיאמר .ל״א ברכס
היין היא הדירה וברכת היום אינה תלירה וחדיר
ושאינו הדיר הדיר קידם  .ואומר עליו קדוש היום
כדאמרינן כפ׳ ערכי פסהים זכור אה יום השבת
לקדפו זכרהו מל היין פמצינו זכירה על היץ פנאמר
זכרו כיין לבנון נזכירה דודיך מיץ אץ לי אלא ביום
כלילה מנץ ת״ל אה י ו ם אה לרכוס הלילה .ביום
מאי מברך אמר רכ יהודה אמר רכ ט ר א פרי הגפן
וקורהו שם קדופא רכא משני שהיא לעולם ראשון
לכל הברכות פהיא ברכת הנהנץ וכמו תרומה גדולה
שהיא ראפינה לכל המרימית כי תרומת מעשר נדולה
ממנה שהיא אמד ממשרה וזו היה הרי ממאה .וי״א
מפני שהוא ק ק קורא לו קדושא רבא כמו שקורין
לסימא שגי נ ה י ר  .ולשי שכל המועדים נקראו שבמות
ה׳ הניא לילי שבה ולילי יום סוב יש ב ק קדישה על
הכוס .פי׳ שמזכיר קדושה שבה ויום סוב מס שאין
ק ביום שבה וביום פוב שאין בהם קדושה על הכום
שאין אומרים אלא בורא פרי הגפן בלבד כסו
שאמרנו .ומהפיל ואומר בא׳׳י אמ״ה אשר קדשנו
במצומיו ורצה בנו וכו׳ ומקשי בירושלמי גבי כל ה ג ר ט ס
פוההוה
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פוממות בברוך מון מברכה הסמוכה למברמה והרי
קלושה פי׳ פהיא סמוכה לבורא פרי הגפן ולמה
פוחח בה בברוך .וסתרן שרא היא שאס היה יושב
ושוהה מבעוד יום וקדש עליו היום שאינו אוסר
בורא פרי הגפן .פי׳ ולפיכך פותחה בברוך מידי
להוה אהכדלה דלא מקריא סמוטת משום דלפממיס
ססזרן כמו שנפרש שם  .ומקשי והרי סופא א״ר מונא
מוסס כ ר ט ס כך הוא א״ר יודן מטכע קצר פוסח
בברוך ואיט מוהס בכרוך מטבע ארוך סוחח ככרוך
ו מ מ ם ככרוך סי׳ והרי סוסא דכרכה זו פהיא כמו
ברכה המצוה שאינה הוהמה בברוך ומסרן סוסה
ברטת כך הוא פי׳ בעבור שיש בה אריטת דכרים
מוהמה בברוך והטעם שאין אומרים בשבת אשר
במר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון כמו בימים
פובים לפי שבמרה נצטוו על השבה שנאמר שם שם
לו מק ומפפפ ופס נסהו ואמרו ז״ל שבה ודינין במרה
אפקוד ועריץ לא בהר בהם הקדוש ברוך הוא סד
שנהן להם ההורה אכל כשנצטוו על ימים טובים כבר
כהן להם סחורה ובחר בהם ולכך אין אומרים בשכה
אשר בחר כ נ ו  .וגס רוממנו מכל לשון לפי שהוא סל
שם ארוממך ה׳ כי דליהני כלומר נסים גדולים עשימ
לי בדליהני על אויכי ולכן ארוממך .וימים טובים
נצטוו בהם על ידי נסים ונפלאות שעשה עמהס
הקכ״ה אבל סבת לא נצטוו בו על ידי נסים ונסלאוס
אלא על שם ששכס ט ממלאכה ולכך אין אומרים
בשכש ורוממנו מכל לשון .ומזה הטעם אומרים גם
ק בהשלוס ימים טובים השה בהרשנו ו ט ׳ ורוממסט.
ורצה בנו עלשסורציהי אהכם .ושבה קדשו מל שם
ואה שיה קדשך הודעה להם  .באהבה על שם בי
מאהכה ה׳ אהכם וגו׳ .הנמילנו שנאמר ושמרו בר
ישראל אמ השבש לעשוה אה השבה לדורומס ברימ
עולם הרי שהשכה נהלה לנו .זכרון למעשה כראשימ
סירשטהו למעלה בכרכה מעץ ש כ ע  .ממלה למקראי
קדש פירוש שהשבה מוזכר בפרשה המועדים קודם
ל ט ל ם  .זכר ליציאה מצרים שכל המועדים הם זכר
ליציאה מצרים והרמב״ן הי׳ שהשכמ עצמו זכר ליציאת
מצרים כי בעבור היוה יציאה מצרים מורה על אלוה
קדמון מהדש הפץ ויכול על כן כהב בדברוה שרוה
וזכרה כי עכד הייה כארץ מצרים וגו׳ על כן צוך
ה ׳ אלהיך לעפוה אה יום השבת שאס יעלה כלככך
ספק על השכח המורה על החדיש והחפץ והיטלפ
שזכור מה שראו עיניך ביציאח מצרים שהוא לך
לראיה לזט׳ והנה השכה זכר ליציאה מצרים ויציאה
מצרים זכר לשבח כי יזכרו ט ויאמרו השם הוא מחדש
בכל אומומ וסופשים ועושה בכל כרצונו כי הוא
אשר ברא הכל במפפה כראפימ עד כאן דכריו .כי
גנו בחרח שנאמר ויבהר בכם  .ו אוהיו קדשה מכל
העמים שנאמר ולהיוהך עם קדוש  .ושכח קדשך
׳באהבה וברצון הנהלסנו ברוך אהה ה׳ מקדש השבה
סירשטה ברצה נאי במנוחהינו .ענץ סברי מרנן ר ט
הסעמים יש אומרים שהפעם על שם דאמרינן
ב ס נ ה ד ס בסרק נגמר היו סוציאין אוהו לסקלו והיו

משקין אומו כוס שליין או בקורסי לבונה כיישחסךף
לעתו ע צ י ו  .סירוש וצא ירגיש כעני ן הסקילה ויש
י ו פ * ויין ענושים ישתו.
רמז לזה היי! P
פי׳ יק של אותם שעונשין אותם כלין ישתו .על ק
אוהל סבלי מלנן כצומל היפ בלעת מולי ולכותי
שזה הכוס לחיים ולא למות לכלכה ולא לקללה ולא
יהיה כאותו פננמר לינו והם עוגין לחיי לחיים יהיס
ולא למות .עול שמעתי פעם אמר ואחיא כמאןלאמר
ע ן פ אכל ממנו אלם הראשון גפן היה ולפיכך
נקנסה עליו מיסה ולכן הוא אומר סבלי מרנן היש
בלעתכס שזה ה ט ס הוא לחיים וצא למות כאותו של
אדם הראשון והם עוני׳ לחיי לחיים יהיה ולא יהיה
למוח ויש אומלים ס ע ס אחר על שם דאמרינן בסרק
כיצד מברכין בא להם יין כתוך המזון כל אחד ואחל
מכרך לעצמו לפי פאין בית הבליעה שנוי ועכשין
שבית הבציעה פנר הוא אומר היש כדעתכם ר מ ת י
לשמוע הכרכה ולטץ דעתכם לצאת בה י ד מובס
והן עונין לחיי כלשון הצמוד ר״ל ק וזהו הנכון
שבכולם גם יהכן לומר שהוא נופל רשוה מן היושביס
אם ישהה החלה וכן הוא הפירוש סברי מרנן כלומר
ברשוהכ׳ובדעהכ׳רטהי שאברך ט ר א שרי הגפןואשתס
ההלה והן עורם צמיי כלומר הן שהה ה ה ל ה  .וכתב
ה״ר יעקב בן הרא״ש זיל ונוהגין בכל סמקומוס
פשלימ צבור מקדש בביס הכנסה ואני ממה ה י א ך
נסספפ זה המנהג להא קיימא לן כשמואל
שאין קילוש אלא במקום סעולה ולליליה אין מקלשין
בכיס הכנסה אלא לאסוקי אורמים דאכלי ישתו ב כ י
כ ש ס א דלדידהו הוי מקום סעודה וכיון דהששא ליכא
אורהים דאכלי ההם קרוב הדכר להיוה ברכה ל ב ם ל ס ,
והמקדש בביס הכנסש אץ לו לשמומ מיין של קילוש
כיון שאינו יוצא שאינו במקום סעודה ואסור לסעוס
עד שיקדש במקום סעודהו אלא יהן להיטק ושמיר
דמי דהא דאמרי׳ המברך צריך שימעוס לאו דוקא הוא
אלא הוא ה ד ץ נ מ י אם פפים אמר שסיר דמי .ור5
נפרונאי כתכ מקלשין בכיס הכנסה אע״ס שאין
אוכלין שם ואע״ס שאץ קידוש אלא במקוס ספולה
אש״ה מקדשץ בה מפר יין שהסעמס יין של קדוש של
שבס רפואה היא ומה שפועמים כל הצטר לא שהובס
היא לעעום אלא שמובה לשמוע קידוש בלבד וכיון
ששמעו הצבור הקדוש יצאו ידי חובהן וחץ צריך
לפעום וזה שמקדש מומן לצטרמשום רפואה לישן על
עירהם דאמרי׳ פסיעה גסה נוטלת אחח מחמש מאוס
ממאור עיניו של אדם ובמאי מהדר ליה בקדושה ל ב י
שמפא הילכך כיץ דאיכאמן ה צ ט ר ד ל י מ ל מ יץחקיט
לקדש בביש הכנסת על היין משום רפואה וכל דבריו
המוהין מה שכתב שיוצאץ בשמיעה בלא פעימה ס ע ס
על עצמך החיך יוצאץ אפי׳ בטעימה כיון באיט מקוס
סעודה ולא עוד אלא שאסור לפעום כדשרישית לעיל,
וגם מ ה שכהב שתקמ לקדש משום רפואה זה לא
מצינו שלא הקנו אוהו אלא משוס אורהים וכיון לליכא
אולמים לאיי היה שלא לקדש ואי איישר קיצי
אכפליניה .ו ק כשב רביט האיי שאם אץ אורסי0
ה ש ס ו
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אין מקלשים בכיס הכנסס .על כאן לברי ה״ר יעקב.
זה״ר יונה כתכ לאינה כרכה לנפלה להא לאמרינן
אין קידופ אלא כמקום סעולה היינו לרבנן ואסמכוה
אקרא וקראת לשכת עונג ועיקר היקדיש מן ההורה
הוא מחחלסו כדאמרי׳ זכרהו על היין בכניכתו הלכך
כיון שיש בני אדם שאינן יודעין לקדש נהגו לקלש
בכית הכנסת כדי שיצאו ידי קידוש מן התורה שהוא
עיקר ואע״פ פלא יצאו ידי קידוש ד ר ב נ ן  .ועוד
מצאתי כהוכ לאחד מן החכמים סיוע למנהגנו וזה
לשונו כיון דקי״ל כשעואל והוקבע הקדוש בכית הכנסת
לצאת אורחים ידי חובתן אנן נסי השתא אפי׳ כמקומות
לליכא אורחים יש לנו לקדש שם ממנהג חכמים
הראשונים .וכן כשאר עניניס השאירו הגאונים
מנהג הקלמוניס כמקומו אע״פ שכמלה הסיכה שעציה
היהה התקנה כנון בכריך ה׳ ויראו עינינו אע״פ
שנראה הפסק בין גאולה להפלה כיון שתקנוהו
הראפונים על דבר אע״פ פכפל הדבר התקנה לא זזה
מ מ ק י מ ה  .וכן כענין הקדוש ככית הכנסת ונס יפ
בזה פרסום גדול וקדוש השם והודאה לשמי לברט
במקהלות שנאמר במקהלות ברט אלהים ואין בזה
משום ברכה לכפלה כיון שמסדרי ,שם הברטת בפני
כל העם בקיאין ושאינן בקיאין ודומה נזה גם כן
מה שנהגו הראשונים להדליק נרוה של תנוכה ככית
הכנסה כדי לפרסם הנס כפני כל העם ולסדר הכרכוה
לפניהם גם שיצאו ידי הוכהן הרואי׳ שאין להם ביה
לברך ש ם  .וגם בזה הענין המצאנו מבואר היטכ
בחשובה פאלה להר״ם במז״ל שכהבנוה בהפלה ההול.
וכהב הרא״ש הא דאמרינן לאפוקי אורהים דאכלי ושהו
בבי »שהא לאו דוקא בבי כנפהא ממש דהא אמרי׳
במנילה בפרק בני העיר בסי כנסיוה אין אוכלין
ופוהין בהן ואין נאוהין ב ק ואין נכנסים בהן בהמה
מפר החמה ובגפמיס מפני הגשמים .ואין לומר הכא
בבהי כנסיוה של בבל עסקינן דקהני המם דעל שנאי
הם עשויים דהני מילי כתרמן אכל ביפובן לא דקאמר
התם דרכינא ורכ אדא לא היו רוצים ליכנש ככהכ״נ
ספני הגשמים אי לאו דשמעהא בעיא צילותא אלא הכא
מיירי כהררים פאצל כיה הכנסה ואיידי דפייכי לכי
כנפהא קרי להו כי כנפהא כדאמרינן בפ״ק דיומא כיח
ככנכת שיש בה דירה להזן ושם היו אוכלין האורהים
ושומעין הקדוש בביההכנסת עד כאן דבריו .ולאתר
הקידוש נהנו לומר משנה פרק במה מדליקץ מפני שיש
< בה דיני הדלקה ושלפה דברים שצריך אדם לומר
בתוך כיהו ערכ שכה מ ס השכה .ומה שלא נהגו
לומר דיני הפמנה כמה הומנין וכירה שהסיקוה משום
מורה צטר אי נמי מפני שנר פכת הוא מפום פלום
הבית הוצרך להזהיר עליו יותר .ושמעתי שיפ מקומות
שאומרי׳ כרק זה בין המנתה לערבית וישר בעיר .כי
•קריאהו אמר ערכית מה מ ע י ל  .אז איט עת ל ה ק
פתילותיו ונרותיו ויעשה מלאכה מה שהיה היה אכל
כשקורא אוהו בין המנחה לערכיה אס שכה מלתקן
ילך ויהקן .וכהב הרב ר׳ יעקב בן הרא״ש יכאשכנז
נוהגי! שלא לאמרי כיום שוכ שמל להיוה כערכ שבת
,
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מפני שאינו יכול לומר פשרהן:
מלליקץ וכמה אין מלליקין משוס דקי״ל
בטח
להללקת נר בשכס מצוה כמו שנפרש לקמן
וקי״ל להבערה וככוי ולכר הגורםככוי אסולין לפיכך
כשיו הפתילוס פאין ל ר ק למשוך הפמנים והפתילות
בדרכם למשוך .וגם כסבו השמנים שהם יפים להמשיך
חמר הפתילה ויש להם אור צח .והשמנים שהם עכים
ושאין אורם י פ ה  .ואמרו במה מדיליקין ובמה אין
מדליקין כלומר באי זו פשילה יפה להדליק ואיזו אינה
יפה .אין מדליקין לא כלכפ הוא כמין צמר הגדל בין
קליפח הארז לעץ .ולא כחוסן מפרש כגמרא דדייק
ולא נפיץ פי׳ כפתן שאינו מחוקן ולכך נקרא חוסן מפני
שהוא קשה הרכה מלשון והיה החסין לנעורת .ולא
בכלך ההיטש של מ פ י  .ולא כששילח האידן כמין צמל
גדל בין קליפת הערבה לעץ .ולא בפתילש המדבר
מין עשב שעליו רחבים ונפתליס ונדלקים .ולא בירוקה
שעל פני המיס הוא ירק הגדל בדפני הספינוח המתעכגו״
הרבה במים במקום אהד וכפקולף אדם אותו יטצ
לעשות ממנו פתילה .ואמרינן בהוספהא הוסיפו
עליהן של נמר ושל פ ע ר  .ואמרי׳ עוד בהוספתא עד
כאן פסול פתילוה מכאן ואילך פסול שמנים .ולא בזפת
ולא בפעוה ידועים הם  .ולא כפמן קיק פואל כגמ'
מאי שמן קיק אמר שמואל עוף אמד יפ ככרכי הים
וקיק פמו .פי׳ ומהלכו נופן כשמן ודולק י ב אין
מדליקין כשמן שריפה כיוס פוכ מפנה זו כאה לפרש
שמן שריפה שחשבנו למעלה עם שאר שמנים הפסולים
והכי קאמר מה שססלנו לסמלה שמן שריפה לא מפני
שאינו נמפך אחר הפסילה אלא משוס שאין שורסין
קדשים ביום סוב כי שריפחו היא מלאכה ואימ מוסר
בי״פ אלא אוכל נפש בלבד ונקרא שמן שריפה משום
דלשריפה הוא ש מ ד ולא לדבר א מ ר  .ואמר הכסוב
בקדשים ולא הותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו על
בקר באש השרוט בא הכהוב ליהן לו בקר שני
לשריפהו לומר שאין שורפץ אוהו ביום סוב כלומר
כאם חל יום סוב ערכ שכס אינו יכול להדליק ט בערב
מפני שצריך להלליק מבעול יום ועדיין הוא יום פוכ
ואסור כמו שאמרנו אבל כשאר ערכי שבהוה מוהר
ולא גזרינן כל ערבי שבתות אכץ ערב שבח שחל כו יום
סוב אבל בכל ערבי ימים פובים גזר־נן שאם התיר
לו להדליק בו בערב יום סוב לצורך יום מוב יש לחוש
שמא יוסיף עליו שמן עול ועיבר משום לאץ פולסין
קלפים ביום פוב מה שאין לגזור כן בכל מרבי פבמוס
שהרי כלל הוא מנר שבח ואינו נוגע בו כלל .ר׳ ישמעאל
אומר אין מלליקין כעפרן מפני כ ט ל השבה .עפרן
פסולת היוצא מן הזפה ורימו רע ולפיכך אסור ואם
מאמר למה אמר מפני כ ט ל הפכת משוק לי׳ שהרי
אינו נמשך אהר הפהילה אפי׳ בפול פהזפמ כ מ ו ט
כמו שאמרט למעלה ולא כזפה כל פכן כעפרן פהוא
פסולה .והכמיס מהירים בכל השמנים בשמן שומשמין
גינגולי בלעז .בשמן אגוזים ילוע .בשמן צטנוס פיגלא
בערבי .בשק לגיס הס קרבי לגיםשנסוחו .בשמן
סקועוס
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פגןעומ עלקם ב ע ר ב י  ,בעמרן ו מ פ מ ידוע רבי
סרפון אומר אין מדליקץ אלא בשמן זית בלבד ואין
הלכה כמוהו רק הלכה כחכמים כחכמים בכלן מון
מהא דהנינן כמחניתין אין מדליקין כצרי והוא שמן
אפרסמון גזרה שמא יסהפק ממט לסיכה גופו ומייב
משוס מ כ כ ה  .ונפט גם כן אסור והוא מין שמן שריחו
ר ע ויש כו שר מירן האחד שאינו לכן .והשני הוא
לבן ויס כו סכנה מפני שהוא עף כלומר שהשלהבס
היוצאה מהמה סמנה מהפרדה מן הפסילה כפעולה
לפעלה ונאחזת בכותלי הביה אם נדבק בהן שמן או
מלב או נאחזת בפני האדם ובראפו אם נמפח בפמן.
ח ה אפי׳ בחול אשור .ופעם איסור כל אלו הההילוח
הוא מפני שאין הפלהבח עולה יפה והאור משכהכס
בהן ואין אורם צח ויבא לתקן הנר בפבה .ושמנים
גש כן מזה הטעם אשורץ שמחמת עביין אינם נמפכין
אהר הפהילה ואץ להם אור צה וצריך לחקן הנר
סמיד .וכהבו רוכ המפרשים שאלו הפהילוה והשמנים
שאסרו הכמים דוקא כפהסהילה והשמן פרודין זה
מזה כדרך שעושין לשמן זית כין שהיה השמן כשר
והפתילה סשולה כץ שהיתה הפתילה כשרה והשמן פסול
אבל אס היו ל ט ק ץ זה עם זה מותר ונפקא מינה
א ט ק ה של שעוה׳ ג כל היוצא מ; העץ אץ מדליקין
בו אלא פכהן שמצאנו שהכתוכ קראו עץ שנאמר
וסממנש בפשהי העץ הערוטה לה על ה ג ג  .וקנכוס
וצמר גפן מוהר להדליק בהש מפני שאינם יוצאין
מןהעץדאמרינן בפרקי כיצד מכרכץ היכא דכיפקלה
לסירא לימיה לאילנא כגון חשה ושאר מיני זרעים
מברפי; בורא פרי האדמה .וקנכוס וצמר גפן אי
שקלה לפירא ליחיה לאילנא ואע״פ שהפשחן הוא כן
מכל מקוש הכהוכ קראו ע ץ  .ודלא כרש״י שפירפ
כל היוצא מן העץ כגץ קנכוש וצמר גפן ועוד אמרי׳
גמנהוה קנכוס ולוף אסרה הורה שאר זרעים לרכנן.
אלמא זרע הוא ואינו עץ וכל היוצא מן העץ אינו
מממא סומאמ אהלים אלא סשהן .שאם מה ארם
באהל של אכניס א ו רעפים או הקרה עץ אין האהל
מקבל טומאה אכל אס מה באוהל פשהן או עור או
גוצה של עזים האהל והכלים טמאים פנאמר והזה
מל האהל ועל כל הכלים .ואנו לומלים אהל אהל
ממשכן שנאמר ויפלוש אה האהל על המשכן .ומצאנו
כי אהל משכן היה שש ועזים יעורוה החשים וכבר
פירשנו כי פפהןנקרא עץ .פהילההבנל פקסלה ר״ל
כרכה כמץ ההילה ולא הכהכה ר״ל שהרך אוהה על
השלהבה כלי שיאמיז בה האור ה י פ ב  .רבי אליעור
אופר פמאה היא ואץ מלליקין בה לבי עקיבא אומר
מהולה היא ומלליקין בה בגמרא מוקים פלונהייהו
ג מ ל שהוא שלש על שלפ מצומצמוה והוא מקבל פומאה
פראד הוא למשות ממט טלאי .בי״ט שחל להיוה ערב
סבה פסקיק ושובר רבי אליעזר שאע״פ שקפלה
»ליץ בביעורה היא קיימה בההלה הואיל וצא הבהבה
ומקבלה פוסאה  .וכיון שמקבלה טומאה רד כלי ואץ
מלליקץ בה דלטלי עלמא אין מדליקין בההילה
שאינה ממורכמ מפני שאינה רולקש יפה וגזרה שמא
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י מ ה  .וכיון דהוי כלי אימ יכול להבהבה מפני ש מ י ד
נעשית שכרי כלי .ואמרי כמשכס ביצה אמר ר כ
יהודה משיקים בכלים ואץ ססיקין כשכדי כלים בי׳׳כן
מפני פהם מוקצה ומפום יום שוב שחל להיות ע ר כ
פכת נזרו ככל שבתות ה פ נ ה  .ורבי עקיבא סובר
שכיון שקפלה כבר נתמעפ פיעורה ואעפ״י פלא
ה נ ה נ ה אינה מקבלת טומאה וכיין שאינה מקבלת
טומאה לא הוי כלי ומדליקין נ ה פאע״פ שהכההה
אינה נקראת שכרי כלים אלא עץ בעלמא ומושר להדליק
בה אפי׳ ביוש טוב שחל להיות ערב שית  .וקיימא
לן הלכה כר״ע מחבית  :ד לא" יקוב אדש פשופדת
של כיצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר כשכיצ
שתהא מנטסת טיסה טיפה על השתילה כדי שיתקיים
הנר זמן רכנזרה שמא לקלות השסופרת ישכור שלא
ינענע הנר ויקח אותה ויסתסק ממנה והשמן ככר
הקצהו להדליקם ואם ישחסק סמנו הוי גורם ככוי
ואשיר יאסי׳ של חרש שהיא כבדה ימאיםה ולא נחוש
שיקחנה שמא ינענע הנר אפ״ה אסור ואין צריך לימד
אפילו היהה מכשף או מזהכ  .ור׳ יהודה מתיר
שאינו נוזר שמא ישתפק ממנו שהרי הוא רואה שהוא
עשוי בענין שמטפטף השמן על הפתילה שהיא תחתיו
ואין הלכה כמוהו  .ואש חברה היוצר מתתלה כלומר
הנר והשפופרת מותר מפני שהוא כלי אחד ואץ שוש
אדם בישראל שינענע הנר כשכש .ילאו דוקא יוצר
אלא אפי׳ אס חברה בעל הבית בםיד אי בפרשות
ונעשית חזקה כשל ייצר מותרת .לא ימלא אדש ק ע ר
שמן ויחננה כצד הנר כלומר שמוך לנר ייחן ראש
הפשילה שהיא דולקת בנר בחיכהכדי שתשאובהשעי
ולא הכבה מ ה ר ה  .יהטעש גזרה פמא ישהשק ורבי
יהודה מהיר יאין הלכה כ מ י ה ו  .יהיצדכו לכתיב אלו
השלש מהלוקוס דהיינו שפופרה ושל הרש וקערה
דאי אשמעי׳ שפופרת של ביצה בלבד ה״א הוא פאוסריל
חכמים שמשום קלותה יבא ליקחנה אבל בשל ה ר ס
שהיא כבדה ומאוסה היו מודים לר׳ יהודא צריכא ,
ואי אשמעינן של מרש הוה אמינא כזה הוא שמתיר
רבי יהודה מהשעש שאמרנו אבל בשל כיצה היה מודה
לחכמים צריכא  .ואי אשמעינן שפופרת ושל חרש ה י ה
אמינא כאלו הוא שמתיר ר׳ יהודה מפני שאץ כיש
דכר במשתף אותם עש הנר אכל קערה שיש שש פתילה
שמשתפת אותה עם הנר היה מודה לחכמים צרינא
ואי אשמעינן קערה בלבד הוה אמינא בזה הוא שאושרי׳
חכמיה מהטעש באמרני אבל בשפיפרה ושל הרש היו
,
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ה המככה
• ל
ליי
אה הנר מפני פהוא מחירא מפני גוים כנין פרהייס
שיש להם יום איד שאץ מניהין נר הלא בכיה עכו״ש
שלהם  .מסני לשטים שלא יראו שיש שם א ד
ויהרגוהו .מסני רוה רעה שיש כני אדם שדרכם שילמו
דמיונוה אם הנר דלוק בעה שינהם בענץ שיבאו לידי
רוח רעה ויצאו מדעהם ואם יכבו הנר נוה ל ה ס
סמור אבל אשור  .ואם בשביל החולה שיישן מוהר
ואפי׳ לר׳ יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגיסה
מייב עליה .היכא דאיכא סכנה מוהר והוא שלא
יהיה
ש
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יהיה שם שוס דבר שמונ ממסע האור ואי הפשר
שיוליטהו למקום א ח ר  .אבל אם אין בו סננה לא יכבה
ואס ככה פטור צר׳ שמעון דאמר מלאכה שאינה
צריכת צנופה פטור עציה .וצר׳ יהודה מייכ והאי
דקתני במתני׳ פטור משום דקא כעי צמיחנא סיפא
חייכ תאנא ריפא פפור פודאי מותר הוא לגמרי אם
הוא מסוכן כמו שאמרנו  .ושיעור מפנה זו כך הוא
מפני גויס מפני לסטים מפני רות רעה פטור .ואם
כשטל החולה שיישן מוחר .כחש על הנר שלא ישרף
כלהכ כחש על השמן כדי שיעשה ממנו צרכו ליוש
א ח ר  .כחש על הפתילה כדי שהשאר לו שימצא איחה
לליל אחר שיוכל להדליקם חייב .והוא אליבא דר׳
י ה ו ד ה  .ר׳ יוסי פוטר בכולן  .משיק בגמרא דש׳׳ל
כר״ש.מוץ מן הפחילהמפני שהיא פושה פחםר׳׳ל עושה
מעשה פחם שהכבוי הוי מלאכה הצריכה לגופה .
והאי פתילה שצריכה להכהכה הוא שע״י הכבוי מתקנה
וכהא אפילו ר׳ שמעון מודה ואין הלכה כר׳ יוסי :
ו על שלש עבירות נשים מהוה כשעת לדתן על שאינן
זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר פי׳ אם אינן
גזהרוש בשלש מצות אלו וטעם בשעת לדתן מפני
שהיא עת פקודש; ואמרינן עלה בגמרא אמר רבא נפל
מורא חדד לסכינא ומפרש בגמרא הטעם שמתות על
אלו השלשה דרפ ההוא גלילאה עליה דרב מהדא אמר
הקב״ה רביעית דש נחתי בכה פירוש הוא הדש הצלול
שבלב שממנו משהיה הלב והיי האדש תלויין ב ו  .על
עסקי הדם הזהרתי אהכש שלא השמפו עד שהטהרו
במעין וביר מקוה מ י ס  .ראשיה קראהי אסכם שנאמר
קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה .על משקי ראשיה
הזהרתי אתכש זו חלה שנאמר ראשית ערישוהיכשמלה
הרימו הרימה .נשמה נתתי ככם הקרויה נר שנא׳ נר
אלהים נשמה אדם .על עסקי נר הזתרהי אהכס זו
<דלקה נר ע״ש אם אהס מקיימין אוהה מוסכ ואס
לאו אני נוטל נפסהכם מ כ ם  .בירישל׳ מסרש אדם
הראשון הלה עהירה היה לעולם שנא׳ וייצר ה׳ אלהים
א ה האדם עפר מן האדמה ונו׳ .ואהיא כההוא
דא׳׳ר אשא כר קצרהא משהאחה הזאפ מקפקשה עיסהה
במים היא מגבהה הלהה וגרמה לו הוהמיההלשיכך
מסרו מצוה מלה לאשה  .אדם הראשון דמו של עולם
ה י ה שנאמר פופך דם האדם באדם דמו ישפך ו ג ו ׳ .
•וגרמה לו הוה מיהה לפיכך מכרו מצות נדה לאפה.
א ד ם הראשון נרו של עולם היה שנאמר נר אלהים
<שמת אדם ונרמה לו הוה מיהה לפיכך מסרו מצוה
מ ר לחשה .והמצא כי הוה מפריקוןסלהוסההדלקה
שאלו השלשה הן מוטלות על הנשים מסר שהם מצויות
בכית ועושקוש כצרכי י הכיש וכתב ה״ר נדפק ב״ר
שלמה הדלקה נר כבכה היא מוכה מפר שהיא מכלל
עוננ ש כ ת  .ועוד אמרינן נר מנוכה ונר ביתו נר
ביתו ע ד י ף  .נר ביתו וקדוש היוש נר ביתו עדיף
משום שלום ביתו וכיון דמזינן דעדיף וקודם מקדוש
היום שהוא דיה ומנר מנוכה פהוא פרסומי ניסא ש״מ
מצוה גדולה היא יחוכה לעשוהה ו מכר כין על הדלקהה
בא׳׳י אמ״ה אקב״ו להדליק נר פל שבת .אבל
הדלקה נר יום סוב לא נהגו לברך שאינה מציה וחובה
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כמו בשבס שהיא מכלל עונג שבס אבל ביו׳׳ס שממש
יום סוכ מצאנו עונג יום סוכ לא מצאנו ע״כ  .ובעל
משמרת המועדות כתכ שצריך לכרך על הנר בלילי
ימים פונים  .וכתכ הרא״פ כי כלילי יום הכפירים
צריך לכרך על הנר כמו נשנת משים שלים הניש י.
נד פהיתה דילקת מערכ שכת והגיע עת לדלוק נר
שכח .יפ אומרים באין חייכ לככותה ולחזור להדליקם
וגש לא להדליק נר א ח ר ת  .ירכינו תה כתכ שמכבה
איחה וחוזר ומדליקה לשש שבת כדאמר לה ההוא
שבא חנינא ובלבד שלא יקדים ולא יאחר :ז שלשה
דבריש צריך אדש לומר כתוך כיתו מפוש שלוש הכית
צריך לאמרש לסי שלא עשר כיון שאין לו דבר מושר
לאכול אין שלום מצוי בביש וגש אש לא ערב כיון
שאין מושר לו לפלפל אין שלום מצוי בביש ואם לא
הדליר\ הנר כיון שאינו יכול לאכול אין שלום מצוי
בכיח וצריך לאמרס כנחת כ ד שלא יפיל אימה יהירה
שאס ימהר הרכה להזכירם יפשעו ויאמרו ע ד י ך
יש פהוה ביום .ערב שנס עם חשכה סמוך
להשכה .עשרהן סירוה האילן לסעודה שבה ואע״ס
שמוהר לאטצ מהם בחול אכילה עראי אכל בשבח
אסור דכל אטלה סירוה שיאכל אדם בשבה לכבוד
השכה אפילו המרה אהה או ענכה אתת אכילה קבע
נקראה מפני שמקיים כה וקראת לשכה ע ו נ נ י ע ר ב ח ן
יאסילו ערובי חחומין שהרי קודם בין הפמפוה הוא.
הדליקו אח הנר בלשון צווי שהרי הוא רואה אס יש
נר או לא  .אבל בעשור ובעירוב שאינו יודע אמרם
בלשון שאלה  .א׳׳נ מפני שלא הגיע זמן הדלקה הנר
שהרי קודם נץ השמשוה הוא ואמרינן ובלבד שלא
יקדים ובלבד שלא יאמר .ופסיסא הוא שלא הדליקו
ולפיכך הוא מזכיר אוהם שידליקו אבל אם הקדימו
השנים הראשונים הרי הם זריזים ונכשריס לפיכך
שואל אומם אם עשו כמנהג זריזים שמקלימין למצוה:
ח ספק משכה ספק אינה חשכה והוא הנקרא כין
הפמפומ וכגסרא סליגי בה ר׳ יהודה יר׳ יוסי ר*
יהודה אומר משהשקע הממה וכל זמן שפני מזרח
מאדימין הכסיף הההסון וצא הכסיף העליון ב־ן השמשו׳
ור׳ יוסי אומר כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי
אפשר לעמול עציו .סי׳ נקודה אחרונה שכיום שכה
הלילה סהמיל והיום כלה ו בלבלי לבי יהולה הליני
ר כ ה ירכי יוסף רכה אמר כל מילהא לל״י בין הפמשוא
הוא ורבי יוסף איסר משהשקע הממה וכל זמן פפני
•מזרה מאדימיןיוה הכסיף החחהון ולא הכסיף העליון
בין השמפומ .ושניהם מודים שאם הכסיף העליון
והשוה למחחון פהוא לילה .ופסק חל מולא דהלכה
כר׳ יהולה לענין שכח .וכר׳ יוסי לערן חלומה שלא
יאכלו כהנים שנפמאו ההרוסה עד שיראו ג
טכבים בינוניוח שהוא ודאי חחלס לילה והאי פסקא
לא ידפינא אי אליכא דרכה או אליכא דרכ יוסף %
ומלחא דאיסורא היא ואזליק בה למימרא .ומיי
שתפקע החמה בץ הפמפוח הוא ואין מעשלץ אח הודאי
מפני פהוא כמתקן .וזהו הפעם שאין מניבילין אא
הכלים ואין מדליקין אה הנרות דבמא הוא לילה והוי
ספיקא
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םסיקא דאורייתא ולמימרא .אבל מעשרין את הדמאי
ממני שאינו כממקןדרוב ע״ה מעשרין ה ם  .ומערבין
ולוקא עירובי חצרות אבל עירוני תחומק דחמירי
אין עושין בין השמשות שהוא ספק כדמוכח בעירובין;
ושמנין את החמין בדבר שמוסיף הבל משום דסתם
קדרוח בין השמשוש רושחוש הן ולא נחוש שמא ירסיח
אכל אם ודאי חשכה אסור להשמין גזירה שמא ימצא
קדרתו צוננת וירשיחנה .ואומר אמר רכי אלעזר
אמר רכי חנינא תלמידי חכמים מלכים פלוס בעולם
ן ©  .ואח״כ אומר שליח צכור׳ קדיש שלם וכל העם
נספרים לכחיהם לשלום וכחכ אכן הירחי מנהג צרפת
כפחל יום פוכ כע:יכ פכת שאין אומ־ים כמה מדליקין
מפני שאין יכול לומר עשרשן ערבחן שאין מגביהק
מרומוח ומפפרוש כיום סוכ ע״כ .וכספרד אומרים
אוחו וכן נראה בעיני שאין צריך למנעו פאין לומר
שמא יבואו להנכיה תרומות ומעשרות כפיבנה ביש
המקדש שאין האנשים פועים ב ז ה :
 1כ ע י ב א אדם לביתו צריך שימצא נרות דולקות
ושלחן מרוך כדאמרינן בפרק כל כתבי
הקדש סניא ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר שני מלאכי השרת
מלוק לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד
מוב ואחד רע כשבא לביש מצא נר דלוק ושלחן ערוך
ומסה מוצעת מלאך סוב אומר יהי רצון שיהא לשבת
אמרח כך ומלאך ר ע ש נ ה אמן כעל כ ר מ ו  .לא מצא
גר דלוק ושלחן ערוך ומטה מוצעח מלאך רע אומר
יהי רצון שיהא לשכת אחרת כך ומלאך טוכ עונה אמן
בעל כרמו .ופירש ה״ר מאיר כוכב כי זה הוא לפי
סדר המזלות שמזל יצדק מפמש כפעה אחרונה
של ערב שבת ומלאך שלו צדקיאל שמו וזהו מזל סוב
ומאדים משמש בשעה ראשונה של ליל שבש ומלאך שלו
סמאל שמו וזהו מלאך ר ע  .ונמצא ששניהם פונעץ זה
גזה זה נכנס כהכנסת שבת וזה יוצא ושניהם מלוק
לו לאדם ע ד ג י ס ו  .ואסרינן בסרק כל כתבי הקדש
א״ר אלעזר לשלם יסדיר אדם שולחנו בערב שבת
אע״ס שאיט צריך אלא ל כ ד ס  .והסעס מפני כ ט ד
השבמ  .ומקדש כביחו כ ד להוציא ברו ובני בישו
מממיל ויכולו ומברך ט ר א פרי הנסן ואמ״כ על היום
ושומה ממנו מלא לוגמיו ואם שחה סחומ לא יצא .
ו כ ס ט הסוספוש לאו מלא לוגמיו ממש אלא כדמשרש
במס׳ יומא וכמס כמלא לוגמיו כל שאלו מסלקו לצד
אמד בפיו ויראה כמלא לוגמיווהוא רוב רביעיח ואם
היו המסובים שנים או רבים ולא פ ע ם המקדש ופעם
אחר מלא צוגמיו כ מ ט הגאונים פלא יצא אלא אם
 pמעם המקדש .וכן כת ב בעל ה ל ט ס ג ל ו ל ו מ  .וכ׳
פול אי אישתלי ולא מעים ושתו אמריני סיימי ליה
כסא אהרינא ו ג ר י ך ט ר א פ ר י הגפן ולא צריך לאהלורי
ולקדושי והא למפסע בעירובין לסגי בפעימת אחר
שילשו הגאוגים היינו לוקא בפאר לברים שטעונין
כוס  .אבל קלוש לח יצא אלא איכ סכם המקלש .
והראיש כתב שגם נקלוש יוצאק בשעימס אחר ומיהו
צריך אחלמןהמסובק לשתות מלא לונמיו ואין שתיית
ש;ים מצפרפומ למלא לונמיו ללא מקרי שסייס של
,
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הנאה בשמות ממלא לוגמיו ואק בעינן שיהגה א מ ד
מהם מ ט ס של ברנה  .ומ״מ מצוה  pהמובחר
שיםעמו כלם וכן הוא דעת רש״י .כתב בעל הלכות
גדולות מאן דמקדיש ומקמי לליסעוס ממתעי ה ד ר
מברך בורא פרי הגפן וא״צ לחזור ולקלש .ובהבדלת
מוצאי שבת אפרפ לין טעמו פגמו בע״ה  .גרםינן
בבבא בתרא כפרק המוכר את תפירות אמר ר 5
זופרא בר פוביה אמר רב אין אומרים קדוש ה י ו ם
אלא על יין הראוי לנשך על גבי המזבח .ואשיקכא
למעיפי פריחו רע ומגולה ואעיג דעבריה במסננת .
וכחב ה״ר יצחק בן גיאח ואפילו האידנא דלא קפדיכן
אגלוי אין מקדשין עליו דאמר רנא שוחט אדם אשכוצ
של עננים ואומר עליו קדוש היום וכן יין שכפי
החנית ויין בשוליה אע״פ שיש נו קמחים ויין שכפולי
החבית אע״פ שיש בו שמרים  .ויין טשי פי׳ פ ח ו ר
ויק בדוק פי׳ לכן ביוחר והיא גרעוחא .ויין הליסכןון
סי׳ מחוק ויין סתם של מרחף שאינו בדוק אם ה ו א
סוב אם לאו כולם מקדש עליהם ומכל מקום מצוס
מן המובחר לברור היין הפוכ לקדש ע ל י ו  .כ׳ בעל.
הלטת גדולות שיין חי אשילוהוא מזקדדארי על ח ל
תלתא מיא מקדשין עליו ומ״מ יוחד פוב למזגו ובלבד
שיהא מזוג כראוי אכל מזוג יותר מדאי מכרכין עליו
שהכל .ויינות שלנו יותר טובים הם כלא מזיגה .ויין
צמוקים כין שנכמשו כגפן כין שנצטמקו ע״י ה ת מ ה
או על ידי האור כגון שהכניסן כחמין למהר צמוקה ב י י
שתלאן לעשן מקדשין עליו ודוקא שיש בהן לחלולזי
שאם ידרוך אותם יצא מהם משקה אבל אס ה ם י כ ש י
ואינו יוצא מהם משקה אלא אם שורה אותן במי©•
אין מקדשק עליו ומכרכין עליו שהכל .וחמרא דריחיה
חלא וסעמיה חמרא חמרא אבל ריסיה חמרא וטעמי©
חלא חלא דבסר פממא אזליק .שמרי יין שנתן עליה©
מים או חרצנים שנחן עליהם מים ויש בהם פ ע ם יץ•
אק מקדשק עליהם ומברכין עליהם שהכל ודוקא א©
כחן עליהם ג׳ מדוח מים והוציא ^פחוח מ א ר ב ע ה
אבל אם הוציא ארבעה הרי זה יין מזוג ומברכי©
עליהם ט ר א פרי ה ג פ ן  .ויין מטשל יש בו מחלוקת
בץ המפרשים רש״י כתב כתשוכה שמכרכים עליו
שהכל וכן כחב ס״ר יצחק בן גיאת יק שנתבשל אפיל!
מעס וכן אם נתן לשוט מעט דכ :מכרכין עליו שהכל
וכן כתב רביע האיי כיון שנתן האור תחתיו ו ה ד ת י ת
אין בז משום גלוי ולא משום יין נכך ואין אומרין
עליו קדוש ה י ו ם  .אבל בעל העטור כתב שמברכץ
עליו בורא פרי הגפן .וגס מקלשץ עליו ללא נ ר ע
מיין קונלייטון פי׳ יין מטשל דאמרינן בירושלמי פיוצאין
ט בפסח ילי ל׳ טסות  .ו ק כתב ר״ת ור״י פמקדשץ
מל המטשל ולזה ה מ י ם הראיש ובהליא אמרינן
בירושלמי דססחים ושקלים יזצאין ידי ארבע ט ס ו ת
ביין מטשל אלמא יין ה ו י  .והרמב״ם ז״ל כחב אין
מקדשין אלא על יין הראוי לנסך על נבי המזבמ לפיכך
אם נחערב בו דבש או פאור אפילו כמפח מרלל
במבית גדולה אק מקדשק עליו כך אנו מורים בכל
ה מ ע ר ב  .ויש מי שמשיר לקדש מליו שלא אסרו יין
הראוי
מ

מ

םדר מעריב שר שבת ופירושה
הראף לנסך על נכי המזכח אלא להוציא מטלה או
ריחו רע או מכופל שאין מקדשין על אחד מאלו .
במקום שאין היין מצוי מקדשין על השכר ושאר משקין
כיון שאין יין מצוי שש הוי שאר משקין חמר מדינה.
ופי׳ רשב״ש שנקרא חמר מדינה כשאין יין בכל העיר.
וי״מ שאינו נקרא חמר מדינה אלא אש אין יין גדל
מהלך יוה סביב לעיר  .ומדברי הרמב״ש ז״ל יראה
שאין מקדשין עליו שכ׳ מדינה שרוכ יינה שכר אע״ס
פאיןמקדשין עליו מכדילין עליו הואיל והוא המר מדיני.
ועל הפח כחכ ר״ח שאין מקדשין עליו .ורשכ״ם כחכ
שמקדשין ע ל י ו  .וכ; כתב רכ עמרם  .ואומר ייטלו
ומברך המוציא ואינו פורס וגומר הקידוש ופורס וק כ׳
רכינו ה א י י  .וכתב הרא״ש שמקדשין על השכר אם
הוא חמר מדינה ומ״מ יותר טוב לקדש מל הסת כיון
שהסעודה כאה לכביד שבת אבל בסעודת הבקר יותר
פוב לקדש על השכר פי׳ פיכרך עליו שהכל נהיה
בדברו קודם לכרכת המוציא שאם יכרך על הפת חחלה
אין כאן שוס פינוי  .ואסור לאדם פיסעוס כלום
קודם שיקדש  .ואס שכח וטעם מקדש דאמר רכה
הלכתא טעם מקדש  .והרמכ״ם ז״ל התיר לשתות
מים קודם הקידוש ,והתוססות אוסרים לשתות .ואם
לא קדש בלילה מקדש בבוקר ואפילו כל היום ט ל ו .
וכתב הרמב״ם ז״ל שאפילו לא קדש בלילה במזיד
יקדש למחר  .ומי שקדש ככיתו ולא היו שם כל אנשי
ביתו יטל לקדש פעם אחרת ואפילו כמה פעמים .
וסא הדין כהכדלה דכל המצות אע״פ שיצא מוציא .
וצריך פיאכל אחר קידופ ואפילו כזית ואם לאו לא
יצא ידי קידוש לאין קידופ אלא כמר\ם סעודה כמו
שאמרט למעלה .ומפרש ה פ ע ם כירופלמי מדכתיב
וקראת לשבת עונג במקום עונג שם תהא קריאה .
וגרסינן בפרק ערבי פסהים אמר רב ענן בר תהליפא
זימנין סגיאץ הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואפילו
מאגרא לארעא הוה מקלש לן וה״ה מפנה לסנה באותו
הבית • ואמרו רטואמא ה״מ לחזי לחכתא לקליש בה
אכל לא מזי לא יצא ומלמו לה לשתי מטרות שהיו
אוכלות בבית אחר אם רואות אלו את אלו מצסרפין.
וכסב רבינו נסים דהא דאמרינן אק קירוש אלא
במקום סעודה היינו היכא שהיה בדעתו מתחילה
לאכול במקום הקדוש וסוג נמלך לאכול כמקום א מ ר .
אכל אם מתחלה קדש אדעחא דל אכול במר^ם אחר
יצא ידי קדוש  .והכיא ראיה מהא דאמרינן כירוש׳
בסוף פרק כיצד מכרפק מי שסוכחו עריכה עליו לילי
יום האחרון מקדש בכיחו ואוכל בסוכתו  .אם נטל
ידיו ואחר כך קדש אינו צריך לחזור ליפול ידיו דלא
הוי קידוש היסח הדפת ולא הפסק כין נפילה לסעודה
מאמר פאין קידוש אלא כמקום סעודה כמו שאמרנו
למעלה כך פי׳ רפב״ם .ומיהו טוכ הוא לקדש קודם
כדחזינן דסכרי כיש שמאי כמוזנין אח ה ט ס ואח״כ
ממלץ לידים פלא להפסיק במזינה נין ברכה לנפילה.
ור״ת כתב דהמם איירי בחול פאס יפיל ידיו תחלה
שמא ימעמק בפאר צרכיו ולא יאכל לאלתר ואתי
לאסומי דעהיה אבל בשבת הפלמ ערוך וליכא למיחש
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ואפילו לכתחלה יכול לימול קודש הקידוש  .וכן כתכ
ר״י .וחייב לבצוע על שתי ככרות ומכרך המוציא דאמרי'
כפרק כל כתבי הקדש א״ר אבא חייב אדה לבצוע על
שתי ככרוח כפבח פנאמר לקפו לחם משנה אמר רב
אשי הזינא לרכ כהנא דנקיט תרתי וכצע א׳ פי׳ מן
העליונה לנקיפ תרתי משום דכתיכ לקטו לחם משנה
וכצע חדא דאי אמרת ליכצע תרתי מתחזי כרעבסנוסא
ואוכל ומכרך כרכת המזון:
של שבת נכנסין לכית הכנסת ומחחילין
מאשר יצר אג 4האדם עד אשה ריש
ניחוח לה׳ ואחר כך אומר וכיום השכת שני ככשים
ו ג ו ׳  .והמעס שאומר אלו שני הפשוקים שהם של
קרבן מוסף שכת כחפלח שחרית וכיום סוכ וכראש
חדפ אין אומר הפסוקים של ק ר ק מוסף י״ע ור״י!
לפי שכפכת אין מוציאין ספר תורה פני למוסף וכיום
פוכוכראפ חדפ מוציאין .ירכינו סעדיה כתב פאין
לאמרם לפי שאין לומר של מוסף בתפלת שחרית .וכן
כחב אבן הירחי ובעל המנהנות ובספרד נהגו לאמרם
וכן כתכ רכ עמרם  .ואומר איזהו מקומן .ואחר כך
מוסיפין י״כ מזמורים על שאר ימי השכוע יאלו הן
הודו לה׳ קראי כשמו והוא כתוב כדכרי הימים ע ד
והלל לה׳ ומושיפין כסופו פסוקים מפוזרים מהתלים
השמים משפרים ככוד א ל  .רננו צדיקים .ללוד כשנותו.
תפלה למשה  .יושכ כםתר עליון .הללויה שעומדים
ככית ה ׳  .מזמור שירו ל ה ׳  .שיר למעלות אשא עיני
אל ה ה ר י ם  .שיר המעלות לדוד לולי ה׳  .הודו לה'
כי פוכ כי לעולם חשדו .מזמור שיר ליום השכת .
והשמם שמוהיפין מזמורים אלו כפכת כדי להכיר כין
שבח לחול ויתקיים הפסוק שאומר ביני ובין בני ישראל
אות היא לעולם וגם בימים טובים נהגנו לאומרם בגם
הם נקראו שבתון ומקראי קדש ומקדשים אותם על
ה ט ס כמו בשבת .וכהכ רכינו סעדיה כי בימים
פוכים אין אומרים מזמור ביר ליום הבכת אלא
מתחיל מן פוב להודות לה׳ מון מיוה״כ שאומרים
אותי יאע״פפאינו פכמ ע״כ .ומיהו נהגו לאומרו אן>
בינדס פוכים מהפעם מאמרנו .ויש רמז כאלו
המזמורים לעשרה מאמרות פכהם נכרא העולם הודו
לה קראו בשמו הוא כלל לעשרה מאמרות .השמים
מספרים כ ט ל אל כנגד מאמר ראשון שהוא בראשים
ברא אלהים את השמים ואת הארץ .רננו צדיקים בסי־
כנגד מאמר שר שהוא יהי אור שנברא בתחלה לצדיקים
ואמ״כ גנזו להם לעתיד .לדוד בשנותו את ס ע ס ו
לפני אכימלך ויגרשהו וילך מ ג ד מאמר שלישי שהוא
יהי לקימ שחלקו המיס העליונים מהתחתונים וגרשם
אלו למעלה ואלו למסה .תפלה למשה מ נ ד מאמר
רכיפי שהוא יקוו המים מחחמ השמים אל מקום אחד
וחראה היבשה  .וכחיכ יראה אל עבדך פעלך
להיננו גלוי ה י ב ב ה  .יושב בסחר עליון בצל שלי
יחלונן כנגד מאמל חמישי שהוא חלשא האר!  ,לשא
שברא לבריות דשא כדי להיוח בו ולהחלונן בצלו •
הללויה פעומליס בבית ה׳ בחצרות ביס אלהינו כנגד
מאמר בשי כהוא יהי מאורות שבראם כלי לשמש אומו
בחצרותיו
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במצרוסיו .שעומליס לשון שמוש כלמהרגמינן והוא
מוסל עליהם והוא משמש עילויהון .מזמור שירו לה׳
שיר חדש כנגר מאמר שביעי שהוא ישלצו המים וכתיב
ירעם היה ומלואו וזהו כי נפלאות עשה  .שיר
למעלות אשא עיני אל ההרים כנגד מאמר שמיני
שהוא הוצא הארץ נפש היה וכתיב אל ייתן צמוס רגלך
באע״פ שיאכל אדש לשאיש ויכול לחיוה בהם אפשר
שימושו לגליו ולא יהיה לו כה ללכה כהש אש לא יאכל
בשר .שיר המעליה לליל לולי ה׳ שהיה לנו כנגל
מאמר השיעי שהוא נעשה אלה יזהי לולי ה׳ שהיה
לנו שעשאנו בצלמו היינו ככהמוה .הולו לה׳ כי כיוכ
כנגד מאמר עשירי שהוא פרו ורכו נדי שנוללו
הפוכים והצדיקים להודות לו וכתיכ כי לעולם חשדו
וזהו שלם חשד יבנה דהיינו פריה ורביה .מזמור
שיר ליום השכח רמז ליום השביעי שט שבח ממלאכה:
לה׳ קראו בשש כבר אמרנו שהוא כתוכ כס׳
דנרי הימיש ונתלים הוא נס כן כתוב במזמור
אחר מהודו לה׳ עד ולנביאי אל תרעו ונמזמור שירו
לה׳ שיר חדש שירו לה׳ כל הארץ הוא כשוב ע ד
חכליש המזמור .ויש כיניהם שינוי כמקצת מלות .
ומשפפי פיהו בו״ו בשחלה לך אשן ארץ כנען ואין שם
מת וכתלים כתוב את  .לא הניח לאיש בלמ״ד.
וכנכיאי אל תרעו בכי״ת וכתליס כלמ״ד .ומהולל מאד
בו״ו כהתלה  .כי כל אלהי הכ״ף של כל כדגש
וצריך להפסיק מעש בין כי כל אלהי העמיס אלילים
ובין וה׳ שמים עשה שלא יהא כחוזר למעלה חש
ושלום  .השהחוו לה׳ בלא וא״ו בהחלה .חילו מלפניו
בלמ״ד ובהליס מפ:יו בלא למ״ד .יעלוץ השדה בצדי״ק
ונהלים בזי׳׳ן  .ואמרו הושיענו ובפשוק האת׳
שאנו אומרים אהר ק שהוא דומה לזה והוא כהונ
בהלים אין בו ו א מ ר ו  .בזה כהוב אלהי ישענו ונאחר
כחוכ ה׳ אצהינו כזה כשב וקבצנו והצילנו ובאחר אינו
בהיב אצא וקבצנו בלבד בזה כהוב ויאמרו כל העם
בפח״ח והיויד כדגש וכאחר כהוב ואמר כצ העס .כזה
כחוכ והלל לה׳ וכאחד כהוכ הללויה .וישעך החן צני
היו״ד בסגול .וכופלין ה׳ מלך ה׳ מלך כדי להודיע
ימוד מלכיה׳ כשבה ליום שכולו שיח וכן מזמור פיר
ליום השבח ליום שכלו ש:ח ומנוחה לחיי העולמים .
במזמור השמים מספרים ללילה יחוה דעח הלמ״ד
הראשונה בדגש וכקצה סכל טי״ו כחחלה .לשמש שם
אוהל בלא וי״ו בהחלה .והוא כחחן הכ״ף בדגש  .על
קצוסם בלמ״ד .במזמור רננו צדיקים ייראו מה׳ כל
בשני יודין כהחלה .אל כל יושבי הארץ ב ל מ ״ ד  .אל
כל מעשיהם בלמ״ד .וסנננו הוא ביי״ו בהחלה .
במזמור צדוד כשנותו אס סעמו וסכל מגרותיו נו״ו
בההלה  .כל סוב בהולם בין הטי״ת והו״ו .הצילני ה׳
בדגש הנו״ן .ומזמור זה מכרו דוד כאצפא כיהא וחסר
מפנו הויו והפצימה ככץף המזשר שכהוכ פולה ה׳
נפפ עכדיו ופ״ח היא ו״ו כחצוף אוהיוה א״ה כ״פ ו״ף
והפעם שלא כחנה במקומה צפי פהיה כדעחו להזכיר
מלוהו מיד אכיש ואנשיו כי גדול הפדוח שאירע לו
שהיה כיל גואלי דם גליה ופדאהו השם מידם  ,ולא

הודו
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היה נכון להזכיר הו״ו בחלופה בתוך האלפא ביתא
לפיכד קבעוה בסוף ה מ ז מ ו ר  .במזמור תפלה למכה
ומעולם כו״ו כתחלה .עד עולס בלא י״י במתלה .לערב
ימולל בלא ו״ו בתחלה .ונרננה בו בו״ו כתחלה
במזמור יושב בשחר עליון שמת מעונך המ״ם בלא
לנש  .במזמור הללויה שעומדים בבית ה ׳  .מקצין
השרן במ״ם בתחלה  .מאדם עד בהמה בלא ו״ו ;
ארצם נחלה בלא למ״ד  .וכמזמיר הודו לה׳ כי סוב
הוא כתיב בלמ׳׳ד .לישראל ע מ ו  .ובמזמור הודו לה׳ כי
כייכ כתוב עבדו וסימניך כי ידץ ה' עמו ועל עבדיו
יתנחם  .כל אשר נוכיח בהם בלא ו״ו בתתלה .כמזמור
שירו לה׳ הושיעה לו בדגש הלמ׳׳ד .פצחו ורננו כו״ו.
בשיר המעלות לדוד לולי ה׳ שהיה לנו יש ג׳ פעמים
אזי  .ומצאתי כתוכ כשם הרא״ש למה נכתב אזי
כחוששת יו״ד לרמוז לנו כי בזכות שמתפללץ כני
הגלות ערכ וכוקר וצהרים שמונה עשרה כרכוח ככל
משלה כמנין אזי שעולין כלס למנין דן שהקב״ה יגאל
אותנו ודן את האומות שנשתעבדו בנו .והכי אמרינן
בב״ראמר ר׳ חלבו וגם את הניי אשריעטלו לן אנכי
וגם אח הגוי הוא מצריס ול׳ מלכיוח אשר יעבולו לן
אנכי ר״א אומר בשתי אותיות הללו הבכייח הקכ״ה
לאברהם אבינו שיגאל את בניו מבין האומות .במזמור
הודו לה׳ כי כיוכ כי לעולם חסדו יש ששה ועשרים
פסוקים של הודאה לשם יחברך כנגד מנין השם המיוהד
יו״ד ה״א ו״ו ה״א שעולה לששה ועשרים .ואפשר
כי מזה השעם נקרא בדברי רז״ל הצל הגדול על
שם כי גלול ה׳ ומהולל מאוד  .ורז״ל נתנו בו כ ע ס
אחר לגרסינ; בפרק ערבי פסחים למה נקרא שמו הלצ
הגדול אמר ר׳ יוחנן מפני שהקב״ה יושב ברומו של
עוצם ומחלק מזונית לכל בריה  .אמר ר׳ יהושע בן
לוי הני כ״ו הסדו כנגד מי כננל כ״ו דורות שברא
הקב״ה בעולמו ולא נחן להם חורה וזן אוהש בחשדו.
והסעם כי לא היהה בבני אדם תורה שיזון אוחם 1
כדתנא אם אין תורה אין קמח ואעפ״כ זן אותם כחסלו
ואע״פ שהתורה ישראל לבדם קכלוה כל העולם הוא
עומד כשביל ישראל שקבלו ההורה כמו בדרשו ז״ל
ביים הששי הושיף ה״א כששי לרמוז לני שאמר הקכיה
למעשה כראשיה טלכם הל• ים עד יום הששי הוא
ששה כסיון המוק למתן הורה הם ישראל מקכלץ
אוהה מומכ ואם לאו אהזיר אתכם לתוהו ובושו.
וכ״ו דורוה הס שמאדם ועד משה רכינו ע״ה .ואלו
הן י׳ מאדם ועד נה וי׳ מנה ומד אכרהם וששה
מאברהם ועד משה ואלו הן)אכרהם( יצהק יעקב לוי
קהה ןעמרם[ משיג ואח״כ אומר כרוך שאמר .וכ׳ א ק
הירחי לאישי מנהג ספרל לומר ברוך שאמר במול
ובשבח וביום סוב לפני כל המזמורים וכן בלק שהיא
כלכה לצפני פסוקי הזמיריה י יעיל שהוא אומר
ובשירי לול עבלך נהללך וכו׳  .נמצא שעליץ לא
הללנוהי נשיריס ומנהנ סשרל ובפרובנציא להממיל
בשבת ויוס פוכ אחרי הכרכית והקרננוס לפני ברוך
שחמר הזמירות של שבש ויראה ה כ ע ס למנהגם לס•
שאין לברך עד פיהאששו כל הקהל הגדול ויצאו יל•
הובהן
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מוכמן בשמיעת הברכה ובעניימ אמן וצפי שאין הכל
בקיאין ככרכה אומרה ש״צ לכדו כקול רם עד כ א ן .
ועוד נראה לי מעם אחר לסי שהקנה חכמים לקרות
זמירוס שבסוף חלים ולברך לפניהם כרוך שאמר
ולאחריהם כרכת ישתבת ואין להוסיף בנתיס מזמורים
אחרים ועתה שנהגו להוסיף מזמורים בשבת קבעו אוחם
קודם כרוך שאמר כדי להנית תקנת הראשונים כמו
שהימס .ואומר מזמור לתודה .וכתב אבן הירמי
בצרפת נהגו שלא לומר כשבתות וימים פוכים מזמור
לתודה לפי שאיןמביאין קרבן הודה בשבת  .ואמרינן
בשבועות כי על קרבן תודה היו אומרים אותו  .אבל
בפרוכנציא וספרד אומרים אותו ולא יתכן ע ״ כ  .ואני
אומר כי יתכן לאמרו ואין צריך למנעו פאין לומר
שמא יבאו להקריב תודה כשיבנה כית המקדפ שאין
האנשים פועים בזה .ואומר מזמור שיר ליום השבת
וגו׳ לא יבין אח זאח בלא ו״ו בחמלה  .נאוה קדפ
האל״ף נקראת והיא נקודה בשו״א ופתח .ואומר יהי
כבוד ה׳ לעולם ו ג ו ׳  .ואומר אחר כך אשרי יושבי
ביתך וגו׳ ושאר המזמורים ושירח היש עד כיום ההוא
יהיה ה׳ אחד ושמו אחד כמו שאומרים בחול ואח״כ
שמד ש״צ ואומר בקול רם :
כל חי תברך את שמך י״י אלהינוע׳׳שכל
הנשמה תהלל יה .כל חי על שם לא המתים
יהללויה .תכרך את שמך ע״ש כרכי נפשי אס ה׳ .
ורוח כל כשר על פס ורוח כל כשר איש .תפאר
על שם אשר בך אחסאר .ותרומם על שם ויתרומם
דסגדל על כל א ל  .זכרך מלכנו על שס זכרתי בלילה
שמך ה ׳  .תמיד ע״ש ואכרכה שמך לעולם ו ע ד .
ואומר כתמלה תברך .מן העולם ועד השלם אתה
אל על שם ומעולם עד עולם אתה אל ואומר כמדרש
תלים מן עלמא ללא הוינן כיה עד עלמא דאנן כיה.
ומבלעליך אין לנו מלך גואל ומושיע ע״ש ואין עוד
אלהים מכצעלי .וע״ש וששיע אץ כלתי וכתיכ ה׳
מלכנו הוא יושיענו .שלה על שם פלית אותי ה׳ .
ומציל עיש מצילם ה ׳  .ושנה על שם ענני ה ׳ ע נ נ י .
ומלחם על שם וכחסל שלם רמסתיך .ככל עת צרה
וצוקה מיש וחצילם בלחמיך לכות ע ת י ם  .אין לט
פוזר ע״ש ויעזרס ה ׳  .וסומך אלא אתה על שם
סמכני כחסלך ו א ה י ה  .ולך אנהנו שלים שנאמר
הולו לה׳:
סימ פלא שירה ט ם על שם ויחן כסי שיר
מ ד ש  .ומלא שירה כים על שש והים אינט
מ ל א  .ולשונמ רנה עיש וחרון לבון אלם .כהמון נליו
עיש משבימ שאון ימים שאץ נליהם  .ושפחוסיט
שבמ עיש שפחי יפבחונך  .כמרחבי הרקיע מלשון
ויוציאנו למרמב ובדברי רז״ל הרקיע היה מרהיב
עצמו והולך .ועינינו מאירוה ע״ש האירה עיר .
כשמש וטרה ע״ש שמש ירה עמד זבולה שהם
משפשפים על העולם .וידינו פרושוה כנשרי שמים
מל שם וכפיו סרופוש הפמיםוגס הנפריס הולכים
בכל ה ע ו ל ם  .ורגלינו קלוש כאילוש ע״ש ועפאל קל
ברגליו שהאילוה הן קלוש לרון .אין אנו מספיקין

נשמת
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על פם אם יספור! עפר שוסרץ ורז״ל נשהמשו בזה
הלפון ה ר ב ה  .להודות לך ה׳ אלהינו ולברך אס שמך
מלכנו ע״פ הודו לו ברט שמו .על אהה מאלף אלפי
אלפים ורוב ריבי רבטש פעמים על פה פובה ס
רבבות אלפי יפראל .ורוב הוא מלפון ורצוי לרוב
אחיו ריבי כמו רבבי ודגפות הבית להשרון ה כ פ ל .
והמון העם קורין רובי בפורק ומעות הוא .הסוכות
שעשית עמנו ועם אבותינו כדאמרינן כמכילתין אלהי
אבי וארוממנהו אמרה כנשת ישראל לפני הקב״ה
רטנו של עולם לא על הנשים שעשית עמי אומר
לפניך שכח וזמרה אצא אף על הנסיס שעשית עם
אבותינו והולך ומפרש המוטח שעפה ע מ נ ו  .מלפנים
ממצרים נחלתנו ה׳ אלהינו ע״ש ויגאלם מיד צר .
מבית עבדים פדיתנו .ע״פ ויפדך מבית עכדים .ברעב
זנתנו ע״ש ולהם מפמיס נחת לרעבים וכתיב ונפש
רעכס מלא שוכ .וכשכע כלכלתנו שנתת לנו ריוח
כשנת השכע כדאמר רכי יוחנן נהירנא כדהוו ארכע
סאין כסלע והוו נפישי נפיחי כפן בפבריא מדלית
איסרי .והמון העם קורין וכשוכע כלכלתנו,ץהחכם
רכי אכרהם כן עזרא ז״ל כתכ כי האומר "ובשובע
תועה הוא פי שובע הוא שם הפועל אבל ככע הוא
שם כמו רעב  .מחרב הצלתנו על שם ויצילני מחרב
פ ר ע ה  .מדבר מלפחנו ע״ש ישלח דברו וירפאם וימלמ
מפחיתותם  .מחלאים רעים ורבים פאמרת בתורה
להכיא כתוכחוחיך והוא על סס זחלאיס רעים
ונאמנים  .דליסנו ע״ס ארוממך ה כי דל ישני  .מד
הנה עזרוגו רהמיך ע״פ עד הנה עזרט ה ׳  .ולא
עזכונו חסדיך ע״ש וכרהמיך הרכים לא עשיהם כלה
ולא עזבתם .על כן איברים פפלנת כנו מלשון כי
בימיו נפלגה הארן כלומר שחלקת בנו אבר אבל
לכל צד .ורוח ונפמה פנפחש באפינו שנא׳ ויסח באפיו
נשמח חיים וכתיכ כל אפר נפמש רוח חיים באפיו •
ולשון אשר שמת בפינו שלא יוכל הפה לדכר בלא
הלשון שהפה מדבר והלשון ממשך ה ד ט ר  .הן הם יודו
ויכרכו וכוי .והמצא כי הן הם עולה למנין מאה
לרמוז שמברכיו אוהו במאה ברטה ככל י ו ם  .כי כל
פה לך יודה על שם ופי יגיד ההלהך .וכל לשון לך
תשכע על שם ולשוני תהגה צדקך .וכל עין לך הצפה
ע״פ עיניו בנוים הצפנה וכתיכ כקד אערוך לך
ואצפה .וכל ברך לך הכרע על פ ס כי לי הכרע כצ
כרך .וכל קומה לפניך חשחהוה .השחחויה היא מלא
קומסו בפשוס ידים ורנלים .והלבכוש ייראוך כ״ש
לכי יחיל כ ק ר כ י  .והקרכים עיש וכל קרבי אס פ ם
קדשו .והכליוה עיש יסרוני כליותי .יזמרו לשמך
ע״ש זמרו לשמו .כדכר שנאסר כל עצמוהי ונו׳ ועני
ואביון בו״ו בתחלה  .שועה עניים אהה השמע ע״מ
וישמע אלהיס אה נאקהס וכהיב ושיעסי האזינה .
צעקת הדל הקשיכ והושיע ע״ש ויצעקו אל ה בצר
להם וממצוקיתיהם יושיעם וכתיב ויקשב ה׳ וישמע •
וכתיב רננו צדיקים בה׳ ונו׳ .כפי ישרים תתרומם
ובדברי צדיקים תתברך וכלשון מסידים תתקדש ובקרב
קדושים התהלל .תמצא בראשי תיבות יצחק רבקה.
,

,

,

ישרים
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ישרים צדיקים חסידים קדושים יצהק  .המרומם
ממברך מהקדש הההלל ר כ ק ה  .וי״א כי ההכם שחכר
זה היה שמו יצחק ושש אשתו רכקה ועשהו לכבוד
יצחק אבינו ורבקה אמנו כדי להזכיר לנו זכוחש.
במקהלות על שם במקהלות ברכו אלהיש  .רבבוח
עמך ביה ישראל על שם שובה ה׳ רבבוש אלפי
ישראל .שק הוכה כל היצורים לפניך ה׳ אלהינו
למון רגמים הוא ככל מקום הוכה עלינו כלומר שהוכה
על כל הנכראים להודות ולהלל ולשכח על שירות
והשבחות דוד המלך .ואמר היצורים על שם עם זו
י<ר»י לי חהלסי יספרו .כלומר כיון שיצרתים חובה
•עליהם שיהללוני .ומזכיר כאן שכע עניני שכח כנגד
ז׳ ר ק י ע י ם  .והם להודות להלל לשכח לפאר לרומם
לסדר ולקלס .על כל פירוח ותשבחות דוד בן ישי על
סם כלו תפלות דוד כן ישי .עכדך משיחך על פם
נ ע ט ר דוד עבדך אל תשב פני מפיחך .וכתיכ וירם
קרן משיחו .וככן ישתבח שמך מלכנו האל המלך ונו׳.
ע ר פירשנוה .ואומר ש״צ קדיש וכרכו כמו שכמכטם
במפלת החול:

יוצר
ברוד

אתה ה׳ אלהינו מלך השלם יוצר אור וטרא
י משך עושה שלום ו ט ר א את הכל פרפנוהו
ביוצר של ה ו ל  .הכל יודוך על שם יודוך ה׳ כל
מעשיך  .והכל ישבחוך ר״ל כל הדורות ע״ש דור
לדור ישבח מעשיך ועל שם שפחי ישבחונך .והכל
יאמרו אין קדוש כה׳ ע״ש אין קדוש כ ה ׳  .הכל
ירומשך סלה על שם ארוממך אלהי המלך ואכרכה
שמך לעולם ועד דהיינו כסו סלה  .יוצר הכל על
ס ם אני ה׳ עושה כל אלה .האל הפוחח בכל יום
ללמות שערי מזרח עיש ודלהי שמים פחח כלומר שחח
פערי מזרח ויצא השמש .ומאיר לשלם טלו על שם
ועל מי לא יקים אורהו  .וליושכיו מל שם יושכי
ס ב ל  .שברא במדח רחמים שאמר הקביה אם אברא
מולמי במדש הלין לא יוכל להתקיים שחף מדסרהמים
עם מדמ הדץ וזהו שנאמר ביוס עשות ה׳ אלהים
אנץ וששם .ו ד מ ת ה אמרינן בבראשית רבה למה
המחילה המורה בבי״ה לפי שהוא לשון כרכה ולא
באילף שהוא לשון ארירה כלומר האל״ף יהבי״ת הם
הראשונות והם ס ש ט מ זו לזו ומה פלא התחיל
באליף שהיא ראשונה מן הבי״ת לפי שאדור וברוך
הוא דבר והלופו ולכך הההיל בבי״ת שהוא לשון
ברכה והוא חלוף הארור .ויש מקשים על זה ואומרים
הרי מצאנו בו»ןק ה א ת וטלקה בזיון וקצף והרבה
לברים רעים שמההילוש ג״כ בבייה ולמה לא הההילה
השרה באל״ף .וי״ל שלא י ם ק לומר זה שהרי הפך
בוקק שא מלא והפך בזיון שא כ ט ד ואין אחד מהם
מממיל באליף ולא ממצא באל׳׳ף ובי״ח דבר שיהיה
האמד הסך הטרו ומממיל באלו הפתי אותיוח כי
אם ארור וברוך המאיר ל א ס ולדרים עליה וכו׳ עד
משגב בעדנו פירשנוהו ביוצר סל מול .אץ ערוך לך

ע״ש אין ערוך אליך וע״ש כי מי נשחק יערוך ל א ׳ .
ואמרי׳ כירושלמי דכרכוש כסרח הרואה לך דומיה
חהלה אלהים בציון סמא לכולה דמלתא >משהוקא
למרגלים דלית לה מימי כל מה דאת משבה לה את
פגים לה פירוש שימי דמים .ואין זולתך ע״ש
אין זולתי  .אפש כלתך ע״ש ואין ש ד אשש אלהיס .
ומי דומה לך על שש כי מי בשחק יערוך לה׳ ידמה
לה׳ ככני איליה .ונאמרו אלו הארכעה לשונות
כנגד העולם הזה והעולם הכא וימות המשיח ותחיית
המתים כמו שמפרש והולך .אין ערוך לך ה׳ אלהינו
בעולם הזה לפי שהאומות עובדים לאלהים אחרים
רבים אמר שאין עורך אותם לשם יתברך .ואמר ה ׳
אלהינו לפי שהעולם הזה נברא במרת רחמים ובמדת
הדין כמו שפירשנו .ואין זולתך מלכנו לחיי ה ש ל ם
הבא דהיינו לעתיד ל ב א  .ואמר מלכנו ע״ש ו ה י ה
ה׳ למלך על כל הארן כיום ההוא יהיה ה׳ אחל
ושמו אחד שלא יהיה שש אלוה זולתו .אפש כלתך
גואלנו לימוח המשיח אמר כאן גואלנו לפי שהוא
יגאלנו לימות המשיח מכעכוד מלכיוח ואין לנו גואל
אחר זולחו כמו שנאמר גואלנו ה׳ צכאוש שמו  .ומי
דומה לך מושיענו למהיימ המחים כמו שנאמר ואל מ י
שדמיוני ואשוה .והפשוק הזה נא׳ כנגד מחייה המתים
שנאמר כ ש ף הענין וקווי ה׳ יחליפו כ ח  .ולכך א מ ר
מושיענו שהיא ישועה נדולה ואין דומה לה :
א ל אדון מל כל המעשיש המצא כמרוז ראשון עשר
היבוה אל אדון על כל המעשיש הרי ה׳ ברוך
ומכורך כשי כל הנשמה הרי ה׳ ואין לומר ברוך ה ו א
ומבורך והחרוזים האמצעיי׳ מן גדלו וסוכו יש עד שברן
יחנו לו בכל חרוז ת׳ תיבות סך הכל ע״ב וחרוז
אהרון יש בו י״ב חיבוח .שבח יחנו לו כל צבא מרום
הרי ו׳ הפארה וגדולה פרסים ואופנים וחיוח ה ק ה ן
הרי ו׳ לרמוז שעל ידי שם של ע׳׳ב אוהיומ מסר
את השרה שיש בה עשרת דברות לשנים עשר שבעי
ישראל כמו שנאמר כמתן תורה הנה אנכי בא
אליך כעכ הענן .וכבר שירשנו כיוצר של מול למס
הקנו לומר אל כרוך נדול דיעה ואל אדון על כצ
המעשים על דרך האלסא כ י ה א  .וכזה האריך
הרכה לספר בו גבורה האל וגדלו בבריאה העולם
והמאורות .וסתה ואמר אל אדון על כל המעשים ר״ל
האל שהוא חזק ו ש א אדון על כל מעשיו עליונים
וממהונים ככלל כמו שנאמר ה׳ אדוננו מה אדיר
שמך ככל ה א ר ;  .ברוך ומבורך כסי כל הנשמה ע״ש
כל הנשמה ההלל יה  .והוא רומז לנסש האדם שנאמר
בה ויפה באפיו נשמה היים .וזכר האדם כחמלה
ואע״ש שנברא לכשף לסי שהוא היה ההלה הכוונה
שכך אמרו חמלה הכוונה סוף המעשה .נדלו וסובו
מלא עולם האמור כאן הוא כדור הארן ויופייה והוא
מלא גודלו על שם כי ממזרח שמש ועד מטאו גדול
שמי בגוים וגומר .ואמר ופובו לסי שבזריחמ האור
יצאו בני עולם לפעלם לבקש מזונותם והיעלשם.
לעס והבונה סובבים אוהו עצ העולם שזכר ידבר כיי
לאמר שזכר כדור הארץ זכר ה ש ם שמקיפין אומה
בנכראו
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שנבראו בדעת הקב״ה שני בדעתו חהומוח נבקעו.
וזכר אחרי כן גלגל השמים המקיף כל היסודות
שנברא בתבונתו שנאמר טנן שמיש כתכונה .המחגאה
על תיות הקדש חשד שזכר גדולת האל בשפליש אמר
אע״פ שהות משגיח בשפליש הוא גאה ורש על כל
רמים שהם חיות הקדש והם השכליש הנפרדיש ועוד
ונאדר בכבוד על המרכבה כמו שמפורש בתתלת
יחזקאל  .זכות ומישיר לפני כסאו אחר שזכר גדולות
האל אמר כי בעלי הזכות והמישור הם לפני כשאו.
והכוונה בזה שתחזיר הרוח למקום מחצבה שהוא
לפני כשאו .הסד ורחמיה מלא כבודו אחר שזכר
המדות שצריכיש הכריות להתנהג כהן והן זכות ומישור
זכר המדוח שהשש מתנהנ בהש עש בריותיו והש
משד ורחמיש  .והראיה לפי זה החלוק שאמר על
הזכוח והמישור לפני כשאו ועל החשד והרחמים לפני
כבודו .טיביש מאורוח שברא אלהינו .עיש וירא
אלהיש את האיר כי ט ו ב  .ור״ל כי מרוב חשדי השש
ברא מאורות טובים לעולם כמו שנפרש לקמן .יצרם
בדעת בכינה וכהשכל כי הם יודעים בוראם ומבינים
למה כראם ומשכילים בחנועחס עושין רצון קוניהם.
כח ונבורה נתן להם להיות מושלים בקרב חבל ע״ש
ולמשול ביום וכלילה .כי השמש הוא מוליד הזמנים
קור וחום קין וחירף והמתכות והצמחים וכל החיים
חלויין בו והרבה דברים שהם נודעים ממשפטי
הכוכבים .והלבנה גם כן יש לה ממשלת על דבר
לח .מלאים זיו ומפיקיש נוגה רוצה לומר כי האל
ברא להש זיו יותר מן המשרתים  .ועוד שהש מוציאים
נוגה בענין שיראה כי נאה זיום בכל העולם .שמתיש
בצאתם וששיש ככואש ע״ש והוא כחתן יוצא מחופתו
שהוא שמח .והטנה כזה כי לא ייעפו ולא י י ג ע ו .
ופירש ה״ר יוםף קמחי ז״ל שדמה השמש לחתן יוצא
מחופתו שהוא נכסף לפוכ לכלתו כך הפמפ פכ כפל
יום במקום זרימתו .עופים באימה רצון קוניהם כי
הוא הנוחן כהם כח להתנועע .פאר וכבוד יתט לשמו
שנאמר השמים מספרים ככוד אל כי ממהלכם
וסכוכם שהוא על סדר נכון ואינו משתנה לעולם יודע
לעין כל תפארתו וכבודו של עושה כראשית ט הוא
ססבבם בנח שאין לו תכלית .צהלה ורנה לזכר
מלכותו וזה ידוע כי בזריחת השמש יקום האדם
לאור היום ויודה לכוראו שהאיר אליו .ונם כלילה
עח מנוחה ק מ ח על מנוחחו ויחן צהלה ורנה לכורא
חושך .קרא לשמש ויזרח אור ע״ש ויקרא אלהים לאור
יום ור״ל כשכרא האל השמש כרא כו עיקר האור
וזהו פאמר כפקרא פס לפמש אז ויזרח אור .ראה
והתקין צורת הלבנה הוא נקפר עם קרא לשמפ ו ק
הוא הפירוש כשקרא לשמפ וראה שיכאו כני אדם
למעות אחריו לעבדו אז התקין צורת הלכנה כדי
שימנעו מלפעות אחריו כי יראו שהש שנים והכי
איתא כירופלמי וככראשית ר כ ה  .ואמר צורת ה ל מ ה
ולא אמר אור הלבנה כי הלבנה היא נוף שחור
אין לה אורה אלא מה שמקכלח מאור השמש ולפיכך
אורה נוסף ומסר כפי התקרבה אל השמש וכסי
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ההרחקה מ מ נ ו  .וי״מ ראה והחקין צורה הלבנם
ראה שקשרנה לכנה על השמש וידענו צורחה ואחר כך
נהן לה כוככיש לשיוע לה ולהקן צורהה .כדאיתא כס׳
אלו טריפות דרש ר שמעון כן עזאי מאי דכהיכ
ויעש אלהיש אה שני המאורוה הגדולים וכהיכ אה
המאור הגדול לממשלה היוס ואה המאור הקטן לממשלת
הלילה אמרה ירח לפני הקכ״ה רכש ״ע אסשר לשני
מלכיש פיפהמפו כנהר אהד אמר לה לכי ומעשי את.
עצמך אמרה לפניו כשכיל שאמרהי לפניך דכר הגון
אמעיפ אה עצמי אמר לה לך ומשול ביום וכלילה
ומאי רכוהא כשרגא בפיהרא .פירוש נר כצהרים
אינו מאיר אמר לה זיל למט כך ימים ושנים .יומא
נמי לא שגי דלא מנו ביה תקופתא שנאמר והיו לאותו'
ולמועדים אמר לה זיל לקרו צדיקי בשמך יעקב הקפ]
שמואל הקטן דוד הקטן ולא היהמיסבא דעשה אמר
הקב״ה הניאו עלי כפרה על שמעטהי אח הירח .
והייני דאמר ריש לקיש מה נששנה שעיר של ראש
חדש שנאמר בו חטאת לה׳ אמר הקב״ה הביאו עלי
כפרה על שמעטחי אח ה י ר ח  .ועל זה אמרינן בשבת
כפרק אמר רבי עקיכא ת״ר הנעלכין ואינם עולכין
שומעין חרפתן ואינם משיכין עושין מאהכה ופמהין
כישורים עליהם הכתוכ אומר ואוהביו כצאת השמש
כנכורחו  .והטעם שנמשלו לשמש ששמע ללכנה
מקטרנה עליו ושהק והמכם ר״א כן עזרא ז״ל פירש
טעם קטרוג הלכנה על השמש וזה לשונו ידוע כמכמת
המזלוה כי שנים כוככיס שיהיה ביניהם מצי הגלגל
שהם ק״ס מעלוה הוא מכמ כוככ והוא מקטרג עמו
וכעכור זה אמרו כי הבית השביעי שהוא המזל
השוקע הוא כית המלמסות והגה אור הכוכבים לא
יחהר כאשר יהשר אור הלכנה כי אין לה אור בראיוס
גמורות כי אם מהשמש לבדה ומשעה שחהיה הלבנם
צנכח השמש אז הוא אלכסון הלבנה כאלכשון השמש
וזה סעס הגדולים אז סקפרנ על השמש ואז יחל
מסרון הלבנה עד שיעדר אורה מהעולם שלא ב ע ת
התחברות המאורות והשם צוה לעשות ט שעיר מפא*
כי השם הוא הסבה הראשונה לחשרון אורה ע ״ כ .
ואחר שזכר למעלה שבח הבורא בתחנונים אמר שגם
כן׳ הוא משוכח כעליונים שהם שכלים נפרדים וזהו
שאמר שכח יחט לו כל צכא מרום חפארח וגדולה
שרפים ואופנים ומיוח הקדש  .ויש גורםי׳ שרפים
וחיוח ואופני הקדש והגרסא הראשונה עיקר שכן אנו
אוסרים כיוצר והאופנים והיות הקדש .ויש מקומו©
שנוהגין לומר:
ל א ל אשר שבה מכל המעפים שנאמר וישבוה ביום
המכיעי מכל מלאכהו אשר עשה ולפי שאמר
למעלה אל אדון על כל המעשים אמר כאן לאל אשר
שכה מכל המעשים  .וביום השביעי נמעלה ע״ש
מאד נעלית על כל אלהים כלומר נתעלה על כל
מה שעשה בששת ימים .וישב על כסא כטדו שהיס
פנוי ממלאכה וזה דרך משל מה שהאוזן יטלה לשמוע.
תפארת מסה ליום המטמה רמז שאין בגדי שבפ
דומק לשל חול וכתיב בבגדי כ ק לכטד ולתסארמ וכמינ
לכשי
,

סדר שחרית ע ל שבת ופירושה
לבשי בנדי תפארתך .עונג קרא ליום השכה כלומר
כשם שצריך לכבד שכת במלטשים כך הוא צריך לככדו
במאכל ומשתה  .זה שיר שבה של יום השביעי מה
סצוה לענגו כמלבוש וכמאכל שהוא מודיע לעולם שבו
גבת אל מכל מלאכתו ,ויום השכיעי משכה ואומר
סזשר שיר ליום השבת כלומר שהשבת היא שאמרה
ז ה ה מ ז ש ר ודוד המלך ידע זה בדרך נבואה  .או
עשאו על שם שכת כאלו היא מדברת ואומרת כך
וזהו שאמר ליום השכש כלומר כי הוא אמרו .לפיכך
יפארו לאל כל יצוריו סלה על זאת המתנה סוכה
שנהן לישראל כמו שנפרש בישמה משה .והוא ע״ש
ס ם זו יצרהי לי ההלחי יספרו .ושכח על שם שבתי
ירושלם אח ה׳ .ויקר ע׳׳ש מה יקר חסדך אלהי׳ .וגדול׳
ע״ש ה׳ אלהי גדלה מאד  .יחנו לאל המנחיל מנוחה
לעסו ישראל כיום שכה קודש שנאמר ושמרו כני ישראל
אם השבה ו ט ׳ לדורוהם בריה עולם הרי שהשכה
נמלה לנו ואומר שמך ה׳ אלסינו יהקדש וזכרך יהפאר
מלכנו וט׳ כמו שפירשנו כיוצר של מול .ואומר ק״ש
ב כ ר ט ה י ה עד נאל ישראל .ומהפללים הפלה יוצר .
אומר שלש ראשוניה ואחר כך:
משה במהנח חלקוע״ש יראו צדיקים ישמש.
כמהנה הלקו .ומה היא מהנה הלקו כי
עבד נאמן קראה לו שנאמר לא ק עכדי משה ככל
ביתי נאמן הוא  .והפעם שהקנו לומר ישמה משה
מ ב ס משום דאמרינן כפ״ק דשכת לדעת כי אני ה׳
מקדשכם אמר הקב״ה למשה מתנה סובה יש לי בביש
גנזי ושכמ שמה ואני רוצה ליתנה לישראל לך והודיעם
ולכך סקס ישממ משה כאותה מתנה מוכה של שכמ
שנמנה על י ד ו  .ש ד פ ע ם אמר לפי מה שאומר
בסד׳ שכשעה היצא משה אל אמיו וראה בסכלותם ולא
*3יה להם מנוהה נתקפה לו הדכר הרכה והלך ואמר
אלפרעה אלוני המלך לרך השלם אדון שיש לו עכדים
הוא רוצה בקיומם ואתה רוצה לכלות אס עכריך אמר
'זלו היאך אמר לו מתיך שאתה מפתעבל בהם תמיל
»*ץ להם מנוחה יכלו .אלא תן להם יום א׳ בשבוע
שינוחו בו ויחמזקי וייכלי למבול השעכול אמר לו
במל להם אי זה יום שתרצה למנוחה בכל שטע אמר
לו מן להם יום השבת מפני בכל מלאכה שיעשו ט אץ
בהם סימן כרכה לפי ששולפ ט שבתאי והיו נותץ בו
בכל ס ט ע מסכלומם .וכשיצאו ממצרים ניתן להם
השבס וכיון שלאה משה שהסכימה לעתו לרעת יוצרו
שמח שמהה גלולה .ולכן חקמ ישמח משה כמתנת
מלגץ לפי שהשבה ניסן להם כלשץ מהנה שנאמר ראו
כי ה׳ נתן לכם הפכת .כיעכד נאמן קראת לו כליל
ססארס בראשו נתת כלומר כיון שקראתו עכד כאלו נחת
כליל תפארת בראשו נעמדו לסרך על הר סיני .ושר
לוגדת אבנים שריד בידו שנאמר ררד משה מן ההר
!שגי לוחות העדות כ י ד ו  .וכתוב בהן ששרת שבת
דהיינו זכור ושמור  .וכמכ מ־סכין אר תמה אס ששר
נאסר מפי ה ג ט ר ה למה לא נכתב בלוחות וימק שהיה
בצומת ראשונות ובשניות כתוב זכור ומשה אמר
לישראל כי במור נאמר לו וזו כוונתם כאמת ע ״ כ .
ואיס למה כתוב ברכרות ראשונות ז ט ר ובאתרונות

'ישמח

שמור וי״ל כי מנהג העולם נשאלם נוסן מסנה לחפרו
ומאכלה ואחר כך כוהן לו מסנה אחרה אומר לו שמור
אומה בפוכ כך הקכ״ה ניסן ש:ת לישראל ובא מקושש
וחללו כשחזר כרכרות שניות אמר שמור אש יום ה ש ב ת
כלומר שמרוהו ה י פ כ  .וכן כתוכ כחורחך ישמרו ב נ י
ישראל וגו׳ כי זה לא היה כחוכ כלוחית אלא בחורה
ואומר ישמחו כמלטחך וכו׳ ורצה נא כמנוחתנו וכו׳ \
ופירשנוה כאתה קדשת ואומד שלש אחרונות וחוזר ש׳׳צ
התפלה ואומר קליש שלם והולך ש״צ להוציא סשר
תורה ואומר בהליכתו אתה הראית לרעת יסשיקים
מפוזרים .והפעם שנהנו לומר אתה הראית ל ד ע ת
מפני שנא׳ על קבלת התורה והתירה נתנה כפכת
יהי ה׳ אלהינו עמנו ונו׳ שלמה אמרו על כנין הכית \
קומה ה' למנוחתך וגו׳ כהניך ילבשו צדק וגומר
בעבור לול עבדך וגו׳ שאמרם שלמה כשהכניס ה א ר ו ן
לכיח קדשי הקדשים כשלבקו שערים זה בזה ולא
יכלו להכניסו כדאיחא בפרק במה מדליקין ו ב ס י מ
דמועד קטן ומוציא ס׳׳ת ואומר אשרי ה ע ם פ כ כ ה
לו וגו׳ גדלו לה׳ אתי וגו׳ ועולה כספר לתיכה ואומר
ישמחו השמים והגל הארן ויאמרו כגוים ה׳ מלך
יפמח הר ציון תגלנה כנות יהודה למען מ פ פ פ י ך  .ע ל
הכל יתגדל ויתקדש וכו׳ כמו ששירשנוהו למעלה .ו מ ה
שמיסישין אלו השני פסוקים כשבת בתחלה ישמחו
השמים רשמח הר ציון הפעם כמו שפירשנו כיפחת
משה ועוד לפי שהעולם הבא דומה לשבת שאז יהיה
ה׳ אחד ושמו אחד וזהו ויאמרו בנוים ה׳ מלך .ו ה פ ע ם
שאין קורץ ככל שבת קרבנות שכת כששר חורה ש י /
כמו שקורץ כי״פ מפני שאין שם כי אם שני פשוקים
שהם וכיום השכת ועולת שכת כפכתו ואע״פ שהיה
יכול להתחיל מהפרשה שלמעלה כמו כראש חדש מ ״ ס
עיקר קרבניס היום אינן כי אס שני פסיקים ולארצו
לתקן קריאח הרשה שעיקרה אינה ג׳ פסוקים .ועול־
סעס אחר משום דאמרי׳ במגלה ובתענית כבר
תקנסי להם סדר קרבנות כל זמן שקורי׳ בהם מעלה
אני עליהם כאלו הקריבום לפר ומוחל אר להם ע ל
כל עונותיהם ובקרבנוש שבת אץ שם קרכן המכפר
כי כלם עולות .ועולץ שכעה לקרות כתורה פרשה
אחת מפרשיות התורה .וכסכ אבן הירחי מנהנם בכל
צרפת ופרובינצא לכל המסיים בחורה מהקוראים
אומר לו החץ כקול רם מ ז ק  .ויש סמך למנהג
מדאמרינן בבראשית רבה צא ימוש ספר התורה הזה
משיך מלמד שהיה ס׳׳ח בחיקו של יהושע שאין אוסרים
הזה אלא למי שסוסס החשן בידו כשסיים יהושע
אמר לו הקב״ה חזק ו א  pמכאן למסיים אס הסורה
שאומרים לי חזק ובספרד לא נהנו לאמרה אלא
כשמסיימים כל ספר וספר מחומשי סחורה ואולי
סוכרים למסיים כתורה מן הספר ממש קאסר עד כ א ן .
ולאחר שמסיים השבעה 'בקריאה התורה אומר ש״צ
קדיש ע ד לעילא .וחוזר וקורא עם המפפיר בכיף
הפרשה ולא יפתוה משלשה פסוקים) .ואומר קדיש ע ל
לעילא( ונולל כפר הורה וקיימא לן דמפפיר שלה
למנץ שבפה מדהנן בפרק בני העיר ראש הודש אדר
שהל
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סדר שחרית של שבת ופירושה
שחל להיוה בואהה הצוה אמר אביי קרו שיהא בואסה
הצוה עד ועשיח כיור נחשת וחד מכי השא עד ועשיה
כיור נחשה והיינו המפפיר אלמא מפשיר עולה למנין
שגעה .וכתב רב עמרם בעל הלכות גדולות
דבתעניות במנחה ובתשעה כאכ וכיום הכפירים
כמנחה שאין מושיסין עליהם שלישי הוא המפעיר
אבל בשבת וביום סוב וכיום הכפוריס שמושיפין
עליהם המפסיד אינו ממנק העולים כי אני רוציס
לעפות אליבא דכולי עלמא כלומר אפי׳ למאן דאמר
אין מפשיר עילה ואע״פ שקורא בי״ס וביוה״כ מענינא
דיומא בספר השני מ״מ תקנו עכשיו שיקרא המעשיר
שהוא שמיני ענינא דיומא כדי לנהוג אליבא דכ״ע.
וכן השיב ר״ת לרבינו משולש .וכ׳ ר׳ עמרם שבמקום
שמפסיקין בקדיש אין מפשיר עולה למנין ז׳ ובמקום
שאיין מפשיקין כקדיש מפשיר עולה למנין ז׳ ונראה
מפני שהקדיש הוה הפסק לחובת קריאת התורה וכדי
להפסיק כין הקוראים לענין חובת הקריאה למסעיר
שאינו קורת לחיבת הקריאה נהגו להפסק כקדיש
בנתיש .ואמריק התש אמר רבי תנחום אמר רכי
יהושע אין המשכיר מתחיל עד שיגלל שכר תורה כדי
שלא יהא הניצל פרוד ולא יופל לשמוע ההפשרה
ואחר בגוללין שפר תורה קורא ההפשרה וצריך שיהא
בה מענק פרשת היוש ולמה מפנוירין כנכיאיש לסי
שגזרו על ישראצ שלא יקראו בתירה וכנגד שבעה
שהיו עולין לקרות בתורה ואין קוריה פחות משלשה
פשוקים עש כל אחד ואחד תקנו לקרות כ״א פשוקים
בנביאים ולא יפחית מהם ואש נפלם הענין בסחוש
מכ״א כגון הפשרת שובה שהיא קנינה אינו צריך
לקרות יותר .ולכן נקראת הפשרה לפי שהיו נפפרין
כה מקריאת התורה .ור״ת כתב פעם אחר .למה
נקראת הפמרה לפי פאמרינן כסופה כפרק ואלו
נאמרין כיון שנפתח.כפר שרה אשר לדכר אפילו
כדכר הלכה שנא׳ ובפתחו עמדו כל העם ולאחר
קריאת התורה הותרו לפתות ולדכר והוא מלשון
יפשירו כשפת ומלשין פער רחם פתוח וי״א שהוא
מלשון אין מפשירין לאחר הפסח לפון שלוק מן הדבר
כלומר אחר שקראו ההפשרה נסתלקו מתפלש יוצר
ומתהילין בתפלת מושף .וקודם שקורא ההפשרה מברך:
אתה ה' אלהיט מלך העולם אשר כחר
בתך
כנביאים כוכים על שם לולי משה בחירו
לאפוקי נכיאי השקר .ורצה כדבריהם הנאמרים
באמת על שם הנביא אשר נבא לשלום בכא דכר הנכיא
יודע הנכיא אשר שלחו ה׳ כאמת ולפי שכרכנו על
התורה שנחנה בשיני אשר כחר כנו מכל העמים אנו
מכרכין כמו כן אשרכחר כנביאים שכיס משקולי׳ דברי
נביאים כדכרי חורה שנא׳ ולא שמענו כקול ה׳ ללכת
בתורתו וביד עבדיו הנביאים הרי השוה דברי נביאים
לתורה .ולק תקנו כאן החלה ושף חמשה ברכות
לרשז חמשה ממשי חורה  .כא״י הכוחר כתורה על
שם ודעת מחרון נכחד .כמשה עבדו שנא׳ לולי משה
 .ב ש ר ו  .ובישראל עמו שנא׳ ויבחר כ כ ס  .ובנביאי
6
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האמת והצדק שנא׳ ויוציא עמו בששון ב מ ה את בחיריו
כי נביאיו הם משה ואהרן ומרים .וכתיב אהרן אשר
בחר כו וכתיב הן עכזי אתמוך כו בחירי .והצדק
על שם אנשים צדיקים .וקודם ההפשרה ולאחר
קריאתה מברך:
ב ר ו ר אתה ה׳ אמ״ה צור כל העולמים על שם כ־
כיה ה׳ צור עולמים וככר פירשנו ככרפס
השירה למה כרכה זו פותחת ככרוך כיון שהיא
סמוכה לברכה שלפני ההפשרה .צדיק בכל הדורות
כלומר ארך אפים הוא לכמה דורות .האל הנאנק על
שם הוא האלהיש האל הנאמן שימר הברית והחשד.
ולפי שאמר בכל הדורות אמר האל הנאמן שומר
הברית והחשד לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור .
האומר ועושה כבר זכרנוהו .מדבר ומקיים על שם
ודבר אלהינו יקום לעולם  .כי כל דבריו אמת והצדק
על שם ראש דברך אמת .והצדק על שם הפשוק
ולעולם כל משפפי צדקך .ויש מי שעוני  tאמן אחר
האמת והצדק ומתחיל נאמן אתה הוא כי הם סכורים
שהם שתי כרכות ואינם כי אם אחת שהרי הראשונה
אינה חותמת ככרוך  .ומה שמפסיקים כה משום
דאמרינן במשכת שישרים שהיו מילין הכל לומר כאן
דכרי שכח ורצוי .ותדע דברכם אמס היא שהרי
תקנו למפפיר שבעה כרכות כדאסרינן כמשכס סיפרים
אומר שבעת כרכות כנגד שבעה ש קורק כתורה .
פירוש שתים כקריאת התורה תחלה וסוף ואחת לפני
ההפשרה וארבעה לאחריה הרי שכע כ ר ט ת .
נאמן אתה ה׳ אלהינו שנא׳ האל הנאמן .ונאמנים
דבריך שנא׳ נאמנים כל פקודיו .ודבר אהד מדבריך
אחור לא ישוכריקשעי׳ש כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא
ישוב אלי מ ק ש  .וע״ש ינה מפי צדקהדכר ולאהוב.
כי אל מלך נאמן אתה ברוך אחה ה׳ האל הנאמן
בכל דבריו כמו שאמרנו .ולפי שכרכה זו מדברת סענין
הנכיאים שעיקר נבואתם היהה על ציון ועל אליהו
ועל דוד לפי׳ אומר אחר כן רהם על ציון ואמר
כך על אליהו שיבא לבשרנו ואחר כך על דוד .רחם
על ציון ע״ש אתה תקום חרחם ציון .כי היא ביס
חיינו ע״פ אתהלך לפני ה׳ כארצות החיים כי אס
ישראל נקראת א ת החיים כמו שנקראת ארן צבי •
וכן אמרו רכותי ז״ל ארן שמחיה חיים .ולעגומת
נפש ענק דאבון והוא כנוי לכנשת ישראל שהיא דואבת
כגלות והוא מלשון עגמה נפשי לאביון .תנקום נקם
כמהרה כימינו ע׳׳ש כעל גמולות כעל ישלם וגוי
וכהיכ בתריה ובא לציון גואל ואמר כמהרה עיש
קל מהרה אשיכ גמולכם בראשיכם .כא״י משמח
ציון ככניה כדאמרינן כחנחומא כמה עהיד הקב״ם
לנחמה בקנון כניה לשכה בשמחה .שמחנו ה׳ אצהינו
באליהו הנביא עכדך ע״ש הנה אנכי פולח לכם את
אליה הנביא וגו׳ .והשיב לב אנוח על ב ר ם  .ואסר
עכדךע״שעכדי הנביאים .וכמלכוה ביה דוד משיחך
ע״ש וכיח דוד כאלהים והואן׳מחשלל על העחיד שנאי
ועכדי דוד מלך עליהם .כמהרה ינא המשיח שהוא
מזרע דוד .ויגל לבנו ע״ש יגל לבי בישומחך .ועל
נסאו
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כסאו לא ישב זר עיש וכסאו כשמש נ ג ד י  .ולח ינחלו
ש ד אחרים את כבודו ע״ש ונחל ה׳ אח יהודה חלקו
ודוד הוא ספכס יהודה ואמר ככודו ע״ש והיחה
מנוההו כבוד .בא״י מגן דוד שנא׳ ומהן לי מין
ישעך ואמרי׳ כפרק ערכי פשתים ועשית לך שם גדול
כשם הגדולים אשר בארן .תאני רכ יוסף זה שאומרים
מגן דוד כמו מגן אברהם שכתוב בו ואגדלה שמך
שהאבות הם הגדולים אשר כארן .על התורה שקראו
ע ת ה בספר ת ו ר ה  .ועל הנביאים היא ההפשרה .
.ועל יום המניה הזה שנשת לני ה׳ אלהינו לקדושה שנא׳
ולקדש אס יום השבח  .ולמנוחה שנא׳ למען יניח.
ל כ ט ד שנא׳ וכבדתו מעשוה דרכיך .ולחפארח ע״ש
לכשי מ ד י תפארתך כלומר כבדהי ככסות נקייה שלא
יהו כגדיהשכת ככנדי ההול .ועל הכל ה׳ אלהינו
אנו מודים לך ומכרכין את שמך ע״ש הודו לו ברכו
שמו  .יהכרך שמך כפי כל הי תמיד לעולם ועד ע״ש
ואכרכה שסך לעולם ו ע ד  .ואמר כפי כל הי על שם
לא המתים יהללויה אלא ההייס .בא״י מקדש השבה .
שנא׳ על כן ברך ה׳ את יום השבת ויקדשהו .ובי״פ
אומר ועל יום הג פלוני הזה ועל יום פוכ מקרא
קדש הזה שנהה לנו ה׳ אלהינו לששון ולשמחה לכבוד
ולתפארת ועל הכל ה׳ אלהינו וכו׳ והותם כרוך אתה
ה ׳ מקדש ישראל והזמנים  .ואם היה שכת ויוס סוב
טלל שניהש וחותש מקדש השכת וישראל והזמנים לפי
שקדושה היום גורמה למפשר שיכא .ואש חל ר״ח
בשנה אינו צריך להזכיר של ראש חדש .והרכ ר״י
כתכ שצריך להזכיר ולומר ועל יוש ראש החדש ה ז ה .
אבל אין צריך לחהום כשל ראש חודש .והפעם שאינו
*.ריך להזכיר של ראש הודש מפני שאלמלא שכח אין
נכיא כראש חדש והוא הדין חולו של מועד כפבה.
:ומיהו כפחל יום הכיפירי׳ נ פ נ ה המפכיר כמנחה מזכיר
י סל ככה והוחם כשל שכח אעס״י פהפפרש המנחה
אינה כאה אצא מפני יום הכסוריס הואיל וכהפפרה
שהריה מזכיר שצ שבס מה שאין כן בשכת וראש הדש
ובחולו כל מועד באין מפפירין כו כלל .וכראש השנה
•אומר ועל יום הזכרון הזה ועל יום סוכ מקרא קדש
הזה זכרון הרועה כאהכה מקרא קדש זכר ליציאה
מצרים ודנרך אמה וקייס לעד בא״י מלך על כל
הארץ מקדש ישראל ייום הזנרון .וביום הכפירים
אומר ועל יום הכיפורים הזה יעל יים מקרא קדש
הזה שנחה לנו ה׳ אלהינו למחילה ולסליחה ולכפרה
ולמחול ט הה כל מונוחינו בא הכה מקרא קדש זכר
ליציאת מצרים ודברך אמס וקיים לעד בא״י מוחל
ו מ ל ה לעונות עמו ישראל מלך פל כל הארן מקדש
ישראל ויום הכפירים  .ואחר כך מכרך את המלך
ואת הקהל ואימר אפרי ומחזיר ספר תורה למקומו
ונהגי לומר כשממזירין אותו בריך אתה ה׳ אשר נתן
מנוחה וגו׳ על כי ה׳ הוא האלהיש אץ עוד והוא
כתוב במלכים ומוכיפין פשוקים מפוזרים .ואה״כ
אומר מזמור צדיד הבו לה׳ בני אלים ה ט ל ה ׳ כ ט ד
*עוז וגו׳ מפני שנאמר על מהן הורה שנאמר ט
וירקידם כסו עגל ופהיב במזמור יקום אלהים יפוצו

אויביו למה סרצלון הריס גבנונים .ולכולי ע ל מ א
אותו המזמור נאמר על מתן תורה .ומוסיפיןבסוסו
שאו שערים ראשיכם וגו׳ שאמרם שלמה כשהכניש
הארון לכית קדשי הקדשים כדאיתא כשכרו בפרק
כמה מדליקץ ונמש׳ מועד קבין ואומר יהללו את ש 
ה׳ ו נ ו ׳  .ואומדים שוכה למעונך וכו׳ ואומר קדיש
עד לעילא ומתפללץ:
.
מוסף אומר שלש ראשונות ואח״כ למשש
צייתה על הר שיני על שש ועל הר סיני
י ר ד ת  .ורב עמרש ודמינו שעדיה התחילי תשלה זו
תכנת שבת רצית קרבנותיה  .ולפי שאין מנהגינו לאמרה
לא רציתי להאריך בפירושה .מצות שבת זכור ושמיד
כדאמרינן זכור ושמור בדבור אחד נאמרו  .ובו
צוישנו ה׳ אלהינו חוזר על הר סיני שזכר .להקריכ
כה קרבן מוסף שכת כלומר אע״פ שקדשת הפכת
ואשרת לעשות כה מלאכה בשבת עצמה ציית להקריב
הקרכנות ולדחות את השבת .כראוי פי׳ כמו שאוסר
הפשוק עולת פבת בפבתו .ואמרו רז״ל עולת שבת
בשבתו ולא עולח שיח זי בשבח אחרת  .ואם ישנה
חייב משוש חילול שבת יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו
ואלהי אבותינו שתעלנו לארצנו ע״ש יקמש ועלית א 3
המקום .ותפענובגבולינו על ששותפעמו בהר נחלתך
ועל שם השם גבולך שלום .ושש נעשה לפניך א ת
קרבנות חובותינו תמידין כשדרן שיי כשדר הכשובץ
כ ת ו ר ה  .ומושפין כהלכתן הכתובין בתורה .את מוסף
וכו׳  .כאהכה על שם כי מאהכת ה׳ א ת כ ם  .כמצוק
רצונך על שם כאשר צוך שכתוב כפבש  .ו א
רצונך על שם שכתוכ כ ק ד מ ו ת ורציתי אסכם נאם ה /
אלהים  .כמו שכתבת עלינו בתורתך אמר לשין עלינו
ע״ש זכרי תירה משה עכדי אשר צייתי אותו כחורכ
על כל ישראל י ג י ׳  .על ידי משה עכק־ ע״ש ומצית
וחוקים ותורה ציית להם ביד משה ע ב ד ך  .ואימר
ישמחו במלכותך ורצה נא במנוחחנו יכו׳ .ופירשנום
באתה קדהת והמון העם אין או מרין במוסף ישמחו
במלטתך אלא סחחילין מן והשביעי רצית בו ו ה ס
מיעים למה אץ אומרים א ו ת ו  .ועוד כי בתפלת מוסף
של ר״ח שתל להייה בשכת שהיא אתה יצרת הם א ו ׳
אותו ולמה לא יאמרו אותו בכאן .ואומר נ׳אחרינית
וחוזר שליה צטר ההפלה ואומר כסוף כרכת א ת ?

תפלת

ס ר

גכור  .כשר :
יהנו לך ה׳ אלהיט מלאכים המוני מעלה וכך
כתר
אומר כפרקי היכלות משרתיך יכתירו כתריס
לך וישירו לך פיר ה ד פ  .והפכח פמפכחין לפם הוא
מ מ ה אותו בלשון כתר על כי לויח חן הם לראשך',
ותמצא כתר בגימפריא ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך
לעולם ו ע ד  .ועמך ישראל קטצי מפה יחד כלם קדושה
לך ישלשו ו ט ׳ כמי שפירשנו בקדושה של חול .ואע״ש
שאמרו כמס׳ חולין באין מלאכי השרת אומרים שירה
למעלה עד שיאמרו ישראל שירה למפה כמו שאמרנו
למעלה אעפ״כ אין אנו רוצין להחשאר בזה אלא אנו
אומרים שהמלאכים משכחין ומקדישיןתחלה :
מלא ע ו ל ם  .פירוש ממלא כל העולס
והפעם

כבודו

ס ד ר מוסף ש ל ש ב ת ופירושה
והמפם שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו
ומשרסיו שואלים איה מקום כבודו להעריצו שאף
מהמלאכים הוא נעצם שנאמר כי לא יראני האדם ומי.
האדם כמשמעו .והי אפילו המלאכים שהם סיים
וקיימים .לעומתם משכתין ואומרים ו ט ׳ כמו
שפירשנו למעלה:
יפן כרחמיו לעמו על שם ויפן אליהם
ויחן אושש וירחמש וזהו וימן אותם לפי
שמימדים שמו .ערכ ובוקר בכל יום תמיד ו ט ׳ על שש
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה:
הוא אלהיט על שש שחמר קודש ה׳ אלהינו
אחד
ה ׳ אחד .והוצרך לפרש הוא אלהינו משוש
דחק בכרכוח בפרק אין שמדין מודים מודים משתקין
אוהו .ומפרש כנמרא וכן האומר שמע שמע כחומר
שדים שדים ד מ י  .מיהיכי הקורא שמע ופוסלו הרי
זה מגונה מגונה הוא דהוי הא פשקי לא משהקינו לי׳
לא קשיא הא דאמר מילהא ומנייה הא דאמר פשוקא
ומנייה סרש״י אם אמר פהוקא והריה משה קץ חוש
מפני שנראה כששירשויוה אכל אמר מילהא ושנייה
מגונה הוא אכל אץ מפשקים א ו ש ו  .והריא״ף כהב
היפך זה שאס אמר מילהא והריה משהקים אוהו אכל
אמר פסוקא ומנייה מנונה הוא  .אכל אין מפתקים
אוהו וכין שיהיה האומר מילתא וטפלה מגונה או
משהקים א ו ש  .המהבר קדושה זאה רצה לפרש הוא
אלהינו .ומה שנהגו לי׳מר בסליחוה וביום הכפוריס
שמע ישראל וכופלין אוש שאין ראוי לעשוש ק משהקין
א ו ש  .ויש אומרים כיון שהוא מנהג אין משהקין אותו
שזה ולאי אין אומרים אוהו משוס שהי רשוייה  .הוא
אביע על שם ט אהה אבינו .הוא מלכנו הוא
יושיענו וכהיב ששיש בעה צלה  .הוא יגאלנו ש א
ישמיענו ברממיו על שם משמיע ישועה • שניה על שם
יוסיףה׳ שניה ילוונו /לעיר כל הי מל שם השף ה׳
אה זרוע קלשו לעיני כל ה ג ר ם  .ק גאלסי אסכם
ארגייה כראשיה .ומה שנהגו לומר קלושה רכה מפני
שיש בה הההלה ק״ש ושפה שאנו אומרים כה שמע
ישראל ה׳ אלהיט ה׳ אחד  .ובשפה להיוה לכם
לאלהיםאני ה׳ אלהיכם .והפעם לפי שנזרו על ישראל
שלא לקרוש ק״ש חקמ שיהיה אומרו פ׳׳צ כהכלעם
בעמידה בכל הפלה שהריה בץ במול יבין כשבת .
והעם שנץ אחריו כדי צצאה ידי הובה קיש וכשנהבפלה
הגזירה כשלו לומר כן ככל ההפלוה וקכעו לאמרה
בהפלה מוסף מפני פני דברים הא׳ לשי שאץ כהפלה
שסף ק״ש והשני כדי שיהכרסם הנס לדורוה ולהודוה
לשם על ביטול הגזירה כך כסכו הגאונים .ונומר
ב״צ ה ז מ ה ההפלה ואומר קדיש ההקכל .ונוהגים
ברוכ המקושס כספרד לומר מפנה פרק אהד ככל
ב י ס ופכס וכן כימים ש כ י ס סענץ כל מועד ו מ ו ע ד .
ואח״פ אומר אפר ר׳ יהודה אשרי מי שעמלו בשרה
על שם אשריך ופוכ ל ך  .וכש שפירפו רז״ל כי אדם
לעמל יולד אשרי ש שעמלו בשרה וששה נהה רוח
ליוצרו דכרס ש ר ה כלשץ בני אדם כי כיון שנודע כי
רצוט מ א למשק בשרה כמו שצוה והגיס ט יומם
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ולילה .יראה שכל העוסק בה כאלו פושה לו נהה רוח
כיון שמקיים מצותו גדל בשם סוב וכו׳  .ועליו אסר
שלמה כחכמהו סוב שה וכו׳ אמר כחכמסו ע״ש ויסכם
מכל האדם למוד תורה הרכה ויפנו לך שכר .והמון
העם גורסים כדי שיתנו לך שכר ואהוד לומרכןדהא
הנן אל תהיו כעבדים המשמשיש את הרכ על מנס
לקכל פרם וכו׳  .ואם תאמר האלאמרינןבפרקקמא
דככא בתרא האומר סלע זה לצדקה שאהיה אני וכר
וכדי שאזכה כה לעתיד לכא הרי זה צדיק נמור .י״צ
כדמשני התם כאן כישראל כאן כאומות העולם כלומר
ישראל דעהו לשמים וגו׳ בלגו להה בין יהיו בין לא
יהיו ואינו מהרהר אמר מדה הדין ואם כן אץ זה
על מנה לקבל פרש  .אכל גוי אינו מהן אלא על מנת
כן ואם לאו מתתרפ וכדי שלא יהשוכ האדם שמתן
שכר המצוה הוא כעולש הזה לפיכך פירש ואמר ודע
שמהן שכרן של צדיקים לעהיד צכא שנאמר מה רב
טובך אשר צפנה ליריאיך וגוי .וכהיכ להנהיל אוהבי
יש ואוצרוהיהם אמצא הכי גרשינן ודפ שמהן ש^ץ
בשי״ן ולא נרסינן מהן שכרן לפי שאינו משיישכ על
הלשץ .ואומר ר׳ סנניא בן עקשיא אומר רצה הקניה
לזטס אה ישראל .זו היא משנה כסוף מכוה ופירשה
הרמב״ס ז״ל כך מעיקרי האמונה בדה הוא כשיקיים
האדם מצות מהרי״ג מצוה כפי הראוי ולא ישהף עמה
כוונה מדכר אחר ממפצי העולם אלא עשה אותה
מאהבה י^כה בשבילה לחיי העולם הבא לכן אמר ר׳
הנניא כי כריבוי המצות אי אפשר שלא תעלה ביד
האדם מצוה אהה בכל ימיו על מ ה ט נ ה ה ישליפוסה
והשאר נפשו ותהקיים באוהו מעשה  .והראיה על
העיקר הזה שאצה ר׳ מנרה בןהרדיון לר׳ יוסי בן קשמא
מה אני לחיי העולם הכא אמר לו כלום בא מעשה
לידך כלומר כא מעשה מצוה לידך על שלימושה אמר
לו מ ט ם שרים נהחצפו לי במעוה של צדקה ומלקסים
לעניים אמר לו ר׳ יוסי אס כן עם חלקך יהא מלקי.
כלומר כיון שכאה לידך מצוה צדקה על שלימוההומעם
הפסוק ה׳ מפץ לצדק את ישראל למען כי יגדיל מ ר ם
ויאדיר .ואומר אץ כאלהינו .מי כאלהינו• נודה לאלהינו
ברוך א צ ה ע ו  .אתה הוא אצהינו ונו׳ ושמעתי ס י ק
להם כדי שלא יטעה האדם להקדים אחד מהםלהבימ
ששמצא בראפי היבות אמן ברוך אהה .ואומר הנא
דבי אליהו כל השונה הלטה ו ט ׳ אמר ר׳ הלעזר אמר
ר׳ חנינא מלמידי חכמים וכו׳ ואומר קדיפ על ישראל
ונפערין לכמיהם לשלום .ומצוה על כל איש לאכול
קודם הצי היום כדי לקיים מצוהעונג שבה P ^ T O
בירושלמי ר׳ אחא ורבאבהובפש ר׳ יוכיכר׳ חנינא
אמר אסור צההענוה בשבה עד שש שעוח .והדרשנים
אומרים אסמכהא לזה ממה שנאמר וקראה לבבה ענג
ענג כהיב מסר ו״ו לרמוזישצריך לאכול קודם שש שעוס.
ושמעחי כשם הרכ ר׳ זרחיה הלוי שאמר כל מי שאינו
אוכל בשבת ח מ י ן  .צריך לעשוה בדיקה אם הוא מין
ואם סס יתעסקו כו ע מ מ י ן  .ויש מן האומרים על
השמאל שהוא ימין .וכל המאמין להכשיל ולהפמץ .
הוא המאמין .ויזכה לראוה בקץ הימין .ופה שנהגו •
לפרוס
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לפרוס מפה על השולחן בפכחות וכימים מוכים כשעה
שאומרים קידוש שיום כתב אבן הירחי בהוא זכר למן
סל מלמעלה ופל מלמפה  .ודומה כמי שמונח בקוססא
ואינו נכון כי לדכריו גם כחול היה צריך לכשות את
השלחן אבל בירושלמי אומר הפעם על דרך משל כדי
שלא יראה הפת בושתו כי מן הדין הוא קודש לברכה
כי הוא ראשון בפסוק ארן חניה וכל הקודש בפסוק
הוא קודש לברכה אלא שצריך לברך על היין תהילה :

תפלת מנחה
אומר

אשרי ושדר קדושה וקדיש עד לעילא .
ואומר ואני תפלתי לך ה׳ עש רצון וגו׳ .
ונהגו לאומרו לפי שאומר במדרש יניחו בי יושבי שער
ונגינות שיתי שכר  .ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון אמר
דוד לשני הקב״ה רבונו של עולם אומות העולם
כפפותין ומשתכרים יושבים ומנגנים ואין מזכירין שמע
ואני אע״פ שאני אוכל ושותה אני כא להתפלל לפניך
ואני שואל ממך עת רצו; לכפר על העולם ודוד היה
מכנה הדבר כלפי ישראל ובעבורם היה מ ד ב ר  .עוד
שמעתי פעה אחר לפי שתפלת מנחה נהגי להתפלל
אותה אחר שאכלו ושתו ה ר ב ה  .ואמרינן כפ׳ הדר
עם הנכרי שתוי יין אל יתפלל ואם התפלל תפלתו
הפצה .ולפיכך שואלים מלפניו כשהיה שפלה זו עת
רצון תדע כי ביום טוכ אין אומרין אותו מפני פאין
נוהגין צהתשלל חפלח מנחה עד שמוך לערב כשאר
ימוש החול .ומה שנהגו לכפול פכעיין זה כתב אבן
הירחי לפי שהוא חשכ כפרשה כפני עצמה ונראה
כסשיים את הפרשה  .ומוציא שפר חורה וקורץ כו
שצפה .עשרה פשוקים כפרשה הכאה דתניא כמגילה
בפרק כני העיר במקוס שפוסקין בו בשכת שהרית שם
רץרין במקום שפושקין במנחה שש קורץ בשני .במקום
בפיסקין כחריח בשני שם קורץ בחמישי .דברי ר
מאיר .ר׳ יהודה אומר במקום שסוסקץ בשבת שם
קירין במנחה בשני ובחמישי וכשבת הכאה וכן הלכה
ולאחר שקורין מחזיר שליח צבור ספר תורה למקומו
וחומר קדיש עד לעילא .והגיעם שאין שליח צטר
רגיל לומר קדיש במנחה כשכח אחר קריאת סייח וכן
במנחה בתעניות מפני שאין אומרים קדיש אלא אם כן
אומר שוש דכר כחמלה שכך נהנו לומר במנחה ככל
יום כתחלה אשרי ואחר כך ש מ ד ש״צ ואומר קדיש .
ובכאן אש אומר קדיש אחר קריאת שפר תורה נמצא
גומר תפלתו ושיורד לפני התיבה להתפלל ויאמר קדיש
החלה נמצא שיאמר על מנס  .ואם תאמר יעמדו
צנור ויתפללו היאך יתכן הדבר .לכך נהגו שלא לומר
קדיש אחר קריאת ספר מ ר ה בתיבה עד שיחזיר
התורה .ויעשל ויאמר קדיש יתפללו סצטר שהוא
כתפלה אחת הכל .אבל בשבת בשחרית ו ק בימים
טובים ובראשי חלשים ובתעניות בשחרית כיון שאומר
אשרי בסיבה לאחר פנכלך ספר ש ר ה אומר קדיש
אחר קריאת שפר מ ר ה לאלתר .וקדיש ששזר ואומר
מ ד ם לתפלה אחר שהחזיר ספר מורה אומרו על
6
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אשרי שהוא תפלה אחרת .ואם תאמר יאמר ג ס
כמנחה אשרי אחר שנכרך ספר תורה ואח״כ י א מ ר
קדיש קודם לחפלה צפני התיבה .ויש לומר שלא יחכן
שהרי ככר פחתו לפני התיבה באפרי כשנכנסו לבית
הכנסת והיאך יאמר אותו פעס אחרת ועוד כי לא נתקן
לא ,מרו כי אם שלש פעמים כיום  .ויש מקומות שנוהגין
לומר במנחה בשבת אתר קריאת ספר תורה מזמור
שיר ליום השבח .ולפי זה היה יכול לומר קדיש א ח ר
קריאת ספר סירס והקדש האחר היה בא על המזמור.
ומשפללין שלש ראשונית ואחר כך יאמר :
אחד ושמך אחד  .צפי שבשחרית של ש ב ת
אתה
ניתנה התורה והחפללנו ישמח משה שהוא
מדבר במתן תורה תקנו לומר במנחה אתה אחד.כלו'
כשם שאתה אחד ואין כמוך כמו כן מי כעמך ישראצ
גוי אחד שהם לידם רצו לקבל תורתך ולא האומות
והיינו דדרבינן בפרקא קמא דברטת וחגיגה אש ה ׳
האמרת היום והי האמירך היום  .אמר הקב״ה א ת ם
עשיחוני חפיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה ׳
אלהינו ה׳ אחד ואני אעשה אחכם חפיבה אחח כעולם
שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארן ופי׳ מ ע י ב ה
כריתה מלשון מחועכ עציך .ור״ל דכר נפרד ומיוחד
שאין כמוהו ככל האחדים והיחודיס .מדוש את ה '
האמרת היום בגימנ״יריא זו קריאח ש מ ע  .פירוש א ת ה
אחד שהשם יתברך אינו מתחלק ולא מורככ כמו שאר
האחדים שהם מספר ונחלקים לשני אחדים רק ה ו א
יתברך אחד כתכליח האחדוח בלא הרככה וכלא חלוק
ושמך אחד זה הוא שם בן ארבע אותיות שהוא ש ם
מיוחד לו יתברך .דבר אחר אתה אחל לשי שכלהנבראי׳
הס בשלשה ענינים ילד וכמור וזקן אכל הקכ״ה ל ש ל ם
מ א בענין אחד ולא ישתנה .ושמך אחל ולא p
בנכראים כדאמרינן בחנחומא שלפה שמות נקראין צו
לאדם אחד שקראוהו אביו ואמו ואחד שקורין לו בכי
אדם ואחד שקורא הוא בעצמו אבל הקב׳׳ה שמו א ח ר
ולא ישחנה  .ומי כעמך ישראל גוי אחד בארן פסיק
הוא ולכך תפארת גדולה ועפרת יפועה מניחה וקדושה
לעמך נתת תפארת ע״ש כית המקדש שנא׳ ט וכית
תפארתי תפאר וכתיב כית קדשנו ותפארתט  .גדולה
על שש חרב גדולתי וחשוב חנחמני .ועפרת על ש ם
והיית עפרת תפארח ביד ה ׳  .ישועה ע״פ ישועתך
אני  .מנוחה זו שבת על שם ברוך ה׳ אשר נ ת ן
מ נ ו ח ה  .וקדושה לעמך נחת שנא׳ וה/יחם קדושים
וכמיכ קודש ישראל ל ה ׳  .אכרהם יגל יצחק ירנן כלומר
אכרהם ויצחק ישמחו כשיעקב ובניו ינוחו בו כשכס
ופוסרין אוש ושחף יעקב עם בניו לפי שהם נקראים
על שמו שנאמר שמעו נא כית יעקב הנקראים בשם
ישראל .ואמר גילה באברהם ורנה ביצחק לעי שיצחק
הוא קרוב לבני יעקב שניחן להם השבח יותר
מאברהם ויש לו שמחה יותר ממנו לפיכך נאסר ב ו
רנה שהוא יושר מנילה שנאמר אף גילת ו ר ק  .ו ע ו ד
כי גילה הוא בלב ורנה בפה  .אבל יעקכ שהוא
קרוכ יותר מאכרהם ויצחק לכניו שנתן להם שכש יש
להם עיקר המנוחה .והולך ומספר המנושת מ ג ו מ ו
״
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אהבה ונדבה על שם אוהבם נדבה מנוחת אמת ואמונה
השדר מצדיקץ את הדין על ד נ ם החוזר כדאמריק
על שם ונתתי פעולתם באמח ואמונה וע״ש וארשחיך
כבראשית ר נ ה מלאך הממונה על הרוחות מכרת
צי באמונה .מנוחת מלום על שה ונשלוס תובלון ועל בערכ שכת ואוסר צאו פושעים מניהנם וכוחו כדרך
פס וישב עמי בנוה שלום .השקס ובשח ע״ש שנאמר שישראל פובחין .וכמוצאי פבש מכריז ואומר חזרו
אצלו השקפ ובפח עד עולם  .מנוחה שלימה שאחה פושעים לגיהנס שככר השלימו ישראל אח סדריהם שנא׳
רוצה בה וזו היא מנוחת שבת שהוא רוצה לנוח בו צלמות ולא שדריש כיון ־שלמו שדריס צאו למות וכל
יכירו מ י ך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ר״ל גם זמן שלא התפללו שלש תפלות חלו איכס מאניש ואומרים
אתה רוצה שיכירו וידעו בניך שמצוה זו של שכת אינה עדיין לא פנה הכמש איל כיון שהתפללו מנחה והוא
כשאר מצות שהרי כשאמרת לא יהיה לך אלהיס אחרים.
ערכ דואניש על הלילה הכאת שעתידין לחזור לדינם
לא תשא  .לא חרצח .לא תנאף  .לא תגנוב  .לא ולפיכך מצדיקין עליהש את הדין כמנחה .ועוד יש
צרתה למען יעשו כמוך  .אבל מנוחת שבת היא למען מפרשיש פנהגו לאמרש לפי שאחר המנחה אוכלים
י יעשו כמוך שנאמר ושמרו כני ישראל את השבת וגו׳ סעודה שלישית .ואמרינן כמש׳ שכת שכל המקיים
ביני וכץ כני ישראל וכיום השביעי שבת וינפש  .נ׳ העודות שניצול מג׳ פורעניות מחבלו של משיח
נמצא שעל כן צונו מצות מנוחה להודיע כי מנוחתו וממלחמת גוג ומנוי ומדינה של ניהנה ואלו ה ג י
היא מנוחתנו .ועל מנוחתם יקדישו אח ש מ ך  .פשוקים נהגו לאמרש עיש אלו השלש צדקות שיעשה
ואומר רצה נא במנוחתנו .ואומר שלשה אחרונות עמנו וכך הם נדרשיש צדקתך כהררי אל מפפסין
תהום רכה כנגד מכלו של משיח פיעקיר הרשעה .
וחוזר שליח צבור החפלה  .ואחר כך יאמר :
צ ד ס ת ף צדק לעולם .וצדקחך אלהים עד מרום  .ואמרו רטחינו ז״ל שהרשעה דומה לתהום מה ת ה ו ם
צדקתך כהררי אל  .כך נהנו לאמרם אין לו חקר פך הרשעה אץ לה חקר  .וצדקתך אלהים
ברוב המקומות כשפרד .וכחכ אכן הירחי שלא יתכן עד מרום אשר עשיח גדולוח וגו׳ כנגד מלחמת גוג
ומגוג שכתוב כה והתידלתי והחקדששי ונודע־־ .לעיני
לאמרם על זה השדר  .כי כתלים כתוכ ראשון
צלקחך כהררי אל כלמנצח לעכל ה׳ ללול נאם פשע גוים רבים״צדקתך צדק לעולם ותירשך אמת .כנגד דינה
לרשע  .וצלקחך אלהים כלמנצח ללול להזכיר צדקתך של גיהנם ששואלין תחלה למת למה לא עסקת כתורה
צלק לעולם באלפא כיתא דאשרי המימי לרך וכן פנקראת אמת .ודרפו זה מפשוק פוכר מים ראשים
סנהנ צרפת ופרווינצאה לאמרם על סדר הנתונים מדון .וכשיו הגאונים כל יוש שאומרץ ט הלל אין
והוא הנכון להגדיל ולהושיף נ פ נ ה המקום נ״ה  .אומר כמנחה צדקתך לפי שההלל הוא על השמחה .
בהחלה נדמיה שגדלה כהררי אל ו ש ד גדלה עד וצדקתך הוא לשץ צער שהוא כמו צדוק הדין .ואומר
מרום ולעולם צדקתו ותורתו אמהייס עד כ א ן  .וכך ש״צ קדיש שתקכל ואומר מזמור מתהליס  .ואומר
הם משודרים בשדר חב עמרס ורבינו סעדיה .והפעם קדיש יהא שלמא רכא ונסשרין לבתיהם לשליש  .סי
שנהנו לומר צדקתך כתכ מר שר שלום כי הוא צדוק שפעה והחחיל להתפלל חפלה של חול כשנת ונזכר
הדין על שמת משה רטנו ע״ה כשבת כמנחה וגם גומר כל אותה ברכה שנזכר כה וחוזר לשל שכת .
נהגו שלא לקבוע מדרס באותה שעה כי חכם שמת ודוקא כערכיח שחרית ומנחה איל במושף פושק ואפי'
בתי מדרשים כסלים ומנהג אבותינו תורה ה י א  .כאמצפ ברכה וחוזר נשל שכת לסי שכתפלת ערבית
והקשו עציו כי נראה כי מת כערכ שבת דאמרינן שחריח ומנחה ראוי הוא לומר שמונה עשרה כשאר
בשדר עולם בכ״ח כניםן נלכדה יריחו ושבת היה הימים אלא משוש ככוד השנת לא רצו חכמים זיל
שנאמר ויהי כיום השכיעי וישכימו כעלוח השחר וישבו להפריחו כדי שלא יצשער שאס היה לו מולה אומר
אס העיר כמפפפ הזה שבע פעמים וכחיב אחר  pבברכת חולים ואם היה צריך לסרנסה אומר ככרכת
ותפול השמה תחתיה ומדכיח בניסן שכח היה ר״ח השנים ולכך אץ מתפללץ כי אם שבע ברמת דקייסא
ניסן בא׳ בפכת וריח אדר שלפניו כשבת ושכעה לן אסור לאדם לתבוע צרכיו בשית .אבל מוסף אינו
באדר מש משה שהוא ערכ שכת שכפנפלמו ל׳ יום ראוי לשמונה עשרה כרמת שאין לך מוסף שיש בו
לאבלו ויאמר ה׳ אל יהושע וגו׳ משה עבדי מש ונו׳  .שמונה עשרה כרטת ועל ק אם הסנדל כשל חול
וכשיכ הכינז לכם צידה כי בעוד שלשה ימים אתם פוסק ואפילו באמצע כרכה  .והראל׳ד כתכ דלא שנא
שברים אה הירדן .וכהיכ והעם עלו ק הירדן כעשור דאפילו תפלת המוםפין רארה היא לשמונה עפרה
ברכות ואם התפלל י״ח ברכות וחדש בה דבר מ ו ע ע
לחדש הראשון ונלכדה ידחו ככ״ח מ י ק הוצא מהם
כסוספץ יצא כדאמרינן בירושלמי בפרק תפלת השחר
שלשים ושלשה למפרע מיום שעכרו אח הירדן  .הא
כפנין כמה ישהה כץ הפלת יוצר לתפלת מוסף כדי
למדה שכז' כאדר שהיה ערכ שכח מח משה  .והכי
הילוך ד׳ אמוח רכא אמר צריך לחדש כה דכר .
איהא כפרקא קמא דקדושין .ו ש ד כהיכ כן מאה ועשרי
זעירי כעי קמי ר׳ יוסי מהו צריך לחדפ כה לכר אמר
שנה אנכי היום ודרפינן היום מלאו יפי ושכותי.
ליה אפילו אמר נעשה לפניך אש חוכושינו כשמידי יום
ואמרינן בו כיום כתכ י״ג תורות .ואם היה כשבת
וקרבן מוסף יצא הלכך חפלח המוםפים ראויה היא
היאך כתכ .אלא יש אומרים שנהגו לאומרם כמו צדוק
לשמונה עשרה ברכות ואם החחיל גומר אותה כ ר כ ה ;
הדין על פושעים שעחידין לחזור לדינם אחר השלמה
)אבודרהם(
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א מ ר י נ ל בשבת בסרק כל כתבי הקדש שחייב אדם
לקיים ג׳ סעודות בשבת ודריש לה מקרא
שנאמר כי שבת היום לה׳ היום לא תמצאוהו בשדה .
ובשכר המצוה הזאת אמרינן התם כל המקיים שלש
סעודות בשבת גיצל משלש פורעניות .מחבלו של
משיח וממלחמת גוג ומגוג ומדינה של גיהנם  .ובכל
אחד מאלו השלשה פורעניות הזכיר יום הבלו של
משיח לפני בא יום ה׳ מלחמת גוג ומי-וג והיה ביום בא
גוג דינה של גיהנם הנה יום בא בוער כהניר  .ועוד
אמרינן התם א״ר יוסי יהא חלקי מהיכלי ג׳ מעידות
בשבת וכבר כתבט בהקדמת הספר הזה שאומר ר״ת
שהנשים חייבות בג׳ סעודות וכן חייבות לבצוע על
שתי ככרות ושם פירשנו ה ט ע ם  .וכתב הר״ם במז״נ
שגם ט ״ ט צריך לעמת ג׳ סעודות  .והרא״ש לא
היה נוהג כ ׳  .וצריך להיות זמניהם חלוקים האחד
בליל שבת והשני בשחרית והשלישי במנחה לא כמותן
שפושיז בשחרית אחר סעודה וברכה זמין שפורשים
מפה ומוזרק ועושים השנישית כענין שעושין סעודת
שכת לחצאין ואין כאן הכירא כסעודה השלישית כי
זמן הסעודה היא במנחה כדתנן בפרק כל כתבי
הקדש נפלה דליקה בליל שית מצילין מזין נ׳ סעודות
בשחרית מצילין מזון שתי סעידות במנהה מצילין מזין
סעודה אחת  .ועוד אמרינו התם ח״ר מדיחין כלים
בשבח לצורך השיח כיצד קערוח שאכל כהן בשבת
ערנית מדיחין לאכול בהם שחרית  .שחרית מדיחין
לאכול נ ה ם נ מ נ ח ה  .מן המנחה ולמעלה אין מדיחין
אכל טסות וקיתוניות וצלוחיוח מדיח והולך כל
היום כלו לשי שאין קכע לשתיה  .ועול ראיה סלתנן
בפ״ק לפסחים ארבעה עשר שחל להיות בשבת סכערין
מת הכל מלפני השבת ומשיירין מזון בתי סעולגת
וסעולה שלישית אין צריך לשייר לתמץ אםור משש
שעות ולמעלה .אלמא שאין זמנה אלא במנחה .ור״ת
היה רניל לאכול בארבעה עשר בכיסן שמל להיות
בשבת בסעודה שלישית מצה עשירה הנילושש בשמן
ודכש שלא אמרו רז״ל כל האוכל מצה בע״פ כאלו
בועל ארוסה נניח חמיו אלא בלחם שני אבל מצה
עשירה מותר שעדיין לא הל עליו חיונ לחם שני
עד ה ע ר נ וכתנ הר״ם פמז״ל שצריך לקבוע כל התר
משלש סעודות האלו על היין .וטרח״ש לח היה מנרך
על היין קודם משים דאיתקש יום ללילה לענק קידוש
מ ה לילה ש י נהד זיסנא אף ביום נמי סני נתד
זימנא  .וכתנ הרמנ״ס ז״ל כצריך לבצוע מל שהי
ככרות גם בםשדה שלישית וכן כתכ הרא״ש וכתב
עול הרא״ש שאף כל פעה שמבקש לסעוד הייב כלחם
משנה ואע״פ פאינו מחויב אלא בפלש סעודות .כתכ
הרכ ר׳ משה כהן שזה שחייט לאכול שלש סעודוה
גשכח מפני שהאוכל אטלה נסה יצטרך להרחיק זמן
האכילה שאחריה ו מ י ר א ה  :ה י א מצוה לאכול שלפ
סעודות לא יאכל כ ש ם כצידה מהם כ״א בשיעור
שיוכל לאכול בהניע זמן ה ס ש ד ה שאחריה נמצאו כל
הפילוסיו לשם מציה ולשיכפ נפשו יישאר ל ט פנוי
למשק ברברי ש ר ה ונמצא טבש יצרו בסלקו האוכל
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מלפניו בעולו חאב לו וכשיעשה זה ביום ה מ ו ח ה כל
פ ק פיעפה ביום המלאכה בלא יכבל עליו לבמצו
ממלאכחו .וכן אמרו בברכה על הכוס ונוחן עיניו בו
פלא יסיח לעתו ממנו להראוח כצריך לחפוב שהיתר
לו לפתות היין לצורך המנוה ולברך עליו את השש
וכשיהיה בלבו כך לא יבא להשתכר ממנו עכ׳׳ד  .ו כ ׳
רב נחשון מי באכל הרבה ואי; נפשי יפה כתכ.־ נ שצש
סעודות אס יכול לאכול כביצה וחי; מצפער יאכל ויקיים
ג׳ סעודות .ואם כשיאכל כביצה מצטער הימנה פכוור
שלא תקנו רז״ל שלש סעודות כשבת אלא לכבוד ה פ כ ת
ולענגה וכיון שמצטער אין לו עונג ופעור וכ; כ ת כ
הר״ם כמז״ל .כ׳ ר״ת שיטל להשלים סעודה שלישית
במיני הרנימא פירוש מאכל העשוי מחמשת מיני ל ג ן
כדאמריגן נכי סוכה לדי אליעזר שצריך ארבע ע ש ר ה
סעודות בסוכה אם השלים כמיני תרנימא יצא .ו ר ״ י
כתב כיון דילפינן שלש סעודות משלפ פעמים ה י ו ם
הכתובין נבי מן צריך לעשותה בפת כ״כ הר״ס כמז״ל.
נהגו לומר במוצאי שבת קודם התפלה שירות שכתלים
והמר הטעם במדרש משל לכלה ומלכה שמליץ א י ת ה
בשירות ותשבחות ושנת מלכה וכלה כדאמרינן כ פ ר ק
כל • כתבי הקדש בא ונצא לקראת שבת מלכתא .בואי
כלה בואי כלה .ואנו מלוין כך השבת בשירות ותשבחות
ורכותה אמרינן בבראשית רבה ויכל אלהים כ י ו ם
השביעי אמר הקב״ה בואו ואמרו שירה פנים חדשות
כאו לכאן כלומר כהכנסת הכלה שבאה מחדש .ישישי
לשירות שבתלים אאשאלה נלא רמיזהה ונלכד שיה»,
אלף ראשונה של אשאלה וה׳׳א של רמיזה כפולות
גרסיק בפרק חפלח השחר ח״ר טעה ולא התסלצ
מנחה נ ע ר נ שנת מתפלל ערבית שתים של שבח ט ע
ולא התפלל מנחה בשנת מתפלל נמוצאי שנת שתים
של חול מנדיל נראשונה ואינו מבדיל בשנייה ואם צא
הנדיל בראשינה והבדיל כשנייה שנייה עלתה צו
ראשונה לח עלתה לו למימרא לטון דלא הבדיל
בקמייתא כמאן דלא צלי דמי ורמינהו טעה ולא הזכיר
גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים
מחזירין ,אוחו הבדלה בחונן הדעת אין מחזירין א ו ת ו
מפני שיכול לאומרה על ה ט ם קשיא .וכתב ה״ר האי*
אע״ג מ פ א ר ה בקושיא כיון דלא קאמר תיובתא צא
משבפתא היא לפעמא למסת בר הוא דכיון להבליצ
בשנייה גלי לעתיה לכיוון בראשונה לשם תשלימין ושנייה
משוס חובתו ואין להקדים של תשלומין לחובת ה ז ק
וצריך להתפלל חותה של סשלומין פעם שנית  .ו כ ת כ
הרא״ש אם לא הבדיל באחת מהן או שהבדיל בשתיהן
אין מחזירי; א ו ח ו  .לאין כאן גלוי דעת דראשונה
לחשלומין וכן מש:גע מדפריך למימרא דכיון דלא אכדיצ
כקמייתא כמאן דלא צלי דמי יצא ירי שתיהם ו א ע ״ ת
שלא הנדיל בראשונה והבדיל כשנייה ראשונה עלתה צו
לשם חונה ושנייה לשם תש:ומין ע״כ .וזה שאסרו
במתפלל במיצוי שבת שתים של חיל ויוצא נ ה ככל שכלן
מפני שגם בשבת ראוי להשפילל י״ח אלא מפני ה פ ו ר ח
הקנו ז׳ ברטת הלכך כשלא התפלל במנחה ז׳ ברכות
יצא באותם י״ח ברכות שמתפלל במוצאי שנח דאינוי
ה

נמי
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נמי שייכי לשבח .סי שפעה והחפלל בשבח במנחה
י״ח כרכוש ולא הזכיר של שבח אם נזכר מבעוד יום
צריך ]להתפלל[ ׳ ברכוח מפני שלא יצאןבאוסה תפלה.
ואס|לא נזכר מבעוד יום י״א!שאינו חוזר ומתפלל למוצאי
שנת מפני שכיר החפלל י״ח ברכוח  .וי״א כיון שלא
יצא ידי הובתו בזאת התפלה הוה ליה כאלו לא התפלל
וצריך להתפלל ב׳ למוצאי שבת אע״פ שאינו מזכיר של
שבס .וכתב הר״י לצאת מן הספק שיתפלל אותה לערב
בסירת נדבה ואין צריך להדש בה דבר שכיון שמתפלל
אותה על דרך הספק אין לך הדוש גדול מזה כמו
שאמרנו בתהלת הספר ה ז ה :

תפלת ערבית
ש ל מוצאי שכת .מה פמאחרין התפלה כדי להוסיף
מחול על הקדש דאמר ר׳ יוסי יהי חלקי עס
מוציאי שית בצפורי שהיתה יושבת כהר והיה נראה
להם יום נדול עד צאח הכוכבים ולכך היו מאחרין
במוצאי שבת ומ״מ זמן יציאת השבת להיות מותר
במלאכה הוא ג׳ חלקי מיל אחר שקיעת החמה למי
שהוא אנוס ויכול להתפלל מפלג המנחה ולמעלה ולהבדיל
מיד אבל לא יברך על הנר אבל במלאכה אשר עד
הלילה  .כתב הראב״ד יש מתמיהין איך יאמר המבדיל
בין קדש לחול ועדיין הוא שכת .ואני תמה עליהמתמיהין
ומאי שנא על הכוס מחפלה וכי מעידין אנו על
השבת שהוא חול ועל החול שהוא שכת אכל שכח
הוא לבורא יתברך שצוה על השבת וקדשו והכדיל כיט
ובין השל וכן כתב ה״ר יצחק בן גיאת שהרבה מן
הגאונים הראשונים סעו נדבר זה ורצו לומר שאין
אומר קידוש והבדלה מבעוד יום עד שתחשך .וקורין
ק״שבברטתיה ואומר ש״צ קדיש עד לעילא ומתפללין
ג׳ ראשונות ואח״כ מתחיל אתה חונן לאדם דעת ומלמד
לאנוש כינה .ואומר  .א ת ה אמרה להכדיל כין קודש
לשל פנ׳ ולהבדיל כין הקדש וכין החול וכין אור למשך
שנאמר ויכדל אלהים כין האור וכין החפך והאור
נברא בשצאי שבה  .ובין ישראל לעמים שנא׳ ואכדיל
אהכם מן העמים להיוה לי וכהיכ כשבה כי איה היא
ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה׳ מקדשכם
הרי בשבת ישראל נבדלין מן האומות ומקודשין .הרי
אלו שלש הבדלות דשייכי למוצאי שבת והיינו דאמרינן
בפ׳ מרבי פסחים הפוחח לא יפחוס משלש והמוסיף
לא יוסיף על שבע אבל ובין יום השביעי לשפס ימי
המעשה אינו מן המניןחלא מתוך שצריך לאמרי בהבדל׳
על ה ט ס כדי לימר מעין חתימה סמיד לחתימה גם
בהפלה לא הקנו להסירו .כשם שהכדלסנו ה׳ אלהיט
מעמי הארצוח עיש ואבדיל אחכס  pהעמים להיוה לי.
וממשפחות האדמה על שם נהיה כנוים וכמשפחומ
ה א ד מ ה  .וכןסדנו והצילנו מאדם ר ע על שם חלצנו
•ה׳ מאדם ר ע  .ומשק רע על שם והשפן עומד על
ישנו לשמנו .ומפנע רע על שס ואין פגע רע .ומכל
ששת הדפוס המתרגשות לבא בעילם על שםמרנשח
פועלי א ץ  .ואומר ו מ נ ט מאהך^דעה כינה והשכל בא״י
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והפעם שתקנו
חוק '-הדפס ומסיים השפלה
ההבדלה כהונן הדעס לסי שאין אדם מגיע לדעת כין
קדש לחול ואור לחכך אלא אחר מכמה גדולה ויגיעה
ר כ ה  .ועוד כשם שאין לו לאדם לעשות מלאכה כמוצאי
שכת קודם שיכדיל כך אין לו לתכוע צרכיו קודם
שיבדיל ולכך קובע ההבדל־ כברכת חונן הדעת שהוא
ראש לכל הנצרכים .והכי איתא בירושלמי אסור לאדם
לתבוע צרכיו עד שעה שיכדיל .ואומר ש״צ קדיש ע ד
לעילא ואדיר כך אומר פסוק ויהי נועם ה׳ אלהינו
עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו טננהו
שהוא סוף מזמור חפלה למשה.ונהנו לאמרו בנעימת קול
ו מ ת ח כדי להאריך מנוח לרשעים מלהחזירה לגהינם
עד השלמת הסדר כמו שאמרנו למעלה ואומר יושב
כסתר עליון כצל שדי יתלונן שהוא מזמור של סגעים
וכל האותיות יש בו הון מזי׳׳ן .ואומר כמדרש שכל
האומרו אינו צריך לכלי זיין וגם תמצא כי ז׳ סעמים
בשנה א״א אותו ואלו הן כשטע שיכא כו פסח ב'
ופטעות א׳ וראש הפנה א׳ ויום הכפורים א׳ וסוכמו
שנים הרי שכעה  .והגיעם פכופלין בחחלה ויהי נועם
ולכסוף אורך ימים אשביעהו יש אומרים מפני כי
יושב בסחר עליון עם פסוק ויהי ט ע ם יש כו קכ״ד
תיבות זכשתכפלם יהיו רמ׳׳ח .ומן הדין היה לכופלו
פעם אחרת אלא מפני פורח הצטר תקנו לכשל הססוק
הראשון והאחרון כלבד ויחשב כאלו כופלו כולו ולכך
תקנו לאומרו במוצאי שבח שהוא תחלת השבוע כדי
לשמור רמ״ח איברים כדאמי־ינן באלה הדברים רבה
ברמ״ח תיבות שיש בק״ש • שמור מצותיו וחיה .ששר
רמ״ח ת י מ ת שבק״ש והקב״ה ישמר רמ״ח איברים
שלך .וכתוב בתשובת הגאונים שאין אומרים ויהי
נועם אלא במוצאי שבת שכל ששת הימים הם של חול
אבל במוצאי שבת שבא י״ס באותו השבוע אין אומל
אותו מפני שמזכיר ומעשה ידיט עלינו פני פעמים ,
שאלו היה מזכירו פעם אחת היינו אומר כפהם רוב
כשת ימי השכוע של חול אכל כיון שמזכירו כ׳ סעמים
אנו צריכין שיהיו פפח הימים כולם של ח ו ל  .ועו1
פ ע ם אחר דאמרינן בספרי וירא משה את כל המלאכה
והנה עשו אותה וגו׳ ויכרך אותם מפה מה כרכה
כרכם אמר להם השרה שכינה על מעשה ידיכם והם
אמרו ויהי טעם ה׳ אלהינו וגו׳ ועל ק נהגו לאומרו
ככל מוצאי שכחיח חין משכת פיכא יום פוכ כתוכת
שעצור מן המלאכה .ואע״פ שבתפלה ובהבדלה אומר
ובין יום השביעי לששת ימי המעפה אף אם יבא יום
פוב באומו ש ט ע  .הא אמריה בסרק ערבי ססחים
סדר הבדלות הוא ש נ ה • אבל כשאומר בהבדלה החל
עליט את ששת י ש המעשה הבאים לקראתנו וכו׳
אין להזכיר שפת אלא יש המעפה נלכד ו כ ח ט
הגאונים בכל עת שא״א ויהי ט ע ם אין אומרים
סדר קדושה שאם נדחה זה נדהה זה שלא הקנו סדר
קדושה לומר אלא שאין דרך לברך לסלמיד שלא
יחברך רבו ע מ ו  .לכך מאחר שמחחיל בכרכה עצש
ומיהו אץ נוהגין ק אלא מחחיל מאורך ימים אשביעהו
ואומר אחריו סדר קדושה ואומר קדיש המקבל ואמ*
כי

יעדר מוצאי ש ב ת ופירושה
כך מבדיל ב׳׳צ כדי להוציא עניים ידי חובתן שאין
ידה משנת קנוה יין כי אין מנדילין על הפת אלא
על היין כרו שיתבאר לקמן וכתנ רכ נפרונאי שכיון
שהבדיל ש״צ יצא כל הצבור כולו ידי חובה והרוצה
לחזור ולהכדיל כביתו הרשות ב י ד ו  .ואם לא רצה
או שאין לו יין יצא ידי חובתו כהבדלת ש״צ .ומתחיל
שליח צביר ואומר :
א ל י ה ן הנביא אליהו הנביא אליהו הנביא במהרה
יבא אלינו עם משיח כן דוד וכופלין אותו
ה ק ה ל  .והגיעם שמזכיר אליהו ג׳ פעמים לחזק הענין
על בם והחוש המשולש לא במהרה ינתק .איש אשר
קנא נשם האל שנח׳ כקנאו את קנאתי .ואתיא כמאן
דאמר פנחס הוא אליהו .איש בושר שלום שנאמר
הנני טמן לו אה בריתי שלום  .על יד יקותיאל זה
משה רכינו כי ששה שמות נקראו לו הון מהשם
שנקרא בו משה .וכפ״ק דמגלה הש נדרשים מן
הפשוק דגרשינן התש רבי שמעון בן פזי אמר ואשתו
היהודית ילדה את ירד אכי גדור ואת הבר אבי
סוכו ואה יקותיאל אבי זנוח אלה בני בתיה בת פרעה
אפר לקח מ ר ד  .וכי יהודיה שמה והלא כהיה שמת
ולמה נקרא שמה יהודיה על שש שכפרה כע״א
שנא׳ ותרד בת פרעה לרהון על היאור  .ואמר רכי
יוחנז משים רבי שמעון בן יוחאי מלמד שירדה לרחוץ
מגלילי בית אביה .כתיב הכא וחרד בח פרעה לרחון
וכתיב התם אש רח; ה׳ את צואת בנוח ציון ילדה
והלא רבוי רביתיה לומר לך שכל המגדל יתוש ויתומה
נסיך כיתו מעלה עליו הכתוכ כאלו ילדו ירד זה
משה ולמה נקרא כמו ירד שירד מן לישראל כימיו
ובשבילו גדור שגדר פרצוהיהש של ישראל הבר שהכר
א ה ישראל לאביהם שבשמים .שוט שנעשה כשוכה
יקי ת־ אל שקיו ישראל לאל כימיו .זנות שהזניה עונוהיהם
של ישראל א:י אב בתורה אכ כחכמה אכ בנביאות
ואלה נני בתיה בת סרעה אשר לקח מרד וכי מרד
י שמו והלא כלב שמו אלא אמר הקב״ה יבא כלנ
המרד בעצה מדגלים רפא בהיה בת פרעה שמרדה
מלולי א ב י ה  .איש גש ויכפר על בני ישראל בנאמר
ויכפר על בני ישראל .ועינין הקהל אליהו הנביא על
כל דבר ודבר ומוזר ואומר פעם אחרת אליהו הנביא
אליהי הנביא יכו׳ וכופלין הקהל אותו .חיש דורות
שנים עשר ראו עיניו ואלי ק נחשון שלמון ביעז
עובד ישי דוד שלמה רחנעם אביה אשא יהושפפ
י ה ו ר ם  .איש הנקרא בעל פער בסימניו פירוש איש
אחד מכלל סימניו היא ז  :שנא׳ איש בעל שער .איש
ואזור עור אזור במתניו שנא׳ ואזור עור אזור במתניו
ומורן הקהל אליהו הנביא על כל דבר ודבר ומוזר
ואוסר אליהו הנביא וכו׳ וכופלין אותי ה ק ה ל  .ויש
מסיימין אלפא ביתא על זה הדרך איש זעף על
עובדי חמניש שנאמר עד מתי אתם פוסחים על
שסי השעיפים  .איש חש ונשבע מהיית גשמי מעונים
שנאמר חי ה׳ אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אש
יהיה הפנים האלה מל ומפר כי אם לפי דברי .איש
סל וממר עצר שלש כנים שנאמר ויהי ימים רבים
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ולנר ה׳ היה אל אליהו גשנה השלישית לאמרי ל ך
הראה אל אחאנ ואתנה מפר על פני האלמה ועונץ
הקהל אליהו הנביא על כל לנר ולבר ומוזר ואומר
אליהו הנכיא וכו׳ וכופלים אוהו הקהל ובענין זה
עונים כשאר האלפא כ י ה א  .איש יצא למצוא לנפשו
נתת שנא וירא ויקם וילך אל נפשו וגו׳ .איש
כלכלוהו העורבים ולא מת לשהת שנא׳ ואת העורבים
צייתי לכלכלך שש .איש למענו נתברכו כר וצפתי!
שנא׳ כל הקמה לא כלתה וצפחת המיש לא משר .
איש מושליו הקשיכו כמהים שנאמר וירא כל ה ע ם
ויפלו על פניהם ויאמרו ה׳ הוא האלהיס וגו׳ כמהים
אלו ישראל שנאמר כמה לך בשרי .איש נענה באש
משמי גבוהים שנא׳ והפול אש ה׳ ותאכל את העולה
ואת הפציש וגו׳ איש שחו אחריו ה׳ הוא האלהים
שנאמר ויאמרו ה׳ הוא האלהיש ה׳ הוא האלהים
איש עהיר להשהלח משמי ערכות שנאמר הנה אנכי
שולח לכה אה אליה הנביא .איש פוקר על כצ
בשורות מובום שנאמר משמיע שלוה מכפר ניוכ וגומר.
איש ציר נאמן להשיב לב בנים על אבות שנאמר
והשיב לב אבות על בנים וגומר חיש קרא קנא
קנאתי לה' בתפארה שנאמר ויאמר קנא קנאתי לה׳
אלהי צבאות כי עזיו בריתך בני ישראל וגומר .איש
רכב על כושי אש בשערה שנאמר והנה רככ אש
ושושי אפ ויפרילו כין שניהש ויעל אליהו נשערה
השמיש  .איש שלא כעש מעם מימה וקבורה של מ ת
כמות כל האלם אלא שהעלההו רות מפרה מן הארץ
על גלגל האש ושש כלה כשרו ושכ כל ימולו והלוח
שכה 'אל האלהיש אשר נהנה  .איש השכי על שמו
נקרא פירוש מושף על שמו נקרא השכי על שם שהיה
מהושכי גלעד .הצליחנו על ירו כהורה שהוא עתיר
להשיר לנו כל השפקוה שיש לנו כהורהנו .השמיענו
מפיו בשורה כיבה על שם מבשר פוב משמיע ישועה
אומר לציון מלך אלהיך  .הוציאנו מאפלה לאורה שעל
ידו נצא מזה הגלוה בהוא כאסלה לימות המשיח
שיהיה לנו כאורה במהרה כימיני .יאימר ככהוב
הנה אנכי שלח לכש אה אליה הנביא וגומר יאו׳ כעל
המשר' כי בחמשה מקימוה יעקכ מלח ו״ו .ובחמשה
מקומוה אליהו חש׳ ו״ו ואלו ק יעקכ מלא ו״ו
וזכרתי אה בריהי יעקיב.הנני שב שכוה אהלי י ע ק ו ב .
נם זרע יעקוב ולול ע כ ד י  .ושכ יעקוב ושקע תנינא.
לא כאלה הלק יעקוב אליהו מסר ו״ו ומלאך ה׳ דכר
אל אליה התשכי .וילך אליה .אליה התשבי הוא .ויען
אליה  .וידבר אליהם הנה אנכי שולח לכס את אליה
הנביא  .והפעם דרך משל לומר כי יעקכ אבינו
הפש לאליהו הו׳ משמו בתורח משכון עד ש יבא ע ם
משית בן דוד המוכתר בששה מדוה שנאמר במשיח
ונחה עליו רוח ה ׳ רוח הכמה ובינה רוח עצה וגבורה
רוח דעה ויראה ה׳ ואז יחזיר לו הוי־ו ויהיה שמו
שלם והשעם של אליהו כי דיו לעבד להיוח כ ר ט
והניעה שהקנו להזכיר אליהו במוצאי שבת כהב אבן
הירחי בשים דאמרי׳ בעירובי׳ מובשח להם לישראל
שאין אליהו בא לא בערבי שבמות ולא בערבי ימים
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מונים מפני הפורח וממוצאי שבה והלאה הוא זמן ההקנאה גורמש הרכה רפומ כמו ממצעו בפנץיוסף,
ביאחו וקפה לו לזה הפעם למה אין מזכירין אליהו גם וכל היועץ עצינו ועל עמך ישראל עצה מוכה על פם
כן במוצאי ימים פונים ויש ל ה ק מפני שדץ יום סוכ איעצך נא עצה .ומחשבה מוכה על שם אלהים ה כ נ ה
הוא יוש אהד ואנו עושיש שני ימיש והואיל ונדחה לשובה .אמצו על שם אאמיצכם כמו פי .כרכו על שם
נדמה .ומיהו אינו נכון זה הטעס והנכון בעיני כי מה כי הקדמנו כרכוש כלב .גדלו על שם אהל נדלן
שהקנו להזכיר אליהו במוצאי שבת שהוא על כס קיימו על שם קיימני כדברך ,קיים עצתו על שם ועצה
דאמרינן נשכת כפרק כל כתבי הקדש ואמר רב ה׳ היא ה ק ו ס  .כדכר שנאמר ימן צך כלבבך וגומר
יה,דה אמר ר נ אלמלא שמרו ישראל שנת ראשונה לא ונאמד והגזר אומר ויקם לך ונו׳ וכצ היוען וכו׳ עצה
שלטה נהש אומה ולשון שנאמר ויהי ניוש השניעי שאינה טובה^ומחשבה שאינה עובה צא רצה צומר עצה
יצאו מן העש ללקיט ולא מצאו .וכתיב בתרי׳ ויבא רעה שהואילשון מגונה אלא אמר דרך כבוד כדאמריגן
עמלק וילחם עם ישראל כרפידיס .ועוד אמרינ; כנרקא קמא דפסהיס לעולה יספר הדס כלשון כ•:׳־.".
התש )אמרי׳ החש( אמר רכי שמעון כן יוחאי אלמלא אבדו על שם והחרימו עדי אובד  .כפלו לשון הכרים
משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגחלין שנא׳ הוא על שם ובעלו הכוהנית .גדש על שם גדעת
כי כה אמר ה׳ לסריסימ אשר ישמרו את שבתותי לאד; .השפילו על שם ושפלת מארן תדברי .הכניעו
ו נ ו ׳  .וכהיב בהרי׳ והביאוהיס אל הר קדשי .ועל על שש והוא יכניעם לפניך .והמון העם אומרים הפרו
כן אנו)?וסריס להקכ״ה הרי שמרנו את השכה כמו והוא בלא פעם כי לא יתכן לומר על האדם הפדוי
שצויתנו .מעתה שלח לנו את אליהו הנביא .וגש המעי הפר עצתו כדבר שנאמר ה׳ הפיר עצת גוים וגוי.
שתקנו לומר אליהו הנביא כהכדלה לפי שההבדלה ונאמר עוצו עצה ומופד.וגומר ומהר לנו ה׳ אלהינו
הוא סימן צהכדיצ כין קדש לחול וכמו כן אליהו כשיבא מה דכתיכ מה נאוו אל ההרים רגלי מכשר וגומר
יבדיל כין כשרים שבישראל לפסוציס שבהם שנאמר מזר עתה ואומר מענין מה שאמר בסמלה על כיאמ
כי הוא כאש מצרף וכבוריח מכבשים .ואחר כך אומר הגואל שיגלה נמהרה נימינו .ומכרך על היין בורא
אלהינו ואלהי אבוחינו החל עלינו אש שכח ימי פרי ה ג פ ן  .ומברך תתלה על הבשמים ואמ״כ על
המעשה הבאיש וכו׳ ויש מקומות שאין נוהגין לאמר ה א ו ר  .ורזימן לדבר בשמים ראש .והרב רבי מאיל
אבל בירושלמי דברכוה כפרק אין עומדין אומר שצריך דרופנבורק כשהיה מברך על הבשמים היה נופל
לאוסרו דגרכיק הסס רבי ירמיה בשה רבי זעירא ההדס כימינו וכן משמע בברכות בפרק אלו דברים
בשם רבי חייא צריך לזמר אלהינו ואלהי אבותינו סהל דבר שיש לו לברך עליו ימול בימינו .שאל רמינו
עצינו אה ששת ימי המעבה וכו׳ .והעוני׳ אמן צריכין יהודה לרכינו אפרים למה מכרכין על ההדס יותר
ליהן עיניהם בטש ועיניהם בנר .וכן בסדר רב מכל סיני כשמים כגון עשכים המרימים או פירוא
עמרם ישנו  .המל עלינו יש מפרשים שהוא לשון והשיכ לו איני מכרך על ההדס שועה יכש ואץ מ
ההחלה כמו החלוהי הת לפניך .ויש מפרשים שהוא לחלוחית של ריח ויש לי זכוכית קשנה של בשמים ועליה
מלשון יחולו על ראפ יואכ .ו ק כדברי רז״ל יום אני מברך והרב רבי ברוך כתי כמצוה מן המובחר
פוב שחל להיוש בשכה וזהו הנכון  .אה ששה ימי לברך על ה ה ד ס  .ושמך לדבר ההת הסרפד יעלה ה ד פ
המעשה ככר אמרנו כי במוצאי שבש שיבא יום פוב וסמיך צי׳ שומר כבה מהללו .פתב הרב רבי סמואל
כאוהו השבוע אין להזכיר ששש אלא ימי המעשה כ״ר נרשום מי שאק לו עצי כפמיס ולא עשבי בשמים
בליל .הנאים לקראהינו לשלום על שם הנה ימים שיכול לברך בריה הפירוח שריחש מכושס ומדף ויברך
באים  .ואמר לקלאהינו על שם וגם הנה הוא יוצא שנהן ריה פוכ כסירוח וכן בלחם חם שריהו נודף .
לקראהך .ואומר לשלום כי ק דרך המלמול לכל אדם והכעס שמרימין הכשמיה כמוצאי שכה כדי לעבוה נחש
הבא אוסר לו ט א ך לשלום וכן כהיכ וגם כל העם רוח לאדם מל שהלכ׳ ממנו הנשמה היהרה האבודה
הזה מל מקומו יבא בפלוס .הפוכים מכל הפא ופשע במוצאי שכה שנאמר שכה וינשש .כיון ששכח ווי מבדי?
נכש .נשאל הרשב״א מפני מה אץ מברכין על הנשמים
על שם ט אחה חשכה למשה מעינינו .וכהיב ואמשוך
גס אנכי אוהך מהפוא לי ואומר חפא ופשע על במוצאי יום סוב שהל להיות בהוךהשבש כמו ש מבר:ין
שם מגשהרוה נקני וכסיב ונקהי מפפע רב ואם במוצאי שנש שהרי יש ביום סוב נשמה יהירה ועל זה
מאמר טון שכך הוא אלך ואגרה כשינה ולא אמפא מברכין ביום סוב שמל להיוס במוצאי שבש יקנה״ז
לכך אמר אמר  pומחבקים בהלמוד הורה על שם ואין מכרכין על הבשמים  .והשיכ נראה לי כי נשמה
ולדבקה ט שכל הנדבק כשורה כאלו כדבק בשכינה .יהירה שאמרו הוא מפני שהימים נפעלים כשי התחלה
ומעשיה מוכים על שם והי׳ מעפה הצדקה פלוס  .בריאהם .וכמו שאסר כמפנה העניוה כפרק בשלשה
ומנינים דעה וכינה והפכל מאשך ככר זכרנום ל מעלה .פרקים הנו רבנן אנשי משמר היו מהכללי׳ על קרבן
וסמך ומנונים אצל מדוכקים כהלמוד מורה על אחיהם שיסקכל כרצון .אנשי מעמד נכנסין לביה הכנשמ
פס והורהך הנני ותשמיעני כהה ששון ושמהה על שם ויושבין ארבע העניוה בשבח בשני ובשלישי וברביעי
והשמע שמחת ירושלםעד מרחוק .ולא העלה קנאםינו ובחמישי .בשני על יורדי הים כלומר מפני שבו נחלקו
על לב אדם וצא קנאה אדם העלה עצ לבינו על המים ועלול להיוש צער בימים .ובשלישי על הוצכי
 00ויקנאו בו אחיו .וכהיכ ויקנאו בו סלפהיס כי מדברוש כלומד מפני שבו נרצ׳ היבשה .וברביעי על
י 7
אשכרא

«

10a

ס ד ר מוצאי ש ב ת ופירושה

אסכרא שלא תיפול כתינוקות כלומר מפני פכו נבראו
המאורות דכתיב בהו והיו למאורות למארת כתיכ
ובחמישי על עוברות ומניקות עוברות שלא יפלו
ומניקוש שיניקו אח כניהם  .כלומר שבו נברח־ העופות
והדגיש ולפיכך כשנגמרה מלאכת הבריאה עמד העולם
עצ שלימותו ובריאותו בשנת וכשיצא השבת חוזרות
ימות השבת תלילה להיותם נפעלים בתחילתם .ויוש
הראשון חלוש מכולם שממנו התחלה .וענין זה אמרו
שם עוד שביוש הראשון לא היו מתענין מפני שהוא
יום שלישי ליצירה כלומר ליצירת האדם והאדם חלוש
בשלישי ליצירה כתינוקות שהם חלושות בשליש־ כמו
שמוזכר בדברי הכמיש .ואמרו ריחני משיש נשמה
יתירה ופירושו כמו שאמרתי ולפי׳ צריך ריחני להשיב
אה הנפש ולחזקה אבל במוצאי יום שוב אינו צריך
ומ״מ כשבא יוש שוב במוצאי שבת אינו צריך לבשמי׳
שעונג יום שוב עולה ככשמיש לנשמה ימירה ויותר.
וי״מ נשמה יתירה היא המנוחה והעונג שהנפש מוצאה
בשכת כאלו היא נשמש יתירה וכשנכנש לימי הכורח
והענוי כאלו אבדה ממנו נשמה יתירה ונחלש .ולפי
פירוש זה כשבה ניהושפה בו נשמה יהירה מפני שהוא
יום מנוחת ואפילו ממלאכת אוכל נפש מה שאין
כן כיום סוב ומ״מ כשחל יום שוב במוצחי בבת אינו
צריך לבשמים שעונג יום שוב עולת כבשמים ע׳׳כ
תשוכת הרשב״א  .וה״ר אברהם בן עזרא ז״ל פירש
נשמה יתירה כי כשבת יתחדש בגופות יתרון כח ובנשמה
יתרון השכל וזה ויברך אלהים את יום השביעי .ולפי
פירוש זה אין מדוש זה ביום טוב ולפי׳ אץ מברכין
פל הבשמים במוצאו .כתב הרב רבי גרשום ב״ר שלמה
וזה לשונו שאל אחד מחכמי הדור אם יכול להריח
גהלס של לולב להבדלה מי אמרינן מצות לאו ליהנות
ניסנו או דילמא כיון לעיקר מצות בשמים משום
הנאה דוי נפש אכדה נפש אסור .ומסתברא לאסור
להא אץ ממזירץ על האור כדרך פמהזירץ על המצות
להוא הלץ לבשמים וכן השכימו כל המסלפים ע ״ כ .
ומברך על האור בורא מאורי האש ואמר יק כפרקא
קמא דססמים אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר ונרשינן
בברכות בפרק אלו דברים בית הלל אומרים נר
ובשמים ומזון והבדלה ואמרינן עלה בירושלמי קשיא
לכימ הלל היכי עבילא פי׳ היאך עושה שיברך ברכת
ה ש ק והכללה מל הכוס והא אמרינן בפרק ערכי
פסחים אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיבליל .
ואמימר בח סוח פירוש לן בתענית לפי שלא היה לו
בצילה כוס להבדיל .ומתרץ היה יושב ואוכל והפכה
לו למוצאי שבת ואין לו אלא כוס אהד ואמרינן יניח
פ ד צאהר המזון ומשלשן כלן עליו וכו׳ ומה שאינו
מפדיצ ושותה הימנו מעט ומן המותר יברך כרכה המזין
משוס דאמרינן בפרק ערבי פשחים דאין לברך על נוס
כ מ ם ואע״ס שנשחר בו יותר משיעור רביעית משום
למחזי כמאן דמברך אשיורי כוסות  .ויש לו לחזור אחר
בום שאינו פגום אכל אם לא ימצא אלא כוש פגום
יומר סוב לכרך כפגום מלכרך בלא יין .ובירושלמי
משמע ד ט ס פגום מרבה עציו כל שהוא ומכשירו
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ואפילו במים יכול לתקנו זגרסיק השם רבי יונה פ ע י ם
כתא ומתקן לה פירופ היה פותה כוס פל קלוש
ומשיש בו מעש מיש ומניתו עד למתל  .ומקשי ו ה א
תניא השותה משקין מזוגין שעבר עלילה הנילה ד מ ו
בראשו .אמר ר׳ והוא שלנו בכלי זכוכית וכן לעל
הברכית שנתקני על היין בין להבדלה בין לקדוש כין
לברכה המזון בין לברכת אירושין בין לברכת נישואים
אש שעמו פגמו הון מלענין בורא פרי הגפן שהוא
ברכת הנהנין שאפי׳ שתו מן הכוה עשרה אנשים א י ן
לשתות ממנו עד שיברך עליו שאשיר ליהנות בלה ב ל כ ה
ואין בו דין שעמו פגמו ואש שעמו באצבעו לא פ ג מ ו
כדחזי׳ בברכת מילה שמושיע אצבעו בכוש ונותן במי
התינוק ומברך עליו ולא הוי כגוש  .ותנן בפרק אלו
דבריש אין מברכין על הנר עד שיאותי לאורו פירוש
שיאור כל כך בשוב עד שיהנה ממנו .ושיעור
ההנאה מפרש בגמרא כדי שיכיר בי; מלוזמא של שבריא
למלוזמא של צכורי פירוש בין משבע של טכייא ש ה י ה
מפותח ובין משבע של צפורי שהי׳ הלק כלא פ ת ו ח
ולכך נהגי להשתכל בצפרניש ואח״כבכף בשעהשמברכץ
על האור להראות שיכול ליהנות ממנו ולהכיר בין צפרניו
שהש כנגד המנובע החלק ובין כפו שהוא כנגד ה מ ש ב ע
שיש בו פהוח .ואמרינן בירושלמי בפרק כיצדמכרכץ
על הנר משיכיר בין צפורן לבשר .ואמרי׳ בירושלמי
בפרק אלו דבריש עלה דמתני׳ אין מברכין על ה נ ר
עד שייאותו לאורו .לרש זעירא כריה לרבי א ב ה ו
לקסרין וירא אלהים את האור כי סוכ ואח״כ ויבן־ל
אלהים .ותמצא שכמנין ויבלל מבלילין בשנה כמוצאי
שבתות .כתבו הגאוניש שומא אין צריך להבדיל }
האור ובתפלה הגי ליה  .והשעה מפני שייץ לי ה נ א ה
באור .גרסי׳ כפרק ואלו דברים אמר רב יהודה א מ ר
רב אין מחזירין על האור כדרך שמחזירין על המצות
לסי שכרכה זו אינה אלא לזכר כעלמא שנברא האור
במוצאי שבת שאש משום הנאת האור מברך ה י ה
צריך לברך בכל פעש וסעש שנהנה מן האור וכ״ש
שאין מחזירין על הבשמים שאינן אלא להשבת נפש .
וגרשינן בפשחיס בפרק מקום שנהגו אמר ר׳ בנימין
כן יפת אסר ר׳ יוחנן מכרכין על האור בץ כמוצאי
שכת כץ כמוצאי יוש הכיפורים וכן עמא ד ב ר  ,מיתיבי
אין מכרכין על האור אלא כמוצאי שבתית הואיצ
ותחלת ברייתו הוא וכשהוא רואהו מכרך מיד רבי-
יהודה אומר משדרן מל הכוס ואמר רכי יוהק הלכה
כרכי יהודה ומתרץ לא קשיא כאן כאור ששבת שאן
כאור היוצא מן העציש ומן האכניש דאין מכרכין כמוצאי
יום הכפוריש אלא על אור ששכת אכל על ה א
היוצא מן העצים ומן האכניש לא .דדוקא כמוצאי
בכת שנברא בו האור מכרכין עליו .ואם מל יוה״כ
כשבת אין צריך לכרך על האור ששכח'.ונר שהדליקו
מגחלים ששבתו מכרכץ עליו גם כמוצאי יוה״כ .ותכן
במסכת ביצה בפרק אין צדין אין מוציאין האור לא מ ן
העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן ה מ י ם .
פי׳ אור היוצא מן העפר הוא היוצא מן הסיד שמשליכין
עציו ס י ס  .ואור היוצא מן המים הוא פממלאין אשישה
זכה
ע
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ג ס מזכוכית מיס ומשימין אותה לנוכח השמש וכנגד
צמר גפן נקי ויבער בה וכן בקערות הנאות מאלסין
וכן באבןשקורין אצ״מהא בערבי וכן עושין באבן וברזל
וכן עושין בעץ בהרגילו על עץ אחר במהירות ותמצא
שהנו מזכידין במוצאי שבת ג׳ בריאות בורא פרי
הגפן בורא עצי בשמיש בורח מאורי האש  .והס כנגד
שלש בריאות שבפסוק ויברא אלהיש את האדש יצלמו
בצלש אלהיס ברא אוהו זכר ונקבה ברא אותם .
והומר ברוך אתה ה׳ אלהיני מלך העולס המבדיל
נץ קדש לחול וכו׳ ומקשי בירושלמי גבי כל הברכות
פותחות ככרוך מ ; מברכה הסמוכה לחברתה והרי
הנדלה פי׳ שיש כה כרה כרכות תחלה אפ״ה פותח
בה בברוך .ומתרץ שניא היא דאמר רבי אבא כר
?בלא רבי היה מפזרן וחוזר וכוללן על הכוס וכיח
שלפעמיש מפזרן לא מקריין ס ש ט ת  .ואמרינן כירוכלמי
אפור לאדם לעשות מלאכה עד שעה שיבדיל .וגרשינן
בברכות אמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בתפלה
צריך להבדיל על הטס .וכ׳ הנגיד הבדיל בשפלה עושה
צרכיו קודם שיבדיל על ה ט ס ואם הבדיל על הכום
מושה צרכיו קודם שיבדיל בתפלה ואש לא הבדיל לא
נ* ולא כזו וצריך לצ י ז לדרך או לעשות צרכיו
מכרך כרוך אתה ה׳ אלהיט מלך העולם המבדיל נץ
קדש לחול וכו׳ וששה צרכיו אלא כאסור לו לטעום
כלום עד שיבדיל על הכוס .מי שלא הבדיל כמוצאי
שבת מבדיל והולך עד יום רביעי ולא יום רכיעי
ככלל כדאמרינן כגיטין חד כשבא ותרץ ותלתא בשבת
בתר שבתא ארבעה וחמשה ומעלי שבחא קמי ככחא.
ודוקא בורא סדי הנפן והמבדיל בין קדש לחול אבל
על הבשמים והאש אינו מברך אלא במוצאי שבח .
כתבו החושפות שאין מבדיצין על הפח אבל מכדילץ
מל השכר אם הוא חמר מדינה והגאונים כתבו
אעיפ שאץ מבדילין על הפת אם חל י״ט כמוצאי שכח
מכדילין עליו כיון פמקדפין עליו הקידוש עיקר ואנב
הקידוש מכרכין גם כן עליו .כתב אכן הירחי מה
פעם אין מכדילץ מל הסת כמו שמקדשין על הפח ויפ
לומר סאינה לומה הכדלה לקידוש משני שהקידוש א״א
צו שלא לסעול אחריו דקיימא לן אץ קידוש אלא במקום
סעודה וכיון ששולחט קבוע וסעודתו קבועה וא״א
לו שלא לסעול מקלש על הפת אבל הבדלה לא נחקנה
על הפח אלא על היין כלאמרי׳ כברכות העשירו
קכעוה על הכוש ה ע ט קבעוה כתפלה הלכך אץ
מבליצין על הפח .ומי שאין לו אלא ט ס אהד לקידוש
וצהנללה מקלש על הפה ומניה אוחו ה ט ש להנללה
כיח שאיט יכול להכליל על הסה .ומזה הטעם ילאה
שהמנליל על שלהנו צריך לכרך כשוך המשלה על
היין בורא סדי הנפן ולא יפסל באותו פנירך בתוך
ההבדלה מפני שאפשר לו שלא יהעוד בהבדלה יפנה
שלא במקום סעודה אבל קידוש שאינו אלא במקום
משדה אין צריך עוד לברך כרכת הנהנין על היין
שעל כרהו קובע םעודתו לאלתר ע ״ כ  .ונראה צי
שזה אינו ק מפר שכשהוא מישב על השלהן ולא הפשיק
בץ הבדצה צכעולה ש נ ה ברכת היין מטש של הבדלה
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לכאן ולכאן וכן כשב הרב רבי מאיר לרומנבורק
והרק״ש  .ומי שאין לו יץ ומצפה שיהיה לו למהר לא
יאכל עד למהר שיבדיל .כ׳ הרכ רכי מאיר דרוטנבורק
שאס הוא מכדיל על שולחנו כמוצאי שכת וכמוצאי
יום טוב שצריך ליזהר שלא יבא הלהס לשולחן ע ד
לחהר ההבדלה ואס הביאו פורש עליו משה ומכסהו
לכי שהוא מוקדש וצריך להקדימו אש לא יכסנו.
ואחר ההבדלה אומר יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב
וגו׳ שהוא כלו מלא פשוקים של ברכה והצלתה לשימן
טוכ מתחלת השבוע שיתכרכו כמעשה ידיהה .ואומר
קדיש יהא שלמא רבה וכל העש נפטרין לבתיהם
לשלום .וכתב אין הירחי נהגו בפרובנצא לומר אחר
אלו הפשוקים אין כחלהינו ופטום הקטורת והטעם
משוש דתניא כיומא משלש לא שנה אדה כה מפני
שמעשרת שנאמר ישימו קטורה באפך ושמיך ליה כרך
ה ׳ חילו .ונשלמה פרים שפתינו למען נתעשר ונצליח
ככל דרכינו ע״כ .ואמרינן כפרק כל כתכי הקדש אמר
רכי אלעזר לעולם ישדיר אדם שלהט כמוצאי שבח
אע״פ שאינו צריך אלא לכזיח כדי ללווח אש השכח .
גרשינן בפשחים בפרק מקום שנהגו העושה מלאכה
במוצאי שבתוח וימים טובים אינו רואה סימן ברכה
לעולם ודוקא קידם הכדלה קאמר כדאיתא בירושלמי
בפרק מקום שנהגו נשי דנהיגי דלא למעכד עיבידתא
באפוקי שבתא לאו מנהגא פירוש אינו מנהג סוב ע ד
דתתפני סדרא מנהגא פירו׳ עד שישלימו סדר
התפלה .ומיהו נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה כל
מוצאי שכת:

סדר

ראש חידש

קודם ראש חודש אחר קריאת ההשפרה
שבת
קודם אשרי מכריז שליח צטר ומודיע לקהל
באיזה יום יחול ראש חדש או אם יהיה יום אחד או
שני ימים ואומר תחלה יהי רצון מלפני הפסים לכוק
אח כיח חייט כך אומרים ברוכ המקושת בספרד ..
ויש מקומוח שאומר מלפני אלהי השמים ופעמס ספני
שאין ראוי לומר מלפני השמים שנראה כשואל מאת
השמים ונראה לי שאץ לחוש שהרי כ ש כ כדניאל לי
שליסץ שמיא והפעם הקכ״ה שהוא שוכן ששם .
לכונן את בית שיט על שם עד יבוק ועד ישים את
ירושלם ,ולהשיב שכינחו לתוכו על שם ושכנתי בתוכם
ואמרו אמן ככר זכרטהו .יהי רצץ מלפני הששם לרחם
על פליפתיט על שם להשאיר לנו פליסה .לעצור המנפ'
על שש ומעצר ה מ ג פ ה  .והמפהיח מעליט על פם ולא
יתן המשחית לבא  .יהי רצון מלפני השמים לקיים לנו
אח כל חכמי ישראל על שם קיימני כדברך  .ה ם
ובניהש ונשיהם ותלמידיהם על שם ובניהם ונשיהם
ושפם .בכל מקומות מושבותיהם לשון חכמים הוא .
והטעם שמיקשץ רחמים על החכמים בהכרזת ראש
חדש מה שלא מצינו כן בשום מקום בעולם מסר שהם
היו מקדשין החדש ״כזמנו על פי הראיה ט להם נמסר
קדושו שנאמר סלה שעדי -ה׳ מקראי קדש אשר

תקראו
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שקראו אותם אתם בסיב והם מסרו להם העיבור ולולי
ה ם לא היינו יודעים מתי יבא החדש ולכן אנו מזכירין
אותם לסובה שיקיים אותם הבורא ויחזיר עשרה ליישנה
ויקדשו החודש כבראשונה  .יהי רצון מלפני השמיש
שנשמע ונתבשר בפורות ניובוח על שש מישר ס ו ב .
מארבע כנפות כל האדן על שם מארבע כנפות כל
הארן  .מי שעשת נשים לאבותינו ע״ש נתת ליראיך
גס להתנושש  .וממצריש גאלש הוא יגאל אותנו וישיב
בניס לגטלם על שש ושבו מ י ש לגבולה .בסימן
סוב לשון חכמים הוא יחדש אותו הקב׳׳ה עלינו וכו׳
לקמן אפרש כל זה  .לשמועות שובות על שם ושמועה
פובה מארן מרחק .ולבשורות טובות כבר זכרנוהו .
ולי::״׳' כעתםעל שסונתתי גשמיכם בעתם .וכניהי׳
ליל ראש חודש מתפללין כשאר הימים ומכריז שליה
צטר לקהל להזכיר ראש חודש כתפלה .ומתפללין
שמונה עשרה ומוסיפין בעבודה יעלה ויבא .גרסינן
בשלהי ראש השנה אמר ר׳ אלעזר לעולם יסדר אדם
הפלתו ואחר כך יתפלל אמר רב מסתברא מילתיה
דר׳ אלעזר ככרכוח של ראש השנה ופל יום הכפוריס
ושל פרקים אכל של שאר ימוש הפנה לא .כמה הוא
של פרקים משלשים יום ולהלן:
ש ה ר י ת נכנסין לביח הכנסת ומשדרים הברכות
וקורץ הזמירות ומתפללים חפלח שחריש
כשאר הימים ומוםיפין כעבודה יעלה ויבא וחוזר שליח
צבור השפלה ואץ נופלץ מל פניהם וכבר פירשנו הפעם
בענין תפלת ערב פבת יר^רין את ההלל בדילוג ומכרכין
י לפניו לקרוא את ההלל דגרשינן במש׳ ערכין אמר ר׳
יומק משום ר׳ שמעון בן יהוצדק שמנה עשר יום
גשנה יחיד ממר ב ק אש ההלל ואלו ק שמונת ימי
חנוכה ויום פובראפון פל פסח ויום סוב של עצרש
וששנס ימי החג ובגולה עשרים ואחד שמונח ימי
שנוכה ושני ימים סוביש של כשח ושני ימים מוכים
של עצרת וחשעח ימי ה ח נ  .ובירושלמי דסוכה אמרי׳
בשמונה עשר יום ולילה אחד גומרים אש הלל ומונה
בליל פסח ויומו וכנולה כ״א יום ושתי לי לוח של פשח
והכי איתא כתושפסא דשכה ובמש' סופרים .ובכל
יום מאלו הימים מכרכים לגמור את ההלל כין יחיד
בין צבור  .וכהלל של ראש חודש יש מחלוקת בין
המפרשים הרמב״ם ז״ל כתג בקריאת ההלל נראפי
חדשים היה מנהג ואינה מצוה ומנהג זה בצבור לסיכך
קורץ בדילוג ואין מברכץ מליו שאין מכרכין מל
המנהג ויחיד לא יקרא כלל ואם התחיל יקרא בדיליג
נדרך שקורץ בצבור ו ק בשאר ימי הפשח קורץ כדילוג
כדרך שקורץ בראשי חדשים וכן כחב רש״י .והריא״ף
כשב שהיחיד אינו מברך עליו אבל צבור מברכין
וקורץ בדילוג דרב איקלע לבבל חזנהו דקא קאמרי
הלל כראפ חודש סכר לאסשוקינש כיון דהזא דקא
סדלגי דלוגי אמר פמע מינה מנהג אבותיהם כידיהש.
האנא יחיד לא יתחיל ואש התחיל ט מ ר הלכך אי בעי
יחיד למקרי הלל בראש חודש קרי ליה בלא ברכה ע" נ .
ורכינו שם כסב שאפילו יחיד מברך עליו .והכיא
ראייה לדבריו .וכן כהנו התושפית ולזה השכיס
7

הרא״ש .וכיצד מדלגין פש0ילץ 1מהחילש ההלל ע ד
מלמיפ למעינו מים ומדלנין לא לנו ואומד ה׳ זכרנו
יכרך ומדלגין אהכתי כי ישמע ה ׳  .ואומד מה אשיכ
לה׳ עד סוף ההלל .ימים שגומרין כהן את ההלל
רשאי לפסיק כדין קריאת שמע כין הפרקים שיאל
מפני הכביד ומשינ שלום לכל אדם וכאמצע ה ס ר ק
שואל מפני היראה ומשיכ מפני הכבוד  .וימים שאין
גומרים בהן את ההלל אפילו שהמצע הפרק פ ו ס ק
כדין בין הפרקים של קריאת ש מ ע  .ואם תאמר כיון
שהיחיד אין מכרך עליו בימים שאין ממרין מה הפשק
שייך כו להוי כאדם שקורא בשפר תלים .ויש לומר
דהפפקה שיכא בו לאדם שקירא בו כצבור שמכרכץ .
ואלו הן הפרקים הללויה הללו עבדי ה׳ בצאת ישראל
ממצרים  .לס לנו .אהבתי .הללו את ה׳ כל נויס .
מ! המצר  .והחכם ר׳ דוד קמחי ז״ל כתכ מן המצר
אינו החלת המזמור אלא תחלת המזמור הוא מהודו
לה׳ כי פוכ שהוא קודם מן המצד .כתכ הרכ ר ׳
יצחק כן גיחת וכופל מאודך עד הצליחה נא שכך
קבלנו מחכמים הראשונים ואנשי מעשה שר׳ לא ה י ה
כופל אלא עד הצליחה נא ור׳ אלעזר בן מרפא מושיף
על ר׳ כפילת מברוך הנא עד סוף הפרשה וקיימא
לן הלכה כר׳ מחביריו עד כאן  .וכבר פש;׳ ה מ נ ה נ
לכפול מאודך עד הודו כר׳ אלעזר בן פרפא
והשעה שתקנו לכפול פשוקים אלו מפני שתחת הרשלן
מן המצר ענינה כפולים עד אודך כי עניתני כ נ י ד
העולם הזה וימוח המשיח ולפיכך אנו גומרים אושה
ככפילהעד סוף הפ׳ ופשוק ברוך הבא כפול הוא ברננוע׳
מבית ה ׳  .וכן פשוק אלי אחה ואודך כפול הוא אלה,
ארוממך וכיון שאי; צריכין לכפול שני פשוקים משכי
שהם כשלים אץ כושלין פשוק אל ה׳ דהר לנו שהוא
באמצע  .ויש אומרים שעם אחר לפסילת פסיקים
אלו מפני שאמרוש יפי ודוד ואחיו ושמואל כדגרשינן
בסרק ערבי פשחים אמר רבי שמואל כר נחמני א מ ר
ר׳ יונתן דואש אדיש בשדך שימן מאורך ולמפה אודך
בי עניחני אמר דוד  .אבן מאשו הבוניש אמר ישי עצ
דוד שהיה צעיר שנאהיו ורועה בצאן ולא היה נ ח פ כ
בעיניהש ולא עלה נלכה פיהיה הוא מלך .הבוני©
הכניש כתיב מאח ה׳ היתה זאת אמרו אחיו שהוא
לשון ר כ י ם  .זה היום עשה ה' אמר שמואל שהיה
מתנבא להם ששוסם לגיל ולשמוח שיושיעם הקכ״ה ש ד
אויביהם על ידו .אנא ה' הושיעה נא אמרו אחיו ,
אנא ה׳ הצליחה נא אמר דוד שהיה מצליח ומתפלל
שיצליח נם כמלכותו .ברוך הכא כשם ה׳ אמר ישי
כשכא דוד מן הצאן .כרכנוכם מניח ה׳ אמר שמואל
כשקרא אוחש אל ה ז נ ח  .אל ה׳ ויאר לנו אמרו כלם
אשרו הג אמר שמואל שאמר להם שיהיו מקרינק
זנח שלמיש לשמוה ולזרוק מל המזנה  .אלי א מ ה
ואודך תמר דוד  .הודו לה׳ אמרו כולש ומפני כ נ ו ד ס
כנו כושלי־ הותש להראות שאנו חושכין כל סשק מ ה ם
כפרשה בפני עצמה ולכך אנו סושקין אנא ה׳ הושיעה
נא הנא ה׳ הצליחה נא לשניש וכופלין הותש אע״תשהוא
פשוק אחד  .וגרשינן בפרק ערבי פםחיש ומאחר
דאיכא

סדר ת פ ל ת ר א ע ח ו ד ע ופירושה
דאיכא הלל הגדול מאי טעמא אמרינן האי הלילא
אמר ר׳ יוחנן מפני שיש ט המפה דכריס יציאת מצרים
וקריעת ים סוף ומתן תורת ותחייה המחים ושעבוד
מלכיות .יציאת מצרים בצאת ישראל ממצרים .קריעת
יס סוף הים ראה וינס  .מתן הורה ההריס רקדו
כאלים  .חחיית המתים אתהלך לפני ה׳ בארצות
החיים  .ושעכוד מלהיות לא ליו ה׳ לא לנו זה שעבוד
מלהיות  .ואיכא דאמרי תניא ר׳ חייא אומר לא לנו
זו מלממת גוג ומגוג  .ולאחר קריאת הלל מברכין
ברכה ז י :
י ה ל ל ו ף ה׳ חלהינו כל מעשיך על שס יודוך ה׳
כל מעשיך ולכן אמר כך יודו  .ומה
שהתחיל יהללוך על שס שנמר ההלל .וברכה זו אינה
פותחה בברוך י־ מפני שהיא סמוכה לברכה שלפני
ההלל .והלל לא הוי ה פ ס ק  .ויש אומרים שאינה
טתחת בברוך מפני שהיא ברכת הודחה כברכ׳
הגשמים דאמרי׳ מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיסת
וגו׳ .ואינה פותחת בכרוך .וחסידיך ע״ש וחסידיך
יברכוכה  .וצדיקים עושי רצונך על שם משרתיו עושי
רצונו .כלם עמך ביה ישראל ברנה יודו ויכרכו על שם
ויברכו שם כבודך .ויכבחו ויפארו ככר זכרנום למעלה
לזכר מלכוחך )על בס זכר רב סובך יביעו ועל שם
כ ט ד מלכותך( על שס זכר רב טובך יביעו ועל שם
כבול מלכותך יאמרו .כי לך טוב להודות ולשמך
נעים לזמר ע״ש סוב להודות לה׳ ולזמר לשמד עליון
ואמר נעים לזמר על שם זמרו לשמו כי נעים ומעולם
עד עולם אתה אל בא״י מלך מהולל בתשבחות ככר
זכרנו זה למעלה .ואמר כך אומר שליח צבור קדיש
החקכל ואומר אתה הראיח לדעח עד ורעם ונשאם
עד העולם  .ומוציא ספר הורה וקורץ כו הרבעה
בפרשה פנחס בענין ראש חדש ובקריאה הפרשה
הלכהא כרב דאמר דולג  .שירוש כהן קורא שלשה
פסוקים שהם וידבר צו ואמרה להם ולוי חוזר וקורא
את
ואמרה זה פירוש דולנ פדולג לאהריו
קורא
ועפיריה האיפה ויפראצ
הכבש אהל
עולה המיד עד ובראשי הדשיכם ורביעי קורא
ובראשי סדשיכם עד סוף הענץ ואומר קדיש עד לעילא
ואומר ובא לציון וסדר קדושה ואי; אומרים יענך ה׳
ביום צרה לסי שראש מודש הוקש ליום טוב כמו
שפירשנו למעלה .ומחזיר ספר מורה למקומו ואומר
קדיש עד לעילא ומהפלליס :

חטאת סל שסי ושעיר עזים אחל לחטאת .וי״מ זמן
כפרה לכל חולדותם כי עולת ראש חודש היתה באה
לכפר על הולדוח ימי החודפ .וזה שאומר אחר כן
תשועת נפשה מיד שינא דהיינו יצר הרע הצורר
והשונא והאורב כצריך לזכרו כדי להנצלממנו ולהזכ'
לפני השם וזה שאומר זכרון לכולה יהיה ע׳׳ש שכתוב
וביוה במממכס ובמועדיכס ובראשי חדשיכס וגו .
וכתיב והיו לכס לזכרון לפני אלהיכם  .ותשועת נפשם
מיד שונא על שס שכתוב למעלה מן הענין ונושעתם
מאויביכם  ,מזבח חדש בציון תכין שנאמר ביחזקאל
אלת חוקות המזבח ביום העשותו וגו׳  .ועולת ראש
חדש נעלה עניו שנאמר ביחזקאל וביום החדש פר
בן בקר המיס ולא מצאנו שם שיהיה עולה אך מצינו
כתוב למעלה מן הענין ועל הנשיא יהיה העולה
והמנחה בחגים ובחדשים  .ושעיר עזים נעשה ברצון
פירשנוהו .ובעבודת בית המקדש ע״ש ועבד הלוי .
נשמח כלנו על שם וביום שמחתכם .ושירי דוד
עבדך נשמע בעירך האמורית לפני מזבחך פ שלי
דוד עבדך האמורים לפני מזבחך נשמע בעירך .
אהבת עולם חביא להם שנאמר ואהבת עולם אהבתיך.
ואמר תביא על שם והביאותיס אל הר קדשי .וברית
אבות לבנים תזכור על שם וזכרתי להם ברית
ראשונים ואמר לשון אבות ובנים לרמוז העתיד שנא׳
והשיב לב אבות על בנים וגו׳ יהי רצון ו ט ׳ סיר׳
,

י /

במוסף משבת:
.
ואלהי אבותינו חדש עלינו את החודש
הזה החוזר חליצה ואמר חדש על שם
הדש ימינו כקדם  .לטובה על שם ביום טובה היה
כטוכ  .ולברכה על שם למען יברכך .לששון על בם
שיש אשיש .ולשמחה על שם ושמחה כהגך  .לישועה
על שס אמור לנפשי ישועחך א נ י  .ולנחמה על שם
כי נחם ה׳ ציון וכחיכ כי נחם ה׳ אה ע מ ו  .לפרנסה
לשון חכמים הוא  .ולכלכלה על שם וארבעים שנה
כלכלחם כמדכר .למחילה חטא לשון חכמים הוא .
ולכליחח עין על שם הסולח לכל פוניכי לפי ששעיר
ראש חודש מכפר כמו שאמרנו .ויהא רהש החודש
הזה סיף על שם סוף דכר • וקץ על שם ויהי מקן .
לכל צרותינו בל שם בצר הרחבה לי .ועל שם שאמר
הוף וקן חמר תחלה וראם שהוא הפכם החלה ע״ש
כאשר בהחלה .וראש על שם ראש דברך אמה .לפדיון
נפשנו על בם יפדה נפשי מיד שאול וע׳׳ש שדה בשלום
נ פ י  .ואמרצרוהינו ופדיון נפשע זה אצל זה על שם
פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו .כי כעמך ישראל
מכל האומות בחרת על שם ויבתר בכם ועוד שקכע
דמות יעקב הנקרא ישראל בלבנה  .וחקי רחשי חדשים
על בם הק נהן ולא יעבור כאינם עוכרץאש גבולם
למלא ולחסד  .להם קבעה שישראל מונין ללבנה והוא
לשין חכמים לקבוע שנים ולעבר חדשים  .ואומר
במדרש החודש הזה צכם לכם הוא אתם מורן צו ואץ
זרע עשו מוניןלו .ר׳ לוי בשם ר׳ יוסי בר׳ אמי דרך
ארן הוא הגדול מונה לגדול והקטן מונה לקטן .עשו
שהוא גדול שנאמר ויקרא את עשו בנו הגדול מונה
לגדול

אלהעו

5

תפלת

מוסף

אומר ש ל ש ראשונות ואחר כ ך אומר
חדשים לעמך נהה על שם ראשון הוא לכס
לחדשי השנה  .זמן ככרה לכל ת־לדוהם
ששעיר ראש חודש מכפר על טומחת מקדש וקדשיו
כדאיתא כפרק קמא דשכועומ ונאמר כו ואותו נתן
לכס לשאת את עון העדה ועל שם שכתוב כדברי הימים
על ההדשיס ושאר קרכנות לכפר על ישראל .בהיותם
מקריכים לפניך זכר ,רצון על שם ונרצה לו .שעירי

ראשי

,

נ ג 105
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כדר

מ ו ס ש ר א ש חודש ופירושה

לגלול שהוא הממה שנאמר את המאור הגלול .יעקב
שהוא הקנון שנאמר מי יקום יעקב כי קבין הוא מונה
ללבנה שהיא קשנה שנאמר ואה המאור הקבין .אמר
רב נחמן שימן שוב הוא מה הנדול שליש ביום ולא
בלילה כך עשו שליש בפולס הזה ואינו שליש לעולם
הבא ומה הקטן שליש ביוש וכלילה כך יעקב שליש
בעולם הזה ובעולם ה י א  .רבא אמר כל זמן שאורו
כל גדול מבהיק אין אורו של קטן משורשם  .שקע
אורו של גדול מבהיק חורו של קטן שנאמר כי הנה
החשך יכהה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה׳
וכטלו עליך יראה  .וכל זמן שאורו של עשו מבהיק
בעיצם הזה אין אורו של יעקב מפורסם שקע הורו
של עשו נתפרסם אורו של יעקב שנאמר קומי אורי
כי בא אורך  .וחותם ברוך אתה ה׳ מקדש ישראל
וראשי חדשים .ואומר שלש אחרונות וחוזר שליח ציור
התפלה ואינו אומר כתל ,אלא נקדישך וכן בחולו שצ
מועד שאין אומרים כתר אלא במוסף שצ שבת ויום
טוב כלבד  .והטעם כדי לעשות כתר ומעלה יתירה
לככתות וימים טובים על ראש חודש וחולו שצ מועד
ואחר כך אומר קדיש תתקבל ואומר ברכי נפשי את
ה׳ מפני שכתוב בו עשה ירח למועדים ויצירת כראשית
ואומר קדיש יהא שלמש רבהונפטרץ לבתיהם לשלום.
למנחה מתפללין כשאר הימים ומוסיפין בעבודה יעלה
ויבא ואין נופצין על פניהם  .אמרינן בפ׳ אין בערכץ
ראש חודש אינו תשיר בעשיית מלאכה  .והנשים
נוהגוח שלא לעשות מלאכה ט  .והכי איתא בירושלמי
בפרק מקום שנהגו נשים דנהיגי דלת למעבד עבידחא
בריש ירחא מנהגא כלומר מנהג הוא ויש להן להתנהג
כן פזה המנהג מצאנו אותו בנביאים פנאמר אשר
נסתרת שם ביום המעשה ותרגם יונתן ביומא דחולא
שמשמע שיום ראש חודש שהיו עומדים בו לא היה יום
המעשה כל כך כמו שתר הימים שהנשים לא היו
עושות כו מעשה ואמרינן כפרקי ר׳ אליעזר ויאמר
להם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר כאזני נשיכם ושמעו
הנשים ולא רצו לישן נזמיהן לכעליק אלא אמרו להם
מ ה אהם רוצים לעשות פשל ומסכה שאין בו כח להציל
ונמן הקב״ה להן שכרן בעולם הזה ובעולם הבא .
בעוצם הזה שהן משמרוח ראשי חדשים יוהד מהאנשים
ובעוצם הבא שהןעהידוה להחחדש בראשי חדשים .
מכאן סמך לנשים פלא לעשות מלאכה בראשי חדשים
ובמדרש אומר על שם שנזדרזו הנשים לנדבת המשכן
שנאמר ויבאו האנשים על הנשים והוקם באחד בנישן
ולא רצו להביא נזמיהן לעגל נתן להם שכרן שהן
משמרות ראשי חדשים  .ומצאתי כתוב בשש הרב ר׳
יהודה בן הרא״ש ז״ל פעם לדבר לפי שהמועדים
נתקנו כנגד ה א ט ה פשה כנגד אברהם שכתוב ט לישי
ועשי עוגות וכפשחהיה .שבועות כנגד יצחק שתקיעת
מהן תורה היתה בשופר מאילו שליצחק .סוכות כנגד
יעקב שנאמר בו וצמקנהו עשה סוכות  .ושניש עשר
רמשי הדשי השנה שגם הם נקראים מועדים מ נ ד פנים
מפר שבטיש וכשחטאו כעגל ניטלו מהם והניחום
לנשים זכר פלא היו באוהו ה ט א :
7

ו א ס הל ר״ח כשכת נכנסין לכית הכנסת וסםדרין
הכרכוה וקורץ הזמירוה כמו כפכה  .ומוסיפץ
אחר יושכ כסהר עליון כרכי נפשי אה ה ׳  .ומהפצלין
הפלה יוצר כשאר השבתית ומוסיפץ כעבודה יעלה
ויבא ואין להזכיר בו אח יוה המניח הזה לפי שכבר
הזכיר בתפלה ערן השבח  .וישלה ויבא אינו בא אלא
מפגי ר״ח כלבד .וכן בחולו של מועד שחל להיות
ב:כת והוא הדין בברכת המזון.ולפי ששמע רכינו
תה ש״צ אחד שאמר ביעלה ויכא של עבודה את י ו ם
המנוח הזה בר״ח חמר מנוח עש האר; היה  .ומיהו
ר״ח שחל להיות כחנוכה מזכיר של חנוכה במושפין
שהמ־סף אינו בא אלא מפני ר״ח דיוש היא כנחחייב
בד׳ תפלות וקורץ את ההלל בדלוג ומברפין לפניו
לקרא את ההלל .ומוציא שליח צבור שני שפרי הורות
וקורץ באחד שבעה בשדר היוש ובשני קורא מפשיר
בשל ר״ח והתחיל מפרשה וביוש השבת וקורא הרש׳
ובראשי הדשיכס מפני שכיון שקור׳ במישף של ר״ח
ראוי שיקרא במוסף של שבת ואומר קייש על כל
כפר ומפשיר בישעיה השמים יסאי עד סיף השפר .
וכשחל ראש חדש באחד בשבת מכשירין בשבת בלשניו
כשמואל ויאמר לו יהונתן מחר חדש עד ובין ז ר ע ך
עד עולם ומחזירין הספרים למקומן ואומר קדיש ע ד
לעילא ומתפללין תפלת מוסף:
אומר שלש ראשונות  .ואומר א ת ה יצרת
י עולמך מקדם ע״ש יוצר אור וכורא חשך
וכתיב ויבשת ידיו יצרו וע״ש קין וחורף אתה יצרתם
מקדם על שס קדם מפעליו מאז וע׳׳ש מקדמי א ר ן .
כלית מלאכתך כיום השביעי על שם ויכל אלהיסביום
השביעי מלאכתו אכר עשה וגומר  .בחרת בנו ה ׳
אלהינו מכל האימות ע׳׳ש ויבחר בכם .ורצית כנו
ורוממתנו מכל מלשינות וכו׳ באתה בחרתנו אפרש
כל זה .ו ת ק לנו ה׳ אלהינו כאהכה מל שם כי מ א ה ב ת
ה׳ א ת כ ם  .שישוח למנוחה שנאמר ראו כי ה׳ נתן
לכס את השיח וכחיכ וינח כיוש השכיעי .וראשי
חלשים לכפרה כמו שפירשנו כזמן כפרה לכל תוללושם .
ולפי שחשאט לפניך ה׳ אלהיט חרכה עירנו על שם
ועריכה יהיו מ ר כ ה  .וגלה יקרינו על פם גלה ככור
מישרה iושמש מקדשינו על שם והשימור״׳ אח מקדשיכ׳
ונושל ככוד מבית חיינו ככר אמרנו למעלה ט ארן
ישראל נקראת ארץ ה ח י י ם  .ואין אט יטלץ להקריכ
לפניך קרבן וכו׳ יהי רצון מלפניך ה׳ אלהיט ואלהי
אבותינו שתעלנו לארצט ו  0׳ הכל שירשנו במוסף
שכת .ואומר את מ ו מ י בעביר שהם פנים מוסף
שבח ומוסף ראש חדש יש אומר זה קרבן מוסף ש כ
ובקרבן מוסף ראש חדש נאמר ואץ נכון לאמרו כ י
הוס׳ הוא '.ואומר אלהינו ואלהי אבותיט חדש עלינו
אח החדש הזה .וכו׳ עד וחקי ראשי חדשים להם
ק כ ע ת  .ואומר ישמחו במלטהך וכו׳ ואומר רצה נא
במנוחתינו וכו׳ והכל פירשנו למעלה .וחותם בא״י
מקדש השבת וישראל וראשי חדשים .ואומר פלש
אחרונות וחוזר ש״צ ההפצה ואומר קדיש תתקבל .
למנחה מתפללין כשאר השבתות ואומר ב ע ט ל ה

מופה
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ס ד ר מוסף ראים

יכלה ויבא ואין אומרים צדקתך
למעלה :

והשעה פירפנוהו

ס ד ר ת פ ל ת הנובר!
חייב כל איש ישראל להדליק נר הגוכה ליל כ״ה
בכסלו ומנימ על פתח ביתו לשמאל הנכנס
לניס כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל .
ולמה מדליקין.נרוס אלו לפי ש כבית שני נזרו יונים
גזירות על ישראל ולא הניחו הותס לעסוק בתורת
ובמצות ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו כל
הנמנים שבהיכל עד שריחס עליהש הבורא יתברך
וגנרו בני חשמונאי ונצחום יום כ״ה בכסלו ולכך
נקראו אלו הימיש חנוכה כלומר חנו בכ׳׳ה בכסלו.
ונכנשו להיכל וצא מצאו אלא פך אחד ׳של שמן שהיה
מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו להדליק נרות
המערכה אלא יוש אחד ונעשה ט נש והדליקו ממנו
שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום שמנה ימיש טובים
נהלל ובהודאה  .פי׳ לומר בהן הלל ובהודאה לומר
נהם על הנשים בהודאה אבל מותרים הם בעשיית
מלאכה .ואע״פ שהנשים .נוהגות שלא לעשות מלאכה
כל שמונת ימי חשכה אין להקל בהם משוש דקיימא
לן דברים המותרים ואחרים נהגו כהש אישיר אי
אסה רשאי להחיר בפניהם .והטעם שהיה הנם
שמונה ימים מפני שהשמנישהיו באים מחלקו של אשר
שנאמר וטובל בשמן רגלו ומקום היה בחלקו שנקרא
שקוע .:שמהנו מביאים השמנים ומשם עד ירושלם
מהלך שמונה בין הליכה לחזרה .והכי איתא בירושלמי
וכתב בעל העתים למה אין ששים תשעה ימי חנוכה
מספק כמו שאנו עושים בחג הסכות תשעה ימים .
השיעי שסק פמיר  .וחירן מפני שחג השכוח מן
התורה והחמירו רז״ל על ספקו לסי שאין אנו קוכעץ
עמה על פי הראייה אכל חנוכה פהיא מדבריהם הם
אמרו לעפות פמונה ימי חנוכה והם אמרו חשבון
המולדות ע״כ .חדוש .חנוכה נופריקון ח׳ נרות והלכה
כניה הלל שאמרו יום ראשון מדליק נר א׳ ומכאן
ואילך מוסיף והולך .שלשה דכרים ה ם אס נהנם
אדם למעלה מעשרים אמה פסולים .ואלו ק ס ט י
נר מנוכה סוכה ושלשסם יש להם רמז סן הפסוק .
סטי שנאמר כי על ק כאו כצל קורהי .הסירה
תהיה עד צל פפחיס ולא יוהד וצל מפהיס הם עשרים
אמה באמת כת ששה ספחים,.סוכה פנאמר jוסוכה
סהיה לצל יומס מהורכ .מנוכה זאת הנוכת המזבח
ביום עולה למניין ק״כ .המדליק נר הנוכה כליל ראשון
מכרך פלש כרכוה .בא״י אלהינו מלך העולם אשר
קדפנו כמצוהיו וצונו להדליק נר פל ה מ כ ה  .ושעשה
נסים לאבוהינו ופההיינו .ואס לא כירך זמן כליל ראשון
כהכ הרא״פ כהפוכה כמכרך כליל פני או אימהי
שיזכור .ומליל ראשץ ואילך הברך שתים להדליק נר
של מנוכה ושעשה נסים לאבותינו .והרואה הנרות
מנרך בליל ראשון כהים שעשה נשים ושהחיינו מכאן
ואילך אינו מברך אצא שעשה נסים נלנד  .ודוקא

שאינו עחיד להדליק בביתי ולא מדציקין עליו כגון
שהולך כדרך ורואה הנדוש כעיר אכל כענין אחל
אץ צריך לכרך  .ואש החמר למה תקנו לכרך על
ראיית נר חנוכה יותר משחר מצות  .ויש לומר משום
פרסומי *־שא .אי נמי שיש אנשים רכים שאין להם
כית ולכך תקנו להש חכמיש לירך  .כתכ ה״ר יונה
שבליל ראשין מברך שלש ברכות אלו קודש ההדלקה
דכל המצית מברך עליהן עובר לעשייתן .ובליל שני
מברך קודש ההדלקה להדליק  .ושעשה נשיש מכרך
אתר שמדליק נר ראשון קודש שידליק נר שני שהוא
נש אותו היום וכן בליל שלישי קודם שידליק נר
שלישי .וכן ברביעי וכן לכלה ואמרינן כמשכת שוכרים
המדליק נר חנוכה א י ר שהדליק אומר הנרות הללו
אנו מדליקין על התשועות ועל הנשיש ועל הנפלאות
שעשית לאבותינו ע״ י כהניך הקדושים וכל שמונת ימי
חנוכה הנרות הללו קדש ואין לנו רשות להשתמש בהן
אצא לראותן בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך
ועל נשיך ועל ישועתך .וכן היו נוהגין לומר ה״ר
מרופנבורק והרה״ש .מנין הפתילות ש :שמונפ ימי
חנוכה שש ושלשיש הימן להש ל״ו חכמו .וכתוכ
כשאלתות דרכ אחאי נר חנוכה שהותיר כה שמ!
מהו צריך לעבות בו תא שמע דתנו רבנן נר חנוכה
שהותיר בה שמן ביום ראשון מושיף עליו ומדליקו
ביוש בי .ביוש השנימושיף עליו ומדליקו׳ביום הפלישי.
וכן בשאר הימים אבל אש הותיר ביוש השמיני עושה
לו מדורה ושורפו כפני עצמו כיץ שהוקצה למצוס
אשור להשתמש מ מ ט  .וכן כהכו הגאונים שהשמן
והפתילות אשור להשתמש כהן אתר שככו דאיתקצו
למצוה .והקשה הרכ רכי גרשום כ״ר שלמה דהא
קיימא לן דששמישי מצוה נ ז י ק י ן  .וסירן דהני מילי
כגון תשמיש פיפר ולולב וכיוצא בהן שדעתו עליהן
אחר מצוחן שיודע ״ש יש ארו אחרי  pאכל הני אץ
דעתו עליהן כשטר שישרפו כשעת מצותן .אי נמי
שוינהו רבנן כתשמישי קדושה משני שהוא זכר לשמן
פל ה ק ד ש  .ויפ לפאול אם ק פתילות של שבת יפרסו
לדעת ז ו  .ויש לומר דלא דמי אהדדי דנר פבת עיקר
מ$והו ליהנות ולהפתמש לאורו על הפלהן ולכל ה3ית
וכיון שכן יטל ליהנות אמר מצוק מה כאין כן כנכי
חנוכה שעיקר מצותו מפום פרסומי נישא ולא להשתמש
לאורה ומשים הכי אשורין בהנאה אחר מצותן כי
לכך נעשו מתחלה .ומה שנהגו לעשות פתילות חדשות
ככל לילה אינו צריך ויש להוכיח זה ממה שפירש רש״י
ז״ל נמיצחא דרבי יהושע ק לוי בעששית שהיתם
דולקת ממרב שכת והולכת כל היום .למוצאי שבס
מככה ומדליקה .ופירש רש״ ' ז״ל שהדליקה מבערב
לצורך חשכה .נראה לפירושו שמותר להדליק כפתילות
שהדליק כלילות הראשונית וכבי עד כאן דברי ה״ר
נרשום .שאל ה״ר יחיאל לאכיו הרא״ש נרות חנוכה
שמדליקים אחד יותר בסתם לשמש ולא פירש אי
זה מהם אם יכול אחר כך לברור אי זה שירצה
להיות שמש אפילו הראשון או מן האמצעיוח או דוקא־
פן האחרון והכי משתכר .השוכה נרות חנוכה אין
להפסיק
:
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להפסיק בהם הלכך האחרון יהיה שלא לשם נר הנוכה שמי ,ואין לומר מהורהך במ״ם החלה אלא ה ו ר ת ך
אלא שאם ישתמש לאורי ישתמש לאור אוהו הנר ואין שם כלא מ״ם וכן הוא כסדר רבינו סעדיה וכן כהכ ה ״ ר
שמש עליו כי השמש הוא המדליק ט הנרות .נשאל מאיר מרומנבורק .ולהעכירם מהוקי רצונך ע״ש כי
הר״ם במ׳׳זל מי שהדליק נר חנוכה ובירך עליו עכרו הורוה חלפו חק שגזרו עליהם נזר שלא יקיימו
יאחר כך הדליק נרות אחרות אם צריך לחזור ולברך ראש חדש שכה ומילה שהם עיקרי ה ה ו ר ה  .ו א ת ה
או לא וכן פעם אחר פעם  .והשיכ שזה העני; חוזר ברחמיך הרבים ע״ש וכרהמיך לא עזגתם .ע מ ד ת
לכוונת המכרך כמו בשאר ברכות אם כשהדליק נר להם כעת צרחם עמידה כנגד עמידה שעמדה ע ל י ה ם
מטכה וברך עליו היתה כוונתי להדליק נרות אחרות מלכות י ו ן  .רכת את ריבם ככר זכרנוהו למעלה .
ברבה אחת לכלן .ואם בירך והדליק ואחר כך נזדמנו ודנת את דינם ע״ש דן דין עני .ונקמת את נ ק מ ת ה
לו נרות אחרוש להדליק מברך ככל פעם ופעם עי׳כ .ע״פ ונקמתי את נקמתה .וע״ש האל הנותן נ ק מ ו ת
ןאמרינן בירושלמי במוצאי שבת אין מכריכי,־ בנר חנוכה לי .ומשרת גבירים ביד חלשים ע״ש החלש יאמר גבור
מפני שאין נהנין לאורו ואין מכרכין על הנר עד חני .ורבים ביד מעשים ע״ש להושיע ברב או ב מ ע ש
שיאוהו לתורו .ליל שכת שחל להיות כחנוכה כשי כי הש היו רבים ונצחום המשה בני מתתיה כ מ ו
בעל הלכות גדולות מדליק נר מנוכה ואח״כ נר שמפורש כמגלה תנטיוכוס .ורשעי׳ כיד צדיקים העכו״ש
שבס .ואש הדליק נר שבת תחלה נאסר עליו להדליק נקראים רשעיש שנאמר וברשעת הגוים האלה ,
נר חנוכה שהרי קבל עליו את השבת .והתוספות וישראל נקראים צדיקים שנאמר ועמך כלם צדיקים.
כ מ ט שאין הקילה תלויה כהדלקת הנר ויכול להדליק וממחים כיד שהוריש העכו״ם נקראים שמאים שנאמר
גר שכת תחלה ואחר כך נר חנוכה כל זמן שלא קבל כי לא יוסיף יכא כך עוד ערל ושמא וישראל נקראים
מליו השבת וכמו שמדליק הרבה נרות זה אחר זה שהורים ו ט ה ר ת ם  .וזדים כיד עושקי תורתך ע ״ ש
כך מדליק נר חנ:כה  .ונהגו להניח נר חנוכה באמצע סשלו עלי שקר זדים  .לך עשית שם גדול ו ק ד ו
בית הכנסת ומדליקץ איהה בין הפלת מנחה לתפלש בשלמך ע״ש לא למענכם אני עושה נאם ה׳ אלהים
יודע לכם כ״א לשם קדשי וגו׳ .וכתיכ כתרי׳ וקדשתי
ערביה  .ובערב שבת מד^יקין אותה קודם המנחה
את שמי הגדול המחולל כגרם .ולעמך ישראל ע ש י ה
מד שלא יתפללו ה ק ה ל  .ובמוצאי שבה מדליקין אוהה
השועה גדולה ופורקן ע״ש ויעש ה׳ תשועה גדולה
אחר שמבדיל על הכוס ואח״כ אומר יפע»מ ה׳ לך
לכל ישראל .ואח״כ כאו כניד לדביר ביתך ע״ש ולביר
ו ג ו י  .וכליל ראשון של חנוכה מחפללין כשאר הימים
בהוך הכיה .ופנו אה היכלך ע״ש ושנו את הכית
ומכריז שליח צבור לקהל לומר על הנסים ואומר
וטהרו את מקדשך ע״ש לפהר אח הביה  .והדליק^
אומו כל שמונח ימי חנוכה בתפלה כהודאה י׳׳א אותו
נרוח בחצרות קדשך ע״ש הרבה העצים הדלק ה א
כשסגיעין עד שככל עת ערב ובקר וצהרים  .וי״א
ואמר בחצרו׳ קדשך ע״ש בחצרוח קדשי ואמרו הצל
א ו ש בכי מעולם קוינו לך :וכן היא כשדר רכ עמרם
והודאה לשמך וקכעו ימי חנוכה אלו להודות ולשבת
ו ר ט ט סעדיה :
לפניך .ע״ש אודך שמך כי עשית פלא והמון ה ע
ן ל הנשיה על שש נהה ליראיך נש להתנישש .ועל
אינם אומרים ואחר כך באו בניך וכו׳ ונכון לאומרו
הפורקן ע״ש וישרקנו מצריט וע״ש ויפדך מבית
גי הוא עיקר הנס וגם רב עמרם ורבינו ס ע ד י ה
עבדים ומתרגמינן ופרקך  .ועל התשועות ע״ש
כתבוהו .כפס שעפית פמהס פלא כן עשה עמנו י כ ו /
הושיעה את עמך וע״ש ויהי להש להושיע  .ועל
כתב הר״מ מרונטבורנ שאץ ראוי לומר כשם שעשית
הגמרות עיש ה׳ כגביר יצא .ועל הנפלאות עיש
עמהם פלא ונס לפי שאין ראוי לומר תפצה כהודאה
גס«אוס־ך ומהשבותיך אלינו .ועל הנהמות ע״ש
וי״מ כיון פהוא צורך רכים יכולין לאמרו כמו פ א י מ ר
אנכי אנכי הוא מנהמכש .שעשית עמנו ועש אבותינו
כהודאה וכתוב לחיים מוכים שהוא ס פ ל ה  .ו ג ם
ע״ש המעלה אותנו ואת אבותינו ממצריש  .בימים
ככרכת אשר נאלנו של סשח שהיא הודאה אומר ק
ה ה ס כך הוא לשין הפשוק במגלה  .בזמן הזה ע״ש
*גיענו ה אלהיגו למועדים ו כ ו ׳  .וגם בשדים ד ר כ מ
בזמניהם ככל שנה ושנה .כימי מתתיה כן יוהנן
אומר ק חחיינו והמנע והאשף גליוחינו .וגם ר
כהן גדול חשמונאי ובניו פירוש יוחנן המכונה
עמרם ורכינו סעדיה והרמכ״ם ז״ל כחבוהו ו נ ה ג ו
בזששנאי .ואע״פ שהיו חשמונאי וכניו חסידים ואשי
לאמרו .ומוזר למקום שפסק וגומר ההפלה :
מעשה לקחו להם המלוכה שלא כהוגן שהם היו
בהנים ו כ ק אין לו חלק כמלכוה שנא׳ ולמען יאריך כ ל פמונח ימי חטכה אין טפלים על פניהם ו א ץ
אומרים לאחר ההפלה יענך ה׳ ביום צ ד ה
ימים על ממלכחו .וסמיך ליה לא יהיה לכהנים
הלוים .ולפי שנכמרו כעטרה שאינה שלהם סנכ וגימרין בהם את ההלל ומכרכין לפניו לגמור אח ההלצ.
ה ט ר א יתברך וקס הורדוס שהיה עכר מעכדי והפעם בגי מרים את ההלל כל שמונח ימי ה ט כ ה
ספמונתי וכלה אח זרעם ולא השאיר מהם שריד וחשעח ימי חג השוטח ולא כחג המצוה אלא שני
ו פ צ י ס  .כשעמדה מלכות יון הרשעה ע״ש ועמד מלך ימים הראשינים ולא כראשי חדשיה לפי שכל שמונת
גביר הנאמר בדניאל על מלטה יון .ואין לומר ימי חנוכה יש בכל אחד מהם דכר הדש שהוא נ ר
כשעמדה עליהם אלא כשעמדה נלנד לפי שאומר אח״כ אחד יוהד .ושמונח ימי חג הסוכוח הלוקין בקרבנומיהס
ע ל עמך ישראל .לשכהש הורתך ה״ש להשכיה אה עמי כי היו מקריבים בכל יש החג פכעים פדים ויום
ראשון
ש

מ

ס
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ספרים כתב גאון בתשובה שאץ לומר קדיש אמר
השפר הראכון מאחר שלא גמדו עדיין כל מוכת היום
שהן שנעה שעולים אלא אחר השפר השני אומני
קדיש וכן אחר השלישי שאין אומרים קדיש אלא אמר
שנעה כשבת או אחר המשה גי״ש .וכן כת• :הרא״ש
ואש חל ראש חדש כחול מוציאים שני שפרי תורות
וקורץ באחד של ראש הדש כהן ולוי וישראל וכשני
אחד של מנוכה  .וכל שמונת ימי חנוכה אומר
לאחר התפלה נמקים תפלה לדוד מזמור שיר חניכת
הכיש לדוד  .שיש כן קורץ כחנוכת המשכן כל ימי
חנוכה כמו שאמרנו ובשנת שכחנוכה אומר מזמור
זה אחר יושב בשתר עליון ואש הוא ראש חדש
וחנוכה קורץ תחלה ברכי נפשי את ה׳ ואחר כך
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד דתדיר ושאינו סדיר סדיר
קודש כמו שאמרנו:

ראשון היו ארכעה עשר פריס ויום שני שלשה עשר
ובכל יום מתמעמין והולכין  .ולכך ממרין בהם את
ההלל שחשוב כל יום מ ימי חנוכה וחג הםוכות כיום
פוכ כפני עצמו כיון בחלוק בנרושיו וכקרכנוחיו אבל
בחג המצות כל שבעת הימים ובראשי חדשים אין בהם
מלוק בקדבנותיה אלא כלם שוין ולכך אין גומרץ
בהם חת ההלל חלא שני ימים .וכל שמונת ימי
חנוכה קודש שמוציאים ס״ת אין אומר קדיש תתקבל
כמו ביוש שיש בו מושף אלא אומר קדיש עד לעילא
בלבד  .והשעה מפני שביוש שיש בו מוסף צריך לומר
תתקבל צלותהון ב׳ פעמים האחד אחר תפלת שחרית
והפני אחר תפלת מוםף ולכן אומר קודש שמוציאין
ספר תורה תתקבל צלותהון לפי שכבר נשלמה תפלת
שחרי׳ אכל ביום שאין בו מושף כגון חנוכה ופורים
אין לומר תתקבל קודם שמוציאין ס״ס אלא לאחר
שקורץ בש״ת  .ואומר שדר קדושה ומחזירין שפר
הורה למקומו ואומר אותו שאז נשלמ׳ תפלת שחרית .
וככל יום הוציאי; םפר ה ד ה וקורץ בו שלשה אנשיש
ארבעה עשר כאדר משסללין ערכית'כפאר
בפרשת נשא בנשיאים .ומשרש הפעם כפשיקתא  .ליל
מפני שנשלמה מלאכת המשכן בחמשה ועשרים בכשלו
הימיש ומכריז ש״צ לקהל לומר על הנסים
ומת־זילין מפרשת כה תברכו את בני ישראל וקורא ואומר אותו כתפלה בהודאה .יש אומרים אותו
משם עד וביום הראשון עם כהן ולוי וישראל קורא כשמגיעץ עד שככל עת ערב וכקר וצהרים וי״א אותו
וביום הראשון והפעם שמתחילץ בברכת כהנים מפני בכי מעולם קוינו לך .וכן הוא בשדר רכ עמרם
שנעשה הנש על ידי חשמונאי ובניו שהיו כהנים .
ומבינו מעדיה ':
ביום השני כהן קורא וביום הפני עד פר אחד בן * ^ ל הנשים ו כ ו ׳  .עד בזמן הזה כבר פירשנוהו
בקר ולוי עד וביום השלישי וישראל חוזר וקורא וביום
למעלה .כימי מרדכי ואשמר בפופן הבירה
השני כלו מפני שצריכין לעשרה פשוקים ואם יקר׳ כפעמד עליהם המן הרפע ע״ש כיום עמדך מנגל
מקרכן שני הרבעה לתשלו׳ עשרה לא ישתיירו מן הנאמר כעשו זקנו .בקש להשמיד להרוג ולאבד א פ
המנץ אלא שנים ואין משיירין כפרשה פחות משלשה כל היהודים ו כ ו ׳  .כך הוא מפורש כמגלת אשחר .
פשוקים ועל כן קורא קרק שני כלו וכן עושין בכל
ואמר בקש להשמיד .כלומר המן כקש להשמיד אס
יום  .ביוש ח׳מתתילין וביוש השמיני וגומרין עד ישראל אע״פ שהיה נידם זכות והקבי׳ה ממתין להשמיד
סיף השדר ומושיפין עוד הפרשת בהעלותך עד כן את הגויס עד שלא ימצא זכות קודם כדאמריגן
עשה את המנורה כדי להשליש של חנוכה בשדר במנמומא והיה ביום ההוא אבקש להשמיד אם כצ
הנרות  .ובשבת שבחנוכה מוציאין שני שפרי תורות הגויס הבאים על ירופלש אמרו יפראל צפני הקב״ם
באחד קורץ שבעה גברי בשנינו של יוש .ובשני רבונו של עולם מי ממחה בידך עד שאתה אומר
קורא המכשיר של חנוכה ומפשירץ בנרות זכריה
אכקש אמר להם כשאכקש להם זכות ולא אסצא
מ י ושמחי עד תשואות הן חן לה ואה חלו בו שני אשמידם באושה ש ע ה  .כשלשה עשר לחדש שנים
שנתות מכשירין ישית שני במלכיה בנרות של שלמה עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז יש לשאול כיון מהפיצ
ויעש חירום עד מעיר דוד היא ציון  .ואש חל פור והגיע לחדש אדר למה המתין עד י״ג בו ולא
ראש הדש שבת בשבת מוציאין שלשה ששרי תורות כתב בשפרים להיות עתידים בראפ אדר או לפבעם
נאחד קורין ששה בערנו של יום ובשני של ראש הדש בו שמת משה  .ויש לומר לפי שתגבורת האבל ביום
שמתתיל וקירא וביוש השבת עם ובראשי הדשיכש  .השביעי ע״כ אמר בי״ג באדר שהוא שביעי למיספ
ובשלישי קורא המכשיר של הנוכה דתדיר ושאינו תדיר משה  .ואחה ברחמיך הרבים הפרש את עצתו .פל
תדיר קודש ומפשירין בשל הנוכה ומניהין של ראש שם משר מחשבות ערומים ואמר עצתו ע״ש דכפיב
הדש משוש דהליק עניניה כלו׳ ששיים בו ועוד משוס בתרי׳ ועצת נשתלים נמהרה .וקלקלת את מחשבתו *b
דפרסומי נישא ע ד י ף  .ואש תאמר למה לא נאמר גם חכמים מ א  .והשבות לו גמולו בראשו ע׳׳ש כאשר
כן בכאן הדיר קודם ומפכיירים בשל ראש הדש  .עשיח יעשה לו גמולך ישוכ כראשך הנאמר כעשו זקנו
ויש לומר דהיכא אמרינן דהדיר קודם כשאיפשר
שצ מ ל ן  .ואמר גמולו כי המן כקש להשמיד את כצ
)קייש את שניהם כגון בקריאת הפרשיוש אכל בכאן
היהודים ביום אחד כמו שכחוכ כמגלה  .והשיב לו
אי איפשר לקיים את כניהה מפני שאין קורץ שתי
הבורא יחברך גמולו מדה כנגד מדה שנאמר אפר
הספרות ולפיכך אמרינן פרסומי נישא עדיף  .ובאלו
נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל
הארצוש טהגין לומר קדיפ אחר כל ספר ההשלשה ולעמוד על נפשם .וכתיב בתריה ביום אמד בכל
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מדינית המלך אהפורופ ועוד והשבוח לויגמולו בראשו
מל שם וגולל א ק אליו תשוכ .כמו שמפרש והולך
ותלו אוהו ואה כמו על הע; וזהו על הען אפר הכין
לו כלומר באלו הכינו לעצמו כי לבשיף היא נתלה
עליו ועליו הכתוב אימר וטשע מבפן קרא לך קרי
ביה קורה לך בה״א כלו׳ שהקורה שהכין למרדכי לו
ה י ת ה  .לך שלה צמרן חמשיש לרמוז יעשו ע; גבוה
ממשים .אמה ולך משיש שש גדול וקדוש בעולמך וכו׳
כמו שפירשנו למעלה  .וחוזר למקים שפסק וגומר
ההפלה ואומר שליח ציור קדיש עד לעילא ואינו
* מ ר התקבל לפי שצריך לומר שדר קדושה אחר
קריאת המגלה ואז יאמר תתקבל .ואחר כך קורא
את המגלה ומכרך בא׳׳י אמ״ה אקב״ו על מקרא מגלה
עישונקראי׳ כסשר.ואח׳כ מכרך שעש׳ נשים לאבותינו
ושהחיינו והפעם שאץ מברכין לשמוע מקרא מגלה
כ ש לשמוע קול שופר או מברכין על תקיעת שופר
כמו על מקרא מגילה מפני שבשופר צריך לכרך לשמוע
ואץ לברך לתקיע לסי שצריך שישמע התוקע קול
ואם לא שמע לא יצא .כדאמרי׳ התש זמנין דמפיק
ריפיה ואכתי שפר בבור והיה אדש תוקע בבור
ואדם שחון לבור אש קול שיפר שמע יצא ואש
קול הברה שמע לא יצא נמצא שהשמיעה עיקר ולא
התקיעה שאין הבנת הלב תלוי בה  .אבל במגלה
יוצא בה ־בקריאה לבדה אף על פי שלא השמיע
לאזנו כדאישא בברכות נמצא שהקריאה עיקר
שהכנס הלכ תלוי בה כלא פמיעה כק׳׳ש .ויש אומרים
גיעם ההר כי בשופר צריך לכרך לששע ואין לברך
לתקוע ספני כיש ששי תרועה ושברים שאינן נקראין
תקיעה ונם אץ לברך להריע כשופר מפני שיש פם
שקיעה שהיא פשופה אבל במגלה אם היו מברכין
לשמוע יש לכסק כצריך שיבינו השומעים כי לשון
שמיעה הוא לשון הבנה כמו כי שומע יושף .וש״מ
נשיה שאינן מבינות לא יצאו וחנן קיימא לן דיוצאומ
אע״פ שאינן מבינים דהא אמרי׳ הלועז ששמע אשורית
יצא אע״פ שאיני מכין ולק מכרכין על מקרא מגילה כי
די להם בקריאה בלבד אע״פ שלא יכינו .ולאחר
קריאת המגלה מברך באיי אמ׳׳ה הרב את ריבנו ויש
קורץ האל הרכ  .ורכ נחמן כתב דלא אמרי׳ האל
הרב אלא הרכ דהא אמרינן אלהינו .ו ק הוא בשדר
רבינו סעדיה  .וכבר פירשנו בכרכת התורה למה
ברכה זו ש ה ה בברוך כיון שהיא סמוכה לברכה
שלפני המגלה  .ו ה ק אה דיננו והשקם אה נקעסיגו
כגר זכרנו זה למעלה .והנפרע לנו מצרינו כא להוסיף
ולומר שמראה לכל השלם פהפורעטה באה לצריט
בשביל שסריעץ לישראל ולק אמר לנו .והמשלם נשל
לכל אויבי נפשיט כלומר מדה כנגד מדה על דרך
כי בדבר אשר זדו עליהם  1כאיי הנפרע לעמו ישראל
סכל צריהם האל השפיע כלומר ט בפורעטה צריט
מושיע אוהט כי לפעמים ההיה נקמה פלא ה ש ה
כשכילה ישועה לאיש שלקה.אך לישראל כאה י ש ע ה
מל ילי מ ק מ ה כמו זאת שעל ילי הנקמה מהמן
ומסשפחמו ועוזריו באס ישועה לישראל .ואמר האל
7
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המושיע כלומר חזקו של כ ס ה׳ הושיעמ מצרינו
ונקמנו מהם וזה שנאמר אלהי ישראל מ־שיע  .כ ת ב
בעל משמרת המועדות יש לשאול למה לא חתם כמשלם
גמיל שהרי יותר הוא סמוך לחתימה וקיימא לן
שצריך לומר מעין חתימה סמוך לחתימה .ויש לומר
כי רצה לחשם בלשין שהוא כולל יותר שלשון נ פ ר ע
הוא לשין נקמה מלשון בפרוע כרעות כישדחצ ו ע ו ל ־
כי הלשון הזה מורה יותר בהכרעץ שנכרע מן
הצרים הוא לשוב עמי ישראל  .ויש אומרים שתקנו
בברכה זו ששה לשינות כנגד ששה מישראל שננלזסן
בעמלק  .הרב את ריבנו על ידי יהושע שנאמר
ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לשי ח ר ב  .והלן
את דיננו ע״י אהוד בן גרת בן הימיני שהרג את
עגלון מלך מואב והיו עמו עמון ועמלק שנאמר
ויאסוף אליו את כני עמון ועמלק וילך ויך א ת י ש ר א צ .
וכתיב ויקם ה׳ להם מושיע את אהוד בן ג ר א .
והנקם את נקמתינו על ילי גדעון שנאמר שם וכצ
מדין ועמלק וכני קלם נאספו יחליו .והנסרע לנו
מצרינו על ידי שאול שנלחם כעמלק .והמשלם נמול
לכל אויבי נפשנו ע׳׳י דוד בצקלג שנא׳ שם והעמנקיש
פשעו אל נגב ואל צקלג והחתימה הנפרע לפתו ישראל
מכל צריהם כנגד הנס של מרדכי ואסתר .האל המושיע
לימות המשיח  .ואומר ובא לציון גואל וכל סדר ק ד י
ואומר קדיש ת ת ק ב ל  .ואם חל במוצאי שבת א ך
ההבדלה קודם קריאת המגלה ויהי נועם והליל ק ד ו ש ה
ל ״ מק בסרק
ויפתח ה׳ לך אומר אתר קריאת
ב א ר ר L
קמא למגלה קראו את המילה
כין הליל
•
ונתעברה הבנה קןרין אותה כ א
ק ה

ו ס

ה מ ג

י ר

ה

ש ; י

י ן כין
אדר ראשון לאדר השני אלא מקרא מגלה ומשנות
לאביונים  .שאע״פ שעשאן בראשון צריכין לחיזור
ולעשותן כשני אכל כל שחר דברים שעשאום כראשון
ושוב נתעברה השנה אין צריכים לחזור ולעשותן'
בשני .אבל נתעברה השנה רץדם אדר הראשון אן
הוי אדר הראשון כמו שכפ ואהא קאמר תלמודא א ל
לענין פרשיות זה וזה שוין כלומר שאם קראו ב א ד ר
כל ארבע פרשיות ושוב ראו שיש צורך לעיר השנה
אין צריך לעשותן בשני אכל לא משתכר כלל שבכל ש נ י
מעיברות יקראו הפרשיות בפני אדרים  .ופוץ ב ה ס פ ד
ותעניש שאפורץ בזה ובזה  .פירוש אם קראו כ י ״ ך
מ אבצ
ו ט ביים
כשאר שנים מעוברות מותר בהספד ובתענית ע ש ״ *
וא״ש למה מעכרין ה ד  -אדר יותר משאר החדשיה ״
וי׳׳ל מפר שצריך שיהא השרי שביעי שנאמר בתן״ן
השביעי באחד לחדש ושכה ג״כ צריך שיהיה עשי*,
שנאמר בחודש העשירי הוא חדש שבח ושכפ גס p
איןמעפרין השום שנאמר לחדש שניש עשר הוא
אדר א״נ דומיא דחדש מה חדש מעברץ אוהו כאחר
ממנויו דהיינו יום אף שנה בא׳ ממנויה דהייט מלש
ומה חדש פענריש אותו ביום אחרון אף שנה בחלש
האחרון
5
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•האמלון .א״נ מפני שחלש אלר הוא סמוך לאביב
ובו יהיה נודע אם צריך לעבר מפני האביב או לא .
ואמרינן בפ״ק דמגלה בכהנים מבעלים עבודהם
והלמידי הכמים דברי הודה כדי לשמיע מקרא מגלה.
ויש רמז לזה מהמסרה כי המצא שלשה ונשמע במסדה.
ואלו הן ונשמע קילו .נעשה ונשמע  .ונשמע פתגם
המלך  .והרמז כמכפליס השנים מפני האחד פנאמר
בונשמע דמנלה כי רכה היא כלומר שהוא גדול מן
השנים האחרים והפעם משום פרסומי ניסא ואמרי׳
התם א״ר חנינא כר פפא כל השירות כולן אריח על
גכי לכנה ולמה על גכי אריח חון משירה זו פל
עשרת בני המן שהיא אריח ע״ג אריח ולבנה ע״ג
לבנה מאי פעמא א״ר אבהו כדי שלא תהא תקומה
למפלתן פל ר פ ע י ם  .וכן בפירת האזינו ובמלכים
דיהופע כאומר כמסכת סופרים פהם לבנה ע״ג לבנה
ר״ל שלא ההא הקומה לפופכי דם נקי שנאמר כי
לס עכדיו יקום ופירש ר״ח אריח הוא חצי לבנה
כדאיחא בפרקא קמא דעירובין ובבא בחרא דהיינו
ואח שהוא סיעוכי כתב לבנה רוב כתב דהיינו פרפנדהא
ו ק פירש כעל הלכות גדולות וללא כפירש״י שפירש
אריח כתכ לכינה הלק ואמרינן כירושלמי א״ר יוסי
בר אכין צריך שיהא איש בריש דפא ואת בסופה שנין
ונחון כהדין קנפירא והכי איתא במסכת סופרים
ואמרינן בפרקא קמא דמגלה א״ר יונה א״ר זירא ו״ו
לויזלןא געי לממתחא בזקיפה  .מאי ניעמא כלהו
בהלא זקיפא אזלקיפו .יש מפרשים מותח בקריאתה
ויש משרשים בכתיבתה .והיא מאלפא ביתא של
אותיות הגלולות והכי איתא בירוש׳ואמר ר׳ פנחס
ו״ו לויזהא צריך למזקפיה כמורי׳ דלברות לכצהו
בחדא זקיפא אזדקיפו .מוריא משוש של מלחים כלאי׳
כ י ר ק השוכר את הפיכליס פת קטנית חנן או פח
וקטנית תנןהמררב האלהים צריך ו״וכמוריאדלכרות
לברות שם הנהר  .ואמר בפ״ק דמגלה א״ר המא דמן
יפו עשרת בני המן ועשרת בעי לממרינהו בנשימה א
מאי טעמא כלהו בהדי הדדי נפקי נשמתיהו .ונהנו
העולם לומר איש שהוא למעלה בנשימה אחת עמהן
ונראה שאם הפסיק בהם שאינו צריך לחזור  .כחב
אפן הירהי נהגו בצרפח ובפרובנציא לומר ש״צ החחלת
ארבעת אלו הפסוקים במגלה והצבור משלימין הוהם
בקיל רס ואח״כ מוזר ש״צ אותם .איש יהודי .ומרדכי
יצא .ליהודים  .כי מרדכי .וכל זה להרבוח השמחה
לילדים ולכל  .וכן כחכ כעל משמרח המועדוח ופירש
כי הפעם הוא כדי לעורר הלב אם יתנמנם א׳ מהם
שלא י ר ד ם  .ואומרים אלו הפסוקים מפני שהם כתובים
גבי מרדכי ומשום כבודו ושערן הנש היה על י ד ו .
ואף המקרא שהוא כסוף צריך לעורר משום כוונת
הכרכה האחרונה ומשוס כבודו של מרדכי ע״כ .
ורכינו סעדיה לא הזכיר אלא שני פסוקים כלכד
ליהודים היתה אורה כי מרדכי היהודי ו ק נוהגץ ברוכ
המקומות ככפרר :
ש ה ר י ת מהפללין כשאר הימים אלא שמוסיפים על
הנסים כהודאה ואין קורין אה ההלל
7
,
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לקריאת המגילה זו היא הלילא .וכתב ר נ ע מ ר ם
מנהג בשתי ישיבות ליפול על פניהם בכורים כיון
שהוא יום נס ונגאלו'בו צריכי׳ אנו לבקש רחמי׳ שיגאלנו
באחרונה כמו בראשונה ובתשובה צנאץ שאין נופצין
על פניהם וכן המנהג .ואומר קדיש על לעילא ואומר
אתה הראית לדעת על ורעם ונשאם ע־ העילם ומוציא
ספר קורה וקורץ שלשה בפרשת ויהי בשלח מן ויבא
עמלק עד סיף הסדר .ונהגי שלוחי צבור להחזיר שני
פעמים הפסיק האחרון של פרשה זו מכני שאין בה
הלא השעה פסוקים בלבד וצריך להשנים לעשרה
פסוקים .ואע״פ שאין למוש לזה כמו ש־מרנו למעלה
בענץ קריאת ספר הורה בצבור .ואומר קדיש עד לעילא
וקורא את המגילה דאמרינן בפ״ק דמגלה אמר רבי
יהושע בן לוי חייב אדס לקרא את המנלה בלילה
ולשנותה ביום שנאמר אקרה יומס וצא תענה ולילה ולא
דומיה לי ומכרך על קריאתה הכרכות הכתובות
למעלה .וכהכ הרמכ׳׳ם שמאחר שכירך שהחיינו כלילה
אינו חוזר ומברך אוהו ביום .אבל רבינו הם .כהכ
שמוזר ומברך ביום בההיינו שעיקר הקריאה ביזם
שנאמר והימים האלה נזכרים ונעשים וגם עיקר
פרסום הנס הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומשלוח
מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ועור דאמרינן
בגמרא מאי מברך מנ״ה בלילה ולא קאמר בלילה
מברך מנ״ח וביום מברך מ״נ כדאמרינן נבי נר מנוכה
יום ראשון מברך שלש מכאן ואילך מברך שהים.
ואמר קריאה המנלה אומר אשרי ואינו אומר יענך
ה׳ ביום צרה ו״ומר כדר קדושה ומחזיר ס״ה למקומו.
ונהנו לומר כשמחזירין אותו שיר המעלות ללוד לולי
ה׳ מפני שמדכר מענין מה שרצה המן לעשות ל נ ו .
ואימר יהללו ונו׳ וחומר קדיש התקבל ואומר צמנצח
 hאילת השתל שמלבר מענין אכהר כדאמרי׳ במגלה
למה נמשלה אסהר לאילה מפני שרהמה צר כאילת
וגו׳ וגם יש כו רמז לשם המן שנא׳ הצילה מחרב
נפשי מיד כלב יחידתי ראשי תיבות המן מכי .ואומר
קדיש יהא שלמא רבה .כתב כעל משמרח המועדות
מפני מה אין הנו קורין שני ימים מגלה מספק וי״צ
מפני באינה מן התורה אלא מדברי קבלה והם
אמרו לעשות יום אחר והס אמרו חשבון המולדות
ועוד יש לומר כי לא יעבור כחיכ וכיון שעיר שרינו
לקרוה ביום י״ד הין לו לקרוה ביום מ״ו וכל שכן
הקורים בפיו אץ להםלקרוה בי״ו משום לאיסבור.
ופול י׳׳צ ממה נפשך הוא יוצא ידי חובתו אם היום
י״ד כבר יצא ואסי״ג הכי נמי דינה כיון שקראה פ י כ .
וביום שני של פורים מתפללים כשאר הימים אכל אין
נופלים על פניהם לא בשחרית ולא במנחה ואץ
אומרים יענך ה׳ ביום צרה ובמקום חפלה לדוד אומר
למנצח על אילח השחר ו נ ו ׳  .ואם הל ביום שני א ץ
אוסרים חהנוניס .וכשמוציאין ס״ה אומר אמה הראיס
לדעת כמקום אל ארך אפים .וגס הנשים נוהגות שלא
לעשות כו מלאכה והפעם ככל זה מפני שהוא פורים
שושן דכרכין המוקפין הומה מימות יהושע בן מן
קולין בהמשה עשל שנאמל על כן היהודים הפרזים
היושבים
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היושבים בערי הפרזות שפים אח יום ארכעה עשר
ומלפרזיס בי״ד מוקסין חומה מימות יהושע כע״י
ושושן אע״פ שלא היהה מוקפת חומה מימוה יהושע
בן נון קורין בט״ו הואיל ונעשה בה נס שהרגי
בשונאיהם בשלשה עשר וארבעה עשר ונחו בס״ו.
ואמרינן בירושלמי למה הלו הדבר ביהושע לחלוק
ככור לאדן ישראל שהיהה הרבה באותן הימים וכהב
בעל משמרת המועדות ועוד יש לומר לדעת הירושלמי
למה הלו הדבר כיהושע ולא נמשה ודוד לפי שעל ידי
יהושע היהה החלה מפלהו של עמלק שהמן היה
מזרעו של עמלק ויהושע ככש וחלק הארץ לפיכך הלו
הדבר כו ע״כ ואם תהיה השנה מעוברה בארבעה
עשר וכהמשה עשר מאדר ראשון מתפללים כמו ביום
ב׳ של כורים שאמרנו וגם הנשים נוהגות שלא לעשות
בהם מלאכה .כהב הראב״ד שהייכ אדם להניח תפילין
בפורים אבל למלאכה במקום שנהגו הדבר הלוי עכשיו
אין אנו רואים מי שלא נהג כמנהג הזה כי הבינה
המצוה הזאה עלינו ואמרינן בפרקא קמא דמנלה רבה
בריס דרנא אמר משהה ושמהה קנילו עליהו מלאכה
לא קכילו עליהו מעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טונ
ולכסוף כתיב לעשות אותם ימי משחה ושמחה ואלו
יום עוכ לא כתיכ וכתב בעל הלכות גדולות דוכתא
ללאנהיגי למיעכד מלאכה בשוריאלא ליעביד יחיד
מלאכה אלא ליבטיל בהדייהו דרב הזי לההוא גנרא
לזרע כיהנא בפורייא ולטייה ולא צמח כיתניה ומקשי
מיכלי מלאכה לא קבילו עליהו אמאי לטייה ומתרץ
לגרים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור הואדהניא
לברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה
רשאי לההיר בכניהם ומנא לן למנהגא מילהא היא
לאיר במין בר אבא אמר רבי יוחנן דאמר קרא שמע
בני מוסר אביך ואל הטוש הורה אמך .ואמרי׳ נירו׳
שצריך לומר אחר קריאה המגלה ארור המן ברוך מרדכי
ארורה זרש אשתו כרוכה אכהר ארורים כל העכו״ס
ברוכים כל ישראל .גם הרכינה זכור לטוכ משום
שנאמר זכר צדיק לברכה ושם רבעים ירקב .וכחכ א ק
הירחי שמהגין בצרפת וכפרובנציא התינוקות לקחה
אבנים הלקים ולכתיכ עליהם המן וכשגיזכיר הקורא
אה המגלה המן הם מקישים זו על זו למשק אה פמו
מכוס שנאמר ושם רשעים ירקב .וכן הימר במדרש
ממחה אה זכר עמלק אפילו מעל העצים ומעל האבנים.
כהוב בערוך שמנהג ככל ועילם כל הבחורים ששים
צורה בלמות המן קודם סורים והולץ אוהה מל גגוהיה׳
ימים ובימי הפורים עושים מדורה והולץ אוהה הצורה
למוכס ועומדים סביבה ומזמרים ויש להם טבעת
מלויה כמוך האש בתולין בה הצורה וקופצין מצד
מאש לצר האחר .וטבעה זונקרא׳ משוורתא כדאית׳
בסנהדרין כפ׳ ארבעה מיהוה מ ו מ ן מזרעו למולך אמר
ר'יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה .היכי
למי אמר אביישירגא לליבני בי מיצעי נורא מהאי גיסא
ונורא מהאי גיסא .רבא אמר כי משוורחא רסורייא פי׳
פורה אח׳ של לבני׳ באמצע והלקה היהה והאש מכאן
ומכאן ומעבירו על אוחה השורה וחוזר ומעבירו עד
שתוסס כו האור ונופל להוכו .פי׳ משוורסא קסיצה
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כדאמרינן בסרק חלק שוור פן שוור ,סי קופץ בן קופץ
ואמר בסדק קמא למגלה מחייב איניפ לאיבשימי
בפוריא על ללא ירע בין ארור המן לברוך מרדכי.
יפ מכרפים עד פיתחלף לו המן במרדכי ומרדכי
בהמן .ויפ מפרשיה כי אדור המן עולה למנין ברוך
מרדכי ור״ל עד שלא ידע לכוין החשבון ובעל המנהגות
כחב ונדחה בעיני שסיוע היה שעל הבית ה א ח ד
עונין ארור המן ועל הביש האחר עונין ברוך מרדכי
וצריך צילותא שפעמים שאין אדם מחכוין ונועה ו ה ר ב
ר׳ יצחק עשה פייפ בדוגמא זו או שמא מפני שלא
היו רגיל ין לשחות יין כדאמרינן בירוש׳ רבי יונה שתי
ארבע כסי בלילי פסחא וחזיק רישיה מדפסחא וע;•
עצרתא .ר׳ יהודה ב״ר אלעאי שתי ארבע כםי ותזיק
רישיה עד בי חגא ועל כן היו מתבסמין ומרגישין ב מ ע ע
יין אבל אנחנו שרגילין בו ואין אנו משתכרין מ ה ר ה
אין לשתות יין כל כך ע ״ כ  .ואם תאמר האיך חייבו
חכמים להשתכר בפורים והלא בכמה מקומוש כשורה
מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות כמו נח ולוע .
ויש לומר מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחפורוש
היו מל ידי משמה כי בחחלה נפרדה ושחי מן המלכות
על ידי משחה היין כנאמר ביום הפביעי כפוכ לכ
המלך ביין אמר להכיא אש ושתי וגו׳ .וכאה אסתר
תחתיה על ילי משתה שנאמר ויעש המלך משתה גלוצ
לכל שריו ועבליו את משתה אסתר ו ג ו ׳  .וכן ע נ ץ
המן ומפלתו על ילי משתה היין היה  .ולכן חייכו
להשתכר כפורים מפני שבא הנס כעכורמשתה ה י «
שעשתה אסתר ועתה יהיה נזכל הנס הגדול כ ש ת י י
היין .חניא הימים הכתוכים במגלת תענית הס ולפניהן
ולאחריהם אסור? .שכתית וימים סוביס הן אסיריו
לפניהם ולאחריהם מותרץ .מה הפרש בין זה לזה הללו
לכרי חורה ואין צרי כין חזוק והללו דברי סוסריס
וצריכין ה ז ו ק  .והאידנא בכלה מגלת תענית כלאיתא
בפ״ק דרהש השנה .ומה שנהגו להתמנות כי״ג באלר
והוא יום שלפני סורים וחנוכה ופורים לא בסלו י״צ
כדאמרינן בפרקא קמא דראפ השנה גכי תענית של צום
גדליה דדברי קבלה כדברי פורה דמו ואין להם פ נ י ם
ואחור הלכך הוי פורים כדברי הירה ומלפניו מוהר ,
כתב בעל כפר המצית הקגין מנהג פכיפ בכל ישראל
כלא להתענות ושלא לומר תחנונים כניסן ואם יתענה
יתענה בצינעא ע״כ והכי איתא במם׳ כופרי׳ .ומיהו
ברוב המקומות בספרד נהנו לומר תחנונים בחדש
ניסן .וכחב אבן הירחי כבת כלפני הפסת קורץ אותו
שכח הגדול והפעם מדקיימא לן בשבח בכרק ר׳ עקיבא
ניכן שבו יצאו ישראל ממצרים חמישי בשבח היה וכמשור
לחדש בא בשבח וחמר הקב״ה בעשור לחודש הזה ייקחו
להם איש שה לביח אבוח שה לביש אמרו ישראל p
נזבח את שועבח רצריס לעיניהם ולא יסקלונו אמג
הקביה התיצבי וראו את ישועת ה׳ אשר אעשה לכס.
הלכו ולקחו איפ פסחו בעשור לחדש להייח להם
למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש .כשראו זה
המצרים היו רוצים להנקם מהם והיו מיעיהם מתחתנים
ונלעכין באש ינדונין בייסורין וכחלאים רעים ולא
הזיקו
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הזיקו אמד מישראל .ועל שם אותם הנסים קורץ
אותו שכת הגדול וכןכחוכ כמחזור ויטרי .ומוסיף שם
מעם אחר שלכך נקרא שבת הגדול שהוא שבת ראשון
שנכנסו למצות:
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מ צ ו ת עשה מן החורה להשביח החמץ קודם איסור
אכילחו שנאמר אך כיוס הראשון חשביחו
שאור מכסיכם ואמרינן כפרקא קמא דפשחים חמן משש
שעות ולמעלה מנא לן דאשור אמר רכא חרי קראי
כתיכי  .כתיב שבעת ימים שאור לא ימצא
בבסיכס .וכתיב אך כיום הראשון חשביתו שאור
מכהיכם .הא כיצד לרבות ארבעה עשר לביעור .ומקשי
ואימי לרכות ליל ארכעה עשר לכיעור ומחרן ביום
כתיב והדר מקשי ואימא מצפרא ומתרץ אך חלק והוה
ליה בחחלת מ ב ע  .ועבדו רבנן הרחקה יתירה דלא
ליגע באיסורא דאורייחא .פי׳ אך חלק משום דאכץ
ורקץ מיעוסין הן אלמא מקצח היום מוחר ומקצתו
אסור ומעתה יש לנו לחלק חציו לאיסור וחציו להיתר
והדרשנים אומרים אך הוא חן נחלוף אותיות באלפא
ביתא דאחס כפע גי״ף ד ק והשנחה זו האמורה
בתורה היא שיבטל הממן בלבו ויחשוב אותו כעפר.
וסדנרי סופרים לחפש את החמן נמחכואוח ובחורים
בתחלס ליל ארנעה עשר נניסן לאור הנר מפני
שבלילה כל העם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה
לבדיקה  .והחמץ פמוצא מצניעו במקום אחד עד חחלת
שעה ששית ביום ומבערו ואם רצה לבערו בלילה מבער
וקודם שיבדוק יברך בא״י אמ״ה אקב״ו על ביעור
ח מ ן  .והפעם שאינו מברך על בישול חמץ מפני
שהביסול הוא סלוי בלב האדם ואין צריך להוציאו
בשפחיו ואץ בו מעשה כלל ואין מכרכין על המצוה
שאין בה מעשה כמו שכתבנו בהקדמח הספר הזה .
וגם אין לברך על בדיקת חמץ מפני שהיא מדרבנן .
ולאחר הכדיקה אומר כל ממירא דאיכא ברשותי ללא
חזיתיה ולא ביערתיה ולא ידענא ביה יהא בפיל ומשיב
כעפרא  .ואין לומר דאיכא בביתא הדין אלא דאיכא
ברש ושי כי שמא יש לו בכימ א מ ר  .ואם מאמר למה
הצריט לבדוק החמץ בחורים ולהוציאו מבישו יותר
משאל איסורין כנין חלב ונבילות .ואם שאמר מפני
שהלב ונבילומ בני אדם בדלץ מהם כל השנה אץ אנו
סופשץ שמא יאכל מהם אבל בחמץ שאין בדלץ
ממנו יש לחוש  .עדיין קשה שהרי לנזיר לא הצריכו
להוציא היין מרשומו אע״פיסאינו בדל ממט כל השנה
אלא ימי נזרו בלבד וגבי חדש גם כן שאסור ע ד ששה
עשר בניסן ואפילו במוצה לארץ ואין בללין ממט לא
הצריט להוציאו מביתו .ויש לומר שהטעם בחמץ מפני
שהזהירה בו ההורה יושר משאר מצות ואסרה אותו
בבל יראה ובל ימצא הממירו בו יושר והצריט לבדקו
כלי שלא יכא לידי מכשול .תדע שהרי בשאר איסורין
אמ הולכים אחר הפעם ואפילו כיץ נסך שאיסוק
במיט במשהו שלא במינו בנוהן ט ע ם  .ואלו בהמץ כין
במינו בין שלא במיט במשהו:
) %אבודרהם(
חית

ע ר ב י ת נכנסין ל ט ס הכנסת וקורץ ק״ש בברכומימ
וחותסין ?פרוס עלינו וכו׳ ואומר שליה
צכור קדיש עד לעילא .ומתפללין שלש ראשונות .
ואומר :
א ת ה כהרתנו מכל העמים  .על פס ויכהר כ כ ם .
אהכת אותנו על שם ואהכה עולם אהכתיך .
ועל שם כי מאהבת ה׳ אתכם  .ורצית כנו על שם כי
רוצה ה׳ בעמו וכתיכ רצה האלהיס את מעשיך .
ורוממתנו מכל הלשונות על בס רק אתכם ידעתי מכל
משפחות האדמה והוא מלשון ידעתיך כשם׳ ואמר
לשון רוממות על שם תרוממנה קרנוח צדיק ואמר מכל
הלשונות על שש מכל לשונות הנויס .וקדשתנו כמציתיך
פירשנוהו ככרכת נשילת י ד י ם  .וקרכתנו מלכנו לעכודתך
פי׳ לשמוע מתן תורה  .ואמר וקרכתנו על שם ויהי
כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר כוער כאש
והקרכוןאלי וגו׳ .וכןויקרכו כל העדה  .ושמך הגדול
על שם וגדול שמך בגבורה  .והקדוש על שם והאל
הקדוש נקדש בצדקה.עלינו קראת ע״ ש ושמך עלינו
נקרא או על שם כי אני ה׳ הקורא בשמך אלהי ישראל
כלומר חפן אני שאקרא כעולם אלהי ישראל בשביל
אהכתכם .אי נמי פפמו משוסף כשם יפראל ששוף
הפס הוא אל וגם כן ככל הפכסים הראוכני והשמעוני
בראש ה״א וכסוף יו״ד וזש״ה פס פכפי יה עדות
לישראל .והפעם לפי שהיו אומות העולם מבזין אס
ישראל ואומרין על מה אלו מתימסין על שבסיהם
לבית אביתם סבורין הם שלא שלטו המצרים באמותיהם
אם כגופם שלטו כאמושיהם לא כל שכן לפיכך העיד
עליהם הקב׳׳ה כי הם בני אכותיהם .ו ת ק לנו ה
אלהינו כאהכה על שם ט מאהכת ה׳ אתכם יגו' •
מועדים שנאמר אלה מועדי ה ׳  .לשממה שנאמר
ושמחת כ ח נ ך  .מנים שנאמר אח מנ המצוס מג
השבועות חג הסוכות  .וזמנים הוא חרנום של
מועדים והכל אחד  .לששון הוא כפל השמחה את
יום מג המצות ה ז ה  .את יום סוכ מקרא קודש הזה
שנאמר מקרא קדש יהיה ל כ ם  .ואם מל יום סוכ
כשכת טלל השכס עם יום טוכ ואומר וחסן לנו ה '
אלהינו כאהכה שכתוח למנוחה ומועדים לשמחה חגים
וזמנים לששון אח יום המנוח הזה את יום פוכ מקרא
קדש הזה זמן חירוחנו שבפסח יצאנו לחרוח .באהבה
מקרא קדש כבר זכרנוהו .זכר ליציאח מצרים פירשנוהו
בכרכה ממין שבע של ליל שבת ואינו אומר זכר
למעפה בראפיה ואפילו הוא שבת ויום פוב מפני
שנס בשכת כתוב וזכרת כי עבד היית במצרים :
א ל ה י נ ו ואלהי אבותינו יעלה ויבא על שם ותעל
שועתם  .ויבא על שם הנה צעקת בני
ישראל באה א ל י  .יגיע על שם וראשו מניע השמיסמ
והוא רמז על הנעת ספלה לשמים  .יראה על שם
ראיתי את הלמן .וירצה על שם לרצון מל מזבחי
ישמע מל שם וישמע אלהים את נ א ק ת ם  .יפקד על
שם פקד פקדתי אתכם וכתיכ כי פקד ה את עמו .
ויזכר על שם ויזכור אלהים אס בריתו את אברהם
וגו׳ והוצרט כל אלו הלשונות לפי באם נאמר יעלה
בלבד
,
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גלבד הייתי אומר יעלה אבל לא יבא לפיכך אמר
יבא ואם נאמר יבא הייתי אומר יבא אבל לא יגיע
לפיכך אמר יגיע ואם נאמר יגיע הייתי אומר יגיע
אכל לא יראה לפיכך אמר יראה .ואם נאמר יראה
הייתי אומר יראה אכל לא ״רצה לפיכך אמר ירצה.
ואש נאמר ירצה הייתי אומר ירצה אכל לא יפמע
בעולם שנרצה לכך אמר יפמע  .ואס נאמר ישמע
הייתי אומר יפמע פ ע ם א׳ אבל לא יפקד פעם.־.תרת
לפיכך אמר י פ ק ד  .ואם נאמר יפקד הייתי אומר
יפקד פעמים אכל לא לעולם לפיכך אמר ויזכר
לעילם  .הרי שהוצרכו כלם וכל אלו הלשונות הס ח׳
כנגד ח׳ מעלות שיש כאתה בחרתנו כיצד כנגד ושמך
הגדול אמר יע־יה למעלה  .וכננד עלינו קראת אמר
ויבא עלינו .וכנגד וקרכתע מלכנו לעכודתך אמר
וכנגד וקרבתנו אמר
יגיע עת הקריכה והעבודה
יראה הקדוש כי בעונותינו אין קדוש נראה עמנו בתוך
ה ע מ י ם  .וכנגד ורוממהנו אמר ירצה לרוממנו .יכנגד
ורצית כנו אמר ישמע לכל הגויס שאתה רוצה בנו .
וכנגד אהכתאותנו אמר יפקד ..פקידה אשר מ ק ד ם .
וכנגד אתה בחרתנו חמר ייזכר הבחירה אפר כחרת
באכרהם יצחק ויעקכ .זכרוננו על פס זכרנו ה ׳ כרצון
ע מ ך  .וזכרון אכוחינו על פ ס ויזכור אלהים אפ
בריתו את אכרהם  .וזכרון ירופלם עירך ע״פ אם
לא אזכרכי .וזכרון משיח כן דוד עכדך ע״ש זכור
ה׳ לדוד וכתיב אל חשב פני משיחך .וזכרק כל עמך
ביס ישראל על שם זכרתי לך חסד נעוריך  .לפליטה
ע״ש להשאיר לנו פליסה  .לשובה על שם לפוש
עליך לטוב כלומר שהנשאר בנלותינו תהיה לו פליסה
ש ו ב ה  .ל ק על שם ולענויס י חן חן  .לחסד על שם
חיים ומסד עשית ע מ ל י  .ולרחמים על שם ז ט ר
רחמיך ס׳ וחסדיך .ומזכיר כאן חמשה זכרונוה כנגד
ממשה פעמים שקראן ישראל כפסוק אחד שנא׳ ואתנה
א ת הלוים נתונים לאהרן ולכניו ממוך כני ישראל
ל ע ט ד א ח עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על
בני ישראל וצא יהיה ככני ישראל נגף בגבת בני
ישראל אל הקדש  .משל צמצך פפואל על בנו ואומר
ישן בני קם בני אכצ גני הלך בני לבית הספר בא
ב ר מבית השפר .כך הקב״ה מתאוה צהזכיר אח יפראצ
בכל מעה .זכרנו ה ׳ אלהינו ט לשובה ע״ש זכרה לי
אלוה ל פ ו ב ה  .ושקמו בו לברכה על פ ם פקד פקדתי
• א ת כ ם  .והושיענו בו לחיים שובים על בם הישיי־נו
אלהי ישענו מכקש מאת ה כ ם שיהיה אותו זכרון
ששאל לפובה ולכרכה ולחיים טובים .בדבר ישועה
י ו ר ח מ י ^ ע ל שם ופקדני בישועתך .חוס וחננו וחמול
וראש עלינו והושיענו על שם ויחן ה ׳ אוחם וירחמם
ויפן אליהם  .כי אל מלך חנון ורחום אחה על שם כי
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לפובה ויש מפרשים שהוא מלשון ואשא אסכם ע3
כנפי נפדים ואכיא אסכם א ל י  .ומתפלל לשם כדרך
משל שיגיע העת פיצוה לעננים פיפאונו בכל סועד
ומועד לירושלם .ולא ישרו כעיני כל אלו הפירושים ט
אינם נקשרים עם תיכת את  .אכל הנכון לפרש שהוא
מלשון וישא משאות משת כולם  .שענינו דורון כלו
שלח לנו דורון כרכת מועדיך .ונם יהשן לפרש שהוא
מלשון משא בני קהת כלומר הפעיכנו את ברכת
מועדיך והפעם שתזכנו לעלות לירושלס ונקריב עולת If:
ראייה שכתוב כה איש כמחנח ידו וכו׳ בשמחה ובשלום.
כאשר רצית על שם רצה האלהים את מעשיך .כלומר
שירצה אותנו בעליותינו לרגל ונהבאש הקרבנוע .
ועוד על פ ס רצית ה׳ ארצך ואנו מתפללין לשם שיזמו
לעלות לרגלים לירושלם  .ואמרת לברכמ שנא׳ הברכת
ה׳ אלהיך אשר נתן לך  .ותמצא כתוב בחג השבועות
ונחג השוטח ברכה ושמחה אבל לא בחג המצות ע ד
לסוף שכולל כל המועדים בכרכה נלנד שנא׳ כברכת

אחה אל מנון ורהוש :
*"
ה׳ אלהינו אח ברכח מועדיך  .רבו
הפירושים בלשון והשיאנו יש מפרשים
שהוא מלשון ונשיא בעמך כלומר רוממתנו וגדצתנו .
רש ספרפיםשהוא מלשון כיצד משיאין משואות .כ.ומר
והאר פנינו ועינינו וי״מ שהוא מלשון ישא את ר,-כך

והשיאנו
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ה ׳ אלהיך אשר נתן לך  .והפעם ט כחנ השטעות
ובחג הסוכות פיש נכל בעלי בתים ח ט א ה וסירוס

הרבה צום הקב״ה לשמח ארבעה והם הלוי והגר
והיתום והאלמנה וכנגדן אמר הקב״ה אס סשסלן
ארכעה פלי אני אפמח ארכעה פלך והם כנך ובסך
ועכדך ואמתך  .אכל כזמן חג המצות שהוא ע ף

4

תכואת שנה שעכרה ועדיין צא נקצרה התטאה החדשה
ואם הי׳ מצוה אות׳ שישמחו יהיה בהם צריס ע «
לתת מפלהס והתורה ירדה לסוף דעתם וכיון שאץ
משמחין אוחם בחג המצות לא נאמר בו שפחה ו ג ם
ב י כ ה

^

נ  6מ ר

ט

ל

ס י

ש י ש

ב

־

ה

צ ר י מ ע

* 1לסת

משלהם .וקדשתמ בסצומיך פירשנוהו בברכס גשיצס
י ד י ם  .וחן חלקנו כתורתך וט׳ הכל פירשנו בססצוגן
ליל שבת נרצה נא במנוחתנו .והנחילמ ה' אלהינן
בשמחה ובששון מועדי קדשך שנאמר במועדים שמחה
וכתיב לששון ולשמחה ולמועדים  .ויבממו בם כצ
ישראל מקדשי שמך על שס ושמחח בחנך  .ןז^
קורין אוהבי שמך וסעות הוא מפני שצייד לי׳ מ ע ץ
החתימה סמוך לחתימה .ברוך & ח ה ה ' מקיש ישראל
והזמנים על שם כי אני ה ׳ מקדש אס ישראל ־ .והזסנ!/
שיפראל מקדשין הזמנים .ואומר שלש אחרונות ואומר
פלימ צטר קדיש .ואם מל בשבת מזטר בחפלה ג ם
של שבת את יום המנוח הזה וחומם מקדש השבת
1

וישיא ׳

י

ה ז מ נ י ם

י

י

א י מ

י

ף נ

לי י

ב ר כ מ

P°

1

אמס

בדברו וחותם בשל שבת כלכד  .וככר כתבנו השעס
בתפלח ליל שבת  .ויש אומרים שאין לומר ברכס
אחת מעין שבע בליל ששח שחל להיות בשבח כשאר
ערבי שבתות ספני כתקנו אותה משים עם שבשדות ׳
שמאחרי; לכא כדי פיגמרו תפלתם עם הצבור וצא

יפארו שם יחידים משום ד פ כ

יחי

מייקז ולילה y

משומר ובא מהם ומכיוצא כהש ומיהו נהגו לאמרו .
ואין לקדפ ב״צ בבית הכנסת ליל הפסח לסי שכשאין
לילי שבתות וימים פוביה שמקדשץ בכית הכנסת הוא

להוציא אורחים ידי חובתן כמי ש

כ ח מ ו

ס פ

ס

ל ל • ובציצ

פסח

סדר ת פ ל ו ת ה פ ס ח ו6יתשד•
פסה אימ צ י ץ כי הם מקדשים לסצמם בבימם כדמנן
ולא יפההו לו מארבע טסוש של יין ועוד אם יקדש
בביס הכנסת יראה כמוסיף על ארבעה כוסות .ואם
ק מה הועילו חכמים בתקנתם .ואומר ש״צ קדיש
משמרין לבסיהן לשלום לעשוס סדר ההגדה :

םדרהחגדה

ופיתוח

מ צ ו ד  ,מדברי סופרים על כל איש ישראל לשחוח
ארבעה כוסות של יין בכל לילה משתי לילות
ראשונות של פסח  .ואפילו עני שבישראל לא יפחתו
לו מארכעה טסות אלו של יין ואפילו מן התמחוי.
ופירש היר יחיאל מפריש דהא לא יפחתו לו אמר
קאי ,והכי קאמרלא ישחתו לו מארבע טשוח שליין
אפילו אץ לו מזון שסי סעודית ימכרם ויקח מהם ל׳
כוסוש ואע״ס שיצסרך אהר כך ליקה מן ההמתוי .
ופירוש חמחוי קערה גדולה ויש בגופה מגורוס מגוריה
ודומץ לקערוסקסנוס בסוךקערה גדולה ומקבציןבה
סיני מזון להאכיל לעניים והיסה נגביח בכל י ו ם .
ומקשי בגמרא היכי קיימי רבנן ומחקני מילהא דאסי
ג ה לידי סכנה דהניא לא יאכל אדם הרי ולא ישהה
מרי וממרן אמר רב נ ה ק בר יצהק אמר קרא ליל
שמורים הוא לה' לילה המשומר ובא  pהמזיקין .
רבא אסר ט ס של ברכה מצפרף לשובה ואינו מצפרף
לרעה פירוש ט ס של ברכה המזון מצסרף לסובה עם
השנים הראשונים ואיט מצשרף לרעה להיות זוגוה עם
ט ס רביעי .רבינא אמר כל מל וחל מצוה באפי נפשה
היא  .וכחבו הגאונים גרוב המפרשים הואיל וכל א׳
מארנעמן מצוה בפני מצמה צריך לברך ט ר א פרי
הגפן מל כל אמל מ ה ם  .וגם משום שההנלה הוא
היסה הדעס והפסק ותפסי צרפת והרב מ י נ ו יונה
והרא״ש כסכו פאץ לכרך ט ר א פרי הגפן אלא על
כוס ראשון וכוס פל כרכת הסזון כלכד  .והעולם
נהגו כדכרי הנאונים .הכוס הראשון אומר עציו קידוש
היום ו ה ט ס השני קורא מליו ההגדה עד גאל ישראל.
והכוס השלישי מברך עליו ברכה המזון .ו ה ט ס
הרביעי גומר עליו אה ה ה ל ל  .ואם שהה ארכעה
טםוה אלו שלא על הסדר אלא שהאן זה אמר זה לא
יצא ושיעור כל אהד מאלו הארכעס כוסוה רכיעיס
לוג יין דהייט כיצה ומחצה והוא משקל שלש אוקיוס
ושליש ומדס הכלי שיכילט הוא ארכו כרוחב ב׳ גודלים
וכן רחבו וגבהו כרוחב שני טדלים ומצי טדל ומומש
גודל ואין צריך שישהה טלו אלא רוכו וקסנים צריך
לססעימן משיורי טסוס ואץ צריכין ט ס שלם אלא הוא
שוהה רוב הכוס והשאר מטעימו לסינוקוס .ואמריק
בירושלמי דשקלים שמצוה ק המובהר להזר אהר יין
אלום מלכהיכ אל הרא יץ כי יםאדם אלמא ססם יץ
אלום הוא ואס הלבן משובה ק האלוה הלבן ק ו ל ם :
נשאל ה״ר מאיר סרוסנטרק אס יטלין לברך הטוב
וסספיב בליל פסה אם נראה כמוסיף על ט ס ו ס .
והשיב דאינו נראה כמוסיף רק אם יברך בורא פרי
<גסןיכמו שמברכין על שאר כוסופ  .וסעם לארבעה
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כוסומ האלו אמריק בירושלמי ר י ו ה נ ן ב ש ס \ ׳ מ י ה
אמר לכן אמור לבר ישראל אני ה׳ וסוצאמי אתכם
מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מ ע מ ד ת ם וגאלשי
אתכם בזרוע נסויה ובשפסים גדולים ולקחתי אתכם
לי לעס וגי׳ כנגד והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ר׳
יהושע בן לוי אוסר מ ג ד ארבעה כוסות לסרעה יכוש
פרעה בידי ואקח את הענבים ואשמש אותם אל ט ס
פרעה ואחן אס הכוס על כף מ ר ע ה  .וכחיב ונחת
ט ס פרעה כידו ור׳ לוי דאסר מ נ ד ארבע מלכיוח.
ורכנן אמרי כנגד כיפות פל פורעניות שעתיד הקב״ס
להשקות את העכו״ם כי כה אמר ס׳ אלהי ישראל
אלי קח אס ט ס היין החמה הזאת והשקיס
כל הטיס אשר א נ ט שולח אותך
אותו אח
אליהם ושתו וההגיעשו והסהוללו מפר החרב
אשר אנכי שולח בינוסם .ט ס זהב בכל ביד ה ׳
משכרה כל הארז מיינה שסו גויס על כן יתהוללו כי
כוס כיד ה׳ ויין המר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה
ימצו ישהו כל רשעי א ר ן  .יספר על רשעים שחים
אש ונפריה ורוה זלעפוס מנס כוסם .וכנגדן עהיל
כקכ׳׳ה להשקיה אה ישראל ארכעה כוסוה של נהמוס
ה׳ מנח חלקי ו ט ס י אהה הוסיך נורלי .העריך צפני
שולחן ננד צוררי דשנת בשמן ראשי ט ס י ר ו י ה  .ט ס
ישיעוה אשא ה ר י ן  .סירופ בשהי כיסוח סכסוב מדבר
א׳ לימות המשיה ואהד לעולם ס ב א  .יש שואלין משני
מה אין מכרכין בא״י אס״ה אקב״ו לשהות ארבעה
כיסית כמו שמכרכין על המרור שהוא מדבריהם כזמן
ה ז ה  .וי״ל היאך יברך לשתות ד׳ ט מ ס והרי יש
כוס־ת של קידוש שהוא מצווה כו ועומד  .ואם תאפר
יברך לשסות פלשה כ ו מ ה והלא מחוייב הוא בארבעה
הלכך לא אפשר .ועוד מ ע ם אחר מפני שאץסנרכץ
אלא על מצוה הנפשית בגס אהת בלא הפסק אבל
ארבע טסות שששה מצוה על כל אחד ואמד מהם
ואס שהאן בבה אהה לא יצא אץ מברכץ .וכתב רב
נסרונאי ארבעה ט כ ו ס פל פסח חובה ק וא״א שלא
לשסוס ואם שסה לא יצא ידי הובהו וחייב מצקות
דרבנן ואם אינו מוצא יין ישרה ענבים או צמיקים
במים ויעשה מהם ארכמה טסוש שכך אמרו חכמים
יץ צמוקים לא יביא לקרבן ואס ככיא כפר  .וכיון
דלקרבן אם הכיא כשר לקידוש ולהבדלה לכההלה
כשר כמקום שאי אפשר לו ־ וכהב הריין גיאה מי
שאינו יטל למצוא יין מקדש על הפה ובוצע ואוכל
לאלתר ואין צריך לשהוש עד ששודר ההגדה מ י ד
דהיה אבצקום של טיס דאדם ממלא כריסו מהם ומכרן
עליהם המוציא ואוכל מצה משומרה באמריגס ומברן
עליהם לאכול מצה .וכל שט הכא דלקיומי מצוה מא
מכוץ ואין בו לאחר שמילא כרישו ממנו יברך עלץ
והגדה וברכמ המזון מולד מל ה פ ה  .וכחב הריא״ף
מאן דליה ליה מפרא בלילי פממא מקדש אריסמא
מ י ד דהוה אשבחומ וימים סובים .והיכי מביד שרי
המוציא ברישא ובצע לה לריפהא ומנה ידיה עילויי
מ ד דגמר ליה לקדושא ומברך לאטל מצה ואכיל והדר
מסבל בשאר ירקי ועקר לה לפמורא ואומר מהנששנם
וכל
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סדר הגדה ופירושה

ןכל ההגדה עד גאל ישראל ומברך אמרור ואכיל והדר
כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה  .ושתייה ארבעה
כוסות האלו ואכילת מצה צריכץ הסיבה דרך מרות.
ואפילו עני שבישראל שאינו רגיל בהסבה כל השנה
עתה לח יאכל עד שישב  .וגם נמי עשיר שהוא
משכ על כלי מילת וכריס וכשתות הוי דרך חרות .
אבל עני שאינו מסב אלא על גבי ספסל הוה אמינא
צא הוי דרך מרות ולא צריך הסבה קמ״ל דצריך
הסבה .וההשיבה צריכה להיות על צד שמאל .והסיבת
ימין אינה השיבה .ועוד שמא יקדים קנה לישש ויבא
לילי ס כ נ ה  .אשה אינה צריכה הסבה מכני שאימת
בעלה עליה ולפי זה אלמנה וגרושה בעיא השבה .ובעל
ה״ג פירש מפני שאץ דרך האשה להסב .ולפי זה כל
אשה אינה צריכה השיבה .ואם חשה השובה היא
צריכה הסיכה  .כן אצל אכיו אפילו הוא רכו
מוכהק צריך ה ס כ ה  .סלמיד אצל רכו אינו צריך הסכה
אלא אם כן ישן לו ר ט רשוח  .והשעם שאינו משכ
לפני רבו ואם היה אכיו רכו משכ לפניו מפני שדרך
האב למחול על כטדו לבנו והוא גש בו ואינו צריך
ליפול רשוח ממנו על זה מה שאין כן ברבו .שמש
אצל רבו צריך הסבה וכל מי שצריך הכבה אם אכל
ושהה בלא הסבה לא יצא .ואמרינן בואלה שמות רבה
ויסכ אלהיס את העם מכאן אמרו רבותינו אפילו עני
שבישראל לא יאכל עד שישכ שכך עבה לה־ האלהים
שנאמר ויסב אלהיס את ה ע ם  .וכתב אבי ?עזרי בזמן
הזה שאין רגילות בארצנו להסכ יושכ כדרכו ואינו
צריךלהשב .לילי הפסח לא יקדש עד שתחשך ויצאו
הטכבים ואע״פ שבשאר שבתות וימים שובים מושיף
ממול על הקדש ומקדפ מפלנ המנחה ולמעלה אע׳־ש
שלא שקעה הסה .בששה מצוה לשהות ד׳ כוסות כזמן
אכילה מצה וכוס של קידוש אחד מהן ואין מצה נאכל׳
אלא כלילה כפשח שאינו נאכל אלא כלילה שנא׳ ואכלו
אח הבשר כלילה הזה :
ו כ ש י ב א אדם אל ביהו ומוצא נרוח דולקות
ושלחן יערוך וכוםוה מיצעוה מלאוה יץ
מביאץ לפרו סל או קערה שיש בה שני הכשילין
ושלש סצוה ושני מיני ירקוה והרוסה  .השני שבשילין
הם זרועוכיצה אמד מהם צלי זכר לפסהוא׳ מבושל
זכר להגיגה המכושלה נאכלה קידם הפסח כדי שיהא
הפסח נאכל על השובע .ובירושלמי יליף לה מקרא
לכתיב ועצם לא חשברו בו יאלו היה נאכל כשעה
רעבון יש בו משום שכירת העצס .וכך היא המציה
בזמן שביה המקדש קייס בהמלה מביאין הששת ומכרכין
גא״י אמ״ה אקכ״ו על אכילס הפסח ואוכל סמנו כל
אהד כזית ואחר כך מביאין החנינה ומכרכין כאיי
אמ״ה אקכ״ו מל אכילת הזכמ .וככנמרו לאכול החגיגה
פביאין הפסח ואוכלץ אומו על השבע ובזמן שחל
להיות י״ד מ י ק נשכת אין צריך• כי אס הצלי שהוא
זכר לפשח .ולא המבושל שהוא זכר לחגיגה שלא
היהה הגיגה דוהה שבה כאותו זמן .וצולין הזרוע
סל הגמלים מפני שהפמה אץ צולין אותו אלא בשפוד
של עץ רמין כמי שמפירש השעם בפשח שני ואש באני
למפשאחר שפיר ש! ען יהיה פירמ גדיל .והרי״ף

כחכ שאץ לחוש כיון שאינו אלא לזכר בעלמא ו א ד ר ב ס
המדקדק בזה נראה שעושה אותו כמין קדשים ממש
וכן כתכ כעל העישור אל ישנה א ד ם  .ואמנ־יק
כירושלמי שלכך לוקחין כיעא ודרעא כלומר כ ע א
רחמנא למפרק יתנא כדרעא מרמתא  .והמצות ש א ל ם
יוצא בהש ידי תובתו כפס־ צריכץ להיות מ א ח ל
מחמשה מיני דגן שהן חשץ ושעורין וכי—דן פ ה י א
אשקאנדא בלעז .ושבולח שיעל שהוא אכינא כלעז .
ושיכון משרש בערוך שקורין אותו בערבי דישר וכל עז
אשפילכיא לפי שהש באיש לידי חימון שנאמר לא
שאכל עליו חמן שבעת ימיש חאכל עליו מצות להם
עוני דברים הבאיש לידי חימיץ אדש יוצא בהם ידי
חובתו דפרים שאץ באין לידיחימון אלא לידי שררזון
אין אדם יוצא בהן ידי חובחולאפוקי אירז ודוחן שידן
באים לידי סרחון כושמין הש מין חמין .ושבולת שיעצ
ושיפון הס מין שעורים והמצות האלו צריכות שימוד
לשם מצה שלא יבאו מים בתבואה משעת קצירתה
ואילך או אפילו משעת שתינה ושם אץ לו יעשה
שמור משעת לישה .לשה אותה נכרית אפי׳ ישראלית
עימדח על גבה אינו יוצא בה ידי חובתו שכל דבר
שצריך לשמור אינה נעש׳ ע׳יינכרי ונהגו שלא ליחןמלח
במים של עיסת מצה משומר׳ משוש לחש עוני.וכ׳ הראב״ר
כדרפהשלו וצריך לעשות המצות רקיקין ק פ נ י ם ו א ס
עפאה עכים וגדולים אין זה לתם עוני כדסניא לתם
עוני פרש לחלוש ואשישה ואשישה לחם גדול הוא
ויש מדקדקים על המצות כעשייחן לרשום אותם אי ך
נעשית ראשונה ואיזו שנייה לומרשמצוה כראשונה
כלאמריק לערן קופות של תרומת הלשכה פסצוה
כראשונה .ולדכרי המדקדקים צריכה האשה ל ה ז ה ר
שאותה שנעשית ראשונה שסכניסנה החלה לתנור כדי
שהגמר היא החלה שאם נעשיה היא ההלה י א ח ר ת
נאפה החלה האחרונה היא ראשונה כי נמר הפה הוא
העיקר וכיון שמצוה בראשונה מיטב שהראשונה ההיה
ראשונה לכל דבר ואס לא העשה כך הרושם שלה מה
הועיל עכ״ד .וכהב בעל שפר המצוה שאם החליף
שנייה כראשונה יצא כדאמריק כפרק הקורא את.
המגלה ראשין שקרא ארבעה משוכה וכן שני וכן שלישי
שקרא ארכעה משובח .וכהב הראביד כדרשה שלו אין
לפין מצה פל מצוה אלא אחר חצות כפחיס׳ פסח שאינה
אלא אהר הצוה  .ואהקפ אכילה מצה לאכילה ססח
והשני מיני ירקוה נהגו להיוה המין האמד מהם כרסה
זכר לששים רכוא שנשתעבדו בעבודה פרך כ*כששהשוך
כרפ תמצא בו פרך .והס' סימן לששים ר ב ו א ו א ע ״ ע
שיש חמשה מיני מרור שיוצא אדם כהן ידי חובתו
ואלו הן הזרה פהיא הסא  .עולבין שהם הנדכי כ ע ר ב י
המכה בערוך מפרש שהיא קאדרוש בלעז .ויש
אומרים שהוא מרויו בלע״ז .והרי״ף פי׳ סריש כערבי.
הרהבינה יש אומרים שהיא קרצענה בערכי  .ויש
אומרים שהוא מנדקוק מרור שהיא הזרה של יער
פהיא מרה אעפ״כ השא מצוה מן המובמר לפיכך נ ה י ו
להיוה המין השני חזרה ששיא חסא והיא מרון״
דאמרינן בפרק ערכי פסחים מאי חסא דחס רחמנא
עלן
8
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ס ל ן  .ומה מרור תחלסו רך וסופו קשה אף מצרים
סחלחן רך וסופן קשה וכירושלמי נורס חחלתו מתוק
וסופו מר  .וקי״ל כרבא דאמר מרור כזמן הזה דרכנן
לפי שהוא תלוי באכילת הפסח פנאמר על מצוח
ומרורים יאכלוהו .והחרוסת היא מצו ה מדכרי סופרי׳
;
־ ״י זכר לטיט שהיו ישראל משועבדין בו כמצרים ועושין
אותה ממיני פירות מתוקים ומרורים וחומץ ומתבלין
אותם בתבלין לדמותם לטיט שיש בו מכל דבר וצריך
שתהיה עבה כמו הטיט זכר לטיט כמו שאמרנו וישים
• כה מיני קיהוי כגון תפוח־ס חמוצים זכר לתחת התפוח
י עוררתיך ואגוזים לזכר אל גנת אגוז ירדתי ותאנים
זכר להתאנה חנטה פגיה ותבלין כגון קנה וקנמון
שהוא קצכה אל דרירה ושנכל פדומין לתכן שהיו
מגבלין בו הטיס במצרים:
ו כ ש י ה י ה כל זה מוכן לפניו מוזגין לו כוס ראפון
\' י
ומכרך על היין החלה ואמר כך מכרך
\
פל היום .ויש מוסיפין לומר כנוסח זה הקדופ במר
ג מ ויגדלנו ורצה כנו ויפארנו  .ואינו ממסכע
•ן
הכרכה ומכרך שהחיינו  .ואינו מכרך שעשה נסים
לאבותינו מפני שכרכת אשר גאלנו היא במקומה ויותר
זטארת שמזכיר כה פרע ה נ ס  .ושותה כל אחד
י..
}•:׳ ^ ׳  1ם כוסו כהשכה דרך חירות ואם מל להיות כשכת
» ו מ ר תתלה ויפוצו ואחר כך מכרך על היין ואחר כך
י* ^ ע ל היום ואומר כחתימה ושכת ומועדי קדשך כשמחה
וכששון הנחלתנו שמחה כיוס םוב מפורשת  .וכשכת
ברמז שנאמר וביום שמחתכם ואמרינן כספרי אלו
ל
השבחות .ובשבח מצאנו לשון נחלה שנאמר ושמרו כני
m
ישראל את השבת לדורוחס וביום פוב לא מצאנו לשון
נחלה אלא הוא על שם אל המנוחה ואל י הנחלה כל
\
יום שיש בו מנוחה הוא נחלה .וחוחס ברוך אחה
ה ׳ מקדש השבח וישראל והזמנים .ואומר שהחיינו
ואחר כך שותה  .ואם חל במוצאי שכת עושה
סימן יקנה״ז יין קידוש נר הכדלה זמן .סי׳ מכרך
־•*
מחלה על היין ואומר עליו קדוש היום ומכרך על הנר
ט ר א מאורי האש ואומר בא״י אמ״ה המכדיל כין
קדש לחול ונץ אור לחושך וכין ישראל לעמים
/
ובין יום השביעי לששח ימי המעשה נין קדושח שנח
*
לקדושת יום סוב הנדלת ואה יום השביעי מששת
ימי המעשה קדשה והבדלה וקדשה את עמך ישראל
יי;
בקדושהך  .ברוך אהה ה׳ המבדיל בין קדש לקדש.
ומצאט הבדלה בין קדש המיר לקדש קל שנאמר
\ ו ה ב ו י ל ה הסרוכה לבם בץ הקדש ובין קדש הקדשים.
רביע אפרים למה נהגו העם לומר ואה יום
:
השביעי משפת ימי המשפה קדשת .והבדלת וקדשה
,
אה סמך ישראל בקדושהך אמר נ ץ קדושת שבת
לקדושה יום מוב הבדלה שאין זה מעין מהימה לא
מעין סתימה והשיב ר״ה משוש דאמרי׳ בס׳ ערבי
פםהים הפוהמ לא יפמות משלש הבדצומ והמוסיף
לא יוסיף על שכע רצו לפעמים להזכיר שנע הנדלומ
וסוסיפום כיוס פוכ אחר כבה לפי שהוא מערן יום
ו'
ס ו ב  .ואלו הן כין קדש לחול וכין אור לחשך ובין
ישראל לעמים הרי שלש ובין יום השביעי לששה ימי
8
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המעשה אינה מן המנץ אלא אגב דאמריק לה במלמא
אמרינן לה הנא בין קדושת שבס לקדושת יום סוג
הבדלת זהו אוכל נפש שמוסר ביום סוב מה שאץ
כן כשכת .ואת יום השביעי מפפח ימי המעשה
קדפש זטו יום סוב אחרון של חנ שחלוק מששת ימי
חולו של מועד שלפניו .והבדלת וקדשת אש מ מ ן
ישראל בקדושתך הם שתי הכדלוש כין כהנים ללוים
ולוים לישראל וזהו מעין חתימה המבדיל בין קדש
לקדש ומצאנו הכדלה כין כהנים ללוים שנאמר בני
עמרם אהרן ומשה ויכדל אהרן לקדשו קדש קדשים
והכדלה כין לוים לישראל שנאמר כעח ההיא הכדיל
ה׳ את שכס הלוי ואומר שהחיינו ואחר כך שותה
ואינו מריח כפמים  .והפעם פירשנוהו כתפלת ליל
מוצאי שכת .ולאתר הקידוש נופל ידיו הוא וכל אחד
מן המסובין לאכול ירקות שטיכולס כמשקה אע״ס
שאינו אוכל פח דאמרי׳ בפרק ערכי פסחים פצ
ששיבוצו כמפקה צריך נסילס ידים דילמא נגע במשקים
והידיס עסקניות הם ומכרך כל אחד לעצמו ע״כ »
ולוקח מן הכרפס ומברך בורא פרי האדמה וטופלו
כחרוסת להמית את הקיסא פכירקוס כחומץ פכחרוסס
כדי פלא תזיק לאדם ואוכל ממנו כזית כהשכה הוא
וכל אחד מן המשוכץ עמו כך מ כ ו מ א ו נ י ם ורוב
המכרפיס  .אכל ר״ת ורפכ״ם הנהינו לחצמידיהם
למכל ראפון כחומן ולא כחרוסת ומכיאין ראיה מדתנן
כס׳ ערכי פסחים הכיאו לפניו מעכל כחזרת עד שהוא
מגיע לפרפרת הסת נמצא שכמשנה אינו מזכיר הרוקי!
עד פ י ס ל שני וה״ר יונה סי׳ ה פ ע ם לפי פסיבול
ראשון אינו לחיוכ אלא להכירא בעלמא ורגילין כל
השנה פאוכלין חזרת כלא חרוסת ואין חופשין לקיסא
גם עתה נמי לא משו מכמים אם ירצה יאכלו בלא
חרוסת כמו בשאר ימוח השנה .אבל מיבול שני פהוא
של מצוה הזהירו חכמים שלא יהא בו שום סכנה
והסולם נהגו כדכרי הגאונים  .וקיפה יש מפרשים
שהיא תולעת כדתניא כתרומות האוכל חולממ שבעיקרי
האילנות וקיפא שכירקות כי החומץ שכמרוסש ממיא
הקיפא שבירקות ורבינו האיי ס י עיקר הקיפא בלי
ארמיח מלשון קישוי כנון נפיחה ורוח שאוחזת במעים
 pהמאכלות ונקראת קיסא מפר שהיא מנסחח •
והחרוסת היא סם שפירדת אומה רומ ולא הים
גורס להמית אמ הקיפא אלא למרוד אס הקיסא
כלומר לפרוד הרוח והניסוח שגירקומ והסעס שאץ
מכרטן על המרוסש ואע״ס שהיא מצ.יה מדברי סופרים •<
מסני שהיא מפילה לכרפס וחנן כל שהוא מיקר ועמו
מפילה מברך על העיקר וסוטר אמ המפילה ובטיכול
שני אץ לברך על המרור בורא פרי ה א ד מ ה  .אלא
לאכול ס מ ר בלבד ט ההגדה אינה הפסק לענין
אכילה הואיל והמרור לפניו ואינו נמלך אבל לענין
נפילה הוא היסח הדעס שהידים מסקרומ ה ם  .ומזה
הפעם אין לברך ט ר א נפפוח רכוס אחר ,אטלם
שאר ירקוס שההגדה אינה ה פ ס ק  .ונס אחר ה ל מ ר
אין לברך בורא נפשות רבות לפי שחוכת אכילתו היא
עם המצה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו .וא״כ
,
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נחשוב אותו כדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת
הסעודה שאין מעונץ ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם
וכן במשנה קורא אותו פרפרת הסח להיינו מזרת .
וגם מזה הטעם אין לברך על המרור כורא פרי
האדמה ולמה שאר ירקות באים בחחלה בשוך
הסעודה להכירא בעלמא לתינוקות כדי שישאלו מה
נשתנה שאין דרך לסכל כירקות קודם אכילת פת .
מי שאץ לו שאר ירקות אלא מרור בלכד מכרך עליי
בהחלה שתי כרכות בורא פרי האדמה ולאכול מרור
וסוכל בהרוסה ואוכל כזיה וכשגומר ההגלה מברך על
המצה ואוכלה וחוזר ואוכל סן המרור כלא כרכה .
ואהר אכילת שאר ירקות יכצע אחת מן השלש מצוח
ו י ק הציה כץ שהי השלמוה והחצי החמ המפה זכר
צמפארותם צרורוה כשמלוסם למצה אפיקומן שנאכלה
באחרונה זכר לפסח שהיה נאכל על השבע .ומפני
מה נהגו לפרוש המצה קודם ההנדה כדי שלא יאמר
הא לחסא עניא אלא על מצה פרוסה כדאמרינן
בפסחים מה ד ר ט פל עני בפרוסה אף כאן כפרושה
כמב הרי״ף מאן דגיה ליה אלא כזיה דמינפר אכיל
ברישא דלא מינמר ומברך עליה המוציא ולבסוף
מברך על כדה דמינשר לאכול מצה והדר כריך מצה
ומרור ואכיל בלא ברכה .והמה עליו הרא״פ לפי
סברהו שאוכל כזיה דמינסר לכסוף היאך יעשה כריכה
אחר שיאכל כזיה דמינפר ויאכל שאינו שמור אחריו
ויבפל פ ע ם מצה דיוהר מסהבר לפי סברהו להניח
הכריכה שאינה אלא זכר למקדש ממה פיבפל טעם
המצה שבפיו .ו ק כ ה ט הרמכ״ם ז״ל וה׳׳ר יונה
שיאכל כזימ דמינשר באחרונה ויברך עליו לאטל מצה
ולא יאכל אהריו כ צ ו ם  .ובעל העיטור כהכ שיאכל
מיד דלא מינמר ויברך עליו המוציא ולאטל מצה
ויאכל דמינסר בסוף בלא ב ר כ ה  .והרא״ש כמבשיאכל
סיד כוית דמינמר כדי שיאכל מצה לתאטן ויברך עליו
המוציא ולאכול מצה ואינו תופש אם יאכל לכסוף
ןלא מינסר  .ומתחיל ה ה נ ד ה  .והקשה הריא״ף למת
אץ מ מ י ס על קריאשה פמו שמברכץ על קריאת
מגילה והלא מצות משה היא שנאמר והנדת לכנך
ביום ההוא ו ט ׳  .ותירץ ט במה שאומר בהחלה
בקדיש זכר ליציאת מצרים יצא והרפב״א כהב פ ע ם
אמר שאין לבדך על קריאתה מפני שהיא מציה שאץ
לה קצבה ידועה ואפילו בדבור בעלמא שידבר בענץ
יציאת מצרים יצא אלא כל המרבה הרי זה משובח .
ונקראה הגדה על שם והגדת לבנך ביום ההוא ו ט י .
ועוד מפר שמגיד בה ערן יציאת מצרים הנשים ונסלאות
שעשה עמנו הקב״ס באותו זמן ויש מפרשים הגדה
שהוא לשון הודאה ושבמ להקב״ה על שהוציאנו
מארץ מצרים כמו שמתרגם בירושלמי הגדתי היום
לה׳ אלהיך שבחית יומא דין .וכן תרגמו רכינו סעדיה
ב ע ר ב  .וכשאומר הא צממא עניא שקרץ השל
או הקערה מעל השולחן כדי שיכירו התינוקות וישאלו
מ ה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות
אנו אוכלים מה שלפנינו כקערה ועכשיו היא משו ל קת
מלפנינו ואמרי׳ ב0׳ ערבי פסחי׳ אכיי הוה יתיב
8

י/

ק מ לרבה חזא דקא מגכהי מסורה א״צ ומי אכלינן
לקא •עקריהו חכא מקמן אמר ליה ססרמן מ ל ו מ ר
מה נשתנה .וסרשכ״ש והר מילי ללילה ו שהשלרומת
קסנים אבל אנו שהשולחנות שלנו גלולות ואיט ד ב ד
קל לשלקה אנו מסלקין השל או הקערה שבו השלש
מצות והמרור ושני חבשילין ולילנו בכך ע״כ .ובהשלמת
הא לחמא עניא יחזיר השל או הקערה למקומה
כלי שתהיה לפניו כשאומר ההגלה כדאמרינן לחס ע ו נ י
שפונין עליו לכריש ונס כלי שתהיה מצויה ל ס נ י ו
כשאומר מצה זו מרור זה  :נשלם ההדר הראשון :
ה א לחמא 'עניא סי׳ כזה היה לחם עוני שאכלו
אבותינו במצרים וכתוב במחזור וישרי א ץ
ללקלק למה לא אמר האי לחמא דלחס לשין זכר•
הוא והא ל׳ נקבה הוא להא אמרי׳ הא גברא ו ה א
תיובתי׳  ,ומה כנהגו לאמרו כלשון ארמית לפי שכולם
היו מלכרים כלשון ארמית ואין עמי הארן מ כ י נ י ם
לשון הקדש ד״א כרי שלא יכירו מלאני השלת מ ת פ א ר י '
ככל זה ויקשרנו עלינו ויזכרו עונותינו שאין א ג ו
ראויין להגאל שאין מלאכי השרת מכירין לשון א ר מ י ת
כמו שפירשנו כקדיש .ואס תאמר מהו לי אכלו
אכהתנא כארעא דמצרים כי ויאפו את הבצק לא ה י ה
אלא אחר יציאת מצרים  .ופירש ה׳׳ר יהוסף ה א ז י נ י
נשם בן עזרא שהיה שבוי בהודו והיו סאכילין א ו ת ו
לחם מצה ולא נתנו לו לעולם חמץ .והשעס משני
שהוא קשה ואינו מתעכל כמהרה כחמץ ויספיק מ מ ע
מעט וכן היו עושים המצרים לישראל .כתכ
מתתיה מה שנהגו לומר כל דכפין ייתי ויכול כ ך
היה מנה :אנות שהיו מגכיהין שולחנות' ילא ה י ו
׳ ל י שיבאו
סוגרין ללתותיהם והיו אומרים
היו
שכר
ולקכל
ישראצ העניים שכירהם לאכול
עושין
זה ועכשיו שנעשו שכיני ע כ ר ס יושר משטני ישראל
מפרנסין אותם כתחלה כדי שלא יחזרו על ה פ ת מ י ס
ואה״כ מגניהין את השולחן ואו׳ כמנהג ראשונים ע ״ כ ^
ואמרי׳ במסכה העניוה רב הונא כי הוה אכיל הו»ן
סהה הכי כל דכסין ייחי ויכול .וגליל ססח יש הוצאה
גדולה ואין כיד העניים לקמת די ססוקס על ק
נהגו לו כל דכסין ייתי ויטל כלומר מי שהוא ר ע 5
ואין לו מה יאכל יכא ויאכל עמנו .כל דצריך י י ס י
ויפסח פירוש שאפשר שיש לאדם סת אורז וסת ל ו נ ץ
ואינו רעכ שהרי יש לו מה יאכל ואץ לו מצה ש
סצוה ולא צרכי הססה כגון הרוסת ומרור ויין ל א ר כ ע ס
טסוה לכך אומר כל דצריך ייסי ויסםמ כלומר £ 1
ויעשה סלר הפסח ואחר כך ירבר על לבס ו א ו
להס לא הטסו אם אחש סמוכים על כולחן אתרי©•
הפה א הכא הפנה הזאה אפם כאן לפנה ה כ א ה
ההיו לפלום כארץ י פ ר א ל  .הפהא עכלי השנה־
הזאה אנחנו ואהם משועבדים לשנה הבאה יכא המשיח
ונהיה אנחנו ואת ש משוחררים כדאמריק בראש
השנה מישן נגאלו וכניס; עתידין להגאל • ויש •
מפרשים כל דכפין ייתי ויטל כל מי שהרעיב עצסו
בערב הפסח כדי לאכול מצה בתאבון יכא ויאכצ
מיד שאשור לאכול מצה בערב הפסח כ ד א פ ר י מ
בירושלמי
ר

5
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בירושלמי כל האוכל מצה בערב הפסח כאלו בועל
ארוסתו בבימ ממיו .ופירוש מה בועל ארוסתו ככית
ממיו לוקה אף זה לוקה .פירוש אחר מה כלה אינה
מותרת לכפלה אלא בפבעה כרכות כדאמרינן כלה כלא
ברכה אסורה לכפלה כנדה .אף מצה אינה מותרת
ליאכל אלא בשכע כ ר ט ת  .ואלו הן כרכת היין
וקדוש היום ושהחיינו ו ט ר א סדי האדמה וכרכת
היין שאומר כשמסיים ה ה נ ד ה  .והמוציא ולאכול מצה
הרי ש ב ע  .וגרשינן השם מן המנחה ולמעלה לא
יסעום כלום עד שתחשך כדי לאכול מצה בתיאבון
ומכמים,הראשונים היו מרעיכין עצמם כערכ הפשח
כלי לאכול מצה בתאבון .ומומר לטבל כמיני תרגימא
כגון סירות וקטנית ומטבל ככני מעים וכיוצא בהם
שאץ דברים אלו משביעין ושותה יין פהוא מגרר הלב
כדי שיאכל מצה כתאכון .ואמרינן כמסכת סופרים
הכטרוה מתענין ערכ הפסח והצנועין כדי שיכנסו למצה
בסאוה .ואמרימ כירופלמי כפרק ערכי פסחים דר׳
לא הוה אכיל לא חמן ולא מצה וקאמר טעמא מפום
ז ר ׳ ב ט ר ה ו ה  .ופעם לדכר מפני שהרג השם ככורי
מצרים והציל ככירי ישראל מתוכם :
מ ה מ ס נ ה הלילה וכו׳ גרסינן בפרק ערכי פסחים
תיר חכם ג פ שואלו .ואם לאו אשתו שואלתו
ואם לאו הוא שואל אח עצמו ואפילו חכמים הכקיאין
בהלטת פסח שואלין זה את זה מה נשתנה  .הפי
גרסיק אץ אנו מסכלים וכן הוא בסדר רכ עמרם .
ולא גרסינן אין אנו מייבין לסבל דאמרי׳ בפרק ערכי
פסחים אמר רבא אפו מיובא אדרדקי אלא אמר
רבא הכי קחר אץ אנו מפבלין .ופירוש אין אנו
מםבלץ אץ אמ אוכלץ קודם עיקר ס ש ד ח מ ירקוח
אפי׳ פעם א ח ח  .הלילה הזה שחי פעמים אחת
בכרפס ואחח במרור .כי השיכול אצל רז״ל היא
האכילה כי כל מאכלם היה מל ידי סיכול כדאמריק
אבל מסבל הוא כמיני ח ר נ י מ א  .השמש מסכל ככני
פ פ י ם  .שבכל הלילות אנו אוכלץ שאר ירקות וסלילה
הזה מ ר ו ר  .פירוש שככל הלילות אנו אוכלץ שאר
ירקות מתוקים והלילה הזה מרור  .ואם תאמר וכי
בפאר לילות אי אפשר בלא אכילת שאר ירקות אלא
ר״ל שבכל הלילות אט מחזרץ אמר שאר ירקות ש ק
טובות לאכילה ומתוקות יותר ממרור:
? } ב ר י ס הייט לפרעה במצרים זו היא השובה
לשאלת מה נשתנה כלומר לפי שהיינו עבדים
לפרעה ופל ק אט אוכלין מצה ומרור כאשר אכלו
הס וסנן בסרק ערבי פסחים מחמיל כנטת ומסיים
בשבח וסליגי בגמרא מאי ננוח אביי אמר מחחלה
שבדי מבודה זרה היו אטתינו .ורבא אמר מתחלה
עבדים הייט לפרעה כמצרים רכא סכר כיון שכל
ענץ היום הוא יציאת מצרים אין לנו להזכיר ננוס
אחר כי אם אותי עכרות פל מצרים ואביי סכר כיון
שבילינו להזכיר גנות ופכח פל מצרים להוליע כמה
שבחו של מקום כי מאשפות ירים אכיץ יפ לו להזכיר
גמת כי אבותיט היו עובדי ע ט ״ ם ואץ ננות בעולם
כזה וגדול הוא מנטת של עבדות ואפפ״כ קרבנו
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המקום לעבודתו ואביי ורבא הלכה כרגא ועוד
דאמר ליה רב נחמן לדארו עבדיה עבדא דמסיק
ליה מאריה לחירות ויהיב ליה כססא ודהבא חובא
מאי בפי ל מ י ע ב ד  .א״ל בעי אודויי ושטחי מובא
מיד פחח ואמר עבדים היינו לפרעה במצרים .ולפי
שהלכה כרכא ואף רכ נחמן סכר כוכי׳ לכך מחבר
הגדה זו חכר תחלה כרבא ואח״כ כאכיי ומזכירין
חחלה פסח מצה ומרור לסדרו פל רכא ואח״כ פסח
מצה ומרור לסדרו סל אכיי .יפי׳ ומסיים כפכמ
שהוציאנו הקכ״ה כרכוש גדול ממצרים שהיינו שם
עכדים ואם מאמר אם אכותינו אכלו מצה ומרור שיצאו
אנו מה לנו ואלו לא הוציא הקכ׳׳ה את אבותינו
ממצרים וכוי .כלומר אם הס ושלום גרמו עונות
ישראל כשהיו במצרים ושהיו כהם רשעים וערכ ר ב
לבטל חשבון הקן שנשכע הקכ״ה לאכרהם אכיטל׳ש
אנהנושדורוהינו רשעים על איזו זכוה היינו יוצאים.
וא״ת נאכל מצה ומרור ולא נספר הענין .אפי׳ כלנו
הכמים שככר ידעט דרכי השם כלנו נכונים שמכינים
אנהנו הטונה בהצוה .ובסדר רכ עמרם גורס כלנו
זקנים שככר שמענו והגדנו זה כמה שנים .כלנו יודעים
אה ההורה ומה שנוציא בפינו ידענוהו אעפ״כ אנו
מצווין לספר כיציאח מצרי׳ כפמחה וכהוראה וכ״ש שיש
לנו להודיע לשאינם יודעים שנאמר ואמרסם זכח
פסה ה ו א  .וכחיכ כי ישאלך כנך מחר לאמר מה זאת
ואמרה ונו׳ .וכהיכ כמסזור ויפרי^דלא נרסינן משועבדי׳
היינו לפרעה כמצרים .וכן נראה כעיני כי פרעם
ככר היה מ ה  .וא״ה פכך קוראים סם המלכים כלם
כבר נחכפל זה הפס מכיניהם כימי מחבר הנדה ז ו .
ה״ג וכל המרבה לספר כיציאה מצרים הרי זה משובת
ולא גרסינן וכל המשפר כיציאה מצרים דכיון שהיא
מצוה עלינו לא אמרינן כה הרי זה משוכה הלא
מהוייכ הוא לעפוה מה שנצפוה אכל להא דנרסימ
וכל המרבה לספר נימא .וה״ק מצוה עלינו לסשר
ביציאס מצרים ואפי׳ בדבור בעלמא פידכר מ ע נ ץ
יציאה מצרים יצא ידי הובהו .וכל המרבה לספר הרי
זה מ פ ו ב ח  .ואנו מביאין ראיה ממעשה דרבי אליעזר
וחכיריו שהיו חכמי הדור ואס״ה ספרו כל הלילה
ביציאח מצרים .ככני כרק שם מקום .וא״ח נ ז ט ר
ביום שנאמר למען תזטר את יום צאתך ו ט ׳ אך בלילה
לא מצאנו זכירה לכך דורש עתה ימי חייך הימים
כל להביא הלילות  .אמר רכי אלעזר ק עזריה ה ר י
אני כבן שבעים שנה .ולא אמר בן שבעים שנה אלא
שקפצה עליו זקנה כדאמרי׳ בירושלמי דברכוס שלא
היה כי אם ק י״ג שנה ובשביל שלא יכזוהו כשנשמנ׳
נשיא ושמא לא יהיו דכריו מקובלים נעשה לו נש
לכבודו מן הפמיס וכאו לו י׳׳נ שורות של שער ל ק
פמנין שניו והיה דומהלאיפ שיכה .ולא ז ט ת י  .ולא
נצחתי .כמו זכנהו לרכנן .מאן דזכי למלכא לשון
נצוח .כלומר לא נצחתי לחכמים ככח נמרא ותלמוד
פתאמר יציאס מצרים בלילות שאני הייתי אומר אותה
בלילות והם חולקים עלי ולא יטלסי לנצחם בדברזם
לפי שהייתי יחיד והס רבים ואץ דבריו של אחד במקום
שנים׳
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שנים עד שבא בן זומא ודרש כל ימי חייך ימי שייך
היה לו לכהוכ כל למה לי לרבוח יציאח מצרים בלילוח
שלא היו נוהגין לומר פרשה ציציה שכהוכ כה יציאה
מצרים בק״ש של ערכיה לשי שאינה נוהגה אלא ביום
כדאמרינןככרכוה בפרק היה קורא בהירה .במערבא
אמרי הכי דכר אל כני ישראל ואמרח אליהס אני ה׳
אלהיכם א מ ה  .והיינו דקאמר רבי אלעזר לא זכיהי
שהאמר יציאה מצרים כלילוה .וי״מ ולא זכיהי למשא
ראיה לדכרי מן הכהוכ לאומרה .כרוך המקו׳ שנתן
מורה לישראל רז״ל כנו שמו של הקכ״ה מקום לפי
שהוא מקימו של עולם ואין העולם מקומו כמו בנקרא
ג״כ מעון שנאמר אלהי ק ד ם  .והמצא כי מקום עולה
למנץ יהו״ה כחשטן גדול מנה הי׳ עשרה פעמים
והה׳ ה״ס והו׳ ו״פ והה׳ חמשה פעמים יעלה למנין
מ ק ו ם  /ומפני פעחה הוא מחחיל לדרופ פסוקי׳ אמר
ברוך המקום וכו׳ כאדם פרוצה לדרופ ואומר בחש ה׳
אל מליון ואח״כ מהחיל לדרוש .פנחן חורה לישראל
סי׳ לדרוש הפשוקים הסמוכים שהרי מצאנו ארבעה
פסוקים מלוקים זה מזה על שאלה דורוח הבאים 1בכלם
כהיב כ ן  .ויש להמוה מה אלו השאלוה הארבעה על
כן דרשו רז״ל כי הם כנגד הארבעה כנים חלוקים
זה מ ז ה  .א׳ הכם וא׳ רשע וא׳ הם וא׳ שאינו יודע
לשאול .וא״ה סדר המקראוה אינו כהיכ כך כי של
הכם הוא כהוכ כפרשה ואתחנן ושל רשע ושל תם
ושל שאינו יודע לשחול כהוכיס כפרשה כא אל פרעה
אך של שאינו יודע לשאול הוא קודם לשל הם והיה לו
לתפוש שדר המקראוה  .וי״צ שרצה להזכירם כשדר
מכמסס בתהלהחכש ואחריו רשע שגם הוא מכס ומתוך
זדון לטן מרשיע ואחריו חס שאינו חכם ממש אלא
יש ט קצת חכמה לשאול .ואחריו שאינו יודע לשאל
שאץ ט חכמה כלל:
מה סוא אומר בשרשח ואחחנן כחיב כי
הכם
ישאלך בנך מחר לאמר מה העדוח והמקים
והמשפטים אשר צוה ה׳ אלהינו אתכם בבן חכם
הכתוב מדבר שיודע לדבר ולשאול בלשון נכונה ואין
לומר כחן הרי הוציא אח עצמו מן הכלל שאמר אתכם
שהרי כתוב ה׳ אלהינו .א״כ תהו אתכם כלומר אהס
שיצאתם שיהיה הדבר לצרככם  .עדות הם דברים
שיפ להם מעם שהם עדות על גאולת מצרים כגון
מצה זכר ללחם עור ומרור זכר לוימררו את חייהם
חקים הם הלכות שיש בפסח פאין נראה להם טעם
מון ועצם לא תשברו בו והסשפסים כגון ערל לא
יאכל גו ושאר דקדוקי סופרים בענין חמן ומצה:
הבן החכם הוא רוצה לדעת עיקר ה ד כ ר י ס  .העדוס
כחולם והחקים טו׳ בחחלה  .אף אחה אסור לו
כהלטח ה פ ס ח  .מה ענץ תבונה זו לשאלה ז ו .
סרש׳׳י כי כששאל החכם מה החקים כלל כו כיון שעיקר
היום כסםח למה אנו אוכלי׳ הגיגה קודם הסשח
הלא הססח עיקר  .אז משיכץ לו אנו מישי׳ זה
כהצטמ הפשח שאין נאכל אלא על השכע שאין לאכול
שום דנר אחריו כדי פיפאר פעמו כפינו ומתוך
הפעם נזכיר פעמו מצות הפסח אפיקומן כלומר אין
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עושי! שלוק ולא סיום לאכ״לה במיני מגלים כ מ נ ה ג
כל הסעודות אלח בגמר האכילה אחר מיני מ ג ל י ם
כשנפטרים מסעילחן אוכלים כזית מכשל הססח ו ל כ ך
אנו אוכלים עתה פדח ממצה באחרונה ז :ר ל פ ס ח ,
ובהדיא תנן כשש שאין מפסירין אחר הכסח אפיקומן
נך אין מפשירין אחר המצה אפיקומן .מכשירין פירוש
משיימין מלשין ה:שרה שמשיימין נ ה תפלת שחריס
כמו שפירשנו למעלה אפיקומן בלשון יוני קורץ לאוכלים
אפיקומן פירוש אחר מפשירין לשון פתיחת ש־ ללבור
מלשון יפשירו בשפה אפיקומן נושריקון אפיקו מיני
מ ת י ק ה  .ור״ל א״א אחר אכילת הפשח אפיקו מיני
מתיקה לקנות ה פ ה :
מהו אומר בפרשת כא אל פרעה כתיכ
רש^
והיה כי יאמרו חליכם כרכם מה העכורה
הזאת לכם בכן רשע הכתוכ מלכר שהרי אמר ל כ ם
וצא ל ו  .מה העגולה הזאת לכם מפרש כירושלמי
מה הפורח הזה שחתם מפריחים עלינו ככל שנה
לעכב את סעולתינו ולערכ את שמחח החג ולשי שאמר
לכס והוציא עצמו מן הכלל כפר כעיקר כלומר שלא
נצשוה הוא בלבר זה  .אף אתה הקהה את שניו ל׳
חולש השינים כמו ושיני כנים תקהינה כלומל ז ה
שכפר בעיקר הרי הוא ככלל כן נכר לא יאכל בו ושיניו
תקהינה שרואה לאחרים אוכלים והוא אינו אוכל .
ל׳י־א הקהה את שיניו כלומר הכעיסהו ואמור לו כנגלך
לברה שורה בעבור זה עשה צי בצאתי ממצרים .אכל
רכע כמותו לא היה כדאי להגאל  .וא״ת היאך לורש
לגכי רשע לי ולא לי שהוא כתוב אצל בטבור זה שהוא
נדרש לגבי שאינו יודע לשאול • וי״ל אם אינו ענץ
לפאינו יודע לשאול תנהו ענין לרשע :
ת ם מהו אומר בפרפת כא אל פרעה כתוכ כי
ישאלך כנך מחר לאמר מה זאת ונו׳ כבן מסש
שאינו יולע להעמיק שאלתו הכתוב מלבר וזהו ח ס :
ו ש א י נ ו יולע לשאול את פתח לו כמו פתח לאלם.
כפרשת כא אל פרעה כתוכ והגדת לבנך
ביום ההוא לאמר צא נאמר בזה הפסוק שאלת שוס p
אלא והגלה לבנך לרוש לו בהגדה ופרסם לו הנס .
והגדה לבנך יטל מראש הדפ אין זה מן התמוכה אלא
מחבר הגדה זו כיון שהזכיר פסיק זה דורש אותו .
יטל מראש חדש כלומר יטל יהא חייכ לדרוש לו
משנכנס חדש ניק כדרך פהזהיר משה רבינו מר״ח.ועור
שהרי הקדים לפסוק זה ועבדת את העבודה הזאס
בחלש ה ז ה  .ת״צ ביום ההוא יום שנגאלו ט • יט<
יהא חייכ לדרוש לו מכעוד יום כששוחפין פסחיסם
ביום י״ר הואיל ונאמר כאן ביום ח״ל בעבור זה
כעבור זה לא אמרחי אצא בשעה שיש פצה ומרור
מונחים לפניך שתוכל לומר עליהם בעטר זה מונחים
לפניך ולמדנו זה מפר שהקדימו לומר מצות יאכל
וכתיב בערב תאכלו מצית וסוף הפסוק עשה ה ' לי
כצאמי ממצרים .ד״א כעבור זה זה ביי ממריא י׳׳כ
מצות שאדם עושה כליל פסה ואלו הן ד׳ כוסוה מרוכס
כרפס שתי נפילות ידים המוציא מצה מרור כריכה .
משחלה עוכרי ע״ז היו אבותינו עתה מתחיל סדרו
של

סדר הגדה ופירושה
של אביי שמסלש מאי גנוה .מהחלה עובלי ע״ז היו
אבוהימ ויעקב ובניו בו״ו בהחלה ירלו מצרים אין
שס היא אהד המ״ש האהרונה .ברוך שומר הבשחהו
לישראל ברוך הוא עתה מתחיל לדרוש דרשא אחרה
ואומר שהקב״ה מתשב את הקן מלידת יצחק כי
מלידח יצחק עד יציאת מצריס ארבע מאות שנה וזהו
שכחיב כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו׳ כלומר
משנולד לך זרע  .ה״ג חשב את הקץ ולא גרסי׳ מחשב
את הקץ כי חשבון זה כבר עבר .והיא שעמלה לאבוחינו
ולנו כלומר אותה הבטחה של כין הכתרים עמדה
לאכוחינו ולנו ויצאו הם ממצרים וכאלו יצאנו אנחנו.
שלא אחד כלכד עמד עלינו וכו׳ והקב״ה מצילנו מידם
כלי להראות השגחתו בישראל מקים להם בכל דור
אייבים ומציל אישם מילם  .ולא גרסינן אלא הקב״ה
כ״א והקב״ה מצילנו מידם וכן הוא בסדר רב עמרם
ורבינו סעדיה  .צא ולמד איך החחילו הצרוס ליעקכ
ומשוס דחנן בס׳ ערבי ססחי׳ ולורש מארמי אוכל אכי
על שהוא גומר אח כל הסרשה הוא לורשה עחה
כראיתא כ ס פ ר י  .והפרשה היא ל׳ ססוקים סמוכים
זה לזה כפרשת והיה כי תכא אל הארץ והיו רגילץ
לקרותה על הבכורים כשהיו מביאים אותש לירושלים.
ואלו ק הארבעה סמוקים וענית ואמרת לפני ה׳
אלהיך אלמי אובר אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי
מעש ויהי שם לגוי גדול עצום ו ר ב  .וירעו אותנו
המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה  .ונצעק אל
ה׳ אלהינו וישמע ה׳ את קולנו וירא את ענינו ואת
עמלנו ואס לחצנו  .ויוציאנו ה׳ ממצרים ביד חזקה
ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים .
ארמי אובד אבי כתרגומו לבן ארמאה בעא לאובדא
ימ אכא  .כי כשרדף לבן הארמי אחרי יעקב והפיגו
ואמר לו יש לאל ידי לעשומ עמכם רע  .ולפי שחשכ
למשוח משכ הקב״ה כאלו עשה שהאומייח חושכ להם
הקב״ה מחשכה כמעשה והשם יה׳ כפל עצתו .ועוד
אחרים באו עלינו לכלוהיכו שאחרי זאח וירד מצרימה
אנוס על פי הדכור על כרחו ירד למצרים שאמר לו
הקכ״ה אל מירא מלדה מצרימה נמצא פמוכרח לירד
לשם עד שאמר לו אנכי אלל עמך מצרימה .ועוד
אמריק כמסכח שכח כפרק אמר רכי עקיבא ראוי
היה יעקכ אכינו לירד כמצרים כשלשלאוח של כרזל
'אלא שזטחו נרס לו וירד ככטד נדול שנאמר בהבלי
אדם אמשכם כעכוחוח אהכה  .הדכר הוא רוח הקדש
שנאמר והנביאים יהיו לרומ והדבר אין כ ה ס  .וינר
שם שמא האמר לא כא אלא ליפול כהר מלטה ח״צ
ויגר שם מלמד פלא ירד להפהקע פירוש לקטע שם
יישוב ולהיוה כהושכ אלא לגור שס כנר ונכרי ללון
ולגור בעלמא .שמא האמר כאוכלוםץ הרבה ירד
מיל כפהי ממס פירוש באנפים מועפיס .ויהי פס
לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצויינין שם פי׳ שהיו
נראים רדיעים ניניא״ל ארו״ש בלעז שנהאספו יהד
במקום אהד ולא נפרדו בערים ולכך היי נראים גיי
א ה ד  .גדול עצום בלא ו״ובהחלה .ורב כמו בנאמר
רבכה כצמה השדה נההיך שהיו גדילים מאליהם כצמח
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השדה כלא שום צער ועמל .ד״א מה צמח השדה כל
מה שמזיין אוחו יותר צומח כך ישראל כל מה שהיו
מענין אוהם היו פרים ורבים .וכן הוא אומר וכאשר
יענו אותו כן ירבה ו ק יפרוץ .ואת ערום ועריה
כלומר ערומיש מן המצות שהגיע זמן הקץ ולא היה
בידם מצית ונתן לתש פשת ומילה שמלו כיום י״ד בניהן.
וזהו שכתוב מתבוססת בדמיך פירוש בב׳דמיס דם
כסת ודם מילה .ועריה כד׳׳א עריה תעיר .קשתך
שלא קיימו מצות ברית מילה ועכשיו הולך ומספר
כיון שראו המצריים שהיו ישראל סריס ורב־ס מאד .
וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עכודה קשה
כמו שנא׳ ויעכידו מצרים אס כני ישראל בפרך דרשו
רז״ל כי בהחלה אמרו להם שיעזרו כמין יום אחל
ולא יוהר והמלך עצמו נכנס בעבודה והם הסחזקו
והוסיפו אומן לכבוד המלך וסכום הלבנים שעשו
באוחו יום שמו עליהם לחק שיעשו בכל יום וזהו מה
שדרשו כפרך כפה ר ך  .כללו של דבר מעט מעה היו
מתגברים עליהם ולפי׳ נמשלו למרור שההלחו רך
וסופו קשה בפרך מתרגמי׳ בקשיו .וזה עבודה קשה
וירא את ענינו לשון חסרון התשמיש כמו אם תענה
את בנותי שדרשו בו רבותינו זכרונם לכרכה
אש תענה את מותי מתשמיש  .זו סרישות
דרך ארץ שהפרישוס מנשותיהם .וידע אלהיס מלשון
וידע אדם עוד את אשתו וזהו התשמיש שאין אחרים
יודעים כו אלא הקב׳׳ה בלבד וזהו וידע אלהים •
ואת עמלנו אלו הבנים כמו שנאמר שהם גדלים
מעמל האדם ויגיעת ידיו .ואח לחצנו זה הדתק סי'
תוכן הלבנים .ויוציאנו יי׳ ממצרים אין בפסוק אלהינו.
לא על ילי מלאך ואס תאמר והא כתיב וישלח מלאך
ויוציאנו ממצליס וי״ל כי ויוציאנו מוזל על הכורא
וכן הוא אומל ויוציאך בפניו בכחו הגליל ממצלים
והמלאך זה משה רכינו שהיה שלוחס של ישראל אצ
פ ר ע ה  .וא׳׳ת כיון שהלרשה הזאת אומרת כי הקב״ה
בכבורו ובעצמו המית כ כורי מצרים ולא המיתם על
ידי מלאך ולא על ילי שרף ולא מ״י שליח א״כ מהו
ולא יהן המשחית לבא אל כסיכס לננוף וי״צ כי מלס
משהיה הוא פעל ממורה השם ודומה לה האליה
והמכסה שם  :המכסה אני מאכרהם פ ו ע ל  .וכל
משקה אשר ישסה שם משקה סלך מצרים פועל או
יהיה שס על משקל מרכיה משכיה והוא הנטן .
ולפי זה יהיה סי׳ ולא יתן ההשחתה לבא אל בתיכם
ל י ף  .ואם מאמר אם ק מה צורך ללמים הללו
מאיל ואין אנו צליכין אוהם להבהנה וי״ל כי היו
לצורך זטה כלי שיהיו ראויים ליגאול על ל  pלרש
ואפטר עליך ואראך מהכוסס׳ בלמ? ו ג ו ׳  .כיד
מזקה זו הלכר כיש ומנין שיר מזקה היא הדבר
שנאמר הנה יל ה׳ הויה הנה קרחה יל  .ובזרוע
נשויה זו ההרכ של מכוה בטרוה שנאמר למכה מצרים
בכטריהס מדקאמר ככטריהם מלמד שקמו הככוריס
על המצרים להרנס כדי שיוציאו אה ישראל מתוכם
כליל מכה ככורוח ומנין שזרוע נמייה היא חרב שנאי
וחרבו שלופה בידו נשויה על ירושלים .ובמורא גדיל
נג

במראה

1

1

2
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נמראם גדול וק סרנים ובהזונא רבא ומהו המראה
הגדול זה נלוי שכינה שננלה להם במצרים שנאמר
ובמוראים גדולים אלו נוראות של גלוי שכינה ואע״פ
שהיסה מצרים מלאה גלולים וגינופים ואעפ״כ
נראה להם לקיים מה שהבפיח את יעקב ואנכי
אעלך גם עלה ואימתי נגלה עליהם ב׳ פעמים א׳
ביום ר״ח רק שנאמר וידבר ה ׳ אל משה ואל אהרן
בארן מצרים לאמר החדש הזה לכס וגו׳ ובלילה בשעת
הגאולה  .וכמו כן ראוהו על הים .ונקרא מורא כי
הרואה פר שכינה נרתע מאד ונכהל  .ודרשו בספרי
ולכל המורא הגדול זו קריעת ים סוף ושם ראו
פני שכינה ואמרו זה אלי ואנוהו מלמד פ הראוהו
באצבע ואמרו רז״ל ראתה שפחה על הים מה שלא
ראה יחזקאל בן טזי!.ידבר אחר ביד חזקה שתים
וט לאחר שדרש ביד חזקה זה הדכר ובזרוע נעויה
זה החרב ובמורא גדול זה נלוי שכינה ובאותות זה
המפה ובמופתים זה הדם אלו החמשה דברים כנגד
ממשה דברים שזכר הוא חוזר ודורש אותם בענין
אמר ואומר כי העשר מכוח נעשו באלו הממפה
דברים שהי מכוח ככל אחד מהם כיצד ביד חזקה
לקו שתי מ ט ת כי הם שהי היבוה ובזרוע נפויה
שתים אהרוה ובמורא גדול שהים אהרות ובאותות
מיעוס אותות שהים ובמופתים מיעוס מופתים שתים.
והמון ה ע ם מהמילין מאלו עשר ה מ ט ת שהביא
הקל׳ה על המצרים במצרים ומשלימין עליו ואלו הן
דם ו ט ׳  .יופעות הוא כי אלו עשר ה מ ט ה אינו
סהלס דבר רק הוא דכק ע ם וכמוסהיס שהים ור״ל
כי אלו השהים שדרש הם עשר ה מ ט ה ו ט ׳ וההחחלה
היא מואלו הן דם וט׳ שהוא מהחיל ומשדר׳ אחר
 . pוק הוא בסדר רב עמרם ורבימ סעדיה .רבי
,

יהודה היה מהן בהם סימנים דצ״ך עד״ש באח״ב
לכך מלקו בלשון הזה לסי שלצ״ך הם מ ט ה האדן
ועל״ש מ ט מ מקריום באח־ב מכות ה א ר ר  .וששף
מכת בטלות ע מ ק לסי שאין לו זוג אך המשעה
מלק .ל״א לסי שבספר מלים לא נמנו כסלר הזה
ומאמר אק מוקדם ומאוחר בתורה עיכ גא להוליענו ט
 pהיו כסלר סכחובים בחורה .ד׳׳א דצ״ך.נסשה ע׳׳י
אהרן שהמים והארץ לא לקו ע י י משה על׳׳ש ע״י משה
באס״ב ע״יהקב״ה שארכעמכומ אלו אין אלם יכול
לפשוק אלא הקכ״ה ככבודו .ובירושלמי אומר שכך
היו כתובים במסה וזהו אשר תעשה בו את האותות
ואמרינן בסנחומא שהמפה של סנסרינץ היה וכתוכ
ט לצין• עד״ש כאח״ב וסנפרינון הוא ספיר ותרגום
ירושלמי ויסדתיך בספירים ואשכללינך נססנרימ;
והיא אבן יקרה וקשה הרכה כמו שאומר כמדרש
סלים ויםדחיך בספירים בסנסרינון מעשה באחד פלקח
א ק של סנפרינון והכה עליה בפפ־ש נשבר הסשיפ
והסדן והאבן של סנפירינוןלא נשברה .במצרים מהו
אוסר אצכע אלהים היא ובאותן מ ט ח שלקו על הים
אומר היד ה נ ח ל ה וכיד יפ המש אצכעוה הן לכל
אצבע י׳ מ ט ס הרי שלקו על הים המפים מ ט ה  .יש
לשאול שאצבע אלהים היא לא נאמר אלא על מכס
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כנים בלכד .ועוד שהדי מצאנו מכס הדבר נ ע ן ן י ס
כיד שלם שנאמר הנה יד ה הויה  .משובה ה מ ס י ק י ם
בכאן אינם אלא אסמכתא כעלמא והקכלה ה י א
העיקר .רכי אליעזר אומר כל מכה של מצרים ה י ת ס
של ארכע מכות שנאמד ישלם כם מרון אפו ע ב ר ה
וזעם וצרה משלחת מלאכי ר ע י ם  .חרון אפו ע ב ר ם
א ח ת  .וזעם שחים .צרה שלש .משלחת מלאכי ר ע י י
ארבע .אמור מעתה ואינו חופב חרון אפו שהוא כולל
החלה חרון אפו כיצד עברה וזעם וצרה ונו׳ נ מ צ א
במצרים לקו ארבעים מ ט ה שהרי שם לקו עשר מ כ ו ס
ובכל מכה ומכה ארבע ועל הים שהיחה ביד שי2
בה ה׳ אצבעוה הרי ממשה פעמים ארבע ה ם מ א ת י /
מכוה .ודכי עקיכא אומר כל מכה של מצרים ה י ת ה
של חמש מכוח .נמצא חמשה פעמים עשר מכוס ה ם
חמשים .ועל הים שהיחה כיד שיש כה חמש אצבעוס
הרי חמשה פעמים ממשים ה ם מאחים וחמשיס
ודע כי רכי אליעזר שאומר בכל מכה ומכה ה י ת ם
של ארכע מ ט ח טונחו כי כשלקו המצרים ה י ו
ה מ ט ה ביסודוח ולא לקה ישוד מיוחד רק כשלקו כ<
אחר היה מעורב בו מארבעה יסודות נמצאת מ כ ס
אחש יש כה ארכעה ולהודיע כי לה׳ ה א ר !  .ו ר פ י
עקיכא שאומר שכל מכה ומכה היחה של חמש מ כ ו ס
כוונתו כי חנועח הגלגל שהוא היסוד החמישי מ ס י י ע /
ככל מכה ומכה כעכור כי הוא הסובב והמסככ א ס
הכל ברצון הכורא ולהודיע כי ממשלתו על הכל כ ך
7

פי׳ כעל המלמד:
»
כ מ ה מעלות סוטת למקום עלינו וכו׳ כלן
פ ו ט ת שמשה הקכ״ה לישראל וקראן ס ע ל
כננדס״ו מעלות כמקדפ פעולין מעזרת הנשים לעזק־
ישראל וכננד פ י ו שיר המעלות שאמר דוד כשעם*'.
שגא לחפור את השיתץ של כיש המקדש כ ד ג ר ס י מ
בירושלמי *פרק חלק אח מוצא בשפה שבא דוד
*!הפור חימליוסי׳ של ביח המקדש חפר פ י ו מאוון
דאומין ולא אשכח ההומא ובמשא אשכח עצץ ו כ ע א
מרמחיה אמר ליה ליח אח יכיל אמר ליה למה דאכא
הכא כביש על חהומא אמר ליה ומן אימח אש כביש
על מהומא הכא איל מן שעתא דאשמע ר מ מ נ א
קליס בסיני אנכי ה ׳ אלהיך ורעדמ ארעא ושקעל^
ואנא יהיכ הכא כביש על מהומא אע״ג דלא ש מ ע
ליה כיון דחמיה סלק מהומא וכעא סמסא ס ל מ א
והוה אהיהופל קאים אמר כדץ דוד מהחנקא ו א נ א
מ ל ך  .אסר דוד מאן מכס מקמהיה ולא מקים לים
יהא סופה מהמנקא  .אמר דכר ואקימיה התחיל
לוד מולה ואומר שירה שיר הספלוה שיר למעלות
שיל למאה עולות על כל מאה ומאה אמה שהים
דוד עולה היה אימר שיכה אע״פ כן היה סוסים
דאחיתופל מ ח ה נ ק א  .ואמר רכי יוסי הדא היא
דמחלא אמר צריך בר נש חשפ על לווסיה דרכיה
אפילו על מגן פי׳ בחנם כי מגן הוא הרנום חנם :
והכי איחא בחלמודא ד י ק בפרק החליל .אצו הוציאנו
ממצרים ולא עשה בהם שספים דיינו לא רצה לומר
שלא יעשה בהם שפסים כי כבר הבסיח לאברהם ו ג ס
אס
מ

י
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סדר הגדה ופירועה
אה הגוי אפר יעבדו ק אנכי .אלא אלו לא עשה
בכלם שפסים כי אם במקצתם ולא נתן לט אה
ממונם דיינו לא רצה לומר מבזת מצרים שבנר
הבטיח לאברהם ואחרי כן יצאו כרכוש גדול אלא
רצה לומר מבזה הים  .ולא קרע לט אה הים ד י י נ ו .
שיוכל להצילנו ונלך לדרכנו .ולא העבירנו כהוכו
בהרבה אלא במעט מים או במעט פיט אך הם
הלכו ביבשה בתיך ה י ם  .ולא שקע צרינו לכגיר הים
אמרינו והמצרים ישוט לדרכם .ולא ספק צרכנו במדבר
ארבעים שנה שהיה לנו כמה כהמוה והוא נהן להם
בשר .ועוד שהיה לנו ממון ונוכל לקנוה כל צרכנו
מן הגוים הקרובים אלינו .אלו קרבנו לפני הר סיני
להראוה לנו כטדו דיינו .ולא נהן לנו אה ההורה
היא כעצמו הדברוה אלא ע״י משה כשאר ההורה או
שלא יוסיף לנו אה המצוח כלם אלא מחצה או פליפ
המציה כמו שמצאנו שנהן לאדם הראשון שש מציה
והוסיף לנח אכר מן המי והוסיף לאכרהס מילה .
והוסיף ליעקכגיד הנשה .ויש מפרשים אלו קרכנו
לפני הר סיני ולא נהן לנו אה ההורה דיינו מפני
שפסקה ממנו זוהמא כמו שאמרו רז״ל כשנא נהפ על
הוה הטיל כה זוהמא .ישראל שעמדו על הר סיני
פסקה זיהמסן .נוים שלא עמדו על הר סיני לא
פסקה זיהמתן .אלי כתן לט אה השירה ילא הכניסנו
לארץ ישראל דיינו .ואע״פ פנשכע לאבותינו לתת לנו
ארן כנען ר״ל יהן לבנינו אך הדור שיצאו ממצרים די
להם כמה שראו מנפלאוה הפס שהיו אנשים הרבה
סהוהים מנן עשרים שנה שלא ע ז ר עליהם למות
במדנר וראו נל הנפלאוה ונכנסו לארץ .אלו
הכניסנו לארץ ולא בנה לנו ביה המקדש דיינו שהרי
יש להם משכן ובבנין ביה הכקדש ניהוספו עברה
גסים :
גמליאל היה אומר כל מי שלא אמר שלשה
דבל
דברים אלו בססמ לא יצא ילי חובתו סי׳
אע״ס שיאפל פסח מצה ומרור לא יצא ילי הובסו
א לא יאמר שלשה דברים אלו למה ה ם באים-
שמצאט שהנתוב הקפיד באמירה ובהגדה  .ומפרש
והולך למה הם באים .פסח ע״ש שפסה המקום ו ט ׳ :
זו שאט אונלין ו ט ׳  .על שם שלא הספיק
מצך|
בצקח של אבוחיט להחמיץ יש לשאול כי
צווי אכילח מצוח לא היה מטעם שלא הממיץ בצקם
כי קידם לכן ציה לאכול מצוח בסחם ולא אסר מ ע ם
לדבר  .ולכן פירש רכי יוסף קמחי שמה שנצפוי על
המצוס יץדם לכן היה על שם העפיל .שהשם יודע
העהידוה ידע שהיה להם לצאח ממצרים כחפזון
ואפי׳ אם היו רוצים לא היו יכולים להממץ בצקם
צוה לאטל הפסח על המצוח ומרורים ולאכול שנעה
ימים ימצה .כשאימר מצה זי מגביה המצה כידו
להראיס למשוכין זכרון לחיריח  .יכן כשאומר מרור
זה מגכיה המרור כידו להראוח למסובין זכרון לשפכוד.
פסח אין צריך להגביה שלא יראה כאוכל קדשים כמוץ:
בכל דור ודור הייכ אדם לראות אח עצמו כאלו
הוא יצא ממצרים  .כלומר שיראה ויביט
8
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בעצמו כאלו הוא היה עבל ויצא למירוס ממצרים ,
וזהו שאמר ה?מוב וזכרה כי עבל היית במצרים
כאלו אמה בעצמך היימ עבל ונסדיש  .ולא גרסינן
להראוה אלא לראוה אה עצמו .וכן הוא כסדר רב
עמרם :
.
ל פ י כ ך אנמנו הייכין להודיה ו ט ׳  .כלומר כיון
שהוא כאלי אנחני יצאנו ממצרים חיכה
עליט להלל ולשבח לשם יסברך כמו שעשו אטחינו .
וכהבו המפרשים שמעסה נוהל כל אחד ואחד ט ס ו
כידו שמכאן אנו פוחחין בשיר שההגדה אינה אלא סשור
דכליס כעלמא ואץ אומרים שירה אלא על היין שנא׳
והאמר להם הגפן ההדלשי אח חידושי המשמח אלהים
ואנשים  .אס אנשים משמח דקא שחו ליה אלא אלהים
כמה משמח אלא מכאן שאין אומרים שירה אלא על
ה י ץ  .והכי איחא כמדרש שחר מ ו כ  .אכל באלו
הארצוח אץ גומלין כל אחד כוס עד החלש הברכה
אשר גאלנו .ומזכיר כאן מכעה עניני שכח כנגד
שבעה רקיעים והס להודיה להלל לשכח לפאר לרומם
להדר ולקלס ונאמר לפניו הללויה .זהרא״ש ט ר ס
ונאמר לפניו שירה הדשה הללויה .הללויה הללו
עבדי ה ׳  .ממצא כמזמור זה ה׳ יודי״ן יתירות .
המגביהי .המשפילי .מ ק י מ י  .להושיט  .מושיבי ,
כנגד חמשיס מכות שלקו על ה י ם  .ממזרה שמש ע ל
מטאו כלא וי״ו .ישראל ממשלותיו .המ״ם הראשונה
נקודה כפחח ומכאן מתחיל ה ה ל ל  .ויש מגדולי
המפרשים שהורו לברך על ההלל שתי פעמים אחז
לפני הסעודה לקרא אח ההלל ואי לאחר הסעולה
לגמור אס ההלל ומביאיןראיה ללבריהם מדאמרינן
כירישלמי דכרטת כל הכרכית פוםחיח בברוך מון
מכרכה הסמוכה לחבירתה .המינ ר׳ ירמיה הרי
גאולה סי׳ כרכח אשר גאלנו שהיא סמוכה לכלכה
ההלל שלפניה ופותחת בברוך .וסחרן שניא היאדאסר
ר׳ יוחק אם שמע הלל בכית הכנסת יצא סי׳ שמו
נוהגין לקרותו גבית הכנסת וכשהוא קורא אומו בביסו
איט מכרך עליו שכבר בירך עליו בכית ה כ נ ס ת  .אבל
מברך אמר גאלנו בבימו על טש שר שלא בידךאוסין
בביס הכנסת  .הלכך טון דלשעסים אינה סמוכה פשחו
בס בברוך כמו שנהנו בברכת אשר ברא ששון ושממם
הסיב ר׳ אליעזר בר׳ יוסי קומי ליי והרי סוסא ס»׳
ברכס יהללוך שאוסרים בסוף ההלל לאמר ה ס מ ו י ה
שאינו סוסה• בה ככרוך אע״ס שאינה סמוכה שהרי
הסעודה המשיקה .ומסר! בתים הן אמת להבא ואי
לשפכר .סי׳ שתי ברכות מברכין על ההלל א׳ למגי
הסשדה וא׳ לאחר הסעודה • ויש מהם שהורו לברך
ברכה אחת בלבד בתחלת ההלל והיא לגמור אם
ההלל ,ומביאין ראיה לדבריהם כדאמרינן בירושלמי
דסוכה וכסוספחא דסוכה וכמסכח סוסריס טיח יום
ולילה אחה גומרין אה ההלל ומונה ליל כסה ויומו
ובגולה כ״א יום ושהי לילוס ועוד הס אומרים שלכך
מברכין לאמריו יהללוך ואס לא היו מכרכין לפניו לא
היו מכרכין לאמריו משום דמנן בנדה בסרק בא סימן
כל המעון ברכס לאמריו מעון ברכה לפניו ועוד שא©
1
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צא כן היהה ברכת יהללוך סותמת ככרוך אכל מפני
שככר כירך לפניו הויא כרכה יהללוך כרכה השמיכה
למבירהה  .אבל ר נ עמרם ונה״ג ורכ צמח ורכינו
ה א ״ כתבי שאין מברכין עליו כלל שאץ אומרים אותו
על השלחן בהורת קריאת ההלל אלח כתורת שיר
והודאה בלבד ואיך יברך לגמור והוא פישק באמצע
ומברך ברכות הרבה ומרבה בשיחת דברים בסעודה
ואוכל ישותה אלא ודאי אין מברכין עליו  .והראיה
שהביאו מהירושלמי לברך על ההלל שתי ברכות אינה
ר א י ה ד ה כ י פירושא דירושלמי והרי גאילה .פי׳ כיון
שאינו התחלת הדבר כי גה מה שנפניה מזכר בענין
הגאולה ואע״פ שחין כרכה לפניה לא היה לה לפחיח
בברוך שלעולש חץ ברכה פיתחת בברוך אלא כשהיא
החלת הדבר  .וכן מוכח בירושלמי דמקשי התש יהרי
נברך סירופ למה הזן פית־ת בברוך כיון שיש נברך
לפניה אצמא אע״פ שאין בנברך לא פס ולא מלכות
מקריא הזן סמוכת לתכירתה כיון שאינה התחלת
הדבר .ומתרץ אס שמע ה;ל בבית הכנסת יצא שהיו
׳ ד ג י נ י ן ב ב י ה הכנסת צורר ההגדה יההנל להוציא מי
שאינן בקיאים .וכשנכנס לביתו אוכצ ירקות ומנרך
ופיתה כוס שני  .והכי איתא בתוספתא בני העיר
מאין להס מי שיקרא את ההלל נכנסין לבית הכנסת
וקורץ שם פרק ראשון והוצכין לנתיהס ואוילין
וחוזרץ פם עומרי׳  .והכי איתא במסכת כופרים
ומקשי והרי סופה  .פירוש למה הותמח בברוך והרי
ברכה קצרה היא כמו ברכת המצות .ומשרץ שתים
הן אמח להכא ואחת צשעכר  .פירוש כיון שיש בה
אריטה דברים על הגאולה לשעבר ועל הגאולה
לעתיד חוהם בברוך הראיה שהביאו מהירושלמי
וממסכת סופרים לברך לגמור את ההלל נלכד אינה
ראיה כי לא בא ללמדנו שחייב לברך עליו לגמור את
ההלל בלילי הפסח אצא בא ללמדנו מנין הימים שגומר
ב ה ם אס ההלל בלבד ואע״פ שאמרו כל המעון כרכה
לאמריו טעון ברכה לפניו .כבר אמרו אין למדין מן
הכללות ואפילו במקום בנאמר בהם הון ואם תאמר
א ס ק כרכה יהללוך למה אינה פוההח ככרוך כיון
שחינה סמוכה לכרכה א ח ר ה  .ויש לומר מפני שהיא
ברכס מ ד א ה כברכח הגשמים דהמרינן מודים אנחנו
לד ה ' א ל ק ט על כל טפה וטפה וגוהר אינה פותחת
בכרוך  .או יש לומר כיון שכל השנה כשקורין את
ההלל היא סמוכה לברכה שלפניה כליל פסח ג״כ לא
־רצו לשנותה וכבר פשט המנהג בכל העיצה שלא לברך
עציו  .ונל הלנה שהיא רופפת בידך הלך אחר
ה * ס ג ולמה מולקין את ההצל כלי להדר נו את ט ס
שני ש מ ס ראפ ץ מהדרי בקידוש וכוס פני מהדלי
במקצת ההלל כההגרה אינה אלא ס ט ר לכלים נפלמא
וכוס שלישי מהללי ככרכת הסזון ו ט ס לניעי
סהלרי בהשלמה ה צ ל  .ואה״כ אומר:
אהה ה׳ אלהינו מלך העולם אכר גאלט
יגאל אה אטהינו ממצרים  .לפי שאמר
לממלה בהגדה פלא את הבוחיני בלבד גאל הקנ״ה
אלה יל ף חותני נאלפנאמר ואיתני הוציא משם יגי׳
לסיקך הזכיר כאן גאולתנו וגאולת אבותינו ממצרים .

והגיענו הלילה ה ז ה  .זהו כמו שאוסרים והג־ענו לזמן
הזה  .ואם חאמר כיון שכירך שהלזייני ל מכרך כ א ן
והגיענו הלילה ה ז ה  .ויש לומר מסר שהיה ח צ ה ל י מ ד
כן ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו הגיענו למועדים שהוא
לשון בקשה על העתיד המר והגיענו הלילה הזה לתכוצ
בו מצה ומר ר על שה ואכלו את הבשר בלילה ה ז ה
ולא גרםינןיניענו למועדים אלא הניענו למועדים שעצ
הערן עד למטה הוא מדבר לנוכח שכן הוא א ו מ ר
שמחים בציון עירך וכוי .וכן הוא בשדר ר ב י נ ו
סעדיה .צמו.דים ולרגלים אחרים .למועדים א צ ן
ראש השנה ויוסהכסורים .ולרגלים אלו סש־ ושביעות
וסיכות ואע״ס שהם בכלל הועדים רמז באומרו ולרגלים
שיזכנו לעצית לירוש:יס בכל רגל ורגל משלשתן .
הבאים צקרחחנו לשלוש כבר זכרנוהו למעלה .שמחים
בצי ן עירך וששים בעכידתך עצ שם כ׳ ניחש ה ׳ ציון
נחס כצ חרביהיה ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול
זמרה  .ונאכל שם מן הזבחים ומן הסשחים  .וי-ן
גורסין מןהפסחי :ומן הזבחים  .וטעות הוא כ י ה ז ב ת
דהיינו החגיגה ה א קודם לפסח שיהיה נאכל ע צ
ה ש ב ע  .שיגיע דמש על קיר מזבחך לרצון כך כתבוהו
רב עמרס ורבינו סעדיה והרמב״ש ז״ל ור״ל שנאעצ
שש מאותס זבחיש וסשחים שיזרק הלש על המזבת .
והוא עצ שש ונמצה למו עצ קיר המזבח  .ויגן
גירסין עד שיגיע או צכשיגיע  .והראשון עיקר
ונודה לך שיר חדש על גאילתיני יעצ פדות נ ס ש
לעתיד לבא  .וקרא התשועה העתידה בלשץ זכר שלא
יהיה אחריה שעכו ד כמו שפירשנו נסוף אמס וי$י3
כרוך אחה ה׳ גאל ישראל פירוש ממצרים  .וא״ת Jjj,
קיימא לן שצריך לומר מעין החתימה סמיך לחתימה
וכאן בחתימה היא מעין גאולת מצריס וסמוך לחתימה
מעין גאולת שלעהיל .ויש צימר שכך רצה לומר ונולה
לך י שיר חלש על גאולתנו זו גאולה שלעתיל  .ו ע צ
כלות נפשנו זו גאולת מצרים שנאמר כפר לעמך ישראצ
אשר פדית ה ׳ כי לימות המשיח מזכילין ב ח י ק כ מ ן
שאמרנו ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך ל ה נ י א
לימיח המשיח  .ומברך כורא פרי הגפן ושותה כהשבה
היא יכג אחד מן המסובין ע מ ו  .נשלה סי׳ ההנדה ;
ה ש ד ר ה ש נ י ניטל ילי שנייה היא וכצ אחל מ ן
המסונין ומפרך כל א׳ לעצמו
על נטילת ידים אע״פ שנשצ ידיו לשיכול ראשין שכיק
שאמר ההנדה וקצת ההלל מיישינן שמא הסיח ל ע ת ו
מנטילה ראשונה וידים עסקניות ק  .ואחר  "Pליקת /
מצה שלימה והחצי שהניח נ ץ שתי הפלימות ומניח י
תרופה נחוך שלימה ומנרך על הפרוסה המוציא שהיא
ברכת הנהנין הקודמת לנרכת המצה ואח׳׳כ מ ב ר ך
על השלימה לאכול מצה דאורמא דמילהא ה י א
למנרכינן קודשא נריך הוא דאפיק לחמא מן א ר ע א
והדר לברוכי על מצה דמתעכיד מיניה ואוכצ ס פ ת י p
כזית נהסיכה הוא וכל אחד מן המסיכץ ע מ ו  .זבעצ
העיטור כ ת נ שנהגו לכרך על השלימה המוציא י ע ל
הפרוסה לאכול מצה וטצע משתיהן או מאחת מהן ור״ח
כתב מסתכרא אפרישה ויש אומרים אש לימה  .וא״ת
יברך
8
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יברך החלה המוציא ויאכל ואחר כך יכרך לאכול מצה
ויאנל .ויש לומר לאחר שמילא כריסו ממנה אין לברך
לאכול מצה .ובבר אמרנו בהקדמת הספר הזה דלאכול
מצה ולאכול מרור אמרינן .ולמה מברך בפסח על
שלימה ופרושה דאמר רבא חייב אדם לבצוע על ב׳
ככרות כשכת מ״ט לקשו להם משנה כתיב ותנו רבנן
ששת ימים תלקטוהו מלמד שלא היה יורד מן כשבת
יום טוב מנין שבת לא יהיה ט פירוש ככל יום הנק׳
שבת דהיינו שביתה ממלאכה לא יהיה בו ה מ ן  .וכיון
_ שביום טוב לא היה יורד מן צריך לבצוע על ב׳ ככרות
שלימות וכפסח גרעו חצי האחת משוס שנא׳ בו לחם
עוני ובוצע על שלימה ופרוסה .כ״כ רב נטרונאיוהרי״ף
והרי״ן גיאת .ורב״י פי׳ בברכות בפרק כיצד ־יברכין
הכל מודיש בפסח שמניח פרושה בתוך שלימה ונמצאו
שתיהן בידו ובוצע או מן השלימה או משת-הם מאי
טעמא לחם עוני כתיכ וכן כתכ הרמב״ם ז״צ .וכתב
רכ עמרם ורבינו סעדיה והרמב״ם ז״ל לטביל המצה
בחרוסת .ואבן הירחי תמה על זה ואמר איך יתחכרו
המירות והשעבוד וי״א כי הטעם לטבול המצה בחרוסת
הוא מפיס פאץ המצע רשאי לבצוע עד שיביאו לפניו
מלח או לפחן .ועוד טעם אחר מדאמר נגמרא
הנוטל ידיו נפנול ראשון צריך ליטול ידיו בטבול
שני .הרי שקורא טינול שני להמוציא .ואחר שאוכל
מן המצוה לוקח מן החזרת שהוא המרור וסובל
בחרוסת ומכרך לאכול מרור ואל ישהנו נחרוסח פן
יתבטל טעם המרור ואוכל ממנו כזית הוא וכל אהד
מן המסובין עמו בלא הסבה שאינו זכר לחירות אלא
זכר לשעבוד שנאמר בו וימררו אח חייהס ועל כן
אץ צריך לאכלו דרך חירוח .ואחר שתוכל המרור
לוקח המצה השלישיח וכורך המצה בחזרח ואוכל.
וכתב הרמב״ם לטבול אותם בחרוסת ואוכל מהש כזית
בהסבה הוא וכל אחד מן המסובין עמו זכר למקדש
כהלל שהיה הלל עושה כן במקדש ולא יברך על אכילתו
וכן כשב הרא׳׳ש .וטוכלו בחרוסת שכך היה הלל
עושה אוכל מצה ומרור .וכתכ כעל העיטור ויש
שמטבילין כחרוסת אכל מנהג שלנו מצה ומרור דהלל
בלא טיבול בחרוסת שהקיפה מחה בטיבול אחד .וי״א
מצה ממיתה אותה ע׳׳כ .וכן כתב רכ עמרם כי אץ
לטבול בהרוםה המצה והחזרת של כריכה ואכן הירתי
חמה על זה ואמר אמו הלל לא היה טובל כחרוסח
זכר לטיט  .ולמה אוכלים המצה וחזרה בכריכה דהניא
בפרק ערכי פסחים אמרו עליו על הלל שהיה כורכן
ואוכלן בב״א משום שנא׳ על מצות ומתריס יאכלוהו.
א״ר יוחנן חלוקים עליו חכיריו על הלל דתניא יכול
לא יצא ידי הוכחו אס לא ט ר ק ככת אחת ואוכלן
כדרך שהלל אוכל תלמוד לומר מל מצוס ומרורים
יאכליהו אפילו זה כעצמו וזה כעצמו .והשתא דלא
איהמר הלכתא לא כהלל ולא כרכנן ואנו צריכין
לעשוה זכר למקדש כהלל וגס אגו צריכין לאטל כל
אהד מהם בפני עצמו כדי כלא יבטל מרור שהם
מדנריהם וטעם מצה שהיא ק ההורה לכך מברך ממלה
לאטל מצה ואוכל ממנה כזיה ומכרך לאכול מרור
ואוכל ממנו כזיה ואהר כך כורך מצה ומרור ואוכל
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משניהם כזיח ולא יברך על אכילחו מפני שאחר
שמילא כרישו מהן אין לירך פעם אחדש ועוד כבר
בירך על כל אחה מ ה ן  .ובערוך חומר בזמן שביפ
המקדש קייס היה הלל מכרך במצה צאטל מצה ובמרור
לאכול מרור וכורך מצה ומרור בבש אכ.ת כיון
ששניהם מן התורה אין זה מבעל את זה אבל בזמן
הזה דמצה דא־רייתא שנ־זמר בערב שאכלו מצום
ומרור דרבנן שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן
דאיכא פסח אין בזמן דליכא כשח לא אין לאכלן בכפ
אחת דאחי דרבנן ומבעל דאורייתא • אלא זה בעצמו
וזה בעצמו ואח״כ אוכלן בבת אחת זכר למקדש וכיון
שכבר בירכנו על המצה ועל התזרת ואכילה זו לזכר
בעלמא אין מברכין עליה .כתב אבן הירתי הרוצה
לקיים מציה מן המובחר לא ישית עד שיעשה כריכה
כהלל כדי שהעלה לו כרכת מצה ומרור לכריכה דהלל
דהא משוס דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כסר•
עבדינן לחומרא כשרווייהו .הכי נמי לענין ברכה
צריכנין למעבד שיעלו לשניהם .ובשיחה חולין צריך
ליזהר אבל טול ברוך לא הוי ה פ ס ק  .ואח״כ נמשך
כסעודחו ואוכל כל צרכו .ובאחרונה אוכל כזית סן
המצה הפרושה שתחת המפה לאפיקומן זכר לפסח
שהיה נאכל על השבע ואינו טועם כלום אחר אפיקומן
כדי שיהיה הפשק סעודתו וטעם מצה כפיו .וצריך
לאכול מצה של אפיקומן קודש תצות .ואם לא ]לא[ יצא
ידי חוכתו כפשח שאינו נאכל אלא עד חצות • וכתב
רבעו יעקב הזקן משוש אביו הואיל ושלשת המצות
באות לשם מצה טוב הוא שתעשה מצוה בכל אחת
מהן כיצד על השלימה המוציא ועל הפרושה לאכול
מצה ולאפיקומן והשלישית לכריכה ואש שכח ואכל דבר
אחר אפיקומן חוזר ואוכל הדת ממצת אפיקומן ופוסק.
ואס אין לו אלא פלש מצות לשתי הלילות כתכ אבו
הירחי כי די לו בהם כיצד כשמברך המוציא ולאכול
מצה בוצע מן הפרושה בלבד ואוכל .וכריכה של הלל
עושה עוד מן הפרוסה ואינו נוגע כשלימה כצל נשארי'
לו שחיה לליל שני יעשה כהש כסדר הזה .ואמר שאוכל
אפיקומן מוזגין לו כוס שלישי ומברך עליו ברכס
המזון ופיתה כהשכה הוא וכל אחד מן המסוכיש עמו.
כין הכושוה הללו אם רצה לשהות שותה כץ שלישי
לרביעי לא ישהה .ואמרי׳ כירושלמי למה בשביל שלא
ישהכר וישכה לגמור אה ההלל .ומקשה והלא כבר
משוכר הוא פי׳ ששהה כל רצונו בסעודתו ומהרן יין
שבתוך המזון אינו משכר יין שלאהר המזון משכר וכתב
בה״ג והרי״ף והר׳׳ם במז״ל שאשור לשתוה אהר מצת
אפיקומן חון משהיכוסוה א׳ של ברכה ןאחד של הלל,
וכן עמא דבר כדי שלא יקכע עצפו על היין ויהיה
כאוכל פסח כשהי הטרות וגם כדי שלא יראה כמוסיף
על הכוסוח .והר״י פי׳ טעם אחר למנהג לפי שחייב
כל אדש לעסוק כל הלילה כהלכוה פסה וביציאה מצרים
ולספר בניסים שעשה הקב״ה לאבותינו ע ד שחחמסנו
השינה ואם ישתה ישתכר ו ה ט אמרי׳ בתוספתא שחייב
אדש לעסוק בהלכות פסח וביציאח מצרים כל הלילה.
וזהו ששנינו מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו
מסובין
8
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מארבפסס על ה ג ק ועל פרי ה ג פ ן ) .יבינו

מפובץ בבר ברק והיו מ ס ש  pביציאת מצרים כל אותו
הלילה .אבל כוס חמישי הסירו שיש צו סמך מ ע ס ק
הפסוק כנגד והכאתי אתכם  .ואם רצה לשתות מים
ישתה .ואם שכח ולא אכל מצות אפיקומן מד שנסל ככלכה לכסוף סגי :והליא״ף כחכ לכחר סרי עשי
י ד ו לכרך או שאמר הכ לן ונכדיך או אפי׳ כירך ככר קמאי ונחר חדי כסי כסראי סכלך על הגפן ועל ס ר י
ונזכר קודם שבירך בפ״ה כתכ אכי העזרי והרא׳׳ש הגפן .וכעל ההשלמה כ׳ מסתנרא פהרי״ף סביר<ץ
שינץל יריו ויברך המוציא ויאכלנה ואס לא נזכר עד לי׳ דיץ פלפנ׳ המזון אינו סופר יין שכה־ך הסזון משוס
אחר שביק• בפיה לא יאכלנס פ ע ם אחרת מפני שהיה שזה לשתות וזה לשרו׳ .וכשס שיץ שכחוך המזון אינו
צריך לברך עוד כרכה המזון ולברך בפיה ונמצא פופר יין פלאחר המזון מפוס דזה לשרו׳ וזה ל ש ת ו /
מוסיף על ד׳ טשות ועוד דקיימא לן בין שלישי לרביעי ואני לא כן קכלתי מאכא מודי אלא יין שכחוך ה ס ז ו ן
לא ישסה .ובכי האי גוונאכדאי הם סצוס שלנו לסמוך 'שהוא לפרוח אינו פופר יין שלאחר המזון שהוא לשתוס
עליהם ט כלם שמורות משמש לישה ואותה מצה ועדיף לשתות מלשרות .אכל יין שלפני המזון שהוא
אחרונה שאכל תעלה לו במקום מצות אפיקימן .וא״ת לשתות פושר יין שבתוך המזון שהוא לשרות דהא ע ד י ף
8סא לא אכל מצה לבסוף אלא פירות ומיני קשניות אין לשתות מלשרות .יכן כתכ הראכ״ד כמש׳ כ ר כ ו ת
ז ה מעכב שלא אמרו אלא אין מספירין לאחי הפסמ ע ״ כ  .הילק־ אץ מברכץ על הגפן ועל פרי הנתן אצא.
אפיקומן .אכל לא אמרו שאם הפשירו שעישץ פסח בסוף ט ל ם  .ו ק עמא ד כ ר  .כסכ הרי״ף מאן לבעי
שני ולא עדיף אפיקומן מפסח שהרי אינו אלא לזכר לברוכי בתרי ותלתא כתי סיכי עביר מברך ברישא
ל ו  .וה״ר מ ת כתב אע״ג דאמר הב לן ונבריך יכול בניתיה ואכיל כל מאי דכעי ומכרך ברכת המזון והרר
לאכול בלא כרכה אע״ג דבעלסא חש>ב סלוק שאני מברך לכל חד וחד ככיהיה ופתו אינהו כפא ד ק ד ו ש ׳
הכא טון דאסיקוק מצוה דרמא רחמנא עלן איכא ואנדמא ואכלו ירקי ומצה ואיהו לא אכל מידי בהדייהו
לסימר אתכא דרחמנא סמכינן .ולאחר שפותה ט ס ושכיק להו למגמר סעודתיהו ומכרכי אינהו ב ר כ ת
של ברכת ה מ ק מוזגין לו ט ס רכיעי וגומר עליו את המזון והדר אזיל לכיסא אהרינא ו ע ט ׳ הכי וק לכל
ה ה ל ל  .ואוסר במדרש סהלים הקוראים צריכי׳ פיסי׳ ביתא וביתא  .אע״* 1־ברכש הנהנץ קי״ל דאינו יס$
ג׳ כדי שיאמר אחד לשרהסהודו .ולמדנו מזה שמצוה לכרך לאחרים אלא א״כ יהנה ממהם שאני ב ר י ס
־ ל ק ״ יכיצ
י שהה
הלמם של מצה וקדוש
מן המובחר לחזור אחר שלשה בקריאת ההלל כדי
שיאמר אמד לשנים הודו .וכתב הרא״ש ואם א״א לכרך לאחרים ואע׳ /דאינו נ ה נ ה  .ואיהו כיון ד ב ר י ך
י לקיימא צן
בשלשה יסמיקו לו אשמו ובנו קסן  .והפעם שנהגו ליה כרכמ המזון לא לפעום מידי
לומר במחלה פשוק שפוך ממסך מל ה ט י ס אשר לא אץ מססירין אמר הפסה א&יקיסז • י ל ^ ל לציתי׳
וגו׳ מפני שארבע כוסות אלו ה ם כנגד ארבע ט ס ו מ
לאקיוסי
•
וגסי
של פורפרות שעתיד הקביה להשקות את ה ע ט ״ ם להנהו בסי ברישא מכרך ל י יצא אכיל ולא שע1
במו שאמרנו למעלה .ואט אומרים על כוס רביעי מידי בהדייהו והדר אזיל לביתיה ומקדש הרשות כ י ך ,
לפני הקב״ה בזה הכוס אט מבלימץ ה מ ט ה מעתה
י ש ש י י ל מ י ע"כ• י י { ם י ר צ ה י נ מ ו י ה  5ל ב ב י ת ו יאק״•
עשה ס ס שהכסמתנו לשפוך אותס ד ׳ כוסות של פורעניות ילך לקדש בבתים האחריםיולא־יאכל וישתה ע מ ה ם ה ר ש ו ׳
מל ה ע ט י ם  .על אמתך בלא ו א כתחלה .ולא יהלכו בידו.ואין לו להתחיל בביתו ולומר עד גאל ישראל ו ל ב ר ך
בלא ט״ן באחרונה .לא יהגו בלא וי״ו בתחלה .כל המוציא ועל אכיל׳מצה\אה״כ.הולך לשאר בחי׳ ואח״כ תוזל•
אשר ט מ ח בהם בלא וי״ו בתחל׳ .נחן לבני אדם בלא לביתו וגומר סעודתו לפי שלא התירו לעקור ע י ל ת ו
ה ׳  p .דמעה בטין ארוכה .נגלה נ א  .הדלי״ת ללנח למקום א  xאפי׳ הניח פס זקן או מולה אצא
כרסה .בשוככי ירושלים הכ״ף ראשונה בצרי והשרה לדכר מצוה כגון לקראח חתן או לקראת כלה .ואיי
במירק .יסרני יה הטין והיו״ל יה לגושים בחר״ק .לומר פגס כאן היא מצוה להוציא אח מי שאינן בקיאי!
גשלאמ בעינינו הלמל בקמץ והאלף אינה נקראה .ידי חובק .לשי שמצות חתן וכלה היא מצוה ע ו פ ר ס
מ ל קרנות המזבה ברלי׳׳ה  .ולאהר שגומר אה ההלל ולפי׳ התירו לו לעקור מסעודתו וללכח ל ק ר א ת ם .
אומר ברכת השיר שהוא יהללוך וחומם מלך מהולל אבל להוציא מי שאינן בקיאץ ירי חובתן אינה מצות
במשבמוה .ומברך בפיה ושותה כהסכה הוא וכל
קילש
עוכרח ויכול להוציאם אחר שגמר
אמל  pהססובץ ע ס ו  .ואם רצה לשתוס כוס חמישי וכסב כעל העישור משתכרא דנא מצי מכרך ב ו ר נ |
אומר עליו הלל הגדול שהוא הולו לה׳ כי מוכ כי לעולם מרי האדמה אשאר ירקי כיון שאינו פועם עמהם שצא
חסלו הודו לאלהי האלפים וגומר ואומר נשמה כל אמרו אלא ככרכס הלחם כל מצה .וצריך למעכד כ ר
חי ומוסם בישהבה ע ל מלך מהולל בהושכחומ .ומכרך הסלא דמכרך כמזרח ט ר א פרי האדמה ולאכול מרור
עליו וכן כמכ ה״ר יצהק ן׳ גיאהוה״ר מיים כ ק לא ואכיל וכי מסי למרור אכיל בלא כרכה .וכסכ הרא״ש
היה מומם בסוף ההלל ככרכה כי לי במהימה של ולא נהירא כיון דחקנח חכמים הוא משום היכירא
ישמכח ולמה יההום שר פעמים כענין אהל וכן כהוב להינולץה הוי ככרכח מצה ויכול להוציאם אע״ש שאינו
בסדר רבי׳ סעדיה :ולענין ברכ׳ על הגפן ועל פלי שועם ומה שכתכ הריא״ף ומכרכי אינהו כרכת ה מ ז ץ
•הגקיש מן הגאונים אומרים שצריך לכרך על כל כוס הרי תקנה ליודעים ברכש המזון ואם אינם יודעים ע/
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האיי כסב צא חזי לכא מאן דסברך על הגפן אצא
בסר כלהו כסי טון לחד מושנ כינהו וליכא נמלך
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י כ עמרם שאין מקנה להוציאם שאם מברך להם ברכת
המזון תו לא מצי למשתי בביתיה .והרא״ש כתב דאפילו
א ס אינם יודעין ברכת המזון יש חקנה להקרושם מלה
במלה כקטן שמקרא את ההלל שעונין אחריו מה שהוא
אומר שאין כאן מוציא שם שמיס לבטלה .וכן כתכ
הריין ניא״ת .וה״ר יפקכ כן הרא״פ כתב ואפשר דחף
ברכת המזון יטל לכרך כדי להוציאם כי היכי דברכ׳
הלחם של מצה מוציאם כיון שהוא חוכה הכא נמי
ברכס המזון כיון שתקנו ד׳ ט ס ו ת וחקנו אחד מהם
מל ברכח המזון הוי חוכה כמי .ואין דכריו נכוני׳ בעיני
וראיה מדאמרי׳ כירו׳ כפ׳ מי שמחו חניא כל מצות
שאדם פטור מהם מוציא את הרבים ידי חובתן חון
מבה״מ .והא תנינן כל שאינו מחויב נדבר אינו מוציא
אמ הרבים ידי חובתן .הא אש היה חייב אפי׳ אס
יצא מוציא א״ר אילא פניא היא כהימ דכתיב בה
ואכלת ושכעת וכרכמ מי שאכל הוא מ כ ר ך  .והנכון
לעשות כדברי הרב רביט אשר:
אלו החרוזים מצאתי סימן לסדר ה פ ס ת .
ק ד ש ו ר ח ץ  .כרפס יחץ .מגיד רחצה .פוציא
מ צ ה  .מ ר ו ר כ ו ר ך  .ש ל ח ן ע ו ר ך  .צפון ב ר ך .
ת פ ל ת מוסף
ה ל ל נרצה :
ו ן ל ד אחר קדפ ותתקדש מכול ופרוס .ודרשס^רחץ א ו מ ר ש ל ש ך א ש ו נ ו ת ז א ת ה ב ח ר ת נ ו ו א ח ר כ ך
וכצע וחוק מצה פמור  .מרור אכול וכרוך
אופר :
ולמם סתרך! .מזוכך על כוס יהללך גמור:
א ל ה י נ ו ואלהי אבותינו מפני חפאינו גלינו מארצנו
njTl־ אחר קדפ יפהר וכרפס וחצה .ודורפ ונוטל
ונתרחקנו מעל אדמתנו ע״פ וכשנותינו
ללחם ומצה .ומרור וכורך ואוכל פרוסה  .נתנו אנחנו מלכנו כהננו כיד מלאכי הארצות .וע״ש
ונקי יזמן יהלל בדיצה :
וידעו הגוים כי כעונש גלו כית יפראל .ועיש ולכל
ה ן ן ך אחר קדוש ידי אדם וסבול בצעו .יגיד בגפן יפראל הקרובים והרחוקים ככל הארצות אשר הדחתם
יד יציאח מצה  .מרור <טבול גם כריכה פ ס במעלם אפר מעלו בך * .אין אנו יטלץ לעלוס
ולראות על בם בעלותך לראות את פ ר ה׳ אלהיך •
י ס ע ו ד  .מצה ידי מזון והלל יצא:
מ ן ו ד אחר קדש ככוס ראשון ובירק גנך טבל  .וצהשחהות לפניך על שם והיה מדי חדש בחדשו ומדי
והגדה ככוס שני אסור .כרך עלי לחם ועל שנת נשבחו יבא כל בשר להפחחוות לפני אמר ה ׳ .
מצה ועל מרור וככריכה דכר הלל גמור  .ואטל וע״ש והשתחוו לה׳ נהר הקדפ ונירופלם .בביס
סעודחך ומצסך ופן ספסיר לאחריה אפיקומן שמור  .בחילתך על שם ועחה'נחלתי והתקדשתי את הביס
ו ט ס שלישי מל מזונך צורך .כרך וכרכיעי זכור הלל הזה להיות שמי שם על עולם .נ ט ה הלרך על שם
גמור  .לחי בציון שעשה את פ ס ח ך  .כעלוס מקום אל נוה קלשך וכתיב בהדרי קדש ומרחם משמר .
הנעצוץ קנה ומור :
ככית הגמל על שם גלול יהיה כבול הכית הזה .
ס י מ ן קטן אחר  .קנ״ך י ה נ ״ ה  .ממ״ך שמ״ה  .והקדוש על שם והתקדשתי את הכית ה ז ה  .שנקרא
י פירוש קידוש  .נטילה  .כרפס .יבצע .הגדה .שמך עליו ע״ש הכית הזה אשר נקרא שמי עליו .
נפילה  .המוציא  .מצה  .מ ר ו ר  .כריכה .שמורה  .מפני היד שנשתלמה במקדשך ע״ש שלחו כאש מקדשך.מזון .הלל:
ואמר לפון יד על פ ם ידו פרש צר ו ג ו  .יהי רצון
ש ח ל י ת • נכנסין לכיש הכנכח ומסדרין הכרכוס מלפניך וכוי מלך רחמן ע״ש כי רכים רחמיו .שתשוב
וקורץ הזמירוש ככז כשכש .ומוסישץ אחר ותרחם עלינו ע״ש ישוכ ירחמנו .ועל מקדשך כרחמיך
יושב בסתר עליון למנצח משכיל לכני קרח כאיל תערוג הרכים ותכנהו מהרה ע״ש כונה ירושלס ה׳ .ושגדל
ספני שנשוב בו בקול רנה ותודה המון חוגנ על שם כבודו ע״ש גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן
קול ההמון שהיה בירושלים מהחוגגים פם  .באמור הראשון נאם ה׳ צכאות .אכיט ע״ש כי אתה אכינו .
אצי כל היום האל׳יף בשו״א ואינה נקראח .הראפון מלכנו על כ ס ה׳ מלכנו .אלהינו ע״ש ה ׳ אלהינו .
וחהמי והה״א כשו״א  .והשני ומה ח ה מ י  .והה״א גלה ככוד מלכותך עלינו מהרה ע״ש וננלה כבוד ה״
ג ם כן כשו״א .והשלישי ומה חהמי וההיא כשו״א וכתיב כרוך שם ככוד מלכותו .והופע ע׳׳ש הופיע
וסנו״ל כך מצאתיו כספרים מדויקים  .והראשון למה מהר פ א ר ן  .והנשא עצינו ע״ש הנשא שופט ה א ר ן .
שכהשני למה קודר א ל ך  .והשני למה זנחהני למה לעיני כל ח י  .ע״ש ונגצה כבוד ה׳ וראו כצ בשר
קודר אתהלך וסימנך שאל זאת  .שי׳ שכחשני אלך  .י ח ד ו  .ואמר לעיני על שם כי עין בעץ יראו בשוב ה׳
אמ
זנחשני אתהלך  .אחר בלחן אויב הראשון כתוב
ברצח בעצמותי  .ואחר כלחן אויב השני כחוב שלח
אורך .וסימניך כלי שלא תדלג מזה לזה ב״ש  .ס י ב ׳
ברצח ש' שלח ומוסיפין גם כן אמר מזמור שירו לה׳
שיר ח ד ש  .שיל המעלות לדור שמחחי באומרים לי
בית ה׳ נלך ע״ש שמתת החג שנאמר ושמחת בחגך
ומתפללין כמו בערבית וחוזר ש״צ התשלה ונומרין
את ההלל ומברכין לפניו לגמור את ה ה ל ל  .ואומר
ש״צ קדיש תתקבל .ומוציא ב׳ ספרים באחל קורץ
חמשה כפרשה כא אל פרעה מן משכו על מארן
מצרים על צכאותם .וכרוכ המקומות כספרל מתחילין
מן והיה היום הזה לכם לזכרון .ואם חל כשכת
קורץ ט שבעה  .וכשני קורא המפפיר קרכנומ
המוםפין פכפרפח פנחס מן וכחלש הראשון ער סוף
פיסקא ומפפי׳ כיהופע כעח ההיא על אין יוצא ואין
בא ומוסיף פסוק ויהי ה׳ את יהושע .ומחזיר הספרי׳
למקומן ואומר קדיש על לעילא  .ומכריז ש״צ לקהל
לומר מוריד הפל ומתפללין:

,
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א ה ש ט ח ציון .ועל שם השף ה׳ אה זרוע קדשו
לעיני כצ הגויס וראו כל אפסי ארן את ישועת אלהינו.
וקרכ פזורנו מכין הגוים ע״ש ונשא נס לנוים ואסף
גרמי ישראל .ואמר פזורנו עצ שם שה פזורה יפראל.
ונסוצוסינו כנס מהרה מירכהי ארן רמז בכאן שלש
נטאות  .ונפוצותינו כנס על שם נשוצוה יהודה אקבץ
וגי׳  .כנס על שם נדחי ישראל יכנס .מירכתי ארן
על שם וקבצחיס מירכתי א ר ן  .והביאנו לציון עירך
ברנה ע״ש ובאו לציון כרנה וציון נקרא עיר בהרבה
מקומות .ולירושלים עיר מקדשך ע׳׳ש ירושלם עיר
ה ק ד ש  .בשמחת עולם ע״ש ושמחת עולם על ראשם .
אנא אלהינו ושם נעשה לפניך וכו׳ ע ל עי־י מפה
עכדך והכל פירשנו במוסף של שבח  .וכתכ ל״ת
ישצריך להזכיר קרבנוח המוםפין ככל חפלה של מוסף
שהם במקום הקרבח המוספין ואין יוצאין במה שאומר
כמו שכתבת עלינו בתורתך וכו׳ אכל שאר המפרשים
מרשו שיוצא ידי המושפין כמה שאמר כמו שכתכת
עלינו בתורתך ו כ ו ׳  .ו ק נוהגין כספרד שאין אומרי׳
מסוקי סקרכנוח אלא בשבח וכראש חדש שהש רגילין
בהם ולא יבואו למעות אבל בשאר מועדים שאינם
רגיצין בהם ויבאו לשעות אין מזכירין א ו ת ם :
א ל ה י ג ו ואלהי אבותינו מלך רחמן רחם עלינו על
שם כרחם אב על בנים רחם ה ׳ על
יראיו .פוכ ומשיב ע״ש שוכ אחה ומשיב .הדרש
לנו ע״ש נדרשחי ללא שאלו .ועל שם נפוצו צאני ואין
לורש .שוכה עלינו ע״ש שוכ מחרון אפך ואמר
שובה ולא אמר שוב לרמוז בשובה ונחת הושעון .
בהמון רהמ 7ע״ש המון מעיך ורחמיך אלי יתאפקו.
בגלל א ט ה שעשו רצונך .בגלל כמו בעבור ואמר בגלל
על שם כי בגלל הדבר הזיז יברכך ה ׳ חלהיך .כנה
ביהך כבההלה שאף לעהיד יעשה בנין שיהיה לו שם
ככחחלה .וכונן כיה מקדשך על מכונו ע״פ מקדש ה ׳
כוננו ידיך .והראנו ככנינו על שס והראני אוחו ואח
מ ה ו  .ושמחנו כהקונו ע״ש כי מי יוכל לחקן .ורז״ל
נשהמשו כזה הלשון הרכה  .והפכ שכינהך להוט על
שם ושכנהי כ ה ו כ ם  .והשב כהנים לעכודהם לשון
חכמים הוא  .ולויס לשירן ולזמרן שהיו משוררים על
הדוכן  .והמון ה ע ם קורץ לשירה בה״א ולא יהכן ט
כיון שאומר והשכ כהנים לעכודהס והשכ ישראל
לנויהם במ״ם צ״ל נ״כ לשירם ולזמרם כ מ ״ ם  .והשב
ישראל למיהם על שס מ ה הר ציון .ובקש כאן מאש
השם להחזיר ה׳ דכרים כניד מ ׳ כגדי כ ה ו נ ה  .ושם
נכלה ונראה ונשהמוה לפניך ככר זכרנוהו למעלה .
בפלפ פעמי רגלינו עיש ג״פ כשנה .רגלינו כמו זמנינו
כדמהרגמק ג׳ רגליס חלה זמנין .ויש קורץ בשילוש
מעמי רגלינו ושעוה הוא  .ככתוב בהורה ג פעמים
כשנה ונו׳ איפ כמהנה ידו ונו׳ ואומר והשיאנו וכו׳
ואומר ג׳ אחרונוח וחוזר ש״צ ההפלה ואומר קדיש
םחקבל ונפפרין לבחיהם לשלום .למנחה אומר אשרי
וסדר קדושה וקדיש ע ד לעילא ומחפלליס כמו ביוצר:
כ ת ב הרשב״א בזמן הזה שאנו עושין כ׳ ימים בחג
המצוח פ״ו וס״ז בניסן וביום סוב האחרון
8
,

ז׳ וח׳ .וכן בחג הסוכוס ש״ו ופ״ז במשרי וביום
המצות

סוב אחרין ח ׳ ופ׳ והסירה אמרה בהג
ראש .ן ושביעי ובמג הסוכות ראשון ושמיני ובמג
השבועות ובר״ה שאנו עושיס ב׳ י״ע לא נ א מ ר ב ה ש
אלא יום אתר  .והשעס לפי שבזמן שבה״מ קייס ה י ו
מקדשין החדש על פי הראיה ואם באו עלים שראו
הלבנה יום שלשים מקלשין יום שלשים ויום שלשיס
הוא יום הראשון מהחדש הנכנס וחדש שעבר חסר
שאינו אלא מעשרים וחשעה ימים ואם לא גאו ע ל י ם
יום ל׳ מקדשין יום ל״א וחדש שעבר מלא מ ל י
ויום שלשים ואחד מהתדש הנכנס .ולפיכך ב ג ו ל ה
שאין אנו יודעים אימתי נקכע החדש יש לנו לעשוק
מי״ס ראשון של חג המצות שני ימים חמשה עשר
וששה עשר מספק כי שמא באו עלים יום ל׳ מאלר
וקדשו ניסן יום שלשים לפיכך צריך לעשוח יום ס ״ ו
בניסן י״מ או שמא לא באו עדים יום שלשים ש3
אדר והיה אדר מלא וקדשו ניסן יום שלשים ואחד
לפיכך יש לנו לעשות יום ששה עשר בניסן o v
סוב כי שמא יום המשה עשל לנו הוא יום א ר ב ע ה
עשר להם ויום )ס״ו( ]ש׳׳ז[ לנו הוא יום חמשה עשר
ל מ י ארן ישראנ .ומן השעם הזה כמו כן יש לנו
לעש! ת שני ימים מיום טוכ אחרון כי שמא יום שמיני
שלנו הוא יום שכיעי שלהם  .וכן יש לנו לעשות שני
ימים מחנ השכועות כי אנו מתחילין למנות ש כ ע ה
שטעות מיום ט״ז בניסן ועושין יום סוב יום
ממשים ואולי בני ארן ישראל לא התחילו למנות עד
י״ז כי עברו אלר ויום י״ו לנו הוא יום ש״ו להם
וי״ז לנו הוא יום ששה עשר להם לפיכך יום חמשים
לנו הוא יום האחרון משנעה שבועות ל מ י ארן י ש ר א ל .
ונן נראש השנה יש לנו לעשות שני ימים לא ילעמ אס
נקנע השרי יום שלשים של אלול או יום שלשים ואחד
ונן הרין בהג הסוטת יש לנו לעשות מיום סוב ראשון
שני ימים חמשה עשר וששה עשר כי שמא נקבע השרי
יום שלשים של אלול ויוס חמשה עשר הוא חג
הםוכוה או שמא לא נקבע השרי ע ל יום שלשים ואחד
ויום המשה עשר לנו הוא ארבעה עשר לבני ארן
ישראל ויום ששה עשר לנו הוא יום ע״ו להם  .ו ק
הדין ביום סוב האמרון יש לנו לעשות שמיני ותשיעי
כי אולי שמיני שלנו הוא להם יום ש ב י ע י  .והשיעי
שלנו הוא להם יום שמיני ואע״פ שבני ארן ישראל איל
קוכעין כזמן הזה על פי הראיה אלא סומכין ע 5
םלר העיבור שאנו קוכעין ומן הלין ה י ה שעצ
המקומות יהיו סושין יום אחל וצא יומר הואיל שאין
שם ספק שהכל קובעין על סדר אחד  .אבל ת ק נ ת
חכמים שנהיגו כמנהג אבותיהם בידיהם  .ע ל כאן
,

דברי הרשכ״א :
נ ה ג ו העולם לקרות
שהוא מ ד נ ר
שעטדן •של ישראל וגאזלהן ראשונה שנאמר לסוסתי
כרכני פרעה  .וגם נ ה ג השנועוה נהגו לקרוה רות
ספני שכהוכ כו כההלה קציר שעורים והוא זמן
הקציר  .ועוד ס ע ס אהר לפי שאנוהינו לא קכלו את
המורה

בחג המצוש שיר השירים ממני
מגאולה מצרים שהיא חחלת

ס ד ר ת פ ל ת ט ו וף ו פ י ר ו ש ה
ההורה ולא נכנסו לברימ אצא במילה ומכילה והרצאה
למיס כלאיהא כפרק ההולן .ורוה נם היא נהגיירה
שנאמר כי אל אשר הלכי אלך וגו׳ מתוך השוכס רוה
אנו יולעין מה אמרה לה נעמי  .שאמרה לה אסור
לן החום שבה אל אשר הלכי אלך .אסור לן ייחוד
באפר הליני אלין  .מפקדינן כהרי״נמצוה עמך עמי.
אשור לן ע״א ואלהיך אלהי .ארבע מיהוה נמסרו
לביה דין באשר המוהי אמוה .שני קברים מהוקנים
לנ׳׳ד אמד לנסקלין ולנשרפין ואהד לנהרגין ולנמנקין
ושם אקכר  .הכי איתא כפרק החולץ ועל כן נהגו
לומר רוח בחג השטעיח  .וגס כשמיני חג עצרת
נהגו לקרות קהלת מפני שכתוב בו הן חלק לשב;ס
וגם לשמונה אלו שבעת ימי החנ ושמיני חג עצרת .
ר״ל לפי שהוא חג האסיף להזהיר על תרומות
ומעשרות ונדרים פלא לעבור עליהם כבל תאחר
בשלש רגלים .ועוד טעם אחר כי שלמ״ה בחג אמרו
בהקהל כמו שכתוכ כמועד שנת השמיטה כחג הסוכות
בבא כל ישראל לראות וגו׳ הקהל את העם האנשים
והנשים והטף וגו׳ וכתיב ויקללו אצ המלך שלמה
בירח האחנים כחג וגו׳ ואז אמרו כהקהצ להוכיח
אש ישראצ על כן יתכן לאומרו בחג כצ זה כתב אכן
הירחי .ואסרינן כמס׳ סופרים הקורא כרות וכשיר
השירים כאיכה ובמגילת אסתר צריך לומר על מקרא
מגלה ואע״פ שכתובה ככתוכים .הקורא ככתכי
הקדש צריך לומר בא״י אמ״ה אקכ״ו לקרא בכתכי
הקדש  .ליל ב׳ מתפללין כמו בליל ראשון ולאחר
החפלת אומר שליח צבור קדיש תחקבל ואחר כך
ממחילין לכפור אח העומר ומכרכין משמד ברוך אחה
ה׳ אמ״ה אקב״ו על ספירת העומר  .וכליל מוצאי
שכת נהגו לספור העומר אחר שאומרים סדר
קדושה וקדיש תתקכל  .והפעם שאין סיפרין אותו
מיד אחר הקדיש שאומר לאחר התפלה מפני
שאותו קדיש איט פלס אלא עד לעילא .ואין לספור
אותה אלא אחר קדיש תתקבל כמו כשאר לילות.
ואמרינן במנחות וספרתם לכם שתהא ספירה להל א׳
ו א ׳  .פירוש מדלא כתיכ וספרת לך כמו שכחוכ נכי
שמיפה והתם היהה הספירה ככ״ד פהיו מברכין
בכרסת הפנה .אכל וספרתם לכס משמע ספירה לכל
אחד ואחד  .ממחרח השבח ממחרת יום טוכ וכתכ
הרא״ש יש מקפים כיון שהכמוכ אומר חספרו חמשים
יום למה אין אנו מונין אלא מ״מ יום ודוחקים לפרש
הסמוק מד ממהרח השכח השכיעיח שהוא יום ממשים
סססרו אי נמי המשים יום אוהקרבסם דכהר קאי
והכי קאמר עד ממהרה השכה הסשרו ולא מד ככלל.
נ יום והקרכחם מנחה חדשה  .ולי נראה שאין אנו
צריכים לדוהקים הללו טון הכחוכ כפירוש ז׳ שכושח
מספור לך אין לספור יורד משכעה שכושה והספדו
נ יום לא קשיא מידי שכן דרך המקרא כשמניע המנץ
לםכום עפיריוה  -פהוה אהד מונה אוחו בחשבון
עשיריוה ואינו מפגיה על הסדין האחד  .כיוצא כו כל
הנפש הכאה לכיה יעקכ מצרימה ע׳ וכן מ׳ יכנו עד
כאן .והפעם שצוה הקכ״ה לספור אה העומר מפני
) 9אבודרהם(
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שכל אחד מישראל היה עסוק בקציר שלו והיו מפוזרי׳
כל אחד כגרמ וצוה למנומ כדי שלא ישכחו ז ק עליימם
לרגל .טעם אחר  .כמדרש משל לאחד שהיה מכוש
ככית האסורים וצעק למלך לההירו ולחה לו נחו והיה
מונה והולך עד כא הזמן כך עשו ישראל כצאתם
ממצרים  .ויש אומדים טעם אחר מפני שעולם כצער
מפסח עד שכועות על החכואוח ועל האילנוח כדאיחא
פרק קמא דראש השנה הניא אמר ר׳ יהודה מפני
מה אמרה חורה הכיאו עומר בפסח מפני פהפסח
זמן חבואה הוא אמר הקב״ה הקריבו לפני עומר
בפסח כדי שתתברך לכס חכ אה שבשדות  .ומפני מה
אמרה תירה הביאו שתי הלחס בעצרח מפני שעצרת
זמן פירות אילן הוא .אמר הקב״ה הקריכו לפני שתי
הלחם כעצרת כדי שיתברכו לכס פירות אילן .ומפני
מה אמרה חורה נסכו מים כחג מפני שחג זמן נשפי
שנה הוא .אמר הקכ״ה נסכו לפני מים כחג כדי
שיחכרט לכם גשמי פנה וכו׳ .ולפיכך צוה הקב״ה
לספור ימים אלו כדי שנזכור צער העולם ולשוכ לו
בלככ שלם ולהתחנן לפניו לרחם עלינו ועל הכריות
ועל הארץ שיהיו התבואות כתקנן שהם ספח חיינו שאם
אין קמח אין תורה  .וזשי׳ה ולא אמרו בלבבם נירא
נא את ה׳ אלהינו הנותן גשם יורה ומלקוש בעתו
שבועות חוקות קציר ישמר לנו אלו שבעה שבועות שבין
פסח לעצרה .ויש מקשים על הא דאמרינן הביאו לפני
שחי הלחם בעצרה כ ד שיהכרכו לכם פירוה שבאילן
שכל אותן האתרים הוא הקרבן ממין המתברך אבל
שהי הלמם אינם ממין אילן .ומהרצים דאתיא כמאן
דאמר חיטה מין אילן הוא .ואהיא נמי כמאן דאמר
ען שאכל ממנו אדם הראשון הטה היהה  .ויש
מהרצים חידון אחר כי שהי הלחם הם ככורים שעל
שמם נקרא עצרה יום הככוריס ואמר הקכ״ה הביאו
לפני שחי הלחם הזה המין המובחר והסוב מכל מיני
הצמחים לצורך חיי האדם כדי שיחברכו לכם פאר כל
מיני האילן שתביאו מהם כטרים ועמה בעונותינו
פנהכטלה הכאה העומר אין הספירה מן ההורה
אלא מדרבנן זכר למקדפ ואס נסהשק לו אם מנה או
לא מנה חוזר ומונה כלא כרכה  .ולמדו רטסינו
במנחוה ממה שנאמר הספדו נ׳ יום ואמר כמקום
אהר שכעה שנועוה השפר לך שצריך למנוח הימים
והפכועוה כדאמרינן ההם אמר רכא מצוה לממני יומא
ומצוה לממני פ כ ו ע י  .ופירשו כו רוכ המפרשים
שבלילה הראשון אומר היום יום אהד וככל לילה
מוסיף יום אחד עד שמשלים שכוע אהד ואומר היום
ז׳ ימים שהם שכוע אמד וכלילה השמיניח אומר היום
ח׳ ימים שהם שכוע אחד ויום אמד ומוסיף ככל
לילה עד שמשלים הספירה .ומקצה המפרשים פירשו
בו מצוה לממני שכועי שמזכיר סשכועוס בסוף פל
שטע ופטע כלכד .כיצד כלילה הז׳ אומר היום ז׳
ימים שהם פ ט ע אהד וכלילה הה׳ אומר היום ה׳ ימים
ואינו מזכיר שכוע וכך יאמר עד ליל י״ד פאומר
היום ארכעה עשר יום שהם כ׳ שכועוה .וזהו מצוה
לממני יומא ומצוה לממני שכועי  .והמנהג כפירוש
הראשון
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הראשון .ואחר שמנה העומר מבקש מאס השם ואומר
הרחמן ימזיר עבודש ביש המקדש למקומה במהרה
 ,בימינו כתכ אני העזרי היכא דפתח ואמר בא״י
אמ״ה אדעתא דלימא היום ד׳ פהיה סכור סהם ד׳
ונזכר וסיים ס ׳ וסם ה׳ מי אזלינן בהר פהיחה וכיון
דפחח אדעסא דלימא ד׳ לא נפיק או דילמא בסר
חהיפס אזליק וכדץ מסים ונפיק אי נמי איפכא אם
ה ס ד׳ ופחח אדעסא דלימא^ד׳ וסיים כה׳ מי אזלינן
בהר סחיחה ונפיק או בהר החימה ולא נפיק משהירא
דבהרוייהו לא נפיק לבעינן פסיחה וההימה ולאי אס
אינו יולעההשטן ופתח אלעהא ללשייםכמו שישמע
ממבירו ושתק עד ששפע מהכירו וסיים כמוהו יצא
לפהיהה והתימה איכא  .והקשו התוספות גבי נדה
שאינה מברכת על פכעה נקיים פהם מן ההורה פנא׳
וספרה לה כמו שאנו מכרכים על ספירת העומר וגם
גבי יובל שאין סברכיש והא כשיכ ושפרת לך ותירצו
כיץ שנלה אס ראתה לס בתוך ימי ספירתה סוהרה
כל מס שספרה הויא לה ברכה לבטלה .ונבי עבל
לב״ד הזהיר הכתוב והם מכרכים .ומ״ר זרמיה הלו י
הקשה למה לא נמנה כלא כרכה ביום מוב שר של
מסה כדאמריק בשמיני דשוכה מיסב יתבינן ברוכי לא
מברכינן .ו ש ד מה ס פ ס אין אנו מופרים כ׳ ספירוה
מספק כמו שאנו עושים ב׳ י״ט מספק .והירן מאין
לסממיר כל כך כיון שאינו אלא זכר למקדש  .וי״א
שאם נמנה יום אהד יוהר יגיע יום מ׳יס ט ״ מ של
מצרת ואתי לזלזולי ביה .כתב בהלטת גדולות מאן
ללא מאני ש מ ר לילה קמא לא מאני בשאר לילות .
מאי סעמא דבעינן ז׳ שבתות תמימות תהיינה וליכא .
אבל בשאר ליציא היכא דלא מאר מגורתא למני למחר
וכן כסכ רכינו סעדיה .וממה על זה הרא״ש ואמר
אמו ספירת ימים מ ע כ ט ת זו אש ז ו  .ו ש ד לדבריהם
אפילו אס שכח נשאר לילות לא יספור עוד דהא ליכא
 '%שבתות תמיסות .ו ק כתב רבינו האי בין בלילה
הראשון בין כשאר לילות אם שכח ולא בירך ט בלילה
יברך בשאר הלילות .וכסב בה״ג שאם הפסיק יום אחד
ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעינן חמימוס ואינו
גראהלר״י דכל לילה ולילה מצוה^בפני עצמה היא .
ור״ת כסב לא מנה בלילה לא יספור ביום מדתנן כל
הלילה כשר לספירת העומר הא כיום לא  .וכ׳ בעל
העיטור אי לא מנס בלילה מני ביממא דקצירא נקצר
ביום כ ש ר  .ולאפוקי מס;יקא למר כלא כרכה  .ו ק
כסב הרא״ש אם לא ספר בלילה לא יספור ביום
בברכה ואס רוצה לספור ביום בלא כרכה הרשות בידו.
ואס שכס ולא סנה לא כלילה ולא ביום ימנה בלילה
של אחריו ויאמר היום כך ואחמול כך ככרכה אחת
פ ד כ א ן  .וכסוב בספר ההשכ״ן מוחר לברך ברכס
הפומר בץ השמשוס משוס דשפיקא דרבק לקולא
וספירת ה ש מ ר ב ז ק הזה דרכנן וכן כסב ר ״ י  .ונסיב
בממזור רמרי המהסלל עם הצנור מבעוד יום מונה
פ מ ה ם בלא ברכה ממה נפשך אמר אם אזטר נלילה
בבימי א מ ו ר ואברך כדץ ונמצא שלא כרכהי לבטלה
ואם אשכח הרי מניסי ימים ושטעוה למצוה  .אבל
9

הרמב״ם כפב אם מנה ולא בירך י5א ו ק ע י ק ר .
ולפיכך צריך ליזהר מי ששואל אותו מכירו כמה יפי
הספירה שיאמר לו אתמול היו כך וכך שאם י א מ ר
לו היום כך וכך נמצא שכבר מנה ואינו יכול ל ח ז ו ר
ולמנות בברכה ודוקא כשהגיע זמן הספירה דהיינו בין
השמשות אבל אם שאל אותו ביום ואמר לו כ מ ה
יהיה לנו מהספירה זאת הלילה יכול לומר לו כך ו כ ך
ה ס ואין כזה השש :
יום בני מתפללין כמו כיום ראשון וגם ק ק ו ר ץ
וגומרין אה ההלל וקורץ כפרשה אמור מן ש ו ר
או כשב או עז עד וידכר משה אה מועדי ה ׳ אל ב כ י
ישראל עד סוף הענץ ומפשיר קורא כמו כיום ה ר א ש ץ
ומפפיר כמלטס וישלה המלך עד כי אם אכלו מ צ ו ת
בהוךאהיהס ומדלג ומשחיל ויצו המלך אש כל ה ע ש
לאמר עד ואחריו לא קם כמוהו .יוס ג׳ שהוא ח ו צ ן
של מועד ערכיה שחריה ומנהה מהפללין כדרכם ו א ו מ ר
יעלה ויבא ב ע ט ! ה ומהפללין מוסף כמו כיוס שו5
ובמקום אש יום סוב מקרא קדש הזה אומר אה o v
מקרא קדפ ה ז ה  .וכליל ג׳ מכריז שליה צבור ל ק ה צ
לומר ברכנו .כל ד׳ ימים של הול מועד ושני י מ י ס
אהרונים פל יום פוב קורץ אה ההלל בדילוג ו מ ב ר כ י ן
לפניו לקרא אס ההלל ומוציאי! ככל יום ב׳ ס פ ר י ס
וקורין בהם ד ׳ אין פוההין מהם ואין מוםיפץ ע ל י ה ש
ואין מפשירין בנביא  .נספר הורה א ח קורין ביום־
הראשון של מולו של מועל נ׳ בשרשה כשלה מקדש צי
ע ד סוף פרשה ואינו אומר קדיש בץ ספר ראשון לשני
כי לא גמרו עדיין הובה היום שהם ד׳ עולים אלא א ת ר
הספר השני כמו שכהכנו לפעלה כענץ הנוכה ו ה ו א
הדין בשאר ימי מוצו פ ל מ ו ע ד  .ביום פני קורץ ג ׳
בפרשת ואלס המפפסים מן אס כסף עד לא תבשל
נדי וד׳ קורא כסו אתמול  .וכן בכל ימי מולו של
מועד  .ביוס ג׳ קורין ג׳ בפרשה בהעלומך p
וידבר ס׳ אל משה במדבר סיני עד ולגר ולאזרח
ה א ר ן  .ביום ה׳ שהוא שביעי של הסה והוא י ו ס
סוב סדר המשלה כשני ימים הראשונים ומקדשין ליל
שביעי על היין ואין אומר זמן וקורים ה׳ מ ד א £
הרשה ויהי בשלה עד כי אני ה׳ רופאך  .ומפשיר
קורא והקרבחם כמו כחולו של מיעד ומפשיר
בשמואל וידבר דוד עד סוף השירה .ביום טוב השני
קורץ המשה כפרשה ראה מן כל ה ב ט ר מד ס ו ף
ה ש ד ר  .ואס מל כשכש מחהילץ מן עשר העשר מ ת נ י
שעולין שבעה ומפשיר קורא כמו אשמול .ומפשיר
בישעיה עוד היום עד כי גדול בקרבך קדוש י ש ר א ל .
ואס חל שבת כחולו של מועד ערכית ושמרית ו מ מ ז ^
מתפצלים כדרכן של שבת ואומר יעלה ויבא ב ע ט ד ס
ובמוסף כשאר ימי חולו של מועד אצא שמזכירים נ ש
בל שכח כאמצע ומוהמיס כשניהם ומוציאין ב׳ ספריש
בא׳ קורץ ז׳ כפ׳ כי השא מראה אהה אומר אלי ע ר
כחלכ אמו .כדאמרינן במגילה בה׳ גגי העיר אמר ר 3
הנן בר רבא שבה שחל להיומ בחולו שצ מועד כין ב נ ^
בץ בהשרי קורץ ראה אהה אומר אלי משום ד א י ת
ביה אה הג המצומ השמור ודרשיק מירה במגיגס
בפרק
,

ס ד ר ימי ה ע ו מ ר ו ע ב ו ע ־ ת
בפרק אין דורשין מצמד על מולו'של מועד שאסור
בעשייה מלאכה וגם נזכרין שם ג׳ רגלים  .ובס״ח
ב׳ קורא מפטיר והקרבחס ומפטיר ביחזקאל היהה
מלי עד סוף ה ע נ ץ  .וכתב רבינו האיי פמעהי מפי
חכמים כי חחיית המתים עתידה להיות בנישן ונציהת
גוג ומגוג כששרי ולכך מכשירין כניתן כחולו שצ מועד
העצמות היבשות ובתשרי בחולו של סוכות כיום כא
ג ו ג  .במנחה אין אומר צדקתך והטעם פירשתי צמעלה.
כל ד׳ ימים של מולו שצ מועד אומר לאחר ההפלה
במקום חפלה לדוד למנצח משכיל לבני קרח כאיל
מערוג .וסימן אלו הפרשיוה משך חורא  .ק ד ש .
בכספא .פסל  .במדברא שלה .בוכרא  .פי׳ משכו.
שור או כשכ או ע ז  .קדש צי כל ככור .אם כשף
י מלוה .פסל לך .כמדכר סיני  .ויהי כשלה פרעה .
כל ה כ ט ר  .וזה לא ישהנה אלא כשחל פסה כיוס
<
ה׳ כי כשחל ביום ז׳.או ביוש ראשון אין שכת כחול
המועד וכשיכא כיום שלישי יכא שכח כיום ה׳
.שסימנו פסל אכצ כשיכא כיוס ה׳ אז קורין כיום
א׳ וב׳ משך סורא וכיום ג׳ שהוא שכה חול המועד
קורץ ראה אהה אומר אלי שהוא פ ס ל  .וביום
א׳ כ׳ ג׳ קדש ככספא כמדכרא כסדר שהם כסובים
בהורה שמן הראוי היה לקרוסם כסדר שהם כהוכים
בהורה אלא שקירין ביום ב׳ שור או כשב צפי שיש
בו ערן הפסח ובחמשה עשר יום וגם מדבר בה|במצוה
ה ש מ ד וספירוה שהוא ביום שני ופרשח בשלח בז׳.
לסי שקריעה יס סוף היסה בז׳ ואז עברו הים ובשאר
הימים קורץ כסדר שכתובים בהורה .שבחשחללהיוה
בי״מ קורץ כמנהה כסדר אותו שכוע  .ולענין הנחת
תפילין בהול המועד היא מחלוקה בין המפרשים .
יש אוסרים מפני שסוברים כי ימי הולו של מועד
הם אוה ט״ס ואין מניהים אוהס ויש מסירין ומביאים
ראיה מדאמרי׳ כפ׳ ואלו מגלהין שכוהב אדסהפילין
ומוכר כדי פרנסחו וכיון שכוחכ ומוכר כחולו של
מועד פ״מ פמניה תפילין ומיהו אינה ראיה שכיון
שמוכר לאחרים אס לא יכהוכ כמועד אין לו פנאי
במוצאי י״ט לכהוכ חפלין .הרכה לאחרים ומחבטלים
ממצוה הפילין אכל הראיה הנכונה היא מהא דאמרי'
בירו׳ הד כר נפ אוכד הפלוי כמועדא אהא לקמיה
דרב חננאל פלחיה לקמיה דרבה בר בר הנא א״צ
הכ ליה הפלוי וזיל וכתיב לך א״ל רב זיל כחוב לי׳
מי׳ בלא ה ע ר מ ה  .מהני׳ פליגי עלי׳ דרב ט ה כ אדם
חשילין לעצמו הא לאחר לא ההר ליה דכוהב להניה
סי׳ להניחם עד לאמר המועד לעצמו כוחכ במועד
כדי שיהיו מזומן כידו כדי להניחם אחר המועד מיד
! י אבל לאחר לא אבל להנימ במועד אף לאחר מוהר
 Iויש אומרים שמוהר להניחם בחולו פל מועד ובלבד שלא
יברך עליהם  .וכהב הרא׳׳פ והמברך לא י פ ס י ד .
י /
 jואומר במדרש פהפי״ן פהיא רפומה בהפלין היא רומזס
! לגי מאוה ימים שכשנה שמניהין הפלץ כשהסיר פבהוה
וימים מוכים ואם הסיר ימי מולו של מועד לא יהי
כ ך  .נשאל הרא״ש מה שנהגו הנויס לשלומ דורה
לישראל ממן בי״ס אהרון של פסה ק המנההוצמעצה
9
,
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אס הוא מותר או ל א  .והשיג צריך אומו ישראל שנשללו
לו דורון ממץ לצוות לאנשי ביתו שלא יקחו אותו אלא
שיכימנו הגוי בקרן זוית בבית ויתכוון אותו ישראל
בלבו ש צא יקנה לו מצירו אותו דורון ואז יהיה מותר
באכילה לאחר הפסח בכדי שיעשה שחמץ של נכרי
שעבר עליו הפסח מושר בהנאה ואם לאו יעשה ה מ ן
של ישראל שעבר עליו הפסח ויהיה אסור בהנאה
שחצרו של אדם קונה לו מדעתו אבל בעל כרחו לא
וכ; כתבו החוס׳ .במוצאי י״מ בין במוצאי י״ט צהול בין
כמוצאי י״ע לחולו של מועד מהסלליס ערכית כמו
במוצאי שבה ומבדילין בחפלה וכן על הכוס כמו
שמבדילין במוצאי שבה אלא שאין אומרים אליהו הנביא
ונם אין מכרכי! לא על הנר ולא על הבשמים .
ונוהגין כקצה מקומית שלא לישא אשה כין פסלן
לעצרת ושלא להסהפר והסעם שלא להרכוה בשמחה
שבאותו זמן מתו שנים עשר זוגות אלף תלמידים לר״נג
כאסכרה מפני שלא היו נוהגים כבוד זה ל ז ה  .וכתב
הר״י כן גיאש דוקא נישואין שעיקר שממה הוסלז
וכניסה אבל ליארס ולקדש שפיר דמי  .ונישואין נמי
מי שקפץ וכנס אין עונשין אוהו אבל אם בא לשאול
כהחלה מורץ לו שלא לעשוה כן וכן הורו הגאונים %
ויש מקומוה שנוהגין לישא אשה ולהסהפר מל״ג לשמני
ואילך שאמרו כאז פסקו מלמוה וכן כהכ אכן הירחי
ששמע כשס ה״ר זרמיה הלוי שמצא כסב בספר ימן
הבא מספרד שמתו מפסח ועד פרוס העצרח ומאיי
פרוש פלגא מדתנן שואלין כהלכות הפסח קודםהפסמ'
ל' יום ופלגא חמשה עשר יום קודם העצרת וזהו צ״ג
לעומר ע ״ כ  .כסב רכינו האי כתשוכה וזה שנהגו שלא
לעשוה מלאכה מפסה ועד עצרה משקיעה ממה ע ל
שהריה משוםהלמידי ר״ע שכולם מהו משקיעה הממה
ונקברו אהר שקיעה הממה והיו העם בסלים ממלאכי,
ועוד דכהיב שבע בבהות תמימות תהיינה מל׳ שבוי
ושמישש כדכתיב שבעשכתוה שנים מה שנה השמיטה
אסורה כמלאכה קרקע אף זמן ספירה העומר דהיינו
לאהר שקיעה ההמה שובהין ממלאכה  .ונוהגין בשפרל
לקרות משכת אכות ופרק קנין תורה בשבתוה שביו
פשת לשבועות בכל שבת פרק אחד  .וכתכ ה״ר ישראל
בן\שראל שהפעם שטעם שקורץ אותם באלו השבהוא
לפי שהם ימים *מנויים למתן תורה ולכן נמנה אנחנו
אלו הימים כמו האוהכ שהוא ממתין כיאמ א ה ו ט
מן הדרך והוא מונה הימים והלילות עד שיכא ורוב
עניני המסכהא הם הזירוז על קריאה ההורה ומעשה
המצות .וגם זה הזמן שהוא זמן הקציר הוא מזומן
ומוק לנועע החלק המתעורר מן הנפש ילהטות
רוכ ההאוה וכקשת רוכ ההנחות וצריך
אהר
להשקיטו ולהקט כמה שיש כזאה מן המסכהא מן
המוסרים המכיאין לפרישוה והכנעה הנפש ושברונה
ומניפהה מלכקש מה שיזיקנה כדי להציל אוסה ולתקן
נהיגה המדוה להיוסם הולכים על קו המוסר והדע©
עד כאן דבריו :
ס ד ך תפלות השבושת ערבית נכנסין לכית הכנסת
וקורין קריאה שמע בכרכוהיס ומותמין ופרוש
עלינו

»י1

ס ד ר ימי ה ע מ ר ו ש ב ו ע ו ת

מליט וכו׳ ואומר ש״צ קדיש עד לעילא ומהפללין ג׳
ראשונוח וג׳ אחרונוה וקדושה היום כאמצע כמו כפשח
אלא שאומר ואה יום חג השבועות הזה זמן מתן
תורתנו מפני שבשבועות ניתנה התורה .ואח׳׳כ אומר
ס״צ קדיש ומכרך ככית הכנסת ונפשרין לבתיהם לשלוש
שהרית נכנסין לבית הכנסת ומשדרץ הברכות וקורץ
ה ז מ י ר ה כמו בשבתומושיפץ אתר יושב כסתר עליון
למנצח משכיל לבכי קרח כאיל ה ע ר ו ג  .וגם מושיפין
אמר מזמור שירו לה׳ שיר הדש שיר המשלוח לדוד
שמחתי כאומרים לי ומתפללין כמו בערכיה וחוזר
ההפצה וגומרין את ההלל ומברכה לגמור אה ה ה ל ל .
ואומר שי׳צ קדיש תתקבל ומוציא שני ספרים בא׳ קורין
ה׳ בפרשה וישמע יהרו מן בחדש השלישי עד סוף
ה ס ד ר  .וכשני קורא מפשיר בפרשת תנחש וביום
ה ט ט ר י ם  .ומפשיר בהחלת יחזקאל ויהי כשלשים שנה
ע ד ואשמע קול מדבר וסשיים בפמיק ותשאני רוח .
ומחזיר הםפרים למקומן ואומר קדיש עד לעילא
ומהפצלין תשלש מושף כמו בפשח ומוזר ש״צ ההפלה
ואומר קדיש שלם ונפערים לכהיהם לשלום :
י ן ס שני מהפללין כמו כיום ראשון וקורין כפרשה
ראה מן כל הבכור ע ד סוף השדר .ואם חל
גפבה קורץ בו שבעה ומהחילין מעשר העשר .ומפשיר
קורא כמו אתמול ומפשיר בהרי עשר בהבקוק ו ה׳
בהיכל קדשו ע ד למנצח כננינוהי שהוא סוף הסדר .
ונוהגץ בכל המקומוח לקרא בשני ימים מוכים של חג
שבועות אזהרות החכם המשורר ר׳ שלמה בן נטרול
זיל שעשה על מנין המצות .ביום הראשון קורין מצות
ע ש ה  .וביום השני מצות לא העשה ורוב שלותי
צבור אומרים אוהם כשהוזרין הפלס מוסף כשמגיעין
ע ד ע״י משה עכדך וכן כהב בסדר ר ב עמרם ורבינו
סעדיה .וי״א אוחם לאחר שמסיימץ מזרת התפלה כדי
שלא להפסיק כתוך התפלה ונכון הוא  .וכמוצאי י״פ
מגדילין כתפלה וכן על הכוס כמו שמכדילץ במוצאי
שבס אלא שאין אומרים אליהו הנכיא וגם אין מברכין
לא על הנר ולא על הבשמים :

סדר תפלת התעניות
j£״* J,מן ההורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל
צרה וצרה שלא הבא על הצבור שנאמר וכי
סבאו מלהמה בארצכם על הצר הצורר אהכם והרעוהם
בחצוצרות כלומר על כל דכר שיצר לכם כגון בצורה
ולבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהם לפני ה׳ והרעו
ומדברי סופרים להתעמת על כל צרה שלא תכא על
הצבור ע ד שירחמו מן ה ס מ י ם  .ובימי התעניוס
מאלו זועקים בחפלומ ומהחננץ ומריעץ בחצוצרות
ב ל ב ל  .ואם הי׳ במקדש מריעין בחצוצרות ובפופר
8אין מריעין בחצוצרות ובפוהר כאחד אלא במקדש
מ א מ ר בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה ׳ .
אבל בצום שבעה עשר בהמוז ושאר ארבע הצומות
א י ן מתריעין שכבר עברו ואץ זועקין לשעבר אלא
שמזכירץ המאורע מפני עגמת נפש .וכמכ הר״מ כמז״ל

שבכל תענית מתעניות הצרות שגוזרץ על ה צ כ ו ר
משפללין תפלת נעילה .ומפרש כמסכת תעניות כ י
כעת עצירת הגשמים גיזרץ כ״ד י״; תעניות עצ
הצבור כתחלת גוזרץ ג׳ תעניות ש; חמישי ושני .עברו
ולא נענו גוזרין שלש תעניות אחרוש שני וחמישי ושני ״
נמרו ולא נענו גוזרין שבעה שערות שני וחמישי
ושני וחמישי ושני וחמישי ושני .בשששעניוש ראשונות •
זועקים ומתריעין ומתפלצין כמו בשאר התעניות .
וכשבע תעניות אחרונות תנן סדר תעניות כיצד מוציאץ
את התיבה לרחובה של עיר ומשרש העעס בגמרא
אמר ר׳ יהושע כן לוי כלי צנוע היה לנו ו נ ת ב ז ה
כעוננו .ולמה יוצא לרחוב העיר ליכנשו ככי כנשתא
וליצלו התם א״ר חייא בר אכא לומר צעקנו כצנעה
ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא ריש לקיש אסר
גלינו וגלותינו מכפרת עלינו .מאי כינייהו איכא בינייהו
דגלו מבי מ י פ ת א לכי כנישתא .ונוחנין אפר מ ק ל ה
על גבי התיבה  .מפרש הפעם כגמ׳ א״ר יהודה p
פזי כלומר עמו אנכי בצרה ריש לקיש אמר בכצ
צרשם לו .צר .ובראש הנשיא ובראש אב ב״ד ועל.
אחד ואחד נועל ונותן בראשו .ומסיק בגמ׳ בתלזלה
נוחניס כראש הנשיא וכראש א י כיד ואח״כ כל א׳
וא׳ נושל ונותן כראשו  .ומקשי והא תניא נגדולה
מתחילין מן הגדול שנאמר ויאמר משה אל אהרן ואל
אלעזר וחל איתמר בניו ובקללה מתחילין מן ה ק ש ן
שבתחלה נחקלל נחש ולבסוף א ד ם  .ומתרץ ה א נמי
חשיבוהא לדידיה היא דאמרינן ליה אש חשיבת ס ו ב א
למיבעי רחמי עלן .וכל א׳ וא׳ נופל וטחן בראשו
ומקני׳ בגמ׳ ונשיא ואב ב״ד נמי לישקלו אינהו
וליתנהו בריפיתו מ״פ דשקיל אחרינא ומנח ע ל ו י ה ו ,
ומתרץ לפי באינו דומה מתבייפ מעצמו למתבייש
מאחרים .היכא מנח ליה א״ר יצחק במקום תסיצין
שנאמר לשוס לאכילי ציון לחת להם פאר החס א ס ר
ולמה נותנץ אפר כראפ כל א׳ ואחד פליגי כה /
לוי בר לחמא ור׳ חמת כר מנינא  .מר אמר הרי אנו
חשובים לפניך כעפר וחד אמר כדי שיזכור לנו
אפרו של יצחק ומרחם עלינו מאי כינייהו איכא בינייהו
עפר ס ה ם  .ולמהיוצאין לכיה הקכרוחפליגי כה דבי
לוי בר לחמא ור׳ חמא כר חנינא הד אמר הרי אנו
הפוכין לפניך כמהים .וחד אמר כדי שינקפו ה מ ת י ©
רחמים עלינו מאי כינייהו איכא בינייהו קבלי עכו״ס^
ולמה מחכסים בפקים א״ר חייא כר אבא ל י מ ר
הרי אנו לפניך ככהמה פי׳ שעופין לה מרדעת וכסוי
מן השקים .והרכ והזקן פכהם אומרים לפניהם לברי
ככושין .ואומרים אחינו לא נאמר כאנשי ננוה וירא
אלהיס את שקם ואת תעניתם אלא וירא האלהים את
מעשיהם כי שבו מדרכם ה ר ע ה  .ובקבלה אוסר
וקרעו לכככם ואל בגדיכם ושובו אל ה׳ ומוסיף
כענינים אלו כשי פחו עד שיכנע לבם וישוט השיגס
גמורה .וכתוב בתקון הגאונים לסדר הכרכית והתפלות
בשבע חעניוא אחרונות אלו כך .נכנסין לבית הכנשת
ומשדרץ הברכוה וקורץ הזמירות כמו בשבת וכשיגיע
עד ואראהו כישועהי אומר י׳׳ג מזמורים מענץ
היו€
,
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ס ד ר ת פ ל ו ת התעניות ופירושה
ואלו הן מפלה לדוד שמעה ה ׳ צדק .לדוד אליך ה׳
נפשי אשא  .לדוד משכיל אשרי כשוי פ ש ע  .תפצה
לדוד הפה ה ׳ אזנך ע נ נ י  .לדוד כרכי נפשי את הי.
ואומר הללויה הללו את שם ה ׳  .מזמור שירו לה׳
שיר חדש  .ואומר שיר המעלות אל ה׳ כצרתה ל י .
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים .שיר המעלות אליך
נשאתי את עיני .שיר המעלות לדוד לולי ה׳ שהיה
ל נ ו  .שיר המעלות ממעמקים קראתיך  .ואומר הודו
לה׳ כי מ ו ב  .וברוך שאמר וישתבח ויוצר עד גאל
ישראל .ומתפללים שמנה עשרה ומושיפין עננו כשומע
תפלס וחוזר ש״צ התפלה אבות וגבורות וקדושת
השם אתה חונן .השיבנו ואומר סלח לנו אבינו כי
חפאנו מחול לנו מלכנו על ידי רחמיך הרבים
ואומר סלח לנו אכינו כי ברוכ הולחנו שגינו ואימר
ויעבור ואומר חוכחוח ופזמונים וסליחות ווידויים
ווידוי גדול ככללה כמו שאומר באשמורות .ואח״כ
אומר כשחפאו ישראל כמדכר וכו׳ דניאל איש חמודות
וכו׳ ועזרא הסופר ו ט ׳ ע ד חנון המרבה לסלוח .
ואומר ראה כעניינו וריכה רימו וגאלנו מהרה למען
שמך ופדנו מכל צרה וצוקה עננו אבינו עננו כיום
התענית הזה וכו׳ עד כי אחה ה׳ פודה ומציל ועונה
ומרחם ככל עת צרה וצוקה וקייס לנו ה ׳ אצתינו את
הכרית ואת החשד ואת השכועה שנפכעת לא״א כהר
המוריה ותראה לפניך העקידה שעקד את יצחק כנו
על נכי המזכח וככש רחמיו לעפות רצונך בלבכ שלם
כן יכבשו רחמיך אח כעסך ועולו רחמיך על מדותיך.
בא״י העונה לעמו ישראל כעת צרה  .ואומר מי
שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא״י טאל
ישראל .וסוקעין סימן קשר״ק ואומר ו י ע ט ר  .ואם
ירצה יאמר היום יבואונו רחמיך היום תשמחנו בגשם
ממרומך היום שרם קרן ע מ ך  .אם כבנים אס
כעכדים אש כבנים רחמנו כרחם אב על ב ר ם  .אם
כעבדים עינינו לך שלויוח ע ד שתחנט וכנשמי״רצון
מענע קדופ .אהה זוכר מעפה עולם ופוקד כל יצורי
קדם כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה אישופקודשו
ועליצות מצעדי גכר מחשכומ אדם ומחכולוהיו ויצרי
מעללי איש אשרי איש שצא ישכחך וכן אדם יתאמן
בך כידורשיך לשלם לא יכשלו ולא תכלס לצצח
כל החוסים כ ך  .וקיים לנו ה ׳ אלהינו את הדכר
שהכסחחנו כתורתך ע׳׳י משה עכדך כאמור וזכרתי
אש כרישי ימקיכ וגו׳  .ונאכד וישמע אלהים אש
נאקשם ויזטר אלהים ונו׳ .ונאמר וגם אני שמעשי
את נאקת בני ישראל ונו׳ .ובדברי קדשך כמוכ לאמר
זכר עשה לנפלאותיו וגו׳ .ונאמר מרף נתן ליראיו
וגו׳ .ונאמר ויזטר להם את בריתו ו ט י  .וע״י עבדיך
הנביאים כתוב לאמר הלך וקראת באזר ירושלים ו נ ו ׳ .
ונא׳ הבן יקיר לי אפרים וטי .ונא׳ וזכרתי אני אם בריש־
אותך ו נ ו ׳  .או״א זכרנו בזכרון סוב מלפניך ופקדנו
בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם ו כ מ ט ר
שמך הגדול יפוכ חרץ אפך מעמך מעירךומנחלתך.
עןיים לנו ה׳ אלהינו אש הדבר שהבסמתנו במורחך
9
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על יזי מפה עבדך כאמור וזכרתי להם בריש
הראשונים אשר הוצאתי אושם מארץ מצרים לעיני
הניים להיות להם צאלהיס אני ה ׳  .מי שענה את
משה ואבותינו על ים סיף הוא יענה אתכם וכוי
וחותה בא״י זוכר השבחות  .ומוקעין סימן קש״ק
ואומר ויעבור ואם ירצה יאמר היום תניף גשם
נדבי ת היום יזורמו מים עכות היום תשוכ לכ בנים
עצ איות אס כבנים ו כ ו ׳  .אתה נגלית בענן כבודך
על עם קדשך לדכר עמהם וכו׳ ככתוב כתורתך ויהי
ביום השלישי בהיות הבקר וגו׳ .ונאמר ויהי קול
שוכר וגו׳ ונאמר וכל העם רואים את הקולות ואש
הלכידים וגו׳ וכדברי קדשך כתוב לאמר עלה אלהים
בתרועה וגו׳ ונאמר בחצוצרות וקול פופר ו ג ו ׳ .
ונאמר הללויה הללו אצ כקדפו וגו׳ ועל ידי עכדיך
הנביאים כתוכ לאמר והיה כיום ההוא יתקע כפוסל
גדוצ וגו׳ ונאמר כל יושכי הכצ ופוכני ארץ ו ג ו ׳ .
ונאמר וירע העם ויתקעו כשוכרות ויהי כשמוע העם
את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפוצ
החומה תחתיה ויעל ה ע ם העירה איש נגדו וילכדו
את העיר ובתורתך ה׳ אלהימ כתוכ לאמר וכי תבואו
מלחמה כארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם
כחצוצרוח ונזכרחם לפני ה׳ אלהיכס ונושעתם
מאויביכם  .וזכור צע ה׳ אלהינו זכות יהופע עכדך
נביאך ורחם עלינו למען שמך מי פעצה את יהושע
כנלגל הוא יענה אתכם ו כ ו ׳  .וחותם כא״י שומע
תרועה ותוקעין סימן קר״ק ואומר ויעכור ואם ירצה
יאמר היום תזכר כרית אבות היום כגשמי רצון לנו
חושה היום חמול על עדתך האנושה אם ככנים וכו
שיר המעלות אל ה׳ כצרחה לי כצ המזמור אנא הי
אלהינו זטר לנו זכוש שמואצ חוזך ורחם עצינו צעע(
שמך מי שענה לפמואל כמצפה הוא יענה אחכם וכוי
ומושם בא״י שומע צעקה ושוקעין סימן קשר״ק ואומר
ויעבור ואם ירצה היום מרמם לבאי באש ובמים
היום חחון במוני בנלומ מעמים היום תפתח לנו
אוצרוח מים אם כבנים ו ט ׳  .שיר למעלוח אפא עיני
אל ההרים כל המזמור .אנא ה׳ אלהינו זכור לנו
זכים אליהו נביאך ורחם עלינו למען שמך  .מי שענה
'את אליהו כהר הכרמל הוא יענה אסכם ונו׳ וחוסם
כא״י שומע תפלה .ותוקעין ס י ק קש״ק ואומר
ו י ע ב ו ר  .ואם ירצה אומר היום תעננו ביד רסם
היום תשמח אדם ו ב ה מ ה  .היום תשקה את מני
ה א ד מ ה  .אם כבנים ו ט ׳  .שיר המעלות ממעמקים
קראתיך ה ׳ כל המזמור .אנא ה׳ אלהינו ז ט ר לנו
ז ט ח יונה עבדך נביאך ורחם עלינו למען שמך .
מי שענה את יונה במעי הדגה הוא יענה אתכם וכו׳
וחותם בא״י העונה בעת צרה  .ועוקעין סימןקר״ק
ואומר ו י ע ט ר  .ואם ירצה יאמר היום העתר לשופכי
לב כמים היום מ ה אדמה לא שבעה מים היום הבס
למ גולות מים אם ככנים ו כ ו ׳  .שתלה לעני כל
המזמור .אנא ה ׳ אלהי״ו זכור למ זכות דוד עכדך
משיחך ושלמה בנו מלכך ורחם עלינו למען פמך מי
שענה לדוד ושלמה בנו בירושציס הוא ימנה אתכם
,
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ופו׳ וחותם בא״י -מרחם על האס וסוקעץ סיק
קפר״ק ואומר ויעטר  .ואם ירצה יאמר היום
מים למ שארית ב א ק היום תוריד גשם לרווח הארז
היום מסוכך תשבע הארץ אם כבנים ו מ י  .ואומר
רפאמ ה׳ וגומל התפלה .ואומר רצה ומודים וכרכת
כהנים ושים שלום קדיש ע ד לעילא  .ואומר תוכחות
וסזסונים וסליחית ואומר תחנה ומיושכ אם עוננו
פ נ ו  .וקליפ ער לעילא ומוציא ש׳׳צ ס״ת וקורין בו
מראש פרשה אם בהוקותי סל סיף הקללות כהן
קורא על ויפכהם לכסה עליה  .לוי ע ז והקימוהי את
גריסי אהכם שלישי והוא המפפיר :קורא על סוף
 .הקללות על בהר סיני ביל משה משום לקיימא לן
א ץ מפסיקץ בקללות אלא אחל קורא את טלם משום
שנאמר ואל תקוץ כתוכחחו והפעם שקורץ בקללות
כדי פיפמעו ה ע ם עונש העכירות ויחזרו בתשובה
1ירמם עליהם המקום .ואומר קדיפ עד לעילא ומפשיר
בירמיה על דברי הכצרוח עד ופמך עלינו נקרא אל
שניחנו .וקירא אותה כניגון הפשרה ס׳ כאכ ויברך
ה ב ר ט ת האחרומח עד מגן דוד וכן כמנחת  .ואומר
מצלאין .וידרוש מי שראוי לדרוש ואומר קדיש דהוא
 .פמיר לחדחא פ ל מ א  .ומחזיר ספר מורה למקומו
 :ואומר קדיש התקבל  .ואומר למנצח מזמור לדוד
י שיר .לך דומיה ההלה אלהים בציון ולך ישולם נ ד ר .
י  .וקדיש עד לעילא .ואומר חוכחוח ופזמונים וסליחוה.
ו א ם ירצה יההיל החלים ויקרא ממנו כמו שקורץ
בליל יום הכיפורים ע ד שיגיע זמן הפלח המנחה :
ל מ נ ח ה אומר אשרי וקדיש ע ד לעילא .ואומר
אל ארך אפים ורכ השד אל ארך אפים
מלא רממיס .ומוציא ס״ה ורץרין ט כהן ולוי ומפפיר
גס׳ ט מ ש א  .הראשון קורא מן ויהל משה עד
אמר ד ג ר לעשומ לעמו ומדלגין וקורץ השני
גהמפנףר ק פסל לך עד אשר אני עושה עמך
ומפשיר בהרי עשר בהושע שוכה ישראל עדוסושעים
יכשלו בם והוא סוף ה ס פ ר  .ומסיים מי אל המוך
נהוא בסוף ספר סיכה ומחזיר ס״ס למקומו ואומר
קדיש עד לעילא .ומהשללץ שמנה ע פ ר ה  .ומוזר שיצ
במפלה והוידוים ח׳ ברטש כסו בשמרמ  .ואומר
ממנה ומיושב אס מונע ענו בנו .קדיש מהקכל .
ץמזמור לך דומיה חהלה ואומר קדיש ע ד לעילא
\אומר מוכמומ ופזמונים ושלימה ע ד ביגיע זק
מפלמ נעילה:
.
נעילה אומר קדיש עד לעילא ומכריז ש״צ
לקהל לומר מה אנו מה חיינו .ומחפללץ
י מ יענט^בשומע הפלה עד המכרך מת עמו ישראל
^  r j S f oואומר וידוי מ ה נאמר לפרך יושב מ מ ם
וט׳ ימה• אנו וכו׳ אתה הבדלת ע ד ואם יצדק מ ה
ימן לך ומדלג ואומר ואתה כרחמיך רחם עלינו ו ט ׳ .
\מוזר ש״צ ההפלה אכות וגבורות כתר אהה קדוש
אחה חוק סלח לנו אבינו והוידויי׳ .אשמנו לעינינו
גזה אנו מה חיינו ו ט ׳ ו י ע ט ר כשחפאו ישראל במדבר
\ט׳ דראל איש המודוח ו ט ׳ עזרא ו ט ׳ ראה בעניינו
*שבע ב ר ט ס כמו ביוצר ואומר רצה ומודים וברכה

תפלה
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נהנים ושים שלום קדיש התקבל ומתסללץ ס ס ל מ
ערבית ,ועתה אפרש חתימות ז׳ ברכוה אלו ל מ ה
נשתנו .הראשונה מי שענה אברהם אבינו ונו׳ ו ח ו ת ם
גאל ישראצ .ואמרינן בירושלמי ולא גאל יצחק מ ע י ו ן
שנגאל יצחק כמי שנגאלו כל ישראל למי וזהו לשון
גאולה שמזכיר כ ה  .עול אמרי׳ החס שהתפלל א ב ר ה ס
אבינו שכל זמן שיהיו ישראל בצרה שיזכור להם ע ק ד ת
יצחק שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ה ה ו א ס ׳
יראה וגו׳ היא יענה א ח כ ם  .בחדושי רב״ש ה ק ש ת
היאך החזן מוציא אח עצמו מן הכלל שהיה לו ל ו מ ר
יענה אותנו ומחר! שאין לחוש בזה אלא ב ד ב ר י

I
;I
ישועתםהשניה מי שענה למשה ואביחינו על ים סוף ופו'
ומותם זוכר הנפכחות .לסי שהיו ישראל נשכחים במצרי׳
כמה שנים ונתיאשו מן הגאולה וזכר להם המקום•
כרית אכות וגאלם שנאמר ואזכור את בריתי .ולשי •
שהיתה סכיעת המצרים כים סוף שהיא עיקר הגאולה
לפיכך מזכיר כאן שמיעה הפלתם על ים ס ו ף , .
הפליפי מי שענה את יהופע כגלגל וכו׳ וחותם שוטמ&•'
ה ר ו ע ה  .כי יהושע נענהכפופרוה כיריהי והיה "t»f
כעוד שהיו עומדיןכגלגל .הרכיעיה ה י ש ע נ ה את
שמואל במצפה כו׳ וחוהם שומע צעקה והוא בשעה
שעשו ישראל חפובה בימי שמואל שנאמר ויכהו כל בית
ישראל אחרי ה׳ וכשיב ויאמר שמואל קבצי את*גל
ישראל המצפהה ואהפצל בעדכם אל ה ׳ וכשיכ וישמעו
פלשהים כי ההקכצו כני ישראל המצפהה וגו׳ וכתיב
ויאמרו כני יפראל אל שמואל אל ההרש ממנו מזעומ
אל ה ׳ אלהינו וגו׳ וכהיכ ויזעק פסיאל אל ה׳ בעד
ישראל ויענהו הי• הנה שיש בשמואל הפלה וצעקה
והוא מעץ מזמור אל ה ׳ בצרהה לי קראמי ויעכגי
שהוא ערן צעקה ״ החמישיה מי שענה לאליהו
ב ה ר
הכרמל והוהם שומע חפלה וזה הי׳ כשהרג נביאי ה כ ע 3
והוא מעץ מזמור אפא סיר אל ההרים על
c p
שהיה בהר הכרמל  .אי נמי שבא בזכוח הורי©״ -
שנאמר ויהי בעלוה המנמה ויגש אליהו ה נ ב י א י
ויאמר ה׳ אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע ונוי ״ ״׳
ועוד ע״ש פכהוב במזמור זה הנה לא ינום ולא ישן וכוי
ואליהו אמר לנביאי הכעל כמההל בהם אולי ישן הוא
#

ויקן.הששיח מי שענה אח יונה במעי המה וטי.וחומ©
העונה בעת צרה והיא מעץ מזמור ממעמקים ק ר א ת י ך
ה׳ שההפללממעמקי׳ ויענה בעש צרה שנא׳ קראשי מצדס i
ז
לי אל ה ׳ ויענני .המביעיח מי שמנה אה דוד ושלמה
בנו בירושלים וכו׳ ומוחם מרחם על האר! .ו א מ ר י נ ן *
בירושלמי ניחא שלמה מצאנו לו חפלה בירושלס שנאמר-
נ נ ה נניתי נ י ת זבול לך אלא דוד ל מ ה  .ס י ׳ היק־ I
מצאנו לו תשלה בירושלים .ומתרן על שבקש לעמוד•
על מניק פל יפראל הי׳ וירע בעצמו פחסא ובקש־ י
רחמים על עצמו ועל ישראל ונענה ונתרצה לו בקרק•
שהקריב בגורן ארונה ומפני שההפלה היתה על ישראל
מוחם בה מרחם על הארז והיא סעין מזמור שסלה
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ם ד ר ת פ ל ת ה ה נניות ו פ י ר ו ש ה
צעני כי יכפוף שיש כו הפלה הארן שנאמר אהה
מקום הרחם ציון זכו׳ .ורש׳׳י פירש מי שענה אה
דוד שנאמר ויהי רעכ כימי דוד שלש פנים ושלמה
גם כן החפלל רעכ כי יהיה כארץ ולפיכך חוהם כה
מרמם על הארז שהם התפללו על ארן ישראל כהיוח
בה ר ע ב  .והפלה לעני על דוחק גשמים נופל שהכל
עניים כלאמרינן לא נרךאו ישראל דלים אלא על עסקי
ת ב ו א ה  .אי נמי מפני שכתוכ ט כי השקיף ממרום
קדשו ה׳ משמים אל ארן הכיט דהיינו כשמרוה הארז
בגשמים שהוא מביט אליה ומרחם עליה ואמרינן כפרק
סדר תעניות כיצד מכדי יונה בחר דוד ושלמה הוה
מאי טעמא קא מקדמינן ליה כרישא וחותם כרוך
מרחס על הארץ .פירוש ורצו שתהיה חתימה אחרונה
ושואל כגמרא הכי שש ז׳ הויין כדתניא על השביעית
הוא אומר אמר רכ נחמן מאי שביעית שביעית לארוכה
כדחניא בגואל ישראל מאריך וכחחימה הוא אומר
מי שענה אח אברהם אבינו וכו׳ כא׳׳י גאל ישראל.
כחב הרמב״ם ז״ל צבור שהיו מחענין על הגשמים
וירדו להם גשמים אס קודם חצוח ירדו לא ישלימו
אלא אוכלץ ושוהין ומהכנסין וקורא הלל גדול שאין
אומרים הלל גדול אלא בנפש שבעה ובכרס מלאה .
ואם אחר רציה ירדו הואיל ועבר רוב היום בקדושה
ישלימו העניחם וכן אס היו מחענץ על צרה ועברה או
על גזר ונחבטל אס קודם חצוה נהבפלה הגזירה לא
ישלימו ואס אחר חצוה יפלימו .וכחב הראב״ד דוקא
צבור משוס דאין מטריחין על הצטר אבל יחיד אם היה
מסענה על צרה ועברה אפילו קודם חצוח משלים .
ואמרינן בהעניוח נל חעניח שלא קכלה עליו מבעוד
יום לא במיה המניה  .אימה מקבלה רב אמר במנחה
ושמואל אמר בהפלה ה מ נ ח ה  .אמר רב יוסף טוהיה
לשמואל מסהברא פירוש שיאמר אדם בשומע הפלה
קבלהי עלי העניה למהר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי
ואלהי אבוהי שהענני בקראי והרהיב צעדי והענגי בצר
 ,לי וההנר וםפמע מפלחי וחוחם בא״י שומע חסלה.
^'־-ובמענימ צבור אין צריך ה » ס ה אלא שליה צבור מכריז
 .ואוסר עננו וההפניה מקובל ומהפללין תפלמ ח ע ר ח
והכי אימא בירושלמי ר׳ יהודה נפיאה נזר המניהא
אמר ליה ריש לקיש לר׳ יוהנן והא לא קכלינןמאורמא
אמר אק אדכי ריש נלוהא סמכינן .,וכל שק המערמ
שהם מדנרי קבלה  .כהכ רכ נ מ ת הגאון שאין מנהג
לימיד המהענה לומר י״ג מדוה  .וה״ר יעקב בן
הרא״ש כהב ואיני יודע מה משש יש בדבר שאינו אלא
כקורא כסורה שהרי לא אמרו מכמים אלא כל דבר
סכקדופה אין אומרין אוחו בפחוה מעשרה ואיט נקי
לכר שבקדושה אלא קדיש וקדושה וברכו וכן כחכ ה״ר
יונה  .וכשאומר ויקרא כשם ה׳ צריך להפסיק מעט
א בין כשם לה׳ כי נפסוק הוא בטרהא ורוב ההמון
מ ס י ן בזה ובמנין י׳׳ג מדוח יפ מחלוקה בין הראשונים
הגאורם אומרים כי ה׳ ה׳ אינם שלין לחשבון שנים
פי הראשון הוא הקורא והשני הוא ההלה המדוה .
י ומביאץ ראיה מן ההפסק שיש ביניהם .ואץ לומר
מלדרשי׳ נפיק דדיה ה׳ ה׳ אני הוא קודם שיהסא האדם
9
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ואני הוא לאהד שיהשא האדם ויעשה תשובה שהם שמי
מדוה דבשלמא לאהד שיחטא יקבלנו בהשובה וזו ה י א
מדה רממים .אבל קידם שימסא אין לכומו מדת
רהמים אל ב׳ רמוס ג׳ והנון ל׳ ארך אפיס ה׳ ורב
הסל ו׳ ואמה ז׳ נוצר הסד לאלפים שהי מלוה כי
נוצר חסל פהס מלה אהה ולאלפים מלה פניה שנוצר
חסד לאלפים דור ועודפח על מדח סורענוח שאומר
בה על רבעים חמש מאיה  .נושא עון ופשע וחמאם
נ׳ כי הם הלוקים .עונוה אלו הזדונוח .פשעים אלו
ה מ ר ד י ם  .המאיס אלו הפגגוח .ונקה מדה אהה הרי
י ״ ג  .והכמי צרפה אומרים כי ה׳ ה׳ הס פהי מ ד ו מ .
ומביאין ראיה מדאמרינן בפסיקהא והאמר ציון עזכני
ה׳ אמרה כנסה ישראל לפני הקב״ה רבונו בל עולם
אוהם כ׳ מדוח שנחח לי בסיני עזבחם ושכההם .ועוד
שרז״ל דרשום כשני ענינים אני הוא קודם שיהטא
האדם כדדרשינן בישמעאל כי שמע אלהים אל קול
הנער באשר הוא פ ס  .ואע״פ שעתידין כניו להמית
את ישראל בצמא לא העניפו ולאחר פיחשא האדם
ויעשה השוכה כדדרשינן אס זך וישר אהה היית אין
כהיכ כאן אלא א ה ה  .ומה שאמרו הגאונים שקודם
שיחפא האדם אץ לשומו מדת רהמיס י״ל שאע״ס
פנלוי וידוע לפניו פסופו להטא מהנהג עמו כמדת
רחמים כאשר הוא פם אי נמי קודם שיחסא כע״א
ואע״פ שכבר חפכ לעכדה ומהפכה ע״א מצרפה הקב״ה
למעשה שנאמר למען הפוש אח בני יפראל בלבם אפי׳
הכי מהנהג עמו במדה רחמים קודם פיהפא .
וכשיהטא מצרף המחשבה עם ה מ ע פ ה  .ומה שאמרו
ש ד הגאונים שהשם הראשון אינו מן ה מ נ י ן  .כחב
הרא׳׳ש לא נהירא לי כלל דלמה לילמכהכ ויקראה׳
הא כחיכ ויעטר ה׳ על פניו ועליה קאי ויקרא ומם
לו להזכיר אה השם אהר ויקרא .ועול לנוצר מ כ ד
בלא לאלפים אינה מרה דאפילו הרעה הוא ניצר ע ל
רבעים וכל המלוח מלוה ויהור ה ן  .וכן נהגו בכל
גלומ ישראל שהמזן אומר ויעבור ה׳ על פניו ויקרא
והקהל ממחיל ה׳ ה׳ אל רחום וחנון .ולפי לברי
הגאונים היה לו לחזן לומר ויקרא ה׳ והקהל אומר
]ה׳[ אל רחום וחנון .ו ק כ׳ ה״ר יונה  .וכ׳ ה ר ב ר '
ישראל ק יפראל אע׳׳פ שגס לא ינקה הוא ממדוח השם
כאמרם ז״ל ונקה לשאיק שבים אינו ראוי להחמק ט
לפר השם כי ראוי להההנן כמדוח של רחמים לא
במדוח של שנש כמו האדם המולה שאומר רופא
חולים רפאני ואינו אומר מומן עריצים פ ^ נ י  .כמב
הרי״ף נפרק קמא דר״ה נושא ש ן וסוכדיעל פ ש ע .
חאנא לכי ר׳ ישממאל מעכיר ראשץ ראשץ וכן היא
המלה .פירש אלם ישר וממים בלרכיו אם נכשל
נחטא ועליץ לא כא חטא על ילו מעולו אומו הממא
אין הקנ״ה כוחכו עליו אלא מעכילו וכך היא מלמו
של הקנ״ה שלא לחייכ כתחנה שנאמר הן כל אלה
יפעל אל פעמים שלש עם גבר  .אמר רבא ושן עצמו
אינו נמחק דאי איפא מ ב א שנות מימשב בהדייהו
פירש אם כשעת מיתתו איכא מ ב א שנות לבד
פאוהן שהעביר מיהשבו הנך נמי כהדייהו ומיענש
אכילהו
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א ט ל ה ו  .טלוש אהל לגאון האלחנא לכי ר׳ ישמעאל
קיימא באלם ילא שמים שהוא קבוע כעשיית המצוה
ושומר המורוה ובעהים הופא בקלות .מדתו של
הקב״ה עמו שהוא מעביר ראשון ראשון ומוהלו ובחורה
צדיקים הוא  .ועון עצמו אינו נמחק אלא תלוי ועומד
עד שעה שימות באותה שעה מחשבין אם זכיותיו
מרובין מאותן עונות שהעביר אינו נענש עליהם שהרי
העבירן ראשון ראשון ואינן מסובין עליו וכאלו לא
עשאן דומה  .אבל אם גברו אותם עומת ונמצאו
עכשיו כולם כמצכירפץ ונפקלין זה עם זה רוב׳ חובות
הרי כל אחד ואחד נחשכ ונוחן לו דין על כלס וזו היא
המדה המנוייה כדרכי ה׳ פירוש המדה שאמרו עליהם
וכך היא המדה וזהו פירוש מדה שביעית המנוייה
בדרכי ה׳ והיא ורב הסד שביעית כל זה כתב הריא״ף
והרא״ש כתב מעביר ראשון ראשון שהקב״ה אינו טכש
ולא נושא אלא שן ראשון שאדם ששה מעכירו ואינו
כיחכו עם שאר העכירות .נמצא אם הוא שקול
הזכיות מכריעין כיון שאותו שן אינו עמהם).ואף( ]ואס[
הכף שקולה בלא אותו עץ הקכ״ה מחזיר אותו עון
והשניה מכריעין .והיינו דקאמר לול הנה עון
על ש נ ם  .כהב הרמב״ס יש שם ימים שכל ישראל
מהענין בהם מפני הנרות שאירעו כהם כלי לעורר
הלכט׳ ולפסוח לרכי ההשוכה והיה זה זכרון למעשינו
הרעים ומעשה אבותינו שהיו כמעשינו ע ה ה שנרם
לנו ולהם אותם הצמה שבזכרון דברים אלו נשיב
להיטיב שנא׳ וההודו את עונם ואת עון א מ ת ם  .ואלו
ק י״ז נהמוז והשעה נאב וצום גדליה ועשרה בטנה
ומפורשים הם נדנרי זכריה שנאמר ני נה אמר ה׳
צבאות צום הרניעי וצום הממישי וצום העשירי יהיו
לניה יהודה לששון ולשמהה ולמועדים טונים והאמה
והשלום אהבו .צום הרביעי זה שנעה עשר בתמוז
שבו הובקעה העיר שנאמר בחודש הרביעי בהשעה
למולש ויהזק הרעכ כעיר וכהיב והבקע השיר .
ואע״ש שאומר בפכוק שבהשעה להודש הבקעה העיר
עהה מהענין בי״ז בו שמחחלה הקט ההערה בהשעה
בו צפי שבפי בו הבקעה העיר בראשונה  .ובשנייה
הבקעה בי״ז כו וכיון שבשניה הבקעה בשבעה מפר
בו חקט לההענוה בי״ז בו דהורבן ביה שני המיר לן.
ונירא צום הרביעי שהוא בהודש הרביעי שמונץ
לחדשי׳ מניסן .והמפה דברים אירעו אה אבותינו
בי״ז בהמוז ואלו הן נפהברו הלוהוח ומפל ההמיד
מביש רןשמ והבקעה העיר ירושלים בחרבן שני כמו
שאפרט ושרף אפוססמוס אמ החורה והעמיד צלם
בהיכל .וצים הממיבי זה תשעה באב בבו נשרף ביס
אלהימ שנאמר במלנים ונחדפ החמישי נ פ ב ע ה לחדש
וגו׳ וישרוף אח ביה ה׳ וכסיב בירמיה בחדש החמישי
בעשור להלש ונו׳ ויכרוף אה ביה ה׳ ומפרכ בגמרא
הא כיצל כז' גו נכנסו גויס להיכל ואכלו ושהו
וקרקרו בי שמיני ותשיעי ולעתוה ערב הציהו בו אה
האש ונשרף עס שקיעה הממה ובעשור להודש והיינו
להמר ר׳ יוחנן אלו הייהי באותו הלור לאקבעהיואלא
בעשירי שרוכו של היכל בעשירי נשלף ולבנן אהחלחא
9

דפורענוסא עיקר ואמריק בירושלמי ריב״ל ציים תשיעי
ועכירי .ר ׳ אבין ציים תשיעי ועשירי .ר׳ לוי ציים
תשיעי וליל עשירי .וצק היה נוהג הרא״ש שלא
לאכול בשר בליל עשירי .ונקרא צוס החמישי בעבור
כהוא בחודש החמישי .והמשה לברי׳ אירעו י.ת אבותינו
בתשעה באב ואלו הן נגזרה גדרה על.אבותינו שלא
יכנהו לשרן והרב בראשונה ובשנייה ונלכדה ביתר
שהיתה עיר גדולה לאלהיה והיא והמצודה וקצת
מקומות שבגליל נשארו מגלות ירושלם כמה זמן א ח ר
ההרבן והיו בהם אלפיה ורבבות מישראל והיה ל ה ם
מלך גדול ובן כוזיבא כמו איש מצליח ותשבו כל ישראל
וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח וגברה מלכות רומי
עליה ולכדוה ונהרגו כולה והיהה צרה גדולה כ מ ו
חרבן בית המקדש .וחר 8את ההיכל ואת כל שביכיו
גיורנוםרופוס הרשע שהיה ממלכי אדום לקיים מ ה
כנאמר ציון שדה תחרש .וצום השביעי זה ג׳ בתשרי
שגו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל
הנשארת וסככ להם גלות וצרה גדולה ונקרא צום
השכיעי שהוא כחדש השכיעי .וצום העשירי ז ה
עשרה בטבח שכו סמך נכוכדנצר מלך ככל ידו ע ל
ירושלים והביאם במצור ובמצוק שנ׳ ויהי דבר ה׳ אלי
בשנה החשיעיח בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר
בן אדם כתוב לך את שם היום הזה את עצם ה י ו ם
הזה סמך מלך בבל חל ירושלס בעצה היום הזה
ונקרא צום העשירי שהוא בחדש העשירי .והיה ראוי
להקדימו קודם כסדר הטרענות אלא שכתב כ ס ד ר
החדשים .ומקשי כגמרא קרי להו ששון וקרי להל
צום ומתרץ רבא כזמן דאיכא שלום כגון שכית ה מ ק ת ן
קיים עביד ששון בזמן דאיכא שמד עביר צום ו ה א י מ א
דליכא שלום וליכא שמד רצו מםענין רצו אין משענין
פירוש דליכא שלום שהבית הרג וציכא שמד כ מ ק ו ם
ידוע מישראל רצו רוכ הצבור והסכימו שצא להתענות
אין בית דין מפריחין עליהם להתענות רצו רוב הצבור
להתענות מ ס פ ר ן  .וכתב הרמכ״ן ועכשיו כבר רצו
ונהנו להתענות וקנלו עליהם לפיכך אסור ליחיד לפרון
גדרן וכל פכן נדורות הללו פנעונוהינו פ ר ט צרות
כישראל ואין פלוס .הלכך חייכין הכל ל ה מ ע ט ת
מדברי הקבלה ומתקנת נניאים ע ״ כ  .עוד מ ת ע נ ץ
בי״נ באלר הסמוך לניק ואינו מפורש בכתוב ו ל א
בתלמוד אלא החכמים האחרונים תקנוהו אחר ח ת י מ ת
התלמוד  .וכתב אכן הירחי שאינו לשם זכר ת ע נ י ת
מכתר שהרי אין אנו מתענץ ג׳ ימים לילה ויום
ועוד שאוחם בפסח היו שנאמר ויעכור מרדכי ויעש
ככל אבר צוחה עליו אסתר מלמד שעבר יום ראשון
של פסה בתענית והמן נמלה בששה עשר בניכן ז כ ר
לדבר רכבות המן ממררת .ואין ההערה אלא על ש ם
ויקהלו היהודים אבר בשושן ב-׳׳ג ט ואמר מר זמן
קהלה לבל היא  .וכן פירופ בירופלמי ומצפרא כנופיא
ונקהלו צההענוה וכן פירש ר״ה ולכך אץ מ מ ע נ ץ
אצא יום אהד עד כאן  .וחילוק יש ביניהם שארבעת
הצומוח ה ם נלחץ לפעמים כשהצו בשבח מוץ מעשרה
כשנח שאינו חל לעולם נשכח אכל הוא חל לפעמים
#
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ביום שפי ומהעטן בו ביום ואפילו היה מל בככת
לא היו יכולים לדחוחו ליום אחר מפני שנאמר בו
בעצם היום הזה כמו כיום הכיפורים יפאר הנימוח
אינן חלין לעולם כיוס ששי .ועוד כי י״ג באדר
שחל להיות כשכס מקדימין ומתענץ כהמישי שהוא
י ״ א  .כי לא היו יכולין לדמותו ליום ראשון שלאחר
השבת מפני שהיא ייש פוריש וגש ביום ששי לא היו
יכולין לההענוה בעבור השלימה יהתחנונים שמרבים
לומר בתענית ולא נטן לעכות כן בערב שבה שלא
יופלו לפרוח להכין לשבת זה השעם מצחתי בתכונת
הגאונים  .ושאר הצומות כשחלין בשבת ואפילו ש׳ באב
לומץ אותם לאחר השבת ,׳כולם מותרין ברחיצה ושיכה
ונעילת השנדל ותשמיש הגז^יה ואין צריך להפסיק
בהם מבעוד יוש חון מש׳ באב .ובכולן קורץ בתורה
שחרית ומנחה ויחל משה אבל אין מפעירין בהם חון
מתשעה באב בשחרית קורץ פרשת כי תוליד בנים
ובמנחה ויחל משה ומפשירין שחרית ומנחה  .ובשבת
שקודם להם אחנ קריאח ההפשורה קודם אשרי צריך
שיכריז שליח צבור ולהודיע לקהל באי זה יום ימול
הצום ואומר אחינו ישראל במעי צום פלוני יום פלוני
יהפוך אוחו הקכ״ה לששון ולשמחה כמו שהבמיחנו
בנהמות ונאמר א מ ן  .וג׳ תעניות אין מכריזין עליהם
ס ׳ באב יום הכיפורים ופורים וסימניך אכ״ף  .ובימי
הצימוה האלו מון מש׳ באכ נכנסין לבית הכנסה
ומסדרץ הברכיה יקורין הזמיריה כשאר הימיש .
וסוסיפין בהפלה עננו וכן בערביה .והימידיס אומרים
אוהו בשומע הפצה וש״צ אומרו בין גואל לרופא צפי
סהימיד אינו קובע ברכה לעצמו כמו ש*נ  .ומצאנו
במקרא עניה היכף לגאולה שנאמר ה׳ כי סוב חשדך
וסמיך ליה ריכה ריכי וגאלני .וכהיכ ה׳ צורי וגואלי
וסמיך ליה יענך ה׳ כיוס צרה :
ן ז ^ ן אכינו ע נ נ ו  .ע״ש עננו ה׳ ענע  .ענט כיום
צום ההעניה הזה ע״ש הלא זה צום אבחרהו.
וסן הלץ היה לנו לומר כיוס צום הזה אלא צום כפור
שהוא מן ההורה נקרא צום לכל  .אכל פאר הצומוה
שהם מדברי קכלה אנו אומרים צום ההפניה לומר
כי לשם עטי קכלנוה  .כי בצרה גדילה אנחנו על שם
ובצרה גדולה אנהט .אל הפן למרייהו ע״ש כי ידעהי
את מרייך  .ואל ההעלם מלכנו מכקשהנו ע פ ואל
סתפלם מהתנשי .היה נא קרוב לשוענו ע״ש אשר לו
אלהים קרובים אליו .ואמר לפוענו על בם ושיעהי
אליך ה ג א  .ועל שם הימרוך פועך לא בצר  .פרם
נקרא אתה שענה כדבר שנאמר והיה פרם יקרהו
ואני אענה וגו׳ ט אהה שומע הפלת כל פה ינומר
ה ת פ ל ה  .וכהכ רש״י נשם הגאונים שאין רגילין לומר
עננו ערבית ושמרית שמא יארע לו אונס ולא יוכל
להתענות ונמצא שקרן בתפלתו  .ומה שאומרו ש״צ
לסי שא״א שלא יהענה אמד מן ה ק ה ל  .ויש אומרים
שאינו נקרא שקרן כיון שבשעה הפלה היהה דעהו
להמענומ ואם לא כן היאך לוה אדם מעניהו ושרע
והלא כבר ה מ ס ל ל  .כמב רב נהן פ״צ שאינו מהענה
איט יכול לההפלל שכיון שאיט מהענה אינו יכול לומר
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ענמ וכן כתב רכ עמרם  .ומוזר ש״צ ההפלה ואומני
סלימומ ווידוים כסלה לנו ועגנו כין גואל לרופא
ומותם כי אתה פודה ומציל ועונה ומרהש ככל עה
צרה וצוקה בא״י העונה בעת צרה .והימר רפאנו וגומר
ההפלה ואומר תתנוניש של ב׳ והי ונופלים על פניהם
ואומר תתנה .ואומר אש עונינו ענו בנו ואבינו מלכנו
והנהנו לא נדע ואומר קדיש עד לעילא ואומר אל ארך
אפים ורב השד ואל ארך אפיס מלא רממים ומוציא
שפר הורה וקריין בו ג׳ בפרשת ויהל משה ואומר
קדיש עד נעילה ואומר אשרי ולמנצח ושדר קדושה
ומהזיר שפר תורה למקומו ואומר קדיש תתקכצ
)ואומר(.כעשרה בשבת וצום גדליה אומרים שיר מזמור
לשסף הלהיס אל דמי לך  .ושבעה עשר בתמוז אומי
מזמור לאשך• אלהים באו גויס בנמלשך  .ובצום אסתר
אומרים למנצח על אילת השהר ואומר קדיש יהא שלמא
ר ב ה  .למנחה אומר אשרי וקדיש עד לעילא ואומר
חל ארך אפים ורב חשד ואל ארך אפים מלא רחמים
ומוציא כפר תורה וקורין בו ג׳ בויחל משה כמו
בשחרית ומחזיר ש״מ למקומו ואומר קדיש עד לעילא
ומתפללים י׳׳ח ואומריש עננו  .וחוזר ש״צ התפלה
וחומר שליחות יוידייס כמי בפחרית יעננו בין נואל
לרופא וגומר התפלה ואומר ברכת כהניס ואומר
התנינים של פני יהמיפי ונופלים על פניהם ואומרים
ההנה ואומר אש עינינו ענו כנו ואכינו מלכני ואנחנו
לא נדע ואומר קדיש תתקבל .ואס הל עשרה כ פ נ ס
כיום כשי מתפללין שהרית כפאר הצומות וכן במנהה
אכל אין אומרים הווידויס ולא נפילת אפים ^מנמא
מפני פהוא ערכ שכת  .כתכ רכינו האיי אע׳׳ג
דאמרינן כירופלמי דתעניות ידפכהים כפרק מקום
שנהגו אמר ר׳ זעירא נשיא לנהיגידלא למכהיאמפרא
ודלא למיכל בפרא מן דאכ עליל עד אפוקי העניהא
מנהגא שבו פשקה אכן פהיה מה מעם כי הבהוא
יהרשון מנהג כל ישראל דלא למשחס מריש ירחא כי
אם בפ׳ כאכ משש שעוה ולמעלה לפי שעד יום החעניה
נמנעו מלכהופ שלא יבא לאכול וביום ההערה שאץ
אדם אוכל אץ לגזור ולמש ו ק המנהנ כבכל .ובאלו
ההרצוה לא פשס זה המנהג רק יהירים נוהגין א ו ה ו :
ל י ל השעה כאב הולצין מנעליהן כאבלים והוצכין
לביס הכנפמ ואין מדליקין נרוה רק נר ההל
לומר לאורו איכה וכשיגיע לנפלה עשרמ ראשט מכבה
אותו ומהשללץ ערכיה כשאר הימים ואומר עננו •
ואומר'.ש״צ קדיש ההקכל ואה״כ קורין איכס ואומרים
קינות'ואה״כ ובא לציון וכל סדר קדופה ולא יהמר
ואני זאת כריסי אוהם שנראה כמקיים בריס כל
הקינוהועיד מפני שכהוכ בו לא ימשו מפיך וכהשעה
כאנ אסור לקרוה בהורה משוס שנאמר פקודי ה '
ישרים משמהי ל נ  .וכן ככיס האבל נהגו כלא לאומרו
מפני בגס כן האכל אסור לקרוה נהורה ואומר קדימ
דהוא מהיל לרדהא עלמא והולנין נכסיהם ואץ נוסנץ
שלום זה לזה אלא כאבלים ונזופי׳ והפעם שאין
תדליקין נרות בכית הכנסת כדאיהא נאיכה רבתי
שאמר הקכ״ה למלאכי השרת נשעת מ ר נ ן הביש פלך
כ״ו
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ב״ו כשהוא אכל מה דרכו לעמוס אמרו לו סככה אה
הסנסין אמר להם אף אני אעשה כן שנאמר שמש
ררח קדרו פירש פנסין כלים שנוהנין בהם הנרוה
מפני הרוח שלא יכבו שקורץ להם פששיוח וכן חרגום
בתולים כבלו ה׳ בפנסיא ואס חל במוצאי שבח אין
אומרים ויהי נ ו ע ם  .ויש מן הנאונים שכתבו כיון
שאין אומר ויהי נועם •גס סדר קלושה אין לומר.
ורכ צמח כ אין אומר ויהי נועם אבל אומר ובא לציון
וכוליה סדרח אבל ואני זאת בריתי אץ אומר .ואין
מבלילץ על הכוס עד מוצאי השעה כאכ ואין מריחין
מצי כפמים מפני שכליל השעה כאב אין לעשוה נחה
ר ו ח  .אבל מכרכין על האור קודם שקורין איכה וכן
כחב ב ה ״ ג  .שחריה נכנסין לבית הכנסת ומםדרין
הברכוה וקורץ הזמירוה כשאר הימים וכחב הרמב״ן
נהגו קצה העם שלא לקרוה פרשה הקרבנוה ומשנת
איזהו מקוק ומדרש רבי ישמעאל כבית הכנסת לפי
שאסור לקרות בתורה ואינו נראה לפי שאין לנו איסור
בסדר היום שהרי קורץ ק׳׳ש וסברכין לפניה ולאחריה
ו ק קורץ בתורה ומפטירין בנביא  .ופרשת הקרבנות
ואיזהו מקומן כנגד התמידין תקנום ואומר כדרט
ואינו חושש .וחוזר ש״צ התפלה  .וכמקום נקדיפך
ונעריצך אומר נקדש את שמך הגדול כשם שמקדישין
אותו כשמי מרום ו ק כהו כ על יד נביאך וקרא זה
ו כ ו י  .ואומר קינות באמצע התפלה ואינו אומר ברכת
כהנים וכשיגיע ע ד ולך נאה להודות אומר עושה
השלום ברך את עמך ישראל כרוכ עוז ושלום כא״י
עושה הפלוס .ואין אומר תמנונים ולא נפילת אפים.
ואומר קינות בישיכה .וכשמסיים אומר עד אנה ככיה
בציון ומספד בירופלים תקום הרחם ציון תכנה הומות
ירושלים ואומר קדיש דהוא עהיד להדהא .והולך פ״צ
להוציא ס״ה ואינו אומר אל ארך אפים ומוציא ספר
מורה ומניחו על מגדל קטן אצל ההיבה ואינו אומר
מל הכל יהגדל אלא מההיל מן הנלה והראה מלכוחו.
והממם שמשני׳ מקום ס״ה מפום דאמריק בהערה
צ ט ר ונומנין אפר מקלה על גבי החיבה משום דכהיכ
עמו אנכי בצרה  .וקורין כ ק ולוי ומפטיר בפרפח
ואתחק מן',כי הוליד בנים ובר בנים עד מחן לך כל
ה י מ י ם  .ואומר קדיש עד לעילא ומפטיר כירמיה אסוף
אסיפם עד כי באלה חפצתי נאם ה ׳  .ומכרך הברכות
האחרונות עד מנן ד ו ד  .ו ק כמנחה .ואמרינן כמסכה
הוסרים יש פמניחץ אח חיק הספר על הקרקע ואומר
נפלה עטרה ראשנו וקורעין ומפפידין כמי שמתו מופל
לפניו רש פמפרן מקומן ויפ שיורדץ מספסליה׳למטה
וכולן ממשלשין בעשר ואץ אומר שלום זה לזה כל הלילה
וכל היום עד פישלימו העם קינותיהם ואו׳ אפרי
ומדלנין יעיך ה׳ כיום צרה וכן בכיה האבל אץ אומר
אוהו לפי שאץ בדין לומר שירה ואומר סדר קדופה
ולא יאמר ואני זאה בריהי אוהם ומהזיר ס״ה למקומו
ואומר יהללו אה בם ה׳ ונו׳ ואומר קדיש ההקבל וקורין
א י כ ה  .ואמ״כ קורץ מזמור על נהרוה ככל ואומר
קדיש יהא שלמא רכא וקורין אח״כ כדר איוכ ואומר
מזמור לאסף אצהים באו גויס בנהלחך ואו׳ קדיש יהא
9
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שלסא ר ב ה  .ולענץ סנהמ מסלץ בס׳ באב כמכ ס ר
רב ששנה שמושר להניח חשלין דהא כבר אמרינן אכל
מושר להניח תפלין אבל הראב׳׳ד בחב שמעולם לא
הניחו בתשעה באב ואומר שיותר סוב לשים אסר
מקלה על רחשו .וכתב הרא״ש ומשתברא לחייב
בתשלין כיון להבל נושיה לא מתסר אלא כיום ראשון
ללח המיר תשעה באב מששה ימי אבילות וברייתא
למצית הנוהגות באבל נותנות בכ׳ כאכ כל שכעת ימים
קאמר ופרושי קא מפרש להו כגון.רחיצת וסיכה נ ע י ל ת
הסנדל ותשמיש המטה ולקרות כתורה .וה״ר מאיר
כתב ונראה לבת שעה באב אין להניח תפלין כמו ביו0
ראשין של אבל שאין יום מר יותר ממנו יום ק כ י ע ו ת
ככיה לדורות  .וכתב הרא״ש ואפשר שלמק למצוא
סמך למנהג אשכנז אבל לכאורה נראה כמו ש כ ת כ ס י ,
ועוד כתב ה׳׳ר מאיר דרומנבורק וציצית נהגו בו
קדמונינו ככל אשכנז להתעטף ט בט׳ באב ואשמכוה
אקרא דכתיב בצע אמרתו  .ואמרינן כמדרש א י כ ס
רבתי בצע פורפורי׳ דיצי׳ .ויש שאינם רוצים לשנות
המנהג • וגם אינם רוצים להיות בלא ציצית ומחעטסין
כטלית קטן תחת כנליהם ע ״ כ  .מ ה שאומר בקינות ל ם
הנביא זכריה אינו זכריה בן עלוא שנתנבא כזמן ח ג י
זכריה מלאכי אלא הוא זכריה כן יהוידע ובלברי
הימים המצאנו שהרגו יואש ה מ ל ך  .חנן בפסחים
מקום שנהנו לעשוה מלאכה כששעה כאכ עושין מ ק ו ם
שנהגו שלא לעשות אין עושין .וככל מקום הלמילי
הכמים בטלים .ואמרינן בפרק בתרא לחעניות כל
ב ה

ב א ב

א י נ ו ר ו

ה

ס י ׳

כ ר כ ה

לעולם:
*
'
י
אומר אשרי וקליפ על לעילא יאומר אל
ארך אסים ורב מסד יאל ארך אסים
מלא רחמים  .ומוציא ס״ה וקורץ ט כ ק ולויומפעיר
בפרשה ויחל משה ומפטיר בחרי עפר כהושע ש ו כ
ישראל עד ופושעים ינשלו בם והוא סוף ה ס פ ד
ומסיים מי אל כמוך שהוא כסוף ספר מיכה ומחזיר
ס״ס למקומו ואומר קדיש עד לעילא ומכריז U׳y
לקהל לומר נהם ה׳ אלהיע ומהשללץ שמונה ע ש
ואומר אוהו בברכה השטן בהוך ירושלים כ ש מ ג י ע
עד ובנה אותה ברן עולם במהרה בימינו .וכתב ר
עמרם שאומר נהם ערביה שחריה ומנהה ורבינן
סעדיה כחב במנחם בלבד וכהב הרא״ש כל ימי ת מ ה ת י
למה נהגו שאין אומרים נחם אלא בהפלה המנחה ל ה א
אמרינן בירושלמי יהיל בהשעה באב צריך להזכיר
מעין המאורע ומסהמא ככל החפלוח קאמר ע ר כ י ת
שהרית ומנחה כמו כר״ח ופורים ותענית ע י כ  .י כ ב ר
פבט המנהג כדברי רכי׳ סעדיה:
נ ה ם ה׳ אלהינו על שם נחמו נחמו עמי .וע״ש
כאיש אפר אמו תנחמנו ק אנכי אנחמכם .א
אכילי ציון ואח אכילי ירושלים על שם ואביליוינסם
ועל שם לשוס לאבי לי ציון .ואח העיר האכלה ע ״
דרכי ציון אבילוח  .והחרבה על שם ירושלס ח ר ב ס
וע״ש נחם בל ח ר ט ח י ה  .והבזויה על שם כי הייתי
זוללה  .והשוממה מבלי בניה על שם כי רכים בני
שוממה וע״ש כל שעריה פוממין .והמצא ט אבלם
הרכה
ה

ע

ו

ש

ה

מ

א

כ

ה

למנחה

ה

ר ה
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םדר ת פ ל ו ת התעניות ופירושה
מרבה בזויה שוממה ר״ה אהבש לרמוז ביום הכוש
ה׳ אה שבר ע מ ו  .היא יושבה וראשה חס־י על שם
ישבו לארץ ידמו זקני בה ציון גו׳ הורידו לארץ ראשם
ועל שם וחפו ראשם .כאשה עקרה שלא ילדה על שם
רני עקרה לא י ל ד ה  .ויבלעוה על שם בלע ה ׳ .
לגיוניס סי׳ מהנוח המלחמה והוא מלשון רז״ל לגיון
השבר ממקום למקום .והנגיד פי׳ מזה הענין הבוז
לגאיונים ואמר כי הלמ״ד כו שרש .ויירשו׳ עובדי
פסילים ע״ש שהעמידו צלם כהיכל וע״פ שיירשו אוהה
אמר ויירשוה וכהיכ אשר אמרו נירשה לנו .ויטילו
אה עמך ישראל לחרכ על שם מדוע הוטלו הוא וזרעו
וע״ש יהיו מושלכים בתוצות ירושלים .ויהרגו בזדון
מסידי עליון על שם בשר חסידך לחייתו ארן .על כן
ציון כמרר תבכה על שם וככו אליך כמר נפש  .וירושלם
התן קולה על שם נתנה עלי בקולה .לבי לכי על
חלליהם על שם קירוה לבי הומה לי לבי לא אחריש
וז״פ לבי לבי ב״פ על הלליהםע׳׳ש הללי בה עמי.
ממי מעי ע״פ מעי מעי אוהילה .על הרוגיהם שכתוב
בה הרוגי מוה  .כי אהה ה׳ באש הצהה על פס ויצה
אש כציון .וכאש אהה עהיד לכנוהה כאמור ואני אהיה
לה נאם ה׳ חומוה אש ונוי .בא״י כונה ירושלים שנ׳
בונה ירופלם ה ׳  .וגומר ההפלה ואומר עננו וחוזר
ש״צ החפלה ואומר בסלח לנו נהמוה וכליחוה וגומר
ההפלה ואומר כרכה כהנים ואומר החנונים של שני
וחמיפי ונופלים על פניהם ואומרים חחנה ואומר אם
שננו ענו בנו ו א כינו מלכנו ואנחנו לא נדע ואומר
קדיש תתקבל ומהפללין ע ר ב י ה  .ואם חל חשעה כאכ
במ״ש מבדיל במוצאו על ה ט ס לאתר התפלה של ערבית
ואיט אומר אלא המבדיל בץקדש לחול בלבד .וטוב
לומר במנהה הצומוה לאחר ההפלה ר ט נ ו פל עולם
גלוי וידוע לפניך בזמן שאדם מוסא ומקריב קרבן
אין מקריבין ממנו אלא ח ל ט ודמו ואחה כרחמיך
הרכים מכפר לו ועתה בשטחינו מרב המקדש ואין
לנו לא קרבן ולא כהן שיכפר בעליט לכן יהי רצון
מלפניך ה׳ אלהיואלהי אכותי שיהא מלכי ודמי שנתמעט
היום כחעניחי משוכ לפניך כחלכ מונח על ג ט המזבח
ותרצני ברחמיך הרבים ובקפה זו שטיה בכרטמ שרק
היה קורא בתורה:

תפלת ראש השנה
נ ר ס ע ן בפ״ק דראפ הפנה א״ר כרוםשדאי א״ר
י יוחנן ג׳ ספרים נפתחים בראפ הפנה אחד
של צדיקים גמורים ואחד כל רפעים גמורים ואחד של
במינים צדיקים גמורים נכתבין ונחתמץ לאלתר לחיים
רשעים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינונים
תלויץ ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו
נכתבין לחיים לא זכו נכתכץ למיתה .וכתכ הרמב״ן
זה שאמרו חכמים בצדיקים נמורין שנכתבין לחיים
ורשעים נמורין שנכתבין למיתה לא צדיקים שאין להם
שנות ולא רפעים שאין להם זכיות שכמה צדיקים
מתים לאלתר וכמה רפעים מאריכין ימים בפלוה .
והכמוב צווח אפר יש צדיקים פמגיע§אליהס כמעשה
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הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים .
וככר אמרו חכמים ז״ל אין בידינו לא משלות הרשעים
ואף לא מיסורי הצדיקים אלא כך היא המדה י ע
עונוח שדינו של הקכ״ה ומשפטיו הצדיקים להפרע
עליהן כעולם הזה ויש מהן להפרע כעולם הכא וכן
הזכיוח יש מהן שיעל הגמול ישכרך משלם שכרם
כעולם הזה ויש מהן שמשלם שכרם בעולם הכא וכשאדם
חוטא כל השנה ומתלכלך בעונות ומתטנף כחטאים
ועושה גם כן צדקות ומעשים טובים ובאין מעשיו
לפני אדון הכל הוא יתכרך שמו שוקל מעשים אלו כנגד
אלו והצדיק שהוא צדיק גמור זוכה לחיים וכן רשע
שדינו ט ח ן לשלם שכר טוב כעולם הזה על מעשה
הטוכ שעשה נכת :ונחתם לאלתר כראש השנה לחיים
כלומר שפונקין לו חיים כשלוה כעושר ונכסים
וכבוד יצא זה צדיק גמור בדינו והרשע שהוא רשע
גמור מכל צד נחתם לאלתר למיחה וכן בעל מעשה
הטוב שנכשל בעבירה אחת כלכד ונענש עליה למיתה
נכתב ונחתם לאלתר בר״ה למיתה כלומר שימות בשנה
הזאח או שיחיה כחחלואים רעים חיי צער ויסורין.
ונמצא זה רשע גמור כדינו אע״פ שזה צדיק וזוכה
לעוה״כ .והראשון שזכה לחיים רשע גמור ועובד
לגמרי עד שיהא נדול שכנכיאים כשנדון על חטא אחד
קל ונענש עליו נקרא ככאן רשע גמור ויהא אחאב
שנאמר כו הראיח כי נכנע אחאב מפני נקרא בזה
צדיק נמור וכן זה שאמרו חכמים לחיים ולמיתה
אינם בימים נלכד אלא כל העונשים שיעולה הזה
נגעים ומיתת בנים ועוני וכיוצא כ ק כלם הן בשם
מיתה וכנוי השכר והגמול הטוכ אמרוהו כלשון חיים ,
וזה הדין שאמרו חכמים ככל אדם נדון כר״ה אינו
א ס יזכה לגן ע ק ולחיי העולם הכא או יתחייב
לגיהנם ואבדון שאין אדם נדון כראש השנה אלא על
עניני העוה״ז אם ראוי לחיים ולשלום או למיתה ויסורין
כך אמרו רז״ל כראש השנה זה היום תחלת מעשיך
זכרון ליום ראשון כי מק לישראל הוא משפס לאלהי
י ע ק ב  .ו ע ל המדינות בו יאמר אחו לחרכי איזו לשלום
איזו לרעב אחו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם
לחיים ולמות אלא כך היא הסדה בראש הכנה שוקלין
מעשיו של אדם ונכתכ ונחתם לזכות ולחוכה כעוה״ז
כסי מה שמניע לו בחלקו לפי מעשיו מן העוה״ז.
וכשאדם נפסד לכית עולמו שוקלין כהס ופוסקין עליו
חלקו כפי הראר לו כעולם הנשמות ע״כ דברי הרמכ״ן.
ויש לפאול למה אחז״ל בכינונים זכו נכחבין לחיים לא
ז ט נכחבין למיחה למה נכחכין למיח׳ אס לא זכי להכריע
והרי לא הוסיפו פשע על חטאתם ונשארו כינונים
וב״ה אמרו גכי כינונים ורב חסד מטה כלפי ח ס ד .
וי״ל דהכי קאמר זכו נכת:ין לחייה פי׳ פעשו הפוכה
נכתבין לחיים לפי שהתשובה היא מצות פשה לעולם
וכ״פ כימים אלו וכל העושה תשובה מרבה זכיותיו
כקיום אותה המצוה ואם לא זכו כלומר שלא עשו
השוכה נכתבץ למיתה לסי שהרבו עונותיהם בכפול
אוהה המצוה .ויש מהרצים תירו; אהר דביטנים דקאמר
שאס לא זכו נכהכין למיהה הוא אם יש בכלל ממצה^

שטס

ס ד ר ת פ ל תר א ש ה ש נ ה ופירושה
סונום שלהם עון״פושעי ישראל בגופן דהיינו קרקשהא
ךלא מנהא תפילין והוא'הדין לפאר מצות פפה פבגוסו
שלא קיימה מעולם כגון שלא קרא קריאה פמע ולא
בירך על המזון משלם פיש להם עונש גדול ולא
עליהם אמרו ב״הורכ חסד משה כלפי השד .והפעם
שהוקבע לדין בני אדם ביוש זה י״א מפני שמזל חשדי
מ א סאזנים וכשיב במאזנים לעליה לומר שנשקלין
מעשיהם של כל אחד ואחד ושקול זה אינו לפי מנין
הסג־ס והעבירות אלא לפי גדלן יש מצות שמשקל׳
כנגד כמה עבירות ויש עבירה שמשקל׳ כנגד כמה
מצגת והכל תלוי בשקול דעת השם שהוא תמים דעים
אי נמי מפני שבר״ה נברא אדם הראשון כמו שנפרש
לקמן רצה הבורא יהברך להשגיח ולדרוש מעשה כלם
ולדון על פי מעשיהם ביום הבריאה הראשונה דץ
כל הוהה שנה .והרמב״ם כהב שעם אחר שלא כמדס
הקב״ה מדה כשר ו ד ם  .מדה כשר ודם דן אה אוהנו
בשפה רצונו ו ק אה אויכו כשעה כעסו והקב״ה דן
אמ העולם כלו כשעה רצונו כהדש השרי שיש כו
מועדים ומצוה הרכה פופר וכפור וסוכה ולולכ כארכע
מיק ועל כן נקרא פביעי פהוא פ כ ע כמצוה והכי
איהא ,בהגדה .וגרשינן כפרק פני דכיצה האני רכ
שחציפא אהוה דרכנאי הוזאה מזונופיו פל אדם קצובין
לו מראש השנה חוץ מהוצאה פכה וימים סובי ם
והוצאת כניו להלמוד הורה שאם פחח פוחהין לו ואם
הוסיף מוסיפין ל ו  .א״ר אכהו מה קראה דכתיכ תקעו
במלש שופר ככסה ליוס חגנו איזהו חג שהחדש מהכסה
ב ו הוי אומר זה ר״ה  .וכסיכ כי חק לישראל הוא
מ א י משמע דהאי חקלישנא דמזוני הואדכחיכ ואכלו
אס מקם הפריפני לחם חוקי .ונרסינן כפרקא קמא
דראש הפנה הניא כי חק לישראל הוא חין לי אלא
ישראל אומוההשלס מנץ הלמוד לומר מפפש לאלהי
יפקכ  .א״כ מה הלמוד לומר כי מק לישראל הוא
מצמד שישראל נכנסין שהלה לדץ מאי העמא מקמי
דליפוש הרון א ף  .ומפני שיום זה הוא יום הדין נהגו
בל ישראל להקדים מחמשה משר יום כאלול להשכים
ולומר תחנונים ולשאול רממים מהשסיהעלה עדיוה״כ
שהוא יום ה ה י מ ת ה ד ץ  .ויש מקומוח שנוהנץ להשכים
מראש חדש אלול כי כראש הדש אלול פלה משה להר
*עם שלישיה לקכל לוחות שניות והתפלל כשם על
ישרחל ונהקכלה השלהו ונהנו לו הלוהוה וירד ביוה״כ
*.נקבע יום מחילה וסליהה לדורוה .והדרשנים אומרים
 0כ ך לדכר אני לדודי ודודי לי ראשי היכוח אלול.
ושופי סיבוס ארבעה יודי״ן מספר ארבעים יום וק
וסל ס ׳ אצהיך את לבבך ואת לבב זרעיך ראשי ת יבוס
אלול .וכן ובא לציון גואל ולשבי שתי אותיות אחרונות
של גואל ושתי אותיות ראשונות של ולשבי הרי אלול.
ורבימ האיי כ׳ מנהג לומר תחנונים בהר עשר׳ ימים
בלחוד ושמענא דבמקצה אהרווהא קיימן מראש חדש
אלול .וכהב ה״ר יצהק ק גיאה אנו מנהגנו כהר
ךקיימי מההלם אלול .ורב עמרם כהב בעשרה ימים
ןןגין ראש הפנה ליום הכיפורים משכימין בכל יום לבחי
ג»מס לפני עמוד השמד ומבקשים רחמים ומהפיל
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ש״צאשרי יושבי בימך ואמ״כ אומר קדיש ומתסיצ
החנונים .ולאחר שמסיים אומר ואנחנו לא נדע ס&
נעשה וגו׳ ואומר קדיש .ויש יהידים שנוהגין ל ה ת ע נ ו ת
ערב ראש השנה ויש סמך לזה מדאמרינן בויקרא רבת
ובחנחומא ו לקמתס לכס ביוס הראשון .יום ע׳׳ו הןא
ואחה אומר ביוס הראשון .אלא ראשון לחשבון עונות
רב הונא ורבי ישבב ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי
משל למדינה שחייבה מס למלך ולא גחנו לו והלך
המלך עליה בחיל נדול לגבוחו .כשנחקרב אליה בעשר
הרשאית יצאו גדולי המדינה לקראתו וקלסוהו ו א מ ר ו
אין לנו מה ליתן לך והתיר להם שליש וכיון ש נ ת ק ר ב
יותר יצאו בריוני המדינה וקלסוהו והמיר להם שליש-
וכיון שהגיע למדינה יצאו הכל לקראתו מקשנם ועל
גדולש וקלשוהו והתיר להם את הכל אמר להש
דאזל אזל מכאן ואילך מושכנא .כך ישראל ע ר ב ראש
השנה גדוליש שבדור והיחידים משענין והקב׳׳ה מתיר
להם שליש מעונוהיהם ובעשרה ימי השובה ב י כ י נ י ס
מסענין והקב״ה מתיר להם שליש אחר וביוש ה כ י פ ו ר י ס
מתענין הכל והקביה מתיר להס אס הכל ואומר לה©
מ ה דאזל אזל מכאן ואילך חושבנא לכך נאמר כיוס
הראשון ראשון לעונות .ושואל כמדרש מהו זה שבעל
הקרבנות שכפרשת פנחס אומר והקרכתסעולה ו ב ק ר ב ן
ראש השנה אומר ועשיתם עולה .ומשיב סימן י
הוא שאם האדם עושה תשובה בר״ה מעלה עליו
הקב׳׳ה כאלו עכשיו נעש׳ בעול׳ שכל אד ש החוזר כ ת ש י ב '
דומה הוא כבדיה הדשה והשש נקרא לו שם חדש :
הוצכין לכיה הכנסה וקורץ קריאת שמע
יאומר
י
בכרכוהיה ומופיח י
ש״צ קדיש עד לעילא ומהפללין שבעה ברכוה שלש
ראשוניה ושלש אחרונוה והתלה היום באמצע ו מ ו ס י ס י .
בג׳ ראשונוה כשיגיע עד למען שמו ב א ה ב ה :
להייס ע״פ שהכל נזכר כחסר כמו שנאמר
ויכהב בספר זכרון לסניו ליראי ה׳ ו ל ח ו ש
שמו אנו אומרים זכרנו להיים וכהייס נופל לש״
זכירה שנאמר כל פשעיו אשר ע פ ה לא יזכרו לן
כצדקהו אשר עפה יהיה .ולפי שכהוכ זכירה כ א כ ר ה ש
שנאמר כי זכר אה דכר קדפו אה אברהם עבל־ו
לפיכך ת ק ע זכירה כמנן .אל מלך השן כסייס ע״
ט לא אחפוץ כמוה המת כי אס כשוט מדרכיו י ת י ה
וע״פ שאומר ובחרה כהייס  .נחכנו בספר חיים ע״ש .
ויכהב בספר זכרון לפניו .למענך ע׳׳ש למעני א ע ש ה
אלהיס מיים בנא׳ הואאלהיס ה ״ ס  .אל הי ע ״
לבי וכפרי ירננו אל אל מ י  .מלך פוזר ומושיע וכו/
והמון ה ע ם אומרים אל מי ומגן ואינם אומריסזמלך
עוזר ומושיע ו ה ס סוכים שאין לשנוה משבע ה ה ס ל ת
שהקש מכסים ועוד ככר אמרנו למעלה בשמנה עשרה
פכסיף ג׳ כרכות ראפונוה הקנו להזכיר מלך ושס
פירפנו הסעם ולמה לא נא׳ אותו .ועוד ט כסדר ר • 3
עמרם ורכינו סעדיה ישנו .יש מהגאונים שאמרו
שאץ לומר זכרנו לחיים וכתוב לחיים וכספר ה י י ם
משום דקיימא לן לא ישאל אדם צרכיו לא בג״
ראשונוה ולא בג׳ אהרונוה ורבעו האיי ור״ח ור׳ית
מ

ס ס

ערבית

ס ר ו ש

ע

י

ג

ו

זכרנו

ב י

ש

״

מ

כהנו

ה
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כ מ ט שיש לומר ^ ת ם דהא דלא ישאל אדם צרכיו
בשלש ראשונות דוקא צרכי יחיד אכל צרכי רכים
שואל שהרי רצה ושים שלום הם צרכי צטר ועוד שאנו
אומרים יעצה ויבא ועל הנסים בשלש אחרונות :
מ י כמוך ע״ש מי כמוך באלים .אב הרחמן ע״ש
כרחם אכ על בנים רחם ה׳ עצ יריאיו .זוכר
יצוריו ברחמים לחיים שהוא מעביר ראשון ראשון
ומחוך שאנו רואים שאחה רחמן לחיים כך יש להאמין
שאחה נאמן להחיות מחים לדור ודור ע״ש ועד
דור ודור אמונתו .המליכו לאל כי הוא לבדו
מרום וקדוש .וככן יתקדש שמך וגו׳ כלומר כשיבא.
היום שיהיה השם לכדו מרום וקדוש דהיינו לעת
ביאת הגואל אז יתקדש שם ה׳ אלהינו ואז יתן פחדו
עצ כל מעשיו ואז ימן כבוד לעמו ואז צדיקים יראו
וישמחו .ובכן פי׳ ואז .ותקנו לומר ובכן ע״ש וככן
אבא אל המלך לפי שהוא עתה יום הדין ואנו באים
לפני מלך מלכי המלכיס הקב״ה .וי״מ ככן שהוא
שבעים ושתים שמות כי ככן עולה למנין ע״כ ואינו
מתישב פירוש זה שהרי מזכיר אחרי ובכן ה׳ אלהינו.
ועוד לא מצאנו שהשם נקרא בכן בשים מקום :
ו ב כ ן חן פחדך ה׳ אלהינו על כל מעשיך ע״ש
ופחדו אל ה׳ ואל ה ו כ ו  .ואימתך על כצ
מה שכראח ע״ש נהם ככפיר אימח מלך .ותמצא
כי ככנ מעשה כראשיח נאמרה עשייה ולא נאמר
בריאה אלא כשמים וארן וחניניס ואדם  .וזהו שאמר
סן פחדך ה׳ אלהינו על כל מעשיך כדי שייראו מלפניו
וזהו שאמר אחר כך וייראוך כל המעשים ואימתך על
כל מה שכראת שהם השמים והארן והחנינים והאדם
והפעם כי יש בני אדם שהם עובדים את השמים
ואת האר! ואת התנינים שבים .וגם יש בני אדם
שעושין עצמן אלוהות ועל כן אמר תן אימתך על
הנבראים האלו שהם טועים ומתגאים כעצמם ויחזרו
כלם לעבדך בלבב שלם וזהו פאמר אחר כן וישתחוו
לפניך כל הברואים כלומר מוחם שלא מכחמוים
אליך גס השמים והארץ והתנינים שהיו עובדים כלס
יעשו אגודה א׳ לעשות רצונך כלבכ שלם וזש״ה כי אז
אהפוך אל עמים כפה ברורה לקרא כלס כשם ה׳
וזהו החלוק שאמר פחד על מעשיו ואימה על ברואיו
כי אימה היא גדולה מפחד ולפיכך אמר אימה על
הברואים הנכבדים ופחד על הפחותים .וייראוך כל
המעשים ע״פ ייראו מה׳ כל הארץ .ואמר מעשים
ע״ש מה נורא מעשיך  .וישתחוו לפניך כל הברואים
ע״ש כל גויס אשר עשיה יבאו ויששמוו .ויעשו כלם
אגודה אהה שנאמר ולעבדו שכס אהד  .וכסיב
בשמואל ויהיו לאגודה אהה ו ש ד אמר לשון זה ע״ש
• לאמרינן כספרי יחד שכמי ישראל כשהם כלם אגודה
אהה ולא כשהם שתי אגודות  .שהפלפון לפניך ע״ש
באשר דכר מלך שלטון .עוז כידך ע״ש תעוז ידך .
וגבורה בימינך פ״ש דכתיב בתריה תרום ימינך .
ורוממות היא גבורה שנאמר ימין ה׳ רוממות ימין
ה ששה ה י ל  .ועוד ע״ש ימינך ה׳ נאדרי בכה
ו ט ׳  .ושמך נורא על כל מה שבראה שנאמר גדול
9
,

שמי בגויה .וכתיב גלול ה׳ ומהולל מאל,
נורא ע״ש יולו שמך גלול ונורא :
ו ב כ ן מן ככול לכמך ע״ש ונגל זקניו כבוד .ההנ,
י ליריאיך ולא לפסילים וזהו וככולי לאחר לא
אתן ותהלתי לפסילים .או תהלה ליריאיך שהיראים
עצמם יתהללו כשם ה׳ כמו שנאמר בה׳ תתהלל
נפשי וכתיכ כקדוש ישראל תתהלל .והתהלה תלויה
בכבוד שנאמר ישימו לה׳ כבוד ותהלתו באיים יגילו.
ותקוה ע״ש רש תקוה לאחריתך .לדורשיך ע״ש
ודורשי ה׳ לא יחסרו כל טוב  .ופתחון פה למיחלים
לך ע״ש ולך אתן פתחון פה ודיל סחה פה המיחלים
לך שיהללוך או פתח פיהם שיאמרו לאויביהם אך זה
היום שקוינו לשלם לכם גמולכם הרע אשר גמלתם
לנו מצאנו ראינו .שמהה לארצך ע״ש ומגל הארץ
והעיקר ע״ש רצית ה׳ ארצך שכת שכות יעקכ ע״כ
מתפלל תשב שבות יעקב ואז השמה ארצך .ששון לעירך
ע״ש ששון ושמחה ימצא בה  .צמיחת קרן לדוד עבדך
זהו מלך  jהמשיח ע״ש שס אצמיח קרן לדוד וכתיב
ודוד ע ב ד י  .ואמר קרן ע״ש קרנו תרום בכבוד וע ש
שנמשח ה ד בקרן המשחה .ועריכת נר לבן ישי משיחך
ע״ש דכהיכ בהריה ערכחי נר למשיחי .ובכן צדיקים
יראו וישמחו על שם יראו ישרים וישמחו  .וישרים
יעלוזו ע״ש יעלזו חסידים ככבוד .וחסידים ברנה
ינילו ע״ש וחסידיך רנן ירננו .ועולהה הקפץ מים
על שם ועולתה קפצה פיה והטעם שלא יהיו רשעים
עושה של לימומ המשיה .בעשן תכלה ע״ש פלו
כעשן כלו  .כי העכור ממשלה זדון מן הארץ זו
הרשע כמו שפירש׳ כתפלת שמנה עשרה גבי והזדים
כי כשתעקר הזדון לא יהיה שם עוד שעכוד מלכיוס
לעתיד  .והמצא כאלו שלשה וככן וככן וככן רמז
למלכיות זכרונות ושופרות כי הראשון הוא וככן הן
פחדך ה׳ אלהינו וייראוך כל המעשים ויעשו כלם
אגודה אחת כנגד מלכיות כי כל זה מנין הממלכה
שממליכין אותו .והשני חן ככוד לעמך כנגד זכרונות
שהוא אזכרה לטוכה .והשלישי צדיקים יראו וישמחו
וכו׳ כי תעביר ממשלת זדון מן הארן כנגד שופרוס
כדאמרי׳ כספרי המליכוהו חחלה ואחר כך בקש
מלפניו כדי שיזכר לך וכמה בשופר של חירות
שנא׳ והיה ביום ההוא יתקע כשופר גדול ונוי .פירש
באי זו טובה חהיה זאת ההזכרה בשופר של חירות
וזהו כי תעביר ממשלת זדון מן ה א ר ן  .ותמלך אתה
הוא ה ׳ אלהינו מהרה על כל מעשיך וכו׳ ע״ש ביום
ע

ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד t
מ ד ו ש אחה ונורא שמך על שם נורא מאד .
ואין אלוה מבלעדיך מ״ש ומבלעדיו אץ
אלהיס ככהוכ ויגבה ה׳ צכאות כמפפפ ונו׳ באיי
המלך הקדוש  .והטעם שהקנו לומר מראש הפנה ו ע ל
יום הכפוריס המלך במקום האל לפי שמראה מלטםו
על כני העולם כפוכט אוהם כימים א ל ו :
בחרתנו פירשנוהו כחפלח פסח ואומר ותסן
אתה
לנו ה׳ אלהינו כאהבה אח יום הזכרון הזה
ואין צריך להזכיר ר״ח ולומר את יום ראש החדש הזה
דאמרינן

ס ד ר ת פ ל ת ר א ש ה ש נ ה ופירושה
 •Tbbס פ מ י ם ' ב ש נ ס
לאמרינן בפרק בכל מפרבץ דזכר<ץ אחד פולה לכאן כברכת ה אלהיך וזה אינו כי A
ולכאן פירוש כשאומר אה יום הזכרון הזה גם ראש ומטעם זה אין לומר במוסף ואין יכולין לעלות ו ל ר א ו ת
מלש ככלל פכפניהם כהו כ לשון זכירה שנאמר וניוס ולהשממוומ לפניך אלא ואין אנויטלין ל ה ק ר י ב ל פ נ י ך ,
שסההכס וכמועדיכם וכלאשי הלשיכם וגו׳ והיו לכם קרנן וכן כתוב בסדר רבינו סעדיה.אבל רבי׳ י צ ח ק
ברני יהודה הלוי הנהיג נמגנציא לאומרו ב ר א ש
לזכרון לפני אלהיכם  .והכי איתא בילושלמי לראש
השנה אמר רבי יעקכ כר אחא כשם רכי דיסא השנה וביוה הכפורים בשס רבי׳ אליעזר הגדול .ו ג ש
העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה אין רבינו משילם שאל מס פי ראש ישיבה שבירושלס ו ה ש י ב ו
צריך להזכיר ראש תדש אלא ראש הפנה נ ל נ ד  .והכי שאומרים אוהו וכן כחכ בה״ג יחיד צריך ל ו מ ר
בחפלה בראש השנה מלוך והשיאנו .ובסדר רב ע מ כ ־ ס
איתא במסכת סופרים ואמרינן נמי תקעו בחדש שופר
בכסה ליום חגנו אי זהו חנ שהחדש מתכסה בו זה ישנו וכן נהגו ברוב המקומות בספרד לאומרו מ ש נ י
ראש השנה .ואס הוא שבת אומר את יוס המנוח שראש השנה ככלל מועדי ה׳ הוא שהרי כתוב ב ה מ ל ת
ה ז ה ואת יום הזכרון ה ז ה  .ואין אומר ותתן לנו ה׳ הענין אלה מועדי ה ׳ ונשוף הענין וידכר מ פ ה p p
אלהינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון מועדי ה׳ וקאי ע ) כל הענין לפשח ועצרה ו ר א ש
השנה ויום הכפירים ו ס ט ה ושמיני הג העצרת כ ל ש
 .לא בראש השנה ולא ביוש הכפוריס:
היקשו להדדי וגס מצאני ט שמחה שנאמר ו ב י ו ש
א ל ה י נ ו ואלהי אביהינו; מלוך על כל העולם
כלו ככבודך ע״ש כי ה׳ עליון נורא:מלך שמתחכם יבמיעדיכם יבראשי חדשיכם .יאמר מ
גדול על כל הארץ שמראה מלכותו כראש השנה על ובראשי חדשיכס כיצד זה ר״ה  .יעוד דאמרינן ב ס ר ק
כל העולם בכבודך סמך מלכים אצל כ ט ד על שם ג׳ שאכלו ט ע ה ולא הזכיר של י״ט ככרכח המזץ א י ה ר
ויבא מלך הכבוד  .והנשא על כל הארץ כיקרך שייך כרוך אשר נתן ימים מוכים לעמו ישראל לששון ולשמחה
לומר הנשא כיום המשפט ע״ש הנשא שופט הארץ ולזכרון ואינו מחלק כין פסה ושבועות וסוכות ל ר ה ש
׳ומכל מקום יהיה משפטיך ביקרך וזהו בחסדך כמו השנה שגס הוא שייך ט שמחה ,וחותם כוהפיאנו
שנאמר מה יקר חסדך אלהיס ולכך אמר יקר אצל ודברך אמת וקייס לעד על שם לברך נצב כשמיש
כבוד לפי שהנכבד נקרא יקר שנאמר מאשר יקרה ועל שם ראש דברך א מ ה  .והטעם שהקנו ל ו מ ר
בעיני נכבדה .והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי בההימה ודברך אמה וקיים לעד בהפלה וכקדוש ה י ו ש
הכל ארצך הופעה שיבא בדין על הארץ ועל יושביה מפני שאומר במדרש הליס לשלם ה ׳ דברך נ צ ב
בשמים לדור ודור אמונהך וכהיב בהריה למשפטיך
שנאמר אל נקמות ה׳ אל נקמות הופיע הנשא שופט
הארץ זה שדן את הארץ .השכ גמול על נאים זהו עמלו היום .אמר דוד לפני הקב״ה דברך שהצבת
שדן אה יובני ח נ ל  .ולקח לשון הדר ע ם לשון גאון לאלם הראפון ללון ולזכות ביום זה כניו ו ט י ולעל
שנאמר מפני פחד ה ׳ ומהדר גאונו .ואמר ארצך ת ק ע לומר שיקיים לכרו .וכעל מפשרת ה ה ו ע ל ו ק
כלומר כשהופיע בדין ז ט ר נ י היא ארצך וחרצנה כהכ פ ע ם אמר כי ספני שאנו אומרים למעלה מ ז ה
בדין והמחול להם ע״ש רציה ה׳ ארצך שבה בכוה מלוך על כל השלם כ כ ט ד ך וכו׳ ע ד ומלכותו ב כ ל
י ע ק ב  .נשאה עוןעמך וגומר .ולקה לשון עוזךע״ש משלה על זה אשר ודכרך אמס וקייס לעל שהבפממנו
המלטה והמשפט שנאמר ועוז מלך משפע א ה ב  .כך בעהידה הגאולה כמו שכהוכ והיהה לה׳ המלוכה
וידע כל פעול כי אתה פעלתו ע״ש כל פעל ה׳ ונאמר והיה ה׳ למלך על כל הארן ו ג ו ׳  .וכהיב כ י
ל מ ע נ ה ו  .ויבין נל יציר כי אתה יצרתו ע״ש ע ם זו אז אהפוך אל עמים שפה כרודה לקרא כלם כשש
יצרתי ל י  .והטעם כיון פחתה דן את הארץ למובה ה׳ ו ג ו ׳  .הרי שהבפחהנו על זה בכמה מקופות ולכך
ולזטת ידעו ויבינו העולם כי פעלתם ויצרתם שאם אנו מבקשים שיאמה אושה הבטחה שהבטיחנו כ י
לא היית דן אותם היו אוי עזב ה׳ את הארץ ואץ לכדו אמס וקייס ל ע ד  .וזה מסוהמין אחר כך בא״י
שופט אבל במקרה בא הכל  .ויאמר כל חבר נשמה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ייוס הזכרין על שש
באפו כלומר אפילו אותם בני אדם הרשעים ואץ כי מלך על כל הארץ אלהיס יאומררצה ומודים ישיש
בהם מצות ט אם הנשמה שבאפס בלבד יאמרו כיום שלום .ומוסיף כמורים וכהוב להיים ובשים שלוש
הלין על כרהם ה ׳ אלהי ישראל מלך והוא על שם וכספר חיים .ואומר קדיש ההקכל ומקדש ש׳׳צ כ ב י ת
חדלו לכם םן האדם אשר נשמה באפו כי כמה כשאר ימים מוכים  .ואומר זמן דהכי אסקינן הלכתא
גמשכ ה ו א  .ומלכוהו בכל משלה .הלשון הזה נופל אומר זמן בראש הפנה וביום הכיפורים ונסשרין
לנחיהס לשלום  .נ ח נ אבן הירחי מנהג כל ישראל
גשיושכ על כסא דין לדון עמו פנאמר ה ׳ כשמים
להתפלל ככריעה כראש השנה וכיום הכיסורים לשי
הכין כסאו ומלכוהו ככל מ כ ל ה :
שאנו עומדין כדין והשמד כדין צריך להתפלל ככריעת
! ה ש י א נ ו ס׳ אלהיט פירשנוהו למעלה ורכינו
וצא ולמד מדניאל דהוה בדיך על ברטהי מצלי
יצחק הלוי הנהיג ננרמישא שלא לאומרו
ומודה וגומר .והוא היה עומד בדין שהלשינו עליו
אלא מההיל מן קדשנו במצוחיך וחן חלקנו וכו׳ ולפי
על המשלה  .וצא ולמד משלמה ויהי ככלות שלפס
שברכה מועדיך לא שייך אלא בג׳ רגלים שנאמר ג'
להתפלל אל ה׳ ו ג ו ׳  .קש מלפני המזכח ה׳ ס כ ל ו ע
פעמים בשנה יראה כל זכורך וסמיך ליה איש כמהנה
על ברכיו ומלך נדון בכל יום :
ידו ככרכה ס׳ אלהיך אשר כמן לך  .וכן כסב רבי׳
גרסיק
9
גאלתיאל דקרבן מועדיך זה קרבן הגיגה בנאמר בו
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ג ר ס י נ ל בפ%5בהרא דהוריוה א״ר אכהו האי
י מאן דבעי למידע אי מסיק שתיה אי לא
לימצי שרגא בעשרה יומי דבין ריש שתא ליומי
לכפורי בבישא דלא נשיב זיקא בגויה אי משיךנהורי׳
לידע דמשיק שתיה  .פי׳ ליתליה ידליק ומאן דכעי
לעעכד סיסקא וכעי למידע אי מצלח עשקיה ואי לא
לירבי תרנגולא אי שמין ושפיר לידע דמצלח עשק•׳
וסאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי הדר
» לכימיה ואי לא ליקום בביחא דהברא ואי חזי בבואה
ד ב ט א ה לידע דהדר לביחיה ואי לא לא  .ולאו
מילמא היא דילמא הלשה דעסא ומחרע מזליה .ופי׳
לסברא בכיס אפל .וכן הרגום אפלה הבירה .אמר
אביי השסא דאמר׳ סימנא סילהא היא יהא רגיל אינש
לפהזיבריש שהא ק ר י  .רוכיא .כרהי סילקא .ה מ ר י .
סימן כרקסהא  .וכהשוכה הנאונים כהוכ וכן מנהג
כל החכמים שמקריכץ לפניהן כראש השנה טנא שיש
בו דלועץופול המצרי כרישין ושלקות והמרים ומניהין
י ל י ק על כל אהד מהם ומוציאץ משמוהם סימן
שוב ואומרים על דלעה קרא יקרע גזר דיננו .ועל
הפול •רוביא ירט זכיותינו ועל הכרהי יכרהו שונאינו.
ומל הסדרים םיצקא יסלקו עונוהינו .ועל התמרים
יפמו שנותינו .ומוסיסץ עוד רמון ואוסרים עליו
נרבה זכיוש כרמת  .ויש אומרה בלשון הפלה יהי
רצין מלפניך ה׳ אלהיני יאלהי אכוהינו שיקראו לפניך
זכיומיט ושיקרע גזר דיננו  .יהי רצין מלפניך ה׳
אלהיט ואלהי אטשיט שיהרכו זכיוהינו וכן כלם .
ויש טהגץ לאטל ראש ככש ודגים ומיני מהיקה
עיש וסיים לראש ולא לזנכ  .ודגים לשרוה ולרטה
כדגים ואץ מכשליס כמומן וה״ר מרוטנטרג היה רגיל
לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחק:
ש ח ר י ת נכנסין לכיה הכנפה ומסדרץ ה כ ר ט פ
וקורץ כמו כשכס מוסיפין אהד יושב
בסתר עליון למנצח על הנהיה לאסף הרנינו לאלהים
שזנו מפני שכסוב ט חקעו בחדש שופר ו נ ו ׳  .כי סק
לישראל הוא משפט וגו׳ וגס מוםיפין אחר מזמור שירו
לה׳ שיר חדש שיר המעלוח לדוד שמחחי באומרים
צ י  .ומהסללין שכע כ ר ט ח כמו בערביח וחוזר ש״צ
ההפלה .וכשיגיע ע ד ברוב שז ושלום .אומר :
ו א ת ם הדכקיס כה׳ אלהיכס ו ג ו ׳  .היום האמצט
ע״ש מזקו ויאמן לכככם .היום סברכנו
מל שס ברכנוכם מכיה ה ׳  .היום הגוננו על שם גטן
והציל .היום הגדלנו ע״ש ובשם אלהיט נדגול .היום
סהדרט ע״ש הוד והדר השוה ע ל י ו  .היום סועדינו
ע״ש אשר אועד לך שמה .היום חזכט על שס רחצו
ה ז ט  .היום שחננו ע״ש וחנוחי אח אשר אחון .היום
ס ט ה י ט ע״ש לפני ה׳ ה ט ה ר י  .היים הישרני ע״ש
הישר לפני דרכך  .היום הכהבט לחיים ובספר הייס
ו ט ׳  .ואומר קדיש ההקכל ואין אומר הלל בראס
השנה וכיום ה ט ט ר י ם כדאיהא כראש השנה אמר ר׳
סבהואסרו מלאכי השרה לפני הקב״ה רבש׳׳עמפני
מ ה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה
גיוס ה ט ס ו ר י ס  .אמר להם מהשר אני יושב על כסא
ח וספרי היים וספרי מהים לפני נפההץ וישראל
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אוסרים שירה ומוציאץ שני ספרים בא׳ קורץ ממשה
בפרשת וירא וה׳ סקל אס שרה על דגר אברהם
בארץ פלשתים ימים רבים .ואם הוא בבס קורץ בו
שבעה  .ובשני קורא המכשיר קרבנוס המוספין פבש
פנחס מן ובהלש השביעי על סוף היסקא ומפסיר
בתחלס שמואל ויהי איש אתל מן הרמתים על וילם
קרן משיחו והטעם להפטרה זו משום לקיימא לן בסי
קמא לראש הפנה לבר״ה נפקלה שרה רחל וחנה
ואומר ש׳׳צ עלה אלהיס בתרועה וגו׳ בחצוצלוס וקול
שופר וגו׳ חקעו בחלפ פופר וגו׳ ואחר כך עומל
התוקע לתקוע וקולם שיתקע יברך בא״י אמ״האקב״ו
לשמוע קול שופר .ושהחיינו • וכסב רבינו האיי הצכם
רווחת בישראל לשמוע קול שיפר ולא מזוז מינה .
וכן כתב בה״ג .והכי איתא בירושלמי ואין לומר בקול
שופר בבי״ת שהכי״ת אינה נופלת אלא על ל׳ קכלס
כמו שנא׳ והיה אם שמוע תשמעו בקולי ומתרגמינן
אס קכלה הקבלון וכבר פירשנו למעלה פעם למה אין
מכרכין לתקוע כשופר כמו על מקרא מגלה .וכסב
רבינו האיי שמשעה שכירך התוקע לשמוע קול שופר
לא יסיח וכן הצכור על שישלימו כל התקיעות מיושב
ומעומל ואץ צריך לברך בחקיעוס מעומל שלעת
המכרך על כל התקיעות ואפפ״כ אס סת אינו מוזר
ומכלך רנמצאת כרכה פאינה צריכה ועוכר על לא השא
ואם נאנס ולא יוכל להפלימ׳ ט ל ם יעמול אחר תחתיו
ששמע הכרכה וא״צ לברך לפי שאין מברך לסקוע אלא
לפמוע וכיון פשמעו כולם יצאו ידי ברכה אבל אם בא
מחון זה התוקע השני ולא שמע הכרכה חייכ לברך.
וגרסינן כראש לשנה סדר תקיעות ג׳ של ג׳ כלומר
וכל אחל מג׳ דהיינו תשע תקיעות לפי שנאמרה
סרועה ביובל וכראש השנה ג׳ פעמים והעברת
שופר הרועה בחדש השביעי שבתון זכרון תרועה .
יום הרועה יהיה לכס  .ואמרינן ההם פפצ הרועה
פשיטה לפניה ופשוטה לאהריה .ומשי הפסועה
למדי שכל הריעוה של הדש שביעי אהה הן בין בר״ה
בין ביום הכיפורים של ייבל השע הקימיה מיקעץ
בכל אהד מפניהם תקיעה והרועה והקיעה שלשה
פ ע מ י ם  .הרועה זו האמורה בהורה נסהפק לנו בם
ספק לפי אורך הפנים ורוב הנלוה ואין אנו יודסין
היאך מ א לפי פתרועה מהרגמינן יבבא .ולשון
יככא מלשון והיככ אם סיםרא ולא ידענו אם
יבכא ענץ יללה שאין כה השסק כדרך המיילל אדם
מסיך צערו ואוסר איי אוי אוי שלשה פעמים
כמהירים בלא הפסק ועל דרך זה יש לנו לעשוה ג
פעמים קר״ק לפי ששלשה הרושה נאמרו בסורה
וצריך להיוה כולן שווה או שמא יבבא הוא לשון אנהס
כלרך שיאנח אלס פעם אחר פעס מחיך צערו ואומר
אוי אוי בהפסק ועל ללך זה יס לנו למשוח
ג׳ פעמים קש״ק או פמא לשון יבבה ר׳׳ל אנחה ויללה
בימל כלרך הלואנ שמחאנח החלה ואח״כ מייליל.
ועל דרך זה צריך לעשוח ג׳ העמים קשל״ק להוציא p
הספק  .ואס סאמר נעשה ג׳ פעמים קשר״ק ויצאנו
סירי הספק שהרי עשינו הכל אנהה ויללה  .וי״ל אולי
תרועה
9
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מרועה הוא לשון יללה בלבד ואץ להפסיק בץ]הקימהי
צהרועה  .ואם נהקע קשר״ק ג׳ שברים מפכיקין
בין הקיעה ראשונה להרועה .ואם הרועה לבון אנחה
בלבד הרי •ש הפסק בין ג׳ שברים להקיעה אהרונה
שיעור הקיעה כהרועה .ושיעור הרועה כג׳ שברים.
ופ*ז שאין להפסיק כהוך ההרועה עצמה כך אין
להפסיק בהוך השברים עצמן ואם הפסיק צריך לחזור
ולעשות כל הג׳ שברים בלא הפסק ואם הוסיף
נשברים עצמן יותר על ג׳ אין בכך כלום כמו שאין
מקפידין על אריכות התרועה  .וכהב הרמב״ן שהג׳
שברים ותרועה פל סימן קכר״ק צריכץ להיות בנשימה
אחת כי כלם כולל אותה לכון תרועה עד כאן  .וכמו
פעושין כסימן קשר״ק בברים קודם הרועה שמסתמא
כל אדם בהמלה מהאנח ואחר כך מיליל ג״כ צריך
לעשום סימן קש״ק שהוא על שם אנהה קודם לסימן
קר״ק שהוא על שם יללה .ובסימן קשר״ק אם ס ע ס
ועשה הרועה קודם לשברים צריך להזור ולעשוש מהחלה
קשר״ק פעם א ה ד ה  .וכן אם היה צריך להקוע סימן
קש״ק ופעה ועשה אהר השברים הרועה צריךלהזור
ולעשות מהחלה קפ״ק פעם אחרה וכן הדין בשימן
ק ר ״ ק  .אמר ר' יצהק למה הוקעין וממעין כפהן
*יושכין והוקעין ומריעץ כשהן עומדין כדי לערככאה
השפן פירוש למה הוקעין מיושב קודם מוסף וחוזרץ
והוקעין על סדר הכרכוה דכיון שעיקרן נהקנו על
סדר ה ב ל ט ה כדהמ העובר לפני ההיבה ביום סוב
של ר״ה השני מהקיע וכו׳ .אם כן למה מקדימין
לתקוע מיושב כדי לערככ אה השפן פי׳ כדי שיהערבב
מיד בהקיעה ראשונה שלפני ההילה ולא יקסרנ בבעת
ההפלה  .ויש מפרשים שמכה ראשונה מהערבב בשניה
והכיאיהא כירושלמי שכפהוקעין פעם ראשונה כהיל
ולא בהיל שריה מזדעזע וכהיצ ראשונה סכר קיימו
מצות סקיעה שנייה סבר שופר משיה הוא שנאמר והיה
ביום ההוא יתקע כשופר גדול ומשום הכי בהיל פלא
ישאר שום שמן בעולם שנאמר כלע המוה לנצה .
והצטר חייבין לשמוע ההקיעוס על סדר ברטם ואף
מל סי שחקעו כשהן יושבין .כיצד אומר אבוח ונבורוח
וקדושה השם ואומר מלכיוח וחוקע קשר״ק .ואומר
זכרונו׳ והוקע קש״ק ואומר פוסרוה והוקע קר״ק אכל
ביחיד בין ששמע על סדר ב ר ט ה בץ שלא שמע יצא
כדסק א מ ר ר ׳ ^pnשמע ס׳ תקיעות בס׳ שעוח ביום
יצא .ומן הדין היה כשתוקעין על סדר ברטמ לתקוע
פ  :כל כרכה וברכה ג׳ סימנין קשר״ק קש״ק ק ר ״ ק .
 p tלזכרונומ וכן לפופרוס להוציא מן הספק אלא הואיל
0יצאמ מידי ספק בחקיפוח שמיושב אין מפרימין על
הצבור ודי לנו בסיס אמד על כל כרכה וברכה וכן
כסב הרי״ףוכנגדל׳ חקיעוחאלושהם קשר״קקש״ק
קד״ק ג׳ פעמים כל סימן חקנו י׳ ססוקים של מלכיוח
ף ׳ של זכרונות וי׳ של שופרות שהם ל ׳  .הק המם
טס סוב של ר״ה שחל להיות בשבת במקדש היו סוקעץ
אכל לא במדינה ומפרש ה פ ע ם בגמרא אמר רבא
הכל חייבין בחקיעמ פופר ואין הכל בקיאי ן בתקיפמ
שזסר שמא ימלמ בילו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו
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סלמ 1לל
ל׳ אמות ברשוח הלבים והיינו ^Sl
ללולב והיינו
ע ע מ י ה למגילה .ועול הנן התם משהרב ב ה מ ״ ק
ההקין רבן יוהנן בן זכאי שיהיו הוקעין בכל מ ק ו ש
שיש שם ב״ל אמר ר׳ אלעזר כפההקין רנן יוהנן בן
זכאי לא ההקץ אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחל יבכה
ואהל כל מקום שיש בו בייל  .פרש״י ב״ד של כ״ג
וכהכ הרא״ש אמרו עליו על הרי״ף שהיה ה ו ק ע
בר״ה שהל להיוה בשבח וכן משמע בהלכותיו ל ה ב י א
מימרא דרב הונא ועם ב״ל  .מאי ועם ב״ל בפני ב ״ ד
לאפוקיפלא כפני ב ״ ד ד ל א  .ואין דרכו להביא א ל א
לכר הנוהג כזמן הזה ומפרש כ״ד לאו דוקא ם נ ה ד ר ץ
אלא ב״ד המופלג בלורו ע״כ  .ונהגו עהה כי ה ס ג ן
של שליה צבור אומר בקול רם על סדר ה ב ר כ ו ת
למלכיוה ולזכרונוה ולכופרוה הקיעה בביה ה ו ו ע ד
כלו׳ הקיעה היה לנו להקוע אם היינו רשאין .ובית
הוועד הוא כיה המקדש .הנן העוכר לפני ה ת י ב ה
ביום פוכ של ר״ה השני מהקיע  .פי׳ המתפלל תפלל*
מוסף הוקע שהיה דרכם לשום ב׳ חזנים אהד ליוצר
ואמר למוסף .ובפעה ההלל פי׳ וכיום שיש כו הלצ
הראשון מקרא אס ההלל .ואמרינן כירופלמי א מ ר ר '
יוחנן מפני מה מפני מעשה פאירע פעם אמת ת ק ע ו
בראשונה והיו השונאים סוברים פמא עליהם הי4
הולכים עמדו עליהם והרגום ותקנו בתפלות הסוססץ
ומגו דאינון חמיין להון דקרו ק״ש וקרו כאורייסא
ומצלו וחוקעין אינון אמרין בנימושיהץ אינון עסקין .
ר ׳ יהושע בן לוי בשם ר׳ אלכסנדראי שמע לה מן ה ד א
שמעה ה׳ צדק זו ק״ש  .הקשיבה מ מ י זה רנון מ ו ר ה
האזינה תפלתי זו תפלה .בלא פפתי מרמה זה מוסף
מה כתיב בתריה מלפניך מפפטי יצא  .אמר ר׳ י ו ח מ
שנויה היא שמצות היום כמוסף .אמר ר׳ יצחק כ צ
שנה שאץ תוקעין לה כתתלתה מריעין לה כסופם
מאי פעמא דלא איערבב שכין .אינו מ7כר זה על ר ״ ה
שחל להיות בשכת שגזרו רז״ל שלא לתקוע משום שמא
יעבירנו ארבע אמות ברכוש הרבים כי ה ם לא ה י ו
נוזרץ ומתקגיןדברשיש בו סכנה אלא ר״ל אם א י ר ע
להם אונס כגון שלא היה להם שופר או שלא הי׳ ל ה ם
שוקע או אונס נזירה  .ואמרינן כפרק קמא ד ר ״ ס
אמר ר׳ אבהו למה תוקעץ בשופר של איל א מ ר
הקב״ה שקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור ל כ ם
עקידה יצמק ומעלה אני עליכם כאלו עקדהם עצמכם
לפני כלומר שכל אהד ו אהד הייכ לכוף נפשו רכוין
לכו ויזמין עצמו לעשוה רצון יוצרו .ומעלה עליו
כאלו עקד עצמו לפניו .ואומר כמדרש שכר״ה נ ע ק ד
יצהק על גכי המזכה ואותו היום שמעה שרה אמנו
והצהק והיככ והיליל .ועל כן אמר הכהוכ יום הרועה
יהיה לכם ומהרנם יום יככא כדי שיזכור לנו הקכ״ם
יללה שרה אמנו ויכפר ל נ ו  .וכהב בעל ההנהגות
ונראה כעיר כי האדם צריך שייליל לפני בוראו יהעלם
על עונוהיו לכך צוהה ההורה להקוע כעץ יללא וגנוח
ומלכוהא דארמא כעץ מלכוהא דרקיע .כי המלך
כשרוצה להלמם משמיע לעמו הכינו כל כלי המלהמס
כי ביום פלוני נצא להלהס כך צוה הקכ״ה הכיס לכם
י מעשים
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הדיןובר״הכא השטןלקסרג מביא החמה להעיד על
סעשיס שובים ו ^ ו ב ו ח שהם כחריס בפני הסורענוס
עונוחיהס שלישראל והחמה מעידה .והקב״ה אומר
כי בעשור למדש יהיה יוס מלהמה שיליצו המלאכים
לו הרי עד אחד ואין עד אחד נאמן ה נ א עד אחר עמך
אלה מפה ואלה מפה  .ועל כן צוה שלא יהעסקו
במלאכה כי אם בהפלה והחנונים ובהפוכה צהנצל והוא הולך להביא אח ה ל מ ה ואינו מוצא אותה שהיא
נכסיח שנאמר תקעו בחודש שופר בכסה ליום ח נ נ ו »
מן ללוממים לו כמרוס ושלא יאכל אלם ושלא יפהה
להכניע יצרו הרע  .ושמעהי כי רז״ל אמרו בענין זה יום שהלבנה מהבקשה ואינה נמצאת שהיא מכוסה .
על מה פאמר הכתוב וה׳ כחן קולו לפני חילו כי רכ ועוד המצא בכסה בגימעריא לבנה לרמוז שהיא
מאוד מחנהו כי עצום עופה דכרו כי גדול יום ה׳ מהכסה ט  .והמרינן בפסיקחא ר׳ כרכיה פחח חקעו
בחדש שופר ככסה ליום חגנו וכל החדשים אינ׳ נכסי׳
וטלא מאל ומי יכילנו נחן קולו .כיום ל״ה לפני יום
הכפירים .כי גלול יום ה׳ ונורא מאל זה יום הכפורי׳ אלא ליום הגנו והלא ניסן הדש ונהכס׳ ויש נו חג
חגו בפני עצמו  .אלא הלש ויש לו חג והגו בן יומו
ע ״ כ  .ואומר במדרש חלים חקעו בחדש שופר אמר
ר׳ כרכיה בשם אבא שפרי מעשיכם חדשי מעשיכם ואי זה זה השרי .השרי כחיב ע״ש חשרי והשבוק
ומה שופר זה חוקע מזה ומוציא מזה כך כל קשיגורים על הוביהן אימהי בהדש השביעי .ואהר שיגמור
שבעולם מקפרגים לפני אני שומע מזה ומוציא מזה  .ההקיעוה מיושב אומר ש״צ אשרי העם יודעי הרועם
כחכ דכי סעדיה מה שצוט הבורא יחכרך לחקוע ונו׳  .כשמך יגילון כל היום וגוי .כי הפארה עוזנע
בשופר בר״ה יש כזה עשרה ענינים  .הענין הראשון אחה וגו׳ .ואומר אשרי יושבי כיחך .ומחזיר הספרים
ספני שהיום היהה חהלח הבריאה שבו ברא הקב״ה למקומן ואומר קדיש עד לעילא ומתפללין הפלס מוסף
אס העולם ומלך עליו וכן עופין המלכים בהחלה פהוא הג׳ ראפונות עם התוספות שמוסיפין בהפ ואומר
מלטתפ שחוקעין לפניהם בחצוצרות וכקרנוה להודיע אחה בחרחנו ומפני חסאנו עד על ידי מפה עבדך
ל מ ע ל ה  .ואומר עלינו
הכל
ולהשמיע ככ״מהחהלחמלכוחם )ואין( ]וכן[ אנו ממליכין כמו פפירפנו
עלינו אח הכורא ליום זה וכך אמר דוד כהצוצרוח לפכח כלומר חוכה היא עלינו ל פ כ ח  .לאדון
וקול שופר הריעו לפני המלך היי .והענין הב׳ כי יום הכל על שם אדון כל הארץ .לסס גדולה כל
ליוצר כראשית .לשון
ר״ה הוא ראשון לעשרת ימי חשיבה ופוקעין בו בשופר שם גדלו לה׳ א ה י .
להכריז על ראשנו כמי שמזהיר יאומר כל הרוצה לשוב חכמים הוא על שם כראשיה כרא אלהים .שלא עשנו
ישוכ ואס לאו אל יקרא מנר על עצמו .וכן עושין כנויי הארצוח לקח לשון זה לפי שלא מצאנו עשייה של
המלכים מזהירין אח העולם חחלה בנזירותם וכל הקב״ה כשום אומה כי אם בישראל שנאמר ישמח
העוכר אחר ההזהרה אין שומעין לו פענה  .והענין ישראל בעושיו .וכסיכ הוא עשך ויכוננך  .וכסיב
השלישי להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר ט וקול כה אמר ה׳ מושך  .וכהיכ כי ביעליך עופיך .ולא
שופר חזק מאד .ונקכלעל עצמיט מה שקבלואכוחיט פמנו כספפהוס האדמה על שם ונכרכו כך כל משפמוס
על עצמם נעשה ונשמע  .והמכין הרביעי להזכירנו ה א ד מ ה  .שלא שם חלקנו כהם שנאמר לא כאלה חלק
דברי הנכיאיס שנמפלו כתקיעת פופר בנאמר ושמע יעקכ כי יוצר הכל ה ו א  .ועוד כי חלקנו לשמור דכרך
השומע אה קול השופר ולא נזהר הבא הרב וחקחהו שנאמר חלקי ה׳ אמרחי לשמור דכרך ולא כן ח ל ק ם .
וגורלנו ככל המונם שנאמר אהה הומיך נורלי ולא
דמו בראפו יהיה והוא נזהר נפשו מלס .והענין הה׳
להזכירנו הרבן ביה המקדש וקול הרועה מלהמה גורל האומומ  .על שם הכל וריק יעזורו  .ומהפללץ
האויבים כמו כנאמר כי קול שופר שמפה נפשי תרועת אל אל לא יושיע פסוק הוא בישעיה  .אכל אנו
מלממה וכשאט שומעים קול השופר נכקש מאת משהמוים לפני מלך המלכים הקב״ה על שם בואו
השם על בנץ ביה המקדש .והענין הפשי להזטרט נשחחוה ונכרעה נכרכה לפני ה ׳ עושנו .ועל שם
עקידח יצחק שמסר נפשו לשמים וכן אנחנו נמסור אנש הוא מלכא מלך מלכיא .והמון העם קורין ואנו
נפשנו על קדושח שמו ויעלה זכרוננו לפניו למוכה משחמוים ואינו נ ט ן כדי שלא יהא כמוזר צמעלם
והענין השכיעי כשנשמע הקיעח השופר ררא ונחרד שאמר ומחפללין אל אל לא יושיע חלילה וחס  .שהוא
מכבר עצמנו לפני הכורא  .כי כך הוא פכע השופר ניסה שמים רוסד ארן פסוק הוא .ומושב יקרו כשמים
מרעיד ומהריד כמו כנאמר אם יהקפ שופר בעיר ממעל על שם ה ׳ כשמים הכין כסאו .ושכינה עוזו
ופס לא ימרדו .והענין השמיני להזטד״יום ה  pבנכהי מרומים שיש לו כסא למעלה ולקה לשון עוז ע ם
הגדול ולירא ממנו פנאמר ט קרוכ יום ה׳ הנמל מרומים על פס רומה ה׳ ב ע ז ך  .ולקה לשון גבהו
קרוב ומהר מאד יוס שופר והרועה  .והענץ הפ׳ על שם ויגבה ה׳ צבאוה כמפפס .הוא אלהיט ואץ
להזכירנו ק ט ן נדהי ישראל ולההאוומ אליו שנאמר עוד אהר על שם ט אני הוא לפר לא נוצר אל ואהרי
3ו והיה ביום ההוא יהקע בשופר נמל ובאו לא יהיה ולקח לשון ואין עוד אהר על שם אין עוד•
האובדים בארן אפור וכו׳ .והענין הי׳ להזכירנו מלבדו ועל שם אני ה׳ ואין עוד אלהיס מבלעדי .
אסח מלכנו על שם וה׳ אלהיפ אמח  .ואפס זולמו
? סמייה המהים ולהאמין כה שנאמר כה כל יושבי הבל
 iושומני ארן כנפוא נס הרים הראו וכהקוע שופר
על שם ואין עוד אפס אלסיס :
ששמעו .ואומר במדרש כל השנה השפן מקפרג על
לאל ע״ש על כן אוחיל ל ו  .אחלה פניו
ישראל לפני הקכ״ה והקב״ה דוהה אוהו לר״ה ליום
עיש מליסי פניך ככל לב  .אשאלה מפנו
)אגודרהם(
10
יוד
מענה

אוהילה
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מענה לשון ע״ש ומה׳ מענה לשון .ולקה לשה אשאלה
ממנו ע׳׳ש אחהשאלמי מאה ה ׳  :אשר בקהל עם ע״ש
בשרהי צרק בקהל רב  .אשיר שזו ע״ש ואני אשיר
עוזך  .אניעה רננוה ע״ש ה נ ע נ ה פפהי ההלה .
ואמר מ נ ו ה ע״פ ופפהי מ נ ו ה יהלל פ י  .בעד מפעליו
מל שם כל פעל ה׳ למענהו  .ונראה ממוך אוחילה
שאין ליחיד לאומרו לפי שהוא רשוח לש״צ שהרי אומר
כו אשר בקהל עם השיר עוזו :
ע ל כן נקוה לך ה׳ אלהינו ע״ש קוהקויהי ה׳ והוא
מוזר למה שאמר למעלה  .שלא שש חלקנו כהם
ו ט ׳  .כלומר לפי כהשס קרבנו לעבודתו ובחר בנו
יותר מכל האומות ע״כ אנו מקיים לישועתו .לראות
מהרה כתפארת עוזך ע״ש כי תפארת שזמו אתה
כלומר שנזכה לראות פני השכינה ולראות כתפארת
בית המקדש ככתוכ כי וכית תפארתי אפאר .להעכיר
״ גלולים מן הארץ על שם והיה ביום ההוא נאם ה׳
צבהוה אכרית את שמות העצבים מן האדן ולא יזכרו
ש ד וגם אה הנביאים ואה מ ה השומאה אעכיר מן
ה א ר ן  .והאלילים כרוה יכרהון ע״ש והאלילים כליל
יחלוף .וכהיב בהריה ונשגב ה׳ צבאות לבדו ביום
ההוא זהו שאמר כאן להקן עולם במלכוה שדי כלומר
כיון שתכרת הטומאה מן העולם תחזור השכינה בכל
העולש ואז יהיה העולם מתוקן .והזכיר כאן
שם פדי ולא שם ההר ע׳׳ש דאמרינן כהנחומא כשאמר
מפה ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם א״ל הקכ״ה
משה שמי אהה מבקש לידע לפי מעשה אני נקרא
כשאני ק הה הברייה אני נקרא מלהים וכשאני עושה
מלחמה ברשעים אני נקרא לבאות .וכשאני הולה
ממאיו של אדם אני נקרא שדי .וכשאני יושכ כמדח
רחמים אני נקרה ר ה ו ם  .ולפי פבר״ה הולה השאה
האדם פ ד יום הכיפורים לראוח אם ישוב אמר כאן
שם שדי .ובכאן היא מדבר כענין הנאולה ואס לא
היה תולה להם לראוח אס ישובו לא היו ננאלין לעולם.
וכל בני בשר יקראו בשמך ע״ש כי אז אהפוך אל
עמים שפה כרורה לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם
אהד וזהולעהיד  .להפנוה אליך כל רשפי ארן על שם
ובאו עמים רבים וגויס עצומים לבקש אה ה׳ צבאוה
ולחלוה אה פני ה ׳  .יכירו וידעו כל יושכי הכל כי לך
ח כ ר ע כל כרך השכע כל לשון שנאחר כי נשכעהי
יצא מפי צדקה דבר ולא ישיב כי לי הכרע כל כרך
חשכע כל לשון .לפניך ה׳ אלהינו יכרעו ויפילו[ולכבוד
שמך יקר יחנו ככר אמרנו למעלה שהיקר והכבוד
חלוים זה בזה שנאמר מאשר יקרה בע־ני נכבדה .
ויקבלו כולם אח עול מלכותך לשין חכמים הוא שאמרו
ג ט ק״ש וצריך לקבל כליו עול מלכוח שמיש  ,כלומר
להאמץ בו ולא באחר ולעשוח כל מצוהיו .ותמלוך
עליהם מהרה לעולם ועד ע׳׳ב ה׳ ימלוך לעולם ועד.
כי המלטת שלך היא כלומר עתה דומה בעיני רשעי
הגויס כאלו מלכות העולם אינה שלך אבל כשתש פוך
עליהם זעמך אז ידעו שהמלטש שלך ה י א  .וזה ע״ש
שכהוכ יטשו ויכהלו עדי ע ד ויתפרו ויאכדו וידעו כי
אמה ה׳ שמך לבדך עליון על כל הארץ  .ולעולמי
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עד תמלוך בכבוד כפל דבריו כדי#םמיך אותו לשכזק.
ה׳ ימלוך ועסה מזכיר עשרה מלכיות פלשה מ ל ה י ו ת
מן ההורה ה׳ ימליך לעולם ו ע ד  .ותרועת מלך בו
ויהי בישורון מלך .ושלשה מן הכהובים כי לה׳ ה מ ל ו כ ה .
p
ה׳ מלך גאוה לכש  .ויכה מלך הככוד .ושלשה
מ ב י א י ם כה אמר ה ׳ מלך ישראל .והיהה לה׳
המלונה .והיה ה׳ למלך על כל הארן .ומשייש העשירי
בהורה שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד והוא נ ח ש כ
כמו מלכות כי מכין הפשיק הוא קבלה טול מ ל כ ו ת
שמיש .וכתב אבי העזרי שאש בא להוסיף במלכיות
ובזכדונומ ובשופרות הרשות בידו  .וכן כהנהרש״ש .
והשעה שמקדימין פשוקי הכתיבים לנביאים מסר שדוד
קדם לנביאים  .ואם תאמר הא אמרינן בכל מ ק ו ם
י לענק
׳ י
חורה נביאים וכתובים •
קדושתן שחמורה קדושת הנביאים מהכתובים לשי
שהנביאים נאמרו ברוח נבואה והכהוכיס ברומ ה ק ד ש
אבל לענין הקדמהן הכהובים היו קודם • והכי
אמרינן בהדיא במסכה כופרים בכל מקום ל ב ר י
י י קדישה
ז
יז
יו
נביאים קודמים ל
קודמין לדברי נביאים .ואייה למה אינו אימר ב פ ס ו ק י
הכהוביםועל ידי עבדיך הקדושים כמו שאוסר ב פ ס ו ק י
הנביאיש ועל ידי עבדיך הנביאים .ויש לימד מפני
שפסוקי הנביאים נאמרו בפליחוה הנביאים ל א מ ר ם
ליבראל לפיכך אמר בהם ועל ידי עבדיך הנביאים א ב ל
של כהוכים לא נאמרו כשליהוה אלא שנאמרו ברוא
הקדש לפיכך אנ:ר בהם וכדכרי קדשך כשוב לאסר .
וא״ת למה אמר כמלכיוה מיד אהר פשוקי הנכיאים
פשוקי אחרוה של הורה שאומר ובתורתך ה׳ אלהיט
כתוב לחמר ובזכרונות ובפופרות אינו אומר אוחו מיד
אחר פשוקי הנביאיש אלא אומר בזכרוניה אלהינו
ואלהי אבותינו זכרנו כזכרון פוכ וכו׳ וסמוך לחתימה
אומר פסוק אחרון של הורה וכן בשופרות א ו מ ר
אלהינו ואלהי אבותינו חקע בשופר גדול ו ס מ ו ך
לתחימה הומר פשוק אחרון של הורה  .והשעם שאץ
עושים כן כמלכיוה מפני שבברכה של מלכיוח אינו
חושם בענץ מלכיוה אלא בקדושה היום ולפיכך א ו מ ר
כפסוק אחרון של הורה כסוף המלכיוח מיד לא להניחו
אבל
עד סמוך לחתימה שאינה מענין המלכיוח .
בזכרונוה ושופרוה מניחו עד סמוך להתימה ו א מ ר י ק
כגמרא הני י׳ פסוקים כנגד מי כננד י׳ ה ל ו ל י ם
שבמזמור הללויה הללו אל בקדשו .רב יוסף אמר מ ג ל ••
עפרה הדכרוה  .ר׳ יוחנן אמר כננד י׳ מאמרות
שבהן נברא העולס  .ואומר מלוך על כל העולם כלו י
בכבודך והשיאנו ה׳ אלהינו וכבר פירשנום למעלה
ה י ו ם הרת עילם על שם ורחמה הרה עולש כי בתשרי
נברא העולם והיה הריונו כי ההריון יאשר
גס על עת הלידה כמו הורה גבר ואמרינן בראש
השנה כמתן מצלינן האידנא זה היום ההלה מעשיך
כמאן כר׳ אליעזר דאמר בכ׳׳ה באלול נברא העולם
וכי; .ששי שהוא ראש השנה נברא אדם הראשון נמצא
בהיוס נגמר הריונו של שלם ולכך כל השל :נלון
ביום זה  .והיינו דאמרינן נמי בפסיקהא לעולם /p
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לברך נצבז בש^ם ר׳ אליעזר אומר בכ״ה באלולנברא השלם וההיא כמאן להניא זה היום ההלם מעשיך
נמצאה אימר ביום לאש השנה נבלא ארם הראשון
בשעה ראשינה עלה במהשב׳ .בשניה נהיען עם מלאכי
השרה  .כשלישיה כנס עפרו .ברביעיה נבלי .בשמיש יה
ר ק מ ו  .בששיה עשאו גולם .כשכיעיה זרק בו נשמה .
בח׳ הכניסי לגן עדן .בט׳ נצטווה .בי׳ סרח ,בי״א
נדון .בי״ב יצא בדימיס .אמר הקב״ה לאדה״ר זה
סימן לכרך כשם שעמדה לפני בדץ ביום זה ויצאה
לפני בדימוס כך עסידין כניך להיות עומדין לפני ביום
זה ויוצאין בדימוס .ופי׳ בדימוס חפשי מן העומס .
היום יעמיד כמשפש כל יצורי עולם ע״ש מלך במשפט
יעמיד ארן וכחיכ למפפפיך עמדו היום  .אם ככנים
אם כעכדיס כלומר לא ידענו אם חלוננו על ערן
שאנו בניך שנאמר כניס אחס לה׳ אלהיכם  .או אס
מדוננו על ענין שאנו עכדיך שנאמר כי לי בני ישראצ
עבדים ואין דרך לרחם על העכד כבן .אם ככנים
פירוש אס זכינו שחדוננו ככנים רחמנו כרחם אב על
בנים .ואס צא זכינו פחדונמ ככנים אצא כעבדים
סנה יש הרבה אדונים מדממים על עבדיהם ועיני
העבדים הלויוה אל אדוניהם על שם שכהוב הנה
כעיני עבדים אל יד אדוניהם ונו׳ .כן עינינו אל ה׳
אלהינו עד פיהננו יהוציא לאור מפפטינו קדוש על
שם ומשפטי לאור יצא  .וכן משפטיך איר יצא :
זוכר מעשה עולם כלומר מעשה כני אדם
אתה
העושיןכל השנה הס נזכרים היום במדה
דין ובמדה רממים לא באהה מהן בלבד ושמא האמר
אינו נזכר מהה ליצורים שהיו משנברא השלם ולא
לדץ שדנם ואם כן ידון ע ה ה לאלו האחרים בענץ
אמר לכך מזר ואמר ופוקד כל יצורי קדם כלומר
שהוא מכר גם כן לכל אחד מיצורי קדם ולדין שדן
לכל אמד מהם ובאותו ערן הוא ק עמה שאין שכחה
לפניו  .לפניך נגלו כל העלומוח ע״ש כי הוא יודע
העלימוה לכ .וכהיב הוא גלי עמיקהא ומסהרהא .
והמון נסהרוה שמבראשים על שם הנסהרוה לה׳
אלהינו שאף כל הנשהר מששה ימי כראשיה נלוי וידוע
לפניו .והמון נסהרוה מלשון אכ המון גויס כלומר כלל
־הנסהרוה .כי אין שכחה לפני כסא כבודך שנא׳ ברים
י עולם לא חשכח .והנן וכל מעשיך כספר נכהכץ .ועל
יעהה לא דבר אלא על מה שעבר מבראשיח ועל עכשיו
ועחה חוזר ואומר בהווה היום ואץ נסחרמננל עיניך
והוא מל שם אס א ס ק כ מ י ס שם אחה ואציעה שאול
ה נ ך  .וכהיב ואס יםהרו מנגל עיני בקרקע הים ונו׳
וכן אמר דוד אשכנה כאחריס ים גס שם ילך הנהר .
אהה זוכר אה כל המפעל לשי שעד מחה לא דבר
אלא על היצורים והס כני אדם לכך הזר לומר שגס
זוכמ את כל המפעל וזו היא האלמה ופעולותיה.
וגם כל היצור לא נכהל ממך לפי שעל עסה לא לבר
אלא על מה שהיה ככר לכך חזר לומר פגם מי
שהוא היום במעי אמו ולא ינ :עדיץלאוירלא נכמר
ממנו והוא על שם שכתוב לא נכחד עצמי ממך
אשר משיהי בסהר  .הרי בשכמ להקכ״ה שהוא יודע
מבר^ והווה ועהיד על דרך ה ׳ מלך ה׳ מלך ה
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ימליך לעוצם ו ע ל  .ועתה מוסיף בשבהו ואומר אין
צריך לומר שהוא גלוי לפניו מי שהוא היום נמעי
אמו כמו שאמרנו אלא אף הפתילים להיומ נוצרים
על סיף העולם ואינם היום כמעי אשה הוא יודע
הכל כי הוא צופה ומכיס על סוף כל הלירית על שם
עיני ה׳ צופות רעים וסוכים .וכסיכ קורא הלירות
מראש וכן וחלשות אני מגיר בטרם תצמחנה אשמיע
א ח כ ם  .כי תכיא חק וזכרון הוא חוזר למה
שלמעלה ממנו כלומר אתה זוכר מעשה כני העולם
כאשר תכיאם למשפט  .חוק על שם כי מיק לישראל
הוא על יום ראש השנה נאמר וחוק הוא משפט שנאי
משפט צאלהי י ע ק כ  .וזכרון שהוא נזכר לעונותיהס.
להפקר כל רוח על שם שכתוב כקום למפפט אלהים
להושיע כל ענוי ארן • סלה וכתיב בתריה יבצור רומ
נגילים נורא למלכי א ר ן  .ונפש ע״פ ונפש ההוסאס
היא תמות .להזכל מעשים רכים והמון נסתרות לאץ
תכלית כלומר אע״פ שהבריות הס רכים ולכל בריה
יש מעשים לביס הכל הוא פוקל וזוכר ואץ לפסו
מעורבבת כ ה ם  .מראשית כזאת הולמת ומלפנים אותה
גלית כלומר מתחלה העולם הולעת וגלית זה היום
כי הוא יום ה ל ץ  .זה היום תחלת מעשיך וגזירותיך
שאחה גוזר בו על כל גויה וגויה לי מחסורה .ואנחנו
ששץ יום זה זכרון ליום ראשון שבו ברא׳ העולם לפי
שתוק הוא לישראל לחקוע כו בפופר כיון שהיום
משפט לאלהי יעקב  .משפט בלא וא״ו בהחלה ,
ועהה מפרש מה הוא ה מ פ פ פ :
ן ן ז ל המלינוח בו יאמר אי זו למרב ואי זו לשלום
איזו לרעב אי זו לשובע והוא הליןשהבליוס
נפקלץ ונזכרץ לחיים ולמוח .ובסלר רב עמרם
ורבינו ס ע ד ה כתוב ועל המלינוס סמוך עם מ ה
שלפניו בלא פילול .מי לא נפקל כיוס הזה כלומר
היום הזה וכיוצא גו בכל שנה ושנה  .כי זכר כל
המעשים בא לפניך ואין מי שיוכל להמלמ מלפרך כי
הכל בא לפניך מעכה האיש ודנו הראוי לו זס הוא
ופקודתו מלשון ופקדתי כפכס פפעם  .ועלילות ע״פ
ונוקם על עלילוהם  .מצעלי נכר על שם ומה׳ מצעלי
גבר כוננו .מחשכוס אלם על שם יולע מהשכוס
א ר ם  .וחחבולותיו על שם וההכולומ מרמה שהוא
מכיר כל מעשיו הרעים  .יצרי מעללי איש יצר סוג
ויצר ר ע  .אשרי איש שלא ישכחך לקח לשון זה כלי
לגנוה השוכהו שנא׳ וששכח אל מחוללך וישכח ישראל
את עושהו .ובן אלם יתאמן בך על שס ועל p
א צ לך  .ועל ק אמר כי לולשיך לא יכשלו •
ולקה לשון לולשיך אצל אשלי על שם אשלי נוצרי עלותיו
בכל לכ ידרשוהו .ולא הכלם לנצס כל הסוסים בך
על שם אל יכלמו בי מבקשיך .וכתיכ ולא מכלמו
ע ל סולמי ער וכחיב ולא יאשמו כל החוסים בו ,
וגם את נח באהכה זכרת שנאמר ויזכור אלהיס א ת נ ח .
ואמר באהבה מל שם ונח מצא חן במיני ה ׳ .
וחפקדהו בדבר ישועה ורחמים ישועה על שם אדם
וכהמה הושיע ה ׳  .ורחמים על שם שכחוב גבי מי
נמ אמר מרממך ה ׳  .בהביאך אמ מי המכוצ ו ט ׳
שנאמר
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שנאמר ואני הנני מביא אמ הסכול מים על הארן
לשמת כל כשר .והשחתה זו היא כנגד כי השחית כצ
בשר מדה כנגד מדה וזהו מפני רוע מעלליהם שהיו
משחיסיס את דרכם על שהיה נח צדיק ביניהס כא
זכרונו לפניך ה׳ אלהינו להרטמ זרעו כעפרות חבל
על שם פרו ורכו ומלאו את הארץ .ואמר כעפרות
על שם פאמר הקב״ה לאברהם פהיה מבני בניו ופמתי
את זרעך כעפר הארץ .ואמר עפרות תבל ולא עפר
הארץ ע ל ב ה שהיה שם ק נ ח צדיק ותם ויפת רשעים
נמצאו רוכ כנים מתוכליס כקלון והוא מלשון חכל עשו
כי על שם הזנות נקראת האדמה תבל  .וצאצאיו
כחול הים על פס ושמתי כחול זרעך וצאצאי׳ מעיך
כמעותיו וכחיב והיה מספר בני יפראצ כחול ה י ם .
ועתה מזכיר עשרה זכרונות שלפה זכרונות מן החורה
ויזכור אלהים את נח ויזכור אלהים אח בריתו .
\אזטר את בריתי .וג׳ מן הכתובים זכר מפה
לנפלאותיו יזטר לעולם כריסו ויזכור להם כ ר י ח ו .
ושלשה מן הנביאים זכרתי לך חסד נעוריך ז ט ר
אזכרנו עוד וזכרתי אני אותך  .ואומר יעלה רבא
ופירשטהו למעלה :
.
א ל ה י נ ו ואלהי אבותיט זכרנו בזכרון פוכ לפניך
ופקדנו בפקודת ישועה ורממיס על פם
זכרני ה׳ ברצון עמך ופקדני ביפועחך .ואמר רחמים
על שם זכור רממיך ה׳ וזכרון ופקודה אהח היא
בכאן  .משמי שמי קדם על שם לרוננ בשמי שמי
ק ד ם  .וזכור לט ה׳ אלהינו את הברית ואח החסד
ואת השבועה שנשבעת לאברהם אביט בהר מסוריה .
גרים שנאמר כיום ההוא כרה ה׳ את אברס ברית
לאמר לזרעך אהן אה הארן ה ז א ה  .מסד שנתינת
הארץ לאברהם היהה במסדי של מקום וזהי שכהיכ
מסד לאברהם .אנל כיעקכ כתיכ התן אמה ליעקב
שנהינה הארץ ליעקכ היא כאמה שככר כרת ברית עם
אכרהם זקנו צימנה לו שכועה שנאמר כי נשכעהי נאם
ה׳ כי יען אפר מפיח וגו׳ .וכבפ רחמיו אע״פ שדרך
האב לרחם על ב נ ו  .מל כן צריך שיככשו רחמיך אה
נמסך ויגולו רממיך על מדוחיך כי נכמרו רהמיו
מסרגמינן אריאמגוללורחמוהי .והפעם שיהמו רממיו
על מדומיו והמדוה הן מלוח הקב׳׳ה שהן מדה כנגד
מדה אם עשה פיכה מפיבין לי ואם עפה רעה מריעין
לו ואט מבקשין מלפניושיהמו להמיועלמלוהיו וירימו
לכף ז ט ה וז״ש והתנהג עם בניך במלח לחמי׳ והכנס להם
צפנים מכורה הדין.כ״ז ל׳ מכמיםהוא והוא שנוי בפ״ק
לברכוה .ובעבור שמך הנדול ישוב הרון אפך מעניך
ומעירך ומנהלהך סל שם שוב מהרון אפך והנהס על
הרעה ל ע מ ך  ,וקייס לט ה׳ אלהינו אה הדבר
פהבסהסנו בהורהך על ידי משה עבדך כאמור וזכרהי
להם בלית ראשונים אשר הוצאהי אוהם מארץ מצרים
לפיני הטיס וגו׳ .זה זכרון עשירי לסי שצריך לסיים
ב ה ו ר ה  .כי זוכר כל הנשכחות אהה ואין שכחה לפני
כסא כ מ ד ך  .פירוש הנשכהוה מבני אדם הוא זונרם
ואסל זה עהה פעם אהרה כדי להסמיך מעין
המסימס סמוך לחהימה .בא״י זוכר הכריה זכו וזכלסי
10

להם בריש ראשוני /ואומר היום ה ר ח ^ ו ל ם וסירשנוהד
למעלה :
א ת ה נגליח בענן כבודך ע״ש הנגלה נגליתי ל ב י ת
עלי .וכחיכ ונגלה כ ט ל ה ׳  .על ע ם ק ד ש ך
לדכר ממהם ע״ש קדש ישראל ל ה ׳  .מן ה ש מ י ם
השמעתם קולך שנאמר מן השמים השמיעך את ק ו ל ו .
ונגלית עליהם כערפלי סוהר ע״ש ומשה נגש א ל
הערסל אשר שם האלהים  .ואמר תחלה ענן ו א ח ״ כ
ערפל ע״ש ענן וערסל סכיכיו .ואמר מוהר ע״ש ו כ ע צ ם
השמים לגייהר .גס כל העולם מלו חל מלפניך ע ״ ש
וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק .ובריות כראשית
הם האילנוח ושאר צמחים חרדו ממך שנא׳ ו י ר ק י ר ם
כמו עגל .וכתיב קול ה׳ יחיל מדבר יחיל ה׳ מ ד ב ר
קדש כי זה המזמור מדבר כעס מתן תורה שנא׳ בסוף.
המזמור ה׳ ע־ז לעמו יתן דהיינו התורה ו א י מ ת י
חרדו ממך כהנלוסך מלכנו על הר סיני» ללמ7
לעמך חורה ומצוח ע״ש שכתוב ועל הר סיני י ר ד ת
ודברת עמהם מפמיס.ושתן להם ספפפי׳ ישרים ו ת ו ר ו ת
אמח חוקים ומצות פונים ותפמיעם את הוד ק ו ל ך
שנא׳ כי מי כל נשר אשר פמע קול אלהים חיים כ א ש ר
שמעת .ואמר הוד ע׳׳ש קול ה׳ כ ה ד ר  .ו ד כ ר ו ת
קדשך על דרך ישא מדברותיך .מלהכות אש ע ״ ש ק ו ל
ה׳ חוצב להבות א ש  .בקולות וברקים עליהם נגלית
על שם  r•:קילוח וברקים  .ובקול שיפר ע ל י ה ם
הופער• ע״נ וקול שופר חזק מאד יאמר הופעת ע ״ ש
הופיע מהר פאר! .ועשה מזכיר עשרה פופרוח שלשם
מן התורה וקול בוסר חזק מאד ויהי קול ה פ ו פ ר א ת
קול השופר .ושלפה מן הכתובים ה׳ בקול שיסד
בהציצרית יקול שופר תקעי בחלש שופר • ואומר מזמור
הללויה הללי אל בקדשי יגו׳ מפני שיש ט עשרה הלולים
והס כנגד עברה מלכיות יעשרה זכרונית ועשרה
שופרות .ושלשה מן הנביאים יתקע כשופר ו כ ת ק ו ע
שופר תשמעו יה׳ אלהים בשופר יתקע ואומר א ח ר י
כן ה׳ צבאות יגן עליהם פי׳ על יושבי תבל ו ש ו ע י
ארן שהזכיר למעלה וע״ש שאמר כאן ה׳ עליהם י ר א ם
וכתיב בתריה ה׳ צבאות יגן עליהם שקנו לאמרו כאן
ומתוך שתקנו לבקש רחמים על העם השוכנים בשחר
הארצות תקנו גם כן לבקש רחמים על הקהל
ואומר ה׳ צכאוש יגן עליכם ואחר כך מכניס שליח
צכור עצמו ככלל הרחמים ואומר ה׳ צכאוס יגן
עלינו:
,

#

א ל ה י נ ו ואלהי אבוחינו חקע בשופר גדיל להירותינו
על שם והיה ביום ההוא יתקע בשופר
גדול לחירותינו .ושא גס לקבץ גליושיט על שם ונשא
נם צגויס .ואמר גציותינו על שם וגלות ההל הזה
וקיים לנו ה ׳ אלהינו אס הדכר וכו׳ כאמור וביום
שמחתכם וכמועדיכם וכראשי סדשיכס ותקעתם
בחצוצרות וגו׳ .זהו פופר עשירי לסי שצריך לסיים
בתורה .ויש לתמוה כי איט כשוב שופר בזה ה פ ס ו ק
לכן הי׳ מ ט י ם ה״ר יונה ובחדש השביעי באחד לחדש,
מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עכודה לא תעשו
יום תרועה יהיה לכם  .והרמב״ן הי׳ מסיים לא ה ב י ע
״

און

סדר ת פ ל ת ראש השגה ו פ י ת ש ה
,

מון ביעקב וגו אע״פ שכבר אמרו עם המלטות הא
אמרי׳ אם רצה אמרו עם המלטות ועם הפופרות.
והרא״ש כתכ שאין לשנות ממטכע כרכות שנהגו
ראשונים זכי היכי רתרועה בלא שופר מקרי שופר
הוא הדין נמי תקיעה ומשום דכתיכ חצוצרות בקרא
לא גרע וכן מפמע בירופלמי בפרקא כתרא דמכלתין
שהיו משלימין כו בשופרות עד כאן ובספרי דורש
ותקעתם בחצוצרות על עולותיכס הרי שופרות .והיו
לכםלזכרון הריזכרונות .לפני אלהיכם הרי מלכיות
ם״כ מה ראו רז״ל לומר מלכיות תתלה ואח״כ זכרונות
מופרות אצא המלכוהו תתלה ואה״כ כקש מלפניו כדי
שיזכור לך וכמה כשופר של חירות שנא׳ והיה כיוס
ההוא ישקע בשופר גדול וגו׳ .הנה נשבאר שחצוצרות
הוא פופר .כי שומע קול פופר א ה ה  .ואומר וה׳
אלהיס בפופר יהקע .ומאזין הרועה ואין דומה לך
ע״ש והאזנה למצוהיו ואין דומה לך שיהעלה בסרועה
ע״ש עלה אלהים בהרועה ה׳ בקול שופר .בא״י
שומע קול הרועה עמו ישראל היום ברשמים .אמר
לשון כרממים על שם שכהוב ה ק ש בחדש שופר וגו׳.
וכהיכ כהריה כצרה קראה ואחלצך .ואומר היום הרה
עולם .ואומר רצה ומודים וכחוכ לחיים ושים שלוס.
ובספר חיים .וחוזר ש״צ התפלה כדי לתקוע על סדר
הכרכוס דחנן מי שבירך ואח״כ נזדמנה לו שופר חוקע
ומריע ותוקע פלכה פעמים פירוש שהחפלל השעה
ברכוה ולא הי׳ לו שופר ואח״כ נזדמן לו שופר.
ודייקינן טעמא שלא הי׳ לו שופר .אכל יפ לו פופר
מוקע על סדר כ ר ט מ  .ומוקמי׳ לה דוקא כצכור
אבל יחיד לא אפי׳ יש לו שופר .ואחר שגומר ש״צ
ההפלה אומר קדיש הקקבל ונפטרץ לבסיהם לשלום.
ואוכלין ושומין ושמחי׳ ואין לההענומיכלל בר״ה.וכן
כהב רבי׳ החיי וזה לשוט ולההענוהבשני ימים מוכים
סל ראש השנה אנו רואי׳ שיפה הוא שלא לההענוה
שכך אמרו פרנסי ישראל הראשונים לישראל.יבר״ה
לכו אכלו משמנים ושתו ממהקים .וכן כשכה שוכה
א ץ אנו רואים שיהענה שום אדם שהרי השעה כאכ
שהוא העניה ממור לא רצו לקב ש כבכה אלא דהו
אוהו ואפי׳ להשלים כשכה העניה שהוההלה כערכ שכס
גסתפקו ככמה דורות פד שנההכה הלכה מהשנה
ומשלים ואם להשלים בפכה כך היאך נאמר שתעניס
נדבה שפיר דמי הלכך לא סעשון כ ן  .וכן כתכ ה״ר
יצחק גן גיאה שאין לההענוה דעשרה ימי השובה
איקרו ימי צום לא איקרו ובתשובת רב נהשון גאון
כסב אסור נמי לההענוה כריס והכי איתא בירושלמי
דהעניוה בהדיא בר״ס מסריעין ולא מהענין:
אומר אשרי וסדר קדושה וקדיש עד לעילא
ומהפללין כמי ביוצר ואס מל כשכהכהכ
ר ב עמרם שאומר צדקהך כמו כשכה דעלמא כיון שהוא
יום סדין ואומרים צדקסך מכוס צדוק הדין שראוי
לאומרו כיוס הדין .וכן כ׳ רבי׳ האיי:
ל י ל שני מהפללין כמו בליל ראשץ ואם מל בשבת
כתכ אכי העזרי שאלתי לרכותי אס יש לומר
ותודיענו בליל שני של ראש השנה שאירע במוצאי שבת ערג
)(!

למנחה
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מפר שאומר בו וחגיגת הרגלור״ה אינו ח ג  .והשיבוני
דאעפ״כ אומר ותודיעמ ט סיני דאמריק במוצאי
י״פ בהבדלה בין יום השביעי לששח ימי המעשה
דאמריכן סדר הבדלות הוא מונה הנא נמי סדר התיקון
הוא אומר .ולערן זמן בליל שני כתכ רש״י בתשובה
רבותי אומרי׳ שאץאומרי׳ זמן אלא בראשון לפי שהן
קדושה אחת וביומא ארינתא דמי מה שאין ק בשני
ימים טובים של גליות שהן משוס ספק ושתי קדושות
הן ואומר זמן בשניהם אבל אני אומר שצריך לומר
זמן כשניהם וכן נהנו במקומנו ובכל המקומות שעברתי
בהן ואין מלוק כין י״ט של ראש השנה לשאר ימים
טובים.של גליות אלא לענין ביצה ומחובר לאסור
של זה בזה ומעמא דאף בזמן ב״ד פעמים שהיו עושין
י״ט אע״פ שלא הי׳ פם ספק דיוס שני הי׳ עיקר י״מ
והיו נומריןיום ראשון בקדושה שלא יזלזלו לפנה
הבאה אבל לענין זמן ממ״נ אי ספיקא הוא אומר זמן
ואי אמנהגא דב״ד סמכיק שהיום נוהגין קדפ ולמחר
קדש אומר זמן דהא מיום שני היו מונין תקין המועדות
והוא עיקר ראש השנה וצריך לומר בו זמן עד כאן
דבריו .והנאונים כשט שאין לומר זמן בשני לא
כקידוש ולא כשופר .וכן כחב רבי׳ יצחק בר יהודה
אכל כעל העפור כ׳ כרש״י .ו ק השיכ ר ט ׳ משולם בר
קלונימוס .והרא״פ הי׳ רגיל לקדפ כליל פני פל ר״ה
כיין חדפ כדי להוציא עצמו מן הספק או הי׳ מנימ
לפניו פרי חדש שעדיין לא ראהו ולא אכל ממנו והי
מברך שהחייט אם הי׳ חייכ מפום י״ע עולה לכאן
ולכאן ואם לאו יהי׳ מפום היץ או השרי בלכד וכן
הי׳ נוהג הרמ״ה:
יום שני מתפללין כמו כיוס ראשון וחוקעין כמו
בראשון ולערן זמן ביום שני על הפופר היא
מחלוקת כמו בזמן ליל שני של ראש השנה בקדוש כמו
שכחבט למעלה וכתב הר׳ יעקב בן הראי׳ש שאם חל
יוס ראשץ בבכת דלכולי עלמא י״ל זמן בשופר כיום
שני כיון שלא תקעו בראשון .וקורץ בפי וירא אליו
מן והאלהים נסה אס אברהם עד סוף ה ס ד ר  .ומפפיר
קורא כמו אסמול .ומפסיד בירמיה מצא חן כמדבר
עד רמס ארממט נאם ה  /והטעם להפסרה זו מפני
שכתוכ כה ערן זטרמ יסראל למוכ שנאמר זכור אזכרנו
ש ד ונו׳ .ובמוצאי ראש השנה מכריז ש״צ לקהל לומל
בתפלה המלך הקדוש והמלך המשפפ .ומכדילץ בתפלה
וכן על ה ט ס כמו שמכדילץ כמוצאי שכס אלא שאיו
אומרים אליהו הנכיא וגם אין מכרכין לא על הנר ולא
מל הבשמים .גרסיק בירושלמי בפרקא קמא דשבא
רבי חייא רבה מפקד לרב אי את יטל למיכל מ ל י ם
שמא כמהדק אכול ואי לא אטל שבמה יומין בשתא
וכשכ אט העזרי קבלתי שאלו שכעה ימים הם שכפה
ימים שכץ ראפ השגה ליום הכפורים .וכתכ הרא״ש
מל ק נהגו באשכנז אף אותה שאין נזהרץ מפת של
גויס כל הבנה בפשי״מ נזהרין:
,

סדר תפלת יום הכיפורים
יום הכפוריס נוהגין במקצת מקומות לשמוע
תרנגול
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ס ד ר ת פ ל ת יום ה כ י פ ו ר י ם ו פ י ר ו ש ה

כדי ש ת ה י ה ר.יר,ר' לנבלה צריכה לכרך מפני ש ס י א
בסשונס ה ג א ו ר ס
כתוב
תרנגול לכפרה י ו ק
ח ו נ ה עליה  .ו כ ח נ רבי׳ יהירה מפי ר״י ה ר כ ר ך ע ל
ושפאלתש שאט רגילץ לכתוש פרנ יום הכיפורים
ההבילה כ ר ב יום הכיכ־ריס ב ר נ ה לנהלה ה י א .
תרנגול ואין א ט ׳ולעי ם מ נ ה ג זה למה אי משיש
ו נ ב כ ר ה ה כ נ " ; כחוב והכינה ביום הכי־יריס א י נ ה
מ מ ו ר ה מאי שנא תרנגול מ נ ה מ ת וחיה האי ודאי
צריכה אלא נבכיל  :ה ר ה  .וצריך להחילות ב מ נ ל מ
קושיא ה י א אלא שיש נ ה שר כ ע מ י ם אחד שהתרנגיצ
ה י ז כ ״ ה  :ל ה נ י א מצות וידוי י ו ם
ק י ל ה ' בכולה
מצוי נ נ י ת מכל נ ה מ ה וחית ועיף  .ועוד יש במקומות
הכינורים ה ב ה ב י כ ה  .א כ  :א י ר י ה כ ת י ם ׳ כ ת ו ד ה
כ ב י ר י ם כ ש ש י ; ת מ ו ר ה אלים ועיקר נעלי ק ר ר ה דמות
קידה אכינה כ ה ל ת ע ר ־ דעתי עליי החלח ה ת ע ו ד ה
אילו של יצחק אנינו לפיכך לא דבר קבוע הוא .
כלא יזכל להת׳דות חח״כ  .והיכ׳ אולרו יחיד א ו מ ר ו
ועוד שמענו כחכמיה הראשונים כ א ע" כ ש נ ה מ ה
אתר כנה׳ הכנה׳ קולב  : : • :ד תת רל.־׳ .ו:״צ ב י ו ם
ד מ י ה יקדיש י.יחר;מתרנטל אעס״כ תרנגול לונריר
הכיכיריב אומר׳ בתיך ה ת כ נ ה ; .עיקר הוידוי ה ו א
לפי ששמו נבר כדאמרי׳ בגרב• ח פא 1קריחח הגבר
אכל מכאני אלא  : :ה ג י ל ״ ר גב כאר ד ב ר י ם
א מ ר ר כ קרא גברא  .ד נ י ר נ י כילא אמרי* קרא
כנץ ה ה :־־.מר נכניך יאחה יודע רזי עינה ועל ת ע א
מרנגילא .ותניא כויתיה ד ר נ י שילא היוצא קודש קריאת
והל חע־זיש והלה׳ עד בלא ניצ־ת־  .ו ל ע נ ן ה ז ר ם
ה ג ב ר דמו ב ר א ש ו  .וכיון ששמו ג נ ר חמורת נכר
כליה צ ט ר את הויד״ נ מ נ ת ה  .כתי אבי העזרי־
בגבר ס פ י מהני ו מ ע ל י  .וכך רגילין כאן אוחז ש״צ
כאין צו להחזירו כיון :אינו יכול לחומרי ב א מ צ ע
התרנגול ומניח ידו על ראשו ונושלו ומניח על ראש
התפלה כמו כבאר החכלות וגס כי לא נ ח י ; כ מ נ ח ם
ה מ ת כ פ ר ואיפר זה תחת ז ה  .זה חלוף ז ה  .זה
אלא משים נזרה• שמא יארע אונס וכן ד ע ת ה ״ ר
מחולל על ז ה  .ומחזירו מליו פ ע ש אחרת ואוכריש
יצחק בן ניאת ורבי׳ ה א ״ כחב אץ י נ ה ג שיחודה ש״צ
א ד ם יושבי חשך וצלמות אבירי עני וברזל .
בני
נ מ נ ת ה  .אבל א ב רצה להרזיה כברכה היזרכה לשלוח
יוציאם ממשך וצלמות ומוסרותיהס י נ ת ק  .אויליס
' אץ מונעי; איה׳ וכתב נ ח כ י נ ה א ח ר ת
כנץ
מ ד ר ך ככעש ומעונותיהש יתעש  .ויצעקו חל ה ׳ נצר
יפה ה נ י ט הראשיניש על כאלתכש נ ד ד ר כ ר ב י ו ם
להם ממצוקותיהם^ יושיעס  .יש:־ ,דנרו יידכאש
הכש־ריב בלא לאומרו שליח צייר נכדכח םליחה ש ל א
רפלש השחיתותם  .יודו לה׳ חבלו ונפלאותיו לכני
שסעני בנבל שחודר ש׳׳נ וידוי נהשלי ,המנחה של ע ר כ
אדש  .נפש ס ר ח נפש  .ועושה כבלר הזה ארכעה
יוב הכיכוריס ו נ ל נ ר י כ ב  :א ת כ צריכיב לכך מפני ש א ץ
מ פ כ י ם ו א ח י כ מניח ידו על רלש התרנגול תכנית
ה צ ט ר נקיאין צרינין התש להודיע׳ כ׳ כל ארד ו א ח ד
ס מ י כ ה ז ט ל ך כליו ובוחש׳ לאלתר תכף לבריכה
סעודה
צריך להחידוח אחר השלתו רץדב שיאכל
ש ח י פ ה  .ורגילין לחתו לענייה כדי שיהיה ככרה לנכשו
המפסיק בה הבל רכ ב ה ר ס כיזב שיצ אומר ד ל ו י
ו מ ה שרגיצץ לזרוק אש ראשו על הנג כדי צי תנו
נ מ נ ת ה לאחר שיבייס חשליזו כדי להוציא אח ה ר כ י ם
לעופות יש סמך לזה מ ה ה י א דפ׳ גיד ה נ כ ה רמי
ידי ח ו נ ס ן  .ואחר לך אומר אנינו מלכנו וגורר ו א ו מ ר
ב ר סמלי איקלע ל ס פ ר נ א כמפלי יולא דכפורי חזא
קדיש חסקנצ ונהגו כבשרד שחוזר ב״צ ה ס פ ל ם
לקא שדו ננדא ו ט ל י י ס א אזל שקלינהו מ כ ו ס דהאידנא
 ,דהיחירא שכיח פסי  .ונהגו לשטל פרנ יוה״כ  .וכשיגיע לנרכח םלח לט אומר סצח לנו א ב י ט פ י
ח כ א ט מחול לט מלכנו על ידי רחמיך ה ר נ י ם ו א ו מ ר
ו כ ס נ ר נ ממרס כובל א ד ם נ ב כ ה שביעית  tנבסיניח
ומתפצל מ נ ח ה ו כ ס נ ר נ י ט כ פ ל י ה נבלייחו ס ל י פ ט ל אלהיט ואלה* י^טסיט שנא לשדך חסלחינו .ו  #מ ר
מברך על ה פ נ י צ ס  .וכהכ הרא״ש שאץ לנריו נראץ הוידוי ואחר ק־ אוסר מ ה נאסר לסנץ־ יושב מ ר ו ם .
על מ ש א  .על ה מ א י ס סקילה ובדישה כ ד מוחל וסולת
ג ז ה שלא פצאט נסלכוד רמז לטבילה י ואינה לא
י מ ל נ ר א י ם ולא מנהג נניאיס ולא פליפא פ פ ר נ ה וחותם ט אל כ ו נ וסלח אחה בצ״י ח ט ן ה מ ר ב ה
צסלוח .ו * מ ר ר א ה נא נפנינו וגופר ההפלה ו א ו ס ר
לאמ־יק מ נ י ע ה נ י פ ולא נ ר י ך ק כ נ ר הנהג נביאים
ואי משוס ל א פ ר רני יצחק ה י י נ אלש ל כ ה ר
הוא.
קדיש ח ת ק נ ל :
א ת עצמו נרגל הייט לשהר א ת עצמי סכל כ ו פ א ו ח ואף
נכנסין לגה״נ ומוציא ש״צ ה״ס ו א ו ח ז ם
מ פ ו פ א ש פ ת וצה»ס כליו שליכי ו פ נ י ע י והאידנא
כידו ו ה נ ר ך פהחיינו ייז״ל אוסר ז מ ן
א ץ לנו כ ה ד ה ינית כאץ נפלי קריץ ש י נ ל ץ כ ל ה כ נ ה
נ ר י ה וניה״כ חסן אומרו אשי׳ נ ש י ק  .אצא שסגןגז
כ ל ה אץ ה ו נ ה לשנילה זי ואץ ל ב ע פניה  tibכנהגו
לאומרו על הכיש היכא דאינא כיס והכא אי א פ כ ר
ה ע ו צ ם לשהר ~ צ ת סקרי נ ע ם ה ט ט ר י ם ו ס מ ט מל
לאומרו על ה ט ב לא• אסר * ץ קכליה ליום הכישורים
מדרש שצ פרקי רני אליעזר בנרץיש כמלאכי ה כ ר ס
עציה ואיססר ליה למכתי  .ולא יהניש ליה ל י ס ס א
ביום ה ט ש ו ר י ם  .וכתב רני יהודאי וששחלתס השובל
דילמא אסי צ פ  xך שירש י נ א לשתות אף ל א ה ר כ י נ ד ל .
לכבול ב נ ש א ו ל כ ט ל יום כוב או ל כ ט ד יום הכישורים
ו נ ח כ אהל מן החנמיש י א ד ה לי נ י ץ קימש ל י ו ם
ג ל י ך ל נ ע או ל א  .כך בנו רכסיה זיל סיום כ ח ר ב
הכישוריש אמאי נזליק ד ל ל א אתי ל ס  xך והנה אנו
ב י ס המקדש אין כלינו מ נ ה לכבול רן החורל אלא
ס&כילץ את ה ק ק וצא נזרית דילמא אתי ל ש מ ך
לניאש פ ק ל ב ע ל שיתקיים וזר קחי עלינה סיב כהורים
כשהוא גדול שאנו פרינכץ אותו כשהוא  pכ ס ר ש נ י ם
ו מ ה ר ס ם  .ו ט ח שאץ פ ל י ט נזסן הזה ה ו ג ה א ס
לכמות ואומרים לו ל ע ל ע ת ה כ ה י ה קכן והיה סמס
אסר לכרך אכל ) ה נ ד ה ב ז ק כהיא פונלש
ימטל
אס י ה כ נ ה א ט פאנילץ * ח ו ועכשיו שהוא גלול
10
אשד
ו ד ו

ערבית

סדר

ת פ ל ת יום ה כ י פ ו ר י ם ו פ י ר ו ש ה

א מ ר לאטל וכמו שאנו עושץ כ א ט ל ה נוכל לעשות
ביין ה ק י ד ו ש  .זהיר; דמשיש הכי גזרו כיין קידוש
דילמא אתי .למברך כיין שהקהל נותנין לו לשתות
הקידוש יהיא איגו מיקש לשחות לבכר מציה היא
זאת ואחי למברך נככ־היה גלול אכל כשאנו מאכילין
אוהו כשהוא מבקש להכיל או אפינו אינו מיקש מפני
ר ע ב ביב לו לא דתי נמברך שיאמר משוש בכנה
האכיגוני והשקיני ינא נזרינן דילמא אתי למברך .
ע ו ד י״ל ט יי; הקדיש שהיא בכניבת הלילה ועדיין
 . —*1תכצ
בבנאכינין אוחו כחצי היוש כשהוא רעב
׳ א ולא
אסי למשרך ד מ י ל ע ידעי כי מכני ח
ה א כ י ל ו ה ו  .וכחכ רב עמרש מנהג שלנו א
וכותי; תוזרין לכיש הכנבת  U. ,1חפנ ערבית
»״> ... -.--1,
:החייט
וכיה שעימד שינ נפר־ב ענ שמע מבר,
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ואתר כך מתחיל והוא רחיש וכל כך למה שמא יש
א ה ל מישראל שלא בירך אבל אש חלכדד חכס ריצה
לכלך בפני עצמו כשהולך מביס הכנסת הרשות
בידו שזמן ־.י־רו אפי׳ כשוק  .ו ק כ ת נ רב כלבוי
ו ר נ נשרינאי אכל ר נ י ׳ בערי׳ ו ר נ י ׳ ה א * כ ש ט
שצריך לבדך שהחיינו אחר שפלת ע ר נ י ת נ ץ ניחיר
בץ בצבור .ו ה י ר יצחק ק גיאת כשנ אט נוהגים
כ ר נ נ ש ר ו נ א י  .וכן אנו נוהגין פ ת ה כאלו הארצית .
ואוסר כל נדרי ואיברי ו ט ׳  .לי נדרנא ולי הרסנא
ודי אכחכענת ודי אברנא על נששנא פיוס ה ט ש ו ר י ם
שכבר כ ד יום הכי כורים זה שכא כלהון איחרשנא
כ מ ן ו ט י  .שמחטונים להשיר הנדרים ו ה ש ט ע ו ח
והחרמות אולי עכרו עליהם וכדי להנצל ק ה פ י נ ש .
והוקשה לרנינו ה ם פ ה כיעיל להשיר פל מה שענרו
כ נ ר והנהיג לוסר סיום הטשיריס זה על יום הכפירים
ה ב א עלינו לכונה .וגש הנהיג לומר לנדרנא ודסשחנענא
כי אסר ששבע זה יזסנהנ פ ד ס ק ננרריס הרוצה שלא
יסקייסי נלריו של כל השניז יעמוד בר״ה י א מ ר כל
נדרים שאר ע ת  Tליזזר נזו השנה יכיז בנולים והוא
סלא י ז ט ל לסנאו נשמח הנלר שאם הוא זוכר לשנאו
ואפי' הכי נולר הרי פ נ כ ל התנאי והנדר קייס אנל
כשאיט זוכר לשנאו אז מועיל ה ת נ א י  .ולכך צריך
צופר כלהון די רירשנא נה.ץ כלומר א ס אשלח ואדור
מ פ ס ה אני מהחדש עליהם ו«הנ׳ שיהיו כשליש ופיהו
נישול זה איני כיעיל אנא לנדרי עצמו ו כ ט ע ה בישנע
מ ע צ מ ו  .אכל נדר שהכירו קדירו ושבועה שחנירו
צו נ י ד או הקהל ס ב נ י ע ץ אותו אץ כוכיל להם נ י ב ו ל .
ו כ ה נ הרה״ש ומיהו נראה כמנהג קדסזרש דנל לשץ
כל נדרי מוכח ב נ ת ק כל הנדרים בעכרו טליהש
^  pאותם כדי לינצל מן ה ש נ ש
בשנה בעבריז
ולכך  £כ ר אוהו שלשה נ ע מ י ס  .ואוסר ונבלח לכל
פ ל ס בני יכראל ו ג ו פ ר  .כי צריכץ כשרה לאוחס
ש ע נ ד ו  .וכן כתב ר נ י ׳ ספליה שנתקן על הנדרים
ס פ נ ר ו פציהס נ ב נ ה כ ע ב ר ה  .ו כ ח נ עוד דכי חקון
ר נ ק צופר נל מ ד י לעדה כשגה ואשרה איבר
פ ל נ ס ב ה נ ש ט ע ה נ ט ה הכנסה לגון נדרי שגגות
ן * נ ס י ן ובגגת צ ט ר כפו בנאמר ונסלח לכל ע ד ת ב ר
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י ש ר א ל  .אבל מי שנשכע כל השנה לכבל נ ב י ע ת ו
ולהמירה ל א  .וכסדר ר ב פ מ ר ס י ש נ ו  .ונוהגין לאומרו
קודם ברכו משוס דאמרינן בשלהי שבת ובמסכת
נדרים דאין נש אלין לנדרים בשכת אלא לצורך השבס
אבל רכ נשרונאי כתב אין נוהגין לא בשתי ישיבות
ולא בבבל להתיר נדרים לא בראש השנה ולא ביום
הכיפורים אך שמענו שיש מקומות שאומרים כל
נדרי אבל אני לא ראינו ולא שמענו הרביתי׳ וכל
שכן נדרים ושבועות שעברו כבר שאין מתירץ ואין
מורין לאלתר להתיר ד מ ה מועלת ההרה למי שמתנה
אמר נדרו שיהא בעל הילכך אין אנג סוברץ ולא
גיהגין נעשות כ ן  .ו ק כתב ר ב י ׳ האיי אין אנו
מתירין נדרים לא בראש השנה ולא כיום הכיפורים
ולא שמענו מרבותינו שהיו עושין זה כל ע י ק ר ו א ת ם
תחמירו כמותינו ואל תשנו ממנהג הישיכות ע ״ כ וכבר
פשע המנהג בכל המקומות לאומרו .וכסכ ה״ר מאיר
מ ר ו ש נ ט ר ק שאין לומר יהא רעוא דיהון שניתץ
ושניקין אלא יהון שניתץ וכו׳  .וכן אץ לומר ככתוכ
נ ת י ר ת משה ע כ ד ך ונשלח לכל ע ד ת אלא ונשלח
וגומר נ ל נ ד ו ק הוא גורש הרא״ש  .ולאתר שאומר
^  pק״ש
כל גדרי מתזיר ספר ה ו ר ה ל מ ק ו מ ו .
כ כ ר ס ת י ה ותותסץ ופרוס עלינו וכו׳ ואומר שליח
צטר קדיש ע ד לעילא .ומתפללץ שלשה ראשונות כמו
נראש השנה  .ואומר אתה נתרתגו ו כ ו ׳  .ואומר
ושהן לנו ה׳ אלהימ כ א ה ב ה את יום הכיפורים ה ז ה
אח יום סליחת העון הזה בל שס וסלחת לעורנו
ולתשאתנו ואץ לומר אש יום עוכ מ ק ר א קדש אלא
א ת יוס מקרא קדש הזה ט אינו יום ס ו ב  .למהילה
לשון חכמים ה ו א  .ולסליחה מל שם סלת נא ל ש ן
ה ע ם ה ז ה  .ולכפרה על שם כסר לעמך ישראל אשר
ש ד י ה  .ולמחול נ ו את כל שנותינו נ א ה כ ה מ ק ר א
קדש ו כ ו ׳  .שנאמר יום הכיפורים הוא מ ק ר א קלס

יהיה לכם :
א ל ה י נ ו ואלסי אבוסינו מסול ל ט ט ת י ט  .מחילה
לשון חכמיס ה ו א  .ושד מל שם לאמרי'
כספרי ותשכח אל מ ח ו ל ל ך  .האל המוחל לך מל כצ
ש ט ח  . 7וניום מ ש ו ר י ם הזה מ ת ה מל שם מחיתי
כ ע נ פ ש כ י ך  .ו ה ע ב ר פשעינו מל שם ושנר מל
כ ש ע  .מנגד כ י ר ך על שס ואם ישחרו מנגר עיני
כאסור אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך ו ס ׳ ואומר
אלהיע ואלהי אבותינו יעלה ו י כ א  .ו*פר בו
כיום הככוריש הזה ביום סליחח העון הזה ביום
כקרא קדש הזה .ו א ח ר כך אוסר אלהינו ואלמי
א ט ח י נ ו מלוך כל כל ה ש ל ם כולו בכבודך .וכתב
ס י ן הירחי ס נ ה ג נצרפה שאץ אומרץ •פלה ויכא .
ו ר נ ע מ ר ם כ ח נ שאין אומר לא זה ולא זה  .אכ*
נשפרד ונפרונינצא אומרים את שניסס וכך יראה לי
ל ה א א מ ר י ע נ ר א ש ה ש נ ה שלכך אץ א ט אוסרים הלל
ניוס הכפוריס משני ש ה ק נ י ה יושכ על כסא לץ
ובשרי חיים ובפרי מתים פחוחץ לפניו ואץ נ ל י ן
לומר פ י ר ה  .ו פ ו ל אמריק ה ה ם ב י ט ר ס סלויץ ו ש ס ר י ן
מ ר י ה ו ע ל יום הכפירים  .זט נכסבץ לחיים לא
זכו

1ת יום הכיפורים ופירושה׳

152

\&\)כמבין צמימה אם ק מלך ה ע ו ל מ י #לכסא
:

המלוכה לשפומ ולדון אמ

בריומץ ytifyihn:מלך

•י עיכ .ואומר והשיאנו עד ודנלן.אמת ולךים לעד
!׳!מומס ברוך אחה ה ׳ מוחל וצולח לעונות עמו
יי ישראל מלך על כל הארן מקדש ישראל ויה״כ
(ואומר שלשה אחרונות כמו של ראפ הפנה עד המברך
! אמ ע ש ישראל בשלום א ק  .ואחר כך אומר :
א ל ה י ג ו ואלהי אבותינו ת נ א לפניך תפלתיט ואל
תתעלם מתחנסינו .פני מסוקים הם
i
;
האחד סבא לפרך תפלתי .והשני האזינה אלהים
 :שפלתי ואל תתעלס מתחנםי .שאין אנו עזי פנים.
י• על שם והבנים עזי פ נ י ם  .וכתיב העז איפ רפ ע
בפניו .וקשי ערף על שם כי ע ם קשי ערף ה ו א .
! לומר לפניך ה ׳ אלהינו צליקים אנחנו ולא ח ט א נ ו .
ע״ש צדקה נפשה משוכה ישראל:
j
י א ב ל אנחנו חטאנו אע״פ שנתקן וידוי זה על
סדר האלסא בימא אמר סחלה ססאנו קודם
 1לשאר ולויין כדאמרי׳ בסנמומא ויבא העם אל משה
 iויאמרו ממאמ וכיק שאמרו מסאנו מיד נחרצה להם
ן ואומר במקום אמר שכל מי שחטא ואומר חטאמי
! אץ רשוש למלאך ליגע ב ו  .יש מפרשים אכל כמשמעו
אלא חמאנו ויש משרשים כמו אבל משמים א נ ח ט .
׳ כלומר באמת חטאנו .אנחנו ואבותינו על שם ומתודה
על ממאת בני ישראל אשר חטאנו ל ך  .אני ובית
אבי מ מ א מ  .ועל שם ויסודו על מםאתיהם ועונומ
אבותיהם  .וכתיב כי לה׳ חטאנו אנחנו ואבותינו.
 .אשמנו על שם ואששסיט נדלה ע ד לשמים .בגדנו
ן« מל שם כי בגדט כ ך  .וכתיב בגדה יהודה .נזלט
 Iמל שם נזל אח .דכרמ דופי על שם כי דברנו
! בה׳ובך .וכסיב בבן אמך שהן דופי .ודופי הוא דבר
גנאי כדי לדמוס אה הנידו ממקום שיש לו סופלח
מ מ ט והוא מלשון י ה ד פ ט  .והחכם ר׳ יוסף קמחי ז״ל
סירשו שרככ משתי מלוה לו פי ולו הוא שנים כארמיס.
 ,מב למים פן לו .לו פכצופין וכן כלעז לו פנים .
\ וסירש המלה שמי היומ ילנר אהל בפניו ואהל שלא
צסניו .ה ש י ט והרשעט שניהם יהל בעזרא  .זדט
מל שם גם מזלים משוך מ ב ל ך  .חססט על שם כי
]לאימי ממס וריב ב ע י ר  .וכן חמסו מולשי .מפלנו
ישקר על שם מסלו עצי שקר זלים ו ק ה ס מ י ם ס פ ל .
»עצט ר ע על שם אך משאמו ימצו להלימ .כזכט
פל שם ירצו כזב  .צצמ על שם ועסה אל משלוצצו
פרדט על שם שולמ אר אוהך אל בר ישראל אל
;

:

;

,

1

1

מוים המורדים אשר מרדו כי .נאצט על שם ו&ע
קדוש ישראל נאצו .סררמ על שם כי כסרה סוררה
סמיישראל .וק דור סורר ו ש ר ה  .שיט על שם
גקרכמ רומ שמי׳ .משענו עיש הסס ואכוסם פשעו
ג י  .צרמו לא נמצא כשוב ק גבי ישראל אלא
והאבלמ כל ציררי גסשי שהיה אומר על רשעי ישראל
שהיו ממגר״ן בו .קשינו על שם כי עם.קשה שרף
הוא וכתיב יקשו אס ע ר ש ם  .רשעט ע״ש והיו כל
זדים וכל עושי רשעה שהוא מדבר ברשעי ישראל.
שמסגו על שם כי שהש ע מ ך  .שעבט ע״ש המתעבים
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משפס .סעינו ע״ש אנשי תועי לבנ ה ס  .סעחענו ש ״ ע
ומסעתעי' בנביאיו  .סרנו ממצומי' וממפהםי׳ ע״ס
ולא שמעו למצומיך ובמשפטיך ססאו ב ם  .ולא ש ו ס
לנו כלומר ולא עלתה בידינו הצלחה באוזזו מרד על
שם חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי .ואתה צדיק
על כל הכא עלינו וגומר פסוק הוא j
מ ה נאמר לפניך ע״ש מה נאמר אלהינו אחרי זאת
כי עזבנו מצושיך  .יושכ מרום שנאמר ש ו כ |
מרום .ואמר יושכ על שם ישכתי לכסא שופס צדמ
רמז שיעפה לנו צדק כמפפטו .מס נספר לפניך שוכן
שחקים לפי שהניח שוכן שנכחכ אצל מרום הזר ו א מ ר ן
אצל שחקים ולקח לשין מה נספר על שם מי י ס ס ר
שהקים בהכמה  .הנםהרוה והנגלוה אהס יודע ע״5
הנסהרוה לה׳ אלהינו והנגלוה לנו ולפנינו ע ד ע ו ל ס
וכל שכן לה׳ אלהינו שהם ידועים ונגלים .א ה ה י ו ל ע
רזי שלם על שם וגלי רזי הודעך מה די להויא
והעלומוה סהרי על שם כי הוא יודע מעלומום לב י
ולקה סהרי כל הי לרמוז שעל ק יודע הכל לפי ש ב י ן
נפש כל ח י  .אחה חופש כל הדרי כפן על שם ?•3
אלהים נשמה אלם חופש כל חדרי בפן רואה כליונן
ולב פסוק הוא  .אין כל דבר נעלם ממך כיון ש א ת ת
רואה כליומ ולכ וזו היא המהפכה כי הלב ח ו ש צ
וסכליוס יועצוס  .ואין נסמר מנגד עיניך כיון ש א ת ס
חופפ כל הדרי כפן וכיון שהכל לפניך  .יהי רצון
מלפניך ה ׳ אלהיט שהסהל לנו על כל חסאחימ ו ת כ ס ר
לנו על כל עונוהינו והסהול וססלמ לכל השעינו .ו ה מ ו ן
ה ע ם אומרים שמסתול לנו על כל שנותינו ו ס כ ס
לס על כל סשעימ והמחול והסלה לכל םטאתינו .ואס5ן
שהטעם לדכריהס כדי להסמיך לכל הסאהיט לע}
משא  .ולא י מ ק לגרסינן ביומא כפרק אמר לסס
המשנה ת״ר כיצל מתולה אומר עויתי פשעתי ח מ א ת י
לסרך אר ו ב י ס י  .וכן כשעיר המשתלח הוא מ ו ס ר
והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואח כלסשעיהס
לכל ח פ א ם ם  .וקי במשה הוא אומר נושא ש ן וששע
וחמאה דברי ר ׳ מאיר וחכמים אומרים מוטמ אלן
הזדונומ וכן הוא אומר הכרה חכרה הנפש ה ה י א
עונה ב ה  .מפעים אלו המרדים .וכן הוא א ו מ ר
מלך ש א ב פשע בי ואומר אז הפשע לבנה בעת
ה ה ו א  .מסאוש אלו השגנוש ו ק הוא אומר נמש ע י
החמא בשגגה וכי מאמר שהמודה על הזדוטה ו ע ל
המרדים מוזר ומהודה על סשגגומ אלא כך ש א ממודס
חפאחי שישי סשעהי לפניך אני ו ב י מ ט ק בלול הוא א ו י
חמאט עםאבומיט העוימ הרשעט  .ו ק בשלמה הוא
אומר ממאט ש י ט והרשמט וכן בלראל הוא אומר
ממאט ושיט והרשסט וסרלנו אלא אהן שאמר משה
משא שן ופשע וממאה אמר מ כ ה לפני הקב״ה בשעה
שישראל חופאים לפניך וששץ חשובה עשה להם זלוטס
כשגט׳ פירוש ובשעיר המשחלח נסי הכי קאמר ו ה ש ר ה
עליו אמ כל עונוש כני ישראל ואת כל משעיהם פיהו
ככצמסאסם ופסק רביט סעדיה וה״ר יצחקבןגיאת
ובעל המסור כרבי מאיר  .אבל בה״ג ורב סלמוי
והריא״ף ול״ח פסקי כחכמים  .וגחורמ כהרס שני
כחכמים
ד

ר

ר

#

ס ד ר ת פ ל ת י ו ם ח ;יפורים ב י ר ו ש ה
כמכמים' וק נוהגץ ה ע ו ל ם  .הנה נםבאר שצריך
לםקלים מפא לשן ושן לפשע .יש סדורים שכהוב בהן
על חמא3על סרר האלפא כיםא ומפרמ כו המטאים
ונטן הוא  .וכן כסב רב עמרם והר״ם במז״ל והר׳
רבי יונה שצריך לפרט אח החטא וזהו נושחא ע״ח
ש״ל באונס שאנסוהו גויס לעבור על אהה מכל המצוה
האמורוה בהורה ואם לאו יהרנו שיעבור ואל יהרג
שנאמר במצוה עשה אשר יעשה אוסם האדם והי
בהם ולא שימוה בהם מון מע״א וגלוי עריוה ושפיכות
למים שיהרג ואל י ע ט ר  .ככלי דעה כמו שנאמר
אשר יכה אה רעהו ככלי דעה והוא לא שונא לו
מםשל שלשום  .בגלוי ע״ש והנגלוה לנו ולכניט עד
שלם5.בדעה ובמרמה שהטא מ ד ע ש או רמה אה
חכירו .כהרהור הלב לשון חכמים ה ו א  .ואמרו סז״ל
הרהורי עכירה קשין מ ע ט ר ה  .כווידוי פה כגון
ששאלוהו אם מטא ואמר כן ה ט א ח י  .בזדון מלשון
שקר ז ד י ם  .כהוזק יד כגון שנההזק על מכירו ומטא
לו .כסומאה שפסים מ״ש כי איש סמא שפסים אנכי
וזהו נכלוח ה פ ה  .כיצר הרע שהסיהו לדכר ע ט ר ה .
ביודעים כמו שנאמר או הודע אליו חסאהו .כלא
יודעים כמו שנאמר והוא לא ידע יאשם .בכחש ובכזב
כמו שנאמר וכהש בעמיחי בפקדון וע״ש וכלשונם
יכזבו ל ו  .כלפון ה ר ע על שם לפון מדכרה גדולוש.
במראיה העין כגון שראה בעיניו דבר ערוה וחמד
אוהה וזהו שכהוכ ולא ההורו אמרי לבככם ואמרי
עיניכם אשר אסם זורם אחריהם .כנשך ויהרכיס
כמו שנאמר אל הקה מאחו נשך וחרכים  .כפיה
שפשסינו כנון שדכר רעה על מכירו והיא ע״ש ישיחו
בי יושבי ש ע ר  .בסהר ע״ש אהה עפיה בסהר .נע״ש
בממסריס יהרוג נקי  .במינים רמוס על שם פינים
רשת לשון ש ק ר  .בשהסון פ ה כלומר ברוב דברים
וזהו שכהוב ברוב דברים לא ימדל משע .בצעדי
רגלים ע״ש רגלי׳ ממהרה לרון ל ר ע ה  .בקפיצה יד
עיש לא שקפון אה ידך מ א מ ך האביון .ברצון שחטא
גרצוט כלא שום אונס .ובשננס ע״ש נפשהה בשגגה.
במססון לב שמפא בהמהון לב על שם ובססהון לבב:
 ] 7ל ממאיס שאנו חייבים עליהם אשם שנא וזאש חורח
האשם .קרבן זה קרבן שלה שהיא מכפרח על
הרהורי הלכ כ ש שנאמר והשלה על רומכם .חפאש
שנאסר זאמ הורס החמאמ .מיסה בידי שמיס כגון
זר שאכל תרומה שנאמר בה וממו ט כי ימללוסו .
כרמ כגון מי שנאמר בו ונכרתה הנפש ההיא .מלקות
ארבעים ו ק כל לאוץ ש ב ש ר ה  .והסימן לאלו כלי
שלא יםעס האדם להקדים א׳ מהם למגידו אק״ח
פכים .על ממאיס שאט מייבים עליהם ארבע מיתית
ב״ל והם סקילה שריסס הרג וחנק יפ שיקרין החי״ס
בקנו  fויש ש ק י ח אושהבסגי״ל ושא הנכין שהיא על
משקל הרג; וכן שמעתי שהיה קורא הרא״פ .יבסדר
ל כ עמרם ורטט סעדיה כשב סקילה שריפה סמוך
,

מם מה שלפניו כלא סירוד» .ל מצוה עשה ועל מצ״מ
בין שיש בם לןום עשה הוא מוזר על מצוש עשה ובץ
שאין בה קום משה הוא מוזר על מצולינא חעשה .
10
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בין שגלויים לנו ובין שאיק גלויים לנו עיש והנגלות
לט ולבנינו ע ל עולם .אש שגלויים לנו כבר אמרנום
לפניך ה ׳ אלהיט שעל עשה פרענו הגלויום לנו|.ואמ
באינן נלויים לנו הכל נלוי וצפוי לפניך ה׳ אלהיט והמאנו
על כלם כמו שנאמר הנסשרוש לה׳ אלהיט והנגלות
לני ולמינו על ש ל ם  .כך קורין המון ה ע ם  .ולא
ישכן כי הכהוב לא בא להומה פאנו חוטאים על כלם
אלא כא להומה שהכל גלוי לפניו .והנכון שלא לומר
והפאנו על כולם אלא הכל גלוי וצפוי לפניך ה ׳ אלהינו
כמופנאמר הנסהמה לה׳ אלהיט והנגלות לנו ולמינו
על עולם .וכן כהכ ה״ר מאיר מרוטנטרק שאין
נכון לאומרו וגס רכ עמרם ורכיט סעליה לא כהכוהו:
כ י אהה מולחן לישראל ע״ה כי אהה ה׳ פוב וסלש
ומוהלן לפכטי יפ־רון לקח לפון לשכטי ישורון
לרמוז עלוהס לרגל לירובלס לההכפר ולההפלצ ע״ש
ששם עלו שכטים שכפי יה ערוה לישראל להולוה לשם
ה ׳  .ויש לנו ללמול מן השכסים שהיו מניהים כהיהם
וכאין ממרחק לירושלים להפכפר בקרכנוהיהס כל שכן
אנחט שאין אנו זזים ממקומנו שיש לט להומה לשם.
ה׳ ולכקש מחילה וסליחה  .ומכלעריך אין למ מוהל
וסולח על שם ומכלערי אין אלהים .ויש אומרים
ומכלעליך אין לנו מוחל וסולח אלא אחה .וכ׳ רבינו
סעליה המוסיף אלא אחה אחר שאומר ומבלעליך
טועה הוא .וכבר ביארנו למעלה בסוף מפלס שמנה
עשרה שהחוחס כאן כא״י המלך הסלחן שהוא פועה
ופול אס כן הוי להו שמנה ברכוה כחפלה ואק שבע
סנן כלכל :
על שלא נוצרתי פירוש קולם בלא ניצלתי
איני כלאי לא הייהי ספוב והגון להיות
נוצר .ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרמי שי׳ מה אני
ומה השיבוחי .עפר אני בחיי קל ומומר במיתתי
באני ע פ ר  .הרי אני לפניך ה ׳ אלהי ככלי מלא
בופה וכלימה יהי רצון מלפניך ה ׳ אלהי ואלהי אנושי
שלא אמפא כלומר לסייעני שלא אמסא על לרך
מאמרם ז״צ בא לסהר מסייפין אוחו .ומה פחשאסי
לפניך מרוק ברממיך הרבים  .מרוק מנין שמימה
והלמה כמו ומורק ושוטף במים כלומר הפרע ממני
אך בלממים .ובקשה זו היא שנויה בבלכומ במן*
פלק היה קולא ב ח ו ר ה  .ואומר שליח צטר קליש
ומסהיל בסלימוה והמנונים ופזמונים ווילויס ר מ י גלול
בכללם כמו שאימל באפמורוה ואהר כך אומר מ ה
נאסר .לפניך יושכ מ מ ס  .על ממא על מסאים סקילה
שריפה הרג ומנק על מוחל וסולח .ואומר אליל
ונאור מל שם נאור אמה אליר  .בורא לוק על שם
ה ט פ ה כלוק שמיס .וכנה השמים בלשון ח ק שר״צ
קלום מפני שהם כקרום ו ק בלשון מכמיס ז״ל בלוקין
שבעין.וחלל היא כנוי לאלן מל שם האזינו כל יושמ
חלל .ט ל ה מסוקוס על שם מנכה עסוק1ס מני
משך ויוציא לאור צלמות .לובל צלקוח על שם א י
מלבלבצלקה רב להושיע הלור בלטש ע״ש זה הלול
בלבושו .ואץ זולתו על שם אין ש ל מלבלו .זוכי
הבריש על שם ואזכור אה ב ל י ת י  .חוק שאלים ע״מ
אילי

אלהי
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•אוליימקה/צבאוש שאריס יוסף .ס ה ו ר ע י ר ם פירוש
 זך המראה  .טהור מלשון ובעוצם השמים למוהר.פינים מלשון ועינו כעין הבדולח וכן וארא כעין השמל.
יושב שמים על שם יושב כשמים ישמק .קרוכ לקוראיו
רחום וחסן מל שם קרוכ ה'לכל ק ו ר א י ו  .דמום
ומנץ ס מ ק ה ו א  .ככחוב על יד נביאך מי אל כמוך
וכו׳ ואמר כך אומר ויעטר ואומר קדיש שלם .ואס
חל בשבח אומר ויבולו ובלכה מגן הכוה כלכרו כמו
בשאר שכסוח .וחוחם בשצ שבח בלבל ואינו מזכיר
של יום הכפורים .וככר כהכנו הטעם כהפצח ליל
שכס .ואוסר קדיש ואחר כך סציהוה וחהנוניס ואה׳׳כ
אומר קדיש שלם ומההיל צקרוח מחהצים מן אשרי
האיש עד לכטמ סושיכני .ויש שקורק עד סוף מזמור
ה ׳ א ד ו נ י ט מ ה אדיר שמך ככצ ה א ר ן  .ואמ״כ אומר
קדיש יהא שלמא ר ב ה  .ולענץ נפילה ידים שהריה של
יום ה ט ט ר י ם והשעה באב יש מהלוקה בין המפרשים.
הרמב״ם ז״ל כהכ פאין ט פ ל ץ  .וכן נראה מפירוש
רש״י ז״ל .ובתוספות כהכו שנימלין וכן כהכ רכינו
ס ם דהוי כמו שידיו מלוכלטה כטיפ ובצואה שמותר
דקיימא לן שאפילו ה י ה גופו מלוכלך בטיט וכצואה
לוחץ כדרכו ואינו הושש וכן נראה מהירושלמי .ו ק
כל היום שעשה צרכיו או הפיל מים ושפשף בידו
ניצוצות נופל ידיו להההלל .וכן כהכ ה״ר יצהק בן
ג י א ת  .וכתב עוד שאם היה לכלוך על פניו או לכלוך
על גכי עיניו שמותר להעכירו כמים .וגאון כתכ
שאם היה רגיל להעביר לפלוף מעיניו במים בשהרית
כל השנה שהוא אספנים מעכירו כמו כן כיה״כ דהוי
סגי
כ
ו א מ ר
שמלוכלך בסיס וצואה אבל לא אדם אהר  .וההיא
י ל ר יושכ
ו
כשפלמי •
דאסרינן שורה אדם מפה במים כערכ יה״כ ועושה ס ד ו ם  .על מפא על משאים  .סקילה שליפה ע ד מוק5
אומה כמין כלים נגוכים כלומר שעושה איסם ממס ופילח ואומר אדיר ונאור  .ואחר כך אומר י ע ל
לחים לאשנהיבשו הרבה ולמחר כיהיכ מ ע ט ר ה על ו י נ א  .מלוך על כל העולם  .והשיאנו רצה ומודים
גבי עיניו ואינה ליפול ידיו שמריח כמו שסועין בני אדם וכרכה כהנים ושים שלום .ואומר ואמם הדבקים*
ששם
אלא מעבירה על גבי עיניו להצםק בה ואיט חושש .ומוציא שליח צבור שני ספרים כ א ח י
ו ק כשב בעל העיפור דשהרימנומל ידיו כדרט ואינו מראפ ופרשה אהרי מוס עד רעש כאשר צוה ה ׳ p £
משש ומברך מל נפילה ידים אבל מניו א מ ר  .ןי״א משה .ואם הל כשכה ר^רין כו שכעה .וכשני קורא
שאין לכרך ביס״כ ובהשעה באב על נמילמ ידים ולא המפשיר קרכנוס הסוססין שנשישש י  Pינעשור
שמשה לי כל צרט מפני שאמר בנפילה ס נ ד ל  .ו ק למדש השניפי ע ד סוף פיסקא ומפשיר בישעיה ו א מ ר
כמב הרמב״ם ז״ל ורוכ המפרשים הסכימו שמברך .מלו סולו ע ד כי פי ה׳ דבר  .ומחזיר סספרזס
ו ק כתב הרא״ש ז״ל דכיון דבידו וברשוהו הם לעולם
למקומם  .ואומר קדיש ע ד לעילא .וסמסללין:
כגון ספני סכנת מקרב מוסר י ם ל לברך כסדר כל ת פ ל ת מוסף שלש ראסומח  .אמה במרממ
הבנה ט ל ה  .ילאו דוקא ט מ י ם מסניה כי היכי דכי
מפני הפאינו ..עלינו לשבח  .אומילה
מהול לעונותינו .יעלה ויבא  .מלוך על כל העולם *
לא שמע קול תרנגול מכרך מפני שכידו ה י ה :
ש ה ר י ת נכנמן לבית הכנסס ומסדרץ הברכות והשיאמ .רצה ומודים .ושים
שלום  .ואומר הדדןי
וקורין הזמירות כמו בשבת ומוסיסץ אהר ועל מסא סקילה שריפה אלהי עד פלא מצרםי .וחוזר
יושב בסמר עליון שנים עשר מזמורים יש מ ק מערן שליח צבור ההפלה שלש ראשונוס .אסס במרסמ
היום ויש מ ק ב ע ט ר שהם מזמורים של כקשה מסר ח ע א י נ ו  .עלינו לשגח .אומילס .מחול לסונוקינן
וםמטנים הצריכץ ליום ואלו ה ם מפלה לדוד שמעה מד לפני ה׳ הסהרו ואוסר אלהיט ואלהי אבומיט ה»ס
ה ' צדק  .לדוד אליך ס׳ נפשי אשא .לדוד משכיל ע ם פיפיוה שלומי עמך ביה ישראל ו ט ׳ ואומר ס ד ר
עבודה ואחר כך י י < י  °י א ס י ל ? •ושכ
אשרי נשוי משפ ,למנצח מזמור לדוד בכוא אליו נהן
מ ג י א  .למנצח כזמור לדוד שיר לך דומיה מהלה  .מרום על מפא על המאיס סקילה ס ר י ס ה ע ד מ ו מ צ
למנצמ לבני קרמ מזמור רציה ה ארצך  .חפלה לדוד ומולח ואומר אדיר ונאור .ואחר ק י אומר י ע ל ס
ה ס ה ס אזנך ע נ נ י  .לדוד כרכי נסשי אס ה׳ .ב ר ט *ויבא .מלוך על כל העוצם .והשיאט .רצה ומודים ״
וכרפס
,

נפשי אח ה ׳  .ואומר הללויה סללו אח שם ה .
ומזמור שירו לה׳ שיר ח ד ש  .ואומר שיר למעלות.
אשא עיני אל ההרים .שיר המעלות אליך נשאסי
א ת עיני  .שיר המעלות ללול שממתי באומרים ל י .
שיר המעלות ללול לולי ה ׳ שהיה ל נ ו  .שיר המעלוש
ממעמקים קראתיך ה ׳  .ואומר הולו לה׳ כי סוב ״
וכרוך שאמד ..וגומר הזמירות וקורין קריאת שמע
בכרכותיה ומתפללין שבע ברכוש נ מ ו בל ערבית .
כתוב בתשובת הגאונים מנהג של ישיבה לומר בשחרית
שבעה פעמים ויעבור ובמוסף שבעה פעמים ובמנחה
בשה ובנעילה ששה  .ואבי העזרי פ׳ קבלתי שבתפלת
יוצר י״ל שלש עשרה פעמים ויעכול כנגל שלש עשרה
מלות .ורב נשרונאי כתב מנהג שלישיכות בשחרית
אומר שבעה סליחות וכמוסף אומר חמשה ובמנחה
שלשה ואם יש פנאי אומר חמשה .וחוזר שליח צבור
ה ה פ ל ה  .וכשב רב עמרם ויורל שליח צטר ואומר
במגן ומהיה וכהסלך הקלוש לכרי רצוי וסליהה ולא
דבר קצוב הוא ולא הובה אלא שבה והולאה והזהרת
זכות אבומ ומה שירצו אומר להרבות או ל מ ע ע
ולשנינו אק אומר אלא דכר מועס כשלש ראשומת .
אבל סליהוה ורהמים מוכת היום ה ן  .ואומר א ת ה
בחרמנו .ממול לעונותינו עד לפני ה׳ שמסרו .ואומר
הוילוי .וגרסינן ביומא אמר רב המדוראי הוה
קאמינא קמיה לשמואל והוה יסיב וכל מסי שליחא
לצטלא למימי אבל מסאנו קם אנרעיה ו ט י  .ו כ ס כ
גאון למיהא שמעינן שכל העם צריכין לעמול פשיאסר
שליח צבור אכל חפאנו אע״ס שכל אחל ואחל ה ח ו ל ה
א י מ ר
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וברכת כהנים ושים שלום .ואומר ואמם הדבקים  .הסמים .ולר׳ יוחנן צריך שישלים מפצש קודם פלג
י ואומר קדיש ממקבל ומאריכין בסליחוה ופזמונים עד המנחה והוא סמוך לשקיעת החמה .וקיימא לן לב
ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחק .ובירושלמי בפרק בחרא
שיגיע זמן השלח המנמה:
,
י ל מ נ ה ה אוסר אשרי וסדר קדושה וקדיש עד דיומא פליג אס חפלה של נעילה פופרח של ערכיפ
לעילא .וכסב ה״ר יעקב ק הרא״ס והלכתא דאינה פושרת מפוס דתפלת ערבית האידנא
קבעוה חוכה:
 .י
זיל ויראה שאין לומר ואני הסלהי אף אם סל בשכה
כי מה שאומר אוחו במנחה בשכה הוא ע׳׳פ הסלרש ת פ ל ת נעילה אומר קדיש עד לעילא ומכריז שלימ
צכור לקהל לומר חתמנו לחיים .מה אנו
שדורש ט שאע״פ שאנו אוכלין ושוהין אנו באץ להמפנל
כמו פכמכנוה כמנהה שכה וזה לא שייך ביה״כ מה חיינו .ומששללין שלש ראשונות ואומר במקום
לאפוקי ממנהג המקומוה פאומרים אוהו ככל פעם כחיכה חתימה ולא כמקום זכייה .ואומר אתה
אפילו כשחל כחול .ומוציא שליח צכור ספר הורה בחרתנו  .מחול לעונותינו .יעלה ויבא מלוך והשיאנו
י וקורין ט כהן ולוי ומפשיר בעריוה פכפרשח אהרי רצה ומודים •יפים פלוס ואומר מה נאמר לפניך יושב
פוס מן כמעשה ארן מצרים עד סוף השדר ומפפיר כיונה מרום עד הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע .ואומר:
עד סיף ספח כהרי עשר  .ומסיים מי אל כמיך מ ה אנו על שם מה אני .מה חיינו על פם וחיי
לשאול הניעו  .מה חשדנו על שם והשדכם
כמו שהוא בסוף ספר מיכה .והפעם להפשרה זו
ללמד לבני השלם שאין אדם יטל לברוה מפני השם כעק בוקר .מה צדקנו על שם וכבגד עדים כל*
אם עבר עכירומ כמו שכהוב אנה אלך מרוהך ואנה צדקותינו .ואין לומר מה ישענו כי השם הגדול
מפניך אבגח אם אסק שמים שם אהה ואציעה שאול והנורא הוא ישענו .מה מעשינו על שם וחבל אמ
הנך .ומה שקורץ בפרשה עריוה אומר השעם מעשה ידיך .מה כמנו .על שם מה כחי כי איחל.
במדרש רבש״ע אהה הזהרתנו שלא לנלוס ערוה אף מה גבורתנו על שם ואל יחהללהגבור בגבורחו .מה
אמהלאמנלה ערוהינו ומכשר לנו ויש אומרים מעם נאמר לפניך ה׳ אלהינו הלא כל הגבורים כאין לסניך
אמר לשי שנפשו של אדם מהאוה להם וכני אדם על שם הנוחן רוזנים לאין ולקח לשון גבורים לסי
צכשלין כהם כל הפנה ונם ביום הכיפורים שהנשים שאמר מה גבורחנו .ולשי שאמר הנטריםאמראח״כ
מהקפסוה לככוד סיום כדאמריק בפרקא קמא דיומא ואנשי השם כלא היו על שם המה הגבורים אשר מעולם
להאילנא יומא לכפורי איבעול כמה כמולמא כנהרדעא אנשי השם  .וכתיכ כסריס ויאמר ה׳ אמחה אפ
לקי קולין להן שנפ העריות וכל מי שיש בילו אהה האדם אשר בראשי וגו׳ .וזהו כלא היו והוא על שם
מהן יפרוש ממנה ויחץר בתשובה ויהכפל לו .ונם והיו כלא היו .ומכמים כבלי מדע על שם משיב
מפמירץ ביונה שמלבר בעק ששובה  .ומחזיר ספר חכמים אחור וכחיב אל יחהלל חכם כחכמהו.
מורה למקומו ואומר קליש על לעילא  .וממפללץ ונכונים ככלי השכל על שם הוי חכמים בעירהם ונגד
כמו כיוצר וחוזר שליח צכור הוילוים כמו בפמרית .פניהם נטנים  .כי כל מעשימ חהו  .ע״ש שוססי
ואומרים קליש ממקבל .ואם מל בשכמ אומר צדקחך ארן כשהו משה .וימי חיינו הבל להנץ על שם כי
וסאריכץ בסליממ ושזשנים על שיגיע זמן תפלת אלף שרם בעיניך כיום אחמול כי יעטר ומל שם פי
.נעילה וזמנה סמוך לשקיעת החמה .וגרסיק בירושלמי צל ימינו עלי ארן וכן ט כל ימינו פנו בעברתך .ולקת
•זמענימ פ״ג אימס היא נעילה רבע לקסרי אסרץ לשק הבל על שם כי הכל הבל .ומומר אדם מן
אססלגץ רכ ור׳ יוחנן רב אמר שפרי היכל .פי׳ והוי
הבהמה אין כי הכל סבל מסוק הוא:
ביום אמר הקמורס זהעלחהנרוח איר יוק ענחוחאה א ת ה הבדלת אנוש מראש .בעבור שםמא אדה״גי
ממנימץ ממייעא לר׳ יומק בגי פרקים בשנה כהרס
נמרד מגן עדן .שנאמר וישלחהו  *9אלהים
נושאים אם כפיהם ארבעה מעמים ביום בשמרימ מגן עק .ואמר הבדלה על שם והבדילו ה׳ לרעה.
במומף במנמה בנעילה בתעניות ובשעדוה וביוהיכ .ואמר אמש בעבור שהסא על שם לערון אנוש מן
אימ לך מיסר נעילמ אפרי ששם הא אישקש נשיאומ הארץ .וכסיב ילעו גויס אנוש המה סלה .ומטרסו
כפים לשירות דכמיב'לשרש ולברך כשמו מה שירומ לעמול לפניך כעכור שנההרס אלם הראשון לא גרשו
ביום אף נשיאה כמים ביום .אהוה דאימיה דרכ מכל וכל אלא השכימ מקלם לגן עק לעמול לפניו
אחא הוה צייר גולםיה דרב ביום צומארבא שי׳ היה והוא על שם אם משוב ואשיבך לסר מעמול .ואמר
שומר סליש של רב ודומה לו מה דאמרינן בשבמ ומכירהו כלומר הכרה אוהו ולא המנכרמו אע״פ
הוה צייר זוזי כשדרי .איל כד מסמי שמשא בריש דקלי שממא והיה כירך לעשומ לו רפ .ט מייאמרלך מ$
הכ לי גולמאי דליצני נעילמ שמרים מימלפא שיססיה משעל על שם כאשר לכר מלך שלפון .ומי יאמר לו
לרכ מק הוא אומר כנמילש שערי שמים וכהא אמר מה מעשה ואם יצדק מה ימן לך על שם אם צלקסמם
בנעילש שערי היכל.אמר רב הונא עיי דהוה רכ מאריך ממן לו .כלומר אם ירצה להיומ צדיק ולעבדך מ 0־
בצלומיה סגי שה מגעלנעילמ שערי שמים .שי׳ שף ימן לוט הסוכ שלו הוא .והשן •צג} ה' אלהינו
ממצמ נעילה שלו הימה נמשכמ עד נעילה שמיס  .באהבה אם יום הכסורים הזה וט׳ .למק נחיל
ולמדמ מזה שאסילו לרכ אם רצה מממיל להמפלל מעושק ידינו וט כלומר אינו דן אומנו בכל שעם שאנו
מודם שקיעמ הממה אצא שנמשכת התפלה עד צאס ממאיס אלא הוא מממין לט עז יום הכסורים אולי
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מ ן ב ממיים .ואתה ברממיך הרבים רחם עצינו וכו׳
1אמה אלוה הסליחות שנאסר כי עמך הסליחה .ועוד
שמיב לה׳ אלהינו הרחמים והסליחות  .חנון ורחום
•ארך אפיס ורב חסד פ ש ק הוא  .והמוסיף ואמח
פ ו ע ה ש א כי אינו כתוב בסשק  .ומרבה להפיב
על שם מה רב סובך אשר צפנת ליריאיך  .ורוצה
אמס בהכוכםן של רשעים וכו׳ שנאמר סמור אליהם
&י אני־ נאם ה ׳ אם אחפין כמוה רשע ונו׳ ונאמר
המפון  pubב ש פ רשע וגו׳ ונאמר כי לא אחפוץ
במגס ה מ ה נאם ה׳ ו ג ו ׳  .ואומר כי אפה סלחן
ליבראל וכו׳ אלהי ע ד שלא נוצרתי ו ט ׳  .ואם מל
י ו ם הכפוריס בשכה מזכיר של שכה כהפלה נעילה
ו א ע י פ שאינה כאה אלא מפני יוס הכטריס ויום הוא
שנתחייב כהמש השלוה  .ו כ ה ט המפרשים באע״פ
שמזכיר של פ נ ה בהוך ההפלה כוידוי שאומר אחר
המפלה אין להזכיר של שבה שאין הזכרה אהר חחימה
וכבר מהם בשבה כהפלש .ו ק כהכ הרא״ש  .וחוזר
ש״צ התפלה ואומר וידוי כאמצע כמו בפאר התפלות.
1אומר כתר כמו במופף  .והומר ברכת כהניס .ואם
יש ששם ביום אומר סליהוה  .ואהר כך מתפללין
מרבימ דהצכהא כר׳ יוהנן דאמר הפלה נעילה אינה
שומרה של ערכית אלא לכשתחשך מהפללין הפלה חול
וסבדילין בהפלה וכן על הכוס כמו שמכדילץ כמוצאי
שבס אלא שאין אומרץ אליהו הנביא וגס אין מכרכין
על הכשמים אכל מכרכין על האור מפני שאסור
להששמש בו ביום הכשרים • ובעינן אור ששבה מה
שאץ כן בשצאי שבה ושם ביארנו הטעם  .ומצאהי
גשוב בהדושי ה״ר יונה שמנהג כנידונה שכל אחד
*אהל מוליך בידו נר מביה הכנסה כדי שיהיה להם
» ו ק אור ששכמ  .ואם מל יום הכפורים כשבה
•ליל שצאו דהיינו שצאי שבה אחר שמהפללץ פמונה
עשרה אומר קדיש ואינו אומר ויהי נועם מהטעם
&אמךנו למעלה אלא מהחיל מאורך ימים ואומר סדר
קדובס וקדיש ממקבל ואומר הבדלה אליהו הנביא .
*מברך גס על הבשמים ואמר כך אומר יסהמ ה׳ לך
1גו׳ ואומר קדיש יהא שלמא רבא  .ונהגו לאמר
*מססללץ ערביה להקוע סימן קשר״ק ה ע ם אמד
ז א ה ר כך אומר לך אטל בשמחה להמך וגומר מפר
שאומר במדרש קהלה בשעה שישראל נפטרץ מבחי
הכנסיות כשצאי יוס הכיפורים בח קול יוצאה ואומרה
להם לך אכול בשמחה לחמך כבר נשמעה תפצחכם
לפני כריח נישה  .וכתב רבינו האיי בהשוכח פאלה
ממג כל ישראל לשקוע במוצאי יום הכפוריס ולא
<1צאמ כעם לומר כהוא הוכה  .אלא דומה שהיא
*ג־ ליובל כנאמר כו כיוס ה ט ט ר י ם חעבירו סופר
*כל ארצכם .ולפי שאינו ברור בחשטן זמן היובל
ה מ ק ע ו לסקוע בכל פנה זכר ליובל .והיימ דאמריק
&רמש השנה ופד יום הכיפורים שנשנה היובל לא היו
מגדים •נפפ pלכסיהם ולא שדוח חוזרוח לנעליהן
מקמו ב״ד בשופר ביום הכשרים עבדים ^>p
לנסוק ושדוס מחרות לבעליהן וזהו זכר ליובל שהיו
מ ב י ן מ ק הבית .וגס שקעין אותו כ ש העבדים
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בן גיאה כהכ שהוקעין כשופר כדי לערגב אס jpcr
דאמרינן בפרק קמא דיומא שהשטן יש לו רשולוי״
להפפין כל ימיה השנה הון מיום הכישורים ש א י ן ^
לו רשוה שנאמר יגער ה׳ בך השטן כגימפריא ש ס י ל <
כמנין ימיה החמה המוה יום אחד שהוא יוס הכפורי\0
ולמוצאי יום הכפורים ירצה להכשין וקול השוסלמ׳
מערכבו פופר נוטריקון אין שפן ואין פגע י ע • י א 4
יקפה מה שכהוככאיוכ ויהי היום ויכאוכני האלהיםי,
לההיצכ על ה׳ ויכא גם השפן כהוכס  .ותירגם־*
המתרגם והוה ביום דיכא רבא יום שכוק סורחני; -6
אתו כתי מלהביא למיקם בלינאקלם ה י  .שמשמע!•''
שהוא משטין נם כיום הכיפורים כיש לומר כי קודם<
מתן תורה היה משטין אכל כיון שנתקדש יום זה ונסנו?:
כו הלוחות והוא יום מהילה וסליחה אינו י כ ו ל £
להשטין ועליו נאמר איש חימה יגרה מדין איש ח מ ס •*>-
כגימטריא השמן  .מה שנהגו להדליק נרות בלילי^ •:
יים הכפורים ככהי כנסיות וככשי מדרשית  .יןן
אומרים הטעם משוס דבעינן אור ששכמ  .ויש אושרי' ־•׳&
י • מ״כ
ט ע ם אחר מדאמרינן בפסיקהא דקומי
באורים כבדו ה ׳ אלו הכנםין אמר הקב״ה הדליקו
לפני נרות כדי שאשמור את נשמתכם המשולה בנר
שנאמר נר אלהים נשמה אדם ..ופי׳ פנסץ עפשיוןן
כמו שכהכני למעלה  .יא מריק כשבה כפרק כל
כהבי הקודש אמר ריש גלוחא לרב המנינא מאי דכתיכ
ולקדוש ה ׳ מ ט כ ד אמר ליה זה יוס הכיטריס שאץ
בו אכילה ושהיה אמרה הורה כבדוהו כככו* נ ק 1
פירוש שבמאכל ומשהה אי אפשר לכבדו כשאר י מ י
סוביס ועל כן מככדין אוהו בכל מיני ככודי׳ .ו מ מ ע ס
ז ס גס כן נוהגץ להציע בכתי כנסיוה בגדים גאים
ויש יחידים שנוהגין לעמוד על רגליהם ביום הכסוריס
כל ה י ו ם  .ויש סמך לזה מלאמרינן נפרק׳ ר' מליעזר
ראה סמא״ל שלא מצא מון לישראל ביום הכיפוריס
אמר לפני הקנ״ה רבונו של עולם יש לך ע ם א מ ד
בארן כמלאכי סשרמ מה מלאם השרת יחסי רגל ק־
ישראל ימפי רגל כיום הכיפורים מה מלאכי השרת
אץ להם אכילה ושמיה כך ישראל אץ להם אכילס
ושמיה ביום הכיפורים  .מה מלאכי ה ק ר ס
אין להם ישיכה כך ישראל מומדין על רגליהם ביוס
ה ט ס ו ר י ם  .מה מלאכי השרת שלום ממווך כיניהם
כך ישראל שלום מתווך בירהם ביום הכיפורים
מ ה מלאכי הברה נקיים מכל מפא כך ישראל נקייס
מכל מפא כיוה״כ  .והקכ״ה שומע מדומ הקמיגור
על ישראל ומכפר עונותיהם שנא׳ ט ביום הזה יכער
עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה ׳ תמהרו:
כ ל הסליחות שאומר ש״צ ביה׳יכ אינם צריכין פירוש
כי מכוארים ה ם חון מזה בהוא צריך פירוש:
א ל ה י נ ו ואלסי אכוחינו אל חעש עמנו כלה ע״ש
כלה אתה ש ש ה  .חאמז ילך במשסמ על
שם והאהז במשפמ י ד י  .כלומר אל המש ממנו כלס
בעת שהאמז ידך במפפמ דהיינו ביום פ ה פ פ ם מ  .מיי
אמר אל העש עמנו כלה אלא אחוז ידך במשפש ואל
ז
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ס ד ר ת  6ל מ ־  #הכילוורים r r t W K
ל שס שובו ש ו ט לבצרון אסירי
מפפמנו במהרה והוא על דרך יסרני ס אך במשפמ י א ,
ע ק חוזק כמו ערים גדוטם
׳
"אל באפך פן המעיסני .והראשון נכון .בבא הוכחה
וכצורומ  .והטעס מוזר עצ מה שלמעלה היממכצו׳
עדך ע ל ' ש ם ונוכחה לא הוכל לבא כלומר ביום
מגר אס אשר לא ילעוך א ר תחזק אס ישראצ
שמתוכה עמנו על ח פ א מ י נ ו  .פמינו מספרך אל סמח
מל שם מחני נא מספרך וכו׳• .והוא ספר חיים  .בעת כיאת הגואל שהם עתה בגלות והם למליםגשחך למקור מוסר על שם הלא אצהים יחקר זאת ואסירים ומקוים לגאולה זה כמה שנים  .כמו שאומר
כלומר כעת גשתך למקרנו כמוסרך רחמיך יקדמו במדר& סליס קוה קויתי ה׳ זהו שאמר הכתוב ו אסרי
רוגזך על שם מהר יקדמונו רחמיך ועל שם שמסיים ביום ההוא הנה אצהינו זה קוינו לו אין ביל ישראל
פמק זה כי ללונו מאל אמר מיל ללות מעשים כפורך אצא הקווי כצכל כדי שיגאלו כשכר הקווי וכן היא
ואמר לגזך על שם מעצכך ומרגזך ורז״ל נשתמשו בזה אומר טוכ ה ׳ לקויו ואמר שוט לכצרון אסירי התקוה
הלשון ה ל ב ה  .ללות מעשים נשורך על שם אשורנו שמא תאמר עבר קצירכצה קין ואנחנו לא נושענו קוה
 ,ו ל א ק ר ו כ  .כלומר כשתכיס מגכינו הרעים והללים אל ה׳ וכן אומר חזקו ויאמן לכככס כל המיחצים לה׳
קרב צלק מאליך על פם קרכה אל נפשי גאלה .
לול שקוה לי עניתיו צכך קוה לכך קו י מ י :
מאליך מעצמך ורז״ל נשתמכו בזה הלפון ה ר כ ה .
ס ד ר ת פ ל ת סוכות ופירושה
והטעם מצד עצמך שאתה מסיד ומפה כלפי מסד צדקנו
במשפפיך ואע״פ שאץ אנו ראוים לכך מצד דלות ע ר ב י ת נכנסין לכית הכנסת וקורץ ק״ש ככרטסים
מעשינו הורינו כצעקנו לך על פ ס צעק לכם אל ה׳
וחוסם ושרוס וכו׳ .ואומל ש״ן קליש ע ל
צו
הורינו פירופו אבינו כמו על ברכוה הורי .
לעילא ומחסללין ג׳ ראשונוח וג׳ אחרונות וקדושת היום
ישועהינו במפגיע עצ שם ויצו עציהם במפגיע כלומר כאמצע כמו כפסח אלא שאומר אח יום חג ה ם ט פ
צוה ישופהינו בהפלה האנו מהפללין צפניך .מכניע ה ז ה  .זמן שמחחנו ע״ש ושמחח כחגך .ואח״כ אומר
מלשון ואל הפגע ב י  .והשיב שבוה אהלי ה ם על שם ש״ן קדיש ומקדש ככיה הכנסת ונפסרין לבתיהן לשלום.
כה אמר ה ׳ הנני שב שבוה אהלי יעקב ואמר הם ומקדשין ואוכלין ושותין כסוכה .וסדר הקדוש יין
על שם ויעקב איש הם יופב אוהלים .פחחיו ראה כי וקדוש היוס וסוכה ואח״כ זמן .לפי שהזמן חוזר ע
שממו על שם וראה אה שוממוהינו והעיר אשר נקרא קדוש היום ועל מצות סיכה ורבי יעקב בר׳ שמשון
שמך עליה .זכור נמה פירוש ז ט ר מה שאמרה והוא כסכ דדוקא כליל ראשון של סוכוש יש לכרך זמן
מלשון נאם ה ׳ י עדוה לא השכמ מפי זרעו שנאמר לכסוף משום דקאי אתרויהו א מ כ ה ויום סוב אבל
כי לא השכמ מפי ז ר ע ו  .ולכן חוהס העודה השיר
בליל שני צ״ל זמן קודם מ כ ה לשי שזמן לא קאיאלא
ההוס
מדך שים כלמודך  .על שם שכהוכ צור העודה
איום מ ו כ  .ו א ט העזרי כתכ שזה אינו שהרי בכל
שורה בלמודי .הוא מבקש מאס השם שיהיר אוהו מקום אומר יקנה״ז אע״פ שהזמן אינו אלא כשביל
מוסס  .והפעם שיגיע ה ע ה שיבא אליהו שיפרש לנו הקידוש ולא בשכיל ההכדלה  .ועוד אימא בפרק
סודוה ההורה סהס סהומומ מעינינו .טבור אגן הסהר החציצ הלכחא מ כ ה ואח״כ זמן ואינו מחלק בץ ליצ
נא אל ימסד המזג .מבקפ גם  pסיהזיר אה הסנהדרין ראשון לליל שני לכך יש לומר זמן ב מ ף אפי׳ בליצ•
ללשכה הגזיה ככההלה כמו שאמר הכהוב פררך אגן שני וכן נוהגין .וכחכ הראכ״ד שאס ירדו גשמים
הסהר נא אל ימכר המזג והנן כפרק אהד דיני ממונות בליל ראשון של סוכות כענין שלא יוכלו לאכול כ מ ס ה
סנהדרין היהה רמצי גורן עגולה כדי שיהיו רואץ זה שיכרך למחר שהחיינו כפיפכ כסוכה מפני שברכם
אה זה ומפרש כגמרא מנא הני מילי אמר ר׳ חנינא שהחיינו שכרכו כלילה הראשון אינו עולה אלא לעם
לאמר קראשררךזו סנהדרין ולמה נקרא שמה שררך סוכ כלכד .וכתב הר״ס במז״ל שצריך לקדש מעומד
שהיהכ יובבס בטבורו של פולס כי כיס המקלש הוא כדי שיכרך קודם משיית המצוה .והרא״ש כתכ א^כ
באמצעו של עולם אגן במגנה על כל העולם כ ל ו  .לדכריו הי׳ לו לקדש קודם שיכנס כה שמיד ככניסתמ
הסהר שהוא דומה לסהר .פירוש דומה)עגול הירמ  .הוא עושה המצוה אלא כיון שמצות סוכה היא ה א ט ל ה
; סרגום ירה סיהרא .ומל דרך הפפט אגן כמו וישם והסיול אף אם מכרך לאחר שישכ מקרי שסיר קולם
 ,באגנוה והם המזרקים מסר שהמיה ה א ק עגול לעשייתן שהמצוה נמשכת כל זמן האכילה וכל זמן
הסבניה הירח  .אל ימסר המזג שאם הוצרך אהד ששוהא בסוכה .ושי' כ מ ט ת תשכו תתעכבו כמו וישב
מהם לצאס רואה אם יש שש עשרים וכלשה יוצא ואם ה ע ם כקדפ  .וכ״כ מר רב צמח גאון אע״ס משנכנס למ
לאו אינו יוצא  .פי׳ המזוג כפס שהיין המזונ הוא צריך לכרך כיון שאין לה קבע אלא גישיכה בסעול'
שני מלקים מים ואהד יין כך אי אפשר פמהיה ישיכה ויש קדוש היום וסעודה לפרו מ ד ר ו על הכוס .וה״ני
לשבעים סנהדרין כלא שהיו שם שלישיה׳ םהוא כ״נ .ידע מאיר מרוסנטרק הי׳ מברך על הסוכה קודם ברכס
אש אשר ידשך על שם ד ע אה אלהי אביך ועבדהו .המוציא אף בהול משום דהניא נכנס לישב בה מברך
כלומר רמס על המכירים אותך ומקבלים עליהם הלכך ראוי שהקדים כרכה זו לכרכה המוציא מיד אסר־
אלהוםך  .ידע מלשון וידע אלהיס  .מגר אשר לא הישיכה והרי״ף כהכ והעולם לא נ ה ט כן מאין
ידעוך על שם לא ידעמי אמ ה ׳  .מגר ענין מפלה מכרכץ כהילכ״א לאהר כרכה המוציא שהההיל ה ס מ ו י ה
?ו כמו וכסאו לארץ מגרמ  .ומרגום ויפול רוכט אהור אבל בשבם ויום מוב מכרכין אמר קדוש קודם נ כ »
>;וימנר רוכביהון לאמורא .כי ששיכ לבצרון לכודי
המוציא
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המוציא .ימבי הגאונים .שצריך לברך על המכה בבל
מעם ופעם שנכנס בה .וכתב בעל העימור שאץ עמה
מנהג לבלך אלם כמכח חברו ור״ס פירש כיון שעיקר
קביעות שאלם עושה כתוך המכה היא האכילה מגרך
על האכילה ופוסר כל שאר הלכרים אפי׳ הפינה
שהיאממורה מהאטלה שהרי אוכלין עראי מץלמכה
ואץ ישנץ עראי מן למכה אפ״ה כיון שהאכילה
עיקר פוסר השאר  .וכן היא לעס הלאב״ל וה׳׳ר
יונה .כשוב בחידושי רכ״ש מפני מה מכרכין על
המכה כל ז׳ וכמצה אין מכרטן אלא לילה הראשון»
אם מאמר ספני שהלילה ראשון היא חונה ומכאן
ואילך רשוס סוכה ג״כ הלילה הראפון היא חוכה
בלבד שהרי אם רצה לאטל בפאר הימים סירות מון
מהלילה הראשון אוכל ופירומ אין צריך לאכלס כסוכה.
ואס ק מאי שנא מכה ממצה .ויש לומר דכי אמרינן
במכה לילה הראשון חוכה הני מילי האכילה אכל
•הישיבה חובה סיא בכל הימים שא״א שלא יעמוד מעס
גבישי או ביום או בלילה וייפן מעפ ואוחו מעם צריך
לעמוד בסוכה הלכך על הישיבה מברך לישב מה שאץ
 pבמצה:
ש ה ר י ת נכנסץ לכית הכנסה ומסדרץ הברכוס
וקורץ הזמירות כמו בשכת ימיסיסץ אחר
•יושב בסתר עליון למנצח מפכיל לבני קרח כאיל תערוג.
וצם מומפין אמר מזמור שירו לה׳ ביר חדש .שיר•
םממלומ לדוד שממתי באומרים לי ומחפצלץ כסו
במרבית וחוזר ש״! התפלה ואמ״כ נופלין הלולב ומברכץ
מליו על נמילתלילב .נפילה היא כמו לקיחה שנאמר
ולקאמם לכם .ונמילה לשון מכמים מא כמקום לקימה
גדאפריק ממל אדם אמ לולט ושד מל שם שהוא
ממלה ושריד־ וכתיב וינםלם וינפאם כל ימי עולם.
•ולכך אומר לשן נמילה שהיא הרמה וגם מדכתיב
אפר מנף ואשר מרם גמרינן נקרבנות ממלה ומוריד
מלשון הורם .וינםלם הרי הוא נש ויריסם .וכפל
לשון הוא של וינשאם .ואין מכרכין על הנענוע שהוא
מדרבנן אלא על הנפילה שהיא מדאורי ואח״כ אומר
שהחיינו וגומרין אש ההלל בכל שמנת ימי החנומכרכין
לסניו לגשר אמ ההלל .וצריך שימול אגודח הלולכ
וההדס והערבה בימין והאתרוג בשמאל ומפרש הפעם
»פרק לולב הגזול משום דהאי תלתא ,מצוה והאי מד
מצוה .ושד סעם אחר מפני שהאתרוג דומה צלב
ומלב בגוף ממה לצד שמאל .ארבמח המינץ שבלולב
גקראץ מלן בשם לולב וק הברכה על נפילמ לולב
ומפרש הםעם בגמרא הואיל ומימ גטה מטלם.
\כשימול הלולב והאסרוג בידו נוהן אה הכף של
»לולכ למסה והופך הפיממה של אמרוג למסה עד
לא.זר שיברך כדי שמסא הברכה עובר לעשיימה.
וי״א שימול הלולב נידו ויגע על נמילמ לולב ושהמייט
קודם שימולהאתרומנמצא שיברך קודמ לעשייש המצוה
שאילו ימלארבעסס קודם שיברך נמצא שכבר יצא קודם
לפשיישם שכיון שהגביהן יצא .א״נ יטין שלא לצאש עד
שיברך ואשיג לאמרי בריה דמצומ אינן צריכוש כונה
&*י פילי בשמם אבל במטץ שלא לצאה לא נסיק בעל
,
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5למיה וי״א שאינו צריך לכל זה שאימ נגמרס f.vtm
הלולב על אמר הנענוע ועול כיון לאמלינן בסרק .־
לולב הגזול הולך לבימ המלרש ולולבי בילו עובר;.
לעשייסן סוי .וכתב רבי סעליה שצריך בשעתנמילס
שיסי׳ תני הלולב פהוא האלום כננל פני המתפלל והצל }׳
הילוק שט השלרה כלפי חוצה  .ויש אנשים שאוחזים
אותו הסך מזה וכלאי הוא הגאון לסמוך עליו .וששס •י?,.
פעמים צליך לנענע ככל יום כנגל ששה קצווס הסול -
ואלו הן כפעה שמכלך •מנענע פעם אמת ומנענע
נהולו חחלה וסוף פיל בהולו לאפון זהו תחלה;
מנענ פעם אמס ובהולו אחרון זהו וסוף שהוא אמר.י'
בלוך הכא מנענע פני פעמים מפני בכופלין אומו •י
ומנענע באנא ה׳ הושיעה נא שני פעמים מפני שפוסלתW,
אוחו הלי שפה .והפעם שמנענעין באנא ה׳ הושיעה <m
נא ולאבאנא ה הצליחה נא כתב בעל המנהגוסמסני^
פהנענוע הוא לעצור רוחות רעות וטללים רעים*•/
׳ולנעול בשק לפיכך צליך לנענעו על תפלת אנא ס':§1
הושיעה נא כלו׳ הושיענו מאלו הניזקין אבל באנא^.
ס׳ הצליחה נא ליכא למימר האי סעמא .וכמדושי רבימ
כסכ פעם אמר מפני ששניהם הם פ»ק א׳ ואץ י י
מנענעין בפסוק אחל שני פעמים .ובס הסשב״ן מביא
אסמכתא לזה שמנענעין באנא ה הושיעה נח ולא
באנא ה׳ הצליחה נא מהפסוק שנא׳ אז ירננו עצי היער
יי לעולם
ייי ל '
לפני ה׳ וטי ובסיב
חסלו ואמלו הושיענו .ואיסא במלרש לסי שבר״ה באץ I
ללון ישלאל ואומות העולם ואין יולמץ מייצא ז כ א י !
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זכאי יי
*
שמחיה בלולביהם
שהוא שממ וזהו שכהוכ ירננו עצי הימר כלומר ז >
בעצי הימר כאשר יצאו מלפניה׳ זכאין כשבאלשש!•,
אש האס ובמה ירננו במדי ומושיעה נא .וכ׳ הרא״ש
ועכשיו שנהנו שש׳׳צ אומר יאמר נא ישראל והצבור
מונין הודו וכן ביאמרו נא ביש אהרן וכן ביאמרו נא
יראי ה׳ הצבור מנענעים מל כל הודו והודו ע׳«
וכן כמט המוס׳ .ומיהו העולם אץ נוהגין כן' .וממעי
שאנומנענעין הלולב להודיע ט נצחמ אמ כל המקמרגין
עלינו כדאמרינן בירוש׳ דפסיקחא כהדץ נצוחיא דנצחץ
בקלבא ונקכין לוצבא בידיהון .פי׳ כדרך המלכים
הנוצמין וסוססץ ׳העיירומ לוקחין הרומח ואומ סמלכוגן
תלוי עליו ועולץ מל ראש המגרל ומוליכ׳ ומביאי
לכל רומ להוליע כי המלך נצח אח הכל .והנעמע
הוא שמוליך יליו מכננלו ולהלאה וינענע שם שלשה
מעמים במלכה ושלשה פעמים בהובאה ומביאה עלין י־
ועושה ק שלשה פעמים ואחר כך ממס ידו לצד צשמ
ועושה כן ״ש וק לצד דרוס ג״פ ומעלה ידו לצן
מעלה ועושה  pג׳׳פ ומוריד׳ לצד ספס ועושה ק
גיס שהוא  pהכל ליו פעמים וכ״כ ר״ח כשם ר3י\ /
האיי .ובעל העפור כסב ונענוע דרגק־ ואזלינן ביס
לקולא וא״צ לכל רומ נ״פ הולכה ושלפה מעמיס־':.
הובאה אלא בץ המלכה והמנאה יהיה ג״פלכלרוח .י
ובמב מוד מנהג אטמינו מוליך ומביא מעלה ופוריל '״
בלבל .מוליך ומביא למי שארבמ רומומ הם שלן י
והמושל
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והמושל בשמים הוא מושג בארבע והמוליך לצפון ול*זום & במטס הושבתי אס כני*ישראל ואני־ פורע לכם
זעמ מיצוני שא .והרא״ש כהב לא נהגו השלם ק לעסיל לבא וסוכה סהיה לצל יומם מי הקדימני ואשלם
אלא שליכץ לארבע רומומ ומנהג כשר הוא הקצרה הוי אשירה לה׳ כי גמל עלי .ולאמר שיגמרו אס ההלל
ימיט מלהודומ למי שארבע רוהוה השלם הוא שצו אומר ש״צ קדיש ממקבל ומוציא שני ספרים באשל
ומנהג אמר מא מיצוני והראשון שהנהיג כן היה נראה קורין חמשה בפרשס אמור אל הכסנים מן שור או כשב
לו שהשליך ומכי׳ לד׳ רוחוה נראה כשמי וערכ וכן או עז עד וידבר משה אס מועדי ה׳ אל בני ישראל,
מנהג הגוים לעשוה בידיהם כן .והכל הוא ואדרכה ובשר קויא המפשיר קרבנוה המוספין שבפרשה פנחס
כששליך ומכיא לכהי רוהוה ואה״כ מעלה ומוריד הוא מן ובחמשה עשר יום לחדש השביעי עד סוף סיסקא
הנראה כששיוערכ שיש •לו ארכע קצווה אכל כשמוליך ומפפיר בהרי עשר בזבריה הנה יום בא עד בביס
ומביא לארבע רוהוהואמ״כ מעלה ומוריד יש לו שש ה׳ צבאוס ביום ההוא והוא סוף הספר .וממזיר למקומן
קצוזמ .כהב בעל העפור הולכה והובאה הוא הנענוע
ואוסר קדיש עד לעילא .וממפללץ:
ואין צריך נענוע שדרה ועלץ .וכן כהב רבי׳ האיי ת פ ל ת מוסף  .אומר שלש ראשונוח אחה בחרסנו!
שאין צורך נענוע שדרה ועלץ שלא אמרו אלא כדרך
מפר חסאינו והשיאנו ואומר שלש אמרומס
שאמרו בהנופה מוליך ומכיא מעלה ומוליד  .ואמרי׳ ומוזר ש׳׳צ המפלה ואחר כך אומר הושענא .ומסנץ
בויקרא רבה פרי עץ הלר מה ההרוג זה יש בו להקיף החיבה פעם אחה בכל יום וממלין ס״מ למיבה
ליה ויב בו אוכל כך ישראל יש בהם כ״* שיש בהם כשמקיפין אוחה וביום הפביעי מקיפין אוחה שבעה
סורס ומעשים סוכיס  .כפיה המריס^מה המר זה יש פעמים זכר למקדש דחק ככל יום מקיפין המזכמ
בו אוכל ואין ט ריס כך ישראל יש בהם ב״ה שיש פעם אחס וביום השכיעי ז׳ פעמים .ואומר אנא ה׳
בהם הורה ואין כהם מעפים מוכים .וענף ען עכוה הושיעה נא אני והו הושיעה נא .פרש״י אני והו
מה הדס זה יש ט ריה ואין כו אוכל כך ישראל יש בגימפריא אנא ה׳ יו״ד ה״א וא״ו ה״א .יראה שהוא
בהם בני אדם שיש בהם מעשים םובים ואין בהם והו בלא אל״ף .והם מע״ב שסוס הנקובים משלש
שורה .וערבי נמל מה ערבה זו אין בה לא רימ ולא מקראוס הסמוכין בסרשש ויהי בשלמ ויסע ויבא וימ •
אוכל כך ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא ושלשתן בני מ״כ אוחיוח ומהם שם המפורש אומ
שורה ולא מעשים סיבים אמר הקב״ה לאבדם א״א ראשונה של פסוק ראשון ואחרונה של אתצעי וראשונה
להמליסם באומה אהרה א״א שכבר כהבהי בהורסי ואף של אהרון .וכן בסדר זה כלס השם ראשון וא״ו של
גם זאס בהיוסם בארן אויביהם לא מאסהים ולא ויסע ה״א לכל הלילה וא׳׳ז דויס .והשם הזה והו.
געלסים לכלותם וגו׳ אלא יעשו כלם אגוד׳ אחה אני אל״ף דיפראל נו  fהראשון דהעק במשטן
ויהיו מכפרין אלו על אלו לפי׳ הזהיר הכשכ ולקחסם דלמסרע יו״ד דרוח קדים .והר״ם במז״ל פירש שהוא
לכם ביום הראשץ פרי עץ הדר וגו׳ .ד״א ד׳ מינין רומז למה םכמוב ראו עמה כי אני אר הוא ונכמב
שבלולב באץ לרצות על המיס כשם שא״א להם להחקיים כענין השועה ישראל והצלחם .ורצה לומר האל שאמר
בלי שם כך א״א לעולם להתקיים בלא גפמיס לפיכך ראו עמה כי אני אר הוא הושיעה נא כמו שהבממםנו.
הזהיר הכתוב להרצות כארכעה מירן אלו לפר המקום יראה שהוא גורס והוא באל״ף.ויש אסמכמא לזה
גדי שיתרצו לפניו וירדו להם גפמים .שד אמרינן ההיקף מהפסוק שנא׳ ארמן בנקיון כסי ואסובבה אס
בהגדה למה כאתרוג פהוא דומה ללכ לכפר מל הרהור מזבמך הי .לשמיע בקול הודה ולספר כל נפלאומיך.
הלב .ולמה כהדס שהוא דומה לעיניה לכפר ע 1פי׳ ארהן בנקיון כסי רמז ללולב שלנקהץ אוהו.TO
סיקור שנים שנאמר ולא ההירו אהרי לכככם ואמר• ואסובבה אה מזבמך ה׳ רמז להיקף  ..לשמיה בקול
עיניכם ונו׳ .ולמה בערבה שדומה לשפהים לכפר על הודה רמז להודו לה׳ כי מוב  .ולספר כל נפלאוסיך
במוי פפסים .ולמה בלולב לומר לך מה לולכ אין לו רמז למה שאנו מבקשים מלסניו שיגיע מה הישועה
אלא לב אמד כך ישראל אין להם אלא לב אחר וזהו שאמר הכחוב מזמור שירו לה׳ שיר חדש כי
לאביק שבשמים .ואומר במדרש שכל המקיים מצוה נסלאוח משה הושיעה לו ימיט וזרוע קדשו .כשכ
אהרוג עם שלפה השרן כאלו קיים כל המצוה והפעם רש״י סי שאין לו לולב לא יקיף  .ובשבמאץמקימין
מפר השכון אהרוג עם ג׳ מירן עולה למרץ הרייג .וכ׳ רב שרירא שאין לו׳ הושענא בשבמ מפני השימקוס
ואו׳ במדרש סהלים אשירה לה׳ כי גמל מלי אמר שישממו שאומרים גם בשבמ כמו במול רבאו גם
להם הקב״ה ליפראל פרעו לי מה שהקדמסי אסכם ליפול הלולב אבל כשאין אומרים הושענא משברר
בעולם הזה ואני אנשל אהכם לעמיד לכא .נסכו לפני להם .וכמב הרב רבי יעקב בן הרא״ש ונראה טק
מים במג בעולם הזה כי ככר הקדמהי לכם כאר שאץ מקישין כשכת מםכרר להם במה שאין מקיסץ•
ענו לה ואני פורע לכם לעמיד לבא ימפו ההרים עמס ואין צריך למנוע מלומר הושענא וק כשב בעל המסור
אמרמילכם סלו לפני לולכ והתהללו אוהי בו כי כבר
ואומר קדיש שלם ונפסרץ לכהיק לשלום:
הקדססי לכס ההרים רקדו כאלים ואני פורע לכס ל מ נ ח ה אומר אשרי וסדר קדושה וקדיש עד
לעמיד לבא ההרים והגכשה יפצמו לפניכם רנה.
לעילא וממפללץ כמו כיוצר וכן בערבים י
<(מרסי לכם מש לי סוכה כי כבר מקדמהי אמכם מפפללץ כמו בליל ראשון וכבר כמבע ערן זס בליל שני:
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י ו ם פני ממסללץ כמו ביום ראשון וממלין הלולב
ומכרנץ על נטילת לולכ  .ולענץ ז ק היא
ממלוקח ה״ר שלמה ב״ר שמשון כהכ שאץ לאומרו
לממה נפשך יצא ב ז ק שאומרים בראשון אף אם הוא
מול .דלא נרע מאלו אמרו בשעה עשייה שיצא ולא
למי לזק דקדוש שאומר בליל שני שאוהו הוא בשביל
היום ולא כשטל הסוכה וכן כהכ רש״י ו ר ״ י  .רש
אומרים שצריך לאומרו משוס דלא הקט זמן אלא כשעה
עשייה או בשעה נטילה .ואם היה אחמול הול אם
כן לא היה לו שעה עשייה ולא שעה נטילה הלכך
צא יצא בזמן של אהמול .והרא״ש הסכים לסברא
ראשונה .וכהב ה״ר יעקב בן הרא״ש אפי׳ לסי זה
נראה לי שאם הל יום ראשון בשבה שצריך לאומרו
בשני כיון שלא אמרו בראשון .ומוציא ש״צ שני ספרים
באהד קורין המשה כמו אהמול וכשני קורא מפטיר
גם ק כמו אהמול ומפטיר במלטם ויקהלו עד בהוציא׳
אוסם מארן מצרים .ומחזיר הספרים למקומן ואומר
קליפ עד לעילא וממשללין כמו אחמול:
ב ה ו ל ו של מועל ערכית שחרית ומנחה מהשללץ
כללכם ואומרים יעלה ויכא כעבולה ונוטלין
הלולב ומכרכין עליו וגומלין אם ההלל ומקיפין
התיבה פעם אחת ככל יום חון מבשכת כמו שאמרנו.
ומוציאץ ס״ת וקורץ בו ארבעה בקרבנות החג שבפנחס.
כיום הראשון של חולו של מועד קורא כהן וביום
השני .ולוי וכיום השלישי .וישראל מוזר וקורא וביום
השלישי .והרביעי קורא ספיקא דיומא שהוא כיום
השני וביום השליפי .וכפני קורא כהן וכיום השלישי
 vMו ר ו ם הרביעי וישראל הוזרורץרא וביום הרביעי.
וברביעי קורא וביום השלישי וביום הרביעי וכן כל
הימים ע ד יום חמישי והוא ככלל .ומחזיר ס״ה
למקומו ומהפללין הפלס מוסף כמו בי״ט ובמקום אס
יום טוב מקרא קדש הזה אוכלי׳ אס יום מקרא קדש
ה ז ה  .ואם הל בבה במולו של סועד ערביה ושמרים
ומנחה מהפללין כדרכן של שכה ואומר יעלה ויבא
בעבודה .ובמוסף כשאר ימי מולו של מועד  .אלא
שמזכירץ גם של שבה באמצע ומהמין בשניהם .
וסוציאין שני ספרים באהד קורץ שבעה בסר׳ כי
משא ר א ה אהה אומר א ל י  .ובשני קורא מפשיר
קרבטש של פפיקא דיומא לפי מה שמא היום
ומסמיר ביחזקאל ביום בא גוג פד ומהרו הארץ .
ובסדר הפסח כהבנו בשם רבי׳ האיי למה מפםירץ
ביום בא ג ו ג  .והסעם שאץ סוציאין בכל יום מימוס
ימולו של מועד שני ספרים כמו בחולו של פסח ממני
שבססח יש*שם פרשיות הרבה מענץ המועד אבל
בסוכות אין שם פרשה ממנין המועד אלא הקרבטת
בלבד .ולין הנחת תסילץ במלו של מועד ממצאנו
מ ט א ר במדר ה ס ס ח  .כל הימים של מולו של מועל
אומר לאחר המפלס כמקום חפלה לדוד למנצח משביל
לבני קרח כאיל .בליל הושענא רבא ט ה ג ץ מקצס
אנשים לקרות אמ ה מ ר ה כלה מראש ועד מ ף משום
דאסריק בפיק דברטס לעולם ישלים אדם פרשיותיו
הצבור שרם מקרא ואחד ס ר ט ם  .ואפשר שלא
,
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הש?ים י כל הפרשיות עם הצבור .ולש־קך קורא בלילה
הזה התורה כלה וישתלמו פרשיותיו ע ם הצכור .
ונראה לי שקריאה זו אינה מועלת כלל לפוטרם מתקנת
חכמים כי קריאת השורה כלה בלילה הזה היא פ ע ם
אסח כל פסוק מפני שאין שום אדם שיכול להשלימה
כלה כלילה אמש שנים מקרא ואחד חרנום ולק יש
יחידים שנוהגין להשלימה כלה כחג הסוכות ויותר
פוכ היה להשלימה כעשרח ימי חשוכה כדאפלינן
בס״ק דכרכוש רב ביבי בר אביי סכר לאשלומיגהו
להני פרשיאסא דטלא פסא כמעלי יומא דכפורי.
פי׳ כדי שלא יהא נחפב לו לעון ביום הכיפור  /תנא
ליה חייא בר רב מדפתי ופניתם את נפשותיכם בתשעה
לחדש כ ע ר כ  .וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מחענין
אלא לומר לך כל האוכל ושוהה בתשיעי מעלה עליו
הכהוכ כאלו ההענה השיעי ועשירי .סכר לאקדמינהו י
אמר ליה ההוא סכא הנינא ובלבד שלא יקדים וכלכל
שלא יאמר  .ויש אנשים כנוהגין גם כליל הושענא ר כ ה
שטרכי׳ עצמם כסדין ויוצאין למקום שמגיע אולי
הלבנה ופופסין מעליהן הסדין ונשארים ערומים
ופושטין איבריהן ואצבעוסיהן .אס מצא צלו שם מ ו כ
ה ו א  .ואם ימסר צל ראשו בנפםו ה ו א  .ואם ימסר
צל א׳ מאצבעוה ידיו סי׳ לא׳ מקרוביו .ויד ימין סימן
לבניו הזכרים ויל שמאל סי׳ לנקטה .ו ק פי׳ הרמב׳ץ
כפסוק סר צלם מעליהם .זה לשונו י ת ק שירמן!
הכתוב למה שנודע ט בליל הסתום לא יהיה צצ
לראש האיש אשר ימוש בשנה ההיא ע״כ  .וזה הצצ
אינו צל אדם ממש ט העומד אצל הלבנה או אצצ
האורה אי אפשר שלא יהיה לו צל אלא הוא צל הצצ
הנקרא בדברי רבותי׳ בטאה ד ב ט א ה  .ויש ס ע ל
ללברי מלאמריק בפ׳ בתלא להוריות האי מאן דבעי
למיעק לאורמא ובעי למילע אי הלר לכימיה אי לא
ליקום בביהא להברא אי הזי בבואה לבבואה לילע
להרר לכימיה ואח״כ אומר שם ולאו מילהא היא
לילמא הלשא לעהיה ומחרע מזליה מכאן אני אומר
שאין ראוי לנהוג מנהג ז ה  .וביום ממישי של מוצו
של מועד שהוא הושענא רבא מחסללים כשאר ימי חולו
של מועד  .ויש מקומוח שנוהנין להוסיף הודו לה'
קראו בשמו .ואומר יוצר של שבס ואומר במוסף
כהר כמו בימים מ ו ט ס ואע״פ שהוא מול.ומנהג יפה
ה ו א  .והסעם מפני שהוא סוף ההג וההקשה והפלום
שבעים פ ר י ס  .ועוד כי ביום זה הוא קיום הסמימה
שאט מבקשין מלפני הבורא ביום הטסורים שיחממנו
לחיים ועל ק נוהגץ להוסיף הודו לה׳ ויוצר שצ
פכמ וכשר שאט משבץ אומו ביום ס ו ב  .וגם נוהגץ
לומר כשממזירץ ס״מ למנצמ מזמור לדוד שיר לך
דומיה מהלס ו ט ׳ מפני שמזטר ט רצויים מל ה מ י ם
שהם מפגין היזם כי למחר מתחילץ לשאול א פ
הגשמים במפלה וגם אומר ט משמיט אמה מכפרם
שהיום מ א קיום הממימה במו שאטרט .ומקיסין
החיבה שבע פעמים כנגד ז׳ רקיעים .דש אומרים
כנגד שבע פעמים שסבבו יריחו .ויש סמך לזה מהמסרם
כי ממצא שני ואמבבה במסדה ואלו ק אקומה נ א
,
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 o»c&vבעיר .ואסובבה אש פזבמך מ׳ כל\מר
מגל ששבבשי עיר ירימו שבע מעשם אשכבה
מזנמך ומרבים בחחמנים ורצויים על השם וטמלץ
ערבה חון ק הערבה שיש כלולכ והיא'זכר למקדש
שהיו סקיסץ בו ביום אח המזבח בערבה .ליל ששני
ערבימ ממפללץ כמו בלילי י״ס .ובמקום אח יום
מג המטמ הזה אומר׳ אמ יום שמיני מג עצרמ הזה
ומקדש שליח צטר בכית הכנסח ואומר זק כש
שנפרש לקק ואוכלין נשכה מפני שהוא ספק שביעי
ואין מברכין על ישיכתה שא״כ היימ עושץ אוש חול
וכבר קראמהו שמיני חג עצרח .אלא שאנו יושבמ
גה מפשק ואץ לומר בישיבשו בה היאך נעשנו מול
שק דרך בני אדם לפעמים לישב בצל פיכה אפי׳ שלא
לשם מצות מכה .ואש מאמר למה אץ מפלין לולב
בשמיני בלא ברכה כמו שאנו ששץ במכה .ויש
לומר משם משלת לולב במדינה כל שגעה אימ
אצא משוס זכר למקדש שק ההורה אימ מובה בנטלין
אצא יום אהד שנאמר ולקהמם לכם כיום הראשון וגו׳
אגל במקדש מייכץ כל שבעה שנאמר ושמממם לפר
ה אלהיכם שבפה ישם לפיכך די למ בשבעה ואץ
מוששין לספק אבל מכה מן ההורה שבעה ולפיכך
סוששץ לששני ספק שביעי ושד ט בנמילס לולב בשמיני
יש ט אימר מלמול .אבל מכה אין בה אלא ישיבה.
ומקדשץ ואומר זק בשמיר של חג המטמ משאיכ
גשביעי של ששח מפר ששמיני רגל בפר עצמו לערן
מזיר קשיב .סי׳ סייס בפני עצמו .זמן בס״ע .רגל
בס״ע  .קרק בפר עצש  .שיר בסני עצמו .ברכה
בשני מצמה .שים בפר עצמו ר״ל שסיומסייסין ט
אנשי המשמרומ על הקרק מה שלא היו עושץ ק
במרי החג אלא ה? חחרץ עליהם מלילה הכיד
משמרות כש שמשרש בפי המליל .זמן בפ״ע שמברטן
בו שהמיימ כש ביום ראשון של מג .רגל בס״ע יש
מפרשיה שבתפלה ובברכה המזון אץ אומר אמיוםמג
השטת אלא את יום ששר מג הפצרמ .רש מפרשים
שהוא לעק אבלות כדאמריק בפרק אצו מגלמין אמר
רבינא יום א׳ לפני החג וחג ושמיני עצרמ שלו הרי
פאן עשרים ואחד שי׳ לערן ל׳ יום ואין צריך להשלים
לל׳יוס אמר הרגל אלא ט׳ ישם נמצא שהששני עולה
שגעה כשבממ ימי המג .והרמב״ן פי׳ רגל בש״ע
לערן לינה שאם היה שס ערב הרגל שילץ שם ולא ילך
פל הבקר שהוא שצאי י״מ כמ ביום הראשון משום
ומנית בבקר והלכמ לאוהליך .קרבן בפני עצש שהיו
מקריבין כל יש החג ע׳ סרים מגד ע׳ אושת והיו
מחמעסץ ומלכין מ׳ לעטים שיחמפפו ולפי מדר
מיפוםם היו להם להקריב כששני ויו סרים .ואץ
מקריבין אלא אמד והוא מנד אומה ימידה ושד
מגכלשבעמ הימים היו מקריבין בכל יום אליםw$
וייד כבשים .ובשמיני איל אמד ושכמה כבשים .שיר
במי מצש שהשיר שהיז הלוים אומרים ביום
השמיני לא היה מכלל שירוה המג .כדאמריק בסרק
מלול בשלו של שעד בראשן אומר הבו לה׳ מי
אלים .סי׳ מולו של שעל הוא י^רא ליום שגי
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של משח ט זה מלבר בזמן שכימ המקדש קייס שלא
היו עושק יוםמובאלא יום אמד  .בשני ולרשע אמר
אלהים .בשלישי מי יקום לי עם מרעים .ברביעי
ביס בוערים בעם .כממישי הסירומימסבל שכמו.
בששי ימוסו כל מוסדי ארן .רב ספרא מוהיב; בהו
סיסנא ה״ג מבה״י .ואם מל שכמ באחד מהם
לוחץ שיר של אוחו יום לסחר והיו אומרים במקומו
שיר של שכם .וכן היו לוחץ שיר של כל יום
ליום שאחריו כענץ שיהיה נלחה השיר האחרון שהוא
*מומו כל מוסלי אק  .וביום השמיני אין לומר .
נחזור ככחחלה ונאמר שיר של יום ראשון שהוא
הבו לה׳ כני אלים אלא אומר שיר אחר בסר עצמו.
ומשרש בססכס סופרים שהוא למנצמ על השמינית
ברכס בסני עצמה ומפרש בתוספתא לסוכה על שם
שמברכין בו אמ המלך שנאמר כיום השמיני שלח אם
העם רברכואמ המלך.וי*מ ברכה בפני מצמה כפירמ
הראשץ שאמרנו ברגל בסר עצמו וכן מס׳ כגמרא •
ומפרשים ברנל בפני עצמו שאר הפירושים שאמרנו בה
 JTHnttfנכנסין לביס הפנסמ וממדרץ הברכופ
וקורין הזמירומ כמו בשכס  .ומוסיסין
במף יושב בסתר עליון למנצח משכיל לבכי קרה כאיל
תערוג וגו׳ .ומפפללץ כמו בערבית ומוזר ש״צ
ההפלה וגומרץ אה^ ההלל ואומר ש׳׳צ קדש תתקבל
ומוציא שני ספרים נאמד קורץ ממשה כפרשה ראס
אנכי ק כל הככור מד שף המדר .ואם מל בשבפ
רץרין ט שכעה ומממילין מן עבר מעשר .ובשני
קורא המספיד כקרבמס המופסין פכפרשמ שנחש p
ביום השמיר עצרס עד שף השדר  .וספמיר כמלכים•
ויהי ככלות שלמה עד לישראל עש .והםעם להפסדם
זו ממני שכשובבה כיוס השמיר שלתאס העם ויברכו
אמ המלך וגו׳ ומחזיר הספרים למקומן ואו׳ קדיש עד
לעילא ומכרח ש״צ לקהל לומר משיב הרומ ושריד
הגשם וממפללץ ססלס שסף :
ל י ל ששיעי מממללין כמו בליל שמיר .ומקדשין
ואומרים זמן .ולמחר משסללין כש כעס שצסמ
ושציאץ ג׳ ספרים וקוס באמד ממשה בשרשמ וזאפ
הברכה .קורא עם הארבעה עד ואמה על כשסימו
מדרוך .וחוזר וקורא עה הממישי שהוא המסיים
בממלת וזאת הברכה עד לעיר כל ישראל .והמעם
לפרשה זו מיש ששלמה המלך ברן אש ישראל בשמיני
של מג שנאמר ויברך אה כל קהל ישראל וט׳ לק•
קורין בסשיעי סמק ששני הכרכה שברך משה אם
ישראל .ובשני קורא מההיל בראשית עד אשר ברא
אלהים למפות .ובשלישי קורא המפמיר כש אממול
ומפשיר בהמל׳ יהושע ויש אמרי שש משה עד כי עמך
ה׳ אלהיך בכל אשר מלך  .ונקרא יום זה יום שממת
מורה לפי שססיימין ט ההורה וראוי לששמ בסיומה.
והמעם שמממילץ מידבראשיש כדי שלא יהאפממון
שה לשק לקמרג לומר כבר סיימו אומה ואינן רוצים
לקרות שד .או םםעס כמו שזכיט כשיומה כך נזכה'
בהמחלה .ומרבים במיומץ כש אשר בגלל אמש \'
וכ׳ רב עמרם ולאחר שמסכףרין מברכץ באיי אע״ם
אשר
,

י .אשר בגלל אבוש ומושם בו בא״י גומן השרה וכ״כ מבדיל ש״צ בביס המסה .והסיק יקנהיז.
ליל הפסמ ביארנוהו הימב :
מ י מ סעדיה .ואינו מון לומר ברכה כאשר בגלל
תם סדר כל ה ש נ ה  .ש ב ח לאל מ ע ו נ ה :
•המלה ושף מאמר שלא הוזכרה בשלשד ואץ לקטע
ברכה אלא מה שקבעו רז״ל וק שא המנהג וכן כ׳
שקוית
י אבן הירמי .ויש מקוסומ שמהגץ המשים וסמחחיל ס ד ר ה פ ר ש י ו ת  .ו ה ה פ ט ר ו ת
| למשומ משסה ושמחה וי״ס לסיומה של שרה וק דאין
ומשפירץ
לכל קרוביהם ומבריהס  .ובשצאי יום מוב מבדילין בכל שנס ממוצאי מכומ ועד מוצאי מוס אשר בכל שבת
י בסמלה  piעל הטס כמו שסבדילץ בשצאי שבח אצא ס׳ א׳ והממרה א׳ .בראשי׳ .כה אמר האל ה׳ עד ואמרי
שאין אומר אליהו הנביא ונם אק מברכין לא על הנר לא יהיה והיא בישעיה .חולמה נח  .רני עקרה על
:וצא על הבשמים .ואם הל אמד מן המועדים בשצאי ולקדוש ישראל כי פארך והיא בישעיה .לך לך .למס
שבס שסיף באהה בהרחמ כשיגיע עד ופמך הגדול סאמר יעקב עד כקדוש ישראל התהלל והיא בישעיה,
והקדוש עלינו קראת;
וירא אליו .ואשה אהה מנשי בני הנביאה עד וחשא
ו ת ו ד י ע נ ו הההיל בלשן דעה ע״ש שהקנו מפלה אמ בנה ומצא והיא במלכים .ויהיו היי שרה ״
^
זו במרץם ברכה דעה .וע״ש ששרשין והמלך דוד זק עדוהכון מלכותו מאד והיא במלכים.
י ק השבס שנאמר ט זאת שכת קדפך הודעמ .משפמי תולדות יצהק  .מפא דכר ס׳ עד כי מלאך 0׳
צדקך על שם שבע ביום הללשיך על משפסי צדקך  .צנאומ הוא והיא בשרי עשר כההלמ מלאכי  .ויצא
ובשבת מתסללין שבע ברטם .וצק אמר משפפיצדקך יעקב  .ועמי הלואיס מד בארן הלאובומ והיא בת״ע
גשצאי שבמ כלומר היום הללנוך בז׳ ברכות שק בהושע .וישלה יעקב .מזון עובדיה עד סוף סמרו
משמשי צדקך .ומלמדמ לעשה הוקי כצונך כלומר והיא בשרי עשר .וישב יעקב  .על שלשה משעי
בזק מק שורה ושא עיש למדני הוקיך  .ואמר רצונך ישראל עד מי לא ינבא  .והיא בשרי עשר בעמוס.
עיש למדני לעשומ רצונך וגו׳ .וההן לנו ה׳ אלהיט ויהי מקץ .ויקן שלמה עד מלך על כל ישראל והיא
באהבה משסמים ישרים ותורות אמם חוקים ומצות במלכים .וינש אליו .ואהה כן אדם קמ לך אחד
שובים מסוק הוא שנאמר ועל הר שני ירדה ודברמ עד בהיוש מקדשי כסוכס לעולם והיא ביחזקאל.
־ פמהם מששס ומםן לסם משפנףס ישרים ושרוה אמח דמי יעקב .ויקרט ימי דוד למוס עד ומכת מלכותו
סוקיס ומצות מונים .וכתיב ואם שבש קדשך הודממ מאד והיא במלכים .ואלה שמומ  .דברי ירמיה עלי
להם מצומ ומקים ושרה צדם להם ביד משה ענדך .רפה סבא אליהם נאם ס׳ והיא בממצמ ירמיה .
וסנמילמ זמני ששון לא נקרא י״מ זק אלא מדנרי ויש ^ *  pק אדם הודע אם ירושלם עד כסל^
מיל או סמלגום שעד זמנא .זמני ששון ומועדי קדש אשר במסי עליך נאם ה׳ אלהים והיא ביחזקאל ,וי5
1מגי נדבה עיש לששון ולשמחה ולשמדיס מונים  .מפנייח או יחזק במעוזי פר המאמין לא יחוש והיא
משיב לשעדים ולמיס ואפשר שהזכיר ג׳ לשוטה אלו בישעיה .וארא .בקבצי אמ בימ ישראל עי בפנוסם
 :מגל ג׳ דברים שנצטוו ישראל בעלושם והם ראיה אמריהם וידש ט אני ה׳ אלהים .ומסיים בממס
; הגיגה ושמחה .זמר ששן כעל שלמי שממה .ומועדי ביוס ההוא אצמיח וגו׳ והיא ביחזקאל .בא אל פרעם.
 jקדש מגד שלש ראיה שהיא כלה לגטה .וחגי נדבה הדבר אשר דגר ה׳ עד ונקה לא אנקך והיאבירמיס"
גמל שלמי חגיגה .ושרישנו קדושש שבמ אמר לשון ויש משפירץ משא מצרים הנה ה׳ רוכב על עב jp
י קלושה מיש ואש שבש קדשך הודעה להם והיא ירושה עד ונמלמי ישראל והיא בישעיה .ויהי בשלח .
צט שנא׳ צדורומם .וכבוד שעד וחגיגה הרגל שקרק ודטרה אשה נביאה על סוף השירה והיא בשושסים ״
חגיגה היו מביאים ברגל בזק שביה המקדש קיים וישפע יתרו .בשנת שת עד וקראה שמו עמנו אל
שנאמר וזבמש שלמים ואכלמ שם ושמחה באין שממה והיא בישעיה .ואלה המפשפים .הדבר אפר היה
אלא ככשר .וכשיב ושמממ בחגך .וסיק לושדיעט אל ירמיהו ממת ה׳ אמרי כדוס עד מאין יושב
צ׳ מ׳ נ׳ י׳ ממק־ .לשד .מחנה .נחלה .ירושה  .ומסיים אם לא בריםי יומס ולילה וגו׳ והיא בירמי .
למל ומלמדם .מסנה ומק למ  .נחלה ומנחילט  .רקמו לי מרומה .וה׳ נתן מכמה לשלמה עד וצא
ירושה ושרישנו .ואק הירמי מק להוסיף כאן אעזוב אם עמי ישראל והיא במצטם  .ואתה מצום.
וסנדילט ה׳ אלהיט ק הממים אשר על מני האדמה אמס  pאדם הגד סת ביש ישראל עד ורציתי אתכם
כי אמה הבדלח בין קדש למל ובין אור לחשך ונץ נאם ה׳ אלהים והיא בימזקאל .כי השא  .דשלח
ישראל לפשם ובץ יום השביעי לששמ יש המעשה אמאב ככל בני ישראל עד ה׳ הוא האצהים והיא
גץ קדושה שבת לקדושת טס פוב וט׳ .והן שבע במלטס • ויקהל .ויפלח המלך  w^bויקמ אמ חירס
הנדלוש .וישר כעיני כי למה אין אומרים בכאן שגע עד אלפים במ יכיל והיא במלטס .מלה מקולי .
מללוש כש שאומר בהנדלה ניום מונ שחל להעמ ויעש מירם עד היא ציון ושא נמלכים .ויקרא .
במוצאי שבס כש שכסבט בסדר לילי הפסח .ולכך מם זו יצרתי לי עד ובישראל ימפאר והיא כישעיה v
*ריך לאומרו גס מ בכאן ואוסר ומק צט ס׳ צו אס אהק  .שלוסיהס ספי על זבמיכם פל
&צסינו כאהבה שעליסיוכו׳ וגומר השמלה ואמר כך ונכרמס מפיהם וסשייש אל יסהלצ מכם במכמסו
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וגו׳ ושא בדמיה .ויהי ביום השמיני .ויוסף עוד
 J־לול וילך כל העם איש לטתו והיא גששאל .אשה
?;< כי מזריע .ואיש נא מכעל שלישה עד ככרת ארן
 3והיא נמלכים .זאמ שהיה  .וארנעה אנשים היו
־•־ ,י מצורעים עד וירמסו איש העם נשער וימת והיא
; •7במלכים .אשרי שמ  .הנה ימיס נאים עד סוף
הספר והיא נסרי עשר בעמוס .ויש מססירץ ואמה
בן אלם ההשפוס השששס על וילעס כי אני ה׳
והיא ביתזקאל • קלושים סהיו סללרופ אוהי אהם
באים עד ללעה כי אני ה׳ אלהיכם והיא ניהזקאל.
•י אשר אל הכהנים .והכהנים הלויס עד לא יאכלו
• ״ הנהנים והיא ניהזקאל .כהר סי י .הנה מנמאל
י עד הממני יפלא כל דנר .והיא ניר י׳ .אם נהקוהי.
י; ם' שזי ומעוזי עד כי מהלמי אסם והיא כירמיה.
במדנר מיני .והיה סס^י י אל על וידעמ אמ
 .:ה׳ והיא בהרי עשר בהושע .נשא .ויהי איש אמד
פצרעה ערובין אשתאול והיאבשופפים .בהעצוהך.
י ר ושמחי עד מן הן לה והיא בהרי עשר בזכריה.
שלמ לך  .וישלח יהושע ק מן עד וגס נמוגו כל
•יושבי הארן מפנינו והיא ביהושע .רקח קרמ .ויאמר
ששאל עד לעשות אתכם לו צע יא בשמואל.
.זאמ מקת התורה .ויפתה הגלעדי עד ויכנעו בני עסץ
ממי בר ישראל והיא בשופסיס .וירא בלק .והיה
שאריס ישראל עד והצנע לכס עם אלהיך ושא במרי
] עשר בשכה .ממס .ויד ה׳ היתה אל אליהו על
;׳ ויקס וילך אליהו רשרסהו ושא נמלכים  .ואמרינ!
גשסיקמא מנראשימ ועל י״ז נםשז מססירץ לענץ
•םפרשיומ דומה לדומה משם ואילך הכל לסי הזמן
•י ולש המאורע מלמ לסורמטשא ושנע דנממשא ומרסי
.דסיונמא .ושמנם לשיח נוימ אריק שד״ש .ראשי
׳הממומ .לברי ירשה על רעה הנא עליהם נאם
ה ושא נממלה ירשהו .אלה מסעי .שמש דברו
* •ה נימ ימקנ עד היו אלמך יהודה ושא
* גירשה .אלה הדנריס לסר השעה נאנ מזין ישעיה
 iעל ושניה נצדקה ושא נמהלה ישעיהו ..ואהסק שנע
* לנממשא * נועארק״ש נמש נמש מש מל איש לא
 .גמדר והיא נישעיה .ושה עקב .ותאמר ציון מזנר
ה׳ וה׳ מכמני עד מודה וקול זמרה והיא נישעיה .ראה
אנכי .עורי שרי מד אש ישועמ אלהיט והיא כישעיה.
דש מסמירץ עניה מערה עד ט פארך ושא כישעיה.
שוממים  .אנכי אני מא מנממכם סד ומאמסכם
אלהי ישראל ושא כישעיה .ט מצא למלממה  .רר
ן עקרה צא ילדה שצחי רנה וצהלי עד ולקדוש ישראל
ס פארך והיא כישעיה  .והיה כימנאקוש אורי עד
|ל •בעמה אחישנס והיא ניששה  .אשם נצנים למי ראש
לשנה .עש אשיש עד דנשאם כל יש שלה .והיא
:׳• "-בישעיה  .וילך נעשרח ישם שנץ ראש השנה ליום
הכשרים סרתי לתיונהא ליש דרשו ה עד אקבץ
< אס ישראל לנקבציו ושא בישעיה .והייט דאמרינן
במשכמ ראש המה לרשו ה׳ בהמצאו בימיל  .נש
*' גסי אצהימ בכצ קראט אליו בצטר .וימיר אימס
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בעשרה ימים שגץ ראש מןנה ,ליום מפורים »•
האזינו לאמר יום הכשירים שובה ישראל על ומשמים
ינשלו בס והיא בסוף הספר במרי עשר בהושע.
ומפייס סי אל כמוך שהוא כסוף ספר מיכה .וא״פ
מה מועלח המשובה לאחד יום הכפירים .וי״צ משונ4
לאיר יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר לין בין
לאחר גזר דין .וברוב מקומות בספרד מספירין שבג1
של עשרמ ימי חשובה שובה ישראל ובשבח לאחר יום
הנפורים וידבר דוד לה׳ ולא ישבן כי ההפשרה V
אינה מערן חשובה וצריך לומר בסוף מרמי דמיובםא
כמו שאמרנו .וכן כתוב בסדרי ר״ח  .וכן שמעאי
שנוהגין בצרפת ובפרבונציא  .וכסב רביע מעדים
שצריך להפפיר כשכס שבץ ראש השנה ויום הכפירים
דרשו ה׳ בהמצאי .וזאת הברכה ויהי אחרי מום
משה עד בכל אשב תלך והיא בתחלש יהושע  .ודע
שיש מאלו ההכשרות שמתחלפות לפעמים גהמסרוא
אחרות כנון אם חל ראש חודש בשבת או ביום
ראשון .אכל הפפרוח דש״ח נו״ע אר״ק שד״ש איל
מתחלפות באחרות לשלם  .ואומר במדרש על דדן
צחות כי תקנו לומר במחנמ הפםרוח הנחמומ נממו
נחמו עמי כלומר פהקב״ה אמר לנביאים נחמו נחמו
עמי  .על זה משיכה כנסש ישראל ומאמר ציון עזבני
ה׳ .כלומר איני מתפייסת מנממת הנביאים .ואונמי
שרי עורי לבשי מוז זרוע ה׳ שרי כימי קדם»
וכמקומות כמפפירין כמקום ההססרה זו עניה שערם
לא רוחמה כלומר הנכיאיס מוזרץ ואומרים למי
הקכ״ה הנה כנסת ישראל לא נתפייסה בםנחומין שללי
על זה מוזר הקב״ה ואומד אנכי אנכי הוא מנחמכם
ואומר עוד רני עקרה לא ילדה ואומר שד קומי אורי
ט בא אורך .עלזה משיבה משש ישראל שוש אשים
בה׳ כלומר עמה יש לי לשש ולששח מגל נמשי
באלהי ט הלבישני בגלי ישע וטי .כהב רבימ שעלים
שכח שיהיה ט הספד לחכם מפסירץ שרשה גלה כבו*
מישראל .ומצאתי כשב בששוכס שאלה לה״ר ששאל
בר׳ גרשון וזה לשונו ומה שמנד-לך כי כשנמסר
הרמכ״ם זיל שנכנסו הקהל לכיס הכנשש וקראו
ברכומ וקללומ והסעירו בנביא משה מבדי מס ?J
במענו גס כן גס אכא מורי ז״ל כסב בהלכומ אב
שפמע כי כשנפפר רבעו שרירא אביו של רבינו האיי
קראו באוש שנת כשרשס יפקוד ה׳ חלש הרושם
לכל נשר וגו׳ והפסידו ויקרט ימי דוד לשש .ובמקום
פסוק ושלמה ישכ על כסא דיד אכיו קראי והאיי ישצ
על כסא שרירא אביו ותכון מלכיש מאדע״כ .שנם
שקורץ בה פתי פרשיות כגון ויקהל מס אלה מקולי
או אשם ט תזריע עם זאת ההיה מהנין ברוב
המקושש בספרד שמפמירץ ההפשרה של הפרשה
הראשונה כלומר ההפשרה של דקהל או של אשה כי
מזרימ .ויש מקושש שמססירץ ההפשרה של הסרשם
שריה משם דסליק שניה וכן כהב הרמכ״ם ז״ל ואם
אירע מועד ביום שבה קורץ בערן השעד לא כסדר
השבס וגם ק קורץ הספרמ דשעד ואעסיכ אין
צקרומ במגמה שנש שעברה וצא בשר ומסישי שסלם
פרכה

1*4

ו ה פ ט ר ו ת ופירושה

0ישש אומו מועד אלא מחצמ סרשס השכם ויהיו
מוזלין גם  pממצס המרשה כשטע שאמר המועד אמר
שקראו אומה בשטע שנןדם המועד ולכן יארע שיקראו
המצמ פרשה ויהי ביום השמיני זיס וזהו כשיבא פסח
5יום שבת כי  p pממלה המרשה בממוח השבח ובשני
 $ד ם ה פ ס ח  .ובמנחת פבמ
ובחמישי שהם
של יום שב ראשון ובמנחת שבת של יום
פוב אמרק .ובשני ובמסישי שאמר  . pוגם יארע
מיקראו תחצס הפרשה וזאה הברכה ל׳ פעמים וזהו
כמיבא ש ט ה ביום שבה .כי קורץ ההלש הפרשה
גמנחח שבח ובחששי שהם קודם ש ט ת כי בשני אין
 p wאומה מפני שהוא יום הכישורים ונס יקראו
אומה במנחת שבת של יום ש ב ראשון ובמנחת שבת־
של יום ש ב אהרון שישה יום ש״חיום ראשון אח״כ :
ק הפרשיות שיש שנים שמתחברות ויש שנים
ארו
שאינן מממברות הראשונה ויקהל עם אלה
ק ש ל י  .והשרת אשה ני תזריע עם זאת תהיה .
והשלישית אחרי מות עם קדושים ת ה י ו  .והרביעית
בהר סיני עם אם בחקותי .והחסישיש שלח לך עם ויקח
ק ר ח  .והששיס ראשי המסות עם אלה משעי.
והשביעיש אתם נצטס עם וילך .ופרשה זו אחרונה
יש לה ז ק קצוב שהיא מחחגרמ ט ומתסרדת ושא
שבכל השנים היא מסחברח אלא אס יבא ראש השנה
ביום שר או ביום שלישי היא סתסרדס והסיק בזה
פית נ״ג המלך* .כלו׳ בג המלך  .פה וילך  .פי׳ אם
יבא המלך דהיינו ר״ה בב״ג פמ וילך  .מפליל וילך
פלשת פ מ ת אותה פתים אכל הששה הראכונות אין
להם זמן קצוכ אלא כסימני השנים יהיו נודעים .
ל
פהם ממנות כשיש שתי שבתות בין ראש השנה לסכות
ומרין מ ד ם ראש השנה אסם נצנים ואהר ר * וילך
וצא שה יומר מונ למלק ראשי המשס ק אלה מסעי
שהם גדולות והשיב לסי שיש נאתם נצטס קללות
שקלל משה אס ישראל ורוצים לסיימם קודם ר״ה והקשו
מליו שאימ קרויות קללות מהשבאהם נצכים כדאיתא
במדרש דלא השיב קללות שקלל משה אלא עד ואין
א אלא הפעם לסי
מ נ ה שריש כשף פרשת כי
פרוצים להסשק בפרשה אחת בין קללות לר״ה ו ק
מלין במדבר שני בין קללות שכת״כ ובין עצרת .
ונהגו לקרות גם פרשת אסםנצבים קולם ר״ה כלי
להסמיק בפרשה אממ בין קללומ לראש הפגה כמו
מאסרנו למעלה .וכל השלה לקריה בתורה פוחח
בלבר סוב ומסיים בדבר סוב חוץ מפרשת האזימ
דאמרינל בפרק הרורא אש המגלה עומל שמהמילין
שיק ה ז א ל״ך שקורא הראשון ק האזינו על זכור
י מ ס עולם .השר ק זכור יסוס עולם על ירכיבהו.
והשלישי מן ירכיבהו על וירא ה׳ וינאץ  .והרביעי
ק ויראה׳ על לו מ כ ש  .והחששי מן לו חכמו על
הי אשא אל ששם י ל י  .ושא״ו ק כי אשא על מ ף
השירה .והמעם שפומקץ בפנימת אלו מפני שהיא
מוכחם כלי שישזרו העם בתשובה .והפעם שנתנו והשמן א״ש  .ויום שר של פסח יהיה שמשמו!
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חכמים סימן להפסקת פרשם זו יוסר משאר פרשיומ־
המורה כדי שלא ימ^ממו עם ש״צ השלץ לקקת
בעטרם מסר שהם הסשקומ רעומ ונהגו שלא להפסיק
בקריאת שירש הים ועשרס הדכרומ וקללומ שגתורם
כהרס ושבמשנה תורה אלא אחד קורא א ו מ ^ ו א ע י ג
דאמרינן במגילה בפרק בני העיר אין מפמיקין בקללות
ומפרש שם אמר אביי לא שנו אלא קללות שנשרש
כהרס אבל שבמשנה ש ר ס ט ס ק מאי מסמא אמר
אביי הללו בלשון רבי׳ אשרוח ומשה מסי הגבורה
אמרן .והללו בלשון יחיל אשרומומשה מסי עצמו
אסרן אסס״כ נהגו שלא להפסיק .בשניהן .רש סמך
למנהגמ מדאמריצן בירושלמי דמגילה בסרק בני העיר
אץ לך סעון כרכה לפרו ולאחריו אלא שירמ ה י ם
ועשרת הדברות שבשרה כהנים וקללות שבמשנה ש ר ם
והכי איתא ב מ מ ת שפרים  .וגרשנן בסרקא קמא
דבבא בתרא ובמנמות בסרק הקומן רבה אמר ר׳י
יהושע בר אבא אמר ר׳ גידל אמר רב שמנה משקים
אחרורם שבמורה יחיד מורא אומם כביש הכנסת
דלר׳ יהודה יששע כתבן ולרשב״י משה כמק ב ד מ ע .
ואליבא דתרוייהו הואיל ונשתנו משאר תורה נפשם
לקרותן יחיד .ונהגו בקריאת השרה שאומר ש״צ
הממלם פשקים ידועים והצבור משלישן אותם בקול
רם ואה״כ מזר ואומרם ש״צ .וכחב רביע סעדיה כי
הם י׳ משקים .ואלו הן ה׳ ילחם לכם .ראמינו ב ס ׳ .
ס׳ איש הלחמה .מי כשך באלים .מקדש ה מ נ מ
ידיך .ה׳ ימלוך .כי ממהאמתה .שב ממרון אשך ״
ה׳ ה׳ אל רחום ו ח מ ן  .הממה את זכר עמלק :
ס י מ נ י ה ש ע ר י ם  .לשלם לא בד״ו מהמוצא גה״,
מצרת ולא אד״ו ראש השנה ולא אג״ו י
הכשרים ולא זכ״ד ש ר י ם  .לא בד ו סכמ משום לא
אד״ו ראש השנה .ואנו מסלין ש בל׳׳ו לפסמ מסג•
שאם ינא שסח ניום שני יבא ראש השנה ניום 1׳
לסי שכל החדשים שיש מניק ועד מ:רי הם כסלרן
והם ימיריס מל שגושש שני ימים .וראש השנה ל{,
יוכל לנאכיום ד׳ לפי שינא יזם הכיפורים ניום +po
ולא יוכל להיומ גששי משום ממיא שאם ישת
בששי יעשר שני יפים יום הכיפורים ושבס ויסריח ״
ופן אם יגא פסח ביום ד׳ יבא ראש השנה ביום ששי
ויבא יום הכישלים ביזס ראשון ואיכאמשום מתיא.
ו ק אם יבא פסח ביום ו׳ יבא ראש השנה ביום א /
דבאיום הושענא רבה בשבמוממבסל .מרבה ס
שאינה דוחה שבת .ולשלם לא בד״ו ניק ולא גל״ן
איירילא בה״ז שין ולא בד״זהשז ולא בד״ו שבעה
עשר בתמוז ולא אג״ה אב וצא גל״ו תשעה באב ולא
גה״ז אלול ולא אל״ו השלי ולאגו״זצום גרליה ולא
אג״ו מרחשוון ולא ז׳ כסליו ולא ג׳ חנוכה ולא ס ^
סבמ ולאב״ז משרה בסבת ולא איו שבס ולא אג״ס
אלר ראשץ ואדר שני .ולאאג״ו תפרמ א ס פ ר :
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סדר הפרשיות וההפטרות ופידועה
<״פ .ויום שלישי של משמ יהיה ראש השנה והשיק
! ג״ר  .יום רטעי של סםח יהיה יום קרן מורה והוא
שמממ שרה והסימן ד״ק .ויום חששי סל פסח יהיה
לום  upוהסימן ה״ן .ויום ו׳ של פסח היה פורים
שעכר כאומה שנה והשמן ויף :
י ס י מ נ י ארכפ פרשיות שהן פרשת שקלים וסרשש
זטר וסרפמ סרה אדומה ופרשת החודפ .
כנר ידעמ כי חודש אדר שני ישם ואס יהיה יום
ראשון של אדר ביום חמישי יבא שרים ביוש ממישי.
ויק בפאר כל הימים לסי שבאוש יום שיהיה יום ראפון
של אדר יהיה פורים כי מיום ראשץ יש פ״ו ימים עד
מרים  .אבל להפסקות ד׳ פרשיות אלו אינו ק כי
סיום שר של ראש חודפ מונין אנו ולשלם אינו בא
אלא בזבד״ו לסי שאס נקבע יום שני של ר״ח אדר
ביום ראשון יבא יום ייד בשבח ולא מכל לקרא אס
המילה .ושד שינא ניק ביום שני וק אס נקבע
ביום ג ינא ניק ניוס ד׳ ואם נקבע ניום ה׳ יבא
גיק ניוס ו ואץ ניק נא נכד״ו כמו שניארנו .ויש
לאלו הד ימים הפסקוח נץ הסרשיוס ושמנם זס״ו נ״ו
ד י ד וני״ו סירוש זש״ו כשמל ראש חודש אדר נשכת
קורץ נאוש שנת מרשת שקלים שכשכש שנייה
שהיא ששנה נחידש קורץ פרפת זטר לפי שנשטע
הנכנס ינא שרים ניום ו׳ שהוא י״ר נאדר .
וצסחרסו שמא שנח והוא ממשה עשר יום מפסיקץ
מלקרות פרשת סרה אדומה לסי שכשנת הנאה לא
גובל לקרות פרשת המודש לסי שגשנופ הנכנס לא
יהיה ראש ה.דש ואץ קורץ מרשת החודש אלא
בשבת שלמי ראש חדש ניק .נ״ו כשחל ראש מורש
אדר ביום שני מססיקץ ביו כי כשחל בשני קורץ יום
שבש שעברה פרשש שקלים ומסשיקץ מלקרוש סרשס
זטר ביום שבם הבאה שהוא ששה באדר לסי שבשנת
הבאה לא יהיה שורים ואץ קורץ פרשם זטר אלא
בשבת שלמי סורים  .ד״ד כשחל ר״מ אדר ביום רביעי
קורץ סרשס שקלים ביום שבת שעברה ומסמקץ
ביום רביעי שהוא שבס מלקרות סרשס זטר לסי שלא
יהיה שרים בשטע הבאה .וכייו כשמל ראש הדש
גיוס ששי יש ט שסי הפסקוס ביום נ׳ למדש וביום
»״ל לסדש לסי שבשבס שעברה קורץ פרשה שקלים
ומסמקין ביום שני למדש שהוא שבמ מלקרוס פרשה
»ור מהממם שאמרנו .ומפסיקץ גם  pביום ס״ו
לשדש שמא שנמ מלקרוש פרשמ סרה אדומה לשי
שנשנה הנאה לא יהיה ראש מדש ר ק  .וסדר
קריאת ארבע שרשיוש אלו כך מא .נסרשמ שקלים
פוציאץ בני ססרי מרומ וקורץ נאמד שכפה בסדר
היום ומסמיר קורא נשר סממלמ ט משא מד ועשית
כיור נמשש .ומססירין נמלטם ויכרומ יהדדע פד
לכהרם יהיו .וגסרשס זטר גס  pמוציאין שר
שפרים ונץרין נא׳ שנעה בסדר היום וממםיר קורא
בשני כסרשמ כי מצא למלהמה זטר אש אשר עשה
לך עמלק עד מף הסדר וממףרץ כששאל ויאמר
,

,

,
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קורא בנ׳ משמצס זאת חוקת הסודה' עד והנפש
הנוגעמ מסמא עד הערב .ויש קורץ עד מים
סיים אל כלי .ואינו נכון כי צריך לקרוה ערן מרם
אדומה כלו .ומפסירץ ביחזקאל בן ארס כימ ישראל
יושבים מל אדססם עד אר ה׳ דברשי ועשיסי.
ובפדשס הסודש מוציאץ גם ק שני ספרי סורזם
וקורץ באחד שבעה בסדר היום ומפשיר קורא בשני
בפדשח כא אל פרעה החודש הזה לכס עד בכל
מופכוסיכם תאכלו מצות .ומססיח ביחזקאל בראשון
באחד לחודש עד בבקר בבקר עולה ממיד .וכשמל
ראש חודש אדר הסמוך לניסן בשבת מוציאין ג ספרי
חודוח וקורץ באחד ו׳ בסדר היום .ואחד קורא
בשני בראפ חדש סמחיל בסדשס וביום סשבס וקורא
פלשת וכראשי הדשיכם ומשכיר קורא בשלישי ט משא
ומספירין ויכרות יהוידע .וכיוצא בזה ששץ כשמל
ר״ח ניק להיות בשבת .ופעם ארבע פרשיות אלו
השלש מהם זכר לזמן שבימ המקדש קיים והם סרשס
שקלים ופרפת פרה אדומה ופרשת סמדש לסי שבאמל
באדר משסיעץ על השקלים שההורה אמרה זאם שלם
חדש בחדשו לחדשי הפנה ומשי השמועה למדו שמראש
חדש ר״ל  .ואמר כחדשו כלומר חדש והבא לי
קרכן מסרומס שקלים חדשים ולפיכך משמיעץ חדש
אחד קודם ניק כדי שיכין כל אחד ואחד ממציס
השקל שלו ויהיס הכל נכוי ומוכא למקדש כשיכא
ניק ועל ק כשחל אדר גשך יש השטפ מקדיסין
להשמיע ביום שבח שעברה שאם יאחרו עד שנס
הבאה לא יהיה חדש שלם כץ ההכרזה לר״מ נישן
אבל כשיבא ראש חודש אדר בשבח אין צריך להקדים
שהרי יש כאן מודש .ופרשמ מרה אדומה להודיע
לעס שהם ממאי משים שימהרו באפר סרה לסי
שבראש חודש ניק מםחילץ הרחוקים לעלום לירושלים
ולפיכך אץ מפסיקץ בין מרשם סרה אדומה למרשה
המודש .וכפרשה המודש להודיע לעם שבשבוע מכנם
יהיה ראש שדש ר ק ויכינו עצמם לעלומ לרגל י
ופרשם זכור ממי שרים לש שהק בא מזרע עמלק
ואמרה שרה זמר אה אשר עשה לך עמלק ומסי
השמועה למדו זטר בפה ושמן להססקוש ד׳ שרשיום
אלו ארבעה טשומ מל מסמ שאמרו רבושמ נין
הטמס האלו אם רצה לשסות יששה בץ שלישי לרביעי
לא ישסה  .ואמריק בירושלמי נדץ הוא שסקרים
סרשס המדש להרשמ מרה אדומה שבאחד מיק
הוקם המשק ובשר לו נשרסה הסרה ולמה אמרו
מקדים סרה אדומה מסר שהיא סהרהן של ישראל
סירוש מפומאמ סס כדי שלא יהיו נדהץ לפסה שר t
ש?!ר התקופות .דפ כי התקופה הראשונה שהיסה
כשלם שא תקופת ניסן כי ק היו רז״ל
מ ק למקיפה כר׳ יהושע האומר מיק נברא השלם
הסקינה
,

סוד

הפרשיות׳ ההתפטרות ופירושה

\הת5ןסה הזאס סימם בממלס ליל רביעי כשנבראו השנןופוס ילועוח .וזהו כשמוסיף שבעה שעומ וממצה
מאורות בממלמ הלילה והיה שלל גיק בשנה ההיא לעולם על שעומ איזה הקוסה שסהיה יצאו שעות
גס׳ ששת מרמ״ב מלקים מליל רביעי כש שביארנו התקוסה שאמריס  .ניצל הרי תקופת ניסן בשנה זו
והקדימה ממקומה למולד ניק זה לדברי שמואל בשש שעות סיום שבס ומוסיף על זה שבע שעות
שבעה ימים תשעה שעות מרמ״כ מלקים כאלו הימה ומחצה יהיה המקונן מהכל י״ג שעות ומחצה השלך
אמר מולד אדר כ״נ יום ושלש ששת וקנ״א מלקים מהם י״כ שעות ומחצה  .השלך מהם י״כ שעות ליום
וכשיהיו כל אלו תענינים ממרים בידך מנה התרופה שכת תשאר שעת והצי מליל ראשון ותדע שתקופת
לדעש ששאל בכל עת שאתה רוצה ויהיה ברור לך תמוז שתהיה אחד תקופת רק כשנה זו תהיה כשעם
מכאן שאץ תקופת רסן נופלת לעולם כי אס בההלת וחצי סליל ראשון .אחר כן תוסיף;,יעל השעה והצי ז'
הלילה או בחצי הלילה או בחחלת מום או בחצי היום שעוה וממצה יהיה המקוכן מזה ס׳ שעוח  .וחדע
משר כשתשליך שנח החמה ז׳ ז׳ לא יהיה השחר מימי שהקופה השרי שח היה אחר הקופה המוז בשנה v
משכוע כין שנה לשנה כי אם יום ורביע ואם השקופה ההיה כס׳ שעות מליל ראשון אחר כן הוסיף על המי
הראשונה שהה בתחלת הלילה בידוע כי נשנה השנית ששה ז׳ שעוח ומחצה יהיה המקובץ מזה י״ו ששת
היהה בהצי הלילה אמר יום ורביע .ובשנה השלישית וחצי השלך מהם י״ב ששת שהם לליל ראשון ישאר ",
היתה בההלת היום וברביעיה בהצי היום ותחזור מהם ארבע ששת ומצי מיום ראשון .ותדע שתקומת
כשנה המששיה להתלת הלילה כאשר היתה בשנה סבת תהיה בארבע שעות וחצי מיום ראשה ״ אתר
הראשונה זה מנהג תקופת ניק שהיהה בההלה ליל כן ששיף על הארבע שעות וחצי ז׳ פעם וממצה יהים
רביעי .וידוע שתקופת משז הראפונה הבאה אמריה המרענן מזה י״כ ששה והם ששח יום ראשץ ומדע
הימם בז׳ ששה ומחצה מליל רביעי .ותהיה מפני פהקופת ניסן הכאה אהריה ההיה כשעה ראשונה מליצ
זה תכ^פת תפוז נופלת לעולם או בשעה אחה ומחצה שני ועל דרך זה הולך לעולם כפהדע הקופה אחל
או בז׳ שעות ומםצה בין ביום בין בלילה .והקופה הוסיף ז׳ שינוה ומחצה והדע שעוה הקופה הכאה ובאי
ששרי הראשונה היתה ג׳ שעות שום ד׳ ותהיה מפני זה יום ההיה כפי מה ככיארנו .וכאשר יהיה ידוע
זה תקופת תשרי משלת לשלם או בג׳ שעות או בס׳ אצלך כאחה יום מימי השכופ ההיה ההקוסה ובכמם
קשת בץ ביום בץ בלילה והקופה סבת הראשונה ששה מהלילה או מן היום ישאר לך לדעה בכמה
היסה בעשר ששמ וממצה שום ד׳ ותהיה מפני זה ימים מימי החדש השה השקופה וידיעה זה הוא
שקוסמ מבת מפלת לשלם או בד׳ ששת ומחצה או שהקה שנות השלם הגמורים והשליכם י״
 :בעשר ששח ומחצה בץ ביום בץ כלילה וכל הסובב י״פ והנפאר סהוה מהשעה עשר שמרהו והם שט
י הזה ימה שלם בכל כ״ח שנה יחזור לראש .ועל כן שעברו מן המחזור שאהה בו הן לכל שנה י״א י ו
קראו לששנה ומשרים כנה מחזור גדול לחמה כמו והמהקכץ מן הימים שושף עליו ז והשלך הכל ל׳ ל'
מאמרנו מסר שהיום ורביע שהוא עודף שמי השבוע והנשאר מל׳ מנה כנגד אוהו המשכון מראש הדש ניקן
בשנת המסה יספה כלו ויצא ז׳ ז׳ ככל שנה ומעמה בשנה משוסה .ונמעוברה מנה מראש חדש אדר שגי
גאשר מרצה לדעס באיזה יום שסי השמע שהיה ואם הגיע החשבון ליום שההיה בו ההקושה מדע כי'השקופה ובכמה ששמ ק הלילה או מן היום באותם הימים מחדש רסן או מאדר שני ההיה
קמ שמס השלם הגשרים והשליכם כ״מ כ״מ ומה המרץסהואם לא יגיע החשבון שסף יום אחד ואם לא
8ישאר מי*מ מעשרים וארבעה הומף עליו רבימיש יניע הוםף שני ימים ואם לא יגיע הוסף ג׳ ימים
וסםשיסקק מקף עליו שלשה במספר ומה שימקכן ומגיע בלא ספק .טצד הרי שרצונו לדעס סר\שש
מזה הם ישם השליכם ז׳ ז׳ והשאר סממ מז׳ החל ניק בשנה ז׳ שהיא שנס מאה והיא משברמ בכעסלמנות מיום ראשון מחמלת הלילה ושק שיגיע ימים מאדר פני תהיה .וכבר ביארנו שתקופת ניק
םחשבון באותו יום ובאושה שעה השה תקיפת ר ק בשנה זו תהיה בו׳ שעות שום שבת  .השלכנו שנות
ןגאומה שנה שאתה רוצה .והסעם פרוסיפין שלשה העולם הגמורץ י״ס י״פ ישארו שבע שנים והס השנים
מפני שהתקופה הראשונה על שנת היצירה היתה שנמרו ועברו ממהזורנו שהוא ממזור רס״ס ונתן לכל
גסמלס ליל רכיעי המו שאמרנו .טצד הרי שרצינו שנה י״א יום ייא יום מסיה המקונץ מזה ע״ו
ללעמ מתי תהיה תקופת ניק בשנה זו שהיא שנת ונוסיף על זה ויהיה הכל ארבעה וששנים יום ונשליך
ק׳ ליצירה .לקחנו השנים הגשרים והם ה׳ אלפים חשבון זה ל׳ ל׳ ישארו ס״ד יום  .ונעיץ כאיזה יום
וצימ ששנת ק׳ לא נגמרה ושא השנהשבקבנו לדעתה יהיה אדר שני בשנה זו שהיא ח׳ למהזורמ ומצאנו
והשלכנו הבנים הנשרים כיה כ״מ ונשאר ג׳ והוספנו אדר שני בשנה זו יום ג ד׳ ומצינו מיום ד׳ שהוא
מליו רכיעיה ושא בי שלישים יהיה המקובץ ג׳ וכ׳ ראש חדש אדר שני כ״ד יום והגיע החשמן ליום ו׳ ולא
מלישימ והם ימים כש שאמרנו .ואחרי ק הוספנו הגיע ליום המקיפה כי החקושה ביום שבם המו
מל המקונן נ׳ ימה הכל ו׳ ימים ושני שליפי יום שהם שביארנו והוספנו יום אהד והגיע ההשבון ליום
ממנה פשר ששמ ומממיל למנות מיום ראבץ יצא לך השקופה שהוא יום שבח וידענו בחקופס ניק
המשבץ ביום שבמ בו׳ ששה ק מום  .ובשעה זאת בשנה זו בוי ששח שום שבמ בכ״ה יום מחדש אדר
מהיום הנזכר מהיס מקוסס רסן בשנה זו ונפת דע שני וכשםדע בכמה יום מימי החדש ההיה הקוסת
ניסן
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ק ק יהיו שאר המקופוס ילושס והוא• שממנה
מוסיף ב׳ ימים:
מיום הסכימה השעה שהימה בה המקומה צ״א יום ם י מ נ י ם אמרים לחקומוס אלו ומר ביארמ שמקומי
ח שעומ וממצה ותצא לך הסקוסה שאמריה  .כיצד
נימן חוזרמ בראש כל פ״מ שר של
הרי שידענו שהקוסה ניק בשנה זו היהה בשבע הממזור הגדול של ממה לממל׳ ליל רכיעי כמו שהימם
ששמ סיום שבמ יום כ״ה מאדר שני ומציפו משעה במה ראשונה של יצירה  .וככל כ״מ שרם אלו יש ז•
זו ויום זה צ״א יום ושבע ששה ומהצה ויצא המש pמחזורי קמנים של ד׳ שנים שמקוס׳ ניסן הוזלת בכל א׳
לשעה וממצה מליל ראשון יום כ״מ מסיח וידענו מסם למחלח^הלילם .ורז״ל נסנו סי׳ אז״ג י׳ וא מ״ל.
שמקוסס השז שהיחה אחר הקוסה רק בשנה זו סי׳ אז״גי׳ בשנה זו ואס״ד בשנה שריה כיצד כשמבא:
שהיה בשנה וממצה סליל ראשון יום כ״ס מסיון .אמיכ תקופת ניק בשעה ראשונה מליל רביעי תהיה סקוסש
נמשכ מיום זה ושעה פנפלה בה הקופה המוז השעיס ממיז בז׳ שעוח ומחצה מאותו לילה .ותקוס׳ תשרי ע
ואמד יום ושבע ששה ומהצה ויצא המשבץ להשעה שעומ מן היום .והקופה סבח בי׳ שעומ וממצה מן
ששמ מליל ראשון יום ב׳ מהשרי וידעמ שהקופמ היום .ואש״ד בשנה שנייה כי ההיה מקופש ניק בוי
משרי שהיחה אחר הקופה המוז בשנה זו מהיה במ׳ שעומ מליל ממ ישי .והקושמ ממוז כאהד וממצה מיום
ששם מליל ראשץ יום ב׳ מחשרי .אחר ק נחשוב ממישי .וחקופח חשדי בששע שעומ מיום ממישי.
מיום זה ושעה זו שנפלה בה תקופח חשרי צ״א יום ושקושח סבח בארבע שעוח ומחצה מליל ששי .ובשנה
וז׳ שעומ וממצה ויצא החשבץ לארבעה שעות וחצי שלישימ מהי׳ בשעה אמד מיום ששי להשחיל לספור
שום ראשון יום ג׳ מסבת .וידענו שתקופת מבש מחחלמ יום ששי ועל אז״ג י׳ואש״ד לשחי שרם ובשנה
פשה גד׳ ששת וחצי מיום ראשון יום ג׳ מסבת אחר הממישיס מחחיל חקוסח ניסן בחחלש ליל שני .ועל
כן נחשוב מיום זה ושעה זו פנפלה בה תקופה מבת צ״א דדך זה חחרח לחחצה הלילה מארבעה שרם לארבעה־
יום וז׳ פעוח וממצה ויצא החשבון בשעה ראשונה שנים עד השלממ ז׳ מחזורים שמוזרמ למקום תקופתי.
מליל שני יום ז׳ מרק וידענו שתקופת ניק שהישה וסימןז׳ממזורים דב׳׳ז הגא״ו לראשי מחזורים קסרם
אמר זאה ההיה בשעה ראשונה בליל שר י״ז מניק וכן נראו מי׳ במחזור ראשון חהיה חקוסח ניק בממלפ
פד סוף העולם .ודע כי זה שאמרנו שאם לא יגיע ליל רביעי .ובמחזור שני בחחלש ליל שני .ובמחזור
המשכץ ליום סהקופהששסיף יום אמד או שני או ג׳ ג׳ בחחלש ליל שבח .ובמחזור רביעי בממלמ ליל
לשלם לא סצסרך להוסיף יומר יום אמד ופלא גדול חמישי .ובמחזור ממישי בחחלת ליל שלישי .ובמחזור
יהיה אם יצסרך להוסיף ד׳ ואס מצאס שמצסרך ששי בתחלמ ליל ראשון .ובמחזור שביעי בשחלס ליל
להושף יוהר על זה הדע שפעיה בחשבון והמזור
ששי .וזהו לפי המשכון שביארמ:
 JHשכל זה שביארנו בענץ התקופות הוא לסי1
וההשוב בדקדוק:
דעמ שמואל .אבל לפי דעה רב אדא שהוא
ס י מ נ י ם לארבע הקופוה אלו .כבר ביארמששנס
ההמה לפי דעה שמואל שס״ה יום ורביע סונה שנח החסה שס״ה יוס וה׳ שמות ותמקצ״ו מלקים
חלקוה על ארבע חקוסוח השנה והנה לכל חלק השעי׳ ומ״ח רגעים יש בין כל תקופה ותקומה צ״א יום ושבע
ואמד יום וז׳ ששמ וממצה וזהו המרחק שיש 3ץ חקוסה שעוח וחקי״ס חלקים ול״א רגעים והמי׳ צא״ז סקי״מ
לשקופה .חה לך הכלל .על ראשון ב׳ שסף ועל שני ל״א .וכפמדע מרץפה ק המקומוס מחי חסי׳ מחשוב׳
נ' שעדיף .ועל ג׳ ש׳ כ׳ מ׳ א׳ כ׳ ג׳ תגליף .ועל מאומו רגע מנץ זה וחדע חקוסה שלאחריה על הדרך
רביעי ס׳ ג׳ע׳ כ׳ חדליף .ולא שחליף .סיר׳ על ראשון שביארמ במקוסש שמואל .מקופה דק הימה בשנם
ב׳ שושף כשממשוב ג׳ חדשים מתקופת ר ק שהוא ראשונה של יצירה קודם מולדניק לסי משבון זם
ראשונה למקוש׳הושף עליהם ב׳ ישם כיצד אם משל כתשע שמומ ומרמ״כ מלקים וק היא לעולם בכל
סקופמ ניק בממלס ליל ארבעה בה׳ במדש חשוב שגה ראשונה בל כל מחזור קודם מולד ניק כמשעה
השאר הם כ״ה ישם וכ״מ מאייר הרי כאן ניד ולי שעומ וחרמ״כ מלקים וכשתדע תקומת ניסן של שנה
פסק הרי כאן ם״ד קמ מהמוז ה׳ ישם שנמסרו ק המחזור מחשוב ממנה צ״א יום וזי שעומ ושקי״פ
מרק והם ס״מ לג׳ מדשים .ועליק שםיף ב׳ ימים מלקים ול״א רגמים לכל הקופה ומקומה עד שף
הרי צ״א יום נמצאמ מקוסמ ממוז מסלמ בז׳ שעות הממזור .וכאשר הרצה לדעת מהי ההיה סקוסמ ניסן
ומצי מליל ד׳ בז׳ ישם מהדש השז .ועל ב׳ ג לפי השבוןזה מדמ ממלה השני׳ הגמורים שמכרו מן
מעדיף סי׳ כשחחשוג ג׳ חדשים ממקושמ משז ששא הסהזולים וחקח לכל שנה מק יהרונה שהוא י׳ כ״א־
שנייה שסיף כליהם ג׳ ימים וק ז׳ ששת ומחצה קכ״א מ״ה וקבץ כל הרגעים להלקי׳ וכל החלקי־
כסו שאמרנו .ועל ג׳ ש׳ כ׳ ח׳ א׳ ב׳ נ׳ תגליף סי׳ לששה וכל השעומ לימים כלרך שממשוכ במוללוס י
פשסהשוב ג מדשיס ממקוסה השרי שהיא שלישיש אם ומגרע מן הכל מ׳ שעומ ומרמ״כ מלקים והנשאר י
פשה השנה שלמים מוסיף סליק יום אהד ואם היא משלימו מדשי לבנה והנשאר שאין בו מרש לבנה מוסיף
הסדק סוסיף ב׳ ישם ואם היא חסרון חושף נ׳ יפים ,אוהו על מולד ניק של אומה שנה וברגמ שיגיע
ועל רביעי ס׳ ג׳ ע׳ ב׳ הדליף סי׳ כשהחשוב ג׳ המנץ בו ההיה מקושש ר ק של אומה שנה .וכמב
מלשים ממכץממ סבח שהיא רביעיס אם ההי׳ השנה הריס במז״ל נראה לי הדבר״ס שעל משכון מקומם
סשומה הוסיף עליהן ג׳ ימים ואם היא מעוברש רב אדא היו סומכ ן לענץ מבור השנה במס שב״ד
הגדול
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<ש שחשבון שקומה זו היא יומר אמת ממשבוןפקופפ
ממואל והוא קרוב מדברים שנתבארו נאצמגרמש יוסר
מחשבון ששאל .ומשכון שני השקוסומ האלושבארמ
הבל בקרוב מא ובמהלך השמש האמצעי לא במקומה
האממי .אבל במקוס השמש האממי מהיס מקיס׳
גיק בזמרם אלו בכמ שני ישם קודם שהי הסקושמ
עיוצאין במשטן זס כין לששאל בין לרב אדא ע״כ.
ודע ט מר^ש׳ ניק היא השעה והסלק במכנס ט
השמש לממלס מזל סלה  .ומקופמ משז שומ השמש
בראש מזל סרק .ומקוסש השרי היומ השמש כראש
מזלמאזרס .וסר\סמ מכס היוס השמש כראש מזל
נדי .וככל הקוסה ומקופה עסי יום ולילה משתנים
גסקופסרקהיום והלילהשיין .ובהקופה םשזהיום
מלים כלילה וכמקוסש משרי היום והלילה שוץ.
ובתקופת פנס הלילה כסלים כיום .ופי׳ לפון הקופה
הוא מלשון הקמה שר״ל מזרה וסטב וכמהו וסבותם
אס הפיל כל אשי המלחמה וכהיב הקף אמ המיר
ממם אמש .דש מלוק נץ הקמה לסנוכ כי ההקפה
היאהשלמס השטכ עד מפו והסכוכימל יהיה מ נ נ
אס מקצת העיל ולא יהיה משלים אה כלה  .והמקיף
צש כל העיר ולכן אמר אמ כל העיר כלומר השלם
&ושה לםבונ מעם אהרת .וכן מקצה השמים מוצאו
וםקוסתו על קציהם שר״צ יוצא ק הקצה והוזר אל
הקצה .שהוא דרך מהלך השמש ואץ נסהר מממש
5כל המהלך הזה .וק לפלץפמ הימים להשצמ׳ הימים
ולכן קורץ לארבעה מלקי השנה תקופות מפר שהזמן
*כל הקומה מהן ממר מנץ אמד ממד׳ הלילה ושוס
בשסרוק או בימריק ומהמיל במרן אמר כמו שאמרנו.
מצאשי כמב שיש ליזהר בכל מקופה מארבעמן שלא
לכמוש מים כשפס המקיפה משום שכנה שלא ינזק
נישנסח ממני שמקופש »יק מא לש סנהסט שמי
מצרים לדם לפי רנע.ומקופמשמח לסי שבשמה שאמר
הקב״ה למשה ולאהרן ודגרסם אל ההלע לעיניהם
» ק ששו וגומר והם לא עש כן והכו אוש וזט
ממנו לס שנאמר הכה צור ויזוט מים ואין זיבה אלא
דם שנאמר ואשה כי חוב זוב למה .ובאומה שעה
לקו כל המישס בלם .ותקופת ששרי לשי שבאוש
סרק בא אברהם לשמומ אמ במ וספפפה הסכץ
דם ואומה השמה נהפרכה במימ ת  .ותקיפת סבה
היא לסי שנאוהו הסרמ נשהסה בת יסמה ונהמט
כל המימה לדם וא״א לשלם נלא צסצימ דה נאוק
פרקים ושא מלקש .וי״ס שארבעה מלאטם משק
מל המים בארבעה תרץפות אלו כל אמד ואמלבתקופמו
ומסמלסץ וכשזה יוצא זה נכנס ושסדץ המים נ לא
*שרה .ויש אומרים בהשק מכליך מפה של מרה
*מים .יייא כי מקרנ מסגרה עס אריה ופקרנ משליך
מסס דם כשם כשאומרים מקופה מסל׳ .וכתנ
המכס ק עזרא שאלו מכמי קריאום לרבימ האיי
למה נהגו ישראל הדרים במערכ למשמר שלא ישמו
מים בשעה התקופה .והשיב ט נימש בעלמא היא
בסטר שהוא ההלה הבנה הו המלה רביעהה ולא
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•רצו לשמוח מיס שימצאו חנם מל ק אכלו  93כל
ממוק להיוס שנמס מתוקה  .ואני אומר מסוקס
שנם העובד השם הטפה בו לבדו .והנה היודעין
חקופ׳ האמ׳ לא אמרו ט מדק לאוכל ולשותה ודבר
הנפוח שיחוח הזקנוח .ודרש שנשחס יצחק ובת יסשמ
יש לו סוד כי לא נשחמו כלל כאשר פירשתי בספרי.
ויש מהנאוניס שאמרו מל החקוסה כי לא נחש
ביעקב אלא הקדמורם אמרו אלה הדברים להמשיל.
כני אדם שייראו מהשם ולא יוסיפו הרשעים לרשוע
וישובו כדי שיצילה השם מד׳ חקיסוס ט ידוע ידענו
כי כל דכרי מכמיס אמס כאשר הס במשמעם או
יש לק סוד סתום כאשר רמזתי מקצת סודם כספר
היפר שהוא הי׳ העירה עד כאן דבריו:
הלכות

ברכות

ה י י ב כל איש ישראל לברך את הבורא ולהודות לו
על כל מה שנרא בעולמו על כל דבר ודבל
ברכהו הראדה לו בזמנים שקבעו להם רז״ל כי כל
מה שברא לא בראו אלא לכטדו לצורך האדם ותועלתו
שנאמר שמשילסו במעשי ידיך כל פהה ההמ רגליו.
ודרשו רזיל ברוך ה׳ יום יום יעמוס לנו וכי כיוס
מברכץ אוהו ולא בלילה אלא כל יום ויום הן לו מעין
ברטסיו .ונרסינן בריש סרק כיצד מברכץ ת״ר
אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכס וכל הנהנ
ק העולם הזה בלא כרכה סי׳ כרכה המיוחלס
צאומו דכר מעל .סי׳ כאלו נהנה מקדשי שמים .
מאי חקנמיה אמר רבא ילך אצל מכם מעיקרא
וילמדנו ברכות כדי בלא יבא לידי מעילה  .עןן
גרסינן כמם סמר רב יהודה אסר שמואל כל הנהנה
ק העולם הזה בלא ברכה כאלו נהנה מקדשי שמים
שנאמר לה׳ הארץ ומלואה .רבי לוי רמי כתיב לה׳
הארץ ומלואה וכתיב השמים שמים לה׳ והארן נסן
לבני האדם לא קשיא כאן קודם כרכה כאן לאחר
ברכה .והברטח הם נחלקים לארבע מלקים .ברטס
הסס^מ ובנ־טס המצות וכרכות הנהרן וברכות
השבה וההודאה .גרנות התפלות וברטמ המצוס שיש
להס זק קטע בשנה ככר כהכמם במקומם .וברכות
הנהנץ וברטה הבכה וההודאה וכרכומ המצות שאץ
להן זמן קבוע אלא הס לרך מקרה כברכה מילה
וניכואץ ראיסי לסלקם להשעה בערים:
השער הראשון לבאר ברכה הלהס יזמין וברכה המזון:
השער השני לבאר הדברים שמברכין עליהן טלא
מיר מזונות:
השער השלישי לבאר דבריה שמברטן פליק
שהכל :
השער הרביעי לבאר הדברים שמכדטןעליק בורא
פרי האדמה•
השער הדזטישי לבאר הדברים שמברכץ עליהן טח(
פרי הגפן:
השער העשי לבאר הדברים הבאץ נסוך המעולה
מהמס הסעודה ושלא מחמס הכשרם
והבאים
ה

סדד בדכ
והכאים לאחר הסעודה:
; ה ש ע ר ה ש ב י ע י לבאר הברטש שמברק על הריח:
ה ש ע ר ה ש מ י נ י לנאר הנרפומשמכרכץ מל הראייה
והשמע וכיוצא נהם מכרכומ השנח
וההודאה :
ה ש ע ר התשיעי לנאר  .נרטמ המצום שאין להם
זמן קנוע נשנה:
ה ש ע ר הראשון לבאר ברבת הלחש חשון
וברכת הםזון:
ל א י ת י להקדים מכרכוח המאכלים כרכח הלמס
לסי שהוא האוכל החדיר על דרך חדיר
ושאיט חדיר חדיר קודם וגם הוא מכחד המאכלים
שנו קיום מין האדם וחיוסם  .דע כי חסה ושעורה
וכשפס ושטלח שועל ושיפץ הם שמכרכין עליק
השציא ולכסוף ג׳ כרכוש .אכל לא סם של אורז
ודוק .וחמשה סינץ אלו הן הנקראין ככל מקום
ססשס המינץ דאפכחן גני חלה ומצה כפסח שחמשס
סמיק אצו נקראים לחם דגמריק למס למס ממצה .
כסינ הכא והיה כאכלכם מלמם הארץ וכמינ המם
למס שר .והשם טפיה מנא לן שנאמר לא האכל
עליו ממץ שנעה ימים האכל עליו מצומ .דפרים
הנאים לידי משן אדם יוצא נהם ידי שנסו כפסה.
יצאו אורז ודוסן שאין נאין לידי ממון אלא לידי
פרסון .ושד דנרסק נירושלש נפרק קמא דמסכה
מלס רני שמואל נר נחמן שמע ממשה המינץ כלהון
ק הדין קרייא ושם ממה שורה וששרה נסק וכסמש
גבולסו .ושם משה אלו החמים שרה זו שנולח שועל.
וצמה <קרא שמס שורה שהיא עשויה כשורה .וששרה
אצו ששרים .נסק זה שיפון .וכסמסאלוסטסמין.
גנולש עד כאן גבולו של צסם .הנה נסבאר שאיט
נקרא למס אלא מממשת השק כלכד והוא סדץ
למרן השציא; ממשמ הסירן אלו כשהם שכולים
נקראים סטאס ולאהר שלשי׳ וזולץ אוסם נקראים
לגן .וכשסוהנץ אוסן ולשין אוק ואוסין אוסם ועושץ
צומם שגומ נקראץ פה ומברכץ עליהן המוציא
שמאיל וגאו לכלל עלויץ שהם זנים ומעחאמהלנ
געשין כמין נסני עצמן לכרך עליהן כרכה מיומדה.
כל לנר שנלילמו ענה אש׳ נשלו נשם או מגט
עליו
בשק למס גמור הוא וחיינ נחלה
המוציא ושלש כרמש ונלנל שיהא נו מואר לחם .
ואם כלילש רנה ובשלו במים או מגט בשק איט
לחם למק מלה והשציא .ומברטן עליו מחלה נורא
פיני מזוממ ולנמף מפץ שלש  .ואם אפאו כאלסס
בלא משקה לריש לקיש לא הר לחם  .וצרי יוחק
הוי לחם .ופסק רני׳ חננאל כריש לקיש  .ור״י מסק
מרבי יוחק.ולזה הסטה הרא״ש  .¥1כסנ הרא״ש
סכא לארעא אפ״ס שנלילחו רכה וגונלה נעלסא
הוי טון ששוסכין אומו על ט המטר או כקלקע
שהוחמה נאור נמשה לחם וחייכ גמלה ומכרטן עליו
המוציא ואדם יוצא נ ק ידי מונחו נפסח והוי כמו
שמלתו שסגנץ וסוש מיסה שמיינ נמלה אנל דבר
11
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שתשלמו מסגץ וסוסו סוסגק כיון שגלילסו מ ם
ומיגק בשק סמור ק המלה ואין מנרטן עליו
המוציא ולוקא אש קכע סעודמו על כוכא לארעא •
אבל אם לא קבע סשדמו עליה מברך בירא מיני
מזונות ולכםוף מעץ שלש .ואם אכל מסנה שיעול
מאמרים קובעץ עליו אע״ס שהוא לא קבע עליו
מברך המציא ושלש ברכומ .וכמב הר״ם במז״ל שאם
אמרים איק קובעץ אע״ס שהוא קיבע אינו מברך
דנמר רובא אזליק ו3סל 0רעשו אצל כל אדם ואם
מסמלה היה דעמו לאכול מעס ובירך בורא שני
מזונות ואח״כ אכל שישר שאחרים קובעין עליו מברך
לבסוף שלש ברכוש אע״ס שלא בירד ממלה המוציא.
צחמניומ שקורין להם נינלא״ש בלעז שבלילשן מנה
לחש גמור שא ומברכין עליהן השציא ושלש ברכות.
ואוסם שכלילמן רכה ודקומ מאד אם קכע סעודתו
עליק מנרך המוציא וג כרכומ ואם לא קנס עליהם
מנרך נורא מיני מזונות ולנשף מעין שלש .מת
הבאס ככםנין והיא סס העשויה כמין כיסץ שממלאין
אותם שקדים ודבש ותבלץ אם קבע סעודתו סלים
מברך המוציא ושלש ברמה ואם לא קבע סעודתו
עליה מברך בורא מיני מזונות ולבשף מעץ שלש .
מביצה אם יש בה מירורץ שיש בה שאר למס אע״ס
שאין כהם כזימ מברך עליהם השציא ושלש ברכוש
ואס אץ בהם מואר לחם מברך מליהם בורא מיני
מזומת ולבמף מעין שלש .שרש ר״ת לתביצא הם
פרורי לחםשנדבקין ימד על ידי מלב ולבש  .ובערוך
מסרש שהם סידורי לחם שנדבקץ יחד מל ידי מרק
וכל הנדבק יחד קרוי חביצה כעין חביצא דממרי.
וכחכ ה״ר יונה שיש בה ג' חלוקיה היכא שנחבש^
הסירלרץ אם יש כק כזימ מברך עליהן המוציא וכלש
ברכום ואם אין כהן כדה אע״ס שיש להם שאר לחם
אימ מברך אלא בורא שני מזונות שכיון שהם
מבושלץ איק חשובין שאר לחם ואס אינן ממשלים
אלא שהם משברים על ידי דבש או מרק אס יש נהן
כזימ מנרך המוציא אעיס באץ בהם מואר למס ואם
אץ כהם כזים אם יש בהם שאר למס מכרך
השציא ואם אץ בהם מואר לחם מברך נורא מיני
מזוטס .ואם אינם לא מבושלים ולא ממוברץ אלא
שק מפוררים דק דק אע״ס מאץ כהם כזימ ולא
תואר למס מברך השציא שפיץ שהם סש בפר עצמו
אינס יוצאץ לעולם מתורם להם זהילכך פמ הצנומה
בקערה אפי אץ כה שאר לתם כיון באץ דבר אהל
מעורכ עמס אינה יוצאה מסורמ למם ומכרכין עליה
השציא ושלש כרמש  .וסי סמ צממה מש יבשה
הנישרמ בקערה נמים או מלשון צמשמ דקוש .סירות
והפרות שמוחין אוק וששץ סהמ קממואוכלץ אומו
מל ידי הדחק אם מש מסט סמ או כשלוהו כקדרה
איט ככלל מק ומלרס עליו שהכל ואם מרט כאוסו
קמח אמד מהמכמ השרן ועשו ממנו מת מבע המוציא
וג׳ נרסמ  .ואס נשלוהו נקדרה מכרך מרא נמו
מזומם ולכשף ממין שלש וכהנ ה״ר יונה דדוק׳ שיש
באומו קמח.מאחד מחמשת השנץ כדי שיאכל ממנו
כזיס
,
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כזיש דג,׳ בכלי אכילת פרס .אבל אם אץ בו השיעור
מס׳ הסיק.אינו מברך לבסוף ג׳ ברטתיאלא בחחלה
מכרך המוציא כי׳ץ שיש ט פעם לגן אע״פ שאין בו
כזיס לגן בכדי אכילס פרס ולבסוף מפץ ג׳ .וה״ה
כשבשלוהו בקדר׳ שמברך החלה בורא מיני מזוטס
אכל לכסוף מברך בורא נסשוח .ופי׳ פרס שירש רש״ י
ארבעה כיציס .והר״ס כמז״ל פירש שלפה כיצים .
וכשרוצה לאטל צריך ניפול ידיו החלה כדאמרינן
בסר׳ אצו דברים אמר רכ יהודה אמר רכ ואמרי
לה במהניהא האנא וההקדשה׳ .אלו מיס ראשונים.
והייתם קדושים .אלו מים אחרונים  .וכהב בה״נ ט
איצ נפילת מים אלא לפת בלבד ואפי׳ לפכפת המינין
הנזכרץ בפסוק ארץ חפה אינו צריך נפילת ידים
כדאמרי׳ אמר רב נחק הניפל ידיו לסירות הרי זה
מגסי הרוח ודוקא שידיו נקיות אבל אם היו מלוכלכות
צריך ליםלם בשביל הכרכה .ומיד שמברך על נסילח
ידים צריך לכרך כרכח המוצי׳ ורביט יואל כ׳ שאין
לחוש על הפסק בין נפילה להמוציא שכיון שהשלחן
לפניו ודעתו לאכול אינו משוב הסח הדע׳ .וההיא
לאמרי׳ בסרק כיצלמברכין אמר רב אשי שלשה תכיפות
הן חפף לסמיכה שחיפה  .תכף לגאולה משלה .שכף
לנסילח ידים ברכה  .מפרם לה על מים אחרונים
ור״ל ברכה ברכה המזץ  .וכן פי׳ הרי״ף והר״ם
במז״ל .ומיהו מן הירושלמי משמע לההיא לתכף
לנעילת ילים ברכס לקאי על מים ראשונים ור״ל
ברכה ברכת המוצי׳ דאמלי׳ התם התיכף ברכה
לגמילת ילים איט ניזוק בכל אותה סעולה .וכן
היה נוהג הרא״ש  .ואמר סיק ללנר ישב בלל וילום
כי נשל .מצוה ק המובהר לברך נרכת המוציא על
עוגה שלימה כדי שההיה הכרכה על דבר שלם סו
משעם שאץ לו לפשוט ידו ליפול אמ הסמ עד שיברך.
ואם הי׳ לסניו פרוסה של הפי׳ ושלימ׳ ק שעורי׳ מניח
פרוס׳ במוך שלימ׳ וטצע מפסיק ספני שהשליס׳מצוה ק
ממובמ׳ והסרוס׳ שצ מסי׳ מפני שהיא משוב׳ וממול׳ .וק
כמב הרמכ״ם זיל .וגרסי׳ בירוש׳ ובתוספתא דנרטת
סניא מכרכץמל הדעשהוא קהמובחר .טצדשצימה
של גלומקאה ושלימה של בעל הבימ מברך על שלימה
של גלוסקאה  .פירש גלושקאה סח של נחחומץ מהוא
ימס משל בע״ס .פרוסה של גלוסקאה ושלימה סל
בעל הבימ מברך על השלימה בל בע״ס .ממסה
של ממים ושלימה של שמורים מברך יעל פרוסה של
ממים .סס שפורץ וסח טסמין מברך על השעורין
והלא טסמין יסץ הימנה שזו משבעת המינין וזו אינה
משבעת התירן .פת ממאה ופס מהורה מברך על
המהורה .סת נקיה ממסה וסת קיבר מהורה מברך
על אי זה מק שירצה וק הדין בפת של גדם ופה של
ישראל וגרסינן בכרק כיצד מברכין ת״ר על הפת
המוציא למס ק הארן .ר׳ נחמיה אומר מוציא להם
ק האדן ואמרינן בירוש׳ ר׳ חייאבריך קומיר׳זירא
המוציא לחם ק הסק וקלסיה .מאי לאו כרבנן לא
שלא לערב ראשי האוחיוחואע״ג דלחסק ממרב הוא.
ספס אי אפשר לחקן לשון אחר לסי שהוא צשץ הפסוק

להוציא לחסמן הארך .ועוד שאינו דומה פילוג אומ
שאחר צר״י או סגו״ל לעירוב אוס שאחר קמין
למרמיב מסי .ובמדושי רב״ש מקשה מאי שנא בפת
ללא אסריק בורא סרי האלמה כמו בשאר פרי
האלמה וכי סימא משום לפס אישהני לפלויא ואישהני
נמי לברכה הא ליהא להא ביין שהוא מעולה יומר
לםעיל ומפסמ ואפיה אמריק בורא פרי הגפן הפי
נמי לימא כורא פרי החפה .ומשרן כלמשני בגמרא
נבי זיח היכי לימא טרא פרי זיש  .פירא גופיה זיפי
איקרי והכי נמי לימא בורא פרי החפה פירא גופיה
חמה איקרי .וכיחימא לימאכורא פרי שבולי החפה
הא ליחא ללא שייך למימר הרי שכולי שאין הפרי
יוצא מן השכולה שהרי היא עצמה יוצאה משנה לשנה.
וה״ר אפר סלוניל פיר! ללישנא לקרא נקס להוציא
למס מן הארץ .וכשאר כרכוה נמי נקפ לישנא לקרא
שנאמר הנה הכאהיאה ראשיה הרי האלמה .ובהאי
הירון ממרין מאי לקשיא מאי שנא הכא לאמרי׳ אp
ומאי שנא כאילךלאמרינן אלמה משוס ללישנא לקרא
הכי הוא ע״כ כהילושי רכ״פ  .ושי׳ המוציא למם ר״ל
מזון כמו סכל להם שהלהם אינו יוצא מן האלן אלא
השכואה שעושים ממנה להם וק ממצא בק הנני
ממנרר לכם לחם מן השמיס וילוע הוא שלא ידל לחם
מן השמים אלא המן שהיו עושין ממנו עוגוח שנאמר
ועשו אוהו עוגות ואמריק בירושלמי בפיק למסכת
מלה הבוצע צריך לבצוע בעשר אצבעוה כלומר צריך
לאהוז הלהם כעשר אצבעות כמל עשר תיבות שבברסן
המוציא ועשר בפסוק מצמימ מציר ועשר במסוק עיני
כל אליך ישברו .ועשר בססוק ארץ מסה  .ועשר
בסשק וימן לך האלהים  .ומשר מצות נצפי #ישראל
בחבואה .לא החרוש בשור ובחמור  .שדך לא מזרע
כלאים .לקסשכחה ופיאה  .חרומה גלולה .מפשר
ראשון .ומעשר שני» מעשר פ ר  .חלה• ועשר
מלאכומ נמשיח במבואה  .מורש  .קוצר .מפמד ,
רש .זורה .בורר .מומן .מרקי  .לש .אומה ״
ואמריק בסרק ג׳ שאכלו א״ר יומק משום נ*ש בן
יומאי בע״ה בוצע כלי שיבצע בעץ ימה .ויש סמך
ללבר ממה שבחוב ואקחה שמ למס ולא אמר קמו פת
להם ומב הרמב״ם הבוצע נוק הרוסה לפני כל אחל
ואהל והאהר טמל בילו ואינו ממן ביל האוכל אא״כ
היה אבל עיכ  .ואפשר שהפעם בזה משום שנאמר
פרשה ציון ביליה והוא רמז לסרוסמ המוציא .וצריך
שיבצע ממקום שהפת נאשח היסב כדאיחא
בסרק חלק לנרסיק המם רב אשי אוקי אג' מלכים
אמר לסחר נשחח בחבריא אחא מנשה אימחזי ליה
במלמאאמר ליה חברך אנא וחברא לאבוך אנא
איכעי ליה למשלי מוציא אמר ליה מהיכא לבעית
אמר ליה המוציא לא גמרה וחכריח קריחלנא .א״ל
אי הכי לימא לי מר אמר ליה מהיכא לגמר כיבולא
לריפחא פפי וכו׳ .ואצו הפלפה מלכים הם אמאכ.
מנשה .ירבעם .סימן להם כני אמ״י נחלו ני ,
ומסיק כגמראכרבאדאמר מברך ואח׳׳כ בוצע .מיי
פלא יפריל הפרוסה ק הסח על לאחר כרכה» ומ5
בעל
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גע 5הס^רויש גר אדם שאינם רוצים למשוך הלחם כשתיקה כפת שגלל ספר תויה הויא ליה הפםקם׳
כלל עד לאחר הברכה  .ורבי אומר כי יוחר מוב כמו אם הסמיק בזכור .והמעם השני מן הירושלמי
כשחושט ומניחו דבוק שיהיה מזומן להפרידו אחר השר ולא מסעם הפסקה אלא משעם שלא נמכוון
הברכה שאם לא יחחוך עד אמר שיברך שמא יבא בברכתו על זאת הפרשה כמי שלא נסכיון לכרך על
להססיק קודם שיאכל המוציא ע״כ .והרא״ש כ׳ ויראה -התרמוס שאוכל עכשיו כי אם על אותו שנפל ולא מזר
לי שצריך למפיץ סעמ שאם יאחז בפרושה שיעלה ונפל מן הקרקע  .וצפי דעתו פעו כי הפעם הראשון
הככר עפה דאם לא כן מפוכ כפרוסה  .יכן שנינו כפל הוא שהרי הירוש׳ ההוא אימ עיקר דהלכתא
בסרק ג׳ דסטל יום ר׳ מאיר אומר אס אומז כנדול כרכא דאמר מכרך ואמ״כ כוצע דלא משכינן שתיקה
והקק עולה עמו הרי הוא כמוהו .ר׳ יהודה אומר להפסקה לא שנא הפסקה מדוכה; ולא שנא הפסקם
אם אוהז בקטן והגדול עולה עמו הרי הוא כמוהו מועפת  .והפעם השני ג״כ כפל הוא לדעת הראב״ד
והלכה כר׳ יהודה ע״כ .כהכ בעל המנהגוה נהגו דמשק לקולא והכיא ראיות לדכריו דכל דמנח קמיה
שלא להאכיל ההול ושאר בהמה היה ועוף מן החהיכה מיילא כרכה עליה .והכי נמי הא ספר תורה קמיה
שנגע׳כההיכה המוציא .ואמרינן בפרק שלשה שאכלו ודעתיה עציה לכל הפרשיות הכתוכות כו .גס אם
אמר רב יהודה כריה דרכ שמואל כר שילה משמיה לא נלל אותו ש״ת עצמו שכירך עליו תחלה אצא סתמ
לרכ אין המסובין רשאים לפשןעד שימעום הבוצע ס״ת אחר יש פנים להיחר ג״כ לומר כי אחר שהוציאו
ואץ הטצע רשאי לבצוע על פיכלס אק מפי רוב אוסם שני ספרי תורות יחד לקרוא אותם שתי פרשיות
השנץ .וגרסיק בירושלמי האני ר׳ הייא אין מכרכץ שהם ענין היום יש לומר דמנחי קמיה הוו ודעתיה
על הסה אלא בשעה שהוא סורס .והפעם הוא משום עילוייהו .וכן יצאה הוראה בחבורה כעירנו על יד•
ההפסקה כלומר שלא ספשיק הפריסה בין ברכה מעשה שכא כראש חדפ סכת .ויש שרצו לומר כי לא
לאכילה ואף לא הברכה בין פריסה לאכילה רק הכל היו צריכין מתחלה להפםיק ולפסוח ס״ש של ראש ההן
גבמ אמס .א״רמייא בר אבא הדא אמר הדיןדנסיכ אע״פ שהסדר כן כיון שנזרק לו לקדוח בשל חנוכה
מונלא ומברך עליה והוא לא אהא לידיה צריך לברוכי מחצה ואין מעכירין על המצוח כדאסרינן ביומא בפי
עציה זק מרטה .א״ר חנחום בר יודן צריך לומר אמר להם הממונה עכורי דרעא אסוססחא אסור .
גרוך שם כבוד מלכותו לשלם ועד כדי שלא להזכיר ויש סיוע לדעתנו שציונו לגלול ולהפסיק דקסני הסס
מם ששם לכפלה .וי״א שאם לא אמר סלך העולם כל המצות מעכבות כעי ר׳ ירמיה אפי׳ הקדים ספלה
אומר למדני מקיך כדי שיהא כקורא פסוק מן המלים של ראש לתפלה של יד א״ל אף אנא סכר כן ומדקהני
ורכי הייא אזיל לסעמיה דסליג בנמרא ליק מם רבה מעכטת מפמע שאם הנימס כן צא יצא וצריך להניחן
וס״ל שצריך שהכלה ברכה עם הסה אבל לרבא דהלכהא כסדר מצוק .ע״כ דנרי ה״ר גרשון .ושיעור פרוסה
כווסיס לא צריך ולא מידי .שד גרסינן ההם א״ר של המוציא כסב הרמג״ס ז״ל לא יבצע פרוסה קסנה
זריקה ר׳ דרא בעי האי מאן דנסיכ הרשסא ומברך משר שנראה כצר עין ולא מרופה יומר מכביצה ממני ,
מציה ונפל מידיה מהו לברוכי עליה זמן מרנומ סי׳ שנראה כרעבחן וצריך להזהר שלא יפסיק בשיחה נץ
היו מרשסץ לסרו ונמל אמה מק ובירך עליה ונפלה ברכח המוציא לאטל שאם סססיק צריך לחזור ולברך
שדו ומבעיא ליה אם צריך לברך סמם שריה על דהכי ק״ל דשיחה הויא הפסקה לגבי ססלין וכסו•
האמרים ומקשי ומה ביט לבין אמת המים .ומסרן הדם .ואמריק בירושלמי רב כד הוה קצי הוה סמים
אמרין שק לכך כיון דעתו מחמלה ברם הכא לא לכך בשמאליה ומפליג טמירה "סי׳ כשהיה ממלק לאנשי,
טון דעמו ממחלה .וכמב הראב״ד נראה לי דהאי כימו לא היה מססיק דתכף לברכמו היה אוכל והים
געי׳ לקולא דלא עדיף מטס ביד כלאחד ואמר שכלם מממיר שאסי׳ כסה שהוא לצורך אכילה לא היה מספיק,
מומים בברכשו של מברך ותו אמרינן כולא נבגא ואמרינן בגמרא מול ברוך מול ברוך אץ צריך לברך,
לגרכמא היא אלמא דכל דמנמ קמיה מיילה ברכס ט אם אמר פול פמ המוציא אינו מפוב השסק בץ
עילויה עיכ .כשכ ה״ר גרשון כרכי שלמה יש מאשי ברכה לאכילה שכיון שהוא ממוייב להוציא בניו ובני
הדור ששטחץ מזה הירושלש במעשה שאירע ט ביהוצורך כרכה הוא ואם כל אהד ואמד אוכל מכפרו
בראש חדש סבש ששציאין שניס״חא׳של ריחוא׳ של אץ צריך לחלק להם המוציא שכל הככרוה נבגא
מטכס וםעה ש״צוססחאוחו של חטכה ובירך הקורא דכרכהא הן והכי איהא כירושלמי ודוקא שיהיו שלימו׳.
עליו .והזכירוהו הצבור כי מעה ובר״ח שהוא סדר ומזה הפעם נהגו כשיהיו אשים רבים מסובץ
יש לו לקרוס ראשונה והפסיק וגלל סמר מורה על בסעודה ואינו מספיק להם כוס של ברכמ העוון.
שהגיע לפרשת ר״מ  .ואומר מזה הירופלמי שצריך שסרהין על השלחן טסוה אהרוס מלאוס יין בשעת.
למזור ולברך פנית על שרשת ראש מדש משני מעמים ברכה ופוהין מהן .וק אם הפסיק ואמר גביל לסורי
שאמד ק הירושלמי הראשון שאוסר הדץ מסיב אין זה השוכ הפסק דצורך אכילה הוא שאין לאדם,
שגלא ומברך עליה והוא לא אסא לידיה צריך לברוכי לאטל עד שיהן מאכל לכהמהו שנא׳ ונההי עשכ בשדך
עליה זק תנינוס רוצה לומר טץ שהססיק א׳ נרכתו לכהמהך והדר ואכלה ופכעה .ויש משרשים כסו,
שחזר ונטלו ק הקרקע חוזר ומכרך אע״פ שלאהסשק שהקב״ה מזק ומטן מזון הבריוח חחלה דהיינו עשב
אלא שתיקה וגם ק בכאן טון שהפסיק זק גדול והדר מבשל אוחו לצורך האדם כמו ק צריך כל אלם
לעשות
,
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למשוש מימו '.וכן אס המשיק ואמר הבא מלח הבא שלא אכלו ואין פונץ גרון שאכלמ אלא אם ק אכלו
צפק אין זה חשוב המסמ דאין הבוצע רשאי לבצוע ואלו השלשה שאכלו כאמם שסם חייבץ לזמן לוקא
מל שיביאו מצמ או לסמן לסר כל א׳ וא׳ .ואם הסמ כשאכלו לברים המוסרים .אבל אס אכלו דברים
&נןייה ומונה אין צריך צסמן ואז אם אמרהבאמלמ האמרץ כגון מבל ומעשר שגי והקלש שלא גמלו
הבא צמק צריך צמזור וצברך דהססקה הויאכדאמרי׳ איק מצסרמץ לזמין .והרמב״ם ז״ל כסב שאין pw
בגמרא ציש לץ צריך בשש  .י״מ אץ זה צריך איחור מליק כלל לא בממלס ולא בסוף .והראב״ד השיג
*גל שיביאו צסמן מצשץ ט טשש משה .וי״מ אץ זה מליו וכשב שלא אמרו אץ מברטן אלא שאין מזמנין
צריך למק כלממרגסיק היאכל מפל מבלי מצמ כמא עליהם לומר שאין להם קבימומ לזמון הואיל ואוכלק
לממאכיל בשש מדלימ מלהא .וכחב הד״ם במז״צ לברים האסורים .והוא כעץ אכילס פירוש שאץ להם
&אם לא *  pהמוציא ועדיין לא גמר שעודשו חוזר קבע לזמון .אבל ברכה סמלה וסוף למה לא יברכו
ומברך ואוכל ואם היא מסוסק אס בירך או לא בירך הואיל ונהגו .ולזה הסטס הרא״ש והביא ראיהמהא
&ימ מוזר ומברך דהמוציא דרבק היא וססיקא דרבנן דאמריק בסדק קסא לסנהדרין ובפרק הגוזל הרי
לקולא וכסב רביע האיי שאס גמר סעודמו אינו מיזר שגזל סאה של מסים מסבירו סמנה וא£אס והפריש
ומברך המוציא על מה שאכל ככר אא״כ יאכל שד  .ממנה חלה ובירך עליה אץ זס מברך אלא מכאן משמע
ץכשיגמר מלאכול ממל ידיו שניס ואלו ק הנקראים שחייכ לכרך אלא שכרכמו הי׳ ניאון .וכסב רשב״ס
מים אמרודם ואינו מברך עליהן שאינן אלא משום שלשה שאכלו יחד ואחד מהם נזהר מסש של עטים
•בקיוס וגרסינן כפרק כל הבשר אמר רב אידי בר אבין והאחד אינו נזהר אע״פ שאץ אומו שנזהר יכול לאכול
אמר רב יצחק כר אשיאן שם ראשונים מציה ואחרונים ספס של עט״ס טון שאוהו שאינו נזהר יטצ לאכול
מבה משום מלס סדומיש שססמא אם המינים ואז״ל מפמו מצפרפין זה מם זס לזמון והטא ראיה מדסק
׳אסר כל אכילמך אטל מלח ויש לחוש שמא מלמ בריש ערכין הכל מייבים כזמץ כהרסלויס וישראלים
המפיס מעורב בו .וכמבוההוס׳ מה שלא נהגו כהס ואמריק עלה סשיסא לא צריכה כגון דכהנים אכל•
האימא לסי שאין מלמ סדומימ מצויה בינינו ואמ״ג מרומה וקדשים וזר אכיל מולץ מהו דסימא כיק pTOfirידם סזוהמומ ממלומ לברכה לדידן לא לזר לא מצי אכיל מרומה וקדשים לא מצסרף קמ״ל
מיקרו ידם מזוהמוה כיון שאץ אנו רגילין ליסול ומיהו כיון דכהנים מצו אכלו מילין שפיר דמי .עוד יש ללמוד
•אם יש אדם שמא איסטניס ורגיל ליטול ידו אחר מכאן שאם היה אשד ק השלשה מידר הנאה ק
הסעודה לדדיה הוו ידים מזיהשס .דש השרש בץ הפרס שהם מצפרסין שהם יטלץ לאכול משלו ואס
מים ראשנים לאחרונים כדאיסא בס״ק דסיסה א״ר היו השלשה מודרץ הנאה זס מזה כיון שאץ אמד אוהל
יסייא נר אשי אמר רב שם ראשונים צריך שיגביה משל מכירו אין מצסרסץ לזמון אע״נ דמצי לאחשולי
ידיו צמעצם וסימן וינמלס  .אחרורס צריך שישפיל השמא מיהאלא אחשילו .חנן הסס שלשה שאכלו כשחש
ידע לממה שלא ינא השם מחון לשרק ויחזרו ויטמאו אינם רשאין ליהלק .וכסכ ה״ר יונה דמיירי כשקבעו
היליס ואץ צריך לימול ידו אלא עד מרק האצנשמ עצמן גימד מממלה לברכמ המוציא לדידהז בהיסיבס
שמא סוף משל האצנשמ  .ויש לך לרעה שק ולדידן כישיבה אז אינם רשאץ ליחלק אבל אם לא
איסורה אינו חייב לברך עד כלי אכילס שיש כה כלי גקבעו יחד בברכה המוציא אז רשאץ ליחלק ^ .
*בימה שנאמר ואכלח ושבפש וברמ  .אבל מדרבק מפרשים שאע״פ שלא כרכו המוציא ביחד אלא אח״כ
׳מייב לכרך על כזיש לש .שיש בה כדי שביממ גרץ  .נקבעו באטצהימד נקבעו לזמין ואינם רשאים לימלק
נדאמריק בסרק מי שמש אמר הקב״ה למלאט ולזה הסכים סרא״ש .אבל שרם שאכלו מצום ליחלמ
׳השרה בדץ אד משא מים לישראל שאר כסבמי בסורמי שיכע כל אמד לעצמו .אבל ככרכס המוציא אחד
ואכצש ושבממ וכרכס וסם דקדקו על מצק עד כזימ מומר למטרו .כד״א כשהיו שרהם יודעים לברך .
וצפגץ זמון סנן שלשה שאכלו כאחח חיינין לזמן והאי אבל אם אמד יודע והב׳ אינו יודע יברך היודע והשני
מברך לשנים משום שנאמר גדלו לה׳ אמי .והוא יוצא .וכסב הרא״ש שמיירי מון שמגץ לשין הקודש
יאושר נבכך שאכלמ משלו והם שנץ ברוך באעלט אלא שאיט יודע לברך אבל אם אינו מבץ אינו יוצא
משלוונסוט חייט ושא מוזר ואומר כמו שאמרו הם בשמיעה ולכך אין משים יוצאומ בשמיעה אלא אם
* מ ן שאכלט משלו וט׳ ושסיף פליק נרוך הוא הם מטנו׳ .ושם הס ארבעה או חמשה אינם רשאין
וברוך זכרו לפולש מד וממשל ננרכמ הזן וגומר כל ליחלק שכולם נממייבו בזמץ ולא עוד אלא אפילו
מ ר כ ה  .ואם נא אחד ק השוק ומצאן כשק מכרכץ שנים שאכלו כאחמ מצום שיחזרו אחר שלישי שיצמרף
•מהו שנס אחריהן כי אעיס שלא אכל עמסם מונה ממהס לזמין .ואם היו ששה נחלקץ כיון שישאר
מפסםכלסנן שקאקאחר ישראל המנרך .והפעם זמין לכל חבורה וכן אם היו ששעה רשאין לימלקכרצוק
ג ד שלא יראה ככופר נסי שחניריו סכרכץ אוסו  .ובעדן שלאיססיד אמד מהם הזמון ואם היו עשרה
גיכזנידאמר ברוך וסמרך  .רכ מפא אמר אק ולא איק רכאץ לימלק כדי שיזמו כשם ואומרים <כרך
מציגי הא דאפכמינהו דקאמרי ננרך הא דאשכמינהו לאלהינו .שעשרה שטנה שורה טרהם .ולכן צריך
לקאמרי נרוך .אשכחינמ דקאמריננרך אומר כרוך להוסיף לאלהינו כד״א ונקדשסי בשוך בר ישראל ״
ומבורך שסו ממיל לשלם ופד .אשכחינהו לקאמרי ונמב הרא״ב דלא אמרינן נברך לאלהינו כלמ״ו אלא
נברך
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פז 3ד3

׳ מרך אלהינו .לגני שד ומלאה כתיב בלמיל שירו כל שלחנות מלאו קיא וט׳ .ולסי שעל יזי אכיל©
 :ל ה  .הולו לה  .וכן גללו לה  .אכל גכי ברכה ושמיה יצר הרע ממגכר והמאוס ממגכרס שנאמר
י .כסיכ כמקהלום נרט אלהים .והכא מן השוק ומצאן ואכל ושכע ודשן ופנה אל אלהים אחרים וכתיכ ואכלם
 .פזמק ני ימנה אמריהם כרוך אלהיט ומבירך שמו ושבעח השמרו לכם סן ישחה לבבכם  .וכשיב סי
שמיל לעולם ועל וק ככל נלטש שאלם שומע נץ מאכל ושבעח ורם לבבך וכשיג וישב העם לאט!
ברכת הסירות כין כרכמהמצומ ועניןהזמוןמארטי ושהה וגו׳ .ואמריק בברטמ בשרק אץ עומזין מילוי
שבח וגדולה להטרא יתברך שמזמנין וממרי זה את זה כריסי זר בישי סי׳ מלוי הכרס מרס כמה מיני רעו*
ממועדין יחד להודות לו ולשבמ ולפארו על שסע מובחו מרטה למיט לזנוהי לק הזהירונו רז״ל לרבר כד״ם
כמו שנאמר ונרוממה שמו יחדיו .ודרשינן בפ שלשה בשעה האטלה כלי שלא מהמא  .ואמריק טרושלפי־
שאכלו ואכלש ושבעח וברכח זו כרכמ  . pעל ה א ת בס״ק למרומומ ל׳ זירא בעא קומי ר׳ אסי שמר מהו
המובה זו ברכח הארץ .אשר נשן לך זו טנהירושלם שיכרך א״ל ואכלח ושכמה וכרכס ואפילו מלומלם •י
והמוב והמפיב ביבנה תקטהו על הרוגי ביתר כמו שירוש אפילו כל כך שחוי שאינו יטל ללבר כראוי
שנסרש לקק .מניא משה תקן להם לישראל ברכת הזן להט משמע ושכעח וכרכס ומסקיק בפרק שלשם
בשעה שירד להם המן .יהושע תקן להמ כרכש הארץ שאכלו שטס של כרכה מעון ארבעה זבלים חי •
ן בשעה שנכנמ לארץ .דוד ושלמה הקנו להם לישראל מלא  .ששישה .הלחה .מ ק להס חמשה .שימך
 Iבונהירושלם .דוד׳ מק להששלל על שלום ישראל אחר שממה על שם ויין ישמח .חי פר״ח מזוג קצמ ולא
וירושלם שנבחרה בימיו מכל ארן ישראל דאלו בהורה כחקט על חל חלח מיא ומזיג ולא מזג מיקרי מי
לא כהיב רק אל המקום אשר יבחר ה׳ אלהיך בו .כלאיחא בריש פרק בן סורר ומלה לקחר דאיט מיי^
י ושלמה תקן להתפלל על הכיה הנדול והקדוש שנכנה על שיפחה יין הי ומוקי לה במזיג ולא מדג  .מלא
בימיו ונבחר מירושלס ודקאמר בינם ירושלם לאו כסשופו שיהיה מצא על כל גלוחיו .שמיפה היא
לוקא אלא מקיום ירוםלם היו אז אומרים  .ובעל מבחוץ .הלמה היא מבפנים ואמרינן במססהא שאם־
י בריש׳ זו שנה כמו שאנו אומרים מחה ומכסים אמרונים קנחו יפה שפיר למי ואמרי £בפרק שלשה שאהצר
י ,סקט להשפלל כה עתה ג״כ על מלטמ ביה דוד שמחזור שהאורח מכרך כרכח המזון כלי שיברך לבעל הנים
ג למקומה ולאו למימר שלא ברט אותה עד דוד ושלמה וכסכ אכן הירחי שיש סמך לרכר ממה שכחוכואכלס
י שהרי דרשו אומה ק הסמק אלא דוד ושלמה מקמ ושבעח וברכח אח לרבוס בעל הביס  .וכהב הרא״ש,
ו הממבע לסי מה שניתוסף מוכה לישראל .והמוב ואטלו בעל הכיס גלול מן האורח אורח מברך .ומ״מ
והממיב ביבנה הקטם» .ק ססקו כל המפרשים דהמוב אם בעל סבימ רוצה לוותר על ברכמויברך בעצמו•:
והממיבלאודאוריימא• ונהט העולה כשסברכץ ברכס ב ר כ ת הסזון .גרשינן בפרק פלשה שאכלו אמר
ר׳ יוחק אמר נברך שאכלט משלו הרי ז©
המק שמסלקין המכץ מעל השלק .והםפם מדאפריק
י בסרק הרואה ססזבמ פן שלש אמומ גכמ וארט ס״מ למי שאכלנו משלו הרי זה בור סי לאו משוםי
; שני אמומ ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר שאכלו משלו נמי אין המכוון ט למי שאכלט לאם לא
י אלי זה השלחן אשר לסני ה  .סמח במזכח ומים ק למי אנו מכרכץ או של מי אנו אוכלץ אלא ה ^
בשלחן אמר ר׳ יוחנן ואיחימא ר אליעזר בזק שביס צריך להעצימ מצח למי כלי להראומ שאינו מגרך לבעצ
 .המקדש קיים מזכח מכפר על אדם ועכשיו שאץ ביס הביש שזמן אומ מזון א״ל רכ אחא כריה לרכא לרכ
המקדש קיים שלהט מכפר עליו .וטיט דאמרינן ההם אשי והא שנן למי שעשה לאטמיט ולנו אש כל הנשים
 .כל המאריך על שלהנומאריטן לו ימיו ושטממ והפעם האלו איל ההם מכהא מילחא להקב״ה הוא לעכיל
 :כשמאריך על שלחט יכא מני ויהנה מאוחו השלהן .ניסי .ואר״י אמר נברך שאכלנו משלו הרי זה מינו.
ואין צדקה גדולה מזאת וכתיב וצדקה מציל ממוה .על המזון שאכלט הרי זה בור למשמע שהוא מברך
י והנס הכלהן בבית כמזבה בבית המקדש מה מזבמ למזון .אמר רב הונאכריהלר׳ יהושע לא אמרן אלא
י מכשר אף שלק מכפר והברזל מקצר ימיו של אדם בתלתא ללא מלכד שם שמים אכל כעשרה כיון לאמר
ואץ ראוי להניחו בפעם הברכה למקום הכשרה לאלהיט מוכמא מילהא לסנן כעין שהוא מכרך כך עונץ
שסארכס ימיו של אדם .יש אנשים שאינם רוצים אהריונברך לאלהינו אלהי ישראל יושב הכרובים על
להמיר המפה ממל השלהן קודם ברכמ המזון וגם המזון שאכלנו .הניא רבי אומר ובמט הגדול מיינו
• מקשידץ שלא ישארהשלהן כלא פה כשעמכרכה מזון הרי זה ה״מ דמשמע שכשפע מכו הגדול .מיינו
^והממם כדי שההול הכרפה ט ויהפפפ ממנו שפע שהפובה מרובה יוחר ממט מפוכו היינו הרי זה מ ר
הרבוי והיינו י דאמדינן בסוכה וכשרק הלק כל מי דסשמפ ממקצה מוט והוא ממעס בחגמולו של הקב״ם.
שאיט משייר כזיח סס על שלחנו איט מאה מ ק ברכה מיינו הרי זההלמיד הכם פירוש דמשמע אנו ופאר כל
לסולם שנאמר אין שריד לאוכלו על ק לא ימיל פונו .ההיים כמוט .מיים היז טר פירוש שמציא עצמו סן
 pmבמסכמ אטש כל שלק שאכלו עליו ואמרו עליו הכלל דמשמע בפוט היים שאר העולם ולא אנו ואמר
מ ר י מורם כאלו אכלו משלמטשל מקום שנא׳ וידבר וכמוט מייט על שם ויאכלו וישבעו וישמינווט׳ ומקשי
אלי זה השלחן ונו וכל שלמן שאכלו עליו ולא אמרו בירושלמי גבי כל הברכוהמההוה בברוך מ ן מברסם
עליו לגרי מורה כאלו אכלו מזבמי ממים שנא כי השמונה למנרשה .והרי נברך מימש למה מ ן
פוסחות
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סדר ברכת ד מקופיתשת י•

פוסמוש מרוך והליגבלך לפנים .ואע״ס שאין בנבל 0ותורה זכו לירושת האח דגבי ברית כתיב ונסתי <ך
לא שם ולא מלכומ מיקןיא הזן שסוכה למברמה כיון ולזרעך אמריך את ארן מגוריך וגו׳ .ונכי תורה כתיב
שאינה התחלת הדבר כמו שפירשתי בגאולה של ססמ וכאשס וירשתם את הארן וכתיב וימן להסארצומ גויס
ומשק שניא היא שאס מו שנים יושבין ואוכלין איק וגו׳ .וצריך שיקדים ברית לתורה לפי שהתורה נתנה
אומרין נברך .שי׳ הרי שלפעמים אין ממכץ אותה בשלש בריתות שנאמר אלה דברי הברית אשר צוה ס'
ולהיכן־ סומממ בברוך מידי דהוה אקידופ והבדלה אש משה וגו׳ .ושם אומר לעברך בברית וגו׳ הלי
0איק נקראוס סמוכות לבש״ה משום דלפענדם מפזרן שלשה בריתות והמילה נתנה בשלשה משר בריתות
הסו ששירשט שם .ועוד מקשי והרי הזן אס הכל הכתובים בפרשת מילה כשנצפוה אברהם עליה .וצריך
קשיא  .סירוש והרי הזן את הכל שלפעמים איט אומר שיאמר בה הודאה ס ־לה וסוף  .תחלה נודה לך <*
הגון שהיו שלשה אוכלין והפסיק האמד לשנים עד טדה אלהינו .וסוף על הכל ה׳ אלהיט אנו מודים לך .
לך ואמר כך גמר סעודמ  .וקאמר רב שפס בפרס והסוחס לא יסחוה מא׳ .ומי שלא אמר כל פקר ס״ז
שלשה שאכלו כשהוא מכרך לאחר סעולמו מתחיל מגונה סירוש דמשמע שאינו רוצה להודות להקכיס.
בטלה לך נמצא שאינה סמוכה לשעמים אם כן סיה על שהוצאתמ מארן מצרים והו׳ על שם למען תזכור
לס להשחיל בברוך ונשארה בקושיא .וכמב בחידושי את יום צאתך מארן מצרים ונו׳ וכתיב ויפדך מכיס
מיש יש לתמוה אמאי לא שני ליה דהא מילשא לא עבדים .על ברישך שמתמת בכשרנו וכו׳ .סירשנוהו
שטח ומשום הא לא קבעוה לה סתימה  .ונ״ל שהיה למעלה .והרא״ש היס אומר על שהנחלש לאטתינו
*טל־לחרן משום דברכה זו מא ברכת הודאה ולכך לא ארן חמדה סובה ורחבה ועל שהוצאתנו מארן מצרים
הים יטל לשמח בה בכרוך ככרכמ הגשמים דאמרי׳ ולא היה אומר ברימ ומורה שהרי אומר אחר כך על
מודים אנחנו לך על כל פפה ופפה וכו׳ ואינה שותתת בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו ודי בפעם
בברוך מסט שהיא ברכש הודאה .כא״י אמ״ה הזן עיש אחת .בחנוכה וכפורים אומר כאן מל הנםיסכדרך
למס ומזון .אס השלם כלו שנאמר מחן לחם לכל שאומר אוסו בספלה בהודאה שכיון שעל הנסים הוא
בשר  .כעיט כמו שזכרט למעלה .בחן עיש ומנומי הודאה לפיכך מקט לאמרו בכרכח האדן שהיא כולה
אס אשר אחון  .כמסד על שם ט לעולסמסדו .הודאה  .ועל כלם מל כל אלו הפוכות שאמרנו אנו
.וברחמים על בם ורחמיו על כל מעשיו .טמן לחם מודים לך על שם אך צדיקים יודו לשמך .ומברכץ
לכל בפר סמק הוא .ואץ לומר כי לעולם מסדו אמ שמך כאמור ואכלת ושבעת ונו׳ ומותם בח״י על
ממנו ט בפסוק אינו אוסר עפנו ועוד ט מסדו הם הארץ ועל המזון וכל החוסם מנמיל ארצות בכרכס
עם כל חי .ובשובו הגדול תמיד לא חסר לנו על שם האדן ומושיע אח ישראל בכונה ירושלים הרי f
וארבעים שנה בלכסכם במדבר לא חסר .ואל יחסר מגונה .סי׳ דמנמיל ארצומ משסע על כל א ו
לט מק וט׳ בקשה היא מל שם לא יחסר לממו  .שהנמילה ארן .וק מושיע אש ישראל משמע סעל
הי הוא זן ומפרנס לכל וכו׳ כמו שאמרנו .באיי  pצרה וצוקה .והל סי שמשנה המטבע או שלא הזכיר עה
שחיימ חכמים להזטרלאיצא ידי מובתו וכתבה•/
אש הכל על שם עיני כל אליך ישברו וגו׳ :
 H Tלך ה׳ אלמט מל שהנמלש כהרבה מקומומ 12יחיאל ק הרא״ש מסופקני בהא דאמר לא יצא ילי
נקראה נחלה ארן ממדה שנאמר ואמן לך מובםו אס לעכובא קאמר או למצוה קאמר והדעת
ארן חמדה נחלה צבי .סובה ורמכה שנאמר אעלה טסה דלסצוה קאמר .והיר יעקב כמב ונ״ל כיק
אמכם מעור מצרים וגו׳ .ברימ כט שמפרש על בריחך דכרכמ המזון דאוריימא לעכובא קאמר וצריך לחזור .
ואם סייס הברכה חוזר לראש :
ששתמס בבשרט  .וכן אומר בברכח מילה וצאצאיו
חמם באומ ברימ .ומרה על מורשך שלמדשנו .מיים רחין ס׳ אלהיט עליט מל שם ועריו ירחם וכס׳יב
ומזון זס מלוי בזה שאי איפשר למיומ בלא מזון .גדסיק
סרחם אב על בניס וגו׳ .ועל ישראל עמך
בפרק שלשה שאכלו מרא ר׳ אליעזר אומר כל מי שלא על שם ורמממי על כל ביס ישראל .ועל ירושלים עירך׳
אמר אק חמדה סובה ורחבה בברכש הארן לא יצא ע״ש עד מסי לא מרמס אמ ירושלים .ואמר עירך
יד מובשו .שירוש שהרי הנביאים קראוה כן בהרבה ע״ש ונקרא ירושלים עיר האמת .ועל ציון משק
מקוסוס ואנו ^  pלספר בשבמ הארן כדישישמוקקו כטדך על שם אחה תקום חרמם ציון .ואפר משק
לה הנסשוס ומה שלא הצריכו להזכיר בה ארן זבמ ע״ש כי אני ה׳ שוכן בציון .ואמר כטדך ע״ש כסא
מלב ודבש לסי שאץ כל האדן ק אלא מקוממ ממנה .כטד מרום מראשון וטי .ומל הבית הגדול והקדמן
וכל מי שלא אמר ברימ ומורה בכרכש הארן לא יצא שנקרא שמך עליו שנאמר ועההבמרמי והקדשמי אס
ידי מונמ .וסירש ה״ר אפר מלוניל שהפעם משום הבימ הזה וגומר וכמיכ גדול יהיה כבול הבימ הזם
לאלמלא ברימ ומרה לא נםקייסו שמיס וארן שנאמר וגו׳ אביט רוענו מיש רועה ישראל האזינה .זומו ע״ש
•אם לא בריסי יומס ולילה דהיינו הורה שנאמר בה לחם ומק .וי״א זננו .והמכס רבי אברהם pעזרא
.והגיס בי יומם ולילה  .וכרישי גיכ כסשומו שנאמר ז״ל כשב שאין ראף לאומרו ט זננו מא ק זנה כ »
בריס מנןש שמים וארן לא שממי .כלומר לא הימה עמו ק ענה .אבל פן ק מזון לא יאמר רק זומו
האס קיימת ואס לא סימה קיימת לא נשנה להם כמו שוכנו אלהי ישעט .סרנסט לפון מכמים כלכלגו,־*אח .דש אומרים מפם אמי לט •שכשטל בריש עיש וארבעים שנה כלכלהם במדבל^.הרויחט Dt»r
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למ מהרה מכל צרושימ על שם רוח והצלה יעמוד לספוע צרכיו בשגש .רבי זמירא שאל לרבי חייא בר
ליהודים ואל מצריכנו ה׳ אלהיט לידי מתנומ נשר אכא מהו מימר רענו זונט פרנסנו בשנת א״צ מומש
ודם על שם ושונא ממנוס ימיה .לא נכוש כרטס כך הוא .סירש ואינו כתוכע צרטו בשבמ.
וצא נכלם ננר זכרנו כל זס למעלה .יש אומרים והיימ כלאמר מלר הכללות הוא מונס .רצה וסמליצמ
ומלטםך ומצטח כיש דוד משיחך .וגם אומר וכו׳ כלומר הבכיענו ולשננו במצומיך והפפס שאומר
אנינו מצכט רעמ .ומעומהוא שאין להזכיר נכרכה לשון זה בשבת לנרסינן בירושלמי לשכה א״ר אליעזר
זו מלכות שטס כי נכרכת הפוכ והמסיכ מזכיר שלשה בן יעקב הלשון הזה משמש בהרבה לשונוס יסלף
מלטומ .ואחד מהם כנגד כרכה זו כמו שנשרש לקק .ישזיב יזיין ירה  .ישלף והצצה נעלו .ישזיב יהצצני כי
ואע״ש שכיון שהזכיר מלטה כיה מד היה ראוי חפץ בי .יזיין הצוצים העבר . .יניח ועצהוהיך ימלץ,
שיזכיר מלטמ שמים אלא שאינו ק הדין להזכיר מצטה והכי אישא בויקלא רבה .והפעם שעל ילי זשס
האדץ אצל מצטש שמיס פט שלא להשוותן .וכתנ השכה שישמרוהו ישראל כראוי יהיו ננאלץ ונשממין פן
הראכ״ד כי שה הפעם כשאומר כאן יעלה ויכא כימים סגלומ ויעלו לארץ מויירס ומזורזים במלון עצמומ.
מוטס ובראשי מדשיס אין לומר כסופו ט אל מלך ועל כן אס מל י״ס או ר״ה בשבמ אין לדלג רצה
מטן ורמוס אמה .וכל מי שלא אמר מלטמ ניס וההליצנו ולהזכיר שבש ביעלה ויבא משני שרצה והםליצנו
דוד כטנה ירושלים פירוש כל שלא הפפלל על המזרס הוא בקשת הגאולה כנגל השבה כמו שאמרנו אבל
מלסמ נימ דוד למקומם לא יצא ידי מונסו פירש בתפלה מללגין תשלוס השבמ כלן ואומרים מפלוס
דאי לאו הכי מאי אהניא רהם על ירושלים למעיקרא .ימים מונים ומזכילץ בהש השבמ .ועול פעם אמר
וכנה אש ירושלים עיר קדשך ע״ש ירושלים עיר לשי שאם שכה וצא הזכיר רצה והמליצמ אחר שפסח
הקדש .נא״י טנה ירושלים שנאמר טנה ירושלים ה׳ בהסונ והמפינ צריך למזור לראש לכרכם  pופעמים
ואמרי׳ כפרק שלשה שאכלו וכשכמ ממשיל ננממה אס שכח יעלה ויבא אינו חוזר אפי׳ פחח בהשוב
ומסיים בנהמה ואומר קדושה היום באמצע וכמנ והמשיב .כגון בר״ח .ולכן אין לכמל רצה והחליצנו
הרייף מסהיל בנהמה שאומר נהמט ה׳ אלסיט בציון שהוא מקר מפני יעלה ויבא שאינו מיקר נראפחלש.
עירך ומםיים בנממה שאומר והדרנו בנממומ ציון כי ואע״פ שביעלה ויבא של י״פ צריך למזור לראש אץ
אמה הוא בעל הנממוה בא״י מנחם עמו ישראל בבנץ לדלג רצה והחציצט מזה הפעם שלא מחלק ביעלה
ירושלים .וההוסם מנמם ממו ישראל וטנה ירושלים ויבא .ט יום זה גלול.וקלופ הוא מלפניך .גלול מל
פועה הוא דהויא ההימה בשהים וק״ל דאין מוםמין שם מה גללו מעשיך הי .וקלוש על שם ויקדש אומו.
בשהיס אבל מנהס עמו ישראל בנק ירושלים הדא לשטס ט על שם שבה שבהון .ולנומ ט על שם לממן
היא שינחם עמו ע״י הבנץ • ויש מוממץ מנהס ציון יממ .כמצות על שם כאשל צוך שכתוב בשבת .ואמר
בברן ירושלים .כלומר מנחם הר הביש נ נ ק העיר רצונך עיש רוצה ה׳ אס יראיו וכתיב ואור שרך כי
והלא נמי היא ורש״י כהבשאץ לשנומ כלום גסשיהש רציתם .ואל תהי צלה ויגון וכו׳ לרך בקשה כלומר
ברכה זו דרמס נמי היינו נממה .וה״ק ובשבמ אינו אמר שרציס שיהיה לנו יום זס יום מטמה לא מבא
צריך להממיל ולסיים בשל שבמ אלא מחחיל ומטים מליט היום אנהה שנכא לירי מלול שבס .ובימים
בנחמה דהיימכםקון הברכה דבנין ירושלים קרר נמשה םובים ובחולו של מועל וכריה אומר כאן יעלה ויבא*
בין שיחמיל רחם כין נחמט וק כ׳ הר״מ כמז״ל דרמס ואם מל יום םוב או לאש הלש נשבש אומל סמלה
ונחמט אמד הוא .ומיהו נהגו העולם כרי״ף .רצה וההליצנו ואהיה יעלם ויבא לםריר ושאיט מריר
ובחידושי רב״ש מקשה וכי בשבמ מטדה הוא או אכל סליל קולס .ולפי שכרכה זו משהניה בשבה וי״מ לענץ
שצריך נממה יומר משאר ימים וממרץ משר ששבש וי״מ נהמה כפו שאמרט לפיכך הקנו להזכיר בה של שבם
הם ימי עוננ ושמחה חקנו להזכיר נהם נחמה זכר וייס .והראנו בנממוה ציון שנאמר כי נהם ה׳ ציון,
לחרבן הכיח וחרכן ירושלים משום שנאמר סדנק ט אהה הוא בעל הנהמומ שנאמר אנכי אנט הוא
לשוני לחכי אס לא אזכרכי אם לא אעלה אם ירושלים מנממכ .5והוסם מנמם עמו ישראל כבנין ירושלים
על ראש שמממי .ולוקא נלמז לכל ממני עגמס נפש .כמו שכמכנו למעלה .וכבר כהבט בהקלממ הספר
והראכ״ל כםנ שמפני שהעולם הנא הוא נממה הזה שצריך לומר אמן בץ כרפה טנה ירושלים לכרכס
לישראל ולומה לשכה לפיק מזכיר מ נממה  >.ויש השוב והמשיב כלי להבדיל בין כרטה שק מן התורה
אומלים שנחממ ציון מטלה לטוש כשכש לסי׳ מזטר לברכה םמקנו מכמים ואמריק בפרק כלשה שאכלו
שברכה הסוב והמטיב ביבנה שקנוה סי׳ ביר של ר ק
ט נהמה :
נ ה מ ג ו ה׳ אצטט כציון עירך .ע״ש ט נמס ה׳ גמליאל הקן שביבנה תקנוהו על הרוגי טהר שהיסה
עמו וכסיכ ט נמס ה׳ ציון .ושמחנו נ נ ק עיל גלולה לאלהים והיו בם אלפים ורבבות מישראל
ביש נחירמך מל שם כמרמי וסשקרשמי אמ מיה כמו שאסלט בסרר הפלות התערות ואס״כ גברה
הזה .וייא ושממט מלכנו ומעומ הוא שאין להזכיר סלטס רוסי עליהם ולכדום ונהרגו כלס ואז נגלעם
בברכה זו מלטומ כמו שאמרט .כטש מלול והקלוש לגמרי קרן ישראל ומאדם ננלסס מאכל לעוף י השמים
וכו׳ על במהרה ממזירנ׳ והכל טרשט למעלה .ואמרי׳ זק רנ והימה מרמה גמלה לישראל נדבר עד שיפנו
בירושלמי דסבס פרק אלו מרים שניא אמר לאדם רבן גמליאל וביש דינו כעה ימים נשעניוש ומגן
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אוצרום אבומיו עי שנימנה להם רמומ לקברם ואז גואלנו ם׳ צגאמז שמו .קדושנו קלוש יעקג שנאפו
פק ברכת המוב והמשיג על רוב המונה מאס .קרוש יעקב מושיעך .רוענו רועה ישראל ע״פ רועם
ושקנוה בפעולה לסי מהוא מקום השממה .ולקסקטה ישראל האזינה .המלך המוב והממיב ע״ש מוכ אספ
נ״כ על שטי היין ומל שמועומ פוטפ ועל הגשמים .ומסיב .שבכל יום ויו© הוא ממיג לנו ונו׳ ואמל
ובירושלמי נתן מעם אחר לשטי היין לפי שזבלו כמדרש שצריך לומר ג׳ הממס ושלשה גמולות .
האויבים שדומיהם וכרמיהם בלמי ההרוגים וגלרו שלשה המנוס השוכ והמסיכ הוא מסיכ לנו .והרא״ש
בהם כרמיהם למיכך מקמה על שנוי היין ועל כוס של היה אומר הוא משינ לס הוא הסינ לנו הוא ייפיכ
ברכש המק דכשטי יץדמי וזהו הטוב והממיב הטוב לט כמו שאומד הגמולות הוא גומלט הוא גמלנו
שלא השרימו כל אומו זק שנשארו על מני האדמה .הוא יגמלנו כנגד הווה ועכר ועתיד .הוא יגמלנו
וםממיג שנמט לקטרה דהיינו מוכה על מוכה .למד חן והסד ורחמים ע״ש אשר גמלם כרחמיו.
ואמריק בירושלמי כשנחרב בימר נגדעה קק ישראל ואומר חן עיש אלהים יחנמ .וכל סונ ע״ש ורג
.ואינה עמדה למזור מל טנא ק לול ולק סמטה אצל מוכ לכימ ישראל וכמיכ וכמים מלאים כל מוג.
בונה ירושלים .ומפני שמקט לומר הפוב והממיב ואומר הרחק כל אחד ואחד כרצונו וכרצון שאלםו
לנלה גם נשאר לגרים כמו שאמרט לטכך שממת ואינו משונ הפסקה נץ נרכמ המזון לנסה״ג שהרי
בברוך ולא סקרי׳ סמוכה למנרחה מיד להוה אקילוש ממו לאורמ לנרך לנ״ה גמלה מזאמ מציט ככרסו
והבמה שאינן נקראוס סמוטמ לבסהיג משום ללסעמי׳ מיצה שאומר אלהיט ואלהי אכומיט וכו׳ אחר שנירך
מסזק כמו ספירשט שם .ואינה מוממס ככרוך מפני כסה״ג ומפסיק כין נרפה לשהייה .ונסרק שלשם
שהיא משובה כממכע קצר שכמחלה לא שקט אלא שאכלו מפרש טסמ הכרכה שסכרך האוכל לכעל הנים
הפוכ והסמיכ כלכד ולכשף הוסיפו כה כל אומןהלכרים כך יהי רצץ שלא יבוש נעל הכיס הזה ולא יכלם».
ואמריק במרק שלשה שאכלו כרכס השכ והמשכ לא יכוש כעולם הזה סי׳ מממש עוני .ולא יפלם
צריכם שט סלפיומ לבד מדידה .מלא לילה ומרמי לעולם הנא שירש מממת פומת שיהיו כימ .ויצלג!
כנגד נונה ירושלים וכרכת הארן .וא״ס מפני מה מאד ככל נכסיו על שם והצליחה נא לענדך ויהיו
הצריכו בברכה זו להשלים מלכיום לנרטה ססמוסס נכמיו מוצלחים וקרונים לעיר שירש רש״י כדי שיהיה
מה שלא הצריכו נכרטס אחרות כנץ נשכע כרטת סמיד עיט עליהם לידע מה צריכץ ואל ישלוט שען
של שסה .וי״ל שכיון שצריך לומר נה מלטת של כמעשה ידו עיש ואל תשלמ כי כל און• ופסיכ
טנס ירושלים מהסמם שאמרט אומר גיכ מלטות של וישלמ בכל ממצי.ואל יזדקק לסרו שום חמאמיר^
ברכת האח כדי להשוות שתי הברטם שלא סוטף ימגלגל משום לשכר עכירה עבירה .ודבר הרס
אחד על מברהה והראניד מידן משני שהיא שששת מבירה ממשה ופר עולם סירוש םלא י״־קק לו אמי/
י טלה .ויש משרצים שכשסקט משה וימשע ודוד הרהור עבירה משום דהרהורי מבירה קשין מעבירם
 '.ושלמה כל אחד ואחד נרסה אחפ נססיחה וחמימה והטעם מה ט העובר מכירה מומא בטסו והמהרהר
סקטה ומסר שמדרו אומם אחר ק זו אחר זו הוו בה מוסא בשכלו שממנו יכא ההרהור .והשכל משוכ
להו כברכה הסמוכה למברמס .ומסרו ק השמים ק הנוף ואומר באחרונה הרחק הוא חנט עיש
האמרוטמ סחיחחן ועל ק הוצרט להשליק .אופר והזכומי בבור כפי .רחייט ע״ש ה׳ עליהם יחי
במדרש ט ביש רחנעם מאש ישראל בשלשה דברים ויקרבנו ע״ש כי קרנו לנא ומל שם ט קרובה ישועתי
במלטמ ששם ובמלכות נימ דוד ונביס המקדש שנא׳ לנא .לימות ממשיח ולמיי העולם הנא .מגדל ישועת
אין לנו חלק במד ולא נחלה בק ישי כמשמעו .מלם וגומר מסוק הוא ע״ש מלכות נית מל שפתילה
לאוהליך ישראל אל מקרי לאוהליך אלא לאלהידעשה למזור שנאמר וענד מד מלך עליהם וכו׳ .וקבצסי
ראה ביחד לול זה ביש המקרש .ואיק נגאלץ על מרטשי כינשנמ  pלומר מגדול ישועומ טאיו ובחול
שיבקשו שלשתן שנאמר אחר ישוט בית ישראל ובקשו מגדל ביויד ונ״צ המעס מפני שהשנה הוא מלך
אמ ה׳ אלהיהם זה מלטש ששם ואש מר מלכם גדול מגד ההול .ומגדול הוא מלא טא״ו ומ׳׳לם
כמשמעו ומחלו אל ה׳ ואל מוט כאחרית הימים זה טא״והואמלך גדול .ומנדל הוא חסר יו״ד ומיר״ק
בימ המקלש כל״א ההר הטוב הזה והלבטן ועל זה בלא יויד הוא מלך ק ק  .ועוד מגדיל הוא במלים
׳מקט להזכיר שלשמן בברכמ המזון .ועל הבית הגדול ועדין לא הים דוד מלך .ומגדול הוא בנכיאים וכמ•
והקדוש ומלטח טח דוד משיחך הרי שהים בברכס היה מלך .עושה שלום במרופיו וגו׳ .נמל השלום
גונה ירושלים .ובברכמ הטוב והמטיב מזכיר מלטש שאץ חותם כל התפלות אצא שלום כמו שאמרנו
ששם כלומר אט מאסנו נשלשק ונםחרסנו גהס ברוך בסי׳ הקדיש .ואו׳ סמוק כטרים רשו ורעבוונו׳ ואו׳
אפה ה׳ אמ״ה לעל .ואין לומר ממנרך דהא אמר הולו לה׳ וגו׳ הודו לאל השמים וגו׳ שאט מול״ם לו
ברוך .וגם אץ לומר האל דהא אסריק אלהינו על שהמרםט לחם מקט .ואומר מזך הגבר אשר
וק כמג רנ עמרם כנמה שלאמר המגילה .אנינו יבטח בה׳ וגו׳ ואומר ה׳ עוז לעמו יק וגוי .וי״א
שנאמרט אמה ה׳ אנינו .מלכט מל שם ה׳ מלכט .סמוך לב״ם מ ק טס ישועות אשא ושם ה׳ אקרא ׳
אלירנו על שם מה אדיר שמך ככל הארץ .במ־אט לרמוז לסעודה שיעשה הקניה לעמיד לכא לצדיקים
מל מם בם אפר ה טראך יעקב .גואלט על שם ולול יברך ואוסר סס ישועות אשא וגו״כדאיחא בסרק .
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ערבי פסחים ומברך בסס״ג בסוף הכרכה שהרי סלקא
דעתו מלפחות טון שאסר הב לן ונבריך ואין לברך
בפה״נ כהחלה הכרכה כדפי שמכרכין בקידוש והבדלה
בשחלה לסי שברכה המזון הוא סלוק והסח הדעמ
למה שלפניו הילכך אס היה מכרך כעה״נ החלה הוי
ברכה המזון הפסק כץ כרכה לשהייה  .וכהכ הר״ם
במז״צ דכרכה אינה טעונה כוס .ופירש הרמב״ן שאינו
מייב לחזר אחר הכוס כמו כקידוש והכדלה אכל
צמציה מן המובחר פעונה כוס .פ ע ה ולא הזכיר של
שכה ככרכה המזון אומר כא״י אמ״ה אשר נחן שכחומ
צמנומה לעמו יפראל באהבה לאוה ולבריה כא״י מקדפ
משכה  .טעה ולא הזכיר פל י״פ אומר בא״י אמ״ה
 אפר נהן ימים מוכים לעמו ישראל לששון ולשמההולזכרון ברוך אהה ה׳ מקדש ישראל והזמני׳ .מעה ולא
הזכיר של ראפ מדב אומר כא׳׳י אמ״ה אשר נהן ראפי
מדפים לעש ישראל לזכרון ונסתפקו בנמרא אי אמר
בה שממה אי לא משים דראש מדש לא שייך כיה
שמהה או דילמא טון דכהיכ וכיום שמהתכם ונו׳
אלמא איהקפ ר״ה למועד ולא איפפיפא  .הילכך אין
לומר כה שממה ש ד נסתפקו כה כגמ׳ אי משש
בה אי לא רבי׳ סעדיה והרי״ף והר״ס במזיל כ מ ט
שאץ לחהוס ב ה  .ור״י כהכ שאין לשמהה משבה וי״ס
דש להחום כה ולזה הסכים הרא״ש .ואם היה שבח
ויום סוכ כולל ואומר כרוך אהה ה׳ אמ״ה אשר נהן
שבהוה למנוהה לעש ישראל כאהבה לאוה ולכריה
וימים מוכים לששון ולשמחה ולזכרון ברוך אהה ה׳
מקדש הבכש וישראל והזמנים  .וכן שבח וראש חדש.
וכהב הרא״פ אע״פ ההיא סשכה להברחה פוחח כה
בברוך ט ץ שהיא מדרבק מידי דהוה אהפוב והספיב
ו ש ד שאינה אלא אקראי בעלמא ו ק כהכו ה״ר ס ע י ס
והר״י ודצא כהראכ״ד שכסב שאין בה לא שם ולא
מ ל ט ה  .והא דמני בהאי ברכה הני מילי דלא כהה
בהפוב והמפיב אבל פחח מ ז ר לראפ סי׳ לראש ברכה
המזון כדאמרי׳ גבי ר״ח שאם עקר אח רגליו חוזר
לראש וכאן אין עקירס רגל אמר אלא סלוק סדר
הכרכוח דאורייסא דהוי כש הפסקה ג מ ו ר ה  .וכן כחב
הרמג״ם שאס מכר אחרשהההיל כברכה הםוכ והססיב
שפוסק והוזר לראפ שהוא כרכה הזן .והראכ״ד השיג
עליו וזה לפונו אמר אברהם פעה בזה דלא גרע כרכה
ה ש ב והמפיב ממי שרגיל לומר ההנורם אמר הפלש
שאם פעה ולא הזכיר של ראש הדפ כעבודה אף מל
ש שסיים שים שלום מוזר לפכודה ואינו החר לראש
הילק* סכא נ ש שסק ומזר להחלה כונה ירושלים
ע״כ .והרא״ש כסב לא מסחכר האי פפמא דשאני הנא
לשלשה ברכוס אחרונומ משוטס מ ר כ ה א ה ה  .שהרי
אם מעה ולא הזטר בשים שלוש ו ל מ ר חיים בפשרת
ימים שבץ ראש השגה ליום ה ט ט ר י ם ו ק וכשב
למי• ם במודים לדברי ר״י שכתב במחדרץ אוחו אינו
חוזר לאוחה ברכה שדלנ בה אלא חיזר לחמלת רצה.
לש שהשלשה כרטח חשוטת כברכה אחח לענין דלוג.
וכן שלש ראשונות ו ק כרכש המזון נ ש חשוכץ כולן
)אבודרהם(
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כברכה אחס" וצריך לחזור לראש פ״פ .וזה שאמרו שאם
פסח בהכווב והמטיב שמוזר לראש מ י מילי בשבס ויום
סוב ללא סני ללא אניל אבל בראש חלש אינו מוזר
לראפ ראמרינן בסר׳ ג׳ שאכלו אמר לב נממן אמר
שמואל פעה ולא הזכיר פל ראפ חלפ בחפלה מחזירין
אוסו ככרכח המזון אין מחזירין אוחו .מ״פ בספלה
דלא מצי סגד נפשיס מחזירין אוחו .כרכת המזון
למצי פפר נפשיה דאי כעי אכיל ואי לא כעי לא אכיל
סי׳ דכר שצריך ברנש המזון שאפפר פיאכל פירוס
או ירקות רק שלא יחענה שאסור להקמנות בראש
חדפ לא מהלרינן ליה ומ״מ אס לא פסח בהסוב
והמפיב אומר ברוך אפר נתן ו ט ׳ פזו אינה מזרה אלא
הזכרה וכן כתכ הרי״אף והר״ם כמז״ל .וכסב ה״ר
יוסף סוב עלם שאס ,נזכר קודם שפחח בהסוב ו ה מ ס י נ
אומר כרוך אשר נחן ו ט ׳ אפי׳ כלילה ואף על גב
דגכי ספלה אין מחזירץ מל פכחת החדפ כלילה הני
מילי לההזיר אבל להוסיף ברכה אפי׳ כלילה נ ס י .
ואם חל ראפ חדפ בשית והזכיר של שבס ולא הזכיר
של ראש חודם אפילו פתח בהפוכ והמטיב חוזר
לראש כדאמרי׳ נכי ראש חדש פחל להיות בחנוכה
מזכיר של חנוכה במוספין דיום הוא שנתחייב בארבעה
חפלוח הכא נמי כיון דסיף סוף לא סגי דלא אכיל
משוס שכת צריך לחזור .וכתב הר״ס כמז״ל לחולו של
מועד חנוכה ופורים דינם כראש חלש ואינו מוזר.
וכחכ ה״ר יחיאל בןהרא״פ צריך מיון בסעולה שלישית
אם מחזירין אותו .ללכי׳ תם פכתכ פיוצא כמיני
מרנימה כלא סת ולאי אין ממזירין אותו אפי׳ אכל
סח לדמי לראש חדש .ולר״י שכתב שצריך מת
מחזירין אומי .יש פואלץ אם יכול לפאול מפני הככול
או מפני היראה בין כרכה לברכה כמו כץ הפרקים
לקריאה שמע או ליק כתפלה שאין לבאי להפסיק
כלל וכהכ ה״ר גרשון כר שלמד רמכהכרא ללינו
כהפלה  .וכשם שאינו רפאי לההפלל כ״א בעמירס
כמקום אהד ולא כהליכה כך ברכה המזון אינו רשאי
לברך אלא מיושב במקום אהד ולא מהלך ועל כן קשה
להפסיק כה משאיכ בקריאה שמע שיכול לאומרה אפי׳
מהלך מעל לבבך ואילך ע ״ כ  .והאוכל בין יושכ בין
מהלך הלנסא יושב ומברך ואמרינן בירושלמי אכל־
כשהוא מהלך ש מ ד ומכרך .אכל עומד יושבומכרך.
אכל יוסכ מיסכ ומכרך .אכל סיסב מהפשף ו מ מ ך .
וכסב הר״ם במז״ל שברכה מפץ שלש צריך לאומרה
ג״כ ממשב .ואע״ס שאכל הסירוס כשהוא מהלך
או ש מ ד  .מיי שאכל ושכמ ולא בירך יברך במקום
שנזכר ודוקא כשכמ אכל כמזיד ימזיר למקומו ויברך
ואם בירך במקום שנזכר יצא ו ק אם בירך כשמא
עולוד או כשמא מהלך יצא .וכן כמב הר״ם במז״צ
ועד מסי הוא מברך עד כדי שיהעכל המזון במעיו
וכמה שישר ש ט ל כ״ז שאינו רעב מחמש אותם
אטלה ובאכילה מועמת ארבעה מילין .וכחכ כעל
המאור אם פתה או אכל פירות ושכח ברכה אחרונה
מ ז ר ומברך כל ז ק שאינו צמא דהוי דומיאדכלזפן
י

שאימ

ס ד ר ב ר כ ת המזון ו פ י ר ו ש ה
שאיט רעב גבי אסלה .ואם הוא משסק אם בירך

לשכה ושמסט ט אל שב וממיב אשס נרוך אהה הי

בהמ״ז אם לא מוזר ומברך לבהמיז לאוריי׳ היא :

על סארן ועל המחיה ועל הכלכלה .על ה מ מ י ס
לעל הכלכלה מעץ ברכה הזן .ועל ארץ חמדה מעי
כרכח ה א ר ן  .רמס ה׳ אלהינו מעץ ברכח בונה •
ירושלם  .כי אל סוב ומשיב אהה מעין ברכה ה ש ב
והמסיכ  .יש אוסרים פאין לומר כי אל פ ו כ ומסיב
אמה שלא נחקנה אלא מעין ג ׳  .ויש אומרים שצריך
לאומרו שאע״פ פנהקנה מעץ ל׳ אין קורץ או הה אלא
מעין ג׳ שהם מן ההורה  .ויש אומרים באין לאומרו
ככרכה של ה׳ המינין ולא בכרכה הכירוה שהוא על
המין ועל סה״ע אלא בכרכה היין בלכד שהוא על
הגפן ועל שרי הנסן שהפוב והמפיב על היין נסקן
מתחלש כ ש שאכשב לקמן ואין הציק בין היכא
לאיכא כוס להיכא דליכא כוס אלא מ י ש ככר נהגו
לאומרו בכל כרכה מעץ ג׳ מפני שהוא כרכה סשלס
ואין לפנות מן המנהג  .וכהב הר״י שאין לומר ועל
הנובה הפלה כברכת הפירור .ובנרכה היין שאין לשק
זה נופל אלא כמיני דגן שנאמר ויאכל ה נ ו ט ה פ ל י  .וכי
בעל ספר המצוח בצריך לומר אחר כי אל סוב ומשיב
אחה ומלה לך על הארץ ועל המחיה ומל הכלכלה .
ובשל השירוה על הארץ ועל הפירוס וכשל היין על
הארץ ועל פרי הנשן כלי שיהיה מעץ ההשמה סמוך
לחהימה  .וכה• :ש ד שאין לומר לאכול מפריה ו ל ש ט ע
מפונה מכני באין לחמוד אח הארן כעבור פריה
ו כ ו נ ה אלא לקיים מצוה הסלויוס בה  .אבל בעל
ה ל ט ת גלולות כ ה  :ונהגו לאומרו .ונירופלש לברכוש
פרק אין ש מ ד ץ אומר שצריך להזכיר בנרכה זו פעץ
המאורע בשבשה וכימים פוכים ובלאש חלש ר ג ר נ ז ק
ההם מהו להזכיר בה מעין המאורע ^ " י ^ א ב ר
זמינא ר ׳ זעירא הום מזכיר בה מעץ המאורע .אמר
ר ׳ ירמיה מפיון ל ר ' זעירא הוה מזכיר בה מ ע ץ
ב מ א ו ר ע צריכץ אנו למיחש  .וקולם שיאמר כי אל
סוב ומפיב אהה אומר בשנה ונחמנו ביום המנוה הזה
וביום סוב אומר ושמחנו ביום מג פלוני הזה ובראש
מודש אומר זכרנו לסובה ביום ראש החלפ הזה :

השער השני לבאר הדברים שטברכין עליהן
בורא םיני מזונות :
ר א י ת י לכתוכ כרכה זו סמוכה לברכת הלחם פהיא
לומה לה כי הלכרים שאזכיר כאן הם
זנץ ושעלין אס הלכ כ ש הלחם .כקיט האי לי שנא
בילך כל שמכרכץ עליו ט ר א מ ״ מ  .לכסוף אין מכרכין
אלא ברכ׳ מעץ ג  .קמח של אתל מחהפס המינין
שבשלו בקלרה ו ק הטיס שכתשן במכתש יפה או
שמלק הספה לשנים או לשלשה או לעפרה או לחמשה
י וכיוצא כהס אלו הן מעשה קררה ססברכין עליהן
בורא מ״מ ולכשף מעין שלש  .וכן כל הכשיל שעיקרו
סממשמ המינץ אפי׳ רוכא ממין אמר מכרכין עליו ט ר א
ש נ י מזונות ולכשף מעין ג ׳  .וכל הכפיל שמתנין בו
קמה כדי להקשה המאכל וללכקו אינו נחפכ מיקר
ומברך על ההבשיל ברכה הראויה לו לק״ל כל שהוא
עיקר ו ע ש מפלה מברך על השקר ושטר אס הטפלה.
קמח של אהל מהמפה סמינין פפרבו במים או בפאר
ש נ י משקץ אס היה ע כ ה כ ד שיהיה לאוי לאכילה
וללעסו מברך בורא!שני מזונות ולכשף מעין נ ׳
ואם ש ה לך כרי פיהיה ראוי לשתייה מברך שהכל
ולכשף ט ר א נפשות ר ב ו ח  .אורז ולוחן פפחנן וכפ לן
גקלרה או שאסאן ועשה מהם פה מברך החלה ט ר א
מיני מזימה אע״ס באינם משבעה המינין כיון ש p
זנין ומשביעץ ו ש ע ל ץ אמ הלכ נקראין מזון אכל
לבשף מברך ט ר א נסשוה לבוש כ ש שאמרנו סריסא
לארעא מברכץ עליה בורא שני מזונוה ובגמרא
שפרש מרישא בשלשה לשטמ  .איכא לאמלי מרהמ
ג ט ל פרש״י שטהנין קמה ומים בכלי אהה ורומשץ
אומי *כף ושיפכין אוהו כחלל הכירה כפהיא
גםוקס יפה  .ואיכא לאמלי לממא להנלוקא פרש״י
בצק צלוי בששל ושפין אוהו המיל בשמן או בשומן.
ואיכא לאמרי לסם העשוי לכוהה פירוש שכ־ון שאופץ
א מ * יוסר מלי נ ר ע מעיסה הכלבים ומברכים עליהם
בורא מיני מזוטה ולבסוף מעץ שלפ .ואפי׳ קבע
םעולש סליהם ולחם העשי לטחה אם משאו כעכין
ש ׳ ערוכ׳ ונאה כעץ גלוסקא חייב׳ בחנה ומברכין
עליו השציא וככר אמרט בכלל השציא לטכא לארעא
ופס הבאס בכסנץ היכא ללא קבע סעולש עליהן מכרך
בורא ש ר מזוטס ולבשף מעין גי .הכפננין הנק׳ כערבי
אססנג׳והאסקריסץ הנק׳ ב ס ר ט זרביא מברכין עליהם
קרא מיני מזוטח מ מ י שבלילחן ר כ ס  .ו ש ל פנוחנין
.בהם שמן הרבה כשמפננין אומ׳ ולנםוף מבלך מעין
שלש .ו ז מ טסח הברכה  .ברוך אחה ה ׳ אמ״ה על
המחיה ועצ הכצנלה ועל הנובה הפדה ועל ארן חמדה
סובה ורהכה ברציה והנת.ח גת אבותינו לאכול
מפריה ולשטע מעובה רחם ה׳ אלפינו על ישראל
מ מ ך ועל ירושלים עירך ועל ציון מככן כבודך ובנה
אס ירושלים עיר קדפך כמהרה בימינו והפלט
,

השער השלישי לבאר הדברים שפברכין
עליהן שהכל
ר א י ת י להקדים כרכה זו לשאר ברטח ש מ כ ר p
על האוכלין ועל המשקין מאחר שכשכנו
ברכה הלחם וכרכה מיני מזונוח שהם ז ק מכני בברכה
שהכל היא חשובה לפי שהיא טללה דק״ל בפרק שצל
מכרכין כר׳ יוהק פאמר שאפילו על הפח שהוא
מוכחר המאכלים אם פ ע ה או שכח ובירך עליו פהכל
יצא .ואפילו אמר בליך רחמנא מלכא לעלמא מאריה
לה אי כהת יצא  .ולוקא בדי כבד אכל לכמהלה לא .
נקיש האי נכלא בילך כצ פחד לסו פהכל סוסו נירא
נכפית לבות כ; דכר כאין גדונו מן האלץ כגון בפר
בהילה ומיה ועוף ולגים וחצב והמאה וגבינה וביצים
ולל־ ורכש דגולים וכן יין שהחמץ וחומץ  .ופס
כעכפה  .והבכי :שעברה צורתו  .וכובלת בהם פגיה
וצרבא

$

ה ל כ ו ת  jיינות

? ! * א מ א שהר וזומיה שהיא שלשרייא בלעז .וכמהין
^׳וספריות ודבש תמרים ודבש מאניס שהם זיעא בעלמא
&ימנרך עליהם תחלה שהבל .והקשה ה״ר אשר מלוניל
§<.למה ככל הכרנוה מברטן נורא וכזו נהיה יאמר נ ס
־ י כ ן כזו שהכל כרא .וסירן כיון פמקנו ממבע כרכה זו
< מ ל דנר שאין גדולו מן הארן כגון כעלי היים והיוצא
' מהן אין לומר נ ה ם ט ר א העיקר נריאהס לא לכך
״ הימה  .וראיה לדבר אדם הראשון שלא הותר לו
 :נשר באכילה .ועוד כיון בתקנו מפבע זה על יין
 /סההמין ומומן ופה שעפשה ותבפיל פעברה צורתו
 :וכובלות שכל אלו אינן הקון הבריאה אלא הפחהה
,והססדה הכריאה אין לומר כהס כורא ולפיכך תקנו
לומר נהיה ולא סקט לומר היה והמשכיל יכין ע ״ כ .
• ולכשף מכרך ט ר א נפפוה רכוח וחסרונן על כל מה
 שברא להחיוס כהם נפפ כל מ י  .כלומר ברא הנפפוהוכל מה שהם חסרוס על כל פאר הדברים פברא
בשלם שלא היו הנפשוח חסרוס מהם כל כך אם צא
 -.בראס שאינם אלא להשענג בהם נפש כל חי וכהלמודא
; לידן איט מזכיר בה חהימה .אבל בירופלמי הוסם
ג ס ברוך אחה ה׳ חי העולמים .וכן חזחם כה
• בסדר רטנו סעדיה .וכן היה נוהג הרא״פ  .יין
ססוהיס וי ץ דמונים וייןהיחיס ישכר שעורים ופכר
 :ממרים ושמרי יין אפילו יפ כהם פעם יין מכרנץ עליה׳
שהכצ .ודוקא אם נחן עצ הפמרים ג׳ מדוה פ ל מיס
|
* י והוציא פ ש ה מ א ר ב ע ה  .אכל אם הוציא ארבעה הרי
•י :ז ה מזוגומכרכין עליו בורא ה ר י ה ג פ ן  .כפותה מ ם
׳ לצמאו מכרך ש ה כ ל  .ואם פתהו ללא צורך כגין
 :דמנקמיה אומצא אינו מכרך כלום מפני באינו נהנה
משהייה כזאה .הטכרי כהב בהיג בורא פרי ה מ ן .
• וסרמנ״ס ז״ל כהכ קנים המסוקים שסומפץ אזהם
ומנשלין מימיהם עד שיקפו וידש למלה ב ה ט
הגאונים שמברך עליהם בורא םרי האדמה  .ויש
י אומרים כורא פרי ה ע ץ  .וכ! אומר שהשצן אוסם
 iקנים מברך כורא פרי האדמה .ואני £ומר שאין זה
פרי ואין מנרכין אלא שהכל לא יהיה דבש אלו
 ;..הקנים שנשסנה על ידי האור נדול מדכפ סמריס שלא
 :נשתנה על ידי האור ומכרכין עליו שהכל עד כאן .
י  ,קמח בל המיס שאין דרך העולם לאכלו מברך עליו
בהנל ואם היה הקממ מהסים של קליוה שהוא ראוי
ך לאכילה מכרך עליו נורא פרי האדמה קמה של ששרי׳
אסילו קליוה מכרך עליו שהכל וככר אפרט נכלל
^ המוציא שקמה של פירות וקטניות אם עפו ממנו סה
י .או כשלוהו נקדירה מכרו עליו שהכל .כל מיני שירומ
 •rמכרכין על משקה היוצא מהן שהכל מון ק היוצא
 /סן הפנכים ומן הזיהיס ואם כיפל הסרי ונכנס פ ע ם
•י׳•' הפרי במים כמנ הרשכ״א שמכרך עליו סהכל והרא״ש
 :כהנ בפה״ע .כצ פירות וקטניות שהם מוכים היים
י ומכושליס כגון ערמונים וחטפים והזרה ופולין לחים
; ^מכרכין עליהם לאהר שנתבשלו ברכי הראוייה להם
י קודם בישול  .אבל דלעת וכרוב ולפתות ותומי וכרתי
] ושלקות וכיוצא בהם פתם טובים מבושלים יותר מחיים
• כשהן חיים מכרכין עליהם שהכל וכשהם מטפלים
12
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הראב״ד

לאבממ למילויא בורא מרי ה א ל מ ה  .כהג
כמדומה לי שיבשא ושכלילמא וכמונא וכוסברמא שהכל
והכי אמר בעל הלכומ גדולוש וסעמא דידיה לכל
הני לשעמא עכידי ולא לאכילה שיכהא הוא שהנו
קורין אניס ובלשון ערבי שבת  .שבלילשא הוא שאנו
קורץ פליגא .כמונא כמשמעו .טסברתא אליינלר״א
עכ״דכל ד י ר שאץ האילןנסוע מחמתו ואץ כני אדם
מעלין על דעתס לנסעו על דעת כן אינו חשוכ פרי
כגון קורה שכביב הדקל שהוא נאכל כעולו רך ו ס ו ט
להחקפוש  .וכן לולבי נפנים וכיוצא כהם דלא נפעי
להו אדעסא דהני אינם פרי וסופן להתקשות מברך
עליהם פ ה כ ל  .פקדים רכים פאוכלין אותם בקליפתם
החיצונה סבלך עליהם שהכל שהרי אינם פלי ולא
נפעו להו אדכתא דהכי וסופן להתקשות  .שקדים
המרים פאינן ראוים לאכילה בגודלן אינו מכרך עליהם
כ ל ו ם  .אכל כקיפק פאוכלץ קליפתן יפ אומרים
במברך עליהם בורח פרי ה ע ן  .ויש אומרים פהכל
שאיןנופעץ האילן על דעת לאכול הקליפה בקוטנן אלא
על דעת הפקדים לרפואה  .וכתכ הרא״ש באם
מתק אותם כגודלן על ידי מיס או דכריס אחרים
מכרך עליהם בורא פרי הען כמו אם היו מתוקים
מחחלס ברייתן .כל אילני סרק פמוציאין פרי כגון
גרעיני ההדס הנקראין בנות אסא  .אע״פ פהם
מבושלים ונראין כמו פירוה אינן חפובין פרי ומכרכין
עליהם כהכל וסי׳ סרק אילן שאינו ש פ ה פרי .אנפים
רקיס סרגום גוברץ סריקין .העשכיס ששציאם
אותם הארן מעצמה בלא זריעה מברכין שהכל דטון
ללא זרש להו אינשי צא חשיכי פרי וכל דבר שנסססק
כרכתו מכרך עליו שהכל ויצא ידי מבתו :
השער הרביעי ל ב א ר הדברים שמברכין
עליהם בורא פרי ה א ד ב ה
ר א י ת י לכתוב ברכס זו סמוכה לכרכת כהכל
שהיא דומה לה וכמו פכרכת שהכל כללית
כך כרכה כורא פרי האדמה כללית לסירות הארן
ופירוה האילן כדחנן כירך על פירוה האילן כורא סדי
האלמה יצא ועל סירות האלמה ט ר א פרי הע; לא
יצא .ומזה הטעם היא כרכה בורא פרי האלמה
מפובה מברכה בורא סרי ה ע ן  .נקוט האי כללא
בידך כל בהמלהו בורא פרי האדמה סוט בורא נפכות
רבומ .שמן לידע אי זהו כרי האדמה או פרי ה פ ן
אמרינן כגמרא היכא דאי מנקה לפירא איהא לאילנא
בורא מרי ה מ ן  .והיכא דאי סלקה לסירא לימים
לאילגא כגון מפס וסהר מיני זרעים וירקות ב״ס
האדמה  .ועוד אומר שמן אחר כסוספהא כל פמיציא
עליו מענפיו אילן הוא ומנרכין על פירושו כייס
ה ע ן  .וכל שמוציא עליו מעיקרו עפב הוח ומכרכין
על פירוהיו כורא פרי ה א ד מ ה  .סימן אחר כל אילן
ששפה פירוש משנה לשנה נקרא פרי ע ;  .אכל כצ
דכר שאץ פרשיו נשארץ כארץ וצדיטן לזרעו ככל כנה
נקרא פרי האדמה  .מכאן כהכ ר״י הותיס הגדלים
כסנה וכיוצא בהן מברכץ עליהס כ״פ הע; כמין
אילן

ה ל כ ו ת ברכו11
אילן ה ם  .והיר יוסף מוב עלם כשב שמברכין
עציהם בול־א פרי האדמה לפי שמצא במשובה הנאוני׳
כל חילן דיבשין פרמיה בסתוא וכלו לנמרי נוזזים
וטרפי והדר פארי משרפין דיליה מברכין עליו בורא
כרי האדמה  .והרא״ש היה נוהנ כ ר ״ י  .הכו סר כל
זמן שאינו כפול הלכן אינו חשוכ פרי ומכרכין עליו
ב״פ האדמה ומשיהיה כטל הלכן ואילך מכרכין עליו
נורא פרי ה ע ן  .ואם הוא מסופק אם הוא ככול
הלבן או לא מברך עליהם ט ר א הרי האדמה דהנן
נ ד ך על סירוה האילן בורא פרי האדמה יצא *
והמרובין מנרכץ עליהם בורא פרי הען מפישרשרו
פירוש משיראה בהן כמו פרפרוה של מרובין .
וקודם צכן בורא סדי ה א ד מ ה  .והזיסים מכרכין
עציהם ט ר א כרי כעץ מפיניצו פירוש ססיהיה נ ח ל
הנן סביבם וקולם צכן ב״סהאדמה .ופאר כצהאיצטה
משיוציאו פרי משובץ לברך עציהם בורא פרי ה ע ץ .
וככר אמרנו ככלל פהכל שעל הפלל^ש וכיוצא בהן
שנתכשלו ואשתנו לעילויא מברכין מליהס כורא פרי
ה א ל מ ה  .ומי הפלקות ד־ט כשלקות עצמם וסכרכין
ב״פ האלמה  .ואע״פ פאין כו אלא פעם הירקות .
ואינו לומה למי פילות לאמרינן זיעה בעלמא ה ו א .
לפי שהמפקה אין לו פעם הפרי כמו שיפ למרק
פ ע ם הפרי .וכת כ הרא״ש לוקא כפכשלם כלא בשר
אכצ אס בפלס עם כבר כ ע ם הכפר שכמרק הכוכ
כיקר ומכרכין עליו פ ה כ צ  .הומצסא ראסי מכי
הנלואה מברכין מליו כורא סרי האדמה פירש״י
הומלסא ליפואליי בלע״ז והיא מרקחת כסמים .הצלף
והוא הנקלא בעלכי כבא׳׳ל על העלין ועל התמרות
ש ק הלולבין אע״ס בסוסס להתקשות ואינן עיקל
הפרי הואיל ונסעו להו אלעסא דילהו אינו מברך
שהכל כמו בצולבי גפנים וכיוצא בהם אלא בורא פרי
האדמה ועל הקפרס והוא הסרח המשר ועל ה א ט ו מ ה
נ ה ם גוף הסרי והם כעין זיתים מכרך ט ר א פרי העץ.
הצנון מברכין עליו ב״פ האדמה ואע״ס כסופו
להתקשות אדעסא דהכי נםעי' ליה .ה ט כ ס אמ
הספים בין שכסס אוהן היים בין שעפה מהן קליות
בין שכפלס כקדירה כפהם פלימיס הואיל ולא באו
לנצל עלויין לעפות *:הם פה או מעכה קדרה מכרכין
עליהם כ״פ הארמי .,ובברכה אחרונה כתכ גהצטת
גדולות כורא נספר־ .רבות וכן נתב רבב״ם והתוס׳
נסהפקו בה אס יי׳ א כורא נסבוה ר ט ת או מפין
שלש על כן כהנו שיש ליזהר שלא לאכול חסים חיים
או שלוקות בעינייהו הלא בתוך ה ס ש ד ה שאם אדם
מסהפק ככרכה ראשונה יכול לברך שהכל כלהק ועל
כלס אם אמר שהכל יצא  .אכל כרכה אהרונכ אץ לו
לברך אלא ברכה שנהקנה .הכוסמ אה האורז או
אה ה ד ו ק מברך ב״ס האדמה .והטסש אה הכעורים
אינו מגרך עליהם כלום מפני שהוא מאכל נהמה  .ולכן
האוכל אותם ני״ה כפור  .ופירוש כוסס כאוכלם
מייס שלא נדרך נני אדם  .השומשסין מברכין
עליהם כ״ס ה א ל מ ה  .שחנן פכרכץ עליהם שהכל
מל שמנן ופסולה שלהם סכרכץ ט ר א פרי האלמה .
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הזגגבילין״כסהם למוביס מברכין עליהם ב״ש האלמה־
וכשהם ץבפיס לא כלום מפני שהם תבלץ ואינם
אוכל שאין דרך העולם לאוכלם חיים כי אם לערכם׳ י
עם שאר דכרים וה״ה גידופי״ל הקנה שקורץ לו
קניל״א כלע״ז כין רעוכ כין יכש מברכין עליו כ י פ
האדמה שאינו עיקר הפרי אלא קליפת ען ונאכל.
נ ס יכש .

השער החמישי לבאר הדברים שםברבין
עליהן ב" פ העץ:
אמרנו כי כרכת כ״פ האדמה היא יופר
כבר
כללית מנרנת כורא פרי הען  .ולע־י׳ כתכנו
הקודסלה.נקופ האיכללא בידך שאין חלוק כין פירוש
חמפת הסירן שנשתכחה בהן ארן ישראל שהם ג פ ן
ותאנה ורמון וזיח שמן ודבש פהס תמרים פמרוב
מתיקותה והדבש שבהם קראם דבש לשאר מיני פירוש.
שסלם בסמלתס מברך עליהם בורא פרי העץ אבל.
ככרכה של אחריהם יש ביניהם חלוק שבחמשת
המינין מכרך אחריהם מעין שלש שהיא על הפן ועל
פרי העץ ועל סמיכת השדה ו ט ׳ וחותם מל האי! ועל.
הפירוס שמרוב חשיבותם קבעו לאחריהם כרכה מיוחרש
הואיל ונכחכחה בהן אדן ישראל .ופאר המינין כגון
מפוחים ואתרוגים ואגוזים ושקדים וכיוצא בהן מ כ ר ך
עליהם ביד א נסבות רכות כדין הדכריס שכרכתן
שהכל או כורא פרי האדמה השותה שמן זיס א ם .
שותה .בעיני מזיק מ א לו ואינו מכרך עליי כלום.
ואם הוא חושש בגרונו ושוחה אומו על ידי א נ י נ ת !
שהיא מי השלקות אע״פ שמסטין לרפואה כיון שנהנה
מברך עציו בורא סרי הען שהשמן עיקר ד ה נ י א
ת אכ3
 Pל ל
סמוכש בגרונו צא יערענו
נותן הוא שמן הרבה לתוך אניגרון ו ט ל ע  .ואס א51ן'
חושש בגרונו מברך ילל מי הפלקות בפה״א וסופר אשי.
ה ש ק ואפילו השפן מרובה כיין שאינו ראוי לשתיה
אלא על ידי מי השלקות הוו להו עיקר ושמ! סשצ
ומברך על העיקר ופוטר את הפסילה  .הסלסלץ
כשהן רמוביס מברך עליהם ב״ס ה ע ן דבגמרא.
מפיכ להו ככלל פרי הען לענין ערלה וכשהם יבשים•
לא כלום  .האגוז שקורץ צו מובק״ט מכרכין עליו
ביפ הען  .אגוזים ושקדים הקפוים בדכש מברכץ
עליהם ב״ס ה ע ן  .ויש אומרים כיין שאם בפלס בלא.:
דבש נשתנו לגריעוסא והיה ראוי לברך עליהם שסכל;
נמצא מעליוחא דידהו בא על ידי הדגש והלבש•.
עיקר ומכרכין עליו שהכל .והרא״ש כסב דלא מסתבר
דאע״פ כנקעלו על ידי הדבפ מ״מ האגוז עיקר .
וכתב ה״ר יעקב מל המורבא המבושל בדכש נ״ל
לברך עליו שהכל בין שהוא עשוי ממטשיס או•
מוורדים או ממיני עשבים מפני שהדבש עיקר ואינו
לומה לאגוזים הקפוים בדבש שמברכץ עליהם בורא
פרי ה ע ן משום דהחם האגוז שלם וממשו קייס וגס
אינו דומה להומלהא שהיא מרקחח בפמים כמכרכץ
עליו בסה״א מכוס ללמפמא עבידא וסעמא לח בעל
כלאמרינן גבי כאור הואיל ולפעמא עגיל צא בטיל ^
אבל
,

M

כ ס ה

ה

ב ש ב

חלשת־כרכזת
יאצל הכא שהוא למאכל והדבש עיקר מברך על
׳העיקר ופוטר את הטפילה .וכש״כ לפי מה שראיתי
במקצת גרסאות הומצתא כהכל כך היא סברתי אצא
שחבירי סולקין עלי ואומרים שהדבש הוא מסל פאינו
אלא לדבק דבר המבושל ב ו  .ולדבריהם יש לברך על
ט פ ס פל וורדים כפה״א מפני פאינם פרי שאין עיקרם
לאכילה והנני מבטל דעתי מפני דעתס ע״כ .ולדברי
הכל מורבא של אתרוג וכיוצא כי שחותכץ אותוחתיטת גדולות ומכפלין אותו כדכש מכרך עליו כ״פ
הען מפני שחתיכות האתרוג קיימות  .וככר אמרנו
בכלל כ״פ האדמה פעל הפרח והאביונות של צלף
מברכץ ב״פ ה ע ץ  .גרעיני כל הפירות כתב ד״י
שמברך עליהם ב״פ העץ דבגמרא משיב להו פרי כפני
עצמו לענץ ערלה וכלכד פיהיו ראויים לאכילה ואפילו
מהקן ע״י האור והרפכ״א כתכ פאץ לכרך עליהן
• ב״פ הפן אלא כ״פ האדמה דאדרכה לא משיכ פרי
לענין ערלה אלא דמרבה לש מאה פריו אה הפפל
לפריו .והרא״פ כהכ כר״י ולא מצאנו פירומ אילן
שאץ טגרכין עציהם כ״פ העץ אלא נוכלוה ואילני
שרק ובוסר כשהוא פחוה מפול הלכן כ ש שכהכמ
בפער פהכל ובפער ב״פ ה א ד מ ה  .וככל דכר שנסחפק
•לו אם הוא אילן אי ירר^מושב שיברך עליו ב״ס
האדמה מב״ס העץ דהא הנן בירך על סירוס האילן
'ב״פ האדמה יצא ועל סירוה הארץ ב״ס העץ לא
ייצא .האוכל סחיה מכזיה מכרך החלה כרכה הראייה לו
כדי פלא יהגה כלא כרכה אבל בסיף איני מכרך כלום
ע ד שיהא ט כזיה .האיכל פרידה אהה פל ענב או
של רמון יכל דכר שהוא אע״פ באין כי כזיה י״א
שמברך לבסוף כאלו יפ כו כזיה  .הכיאו לפניו זיפ
•בגרעינש כיון שנתנו כמוך פיו פלס אע״פ שמשליך
הגרעץ מכרך עליו ל כ ש ף  .הביאו לפניו זית בלאגרעינתו אם הוא זית גדול שכלא גרעינתו יש בו
בזית בינוני מברך עציו לבסוף .ואם לאו אינו מכרך
ל ב מ ף  .וי״א בפרידה של ענב או של רשן שאינו
מברך לכסיף עד שיאכל כזית .יההיססוה נסמפקו
בזה וגס נסתפקו על ברכת בורא נפשות רכית אם
׳צריכה שישר אם לאו ונם גהתפקי נברכה אהרונה של
•היין אם סכרכץ אותה על ט י ת או דוקא ברביעית.
!והרמב״ם ז״ל כהכ האוכל סחוס מכדמ בין מסת כין
׳משאר אוכלץ והשומה סמות מרביעית בין מיץ בין
משאר משקין מברך המלה ברכה הראףה לאוש המץ
*לאמריו אינו מכרך כצל ישהו פוב לאדם שלא
לאכול כריה שאץ כה כדה לכדה ושלא לששה אלא
או םהוה סכזיה או רבימיס מסר ה ס פ ק  .ודע כי
יכמו שמציאו הסה ממץ כיס האדמה ספני שנשהנם
לעלוייא כי כי קיום העולם שמא זן ו ש ע ד אה הלב
וייהדו לו ברכה המוציא וכרכה המזין כך הוציאו
היין ממין ב״פ העץ מפני שנשהנה לעלוייא שמשמח
אלשם ואנשים וגם הוא זן וסועד כ ש הפה ונעשה
כמין כפני עצמו לכרך עליו כרכה שוהדה כהחלה
בפה״ג ולכשף כרכה מעין ג שהיא מל הגפן ועל
מה״ג ו כ י ׳  .יכיף הכרכה כחלקי כהתימתה י״א
7

צ א 181

פחיהש על ה א ת ועל הפירוש ר״א שחוהם ע ל ה א ר ן
ועל פרי הגפן ו ק נהגו העולם .ויש פפשים שמוסמין
על הגפן ועל פרי הגפן ופעוס הוא כי בפלס מזכיר
האין וכן כזה ו ס י ק לדכר והארן לעולם ש מ ד א
וכחי ה״ר יחיאל כפס אכיו הרא״פ שאם כירך על
הענבים כ״פ הגפן יצא שגם הענכים הם פרי הגפן
מידי דהוה שאם כירך על פרי העץ כ״פ האדמה
שיצא .ועל שנוי היין צריך לברך הםוב והמפיב .
וירפכ״ם ודוקא שיודע שהשר משובח מן הראשון»
והסושפוה פי' אפילו ששמא שאינו יודע אם הוא
משובח אם לאו יפ לו לברך אבל אם הוא יודע שהשני
גרוע לא ודוקא אם י פ אחר פומה עמו אבל א©
הוא לכדו אין צריך לכרך כדאיסא בפרק הרואה •
הפוכ לדידיה .והמפיכ לאמריני • יי״א שמכרך המוב
והמפיכ אפילו כפהוא לכדו דהא דאסרי׳ הפוכ לדידים
והמשיב לאחריני אינו ר״ל שישמור אחרים כברכתו
אלא הואיל ואמרים שימין ונהנין גס ק מאוסו יין
קרינא כיה הסוכ לדידיה והמפיכ לאחריני כ ד א מ ר ק
כירופלמי דסרק הרואה אמרו לו ילדה אפחך זכל
מברך הפוב והמפיב מפום דאיכא שיכה נם לאשמו.
ומיידי הסס אפילו אם אינו בעיר שאשחו שם •
וכתב הרי״ף בשם רכוסיו יין כל חכיוח והכל ממין
אחד אס בשוך מ׳ יום לכצירחו שמוהו כשני כלים
מכרכץ עליו הפוב והמפיב ואם לאחר מ׳ יום חלקוהו
אין מברפין עליו הפוב והמטיב הואיל והכל הוא מגפן
א מ ד  .נפאל רבינו יצמק הלוי צמה מכרכץ על שמי
יין הפוב והמשיב ועל שנוי פס ובשר אין מברנין
והשיב משום דיין אימ ביה מרמי מפממ וסועד ועוןי
דלא אשכמיק שירה' אלא על היין כמו שכתבנו בפירוש
ההגדה ו ש ד כיון שהיין חשיב שקובע כרכה צמצמו
ראוי לברך מליו הפיב והמשיב א״נ משום דהםוב
והמסיב על הרוגי בימר מ ק נ ו ה  .ולפי שזבלו האויבים
שדיתיהם וכרמיהם בדמי ההרוגים וגדרו בהם כרמיהם
תקנו לאומרה על שין שהוא כש ד ם  .ת ק כפרין
כיצד מברכין היו לפניו מירן הרכה רכי יהודם
אומר אם יש ביניהם ממץ שכעה עליו הוא מכרך
ו ט ׳ ו ש ק י ליה בגמ׳ בשברכוהיהן שיות דרכי יהודה
אומר כיון שברכושהן שווה והאחד נפמר ככרכם
מכירו מץ שבעה עדיף אכל אם אץ ברכושיהן שוס
וצריך לברך על כל אמד ואמד לא שייט זה לזם
כלל ומברך מל איזה מהם שירצה מחלה ואמר ע
מברך על השני ואפילו היה אמד מהם מניב עציו
יותר יכול לנרך על האמר מ מ ל ה  .ונספר המצווא
הקסן כ ש נ כשאין נרטתיהן שות צריך להקדים
החכיכ  .והרא״ש כהכ כסכרא ראשונה והלכה כרי
יהודה שלכך אם ה ט א ו לפרו שני מירן שאץ נ ה ם
ממץ ז׳ וכרטשיק שוות כנץ אתרוניס ימפומיס מכרך
על החביב ממלה .ואם יש בהן ממץ שבעה כגון
חאנים יתפוחים מץ שבעה מדיף ומברך עליו אפיי
אם הפני חביב עליו יותר .ואם הביאו לפניי דבר
שכרכתו ב״פ העץ ודבר שברכתו שהכל ב״פ ה ע ז
קודמת שהיא חשיבה מפני שהיא מבוררת יוסר
מברכת

סדר ברכות
מברכה שהכל שאינה מבוררמ כלל אצא כולל כל
בהם פס אסיצו אכלם נלא סמ אץ משנין ב ר כ ט
דבר .וק ב״ש האלמה ושהכל ב״ש ה א ל מ ה ק ו ל מ ה  .לפרק דנרכס המוציא שפרמן וגם לא לאחריהם
ג״פ העץוב״פ האלמה כהב בה״ג ב״פ העץ קולממ
ל ברכס הסזון שפרק .לברים הבאים כ ס ו ך ה ס ש ד ס
אבל הרא״פ כהב שהן פווה ועל איזה מהם שירצה מלא מחמת הפעולה כגון תאנים וענבים ורמון וכל
חחלה אפי׳ יש בהם מפבעה המינין והוא הביב עציו מיני פירות ונקראין בלא מחמת הסעולה לפי שאיק
יטל להקדים הכ׳ וקיימא לן דכצ המוקדם בפסוק כמו כפר ולגיס ומיני מלוחים פרגיצין לכא לעיקר
זהי מוקדם לברכה ארץ משה ושעורה וגפן והאנה העולה משנץ כרכה לפניהם לכלכת המוציא אינם
ורמין א ק זיה שמן ודבש וזיה והמרים אע״פ פהס פוסרסן לסי פאינם מעיקר הסעודה .אכל לא.
כהוכים כסיף ה נ ש ק כיון שהס סמוכים לארץ לאחריהם רכרכס המזון פוטר כל מה שאכלו כשך י
שנאמר ארן ד ה כמן ודבש ה ם קודמין לגפן יהאנה
הפעורה  .לאחר המעולה פי׳ רכרים פ הזכרנו
ורמון :וכהכ הרי״ף דוקא אם אוכל ענכיס שכרכהן למעלה כין הנאים מהמה הסשלה בין שלא מחספ;;
בורא פרי הען אבל אם עשה מהן יין שברכהן כורא הסעורה אס הכיאן לאחר הסעולה קולס כרכה המזוך^
מרי הגפן כיון שמפרט בה הגפן השובה וקודמה כי היו רנילין בימיהם לסלק הטכלא בנמר ס ע ו ד ה
לדבש ואפילו לזיה שהוא ראשון לארץ פני כיון שכרכה קודם ברכה המזון וקוכעין עצמן לאכול סירזע..
היין השובה קודפה כין ככרכה ראשונה כין כברכה זפרפראוה ולשהוס יין ואינם אוכלים פה ואז כל מם
אחרונה .כשכולל ברכה היין עם כרכה הפירות צריך שמכיאיס כין דכריס הכאיס מחמת הסעודה נץ
להזכיר החלה על הגפן ואהר כך על העץ כמו שלא מחמת הסעודה פ ש ר ן ברכה כין לפניהם כין.
שנפרפ לקמן ומיהו מעפה קדרה מהפיס ושעורים לאחריהם שהמוציא וכרכח המזון אינן ט ס ר ץ אלא סם י
קודמין ליין לסי שכרכהן בורא מיני מזונוה שהיא שאוכלין כתוך עיקר הסעודה  .אכל בזמנינו שאין
גם ק השיבה שמבוררה וגם קודמין בפסוק וחטה
אנו רנילין למשוך ידינו מן הפת עד ברכת המזון הוו
קודמה לזיה ואף על פי שכל אמד ראשון לארץ מפני להו כתוך הסעודה שלא מתמה ה ס ע ו ד ה  .כתכ
שהמפה נכהכה כפשק המלה ומזה הטעם גס כן הרא״ש יפ להסתפק במי פקובע סעודתו מל הסירות.
שעולה קולמה לסמרים .כהכ כה״ג הא דהטה אם אכל מהם תחלה בלא פת אם יש לו לברך עליהם
ושעורה קולמץ לוקא כשעושה מהם הבשיל או פה וסברא היא שלא יבזך עליהם דלדידיה הוו השתא
אבל כוסס הפה שכרכהו כ״פ האלמה אינה קולמה מהמה הסעודה ולא אמרינן כסלה דעתו אצל כל אדם׳
ל ו אכל
לב״פ •העץ כהכ ר״ה באס אכל מיני מזונוה ושהה הילכך כיון שסשדתו עליהם פה ס י פ ר ק
י עליה©,
י קי
כיחל כלא שח אכל
יץ ואכל פירוש מז׳ המינין צריך שיכלול אוסםמהם
בברכה מעין שלש ויאמר על המחיה ועל הכלכלה אפילו אכלם בפה אם אכל מהם ההלה כלא פת צרץ•
ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל פרי העץ ועל חנובח צנרך עליהם .יין שכמוך המזון מכרכין עליו ״ ©
השדה ו ט ׳ ושהם על הארץ ועל המחיה ועל הגפן הגפן ודוקא שלא שהה לפני המזון אכל אס שסה
ועל ה פ י ר ו ה  .וא״ה יש כאן מפום חהימה בפהיס לסני המזון אין צריך לברך בהוך המזין דיין שלסני•
וי״ל אין אנו הוחמץ על הארץ ועל הפירוס ומפרשי׳ המזון שפרו דלשהוה פיפר לשמה  .וכן יין 30׳
3
ארץ דעכדא פירוח הכא נמי ארן דעכדא מחיה ויין קידוש סופר יין שכמוך המזץ  .י ק המבדיל
וטרוס ואס אכל פירוח מז׳ המינין וחסוהים אין
י מ מוסר
השלמן פופר יין שכמוך המזין ״ ויין ש ל
צריך לברך על כ ח ש ש ם בנ״ר משני שגם הם פרי ג״כ יין שלאמר המזון כלומר ש שרגיל לקכעו על
פ ז הם .אכל א ס שתה יין ואכל תפוחים צריך לברך היין אמר גמר סעודהו לפר^ברכה הימין יץ שלמט
על התפוחים כירא נפשות מפני שהתפוחים חינם המזון ש פ ר ו  .ואמרינן עלה בגמרא אמר רבה בר
דוש :ליין וה״ה אם אכל בשר או מסרי האדמה ושתה
בר חנה לא שנו אלא בשכהוה וי״ס הואיל ו א ד ם
*ין או אכל מז׳ המינין שצריך לכרך על כל אהד ואחד קובע סעודחו על היין היצכך כשברך לפני המזון ה י ם
וכתב ה״ר ישאל.בפס אביו •הרא׳׳ש שאם שתה יין דעהו נ ם שלאחר המזון אבל בשאר ימוה השנה
ומיס שאין לו לכרך מל המים בנ״ר כי ברכת היין בירך על היץ שלסני המזון לא ספר אה היין שלאחר
הוהרהן אף ע ל פ י שאיה מעץ ברכתן מידי ל ש ה המזון .וכהב הראב״ד דוקא במקום שאין היין מצוי
.אברכה ראכינה דקייפא לן יין פיפר כל שני משקץ להם אנל במקום שהיין מצוי להם כנון מ ק ו ש ת
מסוס משיטהו אף על.הי באינו ככלל נורא פרי הללו אץ חילוק בין שנשמ וי״ס לימי המיל לעולם
ה ג ק ה״ה ככרכה אחרונה ן
פ ס ו ל  .ולוקא יין ששוהץ קודם ברכה המ»ח א ח ר
גמר הסעודה הוא ש פ ר  .אבל אהר ברכה המזון יץ
ך ש ע ר ה ש ש י ל ב א ר ה ד ב ר י ם ה ב א י ם ב ת ו ך שלאחר המזון צ״ל אחריו ואינו נפפר בברכה שבירך
 1ז ס ע ו ר ׳ מ ח מ ת ה ס ע ו ד ה \ ש ל א כ ח ס ת ה ס ע ו ד י על היין שלפני המזון לא שנא מול וצא שגא שבשמ
והבאים לאהד הסעודה :
וי״ס  .ואם לא היה לו יין לפני המזון ובירך ע ל ,
ב ר ב ר י ם הבאים במוך הסעירה מהמח הסעודה היין שבסוך המזין אינו פוטר אסילו יין פלסני ברכס
המזון לאחר גמר הסעודה דלפרוס אינו פוטר לשסות
כגון בבר ולגים יביציס יירקוח וגבינה
וכל פה ששוהה בהון הסעולה לי לו בברכה א ס פ י
\דייסא שרגילים ל ק ט ע עיקר כעילה עליהם ולהטל
וה״מ
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סדדי 1ד כ ו ת
וס״מ בםםם הבל אם כשבירך לא היה לעתו לשתות
ר ק אומו הכוס ונמלך לשתוה אמר אפילו במוך
הסעודה צריך לכרך ע ל י ו  .ודוקא לפני היין צריך
לנרך נ ט ך ה ס ע ו ד ה  .אבל לאחריו אין צריך לכרך
שנפסל בברכה ה מ ק וכל פאר משקים הבאים בתוך
הסעודה אין מעונין כרכה לפניהם ולא לאהריהם
לחשיכי ככאים מחמס הפעילה לפי פאץ אלם רגיל
לאכול בלא שחייה וגס היין לא היה צריך לכרך עליו
אלא מחוך שהוא חפוכ וקוכע כרכה לעצמו צריך
לברך לפניו .וכה״ג כתכ שיש לכרך על המיס שכתוך
ה ס ע ו ד ה  .והרא״ש הסכים לסברא ראשוני .ואס אמר
הב לן ונכדיך איתסר ליה למשתי .י״מ עד שיכרך לפניו.
ויימ עד שיכרך כרכה המזון .וכהב הרס״ש דלא
נהירא דהסח הדעה אינו מזקיק כרכה אחרונה על
מה שאכל או שהה אלא איהסר ליה למשהי עד
שיברך עליו מחלה שכיון שאמר הכ לן ונכדיך הסיח
 ,דעהו מלאכול ומלשהוה ואין הכרכה שבירך החלה
מוסרה מה שרוצה לאטל ולשהוה עוד ולכך צריך
לברך עליו .ומי שסומך על פלהן אהרים אפילו אמר
הב לן ונכדיך אינו הסח הדעה עד שיאמר בעל הכיס.
ואם גמר סעודחו ונפל ידיו מים אחרונים הוי הסח
הדעה כמו הכ לן ונכדיך .ויין שכחוך המזון כל אחד
ואמד מכרך לעצמו לפי פאין כיה הכליעה פנוי .
ומפרש בירושלמי לט פאינן יכולין לענוה אמן דאץ
משימין בסעודה שמא יקדים קנה לושמ ואסי§לידי
סכנה .א״ר מנא הלא אמרה הדין דעסיש גו מיכלא
א מ ר למימר ליה א ט בגין סכנהא ואפילו אם שומע
כעונה ויוצא בלא עניה א ק היישינן שמא יענה אמן
ויבא לילי ס כ נ ה  .ויש סמך להא לאמרינן אץ משיהין
נסעו לה ממה פכסוב והוא עומל עליהם החס העץ
ויאכלו .וכהיב בהליה ראמלו אליו איה שלה אשהך
לרמוז שצאהר שאכלו ל כ ר ו :
השער השביעי לבאר הברכות שםברכין ע ל
הריח:
רז״ל כללו ב ר ט ה הריה ע ם ברטס ה נ ה ק לסי
שהנפש נהניה ברימ הםוב כפו שנהנה ההיך
במאכלים המוכים כדאמרינן כפ׳ כיצד מברכין אמר
מר זופרא כר מ ו ט ה אסר רכ מנין שמכרכין מל
הריה הסוכ שנא׳ כל הנשמה סהלל יה איזהו דכר
שהנשמה נהרה ממני ואין הנוף נהנה ממנו הוי
אומר זה ה ר י מ  .המריח ריח מוכ אס היה זה שיש
ק העץ מכרך עליו ט ר א עצי
לו הריח עץ או
בשמים ואם היה עשכ או מן המשכ מכרך עליו בורא
עשבי בשמים  .ואמריק בירושלמי כל שממרחו נשארמ
משנס לשנה מברך עליו כ״ע כשמים .וכל בהמרסו
ממיכשמ וכלה בימוח החורף מברך עליו בורא עשבי
בשמים  .ואם אימ לא מן העץ ולא מן האדמה
כגון הבושם הנקרא בערכי מ נ כ ר  .וכגון המוסק
והזבידא שהם ממין מיה מברך עליהם ב״מ בשמים
ואמרו מכמי המסקר כי האל״העגבר הוא מההוה
במצח עינוס ממעיני הים ושהאומר כי הוא מההוה
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מן העל היורד בים או הוא רעי של דג רמוק ה ו א .
והמוסק אמרו כו כי הוא מההוה נצו&ר מיה צורחה
כצורש הצכי אלא שיש לה מתלעות לכנוא מלופפות
כקרנים  .ויש לה כסו כיס כצוארה ומסקבן שם
מחלה כעין דם ואח״כ חוזר ונעשה מ ו ס ק  .והזכירה
אומר כי היא זיעת היה כמו חתול פגורדין אותה
מתוך הכיצים שצה  .ואנשים רכים העידו צי שראו
זה החתול בארן הזאת  .ואה היה פרי הראוי לאכילה
כגין אחרוג ותפוח מברך עליו בנתן ריח פוב כפירות.
ופירשו סחוס׳ דדוקא שלקחם כלי להריח בהם או
לאכילה ולהריח כ ה ס  ,אכל אם לקחם לאכילה
והריח כהם כיון פלא נחכוון להריח כהס אינו מברך
כלום .והכי משיק ככרכוח כס׳ אלו דכרים דכל
מידי דלאו לרימא עכידי לא מכרכין ע ל י ה  .כמב
ה״ר מאיר מרוםנכורק מל האגוז שקירין לו מושקע
מברך שנהן ריה סוב בפירוח כיון דפרי פן הוה הוה
ליה כמו אהרוג .וכהב עוד על ריח קנה וקנמון
וכיוצא בהם מברך נורא עצי״כשמים  .והרא״ש כמב
המרימ בקנה מברך שנהן ריר• שוב בפרי האדמה כיון
שעיקרו לאטלה הוי כמו האהרוג .על כשרהא מברך
ב״ע כשמים פירוש שעיקרו שק ומערכין כו כמה מיני
כשמים שמכשירין אוהו עד שקלע אה הרימ בשמן
וורדים .וכעין שמן המשהה על רימ משהא ככישא
ומפחא םמינא מכרכין כ״ע כשמים .פי׳ ככישא
ופחינה שעיקרן גם כן שמן אלא פכוכשין ושולקין
הכפמים כחוט או םוחנין אוהם כ ס ו פ ם  .וכחב
אם
אכל
כשהעצים כחוט
הראב״ד דוקא
הוציא משם העצים אין מכרכץ עליו אלא מיני
בשמים ואם היו מעורכץ בהוכו עצי כשמים ועשבי
בשמים מכרך כ״מ כשמים שכרכה זו טללה ה כ ל  .על
רימ הוורד י״א שמכרכין עליו שנתן רימ םוב בסיניוה.
והרמכ״ם כתכ וורד ומי הוורד והלכונמ והמצמכי
וכיוצא בסם ב״ע בשמים .וכתכ הרא״ש ו ק נראה
דודאי אינם פרי שאין עיקרם לאטלה ומי הוורד
טון שיצאו ק הוורד יש לברך עליהם ב״ע כשמים דלא
גרע ממשחא כבישא .וי״אשמברכין על הלטנהבורא
פרי כשמים שאיט ען אלא קפף של אילן .סמלק הנקרא
בסרט יאסמין וחלפי הים שהי׳ פכלס נרד וקורץ לו
בערכי סינכיל מכרכין עליה׳ כ״ע בפמים.הפושנה הנקי
בערני טסאן וסגלי הנקראים כערכי כנססנ׳ מכרכין
עליהם נורא עשבי בשמי׳ .נרקם של גנה ב״ע בשמים.
ושל שדה בורא משבי בשמים .על ש ק א ס ר ס מ ו ן
שקורץ לו בערבי בלסאן מברך בורא שמן ערב
שמהוך השיבהו קבעו לו ברכה בסני עצמו כסבהרמב״ם
ג׳ מיני רימ אץ מכרכין עליהם ואלו הן רימ סוב
שאסור להריה כ ו  .וריס מוכ העשוי להטר רימ ר ע
וריח פוכ שלא נעשה לסריס כעצמו של ריס ז ה .
כיצל נכמים של ע״א וכשמים של ערוה מן העריות
אץ מבלכין עליהם לפי שאסור להלימ ב ה ם  .ב פ ט ם
של מהים וכפמים של ט ס הכסא ושמן העשוי ל ה ט ר
אה הזוהמא אין מברכין עליהם לפי שנעשו להעביר
רימ ר ע  .מוגמר שמגמרץ בו אה הכלים ואה הנגלים
אין
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אץ מ ב ר ק עליו לש שלא נעשה להריח בעצמו של
פוגמר .וכן המרימ בבגדים שהם מ ו ג מ ח אינו מברך
לפי שאין שם סיקר בושם אלא ריח בלא עיקר.
וסירש ה״ר גרשון כרכי שלמה היכי דמי בשמים של
ערוס כגון קופה של בשמים הלייה בצוארה או
שאוהזה בילה או בפיה אחל ק הבפמיס ואסור להריה
באושם הבשמים שמא יבא לילי הרגל נשיקה או
קירוב כפר כי האף קרוב לפה .וגדולה מזאת אמרו
אץ מרסאץ מגלוי מריות אפי׳ מהנאת דבור שאץ בו
ממש כדאמרי׳ נפרק בן סורר ומורה כאותו בעלתה
בלבו סינא דאמרי׳ ימות ואל יספר עמה מאחרי הגדר
ואל מעמוד לפניו ערומ׳ ק״ו לנריא שאין נו סננה
שאסור להליח מליח עליות ע״כ  .מנרכץ על המוגמר
משתעלה תמרחו כרכה הראויה לאותו מוגמר .ופי׳
המרתו קימור עשנו .הנכנס לחנותו של כפר שיש כו
סיני בשמים הרבה מברך ב״מ בשמים.ישב שם כל היום
כלו אינו מברך אלא פעם אי .נכנם ויצא נכנס ויצא מברך
מל כל פעם ו פ ע ם  .וכ׳ ה״ר מאיר מרופנבורק לוקא
כשלא הי׳ לעתו לחזור אבל אם הי׳ לעמו לחזור לח שהרי
לא הסיח ד ע ת ו  .הביאו לפניו שמן והרס להריח בהן
אס חץ ב ר ט ה י ק פווח כגון שמן אפרסמץ .מברך
פל ההדס תחצה ואח״כ מברך על השמן ואס כרכיהיהן
שוות כגון משחא כבישא מכרך על ההדס וסופר את
הכמן כי ההדס-לעולם הוה קודם .הכיאו לפניו יין
ושמן אומז אח היין בימינו ואח הפמן בשמאלו ומברך
על היין ואה״כ מכדך על השמן .יכל דבר פנכהפק
בברכהו מברך עליו בורא מיני בשמים ויצא ילי
הובהו:
ז ז ש ע ר השמיני ל ב א ר ה ב ר כ ו ת שמברכיץ ע ל
ה ר א י י ה ו ה ש מ ע וכיוצא ב ה ן ם ב ר כ ו ת ה ש ב ח
וההודאה;
ה ר ו א ה מקום פנעשו ט נסים לישראל מ ו ן
מעברות ים סוף ומעבדות הירדן ומעברוס
נמלי ארנון וכיוצא בהם צריך לימן שבח והודאה
למקום באיי אמ״ה שעשה נסים לאבותינו כמקום הזה
ובנמרא יליף לה מיהרו כנאמר ברוך ה׳ אשר הציל
ו נ ו ׳  .וכהב ה״ר גרכוס ברבי שלמה הע״ג דיהרו
לא היה רואה מקום הנס ואק הרואה הנן י״ל כיון
שהי׳ רואה ישראל בניצולו מן הים כמי שראה מקום
הנס ד מ י  .ולפי סברא זו אין המקום גורם דה׳׳ה אם
רואה אוסם רבים באירע להם הנס מייב לכרך ע ״ כ
ומקשי מ מ ל א ואניסא דיהיד לא מכרכי׳ והא ההוא
גברא דהוה אזיל בעברא דירדנא נפל עליה אריא
איסעביל ליה ניסא ואיהצל סירה אסא לקסיה דרבא
א״ל כי מסיה להסס אימ׳ ברוך שעשה לי נס במקום
הזה ומהרן אניסא לרבים טליה עלמא צריכי לברוכי
אבל ארסא דיהיד הוא ובריה ובר בריה צריט לברוכי
וטליה עלמא לא צריכי כך הוא גורס הרייף ורבי׳
האייורכ אמאי .וכן כה־ הרמכ״ם .ויש ספרים שאין
כסוב בהם אלא אניכא דיהיד הוא ניהו צריך לברוכי
ובירושלמי מבמע כגרסת ראשונה דמבעיא ליה מהו
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שיברך אלם על נסי אביו ורכו .אס ה י מסויים כגון
יואב ק צרויה ומביליי ואדם שנשקלש־בו שם שמים
כגון דניאל ומכיריו מברך .נס של שבסים מהו שיברך
מאן דאמר כל שכס ושבמ איקרי קהל צריך לכרך
מאן לאמר כל השבפיס איקרי קהל אין צריך לברך
ש״מ דכעי לכרוני על נסי אכיו ורכו ומצאנו ברב
חסדא בנדחאה ורכנן דאודו כריך רחמנא דיהכך לן
ולא יהכך צעסלא כדאחפח לכ יהולה .אלמא על נסי
לנו נמי מחיינ לכרוכי .כתכ ה״ר אשל סלוניל הא
רסכ־כין כין אניסא דרכים נין אניסא ליהיל לוקא כנס
שהוא יוצא ממנהג העולם או מדרך התולדוס כגון
מעכרוס הים ומעכרות הירדן והדומה להם וכמר
בליה לראבנא דאיחרחיש ליה ניםא ונפק ליה עינא
למיא בסקתא לעלבות אבל נס פהוא מנהג העולם
ותולדתו כגון פ באו עליו ננבים בלילה וכא לילי סכנה
וניצל וכיוצא נזה אינו חיינ לברך שעל״נ במקום ה ז ה .
וא״ס והרי נורים שהי׳ נס כמנהנ העולם ו מ כ ר ט ׳
שעפה נסים וי״ל התם נמי יצא ממנהג העןלס מפני ב '
דברים הא׳ שבסל כתכ המלך והוא הפך דם פרס
ו מ ד י  .והב׳ פהרג קרוב לפ׳ אלף מאומתו בעבור
אהבת אפה אחת ואין זה מנהג העולם ו מ ג ע ו  .וכמטכה
לאו משוס מעפה ליהודית מנרכין שעפה נסים אלא
משום פך השק שהי׳ חתום בתותמו בל כ״ג ולא ה י
בו להלל ק אלא יום אחד ונעשה בו נס ו ידליקו מ מ ט
ח׳ ימים שהי׳ כמעשה אליהו ואלישע מ״כ .וכתב
ה״ר גרפום ברכי פלמה פעם אהל קם אחל מהמון
העיר שאילע נס לבנו וכרך בבית הכנסת הגומל ואכ»
גערתי בו מ פ נ י פ פ ע ה ב ׳ פעיות ובירך ברכה לכפלה
הניעות האחד כי אפי׳ על נם עצמו אינו חייב לכרך
הגומל אלא כרוך שעשה לי נס א״כ שלא כדין ביר׳ שכנה
מפבע הברכה שנתקנה לגס ובידך כרכה אחרת פלא
נתקנה אלא בד׳ הצריכין להודו׳ .ועוד כי אסי׳ הברכה
ההיא מ ת ק נ ה לנס לא הי׳ לו לברך אלא במקום הנס
והסעות האחר שאסי׳ ברך כרכ׳ הנס ובמקום ה נ ס
שלא כדין בירך כי האב איט חייב לברך על נס בנו
אלא הנן ו ק הכן מחויינין ננס אכיהם ואכי אביהס
מכ׳׳ד .ד׳ צריכין להודות ואלו הן יוללי הים והולפי
מלברוח וחולה פנחלפא וחבוש שיצא מכיס ה א ס ו ל י ס .
יורלי הים בנא׳ יוללי הים בארות וגו׳ המה ראו
מעפי ה׳ וגו׳ וכשיב וישמחו כי ישחוקו וגו׳ וכתיב
יורו לר׳ ח ס ל ו  .הולט מדברות שנאמר שעו במלבר
ונו׳ וכסיכ ףלליכם בררך ישרה ונו׳ וכתיב יודו לה'
הכדו .וחולה שנסרסא פנאי אויליס מלכך השעם
וגו׳ כל אוכל ססעב נפשם וגו׳ וכסיכ ישלה דברו
וגו׳ וכהיב יודו לה׳ חסלו  .וםבוש שיצא פ נ י ת
האםולים שנא׳ יושבי חשך וצלמות וגי׳ .וכהיב יוציאם
מתבך וצלמות ונו׳ וכהיב יודו לה׳ הסלו .נפאל רבי׳
האיי למה המלמול מונה אלו הל׳ צריכין להולות על
זה הסלר ואינו מונה אותם כסללשהם כםובים נהלים
הולני מלברות ומכוש שיצא מ ט ת האסולים ומולם
פנהרסא ויורלי ה י ס  .והשיב כי הנסוק מונה הרגיל
ונ׳-צוי תחלה כיורדי היס מצויים'יותר מהולכי מרברות
,
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וכל

.זזלכות ב ר כ ו ת
,

נפל אמד ואאד מהכירו .ומיק לאלו הד וכל סהיים
יודוך סלה .סיים נוטריקון מכוש .ים .ייסורין דהייט
מלה .מ ד ב ר  .מאי מברך אסר רב יהודה בא״י
אג״ה הסמל למייכיס שכוס שגמלני כל סוב ע״ש
אשירה לה׳ כי גמל ע ל י  .אמר אכיי וצריך לאודויי
באנפיעשרה שנאמרוירומשהו כקהל ע ם  .אמר רב
סונא והוא דאיכא הרי רבנן בהדיהו דכסיב ובמושב
זקנים .מהקיף לה רכ אשי ואימא כלהו רבנן
סי כסיכ בקהל זקנים כקהל ע ם כהיכ ואימא כי
עשרה והרי רבנן קכיא  .וכהכו ההושס׳ כץן
ללא איפשיטא לן להומרא כעי הרוייהו .והרי״ף
והר״ס כמז״ל כהנו לקולא לא כעינן הרווייהו
אלא י׳ וכ׳ מהם ה״מ והשומעים אוהו מכרך אומרי׳
לו ואשר נמלך כל סוכ והן וחסד וחמלה הוא כרחמיו
יגמלך כל טוכ סלה  .יש אומרים שאין מכרכין ברכה
הגומל כשהולכין מעיר לעיר דס״ל שלא הצריכו להודות
אלא להוצכי מדכרוח דשכיחי כהו היוה ולסטים .
והא דאמרינן כירושלמי כל הדרכים כחזקה סכנה לא
אמרו אלא לענץ הפלח הדרך כלכד שכל הדרכיס|צריך
אדם לכקש רממים עצ נסשו אבל כרכה הגומל כמקום
סכנה איהקון אכל עסה נהגו השלם לכרך כרכס
הנומל אפי׳ כשהולכין מעיר לעיר .וכן כהכ הרמכ״ן.
ואמרינן כירוש׳ ר׳ ינאי כד הוה נפיק לאכפניא הוה
מפקיד ט כיסיה דכל הולכי דרכים בהזקה סכנה .
וא״ה ההולך ההה הקיר נטוי דאמרינן בגמ׳ שמזכירין
שגוהיו של אדם יכרך הגומל כיון שעבר .וי״ל שזה
אינו גסשכ סכנה כל כך לפי שהוא דבר קצר וקל לעכור
כסהרה אכל הולט דרכים שהוא דנר ארוך צריך
לברך הגומל .וכסכ כה״ג שכשיפ לו לילך פרסה או
יומר אומר הפלה הדרך אבל פחוס מפרסה איט
אזמרה ש״מ דס״ל דשישר מהלך דרך פרסה הוי .
*לענין הולה כסב ה״ר יוסף דוקא <1ולה שנפל למפה
אבל אם הש בראשו או כמעיו אינו צריך לברך  .וכן
כמט ההוס׳ .אכל כערוך כחב אפילו חפ בראפו או
במעיו צריך לכרך .וכן כהכ הרמכ״ן וכן נ ה ט  .הרואה
אשש של לופ מכרך כאיי אמ״ה דיין האממ ועל לוע-
מברך בא״י אמ״ה *כר הצדיקים פי׳ שזכר אה אכרהם
במה שהציל אה לופ פנאמר ויהי בפהס אלהיס ו נ ו ׳ .
הרואה מקום ששכדין כו ע״א מכרך כא״י אמ״ה
שנהן ארך אפים לשכרי רצונו ע״ש ה׳ ארך אפים
אף לרשעים שהשם צוה לעקור כל ע״א שכארן יפראל
שנאמר אבד האבדון וגו׳ וע״א היא קיימה לפיכך
מא ארך אסים .הרואה מקום שנעקרה ממנו ע״א

אם בארץ ישראל מברך בא״י אמ״ה שעקר ע״א

י

מארצט שהשם צום לשקרה כ ש שאמרנו .ועוד כהיב
,

ונמצםם אמ מזבמחם ונו  .ואם כחוצה לארץ בא״י
אמיה שעקר ע״א מן המקום הזה וזהו ע״ש והאלילים
כליל ימלוף שהיא מדבר ככל מקום שיהיו ״ ו מ ח ר
אמ״כ כין כארץ כין כמוצה לארץ כשם בעקרה ע״א
ק המקום הזה כן חעקרס מכל המקומוס כהרי טוכ
בעיניו לעקרם לעמיד כ ש שאמרנו .והשיכ לב
שבדיהם לעכדך זהו לעסיד כנאמר לקרא כלם בשם
12
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,

ה׳ וגו וה.א מבקש מאס השם שיגיע אושזמןורש״י
סי׳ על פושעי ישראל הוא משתלל .הרואה בבל
הרשע׳ צריך לברך ה ׳ ברכוה ואלו הן .ראה בבל הרשע'
מכרך באיי׳י אמ״ה שהקריב בבל הרשעה סי׳ שהיו
שבדין כה מרקוליסומריעץ כה לישראל .ראה כיש של
נבוכדנצר הרשע מכרך כא״י אמ״ה שההריכ כיהו של
נכוכדגצר הרשע .רחה מקוש המרקוליס מכרך בא״י
אמ״ה שנהן ארך אפים לעוברי ,רצונו .ראה מקום
שנועלין ממנו עפר מכרך בא״י אמ״ה אומר ועושה גוזר
ומקיים שכך גזרהקב״ה על ככל שנא׳ וסהשיעסרה
ממנו ושאטאהיה כמטאסי השמד וקייס גזרסו .ראה
גוב של אריוה שנצל ממנו דניאל וכבשן האש שנצלו
סמנו חנניה מישאל ועזריה מכרך כא״י אמ״ה שעשה
נס לצדיקים כמקום הזה  .והיה קשיא לי דאמרינן
כגמרא דאניסא דיחיד לא צריכי רכים לברוכי כמו
שאמרנו למעלה והא ודאי ניסם דיחיד הוא  .על
שמצאהי בהידושי רב״ש סדוץ לקושיא זו וז״ל הא לא
קשיא דכניסא דרכים דמי כיון שיש בו קידוש השם
דהא אמר ליה אלהך די אנה סלה ליה כהדירא ו ג ו ׳ ,
והצילו השם מן האריוה אין קידוש השם גדול מזה .
וכן כככשן האש ועל כל נס שיש בו קידוש השם ואסי'
של יחיד מכרכי׳ ע ״ כ  .ומצאסי סיוע לדבריו מדאמרי'
כירוש׳ שאם היה אדם שנחקדש כו שם שמים כגון
דניאל ומכיריו מכרך .הרואה אוכלוםי ישראל מכרך
בא״י אמ״ה הכם הרזים על שם וגלי רזיא .ור״ל
כרוך היוצר יחד לכם ואעס״כ מכין אל כל מעשיהם.
לסי שאין דעוהיהס ולא סרצוסוחיהם דומוס זו לזו
ואמרינן בהוספסא שאין אוכלסא סהוהה סס׳ רבוא
דהיינו שש מאיה אלף .הרואה מכמי ישראל מברך
באיי אמ״ה שהלק ממכמהו ליריאיו .הרואה חכמי
אומוה השלם מכרך כח״י אמ״ה שנהן ממכמהו לבשר
<דס  .הרואה מלך ישראל מברך בא״י אמיה שהלק
מכבודו לירא יו ע״ש והכבוד מלסרך ומ״ש ש זה מלך
הכבוד ה ׳ צכאוס הוא מלך הכטד כלה .הרואה
מלכי אומוס השלם מכרך כא״י אס״ה שנהו מכבודו
לבשר ו ד ם  .ואמרינן בס׳ הרואה סמסנשאנכללראש
א״ר מייא בר אבא אפילו ריש גרגוהא ק שמיא מנו

ליה .סי׳ לראש למנוה כל ראש .וסירוש ריש גרגומא
כור שמממ משקין השדוה ור״צ אפילו הממונה על
אוש כור לומר זה ישקה ממט המלה שהיא שררה
ש ע ט ה מן שמים מ נ ו ה ו  .והטעם שאומרים כישראל ,
הלקובהאושה העולם לשון מהנה מפני שההלק הוא
כ ש הצנור הנמשך מן הנהר שאספר להרהיכו ולהבדילו
ואפשר לקצרו ולמסרו מה שאץ כן נמהנה כי הלישה
ו פ ש ק ה  .וכישראל כסיב כי חלק ס׳ עסו ולפי זכוהם
מהרבה ומממכמ .ואין הלק אלא ליריאיו בין בחכמה
בין בממלכה .במכמה יראה ה׳ היא ה כ מ ה  .בממלכה
צדיק מושל יראה אלהיס .ומכמי אומומ השלם
הישבין כי הכמהם מעצמם ומלכוהס בגבורהס שק אסר
מלך אשור ככח ידי עשיהי וכחכמהי כי נכיטסי.
ונבוכדנצר המר אעלה על במחי עב אדמה לעציץ .
אבל יכראל אינם כ; בהרי לוד אמר לגליה אהה נא
אלי
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א ל י בחרב ובזניתויכידון ואני בא אליך בשם ה  /ו ל ק ואם ממעי אמם הם מכרן באיי אמ״ה משנה הבריות
נ^רא לעכו״ש בשר ודם ולישראל יד איו .ה מ א ה כתי הי׳ חגר מרגלו אמס וקמע שנקמעו שקיו או שיכשו
ישראל כיישוכן אפילו כארץ ישראל מכרך כא״י מציכ וה־לך על ברכיו .ורש״י פירש חגר מרגלו וקמע
ג ט ל אלמנה ע״ש ויצכ גטל אלמנה פי׳ כרוך מעמידנו
אפי׳ כשפלוהינו וכנסה ישראל היא היום כאלמנה
מהלך בעלה למדינת הים ועתיד לחזור ונוהגה אלמנוה
חיוה וזש״ה היה־ כאלמנה לא אלמנה מ מ פ  .כחרבק
אומר בא״י אמ״ה דיין האמת על שם אל אמונה ואץ
עול וכתיב צדיק אתה ה׳ ויפר משסס? .הריאה
קכרי ישראל מירך כא״י אמ״ה אשר יצר אתכם כדין
כלומר במעי אמכם שנ׳ אשר עושית־ כשתר רוקמסי
בתחתיות ארץ מדק'מר עישיתי ולא אמר נעשיתי
כסהר ירא־ כי דן מליו תתלה שיהיה נוצר  .והיינו
דהנן במסכה א ט ה 'ועל כרמך אתה נוצר .ו ק אתכם
בדין כלומר לאחר שנולדהם .וכלכל אהכם כדץ
גלוסר במייכם דן אסכם סל צרכיכם אם יהיו בקושי
או בריוח .והחיה אמכם כדין שקכע לכם מספר
ימי חייכם כדין הן הרכה ק מעס  .והמיה אתכם
בלץ כמנזר עליכם מיתה .והיינו דהנן במסכת א ט ה
ומל כרמך אתה חי ועל הרתך אתה מ ת  .ויודע מספר
כלכש כדץ על דרך כי עיניו על דרכי איס וכל צעדיו
יספור שאפי׳ לאחר מיתה אין נסתר מננד עיניו ועתיד
לההיותכם ולהקימכס כדין לחיי העולם ה נ א כלומר
אם ת  :י ו זוכים לתחיית תמהים ולא ההיו כרשעים
שנאמר בהם ישובו רפעים לשאולה כי אין להם הלק
לעולם ה נ א  .בא״י מתיה המהיס פירשנוהו בשמנה
מפרה .ואחר כך אומר יהיו מהיך נבלמי יקימץ וגו׳.
הרואה אח חכירו לאחר שנחרסא מחליו אומר כרין
רחמנא פלכא דעלמא דיהבך לן ולא יהכך לעפרא .
לאחר ל׳ יום מכרך פהחייגו .ודוקא כחכירו החביכ
לו ותאב לראוחו אכל לא לכל אדם  .לאחר י״ב
הדש מברך בא״י מהיה המהים לשי שהמה משתכח
ק הלב לאהר י״כ הדש שנאמר נשכחחי כמה מלב
וגוי וסהם כלי לאהר י״ב מדש משהכה ק הלב דיאוש
בעלים לאחר י״ב חודש דהנן בבא מציפא בס׳ אלו
מציאומ״מי שמצא כלי או שוס אכירה חייכ להכרה ג׳
.רגלים פסח שטעוס סוטח אבל לא ד׳ לסי שככר
גחייאשו ממנהכעליה .הרואה אח הכושי ואההגיחור
ואס הלוק ואח הקסח ואח הננס ואח הכרדניקום
ופסוי הראש מכרך כא״י משנה הכריוח  .כושי שחור
ה ר כ ה  .גימור אדום הרכה וסרו מנומרים רוסו
ב ל ע י ז  .לוקן ל ק הרכה • קפח סירוש שנקסהה קיממו
ונפשית כקפה  .ננס קצר הרכה אינאנו כלע״ז.
ברדניקום פירש״י שיו ע ק ו ם  .וכערוך משרש מי
שקומהו ארוכה יוהד משאר כ ר א ד ם  .ו ק סי׳ רכינו
שרירא פשוי הרא״פ סירש״י ששערו דכוק זה בזה
מ מ ס י  .דש מפרשים רחב הראש והוא מפונה מפאר
בני אדם שהוא סגלגל וזהו רמב מלמעלה  .והוא
מלשון רוהב היריעה דמתרנמינן פותיא דיריעהא ו ק
יפת אלהים ליפת  .הרואה את התגר ואת הקטע
ואה הסימא ואה הטהקנין ומוכי שהץ מברך נא״י
אמ״ם דיץ אמה שדן עליהם בעונם אלו הנגעים .
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מידיו ואה הסומא הירוש משהי עיניו ואח הבוהקין
פירוש שפניו מלאוה השירוה השירומ בירוגוש בלעז
בלשון בוהק ה ו א  .ובהרס ה״י בהקימא וכהב הראב״ל
לוקא על מי שמצטער עליו דומי א דבריוה ה ו ט ה שיש
הנאה לרואה אבל על ע ט י ם אינו מברך וה״ר אברהם יל׳
כר׳ יצחק אב כ״ד כחי בהפוכה שאלה שאפילו על v -
ע ט י ם מברך משנה הבריות .הרואה אח הפיל ואס •f:
הקוף ואפ הקיסוף מברך בא״י אמ״המשנה הבריות .׳יד
ק ט ף ינש־ף חרגומא קפושא .ויש לו לחיים לקעופא
כארס וקורץ לו בערבי ממירא  .הרואה בריות
ס ו ט ה ואילנות טובות מברך כא״י אמ״ה שככה לו.׳־•"•?•
בעולמו על שם אשדי העם שככה לו  .וכהיכ כל .׳<"
פעל ה׳ למענהו וכהנ ה״ר גרש־ן בר׳ שלמה בריות י-
פובוה אפילו ע ט י ם דלא גריעימנהמה י פ ה  .הרואה י.י־;
אילנית פורחים וניצנים עולים בשדות בימי ניסן מברך ־£
בא״י אמ״ה שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות י ]י
סוכות ואילנות טובות ונאות ליהנות נ ה ם בני אדם .
ואם איתר לברך עד שגדלו השידות יברך עוד.הרואה
פרי חדש כתב רש״י כמברך שהחיינו וכ״כ הרמב״ם• .
אבל העולם לא נהנו ק אלא בשעה שאוכלו אז מכרך
כמו משיית סוכה ולולב שאץ אומר שהחיינו עד שעת
הקידוש כ ט כ ה ונטילת הלולכ .על הזיקים ועצ
'
הזועות ועל הכרקים ועל הרעמים ועל הרוחות
מכרך כרוך אתה ה׳ אמ״ה שכהו וגבורתו מלא עולה
פירוש ברוך הנו הן כח
לטבע להראות כה׳ של יוצד
בראפיה כדי סייראו מלפניו ואם רצה מכרך בא׳׳י
אמ״ס עופה כראשימ  .מאי זקים כוכבא דשט $׳«•
ובלשון ארמי ניצוצי אפ זיקוקין דנור והוא כוכב היורה
כחץ כרקיע השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבס.
מאי דעוה ג ו ה א  .פירוש רעידמ הארן וגרסינן
בירושלמי על ה ברקים ר׳ ירמיה כ ש ם ר כ ח ס ד א ד י ו
בפעם אהה ככל יום .ר׳ יוסיבעא במה אק קיימץ
אם בפורדין דיו בפעם אמת אס במופסקין מגרך כל
פעם ופעם פירופ טורדין בלא נתפזרו העבים בינסים
מופסקין שנספזרו העבים בנהיס .מייליה דר׳ יוט שי׳
הוכתתו שצר׳ יוסי מן הלא היה יופי בתנומו של
בשם כל היום אינו מברך אלא פעם אחה היה נכנס י
ויוצא נכנס ויוצא מכרך על כל פעם ופעם  .היס
יושב ככיה הכסא אם היה יכול לצאה ולכרך סוך
י
כלי ליטר פי׳ פל רעמים יצא ואם לאו לא יצא«
מאי רומומ זעפא כלומר רוח סערה חזקה ביושר ״ .
על ההרים ועל הגכעוח ועל הימים ועל הנהרות ועל ־
המדנרוה מברך כא׳׳י אמיה עושה כראפית פירוש
טון שיפדן מאז ושימו של מקום הוא כשמכירץ היום ׳
דבר באנו יודעי; שהמקים בראו כשפת ימי כראשית י;
ועדיין הוא קיים קל וחומר לעושהו ש מ א קיים .וכהב
ה״ר שמשון דדוקא כהרים ובגבעיה המפונים וניכרת
גבורח הבורא כהן וכן נהרוה המפורם כגון הרת
והדקל מברך ברכה זו .הרואה את הים הגדול מברך
,
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כטל מלטמו שהוא ימלוך עלינו ככטד מלטפו בא״י

בא״י אמ״ה ^1עשה את הים ה ג ד ו ל  .סי׳ הים המקיף
הנקר׳ אוקיאנוס ומתוך השיבותי קבעו לו כרכה
בפניי עצמי  .הרואה הקשה מברך בא״י אמ״ה זוכר
הבריה נחמן כבריהי וקיים כמאמרו .זוכר הבריה
שנאמר והיה לאות כרית .וזוכר שנכבע שלא יביא
עוד מבול וכשרואה את הרשעיס רוצה להחריב את
עולמו ורואה הקשת וזוכר הברית ונמנע ואין לומר
בצריך הקב״ה זכירה שהרי אץ שנתה לפניו אלא מראה
לעוצם כשהם רואים את הקשת שרבו רשעי יפראל
ואצמלא הכנועה היה מתריבו .נאמן בבריתו שלא
יעברנו אע״פ שרבו הרשעים .וקיים כמאמרו אפילו
לא היה הברית כיון שאמר בדבור בעלמא ולא יהיה
עוד מבול לשחת האיץ ברור הוא שיקיים מאמרו .
נשאל הרא״ש איך מסתכלין כקשת כשמברכץ  .והא
אמרינן בהגיגה כפרק אין דורשין המכהנל בקשת
עיניו כ ה ו ת  .והשיב דאין מסתכל כרואה  .כי
המסתכל מוסיף ומדקדק כהכפתו יותר מהרואה .
הרואה חמת בתקופתה לכנה כשהרתה טככיס
בפפמרותם ומזלות כעחס מכרך כא״י אמ״ה עושה
בראפית  .ופירפ הרמב״ם ז״ל חמה בתקופתה זהו
ליום תקופת ניס! של החלה מחזור של שמנה ועשרים
שהקופה בהחלה ליל רביעי כפרואה אותי ביום רביעי
בבקר מכרך  .לבנה בשהרחה זהו כשמחזור הלבנה
צמתלת מזצ מלה כחחצת החדש ולא ההיה נושה לא
לצפון וצא צדרום  .כוכבים כמשמרותם זהו כשיחזור
כל כוככ וכוכב מחמפת הנשארים לחחלת מזל סלה
ולא יהיה נושה לא לצפון ולא לדרום  .ומזלות כעחס
זהו ככל עת שיראה מזל מלה עולה מקצה המזרח
על כל אתד מאלי מכרך .הרואה לכנה כתרופה מכרך
כא״י אמ״ה אשר כמאמרו ברא שחקים על שם מי
יספר שמקים כחכמה  .וכחיכ כדכר ה ׳ שמים נעשו
וכרוח פיו כל צכאס  .השלמת זה הפסוק הוא חק
וזמן נח; להם על שם חק נחןולא י ע ט ר כלומר החק
והזמן שנתן להם כתתלת כריאחם אינם עוכרץ אותו נאים מ״כ .ודוקא אם לא שהמחץ כל כך כמ״ש מד
כי כן יהיה לעולם לא ישתנה סדרם וזש״ה כה אמר ה׳ שיעכור הזמן פיהיה יוסר מס״ו יום מן המולד כי יטל
נותן שמש לאור יומס הקוש ירח וכוככים לאור לילה לכרך על הלכנה עד חחלח י״ו שחחמלא פגימסה
וכהיכ כמריה אם ימושו ההוקים האלה וגו׳ וזהו דהיינו כל זמן חדושה אכל לאחר חדושה אימ מברך
שאומר שלא ישנו אה הפקידם מדוש מה פהם ואמר בפרק היו כודקין כיון שדרך הלכנה להיוה
ממינים ומופקדים עליו .ששים ושמתים לעשות רצון פגומה לא מכרכינן דיין האמח והקשו ההוספוח אם
קיניהם פירשנוהו ביוצר של שכה .ט ע ל אמה שפעולהו כן בלקות המאורות שאין דרכן בכך למה אין מכרטן
אמה לכורא הוא מוזר פהוא פועל אמס וגם הפעולה דיין האמת ותירץ שאינן אלא לשי פ ע ה  .הכונה בים
עצמה היא אמה שהיא קיימה פנאמר ויעמידם לעד הדש או קונהו או נוסע כרס או בדה או קונהו או
לעולם .י״מ שעל אמה פפעולהו אמה שכדין מיעס רץנה כלים הדפים אםילו יש לו טוצא כהם מכרך
אה ה ל מ ה  .וי״ג פועלי אמה שפשלהס אמה מוזר על שההיימ פי׳ שנהן לנו חיים וקיים אוהני לזטה כדנר
צבא הפמיס פפעולהם אמה ואינם משנים אה ס ד ר ם  .ז ה  .וכהבו הסוספוה שאץ לברך אלא על דברים
לנכנה אמר שחחחדש ככל ל׳ יום עפרה הפארה על הכוכים דומיא ד ט נ ה ביה ה ד פ  .אבל דבר שאינו
שם והייה עפרה הפארח כיד ה י  .לעמוסי כמן כדי חפוכ כל כך ט ו ן חלוק או מנעלים ואנפלאות וכיוצא
שיהיו יכראל מונץ להדיפה שנקראין עמוסי כשן שנא׳ כהן אין לכרך שהחיינו .וכחכ הראיש י״ל הכל לסי
העמוסים מני כפן .פהס עהידים להההדפ כמוהה על שהוא אדם שיפ עני פפמח כחלוק יותר מעפיר כפלים
שס חחחדש כנשר נעוריכי .ואמרינן נמי כפירקי ר׳ מפוכיס כדאיתא כנדרים פרק הנודר מן המבושל דר
אליעזר רפכ״ג אומר עהידים ישראל להחחדש ולההקדש יהודה לא היהה לו אלא גלימא רעועה וכדנסקא
כמו שהלבנה מחחלשה וסהקדשה  .ולפאר ליוצרם על דכיההו לפיקא מ כ ט ה בה וכדמצלי ר׳ יהודה סכמי
בס
12

מחלש החלשים ככל ל׳ יום כמו שאמרנו  .ואמרינן
כמסכח כופרים שקודם שיהחיל לכרך על הלכנה
שקולה עיניו כנגדה ומישי אח רגליו ומכרך ואחר
הכרכה אומר כרוך יוצרך כרוך עושך ברוך קונך
ברוך בוראך בר״ח יעקכ מפני שנמשל ללכנה .ואומר
במסכת סופרים שאומר ג׳ פעמים סימן מוב מהיי
לישראל ורוקד ג׳ רקידוש כנגדה ואומר נ׳ פעמים
כשם שאני רוקד כננדך ואיני יכול ליגע בך כך אם
ירקדו אתרים כנגדי להזיקני לא יגעו בי ואומר משול
עליהס אימחה ופחד כגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבור
עמך ה׳ עד יעכור עם זו קנית  .ואומר אותו למפרע
קנית זו עם יעטר עד ה׳ עמך י ע ט ר עד כאכןידמו
זרועך כגדול ופחד אימתה עליהם תפיל  .ואומר
תפול עליהס וגו׳ .וגרסינן בסנהדרין כפרק היו
כודקין כל המברך על החודש בזמנו כאלו מקביל פני
שכינה כתיב הנא החדש הזה לכס וכתיכ ה ס ם זה
אלי ואנוהו כנומר שאע״פ שאין הקב״ה נראה לעין
הוא נראה על ידי גבורותיו ונפלאותיו כענין שנאמר
אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע שעשית•
להם כמה נפלאות ואתה מושיע אותם ככל שעה וע״י
תש־עתך אתה מתגלה לכני אדם ומכירים אוחך וגם
כ:א; על ידי שמחדפ הלכנה הוא מתגלה לכני אדם.
עוד גרסינן התם חנא דכי ר׳ ישמעאל אלמלא לא זט
ישראל אלא להקכיל פני שכינה דיין אמר אכיי הלכך
לימרינהו מעומד .ואמרינן כירושלמי אין מכרטן על
הירח עד שיתבשם י״מ עד מוצאי שכת שיכרך .על
הבשמים  .ויש מפרשים עד שיהיה האור שלו מחוק
ואדם נהנה ממנו וזה לאחר שנים או ג׳ ימים דימו
בן יומו אין אדם נהנה מאורו .וזהו הנכון .וכתוב
במדרש אין מברכין על הלבנה אלא בלילה שנא׳ עשה
ירח למועדים ואמרינן כמסכת סופרים אין מברכיך
על הירח אלא כמוצאי שכח כשהוא מטשם ובכלים

,

*18

הלכות ברכות

גה י וכדמכש בה היה מברך ברוך שממני מעיל לפי שלשף תחבל השלה וששכיח עכשיו רפה היא אצלו
ששה חשוב עליו כמעיל לעשיר ע כ ״ ד  .וכתב בעל וסכלך ליין האמס שאין מכרכץ על העסיל אלא על
ספר השצוש שאם קנה לו ולביתו שמברך נם הפיב
ץהרפיב  .ואמרינן בירושלמי א״ר שיא בר אבא צא
סוף דבר הדפים אצא אשיצו ה ם •פתקים והם חדשים
לו  1ר׳ יעקב בר זבדי משום ר׳ הייא כר אבא
ק נ ה אומר שהחיינו נשנו צו במהנה אזמר סשונ
והמשיב לבש אומר ברוך מלניש ערומים וכ׳ הרא״ש
:וצ״ע דבנמרא די דן לא מצאנו השוכ והמשיב אלא היכא
דאיכא אחרינא בהדיה .ולי נראה דהכא נמי איכא
אחרינאכהדיה המשיכ לנוחן אס המ־־ ':עני שזכהו
השם והננו ממון לעשוה בי צדקה .וקם הוא עשיר
שעת הנושן י מ ה שקבל מתנתו .ונם משמע מן הירו׳
•משעת קניה יש לו לברך אע״פ שעדיין לא נפתמפ
בהם שאין הברכה אצא על שמחת הצב שהוא שמה
בשעת קנייתם כדרך שמברך על הגשמים כשעח
ירידתם אע״פ שאץ הנאתם ניכרת מיד ע כ ״ ד  .עצ
ש ש ע ו ת שבוה מכרך כת״י אמ״ה הפוכ והמשיב
שכיון שנאמר תשמיענו ששון ושמחת הנצנה עצמות דנית
*משבח אותה הכתוכ יש לנו להודות עליה צשם .,ועל
שמושת רעות מברך בא״י אמ״ת דיין הארת שכיון
שנאמר ושמועה רעה תיככ גרם ומננה אותה
הכתוב יש לנו להצדיק את הדין .אמרו לו מתי אכיו
וירשמו אי איכא אהריני דקא ירת י כהדיה כתחנה
מכרך דיץהאמח ולבסיף שהחיינו .וחייכ אדם לכרך
ע ל הרעה במובה נספ כדרך שהוא מברך על המובה
בשמהה שנאמר ואהכה אה ה׳ אלהיך ככל לבבך וככל
נפשך וככל מאודך ככל ליבך כשני יצריך שי׳ מריכויא
דכל קא דריפ ביצר מוב וביצר ר ע  .שישר מרע
ויעשה פוכ לאהבתו .וככל נפשך אפילו הוא נופל
אח נפשך קבל מ א ה כ ה  .וככל מאודך ככל ממונך
שאם כהן לך משן.יחר מכדי חייך שככל יום ויום
אהוב אה ה׳ בו והן ממנו למי שאין לו כדי הייו
לאהבהו כי הוא אוהב אה עניים וציה להה להם די
•ממשרה ולהחזיק פי שמפה ידו כדי שלא י ש ל  .ככמה
מקומוה הזהירה ח ר ה עצ הצדקה .ד״אבכצ מאודך
בכל מ ד ה י מ ד ה שהוא מודד לך הוי מודה לו וכהיב
ח ס ד ומשפג׳ אשרה אם מסד אשירה ואם מפפס
אשירה וכסיב באלהים אהלל דבר בה׳ אהלל דכר .
וכסיכ כוס ישיעית אשא וכשם ה׳ אקרא  .צרה ויגון
אמצא ובכס ה׳ אקרא .וכתיכ ה׳ נתן וה׳ לקח יהי
:שם ה׳ מכורך .פירוש מל הלקיהה כסו על הנתינה
!ולשלם יהי רגיל אדם לומר כל דעכדץ מן שמיא
לסב ש׳ ואפילו רומה הדבר בהסך .ולשלם יהיו
דבריו סל אדס שעסיס לפני הקב״ה שנאמר ואל הכהל
אם פיך ולבך אל ימהר להיציא דבר לפני האלהים
וגו׳ ומברך על הסוכה מעץ הרעה כנץ שמצא הוא
ואמר עמו מצי ־*ה מירך הסיב והמסיב ואע״פשהוא
דואג שמא יש1ע המלך רקח ממס וגם שמא יעליצ
עציו לקתה שהר ממונו ענפיו פובה היא אצלו וצבו
שמה ונועה כי שמא צא ישמע ביה המלך  .ומברך
מל הרעה מעין הפוכס כגון שנכנס נהר כשדהו אע״ס
12

מה ש א ד ע עתה  .ואמדינן בהנתומא ג ׳ לכלים ק
שאין אלם רוצה שיבאר ל ו  .עשכ כקמה ונקבה כבניו
ומומן כיינו • ואם החמץ יינו אמרינן כירושלמי שמכרן•
ליין האמת .אבל על העשב כקמה ועל הנקנה כגניו
אין לו לברך ליין האמת לבשלמא אם היה לו יין חשוכ
והחמין יברך על אנילתו ריין האמת אכל אם בא לו
עשב בקמה ונקבה בבניו ולח נהפכו החשים לעשבים
לנקבה שאס לא רצה הבורא לחת לו
והבן לה
הכל חניית והכל זכרים אין לו לברך דיין האמת על
מה שנא נתן לו הבורא כי אם על מה שנשן לו
ונתקלקל או אבל או מ ת  .על הגשמים מברך נא״י י
אמ״ה השוב והמשיב והר מיני דאית ליה ארעא ללילי
ואיכא שותשא בהדיה אכל אי ליכא כותפא בהדיה מברך
שהחיינו כדתניא כללו שלדבר על שלי מירך שהק׳ינו
ועל של מכירו מברך השיב והמשיב ואי ליח ליה ארעא
מברך מודים אנחנו לך על כל שפה ושפה שהולדת
לנו ואלו פיני מלא שירה כים וכו׳ עד הן הם יולן
ויברכו וישבחו ויפארו את ש-ך מלכני והוהם באיי
רוב ההודאות ואל ההודאות זו היא גירסת הרי״ף וכי
הרא״ש ולא נהירא מה שכתב שצריך שיהיה עמו פיתף
להא כיון פיש לו קרקע כל שכניו ש תסין עמו להא
על מת אביו והוא יורשו מברך השוב יהמג־יכ ומשום
דאינא אחריני דירתי בהדיה ולא פלינ אפילי סלק
נכסיו על פיו אלמא לא בעי שיהא בוחף עמי בשיבתו
רק שיהיה בשורה סונה ג ס לאתרים בשלהם  .הלכך
גרסיק כגירסת הספרים הלכך אידי יאידי ראיס
ליה ללידיה .ילא קשיא תא דאיח להי לאתריני
נהליה הא ללית להו לאחריני בהדיה  .פירוש נית
חדש וכלים חלשים ללית להו לאחליני בהדיה מכרך
שהחיינו אכל גשמים לאיח להו לאתריני כהדיה ששובת
הגשמים היא לכל נעלי פדות מכרך המוכ והמנדכ
והיכא ללית ליה ארעא מכרך מודים אנחנו לך ו ט ׳
עכ״ד .ואמר־נן כפרק קמא דתעניות מאימתי מבר-ץ
על הגשמים משיצא השן לקראת כלה .וכת :הרו״ף
בהשוכה שאלה וזה לשונו וששאלסס מהו ההן לקראת
כלה לפי שנקראה ירידה גשמים רכיסה כדאמרינן מאי
רכיעה א״ר אבהי לבר הרובע את הארן כדר׳ יהולה
אמר לב ספרא בעלה לארעא פנאי והילילה יהצמיהס
זכפרואין לחלוחית הגשמים יורדי! על אוהה לחלוחית
ומהפצע׳ איה׳ אומ׳ זו היא יציאה חתן לקראה הלה
ומכרכין .והרא״ש פירש פהשיפוה שירדו על האל{
שלוה לקראת העיפוש היורדיה ע ו ד  .וכהכ הרמביס
ז״ל מאימתי מנרכץ על הגשמים משירבו המים על
הארץ ויעלו אבעביעות מן המפר על פני המיס וילכו
אבעבועות זו לקראת זו .ההולך למוד את נרנו אומר
יהי רצון מלפניך ה ׳ אלהינו ואלהי אבותינו שתשלת
ברכה ככל מעחה ידינו על שם שכתוב בפרשת
מעברות למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך אשר
העשה כי ידוע הוא בהקנ׳׳ה פולח ברכה בכרי כיון
בהוא רניל לעשר שנאמר הביאו אש המעשר׳ אל
בית
,

הלכות בלבומ
גימ האוצר ויהי פרף בנימי ובחנוני נא בזאה אמר
כי צכאוה אם לא אהחח צכם אה ארובוה השמים
והריקוסי לכם כרכה על בלי לי אסר רבי יוהנן
מאי על כלי לי על שיבלו פפהוהיכס מלומר ל י .
אבל יש כרכה ככרי אהל עחר מאחר לכך מהשלל
שהפלה בלכה בכל מעשה ירינו פירוש ברכה נלולה
ההחיל למור אומר בא״י אמ״ה השולה ברכה בכרי
הזה השולח ר״ל אשר שלח כמו המוציא לתם אשר
הוציא כי בוטח הוא כשם שכבר שלח בו ברכה כיון
שהשחיל למול כלי לעפר .כרי הוא גל של ח ט א ה והוא
מלשון רז״ל נהמרמ הכרי .מדר ואח״נ כירך הרי זו
הפלה שוא לפי שאין הכרכה מצויה לא כדכר הפקול
ולא בדבר המדוד ולא בד •:ר המנוי אלא בדבר הסמוי
מן העין שנא׳ יצו ה׳ אתך אה הכרכה באסמיך.
היוצא לדרך מתפלל הפלת הדרך  .יהי רצון מלפניך
ה ׳ אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו לשלום ותצעידנו
לשלום ותסמ־כנו לשלום והחזירנו לניתנו לשלום ושנתנו
אל מחוז חפצנו לשלום ותצילנו מכף כל ארב ואורב
בדרך וחננו לח; לחשד ולרחמים בעיניך ובעיני כל
רואיה ותשמע תשלחנו כי אתה שומע הפלח כל פה
בא״יפומע חפלה .ושואל בפרק חסלח השחר אימת
מצלי א״ר יעקב אמר רבהשדא משעה שיאחז בדרך
ועד כמה עד פרסה ופיר׳ כה״ג כשיש לו לילך פרשה
או יומר מברך אותה אבל פחוח מפרסה אינו מברך
אותם מפני שאינו מקום סננה וקיימא לן התם
שמתפללין תפלה זו מעומד .וגרסי׳ בירו׳ בפ׳ איןעומדין
ר׳ מזקיה בשם ר׳ יעקב בר אחא בשש ר׳ אשי בשם ר׳
יומנן לעולם אל יהי פסוק זה זז מפיך ה׳ צבאומ
עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה  .ר׳ יסי ברבי בון
בשם רבי אבהו בשם ר׳ יוחנן וחבריה ה׳ צבאות אשרי
אדם וגו׳ .ר׳ חזקים בשם ר׳ יוחנן ור׳ אבהי יהי
רצון מלפניך ה׳ אלהיט ואלהי אבותינו שתצילנו משעות
הק:ות המתרגשות לבא בעולם ר ׳ י ס א נ ש ם ר׳ אבהו
אומר יהר״מ ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו משעות
החצופות היוצאות המתרגשות לבא בעולם .הנכנס
לכרך ככניסחו אומר יהר״מ ה׳ אלהי ואלהי אבותי
שתכניסני לכרך זה לשלום כמו שמצינו כיעקכ שהיה
מספלל לכם שיצילהו כדרך ויכנס לשלום למקום שהי׳
הולךכנא׳ אס יהיה אלהים עמדי ושמרני כדרך הזה
אשר אנכי הולך ונתן לי למס לאטל ונו׳ ואפ״פ שהיה
צדיק היה מפחד פמא יגרום ה ח ס א  .נכנס לשלום
אומר מודה אני לפניך ה׳ אלהי שהכנסתני לכרך זה
לשלום .שגס כן מצעו ביעקב כשהי׳ כעיר שכם הודה
לו לשם אפר נחהו לשלום שנא׳ ויכא יעקב שלם עיר
שכס וגו׳ וכשיב ויצב שם מזבח ויקרא לו וגו׳ וגם
מסעם זה למדו רז״ל ואמרו פקש לצאת אומר יהי
רצון מלפניך ה׳ אלהי ואלהי אכוהי שהוציאני מכרך
זה כשלום .יצא בכלים אומר מודה אני לפניך ה׳ א ל ט
ואלהי אבוהי שהוצאתני מכרך זה לשלום.וכשם שהוצאתני
לשלום כךהצעדני לשלום הוליכני לשלום והצילני מכף
כל אויכ ואורב כדרך .והפעם כשם שהיוצא מטהו
•5ריך לימלך בקונו החלה משיאמז כדרך כמו שאמרנו
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כך הנכנס לכרך גלול של ע ט ״ ם לשטחי פריצי צריך
לימלך כקונו תחלה קולם בואו וקולם צאתו שאשי׳ א ס
הוא מקום שהורגין ט לגזלנין ולהרגנין מ״מ ט ו ן
שהוא נכרי ושכיחי סליצי שטחי סרלומ ואסשר לו
שמעלילין עליו ולא יזלמן לו שם אלם מלמל זטס
והולנין אומו כליניהם .הנכנס לכית הכנסת אומר
ואני כדוב חסדך אכא כיסך ונו׳ וכשיצא אומרה׳נהני
בצדקתך ונו׳ .וחמצא כאלו כ׳ פשוקים י״ח ת י ט ת כ נ נ ל
י״ח כרכוח .הנכנס להקי( דם אומר יהי רצון סלסרך
ה׳ אלהי ואלהי אטסי שיהא לי עסק זה לרשואם
פי׳ שההקזה היא סננה שמא יחתוך וורילי הלם וימוש.
כי רופא הנם אתה ורשואחך אמת שנאמר מחצתי
ואני ארפא .ולפי שלרך הרופאים לרשאוה כשכר אוסרי
להקב״ה רופא חנם .ולאחר שהקיז אומר כא״י רופא
סיים  .הנכנס לביש המרחן אומר יהי רצון מלפניך ה
אלהי ואלהי אכותי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום »
פי׳ שכיח המרמז ג״כ הוא מקום סכנה לסי שהוא כמי
על כיפה נצכמ על ממולי׳ והאש מלקת תחתיו
ולק הוא מתפלל לשם ואומר ותצילני מן האור הזה
וכייצא כו לעחיד לכא כלומר מאור כיה הפרחן ומן
הדומה לו דהיינו אור גיהנם .ואל יארע כי לבר
קלקלה ומון מעתה ועד ע ו ל ם  .פירוש שלא תפחת
הכישה ויסול כאש .וכסיצא אומר מודה א ר לפניך ה
אלהי ואלהי אכותי סהצלתני מן האור .היוצא כלילה
אומר לשם שמירה מימיני מיכאל ומפמאלי גכריאל
ומלפני אוריאל .ומאחרי ר פ א ל  .ושכינת אל על ראשי
הצילני ה׳ מפגע ר ע ומשמן ר ע  .ולשון זה כדאיהא
בסרקי רבי אליעזר ארכע כתות של מלאכי השרת
מקלשין לפני הקכ״ה מחנה ראשונה של מיכאל על
ימינו .מחנה שניה של גכריאל על שמאלו .מחנם
שלישיש של אוריאל מלפניו .מחנהרכיעיש של רפאל
מאחריו ושכינתו של הב״ה באמצע והוא יושב על כסא
רם ונשא :
.
ו כ ל אלו הכרכות שאמרמ צריך להזכיר בהם שם
ומלכות שכל כרכה שאין כה הזכרת השם
ומלכוש אינה כרכה כמו שכתבנו בהקדמס הםסר הזה.
וכן כחבו ה ט ס ׳ והרמב״ם והרא״ש .והראב״ד חולק
עמהס כזה והביא ראיה כדאשכח ברב מנאורבקדלא
אמרי אלא כריך רחמנא דיהבך לן ולא יהכך לעפרא
וכחב ה״ר נרשום בר שלמה פזו אינה רא>ה ט
המלמול קצר הממבע כי הא דמנימץ רעיה דאמר
בריך רהמנא להאי פ הא ססקנא ראמר בריך רממנא
מלכא לעלמא ו ט י  .עול הביא הראב״ל ראיה מברכת
דמון שאין כה הזכרה ומלטמ וכן בססלמ הררך
והפלה קצרה כיון שהם כ ר ט ס שאין להם קכעמקלינן
כהם  .ונ״ל שגם זו אינה לאיה לכלכה הזימון לא
משנינן לה כרכה לאס כן הוו להו ממש כלכוה כברכת
המזון ואק ארבע ה נ ן  .והפלה הדרך והפלה קצרה
אינם אלא רממים כעלמא שמכקפ מאה הפס שישמרהו
בדרך ויוליכהו לשלום הדע פהרי כשיניע לישוכ
נהקרר דעהו עליו ומהפלל הפלה כהקנה .וכל אלו
כרטה אינם אלא לרואה אוהם מל׳ יום ללי יום
בהם
,,
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הלבות ברבות

שהם מ מ מ אצלו» לא שרואה אותם בכל יום דהכי
אמריק בגמרא הרואה חבירו לאחר שלשים יום מברך
שהחיינו.ותק נמי רבי יהודה אומר הרואה את הים
הגדול לפרקים מברך ומפרש בגמרא דהיינו לאחר
שלשים יום .ואמרי׳ נמי בירושלמי דשרק הרואה פמעון
קממרא שאל לרני״מייא בר אבא כנץ אנא דסלקי
וממי ירושלים בכל שעה מהו שאקרע א״ל אין אתה
צריך לקרוע .וכי העלה על דעתך שהרואה אח המלך
בכל יוסיכרך הלכך אין כל אלו הכרטה אלא משלשים
יום לשלשים יום .ואס האמר הרי כרעמים וכזועוה
וכרימ .הסהו של כשם אץ שם סרק אלא ככל הפסקה
שיממיק צריך לכרך כמו שאמרנו למעלה .וי״ל שיש
הפרש כין הרואה אוהו הדכר כעצמו כגון הריס וגכעוה
וימים ורואה אמ מכירו ומלכי ישראל וכץ הרואה
מ ר שאינו הדבר ההוא בעצמו שראה כגון רממים
ונרקיס וריה הנוהישל בשםאעיס שהוא אותו הדבר
בעצמו כיון שהנאהו דומה להנאה אכילה מברך נכל
הפסקה שמפסיק .והראנ״ד כהנ בהשוכ׳ שאלה כי
רימ מטםו פל כפם אינו הדכר ההוא כעצמו שהדיה
מוסיף והולך וכן כהוכ כהדושי רכ״ש:
השער התשיעי לבאר ברכת הםצות
ל ה ם זמן ק ב ו ע ב ש נ ה :

שאין

! ר א י ת י להחחיל ככרכה מילה מסר שהוא מצוה
ראשונה שיתחייב נ ה האדם אחר צאתו
מרמם אמו .ב ר כ ת ט י ל ה חייכ כל איש מישראל למול
אם בנו הנולד לו ניום השמיני שנאמר וכיום השמיר
ימול נשר ערלהו .המל מנרך קודם שימול נרוך אתס
ה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוהיו וצונו על
המילה ומסמך אח הערלה כל 'העור החופה אה
ה ע ק ר ה עד *שססגלה כל העפרה ואח״כ פורע אה
ה ע ^ א ץ ה נ ך ו ם הרך שלמפה מן העור פמדוכק על
המפרה כציפורן ומחזירו עד פיראהכפר העפרהכולה
ואה״כ מוצן אש המילה עד שיצא הדס ממקומו והוא
ה ד ם המדולדל כדי שלא יכא לידי סכנה ולכך ארז״ל
כלמהלאדלאמצןמעכרינן ליס וההר שמיצץנוהן עליה
אספלניש או רפיה וכיוצא בהן להרפא ואח״כ נופל
י ד ו ו ר ו ק היו כדי שיברך ננקיוח אפר קדפ ידיד
סבסן כי ידיו ופיו מלוכלכוה מהמילה והמציצה .ומכרך
אבי הבן בא״י אמ״ה אקכ׳׳ו להכניסו בבריהו של
אברהם אבינו .וי״א להכניסו לבריס בלמ״ד וכרכה
זו נתקנה מפני שהאב מצווה על בנו למולו ולממשו
וללמדו מורס ולהשיאו אשה לרמוז שמהיום ואילך הם
מוסלומ עליו מצוה אלו י״א כי כשמל האב אה במ
אינו מייב לברך להכניסו שדי לו בברכמ מילה.
והראכ״ד כסב בסשוב׳ שאלה פמברך להכניסו מפני
שהאב מייב למולו וזו הכרכה הי׳ מיוב על האב
יומר מכל אדם כי ברנה מילה שוה היא לכל אדם ו אנו
צריכין להסריש בין חיוב האכ לבאר כני א ד ם  .כתכ
הרמב״ם ז״ל אם אין שם אביו אין אחרים מכרכין
ברכס לסכרסו .ויש שהורה שיכרטאוהה ב״ד סו אחד
מן העם ואץ ראוי לעשות ק  .והראב״ד השיג עליו
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וז״לא״אממתכרא כמ״ד ב״ר או מיומד שנעם ונהנו
אצלצו שססנדקנס מנרך עד כ א ן  .וסי׳ סנדקנש
נעל הפריה שקורץ נלעז הלדינו .וכחגו המפרשים
שאם אינו יודע אבי הבן לברך להענישו אחד סן
העומדים שם מכרך ומוציאו שכל הכרנוה אע״ש
שיצא מוציא ועונין העומדים שם כשם שנכנס לברית
כך יכנש לתורה ולהופה ולמעשים פוכים  .שאלו הן
מצוה הבן המועלת על האב כמו שאמרנו ושדרה
על זה הסדר ע״פ דאמרי׳ לעולם ילמד אדם הורה
ואמ״כ ישא אשת והזכיר אחר כך מעשים פובים אף
על פי שהוא חייב במצוה מיום שהיא כן י״ג שנה
ויום אחד מכל מקום אינ בן עונש ץ עד עפרים וכבר
סיה בן שמנת עשרה לחופה .ואח״כ לוקח כוש של
יין ומכרך החלה כפה״ג .וי״א שצריך לכסות מרות
הקשן בשעה הכרכה ורוב סמסרשיס אומרים שאינו
צריך ולזה הסכים ה״ר יונה  .ואח״כ מכרך כא״י
אמ״ה אשר קדש ידיד מכפן  .ידיד זה יצחק על שם י
אהכהו והיה מקודש מכפן שקודם שנהעכרה שרת
נהקדש אכרהם כמילה ועוד שנקרא שמו קודם שנולד
פנאמר ואה כריהי אקים אח יצחק אפר הלד לך
שרה ו נ ו מ ר  .אקים נופריקץ אשר קדש ידיד מכפן .
הק כפארו פס פי' כבפרו סם מק פל מילה .ואמר
סק פאץ כה מעם ידוע לנו אלא נזרה מלך .וצאצאיו
ההם באוה בריש קדש פירוש וצאצאיו אחריו הססש
הקב״ה באוה בריש זז שהיה של קדש אוה וברית
כהוב במילה וקרא לה בדיה קדש על שס ובשר קדןן
יעכרו מעליך והוא נדרש כסנהוה על המילה ור״ה
שירש אשר קדש ידיד מבפן זה א״א שנקרא יד־»
שנאסר פ ה לידידי ככיהי .מק כשאדו שם זה יצחק
וצאצאיו חהם כאוה כריה קדש זה יעקב ובניו ל ^ י
בניס הם צאצאים כמו הצאצאים והצעיפוה בעיניי
ובני ברא .והנה השלשה אבוס נזכריש כאן .והפירוש
הראשון עיקר  .על כן בשכר זאת .פירש בשכר
המילה  .אל חי חלקנו צורנו .אמר אלו הכמות ע״ן!
ובשרי ירננו אל אל חי ומילה עבודת הכשר היא•
ואמר חלקנו צורנו נכי שאר על שם כלה שאר*
ולככי צור לככי וחלקי אלהיס לעולם .צוה להצ$1
ידידות ע״ש מה לידידי הנא׳ לאכרהה ועיש נתתי
את ידידות נסשי ככף אויכיה .זרע קדש על שם זרע
קדש מצבשה  .שארנו משהת למען כריתו אשר ש
בכשרינו .סי׳ מייהנם שכל מי שהוא מהול אינו נכנס
לגיהנס כסו שנאמר בזכריה נם אה ברם בריתך
שלההי אסיריך מבור אין מים ב ו  .כא״י כורה הכרית
ע״ש וכרוה עמו הבריה  .ומצאהי בהפוכה שאל*
להרמכ״ם שהוא נורם על כן כשכר יאמ אל ת י .
הלקנו לעד צומו צוה כצרת לקדושים להציל ידילןגן
שאינו ספתח ומפרש שם בשכר המילה חזר אל ח*
חלקנו לעד כמו שכתוב גבי מילה והקימותי אח כריתי .
ביני ושיניך ובץ זרעך אחריך לדורותם לבדיה עולם
להיות לך לאלהים ונזמר .ואחי׳כ שואל מאת השש
ואומר אתה צירנו צוה להציל ידידות שאמו משחת
ור״צ ידידות על הנפש שהיא חביבה מן ההל .ועני!
כצויה
י

ב

ש
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סדר ברכות
כצוים לקדושים מסר אשר ור״ל כאשר צוימ לקלושים.
& ודומה בשנם כשככר .כך פירפ הרמכים כרכה זו:
 ['.א ל ה י נ ו ואלהי אטתינו קיים אס הילד הזה
לאכיו ולאמו שנקרא שמי פלוני כי
•;•
 %הרכס נסים ונפלאות נעפו לו כפנולד כמו שפירשנו
בכרכת אשר יצר בחכמה ונם היום אין לו כי אם
שמונה ימים שנילד ושופכץ את דמו במילה לפיכך
•
תקנו להתפלל עליו לשם שיקיימהו לאביו ולאמו
m
וירפאהו ואמר קיים על שם קיימני כדבריך .ישמח
ft
האיש כיוצא חלציו על שם כי אם מ ך היוצאמחלציך.
1
ושגל האשה כפרי כסנה על פס כפרי כפנך כאמור
ישמח אביך וגו׳ ונאמר ואעבור עליך ואראך מתבוססת
••
נדשיך וגו׳ כ׳ דמים דם פסח ודם מילה ומנהג
כשאומר ואומר לך בדמיך חיי נוחן באצבעו מן היין
על שפת התינוק והפעם משוס דאמרינן כמדבר סיני
ר נ ה שימו איב חרכו על יריכו מפה מל ואהק פורע
ויהושע משקה פי׳ לפי שכל אותם ארנעים שנה לא
היו מולים כמדכר מפני מורח הדרך ומפני שלא
נשכה רוח צפונית ועכשיו שהיו עומדים ליהרג לא
רצו משה ואהרן שיהרגו כלא מילה וכלא קכלש
 .מצוה ולכך היה משה מל ואהרן פורע ויהושע משקה
י אותם עפר העגל שמשו כמו שנאמר ויקת את העגל
אשר עשו וישרוף באפ וימחן עד אשר דק ויזר
על פני המים וישק אש כני ישראל ואדז״ל מלמד
סכדר^ כסוסוש ואוהה השקאה היהה להם כשפס
מילה ופריעה לשה ולא לסיים .ואנו אומרים השקאה
זו של שעת מילה והפריעה יהיו להיים ולא כאוהה
ן
של יהושע ומה שאומר ואומר לך בדמיך היי נ ׳
.׳!
״ מעשם לרמוז שזוכה ע״י המילה לשני עולמים השלם
הזה והשלם הכא כמו פפירפנו למעלה .ונאמר זכר
לשלם כריש וגומר אפר כרה את אברהם וגו׳
 }:ויממידס ליעקב להק ו ט ׳ ואומר פסוק הודו לה׳ ט
י ם ו נ ט לעול -חסדו על שם שהמילה נקראמ פוכ
 £כדאמרינן כמסכה מ פ ה והרא אוהו כי םוכ הוא
\ שנולד מהול וזהו הודו לה׳ כי כ ע כ ר השלה אנו
 ,ניצולץ מדינה של גיהנס כמו שאמרנו ואם היה זה
 , .ההיסק יסוס כין מאכיו כין מאמו אומר כמקום
• אלהינוואלהי אבותינו קיים אה הילד הזה השהלה
 י אסיםא לחיי ודרחמי מן קדם מארי פמיא לאסאה Iימ רביא הדין ויהקרי פמיה פלוני ויחסי כמה
דאימשיאו מיא דמרה על ידי מפה כמדכרא וכמיא
• ':דיריחו על ידי אליפע ק יחסי כענלא וכזמן קריכ
?׳• כאמור ואעטר עליך ואראך וגו׳ כמו פכתוכ למעלה
 :ונסדר רב עמרם ודכי׳ סעדיה כתוכ נוסח כקשה
יי ז ו  .ה״ר מאיר דרוענטרק היה נוהג לעמוד כשמלין
התינוק והכי׳ ראיה ממה שנאמר ויעמוד כל העם
\
בברית  .ועיל מדאמרינן התט השמדיס שם אומרים
 iכשם כנכ• -:יכרית יכו׳ .וכתב רב צמח גאון בתנובת
שאלת היכא דניכא אלא הומנא דמהיל וגברא דתפיש
• ליה לינוקא מברך ע :המילה דהיכא דוזיפכד כעשרה
; ע ב י ד ו ה י כ א ד;א מיכשר מברך בכמות מעשרה.
ומהגין להתפ!ל בכית אבי הבן ביוש ה מ י ל ה .
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ובאישביליא מהנין להוסיף לכבוד אבי הבן ה ו ז ו לה'
קראו בשמו .ואין נופלין על פניהם ונם אין אוסרים
יענך ה׳ ביום צרה משני שהוא יום שממה לאני
הבן ולא יום צרה  .וכן הוא אומר שש אנכי על
אמרסך .ובמקום תשלה לדוד אומרים שיר המעלות
אשדי כל ירא ה׳ שמדבר מענין הכנים .ובשליפלה
אין משני׳ שום דבר משדר היום אלא אחד תשלה
לדוד אומרים שיר המעלות אשרי כל ירא ה׳ כלכד.
ולקמן ככרכת נישואין אכאר כי הוא יותר סוכ מנהג
אישכיליא .ונהגו כשמכניסין הילד למקום הוועד
למולו אוסר המוהל כקול רם כרוך הכא והעם עונין
כשם ה׳ והעעם כרוך הנימול לשמנה ימים כמנין
הכא  .כתכ רכ נחשון גאון ינוקא דאיתיליד והוי בר
סלתא או ד׳ יומין הכי רגילין כי ניחא נפשיה דמהלין
ליה על קכריה ולא מכרכין על המילה ומסקץ ליה
שמא דכד מרחמים ליה מן שמיא והוי מחיית המסים
הוי׳ ידיעה בינוקא ומבחין ליה לאפוס .וכי גאון ינוקא
דמית ולא הוו ליה ממניא יומין נהיגי גבן דמהלו
ליה כבית הקכרוח דלת תיעול ערלתיה עמיה .
וכאלו הארצות נוהגות לחתוך ערלתו כקנה מ ד ה .
מוהל שיש לו לימול כ׳ או ג׳ תינוקות כימד אינו
צריך לכרך על כל אחד ואחד כי כמו שעשרה שעושין
מצוה אחח אחד מנרך לעלם כך אחד שששה מצוה
אחת כמה פעמים אינו מכרך אלא פעם אחת שאין
שם היסח הדעת מאחר שכתחלה היה כדעתו למשותה
שרם או ג׳ פעמים  .ואינו קרוי השסק והסח נרכש
אשר קדש ידיד מבען שמכרך אמר כל ש ל ה  .שהרי
ניקנה״ז הכרטש אינן הפשק נין כ״פ הגפן ו נ ץ
הפתיה .אכל אם לא היה נדפתו מחחלה למול
חינוק אחר אלא שהניאו לו אחר שכירך על המילה
הראשונה שזר ומכרך על השניה .וכן אם סח
שיחת חולץ כין ראשונה לשנייה חוזר ומכרך על
הפנייה אע״פ שכתחלה היה בדעתו למול פנית אנל
אם סח כרכר הצריך לשלה כגון הכיאו עוד למול
וכיוצא נ ו לא הוי הפסק ואעו חוזר ומכרך כמו
פכתבנו בהקדמת הספר הזה בפוחס בהמות או
שפות ככת אחת סדינם פ ו ה  .וכן כתנ רבי׳ ספולם
שאם הם שני נניס מאדם אחד שאץ אני הנן מ כ ר ן
אלא אחת להכניס מ י בבריש של אנרהם אבינו
ואם שני שהלים האחד יברך על המילה והשני אינו
מברך על המילה אלא אפר קדש ויצאו שניהם לשני
תינוקות .נשאל הר״י בן גיאת אס נזדמנה שלה ביום
הכיפורים או בתשעה באב כוס של נרפה מה יהא
עליו והפיכ ללא מכרכינן על היין כל עיקר כדעבדינן
בלוכמא ללא פכיח כיה ח מ ר א  .וחזינן לגאון דאסר
מברך על היץ ומניחו על לערב ופותה ואס לא ס״ל
הכי לקיימא לן המברך צריך שיסעוס הכא לא איפשר
היכא לעכיד ליכריך עליה ולא ליפעים המברך צריך
שיכעום •ליפעמיה לינוקא חייפינן רילמא אתי למסרך
פירוש יכא לשתות אף כלא זה .לינמיה על לאירתא
הא קיימא לן צריך למסעמיה מקמי דלשתעי ואי
אפתעי מקמי ללפעום צריך למהדר ולברוכי ואי
• לא׳
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לא הלר ומברך משהכה לקא שסי בלא ברכה ואי הדר
ומברך הויא קמייהא ברכה שאינה צריכה וקא עבר
משוס לא השא הילכך לא איפכר וסהלינן ליה כלא
ט ס ולהכי לא מבללינן על הכוס בס׳ באכ בהל
להיות במוצאי שכת ו ק כסב הכמב״ם בהבוכס שאלה
שאץ מכלכין על הכוס והמבלך היא בלכה לבעלה
ס פ ר שאינו יכול לשהוה לא הוא ולא אמר ממי ש מ א
מ ט ן ענין הכרכה  .וגס ההינוקוה אינם יכולץ
לשהוהו דילמא אהי למסרך .וההוכפוה כהכו שיברך
על אכוס דהן להינוק לפהוה ולא יליף דילמא אהי
למברך דהאי אקראי בעלמא הוא כבנזדמנ׳ ט ל ה בימים
אלו ואין ימים אלו קבועים כיוס ט ל ה אכל ז ק
של יום הכיפורים בהוא בכל שנה ושנה אי מסעמינן
ליה לינוקא אסי למסרך כשהוא גדול שהרי בקסטהו
הרגילוהו לבהוה בכל פנה וכן כהב בעל המנסמס .
ונהגו לעבוה כסא לאליהו ויש סמך לדבר בפרקי
רבי אליעזר כשגזרו בימיו על הכריה ונהקנא לדכר
וברה לו ונמבא במערה ויאמר ה׳ לו מה לך פה אליהו
ויאמר קנא קנאתי לה׳ מלהי ישראל כי עברו בריהך
בני ישראל .אמר לו הקב״ה חייך על מה שקנאת
על המילה כל זמן שיעשו אמ המילה תעיד עליהם
שקיימוה לסי׳ מושיבין כסא למלאך הברית שנקרא
אליהו שנאמר ומלאך הברית אשר אתם חסצים בו
הנה בא אמר ה׳ צבאות .וכן נהנו לעשות סמולה
ביום המילה ויש סמך לזה במדרש שאומר וימש
אברהם מפתה גדול ביום הגמל את יצחק ביום הגס״ל
אמ יצמק שעשה משהה ביום השמיר שנמול .ו ק
משמע בנדה שהיומושים סעודה ביום המילה דרב
מסא סבר לברוכי שהשמחה במעוט אי לאו משום
לאיכא צמרא לינוקא וכן אמר דול אספו לי חסילי
ט ר ה י בליהי סלי זכה ורכוחינו ז״ל אסרו זו סעולמ
מילה ומפרשים עלי זבח זב מ׳ לס מילה שהוא זב
לשמונה י מ י ם  .ופירש ה״ר משה כ ק שהפעם בזה
שהקכ״ה ההן כסי היוח שאר כחוה הנפש נמשכוח
ונגררוה אחר הנפפ המפכלה כעשייה המצוה ובדרישה
החכמה שיהיה להם הלק בשמחה אשר הניע לנפש
המשכלה בכשוחה המצוה או •בהגיעהו לחכמה וזה
י ט ה בכביהו סעודה כמאכל וכמשהה .וכן אמרו
זיל כי כשאמר הקכ״ה אל שלמה כהלום הלילה פאל
מה אתן לך ושאל החכמה והמדע ונחנם לו כאשר
מנוכר שם כפסוק שאמר אהרי כן ויקן שלמה והנה
מלוס וימש משהה לכל עבדיו .וארזיל מכאן שעופץ
פמודה לגמרה של מ ו ר ה פ ״ כ  .וי״אשלסדיץ הבן
מברכין שהשממה במעונו משום דליכא צמרא דינוקא
ולא יסכן להא אסרינן ההם דהיכא דמח הכן לאמר
,
ל יום שציד לסלוהו והסם ולאי איכא צסרא לינוקא
ולא מ כ ל ט נ ן  .ואס כשלא מס הבן סברכין וכשמה ה ק
אין מברכץ אם ק נסס דבריך לשיעורין שפעמים
מברכין והעסיס אין מברכץ .וי״א סעס אמר פאץ
לברך על עשייה שום מצוה שהפמהה במעונו ואע״פ
שיש בם שממה שהפעם שבנישואץ מברכץ שהשמחה
במעונו מפני שמצוה ראשונה של משואץ נעשיס ע״י
12

מילה

הקביס בערן אדס ומוה וכלאמלי׳ בהנלהשהי׳ הקב״ה
כבושבק והמלאכים מלקלין ומזמלץ לפניו ולסי שמצוה
זו נעשיח חמלה על ירו אנו מברכי! כן וגמילה היה
למ לברך שהכממה במעונו מכני זה הסעס נם כן
שמילה אברהס אביט בהיחה ראבונה נגישיה על ילי
הקב״ה כלאמר בהגדה שאברהס היה מהפהל ויליו
רושפוש וכא הקב״ה וסייע ע מ ו  .ודורש זה ממה
שנאמר וכרוה עמו הכריס לו לא נאמר אלא עמו
מלמד שאהז וסייע טמו ומכוס דאיכא צערא דינוקא
נמנעין ואין מכרכין שהשמהה במעונו .אכל כשאר
מצוה שלא נעשו סמלמן אלא ע״י כני אדס אין לברך
כ ן  .כהב אבן הירהי נהנו נצרפה להביא כהל מלא מול
ומפר וסומנין בס אה מהך המילה ויש סמך לדכר
בסירקי רבי אליעזר כל ארבעים פנה שהיו ישראצ
במדבר לא היו פורעים משוס ענוי הדרך וכשהיו
מוסלין היו נופלין אוהה ערלה ימומנין אומה במסר
מאוהה פ ע ה ואילך היו מהנין אה הערלה בספר .ויפ
סמך למול ושמהי אה זרעך כהול ה י ם  .ולעפר ושממי
אה זרעך כמפר ה א ר ן  .ובאלו הארצוס נהגו לשים
סהיכה הערלה בסיד כהוש ה י ס ב  .גרסינן בסרק
ההכלה הנו רבנן הביבין ישראל שהבבן הקב״הבמצוס
הסלץ בראשיהן המלין כזרועוהיק וציציה בכנדיהן
ומזוזה ככההיהן ועליהם אמר דוד שבע כיום הללסין
ו ג ו ׳  .וכשעה שנכנס דוד לביה הסרהן וראה אה עצמו
ערום אמר אוי לי שאני עירום בלא המצוה וכיון שנזכר
למילה שבבשרו נהישבה דעהו לאמר שיצא אמר עלים
שירה שנאמר למנצח על השמיניה על מילה שנימנה
בשמיני .ופי׳ ה״ר משה כהן מצוה שמירח אחר שבע
מצומשנצמוו בני נ ח  .אומצוה שמירח אחר שבעמצוס
הנמצאות תמיד לכל אהד מישראל והס ארבעה כנפות ־י
ציצת ופתי קצוצות התפלץ של הזרוע והראש והמזוזה
ע ״ כ  .וכתב הרי״ף הלל את הגרים מברךבא״יאמ״ה
סקב״ולמול אה הגרים ולהטיף מהם דם ברימ שאלמלא י
דם ברית לא נתקיימו פמים והרן שנאדר אם' לא
בריתי יומם וליגה וכו׳ בא״י כורה הברית .המל אמ
העבדים מברך בא״י אמ״ה אקנ״ו למול את העבדים
וללפיף מהם דם ברית פגאמר המול ימול יליד ביהך
ומקנה כנפך והיהה בריהי בבברכם לבדיה עולם
שאלמלא דם בריה ו ט ׳ נראה מדבריו באין לכרך
בפניהם כרכה על המילה  .וכן כהב הרמב״ס ז ״ ל .
ורסכס מפני שברכה זו במקום מל המילה היא אבל
במל ה״ג ורב עמרם כהכו המל אס הנרים ואס
העבדים מברך ברוך אהה ה׳ אמ״ה אקב״ו על המילה
ואחר המילה יברך ברכה אחרת למול אה הגרים ולמול
אה ה ע ב ד י ם  .וכן היה דמה הרא״ש .ונשאל נמל
הלכוס גדולומ המל אח העבדים אמד מברך או שמים
והשיב המל מברך על המילה  .וצונו לסול אמ העבדים
כולל במקום להכרכו בבריחו של אברהם אבינו .ורם
היה הגר או העבד גדול בבעמ המילה צריך לכסוס
כריהו בשעה הברכה .י״א ט ברכה זו אינה צריכה
ט ס  .ר״א כי סעונה ט ס והוא ה נ ט ן  .וכפיבא הגר
לההגייר הולכין אצלו שלשה תלמידי מכסים ומודיעין ,
אוהו
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אומו קצמ מצוה קלוה וממורומ ועונש המצומ ולאמר אלא מקבל מחנוח כהונה וגם ראפית הברכה איני
שיודישהו ויקבלם עליו מלין אוהו ולאמר טמרפא מן מבין אפר קידש עובר במעי אמו אס קדושמ בכור
המילה הוזרין ומודיעין אוהו כמו פעשו קודם המילה .קהמר בספר רחם חלה רחמנא אף בטר בהמה שהוא
אם קבל יורדין עמו לטח הטבילה ועוכל ומכרך בא״י קרב על המזבח אינו קדוש עד שיצא לאויר העולם
אמ״ה אקב״ו על הסבילה .גר שנחמיר מהול וקפן מכ״ד .וכסדר רכינו סעדיה מצאסי כחוב במקום אשר
שנולד מהול צריך להטיף ממנו דם בריח .וכחב קידש עוכר אשר יצא עוכר ולהאי נוסחא לא קשיא
רבינו האיי שאין צריך לברך על המילה אא״כ נראיח ולא מידי אע״ס שכחב שם שאיו לומר ברכה זו הי
הכק אינו יכול לברך פוס ברכה כעס הסדיון .כמכ
לחינוק שהיא ערלה כבושה :
פ ד י ו ן בכור הייכ כל איש ישראל לכדוה אה בנו ר״י שאם מס הכן לאחר ל׳ יום מכרך על פדיון הק
י שהוא ככור מאמו מן הכהן מבן צ׳ יום ומסחפק ככרכת שהחיינו אם מכרך אוחה כיון שמזכיר
ומעלה שיצא מכלל נפל שנאמר ופדויו מבן מלש השלה .צער או שמא מכרך מ״מ כיון שזכה לקיים המצוה :
וגרסינן במסכה קידושין ח״ר מנין שאם היו לו ה׳ פ ד י ו ן הכרם הנוסע כרם כשנה הרכיעיה לנטיעהו
י כסוכ כסדר הנאונים שצריך שיקח מארבע
בנים מה׳ נשים פחייכ לפדוה אה כולם שנא׳ כל נטר
בניך מפדה .פשיפא בי»י ר רחם חלה רחמנא מהו מאום הכרם ד׳ אשטלוה ואשכול אחד מאמצעו ולוקגן
דהימא נילף ככור בטר מנמלה מה להלן ראשיה אונו הה׳ אשכולוס בידו ואחר כך לוקח ממס כסף שיטם
אף כאן ראש ה אונו וגם פפר רהם קמ״ל דלא .ט שוה פרומה ומברך אקב״ו על סדימ כרם רטעי
וצריך ליסן לכהן ס׳ סלעים .והסלע הוא ד׳ דינרין שבזמן שביה המקדש קיים היו מעליןכל סירוח כרם
והדינר ו׳ ממין שהם ו׳ גרוה והגרה מצי דרהם מכ׳ רכיעי למקדש ועכפיו שאין ביס המקדש קיים יהיו
באוקיה של קצומריא והגרה היא משקל י״ו ששרה  .מעוח אלו הקדש בא״י מקדש ישראל במצוס  .וי״א
ואם מס הבן אחר ל' יום הייכ האכ ליהן לכהן ה׳ שאין לחמוס בכרכה זו מפני שלא הוזכרה בשום מקום
סלעים לסדיונואבל אם מהקודם ל׳ יום אינו נוחןלו מהחלמוד כענין שכחב הרא״ש בברכס פדיון בכור
כלום .וכשב בסדר הנאונים לסדר מנהג הפדיון שכחכמ למעלה  .ואחר ק־ לוקח הה׳ אשטלוס ומומסן
והברכה כך שיביא אוהו אביו לפני הכהן ומודיעו בידו ומאכדן כדי שלא ימה מהם שום אדם .ולוקנו
שהוא כטר פטר רחם וישאל אוהו הכהן איזה הרצה הכסף ופוחקו וממילו כים ומשמים פירוח הכרם כל
יוסר בנך בכורך זה או ס׳ סלעים פנחחייבח לפרוש מוחה שנה לכל עובר ושב ולא יאסוף אוחם לדורכם
ויענה אומ אביו בני בטרי אני רוצה יוסר והא לך בנמ אכל אוכל מהם כשאר כל אדם ושולח מהם דורון
ה׳ סלעים בפדיונו .ומיהן אוסם לו בידו יברך האב לכל מי שירצה ובשנה הה׳ אוכל מהענכים ודורכם
אקביו לגל פדיון הגו ושההיינו ואמר כך שזגין לכהן ועושה מהם יין ומוכרו ומושה בו כרצונו וזש״ה שלש
כוס כל יין והדס ומברך ב״ס הגסן וב״ע נכמיס ואהר שנים יהיה לכם ונו׳ ובשנה הה׳ מאכלו אח פריו
כך אומר גא״י אמיה אפר קידש עובר במעי אש להוסיף לכם חכואחו .וכחב הרשב״א בחשובה שאלם
ולארבעים יום חלק אס איבריו רמ״מ איברים ואמ״כ מרא בסרק כיצד מברכין ר׳ מייא ור׳ שמעון בר׳ מל
גפמ בו נשמה שנאמר ויסמ באפיו וגו׳ עור ובשר האני נפע רבעי ומד האני כרס רבעי וקיימא לן
הלבישו וגעצמוה ונירים סככושנא׳ שר ובשר הלבישני כמאן דהאני נפע רבעי באת והלכהא כדברי
וט׳ ומנה לו מאכל ומשהה דבש והלב לההענג בו המממיר בארן .ובמוצה לארן קיימא לן כמאן דמני
וזמן לו שני מלאכי השרש לשמרו במעי אש שנאמר כרס רכיעי והלכך כרם שיש בו ב׳ כנגד ב׳ ואימ
יוצאה זנב נוהנ בו כרם רבעי ואסור לאטל סירוסיו
טיס וחסד משיה ונו׳  .אכיו אומר זה בני בכורי בלא סדיון אבל גסן יהידימ אינו נוהג בה ואינם
ואש אומרח זה בני בטרי שבו החח הקב״ה דלסי צריכה סדיון .וכן כהב גשאלהומ דרבאמאי וכן דמם
בשני .ה׳ סלעים נההייבנו ליחן לכק בסדיונו שנאי רטהינו כעלי הסוספוה וה״ר זרהיה הלוי ושלא כדברי
וסדויו מגן חדש ספדה בערכך ה׳ שקלים וגוי .ונאמר הר״ם במז״ל שכמב שאינו נוהג כרם רגעי בסוצם^ \
אך פדה הסדה אס בכור האדם כשם שזכה בכור זה
לארן כלל עכ״ד:
לפדיון כך יזכהו כשם לחורה ולחוסה ולמעשים מוטס
כא״י מקדש בטרי ישראל .ואומר הכהן זה ממה זס ב ר כ ת אירוסין מברך החלה סל הטמ בפה״ג ', -
וכהב רטנו סעדיה שמברך ג״כ נוראעציי י
זה משל עלזה  .יצא זה לכהן ונכנמ הבן הזהלמיים
למורה וליראה שמים ומהן ידו הכהן מל ראש הבן בשטם וכן כמב הר״ם בסז״ל שיש מקומוס שנוהגיך
ומברט מון יברכך ה׳ וישמרך וגו׳ .ט אורך ישם  pולא משמ זה המנהג .ואמר כך אומר נא״יאמיט
ושגומ מיים ונו׳ וכיוצא בהם  .ואם שדה הוא אס אקב״ו מל סמריוס ואסר לנו אס הארוסומ והסיר לגו
עצמו מברך אקב״ו מל שדיון בטר ולא יברך שהמיינו .אמ הנשואומ פ״י מוסס וקידזשץ נא״י מקדש מסוI.
ובמג הרא״ש ונהגו לנרך ברכם זו נספרד אנל באשכנז ישראל מל סמריוש שנא׳ וססקדשמם והייסם קדושים f
מצרפה לא נהגו ננרנה  vולא מצינו שמבג־ס שום קדש עצמך במומר לך ולא בסריוס .ואמריק בירושל״י ן
לבר שלא החכרה נמשנה או נסוספהא או נגמרא אמר רבי יהודה  pפזי למה סמך הכסוב םרשע׳י
גי אמרי שדור רב אשי ורכינא לא מצאנו שנהמדכה עריוש לקדושים שהיו ללמדך שכל ט שהוא פרוש
ברכה ושד למה ינרך הכהן ואינו ששה שום מצוה מן המריומ נהרא קדוש שכן השונטח אמרה לאישמ*
הנה
) 13אבודרהם(
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הנה נא ידעתי כי איש אלהים וגו /וצונו על העריות
ריצ וצונו על הרחקת העריות או צונו לפרוש מן
המריות ודומה לו ועשיתם לכם פסצ ממונה כצ אשר צוך
ה ׳ א ל ה י ך  .כלומר צוך שלא לעשות .ומצל-סי בקשוב׳
שאלתית להרמב״ם שהוא גורס והבדילנו מן העריות.
.ואפר לנו את הארוסות  .פירש״י מדרבנן הוא שגזרו
על ייחוד פנויה ואף הרוס* לא התירו ע ד שתכנס
לחופה ובברכה כדחמרינן כצה בלא ברכה אסורה
לבעצה כנדה ע״כ .ואע״פ שאיסור זה הוא מדרבנן
צריך לברך עליו כמו כמברכין על נר חנוכה ומקרא
מגלה שהה מדרבנן .והרא״ש ברבי יצחק אב ב״ד פי׳
ואסר למ הארוסומ מדכהיב מופה באוריי׳ מדדרשי׳ כי
יהי׳ נערה בתולה מאורסה בחולה ולא בעולה מאורסה
וצא נשואה .ואמרינן מאי נשואה אילימא נשואה ממש
היימ בהוצה ולא בעולה .אלא נשואה פנכנסה לחופה
וצא נבעצה פ״מ לארוסה אכחי מימסרא מסירה צתוס׳
וכיון דבעינן מסירה צמופה ש״מ צא קרא ציה צגמרי
סילכך הויא ליה כארוסה אמר לגכיה ואסירא
ליה כדין אשה איש  .וההיר לנו אה הנשואות כלומר
נשוסימ הנשואוח לנו על ידי חוסה וקדושין סי׳ ע״י
ברכת מופה פהיא נומרה אה הקדושין ואע״פ שההוסה
היא כאחרונה הקדים להזכירה נפי שכה היא ניהרמ
ועליה אנו סומכין אבל בעל העיעור והרי״ף כ ת ט
שציצ ע״י חופה בקדושין שהעולם הוא שטעו לומר
עיי מופה וקידושין מפני שבג״ד כפ״ס הסמוך ליהוא
לשלם רפה ובכאן סמוכה היא וא״ו של וקדושין לה״א
של מופה ואמרי׳ בפ״ק לקידושין ה״ר הונא מפה קונה
שקיו ומה ככף שאינו גומר אסל כסף קונה מוסה שהיא
.גומרה אחר כסף אינו דק שהקנה אצמא אינו קנין
גשר עד שהכנס לחופה .וחוסה הוא לשון כשי
!נקראה  pעל בס שהוסה אוהה בעליה כלאמרינן
בס״ק לקדושין לא יוכל צמכרה וגו׳ וכיון שפירש
סליהו עליה לשם נישואין שוכ אינו רשאי למכרה וכן
כמיב וסרפה כנפיך -על אמהך וגו׳ וכן אמר הנביא
ואסרוש כנסי עליך ואכסך ערוהך .וכהיב וארשהיך
לי וגו׳ ובעל העטור פי׳ מופה היא שמוכר׳ האב
וממיכה לביס בעלה בביח שיש בו חדיש כנין אלו
הכלינץ שקורץ קורטינא׳ סביבוה הכוהליס .ויש
שפושץ בולל והלס כפי המנהג וסהיחלים בה בניהם.
!האוסר מופה הוא הסודר שהופץ בו ראשיהם בשעת
הברכה לאו מילסא היא מדאסרינן במסכה סוכה
וליכלו נשכה ולימדו נ ש כ ה אין כמחה אלא בהופה.
ואמריק בירושלמי לשלם היא ברכוה האכ על שהכנס
למוסס לא סוף לבל לחופה אלא לביה שיש בו ש כ ה
ש״ס מקום מיומל הוא כעץ כלה שמשבץ בניהם ע ם
השושמץ והם הנישואץ עכ״ל .והרמב״ן * י ׳ בתשובת
שאלה מנץ כלה .בלא ברנה אכולה לבעלה מלה.
וז״ל וששאלת במנץ הסלגש להוליעך בה לעמי על
•לרך אמש לא״צנושא וטע־ .השובה לא ילעמי במה
*שספקו בה לודאי מסרס היא כיון שייהדה לעצמו
שלא נאסלה אשה בזנוס לישלאל אלא לסלרבו של רכי
אליעזר בן יעקב נמצא אמ נובא אמש ואב טבא
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בתו ועל זה נאמר ומלאה האלן זמה אכצ כבנכנםמ
לביתו והיא מיוחדת וידועה לו בניה נקראין על שני
•ומותרת שהרי דוד נשא אותן ולא הוזכר בכתונ
ולא כגמרא כזה הפרש בין מלך להדיוע .ומצאמ
גדולי יבראל משאין אות׳ שנאמר ועיפה פלגש כלב
ילדה .וגדעון שופע ישרהל שדבר הכתוב בו ופלגשו
אשר בשכס ילדה ל ו  .ואס תאמר שהשופע כמלך
מפני בנותן שרר׳ על הצכור ופלגשו ידועה נחה
דבריך לשיעורין להתירה צבעלי ה ב ס  .ופלגש בגבעה
אלו היסה אסורה עליו לא אמר הכתוכ ויקס אישה
וילך אחריה וכחיב ויאמר אבי הנערה אל חתנו וגם
הוא היה מתבייש בזמחו אלא שהיה הדבר מוהר
ומנהג בישראל והוא אמר ואוחז בפלגשי ואנחחה כי
פשו זמה ונבלה בישראל מכלל שהוא לא היה עושה
לא זמה ולא נבלה .שמא ראמר מן ההורה היא
מיהרה ומדבריהס אסירה וכי באי זה• מקים הוזכרה
גזרה זו בהצמוד ואי זה ב״ד נמנו עציה ובאי זה
זמן נשניה מפנה זו ומה שאמר כלה כלא כרכה אסורה
לבעצה כנדה אינו אצא לומר שכיון שנכנסה לחופה
נחמייכ לכרך ואסור ליהנוה ממנה כלא ברכה
וכמנין זה היא שנויה במקומה כמסכה כלה וכך
אמרו כל הפוהה לכהולה ממאתים ולאלמנה ממנה
הרי זה כעילתו בעילת זנית והטעס לכלן מפני
שהקדושין והחופה מצות עשה וכל הבא לישא אשה
שתהיה אסורה צכל אדם וקטיה לו ליורשה וציכמא
לה אמרה הורס יקדש ויכניס לחוסה ויברך ברכש
מתני׳ בי׳ ואם הקדים ונא על ארוסתו בבית ממיו

לוקה מכמ מללוה .ואם לאחר שהמיסה בביהו
הקלים ובא עציה קולם נרכה אשרה לו כנדה וכן
כל שלא כסב לה מאתים סטרה היא כיון שאינו
נוהג עמה כאשה עיניו נהן בגירושין ושיא נרושס
הצב .הא אלו לצה שההיה לו פלגש שלא ההיה קנויה
לו ולא אטלה מל אהלים ולא קדש כלל הלשות כילו.
וכן כהב הלמב״ם אין לאשר פלגש להדיוס ולהמירה
למלך אלא כך אמר כל ה ט ע ל אכה לכס זנוה בלא
קדופין לוקה מן השרה מפני פבעל קדשה לשם
זנוח ביום שפגע בה ובעלה ולא ייחדה לעצמו לשם
פצנשוה דהיינו קדשה ,ולא אמר הרב כל הטמל
בלא קלושין לוקה  .י ו ק בהלכוה מלכיס כבהזכיל
פלנכיס במלך לא הזכיר כלל שהוא היתל מיוחל גו
ואהה במקומך סזהילם ן  .י שאלן ירעו תנו
ויפלוצו יבאו עליהן ננלוהן עכ״ד הרמנ״ם .וחומם
,
באיי מקדש ישראל ע״י חופה וקידושין וכן הוא נסד
לב ע מ ל ם  .וי״א שאין לומר כאן מ״י הופה וקדושין
אלא מקלש ישראל בלבל כמו כזסרס שאומל באי*
סקלש יכלאל בלכל וכן הוא בסלר לבי׳ מעליה
והלי״ף כתב שאינו בלץ מסני שהרשואין שייכי'
באומומ ולא קלישי ישראל מסי מהם אלא בחופה
וקדושין ובני נח מד שהבעל כלאמרימ בסרק לי;
סיהוה בעולה בעל יש להם שנמסה לחופה ולא
נכעלה אץ להם ולכך צריך לומר עצ ידי חוסה וקדושץ
אבל בזמנים ללא בייט אלא בישלאל י״ל מקימ
ס

י

כ

ג =

ישראל

צ ח §5ו*

ה ל כ ו ת ב ר כ ו ת אירוסין וגשואין

יעראל בלבד כהכ הרה״ש יש מקשינן על נוכה ברכה לן שמחנה ע״מ להחזיר קונה בכל דבר מיץ מאשה-
זו למה אין מברכין אקב״ו לקדש אה האשה או על לפי שאין אשה נקנית בהליפץ .וא״ת שהאשה לא
קלוש׳ אשת ועוד היכן מצאנו כרכה כזאה שמכרכין החזירנו לעולם וחהיה מקודפס ב ו  .אם כן הוי
פל פה שאסר לנו הפס והלא אץ אנו מברכץ שאסר כעל כפולה יד בפקדון ונעפה עליו גזלן וקיימא לן
לנו אכר מן החי והחיר לנו אח השחוט .עוד מה קדפה בגזל קודם יאיפ לא הוו קדובין .מיהו %b
מנין להזכיר עריוח בכאן .ועוד
לו להזכיד אמר להכירו השאילני פכעה פאקדפ כ ה אפה והמשאיל י
מופה כיון שמברכין ברכה אירושין בביה האירוסין הודה ככך הוו קדושין שעל מנה כן השאילו שיקדש
בלא מופה .ונ׳׳ל כי כרכה זו אינה ברכה על עשייה בו ויפרע לו אחר כך דמי הפכעה כדאמרינן כמועד
המצוה ט פריה ורביה היינו קיום המצוה ואם לקה קטן האומר להכירו השאילני הלוקך לבקר א ה אבי
סלגש וקייס פריה ורכיה אינו מסויכ לקדש אפה וכן ומצאו שמה קורעו ומשלם לו דמי קרטו הכא נמי
הנושא זקנה או אילוניח או עקר׳ וכן סריס חמה לא שנא  .ואמרען בפ״ק דמגלה מכפלין הלמוד הורה
שנשא מכרכין כרכה החניס ואץ חיוכ במצוה זו מפני להוציא המה ולהכנסה כלה .ויש סמך לדבר שחמצא
שאץ ב ה קיום מציה פריה ורכיה והילכיך לא נהקנה בקהלה עה ללדה עה למוה וגו׳ שהם ב ל מ ״ ד .
ברכה במצוה זו אף בנושא אשה לשם פריה ורביה והמצא עה ספוד ועה רקוד כלא למ״ד כלומר בעת
כיון שאפשר לקיים מצוה פריה ורכיה בלא קדושין ספוד דהיינו בהוצאה המה ועה רקוד דהיינו
ילא דמי לשחיטה שאינו מהוייב לשחוט ולאטל ואפילו כפמרקדים לפני הכלה מבמלין הלמוד ע״פ שססר
הכי כשהיא שוחט לאכול מברךדהחם א״א לו לאכול משניהם למ״ד .לרי״ף ושכאלה על ברכה אירוט{
בנח^ שחיטה אכל הכא איפפר לו לקיים מצוס פריה אם מכרכין אוהה בשעה נישואין והקדושין כבר קדמו
 .י מ י בלא קדושין וגם החם אפקיה קרא בלפון צוו או ל א  .השוכה אין ראוי לעשוה ק כל עיקר מפני
אכלי הכא כחיכ כי יקח איש שהמצוה כלן מברך עליק עוכר לעשייהן הילכך
שנא׳ וזבחה ואכלה ־
אשה ועוד דבקדפים א״א בלא שחיפה הילכך מברך ואהר כך כוהן הקדושין ו ק כהכ הרמכ״ס.
י י ז על כל פהיטה וברכה זו נתקנה להח פבח וי׳׳א שצריך לקדש קידם ברכת אירוסין שמא ההזור
להקב״ה אקכ״ו להבדילנו מן העמים וצונו לקדפ אפה בה האפה והויא ברכה לבשלה .ועוד שבכל המצות
ה ט ה ר ה לנו ולא אהה מן המריוה  .והזכיר מן איטר לפי פמזכירין עפייה המצוה מכרכין עובר לעשייתן
מרוטת והיתר נשואוה בהופה וקידושין שלא יטעה אכל ככאן אץ מכרכין כא״י אמ״ה אקכ״ו לקדפ אס
אדם לומר שהברכה נהקנה להמירה לו לכך הזכירו האשה .הילכך א ץ צריך לברך עוכר לעשיימן ומיהו
חופה לומר דדוקא כרכה הופה היא המהרמ הכלה נהגו העולם כדכרי הרי״ף .לרכ נפרונאי וכשאלשם
ילהט נמי הקדימו הופה לקדושין לומר והחיר לנו מקדפץ ומכרכץ חפן וכלה כפעה הכנסה כלה בשכס
י י ח על מיי הופה שאהר כרכה מקדושין עכ״ד או לא .השובה לא בררסם שאלה זו יפה .אס לקדפ
י א ״ ש  .ומקדש אוהה כסכפה שאין כה אכן או בשבה ולברך מל העריוה מצרך לכם אסור לקדש
י או גשוה םרוטה ואומר לה בפני עדים בשבס .ואס קדש מבעוד יום מערב שבה והוצרך לכם
מ ר י ם ההא לי מקודשה בטבעה זו כלומר ש ט לי להכרס כלה למוסה בשבת ולבעול כבר אמרו רז״ל
ו מ לאהרים מזומנה ומוכזה על ידי מבעה זו והוא סוהר לכעול לכההילה בשנת  .ואם לכרך ז׳ כ ר ט ס
הוצרך לכס מותר לכם לברך ז ברטה בשנה והמתן
מ וקדשסס היום .כדה משה וישראל כלומר וזה
י ן שקסי מזומנה לי יהיה כדה משה והוא כזמן ס ט ר מק״ש והפלה והסלין ומכל המצות דקיימא לן
0האשה מהורה ולא בזמן ש ט א נדה  .וישראל דיל המוסק במצוס פמור מן המצוה .ודוקא שלא משם־
וכלש שהנהיגו בנוה ישראל שאפילו רואוס מסה דם מ ע ב ה  .לרבינו האי יש מי שאומר אסור ל פ ט ה
י י י י ל *שבש מליו ז׳ ימים נקיים  .ובעל העטור אירושין וגשואין גהוךי״ב הדש של אביו ושל אמו שהרי
סירש וכדה משה וישראל כלומר שמסרה האב לבעל אסור ליכנס לביה המשהה .השובה הכי הזינן דליהא להא
אי לשלומי הבעל ולא כעובדא דבר נש דלא כדח •מילסאשמצוס הזאה חמורה מליכנסלביס המפההוהרי
משה וישראל מ א כדאיהא ביבמוח בפרק ביש ההוא אהה מוצא אם מה אכיו של ההן או אמס של כלם
שבלא דההוא בר נש דאקדשה כשהיא קטנה שנוהג שכעה ימי המשהה ואהר כך מהג ז׳ ימי
ואוחטה אבי כורשייה אהא איניש והמסה מינה רב אכילוה ולא סוד אלא שהוא יכול לשמה בנשואין ולא
ברונא ורב הננאל מלטדי דרב מ ו החם ולא אצרטה יעשה משהה מפורסם וידוע לרבים בסרהטא אבל
גיסא .מבשרא ומסרש מממא הוא משה שלא כמגן ליכא איסורא בהא מילהא .לרי״ף וששאלה על מם
יאשקעוה לקדושץ טרה דכל מקדש אדעמא דרבק שאמר הגאץ שהמהזיר נרובהו אימ צריך ז' גרכופ־
מ ק י ש  .זהשעס שאין סקדפץ בסכעה ביש ג ה אכן אלא כרכה אירוסין אם סומכץ מל דבר זה או
ספני.מאיפשר שמפכה לפשה על האגן שהשוה יומר ל א  .תפוגה איני יודע אי זס גאץ אמר דבר זה שאם
**היא ס ט ר ה והוו להו קלופץ בפטוה ואינה צריך מ א לברכס אירוסין צריך מא לברכת
מקודשת  .והמקדש בעד אחד אץ מוששין לקדושץ רשואין ואם אינו צריך לברכש נישואץ למס הוא
צריך לכרכח אירומין ודבר זס אימ נ ט ן שכיון
•  wשמהם מודים .מבעת שאולם שקדש בה את
מ ש ה אינה מקודשש שהרי יש לו להמזירה דקיימא פהניבואץ הראשורס ע ק ו ת לגמרי מו להו רשואין
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במראי

ה ל כ ו ת ב ר כ ו ת אירוסין ו נ ש ו א ץ
מ ל א י נישואין גטרץ ממעיקלא וצריך ארוסין בענץסמק והכלה וקורא בולמקמלךכלאמי^י^
 ,משו&ין ,וכהכ אק סירמי כרכס אירוסץ ונשואין אץ ר׳ אליעזר המק לומה למלך מה מלך לובש ע ד נטי
& iומק מל טס א׳ שהד נב׳ מנ^שמ נתקנו כך מק לובש עלי כבול כל ז׳ ימי המשפה .מם jpo
ן לסמא סכרכין נרכס אירוסץ נניס סאירוטן הכל מקצסין אומו כך הממן הכל מקלסין אופו כל ז
זוברכמ סמרם נניס מסרם .רכי ישדה אוסר אף ימי המשהה .מהי המלך שמחה ומפתה לפרו כך  fjfc־
לך אינו ימין.
ש ל  j׳ ,
;בביס האירוסץ מכרכץ כרכמ מהנים וכיהודהשטכדי
״ שיהיה לבו נס בה אבל בשאר מקושס בביס ההנים לחון לבלו כך הההן אימ יוצא למון לבמ כל ' י•.
ןימבלכין אוהה וכיון שנהקט בשני מקומוס א״א לסיומם המפהה .מה המלך פניו מאירוה כאור ההמה t*P
! במס אסל .ועול שזה שסלבשעל וזה אשל בשפל הההן פניו מאירוש כאור הממה שנאמל והוא כממ
[ למק מארסץ אבל לא טנסץ .ובבלכס אילוסין היא יוצא וגו׳ .ובפליםלה אינם משנים שוס לבר מסלי
ארוסה ובסקילה הבא עליה ובברכה הסנים היא נשואה היום אלא אהל הפלה ללול אומלים למנצה על שוש ים
י ובחנק הבא עליה .ועתי דאמרינן בירושלמי ובמסכה לבל.ויוסר סוב מנהג אישביליא וק כהבלב נפרונ*
©סריס אץ ששץ ברכס אירוסין ורשואין על טס א׳ נפילה אפים על סרהם רבוה היא ונוסצין בביש האני
לפי שאין ששץ מצות חבילוס חבילוס ואין לרמוס זה ואין נופלין בביש המק ונ״ש מזמור יענך ביום צל
ליקנה״ז לסמם מעלוה שבה וי״ס קא השיבי וקלושא ומפצה ללול שהם רשוס וראוי שלא לאומל  .ונוהגת
ואבלצחא חלא מלהא היא שהלי בהכללה עצמה ברוב המקוסוה בססלל לשים נראש המתן והכליי
סזטל קלושת שבת וקלושש י״מ בץ קלש חמור לקלש בשעה כרכה נישואין שני קרונש עשויוה מענפי ז
קל והכללה טא צורך הקלוש ע״כ .וכן כתב ר״ה סהוסוס כעלה כסף וחופי משי .והפעם שעושין אומם
׳ שצריך שני טטש לסי שאומר נרכס אילוסין ננית מענפי זימ שהם סלים משוס אכל כלי לזכול אח ירושלים
האירוטן .וגס סעסים אלם מקלש אשה ונושאה לאמר
שנא׳ אם אשכחך ילובליס השכח ימיני:
ז ק ממנה .כתנ רנינו נסים אס היה מקום שאץ ב ר כ ת נישואץ .מברך תחלה על הטס נולאסיי
מצוי נו יץ יקה צמוקים וישרה אותם נמיס ויסשס
הגפן ואח״כ מבע שבעה בלטה במל
אומם וינרך מליו ואם לא ימצא צמוקים ערך מל השכר אמה ה׳ אלהינו מצך העולם שהכל בלא לכבולו ע״פ
שהכל ולא עי אלא כטמ .אכל נרכס אירוסין אם לא עושה שלום וכולא אמ הכל פלש״י ברכה זו נסקנם
ימצא טס יץ ואטלו טס שכר יברך בלא טס כרכס צאסיפס העם הנאספים שס לגמול חסל לנטל המקום
אירוסץ ללאו מצוה מן המובמר שא אבל ז׳ בכטס זכל למסליו שנהג עם אלם הלאשון שנמשס לו שושבין
םייב לברך בסה״נ או שהכל אם לא נמצא יין כל ונתעסק ט ומשעס אסיפה היה לאוי לנרך בלכה
מיקר .וכסבהרי״ףשאף ע״ס שמברכץ בלכס האירוסין זו אלא מטון שיש שם בלכה על הטס הקנו לסמים
בביס האירוסץ שצליך לכרך אוסה של בנשואץ מפני עליו כמו ברכס בשמים וכרכס האור במוצאי שבש
שבר אלם שהיו בנשאץ ולא טו נאירוסץ יהיו מבוהלי׳ כלאמרימ בירושלמי לברטמ לר׳ ט׳ מסזק ומחל
מל שלא שמש ברכת אירוסין ואסריק בס״ק לכשטס וכוללן על הטס ורבימייא היה מכנק על הטמ הואיל
ברכס מסרם בעשרה ומסרם ק המנץ שנאמר ויקמ ויש שם טס .וה״ח למה לא הקט לנלכה אף בניס
בועז י׳ אנשים וגו׳ .אי נמי מסס שכסונ כמקהלוס האירוסץ שנם שם נאספים המם דיל שאץ סכרטן
ברכו אלהים ה׳ ממקור ישראל .ומפרש המס ממרץר אומה אלא על אטסש שממה ועדין אין שם שמסם
ישראל לטימ על עסקי מקור מלשון אמ מקורה הערה  .פלשעס הנישואץ .והרמ״ה סי׳ שנהקנה ברכה זו כלי
ומקשי׳ טרושלמי על ראיה זו מל נמקהצומ מרי קהל
להזכיר סנש הזזוג ששא עיקל יצילמ השלם הממסון
נטמע .וממרן כסקהלמכהינ הסר נלא וא״ו .וכהנ
שלא נברא אלא נסליה ולניה שנא׳ לא שהו בראה
» אמאי רנרכס *רוטן גמי כי׳ ומגיל שלק עליו
ואמר שאין צריך י׳ אלא לנלכמ חםניס נלנל שלא לשבה יצרה וזהו טולו של מקוה שאץ כטל הבורא מלמ
הוזכרו י אלא נ ה  .ושל הרי קדושין בפני ב׳ ואמם ,אלא ע״י בריאומיו שנא׳ כל הנקרא בשש ולכטיי
מצריך י׳ וכמנ הרא״ש ולי נלאה כלנלי רנ אחא• וגו׳ כעל שהכל בלא לכטלו .יצרה? מגל ייצר
דלסאי ליצטק סטפז הד טעז עשה ג״כ נרכמ האלם .אף עשישיו כעל אשר יצר אס האלם .נא״י
אולוסין בי׳ וצאו דלטק ממקהלות נם נרכש אירוסין על יוצל האלכ כלכה זו נמקנה מגל יצירמ אדם הראשת
עסקי פנץר לאיא לישא כלא נרכמ אירוסץ וליננ על בלא ניטלה מממ כצלע .ואחיכ מנרך אשר יצר
לקדושין ובברכה צריך סברה .ואם לא היו שם י׳ שרי אס האלם כצלמו כעל יצירש אלם וחוה שאף יצירמ
בג׳ ע ד ם אנל ז׳ נרמס א״א לאסרם אלא ני׳ .האלם לא עמיה אלא לאחר שנגמרה יצילס ט ה
מוסנק להמסלל נטס החסן טוס הטבואץ .ונאשטליא שהרי כשנלקחה ממנו הצלע נשסניס נריאשו פפה
ממין להוסיף לנטל הממן שלו לה׳ קראו נשש ואץ שהימה קולם לס ולט׳ כרכה* טמחמ בנמך ואינה
נןהלץ על פניהם וגם אץ אומרים יענך ה ניום צרה נקראמ סמוכה למנירסה למי שממנה מסמיל ללני
מסכי שמא יום שממה למק וצא יום צרה ו ק היא כמק זווג שמא עיקר כרטס אלו .וכן מוכח נילי
אמון והוא כחחן יוצא ממופמו וגו׳ וגמקוס מסלה שצשלם אין כרכה טחחש ככרוך אלא כשהיא הסס«>
למל אומר צמנצשעצ שושרס לגני קרמ מפני במלכר הדכר כש שסירשמהו למעלה כגאולה של ©סמוגי*
ברכה זו טמ שהוא סמלה הדנר לסייע מווג איג0ו
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<קיאס ס מ כ ה ולמי׳ מומממ בנרוך ונרטש ראשומס ו ה א פ מ י ג וכל ה מ ם רואים אמהקולומ א ל מ א ש נ א .
ק ם מ מ ע קצר ולשי׳ שההוש ככרוך ואץ הוהמוס וממרן הנך קולוס דמעיקרא הוו סי׳ ששמשה קודם
מרוך כמו כרכה הפירוה וכרכה המצוה  .אפר יצר מחן הורה והניפה בזה כי המחזיק יד הממן ומשממו
:
סס האדם בצלמו שנאמר נעשה אדם בצלמנו .שעוסק במצוה פריה ורביה שממנו יצאו מקיימי המורם
וכסיב בצלם אלהים משה אה האדם ור״ל סל וזו היא כוונה הנשואין להוליד כנים ולגדלם להלמוד
טרה הנפש שנאצלמ מכבוד הבורא  .והוסיף ה ו ר ה  .ופל כן יפ כנשואים חמשה קולוה מ נ ד ה ׳
ן ס ״ ופי׳ בצלם דפוס מבנישו שב אל האדם קולוה פנהנה כהן ההורה זוכה למורה מדה כנגד
ור נ דשה שהוא צורה גופו .צר אוהו בצלמו שהוא מרה .ודע כי כרכה שמה הפמה היא דרך בקפה
ערש הנפפ וכל זה פי׳ לדחוה הכפירה הרעה פהעו לכקס רחמים מל החן וכלה לפמחם בזוונס ולהצליח©
*״
שאמרו שעל הואר הכנית אדם נאמר שנברא במעשה ידיהם כשמהח זיווג אדם הראשון בגן עדן
» ׳ מ ו כ ש שכיאר זה הענץ הרסכ״ם כהחלה טורה וברכה זו היא דרך שבה והודאה למקום על יצירמ
ה נ ט כ י ם  .והמקץ לו ממנו .מ נ ו ט מצלעותיו הקנה השמחה והזיווג בעולם לשעבר וצצעוק לעהיד לכא על
״ לו הקב״ה שנא׳ לא מוכ י היות האדם לבדו שמחה ירושלים ולפיכך הוחם כאוחה כרכה ראכונה
 .מעשה לו עזר כנגדו .בנין שנא׳ ויבן ה׳ אלהים אמ משמה חהן וכלה משני פהיא דרך בקשה וצריך לבקש
 .״  . Jעדי ע ד  .כלומר מ י ן נוהג לדורוס .וכטעם רחמים על כגיהם ואם היה חוהס משמה מהן ע ם
 | jף שניהם מהקיים מץ ה א ד ם  .שוש סשיש .כרכה הכלה לא היה במשמע שמהה אלא להחן בלכד שישמח
 :ו נסקנס כנגד שמהה ירופלים הפסידה שנמשלה לזווג ככלה אבל אינו מפמע לפמח הכנה ע ם החהן .איל
• ה ק וכלה שנא׳ ומשוש ההן על כלה ישיש טליךאלהיך .ברכה זו שהיא דרך פבמ והודאה על שמהמ הזיווג
 .והפעם שהקדימו כרכה זו קודם ברכה זווג ההונה הוהס תפמה ההן מ ס הכלה שמשמע הההן לבדו שיבמח
משום שנאמר הדכק לשוני להט אם לא אזכרכי אם לא על עסקי הכלה .פכן כהיג ומפוש ההן על כלה .
מענה אה ירושלים מל ראש שמההי ונם מיקר כרכה ו ש ד מפני שהבהולה יש לה צער בהולים .ואיהא
ן זו משום ברכה זו נהקנה .והנל ע ק ר ה  .ע״ש רני במדרש והיו לבפר אחד לבפר בגימסריא דם בהולים
ן ״ ק ר ה  .ב ק ט ן בניה להוכה .ע״ש כי יבעל בהור מלמד שלעולם לא יהיו לבשר אמד אלא בחור ובסולם
ינמלוך בניך וכהיכ כי רבים בני שוממה .ואמר וזהו שאמרו ז״ל אין האכה טרמח ברים הלא למי
•׳ ׳יקטן בניה על שם בכהוב ברני עקרה וברחמים כעשאה כ ל י  .גרסינן כפרק קמא דכהובוה רב א ש
; *ייליםאקבצך .בשמחה ע״ב סצהי רנה וצהלי .בא״י איקלע לבי רב כהנא יומא קמא נריך טלהו מכאן
 ,משמח ציון בבניה פירשנוהו בברכה ה ה פ ט ר ה  .שמח ואילך הי איכא פנים הדשוס מכרך טלהוי ואי לא
ל ששממ רעים אהובים  .אלו סההן והכלה שהם רמים אפושי שממה בעלמא הוא  .מכרך שהשמהה בממונו
• סהוניס זס על ז ה  .כשמחך יצורך כאפר שמחה יצור ואשר ברא .נמלקו המפרשים בסי׳ פנים הדשוה .י״מ
מנך וזהו אדם הראשון p .ע ק
מ ק ד ם  . 3וישם פם שלא היו שם מאסמול שלשום .וי״מ פלא היו בם
סס ה&דם .בא״י משמה מסן וכלה לקמן אפרש׳ .נשמח הרשואץ .אכל הרמ״ה סי׳ שלא אכלי ב ט ס ה עזי
מ י אמ״ה אפר ברא שטן ושממה משום דשייכא עהה אסי׳ היו פ ס בשעה ברכה נשואץ ואפי׳ היו שם
נריאה נ מ ק .יכלה אמר לשון בריאה בפפון ופמהה בכעס החוסה והביא ראיוה הרבה לדבריו וכן הוא
מ י מ י זו היא פוממש נברוך מסר שהיא נאמרה יחידיה דעס רש״י ורי׳׳ף והרה״ש .וכהב עוד ררא״פ ונראה
' י י ' ימי המשהה כשאץ שם ס ר ס הדשה לפיכך אמס דלא שקרו סנים הדפוס אלא לבניאדס שמרבים בשבילם
מ ר א ה ס מ ו כ ה  .והוצרכה לפשח בברוך .מהרה ה׳ שסהה יוהר ואמרין רבווהא אע״פ שאין שם מנים
מנמיט ישמע נמרי יהודה ונמצוה ירושלים ט ל פפון הדשוח בבנה מכרך ברכה מהנים כשבמ עצמה היא
יקונ שעמה וגו׳ סמק מא וכמקום קול אומרים הודו כפנים הדשה כדאמרינן בנ״ר ויכל א ל ט ם ביום
ס ה צנאומ  .ואומר קול מצהלומ חופומ מחנים השביעי אמר הקב״ה בואו והמרו שירה פ ר ם מדפוס
״
' פ״ש דאמריק אץ ש פ ה נלא מ ש ד ה  .ונמרים נאו לכאן .וז״ש מזמור ביר ליוםהשבה .וי״א שנם
מעינססיאיט אוסר ונחורים נסו פהוא לשון כפסוק י״סמקרי פנים הדשוה ומכרך בו ברכה ה מ י ם  .ו כ ה כ
יהי שפנגינס מ פ ר י ם לא ינא לשלם הפסד והקלה הרא״שהא דאמרי׳ יומא קמא מברך ט ל ה ג י ״ מ מ פ ו ד ס
מש מעיגס מ מ ו ר י ם נאה הרנה למולם שנא׳ זקנים קסייחא כדאסרינן נפכהים ממא קמא לא חלושו לי
^ מ י שנסו מס מסם משום דנסורים מנניגסס כצו׳ בהלבא דטינו ספוד׳ קמיימא מיהו אס לא אכלו ע 7
**& SJמ שהם נסריצומ .ואמריק נ פ ״ ק ד נ ר ט ס הלילה מנרכץמשום ללא גרפ מפרס הדשזחטון דאכסי
״ ד מלכו אסר ר נ מגא כל הנהנה ממשדמ ממן לא אכלו בר שפה :ובשבח נר* ד מ ג י ט ן אף נסמולק
י*ש סשפמו עוכר נ ס קילומ מ א מ ר ו מ כאן ט ׳ ה״ז שהטה אע״ס שבירך בליל שנש דככוד שכמ עדין*
״**י »משס קילוס שנשנשמ נ ק ישראל .ואם משמהו והוי כפנים מדשוה אהרומ מד כאן .ויש מקשים מל
י"
י ו א  /יהושע  pלוי זוכה לשורה שנמנה הא דאמרינן מברך שהשממה כממונו דמספע שהיא'
כרכה נ ס ר עצמה מדלא קאמר מזכיר שהשמחה
*ממשל קולוס הנא׳ ויש קולוש ונרקיס וענן כנד מל
נ מ ש נ ו  .והרמ״ה כמנ דלאו למימרא דמברך לה
1׳*י יקול שומר חזק מאד וכמינ ויהי קול הכופר
נרכה נפני עצמה אלא דלימא ה ט נכרך למלהינו
^ינךוסזק מאד משה ידנר והאלהים יפנט בר\ל ומקשי
שהבמהה
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m

מהשמחה שמעונו שאכלנו משלו .ועורןהבומעין כרוך
אלהיט שהשמחה כמעוט שאכלנו משלו וכו׳ וכי משיים
לברכם מזון מברך בפה״ :כי אורחיה והדר מכרך
אבר כרא  .וכהכ הרא״ש שהשמחה במעונו לא כעי י׳
ו&כר ברא יש מכחבו שבעי י׳ ויש כ:הבו ללא
בעי י׳ ללא הוזכרו אלא כפמברכץ ברכה הזיווג.
לומיא לבועז ומקור ישראל וכן משתכר  .וכהי ה״ר
גרשון בר׳ שלמה ובצרפת נהגו לברך ברכת מתנים
במעולה על כוס שני ולא על ט ס של ברכת המזון .
וזי ב ל ט ה ה ם כ׳ ענינים  .וק״ל לאין עושין המצות
מבילוה הכילוה ולאחר שהשלים ז׳ כרכוח חוזר ומבלך
בסה״נ על כוס של בהמ״ז .ויש אומרים שאץ לשרש
המנהג מזה הפעם שכיון שכרכה המזון וז׳ כרכוה
סכח האטלה הם כאים כענץ אחר הם נחשבים
שהרי אם צא אכל לא היה חייכ ברכס המזון ולא
בז׳ ב ל ט ה ועכשיו שאכל הוא נתחייכ כאלו הלכך
כענץ אהל הם נהשכים ודומים לקידוש והבדלה שאין
מוששין מפום הכילוה הכילוה  .וכן הוא לעה בעל
ה פ פ ו ר  .וכתב הרשכ״א כתפוכת פאלהפשני התנים
שהם ב ט ה אחד מכרכין כרכח חתנים לשניהם .
בשני מבורות שאוכלה זו לעצמה וזי לעצמה שמכרכץ

אחריהם  .אגוז על שם אל גנמ אגח ירדשי שאמד
הקב״ה שנקרא ההן על כנסה ישראל שנקראה כלה .
ועל הרכה לברים נמשלה כלה ל א ג ו ז  .צג מלשון ויצג
אה המקלוח כלומר נ ע ע  .בל ימשול זר במעין החום
על שם גל נעול מעיןמהום  .כמרה במהרה כלומר
במרה בהולה על לרך בהולה ואיש לא ילעה  .ו ה ק
לא הפרה כיין חק זרע אכלהם הקלושים לא ה ס ר ה
בא״י הבוחר בזרעו של אברהם .וכרכה זו אינה
במשנה ולא בגמרא ולא בתוספתא ואיפפר שתקנוהו
הגאונים כדו שתקנוהו כרכה סליון הכן שכתכנו למעלה
וכתב הרא״ש ומסחבר לכרכה אהד שמצא בהולים
ומהנין בכל המקומוה כשבה של ז׳ ימי ההופה אחר
שקורין בס״ה כסלר היום לקרוה ע ם הההן כס׳׳ת
בואברהם זק־ ער ולקחה אשה לבני משם .ונש לאהר
פמפפירץ מענין הפרשה מספיטן גם בישעיה שוש
אשיש בה׳ עד ישיש עציך אלהיך  .וכן כתוכ כסלד
רבינו סעדיה ואם אירע זה הענין בכבה שמוציאיןב׳
ספרי תורות או נ׳ צריך לקרוה המלה המרשיוס
המוטלות עצ הצבור ואח״כ יקרא הרכה הההן כ י
הראשונות הם חובה וזאת רפות :

ברכת מזון לשניהם כל שרואות זו אש זו וכן כשנ

ס ד ר עירובי הצירות

י /

הרמכ״ם ז״ל יפ לו לאדם ליפא נשים רכות כאחת
ביום אהד ומכרך כרכת חהנים כאמה אבל לשמהה
צריך לשמוח עם כל אחה ואחה שמהה הראויה לה
אם בחולה ז׳ ואם כעולה ג׳ ואין מערכין שמחה
בשממה'עכ״ד .ושי׳ שהשמחה במעונו ר״צ שהשמחה
שאנו מפמהים לההן ולכלה לא ממנו היא כיהשמהה
כ מ ש נ י  .על שם שאין לפרו עצבוה שנאמר עוז
ומדוה במקומו  .וכפב בעל העסור ואבן הירחי
שלכך מקנו שהשממה ב מ ש ט ולא במטנו ולא כזטלו
 .מפום דאמריק בחגיגה בפרק אץ דורשין ז׳ רקיעים
ה ס  .וילון .רקיע  .שמקים  .ז כ ו ל  .מ ש ן  .מכון
ס ר ט ם  .ומפרש שם מעון שבו כמוה של מלאכי
השרת אומרוה שירה ל ט י המרץם  .והכירה ש א
השממה למני המר\ם כמו שיאמר החללתי את תירושי
המשמח אלהים ואנשים .לסי׳ אומרים שהשמחה
ב מ ש ט  .ו ס ם עשה החתן מ ש ד ה אחר חופה כל
שלשים יום אם היתה סעודה מחמת החופה אומר
שהשמחה ב מ ש נ ו  .ואשר ברא  .שפון ושמחה .ואם
לא ה י ה ה מחממ החופה איט אומר אלא שהשמחה
במעוט בלבד  .ולאחר ל׳ עד מלאת לו שנה תמימה
א ם היסה הסעודה מהמה ההופה אומר שהשמהה
במעונו ולא אשר ברא ששון ושממה .ואם לא הימה
מממש החוסה מכרך כדרכו .ו ש ק לדבר נקי יהיה
לטשו שנה אחת ושמח  .מה שנהגו לזרוק מסים לפני
המתן והכלה על שם השם גטלך שלום הלב חסים
ישביעך מ ש ם שלום .כרכת בשולים  .כשב בהלכוש
גמלוס ורכ עמרם בא״י אמ״ה אשר צג אגוז בק עלן
שושנס העמקים בל ימשול זר במעין ח ש ס על  pאילת
אהבים רמלח חן שמרה במהרה ומק לא הסרה באיי
מ ו ס ר בזרעו של אנרהם שנאמר וינמר נזרעם
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ה צ ר שיש כ ס שכנים הרבה כל אהד מ ה ם בביתו
והס אינם משההסוה כמזונוה אינם רכאץ
להוציא מן הכיח לחצר ולא מן החצר לגחיס ע7י
שיערכו מערב שכח הלכך גוכץ חצה אחד שלימה מ כ )
ביס ומניחץ הכצככלי ומצנימין בא׳ מכמי החצר ל א
בחצר עצמו וכל זמן שזה העירוב מצוי ט ה ר לסלסצ
בכל החצר ואם רצה א ׳ מבני ההצר לערב בעד כ ו ל
הרפיה בידו וצריך פיזכה לו לבר דממ ואומר לו ז כ ה
בהאי עירוב לכל בני חצר זה ונופל אוהו הא׳ מידן
ו מ נ ב י ט  pהארץ אפילו מפח ואז זכה לכל בני החצר
שזכץ לו לאדם שלא בפניו .ואימ מזכה להם עיי בנן
וכהו הקפרס ועבדיו ושפהוהיו הכנעניים מפני שילס
כילו אלא ע״י ג ט ובתו הגלולים ועכליו ופפחוסע
העברים .ואשתו כתב הרי״ף .ור״י והרמב״ם שמזכה
על ידה  .וכעל העפור והלא״ש כ ת ט שאינו מזכה על
ידה ,וחוזר ונועל העירו :ש ד הזוכה ומכרך על מצום ,
עירוב מל שם במערכ הרשועמ יחד לשות א  .ולא
מצינו שוס ברכה ביאמר בה על מצוה ט אם זאת
וששילין של ראש שמברך על מצות הפילין .ו ה פ ע ם
בעירוב מפר שאיט יטל לברך ששמץ אלא לדברמצוה
מקנו לומר  pבשאר שרובץ  .ותפילין של ראש מ ס ט
שכבר בירך על של יד להניח תפילץ ה ו צ ע לשנות
בחפילץ של ראש ולומר מל מצוח לפי פקרוב היה ליסמר
נברכה ראשונה .ואומר אחר כך בהאי עירוכא
ליבשרי לן לפנויי ולאשקי ולאעול• ולעלפולי מביש אצ
ט מ ומבית לדירה ומדירה לכית ומפלימ לתחתית
וממחמימ לעליה לכל גני חצר זה וזה העירוב אין
עושין אוש אלא נ מ ס שלימס בלבד ואם הימה־ מרומה
אין מערנין נ ה  .ומפרנין אוש ככמ אורז או נ ס ת
עדשיה
ם

,

ה ל ב ו ת בי־־כות
עדשים .אבל לא בפש ד י י :
מכוחית .מבוי שיש בו שכנים הרבה כנ
אחד מהם בחצירו אינם רשאץ להוציא
 pהחצרות למבוי ולא מן המכוי לקצרות עד שיערכו
מפצ־כ שכח  .הלכך גובין מכל חצר פח או יין או כמן
או כיוצא כהס מאוכלים והמשקים ושיעורו אם הס
ע ד י ״ ח בעלי בחיםוי״ה בכצל שיעורו כגרוגרח לכל
אחד ואחד  .ואם ה ה י״ס ומי״פ ולמעלה ואסילו עד
כ מ ה שיעורו מזון ב׳ סעודוה .שהם י״ח גרוגרוח
ומניחין אותו ככלי ומצניעין אוהו באחד מבהימבוי לא
במטי עצמו .ופל זמן שזה העירוב מצוי מותר!מלמל
בכל המבוי .והזכוי בו כמו בעירובי חצרות ומכרך
על מצוה עירוב ואומר בהא עירובא לישחרי לן לפנויי
ולסלפולי מדרהא למבואה וממבואס לדרהא לכל בני
מגוי זה או מדינה זו הס ירצה לערב בעד כל בני
מ ד י נ ה  ,וזה העירוב מערכין אוחו בכל האוכלין חון
מכמהין ופכריוח שאינם משובץ אוכל וכן מערכין אומו
בכל המשקין תו; מן המים בפני עצמן או המלה בפני
עצש  .אבל במים ומלח מעורבין יחד מ ע ר ב ץ .
ומעס העירוכ הוא משום דירה כלומר כבאים כל בני
המצר או ה מ ט י לדור באוחו ביח שמשמרין בו העירוכ.
ה נ ה כל החצר והמכוי וכל הבחים שכהוכס משועבדים
לזה הכיה .והנה כולם דרים בביח אהד ואינו מפעם
קנץ וצפי׳ אין מערכין ככלי וא״צ כיהיה בעירוכ בוה
מרופה ובלבד פיהיה בו מזון סהי סעודוה כמו
שאמרנו :
ע י ר ו ב י ה ה ו מ י ן  .מי שהיהה צו מילה או בימ
המשהה או ביה האבל חון לתהום שכה
גומל רקיק אהד פל להם והולך בו ערב בבה או
מרב י״ס מון למדינה פהוא ברוי בה וירחיק ממנה
ע ד שלא ישתייר בינו ובין המקום של מצוה שצריך
לילך לו בפבש אלא אלפים אמה ובלבד שלא ירחיק
ממדינשו יוסר מאלפים אמה וינימ שס העירוב ומברך
על מצוש .ואומר בהאי שרובא ליפשרי׳ לן למיזל
מאהרא דין הרין אלפץ אמץ  .ופיעור זה העירוב
נחון פסיסעודוה לכל אהד ואהד והזכיהו בו כמו
בעירובי הצרות ופתויי מבואוה אלא שצריך להודיעם
שאץ מערכין לו לאדם אלא לדעתו .פמא תינו רוצה
לערב באושו רוס ביצה זה  .יום הכיפורים הוא
נ פ נ ה בין לענץ עירובי הצרוה בין לערן פהופי
כ ט א ו ה נ ץ לענין עירוגי ההומץ וי״ס נוהג נו
עירוט ההומין אבל לא עירובי הצרוה ולא פ ש ט
מבואות :
ע י ר ו ב י שבשילין .י״פ שחל להיות בע״פ אסור
לאמה ולבשל מי״ס לשבה אלא על ידי
עירוכ הלכך צריך שיקדים מיום-ה׳ בפבה שהוא ערב
י ״ מ  .וטפל כזיה מאיזה תכשיל כיהיה ויצניע אוהו
ולא יאכל אומו עד שיעפה כל צרכי שכה .וכציצ שכמ
אוכלו אם ירצה והזכוי כו כמי בעירובי מצרומ ושמוט
מ ט א ו מ ושרוכי ה ח ו מ י ן  .ואומר צמכירו זכה בהאי
עירובא לכל בני מהתא זו ומכרך על מצות עירוכ
*ואומר'בהאי עירוב ליכשרי לן למיפאולבשוליולאפמוני
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1

ולאד יקי ש מ א מיומא מבא לבבהאלן ולכל.בני מתא
ז ו  .שהף הדלקת הנר צריכה עירוב כ א ס לא כן היי
א ט ד להדליק מי״ני לשכת .וא״ת והדי מדליקין נרות
בבהי כנסיות ובבתי מדרכות כלא ע י ר ו ב  .וי״ל כיון
שיש בהם ככיד בית א^הינו מותר להדליקן • יש פי
שאוסר להדליק נר מי״נו לתכירו דהוי הכנה כלומר
כמדליקין ועדיין אינו לילה  .וקיצ בפ״ק דכיצה דאין
י״ע סכין להכירו .וכתבו התוספות שנהגו להתיר
משוס דשמ-ך להביכה ואע״פ שאינו לילה והוא צריך
הנר לאותו יום בעצמו להאיר לו וזה העירוב אין
עושין אוהו כפה אלא א״כ יהיה עמו הבשיל .פת
לאפות עליו ותבשיל לכשל עליו וכיסוח והוכיי הכצק
הנקרהץ כערבי אפריה אין מערכין כהס .וצריך להודיע
כבית הכנסת ויאמר כל מי שלא הניה עירובי הבפילץ
יסמ ך על כ ל י  .שני ימיס ניוגיס שחלו להיות כ ה '
וע״ש עושה עירובי סכשילין מיום ד ׳ שהוא ע ר כ י ״ ע
ואם שכח ולא הניחי יכול להניחו ביום ראשון כל י״ס
בחנאי שיאמר ביום הא׳ אם היום קדש ולמחר חול איני
צריך מירוכ כי למחר אני יכול להכין צרכי שגס .
ואם היום חול ולמחר קדש בהאי עירוכא ליששרי
לן למיפא וכו׳ ולמחר אין צריך לומר כלום שאס קדש
הוא כבר עירב מא:מול ושם מול ה ו א א״צ עירוב .
ודוקא בב׳ ימים פונים של גליות יכול להגיה על תנאי
אלא בכ׳ י״פ של ראש השנה לח משום דקדושה אריס
היא וכיום ארוך ה ו א  .וכן י״פ פהצ להיות ערב שכת.
אין סערנין ביום שוב לא עירוכי הצרות ולא בתופי
מכואוה ולא עירוכי חהומין אלא מערכ הוא ביום
ה׳ שהוא ע י ״ ס  .ואס הלו כני ימים סוכים כל גליות
בה' וע״ש מערכ כיוס ד׳ עירובי הצרוה ושהוסי
כבורוה יעירוני ההומין .ואם ככה ולא עירב מערב
עירובי הצרות ועירובי חתומין בתנאי שיאמר ביום
הדישון אם היום חול בהאי עירובה לשהרי לן ו ט י
והם היום קדש חין בדכרי כלום ולסחר יאמר א ם
היום קדש כבר ערבנו מאחמול .ואס היום חול בהאי
עירוכא לישחרי ו מ ׳  .כשב הרמב״ם דה״מ ב ז ק
שב״ד מקדשץ מ״פ הראייה וכני נליוח עופין ב׳ י״ש
כדי צהכשלק  pה ס נ ק לפי שלא היו יודעין היום שקרשו
כו כארץ ישראל אנל היום שכני א״י סומכין על
כחשבון ומקדשין עליו ואץ עוישין י״מ שני להססלק
מן הספק אלא משום /מ נ ה ג  .ונדשלמו משם הזהרו
במנהג אסהיכס בידכם אע״ס דבקיאי׳ בקביעא דירהא
הלכך יום ב׳ דרבנן הוא  .וליכא למימר אם היום
קדש ולמהר מול דיום ב׳ לאו חול מיקרי .ולפיכך אץ
ממרב אדם ומהנה בזמן הזה לא עירובי הצרוה ולא
פהופי מבואוה ולא עירובי הבשיליןאלא מ ע ר ב י ו ״ ס .
וכהנו המפרשים פאע״ס שעירב מיום ד׳ אין נכון
לשחוס ביום ה ׳ לצורך שבה דהוא לנו ודאי אלא
ישחמנה ט ו ס ו׳ שהוא ודאי חול לנו ובקיאץ ב ק ט ע א
דירחא:
ה מ ה ל ך בדרך מחפלל חפלה ז ו ש ט א מסין שנש
עשרה ברטח אמצעיוח של שמנה פשרם׳
ואומר שחלה ג׳ ראשונות ואמר כך אומר הבינט ה '
לדעת
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ברכות

ללעס לרכיך מגל אמה חוק .ומול אמ לבביט ליראמך על החמור לא דר למשה לפי שאץ דעהו מיושבה עלי
מגל השיבנו אבינו להורמך .וטלמ היה לט כנגל ואט שלא כמקום סכגה ט קשה לו העטב וממסלל
סלח למ .ולהיוס גאולים כנגל וגאלנו מהרה למען כשהוא מהלך ואינו מחזיר פניו כלפי ירושלם ,כיון
שמך .ורחוקים ממכאוכ כעל רפאינו ה׳ ונרפא  .שהוארלוב על בהממו והולך ללרכו .ואם הי׳ מהלך
ולשנט כנאומ אלצך מיל כרכה השנים  .והנסוצים כמקום סכנה או כמקום גלולי חיומ לסמים והגיע
מארבע חקבן מגל חקע בשופר' גלול לחירושינו .
זמן ספלה .מר״סלל
וההועים על לעחך חשפוס מגל השיבה שופטינו ת פ ל ה קצרה רכון העולמים צרכי ממך ישראל
כבראשונה ט׳ והשועים על לעהך הטעים ושלט׳
מרובים פ שהרי לכל צורך וצורך מסם
בהסר רצונך שופטם לסי שאינם טסנים לב לראות צריך כמה צרכים .ולעמם קצרה סי׳ מלבקש עליהם
האמת אסם אם אין ורש״י גורס יפפופו כלומר הפיבם יהי רצון מלפניך ה' אלהיט ואלהי אטחינו שמחן לכל
וישטםו על לעמך .ועל הרשעים מניף ילך כעל אמל ואסל כלי פלגסתו ולכל גויה וגויה לי מחסומ>
ולמלשינים .וישממי צליקים בכנין עירך כעל על והמוב בעיניך עמה ט׳ מה שהוא יומר מוב להם
הצליקים  .וכתיקון היכלך מגל תשכון בהוך ירושלים .בעיניך אותו עשה .וחומם.ושמע מסלמיט בא״ישומע
ובצמיחת קרן ללול עבלך ועריכת נר לבן ישי משיהך מפלה .ואין צריך לומר ג׳ ראשוטס וגי אחרונוח
כנגל אמ צממ לול עבלך מהרה מצמימ .מרם נקרא ומתפלל אומה אפי׳ מהלך ושיגיע ליישוב וססקרר
אמה מענה ערס נלבר אמה משמע כי אהה טלה
לעט עליו מוזר ומתפלל השלה כהקונה :
ומציל ועונה ומרחם ככל עמ צרה וצוקה ושומע תפלת ה נ ו ט ל צסרניו צריך ליפול אותם על זה הסלר יל
כל שה כא״י שומע מסלה כנגד שמע קולט  .ואמר כך
ימץאגהב״ד .יל שמאל לבהג״א .ומצאתי
אומר שלש אמרונומ בד״א ביפוח החמה אכל ביטומ כמוב בענין זה ט ק אמר והוא קשייא בל״א שירוין.
הגשמים אינו מהפלל הביננו מפני שצ״ל שאלה בברכמ פי׳ קמיצה שמאל .ימץ אצב״ע כאזהרה ל״ך אמ״ה
השנים וק במוצאי פבהוה וימים סוטם אינו ממפלל מ׳׳קו־ן י״ום ר״ביעי ו״הלאה צ״סרניך .והסעס מסגי
אומה משני שצריך לומר הבדלה בטנן הדעה .ושפלה שעל יום רביעי הוא משבוע שעבר ומיום רטט והלאה
זו צריך לאמרה משמד .וכהב הרא״ש ואע״ג דאסרי' הוא משבוע שבא כמו שאמלנו בהבללס מאו .ולק
בגמרא השכים לצאת לדרך ר שמעון כן אלעזר הזהיר לקח צסרניו טוס רכיעי והלאה כלי פי6א השקץ
אומר בץכך וכץ כך קורא ק״ש וממפללולא מיישיק לכטל שבת וטמן זה רומז כי נםילתם על זה ה  0ל
למפלת שמנה משרה מעומד הייט מעמא כיץ שהם קשיא ואץ לשאול מעם למה כי אין ט תימן .ושמעתי
ממנה עשרה ברכות והיה צריך להתעכב בהם יהיה בשם מכמי צרסה וסרובינצה שהטפל צסמיי כשלר
לט מרוד עליו מחממ העכוב ולא יוכל לכוץ אבל .קשה לעניוש ולשכחה ולקטר בנים .אלא טמל אותש
הבינמ שאץ כה אריכומ דכרים כל כך ויטל לכוץ על הסלר שאמרנו .וגרסיק במועל קק בס ואלו
מעומד .מיהא שמעיק דצא מצלי איניש הביננו אלא  .פגלמין ת״ר ג׳ לבטם נאמרו כצסרנים קוברן צלית
בשעמ הדמק הגון מהלך במדכר וכיוצא ט  .וכן כמב 0י׳ לאיכא למיחש להלרי ומגלו .שורק מטל סי׳
הרי״ף וכשיגיע לישוב איצ להמפצל שמנה משרה עליף מצליק  .זורקן רשע וסעמא מאי שמא תעטר
ברכות .גרטק בפ׳ הפלש השחר אבוה דששאל ולוי עליהן אשה ותפיל והני מילי כלוכתא מסלי אי כנין!
כי בעו למיפק לאורמא הוו מקדמי ומצלי סי׳ רטט להו לכתר מפלי ושלי להו אבלאיליש לן כה .לטק
חננאל מקדש׳ ממלוח השחר דשקרזקמסלק הוא לאישתר אישתני והא לזרקינהו רבי יומק בבי סדרשא
מהנץ הממה  .אבל בשד לילה אין לו להקדים ולהתהלל משום להחס לא שטחי גשי .והשמומ הש טלל אצבע
נמאן כי האי תנא דהניא השכים לצאמ לדרך מביאין אמה קמיצה זרח ולאחר שטמל צסריו צל? לימז5
לו שומר ושקע לולב ומנענע מגלה וקורא בה ומתפלל יליו .וכסוב בספר החשב״ן ז׳ לברים צריכץ נטלם
וכשיגיע זק קיש קורא ר׳ שמשן בן אלעזר אומר בין לאחליהם ואלו הן הקם מן המסה .והיוצא מבית
כך ובין  pקורא ק״ש וממצ-לל פי׳ בזמנה במאי קא הכסא .והיוצא מבימ המרחן .והנופל צסרמ .
מיסלגי סר סבר מפלה משמד עדיף ומר מבר מסמך והחולץ מנעליו .והנוגע ברגליו .והמוסף אס ראשו .
גאולה לחסלה עדיף .ר״ח ססק כאבוהלששאל ולוי וכל המחטר מבא עציו ברכס .מלם מטר סי הברכות
וגם״ג שסק כר׳ שמשן ק אלעזר והראיס הסכים והססלומ .בעיר אישביליא בשנמ ממשס אלסיםץמאמ
ן ר״מ וגם הלכה כרימ דאמר שאם שה רטב
ליצירה .מכרו הה״ר אטמ־הם :
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