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פ ת ח דבר.
 .הגשר הגדול רבינו שלמה ב״ר יצחק ז״ל הנודע בשם רש״י חיבר טסרים גם
בססקי הלכה ,וברוך אלהים אשר זכני להוציא לאור ססר האורה המיוחס לרש״י ז״ל
ב׳ חלקים עם הערות ותקונים .ועוד נשאר ממנו בכתובים סדור שלו כולל ג״כ פסקי
דינים והלכות והיה טמון וצפון באוצרות הספדים עד כה.
והנה בחסד עליון באו לידי שלשה כתבי יד ועל פיהן יצא המטמון היקר הזה
לאור עולם עם הגהות ומראה מקומות והערות כיד ה׳ הטובה עלי.
את הכתב יד מפארמא ]תכונתו אודיע להלן בפרק י״א[ שמתי לפנים הספד
והשויתי הנוסחאות עם כתבי יד האחרים ]הנזכרים לקמן בפרק י״ב וי״ג[ זו מול זו
והעירותי על השינויים במקומותם למושבותם וציינתי סימנים בין מאמר למאמר והם
תרל״ד במספר ודקדקתי בכל מלה ומלה ונתתי ריוח והפסקות ע״י קוים ונקודות בין
ענין לענין ובהערותי הצגתי מראה מקומות מתלמוד בבלי וירושלמי וספרי גאונים
קדמונים ודרך אגב הסיצותי אור על הרבה מאמרי חז״ל וספרי הגאונים.
המבוא בראש הספר מכיל י״ד סימנים :א( אודות יחס הסדור לרש״י ז״ל.
ב( מקומות בסדור שהובאו מאמרים בשם ״רבי״ או ״רבינו״ סתם והכוונה לרש״י ז״ל.
ג( הקדמונים אשר הביאו את הסדור .ד( שמות הגאונים והקדמונים המובאים בסדור
ע״ס סדר א״ב .ה( שמות הספרים המובאים בסדור .ו( המקורות אשר שאב מהם
המסדר .ז( תשובות רש״י שהשיב לשואליו .ח( פירושים על מאמרי חז״ל הנמצאים
בסדור .ט( הסדור וספר הסרדם .י( הסדור ומחזור ויטרי .יא( תכונת כתב יד א׳.
יב( תכונת כתב יד ב׳ .יג( תכונת כתב יד ג׳ .יד( מלות לועזיות המובאות בסדור.
אקוד .כי הקוראים יגילו על הסגולה היקרה אשר הנני מביא במחנה העברים
והוא ספר שני מהנשר הגדול יכינו שלמה ב״ר יצחק ז״ל בפסקי הלכה אשר נשאר
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פ ת ח דבר

בכתובים עד כה .גם תיקר מלאכתי בעיניהם אשר יגעתי להשיג את הכתבי יד,
והאלהים אשר היה כעוזרי כל ימי חיי להוציא פנינים לאורה ,יזכני עוד בחסדו
הגדול להוציא יתר ספרי רש״י דל לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה אמן(*.
ש ל מ ד  ,ב׳יד ישעי׳ אברהם הליי ב א ב ע ר .
•> לדאבון לבנו לא עלתה הפעם ביד הכותב והחותם ר׳ שלמה באבער ז״ל ,אשר הקדיש
כל ימיו לחקור אחר מצפוני חכמת ישראל ולגלות מסתריה ,להפיק זממו ולהוציא מחשבתו
.הטובה לאור עולם .ובעוד אשר ידו נטויה לערוך א ת החבור היקר הזה לעשות םדרים לבאר
ולצרף את הדברים לקח אותו אלהים .ואנכי גשתי אל המלאכה לברר כל מאמר ומאמר עפ״י מקורו
וללבן את ההערות ולהשליט ן כפי הצורך )עי׳ סיים תקפ״ב("וו.ם את המבוא ערכתי על פי דרכו של
המחבר ז״ל כאשר הפליא לעשות בכפרים אשר זכה להוציאם מאפלה לאורה ,וזה פרי עמלי
להקים שם ה מ ת על נחלתו ושמו ינון לדור דור.

י ע ק ב פריי־מאנן אבד׳׳ק העלישויא.

מבוא.
בטרם אכיא לסניכם את הסדור מאחד מאדירי התורה אשר האיר פני חבל
בתורתו ,הוא רבינו שלמה בר יצחק ז״ל ,אמרתי לדבר מכל הנוגע להספר היקר
הזה בכלל ובסרט (.
1

א( א ו ד ו ת י ח ס ה ס ד ו ר לרש״י ז״ל.

הסדור אשר אני מוציא כעת בפעם ראשונה לאור עולם ,הוא אחד מספרי
רש״י ז״ל בעניני פסקי הלכה ,אשר כתב להורות את הדינים ,גם נמצאים בו הרבה
פסקים שכתבו תלמידיו כאשר שמעו אותם מפיו בכית מדרשו .והנה בכ״י א׳ )כ״י
סארמא( רשום בסופו ״סליק סידור רבני שלמה זצ״ל״ .ובכ״י ב׳ )כ״י הרשד״ל( רשום
בסוסו ״בשנת ב״ם לפרט סידור רבינו שלמה נחרט״ .ובם׳ הסדרים )כ״י מינכען( רשום
בסוסו ״סידור רבנו שלמה נשלם״ .ובכ״י ב׳ נמצאו בהתחלתו איזה עלים על נייר
בכתיבה אחרת מגוף הכ״י ,וכתב הסופר ״בסייעתא דשמיא אחל לכתוב סידור רבנו שלמה
ברבי יצחק זכר צדיק לברכה״ .גם בגוף הסדור סוף סי׳ י״א איתא :מפי רבנו שלמה זצ״ל.
ובסי׳ ק״ב-בענין נטילת ידים כתוב :״וזה הוסר מפי רבינו ]שלמה[ תנוח נפשו בצרור
החיים״ ,וכן הובא גם במחזור וויטרי סי׳ ם״ז ,ובם׳ הסדרים איתא״זה הוסר טפי רבי תהא
נוחה עדן׳ .וכן בסי׳ רכ״ח כתוב :גם זה עומק הילוך סוכה דרכינו שלמה״ .וכן בסי׳ שמ״ד
בענין סורים ״וזה הוסר מפי רבינו תנוח נפשו בצרור החיים״ ,וכ״ד ,במח״ו סי׳ רמ״ה
)צד  .(210עוד בסי׳ שנ״ה ״הלכות פסח מבוארות בבית מדרשו של רבינו שלמה״,
ובמח״ו)צד  (254רשום ״ה׳ פסח מבוארות מבית מדרש של רבינו שלמה בר יצחק
צרפתי ז״ל״ .ועוד בסדור בסי׳ ש״ס ״סדר ערוך שסידר רבינו ]שלמה[ ט״כ״ .עוד בסי׳ שם״ב
״וגם זה דרך ארוכה מבואר במדרשו וטעמיו ונסדר מפי רבינו ]שלמה[ יזכר שמו
לטובה״ .ובמח״ו )צד  (283״וגם סדר ארוכה מבואר במדרשין טעמין ונסדר.מפי רבינו
שלמה יזכור לברכה טובה״ ,ובפרדס סי׳ קל׳ ב ״ונסדר מסי רבינו שלמה ז׳יל״ .בכ״י ב׳
מהסדור סיים לפני עניני איסור והיתר ״םלוקי סדר כל התפילות וכל עניניהם שסידר
רבינו שלמה״ .עוד לפנינו בסדור סוף סי׳ תרט״ז ״סליק נקיות בשר דרכינו שלמה״ (,
2
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( במבוא לס׳ האורה דברתי קצת בסימן כ׳^ י כייר ב״ח כ״ו אדות הסדור מרש״י ז״ל
אבל אז לא נשלם עוד העתקה מכתב יד פארמא שהשגתי ,ולא ערכתי ההערות על הסדור,
לכן לא עיינתי בו בעיון ,גם לא ציינתי אז הסימנים בגוף ה ס פ ה אבל כעת אדבר ברחבה
ואעיר על הרבה דברים אשר לא נגעתי בם.
( עוד נמצאו מרש״י פסקים גדולים כמו הלכות שחיטה לרבינו שלמה ,הובאו בפרדס סי׳
ר״ו ,ה׳ טריפות לרבינו שלמה בפרדם סי׳ רי״ז .ה׳ נדה בפרדם םי׳ ע״ר המה לרש״י ,כדאיתא
במח״ו ריש םי׳ תצ״ח ]ובס׳ האורה ח״ב סי׳ א׳[ .ניקור הבשר לרבינו שלמה בשבלי הלקט ח״ב
כ״י סי׳ ט״ו .שמוש תפילין של דבינו שלמה בפרדס סי׳ ל״ח .ה׳ ציצית של רבינו שלמה בשבלי
הלקט ע׳  878והובאו בפרדם סי׳ ל״ו ובמח״ו ע׳  .632סדר פרשיות כמו שפירש רבינו שלמה
פרדס סי׳ י״ב] .ה׳ מגילה שחיבר רבינו שלמה זצ״ל שבלי הלקט ם״ס קצ״ח ,ומה שהביא
שם ליתא בסדור סי׳ של״ז ובפרדס סי׳ ר״ד[.
2

x

מבוא

גם נמצאים בסדור הרבה ססקים אשר חתם שטו עליהם כטו בסי׳ ק״ט בענק סדר
דראש השנה חתם שלמה בר יצחק )וכ״ה במח״ו סי׳ שי״ג ע׳  .(345עוד בסי׳ קע״א בענין
לוטר זטן ביום שני של ר״ה חתם שלטה בר יצחק) .וכ״ה בטח״ו סי׳ ש׳יכ צד (357
עוד בסוף סי׳ קע״ד הובא תשובת רש״י ובסוף חתם שלטה בר יצחק )וכ״ה בטח״ו סי
שב״אצד  (357—359ודל שם :אשר הזקיקני לתת לב על סדר טקראות מוספי יום
הזכרון אשר הנהיג רבינו ]כוונתו לר׳ יעקב בר יקר[ לפני פטירתו להזכיר ובראשי חדשיכם,
ולאחר פטירתו חולקין על דבריו כוי ,ולא שמענו את דברי החולקין ,ולא .להכריע
באתי ,כי איני בדאי ליעשות סעד לדברי הארי שן סלע וגבעות עולם ,אך טעבור על
טשלחתו אשר הזקיקני להודיעו מה קבלתי טרבינו יעקב זצ״ל באותה שטועה אני
טשיבו כששטשתי לפניו לא שטעתי טפי קדוש באותה שטועה בסדר הטקראות כלום
בו׳ וטשבאתי טשם ושטעתי טסי צדיק ר׳ טאיר בר יצחק ]הוא ר׳ טאיר שליח צבור[
שטפדרן הנהגתי אני בטקוטי ע״כ .עוד שם בסוף סי׳ קס״ו בסיום ה׳ ר״ה חתם שלטה
בר יצחק .בסוף סי׳ רט״ז בסיום ה׳ יו״כ חתם• שלטה בר יצחק .בסי׳ רכ״ז הובא נשאל
רבינו וכך השיב והתשובה מובאה באו״ז ח״ב סי׳ שט״ו וטתחלת וזו תשובת רש״י ובסוף
חתם שלטה בר יצחק .בסי׳ ש״ג בדין לולצ חתם שלטה בר יצחק )וכ״ה בטח״ו סי׳
שע״ד צד  .(435סוף סי׳ שע״ה חתם שלטה בר יצחק וטוסב על סי׳ שע״ג הטתחיל
ועל התרוטה ובטח״ו ]ע׳  264תוך סי׳ ל״ד[ טתחיל :תשובת רש״י ,עיין סי׳ שע״ג
הערה א׳ .סי׳ שצייד בסוף סי׳ הגדה חתם שלטה בר יצחק .סי׳ תקס״ב סוף ה׳ אבל
נטצא שאלה שנשאל טרש״י אם אבלים טן הטנין וחתם שלטה ב״ר יצחק)וכ״ה בטח״ו
סי׳ רם׳יא צד  .(249בסי׳ ת׳ ]ע׳  196אות טי[ הובא וכן פסק רבינו שלטה ט״כ,
עוד שם ]ע׳  197אותט״ז[ וגםטדברי רבינושלטה יש ראי׳ קצת .עוד שם ]ע׳ [198
רב האי ורב הילאי ורבעו שלטה אוטרים ,הוא טן הטאטר הנוםף שם .בסי׳ ת׳יא ]ע׳
 [201ורבינו שלטה בטס׳ ע״ז פסק בכולי טסכתא טין בטינו בששים ,עוד שם ]ע׳
 [199אלא שרבינו שלטה הגיה ,הוא בטאטר טר״ת בם׳ הישר סי׳ שס״ג ע״ש .עוד
הובא בסי׳ תקל״ב כך אטר ר׳ שלטה גאון בשם ר׳ יעקב בר יקר .ונטצאו בסדור
הרבה טאטרים שהביא בשם רבותיו רבעו יעקב בר יקר ,רבינו יצחק הלוי ,רבינו יצחק
ב״ר יהודה ,ותטצאם להלן בסי׳ די.
ב( מ ק ו מ ו ת ב ס ד ו ר ש ה ו ב א ו מ א מ ר י ם ב ש ם ״רבי״ א ו ״יבינו״ ס ת ם
ו ה כ ו ו נ ה ל ר ש ״ י ז״ל.

בהרבה טקוטות של הסדור הובא בשם ״רבי״ או ״רבעו״ סתם והכוונה על
רש״י ז״ל .ואלה הם הטקוטות :סי׳ נ״ט אטר רבי כר ,וסוטך רבי וכו׳ והשיב רבי
וכו׳ הבונה לרש״י דל והובא בתום׳ מגילה כ״ג ע״ב ד״ה ואין בשם תלמידי רש״י
)עי׳ שם הערה א׳( ,סי׳ ק״ב ושאלנו לרבי כו׳ והשיב לבר ,עוד שם וכדברי רבי.
סי׳ ק״ג ושאלתי את רבי כו׳ והשיבני .שם וכץ הורה רבי .סי׳ ק״ו אמר לי רבי.
סי׳ ק״ח רבי מברך עליו .סי׳ קי״ד ]ע׳  56אות יי[ אבל אני קבלתי בברכות ,וגירסת הפרדס
אבל אני קבלתי טרבותי בלוטדי ברכות ,והוא לשוןרש״י שקיבל כן מרבותיו בלטדו
לפניהם .סי׳ קי״ז וטתוך טשנה זו אטד לנו רבי .סי׳ קי״ט נראה בעיני רבי .שם
מתוך כך אוטר רבי .שם ובבר ימים מקדם עטדנו על שלחן רבעו בו׳ ולא רצה
ליטול כתר לפנינו לקבוע הלכה לדורות אבל טרגלא בסוטיה כל העושה כן ינוחו
ברבות על ראשו .סי׳ ק״כ בסופו סיים כך ראה רבי .סי׳ קכ״ב פעמים ראיתי את
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רבי כר ,אלא כדאי הוא ]רבי[ לסמוך עליו ,עיין שם הערה א׳ .סימן קכ״ד ופעם
אחת ראיתי את רבי .סי׳ קל״ד פעם אחת שכח רבי .שם רכן נהג רבינו מנוחתו כבוד.
סי׳ קע״ד ]ע׳  79אות ג׳[ ונשתלחו הדברים לרבינו נ״ע׳ בשבה״ל סי׳ ר״צ הובא
ונשתלחו הדברים לרבינו שלמה נ״ע .סי׳ קעי׳ה כך נזרקה מפי רבי .סי׳ קע״ו פעמים
שהיד ,רבי מסיים .סי׳ קע״ח מיושבים לפני רבי .סי׳ ר״ט וכך היה נוהג רבינועליו
השלום ,ואולי הכונה לרבו של רש״י .סי׳ רכי׳ב ]ע׳  100אות י״א[ ובסדר הזה
רבינו נ״ע הנהיג את דורו שהעמיק ממכתב ידי רבו מובהק ר׳ יעקב שפירשה במס׳
מגילה לפני המאור הגדול מתקן לכולה גולה רבינו גרשום .סי׳ רכ״ז נשאל רבינו נ׳יע
וכך השיב .סי׳ שכ״ב ומעשה באחד כו׳ והחזירו רבינו עליו השלום .סי׳ שכ׳יו מעשה
בא לפני רבי ששכח החזן וכו  .שם ואמר רבי .סי׳ שט״ה ושאלה לרבי /ואמר
רבי /ורבי קורא עליהם .סי׳ שט׳יו והיה הדבר קשה בעיני ]רבי[ כקוצים ,שם ואין
רבי נוהג ]היתר[ בדבר וכדברי רבי .שם וקורא רבי עליו .סי׳ שנ׳יב אמר רבי .סי׳
שע״א שאלו את רבי .סי׳ שע״ב ואף רבי אומר שהיא אסורה .סי׳ שע״ו שאלו את
רבי .שם ואמר רבי .סי׳ שע״ט רבי לא מצא הםא בפסח .סי׳.שצ״ה אין נראה
לרבי .סי׳ שצ״ז כך אמר רבינו הגאון זצ׳יל .סי תי״ד מברך רבי .סי׳ תל״ב ]ע׳ 221
אות כ״ד[ נראה ]לרבי[ .סי׳ תלי׳ד ולא מפי ך .סי׳ תט״א ונראה לרבי .סי׳ תקל״ג
נראה למורי .עוד שם ופעמים שאומר מורי .סי׳ תקל״ו ונמצא בתשובות הגאונים
סייע למורי צדק .םי׳ תק״מ אבל רבינו תהא נשמתו בצרור החיים אינו מברך עליו.
סי׳ תקפ״ד ועוד מצא רבי בתוספתא .תקפ״ח ראיתי בבית רבי ,שם והתירו רבי
בששים .שם בסוף הסי׳ וכן ראה רבי מעשה לפני רבו .סוף סי׳ תקפ״ט ומעשה
בא לפגי רבי .שם וכן רבי נוהג .סי׳ תקצ״ד ולפני רבי הובאה כף אחד .שם ושאלו
את פי רבי מהל והתחיל רבי .שם והתיר רבי וכו׳ ואגי שאלתי את פי רבי .סי׳
תקצץ לא רצה רבי לסמוך עליה .פי׳ תקצ״ז ושאלו את רבי ,ואמר רבי /והתיר רבי,
סי׳ תקצ״ח ובא מעשה לפני רבי ,סי׳ תקצ׳יט פ׳יא מצא רבי ,התיר רבי ,סי׳ תייר ולא
אכל רבי מיניה .ואע״ג שלא אכל ממנו רבי .םי׳ תר״א בבית רבי ,ואמר רבי .סי׳
תר״ה וגם רבי ,סי׳ תר״ו והתיר רבי ,ושיער רבי בששים .סי׳ תר״ח רבי אוסר לאכול.
כוי .סי׳ תרי״ג והביאו לפגי רבי .שם ולא רצה רבי לומר לא איסור ולא היתר.
סי׳ תרי״ד והשיבני־ רבי .שם ורבי אמר לי .סי׳ תרט״ו' סיפר יהודי אחד לד ,ומצא
רבי ראייה .סי׳ תרי״ט והרצו הדברים לפני רבי ,ואמר רבי.
,

,

ג( ה ק ד מ ו נ י ם א ש ר הביאו א ת ה ס ד ו ר .

אף כי לא מצינו שנזכר הסדור לרש״י דל בהרבה ספרים מהקדמונים ,כמו
שהזכירו את האורה )עיין מבוא להאורה סי׳ י׳יד( ,ואת ספר הפרדס)עיין מבוא שם םי׳
ל״א( ואת המחזור וויטרי)ע׳יש במבוא למח״ו ע׳  ,(161בכל זאת נמצא שהיה הסדור לפני
איזה קדמונים ,כמו שהעיר הרב החכם ר׳ חיים מיכל מהאמבורג בספרו אור החיים )צד
 (590ודל :סדור ]רש״י[ מובא בס׳ המנהיג ה׳יו״כ סי׳ם״ווס״ט ,ובתום׳ פסחים דף קי״ד
ע״א ,ונראה שהוא ססר דינים ומנהגים מכל השנה ובפרט לבני צרסת וטעמיהם .ואולי
לקוח משם סדר נשיאת בסים לרבינו שלמה המובא בתום׳ סוטה ל״ט ע״א עכ״ל.
וכן בעל תולדות רש״י בהעתקת ר״ש כלאך דף מ״ג ע״ב הביא :סידור ]רש״י[ מובא
בתום׳ פסחים קנ״ד בין סידורו של ר׳ יוסף טוב עלם ושל רבינו שמעי׳ .אולי הוא
רק ם׳ תפלות אשר רש״י כתב לו וגם על הנליון .ם׳ נשיאת כסים מסי רש״י המובא
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בתום׳ סוטה ל״ט איננו רק דברי רש״י הנמצאים שם עכ״ל ,אולם מה שהביאו חכמי
תוס׳ בפסחים שם דיה מטבל אין כוונתם לסדור רש״י רק לסדר פסח של רש״י ז״ל (
המובא גם בסדור שלפנינו וגם במחזור וויטרי )צד  1:54ועי  (261ובאיסור והיתר כ״י סי׳
א׳ ובהאורה סי׳ ם׳ ובהאורה חייב סי׳ טי׳ז ובפרדס )בשם האורה( סי׳ קכ״ב .וסדר פסח
לריש״י הובא גם בם׳ האסופות כתב יד ]מאגאצין ח״י ע׳  [83וכשכלי הלקט השלם בסדר
פסח ,והביא הרבה .פעמים :בהלכות פסח של רבינו שלמה זצ״ל שסידר] .ומה שרמז בעל
תולדות רש״י על סדור ר׳ יוסף טוב עלם שהביאו •התום• בפסחים שם ״ולא כה״ר יוסף
שעשה בסדרו ויטבול בחרוסת״ ,וכן הוא ג״כ בתום׳ פסחים קט״ו ע״ב ד״ה למה ״וכן יסר
הר׳ יוסף בסדרו״ ועוד שם קט״ז ע״א דיה תגרי ״וכן עשה הרי יוסף בסדרו חרוסת זכר
לטיט״ ,וקי״ז ע״ב ד״ה רביעי ״ולהר׳ יוסף טוב עלם שנתב בסדרו״ ,כוונתם לקרובץ
לשבת הגדול המתחיל אלהי הרוחות[ .וגם המנהיג ה׳ פסח הביא וכן כתב רש״י בסדר שלו,
הכוונה לסדר פסח לרש״י ,וכן הובא בא״ז ח״ב סי׳ רנ״ו)דף ס׳ ריש ע״ב בפירוש ר״ש מסלייש
לסדר הפסח של ר׳ יוסף ט״ע( ובסדר רבי׳ שלמה ז״ל כתב נוטלין ידיהן ( ,אולם בה׳
 aה ב י א ופי׳ בסידור רבינו שלמה ומה כיוון לסדור רש״י
שם סי׳ נ׳ )צד (22
)עיי״ש סי׳ תק״ה ( ,ו כ ן בסי׳ ש״ס ] [b151הביא וי״א שרש״י כתב בסידור שלו
אתרונ שבירך עליו ונפסל ,אסור בהנאה כל שבעה) .וזה ליתא לפנינו בסדור
עיי״ש סי׳ רמ״ו וש״ה( .המנהיג ה׳ יו״כ סי׳ ם״ו הביא לענין מנחה יו׳יכ ,כך
ראיתי בצרפת בסדר ד ש ז״ל ,הוא בסדור סי׳ רי״ד והובא גם במח״ו צר .394
עוד שם סי׳ ס״ט ואגי ראיתי בצרפת מקומות שהיו תוקעין לאחר תפלת
נעילה מיד לפגי תפלת ערבית וכן כת׳ רבי׳ שלטה ז״ל בםדורו וכו /וזה
לפנינו בסדור סי׳ ר״ו ,וכן בה׳ מגילה סי׳ כ״ו הביא דברי רבינו שלמה וכוון
לדבריו בסדור סי׳ שט״ו ( .בשבלי הלקט סי׳ ג׳ הביא מצאתי בשם רבינו שלמה
זצ״ל כי גדול אתה וכוי ,וזה ליתא בפרדס רק בסידור סי תנ״ח ,עיין שם הערה בי,
־ עוד הביא בסי׳ ע״ו בשם רבינו שלמה ולא נמצא בסרדם רק בםדור סי׳ תי״ז ,ע״ש
1

2

3

*( ]עי׳ במ״ע בית תלמוד שנה שניה ע׳  205הערה  78ושם ע׳ •1296
( ]ובכ״י לפסיא ] [Kat. Toilers N . 1103״איתא :רבי׳ ש״י כתב בסידורו שאין
לאפות מצה כ״א בערב הפסח לאחר חצות משום הדור מצוה ומצוה בזמנה עכ״ל כפי העתקת
הח׳ פארגעס במ״ע צייטשריפט פיר העבר .ביבליאגראפהיע שנת  1907ע׳  .21וגם זה הוא
מסדר הפסח לרש״י ,עי׳ פרדס ריש סי׳ קכ״ט ,מח״ו ע׳  260סי׳ י״ט ,האורה ח״ב ע׳ 188
סי׳ ל״ב והובא ברוקח סי׳ ר״פ ובשבלי הלקט סי׳ רי״ג בשם רש״י — .ובהגמיי״מ פ״ח מה׳
חמץ ומצה אות כ׳ הובא :שוב מצאתי בתום׳ ע״פ ]קי״ז ע״ב ד״ה רביעי[ שמותר לשתות כל
הלילה בין יין בין מים וכו׳ וכן כתב רש״י ב ס ד ר שלו ע״כ ועי בסדר הלילה בסוף ם׳ דקדוקי
סופרים ע״מ פסחים ,וררנ״נ ראבעאוויטש מיחסו לר׳ שמעיה תלמיד רש״י ,שכן כתוב שם בסוף:
אני שמעיה וד׳ יהודה ביר׳ אברהם שמענום לאלה מפי הקדוש זכור לטוב וכבוד מנוחתו ,ובין
תשובות הגאונים מצא רבינו הקדוש זצ״ל תשובה משובשת ובו׳[.
2

3

( ]עוד הביא במנהיג דברי רש״י בה׳ תפלה אות ם״ה ושם בדין עשרה לתפלה אות ע״ט
)האורה סי׳ ק״ל ועיי״ש במבוא ע׳  165ומח״ו ע׳  25סי׳ מ״ה( ,ובה׳ שבת אות מ״ט ובה׳
סעודה סוף אות א׳ בשם תשובות ר״ש )פרדס סי׳ ם״ח( /ה׳ הלל אות ל״ד ע׳ ) 44עיי האורה
ח״ב סי׳ קמ״ח( ,ה׳ יוה״כ אות מ״ה )ע׳ נ״ח( ,ה׳ סוכה אות ל״ז )סדור רש״י סי׳ ש״ב( ואות
מ״ב; ה׳ פסח אות כ״ח )בסדור סי׳ שס״ז ,האורה ח״ב סי׳ לי ,פרדס סי׳ ק״מ ,מח״ו ע׳ 259
ושבלי הלקט סי׳ דט״ז( ,אות ל״ח )פרדס סי׳ קל״א ,מח״ו ע׳  ,266האורה ח״ב סוף סי׳ ל״ט
ושבלי הלקט סי׳ רי״ב( ,אות מ׳ )פרדס סי׳ קל״א ,מח״ו  ,265האורה ח״ב סי׳ ל״ט ובסדור סי׳
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הערה בי .וגם בהגהות מיימוניות םוף ס״ב מה׳ מגילה הביא כתכ תלמיד אחד לפני
רש״י ראיתי בני אדם שנהגו לחלק מתנות פורים לעבדים ולשפחות כוי ,כל המאמר
הוא בסדור סי׳ שמ״ו ע״ש הערה א׳ (.
בס׳ מ נהנים לר׳ אברהם קלויזנר ׳( נדפס בריווא דטרינט שנת שי״ט הביא דברים
מפורש בשם סדור רש״י דל ,כמו שתראה בדף י״ג ע״ב בהגה שהביא ושאלו מקמי
1

2

שע״ה( ,אות כדה)סדור סי׳ שע״ו ,פרדס סי׳ קל״א ובשהל״ק פי׳ רט״ו( ,אלת פ׳יו )האורה ח״ב
א מ נ ם
ה א ג ד ה
י׳ רי״ח ובמנהגי מהרי״ל סדר
במעשה הגאונים ע׳  22ובא״ז חייב םי׳ רל״ב ע״ש ר׳ קלונימוס הזקן( ,שם ה׳ עירובי תבשילין
ע׳  88אות צ״ו )ר״ש ז״ל בתשובות( ,שם ע׳ צ״ג אות קט״ז[.
]עוד נזכר סדור רש״י :בפירוש על הסדור לר׳ אשר ב״ר יעקב הלוי ,קרובו ותלמידו
של ר׳ שמואל ב״ר ברוך מבבנברק )כ״י קויפמאנן ברשימתו םי׳  (399הביא בדף כ״א ע״ב:
וראיתי בסידור רבינו שלמה ב״ר יצחק ובתשובת הגאונים ודקאמרינן דאפור למשתעויי בין ישתבח
לפריסת שמע הני מילי דלאו צורכי ציבור נינהו או לצורך עני המתפרנס מן הציבור אבל משום
הכי ליכא איסור׳ אלא בתר הכי ,ואומר קדיש .וכ״ה לפנינו בסדור סי׳ י׳ בשינויים עיי״ש.
ובשו״ת מהר״ח א״ז סי׳ ק״א )דף ל״א ע״ג( איתא :ובסידור רבינו שלמה ראיתי שכתב וזה
לשונו אבל אברכת נקבים לאהד שיברך שחרית אינו צריך לברך כל היום כולו ,כל שעה שאדם
נפנה צריך לברך אשר יצר ־את האדם אפילו לקטנים עכ״ל וכ״ה לפנינו בסדור ע׳  52סי׳ ק״ג,
ועי׳ במח״ו סי׳ ם״ז ,דלפי גירסתו לא תקשה קושית מהר״ח א״ז דרישא וסיפא סותרים אהדדי.
ובהגהות שערי דודא להלכות נדה ם׳ים ב׳ ]דפוס באםיליאה ,שנ״ט ,דף פ״ז ריש ע״א[ הביא:
כתב רש״י ז״ל בסידורו טעם דמנהגא וז״ל אינן צריכות להמתין שבעה ימי נידותן ואח״כ ז׳ ימיט
 , ( aבמח״ו
99
קיים וכו׳ עכ״ל סידור רש״י ז ״ ל ו כ ל מ ה שהביא שם תמצא בפרדם םי׳ ער״ב )ע׳
סי׳ תצ״ט )ע׳  (606ובם׳ האורה חי׳יב פוף ע׳  .168ובהגהות שע״ד שם םי׳ י״ ח )דף צ״ד ע״ד(
איתא :ולא ידבר עמה כו׳ וכ״כ רש״י בסידורו וז״ל שאסור להרבות שיחה עמה מפני הרגל עבירה
עכ״ל .וזה הובא בפרדם ם״ם ע״ר ,במח״ו סי׳ תצ״ה )פוף ע׳  (605ובהאורה שמ ע׳  167אות ט״ו,
 . ( bואף הרש״ל בסידור שלו הביא את הסדור רש״י.,עי׳ במ״ע לעטטער-
י׳ בא״ז חי׳׳א פי׳ ש״ס )ע׳ 96
שהביא שם מה שכתב ר׳ שבתי הפופר בהקדמה לפידור שייו וז״ל :גם את זה
7X1
4
עשה ה׳ והמציא לידי את הפרור שכתב לעצמו הגאון מ ה ר ש ״ ל וכבר היתר ,אותו הפרור בירושלים
תוב״ב ביד הגאון מהר״ר וישל זצ״ל כי הוא היה חתנו של מהרש״ל ז״ל ועתה הובא אותו הסדור
לידי ומצאתי בו דקדוקים וחדושים מאשי מצא הגאון זצ״ל בסדורים ישנים שהביא בדבריו כגון
ם דו ר ו ש ל •רש״ י ורמ״ח ורא״ק ור״י ברונא ור׳ אביגדור קרא .ובהקדמה הכללית לפידור ר׳
שבתי הסופר שהו״ל החכם המצויין מהר״א ברלינר )פפד״מ תדם״ט( ע׳  69איתא :ואח״כ
מצאתי בסדור מהרש״ל שכתב וז״ל :ותמלוך עליהם לעולם ]בעלינו לשבח[ ,רש״י אין לומר
מהרה כי פדור דברים הוא ולא בקשה עכ״ל .ואפשר שהיה בפדור רש״י ג״כ פדר הפליחות
ופירוש על הפיוטים .עי׳ במה״ו פי׳ קל״ד ע׳  106שהביא שם בהוספה :ודוגמא לזה ה פ ד י ר
רבינו שלמה זצ״ל בפדר פפוקי פליחות .ובכ״י קויפמאנן פי׳  400הובא דבר אהד מפירושו על
דברי הפייטן ר׳ שלמה בי״ר יהודה הבבלי בזולת ליום א׳ דפפח ,וכן נזכר שם שהשיג על ר׳ מנחם
ב״ר חלבו בפירושו לאנפיכה מלכי לר״א הקליר וראה מה שהביא צונץ בפפרו ריטופ ע׳ .[200
1

2

( כאשר הביא הרב בעל אור החיים )צד  (106הוא הנקרא מהרא״ק .והוא הנהיג רבנותו
בווין בזמן אחד עם מהר״ם הלוי ולא היה לאחד חזקה יותר מלאחר כמ״ש מהרי״ו בתשובה
סי׳ קנ״א ,ונראה שמהר״מ הלוי הוא ר׳ מאיר סג״ל המובא בפסקים וכתבים למהרא״י סי׳ ם״ג
ושמהרא״ק ומו״ה פסח מקרימזא הסכימו עמו ,גם היו מבני דורו הגדולים מו״ה שלום מנייאשטאט
ומו״ה אהרן בלומלין הקדוש הי״ד ,והמה היו עיקרי תושבי אושטרייך ,ומגדולי תלמידיו היו מו״ה
אייזיק טירנא אשר כתב בהקדמתו למנהגיו שהיה רבו מובהק וגם מהרי״ל קבל ממנו כנראה
בתשובתו סי׳ קל״ד וסי׳ קם״ב.
והנה בספר המנהגים נמצאו איזה מאמרים שחתם חיים פלטיאל כו׳ דף ב׳ ע״ב ,ג׳ ע״ב,
ד׳ ע״ב ,ו׳ ע״א ,ט׳ ע״ב ,י״ח ע״א ,ובדף ל״ד ע״א ול״ח ע״ב כתב ״נראה לי חפ״ת״ והוא ר״ת
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רבי יצחק בר׳ יהודה מפני מה תוקעין קודם שמבדילין והלא אסור לעשות מלאכה
קודם הבדלה ,והשיב ודאי מלאכה אסורה אבל תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה בו׳
וסיים עד כאן לשון מרדכי וכן כתב רש״י בסדר שלו .הוא בסדור רש״י סי׳ דיו ושם הובא
וכבר נשא^מאת גור אריה וכ׳יה במח״ו םי׳שמ״ה צד 381והוא ר׳ יהודה בר יצחק ונקרא גור
אריה ע״ש הכתוב גור אריה יהודה ,ובטעות הביא הר״א קלויזנר מקמי ר׳ יצחק בר יהודה
וצ״ל מקמי ד יהודה בר׳ יצחק .ודברי המררכי שהביא הר״א קלויזנר הם במרדכי סוף יומא.
עוד במנהגים דף״י״ד ע״א יוה״כ אסור באכילה כו׳ א״ר חסדא כנגדה׳ דברים ששנויות
)בשבת( בתורה כו׳ וסיים סדר רבינו שלמה ,הוא בסדור סי׳ קס״ז וכל הלשון שם
לקוח מן בה״ג ה׳ יום הכסורים )דף ל׳ ע״נ( והובא נם במדיו סי׳ שמ״ה )צד (375
וכל המאמר הוא ביומא ע״נ ע.״ב במשנה ובגמרא שם דף ע״ו ע״א ,ובמנהגים יש לתקן
כמו שהוא לנכון בסדור.
גם הביא דברים סתם בשם רש״י כמו דף ד׳ ע״ב כתב רש״י יש אומרים
נוהגין שלא לומר במה מדליקין ביו״ט משום עשיתם ערבתם ויו״ט לאו בר מעשר
ועירוב הוא ,איני רואה טעמם שהרי אומרים אותו בכל ערב שבת בחול ,ובאותה שעה
שאנו אומרים לאו בר הדלקה ועישור ועירוב הוא שכבר קידש היום ואפילו הכי אנו
אומרים כדי שיהיה נזכר לשבת ,הבא נמי ביו״ט לא שנא ואני שמעתי שאין נראה
טעמי׳ שאפילו במקום שאין מעשרין אומר אותו ,לפיכך לא שנא לאומרו ,וכן בע״ש
בין בערב יו״ט ,ואם תאמר מאחר שאין מעשרין למה אומרים אותו ,ויש לומר כמו כן
נמי תמצא בהדלקה במוצאי ירט ואפילו באמצע השבועה אנו אומרים לששת ימי
המעשה ,וליכא ששת ימי המעשה ואומר סדר הבדלות הוא מונה הכי נמי במה מדליקין
ביו״ט שחל להיות בע״ש סדר קדושות הוא מונה עכ״ל ,זה לא נמצא בסדור .וראיתי
בהמנהיג ה׳ שבת אות ט׳ שהביא ודי׳ ל ומנהג צרפת כשחל ירט בע׳יש שאין אומרים
במה מדליקין שאין יכול לומר עשרתן ערבתן דהא אין מגביהין תרומות ומעשרות
ביו״ט ]הוא בביצה ל״ז ע״א[ כך קבלתי בציפת עכ״ל .וגם בשבלי הלקט ה׳ שבת סוף
סי׳ ס״ו הביא ודל יש מקומות שנוהגין שלא לשנות פרק במה מדליקין כשחל ירט
בע״ש ונותנין טעם לדבר לסי שאינו יכול לומר עשרתן ערבתן שאין מעשרין ומערבין
ביו״ט ויש שאין דוחין אותו בכך ,שהרי בשעה שאומר אותו אינו עת לא לעשר ולא
לערב ולא להדליק את הנר עכ״ל ,וגם הוא אינו מזכיר בזה שם רש״י ז״ל.
עוד שם דף ט׳ ע״ב אמר ר׳ אבהו למה תוקעין בשופר של איל כו׳ וסיים עד
כאן לשון רש״י ,הוא בסדור סי׳ ק״נ והוא לשון חדל ר״ ה ט״ז ע״א .ולא אדע למה
הביא זה בשם רש״י.
חיים פלטיאל .והוא המובא באור החיים צד ' 411וכתב שהיה בזמן הרשב״א כנראה מהגב״ע
המובא בתשובת הרשב״א ח״א סי׳ שפ׳יו .ושאל מן מהר״ם ב״ב ותשובתו נדפסה בתשובותיו ד״ק
סי׳ ל״ב ומובאת תשובה להרב הזה בתשובת הרא״ש כלל ל׳ סי׳ ד׳ ,והוא חבר ס׳ מנהגים,
מובא בלקוטי מהרי״ל ה׳ סוכה ובהגה שם .ואולי ם׳ המנהגים של הר״א קלויזנר הוא מר׳ חיים
פלטיאל ורק ההגהות במנהגים הם מהר״א קלויזנר ,ובאיזה מקומות בהגה חתם הר״א קלויזנר.
]עי׳ מה שכתבתי במבוא לספר לקט יושר ,ברלין תרם״ד ע׳  XVIIIסי׳ ח׳ ובמ״ע מאגאצין פיר
דיא וויםםענשאפט דעס יודענטומם שנה י״ט ) (1892ע׳  120וברשימת הכ״י שבעזבון הה׳ ר״ד
קויפמאן ע׳  22סי׳ .[91
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XV

עוד שם דף י״ד ע״ב ואומר הבדלה בחוק הדעת ויש לומר שתקיעת שופר
חכמה ואינה מלאכה כר וסיים פירוש רש״י ,וכל זה הביא למעלה דף י״ג ע׳יב )והעתקתיו
לעיל( ,שכן כתב רש״י בסדור שלל.
דף י״ז ע״א הביא וכתב רש״י שאומרים במה מדליקין בכל ע״ש משום שאם
יאחר אדם במלאכה שיסיים תפילתו עם הציבור ולא יותר )לבוא( בבית הכנסת מפני
המזיקים שהיו בבתי כנסיות שלהם שהן בשדות כוי ,וזה לא מצאתי בשם רש״י .ועי׳
בפרדם סי׳ ג׳ )דף ג׳ ע״ב( שהביא ואומר סרק במה מדליקי{ שמדבר בשמירת השבת
והכל לחביבת הדבר שמזנירין עז ענין השבת וקורין אותו כדי להגין עליהם עכ״ל.
]ומפורש יותר במח״ו ם״ס ק״ו ע׳  84והובא בס׳ המחכים ע׳  19עייי׳ש הערה ר״ס[.
דף י״ח ע״א .אמר רבא לולב בימ־נו ואתיוג בשמאלו ,מ׳־ט ,הגי תלתא מצוד.
והאי חרא מצור ,עד כאן לשונו של רש״י .לא אדע למה הביא זה בשם רש״י ,אף
כי כן הביא בסדור סי׳ רע״ד ,הלא הוא לשון הגמרא סוכה ל״ז ע״ב.
דף י״ט ע״א .שאלו לרש״י מי שאין לו לולב צריך להקיף או לא דהא
בשבת אין מקיפין לס־ שאין נוטליןלולב בשבת הכי נטי לא שנא ע״כ ,הובא באריכות
במח״ו סי׳ שס״ב )צד  (444וכן הובא באו״ז ח״ב ה׳ סוכה סי׳ שט״ו דף סי״ט ע״א
והבאתי זה במבוא לס׳ האורה צד .163
דף ל״ד ע׳יא .ובתשובת רש״י כתב שמיד בלילה מבטל .עיין בסדור סי׳ שנ״ה
ובהאורה ח״א סי׳ ס׳ ובה׳יב סי׳ ט״ז ובאו״ה בהתחלתו סי׳ א׳ ובטח״ו צד ,'254
שם .והנהיג רש״י כשחל י״ד להיות בשבת לשרוף החמץ ביום ו׳ בי״ג ]כיום
ששי בע׳יש[ קודם חצות גזירה שמא ישהא בשנה אחרת לאחר חצות ע״כ לשון
מרדכי ]בסוף[ פ״ק דפסחים,
דף ל״ח ע״א .פעם אחת שכח רני לאכול אפיקומן כר וםי ם ויכן נהגו ]צ״ל נהג[
רש״י ע״כ ,כל הלשון הובא בסדור ס״ קל״ד ובפרדס סיף סי׳ קל״ב ובם׳ האורה ח׳יב
סי מ״ז ובמחזור וויטרי )צד 6יי (2סי׳ ע״ד ,וכן בשבה״ל םי׳ רי״ח הביא כתב רבעו
שלמה זצ״ל בהלכות פסח שסידר ,והסיום וכן נהג רש״י הוא ג״כ במח״ו שם.
דף מ״ג עיי׳א .ואם חל ת״ב ביום א׳ מבדילין במוצאי .ת״ב ואין מברכין לא על
האש ולא על הבשמים ורש׳יי היה מברך בורא מאורי האש במו״ש בצאתו מבית
הכנסת ובמוצאי ת״ב היה מברך המבדיל ,הוא בסדור סי׳ תי״ד והובא בפרדס סי׳ קנ״ה.
1

ד(

ש מ ו ת הגאונים ו ה ק ד מ ו נ י ם ה מ ו ב א י ם ב ס ד ו ר עפ״י ס ד ר א״ב.

ה״ר א ב ר ה ם ) .סי שנ״ב( שבת שלפני הפסח נהגו לקרותו שכת הגדול
ומבואר הטעם בזה וסיים מסי ר׳ אברהם נ״ע .וכן הובא בהאורה ח״ב סי׳ ם״ב ובאו״ה
)כ׳יי( םי׳ נ״ז ,ובטח״ו סי׳ רנ׳יט)צד  (222ובסרדס סי׳ י״ז ]ובפרדס כתוב מסי רבי וצ״ל
מסי רבי אברהם[ .הובא הרבה פעמים בתום׳ ,עיין במבוא לטה״ו צד  ,10ובתום׳
ברכות ט״ה ע״ב ד״ה שאני הביאו :וכן עשו בנות רבינו אברהם חמיו של רבעו
יהודה עס״י אביהן כד׳ ,ובתום׳ חולין ק״ו ע״ב ד״ה וכל הובא הקשה ה״ר אברהם בן
הרב ר׳ משה ,והוא רבינו אברהם מריגנשבורג הנזכר באו״ז ח״א סי׳ תשמ״ד ,ובעל שבה״ל
ח״ב כתב יד סי׳ מ״ו הביא ר׳ אברהם הגדול מרגנשסורג .ושם הביא תשובתו לה״ר
שמחה ושם בהערה מ״ז הבאתי :ראיתי בשם הגדולים ח״א אות א׳ סי׳ק״ו שכתבוז״ל
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XVI

רבינו אברהם טרוטונבורג הרב שבלי הלקט מביא תשובה ממנו עכ״ל ,ואני לא מצאתי
בשבה״ל לא בח״א ולא בח״ב שהביאו ,ואין ספק שצ׳יל רבינו אברהם מרגנשבורנ,
והוא מורו של הרב בעל אור זרוע ,ומובא במרדכי לפעמים בשם ר׳ אברהם ב״ר משה
מרגנשכורנ ( .ועיין בלקוטי בתר לקוטי ]במבוא למח״ו ע׳  [172מהרב החוקר מוהרי׳א
ד״ר ברלינר שהביא ר׳ אברהם הנזכר סתם הוא ר׳ אברהם ב״ר יוסף מאורליינש וחותנו
הנזכר שם הוא ר׳ יהודה סיר ליאון מפאריז (.
1

2

ה״ר אליעזר) .םי׳ קע״ז( בלותיר רובם היו אומרים והשיאנו בר״ה וביריב
ורבינו יצחק ב״ר יהודה בשם רבו ר׳ אליעזר אמרו כל ימיו .וכ״ה במח״ו סי׳ שכ״א
)צד  (360ובמח׳יו כתוב ר׳ אלעזר בלי יו״ד ,ובן הובא בפרדס סי׳ קס״ח ,ובשבה״ל
סי׳ רפ״ו הובא זה ג״כ ,ושם כתוב בשם רבו ר׳ אליעזר .והרא״ש ר״ה ם״ד סי׳ י״ד
הביא בשם רבנו אלעזר הגדול .עוד בסדור סי׳ רס״ו והעיר אחד לפני גור אריה על
הרב ר׳ אלעזר הגדול זצ״ל שהיה עושה סוכתו בתוך הבית ולא היה מסלק הלטש
כו׳ ושאלו את גור אריה ,וכ׳יה בטח״ו סי׳ שנ״ט )צד  .(413עוד שם סי׳ תכ״ה תיקנו
לומר והוא רחום כו׳ טפי ר׳ אליעזר הגדול ,ע״ש הערה ב׳ .עוד שם בסי׳ תקצ״ד ור׳
מאיר ב״ר שמואל העיד שכך אמר לו ר׳ יצחק הלוי לא מתוך הלכה נהגתי כך ,שהרי
בכל מקום לא מצינו בשר בחלב במשהו ,אבל רבו ר׳ אלעזר לא למד מס׳
ע״ז ,ומשום דלא איסשיט ליה החמיר עליו כמשהו ,ומשום ככור רבו נוהג נם הוא
במשהו ,וכל זה הובא בסרדס ה׳ בשר בחלב סי׳ רל״ח )דף מ״ד ע״ב( .הוא ר׳ אליעזר
הגדול טטגנצא״-והיה בדור שלפני רש״י בזמן רבעו יעקב כר יקר ,ורבינו יצחק ב״ר
יהודה היה תלמידו .והובא כרש׳יי פסחים ע״ו ע״ב ר״ה אלא ,והביא גם את שם אביו
משמו של ר׳ אליעזר בן יצחק נאמר לי ,וכן הובא ברש״י בכורות ט״ו ע״ב דיה אמר,
ובתוס׳ שבת נייר ע״ב ד״ה רב ,כך קבל רבעו שמואל בשם רבינו שלמה ששמע
מרבי אליעזר רבו כמו שהביא הרש״ה במבוא .וכן הובא ברש״י תהלים ע״ז,
איוב כ״ד (.
3

ה״ר בנימין) .סוף סי׳ קס״ג( נמצא בכ״י ב׳ )כ״י הרשד״ל( הוספה מדיית
והבאת״.את ההוספה שם בהערה י׳ והובא בה שכך היה מנהג במקומו של ר׳ נתן ב״ר
יחיאל שסדר הערוך כמו שכתב בערך ערב ועל מנהג שלנו)בענין התקיעות( יש תימה
ופליאה נשגבה ,ואמנם מקדושת של מוסף יום שני שמתחיל אגן הסהר פייט בה רבי
בנימין נוי ארבעה קולות בהריענו ,וריבוי מטות להשעינו ,זהו כסי מנהגינו .הוא רבי
בנימין בר שמואל המובא בפרדס סי׳ קע״ד )ל״ד ע״א( וז״ל גם בארץ רומי יסדו
מענייני ימים טובים אזהרות דחג השבועות וקרובות ויוצרות מענייני מתן תורה ,עיר
וקדיש זקינינו הרב ר׳ בנימין ב״ר שמואל מקוסטני ] [Coutancesזק״ל אמר כשקצרו
י״ח לשבע ,היתד ,חכמה מרובה בישראל כוי .ועיין עמודי העבודה צד  53שהביא כמה
סיוטים ממנו ,והוא היה עם ר׳ מאיר שליח צבור בזמן אהד ,שרית הרש״ל סי׳ כ״ט,
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]ראה טש״כ אודותיו במ״ע החדשי  1909ע׳  602פי׳  14ובהערות שם|.
( ]עי׳ אודותיו בספרו של החי גראםם  Gallia Judaicaע׳ .[37
( ]ראה מה שכתבתי במבוא לס׳ מעשה הגאונים ע׳  X Vהערה מ״ג[.
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ועייין מ״ש הריט״ל צונץ בספרו סינאגאגאלע פאעזיא ע׳  ,115ובנחלת שדייל לוח
הפייטנים צד  ,20והוא המובא בתוס׳ חנינה י״ב ע״א ד״ד ,מסוף.
רבינו גרשום) ,סי׳ רכ״ב( ובסדר הזה רבי׳ נ״ע הנהיג את דורו שהעמיק
ממכתב ידי רבו מובהק רבי יעקב בר יקר שפי׳ בטסכת מגילה לפני המאור
הגדול מתקן לכולה גולה רבינו גרשום ז״ל כו׳ וזה הובא גם במח״ו סי׳ ש״פ
)צד  ,(442הוא רבינו גרשום מאור הגולה תלמידו של רב האי גאון והיה רבו של
ר׳ שטעון הזקן אחי אמו של רש״י ז״ל ונפטר שנת ד״א ת״ת כמובא בתשובת רש״ל
סי׳ כ״ט .ומלבד פירושיו לתלטוד בבלי חיבר גם הלכות טרסות והובא בתום׳ חולין
מ״ו ע״ב ד״ד ,אליו ,וז״ל וכן משמע טתוך הלכות טרסות דרכינו גרשום ,וכן
עוד שם ט״ז ע״א ד״ד ,היינו ,וטתוך הלכות טרפות של רבינו גרשום ,עוד שם בתום׳
ד״ד ,אי וכן פסק רבינו גרשום ,עוד שם ד״ד ,ואי ,כתוב בה׳ טרפות של רבינו גרשום
וכן דף ט״ח ע״איד״ה אטד ובהלכות טרפות של רבינו גרשום כתב ,וכן הטרדכי חולין
פ״ג סי׳ תרט״ז הביא וכן משמע בה׳ טרסות של רבינו גרשום טאור הגולה ,וכן הובא
ברוקח סי׳ שפ״ג ,ובם׳ התרומה ה׳ טרפות ובעל שבלי הלקט ב״י ח״ב סי׳ מ״ג הביא
פסקים של רבינו גרשום ז״ל כמו שהבאתי בהקדמה לשבלי הלקט השלם דף י׳ ע׳׳ב,
ושם בהערה סי׳ רל״ו הבאתי בשם בעל שם הגדולים )ח״א אות ג׳ סי׳ צ״ו( רבינו
גרשום מאור הגולה בס׳ שבלי הלקט ח״א וחייב מביא הרבה תשובות ממנו ,וגם שמצא
בפסקים של רבינו גרשום מאור הגולה ז״ל ,נראה שחיבר פסקי הלכות מלבד תשובות
לכל שואל עכ״ל .ורש״י ביצה כ״ד סע״ב הביא ובתשובת רבינו גרשום מאור הגולה
טצאתי כמותי .ואולי סי׳ ק״ג בס׳ האורה פשק טריפות ונדפס גם בפרדס סי׳ רכ״ז
מספר האורה ורשום פסק טרפות הוא מפסקי טרסות של רגט״ה .גם הובא בס׳ תטים
דעים להראב״ד סי׳ ק״ג ורשום פסקי טרפות אבל לא הביא המקור עיין הערה
א׳ ובי .ובס׳ האורה סי׳ קי״א * הובא פסק רבינו גרשום וכן הובא בפרדס
סי׳ רנ״כ מספר האורה הוא פסק של רגמ״ה .ועיין עוד אודותיו בס׳ אור החיים
סי׳ .677.והר״י מיללער בהקדמתו לתשובות חכמי צרפת סי׳ י״ב ובמבוא לטח״ו
ובנחלת שד״ל צד .(! 12
גור אריה) ,סי׳ ר״ו( וכבר גשאל מאת גור אריה מפני מה תוקעין במוצאי יו״כ
קודם שיתםללו שמונה עשרה ויאמרו הבדלה בחונן הדעת .וכ״ה במח״ו סי׳ שמ״ה
)צד  .(381עוד בסי׳ רם״ו והעיד אחד לפני גור אריה על הרב ר׳ אלעזר הגדול זצ״ל
שהיה עושה סוכתו בתוך הבית ולא היה מסלק הלטש כוי ושאלו את גור אריה .וכ״ה
במח״ו סי׳ שנ״ט )צד  (413וכן בחפש מטמונים סי׳ כי .עוד בסי׳ שכ״ז בענין דין הלל
ביחיד והסיום גור אריה ומעשה בא על ידו שהלכו להתסלל בבית האבל בר״ח ורצו
המניין לקרות הלל ,והורה הלכה למעשה דאין צריכים דעשרה שפירשו מן הציבור
הרי הם כיחידים ,וכ״ה במח״ו סי רמ״א )צד  (206ועיין בפרדס סוף סי׳ כ״ב .והוא
ר׳ יהודה בר׳ יצחק ונקרא גור אריה ע״ש הכתוב גור אריה יהודה .ואיננו ר׳ יהודה
בר׳ יצחק סיר ליאון בסאריז והמכונה גם ר׳ יהודה החסיד מפאריז שהובא בתשובת
1

עי׳ במבוא לס׳ מעשה הגאוניםע׳[) X V Iהערה נ׳[.
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רש״ל סי׳ כ״ט כי הוא נפטר בשנת תתקפ״ד ,ועיין תשובת חנטי צרפת סי׳ כ׳ דף
י״א הערה ד׳ לר״י מיללער ז״ל (.
ר ב ד!אי גאון) ,סי׳ ק״ב( נטילת ידים סי׳ רב היי בתשובותיו על שם שצריך
להגביה את ידיו לםעלה לאחר רחיצתן כמו וינטלם וינשאם .וכן הובא בפרדס סי׳
ם״ו ובלקוטי הפרדס )דף ו׳ ע״ב( .עוד בסי׳ שנ״ז וכך השיב מר הילאי ורב הא
גאון .עיין שם בהערה ז׳ ובספר האורה ח״א סי׳ ם״א הערה ח׳ ושם הארכתי .עוד שם
סוף סי׳ ת׳ רב האי ורב הילאי ורבינו שלמה אומרים אין צריך לחזור ולהגעיל כוי.
ר ב הילאי .הבאתיו לעיל בערך רב האי נאון.
רבינו ח נ נ א ל )הר״ח() .סי׳ רע״ח( ור׳ חננאל איש רומי פירש ניענוע זה
זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד בו׳ .כוון לסי׳ ר״ח בנמרא סוכה ל״ז ע״ב הנדפס
בווילנא וגם הערוך ערך נע הביא כל הלשון ונובע מסי׳ הר״ח לסוכה שם .נם הרי״ץ
גיאות דף קי״ב הביא דברי הר״ח וגם המנהיג ה׳ אתרוג סי׳ ל״ח והרשב״א בשו״ת
םי׳ תל״ז הביאו את דברי הר״ח .ומה שרש״י יכנהו ״איש רומי״ וכן נקרא ג״כ בקצת
הקדמונים.המביאים דבריו רבינו חננאל איש רומי ,לדעת הרבי שי״ר ז״ל בתולדות
ר״ח הוא לפי שבאו להם ספריו דרך איטליא השבו שהוא איש רומי וגם הרשב״ם
בפי׳ לב״ב ופסחים יכנהו ג״כ איש רומי .עוד בסי׳ רפ״ח וכן פסק ר״ח איש רומי
דבעינן ג׳ בדי עלין לחין ,וכ״ה במח״ו סי׳ שס״ז )צד  (429וכן הובא בשבד׳ל סי׳
שס״ט ,וכוון לפי׳ הר״ח סוכה מ״ד ע״ב .סי׳ רצ״ג עד כאן פי׳ רבינו יעקב וגם רבינו
חננאל סירש וז״ל ונראין הדברים כוי ,הוא בסי׳ הר״ח בגמרא סוכה ל״ו ע״א ד״ד.
ניטלה סיטמתה ועיין בהערות לסי׳ רצ״ג הערה ד׳ .וגם בעיוך ערך פטם הביא את
הדיח והתום׳ סוכה ל״ו ע״א דיה נטלה הביאו את סי׳ הדיח בשם הערוך )ובמבוא לס׳
האורה צד  74נשתבש הלשון ע״י המדפים וחסר ״עוד בסדור עד כאן סי׳ רבינו״(;
עוד שם סי׳ רצ״ח וכן פסק רבעו חננאל דקיי״ל כר׳ חנינא ,הוא בסי׳ הר״ח סוכה ל״ו
ע״ב ועיין בסדור שם הערה הי .עוד שם סי׳ שצ״ה מפורש בקונטרס רבינו חננאל
םוניא דשמעתא םלקא אין קרוי לחם .עוד שם בסי׳ שצ״ז הביא רבינו חננאל .סי׳
ת׳ ע׳  197מצאתי חג׳ רבעו חננאל .עוד שם ע׳  198מסי הרב הגדול רבעו חננאל
נזרק ,סוף םי׳ תקס״ג וכן הורה רבעו חננאל ברי חושיאל (.
1
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ר ב יהודאי גאון) .סי׳ קי( אקשו ליה למר רב יהודאי נאון ,וכ״ה בבה״נ ברכות
)דף י׳ ע״א( .סי׳ ש״ב בהלכות לולב דקמפרש מר רב יהודאי גאון תני הכי ,וכ״ה במח״ו
סי׳ שע״ד)צד  (435עיין שם בסדור הערה ו׳ .סי׳ ש״ח ור׳ יהודאי פסק בהלכות גדולות,
ואין זכר מזה בבה״ג לסנינו עיין ב ס ד ו ר ש ם הערה ג׳ .םי׳ ת ק צ ״ ב מ צ ע ו בהלכה דרב
יהודאי מופלא ומובהק בדורו.
ה״ר יהודה ב ר ב ר ו ך ) ,סי׳ ר״ד( שמעתי על הגאונים ר׳ יהודה בר ברוך
ור׳ יצחק זצ״ל שהיון מתענין מממחרת יום הכסורים ,ולא נזכר אצל ד יצחק שם אביו
וכסרדס םי׳ קפ״ב איתא ור׳ יצחק ברבי לוי וצ״ל ור׳ יצחק לוי וכן בלקוטי הםרדס
*( ]ראה מה שכתוב ע״ז במ״ע מאגאצין ח״י ע׳  72ובם׳  Gallia Judaicaע׳ .[620
( ]ע״ד תולדותיו וספריו האריך בטוב טעם ודעת הה׳ רש״א פאזנאנםקי בספרו היקר
אנשי קירואן ע׳ .[20
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ענין יו״כ הובא ר׳ יהודה בר ברוך ור׳ יצחק לוי ,וכן במרדכי הביא ר יהודה כר בירך
ור׳ יצחק הלוי ,וכן בשבה״ל סי׳ שכ״ג )ק״נ ע״ב( הובא מצאחי שהרב ר׳ יהודה בר׳
ברוך והרב ר׳ יצחק הלוי זצ״ל שמתענין ממחרת יוה״כ אולם במח״ו צד  381הובא
כל זה וכתב רי יהודה בר ברוך ור׳ יצחק ב״ר יהודה ז״ל וידוע כי ר׳ יצחק בר׳ יהודה
לחייד ור׳ יצחק הלוי לחוד ,לכן יש לתקן במח״ו ור׳ יצחק הלוי (.
ה״ר יהודה ב ר נ ת ן ) .םי׳ תקפ״ט( הובא פירוש של רבי יהודה.בר נתן על
כבד דבוק שנתבשל עם חתיכות הרבה כר (י הוא חתנו ותלמידו של רש״י ,נזכר בר״ת
יב״ן והובא הרבה פעמים בתום׳ בר״ת ריב״ן והוא סיים לפרש ס״ג דמכות י״ט ע״ב.
עיין מבוא למח״ו צד  24והובא במרדכי ,עיין נחלת שד״ל.
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ה״ר יהודה ב ר יצחק .עיין לעיל ערך גור אריה.
ה״ר יוסף ט ו ב ע ל ם ) ,סי׳ קע׳יב( בתשובת ר׳ יוסף טוב עלט הגדול זצ׳יל
מצאתי שני ימים טובים של ר״ה לאו דאורייתא נינהו כר .והובא גם במח״ו צד 357
וליתא שם מלת ״הגדול״ ובטח״ו שם בסוף חתום יוסף טוב עלם ב״ר שמואל .עוד שם
סי׳ קע״ג וגם את תשובה זו השיב ר׳ יוסף טוב עלם זצ״ל בי״ה מקום שיש שליח ציבור
מתפלל יחיד תשע כוי  -וכסוף חתם יוסף טוב עלם ב״ר שמואל .ובאמצע ׳הובא וכן
מנהנ בשתי ישיבות ,והיא מוקדמת במח״ו צד  .352עוד בסי׳ ת״א נמצא בכי״א
ובכי״ב הוספה ,פסק מרבינו יעקב בר׳ מאיר ז״ל )ר״ת( ,וכל המאמי הוא לקוח מס׳
הישר סי׳ שם״ג ,ובכ״י א׳ הסר השלמת המאמר ונמצא בכ״י ב׳ כמו שהעירותי בסדור
שם הערה ל״כ ,ובכ״י ב׳ שם הובא ומצאתי בתשובות הגאונים בשני דפים הראשונים
כתוב בכתב יד רבינו יוסף טיב עלם יין נסך שנתנםך ממנו לע״ז אסור בהנאה ואינו
בטל אפילו באלף ,וזה הובא בתוס׳ הולין צ״ז ע״א דייה אמר ,ותוס׳ פסחים לי׳ ע״א
ד״ה אמר .עוד שם בסדור סי׳ תכ״א וכך השיב ר׳ יוסף הגדול וכ״ה בפרדס סי׳ נ״ו,
הוא ר׳ יוסף ט״ע .עוד שם סי׳ תלייה ולמען אשר לא ישנה בסדרו)סדר של פסח(
יגרוס לו מסורת זה הטעם ר׳ יוסף הגדול כוי .סי׳ תקל״ד כך נזרקה טפי ר׳ יוסף טוב
עלם ,וכ״ה במח״ו סי׳ ק״נ )צד ,(116
ה״ר יעקב בל יקר) .סי׳ ק״ב( השיב )רש״י( אף אני שאלתי את רבעו
יעקב בר יקר ואמר לי בענין נטילת ידים ( .סי׳ קל״ה וכן אמר לנו ר׳ יעקב משום אביו
בענין מצות .הוא רבינו יעקב בר יקר ,ובמה״ו צד  271הובא וכן אמר לי רבי ר׳ יעקב
3

*( ]וכ״ה בהגהות לרמב״מ בסוף ה׳ שביתת עישור ד״ה תרי יומי יוה״כ ובילקוטים מהל׳
אמרכל )שהו״ל רנ״נ קורוניל בספרו חמשה קונטרסים( דף כ״ג ע״ב ובם׳ אסופות ב״י דף ס״א
כמו שהובא במ״ע מאגאצין ח״י ע׳  .77ור׳ יהודה בר ברוך הובא בפירש״י לחולין מ״ז סוף
ע״א :וכדמשתכחן תרתי עינוניתא שמעתי מפי מורי הזקן שנחלקו בה גדולי הדור ר׳ יהודה
בן רבי ברוך וחבריו וכוי .והובאו דבריו בא״ז ח״א סי׳ תי״א דף נ״ז ע״א ובם׳ המכריע סי׳ י״ב.
ובראב״ן ס״ס רל״ט דף מ״ט ע״ב כ ת ב  :בזה נחלקו ת ל מ י ד י ר ב י נ ו ג ר ש ו ם ורבי יהודה
בר׳ ברוך היה מכשיר וכו׳ ורבעו שלמה ראה את דברי האוםרין .ובמח״ו ע׳  291סי׳ צ״ב
איתא :העיד ר׳ על אדם ]גדול[ ומנו ר׳ שניאור בר׳ יהודה בר׳ ברוך[.
2

( ]עי׳ מה שכתבתי שם בהערה א׳[.
( ]סי׳ ק״ג ושאלתי את רבי ,בשו״ת מהר״ח א״ז ס״ס ק״א
בר׳ יקר[.
3
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בר׳ יקר הזמן משום אביו ,עיין בסדור שם הערה א׳ .סי׳ קע״ד לא להכריע באתי כי
איני כדאי ליעשות סעד לדברי הארי שן סלע וגבעות עולם אך מעבור על משלחתו
אשר הזקיקני להודיעו מה קבלתי מרבינו יעקב זצ״ל באותה שמועה אני משיבו
כששמשתי לפניו ,לא שמעתי מסי קדוש באותה שמועה כו׳ ואני לא שאלתי בו׳
ולא כחולק על רבינו יעקב שלא הנהיג כן ,כי ידעתי ]מידתו[ בחר לו בגדולה מכולם,
והנהיג עצמו כאסקופה הנדרסת ושם עצמו שירי שיריים ולא מלאו לבו לעטרת הראוי
לו ,לחדש דבר בדורו ואם רבינו יצחק הלוי שם דברים על לבו ,ופיזר בשעת המכנםין,
אומר אני מקום הניחו לו אבותיו ]להתגדר בו[ ,ועל שניהם אני קורא ,ועמך.כלם
צדיקים ,ואת אשר עם לבבי אני משיב כי דבריו נכוחים למבין ,ואם באנו לפרוש
מהם כסורש מן החיים ובסוף חתם שלמה בר יצחק .וכל זה הובא באו״ז ח״ב ה׳
עירובין סי׳ ק״מ)דף ל״ח ע״ב( וכתב ועל זה השיבו רבינו שלמה וה״ר מאיר חתנו זצ״ל
]אולי צ״ל לה״ר מאיר חתנו[ בתשובה המתחלת אור נוגה .ובמקום שהוא לפנינו ולא
 .כחולק על רבינו יעקב הביא הוא ולא כחולק על רבינו יעקב בר יקר .עוד בסי׳ ר״ז
מסי הרב ר׳ יעקב בר יקר זצ״ל נאמר לי דטעם בשמים במו״ש בו׳ ובמח״ו צד 382
כתוב ומסי הרב ר׳ יעקב ז״ל ,והמלות ״בר יעקב״ חסרים .ובטח״וסי׳ קנ״א )צד (117
'הובא והגאון רבינו שלמה בר׳ יצחק אומר בשם ר׳ יעקב בר׳ יקר דטעם בשמים במו״ש
כו׳ וכן בשבה״ל םי׳ ק״ל )נ״ב ע״ב( הובא ובשם רבינו יעקב בר יקר זצ״ל מצאתי מה
טעם מברכים על הבשמים במו״ש כוי .עוד סי׳ רכ״ב ובסדר הזה רבינו נ״ע)הוא רש״י
ז״ל( הנהיג את דורו שהעמיק ממכתב ידי רבו מובהק ר׳ יעקב בר יקר שפירשה במס׳
מנילה לסני המאור הגדול מתקן לכולה גולה רבינו גרשום ז״ל ]הוא רגמ״ה[ ,וזה
הובא גם במח״ו צד  .442עוד סי׳ ר״צ בענין פי׳ פיטם מפי ר׳ יעקב וכ״ה במח״ו ריש
סי׳ שם״ט )צד  .(429עוד סי׳ רצ״ג זהו לשון מורי הזקן רבעו יעקב אבל רבעו יצחק
הלוי פי׳ פיטמתו ועוקצו שניהם בזנב והוא כלשון רש״ י בגמרא סוכה ל״ה ע״ב ועיין
בסדור הערה ג׳ ,ובסדור שם םיים עד כאן פירש רבינו יעקב ,העירותי בהערה ד׳ שצ״ל
עד כאן והמלות ״פי׳ רבעו יעקב״ יש למחוק ע״ש .עוד סי׳ ש״ב אני החתום נשאלתי
אם אומרים זמן בנטילת לולב בשני ימים של חג כו׳ כך מקובלני ממורי הזקן רבי יעקב
בר יקר וכן דעתי נוטה שאין אומר זמן בנטילתו של לולב ובסוף חתום שלמה בר שמשון.
ועיין בסדור הערה בי .סי׳ שי״ז ומצאתי כתוב בשם רבינו יצחק בר׳ יהודה שאמר
משום רבינו יעקב ,וכן הביא רש״י שבת כ״ג ע״א ר״ה הרואה .עוד שם סי׳ תקל״ב
כך אמר ר׳ שלמה גאון בשם ר׳ יעקב בר יקר ,עיין בסי׳ תקכ״ד הערה אי .עוד סי׳
תקצ״ד מעשה בא לפני ר׳ יעקב בר יקר על כף חולבת שהגיסו כה קדירה מלאה בשר
ושיער בששים ,וכ״ה בפרדם סי׳ רל״ח (.
1

ה״ר י ע ק ב ב ר מאיר )ר״ת() .סי׳ קם״ג( הבאתי בהערה י׳ את ההוספה
הנמצאת בכ״י ב׳ מהסדור )ב״י הרשד״ל( .וז״ל ורבי יעקב זצ״ל בן רבי מאיר הנהיג
במקומו לתקוע קשר״ק לזכרונות ולשוסרות כמו למלכיות כוי .ור״ת הוא נכד
רש״י ונפטר בשנת ד״א תתקל״א ,ס״ו שנים אחר אשר הלך רש״י ז״ל למנוחות והי׳
בזמן אשר חי רש״י עוד צעיר ליטים .עוד סי׳ ת״א בכ״י א׳ וכ״י ב׳ נמצאת הוספה
*( ]עי׳ מ״ע החושי
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ורשום זה אשר פםק ה״ר יעקב בר מאיר זצ״ל והוא בענין מין במינו בששים ונמצאה
בס׳ הישר םי׳ שפ״נ והובא שם שרבינו שלמה הגיה )ולא הביא זקני( ,ועוד שם
וכן היו נוהנין חכמי נרבונא ,ועוד יש מהן שאין שומעין לפסק רבינו שלמה ,עיין
שם הערה אי.
ה״ר י צ ח ק חלוי) ,סי׳ קע״ד( וכבר נחלקו כל חכמי הדור על מוספי ראש
השנה כגון רבי יצחק הלוי ,ובכ׳יי ב׳ איתא וכבר נחלקו כל חכמי הדור על מוספי
ראש השנה הגאון רבי יצחק ,וחסר מלת ״הלוי״ ,ובמח״ו סי׳ שכ״א )צד  (357הובא
ג״כ וכבר גחלקו גדולי הדור על מוסס׳ ר״ה הגאון ר׳ יצחק לוי ור׳ ]צ״ל אמר[ .ובשבה״ל
סי׳ ר״צ הובא וז״ל ובמנהגות הגאונים ז״ל מצאתי בלשון הזה שכבר נחלקו גדולי הדור
על מוספי ר״ה הגאון רבינו יצחק הלוי ז״ל כו׳ ונשתלחו הדברים לר׳ שלמה נ״ע ובא
והכריע כוי ,וכן הוא בס׳ האגור סי׳ תתקי״ב ,ובסדור הובא ונשתלחו הדברים לרבינו
נשמתו עדן ובא והכריע בו׳ והובא שם התשובה מרש״י וחתם שלמה בר יצחק ,ובתשובת
רש״י כתוב ג״כ ועתה שמעתי שהנהיג רבינו יצחק הלוי כוי ובאו״ז ח״ב ה׳ עירובין
סי׳ ק״מ )דף ל״ח ע״ב( הביא כל זה וכתב ועל זה השיבו רבינו שלמה וה״ר מאיר
חתנו זצ״ל ]אולי צ״ל לר׳ מאיר חתנו זצ״ל[ בתשובה המתחלת אור נוגה .עוד שם
בסי׳ הנ״ל ואם רבינו יצחק הלוי שם דברים על לבו ,ופיזר בשעת המכנסין ,אומר אני
מקום הניחו לו אבותיו ]להתגדר בו[ ,ועל שניהם אני קורא ועמך כלם צדיקים ,ואת
אשר עם לבבי אני משיב כי דבריו נכוחים למבין ,ואם באנו לפרוש מהם כסורש מן
החיים ,וכ״ה במח״ו צד  .358עוד סי׳ קע״ז והגאון רבי יצחק הלוי ביטלו בוורמשא,
וכ״ה בפרדם סי׳ קס״ח ובטח״ו צד  360הובא והגאון רבי יצחק הלוי ביטלו בגרמייזא.
ובשבה״ל סי׳ רפ״ו הובא ג״כ ביטלו בוורמשא .עוד סי׳ ר״ד שמעתי על הנאונים ר׳
יהודה בר ברוך ור׳ יצחק זצ״ל שהיו מתענין ממחרת יום הכסורים .הכוונה לר׳ יצחק הלוי,
עיין לעיל בערך ר׳ יהודה בר ברוך מה שכתבתי שם .עוד סי׳ רס״ו נשאל מאת רבינו
יצחק ]הוא ר׳ יצהק בר׳ יהודה ,עיין בערכו[ על קורות ורהיטין כו׳ וגם סגן לוי נשאל
והשיב כמו כן כר ,וכ״ה במה״ו סי׳ שנ״ט )צד  (413והכוונה בהמלות סגן לוי לרבינו
יצחק הלוי .עוד סי׳ רס״ז כך הורה ר׳ יצחק הלוי זצ״ל שאין מונעין הנשים לברך
על הלולב וסוכה ,וכ״ה במה״ו סי׳ שנ״ט )צד  (413ועיין בראב״ן סי׳ פ״ז .עוד סי׳
רצ׳ינ אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש סיטמתו ועוקצו שניהם בזנב .והוא לשון רש״י
בגמרא םוכה ל״ה ע״ב ,עיין בםדור שם הערה ג׳ .עוד סי׳ ת׳ וכן הורה ודרש לרבים
רבינו יצחק הלוי .עוד סי׳ תקצ״ד סגן לוי ה השיב בתשובותיו לר׳ שלמה בר׳ יהודה
ובפרדס סי׳ רל״ח סגן לויה רבינו יצחק הלוי ]ר״ל סגן לויה שהוא ר׳ יצחק
הלוי[ השיב לתשובתו לרב שלום בר׳ יהודה ובהקדמה לשבלי הלקט )דף ט׳(
הבאתי כי בח״ב כ״י סי׳ כ״ז הובא הר׳ שלום בר יהודה והביא שם ר׳ יצחק לוי
השיב בתשובתו לרי שלום בר יהודה .עוד שם בסדור ור׳ מאיר בר׳ שמואל העיד
שכך אמר לו רבי יצחק הלוי וכ״ה בסרדס סי׳ רל״ח ובשבה״ל שם ח״ב סי׳ כ״ז ושם
הביא כי ר׳ יצחק לוי אמר לר׳ מאיר בר שמואל ,ור׳ מאיר בר שמואל הוא חתן
רש״י ,אביהם של הרשב״ם ור״ת .עוד שם ולא היה מחמיר בדבר לבד הגאון ר׳ י צחק
הלוי מפני כבוד רבו ,הוא היה רבו של רש״י ז״ל ותלמידו של ר׳ אליעזר הגדול,
בשם רש״י
b
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שכתב ואם רבינו יצחק הלוי שם דברים על לבו בשעת המכנסין שהיה דבר ומנהיג
לדור ועל סיו יצאו ויבאו .והלך לעולמו בשנת ד״א תת״ל כמובא ביוחסין והוא בן
הר׳ אלעזר הלוי (.
ה״ר יצחלן ב ר יהודה) .םי׳ קע׳יז( בלותיר רובם היו אומרים והשיאנו ברה
ויו״כ /ורבינו יצחק בר׳ יהודה בשם רבו ר׳ אליעזר אמרו כל ימיו וכך היו נוהנין
במגנצא ,וכ׳יה בפרדם סי׳ קם״ח ועיין בסדור שם הערה א׳ .עוד סי׳ רס״ו נשאל
מאת רבינו יצחק על קורות ורהיטין וכ״ה במח׳־ו סי׳ שנ״ט )צד  (413וכן בחסש
מטמונים סי׳ כ׳ והכוונה לר׳ יצחק בר׳ יהודה ,והובא ג״כ שם וגם סגן לוי נשאל .הכוונה
לר׳ יצחק הלוי .עוד סי׳ שט״ז נמצא שאלה בענין נר חנוכה וחתם יצחק בר יהודה.
וכן הובא במח״ו צד  201ומצאתי השאלה והתשובה בסרדס סי׳ קצ״ט ,עיין בסדור
שם הערה א׳ .עוד סי׳ שי״ז מצאתי כתוב בשם רבינו יצחק בר׳ יהודה שאמר משום
רבינו יעקב כו׳ בענין ני חנוכה ,כן הוא גם בפירש״י שבת כ״ג ע״א ד״ד• הרואה
ומצאתי בשם רבינו יצחק ב״ר יהודה שאמר משום רבינו יעקב כו׳ ורבינו יעקב הוא
ר׳ יעקב בר יקר .עוד בסי׳ שכ״א ושמעתי שנחלקו במגנצא שני גדולי הדור ר׳
יצחק ב״ד יהודה ור׳ שמואל ב״ר דוד הלוי בענין הפטורה /וכ״ה בפרדס סי׳ קצ״ח
ובסי׳ כ׳יא ובעל שבלי הלקט סי׳ ק״צ )ע״ד םע״א( הב #זה בשם מעשה הגאונים.
עוד סי׳ ת״ה והגאון ר׳ יצחק ב״ר יהודה הי׳ אוכל ערב ת״ב ביצה אחת בלבד ענין
אבילות ,ובפרדס סי׳ ק״ס והגאון ר׳ יצחק שמעתי עליו שהוא אוכל ביצה אחת ערב
ת״ב דרך אבילות ,חסרים המלות ״בר׳ יהודה״ וגם בשכה״ל סי׳ רס״ה הובא סתם
 .והגאון רבינו יצחק זצ״ל הי׳ נוהג לאכול ערב ת״ב ביצה אחת דרך אבילות ,ובתניא
סי׳ נ״ט הביא ומצאתי שהגאון רביגו יצחק פאםי ז״ל הוא הרי״ף ויש למחוק מלת
״סאסי /וכן בסי׳ ת״ו יש פרושין ׳אוכלי^ביצד ,אחת לבדה מין מאבל שאין לו פה
כגון ר׳ יצחק בר׳ יהודה שאכל ביצה בערב ת״ב ,וכן הובא במח״ו סי׳ רס״ד )צד .(225
עוד בסדור סי׳ תקצ״ד והרב ר׳ יצחק בר׳ יהודה הורה בששים .עוד בסי׳ תרכ״ד ותרכ״ז
הובאו שאלות המתחילות וששאלתם ,וחתום יצחק בר יהודה ,ונמצאים גם במח׳יו צד
 289ושם בסי׳ פ״ב וסי׳ ס״ט חתום יצחק בר׳ יהודה ,הוא היה רבו של רש״י והובא
הרבה ׳פעמים ברש״י בגמרא ובסי׳ לנ״ך והובא בתום׳ והוא היה חי במגנצא בקרוב
משנת ר״א תת״י עד ר״א תת״מ והי׳ תלמיד ר׳ אליעזר הגדול .ועיין בהקדמת ר״י
מיללער לתשובות חכמי צרפת ובהקדמה שלי לשבלי הלקט הערה קי״ג והוא הוא
ר׳ יצחק הצרפתי שהבאתי שם וע״ש הערה^קכ״ד (.
ה ר יצחק בר שמואל) .סי׳ קם׳ג( הבאתי בהערה י׳ את ההוספה הנמצאת
בכי״ב מהסדור )כ״י הרשד״ל( וז״ל ור׳ יעקב בן רבי מאיר זצ׳ל הנהינ במקומו
לתקוע קשר״ק לזכרונות ולשופרות כמו למלכיות כו׳ והר׳ יצחק בן אחותו מוסיף על
דבריו כר .הוא רבינו יצחק בר׳ שמואל מדנסיר והיה נכדו של רבינו שמחה מוויטרי
ובן אחותו של דית והרשב׳׳ם והוא נקרא גם ר׳ יצחק הזקן והוא הר״י הנזכר בתוס׳,
עיין מבוא למח״ו )צד  (32ובנחלת שד״ל )צד .( (26
1

2

8

] (1עי׳  Gallia Judaicaע׳ .[196
2

3

( ]ע׳ ט״ע החדשי  1907ע׳  108סי׳ .[92
( ]עי׳  GJ.ע׳ .[161
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ה׳יר י צ ח ק בן ח ר ב ל ו ) .םי׳ ת׳( ע׳  197נמצא חתם באמצע המאמר ״יצחק״.
עוד שם ואני יצחק חסשתי בסרק אלו עוברין ולא מצאתי .עוד שם במאמר שלאחריו
חתם ״יצחק״ .עוד שם ואני שמעתי משום רבינו שמואל הוא במאמר הנוסף בסדור.
והנה הרשדי׳ל באגרותיו )צד  (231כאשר הביא כי קנה את סדור רש״י ב״י
כתב ששם נזכר נם כן ר׳ יצחק בן דורבלו .ובוודאי כוון הרשד״ל להמאמרים
שהבאתי וחתום ״יצחק״ סתם .ור׳ יצחק בר דורבלו הובא הרבה סעמים במח״ו
במאמרים אשר נוספו ממנו ורשום תמיד ״ת״ ,ר״ל תוססות ,ובצד  243הביא ואני
יצחק בר׳ דורבלו ראיתי ברמרו דאתרייע ביה מילתאבר׳ יוסף בנו של רבעו יעקב
בן רבנא מאיר ]הוא ר״ת[ מבנו ואחר שהתפללו מנחה בע״ש בבית הכנסת ישב לו
ר׳ שלמה אחי רבינו ]הוא רבינו שלמה בר׳ מאיר[ שהיה מתפלל ואמר לו רבעו יעקב
אחיו ]הוא הר׳׳ת[ לך להביא יוסף בני לבית הכנסת שלה עמו החבר ר׳ יצחק בן
רבינו שמואל ]הוא בן אחותו של הר״ת והרשב״ס ,עיין לעיל בערכו[ ואחרים עמו
כיון שבא לבית הכנסת ירד הרב ר׳ שלמה לפני הארון ואמר ברכו ,והוא בענין
להוליך האבל לבית הכנסת ,ובסוף הביא עד כאן הוספתי לפרש אני יצחק ברי
דורבלו .וכן במח״ו סי׳ ש״נ )צד  (388כך שמעתי באלמיצא אני יצחק בר׳ זןורבלו.
וכאשר הובא במח״ו משמע דדורבלו שם אביו של ר׳ יצחק .ועיין בשו״ת מהר״מ
ב״ב סי׳ תק״א של מר דורבל ,ונהרג בשעת הגזירה ע״ש ,ועיין בנחלת שד״ל
ובדברי הרב הגדול ר״י פערלעס בספר היובל לגרעץ צד .31
ה״ר מ א י ל ב ר יצחק) .סי׳ קע״ד( ומשבאתי משם ושמעתי מפי צדיק ר׳
מאיר בר יצחק שמסדרן ,הובא נ״ב במח״ו סי׳ שכ׳א )צד  (358ובן בשבה״ל סי׳
ר״צ הובא ג״כ התשובה מרש״י שכתב ושמעתי מסי אותו צדיק ר׳ מאיר בר׳ יצחק
שמסדרין ,הוא ר׳ מאיר שליח צבור ,ובמח״ו סי׳ קנ״ה )צד  (142הובא ר׳ מאיר
בר׳ יצחק שליח צבור מוורמייזא דקדק שצריך לומר עלינו ועל כל עמל ישראל,
ונן גיהג לומר בציבורו בוורמייזא ,ורש״י אמר יישר .עוד בסדור סי׳ תע״ז ר״א לא
מצינו מקום שגקראת שבת חמדה אלא ר׳ מאיר שליח צבור ההגון היה מתקן הדבר
כן ,וכ״ה במח״ו סי׳ ק״ג)צד  (82ובפרדס סי׳ ג׳ הגי׳ רני מאיר אוט^שליח צבור כהוגן
היה מתקן .ובשבה״ל סוף סי׳ ע״ו ור׳ מאיר ציר נאמן זצ״ל היה מתקן הדבר כך.
ובפרדס שם לא נכון ״כהוגן״ במקום ״ההגון״ .ולדעתי היוונה עס״י מאמרם היתד.
לי גחלתי וגו׳ )ירמיה י״ב ח׳( ,זה שליח ציבור שאינו הגון •;היורד לפני התיבה
)תענית ט״ז ע״ב( ,לכן הביא על ר׳ מאיר שליח צבור ״ההגון״ ,והוא הובא ברש״י
הושע ו׳ ט׳ ,תהלים ע״ג י״ב ,ובתום׳ ר״ה י״א ע׳׳א ד״ד ,אלא ,ועיין עמודי העבודה
)צד .( (162
1

]צונץ ,צור געשיכטע ע׳  .61וע״ד תולדותיו ופיוטיו האריך צונץ בס׳ ליטעראטור-
געשיכטע דער םינאגאגאלען פאעזיע ע׳  145ובו׳ ושם בע׳  248ובו׳ מונה וסופר את הסליחות
שחבר ,ועי מש״כ רמש״ש ברשימתו הגדולה  CB.ע׳  1700ובםעראפעום  1864ע׳  .66בפירוש
המחזור ב״י אוקספורד  1206כתוב :ושמעתי מר״י קרא ששמע מר׳ מאיר שליח צבור כשהיה
מתפלל .עי׳ בליטעראטורבלאטט רעם אריענטס  1844ע׳  251והחוקר שנה א׳ ע׳ — .29
מנהגי רמש״צ נתפשטו ונתקבלו בעולם ,עי׳ הגמיי״מ פ״ב מה׳ מגילה אות צ׳ מובא בשרית
מהרי״ל םי׳ נ״ו ,ובמנהגי מהרי״ל בםדר שני וחמישי ושני הביא :וכן איתא במנהגי דר״מ ש״צ.
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ה״ר מ א י ר ש ל י ח צבור .עיין בערך שלפניו.

ה י ר מאיר ב״ר שמואל) .סי׳ תקצ״ד( ור׳ מאיר בי׳ שמואל העיד שכך אמר
לו ר׳ יצחק הלוי ,וכ״ה בפרדס סי׳ רל״ח ,וכ״ד ,בשבלי הלקט ח״ב כ״י סי׳ כ״ז ,והוא
חתן רש״י ,אביהם של הרשב״ם ור״ת (.
1

ר ב מ ש ה גאון) .סי׳ נ׳׳ה( כך שמענו מה״ר גאון שמברך מלך מהולל
בתושבחות ,כתבתי בהערה ד׳ שיש לתקן כך שמענו מרב משה נאון ,כמו שהוא לנכון
במח״ו ונובע מסדור רעייג דף כ״ד ע״ב ,ודברי ר׳ משה נאון הובאו בערוך ערך תסל.
עוד סי׳ ת״פ והכי אמר רב משה גאון יחיד שטעה בלילי שבתות ולא התפלל אתה קדשת
כו׳ וכ״ה במח״ו סי׳ ק״ה )צד  (83ונובע מן סדור רע״ג דף כ״ה ע״ב וכן הובא
בפרדס סי׳ ג׳ ובשבה״ל סי׳ ם״ו ,ובעל שם הגדולים הביא ודיל רב משה נאון מדור
ה׳ לגאונים במתא מחםיא וסמכו רב כהן צדק גאון והיה שנת ד״א תר״נ ושמו רב
משה כהן בן יעקב כר.
ה״ר משולם) .סי׳ ק״כ( וכבר פסק רבינו משולם הגדול בתשובותיו כו׳ וכ״ה
במח״ו םי׳ ע״נ )צד  .(40והוא רבינו משולם בר׳ קלונימוס ונזכר הרבה סעמים
'בתום׳ והי׳ פייטן וכשכלי הלקט סי׳ כ״ח הביא בשם רבינו נרשום מאור הנולד,
וגם רביגו קלוגיטום זצ״ל שחכם גדול היה ופייט קרובות לכל הרגלים ור׳ משולם
בנו ידעגו שחכם גדול היה ופייט קרובה לצום כפור כוי ,וגט רש״י ב״מ ס׳׳ט ע״ב
ד״ד ,מפרין הביא וכן יסד רבינל משולם בפיוט חכמי מדות מפריזים .הוא ביוצר ליום
שני של פסח ד״ד ,אפיק (.
2

ה״ר מ ש ו ל ם ב ר מ ש ה ) .סי׳ קע״ז( ר׳ משולם בר׳ משה שאל את פי
אריות יושבי ירושלים להשיבו שאומרים והשיאנו ברייה ויו״כ ,וכ״ה במח״ו סי׳
שכ״א )צד  (360וכן הובא בשבה״ל סי׳ רפ״ו )קלייה ע״א( גם בפרדס סי׳ קס״ח
ובמנהגים לר׳ אייזיק טירנא במנהג של חול ביום א׳ ג׳ ד׳ ו׳ איתא :אבל רבי מאיר שליח
צבור הוסיף גואלנו ה׳ צבאות שמו קדוש ישראל וכו׳ וכן נוהגין .עי׳ צונץ לט״ג ע׳  146הערה .2
ואפשר שעליו נאמר בלקוטי פרדס דף י״ב ע״ג :כך שמעתי פה קדוש אומר בעוברו לשני
התיבה ולא היה אומר מיום כפורים שעבר ועד וכו׳ יהון שרן ולא ככתוב ונסלח /והחי צונץ
בלט״ג שם הערה  3הביא שבכ״י האמבורג ומינכען איתא :ושמעתי שר׳ מאיר ש״ץ לא היה
אומד ככתוב בתורת משה עבדך ,וזהו מוידוי של כה״ג בעבודה במוסף יוה״כ .ורבינו מנחם פירש
פיוטי ר׳ מאיה כדאיתא בכ״י ד״ד קויפמאנן ז״ל סי׳  400ושם בסוף הפירוש לסליחה אנוש עד
דכא תשוב כתוב :חסלת פירוש הסליחה שיסד ר׳ מאיר שלי׳ צי׳ זצ״ל ונכתב מפי רבינו
אלעזר בן רבינו יהודה זצ״ל ,וכן לקמן שם דף רנ״א ע״א .ולפ״ד הח׳ צונץ )לט״ג ע׳ 249
סי׳  (31אפשר שיסד ר״מ הסליחה הנ״ל אנוש עד דכא לברית מילת בנו ר׳ יצחק שקידש השם
בגזרת תתנ״ו בווירמייזא )קונטרס ווירמייזא לר״א יעללינעק ע׳  Aזאלפעלד מאדטידאלאגיום
ע׳  6הערה  .(19ור׳ יוסף לעווינשטיין אבד״ק סעראצק כתב )לקורות היהודים בלובלין לרש״ב
ניםענבוים ע׳  (139ע״פ מסורה שר״מ ש״צ בא ללובלין ונפטר שם![.
*( ]עי׳ מש״כ גראםם בספרו  GJ.ע׳ .[304
2

סי׳  164ושם  B190ע׳  696וזאלפעלד במארטידא-
ע׳
( ]עי׳ במ״עהחדשי 1 1 1 1 9 0 7
לאגיום ע׳  434סי׳  26והערה  2ודברי ד״מ הגדול בנידון שלפנינו הובאו ג״כ בשו״ת מהר״ם
ב״ב דפוס ברלין ע׳  65סי׳ תק״ט ,וכבר פסק כוותיה בסדור רש״י בסי׳ ע״ה וק״ז.
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וכן במרדכי סוף ר״ה ,ומי הם האריות האלה עיין קבוצת חכמים)צז; (58ובהחוקר
שנה ראשונה )צד (217
ר ב נחשון ר י ש מ ת י ב ת א ) .סי׳ י״ב( והכי אמר רב נחשון ריש מתיבתא
בריעות שכורעין ]בקדיש[ כו׳ לקוח מן סדור רע״ג צד  4וגם המנהיג סי׳ ב״ח
וטאו״ח סי׳ נ״ו הביאו דברי רב נחשון .והב״י הביא דברי הכלבו וגם את ספר
הפרדס ]הוא בפרדם דף י׳ ע״ב[ ושם חסרים המלות ״והכי אמר רב נחשון״.
ר ב נטרונאי גאון) .סי׳ ב׳( חרא דשאילו קמי רב נטרונאי גאון זצ״ל ולא
שדרה .כל זה הי׳ בסדור רע״ג ולפנינו חסר ( והמנהיג סי׳ א׳ הביא כל הסימן בשם
רב עמים וכן הובא במח״ו סי׳ ל״ט ובפרדס סי׳ ה׳ .ס״ נ״נ שאילו מקמיה רב נטרונאי
גאון בעניין י אס לא נתמלא זקנו מהו שיעשה שליח צבור .לקוח מן סדור רע״ג דף
י״א ע״א וכן הוא בתשובת הגאונים ליק סי׳ פ״ד ועיין בסדור בהערה א׳ ושם הארכתי.
עוד סי׳ נ״ד ותו ששאלתם אםמצטרםין תשעה ועבד ,הואיג״כ בסדור רע׳יג שם ועיין
חמדה גנוזה סי׳ קכ״ד והובא ג״כ במח״ו סי׳ ל״ט )צד  (23וכן הביא גם הטור או״ח
סי׳ נ״ב בשם רב נטרונאי .עוד סי׳ נ״ה ותו שאלו מקטיר .דרב נטרונאיי גאון ןצ״ל הנכנס
לבית הכנסת ומצא צבור ־שמתפללין כו  ,הוא ג״כ לקוח מסדור רע״ג דף כ״ד עי״ב וכ״ה
בחמדה גנוזה םי׳ נ״ז והובא בטור שם סי׳ נ״ב וע״ש בב׳׳י וברא״ש ברכות פ״ה סי׳ ו׳
הביא זה בשם רב עמרם ,והובא גם במח״ו שם סי׳ מ׳ .עוד סי׳ שליד והכי אמר רב
נטרונאי ריש מתיבתא בהלל ובמגילה ובק״ש אם פסק כדי לגמור את כולה אינו חוזר,
הוא לקוח .מן סדור רע״ג דף ל״ז ע״א וכ״ה במח״ו סי׳ רמ״ג)צד  (208ועיין שבה״ל
סי׳ קצ״ח .עוד סי׳ תי״ג וכן אמר רב נטרונאי גאון בר׳ הילאי ראש ישיבה ת״ב שחל
להיות במו״ש כוי ,וכ״ה במח״ו סי׳ רם״ז)צד  (228ועיין ברי׳׳ץ גיאות ה׳ הבדלה דף
י״ח מה שהביא בשם רב נטרונאי .עוד סי׳ תעייה ושאילו מקמי רב נטרונאי בלילי
שבתות בברכות אחרונות שבק״ש אומרים ברוך ה׳ לעולקו כשאר ימות החול או אומרים
ושמרו ,ושדר להו הכי כו׳ והביא וכן מנהג בישיבה שלנל ובבית רבינל שבבבל ,והכי
אמר מר רב שלום גאון כל׳ כישיבה ובבית רבינו אין מנהג .לקוח מסדור רע״ג דף כ״ה
והובא במח״ו סי׳ קייב )צד  (81ובפרדס סי׳ ג׳ בקצת שינויים ובשבלי הלקט סי׳
סיד .הוא כלשון הפרדס ומובא בטור או״ח סי׳ רל״ו וסי׳ רס״ז ועיין בתשובת הגאונים
שערי תשובה סי׳ פ׳ לרבינו האי .עוד שם סי׳ ת״פ בענין מגן אבות בדברל והכי
אמר רב נטרונאי גאון .לקוח מן סדור רע״ ג דף כ״ה ע״ב .והובא גם בפרדם סי׳ נ׳
ובמח״ו צד  .83עוד שם סי׳ תפ״א והכי אמר רב נטרונאי גאון ריש מתיבתא בענין
קידוש בכית הכנסת ,לקוח מסדור רע״ג כ״ה ע״ב והובא בתשובות הגאונים ליק סי׳
נ״ב ועיין תשובת הגאונים שערי תשובה סי׳ קי״ד ואור זרוע ח״ב םי׳ כ׳ ותום׳ פסחים
ק׳ ע״ב ע״ש שהביאו דברי רב נטרונאי ועיין טור ארח סי׳ רס״ט ובב״י שם לכן
2

,

*( ]שזח״ה לא ידע עוד
אליהו כהן ראש ישיבה י . . .
ממגנצא לעיר הקדש בראב״ן דף
( ]בנדפס ליתא ,אמנם
של בהמ״ד לרבנים בנויארק כמו
2

16

מכ״י אוקספורד סי׳  2667ומשם נראה שהמשיבים רומה
ואביתר הכהן הנרבוני)?( .עוד תמצא שר״מ שלח שאילה
ע״ח ע״ב .ועי׳ במבוא לס׳ מעשה הגאונים ע׳  X Xהערה צ׳[.
נמצא בכ״י אוקספורד סי׳  1095ובכ״י זולצבערגער באוצה״ס
שהביא הח׳ מהר״א מארבס בהוספות ותקונים לםרע״ג ע׳ .\2
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הובא בםח״ו עד  .83סי׳ תצ״ב ושאלו מקמי רב נטרונאי גאון ביו״ט צריכין לבצוע
על ב׳ ככרות ,הוא בסרע״ג דף כ״ו ע״ב והובא בשערי תשובה סי׳ קפ״ו ורכ״ב וחמדה
נגוזה סי׳ נ״ו ובפרדס סי׳ צ״א .עוד שם סי׳ תצ״ט ושאילו מקמי רב נטרונאי גאון ,כהן עם
הארץ וישראל ת״ח איזה מהן קודם לקרות בתורה תחילה ,ושדר הכי כוי ,לקוח מן סדור
רע׳יג דף כ״ט והובא במח״ו סי׳ קכ״ג)צד  ,(93סי׳ ת״ק והכי אמר רב נטרונאי גאון ,הוא
מסדור רע״ג דף כ״ט ע״א בשיגוי לשון קצת והובא במח״ו סי׳ קכ״ד צד  94ועיין
טור או״ח סי׳ קטינ .עוד שם סי׳ תק״ב וכך אמר רב גטרוגאי גאון כר ,הובא במח״ו
צד  98ובסדור נשמט מאמר שלם ,וגובע מסדור רע״ג דף כ״ט ע״א .עוד סי׳ תקכ״ה
והכי אטר רב נטרונאי גאון במו״ש בבורא מאורי האש כך עושץ בשתי ישיבות
שמםתכלין בכפות ידיהם כוי .לקוח מסדור רע׳׳ג ל״א ע״ב וכ״ה בפרדס סי׳ קי״א
לבטה״ו צד  117וברייץ ניאות ה׳ הבדלה דף ט״ו שכן אמר רע״ג משמו ועיין שערי תשובה
סי׳ ק״ב ק״ג ובתשובות הגאונים ליק סי׳ ט״ט ועיין בהערות שלי לתשובות הנ״ל צד .18
עוד סי׳ תק״ל והכי שדר רב נטרונאי גאון יוה״כ אע״ם שחל להיות בחול מכרכין
על האור כר ,נובע מסדור רע״ג ל״ב ע״א והובא בפרדם סי׳ קי״נ ובמח״ו צד .119
מ ר נימים בריה דרב שמואל) .סי׳ צ׳( והכי אמרו משמיה דמר ניםים כריה
דרב שמואל דכי הוו בעשרה צריך למיברך נכרך אלהינו שאכלנו משלו כוי .והעירותי
שם בהערה גי :כן הובא בסרדס םי׳ צ״ג ושם הגי׳ הכי אמרינן משמיה דמר רב ניםי בדיה
דרב שמואל וכן בס׳ הסדרים הגי׳ רב גיסי ובלקוטי הפרדס )ו׳ םע״א( בטעות
משמיה דמר יוסי בריר ,דרב שמואל ,והעירותי במבוא לס׳ האורה )צד  (105שזה
הובא בתום׳ ברכות ט״ט ע״ב ד״ה נברך בלי הזכרת שמו ,ומה שכתבו התופי וכן
מפורש בסדר רב עמרם ,אין זכר מזה בסדור רע״ג שלפנינו ( ,וראיתי במח״ו סי׳
ם״א )צד  (32שהביא והכי אמרו משמיה דרב ביבי בריר ,דרב שמואל ,אין ספק
שצ״ל דרב ניםי.
1

ה״ר נ ת ן ) .סי׳ תקמ״ה( והכי אמר רבינו נתן שאין
עשרה מדות בתסילתו לבדו או בציבור .לקוח מן סדור
הובא בשמו בטור או״ח סי׳ תקס״ד ,וכ״ד ,במח״ו סי׳ רע׳ א
כ״ט הביא זה ויבנהו ר׳ גתן גאון ,ועיין שם הגדולים אות
בסוף הספר םי׳ נ״ה (.

מנהגאצלינו לומר שלש
רע״ג דף ל״ה ע״ב ,וכן
)צד  (232ובשבה״ל סי׳
ג׳ סי׳  20ובהערות שם

2

ה״ר נ ת ן ב׳יר יחיאל) .סי׳ קס״נ( שם בהערה י׳ הבאתי כי בכ״י
הרשד״ל( נמצא בסוף הסימן הוספה בשם ר״ת והובא שם שכך היה מנהג
של ר׳ נתן ב״ר יחיאל שסדר הערוך כמו שכתב בערך ערב ע״כ .הוא בערך
ע״ש וכן הביא דברי הערוך האו״ז ח״ב ה׳ ר״ה סוף םי׳ רם״ט וכן המרדכי
סי׳ תש״ך ועיין בערוך השלם בהערות ד״ר קאהוט ז״ל.

ב׳ )ב״י
במקומו
ערב א׳
ה׳ ר״ה

סקי לויה) .סי׳ תקצ״ד( סנן לרה השיב בתשובותיו לר׳ שלמה בר יהודה .ובפרדס
סי׳ רל״ח איתא סנן לויה רבינו יצחק הלוי ]ר׳ל סגן לויה שהוא ר׳ יצחק הלוי[
1

2

( ]והובא בב׳ ב״י הנ״ל ,ע׳ בהוספות ותקונים לסוע׳׳ו ,שם ע׳ .[8
( ]ראה מה שכתבתי במבוא לס׳ מחכים ,קראקא תרם״ט ,ע׳  X Xאות ה׳[.
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השיב לתשובתו לרב שלום בר׳ יהודה ]עיין בערכו[ על בשר בחלב שהוא נוהג
ואוסר במשהו .וגם הרש״ל בסי׳ כ״ט הביא .רבינו יצחק הלוי הנקרא סגן לדה
מגרמייזא.
ר ב ע מ ר ם גאון• )סי׳ ד( וסמך לדבר מצאתי בסדר רב עמרם /הוא בסדור
רע״ג צד  .14סי׳ ר״ה ובסדר רב עמרם מצאתי ,הוא בסדור רע״ג מ״ז ע״א
וכ״ה במח״ו סי׳ שמ״ג )צד  (374ועיין בסדור שם הערה ה׳ .עוד סי׳ תט״ז ובסדר
רב עמרם מצאתי ,וכ״ה בטח״ו סי׳ רס״ח )צד  (229עיין בסדור הערה גי .סי׳ תל״ב
מסורש בסדר רב עמרם ,וכ״ה במח״ו סי׳ קלי׳ח )צד  ,(108ולסנינו בםרע״ג בסגנון
אחר .עיין הערה ד׳ .סי׳ תפ״ו והכי אמר רב עמרם נאון ,הוא בסרע׳נ כ״ו ע״א עיין
שם הערה ה׳ .עוד סי׳ תקכ״ו דהכי אמר רב עמרם ריש מתיבתא אין מבדילין על
הסת כל עיקר ,לקוח מסדור רע״ג ל״ב ע״א והובא בפרדם סי׳ קי״ב ובמח״ו צד
 .118ורש״י בגיטין ג״ט ע״ב דיה נתפרדה חבילה הביא וכן• סידר רב עמרם ,ועיין
בסי׳ ו׳ שם הבאתי המאמרים המובאים בסדור ולקוחים טסדור רע״נ בלי הזכרת שמו.
ר ב םלטוי גאון) .סי׳ ע״ו( הדר שדר רב סלטוי י בר אביי ריש מתיבתא
מיקמי דלישתי לא צריך לברוכי שהכל כוי ,וכ״ה גם בס׳ הסדרים )ובכ׳׳ייב׳ חסר
.ההתחלה מהסדור( .ובמח״ו סי׳ נ״ד )צד  (29כתוב הכי שדר ( ועיין במרדכי ברכות
ס״ו םי׳ קנ״א .עוד סי׳ רי״ח והכי אמר רב פלטוי בר אביי ראש ישיבה ,ובמח״ו
סי׳ שע״ו )צד  (437הובא והכי אמר רב סלטוי גאון .עוד סי׳ שמ״ט וכן אמר י
רב פלטוי ראש הישיבה וכ״ה בפרדס סי׳ י״ב ובלקוטי הפרדס )י״ט ע״ב( ובמח״ו
סי׳ ש׳נ )צד  .(387ובאגרת רב שרירא גאון הביא ובתריה בשנת ]אלף[ קני׳ג
]היינו לשטרות והוא ד״א תר״ב ליצירה[ מלך מר רב םלטוי בר מר רב אביי י׳יו
שגה ,ומר רב צמח גאון היה בנו ומלך בשנת אלף קפ׳ינ ]הוא ר״א תרל״ב ליצירה[,
וכן הוא בס׳ הקבלה להראב׳ ד ועיין ריטום צד .186
ר ב צ מ ח גאון) .סי׳ ם״א( ושאילו מקמיה רב צמח ראש ישיבת גאון יעקב
בישיבה היא סומבדיתא מהו שיאמר קידושא דסידרא אם אינו קורא כוי .לקוח מן
סדור רע״ג דף י״ד ע״ב והובא במחץ צד  25והובא בשם רב צמח גאון_בטוד ארח
סי׳ קל״ב וכתב שם הב״י כן כתוב בספר הפרדס ,אבל לא נמצא לפנינו בפרדס רק
בלקוטי הפרדס )ט׳ ע״א( ובטעות שם מקמי רב יצחק צמח ראש ישיבה נאון יעקב
וציד מקמי רב צמח ומלת .יצחק״ יש למחוק .והוא היה בנו של רב פלטוי נאון,
עיין בערך שלפניו ,ונפטר שנת ר״א תרלינ.
ר ב צדוק ר י ש מ ת י ב ת א ) .סי׳ ר״כ( וכן אמר הטעם אדונינו מאור עינינו
מר רב צדוק ריש מתיבתא זכרונו לעד ,לקוח מן סדור רע״נ מ״ב ע״ב ושם הובא
אדונינו מאור עינינו מר רב צדוק גאון זלה״ה ובמח־׳ו בסוף ,סי׳ שע״ח הובא נ״כ
ריש מתיבתא ובשבה״ל סי׳ ק״ל )ניב ע״א( הובא אדונינו מר רב צדוק מאור
עינינו זצ״ל.
1

]בסדור סי׳ ע״ו הערה א׳ כתב רש״ב ז״ל :ונעלם ממנו המקור מזה אשד שאב
רש י .אמנם ג״ז נובע מסרע״ג אלא שבנדפס ליתא ובהוספות והקונים לםרע״ג ע׳  7תמצא
כל הסימן[.
/׳
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ה״ר קלונימום א י ש רומי) .סי׳ שצ״א( מסי ר קלונימלם איש רומי .וזה
הובא בפרדם בסי׳ קל״ב )דף כ״ז ע״א( באמצע המאמר ,אשר אין לו שייכות
כלל שם .וכן הובא במחץ סי׳ צ״ח )צד  ,(390ועיין בסדור שם הערה ב׳ מה
שהבאתי משבה״ל .להוא המובא ברש״י ביצה כ״ד ע״ב גם עתה בא אלי מכתב
מגרמייש שבא לשם אדם גדול זקן ויושב בישיבה מן רלמא ושמל ר׳ קללנימוס
ובקי בכל הש״ס והורה כן .ובס׳ הישר לר״ת סי׳ קט״ז הביא ר׳ יוסף קרא אמר
ששמע מסי רבינו קלוגימוס איש רומי שהנזיר מותר בקידוש והבדלה בו׳ ובעל
או״ז חייב סי׳ רעייה הביא ורבנא קלונימום הזקן איש רומי בן רבנא שבתי בבואו
למדינת גרמיישא לאחר סטירת רבינו יעקב בר יקר זצ״ל שאלו ממנו דבר זה והוציא
חותם עדות קודש והראה ככתב שכבר נשאל׳ שאילא זו במתא רומי וכתב בו
שאל מר שלמה היצחקי מן רבנא מרנא רב נתן נאון שחיבר ססר הנקרא ערוך
ומן מר דניאל אחיו ומן מר אברהם אחיל להשיבו גם הם שכבר נשאלה
בבית מדרשו של אביהם מר יחיאל נאון והשיב בשם מר יעקב ]נאון[ ריש
מתיבתא דמתא רומי כוי .ועיין במבוא להרש״ה צד  ,50והארכתי אדותיו במבוא
לם׳ האורה צד  108כי מובא הרבה פעמים בסררם (.
1

ק ל י ר )ר׳ א ל ע ז ר הקליר() .סי׳ ש״ו( ומחמת חידוש הפרשה וחיוב המעשר
ייםדו לה בםיוטין קרובה מיוחדת היא ]איום[ אמצה עשירייה ושוררו עליה קיבוץ
עשרונים לעשיריות המצויינין בתורה על סי הלכות ואגדות ורמז המיוסד בסילוק הפרשה
זו ]נקראת[ שתי פעמים בשנה ,אחת של ראה אנכי ,ואחת בשמיני עצרת ,וכך
התחיל השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך משנני עשר םעמים ,ובדורל של
קלידי עמד המשורר ואחז בידו שער יםודל לפיוט .בהערה ו׳ הבאתי :החוקר הריט״ל
צונץ ז״ל בספרו ליטעראטורגעשיכטע צד  59סי׳  31הביא קרובה לש׳יע,
כנראה היתד ,מתחלת איום אמצה עשיריה ,והסילוק מתחיל השקיפה מן השמים
וברך משעי עשר פעמים כוי ,ושם בהערה הביא ,ובדורו של קלידי עמד המשורר
ואחז בידו שערי יסודותיו לפייט ,כן נמצא בכ״י קובץ  159בסארמא ,וכמו כן
בקובץ  858נ׳׳כ בפארמא והמקור הוא סדור רש״י עכ״ל .להכ״י קובץ  558שהביא
הוא הכ״י מהסדור אשר נתתי לפנים הספר.
(

ר׳ ש ל מ ה ב״ר י צ ח ק )רש״י( .הבאתי לעיל אות א׳ המקומות אשי נזכר
שמו בסדור ,גם המאמרים אשר חתם בשמו.
ה״ר ש ל מ ה ב״ר שמשון) .סי׳ ש״ב( אני החתום נשאלתי אם אומרים זמן
בנטילת לולב בשני ימים טובים ]הראשונים[ של חג כוי ובסוף חתום שלמה בר
שמשון ובמח״ו סי׳ שע״ד )צד  (434חתום שלמה בר יצחק ,והוא טעות המעתיק
יען כי ראה אשר הובא באמצע המאמר כך מקובלני ממורי הזקן ר׳ יעקב בר יקר
ויען כי הוא היה רבו של רשי׳י ז״ל לכן הציג בסופו שלמה בר יצחק אבל ר׳ יעקב
בר יקר היה ג״כ רבו של ר׳ שלמה בר שמשון וגם האו״ז ה׳ סוכה ולולב סי׳ שט״ז
הביא הדברים האלה בשם ר׳ שלמה ב״ר שמשון וכן הרא״ש סוכה פ״ד סי׳ ב׳
הביאם בשם ר׳ שלמד ,בר שמשון וכ״ה בשבלי הלקט סי׳ שם״ל לגם האבודרהם
1

{ ]עי׳ מה שכתבתי במבוא לם׳ מעשה הגאונים ע׳  XXIהעלה ק׳יא[.

מבוא

XXIX

הביא ר׳ שלמה בר שמשון ,וראיתי בפרדס ה׳ לולב סי׳ ק״ץ הובא וכן שמעתי
מרבינו שלמה בר שמשון נ״ע שכל רבותינו ואפילו ר׳ יצחק לוי הסכים לדבר זה
שלא לברך ]זמן[ כי אם ראשון בלבד ,עוד סי׳ ת״מ הובא תשובה אחת וחתום
בםוף^שלמה בר שמשון וב״ד ,במח״ו סי׳ ק״ו )צד  ,(303עוד םי׳ תקצ״ד שאלו
את.הרב ר׳ שלמה .בר שמשון על בשר בחלב ואמר שיעורו בששים כר ,וכ״ה
בסררם סי׳ רל״ח ,ור׳ שמשון היה בן ר׳ אליקים והוא )היינו ר׳ שלמה בר׳ שמשון(
חותם עצמו ששון ,ועיין שבה״ל בהקדמתי הערה רי״א הבאתי בשם ידידי
מהר״א בערלינער שהעיר בהקדמתו אל אוצר טוב משנת תרל״ט כי גם באו״ז הובא
המורה ששון או רבנא ששון והוא ר׳ שלמה ב״ר שמשון והרשד״ל הביא בלוח
הגאונים צד  117כי בתשכ״ץ )מנהגי מהר״ם( כ״י קרוב לסוף איתא :שני
רבנים היו בדור אחד רש״י ורבינו שלמה כר שמשון ואותו היה חותם עצמו ששון
על שם אביו ,וכאשר הביא בעל אור החיים )צד  (592ר׳ שלמה בר שמשון הוא
בן אליקים והיה בווירמייזא בזמן רבינו קלונימום איש רומי ורש״י ,ור׳ שלמה בר
שמשון קבל מן שני רבותיו של רש״י ,מן רבינו יעקב בר יקר • ,כנראה בראבי״ה
המובא במרדכי חולין סי׳ תרס״ה ,ומן רבעו יצחק הלוי ,כנראה מתשובתו 'המובאת
במהרי״ק סי׳ צ״ד ,ורבינו שלמה בר שמשון עם רבינו קלונימום איש רומי חלקו על
פסק רבינו יצחק ביד משה ,הוא ר׳ יצחק הלוי ,כנראה בראבי״ה שם וכמובא
במהרי״ק סי׳ ל׳ ומובא ברוקח סי׳ שי״ב .ועיין מה שכתב החוקר הריט״ל צונץ
בספרו ל״נ צד 613
ה״ר שלמד! ב ר ׳ י ע ק ב  .בכ״י ב׳ )ב״י הרשד״ל( סוף ה׳ י״ו בתמוז נמצאת

הוספה שהבאתי לקמן במבוא סי׳ י״ב וחתום שלמה בן הרב ר׳ יעקב זצ״ל ,הוא
בן ר״ת ,ובשבלי הלקט סי׳ טי• הביא וז״ל ובספר שבו סדר זרעים' ומועד ירושלמי
שהי׳ של רבינו תם כתוב בתחילתו א״ר יוסי כמו שכתבתיהו ,וכמדומה שהוא כתב
יד החבר ר׳ שלמה בן רבינו תם זצ״ל ,ואחר סיום הדבר כתב רבינו בכתב יידו
הניכר לי כו׳ וכן הובא גם כן במח״ו סי׳ ס״ב )צר  (51ובסוף חתום יצחק בר
שמואל זלה״ה ,והוא ר׳ יצחק הזקן בעל התוססות ,בן אחות רשב״ם ור״ת וריב״ם,
עיין שה״ג אות ו׳ סי׳ שע׳ד ,וכן היה נכדו של רבעו• שמחה בעל מחזור ויטרי.
ה״ר ש ל מ ה ב״ר יהודה) .סי׳ תקצ״ד( סגן לרה השיב בתשובותיו לר׳
שלמה בר׳ יהודה על בשר בחלב שהוא נוהג כמשהו ,וכ״ד ,בכ״י ב׳ ובספר הסדרים
ובפרדס סי׳ רל״ח הובא סגן לרה רבינו יצחק הלוי השיב לתשובתו לרב שלום
כר׳ יהודה ]במקום שהוא לפנינו לר׳ שלמה בר׳ יהודה[ ,ובהקדמה לשבלי הלקט
)דף ט׳( הבאתי כי בח״ב משבה״ל ב״י םי׳ כ״ז הובא ה״ר שלום ביד יהודה להביא
שם ר׳ יצחק לוי השיב בתשובותיו לר׳ שלום בר יהודה.
ה״ר ש ל ו ם ב״ר יהודה .עיין בערך שלפניו.
ר ב ש ר ש ל ו ם גאון) .סי׳ תצ׳׳ה( והכי אמר רב שלום גאון )בענין לעמוד
לסני ם״ת( לקוח מסדור רע״ג דף ב״ח ע״א והובא במח״ו סי׳ קכ״א )צד (91
*( ]ובמבוא לם׳ מעה׳יג ע׳  XXIIהערה ק״י[.
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ובטור ארח סי׳ קמ״ו ובמנהיג ה׳ שנת אות ל׳ .סי׳ שי״ח והכי אמר רכ ]שר[
שלום גאון המתפלל ביחיד באילו עשרים ואחד יום שהיחיד גומר בהן את ההלל
חייב לברך לגמור את ההלל ולקרות את כולו ולחתום אחריו וכן מגהג בשתי
ישיבות ,לקוח מן סחר רע״ג דף ל״ו והובא בפרדס סי׳ קצ״ח ובמח״ו סי׳ רל״ח
)צד  .(202.עוד שם סי׳ תעייה והכי אמר מר רב שלום גאון בלילי שבתות ובלילי
ימים טובים במעריב אומר שומר עמו ישראל לעד ,בישיבה ובבית רבינו אין מנהנ
אלא ]תחת שומר עמל ישראל[ חותמין סורס סוכת שלום .וכ״ה בפרדם סי׳ ג׳
)דף ח׳ ע״ב( והכי אמר מר רב גאון)צ״ל מר רב שלום גאון( וכ״ה במח׳׳ו צד .81
עלד שם םי׳ תצ״ה והכי אמר רב שלום גאון ספר חורה ט׳ ,וכן הובא בטח״ו צד 91
ומבע מן סדור רע׳׳ג ב״ח ע״א .עוד שם סי• תק״ד רב שר שללם ריש מתיבתא
דםחא מחסיא שדר הכי :לומר בתפלה של שחרית בשבתות וימים טובים ליום
הכםורים פעמים באהבה שמע אומרים לאין מנהג בישיבה ובבבל כולה אלא
בתפלת מוסף בלבד ובי״כ אף בנעילה כוי ,והיא לקוח מסדור רע״ג דף י״א וכ״ה
בטח״ו סי׳ קכ״ח )צד  (99ועיין פרדס סי׳ ד׳ )דף ח׳ ע״ד( .סי׳ תקט״ז והכי
.אמר רב שר שלום גאון בשבת במנחה מותר להתעסק בתלמוד תורה ,ולא עוד אלא
שמנהג בבית רבינו שבבבל שאחר תפלת המנחה בשבת שונין אבות וקנין תורה
כל׳ .לקלח מן סדור רע״ג דף ל׳ ע״א והובא גם בפרדם םי׳ ד׳ )דף ט׳ ע״א( ובלקוטי
הפרדס )י׳ ע״א( ובמח״ו עד  i l lובשבה״ל סי׳ קכ״ו ע״ש והובא בתום׳ מנחות
ל׳ ע״א ד״ה מכאן ובס׳ הישר לר״ת סי׳ תר״כ ועיין בשרת הגאונים שערי תשובה
סי׳ ר״ב ובהערות הרד״ל שם בראש הספר .עוד בסדור סי׳ תקכ׳יב והכי שדר
רב שלום גאון ,אין אומרים ויהי גועם אלא במל״ש בלבד כוי ,לקוח מן סדור רע״ג
דף ל״א ע׳יא למוזכר בתוס׳ מנחות ל׳ ע״א ד״ד• מכאן והובא בפרדס סי׳ ד׳ דף ט׳
םע״ב ,והכי סדר )צ״ל שדר( וכ׳׳ה בלקוטי הפרדס )י״א ע״א( והובא במח״ו סי׳
קמ״ז )צד .(115
ה״ר ש מ ו א ל ב ר ד ו ד ) .סי׳ שכ״א( ושמעתי שנחלקו במננצא שני גדולי
הדור ר׳ יצחק בר יהודה ]רבו של רש׳׳י[ ור׳ שמואל בר׳ דוד הללי ,ר׳ יצחק ציוה
להפטיר ברני ושמחי לד׳ שמואל העיד מסי אביו שאמר לו שמפטירין בשל ר״ח
וקיימו את עדותו .וכן הובא בפרדם סי׳ כ״א לסי׳ קצ״ח לבטח״ו סי׳ רל״ט צד 03צ
ובעל שבלי הלקט השלם סי׳ ק יצ )דף ע״ד סע־א( הביא כל זה בשם מעשה
הגאונים .לראיתי שנם רש״י סנהדרין צ״ז ע״ב הביאו כך מצאתי כתוב בשם ה״ר
שמואל בר דוד ז״ל .וכן הובא בהאורה סי׳ קי״ג )צד  (146אבל ר׳ שמואל בר
דוד ]הלוי[ אוסרו בהנאה .ובעל שבלי הלקט בסי׳ ל״ד וסי׳ רע׳ח הביא הגאון ה״ר
שמואל בר דלד והרב בעל שם הגדולים אות ש׳ סי׳  93הביא כי השבה״ל סי׳
רע״ח הביאו ,וגם הרשד״ל בגחלת שד״ל )צד  (48הביא כי הובא במידכי .לבמחזור
ליטרי סי׳ קכ״ג )צד  (93נמצא הוססה ורשום ת׳ )ר״ל תוססות( והובא שם הגאון רב
שמואל בר דוד הללי הורה שמותרים לוים לקרות בתורה אפילו שלא במקלם כהן
בכל ענינים בין בראשונה בין באחרונה כמו ישראל ,והוא המאמר שהביא המרדכי
1
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וכן הובא זה בשבה״ל השלם סי' ל״ד ,וכן הובא בפרדס )לא בשם האורה( בלקוטים
דף נ״ח ע״ג.
לבינו ש מ ו א ל ) ,סי׳ שצ״ח( סיים בסוף ״רביגו שמואל״ ואולי כוון להסטב״ם.
תוך סי׳ שצ״ט סיים ג״כ רבינו שמואל ואח״כ הובא וגם זה סםק רבעו שמואל .עיין
פסחים כ״ה ע״ב ובתוס׳ שם ד״ד ,לא אפשר .עוד סי׳ ת׳ )ע׳  196אות ח׳( וכן
הוכיח רבעו שמואל בתום׳ במם׳ ע״ז שלא בזמנו ושלא במינו כולן שווין שמותר.
עוד שם )ע׳  198אות כ״ז( מפי׳ רבינו שמואל מפליטת הכלי שנותנין ברותחין
טפליטת האיסור .ובכ״י ב׳ איתא ,כך מפי׳ רבי שמואל טםילט כלי שנותן לתוך
הרותחין טפליט נם האיסור .ובטבוא לס׳ האורה צד  81הבאתי רבי שטואל שם
בסדר ה׳ פסח בדין מורםין בסםח מפי רבי שמואל טסליט והבאתי בם׳ הסדרים
הובא מפורש רבעו שמואל מפלטת וכתבתי בלי ספק צ״ל מפליזא .אבל טעות היה
בידי כי אז לא הי׳ ב״י א׳ לפני ובאטת הכוונה טפרש רבעו שטואל טפליטת הכלי ,וכן
הוא שם מפליטת האיסור לכן אין מקום לזה במבוא שם .ואשר הטעה אותי כי
בכ״י ב׳ על הטלות רבי שטואלטפליט מנוקד למעלה בקוים*( ,עוד שם)אות ב״ח( ואני
שמעתי משום רבעו שמואל .כל זה הם הוספות בסדור טן ר׳ יצחק בן דורבלו* ונמצא
שם אני יצחק ,עיין לעיל בערך ר׳ יצחק בןדורבלו.
ה(

ש מ ו ת הספרים המובאים בסדור.

אגדה) ,סי׳ י״א( שכן מצינו באגדה כל ]הודיות[ שאמר דוד בספר תילים לא
אמרן אלא ליום נחמתא שנ׳ ואלה דברי דוד האחרונים )ש״ב כ״נ א׳( האמורים ליום
אחרון .וכן הובא בסרדם סי׳ ה׳ )י׳ ע״ב( וכ״ד ,בלקוטי הפרדס ז׳ ע״ב .עוד ס״
שפ״ה ומצעו באגדה בא הכתוב וליטד על פרעה ,הוא בטדרש תהילים טזמור א׳ אות
כ׳ וע״ש מה שהעירותי בהערה רס״ז וכן רש״י ישעיה ל׳ כ״ט הביא זה וסיים מדרש
תהלים וראיתי כי הובאה האנדה הנ״ל גם בפרדס סי׳ קל״ב )כ״ו ע״ד( ובמח״ו סי׳
ס״ט )צד  .(284עוד שם סי׳ שפ״ו ומצינו באגדה מפני מה אין אומרים שירה אלא
על היין בו׳ ,הוא בנטרא ברכות ל״ה ע״א .עוד סי׳ תכ״ט ואמרינן באגדה שיר של
פגעים הי׳ משה אומר בשעה שעלה לרקיע ,לקוח מסדור רע״ג י״ט ע״א והוא במדרש
תהלים מזמור צ״א סוף אות א׳ ונשנה גם בטדרש בט״ר פי״ב אות נ׳ ותנחוטא נשא
אות כ״ז ועיין בסדור הערה ט׳ .עוד סי׳ תקי״ד שמצעו באגדה רננו צדיקים בה׳ בזמן
שהצדיקים רואים את הקב״ה מיד הם אומרים שירד ,שכן מצינו כשנעקד יצחק וראה
את השמים סתוחין מיד אמר שירה .וכן הובא בסרדס סי׳ ד׳ )דף ט׳ ע״ב( ,בלקוטי
הםררם )י׳ ע״ג( ,במח״ו ע׳  109וכשכלי הלקט סי׳ קכ״ו ובם׳ מחכים ע׳  26ולא
מצאתי האגדה ,ובמדרש חהלים מזמור ל״ג הוא בסגנון אחר.
ב ר א ש י ת ר ב ה ) ,סי׳ ל״א( כדאמרינן ה׳ יראה יהי רצון בשעה שיהיו.בניו
של יצחק באין לידי עבירות ומעשים רעים תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא
*( במבוא לס׳ האורה צד  81הבאתי זה ע״פ ב״י של הד״א עפשטיין וחסר בסדור
שלפנינו ,כוונתי היתה בכ״י ב׳ )של הרשד״ל( בי ב״י א׳ מפאדמא לא היה עוד לנגד עיני
והכ״י של עפשטיין היא העתקה מב״י פאדמא שלפנינו.
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עליהם רחמים ,הוא בב״ר פנ״ו אות ו׳ .סי׳ תל״א ומצאתי סייג לדברי בבראשית רכה
בס׳ וירא אליו ,אלהים נצב כר עומד אין כתיב כאן אלא נצב ,הוא בב״ר פמ״ח אות ז׳ באיזה
שנויים והובא גם בפרדם סי׳ ב׳ )דף ח׳ ע״א( ובמח״ו סי׳ קל״ח )צד  (180והמאמר
הזה נשנה גם בםםיקתא דר״כ פסקא החודש )ט״ט ע״א( וע״ש בהערות שלי .עוד שם,
ועוד מצינו שם הייתי ביום אכלני חורב ,ומה היה אומר ריב״ל אומד ט״ו שיר המעלות
שבספר תהלים ,הוא בב״ר פע״ד סי׳ י״א והובא שם הכתוב זה עשרים שנה ,והוא
קרא שלאחר הייתי ביום ודורש על ותרד שנתי מעיגי ,וגם זה הובא בסרדם ובמח״ו
שם ,ועיין במדרש תהלים מזמור קכ״ד ובהערות שלי ובסדור שם הערה ט׳ .עוד סי׳
תג״ח הובא וזהו מבראשית רבא כתיב כי גדול אתה ועושה נפלאות כו׳ הנוד הזה אם
יש בו נקב כוי ,הוא בב״ר פ״א אות ג׳ והובא ג״כ בהאורה ח״ב סי׳ ם״ד ובאיסור
והיתר כ׳-י סי׳ נ״ט ובשבלי הלקט סי׳ ג׳ וכתב מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל כי
גדול אתה זכו׳ ,וזה ליתא בסרדם רק בסדור שלסנינו ובהאורה ובארה והרב כעל
שבלי הלקט כוון להםדור ,וגם חכמי התום׳ ברבות ם׳ ע״ב ר״ה מפליא הביאו את
המדרש ,בקצת שינויים ועיין ־ בסירש״י בגמרא שם שמפרש כעין מה שהובא בכאן.
עוד סי׳ תקי״ד ואף בבראשית רבה כי בו שבת מכל מלאכתו אתמהא לא כך אמר
ר׳ ברכיה בשם ר״י כר סימון לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב״ה כוי ,הוא בב״ר ס״י
אות ט׳ וע״ש פ״ג אות ב׳ ,והובא גם בטח״ו סי׳ קל״ט )צד  (109ובפרדס סי׳ ד׳
ובלקוטי הפרדס )י׳ ע״ג( ובעל שבה׳ ל סי׳ קכ״ו הביא המדרש בשם רבינו שלמה ז״ל
וכוון להסרדס .עוד שם שטצינו בב׳יר ויחן את סגי העיר כוי ,הוא בב״ר סי״א אות ז׳
והובא בסרדס סי׳ ד׳ )ט׳ ע״ב( וכן הובא בלקוטי הפרדס )י׳ ע״ג( ובמח״ו )צד (109
והובא בשבה״ל סי׳ קכ״ו בשם רבינו שלמה ז״ל.
ב ש ר ע ל גבי גחלים) .סי׳ רי״ד( כך נמצא בתשובות בשר על גבי גחלים
ממנהג שתי ישיבות ,והובא במח״ו סי׳ שנ״ה )צד  ,(394עוד סי׳ תרי״ד ואני מצאתי
בםדר בשר על גבי גחלים שצריך ליתן תחילה החמין בכלי שני ואח״כ נותנים לתוכו
העוף למולגו .וכן הובא בם׳ האורה ח״ב סי׳ ם״ה וכן הוא באיסור והיתר כ״י סי׳
קמ״ז > וכן הובא בתשובת חכמי צרסת סי׳ ס״ב : ,וצ״ל בס׳ בשר על גבי גחלים.
ובס׳ האורה ח״ב סי׳ א׳ )צד  (170הובא עוד הפעם ססר בשר על גבי 'גחלים
כדילסינן בגזירה שוה כבשר על גבי גחלים ,וכ״ה באיסור והיתר סי׳ ש״ו ובפרדס סי׳
רע״ב ,ובפרדס הגי׳ כדילפינן בשר על גבי גחלים .הוא ספר בפסקי דינים ונאבד מאתנו
ונזכר בתום׳ יבמות ל״ד ע״א ד״ד ,מתוך ,גם בם׳ הישר לר״ת סי׳ ה׳ ,והרוקח סי׳ רכ״ז
הביא וכן פסק רב יהודאי גאון בבשר על גבי גחלים ,לדעתי הכוונה שפסק כן והובא
בבשר על גבי גחלים ,ועיין שם הגדולים ח״ב אות ב׳ סי׳  ,229ובאוצר הספרים אות
ב׳ סי׳  678הביא בשר על גבי גחלים רבינו שמואל הנגיד הלוי חברו ,ויש מיחסין
אותו לרבינו תם ,ובלקוטי מהרי״ל מיחסו לרב ביבי גאון ,ובעל סדר הדורות
טעה כי חשב ר׳ שמואל הלוי חברו ע״ש ,הספר הזה הובא הרבה פ ע מ י ם בספר
אור זרוע (.
1
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( ]עי׳ אודותיו במ״ע  ZfHB.שנת  1906ע׳  178ובס׳ השנתי היו״ל בפפד״מ ח״ה
מחלקה עגרית ע׳  61וכו /מחליקה אשכנזית ע׳ .[370
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ה ל כ ו ת גדולות )בה״ג() .םי׳ ק״ע( םיים עד כאן מהלכות גדולות ובכ״י ב׳
ע״נ מצאתי בהלכות גדולות ובמח״ו סוף סי׳ שי״ט עד כאן מהלכות גדולות פסוקות דרב
יהודאי גאון .סי׳ ר״ג םיים עד כאן מהלכות גדולות ,וכן הובא במח״ו צד  .409ובכ״י
ב׳ עד כאן מהלכות גאון ,צ׳יל מן הלכות רב יהודאי גאון או צ״ל מהלכות גדולות.
םי׳ רנ״ז סיים ע״כ מן ההלכות גדולות .סי׳ רע״ז בהלכות גדולות ,וכ״ה במח״ו צד .453
עוד סי׳ רע״ח וכן מצאתי בהלכות גדולות וכ״ה במח״ו צד  •424עוד סי׳ ריס גם
זה מצאתי בהלכות גדולות וכ״ה בטח״ו צד  .426עוד םי׳ ש״ב ותו מצאתי כתוב
בהלכות גדולות דלא צריך לומר זמן בסוכה ולולב דסגי בדכסא ובהלכות לולב דקטסרש
טר רב יהודאי תני הכי ,וכ״ה במח״ו צד  "435ועיין בסדור שם הערה ו׳ .סי׳ ש״ח
ור׳ יהודאי פסק בהלכות גדולות ,ואין זכר טזה בבה״נ שלפנינו ,עיין בסדור שם הערה
ג׳ .סי׳ שנ״ה ובהלכות גדולות ]כתוב[ בלשון הזה כלחמירא כו׳ וכ״ה בטח״וצד .254
סי׳ ת״א בפסק של ר״ת אשר נוסף אל הסדור הביא )ע׳  200אות כ״ח( והלכות גדולות
של אספמיא .עוד שם )ע׳  (201ובהדיא סוסק בהלכות גדולות בהלכות חמץ בפסח.
ולקמן במבוא סי׳ ו׳ תמצא כל המאמרים אשר הובאו בסדור ונובעים מן בה״ג בלי
הזכרת שמו ע״ש.
ה ל כ ו ת פ ס ו ק ו ת ) ,סי׳ ת״א( במאמר אשר נוסף מר״ת והוא מן ס׳ הישר סי׳
שם״נ הובא )ע׳  199אות י״ז( ונם בהלכות פסוקות פוסק הלכה כריב״ל כר .ובס׳
הישר שם ונם בהלכות החזיקות ,יש לתקן בהלכות פסוקות .ובערך הלכות גדולות
הבאתי מטח״ו סי׳ שי״ט ע׳  356עד כאן מהלכות גדולות פסוקות דרב יהודאי גאון
וכן בס׳ האורה סי׳ קי״ג)ע׳  (143הובא דהכי אמרינן כהלכות פסוקות דמר רב יהודאי
גאון ועיין במבוא לס׳ האורה צד .( 20
ה ל כ ו ת ק ט ו ע ו ת ) ,סי׳ קע״ג( הובא בשם רב יוסף טוב עלם וז״ל׳ומה
שחקקתם לפנינו מציגו בהלכות קטועות לא יחיד יחיד ממש ,אלא אפילו ציבור נקראו
יחידים ,לא שמענו מעולם לא בכתב ולא בבעל פה ,ולא תעשו כך שאין מגהג אלא
כמו שפירשנו לכם ואל תטעו באותן הלכות קטועות כך כי טעות הוא .והובא נם
במח״ו צד  353ושם הנוםחא ולא תטעו כאותן הלכות קטועות כי הם מוטעות ומקוטעות
והאל לנו למושעות.
ס פ ר הערוך) ,םי׳ שצ״ט( חסיםי פי׳ בערוך קמח של עדשים .כ״ה בערוך
ערך חסם בשם יש מפרשים ,וסי׳ הערוך הובא גם בתום׳ פסחים מ׳ ע״ב וברא״ש
פסחים ס״ב סי׳ כ״ח וע״ש בקרבן נתנאל ,ובסדור שם הוא במאמר אשר נוסף מר׳
יצחק בן דורבלו .ועיין בסימן הקודם בערך ר׳ נתן בר׳ יחיאל.
ס פ ר יצירה) ,סי׳ קע״ח( מיושבים לפני רבי ובכן תן סחדך ,ובכן הוא שם
שהאותיות שלו עולות למנין אני והו ]או למנין[ אנא ה׳ ,ובכן תן כבוד ,אני והוא
מסורש בספר יצירה .הובא כמח״ו םי׳ שכ״ח )צד  (366ושם הלשון מתוקן יותר ,עיין
בסדור בהערות שלי .והרב בעל שבה״ל סי׳ רם״ו הביא ובקדושת השם אומרים ובבן
1

1

( ]ראה מה שכתב בזה רש״ב ז״ל במאמרו דברי שלמה ,מאמר והערות על הלבות
פסוקות ב״י שבאקספארד ,ב ה מ ג י ד ש נ ת כ ״ ב גליון מ״א ומ״ה ,ור״א עפשטייי! במאמרו על ספר
הלכות גדולות ב ה גר ן סדר שלישי[.
m
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תן פחדך ובכן תן כבוד יש מסרשין,ובכן שם הוא שהאותיות עולין למבין א׳נ׳י ו׳ה׳ו׳א׳
]צ״ל ו׳ה׳ו׳[ אנא ה׳ ]צ״ל א׳נ׳א׳ י׳ה׳ו׳ה׳[ ואני והוא םסורש בס׳ יצירה ,ולא כתב אל
מי כוון בזה שהביא יש מסרשין ,ועיין באבודרהם מה שכתב על זה .וראיתי ברש״י
סוכה מ״ה ע״א ד״ד ,אני והו שכתב אני והו בגימטריא אנא ה׳ ועוד משבעים
ושתים שמות הנקובים כשלש מקראות כרי וע״ש בתום׳ ובססיקתא דר״כ סםקא דברי
ירמי׳ )קי״ג ע״ב( ובהערה ס״ו מה שהעירותי שם .וכן מובא כטור או״ח ה׳ לולב סי׳
תר״ס ועיין במרן ב״י שם .ועיין תשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ רצ״ז תשובה
לרבינו האי גאון .עוד בסי׳ תקי״ד נמצא בססר יצירה למה נברא מעשה בראשית
בששה ימים ולא נברא בסחות או ביותר מכאן אתה למד אלהותו של הקב״ה שהן
ג׳ כתות המעידין על הקב״ה ועל ישראל ועל השבת וכשאתה מחלק ששת ימי
בראשית לג׳ חלקים נמצא לכל אחת מהן כת הראוי להעיד שני ימים כוי .הובא במח״ו
סי׳ קל״ח )צד  (108ובפרדס סי׳ ד׳ )ט׳ ע״א( ובלקוטי הפרדס )י׳ ע״ב( ועיין בתוס׳
חגיגה ג׳ ע״ב ד״ד ,מי הביאו זה בשם המדרש וגם בעל שבה״ל סי׳ קכ״ו הביא מצאתי
בשם רבעו שלמה זצ״ל מצעו באגדה למה גברא מעשה בראשית כו׳ והטור או״ח
סי׳ רצ״ב הביאן בשם מדרש ,ולא גמצא מזה בס׳ יצירה.
ירושלמי )או בגמיא דא״י() .סי׳ אי( ובגמרא דארץ ישראל גרסינן הכי,
תני אין לך אדם מישראל שאינו עושה בכל יום מאה מצות כוי .הוא
בירושלמי סוף ברכות וכ״ה בתוספתא סוף ברכות והירושלמי הובא בסדור רע״ג
דף א׳ ע״א •והובא גם בפרדם סי׳ ה׳ ושם איתא תנא שכל אדם מישראל
שאינו עושה מאד ,ברכות בכל יום צ״ל אין לך אדם מישראל וכן הובא הירושלמי
במח״ו בהתחלתו .עוד סי׳ ב׳ ובגמרא דא״י גרםינן הכי ,תני שלשה דברים צריך אדם
לומר בכל יום כוי .הוא ירושלמי ברכות פ״ט ה״ב )דף י״ג ע״ב( ובשערי תשובה
סי׳ שכ״ז הובא הירושלמי בשם רב האי גאון ,עיין בסדור הערה ד׳ .סי׳ י״ג הלא כך
גרסען בתלמודא א״י תגא בת קול יצתה ואמרה אילו ואילו דברי אלהים חיים ,הוא
בירושלמי ברכות ס״א הייה .עוד שם ועוד באותו עגיין בתלמוד א״י עד שלא יצתה
ב״ק המחמיר על עצמו כוי ,שם שם .עוד שם ותו קא נרסינן בגמרא דא״י ,הוא בירושלמי
ברכות פ״ב ה״א .סי׳ י׳יט וצריך להתיז בזי״ן של למען תזכרו שלא יהא נשמע
תשכרו דמשמע על מנת לקבל שכר וסרס ,וסיים ירושלמי .הוא בירושלמי ברכות
ס״ב ה״ד )דף ד׳ ע״ד( ועיין מה שהעירותי בסדור שם הערה א׳ .סי׳ כ׳ ותני עלה
בברכות ירושלמי ,הוא פ״א ה״ד) ,דף ג׳ רע״ג( ,והובא הירושלמי בסדור רע״ג דף ה׳
ע״ב .סי׳ כ״ז ר׳ אבא בריח דר׳ חייא וכו׳ צריך אדם להתםלל במקום המיוחד לתפילה
כר ,הוא בירושלמי ברכות פ״ד ה״ד )דף ה׳ ע־׳ב( והובא בסדור רע״ג צד  7ובמח״ו צד
 .14סי׳ ל״ה דתגי ר׳ חלפתא בן שאול הכל שוחחין עם ש״ץ בהודאה כוי .הוא בירושלמי
ברכות ם״א ה״ח )דף ג׳ סע״א( ולא הזכיר שהוא בירושלמי והובא בסדור רע״ג דף
י״א ע״א .סי׳ נ״ח ואילו הן שבע מעין שמונה עשרה כוי ,הוא בירושלמי תעגית פ״ב
ה״ב )דף ם״ה ע״נ( עיין בסדור הערה ד׳ .סי׳ קע״ז בענין אם לומר והשיאנו בר״ה
ויו״כ ור׳ משולם ב״ר משה שאל את פי אריות יושבי ירושלים והשיבו לומר והשיאנו,
ומביאין ראיה לדבריהם ממם׳ ברכות ירושלמי סרק הרואה ,הוא בירושלמי ברכות
פ״ט ה״ב שמואל אמר צריך לומר והשיאנו .ובםרדם סי קס״ח איתא והשיבו שאומר
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בפרק הרואה ,וצ״ל והשיבו שאומר ]והשיאנו ומביאין ראיה לדבריהם ממס׳ ברכות
ירושלמי[ בפרק הרואה וכ״ה לנכון כמח״ו סי׳ שכ״א )צר  .(360סי׳ רעייה ור׳ חננאל
איש רומי פי׳ ניענוע זה זולתי מוליך ומביא'מעלה ומוריד כו׳ וכן קבלנו מאבינו האב
זצ״ל והעמידנו ]עיקר[ דבר ]מ[תלמוד ארץ ישראל .ובכ״י ב׳ מהסדור הובא וכן קבלנו
מרבינו האב זצ״ל ,ובמנהינ ה׳ אתרוג סי׳ ל״ח הביא וכן קבלנו מרבינו הא״ב )עם נקודות
למעלה ויהי׳ ר״ת אב בית דין( ובערוך ערך נע הביא כל הלשון הזה וחםירים המלות ״וכן
קבלנו מאבינו האב״ וברי״ץ ניאות דף קי״ב הביא וכן קבלנו מרבינו האב ז״ל ,לכן גם
לפנינו בסדור צ׳יל מרבינו האב או מאבינו הרב )וכצ״ל שם בהערה ד׳ שורה הי( וכוון בזה
לאביו רבינו חושיאל ,שהי׳ אביו של רבינו חננאל .אבל כעת נגלה לפנינו פי׳ הר״ח
הנדפס בש׳יס דפוס ווילנא וכתב שם בסירושו וכן קבלנו מרבינו האי זצ״ל ,לכן יותר
נכון לתקן וכן קבלנו מרבינו האי זצ״ל ,ונם הי׳ כן לפני הרשב״א שהביא בתשובותשלו סי׳ רל״ז אנו סומכים על דברי רבינו חננאל שאמר בו׳ ומביא ראיה בשם רבינו
האי ז״ל .הרי שגם לסניו הי׳ הגי׳ וכן קבלנו מרבינו האי ,ונם הכ״י או״ח סי׳ תרנ״א
הביא וכי׳כ הר״ח בשם רב האי ועיין גם ברא״ש פ״ג דסוכה םי׳ כ״ו ( .והירושלמי שהביא
הוא בסוכה פ״נ )דף נ״ג סע״ד( ובר״ח שם גם בערוך שם והרי״ץ גיאות שם ובהמנהיג
שם הובא כל הלשון מירושלמי והתוס׳ סוכה ל״ז ע״ב ד״ה כדי הביאו את הירושלמי
בשם הערוך .םי׳ שכ״ה מצינו במנילת ירושלמי למה קורין מועדות בכל זמן
וזמן מעניגו של יום כו׳ .צ״ל במגילה ירושלמי והוא בירושלמי מנילה פ״ד ה״א
)דף ע״ה ע״א( ושם מובא רק משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה בשבתות
ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד כוי .עוד שם ר׳ לוי בש״ר חמא בר
חנינא אמר בדין היא שתקדום פ׳ החורש לפרה אדומה כוי ,הוא בירושלמי מגילה
ס״ג ה״ו )דף ע״ד ע״כ( ורש״י מגילה כ״ט ע״א הביא זה בשם הירושלמי .סי׳ ש״ע והאוכל
מצה בע״ס כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו ולוקה בתלמוד ירושלמי .הוא בירושלמי
פסחים ס׳ ערבי םסחים ה״א ע״ש והובא גם במח״ו סי׳ כ׳ )צד  (260וכן הובא
הירושלמי בם׳ האורה ח״ב סי׳ ל״ה ובאו״ה סי׳ י״ט .סי׳ שפ״א ופירשו הדבר
בתלמוד ,הוא בירושלמי פסחים פ׳ ערבי פסחים ה״ו וכן הוא לנכון באו״ ה סי׳
ל״ו ובמח״ו םי׳ ס״ז )צד  (282וחסרה המלה ירושלמי גם בהאורה ח״ב סי׳ מ״ה עיין
שם בהערה ב׳ ,וכן חסר בם׳ הסדרים ובכ״י ב׳ מהסדור ,והירושלמי הובא ברשב״ם
ותום׳ ססחים קי״ז ע״ב ד״ה רביעי ,סי׳ שפ״ט ארבע כוסות הללו תקנו חכמים
כנגר ארבעה לשונות נאולה בו׳ ,הוא בירושלמי פסחים ס״י ה״א וכן נשנה בב״ר פפ״ח
אות ה׳ .עוד שם שכך שנו רבותינו שבארץ ישראל כוי ,צ״ל שכך שנו רבותינו בתלמוד
ירושלמי שבארץ ישראל ,והוא בירושלמי פסחים ס״י ה״ו )דף ל״נ ע״ד( והובא
1

•י( ]וכ״כ בם׳ העיטור בעשרת הדברות דף מ׳ ע״ד ור״ח ]ה[צריך לנענע בהולכה ג״פ
זולתי מוליך ומביא והביא ראי׳ משם רביגו האי מדגרםי׳ בגמ׳ דבני מערבא וכוי .וכן הביא
באבודרהם דפוס פראג דף צ״ב ריש ע״ב וכ״ב ר״ח בשם רבי׳ האי וכ״ה בסם חיים דף כ״ג
ע״א ובמזרחי לסמ״ג עשין מ״ד — .וכעין זה תמצא בערוך ערך בר )ד׳( שהביא דברי הר״ח
ואמר דפריש לה אביו ז״ל ומחידושי הרמב״ן לב״ב דף מ׳ ע״ב ד״ה ה״ג נראה שהפי׳ הוא
לרה״ג והביא שם ורבי׳ חננאל ז״ל כתב הכי וכו׳ והוה קשה הא שמעתא טובא ופרישו
להו רבינו האיי ז״ל הכי[.
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לנכ pבמח״ו םי׳ ע״נ)צד  (286שכך שנו רבותינו בתלמוד ירושלמי שבא״י יין שבתוך
המזון אינו משכר שלאחר המזון משכר ובפרדס סי׳ קל״ב הובא כמו שהוא בסדור.
סי׳ שצ״ה ואמרינן בירושלמי מודה ר׳ יהודה באילפס ע״י משקה .בירושלמי חלה
פ״א הייה )דף מ״ז ע״ד( איתא א״ר יוחנן ובלבד ע״י משקה ,והירושלמי הובא גם
בתוס׳ פסחים ל״ז ע״ב ד״ה דכולי עלטא מעשה אלפס פטורים וע״ש מה שהביאו בשם
ר״ת וכן הובא הירושלטי ברא״ש פסחים פ״ב סוף סי׳ ט״ו ועיין באהבת ציון וירושלים
להרה״ג ר״ב ראטנער חלה צד  109שהאריך בזה .סי׳ ת׳)ע׳  198אות ב״ה( טוקי וטפרש
בירושלטי בו /הוא בירושלטי ע״ז פ״ה הט״ו ועיין בתום׳ ע״ז ע״ו ע״ב ד״ה אמר .סי׳
ת״ה כך נמצא בתלמוד ירושלמי אטר טר הני נשי דידן דלא שתו חטרא טי״ז בתטוז עד
ת״ב בו /וכ״ה בפרדס סי׳ ק״ם ובמח״ו צד  225והוא בירושלמי פסחים פ״ד ה״א ותענית
פ״א ודיו ולפנינו בשינויים ,עיין בסדור הערה א /ובטור או״ח סי׳ תקנ״א הביא הירושלמי,
ועיין אבודרהם שהביא הירושלמי בשם רב האי ועיין במרדכי ה׳ ת״ב)בסוף מם׳ תענית(
סי׳ רל״ג .סי׳ תכ״ו והכי תניא בברייתא בברכות ירושלמי .הוא ריש ברכות וכן הובא
הירושלמי ברש״י במשנה ריש ברכות ד״ה עד סוף .סי׳ תק״ל ובגמרא דא״י מתני א״ר
לוי במו״ש זימן הקב״ה לאדם הראשון שני רעפין והקישן ויצא האור ובירך עליהם
בורא מאורי האש .הוא בירושלמי ברכות ם״ח ה״ד ,ולקוח מן סדור רע״ג)ל״ב ע״ב(
והובא בפרדס סי׳ קי׳׳ג ובמח״ו צד .120
מ ג י ל ת ת ע נ י ת ) ,סי׳ ש״נ( שנינו במגילת תענית וכן הובא בפרדם סי׳ י״ז
במח״ו סי׳ רנ״ח צד .222
מ ד ר ש  .עיין להלן בערך פסיקתא רבתי.
מ כ י ל ת א ) ,סי׳ ש״צ( ,ואילו הן פירושי אגדה והוא במכילתא ,שם סי׳ שצ״ד
בטאטר שהוספתי טכ״י ב׳ אינו מסדר האגדה ואינו במכילתא עם שאר האגדה
הכתובה על הטקרא ארמי אובד אבי ,וכן הוא בטח״ו צד •293.ונראה כי הגדה של
פסח היתד ,כתובה בטכילתא.
ס ד ר עולם) .סי׳ שכ״ה( בשני בניסן עשו פרה אדומה כמו שמעינו בסדר
עולם .הוא בסדר עולם רבה פ״ז .סי׳ שנ׳׳ב לפי שבניסן שבו יצאו ישראל ממצרים
חמישי בשבת היה כדאמר בסדר עולם ,הוא בסדר עולם רבה פ״ה.
מ ס ׳ סופרים )סי׳ שכ״א( .ר״ח טבת שחל להילת בשבת בו׳ ,ובמס׳ סופרים
גרסינן שטפטירין בשל ראש חודש ,הוא במס׳ סופרים פ״כ ,ובפרדס סי׳ קע״ח הובא
במס׳ סנהדרין גרסינן שטפטירין בשל ר״ח ,אין ססק שהי׳ כתוב לסני המעתיק או
הטדסים במ״ס וחשב שהוא ר״ת במם׳ סנהדרין ובאמת הכוונה במס׳ סופרים .סי׳
שכ״ה לעוד פירשו במם׳ פלפרים ופסיקתא למד ,באדר ,גלוי וידוע לפני הקב״ה שהיד,
עתיד המן לשקול על ישראל ,לפיכך הקדים רפואה כוי ,הוא בפכ״א לעיין מה
שהעירותי בסדור שם הערה ט׳ .סי׳ שנ״א כך כתוב במס׳ סופרים אל תקוץ אל
תקעוץ משמע שלא תפסוק ,הלא במס׳ סופרים ריש סרק י״ב ועיין שם בסדור הערה
אי .עוד סי׳ שנ״ג כך שנינו במס׳ סופרים באחד בניסן הוקם המשכן כל׳ ,הוא סרק
ב״א והובא גם בפרדס סוף סי׳ י״ו ובמח״ו סי׳ דנ״ז )צד  .(222סי׳ ת״ט ובמס׳
סופדים ישטעיןדבר זה ,הוא בפרק י״א ה״ד והובא בטח״ו סי׳ ק״ו )צד  .(303סי׳
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תנ״ו מצאתי במס׳ סופרים כך היה מנהג טוב בירושלים כר ,הוא בפרק י״ח ה״ד• והובא
במח״ו סי׳ ע״ו )צד  .(43עוד סי׳ תג״ז גם זה מצאתי בטסי סופרים ביום שהושיבו
את ר׳ אלעזר בן עזריה בישיבה פתח ואמר אתם נצבים היום מלכם כוי ,הוא ג״כ
במס׳ סופרים שם ה״ו והובא במח״ו שם.
ספרי) .סי׳ קמ״נ( ר׳ נתן אומר ותקעתם בחצוצרות אילו שופרות והיו לזכרון
אילו זכרומת אני ה׳ אלהיכם אילו מלכיות ,הוא בספרי בהעלותך פיסקא׳ ע׳׳ז המתחיל
אני ה׳ והובא בבה״ג ה׳ ר״ה )דף ל״ז ע״ג(.
ס פ ר א  .עיין בערך תורת נהנים.
פ ס י ק ת א ד ר ב כ ה נ א ) .סי׳ י״ז( ולישוויה אינש לק״שכל זימנא דקרי ליה
כפרוזתנמא חדתא כוי ,הוא בפסיקתא דר״כ פסקא שור או כשב )ע״ז ע״א( ונובע
מסדור רע״ג דף ו׳ ע״א והובא בטור או״ח םי׳ ס״א בשם דע״ג ועיין בסדור שם
הערה ב׳ הארכתי בזה .עוד סי׳ רכ״ד אמר ר׳ אלכסגדרי כל שבעת ימי החג התורה
מרמזת להם לישראל שאלו מטר מאת ה׳ ,הוא בפסיקתא דר״כ פסקא ביום השמיני
עצרת )קצ״ד ע״ב( וע״ש.
פ ס י ק ת א רבתי* )סי׳ קע״ט( סמכו על מה ששנינו בפסיקתא בפרשת בחדש
השביעי באחד לחדש ,כך פתח רבי תנחומא לעולם ה׳ דברך נצב בשטים כר /צ״ל
בססקא בחודש השביעי והוא ברבתי פ״א והובא במח״ו סי׳ שכ״ח )צד  .(368סי׳
ש״כ בתנחומא בפסיקתא במדרש ותשלם כל המלאכה א״ר ]חנינא[ בכ״ה בכסליו
נגמרה מלאכת המשכן כוי .הוא ברכתי פ״ו פסקא ותשלם כל המלאכה והובא בילקוט
מלכים רמז קפ״ו בשם פסיקתא רבתי .והציון ״תנחומא״ מוסב למעלה על דברי
רשב״נ ,והציון בפסיקתא במדרש ותשלם כל המלאכה טוסב למטה למאמר של ר׳
חנינא .ובפרדס סי׳ קע״ח הגי׳ בתנחומא ובססיקתא ותשלם כל .המלאכה ומלת
״במדרש״ ליתא ובתנחומא ס׳ פקודי הוא בסגנון אחר ופה הובא כלשון .הפסיקתא
רבתי וכן הובא בטח׳ו סי׳ תל״ט )צד  ,(202ועיין בסדור שם הערה ד׳ |.עוד שם
ולמעלה במדרש שיר חנוכת הבית לדוד שבע חנוכות הן כוי ,הוא בפסיקתא רבתי
פ״ב פםקא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד והובא בסרדס סי׳ קצ״ח )ל״ז •ע׳׳א(
ובטח״ו סי׳ רל״ט )צד  .(203סי׳ שכ״ה ועוד פירשו במם׳ סופרים ובפסיקתא למה
באדר ,גלוי וידוע לפני הקב״ה שהי׳ עתיד המן לשקול על ישראל ,לפיכך הקדים
רפואה ,שקלי ישראל לשקלי המן בו׳ .לא מצאתי לא בפסיקתא דר״כ ולא ברכתי.
וזה צ״ל שם בהערה י׳ שנשמטה בשגגת המעתיק.
פיוטים) .סי׳ רכ״ד( ועל זה שתת המשורר מ״ם יו״ד מ״ם שאל ללא
קצרה לא הביט דמהם עצרת .וכיה בכי׳׳ב ,ובם׳ הסדרים שאלו ללא פקדה ולא
הביט דמיהם עצרת .ובמח״ו סי׳ שפ״א )צד  (443ועל זה שיתת המשורר מ״ם יו״ד
ט׳׳ם שאל ללא קצרה ,לא הבינו ראיתם עצרה .וכוון בודאי לאיזה פיוט /ועיין^לעיל
בערך קליר מה שהבאתי שם מפיוט איום אמצע עשירייה משנני ־עשר פעטים .ובסי׳
קס״נ הבאתי בהערה י׳ הוספה מכי״ב של הסדור שהיא לר״ת ושם הובא ואמנם מקדושת
של מוסף יום שני שמתחיל אגן הסהר שער פייט בה רבי בנימין נוי ארבעה קולות
בהריענו ,וריבוי מטות להשעינו ,עיין לעיל סי׳ ד׳ בערך רבי בנימין .סי׳ שכ״ט ואומר
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אשר הניא וכר ובמח״ו צד  214רשום וזה פיוט מיסוד אנשי כנסת הגדולה ומוזכר
בהגמיי״מ ה׳ מגילה פ׳אובעל שבה״ל סי׳ ר׳ הביא :מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל
יש מקומות שאומרים אחר הברכה פיוט נאה כגון אשר הניא .ובעל תולדות הקליר
הערה  20כתב שנתחבר בימי הנאונים.
פ ר ק י דר׳ אליעזר) .םי׳ תקכ״ה( שנינו בפרקי דר׳ אליעזר בן הורקנום
שאומר מצוה להסתכל בציפורניו כוי .הוא בס״כ והובא בפרדם סי׳ קי״א ובמח״ו צד
 117ונובע מסדור רע״נ דף ל״א ע״ב ,ועיין מרדכי ריש יומא בשם תשובות הגאונים.
עוד שם סי׳ תקכ״ו ואע״פ שכתב בפדר״א בן הורקנס ר׳ מונא אמר כיצד אדם
מסתכל בכוס של יין ,מקריב ידו לאור ואומר בורא מאורי האש רואה שמים בעבים
ואינו רואה את הכוכבים תולה אבן מן הארץ ואומר המבדיל בין קודש לחול .הוא
בפ״כ וכן הובא בפרדם סי׳ קי״ב וכ״ה בלקוטי הפרדס )י״א ע״ב( וכן הובא בטח״ו צד
 .118ולקוח מסדור רע״ג שם ועיין בטור או״ח ס״ רצ״ו.
ש א י ל ת ו ת ) .סי׳ רט״ו( ובשאלתות דרב אחא בסרשת נשא הלכה כר׳
יוסי דבנעילה םלקין ,במנחה לא סלקין כוי .ליתא בסרשת נשא רק בפ׳ בהעלותך
סי׳ קכ״גויפה העיר הגאון הרי״ב שם עירוב פרשיות קא חזינא הכא כי כל ענין
שאילתות הלזה )מסימן קכ״ג( גם ברם צריך ט׳ שכתב בסמוך יש שייכות לפ׳ נשא,
ואולי בדפוס או בהעתקה בשגגה נעשתה ההתחלסות עכ״ל .עוד שם סי׳ ת״א
)ע׳  (201ובשאלתות דרב אחאי בפרשת .צו את אהרן ,הוא דברי ר״ת שם אשר נוסף
אל הסדור מספר הישר.
ש ו ח ר ט ו ב )מדרש תחלים() .סי׳ כ״ט( ד״א מלבי צבאות ידודון ידוה{
)תהלים ס״ח י״נ( ידודון בהליכה ידודון בחזירה ,הוא במדרש תהלים מזמור ס״ח אות ז׳
וכן הובא בפרדס סי׳ נ״ז )דף י״ח ע״ב( ובעל שבלי הלקט םי׳ כ׳ )דף י׳ ע״א( הביא
־ המאמר הזה בשם רבינו שלמה וכוון להםרדס ,כמו שהעירותי במבוא לס׳ האורה צד
 122וע״ש הערה י״ג .עוד סי׳ נ״א דהכי אמור רבנן מאי דכתיב ]אמונים נוצר ה׳[
אילו שהן עונין אמן באמונה כוי .הוא במדרש תהלים מזמור ל״א אות ח׳ והוא לקוח
טן סדור רע״ג ט״ו ע״ב .ובם׳ האשכול ח״א דף כ״ז ובהמנהיג סי׳ נ״ה ובאבודרהם
דפוס פראג .דף ל׳ ע״ב ובטור או״ח סי׳ קכ״ד הובא בשם רב עמרם גאון ,ועיין בטדרש
תהלים שם הערה כ״ט .עוד סי׳ שפ״ו והקוראין צריכין שיהיו שלשה כפי מה שמצינו
במדרש שוחר טוב כדי שיאמר אדם לשנים הודו .וכן הוא בסדרם סי׳ קל״ב ובמח״ו
סי׳ ע׳ )צד  (284ובהאורה ח״ב סי׳ מ״ה ,והוא בטדרש תהלים טזמור קי״ג אות ג׳
ועיין בסדור הערה ב׳ ובמבוא להאורה צד  58ושם הארכתי .עוד סי׳ תקי״ד וכה״א
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובטנוחות שאננות ,ודורש מקרא זה במדרש
תילים טי שישמרו משמרת שבת יזכו לישב בנוה שלום ובמשכנות מבטחים .וכן הובא
בפרדם סי׳ ד׳.דף ט׳ ע״א וכ״ה בלקוטי הפרדס )י׳ ע״נ( והובא בשבה״ל סי׳ קכ״ו
בשם רבינו שלטה ז״ל וטון להסרדס ,אבל לא טצאתי בטדרש תהלים ,ושם בטזטור
צ״ב אות ה׳ נדרש באופן אחר.
ת ו ס פ ת א ) ,סי׳ ק״ס( ושופרות שתעלה תפילתכם בתרועה לפני ,םיים תוספתא,
הוא בתוספתא ס״א דר״ה הי״א ,ובטבוא לס׳ האורה צד  84חשבתי שהציון תוספתא
מוסב לטטה .םי׳ קס״ז ת״ר רועה שהרביץ צאנו בו /הוא תוספתא ר״ה ס״ב ה״ה.
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סי׳ רכ״ב )ע׳  105אות טי( ותוספתא דמגילה מוכח הכי דתניא בראשון קורין
ובחמשה עשר כוי .הוא בסרק נ׳ והובא גםבמח״וםי׳ ש״ס)צד  •.(441סי׳ רמ״ז תניא
בתוססתא אין גומלין עצים מן הסוכה כר .הוא בתוססתא ביצה פ״ג .סי׳ שס״ו
כאותה ששנינו בתוספתא דנזיר נזיר ששותה מכל משקין האסורין לו .הוא ריש פ״ד
והובא נם בפרדס סי׳ קי׳ל ובהאורה ח״ב סי׳ כ״ט והובא במח״ו צד  258ובתוס׳
עירובין ד׳ ע״א ד״ה גפן .סי׳ ת׳ )ע׳  198אות כ״ד( כדתניא בתוספתא דע״ז ,הוא שם
סרק טי .סי׳ תקס״ד ועוד מצא רבי בתוםסתא תניא גשבר העצם ויצא לחוץ ואין עור
ובשר טקיסין אותו ססול כוי .הוא בס״ג דחולין ה״ד.
ת ו ר ת כהנים) .סי׳ ד׳( בסיפרא דבי רב דהוא תורת כדגים .סי׳ רע״ח
כדתניא בתורת נהנים הוא כס׳ מצורע והוא לשון רש״י סוכה ל״ח רע״א .עוד בסי׳
תרי״ד מצאתי וראיתי בת״כ בסרשת צו את אהרן .הוא שם פרק זי.
ת נ ח ו מ א ) .סי׳ י״ד( א״ר מני לא תהא ק״ש קלה בעיניך מפני שיש בהרמ״ח תיבות
כמנין איברים שבאדם ,הוא בתנחומא הנדפס מכבר קדושים אות ו׳ ותנחומא הקדום קדושים
אות ו׳ והעירותי שם בהערה כ״ה שמובא בשבה״ל סי׳ ט״ובשםהתנחומא ,וכןמובא בתניא
םי׳ ד׳ .סי׳ רכ״ד וכן אמר ר׳ תנחומא כל שבעת ימי החנ מתפללין ]לטללים ויו״ט האחרון[
על הגשמים .הוא בתנחומא הנדפס מכבר סנחס אות ט״ו ובתנחומא הקדום סנחס אות
י״ג והובא גם במח״ו סי׳ שס״א )צד  .(443סי׳ שי״גאמררשב״י אמר הקב״ד ,לישראל
היו מכבדין המצות כאילו כבדתם אותי כוי ,הוא בתנחומא הנדפס מכבר ויגש אות ו׳,
סי׳ ש״כ בתנחומא בפסיקתא במדרש ותשלם כל המלאכה מאד עמקו מחשבותיך א״ר
]חנינא[ נכ״ה בכסליו נגמרה מלאכת המשכן ועשה •מקופל עד אחד בניסן שהקימו
משה כו׳ .וכ״ה בסדרם סי׳ קצ״ח ובמח״ו סי׳ רל״ט )צד  .(202ובתנחומא סקודי אות
ו׳ הובא כשם ר׳ חגיגא ששה חדשים היה עוסק במשכן ג׳ חדשים עשו אותו וג׳ חדשים
קיפלו אותו .ובתנחומא הנדפס מכבר פקודי אות י״א ר׳ חנינא אומר בא׳ באדר נגמרה
מלאכת המשכן כוי .וכאשר הובא לפנינו בסדור הוא בססיקתא רבתי פ״ו עיין בתנחומא
מה שהעירותי בהערה מ׳׳ו ,ובמבוא לתנחומא סי׳ י׳ אות ט׳ )צד  (92כתבתי :רש״י
בס׳ הפרדס )ה׳ חנוכה דף מ״ו ע״ג דסום קושטאנטינא הוא בדפוס ווארשוי סי׳ קצ״ח(
הביא ח״ל בתנחומא ובססיקתא ותשלם כל המלאכה אמרינן מאד עמקו מחשבותיך
אר״ח בכ״ה בכסליו נגמרה מלאכת המשכן כר .ודבריו אלה הבאתי גם במבוא להפסיקתא
אות ז׳ סי׳ ט׳ והעירותי שהוא כסםיקתא רבתי פ״ו סםקא ותשלם כל המלאכה וחשבתי
אז כי הציון תנחומא מוסב למטה )בהאורה צד  85נדפס בטעות למעלה( אבל כעת
עיינתי כי לא נמצא בתנחומא כלל ,רק הציון ״תנחומא״ מוסב למעלה על המאמר
שהביא ומה ראו לקרות בימי חנוכה חנוכת המזבח? לפי שעשה משה בהר אותן ק״כ
ימים פעם שלישי מ׳ יום וירד בעשרה בתשרי ,ונתבשר סלחתי ביו״כ ובו ביו 6נאמר
לו ועשו לי מקדש ,וידעו הכל שנתרצה להם שמחו הכל במלאכה ועשאוה בזריזות,
א״ר שמואל בר גחמגי לג׳ חדשים עשאוה ,תשרי מרחשון ובכסלו ננמרה ,ועל זה
סיים בתנחומא ,והוא בנדסס מכבר פקודי אות י״א.
תרגום) .סי׳ רפ״ה( כי יבעול בחור בתולה )ישעיה ס״ב ה׳( כדמתרגם ארי
כמה דמתייתב עלםעםבתולתא .סי׳ תל״א וישבו שרי מואב)במדבר כ״ב ח׳( ומתרגמינן
ואוריכו .סי׳ תמ״א כדמתרגמינ׳ כעמא דמדכן ואתא לירושלים בזמן מועדי םיסחא• .
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ת ש ו ב ו ת הגאונים) .םי׳ רט״ו( גם בתשובות הגאונים כן ,וכ״ה במח״ו םי׳ שנייד,
)צד  .(394סי׳ ת״א בתשובות הנאונים בתשובות דרב יהודאי גאון כתוב כן ,כל הסימן
הוא הוספה שם מספר הישר לר״ת סי׳ שס״ג .םי׳ תקל״ו נמצא בתשובות הנאונים
סייע למורי צדק וכ״ה במח״ו סי׳ קל״א )צד (155׳ אבל שם הוא בסוף מאמר
שלפניו ובאמת מוסב למטה למאמר ר״ח וחולו של מועד כוי ,וכן נמצא בשברי הלקט
סי׳ קע״ח בשם תשובת הגאונים ז״ל והביא כל הלשון כמו שהוא לפנינו ר״ח וחולו
של מועד שחלו להיות בשבת כוי.
ו( ה מ ק ו ר ו ת א ש ר ש א ב .

בין הספרים אשר היו לו לעיינים בעת אשר חבר את םדורו לא נוכל
לרשום את כלם ,כי רבים הם אשר לא נמצאים לפנינו .ססראחד אשר שאב הרבה
ממנו הוא הלכות נדולות )בה״נ( .לעיל בסי׳ ה׳ הבאתי המקומות אשר הביא ספר
הלכות גדולות .אבל נמצאים הרבה דברים בסדור הנובעים מבה״ג ולא הזכירו
בשם ,כמו שתראה בסי׳ כ״ח וכי מצלי יתן אנסוהי בארעא בו /הוא מבה״ג ברכות
פייה )דף ה׳ סע״ד בדפוס וויניציא( .סי׳ ט״ח והיכא דצלי איניש ואשכח צואה ,הואמבה״ג ברכות פ״נ)דף ב׳ ע״ד( .סי׳ מ״ט הנצרך לנקביו בו /הוא מבה״נ ברכות פ״ג
)דף ג׳ ע״א( .סי׳ נ׳ ומתבעי ליה לבר ישראל כוי ,הוא מבה״ג שם שם .סוף סי׳ ם״ג והאי
דשרי רבנן בתר בשר נבינה ,בה״ג ברכות פ״ו)ט׳ ע״א( עיין בסדור הערה י״ב .סי׳ ם״ד
רב אמר כוי ,בהי״נ שם ,נם הלשון ולא משינן הוא לשון הבה״נ ,עיין בסדור הערה
ג׳ והי .סי׳ ס״ו והיכא דקאמסגי על גבי הנהר וליכא מנא בהדיה למשקל מיא לטמשא
ידיה בו׳ ,הוא בבה״ג שם והובא גם בהאורה סי׳ מ׳ ושם הגי׳ והיכי דמםגי על כיף
נהרא .סי׳ ס״ז וכי קאטרי צריך נטילת ידים ,בה״ג שם והובא בס׳ האורה סי׳ ט״א
והובא בהאשכול ח״א צד  38בשם בה״ג וכן הובא בטח״ו סי׳ נ׳)צד  (27כטו שהעירותי
בהאורה שם הערה ג׳ .סי׳ ס״ח אבוה דשטואל כר ,בה״נ ברכות סוף ם״ו .סי׳ ם״ט כל
איתתא כוי ,בה״ג שם .סי׳ ע״א והיכא דאיקרי ואכל לחטא ואישתלי ולא שרא הטוציא
כר ,בה״ג ברכות ס״ז)דף י׳ ע״ב( והובא בטח״ו צד  28והובא בס׳ האורה סי׳ ט׳־ד .סי׳
ע״ב והיכא דאכל וטספקא אי בדיך אי לא בדיך כוי ,בה״ג שם והובא בהאורה שם.
סי׳ ע״ח והיכא דאכלי וגטרו סעודתייהו כוי ,בה״ג ברכות פ״ג )י׳ ע״ב( ,סי׳ פ״ב ואי
בעי לאזטוני בהדי אנשים ,בה״ג שם פ״ז )ט׳ ע״ג( .סי׳ פ״ג אמר אביי כוי ,בה״ג שם
)ט׳ ע״ד( .סי׳ פ״ד שלשה שאכלו ,בה״נ ברכות ריש פ״ז .סי׳ פ״ו ואילו תלתא כר,
בה״נ שם פ״ז)י׳ רע״ב( .סי׳ פ״ז והיכי דקא בעי למיקם בוי ,בה״נ שם )ט׳ ע״ד( .סי׳ ס״ח
והיכא דאכלי בתלתא ,בה״ג שם .סי׳ פ״ט ושתי חבורות כו׳ בה״ג שם )י׳ ע״נ( .סי׳
צ״א וכד מזמנין בי תלתא ,בה״ג ברכות פ״ז)י׳ ע״א( .סי׳ צ״ב וכל מאן דשמע טן
 ,חבית כר ,בה״ג שם)י״א רע״א( .סי׳ צ״נ ואי נמר םעודתיה עד שיעור כמה מעכב כוי,
בה״ג שם )י׳ ע״ד( .סי׳ צ״ד מי ]שאכל[ ושכח ולא בירך ,בה״ג שם .סי׳ צ״ה אמר רב
נחמן כד ,בה״ג שם )י״א ע״א( .סי׳ צ״ו ת״ר סדר ברכת נוי ,בה״ג)י׳ ע״א( .סי׳ צ״ז מנין
לברכת המזון מן התורה ,בה״ג)י״א ע״א( .םי׳ צ״ח ומיבעי ליה לאדכורי ברית ותורה,
בה״ג)י׳ ע״א( .סי׳ צ״ט ובשתי ברכות קמייתא ,שם שם .סי׳ ק׳ ודאי מאן דשרי
׳
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המוציא ,בה״ג שם שם ,סי׳ ק״א אמר ר׳ זירא כר /בה״ג שם )י״א ע״ב( .סי קכ״ט מנחה
גדולה בו׳ ,הוא בבה״ג ברכות פ״ד )ד׳ ע״ב( .סי׳ ק״ל תפלת הערב ,שם )ד׳ ע״א(.
סי׳ קל״א מאימתי ,בה״ג ברכות פ״א בהתחלתו .סי׳ קל״ב אריב״ל ,שם שם .סי׳ קל״נ
תניא רשב״י אומר ,שם )א׳ רע״ב( .סי׳ קמ״ב שליח צבור אומר אבות וגבורות ,בה״ג
ה׳ ר״ה )ל״ז ע״ג( .סי׳ קמ״ג ומניין שאומרין מלכיות וזכרונות ושופרות ,שם שם .סי׳
קמ״ט אמר ר׳ יצחק ,בה״ג שם )ל״ח ע״א( וע״ש הערה ב׳ .סי׳ קנ״א כל השוסרות
כשדין ,שם שם .סי׳ קנ״ב שופר שנסדק ,שם שם .סי׳ קנ״נ נסדק לאורכו ,שם שם.
סי׳ קג״ד שלחו ליה לאבוד .דשמואל ,בה״ג שם )ל״ח רע״ב( .סי׳ קנ״ה התוקע לתוך
הבור ,שם שם .סי׳ קנ״ו אמר רבא שמע מקצת תקיעה ,שם שם .סי׳ קנ״ז אמר רבא
בשופר ,שם שם .סי׳ קנ״ח אמר רבא המודד הנאה מחבירו ,שם שם .סי׳ קם״ג קס״ד
קם״ד .קס״ו קס״ז קם״ח קם״ט ק״ע הם מבה״ג ובסוף סי׳ ק״ע םיים :ע״כ מהלכות
גדולות ,ובמח״ו סי׳ שי״ט םיים ע״נ מהלכות גדולות ססוקות דרב יהודאי גאון .סי׳
קפ״ז ה׳ יו״כ עד סוף סי׳ ר״ג כולם לקוחים מן בה״ג ה׳ יו״כ כאשר העירותי בהערות
שם ובסוף סי׳ ר״ג סיים :עד כאן מהלכות גדולות ,סי׳ רכ״ח העושה סוכה לעצמו כו׳
וכל הסימנים שלאחריו עד סוף םי׳ רנ״ז הם לקוחים מן כה״ג ה׳ סוכה ובסוף םי׳ רנ״ז
םיים :עד כאן מן ההלכות גדולות .ובאמצע נוסף לסעמים פירוש על איזה מאמרים
והסי׳ הוא מרש״י בגמרא מלה כמלה והעירותי עליהם במקומן .סי׳ רס״ח מנה״מ
דת״ר כוי ,הוא בבה״ג ה׳ סוכה ,סי׳ ר״ע והיכא דאיקלע יום הראשון של חג ,שם שם.
סי׳ רע״א אם חיסר אדם מד׳ מינין של לולב כוי ,שם שם .סי׳ רע״ב וצריך למיהוי,
שם שם .סי׳ רע״ג א״ר יהודה ,שם שם .סי׳ רע״ד אמר רבא ,שם .סי׳ רע״ז שמעינן י
מהכא ,שם שם ,ובסוף הסימן סיים ״בהלכות גדולות״ .סי׳ ד״פ גם זה מצאתי כהלכות
נתלות והיכא דלא איתנחיה ללולב כוי ,בה״ג ה׳ לולב )ל״ד ע״א( .סי׳ רס״א רפ״ב
רפ״ג ,ג״ז בבה״ג שם .סי׳ רצייה ניקב כר ,הוא בבה״נ שם .סי׳ רצ״ט שיעור אתרונ ,שם
שם .סי׳ ש״ב ותו טצאתי כתוב בהלכות גדולות ,הוא בבה״ג ריש ה׳ סוכה ,עיין שם
הערה ה׳ .עוד שם ובהלכות לולב דקסרש מר רב יהודאי ,עיין שם הערה ו׳ .סי׳ ש״ח
ורב יהודאי פסק בדלנות גדולות כוי ,עיין הערר ,ג׳ .סי׳ שי״ד היכא רבעי לאדלוקי נר
חנוכה ונר שכת כוי ,בה״ג ה׳ חנוכה ורשום שם ״פסק״ עיין הערה ב׳ .סי׳ שט״ו אמר
רב הונא הזהיר בנר חנוכה ,בה״ג שם .סי׳ של״ה והיכא דקרי ליה מסיפא לרישא,
בה״ג ריש ה׳ מגילה ,עוד שם ומתכעי ליה למקרייה כולה ,שם שם .סי׳ של״ו והיכא
דאיכא מגילה הכתובה בין הכתובים ,שם שם ורשם ״פסק״ .סי׳ של״ז והיכא דשטע
ליה מחרש שוטה וקטן ,שם שם .סי׳ של״ח כל היום כשר לקריאת מגילה ,שם שם.
סי׳ של״ט ועדיף משמע מקרא מגילה ,שם שם .סי׳ ש״מ אמר רב ,שם שם .סי׳ שמ״ב
תני ר׳ יוסף שם שם .סי׳ שמ״ג ודוכתא דלא נהיגי למעבד מלאכה ,שם שם .סי׳ שנ״ה
ובהלכות גדולות כתוב בלשון הזה .סי׳ ת״ט אמר שמואל אין תענית צבור בבבל ,בה״ג
ה׳ ת׳׳ב עיין הערה ב׳ .סי׳ ת״י ת״ר כל המצות ,שם שם .סי׳ תי׳יא ותגן מקום שנהגו,
שם שם .סי׳ תי״ב שבת שחל ת״ב בתוכה ,שם שם .סי׳ ת״ס ה׳ עירובין וכל הסימנים
שלאחריו מה׳ עירובין הם טבה״ג ה׳ עירובין .והרבה מאמרים העתיק ללשון הקודש
והעירותי על כלם בהערות שלי .סי׳ תפ״ד טכאן סטכו חכטים ,הוא טבה״ג ה׳ קידוש
והבדלה .סי׳ תס״ו וטאן דקדיש וטקטי.דליטעם אישתעי ,הוא טבה״ג שם שם .ועיין
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תשובות הנאונים דפוס ליק םי׳ נ״ה נשאל רב שרירא גאון על דברי בה״ג .עי׳ש.
סי׳ תפ״ח והיכא דקדיש ליה באושסיזיה כוי ,הוא מבה״נ שם שם .סי׳ תקכ״ה ומשום
הכי פשטינן ידים להבדלה ט׳ ,לקוח מן בה״ג ה׳ קדוש והבדלה והובא גם בפרדס
סי׳ קי״א ועיין שם בסדור הערה ד  .עור שם מדאורייתא מנלן דמבדילין על נהורא ,בה״ג
שם במאמר שלפניו ע״ש הערה ה׳ .סי׳ תקכ״ו אור של כבשן ט׳ ,מבה״ג שם .סי׳ תקכ״ח
״ ק״ והובא באו״ז ח״ב סי׳ י״ד.
והיכא דלא שכיח חמרא כוי ,בה״נ שם ורשים
םי׳ תקכ״ט אמר רב תחליסא בר אמי אמר שמואל ,מבה״נ שם .סי׳ תקמ״א תקמ״ב
תקמ״נ תקמ״ד תקמ״ו תקמ״ז הוא מבה״ג ה׳ תשעה באב וכ״ה במנילת תענית עיין בהערות
ריש סי׳ תקמ״א .סי׳ תקנ״ב תקנ׳ינ תקנ״ד תקנ״ו תקנ״ח תק״ס תקם״א תקס״ב תקס״ג
תקס״ד תקס״ד .תקס״ו תקם״ז תקם״ח תקס״ט תק״ע תקע״א תקע״ב תקע״ג תקע״ד
תקע״ה תקע״ו תקע״ז תקע״ט הם מבה״נ ה׳ אבל בסדר אחר קצת.
עוד ספר אחד אשר שאב הרבה ממנו הוא סדור רב עמרם נאון .ועיין
לעיל סי׳ ה׳ הבאתי המקומות אשר הזכיר את סדר רע״ג ,אבל נמצאים הרבה
מאמרים הנובעים מסדור רע״נ בלי הזכרת שמו ,כמו שתראה סי׳ א׳ תניא היה ר׳
מאיר אומר חייב אדם מישראל לברך מאה ברכות בכל יום בו׳ הוא לקוח מסדור
רע״נ )ווארשא תרכ״ה( דף אי ע״א כמו שהעירותי שם .גם מהי שהובא ומנהנ
כל ישראל שבספרד הוא אספמיא כך הוא כוי ,הוא לשון רע־נ שם .ולפניו היה
הסדור מרע״ג יותר כשלימות מאשר הוא לפנינד בדפוס .כיי גם חשבון המאה ברכות
הביא בעל ספר היראים מסדור רעי׳ג מה שלא נמצא בסרע״ג לפנינו והיה גם לפני
רש״י ז״ל בסדור׳ רע״נ ( .עוד בסי׳ ב׳ ומאן דמברךשלא עשני בור ,לקוח מן סדור
רע״ג וחסר לסנינו בסדור ,והמגהיג סי׳ א׳ הביא זה בשם ר״ע וסיים עד כאן יסור
העמרמי )היינו רב עמרם( .וכן מה שהביא בסדור שם חדא דשאילו קמי רב
נטרונאי באון זצ״ל ,נם זה היה בסדור רע״נ וחסר לפנינו .סי׳ נ׳ דמנח תפלין אומר
ט׳ ,הוא בסרע״נ דף ב׳ ע״א .סי׳ ד׳ וסמך לדבר טצאתי בסדר רב עמרם ,הוא
בסרע״ג צד  .14עוד שם ושונה באיזהו מקומן ודורש בר׳ ישמעאל ,כל המאטר
לקוח מן סרע״ג דף ב׳ .סי׳ ה׳ ואומר רבון ]כל[ העולמים ומאן דקא חתים מהולל
ברוב התשבחות שבשתא בידיה ,הוא לקוח טסרע״ג צד  .2סי׳ ו׳ וטיבעי ליה
לאיניש לכווניה דעתיה בתהלד .לדור כר ,הוא טן סדור רעינ דף נ׳ ע״א .סי׳ ח׳
ולאלתר מיבעי ליה לאיניש לאתחיל שמע ביוצר אור ,הוא מן סדור רע״ג שם.
סי׳ ט׳ ומאן דקרי ק׳יש בעונתה ,הוא מסרע״נ שם .סי׳ י׳ ודקאמרינן אסור לאישתעויי,
הוא מםרע״ג ג׳ ע״ב .סי׳ י״ב והכי אמר רב נחשון ריש מתיבתא ,הוא מסרע״ג ד׳
ע״ב עיי׳׳ש הערה א׳ .עוד שם ואמן שעונין כוי ,הוא מםרע׳׳ג שם .סי׳ י״ג הרי
ש ם

םם

1

*( ]ועתה זכינו לאורו ומגלגלין זכות ע״י זכאי ה״ה החכמ מהר״א מארכם שהו״ל הוספות
והקונים לםרע״ג ושם נמצא כל מה שהובא פה בסדור בסי׳ א׳ וב׳ וכן כל סי׳ ה׳ )שם ע׳ (3
וםי׳ ו׳ )בכי׳י זולצבערגער שם לדף ג׳ שורה ד׳( ,כל סי׳ כ״ד )ע׳  6לדף ז׳ ע״א( ,סי׳ ע׳׳
)ריש ע׳  ,(8ע״ג )שם( ,ס״ס ע״ה וכשהוא שורה וכו׳ )שם ע׳  7לדף ט״ו ע״ב( בל סי׳ ע״ו
)שם( ,סי׳ ע״ז עד אות ג׳)שם סוף ע׳  7וריש ע׳  ,(8כל סי׳ צ׳ )שם ע׳  ,(8ועי׳ סי׳ ר״ה הערה
א׳ ובהוספות ריש ע׳  .34וריש סי׳ תפ״ח הוא בםרע״ג כ״ו ע״א שורה י״ח וי״ט עם ההוספה
שבסוף ע׳  ,12וסי׳ תק״ח אות ב׳ ג׳ וד׳ הוא ג״כ מםרע״ג דף י״א ע״ב ,וסי׳ תקיץ הוא בהוספה
ע׳  17מגוף הכ״י[.
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שתים לפנייה כוי ,הוא מסרע״ג דף ה׳ ע״א ,עיין בםדור עזם העדה א׳ וכ׳ ,וכל
הלשון הוא מסרע״ג ,וכן הלשון כי היכי דעבדין בתרתין מתיבתא ובכל אססמיא
ובכל קהילות שבארץ אשכנז כולם זכורים לאלף טובות וברכות שכולם מלאים
מצות כרימון ומעשיהם מעשים נאים וכוי .סי׳ י״ד וכדקרי איניש ק״ש מיבעי ליה
לאפסוקי בין כל תיבה ותיבה כו /הוא טסרע״ג דף ו׳ ע״א .סי׳ ט״ו ומבעי ליה
לאססוקי כוי ,הוא טסרע״ג שם .םי׳ ט״ז כל הקורא ק״ש ,םדור רע״ג שם .עוד
שם וכשהוא קורא ק״ש אסור ברמיזה כו /שם שם .סי׳ י״ז ולישוויה איניש לק״ש,
שם שם .סי׳ י״ח תנא תנא קמי דר״י ,שם שם .סי׳ י״ט וצריך להתיז בזי״ן ,שם
שם .סי׳ כ׳ אסור להפסיק ,הובא בסרע״נ דף ה׳ ע״ב .שם ואין להוסיף ,שם שם.
עוד ישם ואסור לססר ,שם שם .עוד שם ומיד צריך לעמוד ,שם שם .סי׳ כ״א
ןמיבעי ליה למיסמך גאולה לתפילה ,שם צד  .6סי׳ כ״ב ועומדים כתפלה,
סרע״ג דף ז׳ ע״א .סי׳ כ״ג יכול מתפלל אדם כל היום ,שם שם .סי׳ ב״ה ומאן
דקאים לצלויי ,שם צד  .7סי׳ כ״ו ומיבעי ליה לאינש למיקבע דוכתא לצלותא,
שם שם .סי׳ כ״ז רב אבא כוי ,שם שס ,סי׳ כ״ח ומיבעי ליה לכווני כרעיה ,שם
שם .סי׳ ל״ה וכשמגיע ש״ץ למודים ,הוא בסרע״ג דף י״א ע״א .סי׳ ל״ו אריב״ל
כוי ,הוא דף י׳ ע״א .סי׳ ל״ז ולא מיבעי ליה לאיניש לאוםוסי על סדר תסלח ,הוא
בסרע״נ דף ח׳ ע״ב .םי׳ ל״ח ובתר דטסיים צלותיה ,הוא שם דף ט׳ ע״א .סי׳
סי׳ מ׳ תנו
ל״ט וצריך לפסוע נ׳ פסיעות לאחריו ,הוא שם .דף ט׳ סוןמ ע״ב.
רבנן מנין שאומרים אבות ,הוא דף ח׳ ע״נ .סי׳ מ״א ת״ר המשמיע קולו
בתפילתו ,הוא שם דף ט׳ ריש ע״נ .םי׳ מ״ב הרק בתפילתו ,שם שם .סי׳ מ״נ
ואסיר ליה לאיניש כו׳ ,שם ט׳ ע״נ .סי׳ מ״ד ונדקאי ומצלי נו /שם שם .סי׳
מ״ו ומאן דמםםקא ליה ,הוא מםרע״ג •דף י״ח ע״א .סי׳ מ״ז ומאן דעייל כו׳,
הוא שם דף י״ט ע״א .סי׳ נ״א ומאן דקאים בבי כנישתא ,הוא שם דף ט״ו
ע״ב .סי׳ נ״ב ותניא אין עונין לא אמן חטופה ,שם שם .סי׳ נ״ג שאילו מקמי
רב נטרונאי גאון -הוא מסרע״נ דף י״א ע״א .סי׳ נ״ד ותו ששאלתם ,שם שם.
סי׳ נ״ה ותו שאלו מקמי דרנ נטרונאי ,הוא טסרע״נ דף נ״ד ע״נ .סי׳ נ״ו
אמר ליה אליהו לרב יהודה כו /הוא מסרע״ג דף נ״ג ע״נ .סי׳ נ״ח ת״ר המהלך
בדרך ,הוא מסרע״ג דף נ״ד ע״א .סי׳ ס׳ לא מיבעי ליה לאיניש בו /הוא בדף
י״ד ע״נ .סי׳ ם״א ושאילו מקטיר .רב צמח ראש ישיבת גאון יעקב בישיבה היא
סומבדיתא כוי ,הוא בסרע״ג שם .סי ם״ג וכשמבקש לאכול צריך ליטול ידיו ,הלא
בדף ט״ו ע״א .סי׳ ע״ה להשותה מים בתוך סעודתו ,הוא שם ט״ל םע״א ועיי״ש
נהערד ,נ׳ .סי׳ ע״ט ומאן דאניל נזית מחיינ לנרוני ,שם דף ט״ל ע״נ .סי׳ פ׳
ולענין אעטרוםי נוי ,שם שם .סי׳ צ״נ ומאן דעייל ואשנח איגשי דנרוך ריסתא,
שם שם .סי׳ קכ״ח סדר תסלת המנחה ,הוא בסרע״נ דף י״ז ע״נ .םי׳ קס״ד מי
שבירך כוי ,הוא מסדור רע״נ צד  .46סי׳ קס״ה רב ססא כו׳ ,שם שם .סי׳ קס״ו
הוא מסדור רע״נ דף ט״ל ע״ב ,עיי״ש בסדור הערה אי .סי׳ ר״ח ערב יו״כ טובל
אדם עצמו ,שם שם בהוספת דברים ,אולי היה כן לפניו בסרע״נ .שם שם ובסדר
רב עמרם מצאתי ,הוא בסדור רע״נ דף מ״ז ע״א וע״ש בסדור הערה ה׳ .סי׳ רי״ב
ומברך שהחיינו ,שם שם וע״ש בהערה ב׳ .סי׳ ד״כ ואעס״י דאין מבדילין על הפת
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הוא טסרע״ג דף ט״ב ע״ב ועיין בסדור הערה ה׳ .גם מה שהביא וכן אמר הטעם
אדונינו מאור עינינו מר רב צדוק ריש מתיבתא זכרונו לעד ,כן הוא בסרע״ג שם,
עיין הערה ו׳ .סי׳ שי״ח הוא מס׳ רע״נ דף ל״ו ,וכן והכי אמר רב ]שר[ שלום גאון
הוא מסרע״ג שם .סי׳ שכ״ח הוא מסדור רע״ג דף ל״ו ע״נ .סי׳ של״ג הכורך את
המגילה״ הוא מסרע״נ דף ל״ז ע״א .סי׳ של״ד ומגילה שאינה טשורטטת ,טסרע״ג
דף ל״ו ע״ב ,וכן והכי אמר רב נטרונאי ריש מתיבתא ,הוא לשון רע״נ .סי׳ תט״ז
ובסדר רב עמרם.מצאתי בת״ב שחרית ומנחה כוי ,עיין שם הערה ג׳ .סי׳ תכ״ט
כשיכנס אדם על טטתו לישן ,הוא מסרע״נ י״ט ע״א ע״ש בהערות .סי׳ תל״ב
טפורש בסדר רב עטרם ,לפנינו בסרע״נ בסננון אחר ע״ש בהערה ד׳ .סי׳ תע״ג
והטדליק נר לשבת צריך לברך בו׳ ,הוא בסרע״ג כ״ד ע״ב ,ועיין תום׳ שבת ב״ה
ע״ב ד״ה חובה והביאו שם בשם רב עמרם המדליק נר בשבת מברך כוי ,ובן הביא
ר״ת בס׳ הישר סי׳ תרכ״ב דברי רע״ג • .סי׳ תע״ד ובלילי שבתות ,הוא מסרעינ שם
וגם הסיום וכן עושין וכן מנהג ,הוא לשון רע״נ שם .סי׳ תע״ה ושאילו מקמי רב
נטרונאי גאון ,הוא מסרע״ג דף כיה ,והובא בטור או״ח סי׳ רל״ו .וגם הלשון וכן
טנהנ בישיבה שלנו ובבית רבינו שבבבל והכי אטד טר רב שלום נאון ,הוא לשון
רע״ג שם .סי׳ תע״ח ואם טעה בשבת ,הוא בםרע״ג ב״ה יעיב .סי׳ תע״ט ואם טעה
יחיד בו׳ ,הוא טסרע״ג שם .סי׳ ת״פ לאחר תפלת לחש כו׳ והכי אטר רב טשה
גאון ,סרע״ג כ״ה ע״ב והובא בסט״ג עשין בסי׳ י״ט בשם רע״ג .סי׳ תפ׳יא וטקדשין
על היין כר ,סרע״ג שם שם .גם יתר המאמרים שם לקוחים מן סרע״ג דף כ״ו .סי׳
תפ״ב ולאחר שמקדשין בבית הכנסת כוי ,הוא טסרע״ג שם .סי׳ תפ״ג ומיבעי ליה
לאיניש למיקם כוי ,מםרע״ג שם .סי׳ תם״ה וטועם ממנו כדי רביעית ,סרע״נ שם.
סי׳ תפ״ו ואם אין לו יין ,מסרע״ג שם .עוד שם והכי אמר רב עמרם גאון ,שם.
סי׳ תפ׳׳ז ואסור לו לאדם ,סרע״נ כ׳־ו ע״ב .סי׳ תפ״ט ונשים ועבדים כוי ,םרע״ג
שם .סי׳ ת״צ ולאחר שבירך על הכום בו׳ ,סרע״ג שם .סי׳ תצ״א וחייב לבצוע
על שתי ככרות ,סרע״נ שם .סי׳ תצ״ב ושאלו מקמי רב נטרונאי ,םרע״ג שם .סי׳
תצ״ג ובשחרית של שבת כוי ,הוא מםרע״ג ב״ח ע״א .סי׳ תע״ד והולכין לביהכנ״ס,
הוא בסרע״ג כ״ו ע״א .סי׳ תצ״ה והכי אמר רב שלום גאון ,סרע״ג ב״ח ע״א .םי׳
תצ״ו וקורין בתורה כר ,מסרע״נ כ״ח ע״ב .סי׳ תצ״ז ותנן נמי כוי ,סרע״ג שם .סי׳
תצ״ח וכי קרינן בםיפרא דאורייתא ,סרע״נ שם .סי׳ תצ״ט ושאילו מקמי רב נטרונאי
גאון ,מסרע״ג כ״ט ע״א .סי׳ תייק והכי אמר רב נטרונאי גאון ,סרע״ג שם .סי׳ תק״א
אמר רב חנן בו׳ ,שם שם .סי׳ תק״ב וכך אמר רב נטחנאי גאון ,סרע״ג שם.
סי׳ תק״ג והקורא בתורה כוי ,טסרע״ג כ״ט ע״ב .סי׳ תק״ד רב שר שלום ריש
מתיבתא כר ,טםרע״ג י״א ע״א .סי׳ תק״ז וכי האי שושילתא כו׳ כהנים נושאין
כפיהם ,סרע״ג י״א ע״ב .סי׳ תק״ט וכד טהדר אפיה טציבורא ,םרע״ג שם .סי׳ תק״י
ומאן דחד חלמא כוי ,סרע״נ שם .סי׳ תקט״ז וצדקתך שאומרים במנחה בשבת׳
מםרע״נ ל׳ ע״א והובא בתום׳ מנחות ל׳ ע״א ד״ה טכאן .סי׳ תקי״ז ומיבעי ליה אינש
לאגודי ,מסרע״ג ל״א ע״א .סי׳ תקי״ח וצריך להזכיר הבדלה בחונן הדעת ,שם.
סי׳ תקי״ט אם טעה כוי ,שם .סי׳ תקכ״א ומסדר כל התפלה ,שם .סי׳ תקכ״ב והכי
שדר רב שלום גאון כל׳ ,שם .סי׳ תקכ׳׳ג ומביאין לו כוס כוי ,שם ל״א ע״ב .סי׳ תקכ״ה
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והכי אמר רב נטרונאי גאון במו״ש בבורא מאורי האש מסתכלין בכפות ידיהם כר׳,
ססרע״ג שם .סי׳ תקכיו ואע״פ שכתב בסדר״א כן הורקנס כל׳ /מסרע״ג ל״ב ע״א
ועיי״ש בהערה ו׳ .עוד שם דהכי אמר רב עמרם ריש מתיבתא אין מבדילין על
הפת כל עיקר ,סרע׳יג שם .סי׳ תקכ״ז ר׳ יצחק אומר ,סרע״ג שם ועיין שם בהערה
אי .סי׳ תקכ״ט ואסור לו לאדם לטעום קודם שיבדיל ,מםרע״ג שם .סי׳ תק״ל והכי
שדר רב נטרונאי גאון ,סרעי׳ג שם .סי׳ תקמ״א אלו ימים שמתענין בהם מן התורד״
מסרע״ג ל״ד ע״א .סי׳ תקמ״ב אמר ר׳ זעירא ,מסרע״ג ל״ד ע״ב .סי׳ תקמ״ג ת״ר
עד מתי אוכל לשותד״ סרע״ג שם .םי׳ תקמ״ד אמר רב יהודה ,סרע״ג שם .סי׳
תקט״ה והכי אמר רבינו נתן ,סרע״ג ל״ה ע״ב .סי׳ תקמ״ו ת״ר אדם שיש בידו
עבירה ,סרע״ג ל״ה ע״א .סי׳ תקמ׳יז ת״ר מעשה בר׳ אליעזר ,םרע״ג ליד ,ע״א.
סי׳ תקמ״ח וכשטעבירין לפני התיבה ,סרע״נ שם .סי׳ תקמ״ט ושאלו מקמי מתיבתא,
סרע״ג שם .סי׳ תק״ן וכל תענית שגוזרין עיבור בין בשני בין בחמישי ,סרע״ג ל״ה
ע״ב וע״ש בהערה א׳.
גם שאב הרבה מאמרים מהגאונים כמו שתראה בסי׳ תנ״ד הובא ה׳ עשיית
עיעית ,וכל הסימן עד סוסו העתיק מן תשובת רב נטרונאי גאון ז״ל ,נדפס בס׳ תורתן
של ראשונים ח״ב צד ) 21שהו״ל עס״י כתב יד הר׳ חיים מאיר הורודץ ז״ל(,
וכן בסדור •סי׳ תנ״ט הובא הלכות העומר ,וכל הסימן עד סופו הוא לקוח מן הלכות
קצובות דרב יהודאי גאון ,נדפס שם עפ״י ב״י בח״א צד  ,20וכן תראה בסדור סי׳
ש׳ הובא וששאלתם לולב הגזול בו׳ כך ראינו כוי ,וזה נובע מתשובת הגאונים
שערי תשובה םי׳ •שי״ג והובא שם בשם רב נטרונאי גאון ז״ל ,ועיין בסדור שם הערה־
א׳ .עוד בסי׳ ש״א הובא ולולב שיש בו הדסים כהילכתן בו׳ ,וזה הביא הרי״ץ
גיאות דף ק״ב בשם רב פלטוי גאון ,עיין בסדור הערה א׳ .גם בסי׳ תקל־ו הובא
ונמצא בתשובות הגאונים סייע למורי צדק ר״ח וחולו של מועד •שחלו להיות בשבת
עד סוסו המסיים וכן מגהג בשתי ישיבות ,הוא לשון תשובות הגאונים והובא
כל המאמר בשבלי הלקט סי׳ קע״ח בשם תשובות הגאונים ע״ש .גם היד ,לפניו
ספר אחד אשר נאספו בו מנהגות הגאונים ושאב ממנו ,כמו בסי׳ קע־ד הביא וכבר
נחלקו גדולי הדור על מוםסי ר״ה בו׳ ,ובעל שבלי הלקט סדר ר״ה סי׳ ר״צ הביא
כל זה וכתב ובמנהגות הגאונים זע״ל מצאתי בלשון הזה כמו שהוא בסדור וסיים
ע״נ התשובה .גם הכתוב בסדור סי׳ קע״ז בענין והשיאנו הביא בעל שבלי הלקט
סי׳ רם״ו )דף קל״ה( מצאתי במגהגות מגנצא והביא שם כל המאמר אשר הוא
בסדור .עוד בסי׳ שכ״א הובא בסדור ושמעתי שגחלקו במגגצא שגי גדולי הדור
ר׳ יצחק בר׳ יהודה ור׳ שמואל בר׳ דוד הללי בעגין הפטרה .ובעל שבלי הלקט
סי׳ ק״ץ הביא כל זה וכתב במעשה הגאונים מצאתי במננצא נחלקו שני גדולי
הדור כו׳ כמו שהובא בסדור .גם שאב מתשובת ר׳ יוסף טוב עלם כאשר הובא
בסדור סי׳ קע״ב קע״ג .גם היו לסגיו תשובות בשר על גבי גחלים .עיין לעיל סי׳
ה׳ בערך בשר על גבי גחלים* גם היל לפניו תשובות מר׳ שלמה בר׳ שמשון,
עיין לעיל בסי׳ ד׳ .גם היו לו לעינים דברי רבותיו רבינל יעקב בר יקר ,רבינו
יצחק הלוי ,ורבינו יצחק ב״ר יהודה עיין לעיל סי׳ ד׳ בערכם.
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במבוא לס׳ האורה םי׳ מ״א כתבתי :אם כי עיקר עבודתו של רש״י ז״ל
היתד ,לבאר את התלמוד בבלי ולפרש את התנ״ך ,עבד גם בשדה הלכות להורות
לתלמידים ולכל שואל מגדולי זמנו את פסקי דינים והדרך אשר ילכו בה.
תשובותיו אשר השיב לשואליו בגופי הלכות ,מהם אשר ערוכות ושמורות בספריו,
נם בספרים שונים אשר הביאו תשובותיו ,ומהם אשר נשארו לפלטה בכ״י הנמצאים
באוצרות הספרים ,וגם רבותיו שאלו את• פיו להגיד להם את דעתו הרחבה ,כמו
שתראה בחופש מטמונים סי׳ י״ג שאלה לרש״י מן רבו רבינו יצחק הלוי בווירמשא,
כותב לרש״י אין הדור יתום שאתה שרוי בה ,וכמוך ירבה בישראל ,ויבטיחוהו כי
שוקד הנהו לשאול את כל העוברים והשבים מווירמישא לטרויש ,ומהתם להכא
על שלומו וטובו ומה יעשה בו .ושם הבאתי רשימה מהמקומות אשר נמצאות
התשובות.
ונם בסדור רש״י סי׳ נ״ט איתא והשיב רבי לא מצינו בבל התלמוד חיוב קדושה
אלא חביבה היא לנו ואינה פחות מעשרה .ולזה כוונו חכמי התום׳ מגילה כ״ג
ע״ב ד״ה ואין שכתבו ותלמידי רש־י פירשו משמו דאפילו בשביל אחד שלא שמע
יכולים הם לפרוס על שמע כוי ,וזה הובא גם ברא׳יש מגילה ס״ג פי׳ ז׳ וע״ש
בקרבן נתנאל וכן הביא זה בשם תלטידי רש״י בטור ארח סי׳ ס״ט וע״ש בב״י.
סי׳ סיב וששאלתם וקרא זה אל זה ואמר ותשאני רוח ,מה יש לקרות ולתרנם
ומה טעם קבעום י חכמים בסדר קדושה כוי .ואפשר שאף התשובה הזאת היא לר׳
צמח נאון שהובא בסי׳ שלסניו.
סי׳ קייב ושאלנו לרבי הנפנה ונוטל ידיו והוצרך לאכילה מיד ,אם צריך
ליטול פעם אחרת לאכילה או לאו ,והשיב לנו כוי .ובסי הסרדס סי׳ סייד הובא
שאלו תלמידים לרבינו שלמה הגסגה כף ,וגס בטור ארח סי׳ קם״ה הביא שאלי
לרש״י .עוד סי׳ ק״ג ושאלתי את רבי אם הוא מברך כשנפנה על נטילת ידים
בכל פעם ופעם ,והשיבני כוי ( .עוד סי׳ קע״ד ונשתלחו הדברים לרבינו ג״ע ]בשבה״ל
סי׳ ר״צ  .הובא ונשתלחו הדברים לרבינו שלמה נ״ע[ ובא והכריע כדברי האומר
צריך להזכיר פסוקים של כל מוסף ומוסף ט׳ ,ואח״כ הובא והא לך תשובתו :אשר
הזקיקנו לתת לב על סדר מקראות מוספי יום הזברון אשר הנהיג רבינו ]הוא ר׳ יעקכ
כר יקר[ לפני פטירתו להזכיר ובראשי חדשיכם ,ולאחר פטירתו חלוקין על דבריו
להחזיר הדבר ליושנו ט׳ ולא שמענו את דברי החולקין ,ולא להכריע באתי ,כי
איגי כדאי ליעשות סעד לדברי הארי שן סלע וגבעות עולם ,אך מעבור על משלחתו
אשר הוקיקנו להודיעו מה קבלתי מרבינו יעקב זצ׳ל באותה שמועה אני משיבו
כששמשתי לפניו .לא שמעתי מפי קדוש באותה שמועה בסדר המקראות כלום כר
ומשבאתי משם ושמעתי מפי צדיק ר׳ מאיר כר יצחק שמםדרן הנהגתי אני
במקומי ,ועת! /שמעתי שהנהיג רבינו יצחק הלוי להזכיר את מוסף ראש חדש
במקראותיו ורואה אני את דבריו ,ולא כחולק על רבינו יעקב שלא הנהינ כן כי
1

*( ]אמנם משו״ת מהר״ח א׳יז ס״ס ק״א נראה שהמשיב הוא ר׳ יעקב ב״ר יקר[.

מבוא

XLVII

ידעתי׳ מידתו בחר לו בגדולה מכולם להנהיג עצמל כאסקופה הנדרסת לשם עצמו
שירי שיריים ,ולא מלאו לבו לעטרת הראוי לו ,לחדש דבר בדורו ,ואם רבינו יצחק
שם דברים על לבו ,ופיזר בשעת המכנסין ,אומר אני מקום הניחו לו אבותיו
להתגדר כל /ועל שניהם אני קורא ועמך כלם צדיקים ,ואת אשר עם לבבי אני
משיב כי דבריו נכוחים למבין ,ואם באת לסרוש מהם כפורש מן החיים •כוי ובסוף
חתם שלמה בר יצחק ,ובעל אור זרוע ח״ב ה׳ עירובין סי׳ ק״מ )דף ל״ח ע״ב(
הביא כל זה הכתוב בסדור עד סופו וכתב ועל זה השיבו רבינו שלמה חדיר מאיר
חתנו בתשובה המתחלת אור נוגה .עוד סי׳ רכ״ז ועל היקף של כל ימות החג
נשאל רבינו נ״ע ו כך השיב כוי ,הובא גם באו״ז ח״ב סי׳ שט״ו)ס״ט ע״א( ומתחלת
וזו תשובת רש״י ובם וף חתום שלמה בר יצחק .סי׳ שט״ז וששאלתם בנר חנוכה
בוי ,וחתום יצחק ב״ר יהודה ואיננה מרשי׳י עצמו .עוד סי׳ שמ״ה ושאלה
לרביאםאיפשר שתתענה למחר ותאכל היום ואמר רבי כל׳ ( ,עוד סי׳ שע״א שאלו
את רבי אם מותר ללוש קמח בביצים בפסח כל׳ ולא אמר רבי בדבר לא איסור
ולא היתר כוי ,והובא בשבה״ל םי׳ רי״ד בשם הלכות סםח של רבינו שלמה .עלד
סי׳ שע״ג לעל התרומה אודיעך כוי ,הובא נם בטח״ו סי׳ ל״ד ומתחיל תשובת רש״י
ועל התרומה אודיעך והובא גם באיסור והיתר ב״י סי׳ כ״ב ובהאורה ח״ב סי׳ ל״ח
וכן נמצא בסרדס סי׳ קל״א .עוד םי׳ שע״ז שאלל את רבי ישראל וגוי שיש להם
תנור בשותסות מהו לומר לו ]ישראל[ טול אתה שבוע של סםח ואני אטול אחר
כך כגגדך ,ואמר רבי כל׳ .הובא גם בשבה״ל סי׳ רט״ז בשם ה׳ פסח של רבינל
שלמה ,והובא בהאורה ח״ב סי׳ מ״א ובטור או״ח סי׳ ת״נ .סי׳ תק״מ בסדר ר״ה ,נהגו
העם לברך בר׳׳ח לקרוא את ההלל אבל רבינו תהא נשמתו בצרור החיים אינו מברך
עליו׳ והילך תשובתו :ששאלתם יחיד שקרא את ההלל בימים שאינם מי״חימיםשל
תורה ,אם חובה על הציבור לברך יברך גם היחיד ,אבל אני איני מברך עליל כוי .וכן
הובא במח״ל סי׳ רכ״ו צד  .192בסי׳ תקם׳׳ב נמצא שאלה לרש״י ותשובתו אם
אכילים מן .המגין ובסוף חתם שלמה ב״ר יצחק והובאה גם במח״ל צד  .249סי׳
תקס״ג נשאל מרבינו שלמה על בגף עוף שגשבר ,ואמר כוי .סי׳ תקצ״ב וששאלתם
מהו לבשל הכבד לבדה בקדירה חדשה כוי .עוד שם םי׳ תקצ״ג וששאלתם תרגגולת
שנתבשלה ונמצא בה כבד שלה פחות מכזית כוי .םי׳ תרכ״ב על החנוני
ששאלת ,םי׳ תרב׳יג וששאלתם ישראל שהשכיר םועלים קודם הרגל כוי .םי׳ תרכ״ד
וששאלתם מהו לשכור גלים לכתחילה במועד כל׳ .סי׳ תרכ״ה וששאלתם מהו לאגוד
ולזפות חביות בחולו של מועד .םי׳ תרכ״ו וששאלת מהו להתחיל בקיבולת עגבים
בדריסתן לגת בחולו של מועד כר .סי׳ תרכ׳יז וששאלתם מהל לילך אצל גוי המביא
ביו״ט עשבים וליטול ממנו אגודות עשב לבהמה כל׳ .הבאתי במבוא לס׳ האורה
צד  .154לאף כי בכ״י ב׳הובאים סתם אבל בכ״י א׳ חתום בסופם יצחק בר יהודה (.
)הוא רכל של רש״י ז״ל(.
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*( ]ועי׳ שם בהערה ב׳ שכן הובא בארחות חיים ח״א ה׳ מגילה ופורים סי׳ כ״ו )דף
ק״כ ע״ב( בשם תשובת שאלה אל הר״ש ז״ל[.
] (2ע׳ מה שכתבתי בעי׳ תרכ״א הערה אי ,בסי׳ תרכ״ד הערה א׳ וגי ,בסי׳ תרכ״ה
הערה א׳ ובסי׳ תר״ל הערה א׳[.
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ח( פירושים על מאמרי חז״ל הנמצאים בםדור.

נמצאו בסדור הרבה פירושים על מאמרי חז״ל והם לשון רש״י בגמרא ונראה
מזה שהיה פי׳ רש״י לתלמוד כבר מסודר ,כמו שתראה סי׳ ח׳ פי׳ בין תכלת ללבן
גיזת צמר שצבעו תכלת יש בה מקומות שלא עלה שם הצבע יפה ,הוא פי׳ רש״י
ברכות ט׳ ע״ב במשנה וע״ש בתום׳ .סי׳ ל״ב כרע כחיזרא וזקיף כחיוויא ,הפי׳ הוא
כטו שהובא ברש״י ברכות י״ב ע״ב .סי׳ ם׳׳ד פי׳ כלי חרם הנשבר ונשאר בו בית
קיבול .סי׳ ק״ב נטילת ידים על שם כלי ששטו אנטל .סי׳ קנ״ב דיבק שברי שופרות
פסול ,פי׳ דיבקו בדבק שקורין גלו״ד ,ב״ה ברש״י ר״ה כ״ז ע״א .שם שם אם שטע
קול החיצון ,פי׳ דאיכא חציצה ,פניטי טססקת התקיעה לחצאין ,כן פירש״י ר״ה כ״ז
ע״ב .שם שם דהםכיה כי כיתונא ,פי׳ בהפיכת חלוק לעשות פניטי חיצון ,כ״הברש״י
ר״ה שם .שם שם דרך העברתו בעינן ,פי׳ בבהטה טחיים בעינן ,כן םירש״י בנטרא
שם .שם שם בטינו כשר ,פי׳ אם אינו טעכב את התקיעה ,ב״ה ברש״י בגטרא שם.
סי׳ קנ״ג פי׳ צרור כטו צרור של טנחות לשון יבש דורש בלע״ז ,ברש״י בנטרא ר״ה
כ״ז ע״ב צרור לשון יבש רוייש בלע״ז ,והמלות ״כמו צרור של טנחות״ ליתא שם,
והכוונה למאמרם במנחות ק״ב ע׳׳ב ,אבל לפנינו שם צריד של מנחות וסירש״י שם
צריד של טנחות כדאמרינן לענין שופר ר״ה כ״ז ע״ב ,צריד לשון יובש ,ועיין בסדור
שם הערה ד׳ .סי׳ קנ״ד קרחו ותקע בו ,פי׳ קרחו נקבו ,צ״ל קדחו והוא לשון רש״י
בגמרא ר״ה כ״ז ע״ב .סי׳ קנ״ה פי׳ ]לפי[ שהן שוטעין קול השופר לעולם ,הוא בפירש״י
ר״ה כ״ח ע״א .סי׳ קנ״ו פי׳ היה עומד ]בשפת הבור[ כוי ,כן פירש״י בגמרא שם .שם
שם אמר רבא מצות לא ליהנות ניתנו ,פי׳ לא ניתנו לישראל להיות קיומם להם הנייד״
אלא לעול •על צוואריהם ניתנו ,הוא פירש״י ר׳הכ״ח ע״א)וכצ״ל שם בהערה ה׳( .סי׳
 .קנ״ט שופר של ר״ה אין מעבירין עליו את התחום ,פי׳ לילך חוץ לתחום כוי ,כ״ה בפירש״י
ר״ה ל״ב ע״ב בטשנה .שם שם ואין חותכין אותו ,פי׳ אם ]בא[ לתקנו כוי ,הוא פירש״י
בגטרא ר״ה שם .םי׳ ק״ס תקיעות וברכות אין טעכבין זו את זו ,פי׳ תקיעות וברכות
דעלטא כוי ,הוא בסירש״י ר״ה ל״ד ע״ב וע׳׳ש ברא״ש .סי׳ קם״א פי׳ סדר תקיעות
שלש ,אחת לטלכיות ואחת לזכרונות ואחת לשופרות ,הוא פירש״י בטשגה ר״ה ל״ג
ע״ב .שם שם פי׳ תקע בראשונה פשוטה שלפני התרועה ,הוא פירש׳׳י בטשנה שם.
סי׳ קם״ב סי׳ דהא כתיב לן בכמה דוכתא כוי ,הוא םירש״י ר״ה ל״ד ע״א .שם שם
פי׳ והעברת פשוטה משמע העברת קול אחד כוי ,הוא בפירש״י שם .שם שם פי׳
ביו״כ ,הוא בםירש״י שם .שם שם פי׳ מנין דהנך פשוטה ,הוא בפירש״י שם .שם
שם פי׳ תרועה ,הוא בפירש״י שם .שם שם פי׳ לפי ששלש תרועות הללו כוי,
םירש״י שם .שם שם סי׳ נאמר בר״ה כר ,רישי׳י שם .סי׳ קס״נ ננוחי ננח ,סי׳
כאדם הגונח מלבו ,הוא סירש׳׳י ר״ה ל״ג ע״א .שם שם פי׳ לפשוטה לאחריה ,הוא
בפירש׳׳י ר״ה ליד סע״א .שם שם פי׳ גניחות ארוכות קונםלייץ בלע״ז ,והדר מיילל
פי׳ רציי״ך בלעז ,הוא ברש״י שם ל״ד ע״א .סי׳ קם״ד מי שבירך ,פי׳ התפלל
תפלת המוספין ובירך תשעה ברכות כר ,הוא סירש״י במשנה ר״ה ל״ג ע־ב .סי׳ קםיה
פי׳ נחירה נוחר בגרונו לסימן שסיימתי הברכה ,הוא סירש׳׳י ר״ה ל״ד ע״ב ,ועיין
בסדור שם הערה ג׳ .שם שם פי׳ לא אמרו ,הוא םירש״י שם .שם שם סי׳ ודאי
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הוא מ׳ עד סוף הסיטן ,הוא בסידש״י שם .סי׳ רכ״ט סי׳ קערות לאחר שאכלו בהן
צריך להוציאן חוץ לסוכה משום מיאוס! הוא לשון רש״י בגמרא סוכה כ׳ח ע״ב
על מאני מיכלא ,והמלות ״משום מיאוס״ ליתא שם .שם שם סי׳ גר של חרס
קריישול כך שמו ,הוא לשון רשי׳י בסוכה שם על ושרנא במטללתא נר של חרס
שקורין קרושיי״ל .סי׳ ד״ל פי׳ טסח שוחק מודד בארבע אצבעות שאינן נוגעות זו
בזו כוי ,הוא םירש״י סוכה ו׳ עי׳ב .שם שם פי׳ היכי דמי צורת הפתח קנה מכאן
וקנה מכאן כוי ,הוא םירש״י בגמרא שם .שם שם פי׳ טשטע דטסח ששנינו בו׳,
הוא סירשי׳י בנמרא שם .שם שם סי׳ דתרודיהו טסח בעינן כוי ,הוא םירש״י שם.
סי׳ רל׳יב פי׳ סוכת מים שעשויה לישב בה יכל ימות החמה ,כל הלשון הוא
בסירש״י סוכה ח׳ ע״ב .עוד שם רועים שעושים סוכה כו׳ עד סוף הסימן ,הוא
לשון רש״י שם .סי׳ רל״ג שאין מםככין במחובר כוי ,הוא לשון רש״י במשנה סוכה
י״א ע״א .שם שם פי׳ מבטלן ברוב ,הוא ברש״י שם .סי׳ רל״ד סי׳ זרדין מיני
קנים הם בו׳ ,הוא לשון רש״י במשנה סוכה י״ב ע״א .שם שם אין מסככין בהן
כו׳ םירשי׳י שם .שם שם סי׳ כל דבר יחידי ,הוא לשון רש״י בגמרא שם .םי׳ רל״ה
שוושי ושווצרי ,פי׳ ירקות הן ,הוא פירש״י סונה י״ב ע״ב .שם שם סי׳ מיני סגה
הן ,הוא בפירש״י סוכה י״ב ע״ב .סי׳ דלייו פי׳ המשלשל כל מלמעלה למטה קרי
שילשול כר ,הוא בפירש״י סוכה ט״ז ע״א במשנה .שם שם פי׳ לא כנובה קאמר
אלא ברחבה ,הוא פירש״י סוכה י״ז רעי׳א .שם שם פי׳ בית שגסחת גגו באמצעו
כוי ,הוא בסירש״י שם ,סי׳ רל״ז סי׳ הנשר שלא ]יהו[ עלין וקיסמין נושרין לשלחן כר
עד סוף הסימן ,הוא לשון רש״י סוכה י׳ ע״א במשנה ,סי׳ רל״ח פי׳ איטמישא
נישורא במיא כו׳ עד סוף הסימן ,הוא לשון רש״י סוכה י׳ ע״ב .סי׳ רל״ט סי׳ הוי
מיעוט בו׳ עד שלא בסמוך לדופן ,הוא לשון רש״י םוכה י״ח ע״א .סי׳ ר״מ סי׳ כל
חצר שבתלמוד לפני הבתים הן כוי ,הוא לשון רש״י סוכה י״ז ע״א במשנה .סי׳ רט״א פי׳
םיכך על גבי אכסדרה שיש לה םצימין כד ,הוא ברש״י בגמרא סוכה י״ח ע״א ,שם שם
פי׳ פי תקרה עוביין של נסרים בחורן כר ,הוא בסירש״י שס ,סי׳ רט״ד סי׳ כמין צריף
כוך של ציידין שאורבין בתוכן את העופות בו׳ עד א״כ יש בו טפח זקוף ,הוא לשון
רש״י סוכה י״ט רע״ב .שם שם הפרוסה סביבות המטה ,צ״ל פי׳ כילה הפרוסה סביבות
המטה ,הוא בםירש״י בגמרא שם ,עיין בסדור הערה ט׳ .סי׳ רט״ו סי׳ על החגיגה כר,
הוא בפירש״י שם ט׳ ע״א ,שם שם פי׳ בכרמים ציורים מעשה אורג כו׳ עד סוף הסימן,
הוא לשון רש״י סוכה י׳ ע״א .סי׳ רט״ח פי׳ אין לדבר קצכה אם רעה להתענות אין
זוקקין לו כוי ,הוא כסירש״י סוכה במשנה כ״ז ע״א .שם שם מכאן ואילך רשות כו׳ עד
סופו ,הוא בסירש״י בגמרא שם .סי׳ רט״ט םי׳ אין יועאין מסוכה לסוכה לאכול בזו
ולישן בזו כו׳ עד סוף הסימן ,הוא לשון רש״י סוכה כ״ז רע״ב .סי׳ ר״נ סי׳ לכם משלכם,
הוא ברש״י סוכה כ״ז ע״ב .סי׳ רנ״ב פי׳ בבוקר כשהולך לבית המדרש ,לשון רש״י סוכה
כ״ו ע״א .םי׳ רנ״ג פי׳ הולט דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום ט׳ עד סוף הסימן,
הוא לשון רש״י סוכה כ״ו ע״א .סי׳ רנ״ד פי׳ שומרי גנות ופרדסים אין זזין משם
ט׳ עד סו!מ הסימן ,הוא לשון רש״י שם .סי׳ דנ״ה פי׳ למיגגא בכילתא ט׳ עד סוף
הסימן ,הוא לשון רש״י שם .סי׳ רנ״ו סי׳ ממהרת להתקלקל בגשמים מעט ,הוא
לשון רש״י סוכה כ״ט ע״א .שם שם סי׳ לאסוקי אם הקיץ משנתו בלילה ט׳ עד
IV
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סוף הסימן לשון רש״י שם .סי׳ רנ״ח פי׳ אפקותא דריקלא מוצא הדקל כשהוא
סמוך לקרקע כו׳ עד ויאגדםיחד ,הוא בפידש״י סוכהי״גע״א וע״ש בתוס׳ .שם שם
]דוקרי דקני[ כמו אפקותא דדיקולאאלא שזה של קנים מה של דקלים כר עד סוף
הסימן ,הוא לשון רש״י בגמרא שם .סי׳ רנ״ט סי׳ לא שמיה אנד כר עד שתהא
שם אגודתו קיימת ,הוא לשון רש״י סוכה י״ג ע׳׳א .סי׳ ר״ם פי׳ שתיהן כשרות
היכי דמי כגון שהתחתונה חמתה מרובה מצלתה כו׳ עד סוף הסימן ,לשון רש״י
סוכה י׳ ע״א .סי׳ רס״א פי׳ היכי דמי דתחתונה פסולה כו׳ עד סוף הסימן.,הוא
לשון רש״י בנמרא שם ד״ה ה״ד ,ולפנינו בסדור חםרה מלת ״פי׳״ .סי׳ רס״ב סי׳
המעובה שסכך שלה עב מאד ,הוא לשון רש״י במשנה סוכה כ״ב ע״א .שם שם
פי׳ כוכבי חמה כשהחמה זורחת עליה ,עד אליבא דב״ש ,הוא לשון רש״י בגמרא שם,
והסיום בסדור וב״ה מכשירין עד סוף הסימן לא הובא ברש״י שם .סי׳ רס״ג פי׳
אוכלין אכילת .ארעי כוי ,זה לא נמצא ברש״י סוכה כ״ו ע״א רק קצת ,עיין בסדור
הערה ד׳ .סי׳ רם״ד פי׳ שיוכל לצאת חוץ לסוכה ,הוא בםירש״י סוכה כ״ו ע״א.
סי׳ דם״ד ,פי׳ שאינו כרוך אחריה לקרות ולשנות עד שתבא אליו ,הוא ברש״י סוכה
ב״ח ע״ב ועיין בסחר הערה ר .סי׳ רס״ח פי׳ למה לי למימר החזירו כו׳ עד סוף הסימן,
'הוא לשון רש״י סוכה מ״א ע״ב .סי׳ ד״ע סי׳ ללמוד ניענועו או ברכתו ,הוא ברש״י
סוכה מ״ב םע״ב .סי׳ רע״א פי׳ עושין פירות אלו תלמידי חכמים שהם מבקשים
רהטים על בעלי בתים שינצלו מן הסרעניות ,זה לא נמצא ברש״י מנחות כ״ז ע״א
רק הוא לקוח טן בה״ג ה׳ לולב )ל״ד ע״ב( .סי׳ רע״ד פי׳ אלולב לחודיה דאנו
מברכין על נטילת לולב ולא על נטילת אתרוינ ,זה לא נמצא ברש״י שלפנינו בגטרא
סוכה ל״ז ע״ב ,רקמה שהובא בסדור וליגבהה לאתרוג טפי בו׳ עד סוף הסימן הוא
לשון רש״י שם .סי׳ רע״ה פי׳ לא ילפי ,לא למדוה מרבותיהם ושמא מקראות
הללו לא לדרוש גזרהשוה זו נכתבו ,הפי׳ לא נמצא כרש״י שלפנינו כסוכה ל״ג
ע״א .שם שם פי׳ התנאה לפניו ,הוא לשון רש״י סוכה ל״ג ע״א ועיין בסדור
ישם הערה ה׳ .סי׳ רע״ח פי׳ כיצד עושה בו׳ עד ומביא מעלה ומוריד ,הוא לשון
רש״י סוכה ל״ז ע״ב ומלת ״פי׳״ הוספתי .סי׳ רע״ט פי׳ לולב כף של תמרים ,ב״ה
ברש״י במשנה סובה בייט ע״ב .שם שם פי׳ נפרצו עליו משדרה שלו.כוי ,לשוןרש״י
שם ,גם מה שהובא שם מחוברין הן מלמטה כוי ,הוא לשון רש״י שם במשנה על נפרדו.
שם שם פי׳ נסדק ]נסדקו[ ראשי העלין כיף עד ומחצית עלין לכאן ,הוא לשון רש״י
בגמרא שם ל״א ע״ב .שם שם דעביד כהימנק ,כל הסי׳ שהובא שם הוא מרש״י
שם .שם שס פי׳ שכל עליו עולין מצד אחד ,הוא ברש״י שם .שם שם סי׳ נחלקה
התיומה שני ]עלין עליונים[ כוי ,לשון רש״י שם .סי׳ רפ״א פי׳ נסרצו נשרו ,הוא
לשון רש״י במשנה סוכה ל״ב ע״ב .עוד שם דבציר משלשה בדי עלין לא הוי עבות
כוי ,הוא בפירש״י סוכה ל״ג ע״א .סי׳ רפ״ב פי׳ ]ענף[ עץ עבות עץ שכלו ענף כוי,
כל הלשון הוא מפירש״י סוכה ל״ב ע״ב .סי׳ רפ״ד פי׳ כפות תמרים בו׳ כל הלשון
עד דקטום כשר ,הוא לשון רש״י סוכה ל״ד ע״ב .סי׳ רפ״ה פי׳ צפצפה מין ערבה
ועלה שלה עגול ,לשון דש״י סוכה ל״ג ע״ב .סי׳ רפ״ו פי׳ הגדילים על הנחל כוי,
לשון דש״י שם .שם שם פי׳ קנה שלה עץ שלה מ  /הוא לשון רש״י סוכה ל״ד
ע״א .סי׳ רס״ח פי׳ שלשה ענפים שצריך שיהא כל אחד עליו עלין לחין ,רש״י

מבוא

LI

בנמרא סוכה מ״ד רע״ב .םי׳ רפ״ט בנבולין ולא יםוד נביאים לפיכך אינה עריכה ]ברכה[,
הוא סירש״י שם ,סי׳ ר״צ פי׳ חזזית כמין אבעבועות דקות ,הוא לשון רש״י במשנה
סוכה ל״ד ע״כ .סי׳ רצ״א סי׳ סרי עץ שהעץ כסרי בטעם שלה ,הוא לשון רש״י
סוכה ל״ה ע״א .סי׳ רצ״ב פי׳ ובחוטמו בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו
כרעד אדם נותן עיניו ,לשוןרש״י סוכה ל״ה ע״כ .סי׳ רצ״ג ולפי שהוא חד ועשוי
כמין בוכנא סילו״ר ,זהו לשון מורי הזקן רבינו יעקב ,הוא לשון רש״י סוכה ל״ה
סע״ב ,וחסר לפנינו מלת ״סי׳ ״,־ ומבואר יותר בסירש״י במשנה ל״ד ע״ב נטלה
פטמתו ראש אתרוג מסי רבי יעקב ,שם שם אבל רבינו יצחק הלוי כוי ,הוא ג״כ
לשון רש״י בגמרא שם .סי׳ רצ׳יד פי׳ דאיגלד נקלף ,הוא לשון רש״י סוכה ל״ה
ע״ב ,גם הסיום בכולה כשרה במקצתה סםול ,הוא ג״כ בפירש״י בגמרא שם ל״ו ע״א
וע״ש בתום׳ ,סי׳ רצ״ה פי׳ אגיקב ולא חסר קאי כו׳ עד וכשאיגו מסולש ,הוא לשון
רש״י סוכה ל״ו רע׳יא .סי׳ רצ״ו פי׳ דומה לכושי שגדל כאן והרי הוא שחור בו׳
עד סוף הסימן ,הוא לשון רש״י סוכה ל״ו ע״א ,סי׳ רצ״ז פי׳ תפוח ,הוא בפירש״י
סוכה שם .עוד שם ככדור העשוי כמין כדור כוי ,הוא ברש״י שם וע״ש בתום׳ ד״ה
אתרוג .סי׳ רע״ח פי׳ והא ר׳ חניגא מטבל בה אוכל מקעתו ,הוא ברש״י סוכה ל״ו ע״ב.
סי׳ שי״ז הביא מצאתי כתוב בשם רבינו יצחק בר׳ יהודה שאמר משום רצינו יעקב
כוי ,כן הוא בסירש״י שכת כ״נ ע״א ד״ה הרואה ומצאתי כשם רבינו יצחק בן יהודה
שאמר משום רבינו יעקב דלא הוזקקה ברכה זו כוי] .םי׳ תקם״ח ,עיי״ש הערה ב׳
ד׳ וז׳ .סי׳ תרי״ב ,עיי״ש הערה א׳[.
ט(

הסדור וספר הפרדס.

ססר הסרדם המיוחס לרש״י )נדפס פעם ראשונה בקושטנדינא ופעם שנית
בווארשוי( כולל סםקי דינים ונם תשובות ונסדר ע״י תלמידי רש״י ודברתי אודותיו
במבוא לס׳ האורה סי׳ כ״ז עד סוף סי׳ ל״ה .והנה שני הספרים שונים הם זה מזה.
הרבה םםקי דינים הנמעאים בסדור אינם נמצאים בפרדס וכמו כן להיסך ,ונמצאו
בםרדס הדבר ,דברים אשר מקורם בסדור ובפרדס הם עם הוספות ,כמו שתראה
בסרדם סי׳ ה׳ )דסום ווארשוי( הביא תניא היה ר׳ מאיר אומר חייב כל אדם מישראל
לכרך מאה ברכות ככל יום ,הוא לקוח מסדור רש״י םי׳ א׳ ובפרדס נמצא הוספת
דברים אשר הוסיפו על לשון הסדור ,עיין בסדור שם הערה ט׳ .עוד שם )דף ט׳
ע״ד( לפיכך תקנו חכמים פסוקי חמרה ,הוא לקוח מסדור סי׳ ו׳ ובסרדם הוא ברחבה
ובהוםסת דברים ,עיין שם הערה ב׳ .עוד שם )דף ט׳ םע״ד( לפיכך כופלין פעם
שניה ה׳ ימלוך כוי ,הוא כהרחבת דברים ובהוםפה ממה שהוא בסדור סי׳ ד ,עיין
שם הערה ט׳ .עוד שם סי׳ ה׳ )דף י׳ ע״א( וברכה דישתבח לא קבעוה אלא לאחר
פסוקי דזמרא כוי ,הוא בהרחבת לשון מאשר הוא בסדור סי׳ ז׳ ,עיין שם הערה אי.
עוד שם ,יתגדל לשון הפסוק כוי ,הוא מסדור סי׳ י״א ובפרדס שם יש הוספה וסיים
לא שמעתי יותר ,עיין שם הערה לי .סי׳ ס״ג הוא בסדור סי׳ י״ד ,ובסרדם הוא
באריכות ממה שהוא בסדור .םרדםסי׳נ״ז )דף י״ח ע״ב( הוא בסדור סי׳ כ״ט ובפרדס
הוא קצת בסגנון אחר ובאריכות יותר :בפרדס סי׳ א׳ גדולים הם מעשי אבותינו
כו׳ הוא מסדור סי׳ ל׳ ובפרדס הוא .משונה קצת ,עיין שם הערה ל׳ וכן הוא בסדור
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סי׳ ל״א קצת בסגנון אחה ע״ש הערה י״ד .בפרדם סי׳ ם׳ שאלו את ר׳ נטרונאי־
גאון מקום שאין ש״ץ אלא בו׳ .הוא מסדור סי׳ נ״ג .סי׳ צ״ג לקוח מהסדור סי׳ צ׳
ובפרדס יש הוספה ע״ש הערה ד׳ .סי׳ ס״ו מד .שהוא אומר בלשון נטילה בו׳
לקוח מהסדור סי׳ ק״ב בשינוי לשון ,עיין הערה ב׳ .סי׳ ס״ד לקוח מסדור סי׳ ק״ב
עיין הערה י׳ ,ובסדור הובא ושאלנו לרבי והשיב לנו ,והוא כי התלמידים
הביאו אשר שאלו מרש״י ,אבל בפרדס סי׳ ם״ד הובא :שאלו י תלמידים
לרבינו שלמה אמר להם ,מזה מוכח כי הפרדס נסדר אחרי הסדור .סי׳ עי,
ע״א ,ע״ב ,ע״נ נובע מסדור סי׳ ק״ד ק״ה ק״ו ק״ז כאיזה שינויים ,עיין בהערות .סי׳
ע״ז נובע מסדור סי׳ ק״ח ,ק״ט ,ק״י קי״א ובפרדס שם נוסף אחר וזו היא הברכה
״וגרסנה לתאוה ואל תשגה בה״ .סי׳ ע״ח נובע מסדור סי׳ קי״ב .סי׳ ע״ט ,פ׳,
פ״א ,פ״ב ,פ״ג ,ם״ד נובע טסדור סי׳ קי״ג ,קי״ד ,קט״ו ,קט״ו ,קי״ז! קי״ח ,קי״ט] .סי׳
ק״כ בסדור לא נמצא בפרדס ,גם לא בדפוס קושט׳ )דף ל״ו ע״ג([ .סי׳ פ״ה לקוח
מסדור סי׳ קכ״א וקכ״ב .סי׳ ס״ו נובע מסדור סי׳ קכ״ג ,קכ״ד ,קכ״ה ,קכ״ו .סי׳ קל״ב
)דף כ״ז ע״ב( פעם אחת שכח רבי ,הוא מסדור סי׳ קל״ד ]בהערה א׳ שם צ״ל
פרדס דף כ״ז והאורה צד  104ובח״ב שם ע׳  194סי׳ מ״ז[ .וכן בפרדם בלקוטים
בסוף הםסר )דף נ״ח םע״ד( והמלך המשסט שהוקשה בה ,הוא בסדור סי׳ ק״מ.
סרדם סי׳ קס״ח לקוח מסדור סי׳ קע״ז .סי׳ קס״ב לקוח מסדור סי׳ ד״ד ע״ש הערה
א׳ .סי׳ קפ״נ הוא מסדור סי׳ ר״ה .סי׳ ק״י טעם שמברכין על הבשמים בברכת
הבדלה ,הוא באריכות מטה שהובא בסדור סי׳ ר״ז .סי׳ קי״ד טעם בשמים במו״ש,
הוא בסדור ר״ז ,ושם בסדור הובא ומסי הרב ר׳ יעקב בר יקר נאמר לי .סי׳ קצ״א
לולב שלא נאגד כוי ,לקלח מהסדור סי׳ ש״נ ע״ש בהערות .סי׳ קצ״ט שאילה זו
מרבינו יצחק ילדינו רבינו ויאיר עינינו בדברי שאילתי מי ששכח ולא הדליק נרות
של חנוכה ,הוא בסדור סי׳ שט״ז ,ושם נמצא רק התשובה ובפרדס שם התשובה
באריכות יותר ,עיין הערה א׳ .סי׳ קצ״ח הוא מסדור סי׳ שי״ח ,שי״ט ,ש״כ ,שכ״א
עד ואנו נוהגין ביהוידע ,עיין שם סי׳ שי״ח הערה א׳ .סי׳ כ״א הלא מסדור סי׳ שכ׳׳א
)אות נ׳( ושכ״ב והסר מאמצע סי׳ שכ״ב עד אמצע סי׳ שכ״ה] ,עיין בסי׳ שכ״ב הערה
ד[ ונמצא מן אמצע סי׳ שכ״ד .והבכורים הרי הן קודש עד סוף םי׳ ,שכ״ה .בפרדס
סי׳ כ״ב מעשה בא• לפני ]רבי[ ששכח החזן וקרא ד׳ בס׳ ר״ח ,הוא מסדור סי׳ שכ״ו,
ואחר הסיום דאמר מר אם אין לוי קורא כהן נמצא בסדרם שם הוספה בכל הברכות
כולן בו׳ עד לברך עליו לפניו ולאחריו ,ואח״כ הובא שם בימים שאין נומרין את
ההלל עד סוף הסי׳ הרי הן כיחידים ,הוא בסדור סי׳ שכ״ז ,ובסדרם חסר ההתחלה
הלל ביחיד אסור לברך עליו לפניו ולאחריו ,עיין סי׳ שכ״ז הערה א׳ .סי׳ ר״נ
בפורים מתסלל שמונה עשרה ,הוא מסדור סי׳ שכ״ח שכ״ט וש״ל ]ושם בהערה א׳
צ״ל סרדם סי׳ ר״ג[ .עוד שם בפורים אין נופלין על פניהם בו׳ ,הוא מסדור סי׳ של״א,
ובפרדס נלקה המאמר בחסר ע״ש הערה א׳ .סי׳ ד״ד המבקש לצאת לדרך הוא
מסדור סי׳ של״ב ע״ש הערה א׳ .עוד שם והקורא את המגילה כורך וקורא אותה
כס״ת ,הוא מסדור סי׳ של״ג .עוד שם ומגילה שאינה משלרטטת הוא מסדור סי׳
של״ד .ועיין שם הערה ג׳ ובסי׳ של״ח הערה ה׳ כי בפרדס נלקה המאמר בחסר .סי׳ ר״ה
)דף ל״ח ע״א( לעלד אמר הרב ר׳ קלונימוס מה שגהגל ציבור ]לומר[ בפה א׳ איש
(
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יהודי בו׳ ,הוא בסדור סי׳ שמ״ד והובא שם סתם לא בשם ר׳ קלוגימוס .סי׳ ד״ד
מעשה היה ואירע סורים בא׳ בשבת /הוא בסדור סי׳ שמ״ה .סוף סי׳ ר״ה וכך
מנהגו של רבינו קלונימום הזקן כשמחלק מתנות לאביונים כוי ,הוא בסדור סי׳ שמ״ו,
•אבל בסדור לא הובא בשם ר׳ קלוגימוס .סי׳ י״ב)דף י״ב סע״ב( פרשת האזינו ,הוא מסדור
סי׳ שמ״ט .סי׳ י״ז יש מקומות ,הוא מסדור ש״נ .סי׳ ט״ז במס׳ סופרים דריש ,הוא
מסדור סי׳ שנ״א ובפרדס הוא באריכות יותר ,עיין שם הערה א׳ .סי׳ י״ז שבת
שלפני הפסח נהנו העם לקרותו שכת הגדול ,הוא מסדור סי׳ שנ״ב ובפרדס שם
הובא עוד טעם אחר בשם קצין אחד רבינו יצחק מארץ הגר ,וכשכלי הלקט סי׳ ר״ה
הובא בשם הפרדס שחיבר רש״יז״ל :קצין אחד ר׳ יצחק יוסקוגטו בארץ הגר ,עיין
שם הערה ב׳ .עוד שם בסופו שנינו במס׳ סוסרים ,הוא מסדור סי׳ שנ״נ .סי׳
ק״ל הוא מסדור סי׳ שם״ו .סי׳ ק״מ אשד! שלוותה מחברתה ככר כוי ,הוא מסדור
םי׳שם״ז .עוד שם לפני הפסח כר ,הוא מסדור סי׳שס״ח .סי׳קכ״ט פסח שחל להיות
באחד בשבת ,הוא מסדור סי׳ שם״ט .שם ואסור לאכול מצה מבעוד יום קודם
שיקדש ,הוא מסדור םי׳ ש״ע .שם שאלו את רבי כוי ,הוא מסדור סי׳ שע״א .סי׳
קל״ט חטה שנמצאת בתרגגולת בפסח ,הוא מסדור םי׳ שע״ב .סי׳ קל״א הוא מסדור
סי׳ שע״ג שע״ד שע״ה שע״ו שע״ז שע״ח .סי׳ קל״ב וחרוסת הלא מסדור סי׳ שם״ב
עיש בהערה וםי׳ שפ״ג שפ״ד ע״ש הערה ב׳ וסי׳ שפ״ה שם״ו שפ״ח שס״ט וע״ש
בסי׳ שצ״א הערה ב׳ ,ובפרדס סי׳ קל״ב נמצא מאמר מסי ר׳ קלונימוס .סי׳ י״א
סימני הסרשילת ,הוא מסדור סי׳ ת״ר .סי׳ ק״ם הוא מסדור סי׳ ת״ה .סי״ קנ״ה ת״ב
שחל להיות במו״ש ,הוא מסדור סי׳ תי״ד .סי׳ קס׳׳נ הוא בסדלר שם .סי׳ ק״ם שמעתי
שאומרים במגנצא ענינו בת״ב ,הוא מסדור סי׳ תט״ו .סי׳ נ״ו וכך השיב ר׳ יוסף
הגדול ,הוא בסדור סי׳ תכ״א ,ובפרדס שם נוסף עוד ד״א לסי שהיין חרפה וסיים כך
שמעתי .סי׳ ב׳ למעריב תקגו לומר והוא רחום יכפר עלן ,הוא• מסדור סי׳ תכ״ה
ובפרדס יש עוד מאמר ויש אומרים שלש עשרה בריתות כוי ,והוא הוספה על לשון
הסדור .עוד שם לכך אלמר כלילה אמת ואמונה ,הוא מסדור סי׳ תכ״ז ובפרדס בשינויים
קצת ובאריכות יותר ממה שהובא כםדור .עוד שם ולפי ששנינו תםלת ערבית רשות
הוא מסדור םי׳ תכ״ח .עוד שם ועוד קבעו ברכנו בברכה המשולשת נוצרי! /הוא
כסהר ,סי׳ ת״ל .עוד שם נראה לרבי ,הוא בסדור סי׳ תל׳יב .סי׳ רפ״ה סדר מזוזה ,הוא
מסדור סי׳ תנ״ה ובפרדס הוא בסדר אחר ובהוספות .ובפרדס נמצא שם ובמזוזה
שכתב ר• יהודה חסיד היה כתוב כוי )עיין מבוא לס׳ האורה צד  ,(98ומה שנמצא
לפנינו בסדור כשהוא מכניסה גוללה כקנה ליתא בפרדס .פרדס סי׳ ג׳ הוא מהסדור
סי׳ תע״ה לתע״ז אכל בפרדם הוא בסגנון אחר ע״ש בהערה .עוד שם סוף סי׳ ג׳ בענין
מגן אבות ,הוא מהסדור סי׳ ת׳׳פ] .ועי׳ בפרדס ס״ ד׳ ובסדור סי׳ תק״ד ,תק״ה ,תקי״ג
תקי״ד ,תקט״ו ותקט״ז .סרדם סי׳ ה׳ )ט׳ ריש עייר( ובסדור סי׳ תקי״א .פרדס םי׳
קי״א ובסדור סי׳ קכ״ה .םרדס סי׳ קי״ב ובסדור תקכ״ו )עיי״ש הערה וי( .פרדס סי׳
קי״ג ובסדור סי׳ תק״ל .פרדם סי׳ קי״ד ובסדור סי׳ תקל״ב ,סרדס סי׳ קט״ל ובסדור
סי׳ תקל״ג .פרדס סי׳ רצ״א ובסדור סי׳ תקנ״כ ,תקג״ג ,תקג״ד ,תקג״ו וכל׳ .סרדס סי׳
ר״כ ובסדור סי׳ תקפ״ג ותקפ״ד ,פרדס סי׳ רכ״ד ובסדור סי׳ תקפ״ט ,פרדס סי׳ רכ״ה
לבסדלר סי׳ תקצ״ב .סרדס סי׳ רל״ח ובסדור פי׳ תקצ״ד .פרדס סי׳ רל״ב ובסדור סי׳
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תקצ״ו וחקצ״ט ,פרדס ס״ס רכ״ו )מם׳ האורה( ובסדור סי׳ תר״ב .פודם םי׳ רט״ח
)טסי האורה( ובסדור סי׳ תר״ו .פרדס ריש סי׳ רט״ו ובסדור סי׳ תר״ח .פרדס ס״ס רמ״ז
ובסדור סי׳ תרי״ב .סרדס סי׳ קט״ז )מם׳ האורה( ובסדור סי׳ תרכ׳׳א .פרדס סי׳ ק״נ
ובסדור סי׳ תרכ״ד .פרדס סי׳ קנ״ב ובסדור סי׳ תרכ״ה ותרכ״ו .פרדס סי׳ קל״ח
ובסדור סי׳ תרל״א ,תרל״ב ותרל״ד[.
י(

ה ס ד ו ר ו מ ח ז ו ר ויטרי.

המחזור ויטרי נתחבר ע״י רבינו שמחה ,תלמידו של רש״י ובם׳ הישר לר״ת
סי׳ תר״כ )דף ע״נ ע״נ( הביא :וימצא כתוב במחזור שתיקן הנדיב ר׳ שמחה שיש
בו סי׳ רוב דברים מסדר רב עמרם והלכות גדולות ורבי׳ שלמה ושאר גאונים ומצוי
הוא ברוב מקומות עכ״ל .רבינו שמחה בעל טחזור ויטרי נפטר לעדות היוחסין
בשנת ר״א תתס״ה ]הוא השנה ( אשר הלך רש״י ז״ל לעולמו[ ורבעו תם
נפטר ר״א תתקל״א ,ם״ו שנים אחר סטירת רבינו שמחה מויטרי ,והיה בזמן
חיי ר׳ שמחה עוד צעיר לימים ,ומה שהובא בטח״ו בשם ר״ת הם הוספות
שנתוםפו .אח״כ ואולי ע״י ר׳ יצחק ב״ר דורבולו .או רבעו שמחה נפטר הרבה
.שנים אחר תתס״ה ,לכן תראה לנכון מה שהובא • בס׳ הישר לר״ת דף פ״ב ע״ד
ועוד תודיעני מה שאמר לי הנדיב ר׳ שמחה ששאל ממך כר ( .ונם בהנהת אשרי ב״ב
ס״ט איתא מעשה בא לפני ר״ת כר והשיב רבינו שמחה כו׳ וקבל ר״ת את דבריו כר.
לםני המחבר הזה היה הסדור לרש״י ז״ל כבר מסודר והביא הרבה דברים ממנו
וסדרם בסדר אחר ,ולסעמים הוסיף על לשון הסדור ותמצאם בהערות ,ופה אביא
איזה דוגמאות .במח״ו בהתחלתו )צד  (3הוסיף ויש או׳ מה בגימטרי׳ מאה בא״ת
בייש ,גם הוסיף ]ור״ת[ פי׳ דבאותו פסוק כתוב ]מאה[ אותיות כוי ,וזה ליתא בסדור,
עיין בסדור סי׳ א׳ הערה ד .מח״ו סי׳ ט״ז וי״ז )צד  (12עד ואין להוסיף דבר על
ה׳ ימלוך כו׳ )צד  (13ליתא בסדור בסי׳ י״ט וסי׳ כי .בסדור סי׳ נ״ ה ואומר פרשה
י ראשונה של תילים ,במח״ו סי׳ מ׳ צד  23סיים ״כלומר סרשה שנאמרה ראשונה
לםרשיות שנאמרות מתילים״.
סי׳ נייח בסוסו נמצא במה״ו סי׳ מ״ב צד  24הוסםה ״ובהלכות רב אלפס
מצאתי כך כוי״ והוא ברי״ף ברכות ס״ד וכן אמר רב נחמן אמר שמואל כל השנה כולה
מתפלל אדם הביננו כו׳ הוא ג״כ ברי״ף שם .גם סי׳ מ״נ במח״ו שם א״ר תנחום א״ר יוסי
ג

2

•י( ]עי׳ במ״ע החדשי  1897ע׳  309הערה .[1
( ]לפי השערת הרה״ג מהרש״פ ראזענטהאל בהערותיו לספר הישר לר״ת )תוצאת חברת
מקיצי נרדמים ,ברלין תרנ״ח( סי׳ ע״ג ם״ב ע׳  169אפשר שהוא ר׳ שמחה ב״ר שמואל
מ ש פ י ר א שקבל מר״ת ודן לפניו ור״ת הסכים עמו .והלך בזה בעקבות רח״מ באור החיים
סי׳  1215שסמך עצמו על דברי הג״א פ״ט דב״ב סי׳ ל״ט שהביא גם רש״ב ז״ל כאן .אמנם
המעיין בא״ז ב״ב סי׳ קצ״ט )דף ל׳ םע״א( יראה דט״ם נפל בדברי הג״א ,שדבריו נובעים מכאן,
וצ״ל ר׳ שמריה ב״ר מרדכי )שהיה רבו של ר׳ שמחה משפירא ,עי׳ באוה״ח שם ובסי׳ 122B
וגם במ״ע החדשי  1907ע׳  113סי׳  (210ובאז״ק ב״י שתחת ידי כעת איתא נמי ר׳ שמריה,
וע״י נגיעת אות י׳ לאות ר׳ נשתנה צורת שתי האותיות לח׳ ומזה נתהווה השם ר׳ ש מ ח ה ! —
ובהנוגע למח״ו עי׳ מה שכתב הח׳ גראסם בם׳  Gallia Judaicaע׳  196ובמ״ע התדשי
 1897ע׳ .[306
2
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טעה ולא הזכיר גבורת גשמים עד סוף הסימן המסיים.מפני שצריך לאוסרה על הכוס
הוא טרי״ף שם.
סי׳ נ״ט אחר הסיום ואינה פחות מעשרה נטצא בטח״ו סי׳ ט״ה ועבריין שעבר
על גזירת ציבור בו׳ עד סוף הסימן .וזה ליתא בסדור ונמצא בהאורה ח״ב סי׳ ק״ל
ובאיסור והיתר סי׳ קכ״ה והנ״י או״ח סי׳ נ״ה הביא דין זה בשם המנהיג ,והוא במנהיג
דין עשרה לתפלה סי׳ ע״ט ,וסיים במגהיג שם ״כך כתב רש״י ז״ל״ .גם במח״ו שם
דיש סי׳ מ״ו המתחיל חצות לילה עד מתחיל בריבון העו למים נוסף במח״ו וליתא
בסדור ,ודין זה הביא האבודרהם )דפ׳ אמשטרדם דף י״נ( בשם המח״ו ונם הב״י או״ח
סוף סי׳ מ״ז הביא את האבודרהם ונם את הרא״ש ע״ש.
םי׳ ס״ו בסוסו אחר הסיום מהכתוב נוסף במח״ו סי׳ נ׳ :לחמם טמא בנימטריא
בלא נינוב ידים ואית דאמרי לחמם טמא מאשר אדיחם שם ,כלומר בהדחה בעלמא
בלא ניגוב .ובשבה״ל השלם סי׳ קל״ז הביא מצאתי בססר גיטטריאות לחמם טמא בנוים
בגימטריא בלא נינוב ידים .ונם הטור או״ח סוף סי׳ קנ״ח הביא לחמם טמא בגיטטריא
בלא ניגוב ידים ועיין בב״י שם.
סי׳ ע׳ אמר להו לית דין צריך בשש .נמצא כמח״ו סי׳ נ״ב שהוסיף ,בשש
]סי׳[ מלח היאכל תסל מבלי מלח )איוב ו׳ ו׳( מתרג׳ מדלא בשש כן ראיתי כערוך
ולי נראה לשון איחור כמו כי בשש משה ע״כ ,עיין בםדור שם הערה ד׳.
סי׳ ע״ד בסופו ואורח מברך כדי שיברך • לבעל הבית ,במח״ו סי׳ נ״ג םיים
דכתיב וברכת את אלהיך ,את לרבות בעל הבית דאתין לרבות כדאמר בכל שעה ]הוא
כססחים ב״ב ע״ב[.
סי׳ ע״ה נמצא במח״ו סי׳ נ״ד הוספה ,עיין בסדור שם הערה ר.
סי׳ פ׳ אחר הסיום אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן ,נמצא במח״ו בסי׳ נ״ז
ומכי אכל כזית דנן מיהא נסיק כוי .כל הלשון הוא מרש״י ברכות מ״ח ע״א ד״ה עד
שיאכל ובמח״ו שם סיים כך פסק המורה בברכות בשלשה שאכלו ,כוון בזה לרש״י
ז״ל ועיין שם הערה ד׳.
סי׳ פ״ג אחר הסיום בקורא להגיה ,נמצא במח״ו סי׳ ם׳ צד  31פי׳ שאינו
קורא התיבה בקריאתה אלא במסורת שלה בחסידות ויתירות כמות היא שלא יטעה
לעשות מהחסר היותר ובהפך בהגהתו ,ועיין בתום׳ -ברכות י״ג ע״א ד״ה בקורא להגיה.
סי׳ ק״א אמר רב ששת ובברכת הארץ ,נוסף במח״ו סי׳ ס״ו ״ואית דגרסי׳
וכהי כלומר באיזה ברכה מעטר ליה ,ומשני לה בברכת הארץ ולא באחרונה״ ,וזה
ליתא בסדור ולא בס׳ הסדרים.
סי׳ ק״י אחר המלות מעין הטוב והמטיב נוסף במח״ו סי׳ ע׳ ומעין ד׳ היא ומעין
שלש דקרי להתלמודא מעין ג׳ דאורייתא קבעימימר ברוך אתה ה׳ על הארץ .וליתא
בסדור ובסרדס סי׳ ע״ז.
]ועי׳ סי׳ קס״ג הערה ב׳ ,קע״ב הערה א׳ ,קע״ג הערה ז׳ ,קע״ז הערה א׳ והי,
קע״ט הערה וי ,קפ״ג הערה ז׳ ,ק6״ד הערה א׳ ,קפ״ו הערה א׳ ,רי״ד הערה א׳ ובי,
רט״ז הערה א׳ ,רי״ח הערה בי ,רי״ט הערה ג׳ ,ר״כ הערה ב׳,׳ רכ״ב העדה ג׳ והי,
רל״ב הערה ג׳ ,ר״ע הערה ה׳ ,ש״ד •הערה אי ,ש״ו הערה א׳ וגי ,ש״ז העדה ב׳ ,ש״כ
הערה ח /שכ״א הערה חי ,שכ״ב הערה ד׳ ,ש״ל.הערה ב /של״ג הערה א /שנ״ו
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הערה ה׳ ,שסייד הערה ג׳ ,שסייד הערה ה׳ ,ת״ר הערה י׳יג ,ת״ו הערה ג׳* ,ת״ו הערה ג׳,
תכ״ח הערה בי ,תל״ד הערה כ״ח ול״ב ,תקל״ז הערה אי .וכמה פעמים תמצא
שכמח״ו הלשון מתוקן יותר מבםדור שלפנינו והעירותי על זה במקומותם
למושבותם[.

יא( תכונת כתב יד אי.
• שלשה ספרים נפתחים לפנינו מסדור רש״י ,האחד הוא כ׳יי הנמצא באוצר
הספרים של די ראםסי בפארמא קובץ  858כתוב על קלף בתבנית פאליא ומכיל 266
דסים .ונמצא שם עוד איזה כתבי יד ( ומן דף קע״א עד סוסו דף רם״ו נמצא סדור
רש״י ז״ל והסופר כתב :ועתה אחל לכתוב סידור רבינו שלמה ז״ל .ובסוף כתב :סליק
סידור רבינו שלמה זצ״ל חזק .הכ״י הזה נשלח אלי מאוצר הספרים כפארמא ,ונעשה
למעני העתקה .בכ״י הזה בחרתי לתתו לפנים הספר ( .הכתב יד הזה נלקה בחסר
.כלומר שנשמטו איזה גליונות אשר נאבדו באורך הזמן ,כמו שתראה בסי׳ שכ״ד
במאמר ויש שנותנין בפרשיות אלו ובהפסקות .שלהם סימן אחר ,וכן הוא כ׳ ד׳ כהלכה
בערב שבת ככוסות בשבת בנתיים] ,סי[ ב׳ ד׳ שאם חל ראש חודש בשני כשבת
ואחר זה כתוב שם אבל בכנוסיא של אותה העיר וחסר בנתיים המאמר מן ברביעי
בשבת עושין כהלכה וכל הסיום עד סוף הסימן וסי׳ שכ״ה שכ״ו והתחלת סי׳ שכ״ז
ובאמצע הסימן הזה ]מסי׳ שכ״ז[ נמצא אבל בכנוסיא של אותה העיר וחסר דף שלם,
1
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*( מן דף  1עד דף  121נמצא הסמ״ק עם איזה הערות מאיש אשר לא חתם
שמו .ומן דף  121עד  125נמצאו דיני מקוה .ובדף  126עמוד א׳ ועמוד ב׳ דין בכור מר׳
סיימתי זה ספר המצות בשם שדי המושל בקצוות
ובסוף כתב הסופר:
יחיאל הלוי.
אני הסופר משה בה״ר יחיאל סיימתי היום ב״ב בחודש אייר שנת חמשת אלפים ומאה
ועשר לבריאת עולם .אח״כ נמצא ספר איסור והיתר מר׳ יצחק מדורא ז״ל )הוא ם׳ השערים
־ או שערי ח ר א הנקרא אסור והתיר( והוא מן דף  127חצי עמוד א׳ עד דף  144סוף עמוד א׳
ובסוף כתוב :סליק איסור והיתר אשר חיבר הרב ר׳ יצחק מדורא זצ״ל ,והוא עם הערות מאת
איש אחד אשר לא נזכר שמו ,ועם איזה הערות אשר בסופם הסיום ״עכ״ל טרושי״ ]הוא מהר״י
טרושין הנזכר כ״פ בהנחות שערי דור א )דפוס יעםניץ תפ״ד( דף ד׳ ע״נ ]ונדון זה הובא בלקוטים
מהלכות אמרכל דף כ״א ע״א בשם מהרי״ט רישין[ ,דף ו׳ ושם ע״נ וע״ד ,ט  /כ״ד ע״ב ,ל׳
םע״ב וכו׳ ובאמרכל שם דף כ״ח ע״ב איתא כתב מוהר״י טרישי .ועי׳ מש״כ צונץ ,צור געשיכטע
ע׳  53וגראםם בם׳  G J .ע׳  .[243ובדף קל״ב סוף עמוד א׳ הובא ובן פסק ר׳ יהודה ב״ר
מאיר ו ב ו של רבינו גרשום מאור הגולה המכונה ר׳ לווטין ]יש לתקן ליאונטין ,הוא רבינו
יהודה בר׳ מאיר הכהן הזקן ונקרא רבינו ליאונטין והיה רבו של רגמ״ה ,ועיין שה״ג אות ג׳
םי׳ י״ג ,וגם מבונה רבינו ליאון ,עיין אור החיים צד  .[461אח״כ נמצא ספר תשב״ץ מן דף
 144ע״ב עד דף  171ע״א והתחלתו הרב רבינו מאיר ז״ל ]הוא מהר״ם ב״ב מרוטונבורג[
אומר שמותר לילך בשבת בטלית קטן כוי )לפנינו סי׳ מ״ד( ובדף  149ע״ג כתוב אתחיל תפילות
ראש השנה כמו שהיי נוהג מרמנ״ע ,וכמה פעמים בתוך הספר הובא ואומר הרמנ״ע ]הוא ר״ת
מורי ר׳ מאיר נ״ע[:
2

( הכ״י של הר״א עפשטיין שהזכרתי במבוא לספר האורה סוף ע׳  60הוא העתקה
מכ״י פאדמא הנ״ל אבל המעתיק החל בה׳ ר״ה שהוא לפנינו בכ״י פארמא סי׳ קל״ט וגם בסופו
חסר הדבר״ כי סיים בשני וחמישי שב״ד של מעלה ושל מטה שוי] מרבין בתפלה ובתחנונים;
והוא בב״י פארמא התחלת סי׳ תי״ח ולא העתיק יותר.
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והוספתי את החסר עד ס״ס שכ״ד עפי׳י םסר הסדרים ומח״ו צד  205כמו שהעירותי
שם בהערה ג׳ ומכאן ואילך גם ע״פ כ״י ב׳ ,ושס חסר מן סי׳ שכ״א עד ס״ס שכ״ד,
עיין בסי׳ שכ״א הערה א׳ ובסי׳ שכייה הערה א׳.
גם בסי׳ שם״א מתחיל והבא להטביל כלים קודם ,ולא נמצא יותר וחסר תשלום
הסימן שהשמיט המעתיק ,והוספתי הסיום כמו שהוא בכ״י ב׳ ובסדרים ובאיסור והיתר
ובהאורה ח״ב סי׳ כ״ג ובמח״ו צד .256
עוד בסי־ שפ״ד באמצע המאמר ,אחרי המלות שאינן אלא ספירת דברים ,הובא
ר׳ שמואל הרביעי ,וחסר דף שלם מן מלת בעלמא עד סוף הסימן וסי׳ שפ״ה שפ״ו
שס״ז שס״ח שס״ט עד )ר׳( ששואל הרביעי והוספתי בפנים ,ונמצא לנכון בכ״י ב׳
ובם׳ הסדרים ,עיין שם סי׳ שסיד הערה ה׳.
וכן בסי׳ שצייד אחרי המלות ועברתי והכיתי מיעוטי נינהו ,הוספתי מאמר שלם
החסר שם ,אמרו כשירד רבון העולמים כוי ,ונמצא בכ״י ב׳ ובמח״ו צד .293
עוד בסי׳ ת״א בפסק של ר״ת ,שהוא מס׳ הישר סי׳ שסייג ,אשר נוסף אל הסדור,
מסיים הכי אמר רב ,וחסר כל הסיום ונמצא לנכון בכ״י ב׳ כמו שהוא בס׳ הישר שם.
סי׳ תס״ו ת״ר אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין ,ואחר זה
מתחיל וקורין בתורה בשני ובחמישי ,וחסר דף שלם עד ס״ס תצ״ה ונמצא לנכון בכ״י
ב׳ והוספתי בפנים.
סי׳ תק״ב וכך אמר רב נטרונאי גאון ,חסר בהתחלה מאמר גדול והוספתי י
בפנים ונמצא לנכון בכ״י ב׳ בסדור רב עמרם גאון ובמח״ו כמו שהעירותי שם.
סוף סי׳ תק״ג אחר הסיום יכול להתבונן ,נמצאים ב׳ שורות כלתי מובנים כלל
י״ט ח״ז בו׳ יביאו לויתן ויכרו עליו חברים ,אולם פה חסר מאמר שלם והוספתי בפנים
סי׳ תק״ד וסי׳ תק״ה ונמצא לנכון בכי״ב ובמח״ו סי׳ קכ״ח וקכ״ט צד  ,99עיין סי׳
תק״ד הערה אי.
סי׳ תקל״ח אחר הסיום אינו מוציא את הרבים ידי חובתן חסר מאמר גדול סי׳
תקל״ט וסי׳ תק״מ והוספתי עם״י ב״י ב׳ ומח״ו צד .191
סי׳ תקס״ז אחר המאמר הרי זה משובח הובא ומסקנא דשמעתא דטילתא דר׳
יוחנן רחובה קאמר לה ,ואין לזה שייכות כלל לסיום המאמר שלסניו ,רק חסר דף שלם
ונמצא ככ״י ב׳ וכן במח״ו צד  239אחר המאמר הרי זה משובח הובא על כל המתים
כולן רצה חולץ ובסוף סיים ומסקנא דשמעתא דמילתא דר׳ יוחנן בחובה קאמר לה,
והוספתי כל המאמר לסנים הסםר ,עיין סי׳ תקס״ז הערה ד׳.
סי׳ תרכ״א חסר והוספתי עס״י ב״י ב /עיי״ש הערה אי.
גם נמצאו בכ״י הוספות אשר נוספו אח״כ ,סי׳ שצ״ח ,שצ״ט ,ת׳ אשר נוספו
מר׳ יצחק בר דורבלו ונמצא שם שחתם שמי ״יצחק״ ״ואני יצחק״ והביא שם את ר׳
שמואל שהוא הרשב״ם ,והוא ר׳ יצחק בר דורבלו אשר הוסיף הרבה במחזור ויטרי.
גם סי׳ ת״א הוא הוספה מס׳ הישר לר״ת סי׳ שס״ג ,ועל השינויים שבין ב״י זה לכ״י
ב׳ העירותי במקומותם למושבותם.
׳
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הכתב יד אשר אכנהו כתב יד ב׳ היה מלפנים ביד הרשד״ל ז״ל .באגרות
שד״ל )צד  (231הביא כי קנה כתב יד על קלף נכתב בשנת מ״ב לאלף הששי,
והוא חסר בתחלה וסוף .מ״ז דסים שבתחלתו הם סדור רש״י ז״ל )ובמבוא לספר
האורה צד  60העתקתי את דבריו( .ובאנרות שד״ל צד  235הביא ליקוטים מסדור
רש״י בכתב יד ההוא .ומליון שם בהערה ב׳ העיר החכם רשזח״ה ז״ל ״הכ״י סדור רש״י
הוא כעת בידי״ ונם בהערותיו לתולדות רש״י למהראהו״ו ]בית תלטוד ש״ב ע׳ [296
כתב ״סדור רש״י היה נמצא ביד הרשד״ל וכעת הוא בידי״ אבל ברשימה שלו ״קהלת
שלמה״ לא נמצא בין כתבי יד שהיו בידו אשר גמכרו לראמסגאט )וכעת הם בבית
המדרש לרבנים בלונדון( ,שאלתי וחקרתי ואין מניד לי איפה נמצא הכתב יד ,ומגלגלין
זכות ע״י זכאי ,כי נודע לי ע״י הרב החוקר הרש״ז שעכטר העומד בראש בית המדרש
לרבנים בנויארק שהחכם  Rev. Dr. C. Taylorבעיר קאמברידש באנגליא קנה
הכ״י מיד רשזח״ה ז״ל וכשמעי זאת ערכתי מכתב בקשה אל החכם הנכבד הנ״ל והוא
בטובו וחסדו נעתר לשאלתי ושלח אלי את הכ״י להשתמש בו ועשיתי לי העתקה
ממנו ,ואני נותן לו תודה וברכה על הטוב והחסד אשר עשה עטרי.
1

הכתב יד כתוב על קלף בתבנית פאליא והתחלתו הוא סדור רש״י ( מכיל
מ״ז דפים ,בכל צד ב׳ עמודים ,ועולה ס״ה  188עמודים ,בכל עמוד  42שורות ,בסוף
סיים הסופר :בשנת ב״ם לסרט סידור רבינו שלטה נחרט ,ואח״כ בעמוד השני כתוב:
רש״י נאסף לעולמו בשנת ם״ד למאה תשיעי של אלף חמישי ,והיינו שנת ד״א
תתס״ה לפרט ,וסימנך ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם ]ישעי׳ ז׳ ח׳[ ,ורבעו תם
בשנת ל״א לטאה עשירי של אלף חטישי ]ד״א תתקל״א[ וסיטנך ויאטר אלהים א״ל
יעקב ]בראשית ל״ה א׳[ :סליק:
*( בקובץ הזה נמצאו עוד כתבי יד אחרים ,מן צד  48עד צד  184ע״ג הוא מדרש
שוחר טוב־ מכיל  848עמודים )מן המדרש שו״ט הי׳ לי העתקה ,עיין מבוא למדרש שו״ט( ואחר
סיום מדרשי שו״ט מתחיל מן דף  134ע״נ עד דף  167ע״ג קיצור ספר התרומה וכתוב בהתחלתו
באתי לקצר מתוך ס׳ התרומה למען ירוץ הקורא בו למצוא מיד הפרקים בלא אודך דאיותם במו
שסדרם בסדר לפני רבינו הקדוש הר׳ יצחק בר׳ שמואל זצ״ל ]הוא בודאי ד׳ יצחק בד׳ שמואל
מדנפיירא הנודע בשם ד׳ יצחק הזקן )בן אחותו של הרשב״ם וד״ת( בעל התוספות ונקרא ג״כ
רבינו הקדוש ,ורבינו ברוך בר יצחק בעל ספר התרומה הי׳ תלמידו של רבינו יצחק הזקן,
והקיצור מספר התרומה הנ״ל הנמצא בכ״י מסודר בסדר אחר מספד התרומה הנדפס[.
ואח״כ מתחיל בהקובץ מן דף  167ע״ג עד דף  186ספר איסור והיתר )אולי הוא לר׳ יצחק
מדורא ז״ל( .ומן דף  186עד דף  193נמצא איסור והיתר בחרוז עם פירוש ,הוא איסור והיתר
להרב ר׳ מרדכי שהביא בעל אוצר הספרים )אות א׳ סי׳  (877שנמצא ם׳ איסור והיתד בחרוזים
כ״י דד״א ,והעיר שם כי ביד הרשד״ל נמצא נ״כ איסור והיתר בחרוזים ,ובוודאי כוון למה
שנמצא בקובץ הזה .ובאוצר הספרים אות ה׳ סי׳  383הביא וז״ל ה׳ שחיטה ובדיקה וטרפות
בחרוזות כסדר א״ב להרב המרדכי ז״ל עם פי׳ ה״ר יוחנן ב״ר יוסף טריוויס ]ראה מה שכתב
אודותיו מהר״ש כהן בספרו על המרדכי״ע׳  39וכו׳[ .ואח״ב נמצא בכ״י מן דף  193עד 204
פירוש הסידור מבעל הרוקח ובםוף חסר.
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בסדור רש״י חסר ההתחלה ומתחיל במלות :האוח דאמרינן התם לפניו
בורא סדי האדמה ולבסוף ולא כלום .והוא נמצא בכ״י א׳ )ב״י םארמא( בסוף
םי׳ קכ״ו וחסר מן סי׳ א׳ עד סי׳ קכ״ו אשר נאבדו הגיליונות של הכ״י באורך
הזמן .אבל בתוך הכ״י הזה מונחים איזה עלים כתובים על נייר בכתיבה
אחרת מן גוף הכ״י ,וכתוב על גליונות קטנות וקשה הקריאה מרוב זקנה ,ומתחיל:
״בסייע דשמיא אחל לכתוב סידור רביגו שלמה בר יצחק זכר צדיק לברכה״ ואח״כ
כתוב תניא היה ר׳ מאיר אומר כר ,כמו שהוא לפנינו בכ״י א׳ ,והסיום בהגליונות ההם
ד׳ בריעות כננד ד׳ שמות שיש כסםוק זה ]כי[ ממזרח שמש עד מבואו נחל שמי
בגוים ובכל מקום )מוגש ומוקטר( ]מוקטר מונש[ לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי
בגוים אמר ה׳ צבאות ]מלאכי א׳ י״א[ .ואין ספק כי החל סוםר אחד להעתיק את
החסר והעתיק רק ההתחלה והוא בכ״י א׳ באמצע םי׳ י״ב ,ויותר מזה לא העתיק.
והנה כאשר הבאתי מתחיל בכ״י ב׳ מן מלת האורז )שהוא בכ״י א׳ בסי׳ קכ״ו(
והולך כמו בכ״י א׳ עד סוף .סי׳ קל״ד המסיים וכן נהג רבינו מנוחתו כבוד .וסי׳ קל״ה
)מכ״י א׳( ד״ה והשלש מצות וסי׳ קל״ו ד״ה המבשל כמה תבשילין ביו״ט נמצאים
בכ״י ב׳ בסוף ה׳ פסח ,וסי׳ קל״ז )בכ״י א׳( ד״ה במס׳ ע״ז עד סוף הסימן לא הובא
בכ״י ב׳ ,ומתחיל מן סדר ר״ה שהוא ככ״י א׳ סי׳ קל״ט וסובב הולך כמו בכ״י אי ,רק
אחר סיום המאמר מן סי׳ קס״ג)לפנינו בכ״י א׳( נמצא בכ״י ב׳ הוספה ״ורבי יעקב זצ״ל
בן רבי מאיר הגהיג במקומו לתקוע קשר״ק לזכרונות ולשוסרות כמו למלכיות כו׳״ עד ־
זהו כסי מנהגינו ,והעתקתי את ההוםסה בהערה י׳ מסי׳ קס״ג .ומכאן ואילך הוא
כמו בכ״י אי ,רק בסוף ה׳ סוכה שהוא לפנינו בכ״י א׳ סי׳ ש׳יח נמצא
בכ״י כ׳ ססק מרבינו יעקב ב״ר מאיר ז״ל )הוא ר״ת( בענין מין במינו ,והוא בכ״י
א׳ סי׳ ת״א ,והיא הוספה אשר נוספה אל הסחר ולקוחה מם׳ הישר לר״ת סי׳
שפ״ג ,ואין ספק שהיו הגיליונות בלתי מכורכים והביאם בכ״י ב׳ במוקדם .ואחר הסיום
מן ההוספה ההיא מסםר הישר הובא אחר זה ככ״י ב׳ סדר י״ז בתמוז ,שהוא בכ״י א׳
סי׳ ת״ב ת״ג ת״ד ת״ה :ובסי׳ ת״ה בסוסו נמצא בכ״י ב׳ הוספה ״וזה דילגתי לעיל
וכיון שהוא כבר שמחה כך אומר לה דרשו ה׳ בהמצאו ושובה עד כדי שאומר לך
בטהרה ,לכך נראה כמו שאומר רנינו תם וסמוך נחמה לנחמה ואמר שוש אשיש לפני
ראש השנה ,ובצום גדלי׳ דרשו ,ובשבת שבין ר״ה ליו״כ שובה ,הרי סימן שד״ש,
ולהאזינו וידבר ,שירה לשירה ,וזה כשהמלך בא כב״ג ,שלמה בן הרב ר׳ יעקב זצ״ל״
)הוא בן ר״ת( ואח״כ הובא מן סי׳ ת״ו ואילך עד סוף סי׳ תל״ד)א( המסיים מסני ריחו
שיהא נודף ריח טוב יותר ,ואח״ז נמצא בכ״י ב׳ סדר שבתות כך הוא ת״ר לא יאכל
אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מתשע שעות ולטעלה ,וזה הוא בכ״י א׳ אחר
הלכות עירובין בסי׳ תע״נ.
ונם כ״י ב׳ נלקה בחסר כמו שתראה .כהתחלת המאמר מסי׳ שכ״א )בכ״י א׳(
נמצא בכ״י ב׳ רק שורה אחת ומסיימת מפני כבוד הציבור ,ומכאן ואילך חסר יכל המאמר
ונשמט דף שלם וחסר גם סי׳ שכ״ב שכ״ג שסיד ,עי׳ בסחר סי׳ שכ״א הערה א׳ .גם
חסר בכ״י ב׳ כל המאמר מסי׳ שצ״ז)מכ״י אי( ומתחיל מן סי׳ שצ״ח האילסס והקדירה,
עיין בסדור סי׳ שצ״ז הערה א׳ .נם חסר כל המאמר טסי׳ שצ״ט ,ובסי׳ ת׳ מתחיל
באמצע הסי׳ אמר דכא הלכתא ,ושם הובא אמר רב הלכתא .וכן בדין צדקתך צדק,
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שהוא בכ״י א׳ סי׳ תקט״ז ,חסר בכ״י ב׳ דף שלם ומסיים טשום כבודו של טשה שנפטר
באותה שעה ,ואח״כ הובא אטד ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן אנשי כנסת הגדולה תקנו
להם לישראל ברכות ותפילות כר ,ובין הסיום באותה שעה ובין אמר ר׳ חייא חסר דף
שלם ,ונמצא בב״י א׳ ובספר הסדרים ,וחסר עד התחלת םי׳ תק״כ.
עוד שם אחר הסיום ותתרווה ותתחזק בצירוף הברכות ,שהוא בכ״י א׳ בסוף
סי׳ תקכ״ד ,מתחיל בכ״י ב׳ אין מבדילין על הסת כל עיקר ,חסר מאטד שלם מן והכי
אמר רב נטרונאי גאון ,שהוא בכ״י א׳ סי׳ תקכ״ה ,עד אין מבדיליןעל הסת כל עיקר,
שהוא תוך סי׳ תקכ׳׳ו.
עוד שם אחר הסיום יבדיל אשיכרא ,שהוא לפנינו בכ״י א׳ סוף סי׳ תקכ״ח,
חסר מאמר שלם אמר ר׳ תחליפא אמר שמואל ,שהוא לפנינו בכ״י א׳ סי׳ תקכ״ט,
וחסר כל המאמר מסי׳ זה ומתחיל מן סי׳ תק׳׳ל והכי שדר רב נטרונאי נאון.
עוד שם אחר הסיום מן וכן עמא דבר ,שהוא לפנינו בב׳׳י א׳ בסי׳ תק״ל ,מתחיל
בכ״י ב׳ ומי שצריך לעשות מלאכה במו׳׳ש ,שהוא לפנינו בכ״י א׳ סי׳ תקל״א ,וחסר
מאמר שלם הנמצא בב״י א׳ מיהו משונה הוא יום הכפורים משבת בו׳ עד סוף הסימן.
עוד שם חסר כל סימן תקל״נ ועל הנר שמדליקין בבית הכנסת עד סוף הסימן
י מנהג יפה הוא וישר כחו.
עוד שם חסר סי׳ תקל״ו ונמצא בתשובות הגאונים סייע למורי צדק כוי ,ונם סי׳
תקל׳׳ז עד סוסו ,הטסיים וכן הלכה בשתי ישיבות ,ונם סי׳ תרט״ו ליתא בכי״ב.
וכן חסרים עוד מאמרים קטנים והעירותי עליהם במקומם .והכ״י הזה מלא
שיבושים ולא נעתק מכ״י א׳ ,וכן הכ״י א׳ לא נעתק מכי״ב ,והם משונים קצת זה מזה.

יג( תכונת כתב יד גי.
הכתב יד הזה נמצא באוצר הספרים במינכען קובץ  28/5ומכונה ספר הסדרים
לרש״ י ז״ל ( ומהר״מ שטיינשניידער כתב ברשימה שלו מכ׳׳י של אוצר הססרים,
דברים קצרים ״סדרים של רבינו שלמה )רש״י( ופסקי הלכות .בהתחלתו כתוב :א״ר
ברכיה מלך משגר סרזוודג״א כו׳ ובסוף כתוב ועל כן קבעו רבותינו אשר יצר ומפליא
לעשות וזהו עושה נפלאות״ ותכוגת הכ״י לא הודיע ,ואשר הביא בסוף הספר כתוב (
על כן קבעו רבותינו כו׳ זה הוא בסוף סי׳ חנ״ח ע״פ כי״א ,אבל אחר זה נמצא נ״כ
בכ״י הזה ה׳ טריפות )מסי׳ תקפ״נ עד סי׳ תרי״ד( ותיקון נקיות הכשר )סי׳ תרט״ז(
וכתב בסוסו ״סליק נקיות בשר דרכינו שלמה״ ואח״כ מתחיל אמר שמואל חמשה
דברים אמרו חכמים סכין קערה כבד ,סולת ,דנים ועופות ,ואח״כ חתום שלמה בר
1

2

x

( הקובץ הזה מכיל :א( פי׳ הרד״ק על ספר בראשית .ב( פשטים ופרושים על התורה
מד׳ יעקב מווינא )נדפס ע״י ר׳ מנשה נדאםםבערג ,מגנצא ,תרח״ם לפ״ק( .ג( ספר רזיאל.
ד( אמרי שפר )עיין אוצה״ם אות א׳ סי׳  ,883ומה שהביא שם כי נמצא נם במינכען  89/5יש
לתקן  .(28/4ה( ספר הסדרים הנ״ל .ו( בעל כנפים מר׳ יוסף ב״ריחיים ,שרשי לה״ק )עיין
אוצה״ם אות ב׳ סי׳ .(528
2

( במבוא לס׳ האורה צד  85יש לתקן במקום בסוף הספר כתוב א״ד ברכי׳ צ״ל בסוף
הספר כתוב על כן קבעו רבותינו כוי.
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יצחק ,והסופר כתב ״פידור רבינו שלמה נשלם שבח והודאה לאלהי עולם״ .וראיתי
באוצר הספרים לבן יעקב )אות ס׳ סי׳  (208שכתב וז״ל :סדרים של רבי שלמה
)רש״י( ופסקי הלכות דינים ברוב ש״ע א״ח ובתוכם כמה שערים מדיני טריפות וכמה
שו״ת מרש״י ,כתב יד מינכען ] 27/3צ״ל  [28/5ואולי הוא ססר הפרדס שלו עכ״ל.
אולם לא כוון אל האמת ואין זה ספר הפרדס .העתקה מן ס׳ הסדרים מכ״י זה היתד!
נמצאת אצל המנוח רשזח״ה ז״ל )קהלת שלמה סי׳  (162ובין כ״י שלו אשר מכר
לראמםגאט נמצאה ההעתקה ההיא וכעת נמצאים הכתבי יד בלונדון בבית המדרש
לרבנים דשם )רשימת החכם הירשפעלד סי׳  (125ויאות הרב מוהר״ם •ד״ד
פריעדלענדר לבקשתי לשלוח לי את הכ׳׳י ועשיתי לי העתקה ממנו.
והנה ב״י זה םסר הסדרים הוא י סדור רש״י וכן סיים בסוסו ״סידור רבינושלמה
נשלם״ ,וגם הכ״י הזה נלקה בחסר וחסרים בהתחלתו הרבה דפים אשר נאבדו באורך
הזמן ,ומתחיל א״ר ברכיה מלך משגר פרזוודג׳׳א ]צ״ל פרוזדוגמא[ למדינה כר,
והוא לפנינו בכ״י א׳ םי׳ י״ז ,ע״ש הערה ג׳ ונמצא נם בכ״י ב׳ ובמחזור ויטרי
סי׳ י״ב צד .12
והנה בסדרים המאמרים הם בסדר נכון ומתוקן יותר מבסדור שלפנינו שאין
סדר למשנה ,והטעם כי הדינים היו נכתבים קונטרסים ותלמידי רש״י סדרום כאשר
נראה בעיניהם ,זה מוקדם וזה מאוחר ,או הסופרים לא שמרו הסדר.
ליען כי בספר הסדרים לא נרשמו ציונים ,לכן קשה מאד לציין כל המאמרים
מהסדרים אשר הם ערוכים בסדור באוסן אחר ,ובמבוא להאורה סי׳ כ״ו ע׳  86לכו׳
הראיתי תוכנו ומהותו.
יד(

1

מ ל ו ת לועזיות ה מ ו ב א ו ת בסדור( .

 (1עמוד  55סי׳ קי״ג :טרייש ,וברש״י תענית דף כ״ד ע״ב איתא :דייסא
טריים בלע״ז .לסי דעת הח׳ שלעססיננער במחברתוDie altfranzOaischen :
 Worter im Machsor Vitry, Mainz 1899ע׳  27סי׳  1הלא בלשון
צרפת הישנה (  tragieeובלשון רבים  tragieesוזהו טרייש שלסנינו ,ובלשון
צרפת החדשה (  drageeשענינו Zucker-Naschwerk :ועיי״ש בסדור הערה ב׳
שהבאתי סירוש אחר למלת טרייש ,אטנם שני הפתרונים אינם נכונים!
 (2שם ושם :קראילש ,נראה שצ״ל ורמשיילש )עיי״ש הערה ב׳( ,בלצה״י
)?(  vermesielובלצה״ח ) vermiscelleשלעססיננער שם( ,ועי׳ לקמן סי׳ קי״ז
)ורמישלש( וסי׳ שצ״ה )ורמשיילש(.
 (3ע׳  57םי׳ קי״ז :טרי י לא ,נראה שצ״ל טרייש שהבאתי לעיל סי׳ 1
כדאיתא בפרדס ובמח״ו ,עיי״ש בסדור הערה ג׳ ועי׳ לקמץ סי׳ .18
2

3

*( עפ״י עצת הרה״ח מהר״ד סימאנסען נ״י ,מנהל הראשי דחברחנו חברה מקיצי
נרדמים ,שחרתי פני הרה״ח ר׳ ישראל הלוי בפריש לשום עינו על המלות הלועזיות שבםדור
רש״י ,ותשואות חן חן לו כי הואיל להתחקות על שרשי הלעזין ,אשר בלשון צ י פ ת הישנה
יסודתם ,ועתה נדעה נרדפה לדעת פתרונם.
( מכאן ואילך נרשם בד״ת :לצה״י.
( בר״ת :לצה״ח.
2
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 (4שם בסוף העמוד :שוסש ,בלצה״י  aopeובלצה״ח ) soupeשלעססינגער
שם סי׳  (3והוראתו.Wem- oder Wassersuppe mit Brotschnitten :
 (5ע׳  58סי׳ קי״ח :שלשא ,בלצה״י  salseובלצה״ח  ,sauceוראה
מש״כ שלעססיננער בסי׳ .113
 (6ע׳  69סי׳ קכ״א :סורשי ,נראה שצ״ל םוריש והוא בלצה״י pore
ובל״ר ) poresוכצ״ל שם בהערה נ׳!( ובלצה״ח  poireauxשענינו  Lauchמהו
המשך המאמר :כרתי ]דהיינו[ כרישין ]בלשון התלמוד ,שהם[ סוריש בלע״ז,
וכן הובא לקמן בסדור ע׳  139ס״ס ר״צ :כרתי כרישין שקורין פור״ש  .וכדאיתא
ברש״י סוכה ליד סוף ע״ב ולהיפוך כבבא בתרא דף י״ח עיא ואת הכרישין סירש״י
כרתי םוריל״ש =  poreleבלצה״י ,ולקמן ע׳  186סי׳ שס״נ כתב :או קםלוטות
פורש .ועי׳ מש״כ הה׳ לעוו במאמרו Pflanzennamen beiRaschi :בס׳ ברכת
אברהם )ם׳ היובל לכבוד הח׳ מהר״א ברלינר( ע׳  247סי׳ .85
 (7שם ושם :אפייא ולקמן ע׳  186סי׳ שפ״ג :אפיך .בלצה״י apje
ובלצה״ח  acheשהוראתו) Sellerie :שלעססינגער סי׳  6ולעוו שם ע׳ 236
סי׳ .(21
 (8שם ושם :צדפוייל צ״ל צרסוייל ,־כדאיתא בטח״ו )עיי״ש בסדור
הערה ד׳( ולקמן םי׳ שפ״ג איתא :צרופיילא .בלצה״י  cerfuelובלעה״ח cerfeuil
וענינו ) G-artenkerbel, ein Suppenkrautשלעםסינגער סי׳  7ולעוו ע׳ 250
סי׳ .102
 (9שם ושם :כ ר ישי ן ,בלצה״י והחדשה ) cressonשלעססינגער סי׳ 8
ולעור ע׳  252סי׳ .113
 (10ע׳  60סי׳ קכ״ו :אוכלי ר ש ,צ״ל אובלידש ,וכ״ה בפירש״י בראשית
מ׳ ט״ז בכ״י שהיו לעיני הח׳ מהר״א ברלינר בספרו זכור לאברהם)מהדורא תנינא,
תרס״ה( ע׳  439וכצ״ל נמי בפרדם סי׳ פ״ו אובלידש =  oblidesובלצה׳יח
 oubliesוהוראתו.Hohlhippe :
 (11שם ושם :קנשטילש ,צ״ל קנטילש ,בלצה״י  chantelsובלצה״ח
) chanteauxשלעססינגער סי׳ ס״ו( .אטנם הוראתו :חתיכות פת גדולות ,לא יתכן
בנידון שלפנינו!
 (12ע׳  69סי׳ קנ״ב :גלו״ ד == .(Vogelleim =) glu
 (13ע׳  70ס״ס קנ׳׳נ :דורש = )?( ,dursועי׳ טש״כ שלעססינגער
בסי׳ .90
 (14ע׳  72סי׳ קנ״ט :שרפ״א .כבר הבאתי שם בהערה ה׳ שהיא טלת
 serpeוכ״ה נ״כ בלצה״י וענינו .Gartenmesser, Hippe
 (15ע׳  74ס״ס קם־נ :קונםלייץ =  complaintsבחסרון נו״ן השנית
ובלצה״ח  ,(Klagen =) plaiatesראה מה שכתב  Godefroyבאועה״ש:
.Dictionnaire de l'ancienne langue francaise II, 208
 (16שם ושם :רצייך .עי׳ מה שכתב שלעססינגער בסי׳  93ודבריו
אינם נראים.
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 (17ע׳  111סי׳ רכ״ט :קריישול =  ,croisuelראה מה שכתב
v.
creuset
 (18ע׳  113סי׳ רל״ג :הידלה עליה את הגפן טרייל״א בלע״ז )כ״ה
בכי״ב( וכ״ה בפירש׳י סוכה ט׳ ע״ב ועיי״ש דף י״א ע״א במשנה .וטריילא =
( ,
לעיל סי׳
3.treiועי׳
 (19שם ושם :ואת הקיסום אידרא בלע״ז)בכי״ב( וכ״ה ברש״י םוכהט׳ע׳׳ב
וזהו  edreובלצה״ח  (Epheu =) lierreוברש״י סוכה דף י״א ע״א במשנה
איתא :אירא =  ierre, ereראה מש״כ לעוו שם ע׳  235סי׳ .9
 (20ע׳  114סי׳ רל״ה :ארב״א םלקיר־א =  erbe felchiereובלשון
צה״ח  ,(Famkraut =) herbe fougereשלעססינגער םי׳  95ולעוו ע׳ 236
סי׳ .22
 (21ע׳  119סי׳ רמ״ו :אוכריץ ,צ״ל אובריין ,כדאיתא כרש״י סוכה י׳
) =) ovraigne
(/
ובזכור לאברהם ע׳  439ד״ה אובריינא.
 (22שם ושם :נלינקשק״ש .עי׳ מה שכתב שלעססינגער סי׳ .130
 (23ע׳  123ס״ס רנ״ה :ציציבל״ש ,צ״ל צינצל״ש ,כדאיתא ברש״י סוכה
כ׳יו ע״א ,וראה מש״כ שלעססיגגער סי׳  .101וגגזר מהסעל  cincerשכולל המושג
קפיצה ].[Godefroy II, 136—7
 (24ע׳  124ס״ס רג״ח :פלש ,ככר כתבתי שם בהערה ז׳ שהיא כל״צ
 pelleובלשון רבים .(Schaufel =) pelles
 (25ע׳  125םי׳ רס״א :ל ט ש =  (Latten =) latesוכ״ה לקמןסי׳רם״ו.
 (26ע׳  130ס״ס רע״א :קורדויי״ן ,צ״ל קודויי״ן =  codoinובלצה״ח
 ,(Quitte =) coingועי׳ טש״כ שלעסםינגער סי׳  104ולעוו ע׳  250סי׳ .103
 (27שם ושם :פלצדי״ש /צ״ל פלטריש ועי׳ לקטן סי׳  31וסי׳  32וראה
טש״כ שלעססינגער בסי׳ .105
 (28ע׳  133שורה  :5ונטלי״ ר = in der Luft =) venteler
.106
(
ער םי׳
 (29ע׳  134סי׳ רע״ט :אשקופא =  ,(Besen =) escoupeראה
טש״כ שלעססיננער סי׳ .107
 (30ע׳  135שורה  :10סיישיי״ר ובכי״ב סשו״ר ,לצ״ל סושויר — fosuir
)=  (Grabscheit, Spatenועי׳ טש״כ שלעססיננער סי׳ .108
 (31ע׳  136שורה  :2פ ל יי ש; צ״ל פליישטרא כדאיתא ברש״י שמות
י״ח י״ח /ויקרא י׳׳ט י״ט )פלישטרא( ועין לעיל םי׳  27ובסי׳ הבא.
 (32ע׳  138סי׳ רפ״ה :פלצר״א ,צ״ל סלטרא = .fletri
 (33ע׳  139סי׳ ר״צ :חיינא ,צ׳׳ל רוינא = Flechte =) roigne
.(an Baumen
 (34ע׳  140סי׳ רצ״ג :סילו״ר צ״ל פילון = .(StSssel =) pilon
 (35ע׳  142סי׳ רצ״ו :קוטפריי״ש /צ״ל קונטרםיי׳׳ש = contrefait
)=  /(missgestaltetשלעססינגער סי׳ .111
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=  anpouleבלצה״ח ampoule

 (36שם שי׳ רצ״ז :או נפיל י ״א
וברש״י ויקרא כי׳ו ט״ז אנפוליש.
 (37שם ושם :פלוט״א =  (Ball, Knauel =) peloteשלעססיננער
ע׳  49םי׳ .70
 (38שם ושם סורמ״א = .forma
 (39ע׳  176סי׳ ש״ס :מול צי״ ל )עיי״ש הערה ו׳( וכ״ה לקמן ע׳ 300
םי׳יתרכ״ט בכי״ב ובס׳ הסדרים ,אמנם בכי״א איתא :מולצין )עיי״ש הערה ני(
וצ״ל :מוליניט =  molinetובלצה״ח ) (kl. Miihle =) moulinetשלעס״
םיננער סי׳ .(57
 (40שם סי׳ שס״א :פלומיר״א = )?(  ,plumiereראה מה שכתב
שלעססינגער סי׳ .58
 (41ע׳  177סי׳ שס״נ :אלום =  alumובלצה״ח .(Alaun =) alun
 (42ע׳  183סי׳ שע״ט :פורפין )עיי״ש הערה בי( =  porpeeובלשון
צה״ח  pourpierוראה טש״כ שלעססינגער סי׳  61ולעוו ע׳  246סי׳ .82/3
 (43ע׳  186סי׳ שסייג :כסני )עיי׳ש הערה ב׳( וצ״ל רסנא = rafne
)= .(Rettig
 (44שם שם :איגרא ,צ׳יל אירוגא = ) erugueשלעסםינגער סי׳ 63
ולעוו ע׳  234סי׳ .(6
 (45שם ושם :הגא ,בם׳ הסדרים :או דוגא ,בפרדם סי׳ קל״ב :או רגינא.
ולדעת הרה״ח מהר״ד םימאנסען כולם עולים בקנה אחד וכוונתם לומר :גרגירא
]דהיינו[ אירוגא ]בלע״ז[ ,והמעתיקים גרעו והוסיפו והחליפו האותיות זה בכה וזה
בכה /כדרכם לפעמים בלעזים אשר לא ידעום .ופתרונו erucague :ובלצה״ח
.(Stachelmeersenf =) erucage
 (46שם ושם :אפיך ,עי׳ לעיל םי׳ .7
 (47שם ושם :צר ופי י לא ,עי׳ לעיל סי׳ .8
׳ (48שם ושם :איילנדרא =  eliaudreובלצה״ח ) coriandreשלעס-
םינגער סי׳  64ולעור ע׳  235סי׳ .(15
 (49שם ושם :פורש ,עי׳ לעיל סי׳ .6
] (50בםי׳ שפ״ז הערה ב׳ הבאתי פתרונים למלות הלועזיות שהובאו בפרדס
סי׳ קל״ב .ע״ד קרשפילא עי׳ מש״כ שלעססיננער בסי׳  66ולעוו בע׳ 252
סי׳  .114וע״ד מרוביא עי׳ שלעםםיננער סי׳  60ולעוו סי׳  .74ע״ד ודיילא
עי׳ שלעםסיגגער_ םי׳  67ולעוו סי׳  .44אמרסייל עי׳ שלעםםינגער סי׳ 68
ולעוו סי׳  .18ופוס רץ עי׳ לעיל סי׳ .[42
 (51ע׳  194שורה  :2איישל״ש = )?(.aisselles
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סדור

ר ש״ י

]א[ )א( ת נ י א היה ר׳ מ א י ר אומר חייב אדם מישראל לברך מאה ברכות
בכל יום) ,ב( ובגמרא דארץ ישראל גרםינן הכי ,תני אין לך אדם מישראל שאינו
עושה מאה מצות בכל יום) ,ג( שנאמר מה ה׳ אלהיך שואל מעמך )דברים י׳ י״ב(
)ד( אל תקרי מה אלא מאה) ,ה( ולכך תיקן דוד מלך ישראל כשהודיע]ו[הו יושבי
ירושלים שמתים מישראל מאה בני אדם בכל יום) ,ו( ותיקן מאה ברכות ,דכתיב
נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על )ש״ב כ״ג א׳() ,ז( על בגימטריא מאה הוי
] א [ א( תניא חיה ר׳ מאיר אומר .מנחות מ״ג ע״ב ,ונובע מסדור רב עמ^ם גאון
)ויארשא תרכי׳ה( דף א׳ ע״א ,וכן הוא במחזור ויטרי בהתחלתו ,ובפרדס הגדול סי ה׳ בהוספת
דברים ,ובשבלי הלקט סי׳ א  /ובארדות חיים מרבינו אהרן הכהן מלוניל דין מאת ברכות סי׳ אי,
ובהמנהיג צד  .6והנה בב״י ב׳ מסדור רש״י חסר ההתחלה ומתחיל האורז ,דאמרינן התם
לפניו בורא פרי האדמה .והוא להלן בסי׳ קכ״ו באמצע וחסרים הרבה דפים אשר נאבדו באורך
הזמן .נ( ובגמרא דארץ ישראל גרםינן הכי .הוא בירושלמי סוף ברכות ,וכ״ה בתוספתא סוף
ברכות ,והירושלמי הובא ג״כ בסדור רע״ג שם .נ( שנאמר מה ה׳ אלהיךשואל מעמך .הראי׳
ד( אל תקרי מה אלא מאה .כ׳יה בסדור רע״ג ,והובא
מהכתוב הוא בבבלי ולא בירושלמי.
גם במח״ו ובשבלי הלקט ובמנהיג וכן הובא בערוך ערך מאה ,וליתא לפנינו בגמרא מנתות
שם והוא הוספה מד״ע גאון ,וגם לפני רש״י לא היה כן בגמרא ,כי הביא• במנחות שם מה
ה׳ אלהיך וגו׳ ״קרי ביה מאה״ ,גס חכמי התום׳ שם ד״ה שואל הביאו ובקונטרס פי׳ אל חקרי
מה אלא מאה .וראיתי כי גם בתנחומא הנדפס מכבר סוף קרח איתא ג״כ ״קרי ביה מאה
אלו מאה ברכות״ וכל המאמר נוםף בתנחימא )עיין מבוא התנחומא דף פ״ז ע״ב( ועיין מה
ה( ולכך תיקן דוד מלך ישראל כשהוריעוהו יושבי
שכתבתי בהשחר שנת י״א צד .270
ירושלים שמתים מישראל מאה בני אדם בכל יום כוי .ב״ה בםדור רע״ג ,וזה הובא גס במדרש
במ״ר קרח פי״ת אות כ״א ותנחומא הנדפס מכבר פ׳ קרח .ובמנהיג הביא זה וכתב ודרשו
ו( ותיקן מאה ברכות .במדרש שם םיים ותעצר המגפה .ובפרדס סי׳ ה׳ ובמח״ו
חכמים.
הלשון קצת בהרחבת דברים .וז״ל שם שבכל יום ויום היו מתים מישראל מאה איש ולא היו
יודעים מפני מ ה עד שבא דוד וחקר בדבר והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות וכלשון
הפרדס הובא בשבה״ל ,ומה שהביא הרב בעל שבה״ל מצאתי מפורשים אותיות פסוק ועתה
ישראל הן מאה .כן הביאו ג״כ התום׳ במנחות שם בשם ר״ת וז״ל שואל מעמך פי׳ ר״ת דהוי
מלא ויש מאח אותיות בפסוק וזה הובא גם במח״ו בהתחלתו בשם ר״ת ,וכן המנהיג הביא
וכתב דבי יעקב מ״כ ]הוא ר״ת[ כי מצא במסורת פסוק זה כוליה בר מאה אתין ושואל מלא
עכ״ל ,ומה שהביאו שואל מלא ,עיין מ נ ח ת שי דברים י׳ י״ב שהביא אבן ירחי ]כוונתו לס׳
המנהיג[ וירמב״ן ואחרים מצאו כן מלא (r .על בגימטריא מאח הוי .זה לא הובא בסדור רע״ ג
והובא גם במח״ו ובפרדס וכן הובא גם בתנחומא הנדפס מכבר פ׳ קרח ובמדרש במ״ר שם.
הוקם על כנגד מאה ברכות ,ועיין בטור אריח סי׳ מ״ו שהביא והשיב רב נטרונאי ריש מתיבתא
במחא מחסיא דוד המלך ע״ה תקן מאה ברכות דכתיב הוקם על בגימטריא מאה הוי כי בכל
יום היו מתים מאה נפשות מישראל ולא היו יודעי] על מ ה היו מתים עד שחקר והבין בדות
הקודש ותקן לחם לישראל מאה ברבות .ומה שהביא בעל שבלי הלקט ויש מפרשין ט״ה
,
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שבכל יום ויום היו מתים מישראל מאה איש ,ולא היו יודעים טסני מה ,עד שבא
דוד המלך ותיקן מאה בריות) ,ח( ונראה ]הדבר[ שנשתבחו ובאו תנאים ואמוראים
ויסדום) ,ט( ולברך על כל אחת ואחת בשעתה אי אפשר ,מפני שהידים ]עשויות[
למשמש בהם ,אלא כשניעור אדם ממשנתו ירחץ פניו ידיו ורגליו כהוגן ,לקיי £מה
שנאמר הטן לקראת אלהיך ישראל )עמוס ד׳ י״ב( ,ומתחיל ומסדרן) ,י( וכל אחד
ואחד חייב בהן) ,יא( ומנהג כל ישראל שבספרד הוא אספמיא כך הוא להוציא מי
שאינו בקי מתחיל החזן ומברך על נטילת ידים וכל סדר הברכות) ,יב( והכי סליק
חשבון מאה ברכות הני הכתובים לעיל תמני סרי ,ודברוך שאמר והיה העולם ודישתבח
הרי עשרין קודם קרית שמע שתים לפניה ואחת לאחריה ,יוצר המאורות ,והבוחר
כעמו ישראל כאהבה ,ואחת לאחריה גאל ישראל ,כדתנן בשחר מברך שתים לפניה
ואחת לאחריה הרי תלת זמנין דתשסרי )יג( דצלותא דמנחתא הרי תמנן) ,יד( ויום
דיממא תמני •,הא כיצד הדא דנטילת ירים ,והמוציא להם מן הארץ ,וארבע דברכת
המזון הזן על הארץ ,ובונה ירושלים ,והטוב והמטיב ,ותרתי דמשתיא אדחמרא בורא
פרי הגפן ,ועל פרי הגפן ואי.דמיא שהכל ובורא נפשות ,כגון אתרא דנהגי למיכל
והדר משתיא הרי תרתי וארבע דקרית שמע תרתי דקמא המעריב ערבים ואוהב עמו
בתילוף אותיות א״ת ב״ש י״ץ עולה בגימטריא מאה וכן הביאו התום׳ במנחות שם רמייה עולה
בא״ת ב״ש מאה וכן הובא זה במחזור ויטרי בהתחלתו ,וכן המנהיג הביא ואני מצאתי מ״ ה
בחילוף אותיות בא׳ית ב״ש מאה ,ועיין גם בבעל הטורים דברים י׳ ,ובעל אור זרוע באלפא
ביתא אות כ׳ הביא ׳ור״ת זצ״ל כתב בתיקון ם״ת שלו שוא״ל מלא ומאה אותיות בההוא קרא,
ויש מפרשים דמ״ה עולה מאה בא׳׳תב״ש וראיתי גם במחזור ויטרי בהתחלתו הביא וי״א מ״ה
בגימטריא מאה בא״ת ב״ש הי-יץ י*ם ,שים צ׳ במקום ה׳ ,וי׳ במקום מ׳ הרי י״ץ ונמצא מה
בגיטטריא מאה .ומזה תראה כי במח״ו נוספו דברים אשר אינם בסדור רש״י גם הובאו דברים
ס( ונראה ]הדבר[ שנשתכחו ובאו תנאים
מר״ת אשר חי בזמן רבעו שמחה תלמיד רש״י.
ואמוראים ויסדום ,כ״ה גם במח״ו ,ובסדור רע״ג הובא ונראה הדבר שנשתכתו ועמדו תנאים
ואמוראים ויסדום ,ובפרדס םי׳ ה׳ ונראה הדבר שנשתכחי אותן ברכות אלא שבאו התנאים
והאמוראים ויסדו לנו מאה ברכות שאנו אומרים בכל יום ,ובעל שבה״ל הביא ונראה שנשתכחו
נו( ולברך
מעני ומרוב עבודת הגלות עד שבאו התנאים והאמוראים ויסדו לנו אלו תחתיהן.
על כל א ח ת ואחת בשעתה אי אפשר מפני שהידים עשויות למשמש בהם ,ב״ה גם במח״ו.
ובסדור רע״ג איתא כך וסדר אלו מאה ברכות כך השיב רב נטרונאי בר הילאי ריש מתיבתא
רמתא מחםיא לבני קהל אליםאנה ] [Lucenaע״י מר רב יוסף מאור עינינו לברך כל אחת
ואחת בשעתה אי אפשר מפני טנופת ידים העםקניות העשויות למשמש בו׳ ודברי הרע״ג הובא
בשיורי ברכה להגאון חיד״א ז״ל או״ח סי׳ ד׳ אות בי ,ובפרדס סי׳ ה׳ נוספו דברים ומזה ראי׳ כי
י( וכל אחד ואחד חייב
הפרדס הוא נסדר אחר סדור רש״י והמסדר הוסיף הוספות ע״ש.
בהן .בסדור רע״ג ובמח״ו הגי׳ וכל יחיד ויחיד .יא( ומנהג כל ישראל שבספרד היא אספמיא.
הוא לשון הרע״ג .בםדורו ,וכן הובא גם כן במחיו .ובסדור רע׳יג שם ומנהג בל ישראל בספרד
היא אםפמיא כך היא להוציא למי שאין יודע שליח צבור חסר הסיום וצ״ל שליח צבור ]מתחיל
ומברך על נטילת ידים וכל סדר הברכות[ כמו שהוא לפנינו גם במח״ו והובא גם בהמנהיג
אות א׳ .ומה שכתב שבספרד היא אספמיא ר״ל היא  ,Spanienוגלות ירושלים אשר בספרד
)עבדי׳ פסוק כי( תרגם וגלות ירושלים די באםפמיא .יב( והכי סליק חשבון מאה ברכות כוי.
כ״ה גם במרדו ,ועיין בב״י אריח סי׳ מ״ו ובפרדס סי׳ ה׳ ובהעיטור בסופו ובמנהיג ובם׳
יראים ובשבה״ל ומחולקים במנין המאה ברכות .ינ( דצלותא דמנחתא ,במחו״ו דצלותא דצפרא
יל( ויום דיממא ,צי׳ל ודםעודתא דיממא.
דמנתתא ודעדבא ועיין עוד שם במח״ו וחסר פה.
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ישראל ,ברתק בערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה ,ותמניא דסעודתא דרמשא
הרי עשרין ,ותמנין ועשרין הרי מאה ,בר מהמלך בכבודו תמיד דאוסיםו רבנן בתראי
בתר עםיקי בשבחאי דרחמי] ,ובר[ ברכת המפיל חבלי שינה דקרית שמע רעל מיטתו
)דכמה( ]ובר מכמה[ זימנין דטצטריך לטיבריך לגדולים וקטנים ,ובר ממאכל פירות
או נמי ירקא ,ובר )וכי לימא מר( ממירח כמה זיפני וכי תימא בשלמא בימי חול
דאיכא תלתא זימני תשסרי תשםרי ומתמלאין כולהו) ,טו( בשבתא )דאיכא( ]דליכא[
צלותא דרכי מתמלאין כולהו אי אפשר לאשלימנהו ,משלם להו )טז( כדקאמר רב
חייא בדיה דרב אויה ביומיא דשבתא וביומיא טבא טרח וממלי להו )יז( באיםפרמקי
ומגדי מיני בשמים ומיני פירות ,כגון עצי בשמים ]ובורא עשבי בשמים ובורא מיני
בשמים[ וכל פירא ופירא כדחזי ,ולכך תיקנו בשבת לומר אין כאלהינו ,לפי שאין
מתםללין שמונה עשרה ,כי ]אם[ שבע) ,יח( ד׳ פעמים אין ,מי ד׳ פעמים ,נודה ד׳ פעמים,
אין מי נודה ,הרי י״ב פעמים אמן) ,יט( ולבסוף ברוך אתה ונראה עתה כאומר י״ב
פעמים ברוך אתה אמן .והם שתים עשרה ברכות ,והשבע של חובת היום הרי י״ט:
]ב[)א( ומאן דמברך שלא עשאני בור ,לא עביר כהלכתא ,דאע״ג )ב(דגרסינן
בסרק דהתכלת )ג( היה ר׳ יהודה אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום שלא
עשאגי גוי ,ושלא עשאני אשד] ,,שלא עשאני בור[) ,ד( ובגמרא דארץ ישר^ל גרסינן
הכי ,תגי שלשה דברים צריך אדם לומר בכל יום ברוך אתה שלא עשאגי גוי,
)ה( שאין הגרים כלום לפני הקב״ה ,שנאמר כל הגרים כאין נגדו )ישעי׳ מ׳ י״ז( ,ברוך
אתה שלא עשאני בור ,שאין בור ירא חטא ,ברוך אתה שלא עשאני אשה ,שאינה
מו( בשבתא דאיכא צלותא .תקנתי דליבא צלותא כמו שהוא לנכון במח״ו ,והכוונה בשבת
מתפללין רק שבע ברכות ,ובפרדס שם תינה בחול דאיכא תלתא זמני תשע עשרה אלא בשבתא
מ ה אמליין להו .נוז( כדקאמד דב חייא בדיה דרב אויה .מנחות מ״ג ע״ב .יז( באיססרמקי
ימ( ד׳
מובא בערוך ערך אםפרמקי ופי׳ כליי בשמים ,ולפנינו בגמרא בטעות באיםפרקמי.
פעמים אין .בעל שבלי הלקט הביא וז*ל ובשם רבינו שלמה זצ״ל מצאתי לפיכך תקנו לומר
אין כאלחינו בשבת לפי שאין מתפללין י״ח ברכות כ״א שבע וד׳ פעמים אנו אומרים אין ,אין
כאלהינו ,אין כאדונינו ,אין במלכנו ,אין כמושיענו ,וד; פעמים מי ,וד׳ פעמים נודה אי״ן מ״י
׳ (pולבסוף ברוך אתה .צ״ל ולבסוף אומר ד׳ פעמים ברוך וד׳ פעמים אתה
נוד״ה הרי אמן.
אמן כ״ה בפרדס ,ושבה״ל הביא וד׳ פעמים ברוך וד׳ פעמים אתה הרי נראה כאומר י״ב פעמים
אמן וגם במת״ו הובא ולבסוף ברוך אתה ונראה עתה באומר י״ב פעמים ברוך אתה אמן.
]ב[ א( ומאן דמבדך .ב״ה במח׳׳ו .והמנהיג סי׳ א׳ הביא זה בשם רב עמרם ולפנינו
בסדור רע״ג חסר זה והי׳ לנכון לפני בעל המנהיג ובסוף םיים עד באן יסוד העמרמי.
ג( היה ר׳ יהודה אומר .בגמרא ר״מ אומר
נ( דגרםינן בפרק התכלת .מנחות מ״ג ע״ב.
והגיה הרי״ב צ״ל ר׳ יהודה אומד וכן איתא בתוספתא דברכות פ״ז וב״ה ברי״ף ורא״ש סוף
פ״ט דברכות .ויש להוסיף על דבריו וב״ה בירושלמי ברכות פ״ט ה״א .ד( ובגמרא דא״י .הוא
ירושלמי ברכות פ״ט ח״ב )דף י״ג ע״ב( ולפנינו הגי׳ בירושלמי תני רבי יהודה אומר שלשה
דברים כוי .וכן בתוספתא ברכות פ״ז הובא כן בשם ר׳ יהודה ובשערי תשובה סי׳ שכ״ז הובא
הירושלמי בשם רב האי גאון ז״ל וגורס חייב אדם לברך וראיתי במח״ו צד  6נשמטה שורה
שלימה והרה״ג רש״ה ז״ל לא תיקן וכצ״ל ר׳ יהודה אומר תייב אדם לברך ג׳ ברכות בכל
יום ]שלא עשאני גוי ושלא עשאני אשד .שלא עשאני בור ובגמרא דא׳יי גדסינן הכי תני שלשה
דברים צריך אדם לומר בכל יום[ ברוך שלא עשאנו גוי זהשמיט המעתיק או המדפיס מן יום
ס( שאין חגוים כלום לפני חקב״ה .בפרדס סי׳ ה׳ שאין חגוים אומר והציג חםדפיפ
אל יום.
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מצווה על המצות ,אפילו הכי לא חזי לברכה) ,ו( חרא דשאילו קמי רב נטרונאי
גאון זצ״ל )ז( ולא שדרה) ,ח( ותו מגמרא האי הא איםתלקא לה ,דרב אחא בר יעקב
שמעיה לבדיה דקא מברך ברוך אתה שלא עשאגי בור ,אמר ליה כולי האי נמי ]א״ל[
אלא מאי איבריך שלא עשאני עבד היינו אשה) ,ט( זיל טפי ,ש״מ דאין מברכין
שלא עשאני בור:
]ג[ )א( ד מ נ ח תפילין אומר אקבו״צ להניח תפילין ,ועל תפילין של ראש אומר
על מצות תפילין' ,וכי מכסי בטלית אומר להתעטף בציצית ,ואומר כל הברכות כולן
כתיקון חכמים עד ותלמוד תורה כנגד כולן:
]ד[ וקורא בסדר קרבנות שחרית צו את בגי ישראל וגו׳ )במדבר ב״ח(
כננד תמיד של שחר על שם ונשלמה פרים שפתינו )הושע י״ד ג׳() ,א( ולערב אומר
פטום הקטורת )שחרית( על שהיו מקטירין פרם שחרית ופרס בין הערבים) ,ב( וסמך
לדבר מצאתי בסדר רב עמרם )המדקק( ]המדקדק[ לומר אין כאלהינו בכל יום) ,ואין(
]וכן[ כתוב שם ,וכן בערב לאחר שיגמרו תפלת ערבית נוהגים לומר פיטום הקטורת
בבקר ובערב ,והשיר בבקר בלבה )ג( ושוגה באיזהו מקומן ודורש בר׳ ישמעאל,
)ד( דאמר רב ססרא משום ר׳ יהושע בן חנניה מאי דכתיב ושנגתם )דברים ו׳ ז׳( ]אל
כוכב להורות שאינו מובן ולא חש לעיין בירושלמי שהביא שצ״ל שאי! הגוים כלום .ו( חדא
דשאילו קמי רב נטרונאי גאון זצ״ל .גם זה היה בסדור רע״ג וחסר לפנינו .והובא במח״ו
צד  5ובפרדס סי׳ ה׳ .ן( ולא שדרה .וכ״ה במח״ו ופי׳ ולא שלח .ובפרדס בטעות ולא סדרה.
 (nותו מגמרא האי הא איםתלקא לה .הוא במנחות מ״ג םע״ב (P .זיל טפי .עיין בתוס׳ שם.
]ג[ א( דמנח תפילין אומר .הובא במת״ו שם ,והמנהיג םי׳ א׳ הביא גם זה בשם רב
עמרם ז״ל וזה הוא בסדור רע״ג דף ב׳ ע״א ובפרדס סי׳ ה׳ )דף ט׳ ע״ד( חסר מאמר גדול,
ונמצא רק בתפילין מברך בציצית מברך ,ואח״כ הובא בברכה דברוך שאמר הכי תתמינן מלך
מהולל בתשבתות בו׳ ובל מה שבנתים חסר ,ונמצא לנבון גם במת״ו .וראיתי במנהיג סי׳ ה׳
הביא עוד דברים וכן בכל פעם ופעם שמתעטף בו ביום אבל לא בלילה בו׳ ,וסיים עד כאן
יסוד העמרמי .וכל זח הוא בסדור רע״ג דף ב׳ ע״א.
] ף [ א( ולערב אומר פטום הקטרת .ב״ה גם במח׳יו )צד  (6וגם שם איתא מלת
״שחרית״ והסגיר המו״ל המלה במסגרת ,כי באמת מיותרת היא ,והמלות ״על שחיו מקטירין
פרם שתרית ופרם בין הערבים״ ליתא במח״ו .ב( וסמך לדבר מצאתי בסדר רב עמרם המדקדק
לומר אין כאלהינו בכל יום .וכן כתוב שם וכן בערב כוי .ובמחזור ויטרי )צד  (5הובא זח
ולערב אומר פטום הקטורת וסייג לדבריו מצאתי בסדר רב עמרם המדקדק לומר אין כאלהינו בכל
יום ,וכן כתב בשם ,וכן בערב לאחר שיגמרו תפלת ערבית נוהגין לומד פטום הקטורת כוי .ודברי סדר
רב עמרם שהביא הם בסתרו )צד  (14ובערב לאחד שיגמרו תפלת ערבית נוחגין לומר פיטום
הקטורת אבל לא השיר ]הוא השיר שהיו הלוים אומרים בזמן שבית המקדש קיים הובא בסדור
רע״ג דף י״ד אחר פיטום הקטורת ובן בסידורים כשבת אחר אין כאלחינו[ ,מאי טעמא שזכר
למקדש אומר אלו .ולמה אומר פיטום הקטורת בבקר ובערב והשיר בבקר לבד ,לפי שזה חיתה
מצותו נעשית בבקר ובערב ,וזה לא היתה מצותו נעשית אלא בבקר עכ׳יל .וראיתי בטור או״ח
סוף סי׳ קל״ג שהביא ובערב לאחר שיגמרו תפלת ערבית נוהגין לומר פיטום הקטורת מ ׳ ,
נ( ושונה באיזה מקומן ודורש בר׳ ישמעאל .כל המאמר נובע
ודבריו נובעים מסדור רע״ג.
מסדור רע״ג )דף בי( ,ומובא בהגהות מיימוניות בסדר תפלת כל השנה אות א׳ ,ועיין בהרא״ש
קדושין פ״א אות ם״ג שכתב ועל כן סדר רב עמרם לומר בכל יום קודם פסוקי דזמרא מקרא
משנה וגמרא ,וע״ש בקרבן נתנאל פ׳ וידבר איזהו מקומן ברייתא דר״י עכ״ל ,וכן חובאו דברי
ד( דאמר רב ספרא .קידושין ל׳ ע״א.
רע״ג בחום׳ קידושין ל׳ ע״א ד״ה לא.
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תקרי ושננתם[ אלא ושלשתם ,לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא ,שליש
במשנה ,שליש בתלמוד ,ומקשינן ומי ידע איניש שנוהי כמה הוי) ,ה( ומשנינן לא
צריכה ליומי) ,ו( ותקתני מדרש תקנו חילופי תלמוד) ,ז( דקא גרס בסרק מאימתי
קורין את שמע ,אמר ר׳ יהודה אמר שמואל השכים לשנות קודם שקורא את שמע
צריך לברך ,לאחר שקרא ק״ש אין צריך לברך ,שכבר נפטר באהבה רבה) ,ח( שיש
בה מעין ברכת התורה ,ותן בלבנו ללמוד וללמד ותלמדם חוקי חיים) .ט( אמר רב
)כהנא( ]הונא[ למקרא צריך לברך ,ולמשנה אין צריך לברך) .י( ר אלעזר אומר אף
למשנה צריך לברך ולתלמוד אין צריך לברך) .יא( ר׳ יוחנן אומר אף לתלמוד צריך
לברך ,וקא מםהיד )יב( ר חייא בר אשי זימגין סגיאין הוד ,קאימנא קמיה דרב לתנויי
)יג( בסיפרא דבי רב ,דהוא תורת כהנים ,ומקדים ומשי ידיה ומברך ומתגי לן:
]ה[ )א( ואומר רכון ]כל[ העולמים עד ברוך שאמר ,וחותם מלך מהולל
בתשבחות )ב( ]ומאן דקא חתים מהולל ברוב התשבחות[ שבשתא בידיה) ,ג( דקאמריגן
בפרק מאימתי ]מאימתי[ מברכין על הגשמים ,משיצא חתן לקראת כלה ,ומאי מברך,
אמר רב יהודא ]אמר רב[ מודים אנחנו לך ]ה׳ אלהינו[ על כל טיפה וטיפה שהורדת
לנו ,ור׳ יוחנן מסיים הכי אילו פינו מלא שירה כים ולשונגו כהמון גליו עד הן הם
יודו ויברכו לשמך מלכנו ברוך אתה י״י אל רוב ההודאות ,ומקשינן רוב ,ההודאות
ולא כל ההודאות ,וקא מתרץ רבא ]אימא[ אל ההודאות ,וכי היכי דמשמע רוב
ההודאות ולא כל ההודאות ,הכי נמי משמע רוב התושבחות ולא כל התושבחות,
הילכך כל דמםיים רוב התושבחות ,שפיר דמי לאישתוקי:
ה( ומשנינן לא צריכה ליומי .עיין רשי׳י שם ובתום׳ ד״ה לא ובשבלי הלקט םי׳ ה׳ בשם רבעו
ו( ותקתני מדרש תקנו חילופי תלמוד .צ״ל ודקא תקינו מדרש חלופי תלמוד,
חננאל ור״ת.
ס( שיש בה מעין
 (rדקא גרס בפרק מאימתי .ברכות י״א ע״ב.
וכ״ה לנכון בסדר רע״ג.
 (pאמר רב כהנא׳ תקנתי
ברכת התורה כו׳ וכן הוא לשו! רש״י בגמרא שם ,וכ״ה במת״ו.
רב חונא כמו שהוא בגמרא ,והובא לנכון במה״ו ,ובסדור דע״ג הובא ורב חמנונא אמר.
י( ר׳ אלעזר אומר אן* למשנה .כ״ה בסדע״ג ובמח״ו אבל לפנינו בגמרא וד׳ אלעזר אמד
יא( ד׳ יוחנן אמר אף לתלמוד צריך
למקרא ולמדרש צריך לברך ,למשנה אין צריך לברך.
לברך ,כ״ה בסדור רע״ג ,ובמח״ו נשמט מאמר מר׳ יוחנן ,אבל בגמרא גי׳ אהדת ור׳ יוחנן
אמר אף למשנה צריך לברך אבל לתלמוד אין צריך לברך ,ורבא אמר אף לתלמוד צריך לברך.
יב( ר׳ חייא בד אשי ,כ״ה בגמרא שם אבל בסדור רע״ג חגי׳ ר׳ חייא בר אשיאן .יג( בםיפרא
דבי רב ,״דהוא תודת כהנים״ .וכן רש״י ברכות י״ח רע״ב כתב סיפרא דבי רב תורת כהנים,
וכ״ה במח״ו צד  5ונובע מן סדור רע״ג.
]ה[ א( ואומר רבון כל העולמים .תפלת רבו! בל העולמים הובא בסדור רע״ג דף ב׳ ע״א
ועיין שבה״ל סי׳ ו׳ בשם סדר אליהו רבא ,ועיין תשובת הרשב״ש סי׳ מ״ט והביא שם נוסחת
רב עמרם .ב( ומאן דקא חתים מהולל ברוב התשבחות שבשתא בידיה .הוא לשון דע״ג צד 2
וסיים ושפיר דמי לשתוקיה .ומכאן מתחיל ג״כ בפרדס סי׳ ח׳ )דף ט׳ ע״ד( כי חסר מאמר
שלם עיין לעיל סי׳ ג׳ הערה א׳ ומכאן מתחיל בברכה ד ב ת ך שאמר הכי חתמען מלך מהולל
בתשבחות ומאן דקא חחים מחולל ברוב התשבחות שבשתא הוא בידיה ומשתקין אותו ,וסיים
ג״כ משום דמשמע רוב התשבחות ולא כל התשבחות ,ועיין בהגהות מיימוניות סדר תפלות
בהתחלתו .ג( דקאמרינן בפרק מאימתי מאימתי מברכין על הגשמים .כצ״ל והוא בתענית פרק
מאימתי דף ו׳ ע״ב.
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]ו[ ואומר פסוקי דזימרא הודו לה׳ קראו בשמו) ,א( דרש ר שמלאי לעולם
יסדיר אדם שבחו של הקב״ה ואחר כך יתפלל) ,ב( לפיכך תקנו חכמים פסוקי חימרא
הודו לה׳ ,וכל המזמורים שלפניו ושלאחריו ,לפי שהן ]שבחו[ של הסב״ה ,ואחר כך
עומדים להתפלל) ,ב*( ומיבעי ליה לאיניש לכווניה דעתיה בתהלה רדוד) ,נ( דאמר
ר׳ אלעזר בר אבינא האומר תהלה לדוד ג׳ פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם
הבא ,ואמרינן מאי טעמיה ]אילימא[ משום דאתייא באל״ף בי״ת ,נימא אשרי תמימי
דרך )תהלים קי״ט א׳( ,דאתיא בתמניא אסי ,אלא משום דכתיב ביה פותח את ידיך
)שםקמ״ה ט״ז( ,ונימא הלל הגדול ,דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר )שם קל״ו כ״ה(,
ומםקינן אלא משום דאית ביה תרתי ,דאתיא באל״ף בי״ת ,וכתיב ביה נמי פותח את
ידיך .וכולהו סרשתא עד כל הנשמה תהלל יה הללויה ,הכי איתנהו סוף םירקא
הללויה וריש פירקא הללויה) ,ד( והללויה דבתר תהלת ה׳ ידבר פי ריש פירקא,
אמטו להכי מוסיפים ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה ,ולכך אומרים שני
פעמים כל הנשמה תהלל יה הללויה) ,ה( דאמרינן במסכת שבת אמר ר׳ יוסי יהי
חלקי עם נומרי הלל בכל יום כשמםיימין ספר תהלים ,שנאמר בו הללויה ,ואם ]אינו[
כופלו שני פעמים אינו נראה כמסיים ,נראה כאילו יש אחריו פסוקים הרבה ,אבל
עתה כשמחזר לאומרו פעם אחרת וידוע שהוא אחרון) ,ו( ונראה כמסיים ,ומטעם זה
אנו אומרים בשבת שני פעמים פסוק אחרון שבפרשה) ,ז( ולכך נוהגים לכסול י״י
ימלוך לעולם ועד בפסוקי דזימרא ,לפי שבפרשת הנס ויהי באשמורת הבקר ונו׳
])ה( עד ימלוך ה׳ לעולם ועד וגו׳ יש שמנה עשר אזכרות ,ובכל שם ושם יש ארבעה
אותיות שהם שבעים ושתים אותיות כנגד שם בן שבעים ושתים אותיות.ובפסוקי וזמרה
אנו מתחילין ויושע ונחסרו ארבע שמות שהם בפסוקים שלמעלה מן ויהי באשמורת
הבקר וגו׳[ )ט( לפיכך כופלין ]פעם אחרת[ י״י ימלוך ,ואומרים אחריו פסוקים אחרים,
] ן [ א( דרש ר׳ שמלאי .ברכות ל״ב ע״א (3 .לפיכך תקנו חכמים פסוקי דזמרא כוי.
הוא דברי רש״י ובפרדס סי׳ ה׳ )דף ט׳ ע״ד( הוא ברחבה ובהוספת דברים ע״ש .ב*( ומיבעיג( דאמר
ליה לאיניש לכווניה דעתיה בתהלה לדוד .הוא לשון רע״ג בםדורו דף ג׳ דע״א.
ר׳ אלעזר בר אבינא .ברכות•ד׳ ע״ב ולפנינו בגמרא א״ר אלעזר א״ר אבינא והגיה הרי״ב
שצ״ל א״ך אלעזר בר אבינא כמו שהוא בע״י וברב אלפס ,וראיתי כי גם בסדור רע״ג הובא
בר אבינא ,ובן במח״ו .ד( והללויה דבתר תהלת ח׳ ידבר פי .ריש פירקא .עיין בפרדם והלשון
משונה שם .ובעל שבלי הלקט סי׳ ז׳ )דף ד׳ ע״א( הביא וז״ל ומצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל
לשי שמתחלה לדוד עד סוף הספד הללויה ריש פירקא וסוף פירקא חוץ מ ת ח ל ה לדוד לפיכך
ה( דאמדינן במס׳
תקנו לומר הפסוק הזה שיהא גם בזה הללויה בסוף פירקא ולא יטעו בו.
שבת .דף קי״ה ע״ב ,ומס׳ סופרים שי״ז ,והובא גם במח״ו צד  .6ו( ונראה כמסיים ,בפרדם
נוסף *כן מנהג בני אדם כשגומרין ומפםיקין מלקרות שונים ובופלין מקרא אחרון זה סימן
למשסיק קריאתו״ .ז( ולכך נוהגים לכפול ה׳ ימלוך לעולם ועד .עיין ב״י בטור או״ח סי׳ נ״א
מ( עד ימלוך ה׳ לעולם וער כוי .הוספתי בשנים ונמצא לנכון במח״ו
בשם ארחות חיים.
ובפרדס דף ט׳ סוף ע״ד .נו! לפיכך כופלין ]פעם אחרת[ ח׳ ימלוך כוי .כ״ה גם במח״ו אבל
בפרדס )דף ט׳ סע״ד( הוא בסגנון אחר .ולפיכך כופלין פעם שניה ה׳ ימלוך לעולם ועד ,ועוד
אומרים אחריו פסוקים שהם מלכות אלהינו ,והם כי לה׳ המלוכה והיה ה׳ למלך על כל הארץ
ביום ההוא יהיה ח׳ אחר ושמו אהד יש בהם ד׳ שמות ,שלשה להשלים למנין ע״ב ,והשם
הרביעי לא תקשי שכך הוא אומר ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד ,בלומר לעתיד לבוא
דהיינו ביום ההוא כשם שה׳ יהיה אתר מעולם ועד עולם .בך כל שמותיו יהיו אחד כי כלם
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שבהם ג׳ שמות ,כדי להשלים שמות החסידים וכ]ש[אומרין ב׳ פעמים ה׳ ימלוך הרי כאן
חמש ,וניחא ולא תיקשי ,שכן הוא אומר לעתיד לבא כל )הנשמה( ]השמות[ יהיו
אחד) ,י( כדאמרינן במסכת ברכות ולסיכך אומר פסוקים כדי להשלים החסידים ,וחמישי
לא לשם חשבון בא אלא למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד:
]ז[ )א( ועומד שליח צבור לסני התיבה וחותם בשירי זמרה ,ואותה ברכה
לאחר ישתבח לא קבעוה אלא לאחר פסוקי חמרא שצריך ברכה לפניהם ולאחריהם
]לפניהם[ ברוך שאמר ולאחריהם ישתבח וקדיש מססיק כין ישתבח ליוצר ,להודיע
שעל פסוקי דזמרא קבעוה )בנון( ]כמו[ ברכת הלל שלאחריו:
]ח[ )א( ו ל א ל ת ר מיבעי ליה לאיניש לאתחיל)בפרשת( ]בסריםת[ שמע ביוצר
אור ואסור לאישתעויי בין ישתבח)לפרשה( ]לפריסת[ שמע ומחייבינן לאיזדהורי )לפני(
]למפרם[ פרשת שמע בעונתה) ,ב( כדתנן מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר
בין תכלת ללבן) ,ג( תנא בין תכלת שבה ללבן שבה) ,ד( פירוש גיזת צמר שצבעו
תכלת יש בה מקומות שלא עלה שם הצבע יפה .תניא היה ר׳ מאיר אומר משיכיר
בין זאב לכלב ,ר׳ עקיבא ]אומר[ בין חמור לערוד ,אחרים אומרים )ה( כדי שיעמוד אדם
ברחוק ארבע אמות ]מחבית[ ויכירהו) ,ו( ואמרינן אמר רב הונא הלכה כאחרים ,ואביי
קרא בתפילין כאחרים ,בקרית שמע כוותיקין) ,ז( דאמר ר׳ יוחנן וותיקין היו גומרין
אותה עם הנץ החמה ,תניא נמי הכי ר׳ יהודה בן תימא אומר מצותה עם הנץ החמה,
כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתסלל ביום ,וכך מצוד ,מן המובחר:
]מ[ )א( ומאן דקרי קרית שמע בעונתה שקיל אגריה יותר מדקא עםיק
באורייתא) ,ב( דתנן )נמי( ]גבי[ מצות קרית שמע עד חצות ר׳ אליעזר אומר עד הנץ
בשם ה׳ כלומר ביום ההוא שמו א׳ לה׳ א׳ וה׳ שמו אחד לא היקשי דמריש דקרא קא מהדר
והיה ה׳ למלך על כל הארץ וכוי ,ומתי כל זה ביום ההוא ומי הוא אותו' הוא ח׳ שמו שהוא
אחד מעולם ועד עולם ע״כ ,מזה ידאה הקורא כי הפרדס הוסיף הוספות על דברי סדור דש״י.
י( כדאמדינן במס׳ ברכות .ב״ה גם במתיו ותקן חרש״ה שצ״ל כדאמרינן במם׳ פסחים והוא
דף ג׳ ע״א.
]ז[ א( ועומד שליח צבור כו׳ ואותה ברבה לאחר ישתבח כוי .כ״ח גם במח״ו אבל
בפרדס )דף י׳ ע״א( הוא בסגנון אחר ובהרחבת דברים המתחיל וברכה דישתבח לא קבעוה
אלא ל א ח ר פסוקי דזמרא בו׳ ע״ש.
]ח[ א( ולאלתר מיבעי ליה לאיניש בו׳ .הוא לשון רע״ג בםדורו )דף ג׳ ע׳׳א( והובא
נ( תנא בין תכלת שבח
נ( כדתנן .ברכות ט׳ ע*ב במשנה.
בטור או״ה סי׳ נ״ד בשמו.
ללבן שבה .לפנינו בגמרא ליתא למלת *תנא״ וגם הרע״ג בםדורו לא הביא ,והרא״ש ברכות
ל( פי׳ גיזת צמר ם ׳  .וכן פי׳ דש״י בגמרא שם
פ׳יא סי׳ י׳ הביא מ״כ תנא בין תכלת.
ה( כדי שיעמוד אדם ברחוק ארבע אמות מ ה ב י ת ויכירהו .כן הביא חרע״ג
וע״ש בתוס׳.
בסתרו ובגמרא משיראה אדם את חבירו ד׳ אמות ויכירנו .ו( ואמרינן .גמרא שם (r .דאמר
ד״י וותיקין היו גומרים אותה עם הנץ ה ח מ ה תניא נמי הכי כוי .בסדור רע״ג נשמטה שורה
שלימה וכצ״ל עם הנץ ה ח מ ה ]תניא נמי הכי ד׳ יהודה בן תימא אומר מצותה עד הנץ
החמה[ כדי שיסמוך בו׳ והשמיט המעתיק או המדפים מן הנץ החמה עד הנץ ה ח מ ה ולפנינו
בגמרא המלות ״ר׳ יהודה בן תימא אומר* ליתא ,רק הגי׳ תניא נמי חכי ותיקין היו ממרין
אותה עם הנץ החמה .וחיה גם לפגי הבה״ג ברכות פ״א וכן הובא גם במת״ו )צד .(7
ב( דתנן גבי
]ט[ א( ומאן דקרי ק״ש בעונתה בו׳ .רע״ג שם בסתרו דף ג׳ ע״א.
מצות ק״ש ד׳ אליעזר אומר .ברכות ט׳ ע״ב במשנה.
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החמה ,ר׳ יהושע אומר עד שלש שעות) ,ג( מדקתני הקורא ]מכאן ואילך[ לא הפסיד
כאדם הקורא בתורה ,מכלל בעונתה עדיפא טפי ממאי דעסיק באורייתא) ,ד( ופסיק ׳׳
הילכתא כר׳ יהושע) ,ה( ולא הפסיד דקתני ,מאי פירושא לא הפסיד ברכות ,אלא
מברך לפניהם ולאחריהם) ,ו( ואף על נב דשלש שעות קא קרי ,לא מיבעי ליה
לשנויי ביה בקרית שמע ממאי דתיקנו רבנן ,והא דקאמרינן רמצי איניש למקרי
קריית שמע )ז( בתר שלש שעות חס ושלום דלכתחילה לא שרי למיעבד הכי ,ומאן
דעבד .הכי בכוונה ולא מחמת אונםא ולא מחמת עיכובא במידי דמצוה איתקרי פושע,
ובמאי שרי עיכובא כגון שבתות וימים טובים ותענית צבור דמשתהו עד דמתכנפין
ציבורא ,אי נמי בני בי רב דיתבי וגרסי וממשיך להו גרסייהו) ,ח( הני מילי דשכיחי
אינון דאי לא מעכבי עד דמיכנפי )מי מנעי( ]ממנעי[ רבים מקרית שמע ומתפילה,
ותלמידי דיתבי וגרסי דאתי בעלי בתים למישמע ולמילף מפילפוליהן ,ודוותיקין מילתא
דלא שכיחא היא ,ולאו כולי עלמא מצי לכווני כוותיקין) ,ט( אע״ג דאמר ר׳ יוחנן לא
שנו אלא בדורות הראשונים ,כגון ר שמעון בן יוחי וחביריו ,שתורתן זו הוא אומנתן,
אבל אנו מפםיקין בין לקרית שמע ]בין[ לתפלה ,והני מילי לתפילת המנחה ,דליכא י
למיקם אשיעורא ,אי נמי לקרית שמע דשחרית )י( דליכא תקנת חכמים ,אבל היכי
דאיכא ]מידי[ תיקון )כגון( ]כיון[ דהאי שכיח )וכיון( ודוותיקין לא שכיח שפיר
לאיעכובי ,אבל בשאר יומי אםור למיפק באורחא מקמי קרית שמע ותפילה) ,יא( דאמר
רב אידי בר אבין אמר ר׳ יצחק בר רב אשי אסור לצאת לדרך קודם שיתפלל,
שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו )תהלים פ״ה י״ד( ,וקריתשמע ותפילה
)בהדי הדדי( ]כהדדי[ נינהו:
]י[ )א( ודקאמרינן אסור לאישתעויי בין ישתבח לפריסת שמע ,הני מילי
דלאו צורכי צבור ]נינהו אבל לצורכי ציבור[ או לצורך מי שבא להתפרנס מן הצבור
•ובעי למיפסק ליה )מן הצדקה( ]צדקה[ איםורא ליכא ,.אבל בתר דמשתעי צורכייהי
קאים חזנא ומיקמי )ולימא( ]דלימא[ ברכו פתח בקדיש ,ועונין הצבור יגדל נא
כח ה׳ )במדבר י״ד י״ז( ,זכור רחמיך ה׳ וחסדיך כי מעולם המה )תהלים ב״ה ר(:
ג( מדקתני הקורא מכאן ואילך כוי ,גמרא שם י״א ע׳׳ב .ל( ופסיק הלכתא כר׳ יהושע.
ברכוה י׳ ע״ב אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ יהושע והרע״ג שם הביא ופסיק תלמודא
ו( ואע״ג
ה( ולא הפסיד דקחני מאי פירושא .הוא לשון הרע״ג שם בםדורו.
כר׳ יהושע.
דשלש שעות קא קרי .בסדור רע״ג שם ובמח״ו צד  7איתא ואע״ג דגםוף שתי שעות קא
קרי והעיר שם הרש״ה שנראה שתפשו בפשיטות שדעת ר*י עד שלש שעות פירושו עד תחילת
שעה שלישית היינו סוף שתי שעות ובן הוא דעת ם׳ יראים סי׳ י״ג והג״מ ה׳ קיש והובא
ז( בתר שלש שעות.
בב״י סי׳ נ״ח ועיין סמ״ג עשין י״ח ועיין בסדור רע״ג בסופו בהערות.
ס( הני מילי דשכיחי אינון .בסדור רע״ג הגי׳ אי נמי כגון
בסדור דע״ג בתר שתי שעות.
 (pאע״ג דא״ר יוחנן .שבת
הני דשכיחי אינון ובמח״ו הגי׳ כגון חני מילי דשכיחי אינון.
י( דליכא תקנת חכמים .כ״ח גם במח״ו אבל בסדור רע״ג דליכא תקנת אחרים.
י״א ע״א.
יא( דאמר רב אידי בר אבין אמר ד׳ יצחק בר רב אשי אסור לצאת לדרך קודם שיתפלל.
בגמרא ברבות י״ד ע׳יא הגי׳ בר אשיאן וכך איתא שם אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם
שיתפלל ואמר ד׳ אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן כל המתפלל ואח״כ יוצא לדרך
הקב״ה עושה לו חפציו .וע״ש ברש׳״י.
]י[ א( ורקאמדינן אסור לאישתעויי .סדור רע״ג ג׳ ע״ב ומח״ו צד  7והובא בטור
או״ח סי׳ נ״ד וכן חובא בשיורי ברכה לחיד״א סי׳ נ״ד בשם סדור דע״ג ע״ש באריכות.
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]יא[ )א( יתגדל לשון הפסוק והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים ונים
וידעו כי אני ה׳ )יחזקאל ל״ח כ״ג( ,למלחמת כדג ומגוג הוא אומר) ,ב( ולכך הוא
מתחיל בלשון עברי ]ולא בלשון ארמי[) ,ג( וכן הוא משמעו יתגדל ויתקדש ]שמו
של[ הקב״ה לעתיד לבא ,שיהיה שמו הגדול מגודל ומקודש) ,ד( כדכתיב וידעו כי
)שמי( ]אני[ ה׳)יחזקאל שם( ,שעכשיו לא כשהוא נכתב ]הוא[ נקרא ,כי נקרא באל״ף
דל״ת ,ונכתב בי״ה ,ולשון ארמי ]הוא) ,ה( וקמ״ל הוא שאין כינויין אלא באל״ף דל״ת
לסי שהשם המיוחד הוא בלשון ארמי[ ,ואין אנו רשאין להזכירו ככתיבתו לכך אנו
אומרים אמן יהא שמיה רבא בלשון ארמית ,ולעולם ]הבא[ יקרא ככתיבתו ,דכתיב
ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד )זכריה י״ד ט׳( ,והואיל ומתחיל בלשון
עברי ,אומר הבל בלשון עברי) ,ו( עד שמגיע לשם הנכתב בלשון )עברי( ]ארמי[
וכשמססיק מהשם הנכתב ארמי) ,ז( חוזר לומר בלשון עברי יתברך וישתכח ויתפאר
ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ,ז׳ הם )ח( כגגד ז׳ רקיעים) ,ט( ומאן דאמר ויתהלל
שהוא שמיני ,אומרו כנגד הרקיע שעל ראשי החיות ,ואחר ]כך[ שבא במעשה השם,
מסיים בלשון ארמי ,ולכך אומרים תושבחתא ונחמתא) ,י( שכן מצינו כאגדה כל
]הודיות[ שאמר דוד בססר תילים לא אמרן אלא ליום נחמתא -,שנאמר ואלה דברי
דוד האחרונים )ש״ב כ״ג א׳( ,האמורים ליום אחרון ,ולכך אנו אומרים כשבת על כל
דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ,וכמו כן אגו אומרים כאן לעילא
מן כל ברכתא שירתא תושבחתא ונחמתא)] ,יא( כלומר אתה משובח יותר ויותר מכל
] י א [ א( יתגדל לשון הפסוק .הוא גם במרדו צד  8ובפרדס סי׳ ה׳ )דף י׳ ע״א( ומכאן
הוא בפרדם מסדור דש״י וכל המאמר שלפניו בפרדס שם שהובא וברכה דישתבת לא קבעו
אלא לאחר פסוקי דזמרא כו׳ לא נמצא לפנינו בסדור רש״י והובא גם בלקוטי הפרדס דף ז׳
ב( ולכך הוא מתחיל בלשון עברי ולא בלשון ארמי.
ע*א וכן הובא בטור או״ח ריש סי׳ נ״ו.
כ״ה גם במח״ו וחסר בפרדס .ג( וכן הוא משמעו יתגדל ויתקדש הקב״ה לעתיד לבוא שיהיה
שמו הגדול מגודל ומקודש .ב״ה גם במח״ו עיין תוס׳ בריות ג׳ ע״א ד״ה ועוגין שהביאו את
המח״ו .ל( כדכתיב וידעו כי שמי ה׳ ,וכ״ה במח״ו וצ״ל וידעו כי אני ה׳ בי הוא ביחזקאל שם
שהביא ,ובפרדס וידעתם כי שמי ה׳ וצ״ל וידעו ,ואולי כוון לפסוק בירמי׳ ט״ז כ״א וידעו כי שמי
ה׳ .ה( וקמ״ל הוא כוי .הוספתי כמו שהוא בטח״ו ובפרדס ,וכן הובא בשבלי הלקט צד 8
בשם ר׳ שלמה זצ״ל .ו( עד שמגיע לשם הנכתב בלשון ארמי .כצ יל וב״ד ,לנכון במרדו ובפרדס
)י׳ ע״א( ,ויש להעיר בפרדם שם יש הוספה המתחיל׳ .הוא שכתב בפסוק וידעו כי שמי ה׳
ומזכירו בלשון ארמי ואומר שמיה רבא בעלמא דברא כו׳ עד והציבור מזכירין אחר הגידול
לטעם שאמרנו לא שמעתי יותר ע״כ ,וכן הוא בלקוטי הפרדס ז׳ ע״א והכוונה לא שמעתי יותר
דק את זה שהבאתי ,ואח״כ מתחיל בפרדס )י׳ ע״ב( וכשמפסיקין בשם הנכתב בארמי ,כמו
שהוא לפנינו בסדור (r .חוזר לומד בלשון עברי יתברך כוי .כ״ה גם במח״ו ועיין בטור או״ת
סי׳ נ״ו בשם סדור ד״ע ובב״י שם אבל בפרדס שם חושב גם ויתהלל בטעות כי יהי׳ מספרם
שמונח לכן הציג שם המו״ל סי׳ כוכב להורות כי בלתי מובן שמספרם שמונה לא שבעה.
ס( כנגד ז׳ רקיעים .וכ״ה במרדו ובפרדס ,וזי רקיעים נזכר בחגיגה י״ב .מ( ומאן דאמר ויתהלל.
י( שכן מצינו באגדה כל הודיות שאמר דוד בספר
במת״ו ובפידס ומאן דאמר ויתקלם.
תחלים .וכ״ה במח״ו ובפרדס ובלקוטי הפרדס )ז׳ ע״ב( ובעל שבלי הלקט )צד א( הביא מצאתי
בשם ר׳ שלמה זצ״ל לפי שטצינו שכל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תילים לא אמר;
יא( כלומר אתה משובת .הוספתי כמו שהוא בפרדם ובלקוטי הפרדס
אלא ליום נחמה.
וכן הובא בשבה״ל שם ,אבל במח׳׳׳ו )צד  (8איתא כך כלומר כל תשבחות שאמר ח ך
ליום גחמתא.
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התשבחות שאמרו נביאים ושאמר דוד ליום נחמה[) :יב( ד״א ]ונחמתא[ )יג( כדאמרינן
בברכות שמעתי בת קול שמנהמת ואומרת אוי שהחרבתי את ביתי ,ושרסתי את היכלי,
והגליתי את בני לבין אומות העולם ,אמר לי אליהו לא שעה זו בלבד אומרים כך,
אלא בכל יום ויום ג׳ פעמים אומרים כך ,ולא עוד אלא שבכל שעה שישראל נכנסין
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהא שמא רבא מברך ,הק׳ מנענע את ראשו,
ואומר אשרי המלך שבניו מקלסין אותו בביתו כך ,ואוי לאב שהגלה את בניו ,ואוי
להם לבנים שהגלו מעל שלחן אביהם ,וזהו שאנו אומרים בקדיש תושבחתא ונחמתא,
שצריך הוא תנחומין על הצער הזה שהוא מצטער לאחר ענייתן) .יד( מפי רבנו
שלמה זצ״ל ,ונראה שעל שם כן עונין הציבור יגדל נא כה ה׳ זכור רחמיך ה׳ וחסדיך,
כשמתחיל החזן ביתגדל ,על שם מידת רחמים שהקב״ה זוכר באותה ש ע ה:
]יב[ )א( והכי א מ ר רב נחשון ריש מתיבתא בריעות שכורעין )בקריאה(
].בקדיש[ ,כיון שאמר יתגדל ויתקדש שמיה רבא כורע ,ויתברך שמיה רבה כורע,
ויתעלה ויתהלל שמיה דקודשא כורע ,עושה שלום במרומיו כורע ,ושל רשות היא,
הללו ארבע בריעות כנגד ארבע.שמות שיש בפסוק זה ,כי ממזרח שמש ועד מבואו
גדול שמי בגוים ובכל מקום מקטר מנש לשמי ומנהר ,טהורה כי גדול שמי בגוים
אמר ה׳ צבאות )מלאכי א׳ י״א() :ב( ואמן )שעונין( יהא שמיה רבא מברך שעונין
ביחד ,למה ,כנגד גדלו לה׳ אתי ונרוממה שמו יחדיו) .ג( ואין אומרים ויתקלס) ,ד( לא
מפני שהוא גנאי) ,ה( אלא כך שמענו מרבותינו ,חייב אדם להזכיר כאן שבעה דברים
בשבחו של הקב״ה ,כנגד ז׳ רקיעים ,ומי שאינו אומר ויתקלס ,כיון שאומר ויתברך
ואילו ששה הרי כאן שבעה ,והאומר ויתקלס אין טעות בידו ,כיון דאםםיק באמן דיתברך
צריך שיהיו שבעה ,ואין טעות לא ביד זה ולא ביר זה:
]יג[ )א( ו א ו מ ר כ ר כ ו ועוד שהוא מאריך בקולו הצבור אומר׳ בלחש יתברך
וישתבח שמו של מלך מלבי המלכים ונר ,ועונין הצבור ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד,
והוא אומר בלחש שהוא משובח ומפואר על ברכה ותחלה ,והוא חוזר ופותח ביוצר
אור ,וחותם ביוצר המאורות ואומר אהבה רבה אהבתנו ,וחותם הבוחר בעמו ישראל
יב( ד׳׳א ונחמתא .ב״ה גם בפרדס ילקוטי הפרדס אבל במח״ו שם חסרים המלות ״ד״א
ונחמתא״ ועיין בטור או״ת סי׳ נ׳ץ .ע( כדאמרינן בברכות .דף ג׳ ע״א באיזה שינויים \v .מפי
רבנו שלמה זצ״ל ונראה שעל שש בן עונין הציבור יגדל נא בח הי כר .ב״ה גם במח״ו אבל
בפרדס ובלקוטי הפרדס הובא בהחלה ועל שש כך אומר הצבור כר ואח״כ סיים מפי רבעו
שלמה זצ״ל.
\ [yiא( והכי אמר רב נחשון ריש מתיבתא לקוח מסדור רע*ג צר  ,4ושש והכי אמר
רב נחשון ריש מתיבתא אינו מוסב למעלה אלא למטת למאמר שלאחריו בענין הכריעות ,וגם
הטור אריח סי׳ נ״ו הביא ה״ל מנין הכריעות שבקדיש כתב רב נחשון שהן ד׳ של חובה ואחד
של רשות כו׳ והב״י הביא דברי הכלבו והביא גם את ספר הפרדס )והוא בפרדם דף י׳ ע״ב( ושם
חסרים המלות והכי אמר רב נחשון ז״ל וגם המנהיג אות ב״ח הביא את דברי רב נחשון ז״ל שיש
בקדיש ד• בריעות ע״ש .נ( ואמן שעוני! כוי .סדור רע״ג שם .ג( ואין אומרים ויתקלס .בסדור
רע״ג ולפני ישיבה אין אומרים ויתקלם אבל גם במח״ו הטלות ״ולפני ישיבה״ ליתא .ד( לא
מפני שהוא גנאי .המנהיג אות כ״ח הביא כמו וקלסה יכל הארצות )יחזקאל כ״ב די( ועיין
בטור או״ח .ה( אלא בך שמענו מרבותינו .בסדור רעיג כך שטענו מאבותינו ,ובמח״ו הוא
כמו לפנינו.
א( ואומר ברכו כוי .זה לא נמצא בסרור רע״ג והובא גם בטח״ו.
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באהבה) ,ב( הרי שתים לפניה ,וקורין קרית שמע בכוונה בשמיעת האזנים ,ובדקדוק
אותיות) ,ג( וקריאותיה כל אדם כדרכן) ,ד( דתנן בית שמאי אומרים בערב כל אדם
יטו ויקראו ,ובבוקר כל אדם יעמדו ,שנאמר בשכבך ובקומך)דברים ו׳ ז׳( ,ובית הילל
אומרים כל אדם קורין כדרכן ,ומאי כדרכן) ,ד (.כי ההיא דתנו רבנן בית הילל אומרים
עומדין וקורין ויושבין וקורין עוסקין במלאכתן וקורין בוהיה אם שמע תשמעו ,אבל
בפרק ראשון מבטלין ממלאכתן וקורין ,ומדקתני במתניתא בית הילל אומרים קורין
כדרכן ,וקא מפרש בברייתא עומדין מטין יושבין עוסקין ,ולא עומדין דוקא ולא מטין
דוקא ולא יושבין דוקא ,ולא עוסקין דוקא ,כי היכי דמתרמי ליה לאיניש ,אי אזיל
באורחא אורחיה למיקים ולמיקרי כי קאים ,אבל כי מסגי ]לא[ ,דקיימא לן ]עד[ על
לבבך בעמידה) ,אי גמי( ]ואי גגי אמידי[ כגון אינש דאגים ולא מיגני אםרקיד ,אלא
כגון דמיסטך על םטך ימיניה ,או על סטר שמאליה ,שרי ליה למיקרי מרית שמע,
אבל אפרקיד אע״ג דמצלי אסור ,ודאי כי אורחא דכולי עלמא ]דעיילי[ לבי כגשתא
דמכנםין ויתבין וקא אומרים פסוקי דזימרא כדיתבי ופתחי ביוצר ]אור וחותמין ביוצר[
המאורות ובהבוחר בעמו ישראל באהבה כי יתבי הן הכי נמי מיבעי למקרי קרית
שמע כי יתבי] ,והני[ דמתחזי מחמירין אנסשייהו למימרא דמקבלינן מלכות ,שמים
בעמידה ,טעות הוא בידם ,והדיוטות ובורות ושטות למה להו לאישתבושי כולי האי,
כבר קיימא לן הילכתא כבית הילל בכל התורה כולה ,ובכמה דוכתי )ו( גרםינן
)גמרא( ]בגמרא[ בית שמאי במקום בית הילל אינה משנה ,ובכל סלוגתא דםליגי בית
שמאי ובית הילל בכולי תלמודא לא מתוקמא הילכתא כבית שמאי) ,ז( אלא )פשיטא(
]בשית[ )ח( כדאמרינן התם ,ותו ארבע )ט( דתנן )בברייתא( ]בבחירתא[ חזרו בית הילל
להודות לבית שמאי אבל בכולי תלמודא הילכתא כבית הילל ,ולא םגי להו )דעבדי(
|דלא עבדי[ כבית הילל ,אלא ]אפילו[ כבית שמאי לא עבדי ,דאי כבית שמאי
בצפרא מעומד ברמשא מוטה ,ואיגון לא שגא צפרא ולא שגא רמשא מעומד ,יש
לך כסילות גדולה מזו ,מכדי מאן תקינו קרית שמע ערבית ושחרית רבנן מיל בתרייהו
)י( כי היכי דעבדי בתרתין מתיבתא ובכל אספמיא ,ובכל קהילות שבארץ אשכמ
כולם זכורים לאלף טובות וברכות שכולם מלאים מצות כרימון ומעליהם מעשים
נאים ומחמירים בבדיקת טרסות ובטבילת נידה ,ובכל מה שראוי להחמיר אבל בקרית
שמע מיושב ,ואותם האנשים שאומרים כמנהג ארץ ישראל אנו עושין) ,יא()אלא(
נ( וקריאותיה כל
ב( הרי שתים לפניה .מבאן הוא בסדור ,רע״ג דף ה׳ ע״א.
אדם כדרכן .סדור רע״ג שם ועיין בה״ג ברכות פ״א ובאו״ז ה׳ ק״ש אות י״ח ואות ל״ג.
ד( דתנן .ברבות י׳ ע״א .ה( כי האי דת״ר ,שם י״א ע״א .ו( גרםינן בגמרא .ברכות ליו ע״ב.
 (rאלא פשיטא .תקנתי בשית כמו שהוא לנכון בסדור רע״ג ובמח״ו והובא בתום׳ סוכה ג׳ ע*א
ד״ה דאמר בשם םדור רע״ג שפסק בששה הלכה כב*ש וחושב שם כלם ועיין גם בהמנהיג סי׳
ל״ו .ח( כדאמרינן החם .כ״ה גס במח״ו אבל בסדור רע״ג חושב כלם והאריך בהם (p .דתנן
בברייתא .תקנתי בבחירתא כמו שהוא בסדור רע״ג ובמח״ו ופי׳ בבחירתא במס׳ עדיות עיין
י( כי היכי דעבדין בתרתין מתיבתא ובכל אםפמיא ובכל קהילות שבארץ
ערוך ערך בחר.
אשכנז כולם זכורים לאלף טובות וברכות שכולם מלאים מצות כרמון ומעשיהם מעשים נאים.
הוא לשון הרע״ג בסדרו )צד  ,(6אבל במח״׳ו )צד  (9הלשון מקוטע *כי חיכי דעבדי בתרתי
מתיבתא ובכל אםפמיא ובכל קהילות שבארץ אשכנז כולם זכורים לאלף דור טובות״ .יא( הלא
כך גרסינן בתלמודא דא״י .ירושלמי ברכות פ״א ה״ה.
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]הלא[ כך נרסינן בתלמוד)א( ארץ ישראל תנא בת קול יצתה ואמרה אילו ואילו דברי
אלהים חיים יהם ,אבל הלכה כבית הלל לעולם) .יב( ועוד באותו עניין בתלמוד ארץ
ישראל עד של^ יצתה בת קול המחמיר על עצמו כחומרי אילו וכחומרי אילו ,עליו
הכתוב אומר ]הכסיל[ בחשך הולך )קהלת ב׳ י״ד( ,כקולי אילו וכקולי אילו רשע,
•אלא .אי כדברי בית שמאי כקוליהון וכחומריהון אי כדברי בית הלל] ,כקוליהון
וכחומריהון[ ,אבל משיצאת בת קול הלכה כבית הלל לעולם ,וכל העובר על דברי
בית הילל חייב מיתה) ,יג( ובתלמוד שלנו בעניין אותה הלכה רב נחמן בר יצחק אמר
עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה ,דתנן אמר ר׳ טרסון אני הייתי בא בדרך והטיתי
לקרות כדברי בית שמאי ,וסכנתי בעצמי מפני הלסטים ,אמרו לו כדי היית לחוב
בעצמך שעברת על דברי בית הלל .והנך אינשי דקא יתבין וכדמטי זמן קרית שמע
קיימי בצסרא )לא( עבדין כבית שמי )ועכדין( ]ועברין[ )כבית( ]אדבית[ הילל) .ואי
קאי( ]ואיכא[ בידיהו תרוייהו דרב נחמן בר יצחק ודבתר בת קול וכי שרו בית הלל
בעומדין ממרייהו כהםף תביר דלית ליה )מיעוטא( ]ממשא[ ,מי קתני בית הילל
]אומרין קורין[ בין עומדין בין יושבין בין מטין ,עומדין וקורין יושבין וקורין )תתני( ]קתני[
והכי קאמרו עומדין לא צריכי למיתכ יושבין לא מבעי למיקם ,אלא כי אורחייהו,
)יד( ]וכיון[ דאמרינן כל העובר ]כר[ מאן דמשני מיתקרי עבריינא) ,טו( ותו קא נרסינן
בגמרא דארץ ישראל רב הונא בשם רב אידי רב יהודה בשם שמואל צריך לקבל
עליו מלכות שמים מעומד ,מה אם היה יושב עומד ,אלא אם היה מהלך עומד:
]יד[ )א( מ א ן דקא מסגי באורחא והגיע זמן קרית שמע יעמוד ויקרא עד
]על[ לבבך ,שעד כאן מצות כוונה ,מכאן ואילך מצות קריאה) ,ב( וכדקרי איניש
קרית שמע מבעי ליה לאפסוקי בין כל תיבה ותיבה ,ובין אהד לברוך ,וצריך להאריך
באחד) ,ג( רתניא םיסקום בן יוסף אומר כל המאריך כאהד מאריכין ]לו[ ימיו ושנותיו,אמר רב אחא בר יעקב ובדלי״ת ולא בחי״ת ,רכל כמה )דלא אמר( ]דאמר[ אחד
ינ( ועוד באותו ענין בתלמוד א״י .ירושלמי ברכות פ״א ה״ת .יג( ובתלמוד שלנו.
תכוונה לבבלי ברכות דף י״אע״א ובסדור רע״ג כתוב ובתלמוד א״י בטעות וצ*ל ובתלמוד שלנו,
ובמח״ו איתא רק ובתלמוד וחסר המלה ״שלנו״ או צ״ל ובתלמוד בבלי .יד( וכיון דאמרינן כל
כר .כן הובא בסדור רע״ג שם וכוונתו לגמרא שבת מ׳ ע״א האי מאן דעבר כו׳ והובא בטור
אריח סי׳ ס״ג ועיין ב ב״י שם .עו( ותו גרסינן בגמרא דא״י .ירושלמי ברכות פ״ב ה״א והובא
הירושלמי בתום׳ ברכות י״ג ע״ב ד״ה על לבבך .וכן הביאו שם את התנחומא ,ועיין תנחומא
הקדום לך ובהערה ג׳ ושם הארכתי ואין להכפיל הדברים ,ידרשם הקורא משם.
] י ד [ א( מאן דקא מסגי באורהא כר .לא נמצא בסדור רע״ג לפנינו וחובא גם במת״ ו
)צר  (10והרא״ש ברכות פ״ב סי׳ ג׳ הביאן והראב״ד כתב משום גאון דמהלך צריך לעמוד עד
על לבבך וראיתי כי הטור אורח חיים סי׳ ם׳יג הביא בן בשם בה־ג ולא נמצא בבה״ג ואולי
צ״ל רה״ ג וכוונה לרבינו האי גאון .ב( וכדקרי איניש ק״ש מיבעי ליה לאפםוקי בין כל תיבה
ותיבה .סדור רע״ג דף ו׳ ע״א והובא בטור או׳׳ח סי׳ ס״א בשם רב עמרם וע״ש בב״י .ובסדור
שם נמצא אריבת דברים בזה .ובמח״ו הגי׳ מיבעי ליה לאימוני בין תיבה לתיבה ,צ״ל
ג( דתניא םיפקוס בן יוסף אומר .בגמרא ברכות י״ג ע״ב הגי׳ םומכום אומר
לאפםוקיח.
והמלות ״בן יוסף״ ליחא ובסדור רע״ג שם סומכום בן יוסף .ובמח״ו הובא סיפקס בן יוסף
כמו שהוא לפנינו בסדור וגם בירושלמי ברכות פ״ב ה״א הגי׳ םומכום בן יוסף ועיין בדקדוקי
סופרים .וכן בפרדס סי׳ ס״ג הגי׳ םיפקום ועיין בפרדס שם באריכות.
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בלא דלי״ת)דלא( ]לא[ משתמע מידי ,ומה בצע בהארכתו אבל בדלי״ת יאריך )ד( עד
שיעור שיעשנו בלבו יחידי בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם) ,ה( אמר רב )אחא(
]אשי[ ובלבד שלא יחטוף בחי״ת בשביל אריכת דלי״ת ,לא ימהר )בחבריית( ]בקריית[
החי״ת פן יקרא בחטף ולא פתח ואין זה ]כלום[ ,ולא יאריך יותר מדאי אלא עד
דמחשב בארבע רוחות הארץ להאמינו בכל הילודים על שם כי ממזרח שמש )עד(
]ועד[ מבואו גדול שמי בגוים )מלאכי א׳ י״א( ובארבע רוחות והתהום ליחדו בכולן,
על שם ומתחת זרועות עולם )דברים ל״ג כ״ז( ,ובארבע רוחות הרקיעים ,לידע להודיע
שאין בכולן אלא רשות אחד) ,ו( כי היכיידדרשיגן התם ה׳ צבאות שמו )ישעי׳ מ״ז ד(,
אות הוא בצבא שלו ,לומר הוא מלך בכולן) ,ז( דרב ירמיה הודו יתיב קמיה דרב
)חזקיה( ]חזייה[ דהוה מאריך טובא ,אמר ]ליה[ כיון דאטליכתיה) ,ה( שהארכת שיעור
שתחשב בלבבך ה׳ אחד בשמים ובארץ ולארבע רוחותיה כדי להמליכו למטה ולמעלה
ולארבע רוחות)יה( השמים תו לא צריכת) ,ט( ארבע רוחות קיימי אלמעלה ואלטטה,
)י( ולא מבעי ליה לגמגומי במלה), ,יא( דתני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שתהא
לימודך תם כדי שיתן רווח בין הדבקים ,עגי רבא בתריה )יב( כגון על לבבך ,על
לבבכם בכל לבבכם ככל לבבך ,עשב בשדך ,ואבדתם מהרה ,הכנף פתיל תכלת,
אתכם מארץ מצרים) .יג( אמר ר׳ מני לא תהא קרית שמע קלה בעיניך ,מפני שיש
בה מאתים וארבעים ושמוגה תיבות ,כמגין אברים שבאדם) ,יד( ומהם ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד ,אמר הקב״ה אם תשמור את שלי לקרותה בתיקונה ,אגי אשמור
ל( עד שיעור שיעשנו בלבו יחידי בשטים ובארץ .במח״ו עד שיעור שימליכנו יחידי
בשמים ובארץ ובסדור רע״ג הביא ולא יאריך יותר מדאי אלא עד כדי להמליכו בשטים ובארץ
ובארבע רותות העולם .וכל המאמר שלאחריו בשביל אריכת דלי״ת לא ימהר בקריית החי״ת
בו׳ ליתא בסדור רע״ג .וראיתי ברש״י בגמרא ברבות שם הביא כן דכל כמה דאמר אח בלא
דל״ת לא משתמע מידי ומה בצע בהארכתו אבל בדל״ת יאריך עד כשיעור שיעשנו בלבו יחיד
כשמים ובארץ ולארבע רוחותיה .ובלבד שלא יחטוף בחיית בשביל אריכת הדל״ת לא ימהר
בקריאתה שלא יקראנה בחטף בלא פתח ואין זח כלום כו׳ והוא כמו שהוא לפנינו בסדור
ו( כי היכי דדרשינן התם ה׳ צבאות שמו
ה( אמר רב אשי .כצ״ל ,ברכות י׳׳ג ע״ב.
שלו.
אות הוא כצבא שלו .במכילתא בשלת מםכתא דשירתא פ״א בפסוק אשירה לה׳ הובא ה׳
ז( דרב
אלהי צבאות מי כמוך חסין יה )תהלים פ״ט( מה צבאות אות הוא בתוך צבא שלו.
ירמי׳ הוה יתיב קמיה דרב תזקיה .תקנתי שצ״ל הות יתיב קמיה דרב ,חזייה דהוה מאריך.
כמו שהוא בגמרא ברכות י״ג ע״ב ושם איתא קמיה דר׳ ותיקנו בגמרא שם קמיה דר׳ חייא
מ( שהארכת שיעור שתחשב בלבבך כוי .הוא לשון רש״י בגמרא
בר אבא וכן הוא ברי״ף.
שם ובגמרא איתא כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו לא צריכת.
מ( ארבע רוחות קיימי אלמעלה ואלמטה .במח״ו )צד  (11הגי׳ ארבע רוחות קיימי אל מעלה
י( ולא מיבעי ליה לגמגומי במלה .דע״ג בםדורו דף ו׳ ע״א.
ואל מטה ואמטה דטטח.
ע( כגון על לבבך .בסדור רע״ג ח מ ה
׳ (6דתני רב עובדיה קמיה דרבא .ברכות ט״ו ע*ב.
סדורים על סדר הכתובים ,ובגמרא הוא שלא על סדר הכתובים כמו שהעיר שם הרי״ב.
יג( א״ר מני לא תהא ק״ש קלה בעיניך .תנחומא הנדפס מכבר קדושים אות ו׳ ותנחומא
הקדום קדושים אות ו׳ והעירותי שם בהערה כ״ה שמובא בשבלי הלקט השלם סי׳ ט״ ו בשם
יל( ומהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .והעירותי
החנחומא וכן מובא בתניא סי׳ די.
שם בהערה כ״ו הכוונה כמו שמבואר בשבלי הלקט ובתניא .־ז״ל ואם תאמר הרי בשלשה
פרשיות שבקרית שמע יש רליט תיבות וכשאתה מוסיף עליהם בשכמל׳־ו שהם שש תיבות הרי
רם״ח ואגו אומרים דט״ח כתשובת הגאונים תירץ רב דניאל גאו; ז״ל דמ״ח תיבות יש בק״ש
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את שלך) .טו( אמר ר׳ שמעון בר תחליפא משל לאדם שהוא בגליל ויש לו כרם
ביהודה ,ואחד ביהודה ויש לו ברם בגליל ,אותו שבגליל הולך ליהודה לעדר את כרמו,
וזה שביהודה הולך לגליל לעדר את כרמו ,אמרו זה לזה ,עד שאתה )במקומך(
]במקומי[ שמור את שלי בתחומך ,ואני אשמור את שלך בתחומי ,כך אמר דוד לפני
הקב״ה .שומרני כאישון בת עין )תהלים י־״ז ח׳( ,השיבו הקב״ה שמור מצותי וחיה
)משלי ד׳ ד( ,כך אמר הקב״ה לישראל שמרו מצות קרית שמע שחרית וערבית ,ואני
אשמור אתכם ,ה׳ ישמרך מכל רע ישמור את נפשך)תהלים קכ״א זי(:
]טו[ )א( א מ ר ר׳ יהושע בן קרחה למה קדמה שמע 'לוהיה אם שמוע
תשמעו ,אלא כדי לקבל עליו עול מלכות מצות ,והיה אם שמע לויאמר ,שוהיה אם
שמע נוהג ביום ובלילה ,ויאמר אינו נוהג אלא ביום) .ב( ומבעי ליה לאםםוקי בין היום
לעל לבבך) ,ג( דאמרינן בגמרא הכא גבי כורכין את שמע היכי ]עבדי[ רב יהודה
 .אמר אומר שמע ישראל ה׳ אלהי־נו ה׳ ]אחד[ ולא היו מםסיקין ,רבא אמר מםםיקין
היו ,אלא שהיו אומרים ]היום[ בהדי על לבבך בבת אחת ,דמשמע היום על לבבך
ולא למחר על לבבך ,הילכך נימא היום וליםםק )ד( ]והדר על לבבך אשר אנכי מצוד,
אתכם היום וליםסיק[ והדר ליקרי לאהבה:
]) [tttא( אמר רב חמאברחנינא כל הקורא קרית שמע ]ומדקדק[ באותיותיה
)מצנין( ]מצננין[ לו גיהנם ,שנאמר בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון )תהלים
ם״ח ט״ו( )אלא בצלמות( )ב( ]אל תקרי בפרש אלא בפרש[ אל תיקרי)בפרש( בצלמון
אלא בצלמות) :ג( וכשהוא קורא קרית שמע אסור ברמיזה וקריצה ובהוריית אצבע,
)ד(דאמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב הקורא את שמע ומרמז
בעיניו וקורא בשפתיו ומורה באצבעותיו ,עליו הכתוב אומר לא אותי קראת יעקב
)ישעי׳ ט״ג כ׳יב() ,דקאמר( ]משוםדקא[ משוי ליה עראי) ,ה( ותניא ודברת בם )דברים
ו׳ ז׳( ,עשה אותם קבע ולא תעשה אותם עראי:
]יז[ )א( ולישוויה א י ני ש ל קר י ת שמע כל זימנא דקרי ליה )ב( כפרוזדוגמא
חדתא ,דהיא פרוזדונמא דקודשא כריך הוא דלא אטרח עליו ,דכתיב עמי מה עשיתי
והיםיפו עליהם אל מלך נאמן שהן שלש תיבות כדי שיעלו למנין רמ״ח כנגד רמ״ח איברים
שבאדם ,ועיין אבודרהם סדר שחרית של חול )דשום פראג דף כ״ד ע״ב( .כוו( א״ר שמעון בר
תחלישא .בתנחומא שם א״ר שמעון בר חלשתא ובשו״ט מזמור י״ז אות ח׳ הובא המשל בשם
ר׳ חייא ובילקוט תהלים רמז תרע״א הובא ג״כ בשם ר׳ חייא וחסר שם הציון וע״ש הערה ם״ג.
]טו[ א( א״ר יהושע בן קרחה .ברבות י״ג ע״א .ג( ומבעי ליה לאשסוקי .סדור רע״ג
ד( והדר על לבבך .הוספתי כמו שהוא
ג( דאמרינן בגמרא .פסחים נ״ו ע״א.
דף ו׳ ע״א.
לנכון בסדור רע״ג והשמיט המעתיק מן ולישםק עד ולישסק.
] ט ז [ א( אייר חמא בר חנינא .ברכות ט״ו ע״ב והובא ג״כ בסדור רע״ג שם .ב( אל
תקרי בפרש אלא בפרש .הוספתי כמו שהוא בגמרא והכוונה אל חקרי בשרש בשי״ן שמאלית
אלא בשי״ן ימנית .ובסדר רע״ג הגי׳ אל תקרי בפרש אלא בפירוש וכן הובא באו״ז סי׳ פ׳
ועיין בערוך ערך פרש ג׳ שמשרש המאמר באושן אחר ממה שמפרש רש״י בגמרא .ג( וכשהוא
ד( דאמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא
קורא ק״ש אסור ברמיזה .סדור רע״ג דף ו׳ ע״א.
משמיה דרב .יומא י״ט ע״ב ולפנינו ליתא ״משמיה דרב״ והובא גם ברי״ף .ה( ותניא ודברת
בם .יומא שם.
]יז[ א( ולישוויה איניש כוי .סדור רע״ג שם .והובא בטור או״ח סי׳ ס״א בשם רע״ג.
ב( כפרוזדוגמא .בסדור רע״ג כפדוזטגמא .בערוך עדך פרזדגמא חוגא כן בשם פסיקתא רשור
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]לך[ ומה הלאיתיך ענה )נא( ]בי[ )מיכה ר ג׳() ,ג( אמר רב ברכיה משל למלך
שמשגר סרוזדוגמא למדינה ,מה הן עושק כל בני המדינה ,עומדין על רגליהון ופורעין
את ראשיהן ,וקורין אותה באימה וביראה ברתת ובזיע ,אבל הקב״ה יתברך שמו
ויתעלה זכרו ]לעד[ אמר להן הקב״ד ,לישראל )והא( ]הדא[ קרית שמע םרוזדוגמא
דירי היא) ,ד( לא הטרחתי עליהם לקרותה לא עומדין על רגליהון )ה( ולא פורעין את
ראשיהם )אבל( ]אלא[ בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך )דברים
ז׳  ,(7ולמה שהקב״ה אינו בא בטרחות ומאן דעביד איפכא )לאימת( ]לא יאות[ קא
עביר) ,ו( ותנא הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ,הילכך מצותה של קרית
שמע בישיבה:
]יח[ )א( ת נ י תנא קמי ה דרב יוחנן טעה בין פרק לסרק ,ואינו יודע באיזה.
פרק טעה ,חוזר לפרק ראשון ,באמצע הפרק חוזר לתחילת הפרק ,בין כתיבה לכתיבה
חוזר לכתיבה ראשונה ,אמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא שלא אמר למען ירבו ימיכם
)אלא( ]אבל[ אם אמר למען ירבו ימיכם םירכיה נקיט:
או כשב )הוא בפסיקתא דר״כ ססקא שור או כשב דף ע״ז ע״א( .ובערך פרסטגמא הביא
פרםטנמא בשם מדרש וי״ר פכ״ז ובתנחומא הנדפס מכבר אמור אות י׳ ובתנחומיא הקדים
אמור אות י״ג הובא פרוזדוגמא וכן הובא ברשב״ם עה״ת סוף פ׳ ואתחנן פרזדגמא ,והמלה
יונית ופי׳ פתשגן כתב הדת )בעפעהל( .והמאמר הזה שהביא הרע״ג בסדורו ולישרי איניש
בק״ש עד דלא ליטרח עלן המה דברי הגאון רב עמרם ז״ל מדנפשיה עפ״י מאמרם בפסיקתא־
דר״ב פסקא בחדש השלישי א״ר אלעזר שלא יהא דברי חורה בעיניך כפרוזדגמא ישנה אלא
כפדוזדגמא חדשה שהכל רוצים לקרותה .וראיתי במנהיג ה׳ תפלה סי׳ ל״ט הביא כשם סדור
רע׳יג ז״ל וז״ל ובירושלמי לישוי איניש ק׳יש כל שעתא כפרוזדגמא דהוא פרזדגמא כו׳ וכן
מובא כן באבודרהם )סדר שחרית של דול( ג״כ בשם הירושלמי אולם המאמר הזה לא נמצא
בירושלמי דק המאמר ולישוי איניש בק״ש עד דלא ליטרח עלן המה דברי \ע״ג עפ״י פסיקתא
פסקא בחדש השלישי דף ק״ב ע״א ומן המאמר מה הלאיתיך א״ר ברכיי וכוי ,הוא מפסיקתא פםקא
שור או כשב .ומובא גם בילקוט מיכה רמז תקנ״ד והוא מחנחומא אמוד אות י״ג וחסר שם הציון
ובדוקה ה׳ ברכות סי׳ ש״כ הביא ודיל בדברים רבה ק״ש כל זימנא דקרי ביה להוי כפריטוגמא
]צ״ל כפרוזטוגמא[ חדתא ,פי׳ אגרת דקב״ה לא מטדח עלן דבתיב מה הלאיתיך עכ׳יל .לא
לא נמצא במדרש דברים רבה .ג( אמר ר׳ ברכיה משל למלך .פסיקתא שם וי״ר שם ותנחומא
שם .ובוי״ר נוסף פה אמי ברכי׳ משל למלך ששלח שלוחי; שלו למדינה כו׳ ואח׳יכ מביא
המשל שלפנינו ומיחםה שם לר׳ יצחק ,ואין ספק שנוסף בוי׳י׳ר עפ״י הילמדנו )הנאבד( המובא
בילקוט מיכה רמז תקני׳ ד המתחיל ואשלח לפניך את משה כו׳ ע״ ש והנה בספר הסדרים
חסרים איזה גליונות ומתחיל מן א״ר ברכי׳ .ד( לא הטרחתי עליהם לקרותה לא עומדין על
רגליהן כוי .כ״ה בסדור רע׳יג שם •נובע ג״כ מפסיקתא דר׳יכ שם .ולזה חמאמר כיון רשיי
בם׳ הפרדס סי׳ קע׳יא )ובדפוס קושט׳ דף מ״ב ע״ב( שהקב״ה אינו מטריח את הצבור בכדי
כדאמרו בפסיקתא עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי פרשת של ק״ש נתתי לכם
ואמרתי ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך מכאן שאסור להטריח את
הצבור בכדי עכי׳ל ,ופי׳ בכדי בחנם עיין ערוך השלם ערך בדי .ה( ולא פורעין את ראשיהם.
ו( ותניא הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט .הובא ג״כ
עיין ברכי יוסף או״ח סי׳ ב׳.
בסדור רע״ג שם והוא בירושלמי ברכות פ׳יב וד*ט ושבת פ״א ה״ב ,ובתוס׳ מנחות ל״ב ע״ב
דיה הא הביאו את הירושלמי מפ״ק דשבת וכתבו ובסדר רב עמרם מביאה.
]יח[ א( חני חנא קמיה דרי יוחנן .ברכות ט״ז ע״א והובא ג״כ בסדר רע״ג שם.
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]יט[ )א( וצריך להתיז בזי״ן )שלא יהא נשמע תםכרו דמשמע כעין אסכרא(,
של למען תזכרו שלא יהא נשמע תשכרו דמשמע על מנת לקבל שכר ופרס ,ירושלמי:
]) pא( ואסור להפסיק בין ויאמר לאמת ]ויציב[ ,אלא כשאמר אני ה׳
אלוהיכם חייב לומר אמת ויציב מיד) ,ב( דכתיב והי אלהים אמת )ירמיה י׳ י׳(,
)ג( ואין להוסיף ]דבר[ על ה׳ ימלוך ,מפני שיש מי שטועה ואומר מה שלא תקנו
חכמים כאן כגון בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם בא״י גאל ישראל:
)ד( •ואין אומר דברים אחר אמת ויציב ,כדי שיסמוך גאולה לתפילה) ,ה( אבל )לכא( ]אם
בא[ לומר אחר תפילתו כסדר ווידוי ]של[ יום הכםורים ]אומר[) :ו( אסור לספר עד
שיגמור ויאמר יהיו לרצון אמרי פי וגר :ומיד צריך לעמוד בתפילה ,כדי שיהא
עומד מתוך דברי תורה) ,ח( דתנן בשחר מברך שתים לפגיה ואחת לאחריה ,ובערב
מברך שתים לפניה ושתים לאחריה)• ,ט( ותני עלה בברכות ירושלמי ר׳ יוסי בר׳ אבין
בשם ר׳ יהושע בן לוי אמר שבע ברכות הללו על שם שבע ביום הללתי־ך על משםטי
 צדקך )תהלים קי״ט קס״ד(:]יט[
•הוספה

א( ו צ ר י ך

חיצונית,

רע״ג

ה ו ב א רק וצריך להתיז

על

מנת

רק

צריך

ש כ ר ופרם וסיים
להתיז

וצריך

ל ה ת י ז ז׳

מנת

כתב

שם

הביאו

רבינו
וכוונתו

יהא

ו ה ט ו ר סיים

מצאתי
הפרדס

כעבדים
ע״א(

)נ״ח

״ובענין

י״ד

(3

ברכות

ולא

ל״א
ו(

אומר.
ברכות

תזכרו

לקבל

של למען

בין ו י א מ ר

לאמת.
אמת

אבל אם

ל ס פ ר כוי.
 (Pו ת נ י

בסדור רע״ג

אומר על שם
ר׳

הרב

ואין לנו

הרא״ש והטור

תשכרו

צריך להתיז

בסי׳

את

על

וברש״י
ס״א
ע״מ

הרב

כאלו אומר
עכ״ל.

ד מ ש מ ע לשון

בכה

כדי

למען

ובסוף

שתהא

שכר
נשמע

תשכרו ,ותנן
הפרדס

ם׳

וראיתי בספר

רש״י

ו י צ י ב כוי.

ושם

במח״ו צד

אל

בלקוטים

הסדרים

עלה

ובן ה ו א

 .13ר ק

אבל

ירושלמי.

וחגית בו

יומם ולילה,

והירושלמי

ותהי

וה׳

ונובע

כ״ה
רק

הובא

אחר

הוא

פיא

ב ב ה ״ ג פ ר ק אין

הובא גם בילקוט

ירושלמי

עומרין)צד
והוא

ב ת פ ל ה  .רעייג שם.
ה״ה

בסתרו.
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בגמרא

כ ס ד ר וידוי ש ל יו״כ
ס(

דתנן.

)דף ג׳ ר י ש ע״ג(

והובא

עוד ר׳ סימון

בשם

ה ג י י ת ה י ו ם ו ה ל י ל ה שוין,
חמכירי

שם

אין

הכפורים אומר.

הכפורים.

ה ת פ ל ה אשי׳

ברכות
לכך

ועיין

ש ל יום

כ ס ד ר יום

לעמוד

רע״ג

ב ב ה ״ ג ה״ו,

ת פ י ל ת ו כ ס ד ר ווידוי

 (rו מ י ד צ ר י ך

בברכות

כתב

(6

מגמרא

אלהים אמת,

להוסיף דבר על ה׳ ימלוך.

ל מ ל ת ״ווידוי״

א מ ת ויציב

רע״ג שם.

בגמרא שם

רע״ג שם,

בא לומד אחר

ליתא

סדור דע״ג )צד

ש ם ו ה ב י א ג ם לפני דברי ר׳ יוסי

שמואל בר נחמן

לעשות

ש ל למען תזכרו

המשמשים

כאומר

פרם

בשם רב

אלפס

ה ל ק ט ) ד ף ז׳ ע״ב( כ ת ב  :ב ש ם

תזכרו יפה.

לאמת.

ג( ו א י ן

ע ״ א אין א ו מ ר ד ב ר א ת ר
ואסור

שלא יראה

מנת

וגם

בעל שבלי

ע׳יד( ו ש ם

איתא

שהביאו

מצות

כעבדים

ק ר י א ת ה ם׳ ו נ ר א ה

אלחים אמת.

חילדעסהיימער(

י״א ע״א.

הירושלמי

משמע

והוי

והרב

תזכרו

על

נ מ צ א ב ס ד ו ר רע׳׳ג ,ו ה ו ב א

הר״ע

ברבות

בשם

אחר

פ״א ה ״ א .

הוצאת

נחמן

דכתיב וה׳

דברים

שבר

נשמע תשכרו

דמשמע

)דף ד׳

ד ״ ה בין

לקבל שכר,

תשכרו

ו ז ״ ל ז׳ ש ל מ ע ן

להפסיק

ה(

ה״ד

(12

ובסדור

אסכרה״.

בין א נ י ה ׳ א ל ה י כ ם

ואין א ו מ ר

על

וצריך ל ה ת י ז בז׳

א( ו א ס ו ר

סע״א.

כצ״ל,

רפה

ד מ ש ט ע כעין

]כ[

מפםיקין

בשפה

רק

מנת

לישתמע

ל ה ת י ז •למען

המשמשים

הובא

אחר

תשכרו

ס ו ף סי׳ ם ״ ג

יהא

ב ש ם ה י ר ו ש ל מ י ו ר ק ציייך ל ה ת י ז ז׳

דלא

את

ברכות פ״ב

ברכות ט״ו ע״ב

שהביא בשם הרד״ק,

צריך

שלא

י ש מ ע שי״ן ל מ ע ן שיהי׳ לנו

כמו

מה

הוא

ומה

בירושלמי

ועיין ב ת ו ם ׳

שלא

נשמע

זה ואם יקראנו

תהיו

״ירושלמי״,

תזכרו

פרם ,וע׳יש בב״י

לס׳

ש ל למען תזכרו.

שמסיים

ובאלפסי הובא זה

הירושלמי

לקבל

אות

של

שלא

שלמה

ד

של

ל מ ע ן תזכרו.

ל ק ב ל פרם,

ד(

ל ה ת י ז בזי״ן.

וצ״ל וצריך

״שלא יהא

ל ה ת י ז בזי״ן

נשמע חםכרו

ל מ ע ן תזכרו,

דמשמע

וכ״ה

כעין

במח״ו

אסכרא״

)צד

הוא

ר׳

ישמעאל

ולפנינו

)שחוצאתי לאור צ ד

בר

בירושלמי
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]כא[ )א( וטיבעי ליה למיסמך גאולה לתפילה )ב(דא״ר ]זירא[ בשם ר׳
אבא בר ירמיה שלש תכיפות הן תיכף לסמיכה שחיטה ,תיכף לנטילת ידים ברכה,
תיכף לגאולה תפילה ,תיכף לסמיכה שחיטה שנאמר וסמך ושחט )ויקרא א׳ ד ה׳(,
תיכף לנטילת ידים ברכה ,שגאמר שאו ידיכם קודש וברכו את ה׳ )תהלים קל״ד בי(,
תיכף לגאולה תפילה ,שנאמר יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳ צורי וגואלי
)שם י״ט ט״ו( ,מה כתיב בתריה יענך ה׳ ביום צרה )שם כ׳ ב׳( ,אמר רב יוסי כר
אבין כל מי שתוכף לסמיכה שחיטה אין פסול נוגע באותו קרבן ,תיכף לנטילת ידים
ברכה אין שטן מקטרג באותו סעודה ,תיכף לגאולה תפלה אין השטן מקטרג כל אותו
היום) ,ג( אמר רב אמי כל מי שאינו תוכף גאולה לתפלה למה הוא דומה ,לאוהבו
של מלך שבא והרתיק על פתחו של מלך ,ויצא המלך לידע מה הוא מבקש ומצאו
שהפליג ,אף הוא הפליג] ,ואף[ חזקיה מלך יהודה.הזכירה לפני הקבי׳ה ,דכתיב זכור
]נא[ את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי)מ״ב
כ׳ ג׳( ,ואמרינן מאי והטוב בעיניך עשיתי) ,ד( אמר רב יהודה אמר רב שסמך גאולה
לתפילה) .ה( העיד ר׳ יוסי בן אליקים משום קהילא קדישא שבירושלים כל הסומך
גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום כלו:
]כב[ )א( ועוטדץ בתפילה) ,ב( והמתפלל צריך שיכוין לבו ,ולהתפלל בלחש
שלא להשמיע קולו ,דתנו רבנן המתפלל צריך שיכוין )אל( ]את[ לבו) ,ג( אבא שאול
אומר סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך )תהלים י׳ י״ז() ,ד( א״ר יהודה ]כך היה[ מנהג
של ר׳ עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה לפני כולן ,וכשהיה מתפלל
בינו לבין עצמו ,אדם מניחו בזוית זו ומצאו בזוית אחרת ]וכל כך למה[ מפני
השתחוואות והכריעות:
]כג[ )א( יכול מתסלל אדם כל היום כולו ,ככר מפורש על ידי דניאל,
שנאמר זימנין תלתה ביומא )הוד ,כריך( ]הוא ברך[ על ברכוהי)ומצלי ומורי( ]ומצלא
ומודא[ קדם אלהה )דניאל ו׳ י״א( יכול משבא דניאל לגולה )תתחיל( ]הוחלה[ ת״ל
כל קבל )דיהוד ,עומד( ]די הוא עבד[ מקדמת תא )שם שם( יכול יתפלל לכל רוח
שירצה ,כבר מפורש על ידי דניאל ,וכוין םתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם )שם שם(
יכול יהא כוללן בכת אחת ,כבר מפורש על ידי דוד ,ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה
וישמע קולי )תהלים נ״ה י״ח( ,יכול ישאל צרכיו ואחר כך יתפלל ,ככר מפורש על
] ב א [ א( וטיבעי ליה למסמך גאולה להפילה .סדור רע״ג )צד  .(Gב( דא״ר זירא בש״ר
אבא בר ירמי׳ .הובא בסדור שם והוא בירושלמי ברבות פ״א סוף ה״א )דף ב׳ ע״ד( ומובא
בתום׳ םוטח ל״ט ע״א ועיין בבלי ברבות מ״ב ע״א שלש תכיפות הן ועיין דברים רבה ש״ב
אות י׳ שנו חכמים שלשה תכיפות הן והובא בשויט מזמור ד׳ אות ט׳ ומזמור קל״ד אות ד׳.
ג( אמר ר׳ אמי .הובא ג״כ ב ס ח ר והוא בירושלמי שם ודש״י ברכות דף ד׳ ע״ב ד״ה זה הסומך
ה( העיד ר׳ יוסי בן
הביא הירושלמי .ד( אמר רב יהודה אמד רב .ברכות י׳ ע״ב.
אליקים .שם ט׳ ע״ב.
] כ ב [ א( ועומדין בתפלה כוי .סדור רע״ג דף ז׳ ע״א .נ( והמתפלל צריך שיכוין
ל( א״ר יהודה .גמרא שם.
ג( אבא שאול אומר .גמרא שם.
לבו .ברכות ל״א םע״א ע״ש.
א( יכול מתפלל אדם כל היום כולו .סדור רע״ג שם והוא מגמרא ברכות
ל״א ע״א.
2
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ידי שלמה) ,ב( שנאמר לשמוע אל הרינה ואל )תחינה( התפילה )מ״א ח׳ כ״ח( ,רינה
זו תפילה )תחינה( ]תפילה[ זו בקשה .אמר רב המנונא )ג( הני הילכתא ניברואתא
איכא למשמע מהני קראי דחנה ,וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וגו׳
)ש״א א׳ י״ג( )ד( מכאן למתפלל שתהא תפלתו בלחש) ,ה( ומ]מ[י למדה לעשות
כן מהקב״ה ,במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת )ויקרא ו׳ י״ח( ,מפני כבוד
.הברייות שעולה באה בנדבה ,וחטאת בא על חטא ,ואם היה מקום מיוחד בעזרה
לשחוט את החטאת ,ידעו הכל שהחטאת היא זו ,וילבינו פניו של זה ,אבל כשנשחט
החטאת במקום העולה ,כסבורין שהיא עולה ,ולא ידעו בחטאו של זה ,אמרה חנה
כיון שהקב״ה חם על כבוד הברייות ,אף אנו צריכין לחוש ולהתפלל שמונה עשרה
בלחש ,שבהם מתוודה אדם על חטאיו ולא ישמע חבירו ,אבל שאר תפילות שאינן
של ווידוי כגון ברכות שלפני קרית שמע ושלאחריו ,אין צריך לאומרו בלחש .ויחשבה
עלי לשכורה )ש״א שם() ,ו( א״ר אלעזר מכאן לשכור שאסור להתפלל:
]כד[ )א( ו ה מ ת פ ל ל צריך שיכנס שיעור שתי פתחים בבית הכנסת ואחר
כך יתפלל ,שנאמר לשמור מזוזת פתחיי )משלי ח׳ ל״ד() ,ב( ומי שעומד חוץ לבית
הכנסת כמי שאינו עומד בבית הכנסת ,ואפילו פניו )בבית( ]כלפי בית[ הכנסת ,ואם
יש תשעה בבית הכנסת אינו נמנה עמהן ,דתנן גבי עיריבין בזמן שתשעה במקום אחד
ואחד חוץ אותו מקום אין מצטרפין:
]לה[)א( ומאן דקאיםלצלויי מיבעי ליה למיקם באימתא) ,ב( דאמר רב המא
 (5שנאמר .לשמוע אל הרצה ואל התפלה רינה זו תפלה תפלה זו בקשה .כן תקנתי,
וגם בסדור רע״ג שם בטעות שנאמד לשמוע אל הרנה ואת התחנה ,רנה זו תפלה ת ח נ ת זו
בקשה ,ואולי יש לתקן כל תפלה כל ת ח נ ה )מ״א ח׳ ל״ח( ,וראיתי כי גם בבה״ג הוצאת
ה ד״ע הילדעסהיימער צד  52הובא אל הרנה ואל התחנה .ג( הני הלבתא גברואתא .כ״ה
בסדור רע״ג ובמח״ו )צד  (14וצ׳יל כמה הלכתא כמו שהוא לנכון בגמרא .ד( מכאן למתפלל
שתהא תפילתו בלחש .עי׳ בגמרא שם גירסא אחרת וגם בסדור רע״ג ובמח״ו הגי׳ כמו בסדור
ה( וממי למדה לעשות כן מהקב״ה כוי .זח לא
• רש״י וסרע״ג הביא זה בשם ר׳ אלעזר.
הובא לפנינו בסדור רע״ג והובא גם במרדו צד  .14ו( א״ר אלעזר מכאן לשכור שאסור
להתפלל .ברכות ל״א םע״א ושם לא הובא בשם ר׳ אלעזר וגם בסדור רע״ג ובמרדו הוא בשם
רבי אלעזר.
א( והמתפלל צריך שיכנס שיעור שתי פחחים בביהב״נ ,ברכות ח׳ ע״א וע׳יש
]כך[
בפירש״י ,ובמדרש משלי פ״ת אות ל״ד לשמור מזוזות פתחי ,אלו שערי תפלה שחייב אדם
להשכים לבית הכנסת ויכנס שני פתחים ואח״ב יתפלל ,והעירותי שם בהערה כ׳ שהוא שיטת
הירושלמי ברכות פ״ה )דף ט׳ ע*א( רב חסדא אמר זה שנכנס לבית הכנסת צריך להכנם
לפנים משני דלתות ,מ ה טעם אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום ,דלתותי ולא
דלתי מזוזות ולא מזוזת ,אם עשה כי מ ה כתיב תמן כי מוצאי מצא חיים ,ובגמרא בבלי
ברכות ח׳ ע״א לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת שני פתחים סלקא דעתך אלא אימא
שיעור שני פתחים ואח״כ יתפלל .ועיין טור או״ה םי׳ צי .והביא שם גם הירושלמי ועיין בב״י
שם ,ועי׳ בהרא״ש ברכות שם וכן בש״ע או״ ה סי׳ צ׳ ובמדרש דברים רבה פ״ז אות ב׳ הובא
מאי לשקוד על דלתותי ,אמר חקב״ה אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת אל תעמוד
על השתה החיצון להתפלל שם אלא הוי מתכוין להכנס דלת לפנים מדלת ,לשקוד על דלתי
אין כתיב אלא על דלתותי ב׳ דלתות .והוא כשיטת הירושלמי (3 .ומי שעומד חוץ לבית
הכנסת .עיי עידובין צ״ב ע״ב ועי׳ תום׳ שם ד״ה תשעה.
]כךן[ א( ומאן דקאים לצלויי .סדור רע״ג )צד  (7והובא בפרדס סי׳ א׳ (3 .דאמר רב
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בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו,
]שגאמר[ שויתי ה׳ לגגדי תמיד )תהלים ט״ז ח׳() ,ג( ותכן אין עומדין להתפלל אלא
מתוך כובד ראש ,ומתנינן מגא הגי מילי ,אמר ר אלעזר דאמר קרא והיא מרתגפש
)ותפלל אל( ]ותתפלל על[ ה׳ ובכה תבכה )ש״א א׳ י׳(:
]כו[ )א( וטיבעי ליה לא יגיש למיקבע דוכתא לצלותא) ,ב(דאמר ר׳ חלבו
אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפילתו אלהי אברהם בעזרו ,וכשמת אומרים לו אי
חסיד אי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו ,ואברהם גופיה מנלן דקבע ]מקום[ ,דכתיב
וישכם א^רהם בבקר אל המקום אשר עמד שם וגר )כראשית כ״א י״ד( ,ואין עמידה
י אלא תפלה ,שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל )תהלים ק״ו לי() .ג( אמר רב חלבו אמר רב הוגא
)ד( כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע ,שנאמר סביב רשעים יתהלכון כרום
זולות לבני אדם )שם י״ב ט׳( ,אמר אביי לא אמרן דלא מהדר אסיה לבי כנישתא,
)אלא( ]אבל[ מהדר אסיה לבי כנישתא לית לן בה:
]) [Dא( ר ב  .א ב א ברי ה דרב חייא בר אבא בשם ר׳ יוחנן אמר צריך אדם
להתפלל במקום המיוחד לתפילה ,מאי טעמא ,אמר קרא בכל המקום אשר אזכיר
את שמי אבא אליך וברכתיך )שמות כ׳ כ״ד( אשר תזכור אין כתיב כאן ,אלא אשר
אזכיר) ,ב( א״ר תנחום בר חייא צריך אדם ליחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל ,מנא
הגי מילי ,דכתיב ויהי דוד בא ]עד[ הראש )ג( אשר ישתחוה שם ]לאלהים[ )ש״ב
ט״ו ל״ב() ,ד( ר׳ יוסי ור׳ חלבו בשם ]ד[ ברכיה ,ומטו בה משום ר׳ אבדימי דמן
חיפה צריך אדם 'להסב פניו אל הכותל ולהתפלל ,מאי טעמא דכתיב ויסב חזקיה פניו
אל הקיר ויתפלל )ישעי׳ ל״ח ב׳() .ה( אמר רב יהודא ואיתימא ר׳ יהושע בן לוי
מנין למתסלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הכותל שנאמר ויסב חזקיה פניו אל.
הקיר )שם() .ו( אמר רב יצחק הרוצה שיתחכם יררים ושיעשר יצפין׳ ,וסימנך שלחן
)כדרום( ]בצפון[ מנורה בדרום .ר׳ יהושע בן לוי אמר לעולם יררים ,שמתוך שמתחכם
מתעשר ,שנאמר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד )משלי ג׳ ט״ז(:
חםא בר ביזנא .סנהדרין ב״ב ע״א ושם הגי׳ אמר רב חנה בר ביזנא ,וזה חסר בסדור דע״ג
שם .ג( ותנן אין עומרין להתפלל .ברכות ל׳ ע״ב והובא בסדור רע״ג שם.
]כן[ א( ומבעי ליה לאינשי למיקבע דוכתא לצלותא .סדור רע״ג )צר  .(7ב( דאםר
ד׳.חלבו .ברכות ו׳ ע*ב .ג( אמר ר׳ חלבו אמר רב הונא כל המתפלל .גמרא שם ושם איתא
אמר רב חונא לבד וגם בסדיר רע״ג שם ובמח״ו צד  14הגי׳ אמר ר׳ חלבו אמר רב הונא.
ד( כל המתפלל אתורי בית הכנםת .עיין תום׳ ברכות דף ו׳ ע״א ד״ה אחורי.
]בז[ א( רב אבא בדיה דרב חייא בד אבא בש״ר יוחנן אמר .ירושלמי ברכות פ״ד
ה״ד )דף ה׳ ע״ב( ושם הגי׳ אבא ר׳ חייא בש״ר יוחנן ובםדוד רע״ג שם הגי׳ רבה וד׳ חייא
בש״ר יוחנן ,ובמת״ו הוא כמו לפנינו בסדור רש״י .ב( איר תנחום בר חייא .בירושלמי שם
א״ר תנחום בר חנינא ובסדור רע״ג הובא א״ר תנחום בשם ר׳ חייא׳ ובמח״ו הגי׳ א״ר חייא.
ג( אשר ישהחוה שם לאלהים .בירושלמי סיים אשר השחחוה שם אין כתיב אלא אשר
ישתחוה שם לאלהים ,וכן הובא כן בסרע״ג ובמח״ו ולפנינו חסר .ל( ר׳ יוסי ור׳ חלבו בשם
ר׳ ברכיה .בירושלמי שם רבי יםא רבי חלבו רבי ברכיה רבי חלבו וצ״ל כמו שהוא לפנינו
וגם בסדור רע״ג ומח״ו הובא כמו לפנינו .ה( אמר רב יהודה ואיתימא ריביל .בבלי ברבות
ה׳ ע״ב והובא בסדור רע״ג שם .ו( אמד רב יצחק הרוצח שיתחכם ידרים .ב׳יב ב״ה עיב
וחובא בסדור דע*ג שם.
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]כחן )א( וטיבעי ליה לכווני כרעיה) ,ב(דאמר ר׳ יוסי בר חנינא משום ר׳
אליעזר בן יעקב המתפלל צריך שיכווין את רגליו )ג( זו אצל זו) ,ד( שנאמר ורגליהם
רנל ישרה )יחזקאל א׳ ז׳( )ה( וכי מצלי יתן אנפוהי בארעא ,ולביה לרקיע) ,ו( דאמר
ר׳ ישמעאל בר׳ יוםי כך אמר אבא המתפלל צריך שיתן )פניו( ]עיניו[ למטה ולבו
לרקיע) ,ז( כדי לקיים שני מקראות הללו ,שנאמר נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים
)איכה ג׳ מ״א(] ,ואומר[ אשר יאשמו ובקשו פני )הושע ה׳ ט״ו(:
]לכו[ )א( ל כ ך מ פ ס י ע ל פ ג י ו שלש פסיעות קודם תפלתו ,ולאחר תפלתו
הולך לאחוריו ג׳ פסיעות ,דכתיב ורגליהם רגל ישרה)יחזקאל א׳ ז׳( ,הרי שלש רגלים,
והן שלש פסיעות קודם תפילה ואחר כך ישרה ,מיישרין את תפילתו ,וכן הוא אומר
שאו מנחה ובואו לפניו)דה׳־א ט״ז כ״ט( ,כלומר כשמתפלל לאתעשועצמיכם כאדם
המביא דורון לפגי המלך וכשהוא מגיע לפניו ממהר ומפסיע שלש פסיעות ,ואחר כך
השתחוו לה׳ בהדרת קודש בברכת מגן] ,דכתיב[ וכף רגליהם ככף רגל )יחזקאל שם(,
הרי שלש פסיעות לאחר תפילה) :ב( ד״א )מלאכי( ]מלכי[ צבאות ידודון ידודון
)תהלים ם״ח י״ג( ,ידודון בהליכה ידודון בחזירה ,וכמה שלש פרסאות ,כגגד מהגה
ישראל ,וכנגדן אגו עושין שלש ססיעות בהליכה ובחזירה:
ןל[ ו פ ו ת ח ב ת פ י ל ה ) ,א( כדאמר רב יוחנן בתחילה הוא אומר ה׳ שפתי
תפתח )תהלים נ״א י״ז( ,ולבסוף יהיו לרצון אמרי סי )שם י״ט ט׳יון) ,ב( תניא
המתפלל צריך שיכווין את לבו ]בכולן ,ואם אינו יכול לכוון בכולן יכוין את לבו[ באחת
מהן) ,ג( וקא בעי בגמרא אהייא) ,ל( אמר רב ספרא משום חד דבי רבי )ה( באבות:
)ו( והבא להרגיל את דעתו תמיד סן ישגה בכוונתו יסביר את לבו )בפיטי( ]בכנוי[
]בןיץ[ א( ומיבעי ליה לכווני ברעיה .סדור רע״ג שס .נ( דאםר ר׳ יוסי בר חנינא
ברכות י׳ ע״ב .נ( זו אצל זו .הוא לשון רש״י בגמרא שם .ל( שנאמד ורגליהן רגל ישרה.
בסרע״ג סיים ובתלמוד א״י ]הוא בירושלמי ברכות פ״א ה״א[ זה שעומד ומתפלל צריך להשוות
את רגליו ,תרין אמוראין ר׳ לוי ור׳ סימון חד אמר כמלאכים וחד אמר ככהנים כוי .והירושלמי
הביא גם הטור או״ח סי׳ צ״ה ע׳יש .ה( וכי מצלי יתן אנפוהי בארעא ולביה לרקיע .זה ליתא
בםדור רע״ג רק הוא בבח״ג ברכות פ״ה )דף ה׳ םע״ד דפוס וויניציא( ובד מצלי ליתתי
אנפיה לארעא ולביה לדקיעא כוי .ואולי נשמט בסדור רע״ג לפנינו .ו( דאמר ר׳ ישמעאל בר
יוסי כך אמר אבא .יבמות ק״ה ע״ב והובא ג״כ בבה״ג שם (r .כדי לקיים שני מקראות הללו
שנ׳ נשא לבבינו ואומר אשר יאשמו .בגמרא שם לא הובא הכתוב אשר יאשמו ,רק הובא כן
בבה״ג שם.
א( לכך מפסיע לפניו ג׳ פסיעות .הובא גם בפרדם סי׳ נ״ז )רף י״ח ע״ב( קצת
]פט[
בסגנון אחר ובאריכות יותר .ג( ד״א מלבי צבאות ידודון ידודון .גם זה הובא בפרדס שם ובעל
שבלי הלקט םי׳ כ׳ )דף י׳ ע״א( הביא המאמר הזה מן ד״א בשם רבינו שלטה והעירותי בם׳
האורה במבוא צד  122הערה י״ג הדרש ידדון בהליכה ידדון בחזירה הוא במדרש תחלים
מזמור ם״ח אות ז׳ ,חזית פ׳־• ח פסוק ברם היה לשלמה ,קהיר פסוק שבתי וראה ומה שהביא
וכמה ג׳ פרסאות כנגד מ ח נ ה ישראל עיי במדרש תהלים שם הערה י״ד מה שהבאתי
בשם המכילתא.
] ל [ א( כדאמר ר׳ יוחנן .ברכות ד׳ עיב .נ( תניא המתפלל כו׳ .ברכות ל״ד ע״ב
והוספתי בפנים כי השמיט המעתיק מן לבו עד לבו .נ( וקא בעי בגמרא אהייא .הוא שם
בחתתלת המימרא .ל( אמר רב םפרא ,בגמרא לפנינו א״ר חייא אמר רב ספרא .וגם בפרדם
ריש סי׳ א׳ הובא אמר רב ספרא לבד .ה( באבות .עי׳ פירש״י בגמרא שם .ו( והבא להרגיל
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תיבותיה ובפירוש מטבע שלה ,כל שעה שאומרה בתפילה אז יצא ידי חובתו כולה
מעין פתיחה נוסדה ,אע״פ שהתיבות נראים של פרקים ,ועניין כולן על סוד אחד
הוקכעו ,ועניין אחד לכולנה:
]לא[ )א(אלד\ אברהם א ל ד ,י יצחק ואלהי יעקב ,כדי להזכיר שמותן של
אבות) ,כ( דאמר מר מניין שאומרים אבות ,שנאמר הבו לה׳ בני אלים )תהלים כ״ט
א׳( .האל הגדול על שם אברהם ,שנאמר ואעשך לגוי גדול )בראשית י״ב בי( ,כלומר
גוי של האל הגדול ,וכיון שאמר האל הגדול סיימו מטבעו של הקב״ה) ,ג( משה אמר
האל הגדול הגמר והנורא )דברים י׳ י״ז( ,והרי גדולתו ונוראותיו אבות נודעו תחילה,
דבתיב ויתהלכו מגוי אל גוי )ו(לא הגיח לאיש לעושקם)דה״א ט״ז כ׳ וכ״א() ,ד( ועוד
עד היום הזה הניח לבניהם שה פזורה בין אריות ,אומה ]יחידה[ בין שבעים אומות,
ובגבורתו וגדולתו וגוראותיו מנין על ישראל באמיתו סוחרר ,וצינה ,וכך חזרה
עטרה למקומה ,וקבעו בה אל עליון לסי שנתברך אל על ידו והוא גם גתכרך לאל
עליון ,שנאמר ברוך אבדם לאל עליון ]וגו׳[ וברוך אל עליון קונה שמים וארץ
)בראשית י״ד י״ט וכ׳( ,ולכך קבעו בה קונה הכל ,גומל חסדים טובים) ,ה( דדרשינן
כל אורחות ה׳ חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו )תהלים כ״ה י() ,ו( מי נוצר בריתו,
אברהם על המילה) ,ז( וראשית תורה ואמצעיתה וסופה חסד ,וירא אליו ה׳ )בראשית
י״ח א׳() ,ח( שביקרו ביקור חולים ,ועמד עליו ובקש אברהם לעמוד ,עד שאמר לו
את דעתו תמיד כוי .ב״ה גם במרדו צר  16ושם הגי׳ להרגיל עצמו תמיד .ובפרדס ריש פי׳
א׳ המאמר בסגנון אתר וכך איתא שם :גדולים הם מעשי אבותינו ז״ל שהוגדלו בזאת שיש
בה גדולות ונוראות אלהינו ,בא והבן במאמריה גם כפירושיה ובתקוניה ,ושימיח לפניך בעת
תפילתך ואז אתה בכוונה עליה כל התיבות שבאות אע״כ ]צ״ל אע״פ[ שנדאין מעניינין הרבה
כולן על יסוד הוקבעו וענין אחד לכולן .מזה יראה הקורא כי בפרדס הלשון נשתנה.
] ל א [  ( bאלהי אברהם כוי .גם זח הובא בפרדם שם .נ( דאמרמר .מגילה י״ז ע״ב.
ג( משה אמר האל הגדול הגבור והנורא כו׳ .בפרדס שם הוא בסגנון אחר ע״ש .ל( ועוד עד
ה( דדדשינן כל אורחות ת׳ חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו,
היום הזה .הובא בפרדס שם.
מי נוצר בריתו ,אברהם על המילה .כ״ה כמו לפנינו במרדו )צד  ,(16ובפרדס סי׳ א׳ המאמר
מקוטע וכך איתא שם ״שהוא נצטוה על המילה וישראל כרתו ברית עם הקב״ה במתן תורה
לשמור מצותיו על כן אורחות ה׳ ]חסד ואמת לנוצרי בריתו[ שהן של תסד ואמת ילכו בה
אלו שהם נוצרי בריתו והרבה חסדיו גידל אלחים לאבותינו ולנו ואחייב הובא המאמר ראשית
תורה ואמצעיתה וסופח מליא חסד כוי ,וג״כ בשינויים מאשר לפנינו ,והנה המדרש שהובא
בסדור רש״י גם במרדו הוא בשינויים בחנחומא הקדום וירא אות די .ובקיצור באגדת בראשית
פרק י״ט )צד  39אשר הוצאתי לאור( ונראה כי הי׳ לפני רש״י באיזה מדרש .ו( מי נוצר
בריתו אברהם על המילה .בתנחומא שם הערה כ״ ט העירותי באגדת בראשית הביא גס סיפא
דקרא לנוצרי בריתו ועדותיו וסיים זח אברהם שנצר ברית מילה .ואין ספק שנשמט׳בתנחומא
שם .ו( וראשית תורה ואמצעיתה וסופה חסד .תנחומא שם וע״ש בהערה לי .ח( שביקרו
ביקור חולים ועמד עליו ובקש אברהם לעמוד .כ״ה גם במח״ו ובתנחומא בסגנון אחר ביון
שנגלה עליו הקב״ה ,חיה יושב ,שנאמר והוא יושב פתח האהל )בראשית י״ח ב׳( בא אברהם
לעמוד א״ל הקב״ה אל תצטער לעמוד שב לך שנ׳ נאום ה׳ לאדוני שב לימיני )תחרים ק״י א׳(
א״ל אברהם וכי כך הוא דרך ארץ שאני יושב ואתה עומד ,א״ל הקב״ח אל תצטער ,זקן אתה
בן מאח שנה שב כוי .ומובא בילקוט תהלים רמז תתל׳• א ד״ה מזמור לאסף וחסר הציון
תנחומא והציון מדרש מוסב על זש״ה לא תכיר פנים ,והוא בשו״ט מזמור ב״ב אות ייי׳ט
ועי׳ פסיקתא דר״כ פ התודש )ט ״ת ע״ב( וב״ר פ״ ת אות ד.
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הקב״ה שב ואל תצטער ,אמר לפניו וכי בדין הוא שאהא אני יושב ואתה עומד,
אמר לו אל תתמה )ט( שהרי בניך בני ארבע וחמש שנים עתידין לישב בבית הספר,
ואני עומד עליהם ,שנאמי• אלהים נצב בעדת אל )תהלים פ״ב א׳( מיד עמד וקילס
להקב״ה ,ואמר ותתן לי מגן ישעך )שם י״ח ל״ו( )י( שעזרתני נגד המלכים ,וימינך
תסעדני )שם שם( שאחזת במילה ואני קוצץ ,שגאמר וכרות עמו הברית)גחמי׳ ט׳ ח׳(,
שאינו אומר וכרות_ לו ,וענוותך תרביני )תהלים שם( ,שאני יושב ואתה עומד ,הרי
שגמל לו הקב״ה חסדים טובים) .יא( ועוד אברהם לבש מידתו של הקכ״ה ,ועיטרו
הקב״ה בעטרתו ,ואיזה הוא זו זיקנה עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא )משלי
ט״ז ל״א( ,וכתיב ושער ראשיה כעמר נקי )דניאל ז׳ ט׳( ,וכתיב ואברהם זקן )בראשית
כ׳ידא׳( .וזוכר חסדי אבות ,לדורותם אחריהם) ,יב( כדאמרינן ה׳ יראה )שם כ״בי״ד(,
יהי רצון בשעה שיהיו בגיו של יצחק באין לידי)יג()עבודת מעשים( ]עבירות ומעשים
רעים[ ,תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא עליהם רחמים) ,יד( ואומר ה׳ פעלך
בקרב שנים חייהו ובקרב שנים תודיע ברוגז רחם תזכור )חבקוק ג׳ ב׳( ,רחם בגימטריא
זה אברהם ,וקבעו בה ומביא גואל לבני בניהם ,לפי שאבות העולם מתסללין על
הגאולה) ,טו( כי הא דאליהו הוד ,שכיח במתיבתא ]דרבי[ וכר) ,ואוקמיגהו( ]ולוקמינהו!
טליה בהדי הדדי )דחקי( ]דלא לדחקו[ שעתא ואתי משיח 8בלא זימגיה) ,טז( לפי
שמעשים הללו על ידי אברהם נעשו ,קבעו וסדרו כאן את שבחיו וחשוב כמו שמזכיר
נו( שהדי בניך בני ארבע וחמש שנים עתידים לישב בבית הספר בר .בתנחומא שם
עתידין בניך בני ג׳ שנים בני ד׳ שנים לישב בבתי מדרשות ובבתי בנסיות ואני עומד עליהם׳
וכ״ה באגדת בראשית פי׳יט והעירותי בתנחומא שם הערה ל״ג המאמר הזה מובא בקצת
שינויים במחזור וויטרי סי׳ כ״ב)צד  .(16וכאשר הובא מדשר״ל כאשר העתיק איזה דברים ממח״ו
באגרות שד״ל ,השמיט חמלה ״בני״ והביא עתידין בניך לישב בבית הספר ד׳ וה׳ שנים ועל
זה העיר הרשר״ל אפשר לא היו התינוקת יושבים בבית הםפר רק ד׳ וח׳ שנים ? נ״ל כי
בל התינוקת היו יושבים משנת חמש עד עשר שנים כו׳ ועל זה כתב אליו חרש״ל ראפאפארט
בהכרמל שנה רביעית )משנת תר״מ( צד  689בדבר המדרש שהעתקת ממח״ו חנה יפה פירשת
אותו שהבונה על למוד הקטנים משנת חמש עד עשר וע״ש שהאריך בזה ,אולם לפנינו במח״ו
ובסדור רש״י הגי׳ הנכונה בני ארבע וחמש שנים ,ובתנתומא בני ג׳ שנים בני ד׳ שנים ,וגם
באגדת בראשית שם.הובא עתידי] בניך בני ג׳ שנים בני ד׳ שנים יושבין בבית הכנסת.
י( שעזרתני נגד המלכים כר .בתנחומא הקדום שם התחיל אברהם לקלם להקב״ה ותתן לי
מגן ישעך כשרדפו המלכים שנ׳ אל תירא אבדם אנכי מגן לך ,וימינך תסעדני ,כשאחזת עמי
הערלה והייתי אתך ,וענותך תרבני שאני יושב ואתה חותך ,הובא בילקוט שמואל רמז קם״ב
יא( ועוד אברהם לבש מידתו של הקב״ה .במח״ו ועוד אברהם לכשמדתו
בשם החנחומא.
של חקב״ה ,המלה נשתבשה ומן לבש מדתו נעשית לכשמדתו .ינ( כדאמרינן ה׳ יראה יהי
רצון כוי .ב״ר שנ״ו אות וי .יג( עבודת מעשים .תקנתי עבירות ומעשים רעים כמו שהוא לנכון
בב״ר שם .יל( ואומר ה׳ פעלך וגו׳ רתם תזכור רחם בגימטריא אברהם .זה ליתא בב״ר
והובא גם במח״ו ובפרדס סי׳ א׳ .ובפרדס שם המאמר בשינויים ממה שהוא לפנינו בסדור
ובהרחבת לשון המתחיל ועל כן התפלל משה באחרונה בו׳ )דן! ז׳ ע״א( עד ולבך אנו אומרים
בתפלה זכור חסדי אבות )דף ז׳ ע״ב( גם נוסף שם עוד מאמר ועוד קבעו בה ומביא גואל
כו׳ עד אבותינו מתפללין על הגאולה .נוו( כי הא דאליהו הוה שכית במתיבתא .ב״מ פ׳יה
ע״ב ,ובמקום דחקי שעתא ,תקנתי דלא לדחקו שעתא כמו שהוא בפרדם שם ,ובגמרא לפנינו
 (reלפי שמעשים
נוסחא אחרת סבדי תקפי ברחמי ,ופירש״י תקפי ברתמי מרבין בתפלה.
חללו ע״י אברהם נעשו כוי .עד דיוקי! הללו חסד בפרדס שם,
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אברהם) ,יז( דנמרינן שמע ]אלהינו[ אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על
מקדשך השמם למען )הי( ]אדני[)דניאל ט׳ י״ז( ,למענך )ה׳( מיבעי ליה ,אלא למען
אברהם שקראך אדון ,הרי כאן שרעה להזכיר אברהם ולא הזכיר שמו ,אלא שבחו,
דלכך סדרו כל זה ,שבחו של אברהם הוא מונה והכל מעין מגן ,כדאמרינן סדר היכלות
הוא מונה ,דיוקין הללו וכיוצא בהן שים בלבך ונמצאת שלם בכוונה תמיד:
וכורע תחילה וסוף) ,א( דאמר ר׳ חנינא סבא משמיה דרכ
]לב[
המתפלל כשהוא כורע כורע בברוך ,כשהוא זוקף זוקף בשם דכתיב ה׳ זוקף כסוסים
)תחלים קמ״ו ח׳() ,ב( רב ששת כי הוי כרע כרע כחיזרא ,כי הוי זקיף זקיף כחיוויא,
)ג( פירוש כחיזרא כשבט שביד אדם וחובטו כלפי מטה בבת אחת וכך היה כופף
ראשו תחילה ,דכתיב הלכוף כאגמון ראשו)ישעי׳ נ״ח ה׳( .כחיוויא כנחש הזה כשהוא
זוקף עצמו מגביה תחילה ראשו וזוקף מעט מעט ,כך אדם יהיה זוקף בנחת ראשו
תחילה ואחר כך מנמיך ראשו שלא תראה כריעתו עליו כמשא :י
]לג[)א( מתפילת מוסף של יום האחרון של סוכות עד יום ראשון של
פסח מזכיר ]בגבורות משיב הרוח ומוריד הגשם יום ראשון של פסח הראשון מזכיר[
והאחרון אינו מזכיר) ,ב( ומיום ששים לתקופת תשרי עד יום ראשון של ססח ,אומר
שאלה בברכת השנים ואם לא עבר רובו של יום כשנפלה תקופה של תשרי אז יום
תקופה מתחיל) ,ג( ואיבעיא להו יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים ,י ואתא רב
פפא ופסקה יום ששים כלאחר ששים:
]לד[ )א( א מ ר רב יהודה אמר רב טעה ככל הברכות כולן אין מעלין אותו,
בברכת המינין מעלין אותו ,חיישינין שמא מין הוא .ואמר רב יהודא אמר רב ואיתימא
ר׳ יהושע בן לוי כשלא התחיל אבל כשהתחיל גומרה:
יז( דגמרינן כוי .ברכות ז׳ ע״ב.
א( דאמר ד׳ תנינא סבא .ברכות י״ב ע״א .ב( רב ששת כוי .שם י״ב רע״ב.
]לב[
 (3פי׳ כחיזרא כוי .הוא כפיי רש״י בגמרא שם ועי׳ ערוך ערך חזר מ ה שהביא פי׳ בשם רב
האי גאון ז״ל.
] ל ג [ א( מתפילת מוסף עד יום אחרון של סוכות .תענית ב׳ ע״א והובא במח״ו צד .17
ב( ויום ששים לתקופת תשרי אומר שאלה בברכת חשגים בר .ב״ח גם במת״ו שם ,וראיתי
בסדור רע״ג )דף ח׳ ע״א( הביא כ ך  :ומיום ששים של תקופת תשרי עד תפלת מנחה ,ותפלת
מנחה בכלל ,של ערב יו״ט הראשון של פסח שואל כך ,ותן טל ומטר וכו׳ .ומאחר תפלת
מ נ ח ת ארבעה עשר בניסן שהוא ערב יו״ט אינו שואל טל ומטר בברכת השנים ,עד שיגיע
יום ששים של תקופת תשרי ,וביום ששים גופו שואל כוי .ועיין בהרא״ש תענית פ״א סי׳ ד׳
שהביא בשם הירושלמי דהנך ס׳ יום מנינן להו מעת לעת אחר נפילת התקופה פעמים מתחיל ין
ביום פעמים מתחילין בלילה ,ואולם הירושלמי לא נמצא לפנינו כמו שהעיר הרב בעל ק״נ
שם ועיין בהגהות מיימוניות ה׳ תפלה סי׳ ט׳ שכתב דלא כסדר רב עמרם כו׳ ע״ש ועיין טור
או״ח סי׳ קי״ז ועיין שבלי הלקט השלם סי׳ ב״א ומה שהביא שם שאלו את דבינו יצחק ב״ר
יהודה ז״ל מה ראו לקבוע זמן שאלה לששים בתקופה בו׳ זה הובא בלקוטי הפרדס ודן* ח׳
ע״ג( ועיין בפרדס בסופו בלקוטים דף נ״ח ע״ד וששאלתם מה ראוי לקבוע זמן שאילת מטר
בששים בתקופה בגולה כו׳ והובא בחופש מטמונים בתשובת רש״י לר׳ נתן בר מכיר תשובה
בי .ג( ואיבעיא להו יום ששים כלפני ששים ,תענית י׳ ע״א.
] ל ך [ א( אמר רב יהוד״־ אמר רב.

ברכות כ״ט עי׳א.
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]לה[ הגיע להודאה כורע תחילה וסוף ,וכשמגיע שליח צבור למודים
צריכים כל הצבור לשוח עמו) ,א(דתני ר׳ חלפתא בן שאול הכל שוחחין עם שליח
צביר בהודאה ,אמר ר׳ זירא בלבד במודים) ,ב( בזמן ששליח צבור אומר מודים,
אומרים העם מודים אנחנו לך שאתה הוא ה׳ אלהיט־ ואלהי אבותינו אלהי כל בשר
יוצרנו יוצר בראשית נשבחך בברכות ובהוראות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו
כן תחיינו ותחונינו ותקבציגו מארבע רוחות הארץ להודות לך בחצרות קדשך לשמור
חקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך:
]לו[ )א( א מ ר ר׳ י ה ו ש ע ב ן לוי המתפלל.צריך שיכרע )ב( עד שיתפקקו
כל חליות שבשדרה ,עולא אמר )ג( עד כדי שיראה איסר כנגד לבו ,ר׳ חנינא אמר
כיון שנענע בראשו שוב אינו צריך ,אמר רבא הוא דמצער נסשיה )ד( וכייף ]רישיה[
ומתחזי כמאן דכרע) ,ה( ולא ליעביד כזרנוקא) .ו( תניא צבוע זכר לאחר שבע שנים
)ז( נעשה נקבה ,שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש ,והבי מילי דלא
כרע במודים:
]לז[ )א( ו ל א מ י ב ע י ל י ה ל א י נ י ש לאוםופי על סדר תפלה) ,ב(דתניא
שמעון הסקולי הסדיר שמונה עשרה ]ברכות לפני ר׳ גמליאל[ על הסדר ביבנה
)ג( ואמר ר׳ ירמיה ואיתימא ר׳ חייא בר אבא ואמרי לה במתניתא תנא מאה
]לה[ א( דחני ר׳ חלפתא בן שאול .ירושלמי ברכות פ״א ה״ח )דף ג׳ סוף ע״ג( ,ובל
הלשון וכשמגיע חש״ץ למורים ,גם דתני ר׳ תלפתא ,הובא בסדור רע״ג דף י״א ע״א.
 (3בזמן ששליח .צבור אומר מודים ,אומרים העם מורים אנחנו לך כר .הוא מודים דרבנן ותפלת
מודים שאמרו העם הובא בגמרא סוטה מ׳ ע״א .והובאו שם נוסחאות שונות וסיים שם אמר
רב פפא הילכך נימדינהו לכולהו ובירושלמי ברכות פ״א ח״ח ודף ג׳ רע״ד( הובא ג״כ נוסחת
מודים והירושלמי הובא בחום׳ סוטה שם ד״ה על ומה שהביאו שם בשם הערוך ערך הודאה
לא נמצא .בערוך בערך הודאה ויש לתקן בערך דד .וראיתי כי הירושלמי הובא גם בסדור
רע״ג דף י״א ע״א וגם הביא שם מ ס ת ת הבבלי.
]לן[ א( אריב״ל המתפלל צריך שיכרע כוי .ברכות כ״ח ע״ב ושם הגי׳ א״ר תנחום
אמד ריב״ל ,והובא בסדור רע״ג דף י׳ ע״א וגם הוא הביא א״ר תנחום אמר ריב״ל .ב( עד
שיתפקקו .עיין פירש״י בגמרא שם .נ( עד שיראה איסר כנגד לבו .עיין בפירש״י שם.
ד( וכייף רישיה .כצ״ל וכן הובא בסרע״ג שם וזה ליתא בבבלי .ה( ולא ליעביר כורנוקא .כן
הביא ר׳ עמרם גאון בםדורו שם ,וכיה במח״ו )צד  .(18וברור שהמלה משובשת וצ״ל ולא
לעביד כחרדונא והוא עפ״י ירושלמי ברכות פ״א ה״א )דף ג׳ ע״ד( תני ובלבד שלא ישוח יותר
מדאי א״ר ירמי׳ ובלחוד דלא יעבוד כהדין חרדונא ופי׳ חרדון בלשון סורי מין הלטאה,
ותרגום ירושלמי והצב לטינהו )ויקרא י״א כ״ט( חרדונא .והירושלמי הובא בתום׳ ברכות י״ב
ע״ב ד״ה כרע וכתבו חדרונא ]צ״ל חרדונא[ היינו תרגום של צב ,והצב כשהוא שוחה ראשו
זקוף עכ״ל .ובסדור רע״ג הציג המגיח את פי׳ המלה זדנוקא בשם מעריך המערכת ,אבל אין
ו( תניא .ב״ק ט״ז ע״א והובא ג״כ
לענין הוראתה שייכות לכאן ,רק הוא כמו שכתבתי.
 (rנעשה נקבה .ב״ה גם בםרע״ג ובמח״ו ,ובגמרא הגי׳ נעשה עטלף
בסדור רע״ג שם.
ובסדור שם הסגיר הטו״ל בטעות מלת ״נקבה״ וגם בירושלמי פ״א ה׳׳ג )דף ג׳ ע״ב( איחא
צבוע הזכר נעשה נקבה .והירושלמי הובא בסדור רע״ג בקיצור.
] ל ז [ א( ולא מיבעי ליה לאיניש לאוסופי
ב( דתניא שמעון הפקולי הסדיר כוי .ברבות ב״ח
ואיתימא ר׳ חייא בר אבא ואמרו לה במתניתא
אבל בגמרא מגילה שם חגי׳ א״ר יוחנן ואמרי ליה

על סדר תפילה .סדור רע״ג דף ח׳ ע״ב.
ע״ב ,מגילה י״ז ע״ב .נ( ואמר ר׳ ירמי׳
תנא .ב״ה גם בסדור רע״ג ומת״ו צד 18
במתניתא תנא.
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ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו י״ח ברכות על הסדר )ד( ותנן במתניתין רבן
נמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם ייח ברכות) ,ה( הני תשע עשרה הוויין,
ברכת המינין ביבנה תקנוה) ,ו( בתר יש־ בן םנדירא משום מינין) .ז( ומתני׳ בגמרא
הני תמני סרי כננד מי ]תקנוה[ ,אמר הלל בדיה דרב שמואל בר נחמני )ח( כגגד
י״ח אזכרות שאמר דוד בהם לה׳ בני אלים )תהלים כ״ט() ,ט( רב יוסף אמר
כגגד י״ח אזכרות שבקרית שמע) ,י( ור׳ תנחום אמר ר׳ יהושע בן לוי כנגד י״ח
חליוח שבשדרה:
]לח[ )א( ב ת ר ד מ ס י י ם צ ל ו ת י ה אי בעי )ליה( למימר וידוי אי גמי
מידי רבעי יש רשותא בידיה) ,ב( והכי תקעו למימר בתר צלותיה ,אבינו מלכנו
אלהינו יחד שמך בעולמך ,יחד זכרך בעולמך ,יהד מלכותך בעולמך ,בנה ביתך
ושכלל היכלך ,קרב קץ ביאת משיחך ,פדה עמך ,שמח עדתך ,עשה למען שמך,
עשה למען ימינך ,עשה למען היכלך ,עשה למען משיח צדקך ,עשה למענך ולא
למענינו ,אלהי עד שלא נוצרתי וכוי ,אלהי נצור לשוני מרע וכו׳ עד יהיו לרצון
אמרי פי וגו׳ )ג( כר׳ יוחנן .ואף דוד אמר לאחר י״ח ברכות מזמורים) ,ד( כדאמרינן
בברכות:
]לט[ )א( וצריך ל פ ס ו ע ג׳ פ ס י ע ו ת לאחריו ,ואחר כך יתן שלום ,ואם
לא עשה כן ראוי לו כאילו לא התפלל) ,ב( ונותן שלום לכתחילה לשמאלו שלו,
ד( ותנן .ברכות שם במשנה .ה( הני תשע עשרה .בגמרא שם חני תמני סדי
תשםרי הוין אמר ר׳ לוי ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה .ובירושלמי ברכות פ״ה ה״ג )ח׳
ע״א( איתא כך אם יאמר לך אדם י״ט אינו! אמור לו של מינים כבד קבעו חכמים ביבנה,
ובתנחומא הקדום ריש וירא ילמדנו רבינו כ מ ה ברכות מתפלל אדם בכל יום׳ כך שנו רבותינו
צריך אדם להתפלל שמונה עשרה ולמה י״ח כנגד י׳יח אזכרות שכתוב בהבו לה׳ בני אלים,
משיבין לד׳ לוי והא בבבלי אומרים י׳יט אמר להם אף הוא אומרים באזכרות שנ׳ אל
הכבוד הרעים ע״ש בהערות ועיין במבוא החנחומא דף טי׳ז עיא סי׳ י״ד ובהערה כ״ח
ושם הארכתי .ו( בתר ישו בן פנדירא משום מינין .במת״ו הובא בתר בן פנדירא משום מינין.
ז( ומחני׳ בגמרא הני תמני ם־י כנגד מי תקנוה ,אמר הילל בריח דדשב״נ כנגד י״ח אזכרות.
ברכות ב״ח ע״ב ובגמרא הגי׳ אמר ר׳ הלל וכן במח״ו הובא אמד הילל .ובסדור רע״ג )דף
י׳ ע״א( כנגד מי תקנוה ,להלל בנגד אל הכבוד הרעים ,המאמר משובש וצ״ל במו שהוא
בגמרא שם כנגד מי תקנוה א״ר לוי לרבי הלל בריח דדשב״נ כנגד אל הכבוד ,ולפני ד׳
עמרם גאון היחד• הגי׳ א״ר לוי להלל מבלי התואר ר׳ והציג להלל ד״ל לד׳ הלל כנגד אל
הכבוד .ס( כנגד י״ח אזכרות שאמר דוד בהבו לת׳ בני אלים .ברכות שם ובירושלמי ברכות
פ״ד ה״ג )ז׳ ע״ד בסוף( תענית פ״ב ה״ב )ס״ה ע״ג( ולמה שמונה ע ש ר ה ? א״ר לוי כנגד
שמונה עשרה אזכרות שכתוב בהבו לה׳ בני אלים ,ובן בתנחומא שם ולמה י״ח כנגד י״ח
אזכרות שכתוב בהבו לח׳ בני אלים ע״ש הערה ג׳ ובמדרש שו״ט מזמור כ״ט אות ב׳ כמה
אזכרות יש בפרשה אמרו לו י״ח לכך אתם תתפללו שמונה עשרת ברכות (p .רב יוסף
אמר .גמרא שם .י( ור׳ תנחום אמר .שם.
א( ובתר דמםיים צלותיה כוי .סדור רע״ג דף ט׳ ע״א .ב( והכי תקינו למימד
]לח[
בתר צלותיה .סדור שם והובא שם נוסח אבינו מלכנו .ג( כר׳ יוחנן .ברכות ד׳ ע״ב וט׳ ע״ב
א״ר יוחנן בתתלה אומר ה׳ שפתי תפתח ולבסוף הוא אומר יהי לרצון אמרי פי.
ד( כדאמרינן בברכות .דף ט׳ ע״ב.
א( וצריך לפסוע ג׳ פסיעות לאחריו .סדור רע״ג דף ט׳ םע״ב ,והוא מגמרא
]לט[
יומא נ״ג ע״ב .נ( ונותן שלום ,גמרא שם והובא בסדור רע״ג שם.
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שהוא ימינו של הקנייה ,שנאמר מימינו אש דת למו )דברים ל״ג ב׳( )ג( ואמרען
משמיה דרב מרדכי מקום שכלו ג׳ פסיעות שם צריך ליתן שלום ,ואינו צריך לחזור
למקום שהתפלל וליתן שלום ,ואם חזר )ד( למה הוא דומה ,לתלמיד הנפטר מרבו
והלך לו ,ולא הלך לו אלא עמד בקרוב הימנו ,ודומה לכלב ששב על קיאו ,ואם
חזר למקום שהתפלל ראוי לו כאילו לא התפלל) :ה( וכי ססע ג׳ פסיעות נפיל על
אנםוהי ומצלי) ,ו( דאמר ר׳ הייא בריה דרב הונא חזינא להו לאביי ורבא )ז( דכי
נפלי על אנםוהי מצלו אצלויי:
]מ[ )א( תנו רבנן מניין שאומרים אבות שנאמר הבו לה׳ בני אלים,
)תהלים כ״ט א׳( ומניין שאומרים גבורות ,שנאמר הבו לה׳ כבוד ועוז )שם שם(,
ומניין שאומרים קדושות ,שנאמר הבו לה׳ כבוד שמו )שם שם ב׳(,
ומה ראו לומר בעד ,אחר קדושת השם ,שנאמר והקדישו את קדוש יעקב וגו׳
)ישעי׳ כ״ט כ״ג( ,וכתיב וידעו )כל( תועי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח )ישעי׳ כ״ט
 .כ״ד( ,ומה ראו לומר תשובה אחר בינה ,דכתיב השטן לב העם הזה ואזניו הכבד
ועיניו השע פן יראה בעיניו.ובאזניו ישמע ובלבבו יבין ושב ורפא לו )ישעי׳ ו׳ י׳(,
אי הכי לימא רפואה אחר תשובה ,לא םלקא דעתך ,דכתיב וישוב אל ה׳ וירחמהו
וגו׳ )ישעי׳ נ״ה ז׳( ,אלא בתר תשובה סליחה היא ,ומאי חזית דסמכית אהא סמוך
אהא ,כתיב התם קרא אחריגא הסולח לכל עוגיכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל
משחת חייכי )תהלים ק״ג ג׳( ,למימר דגאולה ורפואה בתר סליחה) ,אלא הכתיב(
]והכתיב[ ושב ורפא לו )ישעי׳ ו׳ ג׳( ,לאו רפואה דתהלואין היא אלא דסליחה היא,
ומה ראו לומר 'גאולה בשביעית) ,ב( אמר ר׳ חייא בר אבא מתוך שישראל עתידין
ליגאל בשביעית ,לפיכך קבעוה בשביעית ,והא אמר מר בששית קולות ,בשביעית
מלחמות ,במוצאי שביעית בן דוד בא) ,ג( מלחמות ינמי אתחלתא דגאולה היא,
ואתחלתא דגאולה בשביעית מיהא הויא ,ומה ראו לומר רפואה בשמינית) ,ד( אמר
נ( ואמרינן משמיח דרב מרדכי .שש שם .ד( למה הוא דומח לתלמיד הנפטר מרגו.
בגמרא הוא בסגנון אחר ע״ש .ובסדור רע״ג )דף י׳ ע״א( הובא כך ואם חזר למקומו הראשון
ונתן שלום למה הוא דומה לתלמיד הנפטר מרבו והלך לו ולא הלך אלא עמד בקרוב הימנו
על מנת להליך ולא הלך וכשירצה לילך חוזר ומתפטר ממנו דומה לכלב כוי .והלשון הזה
ליתא בגמרא ,ה( וכי פסע ג׳ פסיעות נפיל על אנפוהי ומצלי .סדור רע״ג שם .ו( דאמד ר׳
חייא בדיה דרב הונא .ברבות ליד ע״ב וכן הוא במגילה כ״ב סע׳׳ב ובגמרא מגילה הגי׳ אמר
ר׳ חייא בר אבין אבל בגמרא ברכות הוא כמו שהוא לפנינו .ז( ״דכי נפלי על אנפוהי״.
הובא גם בסדור רע״ג והמלות הללו ליתא בגמרא ,ועיין ברש״י מגילה שכתב דמצלי אצלוי
על צידיחן ולא נופלין על פניהם ממש לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ,ועיין
בתוס׳ ברכות שם ד״ה חזינא שכתבו פי׳ שחיו מטין על צדיחן.
] מ [  (bת״ר מניין שאומרים אבות כוי .מגילה י״ז ע״ב והובא כל המאמר בסדור
רע״ג דף ח׳ ע״ב .ב( אמר ר׳ חייא בר אבא .ב״ה גם בסדור רע״ג ובמת״ו צד  19אבל בגמרא י
לפנינו איתא אמר רבא ועיין דקדוקי סופרים .ג( מלחמות נמי אתחלתא דגאולה היא ואתחלתא
דגאולה בשביעית מיהא הויא .בגמרא איחא דק מלחמה נמי אתתלתא דגאולח היא ,ובסדור דע׳:ג_
שם הוא ג״כ כמו לפנינו מ ל ח מ ה נמי ה ת ח ל ה דגאולה היא ואתחלתא דגאולה מיהא בשביעית
חויא ובמח״ו מלחמה נמי אתתלתא דגאולה בשביעית מיהא הויא .ד( אמר ר׳ אחא ואיתימא
ר׳ לוי .בגמ׳ שם ,והמלות ״ואיתימא ר׳ לוי״ ליתא ונמצא גם בסדור דע׳יג ובמח״ו.
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ר׳ אחא ואיתימא ר׳ לוי מתוך שניתנה מילה בשמיני שצריכה רפואה ,לפיכך
קבעוה בשמינית ,ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית ,אמר ר׳ אלכסנדר כנגד
מפקיעי שערים ,דכתיב שבור זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא )תהלים י׳ ט״ו(,
)ה( ודוד כי אמרה בפרשה תשיעית אמרה ומה ראו לומר קבוץ גליות אחר ברכת
השנים ,שנאמר ואתם )ערי( ]הרי[ ישראל ענפיכם)תשתו( ]תתנו[ ופרי]כם[ תשאו לעמי
ישראל כי קרבו לבא )יחזקאל ל׳׳ו ח׳( ,כיון שגקבצו גליות נעשה רץ ברשעים,
דכתיב ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור םיגייך )ואםירו( ]ואסירה[ כל בדיליך )ישעי׳
א׳ כ״ה( ,וכתיב ואשיבה )שופטים( ]שופטיך[ כבראשונה )שם שם כ״ו( ,וכיון שנעשה
דין ברשעים כלו המעין ,וכולל זירים עם המעין ,שנאמר ושבר פושעים וחטאים
יחדיו ועוזבי ה׳ יכלו )שם שם ב״ח( ,וכיון שכלו המעין מתרוממות קרנות הצדיקים
שנאמר )מסני שיבה תקום( ,וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק )תהלים
ע״ה י״א( ,וכולל גרים עם הצדיקים ]שנאמר[ מפני שיבה תקום )ויקרא י״ט ל״ב(,
וסמיך ליה וכי יגור אתך גר )שם שם ל״ג( ,והיכן מתרוממות קרגות הצדיקים
בירושלים) ,ו( שגאמר שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך )תהלים קכ״ב ו׳( ,וכיון
שבאו לירושלים בא דוד עמהם ,שנאמר )ואחד( ]אהר[ ישובו בני י ישראל ובקשו את
ה׳ אלוהיהם ואת דוד מלכם )ונהרו אל ה׳( ]ופחדו אל הי[ ואל טובו באחרית הימים
)הושע ג׳ ה׳( וכיון שבא דוד באתה תפילה ,שנאמר והביאותים אל הר קדשי
ושמחתים בכית תפלתי )ישעי׳ נ״ו ז׳( ,וכיון שבאתה תפילה באתה עבודה ,שנאמר
עולותיהם וזבחיהם )יעלו( לרצון על מזבחי)שם שם( ,וכיון שבאתה עבודה באתה הודאה,
שנאמר זבח תודה יבבדנני)תה׳ נ׳ כ״ג( ,ומה ראו לומר ברכת נהנים אחר הודאה ,שנאמר
וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת וגו׳ )ויקרא ט׳ כ״ב( ,ולימדה
מקמי עבודה מי כתיב לעשות מעשות כתיב ,ולימא בתר עבודה ,הכתיב זבח תודה
יכבדנני)תהלים שם( ,ומאי חזית דסמכת אהאי סמוך אהאי מסתבדא עבודה והודאה
חרא מילתא היא ,ומה ראו לומר שים שלום אחר נרנת נהנים שנאמר ושמו את
שמי על בני ישראל ואני אברכם )במדבר ו׳ כ״ו( ,וברכה)דוקא( ]דהקב״ה[ שלום היא,
]שנאמר[ ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום )תהלים כ׳ י״א( )ז( מיכאן ואילך
אסור לספר בשבהו של הקב״ה דאמר ר׳ אלעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה׳
ישמיע כל תהילתו )תהלים ק״ו כ׳( ,למי נאה למלל גבורות ה׳ ,למי שישמיע כל
תהילותיו) ,ח( אבל לאחר סיום י״ח ברכות ,אם בא להרבות בתפילה קודם שיאמר
יהיו לרצון אמרי פי הרשות בידו ,ובלבד שלא יקבע ברכה לעצמו) ,ט( ושנו רבותינו
שואל אדם כל צרכיו כשומע תפילה ,וכן בסוף כל הברכות כולן שואל מעין כל ברכה:
]מא[ )א( תנו רבנן המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה ,והמגביה
,

ה( ודוד כי אמרה בפרשה תשיעית אמרה .עיין רש״י שם ובמסורת חש״ם ,ומה שהביא
תשיעית היא והלוא עשירית היא אלא דם״ל אשרי ולמה רגשו חדא פרשה היא לכן הביא
בפרשה תשיעית .ו( שנאמר שאלו .שלום ירושלים וגר .בסדור רע״ג ודרשו את שלום העיר.
ז( מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב״ה .גם זה הובא בסדור רע״ג )דף ט׳ עי׳א(
והוא בגמרא מגילה י״ח ע׳יא .ס( אבל לאחר סיום י״ח .זה ליתא בגמרא והובא בסדור דע״ג
שם (P .ושנו רבותינו .ע״ז ח׳ ע״א.
]טא[ א( ת״ר המשמיע קולו בתפילתו .מובא בסדור רע״ג)דף ט׳ רע״ב( והוא מגמרא
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קולו בתפילתו ]הרי זה מנביאי השקר[ והטגה)ג(]ק[ והמפהק בתפילתו הרי זה מגסי הרוח
והמתעטש בתפילתו סימן רע לו ,ויש אומרים הרי זה מכוער .והרק בתפילתו כאילו
רק בפני המלך) .ב( המשמיע קולו בתפלתו ,לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו
בלחש ,אבל אם אינו יכול לכוין את לבו בלחש )נ( לית לן בה ,והני טילי ביחיד,
)ד( אבל בצבור לאו אורח ארעא) .ה( והמגהק והמפהק ]ה״מ מלמטה אבל מלמעלה
לית לן בה[ והמתעטש בתפילתו הרי זה סימן רע לו הני מילי מלמטה אבל מלמעלה
סימן יפה לו )ו(.דאמר ר׳ זירא הא מילתא איבעיא לי)ה( בי רב המנונא )ז()ותהי לה
בכוליה( ]ותקילא לי ככולי[ תלמודאי ,המתעטש בתפילתו סימן יפה לו ,כשם
שעושין לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח מלמעלה) .ח( ר׳ זירא הוד.
)משטמיט( ]משתמיט[ מיניה דרב יהודה )ט( ]דבעי למיסק לארץ ישראל דאמר רב
יהודה[ כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה ,שנאמר בכלה יובאו ושמה
)ישבו( יהיו עד יום פקדי אותם וגו׳ )ירמי׳ כ״ז ב״ב( .אמר איזיל ואשמע מיניה
מילתא ]מבית וועדא[ והדר איפוק אזל ואשכח לתגא דתני קמיה דרב יהודה היה
עומד בתפילה ונתעטש פוסק עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל ,איכא דאמרי הכי
תנא קמיה היה עומד בתפילה ובקש להתעטש מתרחיק ד׳ אמות ומתעטש וממתין
עד שיכלה הרוח ,ואומר רכון העולמים יצרתנו נקבים נקבים ]חלולים חלולים[ גלוי
וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו ,בחיינו חרפה וכלימה ואחריתנו רימה ]ותולעה[ ומתחיל
ממקום שססק ,אמר ]ליה[ אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי:
]מב[ )א( הרק בתפילתו הני מילי דשדי לקמיה ,אבל אי מבלע במניה
לית לן בה) ,ב( ,דאמר רב יהודה היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק ,מבליעו בטליתו,
׳ואם היה טליתו גאה )ג( מבליעו כאפי כסותו) ,ד( ואי אינש דאנינא דעתיה שדי
ברבות ב״ד רע״ב .ב( המשמיע קולו בתפילתו .גמרא שם בשם ר׳ הונא וגם בסדור רע״ג
ליתא *בשם ר׳ הינא׳י .ג( לית לן בת .וכ״ה בסדור רע״ג ובמח״ו צד  20ובגמרא חגי׳ אבל
אין יכול לכוין את לבו בלתש מותר .ד( אבל בצבור לאו אורח ארעא .ב״ה בסרע״ג ובמח״ו
שם אבל בגמרא הגי׳ אבל בצבור אתי למיטרד צבודא .ה( וחמגחק והמפחק ה״מ מלמטה
אבל מלמעלה לית לן בה .תקנתי במו שהובא בסדור דע״ג ,ובמח״ו הגי׳ המגהק וחמפהק
ה״מ לרצונו /ועיין בגמרא ברכות שם הנוםחא נשתנית ע״ש .ו( דאמר ד׳ זירא הא מילתא
איבעיא לי)ה( בי רב המנונא .גמרא שם וכ״ה גי׳ סרע״ג שם אבל בגמרא הגי׳ אבלעא לי בי
רב המנונא ובמסורת הש״ם הובא ם״א איבעי לי .ז( ותהי לה בבוליה תלמודאי .תקנתי
ותקילא לי בכולא תלמודאי וכ׳׳ה לנכון בגמרא שם ופירש״י ותקילא לי שקולה עלי וחביבה ,ובסדור
רע״ג ובמח״ו הובא לנכון .ח( ר׳ זירא חוה טשתמיט .בגמרא שם רבי אבא הוה קא משתמיט
וגם בסדור רע״ג ובמח״ו הגי׳ ר׳ זירא .מ( דבעי למיעל לא״י דאמד רב יהודה .הוספתי כמו
שהוא בגמרא והובא לנכון בסרע״ג ובמח״ו.
]מב[ א( הרק בתפילתו ה״מ דשדי לקמיה כוי .הוא לשון סרע״ג שם״ וכן הוא
ג( מבליעו באפי כסותו כו׳ לא סבר לח
ב( דאמר רב יהודה .ברכות כ״ד ע״ב.
במח״ו.
מר מבליעו באפי כסותו .נשתבשה המלה וצ״ל באפדקםותו כמו שהוא בגמרא שם והובא לנכון
בםרע״ג ובמת״ו .רש״י שם כתב אפרקסותו סודר שבראשו ושני ראשין תלויין בפניו .ובאמת
גם שם המלח משובשת וצ״ל באפקרסותו והמלה סורית ויונית עיין בערוך השלם ערך אשיקרסין
ועיין בפסיקתא דר״כ פסקא שקלים בהערה ק״ד ושם הארכתי ,ידרש הקורא משם .ופירושו
חלוק צר ודבוק בבשר )העמד( .י( ואי אינש דאנינא דעתיה שדי ליה לאחוריה .הוא לשון
סרע״ג וכן הוא במח״ו וליתא בגמרא דק הוא דברי הגאון ר׳ עמרם.
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ליה לאחוריה וטסתייה )ה( דאמר רבינא הוד .קאיטנא קמיה דרב אשי ואיזדמן ליה
רוקא וסתקיה ]לאחוריה[ ,אמר ליה לא סבר לה מר מבליעו באסי כסותו ,אטד לדידי
אנינא דעתאי;
]מג[ )א( ואסיר ליה לאינש דכי מצלי בהדי צבור למקדםלצלויי לחודיה
מקמי ציבורא) :ב( ואסיר ליה לאינש למיתב בד׳ אמות דצלותא ,דכתיכ אני האשד,
הנצבת עמך בזה להתפלל אל ה׳)ש״אא׳כ׳() ,ג( ואמר ר׳ יהושע בן לוי מכאן שאסור
לישב בד׳ אמות של תסילה) :ד( ואסור למיחלף קמיה מאן דקאים בצלותא,
)ה(דאמר ר׳ יהושע בן לוי אסור לעבור נגד המתפלל) ,ו( מאי טעמא דמיפסקא לצלותייהו:
ואסור ליה )ז( למיקפ בדוכתא דמידליא לצלותא) ,ח( דאמר ר׳ יוסי משום ר׳ אליעזר
לעולם אל יעמוד אדם בטקום גבוה ויתפלל ,כגון על גבי מטה ,ועל ]גבי[ ספסל,
ועל גבי כסא ,אלא במקום גמוך ,שגאמר ממעמקים קראתיך ה׳)תהלים קל״א(:
]מד[ )א( וכדקאי ומצלי מיבעי ליה לכווני כרעיה) ,ב( דאמר ר׳ יוסי
משום ר׳ אליעזר המתפלל צריך שיכוין רגליו ,שנאמר ורגליהם רגל ישרה )יחזקאל
א׳ ז׳() ,ג( ואסיר ליה לבר ישראל למיטעם מקמי צלותא) ,ד( דאמר ר׳ יוסי משום
ר׳ אליעזר בן יעקב מאי דכתיב לא תאכלו על הדם )ויקרא י״ט כ״ו( ,לא תאכלו
קודם שתתפללו על דמכם) ,ה( ואמר ר׳ יצחק משום ר׳ יוחנן ]א״ר יוסי בר חגיגא[
משום ר׳ אליעזר בן יעקב כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל וקורא קרית שמע
עליו הכתוב אומר אותי השלכת אדר גיויך )מ״א י״ד טי( ,אל תקרי גיויך אלא גאיך
]אמר הקב״ה[ לאחר שנתגאה זה קיבל עליו מלכות שמים:
]מה[ )א( אמר ר׳ יהודה לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ,ולא אחורי
רבו) ,ב( ותגיא ר׳ אלעזר חםמא אומר המתפלל כגגד רבו ,או אחורי רבו,
)ג( והנותן שלום לרבו ,והחולק על ישיבתו ,גורם לשכינה שתסתלק מישראל:
ה( דאמר רבינא .בגמרא שם רבינא חוה קאי אחורי דרב אשי וכאשר .חובא בסדור לפנינו
ב״ה בבה״ג ברכות פ״ג ובסדור רע״ג ובמח״ו.
]מג[ א( ואסור ליה לאינש כר .חוא בסדור רע״ג ט׳ ע״ב .וכן רש״י ברכות כ״ח
רע״ב בצבור שנו כתב אם הוא בב״ה עם הצבור לא יקדים להתפלל .ב( ואסור ליה לאינש
למיתב כר .לשון רע״ג שם והוא בגמרא ברכות ל״א ע״ב .ג( ואמר ריב״ל .גמרא שם.
ל( ואסור למיחלף קמיה מאן דקאים בצלותא .לשון םרע״ג שם .ה( דאמר ריב־ל .ברכות כ׳יז
סע״א .ו( מ״ט דמיפסקא לצלותייהו .הוא לשון רע״ג וליתא בגמרא וע״ש במאמר שלפניו.
 (rלמיקמ בדוכתא דמידליא לצלותא .בםרע״ג בדוכתא דמידליא וצלויי ,ובמת״ו למיקם בתיבותא
וטידליא ופי׳ דמידליא שגבוה הרבה .ם( דאמר ר׳ יוסי משום ר׳ אליעזר .ברכות י׳ ע״ב ושט
חגי׳ א״ר יוסי בר׳ חנינא משום ראב״י )ר׳ אליעזר בן יעקב( ובםרע״ג ובמח״ו הובא כמו
שהוא לפנינו בסדור.
א( ובדקאי ומצלי מיבעי ליה רכווניה ברעיה .סדור רע״ג )דף ט׳ ע״ב(.
]מך[
ב( דאמר ר׳ יוסי משום ר׳ אליעזר .ברכות י׳ ע״ב וגס שם הגי׳ ואמר ר׳ יוסי בר׳ חנינא משום
ראב״י .ג( ואסיר ליה לבר ישראל למיטעם מקמי צלותא .סרע״ג שם .ד( דאמד ר׳ יוסי משום
ד׳ אליעזר בן יעקב .ברכות שם וגם בכאן הגי׳ ר׳ יוסי בר חנינא .ה( ואמר ר׳ יצחק משום
ד׳ יוחנן א״ר יוסי בר׳ חנינא .כן תקנתי כמו שהוא בגמרא שם וגם במח״ו תםרים המלות
״א״ר יוסי בד חנינא״ .ובסדור רע״ג המאמר א״ר יצחק ליחא.
א( א״ר יהודה .ברכות כ״ז סע״א ושם הגי׳ אמר רב יהודה אמר רב .נ( ותניא
]מה[
ר׳ אלעזר חסמא אומר .גמרא שם וחסרה המלה *חסמא״ ובמח״ו צד  21הובא ר׳ אלעזר בן
חסמא .ג( והנותן שלום לרבו .כגמרא הובא אחר זח והמחזיר שלום לרבו ע״ש גחוס׳.
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]טו[ )א( ומאן דמםפקא ליה ולא ידע אי צלי אי לא צלי ,אי קרא קרית
שמע אי לא קרא ,אי אמר אמת ויציב ואי לא אמר ,אי נמי אי כריך בשעת מזונא אי
לא כריך ,וגבי ברכת שבעת המעין אי בריך אי לא כריך ,היכי נעביד) ,ב( הכי גרסינן
בגמרא) ,ג( אמר רב יהודה אמר שמואל ספק קרא קרית שמע ספק לא קרא אינו
חוזר וקורא ,ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר חוזר ואומר אמת ויציב ,ר׳ אלעזר
אמר אפילו םסק קרא קירית שמע ספק לא קרא שחוזר וקורא ]ק״ש[)ד( משום כבוד
מלכות שמים ,אבד ספק המתפלל איגו חוזר ומתפלל) ,ה( ור׳ יוחגן אמר אפילו ספק
התפלל ספק לא התפלל חוזר ו״יתפלל ,ר׳ יוחנן לטעמיה דאמר הלואי שיתסלל
אדם כל היום כולו) ,ו( והלכתא כרי יוחנן בכולהו ,אבל ודאי קרא קרית שמע ואתא
ואשכח ציבורא דקא קרו קרית שמע) ,ז( )ואתא אססוקא( ]אומר םסוקא[ קמא
לחודיה )קרי( בהדייהו ותו לא צריך ,אי נמי ודאי התפלל ונכנס לבית הכנסת ומצא
ציבור שמתסללין) ,ח( הכי אמר רב יהודה אמר שמואל אם יכול לחדש דבר
בתסילתו יתפלל ,ואם לא אל יתפלל ,ואי גמי לא צלי ועל לבי כגישתא ואשכח
ציבורא דמצלו ,פליגו בה ר׳ הונא ור׳ יהושע בן לוי) ,ט( דהכי אמרינן בגמרא,
אמר ר׳ הונא נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתסללין ,אם יכול להתחיל ולגמור עד
שלא יגיע שליח צבור למודים יתפלל ,ואם לאו אל יתפלל ור׳)יהודה( ]יהושע[ בן לוי אמר
אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור לקדוש יתפלל ,ואמרינן במאי
סליני) ,י( רב הונא סבר יחיד אומר קדוש ,ור׳ יהושע סבר אין היחיד אומר קדוש,
ומםקינן דאין היחיד אומר קדוש) ,יא( ותו אמרינן דכולי עלמא מיהת מססק לא
םםק )יב( עד דעני קדוש) ,ינ( ואמרינן איבעיא להו מהו שיפסוק אאמן יהא שמיה
]מן[  \bומאן דמםפקא ליה ולא ידע אי צלי אי לא צלי כוי .חוא בסדור רע״ג דף
י״ח ע״א בסדר מנחה .ונטצא במח״ו )צד  (21ועיין בשאילתות יתרו סוף סי׳ נ״ג חםחחיל
נ( הכי גרסינן בגמרא .ברכות כ״א ע״א.
ברם צריך היכא דמםפקא ליה מילתא ע״ש.
ג( אמר רב יהודה אמר שמואל .בגמרא שם המלות ״אמר שמואל״ ליתא והעיר שם הרי״ב
שצ״ל בגמרא אמר שמואל וכן הוא ברי״ף ובהרא״ש .ויש להוסיף כי כן הוא בםרע״ג שם
ובבה״ג ברכות פ״ג )דייו דף כ• ע״ג( וכן בשאילתות יתרו שם וכן הוא במח״ו שם.
ד( משום כבוד מלכות שמים .אין זה לשון הגמרא כ״א הוספת הגאון ר׳ עמרם בםדורו וכן
ה( ור׳ יוחנן אמר אפילו ספק התפלל כוי .זה חסר בגמרא שם
הוא גם'בשאילתות שם.
ונמצא רק ור׳ יוחנן אמר ולואי שיתפלל אדם כל היום תתלה ,ונמצא גם בסדור רע״ג
ו( והלכתא כר׳
ובשאילתות ובמח״ו ועיין בהרמב״ם ה׳ חפלה פ״י ה״ו ובמגדל עוז שם.
יוחנן בכולהו .רש״י בגמרא שם ד״ה ולואי שיתפלל אדם כל היום הביא וז״ל בחלכות גדולות
פסק הלכה כרבי יוחנן בספק ,והלכה כשמואל בוודאי התפלל והוא בבה״ג ברכות פ״ג )דף ב׳
ע״ד( וע״ש בתום׳ ד״ה ורבי יוחנן וכן ברי״ף איתא ולית הלכתא כשמואל דאמר ק״ש דרבנן
דקיי״ל כףש דאורייתא והלכתא כר׳ יוחנן דאמר הלואי שיתפלל אדם כל היום כלו .ז( ואתא
אפםוקא קמא לחודיח קרי בהדייהו ותו לא צריך .במח״ו הגי׳ אומר פסוק ראשון עמחם ותו
לא ,ובסדור רע״ג שם הוא כמו שתקנתי בפנים .ח( הכי אמר רב יהודה אמר שמואל .גמרא שם.
נו( דהכי אמרינן בגמרא .ברכות כ״א ע״ב .י( רב הונא סבר יחיד אומר קדוש ,ור׳ יהושע סבר
אין היחיד אומד קדוש .במח״ו המאמר מקוטע וכצ״ל ר׳ הונא סבר ]יחיד אומר קדוש ,ור׳
יהושע סבר[ אין היחיד אומר קדוש והשמיט המדפיס מן סבר עד סבר והרש״ה ז״ל לא תיקן.
יא( ותו אמרינן .גמרא שם במאמר שלאחריו .ע( עד דעני קדוש .ב״ה גם בסדור רע״ג שם וזה
ליתא בגמרא ,ורש״י שם כתב מיפסיק לא פסיק תפילתו לקדושה לענות עם הצבור וכן למודים.
יג( גאמדינן גמרא שם.
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רבא מברך) ,יד( ואע״ג דפסקינן דפשטינן דמפםיק הדרינן ופשטינן הילכתא דלא
מפסיק אלא שתיק ולא עני בהדייהו) ,טו( דאמר מר שמע ולא ענה יצא ,וכד אמר
ויתברך הדר לצלותיה ,וכן נהגין רבנן דכי עסקין בי״ח ברכות ושמעין קדוש או יהא
שמיה רבא מברך שותקין ולא עונין) ,טז( וכן אמרין חכמיא וססרייא ודרשייא ורישי
עמא ,שמע ולא ענה יצא] ,שמע[ כעונה:
]מז[ )א( ומאן דעייל לבי כנישתא ואשכח ציבורא דקיימי ,איהו נמי ליקום,
ואי ישכין ,איהו נמי ליתיב ,דלא ליתהזי כפורש מן הציבור:
]מח[ )א( והיכא דצלי איניש ואשכח צואה היכא דצלי לאו צלותא היא,
ויפסיק והדר מצלי) ,ב( דתנו רבנן המתפלל וראה צואה במקומו אע״פ שחטא תפילתו
תפילה ,מתקיף לה רבא האי זבח רשעים תועבה )משלי כ״א כ״ז( ,אלא אמר רבא
כיון דחטא אין תפילתו תפילה.
]מפו[ )א( ת נ ו רבנן הנצרך לנקביו אל יתפלל ,ואם התפלל תפילתו תועבה,
ואמר רב זביד ואיתימא רב יהודה לא שנו אלא שאין יכול לעמוד על עצמו ,אבל
אם יכול לעמוד על עצמו תפילתו תפילה) ,ב( עד כמה עד פרסה) ,נ( הילכך צריך
לאםנויי ואסיר לצלויי עד דמםני ,ואי לא לא מיקבלא צלותיה) ,ד( ותניא אידך הצריך
לנקביו אל יתפלל ,משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל )עמוס ד י״ב( ,וכתיב
שמור רגליך כאשר תלך אל בית ]ה[אלהים )קהלת ד׳ י״ז() ,ה( אמר ר׳ יוםי ואיתימא
רב חנינא בר פפא שמור גקביך בשעה שאתה עומד לםגיו בתפילה:
]נ[ )א( ומתבעי ליה לבר ישראל לנקרי נפשיה ולדכויי נפשיה והדר צלוי,
שנאמר ארחץ בנקיון )כסות( ]כסי[ ואסובבה את מזבחך ה׳ )תהלים כ״ו ר(:
]נא[ )א( ומאן דקאים בבי כנישתא אחורי דשליחא דציבורא ,מיחייב לכווני
דעתיה ,ובתר ]דקא[ חתים שליחא דציבורא על כל ]חותם[ ברכה וברכה ליהוי עונה
יד( ואע״ג דפסקינן דפשטינן דמפסיק הדרינן ופשטינן הילכתא דלא מפסיק אלא שחיק ולא עני
בחדייחו .בסדור רע״ג שם איתא ואע״ג דפשטינן דמפסיק הדרינן ופסקינן דלא מפסיק וכצ״ל לפנינו,
ובטח״ו )צד  (21חגי׳ ופשטינן דלא מפסיק אלא שתיק ולא עני בהדייהו וע״ש בהערות
סי( דאסר מר .מכאן ועד סוף הסימן ליתא
הרה״ג חרש״ה ז״ל באות כ׳ והאריך שם לדינא.
בסדור רע״ג ונמצא גם במח״ו .מז( וכן אמרין חכמיא .סוכה ל״ח ע*ב.
]מץ[ א( ומאן דעייל לבי כנישתא .סדור רע״ג דף י״ט ע״א.
א( והיכא דצלי איניש ואשכח צואה .זה לא נמצא לפנינו בםרע״ג רק בבה״ג
]טח[
ברכות פ״ג )דף ב׳ ע״ד( .נ( דת״ר המתפלל וראה צואה .ברכות ב״ב סע״ב ובגמרא הלשון
משוגה קצת וחובא פה כלשון הבה״ג.
א( ת״ר הנצרך לנקביו .ברכות כ״ג רע״א והובא בבה״ג ברכות פ״ג )דף ג׳
]מט[
ע״א( וכן גם במח״ו )צד  (5 .(22עד כמה עד פרסה .בגמרא שם אמר רב זביד עד פרסה.
ג( חילכך צדיךלאפנויי .ליתא בגמרא והוא לשון הבה״ג שם והובא ג״כ במח״נ שם .ל( ותגיא
אידך .ברכות שם אבל לפנינו בגמרא הגי׳ משונה .והגי׳ לפנינו הוא כמו שהובא בבח״ג שם.
&( ואמר ר׳ יוסי ואיתימא רב תנינא בר פפא .בגמרא חגי׳ רב אשי ואיתימא רב חנינא בר
פפא ,ובבה״ג שם הגי׳ רב אסי ,ובמח״ו הובא ג״כ ד׳ יוסי.
]נ[ א( וטתבעי ליה לבר ישראל .בה״ג שם )דף ג׳ ע״א(.
]נא[ א( ומא! דקאים כבי כנישתא כר .הוא בסרע״ג דף ט״ו ע״ב.
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אמן )ב( תזכי אמור רבנן מאי )ג( ]דכתיב[)פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים(
]אמונים נוצר הי[ )תהלים ל״א כ״ד( אילו שהן עונין אמן באמונה ,אומר השליח
]צבור[ ברוך מחיה המתים ,והן עונין אמן ,ועדיין לא ראו תחיית המתים ,ומאמינין
שהקכ״ה מחייה המתים ,אומר השליח ]צבור[ גואל ישראל ,והן עונין אמן ,ועדיין לא
נגאלו ,ואם תאמר הרי ככר גגאלו ,חזרו וגשתעבדו ,ומאמיגים שהקב״ה עתיד
לנאלם ועונין אמן ,אומר השליח ]צבור[ בונה ירושלים ,והן עונין אמן ,ועדיין היא
בחורבנה ,ומאמינים בהקב״ה שהוא עתיד לבנותה ,הוי אמונים נוצר ה׳ ,כלומר עונין
אמן נוצר הי:
]נב[ )א( ותניא אין עונין לא אמן חטופה ,ולא אמן קטופה) ,ב( ולא אמן
קצרה) ,ג( ולא אמן יתומה ,ואל יזרוק הברכה מפיו ,בן עזאי אומר העונה אמן חטופה
יחטפו ימיו ,קטופה יתקטפו ימיו) ,ד( קצרה יתקצרו ימיו ,יתומה יהיו בגיו יתומים,
)ה( ארוכה מאריכים ]לו[ ימיו ושנותיו) :ו( ואמר ר׳ שטעון בן לקיש כל העונה אמן
בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן ,שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים
)ישעיה כ״ו ב׳( ,אל תיקרי שומר אמונים ,אלא שאומרים אמן) ,ז( אמר ר׳ יהושע בן לוי
כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כהו קורעין לו גזר דינו ,שנאמר בפרוע פרעות
בישראל ]בהתנדב עם[ ברכו ה׳ )שופטים ה׳ ב׳( .אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן
אפילו יש בלבו שמץ של ע״ז ,מוחלין לו ,כתיב הכא בפרוע פרעות בישראל) ,ח( וכתיב
התם כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם )שמות ל״ב כ״ה( ,ולכך צריך לאדם לענות
יהא שמיה רבא מברך בכל כהו ,והן הן עונין הכי אמן בכל כחן ,מאי אמן) ,ט( אמר
ר׳ זירא אל מלך נאמן:
 (3דהכי אמור רבנן .חוא במדרש
ובם׳ האשכול דדיא דף כ״ז ,ובס׳ המנהיג
או״ח סי׳ קכ״ד בשם רב עמרם גאון ועיין
שערים .כ״ח גם בטח״ו אבל במדרש שם
לפנינו הוי אמונים נוצר הי.

תחלים מזמור ל״א אות ח׳ והובא שם בסרע״ג ובמח״ו,
סי׳ נ״ה ,וגאבודרהם דפוס פראג דף ל׳ ע״ב ובטור
נ( דכתיב פתחו
במדרש תחלים שם הערה כ״ט.
ובםדע״ג הוא על הפסוק אמונים נוצר ה׳ .וכן סיים

]נב[ &( ותניא אין עונין לא אמן חטופה .גם זה הוא בסדור רע״ג שם )ט״ו ע״ב(
ב( ולא אמן קצרה .כ״ת גם בםרע״ג וליתא בגמרא .ג( ולא
והוא בגמרא ברכות ברז ע״א.
אמן יתומה .עיין ברש״י ובתום׳ שם .ובירושלמי ברכות פ ׳ ח ה״ט )דף י״ב עי׳ג( איזו היא אמן
יתומה ,רב הונא אמר הן הן דמחייב למברכה ולא ידע מה חוא עני ,וכן הובא ברי״ף ברכות
פ״ז ,ועיין ערוך ערך אמן מ ה שהביא בשם רב נסים גאון והביא שם גם בשם רב כחן צדק
גאון העונה אמן ולא שמע הברכה הוא אמן יתומה ,ועייין בערוך השלם שהאריך בזה.
ה( ארוכה מאריבין לו ימיו.
ל( קצרה יתקצרו ימיו .זה ליתא בגמרא והובא גם בםדע״ג.
בגמרא וכל המאריך באמן מאריכי! לו ימיו ,ובסרע״ג ובטור או״ח סי׳ קכ״ד הוא כמו שהובא
בסדור רש׳יי לפנינו .ו( וארשכ״ל כל העונה אמן .הובא ג״כ בסרע״ג שם והוא מגמרא שבת
 (rאריב״ל כל העונה אמן כוי .שבת שם .וע״ש בתום׳ ד״ה כל והביאו דיש
קי״ט ע״ב.
בפסיקתא במעשה דרבי ישמעאל בן אלישע בוי .והעירותי במבוא לחפםיקתא סי׳ ח׳ אות ב׳
שזח שהביאו לא נמצא בפסיקתא ודברי חתום׳ מובאים בטרן ב״י או״ח סי׳ נ״ו ,ולדעתי צ״ל
במעשה מרכבה דר׳ ישמעאל בן אליעשא והוא ספר היכלות או צ״ל בפ׳ דר׳ ישמעאל ,ור״ל
בפרקי ר׳ ישמעאל כי ם׳ היכלות נקרא ג״כ פרקי ר׳ ישמעאל ועיין עוד שם במבוא (D .וכתיב
חתם כי פרעה אחדן וגו׳ .כן הובא גם בסרע״ג אבל בגמרא הובא התחלת הכתוב כי י פרוע
ט( א״ר זירא ,בגמרא שם א״ר חנינא ,וכן בסדור רע״ג הובא א״ר חנינא.
הוא )שמות שם(.
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]ננ[ )א( שאילו מ ק מ י ה ר ב נ ט ר ו נ א י גאון מקום שאין בו רגיל לירד לפני
התיבה אלא אחד ,ופעמים שהוא טרוד בטלאבתו ,ויש נערים שהגיעו לשטונה עשרה
)ולשש( ]ולשבע[ עשרה ולא נתמלא זקנם ,מהו שיעשו שליח צבור ויוציאו רבים ידי
חובתן ואל יתבטלו מתפילה ,והשיבן כך ]ראינו[ )ב( שזה שאמרו חכמים אינו עובר
לפני התיבה ,ואינו נושא את כפיו עד שיתמלא זקנו ,כך מצוד ,מן המובחר ,וכמה
דאפשר לטיהוי נברא טליא טפי עדיף מינוקא ,אבל במקום שהוא מבטל קדושה
וברכו וימלוך ,לא מיבעיא בן י״ח ובן י״ז ,אלא אפילו בן י״ג ויום אחד כי לא
אפשר געשה שליח ציבורא) ,ג( דקאמרינן זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר איגו
מוציא אחרים ידי חובתן ,טעמא דלא הגיע לכלל מצות שאיגו מוציא רבים ידי חובתן,
אבל בן י״ג ויום אחד כי לא אפשר שפיר דמי:
]נד[ )א( ותו ששאלתם )ב( מהו לסמוך על ר׳ יהושע בן לוי בשעת הדחק
טצטרסין תשעה ועבד ,אין הלכה כר׳ יהושע בן לוי ואין אגו עושין כמותו ,ועוד
השתא עבד ]משוחרר[ שטל ולא טבל אין מזמגין עליו בזיטון דרבגן) ,ג( דתגן
גשים ועבדים וקטגים אין מזמגין עליהם) ,ד( ואמריגן סשיטא דאין מזמגין ,וסשטיגן
דאיצטריך מתגיתן לעבד שטל ולא טבל) ,ה( וקט״ל כי ]הא[ דר׳ חייא בר אבא אמר
ר׳ יוחנן לעולם אינו גר עד שיטול ויטבול) ,ואין יכול( לצרפו עם תשעה ]בתסלה[,
דאמרינן מתוך תוך דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה עבד טיבעיא) ,ו( ועוד
שמעינן בפירוש מרבותינו שאלו שמועות של שלשה שאכלו כאחת) ,ז( כגון תשעה •
ועבד] ,תשעה[ וארון ,שנים ושבת) ,ח( וקטן פוחת) .ט( וקטן היודע למי מברכין ,אין
הלכה ואין עושין ]מעשה[ כמותו:
]נג[ א( שאילו מקמיה רב נטרונאי גאון .סדור רע״ג דף י״א ע׳יא ,תשובת הגאונים
ליק סי׳ פ״ד וחעירותי בהערות שלי לתשובת הגאונים )ליק תרכ״ה( שהתשובה כתובה בשערי
תשובה סי׳ כ״ה ושם היא בשם רב האי גאון ובאמת היא לרב נטרונאי וכן הובא
במח״ו )גד  (23ובספר הפרדס סי׳ ס׳ ושם יש לתקן חלשון כמו שהוא לפנינו מקום
שאין שליח צבור אלא אחד ופעמים שהוא טרוד במלאכתו .וגם בשבלי הלקט השלם
ענין תפלח סי׳ י׳ הביא ובתשובת הגאונים ז״ל מצאתי שאלו לפני רב נטרונאי זצ״ל
עדה שאין להם מי שרגיל לעבור לפני החיבה אלא אחד כר .וכן הובא בס׳ חאשכול
ח״א סי׳ י״ד ובס׳ ארחות חיים ה׳ תפלה םי׳ ע״ח בשם הרמב״ן והר׳ עמרם חשיב לד׳ נטרונאי
ב( שזה שאמרו חכמים .חולין כ״ד ע״ב.
גאון ז״ל ויש לתקן השיב ר׳ נטרונאי גאון ז״ל.
נ( דקאטרינן .ר״ה כ״ט ע״א.
א( ותו ששאלתם .הוא ג״כ לרב נטרונאי גאון והובא ג״כ בסדור דע״ג שם
]נד[
ובמח״ו סי׳ ל״ט צד  23ובטור או״ח סי׳ נ״ב הובא בשם רב נטרונאי ועיין תטדח
נ( דתנן .ברכות
ב( מהו לסמוך על ריב״ל .ברכות מ״ז ע״ב.
גנוזה סי׳ קכ״ד.
ל( ואטדינן פשיטא דאין מזטנין ופשטינן דאיצטריך מתניתן לעבד
מ״ח ע״א במשנה.
שמל ולא טבל .וכ״ח בסדור רע״ג שם .ובגמרא לפנינו ברבות דף מ״ז ע״ב איתא על לשון
המשנה שלפניו והנכרי אין מזמנין עליו ועל זה אמרו בגמרא פשיטא הבא במאי עסקינן בגר
ה( וקמ״ל כי הא דרי
שמל ולא טבל ,אבל על נשים ועבדים וקטנים לא נמצא כלל בגמרא.
חייא בר אבא אמר ד׳ יוחנן .בגמרא דאמר רבי זירא א״ר יוחנן וגם בסדור רע״ג הובא דר׳
חייא בר אבא .ו( ועוד שמעינן בפירוש מרבותינו .ברכות מ״ח ע״א (r .כגון תשעה ועבד כ.0
שם מ״ז ע״ב .ס( וקטך־פוחת .צ״ל פורח כמו שהוא בגמרא שם א״ר יוחנן קטן פורת והובא
לנכון בםדע״ג ובערוך ערך פרח הביא המאמר מגמרא ברכות והביא פי׳ רבינו חננאל זח שנראה
עליו צמח שיער נקרא פורח כוי .ועיין כחופ׳שם ד״ח קטן שתביאו ג״כ פי׳ ר״ח ע״ש (p .וקטן
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]נה[ )א( ותו שאלו מ קמי ה דוב נטרונאי גאון זצ״ל הנכנס לבית הכנסת
ומצא צבור שמתפללין ,ועדיין לא קרא פסוקי חמרא ,מהו שיעסוק עם הצבור בעסק
]שמצאם כגון[ שמצאם בתחילת עסק סריסת שמע ,ולאחר שיסיים תפילתו יחזור
ויאמר ססוקי חמרא ,והשיב כך ,כשתיקנו חכמים תקגו לומר פסוקי דזמרא תחילה,
ואח״כ יתפלל) ,ב( ]דדרש ר׳ שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקב״ה ואח״כ
יתפלל[) ,ג( ואם ראה שמתפללין ואין מעכבין )ד( כך שמענו טה״ר גאון שמברך מלך
מהולל בתושבחות) ,ה( ואומר פרשה ראשונה של תילים ,שהיא תהילה לדוד)תהלים
קמ״ה א׳( ,ומדלג ואומר הללויה הללו אל בקדשו עד לשם תפארתך ,וחותם
בישתבח וממהר ומתפלל עם הציבור) ,ו( שאין תפילתו של אדם גשמעת כמו עם
הציבור ,אבל פסוקי ]דזמרא[ בתר צלותא לא לימרינהו ,שיש גגאי בדבר זה ,וכשתיקגום
חכמים לא תיקנום אלא קודם תפילה ,אבל לאחר תפילה לא;
]נו[ )א( א מ ר ליה אליהו לרב יהודה )בריה(]אחוה[ דרב םלא חסידא )ב( לא
תרתח דלא תיחטי )ג( ולא תירוי דלא תיחטי .וכשאתה יוצא לדרך הימלך בקונך וצא,
מאי הימלך בקונך וצא) ,ד( אמר ר׳ יעקב אמר רב חםדא ]כל היוצא לדרך צריך
להתפלל[ יהי רצון ]מלפניך[ ה׳ אלהי ואלהי אבותי שתוליכני ותסמכיני ותחזיריני לשלום,
ותציליני מכף אויב ואורב בדרך ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיי
בא״י שומע תפילה .ואפילו נפיק לסגויי עד פרסה צריך ]להתפלל[ תסילת הדרך,
)ה( אימת מצלי לה ,א״ר אחא בר יעקב משהחזיק בדרך קם ומצלי:
היודע לטי טברכין ..כ״ח בסרע״ג שם ,ובגמרא לפנינו ולית חלבתא ככל חני שטעתתא אלא כי
הא דא״ר נחמן קטן היודע למי מברבין מזמנין עליו ,עיין שם בתום׳ ד״ה ולית ועיין בערוך ערך
פרח מ ה שהביא בשם רב האי גאון ז״ל.
א( ותו שאלו מקמיח דדב נטרונאי גאון זצ״ל .םדור רע״ג דף כ׳״ד ע״ב וחמדח
]גד[,
גנוזח פי׳ נ״ז וכן הביא בטור או״ת סי׳ נ״ב בשם רב נטדונאי גאון מ ך ש בב״י וברא״ש ברכות
פ״ח סי׳ ו׳ הביא זה בשם רב עטרם .והובא גם בטח״ו סי׳ מ׳ )צד  .(23ב( דדדש ר׳ שמלאי.
הוספתי כמו שנמצא לנבון בסדע״ג שםובמח״ו והובא בטור או״ח סי׳ נ״א והוא בגמרא ברכות
ל״ב ע״א והמעתיק השמיט מן יתפלל עד יתפלל .נ( ואם ראה שטתשללין ואין מעכבין .כ״ה גם
 (7כך שמענו
במח״ו אבל בסדור רע״ג שם כתוב ואם דאה צבור מתפללין והם מתעכבין.
מח״ר גאון. '.יש לתקן כך שמענו מרב משה גאון ששמע מרבותיו כמו שהוא במח״ו ,ובסדור
רע״ג שם כך שמענו בי מר ]צ״ל ממר[ רב משח גאון ז״ל ומרבותינו .ודברי רב משה גאון
ז״ל הובאו בערוך ערך תפל וז״ל ורב משה גאון אומר מאן דעייל לכנישתא ואשכח צבורא דקרו
פסוקי דזמרא אומר ברוך שאמר וחותם מהולל בתשבחות ,ואומר תהלח לדוד ארוממך ,ומדלג
ואומר הללויה חללו אל בקדשו וחותם בישתבח וממהר ומתפלל עם חצבור ,אבל לומר פםד״ז
אחר חפלה לא דקודם נתקנו עכ״ל .ה( ואומר פרשה ראשונה של תילים שהיא תהילה לדוד.
בטח״ו שם כתוב ואומר פרשה ראשונה של תילים ,כלומר שרשה שנאמרה ראשונה לפרשיות
שנאמדות מתילים שהיא תהלה לדוד .ו( שאין תפילתו של אדם נשמעת בו׳ .ברכות ח׳ ע״א.
]^ך[ א( אמר ליה אליהו לרב יהודה בדיה דרב סלא חםידא .הובא בסדור רע״ג דף.
נ״ג ע״ב והוא בברכות כ״ט סע״ב ,ותקנתי אחוה דרב סלא וכן הובא בםרע״ג .ב( לא תרתח
דלא תיחטי .פירש״י לא תכעוס שמתוך הכעס אתה בא לידי חטא .ג(.ולא תידוי דלא תיחטי.
פירש״י לא תשתכר ביין .ל( אמר ר׳ יעקב אמר רב חסדא ,גמרא שם .ה( אימת מצלי לה
א״ד אחא בד יעקב .בגמרא שם אימת מצלי א״ר יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך
עד כמה א״ר יעקב עד פרסה ,ועי׳ ברש״י ובתום׳ שם ,ובסדע״ג הנוסחא כך היא אימת מצלי
לה ,א״ר יעקב אטד רב חםדא משעה שהחזיק בדרך ,מכי גפיק ומסגי׳ ועד כמה עד פרסה,
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]) [Wא( ת נ ו רבנן היה רוכב על החמור והגיע זמן תפילה) ,אפילו( ]אם יש[
מי שיאחז חמורו ירד למטה ויתפלל ,ואם לאו אל ירד למטה ויתפלל ,ורבי אומר בין
כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל ,לפי שאין דעתו מיושבת ]עליו[ ,אמררבא ואיתימא ר׳
יהושע בן לוי הלכה כרבי:
]נח[ )א( ת נ ו רבנן המהלך בדרך ובאו עליו גדוד ליסטים וחיה ,ולא
איפשר לצלויי י״ח ברכות ,מתפלל הביננו או תפלה קצרה ,איזו היא תפילה קצרה,
אחרים אומרים צרכי עמך מרובים ודעתם קצרה ,יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתתן
לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ,ולכל גרייה וגוייה די מחסורה כא״י שומע תפילה .אמר
רב הונא הלכה כאחרים :ולא בעי למימר שלש ראשונות ושלש אחרונות ,ומצלי לחו
מעומד ,ואפילו מהלך) ,ב( ומאי איכא בין הביננו לתפילה קצרה ,הביננו צריך לצלויי
שלש ברכות לפגיה ושלש לאחריה ,וכדמטא לביתיה ])ג( לא בעי לצלויי ,ותפילת
קצרה לא בעי לצלויי ג׳ לפניה וג׳ לאחריה וכד מטי לביתיה[ צריך לצלויי ,הבינגו
מעומד מצלי ,תפילה.קצרה אפילו מהלך :ואילו הן שבע מעין שמונה עשרה ,אומר
שלש ברכות ראשונות) ,ד( ואחר כך אומר הביננו ]ה׳ אלהינו[ רצה בתשובתינו סלח
לנו גואלינו רסא חליינו וברך שנותינו ,ואמר ר׳ חגי אם היו ]ימות[ גשמים ]אומר[
בנשטי )נדבה( ]ברכה[ ,ואם היו טללים ]אומר[ בטללי ברכה ,כי מסתרים אתה מקבץ,
וטועים עליך לשפוט ,ועל הרשעים )תשת( ]תניף[ ידך ,וישמחו כל חוסי בך כבנין
עירך ,ובחידוש בית מקדשך ,כי טרם נקרא אתה תענה ,כאמור והיה טרם יקראו ואני
אענה עוד הם מדברים ואני אשמע )ישעי׳ ס״ה כ״ד( ,בא״י העונה בעת צרה ושומע
תסילה ,ואח״כ אומר שלש אחרונות:
]נט[ )א( ועל עשרה שהתפללו ושמעו כולם קדושה וברכו וכל סדר תסילה
אמר רבי שיכולין להימנות למניין אחר בשביל אחד שלא התפלל ,כמו שעושין
לחתן ,או למי שלא השכים לבית הכנסת ,ואפילו אחד מאותו עשרה שהתפללו כבר
אמר

דאפילו נפק לאורחא בהד פרפה צריך לצלוי תפלת הדרך ,והיבי מצלי לה ,רב חםדא
מעומד ורב ששת אמר אפילו מהלך.
] [faא( ת״ר היה רוכב על החמור .ברכות ל׳ ע״א.
] נ ח [ א( ת״ר המהלך בדרך .ברכות כ״ט ע״ב ולפנינו בגמרא הגי׳ המהלך במקום
גדודי חיה וליסטים ,מתפלל תפלח קצרה .ב( .ומאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה .ברכות ל׳
ע״א .ג( לא בעי לצלויי כוי .הוספתי כמו שהוא לנכון בגמרא שם והשמיט המעתיק מן לביתיה
עד לביתיה .והובא גם בסרע״ג דף נ״ד ע״א .ל( ואח״כ אומר הביננו כר .עיין גמרא ברכות
כ״ט ע״א נוסחת הביננו ועיין בסדור רע״ג דף נ״ד ע״א וברא״ש ברכות פ״ד סי׳ י״ג וברי״ף
ברכות פ״ד ובבה״ג פ״ד ובאור זרוע ח״א ה׳ חפלה סי׳ צ׳ ובטור או״ח סי׳ ק״י ותמצא שינויים
בנוסחא ,והנוסחה שלפנינו וכן במח״ו צד  24נובעת מירושלמי תענית פ״ב ה״ב)דף ס״ח ע״ג(.
גם ם ח שהביא ואמר ר׳ חגי הוא בירושלמי שם.
]נט[ א( ועל עשרה שהתפללו וכוי .חובא גם במח״ו)צד  (25ולזה כוונו חכמי חתום׳
מגילה כ״ג ע״ב ד״ה ואין שכתבו ותלמידי רש״י פירשו משמו דאפילו בשביל אחד שלא שמע
יבולים חם לפרום על שמע ואפילו אותו ששמע כבר יכול להוציא אותן שלא שמעו כמו שאנו
רואים שלית ציבור שאע״פ שהתפלל כבר י״ח ברכות בלחש חוזר •ומתפלל בקול רם אע״פ
שכולנו בקיאין עכש1ו .וזה הובא גם בהדא״ש מגילה פ״ג סי׳ ז׳ וע״ש בקרבן נתנאל ,וגם הטור
או״ח סי׳ ס״ט חכיא זה בשם תלמידי רש״י ,וע״ש בב״י והביא שם את האגור סי׳ קי״ט שכן
הוא בטתזור וויטרי ועיין גם בהערת הרש״ח ז״ל בםח״ו שם.
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יכול לחזור ]ולהתפלל[ ולהוציא את החייב ,וסומך רבי ומראה פנים מן הציבור
שמתפללין כל אחד לעצמו י״ח ברכות ,וחוזר וכופלו ]השליח צבור[ בשביל הקדושה,
נמצא שהמתפללין נמנין למניין על הקדושה לבדה) ,ב( נענה מאן )הוא דאמר עולא(
]דהוא ואמר אולי[ בשביל הקדושה שלא אמרו כל אחד לעצמו הן נמנין ,נמצאו
עדיין מחוייבין בדבר ,והשיב רבי לא מצעו בכל התלמוד חיוב קדושה אלא חביבה
היא לנו ואינה פחות מעשרה:
]ם[ )א( ו ל א מיבעי ליה לאינש למיבטל ולאתמנועי מקידושא דםידרא ,ומן
יהא שמיה רבא מברך דמילתא רבתי קמיה דקודשא בריך הוא ,ומאי רבותא) ,ב( רתק
רבן .שמעון בן גמליאל )נ( משום ר׳ יהושע הסגן אומר מיום שחרב בית המקדש אין
לך יום שאין בו קללה ,ולא ירדה טל לברכה) ,ד( ואמר רבא בכל יום ויום קללתו
מרובה משל חבירו ,דכתיב בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר
)דברים כ״ח ס״ז( אי )נמי( ]נימא[ בקר דלמחר מי ידע מאי הוי ,אלא דחליף] ,גימא[
עלמא אמאי מקיים ,אקידושא דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא ,שנאמר ארץ
עפתה כמו.אופל צלמות ולא סדרים )איוב י׳ כ״ב() ,ה( מאי סדרים קידושא דסידרא:
]סא[ )א( ושאילו מקמי)ה( רב צמח ראש ישיבת גאון יעקב בישיבה היא
סומבדיתא ,מהו שיאמר קידושא דסידרא )ב( אם אינו קורא מאי טעמא ,והשיב כן,
אם תלמיד חכם הוא יעסוק )ג( בשמעתתא דגיד הגשה ,כגון שלש כתות של מלאכי
השרת אומרים שירה בכל יום ,שיש בה דברי קדושה של הקב״ה ,ואם אינו תלמיד
חכם יעסוק במקרא בסםוקים שיש בהן קדושה ,כגון שרפים עומדים ממעל לו )ישעי׳
ו׳ ב׳( ,ומאי טעמא דתלמיד חכם שאומר וקורא כן ,כלומר תסילה זו ,וסדר זה נביאים
הראשונים תיקנום ,וזקנים הקדמונים תיקגו לומר בקהל ,ויחיד לא ישיג גבול הקהל,
לפי שכל דבר שבקדושה אינו פחות מעשרה ,הילכך יאמר מקרא או תלמוד כמו
שסירשנו ,ונמצאת אתה ]אומר[ ממילא )חידוש( ]ויש[.חכמים שאומרים כיון שהן
נ( נענה מאן הוא דאמר עולא .הלשון משובש וחקנתי נענה מאן דהוא ואמר אולי
בשביל הקדושה ,כמו שהוא במח״ו ושם במקום ״אולי״ הביא ״שמא״.
]ט[ א( ולא מיבעי ליה לאינש למיבטל כר .סדור רע״ג דף י״ד ע״ב וכתובה בקיצור
בשו״ת הגאונים שערי תשובה סי׳ כ״ז ותשובת הגאונים ליק סי׳ פ״ה והובא גם במת״ו סי׳ מ״ו
)צד  .(25נ( דתנן .סוטה מ״ה ע״א במשנה .ג( משום ר׳ יחושע הסגן .לפנינו במשנה רשב״ג
אוסר העיד ר׳ יהושע והעיר שם חרי״ב :במשנה שבמשניות איתא משום רבי יהושע וכ״ח לקמן
בפיסקא עכ״ל אבל מ ל ת ״הסגן״ ליתא .ל( ואמר רבא .גמרא שם מ״ט ע׳יא .ה( מאי סדרים
קידושא דםידרא .בגמרא שם םיים הא יש סדרים תופיע מאופל ,ובסדור רע״ג הביא שנא׳
ארץ עיפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים ותופע במו אפל ,טעמא דאין סדרים הא יש סדרים
ותופע מאפל ומאי סדרים קיהשא דסידרא .והסיום חזה ומאי סדרים הוא לשון הרע״ג ד ל .
]םא[ א( ושאילו מקמי)ח( רב צמח ראש ישיבת גאון יעקב בישיבה היא פומבדיתא.
סדור רע״ג דף י״ד ע״ב והובא במח״ו צד  26והובא בשם רב צמח גאון בטור או״ח סי׳ קל״ב
וכתב שם חב״י כ״כ בספר חפרדם .אבל לא נמצא בספר הפרדס לפנינו רק בלקוטי הפרדס
)ט׳ ע״א( ובטעות שם מקמי רב יצחק צמח ראש ישיבה גאון יעקב וצ״ל מקמי רכ צמח ומלת
יצחק יש למחוק .ורב צמח גאון הוא בנו של רב פלטוי גאון ומלך בשנת אלף קפ״ג לשטרות
ב( אם אינו קורא מאי טעטא .כ״ח בסרע״ג ובמח״ו מהו שיאמר
הוא ד״א תרל״ב ליצירה.
קידושא דםידרא אם קורא ובלקוטי הפרדס שם מאי שיאמר קידושא דסידרא או אינו אומר.
ג( כשמעתתא דגיד חנשח .חולין »ו*א ע״ג וגלקוטי חפרום שם חסרים חטלות *דגיד הנשח״.
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מקראות אומרן ומה בכך ,הילכך נהגו יחיד האומר קידושא דםידרא שיהא קורא
הפסוקים כדרך שהתינוקות קורין לפני רבן;
]סב[ )א( ו ש ש א ל ת ם וקרא זה אל זה ואמר ,ותשאני רוח ,מה יש לקרות
ולתרגם ,ומה טעם קבעום חכמים בסדר קדושה ,דבר זה כך מגהג הראשונים ,מקום
שיש שם תלמידי חכמים כשהיו מתסללין והיו נוםלים על פניהם ,ומקדשין ,לאחר
שעונין יהא שמא רבא מברך ,היו מביאין נביא וקורין בו כמה פסוקים ,הן יתיר הן
חסר ,ומתרגמין ואחריהן קורין קדוש קדוש קדוש ,ואומרים ותשאני רוח ומתרגמין,
כדי לסיים בשבחו של הקב״ה ,ואח״כ מקדשין ועוסקין בתורה ,ואם רצה במשנה עוסק,
בתלמוד עוסק ,וכל כך למה) ,ב( כדי לקיים מה שאמרו חכמים לעולם ישלש אדם
שנותיו שליש במקרא ,שליש במשנה ,שליש בתלמוד ,אבל כיון שרבתה עניות ודלות,
והוצרכו חכמים למעשה ידיהם ,לא היו יכולין להתעסק בתורה תמיד ולשלש בכל
יום ,וסמכו רבותינו על התלמוד לבדו) ,ג( כמו שאמרו חכמים כל הנחלים הולכים אל
הים והים איננו מלא )קהלת א׳ ז׳( ,זה תלמוד שמקרא ומשנה ומדרש בו .ועקרו לקרות
בנביא בכל יום אחר תפילה ,ואע״פ שעקרו לקרות בנביאים ,שנים ססוקים הללו לא
עקרו ,כלומר וקרא זה אל זה ואמר ,ותשאני ,ועדיין הם קבועין ועומדין ,ומפני מה לא
עקרום ,שקדוש משולש הוא ק׳ ק׳ ק׳ ישלשהו ג׳ פעמים בתפלה .גמרו את התסלה
אומר החזן קדיש ,ואח״כ ]נסטרים[ העם ]לבתיהם[ לשלום:
]סג[ )א(וכשמבקש לאכול צריך ליטול ידיו ואח״כ יקבע סעודתו אעפ״י •
שאוכל חולין ,וכל המזלזל בנטילת ידים הרי זה בר נידוי הוא) ,ב( דתנן אמר ר׳
יהודה חס ושלום שעקכיא בן מהללאל נתנדה שאין עזרה ננעלת על כל אדם שבישראל
בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל ,אלא את מי גירו) ,ג( את ר׳ אלעזריבן
הנך שפקפק בנטילת ידים ,וכשמת שלחו בית דין והגיחו אבן עלארוגו ,ללמדך שכל
המתנדה ומת בנידו]יו[ בית דין סוקלין את ארונו) ,ד( וכל המזלזל בנטילת ידים בא לידי
עניות) ,ה( דאמר ר׳ אמי ,ואמרי לה במתניתא תנא ג׳ דברים"מביאין את האדם לידי
עניות ,המשתין בפני מיטתו ערום ,ומי שאשתו מקללתו בפניו ,והמזלזל בנטילת ידים,
והמשתין בפגי מיטתו ערום ,הגי מילי כלפי מטה ,ועל גבי קרקע ,אבל מהדר אפיה
ממיטה ובמנא לית לן בה .והמזלזל בנטילת ידים לא אמרן אלא דזימנין משי ,וזימנין
לא משי ,אבל משי ולא משי לית לן בה) .ו( ואמר ר׳ זריקא )ו(אמר ר׳ אלעזר כל
 (6וששאלתם וקרא זח אל זח ואמר .זה לא נמצא בסרע״ג לפנינו ,וחומו
]סב[
 (3לקיים
בטח״ו שי׳ ט״ז ,וכנראה חיא תשובח לגאון אחד ,ואולי חיא ג״כ לרב צמח גאון.
מ ח שאמרו חכמים .קידושין ל׳ ע״א וע״ש בתוס׳ ד״ה לא שתביאו את מח״ו .ג( כמו שאמרו
חכמים כל הנחלים חולבים אל חים .מדרש משלי י׳ כל הנחלים הולכים והים איננו מלא זח
התלמוד שיש בו חכמות חרבה.
] ס ג [  (bוכשמבקש לאכול צריך ליטול ידיו .םרור דע״ג דן* ט״ו ע״א ושאילתות סי׳ צ׳
וכן חוא בםח״ו סי׳ ט״ח והתחלתו שפ גמרו א ת התפלה שייך לפון* סימן שלפניו .והובא ג״כ
כל חמאמר בבה״ג ברכות פ״ו )דן* ט׳ ע״ב( (3 .דתנן .עדיות פ״ח ,ברכות י״ט ע״א .נ( את
ר׳ אליעזר בן חנך .בגמרא בן חנוך ובפעו״ג ובמח״ו ובבח״ג שם ובשאילתות בתוכ בן הגד.
ל( וגל המזלזל בנפילת ידים כוי .שכת ס*ב ע״ב .ה( דאמר ר׳ אמי .כ״ח בבה״ג שם ,כסרע״ג
ו( ואטד ר׳ זריקא .סוטה ד׳ ע״כ,
ובםח״ו וכ״ח ברי״)* ולפנינו אמר ר׳ אבוח.
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המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם) .ז( אטד רב אידי בר אבין אמר ר׳ יצחק
]בר[ אשיאן מים ראשונים מצוה ,ואחרונים חובה ,ואמצעיים ]רשות[ ,מים ראשונים
נוטלין בין בכלי בין ע״נ קרקע ,אחרונים אין נוטלין אלא בכלי ,ואמרי לה ]אחרונים[
אין נוטלין אלא על נבי קרקע טםני רוח רעה שהיא שורה עליהם ,ואם הביא
קינםא הריות של דקל ,ורחץ ידיו למעלה הימנה שפיר דמי) ,ח(ואיכא בינייהו
קינסא) ,ט( טים ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן ,מים אחרונים אין נוטלין
אלא בצונן ,מפני שחמין )י( מםעפ]ע[ין את הזוהמא) .יא( ואמצעיים רשות,
אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל /אבל בין תבשיל לגבינה חובה,
)יב( והאי דשת רבנן בתר בשר גבינה משמעתיה דרב נחמן ,ואע״ג דמים אחרונים
חובה אין מעונין ברכה:
]סד[ )א( ר ב א מ ר מ צ ו ה ל ש מ ו ע ד ב ר י חכמים ,ר׳ אלעזר בן ערך
שגאטר וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים )ויקרא ט״ו י״א( ,א״ר אלעזר
בן ערך מיכאן סטכו רבותינו.נטילת ידים מן התורה) ,ב( אטר ליה רבא לרב נחמן
מאי משמע ,דהאי קרא מונע בזב הוא דכתיב ,אטר ליה מונע בזב כי שטף ידיו
במים )*ב( כי קא מטהר בו ביום בגדים וטבילה בעי ,אלא הכי קאמר ואחר שלא שטף
ידיו במים טמא) ,נ( ולא )משנינן( י ]משיק[ אלא מן מנא) ,ד( כדתנן בכל הכלים
גוטלין לידים ואפילו בכלי גללים ובכלי אבנים בכלי אדמה ,ואין נוטלין לידים
)אלא לדפנות( ]לא בדפנות[ הכלים ולא בשולי )המחמ׳( ]המחץ[ פי׳ כלי חרס
הנשבר ונשאר בוי בית קיבול )ובין במגרפת( ]ולא במגופת[ החבית ,ולא יתן אדם
לחבירו בחסניו) ,ה( מאי טעמא )אסעמטן( ]אסמכינון[ רבנן על טי חטאת ,אי נמי
על קידוש ידים ורגלים דמקדש ,דקתני אין ממלאין ואין מקדשין ואין מזין מי
חטאת אלא בכלי;
ז( אמר ר׳ אידי בר אבין .חולין ק״ה ע״א .ס( ואיכא בינייחו קינסא .כ״ח גם במח״ו
ובגמרא שם מאי בינייהו איכא בינייהו קינסא וע״ש בפירש״י ולדעתי מ ה שהובא בפנים ״קינסא
תריות של דקל״ הוא הפי׳ על קינסא ועיין בערוך ערך קנם .מ( מים ראשונים כוי .גמרא שם.
י( מפעפעין את הזוהמא .בגמרא שהמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את חזוחמא ובמת״ו
מפעפעין את הזוהמא ואין מעבירין אותה .יא( ואמצעיים רשות ,אמר רב נחמן .חולין ק״ה ע״ב.
יב( והאי ד ש ת רבנן בתר בשר גבינא .הוא כלשון הבה״ג ברכות פ״ו)דף! ט׳ ע״א( אבל במת״ו
צד  27הובא בתר גבינא בשר והרח״ג רש״ח ז״ל במח״ו שם חערח ש׳ העיר שבחידושי
חרשב׳יא חולין שם הביא הבח״ג במו שהוא לפנינו בבח״ג אך בתוה״ב להרשב״א הביא לשון
הבה״ג והא דשרו רבנן גבינה ואח״כ בשר ,ועתה עיינתי בבה״ג שהוציא לאור הרה״ג חר״ע
הילרעםתייטער )צר  (66כתוב ג״כ והאי ד ש ת רבנן גבינה בתר בשר .וגם בטור או״ח סי׳
קע״ג ראיתי שהביא כתב בה״ג שהאוכל בשר מותר לאכול אחריו גבינה מיד והביא בשם אביו
הדא״ש ולא נהנו העולם כן ,אלא נוהגין שלא לאכול גבינה אחר הבשר ואפילו הוא בשר עוף
ואין לשנות ה מ נ ה ג כוי ,וע״ש בב״י ועיין בחרא״ש חולין פ״ח פי׳ ה׳.
] ס ך [ א( רב אמר מצוה לשמוע דברי חכמים ד׳ אלעזר בן ערך .תולין קיו ע״א וצ״ל
אמר אביי מצוח לשמוע דברי חכמים דבא אמר מצוה לשמוע דברי ר׳ אלעזר בן ערך .והמאמר
ב( א״ל רבא לרב נחמן בו׳ .עיין בגמרא שם ולפנינו גירםא
הזח הובא במח״ו סי׳ נ׳.
אחרת (3* .כי קא מטהר בו ביום וכוי .צ״ל מי קא מטהר כיבוס בגדים וטבילה בעי .ג( ולא
משינן .בח״ג שם ברכות פ״ו .ד( כדתנן .ידים פ״א מ״ב .והובא עד פוף הסימן בבה״ג שם.
ה( מ״ט אסמכינון רבנן כר .חב״י או״ח סי׳ קנ״ט בהתחלתו חביא שהרשב״א חביא זח בשם בח״ג.
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]פה[)א( א מ ר א בי י מריש הוה אמינא האי דלא משו מיא בתראי אארעא
משום זוהמא אמר לי מר משום דשריא רוח רעה עלייהו) .ב( אמר רב אשי אנא
משאי מלא חפנאי ויהבו לי מלא חפנאי דטיבותא:
]סו[ )א( והיכא ד ק א מ ס ג י ע ל נכי הנהר וליכא מנא בהדיה למשקל
מיא לממשא ידיה ,לא לישקל מיא בחרא ידיה ולימשי לאידך ידיה ,אלא לימשכינהו
לתרוייהו בנהרא דהויא ליה הטבלה; )ב( וכדמשי ידיה מיבעי ליה לננובי ידיה
שסיר) ,ג( דאטר ר׳ אבהו כל האוכל סת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא,
)ד( שנאמר )כזה( ]ככה[ יאכלו בגי ישראל ]את[ לחטם ]טמא[ בגוים אשר)הדיחם(
]אדיחם[ שם )יחזקאל ד׳ י״ג(;
]סז[ )א( וכי ק א מ ר י צ ר י ך נטילת ידים ,הגי מילי היכא דקא בעי
למיכל לחמא ,אבל היכא דקא כעי למיכל סירי משבעת המינין גסן ותאינה וכו׳
)דברים ח׳ ח׳( ,אי נמי מחמשת הטינין חיטה ושעורה וכוםמין דעכדי מעשה
קדירה ,אע״נ דטעונין ברכה לאחריהן לא בעי נטילת ידים ,ובתר דאכיל לא מזמינן
בתלתא) ,ב( דאמר רבה בר בר חנה הוה קאימנא קמיה דרב אמי ודר אסי ואייתו
קמיהו כלכלה דסירי )אכול( ]אכלו[ ולא משו ידיהו) ,ג( ללא םסו ליה ,ובריכו חד
חד לחודיה ,ש״מ תלת ,שמע מיניה אין נטילת ידים לסירות ,וש״מ אין זימון
לסירות ,וש״מ שנים שאכלו מצוד ,לחלק ,מדלא ססו ]ליה[ בהדייהו) :ד( ואי מטנסן
ידיה אפילו לסירות צריך למימשא ידיה משום ברכה) ,ה(דאמר רב יהודה אמר
רב ,ואמרי לה במתניתא תנא] ,והתקדשתם )ויקרא י״א מ׳׳ד( אילו מים ראשונים[
והייתם קדושים )שם( אילו מים אחרונים ,כי קדוש זה שמן ,אני )ה׳( זו ברכה,
והייתם ]לי[ קדושים ]כי קדוש[ אני ה׳ )ויקרא כ׳ כ״ו( ,אמר להם הקב״ה
לישראל כשם שאני קדוש ,כך אתם תהיו קדושים ,כשם שאני טהור כך אתם
תהיו טהורים;
]סח[ )א(אבוה ד ש מ ו א ל א ש כ ח י ה לשמואל ]כריה[ דקא בכי,
אמר ליה אמאי בכית ,אמר ליה דמחיין רבה ,אמר ליה אמאי מחייך ,דאמר
] ס ך [ א( אמר אביי .חולין ק*ה ע״ב ותובא במח״ו שם .ב( אמר רב אשי אנא משאי
מלא חפנאי .צ״ל אמר רב חסדא והוא בגמרא שבת ם״ב• ע׳יב ובן בבה״ג שם ובמח״ו הגי׳
אמר רב חםדא.
]םן[  (bוחיכא דקא מסגי על גבי הנחר .הוא ג״כ בבה״ג שם ובשאילתות סי׳ צ׳
ובמח״ו שם .ב( וכדמשי ידיה מיבעי ליה לגגובי ידיה שפיר .בה״ג שם במאמר שלפניו .ג( דאמר
ר׳ אבוה .סוטה ד׳ ע״ב .ל( שנאמר ככה .הכתוב הובא בשיבושים ותקנתי בפנים ואחר הסיום
מהכתוב הובא בטח״ו הוספה לחמם טמא בגימטריא בלא ניגוב ידים ,ואית דאמרי לחמם טמא
אשר אדיחם שם ,כלומר בהדחא בעלמא בלי ניגוב .ובעל שבלי הלקט השלם סי׳ קל״ז הביא
מצאתי בספר גימטדיאות לחמם טמא בגוים בגימטריא בלא ניגוב ידים וגם הטור או״ח סוף סי׳
קנ״ח לחמם טמא בגימטריא בלא ניגוב ידים .ועיין בב״י שם.
]פץ[ א  1ובי קאמרי צריך נטילת ידים .הובא בבה״ג פ״ו דברכות דף ט׳ ע*א וכן
נ( ולא םפו ליח .בגמרא
חובא במחי׳ו סי׳ נ׳ .ב( דאמר רבה בר בר חנה .חולין ק״ו ע״א.
ולא יחבו לי מידי ולפנינו צ״ל ולא םפו לי ע״ש בפירש״י וכן הובא בבה״ג שם ולא ספו לי.
ל( ואי מטנפן ידיה .בה״ג שם .ה( דאמד רב יהודה אמר רב .ברכות נ״ג םע״ב.
]סח[

א( אבוח דשמואל אשכחיה לשמואל דקא בכי כוי .הוא לקות מבה״ג
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לי אמאי לא משית ידיך וספית לינוקא ,ואמאי לא משית ,אמר ליה הוא אכיל
ואנא משינא ,אמר ליה אבוד ,דשמואל לרביד ,לא מסתייך דלא נמירת ,אלא
מימחא נמי מחית) ,ב(וד,ילכתא אוכל מחמת מאכל בעי נטילת ידים ,מאכיל גופיה
לא בעי נטילת ידים:
]סט[ )א( כ ל א י ת ת א א ו גברא דמאכילין לינוקא ]ינוקא[ צריך למימשא
ידיה ,חימגין דלא עיילא ליה אומצא ושדי ידיה לפומיה ,ומעייל ליה ,ומאן דקא
מוביל להו לא בעי נטילת ידים;
]ע[ )א( וכשבוצע ס ת או]מר[ המוציא לחם מן הארץ ,והיכא דאיכא
קביעותא חד שרי המוציא לכולהו ,וחד מברך ברכת היין לכולהו) ,ב( ולא מיתבעי
להו למישרא המוציא עד דמייתו להו מלח או ליפתן ,ואי איכא לחמא דלא צריך
ליפתן שרי לאלתר ולא צריך לעכובי עד דמייתי )או( מלח או ליפתן) ,ג(דאמר
רבא בר שמואל משום ר׳ חייא אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיתגו מלח או
ליפתן בפני כל אחד ואחד דלא לישתעי) ,ד( רב)ה(]א[ בר שמואל איקלע לבי
ריש גלותא קריבו ליה ריפתא ושרא לאלתר ,אמרו ליה הדר מר משמעתיה ,אמר
להו )ד(,לית דין צריך בשש:
]עא[ )א( והיכא ד א י ק ר י ואכיל לחמא ,ואישתלי ולא שרא המוציא,
ובתר הכי מידבר ,הדר שרי המוציא ואכיל ,ודווקא דלא גמיר סעודתיה דכי הדר
שרי המוציא ואכיל) ,ב( דבעו מיניה מרב חסדא מי ששכח ואכיל ולא בירך מהו
שיחזור ויברך ,אמר להו מי שאכל שום וריחו נודף ,יחזור ויאכל שום אחר ,ואי
נמר סעודתיה ולא יכיל למיכל לא ליברך) ,ג(דאמר רבינא הילכך ואפילו גמיר
םעודתיה) ,ד( ולאו הילכתא כוותיה ,דמעיקרא הוד ,חזי לברוכי המוציא ,כיון
 )דגמר ואכל( ]דאכל ונמר[ אירחי ,וכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה:סוף פ״ו וחוא בגמרא חולין ק״ז ע״ב ושם יש שינויים בלשון ובבה״ג שם ובמח״ו צד  28הוא
כמו לפנינו בסדור .ב( וחלכתא .בה״ג שם.
] ס ט [ א( כל איתתא או גברא .בח״ג סוף פ״ו דברכות.
א( ובשבוצע פת אומר המוציא .הובא במח״ו סי׳ נ״ב ושם איחא מברך המוציא
לחם מן הארץ .נ( ולא מתבעי להו למשריה המוציא כר .הובא ג״ב במרדו ונראה כי הוא
לשון איזה גאון .ג( דאמר רבא בר שמואל .ברבות מ׳ ע״א .ל( רבא בר שמואל איקלע.
גמרא שם ,ולפנינו בשינויים קטנים .ס( לית דין צריך בשש .רש״י בגמרא שם כתב בשש
עכוב כמו בושש רכבו ,כלומר פת נקיה היא זו ואין צריכה לפתן ,ובמח״וסי׳ נ״ב נמצא הוספה
בשש ]פי׳[ מלח ,תיאכל תפל מבלי מלח )איוב ו׳ ר( מתרגם מדלא בשש כן ראיתי בערוך ,ולי
נראה לשון איחור כמו כי בשש משה ע״כ ,עיין ערוך ערך בשש הביא ג׳ פירושים ע״ש ועיין
בערוך השלם שם מ ה שהעיד בזח ,ומה שהובא במרדו בשש פי׳ מלח תיאכל תפל מבלי
מלח מתרגם מדלא בשש וכתב כן ראיתי בערוך ,לא כיון יפה כי הערוך הביא חיאכל תפל
מבלי מלח תרגם כמה דלא מתאכיל מידי בשש בלא מילחא .תראח כי על תפל מתרגם כן
הערוך וסיים פי׳ כל דבר שיאכל עם ה פ ת בשש שמו לפתן בלשון משנה ובלישנא דרבנן
שמו בושש .
] ע א [ א( והיכא דאיקרי ואכל לחמא .בה׳יג ברכות פ״ז )דף י׳ ע״ב( .ג( דבעו מיניה
מ ו ג חסדא .ברכות נ״א ע׳יא והובא בבה׳יג שם .ג( דאמר רבינא .גמרא שם .ל( ולאו
חלכתא כוותיח כוי .חוא לשון חבה״ג שם.
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]עב[ )א( והייכא ד א נ ל ומספקא אי נריך אי לא כריך אי משנעת הטעין
אכל דטחייבינן כרכה דאורייתא ,ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון)דנרים ח׳ ח׳(,
וכתיב ואכלת ושבעת וברכת )שם י׳( ,טספקא הדר מיבריך) ,כ( ואי משאר
המעין אכל דםמכא רבנן הוא מססקא לא הדר ומברך) ,ג( מאי טעטא הא דאורייתא
הא דרבנן;
]ענ[ )א( והיכא ד ש ר י ה מ ו צ י א ובצע ,אסיר לאישתעויי עד דמיטעם
מאותה פרוסה ,ואי מישתעי מקמיה ]ד[ליטעם אותה פרוסה ,הדר מברך ,ואי לא הדר
ומכרך ואכיל ,הוה ליה המוציא שם שמים לבטלה ,וקא אכיל פרוסה בלא ברכה:
]עד[)א( א מ ר רב י ה ו ד ה כריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין
המסובין רשאין למיטעם עד שיטעום הבוצע) ,ב( תנא הבוצע הוא פושט ידיו תחילה
ואם בא לחלוק כבוד לרבו ,או למי שהוא גדול ממנו ,הרשות בידו) :נ( רבה בר
בר הנא הוה עסיק ליה לבריה בי רב )דניאל( ]שמואל[ בר רב קטיגא קדים וקא
מתני ליה לבדיה אין הבוצע ]רשאי[ לבצוע.עד שיכלה אמן מסי העונין) ,ד( אמר ר׳
יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחי בעל הכית בוצע ואורח מברך ,בעל הבית בוצע כדי
שיבצע כעין יפה) ,ה( ואורח מכרך כדי שיברך לבעל הבית :־
]עה[)א( ו ה ש ו ת ה מ י ם ב ת ו ך סעודתו אסילו סעמים הרכה) ,ב( ןלריך לברך
על כל סעם ופעם ,ואע״ס שהן לסגיו) ,ג( שכך שנינו השותה .מים לצמאו אומר
שהכל נהיה בדברו) ,ד(ואטרינן לטעוטי מאי ,אמר רב אידי בר אכין )ה( למעוטי
דחנקתיה אומצא דלא מכרך ,הא לאו הכי מכרך הוה ליה ממלך) ,ו(ואית מרבנן
א( וחיכא דאכלומםפקא אי בדיך אי לא בדיך .בה״ג שם .ב( ואי משארהמינין
]עב[
אכל דסמכא רבנן .גבח״ג שם ,ובמח״ו ואי משאר מעין על כל דחיובא דברכה דלהון מדוגנן.
ג( מ״ט הא דאורייתא הא דרבנן .זה ליחא בבה״ג ונמצא גם בטח״ו.
]עג[
בטח״ו סי׳ נ״ג.

א( והיבא דשרי המוציא ובצע כוי .זה

לא נמצא

בבח״ג לפנינו והובא

גם

]עד[ א( אמר רב יהודח בדיה דרב שמואל .ברכות מ״ז ע״א .נ( תנא הבוצע הוא
פושט כוי .גמרא שם ומלת #תנא׳« ליתא .נ( רבה בר בר חנה .גמרא שם .ד( א״ר יוחנן
משום רשב״י .ברכות מ״ו ע״א .ה( ואורת מברך כדי שיברך לבעל חבית .במח״ו סי׳ נ׳יג םיים
דכתיב וברכת את אלהיך ,את לרבות בעל הבית ,דאתין לרבות כדאמר בכל שעה )פסחים כ״ב ע״ב(.
]עך![ א( וחשותת מים בתוך סעודתו .סדור רע״ג דף ט״ו סוף ע״א וכן הוא במח״ו
סי׳ נ״ד .ב( צריך לברך על כל פעם ופעם .כ״ה בסדור רע׳׳ג שם ובמח״ו והטור או״ח סי׳
קע״ד הביא ובה״ג כתב שיש לברך על המים שבסעודה וא״א הרא״ש ז״ל כתב י״א שיש
לברך על המים שבתוך הסעודה על כל פעם ופעם דנטלך הוי שאין אדם שותה מים אלא
לצמאו ולא מסתבר לי כלל כר .מ ה שהביא חדא״ש והטור בשם בה״ג לפנינו בבח״ג ברכות
פ״ז )דף י׳ ע״ב( הובא לא צריך לברוכי על כל זמנא וזמנא .ובסגנון אחר מ מ ה שהוא לפניגו
הובא בפרדס סי׳ ע״ד ע״ש ועיין תוס׳ ברכות ט״א ע״ב ד״ה א״ה שכתבו ״ודלא כמחזור
וויטדי שכתב שמבדכין למים בדכח בכל פעם ופעם ואפילו בתוך הסעודה דחוי כנמלף׳ .ודברי
מח״ו נובעים מדברי רע״ג בםדורו .נ( שכך שנינו .ברכות מ״ד ע״א במשנה .ל( ואמדינן .שם
שם ע״ב .ה( למעוטי דתנקתיה אומצא .כ״ ח בגמרא שם והסיום דלא מברך תא לאו הכי
מברך ,הוא סיום מרע״ג בסדורו וכן הוא גם במח״ו והתום׳ ברכות מ״ה ע״א ד״ח דחנקתיה
הביא בשם רב עמרם שפי׳ דדוקא לפניו לא בעי ברוכי אכל לאחריו חייב וכוונו לסדור ר ע״ ג
שהבאתי .ו( ואית מרבנן כר .הוא ג״כ לשון רע״ג ז״ל וכן הוא במח״ו .ובמח״ו שם אחד
הסיום זימנא אתריתי נמצא עוד מאמר אחד חמתתיל ואית מרבנן דכלל לא צריך לברוכי
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דאמרי כיון דאיכא קמיה מים בסעודתא מבריך זימנא קמא ותו לא צריך לברוכי ]על כל
זימנא[ ,מידי הזוה אחמרא דכי בדיך זימנא קמא לא צריך למברוכי עליה זימנא
אחריתי :וכשהוא שותה מברך לפניהם בא״י אלהינו מלך העולם שהכל נהיה
בדברו(?) ,ולאחריהם ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך ]העולם[ בורא נפשות רבות
וחסרונם על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי ברוך אתה ה׳ חי העולמים:
]עו[ )א( והיכא ד חנקתי ה אומצא דקאמרינן לא צריך לברוכי ]שהכל[) ,ב( הדר
שדר רב סלטוי בר אביי ריש מתיבתא ,מיקמי דלישתי לא צריך לברוכי שהכל נהיה
בדברו )נ( משום דאנום הוא ,בתר דלישתי מברך בורא נפשות רבות ,ודקא אמרינן
ברכתא קמייתא לא צריך לברוכי ולית בה משום אסור) ,ד( אסור לו לאדם ליהנות
מן העולם הזה בלא ברכה ,מידי דהוה )ה()אנוס שהכל השותה( ]אסם שכל
השותה סם[ או כל דבר לרפואה) ,ו( ולא מיכוין לרפואה ,דאין צריך ביכה לא
לפניו ולא לאחריו) ,ז( וכן אחר כל אכילתך אכול מלח ,ואחר כל שתייתך שתה
מים ,ואין אתה ניזוק לעולם ,ואין צריך ברכה לפניו ולאחריו ,דכיון דאמור רבנן
אכל כל מאכל ולא אכל מלח ,שתה כל משקה ולא שתה מים ,ביום ידאג מפני
ריח הפה ,ובלילה ידאנ מפני אסכרא ,דאי לא אכיל ולא שתי הוי סכנה הוי
ליה רפואה ,הילכך אין צריך ברכה לא לפניו ולא לאחריו :ולאחר סעודה חייב
ליטול ידיו ,ואין צריך לברך) ,ח( דאמר רב אידי בר אבין אמר ר׳ יצחק בן אשיאן
מים ראשונים מצוד ,וטעונין ברכה ,ואחרונים חובה )ט( ואין מעונין ברכה ,והיכא
דבריך נמצא מוציא שם שמים לבטלה:
]עזן )א( א מ ר רב ח י י א בר אשי אמר רב מים ראשונים צריך שיגביה
ידיו למעלה ,ואחרונים צריך שישסיל ידיו למטה ,שמא יצאו מים חוץ לסרק
אמים בתוך סעודתו מדנרסינן כברכות פ׳ כיצר )דף^מ״א ע״ב( פת פוטר כל מיני מאכל.
ופריך יין נמי ליפטר ,ומשני שאני יין דקבע ברכה לעצמו ,מכלל דרוקא יין דקבע ברכה
לעצמו כלומר ברכת המזון אין חפת פוטרתו הא מים דלא קבע ברכה לעצמו חפת פוטרת]
וסיים תו׳ )תוספת( והוא דברי ר*ת בספר הישר סי׳ שמ״ד ועיין גם בחום׳ מ״א ע״ב ד״ה אי
הכי מה שהביאו בשם ר״ת .ז( ולאחריהם בא״י ובו׳ .בגמרא ברכות ל״ז ע״א ולבסוף בורא
נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא .ובתוס׳ שם ד״ה בורא הביאו ומסיים ברוך חי העולמים,
ובירושלמי ברוך אתה ה׳ חי העולמים ובגמרא עירובין דף י״ד הנוסח על כל מה שבראת,
והרשב״א בתשובה קמ״ט כתב שלא ראה ולא שמע מי שחתם בה בא״י חי העולמים והשואל
כתב לו שכן נהגו רבני צרפת לתתום ,ועיין שאילות שלום להגאון הרי״ב )דף כ״ב סי׳ נ״ו(
שהאריך בזה.
] ע ן [ א( והי בא דחנקתיה אומצא דקאמרינן לא צריך לברוכי .ברבות מ״ה רע״א
וחובא במח״ו סי׳ נ״ד .נ( הדר שרר רב פלטוי בר אביי דיש מתיבתא .כ״ה גם בס׳ הסדרים
אבל במת״ו כתוב הכי שדר .ועיין במרדכי ברכות פ״ז סי׳ קנ״א .ונעלם ממני המקור מזה
אשר שאב רש״י .נ( משום ראנוס חוא .במח״ו שם חסרים המלות ״בתר דלישתי מברך בורא
ד( אסור לו לאדם.
נפשות רבות ודקא אמרינף וגם בספר הסדרים הוא כמו לפנינו בסדור.
ה( אנוס שהבל השותה .הלשון משובש ותקנתי דהוה אסם שכל השותה
ברכות ל״ה ע״א.
סם ,וכ״ח לנכון בם׳ הסדרים ובמח־־׳ו .ו( ולא מכוין לרפואה .כ״ה גם בסי הסדרים וליתא במח״ו.
מ( דאמר רב אידי .חולין קי׳ ה ע״א.
 (rוכן אחר כל אכילתך אכול מלח .ברכות מ׳ ע״א.
נו( ואין טעונין ברכה .במח״ו םיים דליכא למימר וציונו ,וגם בס׳ חסררים ליתא.
] ע ץ [ א( אמר רב חייא בר אשי .סוטה ד׳ ע״ב.
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ויחזרו ויטמאו הידיים״ )ב( שים ראשונים בין בכלי ,בין על נבי קרקע ,אחרונים אין
ניטלין אלא בכלי) ,ג( והנוטל ידיו באחרונה תחילה הוא מברך ברכת הגמון ,דאמר רב
חייא בר אשי אטר רב הנוטל ידיו באחרונה תחילה הוא מזומן לברכה:
]'עח[ )א( והיכא ד א כ ל ו ונמרו םעודתייהו וסליקותכא ומשו להו מים אחרונים
אסור למיטעם מידי עד דמברכין ברכת המזון) ,ב( דאמר רב חייא בר אשי אמר רב
שלש תכיסות הן וכר ,כדאמרינן לעיל )נ( עד תיכף לנטילת ידים ברכה ,שנאמר
שאו ידיכם קודש וברכו את ה׳ )תהלים קליד ב׳(;
]עפ*[ )א( ומאן ד א כ י ל כ ז י ת מ י ח י י ב לברוכי) ,ב( דאמר רב חייא
בר אבא אני ראיתי את.ר׳ יוחנן שאכל בזית ]מליח[ וברך עליו תחילה וסוף,
)ג( אלמא כר׳ מאיר םבירא ליה דאמר עד כזית:
]פ[ )א( ולענין א צ ט ר ו ס י אפילו לא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת,
ואפילו לא שתה עמהם אלא כוס אחד של יין מצטרף ,אבל לאפוקי רבים ידי
חובתן לא ,עד דאכל כזית דגן) ,ב( ואע״ג דאיכא עובדא דר׳ שמעון דשתה ואפיק
הא קאמרינן )ג(דאמר ר׳ אבא כריה דר׳ חייא בר אבא )ר׳( שמעון בן שטחדעבד
לגרמיה הואדעבד ,דהכי אמרר׳חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן לעולם אינו מוציא עד
שיאכל כזית דנן ,ומותבינן ומשנינן ומסייעינן ומסקיגץ להוציא רבים יהי חובתן
)ד( אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן:
]פא[ )א( ותנן ע ד כמה מזמנין עד כזית ,ר׳ יהודה אומר עד כביצה,
)ב(דר׳ ]מאיר[ סבר ואכלת זו אכילה ,לשבעת זו שתיה ,ואכילה בכזית ,ור׳ יהודה־
סבר ואכלת ושבעת חדא מילתא היא ,ובעינן אכילה שיש בה שביעה כביצה,
ואע״ג דר׳ ]מאיר[ ור׳ יהודה הלכה כר׳ יהודה ,הכא הלכה כר״מ ,דקאים ר׳ יוחנן
כוותיה) ,ג(דאמר ר׳ חייא בר אבא אני ראיתי אתר׳ יוחגן שאכל כזית מליח ובירך
ב( ומים ראשונים .חולין ?״ה ע״א.

ג( והנוטל ידיו .ברבות ט״ג ע״א.

א ( והיכא דאכלו וגמרו סעודתייהו וסליקו תכא .בה״ג פ״ג דגרכות )דף י׳ ע״ב(
]עח[
ב( דאטר רב
וגם שם איתא וסליקו ת נ א  .ובטח״ו סי׳ נ״ו חסרה מ ל ת ת נ א ושי׳ ת נ א שלחן.
חייא בר אשי אמר דב שלש תכיפות הן .ברכות מ״ב ע״א וכן הובא בבה״ג שם והסיום תיכף
לנטילת ידים ברכה שנ׳ שאו ידיכם קודש וברכו את הי .הראי׳ מן הכתוב ליתא בגמרא רק
ב״ה בירושלמי ברכות פ״א ה״א)דף ב׳ סוף ע״ד( ועיין שו״ט מזמור קל״ד אות ד׳ וע״ש הערה
זי ,ובתוס׳ ברכות שם ד״ה תכף כתבו הלכך כיון שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה אסור לאכול
עד שיברך .ג( כדאמרינן לעיל .עמוד  17סי׳ כ׳יא.
ב( דאמד רב
]עט[ א ( ומאן דאכל כזית מחייב לברוכי .סדור רע״ג דף ט״ו ע״ב.
חייא בר אבא .ברכות ל״ח ע״ב .נ (  .א ל מ א כר׳ מאיר סבירא ליה דאמר עד כזית .ברכות מ״ט
ע״ב ע״ש בתום׳ ד״ה רבי.
 (3ואע״ג דאיכא עובדא דר׳
]  [ £א ( ולעני] אצטרופי .סדור רע״ג דף ט*ו ע״ב.
שמעון דשתה ואפיק הא קאמרינן .כיה הגי׳ גם בם׳ הסדרים .ובםרע״ג הגי׳ אע״ג דאיבא
עובדא דשמעון בן שטח לגרמיה הוא דעביד הכי .ובמח״ו הגי׳ ואע״ג דאיכא עובדא דשמעון
בן שטח בשתה ואפיק ליה לית הילכתא כוותיה .ג( דאמר ר׳ אבא בדיה דר׳ חייא בר אבא.
ברכות מ״ת ע״א .ל( אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן .אחר זה נמצא בטח״ו סי׳ נ*ז הוספת
ומכי אכיל כזית דגן מיהא נפיק כוי .כל המאמר שהביא הוא לשון רש״י בגמרא מ״ת ע״א ד״ח
עד שיאכל כזית דגן .ומח״ו שם סיים כך פסק חמודה בברכות בג׳ שאכלו ,כוון בזה לרש״י זיל.
]פא[

א ( ותנן .משנת ברכות מ י ח ע״א.

נ( דר׳ מאיר סבר .שם מ״ט ע׳יב.

ג( דאמר
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עליו תחילה וסוף) ,ד( דדרש רב עמרם זימנין אמר ליה משמיה דר׳ אמי ,וזימנין אמר
ליה )ה( משמיה דרב יוסי אמרו מלאכי השרת לפני הקכ״ה רבונו של עולם כתבת
בתורתך אשר לא ישא םנים )דברים י׳ י״ז( ,ואתה נושא סנים דכתיב ישא ה׳
סניו אליך )במדבר ו׳ כ״ו( ,אמר להם לא אשא פנים לישראל שאני כתבתי בתורתי
ואכלת ושבעת ]וברכת[ )דברים ח׳ י׳() ,ו( והן מברכין על כביצה ועל כזית:
]פב[ )א( ונשים ו ע ב ד י ם ו ק ט נ י ם םטורין מקרית שמע ומן התפילין,
וחייבין בתפילה ומזוזה וברכת המזון) ,ב( ואי בעו לאזמוני בהדי אנשים לא מזמנין״
)ג( דתנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם ,ואי בעו לאזמוני נשים עם נשים
מוטנין ,ואי יבער נשים ועבדים וקטנים לאזמוני לא מזמנין) ,ד( משום פריצותא,
)ה( דתנו רבנן נשים מזמנין לעצמן ,ועבדים מזמנין לעצטן ,נשים ועבדים אם רצו
לזמן אין מזמנין;
]פג[ )א( א מ ר א ב י י ]נקיטינן[ שנים שאכלו ]כאחת[ מצוד ,לחלק ,תניא
נמי הכי שנים שאכלו ]כאחת[ מצוד ,לחלק] ,בד׳יא כששניהם םוםרים[ אבל אם אחד
מהם סופר ואחד כור ,סופר מכרך ובור יוצא) ,ב( וכדאמרינן םופר מברך ובור יוצא,
דווקא דמכוין דעתיה ההוא בור ושמע ברכה מפי חכם) ,ג( ומיתבעי ליה לבור
לאודועי לסופר דאיהו לא קא מברך דליכוין סופר ]דעתיה[ לאפוקי נפשיה ולאפוקי
בור) ,ד(דתנן נתכוין שומע ולא נתכוין משמיע ,נתכוין משמיע ולא נתכוין שומע,
לא יצא עד שיתכוין שומע ומשמיע) ,ה( אפילו למאן דאמר מצוות אין צריכין
כוונה ,לצאת ולשמוע צריכות כוונה )וקתני( ]דקתני[ גבי קרית שמע היה קורא כתורה
והניע זמן המקרא! אם כיון לבו יצא ,ואם לאו לא יצא) ,ו( ומותבינן תיובתא ולמאן
דאמר מצוות אין צריכין כוונה ,הכא קא מצריך כוונה ,ואמרינן מאי כיון לבו לקרוא
הא קא קרי) ,ז( בקורא להניד:,
ר׳ חייא בר אבא אני ראיתי את ד׳ יוחנן .ברכות ל״ח םע״ב .ד( דדרש רב עמרם .ברכות ב׳
ה( משמיה דרב יוסי .בגמרא שם משמיה דרב אםי .ו( והן
ע*ב ושם הגי׳ דרש ר׳ עוירא.
מברמן על כביצה ועל כזית .בגמרא שם וחם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד בביצה וע״ש
בפירש״י עד כזית לד״מ עד כביצה לד׳ יהודה דחנן עד כמה מזמנין ר״מ אומר עד כזית ר׳
יהודה אומד עד כביצה .ולכן הובא פה הדרש הזה.
] פ ב [ א( ונשים ועבדים וקטנים פטורין מק״ש ומן התפילין .בס׳ הסדרים וכן במח״ו
הגי׳ מתוקנת וכך איחא שם ,נשים ועבדים וקטנים מחויבין בברכת המזון ,דתנן נשים ועבדים
וקטנים פטורין מק״ש ומן )התפילה( ]התפילין[ וחייבין בהפילה ומזוזה ובברכת המזון .והוא
בגמרא ברכות כ׳ ע״א במשנה .ב( ואי בעו לאזמוני בהדי אנשים .בה״ג פ״ז דברכות )דן« ט׳
נ( דתנן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם .כ״ה בבח׳׳ג שם וגם בפ׳ הסדרים
ע״ג(.
וליתא במה״ו וחוא במשנה ברכות ט״ח ע״א .ד( משוס פריצותא .גמרא מ״ה ע׳ייב .ה( דת״ר.
שם שם .והובא ג״כ בבה״ג שם.
נ( וכדאמרינן
] פ ג [ א( אמר אביי .ברכות מ״ה ע״ב והובא בבח״ג שם )ט׳ ע״ד(.
ג( ומיתבעי ליה לבור כוי .בה״ג שם.
כו׳ דווקא כוי .ב״ה גם בסדרים וליתא בבח״ג ובמת״ו.
ה( אפילו למאן דאמר כוי .ברכות י״ג ע״ב,
ל( דתנן .ר״ה ב״ח ע״ב והובא בבה״ג שם.
ז( בקורא להגיח .במח״ו )צד
והובא בבה״ג שם .ו( ומותבינן תיובתא כוי .לשון בח״ג שם.
 (31נמצא אחרי המלות בקורא להגיח פי׳ שאינו קורא התיבה בקריאתה אלא במסורת שלח בחפירות
ויתרות כמות היא שלא יטעה לעשות מהחסר היותר ובהפך בהגהתו ועיין בתום׳ כרכות י״ג
ע״א ד״ח בקורא לחגיה.
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]פד[)א( ו ש ל ש ה ש א כ ל ו כ א ח ת חייבין לזמן בי תלתא דבדכין ריפתא
בהדי הדדי מיחייבי ליכרוכי ברכת המזון מנלן עד דהוי תלתא) ,ב( אמר ר׳ יוםי
דאמר קרא גדלו לה׳ אתי ובדומה שמו יחדיו )תהלים ל״ד ד( ,וגמרינן מינהדבעי
למיפתח )גדלו( ]נדול[ ברישא ומיענא אינון בתריה גדלו לה׳ אתי תרין ואנא
)בתרייהו( ]בהדייכו[ הא תלתא ,דכתיב אתי ונרוממה שמו יחדיו:
]פה[ ש ל ש ה ש א כ ל ו כ א ח ת אין רשאין ליחלק) ,א( יהודה בר)אמימר(
]מרימר[ ומר בר רב אשי )דרב( ]ורב[ אחא מדיפתי כריכו ריפתא בהדי הדדי לא
הוה בהו מאן דפלינ מחבריה ,אמרי תנן שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן הני
מילי היכא דאיכא גדול ,אבל הבא חילוק ברכות עדיף /כריכו ]כל[ חד חד לחודיה,
אתו לקמי ה )דאמימר( ]דמרימר[ אמר להו ידי ברכה יצאתם ,ידי זימון לא יצאתם,
וליהדר לזימון ,אין זימון למפרע:
]פו[ )א( ואילו תלתא דאכלי בהדי הדדי וקדם חד מיגייהו ובריך ,דאע״ג
דתרין'איבון ,הואיל וקבעו בזימון מעיקרא מזמנין אינון והוא עמהם ,ואינון נפקין ידי
זימון וידי ברכה ,ואיהו דקרים וכריך לא נפיק ידי זימון ,מאי טעמא זימון והדר ברכה
הוי ,ברכה והדר זימון לא הוי) ,ב( דאמר רבה תוסםאה הני בתלת דקבעו סעודתייהו
בהדי הדדי וקדים חד מינייהו ובריך אינון נםקין בזימון דיליה ומזמנין עילויה ,איהו
לא נפיק בזימון דילהון דאין זימון למפרע:
]פז[)א( והיכא דקא בעי למיקם חד מינייהו פסקי םעודתייהו ומזמנין עליה
עד הזן ,ונמר איהו ברכה כוליה ונפיק וחוזרין הם ואוכלין ,ונומרין סעודתן ומברכין,
והא מילתא לפנים משורת הדין עבדינן ליה ,אבל אי גמיר םעודתיה דתרין מנהון
וצרכין למיקם ,דינא הוא דקא סםיק חד לתרין) ,ב( דאמר רבא הני מילתא אמר רב,
ואיתמר במערבא משמיה דרב זירא אחד מםםיק לשנים ,ואין שנים מסםיקין לאחד,
איני) ,ג( והא רב ססא איססק להו ואחד לרבה מר כריה דרב ססא) ,ד( לאחשובי
הוא דבעא ,ולסנים משורת הדין הוא דעבד:
]פח[ )א( והיכא דאכלו בתלתא ומיקמי דליברכו נסק חד מינייהו לשוק
קרי ליה סלוני וםלוני ומזמנין עליו) ,ב( דאמר רב דימי בר יוסף אמר רב שלשה
ב( א״ר יוסי.

]פד[ א( שלשה שאכלו כאחת כר .לשון הבה״ג ריש ש״ז דברנות.
ג״ל א״ר אםי ,ברכות מ״ה ע״א וכן הובא בח״ג א״ר אסי.
]פה[ א( יהודה בר םדיםר .ברכות ם״ח ע״ב וע״ש איזח שינויים.
] פ ן [ א( ואילו תלתא כר .לשון בה״ג פ״ז דברכות )י׳ רע״ב( .ב( דאםר רבה תוםפאח.
הובא בח״ג שם והוא מגמרא ברכות נ׳ ע״א.
]פז[ א( וחיכא דקא בעי למיקם חד מנייהו כר .בה״ג )דף ט׳ ע״ד( .ב( דאמד דבא
חגי מילתא אמר רב .בגמרא ברכות מ״ה ע״ב אמר רבא חא מילתא אמריתא אנא ואיתאמרה•
משמיה דרבי זירא כוותי .ובבה״ג שם דאמר רבה הא מילתא אמרי ואיתמר במערבא
משמיה דרבי זידא כוותי ובמנחות מ׳ ע״ב הובא כמו שהביא הבח״ג .ג( והא רב פפא איפסק
לחו ואחד לרבה מר בדיה דרב פפא .כ׳יה בבה״ג שם וצ״ל אפסיק ליה הוא ואחד ,גם ג״ל
לאבא מר בריח דרב שפא כמו שחוא בבח״ג שם ובגמרא ברכות ש ם והא רב שפא אפסיק ליה
לאבא מר בדיה איחו וחד .ל( לא חשובי הוא דבעי ,ב״ה בבח״ג שם לאחשובי לבדיה הוא דבעא.
וזה ליתא בגמרא רק ולפנים משורת הדין חוא דעבד ושי׳ רש״י לפנים משורת הדין לאחשוביח.
]פח[ א( וחיכא דאכלי בחלחא .בה׳יג שם.
כרכות מ״ח ע״ב.

ב( דאסר רב דימי בד יוסף אמר רב.
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שאילו ויצא אחד מהם לשוק קורין לו ומזמנין עליו) ,ג( דמדקא שרו המוציא איקבעו
להו בחובה) .ר( אמר אביי הא רקאטרינן קורין לו ומזמנין עליו ,והוא דקרי ליה ועני
ושמעין קליד ,מצטרפין בהדייהו) ,ה( אמר מר זוטרא לא אמרן אלא בי תלתא דלא
צריכי לאפםוקי שם ,אבל בי עשרה רבעי למימר )ברוך( ]נברך[ אלהינו ,אע״נ דקרו
ליה ועני אין טזטנין עליו עד דאתי לגבייהו) .ו( מתקיף לה אביי אדרבה איפכא
מםתברא )ז( והילכתא כמר זוטרא ,משום ברב עם הדרת מלך:
]פט[)א( ושתי חבורות ד י ת ב י בחרא דוכתא בתרין בתי ,אי חזו מקצתן
להדדי .טצטרםין לחרא ,אי לא לא מצטרםי ,ומברכי כל חבורה לחודה ,ואי שמש
בינייהו דמשמש הני והבי טיצטרפי הדדי) ,ב( ולית להו רשותא לאיפלוני ,אלא מזמנין
תרוייהו כחדא) ,נ(דתנן שתי חבורות שהיו אוכלין בבית אחד בזמן שמקצתן רואין
אילו את אילו מצטרםין לזימון ,ואם לאו אילו ואילו מזמנין ]לעצמן[) ,ד( ותנא ואם
יש ביניהם שמש מצטרםין) ,ה( והילכתא כבית שמאי ,דאטרינן .מותר להשתמש
בשמש עם הארץ:
]צ[ )א( והאין־ מ ברכי ן ברכת המזון ,משלשה עד תשעה אומר המברך נברך
שאכלנו משלו ,והןעונין ,ברוך הוא שאכלנו משלו ובטובו חיינו •,ועונה המברך שאכלנו
משלו ובטובו חיינו ,ומנלן דהכי הוא) ,ב( דתנן כיצד ]מזמנין[ בשלשה אומר נכרך.
שאכלנו משלו ולא מישתטיט אלא בעשרה קא מישתמיט ,וקתני בעשרה אומר
נברך אלהינו) ,ג( והכי אמרו משמיה דמר ניסים ברייה דרב שמואל •דכי הוו בעשרה
ג( דמדקא שרו המוציא איקבעו לחו בחובה .הוא לשון הבה״ג שם .ל( אסר אביי .בהייג
ה( אמר מר זוטרא .גמרא
שם .והוא בגמרא שם ,י והמלות ״ושמעין קליה״ הוא בבה״ג שם.
שם אבל כאשר הוא לפנינו הוא לשון הבה״ג .ו( מתקיף לה אביי .ב״ח בבה״ג ובגמרא חגי׳
מתקיף לה רב אשי (r .והלכתא כמר זוטרא .כ׳יה בגמרא שם והסיום משום ברוב עם חדרת
מלך הוא לשון הבה״ג ועיין בגמרא שם.
]&ט[ א( ושתי חבורות דיתבי בחדא דוכתא בתרין בתי .בה״ג פ״ז דברכות )דף י׳
ע״ג( ושם חגי׳ או בתרין בתי .ב( ״ולית להו רשותא לאיפלוגי ,אלא מזמני] תרוייהו כחדא״.
נ( דתנן .משנה ברכות נ׳ ע״א .ל( ותנא
זה חסר לפנינו בכה׳יג ונמצא גם במח״ו צד .32
ואם יש שמש ביניהם .שם שם ע״ב .ה( והלכתא כבית שמאי .ברכות נ״ב ע״ב.
3צ[ א( והיאך מברכי! ברכת המזון משלשה ועד תשעה כוי .כיה גם בם׳ חםרדים,
ובמח״ו סי׳ ם׳׳׳א חובא כך והיאך מברבין ברכת המזון באחד ברוך משביע רעיבים ברוך משקה
בא׳יי אטי׳ה הזן את העולם כולו בטיבו ,וכן לשנים .ואח״כ הובא משלשה ועד תשעה כמו
לפנינו .והמרדכי סוף ברכות הביא מצאתי בספר הפרדס אשר סדר רש״י כשהוא מברך ברכת
המזון לעצמו יחיד אינו מתחיל ברוך משביע רעבים כוי .ואין זכר מזה בס׳ הפרדס לפנינו.
והטור או״ת ריש םי׳ קפ״ז כתב ויש שמוםיפין ואומרים ברוך משביע לרעבים ברוך משקה
לצמאים והב״י שם חביא את המרדכי שהביא כן בשם הפרדס ,והביא גס את ס׳ ארחות חיים
שהמברך לעצמו אמרו .והוא בארחות חיים ה׳ ברכת המזון סי׳ ייא .ואולי מ ה שהביא המרדכי
״אינו מתחיל״ צ״ל מתחיל ,ומלת ״אינו״ מיותרת .ועיין גם בתערוח הרש״ה במת״ו שם.
ב( דתנן כיצד בשלשה אומר נברך שאכלנו משלו ולא משתמיט כוי .כ״ה גם בם׳ הסדרים .אבל
במח״ו הובא דתנן כיצד מזמני! בשלשה אומר נברך אלהינו שאכלנו והגיה הרש״ה ז״ל שצ״ל
ג( והכי אמרו משמיה דמר גיסים בריח דרב
בעשרה אומר והוא במשנה ברכות מ׳׳ט ע״ב.
שמואל כר .כן הובא גם בפרדם סי׳ צ״ג ושם הגי׳ הכי אמרינן משמיה דמר רב גיסי בריה
דרב שמואל .וכן בס׳ הסדרים הגי׳ רב ניםי ,ובלקוטי הפרדס )ו׳ םע״א( בטעות משמיה דמר
רב יוסי בדיה דרב שמואל וצ״ל רב ניסי והעירותי במבוא לס׳ האודה )צד  (1.06שזה הובא
(
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צריך למיברך נברך אלהינו שאכלנו משלו ,ולא מיבעי למימר נברך לאלהינו ,מאי
טעמא דכתיב שירו לה׳ )שמות ט״ו כ״א( זמרו לה׳ )תהלים ט׳ י״כ( בלמ״ד ,וגבי
ברכה אשכחן דכתיב ברכו את ה׳ )שם קל״ד א׳( ויברך דוד את ה׳ )דה״א כ״ט י׳(
)ברכה( ]ו[לא אשכחן בלמ״ד) ,ד( וכן הלכה:
]צא[ )א( א מ ר רב א)י(די בר אהבה אמרי בי רב ששה נחלקין עד עשרה,
)ב( וכד מזמגין בי תלתא גדול אומר נכרך שאכלנו משלו ובטובו חיינו ,ואי משני מן
הדין לישנא )ד(בורים ניגהו) ,ג( אלא ברוך שאכלנו ולא ניחא דאפקיה לנפשיה מכלל
מסובין) ,ד( ואמר שמואל לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל) ,ה( ומברכותיו
של אדם ניכר ,אם תלמיד חכם הוא ,ואם עם הארץ הוא) .ו( דתניא רבי אומר ובטובו
חיינו הרי זה תלמיד חכם) ,ז( ואם אמר ומטובו הרי זה בור) ,תני( ]תניא רבי[ אומר
אם אמר חיינו הרי זה תלמיד חכם ,ואם אמר חיים הרי זה בור) ,ח( ומאן דלא נמיר
ברכת המזון בלשון הקודש מברך בכל לשון ונסיק ידי חובתיה) ,ט( דתנן ואלו נאמרין
ככל לשון פרשת סוטה וידוי מעשר קרית שמע ותפילה וברכת המזון:
]צב[ )א( ומאן דעייל ואשכח אינשי דכרוך ריסתא וקא טברכין ,טיבעי
ליה למעני בתרייהו) ,כ( כדאמר דכא ומצאן כשהן מברכין מה עונה אחריהם ,רב זביד
אמר ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד ,רב ססא אמר אמן) ,ג( ואמרינן לא סליגי אשכחינהו
דקאמרי אינהו אמ׳ ברוך אומר איהו אמן) .ד( ותו מםרשינן להא מילתא על איגש
דמעלמא גבי דקא מברכין ברכת המזון אי בתלתא )איש( ]אינון[ עד סחות ]חד[
מעשרה ,אשכחיה למאן דמברך וקאמר נברך שאכלנו כדאמרו אינהו ברוך שאכלנו
משלו איבעי ליה למיעני בהדיי ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד ,ואי עייל ואשכחינהו
דקא ענו כבר לא שמע מן המברך ברוך אלהינו המבורך עונה אחריהן אמן) .ה( וכל
בתוס׳ ברכות מ״ט ע*ב ד״ה נברך בלי הזכרת שמו .ומה שכתבו שם החוס׳ וכן מפורש בסדר רב
עמרם ,אין זכר מזה בסדור רע״ג לפנינו והיה כן לפני חכמי התוס׳ ,וראיתי במת׳יו סי׳ ס״א
)צד  (32הביא והכי אמרו משמיה דדב ביבי בדיה דרב שמואל ,אין ספק שצ״ל דרב ניסי.
ל( וכן הלכה .אחר זה נמצא בפרדס שם והא ברכה אשכחן בלמ׳יד דכתיב ברוכים אתם לה׳,
לא תיקשי דהתם לא מצי למימר בענין אחר .וכן חוא בלקוטי הפרדס .וגם בס׳ הסדרים ליתא,
וגם במח״ו ליתא.
] צ א [ א( אמר רב א)י(די בר אהבה .ברכות נ׳ רע״א .נ( וכד מזמנין בי תלתא .בח״ג
פ״ז דברבות )דף י׳ ע״א( .נ( אלא ברוך שאכלנו ולא ניחא דאפקיה לנפשיה .בבה״ג הלשון
מתוקן אבל ברכו שאכלנו לא לימא דאפקיה לנפשית מכלל .ל( ואמר שמואל .ברכות מ״ט
סע״ב .ה( ומברבותיו של אדם ניכר .שם נ׳ ע״א .ו( דתניא .שם שם .ז ( ואם אמר ומטובו
חדי זה בור .הוא בגמרא שם במאמר שלפניו .ס( ומאן דלא גמיר כר .בח״ג שם (P .דתנן.
סוטה ל״ב ע״א ,והובא ב ב ו ד ג שם.
]צב[ א( ומאן דעייל ואשכת אינשי דכדוך ריפחא כר .הוא לשון רב עמרם גאון
בסדורו דף ט״ו ע״ב .ב( כדאמר רבא ומצאן כשהן מברמן .צ״ל כדאמרינן בא ומצאן כמו
שהוא לנכון בבה״ג פ״ז דברכות )דף[ י׳ םע״ד( ובםרע״ג ובמח״ו סי׳ סיב וכן הוא בברכות
מ״ה ןן״ב .נ( ואמריגן לא פליגי אשכחינהו .פה חסר וכצ״ל אשכחינהו דקא אמרי נברך
אטד איהו ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד ,אשכחעהו דקא עני ברוך ,אמר איהו אמן .ל( ותו
מפרשינן להא מילתא כוי .הוא לשון רע״ג שם ,עיי״ש בח״ב ע׳  58בהערות ה״ד אברהם יעבץ
שמבאר את דברי רע״ג .ה( וכל מאן רשמע מן ח ב י ת כר .זה ליתא בסרע״ג רק הוא
בבח״ג פ״ז דברכות )י״א דע׳׳א(.
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מאן דשמע מן חבירו דקא מברך כל ברכה בין ברכת היין וסירות ובין ברכת המוציא,
ובין ברכת מצוות ,מיחייב הוא למימר אמן ,ואע״ג דלא אכל ולא קא עביר הך מצור:,
]צג[ )א( ואי גמר םעודתיה ,ער שיעור כמה מעכב ומברך) ,ב(כדתנן עד
מתי הוא מברך עד כדי שיתעכל המזון שבמיעיו) ,ג( וכמה הוי ]שיעור[ עיכול ,ר יוחנן
אמר כל זמן שאינו רעב ,וריש לקיש אמר כל זמן שהוא צמא מים מתוך אותה
אכילה) .ד( א״ר אבהו ואמרו לה במתניתא תנא )ה( אכל כשהוא מהלך יושב ומברך,
אכל כשהוא )יושב( עומד ]יושב[ ומברך ,מיסב על גבי המיטה יושב ומברך ,והילכתא
יושב ומברך:
]צד[ )א( טי ]שאכל[ ושכח ולא בירך ונפק לאורחא או לשוקא) ,ב( בית
שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך ,ובית הילל אומרים יברך במקום שמכר) ,נ( והילכתא
כבית שמאי ,ואפילו בית הילל לא סליגי אלא בשכח ,אבל במזיד יחזור למקומו
ויברך ,והאי דעביד כבית שמאי בשוגג תבא עליו ברכה משום דהילכתא כבית שמאי.
)ד( הגי תרי תלמידי חד עביר בשוגג כבית שמאי ואשכח.ארנקא ,וחד עביר במזיד
כבית הילל ואכליה אריה) .ה( רבה בר בר חגה הוה אזיל בשרייתא כרך ריםתא
אישתלי ולא בירך ,אמר לחו עכיבו לי דאינשאי יונה דדהבא ,הדר לדוכתא כריך
ואשכח יונה דדהבא:
]צח[ )א( א מ ר רב נחמן משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד
להם המן ,יהושע תיקן להם לישראל ברכת הארץ בשעת שכיבשו לארץ ,דור ושלמה
תיקן להם בונה ירושלים ,דוד תיקן להם רחם על ישראל עמך ועל ירושלים ,ושלמה
תיקן להם על הבית הגדול והקדוש ,והטוב והמטיב ביבנה תיקנוה כנגד הרוגי ביתר.
)ב( דאמר רב מתנא באותו היום שניתנו הרוגי ביתיר לקבורה ,תיקנו הטוב והמטיב,
הטוב שלא הסריחו ,והמטיב שניתנו לקבורה;
]צו[ )א( ת נ ו רבנן ]סדר ברכת המזון בך היא[ ראשונה ברכת הזן ,ברכה
שנייה ברכת הארץ ,ברכה שלישית בונה ירושלים ,רביעית הטוב והמטיב) ,ב( ובשבת
מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ,ואומר קדושת היום באמצע .רבי אליעזר אומר הרוצה
לאומרו בנהמה אומרה] ,בברכת הארץ אומרה[ בברכה שתיקנו חכמים ביבנה ]אומרה[,
ואומרין חכמים אין אומרה אלא בנחמה בלבד ,והלכה כחכמים;
] צ ג [ א( ואי גמר םעודתיח עד שיעור כמה מעכב .בח״ג פ״ז דברנות דף י׳ ע״ד.
ב( כדתנן .משנה ברבות נ״א ע״ב .ג( וכמה הוי שיעור עיכול .גמרא שם נ״ג ע״ב .ל( א״ר
אבהו .הוא בםוף פרק שלפניו )דףנ״א ע״ב( .וזה לא הובא בבה״ג שם .ה( אכל כשהוא מהלך
כוי .בגמרא הגי׳ האוכל ומהלך מברך מעומר וכשהוא אוכל מעומד מברך מיושב וכשהוא מיסב
אוכל יושב ומברך.
] צ ף [ א( מי שאכל ושבח ולא בירך כוי .בה״ג שם .ב( ב*ש אומרים .משנת ברכות נ״א
ע׳״ב .נ( וחלכתא כב״ש .לשון.הבה״ג שם .ל( הני תרי תלמידי .ברכות נ״ג ע״ב והובא
בבה״ג שם .ה( רבה ב ר ב ר חנה כוי .הובא כלשון ח ב ת י ג ובגמרא ברבות שם בקצת שינויים.
] צ ח [ א( אמר רב נתמן .ברכות מ״ה ע״ב והובא בבה״ג שם )דף י״א ע״א(.
ב( דאמר רב מתנא .שם שם.
]צו[ א( ת״ר סדר ברכת המזון כך היא כוי .שם שם .וחובא בבה׳יג דף י׳ ע״א.
נ( ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה .עיין ברש״י בגמרא שם ובתום׳ ד״ה מתחיל בנחמה
ועיין ברא׳יש ברכות פ״ז סי׳ כ״ב מה שחביא בשם האלפסי.
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]צז[ )א( חנו רבנן מנין לברכת המזון מן התורה ,שנאמר ואכלת ושבעת
וברכת )דברים ח׳ יי( ,זו ברכת הזן ]את ה׳ אלהיך זו ברכת הזטון[ על האיץ זו ברכת
הארץ ,הטובה זו בונה ירושלים ,וכן הוא ]אומר[ ההר הטוב הזה והלבנון )שם גי•
כ״ה( ,אשר נתן לך )שם ח׳ יי( ,זו הטוב והמטיב ,אין לי אלא לאחריו ,לפניו מניין,
אמרת קל וחוטר כשהוא שבע מברך ,כשהוא רעב לא כל שכן) .ב( רבי אומר אינו
צריך ,הרי הוא אומר ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלהיך ,זו ברכת הזן ,אבל ברכת הזימון
לרבי נסק ליה מגדלו לה׳ אתי )תהלים ל״ד ד( .על הארץ זו ברכת הארץ ,הטובה
זו בונה ירושלים ,וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון) ,ג( אשר נתן לך זו הטוב
והמטיב ,אין לי אלא לאחריו ,לפניו מניין ,ת״ל אשר נתן לך ,טשעד ,שנתן לך חייב
אתר ,לברכו) .ד( והטוב והמטיב צריך למימר בר ,מלכינו המלך הטוב והמטיב) ,ה( רב
ססא אמר צריכות שתי מלכיות חוץ מדדיה:
]צח[ )א( ומיבעי ליה לאדכורי ברית ותורה בברכת הארץ ,דתגיא ר׳ אליעזר
אומר כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה )ב( ברית ותורה חיים לפזץ בברכת
הארץ ,ומלכות בית דוד בבונה ירושלים ,לא יצא ידי חובתו) .ג( נחום הזקן אופר
צריך שיזכיר בד ,ברית ,ר׳ יוסי אומר צריך שיזכיר בה תורד /,סלימו אומר צריך
שיקדים ברית לתורה ,שזו נתנה כשלש בריתות /וזו נתנה בשלש עשרה) .ד( ר׳ אבא
אומר צריך שיאמר בה הודאה תחילה וסוף ,והסוחת לא יפחות מאחת ,וכל הפוחת
מאחת הרי זר ,מגונה ,וכל החותם מנחיל ארצות בברכת האיץ /ומושיע את ירושלים
בבונה ירושלים )ה( ]הרי זה בור ,וכל שאינו אומד ברית ותורה בברכת הארץ
ומלכות בית דוד בבונה ירושלים[ לא יצא:
]צט[ )א( ובשתי ברכות קמייתא לא טיבעי למיענא אמן נתר נסשיה ,אבל
בבונה ירושלים עני בלחישה) ,ב( דתנו רבנן העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה
משובח ,ותני אידך הרי זד ,מגונה ,לא קשיא הא בשאר ברכות ,והא בבונה ירושלים,
)ג( אביי עני אמן בקלא ,כי היכי דידעו פועלים דהמטיב לאו דאורייתא .רב אשי
עני לה בלחישה ,כי היכי דלא ליזלזלו בה:
]ק[ )א( ודאי מאן דשרי המוציא ,או דמברך על מצוות ]כנון[ לולב
ושופר ,או דמברך על פירות ברכה דקמי אכילה ועני אמן בתר נסשיה ,קא עביד
בורות) ,ב( דתנו רבנן המברך על הסירות ועל המצוות ועונה אמן אחר עצמו הרי
]צז[

א( ת״ר מנין לברכת המזון מן התורח .ברכוה שם׳ וחובא בכח׳יג דף י״א ע׳׳א.

 (3רבי אומר .שם שם.
ביבנה תקנוה.
]צח[

נ(

אשר נתן לך

זו הטוב

והמטיב.

לפנינו

י( והטוב והמטיב כר .ברכות מ״ט ע״א ,והובא בבח״ג שם.
א( ומיבעי ליה

לאדכורי בריח

ברכות מ״ח סע״ב׳ והוא לשון חבח״ג י׳ ע״א.

ותורה

בברכת

ד ( ד׳ אבא אומר.

ה( רב פפא אמר .שם.

חםזון דתניא ר׳ אליעזר אומר.

נ ( כרית ותורה חיים ומזון .כן חי׳ חנוסח

וחכמי חתום׳ שם כתבו א״צ להזכיר ברית ותודה וחיים ומזון
שם מ״ט רע״א.

בגמרא

הטוב והמטיב

ה( חדי זח בור כוי.

בו׳.

בגמרא

נ( נחום הזקן אומד .שם.

הוספתי כמו שחוא בגמרא וחשםיט

המעתיק מן ירושלים עד ירושלים.
]צט[

א( ובשתי ברכות קמייתא .בה״ג י׳ ע״א.

בה׳י^ שם והוא בגמרא ברכות מ״ה ע״ב.

ג( אביי

ב( דת״ד ה ע ו נ ח אמן א ח ר ברכותיו.

עני אמן בקלא .גמד׳ שם והובא בבח״ג שם.

] ק [ א( ודאי טאן דשרי המוציא כר .בה״ג דף י׳ ע״א.

נ( דח״ד ח מ ב ד ך על חפירות

וכו׳ ועונה אמן .עיין ברא״ש ברכות פ״ז סי׳ י׳ ובטור אריח הי׳ רט״ו ובב״י שם ובחאשכול ח*א
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זה דרך בורות) .נ(אקשו ליה למר רב יהודאי גאון הרי בונה ירושלים ,אמר
להם התם הכירא דסועלים דקא עבדינן דליקדמו למלאכתן הא תינה לאביי דעני
ליה בקלא ,לרב אשי דעני ליה בלחישה מאי שנא מקמי אכילה מבתר אכילה
דבתר אכילה כיון דנמרא ליה עבידתיה לית לן בה ,דקמי אכילה כיון )דליה(
]דבריך ליה[ לא מיתבעי ליה לאישתערי עד דטעים ,וכדקא עני אמן דמי כדקא
מישתעי ,והיינו דקתני דרך בורות ,דבורין קא מישתעין והדר טעמין;
]קא[ )א( אמר ר׳ ז ירא אמר ר׳ אבהו ,ואמרי לה במתניתא תנא ,עשרה
דברים נאמרו בכוס של ברכה ,טעון הדחה ושטיפה חי ומלא עיטור ועיטוף ,נוטלין
בשתי ידיו ,ונותנו בימין ומגביהו טפח מן הקרקע ,ונותן עיניו בו ,ויש אומרים אף
משגרו לאנשי ביתו במתנה) .ב( אמר ר׳ יוחנן אנו אין לנו אלא ארבעה ]בלבד[,
הדחה ושטיפה חי ומלא ,ותניא הדחה בפגים ושטיפה מבחוץ) .ג( אמר ר׳ יוחנן
כל המברך על כוס מלא מתנין לו נחלה בלא מצרים ,שנאמר ומלא ברכת ה׳ ים
ודרום ירשה )דברים ל״ג כ״ג( ,ור׳ יוסי בר חנינא אמר זוכה ונוטל שני עולמים,
העולם הזה והעולם הבא ,עיטור רב יהודה טעטריהו בתלמידים ,רב חםדא מעטר
ליה )בנטילה( ]בנטלי[) .ד( אמר רב חנן ובחי ,אמר רב ששת ובברכת הארץ.
)ה( עיטוף ,רב פפא מעטף ויתיב ומברך ,רב אשי פרים םודרא על רישיה ,נוטלין
בשתי ידיו) ,ו( אמר ר׳ היננא בר פםא אמר קרא שאו ידיכם קודש וברכו את ה׳
)תהלים קל״ד בי( לנותנו לימין אמר ר׳ חייא בר אבא ]א״ר יוחנן ראשונים שאלו
שמאל מהו שתסייע לימין[ )ז( אמר רב אשי הואיל וראשונים לא איסשוט להו,
אנו געביד לחומרא .מגביה מן הקרקע טפח ,אמר רב )היננא בר( אחא בר חיננא
דאמר קרא כוס ישועות אשא ובשם ה׳ אקרא )תהלים קט״ז י״נ( )ח( אמר רב
)אשיאן( ]אשי אין[ משיחין על כוס של ברכה.
]) Dpא( וזה הוסר מפי רכינו ]שלמה[ תנוח נפשו בצרור החיים) ,ב( נטילת
ובכסף משנה שם.

נ( אקשו

צד  46וכ״ה בבה׳׳ג שם .ועיין ברמב׳ים ה׳ ברכות פ״א הט״ז
ליה למר רב יהודאי גאון .כ״ה בבה״ג שם .ועיין ברא״ש שם.
] ק א [ א( אמר ר׳ זירא אמר ר׳ אבהו .ברכות נ״א ע׳י׳א והובא בבה״ג פ״ז דברכות
י״א ע״ב .־ (3א״ר ר׳ יוחנן .שם שם .ג( א״ר יוחנן כל המברך .שם שם .ל( אמר רב חנן
ובחי ,אמר ר ב ששת ובברכת הארץ .ב״ה לפנינו בגמרא וכן הובא בבה״ג ,ועיין בגמרא בהגהת
הרי״ב .ובמח״ו צר  35הובא ג״כ והוסיף שם ואית דגרסי וכהי כלומר באיזה ברכה מעטר
ליה ומשני לה בברכת הארץ ולא באחרונה .ה( עיטוף רב שפא מעטף .גמרא שם והובא ג״כ
בבה״ג .ו( אמר ר׳ חיננא בר פפא .בגמרא ובבה״ג אמר ר׳ חנינא בר פפא .ז( אמר רב
אשי .כ״ה גם בבח״ג ובגמרא רב אםי .ם( אמר רב אשיאן משיחין על כוס של ברכה .תקנתי
אמר רב אשי אין משיחין .ושה חםר מאמר שלם וכצ״ל ונותן עיניו בו כי היכי דלא ניסח
דעתיה מיניה ומשגרו לאנשי ביתו במתנה כי חיכי דתתברך דביתחו אמר רב אשי אין
מסיתי; על כוס של ברכה .כמו שהוא בגמרא שם ובן הוא בבה״ג שם .ובם׳ הסדרים חסר
ג״כ ושם איתא אמר רב אשי אין משיחין על כוס של ברבה.
א( וזה הוםד מפי רבינו תנוח נפשו בצרור החיים .וכן הובא במח״ו סי׳ ם״ז ובם׳
]קב[
הסדרים איתא זה הוסר מפי רבי תחא נוחה עדן (3 .נטילת ידים על שם כלי ששמו אנטל.
גם בפרדם סי׳ ס״ו ובלקוטי חפרדם )ענין נטילח רף ו׳ ע״ב( הובא וז״ל מה שהוא אומר בלשון
נטילה ואינו אומר בלשון נשיאה אומר רבי זח הוא על שם הכלי שנוטל הימנו ששמו כך
והוא מהזיק לכל השחות רביעית כראמר אנשק אנבג אנטל היא רביעית של תורה ,ושנו
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ידים על שם כלי ששמו אנטל) ,ג( והוא טחזיק רביעית ]לוג) ,ד( כדאמרינן
אנשק אנבג אנטל מחזיק רביעית[ של תורה) ,ה( ושנו רבותינו )!(מרביעית
נוטלין הימנו לידים לאהד )ז( ואפילו לשנים ונטילה שאמרו ]אינה אלא[
בכלי) ,ח( ואי נמי אם הטביל ידיו בנהר ,או במעיין) ,ט( או במקור) ,שלם( ]של
מ׳ סאה[ סגי .וכשישראל הולך לדרך נוטל עמו כלי קטן ליטול הימנו לידיו ,או
נוטל שחרית בביתו ומתנה לכל היום כולו ,שמא לא ימצא נהר או מעיין להטביל בו
ידיו) .י( ושאלנו לרבי הנפנה ונוטל ידיו ,והוצרך לאכילה מיד ,אם צריך ליטול פעם
אחרת לאכילה או לא; והשיב לנואף אני שאלתי את רבינו יעקב בר יקר ואמר
לי אין צריך לחזור וליטול ,וכדברי רבי נטילה עולה לכאן ולכאן ,וראיה לדבר
מיהא דרב) ,יא( דאמר רב בס׳ כל הכשר נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל
היום כולו) ,יב( אמר להו ר׳ אבינא )יג( לבגי )פחתא( ]םקתא[ דערבות כגון אתון
דלא שכיחי לכו מיא משו ידייכי מצפרא ואתנו עלייהו לכולי יומא) ,יד( והילכתא
כרב באיסורי) .טו( ועוד נטילת ידים פירוש רב היי בתשובותיו )טז( על שם שצריך
להגביה את ידיו למעלה לאחר רחיצתן ,כמו וינטלם ויגשאם )ישעי׳ סייג ט׳(:
]קג[ וחייב אדם לברך על נטילת ידים על כל פעם ופעם שגוטל ידו,
)א( דכיון דמצוה לרחוץ משום ניצוצות )ב( כדאמרינן ביוטא ,חייב אדם' לברך,
רבותינו נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים .ונראה כי מסדר הפרדס לקח זה מן הסדור שלפנינו
בשינוי לשון .נ( והוא מחזיק רביעית ״לוג כדאמרינן אנפק אנבג אנטל מחזיק רביעית״ הוספתי והשמיט
המעתיק מן רביעית עד רביעית ונמצא לנבון בס׳ הסדרים ובמח׳יו .ד( כדאמרינן .ב״ב נ״ח
ע״ב וע״ש בעי׳ חרשב״ם ובתום׳ שם .ה( ושנו רבותינו .חולין ק״ז ע״א .ו( מרביעית .צ״ל
מי רביעית .ז( ואפילו לשנים .במח״ו סיים הואיל ומשידי רביעית קאתו .ח( ואי נמי אם
הטביל ידיו בנהר .עיין בחום׳ חולין ש 0ד״ה דלא .וכל זה הובא גם באיסור והיתר לרש״י
סי׳ קמ״ה .נו( או במקוה שלם .תקנתי של מ׳ סאה והמעתיק עשה מן של מ׳ המלח שלם
והשמיט מלת סאה ונמצא לנכון גם בם׳ הסדרים ובמח״ו ,ובאיסור והיתר בטעות במקוה של
מים וצ״ל של מ׳ םאין .י( ושאלנו לרבי הנפנה ונוטל ידיו .הובא במח״ו וגם באיסור והיתר
שם ובס׳ הפרדס סי׳ ס״ד הובא קצת בשינוי לשון .שאלו תלמידים לרבינו שלמה הנפנה ונוטל
ידיו צריך ליטול ידיו פעם אתרת לאכילה או לאו ,אמר להם אף אני כך שאלתי א ת רבינו
יעקב בר׳ יקר ואטד צריך ליטול ולחזור ולברך על הראשונה אשר יצר את האדם ועל שנייה
על נטילת ידים אבל סבירא לי נטילה אתת עולה לכאן ולכאן וראי׳ לדבר מחא דרב עכ״ל
ובעל שבלי הלקט סי׳ קל״ה הביא כלשון הפרדס וע״ש .וגם הטור או״ח סי׳ קם״ח הביא את
זה שאלו לרש״י אם צריך ליטול ב׳ פעמים וחב״י העיר שכ״כ בס׳ הפרדס .יא( דאמר רב בפ׳
כל הבשר .דף ק״ו ע״ב ובפרדס סיים רק וראי׳ לדבר מחא דרב וכיון למאמר זה בגמ׳ דחולין.
יב( אמר לתו ר׳ אבינא .חולין שם .ובמת״ו בטעות ואמר להו רבינו וצ״ל ר׳ אבינא.
ינ( לבני פחתא .תקנתי פקתא ע״ש בפירש״י ,והערוך בערך פקתא חביא פי׳ ארץ ציה רחוקה
יל( והלכתא ברב באיסורי .ובמח״ו םיים אחר זח ״ועוד מעשה דרבינא
מן הישוב.
כרב״ כוונתו מעשה דר׳ אבינא שהובא מגמרא חולין ואולי הי׳ לפניו הגי׳ רבינא במקום
ר׳ אבינא .נוו( ועוד נטילת ידים פירוש רב חיי בתשובותיו כוי .זה הובא גם בפרדם ריש
סי׳ ם״ו ובלקוטי הפרדס דף ו׳ עיב (rp .על שם שצריך להגביה את ידיו למעלה לאתר
רתיצתן .בפרדם שם םיים דא״ר חייא בר אשי אמר רב מים הראשונים צריך להגביה את
ידיו למעלה כו׳ והוא בגמרא סוטה ד׳ ע״ב.
]קג[ א( דכיון דמצוה לרתוץ משום ניצוצות .ב״ה גם בם׳ הסדרים אבל במח״ו סי׳
ם״ז הגי׳ מכאן דמצוה לרחוץ משום ניצוצות .נ( כדאמרינן ביומא .דף ל׳ ע*א.
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דנטילה זו לנקות את עצמו שיהא ראוי לקרות בתורה ולשאר ברכות ומצוות,
)ג( דאמרינן בברכות כל הנפנה ונוטל  jידיו[ ומניח תפילין וקורא קרית שמע עליו
הכתוב אומר ארחץ בנקיון )כפות( ]כפי[ )תהלים כ״ו ר( ,אבל אברכת נקבים
לאחר שבירך שחרית אינו צריך לברך כל היום כולו) .ד( כל שעה שאדם נפנה
ביום צריך לברך אשר יצר אפילו לקטנים ,ושאלתי את רבי אם הוא מברך עמה
על נטילת ידים בכל פעם ופעם ,והשיבני אם אני עוסק בתורה ]לאלתר[ או לילך
לבית הכנםת ,או להוציא בפי דבר קדושה ,אז אני מברך על נטילת ידים ואשר
יצר ,אבל בשעה שאני יושב בטל איני חושש לברך על נטילת ידים ,אלא אשר
יצר לברה ,לפי צורך הנקבים .ואם בא לאכול לאלתר אינו נוטל ידיו שתי פעמים,
]כשאר אנשים[ אחת על הפנייה לאחת על האכילה ,אלא פעם אחת על נטילת
ידים ויושב ואוכל ,ואם אמר אדם לחבירו אחר שבירך ברכת המוציא טול ברוך
אין זה הספק ,ואין צריך לחזור ולברך ,מאחר שמעין אכילה דיבר) ,ה( ]וכן הורה רבי[
ונראין דבריו שלא הפיח דעתו מן הברכה) ,ו( כדאטר רב טול ברוך אין צריך לברך,
ור׳ יוחנן אמר ]אפילו אמר הביאו מלח[ הביאו ליפתן אין צריך לברך ,ואפילו אמר תנו
מאכל לבהמתו אין זו הפסקה כלל ,דהייב אדם להאכיל את בהמתו קודם שיאכל,
).ז( דאמר רב ששת אם אמר נביל לתורי נביל ]לתורי[ אין צריך לברך ,דאמר רב
יהודה אמר רב אסור לו לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו ,משום שנאמר
ונתתי עשב בשדך לבהמתך )דברים י ׳ א ט״ו( ,והדר ואכלת ושבעת:
]קד[ )א( א מ ר רב פ פ א ]הלכתא[ דברים הבאין מחמת סעודה בתוך
הסעודה ,אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם) ,ב( כלומר דברים הרגילים
לבא מחטת ליפתן ללפת בו את הפת ,כגלן בשר לדגים ותבשיל והביאן בתוך
הסעודה לאחר שבירך על הפח ,אע׳׳פ שלא היל ]על השלחן[ בשעת ברכת המוציא,
אינן מעונין ברכה לא לפניהם ולאחריהם ,דכי כריך אדעתא )לא לפניהם ולא
לאחריהם( דליתל ליפתן הוא מברך והוד .ליה פת עיקר ופוטר את המסילה :שלא
מחמת סעודה בתוך הסעודה ,כלומר דברים שאין דרכן לבא מחמת סעודה שאינו
ליסתן ,ואוכלין אותו לשביעה בסעודה ,כגון דיםא וטרגוס ,ובאו בתוך הסעודה לאחר
שבירך על הפת ,מברך לפניהם ,הואיל ולא באו לפני הפת וטפילה וליפתן ליתנהו,
)נ( כדרב זירא הני בבלאי טיפשאי דאכלי נהמא בנהמא ,וברבותיהן אינן שוות
אפילו הכי אינו מברך לאחריהן ,דהא מין מזון נינהו וטיפטרי בברכת המזון ,אבל
אם באו )דברים אחרים( קידם הסעודה פת פוטרתן) ,ד( כדתנן בירך על הפת פוטר
את הפרפרת שלפני המזון :דברים הבאים לאחר הסעודה ,שרגילין לאוכלן בקינוח
ד( כל שעה שאדם נפנה ביום צריך לברך אשר
ג( דאמרינן בברכות .דן! ט״ו ע״א.
יצר .כ״ה גם בם׳ הסדרים אבל במח״ו)צד  (86הגי׳ ויש אומר שצריך לברך על כל פעם ופעם
ו( כדאמר רב.
שנפנה אפילו לנקבים קטנים .ס( ובן הורה רבי .הוספתי כמו שהוא במח״ו.
ברכות מ׳ רע״א .ז( ראמר רב ששת .שם.
] [Hpא( אמד רב פפא הלכתא .ברכות מ״א ע״ב ,והובא גם בפרדם סי׳ ע׳ ,ע״ א וע״ב
 (3כלומר דברים הרגילים לבא מ ח מ ת ליפתן .עיין ברש״י בגמרא
ונובע מן הסדור שלפנינו.
ל( כדתנן .משנת
נ( כדרב זירא .ביצה ט״ז ע״א.
ובתום׳ שם וברא״ש ברבות פ״ו םי׳ כ״ו.
ברכות מ״ב ע״א.
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סעודה לפני ברכת המזון ,בנון מיני פירות ומיני מנדים ,מעונין ברנה לפניהם
ולאחריהם דלא ליפתן הוא ולא זייני ,ואפילו עשאן ליפתן בטלה דעתו ,ולא
איפטרי בפת ,מיהו ]אם הביאום[ לפני הסעודה פת פוטרתן:
]קד) [,א( ב א להם יין בתוך הסעודה כל אחד מברך לעצמו) ,ב( כך
מפרש טעמא בברכות ,לפי שאין בית הבליעה פנוי לענות אמן אחר ברכה ,ואינו
מתכוין לה ,לפיכך )נ( אינו יוצא בברכת.חבירו) .ד( וכן הלכה .מר:
]קו[ כ ל הברכות צריך דעת משמיע ודעת שומע) ,א( פעם אחת באתי•
לצאת ידי הבדלה בהבדלת בית הכנסת ,ולא נתכוונתי )כבית( ]בברכת היין[ ,אמר
לי ר ב י הואיל ונתכוונת בברכת )היין( הבדלה דייך:
]ק?[ )א( ה ש ו ת ה מים בסעודה אפילל מאה פעמים מברך על כל שעם לפעם,
אע׳יפ שאין לו יין וקובע סעודתו על המים ,לפי שהוא ממלך על כל םעם ופעם,
שאין לך אדם שותה מים כי אם פחלת שיכול להעמיד עצמו ולהסיח דעתו) .ב( מר:
]קח[ )א( אגוז בדבש רבי מברך עליו בתוך הסעודה ,ומברך עליו שהכל,
לפי שנשתנה האגוז מכמות שהיה:
]קט[ ש ב ע ת המי ני ן המה )א( הכתובים על שבח ארץ ישראל ,חטה
ושעורה גסן ותאנה ורימון זית שמן ודבש] ,ודבש[ היינו דבש תמרים מין אילן
ומין סדי)ב( ]ולא דבש דבורים[ .ואילו הן חמשת המיגין] ,חטה[ שעורה כוסמת
ושיבולת שועל ושיפון ,כללן מין תבואה) .ג( כל מין אילן שבשבעת המעין כגון י
ענבים תאנים ורימוגים זיתים ותמרים מברך לסגיהם בורא פרי העץ ,ולאחריו כרכה
אחת מעין שלש כלומר אחת היא שהיא דלנמא ודומה לשלש ברכות דברכת המזון
שהיא דאורייתא) ,ד( כדאמרינן ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלהיך )דברים ח׳ י׳(
זו ברכת הזן ,דקאי אאכלת ושבעת )דלעולם( ]דלעיל[ ,כלומר אאכילתך ואשביעך
ברכיהו ,על הארץ הטובה )שם( ,זו ברכת הארץ ,אשר נתן לך )שם( ,זל בונה ירושלים,
א( בא להם יין בתוך הסעודה כל אחד מברך לעצמו .ב״ה גם בס׳ הסדרים
]קח[
ובמח״ו .אבל בפרדם סי׳ ע״ב חסרה שורה שלימה וכצ״ל שם מיהו אם הביאם לפני הסעודה
] פ ת פוטרתן .בא להם יין בתוך הסעודה כל אחד[ מברך לעצמו .ב( כך מפרש טעמא בברכות.
נ( אינו יוצא בברכת תבירו .בפרדם םיים ואם נתכוין יענה אמן ויצא.
הוא דף מ״ג ע״א.
ל( וכן ה ל כ ה מר .מלת מר הכוונה מרבי וכן להלן בסי׳ ק״ז םיים ג״כ מר וכן במח״ו סי׳ ס״ט
כתוב וכן הלכה :מרי .ובפדדם סי׳ ע״ב הובא וכן הלכה מר׳ בל הברכות בעינן דעת משמיע
ודעת שומע .וזד ,בטעות כי מלח מר הוא סוף המאמר ואח״כ מתתיל מאמר תדש כל הברכות.
א( פעם אחת כוי .כ״ה גם בפרדס סי׳ ע״ג ובם׳ הסדרים .אבל במת״ו גי׳ אחרת
]קן[
ופעם אחת שאלתי לרבי אם אני יוצא בהבדלת בית הכנסת כיון שלא נתכוונתי בברכת היין,
ואמר לי הואיל ונתכוונת לברכת הבדלה דייך.
]קץ[ א( השותה מים בסעודה .כן הובא בפרדם סי׳ ע״ד וחסר במח״ו בסי׳ ס״ט ועיין
לעיל סי׳ ע״ה .ב( מר .עין לעיל סי׳ ק״ה הערה ד׳.
א( אגוז בדבש רבי מברך עליו בתוך הסעודה בו׳ .כן הובא גם בפרדס סי׳ ע*ז ,וכן
]קח[
הובא במח׳יו סי׳ ס׳יט .ועיין לחלן בסי׳ קכ״ב מ ה שהעירותי שם.
א( המה הכתובים על שבח א״י .הכתובים דברים ח׳ חי .ב( ולא דבש דבורים.
]קט[
ג( כל מין אילן שבשבעת המינין כוי .הובא בפרדס סי׳ עי׳ז.
הוספתי כמו שהוא במח״ו.
ד( כדאמרינן .ברכות מ״ה ע״ב.
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הטוב והמטיב ביבנה תיקנוה ואינה מן המנץ) ,ה( וחני תלתא אלחם כתיבי ,דכתיב
לעיל מיניה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם )שם שם ט׳() ,לחם( ]לדגי[
מברכין עליה שלש ברכות שלימות ]אבל אמיני סירות[ דחשיבי בשבח ארץ ישראל
לא בעינן שלימות אבל )כ( מעין שלש םניא לחו:
]קי[ )א( וזו היא הברכה מעין שלש ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם על
העץ לעל פרי העץ ,ועל ארץ חמרה טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו לאכול מפרייה
ולשבוע)ה( מטלבה ,רחם ה׳ אלהינו על ישראל עמך ועל עירך ועל נחלתך לעל היכלך
ועל מזבחך והעלינו בתוכה לשטחינו בה ,כי אתה טוב למטיב לכל ,בא״י על הארץ
ועל פרי העץ ,להוא מעין ברכת הזן שמברכין על אלתל דבר שמילא כריסו למשביעל,
על ארץ חמדה מעין ברכת הארץ ,ורחם על עירך מעין בונה ירושלים ,טוב ומטיב
לכל) ,ב( כנגד הטוב והמטיב שתיקנוה ביבנה ,כא״י על הארץ:
]קיא[ )א( ב כ ל מקלם צריך להזכיר שבח ברכלת הארץ אחתימה בין
אסירי בין אחמרא ,בין ארנן חי בין אמבושל ,וסוף סוף חותם על פרי העץ מעין
פתיחתה ,שעיקר ברכתו לכך היא באה:
]קיב[ )א( ענבים כעיני יהל כתאינים ורימונים ,אבל )אישתני( ]אי שתי[
חמרא מנו דאישתני לעילוייא שנעשה יין לגדולה ללמלכלת ]אישתני[ )ב( לייחודי
שמא באפי נפשיה ,למברך כלרא פרי הגפן ,לכן כסוף בא׳יי אלהינו מ״ה על הגפן
לעל פרי הגפן ועל ארץ חמדה ,וחותם על הארץ לעל פרי הגפן )ג( בשבח
הארץ וכמעין פתיחה ,אבל אתפוחים ועל אנוזים וחבושים ונדגדגילת וכל פירלת
האילן שבעולם ,אין זקוק לברך ברכה אחת מעין שלש ,כיון דנריעי כולי האי דלא
כתיבי בשבח הארץ ,אלא כתחילה מכרך בא״י אלהינו מ״ה בורא פרי העץ ,ולבסוף
בלרא נפשלת רבות וחסרונם ,כמו על המים ,לאפילל חובה לית בה) ,ד( אלא ר׳ טרפון
הוא דמברך אמיא בורא נפשות רבות וכר] .וכן[ נוהגין אכולי מיני דלא כתיבי בשבח
הארץ לשבח ולהודות על הגייתן ושכיעתן וכל מאן דמדכר ליה בהלכה לאל משום
דקבע ליה חובה אלא לטפויי שבחא:
ה( וחני תלתא אלתם כתיבי .בפרדס בטעות והני תלתא אלהים כתיבי.
] ק י [ א( וזו היא הברכה מעין שלש .הובא ג״כ בפרדם שם סי׳ ע״ז ובטח״י סי׳ עי.
ובפרדס אחר וזו היא הברכה נוסף ״וגרםנה לתאוה ואל תשגה בה״ .נ( כנגד הטוב והמטיב
שתקנוה ביבנה .כ״ח גם בפרדם .ןיבס׳ הסדרים ,אבל במח״ו שם נוסף ומעין ד׳ היא ומעין
שלש דקרי לה תלמורא מעין •ג׳ •י •לאורייתא:-.קבעי מימר ברוך אתה ה׳ על הארץ.
א( בכל מקום כר.־ •הובא ג״כ בפרדס סוף סי׳ ע״ ז וכן במח׳יו סי׳ עי.
]קיא[
א( ענבים בעינייחו כתאינים ורימונים .כן הובא גם בפרדם סי׳ ע״ח .ובמח׳יו
]קיב[
שם נשמטו המלות *ענבים בעינייהו כתאנים ורימונים״ ומתחיל מן אבל שתי חמרא ובפרדס
ב( לייחודי שמא
אבל מישתי תמרא צ״ל אבל אי שתי ובס׳ הסדרים  .כתוב •ג״כ אי שתי.
באפי נפשיה .ד״ל למקרא יין ובפרדס^,•:שתני לחודיה באנפי צ״ל אישתני ליחדיה שמא באפי
נפשית ובמת״ו אישחני למיקרי שמא;׳באפי נפשיה ובם׳ הסדרים הובא רק מגו שאשתני שנעשה
יין לגדולה ומלכות אישתני לברכה'.׳•׳׳"ג( בשבח הארץ וכמעין פתיחה .במח״ו נשמט שורה
ובצ״ל בשבח ]הארץ וכמעין פתיחה ,א ב ל א ח פ ו ח י ם ועל אגוזים וחבושים וגדגדניוח וכל פירות[
האילן ונמצא לנכון גם בם׳ חםדדים ובפרדס שם .ד( אלא ר׳ טדפון הוא דמברך אמיא .ברכות
מ״ד ע״א במשנה.
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]קיט )א( ו כ ל שהוא מחמשת המעין חיטה ושעורר ,דכתיבי בקרא ,וכל
מינייהו כגון כוםמין ושיבולת שועל ושיפון טחנו ואפאו פת ,כיון דאישתני לעילוייא
שנעשה לחם ,אישתני לברכה מיוחדת ,בתחילה המוציא לחם ולבסוף שלש שלימות,
דהיינו ברכת המזון ,ואי אכיל להד במעשה קדירה) ,ב( כגון טרייש וקראילש ,ואכיל
להו בלא פת מקמי דליברך המוציא בתחילה בורא מיני מזונות ,ולבסוף ברכה אחת
מעין שלש) ,ג( דחשיבי מידי דמזון נינהו ,ומיהו שלימות לא בעי ברוכי ,דלאו לחם
נינהו ,ופותח ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ועל ארץ
חמדה טובה ורחבה וכד .מחיה כלומר שאדם חי כהן ,כלכלה זן ומשביע את הגוף
)ד( )דמינהו( ]דמיני מזלן הוא[ )ה( הואיל ובשלן )דחתים( ]וחותם[ על הארץ ועל
המחיה בשבח הארץ )ו( וכמעין פתיחה:
]קיד[ )א( ואי אכיל להו בעינייהל ,כנון קליות של חמשת המינין,
)ב( אי נמי דכס להו מיכס כמל שהן חיין ,דהשתא ]לא[ שייך בהו על המחיה ועל
הכלכלה) ,ג( דהא לא עכידי כעין מזון ,פתח בהל על השדה ועל תנובת השדה
וכר ,דפתיחה זל לא שייכא לא כפירות האילן ולא במעשה קדירה) ,ד( אלא בכוסם
כיסנין בלבד ,שהן תנובת השדה בעינייהו דלא אישתני מברייתם וחותם על הארץ
ועל פרי הארץ ועל הסירות שצריך להיות כולל כאן כל)ד(,פירות המקרא ביחד בחתימה
זו ,ויהא מלדה ומשבח לקונו על כל שבח הארץ ,אבל מעשה קדירה לא מצי
חתים הכי ,דהא אישתנו ונפקו מתורת פרי) ,ה( וכך נהוג עלמא למיחתם אפירות
האילן דשבעת המיגין על הארץ ועל פרי הארץ) ,ו( ואחמרא על הגפן ועל פרי
הגפן .ואין חותמין על הארץ ועל הפירות אלא אפירות תבואה ]בעיניהן[ דלא
* ] ק ע [ א( ובל שהוא מתמשת המינין .הובא ג״כ בס׳ הפרדס םי׳ ע״ט ובהתחלתו נוסף
*גם אלה לא תשכתנרד .ב( כגון טרייש וקראילש .במת״ו כגון טרייש וורמשיילש ובס׳ הסדרים
כגון טרייש ורמילש .ובפרדס גם כדפוס קאנשט׳ דף ל״ו ע״ד כגון טרייש ודייסא ומרי שלש.
מלת *ודייסא״ נוסף ומרי שלש נפרדה וצ״ל ורמישלש מלה אחת .והם מלשון צרפת המלה
נ( דתשיבי
טרייש היא המלה  trezeחטים כתושים במכתשת עיין ערוך השלם עדך .דייסא.
מידי דמזון נינהו .וכ״ח במח״ו סי׳ ע״א .ובם׳ הסדרים נשמטה שורה וכך צ»ל שם ולבסוף ברכה
מעין שלש ]דחשיבי מידי דמזון נינהו ומיהו שלימות לא בעי ברוכי[ דלאו לחם נינהו .ובפרדס
הלשון משובש ולבסוף ברכה א ח ת מעין שלש ריזייני וחבושי דמידי דמזון נינתו .מלת ריזייני
מיותרת וצ״ל דזייני ובמקום וחבושי צ״ל בהיפוך האותיות וחשובי מידי דמזון נינחו .ל( דטינהו.
תקנתי דמיני מזון הוא .כמו שהוא בפרדס ובמח״ו .ה( הואיל ובשלן .בפרדם הואיל וכי שלים
צ״ל ובישלם .ו( וכמעין פתיחה .בפרדס בטעות ובמעין חתימתה.
]קיך[ א( ואי אכיל ליה בעינייחו .הובא ג״כ בפרדס סי׳ ע׳יט ובטח״ו שם .ובשבלי
הלקט השלם סי׳ קם״א הביא ורבעו שלטה זצ״ל כתב בפרדס שחיבר והביא כל הלשון
וסיים עד כאן דברי רבינו שלמה זצ״ל .ב( אי נטי דכס לחו טיכס .וכ״ה בס׳ הסדרים ,ובפרדס
כטעות אי נמי דבשילהו מהם כמות שהן חיים צ״ל דכס לחו מיכס ופי׳ לעיסה )קויען( והיינו
לאכול דבר כמו שהוא בלי בישול ובשבלי הלקט שם הביא בשם הפרדס אי נמי מיכס כייס
ג( דהא לא עבידי כעין מזון .בפרדם בטעות דהא עבידי כעין
לחו והיא גי׳ יותר ישרה.
מזון צ״ל דחא לא עבידי .ובשבח״ל הביא לנכון בשם הפרדס דהא לא עבידי .ל( אלא בכוסס
ה( וכך נהוג עלמא למיתתם.
כיסנין .במת״ו בטעות אלא ככוסס ,ובכםמין צ״ל בכוסס כסנין.
בפרדם בטעות כך נוהג בעלמא צ״ל עלמא ופי׳ העולם ובשבה״ל שם חביא בשם הפרדס כך נחוג
ו( ואחמרא על הגפן ועל פדי הגפן .וכ״ה במרדו אמנם בפרדס איתא ועל חטרא
עלמא.
על הארץ ועל פרי הגפן.
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חשיבי ליחודינהו כפרי העץ ,ובייל וחתים כולהו פירי בחתימתו ,משום )ז( דקאמרינן
בפרק כיצד מברכין ,בפירי מאי חתים ,ר׳ יוחנן אמר על הארץ ועל פירותיה משום
דהוה מארץ ישראל ואכיל לפירותיה ]רב חםדא אמר על הארץ ועל .הפירות דהוה
מבבל ובני בבל לא אכלי פירותיה[ להכי חתמי על חפירות םתם) ,ח( כדמוקמן התם
הא לן והא להו ,וקא מפרשי עלמא אפירי מאי חתים ,אפירות האדמה לחורייהו
דכתיבי בקרא קא בעי כנון חיטה ושעורה) ,ט( ואוקמין על הארץ ועל הפירות
משום דלא השיבי ליחודינהו לנפשינהו ולומר על הארץ ועל פרי האדמה ,אבל
אילנות דחשיבי מיחדינהו על פרי העץ) .י( אבל אני קבלתי בברכות ,אפירי מאי
חתים אכולהו פרי דקרא קא בעי בין אפירות האילן בין אפירות האדמה ,כגון הטין
ושעורין בקלי וכרמל )יא( דכל כמה דלא בשלנהו איקרו פירי ,מאי חתים עלייהו,
כלומר )מי( ]מאי[ חותם מעין פתיחה ,כגון על הארץ ועל פרי העץ) ,יב( אתאיני
וריטוני על הארץ ועל תנובת השדה ,ועל החיטה ושעורה כי היכי דחתים אמעשה
קדירה ,ואוקימנא על הארץ ועל המחיה ,דהיינו מעין פתיחה) ,יג( ומרקים רב חסדא
לבני בבל ,כגון אנו ,על הארץ ועל חפירות ,ועל כולן שיהא כולל )ה(פירות המקרא
בחתימה ויהא משבח על כל שבח ארצינו בר ממעשה קדירה הנעשה מזון ובעי
למיחתם על המחיה ,אבל אורז ודוחן אי עביר להו ]מעשה[ קדירה ,בתחילה בורא מיני
מזונות ,דהא חזינן דזייני כשאר )פירות( ]דייסות[ אבל ]לבסוף לא בעי[ ברכה אחת
מעין שלש ,דהא לא כתיבי בקרא ,ולא מין דגן נינהו ככוםמין ושיפון ,וכן הכוסס את
האורז ,או בקליות )את האכילה( ]ואכיל להו[ בהחלה בורא פרי האדמה הואיל ואיתיה
•בעיניה ,ולבסוף'לא כלום) ,דאי( ]ואי[ בעי לימא בורא גפשות רבות )יד( כמיא בעלמא
הואיל ולית בה ברכה קבועה דאורייתא:
]קמו[ )א( ח ל ב וביצים ו כ ל מיני בשר ,חיה ועוף ודגים) ,ב( אי אכיל
לחו בלא פת בתחלה מברך שהכל ,ולבסוף בורא נפשות רבות ,משום דלא גדולי
קרקע נינהו:
ס( כדמוהמן החם .שם שם .ע״ש
! (fדקאמרינן בפרק כיצד מברכי! .דף מ״ד ע״א.
מ( ואוקמין על הארץ ועל חפירות.
בפירש״י ר׳ יוחנן מארץ ישראל והתם חתמי על חפירות.
במח״ו נשמטה שורה שלימה וכצ״ל ומוקמי על הארץ ועל העירות משום ]דלא חשיבי ליחודינהו
לנפשינהו ולומר על הארץ ועל פרי האדמה אבל אילנות משום[ דחשיבי מיחדינ! על פרי
י( אבל אני קבלתי בברכות .כ׳-׳ה גם בס׳
העץ ,ונמצא לנכון נם בפרדם ובס׳ הסדרים.
הסדרים וכן במח״ו צד  .38אבל בפרדם הנוסחא אבל אני קבלתי טרבותי בלומדי כרכות.
והוא דברי רש״י שקיבל כן מרבותיו בלמדו אצלם .וראיתי שגם בשבלי הלקט שם הובא ג״כ
אבל אני קבלתי בלמדי מס׳ ברכות .יא( דיל כמה דלא בשלנהו .במת״ו בטעות דלא בטלינהי
יג( ומוקים רב חסדא .ברכות
צ״ל בשלינהו .י (3אתאיני ורימוני כוי .הובא בפרדס סי׳ פ׳.
מ״ד ע״א .יל( כמיא בעלמא .וכ״ה בם׳ הסדרים ובמה״ו הגי׳ באמירה בעלמא.
ב( אי אכיל לחו בלא פח
] ק ט ן [ א( חלב ובצים כוי .הובא ג״כ בפרדס סי׳ ש״א.
בתהלה מברך שהכל .במח״ו שם )צד  (38נשמט מן המעתיק שורה שלימה וכצ״ל אי אכיל
להו בלא פת ]בתחלה מברך שהבל ולבסוף בורא נפשות רבות משום דיאו גדולי קרקע גינהו.
וכל מיני קטניות בתחלה[ בורא פרי האדמה .והרש״ה שם בראותו כי כתוב בלא שת בורא
פרי האדמת חיקן שהכל נהיה בדברו ולא ידע כי תםר יבאנו.
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]קטז[ )א( ו כ ל מיני קטניות ,בתחילה בורא פרי האדמה ,בין חיין בין מטשלין,
שכן דרך אכילתן בין חי בין מבושל ,ולבסוף בורא נפשות רבות ,ואי אכיל להו בליפתן
על הסת ,פת פוטרתן )ולא בריך( ]ואין צריך ברכה[ לא לפניהם ולא לאחריהם ,וזו היא
הברכה לאחריהם ,בא״י אלהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה
שברא להחיות בהן נסש כל חי )ב( בא״י אל חי העולמים  :פירוש על המקרא הזה
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה׳ יחיה האדם )דברים ח׳ ג׳(
כלומר הקב״ה ברא נפשות רבות ואנשים הרבה על כל המאכלים שברא להחיות בהן
נםש כל חי שאינן חיין אם לא על המאכלים ,כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם:
]קיז[ )א( וכן מ י נ י י ר ק ו ת  ,כ ג ו ן חזרת שומין כריםין ובצלים )או( ]אי[
מלפת בהן פיתא כולא כלום בין היין בין מבושלין ,ואי אכיל להו אפילו בלא פת,
)ב( תחילה בורא פרי האדמה ,ולבסוף איבעי למימר בורא נפשות רבות ,אבל מעשה
קדירה של מיני טזונא) ,ג( כגון טריילא ורמישלש ,אפילו אכיללהו בהדי פיתא
כטלה דעתיה ,דלאו מידי דמילפת הוא ,ולאו כל כמיניה לאפקועי ברכה דלםניהם,
דבכל מקום חשיבי מזון לעצמו ,בין אפת בין בלא פת ,ומיהו בברכה דלאחריהם על
המחיה ועל הכלכלה מיפטרו להו ,דכיון דאכיל בתוך הסעודה ברכת המזון קאי
אכל מידי דםעודה והיא .פוטרתן ,והוא הדין לכל סירות האילן אי אכל להו בהדי
פיתא ,כגון אנו שמלסתין לחמינו באגוזים ותפוחים ,בטלה דעתינו אצל כל האדם,
שאין להם תורת ליפתן כל עיקר ,ולא כל הימנו לפוטרן מברכה דלפניהם ,דברכת
המוציא לא פטרה אלא מידי דמילםת ,לכל הני לא מילפתי ,ואי משכחת שום
איניש בעלמא דמילפת בהו ,אמרינן משונה הוא ואין שומעין לו ,ומיהו אם באו
על השלחן קודם ברכת המוציא ,לא בעי תו ברכה לפניהם לא פירות ולא מעשה
קדירה ,דכיון דקיימו לפניו בשעת ברכת המוציא כי מברך המוציא ךעתיה אכל מה
דמילםת בהדיה) ,ד( דתנן בירך על הסת פטר את הפרפרת ,כל מעשים הבאים עם
הפת קרי פרפרת ,אבל בירך על הפרפרת לא פטר את הפת) ,ה( זה הכלל כל
שהוא עיקר ועטו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה) ,ו( ומתוך משנה
]זו[ אמר לנו ר ב י כל יינו של אדם וכל משקיהן שעל השלחן יכול לאכול
)ז( על ידי שריית הפת ,שקורין שלפש ,ואין חייב לברך בורא פרי הגפן ,ולא
שהכל אם מים הס ,דכיון ששורה בהם את הפת בחתיכות הוה ליה פת עיקר ומשקה
טפל ,דכבר בירך על הפת המוציא לפטר את הטפילה:
ב( ברוך אתה ה׳ אל חי
] ק ט ז [ א( וכל מיני קטניות .הובא גם בפרדם םי׳ פ״ב.
העולמים .בתום׳ ברכות ל״ז ע׳׳א ד״ה בורא נפשות איתא ומסיים ברוך חי העולמים ובירושלמי
ברוך אתה ה׳ חי העולמים .הוא בירושלמי ברכות פ״ו )דן* י׳ ע״ב(.
].קיץ[ א( וכן מיני ירקות כוי .הובא ג״כ בפרדס סי׳ פ״ג .ב( תחלה בורא שרי האדמה.
כ״ה גם במח״ו ובם׳ הסדרים אבל בפרדם שם הובא בתחילה מברך בא״י אמ״ה בורא מיני
ירקות .ג( כגון טריילא ורמישלש .בפרדם בטעות כגון טרייש ויודמי שלש צ״ל ווירמישיילש.
ובספר הסדרים כגון טללא תריד לאויר משל .כלו בטעות אבל במח״ו הובא לנכון כגון טרייש
ווירמשיילש .ועיין לעיל סי׳ קי״ג הערת בי .ל( דתנן ברך על הפת .ברכות מ״ב ע״א .ס( זה
ו( ומתוך משנה ]זו[ אמר לנו רבי כל יינו של אדם כוי.
הכלל .שם מ״ד ע״א במשנה.
בשבלי הלקט סי׳ קמ׳י׳ג הביא וכן מצאתי בדברי רבינו שלמה זציל כל יינו של אדם כר.
 (tע׳״י שריית השת .בטח׳יז צר  39בטעות על ידי חתיכות ח פ ת וצ״ל שריית השח.
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]קיח[ )א( ל ע ו ל ם א י נ ו ח י י ב לברך בורא פרי הגפן ושהכל עד שישתה
משקה בעיניה .וכל שנותנין היין בקערה עם המלח )ב( שקורין שלשא ,כדי להטביל
את הבשר ,אין צריך לברך על אותו יין ,שהרי הבשר ]עיקר[ והוא טפל ,ובשר
כבר מיפטר בברכת המוציא דהא מידי דמילפת הוא ,ואי אכיל בשר על ידי
טיבול שלא על השלחן ,ליברך על הבשר שהכל ,ופטר טיבולו של יין מברכה
דהוא טפל:
]קיט[ )א( ויין ה ב א ב ת ו ך הסעודה ,וכן פירות הבאות לקינוח סעודה,
נראה בעיני רבי כי היכי דבעי ברכה לפניהם ,צריכי נמי ברכה לאחריהם ,שהרי
ברכת המזון לא פטרה אלא מידי דמזונא ודליפתן ,כגון תבשילים ומאכלים ומיני
בשר ודגים שצריכים ללחם ללפת בהם פיתן ,אבל הללו לעצמן הם באים ,ודומין
כמו שבאו בלא שלחן ,והכי מוקמינן הילכתא )ב( בכיצד מברכין דברים הבאים
לאחר סעודה ,כלומר קודם ברכת המזון )נ( לקינוח הפה ,כגון סירות ומגדים טעונים
ברכה לפניהם ולאחריהם ,לפניהם דלא טפילה נינהו אלא לעצמן הן באים ,ואין
ברכת הפת שוד ,לברכתןשתהא פוטרתן ,ולאחריהן דלאו מיני מזון נינהו ,ואינן
בכלל ברכת המזון) ,ד( מתוך כך אומר רבי כל המברך לאחר היין שבתוך הסעודה
עד שלא יטול ידיו במים אחרונים הרי זה משובח ,שהיין הבא לאחר המזון אינו
סוטרו ליין הבא בתוך הסעודה ,שהרי הפסק בנתיים ואםוחי דעתא הוא) ,ה( כדאמרינן
בערבי פסחים כיון דאמר הבו ניברך ,אסור למישתי דאי לאו אםוחי דעתא ולאו
נמלך הוא אמאי כריך על היין שלאחר הסעודה המזון בורא פרי הגפן ליפטר
ביין של סעודה• הא למדת דיין זה לא קאי כלל אדלעיל ,לכך מברכין על זה
לפניו ולאחריו ,ואם כן יין דסעודתא במאי מיפטר לאחריו כיון דיין דברכת המזון
לא פטר ליה ,וברכת המזון גופיה לא קאי ]אמשקה[ ,אלא אמזונא ,הרי עיניך
רואות שצריך לברך איין דםעודתא לאחריו בסוף שתייותא קודם שייטול ,וככר
ימים מקדם עמדנו על שלחן רב י נ ו ,וחזרנו עליו לברך לעינינו אחר אותו יין דסעודתא
'ונראה הלכה למעשה ,ולא רצה ליטול כתר לפנינו לקבוע הלכה לדורות ,אבל
מרנלא בפומיה כל העושה כן ינוחו ברכות על ראשו:
]) ppא( ו ה ש ו ת ה מ י ם ב ס ע ו ד ה חייב לברך על פעם וסעם שהוא
שותה שהכל ,דכל שעתא ושעתא נמלך הוא שאין אדם שותה אלא לצמאו ועל
א( לעולם אינו חייב .הובא גם בפרדם טי׳ פ״ג והובא בשבדדל סי׳ קמ״ג בשם
]קיה[
ב( שקורין שלשא .זה חסר בפרדס ובטח״ו צד  39שקורץ שלמומרא
רבינו שלמה זצ״ל.
ובשבה׳יל שקורין םלסא ובם׳ הסדרים שקורין שלש.
]קיט[ א( ויין הבא בחוף הסעודה .הובא בפרדם סי׳ פ״ד וכן במרדו סי׳ ע״ב.
ב( בכיצד מברכין .ברכות מ*א ע״ב .ג( לקינוח הפה .וכ״ח בפרדס וצ׳י׳ל לקינוח ה פ ת ונמצא
 (7מתוך כך אומר רבי כל המברך לאתר
לנכון בס׳ הסדרים .ובמח״ו לקינוח סעודה ותפת.
היין כוי .וכ״ה בפרדס ובמח״ו וחמדדבי )תוספות מערבי פסחים( הביא וז״ל ובמחזור וויטרי
פירש ועל יין שבתוך הסעודה צריך לברך לאחריו כוי .ה( כראמרינן בערבי פסחים .דף ק״ג ע״ב.
]קל[ א( והשותה מים בסעודה כר .כל הסימן הזה עד סופו לא נמצא בפרדם בי
אחר הסיום מן סי׳ פ״ד ינוחו לו ברכות על ראשו מתחיל סי׳ פ״ה והוא סי׳ קכ״א לפנינו
המתחיל כל שדרכו לאכול חי .וכן בדפום קושטאנטינא )דף ל״ז ע״ג( חסר ג״כ .ולעיל בסי׳
ע״ה נמצא ג״כ השותת מים בתוך סעודתו אפילו פעמים חרבה צריך לבדך על כל פעם ופעם,
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ידי הדחק] ,לפיכך[ אין קבע למים לפטור כל שתייותיו ]בפעם[ ראשונה ,אבל יין
שאדם שותה לתאוותו ולהשביעהו ולהברותו אפילו בלא צמא ,התם אמרו יש קבע
ליין ,וכיון דבריך •אכסא קמא לשתה אפילו מאה כוסות בלא ברכה באותו מעמד
לית לן בה) .ב( וכבר פסק רבינו משולם הגדול בתשובותיו אפילו מיא קמיה
על השלחן דאיכא למימר כל שעתא דעתיה עילויה ,אפילו הכי בריך אכל זימנא,
דלעולם אין קבע למים ,דאין אדם חוזר ושותה מים מרצונו ,אלא אם הצמא דוחקו,
כך ראה רבי:
]קכא[ )א( כל ש ד ר כ ו ל א כ ו ל ח י ואכלו מבושל ,כגון פיחת ,מברך
שהכל ,דאישתני מדרכו והלכתו אישתני לברכה גרועה ,וכשהוא חי ודרכו לאכל
בהכי ליברך ברכה הראויה לו ,או פרי העץ ,או פרי האדמה ,וכל שדרכו לאכל
מבושל ואכלו חי מברך שהכל ,דהא אכיל ליה שלא כדרכו וסגי ליה־ בהכי,
ובמבושל מברך בורא פרי האדמה ,שעיקרו לכך נברא ליאכל דרך בשול) ,ב( ובגמרא
דכיצד מברכין מפרשין דהיינו כרתי) ,ג( כר יש ין פורשי בלע״ז ,שהאכלו חי בטלה
דעתו ,ואומר אני בצלים ולפתות נמי דרכן לאכול מבושל ,והאוכלו חי מש1נד ,הוא
ולימא שהכל ,אבל ירקות מוכחינן בגמרא שאין דרכו כשלקות אלא היין ,כגון
חזרת ועולשין )ד( א פי י א צדפוייל בלע״ז ,שיחליים כרישי ן בלע״זואי בשיל להו
לא בדיך ולא מידי ,ודעתי מכרעת ,ערמונים לא נבראו אלא לצורך בישול ,המבשלן
במים מברך בורא פרי העץ ,והאוכלן היין משונה הוא בעיני ומברך שהכל וקרוב
אני לומר )בין( ]כן[ בחבושין ,ותלויה זו בידי כי לא שמעתיה:
]קבב[)א( פעמים ראיתי את רבי • שהביאו לפניו על השולחן )ב( אגוזים
והעירותי שם בהערה א׳ שהמאמר נובע מ ס ת ר רע״ג דף ט״ו ע״א וע׳יש גם בהערה ב׳ .ועיין
בתום׳ ברכות ט״א ע״ב ד״ה אי שכתבו ודלא כמחזור וויטרי שכתב דמברבין למים ברכה בכל
ב( וכבר פסק רבעו משולם הגדול בתשובותיו .הוא .ר׳ משולם בר׳ קלונימוס,
פעם ופעם כוי.
והובא ג״כ במח״ו שם ע׳ .40
א( כל שדרכו לאכול חי .הובא בפרדם פי׳ פ״ה ובמח״ו צד  (3 .40ובגמרא
]קלא[
ג( .כרישין פורשי בלע״ז .וכן רש״י
ב מ צ ד מברכין .דף ל״ח ע״ב וע״ש בתום׳ ד״ה משכתת.
ברכות ט׳ ע״ב במשנה כרתי שקורין פורייש והוא לשון צרפת הישנה  poveesוראיתי במת״ו
שם הביא פירש ב׳ .ויש לתקן פורש בלע״ז והמעתיק הציג אות ב׳ במקום בלע״ז .ל( אפייא צדפוייל
בלע״ז .ב^ח״ויאפיא צרפוייל ,ובם׳ הסדרים אפיא צדפלא .ובפרדס לא הובאו המלות הזרות.
א( פעמים ראיתי את רבי שהביאו לפניו על השלחן אגוזים בדבש .לעיל סי׳
]קבב[
ק״ח ובפרדס סי׳יע״ז הובא כ ך  :״אגוז בדבש רבי מברך עליו בתוך הסעודה ומברך עליו
שהכל לפי שנשתנה האגוז מכמות שהיה״' .וכאשר הובא לפנינו נראה שכוון דש״י לאחד
מרבותיו שחי׳ מברך ־בורא פדי העץ ודש״י םיים *ובעיני הוי דבש עיקר״ ד״ל ובעיני רש״י הוי
דבש עיקר ומברך שהכל .ובעל שבלי הלקט סי׳ ק כ ד ג ה ב י א ואגוז בדבש מצאתי בשם דבינו
שלמה וצ״ל שמברמן עליו שהכל לפי שנשתנה האגוז מכמות שהיה .והסמ״ג עשין כ״ז והובא
בהרש״ה במח״ו הביא אגוז מטוגן בדבש כתב הרב ר׳ שמחה זקנינו לפני רבעו שלמה •שהאגוז
חוא .עיקר ומברך בורא פדי העץ וכן האו״ז ח״א סי׳ קס״ח הביא וכן אגוז״ מטוגן :בדבש׳
מברך בורא פרי העץ וכן כתב במחזור וויטדי שנסדר לפני רבעו שלמה .זצ״ל ולא כמו שכתב־
שם בענין א ח ר שהדבש עיקד ויברך שהכל דודאי האגוז עיקר .וגם חכמי י התום־ ברכות ל״ח
ע״ב ד״ה משבחת'׳הביאו ואגוז מטוגן בדבש מברך עליו בורא פרי העץ דאגוז״עיקר ,ובהגהות•
סיימוניות ברכות *״ג סי׳ ה׳ חגיא ג״כ ואגוזים סטוגנים כדבש כתב כמח״ו מברך ב״פ העץ
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בדבש) ,ג( שקורין יודבעם ,ומברך עלייהו בורא פרי העץ ,כי היה אומר אגוז עיקר
ודבש טפילה ,אע״ס שטטוגנות בדבש לא נשתנה פרי מהוייתו ,ואין זה בישול,
ובעיני הוי דבש עיקר ,אלא נדי הוא ]רבי[ לסמוך עליו:
]קבג[)א( ה ב י א ו ל פ נ י ו ס י ר ו ת על השולחן )ב(סליגי בה ר׳ יהודה
ורבנן ,אם יש ביניהם אחד משבעת המינין ,עליו הוא מברך תחילה וסוטר את השאר,
כיון דכולפ לפניו ברכה אחת פוטרת לנולן ,וקסבר ר׳ יהודה חשוב עדיף ,ורבנן
םברי חביב עדיף ,מה שלב האדם אוהבו ומחבבו משאר המעין עליו הוא מברך
ופוטר את השאר ,והלכה כרכים:
]קבד[ )א( ו פ ע ם א ח ת ר א י ת י את רבי שהביאו לפניו על השלחן בשר
של חידוש ,או בשר )א׳ מכוסה( ]מבושם[ או ביצים מטוגנות בדבש ,נוטל ומברך
]שהכל קודם שיבצע[ ברכת המוציא ,ואמר לי רק זה חביב בעינ* יותר מן הפת,
ונוח לי ליתן ברכתי לשבח את קוני באשר אני אהב:
]קכה[ )א( ואילו מ ב י א י ן ל י ה מץ פרי אחר לאחר שבירך על הראשון,
חוזר ומברך עליו ,כיון שלא היה לפניו בשעת ברכת הראשון ]ליכא[ מאן דםטר
ליה להאי:
]מכו[ )א( א ו ב ל י ר ש ק נ ש ט י ל ש היכא דקבע סעודתיה עליה׳ כגון שאנו
עושין בליל לברית מילה מברכין עליה׳ המוציא) ,ב( ולאחריהם ברכת המזון ,דכיון
דאחשבינהו פיתא ]לאקבועי[ עיקר סעודתא עלייהו)כגון( ]בעי[ ברכה כי לחם ממש,
)ג( כדאמרינן גבי טרוקנין) ,ד( דר׳ זוטרא קבע עלייהו סעודת שלש ברכות) /ה( ואי
לא הבע םעודתיה אלא לתענוג בעלמא אכיל להד מברך עלייהו בורא מיני מזונות,
הואיל )המיני נמי( ]מחמשת המינין נינהו[ ,אבל לאחריהם לא מצי לטיטר על
המחיה ועל הכלכלה) ,ו( דלא מין מזון ומין מחיה נינהו ,ולא סעיד ליבא ,אלא על
ודלא כדברי

האומד ש ה ב ל משום

דדובשא

עיקר ,אלא

אגוז עיקר ע״נ מורי

אדרבא

רגינו

נ״ע עכ׳לל.
ג( אגוזים כדבש .כפרדס חסד שורת וכצ״ל אגוזים כדבש ]ומברך עלייהו ב״פ העץ כ»
חי׳ אוסר אגוז עיקר

ודבש טפילח אע״פ שמטוגנת בדבש[ לא נשתנה פרי מחוויתו.
נ( שקורין יורבעס.

חמעתיק או המדפיס טן בדבש עד כדבש.

והשמיט

בס׳ הסדרים שקורין אדבעסל

ובטח״ו וקודין לו א ב בשטרי.
]קלג[

םירות על

א( חביאו לפניו

הובא גם

חשלחן.

בפרדם סי׳ פ״ו ומח״ו שם.

נ( פליגי ב ח ד״י ורבנן .ברכות מ׳ ע״ב.
]לןלד[ א( ופעם א ח ת ראיתי א ת דכי .הובא בפרדס שם סי׳ פ״ו ובמח״ו.
]קכה[
]קכו[

א( ואילו מביאין .הובא בפרדם ובטח״ו שם.
א( אובלירש קנשטילש .בפרדם מ ת ח י ל ואם אכל רקיקין ח ל ו ת דקין כגון אוכלירש

קנישטלש ו ב ס ח ״ ו מ ת ח י ל ל ח ט ש ת חמינין אובלייש וקנטייל,
בסדור דק חכיא אובלייש וקנישטיליש.
ברכת חסחניא

והגיג חםו״ל

נ( כדאסרינן גבי טרוקנין.

סימן

ב( ולאחריהם ב ר ב ת חטזון .בפרדס בטעות ולאחריהן
כוכב לתורות כי

כרכות ל״ז ע״ב.

הוא בגמרא שם ל״ח ע״א וצ׳׳ל ס ר •זוטרא
ברכות.

ובס׳ חסדרים

בלתי מובן ו ב א מ ת

צ״ל ב ר כ ת

המזון.

־ד( דד׳ זומרא ק ב ע עלייהו סעודת שלש ברכות.
ק ב ע עלייהו

סעודתיח

וברך

עלוי חסוציא ושלש

 (0״ואי לא ק ב ע סעודתיח ,אלא לתענוג ב ע ל מ א אכיל ל ח ו מ ב ר ך עלייתו בורא מיני

םזונות׳י׳ זח גשםט בפרדס ונמצא לנכון גם בםח״ו ובס׳ הסדרים.
ניגחו.

מ ת ח י ל כמו לפנינו

בפרדם דלאו סין ם ח י ח

ו( דלא סין סזון וסין מ ח י ה

ח ם ו ב ס ת י ו ד ל א סין ס ח י ח געחו ,ומין סזון

חן .וגט

בס׳

סדור

רש״י
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השובע אכיל להל ,וסגי בבורא נפשות.רבות ,כמו מיא וירוקא בעלמא) ,ז( מיד
דהוה אכוסס את האורז ,דאמרינן התם לפניו בורא פרי האדמה ולבסוף ולא כלום:
]קמ[ )א( ה מ ו צ י א ]יין[ כ ד י מזינת כוס )ב( יפה ,מאי כוס יסה) ,נ( כוס

של ברכה) ,ד( ברכת המזון שהצריכו חכמים ליפותו )ה(כדאמרינן בברכות עיטור
ועיטוף הדחה ושטיפה חי ומלא) :ו( אמר רב נחמן כוס של ברבה צריך שיהא
בו יין חי רובע של רביעית הלוג כדי שימזגנו במים שלשה חלקי מים ואחד יין
כדי שיעמוד על רביעית הלוג .ויש טועים בשמועה זו ,לומר רובע רביעית ,רובע
הלוג ]כדי שימזגנו[ ויעמוד על רביעית לוג ,שהוא רביע הקב ,וטעות הוא בידם,
ורבותינו לא אמרו כן ,וראייה לדבר )ז( ממסכת נזיר ,עשר רביעיות הן חמש סומקאתא,
כלומר ביין ובדם ,.חמש חיורתא שנאמרו בשאר משקין ,וחשיב להאי דהוצאת שבת
גבי חיווראתא דשאר משקין ,ועל כורחך הני כולהו ברביעית הלוג נינהו ,דקא חשיב
בהדייהו רביעית יין לנזיר ,דהוא חצי שיעורא של שמן התודה ,כדאמרינן במנחות
וחצי לוג שמן לתודה) ,ח(וילפינן לה במנחות:
נ ק כ ח [ וזו ם ד ר ת פ י ל ת ה מ נ ח ה .

)א( וכשהגיע עת תפילת המנחה נוטל ידיו )ב( ואינו צריך לברך ,ואם אין
לו טים ליטול ידיו אם יודע שיש מים לפניו עד ד מילין ימתין עד שיגיע למקום
טים ויטול ידיו ויתפלל ,אע״פ .שעובר זטן תפילה ,אבל יותר מד טילין יתפלל
מיד ואל יבטל מן התפילה ,ואע״פ שלא נטל ידיו מפגי שאגום הוא) ,ג(ואע״פ
שאמרו אמר רבינא לרבא חזי מר האי ]צורבא[ מרבנן דאתי ממערבא ואמר כל
שאין לו מים ליטול יקנח ידיו ]בעפר[ בצרור ]ובקסמית[ ואמר ליה.שפיר קאמרת,
מי כתיב ארחץ ]במים[ בנקיון )כפיי( ]כתיב[ כל מידי דמנקי ,ועפר וצרורות נמי
טינקו) .ד( ותו אטרינן רב חםדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא ,חני מיל י
לקרית שמע) ,ה( דבעי למיקרי בעידנא ,אבל לתפילה דרחמי הוא כל אימת דבעי
מצלי בעי להדורי אמיא) ,ו( ועד כמה עד ד מילין ,והני מילי לפניו ,אבל לאחריו
פחות ממיל חוזר ,אבל מיל אינו חוזר:
הסדדים הובא ג״כ דלמא מיני מזון נינהו ואין מחיה נינהו .ז( מידי דהוח אכוסס אח חאורז.
ברכות ל״ז ע״א .ומן מלת האורז מתחיל ב״י ב׳ מסדור רש״י ומהתתלת הספר עד מ ל ת האורז
נאבדו הגליונות וברוך אלהימ שהשגתי הכ״י מפארמא ונמצא שם החסר בכ״י ב׳.
א( המוציא יין' כדי מזיגת כוס .שבת ע״ו ע״ב במשנה ,וזח לא הובא בפרדס.
]קכז[
ל( ברכת המזון
ג( בוס של ברכה .גמרא .שם.
ב( יפה .בגמרא שם כדי מזיגת כוס יפה.
שהצריכו חכמים ליפותו כדאמדינן כר .הוא לשון רש״י בגמרא שם .ה( כדאמרינן בברכות.
ו( אמר רב נחמן .גמרא שבת שם ,ובכאן נוסף על לשון הגמרא דברי רש״י
דף נ״א ע״א.
שם (r .ממס׳ נזיר .דף ל״ת ע״א .ח ( וילפינן לה במנתות .דף פ״ח ע״א ופ״ט ע״*ן.
א( וכשהגיע עת תפלת ה מ נ ח ה נוטל ידיו ואינו צריך לברך .נובע מ ס ח ר
]קכח[
דע״ג דף י״ז ע״ב ומובא בטור סי׳ רל״ג בשם רע״ג ועיין במרן ב״י שם .וכן הובא כמח״ו סי׳
ע״ה .ב( ואינו צריך לבדך .וכ״ה בסרע״ג שם ובן בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים .אבל במח״ו בטעות
צריך לברך ותיקן לנכון הרש״ה שצ״ל אין צריך לבדך .ג( ואע״פ שאמרו בו׳ .ברכות ט״ו ע״א.
ה( דבעי למיקרי בעידנא וכר דרחטי
ד( ותו אטרינן .גמרא שם וגם זה הובא בסדע״ג שם.
הוא דאימת דכעי מצלי .היא חופפת דע״ג .ו( ועד כמח בו׳ .עיין בטור או״ח סי׳ רל״ג.
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ס ד ו ר רש״י

] ק כ ט [ )א( מנחה נ ד ו ל ה משש שעות ומחצה ולמעלה ,מנחה קטנה
מתשע שעות ומחצה ולמעלה) ,ב(פלנ המנחה אחת עשרה שעות חסר רביעית,
)נ( תסילת המנחה עד הערב ,ר׳ יהודה אומר עד סלנ המנחה ,ושל מוססין מתסלל
כל היום) .ד( אמר ר׳ יוחנן נקרא פושע״ )ה( ולית הילכתא כרב הונא דאמר אסור
לאדם שיטעום כלום )ו( קודם שיתפלל תפילת ]מוםפין ,ולית הילכתא כר׳ יהושע
בן.לוי דאמרכיון שהניע זמן תפלה אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל
תפילת[ המנחה) .ז( והיכא דפשע ולא צלי דמוםף עד זמן דמטא .תפילת המנחה,
מצלי מדשא דמנחה ובתר כן דמוסף) .ח( דתנו רבנן היו לפניו שתי תפילות.אחת
של מנחה ואחת של מוםפין ,מתפלל של מנחה ואחר כך של מוםפין ,ר׳ יהודה
אומר מתםלל של מוםםין ,ואחר כך של מנחה ,שזו מצוד ,עוברת _ ,וזו מצוד ,שאינה
עוברת .ואמר ר׳ יוחנן הלכה מתפלל של מנחה ואחר כך של מוספין ,מאי טעמא
כיון דמטא ליה זמן תפילת המנחה )ט( כמאן דשכיהין תחייהו דמי) .י( שכח ולא
התפלל ערבית ,מתפלל שחרית שתים ,שכח ולא ]התפלל[ שחרית ,מתפלל במנחה
שלשה״ של ערבית ושל שחרית ושל מנחה ,בתחילה מתפלל תפילת המנחה בעיתה
־ ואח״כ דמוספין) .יא( תנו רבנן טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת ,מתפלל )בשבת(
]בליל שבת[ שתים של שבת) ,במנחה( ]טעה ולא התפלל מנחה[ בשבת״ מתפלל
במוצאי שבת שתים ]של חול[ ,ומבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה״ ואם הבדיל
בשנייה ולא הבדיל בראשונה ,שנייה עלתה לו ,ראשונה לא עלתה לו:
]קל[ וזה ס ד ר ת פ י ל ת ע ר ב י ת .

)א( ת פ י ל ת ד ,ע ר ב אין לה קבע] ,מאי אין לה קבע[ ,אי נימא דאזיל
ומצלי כולי לילא ,ליתני תפילת הערב כל הלילה) ,ב( אלא מאי אין לד ,קבע״
אינה קבע ,כמאן דאמר תפילת ערבית רשות והלכה כדברי האומר רשות) ,ג( וכי
קאמרינן תפלת ערבית רשות או חובה ,הני מילי היכא דלא קא בעי לצלויי כלל,
אבל אי צלי )אי( קבלה עליה כחובה ,ואי טעי בה הדר ומצלי ,דאי לא תימא הכי
בראש יחודש ]דקאמרינן[ טעה ולא הזכיר של ראש חדש בערבית ,אין מחזירין
] ק ל ט [ א( מנחה גדולה .ברבות כ״ו ע״ב .נ( פלג ה מ נ ח ת כוי .עיין ברש״י בגמרא
ד( א״ר יוחנן נקרא פושע .שם
נ( תפלת ה מ נ ח ה עד הערב .משנה ברכות כ״ו ע*א.
שם.
ה( ולית הלכתא כ ר ב ה ו נ א דאמר כר .שם כ״ח ע״ב .והובא בבה״ג ברכות פ״ד
כ״ח ע״א.
)דף ד׳ ע״ב( .ו( קודם שיתפלל תפילת מוםפין כוי .הוספתי כמו שהוא בגמרא שם וכ״ח לנכון
בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובמח״ו ובבה״ג שם והשמיט המעתיק מן תפילת עד תפילת (r .והיכא
מ( דת״ר חיו לפגיו שתי תפילות .ברכות ב״ח
דפשע ולא צלי דמוסף ,הוא לשון בה״ג שם.
מ( כמאן דשכיתין תרוייהו דמי .בכ״י ב׳ כמו דשכתן תדווייחו דמי,
ע״א ,והובא בבה״ג שם.
ובס׳ הסדרים כמאן דשותטין תרווייהו דמיי ,ובבה״ג שם כמאן דשטיחן תרוויחו דמי .ובמח׳׳ו
יא( ת״ר טעה ולא התפלל
י( שכח ולא התפלל ערבית .ב״ה בבח״ג שם.
נשמטה חמלה.
במנחה בע״ש .ברכות כיו ע״ב והובא בבה״ג ריש פ״ד דברכות דף ג׳ ע״ד.
א( תפלת הערב אין לה קבע .ברכות כ״ו ע״א במשנה והובא בבה׳״ג פ״ד דברכות
]קל[
)דף ד׳ ע״א( .ג( אלא מאי אין לה קבע .גמרא שם ב׳יז ע״ב והלשון לפנינו חוא בלשון הבח״ג
ושם הוא באריכות יותר ע״ש .נ( וכי קאטרינן כוי .כל חלשון עד סוף הסימן הוא מבה״ג שם
ועיין בדא״ש פ״ד סי׳ ב׳ מ ח שהקשה על ח״ג ועיין במת״ז צד  42חערח י׳ שהאריך בזח.
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אותו ,שאין מקדשין את החדש אלא כיום .מאי איריא ראש חדש תיפוק ליה
דבימים טובים ובשבתות נמי אין מחזירין אותו ,דהא תפילת ערבית רשות היא,
אלא שמע מינה כי קאמרי׳ תפילת ערבית רשות ,הני מילי ודכא דלא קא בעי
לצלויי ]אבל היכא דקבעי לצלויי[ שוויה עליו כחובה ,ואי טעי בשבת וביום טובי
מהדרינןליה) ,ד( לעוד קאמרינןאטר ר׳ זעירי ידעין חברין בבלאי לטאןדאטר תפילת
ערבית רשות) ,ה( כיון דהתיר חגורו לא טטריחנן ליה ,מכלל דכל כמה דלא התיר
חגורו מטריחנן ליה ,להכא נמי כיון דמצלי גלי דעתיה )ולא קבע( ]דלא קבעי[
למיפטר נפשיה ,ואי טעי הדר מצלי:
]קלא[ )א( מ א י מ ת י ק ו ר י ן א ת ש מ ע בערכין ,משעה שהכהנים נכנסין
לאכול בתרומתן ,עד 'סוף האשמורה הראשונה דברי ר׳ אליעזר ,וחכמים אומרים עד
חצות ,רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר) .ב( תנו רבנן חכמים עשו חיזוק
לדבריהם ,שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ויאמר אכנס לביתי ,ואוכל קימעא
]ואשתה קמעא[ ,ואישן קמעא ואהר כך אקרא קרית שמע ואתפלל ,ונמצא ישן כל
הלילה ,אלא אדם בא מן השדה ,נכנם לבית הכנסת ,או לבית המדרש ,ואם רניל
לקרות קורא ,ואם רגיל לשנות שונה ,וקורא קרית שמע ,ואחר כך מתפלל ,ואוכל
פיתו ומברך ,וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה:
]קלב[ )א( א מ ר ר׳ י ה ו ש ע ב ן ל ו י אע״ס שקרא אדם קרית שמע בכית
הכגםת מצוד ,לקרותה על טיטתו .אמר ר׳ יוסי מאי קרא רגזו ואל תחטאו אמרו
בלבבכם על .משכבכם ]ורומו סלה[ )תהלים ד׳ ה׳() .ב( אמר רב נהמן אם תלמיד
חכם הוא אינו צריך) .ג( אמר ר׳ אבין אף תלמיד חכם צריך למימר האי קרא )כי(
בידך אפקיד רוחי ונו׳ )שם ל״א ו׳() .ד( אמר ר׳ אלעזר כל הקורא קרית שמע
על מיטתו ,כאילו אוחז חרב של שתי פיפיות בידו ,מאי משמע )ה( אמר מר זוטרא י
ואי תימא רב אשי מרישא דעינינא כתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם
)שם קט״ט ה׳( ]וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם והרב פיסיות בידם )שם ו׳([.
)ו( ואי אישתלי ולא קרי קרית שמע באורתא קרי )ז( עד עמודא דיטטא) ,ח( תנן
ל( ועוד קאמרינן אמר ר׳ זעידי ידעין חברין בפלאי .בבה״ג שם ועוד קאמרינן אמר
זעירי חני חברין בבלאי .ובגמ׳ שבת ט׳ סע״ב אמר אביי חני חברי] בבלאי .ובםדוד ב״י ב׳
אמר זעירי ועוד קאמרינן אמר זעירי ידעין חברין בבלאי ,ובם׳ הסדרים ועוד קאמרינן אמר רב
ה( כיו! דהתיר חגורו.
זירא ידעין חבדין בבבלא ובמח״ו חני חבדין בבלאי בלי שם האומר.
בגמרא שם כיון דשרא ליח חמייניה אבל בבה״ג הובא חגורו.
א( מאימתי קורין את שמע בערבין .ברכות ב׳ ע״א במשנה והובא בבח״ג
]קלא[
ב( ת״ר חכמים עשו חיזוק לדבריחם .שם בגמרא ד׳ רע״ב והובא
פ*א דבדכות בחתתלתו.
בבח״ג שם וכאן הובא בלשון הבה׳ ג.
] ק ל ב [ א( אריב״ל .גמרא ש ם ד׳ סע״ב והובא ג״כ בבה״ג שם וכן בסדור כ״י ב׳
ובס׳ הסדרים .ב( אמר רב נחמן .שם שם ובבח״ג הובא א״ר נחמן בר יצחק .ג( א״ר אבין.
ל( א״ר אלעזר .ברכות ח׳ ע״א ולפנינו
בגמרא ובבה״ג אמר אביי .וגם בכ״י ב׳ א״ר אבין.
הגי׳ א״ר יצחק אבל בבה״ג וחרי״ף והרא״ש חגי׳ ג״כ א״ר אלעזר .וכן בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים
ו( ואי
הגי׳ א״ר אלעזר .ה( אמר מר זוטרא ואי תימא רב אשי מרישא דענינא .גמרא שם.
אישתלי ולא קרי ק״ש כאורחא .בה״ג שם (r .עד עמודא דיממא .בבה״ג שם עד דסליק עמודא
דצשרא .ס( תנן .צ״ל דתנן כמו שהוא כבח״ג.
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רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר) .ט( ואמר ]רב ייהודה אמר[ שמואל
הלכה כרבן גמליאל:
]סלג[ )א( ת נ י א ר׳ שמעון ]בן יוחאי[ אומר פעמים שאדם קורא קרית
שמע ]שתי פעמים[ בלילה ,אחת קודם שיעלה עמוד ה^זחר ]ואחת לאחר שיעלה
עמוד השחר[ ויוצא בהן ידי חובתו ,אחת של לילה ואחת של יום) .ב( ואמר ר׳ חייא
בר חנינא אמר ר׳ יהושע בן לוי הלכה כר׳ שמעון בן יוחי .ואיכא דטתני לה אהא
ר׳ שמעון בן יוחי אומר משום ר׳ עקיבא פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים
ביום ,אחת קודם הנץ החמה ,ואחת לאחר הנץ החמה ,ויוצא בה ידי חובתו ,אחת של
לילה ואחת של יום ,ואע״ג דקודם הנץ החמה יממא הוא ,כיון דאיכא אינשי דגנו
בההיא שעתא נפיק ידי חובתו דליליא .אמר רב אחא בר חנינא אמר ר׳ יהושע בן
לוי הלכה כר׳ שמעון ]בן יוחאי[ שאמר משום ר׳ עקיבא) .ג( אמר ר׳ זירא ובלבד
שלא יאמר השכיבנו) :ד( קרית שמע דערבית ,והלל בלילי םםחים )ה( ]ואכילת
פסחים[ מצוותן עד שיעלה עמוד השחר:
ל י ק ו טין.

]קלד[)א( פ ע ם אחת שכח רבי ולא אכל מצת אסיקומן אחר סעודתו קודם
ברכת המזון ,ולאחר כך הוזכר ,ולא רצה לאכול הימנו ,לסי שהיה צריך לברך אחריה
ולשתות מכוס של ברכה ,ואי איפשר לשתות בין כוס של מזון לכוס של הלל,
)ב( דאמור רבנן בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה ,בין שלישי לרביעי לא
ישתה ולא רצה לברך עליה ברכת המזון בלא יין ,לפי שתיקנו ]חכמים[ כוס שלישי עליה,
ונראה שהיא צריכה כוס ,ואפילו לאחר כוס רביעי של הלל )ו(לא רצה לאכול המצה
ולברך ברכת המזון ,מפני שהם לא תיקנו אלא ד׳ כוסות בלבד ,אבל כוס חמישי לא
התקינו ,ומפני כך נמנע מלאכול מצה אחר ברכת המזון ,והחזיק הטעם בדבר זה שאין
צריך לחזור ולאכול מצה ,לסי שסתם מצות שלנו עשויות כתיקון חכמים ,ויש בהם
שימור ,לשום מצה ,ומצה שאוכל בגמר סעודתו עולה לו לשם מצה ,הואיל ונעשה
בהם שימור כתיקון חכמים לשם מצה) ,ג( וכן נהג רבינו מגוחתו כבוד:
 (pואמר שמואל !זלכה ברבן גמליאל .תקנתי ואמר רב יחורח אמר שמואל .ברכות ח׳
ע״ב והובא לנכון בבח״ג ,בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים.
]קלג[
רע״ב(.

א( תניא ר׳

שמעון ]בן יוחאי[ אומר .ברבות ח׳ ע״ב ,והובא כ ב ה ״ ג

ב( ואמר ר׳ חייא בר חנינא.

הסדרים הובא לנכון א״ר אחא.

בגמרא ובבה״ג א״ר א ח א ב״ר חנינא וכן בכ״י ב׳ ו ג ס ׳

נ( א״ר זידא^ ברכות ט׳ ע״א והובא בבה״ג שם.

דערבית .גמרא שם וחובא בבח״ג שם.

)דף א׳
ד( ק״ש

ה( ואכילת פסחים .הוספתי כמו שחוא בגמרא ובח״ג

ובכ״י ב :ובס׳ חסדריס ליתא ג״כ.
]קלד[
ר״ז רע״ב(

א( פעם א ח ת שכח דבי ולא א כ ל מ צ ת אפיקומן ,חובא בפרדם סי׳ קל׳׳ב )דף

ובשבלי ה ל ק ט

סי׳ רי״ח )דף ק׳ ע״ב(

כ ת ב רבינו

ש ל מ ת זצ״ל

שסידר פעם א ח ת שכח דבי ולא אכל מ צ ת אפיקומן כר ,וכן חוא בטח״ו צד
חאורה סי׳ צ׳ )צד

 (164ובחעדח ט״ז.

ב ( ד א מ ו ר רבנן .פסחים קי״ז ע״ב.

ם ט ח ת ו כבוד .כ״ח גם בפרדס אכל במח״ו הגי׳ וכן נ ח ג דבינו שלמה מ״ב.

בהלכות

פסח

 ,286ועיין בס׳
נ( וכן גחג דבינו
ויותר נכון שצ״ל

כמו לפנינו ובפרדס וכן נ ה ג רבינו מ״כ ,כוונתו לאחד מרבותיו של דש״י .בם׳ הסדרים ליתא ובן
נ ה ג רבינו ,אבל בכ׳יי ב׳ כתוב ג״כ וכן נ ח ג רבינו מ״כ.
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]קלה[ )א( ו ה ש ל ש מצות מברך אחת לברכת המוציא ,ואחת לאכילת מצה
ולבצוע ולכורכה האחת״ ובן אמר לנו ר׳ יעקב משום אביו הואיל ושלשתן כאו לשם
מצות תיעשה מצוד ,בשלשתן ,אבל שאר בני אדם מניחין השלישית שלימה ,ולא
נכון לעשות כן.
]קלו[ )א( ה מ ב ש ל כמה תבשילין ביום טוב ולא אכל מכולם בתוך
הסעודה הואיל ולצורך יום טוב נתבשלו מתחילה ועכשיו אינו צריך לאכול מכל
אחד ואחד אין בכך כלום ולא הוי כמכין מיום טוב לחול:
]קלז[ )א( ב מ ס ׳ עבודה זרה בפרק ראשון תניא משמיה דרב מאיר בשעה
שהמלכים מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה מיד כועס) :ב( אמר רב יוסף
לא ליצלי איניש במוססין בתלת שעי קמייתא ביומא קמא דרישא דשתא ביחיד) ,נ( כיון
דמפקיד דינא מדחי) ,ד( סי׳ כלומר אל יתפלל אדם תפילת המוססין אם יחיד ,או
בבית או בשדה ,ובא לתקן תפילתו ,ולשאול צרכיו מאת המקום ביום ראש השנה,
שהוא התחלה לכל השנה כולה ,והקב״ ה דן את עולמו ,את מי לחיים ואת מי למות,
וקוצב את פרנסתם ,לפיכך אל יכנס זה יחיד באותן שלש שעות ,שהן שעת הכעס
ונם שעת הדין ,ושמא ראה הקב״ה באחד מבריותיו שום דבר חטא ,ונתחייבו כלייה
לכעוס עליהם ,וזה נכנס באותה שעה שעת הכעס ,וימצא נם בו עון ,אל יטה אזנו
כלפי חסד ,הואיל ואינה שעת .רצון) :ה( אי הכי אפילו ציבור נמי) ,ו( משום האי
טעמא שאותן שעות אינן של רצון גם הציבור אל יתפללו ,ומתרץ ]דציבור[ נסישי
רחמי) ,ז( כלומר מרובים רחמיהם ,כל אחד ואחד מבקש רחמים על עצמו ,ונתקבצו
כולם ,אין הקב׳יה מאבד את עולמו אפילו בשעת הכעס מניח להם .,שנאמר הן אל
כביר לא ימאס )איוב ל״ו ה׳( ,אבל יחיד אין לו סיוע ,הואיל ואיז עמו אחרים הצריכים
רחמים) ,ח( אי הכי ]דיחיד[ דצסרא נטי) ,ט( כלומר אותו יחיד ואין עמו זכות אחרים
שהם מרובים ,אין השעה מועלת לו בכל תפילה שיש לו להתפלל באותו יום שהוא
ראשון לכל השנה ,בין תפילת הבקר ,בין תפילת המוסף ,ומתרץ ]לא[ כיון דאיכא ־
ציכורא דקא מצלי לא מדחי) ,י( שאותן שלש שעות הן זמן תפילת יוצר ,ושעה
עוברת היא ,יש ציבור שמתפללין באותה שעה בשום מקום ,אי ליכא הכא ,איכא
]קלה[
וכן בס׳
רבי

א( והשלש מ צ ו ת מברך

אחת לברכת

הסדרים בסוף הלכות פסחים

ובמח״ו צד

המוציא,

על

שמברך

אומר

לכריכה כהילל ,וכן

באחת

ובאתת

המוציא בו׳.
הלשון

271
אכילת

אמר לו רבו ]צ״ל וכן אטד לי רבי[

הובא בכ״י ב׳ םהםידור

מתוקן יותר:

מצח ,ובציעח

והשלש מצות

לאפיקומן,

ואחת

ר׳ יעקב בר׳ יקר הזקן משום אביו

הואיל ושלשתן באו לשום מצוח תיעשה מצוח בשלשתן ,אבל שאר בני אדם מניחין השלישית
שליטה ,ולא נכון לעשות כן ע״כ.

ונמצא ח ר ב ה גם ברש״י

בגמרא שהביא מורו ד׳ יעקב בר

יקר הזקן.
]קלו[
בדין עירוב צד
]קלז[

א( חמבשל ב ט ח תבשילין ביו״ט בו׳ .הוא ג״כ טן הליקושין ,וזה חובא במח״ו
 287סי׳ ע״ז.
א( במס׳ ע״ז ס׳יא .הוא דף ד׳ ע״ב.

דמפקיך דינא מדחי.
לא נחצא

עיין בגמרא שם בגי׳ אחרת.

בפירש״י בגמרא שם.

טעמא .הוא חפי׳ על זה.
גמרא שם.

ס( אי חכי אפילו

ז( כלומר מרובים

ב( א מ ר רב יוסף .שם שם.
ל( סי׳ כלומד כו׳
ציבור נמי.

רחמיהם.

 (pכלומר אותו יחיד .חוא מן הפירוש.

הוא ג״כ

ג( כיון

עד ואינה שעת רצון.

גמרא שם.

ו( משום האי

מהפירוש.

ס( אי הכי.

•( שאותן שלש שעות .הוא ג״כ מהפירוש.
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בדוכתא אחריתי ,ומתוך שהקב״ה מניח שעה הכעס לרבים ,יניח גם לזה ,אבל תפילת
המוםםין אין לה קבע ,יש שמקדימין ויש שמאחרין ,ושמא לא יצטרף עם שום ציבור
שמתפללים באותה שעה בשום מקום ,או ליכא הכא בעולם ,לפיכך יאחר עד שיהיה
שעת רצון ,ואם יזכה גם ביחיד ,ויש להבין מיכאן שבשעה שהרבים מתפללים בה
מועלת ליחיד אפילו אינו עמהם ביחד ,לפיכך צריך כוונה:
סליק םידרא כ ל יומא:
וזה ס ד ר ד ר א ש ה ש נ ה .

] ק ל ט [ )א( ד ר ש ו ה׳ בהמצאו )ישעי׳ נ״ה ר() ,ב( אילו עשרת ימים שבין
ראש השנה ליום הכםורים ,ועושין בהן תשובה ,ומתענין בהן ,ומשכימין ככל יום
לבית הכנסת לפני עמוד השחר ומבקשים רחמים ,ומנהג לעמוד במוצאי שבת לפני
ראש השנה ,וכדמתחיל פותח שליח ציבור בתחילה אשרי יושבי ביתך ונו׳ ,ועונים
אחריו עד תהילת ה׳ ידבר פי ׳וגו׳ ,ועומד שליח ציבור לפני התיבה ואומר קדיש אם
יש שם עשרה ,ומתחיל ואומר פסוקים של רחמים ,כמו שהן על הסדר ,ואחר כך
סליחות וידוי ,ותסילת של חול ,כל עשרת ימי תשובה מראש השגה ועד יום הכפורים
אומר בסוף מגן זכרנו וכו׳ ,ובסוף מחייה המתים מי כמוך ,ואומר במקום האל הקדוש
המלך הקדוש ,המלך המשפט ,ואומר בסוף הודאה זכור רחמיך וכתוב לחיים ,ובסוף
שים שלום בספר• חיים ברכה ושלום ,ובשחרית ובמנחה לאחר שמונה עשרה אומר
אבינו מלכנו וכוי ,ואותן ימים אינן כתענית ציבור ,לפיכך אין קורין בשני ובחמישי
שלהן ויחל כי אם כסדר השבת כמגהג שאר ימות השנה ,ובשבת אין אומרים אבינו
מלכנו ,לא בערבית ולא בשחרית ולא במנחה :
] ק מ [ )א( ו ה מ ל ך ה מ ש פ ט שהוקשה בה ,שהיה לנו לומר מלך
המשפט ,נם אני הקשיתי בה שנים רבות) ,ב( ונראה לי שהגרםגים לפי מרוצתם
שגורים להרגיל בגירפתן המלך המשפט וגם המלך הקדוש ,אך שלא לשנות את
מנהג הראשונים יש לנו לסמוך על כמה מקראות שדיברו בלשון הזה ,בספר יהושע,
ויהי בנסוע העם מאהליהם וגו׳ גושאי )ארון ברית(] ,האדן הברית[ )יהושע ג׳ יד( ואין
לנו לומר שהארון עצמו ברית ,אלא הלוחות שבו ברית ,כמו שקראוהו בכמה מקומות
ארון ברית ,ארון העדות ,ובספר מלכים ויקצץ )אחר( ]המלך אחז[ את המסגרות
כל הסימן נמצא

גם

במח׳יו

סי׳ שי״ג

)צד

.(345

] ק ל ט [ א( דרשו ה׳ בחמצאו.
 (3אלו עשרת ימים כר .ר״ה י״ח ע״א.
] ק מ [ א( והמלך המשפט שהוקשה בה .הובא ג״כ במח״ו שם וכן בפרדס בלקוטים
בסוף הספר )דף נ״ח סע״ד( ,וכן הואי בחופש מטמונים בתשובת רש״י לד׳ נתן בר מכיר
תשובה ד  (3 .ונראה לי שהגרסנים לפי מרוצתם שגורים להרגיל בגירםחן .וכ״ה בכ״י ב׳ רק
שם בטעות שהגר םוכים וצ׳יל שהגרסנים ובמח״ו הגי׳ יותר מיושרת ואומר לבי שהגרםנים לפי
מרוצתם שנו בגירםתם ובפרדס בטעות ואומר לי לפי ]צ״ל לבי[ שהגאונים ]צ״ל שהגרםנים[
לפי מרוצתם שנו ]צ״ל שגו[ בגרסתם ,גם בטעות שם המלך הגדול וגם המלך המשפט צ״ל המלך
המשפט וגם המלך הקדוש .וכן תראה ברש״י ברכות .י״ב ע״ב שכתב המלך המשפט כמו מלך
המשפט כמו נושאי הארון הברית כמו ארון הברית ,וכן המסגרות המכונות ,שהוא כמו מסגרות
חטכוגוח וכן העמק הפגרים כמו עמק הפגרים עכ׳׳ל.
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)ו(המכונות )ט״ב ט״ז י״ז()ג( ית גדנפי בסיסי א ל  .ובספר ירמיה )ד( וכל ]ה[עמק
הפגרים והדשן)ירמי׳ 6א ל״ט( כמו עמק ]ה[סגרים ,ואת ]ה[מזבח הנחושת אשר לפני
ה׳ )מ״ב ט״ז י״ד( )ויתן( ]ואתן[ ,את ]ה[ספר המקנה )ירמי׳ ל״ב י״ב( יתן חביבי )לנו(
]לבו[ וימצא הרבה לעזרה .שלמה בר יצחק:
]קמא[ )א( קידוש היום ש ל ר א ש השנה כן הוא ,בורא פרי הנסן,ואשר
בחר בטי ,ושהחיינו ,ואם חל להיות בשבת אומר שלש מקראות של ויכולו תחילה,
ומברך בורא פרי הנסן ,ואשר בחר בנו ,ומוסיף בו ותתן לנו ה׳ אלהינו באהבה את
יום המנוח הזה ,ואת יום הזכרון הזה ,זכרון תרועה באהבה מקרא קודש וכר ,וחותם
מקדש השבת וישראל ויום הזכרון ,למוצאי שבת מברך יקנה״ז ,ובתפילה במסום ותתן
לנו אומר ותודיעינו משפטי צדקיך וכר ,ושל שאר ]מועדים[ הוא מספר והולך בסדר
קדושות) ,ב( כדאמרינן בעלמא סדר הבדלות הוא מונה:

וסדר ברכות של ראש השנה כך הוא.
]קמב[ )א( שליח צבור ]אומר[ אבות וגבורות וקדושות

השם ,וכולל
מלכיות עם קדושת היום ותוקע ,זכרונות ותוקע ,שופרות ותוקע ,ואומר  -עבודה
והודאה וברכת כהנים:
]קמנ[ )א( ומניין שאומרין מלכיות וזכרונות ושופרות ,שנאמר ותפעתם
בחצוצרות וגו׳ )במדבר י׳ י׳( שאין ת״ל אני ה׳ אלהיכם )שם שם( ,ומה ת״ל אני
ה׳ אלהיכם ,זה בנה אב ,כל מפום שנאמרו מלכיות יהא אזכרת השם עטהם) .ב( ר׳ נתן
אומר ותקעתם בחצוצרות ,אילו שופרות ,והי; לזכרון ,אילו זכרונות ,אני ה׳ אלהיכם
אילו מלכיות ,ואם כן מה ראו חכמים לומר מלכיות ואחר כך זכרונות ושופרות ,אלא
המליכהו תחילה ואח״כ בקש ממנו שיזכור לך ,ובמה בשופר של חירות שנאמר והיה
ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו וגו׳ )ישעי׳ כ״ז י״ג(:
]קמד[ )א( ואין פ ו ח ת י ן מ ע ש ר ה מלכיות ,ומעשרה זכרונות .ומעשרה
שופרות) ,ב( הני עשרה מלכיות כנגד מי כגגד עשרה הילולין שאמר דוד ב מ ר
תילים) ,ג( הילולין )עשרה( ]טובא[ הוו] ,הללויה[ הללו אל בקדשו וגומי )תהלים
ג( ית גדנפי בסיסי אל .צ״ל ית גדנפי בסיסיא! והוא חתרגום על המסגרות חמכונוח,
ובב״י ב׳

חסד זח.

חפגרים וחדשן כוי

ד( ובל עמק

בל

השיבושים

ח מ ח גם בן בכ״י 3׳

וחסר שם ח ח ת י מ ח ש ל מ ח בר יצחק.
]ק0א[

א( קידוש חיום.

ב( בדאמרינן בעלמא סדר

נמצא ג״כ במח״ו סי׳ שי״ד.

ח ב י ל ו ת חוא מונח .חולין כ״ו ע״ב.
]קמב[

א( שליח צבור

ע״ג( והובא גם במח״ו צד
]קמג[
בלשון אחר.

א( ומנין

אומר אבות וגבורות.

חוא

נובע

מבח״ג ח׳ ד״ח

)דף ל״ז

 .846ועיין ר״ה ל״ב ע״א.
שאומרין

ב( ר׳ נתן אומר כוי.

מלכיות.
ספרי

בח״ג

ומחי׳ו

שם,

ובגמרא

בהעלותך

פיסקא

ע״ז

המתחיל

ר״ח

שם

חוא

אני ה׳ והובא

גם בבח״ג שם.
]קמך[

א( ואין פוחתין מעשרה מלכיות כו /ר״ת ל״ב ע״א במשנה.

מ ל מ ו ת כנגד מי .גמרא שם.

נ( הילולין עשרה

הוו הללו אל בקדשו

 (3חני עשרח

וכתיב חללוחו ב ת ק ע

שופר .תקנתי מובא חוו וכ״ה לנכון בכ״י ב׳ .ובגמרא שם חגי׳ הילולים מובא חוו! ח נ ך דבתיב
חללוחו ב ת ק ע שופר.
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ק״כ א׳( וכתיב הללוהו בתקע שופר) ,שם שם ג׳()ד( ר׳ יוחנן אמר כנגד עשרה
מאמרות שבהן נברא העולם בראש ה ש נ ה .
] ק מ ה [ )א( מ ת ח י ל בתורה ו מ ס י י ם בנביא .ר׳ יוסי אומר אם השלים
בתורה יצא) ,ב( והתניא ר׳ יוסי אומר אם השלים בתורה הרי זה משובח ,אימא
משלים ,והא אס השלים קתני ,הכי קאמר )משלים( מתחיל בתורה ומשלים בנביא,
ר׳ יוסי אומר משלים בתורה ואם השלים בנביא יצא ,תניא נמי הכי ר׳ אליעזר
בר׳ יוסי אומר וותיקין היו משלימין בתורה ,וכן הלכה כוותיקין וכר׳ יוסי:
] ק מ ו [ ו מ ת ח י ל ש ל ש מקראות מן התורה תחילה ,ואומר ככתוב בתורתך,
ושלש מן הנביאים באחרונה ,ואומר ככתוב על יד נביאך ,ושלש מן הכתובים באמצע,
ואומר ככתוב בדברי קדשך ,ומשלים מקרא העשירי בשל תורה ,ואומר ובתורתך
כתוב לאמר שמע ישראל :
]קמז[ )א( ת נ ו רבנן ה כ ל חייב י ן בתקיעת שוסר כהניס לויים וישראלים
גרים ועבדים משוחררים הרי אילו מוציאים ,וטומטום ואגדרוגינום ומי שחציו עבד
וחציו בן חורין אף עצמו אינו מוציא .אנדרוגינוס מוציא את מינו ואינו מוציא את
שאינו מינו ,טומטום אינו מוציא לא את טינו ואת שאינו טינו ,ונשים פטורות מתקיעת
ישופר ,דהוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא ]וכל מצות עשה שהזמן גרמא[ נשים
פטורות) .ב( אין מעכבין את )הנשים ואת( התינוקות מלתקוע בשופר ביום טוב
ומתעסקין עד שילמדו) ,ג( אמר ר׳ אלעזר ואפילו בשבת] ,תנ״ה ומתעסקין בתינוקת
עד שילמדו ואפילו בשבת[ ואם הגיע לחינוך מצות אסור:
] ק מ ח [ )א( ה מ ת ע ס ק ל ל מ ו ד לא יצא והשומע מן המתעסק לא יצא,
)ב( תנא דבי )ר׳( שמואל )ג( כל )מלאכה( ]מלאכת עבודה[ לא תעשו)במדבר ב״ט א׳(
יצא תקיעת שופר ורדיית הסת שהיא חכמה ואינו מלאכה:
ד( ר׳ יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם בראש השנת .גמרא שם
והמלות ״בראש השנה״ נוספו ורש״י בגמרא שם כתב על עשרה מאמרות שהעולם נברא בהן״
בראש השנה .ובמח״ו נוסף עוד והי ניהו כו׳ והוא מגמרא שם ואת״כ הוסיף עוד מאמר שלם
והאי דלא חשיב ויאמר אלהים לא טוב היות האדם כו׳ והביא גם את פדר״א עד חםיום ]צד
 [847דלא כתיב בהו מאמר בהדיא ואח״כ כתב בראש השנה מתחיל ,ובאמת המלוח ״בראש
השנה״ מוסבות למעלה אחר המלות ר׳ יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבחן נברא העולם כמו
שהבאתי בהתחלת ההערה.
ר״ה ל״ב סע״א

במשנה ולפנינו ומשלים

' ] ק מ ח [ א( מתחיל בחורה ומסיים בנביא.
בנביא .ג( והתניא .גמרא שם ל״ב ע״ב.
] ק מ ז [ א( ת״ר הכל חייבי] .ד״ה ב״ט ע״א .ב( אין מעכבין את הנשים ואת התינוקת.
ד״ה ל״ב ע״ב במשנה .וחובא גם בבה״ג ה׳ ר״ה )שם ל״ת ע״ב( .ותמלות ואת הנשים ליתא,
ונמצאים גם בם׳ הסדרים ובכ״י ב׳ .והמלות תנ״ה ומתעםקין הוספתי כמו שהוא בגמרא
נ( א״ר אלעזר ואפילו בשבת.
והובא גם בבה״ג ובס׳ הסדרים ובכ״י ב׳ ובמח״ו צד .347
שם ל״ג ע״א בגמרא.
] ק מ ח [ א( המתעסק ללמוד .שם ל״ב םע״ב במשנה .ב( תנא דבי ר׳ שמואל .שם דף
כ״ט ע״ב ותקנתי דבי שמואל וגם בס׳ הסדרים הובא תנא דבי רבי שמואל ובכ״י ב׳ תניא ד׳
שמואל .נ( כל מלאכה לא תעשו וכוי .וכ״ח בכי״ב ותקנתי כל מלאכת עבודה לא תעשו ,ועיין
בתום׳ שם ד״ה כל מלאכת עבודה.
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)א( אמר ר׳ יצחק כ ל שנה שאין תוקעין לה בתחילה טריעין לה
]קסט[
בסוסה ,מאי טעםא דלא איערבב שטן) ,כ( דלאו דאיקלע ראש השנה בשבתא ,אלא
)דאיקלע( ]דאתילד[ אונסא) .נ( וכל היכא דאיקלע ראש השנה בשבתא לא תקעינן,
)ד( דאטר)רבא( ]רבה[ הכל חייבין בתקיעת שוסר ]ואין הכל בקיאין בתקיעת שוסר[
גזירה ]שמא[ יטלנו בידו וילך אצל הבקי ,ויעבירנו ד׳ אמות ברשות הרבים והיינו
טעטא דלולב ודמגילה.
)א( א מ ר ר׳ א ב ה ו למה תוקעין בשוסר של איל ,אמר הקב״ה
]קנ[
תקעו בשופר לסני כשל איל ,כדי שאזכור לכם עקידתו של יצחק ,ומעלה אני עליכם
כאילו עקדתם עצמיכם לפני:
]קנא[ )א( כ ל ה ש ו פ ר ו ת כשירין ,חוץ משל פרה מפני שהוא קרן .א״ר
יוסי לא כל השומרות נקראו קרן והכתיב והיה במשוך בקרן היובל כשמעכם ]את[
קול השופר וגו׳ )יהושע ו׳ הי() .ב( ורבנן אמרו ]כל השופרות[ איקרו שופר ואיקרו
קרן ,דפרה קרן איקרו ,שופר לא איקרו ,שנאמר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו
)דברים ל״ג י״ז( )ג( ועוד דאין קטיגור נעשה סניגור ,מעשה עגל) ,ד( וכן כהן גדול
לא נכנס לפניי ולםנים בבגדי זהב ,משום זהב העגל) ,ה( מאי משמע ךהאי יובל
לישנא דדיכרא הוא ,אמר ר׳ עקיבא שכן בערביא קורין לדיכרא יוכלא:
] ק נ ט )א( ש ו פ ר ש נ ס ד ק ודבקו ססול ,דיבק שברי שופרות פסול) ,ב( פי׳
דיבקו בדבק שקורין גלו״ד ,פסול דהוה ליה כשתי שופרות) .ג( תנו רבנן ארוך וקצרו
כשר) ,ד( גדרו והעמידו על גלדו כשר ,ציפהו זהב במקום הנחת פה ]פסול ,שלא •
במקום הנחת פה[ כשר ,ציסהו זהב מבסנים פסול ,ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה
פסול ,ואם לאו כשר) .ה( נתן שופר בתוך שוסר ותסע ,אם קול הפנימי שמע יצא,
] קמ ט[
ל״ח ע׳יא.

א( א ס ר ד׳ י ג ה ק בל

ב( דלאו דאיקלע ר״ח

שנה כוי.

ד״ח ט״ז רע״ב והובא בבח״ג ח׳ ד״ה דף

בשבחא אלא

וכ״ה בכ״י ב׳ והוא לשון

דאיתילד אונסא.

הבה״ג שם ש כ ת ב ״מי׳ ולאו דאיקלע ר״ה כ ש ב ת אלא דאיתילד

אונסא .וכחום׳ ד׳׳ח שס ד״ ח

שאין חביאו מפרש בהלכות גדולות לאו דםיקלע כשבתא אלא דאיתייליד אונסא״ .ובמח״ו ג ד
347

אלא

דאיקלע בשאר יומי ואתייליד אונסא.

תקעינן .בח״ג שס.

י( וכל היכא

בשבתא לא

דאיקלע ר״ח

ד( דאמד רבא ,וכן בכ״י ב׳ חגי׳ רבא ,ותקנתי ר ב ח והוא בגמרא ר י ח

כ״ט ע״ב ,ותובא בבח״ג שם.
א( א״ר אבחו .ר״ה ט״ז ע״א.

]קנ[
]קנא[

א( כל השופרות כשירין .מ ש נ ח ד״ה ב״ו ע״א והובא בבח״ג שם.

אמרו .גמרא שם.
נוסף וגם רש״י

ג( ועוד דאין קטיגור נעשה סניגור.

בגמרא שם אין

וראיתי בבח״ג שם אחד ה מ ל ו ת

קטיגור

זחב

גמרא שם והמלות •*מעשח עגל״ חוא

העגל ושופר

שאין קטיגור נעשה סניגור

אחרי ח מ ל ו ת וכן כחן גדול אין נ כ נ ס לפני ולפנים בבגדי
כחן גדול.

גמרא שם

והובא בבח״ג.

ס( מאי

ג( ורבנן

משמע.

של

פרח נמי קטיגור דעגל הוא,

כ ת ב פירוש משום עגל וכן נמי
וחב

חביא משום עגל.

גמרא שם

והלשון

ד( וכן

משונח ק * ת

והובא בבח״ג שם.
א( שופד שנסדק .מ ש נ ח ד״ח כ״ז סע״א והובא בבה״ג שם.

ב( פי׳ דיבקו

ב ד ב ק שקורין גלו״ד פסול ר ת ו ח ליח כשתי שופרות .בן פידש״י ב מ ש נ ה שם.

ג( ת״ר ארוך

]קנב[

וקזנרו .שם כ״ז ע״ב בגמרא והובא בבח״ג שם.

י ( גדרו .ובגמרא חגי׳ גרדו ,בכ״י ב׳ ובם׳

חסדרים גררו ,וכן צ״ל לפנינו וכ״ה בבה״ג וגם חערוך עדך גרד הביא גדדו.
בתוך שופד .גמרא שם ,וחוכא בכח״ג שם.

ה( נתן שופר
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אם קול החיצון שמע לא יצא) ,ו( פי׳ דאיכא חציצה ,פנימי מפסקת התקיעה לחצאין.
)ז( הפכו ותקע בו לא יצא .אמר רב פפי לא תימא דהפכיה כי כיתונא) ,ח( פי׳
כהםיכת חלוק לעשות פנימי חיצון ,אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב מאי
טעמא ]כדרב מתנא[ דאמר רב מתנא אמר קרא והעברת שופר תרועה )ויקרא ב״ה ט׳(,
דרך העברתו בעינן) ,ט( פי׳ בבהמה מחיים בעינן) .י( דיבק שיברי ]שופרות[ פסול,
הוסיף עליו כל שהוא בין במינו בין שלא במינו פסול ,ר׳ נתן אומר במינו כשר,
)יא( פי׳ אם אינו מעכב את התקיעה ,שלא במינו ססול) ,יב( אמר ר׳ יוחנן הא
דאמרת במינו כשר ,לא שנו אלא שנשתייר רובו ]אבל לא נשתייר רובו[ פסול מכלל
דשלא במינו אעפ״י שנשתייר רובו פסול .איכא דמתני לה אסיפא שלא במינו פסול,
)ינ( א״ר יוחנן לא שנו אלא שלא נשתייר רובו ,אבל נשתייר רובו כשר ,מכלל
דבמינו אעפ״י שלא נשתייר רובו כשר ,הילכך ניקב במשהו וסתמו שלא במינו אם
מעכב את התקיעה ]פסול וכי קאמרינן אם אינו מעכב את התקיעה[ כשר דווקא
במשהו ,אבל טפי אעפ״י שנשתייר רובו פסול ,דעבדינן כתרי לישני דר׳ נתן לחומרא,
במינו כשר והוא משתייר רובו ,שלא במינו פסול ,ואעפ״י שנשתייר רובו:
]קגג[ )א( נ ס ד ק לאורכו פסול ,לרוחבו אס נשתייר ]בו[ שיעור תקיעה
כשר ,אם לאו פסול ,וכמה שיעור תקיעה רבן שמעון בן נמליאל אומר כדי שיאחזנו
בידו ויראה לכאן ולכאן) ,ב( פי׳ נסדק כולו וכן נסדק לרחבו רוחב הקיפו אם נשתייר בו
]מן[ מקום סדק עד מקום הנחת פה שיעור תקיעה כשר חשיב ליה כמאן דאישתקל
טליה והוד ,ליה ארוך וקצרו) .נ( קולו דק או עבה או צרור כשר שכל הקולות
כשירין לשופר) ,ד( סי׳ צרור כמו צרור של מנחות לשון יבש דורש בלע״ז :
]קנד[ )א( ש ל ח ו ליה לאבוד ,דשמואל )ב( קרחו ותקע בו יצא ,פשיטא
ו( פי׳ דאיכא חציצה ,פנימי מפסקת התקיעה לחצאין .בן פירש״י גם בגמרא שם אם
קול חיצון שמע לא יצא דאיכא מחיצות הפנימי מפסקת התקיעה ,וע״ש בתום׳ ד״ה אם.
ס( פי׳ בהפיכת חלוק לעשות פנימי חיצון.
 (r.הפכו ותקע בו .גמרא שם והובא בבח״ג שם.
 (pפי׳ בבהמה מתיים בעינן .רש״י בגמרא שם כתב כדרך שהאיל
כן פירש״י בגמרא שם.
י( דיבק שברי ]שופרות[ פסול .גמרא שם והובא בבה״ג שם.
מעבירו בראשו בבהמה מתיים.
י (3א״ר יוחנן הא דאמרת כוי.
יא( פי׳ אם אינו מעבכ את התקיעה .כן פירש״י בגמרא שם.
ינ( א״ר יותנן לא שנו אלא
הוא לשון הבה״ג ,אבל בגמרא לפנינו הוא בסגנון אחר ע״ש.
שלא נשתייר רובו .הוא לשון הבה״ג ועיין בגמרא שם.
ב( פי׳
] ק נ ג [ א( נסדק לאורכו פסול .גמרא שם דף כ״ז ע״נ .והובא בבח״ג שם.
ג( קולו
נסדק כולו וכן נסדק לרחבו עד והוה ליה ארוך וקצרו .הוא לשון רש״י בגמרא שם.
י( פי׳ צרור כמו צרור של מנתות לשון יבש דורש בלע״ז.
דק .גמרא שם והובא בבה״ג שם.
ברש״י בגמרא שם צרור לשון יבש רוייש בלע״ז .והמלות ״כמו צרור של מנתות״ ליתא שם.
והכוונה צרוד של מנחות למאמרם במנתות ק״ב ע״ב אבל לפנינו שם צדיד של מנחות ופירש״י
שם צריד של מנחות כדאמדינן לעני! שופר ר״ה כ״ז ע״ב צריד לשון יובש וגם בפסחים כ׳ ע״א
פירש״י צדיד לשון יבש ודומה לו גבי שופר )ר״ה כ״ז (:היה קולו דק או עבה או צריד ,וגם
הערוך הביא המאמר מר״ה בערך צרוד ,ונראה כי לפני רש״י היתה הגי׳ בד״ה צריד בדל״ת
ולפנינו צרור ,וגם הבה״ג הביא צרור ויש לתקן לפנינו במקום דורש בלע״ז ציל רוייש בלע״ז
וגם בס׳ הסדרים ובב״י ב׳ הובא דורש בלע״ז ובמח״ו צד  349הובא דוש בלע״ז.
] מ נ ד [ א( שלחו ליה לאבוח דשמואל .ד״ה כ״ז ע״ב והובא בבה״ג שם )ל״ח רע״ב(.
ג( קרחו בו׳ מיקרח קרחי כו׳ שקרחו .וכן הוא בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים .וצ״ל בכלם בדל״ת קדחו
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כולהו נמי מיקרה קרחו להו ,אמר רב אשי שקרהו בזכרותו ,מהו דתימא מין במינו
חוצץ קמי׳ל) ,ג( פי׳ קרחו נקבו ,וקסי׳ד הנחת פה קאמר שקרחו בזכרותו כשהוא
מחובר בבהמה עצם בולט מן הראש ונכנם לתוכו ומוציאין אותו מתוכו וזה לא הוציאו
ונקב את הזברות:
]קנה[ )א( ה ת ו ק ע לתוך הבור או לתוך הרות או לתוך הפיטם ,אם קול
השופר נשמע יצא ,ואם קול הברה נשמע לא יצא) •,ב( אמר רב הונא )נ( לא שנו
אלא )לעומדין לאותן העומדין לבור( ]לאותן העומדים על שפת הבור יאבל אותן
העומדין בבור[ יעאו) ,ד( סי׳ ]לפי[ שהן שומעין קול השופר לעולם:
]קנו[ )א( אמר רבא שמע מקצת תקיעה )יצא( ]בבור[ ,ומקצת תקיעה חוץ
לבור יצא) ,ב( סי׳ היה עומד )בבור( ]בשסת הבור[ וחבירו תוקע בבור ויצא לחוץ
בחצי תקיעה יצא ,בסוף תקיעה לא יצא ,ואשמועינן דבמקצת תקיעה נמי יצא:
)ג( שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ]ומקצת תקיעה לאחר שיעלה
עמוד השחר[ לא יצא ,הבא לאו זמן חיובא הוא ,לאותן שעומדין בבור קודים עמוד
השחר )ד( לאו זימנא הוא כדאמרינן במסכת מגילה כל היום כשר לתקיעת שופר
ויליף טעמא מיום תרועה יהיה• לכם )במדבר כ״ט א׳( ,יום ולא לילה) :ה( אמר רבא.
מצות לא ליהנות ניתנו ,סי׳ לא ניתנו לישראל להיות קייוטם להם הנייד ,אלא לעול
על צוואריהם ניתנו:
]קנז[ )א( אמר רבא בשופר של ע״ז ]לא יתקע[)ב( ששימשו בו לע״ז ונאסר
בהנאה) ,ג( כדתניא במסכת ע־״ז אבד תאבדון את כל המקומות )דברים י״ב ב׳( )בכל(
]בכלים[ שנשתמשו לע״ז הכתוב מדבר ,ואם תקע יצא) ,ד( דמצות לאו ליהנות ניתנו:
םיקדח קדחו ,שקדחו.

וכן הובא

לנבון

בערוך

ערך ק ד ח ופי׳ נקבו ב מ ק ד ח בזכרותו שבתוך

הקרן .וחודאח קדח ענין נקיבה ,וגם בבח״ג הגי׳ בדלת.

ג( פי׳ קרחו נקבו כוי .גם בכאן צ״ל

קדחו והוא לשון רש״י בגמרא שם.
]קנה[

א( התוקע לתוך הבור .ר״ה דף ב״ח ע״א והובא בבח״ג שם.

הונא .שם כ״ז ע״ב והובא בבח״ג שם.

ג( ל״ש אלא לעומדין .ב״ה גם בכי״ב והלשון משובש

ותקנתי בפנים כמו שהוא בגמרא שם ובבה״ג.
]סנ[1

ב( אמר רב

ל( פי׳ לפי שחן כוי .הוא לשון רש׳יי בגמרא שם.

א( אמר רבא .ר״ה שם ,ולפנינו וכן בבה״ג הגי׳ אמר רבה.

נ( פי׳ היה עומד

בבור .ב״ה גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים והוא לשון דש״י בגמרא שם וחביא הי׳ עומד הוא בשפת
חבור וכו׳ והמלות יצא בסוף תקיעה לא יצא ליתא ברש״י.

ג( שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה

עמוד השחר .גמרא שם דף כ״ח רע״א והובא בבה״ג שם.

ד( לאו זימנא הוא כדאמרינןבמם׳

מגילה בו׳ .הוא לשון רש״י והוא במגילה דף כ׳ ע״ב.
פי׳ לא נתנו לישראל כו׳

ה( אמר רבא מצות לא ליתנות ניתנו

בגמרא ר״ה שם ד ף כ ״ א ע ״ א ח ו ב א מ א מ ד אחד אשר לא הובא לפנינו

כםדוד אמר רבא אחד זח ואחד זה לא יצא ,חדר אמר רבא אחד זה ואחד זה יצא ומצות לא
ליתנות ניתגו.

וכל המאמר הובא גם בבה״ג

שם .והפי׳

שהובא

פ ה הוא לשון רש״י בגמרא

שם ואולי נשמט ממקומו ושייך לסוף סי׳ קנ״ז על מצות לאו ליהנות ניתנו.
]קנז[

א( אמר רבא בשופר

של ע״ז כוי.

ובה״ג הגי׳ אמר רבה ובתום׳ בר״ח שם
רבא

וכן הביא

הרא״ש פ״ג

דר״ה

לפניגו בגמרא שם הגי׳

ד״ה אמד רב יהודה

סי׳ ט׳ הגי׳ אמר רבא.

בחנאה כר .הוא לשון רש״י בגמרא שם.

ואמר רב יהודה.

איתא ורבינו חנגאל
ב( ששימשו

גריס הכא

בו לע״ז ונאסר

ג(כדתניא .בע״ז דף נ״א ע״ב .כן הובא ברש־י שם.

 (7דמצות לאו ליחנות ניתנו .רש״י בגמרא שם.

סתר רש״י

72

]קנח[)א( א מ ר ר בא המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע בשוסר שלו,
והמודד הנאה משופר אסור :
]קנט[ )א( ש ו פ ר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום) ,ב( סי׳
לילך חוץ לתחום לשמוע תקיעת שוםר) ,נ( ואין ]מסקחין[ עליו את הגל ,ולא עולין
באילן ,ולא רוכבין על נבי בהמה ,ולא שטין על סני המים ,ואין חותכין אותו לא
בדבר שהוא משום שבות ,ולא בדבר שהוא משום לא תעשה) ,ד( סי׳ אין חותכין
אותו אם ]בא[ לתקנו לא בדבר שהוא משום שבות ,כלי שאין דרך לחתוך בו
שוםרות )ה( כגון מגלא ,שרם״א בלע״ז דתיקון כלאחר יד הוא ,ואין בו אלא משום
עבות ,ולא בדבר שהוא משום לא תעשה) ,ו( םכינא דדרכו בכך והוי מלאכה גמורה,
)ז( מאי טעמא יום טוב עשה ולא תעשה הוא ,דכתיב כל מלאכת עבודה לא תעשו,
)במדבר כ״ח י״ח( וכתיב שבתון ,ותקיעת שופר עשה הוא ,ואין עשה דוחה את לא
תעשה ועשה) ,ח( אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן) ,ט( ולא אמרינן הא
קא מתקן כלי:
]קם[ )א( ת ק י ע ו ת וברכות )דעלמא( אין מעכבות זו את זו) ,ב( סי׳ תקיעות
וברכות דעלמא בנון תעניות אין מעכבות זו את זו אם בירך ולא תקע) ,ג( תקיעות
וברכות של ראש השנה ושל יום הכסורים מעכבות זו את זו) ,ד( מאי טעמא אמר
רבא אמר הקב״ה לישראל אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות] ,מלכיות
כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות[ כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה בשוסר,
)ה( ושוסרות ,שתעלה תפילתכם בתרועה לםניי ,תוספתא:
]קםא[)א( ס ד ר תקיעות שלש ]של( שלש שלש ,שיעור תקיעות כשלש תרועות,
א( אמר רבא חמודר ח נ א ח מחבירו מותר לתקוע בשופר שלו ,והמודד

]קנח[

משופר אסור .כן הוא לשון ה ב ח ״ ג שם וכן
א ח ר ת אמד
משופר

רבא המודד

מותר

לתקוע

בו

הנאה

הובא

במח״ו אבל בגמרא ר״ח ב״ח ע״א נוסחא

מ ח מ ד ו מותר לתקוע לו

תקיעה

של מצוה.

חנאה

ועיין

תקיעח

בטור או״ח

של מצוח
סי׳

המודד

תקפ״ו

הנאה

ובב״י ובברכי

יוסף שם.
א( שופר של ר״ה כוי .ר״ה ל״ב-ע״ב במשנה.

]קנט[

הוא לשון דש״י שם.
פירש״י בגמרא שם.

נ( ואין

מפקחין כוי .מ ש נ ה שם.

ב( פי׳ לילך חוץ לתחום כוי.

ל( פי׳ אין ח ו ת מ ן

אותו כוי .הוא

ס( כגון מגלא שרפא בלע״ז .כן הביא דש״י שם ובחנם הציגו המדפיסים

קווים על מגלא ודש״י

כוון ל מ ל ת מגלא המורגלת בברזל

ותרגום

חרמש

מגלא )זיכעל( וגם,

ב מ צ ח ל״א סע״א על לא במגל הביא שרפא בלע׳יז והיא ה מ ל ה  .serpeובכיי ב׳ בטעות שםרא
בלעז.

ו( סכינא דדרכו בכך והוי מ ל א כ ה גמורה .פי׳ רש״י בגמרא שם.

עשה ולא תעשה.

חוא לשון חבח״ג

)ל״ח ע״ב( ועיין

הכתובים חובא בבח״ג שם וליתא בגמרא.

ב ג מ ר א ר״ה ל״ב

ז( מאי טעמא יו״ט
םע״ב

והראיות מן

ס( אבל אם רצה ליתן לתוכו מים .מ ש נ ח ד״ה שם.

 (pולא אמרינן הא קא מתקן כלי .חוא לשון דש״י במשנח שם.
]קס[
הסגרתי.

א( תקיעות וברכות אין

מעכבות זו א ת זו.

ב( פי׳ תקיעות וברכות דעלמא בו׳.

ם״ד סי׳ י״ד מ ה שכתב בזח.

ד״ה ל״ד ע״ב

והמלה

דעלמא

הוא פידש״י בגמרא שם.

ועיין ברא״ש ר״ה

ג( תקיעות וברכות של ר״ת ושל יו״כ .גמרא שם.

ל( מ״ט אמד רבא.

בגמרא שם וכן בבח״ג איתא אמר רבה.

ם( ושופרות שתעלה תפילתכם בתרועת לפניי תוספתא.

חםיום חזה על ושופרות ליתא בגמרא ,רק חוא בתוספתא פ״א דר״ה הי״א אמרו לפני מ ל מ ו ד
כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות כדי שיבא זכרונם לפני לטובה,
בתרועת לפני.
]הםא[

שופרות בדי שתעלה תפילתכם

וזה שסיים ״תוספתא״ ואינו מוסב ל מ ט ח ל מ א מ ר שלאחריו ,כאשר הציג הסופר.
א( סדר תקיעות .ר י ח ל״ג ע״ב במשנה.

סחיר
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שיעור תרועה כשלש יבבות) ,ב( סי׳ סדר תקיעות שלש ,אחת למלכיות ,ואחת לזברונות,
ואחת לשופרות] ,שלש[ של שלש ]שלש[ ,תקיעה ותמעד ,ותקיעה לכל אחת ואחת.
שיעור תקיעה וכר) ,ג( והכי קאמר שיעור שלש התקיעות כשלש התרועות ,שיעור
התקיעה כשיעור התרועה) ,ד( כשלש יבבות ,כשלש קולות )בעלת( ]בעלמא[ כל
שהוא ,ולאו היינו שברים) ,ה( דשברים ארוכים מיבבות) :ו( תקע בראשונה ומשך
בשנייה כשתים אין בידו אלא אחת) ,ז( סי׳ תקע בראשונה פשוטה שלפני התרועה
תקע כדרכה ,ומשך בשנייה תקיעה שלאחר התרועה משך כשתים לצאת בה ידי
שתים ,שהיה צריך לעשות זו אחר זו פשוטה שלאחריה דמלכיות ,ופשוטה שלפניה
דזכרונות ,אין בידו אלא אחת) ,ח( דאססוקי תקיעה אחת לשתים לא מפסקינן.
]קסב[ )א( תנו רבנן מניין שבשופר ,ת׳יל והעברת שופר תרועה בחדש
השביעי בעשור לחדש ביום הכםורים )ויקרא ב״ה ט׳( ,אין לי אלא ביובל ,בראש
השנה מניין ,ת״ל בחדש השביעי) ,ב( פי׳ דהא כתיב לן בכמה דוכתי דיום הכםורים
בחדש השביעי הוא ,והכא יום הכםורים כתיב) ,נ( ומה ת״ל בחדש השביעי ,שיהיו
כל התרועות של חדש השביעי שוות ,ומניין שפשוטה ]לפניה[ ,ת״ל והעברת שופר
תרועה )ויקרא כ״ה ט׳() ,ד( סי׳ והעברת פשוטה משמע העברת קול אחד ,דהעברת
ביד לא מצית אמרת דיליף העברה העברה ממשה ,כתיב הכא והעברת שופר תרועה,
וכתיב התם ויעבירו קול במחנה לאמר )שמות ל״ו ו׳( ,מה להלן בקול ,אף הבא נמי
בקול) ,ה( ומניין שפשוטה לאחריה ,ת״ל תעבירו )שם שם() ,ו( סי׳ ביום הכםורים
תעבירו ,הרי העברה תחילה וסוף ותרועה כתיבה בינתים) ,ז( אין לי אלא ביובל.
בראש השנה מניין ת״ל בחדש השביעי) ,שם שם( שיהיו כל תרועות של חדש
שביעי שוות) ,ח( ומניין )שלש על שלש( ]לשלש של שלש שלש[) ,ט( סי׳ מניין
דהנך פשוטה לפניה ולאחריה ותרועה באמצע עבדינן תלתא זימנין ,למלכיות חדא,
לזכרונות חרא ,לשופרות הדא) ,י( ת״ל והעברת שופר תרועה )ויקרא כ״ ה טי( ,שבתון
זכרון תרועה )שם כ״ג כ״ד( ,יום תרועה יהיה לכם )במדבר כ״ט א׳() ,יא( פי׳ תרועה
תרועה ]תרועה[ תלתא זימני לכל אחת פשוטה לפניה ולאחריה) ,יב( ומניין ליתן את
האמור של זה בזה ושל זה בזה )יג( סי׳ לפי ש ש ל ש תרועות הללו לא נאמרו
במקום אחד שהשתיים נאמרו בראש השנה ]והאחת[ ביובל] ,מנין[ ליתן את האמורה
 ( 5פי׳ סדר תקיעות שלש כר .הוא לשון ר ש ״ י במשנה שם.
בגמרא שם.

 ( 7כשלש יבבות כשלש קולות

ועיין בתום׳ ד״ה שיעור.
ר״ה שם ל״ב ע״ב.

בעלמא כל שהוא.

ג( וחכי קאמר כר .ר ש ״ י

הוא לשון ר שי* י במשנה ש ם ,

ח( דשברים ארוכים מיבבות .רש״י שם.

ז( פי׳ ת ק ע בראשונה כוי .הוא לשון רש׳׳ י

ו( ת ק ע בראשונה .מ ש נ ה
ה( דאססוקי

במשנה שם.

תקיעה א ח ת לשתים לא מפסקינן .ע״כ הוא לשון רש״י שם ועיין בראי׳ש פ ״ ד סי׳ ח ׳ ,
] ל ! ס ב [  (bת״ר מנין שבשופר .ר״ה ל״ג
רש״י שם
משמע
ברש״י.

ל״ד רע״א.

נ ( פי׳ דהא כתיב לן כוי.

ע׳״ב.

נ ( ו מ ה ת״ל בחדש השביעי .גמרא שם.

ד( פי׳ והעברת

העברת קיל אחד .כן הוא ברש״י דף ל״ד ע * א והסיום דהעכרת ביד כו׳
ה( ומניין שפשוטה לאחריה .ר״ה שם ל״ג ע׳׳ב.

ל ״ ד ע׳יא .ז( אין לי אלא ביובל .גמרא שם ל״ג ע ״ ב .
גמרא שם ליד ע״א.

הוא לשון

ליתא

פשוטה
לפנינו

ו( פי׳ ביו״ב .כן כ ת ב רש״י שם דף

מ ( ומנין לשלש של שלש שלש .כצ״ל,

ס ( פי׳ מנין דהנך פשוטה כוי .לשון רש״י

גגמרא שם.

גמרא שם.

י&( פי׳ תרועה .הוא שירש״י בגמרא שם.

גמרא שם.

יג( פי׳ לפי ששלש תרועות חללו .ב״ה בפירש״י שם.

י( ת״ל והעברת.

י נ ( ומנין ליתן את האמור של זה בזה.
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)ביובל( בראש השנה ]ביובל וליתן האמורה ביובל בר״ה שיהו[ כאן וכאן שלש )יד( ת״ל
שביעי שביעי לגזירה שוה) ,טו( פי׳ נאמר בראש השנה בחדש השביעי ונאמר ביובל
והעברת שופר תרועה בחדש השביעי) ,טז( הא כיצד שלש שהן תשע ,שיעור תקיעה
בתרועה ,שיעור תרועה כשלשה שברים :
]קסג[ )א( התקין ר׳ אב הו בקיסרי ,תקיעה ,שלשה שברים ,תרועה ותקיעה,
)ב( שנייה ]תקיעה שלשה שברים ותקיעה ,שלישית[ תקיעה תרועה תקיעה) ,ג( ולא
ידעינן תרועה מאי ניהו ,אלא מדמתרגמיגן תרועה יבבא ,גמרינן מאיטיה דסיסרא,
דכתיב בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב )שופטים ה׳ ב״ח(,
)ד( ועדיין לא ידעינן אי גנוחי גנח ,אי ילולי יליל ,הילכך עבדינן הא והא ,שברים
ותרועה ,גנוחי גגח) ,ה( פי׳ כאדם הגונח מלבו ,כדרך החולים שמאריכים בגניחותיהון,
ילולי יליל) ,ו( כאדם הבוכה ומקונן קולות קצרים סמוכים זה לזה ,הילכך עבדינן הא
והא שברים ותרועה דרחמנא כי אמ׳ תרועה באמצע פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה,
הילכך יבבא קמא עבדינן תקיעה ,ושלשה שברים דילמא גנוחי ננח הוא ,ועבדינן
תרועה ,דילמא ילולי יליל) ,ז( והדר עבדינן תקיעה ]לפשוטה לאחריה והדר עבדינןקש״ס קר״ק[ בתרייהן .ומספקא לן תוב דילמא גגוחי גנח הוא ,ולית ביה ילולי ,ואין
לנו לעשות תרועה כלל וקמפסקא תרועה בין שברים לתקיעה) ,ח( פי׳ לפשוטה
לאחריה ,הילכך עבדינן בבא תניינא תקיעה שלשה שברים .ותקיעה ומספקא לן תוב
דלמא ילולי יליל הוא ,ולית ביה ננוחי ,ואין לנו לעשות שברים ,וקא מפםקי שברים
בין תקיעה ראשונה לתרועה ואין כאן פשוטה לפניה ,הילכך עבדינן כבבא תליתאה
תקיעה תרועה ותקיעה יאכתי יש לומר אם כן תקיעה שלשה שברים תרועה ותקיעה למה
לי ,משום דילמא גנח ]ויליל הילכך עבדינן תרווייהו אי הכי[ נעביד נמי איסכא ,דילמא
ילולי וגנח ,ונעביד תקיעה ותרועה ושלשה שברים ותקיעה ,הכי ליכא למימר דמםתמא
דאינשי כי מיתילדא ביה מילתא ברישא גגוחי גגה) ,ט( פי׳ גניחות )הרבה( ]ארוכות[
קונפלייץ בלע״ז ,והדר מיילל פי׳ רצייך בלע״ז ,הילכך עבדינן תלתא בבי ותו לא,
)י( וכל כך למה כדי לערבב את השטן:
יל( ת״ל שביעי .שביעי .גמרא שם.
ביצר .גמרא שם.

טי( פי׳ נאמר בר״ה .הוא ברש״י שם.

פז( הא

א( התקין ד׳ אבהו בקסדי .התחלתו הוא בר״ה ל״ד ע״א .ועיין ברכינו גסים
]קםג[
באלפםי פ״ג דדיה ד״ה אתקין שהביא נשאל לרב האי גאון ז״ל ועיין בשבלי הלקט סי׳ ש״א,
ב( שניה ״תקיעה שלשה שברים
ורש״י לפנינו בסדרו הביא כלשון בה״ג ה׳ ר״ה ל״ז ע״ג.
ותקיעה ,שלישית* .הוספתי כמו שהוא לנכון בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובמה״ו צד  350ובטת״ו נוסף
וסימנך קשרי׳ ק קש״ק קר״ק ,או תשר״ת תש״ת תר״ת .ג( ולא ידעינן תרועה מאי ניחו אלא מדמתרגמינן
תרועה יבבא .עיין ר״ה ל״ג ע״ב ,והובא פה כלשון הבה״ג .ל( ועדיין לא ידעינן .עיין גמרא
ל״ד ע״א .ה( פי׳ כאדם חגונח .רש״י ל״ג ע״א .ו( כאדם הבוכה .רש״י שם .ז( וחדד עבדינן
תקיעה לפשוטה לאחריה .הוספתי כמו שהיא במח״ו ובכ״י ב׳ חסרים איזה שורות שהשמיט
המעתיק .מ( פי׳ לפשוטה לאתרית .רש״י דןן ל״ ד םע״א .ע( פי׳ גניתות הרבה .הוא ברש״י
שם ותקנתי ארוכות .והמלות הזרות מובאים ג״כ ברש״י שם ויש לתקנם .י( וכל כך למה כדי
לערבב השטן .אחר הסיום הזה נמצא בכ״י ב׳ הוספה ואעתיקה כולה :״ורבי יעקב זצ״ל בן
רבי מאיר ]הוא ר״ת[ הנהיג במקומו לתקוע קשד״ק לזכרונות ולשופרות כמו למלכיות ,כי
מתוך ההלכה נראה שצריך לתקוע לכל אחד מאלו שלש ברכות קשריק קש״ק קד״ק ואתקיעות
דבדכות קא)י( קאמר לן תקנת רבי אבהו ,בי לפי המגהג מ ה מועיל כשתוקעין קש״ק לזכדונות וקר״ק
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]קסד[ )א( טי שבירך ואח׳יכ נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע שלשה
פעמים) ,ב( פי׳ מי שבירך התפלל תפלת המוםפין ובירך תשעה ברכות ,תוקע ומריע
ותוקע ,בשביל מלכיות ,וכן בשביל זכרונות ,וכן בשביל שופרות) ,נ( טעמא דלא הוה
ליה שופר מעיקרא הא הוה ליה שופר מעיקרא כי שמע להו אסדר ברכות שמע להו:
]קסה[ )א( ר ב פפא בר שמואל הוה מצלי ביחיד ,אמר ליה לשמעיה
)ב( כי נחירנא לך תקע לי) ,ג( פי׳ נחירה נוחר בגרונו לסימן שסיימתי הברכה תקע
לי ,אמר ליה רבא לא אמרו אלא בחבר עיר) ,ד( פי׳ לא אמרו שיהא תוקע בכל
כרכה אלא בחבורת ציבור ,אבל יחיד מברך על כולו ואחר כך תוקע ט׳ תקיעות.
)ה( תניא נמי הכי ,כשהוא שומען שומען על הסדר ועל סדר ברכות ,במה דברים
אמורים בחבר עיר ,אבל שלא בחבר עיר שומען על הסדר ושומען על סדר ברכות.
ויחיד שלא תקע חבירו תוקע לו ,ויחיד שלא בירך אין חבירו מברך עליו ,ומצור,
בתוקעין יותר מן המברכין ,כיצד שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין ,הולך
למקום שתוקעין ואינו הולך למקום שמברכין ,פשיטא הא דאורייתא והא דרבנן) ,והא(
]לא[ צריכא דאע״ג דהא ודאי והא ספק) ,ו( סי׳ ודאי הוא 'שאם ילך למקום
שמכרכין ימצא שם עשרה ויתפלל שליח ציבור ויוציאם ידי חובתן ,ואם ילך אצל
התוקעין שמא כבר עמדו והלכו לביתם:
]קםו[ )א( א מ ר ר׳ יוחנן שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא.,
)ב( מתשעה בגי אדם יצא ואפילו בזה אחר זה ,ואסילו בסירוגין ,ואפילו כל היום
כולו ,והגי מילי דשמע לה מן מאן דבר חיובא הוא ,אבל ודאי שמע להו מאשר,
חרש שוטה וקטן דלאו בני חייובא נינהו ,לא נפיק) ,ג( דתגן זה הכללי כל שאיגו
לשופרות ,ממה נפשך א ח ת מהן אינו כלום ,אי גנוחי נ נ ח ויליל שניהם אינן כלום ,אבל )כלום(
כשתוקעין בכל פעם קשר״ק אז יוצאים ידי עידבוב בחני דשמע תשע תקיעות בתשע שעות
ביום יצא ,ולולי כי לא רצה לשנות המנהג בי אם בדבר מועט ,היה צריך בכל פעם קשר*ק
קש״ק קר״ק .והר״ר יצחק בן אחותו ]הוא רבינו יצחק הזקן בר׳ שמואל ,אחד מבעלי התוספות
והיה בן אחותו של ר״ת וגם היה נכדו של רבינו שמתח בעל מחזור זויטרי[ מוסיף על דבריו,
ודעתו שראוי לתקוע עשרה קולות הללו בכל פעם ופעם ,ולא יהא ברכה זו חידוש מנהג
ושינוי ,שכך היה' מגהג במקומו של ר׳ נתן ב״ד יחיאל שסדר הערוך כמו שכתב בערך ערב,
ועל מנהג שלנו יש תימא ופליאה נשגבה ,ואמנם מקדושת של מוסף יום שני שמתתיל אגן
הסתר שער פייט בה רבי בנימין נוי ארבעה קולות בתריענו ,וריבוי מטות להשעינו ,זהו כפי
מנהגינו :ע׳יכ .ואודות ר׳ בנימין עיין במבוא.
א( מי שבירך כוי .משנה ר״ה ל״ג ע״ב והובא בסרע״ג צד  46ובבה״ג רף
]קםך[
ל״ז ע״ד .ב( פי׳ מי שבירך כוי .הוא לשון רשיי במשגה שם .ג( טעמא דלא הוה ליה שופר.
גמרא שם ל״ד ע״ב.
ב( כי
] [fiDpא( רב פפא בר שמואל .שם שם והובא בסרע״ג שם וגם בבה״ג.
ג( פי׳ נחירה נוחר בגרונו
נהירגא לך .כ״ה גם בםרע״ג אבל לפנינו בגמרא בטעות נהירנא.
לסימן שסיימתי הברכה .ברש״י בגמרא שם כי -נתירנא לך לסימן שסיימתי הברכה ,אין ספק
שהי׳ גם לפני רש״י הגי׳ נחירנא אבל המדפיסים השמיטו המלות ״נוחר בגרונו״ ,כי מצאו הגי׳
ל( פי׳ לא אמרו כוי .הוא לשון רש״י שם.
נהירנא ,וגם הערוך ערך נחר הביא הגי׳ נחירנא.
ה( תניא נמי הכי .גמרא שם .ו( פי׳ ודאי הוא כוי .עד סיף הסימן הוא בפירש״י בגמרא שם.
]  D pן [ א( א״ר יוחנן .שם ל״ד םע״א .והובא בבה״ג שם .ב( מתשעה בני אדם יצא.
בגמרא שם ל׳יד רע״ב גי׳ אחרת ,רק רש״י גורם כמו שהובא לפנינו וע״ש בתוס׳ ד״ה מתשעה
ועיין בבה״ג שם .וכן במח״ו צד  B35הוא כמו לפנינו ב ס ד ו ר ג ( דתנן .ר׳׳ה כ״ט ע״א במשנה. .
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מחוייב בדבר אינו מוציא )ידי חובה לאחרים( ]את הרבים ידי חובתן[) ,ד( והיכא
דשמע ממאן דנסק יצא )ה( דתניא אמר אהבה כריה דר׳ זירא כל הברכות אעפ״י
שיצא מוציא )ו( חוץ מברכת פדות וברכת המזון ,שאם לא יצא מוציא ,יצא אינו מוציא:
]קסז[ )א( ת נ ו רבנן רועד ,שהרביץ צאנו אחר בית הכנסת ,ושמע קול
שופר או קול מנילה ,אם כיון לבו יצא ,ואם לאו לא יצא ,אעפ״י שזה שמע וזה
שמע.,זה כיון לבו ,וזה לא כיון לבו ,את שכיון לבו יצא ,ואת שלא כיון לבו לא
יצא ,אין הכל הולך אלא אהד כוונת הלב ,שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך )תהלים
י׳ י״ז( ,ואומר תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצורנה )משלי כ ג כ״ו() :ב( תניא נמי
הכי היה עובר אהורי בית הכנסת ,או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ,ושמע קול
שופר ,או קול מגילה ,אם ביון לבו יצא ,ואם לאו לא יצא ,אעפ״י שזה שמע וזה
שמע ,זה כיון לבו וזה לא כיון לבו:
] ק פ ח [ )א(׳נתכוון ש ו מ ע ולא נתכוון משמיע ]נתכוון משמיע[ ולא גתכוון
שומע לא יצא ,עד שיתכוון שומע ומשמיע) :ב( כשם ששליח ציבור חייב כך כל
יחיד חייב ,רבן גמליאל אומר שליח ציבור מוציא רבים ידי חובתן) ,ג( תניא אמרו
לו לרבן גמליאל לדבריך למה ציבור מתפללין אמר להם כדי להסדיר שליח ציבור
תפילתו אמר להם ]לדבריכם[ ולמה שליח צבור יורד ,אמרו לו א״כ כדי להוציא את
שאינו בקי] ,אמר להם כשם שמוציא את שאינו'בקי[ כך מוציא את הבקי .אמר רבה
בר בר חנה אמד ר׳ יוחנן מודים חכמים לרבן גמליאל) :ד( כי אתא רבין אמר רב
יעקב בר אידי אמר ר׳ שמעון חפידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות
בלבד משום דאנים:
] ק ס ט [ )א( ו ה י ל ב ת א אומרים זמן בראש השנה וביום הכפורים וזמן אומרו
 אפילו בשוק ,בראש השגה דאיכא קיחשא אומר לה על כסא דקידושא ,ביומאדכפורים דלא איפשר למימר על כסא אומר שליח ציבור בציבורא :
]קע[ )א( ומאי טע מ א ל א אמרינן הלל בראש השנה וביום הכפורים,
)ב( אמר ר׳ אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה רבונו של עולם מפני מה אין
אומרים לפניך' שירה בראש השנה וביום הכפורים ,אמר להם איפשר מלך יושב על
בפא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוהין לפניו וישראל אומרים שירה ) :ג( עד
כאן מהלכות גדולות:
״

ד(

והיכא

אהבה.

ר״ה

שם

לפנינו

חוץ

מברכת

]קם
ר*ה

כ״ט

ז[

ד ש מ ע כוי.
בגמרא.

בה״ג

ה׳ ר ״ ה

פירות ו ב ר כ ת המזון.

גם

ב״ה

•

בגמרא

בבה״ג שם אבל

היין.

שהרביץ

צאנו.

הוא

בתוספתא ר״ה

תניא נמי

פ ״ ב י ה ״ ה  .ב(

הכי.

ע״א.

שם.

ג(

]קי}[

D״ D״טיייט

רועה

נתכוון.

תניא.

בבה״ג שם סוף

ר״ה

לשון

חוץ

וברכת

ת״ר

א(

]קפט[

אבהו.

הלחם

א(

]קפה[

והובא

ו(

הוא

הבה״ג

מברכת

שם

ד ף ל ״ ת ע״א.

ה(

דתניא

אמר

א(
א(

ר״ה
ה׳

שם

ל*ב ע״ב.

ג(

ה ו ב א ׳״ /ע ד

כאן

שם

ל״ד ע״ב

והובא

בבה״ג שם.

ע״ב.
ד(

אתא

בי

רבין .ר ״ ה

ציבור
ל״ה

ס ו ף ע״א

ר״ה.

והלכתא
ומ״ט

והובא

בבח״ג

ל״ה

ב(

כשם

ששליח

חייב.

לא

בו׳

עד

אםרינן

ע״כ

אומר ש״צ
הלל

מהלכות

מהלכות

בד״ה
גדולות.

גדולות

ב צ י ב ו ד א  .ה ו א בבה׳י׳ג ס ו ף
וביריב.

הובא

גס

ובכ״י ב׳ ע י כ

פסוקות

דרב

יהודאי

ה׳

ב מ ח ״ ו סי׳

מצאתי
גאון״.

כהלכות

ר״ה.
שי״ט.
גדולות,

ב(

א׳׳ ר

ובמח״ו
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]קעא[ )א( ולומר זמן ביום טוב שיני של ראש השנה ,נוהגין אנו במקומינו
ובכל המקומות שעברתי בהן ,ואין חלוק בין שני ימים טובים של ראש השנה לשני
ימים טובים של גליות ,אלא לעיניין ביצה ומחובר לאסור את זה בזה ,וטעמא משום
דאף בזמן בית המקדש פעמים שהיו עושין שניהן יום טוב ארוך ,ואעפ״י שלא היה
שום ספק דהא יום שיני היה עיקר יום טוב היו גומרין יום ראשון בקדושה ,שלא
יזלזלו בה לשנה הבאה ,ואההוא מגהגא סמכינן ,ולא משוינן לאיסורן תורת םפק,
אבל לעיניין זמן מה נפשך ,אי םסיקא נינהו אמרינן זמן ,ואי אמנהגא דבית דין
סמכינן שהיו נוהנין אותו היום קודש ולמחר קודש אומרין זמן ,דהא מיום שיני היו
מונין המועדים והוא עיקר ראש השנה וצריך לומר זמן ביום שיני וכן הלכה .שלמה
בר יצחק) :ב( ורבותינו חולקין עליו מטעמים שמעתי מפי מורי בשני ימים טובים
של גליות שהם משום ססק ושתי קדושות הן אומרים זמן בשניהם ,שמא יום ראשון
חול והשיני קודש ,אכל בשני ימים טובים של ראש השנה ,שהן קדושה אחת ,כחד
יומא אריכא דמי ,ולא אמרינן זמן אלא ביום ראשון:
]קעב[ )א( ב ת ש ו ב ת ר׳ יוסף טוב עלם הגדול זצ״ל מצאתי ,שני ימום טובים
של ראש השנה לאו דאורייתא ניגהו ,ואפילו הכי קדושה אחת גיגהו ,ומאי טעמא
כיון דקבעום סנהדרי גדולה שבלשכת הגזית שמהם תורה יוצאה לכל וקבעום קודם
חורבן הכית לעצמם ולכל ישראל ,הרי הן ככתובין בתורה ,ונעשת קדושה אחת• ,
והתורה אמרה לא תסור מכל הדברים ונו׳ ) -U ,׳ EPכ״ח י״ד( ,ומנלן דקבעום קודם
חורבן הבית) ,ב( דתנן בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום כולו ,פעם אחת
וכר ,ואם נפשך לומר הלא סנהדרין גדולים תיקנו להם שני ימים טובים של גליות,
ואפילו הכי שתי קדושות הן ,אותם שלא הוקבעו אלא לגולה ,ומשום םפיקא ]דקביעותא[
דירחא ,ומקרא מעיר וצווח הרימו מכשול מדרך'עמי)ישעי׳ ג״ז י״ד( ,ובגי גולה טפלין
הם לארץ ישראל). ,ג( ונעשת כמו שלא פשט איסורן ברוב הקהל ,אבל שגי ימים
טובים של ראש השנה דבפני הבית ]נתקנו[ ,ופשט איסורן בכל ישראל ,נעשה הדבר
כמי שניתנו מהר סיני ,וקדושה 'אחת )ושתים( ]להן שהן[ לא קבעום משום ססיקא,
דהא אינהו בקיאי בקביעא דירחא:
א( ולומד זמן ביו״ ט שגי של ר״ה כוי .ובסוף חתם שלמה בר יצחק והובא
]קעא[
גם במחיי ו סי׳ ש״ב וברא״ש ד״ה פ״ד םי׳ י״ד הביא ולעגין זמן בליל שגי בתב רש״י בתשובה
בו׳ ע״ש וכן עיין בטור או״ת סי׳ ת״ר ובב׳יי שם .והובא בשבלי הלקט סי׳ רפ״ה בשם רבינו
שלמה זצ״ל מצאתי לומר זמן בו׳ עד סופו .וע״ש שהביא עוד מצאתי תשובה אתרת בשמו
ב( ורבותיגו חולקין עליו מטעמים שמעתי
שחזר בו ופסק שלא לברך זמן ביו״ט שני עיש.
מפי מורי .לרעתי יש לתקן ורבותי חולקין עלי .ובס׳ תסדרים ורבותינו חולקים ומטעמם שמעתי
מפי מורי נשמתו עדן ,ובכ״י ב׳ ורבותינו חולקין עליו מטעמים שמעתי מפי מורי מנותתו עדן.
וכאשר הובא ברא״ש ובטור שהביאו תשובת רש״י שכתב רבותי אומרין שאין אומרין זמן אלא
בראשון בו׳ יש סיוע שצ״ל ורבותי חולקים עלי והוא דברי רש״י ז״ל.
]קעב[

א( בתשובת ד׳ יוסף טוב עלם חגדול זצ״ל מצאתי כוי .וכן במת״ו צד  357ושם

מקוצר קצת .ובסוף נמצא שם במח״ו שחתם יוסף טוב עלם ב״ד שמואל.
ג( ונעשת כמו שלא פשט איסורן.
מן איסורן עד איסורן.

מכאן עד ופשט

ב( דתנן .ד״ה ל׳ ע״ב.

איסורן נשמט בכ״י ב׳ שהשמיט

המעתיק
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סדור רש׳י

יוסף טוב עלם זצ״ל .בראש
]קעג[ )א( וגם את תשובה זו השיב
השנה מקום שיש שליח ציבור מתפלל יחיד תשע ,ועלינו לשבח ,וסדר תקיעות מסי
שליה ציבור ,ויוצא ידי חובתו) ,ב( שכן שנינו כשם שיצליח ציבור חייב כך כל יחיד
ויחיד חייב ,רבן נמליאל אומר שליח ציבור מוציא את הרבים ירי חובתן ,ואע״פ
שרבן גמליאל יחיד ,הלכה כמותו) ,נ( דאמר רב הונא אמר ר׳ יוחנן הלכה כרבן
גמליאל ,אבל במקום שאין שליח ציבור חייב לומר עלינו לשבח בתוך התפילה,
שאפילו רבן נמליאל לא פטר אלא לעומדין בבית הכנסת ושומעין מסי שליח ציבור,
ולאנוםים שאינן יכולין לבא לבית הכנסת מפני האונס ,אבל י שאר העם לא פטר,
)ד( דאמר רב אחא אמר ר׳ שמעון חםידא סוטר היה רבן גמליאל עם שבשדות ,לא
מיבעיא הני דקיימי ,ומקשינן תו מעם שאחורי )הבתים( ]כהנים[ שאיגן בכלל הברכה,
ומתרצינן אלא כי אתא רב אחא א״ר שמעון חםידא לא פטר רבן נמליאל אלא לאותן
העומדין שבבית הכנסת ועם שבשדות ]משום[ דאניםי ,אבל יחיד במקום שאין שליח
ציבור חייב ,והבי )דסטר( ]דעיר[ נמי שאין באין בבית הכנסת ,אעס״י שיש שליח ציבור
חייבין ,דלא סטר רבן נמליאל עם שבשדות אלא משום האונס .וכשהן מברכין תשע
הברכות היכא דליכא הבר עיר ,יחיד אינו תוקע על סדר הברכות אלא לאחר תפילתו
תוקע קשר״ק קש״ק קר״ק בזה אחר זה) ,ה( דתנן מי שבירך ואחר כך נתמנה לו
שופר תוקע ומריע ותוקע שלשה פעמים ,ואמרינן טעמא שלא היה לו שופר מעיקרא,
אבל היה לו שופר מעיקרא כי שמע להו אסדר ברכות שמע להו) ,ו( ואמרינן תו
רב פפא בר שמואל קם לצלויי אמר ליה לשמעיה חזי כי נחירנא לך תקע לי ,אמר
ליה רבא לא אמרו אלא בחבר עיר ,תני נמי הכי כשהוא שומע שומען על הסדר ועל
סדר ברכות במה דברים אמורים בחבר עיר אבל שלא בחבר עיר שומען על הסדר
ושלא על סדר ברכות ,ש״מ היכא דליכא חבר עיר יחיד תוקע אותן אחר תפילה .וכן
הלכה) :ז( .וכשם שאין אומרים סדר עבודה ביום הכסורים אלא במוסף ,כך אין
אומרים סדר תקיעות של ראש השנה אלא במוסף בלבד) ,ח( ומאן דצלי ביחיד
באלו הימים שהיחיד גומר בהן את ]ה[הלל ,חייב ]לברך[ לגמור את ההלל ולקרותו כולו,
ולחתום אחריו ,ובשאר ימים שאין גומרין ]בהן את ההלל[ ,כשם שאין סותחין ]כך[
אין חותמין .וכן מנהג בשתי ישיבות) :ט( ומה שחקקתם לפנינו ,מצעו בהלכות
קטועות לא יחיד יחיד ממש ,אלא אפילו ציבור נקראו יחידים ,לא שמענו
מעולם לא בכתב ולא בבעל פה ,ולא תעשו כך ,שאין מנהג ׳אלא כמו שפירשנו
]קעג[
שנינו.

א( וגם א ת חשובה זו השיב ריט״ע זצ״ל .הובא ג ם ב מ ח ״ ו צד

משנה ר״ה ל״ג ע״ב.

ג( דאםר רב הונא א״ר יוחנן ה ל כ ה בדיג.

א״ד ח נ ה ציפוראח א״ר יוחנן הלכתא כרבן גמליאל.

ב( שכן

.362

בגםדא ל״ד סע״ב

ל( דאמר רב אחא .שם ל״ה ע״א וע״ש

שהגי׳ נשתנית '.ה( דתנן מי שבירך .משנה ר״ה ל״ג ע״ב.

ו( ואמרינן תו רב פפא בר שמואל.

ר״ה ל״ד ע״ב.

 (rובשם שאין אומרים סדר עבודה כר עד אלא במוסף בלבד .כ״ח גם במח״ו

צד  3B2ואחר

עד הסיום

זה נמצא

בד״א בחבר עיר )צד
ביחיד כר.

בםח״ו צר

במח״ו מאמר גדול ואע״פ שזריזין

 (353וזה

ליתא

בסדור וכן

מקדימין

למצות

ליתא בספר הסדרים.

כר

ס( ומאן

דצלי

 353אחר המאמר שנוסף שם ]עיין הערה שלפניה[ מתחיל /,וששאלתם

ביחיד שקורא הלל .חשוכה מאן דצלי ביחיד באלו כ״א יום שהיחיד גומר כהן א ת ח ה ל ל כ ר .
כמו שחוא לפנינו.

מ( ומה שחקקתם לפנינו .הוא ג״כ במח״ו שם.

טדול רש

,
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לבם) ,י( ואל תטעו באותן הלכות קטועות כך ,כי טעות ה ו א  .יוסף טוב עלם ב״ר
שמואל:
]קעד[ )א( ו כ ב ר נחלקו גדולי הדור על מוספי ראש השנה) ,ב( כגון
ר׳ יצחק הלוי יש שמזקיקין לפרש מקראות של כל מוספי חיום במפני חטאינו כאמור,
ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה׳ וגד ,ובחדש השביעי באחד לחדש וגוי ,שהרי
אמר ואת מוספי יום הזכרון נעשה ונקריב לפניך ,ובאותו המשמע היה ראש חדש
כשמועה ]ה[שנויה בעירובין שאומר זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן ,ואומר
ותתן לנו ה׳ אלהינו באהבה את יום הזכרון הזה ,ומוסב אשניהם ,שכן אי איפשר
לראש השנה בלא ראש חדש) ,ואם( ]ויום[ ראש חדש זה קרוי זכרון ,כדכתיב )ו(בחדש
השביעי באהד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה )ויקרא כ״ג כ״ד( ,מה שאין כן
בשאר']שתי[ קדושות לפי שיש שבת בלא פפה ופסח בלא שבת ,לפיכך אין
בהזכרת אהד מהן משמע הזכרת חבירו ,וצריך לנקוב בו בהדיא את יום המנוח הזה,
ואת יום חג המצות הזה) ,והכי( ]והני[ נמי דפטר מ כ ה ן אחד לשניהם ,מיהו כשבא
לפרש מניין המופפין בראש השנה אם אינו אומר ובראשי חדשיכם ,מונה מחצה
ודולנ מחצה ,ונראה כממעט בטוםפין] .וין אומרים[ כל גאוני לותיר :ויש שהן מוחין
לומר ובראשי חדשיכם בראש השנה דילטא נסיק ]מיניה[ חורבא ,וליהוו מדמי ומשוויי
ליה להאי ראש הדש כשאר ראשי חדשים דטלה שתא למנות את המועדות מיום שיני
כדרך כל השנה שאנו מחשבין ומתקנין את המועדים מיום אהרון של ראש חדש,
ועבדי ליה לראש השנה כשתי קדושות ,ואומרים הם אין לנו לםמוך אלא אטםקנא
דשמעתא זכרון אהד עולה לו לכאן ולכאן) ,ג( ונשתלחו הדברים לרבינו נ״ע ,ובא
והכריע כדברי האומר צריך להזכיר פסוקים של כל מוסף ומוסף ולא להקפיד שמא
יאמרו אלול מעובר הוא ,וייקחו מעיינם מיום שיני .והי לך תשובתו :אשר הזקיקני
לתת לב על סדר מקראות מוספי יום הזכרון ,אשר הנהיג רבעו לפני פטירתו להזכיר
ובראשי הדשיכם ,ולאחר פטירתו הלוקין על דבריו ,להחזיר הדבר ליושנו ,ואומרין
שיש חילול ואיסור בדבר ,שהשומע הזכרת ראש חדש ביום שיני יהיה סבור שאלול
מעובר ,ובא לקלקל את המועדות ,ועוד ראיה לדבריהם מאשר פסקו רבותינו זכרון
אחד עולה לו לכאן ולכאן ,ולא שמענו את דברי ההולקין ,ולא להכריע באתי ,כי
איני כדאי ליעשות פער לדברי הארי שן סלע וגבעות עולם ,אך מעבור על משלחתו
אשר הזקיקנו להודיעו )ד( מד ,קבלתי מרבינו יעקב זצ״ל באותה שמועה אני משיבו
י(
ובמח״ו

ואל

סיים

תטעו

ולא

]מעד[
.357
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של
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מ ד ו ר רש״י

כששמשתי לפניו לא שמעתי מפי קדוש באותה שמועה בםדר המקראות כלום ומהו
להזכיר בראש השנה של ראש חדש ,פירש לתלמידיו בנון ותתן לנו ה׳ אלהינו את
יום הזכרון הזה ואת יום ראש חדש הזה ,וכן ביעלה ויבא במוסף את מוספי יום
הזכרון הזה ואת יום ראש החדש הזה נעשה ונקריב ,וכן בחתימה ,מקדש ישראל ויום
הזכרון וראשי חדשים ,אבל בסדר המקראות הוא לא הזכיר ,ואני לא שאלתי ,כי לא
ראיתי נוהגין במקומינו בשום יום טוב הזכרת מקראות של מוםפין ,לפי שאין שגורין
בפה חוץ ממוספי שבת וראש חדש שהן תדורין ושגורין כסה ,ומסיימין מפי כבודך,
)ה( כדרב חננאל ורב) ,ו( ומשבאתי משם ושמעתי מפי צדיק ר׳ מאיר בר יצחק
שמםדרן ,הנהגתי אני במקומי) .ז( ועתה שמעתי שהנהיג רבעו יצחק הלוי להזכיר
את מוסף ראש חדש במקראותיו ,ורואה אני את דבריו) ,ח( ולא כחולק על רבעו
יעקב שלא הנהיג כן ,כי ידעתי ]מידתו[ בחר לו בגדולה מכולם ,והנהיג עצמו כאסקופה
הנדרסת ,ושם עצמו שירי שיריים ,ולא מלאו לבו לעטרת הראויה לו ,לחדש דבר
בדורו ,ואם רבינו יצהק ה לוי שם דברים על לבו ,ופיזר בשעת המכנסין אומר אני
מקום הגיחו לו אבותיו ]להתגדר בו[ ,ועל שניהם אני קורא ,ועמך כלם צדיקים ,ואת
אשר עם לבבי אני משיב ,כי -דבריו נכוחים למבין ,ואם באגו לפרוש מהם כפורש
מן החיים ,ומן הטעם הזה ראו רבותינו לחלק שתי קדושות הללו משאר כל שתי
קדושות שחלו ביום אחד ,שהוזקקנו בשאר שתי קדושות להזכיר את שתיהן בפתיחה
ובהתימה ,וכזה אומר׳ זכרון אחד ,אלא שבזה יש לומר שמשמע האחד עולה לו
לכאן ולכאן ,מה שאין )כאן( ]כן[ בשאר שתי קדושות לפי שיש שבת בלא םסח,
ופסח בלא שבת ,לפיכך אין במשמע הזכרת אחד מהן הזכרת חבירו ,אבל יום הזכרון
אינו אלא בראש הדש השביעי ,ויום ראש חדש זה קרוי ־ופרוץ ,כדכתיב באחד לחדש
יהיה לבם שבתון זכרון תרועה )ויקרא כ״ג כייר( לפיכך כשמזכירין יום הזברון הרי
ראש הדש במשמע ,וזהו פירוש עולה לכאן ולכאן ,מלשון התלמוד אגו למידין:
וכשנשאלה השאילה בבית המדרש ופרשו שגי צידי טעמיה לדרך זו וזו לדרך זו
כדרך כל השאילות שבתלמוד ,ולא תלו טעם שלא להזכיר בחששא איסור וחורבה,
אלא כשלא לצורך תלאוהו ,דהכי אמרינן כיון דהלוקין במוםפין מדכרינן ,או דילמא
אומר זכרון אהד ועולה לו לכאן ולכאן ,כלומר םגי בהכי ,ולא קאמר או דילמא
חיישינן לחורבה פלונית ,ואילו היה בידו לתלות הטעם בחשש איסור ,לא היה
תולהו ברשות ,הואיל וטעם ההזכרה עולה לו לבאן ולכאן הא תינה היכא דאיכא
למימר עולה לו לכאן ולכאן ,כגון בפתיחה ובחתימה ,שהוא אומר את יום הזכרון
הזה ,שהרי ראש הדש במשמע ,אבל כשבא לפרש את מיניין מוססין ומונה ומשייר,
ה( כדרב חננאל ורב .ב״ה גם בכ״י ב׳ ובסדרים .ובמח״ו כדרב חננאל אמר רב .וכן
יש לתקן לפנינו והכוונה למאמרם ר״ה ל״ה רע״א והאמר רב חננאל אמר רב כוי .ו( ומשבאתי
ז( ועתה שמעתי
משם ושמעתי מפי צדיק ר׳ מאיר בר יצחק .הוא ר׳ מאיר שליח צבור.
שהנהיג רבינו יצחק הלוי להזכיר את מוסף ראש חודש במקראותיו כוי .עיין באור זרוע ח״ב ה׳
עירובין סי׳ ק״מ )דף ל״ח ע״ב( שהביא כל זה ער סופו וכתב ועל זח השיבו רבינו שלמה
והר מאיר חתנו זצ״ל בתשובה ה מ ת ח ל ת אור נוגה .ועתה שמעתי שתנהיג רבינו יצחק הלוי
מ( ולא כחולק
כוי .ובסוף חתם שלמח נ ר יצחק .מזח נראה שהיא תשובה לרש״י ז״ל.
על ויבינו יעקב .במח״ו ובאו״ז רבינו יעקב בר יקר.
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:יאה כממעט את המיספין שהי• אומי את מוםפ־ יום הזכחין נעשה ונקריב לפניך,
ובאותו משמע הזה ראש הדש ומנה מחצה ודילג מחצה ,טוב לו לישתוק משתיהם
ולסיים מסי כבודך ואם בא להזכיר יזכיר את שניהם ,ואומר אני שכך נהגו הראשונים,
]להזכיר את שניהם[ ודורות האחרונים קבעו המקראות ;מוסשין ושגו במשמע זכרון
אחד ,ולא• קבעו בו אלא מקראות של ראש השנה בלבד  :שלמה בר יצחק.
]קעה[ )א( ו ה ב א לומר אחרי ]ש[ שעירי המוםפין באים לכפר על טומאת
מקדש וקדשיו ,מאן נימא לן ]ש[שעיר)י( ראש חדש היה קרב היום ,הרי יש לסמוך על
של ראש השנה ,אין הדין עמו ,ראויין שעירין ליקרב היום ,על טומאה שאירע לה
בין זה לזה) ,ב( כמו ששנינו בזבחים ,ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל
שעה על טומאה שאורעה בין זה לזה ,אלא שחיסר הכתוב) ,ג( ועוד בשעיר ראש
חדש אמר הקב״ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירח) ,ד( ובסרק החליל
פרכינן נבי ארבעים ושמונה תקיעות ,וליתני ראש השנה שחל להיות בשבת ,דאיכא
תלתא מוספי ,מוסף דשבת ,מוסף דראש השנה ,מוסף דראש חדש ,שמע מינה כולן
קריבין ואין אחד מהן משוייר ומלבד עולת החדש דכתיב במוסף דראש השנה ,לא
למעט חטאת החדש אתא ,אלא דאורחא דקרא הוא להזכיר את המרובה ) -:ה( כך
נזרקה מסי רבי:
]קעו[)א( פ ע מ י ם שהיה רבי מסיים מסי כבודך בלא שום פסוקים ,לאפוקי נםשיה
מסלוגתא ממוראי של יום) ,ב( והיה סוטר את עצמו כדרב חננאל ,ולא לשנות
את המנהג:
]קעז[ )א( ב ל ו ת י ר רובם היו אומרים והשיאנו בראש השנה וביום הכסורים,
)ב( ורבינו יצחק בר׳ יהודה בשם רבו ר׳ אליעזר אמרו כל ימיו ,וכך היו נוהנין
במגנצא) ,ג( ור׳ משולם בר׳ משה שאל את פי אריות יושבי ירושלים) ,ד( והשיבו
לומר והשיאנו ,ומביאין ראייה לדבריהם ממסכת כרכות ירושלמי סרק הרואה .והגאון
ר׳ יצחק הלו׳ ביטלו בוורמשא ,מפני שאינו יכול לומר את ברכת מועדיך ,דכרכת
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לרבריתם ממס׳ ברכות ירושלמי[ בפרק הרואה.
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מועדים לא כתיב אלא כשלש רגלים בלבד ,כברכת ה׳ אלהיך אשר נתן לך ,וראש
השנה לאו מן הזמנים) ,ה( דהא לא חתמינן מקדש ישראל והזמנים:
]קעח[ )א( מיושבים לפני רבי ,ובכן תן פחדך ,ובכן הוא שם שהאותיות
שלו עולות למניין אני והו] ,או למנין[ אנא ה׳) ,ב( ובכן תן כבוד ,אני והו מפורש
בספר יצירה :
]קעט[ )א( ו ד ב ר ך מלכנו אמת וקיים לעד שטבעו חכמים בראש השנה,
)ב( סמכו על מה ששנינו בפסיקתא בפרשת בחדש השביעי באחד לחדש ,כך סתח
ר׳ תנחומא לעולם ה׳ דברך נצב בשמים לדור ודור אמוגתך וגוי )תהלים קי״ט פ״ט(
מהו לעולם ה׳ דברך נצב ,אלא אמר דוד לפני הקב״ה ,רבונו של עולם אין אתה
בא עלינו בדין ,אלא במידת רחמים ,אילולי כך לא היינו יכולין לעמוד אפילו שעה
אחת ,לעולם ]אלהים[ אינו אומר כאן ,אלא ה׳ ,במה אתה דנינו ,באותה המידה של
רחמים בה׳ ,שנאמר ה׳ ה׳ אל רחום וחנון )שמות ל״ד ר( ,ולא לנו בלבד ,אלא אף
לאדם הראשון יציר כפך ,אילולי )ששיפעת( ]ששיתפתה[ מידת רחמיך בשעת שדנת
אותו ,לא היה עומד אפילו שעה אחת ,וכן התקנת עמו כשם שדנת אותו ברחמים
)ג( חיבבת אותו ,כך אתה עתיד לדון את בניו לזכותם) ,ד( כיצד אמר ר׳חנינא כשביקש
הקב״הלבראות וכר ,עד לפיכך אמר דוד רכון העולמים אילולי שדנת את אדם הראשון
ברחמים ,כך התקנת עמו שאתה דן ברחמים ,כך אתה דן את הדורות אחריו ,זהו
ה( דהא לא חתמינן מקדש ישראל והזמנים .אחר הסיום הזה נמצא במח״ו צד 360
סי׳ שכ״א• הוספה ואני אומר דודאי מן הזמנים הוא כר עד סוף הסימן וכן סי׳ שכ*ב שב״ג
שכ״ד שכ״ה שכ״ו• שכ״ז שכ״ח עד ע׳ .368
א( מיושבים לפני רבי .הובא במח״ו סי׳ שכ״ח צד  366והרב בעל שבלי הלקט
1קעח[
סי׳ דפ״ו הביא ובקדושת השם אומרים ובכן חן פחדך ה׳ אלהינו על כל מעשיך ובכן חן כבוד,
יש מפרשין ובבן שם הוא ,שהאותיות שלו עולי! למנין אנ״י והר׳א ]צ״ ל והי׳ו[ אנ״א ה׳ ]צ״ל
יחדה[ ואני והוא מפורש בם׳ יצירה .ולא כתב אל מי כוון במה שהביא יש מפרשין,
עיין באבודרהם מה שכתב על זה .וראיתי ברש״י סוכה מ״ה ע״א ד״ה אני והו שכתב אני
והו בגימטריא א נ א ה׳ .ועוד משבעים ושתים שמוח הנקובים בשלש מקראות כוי .וע״ש
בתוס׳ ,ובפסיקתא דר״כ פםקא דברי ירמי׳ )קי״ג ע״ב( מחו והוא א״ר א ח א כביכול הוא והוא
ודכוותיה ואני בתוך הנולה מהו ואני א״ר אחא כביכול אני והוא וע״ש בהערת ם״ו הבאתי
מאמרם 'סוכה מ״ה ע״א ד׳ יהודה אומד אני והוא הושיעה נא והבאתי דברי רש״י ודברי התום׳.
נ( ובכן תן כבוד .במח״ו שם
וכן מובא בטור או״ ת ה׳ לולב סי׳ תר״ס ועיין במרן ב״י.
הלשון יותר מתוקן :עולות לממן אנ״י וה״ו או למבין אנ״א יהו״ה שהחשבון עולה ע״ה ,ובכן תן
פחדך ]ד״ל[ אני ותוא תן פחדך ,ובכן תן כבוד ,אנא ה׳ תן כבוד ,אני והו מפורש בספר
יצירה .ואחר הסיום הזה כתב עוד :ומאותן ג׳ מקראות הכתובים בויהי בשלח ויםע ויבא ויט
כוי כמו שהוא גם ברש״י בגמרא שם .ואח״כ מפרש תפלת ובכן תן פחדך עד צר  .368והביא
שם מפי ר׳ משה בר ישעי׳ ,גם החבר ר׳ יעקב נזיר .וחתם אב״ן הוא רבינו אליעזר בר׳ נתן
מחבר ספר ראב״ן ,ואחר זה הובא גם הפירוש על וקדשינו במצותיך והסיום והסרתי את לב האבן
מבשרכם ואת רותי אתן בקרבכם ,ואחר הסיום הזח מתחיל כי אתה אלהים אמת ודברך
מלכנו אמת וקיים לעד שטבעו חכמים בר״ה בו׳ הוא כמו בסדור שלפנינו.
]ק?$ט[ א( ודברך מלכנו אמת וקיים לעד שטבעו חכמים בר״ה .הובא במח״ו צד 868
נ( סמכו על מ ה ששנינו בפסיקתא
אחר שנתוםף שם מאמר גדול ועיין סי׳ קע״ח הערה בי.
בפרשת בחדש השביעי ,הוא בפסיקתא רבתי פרשה מ״א פסקא בחרש השביעי .ג( תיבבת אותו.
בפסיקתא רבתי וזכית אותו ועיי! במאיר עין שם .ל( כיצד אמר ר׳ חנינא .פסיקתא רבתי שם.
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לעולם הי דברך נצב לדור ודור אמונתך מד ,כתיב אחריו למשםטיך עמדו היום,
)ה( מכאן אתה למד שכל שלש תיבות האלה בהגדה ,ודברך ]הוא[ במקרא לעולם
דברך ,אמת )תחלים קי״ט פ״ט( הוא אטוגתך )שם שם( שבמקרא ,וקיים הוא נצב,
וכך אנו מודים לפני הקב״ה רבונו של עולם דבר זד ,ברור לגו שתתגהג עמגו במדת
רחמים כדברך שהבטחתה לאדם הראשון ,שתדין דורות הבאין ברחמים אמת הוא,
ולעולמי עד קיים יהי׳) ,ו( ותביט לרחמינו ולצדקינו במשפט:
]) [Bpא( אבינו מלכיגו רגילין ובאין לאומרו מימי ר׳ עקיבא) ,ב( כמו
ששגיגו במסכת תעגית פעם אחת גזרו תענית ולא נענו ירד ר׳ עקיבא לפני התיבה
ואמר אבינו מלכינו חטאנו לפניך ,אבינו מלכינו עשה עמנו למען שמך ,וירדו גשמים,
וכשראו שנענה בתפילה זו הוסיפו עליה מדי יום ביום וקבעום לימי התשובה:
]קפא[ )א( היום הרת עולם לשון המקרא ורחמה הרת עולם )ירמי׳ כ׳ י״ז(,
הרחם יהיה הריון לעולם אשד ,שהריונה שוהה בגופה עולמים והיום הזה היה הריונו
של עולם ,היום הרת הארץ וכל תולדותיה ,שהרי בתשרי נברא העולם) ,ב( כדגרםינן
בראש השנה כמאן מצלינן זה היום תחלת מעשיך כמאן בר׳ אליעזר ]דאמר< בתשרי
נברא העולם[) ,נ( עד שתחננו ותוציא לאור משפטינו קדוש ,לא כל הימנו לומר
ה( מכאן אתה למד שכל שלש חיבות האלה בהגדה ודברך ]הוא[ במקרא לעולם דבריך .חו« י
דברי רש״י ומפרש לשון ודברך ,אמת ,וקיים ,שהוא לשון המקרא לעולם דבריך ,וכן אמונתך,
וכן נצב .ו( ותביט לרחמינו ולצרקינו במשפט .אחר חםיום הזה שהוא נם במת״ו צד •368
נמצא במח״ו שם חוםפה אשר ליתא בסדור והוא הי׳ שכ״ט בענין תפלת מפני חטאינו וכן
סי׳ ש״ל בענין עלינו לשבח וכן סי׳ שלי׳א העם נהגו לומר עד תמלוך בכבוד והובא שם בסי׳
הזה כמו שנמצא באגדה יספת לגוי הי ,הוספת לנו ימים טובים ,הוסיפו לך להרבות שבתות
ותפלות כוון לפסיקתא דר״כ פםקא ביום השמיני עצרת )ק״צ ע״א( וע״ש בהערה י״א .ודברי
הפסיקתא הובאו בשבה״ל סי׳ כ״ח )י״ג עי׳א( ונראה כי היא הוספה מר״ת ובסוף הסי׳ םיים:
ומטים אורח םלולה ,להג הרבה יגיעת בשר ,וצריכין להתייסר כעכס לאויל מוסר ,והדבר ביד
נמסר ,מפי אדון ושר ,ועוקר דבר וחסר ,צריך לבלום פיו באפסר ,שלא יבטל דבר מלך טפסר,
ולחזור בו מקבל עליו באיסר ,לחיים ולשלום יתבשר ,ע״כ ואח״כ בסי׳ של״ב בענין אתה זוכר
מעשה עולם ,את״כ סי׳ של״ג צד  371בענין אתה נגלית עד בסערות תימן שכתב בסערות
שיפלו שערותיהן מפי קול שופר הגדול ואחר הסיום הזה הובא בענין ה־ צבאות יגן עלינו
והוא בסדור לחלן בסי׳ קפ״ב ע״ש ,אח״כ סי׳ של״ד )צד  (372אמרינן בד״ה למה תוקעין
ומריעין וזח ליתא בסדור .ובסי׳ חזה הובא ונמצאת אגדה שלימה בפסיקתא דאמד קרא והיה
ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכתיב בלע המות לנצח זהו מלאך המות .לא מצאתי לא בפסיקתא
דר״ב ולא ברבתי ,אח׳׳כ בסי׳ של״ה הובא בעניןהיום הרת עולם ,והוא בסדור סי׳ קפ״א ,אח״כ
סי׳ של״ו מעשה בא לפני ר״ת ,ואח״ב סי׳ של״ז ושל״ח ובל זח ליתא בםדוד ובזה נשלם ת׳ ר״ה.
ג( כמו ששנינו במם׳
] ק פ [ א( אבינו מלכנו .הובא במח״ו בסי׳ שמ״ז )צר .(384
תענית .דף כ״ה ע״ב וע״ש באיזה שינויים ובסדור רע״ג דף ל״ח ע״א הביא ירד אחריו ר״ע
ואמר א״מ חטאנו לפניך א״מ אין לנו מלך אלא אתה א״מ רחם עלינו ונענה.
א( היום הדח עולם .הובא במח״ו סי׳ של״ה )צד  (372ועיין בפרדם סי׳ קע״ב
]קפא[
פי׳ אחר שפי׳ רבינוהרת לשון דין ובעל שבלי הלקט סי׳ ר״צ )דף קל״ז סע״ב( הביא פי׳ שלפנינו
ג( כדגרסינן בד״ה .דף
בסדור בשם יש מפרשין ופי׳ השגי מהפרדס ג״ב בשם יש מפרשין.
נ( עד שתחננו ותוציא לאור משפטינו קדוש לא כל הימנו לומר משפטינו היום.
כ״ז ע״א.
במח״ו הגי׳ והאומר ותוציא היום לאוד טועה הוא ,שבו חיום לא יצא לאור ,שחרי הדבר תלוי
בתשובה עד יום כיפור.
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משפטינו היום ,הן היום לא יצא לאור ,שכך הדבר תלוי בתשובה עד העשור ,ואם
תאמר והלא צדיקים נחתמים לאלתר לחיים ,וכי תעלה על דעתך שנחזיק עצמינו
צדיקים בתפילה:
]קפב[ )א( ה׳ צ ב א ו ת ינן עליהם ,מה עיניין זה אצל שופרות ,פסוק הוא
לעצמו ,והלך בסערות תימן )זכריה ט׳ י״ד( ואחריו כתיב ה׳ צבאות יגן עליהם ואבלו
וכבשו אבני קלע )שם שם ט״ו( ,ואם כדי להוסיף ברכה לציבור אתה רודף לאמרו
בתפילה ,חטוף גם אותה שלאחריו ,והושיעכם ה׳ )אלהיכם( ]אלהיהם[ ביום )הכסא(
]ההוא[ כצאן עמו )שם שם ט״ז( ,אלא לא כל הימנו להוסיף במקראות חנם ,מכדי
חובת היום ,שלשה לתורה ,שלשה לכתובים באמצע ,שלשה לנביאים ,אבל מפנ־
שחייב להשלים בתורה )ב( כוותיקין וכר׳ יוםי ,הוא אומר ושם נעשה לפניך כמצווה
עלינו כאמור ,וביום שמחתכם ובמועדיכם ,הרי הן עשרה שופרות ,וכן מלכיות ,וכן
זכרונות ,בכללן אתה מוציא שלשים כסדרן ,ומטבען של חכמים  :הן על כפים חקותיך
אשר חכמים יגידו:
]קפג[ )א( ב ר א ש השנה ערבית ושחרית ומנחה מתפללין כך ה׳ שפתי
תפתח וכר ,אבות ,ומזכיר זכרנו וגבורות ומזכיר מי כמוך וקדושת השם ,ובכן תן
סחדך ,ובכן תן כבוד ,ואז צדיקים ,ואתה בחרתנו עד ותתן לנו ,ובשבת מוסיף את יום
המנוח הזה ואת יום הזכרון הזה וכו׳ עד עושה השלום) ,ב( ר׳ עקיבא ירד לפני
התיבה ואמר אבינו מלכינו וכן אנו אומרים )ג( יתגדל ויתקדש ,ומוציאין שני ספרי
תורות) ,ד( באחת קורין חמשה מן וה׳ פקד את שרה עד ימים רבים ,ובשנייה קורין
המפטיר בסדר פנחס ,ובחדש השביעי באחד לחדש ,עד סוף סםקא ,קדיש עד דאמירן,
וטפטירין ויהי איש אחד מן הרמתים צופים עד וירם קרן משיחו) ,ה( על שם שבראש
השנה נסקרה ]שרה[ רחל וחנה :ביום שיני מוציאין כמו כן שתי תורות ,באחת
קורין והאלהים נסה את אברהם) ,ו( כדי שיזכור עקידתו של יצחק ,וקורין אותה עד
סוף הסדר.,ובשנייה קורא המפטיר כמו שקרא אתמול ,קדיש עד דאמירן ,ומפטירין
כה אמר ה׳ מצא חן במדבר עד הבן יקיר לי אפרים ,על שם זכור אזכרנו עוד.
והמפטיר בנביא חייב לברך ששה ]ברכות[ וברכה שישית כך היא ,על התורה ועל
העבודה עד מקדש ישראל ויום הזכרון) ,ז( ]ובשבת אומר מקדש השבת וישראל ויום
 (bה׳ צבאות יגן עליהם .במח״ו סי׳ של״ג )צד  (371הובא כך :יש מחזורין
1ספב[
שכתוב בהן ה׳ צבאות יגן עלינו וגו /ואין לומר כן ,כי מה ענין זה אצל שופרות .ובכ״י ב׳
ובס׳ הסדרים הוא כמו לפנינו .ב( כוותיקין וכר׳ יוסי .ר״ה ל״ב ע״ב.
א( בר״ה ערבית ושחרית ומנחה מתפללין כך ה׳ שפתי תפתח וכוי .במח״ו
]קפג[
 (3ר׳ עקיבה ירד לפני
םי׳ שמי׳ז )צד  (383הובא נוסת תפילות של ראש השנה ע״ש.
ג( יתגדל ויתקדש .מח״ו שם
התיבה ואמר אבינו מלכנו .תענית ב״ה ע״ב עיש.
)צד  .(384:ד( באחת קורין חמשה מן וה׳ פקד .מגילה ל״א ע״א .ה( על שם שבר״ה נפקדה
]שרה[ רחל• וחנה .ר״ה י׳ .סע״ב .ו( כדי שיזכור עקידתו ,של יצתק .עיין פסיקתא רבתי פ״מ
דהעקידה היתה בד״ה (r .״ובשבת אומר מקדש השבת וישראל ויום הזכדוף .הוספתי כמו שהוא
לנכון בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים ובמח״ו )צד  .(385ובמח״ו שם אחר הסיום ויום הזכרון נמצא
הוספה והעובר לפני התיבה בר״ה השני מחקיע עד ונראה והגון ובהוםפה הובא וסמכו על
׳האמור בפסיקתא מפני מה חוקעין בתפילת מוסף ואין תוקעין ביוצר כוי הוא בפסיקתא רבתי
פ׳י׳מ .ע״ש.
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הזכרון[ וכשהם יושבים מיד קודם שיעמדו בתפילה וקורס שיפתחו בתהילה אוחז
שליה ציבור שופר בידו ,ועומד על רגליו )ח( ומברך אקב״ו על תקיעת שוסר,
לשמוע כקול שופר ,ושהחיינו ,ותוקע קשר״ק ,קשר״ק ,קשר״ק ,קש״ק ,קש״ק ,קש״ק ,קר״ק,
קר״ק ,קר״ק) ,ט( כמו ששנינו סדר תקיעות שלש של שלש שלש ,תקיעה תרועה תקיעה
לכל אחת ואחת ,הא כיצד שלש שהן תשע ,ופירשו רבותינו שתשע תקיעות הללו
מן התורה הם:
]קפד[ )א( ואיתקן ר׳ אבו ה בקיסרי תקיעה שלשה שברים ]תרועה[ ותקיעה,
שנייה תקיעה שלשה שברים ותקיעה ,שלישית)תרועה( ]תקיעה[ תרועה ותקיעה ,משום
דסםוקי מםפקא לן תרועה מאי נינהו .מתקנת ר׳ אבוד ,מצינו למימר שאין אדם יוצא ידי
חובתו מן השלשה קולות ,אלא אם כן עושה אותן עשר ,לפיכך אנו עושין קשר״ק
קש״ק קר״ק ,שלש פעמים לכל אחת ואחת שהם שלשים קולות ,כדי לצאת ידי אותן
תשע תקיעות שהן מן התורה) ,ב( וכשהן יושבין מפני טורח הציבור על סדר הברכות
כשהן עומדין למוסף עשר כדרך שתיקן ר׳ אבוד ,קשר״ק תחילה ואח״כ קש״ק ואחר
כך קר״ק ,וכל כך למה ,לערבב את השטן) ,ג( דאמר ר׳ יצחק מפני מהיתוקעין
ומריעין בראש השנה כשהן יושבין ותוקעין כשהן עומדין) ,ד( כדי לערבב את השטן:
ק(
הוספת
ההיא

נמצא

ירושלמי
קרבן

בעל

בקול

הברכה

שופר

]קפד[
במח״ו

טירח

מפני
יושבי!

תחילה
שם
ל(

בשופר
לפנינו
הב׳יי
גם

ואיתקן

ציבור

טורח

כך

קש׳׳ק

כטו
והכי

הרוקח

ר׳

ר״ת

השטן.

שהעירותי

שהביא

בערוך

דבעינן

שלשים

במרדכי

ה ׳ ר ״ ה סי׳

בקיסרי.

בכ״י

ה ר א ב ״ ן סי׳
תקפ״ה

שיברך

וראיתי' ש ג ם

שהעיר גם

רע״ג

הדור ש א ל ה נ*א

לשמוע קול
מ(

בסדרו

החילק

ח ״ ב סי׳

כמו

הרא׳יש

הראבי״ה שהביא

לפנינו כמו

והאז״ז

שופד.

רע״א

שופר

בין

הביאו

וע״ש

ששגינו סדר

בעמידת

אעשר

תקיעות

לבדם

כ ך קר״ק

מפני

מספרו

ספר

טורח

סדר

ציבור

הישר.

מירושלמי
זימנא

חדא

הביא

שט אהר
ב י ש י ב ה בוי.

דא״ר

לערבב

המות

לנצר,

ולא

הובא

שתיקן

גם

היחשלמי
שהביא
והובא

בהיל
בטור

)צד
ב(

הלשון

כשהן

שעומדין
ג(

בהיל

והירושלמי

האבודרהם

שלשים

בלע

ברכות

כדרך

ב ת ו ם ׳ טי׳ז ע ״ ב ד י ה כ ר י

ע ר ך ע ר ב א׳

תש״ך.

ובם׳

חסדרים אבל

במח״ו

הבלשים

שיפורא

כמו

אבהו

ב׳

נמצא

והובא

הוספה

קול.ית,

מאמר

גם

ר״ה ל״ד ע״א

במח״ו

מד״ת.

ועל

ב מ ק ו ם :אהד.

בירושלמי.

והנה

גם

גם

עיין

בד ש מ ע קל

איתא

בקול

ליתא

שו״ת פאר

לשמוע קול

תקיעת

שופר

ל״ח

א ו ״ ח סי׳

אבהו

םומכין

ואחר

והובא בשם
את

לברך
שוטר

ש ו פ ד ״ וכן

והביא גם בשם

והירושלמי

ועיין

מ ת ק נ ת ר׳

עושין

ושופרות

ע ר ך ע ר ב א׳
גדול

שופר
כתב

ה צ י ב ו ר כוי.

לערבב

הערוך

ועיין
ג״כ

הוא ״על

ת ק י ע ת שופד.

לשמוע

שופר וגם

שמברך

והנוסח

בקול שופר.

בקול

בטור

כן ה ו א

ואחר

כדי

תקיעת

הסיום מאי

זכרונות

הוספה

לשמוע

נ י ה ו בין

דליכא

מלכיות

בשם

הבה״ג

על

המלות

אבל ההוספה

בב״י

תקיעות.

ע״ב.

א(

אחר

על

הרמב״ם

מ ש נ ה ר״ה ל״ג

גס

לברך

לשמוע

הברכת

ובין

בקול

ש מ כי

כוי.

והביא

הביא

לשמוע

והביא

ר״ת שיש לברך

ש ה ת ו ק ע צריך

נתנאל

גם

ב ׳ ו ב ם ׳ ה ס ד ר י ם ובמחי-יו ש ם .

הביא בשם

מ״ה ע״ב(

לשמוע

על

והיי

בכ״י

פ ״ ד ס י ׳ י׳

בשם

)רף

ומברך

מעתיק אחד
לא

ר״ה

אקב״ו

תקיעת

כוונתו

שופר.

להציג

לשמוע
נוסח

בקול

אחר

שופר.

ל ש מ ו ע בקולי

ש מ ב ר ך לשמוע בקול שופר.

שופר

עומדין

וכתיב

וזה

כו׳
אריח

בסגנון

אבהו

סי׳

הירושלמי
ג ם באו״ז

סיים

קשר״ק

ר ״ ה ט׳י-ז

נמצא
םע״א.

שהביאו

בשם

ההוא

יתקע

לא

נמצא

ביום

הירושלמי
תקפ״ה

א ח ר ודברי

לסדר

ואח״כ

השטן מ מ ה
והיה

וכשהן

למוסף

רגליהם.

י צ ח ק כוי.

את

מתוקן:

א ו ת ם ר׳

על

(886

וכשהן

ושם
יושבי!

וכתב

שם

הירושלמי הביא

ומכאן

אנו

ה ׳ ר ״ ה סי׳ ד ״ ע

למדין
ועיין
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]קפה[ )א( ג מ ר לתקוע כל השלשים קולות פותח בתהילה אשרי ,יהללו
את שם ה׳ וגר ,ועומדין למוסף ,ומחזירין את התורות למקומן ,קדיש לפני תיבה עד
דאמירן ,ומתפללין בלחש ,ואומרים בסוף מגן זכרינו ,ובסוף אתה גבור מי כמוך ואחה
קדוש ,ובכן תן פחדך ,ובכן תן כבוד ,ואז צדיקים ותוססת זו לשליח ציבור באלסא
ביתא ,ואז צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברגר ,יגילו ,ויאתיו כל
לעובדיך ,ויברכו ויכרעו לפגיך ,ויגידו באיים צדקיך ,וידרשוך עמים לא ידעוך,
ויהללוך כל אססי ארץ ,ויאמרו תמיד יגדל ה׳ ,ויזבחו לך את זבחיהם ,ויחפרו את
עצביהם ,ויטו שכם אחד לעובדיך וייראוך מבקשי פניך ,ויכירו כה מלכותיך ,וילמדו
תועים בינה ,וימללו את גבורתך ,ויגשאוך מתגשא •לכל ראש ,ויסלדו בחילה לסגיך,
ויעטרו לך נזר תפארה ,ויפצחו הרים רינה ,ויצהלו איים במלכך ,ויקבלו עול מלכותך
עליהם ,וירוממוך בקהל עם ,וישמעו רחוקים וישובו ,ויתנו לך כתר מלוכה ,ותמלוך
אתהה׳ לבדך ,וכר עד המלך הקדוש ,ומפני חטאינו עד מסי כבודך כאמור) .יום
שבת( ]ואם חל ר״ה בשבת אומר[ וביום השבת וגו׳ ,עולת שבת בשבתו ונו׳ ,ובראשי
חדשיכם וגו׳ ,ונ׳ ובחדש השביעי וגו׳ ,עד והשבות אל לבבך כי ה׳ הוא האלהים
עד אין עוד:
]קפו[ ושליח צבור אומר אלהינו ואלהי אבותיגו היה עם פיפיות שלוחי
עמך בית ישראל עד מקדש השבת וישראל ויום הזכרון ,ותוקע קשר״ק ,היום הרת
עולם וכו׳ עד זוכר הברית ,ותוקע קש״ק ,היום הרת עולם וכו׳ עד שומע קול תרועת
עמו ישראל ברחמים ,ותוקע קר״ק ,היום הרת עולם וכו׳ רצה ומודים וכר ,עד עושה
השלום ,יתגדל ,תתקבל) .א( ולאחר התפילה מריעין בלא תקיעה ובלא שלשה
שברים ,וכן מנהג בשתי ישיבות] :שלמה בר יצחק[:
ה ל כ ו ת יום ה כ פ ו ר י ם :

]קפז( )א( יום הכפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובנעילת
הסנדל ובתשמיש המיטה ,מנא הכי מילי אמר רב חםדא כנגד חמשה )דברים( ]ענויין(
ששגויים בתורה) ,ג( ובעשור )במדבר כ״ט ז׳( ,אך בעשור )ויקרא כ״ג כ״ז( שבת
שבתון) ,שם שם ל״ב(] ,שבת שבתון[ )שם ט״ז ל״א( ,והיתד ,זאת לכם לחוקת עולם
]קפה[

א( גמר לתקוע .הובא במח״ו צד  386סוף סי׳ שמ״ח.

]ק&ו[ א( ולאחד התפילה מדיעין בלא תקיעה ובלא שלשה שברים וכן מנהג בשתי
ישיבות .כ״ח גם במח״ו צד  387וכן בםדרע״ג דף מ״ו ע״ב הובא ולאחר החפלה מריעין בלא
תקיעה ובלא שלשה שברים ומריע תרועה ]צ״ל תקיעה[ גדולה כדי לערבב את השטן ,ובודאי
״וכן מנהג בשתי ישיבות״ הוא מסדור דע״ג .וראיתי בכ״י ב׳ ובספר הסדרים אחר הסיום וכן
מנהג בשתי ישיבות נמצא תחום שלמה בר יצחק .וזה חסר לפנינו בכ״י א׳ והוספתי בפנים
ועוד נמצא במח״ו הרבה הוםפות.
בה״ג
יסוד
ע״א(
הובא
היא

] ק פ ז [ א( יום הכפירים כוי .משנה יומא ע״ג ע״ב .וכל הלשון שלפנינו לקוח מן
ה׳ יום הכפירים )דף ל׳ ע״ג( והובא גם במח״ו סי׳ שמ״ה צד  .375ורשום שם ״מכאן ואילך
העמרמי״ ואין זכר מזה בסדור דע״ג שלפנינו .ב( מה״מ אמר רב חםדא .בגמרא שם )ע״ו
הגי׳ חני חמשה ענויין כנגד מי ,אמר רב חםדא כנגד חמשה ענויין שבתורה .וכאשר
לפנינו כן הוא בבה״ג .ג( ובעשור אך בעשור .עיין בתים׳ שם ד״ה ובעשור שכתבו תיטא
מאד דלא מייתי כסדד שהם כתובים בתודה ע״ש.

87

ס ד ו ר רש׳יי

)שם שם ל״ד( ,ומקשיק חמשה כתיבי ,ואנןשיתא עינויי קא חשבינן ,ומסרקיגן שתייה
בכלל אכילה הוא) ,ד( ומאן דלא מיעני מיחייב כרת ,דכתיב כי כל הנפש אשר לא
תעונה בעצם היום ונכרתה .וגר )שם כ״ג כ״ט() ,ה( וכן מאן דעביר עיבודא טיחייב
כרת ,דכתיב וכל הנפש ]אשר תעשה[ כל מלאכה בעצם היום הזה וגו׳ )שם כ״ג ל׳(,
ומאן דאכיל חייב כרת ,וכמה שיעורא דכי אכיל מיחייב כרת) ,ו( כדתנן האוכל ביום
הבסורים .ככותבת הגסה כמוה וכגרעיגתה ,והשותה מלא לוגמיו ]חייב[ ,ואע׳ינ
דשיעורא דאכילה דכתיבא ]באורייתא[ בכזית ,הבא בכותבת ,ומאי טעמא מדשגי קרא
בדיבוריה וכתב לא תעונה ,ולא כתב לא תאכל ,שגיוה רבגן לשיעורא) ,ז( דתגיא
ר׳ יוסי אומר כל השיעורים שבתורה בכזית חוץ מטומאת אוכלין ששינה הכתוב
במשמען ,ושינו חכמים בשיעורן)ח( ]וראי׳ לדבר יום הכיפורים ששינה הכתוב במשמען
ושינה הכתוב בשיעורן שינה הכתוב במשמען דכתיב לא תעונה ולא כתב ולא תאכל
ושינו חכמים בשיעורן[ כככותבת) ,ט( וכי קא אמרינן דחייב כרת הני טילי אניסיה
דיומא ,אבל אתוםםת דמוםיף עליה ,מעידנא דמםםיק ועד דקדיש יומא לא מיחייב
כרת ,דכתיב כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה )ויקרא
כ״ג כ״ט( ,על עיצומו של יום הוא ענוש כרת ,ואין ענוש כרת על תוספת עינוי ,וכן
בתוספת מלאכה) ,י( וכן ברחיצה) ,יא( דתגן אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו ,ואם
היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואיגו חושש) ,יב( כי אתא רב דימי
אמר מטסחת ]היה לו[ לר׳ יהושע ]בן לוי[ ערב תשעה באב שורה אותה במים
ועושה אותה כמין כלים גגובים למחר סושטה ומקגח בה סגיו ידיו ורגליו ,ערב יום
הכסורים מקגח בה ידיו ורגליו למחר מעבירה על גבי עיגיו) ,יג( אמר ליה ר׳ יעקב
לרב ירמיה בר תחליסא )יד( איסכא )אמרה( ]אמרת לן[ ,ואותביגך סחיטה:
]קפח[ )א( והיכא דקא חזי קרי ביום הכסורים טובל בו ביום ומכרך׳
ומנגיב נפשיה בידיה) ,ב( דתנו רבנן הרואה קרי ביום הכםורים ,יורד וטובל ,ולערב
ישפשף ,לערב ,מה דהוה .הוה ,אלא אימא אם מבערב ישפשף ,קסבר מצוה לשפשף:
)ג( ואיתתא דאית לה ינוקא שרי לה למימשא חדא ירא ולמיתן ריםתא לינוקא משום
ד( ומאן דלא מ י עני ם יחייב כ ר ת כר.
בה״ג שם.

הוא לשון חבח״ג.

ו( כדתנן .משנה יומא ע״נ ע״ב והובא בבה״ג שם.

ה( וכל מאן דעביר כר.
 (rדתניא ר׳ יוסי אומר כל

השיעורין שבתורת בכזית .יומא ע״ט םע״ב ויש לתקן רבי אומר כמו שהוא בגמרא והובא לנכון
בבה״ג ובכיי ב׳ מהסדור כ ת ב ג״כ ר׳ יוסי אומר ,ובסדרים ר*י אומר.
ר׳ יהודה אומר.

ובמת״ו צד

 376דתניא

מ( וראי׳ לדבר .הוספתי כמו שהוא בבה׳* ג ועיין בגמרא יומא ש׳ רעיא וחסר
 (pוכי קא אמרינן היכא דאכל חייב כרת ח״מ

ג״כ בב״י ב׳ ובסדרים .ונמצא לנכון גם במח״ו.

י( וכן ברחיצה .כ״ח חנוםח גם בכ״י ב׳ ובם׳

אגופיח דיומא .בה״ג שם ,ועיין יומא פ״א ע״א.
הסדרים ובמח״ו אבל בבח״ג הגי• ברחיצה מגלן.
דתניא וחוא יומא ע״ז ע״ב והובא בבה״ג שם.

יא( דתנן אסור

לרחוץ מ ק צ ת גופו.

צ״ל

יב( כי אתא רב דימי אמר מ ט פ ח ת היה לו

לריב״ל ערב ח״ב כוי .בגמרא שם ע״ ח ע״א כי אתא רבח בר מרי ,וכן נשתנה שם תגי׳ ע״ ש
וגם בבח״ג ובםח״ו הגי׳ כמו שהובא בסידור
ברי״ף

וברא״ש ועיין

ברש״י

בגמרא שם

רק גורם

שמעתי

ג״כ כי אתא רבה בר מרי ועיין הגי׳

רה״ג.

יג( א״ל ר׳ יעקב.

שם שם.

יל( איפכא ]אמרת לן[ .עיין בפירש״י בגמרא שם.
]קפח[

(6

והיכא

דקא

חזי קרי

ביריב.

בח״ג שם

וכן הובא

נ( דת״ר הרואה קרי ביו״כ .יומא פ״ח ע״א ועיין טור אריח סי׳ תרי״ג.
ינוקא .ב ה י ג שם.

במת״ו

צר

.376

נ( ואיתתא דאית לה

סדור
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שיבתא) ,ד( דתנא דבי מנשה ]רשב׳י-נ אומר[ אשה מדיחה ידה ]אחת[ במים,
)ה( ונותנת ]פת[ לבנה קטן) ,ו( פי׳ שיבתא רוחא היא דשריא על ידא דאינשי
בליליא ,ומאן דננע במיכלא בלא מימשא ירא ,שריא ההוא תהא על ההוא מיכלא
ומיסתכנא ,ומשום הכי שרי לה רבנן למימשא ומוספא לינוקא:
]קפט[ )א( ת נ א כל חייבי טבילות טובלין כדרכן )ב( בין בט׳ באב בין
ביום הכםורים) ,ג( לא ישן אדם על נבי טינא המטפחת ביום הכםורים ,אבל על טינא
שאינה טטפחת מותר) .:ד( ואילו תלמידא דקא בעי קבולי אנםיה רביה ,או אנםיה
גברא רבא ,או אנפיה אבוה ,ואיכא מיאבאורחא ,שרי ליה למיעבר בטיא עד צוואריה,
)ה( דתניא הרי שהיה מהלך להקביל פני אביו ,או להקביל פני רבו ,או פני מי
שגדול ממנו ,עובר במים עד צווארו ואינו חושש) ,ו( ובלבד שלא יוציא ידו מתחת
חלוקו ,ודווקא עד צווארו) ,ז( אבל מעבר ]לשוט אסור[ ,וכן בסיכה )ח( לא מיבעיא
כל נופו ]דאסור אלא אפילו אצבע קטנה אסור[ לשוך ,ואי אית ליה צערא שרי לי׳
לטישף) ,ט( דתגיא אסור לסוך מקצת גופו ]ככל גופו[ ,ואם היה חולה או שיש לו
חטטין בראשו )י( מותר:
]קצ[ )א( וכן בנעילת הסנדל היכא דמפנק,אי נטי קאבעי למיעל לדוכתא
 .דחורבא ,ואפוקי ספר תורה )ב( למקריא ביום ציבורא ,אי נמי למיתן ריס תא לינוקא,
אי נמי אפוקי לבושא ,או מה דצריך ליומא דכפורי וקא דהיל למיעל בלא מסאנא
ל(
בבח״ג,
הבה׳יג

דתנא דבי

ובגמרא
ועין

רש״י ד ״ ה

הביא

הפי׳ ב ש ם

בצואר

במפרקת

ארמית

שיבתא

הלכות
בגידים

(3

בתום׳

יומא ע״ח ע״א
מוהר״.
טופח
מהלך
מהפת

כן

א ב ל לםוח
לשחות

מעבר

אסור

גופו

ככל

ואינו

אותם

שיבתא.

בתשובות!
מתנונה

וראיתי

גערוך ערך

רוח רעה

והולך עד

או

]קצ[
ז א ת ה כ ר כ ח סי׳

בטור

ועיין
ובם׳

שאוחזת

שימות

שבתא

התינוקת

ושטה

יומא

א(

וכן

קס״ח.

והביא

טינא

ורית כ ת ב

ביו״ב.

ואילו

ו(

רש׳יי ח פ ת

לשון

ובלבד ש ל א
חלוקו ש פ ת

והובא

בלשון

כדרכן

טובלין

כ״ה

״אבל על
טופח

בבה״ג שם,
טינא

יוציא

ה(
ידו

ח ל ו ק ו כוי.

לסוח

ענינו

במים )שוויממען(,

שטיה

טיבעי כל

ע׳־׳ב.

הסנדל.

שורה

שלימה

גופו

]דאסור א ל א

וכס׳

י(

הסדרים

מותר.

ב״ה

ובמח״ו.

חלוקו.

לשון

בח״ג ש ם ד ף ל׳ ע ״ ד

ל מ ק ר י א כיוס

ציבורא.

בבה״ג

מעבר

בב״י

]לשוט

ולפנינו

במח״ו

(p

דתניא
ובגמרא

והובא במח״ו צ ד

כבה״ג למי קריא כ י ה

בה׳יג
השחה

אסור ונשמטה

הובא

אצבע קטנה

הבה״ג,

אבל

על

שהיה

מלשון כאשר יפרש

וראיתי כי
אפילו

ובגמרא

ביו״כ,

 frא ב ל

ועיין

מטפחת

דחניא הרי

מתחת

או״ח םי׳תרי״ג ב ש ם ה ל כ ו ת גדולות וע״ש

ועיין

ובב״י

שאינה

המוטפת

הבה״ג.

ובמח״ו.

ביו״כ.

טובלין מ ׳ ע״ש

טינא.

והסיום

ת ל מ י ד א כוי.

הסדרים ח ס ר

בנעילת
(3

ובגמרא

דאין

הגי׳ ל א י ש ב א ד ם ע ל גבי

ל נ כ ו ן ב כ ״ י 3׳

ע״ז

איחא

בבה״ג שם

יומא ע״ז ע ״ ב ובכ״י ב׳ ראיתי כי ה ו ב א א ב ל מ י ע ב ר

ח( ל א

ונמצא

הבודיג,

יומא ע״ז ע״ב.

הובא

אסור.

גופו.

ע״ ג

ב ג מ ר א ש ם  ,ושי׳

לםוה

בבה״ג

לשון

יומא פ ״ ח ע״א

ג( ל א י ש ן א ד ם ע ל ג ב י

ד(

ו ה כ ל א ח ד  ,כי

לשוט הוא

חושש.

משום

הכתוב

ט ב י ל ו ת כוי.

כ״ה

לישב

מותר.

)ישעי׳ כ ״ הי״א(

כמו שהוא

ד״ה

ומייבשת

הבה״ג

ובטח״ו

פני א מ ו .
וכ״ה

חייבי

דכ״ע.

הבה״ג

ת ק נ ת י וכן

לשוט

בתום׳

הצואר

ביו״כ.

אסור

להטפיח

להקביל

אסור[.

המלה

הגי׳

לשון

חלוקו

גדולות

ו ה ב י א עוד פי׳

שהביא א ת

יומא ח׳ ע״א ד ״ ה

הוא

מדיחה,

א( ת נ א כל

תרי״ג

שאיננו

חוששת.

ועיין

שאתורי

ב ת ש ע ח ב א ב בין

בטור ס ו ף סי׳

לתינוק

בבה״ג.

ר ו ח א ה י א כוי .ה ו א

לשון

כוי.

]קפט[
בין

מנשה.

ונותנת פ ת

יומא ע״ז ע״ב
ואינה

והובא

ה(

ו( פי׳

ונותנת ]פת[

שיבתא

לבנה קטן.

כ״ה

לנכון

אסור[.

אסור
שם

377

בציבורא.

אבל

הוספתי

לסוך

מקצת

סך

כדרכו

ובשאילתות
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מן עקרבא ,או מן ריחשא ,שרי ליה לטיכרך טידי על כרעיה) ,נ( אי נטי מיסס
גורבי ומיעל אפוקי צורכיה) ,ד( דאמר שמואל כל מחמת סכנת עקרב מותר) ,ה( וכן
נמי לעיניין מאן דמפנק ולא יכיל לםגויי ,שפיר דמי למיפק בגורבי) ,ו( דהא רב
יהודה נפיק כםנדלא דהוטני אביי נפיק בדהוצי) ,ז( רבא בדיקולי ,רבא בר רב הונא
כריך סודרא על כרעיה ונפיק ,אבל מםאני בין מפנק בין שלא מפנק אסיר:
]לןצא[ )א( והיכא ד א י כ א ח ו ל י דאי לא אכיל מסתכן ,שפיר דמי
לאוכיליה ביומא דכיפורא) ,כ( מאי טעמא דכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
)ויקרא כ״ח ח׳( ]וחי בהם[ ולא שימות בהם ,כי קאמ׳ רחמנא קיימו מצוותא כי היכי
דתחיו בהו ,אבל נטורי מצוותא ומסתמא לא) ,נ( וכי מוכלינן ליה ,על סי בקיאין
מאכ־לין אותו ,ולא על פי עצמו) ,ד( ולא מיבעיא חולה אלא אפילו עוברה ויודעים
דאי לא אכלה מתעקר וולדה ,ואעפ״י דאיכא למימר ספק חי ספק נפל הוא ,שפיר
דמי למיתן לה) ,ה( דתניא עוברה שהריחה בשר קודש ,או בשר חזיר ,תוחבין לה
כוש ברוטב) ,ו( ]וטניחין לה על פיה ,אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה
רוטב עצמה[ אם נתיישבה דעתה טוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו ,,שאין
לך דבר שעומד בפני פיקוח׳נפש ,חוץ מע״ז וגילוי עריות ושפיכות דמים) .ז( אמרי
דבי ר ינאי חולה אומר צריך אני ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה פשיטא
םפק נפשות להקל) ,ח( מהו דתימא ]הא דקאמר חולה צריכנא בעותי הוא דקא
מיבעית דםבר אי לא אכילנא מייתנא קמ״ל[ לב יודע מרת נפשו) ,ט( ]חולה אומר איני
צריך ורופא אמר צריך שומעין לרוסא פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא לב
הוא לשון הבה״ג שם וכן
ג( אי נמי מיסס גורבי ומיעל אפוקי צורכיה.
המאמר שלאחריו וכן נמי לענין מאן דמיפנק ולא יכול לסגויי שפיר דמי למיפק בגורבי הוא
לשון הבה״ג שם׳ והובא גם בשאילתות שם בשינוי קצת מלשון הבה״ג ע״ש .וראיתי בערוך
ערך גרב ב׳ הביא וז״ל בהלכות גדולות ובשאלתא דיומא דכפורי ]הוא סי׳ קס״ח[ מי שרי
למיפק בגורבא פי׳ בלשון ישמעאל גורב .והיא מיני כלי מנעול מצמר שנועלין אותן ת ת ת
מנעלי] )זאקען( .ל( דאמר שמואל .יומא ע״ה ע׳יב .ה( וכן נטי לענין מאן דמפנק כר .עיין
ז( רבא בדיקולי .בגמרא ובבה״ג
ו( דהא רב יהודה נפיק בםנדלא .יומא שם.
הערה ג׳.
נפיק בדיבלי ,והעיר שם הרי״ב גידםת הערוך בדיקולי .והוא ג ם הגי׳ שלפנינו בסדור ועיין
בהערת רש״ה במח״ו שם שהאריך בזה לענין דינא ע״ש.
ה( והיכא דאיכא חולי כוי .הוא ג״כ בכה״ג במאמרים שלאחריו)דף ל״א ע״א(
]קצא[
והובא במח״ו צד  .377ב( מ״ט דכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ]וחי בהם[ ולא שימוח
נ( וכי מוכלינן ליה על פי בקיאין מאכילין אותו
בהם .יומא פ״ה ע״ב והובא בבה״ג שם.
ולא על פי עצמו .יש לתקן ואי ליכא בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו ,כמו שהוא במשנה
יומא פ״ב ע״א וכן הובא לנכון בבה״ג שם ובמת״ו .ל( ולא מיבעיא חולה אלא אפילו עוברה
ויודעים דאי לא אכלה מתעקר וולדה כוי .הוא לשון הבה״ג והרא״ש יומא פ״ה אות י״ג הביא
ה( דתניא
את דברי תלכות גדולות וע״ש מה שהביא בשם הרי״ץ גיאות גם בשם הרמב״ן.
ו( ]ומניחין לה על פיה כר.
עוברה שהריחה בשר קודש^ גמרא שם והובא בבה״ג שם.
הוספתי כמו שהוא בגמרא שם ובבה״ג וחסד גם במח״ו וכן חסר בראב״ן ה׳ יו״כ ובאו״ז ח״ב
ז( אמרי דבי ינאי .יומא פ״ג
סי׳ רע״ט ונראה כי הי׳ חסר בגמרא ועיין בדקדוקי סופרים.
ס( מה דתימא ]הא דקאםר חולה כוי.
ע״א והובא בבה״ג שם ובגמרא הגי׳ אמר רבי ינאי.
הוספתי כמו שהוא בבה״ג שם .ט( ]חולה אומר איני צריך כר .הוספתי כמו שהוא בבה״ג שם
ועיין בגמרא יומא שם .ובכ״י ב׳ הגי׳ כך .אמרו דבי רבי ינאי חולה אומר צריך אני ,ורופא
אומר אינו צריך שומעין לחולה ,דכתיב לב יודע מרת נפשו ,רופא אומר צריך וחולה אומר
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יודע מרת נפשו קמ״ל[ לרופא שומעי[ לו ,והא דקאמר חולה ]לא[ צריך אני תונבא
הוא דקא נקט ליה ולא ידע וכן הלכה:
]קצב[ )א( א מ ר רבא חולה שאמדוהו בגרוגרת אחת ,ורצו עשרה בני אדם
והביאו לו עשר גרוגרות בבת אחת ,כולן פטורין ,ואפילו בזה אחר זה ,ואפילו קדם
והבריא בראשונה ,והיכא דאיכא תרי בתרי עוקצין ,ותלת בעוקץ אחד ,מייתינן תלת
מעוקץ אחד ,ולא מייתינן תרי מתרי עוקצין דקא מפיש בכצירה) :ב( מי שאחזו
בולמוס ,טאכילין אותו דברים טמאים עד שיאורו עיגיו) ,ג( תנו רבנן מי שאחזו בולמוס
מאכילין אותו אליה בדבש ,רב פפא אפילו קימחא דשערי בדבש) :ד( ]אמר[ ריש לקיש
ציר שעל גבי הירק מצטרפת לשיעור ככותבת ביום הכסורים ,אלמא אע״ג דמשקה
הוא כיון דמתכשר ביה אוכלא כאוכלא דמי .וכן הלכה:
]קצג[ )א( ]תנו רבנן יש שאמרו[ הכל ]לסי[ מה שהוא אדם קומץ מגחה,
וחופן קטורת ,והשותה מלא לוגמיו ביום הכםורים) ,ב( ותניא נמי במתניתא אחריתא
כמה ישתה אדם ויהא הייב ,בית שמאי אומרים כדי רביעית ,ובית הילל אומרים מלא
לוגמיו] ,ואמריגן מאי מלא לוגמיו[ דקא אמרי בית הילל ,מלא לוגמיו ממש,
)ג( מתקיף לה רב )פפא( ]הושעיא( ליתגייה גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הילל,
אמר ליה כי איתשיל גבי עוג מלך הבשן איתשיל ,דהוו להו בית שמאי לחומר א
אלמא מלא לוגמיו דקא אמרינן כל חד והד בנפשיה .וכן הלבה:
]קצד[ )א( מימר דקא אמרינן דמיחייב איניש לעינוי נפשי׳ בהגי חמשה
עינויי דאםרן אכילה ושתייה רחיצה וסיכה נעילת הסנדל ותשמיש המיטה ,דכתיב כל
הנפש אשר לא תעונה ונכרתה וגו׳ )ויקרא כ״ג כ״ט( ,כי מחייב כרת אהני חמשה
עינויי כולהו מחייב ,או דילמא אאכילה ושתייה בלבד מיחייב ,מי אמרינן לא תעונה
סתמא כתיב ,והגי חמשה מילי אשכחן דאיקרו עינוי והילכך אכולהו מיחייב ,או דילמא
כיון )ב( דכתיכ ועיניתם את נפשותיכם )ו(כל מלאכה לא תעשו )במדבר כ״ט ז׳(
איני צריך שומעי] לרופא פשיטא ספק נפשות לתקל מהו דתימא לב יודע מרת נפשו קמ״ל
דלרופא שמעינ! והא דקאמר חולה איני צריך תונבא הוא דנקיט ליה ולא ידע קמ״ל ובן הלבה.
א( אמר רבא .הוא בבה״ג שם במאמר שלאחריו )דף ל״א ע״א( והוא בגמרא
]קצב[
נ( מי שאחזו בולמוס .הובא בבה״ג שם והוא
מנתות ס״ד ע״א והובא גם במח״ו צד .378
ג( ת״ר כר .יומא פ״ג ע״ב בגמרא .וע״ש כי בתחלה הובא ת״ר
ביומא פ״ג ע״א במשנה.
מי שאתזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה שהדבש ובל מיגי מתיקה מאירין מאוד
עיניו של אדם כו׳ ואח״כ הובא א״ר נחמן אמר שמואל מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אליה
בדבש ,רב הונא בדיה דר׳ יהושע אמר אף סולת נקיה בדבש וכן יש לתקן לפנינו וכן הובא
לנכון בבה״ג שם וכן חסר בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים ובמח״ו רק שם נמצא המאמר מר׳ הונא
ל( אמר דיש לקיש ציר שעל גבי הירק .הוא ג״כ
בדיה דר׳ יהושע אמר סלת נקיה בדבש.
בבה״ג שם במאמר שלאחריו ועיין גמרא יומא פ׳ ע״ב.
א( ]ת״ר יש שאמרו[ הכל ]לפי[ מה שהוא אדם קומץ פו׳ .בה״ג שם ומה״ו
]קצג[
צד  378והוא מעירובי! ל׳ ע״ב ,ושם איתא דתנן ,וכן יש לתקן לפנינו תנן במקום ת״ר והוא
ג( מתקיף לה רב
משנה כלים פי׳יז מי״א .ב( ותניא נמי במתניתא אחדיתא .יומא פ׳ ע״א.
פפא ליתגייה גבי קולי ב״ש וחומרי ב״ה .תקנתי רב הושעי׳ כמו שהוא בגמרא ובבה״ג
והכוונה ליתגייה גבי קולי ב״ש הוא במם׳ עריות כמו שכתב רש׳י בגמרא שס וגם במח״ו הובא
מתקיף לה רב פפא.
]הצל[

א( מימר דקא אמרינן .בה״ג שם והובא במחי׳ו שם.

נ( דכתיב ועניתם את
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וכתיב והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה )ויקרא כ״ג ל׳( אעינוי דאית ביה )עינוי(
]איבוד[ נפש הוא דמיחייב כרת הוא ומאי גיהו אכילה ושתייה דאי לא אכיל ושתי
מיית ,אבל הנך דאי לא עביד להו ליכא )עינוי( ]איבוד[ נפש ,אימא לא מיחייב,
)ג( ת״ש דתנו רבנן אעס״י שאמרו ככולן לא אמרו ]אלא[ בכחצי שיעוד ,אבל כשיעור
ענוש כרת כגון האוכל והשותה והעושה מלאכה דכתיב כה כרת בפגי עצמה ,אוכל
ושותה דכתיב כרת בעינוי דכתיב ,והאבדתי את הנפש וגו׳ )ויקרא כ״ג ל׳( אעינוי
דאית בה אבוד נפש הוא דמיחייב אהנך לא .וכן הלכה:
]קצה[ )א( מימר דקא אטרינן דמאן דאכיל ביום הכיפורים מיחייב כרת
ושיעורו ככותבת ,ומאן דאכיל חלב ודם ונותר ופיגול ושאר איסורים דכתיב בהו כרת
שיעורן במית פחות מככותבת ופחות ממית הוא דלא מיחייב איםורא אית כה או לא,
ואם תימצי לומר אית ביה איםורא )ב( ]מדאורייתא או מדרבנן למאי נפקא מינה להיכא
דמשתבע דלא אכילנא ואכיל איםורא[ בציר משיעורא דאי מדאורייתא אסור לא חיילא
עליה שבועה ,דהא מושבע ועומד מהר סיגי) ,ג( ואי ]מדרבנן הוא דאםור חיילא עליה
שבועה א״ג להיכא דאכל חלב דכוי דפפיקא הוא פחות ממית דאי פחות ממית[
מדאורייתא אפור הוה ליה ספיקא דאורייתא לחומרא ,ואי מדרבנן אסיר הוה ליה
ספיקא דרבנן ולקולא מאי ת״ש )ד( דאיתמר חצי שיעור ר׳ יוחנן אמר אסור מן
התורה ,ריש לקיש אמר מותר ,ר׳ יוחנן אמר אסור כיון דחזאי לאיצטרופי איסורא
קא אכיל ,ריש לקיש אמר מותר אכילה בעינן וליכא) .ה( ואמר רבא כל היכא
דסליגי ר׳ יוחנן וריש לקיש הלכה כר׳ יוחנן בר מן תלת החולץ למעוברת והפילה,
והמחלק נכסיו על פיו ,ומכרה הבן בחיי האב ,אבל כולהו כר׳ יוחנן) ,ו( ואמרינן גמי
האי כי פלגו זיתא תרבא דנפל בדיקולא דבישרא סבר מר בר רב אשי לשיעורי
בתלתא פלגי זיתא ,אמר ליה אבוד ,לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורא דרבנן ,ועוד
הא אמר ר׳ יוחגן חצי שיעור אסור מן התורה ,אלמא הילכתא כר׳ יוחנן דאמר אסור
מן התורה .וכן הלכה:
]קצו[ )א( א מ ר ר׳ יוחנן שיעורין ]ועוגשין[ הלכה למשה מסיגי שיעורין
מיכתב כתיבי ,אמר ר׳ יורן שיעורין של עונשין )ב( ]תניא נמי הכי שיעורין של
עונשין[ הלכה למשה מסיגי) :ג( אמר מר התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור
מפני הסכנה ]היכי דמי[ אי דאיכא סבנה אפילו כשיעור ]נמי[ ,אלא אימא פחות
טבשיעור ואפילו טובא נמי:
נפשותיכם הוא במדבר כ״ט ז׳ .אבל בבה״ג ובםת״ו הובא תכתוב תענו את נפשותיכם וכל מלאכה
לא תעשו )ויקרא ט״ז כ״ט( והיא גי׳ נכונה והובא אח״כ פסוק ג״כ מן ויקרא כ״ג ל׳ .נ( ת״ש
דת״ר .יומא ע״ד ע״א.
] ק צ ה [ א( מימר דקא אמרינן דמאן דאכיל ביו״כ .בה״ג שם והובא במת״ו צד .379
ג( ואי ]מדרבנן הוא דאםור .הוספתי
נ( ]מדאוריייתא או מדרבנן .הוספתי כמו שהוא בבה״ג.
ה( ואמר רבא כל היכא דפליגי ד״י ור״ל.
ד( דאיתמר .יומא ע״ג ע״ב.
כמו שהוא בבה׳יג.
ו( ואמרינן נמי .חולין צ״ח ע״א
בה׳יג שם והוא ביבמות ל״ו ע״א 'ע״ש ובתוס׳ ד״ה הלכתא.
והובא בבה״ג שם.
א( א״ר יוחנן כוי .יומא פ׳ ע׳יא וכ״ה בבה׳יג שם והובא במה׳יו צד .379
]קצו[
ג( אמר מר התירו לעובייה.
ב( ]תניא נמי הכי .הוספתי במו שהוא בגמרא ובבה״ג ובמח״ו.
הוא גם בבה״ג שם ושם הובא כך ואמרינן גבי עוברה ,והוא מבריתות י״ג ע״א.
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]קצז[ )א( וטחייבינן למיכל ולמישתי במעלי דיומא דכיפורי) ,ב( דתני
חייא בר רב מדיפתי ועיניתם את נפשותיכם בתשעה )ויקרא כ״ג ל״ב( ,וכי בתשעה
מתענין והלא בעשור מתענין ,אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשעה בו ,כאילו
מתענה תשיעי ועשירי וגבי תינוק )דקיימא( )ג( קיימא לן כר׳ יוחנן דאמר בת שתים
עשרה שנה ]ויום אחד[ משלימין מדאורייתא בתינוקת ,בן שלש עשרה שנה ]ויום
אחד[ משלימין מדאורייתא בתינוק:
]קצח[ )א( וטיחייב בר ישראל לאודיי כיומא דכפורי ,שנאמר כי ביום
הזה יכפר עליכם )ויקרא ט״ו ל׳( ,ואשכחן דהא כפרה וידוי דברים היא) ,ב( דתניא
ובפר בעדו ובעד ביתו )שם שם ר( ,בהרצאת דברים הכתוב מדבר ,אתה אומר
בהרצאת דברים )ג( או אינו אלא בהרצאת דם אם נפשך לומר נאמר כאן כפרה
ונאמר להלן כפרה ,מה להלן בהרצאת דברים ,אף כאן בהרצאת דברים ,מאי אם
גפשך לומר ,וכי תימא גיגמר משעיר הנעשה בפנים דהרצאת דם הוא ,אמר קרא
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו )ויקרא ט״ו י״א( )ד( ועדיין לא נזרק הדם ]כד[,
וחכמים אומרים אינו אומר אלא חטאתי עויתי ופשעתי) .ה( אמר רבה בר שמואל
הלכה כחכמים:
]קצפו[ )א( וטיבעי ליה לאיניש לצלויי בערב יום הבםורים בתפילת המנחה
ומימר אתה יודע רזי עולם ,אחר תפילתו מן קמי דיתיב בסעודתא ,דילמא מיטרדא
דעתיה מחמת סעודתיה ולא לאודויי) ,ב( דתנו רבנן מצות וידוי ערב יום הכפירים עם
חשיכה ,אבל אמרו חכמים מתוודה קודם אכילה ושתייה ,שמא תיטרף דעתו עליו
בסעודה ,ואע״ם שהתוודה קודם אכילה ושתייה ,יתודה אחר אכילה ושתייה ,שמא
יארע לו דבר קלקלה בסעודה ,ואעפ״י שהתודה ערבית יתוודה שחרית ומוסף ונעילה,
והיכן אומרה אחר תפילתו ,ושליח ציבור אומרה באמצע תפילה:
]ר[ )א( וטיתבעי לן לאססוקי ערב יום הכסורים מדאנהר) ,ב( דתניא
ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש )ויקרא כ״ג ל״ב( יכול בתשעה מתענין ,ת״ל
בערב ,אי בערב יכול משתחשך ,ת״ל )בערב( ]בתשעה[ ,הא כיצד מתחיל ומתענה
מבעוד יום ,מיכאן שמוםיסין מחול על הקודש ,ואין לי אלא בכניסתו דבעינן.אקדומי
ואםסוקי ,ביציאתו מניין דמיבעי לן לאחורי עם חשיבה ת״ל עד ערב ,אין לי אלא
א( ומחייבינן למיכל ולמישחי במעלי דיומא דביפורי .בה״ג במאמר שלפניו
]קצז[
נ( דתני חייא בר רב מדיפתי .יומא פ*א ע ב והובא
)דף ל״א ע״א( והובא במח״ו צד .379
בבה״ג שם .ג( קיימא לן כר׳ יוחנן .בה״ג שם ועיי! בגמרא יומא פ״ב ע״א גי׳ אחרת.
]לןצח[ א( ומיחייב בר ישראל לאודיי ביומא דכפורי .בה״ג במאמר שלפניו דף ל׳
נ( או אינו אלא בהרצאת דם אם נפשך
ע״ב והובא במח״ו שם .ב( דתניא .יומא ל״ו ע״ב.
ד( ועדיין לא נזרק הדם.
לומר נאמד באן כפרח .ב״ה בבה״ג ועיין בגמרא שם בשינויים.
הצגתי מ ל ת וכו׳ כי בבה״ג שם הובא הסיום .ס( אמד רבה בר שמואל הלכה כחכמים .הובא
בטור סי׳ תדכ״א.
/׳

בה״ג שם.

 (3דת״ד

א( ומיבעי ליה לאיניש לצלויי בעי״כ.
]קצט[
יומא פ״ז ע״ב והובא בבח״ג שם.
] ף [ א( ומתבעי לן לאפסוקי עי׳יכ מדאנהר .בה״ג שם והובא במח״ו צד .880
יומא פ״א ע׳׳ב.

מצות וידוי.
ב( דתגיא.
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ביום הכםורים שאר ימים טובים מניין) ,ג( ת״ל ]תשבתו שבת מנין דמקדמי טעייליני
וטאחרינן מפקינן ליה ת״ל[ שבתכם ,הא כיצד כל מקום שנאמר שבות מלמד
שמוםיםין מחול על הקודש:
]רא[ )א( א מ ר ר׳ א ל עזר אמר ר׳ הושעיא מכל חטאתיכם לפני ה׳
תטהרו )ויקרא א׳ ל׳( ,חטא שאין אדם מכיר בו אלא הקב״ ה יום הכפורים מכפר:
)ב( ואילו מאן דצעריה לחבריה לא מיתכפר ליה עד דמםייס ליה) ,ג( דתנן עבירות
שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו) ,ד( אמר רבי כל
המקניט את הכירו אפילו בדבר צריך לפייסו ,שנאמר בני אם ערבית לרעך ונו׳ נוקשת
באמרי פיך עשה זאת איפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעך,
)משלי ו׳ א׳ ב׳ נ׳( אם ממון יש )לך( ]לו בידך[ התר לו פיסת היד ,ואם לא הרבה
עליו ריעים) .ה( אמר רב חסדא וצריך לפייסו בשלשה שורות של שלשה בני אדם,
שנאמר ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוד .לי )איוב ל״ג כ״ז(
)ו( אמר ר׳ יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו )ז( אינו צריך לפייסו יותר
משלשה פעמים ,שנאמר אנא שא נא ועתה שא נא )בראשית נ׳ י״ז() ,ח( ואם מת
אמר רב יוסף בר ביזנא אמר ר׳ אבוד ,מוליך עשרה בני אדם ועומד על קברו,
)ט( ואומר חטאתי לפלוני שחבלתי בו:
]רב[ )א( א מ ר ר׳ יוחנן אחד עשר סמנין נאמרו לו למשה טםיני מנ״ל
אמר רב הונא קח לך סמים )שמות ל׳ ל״ד( תרי ,נטף ושחלת וחלבנה )שם שם( ,הרי
חמשה ,סמים ]אחריני[ )שם שם( חמשה ,הרי עשרה ,ולבונה זכה )שם שם( ,הרי
אחד עשר) ,ב( אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר׳ שמעון חסידא כל תענית ציבור שאין
בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סמני
הקטורת )נ( ]אביי אמר מהכא[ ואגודתו על ארץ יסדה )עמוס ט׳ ו׳(:
ג( ת״ל ]תשבתו .הוספתי מה שהשמיט המעתיק מן ת״ל עד ת״ל .ועיין בהערת הרש״ה
במת״ו אות ת׳ והאריך בזה ע״ש.
] ל א [ א( א״ר אלעזר אמד ר׳ הושעיא .בה״ג פוף ה׳ יו״ב והוא בגמרא כריתות ב״ה
ב( ואילו מאן דצעריה לחבריה .בה״ג שם במאמר שלפניו.
סע״ב והובא במח״ו צד .380
ד( אמר רבי .צ״ל אמד ר׳ יצחק במו שהוא בגמרא שם
ג( דחנן .יומא פ״ה ע״ב במשנה.
 ( 0אמר רב חםדא .שם שם .ועיין בתשובת הגאונים
פ״ז ע״א והובא לנכון בבה״ג ובמת״ו.
שערי תשובה סי׳ ם״ט .והביא שם ישור על אנשים פי׳ לשון שורה ואין שודה פחותה מג׳ בני
ו( אמר
אדם ויאמר חטאתי הרי פעם אתת ,וישר העויתי פעם שנייד״ ולא שוה לי שלישית.
ר׳ יוסי בר תנינא .שם .ז( אינו צריך לפייסו יותר משלשה פעמים .ב״ה לשון הבה״ג ,ובגמרא
מ( ואם מת אמר ר׳ יוסף בר ביזנא אמר ר׳
הגי׳ אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים.
אבוה .בבה״ג שם אמר רב יוסי בר חנינא אמר דבי אבהו ,אבל לפנינו בגמרא שם הוא בלי
שם האומד (p .ואומר תטאתי לפלוני שחבלתי בו .בגמרא ובבה״ג ובמח״ו ואומר חטאתי לה׳
אלחי ישראל ולפלוני שתבלתי בו.
]רב[ א( א״ר יוחנן כוי .בח׳יג שם סוף ה׳ יו׳י׳כ דף ל״א ע״ג והוא בגמרא כריתות
ו׳ ע״ב והובא במח״ו צד  (3 .381אמר רב הנא בר ביזנא כוי .הובא בבה״ג שם והוא בגמרא
ג( אביי אמר מחכא ואגודתו על ארץ יסדה .כן תקנתי כמו
כריתות שם במאמר שלאחריו.
שהוא בגמרא שם ובבה״ג ובמת״ו ורש״י בגמרא שם כתב ואגודתו משמע שכולן ביתד אז
על ארץ יסדה.
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]רג[ )א( מקום שנהנו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין,
מקום שלא נהנו להדליק אין מדליקין ,ומדליקין בבית הכנסת ובבתי מדרשות ובמבואות
האפילות ועל גבי חולים) .ב( דרש רבא ועמך כולם צדיקים )ישעי׳ ם׳ כ״א( ,בין
שאמרו להדליק ,בין שאמרו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא משום דבר אחד:
עד כאן מהלכות גדולות:
ליקוטין.

]רד[ )א( ש מ ע ת י על הגאונים ר׳ יהודה בר ברוך ור׳ יצחק זצ״ל שהיו
מתענין ממחרת יום הכפורים ,ובניהם ותלמידיהם עדיין נוהגין כן ,וראייה לדבר
)ב( מההוא דרבא הוה יתיב תרי יומי בתעגיתא ואישתבח כוותיה) ,ג( ושאין מתענין
]אומרים[ ,דרבא לא הוה אכיל אלא מערב יום הכפורים עד מוצאי יום הכפורים
שיני לילה ויום .ואם אפשר לעשות כן יפה לעשות) ,ד( אבל המתעגין אם הם
אוכלים מוצאי יום הכסורים בלילה ,הלא לדבריהם יום הכפורים ואכילתו בכרת
והמתענין יום שיני שומרין עצמן מכל מלאכות שיש בהן כרת:
]רה[ )א( ש מ ע ת י ש תוקעי ן בארץ ישראל במוצאי יום הכפורים קשר״ק
 .לאחר כל התפילה כולה כשיוצאין מבית הכנסת ,לפי שכבר הבדילו בתפלה ,ובגולה
שלנו לא נהנו אלא תקיעה אחת לזכר בעלמא ,זכר ליובל) ,ב( לבד שבקולונייא
נוהגין גם קשר״ק:
]רג[ א( ,מקום שנהגו להדליק את הנר .בה״ג בסוף ה׳ יו״כ והוא במשנה פסחים ג״ג
־ע״ב והובא במח״ו שם .ב( דדש רגא .גמדא שם וע״ש בפירש״י.
] ר ף [  (bשמעתי על הגאונים /ר׳ יהודה בר בדוך וד׳ יצחק זצ״ל .הובא בפרדס סי׳
קפ״ב ותסר שם מלת ״שמעתי״ ושם איתא ור׳ יצחק ברבי לוי וצ״ל וד׳ יצחק לוי וכן בלקוטי
הפרדס ענין יו״כ הובא ר׳ יהודה בר ברוך ור׳ יצחק לוי מתענין מ מ ת ר ת יו״כ וכן במרדכי
הביא ר׳ יהודה בר ברוך ור׳ יצחק הלוי ובן בשבה״ל פי׳ שכ״ג)ק״נ ע״ב( הובא מצאתי להדב
ר׳ יהודה בר׳ ברוך והרב ר׳ יצחק הלוי זצ״ל מתענין מ מ ת ר ת יו*ב• אולם במח״ו צד 381
הובא כל זה וכתוב ר׳ יהודה בר ברוך ור׳ יצחק בד יהודה ז״ל וידוע כי ר׳ יצחק ב״ר יהודה
לחוד ור׳ יצחק הלוי לתור לכן יש לתקן במח״ו ור׳ יצחק הלוי במקום ור׳ יצחק ב״ר יהודה.
ב( מההוא דרבא .ר״ה כ״א ע״א .נ( ושאין מתענין ]אומרים[ דרבא לא חוה אכיל מעי״כ עד
מוצאי יו״כ שיני לילה ויום .ובכ״י ב׳ מהסדור כתוב דרבא לא הוה אכיל מעי״ב עד יום שני
יום ולילה .ובם׳ הסדרים דרבא לא הוה אכיל מעי״כ עד יום מוצאי )יו״כ( ]צ״ל יום[ שני לילה
ויום ובפרדס ובלקוטי הפרדס ובשבה״ל שם ררבא לא הוה אכיל ביו״כ עד מוצאי יום שני
בלילה .ובמח״ו דרבא לא הות אכיל מערב יו״כ עד מוצאי יום שני שני לילות ושני ימים.
ולדעתי צ״ל לא הוה אכיל טעי״כ עד מוצאי יו״כ ואוכלים במוצאי יו״כ ואח״כ ממחרת יום
ל( אבל המתענין אם הם אוכלים מוצאי יו״כ.
הכפורים מתענין והיינו לילה א ח ת וב׳ ימים.
בפרדס ובלקוטי הפרדס בטעות אבל המתענין אוכלין ערב יריב הלא לדבריהם יום הכפורים
ואכילתו בברת וצ״ל כמו שהוא בסדור.
 (bשמעתי שתוקעין בא״י במוצאי יו״כ קשר״ק .הובא בפרדס סי׳ קפ״ג ובמח׳״ו
]רד[,
צד  381ועיין שבלי הלקט סי׳ שכ״ב מ ה שהביא בשם תשובת רב האי גאון ז״ל והובא גפ
בם׳ המנהיג ה׳ יו״כ אות ם״ט בשם רבינו האי והחשובה הלזו מרבינו האי חובאח בתשובת
ב( לבד שבקולונייא נוהגין גם קשר״ק .גם בסדור רע״ג ד!«
הגאונים שערי תשובה סי׳ ם״ז.
מ״ט ע״ב כתב ולאחר עושה השלום תוקעין בשופר קשר״ק פעם אתת נתולכים לבתיהם בשלום,
מובא בכל בו ה׳ נעילה בשם רב עמרם.
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]רו[ )א( ו כ ב ר נשאל מאת נו ר אריה ,מפני מה תוקעין במוצאי יום
הכםורים קודם שיתפללו שמונה עשרה ויאמרו הבדלה בחונן הדעת ,והשיב תקיעת
שופר חכמה ואינה מלאכה היא) ,ב( ואינו אסור לתקוע בשבת ,אלא דלא ליתי
לטלטולי ברשות הרבים כדי לילך אצל בקי ללמוד סדר תקיעות והוצאה מרשות
היחיד לרשות הרבים מלאכה גמורה היא ,אבל בתקיעה אחת במוצאי יום הכםורים
ליכא למיחש להבי ,משום דבחדא תקיעה לא צריך למיזל א]צל[ בקי .ועוד שהרי כבר
תקעו בראש השנה וזכור הוא בתקיעות יפה ,והשופר מראש השנה בבית הכנסת הוא
עומד ,ואינו צריך להביאו ממקום אחר לשם:
]רז[ )א( ט ע ם בשמים במוצאי שבת משום נשמה יתירה שחסרה ויהיו
למשיב נפש ,וביום הכפורים ליכא יתור נשמה ,לפיכך אין מברכין.על הבשמים במוצאי
יום הכםורים) ,ב( וטפי הרב ר׳ יעקב בר יקר זצ״ל נאטר לי דטעם בשמים במוצאי
שבת משום דבשבת שובת אור של גיהנם ואינו מסריח ,ולטוצאי שבת חוזר וש.ורף
ומסריח ,לכך מריח בשמים להפיג ריח רע ,ובשבת שובת אור של גיהנם ,אבל י ביום,
הכסורים לא מציגו:
]רח[ )א( ע ר ב יום ה בסורים טובל אדם עצמו )ב( בשש שעות או
בשמונה ,ונכנס לבית הכנסת )נ( ומתפלל שמונה עשרה כדרכה ,ומתוודה קודם
סעודתו) ,ד( כדתניא מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה ,אבל אמרו חכמים
מתוודה אדם קודם אכילתו שמא תיטרף דעתו עליו בסעודה ואינו יכול להתוויות
־

] ל ן [ א( וכבר נשאל מאת גור אריה .וכ״ה בםח״ו סי׳ שמ״ה צד  381והוא ר׳ יהודה
בר יצחק ,עיין במבוא״ ודבריו של רש״י הובאו בהמנהיג ה׳ יו״כ םי׳ ס״ט בשם סדור רש״י ז״ל...
ב( ואינו
ע״ש וכן בס׳ מנהגים להר״א קלויזנר דף י״ג ע״ב הביא זה בשם סדור רש״י ׳ז״ל.
אסור לתקוע בשבת .ר״ה כ״ט ע״ב.
]רץ[ א( טעם בשמים במוצאי שבת .הובא במת״ו צד  382ועיין בפרדם סי׳ ק״י בסגנון
אחר .ובעל שבלי הלקט סי׳ ק״ל )נ״ב ע״ב( הביא וז״ל ומה טעם מברכין על הבשמים במו״ש
לימדונו רבותינו ז״ל שבשבת יש באדם שתי נשמות ובמו׳׳ש ניטלת ממנו נשמה א ח ת ונשאר
חלוש על כן צריך להריח בבשמים ובריח טוב כדי להתחזק וביוה״כ ליכא יתיר נשמה ולא
טברבינן .ועיין רש״י ביצת ט״ז ע״א שכתב נשמח יתירה ,רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות
נ( ומפי הרב ר׳ יעקב בר יקר זצ״ל
פחוח לרוחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו.
נאמר לי .הובא בפרדס סי׳ קי״ד וחסר שם שם אומרו .ובעל שבלי הלקט שם סי׳ ק״ל הביא
ג״כ ובשם רבינו יעקב ב״ר יקר זצ״ל מצאתי בו׳ .ועיין באו״ז ח״ב סי׳ צ״ב.
א( ערב יוה״כ טובל אדם עצמו בשש שעות או בשמונה .לקות מסדור רע״ג
]רךן[
דף מ״ו ע״ב בהוספת דברים או אולי היה בסדור רע״ג הלשון כמו שהובא בסדור לפנינו.
ב( בשש שעות או בשמונה .בםרע״ג שם בשבע שעות או בשמונה שעות וכן בעל שבה״ל סי׳
ש״י הביא וצריכי ן לטהר עצמן ולחוף ולטבול בעי״כ בשבע או בת׳ שעות והרא״ש יומא פ״ת סי׳
כ״ד הביא אמר רב עמרם טובל אדם בשבע שעות ומתפלל תפלת המנחה וחב״ת תיקן שם
ואמר רב עמרם טובל אדם בשעה שביעית ומה שהביא רע״ג או בשמונה שעות לא הביא
הרא״ש ,גם הטור או״ח סי׳ תר״ו הביא זה בשם רב עמרם ,והמנהיג ה׳ יו״כ סי׳ ג״ב הביא
וכתב רב עמרם שכך מנהג ערב יו״כ משש שעות ולמעלה אדם הולך לבית הטבילה וטובל,
הביא בשמו אבל לא כלשון חרע״ג ,וראיתי במח״ו סי׳ שמ״ג )צר  (374הובא ג״כ בל המאמר
ערב יו״כ טובל אדם את עצמו והביא הלשון בשש שעות או בשמונה וכ״ה גם בכ״י ב׳ ובס׳
ג( ומתפלל שמונה עשרה כדרכה .בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים כתוב כדרכו ובמודו הגי׳
הסדרים.
ומתפלל שמונה עשרה כסדרה .ד( כדתניא .יומא פ״ז ע״ב.
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לפיכך מתודה קודם אכילה ,ואעפ״י שהתוודה קודם אכילה ,מתוודה לאחר שיאכל
וישתה ,ואעפ״י שהתוודה ]ערבית מתודה[ שחרית ,מתוודה במוסף ,מתוודה כמנחה,
והיק אומרה אחר תפילתו ,ושליח צבור אומרה באמצע ]תפילה[ מאי אמר ]אמר[
רב אתה יודע רזי עולם ,ואע״ג דאמוראי טובא פליני עליה ,נקטינן כרב ,לפיכך צריך
כל יחיד לומר במנחה אחר תפילתו וידוי זוטא ,וידוי רבה ,ואשטנו ,ועל חטא ,ושליח
ציבור מתוך שאינו יכול לאומרה באמצע תפילה אינו מתוודה ,אלא לאחר שמונה
עשרה אומר אבינו מלכנו ,שלא תיקנו ]וידוי[ לשליח ציבור אלא באמצע תפילה,
וידוי זה אינו חובה ]אלא להוציא את שאינו בקי ,שלא[ אמרוה ]אלא[ משום שמא
תטרף דעתו עליו ,ומשום חששא דעלמא לא חש לשאינו בקי ,ודיי לו במצותו של
וידוי שהוא עם חשיכה ערבית) :ה( ובסדר רב עמרם מצאתי שליח ציבור אומר
הוידוי בפני הקהל כדי להוציא את הרבים ידי חובתן ,ויאמר אבינו מלכנו ,קדיש שלם
יתגדל תתקבל ,ואין נוסלין על פניהם ,והולכין לבתיהם ,ויאכלו ענוים וישבעו ,ויהללו
את ה׳ דורשיו ,ילכו ויכיגו סעודה המססיק בה ,כדי לקיים ועיגיתם את נסשותיכם
בתשעה ]לחודש[ בערב )ויקרא כ״ג ל״ב( ,יאכלו מבעוד יום ובערב יתעגו:
]רט[ )א( ואין שורין את המפה במים ,ואפילו הדר מינגבא ,דילמא לא
שפיר גגב לה ,ולאורתא אתי לידי סחיטה) ,ב( ושנינו אמר זעירי בר חמא אושפיזכניה
דר׳ יהושע בן לוי ,בר אורייתא ]תא[ אימא לך מילתא מעלייתא דהוה עביד אמך,
ערב יום הכפורים מביאין לו מטפחת ומקגח בה פגיו ידיו ורגליו ,ולמהר מעבירה על
גבי עיגיו ואיגו חושש) ,ג( וכן כי אתא רב מרי ]אמר ערב[ תשעה באב מביאין לו
)מפה( ]מטפחת[ ושורה אותה במים ,ועושה כמין כלים גגובים ,ולמחר מקגח בה םגיו
ידיו ורגליו ,אמר ליה רב יעקב לרב ירמיה בר תחליפא )ד( איפכא אמרת לן ,ואותבינן
לך סחיטה ,הא למדת בתשעה באב דלא אסירה סחיטה ,אי שרי לה במים ,והדר
מיגגבה כי מקנח כה ליכא תענוג ,הא ביום הכסורים אי עביד ליה הכי איכא לאותובה
סחיטה כרב יעקב ,אבל בגגיבה אי עיילי ביה מים על סגיו ידיו ורגליו וטרטבי בה,
ולמחר מצטנן בה ליכא לא םחיטא ולא תענוג ,וירא שטים יוצא ידי שתיהן ,גוטל
ידיו כדרכו לשם ניקיון אבל לא סגיו ,וכך היה גוהג רבינו עליו השלום.
]רי[ )א( ע ר ב יום הכפורים מתפלל אדם במנחה שמונה עשרה ברכות
שבכל יום ויום ,ואחר עושה השלום מתחיל וידוי ,אלהינו ואלהי אבותינו תבא לפניך
תפילותינו וכו׳ עד ומבלעדך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה ,אלהי עד שלא
נוצרתי ,עד צורי וגואלי והשליח ציבור אינו מתוודה אלא בתפילת לחש ,ולאחר
שמונה עשרה אומר אבינו מלכינו ,יתגדל ,ואין נופלין בתחנונים:
ס( ובסדר רב עמרם מצאתי .הוא בסדור דף מ״ז ע״א וגם הרא״ש יומא פ״ח פי׳ כ״ה
הביא דברי רע״ג וכן דבינו נסים באלפסי יומא )דף צ״ו ע״ב( הביא זה בשם רב עמרם וכן
הובא בכלבו סי׳ ס״ח בשם רב עמרם .וכן הובא בחרי״ץ גיאות דף ג״ט ע״ש וכן המגהיג ה׳
יו״כ סי׳ נ״ג הביא זה בשם רב עמרם ע״ש.
 (3ושנינו
1רט[ א( ואין שורין את המפה במים .הובא ג״כ במח״ו שם צר .874
אמד זעירי בר חמא בו׳ .יומא ע״ח ע״א וע״ש הנוםתא .ג( וכן כי אתא רב מרי ]אמר ערב[
תשעה כאכ .כן תקגתי ובגמרא שם כי אתא רבה בר מדי .ל( איפכא אמרת לן .עיין כפירש״י
בגמרא שם.
] ף י [ א( עדב יוח׳יכ מתפלל אדם .מובא במח״ו צד .375
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]ריא[ )א( ונהגו העם ללקות) ,ב( ותגן גבי ]חייבי מלקיות[ בית דין ]כמה[
מלקין אותו ארבעים חסר אחת ,שנאמר כדי רשעתו במספר ארבעים יכגו )דברים
כ״ה ב׳ ג׳( ,מנין שהוא סוכם את• ארבעים ,אי כתיב ארבעים במספר ,ארבעים במניינא
השתא דכתיב במספר ארבעים ,משמע והכהו לפגיו ער אותו מגיין ,שאין בו
לעשות אלא לגמור סכום חשבון של ארבעים) .ג( אמר רבא כמה טיפשי הגי איגשי
דקיימי מקמי ספר תורה ,ולא קיימי מקמי גברא רבה ,דהא בססר תורה כתיב ארבעים
יכגו) ,ד( ואתו רבגן ובצרי חדא :ואין מלקין אותו לא עומד ולא יושב אלא מוטה,
שנאמר והפילו השופט )דברים כ״ה ב׳( ,והמכה מכה בידו אחת ובכל כחו • ,ורצועה
של עגל בידו כפולה אחת לשתים ,ושתים לארבע) .ה( אמר רב ששת ]משום
ר׳ אלעזר בן עזריה[ מגיין לרצועה שהיא של עגל ,שנאמר ארבעים יכנו )שם ב״ה ג׳(,
וסמיך ליה לא תחסום שור בדישו )שם שם ד() ,ו( אמר רב חסדא מגיין לרצועה
שהיא מוכפלת ונראית לארבע) ,ז( ]שנאמר והפילו[) ,ח( ושתי רצועות עולות ויורדות
בה) ,ט( פירוש שתפורה כה] ,תנא[ ושל חמור ,אותן העולות ויורדות של חמור הן.,
)י( כרדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא ,ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו
)ישעי׳ א׳ ג׳( אמר הקב״ד ,יבא מי שמכיר• אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו ממר אבוס
בעליו ,וידה של רצועה ]טפח[ ורחבה ]טסה[ ,והקורא• קורא אם לא תשמור לעשות
וגו׳ )דברים ב״ח נ״ח( ,והפלא ה׳ ונו׳ )שם שם נ״ט( פי׳ הא פשיטא לן דבעי קרייה• ,
)יא( כדאמריגן בכריתות בקרת תהיה )ויקרא י״ט כי( ,תהא בקראי ,בקרייה^ ,להט_ג
קתגי והקורא ,ועל שום כך עושין רצועה של מלקות ר ח ^ ^ פ ה ־ ב ^ ו ז ^ ^ מ ל
^ ו ^ י ד ו י י ־ ו כ ר  ,והמכה קורא והוא
עגל וחמור :וערב
~~רחו^וכו7ויע1במ^א הזה שלש עשרה תיבות ,ואומדן שלשה פעמים ,ומונה ההכאות
כמניין התיבות שהן ארבעים_חסר_אחת:
]ריב[ )א( ל י ל יום ה כפ ו ר ים למעריב יאמר שליח ציבור לפני התיבה כל
א( ונהגו העם ללקות .מובא במח״ו שם .ועיין תשובות הגאונים שערי תשובה סי׳
]ריא[
ד( ואתו
ג( אמר רבא .שם ב״ב ע״ב ע״ש.
ב( ותנן .מכות ב״ב ע׳יא במשנה.
ט״ו וט״ז.
רבנן ובצרי חדא .כן הוא הסיום גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים אבל במת״ו נוסף #רמז למלקות
ל״ט ,ונקלח אחיך )דברים כ״ה ג׳( ,אחיך בגימטריא ל״ט .לעיניך )שם שם( אם אתה רואה
בעיניך לפי מעשיו ששב אל לבו אז יפטר מידי כרת ,כיון שלקה ,דתייבי כריתות שלקו נפטרו
מידי כריתם ,ואם לא לא׳׳ .ס ( אמר רב ששת .מכות ביג ע״א .ו( אמר רב חםדא .ש ם שם.
ז( שנאמר והפילו .הסיום הוספתי כמו שהוא
ובגמרא הגי׳ אמד רב חסדא אמר ר׳ יוחנן.
בגמרא שם וחסר גם בסי הסדרים אבל בכ״י ב׳ נמצא הסיום כמו שהוא בגמרא שם שנאמד
והפילו והא מיבעי ליה לגופיה א״כ לכתוב קרא יטיחו מאי הפילו ש״מ תרתי .גם נמצא בכ״י
ב׳ אחר זה פירוש רצועה אתת היתה וכפולת ונדאת לשתים ואותן שתים כפולות ונראות כארבע.
מ( פי׳ שתפורה בה כו׳ עיין
ס( ושתי רצועות עולות ויורדות בה .משנה מכות י ב״ב ע״ב.
ברש״י במשנה שם .ויפה העיר שם חרי״ב ז״ל שהמלות ״של חמור״ מוכת שבמשנה לא תנא
של חמור וכן במשנה שבמשניות ליתא והכי איתא ושתי רצועות עולות ,רק בגמרא שפ דף כ״ג
ע״א איתא חגא של חמור ,וגראה כי גם מ ה שהובא בסדור לא היה במשנה .י( כדדרש ההוא
גלילאה .שם שם .יא( כדאמרינן בכריתות .דף י״א ע״א.
]ריב[ א( ליל יוח״ב למעריב יאמר שליח צבור לפני התיבה כל נדרי .עיין תשובות
הגאוגים שעדי תשובח סי׳ קמ״ג דברי רבינו האיי גאון ז״ל בענין בל נדרי ועיין ברא״ש
יומא פ״ח סי׳ כ״ח ומה שהביא כשם דבינו סעדי׳ גאון ז״ל ועיין שבלי הלקט סי׳ שי״ז שהאריך:
בזה ע״ש.
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נידרי ואיסורי וכר ,וישנה וישלש עד ג׳ פעמים) ,ב( ומביך שהחיינו ,ואומר ברכו
ואשר בדברו ואהבת עולם וקריאת שמע ואמת ואמונה והשכיבנו וחותם בא״י פורס
סוכת וגו׳ ,יתגדל עד דאמירן ,ערבית שהרית ומנחה מתסללין מגן ,ובסוף מק אומר
זכרנו לחיים ,ובסוף מחיה אומר מי כמוך ,ואתה קדוש ,ובכן תן פחדך ,ובכן תן כבוד,
ואז צדיקים עד המלך הקדוש ,אתה בחרתנו ,וידוי ער צורי וגואלי ,ופוסע ג׳ פסיעות,
)ג( ואם חל יום הכםורים להיות בשבת ,לאחר סיום תפילת לחש אומר ויבולו השמים,
ומגן אבות בדברו ,כסדר כל שבת ושבת ,וחותם מקדש השבת כלבד ,ואינו צריך
להזכיר של יום הכםורים) ,ד( שכך אמרו חכמים אילמלא שבת אין שליח ציבור יורד
לפני התיבה ערבית ,ומיד יאמר פסוקים של רחמים ,ולא יאמר קדיש עד אהר
סליחות ,ותוספת זו לשליח ציבור באלפא ביתא במקום שהיחיד אומר אתה יודע רזי
עולם וכו׳ אומר שליח ציבור אתה מבין תעלומות לב וכוי ,על חט ועל חטאים
וכל הסדר :
]ריג[ )א( ש ח ר י ת ע ו מ ד ש ל י ה צ י ב ו ר לפני התיבה ואומר נשמת כל חי
קדיש עד דאמירן ,ברכו ,המאיר לארץ וכוי ,ומתפללין בלחש ,כמו שהתפללו ערבית,
ושליח ציבור אומר וידוי באמצע תפילה ,וכשמגיע לפני ה׳ תטהרו ,מתחיל בסליחות,
ולכשםיים סליחות ופסוקים אומר וידוי ,תבא לפניך תפילתינו ,אתה מבין תעלומות לב
וכו׳ על חטא ויו׳ ,עד לעשות את כל דברי התורה הזאת ,ודוד עבדך וכוי ,והשיאנו
וקדשנו רצה ומודים ,ובסדר לותיר כשמגיע כי אל מלך רחום והנון אתה בסיום יעלה
ויבא יתחיל פזמון •זה לבדך נקראת רחום וחנון מרבה סליחה ,ואחריו סליחות וידוי
עד דברי התורה ,ודוד עבדך וכוי ,מחול לעונותינו וכוי ,והשיאנו וקדשינו רצה ומודים
ברכת כהנים ושים שלום ,אבינו מלכנו ,יתגדל תתקבל ,ומוציא שתי ספרי תורות,
באחת קורין ששה) ,ב( בסדר אחרי מות עד כאשר ציוה ה׳ את משה ,שהוא סדר
עבודת היום) ,ג( ובשנייה קורא המפטיר בםדר פנחס ובעשור לחודש השביעי ,ומפטיר
ואמר סלו כי כה אמר רם ונשא ,שמקבל וגוזר חיים לשבים ,והמפטיר בנביא לא
יחתום מלך מוהל וסולח ,כי מה טיבה של מחילה אצל ספר תורה ונביא ,אלא ודברך
מלכנו אמת וקיים כנוהג בקידוש ובכל מקום וחותם מלך על כל הארץ מקדש ישראל
ויום הכפורים ]ואם .שבת הוא יאמר מקדש השבת וכוי[ ,מידי דהוה אשל חנוכה
במוספין דססקינן )ד( הלכה כר׳ יהושע בן לוי דאמר צריך להזכיר של שבת בנעילה,
כללא דמילתא בכולהו יום הוא שנתחייב בארבע תפילות ,וברלה ששית כך היא
אומר על התורה ועל העבודה ,עד ודברך מלכנו אמת וקיים לעד ב״א ה׳ מלך על כל
הארץ מקדש ישראל ויום הכסורים:
ב( ומברך שהחיינו .סדור רע״ג דף מ״ז ע״א ודברי רע״ג הונא ברא״ש יומא סוף פ״ח
והביא וכן כחב רב פלטיא ז״ל וכן נהנו אבל רבינו סעדי׳ ז״ל אומר צריך לברך שהחיינו אחר
תפלת ערבית בין ביחיד בין בצבור ואומר רב האי ז״ל נוהגין אנו במו רב סעדי׳ גאון ז״ל
והרב בעל קרבן נתנאל כתב כך נוהגין בזמן רב האי והמנהג עתת כרב עמרם שקודם תפלת
מעריב אומרים שהחיינו .ג( ואם חל יו״כ להיות בשבת .הוא לשון רע״ג בסדור דף מ״ז ע״ב.
ד( שכך אמדו חכמים .שבת כ״ד ע״ב.
]ףי^[ א( שתרית עומד שליח צבור לפני התיבה׳ הובא גם במח״ו צד  .392ב( בסדר
נ( ובשנייה קורא המפטיר בסדר פנתם .תוספתא מגילה
אחרי מות .מגילה ל׳ ע״ב במשנה.
פ״ג .י( הלכה כר׳ יהושע בן לוי .שבת כ״ד ע״ב.
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]ריד[ )א( ופוסקין צדקה ברבים על המתים ועל החיים ,אין פוםקין צדקה
למתים ככל ארץ אשכנז רק היום לבדו ,ואין אומרים יקום פורקן מן שמיא אם לא
חל להיות בשבת ,אלא לאחר שפסקו הצדקה םותחין בתהילה אשרי ,ומחזירין את
התורות למקומן ,ועומדין למוסף ,ומתפללין מק זכרנו מחיה מי כמוך ובכן ואז ,עד
המלך הקדוש אתה בחרתנו עד זכר ליציאת מצרים מפני חטאינו עד את מוסף יום
הכפורים הזה ובשבת יום המנוח הזה ויום הכסורים הזה וכר ,כאמור וביום השבת
וגר ,עולת שבת בשבתו וגר ,ונאמר ובעשור לחודש השביעי וגר ,ושליח ציבור
כשמגיע לואז צדיקים יראו וישמחו וגר ,ראתיו כל לעבדך וגר ,ובמוסף דראש השגה
תמצא כל אלפא ביתא ,עד המלך הקדוש ,אתה בחרתנו ,מפני חטאינו ,מחול
לעוונותינו ,עד לפני ה׳ תטהרו פזמון עד לא מכון ,ואחריו עלינו לשבח היה עם
פיפיות ,אוחילה ,והנם כתובים במוסף דראש השנה ,אתן תהילה ,סדר אתה כוננת,
סליחות וידוי עד דברי התורה הזאת ,והשיאנו עד מקדש ישראל ויום הכסורים ,רצה
ומודים ,עד עושה השלום ,יתגדל תתקבל ,ואין אומרין כאן אבינו מלכנו ,רק ליוצר
ולמנחה כדרך שאר ימים של תשובה ,ותיכף לחתימה של אחר י המוסף ,מיד מוציאין
ספר תורה) ,ב( וקורין בעריות ,כדי שישמעו בה כריתות של.עריות ויפרשו מהן;
וקורין שלשה מן כמעשה ארץ מצרים עד סוף הסדר ,והשלישי מפטיר ביונה ,משום
תשובת אנשי נינוה ,והמפטיר בנביא כמנחה חייב לברך שש כמו שבירך ליוצר ,ואחר
כך מיד עומדין לתסילת המנחה ,ואין אומרים תהילה לדוד] ,וסדר קדושה ובא לציון[
עכשיו עד לאחר המנחה ,כדי להפסיק בינה לנעילה ,שבעלילה זו אתה מתחיל בנעילה,
)ג( כך גמצא בתשובות בשר על גבי גחלים ,ממנהג שתי ישיבות :ואל תשיבני שבת,
א( ופוםקין צדקה ברבים על המתים .הובא במח״ו צד  892ושם פמח״ו נמצא
]ליד[
הוספה ורשום ת׳ )ד״ל תוספות( .ומה שפוסקין צדקה כיוה׳יכ על המתים.לפי שהוא יום כפרת
וסליחה ומחילה וכפרה היא להם שכך שנינו בפסיקתא ]הוא בפסיקתא רבתי פ״ב[ שמא יאמר
אדם כיון שמת אדם אין לו תקנה בצדקה ,ח״ל כפר לעמך ישראל ,כיון שמבקשין עליו רחמים
זודקין אותו מגהינם לגן עדן כחץ מן הקשת ,ושנינו בספרי כפר לעמך ישראל מלמד שהמתים
צריכין כפרה .ואחר כך יפסקו על החיים לפי שאין תענית בלא צדקה כדאמדינן בתענית וכל
מי שמתענה ואינו עושה צדקה כאילו מקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים ע״כ .ובתנחומא
הנדפס מכבד ריש האזינו יש הוספה ורשום בסופו עד כאן חדש הוא .והובא שם דאיתא
בפסיקתא ]רבתי[ וסיים לכך רגילין להזכיר המתים בשבת שלא ישובו לגיהנם שכן איתא בת״כ
כפר לעמך ישראל אלו תתיים אשר פדית אלו המתים מכאן שהחיים פודין את המתים לכך אנו
נוהגין להזכיר את המתים ביוה״כ ולפסוק עליהם צדקה כו׳ ובמבוא לפסיקתא דר״כ סי׳ ז׳ אות
ז׳ העידותי על דברי התנחומא שהכווגת לפסיקתא רבתי פ״כ פסקא מתן תורה ,גם העירותי
שמה שתובא בתנתומא שם וכן איתא בת״כ כפר לעמך יש לתקן וכן איתא בספרי והוא בסוף
שופטים ואולי הי׳ לפני המעתיק םפרא במקום ספרי בטעות והשמיט המלה הזאת והציג
במקומה ״ת״כ״ ועיין בב״י ה׳ שבת סי׳ רפ״ג •שהביא בשם שבלי הלקט שכתב וז״ל מצאתי
בשם הד׳ שניאור שמעתי שיש בדרש כפר לעמך ישראל אלו החיים בו׳ ע״ב והתימה הלא
מפורש הוא בספרי כמו שציינתי ומרן ב״י ח׳ יו״כ סוף סי׳ חרכ״א הביא בעצמו דברי הספרי
בשם הטרדכי ע״ש ודברי השכלי הלקט הוא בסי׳ פ״א ע״ש .ועיין גם במבוא שם העדה כ״ד
מה שהעירותי על דברי אדחות חיים ח׳ יו״כ אות ל״ד .ופה אין המקום לתאריך יותר .ב( וקורין
בעריות כדי שישמעו בה כריתות של עדיות ויפרשו מהן .במח״ז סי׳ שנ״ה )צד (393
נמצא הוספת וסיים כך מצאתי בסדר לותיר .ועיין ברש״י ובתוס׳ מגילה ל׳׳א ע״א ד״ה כ מ נ ח ה
נ( כך נמצא בתשובות בשר על גבי גחלים ,וכ״ה כמח״ו צר  394הוא ספר
קורין בעריות.
בפסקי דינים ונאבד מאתנו ,עיין במבוא.
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שהרי בשאר שבתות שאדם בא מביתו ועומד לספר תורה במנחה תיקנו לה תהילה
לדוד וסדר קדושא ,אבל כאן שיורד ממוסף אוחז מיד ספר תורה ]ודיו[ וכהסלגת מוסף
מיוצר ,כך הפלגת מנחה מן מוסף ,אמנם בנעילה שאין  -בה הפסק סותחין
בתהילה ,ובא לציון:
]רמו[ )א( ל מ נ ח ה א ה ד יחיד ואחד שליח צבור )ב( ]מתפללים כמו ליוצר
אור ,ושליח ציבור[ לאחר ברכת הכהגים ועושה השלום אומד אביגו מלכגו יתגדל
תתקבל) ,ג( יש ]אומרים[ שאין אומרים ]ברכת כהנים[ במנחה של יום הכםורים ,ולא
היא) ,ד( דאמר רב נחמן הלכה כר׳ יוסי] ,דאמר[ בנעילה יש בה נשיאות כפים,
ומנחה אין בה גשיאות כפים) ,ה( כיון דבכל יומא איתא בשיכרות גזירה הא אטו
מנחה דעלמא ,נעילה דלא שכיהא לא גזרינן בה ,והאידגא דפרסי כהגא במנחתא
דיום הכםורים דתעניתא ,כיון דםמיך לשקיעת החמה קא פרסי משום דאפושי ברחמי
וגנזי עד דנעילה כנעילה דמיא ,והכי מסקגא וכן מורין בי מררשא ,גם בתשובות
 .הגאונים כן) ,ו( ובשאלתות דרב אחא בפרשת גשא הלכה כר׳ יוסי והלכה כר׳ יוםי
בנעילה םלקין במנחה לא סלקין ,והאידנא דקא סלקין במגחה ,כיוןדמפשי ברחמי עד
זמן נעילה ביומא דכיפורי ,הויא לה כתפילת נעילה ולא מיחלפא:
]רטז[ )א( תכף ל ח ת י מ ה שלאחר המנחה ,מיד אומר אשרי ,ובא לציון,
וסדר קדושה ,ועומדין להתפלל תפילה נעילה ,ומתפללין כמו ליוצר ,אבל במקום
כתיבה יאמר חתימה ,מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו ,ואין צריך לומר חותם יצוריו,
שהרי אין כתיב כאן כתיבה ,אלא כמו זכרנו לחיים ,לאחר עושה השלום יאמרו וידוי
תבא לפניך וכו׳ ,עד הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע ,ובמקום אתה יודע רזי עולם,
יאמרו אתה נותן יד לפושעים וכו׳ ,עד צורי וגואלי) .ב( ושליח ציבור אומר קדושה רבה
למוסף ,כבודו מלא עולם לעומתם ,ממקומו הוא יפן ,פעמים ,אחד הוא אלהינו ,להיות
לכם ,אדיר אדירנו ,ימלוך ,לדור ודור ,ובכן תן פחדך ,ובכן תן כבוד ,ואז ,אתה
 .בחרתנו ,יעלה ויבא ,מחול לעוונותינו ,עד תטהרו ,וידוי ,ובמקום אתה יודע אומר אתה
ב( ״מחפללין במו ליוצר
] ר ט ן [ א( למנחה אחד יחיד .חובא גם במח״ו צד .394
ג( יש אומרים
אור ישליח צבור״ הוספתי ונמצא לנכון בב״י ב׳ ובם׳ הסדרים ובמח״ו שם.
שאין אומרים ברכת .בחנים במנתה של יות״כ .תקנתי כמו שהוא לנכון בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים,
ד( דאמר רב נתמן
ובמח״ו בטעות ויש אומרים שאומרים ברכת כהנים צ״ל שאין אומרים.
הלכה כר׳ יוסי כוי .תענית כ״ו ע״ב .ה( כיון דבכל יומא איתא בשיכרות גזירה הא אטו מ נ ח ה
דעלמא .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ,אבל במח״ו איתא כך :מ נ ח ה אין בה נשיאות כפים,
נעילה יש בה נשיאות כפים ,מ״ט מ נ ח ה דאיתא כל יומי ושכיחא בה שיכרות גזירה מנחה
דהשתא אטו מנחה דשאר יומי ,אבל נעילה דליתיה בכל יומי כיון דלא שכיח בכל יומי לא
גזרינן ביה ,ומסקינן חתם בפ׳ בג׳ פרקים בתענית אלא האידנא מ״ט פרסי כהני ידייהן במנחתא
דתעניתא ,ומשנינן כיון דסמוך לשקיעת ה ח מ ה קא פרסי משום אפושי ברחמי ונגהי עד נעילה׳
ו( ובשאילתות דרב אתא בפרשת נשא כוי .לפנינו ליתא בפרשת
כתפילת נעילה דמיא.
נשא רק בפ׳ בהעלותך פי׳ קכ״ג ויפת העיר הגאון הרי״ב שם עירוב פרשיות קאחזינא הכא כי
כל ענין שאילתות הלזה )מסימן קכ׳יג( גם ברם צריך כו׳ שכתב בסמוך יש שייכות לפ׳ נשא,
ואולי בדפוס או בהעתקה בשגגה נעשתה ההתחלפות עכ״ל.
] ל ט ל [ א( תכף לתתימח שלאחר המגחה הובא גם במח״ו צר  394ואחרי המלות
יאמר אתה נותן גמצא שם הוספה והובא בהוספה פי׳ הקוגטרס ,ובסוף חתם תם וכן
ב( ושליח צבור אומר כר .הובא
בסי׳ שנ״ו מן שמעתי עד אין לחוש הוא ג״כ נוסף.
במח*ו צד .895
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נותן יד לפושעים ,עד השיבו וחיו ,והשיאנו רצה ומודים ,וחתום ,ברכת נהנים עד
עושה השלום ,יתנדל תתקבל ,ותוקע תקיעה אחת זיר ליובל ,ועונין הציבור שבע
פעמים ה׳ הוא האלהים :החזן אומר והוא רחום ברכו ,תפילת ערכית ,כסדר כל
השנה ,ויתפללו שמונה עשרה כסידרן ,אלא שמבדילין בחונן הדעת ,אתה חוננתנו
וכר ,קדיש שלם ,ומבדיל על הכוס )ג( ומברך בורא מאורי האש לאור ששבת בו,
הם הגירות שדלקו כל היום ,ואפ מוצאי שכת הוא ,יאמרו ויתן לך ,והקטן יאמר קדיש,
ונפטרין לבתיהם בשלום .ש ל מ ה בר י צ ח ק :
.

סדר והלכות חג הסכות.

]ריז[ )א( ח ג ה ס כ ו ת ע ר ב י ת ו ש ח ר י ת ו מ נ ח ה מתפללין אבות וגבורות
וקדושת השם ,עד האל הקדוש ,אתה בחרתנו וכר ,בשבת אומר שבתות למנוחה ,יום
המנוח הזה ,ואת יום חג הסוכות הזה ,יעלה ויבא ,והשיאנו והנחילנו ,בשבת באהבה
וברצון בשמחה ובששון ,מקדש ישראל ,ובשבת מקדש השבת וישראל והזמנים ,רצה
ומודים ושים שלום .ואם חל להיות בשבת ,שליח ציבור יורד בערבית ,ולאחר סיום
תפילת לחש אומר ,ויבולו וגר ,ומגן אבות ,וחותם מקדש השבת) ,ב( ואין צריך להזכיר
של יום טוב ,וכן כל המועדות שחלו להיות בשבת כך הוא סידרן שאין שליח ]צבור[ מזכיר
של יום טוב שאילמלא שנת אין שליח ציבור יורד לפני התיבה בערבית ביום טוב,
)ג( ]לומר ברכת מעין שבע דהא בשבת תקנוהו חכמים[ )ד( וזהו טעמו ופירושו• ,
והולכים לבתיהם ,ונכנסים לסוכה ,ואוכלים ושותים בסוכה ,וכך אומרים קידוש על
הכום ,בורא פרי הגפן ואשר בחר בנו ואם חל להיות בשבת אומר תחילה ויבולו בורא
פרי הגפן ,ואשר בחר בגו ,ומוםיפ־ן בה ותתן לגו ה׳ אלהינו באהבה שבתות למנוחה
ומועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ,את יום המנוח הזה ,ואת יום חג הפוכות הזה
ושבת ומועדי קדשך לשמה ה ולששון הנחלתנו ,בא״י מקדש השבת'וישראל והזמנים,
ומברכין לישב בסוכה ,ושהחיינו ,ובברכת המזון מזכירין יעלה ויבא בבונה ירושלים:
]ריח[ )א( ב ש ח ר י ת הולכים ל ב י ת הכנסת ,ומתפללים כמו שהתפללו
בערבית ,וכשמגיע שליח ציבור להמברך את עמו ישראל בשלום ,נוטל לולב בימין
ואתרוג בשמאל ,ומברך על נטילת לולב ,ושהחיינו ומוליך ומביא ומעלה ומוריד
ומגענע ,והכי אמר רב םלטוי בר אביי ראש ישיבה ,־ אדם שיש לו לולב לצאת בו
חייב לברך עם נטילתו ,שהלכה רווחת היא בישראל כל המצוות כולן מברך עליהן
עובר לעשייתן ,חוץ מן הטבילה ,והכי המנענע בעת נטלו מברך עליו ומנענעו ומחזירו
למקומו אבל שליח ציבור אוחז בידו עד שיגמור את ההלל) ,ב( ומנענעין את הלולב
ג( ומברך בורא מאורי האש .פםתים נ*ד ע״א אף במוצאי יוה״ב מברמן עליו מפני ששבת
כל אותו היום.
] ף י ץ [ א( חג הסוכות ערבית ושחרית ומנחה כוי .הובא במח״ו םי׳ שע״ה צד .436
זל( ואין צריך להזכיר של יו״ט .שבת כ׳״ד ע״ב ועיין בפירש׳׳י שם .ג( ״לומר ברכת מעין שבע
דהא בשבת תקנוהו חכמים״ הוספתי כמו שהוא במח״ו .ד ( וזה טעמו ופירושו .במח״ו נוסף :
״חוץ מלילי יום פסח הראשונים שאם תלו בשבת אין אומרים כלל ברכה מעין שבעה ,שמפני
מזיקין דשכיחי נתקן לאומרן ,ואטרינן בפיק דר״ה ]דף י״א ע״ב[ ליל שימורים הוא לה׳ ,לילה
המשומר מן המזיקין.
א( בשחרית .הובא במת״ו צד  (3 .437ומנענעין את הלולב בהודו לה׳ תחילה
]ריח[
וסוף .מלת וסוף הוספתי כמו שהוא בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים וגמח״ו שם .ובמחייו נמצא הוספה
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בהודו לה׳ תחילה] ,וסוף[ ובאנא ה׳ הושיעה נא ,ואם שבת הוא אין נוטלין את
הלולב ונומרין את ההלל כל שמונת ימי החג) ,נ( והם משמונה עשר יום שנומרין
בהן את ההלל) ,ד( כשם שבכל יום ויום חלוק בקרבנותיו בפרי החג ואף ביום האחרון
גומרין שרגל בפגי עצמו הוא ושמחת תורה) ,ה( וזהו ובגולה אחד ועשרים יום.
יתגדל וכו׳ ,ומוציא שתי םפרי תורות ,באחת קורין חמשה שור או כשב ,עד וידבר
משה את מועדי ה׳ ואם שבת הוא קורין בה שבעה ,ובשגייה קורא בה מפטיר בםגחס,
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי ,עד סוף סיסקא ,קדיש עד דאמירן ,ומפטיר
בזכריה ,הנה יום בא לה׳ על שם מגפת הסום שתהיה בגוים בחג הסוכות ,אשרי,
ואם שבת יאמר יקום סורקן ,אשרי ,יהללו את שם ה׳ ונו׳ ,ומחזירין התורות למקומן,
ושליח ציבור אומר לפני התיבה קדיש ,עד דאמירן ,ועומדין למוסף ,ומתפללין אבות
וגבורות וקדושת השם ,אתה בחרתנו ,עד זכר ליציאת מצרים ,ומפני חטאינו ,עד
ובחמשה עשר יום לחודש השביעי מקרא קידש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא
תעשו ,וחגותם אותו חג לה׳ שבעת ימים; והקרבתם עולה אשד ,ריח ניחוח לה׳ ,פרים
בני בקר שלשה עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים מגחתם
ונםכיהם ,והשיאנו ,רצה ומודים ושים שלום ,זהו תפילת מוסף של שני ימים
טובים הראשונים:
]ריט[ )א( ובשלישי ש ל ח ו ל המועד אומר מסי כבודך כאמור ,וביום השני
ונו׳ ,וביום השלישי) ,כ()וביום הרביעי וביום החמישי ובששי אומר וביום החמישי וביום
הששי וביום השביעי(] ,ומנחתם ונסביהם ,ביום השני• של חוה״מ אומר ,כאמור ,וכיום
•השלישי וגו׳ וביום הרביעי ,וביום השלישי של חוה״מ יאמר כאמור ,וביום הרביעי
וגו׳ ,וביום החמישי וגו׳ וביום רביעי של חוה״מ יאמר כאמור ,וביום החמישי וגו׳
וביום השישי .ביום חמישי לחוה״מ הוא הושענא רבא יאמר ,כאמור וביום הששי
וגו׳ וביום השביעי וגו׳[ בשמיני עצרת אומר את מוסף יום השמיני חג העצרת הזה
נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצות רצונך ]כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה
עבדך מסי כבודך[ כאמור) ,ג( ביום השמיני עצרת היא תפילתו שלימה מנהג אבותינו
פי׳ בסוף הפסוק בחםדו ועיין סוכה ל״ז ע״ב וברש״י ד״ה ת ח ל ח ובתום׳ שם .גם נוםף במח״ו
וצריך להחיז ם מ ״ ך ש ל תסדו דלא לישתמע חדו ,ירושלמי ויש אומרים בסוף בהודו שני אחרי
ג( והם מי״ח יום שגומרין בהם את
ברוך הבא .והירושלמי שהביא הוא ברכות פ״ב ה״ד.
ל( כשם שבכל יום ויום תלוק בקרבנותיו .ערכין י׳
החלל .תענית ב״ח ע״ב ,ערכין י׳ םע״א.
רע״ב וע״ש בפידש״י ועיין כל זה בשבלי הלקט סי׳ קע״ד .ה( וזהו ובגולה אחד ועשרים יום.
בגמרא שם י׳ ע״א ובגולה עשרים ואחד יום וחושב אותם תשעה ~ ימי חחג ושמונה ימי חנוכה
ושני ימים טובים של פסח ושני ימים טובים של עצרת ,וגם במת״ו שם תושב אותם ושם נמצא
הוספה ורשום ת׳ ע״ש.
א( ובשלישי של חול המועד .כ״ה גם בכ״י ב׳ ,ובם׳ הסדרים הגי׳ ובשלישי
]ריט[
והוא יום ראשון של חול המועד .ובמח״ו צד  438הובא רק יום ראשון של חול המועד.
נ( ביום הרביעי וביום החמישי .הסגרתי ותקנתי בפנים כמו שהוא במח״ו ,וגם בכ״י ב׳ ובם׳
הסדרים הוא כעין זה .ג( ביום השמיני עצרת היא תפילתו שלימה מנהג אבותינו הוא כוי .כן
הוא גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים .ביום השמיני עצרת זו היא תפילתו שלימה כוי .כמו לפנינו אבל
במח״ו צד  438הנוסחא כך היא :ביום השמיני עצרת חהיח לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
והקרבתם עולה כו׳ ומנתחם ונםכיהם בו׳ ותפילתו שלימה תסדיר ,ברתת ואימה לאל אדיר,
ומנהג אבותינו תורה היא לומר קרבנות של יום ויום ,ואע״ג דקבעינן הילכתא כרב תננאל אמר
רב כוי .ועיין ר״ה ל״ה ע״א וברש״י ותום׳ שם.
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הוא ,ואע״ג דקבעינן הילכתא כרב חננאל אמר רב ,דאטר כיון שאמר ככתוב בתורתך
שוב אינו צריך ,אלא אין אדם יכול לפטור בכך לכתחילה ,ותדע לך דבשבתות
וראשי חדשים דמרגלא בפומייה דכולי עלמא לפרש מקראות וביום השבת ובראשי
חדשיכם ,ש״מ לא הנהיגו קדמונים כרב חננאל ,אלא בדיעבד ,ובני אדם המונעים
מלומר מקראות המושםין ברגלים בתווך כמפני חטאינו מתוך שאינם רגילים ושמורים
כפה כשל שבת וראש חדש ,מצאו עלילה ליפטר כרב חננאל ,ולא כל הימים ,ואין
שומעין להם ומיהו במלכיות וזכרונות ושופרות לא אמרו כרב חננאל אלא בדיעבד
)ד( שבן באין:
]רכ[ )א( ] ח ל להיות יו״ט של סוכות[ במוצאי שבת ,מתםללין אבות
ונבורות וקדושת השם ,ער האל הקדוש) ,ב( אתה בחרתנו ,יעלה ויבא ,והשיאנו ,רצה
ומודים ושים שלום ,ויבדיל בתפילה ,ועל הכוס כך הוא מברך ,בורא פרי הגפן ,אשר
בחר בנו ,בורא מאורי האש ,המבדיל בין קודש לחול בין קדושת שבת לקדושת יום ]טוב[
הבדלת וכר ,ומכרך לישב בסוכה ,ושהחיינו ,וסימן יקנה״ז יין קידוש נר הבדלה זמן,
)ג( אלא שאומרים תחילה סוכה ואחר כך זמן) ,ד( ואם אין לו יין מבדילין על הסת ,ובמקום
בורא פרי הגפן מברך המוציא לחם) ,ה( ואעפ״י דאין מבדילין על הפת בשאר ימות
השגה ,שאין הסת עיקר ,אבל בשבת ויו״ט שיש קידוש והבדלה אם אין לו יין מבדיל
על הפת ושפיר דמי) .ו( וכן אמר הטעם אדונינו מאור עינינו מר רב צדוק ריש
מתיבתא זכרונו לעד ,אילו עמדה הלכה )ז( כדשלח אבוד .דשמואל לרבו ,ילמדינו
רבינו סדר הבדלות האיך ,שלח ליה כך אמר ר׳ ישמעאל ב״ר יוסי משום אביו,
שאמר משום ר׳ יהושע בן חנניה נהי״ק ,נר הבדלה יין קידוש) ,ה( ואמר ר׳ תנחום
משל למלך יוצא ואםרכוס נכנם ,מלוין למלך) ,ט( זו שבת ,ואחר כך יוצאין לקראת
אסרכוס ,זהו יום טוב ,הוה אמרינן כיון שהבדלה קודמת ,וקיימא לן שאין מבדילין
ד( שכן באין.
ועולין למיגיין.

בב״י ב׳

ובס׳ הסדרים שכן

באין הן

במנין,

ובמח״ו שכן הן באים

]רל[  {bתל להיות יו״ט של סוכות במוצאי שבת מתפללין אבות וגבורות כ ו י  .ב״ח
בס׳ הסדרים .ובכ׳י׳י ב׳ חל להיות יום ראשון של סוכות באחד בשבת .ובטת״ו חל לתיות יום
טוב שני של סוכות במוצאי שבת׳ דיו״ט ראשון אי אפשר לחול במו״ש דלא אד״ו ר״ה וםכות.
 (3אתה בחרתנו .אחר זה נמצא במח״ו צד  439הוספה וכשמגיע עלינו קראת אומר ותודיענו
ג( אלא שאומרים תחלה סוכה ואתר כ ך זמן.
כו׳ והבדלה של כוס הכי מברך כר .ע״ש.
נראה שלא חילק בין יום ראשון ליום שני אבל לדעת הדא״ש סוכה ם״ד סי׳ ד׳ וכן פסק הב״י
או״ת סי׳ תרס״א דבליל יר׳ט שני אומר זמן ואת״כ ברכת סוכה ועיין במ״א ובט״ז שם .ל( ואם
ה( ואעפ״י דאין
אין לו יין מבדילין על הפת .מכאן הוא לקוח מן סדור רע״ג דף מ״ב ע״ב.
מבדילין על הפת בשאר ימות השנה שאין חשת עיקר אבל בשבת ויו״ט בר .הוא לשון סדע״ג
ש מ ו ה ו ב א ב ת ו ם ׳ פ ס ח י ם ק״ו ע״ב ד״ה מקדש בשם סדר דרב עמרם .וכן הובא ברא״ש פרק.
ע״פ סי׳ י״ז ע״ש ועיין תשובה ארוכה בחמדה גנוזה סי׳ קנ״ז ובעל שבלי הלקט םי׳ ק״ל הביא
מצאתי בשם רבינו שלמה וצ״ל אין מבדילין אלא על היין ו ל א ע ל ה פ ת וכוון להפרדם סי׳ קי״ב
והביא ש ם ג ם דברי רב עמרם ע״ש שהאריך בזה .ו( וכן אמר הטעם אדונינו מאור עינינו מר
רב צדוק ריש מתיבתא זכרונו לעד .כן הוא בסדור רע׳׳ג שם ושם הובא אדונינו מאור עינינו
מר רב צדוק גאון זלה״ה .ובמח״ו בסוף םי׳ שע״ח הובא ג״כ דיש מתיבתא והרב בעל שבלי
 (rכדשלח אבוה
הלקט סי׳ ק״ל )נ״ב ע ״ א ( הביא אדונינו מר רב צ ד ו ק מאור עינינו זצ״ל.
ס( ואמר ר׳ תנחום .צ ״ ל ואמר ר׳ חנינא.
דשמואל .פסחים ק״ג ע״א והובא בםרע״ג ש ם .
מ( ״זו שבת״ ,״זהו יום טוב״ ,הוא הוספת רעיג שש.
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על הפת ,דתגן אסור להבדיל על הסת אפילו ממוצאי שבת ליום טוב ,עכשיו שאמרו
חכמים )הא דאיכא זמן אבל הבא עבדינן כאביי( )י( ]היכא דאיכא זמן היכי עבדינן
אביי אמר יקזנ״ה ורבא אמר[ יקנה״ז) ,יא( והילכתא כרבא) ,יב( כיון שאין קידוש
הבדלה אומר תהילה קידוש על הפת ואחר כן הבדלה ,ומברכין על הפת עם קידוש
היום ,הילכך יום טוב שהל להיות במוצאי שבת מי שאין לו יין] ,בתחילה[ מברך
המוציא ,ואחר כך אשר בחר בנו ,ואחר כך על המאור ,ואחר כך המבדיל ,ואחר כך
שהחיינו ,וביום [טוב[ שאין בו זמן) ,יג( הלכה כרבא דאמר יקנה״ז:
]רכא[ ו ת פ י ל ת יום ט ו ב ש י נ י כיום טוב ראשון) ,א( נוטלין לולב ומברכין
שתים וגומרין את ההלל קדיש ומוציאים שתי תורות וקורין כדאתמול ומפטירין ותשלם
כל המלאכה ,עד בהוציאי אותם מארץ מצרים ,דמתוך שבסוכות היה יום חינוך הבית
כשנגמר מפטירין בהשלמתו .עומדין למוסף ,מפני חטאינו ,פסוקי דמוםף כבר כתבתים
כאתמול ,ולא תאמר ביום השיני כלל לא בקריאת התורה ולא בתפלה במוסף כי
היכי דלא ליזלזלו ביה ,לפי שכבר הערתה ביה וקראת אותו מקרא קודש ,ולא נאה
לקרותו עוד שיני ,כשקראנוהו חמשה עשר ,וכיוצא בה שנינו לא לאחר שעשיתו
קודש תעשהו חול:
]רכב[ )א( ע ר ב י ת ש ל מ ו צ א י יום טוב] ,מתפללים[ אתה חוננתנו ,כדרך
שמתסללין במוצאי שבת ,ומבדילין על הכוס במוצאי יום טוב .אבל לא מברכין על
המאור ועל הבשמים) ,ב( ואמר ר׳ זירא יום ]טוב[ שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל
בין קודש לחול ,מאי מעמא סדר הבדלות הוא מונה ,לשבת וסוכה גומרין את ההלל,
יתגדל תתקבל) ,ג( וקורין כל הציבור םפר קהלת בישיבה ,ליתן חלק לשבעה וגם
י( היכא דאיכא זמן בו׳ .הקנתי כמו שהוא בסרע״ג שם ובכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים הגי׳
עכשיו דאמד חכמים הא דאיכא זמן הכי עבדינן יקנהי׳ז והלכתא כדבא .ועיין בגמרא שם.
יא( והלכתא כדבא .עיין ברשב״ם ובתום׳ שם .יב( כיון שאין קידוש הבדלה אומר תחילה קידוש
על הפת ואחד כן הבדלה .בסדור רע״ג הנוסחא כיון שקדוש אומר ת ח ל ה נעשה קדוש עיקר
והבדלה כטפילה ומבדילין על הפת עם קדוש ובמח״ו צד  440חגי׳ כיון שיין וקידוש אומר קודם
נר והבדלה אומד תחילה קידוש על הפת ואחר כך אומר חבדלח ומברכין על הפת עם קידוש.
ובסי הסךרים הגי׳ כיון שאומד שיין וקידוש והבדלת אומר תחילה קידוש על חפת וכו׳ כמו
לפנינו בסדור ובכ״י ב׳ כיון שיין לקידוש הכא אומר תחילה על הפת וכו׳ כמו לפנינו.
ינ( הלכה כרבא דאמר יקנה״ז .בסדררע״ג )דןן מ״ג ע״א( חגי׳ וביו״ט שאין בו זמן הלכה כרב
יקנ״ה יין קדוש נר חבדלה .ובס׳ הסדרים הגי׳ חלבה כרבא דאמר יקנ״ה .ובכ״י ב׳ הגי׳ כמו
לפנינו בסדור.
א( נוטלין לולב ומברכין שתים .ד״ל על נטילת לולב וזמן .ועיין בפרדס סי׳
]רלא[
קיץ ,ועיין במח״ו םי׳ שע״ד )צד  (484שלדעת איזה קדמונים שמברמן שהתיינו על הלולב גם
ביום השגי של יו״ט ,והרה״ג רש״ה ז״ל האריך שם בהערה ק׳ והביא דעות שונות בזה ,ידרשם
הקורא משם וראיתו ב ה ג ה ת חרא״ש עידובין פ״ג סי׳ יי.
ב( ואמר ד׳ זירא.
א( ערבית של מוצאי יו״ט .הובא גם במח״ו צד .440
]רכב[
נ( וקורין כל הציבור ספר קהלת בישיבה ליתן חלק לשבעה וגם לשמונת
חולין כ״ו ע״ב.
במת״ו צד  441נוסף ואמדינן בפ׳ בכל מערכין תן חלק לשבעת )קתלת י״א בי( אלו שבעת
ימי החג ,וגם לשמונה )שם שם( זהו שמיני של חג .ר״א קהלת על שם ויקהלו אל המלך
שלמה ]בל איש ישראל[ ,בירח האתנים בחג )מ״א ח׳ ג׳( ,ואז אמרו שלמה ע״נ .ומה שהביא
מפי בכל מערכין הוא בעירובין מ׳ ע״ב ולפנינו בגמרא חגי׳ ר׳ יהושע אומר ז׳ אלו ז׳ ימי פסח,
ח׳ אלו ח׳ ימי החג כמו שהעיר הרה״ג רש״ה שם במת״ו וגם בפסיקתא דר״כ פםקא ביום
השמיגי עצרת )קצ״ב ע״א( הובא ר׳ יהושע אמר תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי הפסח ,וגש
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לשמונה ,קדיש ,ומוציאין ב׳ תורות ,וקורין ראה אתה אומר )שמות ל״ג י״ב( ,בשבת
שבחול המועד ,בין בפסח בין בחג ,מתוך שלמדנו מתוכה ]הלכות[ המועד) ,ד( שכן
שניגו במסכת חגיגה ,את חג המצות תשמור )שמות כ״ג ט״ו() ,ה( לימד כאן על חולו
של מועד) ,ו( ]ומפטיר ,יום ראשון דהוה״מ[ הוא קורא ביום השיני וביום השלישי
שבכל מקום המפטיר עולה להובת היום ,הילכך ליקרי-כאן בספיקא דיומא ,והרי ספק
שלישי הוא ,וכן כל יום ויום של חולו של מועד האחרון קורא םפיקא של יום,
)ז( שכן שנינו במסכת מגילה ,ביום טוב הראשון של חג קורין )ח( בפרשת קרבנות
שבתורת נהנים ,ושאר כל ימות החג קורין בקרכנות של חג ,והאי קורין דקתני
אאחרון קאי) ,הכא( ]אאחרון הבא[ ככל מקום קורא חובת היום ,דאי אכולהו ארבעה
גברי קאי ,אם כן יומא קמא דחול המועד קרי ארבעה גברי .ביום השיני ,וביום
השלישי ,וביום הרביעי ,וביום החמישי ,יומא תגייגא ,ביום השישי ,וביום השביעי,
כיום השמיני ,אם כן בתרי יומי הוו מסקי לכולהו קרבגות החג ,אלא על כרחך
באחרון מיירי ,המחריב לקרוא מוספי של יום בבל מקום .ואותו האחרון קורא ביום
טוב ראשון של חג בס׳ קרבגות שבתורת כהגים ,ובחמשה עשר יום לחדש השביעי
בפנחס ,וטסטיר הנה יום בא לה׳ )זכרי׳ י״ד( והשאר בבר קראו'בתחילה קודם לזה
בםרשה הקבועה ליום שור או כשב ,ושאר כל ימות החג הם חולו של מועד יהא
קורא האחרון בזה בקרבנות החג בפרי החג המתמעטין והולכין ,שעל זה מותר לספר
מעשה מוסף היום העשוי באותו היום שהוא עומד בו) :ט( ותוספתא דמגילה מוכח.
הכי ,דתניא בראשון קורין ובחמשה עשר יום ,בשגי ביום השיגי ,בשלישי ביום
השלישי ,׳ברביעי ביום הרביעי ,בחמישי ביום החמישי ,בשישי ביום השישי ,בשביעי
ביום השביעי ,בשמיני ביום השמיני עצרת ,אלמא לא פסיק ותגי אלא בקרבן
המיוהד לשמו של יום ,ובסידרא דברייתא הכי איתא ,וםירושא דמתניתא מיתוקם
כוותיה ,בזמן שהשנים כתיקונן וישראל שרויין על אדמתם שאין 'יום טוב אלא יום
אחד ,התם איסשר להיותם נקראים' כל קרבגות החג כסידרן דבר יום ביומו ,ואנן דאית
לן תרי יומי ובעינן למקרי ובחמשה עשר יום בתרי יומי קמאי מתוך הספק ,ושני אי
אפשר להזכיר ביום ]השני[ ,שככר קרא חמשה עשר יום ומקרא קדש ,והאיך תעשהו
חול לקרותו שיני ,אנן היכי עבדינן שיהיו כל הפרשיות גקראות בחג ,הואיל וקרינן
חדא םרשתא תרי יומי ושני לא נזכר בהו) ,י( אמרינן במסכת סוכה ,אביי אמר שני
ידחה ,שנדח כיום השני של סוכות ידחה לגמרי ,ולא יאמר עוד אלא בראשון בחולו
לשמונה אלו שמונת ימי החג .וכן הוא במדרש קה״ר פי״א .והובא עוד שם במדרש בשם ד׳
לוי תן חלק לשבעח אלו ז׳ ימי הסוכה וגם לשמונת ביום שמיני עצרת .ובילקוט קהלת י״א פ ׳
חלק לשבעה הביא ד׳ יהושע אומר ת! חלק לשבעה אלו שבעת ימי הפסת וגם לשמונה אלו
שמנת ימי תתג ,ד״א תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי החג וגם לשמונה הזהר אף בקדושת
ה( לימד כאן על חולו של מועד.
יום השמיני .ל( שכן שנינו במס׳ חגיגה .דף י״ח ע*א.
ב״ח בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים אבל במח״ו םיים כך לימד כאן על חולו של מועד *שאסור בעשיית
מלאכה ולא מסרה הכתוב אלא לחכמים דבר האבר מותר״ .ו( *ומפטיר ביום ראשון דחוה״מ״
 (rשכן שנינו במס׳ מגילה .דף
הוספתי כמו שהוא בם׳ הסדרים ובמח״ו וחסר גם בכ״י בי.
ל׳ ע״ב במשנה .ח( בפרשת קרבנות .במשנה שם בפרשת מועדות (p .ותוספתא דמגילה מוכת
הכי .הוא בתוספתא מגילה פ*ג .י( אמרינן במם׳ סוכה .עיין שם דף נ״ה ע״א וברש״י ובתוס׳
ד״ד ,אתקין ועיין באריכות בשבלי הלקט סי׳ שע״א ובטור ובב״י או״ח סי׳ תרס״ג ועיין בסדור
רע״ג דף נ״א ע*א וחכמי חתוס׳ מגילה ל׳ ע׳יב ד״ה ושאר הביאו שם את סדר רע״ג.
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של מועד אומר גם על המוםף ביום השלישי ,דהא שלישי מתוך שלישי ,ובשני יאמר
ביום הרביעי וכן כולם ,רבא אמר שביעי ידחה שלא יהא מפסיק ומדלג הקומות
מכםידרן ,הרי קורא ובחמשה עשר יום בשני ימים טובים הראשונים ,ובראשון דחולו
של מועד יקרא וביום השני ,דראוי נמי למקרי שני מספק ,ולמחר ביום השלישי ,וכן
כולם כסדר ,נמצא שביום ערבה יארע לו ביום השישי ,ושוב אינו מקום לביום השביעי,
והרי כולם ימות החג ,עבר זמנו ובטל קרבנו ,וידחה מכל וכל ,לא כדברי זה ולא
כדברי זה ,אתקין אמימר בגהרדעא דמדלגי דלוגי ,דולג הקורא וחוזר על עקיבו אחור,
לקרות היום מה שקראו אתמול ,ולמחר מה שקרא היום ,עכשיו לא שגי ידחה
ולא שביעי ידחה :ראשונה דחול המועד קורא בעל מוסף ביום השיני ,ביום השלישי,
דשיני ספק שלישי הוא ,בשיני יאמר ביום השלישי ביום הרביעי וביום החמישי,
שלישי רביעי ספק ,בשלישי יאמר ביום הרביעי ביום • החמישי ביום חששי ]ברביעי
יאמר ביום החמישי ,וביום הששי ,וביום השביעי[ ,בחמישי הוא יום ערבה ,ביום השישי
וביום השביעי ,הרי שביעי נקרא ביומו ביום הערבה ,ולגבי שני נמי קרי דילוג,
שהראוי ליאמר ביום טוב שני הוא וחוזר ואומר למחר בשלישי ,ובשמיני לא יתכן
לקרות ביום השביעי ,מחמת ססיקו של יום ,לפי שאין מקדשו וקוראו שמיני עצרת,
• ואל יתכהל על פיך לחללו ולזלזלו בשם שביעי) .יא( ובסדר הזה רבינו נ״ע הנהיג
את דורו ,שהעמיק ממכתב ידי רבו מובהק ר׳ יעקב בר יקר ,שפירשה במסכת מגילה,
לפני המאור הגדול מתקן לכולה גולה רבינו גרשם ז״ל) ,יב( וכן פירש ,בראשון
דהול המועד ,כהן קורא ביום השני ,ולוי ביום השלישי ,ישראל ביום הרביעי,
.והאחרון דולג וחוזר אחור ,וקורא ביום השני וביום השלישי ,ולא זה קא מיירי דילוג,
דהא לא איירי בקריאת קמאי כלל)י( אלא מיום ליום) ,יג( ]בשני של חול המועד כהן
קורא ביום השלישי ,לוי וביום הרביעי[ וישראל קורא וביום החמישי ,אחרון חוזר על
עקיבו וביום השלישי וביום הרביעי] :בשלישי של הול המועד כהן קורא וביום
הרביעי[ ולוי ביום החמישי ,ישראל ביום הששי ,אחרון ביום הרביעי וביום החמישי:
ברביעי ]של חול המועד[ כהן קורא ביום החמישי ,ולוי ביום השישי ,וישראל ביום
השביעי ,אחרון ביום החמישי וביום השש; )יד( ]בחמישי של חול המועד ,הוא יום
הושעגא רבה ,כהן מתהיל מלמעלה ביום החמישי ,לוי ביום הששי ,ישראל ביום
השביעי ,האחרון ביום הששי[ וביום השביעי) ,טו( הוי דע בעינין שיקרא כהן ביום
השישי ,ולוי ביום השביעי ,וישראל ביום השמיני עצרת ,דשמיני יום טוב ורגל בפני
עצמו הוא ,ואיך אתה בא לקרותו בחול ,לכך מקדים הוא לכהן ביום החמישי ,כדי
שלא יעבור מהם משביעי ואילך ,שקרבנות החג כלין שם ,ומיהו מי שרוצה לקרותו
)שמיני( ]ביום השמיני[ בשביעי אין מזהיחין אותו ,שהרי אותו ישראל שלישי לא
י (6ובסדר הזה בו׳ הובא גם במח״ו צר  442ושם הגי׳ והעמיק בדבר ם כ ת ב ידי רבו
מובהק .ורבנא גרשם ז״ל הוא רבינו גרשום מאור הגולה והי׳ תלמידו של רב האי גאון ונפטר
שנת ד׳ אלפים ת״ת )תשובת מהרש־׳ל סי׳ כ*ט( ,והיה רבו של ר׳ שטעון הזקן אחי אמו של
ינ( בשני של חוח״מ
יב( וכן פירש כוי עיין רש״י מגילה ל׳ ע״ב וברא״ש שם.
רש״י ז״ל.
וכוי .וכן בשלישי של ח ו ה״מ כוי .הוספתי כמו שהוא לנכון בכיי ב׳ ובמח״ו אבל בס׳ הסדרים
יד( בחמישי של חול המועד .הוספתי כמו שהוא לנבון ב מ ח ״ ו ,
הוא בשיבושים עוד יותר.
ובב״י ב׳ ובם׳ הסדרים הלשון משובש ,ולפנינו השמיט המעתיק מן הששי עד חששי .נוו( הוי
דע בעיני] .צ׳יל שהיה רע בעיניו ונאמר לנכון במח״ו שם.
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לחובת היום בא] ,דהא[ בחול נמוד אין םוחתין מתלתא נברי ,ומאי ]שינה[ זה מראש
חודש שהשלישי קורא בו וביום השבת ,ואין אנו מקפידין אלא באהרון לבדו שהוא
קורא מוסף דראש חדש ובראשי חדשיכם ,ותלתא נברי דקרו בחולו של מועד אין
אנו צריכין ]להקפיד[ במה הן קורין ,שהרי שלשתן לא לשם חובת היום מעשה מוסף
קורא ,אלא לקרות בתורה בעלמא הן באין ,וכיון שספר תורה מונח לפניהם ופתח
לקרות מוסף היום קורין והולכין אף הן באותן קרבנות החג ,כמו ]שהיו[ קורין בשאר
התורה ,אבל הרביעי הבא באחרונה הוא מיוחד בכל מקום לססר מעשה היום ולקרות
הכי ,והרי כן בפסח ימים הראשונים קורין בסרשיות הקבועין לימים ,כגון משך תורא
קדש בכםפא ,והאחרון מביא ספר תורה לעצמו לקרוא מוסף ,ומתוך שהוא בא לשם
היכירא ולהוכיח על קדושת היום שהרי בחול אין קורין אלא שלשה ,ובמועד נוסף
עליהם הרביעי) ,טז( משום דאמרינן במסכת מגילה ,כל דטפי מילתא מחבריה טסי
ליה גברא יתירא ,מתוך כך תיקנו הראשונים שתהא חובת היום נקראת על ידו ,ואף
ביום עצמו המפטיר שבא להוכיח ולגלות על קדושת היום ,דהא אילו היה ]חול[ לא
היה מפטיר ,הואיל וקצת יומא בדידי׳ הוא בא לקרות את המוסף ,מאחר שהרביעי
מוכן בכל מקום לחובת היום ,גכון הדבר ומקובל שיהא הוא קורא כאן בסוכות כולה
םסיקי דיומא ,שיהא כל הספק שיהא לגו חובת היום גקרא על ידו ,שהרי לצורך כן
האחרון עולה לספק מעשה היום ,לפיכך צריך לקרות בכל יום אותן שתי הפרשיות
שהן ספיקן של יום ,ואנן לא מצינו בכל הסימנים שקבעו רבותיגו בתלמוד כגון משך
תורא קדש בכםםא ,וכולהו אינון שיהא שום פרשת מוסף מעויינת כל עיקר ,אבל
הראשונים הנהיגו כן לקרות בכל יום טוב ויום טוב מוסף שלו ,ויחדוהו לאחרון מתוך
שהוא בא להיכירא דיומא כדאטרינן כל דטפי מילתא מחבריה טפי חד נברא ,ומנהג
כשר הוא לאחוז בו ומחזיקין אותו:
]רכג[)א( ]בחול המועד[ שבת מפטירין ביום בואנונ)יחזקאלל״חי״ח(,
שאותה המפלה היא הכתובה בהנה יום בא לה׳ )זכרי׳ י״ד א׳( על החדלים מלחוג
את חג הסוכות ,כשם שאנו מפטירין בחול המועד של פסח העצמות היבשות ,מתוך
שהן היו מן היוצאים ממצרים בלא זמנם ,ומוסף יוכיח ססק המכוון ליום בתוך־
מסני חטאינו:
 (tpמשום דאמרינן במס׳ מגילה .דף ב״ב ע״ב.
א( שבת שבחוה״מ מפטירין ביום בוא גוג כוי .ב״ה גם בכ״י ב׳ גם בם׳ הסדרים
]ללג[
אבל במחזור וויטרי צד  448הלשון מתוקן יותר וכך כתוב שם :שבת של חול המועד מפטיר
קורא בשני ימים םפיקא דיומא .ומפטיר ביום בא גוג ,שאותה המפלה היא המגפה הכתובה
הנה יום בא לת׳ ,על אותם האומות שמנסה הקב״ה לעתיד שיעשו סוכה ,כדאמרינן בריש ע״ז
]עיין שם דף ג׳ ע״א[ ,ואותם חחדילים מלחוג את חג הסוכות יבא עליהם מגיפה ,ומסיים ובזזו
את בוזזיהם ]יתזקאל ל״ט יי[ ,כשם שאנו מפטירין בשבת של חול המועד פםת ,בעצמות היבשות
)שם ל״ז( מחוך שהן היו מיוצא׳ מצרים בלא זמנן ובמוסף יזכיר ספק המכוון ליום בתוך מפני
חטאינו ע״כ .ועיין מה שתעירותי בפסיקתא דר״כ פםקא ויהי בשלח הערה צ״ז והערה צ״ח
שבטו של אפרים טעו ויצאו עד שלא שלם הקץ ע״ש באריכות וכן רש״י מגילה ל״א ע״א הביא
בעצמות היבשות.שיצאו ממצרים לפני הקץ .ומת שהובא פה לאותם החדילים מלתוג את חג
הסוכות יבא עליהם מגיפה הוא תכתוב בזכרי׳ י״ד י״ח ולא עליהם תהיה תמגפד ,אשר יגוף
ח׳ את הגוים אשר לא יעלו לחוג את ח ג הסוכות וגו׳.
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]רכד[ נחזור על הראשונות ,כל ימות החג מתסללין הושענות על הימים
לאחר סיום תפילה זכר לניסוך המים שהיה בא כל שבעה לרצות על המים ,אלא
שאין מזכירין מוריד הגשם עד השמיני ,מתוך שסימן קללה בחגה) ,א( כמוזנ כוס
לרבו ,והוא שופך קיתון על פגיו) ,ב( לפי שכל ימי החג אינו אלא כמפתה מן הצר
להמון טללים ורסיסים ,שכן השם לכך הכתוב כתבן) .ג( בשביעי שכלו ימי סוכה,
מאמיצין לבקש כד״ת בה׳ סיתיין ורייטיין ,ולמחר בשמיני יום הזכרה הוא ,ועליו
סידרו תפילת עריבה ,למלך המספיק מזונותיו לחיילותיו) ,ד( וכן אמר ר׳ תנחומא כל
שבעת ימי החג טתפללין ]לטללים ויום טוב האחרון[ על הגשמים ,לכך נסטרין מן
הסוכה כדי שיתפללו על הגשמים בלב שלם) ,ה( ואף קרבנו של שמיני יחידי הוא,
כלפי אומה יחידה ,ילינו הלילה ויתעכבו היום להמטיר להם מים ,וכן אמר
ר׳ אלכםגדרי כל שבעת ימי החג התורה מרמזת להם לישראל שאלו מטר מאת ה׳,
)ו( והן שלא התבוננו כבשה להם התורה עוד יום אחד לתבוע) ,ז( ועל זה שתת
המשורר מ״ם ירד מ״ם שאל ללא קצרה לא הביט דמהם עצרת:
]רכה[ )א( ו כ ל ימות החג מקי פי ן את המזבח פעם אחת בלולב ,בשביעי
א( כמוזג בום לרבו והוא שופך קיתון על פניו .הוא לשון המשנה סוכה ב״ח
]רכך[
ע״ב .משלו משל למה הדבר ח מ ה לעבד שבא למזוג בום לרבו ושפך לו קיתון על פניו.
ב( לפי שכל ימי חחג אינו אלא כמפחה מן הצר להמון טללים ורסיסים שכן השם לכך הכתוב
כתבן .הלשון משובש ובלתי מובן כלל .ובכ״י ב׳ לפי שכל ימי התג אינו אלא כמפתה אתמו הצר
למזון טללים ורסיסים שכן ירשם הכתוב ,הוא ג״כ מוטעח ומשובש .ובם׳ הסדרים משובש עוד
יותר לפי שכל ימיי החג אינו אלא כמפתח מן חנוד למיזן טללים ורספים שכן ירשם הכתוב
כותבם .אבל במח״ו צד  443הלשון מתוקן :לפי שכל ימות התג אינו אלא כמפתה מן תצר
לרמוז טללים ורסיסים ,שכן רשם הכתוב בו״ז .והעיר שם הרש״ה עיין שבת ק״ג ע״ב ותענית ב׳ ע״ב.
והכוונה להטאמר נאמר בשני ונסכיחם ונאמר בששי ונםכיה ונאטר בשביעי כמשפטם הרי מ״ם
יו״ד מ״ם הרי כאן מים וכן נמצא המאמר הזח בפסיקתא דר״כ פםקא ביום השמיני עצרת ע״ש
הערה ע׳ מכאן רמז ניסוך המים מן התורה ולזה כוון בר״ת בו״ז .ג( בשביעי שכלו ימי םוכה
מאמיצין לבקש כד״ת בה׳ פיתיין ורייטיין .גם פה הלשון משובש וגם בכ״י בי׳ ובם׳ הסדרים
בטעות מאמיצין לבקש בהכרת פתויין וריצויין .ונמצא לנכון במת״ו )צד  (443בשביעי שכלו
ימי סוכה מאמצים לבקש בה כד פיתויים וריצויין .ופי׳ מלת כד הוא כאשר ומורגל בדרז״ל כמו
כדאמר כדעבד ודומיהם וח״נ הוא כמו כדפתויין וריצויין .ולפנינו בסדור נשתבש ע״י המעתיק מן
״לבקש בה כד פיתויי! וריצויין״ נעשית ״לבקש כד׳ית בה׳ פיתיין וריטיין״ ובכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים
״בה כד״ נעשית ״בהכרת״ .ד( וכן אמר ר׳ חנחומא כל שבעת ימי החג מתפללי! לטללים ויו׳׳ט
האחרון על הגשמים .כצ*ל והוא בתנחומא הנדפס מכבר פ׳ פנחס אות ט׳י׳ו ובתנחומא הקדום פנחס
אות י״ג .ס( ואף קרבנו של שמיני יחידי הוא כלפי אומח יחידה .בגמרא סוכה נ״ה ע״ב פר יחידי
למה כנגד אומה יחידה .ופירש״י פר יחידי של שמיני .ו( והן שלא התבוננו כבשה להם התורה עוד
יום אחד .עיין פסיקתא דר״כ פםקא ביום השמיני עצרת )קצ״ד ע״ב( והמאמר מר׳ אלכסנדרי נובע
משם .ז( ועל זה שתת המשורר מ״ם יו״ד מ׳ים שאל ללא קצרה לא הביט דמתם עצרת .וכ״ה בכ*י
בי ,ובם׳ הסדרים שאלו ללא פקדה ולא הביט דמיהם עצרת .ובמח״ו םי׳ שפ״א )צד  (443הובא ועל
זה שיתת המשורר מ*ם יו״ד מ״ם ללא קצרה ,לא תבינו ראיתם עצרה .וכוון בוודאי לאיזה פיוט.
]ריבה[ א( וכל ימות החג מקיפין את המזבח פעם אחת בלולב ,בשביעי שבע פעמים,
ונוהגי! עליה ספר תורה .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים אבל במח״ו צד  443הובא כ ך  :וכל
ימות החג מקיפין את הבירה הוא הדוכן פעם אחת בלולב ואתרוג ובשביעי שבע פעמיםונותנין
עליה ספד תורה .ועיין ערוך השלם ערך בירח .ובמדרש תתלים מזמור י״ז אות ה׳ אשר
הוצאתי לאור )ווילנא תרנ״א( נמצא מאמר אשר ליתא בנדפס מכבר וכך איתא שם.־ ביון שהגיע
יום הושענא רבה נוטלין ערבי נחל וטקיפין שבע תקפות ,וחזן הבנםת עומד כמלאך אלהים,
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שבע מעמיס .,ונותנין עליה ססר תו־ה) ,ב( לומד שש שמים אנו :ותבין) ,ג( ש ק
הנהנים היו מקיסין את המזבח בבל יום סעם אחת ,ואותו יוםשבעסעמים) ,דן ואומרים
אני והו הושענא והושיעה נא) ,ה( טדקתני סעם אחת ושבע סעמים ש״מ דהקשד.
ברגל סביב המזבח הוא ,ומאי מקיםין) ,ו( סליני בה אמוראי ,חד אמר בערבה ,לאחר
זקיפת מורביות מוסבות למזבח ,מקיסין בסעיסות סביב למזבח ,חריות של ערבה בידיהם
סעם אחת ]בכל יום[ ,ושבע לאותי יום ,דהני גמירי לה וחד אמר בלולב מקיסין,
)ז( לאחר שזקסו הערבה סביבות המזבח) ,ח( דאמר רב זביד משמיה דרבא לולב
דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין )ט( דאסר לפני ה׳ אלהיכפ ,כתיב ושמחתם לסני
ה׳ אלהיכם שבעת ימים )ויקרא כ״ג ט׳( ,ואגכולין כתיב ולקחתם לכם ביום הראשון
)שם שם( ,ועבדינן שבעה זכר למקדש ,ערבה דלית בה עיקר מן התורה בגבולין,
דכי אתאי הילכתא למזבח לא עבדינן שבעה זכר למקדש:
]רכו[ )א( וטכרכינן א לול ב כל שבעה ,דאכיי ורכא תחייהו מוקמי הילכתא
כרבי הלכה למעשה ,תסילין כל זמן שמניחן מברך עליהן ,ואע״ג דלולב בשאר יומי
דרבנן הוא זכר למקדש )ב( רב ושמואל בחד שיטתא בלולב שמצותו כל שבעה
]וגבי סוכה נמי[ )ג( אע׳יג דלא םסקי לילות מימים ,וכחד יומא אריכתא דמי ,לא
וספר תורה בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת
את ה מ ז ב ח ואומרים אנא ח׳ חושיעא נא
פעמים .והעירותי שם ב ה ע ר ה
בשם הירושלמי ודיל:

שכך מ נ ו רבותינו בכל יום חיו מקיפין

המזבח,

אנא ח׳ הצליחה נא וביום

ל״ו המאמר

חזה בשינוים

ירושלמי בפ׳ לולב וערבה כיצד

פעמים.
בזרועו

ניתא בזמן שיש מזבח,
והעם מקיפין אותו

אבל בזמן הזה חזן

דוגמת ה מ ז ב ח כו׳

פעמים

הביא הירושלמי וכן בשבלי ה ל ק ט השלם סי׳ שס״ט

כל ישראל קטנים וגדולים

ומקיפין ה ק פ ת אחת,

במזמור ששח עשר

מזח ובירושלמי

]צ״ל שבעת עשר[

זכר ליריחו וכן האו״ז ח״ב סי׳ שט״ו

מובא ג״כ הירושלמי ובן מובא כן בילקוט

תהלים סוף רמז תשיג ג״כ בשם הירושלמי פרק לולב וערבה ,אולם
פרק לולב וערבח פ״ד סוף ה״ג

ואותו היום ז׳

ה כ נ ס ת עומד כ מ ל א ך אלהים וספר תורה

ואיתא

בשוחר טוב שמעה ה׳ צדק ל מ ה מקיפין שבעח

קצת ראיתי מובא ברוקח סי׳ רכ״א

סדר ח ק פ ת

נוטלין את לולביהם בידיהם ימיגית ,ואתרוגיהן בשמאלית,

השביעי היו מקיפין שבע

)נ״ד ע״ג(

לפנינו בירושלמי אין זכר

איתא דק אותו היום מקיפין א ת

ה מ ז ב ח שבע פעמים א״ר אחא זכר ליריחו ,וזולת זה אין דבר בירושלמי ,ואולי שציינו ירושלמי
הכוונה רק על ה מ ל ו ת א״ר אחא זכר ליריחו ,ו ה ר ו ק ח ' ה ב י א זה בשם שו׳יט ובאמת זכר ליריחו
ליחא בשו״ט רק בירושלמי והמאמר שהביא בשם ירושלמי צ״ל שו״מ והוא המאמר שלפנינו בשו״ט
)אשר הוצאתי לאור( רק עם הוספות באמצע ואולי הם הוספות מאיזה גאון וכוונת זכר ליריחו
מבואר ברוקח ע״ש והרב בעל שבלי הלקט הביא שם בשם בעל היראים ז״ל שצריך להקיף בכל
יום את הארון או דבר אחר זב*־ להקיף
השביעי.

מזבח ומנהג ששוט

ב( *לומר שם שמים אנו כותבים״.

ב״ת גם בכ״י ב׳ ובס׳ תסדר ים

נ( שכן ה כת ני ם תיו מקיפין את ה מ ז ב ח בכל יום פעם אתת.
ל( ואומרים אני

ליתא מ ל ת הבחנים.

תושיעת נא וע״ש בפירש״י ובתום׳.
סביב המזבח הוא.

והו

הושענא.

וליתא במת״ו.

משגה סוכה מ״ה ע״א.

ובמשנת

במשנה שם די יהודה אומד אני והו

ה( מדקתני פעם א ת ת ושבע פעמים ש״מ ד ח ק פ ת ברגל

הוא לשון רש״י בגמרא

אמוראי .עיין סוכה שם.

בידינו

שאין מקיםין כי אם ביום

סוכה מ״ג

ע״ב ד״ה ואותו יום.

ו( פליגי בה

ז( לאחר שזקפו הערבה סביבות המזבח .הוא לשון רש׳• י בגמרא שם.

יו( דאמר רכ זביד משמיה דרבא .שם מייד ע״א.

פ( דאמר לפני ה׳ אלהיכם כתוב ושמתחם

כל שבעה,

כדבי

פו׳ .זה ליתא בנמרא.
]רבן[

 (bומברכינן

אלולב

ה ל כ ה למעשה .עיין סוכה מ״ו ע״א.
גרםינן.

דאביין ורבא

נ( רב ושמואל בחד שימתא .עיין רש״י שם ד״ח הבי

ג( ואע״ג דלא פסקי לילות מימים וכחד יומא אריכתא

זמן שמניחין.

תרוייהו

מוקמי הילכתא

דמי.

עיין רש״י שם ד״ה כל
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גרעה מתפילין ,ואפילו חולצן ומניחן מאה פעמים ביום ,וערבה אינה צריכה ברכה
בגבולין) ,ד( מדפלוני ופלוני אייתו ערבה קמיה ,שקיל הביט ולא קא כריך ,קסבר מנהג
נביאים הוא ,ולא יסוד נביאים ,ואמגהג לא בעי לברוכי:
]רכז[ )א( ו ע ל היקף של בל ימות החג נשאל רבעו נ״ע וכך השיב :על
היקף שבכל ימות החג ,שיש חולקים ואומרים שאם אין לולב אין היקף ,ויש אומרים
יש היקף אע״נ שאין לולב מצוי ,אני כבר נשאלתי זאת כמה שנים ,והשבתי בדברי
האומרים יש היקף ,וטעיתי בה שדמיתי )ב( דכי איתותב רב יוסף ממתניתין דהיבוט
ערבה אכולה מילתא איתותב ,בין בהא דאטר ]ערבה לאו בנטילה בין בהא דאמר[
יש היקף אחת שבכל יום ,ושבע של שביעי בלולב ,ואמרתי אחרי שהושב רב יוסף,
ושמעינן דבערבה הוה ההוא היקף ,אלמא לא הוזכר לולב לעניין היקף ,אלא ערבה
דאמור רבנן דלא עבדינן ליה האידנא שבעה זכר למקדש ,לפיכך דמיתי שהיקף שאנו
מקיפין בכל ]יום[ לאו חובה היא עלינו הוטל ,דהא לא בעינן זכר למקדש לערבה שבעה,
אלא מנהגא בעלמא היא ,ולולב לא מחייבו ולא פוטרו ,שהרי אין זכר למקדש לולב
בהיקף ,אבל .עתה יישר בחו של אחי שלמדן מפלפולו ,ויש לומר שלא לחנם
הנהיגו הראשונים ]כלולב היקף[ ,קסברי דמחוורתא היא ,כי איתותב רב יוסף מהא
מתניתא אהא דאמי ערבה בזקיפה ולא בנטילה אתותב ,ושמעינן מינה דבנטילה ,אבל
מילתא אחריתא דאמר היקף דמתניתין בלולב) ,ג( וכן אמר ר׳ אלעזר בחכת יה קיימי,
וההיקף בלולב הוה ,וכיון שהוטל עלינו חובה לעשות לולב זכר למקדש ,הנהיגוהו
להקיף בו כל שבעה זכר למקדש ,ואם אין לולב אין היקף .וכן נראין הדברים,
וחזרני בו מבראשונה:
נרכח[)*( גם זה ע ו מ ק ה י ל ו ך ס ו כ ה דרבינו ש ל מ ה .

•)ב( ת נ ו רבנן העושה סוכה לעצמו אומר בחך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ,נכנס
לישב בה אומר אקבו״צ לישב בסוכה ,היתד ,עשויה ועומדת אם יכול לחדש בה
דבר) ,ג( כגון לםיעטרה םתרקי ,אומר שהחיינו ,ואם לאו ,משנכנס לישב בה מברך
ל( ?ודפלוני ופלוני אייתו ערבה כר .שם ם״ד ע״ב.
א( ועל היקף של כל ימות החג נשאל רבינו נ״ע וכך השיב .התשובה מרש״י
]רכז[
ז״ל הובא בסדור קרוב לסופו ורשום שם *זה תםר למעלה מתלכות סוכה״ .לכן חצגתיה פה
אצל ה׳ סוכה .והתשובה הובאה גם במח״ו סי׳ שפ״ב )צד  .(444וכן באו״ז ח״ב סי׳ שט״ו
)ם״ט ע״א( ומתתלת וזו תשובת רש״י ושכתבתי על היקף כוי! ובסוף חתם שלמה בר יצחק,
ועיין באו״ז שם מ ה שכחב בזה ,ובמת״ו שם סוף סי׳ שפ״ב ושפ״ג ושפ״ד ושפ״ת נמצאו
הוספות וליתא בסדור ,ואח״כ נמצא נוסח הושענות .ב( דבי איתותב רב יוסף .סובה מ״ג ע״ב.
ג( וכן אמר ר׳ אלעזר .שם שם.
א( גם זח עומק הילוך סוכה דרבינו שלמה .וכ״ה גם בכ״י ב׳ ,ובם׳ הסדרים
]רכח[
כתוב וגם זה מפסקי סוכה מרבינו שלמה .ונמצא במח״ו צד  897וכל זה לקוח מן הלכות
ב( ת״ר העושה םוכח .סוכה מ״ו ע״א והובא בבת״ג שם.
גדולות הלכות סוכת )ל״א ע״ד(.
ג( כגון למיעטרה סתרקי.
והרי״ץ גיאות ה׳ סוכה )פ״ז ע״א( הביא בשם הלכות גדולות.
בבה״ג כגון למיכנשה ולממך בת בםתרקי ובכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים איחא כגון לעטרח ולא הובא יותר,
ולפנינו יש לתקן כמו שהובא בבח״ג גם צ״ל בסתרקי ועיין ערוך בסתרקי שפי׳ מצעות .ובמח״ו
כגון למיעטרה ולמימך ביםתרקי וברא״ש סוכה פ״א סי׳ י״ג הביא :כתב בעל העיטור ש״מ
חידוש בגופה בעינן ודלא בבעל הלכות שכתב מיכנשא ומימך בםתרקי הוי חידוש דחא ליכא
סובה דלא יכול לחדושי בה האי חידוש וכן חביא הב״י סי׳ תרל״ו בשם בעל העיטור וכן
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שתים ,אחת אסונה ברישא ,ואחת אזמן ,והשתא דאמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא
דמסדר להו כולהו אכסא דקידושא הילכך זמן בין דעושה סוכה לעצמו בין דעושה
לולב לעצמו לא צריך למימר דסגי בדבסא:
]רכט[ )א( ת נ ו רבגן בסכות תשבו )וייקרא כ״ג מ״ב( ]אין תשבו[ אלא
כעין תדורו ,אמרה תורה צא מדירת קבע ,ושב בדירת ארעי ,מיכאן אמרו היו לו
כלים נאים מעלן לסוכה ,ומצעות גאות מעלן לסוכה ,אוכל ושותה בסוכה) ,ב( וישן
בסוכה ,ומטייל בסונה) ,ג( ואמר רבא מאני מינלי לבר ממטללתא) ,ד( כגון קידרי
ושיפודי ומגיםי ,פירוש קערות לאחר שאכלו בהן צריך להוציאן חוץ לסוכה משום
מיאוס ,מאני משתיא במטללתא) ,ה( כגון גוםקי וכובי וכסי שרגא ,פי׳ גר של הרפ
קריישול כך שמו ,אמרי לה בטטללתא ,ואמרי לה לבר ממטללתא ,ולא סליגי הא
בסוכה גדולה ,הא בסוכה קטנה ,ואיזו היא סוכה קטנה) ,ו( כדתגיא מחזקת ראשו
ורובו ושלחגו כשירה ,רבי אומר פסולה עד שתהא בה ארבע אמות על ארבע אמות,
מאי טעמייהו דרבנן ,קסבריםוכה דירת עראי בעינן ,וכי מחזקת ראשו ורובו ושלחנו שהן
שבעה טפחים כשירה ,ורבי סבר סוכה דירת קבע בעינן אי אית בה ד אמית על ד׳
אמות דיירי בה אינשי ואי לא לא דיירי בה אינשי ,והילנתא כרבנן דאמרי אפילו
אינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושלחנו נשירה :
]רל[ )א( ת נ ו רבנן ש ת י ם כ ה י ל כ ת ן ושלישית אפילו טפח ,ר׳ שמעון
אומר שלש כהילכתן ורביעית אפילו טפח ,והילכתא כרבנן ,ואותו טפח מעמידו לכל
רוח שירצה) ,ב( אמר ר׳ םימון אמר ר׳ יהושע בן לוי אותו טסה שוחק ומעמידו
בפחות משלשה סמוך לדופן ,וכל פחות משלשה כלבוד דמי) ,ג( פירוש טפח
שוחק ,מודד כארבע אצבעות שאינן נוגעות זו בזו ,דהוי טפח ומשהו ומעמידו בפחות
משלשה סמוך לדופן לאחת מן הדפנות ופחות משלשה כלבוד דמי והוי כמחיצה של
הרי״ץ

גיאות

רש״ה

במח״ו

הביא

שם

א(

ב(

וישן

בסוכה.

ג(

ואמר

רבא.

סוכה
ומה
הוא
בתום׳
דקמחי
ה(

וכובי
חרם

צ״ל

בסכות

ומשנן
כ״ט

לפנינו

רש״י

ומאני

שם

וכובי

ואצארי
וכסי

וכאסי

הוא

לשון

רש״י

קרושיי״ל.

וא״ב
רק

גדול.

ו(

]רל[

ב(
נ(

פירוש

בגמרא

קידרי

וכל
שם

כדתניא.
א(

בבה״ג

סימון
טפח

השלם

סוכה

ת״ר
עוד

אמר
שוחק

שתים
מאמר

ריב״ל.
כוי.

גוםק

חים

הביא

טוי

וזה

לא

הובא

קדיישול

כך

שמו.

והנה

במטללתא

הבת״ג

הפירוש

כתב

מינה.

רש״י

והמלות

וכתב

פי׳

משום

ואגאני
בסדור

והובא

גם

במח״ו.
גוםקי

כגון

שרגא

של

נר

חרס

הבה״ג

בלשו!

שם

ומאני

לא

שם

שהביא

גוםק.

מיאוס״

דלישא

על

נר

ובתום׳
בהעתקה

ברש״י

בבה״ג

אדלעיל
את

טפי

*וקאקווי״.

ושרגא
קאי

ובי

ובי

לסוכה

ליתא

ומשנן.

הבה״ג

ספק שנשמט

חוץ

מיאוס״

בתום׳

לשון

ואין

חבה״ג
ד״ה

שם.

שקורין
לא

פרסי

של

נודע

כלי

יין

ע״א.

כהלכתן.
אחד

ס ו כ ה ז׳
הוא

מטטללתא,

מלת

שם
ולא

ושפודי

של

בסדור

למטה

ערך

נר

בהן

הוא

להוציאן

״משום

לשון

וע״ש

ומגיסי.

צריך

הוא

ובבה״ג

ושיפודי

והמלות

קידרי
לבר

פי׳

סוכה

ג׳

שאכלו

מיכלא

כולהון

לפנינו

שרגא

זה

כגון

כגון

שרגא

וחסר

בערוך

מאני

לפנינו

מוסב

א״ר

כ״ח

שהוא

לאחר

על

ובבהי׳ג

דתבלי

וקאקווי

נמצא

ד(

קערות

בגמרא

וכוס

כמו

רע״א.

״פי׳

בגמרא

רש״י

גוםקי

הוראתם

תשבו.

בסוכה.

סוכה

ע״ב

הסימן

ד״ה מ נ א הביאו א ת הבה״ג ובבה״ג שם ליתא ל מ ל ת ו ט ג י ם י .

בשם

כגון

ת״ר

סוכה

שהובא
לשון

זה

ע ״ ש ועיין

ה ל ק ט ה ש ל ם סי׳

מה

שם.

]לבט[

שם

ג״כ

שבלי

ש ל ״ ז ועיין

שהעיר הרה״ג

לשון

סוכה

מי
ע״א
רש״י

שהיה
ושם

ע״ב

ו׳

ראשו
הגי׳

בגמרא

שם

וגם

זה

ורובו
א״ר
ועיין

הוא

לקוח

בסוכה

כר,

סימון
בבעל

ואיתימא
המאור.

מ!
זה
רבי

בה״ג
לא

שם

הובא

ולפני
בסדור.

י ה ו ש ע בן

לוי.
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ארבעה.טפחים ומשך סוכה שבעה נמצא רובו של רוסן עשוי) ,ד( רבא אמר אינה
ניתרת אלא בצורת הפתח )ה( פירוש היכי דמי צורת הפתח קנה מבאן וקנה מכאן
וקנה על גביהן והבי קאמר רבא טפח דשנינן בברייתא שמתיר בדופן שלישית ,אינו
מתיר אלא א״כ עשאו לאותו )דופן( טפח צורת הפתח על פני ]כל[ הדופן כולו,
כיצד קנה של חצי טפח אצל היוצא וקנה של חצי טפח במקצוע שכנגדו ,וקנה על
גביהן )דהוי( ]מזה לזה הוה[ ליה כאילו כל הדופן סתום דדופן שיש לו צוית הפתח
םתימא מעליא)ו( בסרק קמא דעירובין ,וזהו טפח שאמרו חכמים) :ז( איכא דאמרי אמר
רבא וניתרת נמי בצורת הפתח) ,ח( פירוש משמע דטפח ששנינו היינו כדפריש ר׳ סימון
לעיל ]עושה[ סתימה )פתח( ]טפח[ אצל היוצא ואתא רבא למימר ראם עשה צורת
הפתח על פני כל הדופן כולו בשני קנים כל שהן וקנה על גביהן קאי ליה במקום
טפח ומכשר ליה כוותיה ,דאו האי או האי טכשר) .ט( איכא דאמרי אמר רבא וצריכה
נמי צורת הפתח) ,י( פירוש דתרוייהו טפח בעינן ,אצל היוצא וקנה בזויות )שבעה(
]שכנגדו[ וקנה על גביהן מטפח זה לקנה של זרות) ,יא( רב אשי אשכח ליה לרב
כהנא דעביד ליה טפח )שוחה( ]שוחק[ וקא עביד ליה נמי צורת הסתה ,אמר ליה לא
סבר לה מר להא דאמר רבא וניתרת נמי בצורת הפתח ,אמר ליה אנא כאידך לישנא
סבירא לי דאמר וצריכה נמי צורת הפתח) :יב( וכן הלכה:
] ל ל א [ )א( ו ש ח מ ת ה מרובה מצילתה פסולה) ,ב( תנו רבנן חמתה מחמת
סכך )ג( פוסלת בה ולא מחמת דפנות )ד( ר׳ יאשיה אומר אף מחמת דפנות ,הבא
קתני ושחמתה מרובה מצילתה פסולה) ,ה( ]הא בי הדדי כשירה ,והתם קתני ושצילתה
מרובה מחמתה בשירה[ הא כי הדדי פסולה ,לא קשיא באן מלמעלה כאן מלמטה
והאי דקתני ושצלתה מרובה מחמתה כשירה ,הא כי הדדי פסולה ,מלמעלה ,מאי
טעמא דכל שמעילאי שיעור זוזא) ,ו( מתתאי שיעור איםתרא ,הילכך כי הדדי פסולה,
 .דהוי המתה מלמטה טסי ממאי דהויא מלמעלה ,הא דקתני ושחמתה מרובה מצילתה
פסולה ,הא כי הדדי כשירה ,מלמטה :
] ל ל ב [ )א( ת נ ו רבנן סוכת גוים ,סוכת נשים] ,סוכת בהמה[ ,סוכת כותים,
סוכה מכל מקום כשירה ,ובלבד שתהא מסוככת כהילכתה ,אמר רב חםדא והיא
שעשויה לצל) ,ב( פירוש סוכת גוים ,שעשויה לישב בה כל ימות החמה .סוכת כל
ד( רבא אמר .סובה שם .ה( פירוש היבי דמי צורת הפתח כוי .הוא לשון רש״י בגמרא
שם ושם מתחיל ברש״י בעירובי! י״א ע״ב אמר היכי דמי בו׳ וכל הלשון שם כמו שהוא לפנינו.
ח( פירוש
ז( איכא דאמרי אמר דבא .גמרא שם ז׳ ע״א.
ו( בפ״ק דעירובין .דף ב׳ ע״ב.
משמע רטפת ששנינו כר .הוא לשו! רש׳י׳י בגמרא שם .נו( איכא דאמרי אמד רבא וצריכה נמי
י( פירוש דתרוייהו טפח כר .הוא לשון רש״י
צורת הפתח .כ״ה בבח״ג והוא בגמרא שם.
בגמרא שם .יא( רב אשי אשכח לרב כהנא .גמרא שם .יב( וכן הלכה .כן םיים הבח״ג.

1

בבה״ג
בגמרא
כשירה.
הא כי

] ל ל א [ א( ושחמתה מרובה מצילתה פסולה .משנה ריש סוכה והובא ג״כ כל הסימן
שם .ב( ת״ר חמתה מ ח מ ת סכך .גמרא שם ז׳ ע״ב .נ( *פוסלת בה״ הוא לשון רש״ י
שם וליחא בבה״ג •.ד( ר׳ יאשי׳ אומר אף מחטת דפנות .גמרא ש ם  .ה( הא כי הדדי
הוספתי כמו שהוא לנכון בבה״ג ובכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים ובמח״ו והשמיט המעתיק מן
הדרי עד הא כי הדדי .ו( מתתאי שיעור איסתרא .עיין ברש״י ובתום׳ שם.

] ל ל ב [ א( ת״ר סוכת גויס .סוכה ח׳ ע״ב ושם הובא הסימן גנב׳יך והובא בבה״ג שם
ב( פירש סוכת גוים כו׳ כל הלשון הזה בפירש״י בגמרא שם וכן אמר רב חסדא הא בהילכתא
כו׳ הוא לשון רש״י שם עד מן התורג.

113

ם ד ו ר רי^עי

מקום ,שאפילו פחותה מאילו .אמר רב חסדא הא בהילבתה דקאמר הפי קאמר והוא
שמסוככת יפה דמופחא מילתא שעשייתה הראשונה ]לצל היתד ,ולא לצניעות[ בעלמא
דאע״ג דסופד] ,לשם חג לא בעינן ,לשש סוכה בעינן ולצל[ הוא דמיקריא סוכה
שםוככתמן)החמה( ןהחורבן) .ג( רועים שעושים סוכה לישב בתוכה מפני השרב ושומרין
צאנן ,קייצים שומרי קציעות השטוחות בשדה ליבשן ,בורגנין שומרי העיר וכולן
ישראלין הן אבל סוכה זו לא לשם חנ נעשית:
]דלג[ )א( הידלה ע ל י ה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על
גבה פסולה) ,ב( שאין מסבכין במחובר );( דאמר מר באספך מגרנך ומיקבך )דברים
ט״ז י״ג( ,בפסולת גורן .ויקב לסיכוך הכתוב מדבר) ,ד( אם היה סיכוך הרבה מהן,
או שקיצצן כשירה) .ה( הרבה מהן פירוש מבטלן ברוב או שקיצצן אף לאהר
שסיבכה בהן ולא אמרינן )ו( תחילת עשייתה בפסולת נעשית) .ז( זה הכלל כל
דבר שמקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מספפין בו) ,ח( מנא הני מילי כי אתא
רבין אמר ר׳ יוחנן אמר קרא חג הסופות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך
ומיקבך )שם שם( בפסולת דגורן ויקב דסובה הכתוב מדבר) ,ט( ורב חםדא אמר
מהבא צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדם ]ועלי תמרים[ ועלי עץ עבות
]לעשות סבת[ ,פפתוב )נחמי׳ ח׳ ט״ו(:
]ילד[ )א( חבילי ק ש ו ח ב י ל י ]עצים[ וחב י לי זרדין אין מסככין בהן,
)ב( לא מפני שהן פשולין לסיכוך ,אלא פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על
כתיסו ומעלה ומניחה על גבי סוכה לייבשה ,ונמלך עליה לסיכוך ,והתורה אמרה
]חג הסוכות[ תעשה לך )דברים ט״ז י״ג( ,ולא מן העשוי) ,ג( פירוש זרדין מיני קנים
הם )ד( ומורידין אותן ,ובעודן לחין בהמה אוכלתן ולכשייבשן עומדין להיסק) ,ה( אין
מסככין בהן ,כשהן קשורין ,אבל היו מותרין כשרין לסיכוך) ,ו( פעמים שאדם בא
ג(
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]ללג[

שעושים

ער לשם
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נעשית .הוא
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]מן השדה[ כל ימות החמה ,ומניחה על גבי סובה ,שיש לו נל ימות החמה למקנהו,
והניח שם החבילין לייבשן ולא לסכך ,וכשמגיע החג גמלך עליהן לסיכוך ,והתורה
אמרה תעשה ולא מן העשוי ,בפסול ,וזר ,שנסכך שם שלא לשם סכך ואפילו לצל
אלא לייבש אין שם סוכה ]חל! עליו ,הילכך גזרו רבנן עליו שלא יסככו בחבילין,
אפילו מטילן עליהם לשם סוכת החג ,גזירה משום חבילין דנל השנה ,דאיכא
פסול דאורייתא מדקאמרינן ואם התירן כשירה ,ש״מ כל היכא דאיכא אגד אסור
לסכך בו) ,ז( ואגד בחד לא שמיה אגד) ,ה( פירוש כל דבר יחידי שהוא מחובר
יחד האוגדו בפני עצמו אינה אגודה עד שיתן דבר עמו ויאגדם יחד:
]רלה[ )א( אמר רב י ה ו ד ה הני שוושי ושווצרי מםבכין בהן) ,ב( פירוש
ירקות הן ,שווצרי ארבי׳א פלקיר״א ,והוא שעליו רחבים וגדלין ביעדים מסככין בהן,
)ג( שאינו מאכל אדם לקבל טומאה) ,ד( אמר אביי בשוושי מסכבין ,בשווצרי לא
מםככין בהן )דשדי( )ה( ]דםרי[ ריחייהו שביק להו ונפיק) .ו( אמר רב הנן בר רבא
]הני[ היזמי והיגי מפנכין בהן) ,ז( פירוש מיני סנה הן ,אמר אביי בהיזמי מםככין,
בהיגי לא מםככין) ,ה( כיון דנתרין עליה שביק לה ונפיק:
]דלו[ )א( המשלשל ד פ נ ו ת מלמעלה למטה ,אם גבוהות מן הארץ שלשה
 .טפחים פסולה ,מלמטה למעלה ]אם גבוה[ עשרה טפחים כשירה) ,ב( ר׳ יוסי אומר
כשם שמלמטה למעלה )כשירה( עשרה טפחים ]כך מלמעלה למטה עשרה טפחים[,
)ג( והלכה כרבנן) ,ד( פירש המשלשל כל מלמעלה למטה קרי שילשול ,מלמעלה
למטה ,שהתחיל לארוג המחיצה אצל הסכך ואורג ובא כלפי מטה ,שלשה
טפחים פסולה ,דהיינו כדי שיזדקר הגדי בבת ראש דאטרינן פסולה ,מלמטה למעלה,
)ה( שהתחיל לארוג בערב סמוך לקרקע ומגביה והולך ביון שהגביה עשרה טפחים
כשירה ,ואפילו אין מגיעות לסבך ,ר׳ יוסי אומר כשם שמלמעלה למטה )ו( ]דיו
באריגת[ עשרה טפחים ,כך מלמטה למעלה ,דיו ]באריגת[ עשרה טפחים ,ואפילו
גבוה מן הארץ הרכה כשירה] .הרחיק הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה[
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פירוש לא בגובה קאמר אלא ברחבה ,שהניח אויר בסבך אצל הדופן) .ה( והילכתא
אויר פוסל בשלשה טפחים ,בין בסוכה גדולה בין בסוכה קטנה] .סכך פסול פוסל
בארבעה בסוכה קטנה[) :ט( בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין הכותל ובין
הסיכוך ד׳ אמות פסולה) ,י( פחות מארבע בשירה ומאי טעטא דאמרינן דוסן
עקומה) ,יא( פי׳ בית שנפחת גנו באמצעו ]רחוק מן הדפנות לכל צד וםיכך על
הפחת באמצעו[ ונמצא תקרת הבית שהיא פסולה משום ]תעשה ולא מן[ העשוי
מססקת בין הדפנות לםכך כשר)יב( אם יש בין הסיכוך לכותל ארבע אמות פסולה,
)יג( דארבע אמות לא נאמרו למשה מסיני דופן עקומה ,אכל בפחות כשירה,
הלכה למשה מסיני ,רואין תקרת הבית כאילו היא ראש הדופן שנעקם למעלה
)יד( ואין בה סכך פסול דפוסל :
]רל?[ )א( פ י ר ס עליה סדין מפני ההמה ,או תחתיה מפני הנשר ,או שפירס
על נכי קינוף פסולה) ,ב( פירוש הנשר שלא ]יהו[ עלין וקיסמין נושרין לשלחן,
וסדין דבר שמקבל טומאה ופסול לסכך ,או שפירם על הקינוף או אפילו לא סירסו
מפגי הגשר אלא למי על מטתו ,על גבי קינוף ,הן ארבעת קונדיסין לארבעת רגלי
המטה וגבוהין ומגיח כלוגםות מזה לזה על גביהן ,ופורם סדין עליהן ,והרחיקן מן
הסבך ,דהשתא לא ]משום[ מסכך בדבר המקבל טומאה )ולא( מיפסלא דהשתא
לאו לםכוכי שטחן שם ,פסולה משום דאינו יושב בסוכה דאהל מפסיק ביניהם:
]רלח[ )א( מנימין עבדיה דרב אשי איטמישא ליה כתנתיה במיא אזל
ואשטהיה אמטללתא אמר ליה רב אשי )ב( זיל שקילא דלא ליטרו בגווה קא
מסכך ,והא קא חזי ליה דרטיבא ,לכי יבשה) ,ג( פי׳ איטמישא נישורא בטיא,
דרטיבא שהיא לחה דמוכחא מילתא דלנגבה ]שטחוה[ ולא לסכך ,לכי יבשה קאמינא
לך דתישקלה :
]רלט[ )א( א מ ר אב י י אויר שלשה טפחים בסוכה גדולה ,ומיעטו בין
בקנים ]בין[ בשסודין הוי מיעוט ,בסוכה קטנה בקנים הוי מיעוט ,בשפודין לא הוי
הדפנות שלשה טפחים פסולה״ .זה נשמט בסדור וכן חסר בכ״י ב׳ ום׳ הסדרים .והוא במשנה
שם י״ז רע״א ועל זה הובא הפירוש לא בגובה קאמר אלא ברחבה כמו שהוא בפירש״י שש
ולפנינו ברש״י שם אלא במשכה והסיום שלפנינו ״שהניח אויר בסכך אצל הרופף ליתא לפנינו
ברש״י .והמאמר הרחיק את הסיכוך מן הדפנות מובא בבה״ג שם תיכף אחר המאמר ר׳ יוסי
ס( והלכתא אויר פוסל
אומר ובאלפסי הוא משנה אחת עם המשנה המשלשל דפנות.
בשלשה טפחים כר .הוא לשון הבה״ג שם ותקנתי כמו שהוא בבה״ג שם והובא גם ברי״ץ
ש( בית שנפחת .משנה סוכה י״ז
גיאות דף ע״ח בשם בה״ג ועיין בשבלי הלקט סי׳ שכ״ח.
י( פתות מארבע אמות כשירה ומ״ט דאמרינן דופן עקומה .הוא לשון
ע״א והובא בבה״ג.
׳יא( פי׳ בית שנפחת .הוא לשון רש״ י במשנה שם ואשר הוספתי
הבה״ג ועיין בגמרא שם.
י (3אם יש בין הסיכוך לכותל ד׳ אמות פסולה .משנה שם.
נשמט מן באמצעו עד באמצעו.
יג( דארבע אמות לא נאמרו למשה מסיני כוי .עד סופו הוא לשון רש״י שם .יל( ואין בה סכך
פסול דפוםל .ברש״י לפנינו ואין כאן םבך פסול לפסול הסוכה ולא יישן ת ת ת ז ת .
ב( פירוש בו׳.

]רלץ[ א( פידס עליה סדין .משנה סוכה י׳ ע״א ,והובא בבה״ג שים.
עד סוף הסימן הוא לשון רש״י במשנה שם ועיין ברא״ש פ״א םי׳ ט״ז.
]רלך|[ א( מנימין עבדיה דרב אשי .סוכה י׳ ע״ב והובא בבה״ג שם .ב( זיל שקילא
ג( פי׳ איטמישא כר .עד סוף
כן הוא בבה׳י׳ג זיל שקלה ובגמרא אמר ליה רב אשי דלייה.
הסימן הוא לשון רש״י שם.
]רלט[

א( אמר אביי .סוכה י״ח ע״א.
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מיעוט ,והבי מילי מן הצד] ,אבל[ באמצע פליט בה רב אהא ורבינא ,הר אמי יש
לבוד באמצע ,וחד אמר אין לבוד באמצע) ,ב( פי׳ הוי מיעוט ובשירה דלאו שיעור
אויר יש ,ולאו שיעור סכך פסול יש ,בסוכה קטנה ששיעורה מצומצם ,בקנים הוי
מיעוט דאמרינן לבוד ואין אויר כאן ,בשפודין לא הוי מיעוט ,משום דשםוד נופיה
סכך פסול הוא ,ואע״נ דלא מזה ולא מזה יש שיעור לפסול ,מיהו ]כיון[ דאיכא
שלשה טפחים בהדי דנפיק מהבשר סוכה ,חשיבו באנפ׳ נפשייהו ולא מיצטרפין
.בהדי להשלימה ]וליתיר [,לשיעורא דסוכה ,והד מילי דאויר פחות משלשה לבוד
ואינו סוםל בסוכה ,מן הצד דאמרינן הרי הוא כלבוד דמי מן הדופן ,באמצע אויר
פחות משלשה שלא בסמוך לדופן) ,נ( והילכתא אפילו בסוכה קטנה נמי ואפילו
באמצע אמרינן כלבוד דמי וכשר) ,ד( ומנלן רכל פחות משלשה באויר אמרינן לבוד ,וכל
]פחות[ ארבע אמות בדופן אמרינן דופן עקומה) ,ה( דאמר רב חייא בר אשי אמר רב
שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני )ו( ואמרינן עלה לר׳ מאיר הילכתא למאי
אתא לגור ולבוד ודופן עקומה ,גוד דאמרינן גיד אסיק טחיצתא ,לבוד הא דאמרן] ,דכל
פחות משלשה כלבוד דמי[ ,דופן דאמרינן דופן עקומה הלכה למשה מסיני:
]רמ[ )א( חצר ה מ ו ק פ ת א כ ם ד ר א אי יש מן הכותל ולסיכוך ארבע אמות
פסולה) ,ב( פירוש כל חצר שבתלמוד לפני הבתים הן ,והכתים פתוהין לו ,והצר זו
מוקפת בתים בתוכה ופתוחין לה סביב משלש רוחות ,ולפני הבתים עשו אכסדראות
]סביב[ לשלש רוחותיה ,והאבפדרא פתוחה היא ,ואין לה דופן לצד ההצר ,ויש עליה
תיקרה ,וזה םיכך על נכי כל אוירה של כל החצר שבאמצע הקיף באכסדראות
ואין דופן לסוכה ]זו[ אלא מחיצות הבתים המפסיקות בין בתים לאכסדרא ,ונמצאת
תיקרת האכםדרא מפסקת סביב בין סכך לדפנות] ,אם[ יש ברוחב האבםדרא ארבע
אמות פסולה ,פחות מארבע אמות כשירה ,דאמרינן דופן עקומה) ,ג( דוגמא לדבר
קלישטור״א של מיני האומות שיש לה אויר שיש בה עשבים והיקף אכסדרא סביב לו.
]רמא[ )א( איתמר פ י כ ך על גבי אכסדרא שיש סצימין )או אין( ]כשרה
ושאין[ לה סצימין אביי אמר כשירה ,אמרינן פי תיקרה יורד וסותם ,רבא אמר
פסולה ,לא אמרינן סי תיקרה יורד וסותם) ,ב( והיליתא כרבא) .ג( פירוש סיבך על
גבי אכסדרה שיש לה פצימין ,כגון הצר המוקפת אכסדרא ,כדפירישית ]בטתניתיןן
ופיכך באוירה של חצר ,וסמך הסבך על גבי שפת קירוי של איםדרא ,ואין מחיצות
ב(
ג(

כולה

רב

ומיזרקי
י(

פירוש

והילכתא

אחא
דרב

ומגלן

רב.

סוכה

אויר

א(

שם

ורבינא

ואמרינן

חצר

הובא

רש״י

לדבר

הוא

הוא

עלה.

לשון

ש ם ו׳

ונמצא

ב מ ש נ ה שם.

קלוישטד׳׳א

לדופן.
הבה״ג

ירבינא

והלכתא

א כ ם ר ר א אי

בבהי׳ג

לשון

והלכתא

לחומרא

המוקפת

לא

לשון

דוגמא

לקולא

כרב

הבה״ג

אחא

שם.

ומסיים
לבר

מהני

לקולא

ה(

רש״י
דקיי״ל
תלת

והוא
רב

דאמר

התורה
ביעי

אומצא

ב ח ו ל י ן צ ״ ג ע׳ ב .
בר

חייא

אמר

אשי

ע״ב.
יש
גם

מן ה כ ו ת ל
ב׳

בכ״י

ולסיכוך

ובם׳

נ(

דוגמא

לדבר

בלשון

אשכנז

של

ארבע

א מ ו ת שסולח.

הסדרים.

נ(

קלישטור״א ש ל מיני
איזה

אומות

הם

פירוש

כל

האומות.

הכומרים

משנה
חצר

ברש״י

שיש

לה

כוי.

]ו־מא[
ג(

ו(

ע׳׳א .ו ז ה

שבתלמוד.
לפנינו

פחות

הוא

ורבינא

לקולא

לקולא

מ ש ל ש ה כוי.

ה׳ ע״ב.

]רמ[
י״ז

ייחומרא

אחא

רכל

סוכה

הוי

אפילו

מיעוט

בסוכה

כוי

קטנה

עד

נטי

שלא

ט׳

בסמוך

הוא
שם

לשון

בגמרא
בכל

שם.

והלכתא

א(

כרבא.

איחמר
כן

הובא

סיבך
בבה״ג.

גבי

על
ג(,

אכםדרא.

פ י ר ו ש כוי.

סוכה
הוא

י״ח

םע״א

לשון רש׳ י

והובא

בגמרא

שם.

בבה״ג

שם.

117

ס ד ו ר רש״י

הפנימיות מועילות לתוכה ,דיש בתיקרת האכסדרא .יותר מד׳ אמות ,אבל לצד הסוכה
יש לאכסדרא פצימין עומדין כמין )דפנות( ]חלונות[ וביניהם פחות משלשה כשירה,
דאמרינן בהו לבוד :אמרינן פי תיקרה יורד וסותם) ,ד( מכל צד) ,ה( פי׳ סי תיקרה
עוביין של נסרים בחורן וכן עובי ראשיהן הכלה לצד הסוכה:
]רמב[ )א( ד ר ש רב יהודה בר אילעאי בית שנפחת וסיבך על גביו כשירה,
אמר לפניו ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי )ב( ]רבי פרש[ כך אמר )ר׳( אבא ארבע ]אמות[
פסולה פחות מכאן בשירה:
]רמג( )א( ת נ ו רבנן בסוכות תשבו )ויקרא ב״נ ט״ב(] ,לא בסוכה.שבתוך
הבית ,ולא בסוכה שתחת הסוכה[ ,ולא בסוכה שתחת האילן ,אדרבה כסוכות תרתי
משמע ,אמר רב נחמן ]בר יצחק[ בסבת כתיב:
]רמד[ )א( העושה ס כתו כמין צריף או שסמכה לכותל ,ר׳ אליעזר סוםל,
מסגי שאין לה גג ,וחכמים מכשירין) ,ב( ר׳ אליעזר סכר דומיא דאהל בעינן ביון דלית
ליה גג לאו אהל הוא ,ורבנן סכרי שיפוען של אהלים כאהל דמי) ,ג( פירוש כמין
צריף ,כוך של ציידין שאורבין בתוכן את העופות ,ועשוי ככוורת •שמשסעת והולכת
שגגו וקירותיו אחד .או שסמכה לכותל ,הימה ראשי הקנים לכותל וראשו השני על
הארץ .לפי שאין לה גג ,שאינו גיכר מה הוא גג ומה הוא הכותל ,דאהל משופע
לאו אהל הוא ,אלא אם כן יש בו טפח זקוף ושוה) .ד( הילכתא מאי ,ת״ש )ה( דאכיי
אשכחיה לרב יוסף דגגי בכילת התגים בסוכה ,אמר ליה כמאן כר׳ אליעזר) ,ו( דאמר
כל היכא דלית לה גג לאו אהל היא] ,א״ל[ )ז( שבקת רבנן ועבדת כר׳ אליעזר ,אמר
ליה הא ברייתא איםכא תניא ,ר׳ אליעזר מכשיר ,וחכמים פוםלין ,שבקת מתניתין
ועבדת כברייתא ,אמר ליה מתניתין יחידאה היא) ,ח( דתניא העושה סוכתו כמין
צריף או שסמכה לכותל) ,ט( ר׳ נתן אומר הפרוסה סביבות המטה .,ויוצאין מאמצע

מכל

י(

צד.

הוא

לשון

א(

דרש

רב

]רמב[
אבא.

בבה״ג

ב״ה
]רמג[

שתחת

בסוכה
ובבה״ג
ר׳

שם

יהודה

המאמר

אם

]רמד[
ברי״ץ
במין
הוא
גג.

לשון

לה

שאין .
המאמר

הפרוסה

ג״כ

גג

יוסף

סביבות

הובא
המטה,

צריף.

במשנה
אשכחיה

שבקת

הוא

לרב

ר׳

בדתי

מובן

אביי
לנכון
הוא

והוא

המאמר
הפי׳

בו

ו(

בב-י
ר׳

סובה
יוסף
כמו
ועל

זקוף.

ראמר

ובסי•
אומר

י״ט

ע״ב

גני

שתקנת׳.
זה

ע״ב.

הבה״ג.

נ(

פי׳

כל

כוי.

תלכתא

והוא

פי׳

מאי.

היכא

דלית

לה

כמין

צריף

בוי.

בל

המאמר

עד

ג״כ

כמו

פוסלי

מפני

הוא

אליעזל

והמאמר

פסולה

בבה׳ ג

ד(

בכילת

כתב

אחר

שם

הסדרים
ר׳

ולא

ובן

סוכתו

המטה

בסדר

ש ם טי׳

לשו!

העושה

ב׳

נתן
שם

נתן

המשנה

טפח

הבית

והתחתונה

והובא

הוא

סביבות

דקא

כילת

בוי.

נסדר

כשרה

לשו!

דתניא

שבתוך

ובגמרא

שם.

ובן

לרב

על

יש

ס(

וכצ״ל

מר׳

סבר

הפרוסה

בגמרא

בסוכה

העליונה

והוא

א״כ

שם.

ילל.

ב( ר ב י

ס ו כ ה יי• ט רעי•׳ ב

סוכה

אומר

בחסר

אשכחיה

כשרח.

יוסף.

בבה״ג

סובה

ר׳ א ל י ע ז ר

גמרא
נתן

ונלקה

מכשירין

ב׳

לנבון

אלא

HI

והוספתי

משנה

שם עד

רבנן.
נו(

נשתבש

מלפנינו

כמין

ע״ב

ונמצא
על

פרש

אבא.

גבי

התחתונה

וגדולות.

בבה״ג.

וחכמים

שם

סוכתו

פסוקות

ז(

לפנינו

ט׳

סוכה

בעליונה

דאביי

המאמר

שהביא

בבה״ג

ה!

מדרב

רק

ת״ר

לשון .רש״י

הנהיג.

והובא

מינה

לפנינו.

וגם

כוי.

שם

שמע

הובא
הוא

רבי

חשבו.

כך

פי

ע״א
פירש

סוכה

הובא :

דיורין

בשם

פריש

נשמט

העושה

הבה״ג.

הוא

גמרא

אי;

א(

גיאות

לשון

ת״ר

הסוכה.

אומר

צריף

ובגמרא

הגי׳

וזה

ש־.

יהודה .סוכה

בסוכת

א(

לפני

רש״י

ה(
י״ח

פי׳

תקרה.

והובא

הוא

בבה״ג

ברש״י

שם.

שש.
כך אמד

ההמשך
חתנים
שהובא
בילה

מן

במוכה.
בסדור
הפרוסה
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המיטה שנים נקליטין אחד ]למראשותיה[ ואחד לרגליה ,ונותן קלונסה מזה
)ו(לזד״ ופורםין סדין עליו ,והוא משופע ויורד לכאן ולכאן ,ולפי שאין לה גג טםח
שודרלא חשיב אהל להפסיק ,כמאן כר׳ אליעזר דאמר אהל משופע לאו אהל הוא,
ברייתא איפכא תניא ,מצאתי ברייתא ששנויה איפוך בשיטתן .ר׳ אליעזר מכשיר
וחכמים פוםלין ,לפי שאין לה גג ,יחידאה הוא ,מתניתין דתני ה)י(כא ר׳ נתן קתני לה
דהוא יחידאה ,אבל חכמים שבדורו היו חולקין עליו ואומרים ר׳ אליעזר מכשיר
וחכמים סוסלין) ,י( שמע מינה מדרב יוסף דכילת התגים שרי למיגנא בה בסוכה
דכיון דלית לה גג)יא( ]לאו אהל היא ולא מחזי כסוכה שתחת סוכה וש״מ סוכה דלית
לה גג[ ודעבידא כצריסה פסולה ,ושמע מינה כילה דאית לה גג אסיר למיגנא בה
בסוכה ואפילו למאן דאמר סוכה דירת קבע בעינן ,אתי אהל עראי ומבטל דירת קבע,
ואע״ג דפליג ר׳ יהודה ואמר לא אתי אהל עראי ומבטל דירת קבע) ,יב( דתנן
ר׳ יהודה אומר נוהגין היו ישינים תחת המיטות בפני הזקיגים ,סתמא דמתגיתין לא
כר׳ יהודה ,רתק הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי הובתו) ,ינ( ותרנמה
שמואל במיטה שגבוה עשרה טסחים) ,יד( אלמא אתי אהל עראי ומבטל אהל
קבע ,ותו אסור לישן בכילת התגים בסוכה) ,טו( דרב שרא ליה לרב אחא בר יעקב
למיגנא בכילת התגים בטטללתא ,משום דקסבר מיצטער פטור טן הסוכה ,טעמא
דםטור דקא מיצטער דגגי ,אבל אין מיצטער אסור:
]רטה[ )א( ת נ ו רבנן מחצלת של חשיפה ושל גמי גדולה מסככין בה,
של קטנה אין מםבכין בה) ,כ( ]של קגים ושל הילת גדולה מםבכין בה ארוגה אין
׳מסככין בה[ ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי אומר משום אביו אחד זה ואחד זה מםככין בה
וכן היה ר׳ דוסא אומר כדבריו) ,ג( פירוש חשיפה גמי אנק ,והן ובין ,הילק־ סתם
קטגה יש בהן לשכיבה לא שגא גדולה )ולא שנא קטנה( מעשה שרשרות והוא עב
ואינה חלוקה ,לא שנא ארוגה שהיא חלוקה ,והיינו דקתני גדולה מסככין בה] ,קטנה
י

סביבות המטה ,והוא לשון רש״י סוכה י׳ ע״ב על מלת כילה ,וחסר לפנינו ב ס ח ר מלת *פירוש״
המובא הרבה פעמים בתוך דברי הבה״ג לפרש איזה מאמר ,ואח״כ הובא לפנינו בסדור ויוצאין
מאמצע ,המטה הוא לשון רש״י במשנה י׳ ע״א ד״ה אכל פורם הוא על גבי נקליטי המטה.
וסיים בדברי רש>׳י שבדף י״ט ע״ב ד״ה בכילת חתנים ואח״כ הובא בסדור כמאן
כרבי אליעזר דאמר אהל משופע הוא לשון רש״י בגמרא שם י״ט ע״ב ד״ה כמאן ואת״כ
הובא בסדור ברייתא איפכא תניא ,מצאתי ברייתא כו׳ הוא לשון רש״י בגמרא ד״ה ברייתא
איפכא תניא .ואח״כ הובא יחידאי הוא ,מתניתין דחני הבי כו׳ עד הסיום וחכמים פוסלין הוא
ג״כ לשון רש״י שם .ובזה הוא הסיום מן הפירוש ,ואתר זה מתתיל ש״מ מדרב יוסף ,שהוא
יא( לאו
י( ש״מ מדרב יוסף כר .הוא לשון הבח״ג שט והובא במרדכי.
לשון הבה״ג שם.
יב( דתנן ר׳ יהודה אומר.
אהל הוא כר .הוספתי כמו שהוא בבה״ג ונשמט מן גג עד גג.
יל( אלמא אתי אהל עראי .לשין
יג( ותרגמה שמואל .שם בגמרא.
סוכה כ׳ ע״ב במשנה.
הבה״ג .טו( דרב שרא ליה לרב אחא בר יעקב .סוכה כ״ו ע״א וצ״ל דרב שרי ליה לר׳ אחא
ברדלא למגנא בכילה במטללחא משום באקי ב״ה בבה״ג וכ*ה בגמרא שם והוראת באקי מובא
שם במסורת הש״ם פי׳ בשם הערוך וראיתי כי גם בכ״י ב׳ הובא לרב אחא בר יעקב .ובם׳ הסדרים
לרבי אליעזר בן יעקב.
]רמד [,א( ת״ר מתצלת של חשיפה .סוכה כ׳ ע״א והובא בבה״ג שם ולפנינו של
שיפה ,אבל יש גורסין חשיפה עיין ערוך השלם ערך ש״ף י״ב .ב( של קנים כוי .הוספתי כמו
שהוא בגמרא שם ובבה״ג .ג( פירוש חשיפה גמי אנק .צ״ל חשיפה פווי״ל ,גמי יונ״ק ,והפי׳
עד סופו הוא לשון רש״י בגמרא שם ותמלות המה בלע״ז פוויי״ל היא .paille
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אין מסככין בה[ ואין חילוק בין )קטנה( ]גדולה[ לארונה ,אבל של קנים שהן קשין
וכן של )קילת( ]הילת[ לישק״א ,והקלה שלה עב :גדולה ,מעשה עבות וקליעה
מסככין כה ,ואפילו קטנה ,דאינה לשכיבה לפי שהיא עבה ואינה.חלוקה ועץ שלה
קשה :ארוגה ,אין מסככין בה ,דסתמא לשכיבה דלא היו רגילין לאותה אלא לשכיבה
שתהא חלקה )וגאה( ]ונוחה[:
]רמו[ )א( ואסור להסתפק מעצי סוכה כל שבעה) ,ב( דאמר רב ששת
משום ר׳ עקיבא מניין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ,ת״ל חג הסכות שבעת ימים
לה׳ )ויקרא כ״ג ל״ד( ,ותניא ר׳ יהודה בן בתירא אומר מניין שכשם שחל שם שמים
על החגיגה כך חל על הסוכה) ,ג( ת״ל חג הסוכות שבעת ימים לד ,חג לה׳ וסוכה
לה׳) ,ד( פירוש על החגיגה )לשם( ]שלמי[ חגיגה שם שמים חל עליהן לאוסרן עד
לאחר הקטרת איטורין דזכו בהן בתר הכי משלחן של גבוה כעבד הנוטל פרם מרבו.
)ה( ]חג[ ,חגיגה) :ו( לא מיבעיא מעצי סוכה דאםור לאיסתפוקי טינייהו) ,ז( ]אלא אפילו
תלא בה מיגדי נגד בה מאני אדעתא לאשסורא אסיר ליה לאיסתסוקי מיגיהו[) ,ח( דתגו
רבגן םיככה כהילכתה ועיטרה )בכרמים( ]בקרמין[ ,ובסדיגין המצוירין ,ותלה בה
אגוזים ורטונים ואסרםקין וסרכילי ענבים ועטרות של שיבולים ויינות שמגיס וםלתות,
אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון ]של חנ[ ואם התנה עליהן הכל לפי
תגאו) .ט( פירוש ב)כ(]ק[רמים ציורין מעשה אורג כמו מעשה צבעונים שקורין אוכרי״ץ.
ובסדינין המצויירין שצורתן בולטות כמו מעשה רוקם או מעשה אורג ]שקורין[
גלינשק״ש ,יינות שמנים ,נתונים ככוסות של זכוכית לנוי .הכל לפי תנאו ,כגון דאטר
איגי בודל טהם כל בין השטשות של ערב יום טוב הראשון ,דלא חל קדושה עלייהו,
והכי מוקי לה )י( במסכת ביצה בהטביא:
]רמז[)א( עיטורי סוכה שנפלו בשבת ,אסורין באכילה ואסורין•לטלטלןממקומן,
נפלו ביום טוב אסורין באכילה )ב( ]ומותר לטלטלן ,נפלו בחולו של מועד אסורין
באכילה[ ,ומחזירן למקומן ולמה אםורין באכילה ,מפני שהוקצו למצוד ,,אבל אם התנה
עליהן בתחילה בשעה שתלאן ואמר בשעה שארצה אטול מהם הרי זה מותר) :ג( תניא
בתוספתא אין גוטלין עצים מן הסוכה ואפילו ביום טוב האחרון ,ואם אמר כל זמן
שארצה אטול ,הרי זה מותר :
ב( דאמר רב ששת.
א( ואסור להסתפק מעצי סוכה ביי שבעת .בה״ג שם.
]רמו[
ג( ת״ל חג הסכות שבעת ימים להי .ב״ה בגמרא שם אבל בבה״ג הובא
סוכה ט׳ ע״א.
ל( פי׳ כוי .הוא לשון רש״י
הכתוב חג הסכות תעשה לך שבעת ימים )דברים ט״ז י״ג(.
 0לא מיבעיא מעצי
בגמרא שם .ס( ]תג[ הגיגה .כן תקנתי והוא לשון רש״י שם על תג.
ז( אלא אפילו כוי .הוספתי כמו שהוא בבה״ג והשמיט
סוכה כוי .הוא לשון הבה״ג שם.
המעתיק מן מינייהו עד מינייתו .ועיין בתום׳ שם ד״ה מנין וברא״ש סוכה פ״א סי׳ י״ג ובטור
אריח סי׳ תרל״ח ובב״י שם .ח( דת״ר .סוכה י׳ ע״א .מ( פירוש בכרמים ציורים מעשה אורג
כוי כל הפי׳ עד במס׳ ביצה בהמביא הוא לשון דש״י בגמרא שם .י( במם׳ ביצה .דףל׳יע״ב.
א( עיטורי סוכה שנפלו בשבת בוי .בה״ג שם .ב( ״ומותר לטלטלן נפלו בחוה״מ
]רמז[
אסורין באכילה״ הוספתי כמו שהוא בבה״ג בהוצאת הרה׳יג הר״ע הילדעסהיימער וכן הובא
בטור אריח סי׳ תרל״ח ועיין בב״י שם שהביא גי׳ אחרת בשם חמרדכי .ובבח״ג הנדפס מכבר
הגי׳ כמו שהוא בסדור בחסרון מה שהוספתי ובן ראיתי שהובא ג״כ כמז שהוספתי במח״ו
ג ( תניא בתוספתא .ביצה פ*ג והובא כן
צר  406ובכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים תםר ג״כ.
בבה״ג שם.
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]רטח[ )א( ר׳ אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול
בסוכה ,אחת ביום ואחת בלילה ,וחכמים אומרים אין לדבר קיצבה ,חוץ מלילי יום
טוב הראשון בלבד) .ב( מאי טעמיה דר׳ אליעזר דאמר קרא בסוכות תשבו שבעת
ימים )ויקרא כ״ג מ״ב( ,תשבו כעין תדורו ,מה דירה אחת ביום ואחת בלילה אף
סוכה אחת ביום ואחת בלילה ,ורבנן כדירה ]מה דירה[ אי בעי אכיל ,ואי בעי לא
אכיל ,אף סוכה ]נמי[ אי בעי אכיל ואי לא בעי לא אכיל ,אי הכי ]אפילו לילי[
.יום טוב הראשון |נמי[ אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון בן יהוצדק )ג( נאמר חמשה
יעשר בחג הסוכות ,ונאמר חמשה עשר בהג המצות ,מה להלן ]לילה[ יום
טוב הראשון חובה מכאן ואילך רשות] ,אף כאן לילה הראשון חובה מכאן
ואילך רשות ,והתם[ מגלן ,דכתיב בערב תאכלו מצות )שמות י״ב י״ח( הכתוב
קבעו חובה) ,ד( והילכתא כרבנן) .ה( פירוש אין לדבר קיצבה ,אם רצה להתענות
אין זוקקין לו ,אלא אם יאכל לא יאכל אלא בסוכה ,חוץ מלילי יום טוב הראשון,
שאינו רשאי להתענות) .ו( מכאן ואילך רשות ,דהכי ילפינן )ז( בפרק בתרא׳
דםםחים ,ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ,מה שביעי רשות ,אף ששה
רשות ,לסי שהשביעי בכלל שבעת ימים תאכל מצות ,ויצא מן הכלל ללמד שאכילת
מצות האמור בו אינו חובה ,אלא אם באתה לאכול תהא אכילתך מצה ולא חמץ,
ולא ללמד על עצמו יצא ,אלא ללמד על הכלל כולו יצא .והתם גופיה מנלן ,דלילה
.הראשונה מיהא חובה ,שנאמר בערב תאכלו מצות )שם שם( שנה הכתוב
עליו וקבעו חובה:
]רמט[ )א( תניא ר׳ אליעזר אומר אין יוצאין מסוכה לסוכה ,ואין עושק
סוכה בחולו של מועד ]וחכמים אומרים יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחוה״מ[,
מאי טעמא דר׳ אליעזר ,אמר קרא חג הסכות תעשה וגו׳ )דברים ט״ז י״ג( ,עשה
סוכה לשם סוכת חג הראויה לשבעה בעינן) ,ב( ]ורבנן[ )האי( ]ההוא[ מאי קאמר
רחמגא עשה סוכה בחג) ,ג( והלכה כרבנן) .ד( ושוין שאם נפלה במועד ,שחוזר
ובונה אותה בחולו של מועד) ,ה( פירוש אין יוצאין מסוכה לסוכה ,לאכול בזו ולישן
בזו ,או היום בזו ולמחר בזו .ואין עושין סוכה בחולו של מועד ,מי שלא ישב בסיכה
יום טוב הראשון )ו( לא יעשה סוכה לשם חג של שבעת ימים ,שמעינן מינה דאין
עושין סוכה בחולו של מועד עד דאיכא לשבעה ,ושמעינן מינה דאין יוצאין מסוכה'
לסוכה ,ראם כן לאו סוכה לשבעה היא:
]רמח[
דר׳

אליעזר.

אבל

בבה״ג
סי׳

הלקט
הבה׳יג.
דהכי

א(
גמרא

שם.

הגי׳

נאמר

ט״ו

שמ״ה

וגורם

א״ר

ה(

פירוש
כוי.

ילפינן
]רמט[

ההוא
רחמנא
ובה״ג

מאי

ר׳

אליעזר
ג(

שם.

יעשה

סוכה

הימים,

ע״ש.

יוחנן

לדבר

משום

קצבה

עד

סופו

הוא

א(

תניא

ר׳

רחמנא

עשה

בחג.

ג(

פי׳
לשם

אין
חג

יוצאין
של

כוי.

ר׳

הוא

רש״י

סובה

בחג.

עד

שבעת

הסוכות

סוף

בן

לשון

בגמרא

שם.

סיכה
ב״ה

הסימן
ברש״י

ד(

במשנה
(r

לשון
הוא

והלכתא

שם.

ו(

הביא
כרבנן.

לשון

מכאן

והובא

בבה״ג

שם.

ע״ב

ורבנן

ובגמרא

שם

הבה׳ ג

שם.

לשון

שם

וכן

רש׳׳י

עשה

דף

סוכה

ל(
כ״ז
לשם.

ב(

הגי׳ ב ג מ ר א
בעל שבלי

בפרק בתדא דפסחים.

סע״א,

בבה״ג
הוא

בחג המצות.

בחג הסוכות

יותאי.

רש״י

כ״ז

כרבנן.

ימים.

ח מ ש ה עשר

שמעון

אומר.

והלכה

ע״א

ונאמר'

כוי.

לשון

סוכה
ה(

בחג

בחג

המצות

אליעזר

קאמר

עשה

אין

אומר.

נאמר

סוכה

ט׳יו

כ״ז

במשנה
ונאמד

והובא

ט״ו

בבה״ג

שם.
כ״ה

ט״ט•

הוא

ואילך
דף

ושוין

ק״כע״א.
ב(

הכי
כד.

רע״ב.
חג

רשות,

ורבנן
קאמר
גמרא
ו(

של

לא

שבעת
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]רי[ )א( חניא ר׳ אליעזר אומר כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו
של חבירו ביום טוב הראשון של חג ,דכתיב ]חג הסכות[ תעשה לך )שם שם(,
משלך ,כן אין אדם יוצא בלולבו של הכירו ,והימים אומרים אעפ״י שאין אדם יוצא
ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ,אבל יוצא הוא ]ידי חובתו[ בסוכתו של
הכירו ,דכתיב כל האזרח בישראל ישבו כסוכות )ויקרא כ״ג מ״ב( מלמד שכל ישראל
ראויין לישב בסוכה אחת) ,ב( והלכה כרבנן) .ג( סירוש לכם משלכם ,להוציא את
הגזול ואת השאול .כל האזרח בישראל ישבו בסוכות כתיב) ,ד( דמשמע מיגר ,סוכה
אחת לכל ישראל שישבו בה זה אחר זה ,ואי איסשר שיהא לכולם דלא מטי שווה
פרוטה לכל חד והד אלא ע״י שאלה:
]רנא[ )א( ו כ ל אימת דעייל איניש לסוכה צריך לברוכי ,אפילו עייל ונסי
עשר פעמים ביומא ,צריך לברוכי לישב בסוכה ,מנלן מתפילין) ,ב( דתניא תפילין כ
זמן שמניחן מברך עליהן ,דברי רבי ,וחכמים אומרים אינו מברך עליהן אלא שחרית
בלבד) .ג( איתמר אביי אמר הלכה כרבי ,ורבא אמר הלכה כרבנן .אמר רב מרי בדיה
דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עבד כשמעתיה) ,ד( אלא כל אימת דמנחמברך,
)ה( אמר רב זוטרא )ו( חזינא להו לרבנן דכי רב פםא רכל אימת רמשמשיי בהו
מברכים) .ז( והילכתא סוכה ואחר כך זמן ,ואע״פ דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם,
הנא שאני:
]רנב[ )א( ואסור למקבע םעודתיה לבר ממטללתא) ,ב( דתנן אוכלין
ושותין עראי חוץ לסוכה ,ודוקא אכילת עראי ,אבל איילת קבע בסוכה) ,ג( וכמה
אכילת עראי )ד( כדטעים צורבא מרבנן ]מידי[ ועייל לכלה) .ה( פירוש בבוקר
כשהולך לבית המדרש ודואג שמא ימשכו השמועות וטועם מלא פיו ושותה) .ו( מעשה
]רנ[
בבה״ג
של

א(
ויש

שם

חבירו,

בסוכתו

כוי.

בתום׳

עיין

ג(
שם

ד״ה

א(

וכל

]רנא[
ב(

ע״א.
חבה״ג
ו(

חזינא

דתניא.

גמרא

הובא

ברש״י

וכן

חזינא

ב׳

להו

לחו

לרבנן

לרבנן

ממשמשי

בהו

פפי

דבל

אימת

לרב
ז(

והלכתא

ובב״י

או״ח

סי׳

תרם״א.

ע״א,
צורבא
לכלה.
משנה

והובא

א(

מרבנן
ה(
שם

פירוש
כ״ו

ע*ב

רב

רב

ג(

פפי

בבוקר

שם

כוי.
לא

כל

דכל

ביו״ט

חובתו

ידי

ימים,

רש״י

ב(

ראשון

כאשר

וחיכה

בגמרא

של

ביריט

משלך,

בסדור.

לשון

לכלה.
הוא
הובא

שם

אימת

מן

דמנחי

לשון

לשון

לבר
עראי.

רש״י

בבה״ג.

דבי

הבה״ג

הוא

עד

לשון

רב

לשון

אלא

כרבנן.

שם.

של

הוא

ל(

אימת

ה(

בהו

חג

בגמרא
הוא

לשון

דמשמע

רבנן

בל

דבי

אימת.
כל
בזה

ממטליתיה.

מינה

אימת

בגמרא

שם.

ובגמרא
ו(

מברך.

כמו
אשי

ובגמרא

בה״ג

סוכת

מ ר זוטרא.
צ״ל

שהוא

חגי׳

שם.

ב(

כדטעים

מעשה

שם.

בבה״ג
דהוו

חזינא

בהו

הרא״שםוכה

בבה׳יג

גי׳

גמרא

כל

שם

מ*ו

כ׳׳ה

אימת

דםשמשי

ס ו כ ה כ׳׳ו ע ״ א ו ה ו ב א
הבה״ג,

שם.

רב

דעת

ועיין

דמנת

אמר

מברכים.

אשי

ש ם ועיין

הבה״ג

כל

שם.

מברכי,

אימת

סעודתיה

בן

דמשמשי

כל

הוא

ל(

בגמרא

רבנן

אכילת

כוי.

שם.

הגי׳

מברך,

הוא

וכמה

לסוכה

אימת

לפנינו

למקבע

ועייל

שבעת

לפנינו

הוא

איניש

אתמר.

תפילין

נ(

לך

כמו

ועיין

פפא

כ ך זמן.

שם.

וזה

משלכם

בגמרא

ואסור

מידי

הוא

א י מ ת דעייל

דםנה

סוכת

]לנב[

כל

אין

אדם

יוצא

סובה
הראשון

חג

בלולבו

האזרח.

ונשמט

ואחר

בבה״ג

לכם

דבי

מברכי.

הסדרים

יחיא

תעשה

כר.

אדם
ידי

כך

הסוכות

שם.

דבי

שאין
משלכם,

חג

ובסי

פירוש

אומי

כשם
לכם,

דכהיב

יכ״י

שם.

ר׳

לפנינו

ולקחתם

חבירו

וגם

הבה׳י-ג

לתקן

דכתיב

שיי

ובבה״ג.

תניא

אליעזר

כשם
אדם

שאין

יוצא

חובתו

בו׳.

כ״ז

ע״ב

והובא

פ״ד

ליה

מברכי.
סי׳

ד׳

דתנן.

סוכה

שם.

ל( כ ד ט ע י ט

בד

והביאו

בי
לו

כ״ה

רב

ועייל

לריב׳יז

כוי.
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והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבת ודלי
של מים ,ואמרו העלו לסוכה) .ז( תנא לא מפני שהלכה כן אלא טפני שרצו להחמיר
על עצמן) .ח( וכשהביאו לר׳ צדוק אוכל פחות מכביצה נוטלו במפה ואוכלו חוץ
לסוכה ולא בירך אחריו) ,ט( שמע מינה פחות מכביצה לא בעי ברכה ולא בעי
סוכה ,הא כביצה בעי סוכה ובעי ברכה) :י( וכל הני שבעה )נמי( ]יומי[ מבעי ליה
לשוויה סוכה קבע) ,יא( דתנו רבנן כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו
עראי ,כיצד יש לו כלים נאים מעלן לסוכה ,ומצעות נאות מעלן לסוכה ,אוכל ושותה
בסוכה ומטייל בסוכה:
]רנג[ )א( ת נ ו רבנן ה ולכי דרכים ביום ,סטורין מן הסוכה ביום ,ובלילה
חייבין ,הולכי דרכים בלילה ,פטורים טן הסוכה בלילה ,וביום חייבין) ,ב( הולכי לדבר
מצוד ,םטורין מן הסוכה ,בין ביום בין בלילה) .ג( פירוש הולכי דרכים ביום םטורין
מן הסוכה ביום ,דכתיב בסכות תשבו שבעת ימים ,כעין ישיבת ביתו ,כשם שכל ימות
השנה איגו גמגע מלכת בדרכים )בסעודה( ]בסחורה[ כך כל ימות החג שאינו יום
טוב לא הצריכו הכתוב למנוע .הולכי לדבר מצוד ,סטורין בין ביום ובין בלילה ,אע״פ
שאינן הולכין אלא ביום ,משום דטרידים וחאנים במחשבת המצוד ,ובתיקוניה
םטורין מן הסוכה:
]רנד[ )א( ת נ ו רבנן שומרי העיר ביום סטורין טן הםוכה כיום ,ובלילה
חייבין ,שוטרי העיר בלילה סטורין מן הסוכה בלילה) ,ב( וחייבין ביום) .ג( שומרי
גנות ופרדסים פטורין בץ ביום ובין בלילה ,אמאי ליעבדו סוכה וליתבו ,אמר אביי
תשבו כעין תדורו ,ורבא אמר סירצה קוראה לגנב) .ד( פירוש שומרי גגות ופרדסים,
אין זזין משם .כעין תדורו ,כדרך שהוא דר כל השגה בביתו הזקיקתו תורה להניח
דירתו ולדור כאן בסוכה עם טיטתו וכלי תשמישו ומצעותיו ,וזה איגו יכול להביא
שם טפני הטורח .פירצה קוראה לגנב ,משל הדיוט הוא ,ואף כאן הגנב רואה אותו
יושב בסוכה בלילה הוא נכנם וגונב חפירות ]לרוח אחרת[:
]רנה[ )א( חולין ותשמישי הן פטורין מן הסוכה) ,ב( תנו רבנן לא חולין
שיש בהם סכנה אלא חולה שאין בו סכנה ,אפילו חש בראשו או חש בעינו .אמר
ז ( תנא לא מפני שהלכה כן אלא מפגי שרצו להחמיר על עצמן .זח ליתא בגמרא שם
רק הוא לשון הגמרא יומא ע״ט ע*ב כמו שהובא בתום׳ שם דף ב״ז רע״א ד״ה ואמרו ע״ש.
מ( ש״מ פחות מכביצה .עיין בגמרא כ״ז ע״א.
ח( וכשהביאו לד׳ צדוק .משנה שם כ״ו ע״ב.
יא( דת״ד כל שבעת הימים .סוכה
י( וכל הגי שבעה יומי כוי .כצ״ל והוא לשון הבה״ג.
כ״ח ע״ב.
א( ח״ר הולכי דרכים כוי .סוכה כ״ו ע״א והובא בבה״ג ולפני זה ח ו ב א ב ב ה ״ ג
]רנג[
ב( הולכי לדבר
שם מאמר אשד לא נעתק בסדור והוא המאמר וחלכתא אומר זמן בשמיני.
מצוה .בגמרא נמצא לפני זה הולכי דרכים ביום ובלילה פטודין מן הסוכה בין ביום ובין בלילת.
ג( פירוש הולכי דרכים כוי.
וזה לא הובא בבה״ג וברי״ף וברא״ש ובשבלי הלקט סי׳ שמ׳׳ב.
מכאן עד סוף הסימן הוא לשון רש״י בגמרא שם.
א( ת״ר שומרי העיר כו׳ סוכה כ״ו ע״א .והובא בבה״ג שם (3 .וחייבי! ביום.
]רנד[
אחר זה איתא בגמרא שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה.
ל( פירוש שומרי גנות
וזה ליתא גם בבח״ג .ג( שומרי גגות כוי .גמרא שם והובא בבה׳יג.
בו׳ עד סוף הסימן הוא לשון רש״י בגמרא שם.
א( חולין ותשמישיהן כוי .משנה סוכה כ״ה ע״א והובא בבה״ג ,וצ׳י׳ל ומשמשיהן.
]רנה[
ב( ת״ד כוי .שם כ״ו ע״א.
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רבן שמעון בן גמליאל פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי והתיר לי ר׳ יוסי ]בריבי[
לישן חוץ לסוכה אני ומשמשי )ג( פי׳ יוסי בריבי ,יוסי החכם וחריף שבדורו והוא
רבי יוסי בן חלפתא) :ד( רב שרא ליה לרב אחא ברדלא למיגני בכילתא במטללת׳
)ה( משום בקי) ,ו( רב שרא ליה לרב אחא בר אדא למינני בר ממטללתא )ז( משום
סירחא דגורגינא] ,רבא[ לטעמיה ,דאמר )רב( ]דכא[ מצטער פטור מן הסוכה) .ח( סי׳
למיגגא בכילתא ,אע״ג דיש גג וגובה ]עשרה[ טפחים והרי הן כאילו חוץ לסוכה.
משום בקי) ,ט( ציצבל״ש בלע״? .סירחון דגורגנא קרקע לבנה שהיו טחין בה קרקעית
הסוכה .מצטער ,שהסוכה מצטערתו:
]רגו[ )א( כ ל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי ,ירדו
גשמים מאימתי מותר לפנות את הכלים משתסרח המקפה) .ב( תגא ]משתסרח[
המקפה של גריסין) .ג( פי׳ ממהרת להתקלקל בגשמים מעט) .ד( תגו רבגן היה אוכל
בסוכה וירדו גשמים) ,ה( ויצא חוץ לסוכה ]ואכל ,אין מטריחין אותו לעלות עד
שיגמור סעודתו ,היה ישן בסוכה וירדו גשמים וירד חוץ לסוכה[ וישן ,אין טטריחין אותו
לעלות עד שיעור ויעלה עמוד השחר) .ו( פי׳ לאפוקי אם הקיץ משנתו בלילה דאין
מטריחין אותו ,ואם עלה עמוד השחר ולא ניער אין מקיצין אותו:
]לנז[ )א( וכי נפקי ה ני שבעה יומי בתר דגמר םעודתיה בסוכה מפיק להו
למאניה מסוכה לביתיה ,משום יקרא דיום טוב ,ואי לית ליה דוכתא לאותוביה מאניה
אלא בסוכה פסיל לה ברובא .ויתיב בה) ,ב( )דתנו רבנן( ]דתנן[ סוכה שבעה כיצד,
גמר מלאכל לא יתיר את סוכתו אלא מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה,
טשום כבוד יום טוב אחרון) ,נ( והוינן בה ,אין לו כלים ,אלא במאי אישתמיש ,אלא
אין לו מקום להוריד כליו מהו) ,ד( רב חייא בר אשי אמר סוחת לה ארבעה,
ור׳ יהושע ]בן לוי[ אומר מדליק בה את הנר ,ולא פליגי הא לן והא להו) ,ה( לבני
מערבא דלית להו ספיקא דמערב יום טוב דשלימו להו שבעה ימי סוכה לבתר דגמר
סעודתיה ]בםוכה[ פוחת בה ארבעה ,לדידן דאית לן םפיקא דשמיגי ,איכא לספוקי
ג( פי׳ יוסי בריבי בו׳ .הוא לשוןרש״י בגמרא שם .ל( רב שרא לרב אחי .גמרא שם.
ה( משום בקי .בערוך ערך בק ג׳ כתב פי׳ י״א פשפש )וואנצע( ונמצאות במטות ובמחצלאות
ו( רב שדא ליה לרב אחא בר אדא .בגמרא
ששוכבין בהן בני אדם וייט זבובים קטנים.
הגי׳ רבא .ז( משום סירחא דגורגינא .בגמרא ובבה״ג הגי׳ דגרגישחא ופירשי-׳י קרקע לבנה שהיו
טתין בה קרקעות הסוכה ועיין בערוך השלם ערך גרגשתא והביא שם הרבה מאמרים אבל
המאמר מסוכה לא הביא ובדקדוקי סופרים הביא הגי׳ דגורגיצא לבן בוודאי היה בסדור חגי׳
מ( פירוש כו׳ עד סוף
כמו שהביא הרב בעל ד״ם וגם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים הגי׳ דגורגינא.
הסימן הוא לשון רש״י בגמרא שם .ט( ציצבל״ש בלע״ז .ברש״י שם צינצל״ש.
א( כל שבעח הימים .משנה סוכה כ״ח ע״ב והובא בבה״ג שם .ב( תנא כוי.
]לנו[
ל( ת״ר היה אוכל בסוכה.
גמרא שם כ״ט ע״א .ג( פי׳ ממהרת כוי .הוא לשון דש״י שם.
גמרא שם .ה( ויצא חוץ לסוכה וישן .פה נשמט מאמר שלם שהשמיט המעתיק מן חוץ לסוכה
עד חוץ לסוכה וחסר גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ונמצא לנכון בבה״ג שם ועיין בגמרא שם בשינוי
ו( פי׳ לאפוקי כו׳ עד סוף
קצת אבל כאשר הובא בסדור וכאשר תקנתי הוא לשון הבה״ג.
הסימן הוא לשון רש״י בגמרא שם.
א( ובי נפקי הני שבעה יומין בו׳ עד סוף הסימן הוא לשון הבה״ג שם בשינויים
]לנץ[
קטנים .ב( דתנו רבנן .תקנתי דחנן והוא במשנה סוכה מ״ח ע״א ובבה״ג נאמר לנכון דתנן.
ג( והוינן בה .גמרא שם .ל( רב חייא בר אשי .בגמרא ר׳ חייא בר רב והעיר שם הגרי״ב
ה( לבני מעדבא דלית
בהרא״ש איתא בד אשי ,וכאשר תראה כן הוא בבה״ג ובסדור.
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בשביעי ובעי למיכל סעודתיה כסוכה) ,ו( דקיימא לן הילכתא מיתכ יתבינן ,ברוכי
לא מברכינן דהוה ליה יומא טבא) ,ז( ולא איפשר למיפחת ביה ארבעה ,מדליקינן
בה שרגא והתינח סוכה קטנה דמיססלא בשרגא ,סוכה גדולה במאי סםלינן לה,
במאגי דמכלא) ,ח( דאמר רבא מאגי מכלא לבר מיטללתא ,מאגי דמשתיא בטטללתא.
)ט( והילכתא כרבא )דאמר( )י( שלוחי טצוה פטורין מן הסוכה:
עד כאן מן ההלכות גדולות:
]רנה[ )א( אמר רב גידל אמר רב האי אסקותא מםככיגן בה ,ואע״ג דאגודא
אגד בידי שמים לא שמיה אגד) .ב( סי׳ אסקותא דדיקלא ,מוצא הדקל כשהוא סמוך
לקרקע יוצאין בה דוקרגין הרבה סביב סביב ,ואע״ג דאגידו ,שמחוברין עגסי האילן
יחד ודמי לחכילין ,דאמריגן אין מםבכין בהן ,ואע״ג דאגיד להו איהו ,הענפים מלמעלה
כדי להושיבן יחד ,מפגי שגוקפין למעלה )ומתפלצין( ]ומתפצלין[ לכאן ולכאן ,ואין
םותמין את הנקב ,אגד ב)י(חד לא שמיה אגד ,כל דבר שהוא יחיד]י[ מחובר
)האוגדו( ]ואוגדו[ בפגי עצמו איגו אגודה ,עד שיתן דבר אחר עמו ויאגדם יחד,
)ג( אמר רב חםדא )ד( אמר רבה בר רב שילא הני דקרי דקני מסככין בהן ,ואע״ג
דאגידי אגד ,תגיא גטי הכי קגים ודוקרגין מםככין בהן ,םשיטא ]אימא[ קגים ודוקרגין
מסכבין בהן) ,ה( פי׳ )דוקרני( דיקלא( ]דוקרי דקני[ כגון אסקותא דדיקולא ,אלא
שזה של קנים ,וזה של דקלים ,קנים ודוקרנין ,משמע תרי מילי אימא קנים של
דוקרגים ,שיוצאין בגזעם כמו דוקרנים הרבה .דוקרנים) ,ו( כמו יחפור בדקר )ז( פלש
בלע״ז .מסככין בהן ,ולא משויגן להו כחבילים :
]לגט[ )א( אמר רב חםדא אגד בהד לא שמיה אגד ,אגד שלש שמיה
אגד ,שגים מחלוקת ר׳ יוסי ורבגן ,דתגן מצות אזוב שלשה קלחים ,ובהן שלשה
גבעולין )ב( ]ר׳ יוםי אומר מצות אזוב שלשה גבעולים[ שיריו שגים וגירדומא כל
שהוא) .ג( פי׳ לא שמיה אגד ,׳ולא לעגין חבילין לסכך) ,אלא( ]ולא לעגין[ אגורת
אזוב .שלשה קלחים ,שלשה שרשים .ובהן שלשה גבעולין ,גבעול לכל קלח ,גבעול
הוא הקנה האמצעי ,שהזרע בתוכו כקגבוס וכפשתן .ר׳ יוסי אומר לקמן מפרש
ר׳ יוסי שלשה י לעכב ,לרבגן שלשה למצוד .,שיריו ,אם גפל האחד לאחר זמן
שיריו כשירין בשנים .גרדומין כשמזין בו פעמים רבות מתוך שגבעולין )רבים(
להו ספיקא כוי .הוא לשון הבודיג .ו( דקייםא לן הלכתא מיתב יתבינן כוי .סוכה ם״ז ע*א.
ז( ולא איפשר ימיפחת ביה ארבעה •מדליקינן בה שרגא .עיין ברא״ש פ״ד סי׳ ז׳ ועיין ברכי
מ( והלכתא ברבא .הוא דברי
ס( דאנזר רבא .סוכה כ׳יט ע״א.
יוסף סי׳ תרס״ו ם״ק גי.
הבה״ג .י( שלוחי מצוה פטורי! מן הסוכה .בה״ג שם והוא בגסרא סוכה ב״ה ע״א ותיבת
*דאמר״ מיותרת וליתא גם בבה״ג .ונמצא גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים.
ב( פי׳ אפקויתא דריקלא כוי .ער ויאגדם
א( אמר רב גידל .סוכה י׳יג ע״א.
]לנח[
ל( אמר רבה בר
יתד הוא פירש״י בגמרא שם וע״ש בתוס׳ .ג( אמר רב הסדא .גמרא שם.
רב שילא .בגמרא אמר רבינא בר שילא .ה( פי׳ ]דוקרי דקני[ כוי .ער סוף הסימן תוא לשו!
ז( פל״ש בלע״ז .היא המלה .pelle
רש׳יי בגמרא שם .וי! כמו יחפור בדקר .ביצה ב׳ ע*א.
]לגט[
בגמרא שם.
בגמרא שם.

אי( אמר רב חםדא כוי .סוכה י״ג ע״א .ב( ר׳ יוסי אומר .הוספתי כמו שהוא
ג( פי׳ לא שמית אגד בו׳ .עד שתהא שם אגודתו קיימת .הוא לשון רש״י
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]רכים[ משתברים ,וכל שהוא המשתייר באגודה כשר ,ובלבד שישתייר מכל אחד ואחד
כל שהוא ,שתהא .שם אגודתו קיימת) ,ד( לפיכך יש להזהר שלא יםכך אדם בחבילי
עצים וקש ,ולא בשום דבר שיהא קשור יחד ,כגון קגים או ערבה ,אפילו שגים,
זה עם זה,
]רם[ )א( ת נ ו רבנן בסוכות ]תשבו[ )ויקרא כ״ג מ״ב( ולא בסוכה שתחת
סוכה ,ולא בסוכה שתחת אילן ,ולא בסוכה שתחת הבית ,אדרבה בסוכות תרתי משמע
)ב( אמר רב נחמן בר יצחק בסכת כתיב) ,ג( אמר ר׳ ירמיה פעמים ששתיהן כשירות,
ופעמים ששתיהן פסולות ,ופעמים שהתחתונה כשירה והעליונה פסולה ,ופעמים
שהעליונה כשירה והתחתונה פסולה ,שניהם כשירין היכי דמי] ,כגון[ שהתחתונה חמתה
מרובה מצילתה ,והעליונה צילתה מרובה מחמתה ,וקייימא עליונה בתוך עשרים,
י שתיהן פסולות היכי דמי ,כנון דתתיהו צילתן מרובה מחמתן ,וקיימא עליונה למעלה
מעשרים ,התחתונה )פסולה( ]כשירה[ והעליונה )כשירה( ]פסולה[ היכי דמי כנון
שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה ,והעליונה חמתה מרובה מצילתה וקיימו תרוויהו
בתוך עשרים ,העליונה כשירה והתחתונה פסולה היכי דמי ,כגון דתרויהו צילתה מרובה
מחמתן ,וקיימא עליונה בתוך עשרים .פשיטא ,העליונה פסולה והתחתונה כשירה,
איצטריך ליה ,מהו דתימא נגזור דילמא מצטרף סכך )כשר( ]פסול[ עם סכך )פסול(
־ ]כשר[ .קמ״ל) .ד( סי׳ שתיהן כשירות היכי דמי ,כגון שהתחתונה חמתה מרובה מצילתה
דםכך דילה כמאן דליתא דמי ,ותרויהו מתכשרן בסכך העליונה ,והוא דקיימא עליוגה
בתוך עשרים אמה לארץ ,דהוי סכך כשר להכשיר תחתונה .שתיהן פסולות וכו/
וקיימא עליונה למעלה מעשרים לגגה של תחתונה שהיא קרקעיתא של עליונה.
תחתונה כשירה ועליונה פסולה ובו׳ דסכך של עליונה לאו סכך הוא ,ולא מיפםלא
תחתונה משום סוכה תחת סוכה ,ועליונה פסולה ,משום חמתה מרובה מצילתה ,וכגון
דקיימא תרויהו בתוך עשרים אמה לארץ ,דאי עליונה למעלה מעשרים אף תחתונה
פםולה ,משום דמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ,משום דסכך למעלה מעשרים
פסול הוא ,אבל אי קאי בתוך עשרים ליצטרף וליצטרף ובלבד שלא יהא צילתה מרובה
מחמתה ,דמיפסל תחתונה ביה משום סוכה תחת סוכה:
]רםא[ )א( מ כ ן אנו למדין שהעושה סוכה בתוך ביתו אינו צריך לסלק מן
גג אותן נסרים שקורין לטש ,דהואיל שחמתן מרובה מצילתן על ידי אויר שביניהם
הרי הן כמי שאינן ,ולא מיםסל סכך תחתון משום סוכה ]תחת סוכה[) ,ב( היכי דמי
דתחתונה פסולה ,משום סוכה תחת סוכה .וקיימא עליונה בתוך עשרים לגגה של
תחתונה והיא קרקעית של עליונה .פשיטא ,דאי חד מינייהו חמתה מרובה מצילתה
לאו .סוכה תחת סוכה היא ,ומאי אשמעינן ר׳ ירמיה .תחתונה כשירה ועליונה פסולה.
איצטריכ׳ ליה ,כדקיימא עליונה בתוך עשרים .מהו דתימא נגזור ,למיפםל תחתונה
ד( לפיכך יש להזהר בוי .זה לא היבא ברש״י שם.
ב( אמר רב נחמן בר יצחק .שם.
]רם[ א( ת״ר בסוכות תשבו .םובה ט ׳ ע ״ ב .
ג( אמר ר ב י ר מ י ׳  .שם .ל( פי׳ שתיהן כשירות ה״ד בר .עד משום סוכה ת ח ת סוכת הוא לשון
רש״י שם דף י׳ ע״א.
א( מכן אנו למדין שהעושה סוכה בתוך ביתו כוי .עיין טור או״ח סי׳ תרכ״ו
]רסא[
ובב״י שם .ב( היכי דמי דתחתונח פסולה .פה חסר מ ל ת ״פירוש״ כי הוא פי׳ רש׳״י בגמרא
שם ד״ה ה״ד מכאן עד הא אטו הא.
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משום דזימנין דקיימא עליונה בתוך עשרים ולא טםיק אדעתיה למיחש אתחתונה
משום צירוף פסול עם כשר וטדחזי לעליונה חמתה מרובה מצילתה ]סכר[ כמאן
דליתיה היא ולא ססיל לתחתונה ,קמ״ל דלא מריק הא אטו הא:
]רסב[ )א( ס ו כ ה המעובה כטין בית אע״ס שאין כוכבים נראין מתוכה
כשירה) ,ב( פי׳ המעובה שסכך שלה עב מאד) .נ( תנו רבנן אין הכוכבים
נראין מתוכה כשירה ,אין כוכבי חמה נראין מתוכה ,ב״ש פופלין ,ובית הילל
.מכשירין)' .ד( פירוש כוכבי חמה ,כשהחמה זורחת עליה ואין זהרורי חמה נראין
מתוכה ,אין זו דומה לסוכה אליבא דבית שמאי) .ה( ובית הילל מכשירין ,אבל אם
סיככה עבה הרבה שאין הכוכבים נראין מתוכה כשירה ,וי״א אע״פ שבית הילל
מכשירין בדיעבד ,מיהו לכתחילה בעי ,לפיכך יש להחמיר לעשות לכתחילה בסיבוך
שיהו כוכבי חמה נראין מתוכה:
]רסנ[ )א( ת נ ו רבנן אוכלין ]אכילת[ עראי חוץ לסוכה] ,ואין ישינים
שינת ארעי חוץ לסוכה[.טאי טעמא) ,ב( אמר רב יוסף נזירה ]שמא[ ירדם יכו׳ ורבא
אמר אין קבע־ לשינה) ,נ( וכמה שינת עראי ,תני רמי בר יחזקאל כפי הילוך טאה אטה,
תניא נמי הכי הישן בתפילין וכו׳ וכמה שינת עראי כדי הילוך מאה אמה) .ד( פי׳
אוכלין אכילת עראי וכר ,נסקא לן מבסוכותתשבו)ויקרא כ״ג ט״ב( ]תשבו[ כעין תדורו,
וכמה הוא דירתו של אדם לאכול בה אכילת קבע שלו ,אבל אכילת עראי אוכל בלא
דירתו ,כמו אוכל בחצירו ,או כשדה ואינו מבקש דירה .וסברא היא ,שלא הקפיד
הכתוב באכילת עראי ,שתיית עראי נמי כששותה שתים או שלשה פעמים ,אבל אם
קובע סעודתו על היין ,בנון בני אדם ששותין בחנויות כל היום אסור .שמא ירדם,
שמא יחטפנו שינה וישן קבע .רבא אמר ,לשמא ירדם לא חיישינן ,וסוכה היינו
טעמא ]דאסור[ שינת עראי.לפי שאין דירת קבע לשינה ,ואין בה חילוק בין דירת קבע
לעראי לענין סוכה ,שאין אדם קובע עצמו לשינה שפעמים דאינו אלא מנמנם מעט
ודיו בכך ,הלכך זהו שינתו) .ה( הרי שמותר לאדם לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה
]וכמה אכילת עראי היינו כביצה ומותר נמי לשתות[ דשתייה שלנו אינה אלא עראי
ומותר לאכול פירות הרבה חוץ לסוכה ,דפירי לא צריכי סוכה ,כדאמר רבא )ו( במסכת
יומא בפרק אחרון כותבות פירי נינהו ,ופירי לא צריכה סוכה .וכן הלכה:
א( סוכה המעובה כמין בית .סוכה ב״ב ע״א במשנה .ב( פי׳ המעובה שסכך
]רסב[
שלה עב מאד .רש״י במשנה'שם .ג( ת״ר אין הכוכבים כוי .גמרא שם ב״ב ע״ב .ד( פירוש
ה( וב״ה מכשירין אבל אם
כוכבי חמה בו׳ עד אליבא דב״ש .הוא לשון רש״י בגמרא שם.
סבכה עבה הרבה כוי .עד סוף הסימן זה לא הובא ברשיי שם.
ב( א מ ר ד ב יוסף .בגמרא הגי׳
א( ת״ר אוכלין אכילת עראי .סוכה כ״ו ע״א.
]רסג[
ד( פי׳ אוכלין אכילת
ג( וכמה שינת עראי בו׳ .שם.
אמר רב אשי וע״ש ב ה ג ה ת הרי״ב.
עראי בוי .זה לא נמצא בדש״י לפנינו בגמרא שם .ונראה כי חסר לפנינו בפירש״י בגמרא.
וקצת מן הפי׳ הנה נמצא בפירש״י כמו שמא ירדם ,שמא יחטפנו שינה וישן קבע ,הוא ברש״י
שם כ׳ ע״א ד*ה ירדם וכן רבא אמר לשמא ירדם לא חיישינן כו׳ עד זהו שינתו ,הוא לשון
רש״י שם ד״ה רבא אמר  .ה( הרי שמותר לאדם לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה כו׳ .עד סוף
הסימן ליתא ברש״י בגמרא ואולי נובע מאיזה גאון ולכן סיים ובן הלכה ובבה״ג לפנינו לא
ו( במם׳ יומא בפרק אחרון דף ע״ט ע״ב ועיין ברא״ש פ״ב דםוכה םי׳ י״ג ועיין
נמצא.
ברמב״ן במלחמות בסוכה שם.
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]רסד[ )א( א ס ו ר ל י ש ן אסילו שינת עראי חוץ לסוכה ,כדאמר ובא אין
קבע לשינה) .ב( ותניא היה אוכל בסוכה וירדו גשמים) ,ג( ואכל חוץ לסוכה .פי׳
שיוכל לצאת חוץ לסוכה משתסרח המקפה ,שתתקלקל הסעודה ,ופסקו הגשמים
אחר כך כשאוכל בביתו ,אין מטריחין לחזור ולילך בסוכה ,אלא עומד בביתו ויגמור
סעודתו) .ד( והתם נמי תניא ישב בסוכה וירדו גשמים ובא לישן בביתו ,אין מטריחין
אותו לקום עד שיעלה עמוד השחר ויעוד משנתו ,הילכך ששנאם יחד לפי ששוים
בחומרתם ,ואין להקל מלישון בסוכה יותר מן האכילה ,הא למדת כל ]הישן[ חוץ
לסוכה כלום ,חוטא ועובר על עשה ,דברים הללו דברי הכל הם ואין לשנותם:
]רסה[ )א( קטן ש א י ן צ ר י ך ל א מ ו חייב בסוכה) ,ב(מדרבנן ,שמאי
מחמיר) ,ג( ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על
גבי המטה בשביל הקטן) .ד( היכי דטי קטן שאיגו צריך לאמו ,אמרי דבי ר׳ ינאי
כל שנפנה ואין אמו מקנחתו) ,ה( וריש לקיש אמר כל שניעור משנתו ואינו קורא
אימא אימא) .ו( פי׳ שאינו כרוך אחריה לקרות ולשנות עד שתבא אליו ,אבל קורא
ושותק ,לאו צריך לאמו הוא:
]רסו[ )א( נ ש א ל טאת רבינו יצחק על קורות ורהיטין ,והתיר היתר י נמור,
שכך נהנו העם ,ואין לשנות הטגהג ,ואם יעלה על לב האדם לומר עדיין טן תעשה
ולא טן העשוי ,דיי לנו באותו תעשה )ב( שנוטל הנסרים טןהלטש) .ג( וגם סנן לוי
נשאל ,והשיב כמו כן ,אלא שצריך לסלק הנסרים כגגד כל הסיכוך) ,ד( והעיד אחד
לפגי גור אריה על הרב ר׳ אלעזר הגדול זצ״ל שהיה עושה סוכתו בתוך הבית ,ולא
היה מסלק הלטש ,והיה בעיניו הדבר קשה מאד] ,על שגעשית בתוך הבית והיה
מיצו* מאד[ והיתד ,חצירו בינו ובין שכינו ,וקנאה כסלים בדמיה ,ושאלו את גור אריה
מסני מה היה מיצר ,אמר להם מפני שהיה רוצה לקיים מצוה מן המובחר:
]רסז[ )א( כ ך ה ו ר ה ר׳ יצחק הלוי זצ״ל שאין מונעין הנשים לברך על
 (3ותניא .שם כ״ט ע״א .ג( *ואכל חוץ
]רסךי[ א( כדאמר דכא .סוכה כ״ו .ע״א.
לסוכה* זה ליתא בגמרא שם ושם איתא כך הי׳ אוכל כסוכה וירדו גשמים ,וירה אין מטריחין
אותו לעלות עד שיגמור סעודתו ופירש״י שם וירדו גשמים ,וירד מן הסוכה לגמור סעודתו בבית!
ל( וחתם נמי תניא
וכשישב לו פסקו גשמים ,אין מטריחין אותו להפסיק ולעלות עד שיגמור.
ישב בסוכה וירדו גשמים ובא לישן בביתו כר .עיין בגמרא שם בשינוי לשון.
ב( מדרבנן ,שמאי
א( קטן שאין צריך לאמו כר .משנה סוכה ב״ח ע״א.
]רסה[
מחמיר .הוא נוסף וליתא במשנה .נ( ומעשה נמי וילדה כלתו .משנה שם .ל( היכי דמי קטן
שאינו צריך לאמו כר .גמרא שמ ב״ח ע״ב .ה( וריש לקיש .בגמרא שם ור׳ שמעון והגיח הרי״ב
שצ״ל ר׳ שמעון בן לקיש .ו( פי׳ שאיגו כרוך אחריה כר .ברש״י בגמרא פי׳ שאינו כרוך אחריה
לקרות ולשנות עד שתבא אליו אבל קורא ושותק לאו צריך לאמו הוא.
א( נשאל מאת ר׳ יצתק על קורות ורהיטין כוי .הובא גם במרדו צד .413
]רםן[
וכן בחפש מטמונים סי׳ כ׳ והכוונה לר׳ יצחק בר׳ יהודה והוא רבו של רש״י ז״ל והמרדני
פ״א דסובה סי׳ תשל״ה הביא וכן מצא דאבי״ה תשובת דבינו יצחק שכשרה כו׳ וכן השיב ד״י
סגן לויה עכ״ל (3 .שנוטל הנסרים מן הלטש .עיין טור אריח סי׳ תרכ״וובב״י שם ועיין רש״י
ג( וגם סגן לוי גשאל .הוא
סוכה ט׳ ע״ב ד״ה מאי ובשבלי הלקט סי׳ של׳יא דף קנ״ג ע״ב.
רבינו יצחק הלוי .עיין תשובת מהרש״ל סי׳ כ״ט שהביא ורבינו יצחק הלוי הנקרא סגן לויה
ל( והעיד אחד לפני גור אריה על הרב ר׳ אלעזר הגדול זצ״ל כו׳ ושאלו את גור
מגרמיזא.
אריה .הוא ר׳ יהודה בר יצתק ונקרא גור אריה ע״ש תכתוב גור אריה יהודה.
]רסז[

א( כד הורה ר׳ יצחק הלוי זצ״ל שאין מונעי! חנשים לבדך על הלולב וסוכה.
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הלולב וסוכה) ,ב( דהא דאמרינן מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות לאפוקי
דאינן חייבות ואינן צריכות ,אבל אם חפצות לבא עצמן במצות הרשות בידה ,ואין מוחין
לה ,דלא גרעא ממי שאינו מצווה ועושה ,ומאחר דמקיימת מצוה היא ואי אפשר לה
בלא ברכה ,תדע דהא )ג( דאמרינן הכל עולין למנין שבעה ואפילו אשה אלטא אשה
עולה וטברכת) ,ד( אע״נ דפטויה מתלמוד תורה מולמדתם אותם את בניכם לדבר בם
)דברים י״א י״ט(] ,בניכם[ ולא בנותיכם ,ש״מ אם רצתה לקיים מצות עשה הרשות
בידה ,ואין כאן משום ברכה לבטלה;
ה ל כ ו ת לולב.

]רסח[ )א( ואין אדם י ו צ א י ד י חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו
של חבירו ,אלא אם כן נותנו לו במתנה ,אבל בשאול איגו יוצא בלולבו של
חבירו ולא בגזול ,ובשאר כל ימות החג אדם יוצא ירי חובתו בלולבו של
חבירו) ,ב( מנא חני מילי ,דתנו רבגן ולקחתם לכם) ,ויקרא כ״ג מי( שתהא לקיחה
תמה לכל אחד ואחד) ,ג( מדהוה ליה למכתב ולקחת וכתיב ולקחתם ,לכם משלכם,
להוציא את השאול ואת הגזול) ,ד( מכאן אמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב
הראשון של חג בלולבו של חבירו ,אלא אם כן נותנו לו במתגה) ,ה( ומעשה ברבן
נמליאל )ור׳ עקיבא( ור׳ יהושע ור׳ אלעזר בן עזריה ]ור׳ עקיבא[ שהיו באין בספינה
ולא היה לולב אלא לרבן נטליאל בלבד שלקחו באלף זוז ,נטלו רבן נמליאל ויצא
בו )ונתנו במתנה לר׳ טרפון נטלו ויצא בו( ,נתנו לר׳ יהושע ,נטלו ר יהושע ויצא
בו ונתנו במתנה לר׳ אלעזר בן עזריה ]נטלו ר׳ אלעזר בן עזריה[ ויצא בו ונתנו במתנה
לר׳ עקיבא ,גטלו ר׳ עקיבא ויצא בו והחזיר לרבן גמליאל ,למה לי למימר החזירו,
מילתא אגב אורחיה קמ״ל ,דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה) ,ו( כדרבא דאמר
רבא הנותן)לולב( ]אתרוג[ לחבירו על מנת שיחזיר לו ,נטלו ויצא בו והחזירו יצא ,ולא
החזירו לא יצא .למה לי למימי שלקחו באלף זוז ,להודיע כמה מצות חביבות עליה,
)ז( פי׳ למה לי למימר החזירו ,מה אנו למדין מחזרה זו דאיצטרך תנא למתנייא
במתגי׳ ,הא קמ״ל דרבן גמליאל על מנת להחזירו לו נתנו להם ,ואפילו הכי הויא מתנה
עדי שיצא בו ,החזירו יצא ,דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה ,והרי החזירו ,אבל
לא החזירו איגלאי מילתא דמעיקרא גזול הוא בידו:
]רסט[ )א( ש״מ ש צ ר י ך אדם לדקדק על לולב ואתרוג ביום טוב הראשון,
,

הובא גם במח״ו צד  .413וע״ש ברברי הרשי׳ה הערה ז׳ שהאריך בזה והביא דברי גדולי
הראשונים .ג( דהא דאמרינן .קידושין כ״ט ע״א במשנה .ג( דאמרינן הכל עולי] לממן שבעה.
מגילה כ״ג ע״א .ל( אע״ג דפטורה מתלמוד תורה .קידושין כ״ט ע״ב.
]רםד 0א( ואין אדם יוצא ידי חובתו בו׳ .עיין במשנה סוכה מ״א ע״ב והובא גס
במח״ו םי׳ שם״ד )צד  (418ולפני זה נמצא שם סי׳ ש״ס הלכות קצובות לרב יהודאי גאון ה׳
סוכה ,םי׳שס״א פי׳ מר״ת ,סי׳ שם״ב תלכות גדולות קצובות מרב יהודאי גאון מהלכות לולב -סי׳
שם״ג פי׳ מד״ת .ב( מנה״מ דת״ר .גמרא שם והובא בבה״ג חל׳ סוכה ,ובגמרא הגי׳ שתהא
ג( מדהוה ליה למכתב ולקחת וכתיב ולקחתם .בה״ג שם ובן
לקיחה ביד כל אחד ואחד.
ל( מכאן אמרו .שם שם ,והובא בבה״ג.
הובא בתום׳ שם מדלא כתיב ולקחח לשון יחיד.
ז( פי׳ ל מ ה לי למימד החזירו
ה( ומעשה בר״ג .שם שם .ו( כדרבא דאמר רבא .שם שם.
בו׳ עד גזול הוא בידו .הוא לשון דש״י בגמרא שם.
]רסט[

א( ש״מ שצריך אדם לדקדק על לולב ואתרוג .הובא ג״כ במח״ו שם ע׳
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שלא יהא גזול ולא שאול ,וכל בגי העיר שאין להם אלא לולב אחד ואתרוג אחד,
צריך שיהא דעתם כולם ליתנו לכל אחד במתנה בשעת שמברך בו) ,ב( או כולם
]יפקירו[ ואותו שיקהוהו לצאת בו יהא זוכה בו מן)העיקר( ]ההפקר[ ולאחר שבירך צריך
שיהא גם הוא מפקירו ,או נותגו במתנה לחבירו הרוצה לצאת בו אחריו ,וכן יעשו
כולם ,ומי שאינו מדקדק בדבר איגו יוצא ידי חובתו .ובשאר ימות החג ,דליתניהו
בנטילת לולב אלא מדרבנן ,אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו ,דהא כתיב
ולקחתם לכם ביום הראשון ,ראשון דווקא:
]רע[ )א( והיכא ד א י ק ל ע י ו ם ט ו ב הראשון של חג בשבת ,לא מםקינן
ליה להושענא ולא מברכינן ביה ,אע״ג דכתיב ביום הראשון )ב( ]ואמרו רבנן[ ביום
ואפילו בשבת ,הגי מילי במקדש ,אבל בגבולין לא ,מאי טעמא )ג( אמר רבה גזירה
שטא יטלנו בידו וילך אצל בקי ויעבירנו ד אמות ברשות הרבים ,והיינו ]טעמא[
דשוםר ומגילה) .ד( פי׳ ללמוד ניענועו או ברכתו) .ה( ויעבירנו ,אפילו בשדה
ולולב בידו יש לגזור על הדבר:
]רעא[ )א( א ם חיסר אדם מד .מינין של לולב אינו יוצא ידי חובתו) ,ב( דתנו
רבנן ד׳ מינים שבלולב שנים מהן עושין סירות ,ושנים מהן אין עושין סירות ,העושין
סירות,זקוקים לשאין עושין פירות ,ושאין עושין סירות זקוקים לשעושין פיחת ,דאין
יוצאין ידי חובתן עד שיהיו כלם באנודה •אחת ,וכן הוא אומר הבונה בשמים מעל)י(ותיו
ואגודתו על ארץ יסדה )עמוס ט׳ ו׳() .ג( פי׳ עושין פירות אלו תלמידי חכמים שהם
מבקשים רחמים על בעלי בתים שיגצלו מן הפרעגיות) ,ד( כדשלחו מתם יבעון רחמי
ב( או בולם יפקירו .בן תקנתי וב״ח בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים /ובמח״ו בטעות יפקירוהו
וע״ש בהערה ח׳ .ובמאמר שלאחריו נאמר לנבון שיהא גס הוא מפקירו.
] ף ע [ א( והיבא דאיקלע יו״ט הראשון של חג בשבת .הוא לשון הבה״ג ה׳ סוכה.
ד( פי׳ ללמוד ניענועו או
נ( ואמרו רבנן .סוכה מ״ג ע״א ^.נ( אמר רבה .שם מ״ב סע״ב.
ה( ויעבירנו אפילו בשדה ולולב בידו יש לגזור על
ברכחו .הוא.לשון רש״י בגמרא שם.
הדבר .הלשון משובש ובלתי מובן .ובכ״י ב׳ חסד כל זה מן ויעבירנו ומתחיל במאמר שלאחריו
אם חיסר ובס׳ הסדרים חםר ג״כ ואחר הפי׳ ללמוד ניענועו או ברכתו םיים ויש לגזור על הדבר
הוא כמו שנמצא לפגיגו בכ״י פארמא .והעיקר חסד מן הםפי־ .וראיתי שהלשון מתוקן במח״ו צד
 419וכך איתא שם פי׳ ללמוד נענועו או ברכתו ואח״כ הובא הפי׳ על ויעבירנו ד׳ אמות
וז״ל ואם חאמר הוה ליה למימר ויוציאנו ,דהא הוצאה קדמה להעברת איכא למימד דאפילו
)לו( ]הוא[ בשדה ולולב בידו יש לגזור אהעברה ולבך נקט העבדה .וכן יש לתקן לפנינו
בםדור וע״ש מ ה שכתב הרה״ג רש״ה ז״ל בהערה ל׳ .ולפנינו ברש״י בגמרא אין זכר מזה.
והנה במח״ו צד  420נמצא עוד מאמר גדול אי נמי דהכא במה עסקינן כו׳ עד צד  421דהוה
ליה מצוה הבאה בעבירה .ואיננו בסדור שלפנינו וכן לא נמצא בכ״י ב׳ ולא בס׳ הסדרים
ואחד הסיום במח״ו מתחיל המאמר ואם היה חסר אחד מד׳ מינים שהוא לפנינו בסי׳ רע״א.
] ף ע א [ א( אם חיסר אדם מד׳ מינין של לולב .בה״ג שם ה׳ םוכה והובא גם במח״ו
צד  .421נ( דת״ר ד׳ מינים שבלולב שתים מהן עושין פיחת .מנחות כ״ז ע״א ועיין בפסיקתא
דר״ב פסקא ולקתתם לכם )קפ״ה ע״א( אלא יעשו כולם אגודה אתת והן מכפרין אלו על אלו.
והעירותי שם בהערת קי״ז במדרש וי״ר פ׳ ל׳ נוסף ואם עשיתם כך אותה שעה אגי מתעלה
הה״ד הבונה בשמים מעלותיו ואימתי הוא מתעלה כשהן עשוי] אגודה אחת שנ׳ ואגודתו על
נ( פי׳ עושין פירות בו׳ עד לחכמים
על ארץ יסדה והבאתי שם גם מאמר חז״ל ממנחות.
ותלמידיהן .ברש״י בגמרא מנתות שם לא נמצא הפירוש הזה .והוא לקוח מבה״ג ה׳ לולב
)ל״ד ע״ב( .ד( כדשלחו מתם .חולין צ״ב ע״א בשינויים קטנים והובא ג״כ בבה״ג שם.
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איתכלייא דליקיימי עלייא ,דאי לא עלייא ]לא[ מתקיימת איתכלייא) .ה( ושאין
עושין פירות אלו בעלי בתים שהם צריכים לעשות נחת רוח )ו( לחכמים ותלמידיהן.
)ז( ותניא ארבעה מינים ]שבלולב[ כשם שאין םוחתין מהן ,כך אין מוסיפין עליהן.
)ח( לא מצא אתרוג לא יביא ]לא[ פריש ,ולא רימון ,ולא דבר אחר ,וכולן כמושין
]כשרים[ יבישין פםולין) ,ט( פריש קורדויי״ן כמושין פלצדי״ש) .י( פשיטא מהו
דתימא לייתי דלא תשתכח תורת אתרוג ,קמ״ל דא״כ נפיק מיניה חורבא חימנין
איכא למסרך:
]רעב[ )א( וצריך למיהוי שיעור דהדס וערבה שלשה טפחים ,ואי טפי
מג׳ טפחים כשר ,בציר מג׳ טפחים םםול) ,ב( דתנו רבנן וכבר עלו זקגי בית שמאי
וזקני בית הילל ,לעליית ]יוגתן[ בן בתירא ]ואמרו[ ציצית אין לה שיעור ]כיוצא בו
לולב אין לו שיעור ,ומקשינן אין לו שיעור[ כלל ,והתנן לולב שיש בו שלשה טפחים
כרי לנענע כו כשר ,אלא אין לו שיעור למעלה דאי טפי משלשה טפחים כשר ,אבל
יש לו שיעור למטה דאי בציר משלשה פסול:
]רעג[ )א( א מ ר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדם וערבה )ב( ]שלשה,
ולולב ארבעה כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח ,ור׳ םרנך אמר ר׳ יוחנן שדרו
של לולב[ צריך שיצא מן ההדס טפח) .ג( זהו צד העשוי בשדרה של בהמה,
שהחוליות והצלעות מחוברות בה מיכן ומיכן ,כמו כן הלולב גדל מחיצות ועליו עולין
מיכאן ,ואמצעו חלק ,ועולה כמקל ,ואותה שדרה האמצעית צריך שתהא יוצאה למעלה
טן ההדס וערבה טפח ,לבד מה שהעלין ארוכין למעלה ,לאחר שכלתה השדרה שאין
עוד עלין מדובקין ועולין בו .והלכה כר׳ יוחנן מחבריו) ,ד( כדאמרינן במם׳ ביצה
בפרק ראשון;
]רעד[ )א( א מ ר רב א לולב בימין ואתרוג בשמאל ,מאי טעמא הני תלת מצות
והכא חרא מצוה ,אמר ליה רב ירמיה לר׳ זריקא מאי טעמא מברכין אלולב לחודיה,
אמר ליה הואיל וגבוה מכולן ,ולגבהיה לאתרוג טפי ולברכי עליה ,אלא הואיל ובמיגו
ה( ושאין עושין פידות אלו בעלי בתים כוי .גם זה לא נמצא ברש״י בגמרא שם.
ו( לחומים ותלמידיהן .במח״ו נוסף אתר זה פי׳ לולב ואתרוג שעושין פירות מבשרי׳ על בעלי
בתים שאינן עושי! שירות .והדס וערבה שאין עושין פירות מכפרים על תלמידי חכמים שעושין
שירות .ז( ותניא ארבעה מינים ]שבלולב[ .סוכה ל״א ע״א וזה לא הובא בבת״ג שם .מ( לא
 (pשריש קודדויי״ן כמושין פלצדי׳יש .כן הוא בפירש״י בגמרא שם.
מצא אתרוג .שמ שם.
י( ששיטא מחו דתימא .שם ל״א ע״ב.
א( וצריך למיהוי בו׳.

בה״ג שם.

ב( דת״ר

וכבר

עלו זקני.

מנתות

]רעב[
מ״א ע״ב.
סובה ל״ב ע״ב והובא בבה״ג שם
א( אמר רב יהודה אמר שמואל.
]רעג[
 (3שלשה כוי .כן תקנתי ונמצא לנכון בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובמח״ו.
ובמח״ו סי׳ שם״ה.
ובבה״ג איתא כך אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדם וערבה שלשה טפחים ולולב ארבעה
כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח> ודבי פרנך א״ר יוחנן שררו של לולב חוטדא דמיצעתיה
נ( זה צד העשוי כשדרה של בהמה .הוא הפירוש
צריך שיצא מן ההדס טפח לבד מהוציה.
וגם במח״ו כתוב ״פי׳״ (7 .כדאמרינן במם׳ ביצה בפרק ראשון .דף ד׳ ע״א.
א( אמר דבא לולב בימין ואתרוג בשמאל .סובה ל״ז ע״ב והובא בבה״ג שם
]רעד[
ובמח״ו ,ולפניגו הגי׳ אמד רבה וכן הוא בדא״ש .וגם הרי״ף ושבלי הלקט סי׳ שס״ח
הביאו רבא.
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גבוה מכולם) .ב( פי׳ אלולב לחודיה ,דאנו טברכין על נטילת לולב ,ולא על נטילת
אתרוג .וליגבהד ,לאתרוג טפי ,קס״ד הואיל ונכוה מכולן דקא אמרי׳ היינו האי דאטרן
לעיל שדרה של לולב צריך שיצא ]למעלה[ מן ההדס טפח .ובמינו גבוה משלשתן,
לסיכך חשוב הוא ,ונקרא כל האגד על שמו:
]רעה[ )א( ת נ ו רבנן לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר ,ר׳ יהודה אומר אגוד
כשר ,שאינו אנוד פסול ,מאי טעמא דר׳ יהודה ,יליף לקיחה ].לקיחה[ מאנודת אזוב,
)ב( ]כתיב הכא ולקחתם לכם ביום הראשון)ויקרא כ״ג מ׳( וכתיב התם ולקחתם אגודת אזוב
)שמות י״ב ב״ב([ מה להלן אגודה אף כאן אגודה ,ורבנן לאילסי לקיחה לקיחה) ,ג( סי׳
לא ילפי ,לא למדוה מרבותיהם ,ושמא מקראות הללו לא לדרוש גזרה שוה זו גכתבו.
)ד( כמאן אזלא הא דתגיא לולב מצוד ,לאגדו ,לא אגדו כשר ,כמאן ,אי כר׳ יהודה כי לא
אגדו אמאי כשר ,אי כרבנן מאי מצוד] ,קא עביד[ ,לעולם כרבגן ,ומאי מצוד ,משום שגאמר
זה אלי ואגוהו)שמות ט״ו ב׳() ,ה( פי׳ התגאה לסגיו במצות ,סוכה גאה ,ציצית נאה,
לולב נאה:
]רעו[ )א( ת נ ו רבנן הותר אגודו ,אוגדו כמין ירק ,וליענביה מיענב ,הא מגי
ר׳ יהודה היא )ב( דאמר עניבה קשירה היא] ,אי[ ר׳ יהודה אגד מעלייא בעי ,האי תנא
סבר לה כוותיה בחרא ,ופליג עליה בחדא) .ג( פי׳ הותר אגודו ,של לולב ביום טוב
]אוגדו[ בכריכה מעלייא בעלמא יכרוך האגד םביב ויתחוב ראשו בתוך הכרך ,כמו
שאוגדין אגודת ירק ,ולא יקשור שני הראשין כאחד )שגי( ]כשאר[ קשרים דקשר של י
קיימא מאבות מלאכות ,וזד ,של קיימא שאינו חושש להתירו עולמית .וקא פריך
וליעגכיה מיעגב אמאי דחקת לי׳ בכי האי גוונא .וליענביה מיענב דהכי מקויים טפי
דאיסור מלאכה ליכא דעגיבה לאו קשירה] .ר׳ יהודה[ היא כוי ,במסכת שבת ]קי״ג
ע״א[ דתניא חבל דלי שנפסק אינו קושרו אלא עונבו ,ר׳ יהודה אומר כורך עליו
פונדא או םסקיא ובלבד שלא יענבו .אי ר׳ יהודה ,קשר מעליא )סגי( ]בעי[ כדתניא
לעיל ]שאיגו[ אגוד פםול דגמר מאנודת איזוב ,והאי לאו אנד הוא .האי תנא סבר
כוותיה בחדא ופליג עליה בחרא] ,בלולב[ דאין צריך אגד שמעינן ]מהכא דבעינן[ בלולב
ב( פי׳ אלולב לחודיה דאנו מברכין על נטילת לולב ולא על נטילת אתרוג .זה לא
נמצא ברש״י בגמרא שם רק מ ה שהובא על וליגבהה לאתרוג טעי קס״ד כוי! הוא לשון רש״י
וחיינו האי דאמרן לעיל לשון רש׳יי והוא דף ל״ב ע״ב .גם מ ה שהובא ובמיגו גבוה משלשתן
הוא לשון רש״י שם.
נ( כתיב הבא בו׳ .הוספתי
א( ת״ר לולב בין אגוד כוי .סוכה ל״ג ע׳יב.
]רעה[
כמו שהוא לנכון בגמרא שם והשמיט המעתיק מן אזוב עד אזוב .ג( פי׳ לא ילפי לא למדוה
ד( כמאן אזלא הא דתניא .גמרא שם
מרבותיהם כוי .הפי׳ הזה לא גמצא ברש״י בגמרא.
ס( פי׳ התנאה לפניו במצות .הוא לשון רש״י בגמרא
ובגמרא הגי׳ מאן תנא להא דת״ר.
שם והסיום לפנינו סוכה נאה ציצית נאה לולב נאה לא הובא ברש״י שם והוא נובע טמכילתא
כשלת מסכת דשירתא פ״ג זה אלי ואנוחו ר׳ ישמעאל אומד וכי אפשר להנוות קונו אלא
אתנאה לפניו במצות אעשה לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפלח נאה ,ד״ל תפילין.
א( ת״ר הותר אגדו אוגדו כמין ירק .סובה ל״ג ע״ב ובגמרא הגי׳ ת״ר הותר
]רעו[
ב( דאמר עניבה קשירה היא.
אגדו בי״ט אוגדו כאגודה של ירק ואמאי ליענביה מיענב.
ג( פי׳ הותר אגודו של לולב כו׳ עד סוף הסימן הוא לשון רש״י בגמרא
עיין שם בפירש״י.
שם .ותקנתי כפנים כמו שהוא לנכון ברש״י שם.
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קשר גמור שיקשור שגי ראשי האגד ולא אוגדן כאגודה של ירק דלאו אגודה היא,
ואפילו רבגן דסליגי עליה דר׳ יהודה )דאמרינן( ]ואמרי[ לולב שאינו אגוד כשר ,מורו
דמצוה לאוגדו כדתניא לעיל משום זה אלי ואנוהו ואוקימנן כרבנן:
• ]רעז[ )א( א מ ר ח ז ק י ה א מ ר ר׳ י ר מ י ה משום ר׳ שמעון בן יוחי כל המצוות כולן
אין אדם יוצא ידי חובתו בהן אלא דרך גדילתן ,שנאמר עצי שיטים עומדים)שמות כ״ו
ט״ו( ש״מ דרך גדילתן) ,ב( התחתונה למטה והעליונה למעלה) ,ג( שמעינן מהבא דצריך
ליטול ארבעת טינין שבלולב דרך גדילתן כטו שגדילין ]באילן[ ,אותו צד שטחובר
יהא למטה ,ואם הפכו לא יצא ,וצריך ליטול ולברך פעם שנייה ,והיכא דנקיט להו
במנא דרך בזיון לא נפיק ,אבל בסודרא או בשושיםא דרך )הבגד( ]כבוד[ הוא ונפיק,
וכן הלכה ,כהלכות נדולות;
]רעח[)א( תגן התם שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה מניח שתי
הלחם על ]גבי[ שני כבשים ,ומניח ידו תחתיהם ,ומניף ומוליך ומביא ומעלה ומוריד,
)ב( ]שנאמר אשר הונף ואשר הורם )שמות כ״ט כ״ז([ )ג( אמר ר׳ חייא בר אבא
אמר ר׳ יוחנן מוליך ומביא למי)ד( ]שארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי[ ששמים
וארץ שלו )ה( במערבא מתנו אמר ר׳ חמא בר עוקכא אמר ר׳ יוםי ברבי חנינא מוליך
ומביא כדי לעצור )ו( ]רוחות רעות ,מעלה ומוריד כדי לעצור[ טללים רעים ,אמר ר׳
יוסי בר אבין זאת אומרת שירי מצוד ,מעכבין את הפורעניות ,דהא תנופה והרמה
] [fJHא( ,אמר חזקיה אמר ר׳ ירמי׳ כר .סוכה מ״ה ע״ב והובא בבה״ג ה׳ סוכה.
ג( שמעינן מהכא כר.
 (3התחתונה למטה והעליונה למעלה .הוא לשון רש״י בגמרא שם.
הוא לשון הבה״ג וכן סיים לפנינו בסדור ״בהלכות גדולות״ ,ובבה״ג הובא בך )פסק( שמעינן
מהגי שמועתא דהיכא דאפיך ליה ללולב או לאתרוג מיפק לא נפיק ידי תובתיה ,והיבא דנקיט
ליה במאנא דרך בזיון לא גפיק ,אבל ודאי בםודדא או בשושיפא דרך כבוד הוא ונפיק
וכן הלכה.
 (3שנאמד אשר
א( תנן התם .סוכה ל״ז ע״ב ובמשנה מנתוח ם״א ע״א.
][njH
ג( אייר תייא בר אבא א״ר יותנן .לפנינו
חוגף ואשר הורם .הוספתי במו שהוא בגמרא שם.
ליחא בגמרא שם המלות ר׳ חייא בד אבא רק אמד ד׳ יוחנן אבל במגחות ס״ב ע״א בגמרא
ד( ״שהארבע רותות שלו מעלה ומוריד
שם הובא ג״כ א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן.
למי״ .הוספתי והשמיט המעתיק מן למי עד למי .ה( במערבא מתנו .גמרא שם .ו( ״רותות
דעות מעלה ומוריד כדי לעצור״ .הוספתי והשמיט המעתיק מן לעצור עד לעצור .ובפסיקתא דר״כ
פסקא העומר )ע׳ ע״ב( רב חמא בד עוקבא בש״ר יוסי בר חנינא א מ ה מוליך ומביא לבטל דותות
קשות מעלה ומוריד לבטל טללים רעים .ד׳ סימון בשריב״ל אמד מוליך ומביא למי שהעולם
שלו ,מעלה ומוריד למי שהעליוגים והתתתוגים שלו .והעירותי בהערה מ״ד ב״ה גם בפסיקתא
רבתי וילקוט אמור רמז תרמ״ג אבל בוי״ר פכ״ח גהפך הסדר כי יתם דברי ר׳ המא לר׳ סימון
ודברי ר׳ סימון לר׳ חמא וכאשר לפנינו בפסיקתא הוא הגכון כמו שתראה בש״ם סוכת ל״ז
ע״ב ומנחות ם״ב ע*א מוליך ומביא מעלה ומוריד אר״ח בד אבא א״ד יוחנן מוליך ומביא למי
שהדותות ]בסוכת שם שארבע רותות[ שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו ,במערבא
מתנו הכי א״ר חמא בד עוקבא א״ר יוסי ב״ר חנינא מוליך ומביא כדי לעצור דותות רעות.
מעלה ומוריד בדי לעצור טללים ע״כ עינינו הרואות כי הבבלי מביא דרש מערבי )שהוא א״י(
בשם ר׳ חייא שהוא ממש כאשר לפניגו בפסיקתא אשר היא אגדת א״י וקרוב לאמת שאליה
כוונו ,ואחרי שהמאמר הזה הוא בשם ר׳ יוסי בר חנינא יצדק מאד מאמרם בסנהדרין
י״ז ע״ב דבל במעדבא הוא ד׳ יוסי בר חנינא ע״ש ודש״י בפירושו לויקרא כ״ג י״א הביא ג״כ
הדרש המערבי הזה.
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שירי מצוד ,נינהו ועוצרות רוחות רעות וטללים רעים) ,ז( אמר רבה וכן לולב) .ח( ]פירוש[
כיצד עושה ,אותם שהוא צריך להניפם יחד חיים ,כדכתיב והניף הכהן אותם על לחם
הביכורים תנופה לפני ה׳ על שני כבשים )ויקרא כ״ג כ״ב( ]הכבשים[ חיים ובלחם יחד
מגיח את ]שתי[ הלחם על שגי כבשים ,ואע׳יג דרישיה דקרא משמע אותם על לחם
ילפינן במנחות מלחם המילואים דלחם למעלה .הונף ,היינו מוליך ומביא וגטלי״ר
בלע״ז :הורם למעלה ]ואין[ עלייה בלא ירידה והאי קרא לאו בכבשי עצרת כתיב,
אלא במילואים ,וכולהו תנופות ילפינן ]מינה[ :למי שארבע רוחות שלו פי׳ מצוד ,זו
אנו עושין לשמו כן מראה בהנםתן :זאת אומרת .הא דר׳ )יוחנן( ]יוסי[ דקאמר
תנוסה עוצרת רוחות רעות וטללים רעים; שירי מצוד ,,מצוד ,שהיא שיריים שאינה
עיקר לעכב כפרה ,אעפ״כ חשוכה היא לעכב פורעניות :שהרי תנופה שירי מצוד,
היא ,ואינה מעכבת) ,ט(כדתניא בתורת בחנים ומייתיגן ]לה[ )י( בגמרא דיומא לתנופה
לכפר עליו ,וכי תנופה מכפרת ,והלא אינה כפרה אלא כדם ,אלא שאם עשאד ,לתנופה)(:
שירי מצוד״ ששיירה ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו לא )כיפר על( ]עשאה
מן[ המובחר ,וכיפר ,כלומר אעפ״כ וכיפר ,שאין צריך להביא קרבן אחר) :יא( וכן
לולב ,מוליך ומביא מעלה ומוריד :וכן מצאתי בהלכות גדולות) .יב( תנו רבנן העושה
לולב לעצמו ,אומר ברוך שהחיינו וקיימגו והגיעגו לזמן הזה ,גטלו לצאת בו אומר
ברוך אקכו״צ על נטילת לולב ,ומוליך ומביא ומעלה ומוריד) .יג( ור׳ הנגאל איש
רומי פירש ניענוע זה זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד ,ששנינו במנחות דף ]ס״א •
ח( פירוש כיצד עושה כו׳
ז( אמר רבה .בגמרא שם )ל״ח ע״א( הגי׳ ואמר דכא.
עד מעלה ומודיד .הוא לשון רש״י בגמרא שם על כיצד הוא עושה מניח שתי הלחם .והוספתי
מ ל ת *פירוש* .נו( כדתניא בתורת כהנים .הוא בפ׳ מצורע והוא לשון רש״י סוכה ל״ח רע״א.
יא( וכן לולב ,מוליך ומביא מעלה ומוריה הוא בפירש״י על
י( בגמרא דיומא .דף ה׳ ע״א.
המאמר בגמרא אמד רבה וכן לולב ומפרש מוליך ומביא מעלה ומוריד ועל זה הביא וכן
מצאתי בהלכות גדולות ת״ר העושה לולב לעצמו כו׳ והוא לפנינו בבה׳יג ה׳ לולב והביא זה
כי בבה״ג םיים ומוליך ומביא ומעלה ומוריד ,וגם במח״ו צד  424כתוב וכן בהלכות גדולות
מצאתי וכוון למאמר שהביא אתר זד ,ת״ר העושה לולב כו׳ מוליך ומביא מעלה ומוריד ,אבל
כאשר הובא באו״ז ה׳ לולב סי׳ שט״ז נראה כי וכן מצאתי בהלכות גדולות הבונה רק לענין זמן
זז״ל ובהלכות דרב יהודאי גאון חני הכי העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהתיינו ,נטלו לצאת בו
אומר על גטילת לולב •מוליך ומביא מעלה ומוריד ,אבל זמן לא מצריך כלל ולפיכך כיון
שברך זמן ביום ראשון םגי בהכי וחו לא מידי .ואף כי המאמר נשנה בגמרא סוכה מ״ו ע״א
ינ( ח״ר העושה לולב
הביאו בשם בה״ג ,ועיין שבלי הלקט השלם םי׳ שס״ו שהאריך שם.
יג( וד׳ חננאל איש רומי פירש ניענוע
לעצמו כוי .סוכה מ״ו ע״א והובא בבה״ג ה׳ לולב.
זה זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד כוי .כל הלשון הזה הובא בפי׳ ר״ת הנדפס בש״ם דפוס
ווילנא סוכה ל״ז ע״ב ,וגם הערוך ערך נע הביא כל הלשון הזה ומבע מפי׳ ר״ח לסוכה שם,
וגם הרי״ץ גיאת דף קי״ב הביא כל הלשון וכתב ורבי חננאל הכי אמר והביא כל דבריו .וגם
המנהיג ה׳ אתרוג סי׳ 'ל״ח הביא וגשאל לגאונים אם חנעגוע הוא זולת מוליך ומביא מעלה
ומוריד ופי׳ ר״ת ונענוע זת זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד פו׳ .וגם בשו״ת הרשב״א סי׳ תל*ז
הביא בנענועי! של לולב כבר עמדו על זה הראשונים ואין סומכין על דברי רבינו חננאל ז״ל
שאמר שצריך לנענע בחולכה והובאה שלש פעמים זולתי מוליך ומביא כו׳ ע״ש .ומה שהביא
רש״י ור׳ חננאל איש רומי ,יכנהו ״איש רומי״ כי בקצת הקדמונים המביאים דבריו נקרא ג״כ
רבינו חננאל איש רומי ולדעת הרב שי״ד ז״ל בתולדות ר״ח לפי שבאו להם ספריו דרך
איטליא חשבו שהוא איש דומי וגם הרשכ״ם בפי׳ לב״ב ופסחים יכנהו ג״כ איש רומי.
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ע״א[ בעינן שתי הלחם וכבשי עצרת ואמר רבה התם וכן לולב ,אלא שצריך לנענע
בהולכה והובאה שלש פעמים זולתי מוליך ומביא מעלה ומוריד) ,יד( וכן קבלנו מאבינו
האב זצ״ל )טו( והעמידנו ]עיקר[ דבר ]מ[תלמוד ארץ ישראל:
]רעפ*[ )א( ל ו ל ב ה נ ז ו ל ו ה י ב ש פסול] ,נקטם ראשו נפרצו עליו פםול[,
נפרדו עליו כשר ,ר׳ יהודה אומר יאגדנו מלמעלה) ,ב( פי׳ לולב כף של תמרי׳:
גזול ,םםול ולקחתם לכם כתיב ,משלכם) ,ג( והוד .ליה מצוד ,הבאה בעבירה ,ואשכחן
קרא דאוםר מצוד ,הבאה בעבירה דכתיב והבאתם גזול ]ו[את הפסח ואת החולה
)מלאכי א׳ י״ג( גזול דומיא דםסח מה פסח שאין לו תקנה) ,ד( לאחר זמן להקריבו
שהרי מום קבוע עולמית ]הוא[ ,אף גזול) ,ה( ילפינן מינה דאין לו תקנה אפילו
ביאוש ,דשמעינן ליה למריה דמייאש מיניה דאמר ווי ליה לחסרון כיס ,ואע״ג דלעגין
מיקנא) ,ו( אמרינן בבא קמא דקנייא ליה ביאוש והוי דידה ואפילו הכי אקרובי
למזבח לא ,משום דהוד .ליה מצוד .הבאה בעבירה) :ז( יבש פסול ,לפי שאינו הדר:
)ח( נפרצו עליו ,אמר רב פפא נפרצו דעבד כי חופיא) ,ט( פי׳ נפרצו עליו ,משדרה
שלו ,שאינן מחוברין ]אלא[ על ידי אגודה) ,י( כי חופיא שקורין אשקופא .שמכבדין
 .בו את הבית ,ועושין אותה מעלין של לולב התלושין מן השדרה ואונדין מהן הרבה
יל( וכן קבלנו מאבינו האב זצ״ל .בכ״י ב׳ מהסדור וכן קבלנו מדבינו האב זצ״ל ובם׳
הסדרים וכן קבלנו מאבינו זצ״ל ובמח״ו צד  424ובן קבלנו מרבינו הרב זצ׳׳ל ובמנהיג שם
וכן קבלנו מרבינו הא״כ )עם נקודות למעלה ויהי׳ ר״ת אב בית דין( ובערוך חסרים המלות
*וכן קבלנו מאבינו האב״ .ובהרי״ץ מ א ת וכן קבלנו מרבינו האב ז״ל לכן גם לפנינו בסדור
צ״ל מרבינו האב לא מאבינו הרב והנקודות במנהיג הם בטעות וכוון בזה לאביו רבינו חושיאל
שהי׳ אביו של רבנו תננאל אבל בעת נגלה לפנינו פי׳ של דית הנדפס בש״ס דפוס ווילנא
וכתוב שם בפירושו וכן קבלנו מרבינו האי זצ״ל לכן יותר נכון לתקן וכן קבלנו מרבינו האי
זצ״ל .וגם הי׳ כן לפני הרשב״א שתביא בתשובות שלו סי׳ דל״ז אנו סומכים על דברי רבינו
 .חננאל שאמר בו׳ ומביא ראי׳ בשם רבינו האי ז״ל הרי שגם לפניו הי׳ הגי׳ ובן קבלנו מדבינו
האי וגם הב״י או״ח םי׳ תרנ״א הביא וכ׳יכ הר״ח בשם רב האי ,ועיין גם בהרא״ש פ״ג סי׳ כ״ו.
» ( והעמדנו ]עיקר[ דבר ]מ[תלמוד א״י .הוא לשון הד״ח שם .והוא בירושלמי סוכה פ״ג )דף
נ׳יג סע״ך( ובד״ח שם גם בערוך שם והרי״ץ גיאת ובהמנהיג שם הובא כל הלשון מירושלמי.
והתום׳ סוכה ל*ז ע״ב ד״ה כדי הביאו הירושלמי בשם הערוך.
ב( פי׳ לולב כף של
א( לולב הגזול והיבש פסול .משנה סוכה כ״ט ע״ב.
]רעט[
ג( והוה ליה מצוה הבאה בעבירה .גטדא שם ל׳ ע״א.
תמרים כוי .הוא פירש״י במשנה שם.
ה( ילפינן מינה כו׳ עד דחוה ליה מצוה הבאה
ל( לאחר זמן להקריבו .הוא בפירש״י שם.
 (rיבש פסול .חוא מוסב על
בעבירה .הוא לשון רש״י שם .ו( אמרינן בב״ק .דף ם״ח ע׳יא.
המשנה שם כ״ט ע״ב והיבש פסול .והמלות ״לפי שאינו הדר״ הוא הפי /וע״ש בנמרא מ ה
אתרוג בעי הדר אף לולב כעי הדר וברש״י שם לפנינו יבש דבעינן מצות מהודרת דכתיכ זה
אלי ואנוהו .וע״ש בתום׳ ד״ה לולב שמפרשי דלא כפי׳ רש״י ובמח״ו צד  4 2 5הובא בשם ירושלמי
]סוכה פ״ג ה״א[ יבש פסול משום דכתיב לא המתים יחללו יה )תחלים קט״ו י״ז( ,כלומר כיון
שהוא יבש חדי הוא כמת ,ואינו כדיי להלל יה בו .ודברי הירושלמי הביא גם הר״ח סוכה
שם והרא״ש םוכח פ״ג סי׳ א׳ ע״ש וגם האו״ז ה׳ סוכה סי׳ ש״ו ובעל שבלי הלקט סי׳ שמ״ט
ח ( נפרצו עליו אמר רב פפא נפרצו דעבד כי חוםיא .הוא בגמרא שם
הביאו הירושלמי.
מ( פירוש נפרצו עליו משדרה שלו בו׳ .הוא לשון רש״י במשנה שם כ״ט ע״ב.
ל״ב ע״א.
י( מ חופיא שקורין אשקוב״א שמכבדין בו את חבית כוי .רש״י בגמרא ל״ב ןףא .והסיום לאו
חדר הוא כ״ה ברש״י במשנה.
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ביחד .והאי לאו הדר הוא) :יא( נפרדו ,דאיפרוד איפרדי מחוברין הן מלמטה
בשדרה ,אלא שלמעלה ראשיהן נפרדין לכאן ולכאן כענפי אילן) :יב( נקטם ראשו
פסול) ,יג( אמר רב הונא בר חנינא לא שנו אלא שנקטם ,אבל נסדק כשר ,נסדק
כשר) ,יד( והתניא לולב כפוף כווץ וסדוק עקום דומה למנל פסול ]חרות פסול[
דומה לחרות כשר) ,טו( אמר רב פפא ,והוא דעביד כהימנק) ,טז( סי׳ נסדק ]נסדקו[
ראשי העלין; כפוף ,ראשו כפוף כאגמון )קורץ( ]קווץ[ שיוצאין בשדרה שלו עוקצין
כמין קוצין :עקום דומה למגל ,חדא מילתא היא :חרות ,קשה שגעשה חריות ,שכן
דרך הלולב עליו נושרין בימות הגשמים ,והשדרה מתקשה וגעשה עץ} דומה לחרות,
התחיל להתקשות ,ועדיין לא נעשה עץ :אמר רב פפא הא דקתני סדוק פםול ,לא
שנסדקו ראשי עלין ]או[ השדרה )יז( אלא דעביד כהימנק פיי״שייר של ברזל ושל
סופרים שיש לו שגי ראשים ,שראשו אחת מפוצל ]כך גדל[ הלולב כמין ]שתי[
שדראות )מחיצות מחיצות( ]מחצית[ עלין לכאן )ומחיצות( ]ומחצית[ עלין לכאן:
)יח( ואמר רב פסא האי לולבא דםליק בחד הוצא ,בעל מוס ]הוא[ ופסול.
)יט( פי׳ שכל עליו עולין מצד אחד) ,כ( בעי רב פפא נחלקה התיומה) ,כא( שגעשה
כמין שניטלה פסול) ,כב( פי׳ נחלקה התיומה שני• ]עלין עליונים[ האמצעים ששם
השדרה כולה נחלקו זה מזה ,ונסדקה השדרה )עם( ]עד[ העלין שלמטה )מהו(
]מהם[ תיומות לסי שמדובקין )בתיומן( ]כתאומים[ .שמעינן מהנא דלולב יבש פסול,
יא( נפרדו דאיפרוד איפרדי .במשגה שם איתא נפרדו עליו כשר .ואמרו בגמרא דאיפרוד
איפדודי .ומה שהובא מחוברין הן מלמטה בו׳ הוא לשון דש״י במשנה על נפרדו .יב( נקטם ראשו
יג( א״ר הונא בר חנינא כוי .גמרא שם ל*א סע״ב ולפנינו ליתא ״בר
פסול .משגה שם.
יל( והתגיא לולב כפוף כווץ .וכ״ה בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובגמרא לפניגו שם
חניגא*.
והתניא לולב כפוף קווץ ,וכן תראה להלן שהובא פירש״י על קווץ .אבל בפי׳ הר״ח בגמרא
שם )ל*ב ע״א( היבא תניא לולב כסיף כווץ בכ״ף והערוך עדך קווץ הביא המאמר מסוכה
לולב כפוף הווץ ומפרש עמן צמיתה כמו כווץ ובעל ערוך השלם הביא בשם כ״י איתא כווץ
קווץ שתי נוםתאות נתערבו יחד וגם חדי״ף מביא תניא לולב כווץ קווץ וגרם ב׳ לשונות יתד
ופי׳ הר״ן כווץ שעשוי קמטים קמטים ,קווץ שיש בו קוצים ועיין ברא״ש סובה פ״ג סי׳ ד׳
גוו( אמר רב פפא .שם ל״ב ע״א.
שהביא פירש״י והערוך ויש לתקן שם ובעיוך ערך כווץ.
נח( פי׳ נסדק ]נסדקו[ ראשי תעלין כר .עד ומתצית עלין לכאן הוא לשון רש״י בגמרא שם.
יז( אלא דעביד כחימנק פיישיי״ר של ברזל ושל סופרים שיש לו שני ראשים כוי .הוא לשון
רש״י בגמרא שם .והערוך ערך המגק הביא מגמרא סוכה והוא דעביד כי המנק ,פי׳ כלי של
מ ת כ ת הוא שאוכלין בו פרסיים שלא יהו מבגיסים ידם לפיהם והיו אוכלין בו בשד ותתיכות
ולענין לולב שתי הוצין העליומן שהן תיומת אם נפרדו זה מזה והמנק הוא כלי שיש בו שני
ראשים )גאבעל( .ועיין בערוך השלם מ ה שהביא בשם הרא״ש והגמ״יי והרי״ץ גיאת והמלה
יש( ואמר רב פפא האי לולבא .בגמרא לפגיגו ואטד
לועזית הובא כרש״י בגמרא יפויצפו״ר.
כ( בעי
דכא .ימ( פי׳ שכל עליו עולין מצד אחד .רש״י בגמרא שם על דםליק בהד הוצא.
כא( שגעשה כמין שמטלה פסול .הוא בגמרא שם בשם ר׳ יוחנן .גם
דב פפא .גמרא שם.
כב( פי׳ נחלקה התיומה שני עלין עליונים כר .הוא לשון דש״י בגמרא שם.
הגי׳ התיומת.
ועיין במח״ו צד  425ששם הלשון מתוקן וע״ש בהערת הרש״ה ז״ל שהאריך בזה ועיין בערוך
השלם ערך תיים מ ה שהביא בשם רב האיי גם מבה״ג והדי״ץ גיאת ועיין גם במנהיג ה׳
םוכה סי׳ י״ז ועיין ברא״ש סוכה פ״ג סי׳ 1׳ .ועיין בתוס׳ שם ד״ה גתלקה תתיומת שהביאו
את פידש״י.
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)כג( מאותן שיכולין להבין שהוא יבש ממש ממראה שלו הראשון) ,כד( אבל כבוש
שקורין פלייש כשר) ,כה( נקטם ראשו של לולב פסול) ,בו( הגבוה שבו ,אם נחתך
ראש שני עלין הגכוהין מכולם קורא ראשו ,אבל אם נסדקו העלין כשר) .מ( נפרצו
העלין ,שאינן מחוברין בשדרה ,אלא ע״י ידי האגד ]פסול[ ,וכל שכן אם נשרו מכל
וכל שיהא פסול ,וכנון שנפרצו או נשרו הרוב ,אבל המיעוט כשר ,וצריך שבכל
אורך הלולב לא תהא מגולה השדרה מחמת דליכא ענפים דראוי לכסות בעינן ,ולצד
מטה של לולב צריך ליזהר שיהיו מתחילין העלין שלא יחסר השיעור) :כח( כסוף,
קווץ ,עקום ,דומה למגל פסול ]וכן[ נחלקה התיומת או ניטלה:
]רפ[ )א( גם זה מצאתי בהלכות גדולות ,והיכא דלא איתגחיה ללולב מערב
יום טוב בהושענא )טנחית( ]טיתנח[ ליה ביום טוב) ,ב( כמעשה רבה בר רב שמואל
יומר שטואל.
]רפא[ )א( ה ד ס ה ג ז ו ל והיבש פסול ,נקטם ראשו או שנפרצו עליו ,או
) .שיהא( ]שהיו[ עגביו מרובות ]מעליו[ פסול ,אי טיעטם כשר )ואם( ]ואין[ מטעטין
ביום טוב) ,ב( משום דקא מתקן מגא ביום טוב )שיהא( ]שהיה[ פסול ומכשירין) ,ג( פי׳
נפרצו ,נשרו :ענביו ,פירי שבו הדומה לענבים) :ד( ת״ר יבשו )רובו עליו( ]רוב
עליו[ ונשתיירו בו בדי עלין לחין כשר) ,ה( דבציר משלשה בדי עלין לא הוי עבות
ובראש.הבדים ,אבל באמצעיתו לאו הדר הוא:
]רפב[ )א( ת נ ו ר ב ג ן ע ג ף עץ עבות )ויקרא כג מ׳() ,ב( עץ שהוא עבות,
ועגפיו חופין את רובו ,הוי אומר זה הדם:׳)ג( תנו רבנן ]קלוע כמין[ קליעה ,ורומה
מ ( מאותן שיכולין להבין שהוא יבש ממש ממראה שלו הראשון .בכ״י כ׳ איתא כך
מאותן שיכולין להבין שהוא יבש ממראה ממש לו הראשון ונשבר מהרה .ובסדרים מאותן
שיכולין להבין שהוא יבש ממש ויותר לא הובא שם .ובמח״ו צד  426הגי׳ כ ך  :מאותם
שיבולי! להביא אחד .יבש פםול .יבש ממש ממראה שלו הראשון ונשבר מהרה וע״ש בהערות
כל( אבל כבוש שקורין פלייש .כ״ה בכ״י ב׳ ובסי הסדרים ובמת״ו ,רק בכ״י
 .הרש״ה ז״ל.
הג״ל הגי׳ פליישט והיא המלה אשר הביא רש״י שמות י״ח י״ח פליישטר״א בלע״ז ,גם יש
לתקן לפניני כמוש במקום כבוש שענינו קמיטה וכוויצה .כס( נקטם ראשו של לולב פסול .מוסב
על המשנה סוכה כ״ט ע״ב .כו( הגבוה שבו כוי .זח פי׳ על נקטם ראשו אבל לא הובא בדש״י
כח( כפוף
בגמרא3 .ז( גפרצו העלי] .זה מוסב ג״כ על המשנה שם ועיין בפירש״י במשנה.
קווץ .מכאן תראה שלעיל הי׳ הנוסחא לפניו קווץ במקום כווץ עיין לעיל הערה י״ד.
א( גם זה מצאתי בתלכות גדולות והיכא דלא איחנחיה ללולב כוי .הוא לפנינו
]רפ[
בבה״ג ה׳ לולב )ל״ד ע״א( וכן הרי״ץ גיאות )דף צ״ט( הביא ובהלכות והיכא דלא איתנתיה
ללולב וכוי .ב( כמעשה רבה בר רב שמואל ומר שמואל .וב״ה בסי הסדרים ובכ״י בי• כמעשה
רבת בד רב שמואל .והמלות ״ומר שמואל״ ליתא ובבה״ג שם איתא כמעשה דמר בד רב
חנה ומר רב שמואל /ובבה״ג הוצאת הרב הילדעסהיימער כמעשה דמר בר רב הונא ומר רב
שמואל .ובמח״ו צד  426כמעשה רבה .בר שמואל ומר שמואל .ומקום זה לא נתברר.
ב( .משום דקא
א( הדם הגזול והיבש פסול כוי .משנה סוכה ל״ב ע״ב.
]רפא[
מתקן מנא ביו״ט שהי׳ פסול ומכשירין .בגמרא שם ל״ג ע״ב והא קא מתקן מנא ביו״ט ופירש״י
ג( פי׳ נפרצו נשרו כוי .הוא לשון רש״י במשנה שם.
מתקן מנא שהיה פסול ומכשירו.
ה( דבציר משלשה בדי עלין לא הוי
 (7ת״ר יבשו ]רוב עליו| .כצ״ל והוא בסוכה ל״ג ע״א.
עבות כוי .הוא לשון רש״י שם ועיין ברא״ש פ״ג דםוכה סי׳ י׳.
נ( ״עץ שהוא עבות״ כן הובא
א( ת״ר ענף עץ עבות .סוכה ל״ב ע״ב.
]רפב[
ג( ת״ר קלוע כמין קליעה .כצ*ל והוא בגמרא שם.
בבה״ג וליתא בגמרא.

137

סדור רשיי

לשלשלת זה הדס :תנא ]עץ[ עבות כשר ,ושאינו עבות פסול ,היכי דמי עבות ,אמר
רב יהודה דקיימי תלת טרפי בחד קנא ,ורב כהנא אמר ]אפילו[ תרי והד ,ורב
אהא בריר ,דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק ]מסומיה[ דרב כהנא ,אמר ליה מר
בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה) ,ד( פי׳ ]ענף[ עץ עבות עץ
שכלו ענף ,שהעץ מחוסה בעלין על ידי שהן עשויין כשלשלת בקליעה ושרשרת
ושוכבין על )אביהן( ]אפיהן[ ,וטורכבין זה על זה :תלתא תלתא טרפי בחד קנא,
שלשה עלין בחד קנא ,ויוצאין טתוך עוקץ ]אחד[ .תרי והד ,שני עלין בעוקץ אחד,
ועלה אחד מלמטה ארוך ,ועליה רכוב על השנים :מהדר )אחד ותרי( ]אתרי וחד[,
ואע״ג דתלתא בחד קנא נמי כי׳ש דכשירה ,הואיל ונפק מסומיהדרב כוזנא :אבא
לההוא ,תרי וחד הדם שוטה קרי ליה) .ה( והלכה כרב יהודה:
]רפג[ )א( א מ ר רב ח ס ד א הדס שוטה לסוכה ,ועץ עבות ללולב .והאי
הדס שוטה פסול להושענא ,בין לחודיה בין ]בהדי[ הדם אחרינא) ,ב( וחיני דמי הדס
שוטה פרוס דרברבן )אטירפא( ]טרסיה[ וסתיין:
]רפד[ )א( תניא ר׳ י ש מ ע א ל אומר פרי עץ הדר )ויקרא כ״ג ט׳( אחד,
כפות תמרים )שם( אחד ,וענף עץ עבות )שם( שלשה ,וערבי גחל )שם( שתים,
אפילו שתים קטוטין ,ואחד שאינו קטום .ר׳ טרפון אומר ]שלשה[ אפילו שלשתן
קטומין .ר׳ עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד ,כך ערבה אחת והדס אחד,
אמר ]לו[ ר׳ אלעזר יכול יהא אתרוג עמהם באגודה אחת ,וכי גאמר וכפות הלא ]לא[
גאמר )וכפות( ]אלא כפת[ מגיין )שמערבין( ]שמעכבין[ זה את זה ,ת״ל ולקחתם
לכם׳)ויקרא שם שם( ,שתהא לקיחה תמה ,ור׳ ישמעאל מה גפשך אי שלימין בעי,
)ב(ליבעי ]גמי כולהו ,אי לא בעי שלימין אפילו חד גמי לא ליבעי[) ,ג(אבוייא
אמר ר׳ חזר בו ר׳ ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ טרפון.
)ד( סי׳ כסות תמרים אחד ,משמע כפת כתיב :עגף אחד ]עץ אחד[ עבות ]אחד[
הרי שלשה .אפילו שגים קטומין אהרם קאי :יכול יאגדם כולם ,ואםילו האתרוג
עמהם :אמרת וכי נאמר וכסות תמרים וניהוי משמע ]וי״ו[ טוםיף על עגין ראשון
לצרפו עם פרי עץ הדר ,והלא לא נאמר אלא כפת ,משמע בפני עצמו הוא ולא)מן(
]עם[ האתרוג ,וענף עץ מוסב עליהן ,שנא׳כהןוי״ו ,לפיכך נאגרים עם הלולב :שמעכבין
זה עם זה ,אם חיסר אחת מארבעתן אין כאן מצוד :,־תמה ,שלימה דרש ולקחתם)(:
]לקח תם[ ור׳ ישמעאל ]דמכשיר[ שגים קטומין וחד מצריך שלם ,היכן חלקן הכתוב
אי בעי הדר גיכעי בכולהו ,ואי לא בעי הדר ואפילו בחד לא גצריך) :ה( אמר ביריא,
בגמרא שם.

וגוף המאסר הובא

ל( פי׳ ענף עץ עבות בו׳ .כל הלשון הוא מפירש״י
בבה״ג שם .ה( ״והלכה רב יהודה״ כ״ה בבה״ג שם.
ב( והאי הדס שוטה כוי.
א( אמר רב תםדא .סוכה י״ב ע״א והובא בבה״ג.
1רפג[
הוא לשון הבה״ג ותובא ברי״ץ גיאת דף ק״ב וע״ש מה שהביא בשם רב פלטואי ורב נטדוגאי
ג( וחיכי
ורב סעדי׳ ועיין ברא״ש פ״ג דםוכה סי׳ י״ד ועיין בטור או״ת ובב״י סי׳ תדנ״א.
דמי הדם שוטה כוי .הוא לשון הבה״ג והובא ג״כ ברי״ץ גיאת שם.
א( תניא ר׳ ישמעאל אומר .סוכה ל״ד ע״ב .ב( ליבעי ]נטי כולהו כוי .הוספתי,
]רפד[
והשמיט מן ליבעי עד ליבעי .נ( אבוייא אמר רבי .בגמרא ביראה א״ר אמי ובמח״ו צד 427
אמר רב אויא א״ר .ל( פי׳ כפות תמרים אחד כוי .כל הלשון עד דקטים כשר הוא לשו; רש״י
ה( אמר ביריא שם חכם .מזה נראה שלעיל צ״ל ביראי במקום אבוייא .ובמח׳׳ו
בגמרא שם.
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שם חכם :חזר בו ר׳ ישמעאל ,מתחילת דבריו ,ומכשר בחד ומיהו הדר בעי :הלכה
כר׳ טרפון ,להקל דקטום כשר) .ו( דסבר אע״ג דקטום הדר הוא ,ש״מ נקטם ראשו
של הדס כשר:
]רפה[ )א( ע ר ב ה נ ז ו ל ה ויבשה ]פסולה[) ,ב( כלולב דלכם אכולהו קאי:
)נ( נקטם ראשיה נפרצו עליה והצפצפה פסולה ,כמושה ושנשרו מקצת עליה ושל
בעל כשירה) :ד( פי׳ צפצפה מין ערבה ועלה שלה ענול) :ה( כמושה פלצר״א :ושל
בעל ,שגידלה בשדה שלא על הנחל :בעל ,קרקע שאינה צריכה להשקות .דםגי
לה במטר השמים) ,ו( כדאיתא במשקין בית השלחין ,בעל לישנא דמייתבותא כמו
כי יבע)י(ל בחור בתולה)ישעי׳ ם״ב ה׳( כדמתרנםארי כמאדמתייתב עלם עם בתולתא:
]רפו[ )א( ת נ ו ר ב נ ן ערבי נחל )ויקרא כ״ג מי( ,הגדלים על הנחל ,ד״א
ערבי נחל שעלה שלה משוך כנחל ,תניא אידך אין לי אלא ערבי נחל ,של בעל
ושל הרים מניין ,ת״ל ערבי נחל מכל מקים) .ב( פי׳ הגדילים על הנחל ,נחלי מים
מצור ,בזו ומיהו של בעל כשרה .כתיב ערבי דמשמע לשון רבים :משוך ]ולא[ עגול
פרט לצפצפה) :ג( ת״ר ערבי נחל שגדילים על הגחל ,סרט לצפצסה ]הגדילה בין
ההרים[] :ת״ר אי זהו ערבה ואיזהו צפצפה[ ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך
]ופיה חלק[ ,צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל) .ד( פי׳ קנה
שלה ,עץ שלה :ופיה חלק ,חודן של עלין חלק ואיגו עשוי פגימות; דומה למגל,
מגל קציר פגיטות שלה נוטות כולן לצד אחד )עמוקות( ]עקומות[ כלפי בית יד שלה.
שמעיק מהכא שצריך להחמיר בדבר לפסול ]ל[לולב כל ערבה שאין לה שלשה
םימנין הללו:
]רפז[ )א( א מ ר ר׳ י ו ס י א מ ר ר׳ י ו ח נ ן משום נחוניא איש בקעת בית
חוורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני) .ב( ושמעון .השומעו
נירסא כסדר ששומעין) ,נ( וכן בכל מקום עשר נטיעות משנה היא בסדר זרעים ,ואינה
ענין לכאן לכן לא פרשתיה) :ד( ערבה למקדש להקיף את המזבח ,דאילו ערבה
ו( ״דםיר אע״ג דקטום הדד הוא ש״ט נקטם ראשו של
צד  427הגי׳ רב אווייא שם חכם.
הדם בשר״ .זה לא נמצא ברש״י בגמרא שם.
א( ערבה גזולה .משנה סוכה ל״ג ע״ב .ב( כלולב דלכם אכולהו קאי .רש״י
]רפה[
במשנה שם והגי׳ שם ללולב במקום כלולב .ג( נקטם ראשיה כוי .משנה שם .ד( פי׳ צפצפה
ו( כדאיחא
ה( כמושה פלצר״א .ברש״י שם פלרי״א.
כוי .הוא לשון רש״י במשנה שם.
במשקי! בית השלחין .מ״ק דף ב׳ ע״א.
ב( פי׳ הגדילים על ה נ ת ל כר.
א( ת״ר ערבי נחל .סוכה ל״ג ע״ב בגמרא.
]רפו[
ל( פי׳ קנה שלה ,עץ שלה בו׳.
ג( ת״ר ערבי נחל .סוכה ל״ד ע״א.
רש״י בגמרא שם.
הוא לשון רש-׳ י בגמרא שם.
א( א״ר יוסי א״ר יוחנן משום נחוניא איש בקעת בית תוורתן .בגמרא סוכה
]רפן[
ל״ד רע׳ א א״ר אםי א״ר יותנן עשר נטיעות אבל בסוכה מ״ד ע״א איתא א״ר אסי א״ר יוחנן
ב( ושמעון השומע כר .פח
משום ר׳ נתוניא איש בקעת בית חורתן .וכן הובא בבה״ג.
הלשון משובש וצ״ל פירוש אילו שלשה נשאלו בבית המדרש מנין להם מן התורה והשיבו
שהלכה למשה מסיני הם ושמע השומע וגרםם כסדר ששמעם .ג( וכן בכל מקום עשר נטיעות.
משנה היא בסדר זרעים )שביעית פ״א מ״ו( והוא לשון רש״י בגמרא סוכה שם .וכאן סיים
״ואינה ענין לבאן לכן לא פרשתיה״ כי פה נתקצר הסיום והובא ברש״י בגמרא שם ע״ש אבל
יען כי אין ענינה לכאן לכן לא הביאה פה .ל( ערבה למקדש להקיף את המזבח כר עד אין
,
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שבלולב מקרא נפקא ,ניסוך המים לתמיד של שחד של שבעת ימי החג ,שכל קדמות
של כל ימות השגה אין גסכיהם אלא יין ]חוץ מן החג בתמיד של שחד שצריך שני
ניםוכין[) ,ה( אע״ג דנסקא לן מונםכיהם מאמר בשני וכו׳ ,אסמכתא בעלמא היא:
]רפח[ )א( א מ ר ר׳ א מ י ערבה צריכה שיעור ,ואינה ניטלת אלא בפני
עצמה) ,ב( ואין דבר אחר נאגד עמה שאינה מצוד) :,ג( וכמה שיעורה אמר רב )חנן(
]נחמן[ שלש בדי עלין לחין) .ד( סי׳ שלשה ענםים שצריך שיהא כל אחד עליו עלין
לחין) .ה( וכן הלכה וכן פסק ר׳ חננאל איש רומי:
]רפט[ )א( א מ ר אייבו הוה )קאמינא( ]קאימנא קמיה[ דר׳ אלעזר בר׳ צדוק
ואייתי ההוא גברא ערבה לקטיה ,שקיל חביט חביט ולא בירך ,קםבר מנהג נביאים
הוא) ,ב( בגבולין ולא יסוד נביאים ,לפיכך אינה צריכה ]ברכה[) ,ג( ואייבו וחזקיה
בני ברתיה דרב אייתו ערבה לקמיה דרב ,שקל הביט חביט ולא בירך ,קסבר מנהג
נביאים הוא) .ד( הילכך ערבה צריכה חיבוט ,ואינה צריכה ברכה ,כדאשכחן הלכה
למעשה מכל הני דלא ברכי:
]רצ[ )א( א ת ר ו ג היבש והגז ולפסול ,עלתה חזזית על רובו ,ניטלה פיטמתו
נסדק נקלף ]ניקב[ וחסר כל שהוא פסול ,עלתה חזזית על מיעוטו ,ניטל עוקצו ,מקב ולא
חסר ]כל שהוא[ כשר .אתרוג הכושי פסול ,הירוק ככרתי ר׳ מאיר מכשיר ור׳ יהודה
פוסל) .ב( פי׳ חזזית כמין אבעבועות דקות ,חיינ״א בלע״ז] :גטלה[ פיטמתו ,ראש
האתרוג) ,ג( מפי רבי יעקב) ,ד( ודונמתו הפיטמא של רימון :ניקב וחסר כל שהוא חדא
טילתא היא ,דאילו ניקב ולא חסר שתחב ]בו[ מחט והוציאה כשר ,כדקתגי סיפא;
עוקצו ,זנבו) ,ה( כמו בעוקצי תאנים :הכושי ]שבא[ מארץ כוש ושחור הוא :כרתי׳
)ו(כרישין שקורין פור״ש:
גםכיהם אלא יין .הוא ג״כ לשון דש״י בגמרא שם .ס( אע״ג דנפקא לן מונסכיהם דנאמר בשני
וכוי .הוא מאמרם בתענית ב׳ ע״ב וע״ש בתום׳ ד״ה מים.
ב( ואין דבר אחד גאגד עמה שאינה
א( אמר ר׳ אמי .סוכה מ״ד דע״ב.
]רפח[
מצוה .הוא לשון דש״י שם על אינה ניטלת אלא בפני עצמה ובמקום שאינה מצוה איתא
ברש״י שם דמוכח שהיא מצוה .ג( וכמה שיעודה .גמרא שם .ד( פי׳ שלשה ענפים שצריך
ה(.וכן
שיהא כל אחד עליו עלין לחין .בי״ש״י בגמרא שם שלשה שיש בכל אחד עלין לחין.
הלבה וכן פסק ר׳ חננאל* איש רומי .ד״ל הלכה כרב נחמן .ואשר הביא וכן פסק ר׳ ח נ נ א ל איש
רומי כוונתו לפי׳ רבינו חננאל בגמרא שם מ״ד ע״ב וכן הובא במח״ו סי׳ שס״ז )צד  (429וגם
בעל שבלי הלקט השלם סי׳ שס״טהביא והלכתא כרב ששת אפילו עלה אחד בבד אחד סגיא
והביא וכן כתב בעל הדברות ,וכן כתב רבינו האי גאון ז״ל הלכה כרב ששת ,והביא ג״כ ורבינו
חננאל ז״ל פםק כרב נחמן דבעינן שלשה בדי עלין לחין ,ועיין בדא״ש סוכה פ״ד סי׳ א׳
שהביא בשם תשובות הגאונים הלכה כרב נחמן בדיני והלכה כרב ששת באיסורי ע ״ ש .
נ( בגבולין ולא יסוד גביאים לפיכך אינה
א( אמד איבו .סוכה מ״ד ע״ב.
]רפט[
צריכה כרכה .הוא פי׳ רש״י בגמרא שם .ג( אייבו וחזקיה כר .גמרא שם .ד( הילכך ערבה
צריכה חיבוט כוי .הוא דברי רש״י וליתא ברש״י בגמרא.
ב( פי׳ חזזית בו׳ .לשון רשיי
]רצ[ א( אתרוג היבש כוי .משנה סוכה ל״ד ע״ב.
במשנה והמלה לועזית שהובא ליתא בדש״י שם וחסר גם בכ״י ב׳ ,ובס׳ הסדרים בורייג׳יא בלע״ז
ובמח״ו רויינ״א כלע״ז .נ( מפי רבי יעקב .הוא רבו של רש״י ר׳ יעקב בר יקר .ל( ודוגמתו
ו( כרישין
הפיטמא של רימון .עוקצין פ״ב מ״ג ,ה ( כמו בעוקצי תאנים .סנהדרין מ׳ ע״א.
שקורין פור״ש .ברש״י בגמרא כרישים פור״י .וגם הערוך בערך כרש הכיא כרישין בלע״ז פודי
) poireauלויך(.
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]לצא[)א( ת נ ו רבנן פרי עץ הדר )ויקרא כ״ג מ׳( עץ שטעם עצו ופריו
שוה ,הוי אומר זה אתרוג ,רבי אומר אל תקרי הדר אלא הדיר מה דיר זה שיש בו
גדולים וקטגים תמימים ובעלי מומים ]כד[ אלא הכי קאמר עד שבאו קטגים עדיין
נחלים קיימין) .ב( ד״א אל תקרי הדר אלא הדר ,דבר הדר באילנו משניה לשנה .בן
עזאי אומר אל תמרי הדר )ג( אלא אידור ,שכן קורין בלשון יווני למים אידור ,ואיזהו
־אילן הגדל על כד מים ,הוי אומר זה אתרוג) .ד( פי׳ פרי עץ ,שהעץ כפרי בטעם
שוה; הדיר ,פרי עץ הדומה אילגו לדיר של צאן) :ה( אטו כולהו םירות לאו להון
גדולים וקטנים ,והלא כל תפוחי אילן אחד אינן שוות :הכיקאמר עד שבאין קטגים,
כלומר גדולים וקטגים לאו של שגה אחת קאמר ,אלא גחלים של אישתקד ,וקטגים
של שגה ]זו[ ,לפי שאתרוג דר ]וגדל[ באילן שתים ושלש שגים ,וכשבאין )וחובטין(
]וחוגטין[ קטגים של עכשיו ,עדיין גדולים דאישתקד קיימין בו) .ו( מה שאין כן בשאר
אילנות ,דאע״נ דבשאר אילנות יש נמי בהן תמימין ובעלי מומין ,אין בהן גדולים
כשבאין קטנים) :ז( הדר) ,וההוא( ]והיא היא[ דרבי ,אלא במשמעותא םליגי ,מר
דריש ]ליה[ לשון דיר ,ומר דריש ]ליה[ לשון דירה) .ח( שגדל על כל מים ,כל מים
צריך בין לשאובין בין לגשמים ,כשאין לו מי גשמים צריך להשקותו מים שאובין:
׳

] ל צ ב [ )א( ע ל ת ה חזזית על מעוטו אמר רב חםדא לא שגו אלא במקום
אחד ,אבל בשגים ושלשה מקומות הוה ליה כמגומר ופסול) ,ב( אמר רבא ובחוטמו
אסילו כל שהוא) :ג( פי׳ ובחוטמו ,בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו:
אפילו כל שהוא פסול .שנראה שם לעינים יותר משאר מקומות שבאותו עובי אדם
נותן עיניו:
] ל צ ג [ )א( נ י ט ל ה ]פיטמתו[ :אמר ר יצחק ניטלה בוכנתו) .ב( ולפי
שהוא חד ועשוי כמין בוכנא פילו״ר ,זהו לשון מורי הזקן רבינו יעקב) ,נ( .אבל רבינו
] ל צ א [ א( ת״ר שרי עץ הדר .סוכה ל״ה ע״א .ב( ר״א אל תיקרי .בגמרא שם הגי׳
ד( פי׳ שרי עץ כוי .הוא לשון רש״י
ר׳ אבהו אמר .ג( אלא איתר .בערוך הגי׳ אלא הדור.
בגמרא שם .ה( אטו כולהו פירות לאו להון גדולים וקטנים .ברש״י בגמרא אטו כולהו אילגי
ו( מה שאין כן בשאר אילנות כו׳ עד כשבאין קטנים .ליתא
לית בהו פירות גדולים וקטנים.
ברש״י בגמרא שם (r .הדר ]והיא היא[ דרבי כוי עד לשון דירה .הוא לשון רש״י שם .מ ( שגדל
על כל מים עד סוף הסימן ליתא ברש״י בגמרא שם.
ב( אמר רבא ובתוטמו אפילו כל
] ל צ ב [ א( עלתה תזזית כוי .סוכה ל״ה ע״ב.
ג( פי׳ ובתוטמו כוי .עד.
שהוא .בגמרא שם אמר רבא ועל תוטמו ואפילו במשהו נמ׳ פסול.
נותן עיניו .הוא לשון רש״י בגמרא שם.
] ל צ ג [ א( ניטלה שטמתו א״ר יצתק ניטלה בוכנתו .סוכה ל״ה סע״ב ולשנינו נטלה
פטמתו ,תנא ר׳ יצחק בן אלעזר נטלה בוכנתו .ב( ולפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנא פילו״ד זהו
לשון מורי הזקן רבינו יעקב .הוא לשון רש״י בגמרא שם וחסר מלת *פירוש* ופי׳ רבינו יעקב
מבואר יותר בשירש״י במשנה ל״ד ע״ב נטלת פטמתו ,ראש אתרוג מפי רבי יעקב .ולדעתו
פטמתו הוא הפרח שבראש האתרוג .ורבינו יעקב הוא רבינו יעקב בר יקר ,רבו של רש״י
ז״ל .ג( אבל רבינו יצחק הלוי כר .הוא ג״ב לשון רש״י בגמרא שם והוא חיה ג״כ רבו של
רש״י ז״ל .ולדעתו פיטמתו ועוקצו שניהם בזנב האתרוג ,ועיין בתום׳ שם ד״ה נטלה בוכנתו
וברא״ש סוכה ש״ג סי׳ ט״ו ועיין בשבלי הלקט השלם סי׳ ש״ס שהביא הפירוש בשם רבינו
שלמה ז״ל וע״ש שהאריך בזה ועיין ברי״ץ גיאות ה׳ לולב דף ק״ה וביצחק ירנן שם סי׳
קל״ד ,ובהמנהיג ריש ה׳ אתרוג םי׳ כ׳.
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יצחק הלוי היה מפרש פיטמתו ועוקצו שניהם בזנב ,עוקצו ,שניטל העץ מה שהוא
חוץ לגומא שבאתרוג כשר ,פיטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחיסרו ,לפיכך
פסול ,והיינו דקתני ר׳ יצחק בן אלעזר ניטלה בוכנתו מה שגכגם בתוך האתרוג כבוכגא
הנכנס ]ומכה[ באסיתא ,ולשון רבינו יעקב נראה לי ,שלא מצינו בשום מקום פיטמא
עוקץ) .ד( עד כאן פירוש רבינו יעקב ,ונם רבינו חננאל סירש ]ודיל[ ונראין הדברים
)ה( שהוא )ראש( ]דד[ החוטם) ,ו( כדתנן סיטמא של רימון) ,ז( אבל הא דאמר ר׳
יצחק הוא בוכנתא) ,ח( הוא קנה העץ הנתון באתרוג) ,ט( כמו בוכנתא ,שם הטדוך,
)י( כדגרסינן מכנא ואסיתא ,ובאתרונ העץ שהוא תלוי בו )יא()כאילו( ]באילן[ הוא
כמין בוכנא ,ובעיקר האתרוג ]חקוק[ כמין אםיתא ,והעץ גתון בה ,וקיימא לן נעקרה
הבוכגא מן האםיתא חיישיגן שמא גיטל מגופו עמו ,וחסר האתרוג ופסול ,אבל אם
הבוכגא ]באתרוג[ קיימת בתוך האםיתא ,וגחתך העץ למעלה ]טמנה[ כשר ,שהרי העיקר
קיים ,וזהו ניטל עוקצו כשר:
]רצד[ )א( נקלףי אטר דכא האי אתרוגא )ב(דאיתגלד באהונא )ג( בכולה
כשרה במקצתה פסול) .ד( סי׳ דאיגלד ,נקלף) :באהינא( ]כאהינא[ תמרה אדומה ,ואף
זה לאחר שנקלף נהפך .לאדמימות כדרך כל הנקלטים כפירות; בכולה ,כשרה:
במקצתה פסול דמנומר הוא:
]רצה[ )א( ניקב ,תני ע ו לא בר חיננא ניקב ]נקב[ מפולש במשהו ,שאינו
ל( עד כאן פירש דבינו יעקב .לדעתי צ״ל עד כאן והמלות פי׳ דמנו יעקב״ יש למחוק.
כי רש״י הביא ב׳ דעות היינו של רבינו יעקב בר יקד וגס של ר׳ יצחק הלוי לכן אין לומר
עד כאן פי׳ רבינו יעקב .ובכ״י ב׳ מהסדור כתוב :עד כאן ,פירש רבינו חננאל ונראין הדברים
ד״ל עד באן הוא פירש״י ואח״כ הובא פי׳ רבינו חננאל המתחיל ונראין הדברים ,ובם׳ הסדרים
כתוב עד כאן ,רבינו חננאל כמו כן פירש ונראין הדברים .וראיתי במח״ו צד  431הביא עד
כאן פי׳ רבינו :גם ד ח פירש נראין הדברים וכל מה שהובא בשם פי׳ ר״ה חוא נדפס בפי׳
הר״ח בש״ם דפוס ווילנא )דף ל״ו ע״א( ד״ה ניטלה פיטמתה נראין הדברים וכו׳ ודברי הר״ח
הביא גם הערוך בערך פטם וחכמי התוס׳ סוכה ל״ו ע״א ד״ה נטלה הביאו פי׳ ר״ת בשם
הערוך .והביאו שם גם פי׳ רביגו גרשום מאור הגולה שהובא בערוך .ה( שהוא ראש החוטם.
תקנתי דד התוטם כמו שתובא לנכון בפי׳ תד״ת ובערוך ובתום׳ שם .ו( כדתנן פיטמא של רימון.
ז( אבל הא דאמר ר׳ יצחק .סוכה ל״ח סע״ב וכל זה הוא לשון רבינו
עוקצין פ״ב מ״ג.
ובטעות הפרידו המאמר במחיו צר  431והציגו מן
חנגאל בפירוש שלו עד סוף הסימן.
אבל הא דא״ר יצחק סימן חדש .מ( הוא קנה העץ .בפי׳ ר״ח הוא קצה העץ וכן הובא
ט( כמו בוכנתא שם חמדוך .הלשון משובש וצ״ל כמו שהוא בפי׳ ר״ח
בערוך ובתום׳ שם.
כמו בוכנא ,דגרסינן בשתיטת חולין ]דף מ״ב ע״ב[ תאי בוכנא דשף מדוכתיח טריפה ,ושם
המדוך בוכנא .י( כרגרםינן .חולין נ״ב עיא .יא( כאילו .תקנתי באילן.
״

;( דאיתגלד באהונא בכולה כשרה במקצתה
א( אמר רבא .סוכה ל״ת ע״ב.
]לצד[
פסול .בגמרא איתא כך האי אתרוגא דאגליד כאהינא םומקא כשירה ,והא אנן תנן גקלףפסול,
ג( בכולה כשדה במקצתה פסול .הוא ג״כ פי׳ רש״י על
לא קשיא הא בכולה הא במקצתה.
לשון הגמרא )ל״ו ע״א( הא בכולה תא במקצתת .בתוס׳ ד״ה הא הביאו דברי רש״י ,והביאו
ורבינו חננאל פירש איפכא בכולה פסול בו׳ .בפי׳ ר״ח הנדפס בש״ס ווילגא )ל״ה סע״ב( הביא
וז״ל נקלף אוקימנא בשנקלף כולו ,כלומר נפשטת קליפתה החיצונה כולו פסול ,אבל נקלף
מסצתו ונשתייר מקצתו כשר .ל( פי׳ דאיגלד נקלף כר .הוא לשון רש״י בגמרא שם.
]לצל[
בבה״ג ה׳ לולב.

א( ניקב תני עולא בר

חיננא.

סוכה ל״ו רע״א

ולפנינו בר

חנינא ותובא
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מפולש -בכאיסר) .ב( סי׳ אניקב ולא חסר קאי ,ומכשר תנא דמתניתין ,ואתא האי
תנא )דמתניתין( ]למימר[ ראם מפולש שהוא מצירו לצידו ,כדי שיראה נקב משני
צדדין ,פסול) ,בין( בנקב כל שהוא ,אפילו של מחט ,ונקב שאינו מפולש בכאיסר,
אם רחב כאיסר פסול ,אע״ג שלא חיסר כלום ,כגון שתחב בו יחד עבה ,ומתניתין
בפחות מכאיםר ,וכשאיגו מפולש) :ג( וכמה שיעור איסר כדינרא מן זוזא:
]רצו[ )א( א ת ר ו ג כושי פסול .והתגיא כושי כשר ,דומה לכושי פסול.
אמר אביי )כדתנן( ]כי תנן[ נמי מתניתין דומה לכושי תנן) ,ב( רבינא אמר הא לן
הא להו) .ג( פי׳ דומה לכושי ,שגדל כאן והרי הוא שחור :פסול שנדמה הוא
לכושי) ,ד( קוטפריי״ש בלע״ז) ,ה( אבל כושי עצמו היינו אורחיה וכשר] :הא לן
והא להוי[ לעולם מתניתין כושי עצמו ]נמי פסול[ ,ולא קשיא מתניתין לבני ארץ
ישראל הרחוקין מארץ)ישראל( ]בוש[ ואינן רנילין בהן ,ברייתא לבני בכל שקרובים לבני
כושיים ]ורגילין בהם[ ומכל מקום גדל כאן ודומה לכושי )נראה( ]נדמה[ הוא ופסול:
]רצו[ )א( ת נ ו רבגן אתרוג תפוח סרוח כבוש שלוק ]כושי[ לבן ומגומד פסול,
אתרוג ככדור פסול ,ויש אומרים אףהתיום .אתרוג הבוסר ר׳ עקיבא פוסל ,וחכמים מכשירין,
גידלו בדפוס ועשאו כמין ברייה אחרת פסול) .ב( פי׳ תפוח אונפילי״א ,כגון שגפלו עליו
נשמים בתלוש ותפוח ,סרוח נרקב .לישנא אחרינא תפוח נרקב .סרוח ,ריחו רע
מחמת תולעים שאכלוהו :כבוש ,בחומץ או בחרדל :שלוק ,מבושל ביותר ]באור[
ברותחין) ,ג( ככדור ,העשוי כמין כדור עגול פלוט״א שאינו ארוך כשאר אתי־ונין:
התיום שגים דבוקין ביחד) :ד( הבוסר ,קטן כמין פול לבן) :ה( ]גידלו בדפוס[,
שעושה לו דפוס כשהוא קטן ,ונותנו בתוכו במחובר וגדל כטדת הדפום ,דפוס פורמ״א,
כל דבר העשוי ]לעשות[ למידתו דברים אחרים על גביו ]כמו מנעלין[ או בתוכו ]וכו׳[
קרוי דפוס :כמין ברייה אחרת ,שאינו דוטה לאתרוג כלל) .ו( טעמא דכולהו הדר אמר
רחמנא וליכא.
 (3פי׳ אניקב ולא חסר כו׳ עד וכשאינו מפולש .הוא לשון רש״י בגמרא שם והמלח
*דמתגיתף מתקתי כי בטעות חיא וליתא בכ׳יי ב׳ ובם׳ הסדרים ,גם מ ל ת *כיף מיותרת.
נ( וכמה שיעור איסר כדינרא מן זוזא .יש לתקן כדיגרא זוטא והוא לשון הבה״ג בה׳ לולב שם
והגי׳ וכמה שיעור איסור בדיגרא זוטרא ודברי הבה״ג הובאו בעיטיר ה׳ לולב .ובכ״י ב׳ מהסדור
כתוב ובמה שיעור איסור וחסר הסיום .ובס׳ הסדרים וכמה שיעור איםר כדגונדייא זרזרן ואין
ספק שנשתבש מן כדיגרא זוטרא .וראיתי במח״ו צד  431הובא וכמה שיעור איסור כדיגרא זוטא.
א( אתרוג כושי פסול .סוכה
]רצו[
קשיא הא לן והא להו .ג( פי׳ בו׳ עד סוף
ה(
בלע״ז .ברש״י שם קונטרפא״ט בלע״ז.
אבל כושי עצמו היינו טעם דבשר דאורחיה

ל״ו ע״א (3 .דבינא אמר .בגמרא רבא אמר לא
הסימן הוא לשון רש׳י׳י בגמרא שם .ד( קוטםריי״ש
אבל כושי עצמו היינו אורחיה וכשר .בדש״י שם
הוא.

א( ת״ר אתרוג תפוח סרוח .סוכה ל״ו ע״א (3 .פי׳ תפוח .רש״י בגמרא שם.
]רצז[
ג( ככדור העשוי כמין כדור עגול .הוא ג״כ ברש״י שם עיין בתום׳ שם ד״ה אתרוג ומה
שהביאו כדדדשינן בפסיקתא רבתי דברי חכמים כדרבונות ככדור של בנות כו׳ הוא בפסיקתא
ל( הבוסר קטן כמין פול
רבתי פ״ג וכן במדרש במ״ר פט״ו ובתנחומא בהעלותך סי׳ ט״ו.
הלבן .עיין שם בתום׳ ד״ה אתרוג הבוסר שלא נכון בעיגיהם פי׳ רש״י אולם דש״י מפרש מ ל ת
בוסר עפ״י מאמרם פסחים נ״ג רע״א ואמר רב הוא בוסר הוא גירוע הוא פול הלבן ,פול הלבן
םלקא דעתך אלא אימא שיעורו כפול הלבן .ס( ]גידלו בדפוס[ שעושה לו דפופ כוי .הוא ג״כ
ברש״י שם .ו( טעמא דכולהו הדר אמר רחמנא וליכא .הסיום הזה ליתא כרש״י שם.
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]רצח[)א( א י ת מ ר א תר ו נ שנקבוהו עכברים ,אמר רב ]אין[ זה הדר ,איני
והאפר רב חנינא מטביל בה ונפיק ולר׳ חנינא קשיא מתניתין ,בשלמא מתניתין לא
קשיא ליה לרב חנינא ,כאן ביום טוב ראשון כאן ביום טוב שני ,אלא לרב קשיא,
אמר לך רב שאני נקיבת עכברים דמאיםא ,איכא דאמר אמר רב הרי זה הדר ,דהא
רב חנינא מטבל בה ונפיק ]בה[ ,ור׳ חנינא קשיא מתניתין ,לא קשיא הא ביום טוב
ראשון ,הא ביום טוב שני) .ב(פי׳ והא ר׳ חנינא מטבל בה ,אוכל מקצתו; ונפיק
ויוצא בה ידי חובתו בנותר ומברך עליה) ,נ( והא דנקט מטבל ]שכל טאכלם ע״י
טיבול היה) ,ד( כדאמר בפסחים השמש מטבל[ בבני מעיים ר׳ יצחק מטבל
בירסא ,ופרכינן לר׳ חנינא קשיא מתניתין ,דקתני חסר כל שהוא פסול ,ומשנינן
בשלמא מתניתין לר׳ חנינא לא קשיא ,מתניתין ביום טוב ראשון שלקיחתו מן התורה,
ובענין לקיחה תמה ]דכתיב ולקחתם לקיחה תמה[ ,וביום טוב שני נסיק ביה רב חנינא,
אע״ג דלא הוה שלם; אלא לרב ,דאמר הרי אין זה הדר קשיאדרב חנינא,דהא לרב
אפילו בשני לא נפיק ,דהא מצוה הדורה בעינן ,הואיל ומזכירין שם שמים עליו,
ומשנינן אמר לך רב אפילו רב חנינא מודה בה נמי דאין זה הדר ואפילו בשני נטי
לא נסיק דשאני נקיבת עכברים דמאיםא) :ה( שמעינן מהכא שאפילו חסר האתרוג מעט
כשר ביום טוב שני ,כדאשכחן הלכה למעשה דמטביל בה ונסיק ,וכן סםק רבינו חננאל
דקיימא לן כר׳ חנינא ונקיבת עכברים מאיםא ופסולה דאזלינן לחומרא;
]רצט[ )א( שיעור אתרוג קטן ,ר׳ מאיר אומר כאגוז ,ר׳ יהודה ]אומר[ כביצה,
ובגדול כדי שיאחוז שגים בידו אחת ,דברי ר׳ יהודה ]ר׳ יוסי[ אומר אפילו אחד בשתי
ידיו) ,ב( בקטן הלכה כר׳ יהודה ,ובגדול הלכה כר׳ יוסי:
]ש[ )א( ו ש ש א ל ת ם לולב הגזול והיבש פסול ,כך ראינו שהלכה כחכמים,
ודאי ]במקום שאיפשר להביא כשהן הדורים ,אבל[ במקום שאי איפשר להביא כשהן
ב( פי׳ והא ד׳ חנינא כוי .הוא לשון רש״י
א( איתמר כוי .סוכה ל״ו• עי׳ב.
]רצה[
נ( והא דנקיט מטבל .הוספתי בפנים את החסר שהשמיט המעתיק מן מטבל
בגמרא שם.
ה( שמעינן מהבא שאפילו חסר האתרוג מעט
עד מטבל .ל( כדאמר בפסחים .דף ק״ז ע״ב.
כשר ביו״ט שני כוי .וכן פסק רבינו תננאל דקיי״ל כר׳ תנינא .עיין בדי״ץ גיאת ה׳ לולב דף
ק״ז שמפרש מאמרם בסוכה שם באריכות ,והביא שם דברי רב נטרוגאי גאון ז״ל ורבינו האיי
גאון ז״ל ודברי הרי׳יץ גיאת הובאו גם בטור או״ת סי׳ תרמ״ט וע״ש בב״י .וביצחק ירנן שם
סי׳ קמ״ט האריך בזה ,ומבאר ג״כ דבדי רש״י והביא שם שר׳ ישעי׳ הזקן בס׳ המכריע הביא
בשם דבינו חננאל דקיי״ל כר׳ חנינא ,ועיין גם בהמגהיג ה׳ לולב סי׳ כ״א וכ״ב )דפוס בערלין
צד  (67מ ה שכתב בזה ,ועיין בשבה״ל השלם סוף סי׳ ש״ם .וגם בהגהת אשירי סוכה פ׳יג סי׳
כ״ג הובא בשם או״ז וכן פסק ר״ה היינו כלישנא בתדא והוא באו״ז סי׳ שם״ט ע״ש .ודברי
הד״ח ה ט ה בש״ס הנדפס בווילנא סוכה דף ל׳יו ע״ב ע״ש.
ב( בקטן הלכה כד״י

א( שיעור אתרוג קטן כוי .משנה סוכה ל״ד ע״ב.
]רצט[
ובגדול הלכה כרי יוסי .הוא לשון הבת״ג וכן ברי״ף.
]ש[ א( וששאלתם לולב הגזול והיבש פסול .כך ראינו שהלכה כחכמים בו׳ .זה נובע
מתשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ שי״ג והובא שם התשובה בשם רב נטרונאי גאון ז״ל ופה
בסדור נתקצר הלשון קצת ,ואביא פה לשון התשובה כמו שהוא בשערי ת ש ו ב ה  :וששאלתם הא
דאמוד רבנן לולב הגזול והיבש פסול ,היכא דלא שכיח דשפיר מיניה םמכינן אדר׳ יהודה ]דאמרינן
סוכה ל״א ע״א ר׳ יהודה אומר אף יבשין[ ומברכינן עליה ,או דלמא עבדינן כמתני׳ וחכמים בכמושין
ואםרינן ליה ליבש ,ואפילו היכא דלא איכא דשפיר מיניה הלכה מאי .כך הראונו מן השמים שהלכה
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הדורין יוצאין ביבשין ,ומנין שהוא כן) ,ב( דתניא אמר ר׳ יהודה מעשה בבני ברק
שהיו מורישין לבניהם ולבני בניהם ולא אמרו חכמים דבר ,שלא ברצון חכמים עשו,
אלא אמרו לו משם ראיה שעת הדחק שאני ,וכן באתרוג בהדס ובערבה ,במקום שאי
איפשר להביא אותו ]כשהן[ הדורין יוצאין ביבשין:
]שא[ )א( ו ל ו ל ב שיש בו הדסים כהילכתן) ,ב(תלתא טרסא בחד קינא ,אם
בא להוסיף עליו כמה הדםין ולעשותו אגודה אחת גדולה מן ההדס שאינו עבות,
הרשות בידו ,כיון דמצות לולב לא נתנו בו חכמים שיעור יותר משלשה עלין אפילו
כחמור שבהן ,עשה שלשתן כתקנן יוצא ידי חובתו ,ואותן יתירין תוספת הן ,ואין
פוסלין את הכשרין ,וכן מנהג בשתי ישיבות:
]שב[ )א( אני החתום נשאלתי אם אומרים זמן בנטילת לולב בשני ימים
טובים }הראשונים[ של חג ,הואיל ויום ראשון מן התורה ,דכתיב ולקחתם לכם  -ביום
הראשון )ויקרא ב״נ ט׳•( .ויום שני ססק הוא ,ודיגו ]דלולב[ כקידוש היום בכוס שכשם
כחכמים דמתני׳ לולב הגזול והיבש פסול ]סוכה ב״ט ע״ב[ וכן אתרוג וכן הדס ובן ערבה יבשי ן
פסולין בין ביו״ט ראשון בין ביו״ט שני ,ובמושין כשרים דקאמרינן ]סוכה ל״א ע״א[ וכולם
כמושין כשרים יבשים פסולים ,אבל ודאי במקום שאפשר לתביא אותן כשהן הדורים ,ואפילו
כ כ מ ה פרסאות ,הידור מצוה עדיף ,אבל אם אין יכולין להביא אותן כל עיקר מילבטל יוצאין ביבש,
דתניא אמר ר׳ יהודה מעשה בבני כרכין שהיו מורישין את לולביהן לבניהם ולא אמרו לו
חכמים ]דבר ,אלא אמרו לו[ משם דאית שעת הדחק שאני ע״כ .והכוונה בי מייתו להו ר׳
יהודה ראיה מאותם שהיו מורישין אמרו לו אין שעת הדחק ראיה כלל ,מכלל דמודו רבנן
דבשעת הרתק יוצאין .ומצאתי בהמגהיג ה׳ לולב סי׳ י׳יג שהביא תשובה בשם רב פלטוי גאון
ז׳י׳ל קצת בסגנון אחר .ועיין גם בם׳ האורת סי׳ צ״ז )צד  .(115ב( דתניא א״ר יהודה מעשה
בבני ברק .סוכה ל״א סע״א והגי׳ לפנינז מעשת בבני כרכין וכן יש לתקן לפניגו ..ובירושלמי
סוכה פ״ג ה״א אמר להן ר׳ יהודה והלא במדינת הים מורישין לולביהן לבניהם ואמרו לו אין
מביאין ראיה משעת חדחק.
א( ולולב שיש בו הדסים כהילכתן בוי .זה הובא ברי״ץ גיאת בסוף דף
]שא[
ק״ב בשם רב פלטוי באיזה שיגויים ,וסיים ג״כ וכן מנהג בשתי ישיבות ,והמנהיג ה׳ לולב סי׳
י״ח הביא ורב פלטוי אמר כיון שיש בו שלשה הדםין עבות כרב יהודה יתן בו ממי שאינו
עבות כמוז .שירצה וכן מנהג בשתי ישיבות ,וכן כתבו רב סעדי׳ ורב נטרונאי ורב משה ז״ל
דהא סיב הדקל ועקרו הן כשרים לר׳ יהודה .והובא כלשון שלפנינו בסדור בתשובות הגאונים
שערי תשובה סי׳ ש״ה בשם רב שר שלום ז״ל ושם הוא קצת ברחבה וסיים ג״כ וכך מנהג
בשתי ישיבות ועיין ברמב״ם ה׳ לולב פ״ז ה״ז .נ( תלחא טרפא בחד קינא .סוכה ל״ב ע״ב.
א( אני התתום נשאלתי ובסוף חתם שלמה בר שמשון .וב״ה בכ״י ב׳ ובם׳
]שב[
הסדרים אבל במח״ו סי׳ שע״ד צד 434 .הובא כל זח ובסופו צד  435תתם שלמה בד יצחק
והוא טעות המעתיק ,יען כי ראה אשר הובא באמצע המאמר כך מקובלני מטורי הזקן ר׳ יעקב
בד יקר ,ויען כי הוא חיה רבו של דש״י ז״ל לכן הציג בסופו שלמה בר יצתק אבל תנכון כמו שהוא
לפנינו וכן תראה כי האו״ז ה׳ סובה ולולב סי׳ שט״ז הביא הדברים האלה בשם ר׳ שלמה
בר׳ שמשון ז״ל וכן הרא״ש סובה פ״ד סי׳ ב׳ הביא בשם ר׳ שלמה בר שמשון ז״ל וכ״ה בשבלי
הלקט השלם סי׳ שס״ו וגם ־האבודרהם הביא ר׳ שלמה בר שמשון ,וראיתי בפרדם םי׳ ק״ץ
הובא ובן שמעתי מרבינו שלמה בד׳ שמשון נ״ע שכל רבותיגו ואפילו ר׳ יצחק לוי הסכים לדבר
זה שלא לברך ]זמן[ כי אם ראשון ב ל ב ה ובנחלת שד״ל צד  47הביא וז״ל בתשב״ץ )מנהגי
מהר״ם( כ״י קרוב לסוף מצאתי שני רבנים היו בדוד אחד רכינו שלטה בר יצחק בעל הפירוש,
ורבינו שלמה בר שמשון ,ואותו היי חותם עצמו ששון.
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שאומר זטן על הכום בשני של חנ הםכות אומר נטי ]זטן[ בנטילתו של לולב ביום
שני ]או[ אין אומר זמן אלא ביום ראשון בלבד) ,ב( כך מקובלני ממורי הזקן ר׳ יעקב
בר יקר ,וכן דעתי נוטה ,שאין אומר זמן בנטילתו של לולב אלא ביום טוב ראשון,
לפי שלא מציגו עיקר ושורש לברכה זו לא בתלמוד ,ולא במשנה ,ולא בתוספתא,
דכלל כלל אין חיוב ברכה זו אלא בשעת עשייתו של לולב בחול בשעת שאוגדו ומתקנו׳
ובסוכה נמי בשעת שעושין אותה) ,ג( דתנו רבנן העושה ]סוכה[ לעצמו אומר שהחיינו
וקיימנו וכו׳ ,נכנם לישב אומר אקבו״ץ לישב בסוכה ,וכן העושה לולב לעצמו אומר
שהחיינו וכר ,נטלו לצאת בו אקבו״צ על נטילת לולב ,ותני תנא נבי סוכה הרי אם
היתד ,עשוייה ועומדת אם יכול לחדש בה דבר ביום טוב עצמו ,כגון למימך בסתרקיי
ולעיטרה בקרמים וסדינים המצויירין מברך מיד שהחיינו ,עיקר ]חיוב[ הוא ]כשעת[
מעשה ,ואם אינו יכול לחדש בה דבר מברך שתים ,בכניסתו אחת אםוכה ברישא,
ואחת אזמן ,אבל בלולב לא מצריך בשעת נטילתו אלא אחת )בכניסתו( ]בנטילתו[,
אלמא דכלל כלל ליכא ברכה חמן ,אלא בשעת עשייה דהיינו בחול ,אבל הראשונים
שנהגו ]לברך שתים בנטילתו ,הואיל[ ואין כל אדם עושה לעצמו לולב ,אלא םומכין
על של ציבור לכך טברך כל אדם שתים בנטילתו :ונם זו פליאה בעיניי ,על מה
סמכו ,וכיון דחיוב ברכה זו אינה אלא בשעת עשייתו בחול ,כיון שבירך זמן פעם
אחת ,למה לנו ליתן לברך ביום שני בין שיהא יום י ראשון ודאי יום טוב ]או[ ודאי
חול ,מה בכך ,כיון שבירך פעם אחת זמן ,אמאי חוזרין ומברכין ]ביום שני[ הלא אין י
עיקר חיובא אלא בחול ,וגבי נר חנוכה ]נמי[ אין אומרים זמן)אבל( ]אלא[ ביום ראשון,
והכי גמי הבא ,דלא דמי לקידוש היום ,דזטן רכוס תלוי בקידוש י היום טוב ,וכיון
דשתי קדושות הן מספיקא מקדשינן ,ואמריגן גמי זמן ,אבל ברכה ]זו[ הואיל ואין תלוייד,
אלא בעשייתה ואפילו בחול ,ואפילו בסוכה נמי אין אומרים זמן להדיא בישיבתה,
אלא סמכינן על אותו זמן שאומרים על הכוס) ,ד( דאמר רב אשי חזינא לרב כהנא
דמסדר כולהואכםא דקדושא ,ומקדש ומברך זמן ,ואי חיובא היא לומר זמן בישיבת
סוכה ובגטילת לולב ,ליתגייד),ו( בהדיא דאומר זמן עלייהו ,כדאמר גבי נר חנוכה ומקרא
מגלה דהוי )כהנך( מדרבגן וכל שכן בהגך מדאורייתא) ,ה( ותו מצאתי כתוב בהלכות.
גדולות דלא צריך לומר זמן בסוכה ולולב דםגי בדכםא(!) ,ובהלכות לולבהקמסרש מר
ב( כך מקובלני ממורי הזקן ר׳ יעקב בר יקר .עיין הערה שלפניה כי כל זח חם דברי
ד׳ שלמה בר׳ שמשון ז״ל ,ולפי זה רבינו יעקב בר יקר היה גם מורו .ובם׳ ליקוטים מהלכות
אמרכל )שהו״ל הרב ר׳ נתן קורוניל ז״ל בחמשה קונטרסים( דף כ״ג ע״ב הביא רבותינו
שבוורמש אין אומרים זמן ביו״ט שני אלולב וכן כתב רש״י שקבל מרבו ר׳ יעקב בר יקד שאין
אומרים זמן ביו״ט שני אלולב וכן בלקת טוב עכ״ל וזה תבאתי במבוא למדרש לקת טוב דף
כ״ט ע״א סי׳ מ״א ,מזה נראה שתיה חתום לפניו ר׳ שלמה בד יצחק לכן תביא זת בשם רש״י.
ג( דת״ר .סוכה מ״ו ע״א ולקוח מבה״ג דיש ה׳ סוכה ועיין לעיל סי׳ רכ״ח ובהערות שלי.
ל( דאמר רב אשי .סוכה שם ובמקום דמםדר כולהו הגי׳ בגמרא דקאמר להו לכולהו וגם
הבה״ג ריש ה׳ סוכה הביא ג״כ כמו שהובא בסדור והסיום ומקדש ומברך זמן ליתא בגמרא.
ה( ותו מצאתי כתוב בהלכות גדולות דלא צריך לומר זמן בסוכה ולולב דםגי בדבסא .כ״ה
לפנינו בבה״ג ריש ה׳ סוכה וזיל הילכך זמן בין דעושה סוכה לעצמו ובין דעושה לולב לעצמו
ו( ובהלכות לולב
לא צריך למימר דסגי בדכםא עכ״ל ועיין בדא׳יש סוכה פ״ד סי׳ כ׳.
דקמפרש מר רב יהודאי תני הכי כוי .אין הבונה לבה״ג כי הביא במאמר שלפניו כתוב בהלכות
גדולות )עיין הערה שלפניה( ולמה להכפיל להביא ובה׳ לולב דקמפרש מר רב יהודאי .רק
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רב יהודאי תני הכי תנו רבנן העושה לולב לעצמו מברך שהחיינו וקיימנו וכף ,נטלו
לצאת בו אקבו״צ על נטילת לולב ,ומוליך ומביא ומעלה ומוריד ,אבל זמן לא מצריך
כלל ,לפיכך כיון שבירך ביום ראשון סגי בהכי ,ותו לא מידי :שלמה בר שמשון;
]שג[ )א( ל ו ל ב שלא נאגד אלא אגד ]אחד[ כשר) ,ב(דרב יהודה קיחה
קיחה מאנודת איזוב יליף ,ולא מצינו שום מניין אוגדין ובהד םגי ,אבל לנוי)נ(מצוה לאונדו
אפילו לרבנן ]למטה[ ולמעלה שלא יתפזרו ענפי הערבה לכאן ולכאן ,שלמה בר יצחק:
]שד[ )א( ביום ש ב י ע י ש ל ערבהמנהנ הוא לומר על הכל ,בהוצאת
התורה לקריית היום ,כמו בשבת ויום טוב ,ומתפללין כמו שמתפללין בחולו של
מועד ,אלא שאומר למוסף קדושה רבה ,כבודו מלא עולם ,ממקומו ]הוא יפן[ ,אחד הוא
)להיות( ]אלהינו[ ,אדיר ,ימלוך ,לדור ודור ,טפני חטאינו ,והשיאנו ,רצה ומודים ,ושים
שלום ,הושענא ,ומקיף שבע פעמים ושבע פזמוגים בעמידה לפגי התיבה ,יתגדל תתקבל,
ואומר אין כאלהינו.
]שה[ )א( ואתרוג ב ש ב י ע י אסור באכילה אע״פ שעברה מצותו דהא
איתקצאילכולהושבעה ,ואיתקצאי נמי אף לבין השמשות] ,וכיון דאיתקצאי לבין השמשות
איתקצאי נמי לכולה יומא דשמיני[ דשמיני ספק שביעי הוא ,אבל בתשיעי ספק
שמיני ]דברי הכל[ אכול בשמחה:
]שו[)א( בשמיני ע צ ר ת ליל התקדש חג ,שמיני ספק שביעי הוא ,ומקדש
בסוכה ,אומר את יום שמיני חג העצרת הזה ,וצריך לומר זמן ,שהרי רגל בפני עצמו
הוא) ,ב( דקיימא לן הילכתא יתיבי יתביגן ברוכי לא מברכיגן ,ואתרוג לא מתאכלא ביה,
.הואיל איתקצאי לשבעה אכתי לא נפיק מקדושתיה עד תשיעי ספק שמיני דבטל
שם ספק שביעי לגמרי ,ומיהו במקרא פרשות לא משנינן לקרות בו ביום השביע;
בהדי יום השמיני עצרת ,כי היכי דלא ליזלזל ביה ואתה קוראה מקרא קודש ותחללוהו
אין ספק שכוון להלכות קצובות דרב יהודאי גאון ואף כי לא נמצא זה בהלכות קצובות דדב
יהודאי גאון אשד הו״ל הרב החכם מו״ה חיים מאיר הורוויץ )פראנקפורט תרמ״ב( בה׳ סוכה
)צד  (24כי נתקצרו שם ההלכות ולא כל מה שהובא בשם ההלכות קצובות נמצאים שם.
ובבח׳׳ג סוף ה׳ לולב הביא המאמר ת״ד העושה לולב והוא מגמרא סוכה מ״ו ע״א אבל הסיום
אבל זמן לא מצריך כלל לא הובא בבה״ג.
] ש ג [ א( לולב שלא נאגד כוי .עד סוף הסימן הובא כלשוגו בפרדס סוף סי׳ קצ״א.
ב( דרב יהודה קיחה קיחח מאגודת אזוב יליף .סוכה ל״ג ע״א .ג( מצוה לאגדו אפילו לרבנן.
בפרדס שם בטעות פי׳ לרבנן צ״ל אפילו לרבנן למעלה ולמטה אפילו שלא יתפזרו ומלת אפילו מיותרת.
] ש ד [ א( ביום שביעי של ערבה .הובא במח״ו סי׳ שפ״ג )צד  (444ואחר הסיום מסי׳
ש״ג אשד חתם שלמה בר יצחק שהוא גם במח״ו צד  435נמצא במח״ו שם עוד מאמרים
אשד לא הובאו בסדור המתתיל אתרוג בגימטריא שש מאות ועשר כו׳ וסובב הולך עד צד .444
וכן בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים הוא כמו לפנינו בכ״י א׳ ב״י פארמא .והמאמר שלפנינו ביום שביעי
של ערבה הוא באיזה שנויים במח״ו שם ,במקום שהוא לפנינו מנהג הוא לומר על הכל איתא במח״ו
מנהג לומר זמירות של שבת על הכל בקול רם ,ובמקום בהוצאת התורה לקריית היום במח״ו
הגי׳ ומנהג להוציא כל ספדי תורה ולא לקריית היום הוצרכו כולם אלא דרך כבוד של מעלה
הוא ,ובמקום כמו בשבת ויו״ט במת״ו וכן בשמתת תורה ועיין במת״ו שם צד  445הוספת דברים.
] ש ה [ א( ואתרוג בשביעי אסור באכילה .סוכה מ״ו ע*ב וע״ש בתום׳ ד״ה אתרוג וכל
זח הובא ג״כ במת״ו צד .445
] ש ן [ א( בשמ״ע ליל התקדש חג .הובא
עליהם אות ת׳ (3 .דקיי״ל הלכתא .סוכה מ״ז ע״א.
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בשם שביעי ,ומהאי טעמא לא קרינן ביום שני בהדי חמשה עשר ביום שני של
סכות ,שלא לפקפק קדושת היום מחזקתה לכאן ולכאן) .נ( ופרשת היום עשר
תעשר הוא ,בין שחל להיות ]בשבת בין[ בשאר ימים )ד( שכך שנינו בשמיני
עצרת קרי מצות וחקים ובכור ומחמת מצות הענקה ,דכי קאי בפסח ביום טוב
]האחרון[ קרי ליה תנא כל הבכור בהדיא ,ש״מ דחג דזמן אסיפה הוא ,ורישא דשתא
לחינוך שטיטין ויובלות ,הזקיקו רבותינו להוסיף על כל הבכור ]עשר תעשר[ להכריז
על המעשרות ולהכריז חוקי שמיטות ,ולמצות הענקת העבד) ,ה( ופתיחת יד לאביונים,
היינו דקתני מצות וחוקים ובכור) ,ו( ומחמת חידוש הפרשה וחיוב המעשר ייסדו לה
בסיוטין קרובה מיוחדת ,היא ]איום[ אמצה עשירייה ,ושוררו עליה קיבוץ עשרונים
ועשיריות המצויינין בתורה על פי הלכות ואגרות )ודמו( ]ורמז[ המיוסד בסילוק
הפרשה זו ]נקראת[ שתי פעמים בשנה ,אחת של ראה אנכי ,ואחת בשמיני עצרת,
וכך התחיל השקיפה ממעון קדשךמן השמים וברך )משמכי( ]משנני[ עשר פעמים,
ובדורו של קלידי עמד המשורר ואחז בידו שער יסודו לפיוט:
]שז[)א( ג ו מ ר ץ ה ל ל וקורין קהלת ,אם עדן לא נקרא ,ומוציאין שתי תורות
וקורין חמש גברי ]בפרשת[ עשר תעשר ,ואם שבת הוא קורין שבעה ,והמפטיר קורא
בפנחס ,ביום שמיני׳ ]עצרת[ ,ובנביא ויהי ככלות שלמה )כר( ]וגר[ )מ״א ח׳ נייד( מתוך
)שאומרים( ]שאמור בו[ ביום השמיני שלח את העם) ,שם שם ס״ו( ,למוסף מזכירין
ג( ופרשת היום עשר תעשר הוא .בגמרא מגילה ל״א ע״א איתא יו״ט האחרון קורין
כל הבכור וכתב רש״י שם אלא שמתחילין עשר תעשר ע״ש שכתב הטעם בזת וכן בפרדם םי׳
קפ״ט וביום שמיני ספק שביעי קורא מן עשר תעשר ועשה כרצון רכינו שלמה ושלא כל
החכמים וזהו טעמו של רבינו שלמה גרסינן במם׳ מגילה בו׳ ע״ש וכל זה הובא גם בשבלי
הלקט השלם סי׳ שע״ב לפי דברי דבינו שלמה ז״ל צריך לתתתיל עשר תעשר בין בחול בין
בשבת כו׳ והביא שם כל המאמר במו שהוא בפרדס ,ועיין גם בפרדס בסופו בלקוטים )דף נ״ט
סוף ע״ד( המתתיל פרשת עשר תעשר הובא ג״כ בסוכות ביום שמיני מתתילין בעשר תעשר
וע*ש בל הענין בזח וכן הובא במח״ו צד  445ובמח״ו שם צד  446נמצא הוספה ורשום ת׳
)ד״ל תוספות( ה מ ת ת ל ת ורש״י הורה כן והביא בל הלשון אשר הוא בסוף הפרדס בלקוטים
שם שרשמתי (7 .שבך שנינו בשמיני עצרת קרי מצות והקים ובכור .מגילה שם יו״ט האתרון
קורין כל הבכור מצות וחקים ובכור והגאון הרי״ב הביא שם הד״ן העתיק קורין מצות ותוקים
וכל הבכור .וראיתי ברי״ץ גיאת דף קי״ז שהביא ה״ל והא דחנן ביו״ט האחרון של חג קורין
מצות וחקים ובכר ,הכי אמר דבינו האיי שמענו כי סימן הוא יש שקורין כי המצוה הזאת
ועדיין קורין אותו בא״י בירושלים ,ויש שקורין ברכות שבאם בתוקותי בשביל ונתחי גשמיכם
בעתם כי יום הזכרת גשמים הוא ויש שקורין כל הבכור ,ואנו קורין כל הבכור ועיין גם בהאשכול
צד  65ובנתל אשבול שם .ס( ופתיחת יד לאביונים .בפרדס בסופו בלקוטים ובסוכות עת הבציר
והאסיף הוא וכדי להשמיע ולהזכיר חוקי הפרשה כדי שיתלקו העניים ויתמכו האביונים נהגו
ו( ומתמח חידוש הפרשה וחיוב המעשר ייסדו לה
לאומרה .ד״ל מתתילין בעשר תעשר.
בפיוטין קרובה מיוחדת היא ]איום[ אמצה עשיריה ושוררו עליה קיבוץ עשרונים ועשיריות .המצויינים
בתורה בו׳ ,וכך התחיל השקיפה בו׳ ,ובדורו של קלידי עמד המשורר ואחז בידו שער יסודו
לפיוט .הרב החוקר הריט״ל צונץ ז״ל בספרו ליטעראטורגעשיכטע )בערלין  (1865צד  59סי׳
 31הביא קרובה לש״ע כנראה היתה מ ח ח ל ת איום אמצה עשיריה והסילוק מחחיל השקיפה מן
השמים וברך משנני עשר פעמים כוי .ושם בהערה הביא ,ובדורו של קלידי עמד המשורר ואחז
בידו שערי יסודותיו לפייט ,כן נמצא בכ״י קובץ  159בפארמא ,וכמו כן כקובץ  858ג״כ
בפארמא והמקור הוא סדור רש״י עכ״ל ,והכ״י קובץ  858הוא הכ״י אשר נתתי לפנים הספר.
]שץ[

א( גומרין הלל וקורין ק ה ל ת בו׳ .הובא גם במח״ו צד

.446
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משיב הרוח ומוריד הנשם ,ואתה בחרתנו ,ומפני חטאינו ופסוקי דמוסף כסודרן למעלה,
והשיאנו) ,ב( עבודה והודאה וברכת נהנים:
]שח[ ב ש מ ח ת ת ו ר ה ג ו מ ר ין את ההלל ,יתגדל תתקבל ,וטרם יקרב
להוציא את התורה ישודרו פסוקי יחד לשמחת תורה כמשוש חתן לקראת כלה ,וכל
העם עונים אחריו אתה הראת וכר ,ופוסע הלאה מעט מעט ומשבח באלפא ביתא
אלהי הרוחות כר ,וכשיעלו למגדל יזמרו על הכל ,פותח )א( וקורא זאת הברכה,
וקורא קטן וגדול ״ לשם הברכות ,וינודו נדרים לכבוד התורה ,לקריאת חתן ]יאמר[
טרשות וכר ,שטנה פסוקים אחרוגים שבתורה יחיד קורא ,שלא להפסיק בפטירתו
של יסוד העולם ,הוא נקרא חתן הנוטר את הטצוה ,כאילו עשאה כולה ,ונקראת על
שמו ,והוא נוטל םפר תורה בזרועו וגוללו ,דין גדול שבכולם יקדש העולם בדינו בכל
מקום על קריאת ספר תורה אומר קדיש ,ומביאין ספר תורה שני וחוזר חלילה ,חינוך
התורה בהדרן עלך ,סותח וקורא בראשית עם כל ימי היצירה ומנוחה ,נם הוא חתן
נעלה ,כמחניך ונכנס לחופה ,וגוטל ספר תורה בזרועו וגוללו ,ואומר קדיש ,ומביאין
ספר תורה שלישי ,וקורא המפטיר בפנחס ביום השמיני עצרת ,וטפטיר בנביא ויעמוד
שלמה) ,ב( תםלת נמר המין בגמר החג ,כך נהגו העם על פי הלכה) ,ג( ורב יהודאי
ג( עבודה והודאה וברכת כהנים .אחר זה נמצא במרדו שם מאמר אחר והוא שם
בסימן שפייה ומתחיל יום תשיעי ספק שמיני קוריין וזאת הברכה ונראה כי הוא הוספה כי
סיים ואני מצאתי בספרים ישנים ]שמפטירין[ ויהי אתרי מות משה וכן מצאתי בהלכות הגאון
רב אלפסי זצ״ל וארדכ מסי׳ שם״ו עד סי׳ ת״ט נוסח הושעגות ומסי׳ ת״י עד תב״ג נוסת תפלות
לשמחת תודח כמו אתה הראיתה ,אוהבי ה׳ זרע עבדיו ,ידיד אל עדת לאומו ,אל אלהי הרוחות,
מרשות ,מושך תסד וכו׳ וכוי ,אשר בגלל אבות ,לא קם נביא כמשה ,מי עלה למרום ,אשריכם
ישראל ,אשריך הר העברים ובסוף סליקו הילכות סכות חזק שמעיה לא יוזק.
 (bוקורא וזאת הברכה .מגילה ל״א ע״ב .ב( תפילת גמר הבגין בגמר החג.
]שח[
נ( ורב
בס׳ האשכול צד  65הביא שכל הסדר שעשה שלמה ככלות הבית היה בסוכות.
יהודאי פסק בתלכות גדולות יקרא תחלה שלשה פסוקים ביהושע ויהי אחרי מות משה .לפנינו
אין זכר מזה בבה״ג ,ובסדור דע״ג דף ג״ב ומפטיר במלכים ויעש שלמה ]צ״ל ויעמוד שלמה[
ויש שמפטירין בראש יהושע ויתי אתרי מות משה .ותתום׳ מגילת ל״א ע״א ד״ה למחר הביאו
ויש מקומות שגהגו להפטיר בויהי אחרי מות משה ושיבוש הוא שהרי הש״ס אין אומר כן,
וי״א שרב האי גאון תיקן לומר ויהי אחרי מות משה אבל אינן יודעי! הסברה אמאי שנה סדר
הש״ס עכ״ל .והרי״ף פ״ג דמגילה כתב למחר מפטירין ויעמוד שלמה ם״א ויהי אחרי מות
משה .וגם הרמב״ם ה׳ חפילה פי״ג הי״ב כתב למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמוד
שלמה ,ויש שמפטירין ויהי אתרי מות משה וכתב שם בהגהות מיימוניות מ ה שמפטירין ,בשמתת
חורה ויהי אחרי מות משה ובמגילה אמרו דמשטירין ויהי ככלות ]צ־׳ל ויעמוד שלמה[ משום
דגאוגים תקגו כן ,שהוא מעין הפרשה שקראו וימת משה ורשאים הגאונים לשנות עכ״ל .וחרא״ש
מגילה פ״ד םי׳ י׳ הביא בי״ט אחרון של חג טפטירין ויעמוד שלטה לפני ה׳ ,וי״א ויתי
אחרי מות משה ,והכי איחא בירושלמי ,ואין זכר מזה בירושלמי כמו שהעיר גם הרב
בעל קרבן נתגאל שם וגם בעל שלטי הגבורים באלפםי כתב ובירושלמי יש שמפטירין ויהי
אחרי ,וגם ראיתי בהאשכול צד  65שהביא מפטירין ויעמד שלמה אבל נהגו להפטיר ויהי
אתרי מות משת ע״פ ירושלמי ולפי שסיימנו במותו נכון להפטיר במאי דסליק מינה ,והרי״ץ
גיאת דף קי״ז הביא ומפטיר במלכים ויעמוד שלמה ויש שטפטירין ביהושע ויהי אחרי מות
משה ,ושוב ראיתי כי גם בטח״ו צד  458הביא ג״כ ומפטיר ויעמד שלמה כך נהגו העםעש״י
ההלכה ורב יהודאי גאון פסק בה״ג ויקרא תחילה ג׳ פסוקים ביהושע ויהי אחרי מות משה עד
באשר דברתי אל משה לשם עיניינז של יום ואחר בן ויעמד שלמה .ובאו״ז ה׳ קריאת מועדים
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פםק בהלכות גדולות ,יקרא תחלה שלשה פסוקים ביהושע ,ויהי אחדי מות משה עד
כאשר דברתי אל משה ואחרי כן ויעמוד שלמה) ,ד( כהלכה שנויה ,ועומד ופוסקין
הצדקה בציבור איש איש כאשר ידמו לבו וחוזר למקומו ופותח באשרי ,ויקראו תהלה
ויעמדו כולם על עמרם ויאמרו כולם במנדל אשר מלל אבות שליח אחת ,ציבור יענו
שנייה לה ,ומחזירין את התורה למקומו ,קדיש עד דאמירן ,ועומדין למוסף ,אתה
בחרתנו ,מפני חטאינו פסוקי מוסף כמו שהן סדורין למעלה ,והשיאנו עבודה והודאה
וברכת• בחנים:
ה ל כ ו ת חנוכה.

]שט[ )א( בחנוכה מתפלל אדם שמונה עשרה ובהודאה ,כשמגיע המרחם כי לא
תמו חסדיך מעולם )ב( מזכיר על הנסים וכר ,וצריך להזכיר ברכת על הנסים ]בברכת
המזון בהודאה[ )ג( דר׳ יצחק גסחא איקלע לבי ריש גלותא ,סבר לאדכורי בבונה
ירושלים ,אמר ליה רב ששת כתפלה ,מה תפלה בהודאה ,אף ברכת המזון בהודאה:
]שי[)א( המדליק נר חנוכה חייב לברך ,והרואה נמי חייב לברך ,דאמר
רב חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך ,רב ירמיה בר אבא
דדיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך ,מאי מברך ,אמר רב יהודה  ,המדליק
ביום ראשון צריך לברך שלשה .בא״י אמ״ה אקבו״צ להדליק נר של חנוכה,
ושעשה נסים ,ושהחיינו :הרואה מברך שתים ,מכאן ואילך המדליק מברך שתים,
והרואה מברך אחת ,והיכן ציוגו) ,ב( רב אויא אמר מלא תסור) ,ג( ורב נחמן בר יצחק י
אמר משאל אביך ויגדך וגו׳:
]שיא[ )א( מ צ ו ת נ ר ח נ ו כ ה משתשקע החמה ,עד שתכלה רגל מן השוק,
)ב( תנו רבנן מצות נר חנוכה איש וביתו ,והמהדרין נר לכל אחד ,והמהדרין מן
המהדרין בית שמאי אומרים ביום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך )סחות( ]סוחת
והולך[ ,בית הלל אומרים ביום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף ]והולך[,
טעמייהו דבית שמאי מפרי החג ,וטעמייהו דבית הלל משום דמעלין בקודש ואין
מורידין:
סי׳ שצ״ג תביא וז״ל ובה״ג כתוב שמפטירין אחרי מות ,וי״א ויעמוד שלמה וע״ש ט ח שהביא
הטעם שמפטירין אחרי מות בשם רב עמרם גם מ ה שאמד רבינו יצחק בר׳ יהודה ז״ל ראינו
ל( כהלכה שגויה .דיל
שהובא זה בשם בה״ג כמו שהובא בסדור ואי! זכר לפנינו בבה״ג.
במגילה ל״א ע״א.
א( בחנוכה מתפלל אדם י״ח .הובא במח״ו סי׳ רל״ד צד  (3 .198מזכיר על
]שט[
הנםים וכוי. .נוסת על הנסים הובא בסדור רע״ג צד  35ובמח״ו שם ויש איזה שינויים .ועיין
נ( דר׳ יצתק נפתא איקלע לבי ריש גלותא .בגמרא שבת כ״ד ע״א
מם׳ סופדים פ״ב ה״ת.
איתא רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא .ובבה״ג ה׳ חנוכה רב הונא בדיה דרב יהושע
איקלע לבי ריש גלותא ובמת״ו צד  199דר׳ יצתק איקלע לבי ריש גלותא.
]שי[ א( המדליק נר חנוכה .שבת כ״ג ע׳׳א (3 .רב אויא אמר .בסדור רעיג בטעות
נ( ורב נחמן בר יצחק .לפניגו בגמרא רב נחמיה
רב אתא נתתברו אותיות ו׳ י׳ ונעשית ח׳.
אמר אבל בסדור רע״ג שם ובשאילתות סי׳ כ״ו ובבה״ג שם הגי׳ ־ג״כ רב נתמן בר
יצתק כמו לפנינו בסדור.
א( מצות נר חנוכה .שבת כ״א ע״ב ותובא במת״ו צד  199ונוסף שם.
]שיא[
נ( ת״ר מצות גר חגוכה כר .שם שם .ג( טעמייהו דב״ש מפרי החג .בגמרא שם טעטא רב״ש
כגגד פדי החג ופירש״י מתמעטים והולכים בקרבגות דפרשת פנחס.
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]שיב[)א( ו נ ר ח נ ו כ ה מצוד ,להניחה על פתח ביתו מבחוץ) ,ב( בטפח
הסמוך לפתח משמאל) ,נ( והילכתא משמאל ,כדי שתהא מזוזה בימין ,ונר חנוכה
בשמאל.
]שיג[ )א( ל ב ת ה א י ן ז ק ו ק לה ,ואסור להשתמש לאורה) ,ב( ומדליקין
מנר לנר ,ואםילו נשים חייבות בנר חנוכה) ,נ( דאמר ר׳ יהושע בן לוי נשים חייבות
בנר חנוכה )ד( שאף הן היו באותו ]הנם[) .ה( הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה
]ולא[ כלום .אשד ,ודאי מדליקה) .ו( אמר רב יהודה אםור להרצות מעות כנגד נר
חנוכה ,וכן כל מלאכה משום ביזוי מצוד) ,,ז( וכן להסתפק מנויי סוכה כל שבעה,
)ח( וכן לברך על הנר עד שיאותו לאורו ,שלא יהיו מצוות בזויות עליו) ,ט( וכן דם
חיה ועוף ,במד ,ששפך יכסה ,שלא יכסה ברגל) .י( אמר ר׳ שמעון בן יוחי אמר
הקב״ה לישראל היו מכבדין המצות כאילו כיבדתם אותי ,ואילו בזיתם אותם כאילו
בזיתם אותי) :יא( אמר רב ששת אכסנאי דלא נסיב ]איתתא[ חייב בנר הגובה ,אמר
ר׳ זירא כי הואי בי רב הוה משתתפנא בפריטי בהדי אושםיזי בתר דנסיב ]איתתא[
אמינא ,השתא ודאי לא צריכנא דהא מדלקי עלי בגו ביתא:
]שיד[ )א( א מ ר ר ב ה ו נ א חצר שיש לה שתי פתחים משתי רוחות ,צריכה
שתי נרות ,אבל מרוח אחת לא צריך) :ב( היכא דבעי לאדלוקי נר חנוכה ונר שבת,
ברישא מדליק נר חנוכה והדר מדליק נר של שבת דאי אדליק נר שבת ברישא איתסר
ליה לאדלוקי דחנוכד ,משום דקבלה לשבת עליה:
א( ונר חנוכה כוי .שם שם״ והובא גם בבה״נ ה׳ חנוכה.
]שיב[
לבית משמאל .שבת ב״ב ע״א .ג( והלכתא .שם שם.

ב( בטפח הסמוך

״

]שיג[ א( כבתה אין זקוק לה .שם כ״א סע א .ב( ומרליקין מנד לנד .שם ב״ב ע״א.
ל( שאף הן היו באותו הנס .עיין בדש״י שם ועיין רש״י
ג( דאמר דיב״ל .שם כ״ג ע״א.
 .מגילה ד׳ ע׳יא ובתום׳ שם .ה ( הדליקה חרש כר .שם שם .ו( אמד רב יהודה אסור להרצות
 (rוכן להסתפק מנויי
מעות כנגד נר חנוכה .שבת כ״ב ע״א ולפנינו א״ר יהודה א״ר אםי.
ם( וכן לבדך על הנר עד שיאותו לאורו .זה לא נמצא
סוכה כל שבעה .עיין בגמרא שם.
נו( וכן דם חיה ועוף במה ששפך יכסה שלא יכסה ברגל .בגמרא שם דתניא
בגמרא שם.
ושפך וכסה )ויקרא י״ז י״ג( במה ששפך יכסה )פירש״י בידו ששפך בה( שלא יכסנו ברגל
י( אדשב״י אמר הקב״ה כוי .תנתומא הנדפס מכבר ויגש
שלא יהיו מצות בזויות עליו.
אות ו׳ ילמדנו רבינו אימתי מ ב ר מ ן על הנר במו״ש ,כך שנו רבותינו אין מבדכין על הנד עד
שיאותו לאורו בו׳ אמר רשב״י אמר הקב״ה לישראל היו מכבדין את המצות שהן שלותי,
ושלותו של אדם כמותו ,אם כבדת אותן כאילו לי כבדתני ,ואם בזית אותן כאילו לכבודי בזית.
וזה הוא המאמר ההובא פה ולזה כוון ג״כ וכן לכרך על הנר עד שיאותו לאורו ,ובמס׳ סופדים
פ״כ אם הדליקן ביום אין נאותים ממנו ואין מ ב ר מ ן עליו שכן אמרו אין מברכין על הנר עד
שיאותו לאורו .יא( אמד רב ששת .שבת כ״ג ע״א.
א( אמר רב הונא שם שם .ג( היכא דבעי לאדלוקי נר חנוכה ונר שבת כר.
]שיד[
הוא לשון הכה״ג ה׳ חנוכה ורשום שם ״פסק״ והטור או״ח סי׳ דס״ג הביא את חבה״ג וע״ש
בב״י ,וכן הובא זח בשם הבה״ג בשבלי הלקט השלם סי׳ נ״ט ע״ש ועיין גם בסי׳ קפ״ה והביא
מצאתי בשם דבינו שלמה זצ״ל היכא דקא בעי אדלוקי נר חנוכה ונר שבת כוי ,והביא גמ וכן
כתב כעל הלכות גדולות ,ומה שהביא בשם דש׳יי כוון לספר הפרדס סוף סי׳ ר״א וכן בסדור
רע״ג צד  36הביא בע״ש מדליק נר חנוכה תחילה כוי ,ועיין בהאשכול חלק שני צר
 21וכן חובא בהרי״ף שבת פ״ב וע״ש בשלטי הגבורים.
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]שטו[ )א( אמר רב הונא הזהיר בנד חנוכה ,הוויין ליה בנים תלמידי חכמים,
הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה ,הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה ,הזהיר בקידוש היום
זוכה וממלא גרבי יין:
]שטז[)א( ו ש ש א ל ת ם בנר חנוכה שלא הדליק בלילה ,כך דעתי נוטה ,כיון שלא
הדליקה שוב אינו מדליקהו ,דחוי הוא) ,ב( כדתניא מצוותה משתשקע החמה עד
שתכלה רגל מן השוק ,ואמרינן דאי לא הדליק מדליק ,דמשמע מכאן ואילך לא עשה
מצוד ,מן המובחר בין כך ובין כך צריך להדליק בלילה ,ולא למחר ביום משום
פרסומא ניםא הוא ,ובלילה דאיכא נישםא הוי אור הנר פרםומי ניםא ]אבל ביום
לא[ וכל שכן בשאר לילות דלא מדליק ,דעבר יומו ודחוי הוא .יצחק בר יהודה נ׳־ע.
]שיז[ )א( ה ר ו א ה נ ר חנוכה מברך שתים) ,ב( מצאתי כתוב בשם רבינו
יצחק בר׳ יהודה שאמר משום רבינו יעקב שלא הוזקקה ברכה זו אלא לטי שלא
הדליק בביתו עדיין או ליושב בספינה; ומפני מה מוסיםין נר שאינו מן המניין
להדליק בו את הנרות בחנוכה לאפוקי נפשיה מפלוגתא) ,נ( דרב אמר אין מדליקין
מנר לנר:
]שיח[ )א( ש ח ר י ת מ ת פ ל ל י ן שמונה עשרה ,ומזכירין על הנםים בהודאה,
גמרו בתפלה ,קראו את הלל ,וגומרין אותו כל שמונה ימים מיסוד חכמים לפרסומא
ניםא והם מעשרים ואחד יום שהיחיד גומר בהן את ההלל שחנוכה חלוק בקרבנותיו
וגומרין את ההלל )גם( ]כל[ שמונה ובפסח שהושוו קרבנותיו ,אין גומרין אלא בעיקר
שבת כ״ג ע״ב ולפנינו הרגיל בנד

א( אמר רב הונא הזהיר בנר חנוכה.
]שטו[
חנוכה והובא גם בבה״ג ה׳ חנוכה.
א( וששאלתם ובסוף חתם יצחק בר׳ יהודה .וכן הובא במח״ו צד .201
]שטז[
ומצאתי השאלה והתשובה בפרדס םי׳ קצ״ט ושם מתחיל שאילה זו מרבינר יצחק יורנו רבינו
ויאיר עינינו בדברי שאלתי :מי ששכח ולא הדליק נרות של חנוכה באחד מהלילות ונזכר לו
למחר מהו שידליק מיד כשנזכר ,או ימתין עד לערב וידליקה עם אלו שידליק או אינו צריך
להדליק כלל ונדחה ועל זח הובא שם התשובה וששאלת בנד חנוכה כו׳ כמו שהוא לפנינו רק
שם הוא באריכות יותר ואחד הסיום ודחוי הוא הובא שם ועוד הלכתא כב״ה כוי .ובפרדס שם
ובלילה דאי לא נשפא והסגיר המו״ל את המלות דאי לא נשפא .אבל באמת יש לתקן ובלילה
דאיבא נשפא ,וראיתי בשבלי הלקם השלם סי׳ קפ״ה שהביא פי׳ רבינו שלמה זצ״ל
בשם רבו רבינו יצחק בר׳ יהודה זצ״ל כוי .ב( כדתניא .שבת כ״א ע״ב.
]שיז[ א( הרואה נר חנוכה מברך שתים .בגמרא שבת כ״ג ע״א הרואה נד של חנוכה
צריך לבדך א״ר יהודה יום ראשון הרואה מברך שתים ומדליק מברך ג׳ ופי׳ רש״י שעשה נסים
ב( ומצאתי בשם רבינו יצחק בר יהודה שאמר משום רביגו יעקב כוי .כן הוא גם
ושהחיינו.
בפירש״י שבת שם ד״ה הרואה ומצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה שאמר משום רבעו יעקב
נ( דרב
דלא הוזקקה בדכה^זו כו׳ כמו שהוא לפנינו ,ודבינו יעקב הוא ר׳ יעקב בר יקר.
אמר .שם כ״ב ע*א.
א( שתדית מתפללין שמונה עשרה בוי .הלשון מתוקן יותר בכ״י ב׳ ובס׳
]שיח[
הסדרים שחרית מתפלל שמונה עשרה ומזכירין על הגסים בהודאה ,גמרו תפילת שחרית קראו
את ההלל ,וגומדין אותו כל שמונה ימים) .וכצ״ל במח״ו( מיסוד זקנים ,דפרסומי ניסא הוא
והם מכ״א יום שיחיד גומר בהן את ההלל ואומר אני מתוך שחנוכה חלוק בגידותיו גומרין
אותו כל שמונח ,כדאמרינן גבי ח ג הסוכות לפי שימי התג חלוק בקדבנותיו ופסח שהשוו
קרבנותיו אין ממדין אלא בעיקר גאולה והם שני ימים הראשונים וכן הובא במת״ו צר 202
בשיגוים קצת ,וראיתי כי זה הובא גס בפרדם סי׳ קצ״ח והסדר מהופך שם והתתלח אמר ר׳

152

ס ד ו ר רש״י

הגאולה שני ימים הראשונים) ,ב( דאמר ר׳ יוחנן בשם ר׳ שמעון בן יהוצדק שמונה
עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את ההלל ,אילו הן שמונת ימי החג ,ושמונת ימי
חנוכה) ,ג( ויום ראשון שלפסח ויום טוב ראשון של עצרת ,ובגולה אחד ועשרים יום
תשעת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ,ושני.ימים ראשונים של פסח ,ושני ימים של
עצרת) ,ד( והכי אמר רב ]שר[ שלום גאון המתפלל ביחיד באילו עשרים ואחד
שהיחיד גומר בהן את ההלל) ,ה( חייב לברך לגמור את ההלל ,ולקרות את כולו
ולחתום אחריו וכן מנהג בשתי ישיבות.
]שיט[ )א( ומוציאץ ם ס ר ת ו ר ה וקורין הנשיאים שלשה ,וכך הוא הסדר,
ביום ראשון כהן קורא ויהי ביום כלות משה בתחילת החינוך ,לוי חצי )פרשת[ נחשון,
וישראל משלימו מתוך שהיום ראשון לחנוכה והוא נשיא ראשון יקראו בו רובו,
בשני כהן קורא חצי נתנאל ,ולוי משלימו ,מתוך שהיום ]יום[ שני ,והוא נשיא שני
יקרא בו כהן לוי ,וישראל הבא אחריו יקרא אליאב כולו' ,ולא הפסיד כאדם שקורא
בתורה .בשלישי כהן קורא חצי אליאב ולוי משלימו ,שהוא עיקרו של יום ,וישראל
אליצור כולו ,ברביעי כהן ולוי באליצור שהוא רביעי ,וישראל שלומיאל כולו .בחמישי
כהן ולוי בשלומיאל ,וישראל אליאםף כולו .בששי כהן ולוי באליאסף ,וישראל באלישמע,
בשביעי כהן ולוי באלישמע ,וישראל כגמליאל כולו ,בשמיני כהן ולוי כגמליאל וישראל
עומד באבידן וקורא והולך ,אחיעזר פגעיאל ,אחירע כר ,כולל בספר החינוך עד סוף םידרא,
)ב( ומוסיף בהעלתך עד שילהי םרשתא ,ומשלים אודות החינוך עד למלאות בעסק
הנרות בשילהי חנוכה:
]שכ[)א( ו מ ה ר א ו ל ק ר ו ת ב ח נ ו כ ה חנוכת המזבח) ,ב( לפי שעשה
משה בהר אותן מאה ועשרים יום ,פעם שלישי ירד בעשרה בתשרי ,ונתבשר סלחתי,
ביום הכיפורים בו ביום נאמר לו ועשו לי מקדש ,וידעו הכל שנתרצה להם ,שמחו
יוחנן משום ר׳ שמעון בן יהוצדק .ואח״כ הובא כל שמנה ימי חנוכה ממרין אותו מיסוד זקנימ
לפרסומי ניסא וגם שם הגי׳ ואומר אני מתוך שחנוכה חלוק בנדותיו שמוסיפין והולכין .בכל
יום לפיכך ממדין אותו כל שמונה אבל בפסח שהשוו קרבנותיו אין גומר אלא בעיקר גאולה
ב( דא״ר יוחנן .ערכין י׳ ע״א ,תענית כ״ח ע״ב ,ועיין מם׳
בשני ימים טובים הראשונים.
סופרים פ״כ ה״ט בגוסח אחר והובא בסדור רע״ג דף ל״ו ,ועיין בשאילתות פ׳ וישלת ובהגהת
ד( והכי אטד
ג( ויום ראשון של פסת .עיין בתום׳ תענית שם ד״ה ויום טוב.
הרי״ב שם.
רב ]שר[ שלום גאון .ב״ה בסדור רע״ג שם ,ובן סיים שם ובן מגהג בשתי ישיבות ,וכ״ה בפרדס
ה( חייב לברך לגמור את ההלל .אבל לא נהגינן הכי ואפילו כשגומרים את ההלל
שם.
מברבין לקרות ולא לגמור.
א( ומוציאי! ספר תורה .כן הובא גם במח״ו צד  .202וכן הוא בפרדס שם
]שיט[
סי׳ קצ״ח .ב( ומוסיף בהעלותך כוי .עד סוף הסימן תםר בפרדס.
א( ומה ראו לקרות בחנוכה חגוכת המזבח .גם זה הובא בפרדם שם ,וכן
]שכ[
ב( לפי שעשה משה בתר אותן מאה ועשרים יום פעם שלישי ירד בעשרה
במח״ו שם.
בתשרי כוי .בתנחומא הנדפס מכבר תרומה אות ח׳ עלה משה בששה בםיזן ועשה ארבעים יום
וארבעים לילה ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעים הרי מאת ועשרים יום ואתה מוצא שביום
חכפורים נתפשר להם ובו ביום א״ל הקב״ה ועשו לי מקדש וכו׳ וע״ש בפ׳ תשא אות ל״א וכן
בפ׳ פקודי אות י״א עלה משה להר ג׳ פעמים ועשה שם מאה ועשרים יום כו׳ .ועיין בםדר
עולם רבה פרק ו׳ ובהערות חרב הגדול מוחר׳יר בער ראטנער שהעיר שם בטוב טעם ודעת
כדרכו בקודש.
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במלאכה ועשאוה בזריזות) .נ( אמר ר׳ שמואל בר נחמני לשלשה חדשים תשרי
מרחשון וכסלו נגמרה מלאכת המשכן) ,ד( בתנחומא ,בפסיקתא במדרש ותשלם כל
המלאכה מאוד עמקו מחשבותיך )תהלים צ״ב וי( א״ר ]חנינא[ בכייה בכםליו נגמרה
מלאכת המשכן ,ועשה מקופל עד אחד בניסן ,שהקימו משה וכל זמן שהיה מקופל
היו ישראל )ה( מלמלמים על משה ,לומר על מה לא הוקם מיד ,שמא דופי אירע
בו ,והקב״ה חישב לערב שמחת המשכן )ו( בחודש שנולד יצחק בא׳ ניסן והוקם ולא
למלאם אדם עוד אחר משה) ,ז( ומעתה הפסיד כסליו שנגמרה בו מלאכה אלא
ותשלם ,אמר הקב״ה עלי לשלם לו ,והיכן שילם לו ,חנוכת בית חשמונאי) ,ח( וסימן
הוא בידנו חנוכה ]חנו[ בכ״ה בכסליו מצאו חנינה) .ט( ולמעלה במדרש שיר חנוכת הבית
לדוד ,שבע חנוכות הן) ,י( חנוכת ברייתו של עולם ]דכתיב[ ויבולו ]השמים[ )בראשית
ב׳ א׳( אין ויבולו אלא חנוכה כמה דאתמר ותכל כל עבודת משכן )שמות ל״ט
ל״ב()יא( ]חנוכת משה ,דכתיב ויהי ביום כלות משה להקים )במדבר ז׳ א׳([ חנוכת
ג( אטד ר׳ שמואל כר נחמני לשלשה חדשים כו׳ ננמרה מלאכת המשכן .תנחומא הנדפס
ל( בתנתומא בפסיקתא במדרש ותשלם כל המלאכה .הציון,תנחומא
מכבד פקודי אות י״א.
מוסב למעלה אל דברי רשב״נ .והציון בפסיקתא במדרש ותשלם כל המלאכה מוסב למטה
למאמר של ד׳ חנינא והוא בפסיקתא רבתי פ״ו פסקא ותשלם בל המלאכה .והובא בילקוט
מלכים רמז קפ״ויבשם פסיקתא רבתי ובפרדס שם סי׳ קצ״ח הגי׳ בתנחומא ובפסיקתא ותשלם
כל חטלאכה ומלת ״כמדרש״ ליתא ובתנחומא שם פ׳ פקודי הוא בסגנון אחר ופה הובא כלשון
הפסיקתא רבתי .ובמבוא לפסיקתא דר״ב סי׳ ז׳ אות ט׳ הבאתי דברי הפרדס שהביא הפסיקתא
וכוון לפסיקתא רבתי .וגם הבאתי שם במבוא סי׳ ז׳ אות י״ז רבינו אהרן הכהן בספרו אדתוח
חיים ה׳ קריאת ס״ת אות ג״ט הביא ובפסיקתא איתא במדרש ותשלם כל המלאכה אר״ח בכ״ה
בכסלו נגמרה מלאכת המשכן בו׳ הוא ברבתי פ״ו וכן הובא באבודרהם סדר חגוכה ,וכן הריא״ז
באלפסי )מילה סוף פ״ג םי׳ ג׳( הביא גם כן כמו שהבאתי שם אות י״ט ע״ש ה( מלמלמים.
וכן במאמר שלאחריו ולא למלאם אדם עוד אחד משה ,בפרדס מלמדים ואת״כ הובא ולא ליגלג
עוד אדם אחר משה .ובפסיקתא רבתי שם הגי׳ מלמלאין על משה ואח״כ ג״כ שם לא לימלם
אדם אחר משה והרב בעל מאיר עין הביא בזרע אפרים כתב מלמלמין ומלה זו לא מצאתיה
בערכים וענינה מליזין ומתלוננים וברבה שמות פנ״ב איתא היו מליצין ובתנחומא והיו לצני
הדור מרננים ומהרהרין עכ״ל וראיתי שבערוך השלם ערך למלם הביא מאמר הפסיקתא רבתי
וכתב שהוא מלשון סורי למלם )מורמעלן( ועיין גם בערך מלמל שכתב אולי צ״ל ממלמלין.
ו( בתודש שנולד יצתק באתר בניסן* .באתר בניסן״ אינו מוסב על יום שנולד יצתק כי
יצחק נולד בחדש ניסן בט״ו בו כמו שהובא בתנחומא בא סי׳ ט׳ רק לדעתי צ״ל באתד בניסן
ז( ומעתה הפסיד כסליו כוי .הוא לשון
הוקם או והוקם באחד בניסן לכן מוסב למטה.
פסיקתא רבתי שם ולפגיגו הגי׳ ומעתה הפסיד כסליו שנגמרה מלאכה בו ,לא! /מהו ותשלם
אמר הקב״ה עלי לשלם לו ,מ ה שילם לו הקב״ה חנוכת בית חשמנאי ויפה העיר הרב בעל
מאיר עין ואעפ״י דלא כתב ותשלם גבי מלאכת המשכן נקיט לה הכא בהאי לישנא לפי שדרשו
ס( וסימן הוא בידינו כוי .לא הובא ברבתי ,ובמח״ז
כן להלן גבי שלמה ואשגירת לישנא הוא.
צד  203הגי׳ וסימן הוא בידינו חנוכה חנו ב כ י ה בכסליו ,ד״א חגוכה חן בכ״ה בכסליו מצאו
חנוכה מצאו חנינה (p .ולמעלה במדרש שיר תנוכת הבית לדוד כוי .כוון בזה לפסיקתא רבתי
פ״ב סוף פסקא מזמור שיר חנוכת הבית לדוד והכוונה ״למעלה״ בפסקא שלפניו .י( חנוכת
ברייתו של עולם כוי .בפרדם הלשון משובש שבעת חנוכת חנוכת ברייתו של עולם ,חנוכת
הבית לדוד אלא חנוכה .והציג שם המו״ל סימן כוכב להורות כי בלתי מובן אבל יש לתקן שם
כמו שהוא לפנינו .יא( ]חנוכת משה דכתיב ויהי ביום כלות משה להקים[ .הוספתי במו שהוא
לנכון בפסיקתא רבתי שם וגם הובא בפרדס שם ובמח״ו,
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המזבח ,זאת חנוכת המזבח )שם ז׳ פ״ד( .חנוכת בית ראשון מזמור שיר חנוכת
הבית לדוד )תחלים ל׳ א׳( חנוכת בית שני וחנוכת בית חומת ירושלים וזה של עכשו
של בית חשמונאי .וחנוכת העולם שאף היא יש בה נרות כטא דאתמר והיה ]אור[ הלבנה
כאור החמה וגו׳ )ישעי׳ ל׳ כ״ו( ונמצאת אתה אומר הושוו כל חנוכות זו לזו,
).יב( וחנוכת שלנו רמז ורושם לשל המדבר)לכל כאותה( ]לכך נאותה[ פרשה שלה ,להיות
קורין בתוכה) :ינ( ומזכירין של חנוכה במוסף ,בין בשבת בין בראש חודש מאי טעמא
יום הוא שנתחייב בארבע תפלות:
]שכא[ )א( ב ש ב ת מ ו צ י א י ן שתי תורות ,לפי שאין נוללין ספר תורה
בציבור ,מפני כבוד הציבור ,וקורין שבעה )פרשיות( ]בפרשת[ היום ,ומפטיר קורא אחד מן
הנשיאים ,יום ראשון יקרא בנחשון ,ויום שני יקרא בנתנאל ,יום שלישי יקרא באליאב,
וכן כולם ,ומפטיר ברני ושמחי .ואם באו שתי שבתות בחנוכה ,ראשונה טסטירין
בנרות חבריה) ,ב( שניה בגרות שלמה) .ג( וראש חדש טבת שחל להיות בחול,
מוציאין שתי תורות ,וקורין שלשה בשל ראש חדש ,ואחד בשל חנוכה) ,ד( ואם
חל ראש חודש טבת להיות בשבת ,התדיר קודם ,מוציאין שלש תורות ,וקורין ששה
בעניינו של יום ,והשביעי ובראשי חדשיכם ,ומפטיר קורא בחנוכה ובנבואת זכריה
ינ( ותנובת שלנו רמז ורושם לשל המדבר ]לבך נאותה[ פרשה שלח להיות קורין בתוכה.
בצ״ל ,והסיום הזה לא הובא בפסיקתא רבתי שם ,ובפרדס הלשון משובש רמז ורושם לשם דבר
לכך באוחה הפרשה שלה לחיות קורין בתוכה .והציג המו״ל סי׳ כוכב להורות כי בלתי מובן
ויש לתקן שם רמז ,ורושם לשם דבר ,לכך גאותה הפרשה שלה .יג( ומזכירין של הגובה במוסף
בין בשבת בין בד״ח ,מ״ט יום הוא שגתחייב בארבע תפלות .הוא לשון ד״ע גאון בסדורו ל״ו
ע״א ובמח״ו שם םיים ״הכי אסיק בבמה מדליקיף והבונה שבת כ״ד ע״א ופירש״י של חנוכה
במוםפין בתפלת מוםפין בשבת ור״ח שבתוך ימי חנוכה מהו להזכיר על הנסים בהודאה :בארבע
תפלות ,ערבית ושתדית ומוסף ומנחה.
] ש כ א [ ל(( בשבת מוציאין שתי תורות .הובא ג״כ בפרדס שם ובמח״ו וכן הוא בם׳
הסדרים אבל בכ״י ב׳ נמצא רק עד המלות מפני כבוד הצבור ומכאן ואילך תסר בל המאמר
ומתחיל למח קורין פ׳ שקלים בר״ח ]סי׳ שכ״ה[ ואין ספק שנשמט דף שלם .ב( שנייה בנרות שלמה.
נ( וד״ח
במת״ו צד  203סיים על שם ויעש ]וגו׳[ את המנורות חמש ]מ״א ז׳ מ״ח ומ״ט[.
ד( ואם חל ר״ת טבת להיות בשבת .בפרדס שם
טבת שחל להיות בחול .מגילה כ״ט ע״ב.
סי׳ קצ״ח הובא בטעות בחחלה ר״ת טבת שחל להיות בשבת .ואח״כ הובא ואם הל ר״ת ט ב ת
להיות בחול והמו״ל בראותו כי הסיום דהא לא קרי מפטיר בשל ר״ח דגיטא הפטרה דידיה זה
לא שייך על ואם חל ר״ח טבת להיות בחול הסגיר כל המאמר כאלו מיותר הוא ,ובאמת יש
להפוך המאמר בתחלה ואם חל די׳ח טבת להיות בחול ואח״ב אם חל ר״ח טבת לחיות בשבת
ועל זח שייך הסיום דהא לא קרי מפטיר בשל ד״ח כוי ,ויש לתקן שם כמו שהוא לנכון בסדור
גם אתר ובנבואת זכריה נמצא שם בפרדס מלת ״השמים״ ותמו״ל בראותו כי בלתי מובן הסגיר
המלה ובאמח צ״ל והשמים כםאי בטלה דהא לא קרי מפטיר בשל ר״ת דנימא הפטרת דידיה.
ובשבלי הלקט השלם סי׳ ק״ץ הביא וז״ל ר״ת טבת שחל להיות בשבת ההפטרה דחנוכה
אמרינן שהיא בא לפרקים ולא אטרינן דר״ח שהיא תדיר וכן כתב גם רבינו שלמה זצ״ל ,וכן
מצאתי כתוב ר״ח טבת שתל להיות בשבת אומר מורי שמפטירין ברני ושמחי דאמדינן פרסומי
גיסא עדיף וכן השיב ר׳ יהודאי גאון ומצאתי שבפרדס סי׳ ב״א הובא כל המאמר מהסדור שלפנינו
וטחחיל ואם חל ר״ת טבת להיות בהול מוציאי! ב׳ תודות וקורין ג׳ בשל ד״ח ואתר של
חנוכה .ואחר זה חסד שם ״ואם חל ר״ת טבת להיות בשבת התדיר קודם מוציאי! ג׳ תורות
וקורי! ו׳ בענינו של יום והשביעי ובראשי חדשיכם ומפטיר קורא בחנוכה בנבואת זכריה רני
ושמחי והשמים כםאי בטלה״ ואח״כ הובא לנכון דהא לא קרי מפטיר כ מ ו שהוא לפנינו.
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]רני ושטחי[ ,והשמים כסאי בטלה ,דהא לא קרי מפטיר בראש חרש דלימא הפטרה
דליה) .ה( ובמס׳ סופרים נרםינן שמפטירין בשל ראש חדש ,אבל לא נהנו העם כן:
)ו( ושמעתי שנחלקו במגנצא שני גדולי הדור ר׳ יצחק בר׳ יהודה ור׳ .שמואל בר׳
דוד הלוי ,ר׳ יצחק ציוה להפטיר ברני .ושמחי ,ור׳ שמואל העיד מסי אביו שאמר
לו שמפטירין בשל ראש חדש )ז( וקיימו את עדותו ,וכמדומה שחולקין כן בראש
חדש אדר שחל להיות בשבת) ,ח( ואנן נוהגין ]להפטיר[ ביהוידע.
]שכב[ )א( ר א ש ח ד ש א ד ר שחל להיות בשבת מפקי שלש תורות ,קרו
שיתא בעניינא דיוטא ,וחד קרי ובראשי חדשיכם ,וטפטיר קרי בכי תשא .ומפטיר
ביהוידע ,וכי איקלע האי שבתא בכי תשא עצמה ,קרי שיתא בכי תשא וחד קרי
בראשי חדשיכם ,ומפטיר קרי הדר בכי תשא עד ועשית ,לשם השקלים) ,ב( דתניא
חל להיות בכי תשא עצמה קורין אותה וכופלין אותה) ,ג( ואם אינה ראש חדש ליפקי
שתי תורות וקרו שבעה בכי תשא ,עד ואתה תצוה ,ומפטיר הדר לרישא ,וקרו עד
ועשית בתורה שנייה ,לפי שאין גוללין םפר תורה בציבור .בשנייה שהוא שמיגי
באדר ,מוציאין שתי תורות ,וקרי באחת עניינו של יום ,והשנייה בכי תצא שלש
מקראות זכור אשר עשה לך עמלק ,ומפטיר בנבואת שמואל פקדתי ,בשלישיה שהוא
חמשה עשר באדר מפסיקין .ברביעית שהיא עשרים ושנים באדר מוציאין ב׳ תורות,
באחת קורין שבעה בעניינו של יום ובאחת קורא מפטיר פרשת פרה אדומה כולה
עד תטמא עד הערב) ,ד( ומעשה באחד שפסק במים חיים אל כלי ,והחזירו רבינו
ס( ובמס׳ סופרים גרסינן שמפטידין בשל ר״ח .הוא כמס׳ סופרים פ״כ ובפרדס שם וכן
בסי׳ כ״א הובא במםבת סנהדרין גדסינן שמפטירין בשל ר״ת ,אין ספק שחי׳ כתוב לפני המעתיק
ו( ושמעתי שנחלקו
במ׳ים וחשב שהוא ר״ת במס׳ סנהדרין ובאמת 'הבונה במס׳ סופרים.
בטגנצא שני גדולי הדור ר׳ יצחק ב״ר יהודה ור׳ שמואל בר׳ דוד הלוי כף .כ״ה גס בפרדם
שם בסי׳ קצ״ח ובסי׳ כ״א ובמח״ו צד  203ובעל שבלי הלקט השלם סי׳ ק״צ )דף ע״ד סע״א(
הביא ובמעשה הגאונים מצאתי במגנצא נחלקו שני גדולי הדור כוי ,והוא המאמר
 (rוקיימו את עדותו וכמדומה שחולקים כן בר״ת אדר שתל לתיות בשבת-
שלפנינו.
בפרדס סי׳ כ״א איתא כך וקיימו עדותו וחולקין .והציג המו״ל נקודה המפסקת ואח״כ
הובא בשל ר״ח אדר שחל להיות בשבת מוציאין ג׳ ספרי תורה .וכל קורא יראה כי אין מובן
כלל למלת וחולקין רק הוא מוסב ל מ ט ה וחולקין בשל ר״ת אדר שתל להיות בשבת ואח״כ חסר
וכצ״ל ״ראש תורש אדר שתל להיות בשבת״ מוציאין ג׳ ספרי תורות והוא המאמר מהתתלת
סי׳ שכ״ב לפנינו בסדור .מ(ואנן נוהגין ]להפטיר[ ביהוידע .אחר הסיום הזה נמצא במת״ו צד
 203הוספה ורשם ת׳ )ד״ל תוספות( שאילו מקמי רב יהודאי גאון ר״ח טבת שחל להיות
בשבת היאך מפטירין ,ואמר בשל חנוכה ,וכן עמא דבר וטעמא דתדיר קודם ,א״כ צריך למיקרי
בספר תודה בר״ח קודם ואח״כ בשל חנוכה ,ומפטיר למאי דסליק מיניה.
א( ר״ת אדר שתל לתיות בשבת .עיין מגילה כ״ט ע״ב ודף .ל׳ ע״א והובא גם
]שכב[
במת״ו צד  .203ובן בסדרים ותסר בכ״י ב׳ .ב( דתניא כוי .שם ל׳ ע״א .נ( ואם איגה ראש
חודש ליפקי שתי תורות בו׳ .ב״ה גם בס׳ הסדרים ובכ״י ב׳ חסר כל זה אבל במת״ו גי׳ אתרת
ואי לא איקלע ראש תודש אדר בשבת קורין פרשת שקלים בשבת שקודם ראש חדש ,ומוציאין
שתי תורות וקורין שבעא בעניינא דיומא ומפטיר קרי כי תשא עד ועשית ,ואי מיקלע שבת
שלפני ראש חדש בכי תשא קורין ז׳ עד ואתה תצוה ,ומפטיר תוזד וקורא מכי תשא עד ועשית,
ואח״כ מתחיל :בשנייה שהוא שמיני באדר כו׳ כמו שהוא לפנינו .ל( ומעשה באחד כוי .במרדו
צד  204נמצא׳ אחר זה הוספה ורשום ת׳ וז״ל ומעשה בחזן אחד שקרא בפרשת פרה אדומה
ופסק להגר הגר בתוכם ,וגלל ספד תורה וישב לו במקומו והקפיד רבי על הדבר ואמר שלא.
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עליו השלום ,והזקיקו לחזור ולברך תחילה וסוף ,ולגמור כל הפרשה כולה) ,ה( ומפטיר
ביחזקאל בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם:
]שכג[ ו א ר ב ע ה ימים הם שראש חודש אדר הסמוך לגיםן בא בתוכם ,עיקרו
של ראש חודש ,דהיינו יומא בתרא ,שבו המוסף קרב והשיר מיוחד לו לחידושו של
יום ,ולעולם לא יבא אותו יום אלא )כך( ]בד[ ימים הללו )א( וסימנך ז׳בדו׳ ויש לכל
אחת מאותיות ז׳ב׳דו׳ ]סימן להפסקות[ לזיי״ן סימן ז׳ט׳ר לבי״ת סימן ביו׳ לדליית סימן ד ד ,
לו״ו סימן ו׳ב׳י׳ו׳ ,אבל א׳גיה׳ לא ]חזי[ גביה )ב( כי היכי דלא ליתי סימן ב׳ב׳ד׳ר .חל ]להיות
יום שני של ריח אדר[ בשבת מפסיקין בחמשה עשר ,חל להיות בשני מפסיקין כששי,
חל להיות ברביעי מםסיקין ברביעי ,חל להיות בששי מפסיקין פעמים ,בשני לחדש,
ובששה עשר .ז׳ט׳ר ,חל להיות יום שני של ראש חודש אדר)להיות( בשבת ,קורין בו
פרשת שקלים ,וכשבת הבאה פרשת זכור םמוך לפורים שיבא אחריה בערב שבת,
והיינו כרב ובשבת שלאחר הסורים שהוא ט״ו באדר מססיקין ,והיינו ז׳ט׳ר ,שעדיין
יש שתי שבתות באדר ,באחת קורין בפרה אדומה ,ובאחת פרשת החודש ,שממחרת
לאותה השבת יבא חודש ניסן ביום ראשון .כיו׳ זהו כמו ששנינו חל להיות בתוך
.השבת מקדימין לשעבר ,ומססיקין לשבת הבאה שהוא ר לחדש ,היינו ביר ,שעדיין
יש פנאי לפרשת זכור שבת שנייה של אדר שהסורים לאחריה יום ראשון ,ושבת
שלישית שהיא סמוכה לפורים מאחריה ,קורין פרשת פרה אדומה ,וברביעית החדש
שראש חדש אדר בד קדמו פרשת שקלים בשבת שלפניו ומפםיקין לשבת הבאה
שהוא ד •לחדש• היינו ד ד  ,ועדיין יש מקום לפרשת זכור שבת שנייה של אדר שהמורים
באין אחריה נ׳ ימים ובשלישית פרה אדומה וברביעית החדש )שניהם( ]שניםן[ לאחריה
ביום ה׳ ]היינו דד[ .וב׳י׳ו׳ כשחל ]יום שני של[ ראש חודש אדר ביום ו׳ שהוא ערב
שבת קורין פרשת שקלים בשבת שלפניו כרב ,ומסםיקין שתי הפסקות באדר בב׳י׳ר,
מפסיקין בשבת ראשונה שהוא ב׳ לחדש ,שכן פרשת זכור יש לה פנאי בשבת שנייה
של אדר שהסורים בא אחריה יום ה׳ ,ושוב מססיקין שבת שלישית שלאחרי פורים
שהוא י״ו לחדש היינו ר ,מפני שיש לפרה אדומה ]שבת[ רביעית של אדר ,והחרש קורין
שבת חןמישית שבו ביום חל להיות ראש חדש ניסן ]וטפטירין כה אמר ה׳ בראשון
באחד לחדש והיינו ובי׳יו[ והזהר בסימנין הללו שהלכות קבועות הן:
]שכד[ )א( ויש שנותנין בפרשיות אלו ,ובהפסקות שלהם סימן אחר ,וכן הוא:
אמדוו אלא רמז בעלמא! וחזרו ופתתו ובירך תחילה וסוף והתחילו בראש הפרשה וגמרו כל
הפרשה כולה עד תטמא עד תערב כך מצאתי בתשובת הגאונים ע״ב .ובפרדס פי׳ כ״א איתא
ומעשה שפסק במים חיים אל כלי ואחר זה הובא שם והביכורים הרי הן קודש ותנן הקדיש
והעריך ,והציג המו״ל על והביכורים הרי הן קודש סי׳ כוכב להורות כי בלתי מובן ואין
שייכות למאמר שהתחיל בו .אמנם גדאה בי בקובץ שהי׳ לפגי מסדר הפרדס חסר ep
שלם ,כי אתר במים תיים אל בלי הסד בל המאמר והחזירו רבינו ע״ה עד והביכורים הרי הן
ה ( ומפטיר ביחזקאל .זה שייך למעלה לפני
קודש שהוא בסדור באמצע סי׳ שכ״ה.
ומעשה באחד.
 (3כי היכי דלא ליתי סימן

א( וסימנך ז׳ב׳ד׳ר .עיין רש׳יי מגילה ל׳ רע״ב.
]שכג[
בבד״ו .במח״ו כי היכי דלא ליתי פסח בבד״ו.
א( ויש שנותנין בפרשיות אלו ובהפסקות שלהם סימן אחר .הובא גם בשי
]שכך[
הסדרים אבל בכ״י ב׳ חסר גם זה עיין לעיל סי׳ שכ״א הערה א׳ וכן נמצא במת״ו צד ,205
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ב״ד כהלכה ,בערב שבת ככוסות ,בשבת בנתיים) .ב( ]פי׳[ ב״ד ,שאם חל ראש חדש
בשני בשבת) ,נ( ]או ברביעי בשבת עושין כהלכה ?ו) ,ד( היא ששנינו חל להיות
בשבת טקדיטין לשעבר ומססיקין לשבת הבאה ,ובשנייה זכור ,ובשלישית פרה
אדומה ,ורביעית החדש ,בחטישית חוזרין לכסדרן) ,ה( לסדר )הפסוקות( ]הפטרות[
כר׳ ירמי׳; )ו( בערב שבת ככוסות ,כשחל יום שני של ראש חדש אדר בערב שבת,
)ז( מסרנין את השבתות ,ומססיקין שתי פעמים ,שמקדימין בשבת שעברה ,וקורין
בפרשת שקלים ,ומפסיקין לשבת הבאה; ובשנייה להפסקה קורין פרשת זכור :כארבע
כוסות של פסח ,בין ראשון לשני מססיק ושותה כמה שירצה ,ובין שני לשלישי
מססיק ואוכל ושותה כל צרכו ,אבל בין שלישי לרביעי אינו רשאי להפסיק ולשתות
יותר מכוסו) ,ח( שכך שנינו בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה ,בין שלישי
לרביעי לא ישתה ,אף כאן בין שקלים לזכור מססיק ,בין זכור לפרה מפסיק ,בין סרה
והחדש אינו טפסיק) :ט( בשבת בנתיים ,אם חל להיות ראש חדש בשבת ,קורא
פרשת שקלים ,בשנייה זכור ,ומססיקין לשבת הבאה ,ברביעית פרה אדומה ,בחמישית
החדש הזה ,נמצאת הפסקה המוצעת בנתיים .וכך הוא סדרן של פרשיות הללו
ומסורת שלהן:
]שכה[ )א( למד ,קורין פרשת שקלים בראש חדש אדר ,שזמן שקלים
בראש חדש הוא) ,ב( כמו ששנינו באחד באדר משמיעים על השקלים ,ועל הכלאים,
)ג( ]כדי שיביאו שקליהם באחד בנים?) ,ד( אמר ר׳ שמואל כתיב ויהי בחדש הראשון
נ( או ברביעי בשבת .בכ״י
ג( פי׳ ב״ד .הוא הפירוש על הסימן והוספתי מ ל ת ״פי׳״.
שלפנינו )ב״י פאדמא( וכן בתעתקה מן הב*י הזה מפארמא הנמצא ביד הרב התוקר הר״א
עפשטיין אחר הסיום שאם חל ראש חדש בשני בשבת מתחיל אכל בכנופיא של אותה תעיר
כשהם באגודה בו׳ אשר אין שייכות כלל לכאן רק הכ״י נלקה בחסר ומצאתי לנכון בס׳ הסדרים
ובמח״ו ,אחר המלות שאם חל ראש חדש בשני בשבת תםר דןז שלם מתחיל או ברביעי בשבת
וחסר עד אמצע סי׳ שכ״ז שאין זכר למנהג ואחר זה נמצאים המלוח אלא בכינופיא של אותה
ל( היא ששנינו חל להיות
העיר )עיין סי׳ שב״ז הערה ב׳( והוספתי את החסר בפנים הספר.
ה( לסדר הפסקות כר׳ ירמיה .צ״ל לסדר הפטרות ,שם ל׳
בשבת .משנה מגילה כ״ט ע״א.
ו( בערב שבת ככוסות .ע ת ה מפרש את
ע״ב רבי ירמי׳ אמר לסדר הפטרות ע״ש בפירש״י.
הסימן תזת .ומצאתי בירושלמי מגילה פ״גה״ו ]דן* ע״ד ע״ב[.א״ר לוי םימנהון דאזלין פרשתא
בין תבוסות הללו אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה .ז( מםרגין את השבתות.
ח( שבך שנינו בין הכוסות כוי .משנת פםתים
מגילה ל׳ ע״א וע״ש בפירש״י ד״ה מםרגין.
מ( בשבת בנתיים .זה הוא הפי׳ על הסימן שהביא.
קי״ז םע״ב.
 (bולמה קורין פרשת שקלים בראש חרש .אדר שזמן שקלים בר״ת הוא.
]שכה[
בם׳ הסדרים נלקה המאמר הזה בחסר עד ובפורים אין קיצבה .ובלי ספק הי׳ הכ״י שהי׳ לפני
המעתיק מטושטש ולא העתיק כשלימות ,והבאתי בפנים כמו שהוא במח״ו ,ובכ״י ב׳ מהסדור
אחר שחסר הרבה ,עיין לעיל סי׳ שכ״א הערת אי ,מתחיל בכאן ולמת קורין פרשת שקלים
בראש חדש אדר .אבל אחר המלות באחד באדר משמיעים על השקלים נמצא מאמר גדול
ב( כמו
החסר במרדו והוספתי בפנים מן כדי שיביאו שקליהם עד ומוחל אני עוונותיהם.
ששנינו באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים .משנה הראשונה במם׳ שקלים.
ג( כדי שיביאו שקליהם באחד בניסן .גמרא שם ולמה באחד באדר כדי שיביאו ישראל את
שקליהן בעונתן ,ופירש״י בעונתן בזמנן קודם ר״ח ניסן ,ולכן יש לתקן לפנינו כדי שיביאו
שקליהם בעונתן ותיתרם תרומות הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן כמו שהוא בגמרא
ל( א״ר שמואל .בגמרא שם
שם וע״ש בפירש״י ,או צ״ל כדי שיביאו שקליהם באחד באדר.
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בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן )שמות מ׳ י״ז() ,ה( ושנו חכמים בברייתא
ביום שהוקם המשכן ]בו ביום[ נתרמה התרומה ,שנאמר זאת עולת חדש בחדשו ]לחדשי
השנה[ )במדבר כ״ח י״ד() ,ו( חודש חודש להביא קרבן מתרומה חדשה) ,ז( יכול בכל
חדש וחדש ,ת״ל בחדשו ,בחדש אחד ולא בכל חדש ,יכול באיזה חדש שירצה ,נאמר
כאן לחדשי השנה) ,ח( ונאמר להלן החדש הזה ,מה להלן אין מונין אלא מניסן ,אף
חדש האמור כאן אין מונין אלא מניסן) .ט( ועוד פירשו במסכת סופרים )י( ופסיקתא
למה באדר גלוי וידוע לפני הקנייה שהיה עתיד המן לשקול על ישראל ,לפיכך
הקדים רפואה ,שקלי ישראל לשקלי המן ,ולפיכך זכר לשקלים קורין פרשת שקלים
לשבת הסמוך לראש חדש אדר מלפניו .וכן פרשת פרה אדומה ופרשת ההדש
בשבת הסמוכות לראש חדש ניסן) ,יא( פרה אדומה מפני מה ,שהיא טהרתן של
ישראל ,פרשת החדש מפגי שראש חדש גיסן ראש לכל חדשים ורגלים ,וברין היא
שתקדים פרשת החדש לפרשת פרה שהרי בשני בגיסן עשו פרה אדומה) ,יב( כמו
שטצינו בסדר עולם ,אלא לפי שהיא טהרתן של ישראל הקדימוהו) .יג( מצינו
במגילת ירושלמי למה קורין מועדות בכל זמן וזמן מענינו של יום ,שנאטר וידבר
משה את מועדי ה׳ אל בגי ישראל )ויקרא כ״ג מ״ד( שאין תלמוד לומר וידבר שאגו
יודעין שמשה אמר לישראל ,ומהי תלמוד לומר וידבר ,לומר לך שמשה תיקן לישראל
שיהיו דורשין בכל יום מענינו של יום כדי שישמעו העם .ושיהיו דורשין מעניינו
של סרק וסרק ,ואף על פי שבטלו שקלים ופרה אדומה וקרבן ,הרי נאמר קחה לי
עגלה משולשת וגו׳ )כראשית ט״ו טי( ,אמר ליה הקנייה לאברהם כבר תקנתי להם
•לישראל סדר קרבנות ,כל זמן שקורין בהן מעלה אני עליהן כאלו מקריבין קרבן לפני
ומוחל אני עוונותיהם[) .יד( אכל מטן הזה אין נוהגין) ,טו( שכך שנינו שקלים
א״ד שמואל בר רב יצחק ע״ש .ה( ושנו חכמים בברייתא .גמרא שם .ו( חודש חודש להביא
מ( ונאמר להלן
קרבן מתרומה חדשה .זה ליחא שם .ן( יכול בכל חדש וחדש .גמרא שם.
החדש הזה .בגמרא ונאמד להלן חדשי פידש״י גאמד להלן לחדשי ראשון הוא לבם לחדשי
מ( ועוד פירשו במסכת סופדים .הוא פכ״א ,ושם הגי׳ ולמה באחד באדר שהיה גלוי
השנה.
וידוע לפני מי שאמר וחיה העולם ׳דמי׳ המן עתיד לשקול על ישראל לפיכך הקדים ואמר משח
עיהיו שקלי ישראל קודמין להמן ,וכן גמצא המאמר בגמרא מגילה י״ג םע״ב אמר ריש לקיש
גלוי וידוע לפגי מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים
שקליהן לשקליו ,ובירושלמי מגילה פ״ג ה״ה )דף ע״ד םע״א( ר׳ לוי בשם רשב״ל צפה הקב״ה
שהמן הרשע עתיד לשקול כספו על ישראל אמר מוטב שיקרום כספו של בגי לכספו של אותו
יא( פרה אדומה מפגי מ ה שהיא טהרתן של
הרשע לפיכך מקדימין וקורין בפרשת שקלים.
ישראל .דש״י מגילה כ״ט ע׳יא הביא וז״ל ברביעית התדש הזת לבם ,ששם פרשת הפסח ובש״ס
ירושלמי גרסינן א״ד חמא בדין הוא שתקרום החודש לפרשת פרה ,שהרי באחד בניסן הוקם
המשכן ובשני לו נשרפה הפרה ,ומפני מ ה הקדימות ,שהיא טתרתן של ישראל .הוא בירושלמי
יב( כמו שמצינו
מגילה פ״ג ה״ו )דף ע״ד ע״ב( ולפנינו רבי לוי בשם ר׳ חמא בר חנינה.
ינ( מצינו במגילת ירושלמי .יש לתקן מצינו
בסדר עולם .הוא בסדר עולם רבה סוף פ״ז.
במגילה ירושלמי והוא בירושלמי מגילה פ״ד ה״א )דף ע״ה ע״א( ושם מובא רק משה התקין
את ישראל שיחו קודין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד
יל( אבל בזמן הזה אין גוהגין.
שנאמר וידבר משה את מועדי ה׳ אל בגי ישראל.
מו( שכך שנינו שקלים וביכורים כוי .שקלים פ*ח
מכאן ואילך הוא גם במח״ו וכ״ה בב״י כ׳.
משנה אחרונה.
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וביכורין אין נוהגין אלא בפני הבית) ,טז( דכתיב ולקחת את כסף הכיפורים )שמות
ל׳ ט״ז( ,בזמן אהל מועד נוהגין) .יז( וא״ר אלעזר כזמן שבית המקדש קיים אדם
שוקל שקליו ומתכפר לו ,מכלל שאין שוקלין אלא בזמן שבית המקדש קיים ,ואם
שקל בזמן הזה כיון שקרא עליו שם השקלים תפסו את קדושתו ,ואין להם פדיון,
ואינו יכול ליתנו לעניים) ,יח( שכך שנינו שקלים וביכורים הרי זה קודש) ,יט( רתק
הקדיש והעריך והחרים ,בהמה תעקר ,סירות כסות וכלים ירקבו. ,מעות וכלי טתכות
יוליכם לים המלח) .כ( ובפורים אין קצבה ,וכל מה שיבקש כל אחד ליתן יתן ,מפני
שהיא צדקה ,וצדקה כל אחד ואחד לפי עין שלו הוא נותן) ,כא( וזהו שאמרו חכמים
מקדימין ליום הכניסה) ,קורין( ]גובין[ בו ביום ומחלקין מעות בו ביום ,לא בשביל
שקלים ,אלא צדקה בעלמא ,משום שנאמר מתנות לאביונים )אסתר ט׳ כ״ב( :ולמה
סורין זכור קודם הסורים ,כדי להקדים זכירה לעשייה ,ותהא פרשת זכור סמוכה
לפרשת שקלים ולמפלת המן ,ומנין שצריכין אנו לקרותה) ,כב( שכך אמרו חכמים
זכור את אשר עשה וגו׳ )דברים כ״ה י״ן( יכול בלב ,כשהוא אומר לא תשכח )שם
י״ט( ,הרי שכחת הלב אמור ,הא מה אני מקיים זכור ,בפה :ולמה קורין בשלישית
פרשת פרה אדומה) ,כנ( שכך אמרו חכמים שואלין ודורשין בהלכות הססח קודם
לפסח שלשים יום ,וטמא טת לא היה עושה פסח עד שיזה ויטהר ,לפיכך קורין פרה
אדומה בשלישית שהיא הלכות טהרה ,והזאה מטומאה לטהרה ,ןטתוכה ילמדו ישראל
לטהר עצמם לפני הפסח) ,כד( כדי שיעשו פםחיהם בטהרה :ולמה ברביעית החדש הזה,
משום שעניינו של יום הוא) .כה( ר׳ לוי בשם ר׳ חמא בר חנינא אטד בדין הוא
שתקדום פרשת החדש לפרה אדומה ,שבאחד בניסן הוקם המשכן ,ובשני לו נשרפה
הפרה ,ולמה פרה קורטת ,שהיא טהרתם של ישראל) ,בו( דתניא ובנבלתם לא תגעו
)ויקרא י״א ח׳( ברגל ,שכן ישראל חייבים לטהר עצמן במל:
]שכו[ )א( מ ע ש ה בא לפגי רבי ששכח החזן וקרא ארבעה בפרשת החדש
שבא בחגוכה ,כמו שרגילין לקרות בשאר ראשי חדשים ארבעה ,ואמר רבי אם לא
היתה ספר תורה של חנוכה מוצא מן הארון לא היה צריך לקרות חמשה בחנוכה,
 (rpדכתיב ולקחה וגוי בזמן אוהל מועד נוהגין .הסיום הזה ליתא שם .יז( וא״ר אלעזר
יס( שכך שגיגו שקלים וביכורים הרי זה קודש.
בזמן שבית המקדש קיים כר .ב״ב ט׳ ע״א.
ימ( ותנן הקדיש והעריך והחרים כר .יומא ם״ו ע״א ויש לתקן ותניא.
משנה סוף שקלים.
כ( ובפורים אין קצבה .כ״ה במח״ו ,ומכאן ואילך נמצא גם בם׳ הסדרים ושם הגי׳ אין קפידא .ובפרדס
סי׳ כ׳יא ובמעות פורים אין קצבה .כל{( וזהו שאמרו חכמים .מגילה ד׳ ע*ב ותקנתי גובין בו
ביום .וגם במת״ו בטעות וקורין בו ביום .כב( שכך אמרו חכמים .מגילה י״ת ע״א .כג( שכך
אמרו חכמים שואלין ודורשין .פסחים ו׳ ע״א .כל( כדי שיעשו פםחיהם בטהרה .ז״ל רש״י מגילה
כ״ט ע״א פרה אדומה להזהיר ישראל לטהר שיעשו פםחיהן בטהרה .כה( ר׳ לוי בשם ר׳ חמא בד
חגיגא אמד כוי .הוא לשון הירושלמי מגילה פ״ג ה״ו )דף ע״ד ע״ב( ורש״י מגילה שם הביא
את זח בשם ש״ם ירושלמי עיין לעיל הערת י״א .ובפרדס סוף סי׳ כ״א איתא תנינן ר׳ לוי בר
חנינא אמר .מ( דתניא ובנבלתם לא תגעו ברגל .ר״ה טי״ז ע״ב ,עד כאן נמצא בכ״י ב׳ ומכאן
ואילך תסר ומתחיל גור אריה מעשה בא על ידו שהוא בסוף סי׳ שכ״ז.
א( מעשה בא לפני רבי כוי .הובא בפרדס סי׳ כ״ב ושם מעשה בא לפני חסר
]שכו[
מ ל ת ״רבי״ וצ״ל לפני רבי .והרב בעל שבלי הלקט השלם סי׳ ק״ץ הביא מצאתי בשם רבינו
שלמה זצ׳יל מעשה בא לפני דגי כוי כל המאמר כמו שהוא בפרדס וכן הובא במח״ו צד 206
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)ב( דהא אמרינן הילכתא אין משגיחין בחנוכה ופורים כל עיקר ,כלוטר אם לא קרא
כל עיקר בפרשת חנוכה ופורים אין לחוש ,אבל עכשיו שהוציא שתי ספרי תורות
משום פנמו של ספר תורה שני ,צריך להעמיד חמישי ולקרות בפרשת חנוכה ,שלא
יאמרו ספר תורה שני פגום הוא ,לפיכך החזירוה בלא קרייה .ואין צריך לומר
 .שהרביעי עצמו יקרא בשל חנוכה קודם שיחתום ספר תורה ראשון בפרשת ראש חדש
דחוה'ליה מדלג בתורה ,ואין מדלגין בשני עיניינין ,אבל הרביעי מאחר שקרא בראש
חדש יחתום וירד ,והחמישי יעלה ויקרא בתורה שנייה ,דמוטב שתבטל.הא דאמרינן
בחנוכה ופורים אין פוחתין ואין מוםיפין עליהן ,ואל יפגום פסר תורה ,ואחר שקרא
בתורה ,אסור לקרות בו פעם שנייה ,טשום ברכה לבטלה ,מלכד הכהן שאחר שבירך
וקרא עומד ומברך במקום לוי) ,ג( דאמר מר אם אין שם לוי קורא כהן:
]שמ[ )א( ה ל ל ביחיד אסור לברך עליו לפגיו ולאחריו בימים שאין גומרין
בהן את ההלל ,שאף בציבור אינו כי אם מנהג בעלמא ,וציבור הוא דעכדי זכר למנהג
אבותם ,אבל יחידים אין זכר למנהג נוהג בהם ,ואפילו עשרה שפירשו מן הצבור הרי
הן כיחידים שמתסללין לעצמן אחורי בית הכנסת מאחר שלא היה באסיפת הכניסה
כשנים ושלשה הן לצורך כן) ,ב( שאין זכר למנהג[ ,אלא בכינוסייא של אותה העיר
כשהם באגודה שלהן)ג( ואפילו לקרותו בלא ברכה איגןצריכין) :ד( גור אריה .ומעשה
בא על ידו שהלכו להתפלל בבית האבל בראש חדש ,ורצו המניין לקרות הלל ,והורה
הלכה למעשה דאין צריכין ,דעשרד ,שפירשו מן הצבור הרי הן כיחידים;
סדר

פורים.

]שכח[ )א[ בפורים )ב( מתפלל אדם שמונה עשרה ,ובהודאה יזכיר על
ובפרדס שם הוא עד אם אין לוי קורא כהן ואח״כ מתחיל בכל הברכות כול! יצא אחד מברך וכול]
ב( דהא אמרינן הילכתא אין משגיחין בחנוכה
יצאו ידי חובתן וזה ליתא בסדור ולא במח״ו.
ופורים כל עיקר .ב״ה גם בס׳ הסדרים )ובכ״י ב׳ חסר עיין לעיל סי׳ שכ״ה אות כ״ז( .וכן הוא
במרדו אבל בפרדם סי׳ ב״ב הגי׳ דקאמר אין משגיחין בחנוכה ופורים כל עיקר .והוא בגמרא
מגילה כ׳יט ע״ב רב יוסף אמר אין משגיחי! בראש חדש ורבת אמר אין משגיחין בחנוכה
ג( דאמר מר אם אין
ותלכתא 'אין משגיחין בחנוכה ור״ח עיקר וע״ש בתוס׳ ד״ה והלכתא.
שם לוי קורא כתן .גיטין ניט ע״ב.
א( הלל ביחיד בו׳ .כ״ה גם בם׳ הסדרים ובכ״י ב׳ חםר מאמר גדול .ונמצא
]שבז[
גם במח״ו צד ;! .20וראיתי בפרדם בסי׳ כ״ג באמצע הסימן מתחיל בימים שאין גומרין את
ההלל וחסר ה ה ת ח ל ה ]הלל ביתיר אסור לברך עליו ולאחריו[ בימים שאין גומרין בהן את ההלל
ב( שאין זכר למנהג .ע*ב הוספתי כי
כו׳ כמו לפנינו בסדור בקצת שינויים קטנים בלשון.
ג( ואפילו לקרותו בלא ברכה
חסר לפנינו בב״י א׳ שנאבד דף שלם וגמצא גם בפרדס שם.
אינן צריכין .בפרדם םיים ודוקא בימים שאין גומרין בהן את ההלל .ל( ״גור אריה״ .הוא רבי
יהודה בר׳ יצחק ,נפטר בפאריז בשנת תתקפיד בן נ״ח שנה .תשובת מהרש״ל סי׳ כ״ט וכן בם׳
הסדרים םיים גור אריה ,והסיום ומעשה בא עד סיף הסימן חסר שם ונמצא גם בכ״י ב׳ אבל
אחר הסיום ובנבלתם לא חגעו ברגל שהוא סוף סי׳ שכ״ה חסר עד ״גור אריה״ ומעשה
בא כו׳ עד סוף הסימן .ובפרדס שם הסרים המלות ״גור אריה״ ונמצא מעשה בא לידו שהלך
להתפלל כמו לפנינו עד סוף הסימן.
א( בפורים מתפלל אדם כוי .הוא לשון סדור דע*ג דף ל״ו ע״ב הובא בפרדס
]שכח[
נ( מתפלל
סי׳ ד״ג וכן במח״ו צד  207באיזה שינויים ובפרדס הוא כלשון הסדור שלפנינו.
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הגיסים ,ובברכת המזון מזכיר על הכיסים בהודאה) ,ג( כדאמר רב ששת בתפלה ,מה
תפלה בהודאה ,אף ברכת המזון בהודאה) .ה( וחייב אדם לקרות את המגילה בארבעה
עשר ביום ובלילה ,דאמר ר׳ יהושע בן לוי חייב אדם לקרות את המגילה בלילה
ולשנותה ביום שגאמר אלהי אקרא יומם ולא תעכה ,ולילה ולא דומייה לי)תהלים
ב״ב ג׳() ,ה( ואמר ר׳ יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה ,דאף הם היו
באותו הנס.
]שכפ[ )א( והקורא א ת המגילה מברךמג״ח סימנא דרבנן) ,ב( על המגילה,
ושעשה ניסים ,ושהחיינו )ג( ולאחר קריאתו הוא אומר האל הרב את ריבנו) ,ד( עד
האל המושיע) ,ה( ואומר אשר הניא וכר) ,ו( ועומד ]החזן[ ואומר ואתה קדוש וסדרי
קדושה כולה ,יתגדל תתקבל ,פיטום הקטורת וקדיש) ,ז( ואם מוצאי שבת היא ,לאחר
סיום תפלת לחש אומר קדיש שלם ,וקורא את המגילה ,וכשהשלים עומד ]החזן[ לפני
אדם שמונה עשרה .בםח״ו בפורים שתרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה בו׳ והובא שם נוסח
של על הנסים וכן הובא הנוסת בסדור רע״ג שם ועיין מס׳ סופרים פ״ב׳ ה״ח ובשאילתות פ׳
ד( ותייב אדם כוי .מגילה ד׳ ע*א והובא
נ( כדאמר רב ששת .שבת כ״ד ע״א.
וישלת.
בסדור רע״ג שם .ה( ואמר ריב״ל נשים חייבות במקרא מגילח .שם שם.
א( והקורא את המגילר• מברך מנ״ח סימנא דרבנן .בכיי מס׳ הסדרים גשמטח
]שלט[
המלה מנ״ת ונמצא גם בכ״י ב׳ וכן בפרדם םי׳ ר״ג והמו״ל בפרדס דפוס ווארשוי הסגיר הטלות•
/,דרבנן הוא״ ובאמת הכוונת היא סימן של רבנן ,ובמח״ו סי׳ רמ״ז צד  212הביא ״חילכות
פורים ומגילה לרב יהודאי גאון פסוקות וקצובות וקלות״ והביא שם ובמגילה מברך ג׳ ברכות
קודם קרייתו מנ״ת ,מקרא מגילה ,שעשה נסים ,שתתיינו ,וגם בגמרא מגילה כ״א ע״ב איתא
לפניה מאי מברך רב ששת מקטדזיא איקלע לקמיה דרב אשי ובדיך מנ״ת ,פירש״י מנ״ת על
מקרא מגילה ושעשה נסים ושהחיינו .ב( על המגילה ושעשה נסים ושהחיינו .הוא הפירוש על
הסימן ,ובפרדס שם כתוב מפורש :מ׳ מקרא מגילה ,נ׳ נסים ח׳ שהחיינו .ג( ולאחר קריאתו
הוא אומר האל הרב את ריבנו עד האל המושיע .ברכת הרב את ריבנו נזכרה בגמרא מגילה
כ״א ע״ב וכן הובא בסדור רע״ג דף ל״ת םוף ע״ב והביא שם והכי אמר רבינו נתן ראש ישיבה
הכי נהגינן במתיבתא לומר ברכת הרב את ריבנו וכו׳ ולא אסרינן האל תרב את ריבנו
ומובא בהעיטור עשרת הדברות דף מ״ו ע״ב ועיין בטור או״ת סי׳ תרצ״ב שהביא כן בשם ר ב
עמרם גאון .ועיין ירושלמי מגילה פ״ד ה״א הלשון בנוכח הרב את ריבך והנוקם את נקמתך
הגואלך והמושיעך מכף עריציך ועיין גם במס׳ סופרים פי״ר ה״ה .ובמח״ו צד  218הובא גם פיוט מושיע
וטגן ,גם פיוט להראב״ע קוראי מגילה הם ירננו אל אל ,גם פיוט מרבינו יצחק מדנפירא והוא
הריצב״א .ל( עד האל המושיע .בכ״י ב׳ מסיים בזה וכל השאר חסר ומתתיל שתרית מתפלל
י״ח ,ונמצא לנכון גם בס־ הסדרים .ובפרדס שם איתא כ ך  :אחר קריאת המגילה ואחר הברכה
עומד התזן ואומר ואתה קדוש וםדר קדושה כולה קדיש כולו .ואח״כ הובא ואם מוצאי שבת.
ה( ואומר אשר הניא וכוי .נוסח הפיוט הזח
היא כו׳ כמו לפנינו בכ״י א׳ )כ״י פארמא(.
הובא במת״ו צד  214ורשום ״ווה פיוט מיסוד אנשי כנסת הגדולה״ .ומוזכר בהגהות מיימוניות
ח׳ מגילה פ״א ,ובעל שבלי הלקט השלם סי׳ ר׳ הביא :מצאתי בשם רביגו שלמה זצ״ל יש
מקומות שאומרים אחר הברכה פיוט נאה כגון אשר הניא .ובעל תולדות הקליד הערה 20
ו( ועומד החזן .מכאן עד סוף הסימן מובא במת״ו צד .218
חשב שנתחבר בימי הגאונים.
ז( ואם מוצאי שבת היא כו׳ ומתחיל ויהי נועם .בעל שבלי הלקט סי׳ קצ״ט הביא ורבינו שלמה
ז״ל הורה פורים שתל להיות במו״ש אומרים ויהי נועם כו׳ ע׳יש וראיתי בתניא סי׳ מ׳ שתביא
פורים שתל להיות במו״ש מצאתי בשם רבינו שלמה שאין אומרים ויהי נועם ,יש לתקן אומדים
ויהי נועם כמו שהוא לנכון בשבלי הלקט אשר משם נובע המאמר ,וגם בפרדס שם הובא לנכון
ואומר ויהי נועם.
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התיבה ומתחיל ויהי נועם ,ואומר ]ואתה[ קדוש וסדר קדושה ,ואינו אומר ובא לציון
בלילה ,שאין גאולה בלילה:
]של[ )א( ב ש ח ר י ת מתפלל שמונה עשרה ,ומזכיר על הגיסים בהודאה,
לאחר סיום תפלתו אומר קדיש) ,ב( עד דאמירן בעלמא .ואין אומרים הלל בחוצה
לארץ) ,ג( ומוציאין ספר תורה בגדלו ורוממו) ,ד( וקורין בו שלשה בפרשת ויבא
עמלק ,ואע״ג שאין בפרשה עשרה פסוקים אלא ט׳ פסוקים ולא יותר ,קדיש עד
דאמירן ,ואחריה מקרא מגילה ,ומחזיר ספר תורה לתיבתו )ה( בהלל ובהודאה ,ויש
שמחזירין אותו למקומו לכבודו קודם ,ושוב חוזר וקורא מגילתו ,קורא את המגילה
פותח בתהלה וסדר קדושה ,ובא לציון ,קדיש תתקבל:
]שלא[ )א( בפורים אין אומרים למנצח ,משום דכתיב ביה יענך ה׳ ביום
צרה )תהלים ב׳ בי( ,וצרה בפורים לא מדכרינן לפי שנאמר ימי משתה ושמחה )אסתר
ט׳ כ״ב( ,וכן למחר אינן אומרים למנצח) ,ב( ואין נופלים על פניהם בתחנונים כשניהם,
א( שתרית מתפלל גם שמונה עשרה .הובא גם בפרדס סי׳ ר״ב וגמח״ו צד
]של[
ב( עד דאמידן בעלמא ,ואין אומרים הלל בחוץ לארץ .בפרדס שם עד דאמירן )עולה
.218
שאין אומר בחוצה לארץ( המו״ל את הפרדס בדפוס ווארשוי הסגיר את המלוח לפי שאין
להם מובן אבל באמת צ״ל עד דאמידן בעלמא )במקום במעות ״עולם״( ואח״כ צ״ל ו*יןאומר
הלל בחוצה לארץ ,כמו שהוא לפגיגו בסדור ובכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים כתוב שאין אומר הלל
על הגם שבחוצה לארץ .ובמח״ו צד  218הביא כך םיים תפילתו אומר קדיש עד דאמירן,
ולפיכך אין אומרים• הלל בפורים לפי שקריאת המגילה עולה לו להלל כדאמד רבא פ״ק דמגילה
]י״ד ע״א[ קרייתה זו היא הלילא ,ויש אומרים לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ
ע״ב ולפנינו בגמרא רב נחמן אמר .והנה במח״ו שם נמצא הוספה ורשום ת׳ והביא בהוספה
ובספר ילמדנו כתוב למה אין אנו אומרים חלל בפורים כוי ,כל המאמר הוא בפסיקתא רבתי
פ״ב ויען בי מתחיל ילמדנו רבינו נר של חנוכה לכן יכנהו ילמדנו ואולי הי׳ לפניו בילמדנו
נ( ומוציאי! ספד תורה
חגאבד והסיום שם ובתלמוד בבלי במגילה הוא בדף י״ד ע״א.
בגדלו ורוממו .בפרדם ובמח״ו שם איתא בגדולת ורוממות ,בכ״י ב׳ בגדלות ורוממות ובם׳
הסדרים נאמר רק ומוציאי] ספר תורה ואולי הכוונה בגדלו ורוממו על הפסוקים שגהגו
לקרות בשעת הוצאת ספר תורה היינו גדלו לת׳ אתי ,וכן רוממו ה׳ אלחינו והשתחוו
להדום רצליו ,רוממו ה׳ אלהיגו והשתחוו להרי קדשו ,ואמירת גדלו נזכר כבר במס׳ סופרים
פי״ד הי״א ע״ש .ד( וקורין בו שלשה בפרשת ויבא עמלק ואע*ג שאין בפרשה עשרה פסוקים
אלא ט׳ פסוקים ולא יותר .בגמרא מגילה כ״א ע״ב איתא אין פותתין מעשרה פסוקים בבהכ״נ
וכתבו חתוס׳ ד״ה אין פותתין וא״ח והרי פרשת עמלק דליכא אלא תשעת פסוקים ,י״ל דשאני
פרשת עמלק דסידרא דיומא הוא כוי .והוא כן בירושלמי מגילה פ״ד ה״ב )ע״ה ע״א( לא
יפתתו מעשרה פסוקים כו׳ התיב רבי פילפי כו׳ הרי פרשת עמלק .א״ל שנייא היא שהיא סדורה
של יוט .ה( ״בחלל ובהודאה״ .ליתא בפרדם ונמצא גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים וגס במת״ו שם.
א( בפורים אין אומרים למנצת משום דכתיב ביה יענך ה׳ ביום צרח כוי.
]שלא[
כ״ה גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים וגם במח״ו צד  .219אבל בפרדס נלקה המאמר בחסר וכך
איתא שם :בפורים אין נופלין על פניהם דכתיב בהו ימי משתה ושמחה ואמר מר אםורין בתעגית
זה וזח .ויש לתקן כמו שהוא לפנינו בסדור .גם מ ה שתובא בפרדס ואמר מד אסורין בתענית
זה וזה יש לתסן אסורין זה בזה והוא בגמרא תעגית י״ח ע״ב ומגילה ח׳ ע״ב ,והכוונה לאסור
את זה בזה כגון בני ט״ו דקרו בי״ד ובני י״ד בט״ו במו שפי׳ רש״י שם ואולי המלה בתענית
נוסף לציין מקום המאמר שהוא בתענית .נ( ואין נופלין על פניהם .עיין תום׳ מגילה ה׳ ע*ב
ד״ה שאסורים בהספד שהביאו השיב רש״י בו׳ וסיימו אלא ודאי לא הוי אלא לעני! שאין
נופלין על פניהן דלא הוי יום צרח אלא יום שמחה .ובעל שבה״ל סי׳ ר׳ הביא ואע״ג שכתב דב

ס ד ו ר רש״י

163

משום דכתיב להיות עושים את שני הימים האלה )שם שם כ״ז( ,ערים המוקפים
בט״ו וכפרים בי״ד) ,ג( ואמר מר אסורין זה בזה ,ואינו אומר שיר מזמור לאסף;
]שלב[ ) א ( ]המבקש לצאת בדרך ורוצה לקרות את המגילה בי״א בי״ב
בי״נ ,אם יכול ליקה עמו מנילה יעשה כל תקנה שיוכל ויקה אותה כדי שיקרא
אותה בזמנה ,ואם אינגו יכול לקרות ,יקרא אותה בי״א או בי״ב או בי״ג ,כמו שאמרו
חכמים) ,כ( דתניא חנניה אומר חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה,
כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין ,ומכאן אנו למדין שאע״פ שזמן מנילה בי״ד
משום מים ומזון תיקנו להם חכמים להקדים ,וכ״ש כשאינו יכול ,ואי אפשר לו שמשימין
אותו כבני כפרים מקל וחומר ,ויקרא מן ויהי בימי ,עד לכל זרעו) ,נ( מיהו אל יקרא
אותה אלא בעשרה) ,ד( דאמר רב מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחיד ,שלא
בזמנה קורין אותה בעשרה ,ורב אסי אמר בין בזמנה שלא בזמגה בעשרה ,הוה עובדא
וחש לה רב להא דרב אסי ומשום הדור מצוד! והלכתא כרב אסי ,ועד כאן לא סליני
אלא בזמנה ,אבל שלא בזמנה הכל מודים שאין קורין אותה אלא בעשרה. ,והילכך
אם קרא אותה בזמנה כעשרה מברך לפניה ולאחריה ,ואם היו פחות מעשרה אל יברך
לא לפניה ולא לאחריה) ,ה( וכן מי שבא מן הדרך לאחר זמנה בין ביחיד בין בעשרה לא
יקרא ,ואם מבקש לקרותה שיקרא כאדם שקורא בתורה ובנביאים ובכתובים ,לא יברך
לא לפניה ולא לאחריה ,שכך אמרו חכמים מנילה נקראת לא פחות ולא יותר[:
]שלג[ )א( ה ק ו ר א את המגילה בציבור ,כורך וקורא אותה כספר תורה.
עםרם גאון זצ״ל ]הוא בסדוד שלו דן* ל״ז ע״ב[ מנהג שיורדי! תנאין ואמוראי! ואבות בית דין
ונופלין על פניהם מ״מ אנו לא נהגו כן ואין מנהגינו ליפול על פנים .ובפרדס שם אחר ואמר
מר אםורין בתענית זה וזה סיים עוד אוכלין ושותין ומשמחין ומזמרין על שולחנם ובבית
חבריהם ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ,במקום שיש להם ספק אי עירם מוקפת
חומת מימות יהושע בן נון אי לאו׳ קורין אותה בי״ד כהלכתה ובט״ו קודין אותה בלא ברכה
ושטחים זה בזה ע״כ ,וזה ליתא בסדור .וראיתי כי בעל שבלי הלקט סי׳ קציה הביא מצאתי
נ( ואמר
בשם רבינו שלטה זצ״ל בטקום שיש בו ספק כר .כוון לזה אשר ,הבאתי מהפרדס.
טד .טגילה ה׳ ע״ב ,תענית י״ת ע״ב.
 (bהמבקש לצאת לדרך כר .כל הסימן חסר לפנינו בכ׳יי א  /וגמצא בכ״י
]שלב[
בי ,ובס׳ הסדרים ,ובפרדס סי׳ ד״ד ובטח״ו סי׳ רמ״ג צד  207וגם בעל שבלי הלקט סי׳ קצ״ה
)ע״ז ע״א( הביא ובשם רבינו שלמה זצ״ל מצאתי המבקש לצאת לדרך כו׳ כל חטאטר
כמו שהוא בפרדם שם וע״ש בשבלי הלקט ובטור ארית םי׳ תרפ״ה מה שהביא שדרו ממתיבתא
וע״ש בב״י שהאריך בזה .ב( דתניא חנניה אימד חכמים הקילו בו׳ .במגילה ד׳ ע״א ושם הגי׳
א*ד חנינא .ג( מיהו אל יקרא אותה אלא בעשרה .בסדור .רע״ג איתא כך והקורא את המגילה
בזמנה אינו קורא אותה אלא בעשרה שכך אטד רבעו נתן ראש ישיבה לענין טגילה אמר רב
מגילה בזמנה קורין אותה אפילו ביחיד ושלא בזמנה בעשרה רב אסי אמר בין בזמנה בין
שלא בזמנה בעשרה חוה עובדא וחש לה להא דרב אסי וכיון דרב קא חייש להא דרב אםי
הלכה כרב אםי .וזה הובא ברא״ש מגילה פ*א בשם רע״ג ועיין במרן ב״י טור או״ח סי׳ חר״ץ
ד( דאמר רב מגילה בזמנה בוי .מגילה ה׳ רע״א .וראיתי בערוך עדך מגל
שהאריך בזה.
הביא המאמר מן מגילה דף ה׳ מגילה בזמנת ביתיר וכתב כלומר בארבעה עשר קורין אותה
אפי׳ ביחיד ,שלא בזמגה שמקדימין ליום הכגיסה אין קורין אותה אלא בעשרה ,פי׳ ר״ח
ה( וכן מי שבא מן הדרך .זה הביא בעל שבלי הלקט סי׳ קצ״ה
הילכתא כרב כוי ע״ש.
בשם רבעו שלמה זצ׳׳ל וע״ש מה שכתב בזה.
]שלג[

א( הקורא את המגילה בציבור כורך וקורא אותח כס״ת .הוא לשון רע״ג ב ס ת ר ו
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ואיגו פושטה כאיגרת ,שבשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל ובכל מקומות ]ארץ[
ישראל קורין כספר תורה ,וכן מנהג:
]שלד[ )א( ומגילה שאיגה טשורטטת אין אדם יוצא בה ידי חובתו:
)ב( קרא סירוגין ומתגמגם יצא) ,ג( םירוסין לא יצא) ,ד( ר׳ מונא אומר משום רב
יהודה אף בסירוגין אם שהה כדי לגמור .את כולה חוזר לראש) ,ד( והכי אמר ירב
גטרוגאי ריש מתיבתא בהלל ובמגילה ובקריאת שמע אם פסק כדי לגמור את כולה איגו
חוזר) ,ו( דאמר רב יוחגן שמע תשע תקיעות בתשע שעות ]ביום[ יצא ,אע״פ שאמר
שמואל הלכה כר׳ מוגא שאמר משום ר׳ יהודה אם שהה כדי לגמור את כולה
)ז( ]חוזר לראש ,מיהו קיי״ל שמואל ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחנן ,הילכך בהלל ובמגילה
ובק״ש אע״פ ששהא כדי לגמור את כולה[ אינו חוזר לראש ,אלא למקום שפסק
משום )ח( דהלכתא כר׳ יוחנן:
]שלה[ )א( והים* דקרי ליה מסיפא לרישא ,לא נפיק ידי חובתו) ,ב( דתנן
)דף ל״ז ע״א( ובן הובא בפרדס סי׳ ד״ד .וראיתי בטח״ו צד  213הביא וז״ל :והקורא א ת
המגילה בציבור כורך וקורא בה כספר תורה ,ורשאי הוא לפסוק בכל מקום שירצה ,בין בסוף
פסוק בין באמצע פסוק וכן מנהג בשתי ישיבות והכי נמי אמר רב עמרם גאון ריש מתיבתא,
וכן כתב רב יהודאי גאון הקורא את המגילה בציבור כורך וקורא בה כספר תודה ואיגו פושטה
כאיגרת ,שבשתי ישיבות ]ובבית[ רבינו שבבבל ובכל מקומות ]של ארץ[ ישראל קורין אותת כספר
תורה וכן עמא דבר .ונמצא שם הוספה ורשום ת׳ ״ורב האי גאון אמד מנהגא)דחזנא( ]דחזי לן[
סורא ופושטה כאיגרת ,אבל הקורא וכורך כספר תורה לא חזא ל ף ודברי רב האי גאון הובאו
ברי״ף מגילה פ״א ובן הביא הרא״ש פ״ק דמגילה םי׳ ז׳ וכן הוא בטור או״ת סי׳ תר״צ ע״ש מ ה
שהביא בשם רב נטרונאי ,ובעל שבלי הלהט השלם סי׳ קצ״ח )ע״ח ע״ב( הביא זה בשם:רב
צמח גאון זצ״ל והביא ג״כ דברי רב האי גאון ודבריו נובעים מן ערוך ערך מגל ,וע׳יש בערוך
השלם שהביא וכן הובא באו״ז ה׳ מגילת סי׳ ש״ע ,וסיים וכתב הר׳ משה בר מיימון זצ*ל
ומגהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושטה כאיגרת וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ע״כ
וכן הגהות מיימוניות מגילה פ״ב באות צ׳ הביא אמנם כתב רב צמת גאון דהקורא את המגילה
קורא וכורך כם״ת וכן מנהג בשתי ישיבות ובית רבינו שבבבל ובכל מקום ישראל וכן כתב ר׳
פלטוי גאון אבל רבינו האי גאון כתב כדברי המחבר )ד״ל כהרמב״ם( כר.
] ש ל ד [  (bומגילה שאינת משורטטת אין אדם יוצא בת ידי תובתו .הוא לשון רע״ ג
בסתרו לף ל״ו ע״ב וכן הובא בפרדם םי׳ ד״ד .בגמרא מגילה ט״ז ע״ב איתא דק מלמד שצריכה
שירטוט (3 .קרא םירוגין כוי .משנה מגילה י״ז ע״א ופירש״י קורא מעט ופוסק וקורא מעט
וחוזר ופוסק .ובפרדס חסר זה ומתחיל במאמר שלאחריו והיכא דאיכא מגילה כתובה בין
הכתובים .והובא בסדור רע״ג דף ל״ז ע״א .ג( םירוםין לא יצא .גמרא שם י״ח רע״ב ופירש״ י
ל( ר׳ מונא אומר כר .גמרא שם והובא גם בסדור
םירוסין למפרע כמו םרם את המקרא.
ה( והכי אמד רב נטדוגאי ריש מתיבתא .הוא לשון רע״ג בסדור דף ל״ז ע״א.
רע״ג שם.
ו( דא״ד יוחנן .ר״ה ל״ד ע״ב והובא בםדור רע׳׳ג שם .ז( חוזר לראש מיהו קי״ל כוי .הוספתי
כמו שהוא לנכון בסדור דע״ג ובמח״ו והשמיט המעתיק מן את כולת עד את כולה .מ( דהלכתא
כר׳ יוחנן .ד״ל דלא כד׳ מונא .בעל שבלי הלקט םי׳ קצ״ח הביא רבינו יצחק פאםי זצ״ל פסק
דלית הילכתא כר׳ מונא אלא אפי׳ אם שהה כדי לגמור את כולה יצא ;,וכן .פסק דבינו חננאל
ורבינו ישעי׳ זצ״ל ועשרת הדברות ,ויראים פסק כר׳ מונא והכי איפסק הילכתא בירושלמי עכ״ל.
הכווגה לירושלמי מגילה פ״ב ה״ב וגם בשאילתות פ׳ ויקהל פסק דחוזר .וכן ראיתי בבה״ג ח׳
מגילה שכתב וליתא לדרבי מונא אלא אע״פ ששהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר אלא למקום
שפסק ועיין שו״ת הרשב״א סי׳ דמ״ד.
א( והיכא דקרי ליה מסיפא לרישא כוי .הוא לשון הבה״ג ריש ה׳ מגילה
]שלה[
ובן הובא ג״ב במרדו צד  (3 .208דתנן .מגילה י״ז ע״א.
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המורא את המגילה למפרע לא יצא) ,ג( ומתבעי ליה למקרייה כולה) ,ד( דאמר ר׳
חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכא כדברי האומר כולה;
]שלו[ )א(והיכא דאיכא מגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ,לא מיבעי
ליה למקרי בה ,והגי מילי בציבורא ,אבל כיחיד נפיק ידי חובתו) ,ב( דאמר ר׳ אבא
אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחגן הקורא את המגילה הכתובה כין הכתובים לא יצא,
הני מילי בציבורא ,אבל ביחיד נפיק ידי חובתו:
]שא[ )א( והיכא דשמע ליה מחרש שוטה וקטן לא נפיק) ,ב( דתנן הכל
כשדין לקרות את המגילה ,חוץ מחרש שוטה וקטן ור׳ יהודה מכשיר בקטן ,ולית הילכתא
כוותיה ,כיון דלאו בני חיובא כינהו) ,ג( לא מפקי אחרים ידי חובתן .ולא שנא קרי
לה חד גברא ,ולא שגא קרי לה כמה גברי בהדי הדדי )ד( כמאן פרשתא דמי,
)ה( דתגן הקורא את המגילה עומד ויושב ,קראה אחד קראוה שנים יצאו) ,ו( ]ומאן
דקרי לה ,מיבעי ליה לכווני דעתיה ,ומאן דשמע ליה צריך לכווגי דעתיה ואי לא לא
נפיק[) ,ז( ומאן דעייל לבי כנישתא ואשכח ציבורא דקרו לה חצייה לא לימא אשמע
לה מהכא לסופה ,והדר אשמע רישא דלא שמעית אלא לקרייה מרישא לסופה;
]שלח[ )א( כ ל ה י ו ם כ ש ר ל ק ר י א ת המגילה ,ולקריאת הלל,
ולתקיעת שופר ,ולנטילת לולב ,ולתפילת מוסף ,זה הכלל כל שמצוותו ביום כשר
כל היום כל שמצוותו בלילה כשר כל הלילה) ,ב( והיכא דלא קרי ליה טפניא קרי
ליה )ג( ]כולי לילא ,והוא דלא עלה עמוד השחר ,וביממא נמי היכא דלא קרייה
ג( ומתבעי ליה למקרייה כולה .הוא לשון הבה״ג שם.
י״ט ע״א.

ד( דאמר ר׳ חלבו .מגילה

א( והיכא דאיכא מגילה הכתובה בין הכתובים .הוא לשון הבה׳יג ח׳ מגילה
]שלו[
ורשום ״פסק״ ובגמרא מגילה י״ט ע״א הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא וכתב
רש״י שם ספרים שהיו בימי החכמים כולן בגליון כם״ת שלנו ,ובפרדס חסר מאמר שלם עיין
 (3דאמר ר׳ אבא אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ד׳
לעיל סי׳ של״ד הערה ב׳ ומתחיל מכאן.
יוחנן .בבה״ג שם דאמר רבי אבא בדיה דרבי חייא בר אבא אמד רבי חייא בד אבא אמר ד׳ יוחנן.
אבל בגמרא לפנינו י״ט רע״ב א״ר חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן ובפרדס סי׳ ד״ד הובא דאמד
ד׳ אבא בדיה דד׳חייא בר אבא אמר ר׳ ,צ״ל אמד ר׳ יוחגן.
] ש ל ו [ א( יהיכא דשמע ליה מחרש שוטה יקטן .הוא לשון הבה״ג מגילה שם.
ג( לא משקי אתרים ידי חובתן .בבח״ג שם סיים
 (3דתנן הכל כשירין כר .מגילה י״ט ע״ב.
דחנן ]ד״ה כ״ט ע״א[ זה תבלל בל שאינו מתוייב בדבר אינו מוציא את חרבים ידי תובתן.
ל( כמאן פדשתא דמי .וכ״ה בכ״י ב׳ ובם׳ חםדרים ובפרדס
וחסר גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים.
ובמח״ו הגי׳ כמו פרשתא שפיר דמי ובבה״ג שם הגי׳ כמאן דעבדין פדשתא שפיר דמי.
ו( ומאן דקרי לה .הוא לשון הבה״ג והובא לנכון בכ״י ב׳ ובס׳
ח( דתנן .מגילה כ״א ע״א.
הסדרים ובמת״ו ,רק המלות ״ומאן דשמע ליה צריך לכווני דעתיה״ ליתא בבה״ג וכן ליתא
בפרדס סי׳ ד״ד ,ועיין בטור ארית סי׳ תר״צ ובב״י שם .ז( ומאן דעייל לבי כנישתא כוי .הוא
לשון הבה״ג ה׳ מגילה שם׳ ובבה״ג שם אחר הסיום אלא לקדייה מרישא לסופה םיים דת״ר
הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו חצייה לא יאמר אגמור חצייה עם הציבור ואחזור
ואקרא את חצייה הראשון אלא קוראה מתתילתה ועד סופה .הוא בגמרא מגילה י״ח ע״ב.
ובפרדס לא הובא כל המאמר ומאן דעייל ,ומתחיל שם קראה על פה לא יצא.
׳

א( כל היום כשר לקריאת מגילה .משנה מגילה כ׳ ע״ב והובא בבה״ג ה׳
]שלח[
מגילה שם (3 .והיכא דלא קיי ליה מפניא .הוא לשון הבה״ג שם .נ( כולי לילא כוי .הוספתי
כמו שהוא לנכון בבה״ג שם ובמה״ו צד  209וכן בכ״י ב׳ אבל בסדרים חסד ג״כ ומלא שיבושים.
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מצפרא קרי לה כולי יומא ושפיר דמי :וכי קרי מתבעי ליה[ למיקרייה ]במגילה[
דכתיבא ]כ[הילכתא )ד( ומםרגלא ]וכתיבא[ בדיותא ,ודלא בדיפתרא או על
מחקא ,או דכתיבא בסממגי ]בםומקא[ או ביורקא או בדהבא ,עד שתהא כתובה
אשורית על הספר ,ובדיו ,והיכא נמי דכתיבא קרא וקרי בתרגומא לא יצא ]אי
נמי כתיבא בתרגומא וקרי ליה בקרא לא נפיק ,דהיינו על פה) ,ה( ותגן קראה על פה
לא יצא) ,ו( והיבא דחייטא )כבצתא( ]בכיתנא פסולה[ )ז(דאמר ר׳ חלבא אמר ר׳ הונא
בר גוריא אמר רב מגלה נקראת ספר ,ונקראת אינרת ,נקראת ספר שאם תפרה בחוטי
.פשתן פסולה ,ונקראת איגרת שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרה ,אמר רב
נחמן בר יצחק ובלבד שיהיו משולשין) .ח( שיור התפר הלכה למשה מסיני.
]שלט[ )א( ועדיף מ ש מ ע מ ק ר א מגילה ]בזמנה[ מטיגרס באורייתא
)ב( דאמר רב יהודה אמר שמואל נהנים בעבודתן ולויים בדוכנן וישראל במעמדם
כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה) .ג( ]מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין
תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה[:
]שמ[ )א( א מ ר ר ב מ ג י ל ה בזמנה ביחיד ,שלא בזמנה בעשרה] ,ורב אסי
אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה[ הוה עובדא וחש ליה רב להא דרב אםי
והילכתא כרב אסי:
]שמא[ ו כ ש ה ו א ק ו ר א א ת פרשנדתא ואת דלסון ,עשרת בני המן בן
המדתא חייב לקרותם כולם בנשימה אהת ולא יפסיק בהם) ,א( דאמר ר׳ זירא דמן
יפו עשרת בני המן ]ועשרת[ צריך למימרינהו בנשימה אחת ,טאי טעמא )ב( כולהו
נפקי גשמתייהו בשעה הדא :וצריך שיהא ארוך ו׳ של ויזתא) ,ג(דאמר ר׳ יונה
ל( ומסרגלא וכתיבא בדיותא כוי .הוא לשון הבה״ג ,ובב״י ב׳ הלשון משובש מאד.
ובסוף םיים חבח״ג אחרי המלות על הספר ובדיו דתנן היחה כחובה בסם בסיקרא בו׳ הוא דף
ה( ותנן קראה על פה לא יצא .משנה מגילה י*ז עיא .ובפרדס סי׳ ד״ד נלקה
י״ז ע״א.
המאמר בתסר ומתחיל קראה על פ ה לא יצא ואפילו היכא דכתב בתרגומא ואי זה הוא קרי
לה כמקרא על התרגום לא יצא דהיינו על פה והוא בטעות ויש לתקן כמו שהוא לפנינו בסדור.
ו( והיכא דתייטא ככצתא .תקנתי בכיחגא פסולה כמו שהוא בבה״ג שם וכן במח״ו ובכיי ב׳
והיכא דדןייטא בכתיבה צ״ל ככיתנא ,ובס׳ הסדרים נאמר לנבון בכותנא פסולה וכן הוא לנכון
 (rדאמד ר׳ חלבו כוי .מגילה י״ט ע״א והובא בבה״ג ,ובפרדס בטעות א״ר
בפרדס סי׳ ד״ד.
מ( שיור התפר כוי .שם י״ט ע״ב והובא בבה״ג.
אחא בד גוריא צ׳׳ל א״ר הוגא בר גודיא.
׳

א( ועדיף משמע מהרא מגילה ממיגרפ באורייתא .הוא בבה״ג ה׳ מגילה .בפרדס
]שלט[
חסר כל זה ואחד הסיום שיור החסר הלכה למשה מסיני מחחיל ודובתא דלא נהיגי למעבד
מלאכה בפורים ,הוא לפנינו בסדור להלן סי׳ שמ״ג .אבל נמצא לנכון גם במח״ו צר  209וכן
ב( דאמר רב יהודה אמר שמואל .בגמרא מגילה ג׳ ע*א הגי׳
הוא בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים.
דאמר רב יהודה אמר רב אבל בערכין ד׳ ע״א הגי׳ כמו לפנינו בסדור וכ״ה גם בבה״ג ה׳
נ( מכאן סמכו כוי .הוספתי כמו שהוא בכ״י ב׳ וכן בבה״ג שם ובמח״ו והוא
מגילה ג״כ.
בגמרא מגילה שם וחסר גם בס׳ הסדרים.
א( אמר רב מגילה בזמנה ביחיד .מגילה ה׳ ע״א והובא בבה״ג שם.
]שמ[
 (3וחילכתא כרב אםי .כן הובא בסדור דע״ג דף ל׳יז ע״א ועיין לעיל סי׳ של״ב הערה גי.
א( דאמר ר׳ זירא דמן יפו כוי .מגילה ט״ז ע״ב ושם תגי׳ אמר רב אדא דמן
]שמא[
יפו והרי״ף והרא״ש הביאו א״ר אבא דמן יפו (3 .כולהו נפקי נשמתייחו בשעה חדא .בגמרא
שם כולהו בהדי חדדי נפקו נשמתייהו .ג( דאמר ר׳ יונח אטד ר׳ זירא .כן גי׳ הרי״ף והרא״ש
אבל בגמרא מגילה שם חגי׳ אמר ר׳ יוחנן.
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אמר ר׳ זירא צריך )דמתחיה( ]לטימתחה[ בזקיפא ,מאי טעמא דכולהו בחר זקיסא
איזדקיפו:
]שטב[ )א( ת נ י ר ב י ו ס ף שטחה וטשתה ויום טוב ,שמחה )ב( ]שאסור
בהספד ,משתה שאסור בתענית[ ,ויום טוב שאסור בעשיית מלאכה) ,ג( רבה בריר•
דרבא אמר הספד ותענית קיבלו עליהם ,מלאכה לא קיבלו עליהם ,דמעיקרא כתיב
שמחה ומשתה ויום טוב )אסתר ט׳ י״ט( ,ולבסוף כתיב ימי משתה ושמחה )שם שם
ב״ב( ואילו יום טוב לא כתיב ,דיום טוב לא קיבלו עליהם) ,ד( וסעודת פורים שאכלוה
בלילה לא ]יצא ידי חובתו[ מאי טעמא ימי משתה ושטחה כתיב:
]שמג[ )א( ו ד ו כ ת א ד ל א נהיגי למיעבד מלאכה בפורים) ,ב( לא ניבדל
בהדייהו) ,נ( דרב )חייה( ]חזייה[ לההוא נברא דזרע כיתנא בפורים ולטייח ולא צמח
כיתנא )ד( טיכדי לא קיבלו עלייהו אטאי לטייה) ,ה( ]משום[ דברים המותרים ואחרים
נהנו בהם איסור ומנלן דמנהנא מילתא היא) ,ו( אמר רב שמן בר אבא אמר ר׳ יוחנן
אמר קרא שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך )משלי א׳ ח׳(:
וזה ה ו ס ד מ פ י רבינו ת נ ו ח נ פ ש ו ב צ ר ו ר החיים.

]שמד[ )א( איש יהודי ונו׳ ומרדכי יצא ,ליהודים היתד ,אורה וכי מרדכי היהודי,
ג( ״שאסור בהספד
א( תני רב יוסף .מגילה ה׳ ע״ב ותובא בבה״ג שם.
]שמב[
ג( רבה בדיה דדבא אמד .גמרא
משתה שאסור בתעגית״ .הוספתי כמו שהוא בגמרא שם.
שם .ל( וסעודת פורים שאכלוה בלילח לא יצא .בח״ג שש .ס( דאמר רב .בגמרא שם ז׳ ע״ב
חגי׳ אמר דכא.
נ( לא
א( ודוכתא דלא גהיגי למיעבד מלאכה כר .הוא לשון הבה״ג שם.
]שמג[
גיבדל בהדייחו .בבה״ג הגי׳ לא נעביד יחיד מלאכה אלא נבטיל בהדייהו .ובפדדם אתר שתםר
מאמר גדול מתתיל ודוכתא דלא נהיגי למיעבד מלאכה בפורים לא ליעבד אלא לבטול בחדייהו
עיין לעיל סי׳ של״ט העדה א׳ ובכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ודוכתא דלא גתיגי למעבד מלאכה
ג( דדב ]חזייה[ לההוא גבדא דזרע
בפורים לא נעביד מלאכה בפורים אלא נבדיל בחדייהו.
מ ת נ א בפורים .מגילה ה׳ ע״ב ובגמרא שם דחוה קא שדי מ ת נ א ופידש״י שדי כיתנא זורע
פשתן .וגם בבה״ג סוף ה׳ מגילה הביא דשדי מ ת נ א  .וכן בשאילתות ויקהל וגם במח״ו צד 210
הובא כמו לפנינו בסדור וכ״ה בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים .אבל בפרדם סי׳ ד״ד וכן בדפוס קושט׳
דף מ״ז ע״ג הובא גי׳ אחרת דרב חזי גברא דשדי כיתנא במיא נראה שהיו לפניו הגי׳ דשרי
ברי״ש והוא מלשון שורין בדחז״ל והוסיף מלת במיא והכוונה שהיה שורת מ ת נ א במים.
ל( מכדי לא קיבלו עלייהו אמאי לטייה .בפרדס חגי׳ ואמר מכדי י״ט שהוא אסור בעשיית
ה( משום דברים המותרים ואחרים נהגו בחם איסור.
מלאכה לא קיבלו עלייהו ואמאי לטייה.
בכ״י ב׳ סיים אי אתה רשאי להתירן בפניהם והוא בגמרא פסחים נ׳ סע״ב .ז( אמד רב שמן
בד אבא א״ר יוחנן .כן הובא בבה״ג שם וכן בפרדם שם ,במת״ו ובכ״י ב׳ ובס׳ חםדרים .ולא
מצאתי המקור ובשאילתות פ׳ ויקהל הגי׳ ומג״ל דמנהגא מילתא היא אמר רבא בד אבא א״ר
יוחנן אמר רב דכתיב שמע בני וגו׳ והעיר הגאון הרי״ב ז״ל בשאילת שלום סי׳ ע״ד  :הוסיף
גאון מדלי׳ וכתב ומני׳ ל דמגהגא מילתא כוי ולא ידעתי מקומו ,ע״ש שחביא דמעין דבר זה
הוא בפסתים ג׳ ע״ב ע״ש ובתולין צ״ג ע״ב איתא א״ר יוחנן לר׳ שמן בד אבא הגי ביעי
תשילתא שריין ואת לא תיבול משום אל תטוש תורת אמך ופירש״י אל תטוש תודת אמך,
מנהג מקומך שאתה מבבל ושם נוהגין בו איסורא .לכן ברור שגם בשאילתות יש לתקן בן כמו
שהוא בבה״ג ובסדור רש״י.
א( איש יהודי וגו׳ .הובא גם במח״ו צד  210ובפרדס סי׳ ד״ה)דף ל״ח ע״א(
]שמד[
הובא זה בשם חרב ר׳ קלונימוס והוא רבי קלונימום איש רומי.
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שנהנו העם לומר בפה אחד בשעת מקרא מנילה אינו הוכה ואינו מנהג אלא שמחת
תינוקות ,אבל מקרא שלש עשרה מידות שנהגו העם לומר בשעת קריאת התורה
בתענית ,מנהג כשר הוא לפי שהן דברי חנונים ורחמים )ב( והם הם שלש עשרה מידות
שאינן חוזרות ריקם )ודין( ]ודרך[ הוא ששליח צבור מתחיל ראש הפרוק ושותק עד
שיפסוק המקרא מפי הציבור ואחר חוזר וגומר,ואינו אלא לרמז לצבור לאמרו ,ולא מפני
שהוא חובה להתחיל)ם( ולשתוק) ,ג( וכן נהגו לומר וסלחת לעוגינו ולחטאתיגו וגר.
]שמה[ )א( מ ע ש ה ש ה י ה ואירע סורים באחד בשבת ,וקדמו הציבור
.להתענות בחמישי לפגי השבת ,דהכי עמא דבר) ,ב( ובאתה אשד ,לרכוב ולילך אחרי
השלטוגה ,ושאלה לרבי אם אפשר שתתענה למחר ותאכל היום מפני מורח הדרך,
ואמר רבי אעם״י שאין זה תעגית ציבור קבוע לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים,
אלא ]מנהנא[ בעלמא שנהגו העם ,שהרי אותן תעניות שהתענה מרדכי בשושן בפסח
התענה ג׳ ימים ,דכתיב )ג( ]ויעבר מרדכי )אסתר ד׳ י״ז( )ד( ואמר רב שעבר יום
'ראשון של סםח בתעגית ,ואי משום[ דברי הצומות וזעקתם)אסתר ט׳ ל״א( דכתב בקרא,
לאו היינו .קבלת צום לדורות )ה( ראם כן ]וזעקתם[ מה אגו זועקים ,אלא הכי קאמר
על דברי הצומות והזעקות וצרות שעברו עליהם בימי המן קבלו עליהם היהודים
סורים לדורות זכר לסימן לניסים ,מכל מקום לא התיר לאדם לעולם שיהא סורש מן
הציבור) ,ו( דאמרינן לא תתגודדו ולא תשימו )דברים י״ד א׳( לא תעשו אגודות
אגודות .ויש )מפרשים( ]פרושים[ אע״פ שמתענין עם הציבור חוזרין ומתענין כששי
כדי לסמוך התענית לסורים ,שכך הוא דינו ,הואיל ואי אפשר לו יעשה אותו מערב
שבת ורבי קורא עליהם הכסיל כחושך הולך ,הוא עצמו אינו מנהג שעושין זכר לדבר
והוא מחמיר לעשות במקומו כאלו הוא קבוע מן התורה ,כיון שהרגילו רבים ]בחמישי[
דיו בכך:
]שמו[ )א( ראינו ב ג י א ד ם שנוהגין בסורים לחלק מתנות לעבדים ושפחות
"בבתי ישראל ,והיה הדבר קשה בעיגי ]רבי[ כקוצים ,לפי שנאמר ומתנות לאביונים,
 (3וחם הם שלש עשרה מדות שאינן חוזרת ריקם .בפרדם שם םיים לפיכך כושלי] תצבור
כדי שיתנלגלו עלינו רחמים שתפלתן ותחינתן של צבור מקובלת היא משל יחיד .ג( וכן נהגו
לומר וסלחת לעונינו׳ ולחטאתינו .בפרדם הובא וכך גיהגו לומר בסליחות שמתחיל שלית צבור,
וצבור גומרין.
 (bמעשה שהיה בו׳ .הובא בפרדס סי׳ ר״ד וכן במת״ו צד  (3 .210ובאתה
]שמה[
אשה .מכאן עד אם אפשר נשמט בפרדם ,וראיתי בארתות חיים הי מגילה סי׳ כ״ו הביא
תשובת שאלה אל "הר״ש ז״ל פעם אחת באת אשח ושאלה לפני הד״ש ז״ל כוי כוון לדברי
דש*י שלפנינו .ג( ויעבר מרדכי .הוספתי כמו שהוא בפרדם ובמח׳יו ובכ״יב׳ ותםר גם בס׳
ה( ראם
ל( ואמר רב .מגילה ט״ו ע״א ועיש בפירש״י וכן עיין בפדר״א פרק נ׳.
הסדרים.
כן ]וזעקתם[ מה אנו זועקים .וכן הוא בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים תגי׳ ודבתב ודברי הצומות וזעקתם
לא היה תענית צום ולא קבלת צום דא״ב מאי וזעקתם דכתב לדורות איבא דמה אנו זועקים,
אלא הכי קאמר וכו׳ ובפרדס הובא כך ואי משום דברי הצומות וזעקתם דכתב בקרא לאו היינו
קבלת צום לדורות דא״כ וזעקתם מאי זעקת לדורות איכא דמת אנו זועקים בשביל אסתר אלא זכירה
ועשיה כדכתיב נזכרים ונעשים כלומר נזכרים אותם ימים לספר זח את זה והיינו קריאת המגילה
ונעשים ימי משתה ושמחה ,ותזכרת הדברים אין זו זעקה ,א״כ דברי הצומות וזעקתם הכי קאמר
על דברי הצומות וזעקתם והצרות שעברו עליהן כוי .ו( דאמרינן .יבמות י״ג ע״ב.
]שמו[

א( ראינו בני אדם שנוחגין לחלק מתנות לעבדים ושפתות כר.
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)אסתר ט׳ ב״ב( בישראל נאמר ולא בגרים ,וזה הנותן פרוטה לעבד גוזל לעניים,
רמראה עצמו כאילו מקיים עכשיו מצוות מתנות לאביונים הנאמרת באביוני ישראל,
לפי שמתחילה התחילו עניים המתביישים לשלוח את התינוקות שלהם ביד גוים
ומניקות לחזר התינוקות על פתחיהן של ישראל נהגו לתת אף לשפחות ומניקות אף
שלא לצורך תינוקות ,ואין רבי נוהג ]היתר[ בדבר וכדברי רבי טוב הזורק צרור לים ,שמראה
שמתגות פורים אף לגוים עושים ,וקורא רבי עליו וכסף הרביתי )לך( ]לה[ וזהב עשו
לבעל )הושע ב׳ י י ( שהרבה הקב״ה זהב לישראל והביאוהו לעבודת המשכן ,וכשבא
לידם מעשה העגל ויתפרקו כל העם את)נזמיהם( ]נזמי הזהב[ אשר באזניהם )שמות
ל״ב ג׳( משל לאדם שהיה מקבל אורחים ,באו אורחי ישראל וקיבלם ,באו אורחי
גויס וקיבלם ,איבד את הראשונה ,וזהו שאמרו עליו שוטה הוא ודרכו בכך ,אף זה
הנותן מעותיו לגרים בפורים איבד מתנות שנתן לאביוגים ,שאיגו מראה כעושה לשם
שטים ,אלא כשוטה שדרכו בכך:
1שמז[ )א( ר א ש ח ד ש ניסן הבא בשבת מםקי שלש תורות ,וקרי שיתא
בעניינא דיוטא ,וחד קרי ובראשי חדשיבם ,וטסטיר בהחודש הזה ,ובנביא בראשון
באחד לחדש ,ולא ליפטר בהשמים כסאי ,אלא היכא דקרי איהו בראש חדש ,לעולם
קורין צו את אהרן קודם הפסח ,ופרשת וידבר תחילת הספר קודם עצרת ,וצומין בטי
באב קודם ואתחנן ,ופרשת אתם נצבים קודם ראש השנה) ,ב( וסימניהון פקו״ד ופם״ח
מנ״ר רעצר׳יו צומ״ו וצל״ו קומ׳יו ותקע״ו) ,ג( וזהו שאמרו חכמים ר׳ שמעון בן אלעזר
]אומר עזרא[ תיקן להם לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת,
ושבמשנה תורה קודם ראש השנה ,מה טעם ,כדי שתכלה השנה וקללותיה •,שאף
סי׳ ר״ה נמצא כל זח רק בזה הלשון וכך מנהנו של רבינו קלונימום הזקן כשמחלק מתנות
לאביונים בפורים אינו נותן לעבדים ולשפתות כי כן הנותן פרוטה לעבד הרי נוזל את העניים
כו׳ כל המאמר כמו שלפנינו ,וראיתי בשבלי הלקט השלם סי׳ ר״ב שהביא ומצאתי שכך חי׳
מנהגו של רבינו קלונימוס הזקן כשתית מתלק מעות לאביונים בפורים כו׳ כל המאמר כמו
שהובא בפרדס .אולם בהגהות מיימוניות סוף פ״ב מהלכות מגילה הביא כתב תלמיד אחד
לפני רש״י ראיתי בני אדם שנהגו לחלק מתנות פורים לעבדים ולשפתות כו׳ כל המאמר
כמו שהוא בסדור לפנינו ובמגהיג ה׳ מגילה סי׳ כ״ו הביא מנהג צרפת שנהגו כו׳ וקרא דבינו
שלמה עליהן המקרא וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל כוי.
]שמץ[  (bר״ח גיסן הבא בשבת .כ״ה גם בכ״י ב׳ ,אבל בם׳ הסדרים חסר כל זה
ומתתיל הלבות עידובין .ובמח״ו צד  211אחר הסיום לפנינו בסדור סי׳ שמ״ו נמצאים מאמרים
אתרים ואת״כ בצד  221מתחיל כמו לפנינו בסדור ,ובפרדס נמצא זה בסי׳ י״ד .נ( וםימניהון
כוי .עיין בספר האורה סי׳ ע״ג )צד  (81והובא שם הסימן והעירותי בהערה ט״ז שמובא בהגהות
מיימוניות ה׳ תפלה פי״ג וז״ל כתב בסדר רב עמרם סי׳ פקוד ופסח מנה ועצר צום וצלו קום
ותקע הא לך פירוש ,פקוד תרגומו של צו ,ואח״כ פסח ,מנה מניין שבמדבר סיני ואח״כ עצרת,
צום תענית ת״ב ,ואח״ב צלי שחוא ואתחנן ,קום שהוא אתם נצבים ,ואח״ב תקע בר״ה ,ועיין בהמנהיג
ה׳ פסח סי׳ ד׳ טעם הסימן פקוד ופםת וכעת מצאתי בסדר פרשיות של ימים טובים והפטרות שלהן,
שהו״ל הרב המופלג מוהר״ד חיים מאיר תורוויץ זיל מפ״פ בספרו בית נכות ההלכות כ״י פארמא
קובץ  1089שם צד  42הובא ג״כ הסימן ומבאר לעולם קורין פרשת צו קודם הפסח ,וזה הסימן
פקד ופסח ,לעולם קורי! פרשת במדבר סיני קודם העצרת וזה הסימן מני ועצר ,לעולם מתענין
תשעה באב קורם פרשת ואתתנן וזה תםימן צום וצלי ,לעולם קורין פרשת ואתם נצבים קודש
ר״ה וזה הסימן קום ותקע עכ״ל .ומה שהוא לפנינו ופרשת וידבר היינו במדבר סיני .ג( וזהי
שאמרו חכמים .מגילה ל״א ע״ב.
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עצרת ראש השנה לאילן הוא) ,ד( שכן שנינו בעצרת על פירות האילן ,וכל סימנין
הללו אין זזין ממקומן ,אלא פקו״ד ופם׳יח בלבד ,שהוא נוהג בשנה פשוטה אם
נמשכות הפרשיות שיהא הפסח לפני קריאת צו את אהרן קורין שני סדרים בשבת
אחת ,במו ויקחו לי תרומה ואתה תצוד ,,או ויקהל ואלה פקודי ,ופעמים ארבעתם
הראשונות עם האחרונות ,אבל בשנה מעוברת קורין זאת תהיה תורת המצורע קודם
הפסח ,וסימן סגד ופסח;
]שמח[ והקורא ק ל ל ו ת ש ב ת ו ר ת כהנים אינו מפסיק בהן) ,א( שכן
שנינו אין טפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן) ,ב( מה טעם לפי שאין ]אומרים[
ברכה על הפורעניות אלא האיך יעשה) ,ג( כך אמרו חכמים כשהוא מתחיל ]מתחיל[
בסםוק שלפניהם ,וכשמסיים ]מסיים[ בפסוק שלאחריהם) ,ד( ואמר אביי לא שנו אלא
בקללות שבתורת נהנים ,אבל ]קללות[ של משנה תורה פוסק ,מה טעם הללו בלשון
רבים אמורות ,ומשה רביגו מפי הגבורה אמרן )ה( ]והללו בלשון יחיד אמורות ,ומשה
מסי עצמו אמרן[ ,והעם לא נהגו לפסוק אפילו באותן של משנה תורה,
]שמט[ )מ( ו פ ר ש ת ה א ז י נ ו קור־ן ]אותר [,כמו שהיו קורין אותה במקדש,
והאיך אנו קורין ]אותה[) ,ב( כך אמרו חכמים במוסף של שבת מה היו אומרים,
)ג( אמי רב הנן אמר רב ,ה׳ז׳י׳ו׳ ל׳ך סימן ,וכל שבת ושבת היה אומר אחת ,ואמר
רב חנן בר אבא אמי רב כדרךישחולקין אותה כאן כך הולקין בכית הכנסת) ,ד( וכן
אמר רב פלטוי ראש הישיבה )ה( ה׳ז׳יייו׳ ל׳ך סימן ,האזינו עד זכור ימות עולם ]ומן
זכור[ עד ירכיבהו על במותי ארץ ומן ירכיבהו עד וירא ה׳ וינאץ ,ומן וירא ה׳ וינאץ
עד לו חכמו ,ומין לו חכמו ער כי אשא אל שמים ירי] ,ומן כי אשא[ עד סיף השירה,
כך היא ה׳ז י׳ו׳ ל׳ך׳ ששה מקומות ,ובבית הכנסת קורין שביעי ,ויבא משה עד* םרף הפרשה:
]שנ[)א( יש מקומות שאין נוהגין ציבור ליפול על פניהם משנכנס ניסן
לפי ששנינו בטיילת תענית טריש ירחא דניםן כר ,ולא היא דבטלה מגילת תענית
).ב(כדאמר נמסכת ראש השנה:
ד( שבך שנינו .מגילה שם ,ובמשנה ר״ה ט״ז ע״א.
א( שכן שנינו .משנה מגילה ל״א רע״א וכל הםימן הזה וסי׳ שמ״ט וש״נ
]שמח[
ג( כך אמרו חכמים .שם שם.
 (3מה טעם .גמרא שם ל״א ע׳י׳ב.
ושנ״א חםר בב״י ב׳.
ד( ואמר אביי .שם שם .ה( והללו בלשון יחיד כוי .הוספתי כמו שהוא בגמרא שם.
א( ופרשת האזינו כוי .נמצא גם בפרדם באמצע םי׳ י״ב וכן נמצא בטח״ו סי׳
]שמט[
ג( אמר רב חנן בר אבא אמר רב.
ב( כך אמיו חכמים .ר״ה ל״א ע״א.
ש״נ צד .887
גמרא שם ולפנינו אמר רב ענן בר רבא אמר רב וכתב שם הגרי״ב ס״א אמר רב חנן .ובפרדס
איתא אמר רב תנן בר אבא ושם יש לתקן הלשון כמו שהוא לפנינו אמר רב חנן בר רבא
אמר רב הזי״ו ל״ך ואמר רב חנן בר רבא אמר רב כדרך שחלוקים כוי ובמח״ו נאמר לנכון
אמר רב חנן ואח״כ הביא ואמר רב חנן בר רבא אמר רב .ל( וכן אמר רב פלטוי ראש הישיבה.
כ״ה גם בפרדם ובמח״ו שם .ה( הזי״ו ל״ך סימן .עיין ברש״י בגמרא שם ,ובמח״ו נמצא הוספה
ורשום ת׳ )ד״ל תוספות( והביא פי׳ רש״י מגמרא ר״ה שם וכן הביא שש את תשובות הגאון
רבינו נסים בר יעקב זצ״ל בשם רב סעדית גאון ז״ל.
א( יש מקומות .הובא בפרדם ריש סי׳ י״ז וכן הובא במרדו סי׳ רנ״ת צד .222
]שנ[
 (3כדאמר במס׳ ר״ה .הוא דף י״ט רע״ב תנאי היא פירש״י תנאי היא אי בטלה מגילת תענית,
ובגמרא שם הלכתא בטלו והלכהא לא בטלו קשיא הלכתא אהלכתא לא קשי א כאן בחנוכה
ופורים ]לא בטלו[ כאן בשאר יומי ]בטלו[.
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]שנא[ )א( מ ו ס ר ה׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו)משלי ג׳ י״א( ,כך
כתוב במסכת סופרים אל תקוץ ,אל תקצוץ משמע שלא תפסוק:
]שנב[ )א( א מ ר רבי )ב( שבת שלפני הפסח נהנו העם לקרותו שבת הגדול,
ואינן יודעים על מה ,שאינו גדול יותר משאר שבתות השנה ,אלא לפי שבניסן שבו
יצאו ישראל ממצרים חמישי בשבת היה) ,ג( כדאמר בסדר עולם ומקחו של פסח שבעשר
היה כשבת שלפני הפסח ,אמרו ישראל הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא
יסקלונו )שמות ח׳ כ״ב( ,אמר להם הקביה לישראל עתה תראו הפלא אשר אעשה
לכם ,הלכו ולקחו איש את סםחיהם ,להיות להם למשמית עד ארבעה עשר יום
לחדש ,כשראו מצרים היו רוצים להנקם מהם ,והיו מיעיהם מרותכין ובאש נדעכין,
ונידונו ביסורין ובחולאים נתלים ורעים ומרים ,ולא הזיקו מאומה לישראל ,ועל שם
א( מוסד ה׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכתתו ,כך כתוב במה׳ סופדים אל
]שנא[
תקוץ אל חקצוץ משמע שלא תפסוק .חוא במס׳ סופרים ריש פרק י״ב מפםיקין בברכות ואין
מפםיקין בקללות אמר ר׳ תייא בר גמדא מ ח טעם ואל תקוץ בתוכתתו אל תעשם קוצים.
ובגמרא בבלי מגילת ל״א ע״ב אין מםסיקין בקללות מנה״מ אמר ר׳ חייא בר גטדא אמר רבי
אסי דאמד קרא מוסר ה׳ בני אל תמאס וכתב רש״י שם במס׳ סופרים יליף לה מסיפא דקרא
ואל תקוץ בתוכתתו אל תעשו קוצין קוצין ,פסקים פסקים לשון קציצה עכ״ל והרא״ש הביא
הכתוב כשלימות מוסר ה׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכתתו וכן בירושלמי מגילה פ״ג ה״ת )דף
ע״ד ע״ב( אין מפסיקין בקללות א״ר תייא בר גמדא אל תקוץ בתוכתתו אל תעשה קוצים קוצים.
וראיתי כי הדברים המובאים בסדור בקיצור נמצאים בפרדם סי׳ ט״ז באריכות ה״ל במס׳ םוםרים
דריש האי קרא מוסר ח׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו מכאן שאין םוסקין באלות הברית!
שכשהוא פוסק כהן נראה כמואס וקץ בהן שאינו רוצה לקרות מוסר ותוכתת ,והנקרא הוא
בהול ,אל תמאס ואל תקוץ אל תעשה תוכתתו קוצין ,כלומר שלא תפסיק בהן ,ואל תקוץ
דרוש אל תקוצין משמע שלא תפסיק ,מפי רבי ע״כ.
א( אמר רבי .נכון כי זה מוסב למעלה לסוף סי׳ שנ״א וצ״ל ]כך[ אמר רבי.
1שנב[
כמו שהוא בפרדס בסוף המאמר שלפניו ״מפי רבי״ .אולם בפרדם םיים שש גם בענין שבת
הגדול *מפי רבי נ״ע״ אבל שם יש לתקן מפי רבי אברהם נ״ע .נ( שבת שלפני הפסח נהגו
העם לקרותו שבת הגדול כוי .הובא בפרדס סי׳ י״ז ובמח״ו צד  .222ובם׳ האורה ח״ב סי׳
ס״ב ובאיסור והיתד כ״י סי׳ נ״ז .והובא בשבלי הלקט השלם סי׳ ר״ה וכתב מצאתי בפרדס
שחיבר רבינו שלמה זצ״ל והביא שם כל הלשון כמו שהוא בפרדס ,וכן הובא בטור או״ת סי׳
ת״ר ,וכן הביא בעל ארתות חיים טעם לשבת הגדול )דף ע׳ ע״א( וכן הובא בכלבו סי׳ מ״ז,
ותכטי חתום׳ שבת פ״ז ע״ב ד״ה ואותו יום בשבת היה וא״כ ברביעי שחטו פםחיהם ונמצא
בשבח שעברה לקחו פםחיחן שאז היה בעשור לחודש ,ועל כן קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה
בו נס גדול כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם באותת שבת גתקבצו בכורות אוה״ע אצל
ישראל ושאלום למה היו עושין כך ,אמרו להן זבח פסח לח׳ שיהרוג בכורי מצרים ,הלכו
אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו ,ועשו בבורות מ ל ח מ ה והרגו
מהן הרבה הח״ד למכה מצרים בבכוריהם עב״ל .זה נובע מתנתומא הקדום בא םי׳ י״ת וע״ש
בהערה ק״ל ,וכן נשנה בפסיקתא דריב ויהי בחצי הלילה )ם״ה ע״א( וע״ש הערה נ״ו ורמזתי
לעיין בתום׳ שבת פ״ז ע״ב ד״ה ואותו יום ובתוס׳ שם מצוין שמ״ר פ׳ בא ושם ליתא .וראיתי
בפרדס שם סי׳ י״ז הובא יעוד טעם אחר בשם קצין אחד רביני יצחק מארץ הגר .ובשבלי הלקט
סי׳ ר״ה הובא בשם הפרדס שחיבר רש״י זיל קצין אחד ר׳ יצחק יוםקונטו בארץ הגר.
ג( כדאמר בסדר עולם .הוא בסדר עולם רבה פרק ה׳ וע״ש בהערת הרב הגדול מוהר״ר בער
ראטגער הערה י׳ שהאריך בזח ,וכן בגמרא שבת פ״ח רע״א הובא הסדר עולם.

172

ס ד ו ר רש״י

שנעשו בו ניסים לישראל באותה שבת שלפני הפסח לפיכך נקרא שבת הגדול שבת
שלפני הפסה ,מפי ר׳ אברהם נ״ע:
]שנג[ כך ש נ י נ ו ב מ ס כ ת סופרים כאהד בניסן הוקם המשכן ,ושנים עשר
נשיאים הקריבו קרבנן לשנים עשר יום1 ,־׳ אהד ואחד עשה ביומו יום טוב ,לפיכך
אין אומרים תחנונים כל ימי ניסן ואין מתעדן עד שיעבור ניסן ,אלא הבכורות המתענין
בערב פסח ,והצנועין בשביל המצה שיכנסו בו בתאוה:
]שנד[ )א( אז ירננו עצי ה י ע ר מלפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץ וגו/
)דה״א ט״ז ל״ג( אז ירננו והלא כל העולם כולו בפחד ,שהקבי׳ה שופט את מי לחיים
ואת מי למות בראש השנה ,והם ירננו ,עצי פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ
עבית וערבי נחל אחר ראש השנה מיד יעשו בהם מצוה ,וסיפח דקרא מוכיח ,הודו
לד׳ כי טוב כי לעולם חסדו ]ו[אמרו הושיענו וגוי )שם שם ל״ד ול״ה( .סליק.
L

]שנה[)א( הילכות פסח.
מ ב ו א ר ו ת .ב ב י ת מ ד ר ש ו ש ל ר ב י נ ו ש ל מ ה.
)ב( אור ל א ר ב ע ה ע ש ר בודקין אתהחמץ לאור הנר) ,גן ובכיר ראשון שמוצא מברך
בא״י אלהינו מלך העולם אקבו״צעל ביעור המין ,ואחי פך הולך ומחפש לכאן ולכאן,
סיים לבדוק ובא להצניע מזון שתי סעודות ששייר לפניו ,מנטל באמירה את הסמוי
ל(
שם.

מפי

ובפרדס

עיין

רבי
שם

רבי

ב״ע,

מפי

הובא
מפי

בתום׳

פעמים

במבוא.
]שנג[
רנ׳יז

סי׳

א(

צד

ונעלם

ממני

שייכות

מה

אחר

א(

המאמר

אחר
איסור
של

והיתר

מדרשו
החן

של

ואילך

מם׳

לרש״י

ר״ה

האורח

קכ״ח
וכן
ב׳
ם׳

ר׳׳ו

מוצא

דמ״מ

דלא
עשר

בורקי!

בככר

פסח
בם׳

ובכיר

נ(

מצאתי
ביעור
ליה

ראשו!
שהניא

כן,

את

את

בכ״י

ב׳

אחר

בפרדס

ולא

הנר

ובככר

מינה

הפרדס

של

ולא

במח״ו

פסק

שאש

ולפנינו

ראשון
אינו

סי׳

קב״ו.
קב״ח(

״עד

ב(

וחייב
שלמה

לבדך
ז״ל

מוצא

אינו

מברך

בר

הרבח

מבית מדרשו

מבוארות

הביא

את

בתאורה

קביד!
כאן

ובס׳

מבית

ההלכות

ה״א

מסי׳

וההלכות
קניו

מספר

קב״ז

האורח״
פסחים

עשר.

מצא טנרך

וראיתי

בשבה״ל

אינו

חושש

אי!:־

והביא

מוכיח

מברך

שלפניו

לארבעה

ביעור  .ח מ ץ

שמוצא

ליתא.

אם

אור

בכ׳יי ב׳

יצחק.

שרשמתי,

קכ״ד

דרוקא

אדם

אבל

ובמקומות

אי.

על

פסח

השלם
.

ג״כ

מבוארות

ה׳

הלקט

קכ״ב

)בסוף

רבינו

ורשום

ז״ל .

שלמה

פסח

.

הובא

במאמרים

רבינו

בסדור

הערה

לבערו

בפרדס

שלמה

בסי׳

כשמברך

אחריו

פסח

בעל

שבלי

שהמה

םברך.

הגאונים

)צד

וע״ש

אחר

של
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בסופו

טיז

במקום

שלמה.

ורשום ה ל כ ו ת

רבינו

האורה

סי׳

שמחזיר

גס

של

של

פסח

רבינו

מדרשו

פסח

ממה

ספר

ח״ב

שמע

ה׳

ז״ל.

האורה. :וחסר

לאור

מכרך,
זה

יד

פסח

ובהלכות

בשם

נמצא

מדרשו

בבית

בה׳

ראשון.,שמוצא

וסיים

לא

במת״ו

צרפתי

הלכות

חוא

החמץ

שמוצא

גם

בתשובות

חמץ

הובא

הכתב

בשם

מספר

בבית

נמצא

בסגנון

האורה

זד,

מבוארות

יצחק

פסח

בפרדם

ההלכות

הביא

סבירא

פסחים

הלכות

במשנה.

בר

מבוארות

פסח

זצ״ל.

ויכנס

נדפסו

ורשום

ע״א

יצחק

ואילך

ה׳

ובם׳

כוי.

הסדרים

מתחיל

שלמה

הובאו

נמצאו

פב״א

גם

סוף

בכאן.

פסח

הלכות
כ״י

בר

רבינו

יש

שנ*ו.

ורשום

שלמה

מסי׳

סופרים.

היער

לזה

חלמת

מסימן

ציצית

רבינו

אז

ירננו

עצי

א(

]שנה[

ה׳

כך

שנינו

במס׳

הוא

והובא

בפרדם

סי׳

י״ז

ובמח״ו
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]שגד[

פ׳

אברהם

נ״ע.

וכן
צ״ל

באיסור
ר׳

והיתר

אברהם

שם

נ״ע

ובם׳

והוא

האורה

הובא

ח״ב שם

הרבה

ובטחי*!־.

על

דעת

ב!

א ח י ו די•

שבתב
ביעור

עכ״ל

אס

אור

חמץ.

וראיתי

בנימין
לארבעה
מדקאטר

ב מ ר ד כ י ריש

ס ד ו ר רש״י
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מן העין ,דכתיב תשביתו שאור מבתיכם )שמות י״ב ט״ו() ,ד( ואומר כל חמירא דאיכא
בביתא הדין דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ליבטל וליהוי כעסרא) .ה( ובהלכות גדולות
]כתוב[ בלשון הזה ,כל חטירא דאיכא ברשותי ודלא ידעיגא כיה ליבטל וליהוי כעפרא,
וכן עיקר:
]שנו[ ח מ ץ הנמצא אוכל ומאכיל עד לטחרתו כל ארבע שעות ותולין
כל חמש ובתחילת ששית מבערינו או באור או בכל דבר האבוד שלא יראה ברשותו,
)א( ואע״פ דאיתותב ר׳ יהודה במאי דאמר חמץ בפסח בשריפה ,אפילו הכי עבדינן כוותיה,
משום דםתם לן תנא כוותיה )ב( בפרק בתרא )דכריתות( ]דתמורה[ דתנן ואילו הן
הנשרפים וכר ,וקא חשב ]חמץ[ בפסח ,תהי ודאי בביטול בעלמא סגיא ליה ,ומיהו
עיקר טצותה ]בשריפה[ כר׳ יהודה .ועושה טדורה קטגה ושורפו) ,ג( ]אבל במדורת
כירתו אם יש שם דוד או סיר או יורה אסור לשורפו[ שם פן יהנה ממגו ,שהרי הוא
אסור.בהנאה) ,ד( ואם לא שורפו בדירתו ,ובשעת שריפה לא יברך עליו כלום ולהוציא
מאותן בני אדם שמברכין עליו כשעת שריפה ,וכםבורין שזה הוא ביעור שמכרכין עליו,
ולא היא ,אלא מה שמפנה ביתו מן החמץ קורא ביעור) ,ה( כמו בערתי הקדש מן
הבית )דברים כ״ו י״נ() ,ו( ואם חל ארבעה עשר להיות בשבת ,מבערין הכל מלפני
השבת ,ומה שמשייר יניחו בצנעה כדי לאכול למהר בשבת )ז( ]עד ארבע שעות,
ושיורי םתיתין שנשארו מבטל בלבו כשבת[:
ל( ואוטר כל חטירא דאיכא בביתא הדין כוי .נוסח זה הובא ברי״ף דפםחים פ״א רק -
במקום דאיכא בביתא הביא הוא דאיכא ברשותי וכתב הר״ ן לשון זה אינו בגמרא ,אלא כך
הוא מקובל ביד הגאוגים .וגם בעל שבלי הלקט הביא ״בביתא״ וכן בירושלמי פסחים פ״ב ה״ב
רב אמר צריך שיאמר כל תמץ שיש לי בתוך ביתי ואיני יודע בו יבטל ,וכחב בהג״מ וכן
בטור שלא יאמר בתדין ביתא אלא ברשותי כדי לכלול כל המקימות ובמח״ו הביא ואומר כל
חמירא דאית בחרא דירה דלא הטיתיה ודלא ביערחיה ליבטיל וליהוי כעפרא ,ואי ת דאמרי כל
תמירא דאיכא בביתא הדין דחמיתיח ודלא חמיתיה ביערתיה ודלא ביערתיה ליבטיל ולהוי
כעפרא .ה( ובתלכות גדולות כתיב בלשון הזה כל חמירא כוי .הוא בבה״ג ריש הלכות פסח.
]שנו[ א( ואע״פ דאיחוחב ר׳ יהודה כר .פסחים ב״ח ע־־א .ב( בפרק בתרא דכריתות.
וכן הובא באיסור ותיתר והאורה ח״ב סי׳ י״ז ובמח״ו והוא בתמורה דף ל״ג ע״ב .ג( אבל במדורה
כוי .הוספתי כמו שהוא ב כ״ י ב׳ ובסדרים ובם׳ האורה ח״א סוף סי׳ פ״ו וחייב סי׳ י״ז ובמח״ו
ל( ואם לאו שורפו בדירתו .כ״ה בכ״י כי ,ובם׳ הסדרים הגי׳ אבל אם
ובשבלי הלקט שם.
אין סיר או דוד שורפו בביתו ,ובמה״ו ובם׳ האורה שש ואם לא שורפו בכירתו ,וכן בשבלי
הלקט הובא ואם לא שורפו בכירתו .ה( כמו בערתי הקודש מן הבית .אחר זה נמצא במח״ו
)צד  (255הוספה ורשום ת׳ )ד״ל תוספות( וז״ל מה ששורפין בני אדם חמץ חוץ לכירה במקצוע
הבית או בחצר לפי שפעמים שאדם עסוק ומעכב מלשרוף ח מ צ ו בתחלת שש ,ושוב אסור
בהנאה ,ואילו היה שורפו בכירה נמצא נהנה ב ג ח ל י ש של ח מ ץ  ,ו ל פ י כ ך נוהגי! עכשיו להדליק
ו( ואם הל י״ד להיות
חבילה של תב! בחצירו ושורף שם ,וסיים העתקתי מתשובות רש״י.
ז( עד ארבע שעות כוי .הוספתי כמו שהוא לנכון בכי• י ב׳ ובסדרים
בשבת .פסחים י״ג ע״א.
ובס׳ האורה שם ובדד ב מם׳ האורה סי׳ י״ז ובמח״ו ובשבלי הלקט שם והשמיט המעתיק מן
בשבת עד בשבת ובעל שבלי הלקט שם הביא וז״ל מצאתי בשם רבינו האי גאון זצ״ל ארבעה
עשר שהל להיות בשבת כך אנו עושין וכך אנו נוהגין ,מבערין את הכל מלפני השבת ואין
משירין אלא מזון שתי סעודות ואין אנו מבשלין לא מיני חטים ולא מיני קמח ,שיא יצטרך
להדיח קערה בשביל חמץ ,וביון שאין צריך לאכול בהן במנחה אסור להדיחן וכן מצאתי
לגאונים אחרים ז״ל.

םחד רש״י
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]שנז[ )א( ב א ל ט ה ר כליו ש ו ט פ ן ומדיחן יפה יפה ואין צריך לגוררן אלא
מגעילן ברותחין )ב( ובכלי ראשון ,וכל כלי מתכת כגון יורה ומחבת ,וכל כלי שיש בו
בית קבול ,בין של ברזל בין של נחשת ,יעשה להם שפה של טיט על שפתים,
)נ( כדאטרינן בע״ז ,ובעוד שהן רותחין ישפוך הטים וישטםם בטים קדים ,ואחר כך
יתן הכלים שטיהרם בטים וירתיחם ,ובעוד שהן רותחין יטבול בהן כל כליו ,כוסות
וקערות סכין וקוסיץ וכסוי קדירה ,כל כלי עץ וכל כלי טתכות) ,ד( דהילכתא אידי
ואידי ברותחין ובכלי ראשון) ,ה( ובלבד שיהיו משקין רותחין תחילה ,ויזהר שלא
יטבול הכלי םעטים ,סן יחזור ייבלע גיעולו ,ואם שוקטין המים מרתיחתן לא תועיל
הטבילה ,ויזהר שלא תנוח היורה טרתיחתה ,לפי שחוזרין ונבלעין לתוכה) ,ו( והקטנים
אע״ס שננעלו בזה אחר זה כולן טהורין ,לסי שכל זמן שהטיס רותחין אין כלי
שבתוכה בולע אלא סולט ,ולאחר הגעלת קטגים חוזר וטגעילה כטשסט הראשון שלא
תצטנן אלא מתוך טהרה) ,ז( וכך השיב טר הילאי ורב האי גאון .ורבי אשיאן אטר
צריך לחזור ולהנעילה ,ובלבד שישליך המים מתוכה כשהן טרותחין שלא יצטנן ויחזור
ויבלע ,וידיחנה מיד בצונן ,ואף הכלים קטנים צריך להדיחם בצונן כשהן מרתיחין:
א( בא לטהר כליו.

]שנץ[

האורח ח״א

הובא בם׳

סי׳ קכ״ד והוא שם מספר האורה וכ״ה כמח״ו צד
אבל בסדרים ובס׳

ובמח״ו,

סי׳ פ״א ובח״ב םי׳ י׳יח ובפרדס
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ג( ובכלי ראשון .כ׳יה גם בכ״י כ׳

האורה שם ובח״ב סי׳ י״ח

נאמר אחד זה דאםר רב הובא כריה

דר׳ יהושע עץ פרור מגעילין ברותחין ובכלי ראשון .והוא בפסחים ל׳ ע״ב וע״ש בהאורה הערח
ב׳.

ג( כדאמריגן בע״ז .חוא בדף ע״ו ע״א אהדר ליה גדנפא דלישא כו׳
ד( דחלכתא אידי ואידי ברותחין .פסחים ל׳ ע״ב.

עביד ליה בטיט.
רותחין ת ח ל ה .
ובס׳ האורה
מנוקין

צ״ל ובלבד
ובלבד

שיחיו מנוקין
מורקין

שיהא

ומודחין

ומודחין

וכן בס׳ האורה ח״ב הגי׳ מנוקין.

םהורין.
השיב מד
בכיי ב׳

כ׳״ה גם באיסור
ורב

חילאי

אבל בסדרים

האי

תחלה,

ובמת״ו,

ורבי

אשיאן אומר צריך לחזור ולהגעילה .ובמח״ו צד
הילאי ורבי האי
ספק

שלפנינו

ובם׳

האורה

ורבי או׳
בשתבש

סי׳ פ״א

שאין צריך
המאמר

הגי׳ והגאון

כמו שהוא

וכן הובא גם

בכ״י ב׳

בפרדס

צריך לחזור
ורב האי

הילאי
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לחזור ולהגעילה
כתוב ורבי

דבינו האי ז״ל

בכל כ״י מהאורח ובפרדס סי׳ קכ״ד מספד

ובסדרים/

שם,

בזה

האורח

ולהגעילה.

ובמח״ו

אחד זה כולן

ועיין בס׳ האורה שם חערה ד.

אשיאן אמר

הגוסחא כך חשיב מר

שחי׳

ם( ובלבד שיחיו משקין

ו( והקטנים אע״פ שנגעלו

והיתר לרש״י
גאון

תחלה,

והכא משום ח ס ץ

 (rוכך
כן חוא גם

גאון אומר שאין צריך ורבי

והיתר כ״י הובא כך השיבו מר

ועיין גם בהאורה ח״ב סי׳ י״ח ואין

א׳ שאין

וגעשית אחייב ה מ ל ה

אמר שאין צריך לחזור

ולהגעילח

אשיאן.
וכיה

ובהאורח הערה ח׳ העירותי

בסידור רש״י

ומגעילה כמשפט

הראשון שלא

ובאו״ה ובמח״ו הגי׳ אחר שסיים ולאחר חגעלת הקטגים חוזר

תצטנן אלא מתוך טהרה הובא כך השיבו מר רב הילאי ורב האי ורבי אומד )בכ״י ב׳ מסדור
זבםדרים דבי אשיאן אומד( שאין צריך לחזור ולהגעילה,

ב ת ח ל ח חיא דעת רב הילאי ורב האי

שחוזר ומגעילה ואח״כ דעת רבי )ד״ל רש״י( שאין צריך לחזור ולהגעילה .וראיתי גשבלי ת ל ק ט
השלם ריש סי׳ ר״ז

הביא סדר

הגעלה כאשר

מצא

לגאונים ע״ש ו א ו ד כ םיים

ובשערים של

רביגו האי גאון זצ״ל שמפרש המגעיל כלים בכלי צריך שיגעיל גדול ת ח ל ה ויתן מים שניים ויגעיל
לתוכו הכלים הקטנים ויזהר שלא תנוח היורה מ ר ת י ח ת ה לפי שחוזרין ונבלעים בתוכה .ולאחר
הגעלת הלןטנים ת ח ר ומגעילה כמשפט

הראשון

שלא תצטנן אלא מתוך טהרה ,אבל הקטנים

אף על פי שנגעלו זה אחר ,זה כולם טחורים ,לפי שכל זמן שהמים רותחין אין כלי שבתוכו
בולע אלא פולט ,ואחר זח הביא ורבינו ש ל מ ח זצ״ל

פי׳

אומר רבי

]אולי הכוונה אומר דבי

לרכו של רש״י[ שיורה שמגעילין בח אין צריך לחזור ולהגעילה ובלבד שישליך ס מ נ ה חמים
כשהן רותחין קודם שישקוטו המים מרתיחתן שלא ת*טנן מ ת ו כ ה ותחזור

ו ת ב ל ע ה ד י ח נ ח סיד

סדור רש״י
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]שנח[ )א( הםכינץ מגעילן ברותחין בכלי ראשון) ,ב( מפני שפעמים שתוחבין
בהן שום דבר מן היורה)מתחת( ]רותחת[ שעל גבי האור ,ואינן בכלל אשר יבא באש
]תעבירו באש[)במדבר ל״א כ״ג( ואע״ג שתוחבין בהן בשר וגותגין כגגד האור לצלותו,
מפני שאין זה דרך תשמישן ולא דבר הכתוב אלא בשפוד ובאסכלא שכל תשמישו
באור עד שמתלבנין ,ועכשיו אנו רגילין להגעיל אף הקערות בכלי ראשון ,לפי שאף הן
פעמים שבולעות בכלי ראשון שהרי אנו מכסין בהן את התבשיל ]באילפם כדי
שיתבשל[ מהרה) :נ( ואבן מלח )הרתיחה( ]הדחתה[ מטהרתה:
]שנט[ )א( ו כ ל י זכוכית חדשים צריכים טבילה שהן ככלי מתכות,
)ב( וכן כלי שטף חדשים שלקחן מן הגוי מטבילן במיים חיים) ,ג( כדאמרינן בע״ז
)ד( אמר רב עמרם אמר ר׳ אבא בר אבוד ,אפילו כלים חדשים צריכין טבילה ,דילפינן
מטעשה טדין,ואותר ,טבילה לא משום טהרה הוא,דהא כלים]ישנים[ אחר שנתלבנו טהורים
הם מן האיסור ובחדשים דמיין ,ואפילו הכי בעיין טבילה ,כדנםקא לן מקרא ואשר לא יבא
באש תעבירו במים)במדבר ל״א ב״נ( דהיינו ניעול),ה( וכתיב וטהר ,ונפקא לן דהיינו טבילה:
בצונן ואף בלים קטנים צריך להדיחן בצונן אחד שהגעילן והרתיחן עכ״ל ועיין בתשובות הגאונים
שעדי תשובה סי׳ ד״פ בשם רב נטרונאי גאון ז״ל צריך להגעיל היורה הגדולה ת ח ל ה וסוף
ע״ש באריכות ,ועיין ברא״ש פ״ב דפםחים סי׳ ז׳ והביא שם ג״כ תשובת הגאונים ע»ש ,ודברי
רב האי גאון מובאים גם בדי״ץ גיאות ה׳ פסחים סוף דף פ״ח ,והנה ראיתי במרדכי פ״ב
דפסתים בסי׳ חקפ״ג הביא בשם רב האי גאוןלהיפך ,וז״ל השיב רב האי גאון על אודות היורה
הגדולה שמגעילין בה כלים שאין צריך להגעילה אחר שהגעיל בה הכלים וכן הורה רש׳י׳י
עכ״ל /וחשב בודאי כי כך השיבו מר רב הילאי ורב האיי מוסב למטה אל ודבי אומר שאין
צריך לחזור ולהגעילה ובאמת כך השיבו מר רב הילאי ורב האי מוסב למעלה שחוזר ומגעילה,
ורבי אומר מוסב למטה שאין צריך לחזור ולהגעילה כמו שהבאתי .ואולי דברי האורה הטעו
שהובא בטעות והגאון רבינו האיי ז״ל אומר דאין צריך לחזור ולהגעילה.
א( הסכינין מגעילן ברותחין כוי .ב״ה בהאורה שם )צד  (91והובא בפרדם
]שנח[
נ( מפני שפעמים
פי׳ קכ״ד בשם האורה ובאיסור והיתר ובמח״ו ובהאורה ח״ב סי׳ י׳יט.
שתוחבין בהם שום דבר מן היורת רותתת שעל גבי האור .ב״ה בכ״י ב׳ ובסדרים ובאיסור והיתר
ובתאורה ת״ב סי׳ י״ט ויש לתקן כמו שהוא בהאורה שם ובפרדס סי׳ קצ״ד מפגי שפעמים שתוחבין
בסכין ומעלין בו דבר ,מן היורה רותתת שעל גבי האור .ובמת״ו שם מפגי שפעמים שתוחבין
ג( ואבן מלח הרתיחה
בהן ]סכין ומעלין בו דבר[ מן יורה רותתת ,כן צ״ל כאשר הוספתי.
מטהרתה .תקנתי הדחתה ,כמו שהוא בכל המקומות הג״ל ׳ובשבלי הלקט סי׳ ר״ז )פ״ג ע״ב(
הביא וכן כתב גם המורה בפרדס בה׳ פסח גבי הגעלת כלים ואבן מלת תדתתה טטהרתה.
ומזה נראה שהוא מגוף הפרדס ולא הוספה מם׳ האורה כי אם הי׳ מספר האורה אשר נוסף
אל הפרדס לא היי הביא הרב שבה״ל מן הפרדס כי לפניו לא היו עוד ההוספות אשר נוספו
מן האורח אל הפרדס.
א( וכלי זכוכית חדשים כוי .הוא ג״כ בפרדם ובאורח ח״א וח״ב ובאו״ה
]שנט[
ב( וכן כלי שטף הרשים .בפרדס הובא בטעות וכל כלי כסף תדשים צ״ל
וטח״ו צד .256
נ( כדאמרינן בע״ז .הוא בדף
וכן כלי שטף חדשים כמו שהוא לנכון בכל המקומות הנ״ל.
 (7אמר רב עמרם אמר ר׳ אבא בר אבהו .צ״ל אמר רב נחמן אמר רבה בד
ע״ה ע״ב.
אבהו .והובא לנכון בב״י ב׳ ובסדרים ובאו״ה ובמח״ו .ובהאורה ח״א אמר רב נחמן הוספתי
שם *אמר רבה בר אבהי״ והובא לנכון בהאודה ח״ב ובפרדס א״ר נחמן אפילו כלי עצם צ״ל
ה( וכתיב וטהר .מלת וטהר
אפילו כלי׳ חדשים .ובפרדס תסרים המלות *כדאמרינן בע״ז״.
כתוב שם לפני זה כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר ,ובהאורה ח״א וח״ב ובפרדס
הובא בטעות וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים וטהר ,והסגרתי שם מלת וטהר.
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]שס[ )א( ו כ פ ו ת ]של גויס[ של כסף שנשתמשו בהן ]חמין[ שאוכלין בהן,
צריכין ניעול ברותחין וצריכין טבילה .וכוסות של כסף ,כיון שאין תשמישן במידי
דמירתח ,םגיא להו בטבילה לחודא ,והגי טילי בלקוחין וכגון מעשה דטדין שהיו שלהם,
אבל שאולין שהשאילן מגוי ,אין צריכין טבילה) :ב( וכלים של כסף הםושכגין מיד
גוי אין צריכין טבילה ,ואם ישראל רואה לסי דעתו שיניחם הגוי ,כזבינתא דמי ,וצריכין
טבילה ,ואם לאו הרי הן כשאולין) :ג( וכלי זכוכית הואיל )וגיתגין( ]וגתכין[ הן
צריכין טבילה] :וכלים[ של חרם ושל עץ )ד( לא בעי טבילה) ,ה( אבל רחיים של
סלםלין )ו( שקורין מולצי״ל צריכין טבילה דמתכת שלהם עיקר ,ולא אמרו אלא בכלי
מתכות וכלי סעודה וכמעשה שהיה במדין ,שאותן כלים מתחילה היו של גויס ,וגזירת
הכתוב הוא דצריכין טבילה )ז( ]בין חדשים בין ישנים ,אבל אם עשאן ישראל אסילו
חדשים אין צריכין טבילה[) ,ח( כל שכן אם היו ישנים )ולכנס( ]ולבנם באור דאין
צריכין טבילה[ ולהוציא מאותן הטצריכין טבילה לכלים לאחר ניעולם בפסח.
]שםא[ )א( ו ה ב א להטביל כלים ,קודם ]טבילתן יברך אקב״ו על טבילת כלים,
ויש אומרים על הטבלת כלים ,דבל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן ,ואחר כך
טובלים במים פעם אחת ודייו :וקונייא )ב( םלוטיר׳א בלע״ז ,הואיל ומתיכין עליהם
עופרת )נ( ושועין עליהם ,ככלי מתכות דמי ובעו טבילה ,ואעםי׳י שאין ניתכין אלא
מנכס ,וכי ההיא סלונתא דקונייא דרב אחא ורבינא) ,ד( במסי עי׳ז ,וססיק הילכתא
]שם[

א( וכסות של כסף .הוא בתאורה

ובאיסור ותיתר ובםח״ו )צד

.(256

סי׳ פ״כ ובת״ב סי׳ ב״א ובפרדס סי׳ קכ״ח

ב( *וכלימ של כסף המושכנין מיד מי אין צריכין טבילה״.

זה נשמט בפרדס והשמיט המעתיק מ; אין צדיכין טבילה
גם בהאורה ח*א וח״ב.
המקומות ונשמט

נ( וכלי זכוכית הואיל וניתנין.

טבילה ונמצא לנכון

עד אין צריכין

תקנתי ונתכין כמו שהוא

בם׳ האורה כמו שהעירותי שם חערח גי.

ונמצא לנכון

ל( לא בעי טבילה .בפרדס והאורה ח״א סיים ״דבלי מ ת כ ת אמורין בפרשה״.

לנכון בכל

גם בהאורח ח״ב.
ה( אבל רחיים של

פלפלין ,עיין בערוך ערך ריחים שמפרש הוראות ריחיים של פלפלין ודבריו נובעים מפי׳ חר״ח
ו( שקורין מולציל .כ״ח גם בכ״י בי ,ובסדרים הובא שקורין וואלצייל

ביצה כ״ג ע״ב ע׳׳ש.

ובמח״ו שקורין מולינט ,ובאו״ה שקודין מולניד ובפרדס ובם׳ האורה ח״א וח״ב חסר זה.

ז( כין

חדשים כר .הוספתי ונמצא לנכון בכ״י ב׳ ובסדרים ובתאורה ובפרדס ובמח״ו וחשטיט המעתיק
מן טבילה עד טבילה.

ח( כ״ש אם היו ישנים ולכנס .תקנתי וליבנם באור דאין צריכין טבילח

כמו שהוא לנכון בכל ת מ קומות.
]שםא[
המעתיק.

א( והבא להטביל כלים קודם.

והוספתי

סי׳ כ״ג ובמח׳יו צד

הסיום
.256

כמו

שהוא

ובהאורח

בכ״י

סי׳ פ״ב

כך חוא בב״י ,וחסר תשלום הסימן שהשמיט
ב׳

ובסדרים

ובאיסור

ובפרדס סי׳ קכ״ה

וקוגייא .ומצאתיה בהאורה בסי׳ פ״ג ע״ש הערה י׳.

ותיתר

ובהאורח

חסר ח ת ת ח ל ח

ח״ב

ומתחיל מן

ג( פלומיר״א בלע״ז .כ״ה במח״ו ,ובכי״ב

מחסדור פלימא בלע״ז ובסדרים כולמייא בלע״ז ובהאורה מלומ״ץ בלע״ז ובפרדס פולפי״ץ בלע״ז
ובאיסור והיתר כלוטבר בלע״ז )ובהאורה ח ״ ב סי׳ כ״ד חסר ה ט ל ה הזרה( ובכלם בטעות והגי׳
הנכונה

פלומירא בלע״ז,

וכן רש״י

ושל חרס הוא וטוח באבר ,וכן

פסחים

ל׳ ע״ב

מאני דקוניא

בע״ז ל״ג ע״ב פי׳ רש״י קוניא כלי חרס מצופה

פולמיר ,וע״ש בתום׳ ד״ח קוניא והביאו שם לשון רש׳יי.
וטעין »״ל ושעין.

פי׳ קוניא פלומי״ר

ובפרדס בטעות

הואיל

ושועין

שלהן

באבר וקור י ן

נ( ושועין עליהם .בס׳ הסדרים בטעות
עופרת .ושועין

וכחאודח ח״א חגי׳ הואיל ומחיכין עלייחו עזםית דשיעין ככלי מ ת כ ת דמי.
דן* ע״ח ע״א.

בלע״ז

בדיל

במתכות דמו.
 (7במס׳ ע״ז.
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דאזלינן בתר סופו ,שניתך עליו מתכות ובעי טבילה ,ולא הוזכר שום חילוק בין ניתך
מאוירן לניתך מגבו[:
]שסב[ )א( וקרירות של חרס שנשתמשו בהן לפני פסח ,מניחן עד לאחר
הפסח ושוב עושה בהן כל צורכן ,ואפילו במינן ,ואין צריך לשוברן) ,ב( ואע״ג דקיימא
לן הילכתא כרב באיסורי בעלמא ,הבא הילכתא כשמואל ,דאמר לא ישברו ,הואיל
וכולהו תנאי קיימי כוותיה ,ומפ]ס[קינן הלכתא כוותיה דאמר ]רבא הלכתא[ חמץ בזמנו
בפסח בין במינו בין שלא במינו אסור במשהו כרב ,שלא ממנו)איסורן( אחר הפסח בין
במינו בין שלא במינו מותר כר׳ שמעון ,ושמואל כר׳ שמעון סבירא ליה דאמר
להו שמואל להנהו דמזבני כנדי אשוו זבינייכו ,ואי לא דרישנא לכו כר׳ שמעון:
]שסג[ )א( והגי מאני ד צבי עי בצריף)ב( שלועזין אלום בין שחורין בין
ירוקין בין לכנים אםורין בםםח ,ואפילו חלקין) ,נ( דאמר אמימר חזינא להו למאני
דקוניא דמידייתא ,אע״פ דשיעי ,והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי
דופיו לעולם:
]שסד[ )א( ע ר י ב ה צריך לגודרה שלא ישאר כזית במקום אחד ,פחות מכן
בטל במיעוטו ,ואינו עובר בבל יראה ]ובל ימצא[) ,ב( כדתנן בצק שבסידקי עריבה אם
יש כזית במקום אחד חייב לבער) ,נ( ואם לאו בטל בטיעוטו:
]שסה[)א( ואין לשין אלא במים שלנו בלילה ,מסני שבימות ]הגשמים[ החמה
מהלכת בשיפולי של רקיע וכל העולם כולו צוגן כגגד גובהו של רקיע ,נמצא מעיינות
הםמוכין לשפולי של רקיע רותחין וגיםן לעגין חמה עדיין מימות הגשמים הוא ,שאין החמה
א( וקרירות של חרם .כיה בכי״ב וכן בסדרים ובטח״ו צר  267וכאיסור וחיתר
]שסב[
סי׳ י״א אבל בהאורה ח״א אחד הסיום לניתך מגבו )לפנינו סוף סי׳ שם״א( נמצא שם מאמר
אתר וכפות של קרן כי׳ וזת תסר לפנינו בסדור ובמקומות הנ״ל כמו שהעירותי שם בהערה
נ( ואע״ג דקיי״ל
חי .ובפרדס נלקה המאמר וכפות של קרן בחסר עיין בהאורה הערה ט׳.
הלכתא כרב כו׳ חכא הלכתא כשמואל דאמר לא ישברו .פסחים ל׳ ע״א וע״ש בתום׳.
א( והני מאני דצביעי בצריף .בב״י ב׳ חסר סימן זה ,ונמצא לנכון בסדרים
]ש0ג[
ובמח״ו שם ובאיסור והיתר וכהאורה ח״ב סי׳ כ״ו .ובהאורה ח״א סי׳ פ״ג הוא אחר סי׳ שם״ד
עריבה צריך לגוררה ושם בהערה ז׳ תעירותי שחםר בסדור ,כונתי היתד ,בסדור כ״י ב׳ )כי כ״י
א׳ שהוא כ״י פארמא לא הי׳ אז לפני( ונמצא גם בפרדם סי׳ קכ״ו ובאיסור והיתר סי׳ י״ב.
ג( דאמר אמימר .פסחים ל׳ ע״ב.
נ( שלועזין אלום .הוא .Alaun
א( עריבה צריך לגודרה .בפרדס ובהאורה ח״א הוא מוקדם לסי׳ שם״ג .אבל
]שסד[
בחאורה ח״ב סי׳ כ״ז ובאו״ה סי׳ י״ג סידורו כמו שהוא לפגיגו .נ( כדתנן .משנה פסחים מ״ה
ע״א .ג( ואם לאו בטל במיעוטו .במח״ו שם םיים אחד ז ה  :ואז מותר להשתמש בה אחד
הפסח ,אבל בפסח עצמו אסור דביוןדקאמשהי ביה איםודא חימוצו קשת .ואתר זת נמצא שם
הוספה ורשום ת׳ )ד״ל תוספות( והובא השיב ר״ת לרב ידידיה בר לוי .והוא המובא בתום׳
כתובות מ״ז ע״א ד״ה השתא והקשה חד׳ ידידיה מנירגבורג.
א( ואין לשין אלא במים שלנו בלילה כוי .עיין רש״י פסתים מ״ב ע״א ד״ה
]שסה[
שלנו .ובעל שבלי הלקט ריש סי׳ רי״א הביא וז״ל אמר רב.יהודה אשה לא תלוש אלא במים שלנו
]פסחים מ״ב ע״א[ ,פי׳ שנשאבו מאתמול ותביא פי׳ דבינו שלמת זצ״ל מפני שבימות הגשמים
החמה מ ה ל כ ת בשיפולי הרקיע כוי .כוון לפירש״י פסחים שם ובס׳ האורה במבוא צד 134
הערה נ״ט העירותי כי השבח״ל כוון לרש״י פסתים מ״ב ע״א ד״ד ,שלית יש לתקן ד״ה שלנו.
והנח כל חסימן חסר בהאורה ח״א ובפרדס ,ונמצא בהאורח ח״ב סי׳ כ״ח ובאו״ה סי׳ י״ד.
ועיין כתשובת הגאוגים שערי תשובה סי׳ צ״ח לרב האי גאון ז״ל.
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הולכת בגובהו של רקיע עד לתקופת תמוז ,הילכך כיון דמעיינות רותחין חשו חכמים
לפי רוב עיירות ,שאין להן מי נהרות אלא מי בארות ,גובעין ממי מעיינות ,דבשעת
שאיבתן חמין הן ,לפיכך ימלאם מבערב כדי שיצטננו:
]שסו[ )א( ואץ ל ש י ן ב פ ס ח שתי מידות ,כדי שלא תבא ]העיסה[ לידי
חימוץ ,ואף )הן( ]אין[ מקטפין) ,ב( והלש אותן אינו יודע למה הוא מודד ,ומה לני
מידה בפסח ,אלא לא פחות ולא יותר ממ׳ינ ביצים וחומש ביצה כדי שלא להפקיע
תורת חלה ממנה) ,ג( ששיעור חלה בכך ,וכן עולה חלה בגיטטריא מ״ג) ,ד( אבל
אם היתד ,יתירה ד או ה׳ אין לחוש בכך ,כיצד הוא עושה מכניס מ״ג בצים ככלי
מלא מים על.כל נרותיו ,ובמים הנשפכים חוצה זה שיעור מידת קמח לחלה ,כאותה
ששנינו )ה( בתוספתא דנזיר ,נזיר ששותה מכל משקין האםורין לו ,מתרין בו שלא
ישתה ואם שתה חייב על כל אחת ואחת ,וכמה שיעורו בכזית ,וכולן מצטרסין לכזית,
היין והחומץ כיוצא בהן ,וכיצד יעשה ,מביא כוס מלא יין) ,ו( ומביא זית )או אגוז(
]אגורי[ ונותן לתוכו ושופע ,אם שתה כיוצא בו חייב ,ואם לאו פטור) ,ז( וגזירת הכתוב היא
דמידת העומר מחייבת בהלה שלמדנו לחם הארץ ,דכתיב יהיה באבלכם מלחם הארץ תרימו
תרומה לה׳ )במדבר ט״ו י״ט( ,ולמדנו מלהם שטים ,דכתיב לקטו לחם משנה )שמות ט״ז
ב״ב( ,מה לחם שמים עומר ליום ,שעולה למ״ג ביצים וחומש ביצה ,כך לחם הארץ
אינו מתחייב בהלה פחות ממ״ג ביצים וחומש ביצה) ,ח( וזהו עשירית האיפה:
]שפז[ )א( א ש ה ש ל ו ו ת ה מחברתה ככר קודם הפסח ,צריכה לפורעה אחר
הפסח ואין איסורא משום חמץ שעבר עליו הפסח ,הואיל ולא היה בעין בשעת ביעור,
ויש בהי משום,גזל ,ומשום לווה ואינו פורע) ,ב( ששנינו דבי ר׳ ינאי )אפילו( ]יזסי[
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פירי)מעשים( ]מעניים[ בשביעית קודם זמן הביעור וסרעי לה בשמינית) ,ג( ואמר ר׳
יוחנן יאות הן עבדין:
]שסח[ )א( ל פ נ י הפסח כשטוחנין חיטה למצות ,נוהגין לשלוח שם ישראל
אחר הרחיים של נוי ,להיות יושב ומשמר ,דכתיב ושמרתם את המצות בעינן שימור
לשם מצה ,ואין ישראל צריך לעמוד אלא עד שיטחון ,כפי מה שהוא צריך לשלש
מצות של לילה הראשונה שהיא חובה ,והן צריכות שימור לשם מצוה ,אבל השאר
אינן צריכות שיטור) :ב( ונוי שהוא טוחן ואין ישראל עומד על גביו מותר ,אפילו
ליקה םלתות מן השוק שפיר דמי) ,נ( דאמר מר בציקות של גויס )ד( אדם ממלא
כריסו הימנו ובלבד שיאכל כזית)בשר( ]מצה[ באחרונה ,והוא שלא הכסיפו פניו ,ואינו
לחוש שמא יערב מחמצו לתוך הקמח ,הואיל ואחר כך מרקדין אותו בנפה ,שאם יש
שם חמץ נסה קולטתו:
]שסט[ )א( פ ס ח ש ח ל ל ה י ו ת ב א ח ד בשבת ,אסור לאפות מצות מערב
שבת ,הראשונים אומרים משום הידור מצוד .הוא ,אבל מצינו בו איסורא מדאורייתא,
דהא הוקשו מצות לפסח )ב( בשילהי פ׳ בתרא צלי אש ומצות )שמות י״ב ח׳( ,ומה
עשיית הפסח אינו אלא משבע שעות ומחצה ואילך ,אף מצות מצה אינה יאלא
משבע שעות ומחצה ואילך ,ואכילת מצה נמי הוקשה לאכילת פסח] ,כדרבא[ דאטר
רבא אכל מצה בזמן הזה לאחר חצות לר׳ אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו.
]שע[ )א( ואסור ל א כ ו ל מצה מבעוד יום קודם שיקדש ,ואומר הנדה
והלל ,שנא׳ בערב תאכלו מצות )שמות י״ב י״ח( שיהא חביב עליו .והאוכל מצה
בערב םסח כאלו בא על ארוסתו בבית חמיו ולוקה) ,ב( בתלמוד ירושלמי:
נ( וא״ד יוחנן יאות הן עבדין .עיין שם ברש״י ונחוס׳.
א( לפני הפסח כוי .הובא ג״כ בפרדם שם כסי׳ ק״ט וכן הובא שם בסי׳
]שסח[
קכ״ז טן ובשטוחנין מצה בקצת שינויים ,אבל סי׳ ק״מ הוא לקוח מן הסדור כלשונו .וכן הובא
במח״ו צד  259ובאו״ה סי׳ י״ז ובהאורה ה״ב סי׳ ל״א ובעל שבלי הלקט סי׳ דיי הביא
ב( וגוי שהוא טוחן .הובא בפרדם שם בסי׳
זאת בשם הלבות פסח של רבינו שלטה זצ״ל.
ד( אדם ממלא
ג( דאמר מר .פסתים מ׳ ע׳י׳א.
קכ׳יז וק״מ ובמח״ו ובהאורה שם ובשבה״ל.
כריסו הימנו .באיסור ותיתר נטצא אחר זה הוספה *ואף על פי שלא נילושה במים שלנו ואן*
על גב דאמרינן עבד ולש אסור ה״מ בישראל ומשום קנםא ואפילו לישראל אתר אסור ,משום
דאתעבך ביה איסורא במזיד דתיינו עבר ,אבלבבציקות לא אתעביד ביה איסורא ,אבל הדב ר׳
יצתק אבן גיאת ז״ל מפרש בציקות של גויס בגון שהיה ישראל עמו וקא מנטר ליה דלא
ליתמוץ אבל לצאת ידי תובת מצת דמנטרי לשום מצת לא יצא ,דתנן גמי בהא מילתא דעבדה
ולש אסור ואנו םבירין דמאי אסור באכילת מצח דמצה שאינת משומדת כהילכתא הוא ,אבל
באכילה דעלמא בהנאה לא לשום מצה משומדת מותר.
א( פםת שתל לתיות באחד בשבת .הוא באיסור והיתד סי׳ י״ח ובהאורה ח״ב
]שסט[
סי׳ ל״ב ובמח״ו םי׳ י״ט )צד  (260והובא בפרדס םי׳ קב״ט )הייגו בגוף הפרדס לא מספר
האורה( ושם הגי׳ ערב פםח שחל להיות בשבת והיינו הך והובא גם בשבלי הלקט השלם סי׳
צ( בשילהי פ׳ בתדא בו׳ דאטד
רי״ג בשם רש״י ועיין בהערת הרש׳יח במח״ו שם אות עי.
רבא כוי .פסחים ק״כ ע״ב.
א( ואסור לאכול מצה מבעוד יום קודם שיקדש .הובא בפרדס שם סי׳ קכ״ט
]שע[
ובאיסור והיתר סי׳ י״ט ,ובהאורה ח״ב סי׳ ל״ה ובמח״ו סי׳ י״ט וע״ש בהערות הרב רש״ח ז״ל
אות צ׳ שהאריך בזח (a .בתלמוד ירושלמי .הוא בירושלמי פםתים פ׳ ערבי פסחים ח״א ע״ש.
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]שעא[ )א( ש א ל ו א ת ר ב י אם מ ו ת ר ללוש קמח בביצים בפסח ,אם
יש בה משום חימוץ או לא ,ולא אמר רבי בדבר לא איסור ולא היתר ,איסור לא
אמר שאינו יודע אם דרך ביצים להחמיץ יותר ממים ,שהרי אין לישה אלא במים,
ומים אין מחמיצין את העיסה כל זמן שעוםקין בה ,והיתר לא אמר בה משום
שהעיפה שנילושה בביצים עבה היא ונפוחה יותר ]משאר[ עיסה ,ויש לחוש שמא יש
דרך ביצים להחמיץ יותר ממים ,ושמא הלש בביצים אי איסשר בלא הימוץ ,ואין בידו
לשמרו מידי חימוץ כמו לישת מים ,דאיכא למאן דבעי לאוקומי בסםחים ,אין לשין
בשמן וביין ובדבש משום חימוץ ,מכלל דאיכא מילתא דמחמיצא טסי ממים,
)ב( ואי אסשר לשמור מחימוצו ,ואסילו בעודו עסוק בה ,וכמדומה אני ,דמה שהעיפה
נעשית עבה מן הביצים ,אין זה חימוץ שאפילו עושין פת ]מפרורי פת[ נעשית
נפוחה כמו כן:
]שעב[ )א( ח י ט ה שנמצאת ]בתרננולת[ בפסח אין אדם שמתירה ,לפי
שחמץ בין במינו בין שלא במינו אסור] ,ואוסר[ ככל שהוא ואף רבי אומר שהיא
אסורה ,אבל יש להביא  .ראיה ]להיתר[ מטומאה ,אם לא מפני שאין אנו יודעין
אם לטדים איסור טטומאה או לא) ,ב( טפני ששנינו גבי טומאה ,בעוף כדי שתסול
לאש ותשרף ,דכיון שיהא האוכל בתוך טעיו כשיעור הזה שוב אינו ראוי לקבל טומאה
לפי שבא לידי סרחון טיד אינו חשוב אוכל ,וכן יש לוטר שאין זה בא לידי חיטוץ
אלא על ידי סרחון) ,ג( אי דפשיטא לן למגמר איסור מטומאה:
]שעג[ )א( ן^ל התרומה אודיעך שמעולם לא נהנו בעיר הזאת להסריש
שתי חלות כי אם בערב הסםח )ב( והיו מברכין על אחת להסריש הלה ,ועל השנייה
להפריש ]תרומה[ ,ובטלתיה מפני שהיא לבטלה שאין ערב פסח המור משאר ימים
א( שאלו את רבי .הוא באיסור והיתר סי׳ כ׳ ובהאורת ח״ב סי׳ ל״ו .ובפרדס
]שעא[
)לא בשם האורה( סי׳ קכ״ט ובם׳ הסדרים וכן הובא בשבלי הלקט השלם סי׳ רי״ד בשם
תלכות פסח של רבינו שלמה זצ״ל והובא במחזור וויטרי במאמר שלאחריו בסי׳ ט״ב )צד
ב( ואי אפשר לשמור מתימוצו .בפרדס נשמטת חמלת
 .(268וע״ש בהערות הרש״ה ז״ל.
*ואי״ וכתוב *ואפשר״.
]שעב[ א( חטה שנמצאת ]בתרנגולת[ בפסח .הובא באיסור והיתר סי׳ כ״א ובהאורה
־
ח״ב סי׳ ל״ז אחר הסיום הסימן שלפניו וכן חוא במח״ו סי׳ ט״ד )צד  (269אבל בכ״י ב׳ מן
הסדור וכן בסדרים הובא זה אחר ואין לשין בפסח )שהוא לפנינו בסדור ב״י א׳ בסי׳ שם״ו(
ובכ״י ב׳ ובסדרים היבא פת על התרומה אודיעך כמו שהוא לפנינו סי׳ שע״נ .וכן הובא זה
היינו סימן שע״ב בפרדם )לא בשם האורה( בסי׳ קל״ט והובא בשבלי הלקט סי׳ רי״ז )דף צ*א
ע*א( בשם תלכות פסח של רבינו שלמה זצ״ל וכן הובא בספר תמים רעים סי׳ קמ״ח בשם
ב( מפני ששנינו גבי טומאת.
ספר חאורה ובודאי היה לפניו ספר האורה כמו ב״י שלפנינו.
ג( אי דפשיטא לן למיגמר איסור מטומאה .אחר זה נמצא במח״ו
הוא באהלות םי״א ט״ז.
הוספה שהוסיף רבינו תם ע״ש.
א( ועל תתרוטה כוי .תובא באיסור ותיתר סי׳ כ״ב ובהאורה ח״ב סי׳ ל״ח
]שעג[
וכן הובא במת״ו במאמרים שלפניו סי׳ ל״ד )צד  (264ומתתיל תשובת רש״י ועל התרומה
אודיעך וכן נמצא בפרדם סי׳ קל״א באמצע המאמר ומתחיל כך אמר רבי על תתרומח אודיעך
נ( והיו מברכין על אחת להפריש
ובכ״י ב׳ מחסדור ובם׳ הסדרים הוא כמו לפנינו בכ״י א .
חלה ועל השגית לתפריש ]תרומה[ .בם׳ האורה ח״ב סי׳ ל״ה הגי׳ והיו מברכין על אחת להפריש
תרומה ועל השניה להשריש חלה ,אבל בשאר המקומות הוא כמו לשנינו בסדור.
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טובים) ,נ( ופסיקה היא בבכורות ,דאמר שמואל אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא
במי שטומאה יוצאה עליו מנוסו והני מילי באכילה ,אבל בנגיעה לא ,אמר אביי הילכך
נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן שאינו רואה קרי .ואי ליכא כהן קטן שקלה
לה בראש העיסה ושדיה ליה בתנורא והדרה טםרשא ליה חלה אחריתי ,כדי שלא
תשתכח תורת חלה מישראל ,ואי משכחינן כהן קטן קחזינן בבכורות דלא מפרשינן
אלא חלה אחת) ,ד( ושנויה בסדר זרעים בחוצה לארץ מפרשינן שתי חלות ,זהו
הטעם כאשר פסקוה אמוראים בבכורות ,ובמקום שאין כהן קטן ויש כהן נדול,
ואין מברכין ,וכן נוהנין בכל ערי לותיר ,אעפ״י שיש כהנים אין טםרישין אלא אחת
ולשריפה:
]שעד[ )א( ד!רוצד ,להסריש חלה מן העיסה )ב( מברך אקבו״צ להפריש
תרומה דלהפריש הלה לאו ברכה היא ,חלה היא עונה וחררה ואינה שם הפרשה כלל
וחלה תרימו תרוטה )בטדבר ט״ו כ׳( כתיב ,והכי קאמר] ,חלה אחת מן העוגות
תרימו לשם תרומה ,ומיהו תרומה גקראת[ ותרומה שמה ואין לשגותה )אותו( ועושה
אותו כזית שהפריש דק ,ופושטו כעין חררה ,מדקרי לה קרא חלה ,ואחר כך משליכו
לאור) ,ואחר כך טפריש טן העיסה כזית( ושורפה באש ,אפילו יש כהן מפגי שתרומת
חוצה לארץ אסורה לטי שטוטאה יוצאה עליו טגוסו ,וטכיון שרואה קרי אסור לאוכלה,
ואחר כך אם יש שם כהן יפריש כדי מתנה הוגנת בלא ברכה ,שהרי כבר גפטרה
בעיסה בהרמה ראשונה כדי שלא תשתכח תורת חלה ונותנה לכהן:
]שעה[ )א( ו א ם יו״ט ]שלפסח הוא ,ולש עיסה ביו״ט[ כיצד יעשה ,שאם מסריש
תרומה וטברך עליה ,לשורפה אינו יכול לפי שאין שורסין קדשים ביו״ט ,וא״ת שמעככה
עד אחר יו״ט ואח״ כ שורפה ,הרי היא באה לידי חימוץ ועובר עלה בבל יראה ובבל ימצא,
אלא כיצד יעשה ,יפריש ,אותה בלא ברכה מן העיסה ויעשה אותו כמו עוגה קטנה,
ויאפה אותה עם שאר עוגות שיפריש מן העיסה ולאחר אפייה יצטרף כאחת בסל
אחד ,או בקערה אחת העונה והתרומה ונראות כאילו הן מחוברות ביחד) ,ב( לסי
שהסל מצרפן לחלה ,ואחר כך יברך עליהם להפריש תרומה ,ויצניענה עד לאחד יום
טוב כשהיא אפויה וישרוף אותה ,ואם תאמר כשהיא בעיסה יברך עליה קודם אסייה
ומפרישה ואחר בך יאפה אותה וימתין עד לאחר יום טוב וישרוף אותה ,אם היה
עושה כך לא היה יכול לאפותה ביום טוב לאחר שיקרא עליה שם משום דהויא
הוא בדף כ״ז ע״א.

ד( ושנוייה

בסדר זמנים.

חלח

ג( ופסוקת היא בבכורות.
פ״ד מ״ה.
א( הרוצה להפריש חלה מן העיסה .הוא כאו״ח סי׳ כ״ג כ״ד וכ״ה ובתאורה
]שעד[
ח״ב סי׳ ל׳יט ובמת״ו סי׳ ל״ת )צד  (264ובפרדס בתתתלת סי׳ קל״א ,והובא בשבלי הלקט
סי׳ רי״ב )דף פ״ז ע״א( בשם הלכות פסח של רבינו שלמה זצ״ל ובהאורת ת״ב סי׳ ל״ט הערה
א׳ העירותי דליתא בסדור רש״י וכוונתי היתד ,לכ״י ב׳ )בי בי״א לא הי׳ עוד לפני( ושם חסר
כל הסימן ונמצא לנבון נם בם׳ הסדרים .נ( מברך אקבו״צ לתפדיש תרומה .עיין מה שהעיר
הרש״ה ז״ל במח״ו הערה ו׳ שהאריך בזה.
א( ואם יום טוב של פסח כר .כן תקנתי ,ונמצא לנכון בכל המקומות הנ״ל.
]שעה[
ב( לפי שהסל מצרפן לחלה .במח״ו הגי׳ לפי שהםל מצרפן *דתנן רבי אליעזר אומר הרודה
ונותן לסל ,הפל מצרפן״ לחלה והוא בפסחים מ״ח ע״ב וחסר גם באיסור ותיתר ובפרדס ובהאורה
ח״ב סי׳ ל״ט ושם הוספתי בפנים.
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מלאכה שלא לצודך הואיל ואינה נאכלת אבל קודם ברכה יכול לאפותה ,לפי שעדיין
היא ראויה לבעל הבית כשאר עימד ,,ולא היה אפייה שלא לצורך ביו״ט ,ויש
שמפרישה אותה מן העיסה ושורה במים )נ( ]וסבור הוא שלא תחמיץ) ,ד( וכדברי בן
נתירה דאמר ר׳ יצחק הלכה כר׳ יהודה בן בתירד ,דאמר תטיל לה בצונן שלא
תחמיץ[ ואין הלכה כמותו) ,ה( דאמרינן אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳
אליעזר ,ובשאר ימים טובים שאינן של פסח שאין לחוש בהם משום חימוץ ,אם
הוא משהה אותו עד ]אחר[ יום טוב ,יברך עליהם לאלתר ביום טוב ומםרישן ומשהא
אותן עד לאחר יום טוב ,ואחר כך שורפה שאם חימ)ו(צו אין בכך כלום ,ואם נאפה
העיסה ושכח ולא הפריש ממנה לא תרומה ולא חלה ,בין ביום טוב בין בחול ,יבצע
מן העונה לאחר אפייה ,ויברך כאילו מפריש מן העיסה.
שלמה

ב ר יצחק:

]שעו[ )א( אין ע ו ש י ן מור ם ן לעופות בשני ימים טובים ,לא בימים
הראשונים ולא באחרונים ,משום דכתיב לכם לכם לכל צרכיכם ולא לצורך בהמתכם,
אבל בחולו של מועד שרי .,ובחולו של מועד של ססח צריך שינוי שלא יבא לידי
חימוץ ,הילכך צריך להכניס הסובין בתוך המים מרותחין כשהן בכלי על האור ,וכל
שעה יהא ממרס הסובין בתוך המים ובענין זה מותר ,אבל יזהר שלא יערה המים על
הסובין בכלי שני סן יחמיץ:
]שעז[ )א( ש א ל ו א ת רבי ,ישראל ונוי שיש להם תנור בשותסות ,מהו
לומר לו ]ישראל[ טול אתה שבוע של ססח ואני אטול אחר כך כננדך ,ולאפות
׳בשבת) ,ב( ואמר רבי ,מתנה ישראל קודם לפסח ונוטל ממנו דמים מאותה שבוע,
ואינו דומה לישראל וגוי שיש להם שדה בשותפות ,לא יאמר טול חלקך בשבת ,ואני
]אטול[ חלקי בחול ,לפי שכל הטורח שהם טורחים בשדה לאמצע ,וכשזה עודר
בשבת נראה כטורח בשביל ישראל ,אבל כאן כיון שנוטל דמים מתחילה מותר וכן
ישראל שרניל לקבל ככרות טטערוסיא שלו בכל יום ,בשבוע של פסח ,אינו מקבל,
אבל מקבל הוא ]לאחר[ הפסח מאותה שבוע עצמו:
]שעח[ )א( ב ל י ל שני ימים טובים הראשונים של פסח אין אומרים
קידוש על היין בבית הכנסת) ,ב( לפי שקידוש אחד מארבע כוסות הוא ,ואין שותין
אותו בבית הכנסת ,ואם שתה נמצא ששתה חמש כוסות ,לפיכך אין מקד)י(שין ,שהרי
(

ד( ובדברי בן

נ( וסבור הוא שלא תחמיץ כוי .הוספתי כמו שהוא לנכון במח״ו.
בתירה .פסחים מ״ה ע*א .ה( דאמדינן אמר רב יהודה כוי .שם מ״ה ע״ב.
א( אין עושי! מורםן לעופות כוי .הובא באיסור והיתד סי׳ כ״ו ובהאורת ח״ב
]שעו[
סי׳ מ׳ ובטח״ו סי׳ כ״ו )צד  (262והובא בפרדס סי׳ קל״א באמצע המאמר והובא בשבלי הלקט
סי׳ רט״ו בשם ה׳ פסח של רבינו שלמה זצ״ל.
א( שאלו את דבי .הובא בפרדס סי׳ קל״א באמצע ובמח״ו סי׳ ל״א )צד (263
]שעז[
ובאיסור והיתר םי׳ כ״ז ובהאורה ח״ב סי׳ מ״א והובא בשבלי הלקט סי׳ רט״ז בשם ת׳ פסת
ב( ואמר רבי ,מתנה ישראל .במח״ו וא״ר
של רבינו שלמה ז״ל והובא בטור אוית סי׳ ת״נ.
מ ת נ ה ד״ל ואמר רבי ,מ ת נ ה כר.
א( בליל שני ימים טובים כוי .הובא בפרדם סי׳ קל״א באמצע ובאו״ה סי׳
]שעח[
ב״ח ובהאורה ה״ב םי׳ מ״ב ובמח״ו סי׳ מ״ח )צד .(270
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אין כאן להוציא שום אדם ידי חובתו בפסח מפני שאין לך אדם מישראל •הפוחת
מד׳ כוסות ,ואין זה דומה לאומר הנדה של פסח שנים ושלשה בתים שהוא נומר
ועושה כל הענין כסדר:
]שעט[ )א( רבי ל א מ צ א ח ס א בס סח ,והביא מוריא) ,ב( או עיקר של
פורפין) ,נ( והם שנויין בפרק ערבי פסחים ,ומברכין עליהן על אכילת מרור ,ומה
שמברכין על שאר ירקות בורא פרי האדמה לפי שאינו יכול לטעום מן המרור בלא
ברכה ,וברכת המרור אין זו ברכה של ירקות ,אלא )ד( ]ברכת המצוד ,,ולפיכך אין
מברך על אכילת מרור ובורא פרי האדמה אלא[ על המרור בלבד) ,ה( דאין עושין
מצות חבילות:

נש&[)א( סדר ערוך שסידר רבינו נשלמה[ מנוחתו כבוד.
כשחל ליל הפסח להיות בשבת ,אומר ויכולו בורא פרי הגפן ,ואת יום המנוח
הזה ואת יום חג המצות הזה ,וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים ,ושהחיינו :ונוטל
ידיו ומברך על נטילת ידים ,ועל הירקות בורא פרי האדמה ,וטובל בחרוסת ואוכל
כזית ונותן לכולם ,ובוצע אחת מן המצות לשתים ,ונותן חציה בין שתי השלימות,
וחציה תחת המפה שיאכלגה בגמר הסעודה ,ומוזגין כוס שני .ואומר הא לחמא עניא,
וכל האגדה ,וכשהגיע לומר מצה זו שאנו אוכלים ,ינכיהנה מתוך הכלי ,וכן המרור
כשיאמר מרור זה ,ואומר ההגדה עד גאל ישראל ,ומברך ושותה בהסיבה שמאל.
ונוטל ידיו ומברך על השלימה המוציא ,ועל הפרוסה על אכילת מצה ,ואוכל משתיהן
יחד ,ונותן לכל המסובין .ומברך על החזרת על אכילת מרור ,וטובל בחרוסת ,ונותן
לכל אחד ואחד כזית .וחוזר ובוצע מן המצה שלישית ,ואוכל ממנה ומן המרור הנטבל
בחרוסת יחד ,זכר למקדש כהילל ,שהיה כורך מצה ומרור ופסח יחד ,שנאמר על
מצות וטרודים יאכלוהו )בטדבר ט׳ י״א( .ואוכלין סעודתן ,וכשינמוד הסעודה יאכל
מן הפרוסה שהיא תחת המפה ,והיא לחובת אכילת מצה באחרונה ,כשם שהיו
אוכלים בימי המקדש מצה החובה עם הפסח בנמר סעודה ,ואחר כך נוטל ידיו למים
אהרוגים .ומברך ברכת המזון על כוס שלישי וחוזר ומוזג בום רביעי מיד ואומר לא
א( רבי לא מצא חסא בפסח .הובא בפרדם סוף סי׳ קל״א ובאו״ה סי׳ כ״ט
]שעט[
ובהאורה ח״ב סי׳ מי׳ג ובמח״ו סי׳ ט״ט )צד  (3 .(270או עיקר של פורפין .בכ״י ב׳ מ ה ס ח ר
שפריץ ,ובסדרים פופורן ,ובאו״ה ובמח״ו פופרץ ובהאודה ח״ב פורפדיץ ובפרדס והביא עיקר
שלו אפרק ,והמו״ל סגר מ ל ת אפרק במסגרת והאמת שצ״ל והביא עיקר של פורפריץ .ועיין
רש״י פסתים ל״ט .ע״א מררייתא הוא פופריץ והמפרש מלות לועזיות ברש״י כתב שצ״ל פורפיץ
והיא המלה ) Pourpierפארטולאק ,קאהלפאדטולאק( מין חזרת ומה שהובא בסדור והביא
מוריא ,יש לתקן מרובייא ,עיין להלן סי׳ שפ״ז חערה ב׳ .ג( והם שנויין בפרק ערבי פסחים.
ל( ברכת המצוה
כן הוא בכל תמקומות הג״ל וצ״ל בפרק כל שעה ,הוא בפסתים ל״ט ע״א.
כוי .הוספתי כמו שהוא לנכון בכ״י ב׳ ובסדרים ובכל המקומות הג״ל והשמיט המעתיק מן
אלא עד אלא .ה( דאין עושי ן מצות תבילות .פםתים ק״ב ע״ב.
]ש&[ א( סדר ערוך שסידר דבינו ]שלמה[ טנותתו כבוד .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובסדרים,
ובאו״ה סי׳ ל׳ ובהאודה ח״ב סי׳ מ״ד סדר ערוך לדבינו שלמה ז״ל ובמח״ו )צד  (281סדר
ערוך שסידר רבינו שלמה בר יצחק ז״ל .וזה ליתא בפרדם ,וסי׳ קל״ב הוא כמו בסדור להלן
סי׳ שפ״ב .ובאו״ה שם ובם׳ האורה ח״ב שם חסד מאמר שלם ומתחיל וחוזר ואומר הלל הגדול
כוי כמו לפנינו .אבל בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובמח״ו הוא כמו לפנינו בסדור ב״י אי.
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לנו ה׳ לא לנו עד גמר הלל ,וחותם ביהללוך ,וחוזר ואומר הלל הגדול .וחותם בנשמת
כל חי ובישתבח) ,ב( דנשמת כל חי היא ברכת השיר ,ואחר כך מברך ברכת היין
ושותה) ,ג( ובמוצאי שבת מברך ]יקנה״ז[ יין וקידוש נר והבדלה) ,ד( וחותם כין
קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת
הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך ,בא״י המבדיל בין קודש לקודש ,ושהחיינו
וכל הסדר כולו:
]שפא[ )א( והבא להוציא אחרים ידי חובתן בהלל ובהגדה וסדר ברכת מצה
ומרור ,יקדש וישתה כום ראשון ויטבול טיבול ירק ראשון ,ויאמר הגדה ,וישתה כוס
שגי ויפרוס סריסת המוציא ,ועל אכילת מצה ,ויאכל ,ויברך על המרור ויאכל ,ויכרוך
כהילל ויקום ויעשה כן בכמה בתים ,וכן בביתו באחרונה ,ויגמור סעודתו ויברך על מזוגו,
וישתה כוס שלישי ,ויאמר על הרביעי הלל המצרי ,ויברך וישתה ,ואחר כך ילך לבית
שני והם יברכו על מזונם ,וישתו כוסם ועל הרביעי יגמור את הלל ,ויברך וישתה,
שלא אסרו רבותינו לשתות אלא בין שלישי לרביעי) ,ב( ופרשו הדבר בתלמוד שלא
ישתכר ,ולא יבין באומרו את ההלל ,אבל יין ששותה בתוך המזון אמרו שאינו
משתכר ,ואם יש עוד בית שלישי לגמור שם את ההלל• ,לא ישתה בבית שני כלל,
אלא יגמור להם את ההלל ,והם יברכו וישתו ,ומי שגמר ]סעודתו[ בביתו ואוכל מצה
הנאכלת באחרונה לשום מצה ,אינו יכול לשוב ולקדש עוד בבית אחר ,לסי שאין
טפטירין אחר הפסח אפיקומן ,ואסור לאכול ,וגם לשתות הוא אסור ,אחר ששתה
ארבע כוסות בביתו שיגמור שוב את ההלל בבית אחר ,לסי שנשתכר בכוסות שלאחר
המזון ,ואם צריכין לו יקדש ולא ישתה) :ג( ועל הירקות יברכו הם בורא פרי האדמה
ויאכלו ,וגם את ההגדה יאמר להם ,והם יברכו על הכום וישתו ,וברכת המוציא ועל
אכילת מצה רשאי הוא לברך ולהוציאם ידי חובתן ויאכלו ,ולא יאכל הוא וכן על
המרור ,שכן שנינו לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים אלא אם כן אוכל עמהם ,אבל
ברכת היין של קידוש היום וברכת הלחם של מצור ,התירו ,לפי שאין חובה ,וכל
ישראל ערבים זה מזה ואי אפשר לאכילת מצה בלא המוציא ,ולא קידוש היום
בלא ברכת היין ,וכן ברכת המרור חובה היא ומוציא אחרים אע״ם שיצא ,אבל ברכת
ירקות שהיא בפני עצמה ובטיבול לעצטו אע״פ שהוא לפטור את המרור מברכת
הנהנין ,שאםורין ליהנות בלא ברכה ,דומה הוא ]לברכת הלחם שבשאר ימות השנה
ב(
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שאינה חובה[ ולא יברכנה להם ,מאחר שאינו אוכל עמהם ,ואת הלל יגמור להם אחר
סעודתם ,והם יברכו על כוסם ברכת המזון והלל:
]שפב[ )א( ונם זה דרך ארוכה מבואר במדרשו וטעמיו ונסדי מסי רבינו יזכר
שמו לטובה) :ב( ליל שמורים שחל להיות בשבת מוזג אדם כוס של יין ואומר עליו ויכולו,
בורא פרי הגסן ואשר בחר בגו ושהחייגו) ,ג( ואינו אומר שעשה נסים ,מפני שעתיד
לאמור בהגדה אשר גאלנו ,וכוס שאמרו צריך שיחזיק רביעית הלוג ,ומוזג כוס לכל
אחד ואחד מבגי ביתו ,אחד אגשים ואחד גשים) :ד( ואם הל להיות במוצאי שבת,
)ה( מברך בורא פרי הגפן ,ואשר בחר בנו ,בורא מאורי האש) ,ו( ואיגו מריח בבשמים,
גזירה שמא יקטמגו) ,ז( ועוד מפגי איבוד גפש ,ואומר המבדיל בין קודש )לחול(,
ושהחיינו ,וסימנך י׳ק׳ג׳ה׳ד ,ושותין כהסיבות שמאל דרך חירות ומכרכין בא״י אמ״ה
על הגפן ועל פרי הגפן וכר ,ונוטלין ידיהם ,וטברכין על גטילת ידים )ח( על שם כלי
ששטו אגטל וזה כללו של דבר ,כמו כן בכל שבתות השנה ,שאינו גוטל ידיו עד
שיקדש ,דכעינן נטילת ידים לשם סעודה ,ועכשיו נראה בנוטל ידיו לשם קידוש ,ולא
לשם סעודה) ,ט( דהוי כנוטל ידיו לסירות ,דהוי מגסי הרוה:
א( וגם זה דרך ארוכה כוי .בכ״י ב׳ ובסדרים ,וגם זה דרך ארוכה מפורש
]שפב[
במדרשו וטעמיו םדר מפי רבינו שלמה זצ״ל ובמח״ו )צד  (283וגם סדר ארוכה מבואר במדרשין
טעמין ונסדר מפי רבינו שלמה יזכור לברכה טובה ,ובפרדס סי׳ קל״ב ונסדר מפי רבינו שלמה
ז״ל .ב( ליל שמודים שחל להיות בשבת מוזג אדם כוס של יין כד .וכ״ה בכ״י ב׳ ובסדרים
והובא בפרדם סי׳ קל״ב )והוא מגוף ס׳ הפרדס ולא מספר האורה( וכן הובא במרדו סי׳ ם״ח
)צד  (283ובאיסור ותיתר סי׳ ל׳ ובתאורה ח״א סי׳ צ׳ ובח״ב סי׳ ט״ד בסגנון אחר
והובא בפרדם סי׳ קל״ג והוא מספר האורה .וחסר הציון מספר האורה .נ( ואינו אומר שעשה
נסים .זה הובא גם בהאורה ח״א )צד  (102ובגוף הפרדס סי׳ קל*ב ובמח״ו שם .ל( ואם חל
ה( מברך בורא פרי הגפן .כ״ה גם' בפרדם שם קל״ב.
להיות במו״ש .גם זה הובא שם שם.
אבל בהאורה ח״א שם ובפרדס סי׳ קל״ג הובא מברך יקנה״ז בורא פרי הגפן וקידוש ובורא
מאורי האש ,והבדלה ותותם בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ,ואת יום השביעי מששת
ו( ואינו מרית בבשמים כ״ה
ימי המעשה קדשת בא׳יי המבדיל בין קודש לקודש ושתחיינו.
בגוף הפרדס סי׳ קל״ב אבל בם׳ האורה ת״א ובפרדס סי׳ קל׳יג )שהוא מם׳ האודה( איתא
ואינו מברך על ההדס שאין מריח בו ,גזירה שמא יקטמגו .ובעל שבלי הלקט סי׳ רי״ח )דף
צ״ב ע״א( הביא וכתב דבינו שלמה זצ״ל במו״ש ליום טוב מברכין על הבשמים גזירה שמא
יקטום ,ועוד שלא אבדה נשמה יתירה של שבת ועיין עוד שם מ ה שהביא בשם רבינו יצחק
מדנפיד ז״ל (r .ועוד מפני איבוד נפש .בפרדס סי׳ קל״ב ועוד שלא אבדה הנפש אבל בהאורה
פי׳ צ׳ ובפרדס סי׳ קל*ג שהוא מס׳ האורה ועוד שאין בו איבוד נשמה דביום טוב איכא נשמה
יתירה כשבת וחעירותי בהאורה שם הערת ת׳ לדעתי צ״ל ויום טוב ליכא נשמת יתירה כשבת,
ועיין בתוס׳ פסחים ק״ב ע״ב ד״ה רב אמד הביאו תרשב״ם פי׳ דטעם בשמים משום איבוד
נשמת יתירה וביום טוב נמי איכא נשמת יתירת וקשה דא״כ במוצאי יום טוב ,אמאי לא תקינו
בשמים ,לכך נראה דביום טוב ליכא נשמה יתירת ,לחכי אינו מזכיר בשמים -ועיין גם ברא״ש
פסחים פ״י סי׳ טי .מ( על שם כלי ששמו אנטל .ב״ה בפרדם סי׳ קל״ב ,וכן לעיל בסדור סי׳
ק״ב וזה הוסר מפי רבינו חנוח נפשו בצרור התיים נטילת ידים על שם כלי ששמו אנטל.
וכן הובא בפרדם סי׳ ס״ו ובלקוטי הפרדס דף ו׳ ע״ב ,ע״ש בסי׳ ק״ב הערה ב׳ .ובסדור שם
הובא ועוד גטילת ידים פי׳ רב תאי בתשובותיו על שם שצריך לתגבית את ידיו למעלה לאחר
רתיצחן כמו וינטלם וינשאם )ישעי׳ ס״ג טי( ועיין בטור או״ח סי׳ קס״ב הביא וסימן לדבר
וינטלם וינשאם .ועיין במרדכי ברכות פ״ח סי׳ קצ״ב .נו( דהוי כנוטל ידיו לסירות דהוי מגסי
הרוח .חגיגה י״ח ע״ב .ואחר הסיום הזח נמצא הוספה בטח״ו סי׳ ם״ט )צד  (.284״וכן פי׳
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]שפג[ )א( ומביאין ל ס נ י ו ק ע ר ה ובה שלש מצות וירקות שאינם מרים,
)ב( כגון חםא כפני או אינרא הנא כרססא אפיך או צרופיילא או כוסברתא איילנדרא
או קפלוטות פורש ,ושגי תבשילין ]אחד[ זכר לחגיגה ]ואחד זכר[ לפסח ,דג ובשר,
או ביצה ובשר ,אפילו ממין אחד ,כגון שהאחד צלי ואחד מבושל) ,ג( שהרי אמר
רבינא אפילו עצם ובישולא חשובין שני תבשילין :ונוטל מן הירקות ומברך בורא פרי
האדמה ,וטובל בחרוסת ואוכל וטאכיל לכל בני ביתו ,ולאחר הגדה אין צריך לברך,
אלא טובל בחרוסת ואוכל בלא ברכה ,ושני טבילות הללו זכר שישאלו מה נשתנה:
] ש פ ד [ )א( לאחר שיאכל מן הירקות נוטל אחת משלש מצות ובוצעה לשנים,
ומניח חציה תחת המסה עד שינמור סעודתו ,ויאכלוה בסוף ,זכר לפסח שכתוב בו
על מצות ומרורים יאכלוהו)במדבר ט׳ י״א( ולכך אינו אוכל מן המרור באחרונה,
מפני כשיברך המוציא על השלימה )ב( ]יהא נראה כבוצע מן הפרוסה כדרכו של עני,
ולפי שברכת המוציא תדירה מברכין אותה על השלימה[ .ולפיכך מניחין שלימה תחת
הבצועה ,לפי שמצור! לבצוע על שתי ככרות ביום טוב כבשבת) ,ג( ואחר כך נוטלין
הקערה מלפגיו כמות שהיא עם שתי המצות שלימות וחצי המצה ,והירקות ושגי
תבשילי[ ,ומניחין אותה בראש השלחן) ,ד( כדי .שישאלו התינוקות מה נשתנה,
ויפטרוהו מן האגדה ,ואם אין תינוק שישאל ,שואל הוא לעצמו ,ואומר הא לחמא
עגיא ,וכשמגיע למה נשתגר ,טחזירין אותה לפגיו ,והולך וקורא אגדה )ה( וחותם בגאל
רב עמרם גאון נטל ידיו לא יקדש ,ט״ט דיין אין צריך נטילה דאטרינן הנוטל ידיו לפירות הרי
זה טנסי הרוח ,ופת הוא דצריד נטילה ,וכיון דנטל ידיו עקר דעתו טן היין ושוי ליה אפת,
לפיכך אם נטל ידיו לא יקדש .וזה טוםב בטח״ו לסיטן שלפניו.
] ש פ ג [ א( ומביאין קערה לפניו .תובא ג״כ בפרדס םי׳ קל״ב וכטח״ו םי׳ ס״ט )צד
ב( כגון חםא כפגי או איגרא תגא כרפסא אפיך או צרופיילא או כוסבדתא איילנדרא
.(284
או קפלוטות פורש, .בב״י ב׳ חםא או כדפסא אפיך כרטיליא או כםבדתא או קפליטא פורשי.
ובסדרים כגון תםא דפט או אגרא או דוגא או כרפסא אפיך או כרפויילא או כוסברתא או
קפליטות פורשי .ובפרדס םי׳ קל״ב כגון חםא דפני או גרגרא או רגינא או כרפס אפייו או
צרפולייא או כוסברתא בוליינדרא או קפלוטות פירושי .ובטת״ו )צד  (284כגון חטא דפנא או
גרגירא ,אידוגאי ]אולי צ״ל או דונאי[ או כרפםא אייפא או צרפוייל או כוסברתא איינלדרא
או קפלוטות פוריבש ,ובהאורה ח״א סי׳ צ׳ ובפרדס םי׳ קל״ג בשם האודה וטבדך על הירקות ואינון
כוםברא וגדגירא .הבאתי כל הנוםתאות אבל נשתבשו מתטעתיקים ויש לתקנם .נ( שתרי אמר
דבינא .פסחים קי״ד ע״ב.
] ש פ ד [ א( לאחר שיאכל מן הירקות .פרדס שם סי׳ קל״ב ומח״ו שם .נ( יהא נראה
כוי .הוספתי כמו שהוא לנבון בכ״י ב׳ ובסדרים ובמח״ו והשמיט המעתיק מן על השלימה עד
על השלימה .ובפרדס שם סי׳ קל״ב נלקה המאמר בתסר וכתב שם ״ולכך אוכל מן המצח
נ( ואח״כ נוטלי! הקערה מלפניו כר .עיין פסחים
באחרונה כדי שיברך״ וכל הלשון בטעות.
קט״ו ע״ב וברשב״ם ד״ה ואין ובתום׳ שם .ד( כדי שישאלו התינוקת מה נשתנה ויפטרוהו מן
האגדה .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים ובמת״ו ,אבל בפרדם שם סי׳ קל״ב איתא כך כדי
ה( ותותם
שישאלו תתינוקות מת נשתנה בלשון לעז שלהם ויפטרוהו מלאומרו בלשון הקודש.
בגאל ישראל שאי; תותמין בגואל ישראל אלא בתפילה כוי .אחר הסיום שאינן אלא ספירת
דברים בעלמא .סיים במח״ו )צד  (284״וכן אמדי׳ בערבי פסחים ]הוא דן* קי״ז ע״ב[ בצלותא
גואל ישראל ,ק״ש והלילא גאל ישראל .ובגמרא לפנינו מהופך הסדר אמר רבא ק״ש והלל גאל ישראל,
דצלותא גואל ישראל וכתב הדשב״ם ק״ש ברכת גאולה שאחר ק״ש ,והלל ,של ערבי פסחים שחותם
גאל ישראל כוי .דצלותא גואל ישראל שאגו מתפללין על העתיד .והגה לפגיגו בכ״י א׳)כ״י פאדמא(
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ישראל ,שאין חותמין בנואל ישראל אלא בתפלה שהיא דברי בקשה ותחנונים ,אבל
]לא[ בקריאת שמע ובהלל שאינן אלא ספירת דברים ]בעלמא) .ו( אשר נהנו העם
להניף הקערה ונוטלין הימנה שני תבשילין ,טועים הם בדבר ,שלא אמרו חכמים אלא
להגביה מצה ומרור ,ולא להגביה בשני תבשילין ,שהאחד מהן זכר לפסח ואחד זכר
•לחגיגה ,ובשעה שמגיע לסוף האגדה אומר מרור זה ,מצה זו ,ומגביה המצה והמרור,
אבל בשעה שמזכיר את הפסח אינו מגביה שגי תבשילין ,שעושה עצמו כאוכל קדשים
בחוץ ,ולכך הוא אומר פסח שהיו אבותינו אוכלין ,ואינו אומר פסח שאנו אוכלין.
]שפה[ )א( וחרוסת שאמרו ,מין ירקות הכתושים יחד ,ושמו חרוסת בלשון
ארמי) ,ב( ואמרו רבותינו שהחרוסת זד ,צריך שיעשנו עב ומסטיך זכר לטיט) ,נ( ואף
צריך לתפוח בו דברים קהוי ,שנאמר תחת התפוח עוררתיך )שה״ש ח׳ ד,׳() .ד( ועוד
נותן בו מיני בשמים כעין תבלין זכר לתבן שבחומר) .ה( והשלש מצות שאמרו ,רשאי
אדם להתחיל המצוד ,באיזה שירצה) ,ו( מםני ששלשתן שוות כאחת ,שכשם שמצינו
ראשון חביב אצל תרומות הקופות ,כך מצינו שני אצל העלאת הנרות )ז( ]שמניח
המזרחי שהוא ראשון ,ומדשן המערבי שהוא שני[ והאחרונה אף היא ראוי להתחיל
בה המצוד ,,משום מעלין בקודש ולא מורירין ,אבל אמרו חכמים הנזהר בד,מ תבוא
אחד הסיום שאינן אלא ספירת דברים הובא ד׳ שמואל הרביעי וסימניך דיא״ש כוי ואין לו
מובן כלל ואין שייכות בלל לסוף המאמר אמנם ראיתי שנאבד מן הכ״י דף שלם ובמקום ד׳
שמואל הרביעי צ״ל שמואל הרביעי והמעתיק לא הבין הכונח והוסיף התואר ר׳ .ומצאתי כל
הגליון החסר לנכון בכ״י ב׳ ובס׳ הסדרים והוספתי בפנים ובסי׳ שפ״ט שהוספתי סגרתי
מלת ״ר׳״ והמאמר שמואל הרביעי הוא באמצע המאמר ע״ש בהערה ו׳ .ובפרדס סי׳ קל״ב
)דף כיו ע״ד( אחר הסיום אלא בתפלה שהיא דברי בקשה ותחנונים אבל בק״ש ובהלל לא,
לפי שאינה אלא ספירת מצדים )במקום ספירת דברים( חסר מאמר שלם מן אשר נהגו העם.
להניף הקערה )הוא המאמר אשר תוםפתי( עד ואינו אומר פסח שאנו אוכלין ומתחיל ותרוסת
במח״ו סוף סי׳ ם״ט )צד  (284אחד
שאמרו הן ירקות ,שהוא לפנינו בסדור ריש סי׳ שפ״ה.
הסיום אלא ספירת דברים בעלמא מתחיל ואחר בוצעו מן המצות ותינטל הקערה מלפניו מוזמן
כוס שני .הוא בסדור באמצע סי׳ שפ״ה ואחד כך בוצע את המצח ותנטל הקערה מלפניו.
ו( אשר גהגו העם להניף הקערה ונוטלין הימנה שני חבשילין כוי .הובא במח״ו סי׳ נ״ב )ע׳
 (271ועיין בתוס׳ פסחים קט״ו ע״ב ד״ה למה שהביאו ומה שגוהגין לסלק שני תבשילין בשעת
הגבהה כדי שלא יהא נראה במקדיש קדשים בחוץ זבן יסד הר׳ יוסף ]טוב עלם[ בסדרו מושך
מהקערה שגי תבשילין ומגביה קערת כ1׳ ולא יתכן דהא דאמר בשד אינו צריך להגביה היינו
בשעה שאומד פםח זה דאז ודאי גראה כאוכל קדשים עכ״ל.
א( ותרוםח שאמדו .הוא בפרדס סי׳ קל״ב ובמח״ו שם סי׳ ג׳ )ע׳ .(270
]שפה[
ב( ואמרו רבותינו שהתרוסת זה צריך שיעשנו עב ומסמיך זכר לטיט .בגמ׳ פסתים קט׳׳ז ע״א ר׳ יוחגן
אמר זכר לטיט אמר אביי הילכך צריך לקהוייה וצריך לםמוכיה לקהוייה זכר לתפות וצריך
לסטוכיה זכר לטיט ,ורש״י ורשב״ם פי׳ לסמוכיה לכתוש בו ירקות הרבה כדי שיהא עבה.
נ( ואף צריך לתפוח בו דברים קהוי ,שנאמר ת ת ת התפות עוררתיך .הלשון מתוקן בפרדס שם
ואף צריך לתת בו קיהוי כגון תומץ זבד לתפוח שנ׳ ת ח ת התפות עוררתיך .וגם בפסתים שם כתב
רש״י ורשב׳ים וצריך לקהוייה להטיל בו תפותין דאית ביה קיוהא זכר לתפוח .ולעיל מיניה
הביאו זכר לתפוח שהיו יולדות שם בניהם בלא עצב שלא יכירו בהן מצרים דכתיב ת ת ת התפוח
עוררתיך ועיין בתוס׳ שם ד״ה צריך בשם תשובת הגאוגים .ועיין בטור אריח סי׳ תע״ג ובב״י
ה( והשלש מצות .מרדו
ל( ועוד גותן בו מיגי בשמים בעין תבלין .עיין בגמרא שם.
שם.
ו( מפני ששלשתן שוות כאתד .בפרדס מפני ששלשתן תשובות כאתר.
סי׳ נ״ג )ע׳ .(271
ז( שמניח המזרחי.כוי .הוספתי כמו שהוא בפרדס.
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עליו ברכה ,ואחרי כך בוצע את המצה ותנטל הקערה טלסניו ,וטוזנין כוס שני לכל
אחד ואחד מבני הבית ,וסותחין באגדה וקוראין בשיר והלל שכן טצינו באבותינו
במצרים שאמרו שיר והלל על אכילת פסח ,שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש
חג )ישעי׳ ל׳ כ״ט() .ח( ומצעו באגדה בא הכתוב ולימד על סנחרב ,ולימד על פרעה,
לומר שאמרו רבותיגו שיר והלל בשעת אכילת הפסח:
]שפו[ )א( והקוראין צריכין שיהיו שלשה) ,ב( כפי מה שמצינו במדרש שוחר
טוב ,כדי שיאמר אדם לשנים הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו .ואומר הא לחמא
עניא וכל האגדה ,עד כאשר נשבע לאבותינו) .ג( ונוטלין כל אחד כוסו בידו ,מפני
שהן באין לפתוח בהלל ובשיר) .ד( ומציגו באגדה מפני מה אין אומרים שירה אלא
על היין ,שנאמר ותאמר להם הגפן ההדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים,
)שופטים ט׳ י״ג( אם אנשים משמח ,אלהים במה משמח ,מלמד שאין אומרים שירה
אלא על היין ,ופותחין בהלל עד גאל ישראל ,ומברכין בורא פרי הגפן ,ושותין,
ואין מברכין לאחריו על הגפן ועל פרי הגפן ,מפגי שהוא יין בתוך הסעודה ,שהרי
כבר קידש ,ויין שבתוך המזון אין טברכין לאחריו .ונוטלין ידיהם ומברכין על נטילת
ידים ,מפגי שהידים עסקגיות הן ,ומתוך שהוא רוצה לומר הלל ואגדה מסיר דעתו מן
הנטילה .ומברך המוציא על השלימה ,ואינו אוכל עד שיברך על הבצוע על אכילת
מצה ,ומחלק משתיהן יהד ,ואוכלין בהסיבה ונוטל חסא או מרור ,ומברך על אכילת
מרור ולא יפחות ממית לכל אחד ואחד) ,ה( שכן שנו רבותינו.
מ( ומציגו באגדת בא הכתוב ולימד על םנחרב .הוא במדרש שו״ט מזמור א׳ אות ב׳
השרון שאמרתי שיר ורון לפניו . ,שנ׳ השיר יהיה לכם כליל התקדש חג א״ר יוחנן בש״ר
שמעון בן יהוצדק בא הפסוק ללמד על של סנחרב ועל של פרעה והעירותי שם בהערה
רס״ז כי נמצא מפורש בירושלמי פסחים פ״ט ה״ג )דף ל״ו ע״ד( א״ד יוחנן בשם ריש בן
יחוצדק כתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחרב ונמצא
למד ממנו ,מה זה טעון הלל אף זה טעון הלל ועיין בבלי פסחים צ״ה ע״ב מובא בשמו אמר
קרא השיר יהיה לכם כליל תתקדש חג ,לילה המקודש לחג טעון הלל ,לילה שאין מקודש
לחג אין טעון הלל .וראיתי כי גם רש״י ישעי׳ ל׳ כ״ט הביא האגדה וסיים מדרש תחלים וכן
הובא האגדה בפרדס סי׳ קל״ב )כ״ו ע״ד( ובמח״ו םי׳ ס״ט )צד .(284
] ש פ ו [ א( והקוראין צריכין שיהיו שלשה .הובא בפרדם םי׳ קל״ב ובמח״ו סי׳ ע׳ )צד
ב( כפי מ ה שמצינו במדרש שוחר טוב .הוא במדרש תחלים
 (284ובהאורה ח״ב סי׳ מ״ה.
מזמור קי״ג אות ג׳ .והעירותי שם בהערה ה׳ מכאן אמרו חכמים אין הלל פתות משלשה בני
אדם למי אומר הלל לשנים והאומר אחד הרי כאן שלשת ,מובא ברוקת הלכות פםת סי׳ רפ״ג
בשם השו״ט ,ובאו״ז הלבות ק״ש סי׳ מ״ד ,ובמנהיג הלכות פסח סי׳ צ״ד ובאבודרהם סדר
הגרה דף ע״ג ע״ג ובשבלי הלקט השלם ענין ר״ת סי׳ קע״ד ,ובסדר פסח סי׳ דייה ובשבלי
הלקט הקצר הלכות ברכות סי׳ מ״ה ,והלכות פסח סי׳ ם״ה ,והכלבו ח׳ פסח הביא ו ד ל והר״ש
ז״ל )כונתו לרש״י ז״ל( כתב שצריך שיהיו שלשה כדי שיאמר האחד לשנים הודו כן מצינו
במדרש שוחר טוב ,וכן הביא הרא״ש פסחים פרק ע״פ סי׳ ל״ב והטור או״ח סי׳ תע״ט וכולם
הביאו בשם השוחר טוב ,ובעל האגור הלכות ראש חדש הביא זה בשם שוחד טוב ,וסיים והכי
איתא בהגדת תחלים .חשב כי שרט לחוד והגדת תהלים לחוד ,ועיין בשו״ע או״ח סי׳ תע״ט
בביאורי הגר״א ז״ל .נ ( ונוטלין כל אחד כוסו בידו .בפרדס איתא וכשמגיע ללפיכך נוטלין כל
ל( ומציגו באגדה מפני מ ה אין אומרים שירה אלא על היין .הוא בגמרא
אחר ואחד כוסו.
ה( שכן שנו רבותינו .אולי מוסב זה למטה ,וצ״ל וכן שנו רבותינו ואלו
ברכות ל״ה ע״א.
הן ירקות כו׳ והוא במשנה פסתים ל״ט ע״א.
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]שפז[ )א( ואלו הן ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח) ,ב( בחזרת
בעולשין בתמכא בחרחבינא) ,ג( ומצטרפין לכזית ,שהאוכל מכולן כזית מצטרםין לצאת
בהם ידי חובתן ,אע׳יפ שאינו מין אחד )שנאמר( ]של[ מרורים) ,ד( ויוצאין בקלח שלהן
בין לחין בין יבישין אבל כעלין אין יוצאין אלא בלחין ,ושורה בחרוסת זכר לתפוח
ולטיט) ,ה( ושוקע משום קפא ואוכל.
]שפח[ )א( ואינו צריך הסיבה באכילת מרור ,אלא באכילת טצה ויין בלבד,
מפני שמרור זכר לעבדות ,אכל מצה ויין זכר לחירות ,והסיבה היא דרך חירות ,ובדין
הוא שיהא מברך עכשיו בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ,אבל לכך מברכין על
הירקות קודם ,כדי שיתמהו התינוקת וישתוממו על אכילת הירקות קודם סעודה,
שהרי אין רגילין לאכול ירקות עד לאחר סעודה ,ומתוך כך הם שואלים מה נשתנה,
ואי אפשר לברך על אכילת מרור קודם האגדה ,לפי שנאמר על מצות ומרורים
יאכלוהו )במדבר ט׳ י״א( .ותיכף למצה תהא ברכת מרור ,ואכילת מצה איגו אלא
לאחר הגדה .ולאחר שאוכל המרור חוזר ובוצע מן המצה השלישית ,כדי לקיים מצוד.
בשלשתן וכורכה בחזרת ,ואוכל ומאכיל את כולם בלא ברכה זכר למקדש כהלל.
ואחר כך יאכלו כולם כל צרכיהן ,וכל אכילה שיש בה ברכה לא תהא פחותה ממית.
גסטרו מן הסעודה ,כאדם הנפטר מחבירו ,יאכל בגמר סעודה מצה הבצועה המונחת
תחת המפה ,שהיא זכר למצה הנאכלת עם הפסח ,ושוב אינו רשאי לומר אפיקו מיגי
מתיקה לקינוח סעודה ,פן ישבה ויםינ טעם מצה מפיו ,שכשם שאינו אומר אפיקו
מיני מאכל לקינוח סעודה אחר אכילת הפסח ,שלא להפקיע טעמו ,כך אין מפטירין
אחר המצה השמורה למצוד״ שאין אומרים הביאו מיני מאכל בקינוח סעודה) ,ב( ועל

א( ואלו הן ירקות כר .פסחים שם .ב( בחזרת בעולשין בתמכא בחרחבינא.
]שפז[
ב״ה במשנה שם .ובפרדס סי׳ קל״ב הובא כך *בחזרת חםא ליטוגא* .בגמרא שש משרש חזרת
חסא ,ורש״י הביא שם על חםא ליטוגא ואח״כ הובא בפרדם בעולשין קרשפילא וכן
 Bק ר י ש פ ו ל א כן הביא רש״י בגמרא שם על מאמרם עילשין הינדיבי עשב
ח״ו )צד (28
אולי צי׳ל קרישפג״א והיא המלה באיטליה  Crespinoהאזענקאהל.
שקורי] קריששל״א.
עיין ערוך השלם ערך עלש ואח״כ הובא בפרדם בחמכא מרומא וכן בגמרא שם
ברש״י תמכתא מרובייא ,וכן בערוך ערך תמכא הביא י״א מרובי״ו  [MarrobioJלונגענקרויט
ובמת״ו בטעות בחמכא מדוכייא .עוד שם בפרדם בחרהבינא סיב הנכרך סביב לדקל ודיילא
כן כ ת ב רש״י בגמרא שם חרתבינא אצוותא דדיקלא .סיב הגדל
ובמת״ו ודיל״א.
וגכרך סביב לדקל שקורין ווידי״לא אבל לדעת בעל ערוך השלם בערך אצווא צ״ל ורילא והיא
 urilleפי׳ לולבי גפנים ובעל מרפא לשון הביא היא הטלה  Betleבעטטעלקרויט או תיא חמלה
 vitilisבלשון רומי עיין שם .עוד שם בפרדם ובמרור אמרפיילוהוא טרפי] ,ובמח׳׳ו ובאמירפולא
דהיא פושרין .ובדש״י בגמרא ובמרור מרירתא אמירפוי״ל והיא פופרץ .היא המלה amer-feuille
ביטטערבלאטט .והמלה םופדץ היא בלשון צרפת  poivreאו צ״ל פורפץ והיא המלה pourpier
עיין מרפא לשון ועיין לעיל סי׳ שע״ט הערה בי .ג( ומצטרפין לכזית .משנה שם ע״ש בשירש״י.
ל( ויוצאין בקלח .עיין גמרא שם ל ״ ט ע״ב .ה( ושוקע משום קפא ואוכל .בגמרא פסחים קט״ו
ע״ב האי חםא צריך לשקועית בתדוםת משום .קפא ע״ש ברש״י וברשב״ם ובתום׳ ד״ה קפא
ובערוך ערך קף ט״ו מ ה שהביא בשם רב האי גאון והר״ח ורבינו גרשם ובשם אביו ר׳ יחיאל.
]שפה[ א( ואינו צריך הסיבה באכילת מרור .פרדס שם סי׳ קל״ב ומח״ו )צד .(285
 (3ועל כרחינו כוי .לפני זה נמצא בפרדס פירש ר׳ קלונימוס איש רומי אף א ת ה אמור לו
בוי ,ואין זה שייך לבאן ולא נמצא בכ״י ב׳ ובסדרים ובמח״ז רק מקומו הוא להלן בסי׳ שצ״א,
ע״ש הערח ב׳.
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כרחינו אנו מברכין על אכילת מצה קודם הסעודה אעס״י שאינו לשם חובה ,שאי
אפשר לעכבה עד נמר סעודה ,דלאחר שמילא כרסו ממנה היאך יברך עליה ,ואחר
כך נוטלין ידיהם בלא ברכה שאינה אלא)נ( משום סכנה ,ומהנין כוס שלישי לברכת
המזון ומברך ,וחוזר ומוזגין בום רביעי ואומר עליו את ההלל ,וישתה ארבעתן בהסיבה,
ויברך אחריהן על הגפן ועל סרי הגפן ,חוץ מן הכוס שני שאין מברך עליו על הגפן,
מפגי שבא בתוך הסעודה שכבר קידש.
ס ד ר א ר ב ע כוסות.

]שפט[ )א( ארבע כוסות הללו תקנו חכמים )ב( כנגר ארבעה לשונות גאולה
הנאמרות בתורה ,והוצאתי אתכם ,והצלתי אתכם ,ונאלתי אתכם ,ולקחתי אתכם ,בפרשת
וארא אל אברהם )שמות וי ר וד() ,נ( ובין כוס ראשון לשני אם רצה לשתות ישתה,
)ד(דחמרא מיגרר גריר ליבא ואכיל ליה מצה לתאבון ,אבל בין שלישי לרביעי לא ישתה,
פן ישתכר ולא יגמור את ההלל ,ואין לומר הלא משתכר הוא מחמת יין שבתוך
הסעודה) ,ה( שכך שנו רבותינו שבארץ ישראל ,יין שבתוך המזון איגו משתכר,
שלאחר המזון משתכר .והלל המצרי אומר על כום רביעי ,עד אמת ה׳ לעולם הללויה,
ועוגה הגדול וקורא הודו לה׳ ,וכל המקראות שלאחריו ,ושאר הקרואים אחר כל מקרא
ומקרא אומרים הורו וגו׳ וחזרו וקורין כולן כאחד ,מן המיצר קראתי יה ,עד זה השער
לה׳ צדיקים יבואו בו ,וממקרא זה ואילך כופל כל המקראות ,לפי שכל מקרא ומקרא
חשוב בפני עצמו כפרשה ,מפני שנאמרו מן דוד וישי ואחיו ושמואל כשמשחו את
דוד למלך ,ורוד אמר מקרא אחד וישי השני) ,ו( אחיו השלישי[ )ר׳( שמואל הרביעי
־וסימניך דיא״ש ,חזרו וקראו אדי״ש כשד״ך .ומקרא תשיעי ושנים עשר אמרו כולם,
וכשמגיעים לאנא קורא הגדול לבדו אותן.שני מקראות וכוםלין ,והן עונין אחריו כל
קריאה וקריאה ,ומשם והלאה קודאין כולם כאהד עד מלך מהולל בתשבחות ,ומברך
בורא פרי הגפן ,ושותה כוס רביעי ,ואם יש שם חולה שצריך לשתות מוזגין כום
חמישי ,ואומר עליו הלל הגדול ,הודו לאלהי האלהים ,עד על נהרות בבל ,עשרים
וששה כי.,לעולם חסדו ,ושוב אומר ברכת השיר ,שהוא יסוד תיקון אנשי כגסת הגדולה,
נשמת כל הי וישתכח )־(עד מלך אל חי עולמים:
ג( משום סכנה .במת״ו שם איתא משום סכנת מלת ,היינו מלת סתמית.
א( ארבע כוסות .הובא ג״כ בפרדס בםי׳ קל״ב )כ״ז ע״א( ובמח״ו צד 285
]שפט[
ב( כגגר ארבעת לשונות
ובס׳ האורה ח״ב סי׳ מ״ו ע״ש הערת א׳ ובאיסור ותיתר סי׳ ל״ב.
נ( ובין כוס ראשון לשגי בו׳ עד והלל
גאולה .ירושלמי פסתים פ״י ה״א ב״ר פפ״ת אות הי.
המצרי .נשמט בהאורה שם ונמצא לנכון באו״ה שם .ל( דחמרא מיגרר גריר .פסחים ק״ז ע״ב.
ה( שכך שנו רבותינו שבארץ ישראל .יש לתקן שנו רבותינו בתלמוד ירושלמי שבארץ ישראל.
ו( אחיו השלישי .עד באן חסר בכ״י א׳ שנשמט דף שלם
והוא בירושלמי פסחים פ״י ה״ו.
עיין לעיל םי׳ שפ״ד תערת ת׳ .ומתחיל בכ״י ר׳ שמואל הרביעי ,מ ל ת ״ר׳׳* הסגרתי וצ״ל
ושמואל הרביעי .ועיין בגמרא פסתים קי״ט ע״א אודך אמר דוד ,אבן מאסו אמר ישי ,מאת ה׳
ז( וסימניך דיא״ש .בגמרא שם דיא״ש אדי״ש בשדייך
אמרו אחיו ,זה היום אמר שמואל.
ח ( עד מלך אל תי עולמים .בפרדס םיים ומברך בורא פרי הגפן ושותה ,אם
מאוד״ך סימן.
ירצח להרבות בשבח הבורא או ביציאת מצרים כל הלילה הרשות בידו.
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]שצ[ )א( ה ר י א נ י כבן שבעים שנה) ,ב( לא בן שבעים היה ,אלא שקפצה
עליו זקנה ,שבשעה שנתמנה נשיא) ,נ( כמו ששנינו במסכת ברכות אהדרו ליה תריסר
חיווריתא ,ואותו יום עמד בן זומא ודרש ,ימי חייך הימים ,כל ימי חייך הלילות ,ימי
חייך היה לו לכתוב ,כל למה לי ,לרבות יציאת מצרים בלילות ,פרשת ציצית שבקריאת
שמע שכתוב ביה יציאת מצרים ,שלא היו נוהגין לומר בקריאת שמע של ערבית,
לפי שאינה נוהגת אלא ביום ,כדאמרינן)ד( במסכת ברכות פרק שני ,במערב א אמרי הכי
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה׳ אלהיכם אמת ,והיינו דקאמר ר׳ אלעזר
לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות ,ולא אמת ואמונה ,דודאי היו רנילין לקרות
קריאת שמע עם ברכות שלפניה ושל אחריה ,לא זכיתי ,לא נצחתי חכמים שתיאמר
יציאת מצרים בלילות ,שאני אומר אותה בלילות ,והם חולקין עלי ולא יכולתי לנצחם
בדבר זה לפי שהייתי יחיד והם רבים ,ואין דבריו של יחיד במקום רבים ,עד שדרשה
בן זומא ,עד שבא כן זומא ודרש םםוק זה כל ימי חייך ,זכיתי נצחתי) ,ה( כמו זכינוהו
לרבנן) ,ו( מאן דזכי למלכא) ,ז( לשון מצוד .היא.
]שצא[ )א( כ נ ג ד א ר ב ע ה ב נ י ם דברה תורה) ,א( מד מקראות הכתובים
בפרשה בד׳ מקומות ,ובכולן אתה למד שלא דברה תורה אלא כנגד ד׳ בנים .חכם
מה הוא אומר בסדר ואתחנן כתיב )דברים ו׳ כ׳( כי ישאלך בנך מחר לאמר ,מה
העדות והחוקים והמשפטים אשר צוהה׳אלהינו אתכם הרי בנך חכם אמור שיודע לדבר
לשאול בלשון נכונה ,ואין כאן לומר הרי הוציא את עצמו מן הכלל דכתיב אתכם,
דהא כתיב ה׳ אלהינו ומה אתכם ,כלומר אתם שיצאתם ממצרים שהיה הדבר עליכם.
)ב( וכן החכם שואל מה העדות החוקים והמשפטים כלומר למה אנו אוכלין החגיגה
]שצ[ א( הרי אגי בבן שבעים שגה .פה הובא פי׳ האגדה וכ״ה בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים
ובמח״ו ע׳  .292ובפרדס סי׳ קל״ב ובמח״ו צד  286ובם׳ האורה ח״ב סי׳ מ״ז אחר סיום
המאמר שלפניו מסי׳ שפ״ט מתחיל שם פעם אחת שכח רבי ולא אכל מצה אפיקומן בו׳
שכבר הובא לעיל סי׳ קל״ד .והא דא״ר אלעזד בן עזריה הרי אגי כבן שבעים שנה
 (3לא בן שבעים שגה היה .בגמרא ברכות ב״ח
הוא לשון המשנה ברכות י״ב ע״ב.
ע״א הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה ועיין ברש״י במשנה שם י״ב ע״ב .ג( כמו
ששגיגו במם׳ ברכות אהדרו ליה תריסר חיווריתא ,בגמרא ברכות ב״ח ע״א אתרחש ליה ניםא
ואהדדו ליה תמני סדי דרי תיורתא פירש״י י״ח שורות של זקנה .ומצאתי בירושלמי ברכות
.פ״ד ה״א )דף ז׳ ע״ד( הלכו ומינו את ראב״ע בישיבה בן שש עשרה שנה ונתמלא כל ראשו
שיבות .ל( במס׳ ברכות פרק שני במערבא אמרו כוי .כרכות דף י״ד ע״ב וע״ש בפירש״י ד״ה
צריך לומר אמת .ועיין שבלי תלקט תשלם דף צ״ד ע״א בשם רבינו אפרים קלעי זצ״ל ומבואר
ה( כמו זכינותו לרבנן .נדת נ״ב ע״ב ופירש״י שם זכנהו תשובת ניצתת
כוונת תמאמר.
השיבן .ו( מאן דזכי למלכא .סנחדרין ל״ט ע״א .ופירש״י דזכי למלכא נוצחו וטשתיקו בדבריו.
ז( לשון מצוה היא .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובסדרים וברור שצ״ל לשון נצוח היא כדאיתא במרדו ע׳ .292
א( מד׳ מקראות הכתובים בפרשה בד׳ מקומות .שמות י״ב כ״ו וי״ג ח׳ וי״ג
]שצא[
ב( וכן התכם שואל כוי .ובסוף םיים מפי ר׳ קלונימוס איש דומי .וזח
י״ד ודברים ו׳ כ׳.
הובא בפרדם בסי׳ קל״ב )דף כ״ז ע״א( באמצע המאמר ואין שייכות למאמר הזה שם כלל
כמו שהעירותי לעיל בסי׳ שפ״ח הערה ב׳ וכן הובא במח״ו סי׳ צ״ת )צד  .(390וראיתי בשבלי
הלקט השלם סי׳ רי״ח )דף צ״ד ע״ב( חביא רבינו קלוניםום זצ״ל פירש כך היא השאילה
וכו׳ עיי״ש.
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קודם ]לפסח הלא הפסח עיקר אף אתה אמור לו כהלכות הפסח שלפיכך אנו אוכלים
החנינה קודם[ והפסח באחרונה שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ,בנמר אכילה
כשנסטרין מסעודתן אוכלין כזית מבשר םםה ,כדי שיהא הטעם פסח בפיו כל שעה
ואחר שיאכל מבשר הפסח אין טםטירין אחר הססח אםיקוטן ,כלוטר אין רשאין
ליפטר בדבר אחר מתוך סעודתו ולומר אפיקומן ,כלומר הוציאו והביאו מינין של
מאכל בקינוח הסעודה ,שלא להפקיע טעם פסח מסיו ,לכך אנו אוכלין כזית מצה
באחרונה ,זכר לפסח מקדש) ,ג(ובהדיא נרסינן התם כשם שאין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן ,כך אין מםטירין אחר הטצה אפיקוטן ,שצריך שיהא טעם המצה בפיו,
כטעמו של פסח) .ד( ד״א אפיקומן לשון יוני ,כלום שום דבר) ,ה( והכי נרסינן אין
טסטירין ,ולא נרםינן ואין מפט־רין ,מפי ר׳ קלוניטום איש רוטי:
]שצב[ ר ש ע מ ה ה ו א אומר ,בבא אל פרעה )שטות י״ב כ״ו( והיה כי
יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ,לכם ולא לו ,הרי כבן רשע האומר שהוא
מתכוין להוציא את עצמו מן הכלל ,לכם הוא העבודה ולא לו ,הקהה את שיניו ,כמו
ושיני בנים תקהינה )ירמי׳ ל״א ב״ח( ,כלומר הכעיס עליו ,ואמור לו כננדך דברה
תורה ,בעבור זה עשה ד• לי בצאתי ממצרים ,אני יצאתי אבל רשע כמותך לא היה
יוצא וגגאל .תם מה הוא.אומר שאינו לא חכם ולא רשע אלא תלמיד שאינו חכם
לשאול מה העדות החוקים והמשפטים לפרש ולשאול על כל דבר ודבר אלא מה
זאת .ושאינו יודע לשאול את פתח לו ,פתח פיך לאלם )משלי ל״א ח׳( ,שנאמר
והגדת לבנך )שמות י״ג ה׳( ,דרוש לו באגדה ופרסם לו הנם .יכול שהוא חיייב לדרוש
משנכנס ראש חודש ניסן ,ת״ל ביום ההוא )שם שם( יום גאולה ,יכול יהא חייב
לדרוש מבעוד יום ביום י׳׳ד הואיל ונאמר כאן היום ת׳׳ל בעבור זה )שם שם(:
]שצג[ כ נ ג ד ד׳ ב נ י ם ד ב ר ה תורה ,באפי נפשיה קאי ,ואינו סמוך למה
שכתוב למעלה כנגד .ארבעה בנים דברה תורה אלא שרוצה לדרוש קודם לכן ברוך
שנתן תורה לישראל ,ואח״כ אמר כנגד ארבעה בנים ,לסי שאינו מענינו שלמעלה.הימנו.
]שצד[ וירד מ צ ר י מ ה אנוס על פי הדבור .אנוס היה יעקב אבינו שבאונס
ירד לשם על פי הדיבור של הקב״ה ,שאמר לו לרדת מצרימה ,על פי נזירתו ירד
לשם וירד משמע כעל כרחו ,מדלא כתיב ויצא .הדיבור לשון מקרא הוא ,כמו והדיבר
אין בהם )ירמי׳ ה׳ י״ג( ,ויגר ,לשון ללון ולגור בעלמא ולא קבוע ויושב .ויהי
שם לנוי נדול ועצום ,מלמד שהיו י ישראל מצויינין שם ,נאסםו כולם במקום אחד
בעיר אחת ,שלא נתפזרו בערים ,גדול ועצום כמה שנאמר כולא קרא קא דריש מן
י( ד״א אפיקומן
נ( ובהדיא גרסינן כוי .עיין פסחים קי״ט ע״ב וברש״י ובדשב״ם.
לשון יוגי כלום שום דבר .עיין ערוך השלש ערך אפיקומן שהאריך לבאר המלה ,והביא גם
דברי הפרדס וגראח כי ר׳ קלונימום איש רומי שאב דבריו בתוראת המלה מהערוך ,ע״ש שכתב
פי׳ לשון כלום כלומר אין עושין סילוק לאכילה ממיני מגדים ובפרדס שם ד״א בלשון יון
ה( והכי גרםינן אין מפטירין ולא גדסיגן
אפיקומן כלומר שום דבר אבל הלשון בלתי מובן.
ואין מפטירין .בפרדס אין מפעירין גרםינן ולא הובא יותר ובעל ערוך השלם שם כאשר הביא
בשם הפרדס ד״א בלשון יון אפיקומן כלומר שום דבר הביא ג״כ אין מפטירין גרסינן ,כאילו
ו( מפי ר׳ קלובימוס איש רומי .עיין
הוא מוסב למעלת ,ובאמת הוא מאמר בפגי עצמו.
במבוא.
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ויהי שם לגוי גדול דריש מלמד שהיו ישראל טצויינין שם ,לשון ציון ,זו פרישות
דרך ארץ ,שהםרישו]ם[ מנשותיהם שלא לשמש ,ואת עמלינו אלו הבנים ,שהם עמל
האדם ומעשה ידיו ,זו הדוחק זהו תוכן לכינים ,ועברתי והכיתי מיעוטי כינהו) .א( ]אמרו
כשירד רכון העולמים איגו מסדר האגדה ואינו כמכילתא עם כל שאר ]דברי[ האגדה
הכתובין על המקרא ארמי אובד אבי ,ואותו הק״ו האומר הלא שריו ועבדיו היו מקיםין
כדי שלא ימצא צער בגופו ואתה מלך וכו׳ אטו מי איכא צער קמי קודשא כריך הוא
והכתיב הוד והדר וגר ,לפיכך אינו עיקר ואין רבי נוהג לאמת ,ועודדההוא ]בבא[דאמרו
כשירד מםםקת בסדראשל מקרא שהתחיל ובא לה לדרוש ויוציאגו ה׳אלהיגו ממצרים,
ומפלינ בינתים בדברים אחרים שאינם מן הדרשה ואחר כך חוזר לםדר ודורש הפסוק
שבידו כדקתגי ביד חזקה זה הדבר לפיכך רבוי דברים הוא[ .ובמורא גדול במראה
הגדול ,וכן במורא תרגומא בחזיוגא רבא ,ומהו המראה הגדול זה גילוי שכינה ,שנגלה
ונראה להם לישראל במצרים ,וכן הוא אומר במצרים לעיגיך )דברים ד׳ ל״ד( ,אלמא
]מורא לשון ראייה[ .כמצרים נאמר אצבע ,ובמכות שלקו על הים נאמר יד ,שיש בה
חמשה אצבעות ,תן לכל אצבע ואצבע עשר מכות ,הרי שלקו על הים חמשים מכות:
וכשמגיע לומר מצה זו ומרור זה ,מניח ידו עליהם ,לראות את עצמו כאלו הוא יצא
ממצרים ,לא את אבותינו גאל הקב״ה בלבד ,הרי אגו בעצמיגו בכלל כל הגסים שעשה
לאבותינו שאנחנו בעצמינו יצאנו משם ,שאם לא יצאו הם ,עדיין היינו במצרים:
שלמה

ב ר יצחק.

]שצה[ ו ה י ל כ ת א א ס ו ר לצייר המצה בפסח ,כדי שלא יבא לידי חימוץ
ואם ציירה מותר לאכול) .א( אין אופין פת טרובה ביום טוב של םסח ,ובית הילל
מתירין ,הואיל וכשהפת נאפת יפה מותר) ,כ(כדאמרינן בביצה ממלאה אשה וכוי,־
)נ( וכשהתנור מלא והפת מרובה קרובים זה לזה מתחממים זה מזה ונאפת יפה וטורח
הצריך הוא ,אבל היכא דלא צריך כלל בנון פעמים ושלשה פעמים ביום אפילו בית
הלל מודים דאסור .לחם האפוי בתנור קרוי להם ושאין אפוי בתנור וכר ,ואף מן
העיסה שלהם אין צריך להפריש חלה דכתיב ראשית עריסותיכם )במדבר ט״ו כ׳(
)ד( בעיסה העשויה ללחם ,אבל זה הוי כמו עיסת כלבים ,דאמרינן בעלמא דסטורה
ועוד רוב פעמים אין בהם כדי שיעור חיוב חלה) ,ה( מסורש בקונטרס רבינו חננאל םוגיא
דשטעתא סלקא אין קרוי לחם אלא האפוי בתנור ,אבל מעשה אילסס פטור מן
החלה ,ואין אדם יוצא ידי חובתו בסםח ,ואין טברבין עליהם הטוציא לחם ,ותן לבך
למסקנא דשמעתא דסריך לר׳ יוחנן מהא ,וחכטים אוטרים עשאו בתנור חייבין ,באילסס
םטורין) ,ו( ומתרץ ר׳ יוחנן תנאי הוא ודחקוהו לא דכולי עלמא ]מעשה אילסס[
א( אמרו כשירד רבו! העולמים.
]שצד[
ובן במח׳י׳ו צד .293

הוספתי

בי נשמט

בטעות ונמצא בכ׳יי ב׳

א( אין אופין פת מדובה ביו״ט של פסח וב״ה מתירין .ביצה ב״ב ע״ב
]שצח[
 (3כדאמרינן בביצה ממלאה אשה כוי.
ובפסחים ל״ז ע״א איתא פת עבה וע״ש בפירש״י.
ל( בעיסה עשויה ללחם כוי .עד
ביצה י״ז ע״א .נ( וכשהתנור מלא בו׳ .עיין בפירש״י שם.
ה( מפורש בקונטרס דבינו חננאל םוגיא דשמעתא
ועוד רוב פעמים ליתא בכ״י ב׳ ובסדרים.
ו( ומתרץ ר׳ יותנן .שם שם.
םלקא אין קרוי לחם .פסחים ל״ז ע״ב וע״ש כל הםוגיא.
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סטורין ,ותו דסטך טעטא דר׳ יהודה אקרא )ז( ואטרינן בירושלמי טודה ר׳ יהודה
באילםס על ידי משקה .למדנו דמולייתא שקורין איישל״ש שטטגנין אותה בשמן
באילפס ,וחלת המסרת שעושין אותה עונה באילסס ומטמין אותה בשמן כעין
קרשפליי״ש ,ומולייאתא של גבינה פרשר״ש שמבשלין אותה במים וורמשייל״ש
שמבשלין בקדירה כל אלו על ידי משקה של שמן או של מים נעשים ,ומודה ר׳
יוחנן ככל אילו שםטורין ,אבל זה אינו נראה לי .סריקין שקורין אובליא״ש אחת
עבות ואחת רכות חייבות ,הרתיח ולבסוף חיברו הדביק הוא זה ומודה ר׳ שטעון בן
.לקיש שחייבות הואיל ואינן נעשים על ידי משקה ,אין נלאה לרבי שסריקין שעושין
מקמח ומים ומעשה רך דפטורין מן החלה שאין זה עיסה:
]שצו[ )א( א ס ו ר ל ש ר ו ת טורסין בססח לתרנגולת ,אבל הולטין אותו על
האש ברותחין כשירתיחו המים ,אבל לא במים פושרין אפילו על האש כדי שלא
תתחמץ .האפוי שביש),י(לו כוי מצה משנאפת אינה באה לחימוץ אע״פ שמבשלה:
]שצז[ )א( ד ל ף ש נ פ ל על הקמח )ב( על ידי טיף טיף ,אפילו כל היום
כולו מותר ,ואם גח הדלף ביגתים במקום השרייה הדלף אסור והשאר מותר) ,ג( ותיקא
)ד( הוא כמו שתיתא ,כמיא ובמילחא אסור ,במשחא ומילחא שרי ,משום דמי סירות
אין מחמיצין ,אבל מים מחמיצין ,וכן מי שעורים שטרתיהין וטטילין לתוכו שעורים
בין במי עיסה והיינו קמח על גבי רותחין ,בין בחליטה דהיינו רותחין על גבי קמח
הכל אסור בזמן הזה) ,ה( כך אמר רביגו הגאון זצ״ל) .ו( לא ליחלוט אינשי תרתי
חיטי בהדי הדדי דילמא אזלא חרא )ז( ויתבא בצדיא וחבירתה ,הילכך ליכא למעבד
תבשיל של חיטין בימי פסח אפילו ברותחין ,אבל כל מיגי קטגיות טותר לבשל,
דלא אשכחן דטחטיצין אלא חיטה ושעורה) ,ח( והא דאמריגן הטקדש בחיטי קורדינייתא
אין חוששין לקידושין ,והא דאטריגן אין ליחלוט איגש תרתי חיטי בהדי הדדי ,אמר
לן רבי אע״נ דלא נתכקעו אסורות דלא מצרכיגן ביקוע אלא לשערי) ,אבל דלא
לטינכרא ביקוע דידהו ואסורי( )ט( אבל חיטי כיון דאית בהו צידיא לא טינכרא בקיעא
ז( ואמרינן בירושלמי מודה ר׳ יהודה באלפס ע״י משהה .בירושלמי חלה פ״א ה*ה
)דף מ״זיע״ד( איתא א״ר יוחגן ובלבד ע״י משקה והירושלמי הובא גם בתום׳ פסחים ל״ז ע״ב
ד״ה דבולי עלמא מעשה אילפם פטורים ,וע״ש מה שתביא בשם ר״ת וכן הובא תירושלמי
ברא״ש פםתים פ״ב סוף סי׳ ט״ו ועיין באתבת ציון וירושלים להרה״ג הר״ב ראטנר תלה צד
 109שתאריך בזה.
א( אסור לשרות מורםין כוי .עיין משגה פםתים ל״ט ע״ב.
]שצו[
א( דלף שנפל על הקמח .גמרא פסחים ל״ט ע״ב .ובל הסימן הזה חסר בכ״י
]שצז[
ב( עי׳י טיף טיף .בגמרא שם והוא דעבד טיף טיף ,פירש״י
ב׳ ונמצא לגבון בס׳ הסדרים.
ג( ותיקא כוי .גמרא שם .פי׳ רש״י
שנופלין טיפת אתר טיפת סמוך ותיכף ואין שהות ביגתים.
ותיקא מאכל קמח .ד( הוא כמו שתיחא .הוא כפי׳ תר״ת בפסתים שם ותיקא דהוא כגון שתיתא
דעביד במשחא ובמלחא ובקמחא שרי ,פי׳ כי השמן מי פ י מ ת הוא ומי פירות אין
מתמיצין ע״ב ,ובגמרא פםתים ותיקא שדי ותתניא ותיקא אסור לא קשיא הא דעבדיה במשחא
ה( כך אמר רבינו הגאון זצ״ל .וכ׳יה בם׳ הסדרים.
ומילחא הא דעבדיה במיא ומילחא.
ו( לא ליחלוט אינשי תרתי חוטי .פםתים ל״ט סע*ב .ז( ויתבא בצדיא דחברתא .ובם׳ הסדרים
ויתבה בצדה דחברתא ,ובגמרא פםתים שם מ׳ ע״א ויתבה בציריא דתבירתא ,ופי׳ רש״י
בציריא דתברתח בסדק של תברתה .ס ( והא דאמרינן תמקדש בחיטי קודדנייתא .פסתים ז׳ ע״א.
מ( אבל חיטי ביון דאית בהו צידיא .עיין לעיל הערה ז׳.

ס ד ו ר רשיי

195

דידהו ואסירי) ,י( אין הלכה כר׳ יופי והיכא דצמית להו נאסרין כשיעור שרנילין לתת
להתפקע )יא( והא דעביד שמואל עובדא נתבקעו ממש לא סמכינן עלה ,רבינו חננאל,
)יב(והדר אמר רבא מותר ללתות חיטין )יג( כגון שרירין ,אבל לאשעורין) ,יד(כדקתני
ברייתא אין לותתין את השעורין וכו׳.
]שצח[ )א( ה א י ל פ ס ו ה ק ד י ר ה שהעבירן מרותחין מעל האש לא יתן
לתוכן תבלין דכלי ראשון מבשל ,מהא רישא יש לדקדק שאם שפך מרותחין האילסס
על התבלין דשרי ,דחשיב ליה כלי שני בנפילתו מכלי ראשון על התבלין ,ומיכן אני
מתיר בדיעבד במליגת העוף היכא דשסך מים רותחין על העוף המונח בכלי שני
שעל גבי הקרקע ,משום דלא תיקשי דיוקא דסיםא לדיוקא דרישא ,דקתגי סיפא
אבל נותן היוא לתוך הקערה ריקנית את התבלין ,או לתוך התמחוי ,ואחר כך ישסוך
עליהם רותחין ,וכ״ש ישפוך הרותחין בקערה שמותר לתת לתוכה תבלין ,ומיהו בכל
העגין מותר) ,ב( ר׳ יהודה אומר לכל הוא גותן) ,ג( בפ׳ כירה )ד( דארישא קאי ולקולא,
)ה(דקתגי התם בהדיא ר׳ יהודא אומר לכל אילססין הוא גותן ולכל הקרירות הרותחות
חוץ מדבר )ו( שיש בו ציר ,וסבירא ליה דבלי ראשון שהעבירו מן האור ממתח אינו
מבשל) ,ז( רבינו שמואל.
]שצט[)א( ר ב פ פ י ש ר י בי ריש גלותא למימח ]קדירה[ בחםיסי) ,ב( חםיסי
סי׳ בערוך קמח של עדשים ,ואיגו מין דגן ואיגן מחמיצין והאי דאיקםר רבא משום.
סריצתא דעבד דלא ליתו למיעבד הכי בקימחא דאבישגא דחיטי) ,ג( ותגיא לעיל
אין'מזלזלין את הקרירות) ,ד( ואמר טר זוטרא נמי לעיל לא נימה אינש קידרא
בקידרא דאבישונא וכו׳) ,ה( ודקתני במתנית׳ אין שורין את הטורסן אבל חולטין דוקא
י( אין הלכה כר׳ יוסי .גמרא שם מ׳ ע״א .יא( והא דעביד שמואל עובדא כר .גמרא
שם .יב( והדר אמר רבא .גמרא שם .יג( כגון שרירין .כגמרא שם אפילו חיטין דשרירי לא
י לתות ופי׳ רש״י דשרירן פי׳ קשים .יד( כדקתני ברייתא אין לותתין את השעודין .גמרא שם.
א( האילפם והקדירה .פסחים מ׳ ע׳׳ב ומשנה שבת מ״ב ע״א ובגמרא
]שצח[
פסחים שם שהעבירן מרותחין ,וכתב רש״י שתעבירן מעל האור ,מרותתין ,ערב שבת עם
ב( ד׳ יהודה אומר .גמרא שם ,ובמשנה שבת
חשיכה .ומכאן גמצא גם בכ״י ב׳.
ד( דארישא קאי ולקולא .גמרא שם
ג( בפרק כירה .הוא בשבת מ״ב ע׳׳ב.
שם.
ו( שיש בו
ה( דקתני התם בהדיא ר׳ יהודה אומר .גמרא שם.
ועיין שם בפידש״י.
ז( רבעו
ציר .בגמרא שיש בו חומץ וציר ,וכן תוא לנכון בכתב יד ב׳ ובסי תםדרים.
שמואל .כן הוא גם בס׳ הסדרים .ואולי הבונה להרשב״ם .ובכ״י ב׳ תםרים תמלות *רבינו
שמואל״ ובן חסר שם סי׳ שצ״ט ומתחיל באמצע סי׳ ת׳ מן אמר רבא הילכתא ושם הובא
אמר רב.
א( רב פפי שרי בי ריש גלותא .פסחים מ׳ ע״ב .ולפנינו הגי׳ רב פפי שרי
]שצט[
ליה לבורדקי דבי ריש גלותא ופי׳ רש״י לבוררקאי נתתומין ,וגם הערוך בערך חםס לא הביא ה מ ל ח
לבורדקאי ובערך כורדק הביא הגי׳ לכורדקי ופי׳ נתתומים המבשלים ,והגאון הרי״ב בגמרא
 (3חםיסי פי׳
פםחים שם הביא גי׳ תערוך למרדקי ,יש לתקן בדבריו גי׳ הערוך לכורדקי.
בערוך קמח של עדשים .כן הוא בערוך ערך חסס בשם יש מפרשים ופי׳ הערוך הובא גם
ג( ותניא לעיל אין
בתום׳ פסתים שם וברא״ש פסתים פ״ב סי׳ ב״ת וע*ש בקרבן נתנאל.
מזלזלין את הקרירות .בס׳ הסדרים נשמט מאמר שלם .ואולי צ״ל אין מוללין את הקרירות.
פםתים מ׳ ע״ב .ל( ואמר מר זוטרא לא נימת אינש קידדא בקידרא דאבישונא .שם ל״ט ע״ב,
ה( ודקתני במתנית׳ אין שורין .משנה שם ל״ט ע״ב.
וצ״ל בקמחא במקום בקידרא.
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טורסין דעיילי ביה טיא ,אבל קימחא דלא עיילי בה שסיר אסור )ו( ולשון הערוך
עיקר) ,ז( דלא ליסלג מדמר זוטרא דאםר לעיל ,רבינו שמואל) :ח( וגם זה ססק רבעו
שמואל בם׳ כל שעה גבי הגאה הבאה לו לאדם בעל ברחו דאיכא דאמר דעיקי היא
דהא ללשון ראשון מקשינן לקמן אליבא דרבא דאינו עיקר ,והכי הילכתא איםשר
.לילך בדרך אחר דלא קא מכוין ליהנות שרי ,דהא מוקמינן )ט( הילכתא כר׳ שטעון
במסכת שבת וכנון דאיכא איםורא וודאי ,דהא מודה ר׳ שמעון בפסיק רישא ואל ימות
לא איסשר ולא קא מכוין כל שכן דשרי ובכל שאר ענינים אסור ליהנות מדבר איסור:
] [Dפ ס ׳ ) .א( ש ת ק ר׳ יהודה ,דאע״ג דשתק קיימא לן כוותיה) ,ב( דםתם לן
תנא כר׳ יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה ,דאי לאו הילכתא כוותיה )ג( מאי
אתא לאשמעינן תלמודא דאמד סתם לן מר כר׳ יהודה ,אלא ודאי הלכה כר׳ יהודה,
והילכתא אנן האימא משעת בדיקה מבטלינן בפה )ד( משום דאמר הבודק צריך
שיבטל בפה ומברכין על ביעור חמץ ואכלינן כל ד׳ שעות ולא יותר ,דהא לעיל
םסקינן הילכתא ובשש שרפינן כר׳ יהודה ואע״נ דהך שריפה אינה אלא טדרבנן
וטדאורייתא בביטול פה םגי להו ,מיהו )ה( כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון ,ועור
בעינן למיעבד מצוד ,מן הטובחר' ,וטדאורייתא כשאין ביטול בפה הרי ביעורו בשריפה
כר׳ יהודה דקיימא לן כוותיה אע״ג דאשתיק )ו( ד הא אמרען לקמן בפ׳ כל שעה גבי
ר׳ יהושע דאישתק לר׳ אליעזר בכריית׳ ואיהדר ליה במתנית׳ ,הכא נמי איהדר ליה
ר׳ יהודה כמכילתא אחריתי והכי אית לן למימר מדסתם לן תנא למימר כוותיה והלכה
כסתם משנה )ז( אמר רבא הילכתא וכו׳ מכאן יש להוכיח שכל איםורין שבתורה
במינו .במשהו ,דאע״ג דקיימא לן הלכה כר׳ יוחנן נבי רב ושמואל ,והבא חזינא דלית
הילכתא כוותיה) ,ח( והבא אמר ר׳ יוחנן בהדיא דבחמץ אפילו מין במיגו מותר בששים,
ורבא קבע הילכתא כרב ודלא כר׳ יוחנן ולכל שאר איםורין הבי נמי ואותו משהו
אם טעם לפנס הוא אף מין כמינו מותר כנון קרירה שאינה בת יומא וכן הוכיח רבינו
שמואל כתוססת במסכת׳ ע״ז שלא בזמנו ושלא במינו כולן שווין שמותר) ,ט( וכן
פסק רבינו שלמה מ״כ דכל איסורין שבתורה מין במינו במשהו ,דלא שני ליה כין
חמץ לשאר איסורין ,אלא בהא טילתא דגזרינן שלא בטינו אטו במינו ,ודקיימא לן
דבל איםורין שבתורה בששים לרבי יוחגן שלא בטיגו הוא )י( בשחיטת חולין בס׳ גיד
הנשר ,אמור רבנן בקסילא ואטור רבנן בטעמא ואמור רבנן בששים וכו׳ ,ומפרש התם
ו( ולשון הערוך עיקר .הכוונה שפי׳ חםיסי הוא ק מ ח עדשים הוא עיקר ולא כרש״י
שפי׳ חסיםי קמחא דאבישונא דלא ליפלוג אדמר זוטרא דאסר למימחי קידרא בקמחא
 (rדלא ליפלוג מדטר זוטרא דאםר לעיל .בס׳ הסדרים דלא מפליג דאמר אסור.
דאבישונא.
ס( וגם זה פסק רבינו שמואל בפ׳ כל שעה .פסחים ב״ה ע״ב וע״ש בתוס׳ ד״ה לא אפשר.
 (pהלבתא בר׳ שמעון במם׳ שבת .עיין בחום׳ פסחים שם.
ב( דםתם לן תנא כר׳ יהודה .חמורה
]ןץ[ א( שתק ר׳ יהודה .פסתים כ״ת ע״א.
ל״ג ע״ב עיין תום׳ םסתים כ׳יז ע״ב ד״ת אין .ג( מאי אתא לאשמעינן תלמודא דאמר סתם לן
 (7משום דאטר הבודק צריך שיבטל בפה .סםתים ו׳ ע״ב.
מר כר״י .חמורה ל״ד ע״א.
ו( דהא אמריגן לקמן בפ׳ כל שעה.
ה( כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקון .שם ל׳ ע״ב.
ח( והכא אמר ר׳
ז( אמר רבא הלכתא .פסחים ל׳ ע״א.
צ״ל אלו עוברין דף מ״ה ע״א.
מ( וכן פסק רבינו שלמה .עיין רש״י פסחים ל׳ ע״א ד״ה אמר רבא
יוחנן .שם כ״ט ע״ב.
י( בשחיטת חולין פ׳ גיד הנשה .חולין דף צ״ז ע״א.
ובתוס׳ שם ד״ה אטד רבא.
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הבין במינו ובין שלא במינו הוא היכא דליכא למיקם אטעמא וליכא קפילא בששים
לר׳ יוחנן הוא דלא שני ליה בין במינו לשלא במינו ,אבל אנן םבירא לן כדססק ובא
הבא כרב דאמר במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם דלא פליגי הבא רב ושמואל
אלא דמר גזר בחמץ בפסח שלא במינו אטו מינו ומר לא גזר אבל בהך תרוויהו
מודים )דבעינן( ]דבמינו[ במשהו) .יא( יצחק) :יב( הגי מילי דאיתיה בעיגיה לחמץ
שעבר עליו הפסח אבל על ידי תערובות אפילו במיגו לא קגים ולא אסר ליה אבל
לכתחילה אסור להשהות כדתנן באלו עוברין בפסח וכו׳ )יג( ואפילו רבגן דפליגי עליה
דר׳ אלעזר ואמרי על עירובו כולא כלום ,איםורא מיהא איכא.
)יד( ואני יצחק חפשתי בפרק אלו עוברין ולא מצאתי דאמרי רבנן דאיםורא
איכא אלא על עירובו כולא בלום אמרי .ונראה לי דאפילו איסורא ליכא הואיל
דקיימא לן כר׳ שמעון דלאחר הפסח מותר ולא קנים אלא במינו) ,טו( ועוד דקאמר תלמודא
בהדיא לידרוש להו אי לאו משום דאתרא דרב הוה ואי אסורא איכא במידי אחרינא
היכי מצי למידרש ,אלא ודאי גלי לן בקרירות והוא הדין למיני אחרינא דליכא
איסורא בעין) .טז( וגם מדברי רבי׳ שלמה יש ראיה קצת דקאמר בקרירות תרי טעמי,
חד טעמא מיהא איכא משום דקיימא לן כר׳ שמעון דתערובתו לאחר זמגו מותר,
ומותר לכתחילה משמע ,והילכתא קרירות בפסח לא ישברו ,כדסםק רבא לעיל ,דעל
ידי תערוכתו לא גזר.
מצאתי הג׳ רבינו חננאל )יז( ההוא תנורא דטהוה בשמן ,אסר רבה בר אהילאי
)יה( למיפא בההוא תגורא ,אע״פ דמסיק ליה ,דילמא אתי למיכל בההיא פת חלב,
אבל אם טהו הפת עצמו ,דבהא לא טעי איגשי למיבליה ככותח ,וכן גמי אם גתגו
על גבי הפת חתיכות שמינית וטשוקעות קצת בתוכו בדרך שרגילין לעשות וודאי
מותר) ,יט( דבל מילתא דמיככד )כ( כדאמרי׳ לקמן כמלא עיגא דתורא שרי ללוש
בחלב) ,בא( והא דתניא אין לשין אותה עיסה בחלב כר ,משום דלא מינכרא מילתא.
)ככ( יצחק:
)בג( והילכתא אידי וכו׳ כלומר דהדר מעיילי לברזלייהו נמי ברותחין לאחר
שליבגו באור לסי שאדם חס על סכיגו ואיגו רוצה ללבגו באור כל כך עד שתשיר
קליסתו ועוד דםמוך לקתא משתהב ללבגו באור ומגעילו ברותחין כדי שלא יתקלקל
קתו לכך חוזר ומגעילו ברותחין ]ותרתי בעי ללבנו באור ומגעילו ברותחין[ לפי שהסכין
פעמים שמחתך בו כשר כשהוא באש או מהפך על הגחלים כדי לבשל מכל צדדיה
׳< (fיצחק .הוא ר׳ יצחק ב״ד דודבלו עיין מבוא ובמבוא לס׳ האורח .78 ,77
יג( ואפילו רבנן דפליגי .שם מ״ג ע״א.
ע ( הני מילי דאיתי בעיניה וכו׳ .פסחים ל׳ ע״א.
 (fpוגט
סו( ועוד דקאמד תלמודא בהדיא .שם ל׳ ע*א.
יר( ואני יצתק .עיין הערת י״א.
יז( ההוא תנורא
שם ל׳ ע״א ד״ה אמד רב.
מדברי רבינו שלמה יש ראיה קצת.
דטחוה בשמן .פסחים ל׳ ע״א .ים( למיפא בההוא תנורא אע״פ דמםיק ליה .לפנינו למיבלי׳
לריפתא אפי׳ במילחא לעולם ופירש״י לעולם אפי׳ חזר והוסק ,ובפי׳ רבעו חננאל למסי פסחים
יט( דבל מילתא
ודפוס פאריז תרב״ח הגי׳ למיפא ביי ,וע״ש בהגתות מהד״י שטעדן ז״ל.
דמיכבד .צ״ל דמינכד שרי .כ( כדאמדינן לקמן כמלא עיגא דתודא שדי .שם ל״ו ע״א ולפנינו
כא( והא דתניא אין לשין
בעין תורא ,עי׳ שם בפי׳ רבינו חננאל ודבריו םותרין למ״ש פה.
כנ( יצתק .עיין לעיל הערה י״א.
אותה עיסה בחלב .פסחים שם ולפנינו אין לשין העיסה.
כג( והלכתא אידי ואידי כוי .פסחים ל׳ ע״ב אידי ואידי ברותתין .וע״ש בפירש״י ובתוס׳ ד״ה והלכתא.
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ובולע מחמת האור והגעלה מיהא ]מהני[ להשתמש בו בדבר שלא על ידי האור אפילו
לא ליבגו כגון להשתמש בו חמין והכי מוכח בע״ז דמה שבולע מחמת האור ומגעילו
ואינו מלבנו יזהר שלא להשתמש בו על ידי האור )כד( כדתניא בתוספתא דע״ז
דצריך ליבון באור דתניא הסכינין והשסודין והאסכלאות מלבנן באור והן טהורין .הרי
דצריך ליבון באור ובזאת יזהרו מי שאינן מלבנין שלא ישתמשו בהן באור:
מפי הרב הגדול רבינו חננאל נזרק ,וכן הורה ודרש לרבים רבינו יצחק הלוי
ללבנו באור היטב ולהסיר הברזל מקתו וקתייהו בטינא כל זה העניין ,ולדידן נראה
כלשון הקונטרס והילכתא דאמר לחלוק אדלעיל אתא ותלמודא הוא דקאמר ליה
והא דתניא הסכינין מלבנן באור )כה( מוקי ומפרש בירושלמי בםכינין ארוכין שצולין
בהן בשר שעיקר תשמישו באור ,וראיה לדבר דדומיא דשפוד קתני ,ולפי דברי תלמוד
ירושלמי בכל סכינין אפילו דגוי אין צריך ליבון ביאס באותן ארוכין ,דאפילו בתלמוד
שלנו מצינו חילוק בין כלי שנבלע בו איסור לכלי שנבלע בו חמץ) ,כו( כדאמרינן
בשילהי ע״ז ,התם איסור בלע ,הכי היתרא בלע ,ואי נמי מקשית סוף סוף כי סליט
איסורא קא פליט מצית למימר כי התם דליתא לאיםורא בעין ,ורב אשי דקאמר התם
.הכי .מגעילן ברותחין ובכלי ראשון אבל קערה גדולה שאין נותנין אותה לתוך אילסס
רותח )ו(אין צריך להגעיל אלא ברותחין ובכלי שגי מגעיל) .כז( מסי׳ רבינו שמואל.
מפליטת הכלי שגותגין ברותחין מפליט)ת( האיסור ,אבל אם משליך רותחין על כלים
חליטה מקרי ,וקערות נמי מגעילין ברותחין ,שפעמים בולעת מכלי ראשון ,שהרי מכסין
בהן את התבשיל באילסס כדי שיתבשל מהרה ,והמגעיל אין צריך ליתן מים תחילה
בגדול להנעיל ייתן מים שניים ,אלא בלא שום הגעלת הגדול יגעיל לתוכו כלים
קטנים ,ויזהר שלא תגוח היורה הגדולה לפי שחוזרין ונבלעין לתוכה ,והקטנים אע״ס
שננעלו זה אחר זה כולן טהורין ,לסי שכל זמן שהמים רותחין אין כלי שבתוכו בולע
אלא פולט ,ולאחר הגעלת קטנים רב האי ורב הילאי ורבינו שלמה אוטרים אין צריך
לחזור ולהנעיל ,ובלבד שישליך המים מתוכה כשהן רותחין שלא יצטנגו בתוכה סמוך
להשלכה ותחזור ותבלע ,וצריך להיות שם כלי גדול של צונן כשמוציא כלים מן
הרתיחה ,וידיחו לתוכה) .כה( ואגי שמעתי משום רביגו שמואל שאין צריך לזרוק מים
קרים להדיח אחר הגעלה ,שהרי כשהיא רותחת היא פולטת גיעולה בתוך החמין ואפילו
חזרה ובלעה מימיה ואין כאן איסור ,שהרי חמץ אין בהם טשום גיעול) ,כט( דתגיא
במס׳ ע״ז ונותן טעם לסגם הוא .דשיעי ולא בלעי ואםילו בכלי הרס.
]תא[ )א( וזה אשר פסק הרב ר׳ יעקב ב״ר מאיר זצ״ל )ב( אמר רבא אמור
רבנן בששים ,ומפרש רבא בששים מין במינו דליכא לטיקם אטעמא ,אי נמי )מדקאמר
כה( מוקי ומפרש בירושלמי .ע״ז פייה הט״ו,
כר( כדתניא בתוספתא דע״ז .פרק ט׳.
כז( מפי
כו( כדאמרינן בשילתי ע״ז .דף ע״ו.ע״א.
ועיי! בתוס׳ ע״ז ע״ו ע״ב ד״ה אמר.
כש( ואני שמעתי משום רבינו שמואל .תוא דברי ר׳ יצתק בר
דבינו שמואל .הוא תדשב״ם.
דורבלו ורבינו שמואל הוא חרשב״ם ז״ל (PD .דתניא במס׳ ע״ז .ע״ו ע״א ועיי״ש בתום׳ ד״ה מכאן.
א( וזח אשר פסק הרב ר׳ יעקב בר׳ מאיר זצ״ל .הוא ר״ת והכוונה בספרו ם׳
]תא[
הישר םי׳ שפ׳יג .ובכ״י ב׳ מהסדור נמצא כל ההוספה ההיא אחד ה׳ שמתת תודה ואין זה
 (3אמר
שייך בלל להדינים המובאים שם רק הוא הוספה ועיין מבוא לס׳ האורה צד .76
רבא אמד רבנן וכר .חולין צ״ז םע״א וכן מ ת ח ל ת התשובה בס׳ הישר שם.
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בין( ]מין[ כשאינו מינו וליכא קפילא בששים) .ג( מדקאטר ובא )בין במינו( טין במינו
דליכא למיקם אטעטא בששים ,שמע מינה הילכתא היא דאי אמרת הכי אורחיה
דרבא למיכלל טילי )ושינוה( ]ושיטה[ איתמר )ד( כמו חמש מידות בכלי חרש,
)ה( וגם שלש מידות בקטן) ,ו( אע״נ דאיכא בהנהו דלאו הילכתא )?( לפי פירוש
שפרשוה בגיטין ,הבא וודאי הילכתא היא )דהא( דהוה ליה למימר מין כשאינו מינו
וליכא קפילא כששים ,אלא מדקאמר רבא מין במינו דליכא למיקם אטעטא שמע
מינה רבא כר׳ יוחנן )ח( ]וריש לקיש סכירא ליה ,וק״ל רב ושמואל ור׳ יוחנן הלכה
כר׳ יוחנן ושמעינן ליה לר׳ יוחנן[ )ט( דאמר כל איסורי שבתורה )י( מין במינו בין
שלא במינו בנותן טעם חוץ טטבל ויין גסך )יא( ]אע״ג דלא אמר ר׳ יוחנן חוץ מטבל
ויין נסך[ ותרומה מכל מקום שמעינן ליה לר׳ יוחנן דבתרומה נמי מין במינו אית ליה
)יב( דאמר ר׳ יוחנן שתי כוסות ]אחת[ של חולין ואחת של תרומה שמזנן ואחר כך
עירבן ]סליק את מינו[ וכר ,מכלל דבתרומה נמי כמו טבל ואינו בטל במינו] ,ינ( וחד
טעמא ואמרינן בעלייתו כך איסורו גבי תי־ומה נמי כהיתרא כך איםורא דחיטה אחת
סוטרת את הכרי )יד( בשילהי ע״ז ,ודרבא עדיסא מדר׳ יוחנן ,ואילו ר׳ יוחנן חמץ
בפסח כשאר איםורין חשיב ליה )טו( בפרק כל שעה ורבא פוסק בחמץ בפסח כרב
במשהו ולא מטעמיה דרב אלא מטעמא דנפשיה משום חומרא דחטץ בפסח דהא
דססק תלמודא דמילתיה דרב דבחמץ בססח שלא בטיגו אטו במיגו גזר מתוך דוחק
קושיא הוצרך לתרץ כך דגירסא הכי איתא גבי מילת־ה דרכ חמץ כפסח שלא במיגו
)טז( [במשהו ,והאמר רב)א( כל איסורין שבתורה במינן במשהו שלא במינן בנותן טעם,
ומשגי רב גזר בפסח שלא במינו[ אטו במינו )גזר( ,ומתוך כך פירש גם דברי שמואל
ור׳ יוחגן ,וכך הגירםא בספרים קדמונים ,אלא שרביגו שלמה הגיה רב לטעמיה,
ואינו כן ואפילו לפי גרםתו אתיא שמעתא שפיר ,ור׳ יהושע• בן לוי דהילכתא
כוותיה )ד(אפילו גבי ר׳ יוחגן כדסמיך פר״ח )יז( וגם בהלכות ססוקות פוסק
הלכה כר׳ יהושע בן לוי בבל מקום לגבי חבירו פוסק כל איסורין שבתורה בששים
וסתם התלמוד יליף לה מזרוע בשילה דהוי מין במיגו ועלה קיימי אביי ורבא
דהא היתר הבא מכלל איסור וכוי ,ומדכייל ר׳ יהושע בן לוי ולא קמיפלגי כרב דאמר
כל איסורי שבתורה במינן וכר ,שמע מינה ר׳ יהושע בן לוי בין במיגו בין שלא
במינו )יח( ]קאי דאפילו ר׳ יוחנן דפי׳ בין במינו ובין כשאינו מינו[ בנותן טעם משום
ג( מדקאמר רבא בין במינו .המלות בין במינו הסגרתי וצ״ל מדקאמר רבא מין במינו וב״ח
ה( וגם שלש מידות בקטן.
ל( כמו תמש מידות בבלי תרם .שבת צ״ה ע״ב.
בם׳ תישר.
גיטין פ ״ ה ע״א .ובם׳ הישר הגי׳ וגבי שלש מדות בקטן .ו( אע״ג דאיכא בהנהו דלאו הילכתא.
 (rלפי׳ פי׳ שפרשוה בגיטין .שם ס״ה ע״א.
בס׳ הישר אעי-׳ג דאיכא מהנהו דלא כהלכתא.
מ( דאמר כל איסורי שבתודה וכוי .ע״ז
מ( ודיש לקיש כוי .הוספתי כמו שהוא בם׳ הישר.
ע״ג ע״ב .י( מין במינו .צ״ל בין במינו .יא( ״אע*ג דלא אמר ר׳ יוחנן חוץ מטבל ויין נסך״.
הוספתי כמו שהוא בם׳ הישר שם .י (3דאמר ר׳ יוחנן שתי כוסות .ע״ז.שם .יג( וחד טעמא
ואמרינן כעלייתו וכוי .צ״ל דחד טעמא הוא וכי היכא דאמדינן גכי טבל מ״ט ואמדינן כעלייתו
מו( בפרק כל שעה .פסחים
יל( בשילהי ע״ז .שם שם.
וכו׳ כמו שהוא לנכון בס׳ הישר.
יז( וגם בהלכות פסוקות פוסק
נמ( במשהו כוי .הוספתי כמו שהוא בם׳ הישר.
כ״ט ע״ב.
יס( קאי בו׳ .הוספתי כמו
הלכה .בם׳ הישר שם וגם בהלכות התזיקות ,יש לתקן פסוקות.
שהוא לנכון בס׳ הישר.
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דקאי אדרב ,ונם להוציא מן הכלל טבל ויין נסך ,וראייה לדבריו היא )יט(דאיסלני אביי
ורבא דמר אמר בתר שמא אזלינן) ,כ( ]ומר אמר בתר טעטא אזלינן[ נביחמירא רהיטי
וחמירי דשערי ,ונכי הלא דחמרא והלא דשיכרא ,ולא איסלני במילי אחריני)בא( משום
דאלו)שני( דברים בלבד הוי להו מין במינו במשהו ,דהיינו טבל או יין נסך או תרומה
דבהא אסילו ר׳ יוחנן מודה דרבא בסירוש םבירא ליה כר׳ יוחנן ,אלא שמוסיף חמץ
בססח כדסרישת לעיל ,ואם תאמר לדברי דכא כי תניא ]חוץ מטבל ויין נסך ט״ט[
לא תנא חוץ טטבל ויין נסך וחמץ בססח ]תריץ משום דלא מיתני ליה דחמץ בפסח[
אסילו שלא במינו במשהו מה שאין כן בטבל ויין נסך ,ועוד ראייה לדבריי מדברי
ר׳ אליעזר בן יעקב) ,כב( דאטר בסירקא דעריבתא בשחיטת קדשים נכי חרסן של
זב וזבה) ,בנ( דמין במינו בטל ,וקיימא לן משנת דר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקי כו׳ סתם
תלמודא קאי כוותיה) ,כד( ובשילהי מסבת ביצה אמר ר׳ אושעי׳ נבי ר׳ אבא דאמר
מי שנתערבו לו קב חיטין כו׳ שסיר עביר ואחר כך טאי שנא חיטין משעורין דלא
אמרינן מין כשאינו מינו בטל חיטין בחיטין נהי נטי דלר׳ יהודה לא בטיל לרבנן בטל
מכלל דהכי הילכתא ולהט אחיכו עליה )כה(דאע״ג דרי יהודה איירי הא מכלל דרישא
רבנן מכל מקום רבנן בההיא משנה לא אסרי מין במינו )כו( דבמנחות בהקומץ זוטא
כדמסרש ר׳ יוחנן טעמא דר׳ יהודה דאין דם מבטל דם מפני שהוא מין במינו ,ומותיב
עלה טמתניתין דזו בלילתה עבה ,וזו בלילתה רכה ,והן בליעות זו מזו ,ור׳ יהודה
קאמר לה ,ומשני רבא קסבר ר׳ יהודה מין במינו ודבר אחר אכל לא סבר לה רבא
כוותיה אלא נכי טבל ויין נסך ותרומה ,כדסרישת וכו׳ סתם התלמוד אחר ר׳ יוחנן
הולך דסםק הכי)בז( בשילהי ע״ז דאביי ורבא דקיימ׳ כוותיה .וכן הלכה) ,כח( וכן
היו נוהנין חכמי נרבונא .ועוד יש מהם שאין שומעין לפסק רבינו שלמה שסוסק
במשהו ,והלכות נדולות של אססטיא פוסק חתיכה בחתיכות בנותן טעם בזמן שמכירה,
ומילתא דרבנן דאמור רבנן בששים מייתי ליה לפסק הלכה ולא מישתמיט לכולהו
•לפסוק מין במינו במשהו ,רק בחמץ בפסח לבדו ,ואפילו שלא במינו בזמנו וטבל ויין
נסך ותרומה ,וכן הלכה .ועל טבל קשה לי ההיא דאטרינן )כט( בנדרים בהנודר מן
הירק כל שיש לו מתירין כגון הטבל כו׳ לא נתנו בו חכמים שיעור ,ותו אמרינן גבי
מעשר שני )ל( כבבא טציעא דאינו בטל ברוב הואיל ויש לו טתירין ,טבל גמי אמאי.
כ( ומר אסר כוי .הוספתי וכ״ה בם׳ הישר.
ימ( דאיפלגי אביי ורבא .ע״ז ם״ו ע״א.
נא( משום דאלו דברים בלבד .כצ״ל ומלת *שני״ מיותרת וליתא בס׳ הישר .כנ( דאמד בפרקא
דעריבתא בשחיטת קדשים .הוא בזבחים פרק כל הזבתים שנתערבו דף ע״ט רע״ב ובם׳ הישר
איתא דאמד במס׳ מנחות דשחיטת קדשים ,יש לתקן במס׳ זבחים .כג( דמי! במינו בטל וקי״ל
משנת ר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקי .עיין בתום׳ זבחים שם ד״ה ר׳ אליעזר בן יעקב אומר
שהביאו מכאן ראי׳ לר״ת דמין במינו בטיל דקי״ל משנת ר״א בן יעקב קב ונקי .כל( דבשילהי
בה( דאע״ג דד״י איירי הא מכלל דרישא רבנן מ״מ רבנן
מם׳ ביצה .הוא דף ל״ח ע״ב.
בחחיא משנה לא אסרי מין במינו .צ*ל אע״נ דדיי איירי התם מכלל דדישא רבנן מ״מ רבנן
התם לא איירי מין במינו ,ועיין חוס׳ חולין צ״ז ע״א ד״ה אמר רבא ובם׳ הישר הדברים
משובשים ומעורבבים .כו( דבמנחות בהקומץ זוטא בדמפרש דיי .צ״ל ובמנחות בהקומץ זוטא
כך מפרש ד״י ,והוא דף ב״ב ע״ב .כז( בשילחי ע״ז .דף ע״ג ע״ב .כש( וכן היונוהגין חכמי
נרבונא .בס׳ הישר הגי׳ וכן היו נוחגין חכמי אפריקא .כנו( בנדרים בהנודר מן הירק דף נ״ח
ע״א .ל( בככא מציעא .דף נ״ג ע״א.
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בטל אפילו שלא במינו ,ונראה לי כי היכי דמוקמת )*ל( בבבא מציעא במעשר שני
שאינו שוד ,פרוטה בטל ברוב ,וכגון דלית ליה מעות הראשונות טבל הכי נטי כגון
דלית ליה טבל בר חיובא דליפרשיה מהאי ובהדיא פוסק בהלכות גדולות בהילכות חמץ
בפסח מין במינו בששים לבד מחמץ פסח בטין שלא במינו וטבל ויין נסך במינו.
ובשאלתות דר׳ אחאי בפרשת צו את אהרן פוסק בכל איסורין שבתורה אפילו
בחטץ בסםח ,בר מטבל ויין גםך ,ובתשובות הגאונים בתשובות דרב יהודאי גאון כתוב
כן תוב שאילו מקמי ה איםורין במינו מהו ,והשיב בששים ,מדאמריגן גבי חמץ בטשהו,
שמע מינה בשאר איסורין בששים.
ורבינו שלמה במסכת ע״ז פסק בכולה מסכתא מין במינו בששים בשמעתא
דבתר שמא אזלינן ופסק דאין הלכה כן ,אלא כל איםורין שבתורה אפילו במינו
בששים לסי שהוא סבור אכולהו מילי קאי ,ולא היא ,אלא כמו שפירשתי למעלה,
וגם כשילהי ע״ז ססק כמו כן ,ואשר הוזקקתי לכל אלו ראיות )לא( לסי שפירשתי
לפי דעתי ופסקתי לסי הנראה וחברו עלי ]חבירי[ י כתמגולין של בית בוקיא ,ואחר
כך חיפשתי ובקשתי אלה ומצאתי ולא על פיהם דנתי בתחילה ,כי הדבר פשוט
למבינים ותו בעינא דאימא מילתא ומסתפינא מחברייא דאפילו חמץ בפסח נראה לי
בששים כר׳ יוחנן )לב( ועיקר דשמעתא נירסא ופי׳ הכי אמר רב.
]תב[ )א( א ח ד ב נ י ס ן הוא פסה ,הוא שבעה עשר בתמוז ,הוא תשעה באב
)ב( וסימנך השביעני במרורים הרווני לענה )איכה ג׳ ט״ו() :ג( בשבעה עשר בתמוז
מתסללין סליחות) ,ד( בעניין המשה דברים שאירעו לאבותינו בי״ז בתמוז ,נשתברו.
הלוחות) ,ניטל( ]ובוטל[ התמיד ,והובקעה העיר ,ושרף אפוםטומום את התורה ,והעמיד
צלם בהיכל ,וקדמונים פייטו בעניינם:
]תג[ )א( ש ב ת ש ל א ח ר י״ז בתמוז טםטירין דברי ירמיהו ,ומצמצמין,
גורעין ומוסיפין) ,ב( ומתקגין הפרשיות) ,ג( כדי שתהא נקראת פרשת תחילת
לא( לפי שפרשתי לפי דעתי ופסקתי לפי הנדאת .בם׳
*ל( בבבא מציעא .שם שם.
לב( ועיקר דשמעתא גירסא ופי׳ הכי אמר רב.
הישר בטעות לפי םברת ופסקת לפי הנראה.
בכאן הוא הסיום בב״י שלפנינו ,אבל בם׳ הישר .נמצא כל המאמר כשלימות עד וצור ישראל
יעמידנו על האמת וידריכנו בדדך הישרה .וכן בכ״י ב׳ נמצא כל הסיום ואין ספק שנשמט דף
שלם בכ״י א׳ ונשלם בסוף הדף הכי אמר רב וכל השאר חסר ולא השלמתי כי נמצא הסיום
בם׳ הישר בסי׳ שפ״ג דף ל״ט ע״א.
א( אהד בניסן הוא פסח .ד״ל תיום מתשבוע אשר תל בו ר״ה ניסן בזה היום
]תב[
הוא פסח .וזה נמצא נם בכ״י ב׳ אחר הוספה מן פסק ר״ת .וכן הובא במחזור וויטרי סי׳ ד״ס
)צד  .(222ב( וסימנך כוי .אחר זה נמצא במח״ו שם הוספה ורשום ת׳ )ר״ל תוספות( ובסוף
ע״כ ת׳ .והובא שם והרב ר׳ אליקים נתן סימן מובהק במועדים שלא יטעה אדם בהם ורשום
שמו בראשי החרוזים אליקים הלוי הזק .והוא היה חמיו של הראב״ן ,עיין מבוא לס׳ האורה צד .96
ג( בשבעת עשר בתמוז מתפללין םליתות כר .הובא במח״ו סי׳ רס״א )צד  (223אחר ההוספה.
ד( בעניין חמשה דברים שאירעו לאבותינו בי״ז בתמוז .תענית כ״ו ע״א ,ועיין ירושלמי .תענית
פ״ד ה״ת אית תני הועמד צלם בהיכל מאן דאמר הועמד צלמו של מנשה ,מאן דאמר העמיד
צלמו של אפוםטמום ,ובגמרא בבלי שם איתא לפנינו והעמידו ויש לתקן והעמיד ועיין ברש״י שם.
]תג[ א( שבת שלאחר י״ז בתמוז .הובא ג״כ בכ״י ב׳ ובמת״ו צד  (3 .223ומתקנין
הפרשיות .פה חםד וצ״ל ומתקגין הפרשיות *ומתברין ,או מפזרין הפרשיות״ כמו שהוא במת״ו.
ג( כדי שתהא גקדאת פרשת תחילת
ובכ״י ב׳ ומתקגין הפרשיות ומחבדין ומפזרין הפרשיות.
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הספר שהוא אלה הדברים לשבת שלפני תשעה באב ,כדי שיקראו בתורה איכה אשא
לבדי ,ומפטירין בחזון ישעיהו איבה היתד ,לזונה ,ובשבת של אחר תשעה כאב קורין
ואתחנן )ד( כאותו סימן צומו וצלו:
,
האזינו[)
)ב( ד׳ש׳ח׳ נ׳ו׳ע׳ א׳ר׳ק׳ ש׳דש׳ .דברי ירמיהו ,שמעו דבר ה׳ ,חזון ישעיהו ,נחמו
נחמו ,ותאמר ציון ,עניה פוערה ,אנכי אנכי ,רני עקרה ,קומי אורי ,שובה ישראל,
דרשו הי ,שוש אשיש בה׳) .ג( בשבת שלפני ראש השנה מםטירין שובה ישראל,
ובשבת שבין ראש השנה ליום הכםורים )ד( מסטירין דרשו ה׳ בהמצאו ,ואם יש
שבת בין יום הכםורים לסוכות )ה( טפטירין להאזינו שוש אשיש ,ויש שמסטירין
וידבר דוד לה׳ ,עד מגדול ישועות מלכו) ,ו( ואין מדלגין ממנה כלום ,וכן נוהנין
במגנצא ,שירה לשירה ,וכשמפטירין שובה ישראל ]אומי[ כולה עד ופושעים יבשלו
בם ,ומתחילין ביואל ,וטפטירין עד סוף הספר ולא יבושו עמי לעולם ,וכשטפטירין
עניה פוערה ולפי שאין בה אלא שנים עשר פסוקים מתחילין אחרים דרשו ה׳
בהמצאו שבאותו הענין] ,ומסיימים[ ההפטרה במקרא זה ושם עולם אתן לו אשר לא
הספר
כדי

שהוא

אלה

שיקראו
ב״ה

וצלו.
ועצרו

בתורה

גם

וצלו

צומו

נ(
מאת

משה

בר׳
בהנא
.ה׳
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סוף

וכן

הבאתי
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שם
שם

סי׳

כ״ז(

םי׳

ל׳(
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ר״ה

שאנו
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בפרדם

דד״ה

שד״ש

כו׳

השטרות

נ(

ל(

אות

הסדורות

שצ״ד.
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ם״ד
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דף
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סדר
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הסכות

שם

ושלאחר

א ו ת ו׳.

מגילה

מגילה

תענית

ב״ה

תראה

ס י ׳ י״ז

ותוס׳ מ ג י ל ה

ישראל.
או

נסים

רש״י

ו ב מ ח ״ ו סי׳ ר ם ״ ב

אתרות

ובמרדכי

שם

באלפםי

כ׳

ל א ח י ו ר׳

ודברי

הבאתי

ברא״ש
ה׳

כהנא.

תם״ד

ד׳

מחזור

רבינו

הפטרות

שקודם
ובפרדס

שהשיב

ר״ת

מפנחס

סי׳

י״א

שלא להחליף בהפטרות

אר״ק

ובעינן,
על

מן

בפסיקתא
צד

שצ״ב

י״ב

ויטרי.

עשי ן

המעתיק

אהדדי

האורה

להפםיקתא

ובכלבו

הוא

שקורי]

גם

וםמ״ג

כדי עד

בפרדם

דרב

שד״ש

הפסיקתא

במבוא

סימן

הובא

וכן

בפסיקתא

במדרש

הסימן
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א ו ת ז׳

עפ״י

המעתיק

באותו

הפטורות.

מסודרות

לס׳

דש״ח

שם

שם

סימני

דר״ב(

במבוא

פסיקתא.

)הבאתי

שהן

מבוא

החומש

איתא

הן

פ ר ש י ו ת סי׳

שהבאתי

במרדו

שד״ש.

בפסיקתא

ק ר י א ת ד׳

כמו

קומו

ואלו

כפי

אשא

אבל

לבדי,

ה״ב.

והשמיט

גם

מן

אבל

כדי.

ב׳

נשמט

כל

סימן

צומו

ותקעו.

אר״ק

)עיין

)ד״ל

ב׳

(b

הקדמונים

לשבת

איכה

בכ״י

]ןץך[
דש״ח

הדברים

שלפני

ב״ה

במח״ו,

בכ״י

זה

עד

כאן

וזה הוסיף
על שנעשית
וכן

נוהגין

במייאנצא/
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יכרת) ,ז( ובמקומות אחרים טםטירין לפני ראש השנה שוש אשיש בפ׳ אתם נצבים,
ובשטפטירין אותה טפטירין שובה ישראל ותקעו שופר בציון רה׳ נתן קולו לפני חילו
ובו׳ ,ובין ראש השנה ליום הכםורים ובשבת של אחר יום הבפורים טפטירין וידבר דוד,
ולכך עושין טן הפטרות סימן לפי שאין משנין אותן מסדרן וכמו שאנו אומרים
אותן בשנה זו ,כך אוסרים אותן בשנה אחרת) .ה( שלש הפטרות הראשונות
)ט( שהן דברי .תוכחות ,אומרים אותן משבעה עשר בתמוז עד ט׳ באב,
)י( שיש ביניהם שלש שבתות בכל שנה ושנה ,והאחרונות שכולם נהמה ,אומרים
אותן טט׳ באב עד יום הכפורים ,כך דרך מנחמין לנחם מעט מעט ,והאומר לנחרב
נחמה יותר מדאי )כגון( ]דומה כמו שאומר[ למחזר על הפתחים למחר תהיה טלך,
אינו מאמין ,שנאמר.ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וגו׳ )שמות ו׳ טי( לפיכך תחילה
נהמו ,ותאמר ציון ,כלומר אע״פ שנחרבת אל תאמרי נעזבתי ,ואחר כך עניה פוערה,
)יא( לפיכך הקדימהו לאנכי אנכי הוא מנחמכם ,מאחר שנחמד ,בחסדיו הרבים שוב אינו
קורא לה לא נוחמה ,ועד עכשיו ניחמו הנביאים) ,יב( מכאן ואילך ניחמה הקב״ ה בעצמו,
ואחר שקיבלה תגחומיןסוסק לה כמה טובותוגדולה ,רני עקרה ,קומי אורי) ,יג( שוש אשיש:
]תה[ )א( וכך גמצא בתלמוד ירושלמי אמר מר הגי גשי דידן דלא שתו
חמרא משבעה עשר בתמוז עד ט׳ באב מנהגא היא ,ורוב הגאונים שבלותיר נהגו שלא
לאכול בשר ושלא לשתות יין משנכנס אב עד ט׳ באב ,וערב ט׳ באב פת במלח
ומים ,ויש שמקדימין משבעה עשר בתמוז לנהוג כן) ,ב( והגאון ר׳ יצחק בר יהודה י
היה אוכל ערב ט׳ באב ביצה אחת בלבד עניין אבלות ,וסמך לנוהגים כך שלא לאכול
בשר ושלא לשתות יין קודם ט׳ באב:
והבל אהד ,ובפרדס חסרים המלות ״ואין מדלגין מ מ נ ה כלום וכן נוהגי] כממצא.״• ז( ובמקומות
אתרים כו׳ עד מפטירין וידבר דוד .ליתא בפרדם ובמח״ו ונמצא גם בכ״י ב׳ •.מ( שלש הפטרות
תראשונות שהן דברי תוכחות .כ״ה לנבון גם בכ״י ב׳ ובמח״ו .אבל בפרדם שם בטעות שלש
מ( שהן דברי תוכחות.
הפטרות ראשונות שאין אומר דברי תוכחות ,צ״ל שהן דברי תוכחות.
י( שיש ביניהם
במח״ו נוסף כדי להוכיח את ישראל כאשר הוכיחום הנביאים על ירושלים.
יא( לפיכך הקדימהו לאנכי אנכי הוא נינחמבם.
שלש שבתות .בפרדם בטעות שהם ביניהם,.
בפרדס בטעות הקדימות אנכי אנכי ,צ״ל לאנכי אנכי .יב( מכאן ואייך ניחמה הקב״ה בעצמו.
בכ״י ב׳ נחמה המקום ,ובמח״ו מכאן ואילך הוא מנחמת ,ובפרדס מבאן ,ואילך הוא .והציג
המו״ל בדפוס ווארשוי סי׳ כוכב לתורות כי בלתי מובן ויש לתקן הוא מנחמה .יג( שוש אשיש.
אחר הסיום הזה נמצא במח״ו )צד  (224הוספה ורשום ת׳ )תוספות( ומתחיל וזה סידור ר״ת
ובסוף כתוב כך העתקתי הסדר מכתב יד רבינו ר׳ יוסף בר שמואל טוב עלם וכן הורה רבינו
יעקב ,העתקתי מכתיבת הרב שמשון מפלאירה .ועיין אודותיו במבוא להרש״ה ז״ל במח״ו צד .64
] ת ! ן [ א( וכך נמצא בתלמוד ירושלמי אמר מר הני נשי דידן כד .וכ״ה בכ״י ב׳
ובפרדס סי׳ ק״ס ובמחזור וויטרי צד  .225ובכ״י ב׳ במקום אמר מר הובא אמרו .וכן הובא
הירושלמי בכלבו ה׳ ת״ב סי׳ ם״ב )דף ם״ז רע״ד בדפוס ויניציא( והוא בירושלמי פסחים פ״ד
ה״א ותענית פ״א ה״ו ולפנינו הגי׳ א״ר זעירא נשייא דנהגו דלא לישתייא מן דאב עליל מנהג,
שבו פםקה אבן שתיה ,מ״ט השתות יהרסון ,והגי׳ שלפנינו ובפרדס לא נמצ^ לפנינו בירושלמי
ועיין מת שכתב בעל קרבן העדה בשירי קרבן בפםתים שם ,ובטור או״־ח סי׳ תקנ״א הביא
הירושלמי ,ועיין אבודרהם שהביא הירושלמי בשם רב האי ,ועיין במרדכי ה׳ ת״ב )בסוף מם׳
תעגית( סי׳ רל״ג שהביא הירושלמי והביא ויש גורסים למשתי חמרא כוי .ב( והגאון ר׳ יצחק
בר׳ יהודה .וכ״ה במח״ו שם ובשבלי הלקט סי׳ רס״ה ,ובפרדס שם והגאון ד׳ יצתק ותסרים
המלות ״ברי יהודה״ והוא הי׳ רבו של רש״י ז״ל עיין אודותיו במבוא.
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]תו[ בתשעה באב כך הוא הסדר) .א( ערב תשעה באב במנחה מקדימין לבית
הכנסת ומחפללין תפילת המנחה ,ואין נופלין על פניהם ,ויוצאין מבית הכנסת ואוכלין
ושותין מבעוד יום וסעודה המפסיק בה ערב ט׳ באב לא ישב על השלחן ,אלא על
נכי קרקע כאבל) ,ב( לא יאכל אלא פת כמלח ומים במשורה ,ויש םרושין אוכלין
ביצה אחת לבדה מין מאכל שאין לה פה) ,ג( כגון ר׳ יצחק בר יהודה שאכל ־ביעה
בערב ט׳ באב) ,ד( והיה סומך על ר׳ יהודה בר עילאי דאמרו עליו שהיה יושב בין
תגור• לכירימ ,ואוכל ביצה אחת ושותה קיתון של מים ומספיק .ולערב שורה טפח
במים ומנגבה למחר מקנח בה ידיו לנקיון ומעבירה על פניו לגהורא ,ולא טושיט אצבעו
במים משום תענוג) ,ה( כי אתא רב מרי אמר רב ערב ט׳ באב מביאין לו לר׳ יהושע
בן לוי טטסחת ושורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים גנובים ,ולמחר מקנח בה
ידיו סניו ורגליו ,אבל יום הכס וריס דאסור לו סחיטה אין שורין כלל ,ומוטב להושיט
אצבעו במים לשם ניקיון ובהכי לא הוי תענוג) ,ו( תני ?עירי בר חמא ערב יום הכסורים
.היו מביאין לו מטפחת גגובה ומקגח בה םגיו ידיו ורגליו שהיו שרויין במים של
רחיצה ,למחר מעבירה על גבי עיגיו ואיגו חושש ,סחיטה ליכא] ,תגובה הוייא ,תענוג
ליכא[ משום מיעוט מים דשריא ידיו דעיילי לגווה כי מעבירה על גבי עיניו למחר הא
קא מנגבי ,ליכא אלא רטיבה בעלמא:
]תו־•[ )א( לאחר ת פ ל ת ערבית קורא שליח צבור איכה וקינות לעגמת נפש
ציבור ,ואי קרו כולהו לא הוי עיגום ,ואיגו אלא כקורא בתורה הוי ,וחוזר על זכור ה׳
מה היה לנו כל פסוק לעצמו כמתאונן מוסיף אוי אוי ,והציבור עוגין אחריו אחר כל פסוק
ופסוק זכור ה׳ מה היה לנו ]ומפסוק[ ואתה ה׳ לעולם תשב עד סוף הספר אומר שליח
ציבור והציבור כולם כאחד ,ואינו מוסיף אוי מפסוק זה ואילך ,ושוב אומר קינות לשברון
לב ועגמת נפש ,ואחרי כן יעמוד לסדר קדושה להיפטר מתוכה ומתחיל ואתה קדוש,
)ב( ואינו אומר ואגי זאת בי־יתי ,שגראה כמקיים ברית על הקינה ,ועוד לא ימושו מפיך
לא שייך למימר בו ביום ,לסי שהכל בטלים בו ,ובאבל )צריך( ]שרי[ למימר ,אם גם
אבל אסור בתורה ,המנחמין מישריא שרו ,ואומר קדיש ,ואינו משלימו והולכין לבתיהן
ולא נותגין שלום זה לזה אלא כמוסים )ג( וכאבלים סוגה איש איש לו בלא דבר:
ב( לא יאכל
] ת ו [  (bערב ח״ב .כ״ ה גם בכ״י ב׳ ובטח׳יו סי׳ רם״ד )צד .(225
אלא פת במלת ומים במשורה .במת״ו גי׳ אחרת ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא שני
תבשילי! ,ויש פרושים שמונעין מכל ליפתן אלא פת ומלת ומים במשורת ,ויש פרושים אוכלי ן
ביצה אחת .ג( כגון ר׳ יצחק בר יהודה .עיי! לעיל סי׳ ת*ה אוח ב׳ .ובמחיו שם אחרי המלות
כגון ר׳ יצחק בר׳ יהודה נמצא הוספה ורשום ת׳ ומתחלת ובקונטרס לותיר מצאתי בו׳ ובסוף
רשום ת׳ ר״ל עד כאן תוספות ואח״כ מחחיל אמרו עליו על ר׳ יהודה בד עילאי שהיה יושב
בין תנור לכיריים כר .ד( והיה סומך על ר׳ יהודה בר עילאי דאמרו עליו כר .עיין תענית ל׳
ע״א ויומא ע״ ח ע״א וברש״י שם ועיין ברי״ף יומא פרק יום הכפורים וברא׳יש שם סי׳ ז׳.
ה( כי אתי רב מרי אמר רב .בגמרא יומא שם כי אתא רבה בר מרי אמר .ועיין ברי* ף
וברא״ש שם .ו( תני זעירי בר חמא .עיין בגמרא יומא שם זעירא בר חטא אוששיזכנין דרבי
אמי ורבי אםי כו׳ ומשונה שם תגי׳ ממת שלפנינו.
ב( ואינו אומד
]תן*[ א( לאחר תפילת ערבית כר .מובא גם במח״ו צד .226
ואני זאת בריתי .לפני זה נמצא במח״ו ואינו אומד ובא לציון גואל לפי שאין גאולת בלילח.
נ( וכאבלים פונה איש איש לו בלא דבר .כ״ה גם בכ״י ב׳ ,אבל
וזה ליחא גם בכ״י ב׳.

מדווי* ר־^ו״י
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נתז[ )א( ל מ ח ר ג ו ל ל י ן םפר תורה במקומו ,שלא למעט בכבודו ,וקורין כי
תוליד בנים כהן ולוי ,וישראל שהוא שלישי טסטיר אסף אסיפם ,וישיב מפר תורה
למקומו ויגמור תהלה ,ולמנצח) ,ב( ובא לציון] ,ואומרים[ ואתה קדוש וסדר קדושה
וקדיש שלם) ,ג( ובריגוס אין אומרין למגצח ולא תתקבל ,ויושב לקיגות לעגמת נפש
הציבור חברון אבל ,שוב עוםקין הבל באיוב ובדברים הרעים שבירמיהו ,ובכל מקום
תלמידי חכמים בטלים מלימודם ,ולא ילך אדם ויטייל כשוק כיוצא לשוט ,הרי תורה
בטלה ,מתוך שנקראת משמחי לב ,ומי יקל ראשו ליהגות בטיולים ,אלא לעיין במילי
דעיגומא דברי כבושין ומורך לבב )ד( לשדל להכנע טתוכם:
]תח[ )א( ל מ נ ח ה ק ו ר י ן ו י ח ל ,וטפטיר דרשו ,כשאר תעניות) ,ב( ומתסללין
נחם בבונה ירושלים) ,ג( וערבית ושחרית טתפלל השליה ]ציבור[ ענינו בין נואל לרופא
והיחיד בשוטע תפלה ,ויש שסורשים טבשר ויין גם בלילה הזה לאהר התענית ,טשום
אגיגות הלב ותוקפו של צום ,ועוד )ד( דאטר ר׳ יוחגן כן זכאי אי הואי התם הוה
קבענא ליה בעשירי ,דעיקר שריפה בדידיה הוה ,שכן לערב הציתו בו את האש ושרף
לילו של עשירי ויומו ,אמרו לו אתחולי פורענותא מיהא בתשעה הוה:
]תט[ )א( ו ב ש ב ת ש ח ל ט ׳ כ א ב בתוכה אסור לספר ולכבס ,בין מלפניו
בין מלאחריו ואפילו לכבס ולהניח ,אלא בחמישי לאחריו התירו טםני כבוד השבת,
)ב( אמר שמואל ]אין תענית ציבור בכבל אלא תשעה באב כלבד[ ,אפילו עוברתא
במח״ו פונה איש לביתו בלא דבר ,ואתר זה נמצא במרדו הוספת ורשום ת ׳ ) ד ״ ל תוספות( והיא
תשובה שהשיבו קתל רומי על שירת הים דתיינו ויושע ,ובסוף כתוב ע״כ תי.
]חץ[
לציון.

צ( למתד גוללין ספר תורה במקומו .הובא במח״ו סי׳ רם׳׳ו )צד

.(227

 (3ובא

במת״ו כתוב אתר זה ומדלג ואני זאת בריתי מפני שכפרו בתורה .ת׳ .ואירע להם מ ת
נ( ״וברינוס אין אומדים למנצת ולא תתקבל״ .ב״ה גם בכ״י ב׳ ותםר במת״ו.

שאירע להם .תי.

ובמח״ו לשדי בהם להכניע מתורה

ד( לשדל להכנע מתוכם .בכ״י ב׳ לישת ולחכנע מתוכה.

והוראת לשרל לזרז מלשון השתדל להיות איש )אבות פ״ב מ״ה(

ונבון גי׳ כ״י ב׳ וצ״ל לשות

ולהכנע מתוכה ונרדף עם כנע שפי׳ כפוף.
{TlDl

קורין ויחל.

 (bלמנחה

הובא במרדו צד

ירושלים .במח״ו שם גמצא הוספה ורשום ת׳.
שמעחי שבבבל

אומר

יחיד בשומע

.227

במגנצא אומר

ענינו בת״ב שחרית ומנחה -ואף'

סליחות בת״ב בישיבה״ וכ״ח בפרדס

בשתרית

ומנחת .גם צ״ל אף שמעתי
חפילה,

 (3ומתפללין

נחם בבונה

סי׳ ק׳ים ויש לתקן שם

במקום כך שמענו ובם׳ הפרדס סי׳ קם״ג בת״ב צריך לומר ענינו

וציבור בין גואל לרופא

נ( וערבית

דלא גרע ת״ב משאר תעגיות.

ושחרית מתפלל השליח ציבור .כ״ח גם בכ״י ב׳ אבל במח״ו ש ם הגי׳ שחרית ומנחה מתפלל
ל( דאמר ר׳ יוחנן בן זכאי .תענית כ״ט ע״א ו ש ם הגי׳ ר׳ יוחנן סתם,

השליח ציבור.

גם

הלשון משונה ועיין בדקדוקי סופרים שם.
]תט[
וכ״ת בכ״י ב׳.

א(

ובשבת

שתל ט׳ באב בתוכה.

ב( אמר שמואל ״אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד״ .הוספתי

והוא מאמר שמואל בגמרא

פסתים נ׳* ד ע״ב ותענית י״א

בשמו וזה נשמט לפנינו וכן חסר בכיי ב׳ ובמח״ו צ־
ומניקה מתייבינן

תענית כ״ט ע׳יב

והובא במח״ו צר

227

למיתב

בתעניתא

ע״ב והובא

.227

בת״ב .הוא דברי הבה״ג

בבת״ג ת׳

תשעת באב

והמאמר שלאחריו אפילו עוברתא
שם

והוא ־ מאמר

בפני עצמו,

ובבה״ג שם הגי׳ ואפילו מעברתא ומיניקאתא מחייבין למיתב בתעניתא בת״ב ואשלומיה דדרש
רבא ]פסתים שם[ עוברות ומיניקות
הכפורים ובין השמשות שלו אסור.

מתענות ומשלימות בו

כדרך שמתענין

ומשלימות

ביום

ואולי יש לתקן לפנינו במקום אמר שמואל צ״ל אמר רבא.

ועיין בהערות הרש״ח ז״ל במח״ו שם.
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ומניקה מחייביק למיתב בתעניתא בטי באב כדרך שמתענין ומשלימות ביום הכםורים
ובין השמשות ]אסור[ )ג( וכן אמרו משום ר׳ יוחנן:
]תי[ )א( ת נ ו ר ב נ ן כ ל המצות הנוהגות באבל נוהגות בט׳ באב ,אסור באכילה
ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובגעילת הסנדל ובתשמיש המיטה) ,ב( ואסור לקרות בתורה
וכגביאים ובכתובים) ,ג( ולשנות במשנה במדרש ובהלכות ובאגדות ,אבל קורא הוא במקום
שאינו רגיל ]לקרות ושונה במקום שאינו רגיל[ לשנות) ,ד( ותינוקות של בית רבן אינן
בטילין ,דברי ר׳ מאיר ,ר׳ יהודה אומר אף אינו קורא ושונה במקום שאינו רגיל לקרות
ולשנות ,אבל קורא הוא באיוב ,ובקינות] ,ובדברים הרעים שבירמיה[ ותינוקות של בית
רבן במילין ,משום סקודי ה׳ ישרים משטחי לב )תהלים י״ט טי(:
]תיא[ )א( ותנן מ ק ו ם ש ג ה גו לעשות מלאכה בט׳ באבעושין ,מקום שגהגו
שלא לעשות אין עושין ובכל מקום תלמידי חכטים בטלין ,רבן שמעון בן גמליאל
אומר כל אדם יעשה עצמו כתלמיד חכם כדי שיתעגו) :ב( רבן גמליאל אומר כל
העושה מלאכה בט׳ באב איגו רואה סימן ברכה ]לעולם[ ד״ע אומר כל העושה
מלאכה בטי באב כעושה ביום הכיפורים ,וחכמים אוטרים כל האוכל ושותה בט׳ באב
אין רואה בשמחתה של ירושלים ,שנאמר שמחו את ירושלים וגו׳)ישעי׳ ם״ו יי( וכל
האוכל בשר ושותה יין בטי באב עליו הכתוב אומר ותהי)עונם( ]עונותם[ על עצמותם
)יחזקאל ל׳יב כ״ז( )ג( ולא טבעיא ט׳ באב נופיה דאסור ,אלא מריש ירחא נטי לא
מתכעי ליה לשנויי בבדיחותא) ,ד( דתנן משגכגם אב ממעטין בשמחה:
]תיב[ )א( ש ב ת ש ח ל ]תשעה באב[ ל ה י ו ת ב ת ו כ ה אסור לספר ולכבס
ובחמישי מוהר טסני כבוד השבת )ב( תניא ט׳ באב שחל להיות בשבת ]וכן ערב
תשעה באב שהל להיות בשבת[ אוכל ושותה כל צרכו ,ומעלה על שלחנו ]אפילו[
כסעודת שלמה המלךבשעתה) :ג( ט׳ באב שחל להיות בערבשבת ,מביאין לו)בשר(
כביצה ואוכל כדי שלא יכנס לשכת כשהוא מעוגה ,דברי ר׳ יהודה שאמר משום ר׳
עקיבא ,אמר ר׳ יהודה םעם אחת היינו יושבים לסגי ר׳ עקיבא וחל ט׳ באב להיות
ערב שבת )ד( הביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלח ,לא מסגי שתאב אלא
להורות בה הלכה לתלמידים ,ור׳ יוסי אומר מתענה ומשלים ,ואמר עולא הלכה כר׳
ג( וכן אמרו משום ר׳ יוחנן .הוא לשון הגמרא פסחים שם.
] ת י [ א( ת״ר כל המצות הנוהגות באבל כוי .תענית ל׳ ע״א והובא בבה״ג ה׳ תשעה
ג( ולשנות במשנת.
ב( ואסור לקרות בתורה .שם שם.
באב והובא גם בהאורה סי׳ ם״ד.
ל( ותינוקות של בית רבן אינן בטלין .ב״ה גי׳ הבה״ג ומדדו
בגמרא הובא עוד ״ובתלמוד״.
והרי״ף והדא״ש אבל בגמרא לפנינו הגי׳ ותינוקות של בית רבן בטלים .גם ״דברי ר׳ מאיר״
ב״ה גי׳ הבה״ג והרי״ף והרא״ש וליתא בגמרא.
א( ותנן מקום שנהגו .פםחים נ״ד ע״ב ותעגית ל׳ ע״ב והובא בבה״ג שם
]תיא[
ב( רבן גמליאל אומר .תענית ל׳ ע״ב ויש חלופי גירםאות ועיין ברי״ף סוף תענית
ובמח״ו.
נ( ולא מבעיא ת״ב גופיה
והגי׳ שלפניגו הוא בגי׳ הבה״ג ובמח״ו הוא כמו לפנינו בסדור.
דאסור .הוא לשון הבה״ג שם ,ובסדור רע״ג הובא ולא מתבעי לית לשנויי ולא לאבדותי גפשיה.
ל( דתנן .תענית כ״ו ע״ב והובא בבה״ג שם.
א( שבת שחל ]ת״ב[ להיות בחוכה .תעגית שם והובא בבת״ג וכבר תובא לעיל
1תיב[
סי׳ ת״ט .נ ( תניא ט׳ באב שחל להיות בשבת .תענית כ׳.׳ט ע״ב ועירובין מ״א ע״א והובא בבה״ג
ל( והביאו
והלשון שלפנינו הוא כלשון הבה״ג .ג( ט׳ באב שחל להיות בע״ש .עירובין שם.
לו ביצה מגולגלת .עיין בחום׳ עירובין שם ד״ה ביצה.
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יוסי ,ומסקנא דשמעתא המתענה ומשלים) .ה( דרש מד זוטרא משמיה דרב הונא
הלכה מתענה ומשלים וכן הלכה:
]תיג[ )א( ו ק א ט ר• ר ב נ ט ר ו נ א י ]נאון בר׳ הילאי ראש ישיבה תשעה
באב שחל להיות במוצאי שבת ]להבדיל[ אי אפשר)ב( שכשעשו חכמים תקנה כדרב
תחליפא בר אבדימי אמר שמואל מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ,ואומר הבדלה
על הכוס ,היינו דווקא דאין לו יין במוצאי שבת ,אבל במקום שמצוי שם יין אין עושין
כך ,וליפטר מן הבדלה כל עיקר אי איסשי ,שהרי לא טעם כלום משנכנס חול,
הילכך אין תקנה אלא להבדיל בטוצאי ט׳ באב ,וכן אנו נוהנין ,וכן ראינו רבותי
שעושין אבל לא על )ידי( האור:
]תיד[ )א( ת ש ע ה ב א ב שחל להיות )בשבת( במוצאי שבת מברך רבי על
האש ,אע״ם שאין מבדילין עד לאחר התענית למוצאי יום ראשון ,דלמוצאי שבת
אין מבדילין ,שהרי כבר שהחשיך חל התענית ,ואינו יכול להבדיל ,לפי שאינו רשאי
לטעום ,ואין מבדילין אלא על הכוס ,ואם תאמר אם כן למה הוא מותר במלאכה,
כגון הבערה ובישול דמותרין בט׳ באב ,כגון שהבדיל בתפלה ובניו ובני ביתו:
]תטו[)א( ב ט ג ג צ א א ו מ ר ע ג י ג ו בט׳ באב בשחרית ומנחה) ,ב( חל להיות
במוצאי שבת אין אומר ויהי גועם אלא מתחיל ואתה קדוש) ,ג( ואף אין אומר ויתן
לך ואומר קדיש שלם ,ואין אומר םיטום הקטורת ,שחרית ומנחה מתפלל השליח
]ציבור[ עניגו בין גואל לרופא ,ויחיד בשומע תפלה,
]תטז[ )א(ט׳ ב א ב ש ח ל ל ה י ו ת בשני ובחמישי מפסיקין הפרשה וקורין -
בכי תוליד ,עד סוף הפרשה ,והשלישי מסטיר באסף אסיפם ,וגולל ספר תורה ,ואומר
ה( דרש מר זוטרא משמיה דרב הוגא .עירובי! מ״א ע״ב וע״ש בתום׳ ד״ה והלכתא.
]תיג[ א( וכן אמר רב גטרונאי גאון בר׳ הילאי ראש ישיבה .ב״ה גם במת״ו סי׳
רם״ז )צד  (228ועיין ברי״ץ גיאות ה׳ הבדלה דף י״ח מה שהביא בשם רב נטרונאי.
ב ( כשעשו תכמים תקנת כדרב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל מתפלל אדם של מו״ש בשבת.
ובבה״ג ה׳ קידוש והבדלה הובא רב תתליפא בר אבדימי אמר שמואל מתפלל אדם של מו״ש
בשבת ואומר הבדלה על הכוס ,אולם בגמרא ברבות כ״ז ע״ב איתא רב יהודה אמר שמואל
וגם הרי״ץ גיאות שם והרא״ש ברכות פ״ד אות ו׳ הביאו הגי׳ רב תחליפא בר אבדימי.
ועיין בדקדוקי סופרים מה שהעיר בזה.
א( ת״ב שחל להיות במו״ש מברך רבי על האש .בפרדס סי׳ קנ״ה נמצא כל
]תיף[
זה והובא רבינו שלמה היה נוהג בת״ב שחל לתיות במו״ש כו׳ וכן הובא בפרדס סי׳ קס״ב
ונובע מהסדור.
א( במגנצא אומר ענינו בת״ב בשחרית ומנחה .בפרדס סי׳ ק״ם הובא שמעתי
]תטו[
ג( חל לתיות
שאומרים במגנצא ענינו בת״ב בשחרית ]ומנחה[ עיין לעיל סי׳ ת״ח הערה בי.
במו״ש .הובא במח״ו צד  .229ג( ואף אין אומר ויתן לך .כ״ה גם במח״ו שם אבל בכ״י ב׳
הגי׳ ואף שמעתי שבבבל אומר סליחות בת״ב בישיבה ,ואתר שיאמר קינות מתחיל ואומר
ואתת קדוש וכל סדר קדושה ואין אומר ויתן לך .וגם בפרדס סי׳ ק״ם הובא ג״כ כך שמענו
שבבבל אומר סליחות בט״ב בישיבה וכן במח״ו צד  227הובא כך בהוספת .ובפרדס שם
נמצא אחר זה ״וכך נמצא בתלמוד ירושלמי אמר מר תני נשי דידן דלא שתו חמרא מי״ז
בתמוז עד ת״ב בו״׳ וזת אין לו שייכות כלל למאמר שלפניו והובא לעיל בסדור סי׳ ת״ה וע״ש
בהערה א׳.
]תטן[

א( ט׳ באב שתל להיות בשני ובחמישי .הובא גם במח״ו צד
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אשרי יושבי ביתך ולמנצח) ,כ( ובא לציון ,ואתה קדוש וכר ,למנחה קורין שלשה
בויחל משה ,ושלישי מפטיר דרשו ה׳ בהמצאו ,ומחזיר ספר תורה ,קדיש עד דאמירן,
ומתםללין ענינו ,ובין יחיד ובין שליח אומרים נחם ה׳ אלהינו בבונה ירושלים קודם
חתימת הברכה) ,ג( ובםדר רב עמרם מצאתי )ד( בט׳ באב שחרית ומנחה אומרים
נחם ה׳ אלהינו את אבילי ציון;
]תיז[ )א( כ ש נ כ נ ס א ד ם לבית הכנסת ,קודם שיאמר פסוקי חמרה מתחיל
פסוקים הללו ,ואומר ואני ברוב חסדך אבוא ביתך וגו׳ )תהלים ה׳ חי( ,ואני תםילתי
לך ה׳ עת רצון וגו׳ )שם ם״ט י״ד( ,טה טובו אהליך יעקב וגו׳ )במדבר כ׳ ד ה׳(,
ה׳ אהבתי מעון ביתך וגו׳ )תהלים כ״ו ח׳( ,ושמחתי באומרים לי בית ה׳ נלך )שם
קכ״ב א׳( ,שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב )שם קי׳יט קס׳יב( ,אמרי האזינה ה׳
בינה הגיגי ,הקשיבה לקול שועי מלכי ]ואלהי[ כי אליך אתפלל )שם ה׳ ב׳ וגי( ,שמעה
תפלתי ה׳ ושועתי האזינה וגו׳ )שם ל״ט י״ג( ,ה׳ בקי תשמע קולי בקר אערך לך
ואצפה )שם ה׳ ד׳( ,וכשיוצא מבית הכנסת אומר ה׳ גחגי בצדקתך למען שוררי
הישר לפגי דרכך )שם ה׳ ט׳( ,ואומר סדר ברכות על גטילת ידים תחילה ,ואחריה
כל הסדר עד מזמור לתודה הריעו לה׳ כל הארץ ,ואם שבת הוא ידלג מזמור לתודה,
י ומתחיל למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל) ,ב( וראיתי כתוב מפני מה אין
אומרים מזמור לתודה בשבת ,לפי שעל קרבן תודה היו אומרים אותו הלוים במקדש,
ועל ידי זה תיקנו משה רבינו ,דהוא ממזמורים הנאמרים על ידי משה ,דבל מזמורים
שבספר תהלים הכתובים אחר תפילה למשה איש האלהים ולא נזכר בהם שדוד
אמרן תדע דמשה אמרן ,ואף מזמור זה על קרבן תודה תיקנו ,ונראה הדבר שעל כן
לא הרבה בו יותר מד׳ פסוקים ,כנגד ארבע מיני לחמי תודה ,ואם תאמר חמשה הן ,פסוק
ראשון אינו אלא דברי סופר ,ומעבדי את ה׳)ביראה( ]בשמחה[ מתחיל המזמור,והואיל
על קרבן תודה גיתקן ,וקרבן תודה איגו דוחה שבת ,מדלגין אותו בשבת ,דלא לימא קרבן
תודה דוחה שבת ,ומסיים פסוקי חמרה על הסדר ,ומתחיל ישתבח שמך לעד מלכנו,
וחותם חי העולמים ,ואחריו ברכות של קרית שמע ,שתים לפניה ,ואחת אחריה ,עד
ב( ובא לציון ,ואתה קרוש .כ״ה גם בכ״י ב׳ אבל במח״ו שם אשרי למנצח ומדלג
נ( ובסדר רב עמרם מצאתי כוי .לפנינו בסדור רע״ג
ואני זאת בריתי ואומר ואחה קדוש.
ח״ב )דף מ״ג םע״א( כתוב כך ״ובת״ב ערבית שחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה כמו
בחול ,וכשמגיע עד ולירושלים עירך ברתמים תשוב ובנת אותה בנין עולם בימינו אומר רחם ה׳
ד( בט׳ באב
אלהינו ועל ישראל עמך כוי .ועיין ירושלמי תענית פ״ב ה״ב נוסחת רחם.
שחרית ומנחה .בסדור רע״ג ערבית שחרית ומנחה וכן הובא במת״ו  229וסיים שם ולא נהגו
לומר כי אם במנחה ,ועיין טור או״ח סי׳ תקנ״ז ובב״י שם .והאבודרהם הביא שרב סעדי׳ גאון
כתב במנחה בלבד ונתפשט המגהג כרב סעדי׳ גאון.
:

]תיץ[ א( כשנכנס אדם לבית הכנסת .בכ״י ב׳ מתתיל כך גם זת סדר קצר מתפילות
שתרית ומברכות שצריך אדם ]לומר[ כשנכנס לבית הכנסת קודם שיאמר פסוקי דזמרא מחחיל
ב( וראיתי כתוב מפני מת אין אומרים מזמור לתורה בשבת
פסוקים הללו ,ובמח״ו הסר זה.
כוי .בעל שבלי הלקט סי׳ ע״ו הביא וז״ל ומצאתי טעם למנהגם שאין אומרים מזמור לתודה
בשבת בשם דבינו שלמה זצ״ל לפי שאין קרבן יתיד קרב בשבת ותורה קרבן יחיד היא והיא
יכולה ליסרב בכל יום חוץ מן השבת .ובמבוא לס׳ האורה צד  123סי׳ ב״ד הבאתי זה משבלי
הלקט וכתבתי בהערה כ״ד לא מצאתי בפרדם ,וראיתי כי הב״י בטור או״ח סי׳ רפ״א מביא זה
בשם שבלי הלקט שהביא כן בשם רש״י אולם נמצא כן לפנינו בסדור.
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גאל ישראל ,וסומך גאולה לתפלה) ,ג( שכל הסומך גאולה לתפילה מובטח לו שהוא
בן עולם הבא ,ועוד שאינו ניזוק כל אותו היום ,ויכוין לבו בתפילה לאביו
שבשמים ,ויתפלל שמונה עשרה ברכות על הסדר ,עד המברך את עמו ישראל
בשלום ,ואם רגיל לומר תחנונים אחר תסילתו יאמר _,ולבסוף תחנוניו )ד( יאמר יהיו
לרצון אמרי פי) ,ה( ופוסע שלש פסיעות לאחריו ,ולסוף פסיעותיו יאמר עושה שלום
וכר) ,ו( ונותן שלום לשמאלו תחילה ,ואחר כך לימינו) ,ז( ואמר רב חייא בריה דרב
הונא חזינא לחו לאביי ורבא דעבדי הנך ססיעות בכריעה אחת:
]תירו[ ובשני ו ח מ י ש י שבית דין של מעלה ושל מטה שדן ,מרבין
בתפלה ובתחנונים ,ולאחר סיום שליח ציבור שמונה עשרה אומרים והוא רחום וכו/
ונופלים על פניהם) ,א( ואומרים תחנונים ,ואחר כך מתחיל שליח צבור ואומר ה׳
אלהי ישראל שוב ונר ,עד ואנחנו לא נדע ,ואומר קדיש עד דאמירן ,ואומר אל ארך
אפים ונו׳ ,והציבור עונין אחריו ,ופותח התיבה ונוטל ספר תורה ואומר גדלו לה׳ אתי
ונו׳ ,ובו ששה תיבות )ב( כננד ששה צעדים של נושאי ארון ,לכל ששה וששה צעדים
קרבן והצבור עונין אחריו שני מקראות הללו רוממו ה׳ אלהינו וגו׳ .ומגלה ספר תורה,
ואומר תנלה ותראה מלכותו עד יעמוד כהן ,ועונין אחריו הציבור ברוך שנתן תורה
בו׳ מ׳ תיבות כננד מ׳ יום שניתנה תורה למשה רבינו ,ועולה כהן וקורא אחריו לוי,
ואחריו ישראל ,ואלו דברים אמרו משום דרכי שלום ,כהן קורא ראשון )ג( ואחריו לוי,
ואחריו ישראל ,ואם אין שם כהן קורא הגדול שבציבור במקומו ,והקורא בתורה פותח"
תחילה בספר תורה ורואה את הפסוק ,ואחר כך מברך) ,ד( והקורא לא יפחות מג׳
םםוקים ,ולא יפחות מג׳ אגשים) ,ה( ואין מתחילין בפרשה פחות מג׳ פסוקים וגם אין
משיירין בפחות מג׳ פסוקים) ,ו( ואין סוחתין מעשר פסוקים בבית הכנסת ]כגגד עשרה
בטלנים של בית הכנסת[ לבד מפוריא דקריגן תשעה פסוקים:
]תיכ [4ובמקום ש ס ו ם ק בשבת שהרית משם מתחיל בטנחה ובשני
וחמישי ובשבת הבאה ,והקורא צריך שינלול ספר תורה לאחר שקרא בו ואוחזו ביד
 (2שכל הסומך גאולת לתפלה מובטת לו שהוא בן עולם הבא .בברכות דף ד׳ ע״ב
ל( יאמר יהיו לרצון.
א״ר יוחנן איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית.
ברבות ט׳ ע״ב .ה( ופוסע שלש פסיעות לאתריו .יומא נ״ג ע״ב .ו( ונותן שלום לשמאלו תחילה
ואח״ב לימינו .שם שם .ועיין בשו״ט מזמור ל״ה אות ב׳ רגל שמאל קודם לשלש פסיעות ,ובל
המזמור בשו״ט שם על כל עצמותי נמצא רק בב״י שהוצאחי לאור והובא בשבלי הלקט םי׳
י״ת וז״ל ואתר תפלת לחש פוסע לאתודיו ג׳ פסיעות וצריך לתתחיל שלש פסיעות מרגל שמאל
לפי מה שמצינו בשו״ט והובא שם המאמר מן השו״ט כמו שהוא בכ״י שתוצאתי לאור״ עיין
שם הערה ד׳ .ז( ואמר רב חייא .יומא שם.

]תיך)[

א( ואומרים תחנונים .בם׳ הסדרים הובא כך ומבקשין רחמים׳ ואינו שוכב אלא
מוטה לצד אחד שאם ישכב על פניו נראה כמשתחוה למה שלפניו כדאמרינן במגילה אבן משכית
כד דאמרינן חזינא לאביי ורבא דמצלי אצולי וכן היושב בבית תכנסת לא יטה עצמו .לצד
נ( כנגד ששה צעדים של נושאי ארון .ככתוב
שמאל דתוא דרך תירות ונכנע צריך להיות.
נ( ואתריו לוי.
ויהי כי צעדו נושאי ארון ה׳ ששה צעדים ויזבת שור ומריא )ש״ב ו׳ י״ג(.
ל( והקורא לא יפתות מג׳ פסוקים.
בסדרים נוסף ואם אין שם לוי קורא כהן במקום לוי.
בסדרים הובא בננד תורה נביאים וכתובים וכ״ה בגמרא מגילה כ״א ע״ב וע״ש בתום׳ ד״ה
ו( ואין שותתין מעשר פסוקים .שם כ״א ע״ב.
כנגד .ה( ואין מתתילין .שם ב״ב ע״א.
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ומברך ברכה אחרונה )א( ואטר רבה בר רב הונא כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר
אפילו בדברי הלכה) ,ב( שנאמר )ובפתחו( ]וכפתחו[ עמדו כל העם )נחמי׳ ח׳ הי(
ואין עמידה אלא שתיקה ,שנאמר והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו )ו(לא ענו
עוד )איוב ל״ב ט״ז( )ג( ר׳ זירא אמר ר׳ חסדא מהבא ואזני ]כל[ העם אל ספר התורה
)נחמיה ח׳ נ׳( )ד( אמר רב הונא בר רב יהודה אמר ר׳ מנחם )ה( אמר ר׳ יוסי מאי דכתיב
ועוזבי ה׳ יכלו )ישעי׳ א׳ כ״ח( ,זה שמניח ספר תורה ויוצא ,ר׳ אבהו נסיק בין גברא׳
לנברא ,בעי רב פפא בין פיסקא לפיסקא מאי ,תיקו) ,ו( רב ששת מהדר אפי׳ וגרים,
אמר אנן בדירן ואינהו בדידהו) ,ז( אמר ר׳ שפטי׳ אמר ר׳ יוחנן כל האוחז ספר תורה ערום
נקבר ערום ,ומקשינן ערום ס״ד ,אלא אימא ערום מאותה מצוד) :,ח( אמר רבי ינאי בריח
דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבא מוטב תיגלל הטטפחת ואל יגלל ספר תורה,
ועומד החזן ומחזיר ספר תורה למקומו ואומר יהללו את שם הי ,ועונין אחריו הודו
על ארץ ושמים וגו׳ ולעניין לומר קדיש ,יש שהחזיקו אחר קריאת התורה לאלתר קודם
התגלל ,ויש שהחזיקו לאחר שמחזירין למקומה ומסתברא לאחר קריאת התורה שיש טעם
לקדיש ואחר כך לפתוח באשרי ,ואומר אשרי וסדר קדושה וכו׳ ואומר יתגדל תתקבל
וכו׳ ועוגין כל הציבור יחד מזמור לאסף וגר ,ועומד הגער לומר קדיש ,ומדלג תתקבל
ואומר יהא שלמא רבא ,וכל זמן שהציבור אומרים פסוקים או משגה צריכין לומר
קדיש אחריהם ,ולפיכך אומרים קדיש אחר פסוקי חמרה ,ואחר יסדר קדושה ,ואחר
תפילה ,ואף לאחר משגה ,כמו במה מדליקין ,ואין כאלהיגו ,ופטום הקטורת ,וכן
בשבת לאחר שקראו בתורה אומר החזן קדיש ,וכן לאחר שטפטירין בגביא ,וכשאומרים
תהלה חוזר ואומר קדיש לפני תיבה אבל לא בשבת במנחה ,ובשגי וחמישי שאין החזן
צריך לומר קדיש כיון שקראו בתורה עד שיעמוד לפני התיבה ,וכן בראשי חדשים
ובחולי מועדות ובפורים אבל עתה נהגו לומר קדיש ולאחר כל התפילה אומר בלחש
עלינו לשבח וכוי ,ועל כן נקוה לך וכו׳ ושוהין שעה אחת אחר התפילה ,ונפטרין
לבתיהם לשלום:
+

דיני ס ע ו ד ה .

] pDוכשאדם בא ל ס עוד ,נוטל ידיו תחילה ואחייב מברך על
נטילת ידים ,ובוצע פיתו בשתי ידיו ,ומברך המוציא לחם מן הארץ) ,א( עשר
 (bואומר רבה בר רב הונא .םוטה ל״ט רע״א .ושם הגי׳ אמר רבא.
1תיט[
ג( ר׳ זירא
ב( שנאמר ובפתתו .תקנתי וכפתחו כמו שהוא בקרא .וכן בגמרא הובא ובפתחו.
אמר רב חסדא .שם שם .ל( אמר רב הונא בר רב יתודת .ברכות ת׳ םע״א .ולפנינו בר יהודה.
ו( רב ששת מהדר אפי׳ וגרס .עיין בתום׳ שם ד״ה רב
ה( א״ר יוסי .לפנינו אמר ד׳ אמי.
ששת ובתום׳ סוטה ל״ט ע״א ד״ה כאן .ז( א״ר שפטי׳ אמר יוחנן .מגילת ל״ב ע״א ולפנינו
הגי׳ א״ר פרנך א״ר יוחנן .מ( א״ר ינאי בדיה דרבי ינאי סבא .שם שם.
 (bעשר תיבות הללו כנגד עשר מצות התלויות בחבואה .ובן הובא בפרדם סי׳
]תל[
ם״ת ברכת הלחם יש להם עשר תיבות ותם כגגד עשר מצות התלויות בתבואת כוי וסיים ולכן
צריך לבצוע בעשר אצבעות כנגד עשר אלו .וגם חכמי התום׳ ברכות ל״ח ע״ב ד״ה והלכתא
הביאו יש לבצוע בשתי ידיו בעשר אצבעות נגד י׳ תיבות שבמקרא מצמית תציר .ותרב בעל
שבלי הלקט סי׳ קמ״א הביא ה״ל וצריך הבוצע שיבצע בשתי ידיו בעשר אצבעותיו כנגר עשר
מצות הנוהגות בתבואת עד שלא תבוא לידי לחם ,ואלו הן לא תזרע כלאים ,לא תחרוש בשוד
וחמור יחדיו ,לקט שכחה ופיאה ,מעשר ראשון ,מעשר שני מעשר עני ,חרומח חלה בך מפורש
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תיבות הללו כנגד עשר מצוות התלויות בתבואה ,לא תחרוש ,זריעת כלאים ,לקט,
שכחה ,וםאה ,חלה ,תרומה ,מעשר ראשון ,ושני ,ועני ,וכנגד עשר תיבות
שבמקרא זה מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ
)תחלים ק״ד י״ד(;
]תכא[ שנים ש א כ ל ו ע ל ש ל ח ן א ח ד  ,המברך על הלחם צריך ליטול
רשות מהם על כל הסעודה ,אף על היין הוא אומר )א( ]ברשות רבותיי ,והן עונין
ברשות שמים ,בא להם יין בתוך המזון אינו צריך ליטול רשות משעה שבירך על
הלחם ,אבל צריך לומר סכרי מרנן ,כלומר גם אתם תכוונו ותסכמו לברכה זו[ )ב( וכך
השיב ר׳ יוסף הנדול ואם תאמר קידוש והבדלה וברכת המזון למה אומרים סברי מרנן,
והרי בית הבליעה סגוי )ג( שלא לחלוק בברכת היין) ,ד( זה הכלל אין מרשין על היין
ואין מסבירין על הסת ,טח טעם לחם שהוא רשות שאם רוצה שלא לאכול לחם
אף בשבת הרשות בידו ,לפיכך גוטל רשות כדי שיסכימו כולם ,אבל קידוש והבדלה
וברכת המזון שהיא טעונה בום מצוד״ אין צריך ליטול רשות) ,ה( אלא יאטר סברי
רבנן ,כלומר תנו דעתכם על הברכה לצאת בה ידי חובתכם ,והם עונין לחיים,׳ וכן
יין שבתוך הסעודה אין ליטול רשות ,שהרי מכיון שיש בין כולם לאכול ודאי אי
אפשר בלא שתייה ,לפיכך יש לומר סכרי מרנן ,או םברי מוריי )ו( ואין לומר םברי
מרניי ,שאין זה תיבה:
]תכב[ )א( ו ל א ח ר נ מ ר ס ע ו ד ת ו נוטל ידיו מפני מלח םדומית שמסמא
במם׳ חלה ירושלמי עכ״ל ,והוא בירושלמי חלה סוף פ׳יא וע״ש שהובא בשינוים והאויז ה׳ חלה
סי׳ רכ״ד הביא ג״כ את הירושלמי ועיין בטור או״ח סי׳ קם״ז ובב״י שם שהביא את הכלבו
והרוקח ]סי׳ שכ״ט[ ע״׳ט.
א( ברשות רבותיי .הוספתי כמו שהוא בכ״י ב׳ ,ועיין בפרדס סי׳ נ״ד בשם
]תלא[
רב האי גאון ז״ל .נ( וכך השיב ר׳ יוסף הגדול .הוא ר׳ יוסף טוב עלם ,וכן הובא בפרדס סי׳
נ״ו .ג( שלא לתלוק בברכת היין .בפרדס הגי׳ אלא לתלוק כבוד בברכת היין כי לא נתקן
הדבר בתחילה כי אם בברכת היין שבתוך הסעודה ואח״כ נהגו לאומרו בכל ברכת היין שלא
ל( זה הכלל אין מרשין על היין .חייבו לומר ברשות ,וזה הובא גם בפרדס.שם.
לתלוק.
ה( אלא יאמר סכרי רבנן כלומר תנו דעתכם על הברכה לצאת בת ידי חובתכם והם עונין
לתיים .עיין בפרדם סי׳ ע״ת למת רגילין בני אדם לומר סברי בברכת היין ומרשות רבותיי
להםוציא והובא שם בשם ר׳ קלונימוס למה אומרים מרשות וכן הובא שם הטעם בשם ר׳
קלונימום הזקן ור׳ קלוגיטום סתם הוא ר״ק הבחור וכן הובא גם בלקוטי הפרדס )ו׳ ע״א(
מפי ד׳ קלוגימום הבחור ז״ל וגקרא הבחור להבדילו מן ר׳ קלוגימום הזקן וגם בשבלי הלקט
סי׳ ק״מ תביא את רבינו קלונימוס הבחור בענין םברי רבנן ותביא ג״כ שם את רבינו קלוגימוס
הזקן ז״ל .ועיין אודותם במבוא לס׳ האורה צד  109 ,108ובפרדס שם סי׳ ע״ה הובא ג״כ
טעם למה אומרים על היין סברי מרנן בשם רביגו יצחק בר יהודה ז״ל והוא היה רבו של
רש״י ז״ל ,ובפרדס סי׳ נ״ו חובא עוד טעם וסיים כן שמעתי .ובתנחומא הנדפס מכבר פקודי
אות ב׳ הובא כ ך  :ובן שלית צבור כשיש בידו כוס של קדוש או של הבדלה ותוא אומר סברי
מרנן ואומד הקהל לחיי כלומר כי לחיים יהא הכוס ,ובמאמר שלפניו שם הובא וכששבין
ו( ואין לומר סברי
מלחקור אומר להם סכרי מרנן ותם אומרים אם לתיים ואם למות ע״ש.
מרניי שאין זה תיבה .בכ״י ב׳ ואל יאמר סברי מרבנן מדני שאין זו תיבה .ובפרדס שם ואל
יאמר סברו מרניי שאין זו חיבה.
א( ולאתר גמר סעודתו נוטל ידיו מפני מלת סדוטית שטסטא את חעינים.
]תכב[
בגמרא חולין ק״ה ע״ב מפני מ ה אמרו מים אחרונים חובה שמלת סדוטית יש שטםםא את
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את העינים ,ואינו מברך ומוזג כוס יפה ,הוא כוס של ברכת המזון)ב( שהצריכו חכמים
ליפותו בעיטור ועיטוף בהדחה ושטיפה חי ומלא;
]תכג[ )א( א מ ר ר ב נ ח ט ן כוס של ברכה צריך שיהא בו רובע של רביעית
הלוג ,כלומר יין חי של רובע ,כדי שימזגנו שלשה חלקי מים ואחד יין ,ויעמוד על
רביעית הלוג :משלשה ועד עשרה המברך ברכת המזון מתחיל נברך ,ואינו מזכיר
שם ,מעשרה ואילך )ב( אומר נברךאלהיגו ,ואומר ברכת המזון ומברך ברכת היין ושותין
וחוזרי{ ומברכין ברכה אחת מעין שלש:
]תלד[ הגיע ש ע ת ה מ נ ח ה כשנכנס לבית הכנסת )א( אומר פסוקי של
מעלה ,ואני ברוב חסדך) ,ב( וצריך להשהות שעה אחת קודם תסילתו ,ומקראי נפקא
לן במסכת ברכות ,ועומדין ומתסללין ,וכששליח ציבור מסדר ברכות במנחה אינו
אומר ברכת כהנים) ,נ( שכך שנינו שיכור לא ישא כפיו ,ובשעת מנחה שכיח שיכרות,
ונופלין בתחנונים ואנחנו לא נדע ואומר קדיש כר:
]תכה[)א( ]למעריב[ ת ק נ ו ל ו מ ר והוא רחום יכפר עון ,לפי שאין במעריב
קרבן לכפר עון ,אבל ביוצר ומנחה שיש ]הקרבת[ תמידין שמבםרין אין צריך לאמרו
)ב( מפי ר׳ אליעזר הגדול דאטר שכן נהנו העם החוטאים ללקות בשעת מעריב ואחר
שקיבל הדין ושלקה אוטר שליח ציבור והוא רחום ,והם הטלקים) ,ג( אוטרים ג׳ פעמים
ב( שהצריכו חכמים ליפותו בעיטור ועיטוף בהדחה ושטיפה תי ומלא .עיין ברכות
העינים.
נ״א ע׳׳א וע״ש בתום׳ דיה שטיפה שהביאו בשם ירושלמי שלשה דברים נאמרו בכוס של ברכה
.מלא עיטור ומודה* יפה הוא בירושלמי ברכות סוף פ׳יז )דף י א ע״ד( והעיר הרה״ג מהרז״ף
בפירושו שם דרך היונים לעטר במסיבתם הכוסות בשושנים ופרחים ונראה שזה המנהג נתפשט
ג״כ בםוריא שיושביה היו יונים ,ובבבל לא נודע זה המגהג לכן מפרש הש״ס בבלי ברכות
שם עיטור רב יהודה מעטרתו בתלמידים רב תסדא מעטר ליה בנטלי .ועיין בפרדס סי׳ צ״ד
באריכות יותר וסיים שלמה בר יצחק.
/׳

א( אמר רב נחמן כוי שבת ע״ו ע״ב ופה גוסף דברים על לשון הגמרא כמו
]תכג[
עיין בתום׳ שם ובפרדס סי׳ צ״ד ובטור או״ת סי׳ קפ׳יג
שהביא רש״י בגמרא שם ע״ש.
ב( אומד נברך אלהינו .עיין תום׳ ברכות מ״ט ע״ב ד״ה נברך ועיין בפרדס
ובב״י שם.
סי׳ צ״ג.
א( אומר פסוקי של מעלה .היינו המובאים לעיל סי׳ תי״ז .ב( וצריך להשהות
]תכד[
שעה אתת קודם תפילתו ומקראי נפקא לן במס׳ ברכות .ברכות ל״ב ע״ב וע״ש ברא״ש
ובדברי תמורות .ג( שכך שנינו שיכור לא ישא כפיו .תענית כ׳ ע״ב.
א( למעריב חקנו לומר והוא רתום יכפר עון ,לפי שאין במעריב קרבן לכפר
]תכה[
עין .הובא בפרדם סי׳ ב׳ וכן במח״ו סי׳ ק״א )צד  (77והובא גם בשבלי הלקט סי׳ מ״ט.
ב( מפי ר׳ אליעזר הגדול דאמר שכן נהגו העם תתוטאים .יש לתקן ד״א לפי שכן נהגו העם.
וב״ת לנכון בכ״י ב׳ והוא מאמר בפני עצמו והסיום מפי ר׳ אליעזר הגדול מוסב למעלה ,וכן
בפרדם שם הגי׳ ד״א לפי שגהגו החוטאים .וגם במח״ו שם הגי׳ אבל יש אומרים לפי שכן
נהגו החוטאים ,וכן ראיתי בשבלי הלקט סי׳ מ״ט הביא בתחלה בשם רבינו אליעזר הגדול לפי
שאין בערבית קרבן ואת״כ ובשם דבינו שלמת זצ״ל מצאתי לפי שהיו החוטאים נוחגין ללקות
בין מנחה למעריב כוי הוא המאמר המובא בפרדם בשם ד״א וכן הובא זה משבת״ל בחניא
ג( אומרים ג׳ פעמים והוא רחום והם ארבעים חסר
פי׳ ט׳ ובם׳ הסדרים הגי׳ ותו לפי כוי.
אחת .במת״ו שם נוסף ויש בו מי״ג תיבות ובין כולן מ׳ חסר אתת שהיא םוכמת את הארבעים,
במקום דאיתא לפניגו שהוא סופג את הארבעים ,ובכ״י ב׳ חסרים המלות שהוא סופג את
הארבעים וכן ליתא בפרדס וליתא בס׳ הסדרים.
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והוא רחום ,והם אדבעים חסד אחת ,שהוא סופג את האדבעים) ,ד( ועוד שכל היום אדם
חוטא ,ולערב צריך לומר והוא רחום יכפר עון;
]תכו[ )א( והקורא א ת ש מ ע א ו מ ר שתים לפניה ושתים לאחריה) ,ב( תניא
מאימתי מתחילין לקרות קרית שמע של ערבית משעת שהכהנים נכנסין לאכול
בתרומתן ,וסימן לדבר צאת הכוכבים ,ותניא הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו,
ואם כן למה קורין אותה בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה) ,נ( והכי
תניא בברייתא בברכות ירושלמי) ,ד( לסיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך ובקריאת
סרק ראשון שאדם קורא על מיטתו יצא ,וכמה כוכבים יצאו ויהיו לילה) ,ה( תניא
ר׳ נתן אומר כוכב אחד יום ,שנים בין השמשות שלשה ]לילה[) ,ו( אמר ר׳ יוסי לא
כוכבים גדולים הנראים ביום ולא כוכבים קטנים הנראים בלילה אלא בינונים:
1תכז[ )א( ל כ ך א ו מ ר ב ל י ל ה אמת ואמוגה לפי שכתוב להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות)תהלים צ״כ נ׳( ואיזו אמוגה יש כאן ,לפי שאין לך ]אדם[ שאין גסשו
כאבה עליו בלילה ,מרוב עמל וטורח שטרח ביום) ,ב( וכשעולה לרקיע הנשמה בלילה,
אין הנשמה רוצה לשוב עוד בקרבו .אמד לה הקכ״ה שובי למקומך בתוך האדם,
והיא אומרת איני רוצה לוותר אמונתי כגגדו ,שהוא האמין בי והפקיד אותך בידי,
י שנאמר)כי( בידך אסקיד רוחי)תהלים ל״א ף( ,ועושה הק׳ אמונה ,ומחזיקה אצלו,
ובבקר עושה לו גס ומחדש את כחו ואיגו חלש מכל מה שטרח אתמול) ,ג( ועל זה
נאמר חדשים לבקרים רבה אמוגתך )איכה ג׳ כ״ג(:
]תכה[ )א( ולפי ש ש נ י נ ו תפלת ערבית רשות ,לכך הוסיפו ראשי ישיבות
שבכבל ברכה זו המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו ועל כל מעשיו ,להודיע שתפלת
ערבית רשות ,ואין צריך לסמוך גאולה לתפלה וקבעו שם שבח זה ,ברוך ה׳ לעולם
אמן ואמן וגו׳ ,וחתימתו שיש בהן י״ח אזכרות שבשמונה עשרה ,לכך תיקגו אנשי
בבל את אלה ושלחום לאנשי יבנה ונתיישרו בעיניהם) ,ב( וכנגדן קבעו נשיאי ישראל
ד( ועוד שכל היום אדם חוטא .נמצא גם בכ״י ב׳ וגם במת״ו וליתא בפרדס ובס׳
הסדרים .ובפרדס שם נמצא עוד מאמר ויש אומרים שלש עשרה בריתות בו׳ ע״ש ומזה תראה
כי בפרדם נמצא הוספות על לשון הסדור.
א( ותקודא את שמע אומר שתים לפניה כוי .משנה ברכות י״א ע״א .והובא
]תכו[
ג( והכי תניא בברייתא בברכות
נ( תניא .משנה דיש ברכות.
במת״ו סי׳ ק״א צד .77
ירושלמי .הוא בריש פ״א וע״ש במראה הפגים ד״ה הקורא .וגם רש״י במשנת ריש ברכות ד״ה
ל( לפיכך חובה עליגו כר.
עד סוף הביא ג״כ את הירושלמי וע״ש בתום׳ ד״ה מאימתי.
וכן הביא רש״י במשנת שם .ה( תניא ר׳ נתן אומר כוכב אחד יום .שבת ל״ח רע״ב ולפנינו
הגי׳ ר׳ יוסי א״ד יהודה אמר שמואל ועיין דקדוקי סופרים .ו( א״ר יוסי .שם שם.
א( לכך אומר בלילת אמת ואמונה כוי .הובא בפרדס סי׳ ב׳ ובמח״ו צד .77
]תכז[
ובעל שבלי הלקט סי׳ נ׳ הביא ורבעו שלמה זצ״ל סי׳ כוי עיי״ש כל זה וסיים כך פירשה הגאון
זצ״ל בפרדס .נ( ובשעולה לרקיע הנשמה בלילת .עיין בפרדס שם בשינויים קצת ובאריכות יותר
ממה שהובא בסדור .ג( ועל זה נאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך .עיין תום׳ ברכות י״ב ע״א
ד״ה להגיד מה שהביאו בשם מדרש איכה.
א( ולפי ששנינו תפלת ערבית דשות .הובא בפרדס סי׳ ב׳ והרב בעל שבלי
1תלח[
 (3וכגגדן קבעו
הלקט סי׳ ניב הביא מצאתי בשם רבינו שלמת זצ״ל כו׳ וכוון לתפדדס.
נשיאי ישראל י״ת שבתות שבישתבח שיר ושבחה כוי .בכ״י ב׳ ובפרדס ובמח״ו הובא עוד
וי״ח קיומין באמת ויציב ונכון וקים ובמת״ו שם תושב ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן
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י״ח שבחות שבישתבח שיר ושבחה והלל וזמרה וכר ,ומתפללין תפלת ערבית ואחר
כך אומר החזן קדיש טליה ,ופיטום הקטורת ,ועומד הנער ואומר קדיש ,ואינו אומר
תתקבל:
]תכפו[ וכשיבנם א ד ם על ט י ט ת ו לישן צריך לקרות קריאת שמע,
)א( דאטר ר׳ יהושע בן לוי אע״פ שקרא אדם ק״ש בטת הכנסת )ב( צריך לקרותו
על טיטתו) ,נ( אמר רב יוסי מאי קראה ,דאמר קרא רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם
על משכבכם ורומו סלה )תחלים ד׳ ה׳() ,ד( ותלמידי חכמים כיון שכל היום עוסקים
.בתורה ומשכימין ומעריבין אין צריכין לומר קריאת שמע ,אבל אומר פסוק זה כי
בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה׳ אל אמת )תחלים ל״א וי() ,ה( אמר ר׳ יצחק כל הקורא
ק״ש על טיטתו מזיקין בדילין הימנו ,שנאמר ובגי רשף יגביהו עוף )איוב ה׳ זי( ואין
רשף אלא מזיקין ,שנאמר מזי רעב ולחומי רשף )דברים ל״ב כ״ד( ואין עוף אלא
תורה ,שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו )משלי ב״נ ה׳( .וקורין פרשה מן שמע עד
והיה אם שטוע) ,ו( וטברך בא״י אט״ה המפיל חבלי שינה על עיני ,והמשקיע שנת
תרדמה על עפעפי ,ומאיר לאישון בת עין ,יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו
שתשכיבני לשלום ותעמידני לשלום ותן חלקי בתורתך ,ותרגנלני לדבר מצוה ושמרני
טבוא לידי עבירה ועון ולא לידי חטא ולא לידי נסיון ,ולא לידי בזיון ,והצילני מחלום
רע ומהרהורים רעים ואל יבהלוני חלומות והרהורים רעים ותהא מיטתי שלימה לפניך,
והאר עיני פן אישן המות בא״י המאיר לעולם כולו בכבודו .ברוך ה׳ ביום ,ברוך ה׳
בלילה ,כרוך ה׳ בשכבינו ברוך ה׳ בקומינו ,ויאמר ה׳ אל השטן וגו׳ ה׳ ישמרך מכל
רע ישמור את נפשך ,ה׳ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם -,בידך אפקיד רוחי
פדית ]אותי[ ה׳ אל אמת אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש יברכך ה׳ וישמרך
עד וישם לך שלום )ז( ר׳ יהושע בן לוי היה אומר יושב בסתר עליון וגני) ,ח( תנו
רבנן שיר של פגעים יושב בסתר עליון עד כי אתה ה׳ מחסי ,ואומר ה׳ מה רבו צרי
.רבים קמו עלי עד לה׳ הישועה .ואמרינן ר׳ יהושע בן לוי הוה מסדר להו להנך קראי
וגני ואקשינן היכי עביד הכי והא אמר ר׳ יהושע בן לוי אסור להתרפאות בדברי
תורה ,להק שאני) ,ט( ואמרינן באגדה שיר של פגעים היה משה אומר בשעה שעלה
ונתמד ונעים

ונורא ואדיר ומתוקן

ומקובל

הרי

י״ג ,והי

קיומין

אחרי

ואהוב וחביב
כן הדי י״ת.
א( דאמר ריב״ל .ברכות ד׳ סע״ב .וכל הלשון לקוח מסדור רעיג )י״ט ע״א(.
]תלט[
נ( א״ר יוסי .בכ״י ב׳
 (3צריך לקרותו על מטתו .בגמרא שם מצוה לקרותה על מטתו.
א״ר אסי וכן הגיה הרי״ב בגמרא שם וראיתי כי בן חגידםא בסדור  .רע׳׳ג ר׳ אסי.
ל( ותלמידי חכמים כוי .בגמרא שם ה׳ ע״א אם ח״ח הוא אין צריך אמר אביי אף ת״ח
ה( א״ר יצתק .גמרא שם והובא
מיבעי ליה למימר חד פסוקי דרתטי כגון בידך אפקיד רותי.
ג״כ בסדור דע״ג שם .ו( ומברך בא״י אמ״ה המפיל חבלי שינה על עיני כר .ב״ה בסדור רע״ג
ועיין ברכות דף ם׳ ע״ב גירםא אחרת וברי״ף שם הגי׳ משונה ועיין בטור או״ח סי׳ קל״ט
מ ה שהביא בשם רב עמרם גאון .ן( ר׳ יהושע בן לוי הי׳ אומר .שבועות ט״ו ע״ב .מ( ת״ר
מ( ואמרינן באגדה .וכן הובא בסדור רע׳יג
שיר של פגעים .שם שם והובא בסדור רע״ג שם.
שם והוא במדרש תחלים מזמור צ״א סוף אות א׳ והעירותי שם בהערה י״ב :נשנה ג״כ במדרש
במ״ר פי״ב אות ג׳ ושם הגי׳ שיר של פגעים אמר משה בשעה שחיה עולה לחד שהיה מתירא
מן המזיקין ,וכן בתנתוםא גשא אות כ״ז כשהי׳ משת עולה בחר היה אומר המזמור חזה יושב
בסתר עליון ,ובירושלמי שבת פ״ו דף ח׳ ע״ב ועירובין פ״י דף כ״ו ע״ג איזהו שיר פגעין ה׳ מ ה

ס ה ר רש״י

215

לרקיע ,ויש אומרים מזמור זה ופםוקים הללו קודם שיאמר הטפיל חבלי שינה ,והיה
אם שמוע תשמע בקול ה׳ אלהיך ,הנה טטתו שלשלמה ,מזמור לדוד ה׳ רועי לא
אחסר ונר ,ואומר המפיל חבלי וכר ומקראות הללו אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט
תסובבני ג׳ פעמים בידך אפקיד רוחי ,בשלום יחדיו אשכבה ואישן ונר) ,י( מימיני
מיכאל משמאלי גבריאל ,מאחורי אוריאל ,מלפני רפאל ושכינת אל על ראשי
)יא( וסנוי וםנסוני וםמננלף ג׳ פעמים )יב( להימן בני הימן בקיהו מתניהו עוזיאל שבואל
]וירימות[ חנניה חנגי אליאתה גדלתי ורוממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות כל
אלה בנים להימן ]חוזה[ המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים ]להימן[ בנים
ארבעה עשר ובנות שלש)דה״א כ״ה דה׳( .לישועתך קויתי ה׳ ,עשה עמי אות לטובה
ויראו שונאי ויבושו כי אתה ה׳ עזרתני ונחמתני ,כי בשמחה תצאו וגר] ,ואמר[ ביום ההוא
הנה אלהינו ]וגוי[ זה ה׳ קוינו לו ונר) ,ינ( שלש הפיכות שלש פדיות ושלש שלומות:
]תל[ )א( ב ר כ נ ו ב ב ר כ ה ]המשולשת בתורה[ )ב( במרת אם ]בבהמה[
הטמאה )ויקרא כ״ז כ״ז( בלחם הקלוקל )במדבר כ״א ה׳( )נ( במקום הזה שמייחד
הדיבור בשתי תיבות )ד( וכן לשער הצהוב )ויקרא י׳ינ ל״ו( ריש שין לטה פותח כדי
לייחדו בשתים בשיעור ובצהוב )ה( וישם לך שלום ושים שלום ואין אומר ושטו את
שמי על בני ישראל דמשמע כשאתם משימים את שמי על בני ישראל שכהן
עולה לדוכן אז אני אברכם ,הא אין שם כהן לא אברכם ,והרי אנו מבקשים ברכנו
בברכה זו אע״ם שאין שם כהן )ו( ]במקום שיש כהן[ לדוכן לא נאמר ברכנו אלא
רבו צרי וכל המזמור יושב בסתר עליון ער כי אתח ה׳ מחסי עליון שמח מעונך ,ובגמרא בכלי
שבועות ט״ו ע״ב שיר של פגעים יפול מצדך אלף ואומר יושב בסתר עליון ,עד כי אתה ה׳
מתםי עליון שמת מעונך וע״ש בפיד״שי ומה שהביא בשם תורת כהנים כוון לספרא שמיני סי׳
י( מימיני מיכאל משמאלי
ט״ו ,ועל פגעים פירש״י שם מזיקין שפוגעין בבני אדם להזיק.
גבריאל ,מאחורי אוריאל ומלפני רפאל .וכ״ה בכ״י ב׳ ובםרורים שלנו איתא מימיגי מיכאל ומשמאלי
גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל .וגם במתיו איתא ג״כ מלפני אוריאל ומאחרי רפאל.
יא( ופנוי וסנםוני וסמנגלף .כ״ח
וגם בפדר״א פ״ד איתא ג״כ אוריאל מלפניו רפאל מלאתריו.
גם בב״י ב׳ ובם׳ הסדרים וםנוי וםנםנו ,וסמן גלף ,צ״ל מלה אחת זםמנגלף .ובמח״ו צד 48
וסכויי וסנסנויי וםנמגלי .יב( להימן בני הימן וגו׳ לסגיגו ובכ״י ב׳ ובסדרים ומח״ו הובא שמותם
בשיבושים והוא לשון הכתוב )בדה״א ב״ה ד׳ ה׳( ותקנתי בפנים הכל כמו שהוא בקרא ואך
יג( שלש הפיכות שלש
למותר להביא בל השיבושים אשר נפלו מיד המעתיקים בכתבי יד.
פדיות ושלש שלומות .בגמרא ברכות ג״ה ע״ב ולימדו ג׳ הפוכות וג׳ פדיות וג׳ שלומות ובגמרא
שם מפרש הפסוקים מכלם.
] ך ] ל [ ברכגו בברכה כוי .כ״ה גם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים ומצאתי כל המאמר הובא
 (3בגזרת
בפרדם סי׳ ב׳ )דף ז׳ ע״ד( המתחיל ועוד קבעו ברכנו בברכה המשולשת בתורה.
אם בבהמה הטמאה .הכוונה בברכה תבי״ת הראשונה בפתת ותבי״ת השגיח בדגש חזק והוי
כמו בהברכת כפי תכלל שבכ״מ שיבואו אותיות בוכ״ל לשמש במלה שראשה ה׳יא הידיעה אז
עפ״י רוב תחסר הה״א ואות הדגש יהי׳ בפתח ובאות שלאחריו דגש חזק כדין אות אשר אחרי
נ( במקום
ה״א הידיעה והביא כמו גזרת בבהמה הטמאה ,בלחם הקלקל וכן לשער הצהב.
ד( וכן לשער
הזה שמייחד הדיבור בשתי תיבות .וכ״ת בכ׳יי ב׳ ובסדרים וליתא בפרדס.
הצהוב ריש שין למה פותת .יש לתקן דגש שי״ן למ״ד פתח ובכ״י ב׳ ובסדרים ובפרדס נאמר
ה( וישם
לגכון שי״ן דגש למ״ד נקוד פת״ת כי במלת לשער היא בדגש חזק והלמד בפת״ח.
לך שלום ושים שלום .וכ״ה בכ״י ב׳ ובסדרים אבל בפרדס תגי׳ עד וישם לך שלום ומיד מתחיל
שים שלום .ו( במקום שיש בהן לדוכן .ב״ה בכ״י ב׳ ובסדרים ,אבל בפרדם חפר קצת.
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לאחר הטוב לך להודות השליח ציבור)ז( קורא כהן והכהן עומד ומתחיל יברכך עד
וישם לך שלום ,ומיד מתחיל החזן שים שלום ,הא למדת אין לו מקום לפסוק זה
ושמו את שמי שאין זה מן הברכה אלא ציווי בעלמא בעניינו של ססוק ראשון כה
תברכו את בני ישראל ,כך עניינו של פםוק אחרון ,והאומרו בתפילה לא חש לקמחו,
הרי אתה רואה בעיניך ברכת שים שלום על וישם לך שלום יסדוה לומר אתה אמרת
וישם לך שלום יסדוה כדברך הרי הלשון נופל על הלשון ,והמסםיק לומר ושמו את
שמי על בני ישראל אינו מדקדק בלשונו:
]תלא[ )א( מה ש א י ן שליח צבור מקדש לאחר קריית ספר תורה במנחה
כדרך שהוא מקדש ביוצר ,זהו סברו של דבר ,אם יאמר קדיש על המגדל במה יתחיל
להתפלל בלחש אם הקדיש כבר ,אלא בעלילה זו שמאחר הקדיש עד שאומר לפני
התיבה פתחו הציבור צקון לחשם אבל ביוצר שזקוק לומר אשרי יושבי ביתך ,מתוך
שהוא צריך לשהות ולעמוד במוסף) ,ב( דיושבי משמע לשון שהייה ועכבר״ )ג( דאמר
מרי חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתסללין ,שנאמר אשרי יושבי והדר
יהללוך )תהלים פ״ד ה׳( לכן הוא מקדש לספר תורה ]וכשיורד למטה חוזר ומקדש[
על מקראות הללו שאמרנו ,ועל קדיש זה עומדין לתפילתן ,אבל בקרייה במנחה אין
צריך לומר אשרי ,שאין שם שהייה לתוספת תפילה ,לכך הוא מעכב הקדיש של
קרייה עד שירד למטה ויקדיש לסני התיבה ,ועל ידי כן עוטדין הצבור להתפלל,
יושבי לשון שהייה ,כמו שבו לכם פה עם החמור )בראשית כ״ב ה׳( ,וישבו שרי
מואב )במדבר,כיב ח׳( ומתרגמינו ואוריכו) ,ד( וכן ואתה קדוש יושב תהלות ישראל
שהוא ממתין לתהילות ישראל ,ומצאתי סייג לדברי בבראשית רבה בפרשה וירא
אליו ,אלהים נצב בעדת אל )תהלים פ״ב א׳( )ו( ר׳ חנינא בשם ר׳ יצחק אומר עומד
אין כתיב כאן ,אלא נצב) ,ז( מהו נצב איטימום ,כמה דאת אמרת ונצבת על הצור
ז( קורא כהן .בפרדס הגי׳ קורא כהנים אם הס שנים אבל אמ אחד אינו קורא כהן
אלא שותק השליח צבור עד שיעלה כהן לדוכן ואז מתחיל השליח צבור יבדרך וגו׳ וכשמגיע
.וישם לך שלום יורד מ ה כ נ ו  ,ושלית צבור אינו מתתיל ושמו את שמי לפי שאיננו מן הברכה.
א( מה שאין ש״צ מקדש לאתר קריית ספד תורה במנחה כוי ..מובא
]תלא[
במת״ו סי׳ קל״ז )צד  (107ושם הגי׳ מה ששליח ציבור אינו אומד קדיש לאחד ]קריית[ ספר
ב( דיושבי משמע לשון שהייה ועכבה .מגילה כ״א ע״א דר״י אמר אין ישיבה אלא
במנחה.
ג( דאמר מר חסידים הראשונים היו שוהין שעה
לשון עכבה שנ׳ ותשבו בקדש ימים רבים.
י( וכן ואתה
אחת ומתפללין .ברכות ל׳ ע״ב במשנה .ובגמרא שם ל״ב ע״ב בשם ריב״ל.
קדוש יושב תהלות ישראל שהוא ממתין לתהילוח ישראל .הובא ג״כ במח״ו םי׳ קל״ח )צד
 (108ודאיתי בפרדם סי׳ ב׳ )דף ח׳ ע״א( הובא כך :עוד הוסיפו לומר ואתה קדוש יושב
תהלות זח שאנו שוהין לאחר התפילה בבית הכנסת והקב״ה שורה שכינתו עוד לשם תהלות
ישראל ,יושב לשון שהיה והמתנה כמו שבו לכם פחי וישבו שרי מואב ]ומתרגמינן[ ואוריכו,
וכן ואתה קדוש יושב תהלות ישראל שוהת וממתין תהילותם של ישראל .ס( ומצאתי סיג לדברי
בב״ר בפרשה וידא .פמ׳׳ת אות ז׳ ונשגת גם בפסיקתא דר״כ פסקא התודש )מ״ט ע״א( וע״ש
בהערות שלי .ו( ד׳ חנינא בשם ר׳ יצתק אומד .בב״ר ובפסיקתא ר׳ חגי בשם ר׳ יצחק אמר,
ובפסיקתא שם הערה ק״ז הבאתי במדרש במ״ד פי״א בטעות א״ר חנאי בש״ר יצתק .ובפרדס
שם הובא ר׳ יצחק בשם ר׳ אחא וצ׳יל ר׳ חגי בשם ר׳ יצתקובמת״ו שם הובא ג״כ כמו בסדור.
 (rמ ה נצב איטימוס .היא מלה יונית ופי׳ מוכן והובא בערוך ערך אטיטוס ועיין בפסיקתא שם
הערה נ ף ח | .
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)שמות ל״ג כ״א()ח( ר׳ שמואל בר חייא בשם ר׳ חנינא אומר על כל שבח ושבח שמשבחין
ישראל להקב״ה משרה שכינתו עליהם מה טעם ואתה קדוש יושב תהלות ישראל
)תהלים כ״ב ד() ,ט( ועוד מצינו שם הייתי ביום אכלני חורב )בראשית ל״א מ׳( ומה
היה א1טר ר׳ יהושע בן לוי ]אמר ט״ו[ שיר המעלות שבספר תהלים ,שנ׳ ואתה קדוש
יושב תהלות ישראל )י( ]ישראל[ סבא )והיה( ]והוא[ הקב״ה יושב ומצפה לתהילותיו
של ישראל אבינו ,וזהו טעמו של דבר שאומר ואתה קדוש יושב תהלות ישראל בתוך
הקרובה לאחר מגן ומחיה) ,יא( ועומד ומכריז מנהג צורינו כשמתחיל השבח בסזטונים
וספירת מעשים )יב( ואף בסדר קדושה שהיא תוססת שבח ,לאחר שיסיים חובת
הברכות של קרית שמע של תפילה אומרין שם ואתה קדוש ,ומעידים על יוצרם שהוא
מתעכב ומאריך שכיגתו בבית הכגםת על תהילות ישראל )יג( ומקשיב לגדברי אל;
]תלב[ )א( ו נ ר א ה )לומר( ]לרבי[ )ב( סדר הקדושה עצמה בשעת השמד
תקנוה ,י שגזרו שלא לעשות קדושה בשמוגה עשרה ,ולאחר שהלכו האורבים
משם היו אומרים מקראות הללו של קדושה) ,ג( לייחד את השם ,ואף קדושה רבה
של מוסף שבת ויום טוב )ד( מפורש בםדר רב עמרם לכך קבעו בה שמע .ישראל
שנזרו שלא לקבל מלכות שמים ,וידעו המעין זמן קריאת שמע שגזרו שלאי לקבל
מלכות שמים עד שלש שעות ,ואורבים.שם בכל תפלת יוצר ,אבל תפילת מוססין
ח( ר׳ שמואל בר חייא בשם רב חנינא .בב״ר שם ר׳ שמואל בר חייא ורב• יורן בשם
מ( ועוד מציגו שם הייתי ביום
ד׳ חנינא ובפסיקתא שם ר׳ שמואל בר חייא בשם ר׳ חינגא.
אכלני חרב ,ומה הי׳ אומר כוי ,הוא בב״ר פס״ת אות י״א ופע״ד אות י״א וכוון למאמרם בםע׳יד
כי שם הוא על הכתוב זה עשרים שנה אנכי עמך וגו׳ הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה
ותדד שנתי מעיני .ועל ותרד שנתי מעיני דרשו שם מה הי׳ אומר כו׳ ולפנינו הגי׳ שם ומה.
הי׳ אומר ריב״ל אמר ט״ו שיר המעלות שבספר תחלים היה אומר ,הה״ד לולא ה׳ שהי׳ לנו
יאמר נא ישראל ,ישראל סבא .דשב״נ אמר כל ספד תחלים היה אומר ,ואתה קדוש יושג
תהלות ישראל ,ישראל סבא והובא לנכון בפרדס שם וכן הובא כן במדרש שו״ט מזמור קכ״ד
והוא מן התוספות שהוסיפו במדרש שו״ט מן הילקוט ,עיין במדרש ש ר ט מזמור קי״ט )דף
רט״ו ע״א( ובהערה א׳ העירותי כי מן מזמור קכ״ב עד סוף קל״ז נוסף אל המדרש מן הילקוט
מלח במלה וגם מה שהובא בשו״ט במזמור קכ״ד הוא מועתק מילקוט רמז תת״פ ומצוין שם
י( ישראל סבא .בפרדס ובמח״ו נוסף ״כלומר הזקן שלנו*.
ב״ר פם״ח עיין שם הערה אי.
ינ(( ועומד ומכריז מנהג צורינו כשמתחיל חשבח כוי .ב״ה גם בכ״י ב׳ ובםדרים ובמח״ו,
ובפרדס הגי׳ עומד ומכריז מנהג צורינו מהו ואז מתחיל השבת בפזמונים וספירת מעשים.
ע( *ואף בסדר קדושת שתיא תוספת שבח לאתר שיסיים חובת הברכות של ק״ש של תפלה
יג( ומקשיב לנדברי אל .ב״ה בכ״י ב׳ ובסדרים ובפרדס ,אבל
אוטרין״ .זה נשמט בפרדס.
במח״ו שם הגי׳ ומקשיב לנדכאי לב.
צ( ונראה לומר .הובא בפרדם סי׳ ב׳ במאמר שלפניו )דף ז׳ ע״ד( וכן במח״ו
]תלב[
שם ושם הגי׳ נראה לרבי וכן בכ״י ב׳ נראה לרבי ובן תקנתי לפנינו .ב( סדר הקדושה עצמה .בטח״ ו
דםבר קדושה עצמה צ״ל דסדר קדושה עצמה ,ובפרדס שסדר הקדושת שאנו אומרים בתוך ובא לציון
בבוקר בשעת גזירת תיקנוהו .נ( לייחד את השם .במת״ו בטעות לאחר השם וצ״ל ליחד השם• ,
 (7מפורש בסדר רב עמרם.
ובפרדס נאמד ג״כ ליחד את השם .ועד כאן הוא בפרדס שם.
בסדור רע״ג דף י״א ע״א איחא בסגנון אחר ורב שר שלום ריש מתיבתא במתא מחםיא שדר
הכי לומר בתפלה של שחרית בשבתות ובימים טובים *פעמים״ כוי .וראיתי כי כלשון הםדור
ברע״ג הובא בפרדס םי׳ ד׳ )דף ח׳ ע״ד( ומתתיל ר׳ משת ור׳ שד שלום ריש מתיבתא דמתא
מחםייא סדר ]צ״ל שדר[ הכי כו׳ ולא הזכיר את הסדור של רע״ג כי נובע משם.
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כל היום ,לאחר שנפטרו האורבים .היו כוללין בתוך הקדושה של טופף פסוק של
קריאת שטע ,שאין חובה אלא בו) ,ה( כדאטרינן בטםכת ברכות הלכה כר׳ מאיר,
)ו( ואמר מר שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד זהו קרית שטע של ר׳ יהודה
הנשיא ,ואומר אף פסוק האחרון להיות לכם לאלהים אני ה׳ אלהיכם )ז( כדי לייחדו
כל החטיבה:
]תלג[ )א( פיטום ה ק ט ו ר ת כיצד כר ,ברייתא היא )ב( בכריתות בפרק
]קמא[ הקטורת הצרי והצסורן וכר ,עד שאין מבנימין מי רנלים )נ( מפני הכבוד,
)ד( ועוד ברייתא שנוייה שם תנו רבנן הקטורת היתד .נעשה שלש מאות וששים ושמונה
מנה ,שלש מאות וששים וחמשה כטניין יטות החטה כר ,אלא הטםדר שתיקן לאוטרו
בכל ערב סםקו ושנו בעניין זה ,פיטום הקטורת כיצד שלש מאות וששים וחמשה מנה
כמניין ימות החטה ,ושלשה שהיה טוםיף ביום הכסורים ,וטחזירין לטכתשת ונוטלין
הימנו מלא חםניו ,כדי לקיים בו דקה מן הדקה .אלו הן הסמנין צרי צסורן .לבונה
חלבנה משקל שבעים שבעים מנה ,מור וכרכום שיבולת נרד וקציעה משקל ששה
עשר על ששה עשר מנה ,הקושט שנים עשר ,וקילופה שלשה ,קנמון תשעה ,בורית
כרשינה תשעה קבין ,מלח םדומית רובע הקב ,מעלה עשן כל שהוא ,ר׳ נתן אומר אף
כיפת הירדן כל שהוא) ,ה( יין קפריסין מביא יין ישן ,בורית כרשינה למה היא באה,
ששסין בה את הצםורן ,כדי שתהא נאה ,ויין קפריסין למה היא באה ששורין בה את
הצרי כדי שתהא עזה ,והלא מי רגלים יסין לה ,אלא שאין מבנימין מי רנלים בעזרה
מפני הכבוד• :
וכשהוא שוחק אומר היטב הדק היטב לפי שהקול יפה לכשטים ,פיטמה לחצאין
כשירה לשליש ולרביע לא שמענו ,ר׳ יהודה אומר אם כמדתה כשירה ,חסר בה מכל
)מקום( סימן וסימן ,או שלא נתן לתוכה מעלה עשן כל שהוא ,או שחיסר מכל סממניה
חייב מיתה ,אמר ר׳ זעירא משום הכנסה יתירה :תני בר קפרא אחת לששים או אחת
לשבעים שנה היתד .בה חצאין של שירים :תני כר קסרא אילו היה נותן בה כיתות
של דבש לא היה אדם יכול לעמוד בה לפני ריחו ,אלא שאמרה תורה כי כל שאור
וכל דבש לא תקטירו ממנו אשד .לה׳ )ויקרא ב׳ י״א(:
]תלד[ )א( פירוש פ י ט ו ם הקטורת ,כתישות סממנין ותיקון הקטורת קרי
ה( כדאמרינן במס׳ ברכות .ברכות י״ג ע״ב .ו( ואמר מר כר .שם שם .ז( כדי לייחדו,
כל החטיבה .במח״ו כדי לייחד חטיבת השם ,ובכ״י ב׳ הוא כמו לפנינו ובסוף םיים שם *פליקו
תפילות והברכות וטעמיהן ומקצתן עדיין לא כתבתי״.
] ת ל ג [  (bפיטום הקטורת כיצד .הובא גש במח״ו םי׳ ע״ז )צד  (44ובן הובא בכי״ב,
נ( בכריתות בפרק ]קמא[ .דף ו׳ ע״א ובירושלמי יומא פ״ד
ועיין בסדור דע״ג דף י״ד ע״א.
נ( ״מפני הכבוד״ .ליתא בגמרא ונמצא בירושלמי שם ועיין
ה״ה ועיין בטור או״ח סי׳ קל״ג.
ל( ועוד ברייתא שנוייה שם .גמרא שם .ואחר זה נמצא במח״ו שם מאמר
בב״י שם.
גדול אשד הוא בסדור לפנינו לתל! בסי׳ תל״ד ,ובמח״ו צד  79הובא כל תלשון כמו שתוא בכאן
לפגיגו בסדור .ה( יין קפריסין מביא יין ישן .במרדו שם יין קפריסין םאין תלתא קבין תלתא,
אם לא מצא יין קפריסין מביא יין לבן ישן.
]תלד[

צ( פירוש פיטום חקטורת .כן הוא במח״ו סי׳ ע״ז )צד .(44
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םיפומ) ,ב( ואינו אלא לש pדישון וראוי) ,נ(כמו שור של םטם ,וכלשון מסיקה מתים,
בצירה בענבים ,נדירה בתאנים ,כן לשון םיטום הקטורת .שלש מאות ]וששים[ ושמונה
מנים היו עושין ביחד בכל השנה ,ולא היו טםטיטין לטחצה ולשליש כדלקטן)ד( םיטטה
לחצאין כשירה ,לשליש ולרביעי לא שמעתי אם• היא כשירה אם לאו ,לסיכך היו עושין
כולן ביחד) :ה( ומנה של קודש היה כפול ,שהיה פי שנים בשלנו ,והמנה שלנו
היה מנה של צורי)ו( והוא טאה זהובים שקורין קונשנטינין ,שכל זהב שוקל שני
משיטים ומחצה למשקל הברזל ,נמצא שהמנה שוקל עשרים וחמשה דינרים למשקל
הברזל ,וזהו ליטרא סילסלין שלנו :כמנין ימות החטה שבכל יום ויום היו טקטירין
מנה אחת )ז( סרס שחרית וסרס ערבית ,נמצא שלש מאות וששים וחמשה מנים
כמניין שס״ה ימים ,ושלשה מנים יתירין שמהן כהן נדול מכניס מלא חסניו ביום
הכסורים לבד החצי מנה של שחרית וחצי מנה של ערבית כדרך שאר ימים ,וביום
הכסורים כתיב ולקח טלא הטחתה נחלי אש וטלא חסניו קטורת סמים דקה )ויקרא
ט״ז י״ב( ,ואותם ג׳ מנים של קטורת אע״ס שנכתשו עם שאר ביחד ערב יום הכסורים,
היה מחזירה לטכתשת שעשה בצלאל וכותש)ה( אותה יסד ,יסד ,כדי שתהא דקה מן
הדקה) ,ח( דתניא מה ת״ל דקה ,והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק ,ומה ת״ל דקה,
שתהא דקה מן הדקה ,כלומר שתהא דקה ביותר ,שצריך להיות דקה מחברתה,
ולאחר כתישה היה כהן גדול נוטל מלא חסניו ,מאותן שלשה מנים ,ומעלה וטקטיר
ומאותן שלשה מנים נשאר לפי שאין לך מלא חסניים מחזיקין אסילו חצי מנה של
קודש שהוא מנה שלנו שמנה של קודש כסול היה ,ולסי שאין מרה לחסניים אלא
כל כהן נדול לסי טה שהוא ,יש חסנים גדולים ויש חםנים קטנים ,לסיכך הוצרכו
להוסיף על שלש מאות וששים וחמשה מנים שלשה טניס ,לצורך כן׳ ששיערו חכמים
אין לך חוסנים נדולים שבעולם מחזיקים יותר משלשה מנים ומה שהיו עושין ממותר
שלשה מנים ,מסריש ממנה שכר האומנין ,ומחללין אותן• על מעות האוםנין שנוטלין
שכרן טתרוטת הלישכה ,ונותנין אותה לטחזיקין בדק הבית בשכרן ,ונוטלין אותה
מתרומה חדשה הבאה בניסן ,דכתיב זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה )במדבר
ב״ח י״ד( אמרה תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה) ,ט( במסכת ראש השנה,
בכל שנה ושנה בניסן היו טסטטין את הקטורת מתרומה חדשה שלש מאות וששים
וחמשה מנין) ,ומן( ]וכן[ מותר המבין שנשאר בכל שנה טן חםינתו של כהן גדול .והאי
מסיב תנא מניין ימות החמה ,לפי שכלל בחשבונו ימי חדשי העיבור ואדהכי ססיקא
ליה למיתני שלש מאות וששים וחמשה מנין שבכל יום כמניין ימות החמה:
ב( ואינו אלא לשון דישון וראוי .בםח״ו בטעות ואינו לשון דישק וראוי ,חו״ל ואינו אלא
 (7פיטמח לח»אין .בריתות ו׳ ע״ב.
ג( כמו שוד שלי פטם .חולין צ״ח ע*א.
לשק דישון.
ו( וחוא מאת וחוגים
ם( ו מ נ ח ש ל קודש חיח כ»ול .כבורות ה׳ ע״א וע״ש כתום׳ ד״ח ומנח.
שקורי! קונשטנטינין .גמח״ו וחוא ליטרא ששוקלין ג ח כסף למשקל ישר של קוליניא וחיא ג״ה
סלעים שחוא ]מאח[ והוגים שקורין קושפנטינין ועיין רש״י גבורות מ״ט ע״ג ד״ח מ נ ח וגרש״ י
עח״ת שמות ב״ח ל״ט ה מ נ ח חוא לימרא ששוקלין כ ח כסף למשקל קולוניא והם מ א ח וחוגים
עשרים ו ח ם ש ח סלעים והסלע א ר ג ע ה זחובים עב״ל ורש״י ב״ק ל״ו ע״ב כ ת ב כסף ! ו ד י חסלע
ו ׳ דינר והדינר משקלו ו ח ג וגן קורין גקושטנטינא ל ז ח ג דינר והוא שנים ומחצח למשקל
ז( פ ו ס שחרית .יומא מ״ג ע״ג .ס( חתניא.
חכרזל עב״ל וגכ״י ג י גטעות שקורין קושטרין.
 M O P״ ה ע״* (p .במס׳ י״ה• ק* ו׳ ע״«.
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ואילו הן סממנים של פיטום צרי וצפורן וכו) /י( שאחד עשר סטנין נאמרו לו
למשה מסיני ,מאי קראה ,קח לך סמים סמים תרי ,נטף ושחלת וחלבנה הרי חמשה
וסמים אחריני כי הני הרי עשרה ,ולבונה זכה הא חד סרי .צרי הוא נטף ,ובן תרגם
אנקלוס נטוסא ,ומידי דמינטף ,שהצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף ,ושרף
אותה ליחלוחית הטטסטסת באילן )יא( שקורין גומא בלע״ז :שחלת מתרנט׳ טוסרא,
והיינו צפורן ,י שפניו חלקות כציפורן של ידים :לבונה ,כמשמעו :חלבנה) ,יב( יש
אומרים זהו שקורין גלמא ,ואע״ס שריחה רע מנאה הכתוב עם שאר סמנים שבקטורת
)יג( וכן אמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי
ישראל אינה תעגית ,שהרי חלכגה ריחה רע ומגאה הכתוב עם םטגי הקטורת :מור
כמשמעו) ,יד( טרא בלע״ז) :טו( כרכום ,קרן ועכרן :שבלת נרד ,סם אחד הן ודומה לבית
יד של שיבולת) ,טז( ובלע״ז קורין זהאשסיק :קציעה קידה ,ודומה לסינם )יז( שקורין
מדאה )יח( דאמרינן אין טרכיבין פיגם על גבי קידה לבינה טסני שהוא ירק באילן,
שדרך הוא להרכיבו ,לפי שדומין זה לזה :קילופה כן שמו :קינמון תשעה ,סך כל
המניין .שבאחד עשר םממנין הללו ,עד כאן עולה חשבון לשלש מאות וששים
ושמונה .לא שמעתי מה טעם היה נותן מהללו שבעים ,ומהללו ששה עשר,
אלא נראה הדבר ,שלפי חיזוקו וקשיותו של כל סם וסם הוא מיקל במשקלו ,ומן
•יהסס הקל שאינו חזק נותן יותר':בורית כרשינא ,עשב ששמו כך ,ומלבנין בו מדים
)יט( וקורין לו איצאה וגווגא ,העשב עצמו הוא בורית כרשיגא :מלח סתמית גסה ,ועל
כל קרבן תקריב מלח ,ואין בידי טעם ברובע רביעית הקכ :מעלה עשן ,עשב ,ועל שמה היא
נקראתמעלהעשן)כ( ועולה)במשקל( ]כמקלן אינו מפצל לכאן ולכאן)כא( ומן הפסוק נסיק
לן מעלה עשן בסדר יומא ,בין יום הכסורים בין שאר ימות השנה :כיפת הירדן)כב( וורד,
על שנדל על שפת הירדן נקרא כיפת הירדן ,ויש לו ריח טוב :ששסין בו שמשפשפין
י( י״א סמנין נאמרו לו למשה מסיגי .בריתות ו׳ ע״ב והובא ברש״י עודי ח שמוח
יא( שקורין גומא בלע״ז .וכן הוא בדש״י שם ובמת״ו צד  45נוסף והיינו דתנן
ל׳ ל״ד.
]מגילת י״ז ע״א[ בקומום .ואמרינן ]שם י׳ית ע״ב[ מאי קומום גומא ,רישינא ,ובדיו של ג׳
עפצים נותנין אותת גומא ,שאותם מיני ן אינם ראוים כלל לכתוב אם לא ע״י גומא ובו
כותבי! בכל ארץיספדד ונרבוגא ופרווגצא ע״כ .ינ( י״א זהו שקורין גלמא .וב״ה בכ״י ב׳ ,ובמת״ו
זהו שקורי! גלוון .והוא  galbanumוכן ברש״י שמות ל׳ ל״ד והלבנה בושם שריתו רע
וקודין לו גלבנא וכן רש*י בכריתות ו׳ ע״א חלבנא גלבנ״א .יג( וכן אסר רב הנא בר ביזגא.
מו( כרכום קרן ועכרן .בכ״י ב׳ נאמר
כריתות ו׳ ע״ב .יד( מדא בלע״ז  Myrrheמין בשם.
רק כרכום זעפרן ובמת״ו כרכום גרוק זעפרן והם תמלות  Crocus, Safranוכן צ״ל לפנינו
בסדור .מז( ובלעז קורי] זה אשפיק spiea .וכן רש״י בגמרא כריתות שם כתב שבולת גרד תד
.-.הוא ובלע״ז שפיג״א .יז( שקורין מדאה .צ״ל שקורין דודא והיא  Rauteובמח״ו שקורי! רוזא
ינו( וקודין ל ו א י צ א ת וגוונא .ברש״י כריתות ו׳
צ״ל רוטא .ים( דאמרינן .כלאים פ״א מ״ת.
ע״א כרשינא י הבא מאותו מקום ,ל״א עשב הנקרא אירב״ה שנוטי״א שעושין ממנו בורית שקורין
ספוני ובביאור מלות הלועזיות בפי׳ רש״י מבאר המלות ובמח״ו צד  45הביא וקורין לו יורב׳יא
שבונייר״א . .כ( ועולה כמקל .כצ״ל ,יומא נ״ג ע״א ובערוך ערך עשן הביא מיומא ל״ת ע״א
מעלה עשן פי׳ הסם שמתנין בקטרת ומעלה עשנה כמקל שאינת מפצעת לבאן ולכאן .כא( ומן
הפסוק נפיק לן מעלה עשן בסדר יומא בין יום הכפודים בין שאד ימות השנה .ביומא נ״גע״א
כ (3וורד על שגדל על שפת הירדן
אין לי אלא ביום הכפורים בשאר ימות תשגר ,בו׳ ע״ש.
גקרא כיפת הירדן .וכן כתב •רש״י בכריתות שם עשב הגדל על שפת הירדן.
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את הצפורן שהיא שחורה כדי שלא תשחיר שאר םטמנין וטלפונה כבורית :יין
קפריסין ,מאותו מקום שהוא הזק ,ולכך טביאין סאין תלתא וחצי סאה וקבין תלתא ,שכך
שיעורו לשריית שבעים מנה של צורי ,שתהא עזה ,שיהא ריחה חזק ,ל״א גרםינן מפניי
שהוא ]עז[) ,כג( אותו יין הבא מקסרם עז הוא ,ונותן ריח בצורי .מי רגלים עזין הן,
והן יפין לה לצורי ,אלא לפיכך לא הוו שורין אותן בהן ,לפי שהיה נעשה בעזרה,
ואי אפשר להכניסו בעזרה מפני הכבוד ,ואם לא מפני כבוד עזרה היו שורין אותו
בהן שהרי חלבנה שריחה רע והיא מנויה בתורה .ויש אומרים מעיין הוא ששמו מי
רנלים ,י ועז הוא וריחו רע) ,כד( לא טפי ר׳ ,היטב הדק הדק היטב .התדקדק יפה
לםמנין היה אומר שיתדקדקו יפה ,ולפיכך היה אומר כך לפי שהקול יפה לבשמים
ולםטנין ,ותיבות הללו היטב היטב הדק הדק כשאדם אומרן מוציא את הקול מפיו בא
מן הגרגרת וכשם שהקול יפה לבשמים כך רע הוא ליין) ,כה( דאמרינן במנחות
)כו( יצא הניד הקיש בקנה ,כשהניזבר הולך ליקח יין לנסכים יצא הגיד הקילוח של
השמרים מן החמת )בז( הקיש הגיזבר בקנה בידו להראות סימן לסתום סי החבית
שלא יצאו השמרים ולא היה רוצה לומר בפה שהקול רע ליין :פיטמה לחצאין ,שלא
עשה אלא מאה ושמונים וארבעה מנין ביחד חצאין שלש מאות וששים ושמונה לשליש
לא שמענו מרבינו אם אדם רשאי לעשותה לשליש ואם בת הרצאה היא אם כמדתה
אם נותן מכל סימן וסימן שליש המשקל שלו המפורש למעלה כשירה להרצאה אפילו
לשליש ,חיסר בה מכל סימן סימן מאותן אחד עשר סממנים שאמרנו למעלה שלא
נתן בה כל אחד משקלו המפורש למעלה ,או שלא נתן לתוכה מעלה עשן ,אע״פ
שאינו מעיקר סממני הקטורת אלא להעלות עשן בעלמא ,אחת מכל סממניה ,ואפילו יין
אפילו בורית חייב טיתה אם הכניסה להיכל)*בז( דביאה ריקנית היא ,שאותה הקטרת אינה
כלום ,והויא לד ,הכנסה יתירה וביאה שלא לצורך חייב מיתה דכתיב ואל יבא בכל עת אל
הקודש)ויקרא ט״ז ב( ,זה היכל ,מבית לפרוכת)שם( זה לפני ולפנים ,ולא ימות)שם( הא
אם יבא שלא לצורך ימות) :כה( אחת לששים או לשבעים שנד ,נרסינן היתד ,באה הקטורת
חצאין של שירים חצאין ,משמע הרבה חצאין ואסמנין קאי ,כלומר חצי כל סימן וסימן
נשאר בה לסוף שנה ,שרבו מן השיריים של שלשה מנין שמשתייר בכל שנה ושנה ־
טחפיגתו של כהן גדול דאסילו)כט( ישמעאל בן קמחית שהיה גדול שבכלם לא היה חופן
כר( לא מפי ד .
כג( אותו יין שבא מקפרם .כ״ה ברש״י בגמרא כריתות שם.
כה( דאמרינן במנתות .דף פ״ז
ובן הוא בכ״י ב׳ ,אבל במתזור ויטלי הגירםא ולא נהירא.
ע״א .כו( יצא הגיד הקיש בקנה .בגמרא שם זרק הגיר הקיש בקנה .כז( הקיש הגזבר ב ק נ ת
בידו .עיין ברש״י בגמרא שם* .כז( דביאת ריקנית היא .כן פירש רש״י בגמרא שם ד״ה חייב.
כס( אתת לששים או לשבעים שגה גרםינן .במרדו צד  46הובא כ ך  :אתת לשבעים ושלש שגים
הית נותן בה תצאין של שיריים ,כך מצאתי ונראה בעיני דגרםינן הכי״ וזר ,חשבון מכוון
כשתצרף שני מנים והצי המותר לכל כיפור וכיפור חנה לכל מנין במנין מותרת סכום חצי
מנין של שם״ח ,שהן קפ״ד מנין וחצי שביום כיפור לא היו מקטירין אלא ג׳ הקטרות ,על
אחת חצי המנה וגי מנין שהיו מוסיפין בו ביום ,הנה ליום כיפור יותר ב׳ מנין וחצי חשוב ב׳
מנין וחצי לכל שנה ׳למבין ע״ג שנים ועולה לממן קפ״ב מגי! וחצי חצי חמגיין של סכום
שס״ח מנין ע״כ ואח״כ הובא ואית דגדים אתת לששים או לשבעים שנה בו׳ כמו לפנינו
כמ( ישמעאל בן
בסדור .ומזה תראה כי בעל מח״ו הוסיף דברים על הסדור שהי׳ לפניו.
קמחית .יומא ט״ז ע״א.
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אלא ארבעה קבין )ל( כדמפורש ביומא ,ורבו אותם שיריים כל כך כשמגיע לםוף ששים
או לסוף שבעים שנה לא היו צריכים לפטם אותה שנה ,אלא )שמונים שנה וארבעים(
מאה ושמונים וארבעה מפני שהן חצאין של שלש מאות וששים ושמונה ולא השוו
את המידה לומר אחת לשבעים שנה היתד ,בו חצאין וכר ,שמידת חפינה אינה שווה
שיש בהן שחפינתו מרובה ויש בהן שחםינתו טיעטת) ,לא( כדתנן יש שאמרו הכל
לפי שהוא ,מלא קמצו מנחה ,מלא חופניו קטורת ,משום הכי קתני אחת לששים או
לשבעים ,פעמים לששים ,פעמים לשבעים ,הכל לפי כהנים ששמשו ,ואותן שיורים
הנותרים מן החפינה בכל שנה לא היו מפטימין אותן עד שיגיע לסוף ששים שיצטרפו
כל השיורין של כל שנה ושנה ויעלו לחצאין שהרי בכל שנה ושנה היו מחללין
אותה שיור של אותה שנה על מעות האומנין וחוזרין ולוקחין מתרומה חדשה ומערבין
אותו המותר עם השלש מאות וששים ושמונה מנים של שנה הבאה ,וכן היו עושין
בכל שנה עד שמגיע לששים ונמצא שנשתייר מן השלש מאות וששים ]ושמונה[ מנין
של שנת ששים כל חצאין ולא היו צריכין לפטם בשנת ששים ואחת ,אלא מאה
ושמונים וארבע ,והבי ששים ושבעים לאו דמתרמי שיהא בה חצי ממש לא פחות ולא
יותר ,דאי הוה נמי קמייתא ארבעה וחמש מנין יתר על חצאין היו מפטמין כל המחצה
של שלש מאות וששים ושמונה בשנה הבאה דבציר מהכי לא מפטמינן כדקתני לעיל
לשליש ולרביע לא שמענו אי איסשר על שבעים שנה )לב( שלא יהא שם יותר
ממאה ושמוגים וארבעה ,וכל זמן שלא גשתייר מן הישגה עד שמגיע לחצאין היו
מסטימין אותה שלימה) :לג( כיתות לשון חתיכה ,כלומר מעט ,ואל תתמה אי נקיט
לשון נכי דבש ,דתאינים ורימוגים ותמרים כמו שהן קרי להר דבש ,וכן כל מיגי מתיקה
קרי לה דבש :מפני ריחו שיהא נודף ריח טוב.יותר:
]תלד[ ב פ ס ח בערבית בשחרית ומנחה מתסלל אדם אבות וגבורות וקדושת
השם ואומר אחה בחרתנו ,יעלה ויבא ,והשיאנו ,עד מקדש ישראל והזמנים ,ואם חל
בשבת מזכיר של שבת ואומר ותתן לנו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה
חגים וזמנים לששון את יום המנוח הזה ואת יום חג המצות הזה וחותם בשל שבת
בא״י מקדש השבת וישראל והזמנים ,וכן בברכת המזון מזכיר של יום טוב בבונה ירושלים,
רצה ומודים ושים שלום ושלש םםיעות ,ולאחר תפילת לחש אומר שליח ציבור קדיש
שלם ,ואין אומרים במה מדליקי! כל עיקר .נמנעו לקדש ]על היין[ בבתי כנסיות שלא
להוסיף על ד כוסות שאין לך עני שבישראל שאין לו בום בביתו וכשחל בשבת לאחר
סיום תסילת לחש אומר שליח צבור ויבולו ,ומגן אבות בדברו ,וחותם מקדש השבת,
לנ( שלא יהא שם
ל( כדמפורש ביומא .שם שם .לא( כדחנן .כלים פי״ז מי״א ע״ש.
יותר ממאה ושמונים וארבעה .במח״ו צד  47״שלא יהא שם מן הישנה יותר מקפ״ר וחצי נשאר ברוב
השנים שאין לך מלא תפנים מתזיקין הצי מנה של קדש שהוא כמנה שלנו משקל פלפלין שלנו,
הילכך אי אפשר כל ע׳ שנה שלא יהא שבו קפ״ד מנין״ ,ואח״ב הובא כמו לפנינו .לג( כיתות
לשון חתיכה כוי .כמו שהוא לפנינו כ״ה בכ״י ב׳ .אבל יש לתקן קודטוב כמו שנדפס בסדורים
וכן הובא בסדור רע״ג דף ט״ז עי׳ב ובירושלמי יומא פ״ד ה״ה )מ״א ע״ד( תלשון משונח קצת.
וגם בטת״ו הובא קורטוב והובא שם קורטוב לשון גבי דבש דתאנים וצ״ל קורטוב לשון ]חתיכה
כלומר מעט ואל ת ת מ ה אי נקיט[ לשון גבי דבש והכוונה לשון קורטוב .והוראת קורטוב
שם מדח.
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ואין צריך להזכיר בשל יום טוב )א( דאמר ובא יום טוב שחל להיות בשבת שליח
ציבור היורד לפני התיבה ]ערבית[ אינו צריך להזכיר של יום ,שאילמלא שבת אין
שליח ציבור יורד לפני התיבה ערבית ,ביום טוב ופסח ושאר ימים טובים שחלו להיות
בטוצאי שבת טתפללין בלחש ותודיענו) ,ב( דאטר רב יוסף אנו תקינו לן רב
ושטואל מרנניתא בבבל ותודיענו משפטי צדקך .וכן הוא מתפלל אתה בחרתנו עד
ושמך הגדול עלינו קראת ותודיענו משפטי צדקך וכר ,ואחר כך ותתן לנו ה׳ אלהינו
באהבה מועדים לשמחה וכר ,רצה ומודים ,ואין אומרים ויתן לך:
]תלה[ ב א לביתו טרם יסעד מקדש על היין ,ועושה סדרו כתיקון רבותינו
ולמען אשר לא ישגה בסדרו)א( יגרום לו מסורת זה הטעם ר׳ יוסף הגדול ,נפן קדוש ,זטן,
נטילה ,ירקות ,אדמה ,וטבל ,וכסא ,בצע ,עניא ,כסא ,ונשתנה ,נטילה ,שלימה ,מוציא,
ופרוס ,אכיל מצה ,אכיל עמה וחסא ומרור ,טבל ברך וסעד ,בצוע טסטיר ונוטל ,שלישי
למזון ,רביעי להלל .כדטיקלע יום טוב באפוקי שבתא איתקרי הכי נפן קדוש נר
הבדלה זטן נטילה ירקות אדמה וכר :חל להיות בשבת אומר ויכולו ,בורא פרי הגסן,
ואשר בחר בנו את יום המנוח הזה ואת יום חנ הטצות הזה ,וחותם מקדש השבת
וישראל והזמנים :חל להיות במוצאי שבת מברך י׳ק׳נ׳ה׳ז׳ ,ואומר הגדה עד גאל
ישראל ,ומסדר כל הסדר כסדר אוכל ומברך ברכת מזונו ,ואומר הלל על כוס רביעי,
ואחר כך הלל המצרי ואחר הלל המצרי הלל הגדול הודו לד׳ כי טוב כי לעולם
חסדו ,ואומר גשמת עד מלך אל חי עולמים ,ובשחרית מתפלל כמו בערבית ,ומברכין
לגמור את הלל ,יתגדל:
]תלו[ ובמוסף מוציאין שתי תורות ,באחת מהן בםרשת משכו ,עד מארץ
מצרים על צבאותם ,וקורין חמשה ,ואין םוחתין מהן ,אבל מוסיפין ובשגייה קורא
טפטיר ,בפרשת סגחס בחדש הראשון עד סוף הפרשה ,והשליח ]ציבור[ אומר קדיש
דאטירן ,וטפטיר ביהושע ויאמר יהושע עד ויהי שטעו בכל הארץ ,אשרי עד דאטירן
ועומדין למוסף ,ומםםיקין האזכרה ,העובר לפני התיבה איגו מזכיר ,ומבקשים על הטל
בתחיית המתים משיב הרוח ומוריד הטל:
]תלז[ ו ל א ח ר תפילת ערבית מברכין בא״י אמ״ה על סםירת העומר
)א( היום יום אחד ,יהי רצון מלפניך ד׳ אלהינו ואלהי אבותינו שתבנה בית המקדש
במהרה בימינו ,וכן בכל לילה ולילה ער שבועות )ב(ומצוה למימני יומי ,מצוד! למימני
שבועי )ג( ובעמידה ,לפי שכל מעשה העומר ישנו בעמידה ,ועוד שנאמר מהחל חרמש
בקמה )דברים ט״ז ט׳( אל תקרי בקמה אלא בקומה:
א( דאמר רבא .שבת כ״ד ע״ב .ג( דאמר רב יוסף כר .ברכות ל״ג ע״ב.
]תלד[
א( יגדוס לו מסורת זה הטעם ר׳ יוסף הגדול .הוא ר׳ יוסף טוב עלם.
]תלה[
א( היום יום אחד .בהאורת סי׳ צ״א תובא מלת לעומר ,ועיין בשו״ת הרשב״א
]תלן[
ג( ובעמידה כ ר
ב( מצוה למימני יומי מצוה למימגי שבועי .מנתות ם״ו ע״א.
סי׳ תנ״ז.
ועוד שנאמר מהחל תדמש בקמח אל תקרי בקמה אלא בקומה .עיין בם׳ האורה סי׳ צ״א
חערה ג׳ ותראה שבשבלי הלקט סי׳ רל״ד )דף ק״ט ע״א( הביא וז״ל ואין מברבין אלא מעומד
יש מפרשי ן משום דאיתהש ספירה לקצירה ודרך קצירה מעומד ,ויש מפרשים משום דכתיב
מהחל חרמש בקמה ,אל תקרי בקמח אלא בקומה ,ועיין מ ה שכתבתי באריכות במבוא להפסיקתא
דר״כ אות ד׳ )דף ט׳( והבאתי חבל מפרשים אשד העתיקו המדרש דבקמה ,ועיין מבוא ללקח
טוב חערח ל״ה ידרשם חקורא משם.
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]תלה[ ליום שגי מוציאין כמו כן שני תורות) ,א( וקורין שור או כשב או
עז עד וידבר משה את מועדי ה׳ אל בני ישראל ,ובשנייה משמיר קורא כדאתמול,
ומפטיר בנביא במלכים וישלח המלך עד ואחריו לא קם כמוהו .אשרי ,קדיש עד
דאמירן .ועומדין לתפילת מוסף ומתפללין אבות וגבורות וקדושת השם אתה בחרתנו.
 .ומפני חטאיגו וכר ,רצה ומודים ושים שלום ,והשליח ציבור אומר קדיש כולו,
אין כאלהינו ,זהו תפילת מוסף משני יטים טובים הראשונים ,ומשעברו )ב( אין מברכין
לגמור את ההלל ,אלא לקרוא את ההלל ,לפי שאין חלוקין בקרבנותיהן ,ואל יאמר
כמפני חטאינו ובחמשה עשר יום ,וביום הראשון אלא כמו שכתבת עליגו בתורתך עד
והקרבתם אשד .עולה ,וכן האחרון לא יקרא בתורה ובחדש הראשון כבשני ימים
טובים הראשונים ,אלא בוהקרבתם יתחיל ויגמור הפרשה ,וביום השביעי בכלל ,להעיר
על כל החג הבא לפניו ועוד שאין מש־ירין בפרשה פחית מג׳ סם־קים ,אבל האיך
קורא ובחדש הראשון ובחמשה עשר יום והם כבר הלכו להם ,אמנם ביום הראשון
קורין את ארבעה עשר ,להגיד הילכות החודש הראשון וכל חוקות הפסח:
]תלט[ וביום ה ש ל י ש י של פסח שהוא חולו של מיעד קורין קדש לי
כל בכור עד ויהי בשלח.פרעה ,ביום הרביעי קורין אס כסף תלוה את עמי ער לא
תבשל גדי בחלב אמו ,ביום החמישי קורין פסל לך ער לא תכשל גדי בחלב אמו,
ביום הששי קורין במדבר סיני בשנה השגית עד לגר ולאזרח הארץ ,באילו ד׳ ימים
של חולו של מועד מוציאיןכ׳ תורות ,וקורין באחת שלשה מעניינו שליום ,שאמרתי
בסימן שסדרו רבותינו משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא ,וטפטיר
קורא בפנחס מוהקרבתם ,עד וביום הבכורים ,מתוך שהוא בא להכיר היום) ,א( כדאמרינן
כל דטפי טילתא טחבריה טפי ליה חד גברא ,לפיכך הגהיגו לייחד לקרוא בפרשת
מוסף:
]תמ[ ו ש ש א ל ת ם א ם שכחו וקראו ד׳ בעניינו של יום ולא קראו קרבן מוסף
י כך נראה בעיני שיחזור שליח ציבור ויקרא בפרש־ והקרבתם ,דהך רביעי כמאן דליתיה
דמי ,ואי איפשר שלא יקראו בקרבנות דחובה היא ,לפיכך יחזור שליח ציבור ויפתח
ספר תורה ויקרא לבל מי שירצה או לרביעי או לאחר ,ואין לתופשו לכך) ,א( ובמסכת
*וסריס'יש מעין דבר זה ,כל ימות הפסח האחרון קורא והקרבתם ,וקורין נמי ביום
השביעי דחדא םרשתא הוא ,ואין לשנות כלל .שלמה ביר שמשון:
]תמא[ ומחזירין ה ת ו ר ה למקומה ,ואומר השליח ציבור לפני התיבה אשרי
ובא לציון ,וסדר קדושה כמגהג חול גמור ,קדיש עד דאמירן ,ועומדין למוסף ומתפללין
מגן ומחיה ,ואתה קדוש ,ואתה בחרתגו ומסגי חטאיגו עד מסי כבודך כאמור והקרבתם
עד כהלכתן ,מלך רחמן כו׳ עד מברך את עמו ישראל בשלום ,יתגדל כלי ,ומגילת
שיר השירים אומרים בשבת שחל להיות בחול המועד וקורין מן ראה עד לא תבשל
גדי בחלב אטו ,וטסטיר קורא והקרבתם ,עד סוף הפרשה ,ומפטיר ביחזקאל היתה עלי
ב( אין מברמן לגמור את הלל
א( וקורין שור או כשב .מגילה ל״א ע״א.
]תלח[
אלא לקרוא את הלל .עיין ערכין י׳ ע״ב ובתום׳ ע״א ד״ה י״ח ימים.
א( כדאמריגן .מגילת כ״ב ע״ב.
]תלט[
א( ובמס׳ סופרים .עיין מם׳ סופרים פי״א ת״ד .ב( שלמת בר שמשון .כן תתם
]תמ[
בסוף התשובה ועיין במבוא ,שם אדבר אותתו.
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יד ה /עד סוף הפרשה ,ואין בה מעניין הפסח כל עיקר .ונראה לרבי שצריך להתחיל
למעלה כה אמר ה׳ עוד זאת אדרש וגו׳ כצאן קדשים כצאן ירושלים במועדיה
וכוי ,כדמתרנמינן כעמא )דמוכן( ]דמדכן[ ואתא לירושלים בזמן מועדי פיסחא .ויש
מקומות שנוהנין כן:
]תמב[ ל מ ו ס ף מ ת ס ל ל י ן אבות ונכורות וקדושת השם ,ואתה בחרתנו
עד ותת{ לנו ה׳ אלהינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה ,ומפני חטאינו עד
ומוססין כהילכתן ,את מוספי יום המנוח הזה ויום חנ המצות הזה נעשה ונקריב לפניך
עד מסי כבודך כאמור ,וביום השבת כו׳ זה קרבן שבת וקרבן היום כאמור ,והקרבתם
אשד ,עולה לה׳ וכו׳ עד והנחילנו ה׳ אלהינו באהבה וברצון שבת ומועדי קדשיך
וחותם בא״י מקדש השבת וישראל והזמנים ,רצה ומודים ושים שלום ,יתנדל:
]תמג[ בשביעי ש ל ס ס ח בליל יום טוב מקדשין על היין ,ואין צריך לומר
זמן ,ומתפללין כמו בימים טובים ככל ארבעה תפילות ,אלא שבתפלת מוסף מוסיף על
הפסוקים וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וכוי,
ומוציאין שתי תורות וקורין באחת ויהי בשלח עד כי אני ה׳ רופאך ,ומפטיר קורא
מן והקרבתם עד סוף סיםקא ,ומפטיר בשמואל וידבר דוד עד סוף השירה .ביום
השמיני קורין כל הבכור עד סוף סידרא ,ואם חל בשבת מתחיל עשר תעשר ,ומפטיר
בישעיה הנה עוד היום בנוב לעמוד עד צהלי ורוני יושבת ציון וכו׳ ,כך הוא סדר
הפטורות והפרשיות) .א( וזהו סימנים משך תורא קדש בכסםא פסל במדברא שלח
בוכרא ,ואעפ״י דםימנים הכי הוא ,מכל מקום קורין פסל לך בשבת של חול המועד
ומתחילין בראה אתה אומר אלי ,כדי שיקראו בה שבעה) ,ב( כדרב הנין בר אבין שבת
שחל להיות בחול המועד ,בין בניסן בין בתשרי ,קרינן ראה אתה ,ופסח שחל להיות.
בחמישי קורין בפרשת משכו ,ולמחר שור או כשב או עז ,יום ג׳ שהוא שבת של חול
המועד קורין ראה אתה דהיינו ססל לך ,יום ד׳ קורץ קדש לי ,דהא חוזרין לכסדרן,
ומהו הסדר ,לקרות בפרשה קדש לי אחר שור או כשב ,וכן היינו עושין אם לא
שתפסיק שכת של חול המועד ,ועכשיו שהפסיק קורין אותה מיד אחר השבת ,וכן
הלכה :בשביעי של פסח קורין ויהי בשלח ,וטםטיר וידבר דוד ,וקטן מתרגם כל פסוק
ופסוק ,שהיום עברו ישראל ,וטתרגם כל הפרשה לפרסם• הגם:
f

]תמר[ ואילו פ ר ש י ו ת של ראש השנה .יום ראשון קורין בפ׳ וירא אליו
רה׳ פקד את שרה ,ומפטיר בפנחס בחדש השביעי באחד לחדש עד סוף פיסקא,
ומפטיר ויהי איש אחד מן הרמתים ,יום שני קורין והאלהים נסה עד סוף םידרא
וטפטיר קורא בנביא ירמיה מצא חן במדבר עד רחם ארחמנו נאום ד,׳:
]תמה[ ביומא ד כ י פ ו ר א שחרית טן ויהי אחרי טות עד והיתד ,זאת
לכם ,וטפטיר בפנחס ובעשור עד סוף םיסקא ,ומסטירין בנביא בישעיה סולו סולו
עד כי פי ה׳ דבר ,ובמנחה קורין באחרי מות כמעשה ארץ מצרים עד סוף סידרא,
ומפטיר ביונה:
א( וזהו סימגים משך חורא .הסימן הובא בגמרא מגילה ל״א ע״א.
]תמג[
חנין בר אבין .מגילה ל״א ע״א ושם הגי׳ א״ר הונא.
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]תטו[ ב ח ג ה ס ו כ ו ת יום ראשון קורין שור או כשב או עז ומפטיר קורא
בפנחס ובחמשה עשר יום עד סוף סיסקא ,וטפטירין בנביא הנה יום בא ,בזכריה ,עד
ולא יהיה כנעני עוד .יום שני קורין כדאתמול ,והמפטיר קורא כדאתמול ,ובנביא
במלכים ,ותשלם כל המלאכה עד ויעמוד .יום שלישי כהן קורא ביום השני ,ולוי
ביום השלישי ,ישראל ביום הרביעי ,רביעי קורא ביום השני וביום השלישי ,יום ד׳
כהן קורא ביום השלישי וכר ,יום ה׳ כהן ביום החמישי ,יום ז׳ כהן ביום הששי ,לוי
ביום השביעי ,ישראל ביום החמישי ,רביעי ביום הששי וביום השביעי ,ויש שמתחילין
כיום השביעי כהן ביום החמישי ,לוי ביום הששי ,ישראל ביום השביעי ,ורביעי בששי
ובשביעי .וכן נהוג עלמא:
]תמז[ יום ש מ י נ י בין בשבת בין בשאר ימים קורין עשר תעשר עד
סוף סידרא ,וטםטיר ביום השמיני עצרת תהיה לכם עד סוף םידרא ,ובנביא במלכים
ויהי ככלות שלמה עד ביום השביעי שלה את העם) :א( יום שטחת תורה וזאת
הברכה וכר ,ובראשית עד אלה תולדות השטים ,ומפטיר קורא כדאתמול ,ובנביא
בטלכים ויעטוד שלטה עד ויהי ככלות שלטה ,ויש שטפטירין ביהושע אחרי טות
משה עד חזק ואמץ דלא כהילכתא:
א( יום שמחת תודה כר ובנביא במלכים ויעמוד שלמה וכוי ,ויש שטפטירין כיהושע
]תמז[
אחדי מות משה עד חזק ואמץ דלא כתילכתא .עיי! תום׳ מגילה ל״א ע״א ד״ה למחר ,וז״ל ומפטידין
ויעמוד שלמה ,ויש מקומות שנהגו להפטיר בויהי אתרי מות משה ושיבוש הוא שהרי הש״ם
אין אומר כן ,וי״א •שרב תאי גאון תיקן לומר ויהי אתרי מות משה ,אבל אינן יודעי! הסברא
אמאי שנה סדר הש״ם עכ״ל והרא״ש מגילה פ״ד סי׳ י׳ הביא וז״ל בי״ט האחרון של תג
מפטירין ויעמוד שלמה ,וי״א ויהי אתרי מות משה והבי איתא בירושלמי עב״ל והרב בעל קרבן
נתנאל העיד שם באות צ׳ וכתב לא ידעתי מקומו .וכבר העירותי בהברמל שנה שנייה צד
 140שהמלה ״בירושלמי״ הוא ט״ס וצ״ל והכי איתא ברע״ג ,שכן הביא בסידורו דף נ״ב
ומפטיר במלכים מעש שלמה ]צ״ל ויעמוד שלמה[ ,ויש שמפטידין ויהי אתרי מות משה עד חזק
ואמץ עכ״ל .וכן הרמב״ם ה׳ תפלה פי״ג הי״ב כתב למתר קורין וזאת הברכה ומפטידין ויעמוד
שלמה ויש מי שטפטירין ויהי אתרי מות משה וע״ש בהגהות מיימוגיות אות ח׳ דגאוגים תקנו
כן לתפטיר ויתי אתרי מות משה ורשאים הגאונים לשנות והרי״ן* מגלה פ*ג הביא מאמר הגמרא בי״ט
האחרון ׳£ל חג וכו׳ ומפטידין ויעמוד שלמה .ם״א ויהי אתרי מות משה .וגם הרב בעל שלטי הגבודים
הביא וז*ל ובירושלמי יש שמפטירין ויהי אתרי מות משה והכי מנהגיגו ע״כ והוא לשון הדא״ש
וראיתי באור זרוע ת״ב סי׳ שצ״ג שכתב וז״ל למתר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמוד שלמה
ובה״ג כתב שמפטירי! ]ויהי[ אתרי מות ]משה[ וכבר שאל רב עמרם מפגי מ ה טפטידין באתרי
מות והשיבוהו שכבר שאלו כמה פעמים זה ואינן יודעים מי גוהג כ! וי״ל הואיל וכל ימות החג
מפטירין בעני! היום ובשמתת תורה מסייטין םפר תומש וקורי! עני! פטירת משת רבינו לב!
מתתילין בראש ספר נביאים מענין פטירת מרע״ה והעמדת יהושע במקומו .וגם לרבינו יצחק
ב״ר יהודה זצ״ל שאלו והשיב כיון שנהגו נהגו שמגהג מבטל הלכה ,וי״ל שבימי רבנן סבוראי
שעמדו אחרי האמוראים הנהיגו כן ,ויש כת בידם כי למדו תורה מפיהם עכ״ל ,ולדעתי יש לתקן
בדברי האו״ז שצ״ל ורה״ג במקום ובה״ג ,כי לא נמצא רמז לזה בבח״ג וחכמי התום׳ מגילה ל״א ע״א
הביאו בשם רב האי גאון ,מכל זה תראה שהציון ירושלמי בהרא״ש תוא בטעות ,וחוץ מכל זה לא
יתכן שיתי׳ נמצא בירושלמי מת שטפטירין בשמתת הודה כי בירושלמי לא נמצא רמז כלל
לשמחת תורה ,כי רק בבבלי נמצא למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמוד שלמה ,כי
בבבל עשו שני ימים טובים לכן ביום השני בשמתת תורה היו מפטירין ויעמוד שלמה או ויהי
אחרי מות משה ,אבל בירושלמי שנתחבר בא״י לא חיו עושי! רק יומ אחד יו״ט ,וא״כ הפטורת
שמתת תורה מת עבידתה ? ועיין מה שכתבתי בהשחר שנה שלישית תוברת ראשונה צד .45
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] ת מ ח [ כ ש מ י נ י א י ן ל ק ר ו ת ססיקו של שביעי שכברעשיתו קודש) ,וכן(
]וכד[ מיקלע שבתא בחולו דמועדא בסוכות קרינן ראה אתה ,ומפטיר בענינא דיומא
במה דרביעי קרא שתי פרשיות ,ובגביא ביחזקאל )ל״ח י״ח( ביום בא גוג על
אדמת ישראל עד לא ישאו )שם ל״ט י׳(.
]תמט[ ביומא ק ד מ א ה דחגוכה בגשיא ויהי ביום כלות משה להקים את
המשכן ,עד קרבן גחשון ,ביום ב׳ כהן ולוי ביום השני ,וישראל ביום השלישי כולו,
וכן כל שבעת ימי חגוכה ,יום ח׳ ביום השמיני וגר ויתחיל בהעלתך עד כן עשה את
המנורה .וכד מיקלע ראש חדש טבת בשבת דחגוכה שבת קודמת דתדירא ואחריה
ראש חדש ומפטיר בחנוכה רני ושמחי עד תשואות חן חן לה ,ובשבת שנייה מפטיר
במלכים )ז׳ מ׳( ויעש חירם עד היא ציון)שם ח׳ א׳( ,ואי איקלע ראש חדש טבת
בחול אין משניחין בחנוכה ]וקורין[ תלתא בראש חדש וחד בחנוכה:
]תנ[ א ד ר ה ס מ ו ך ל נ י ס ן אינו חל )א( אלא בז׳ב׳ד׳ר ,וסימן להפסקות
שאין קורין פרשה ז׳ט׳ו׳ ב׳ו׳ ד׳ד׳ ו׳ב׳י׳ר ,פירוש אם חל אדר בז׳ לט״ו מפםיקין ,ואם
בב׳ בו״ו מפסיקין ,ואם בד׳ לד׳ מפםיקין ,ואם בו׳ יש בו שתי הפסקות אחת בב׳ בו,
ואחת בי״ו .דאי חל אדר בא׳נ׳ה׳ אתי ניסן בב׳ד׳ר .חל בשבת קורין בעניין היום ששה,
וחד בראש חדש ,וטפטיר בכי תשא עד לנסשותיכם .ובשבת הבאה פרשת זכור
לפורים שיבא אחריה בערב שבת ובשבת )אחרת( ממחרת הפורים שהוא ט״ו באדר
מפסיקין וסימנך ז׳ט׳ו׳ שעדיין נשתארו שתי שבתות באדר באחת קורא פרה אדומה
ובאחת החודש הזה שממחרת אותה שבת ראש חדש ניסן בא ביום ראשון ,חל ראש
חודש אדר בשני בשבת קורא סרשת שקלים בשבת שלפניו ומססיקין בשבת שלאחריו
שהוא בו׳ לחדש ,וסימן ב׳ר ,שעדיין יש פנאי לפרשת זכור בשבת שנייד ,של אדר
שהסורים אחריה ביום ראשון ,ובשבת שלישית סרה אדומה ,וברביעי׳ החדש ,שראש
חדש ניסן אחריה ביום ג׳ .חל ראש חדש אדר להיות ברביעי ,קורין סרשת שקלים
בשבת שלפניו ,ומפםיקין בשבת הבאה לאחריו ,שהוא ד׳ לחדש ,וסימנך ד׳ד ,שעדיין
יש מקום לפרשת זכור שבת שגייר ,של אדר שהםורים באים אחריה יום ג׳ ובשבת
שלישית פרה אדומה וברביעי׳ החדש שראש חדש גיסן חל להיות אחריה ביום ה׳,־
חל ראש חדש אדר להיות בששי בשבת קורין פרשת שקלים בשבת שלפניו ותמצא
שתי הפסקות מפסיקין שבת ראשונה שלאחריו שהוא ב׳ לחדש שיש סנוי לפרשת
זכור )וסימנך וב׳י׳ר( בשבת שנייה של אדר שהסורים באים אחריה ביום ה׳ ,שוב
מסםיקין בי״ו לחדש אדר שהוא שבת שלישית של אדר אחר הסורים ,מפני שיש
פנאי לפרשת פרה שבת רביעית של אדר והחדש קורין שבת חמישית שבו חל ראש
חדש ניסן ,וסימנך וב׳י׳ר .שבת שלפני ראש ]חדש[ אדר הסמוך לניםן טפטיר קורא פרשת
שקלים •כי תשא עד לנפשותיכם ,ומפטיר בנביא במלכים בן שבע שנים עד לכהנים
יהיו ,ואפילו בו ביום פרשת כי תשא חוזר למפטיר וטפלה .ואם חל אדר בשבת
קראו שיתא בעניינא דיומא ,וחד בראש חדש וטסטיר בשקלים .שבת שלפני הפורים
מפטיר קורא זכור עד סוף סידרא בכי תצא ,ובנביא בשמואל פקדתי עד וישסף
שמואל;
]|[jf

א( אלא בזבד״ו .עיין רש״י מגילה ל׳ ע״ב.
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]תנא[ בפוריא ק ו ר י ן ויבא עמלק עד סוף סידרא .שבת שלפני שבת
שקורין בה החדש מפטיר קורא פרה אדומה עד ויבאו בני ישראל כל העדה ,ובנביא
ביחזקאל בית ישראל יושבים על אדמתם עד כצאן קדשים .שבת שלפני ראש חדש
ניסן ,או אפילו חל ראש חדש ניסן בשבת ,מפטיר קורא בבא אל פרעה החדש הזה
עד כל מחמצת לא תאכלו ,ובנביא ביחזקאל בראשון באחד לחדש עד יעשו את
הכבש .כשחל ניסן בשבת תחילה קורין ו׳ בעניין השבת ,וחד בראש חדש ,וטסטיר
בהחדש־הזה .בראש חדש קורין בפנחס ,כהן וידבר עד ואטרת ,לוי חוזר וטכפל ואמרח,
את הכבש ,ועשירית ,ישראל טעולת התטיד עד עולת שבת ,רביעי ובראשי חדשיכם
עד סוף פיסקא ,וכשחל ראש חדש בחנוכה ,כהן עד עולת תמיד ,לוי טעולת תטיד
עד ובראשי חדשיכם ,ישראל ובראשי חדשיכם ,רביעי בחנוכה :כשבתא קרי ז׳ ]כשחרית
וני[ במנחה ,וביומא דכיםורא ו׳ בשחרית ]וני[ במנחה ,ביטים טובים ]ה׳[ ,בראש חדש
ובחולו של מועד ד ,בחנוכה נ׳ ,בתענית נ׳ ,בפורים נ׳ ,בשבת ובכפור )ז׳( וביום טוב
אי בעי למקרי טפי קרי) .א( פקוד וסםח מנו ועצרו צומו וצלו קומו ותקעו.
]תנב[ ר א ש חדש אדר הסמוך לניסן הוא ערב פסח ,והפסח הוא ערב עצרת,
.ועצרת הוא ערב ראש השנה ,וסימנך לא בידו׳ פסח ,ולא נ׳ה׳ז׳ עצרת ,ולא א׳ד׳ו׳
ראש השנה וסוכות ,ולא א׳נ׳ו׳ יום הכסורים .חד בניסן' בו פסח ,בו שבעה עשר
בתמוז ,בו תשעה באב ,תרי בניסן שבועות וחנוכה בזמן שמרחשון חסר ,אבל בזמן
שהוא מלא חנוכה בשלשה בניסן ,שהוא יום אחר שבועות ,תלתא בניסן ראש השנה
וסוכות ,ארבעה בניםן לא כלום ,חמשה בניסן יום הכסורים ,םליקו פרשיות:
א׳ת׳ ביש׳ נ׳ר׳ ד׳ק׳ ה׳ץ׳ רפי.
]תנג[ א ׳ ת ׳ ראשון של פסח תשעה באב ,ב׳ש׳ בשני בו שבועות ,ג׳ר׳
בשלישי בו ראש השנה ,דק׳ ברביעי בו קריאת התורה ,כלומר שמחת תורה ,ה׳צ׳
 .בחמישי בו צום כיפור ,וים׳ וי״ו סורים:
וזהו עשיית ציצית.

]תנד[ )א( ציצית תרי״נ מצוות תלויות בו כי ת״ר חשבון האותיות שש
מאות ,וי״ג ח׳ חוטין דה׳ קשרים ,ב׳ קשרים לטעלה ונ׳ לטטה הרי י״נ ,וצריך טוויה
א( פקוד ופסח מנו ועצרו צומו וצלו קומו ותקעו .וכן הובא הסימן בהאורה םי׳ ע״ג
]תנא[
והבאתי שם בהערה ט״ז הסימן מובא בהג״מ ה׳ תפילה פי״ג ו ד ל כתב בסדר רב עמרם סי׳
פקוד ופסח מנה ועצר צום וצלי קום ותקע ,הא לך פירוש פקוד תרגומו של צו ,ואח״כ פםת
מנה מניין שבמדבר סיני ואח״כ עצרת ואח״כ צום תענית ח״ב ,ואת״כ צלו שהוא ואתחנן ,קום
שהוא אתה נצבים ,ואח״כ תקע בר״ה ,ועיין בהמנהיג ה׳ פסח סי׳ ד׳ טעם הסימן פקוד ופסח,
ובעת מצאתי בסדר פרשיות של ימים טובים והפטרות שלהן שהוצ׳ לאור הרב המופלג מו״ה
תיים מאיר הורוויץ ז״ל מפ״פ בספרו בית נכות ההלכות עפ״י ב״י פארמא קובץ  1089הובא
ג״כ הסימן ומבאר לעולם קורין פרשת צו קודם הפםח וזה הסימן פקד ופסח ,לעולם קורין
פרשת במדבר סיני קודם העצרת וזה הסימן מנו ועצר ,לעולם מתענין תשעה באב קודם פרשת
ואתחנן וזה הסימן צום וצלי ,לעולם קורין פרשת ואתם נצבים קודם ר״ה וזה הסימן קום ותקע.
א( ציצית תרי״ג מצות תלויות בו .וב״ה בכ״י ב׳ והלכות ציצית הובא בפרדם
]תנד[
סי׳ ל״ו ול״ז ובשבלי הלקט השלם דף קפ״ט ע״ב עד קצ״א ע״א הובא הלכות ציצית של רביגו
שלמה זצ״ל וסדורו של ציצית ובסוף םיים סליקו הלכות ציצית של דש״י ז״ל ,והוא הכתוב בספר
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לשמה ,וכשאתה תולה ציצית בטלית צריך להשיט ארבע בתוך שלש בארבע כנסות
של טלית ,ושיעור אורך הה׳ חוטין כשיעור זרת ולאסור ב׳ פעמים למעלה ולשלש
שליש הזרת ,ולאסור ג׳ פעמים ,והנותר שני שלישי זרת להיות ענף ,ולאחר שתולה
אין פוסק מראשי חוטין שלהן) ,ב( שכך אמרו חכמים תלאן ואחר כך פסק ראשי
חוטין שלהן פסול ,וכן צריך לעשות יטול הציצית וימדוד במידה כשיעור זרת בינונ,
ושליש אצבע אגודל ומעייפו לשנים ומותח כ׳ זרתות בחוט ארוך וטעייפו לב׳ וג׳ ודי,
ואחד טאילו ד׳ חוטין ,צריך להגיהו אורך כדי לשלשל בו ומיד סוסק ראשי החוטין
ומגיחן במקומן ומעייםן וטטיתין לח׳ חוטין אוסר שגים וטשלשל שליש הציצית ואוסר
שלשה ושני שליש ענף .וכן סידורן:
]תנה[ )א( וזהו ם ד ר מ ז ו ז ה) .ב( רישי שיטי ,שמע ,ה /הדברים ,לבניך,
ובשכבך ,בין ,והיה ,מצוה ,בכל ,יורה ,עשב ,סן ,והשתחויתם ,השמים ,ואבדתם,
ושמתם ,אותם] ,אותם[ ,בדרך ,ובשעריך ,אשר ,על הארץ) .ג( וצריך למישבק בריש
שיטא שיעור תיבה קטגה לוהיה ]אם שמוע[ )ד( כי היכי דמיתחזי כוותא ,וכי
מעייל בה בגובתא כווא בוהיה כי היכי דליהווי כווא להדי כווא) ,ה( ומדקדק בחסידות
ויתירות וזייגי) ,ו( וסימן דחסירות ויתרות יוד קוף אך דך טטםת שמע מלקוש תירש
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בו טוב בבתיך )ז( קו זו זו כת)/ח( ושבעה אתי במזוזה דשבעה תגי)ט( ש׳ע׳ט׳נ׳ז׳ נ׳ץ׳
)י( בר מן אילין יפתה ובקומך וקשרתם ואספת לטטפת) ,יא( וכן כל אות שאינה
מקפת גויל מארבע רוחותיה פסולה) ,יב( וצריכה שיעור הנחה מלמעלה ומלמטה
)יג( כשיעור שתי שורות ,פירוש מימין ומשמאל כשיעור שלש אותיות טוט
)יד( ומניחה בחללה של פתח כי הזמנה מימין )טו( ובשפת החיצון) ,טז( ומברך ב׳א׳י׳
אל׳ מלך העולם א׳ק׳ב׳ו׳צ׳ לקבוע מזוזה) ,יז( ומזוזה שיש בה מחק או תוספת )יח( או
)קריעת( ]גריעת[ האות אינו יוצא בה ידי חובתו ,ואינה נכתבת אלא בשני בשבת
בשעה חמישית בתחילת חמה ,במלאך רפאל הממונה באותה שעה ,ונכתבת בחמישי
]בשבת[ בשעה רביעית במלאך ענאל הממונה על אותה שעה ,וכן תפילין וקמיעות
הנכתבין באותה השעות מצליחין) ,יט( ומניחה בחללה של פתח מימין בשליש העליון
ובמפח החיצון) ,כ()ומיהו( ]ומהו[ שליש העליון אם יש בנובהה של טפח שלש
אמות מניחה בתחילת אמה שלישית סמוך לאמה שניה) ,כא()מהן( ]מהו[ בטפח
(

מזזות ומלקוש ותירשך יבלה הטבה לטוטפת בביתך ובקומך
לתקן לפנינו בםדור

מזוזות בתראה לאבתיכם,

לכן יש

במקום יוד קוף אך דך צ״ל; מאודך ובקומך ידך וכן במקום בו טוב צ״ל

יבלה הטבה והכוונה לא תתן את יבולה ,וכן מעל הארץ הטובה.

 (rקו זו זו כתי .בכ״י ב׳ קו

זוזו כתיב ,ובסדרים קו זו זו ,והמלה ״כתיב״ ליתא ,ויש לתקן מזוזות בת׳ )היינו בתראה( ועיין
בהלכות קטנות ה׳ מזוזה להרי״ף והרא״ש ז״ל שהביא קדמאה לטטפת ,בתרא לטוטפת ,ידך חסר,
קדמאה מזזות בתראה
רפ״ת.

וי״ו ,הטבה

מזוזות ותירשך חסר

ס( ושבעה אתי במזוזה דשבעח תגי.

לאבתיכם

חסר וי״ו,

ושבעה אותיות דג׳ תגי] זיונין דמזוזה ואלו הם שעטנז גץ .ועיין תורתן של
 53סי׳ צ״ד מה שהביא בזה בשם רב האי גאון ז״ל.
ע״ב ד״ה שעטנז גץ ועיין ברמב״ם ה׳ תפילין
אות צ׳.

ועיין בטור סי׳

ב״ה נם בכ״י ב׳ ובם׳ הסדרים אבל בפרדם שם
ראשונים ח״א צד

מ( שעטנ״ז ג״ץ .עיין תוס׳ מנחות כ״ט

פ״ב ה״ח ופ״ה ה״ג ובהג״מ פ״א מה׳ תפילין

י( בר מן אילין יפתה ובקומך וקשרתם ואספת לטטפת .בכ״י ב׳ ובסדרים הגי׳ לטטפת

קדמאה ובתראה,

ובפרדס הגי׳ בר מן אלו דצריכין ב׳ זיוגין ואספת

יא( וכן כל אות שאינה מקפת גויל כוי .מנתות כ״ט ע״א.
ומלמטה .מנתות ל״ב ע״א.

יפתה ובקומך וקשרתם.

יב( וצריכה שיעור הנחה מלמעלה

ינ( כשיעור שתי שורות פירוש מימין ומשמאל.
ומשמאל,

שתי שורות רכובא דסיפרי פירוש מימין

בכ״י ב׳ כשיעור

וכ״ה בסדרים רק מלת ״פירוש״ ליתא שם.

ובפרדס וצריכה הנחה בין מלמעלה למטה כ י ת ט ב א דספרי שיעור ב׳ שורות ומימין אית דאמרי
תיבה קטנה של ג׳ אותיות,

ומשמאל כשיעור טוט שיעור
כמו שהוא במנחות ל״ב ע״א.

דסיפרי

ונראה שצ״ל כמלא אטבא

יי( ומניחה בתללת של פתח .מנחות ל״ב סע״ב ובפרדס איתא

כך וצריכה עיבוד לשמה בעור של צבי ואין חוששין לא משום נבילה ולא משום טריפה וצריך
מימין

להניח בחלל של פתח

בשליש העליון ובטפח

בגובהה של פתח שלש אמות מניחה

חיצון,

ומה הוא שליש העליון אם יש

ב ת ח ל ת שלישית סמוך לאמה שנייה ,ומהו טפח החיצון,

אם יש בעוביו של פתח ד׳ טפחים מניחה בסון* טפח החיצון סמוך לטפת בי.
צ״ל ובטפח החיצון.

מו( ובשפת התיצון.

 (fpומברך וכו׳ לקבוע מזוזה .וכ״ה בפרדס שם ,אבל בפרדם סי׳ נ׳ הביא

ה״ל בהלכות גדולות ]הוא ה׳ מזוזה סי׳ כ״ו[ אומר הבא לקבוע מזוזה מברך לקבוע ,ולא נהירא
לי דהא
על

בהדיא

מצות

הבה״ג

מפורש

מזוזה

ובשאילתות

עכ״ל,
פרשת

במסכת ברכות
אבל
עקב

מברכין

ירושלמי ]הוא

ובהרי״ף

ח( מזוזה שיש בה מחק .הובא בפרדס

בסוף ברכות[ כשהוא

לקבוע כמו שהביא בפרדם סי׳ רפ״ה
ובהרמב״ם

פ״ה ה״ז ובשערי

בהתתלת סי׳ רפ״ה.

כא( מהן בטפח צ״ל מהו בטפת.

שהביא

וכמו

חשובה סי׳

קנ״ז.

כ״ה גם

ימ( ומניחה בחללה

של פ ת ח מימין .זה הובא בפרדס במאמר שלאתריו ,הבאתיו לעיל בהערה י״ד.
העליון .תקנתי ומהו ,כמו שהובא בפרדס.

קובעה

ימ( או קריעת האות.

בכ״י ב׳ ,ובסדרים בטעות בריעות ,אבל בפרדם נאמד לגמן גריעות אות.

מברך

כ( ומיהו שליש
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החיצון ,אם יש בגובהו של כותל ד )אמות( ]טפחים[ מניחה בסוף טפח החיצון סמוך
לטפח ב׳ ,וצריכה להיכתב בכ״ב שורות) .כב( וצריבה מלאכים בסוף שורות הדברים
מיכאל ,ובסוף שורות ובשכבך גבריאל ,ובסוף טצוה ]עזריאל[) ,כג( כשהוא טבגיםה
גוללה מקנה מראשה לסופה ,ואיגד ,גבתבת אלא בגויל מעובד או בעור צבי ואיל,
וצריכה עיבוד לשמה ואין הוששין משום גבלות וטרפות:
]תנו[ )א( מצאתי ב מ ס כ ת סוסרים כך היה מגהג טוב בירושלים לחנך
בניהם ובנותיהם הקטנים ביום צום ,בן ]אחד עשר[ שנה עד עצם היום ,בן שתים
]עשרה[ להשלים ,ואחר כך היה טובילו וטקרבו לפני כל זקן וזקן כדי לברכו ולחזקו
ולהתפלל עליו שיזכה בתורה ובמעשים טובים ,וכל מי שהיה נדול מטנו בעיר היה
עומד ממקומו ,והיה הולך לפניו ,והיה משתחוה לו להתפלל בעדו ,ללמדך שהם
נאים ומעשיהם נאים ולבן שלם לשמים ,ולא היו מביאין בניהם קטנים אחריהם אלא
היו מוליכין אותן לבתי כנסיות לזרזן במצוות:
]תנז[ )א( ג ם ז ה מ צ א ת י במסכת סופרים ביום שהושיבו את ר׳ אלעזר בן
עזריה בישיבה פתח ואטד אתם נצבים היום כולכם וגו׳ טסכם נשיכם ונרך למה לי
אלא אנשים לשטוע ,נשים לקבל שכר פסיעות ,טף למה בא• ,כדי ליתן שכר טוב
לטביאיהם ,וטכאן נהנו בנות ישראל קטנות לבא לבית הכנסת כדי ליתן שכר לטביאיהן,
והן לקבל שכר טוב:
]תנה[ )א( וזהו מ ב ר א ש י ת דכא )ב( כתיב כי גדול אתה ועושה נפלאות
אתה אלהים לבדך ]תהלים ס״ו י׳[ ,הגור הזה אם יש בו גקב )ג( כחדירה של מחט ,כל
רוחו יוצא ממנו ,והקב״ה ברא באדם )מחילים מחילים[ גקבים גקבים הרבה ורוחו
משתמרת בתוכו הוי ועושה גדולות ,ועל כן קבעו רבותינו באשר יצר רופא כל בשר
ומפליא לעשות על שם עושה נפלאות:
כב(

וצריכה

מלאכים

הדברים

מיכאל

בסוף

שורות

וסימן

ובסוף

עשב

וסימן,

ואח״כ

ענאל
מכניסה
ובתום׳

גוללה
ד״ה

וסימן.

ובסוף

שורות

צ ד ק י א ל וב׳

ובסוף

סימנין

גמצא בפרדס שם
מכאן

כקנה.

עד

]תנו[

א(

]תמ[

א(

ובמזוזה ש כ ת ב

סוף

גם

ח ״ ב סי׳

זה

וזהו

ם״ד

במסכת
מצאתי

מב״ר.

ובאיסור

במם׳

הוא

רבינו

שלמה

זצ״ל

כי

שבלי

הלקט

כוון

להםדור.

חכמי

בקצת

שיגויים ועיין

מחט.

בבגד

וגם

בפירש״י

הגי׳

כחוד

של

ו כ ת ב פי׳

מתט

יש

וראש

גבריאל

שרפיאל
ר׳

ובסוף

אתם

יהודה חסיד

ב פ ר ד ס ועיין

אחד

להכנס

לה
בה

כ׳
החוט

סופרים.

הוא

אות

ב״י
וזה

בגמרא

מחט.

הוא

פי״ח

פ״א

והיתר

גדול

חרירה

ליתא

סופרים.

א ת ה וכוי,

בב״ר

וביםבבך

ואבדתם

הסימן

כוי.

וסימן,

הי׳

מצוה

עזריאל

ובסוף
רפאל

כתוב

מ נ ח ו ת ל״ג

ובסוף

כוי.

ע״ב

ובשעריך

כג(

ובב״מ

כשהוא
ק״ב ע״א

בגובתא.
מצאתי

1תנך|[ א(
בהאורה

בסוף

שורות

הדברים

מיכאל

בפרדם

הגי׳

ו צ ר י כ ה ז׳

מלאכים

ועיין
ראשים
הוא

נ״ט

ליתא

שם

ג״כ

גי.

סי׳

התום׳

ה״ה.

ב(

ברכות
שמפרש

והובא
בפי״ח

כתיב

ובשבלי

בפרדס

רק

ם׳
כעין

כי

סי׳

מה

בערוך
ראש

אחד

לתפירה

ג׳

בכאן.

כלים
שמו

השלם

אתה

כוי.

הובא

ג״כ

מפליא

שהובא

ערך

והובא

ג״כ

במח״ו

וכתב

מצאתי

ו ב ה א ו ר ה ובאו״ה,

ד״ה

הביא

צד

שם.

גדול

בסידור

חרר

ע ו ק צ ה ועיין

ה״ו

הלקט

ע״ב

בערוך

במח״ו

סי׳

ע״ו

פי״ג

חרירה

שם.

.48

הביאו
ג(
מ״ה
שעושים

בשם

והרב בעל
המדרש

את

כחדירה
מחט
בה

של

שניטל
חורים
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היללות העומר.

]תנט[ )א( העומר ש ה י ו ישראל עושין) ,ב( היה שיעורו ארבעים ושלש
ביצים וחומש ביצה ,כמשקל אילו בצים כך משקל העומר ,ומשיעור מד ,אשד .חייבת
להפריש חלה .קודם הפסח היו חוקרין בארץ ישראל על העומר) ,ג( באיזה מקום
ימצא תחילה) ,ד( והיו קוצרים בערב הפסח ,וממחרת הפסח היו מקריבין אותו לפני
הארון מבחוץ ,ונוטלו הכהן ומרימו ומוליכו ומביאו והיה טוחנו ועושה ממנו לחם
לכהן נחל ואוכלו ,ואחרי כן היו החטים החדשין מותרין לקצור ולאכול לכל ישראל,
והעומר הזה מן חלק אחד של שדה היו מביאין אותו ,אבל בכורים של םירות כל
זמן שהיו רואין אותו אחד ואחד מישראל בננו ובכרמו הענבר ,והתאינה או כל מיני
סירות המבכרת תחילה היד ,קושר בה סימן בכל אחת ואחת ,עד שיהיו מתבשלות
אילו שהיה בהם סימן ואחר כך ממלא הטנא ומביאו לכהן ומקריבו לפני הארון
מבחוץ ,ומרימו ומורידו ומוליכו ומביאו ואוכלו עם כל אנשי ביתו ומותרין כל אחד
ואחד במידותיו:
ה י ל כ ו ת עירובין.

]תס[ כ ת י ב ר א ו כי ה׳ נתן לכם )את( השבת ונו׳ )שמות ט״ז כ״ט(,
)א( מלמד שבכל יום ויום המן היה יורד להם לישראל פרודות ]פרודות[ ,ובערב
שבת היה יורד להם זונות זונות :שבו איש תחתיו)שם שם( )ב( אלו ד׳ אמות ,אל
יצא איש ממקומו• ביום השביעי)שם שם( אילו אלפים אמה של תחום השבת .אלו
ד׳ אמות שאמיו כיצד הילכתן) ,נ( שנו חכמים מי שהוציאו נוים או רוח רעה חוץ
לתחום שבת נתנה לו תורה שביתת ד׳ אמות ,שבו איש תחתיו) ,ד( וכמה תחתיו,
א( העומר .מצאתי כי כל הסימן מלה במלה לקות מהלכות קצובות דרב
]תנט[
יהודאי גאון ז״ל ונדפסו בם׳ תורתן של ראשונים ח״א צד  20אשר הוציא לאור הר׳ חיים מאירהודוויץ ז״ל עפ״י ב״י מאוצר הספרים בפארמא קובץ  1089וכן הובא ה׳ העומר במח״ו סי׳
ק׳יה )צד  .(302נ( היה שיעורו מ״ג ביצים וחומש ביצה .בפי׳ רש״י עה״ת )שמות ט״ז ל׳-׳ו(
הביא וז״ל עשירית האיפה ,האיפה שלש סאין ,והסאה ו׳ קבין והקב ד׳ לוגין והלוג ו׳ ביצים,
נמצאת עשירית האיפה מ״ג ביצים וחומש ביצה והוא שיעור לחלה ולמנחות עכ״ל ועיין עירובין
פ״ג ע״ב ובתום׳ שם ד״ה שבעה .ועיין תשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ מ״ו ותשובת הגאונים
ליק סי׳ צ״ה תשובה לרבינו האי ז״ל ובהערות ותיקונים לתשובת הגאונים )ליק תרכ״ה( העירותי
לעיין בטור יו״ד ה׳ חלה סי׳ שכ״ד ובב״י שם שכתב וז״ל מה שכתב הטור מ״ג ביצים ותומש
ביצה כן הוציא החשבון הרי״ף פרק ערבי פםחים והרי״ף ה׳ חלה והרמב״ם פ״ו מהלכות בכורים
ועיין גם בלקת טוב שמות ט״ז י״ח .נ( באיזה מקום ימצא תחילה .מנחות ם״ד ע״ב .י( והיו
קוצרים בערב הפסח .כ״ה שם בהלכות דד׳ יהודאי גאון ז״ל ותובא במח״ו שם וע״ש בהערת
הרש״ה אות סי.
]תם[ א( מלמד שבכל יום ויום המן היה יורד להם לישראל פרודות כוי .הוא בבה״ג
דיש ה׳ עירובין ובתנחומא הקדום בשלח אות כ״ג בכל יום היה יורד פרידה אחת ,ובערב שבת
שתי פרידות וה׳ עירובי] לקות כמעט כלו מן בה״ג והרבה דברים שהם שם בלשון ארמי הביא
בלשון הקודש ,וה׳ עירובין לא נמצא בכ״י בי .ג( אלו ד׳ אמות כוי .עירובין נ״א ע״א ובה״ג
שם וכן במכילתא בשלח פרשה ה׳ שבו איש תתתיו אלו ארבעה אמות ,אל יצא איש ממקומו
אלו אלפים אמה ועיין רש״י עה״ת וביב״ע על התורה .ג( שנו חכמים .משנה עירובין מ״א ע״ב.
ל( וכמה תחתיו כוי .עירובין מ״ח ע״א ובה״ג שם.
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ארבע אמות ,שלש אמות שלו ואותה אחד כדי פישוט ידיו ורגליו ,ומכאן שתחום
שבת אלפים אמה:
]תסא[ )א( איסי בן עקיבא אומר מקום מקום ,נאמר מקום כאן ,וגאמר מקום
כאן ,גאטר טקום כאן ,כגון אל יצא איש טטקוטו )שמות ט״ז כ׳ ט( ,וגאמר מקום כאן,
במגרשי הערים ערי הלוים ושמתי לך מקום )שם כ״א י״ג( ,מה מקום האמור למעלה
אלפים אמה ,אף מקום האמור כאן אלפים אמה ,ומה נאמר בתחום ערי הלוים ומדוחם
מחוץ לעיר.ונו׳ )במדבר ל״ד ,ה׳() ,ב( ר׳ עקיבא אומר )נ( אי איפשר לומר אלפים
באמה ,שכבר נאמר אלף אמה ,ולמה נאמר אלפים באמה ,אלא אלף אמה מנרש
ואלפים תחום שבת) .ד( עד אלפים אמה מותר לילך בשבת חוץ לעיר ,יותר מכאן
אסור ,ומי שהוא הולך יותר מאלפים אמה חוץ לתחום מלקין אותו) ,ה( דתני ר׳ חייא
לוקין על עירובי תחומין דבר תורה) ,ו( ומי שהיה יושב בעיר אחת בערב שבת והיה
רוצה למחר בשבת לילך יותר מאלפים אמה לדבר מצוד״ או לילך לשמוע מדרש
של תורה ,או להקביל פני רבו ,או לילך לחבורת מצוד״ או לילך לבית האבל ,או
לבית המשתה בעיר אחרת והילוכו יותר מאלפים אמה כיצד יעשה ,ילך בערב שבת
ויטול עמו מזון שתי סעודות) ,ז( וכמה הוא שיעורו )כעשר( ]שמונה עשרה[ ,גרונרות
בינוניות ,אסילו עירב ביין או בחומץ עירובו עירוב) ,ח( ונוטל את העירוב וטניחו בסוף
שני אלפים אמה ,ואומר זה עירובי שאבוא מחר לכאן ושביתתי כאן ,למחר מותר לו
לילך חוץ לעירובו שני אלפים אטה שקנה לו שביתתו בטקום עירובו) ,ט( ואם יש י
בין העיירות שלשת אלפים אטה ,טניח עירובו בסוף שתי אלפיים וקונה לו שביתה
במקום עירובו וחוצה לו אלפיים אמה) ,י( ומותר לו לילך בין מלפניו בין מלאחריו
מליאות ארבע אמות) ,יא( והוא שעירובו קיים ,והוא שהניחו במקום שיכול לאכלו,
ואם נפלה עליו מסולת או שאבד מבעוד׳ יום אין כאן עירוב ,משחשכה הרי זה
 .עירוב:
]תסא[
רב

חםדא

הביא
ינוס

שם

אמה

אלף
אלפים

בבה״ג

אלפים
שהיה
לפירקא
בבה״ג.
אלפים
מליאות

שני

ועד

עקיבא

אומר

כר.

סוטה

כ״ז

ע״ב

והובא

בבהייג

נאמר

אלף

אמה.

יש

לתקן

כמו

שהוא

בגמרא

)במדבר

ל׳יה

ה׳(,

לומר

אלף אמה

אמה
יושב

בעיר

בתוך
מ(

ל(

מלקינן

התהום.

אמה.

את

עירובין

ארבע

אמות.

ארבעת

אלפים

אמה,

מלואת

ארבעת

אלפים

כוי.

וכמה

העירוב
ע״ב

ובבה״ג
אמה

כמו

בה״ג

שהוא

שם

בכי״ב.

אמה

מגרש

בשבת

חוץ
טפי

בעשר
ברחבה

שם

יא(

לא,

עיי׳ב

לו
לו

לילך
לילך

ומותר
קיים

לעיר

וחוצה

העיר
אפשר

תחום

לומר

שבת.

וכן

הוא

בבה״ג

שם

ומאן

דמםגי

טפי

בבה״ג

ובשבתא

שמונה

ואם

אפשר

מהרן

לומר
את

משגי

והובא

תקנתי

אי

אשר

בלשון

המתחיל

קצת.

שעירובו

זה

מקום

ואי

אמה

בגמרא

לך

מקיר

באמה,

ואלפים

(p

ומותר

הילדעסהיימער
והוא

י״ז

ארמי

ומותר

אלפים

לעיר.

גרוגרות.

י(

אמר

מהכי

עירובין

בלשון

שם.

בבה״ג
הרב

שכבר

חייא.

שיעורו

בבהיי׳ג

הוצאת
וכ״ה

ר׳

ומקרא

אבראי,

בבה׳י׳ג

הוא
הוא

כוי.

לילך

אחר

נאמר

אלף

כשבתא

ה( ד ת נ י

והובא

צ״ל

כיצד

מותר

לםגוי

ליה.

בע״ש

הא

אמה

שרי

ז(

ם׳

אטה

אלפים

אמה

אחת

ונוטל

אלף

עד

אלפים

וגו׳

אי

נאמר

בשבת

ג(
ומדוחם

שם

אפשר

איש

התם

ושמתי

שם.

אלפים

שם.

בבהיייג

כ ת י ב ה ב א א ל יצא

באמה

שכבר

שם

בהרחבת

ממקומו

ס ב י ב ) ש ם די(

אמה

ארמי

ר׳

לא

ועיין
לשון

מאשר

וכתיב

שכבר

קדמה

בן

ממקום מנלן

ב(

באמה

פאת

מקום

מקום

שמה.

אלפים

הוא

א(

למדנו

אימי

עקיבא

ממקום.

אומר

והובא

כר.

מצאתי
והוא

המקור

ע י ר ו ב י ן ניייא • ע ״ א
הוא

אמר
כי

יש

שם.

ו( ו מ י

שרי

למירהט

עשרה

בין

כמו.

העיירות

שהוא
שלשת

בין

מלפניו

בין

מלאחריו

בין

מלפניו

בין

מלאחריו

לילך

בין

מלפניו

כוי.

הוא

לשון

בין
הבה״ג.

מאחריו
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]תסב[)א(  p iב ע י ר ו ב י הצירות ובשיתוםי מבואות אם קדש עליהם היום
ואחר כך נשרסו או שאבדו עירובו עירוב ,ומותרין לטלטל ולהלך ,ובתים שהן יוצאין
חוץ לעיר מותרין לטלטל בכל העיר כולה) ,ב( והוא שעירבו מן העיר בין בעירו בין
בפת בין בשיתופי תחומין:
]תסג[ )א( ומי ש ש ב ת ב ע י ר בין נהלה בין קטנה ,מהלך את חוצה לה
אלפים אמה) ,ב( וכן מי שהוא משלח את עירובו למקום אחר רחוק ,הותר לו לילך
עד עירובו וחוצה לו אלפים אמה ,ובלבד שלא יניח עירובו בסוף אלפים אמה של עיר:
]תסד[ )א( וכן מי ששבת במקום אחד ואינו יודע אם קרוב לעיר ,ודעתו
על שביתתו ,ולמחר ראה שהיא עיר ,הרי הוא כבני העיר .וכל מקום ששנינו
בעירובין הלכה כאותו ר׳ זירא בשם ר׳ יונתן ,ובתענית ציבור נהגו הלכה כר מאיר:
]תסה[ ואם עירב לבני עירו מעצמו בין בעירובי חצירות בין בעירובי תחומין
צריך לזכותו על ידי אחר) ,א( ואלסים אמה שאמרו חוץ לעיר וחוץ לעיבורה ,איזה
עיבורה בית חיצון ,וכמה היא עיבורה של העיר שבעים אמה ושיריים) ,ב( כמה
ששנינו וכן שלשה כמשולשין אם יש ]בין[ שנים החיצונים מאה וארבעים ואחת
ושליש ,עשה אמצעי ]את[ שלשתן להיות אחד) ,נ( והוא שהיה לכל אחד ואחד
שבעים אמה ושיריים ,כמה ששנינו) ,ד( ומניין עיבורי העיר כעיר ,שנאמר ויהי בדרות
יהושע ביריחו )יהושע ה׳ י״ג( ,וכי ביריחו היה ,והכתיב ויריחו סוגרת ומסנרת )שם
ר א׳( ,אלא מלמד שבעיבורה של עיר היה עומד ,ועיבורה של עיר כעיר ,ומהלך
את כולה וחוצה לה אלסים אמה בלא עירוב תחומין) ,ה( דאמר ליה רב חסדא )למר(
]למרי[ כריה דרב הוגה בריר .דר׳ ירמיה ]בר אבא[ )ו( אמרי אתיתון למיצלייא מבי
]תסב[
י וכן

א(

בעירובי

בכי״ב

שעירובו

]תסג[
בעיר

קטנה

דשבת

מתא,

ליה

שרי

הוא

בתראה,
צ״ל

וכן

לכל

ארמי

ל(

מיחשב
עירובי!

כ״א

לבי

דניאל.

שמעתי
ששם

הוא

שלשה

המשכן.

והני

ומניין

נ״ו

ע״א

והובא

צ״ל

אמרי

מתפלל

לבר

שם
העיר

ע״ב

עליכם
דניאל,

אחד

לדוכתא

הוא

כוי.

ודעתיה

שרי

דברי

על

חוץ לעיר וחוץ

דקאמרינן
שבעים

אמה.

ליה

הבה״ג

היכא

לםגויי

והוא

דשבת,

משנה
דהוה
כעיר.

לבר

עירובי;

נ״ז

לכל

ומנלן

בבה״ג

מברנש
באים

ד כ ת י ב וכוין

ו(

אמרי

לקמיה

אלפים

בלשון

שם

חזא

ולמתר

ארמי

דמקרבא

לבי

מברניש
פתיחן

לבי
ליה

כנישתא
בעיליתית.

ניהו

ג(

ה(

כמתא

דאמר
מבי

כמו
דדניאל

ביתא

כמשולשין.
והוא

דילפינן

מחצר

ובהדי

רב

כנישתא

שהוא

ושם

שהיה

דמי

ליה

חםרא

לבי

בגמרא

בשבת

בה״ג

עיבורה,

א מ ה ושירים

דמתא

למיצלייא

דדניאל

ומאי

לקוח

בבח׳יג שם.

שבעים

דעיבורא

הוא

מן

ש ש נ י נ ו וכן ש ל ש ה

םי׳ מ ״ ה .

אתיתון

כנישתא

כמה

והובא

ואחד

בשלח

בו׳.

ועיבורה,

(3

ע״א

אחד

בשאילתות

לעיבורה

ממתא

א מ ה ושיריים.

ליה

בבה״ג שם.
אתיתו

וחוצה

לה

עירובא

מתא

שאמרו

והובא

שאתם

היה

בעיר

גדולה ונתן
אלפים

עירובו
(3

בעיר קטנה
וכן מי ש ה ו א

ממתא.

במקום

אמה

דמתא

בבה״ג

 (3ו ה ו א

מן

מתא.

המשולשין.

עיבורי

בנדרים

שאומרים
היה

עיבורא

כוי.

מאן

אמה

אלפים

כפרים

ואחד

והוא

ידע

בבה״ ג
את

שם

כולה

דמשדר

דמקרבא

כבני

א( ו א ל פ י ם

וכמה

אחד

ולא

כוי.

גדולה

דקאמרינן
מי

היום

מהלך

ששבת

ל מ י ע ל והוי

]תסת[
בלשון

ששבת

וכן

באורחא

בעיר

ב ב ה ״ ג וכן

אמה
א(

עליהם

אם

מותרין.

שם

שעירבו

ה ע י ר וכוי.

הערבים.

בעיר

ע י ר ו ב ו כוי.

]תסד[
והיכא

ומי

עירובו

והנייאלפים

שקדש

קיים בין

א(
ונתן

את

אמה״

בעירובי

ה צ י ר ו ת כיון

והוא

משלח

וכן

הצירות ובשיתופי מבואות.
אבדו

בבה״ג

הגי׳ וכן בעירובי ת ח ו מ י ן

מקום

העיר
כר.

כנישתא

שם

ופירש״

היה

,

בבבל
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כנישתא לבי כנישתא לבי דניאל תלתי פרסי ]אמאי[ אתון סמבין על בורגגין) ,הכי(
]הא[ אמר אבא דאבוה בשם רב ])ז( אין בורננין בבבל נפיקואהוי ליההני )ח(מתוותא
דמבלען[ )ט( שבעים אמה ושיריים) .י( ומדידת אלפים אמה שאמרו בקדירת הרים
ובבליעת גיאיות וגדרות) ,יא( אע״ם שהן מתבלעין במדידה ,רואין אותן כאילו הן
טישור) .יב( ואסור לטלטל בהן בשבת לכל דבר הרי הן כרשות הרבים ,ואין מטלטלין
ד׳ אמות ברשות הרבים ,שנאמר ויצו משה ויעבירו קול במחנה וגר )שמות ל״ו ר(
מעשות לא גאמר אלא מהביא) ,יג( מיכן שאין מביאין דרך רשות הרבים ,שדרך
המלך אין רשות לאדם לטלטל בו ארבע אמות בלא עירוב ,אפילו בין ממבוי למבוי
בין מן מבוי לחצר בין מן חצר למבוי בין מן בית לבית בין מן חצר לחצר אפילו
במבוי אסור לטלטל ארבע ,אלא אם כן עירבו ,שנאמר לא תוציאו משא מבתיכם ביום
השבת )ירמי׳ י״? ב״ב() ,יד( וצריכה העיר לעשות לה עירוב בחבלים או בצורת
הפתח) ,טו( ומבוי שרחב ד׳ אמות דיו)לחי( ]בלחי[) ,טז( וצורת הפתח שאמרו קנה
מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן) ,יז( קורה שעל המבוי הרי הוא כחבל לחי
פצימה) ,יח( ואם יש לעיר חומה מוקפת לה ,או טקיסין לה נהרות נהרותא) ,יט( או
בנויה על תל נכוה עשרה טפחים הרי זה עירובה) ,כ( ואינה צריכה חבלים אלא
מערכין בפנים בפת ,ומטלטלין בכולם מטן שכולם ישראלים ,ואם יש נוים אסור,
ואם קגו רשותם מותר) ,בא( וכיצד מערכין בפת ,גובין אצל בית ובית בכר אחד מכל
ז(
שם.

(p

בשלח

סי׳

]אין

בורגנין

שבעים

אמה.

מ״ח.

לטלטל

בהן

ארבעה

גרמידי
דרך

מביאין
מיבעיא
אלא
מן

בית

אמות
יי(

אלא

למיעבד

או

בין

עם

לה

קורה

אמות

כל

שעל

היינו

הגי׳
הגי׳

א״נ

באו״ז

הרי

אית

סי׳

בפגים
כולה

צריכין

מכל

ביתא

אי

בבה״ג
אינשי
דאית

מעשר

בה

ואם

שורא

וכאשר
נמי
גי׳

אחרת

דמתא

צורת

ולא

לערב
מתא

בבה״ג
חומה

לפנינו
תילא

בפת.

הי׳

אלא
כא(

הדא

ערובי

וכיצד
ריפתא

ואינה

הצרות

מערכין

יש

לבית
ביה

לתקן

לפניגו.

בבה״ג שם

וצריכא

ומבוי
עשר

אמות

םגי

חבלים,

בבה״ג

שם.

הוצאת
יותר

הרב

בשורא

נהרותא.

יס(

צריכה

חבלים

ואע״ג

מעשר

(p

קורת

היא

כחבל
בבה״ג

הילדעםהיימער

מהנדפס,

דתלו

יש

ליה בלחי

טפי

הרי

מתא

אמות.

ביה פורטאתא

מבוי

ובין

בארבע

שרחב

הוא

נכונה

נהרות

ומחתי]

חצר

וכן

עילוי

ובה״ג

כ(

דליכא

ולא

עירוב,

מקיפין ל ה נהרות נהר ותא.

הכ״י

הגי׳

דמידליא.

צריכא

חדא

לה,

נהרואתא.

הנ״ל

בסדור

או

ובין

ובלא

דשריא

מן

כשבתא
שאין

הרבים,

לטלטולי

אית

הפתח

שאמרו.

קורה

גי׳

ואי

רשות
היכא

ואסור

מיכן

ד׳

פתחיה

צורת

מוקפת

הרב

הוא
נוו(

דפתי

או

ג״כ

יג(

דרך

אסור

יב(

מידי

ע״ב.

השבת,

חבלים

הפתח

שם

לה

ביום

ובבה״ג.

אמות

לחצר

גופו

הפתח.

בלא

וצורת

ארבע

שם ושאילתות

לטלטולי

מביאין

מבוי

הפתח.

הפתח

ואסור

חצר

מבתיכם

ומבוי

שריא

שם

על

ובין

בצורת

א ״ נ הויין

הובא

יתבא

בההיא

לעיר

מן

ואפילו

בצורת

מז(

והעיר

לטלטולי

הבה״ג

פצימה.

יש

למתא

או

אמות

חבלים.

נהרוואתא,

קם״ד.

בבה״ג

בפת.

עשר

ימ(

לה

בחבלים

מעשר

מלמד

משא

או

הגי׳

בגווה

לחצר

תוציאו

אמות

או

ואסור

בחבלים

לחי

כך:

בשאילתות

ש ב ת צ״ו

שהיו

לטלטולי,

אמות

פתח

לה

הגי׳

בעי

כחבל

פצימא.

ויצו

וז״ל

דבצירה

הוא

הדרין

ח״א

גבוה.

טפי

צורת

ואי

לה
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אנשי העיר ונותנין לאותו בית העירוב בבית שיש בו ארבע אמות להניח בו את
העירוב) ,בב( כדתניא בית שאין בו ד׳ על ד׳ אמות פטור מן המעקה ומן המזוזה ,ואין
עושין עיבור לעיר ,ואין נותנין לו ארבע אטות לפנים פתחו ,ואינו טובל למעשרות ,ואין
מערכין בו ,ואין משתתפין,ואין מניחין בו עירוב ,ואין צמות ביובל ,ואינו מטטא בגגעים,
ואין הבעלים חוזרין עליו ממערכי המלחמה ,למה שאינו ראוי לדירה ]וכל מי שאינו ראוי
לדירה[ אין מערכין בו ,ואין משתתםין בו ,ואיןמניחיןבו את העירוב ,ולא את השיתוף,
ועוד אם יש בה גויס צריכים לקנות רשות מן הנוים שיש בה ,בשביל שתהיה כולה
ברשות ישראל ,ואחר כך מערכין וטותרין לטלטל בכולה) ,בנ( ששנו חכמים אין
עירוב מועיל בטקום נוי ,ואין ביטול רשות מועיל במקום נוי ,עד שישכיר ,ואם שבת
ישראל בפונדקי של גוי ,או בחצירו של גוי בערב שבת ,צריך לשכור רשותו של
נוי בפרוטה ,או בטעט םילםל ,וטותר לו לצאת ולבא ולטלטל בלא עירוב ,ואם החצר
ברשות שגי גוים או יותר ,קנה מהן מכולן מותר לטלטל ,גם לצאת טלפנים טכל
צד ,ואם שכח ולא קנה מן הגוי אסור לטלטל ,אבל לצאת יוצא אלפים אמה ,אפילו
בשבת עצמו קונה רשות מן הגוי בפילםל או במאכל או מן דבר אחר ,חוץ מן
הכספים והפרוטות שאסור ליתן לגוי בשבת ,אפילו שאמר הנוי רשותי קנויה לך,
־ רשותי טבוטלת לך ,לא קנה רשות עד שישכור ממגו) ,כד( דתגי׳ משומד המשמר
שבתו בשוק ]הרי הוא כישראל ומבטל רשות ,ושאיגו משטר שבתו בשוק[ הרי הוא
כגוי לכל דבר ,ואיגו טבטל רשותו לישראל עד שישכור מן הגוי) ,כה( ושכירות מן
הגוי אפילו בפחית משוה סרוטה) ,כו( וכן שלח ר׳ יצחק בר׳ יעקב בר גיורי בשם ר׳
יוחנן הוו יודעיןיששוכרין טן הגוי ואפילו בפחות טשוה פרוטה) ,מ( ]וא״ר חייא בר
אבא א״ר יוחנן[ בן נח נהרג על פחות טשוה פרוטה )כח( ולא ניתן לחשבון) ,כט( ואם
לא מכר הגוי רשותו ,ילך אחד מבני המבוי וישאל מן הנוי מקום אחד או זוית אחד,
ונעשה כאילו  .הוא שטשו ,או כאילו הוא שכירו ולקיטו ויבאו בגי המבוי .וישכרו
רשותו מאותו ומותרין לטלטל) ,ל( דאמר רב יהודה בשם שמואל אפילו שכירו אפילו
לקיטו )לא( נותן עירובו על ידו) ,לב( ריש לקיש ותלמידי דר׳ הנינא אתו בפונדק
אחד) ,לג( שלא היו בו בעלים ,והיה שם שכירו ,אמרו מהו לשכור מטנו בשבת,
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אטד להם נשכור ,וכשנניע אצל רבותינו שבדרום נשאל אותן ,ושאילו לר׳ אסס
דרומה ,אטר להם יפה עשיתם ששכרתם) ,לד( ר׳ חטא בר ר׳ יוסף ור׳ חייא בר׳
אבא ור׳ יוסף אתו בסונדוק אחד ,שלא היו בעליו שם ,ובאו בעליו בשבת ,אמרו
מהו לשכור ממנו בשבת ,מה אנ .אומרים שוכר כמערב הוא ,מה מערב מבעוד יום
הוי עירוב ,משחשיכה אינו עירוב ,אף השוכר ,או דילמא השוכר אפילו בשבת מותר
לשכור) ,לה( אמר להם ר׳ חמא בר׳ יוסף נשכור ,ור׳ אםי אמר לא נשכור ,אמר ר׳
חייא בר אבא נסמוך על דברי הזקן ונשכור ,באו ושאלו את ר׳ יוחנן אמר להם יפה
עשיתם ששכרתם:
]תסו[ )א( וחצר ש ל א י ש א ח ד ויש בה בתים הרבה ,ויש לו בנים ובני
בנים שרויין באותן הבתים ,וכולן אוכלין מיתן כל אחד משלחנו של בעל הבית ,מותר
לטלטל בכל אותן ]הבתים[ מאיש להכירו בלא עירוב ,אבל אם הם מתםרדין איש איש על
עצמו ושלחנו ,ואפילו פחות מד׳ אטות טבית לבית אסור לטלטל בלא עירוב ,ובעירוב
מותרין ,ואם היו הצירות פתוחות זו לזו במבוי שאינו מפולש סתום מצד אהד ופתוח
מצד אהד ,צריכין לפתח המבוי לחי או קורה כשהוא עשר אמות וקומת הלחי י׳
טפחים ,ואם הוא רחב מעשר אמות צריך צורת פתח קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על
גביהם ומותר בעירוב:
] [TDDעירוב בין ח צ י ר ו ת למבוי משתתםין כולן וטותרין לטלטל בכל
המבוי ,ואם היה מפולש והדרך ברשות הרבים מסםקת מן המבואות ,יעשה צורת
הפתח משגי צדדיה בקגים או בחבלים ,ומותרין כל בגי מבואות שבתוך אותן הפתחים
של קגים לטלטל איש בהכירו בעירוב ,וכן כל המדינה כולה ימעט בקנים או בחבלים,
ועושה כמין צורת הפתח ,ומותרין בעירוב כגון דקאמר]יגן[ רבא היה מערב אכולא
מתא בעירוב אהד :ואם יש בין בית לבית חלון שהוא גבוה יותר מי׳ טפחים ,מותרין
לטלטל ,ואין צריכין עירוב ,פחות מעשרה צריכין עירוב:
]תפח[ )א( איזהו עירוב ואיזהו שיתוף) ,ב( תגי מערכין לחצירות בפת ,ואם
רצו לערב ביין אין מערכין ,ומשתתםין במבוי ביין ,ואם רצו להשתתף בפת משתתפין,
ומערבין כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות ,ויאמרו אבותיגו לא
עירבו ,דברי ר׳ מאיר ,וחכמים אומרים מערכין ומשתתםין) ,ג( ]אמר[ רב
יהודה אמר ]רב[ הלכה כר׳ מאיר] ,ורב הוגא אמר[ מנהג אבותינו כר׳ מאיר ,ור׳
יוחנן אמר נהנו העם כולם כר׳ מאיר) ,ד( ורב שמואל אמר בית שמניחין בו את
העירוב )ה( אין נובין בו את הפת) ,ו( ואמר רב יהודה בשם ר׳ )חברת( ]חבית[ של
י
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שיתוף מבואות צריכה שתהא גבוהה מן הקרקע טפח) ,ז( ואם חלקו עירובן בשתי
מקומות אינו עירוב) ,ח( דאמר רב יהודה בשם )ר( ]שמואל[ החולק את עירובו ונותנו
בשני כלים אינו עירוב ,ולמה עירוב שמו שמעורב ולא חלוק) ,ט( ולא אמרו אלא
בשני בתים ,אבל בשני כלים בבית אחד מותר ,ועירובו עירוב) ,י( ובזמן שאחד מערב
לכל בני המבוי או לכל בני החצר או משלו נוטל פת ומערב על ידי כולן צריך
לזכות על ידי בגו גדול ,או על ידי בתו בונרת ,או על ידי אחר ]וא״ל[ הא לך זכה
בזה העירוב לכל ־בני המבוי ,או לכל בני העיר ,או לכל בני החצר ,ואין צריך
להודיעו:
]תםט[ )א( מי ש ה ו א י ו ש ב בספינה אינו צריך לשכור רשות מבעל ספינה,
שכיון ששכר ממנו מבעוד יום לרכוב עליה אינו צריך לשכור רשות ,ומי שהוא
בשיירה מערב שבת מקדים וקונה לו שביתה במקום ,ואע״ס שלא באו גמלים אלא
בשבת מותר) :ב( ומי שהוא בשיירה והלך הגוי למלאות מים בשבת לצורך עצמו
אפילו מחוץ לתחום ,מותר לשתות ממנו ישראל ,שלא מילאו הגוי אלא לצורך
עצמו וחביריו) ,ג( כמו ששנינו מילא הגוי להשקות את בהמתו מים משקה אחריו
ישראל:
]תע[ )א( ואסור ל י ש ר א ל ליטול אבנים מרשות הרבים לבית הכסא לקגח
בהם ,ואם היה כמקום כרמלית טטלטל בארבע אמות:
]תעא[ )א( תניא גוים שצרו על העיירות של ישראל בשבת ליטול מהם
תבן או מאכל אין יוצאין עליהם ]ב[כלי זיין ,אלא א״כ באו על עיסקי גסשות ,באו
•לעיירות הסמוכות'לספר אפילו לא באו ליטול מהם אלא תבן או עצים ,יוצאין עליהם
בזיין ,ומחזירין את הדין למקומו:
]תעב[ )א( וזה מ ש ס ט ה ע י ר ו ב ו ע ש י י ת ו  .אם רוצה ]לעשות עירוב[
בערב ססח לכל השנה ,יטול החכם מכל בית מלא יד קמח ,וילוש ויאפה עוגה
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הגי׳

היתה

פרסי

מה׳

ומאן

גם

שדה.

דאיתי
להדדי

דאיתיה

בשיירא.

עירוב

דאיתיה

אע״ג

מחלפי

בה״ג

א ו ת ז׳

ב ם פ י נ ת א ב ש ב ת א כוי.

כך

ארמא

ומאן

עירובין

שם.

דאיתיה

דישראל

הגי׳

פ״א

בה״ג

חד

שיירתא

בלשון

הגה״מ

בבה״ג

(131

ובאמת

שגם

בה״ג

תרתין

ועיין

המבוי

בשבת.

)צד

מובן

שלפנינו

לבל

שם

בני

בשבת.

למלאות

הילדעםהיימער

מהסדור

את

מערב

בספינה

לאתויי

ליכא

בתים.

יהודה

בה״ג

בשם

מ״ט

ושפיר

דמי.

בנדפס

והעיר

נראה

וראיתי
כמו

ששנינו

ג(

מיא

מחוץ

בשירתא

בערוך

בדשתא

שם

דמשיירא

השלם
כוי.

זה

ערך
לא

בבה״ג.
1תע[

הובא

מי

שהוא

ונראה

שהביא

שאחד

הגוי

דמי

עכ״ל.

אלא בשני

יושב

ומשדר

הוצאת

מיירי

חלקו
מאני

בבה״ג.

שהשיג

עירובן
לא

בשתי

הוי

מקומות

עירוב.

אינו

ס(דאמר

עירוב.

ר׳

הם דברי הבה״ג
)רי(

והיכא

]שמואל[.

דפלגיה לעירובא
ע״א

ואסור
דף

פ״א

ואסור

א(
למשקל

לישראל

אבנים

של

ליטול
בית

אבנים

הכסא

מרשות

מרשות

הרבים

הרבים

לבית

בשבת

הכסא
אבל

לקנח

בהם.

בכרמלית

בבה״ג

שרי.

ע״א.

1תעא[

א(

תניא

]תעב[

א(

וזה

גוים
משפט

שצרו

על

העיירות

העירוב ועשייתו

של

כוי.

ישראל
הובא

כוי.

במח״ו

עי׳
סי׳

עירובין
רפ״ג

צד

מ״ה

ע״א.
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]אחת[ או שתים עוגות ,ויעשה אותן קשות ביותר שלא ירקבו ,ושיהיו שמורות ,שכל
זמן שהעוגות קיימות ושמורות טותר לטלטל) ,ב( ואם גאבד או גרקב או נשרף אסור
לטלטל ,עד שיעשה עירוב אחר בערב שכת ,ואם מערב מקמח שלו על כולם
)נ( צריך להודיעם ,ועירוב שלו קיים ,וכשמניח עירוב בתיבה או במקום משוטר אומר
ב׳א׳י׳ א׳מ׳ה׳ איק׳ב׳ו׳צ׳ על מצות עירוב ,בזה עירוב יהא מותר לנו ולכל הדרים
בחצירות אילו להוציא ולהכניס מבית זה לבית זה ,ומחצר זה לחצר זה ,ככל שבתות
של כל השנה ,וכן לשיתופי מבוי ,ויניח העירוב כבית שבחצר )ד( שיהא ד׳ על
ד׳ אמות:
ס ד ר ש ב ת ו ת כ ך תוא.

]תענ[ )א( ת נ ו רבנן לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מתשע
שעות ולמעלה ,כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה ,דברי ר׳ יהודה) ,ב( ר׳ יוסי ]אומר
אוכל והולך עד שתחשך ,ואפילו ר׳ יוסי[ לא קאמר אלא דאתחיל ,אבל לאתחולי
לכתחילה לא) ,נ( והמדליק נר לשבת צריך לברך ,ב׳איי׳ א׳מ׳ה׳ א׳ק׳ב׳ו׳צ׳ להדליק
נר של שבת ,ומה טעם כיון רחובה היא )ד( שכך אמרו המדליק נר של שבת חובה
היא) ,ה( ואםטכוה רבנן אקרא וידעת כי שלום אהלך )איוב ה׳ כ״ד( ,הילכך חייב
אדם לברך ,ואם תאמר היכן טצינו דחייב טדרכ אויא דאטר טלא תסור )דברים
י״ז י״א() ,ו( ורב גחטן בר יצחק אטד משאל אביך ויגדך )שם ל״ב ז׳(:
]תעד[ )א( ובלילי ש ב ת ו ת מקדימין ומתסללין) ,ב( שכך אמרו עיולי יוטא
כמה דאיסשר מקדיטין ליה ,אסוקי יוטא כטה דאיסשר טאחריגין ליה) ,ג( כי היכי
דלא ליהוי כי )טובא( ]טיגא[) ,ד( דאמר ר׳ יוסי יהא חלקי ממבגיםי שבת בטבריה
(3

ואם

להודיעם,

נאבד.
סמכו

בואו
]תעג[

וכן

נמצא

אומר
כוי.

הם

זה

כוי.
עיין

הביא

גם

תום׳

בסדור

אומר

היה
ג״כ

דף

שבת

אמרו.
שם

כ״ג

נ״ב

ע״א.

ב״ה

ע״א
]תעד[

ברכות
שבתות
בטבריה
יתגדל

ג(

שם

א(

מקדימין

ואםמכוה
אמר,

דלא

כי

להוי

ומתפללין,
שבת

ברכו.

סי׳

ובלילי

דלא

וממוצאי

נר

להוי
עלן

ד(

דאמר

יוסי.

בשם

רב

זרוע

לכבוד

טובא.

שבת

שהביא

בסדור

ב׳

כי

תפילת
הוא

שלי

המדליק

נר

שבת

מה

שהשיב
מזה

ע״א.
רב
דף

ו(

ב(

בשבת

מ כ ר ך וכן

ודברי

עמרם

רב

שרבינו

עליו

ר״ת

בירושלמי
מובא

ורב

משולם
ז״ל
וגם

באו״ז.

נחמן

ז״ל

והביא
המרדכי
שכך

ל(

בר יצחק אמר.

אמר.

ב״ה.

במו
נלקה
ר׳

ר׳

יוסי

ל י ק סי׳ פ ״ ב ו ב ה ע ר ו ת

הביא

כמו

טינא

המנחה

סי׳

ק״ב

)צד

(80

ל ש ב ת צ ר י ך לברך-

פ ״ ב סי׳ י״ח,

י״א

אבל
ע״א.

.(66

והמדליק

שמצאו

רע״ג

דאמר

בגמרא

צד

ג׳

סי׳

נר

ואין

הובא

המאמר

מאחרין

במח״ו

זכר

ש ב ת ל״ד

תקנתי

ובכ״י

ע״ש

הירושלמי

אקרא.

כוי.

ה׳

שם

סוכה

ותשובות הגאונים

שבת,

רע״ג

הוא

ג(

ועיין ב ר א ״ ש

הביאו

רבנן

ומתפללין
ר׳

ר׳

וע״ש

ובסדור

יוסי.

)בהעתקה

שבת

שבת

א׳

והובא

עמרם

באור

נר

ד׳

ע״ב

ת ש ו ב ה סי׳ צ ״ א

כמשוי.

ובמוצאי

בציפורי

של

ד׳

צ״ט

עד

והביאו

תרכ״ב

שערי

שיהא

הקטרת

יוסי

חובה,

שבתות

כי י היכי

הגי׳

תתקבל

ע״ב.

איתא

ה(

כוי.

פסחים

ר׳

להדליק

פ״ה

נחמיה

לכם.

ד(

העירותי:

שמברך
שבת

ר׳

מן

ד״ה

22

נאבד.

א ח ר .פטום

ה י ש ר י סי׳

להדליק

ה׳

אדם

ע ״ ב ועיין

שמפורש

והגמי״י

יאכל

ע״ב

כ״ד

שעשיתי

למעלה

צד

לברך

מירושלמי

שבת

ב״ה

נאכל

המעתיק

בם׳

הגאונים

שאין

פ״ב

ב׳

הרע״ג-

שלו

לתשובות

ת״ר

לא

והשמיט

שבת

את

על

בכ״י

הוספתי

ר״ת

שלי

א(

במח״ו
עירוב

ואם

או

ג(

צריך
על

להודיעם.
אמות.

במח״ו

צריך

(3

שהוא בסדור

רע״ג שם ובגמרא

וכך

ובלילי

בחסר

יוסי

שמונה

שכך

אמרו.

ברכות

יהא
עשרה

קי״תיע״ב

איתא

חלקי

ממכניסי

שבת

כימות

החול

ברכות

והובא

שם

בסדור

רע״ג.
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ובמוצאי שבת בציפורי) ,ה( וכן עושין וכן מנהנ :ומתםללין תפלת המנחה שמונה
עשרה כמו בחול ,יתגדל תתקבל ברכו:
]תעה[ ב ש ב ת ו ת ו י מ י ם טובים אין אומרים למעריב והוא רחום ואין אומרים
ברוך ה׳ לעולם ,ואין אוטרים יראו עינינו) ,א( ושאילו טקטי רב נטרוגאי גאון בלילי
שבתות בברכות אחרונות שבקריאת שמע אם אוטרים ברוך ה׳ לעולם כשאר יטות
החול ,או אומרים ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת ,ושדר להו הכי,
הברכה זו ]אינה[ מדברי חכמים כל עיקר ,שהרי ברכה חמישית היא) ,ב( שכך שנינו
בערב שבת מברך שתים לפניה ושתים לאחריה ,כמו המעריב ערבים ואוהב עמו
ישראל לפניה ,נאל ישראל ושומר עמו ישראל לאחריה ,ותו לא ,וכיון דהילכתא
כמאן דאמר תפלת ערבית רשות ,אתו בתראי ותקינו בתר שומר עמו ישראל למימר
פסוקי דאית ביה שבחות ושמירות ,וכיון דאמרי פסוקים תקינו רבנן בתרייהו ברכה זו
בחול אבל שבת שכיחי מזיקין ]משום דצריכי[ למיעל לבתיהון מקמי דליחשך ,מפני
סכנת•שעירים .,אי גמי מקמי איעקורי שרגא) ,ג( לכך םילקוה והעמידוה אדתנן בערב
מברך שחים לפניה ושתים לאחריה) ,ד( וכן מנהג בישיבה שלנו ,ובבית רבגו שבבבל,
)ה( והכי אטר טר רב שלום גאון בלילי שבתות ובלילי יטים טובים במעריב אומר
׳שומר עמו ישראל לעד ,בישיבה ובבית רבינו אין מנהג אלא ]תחת שומר עטו ישראל[
חותמין פורם סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים .נהנו העם לומר
סורס סוכת שלום במקום שאומרים בחול שומר עמו ישראל לעד:
]תעו[ )א( מצאתי כתוב משל ]לשני[ בני אדם שהיו להם שני עבדים
האחד משמר עדרו ויושב לו מנגד ,והאחד• בנה לו דיר ונעל בסני עדרו כראוי ,זה
שלא נעל לפניהם בא זאב וטרף ,ובא ארי ודרס ,אבל זה שסיכך ובנה דירו אינו
מתיירא ]לא מפני הזאב ולא מפני הארי[) ,ב( כך בחול לפי שאין ישראל עסוקין
בטצוות ,ומהרין שלא להדליק ,הבטיחן הקב״ד ,שאין להם לירא מפני המזיקין,
ה(

עושין וכן

וכן

]תעה[
81

צד

הלקט
(5

א(

ומובא
השלם

שכך

והטור

שנינו.

ועיין

בפרדס

שם

רע״ג

שם.
ובפרדס

לפנינו

]תעו[

לבית

צד
הכסא

או

ישראל,

והכי

אמר

לפי

81

הוא

שבת

במצוה
צרינין

אעפ״י

את
ולא

ניזוקין

בידו

השבת
לשום

כלל.

לכן

מר

ישראל

שאין

וכך

שיש

לחם

יוזק

בהם״

להם

רשות

ומהרין
שימור
תראה

שלא

צ״ל

מר
בני

כך

רב

ולפיכך
להזיק,
להדליק

לתקן

הובא

ולהבעיר

לפנינו

בסדור

גם

דע״ג

שם,

ואוקמוה
הוא

לשון

הובא בשבלי

במת״ו

שם

להדליק.

ב״ה

גם

במבואות

הלקט

ושמור

משמרתו,

לירא

מפני

בחול

בכ״י

המטונפות

או

לפי

צאתינו,
שבזכות
בה

שום

שמסככת
שאין

נודע

לי
בי,

ש ב ת ו ת להזיק

ושלא• ל ע ש ו ת

כך

בסדור

האי.

כוי,

ולא

ולילי

להתפלל

שאין להם

פ׳

שבבבל.

ש ם וכן

שלא

שבת

לרבינו

לאחריה

רבינו

כשהולך אדם

צריכין

והובא בשבלי

גאון.

רביעיות

שמירת

כוי.

רע״ג

ונזהרין

ב״ה

שתים

ובבית

שלום

בחול

ר ש ו ת לילי

על

שלנו

אדם.

ת ש ו ב ה סי׳

אדתנן

בסדור

במצות

שהבטיחם הקב״ה
שיש

והעמידוה

בישיבה

שם:

בסדור

שערי

שהוסיפו

כן

עםוקין

איתא

ממזיקין שיש
שלא

מנהג

גאון״

משל

הגאונים

הובא

לשני

הובא

וכך

רע״ג

ב״ה

ה ו ב א ב פ ר ד ס סי׳ ג׳ ב ק צ ת ש י נ ו י י ם

םילקוה

גאון.

כך

כר.

לתוספת

וכן

רב

כתוב

כך

לאבוקה

שבת

דברים.

מצאתי

רם״ז וכן

סלקוה

שלום

גאון

בתשובת

לכך

ד(

רב

בהול

ומשמרין

ואין

ע״א.

אמר

ומתיירא

ג(

רע-׳ג

הלשון.באריכות

נוטל
אבל

רל״ו וסי׳

מר

אבוקה

רב

שם

ה פ ר ד ס ועיין

בשם

אריכות

א(

המקור.

עמו,

הביא

ה( ו ה כ י

ב(

סי׳

י״א

כן

מקמי

כלשון

ברכות

בסי׳

ובמח״ו

ארית

ם״ה

רע״ג

שם,

ושאילו

בטור
סי׳

מנהג.

םיים

רע״ג

נטרונאי

במדורו

עושין

מנהג.
דף

ובמח״ו

קורא א ח ר
שומר
שהן

עםוקין

מלאכה
עליהן
ישראל

עמו

אינן
מצות

עסוקין
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שמסכנת עליהם מצות שבת שגאמר ושמרו בגי ישראל את השבת ]וגו׳[ ברית עולם
)שמות ל״א ט״ז( ,ברית כרותה להם שלא יזוקו שאני משמרם וזאת היא אות שביני
וביניכם ,שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת ונו׳ ביני ובין בני ישראל אות היא
לעולם )שם שם ט״ז י״ז(:
׳

]תעז[ א ת ה ק ד ש ת ,רצ ה במנוחתנו ,חמדת יטיס אותו קראת) ,א( היכן
נקראת שבת חמדת ימים )ב( שנאמר ויכל אלהים ביום השביעי )בראשית ב׳ ב׳(,
ואין ויכל אלא לשון הימוד ,ונם הוא אומר נכספה וגם כלתה נפשי)תחלים ס״ד נ׳(,
)ג( ויש אומרים לא נקרא חמדת הימים ,כלומר נחמד הוא לישראל מכל הימים ,אותו
קראת זבד למעשה בראשית ,אותו קראת קודש ,שנאמר ויקדש אותו) ,בראשית כ׳ ג׳(
והוא זכר למעשה בראשית שעשה בששת ימי המעשה ,לכך קידש הקב״ה את יום
השביעי ,ויש אומרים לא מצינו מקום שנקראת שבת חמדה ,אלא ר׳ מאיר שליח
ציבור ההגון היה מתקן הדבר כן ,ובשביעי רצית בו וקדשתו ,חמדת ימים אותו קראת
זכר למעשה בראשית ,לעשותו חמדה וסגולה לימים קדשתו ורצית בו וזכר למעשה
בראשית קראתו ,כדכתיב על כן ברך ה׳ וגו׳ )שמות כ׳ י״א( ,ויברך ,ויקדש ,כי.ם שבת
)בראשית ב׳ ג׳( ,הרי הוא זכרון שביתת בראשית ,לכך אומר בכל ברכה ופרצת זכר
ליציאת מצרים :משל לעבד הנתפס ונידון ביסורין ואמר לו שלטון אם אוציאך לחירות
אתה שומע ומאזין לקולי לכל אשר אצוך ,אמר לו הן ,והוציאו משם ,ובכל מקום
מזכיר לו כדי שיעשה חפצו ,כך הקב״ה נאל את ישראל ממצרים ,ועל רוב המצוות אומר
להם אני ה׳ אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים)ויקרא י״ט ל״ו; כ״ה ל״ח; כ״ו י״ג;
במדבר ט״ו מ״א( ,לכך אנו מזכירין ברוב תפלות אשר הוציאנו ממצרים לקיים מצותיו:
׳

במצות ומתייראין מן המזיקין לפיכך צריכין להתפלל ושמור צאתינו ,שומר.עמו ישראל,
בשבת שהן עםוקין במצוה ונזהרין שלא להדליק כוי.

אבל

א( היכן נקראת שבת חמדת ימים .הובא בפרדם סי׳ ג׳ )דף ח׳ ע״ב(
]תעז[
ובשבלי הלקט השלם סי׳ ע״ו ,והובא בב״ייסי׳ רפ״א בשם שבלי הלקט ,והתתלת המאמר הובא
בהאורה ח״ב סי־ ס״ג ובאיסור והיתר ב״י םי׳ נ״ט ,והובא במח״ו צד  82ונם באבוררהם.
נ( ויש אומרים י
ב( שנאמר ויכל אלהים ביום השביעי .במת״ו נוסף ומתרגם בירושלמי ותמיד.
לא נקרא חמדת הימים כלומר נחמד הוא לישראל .ובכ״י ב׳ הלשון משובש וגם לפנינו יש לתקן כמו
שהוא בפרדם שם ויש אומרים לא נקרא חמדת הימים ]אלא כך הציעה של תפילה ובשביעי רצית וכתיב
בו וקדשת אותו לחמדת ימים[ כלומר נחמד הוא לישראל .ובפרדס שם בטעות נאמר הוא לישראל וצ״ל
נחמד ,ובשבלי הלקט סי׳ ע״ו הובא כמו שהוא בפרדם כי דבריו נובעים משם ובמת״ו שם הגי׳ וי״א
לא נקראת חמדת ימים בשום מקום ,אלא מילתא בעלמא קאמרי׳ שנחמד הוא לישראל מכל
הימים שאותו קריאת קודש שנאמר ויקדש אותו ותוא זכר למעשת בראשית שבת הוא זכרו ן
למעשת בראשית שעשה כל מעשיו בששת ימי החול ונת בשביעי וקדשו ,לכך קידש את יום
שביעי לעשותו חמרה לישראל מכל הימים ועדות זו אנו מעידין עליו בכל שבת ושבת ולהכי קרי .
ד( אלא ר׳ מאיר שלית ציבור ההגון .וכ״ה במת״ו סי׳ ק״ג
שבת בכולי תנויי שבת בראשית.
)צד  (82ובפרדס סי׳ ג׳ הובא ורבי מאיר אומר שליח צבור כהוגן היה מתקן הדבר כן ,מלת
״אומר״ יש למחוק ובשבלי הלקט םי׳ ע״ו ור׳ מאיר ציר נאמן זצ״ל הית מתקן הדבר בן,
כוונתו ד׳ מאיר שליח ציבור ,ובפרדס שם במקום כהוגן צ״ל ״ההגון״ ולדעתי הכוונה עפ״י
מאמרם )תענית ט״ז ע״ב( היתה לי דמעתי וגו׳ זת שלית ציבור שאיגו הגון היורד לפני התיבה,
לכן הביא על ר׳ מאיר שליח צבור ההגון והוא הובא ברש״י יהושע ו׳ ט׳ ,תחלים ע׳ £י״ב,
ובחום׳ ר״ה י״א ע״א ד״ה אלא ,ועיין עמודי העבודה צד .162
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]תעח[ )א( ואם ט ע ה ב ש ב ת ופתח באתה חובן ,גומר אותה ברכה ,וחוזר
ואומר של שבת) ,ב( דאמר רב גחמן כי הוינן בי רבה בר אבוד ,איבעיא לן דטעה
בתפילת חול בשבת ]מהו לגומרה[ ואמר לן גומר אוחד ,ברכה וחוזר לתפילת שבת:
]תעט[ )א( ואם ט עד ,י ח י ד ולא הזכיר של שבת בערבית ,מחזירין אותו,
ואע׳יג דאמרינן טעה ולא הזכיר של ראש חדש בערבית אין טחזירין אותו) ,ב( דקייטא
לן תפלת ערבית רשות ,הגי מילי היכא דלא קא בעי לצלויי דלא מטרחינן ליה אבל
טרח וצלי ולא ־אידכר ,שוויה עליה כחובה) ,ג( ומהדרינן ליה למיהדר ולצלויי,
)ד( ועוד אמר זעירי הגי חברין בבלאי לטאן דאטר תפלת ערבית רשות כיון שהתיר
חגורה לא מטרחינן ליה ,מכלל דכמה דלא התיר חגורו מטרחיגן ליה ,והבא נמי דצלי
ולא אידכר מטרחיגן ליה והדר מצלי:
]תפ[ ל א ח ר ת פ ל ת ל ח ש החזן פותח ואומר ויכולו ,אע״פ שאיגו צריך
שכבר גסטר טיבולו שאמר בלחש ,אלא טפגי יום טוב שחל להיות בשבת שאין
אומר ויכולו בתפילת לחש ,שהרי אומר בלחש אתה בחרתנו והוצרך לומר ויכולו
בקול רם ,לכך תקנוהו לאמרו בכל שבת לאחר תפילת לחש שלא לחלוק בין שאר
שבתות לשבת שחל בו יום טוב) ,א( ואומר כרכה אחת מעין שבע כרכות ,הוא מגן
אבות בדברו וכר) ,ב( והכי אמר רב טשה גאון ז יל יחיד שטעה בלילי שבתות ולא
התפלל אתה קדשת ,כיון ששמע משליח ציבור מגן אבות בדברו ,שהיא ברכה אחת
מעין שבע ברכות מתהילה ועד סוף יצא ידי חובתו) ,ג( והכי אמר רב נטרונאי גאון
ז״ל ,היכא דלא התפלל שבע ברכות ושמע משליח ציבור מגן אבות בדברו מרישא
.ועד סיפא נפיקי:
]תפא[ )א(ומקדשי] על ה י י ן כדי להוציא אורחין ידי חובתן שאוכלין
בבית הכגםת) ,ב( והכי אטר רב גטרוגאי גאון זצ״ל ריש מתיבתא מקדשין ומבדילין,
)ג( ]בבתי כגסיות אעפ״י שאין אורחין אוכלין שם ולא טבעיא הבדלה דודאי טבדילין[
וכיון דאבדיל שליח ציבור )ד( יצאו כולן ידי חובתן בהבדלת שליחא דציבורא ,אלא
]תעה[
נחמן.

ברכות
!

שבת
ג(

א(

]העט[

א ו ת י׳

ליה
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והכי
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הגי׳
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אמר
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]תפא[
נטרונאי
תשובת

גאון

נטרונאי
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ריש

ומקדשי!

רב

נ(

]בבתי

כנסיות.

ל(
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לקוח
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מסדור
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רע״ג
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שם.

והובא
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למהדר

ליה

הגי׳ ג״כ

אע״ג

צלויי.

זעירי

במנהיג
דקיימא

ד(

וכן ב ב ה ״ ג

לן.

ועוד
פרק

ה׳

אמר
תפלת

על

שם

תשובה

סי׳

או״ח

סי׳

רס״ט

בהבדלת

דף

אבות.
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והכי

ע״ב,
רב

אמר

בפרדם

והובא

גם

משה
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לקוח

מסדור
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כמו

איתא
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בסדור
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ג(
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יחיד

רע״ג

והכי

ועיין

המאמר

טעה

למיהדר

]חפ[
(3

א(

ש ב ת ט׳ ע״ב,

השחר

ואם

ע״ש..

ומהדרינן

זעירי.

כ״א

ואם

ע״א

טעה

ושם

בשבת

לקוח

סדור
פה

רע״ג

כלשון

דף

ב״ה

נ(

רב

לנכון

שליהא

מן

רע״ג

סדור
שם

ואו״ז ה ״ ב
ובב״י
בסדור

דציבורא.

ויע״ג

והובא

בתשובת

סי׳ כ׳ ותום׳

ש ם וכן ה ו ב א
רע״ג

ד ף כ׳׳ה

והשמיט
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הגאונים

ליק

ק׳ ע״ב

ע״ש

שהביא

פסחים

במח״ו

(3

והכי

אמר

סי׳ נ ״ ב

צד
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אפילו קידוש דהלכה רווחת היא דאין קידוש אלא במקום סעודה ,אעס״כ יקדשו על
היין בבתי כנסיות ,מה טעם מסני שהטעמת קידוש של שבת רסואה היא ,וזה שטעם
כל הציבור טליה לאו חובה היא לטעום ,אלא שחובה הוא לשמוע לקידוש בלבד,
וכיון ששמע ציבור קידוש יצא ידי חובתו ואין צריך לטעום )ה( וזה שטקדש ומטעים
לציבור משום רפואה מקדש ונותן להם כדי ליתן ממנו על עיניהם) ,ו( כדאמרינן
פסיעה נסה נוטלת )מאור עיניהם( אחד מחמש מאות ]מאור[ עיניו של אדם ,ובמאי
הדרא בקידושא דבי שיטשי ,הילכך זימנין דאיכא מן הציבור דלית ליה יין ומקדש
אריסתא ותקנו חכמים לקדש על היין בבית הכנסת משום רסואה:
]תםב[)א( ו ל א ח ר שמקדשין בכית הכנסת אומר פרק אחד ממסכת שבת,
וזה הוא סרק כמה מדליקין ,ואומר קדיש) ,ב( והאי קדישא דתיקנו רבנן משום סכנת
דבי שיטשי דשכיחי מזיקין ,דילמא איכא אינש דעייל ולא מצלי ,יעד דמצלי נפיק
ציבורא וסייש הוא ומסתכן ,ותיקנו רבנן דמאחרי ציבורא אחר תפילה כי היכי דנמר
צלותיה ונפיק בהדי ציטרא:
]תפג[ )א( ומיבעיא ליה לאינש למיקם בבי כנישתא עד דמקדש שליחא
דציבורא אכסא דחמרא דקדושא עד דאמר מקדש השבת לא יתיב דמעיל לברוכי
)ב( והולכין לבתיהם לשלום:
]תפד[ וטקדשץ על היין בלילי שבתות) ,א( דתנו רבנן זכור את יום השבת
לקדשו)שמות כ׳ ח׳( זכרהו על היין ,אין לי אלא ביום בלילה מניין ,ת״ל את יום
מהדר אלילא ,כתיב זכור את יום השבת לקדשו ,כלומר זכרהו על היין) ,ב( מכאן
סמכו חכמים קידוש היום מן התורה אין לי אלא בשבת ,חנ המצות מניין ת״ל למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים )דברים ט״ז ג׳( ,חנ השבעות מניין ת״ל וזכרת כי
עבד היית במצרים )שם שם י״ב(] ,חנ הסוכות מניין ת״ל וזכרת כי עבד.היית במצרים[,
ומניין דאםוכות קאי מדעילויה דקרא ,כתיב הענק תעניק לו)שם ט״ו י״ד( וסמיך ליה
חנ הסוכות תעשה לך שבעת ימים )שם ט״ז י״נ( ,ואע״נ דמזכיר בקידושא צריך
לאדכורי בצלותא ובברכת המזון ,מאי טעם זכור וזכרת תרי קראי כתיבי ואתי יום
טוב ויליף משבת ,מה שבת בתפלה ועל הכום ,אף יום טוב בתסלה ועל הכום:
הרשות בידו ,ואם לא רצה או שאין לו יין יצא ידי חובתו בהבדלת שליח צבור ,וזה נשמט
לפנינו .ה( וזה שמקדש ומטעים כוי .מובא בתום׳ פסחים ק׳ ע״ב ד״ה .ידי קידוש בשם רב
נטרונאי גאון והובא בסדור רע״נ דף כ״ו ע״א עד סוף הסימן .ו( כדאמרינן פסיעה גסה נוטלת
)מאור עיגיהם( כוי .ברבות מ״ג׳ ע״ב.
א( ולאחר שמקדשין בבית הכנסת אומר פרק אחד .םדור רע״ג שם .ב( והאי
]תפב[
קדישא דתיקנו רבנן .סדור רע״ג שם והובא בשבלי הלקט השלם ה׳ שבת סי׳ י״ז בשם רע״ג.
 (bומיבעי ליה לאיגש למיקם בבי כגישתא כוי .סדור רע״ג שם וכן הוא
1תפג[
ג( והולכין לבתיהם לשלום .בסדור רע״ג שם
בתשובת הגאוגים שערי תשובה סי׳ קי״א ע״ש.
איתא כך וכשמםיימין הולכין לבתיהם לקדש במקום סעודה ,דכתיב וקראת לשבת עוגג ,מכאן
שאין קידוש אלא במקום סעודה .ועיין פסחים ק״א ע״א והראי׳ מהכתוב איננה בגמרא שם
והובאה בתום׳ שם ד״ה אף .והמנהיג ה׳ שבת סי׳ י״ג הביא בירושלמי מפרש משום וקדאת
לשבת עונג במקום העונג שם תהא קריאת השבת קידוש היום וזה לא נמצא בירושלמי.
א( דת״ר זכור את יום השבת לקדשו כוי .פסחים ק״ו ע״א.
]תפך[
חכמים .בה״ג ה׳ קידוש והבדלה ותובא באו״ז ח״ב סי׳ ב״ה.

ג( מכאן סמכו
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]תפה[ )א( א מ ר ר׳ שמעון מניין שאין אומרים שירה אלא על היין ,שנאמר
ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשטח אלהים ואנשים )שופטים ט׳ י״נ( ,אם
אנשים משמח ,אלהים במה משמח ,מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין) ,ב( וטועם
טמנו כדי רביעית ,ואם קידש ולא טעם ממנו כדי רביעית לא יצא ידי חובתו,
)נ( דאטרינן המקדש אם טעם מלא לונמיו יצא ,ואם לאו לא יצא ,דהיינו
רביעית יין:
]תמו[ )א( ואם אין לו יין מקדש על הפת ,ובמקום בורא פרי הגפן אומר
המוציא לחם מן הארץ) :ב( תנו רבנן אין מקדשין אלא על היין ,ואין מברכין אלא על
היין) .ג( ]קם״ד בורא פרי הנפן ,אטו אמיא ושיכרא מי לא מברכינן שהכל ,אמר אביי
הכי קאמר אין אוטר הבא כוס לברך אלא על היין ,ולא אטרו אלא דלא קבע אשיכרא,
אבל אי קבע אשיכרא היינו משתייא) ,ד( ומאן דקדיש וטקטי דליטעם אישתעי ,הדר
מברך בורא פרי הגפן וטעים ,והיכא דיהבינן ליה לברוכי ואשתלי ולא טעים ,ושקלוה
ליה אחריני ושתיוה מייתו ליה כסא אחרינא ומכריך בורא פרי הגפן וטעים ,כדאטר
מר המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ,ואם לאו לא יצא) .ה( והכי אמר רב עמרם
גאון כוס של קידוש כל שלא בירך עליו ברכת המזון חייב לברך עליו ברכה אחת
מעין שלש ,שהוא על הגפן ועל פרי הגפן .וה״מ היכא דלית ליה כוס של ברכת
המזון אבל אם יש שם כוס של ברכת המזון לא צריך לברוכי אחר כוס של קידוש,
ואי קשיא א״כ למה מברך על הכוס של ברכת המזון בורא פרי הגפן ,משום דאסםקיה
בברכת המזון ,והיכא גמי דלא הוה ליה לבד מההוא כוס של קידוש ואקרי וכריך
ברכת המזון נסיק כברכת המזון ,ולא יכיל לברוכי על הגפן בתר ברכת המזון לא שגא
קידוש מקמי פתורא ולא שנא לאחר פתורא ,ביון ששתה רביעית כבר נתחייב לברכה
ראשונה ואחרונה מפני רביעית ששתה ,ואם תאמר קידש ולא שתה רביעית ,א״כ לא
יצא ידי חובתו והילכך טעון כרכה לאחריו:
])"]פד[,
(3

וטועם

המקדש

ממנו
אם

י
סי׳

נ(

הובא

ה׳

בורא

וקורין
וכן

ב׳.
קידוש

בה״ג
עמרם
ספק

שכתב

פרי

בתורה
נמצא

במח״ו
עיין

ע ״ ש ועיין
כר.

ב״ה

או

לא

כוי

בתשובתו

שהיו

הדברים

ובב״י

שם.

ע״ד

כתובים

האי

בסדור

שלפנינו
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או״ח

אל

הגאונים

סי׳

רע״א
כ״ו

ע״א.

ושם

ודברי

מצאתי

זמן ש ל א
בתשובת

לשון
בירך
רע״ג

הגאון
רב

בשם
הרע״ג
ברכת
והובא

ע״ש

ליק

ועיין

שלו

שם

דפוס

ואחרי

דקדיש

בפרדם

הסדור

הביא

תצ״ו

ומאן

סי׳

המזון
אח״כ

ז״ל

אי.

ג״ה

שהאריך
כתוב
ז״ל

והכי

בסי׳

קמ״ח

חייב

לברך ברכה

אל

הביא

בשמו.

פסחים

ק״ז ע״א.

מברכין אלא על
את

רב
בזה.

ה(

אמר

כוס
ודלא

אחרונה
ועיין

רב

הוא

והכי

אמר

בטור

גאון.

שלו

קידוש

על

בבה״ג

גאון

עמרם

כרב

עפ״י

על

בתשובות
של

היין

החסר

אישתעי.
שרירא

כתוב

וששאלתם

םדורו

ואין

י״ח

בתשובות

והוספתי

נשאל

סי׳

והטור

הגאונים

היין.

דליטעם

הי׳

ע״פ

ועיין
על

המלות

ומקמי

צ׳

עמרם

עמרם
וגם

קם״ו

הערה

סי׳

בסדור

ר׳

שם

םי׳

והרא״ש

אין מ ק ד ש י ן א ל א

דף שלם

סי׳

רע״ו.

הברכה

 (3ת ״ ר

חסר

ר(

סדור

וזאת

גאון.

ובחמישי
צד

הפת.

פ׳

שהוא

תשובות

והביא

כל

שאילתות

רב

בסדור

הוסיפו

סי׳

ועיין

בשם

הגפן.

בטור

השלם

זה.

קט״ז

והבדלה

גאו!

לאחריו

ואם

ק״ז

רע״ג

דף

בר

ע״א.

א י ן ל ו יין מ ק ד ש ע ל

בשני

שתלמידיו

הלקט

א(

ברכות

פסחים

על

סי׳

שמעון.

רביעית.

כוי.

חולקים

קס״ד

ב״י

טעם

תשובה

אמר

כדי

1תפו[

ע״א

שערי

א(

ר׳

ברכות
נ״ב

ל״ה

ע״ב

ע״א

והובא

וצ״ל

בסדור

א״ר

•שמואל
כ״ו

נחמני

עי׳א.

א״ר
ג(

יונתן.

דאמרינן

עמרם

גאון

אריח

סי׳

רב
אין

וכשכלי

טעון

הגפן .מזה

דברי

ברכה
זצ״ל
תראה
רע״ב
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]תפז[ )א( ואסור לו לאדם לטעום כלום עד שיקדש ,ואם שכח וטעם אפילו
הכי טקדש) ,ב( דאטר דכא הלכתא טעם מקדש טעם טבדיל) ,נ( ואם בא לידי אונס
מחמת שינה או מחמת שכרות או מכל דבר אונם ולא קידש בליל שבת מקדש
למחר ,ואסילו כל היום כולו) ,ד(דאמרי בני ר׳ חייא מי שלא קידש בערב שכת
מקדש והולך כל היום כולו:
]תפח[ ו כ ד מקדש צריך לקדושי במקום סעודה) ,א( דכתיב וקראת לשבת
עוננ לקדוש ה׳ וגו׳)ישעי׳ נ״ח י״נ( כמקום שקראת שם תהא עונג ,מכאן שאין קידוש
אלא במקום סעודה) .ב( והיכא דקדיש ליה באושםיזיה ,ואיתרמו ליה אינשי בדוכתא
אחריני דלא גמורי קידוש ,גמיר לקדושי והדר מקדש להו) ,ג( דאמר רב אשי כי
הוינו בי רב ספי הוה מקדש לן ,וכי הוה אתי אריסיה מדברא הוה מקדש ליה.
דלהוציא אחרים ידי חובתן שפיר דמי:
]תפט[)א( ונשים ועבדים אע׳נ דקידוש היום זימנא קביעא ליה וקיימא לן
דכל מצות עשה שהזמן גרטא נשים פטורות ,נכי קידוש היום מיהא חייבין ,דאמר ר׳
אדא בר אהבה נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה ,וטםרש ]רבא[ טעמא דכתיב
זכור ושטור ,בל שישנו בשטירה ישנו בזכירה ,ונשים ועבדים הואיל ואיתנהו כשמירה
איתנהו בזכירה) :ב( ואטד רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קידוש היום אלא על היין
הראוי לנסך על נכי המזבח ,לאסוקי שריהו רע דלאו אורח ארעא ,ולאסוקי נטי מגולה
דילמא נםיל ביה מידי ,ואע״ג דאעבריה במסננת ולא אשכח ביה מידי ,אסילו הכי י
הקריבהו נא לסחתך קרינא ביה) ,ג( אבל יין מגיתו שסיר דמי לקדושי עליה,
)ד( דאטר דכא סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הכוס ואומר עליה קידוש היום
)ה( וכן הלכה:
]תצ[ )א( ו ל א ח ר שבירך על הכוס נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים ,אבל
נטל ידיו קודם שיקדש לא עשה ולא כלום) ,ב( דאטר רב ברונא אטד רב הנוטל ידיו
]תפז[

א(

פסחים ק״ז ע״א.
ד(

ד א מ ר י בני ר׳

ובמח״ו צד
ממקרא
קידוש

א(
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אלא

ואם בא

חייא.

]תפח[

מלא

ואסור לו

ג(

שם ק״ה

דכתיב

הובא בך

וקראת

לשבת

במקום

סעודה.

ה ו א לשון
ג(

הבה״ג

]תפט[

קדוש

 (3ואמר ר ב
ואמר

מר

זוטרא

זוטרא

בר

ונשים

בר

]תצ[
ועיין

בדשב״ם

א(

ולאחר

לקדושי

ובירושלמי

לפנינו

קידוש כ ת ב

והבדלה.

לקדוש ה׳

והטור

במקום

במקום סעודה,
במקום
ליתא

או״ח

סי׳

שקראת שם תהא

ויליף

עונג ש ם ת ה א
כמו

ומדרש הוא.

ברכות

פוי.

שהעיר
והיכא

נ(
רע״ג

טעמי

עונג

בתלמוד

ק ר י א ת היום

גם

כוי.

ירושלמי

מיכן

ה ר ש ״ ה ז״ל

שאין

והרשב״ם

דקדיש ליה באושפיזיה
דעת

הביא

ולקוח

כ׳ ע״ב

מן

ב ״ ב צ״ז ע ״ א ו ש ם הגי׳ א מ ר ר ב ,

ג( א ב ל יין
דאמר רבה.
שבירך על

פסחים.ק״ו ע״ב ד״ה נטל

ב ר ו נ א א מ ר ר ב  .פ ס ח י ם ק ״ ו ע״א

רע״ג שם.

וע״ש

הבה״ג

כוי.
בב״י.

ע״ב.

ועבדים

טובי׳.

עונג

ל ק ד ו ש ה ׳ וגו׳

ט ו ב י ה כוי.

ס ו ח ט כוי .ש ם ש ם ו ב ם ר ע ״ ג

לשבת

ומקדש צריך
עונג

בסדור

ועיין

ב(

ע״א.

ד א מ ר ר ב א ש י כוי .ר ״ ה כ ״ ט
א(

אונם .ה ו א

וקראת

פ ס ח י ם ק ״ א ע ״ א ד״ד ,א ף ידי
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לקוח מן

ם ד ו ר רע״ו .ד ף ב ״ ו ע ״ ב .
בטור

דאמר

אי״ח סי׳

רבא.

רע״א-.

מגיתו שפיר דמי.

 ( 0וכן
הכום

הלבה.

נוטל

הוספת

ידיו כוי.

ובתשובת הגאונים

והובא בסדור שם.

לשון

סדור
ובסדור

רע״ג

ב״ו

ע״ב.

רע״ג ה ו ב א  .ג״כ

הרע״ג.

דאמר

ד(

רבא

הגאון.

לקוח

מסדור

רע״ג

ד פ ו פ ל י ק סי׳ נ״ז.

ד ף כ״ו
(3

דאמר

ע״ב
רב

ו ע ו ד ה ו ב א ש ם ״ ו ה כ י א מ ר ר ב ע מ ר ם גאון
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לא יקדש ,ט״ט יין אין צדיך נטילת ידים וכשלא ננע בשום טינוף ולא נכנס לבית
הכסא) ,נ( ומשום דקאמרינן הנוטל ידיו לסירות הרי זה טנסי הרוח ,וסת הוא דטעון
נטילת ידים) ,ד( וכיון שנטל ידיו עקר דעתו טן היין ושם לבו אל הסת ,הילכך
לא יקדש:
]תצא[ )א( וחייב לבצוע על שתי ככרות בשבת) ,ב( שנאטר לקטו לחם משנה
)שטות ט״ז כ״ב() ,נ( ואטר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא,
דנקיט תרתי דכתיב לקטו לחם טשנה ,ובצע חרא דאי אטרת לבצע תרתי
מחזי כרעבתנותא:
]תצב[ )א( ו ש א ל ו מקמי רב נטרונאי נאון ,ביום טוב צריכין לבצוע על
שתי ככרות או לא ,והשיב הכין ,הוו יודעי{ שצריכין אנו לבצוע על שתי ככרות
ביו״ט כדרך שצריכין לבצוע עליהם בשבת ,מ״ט מסני שבשבת עצמה לא נתחייבו
לבצוע על שתי ככרות ,אלא משום שלא ירד מן בשבת והוזהרו ישראל ללקוט לחם
משנה) ,ב( ואמר רבא חייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת ,וביר׳ט נמי כיון שלא
ירד בו מן חייבים אנו לבצוע על שתי ככרות ,ומניין שלא ירד מן ביטים טובים,
)נ( שכן שנו חכטים ששת יטים תלקטוהו)שטות ט״ז כ״ו( ,ר׳ יהושע אומר למדנו שלא
ירד מן בשבת ,ביום טוב מניין ת״ל שבת לא יהיה בו )שם שם(:
סדר שחרית ש ל שבת:

]תצג[ )א( ו ב ש ח ר י ת של שבת מסדרין ציבור הפרשה מעניינו של יום ,שנים
מקרא ואחד תרגום) ,ב( דאמר ר׳ הונא בר יהודה א״ר מנחם א״ר אמי לעולם ישלים
׳אדם פרשיותיו עם הציבור שגים מקרא ואחד תרגום ,וכל המשלים פרשיותיו עם
הציבור משלימין לו ימיו ושנותיו:
]תצד[ )א( והולכין לבית הכנסת ומסדרין כל הברכות כטנהנ יום יום,
ומוסיף אחר פסוקים של צו את בני ישראל ,וביום השבת עד עולת תמיד ,ושונין
ג( ומשום דקאמרינן הנוטל ידיו לפירות.
נטל ידיו לא יקדש על היין״ והוא נוסף ומיותר.
ד( וכיון שנטל ידיו עקר דעתו בוי .הוא לשון רע״ג שם ,ובתוס׳ פסחים
חולין ק״ו ע״א.
דף ק״ו.׳ד״ה הנוטל הובא הא דרע״ג.
ב( שנאמר לקטו .צ״ל
א( וחייב לבצוע על שתי ככרות .סדור רע״ג שם.
1תצא[
במו שהוא בסדור שם דאמר ר׳ אבא חייב אדם לבצוע על שתי ככרות לתם בשבת ,שנאמד
נ( ואמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט
לקטו לחם משנה ,והוא בשבת קי״ז ע״ב.
תרתי .בסדור רע״ג נשמט מאמר שלם ע״י המעתיק או המדפים.
א( ושאלו מקמי.רב נטרונאי גאון כר .הובא בסדור רע״ג שם והובא בשערי
]תצב[
ב( ואמר רבא.
תשובה סי׳ קפ״ו וסי׳ רכ״ב וחמדה גנוזה סי׳ נ״ו גם בס׳ הפרדס םי׳ צ״א.
נ( שכן שנו
שבת קי״ז ע״ב ושם הגי׳ ד׳ אבא ובסדור רע״ג שם הובא לנכון ואמר ר׳ אבא.
חכמים .מכילתא פ׳ בשלח ועיין בתום׳ ביצה דף ב׳ ע״ב ד״ה והי׳ פלפול ארוך בזה.
א( ובשחרית של שבת כוי .הובא במח״ו סי׳ קי״ז)צד  (88ונובע מן סדור רע״ג
1תצג[
 (5דאמר ר׳ הונא בר יהודה א״ר מנתם א״ד אמי .ברכות ח׳ ע״א ושם הגי׳ אייר
ב״ח ע״א.
הונא בד יהודה אמר ר׳ אמי רק במאמר שלפניו הובא א״ר הונא בר .יהודה א״ר מנחם א״ר
אמי לכן הגי׳ שלפנינו נכונה וראיתי כי כן הובא לנכון בסדור רע״ג ובמח״ו.
]תצד[
דף כ״ו ע״א.

א( והולכין לביה״כ כוי .הובא במח״ו סי׳ קי״ח )צד  (89והוא בסדור רע״ג
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באיזהו מקוטן ,ודורשין כרבי ישמעאל ,ואומרין ובון העולמים ,וחותטין במחולל
בתשבחות ,וסותחין במזמורים כתקון חכמים כסדר יום יום) ,ב( ומדלגין מזמור לתודה,
שאין תודה קריבה בשבת ,ומוסיפין השמים מספרים כבוד אל ,לדוד בשנותו ,תסלה
לטשה ,יושב בסתר עליון ,הללויה כי טוב ,הלל הגדול ,הודו לה׳ בכינור) ,נ( מזמור
שיר ליום השבת:
]תצה[ )א( והכי אמר רב שלום גאון ספר תורה)ב( בין שטוציאין אותו
בשבת בין בחול בין כשמחזירין אותו למקומו ,עוטדין לפניו לאלתר ,ויושבין לאלתר,
ואין צריכין לעמוד עד שעונין יהא שמיה רבה מברך ,ולא עד שעונין כרכו ,ואין
מנהנ כך ,ולא ראינו זו ,שמא יש טי שנוהנ כך לומר ממה שכתוב וכפתחו עמדו כל
העם )נחמי׳ ח׳ ה׳( ,וזאת לא ,דאותה עמידה שתיקה היא) ,ג(דאמר רב הונא בר חנא
ביון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה ,שנאמר וכפתחו עמדו כל
העם ,ואין עמידה אלא שתיקה] ,שנאמר[ והוחלתי כי לא ידברו )עוד( כי עמדו׳ לא
ענו עוד )איוב ל״ב ט״ז( ,אבל לעמוד לפני ססר תורה לא כתיבא בתורה ,אלא מפני
שיבה תקום )ויקרא י״ט ל״ב( ,ואתאי ספר תורה מק״ו דתלמידי חכמים) ,ד( דקאטרינן
איבעיא להו מה לעמוד בפני ססר תורה ,ר׳ חלקיה ור׳ אלעזר ור׳ סימון אמרו מסני
לומדיה עומדין ,מסניה לא כ״ש) ,ה( וכיון דמק״ו קאתיא ,משווינן לה כחכם לא יותר[:
]תצו[ )א( וקורץ בתורה שלשה בשני ובחמישי ובשבת במנחה) ,ב( ואמרינן
הני שלשה כננד מי ,אמר רב אסי כנגד כהנים לויים וישראלים) ,ג( ותני רב שמואל
מבירתא דשיחורי ,אין סוחתין מעשרה םםוקים בבית הכנסת ,וידבר עולה מן המניין,
)ד( ואחרון קורא ארבעה) ,ה( ואמרינן חני עשרה פסוקים כננד טי ,אמר ר׳ יהושע בן
 (3ומדלגין מזמור לתודה .בסדור רע״ג דף* כ״ז הובא מזמור לתודה/ובטוד סי׳ נ״א
נ( מזמור שיר ליום השבת.
משמע שיש לאומרו כדעת רע״ג ועיין בש״ע שם םעי׳ הי.
במת״ו נוסף עוד נכון בסאך מאז ומכאן ואילך מתפללים תפילת שבת כהילכתה ,נשמת,
את זה מצאתי וחברתיו הנה להורות ולהבין ע״כ .ואולי המלות את זה מצאתי מוסב למטה אל
סי׳ קי״ט.
א( והכי אמר רב שלום גאון .הובא במת״ו סי׳ קכ״א ונובע מן םדור רע״ג
]תצה[
דף כ״ת ע״א והובא בטור םי׳ קמ״ו ובמנהיג ה׳ שבת אות לי (3 . .בין שמוציאין אותו בשבת
בין בחול .בסרע״ג שם בין שמוציאין אותו תחלה בין בשבת והסגיר המו״ל את המלות בין
בשבת ויש לתקן שם בין שמוציאין אותה בחול בין בשבת ובמח״ו הגי׳ בין כשמוציאין אותו
ג( דאמר רב הונא בר חנא .סוטה ל״ט ע״א ושם הגי׳ אמר
תחילה בין בשבת בין בחול.
רבא בר רב הונא ובסדור רע״ג הובא דאמר רבה• בד רב הונא ובמח״ו דאמר רב הונא לבד.
ל( דקאמרינן .קידושין ל״ג ע״ב ושם הנוםתא משונה קצת .ה ( וכיון דמק״ו קאתיא כוי .הוספת
רב עמרם גאון.
] ת צ ל [ א( וקורין בתורה כוי .לקוח מסדור רע״ג כ״ח ע״ב והוא במשנה מגילה כ״א ע״א
ויש לתקן בםרע״ג וקורין בתורה .שלשה .ומכאן מתחיל בכ״י א׳ אחר שתםר דף שלם ,עיין לעיל
סי׳ תפ״ו הערה ג׳ (3 .ואמרינן הני שלשה .גמרא שם כ״א ע״ב .נ( ותני רב שמואל מבירתא
דשיחורי .בםרע״ג שם ותני רב שימי מבירתא דשיחור וכ״ה ברוקח סי׳ נ״ו ,ובאו״ז ה׳ קה״ת
סי׳ ש״פ הביא רב רחומי מבירתא דשחורי אבל לפנינו בגמרא מגילה שם דתני רב שימי אין
פוחתין מעשרה פסוקי! ונמצא בסוטה ל״ח ע״ב רב שימי מבירתא דשיחורי ופי׳ רש״י מבירתא
ס( ואמלינן כוי.
ל( ואחרון קורא ארבעה .הוא לשון רע״ג.
לשון בירה ,שחורי פי׳ מקום.
מגילה שם כ״א ע״ב.
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לוי כננד עשרה בטלנים שבבית הכנסת) ,ו( רב אמר כננד עשרת הדברות שנאמרו
למשה מסיני ,ר׳ יוחנן אטד כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם) .ז( ואמר דכא
ראשון שקרא ארבעה משובח) ,ח( דתנן שלש קוסות של שלש םאין תורמין את
הלישכה ,והיה כותב בהן אל״ף בי״ת נימ״ל ,ותניא אמר ר׳ יוסף למה כתוב עליהם
א׳ ב׳ נ׳ ,לידע איזה מהן נתרמה ראשון להקריב ממנה בראשון שמצור .בראשון,
ואטצעי שקרא ארבעה טשובח) ,ט( דתניא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות
)במדבר ח׳ ב׳( )י( מלמד שהיה טסדיר פניהם כלפי טערב) .יא( א״ר נתן מכאן
שאמצעי שקרא ארבעה משובח) ,יב( ]ואחרון שקרא ארבעה משובח[ משום מעלין
בקדש ולא מורידין) ,ינ( ואע״נ דקתני רב שימי אחרון קורא ארבעה ,כדרבא עבדינן,
)יד( ותו אמרינן עובדא דרב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי נובר ,קם קרא בםיפרא
ראשון ארבעה ,ושבחיד .רב פפא) ,טו( ותקינו רבנן דכולהו דקרו מברכי לפניה ולאחריה,
נזירה משום נכנסין ומשום יוצאין:
]תצז[ )א( ותגן נמי בראש חודש ובחולו של מועד קורא ארבעה ,תענית
ציבור וט׳ באב קורין תלת) ,ב( מדתניא זה הכלל כל)שאין( ]שיש[ בו בטול מלאכה לעם,
בנון תענית צבור וט׳ באב קורין תלתא ,חנוכה ופורים נטי קורין תלתא ,וכן אילו יוטי
שני וחטישי ]ו[בשבת בטנחה ,חנוכה ופורים ותענית ציבור קורין שלשה ,ואין פוחתין
טהם ,ואין טוסיפין עליהם ,ואין טפטירין'בנביא חוץ טט׳ באב ,באיזה נביא ,אסף
אסיפם .בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה ,ואין םוחתין טהם ,ואין טוםיםין
עליהם) .נ( ותנן נמי ביום טוב ]חמשה[ ,וביום הכפורים ]ששה[ ,ובשבת ]שבעה[,
אין סוחתין טחן ,אבל טוסיפין עליהם ,וטפטירין בנביא) ,ד( ואין המפטיר בנביא עולה
מן המניין .חמשה וששה ושבעה )ה( טאי טעטא כדעולא ,דאטר עולא טפני מה
אמרו המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה מפני כבוד תורה ,וכיון דמשום כבוד
היא )ו( למניין נמי ]לא[ םליק :נקוט האי כללא בידך שמצאתי במקום אחר ,בשבת
קורין שבעה ,ביום הכסורים ששה ,בסםח ובעצרת ובראש השנה ובסוכות ובשמיני
עצרת קורא חמשה ,ובכולן אומר בהן קדיש עד דאמירן ,ואחרי כן קורא המפטיר,
בראש חודש ובחולו של טועד קורין ארבעה ,בתענית צבור שחרית ובט׳ באב ,בשני
ו( רב אמר .בגמרא שם רב יוסף אמר ורע״ג הביא שם רב יהודה אמר .ז( ואמר רבא.
ם( דתנן .יומא ם״ב ע״א (p .דתניא .מנחות צ״ת ע״א.
גמרא שם והובא בסדור רע׳יג שם.
י( מלמד שהיה מסדר פניהם כלפי מערב .בגמרא מגילה שם מלמד שמצדד פניהם כלפי נר
מערבי ונד מערבי כלפי שכינה .ובסדור רע״ג הובא כמו שהוא לפנינו בסדור רש״י .יא( א״ר נתן.
ינ( ]ואהרון שקרא
ב״ה במנחות שם אבל במגילה הגי׳ אמר ר׳ יוחנן וכן העיד הרי״ב.
יג( ״ואע״ג דקתני רב שימי
ארבעה משובח[ .הוספתי כמו שהוא בגמרא וליתא גם בםרע״ג.
יל( ותו אמרינן .מגילה שם.
אחרון קורא ארבעה ,כדרבא עבדינך .הוא לשון רע״ג שם.
פו( ותקינו רבנן .עיין מגילה שם ,וכמו שהוא לפנינו הובא בםרע׳״ג.
 (bותנן נמי בר״ח .מגילה כ״א ע״א והובא בסדור .רע״ג ב״ח ע״ב.
]תצז[
זי( ואין המפטיר בנביא עולה מן
ג( ותנן נמי .שם כ״ג ע״א.
 (3מדתניא .שם ב״ב ע״ב.
המגין .דברי רע״ג שם והובאו בשמו בספר הישר לר״ת סי׳ תרי״ט ע״ש גם בסי׳ תרכ״ב.
ו( למנין נמי ]לא[ סליק .כן תקנתי והוא לגבון בסרע״ג
ה( מ״ט כדעולא .שם שם בגמרא.
רק חסר שם המלות ״וכיון דמשום כבוד תורה הוא״ וכן הוא בגמרא שם כ״ג ע״א וגם בכ״י
ב׳ איתא הגי׳ נמי םלקא.
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וחמישי ,בחנוכה ובפורים קורין שלשה ובכולן החזן אומר קדיש קודם שיכרון מפר
תורה ,במנחה של ט׳ באב ]ובמנחה של תענית ציבור[ ובמנחה של יום הכפורים
בכולן השלישי הוא טפטיר) ,ז( ובמקום שפוסק בשבת שם מתחיל במנחה ובשני
וחטישי ובשבת הכאה) ,ח( וטפםיקין לראשי חדשים ולחנוכה ,בנון ראש חדש שחל
בשני ובחמישי ,ובחנוכה דהיא תמני יומי) ,ט( שני וחמישי דבגויהון מסםיקין ,ולא קרו
בעניינא בפרשה דהאי שבתא ,כדעבדינן בשני ]וחמישי[ דכולה שתא ,ולתעניתא
נמי מססיקין ,וליום הכםורים שחל להיות בין בשני בין בחמישי בין בשבת
]מססיקין[ ולא קרו בעניינא דהאי שבתא ,אבל במנחה ביום טוב שחל להיות בשבת,
וכן בשני וחמישי שמראש השנה עד החג אין קורין אלא בסדר סרשיות) ,י( ובמנחה
של יום טוב ]של חנ הסוכות[ שחל להיות בשבת ]קורין וזאת הברכה[ וכל השנה
כולה קמי סיםחא ,וקטי חגא דשבועות ,וקטי ריש שתא ]קרינן[ בסדר פרשיות:
]תצח[ )א( וכי קריגן כםיסרא דאורייתא ,כהן קרי קמא ובתריה לוי ,ובתריה
ישראל) ,ב( דתנן אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום) ,ג( ]כהן קורא ראשון ואחריו
לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום[ ואמרינן מנא הני מילי אמר• רב מתנא דאמר
קרא ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הבחנים בגי לוי וגו׳ )דברים ל״א טי(
כהן ברישא ,והדר לוי) ,ד( ר׳ יצחק נפחא אמר מהבא ]ונגשו הכהנים בני לוי )שם
כ״א ה׳( כו׳ אלא כהן ברישא והדר לוי .רב אשי אמר מהבא[ ובני עמרם אהרן ומשה
ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים )דה״א כ״ג י״ג( .ר׳ חייא ]בר אבא[ אמר מהבא
וקדשתו )ויקרא כ״א ח׳( לכל דבר שבקדושה ,ותגי דבי ר׳ ישמעאל וקדשתו ]לכל
דבר שבקדושה[ לפתוח ראשון ,וליטול מגה יפה ראשון ,ומקשי ליה אביי והדר
מתרץ ליה ובכל מקום מתוקמא כהן ראשון ,ואחריו לוי:
]תצט[ )א( ושאילו טקטי רב נטרוגאי גאון כהן עם • הארץ וישראל
תלמיד חכם ,איזה מהן קודם לקרות בתורה תחילה ,ושדר הכי כהן עם הארץ קודם
מפני דרכי שלום) ,ב( וגרסיגן בגמרא אמר אביי נקטינן אם אין שם כהן )נ( נתסרדה
ז(
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חבילה ,דלא קיו לוי כלל ,ואמר אביי אם אין שם לוי כהן קורא ,ומקשי׳ איני
והאמר ר׳ יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון ,לוי אחר לוי לא
יקרא מפני פגם שניהם ,ומשנינן כי קאמר באותו כהן) ,ד( שנקרא ראשון שיעמוד
במקומו ויקרא במקום לוי) .ה( שלחו ליה בני נלילאה לר׳ חלבו ,אחריהן מי קורין,
לא הוה בידיה ,אזל שייליה לר׳ יצחק נםחא־ בבי מדרשא ,אמר ליה אחריהן תלמידי
חכמים הממונים פרנסים על הציבור ,ואחריהן תלמידי חכמים הראויין למנותן על
הציבור ,ואחריהן בני תלמידי חכמים שאבותיהן פרנסים על הציבור ,ואחריהם ראשי
כנסיות )ו( ושאר כל העם מפני כבוד הציבור:
]תק[ )א( והכי אמר רב נטרונאי גאון דוכתא דמצלי ביה עשרה ולית להון
שבעה גוברין דידעין למקרי בספר תורה ,קרי כל נברא תרי זימני ושפיר דמי ,חדא
דלא ליבטל מנהנ ישראל ,ולא ליבטל ברכות ,ועוד לאשמעינן הנך דלא נמירי ,לית
בה טשום ]טוציא[ שם שטים לבטלה:
]תקא[ )א( א מ ר רב חנן בר אבא טניין לעונה אטן שלא יגביה קולו יותר
מן המברך ,שנאמר נדלו לה׳ אתי ונרוממה שמו יחדיו )תחלים ל״ד ד׳() .ב( ובתורה
אחד קורא ואחד מתרגם) ,ג( והקורא בתורה לא יסייע למתורגמן) ,ד( שלא יאמרו
תרגום כתוב בתורה) ,ה( ועוד כיון שבירך אסור לו להפסיק בדברים אחרים ואפילו
בתרגום מסגי שהוא דרך חול עד שחותם ,אבל ההזן מותר לסייע את המתורגמן
)ו( ]ואת הקורא בין בקול נדול .ובין בקול נמוך[ ואין בכך כלום) ,ז( ואין מתרגמין
טפני שהוא טקרא אחרים וכל המניין לומר ששניהם מתרנמין הם ואם שנים מתרנמין
אין בכך כלום ,ואי טשום דשטעי גברי ונשי לא ליפרש להון ויוצאין ירי חובתן
בלא פירוש:
]תקב[ )א( ו כ ך אטד רב נטרוגאי גאון זצ״ל )ב( ]אלו שאין מתרגטין,
שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים עכ״ל וע״ש בתום׳ ד״ה נתפרדה.
ה( שלחו ליה בני
ד( שנקרא ראשון שיעמוד במקומו ויקרא במקום לוי .הוא לשון רע״ג שם.
ו( ושאר כל העם מפני כבוד הציבור .פה נשמט
גלילאה לר׳ חלבו .גמרא שם והובא ברע״ג.
וכצ״ל,ושאר כל העם] :והכל עולים למנין שבעה ואפילו אשה ואפילו קטן אבל אמרו חכמים
אשה לא תקרא בתורה[ מפני כבוד הציבור .והובא לנכון בםרע״ג שם והוא בגמרא מגילה
כ״ג ע״א .וראיתי כי גם בכ״י ב׳ נשמט.
]ך]ק[ &( והכי אמר רב נטרונאי גאון .לקוח מסדור דע״ג דף כ״מ ע״א והובא במה״ו
צד  94ובמנהיג ה׳ שבת סי׳ ל״א .ועיין בטור או״ח סי׳ קמ״ג והובא בשם רב נטרונאי בשבלי
הלקט השלם סי׳ ל״ז ועיין מה שהביא בשם רבינו נםים ז״ל.
]ןץקא[  (6אמר רב תנן בר אבא .ברכות מ״ה ע״א ונובע מםרע״ג ב״מ ע״א (3 .ובתורה
אחד קורא ואחד מתרגם .מגילה כ״א ע״ב והוא לשון רע״ג שם והובא במח״ו ע׳  .98ג( והקורא
בתורה .שם ל״בע״א .ל( שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה .שם ע״ב .ה( ועוד כיון שבירך כוי.
הוא לשון רע״ג שם .ו( ]ואת הקורא בין בקול גדול בין בקול נמוך[ .הוספתי כמו שהוא בםרע״ג
 (cואין מתרגמין מפני שהוא מקרא אחרים וכל המניין לומר ששניהם
וגם בכ״י ב׳ מהסדור.
מתרגמי] הם .הלשון משובש ומובא לנכון בסדור רע״ג שם ה״ל ואין קורין אותו מתרגם ]ר״ל
החזן המסייע[ מפני שהוא מקרא אחרים ,וכד מקרא אחרים אין עולה מן הממן לומר )ששנים(
מתרגמין הם ואין מתרגמין שנים ,אין בכך כלום ע״כ ,ובכ״י ב׳ הלשון משובש.
במח״ו

 (bוכך אמר רב נטרונאי גאון .לקוח מסדור דע״ג• דף כ״ט ע״א והובא גם
]תקב[
 (3אלו שאין מתרגמין כוי .כל המאמר הוספתי
צד  98ובטור או״ח סי׳ קמ״ה.
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ואומרים אנו אין צריכין לתתם תרגום דרבנן אלא בלשון שלנו בלשון שהצבור
טתרגטין ,אין יוצאין ידי חובתן ,ט״ט דהדין תרגום על קראי אםמבוהו רבנן) ,ג( דאטר
רב אידי בר אבין א״ר חננאל אטר רב טאי דכתיב ויקראו בספר בתורת האלהים
מפורש ושום שכל ויבינו במקרא )נחמי׳ ח׳ ח׳( .ויקראו בספר זה מקרא ,טפורש זה
תרנום ,ושום שכל אלו הפםוקין) ,ד( וכיון דכן הוא לא אפשר[ )ה( דלא מתרגמינן
בהדא ברבנן ,ודקדקו חכמים בתרגים) ,ו( דאמר ר׳ שמעון בן פזי אין המתרגם רשאי
להנביד .קולו יותר מן הקורא ,מאי טעמא ,דכתיב משה ידבר והאלהים יעננו בקול
)שטות י״ט י״ט( ,שאין ת״ל בקול ,בקולו של משה) ,ז( ואין הקורא רשאי להנכיה
קולו יותר מן הטתרגם ,ואם אין הטתרגם יכול להגביה קולו) ,ח( יטעט הקורא את
קולו ויקרא ,הא למדת שמצור ,מן התורה לתרגם ,אפילו מי שמתחיל בתרגום ועדיין
הקורא לא סיים מקרא כולו אינו רשאי לתרגם י עד שיכלה הפסוק מפי הקורא שישמע
העם קול המתתם) ,ט( דאמר ר׳ זירא ]אמר רב חסדא[ אין הקורא רשאי לקרות
בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור ,ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק
מסי הקורא] ,ואין הקורא רשאי[ להתחיל עד שיכלה תרגום מן המתורגמן) ,,י( וכן
במשנה שנינו קטן קורא בתורה ומתרגם ,הילכך חייבין לתרגם וילמדו ויתרגמו ויוצאין
ידי חובתן .ואם יש טקום שרוצים לפרש להם ,יעטוד אחר חוץ טמתרגם ויסרש
להם כרצונם:
]תקג[ )א( והקורא בתורה לא יפחות טשלשה םסוקים ,כנגד תורה נביאים
וכתובים ,ולא יקרא למתורנמן יותר מן פסוק אחד ,ובנביא שלשה ,ואם היו שלשתן
שלש פרשיות קורין אחד אחד ,כי בה אמר ה׳ חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו ,כי
כה אמר ה׳ )צבאות( ]אלהים[ מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ונו׳ ,ועתה מה לי
סד ,נאם ה׳ כי לקח עמי חנם וגו׳ )ישעי׳ ג״ב ג׳ ד׳ הי() ,ב( היינו טעמא דאמרינן
בכולה תלמודא כגביא מדלגין ,ואין מדלגין בתורה) ,ג( לפי ששנינו במגילה הקורא
בתורה לא יקרא למתורנמן יותר מפסוק אחד ,ובנביא שלשה ,ואם היה הקורא מדלג
ומהפך בענין אחר ,מתוך שאינו קורא אלא לתרגמו אין סנאי לשום אדם להבין
ולהתיש באותו עניין אחר לתרנם בו ,אבל בנביא אע״ג שאינו באותו עניין אחר
שמפטיר מדלנ ,מתוך שהוא קורא שלשה בבת אחת ,סנאי נחל יש לזה המתתם
להבין וליתן לב לאותו עניין ,בכדי שיפסוק ויסיים זה תרנום של אותו פסוק שבידו
בעוד שיקרא לו הללו נ׳ פסוקים יכול להתבונן:
ג( דאמר רב אידי גר אבין א״ר
כמו שהוא לנכון בםרע״ג ובכ״י ב׳ מהסדור ובמח״ו שם.
חננאל .מנילה ג׳ ע״א .ל( וכיון דכן הוא .הוא לשון רע״ג בסתרו .ה( דלא מתרנמינן בהדא
דרבנן .ע״כ חסר ומכאן מתחיל בכ״י שלפנינו .ו( •דאמר ר׳ שמעון בן פוי .ברכות מ״ה ע״א.
ז( ואין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם .כן הביא רע״ג שם אבל בגמרא שלפנינו
אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא .מ( ימעט הקורא את קולו .בגמרא שם ימעך
הקורא קולו .ובסדור רע״ג ימאיך באל״ף (p .דאמר ר׳ זירא .סוטה ל״ט ע״ב .י( וכן במשנה
שניגו .מגילה כ״ר ע״א.
] (& [jpfiוהקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים .משנה מגילה כ״ג ע״ב והובא
ג( היינו טעמא כוי .ליתא בםרע״ג ונמצא ג״כ במח״ו סוף צד  98וגם
בםרע״ג כ״ט ע״ב.
נ( לפי ששנינו במגילה .כ״ג ע״ב במשנה.
בכ״י ב׳.
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]תקד[ )א( ]רב שר שלום ריש מתיבתא דטתא מחסיא .שדר הכי :לומר
בתסילה של שהרית בשבתות וימים טובים ויום הכפורים סעמים באהבה שמע אומרים,
ואין מנהנ בישיבה ובבבל כולה ,אלא בתפילת טוםף בלבד ,וביום הכםורים אף בנעילה,
)ב( מפני כשנגזרה גזירה על שונאיהם של ישראל שלא לקרות קרית שמע כל עיקר,
היה אומר אותו שליח ציבור בהבלעה ובעמידה ככל תפילת שחרית ,בין בחול בין
בשבת ,כיון שכלתה הגזירה ,והיו קורין את שמע כתקנה ומתפללין ביקשו לסלקה
לגמרי שהרי חזרה קריאת שמע למקומה ,אלא אמרו חכמים שבאותו הדור נקבע
אותה למוסף ,כדי שיתפרסם הנס לדורות ,לםיכך במוסםין הוא דאמרינן ,ובתפילת
השחר אין אומרין שהרי קורין קרית שמע כתיקנה:
]תקה[ )א( ת כ נ ת שבת ,לכך מיוסד באל׳יף בי״ת זו תשר״ק ,לפי שהיא
גשמעת על הגאולה ,והגאולה בזכות שבת ,כדכתיב לסריסים אשר ישמרו שבתותי
]ונו׳ ונתתי להם בביתי יד ושם וגו׳ כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי וגר[
)ישעי׳ נ״ו ד׳ ה׳ וי( ,וכתיב והביאותים אל הר קדשי) .שם שם ז׳( ,וכתיב בשובה
ונחת תושעון )ישעי׳ ל׳ ט״ו( .וכיצד נשמעת על הגאולה ,תשר״ק ,ביום ההוא ישרק
ה׳ )ישעי׳ ז׳ י״ח(] .צםע״ם[ ביום ההוא יטסו ההרים עסיס )יואל ד׳ י״ח( .נמל״ך
והיד ,ה׳ למלך על כל הארץ)זכרי׳ י״ד ט׳( .יטח״ז )ב( יטו שכם אחד לעובדו ויחזור ,ו
ויאמרו הנה אלהינו זה .והדגב״א )ג( יביאו לויתן ויכרו עליו הבירים[:
י או
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] ת ק ו [ )א( ו א ח ר י טורים כשמסיים שליח ציבור הטוב ]שמך ו[לך ]נאה[
להודות ,כהנים נושאים את כפיהם ובטועדים ובחולו של מועד ובראשי חדשים
בשחרית ובמוסף ,ובחול בשחרית ,ובמנחה של תענית ציבור ,טפני שטתםללין אותה
תמיד סמוך לשקיעת החמה ,וכשם שיש נשיאת כפים בנעילה של יום הכסורים,
)ב( כך יש נשיאת כפים במנחה של תענית ציבור ,אבל במנחה של יום הכסורים אין
בה נשיאת בסים ,מפני שאין מתפללין אותה סמוך לשקיעת החמה ,אלא קודם
לשקיעת החמה ,ולפי שבשאר ימים וכן במנחת יום הבפורים אין בה משום נשיאות
כסים דגזרינן מנחת יום הכםורים ,אע״פ שאין בה שיכרות] ,משום שאר מנחות שיש
בהן שכרות[ אבל בנעילה שאינה אלא פעם אחת בשנה ,לא לימור אותה משום שאר
מנחות ,לסי שאין מתסללין אותה בעת תסילת המנהה קודם שקיעת החמה ,אלא סמוך
לשקיעת החמה) ,ג( דקים לן הלכה כר׳ יוסי ,דאמר נעילה יש בה נשיאת בסים ,מנחה
אין בה נשיאת •כפים ,ומנחה של תענית ציבור הואיל ומתסללין אותה סמוך לשקיעת
החמה כתסלת נעילה מדמינין לה ,דלית בה שיכרות ויש בה נשיאות כםים] ,הכי נמי
מנחת תענית ציבור דלית בה שיכרות יש בה נשיאת כפים[ כמו בתפילת נעילה:
] ת ק ז [ )א( וכי האי שושילתא שפירתא נהנינן ועבדינן) .ב( נהנים
נושאין כפיהם בשחרית ובמוסף ובמנחה של תענית ציבור ,חוץ ממנחה
של יום הכסורים ,שתחת מנחה נושאין את כסיהם בנעילה) .נ( וכהן שיש בו
מומין בפניו ידיו ורגליו לא ישא את כפיו) ,ד( וכן שיכיר לא ישא כפיו) .ה( א״ר
אלעזר כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כםיו ,שנאמר ידיכם דמים מלאו
)ישעי׳.א׳ טי׳ו() ,ו( ושנו רבותינו אין נהנים רשאין לעלות בסנדליהם לדוכן .,וזהו
היא מתשע תקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי) ,ז( אמר אביי נקטינן לשנים קורא נהנים•,
]לאחד אינו קורא נהנים[ ,שגאמר אמור להם )במדבר ו׳ כ״ג( ,לשנים ולא לאחד:
)ח( וכן הלכה:
] ת ק ח [ )א( וחייבי] כהנים לעלות לרוכן בזמן שהשליח ציבור מתחיל ברצה.
)ב( מאי מברך ,אמר ר׳ זירא אמר רב חםדא ב׳ א׳ י׳ א׳ מ׳ ה׳ אשר קדשנו בקדושתו.
של אהרן ]וצונו[ לברך את עמו ישראל באהבה) .ג( וכשהוא עוקר את רגליו ומחזיר
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פניו כננד הציבור לברך אותן מהו אומר ,יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו
שתהא הברכה הזאת שציוית לביך עמך ישראל באהבה )ד( כפרה וסליחה ולא יהא
בה מכשול ועון מעתה  .ועד עולם .וכשהוא מתחיל לברך את הציבור )ה( כורעין
הציבור על ברכיהם ,ומבליעין מקראות בקולן כשהוא אומר יברכך ,הם אומרים יברכך
ה׳ מציון עושה שמים וארץ .ה  ,ה׳ אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה
הודך על השמים .וישמרך ,שמרני אל כי חסיתי בך ואומר אמן ,יאר ,אלהים יחננו
ויברכנו יאר פניו אתנו סלה .ה׳ ,ה׳ ה׳ אל רחום וחנון .םניו ,פנה אלי וחנני כי יחיד
ועני אני .אליך ,אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים .ויחנך ,הנה כעיני עבדים אל
יד אדוניהם ובעיני שפהה אל יד נבירתה כן עינינו אל ה׳ אלהינו עד שיחננו אמן.
ישא ,ישא ברכה מאת ה׳ וצדקה מאלהי ישענו .ה׳ ,ה׳ חנינו לך קוינו היה זרועם
לבקרים אף ישועתנו בעת צרה .סניו ,ה׳ אל תםתר פניך ממני כי עני ואביון אני.
אליך ,אליך הי נפשי אשא .וישם ,שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי .לך,
לך ה׳ הגדולה והגבורה והתפארת ]והנצח[ וההוד ונר .שלום ,שלום שלום לרחוק
ולקרוב אמר ה׳ ורםאתיו ,אמן:
,

]תקט[ )א( וכד מהדר אסיה מציבורא מאי ]אמר[) ,ב( אדבריה רב חםדא
לרבנא עוקבא )ג( ]ודרש רבונו של עולם עשינו מה שמרת עלינו עשה מה שהבטחתנו[
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל וגר )דברים כ״ו ט״ו( ואחר
כך מתחיל שליח ציבור ואומר שים שלום) .ד( אמר רב הםדא )ה( אין הכהנים רשאין
להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא ,ואין הציבור רשאין לענות אמן עד
שתכלה ברכה מפי הכהנים) ,ו( ]ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה
אמן מפי הציבור[ ואין הכהנים רשאין לחזור פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח
ציבור בשים שלום) .ז( ואמר ר זירא אין הכהנים רשאין לעקור את רנליהם עד
שינמור שליח ציבור שים שלום) ,ח( ואין הכהנים רשאין לישא את כפיהם אלא
כגגד כתסיהן:
כשהוא ,עוקר רגליו לעלות אומר וכן הביא הטור או״ח סי׳ קכ״ח .והנה מצאתי במח״ו צד 103
שהביא פסק רבי שלמה בסוטה פ׳ אלו נאמרים ומתחיל :יש ללמוד מכאן סדר נשיאות כך הוא
עוקר רגליו בעבודה ממקומו ובא לפני התיבה ומתפלל יהי רצון כוי ובסוף םיים כל זה הפי׳
ממשמעת דאביי :עד כאן פירש״י ע״כ .ולזה כוונו חכמי התום׳ בסוטה שם ל״ט ע״א ד״ה וכי
סדר נשיאות כפים מפי׳ רבינו שלמה עוקר רגליו בעבודה כו׳ ולקחו את זה מן מח״ו שרשמתי
ואולי היה כן בפירש״י בסוטה שם וחסר לפנינו או היה במהדורא אחרת מפירש״י לסוטה.
ה( בורעין הציבור על ברכיהם.
ל( כפרה וסליחה .זה ליתא בגמרא והרע״ג הביא כפרה לנו.
זה לא הובא ברע״ג שם ולא נודע לי המקור.
ב( אדבריה רב
 [tOpMא( וכד מהדר אפיה מציבורא .סדור רע״ג דף י״א ע״ב.
חםדא לרבנא עוקבא .סוטה ל״ט ע״א וכ״ה בסדור רע״ג ובגמרא לרב עוקבא .ג( ודרש
ל( אמר רב חםדא .סוטה ל״ט ע״ב
רבש״ע כוי .הוספתי כמו שהוא בגמרא והובא בםרע״ג.
ושם הגי׳ א״ר זירא אמר רב חםדא ובםרע״ג שם הובא ג״כ כמו שהוא לפניגו אמר רב חסדא.
ה( אין הכהנים .בגמרא שם מובא לפני זה ״אין הקורא רשאי לקרות כהגים עד שיכלה אמן
ז( ואמר ר׳ זירא.
מפי הציבור״ .ו( ]ואין הכהגים רשאין כוי .הוספתי כמו שהוא בגמרא שם.
בגמרא שם ואמר ר׳ זירא .א״ר חםדא .ס( ואין הכהנים רשאין לישא את כפיהם אלא כנגד כתפיהן.
זה ליתא בגמרא שם והובא בסדרע״ג שם ובמשנה שם ל״ת ע״א במדינה כהנים נושאים את ידיהן
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]תקי[ )א( ומאן דחזי חלמא ולא ידע ]מאי הוה[ ,ניקום קדם כהנים ונימא
הכי ,רכון העולמים אני שלך וחלומותי שלך ,חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא ,כין
שחלמתי לעצמי ,כין שחלטו )לי( ]עלי[ הכירי ,א ם טוב הם חזקם ואמצם כחלומות
של יוסף ,ו א ם צריכים ר פ ו א ה ר פ א ם כמי מ ר ה על ידי משה ,וכמי יריחו על ידי
אלישע ,וכמרים מצרעתה ,וכנעמן מצרעתו ,וכחזקיהו מחליו ,וכשם שהפכת קללת
בלעם הרשע לטובה ,כך תהפוך כל חלוטותי לטובה ותרצני ,ומיכוין דעתיה בהדי
כהנים כי היכי דעני ציבורא אמן ,ואי לא לימא הכי אדיר בטרום אל שוכן בגבורה,
אתה שלום ושמך שלום יהי רצון שתשים עלינו ברכה ושלום לטובה:
]תקיא[ )א( ל כ ך אנו אומרים אין כאלהינו אין כאדונינו ד פעמים ,מי ד׳
פעמים ,גורה ד׳ פעמים ,שהן י״ב פעמים כגגד י״ח ברכות שבכל יום ,ועוד ברכת
המעין שתיקנוה ביבנה הרי תשע עשרה ,ובשבת אינן אלא שבע ברכות בלבד ,גמצא
י״כ ברכות חסרין וכננדן תיקנו י״ב פעמים אין כאלהינו מי כאלהינו נודה לאלהינו
הרי )אין( י״ב פעמים כננד החסרים.
]תקיב[ )א( ו מ ה שאומרים בני אדם אחר תפילת מוסף בשבת ליום שכולו
שבת טנוחה לחי העולטים ,טועין הן בדבר אלא זה עיקר הלשון ליום שכולו שבת
שהוא מנוחה לחי העולמים ,וזהו יום שביעי שהוא מנוחה לחי עולמים ,ועליו אטד
דוד מזמור שיר ליום השבת ,ולכך אומרים אותו בשבת על הקב״ה עתיד לשבות
באותו עולם כבשבת:
]תקיג[ )א( ל כ ך אנו אומרים ואני תסילתי לך ה׳ עת רצון)תהלים ם״ט י״ד(
קודם תפילת המנחה ,דכתיב למעלה הימנו ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר
)שם שם י״ג( ,כך אמר דוד לפני הקב״ה ,רבונו של עולם אומות העולם ביום שמחתם
וביום אידם הם שותים ומשתכרין ומרגגים בבית משתאותיהם כל היום ,ואין מזכירין י
שמך ,אבל אגי לא כן משהגדלת השמחה לישראל ובא יום מגוחה ושמחתי ,לאחר
שאני שבע ומעוננ ומפונק אינגי שוכחך ,וכשמגיע זמן תפלה אגי פוסק מבית משתיי
ותענוניי ,וקופץ לתפילתי לעת רצון ושעה קבועה ,ונותן הודאה על חלקי ,לכך נהנו
העם לומר כך במנחה בשבת .ומה נשתנה מנחת שבת ממנחת יום טוב לומר פסוק
זה ,מפני שתיקן עזרא שיהיו קורין בתורה במנחה בשבת מפני יושבי קרנות ,לכך אנו
כנגד כתפיהן ,ובפסיקתא דר״כ פםקא החודש )מ״ט ע״א( משגיח.מן החלונות מבין כתפוחיהם
של כהנים וכן הובא במנהיג ה׳ נשיאות כפים^סי׳ ע״ה ועיין בפסיקתא שם הערה קי״א.
]תקי[ א( ומאן דחזי חלמא .הובא בםרע״ג י״א ע׳׳׳ב והוא בברכות נ״ה ע״ב.
]תקיא[ א( לכך אנו אומרים אין כאלהינו אין כאדונינו ד׳ פעמים כוי .הובא בפרדם
פי׳ ה׳ )דף ט׳ ע״ד( ובמח״ו צד  106והובא בשבלי הלקט השלם סי׳ א׳ )דף א׳ ע״א( וכתב
שם בשם רבינו שלמה זצ״ל מצאתי וכוון להפרדם.
] ת ק י ב [ א( ומה שאומרים בני אדם כוי .הובא בפרדם םי׳ ד׳ )דף ח׳ ע״ד( ובמח״ו
צד  106ושם הוא באריכות דברים ע״ש.
]תקיג[ א( לכך .אנו אומרים ואני תפילתי .הובא בפרדם סי׳ ד׳ )דף ח׳ ע״ד( ובלקוטי
הפרדס דף ט׳ ע״ד ובאיסור והיתר כ״י סי׳ ש״ג ובם׳ האורה ח״ב ובמת״ו צד  107והובא
בשבלי הלקט השלם סי׳ קכ״ו בשם רבינו שלמה זצ״ל והובא גם בהמנהיג ואבודרהם ,והטור
או״ח סי׳ רצ״ב הביא כעין זה בשם המדרש ,והב״י שם הביאו בשם שבלי הלקט ולא אדע אל
איזה מדרש כוון-הטור שם ,והביא עוד טעם אחר בשם רבינו נתן בר׳ מכיר.
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מודים על חלקנו ,שלא שמנו כמשפחות האדמה לשבת בקרנות ,אלא לעת רצון
ותפילה אנו תדירים להתפלל) ,ב( אבל ביום טוב לא תיקן עזרא כן:
]תקיד[)א( נמצא בםםר יצירה למה נברא מעשה בראשית בששה יטים ,ולא
נברא בפחות או ביותר ,מכאן אתה למד אלהותו של הקב״ה) ,ב( שהן שלשה כיתות
המעידים על הקב״ה ועל ישראל ועל השבת ,כשאתה מחלק ששת ימי בראשית
לשלשה ]חלקים[ נמצא לכל אחת מהן כת הראוי להעיד שני ימים] ,והקב״ה וישראל
ושבת חוזרין ומעידין זה לזה[) ,נ( והקב״ה וישראל מעידין על השבת שבחר בו מכל
הימים ,שנאמר כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם )שמות ל״א י״ג( ,וישראל ושבת
מעידין על הקב״ה שהוא אחד ,שנאמר והיה ה׳ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה
ה׳ אחד ושטו אחד )זכרי׳ י״ד טי( וכתיב שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד )דברים
ו׳ ד׳( ,וכטו כן הקב״ה ושבת טעידין על ישראל שהם גוי אחד בארץ דכתיב מי
כעטך ישראל גוי אהד בארץ )דהי״א י״ז כ״א() ,ד( ואף חכטים הראשונים קבעו
שלשתן בתפילת הטגחה שםטכו על טדרש זה ,אתה אחד ושטך אחד) ,ה( וליחוד
הוא אחד שאין המעין מחלקין ,ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ תפארת גדולה
ועטרת ישועה ,מנוחה וקדושה )ו( לעמך גתת ,את השבת שקראת אחת) ,ז( ואמרו
נ(
עזרא

אבל

לקרות
ואני

אומר

ביו״ט

בתורה

תפלתי

]תקיף[
בפרדס

ד׳

סי׳

חגיגה

ג׳

רבינו

ש ל מ ה זצ״ל

סי׳

רצ״ב
ג׳

הם
שני
הובא

הוא

אות

הוא

בפרדם.

ואף

הכוונה
108

שלפניו

ואף

ובפרדס

סי׳

ראו

כי

וכן

וי״ר

גוי

צ״ל
לפנינו

מקרב

נתן

את
פ״ג

אחד

הובא
שם

ה׳

שייך
למלך

מן

אתה

ט׳

ע״א(

אחד

השבת

בארץ,
ו(

אחד

ושמך

כך

על

אומר

כן

במנחה

הובא

בשבלי

את

אחד

הוא

לייחדך,
השבת

עיין וי״ר

שאין
שאין

שנקראת
פ״ג

ההוא

המנחה.

הלקט

הם

שנקראת

אחד

אות

סי׳

מכל

מכל

שנאמר

מעידין
ה׳

על

זה

אתה

ושמו

משונה

וקדושה

)מ״ט

אחד

לסימן

במח״ו

שם

אחד

ומי

נתת

ע״א(

כדכתיב

בשם

רבינו

מי

כעמך

המינין

מחלקין.

הגופים

מוחלקין,

שכולן

מייחדים

אחת.
א׳

טוב

ואמרו

במאמר

שלאחריו

שובה

הישועה.

וכן ה ו ב א

בפרדס

אלא

בזכות

שבת

שנאמר

גם

ב״ה
מלא

רבותינו
רק

במח״ו
כף

נחת

כל

בירושלמי

בשובה

ונחת

וליתא
זה

שומר

שבת

תושעון.

שמך

בפרדם.

יום

תענית

כוי.

ובמח׳יו

ושמך

לעמך

ופה
אהד.

למעלה

אחד

אות

השבת

אחד.

מוסב

וחסר

כי

אתה

אתה

הנוסח

ובשבה״ל

הימים

אהד

מדרש

קכ״ה

בו

הימים

במח״ו

ובמח״ו

אות

וגם

בפרדם בטעות

שם

ו נ ח ת זו

א׳

בו

ובאמת

מנוחה

ולא

ישראלין

ז(

על

והטור

או״ח

ובאריכות

המנחה

בשבת

מצאתי

נגאלין

שבת.

וישראל

ועיין

בתום׳

הביא מצאתי

אחד,

יהיה

חדש

גדולה

השובים

נחת

סימן

בתפילת

משונה

כוי.

הובא

בשם

שבהר

שהוא

׳שסמכו

(108

כיתות.

השבת

בתפילת

ועטרת

ה(

לעמך

ביום

ושבת

לס׳

השבת שבחר

המקור

אין

לכם

ימים

הפרדס.

שלשה

הלשון

הקב״ה

המנחה

וכוון

הקב״ה

ישועה

וליחוד

נתת

על

הארץ

סי׳

קכ״ו

על

על

שלפניו

בתפלת

שלשתן

וכן

מעידין

קל״ה

נ( שהן

מעידין

מעידין

כל

כו׳

ובפרדס

וישראל

אהד

קבעו

להפרדם.

על

שלשתן

שבלי

יצירה.

למאמר

הקב״ה

בארץ

השבת

כולו

בשישה
)צד

הלקט

בראשית

מהסדור.

כך הק׳

קבעו

את

ב׳

מעשה

וישראל

וישראל

איתא

בפרדם.
את

והקב״ה

תפארת

לכם

זצ״ל וכוון

ישראל
וזה

ה׳

חסר

ואולי

ד׳

מעשה
בם׳

בראשית

ו ב מ ח ״ ו םי׳

בעל

ושבת

הראשונים

)דף

נברא

בכ״י

שלשתן

בטעות

גוי

נ(

והיה

קבעו

וגם

נמצא מזה

מהכתוב

הראשונים

חכמים

ישראל

שלמה

הראי׳

מתחיל

ולא

)י׳

וישראל

הובא

מהכתוב

חכמים
כי

כעמך

ואה״כ

חכמים

דאמר

נירא

ע״ב(

מדרש

למה

כיתות.
כ״ה

יצירה

בשם

גם

למה

הפרדס

באגדה

ובמח״ו

וביניכם.

זה

מדרש,

וגוי.

ביני

הביא

בשם

בספר

ובלקוטי

מצינו

בתים

הראיה

צד

ע״א(

וצ״ל

כמו

נמצא

ד״ה מי

מהכתוב

חסר

(ft

הביאו

לן

כמאן

כך

כולו

לא

ולכך

ה׳.

ג׳

בי

הראי׳

ל(

ע״ב

לא

לך

)ט׳

תיקן

דםבירא

עזרא
לא

כן.

תיקן

בפרדם
עזרא

איתא

אבל
או

במנחת
לה׳

יום
או

טוב

חיקן

פ״ א

השבת
כראוי
ה״ א

ס ד ו ר רש׳יי

257

רבותינו כיל שומר שבת כראוי מקרב את הישועה ,שנאמר בשובה ונחת תושעון
)ישעי׳ ל׳ ט״ו( ,שובה ונחת זו שבת ,וכן הוא אומר וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות
מבטחים ובמנוחות שאננות )שם ל״ב י״ח() ,ח( ודורש מקרא זה במדרש תילים טי
שישמרו משמרת שבת יזכו לישב בנוה שלום ובמשכנות טבטחים) .ט( ואף בבראשית
רבה כי בו שבת מכל מלאכתו )בראשית ב׳ ני() ,אם״תאמר( ]אתמהא[ לא כך
)י( אמר ר׳ ברכיה בשם ר׳ יהודה בר שימון לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב״ה ]את
עולמו[ ואת אמרת מכל מלאכתו ,אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם
שגברא בעמל ויגיעה ,ומה נברא בו שאנן ובטח שלוה והשקט ,וכמדומה אני שאף
המדרש כשהוא מוציא זה הלשון סומך על המקרא וישב בגוד ,שלום לפי שבמקרא
נדרש על שמירת שבת ,ולפי ששתי מקראות הללו נדרשין על שמירת שבת קבעו
חכמים לשון המקראות כתפילת מנחה בשבת שמתפללין תפארת גדולה ועטרת
ישועה ]על לשון[ בשובה ונחת תושעון ,מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח
]על לשון[ וישב עמי כנוה שלום וכמשכנות מבטחים ובמנוחות שאננות השקט
ובטח ,ולפי שהאבות שמרו שמירת שבת ,שכך הוא אומר ]עקב אשר שמע אברהם
בקולי[ וישטור טשטרתי )בראשית כ״ו ה׳() ,יא( שאפילו עירובי תבשילין היה,אברהם
יודע ,ואומר כי ידעתיו למען אשר יצוד .את בגיו וגו׳ )שם י״ח י״ט( ,את בניו
זה יצחק ,ואת ביתו זה יעקב ,וכולן שמחו בשמירת שבת ,אברהם יגל ,יצחק ירנן,
יעקב ובגיו יגוחו בו ,למה גאמר באברהם גילה ,ודגה ביצחק .גילה באברהם,
)יב( שמצינו באגדה רננו צדיקים בד׳)תהלים ל״ג( ,בזמן שהצדיקים רואים את הקב״ה
מיד הם אומרים שירה ,שכן מצינו כשנעקד יצחק וראה את השמים םתוחין ,מיד אמר
שירה .יעקב ובגיו יגוחו בו) ,יג( שמצינו בבראשית רכה ויחן את פני העיר ,שנכנס
עם דמדומי חמה וקבע תחומין מבעוד יום ,הדא את אמרת ששמר יעקב אבינו
את השבת:
]תקטו[ )א( למדונו רבותינו למה מתםללין בחול שמונה עשרה כרכות,
ס( ודורש מקרא זה במדרש תילים כוי .ב״ה גם בפרדם סי׳ ד׳ )ט׳ ע״א( ובלקוטי
הפרדס )י׳ ע״ג( והובא בשבה״ל םי׳ קכ׳יו בשם רבינו שלמה זצ״ל וכוון להפרדם אבל לא מצאתי"
במדרש תהלים והרד״ל ב״ר פ״י סי׳ ט״ו הביא את דברי הפרדס ובמדרש תהלים מזמור צ״ב
 (pואף בב״ר כי בו שבת מכל מלאכתו .הוא בב״ר פ״י אות ט׳
אות ה׳ נדרש באופן אתר.
והובא גם בפרדס סי׳ ד׳ )ט׳ ע״א( וכן הובא בלקוטי הפרדם )י׳ ע״ג( ובמח״ו צד  109וכן
בעל שבה״ל סי׳ קכ״ו הביא המדרש בשם רביגו שלמה וכוון להפרדם (• .אמר ד׳ ברכיה בשם
ר׳ יהודה בר סימון .בפרדם בשם ר׳ בר םימון צ״ל בשם ר׳ יהודה בר סימון ולפגיגו בב״ר א״ר
ברכיה בשם ר׳ סימון ויש לתקן בשם ר׳ יהודה בר סימון והובא גם לגבון בב״ר פ״ג אות ב׳.
יא( שאפילו עירובי תבשילי] היה אברהם יודע .יומא ב״ח ע״א .ובב״ר פמ״ט אות ג׳ ופס״ד
אות ד׳ איתא אפילו הלכות עירובי חצרות היה אברהם יודע ועיי] אגדת בראשית פי״ג אות א׳
יג( שמצינו באגדה רננו צדיקים כוי.
ובתנחומאילך אות א׳ העדה ח׳־^הארכתי בזה ע״ש.
הובא גם בפרדם סי׳ ד׳ )ט׳ ע״ב( ובלקוטי הפרדס )י׳ ע ׳ ^ ג ג מ ח ״ ו צד . 109ובשבלי הלקט
ינ( שמציגו בב״ר ויחן את פגי העיר .הוא בב״ר פי״א אות ז׳
סי׳" קכ״ו ולא מצאתי האגדה.
הובא בפרדס סי׳ ד׳ )ט׳ ע״ב( וכן הובא בלקוטי הפרדס )י׳ ע״ג( ובמת״ו צד  109והובא
בשבה״ל סי׳ קכ״ו נ&ם רביגו שלמה ז״ל.
סי׳ ד׳

] ת ס ט ו [  (trלמדונו רבותינו למה מתפללין בחול שמונה עשרה כר .הובא בפרדם
)ט׳ ע״ב( המתחיל בשבת אנו מתפללין שבע כרבות ולא שמונה עשרה מאי טעמא
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ובשבת שאנו בטלים אין אנו מתפללין אלא שבע ,ולמה אין מתסללין י״ח בשבת.
)ב( אמר רב הונא טפני שאסור לתבוע צרכיו בשבת .אמר הקב״ה ]שבת[ זו מנוחה
היא לישראל ,שנאמר ברוך׳ ה׳ אשר נתן מנוחה לעמו ישראל )מ״א ח׳ נ״ו() ,נ( למה
לפי שבחר בשבת תחילה ,שנאמר וינה ביום השביעי )שמות כ׳ י״א( ,ובתפילה שאנו
מתסללין בחול יש דברים בחול שצריך אדם להזכיר ,ובשבת אין צריך להזכיר ,אם
היה חול )ד( אומר חונן הדעת ,היה בעל תשובה אומר הרוצה בתשובה ,אם היה בשבי
אומר נואל ישראל ,אם היה חולה אומר רופא חולי ,אומר הקב״ה למנוחה ניתנה
לישראל השבת ,ואם יתפלל אדם י״ח ברכות נזכר הוא מעשיו ומיצר ,נמצא שם
שמים מתחלל ,לפיכך תיקנו רבותינו תפילה בשבת שאין בה צער של כל דבר,
)ומכאן( ]ומניין[ סמכו שיהיו מתםללין שבע ברכות מן המזמור של שבת )ה( שכתוב
בו שבע )אטירות( ]אזכרות[ ,טוב להודות לה׳ )תהלים צ״ב ב׳( ,כי שמחתני ה׳
בסעליך )שם שם ד,׳( ,ט ה גדלו טעשיך ה׳ )שם שם ו׳( ,ואתה טרום לעולם ה׳ )שם
שם ט׳( ,כי הנה אויביך ה׳ )שם שם י׳( ,שתולים בבית ה׳ )שם שם י״ד( ,להגיד י כי
ישר ה׳ )שם שם ט״ז( ,הרי שבע אזכרות כנגד ז׳ תפילות) :ו( ד״א ]כנגד[ ז׳ קולות
שאמר דוד ]קול ה׳[ על הטיס )תהלים כ״ט ג׳( ,קול ה׳ בכה )שם שם ד׳(,
קול ה׳ בהדר )שם שם( ,קול ה׳ שובר ארזים )שם שם הי( ,קול ה׳ חוצב להבות אש
)שם שם ז׳( ,קול ה׳ יחיל מדבר )שם שם ח׳( ,קול ה׳ יחולל אילות )שם שם ט׳(,
)ה׳ למבול ישב( )שם שם י׳() :ז( ד״א כנגד ז׳ קולות שבתורה ,ויהי קולות וברקים
)שמות י״ט ט״ז( ,,וקול שוסר )שם שם( ,ויהי קול השופר )שם שם י״ט( ,והאלהים
יעננו כקול )שם שם( ,וכל העם רואים את הקולות )שם כ׳ י״ח( ,ואת קול השוסר
)שם שם(] ,ויען כל העם[ קול אחד ויאמרו )שם כ״ד ג׳( ,וכן אמר דוד שבע ביום
הללתיך )תהלים קי״ט קס״ד( ,אבל בחול )ח( מתםללין שמונה עשרה ,כנגד שמונה
עשרה ציווים שציוה הקב״ ה למשה במשכן) ,ט( כאשר ציוה ה׳ את משה:
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]תקטן[ )א( וצדקתך שאומרים במנחה נשכת לשם צידוק הדין של
משה ,משום כבודו של משה שנפטר באותה שעה בשבת) ,ב( והכי אמר רב שר
שלום נאון בשבת במנחה מותר להתעסק בתלמוד תורה ,ולא עוד אלא שמנהג בבית
רבנו שבבבל שאחר תפלת המנחה בשבת שונין אכות וקניין תורה ,ועוד רנילין ישראל
שמתסללין המנחה כשבת מקדימים אותה ,ותפלת ערבית מאחרין אותה) ,נ(כדאמרינן
עיולי יומא מקדימין למצוות ,אפוקי יומא טאחרין דלא ליהוי עלן כמשוי ,בין תפילה
לתפילה ישב בדד וידום ,מכל מקום להתעסק בתורה טסי עדיף ,ומה שאין עוסקין,
לא מסני שאסור ,אלא לכבוד משה רבינו שנפטר באותה שעה) ,ד( שאמרו חכמים
נשיא שמת מדרשות טתבטלין:

וזהו סדר מוצאי שבתות:
]תקיז[ )א( במוצאי שבתות עומד שליח ציבור ופותח והוא רחום יכפר עון,
)כ( והציבור אחריו ,ומוםיפין ה׳ הושיעה וגר ,והוא חוזר ברוך ה׳ המבורך) ,ג(ומיבעי
ליה איגש לאגודי בברוך ה׳ המבורך במוצאי שבתות דמיתצלי מן הזיקא דההוא
שבתא ,ומסדר קריאת שמע בשתים לסניה ושתים לאחריה ופסוקי דשבחיה דהקב״ה,
ועל שימור וברכה לאחריהם:
]תקיח[ )א( וצריך להזכיר הבדלה בחונן הדעת) ,ב( שכך שנינו מזכירין
גבורות גשמים בתחיית המתים ,ושואלין גשמים בברכת השנים ,והבדלה בחונן הדעת,
)ג( מה טעם מפני שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה ,אחר מוצאי שבת לחול ,וכן
מוצאי יו״ט ]לחול וכן טוצאי יו״ט[ לחולו של מועד בכולן אומר אתה חוננתגו בחונן
הדעת ,ואומר הבדלה על הכוס ,אלא שבמוצאי׳ שבת מברכין על המאור) ,ד(דתניא
אומר הבדלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכסורים ,ובמוצאי
שבתות ליום טוב ובמוצאי יום טוב לחול המועד )ה( ]אבל במוצאי׳ יו״ט לשבת לא
מבדילין[:

]תקטן[

א( וצדקתך שאומרים במנחה בשבת כוי .הובא בפרדס סי׳ ד׳ )דף ט׳ ע״א(
ובלקוטי הפרדס )י׳ ע״א( ובמח״ו צד  111ושבה״ל סי׳ קב״ו ולקלח מן סדור רע״ג דף ל׳ ע״א־
והובא בתום׳ מנחות ל׳ ע״א ד״ה מבאן וע״ש וכן בם׳ הישר לר״ת סי׳ תר׳׳כ .והרוקח סי׳ נ״ו
הביא וז״ל שיש קבלה שנפטר משה בשבת כו׳ ע״ש ועיין'בתשובות הגאונים שערי תשובה
סי׳ ר״כ ובהערות הרד״ל בתחילת התשובות בראש הספד ועיין בפסיקתא דר״כ פםקא שור או
כשב ובהערה ל״ו .ב( והכי אמר רב שר שלום גאון .הובא במקומות שרשמתי בהערה א׳ ,גם
ל( שאמרו חכמים נשיא שמת כל בתי
ג( כדאמרינן .פסחים ק״ה ע״ב.
בתום׳ מנתות שם.
מדרשות בטלים .מ״ק כ״ב ע״ב ובפרדס שם יש הוספת דברים :ולכך גהגו לומר אבות כוי.

]תקין[

א( במו״ש עומד שליח ציבור .הובא במח״ו צד  114אחרי שהובא שם
 (3והציבור אתריו .במח״ו והציבור אומרים כשמתחיל והוא רחום
מאמרים אתרים באריכות.
כי אל רחום ה׳ אלהיך לא־ירפך וגו׳ ועוגין והוא רחום אחריו ומוםיפין ה׳ הושיעה וגוי .וחתר
ומגביה קולו ואומר ברכו ,והן עונין אחריו ברוך ה׳ המבורך . .נ( ומיבעי ליה איגש לאגודי
בברוך ה׳ המבורך .לקוח מן סדור רע״ג ל״א ע״א והובא ג״כ בבה״ג םוף ה׳ ציצית.

]תקיח[

א( וצריך להזכיר הבדלה בחונן הדעת .לקוח מן סדור דע״ג דף ל״א ע״א.
ג( מה טעם .עד סוף הסימן ליתא בסדור רע״ג שלפנינו
 (3שכך שגיגו .ברכות ל״ג ע״א.
ונמצא גם במח׳יו צד  .114ל( דתניא .פסחים ק״ד ע״א .ס( אבל במוצאי יו״ט .הוספתי כמו
שהוא במח״ו.
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]תקיט[ )א( ו א ם טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת ,אם יש לו יין
להבדיל עליו אינו חוזר) ,ב( דתניא טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת אין טחזירין
אותו ,מסני שיכול לאומרה על הכוס ,ואם אין לו יין חוזר ומתפלל .בעי מיניה טרב
ששת טעה בזו ובזו מאי ,אמר להם חוזר לראש ,אמר ליה רבינא לרבא הילכתא מאי,
אמר ליה כי קידושא ,מאי קידושא בתפילה ועל הכום ,אף הבדלה נטי בתפילה
ועל הכום:
] .תקכ[ )א( א מ ר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן אנשי כנסת הגדולה תיקנו
להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות ,בתחילה קבעוה בתפילה ,והם
אמרו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכום ,והמבדיל על הכום צריך שיבדיל
בתפילה) ,ב( וכן אמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על
הכוס ,והמבדיל בזו ובזו הברכות יחולו על ראשו:
]תקנא[ )א( ו מ ס ד ר כל התפלה כסדר ,ולאחר שמסיים דציבור תפילתן
.מקדש שליח צבור עד דאמירן ,וסותח ויהי נועם ,ומתחילין הציבור אחריו ויהי נועם
עד סוף המזמור ,וכן המנהג לאחר שמסיים הציבור אורך ימים אשביעהו ,חוזר ושונה
שליח צבור אותו הפסוק אורך ימים וגר ,ואומר ואתה קדוש וגר ,וקרא זה אל זה,
ואומר כולה םידרא ,עד עושה השלום) ,ב( וזה שנהגו לומר ויהי גועם וקידושא
בנעימה .ובאריכות טעם באסוקא שבתא כדי שישתהו בסידרן ,כדי להאריך מנוה
רשעים מלחזר לגיהנם )נ( ]כדאמרינן במו״ש צועק המלאך שהוא טמונה על הרוחות
חזרו לניהנם[ ,שכבר השלימו ישראל סדריהן ,ולכן ישראל מזכירין ויהי נועם בסדר
מוצאי שבת:
]תקכב[ )א( והכי שדר רב שלום גאון אין אומרים ויהי נועם אלא במוצאי
שבתות בלבד ,אבל לא בטוצאי יטים טובים ,ולא בטוצאי שבתות ליום.טוב ,כיון
דבעי למימר ומעשה ידינו ,ומעשה ידיגו ביום טוב ליכא ,אטטו להבי אין אוטרים
ב( דתניא טעה ולא הזכיר.

]תקיט[ א( ואם טעה כר .הוא מסדור דע״ג ל״א ע״א.
ברכות ל״ג ע״א.
] ת ק כ [ א( אמר ר׳ חייא בר אבא .ברכות שם .ב( וכן אמר רב יהודה אמר שמואל.
בגמרא שם לא הובא בשמו.
 (3ומה שנהגו לומר
] ת ק כ א [ א( ומסדר כל התפלה .לקוח מן םרע״ג ל״א ע״א.
ויהי נועם כר .הובא גם בפרדם סי׳ ד׳ )דף ט׳ ע״ב( ושם הוא באריכות יותר ע״ש.
ג( ״כדאמרינן במו״ש צועק המלאך שהוא ממונה על הרוחות חזרו לגיהנם״ .זת הוספתי כמו
'שהוא בסדור רע״ג שם .והשמיט המעתיק מן לגיהנם עד לגיהנם ובכ״י ב׳ נשמט מאמר גדול.
ונמצא כעין זה המאמר בפסיקתא רבתי פכ״ג ובתנחומא הנדפס מכבר כי תשא אות ל״ג
במו״ש עד שהסדרים שולמים ,וכשהםדרים שולמים מלאך אחד יש ושמו דומה שהוא ממונה על
הנשמות בא ונוטל נשמות של אותן האנשים ומקלען לארץ הדה״ד ארץ עיפתה כמו אופל צלמות
ולא סדרים מהו צלמות צא למות ששלמו סדרים ע״כ ובשאילתות ריש בראשית איתא כך במר׳ש
עם חשיכה צועק המלאך שהוא ממונה על הרוחות ואומר חזרו לגיהנם שכבר השלימו ישראל
א ת סדריהן ולכך ישראל מזכירין בסדר מו״ש ואומרין ויהי נועם מיכן רמז ויהי נועם במוצאי
שבתות ובטור אריח סי׳ רצ״ה הביא הדברים בשם רב עמרם גאון.
] ת ק כ ב [ א( והכי שדר רב שלום גאון .לקוח מן סדור רע״ג ל״א ע״א ומוזכר בתום׳
מנחות ל׳ ע״א ד״ה מכאן והובא בפרדם סי׳ ד׳ סוף דף ט׳ ע״ב ובלקוטי הפרדס י״א ע״א
והובא במח״ו צד  115ובטור או״ח סי׳ רצ״ה־ .
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אותו ,וקידושא דסדרא הכי נטי לא אמרינן ,כללא דטילתא כל היכי דלא אמרינן
ויהי נועם לא אמריק קידושא דםדרא ,ובמוצאי יום הכסורים שחל להיות באמצע
שבת לא אמרינן ויהי נועם .וכי אמריק ויהי נועם במוצאי שבת לחול ודכא דאיכא
שיתא יומא דחולא ,אבל איכא כי מצעי ירט או יומא דכפורי אפילו חל יומא טבא
ערב שבת דאיכא לקמן חמשה יומא דחולא לא אמרינן ויהי נועם בההוא דאפוקי
שבתא ,מאיי טעמא כיון דאמ׳ ומעשה תרי דמני ,בעינן לקמן שיתא יומי כולהו דחולא:
]תקכג[ )א(ומביאין לו כוס ואבוקה של אור בידו) ,ב(ומכרכינן י׳ב׳נ׳ה׳,
יין ,בשטים ,נר ,הבדלה) ,ג( וקודם שיטעום אומר אשביעת ]עלך םותה[ שר של
שכחה שתסיר לב טיפש ממני ותפל יודה )ד( על טורייא )דמייא( ]רטייא[ בשם
שמהתא קדישתא) ,ה( בשם ארמס ארמימס אנסיסיול ופתחיאל ,ונח טצא חן בעיני
ה׳ )בראשית ו׳ ח׳( ,ויהי דוד )בכל( ]לכל[ דרכיו משכיל והי עמו )ש״א י״ח י״ד(,
ואומר שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם ה׳ עושה שמים
ונו׳ )תהלים קכ״א א׳ ובי( ,ה׳ שומרך ה׳ צילך על יד ימינך יומם השמש לא יכבה
וירח בלילה ה׳ ישמרך מכל רע ישמר את נפשך ה׳ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד
עולם )שם שם ה׳ ו׳ ז׳ ח׳( .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ )בראשית
א׳ א׳( .ה׳ צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה )תהלים מ״ו ח׳() .ו( אלהינו
ואלהי אבותינו החל עלינו את הימים האלה הבאים לקראתינו לשלום ,חשוכים מכל
חטא ועון ,ומנוקים ומוצלים מכל דבר רע ,ומדובקים ללמוד תורתך ,וחנונים מאתך
דעה בינה והשכל ותשטיענו בהם ששון ושטחה ,ולא תעלה קנאתנו על לכ אדם,
ולא קנאת אדם תעלה על לבנו ,וכל היועץ עלינו עצה טובה קיימו וקיים עצתו,
כאמור וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם )שמות ל״ג י״ט( ,וכל היועץ
עליגו עצה רע בטלו ובטל עצתו ,כאמור ה׳ הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים
)תהלים ל״ג כ׳( ,רבות מחשבות בלב איש ועצת ה׳ היא תקום )משלי י״ט כ״א(,
עצת ה׳ לעולם •תעמוד מחשבות לבו לדור ודור )תהלים ל״ג י״א( עוצו עצה ותוסר
דברו דבר ולא יקום כי עמגו אל )ישעי׳ ח׳ יי( ,כי ה׳ צבאות יעץ ומי יסר וידו
הנטויה ומי ישיבנה )שם י״ד כ״ז( ,כרוך מיםר עצת רעות מעלינו ומעל כל עטו
] ת ל ן ל ג [ א( ומביאין לו כוס ואבוקה .לקוח מסדור דע״ג ל״א ע״ב והובא בטור או^ח
ב( ומברכין יבנ״ה יין בשמים נר הבדלה .בסדור רע״ג שם נשמט
סי׳ רצ״ט בשם רע״ג.
בטעות ברכת הבשמים וכן בטור שם שהביא דברי רע״ג לא הביא ג״כ ברכת הבשמים
והרי״ץ גיאות ה׳ הבדלה )דף ט״ו ע״א( הביא בשם רע״ג כמו שהוא בםדור .ובמת״ו צד 115
הביא ג״כ ומברך יבג״ה ,יין ,דתדיד ושאיגו תדיר תדיר קודם ,בשמים ברישא והדד מאוד כד.
ג( וקודם שיטעום אומר אשביעת ]עלךפותה[ שד של שכחה .ב״ה בסדור רע״ג שם והובא בטור
סי׳ רצ״ט בשם רע״ג וכן ברי״ץ גיאות שם ובמת״ו צד  .116והמלות ״עלך פותה״ הוספתי כמו
שהוא במקומות שרשמתי והרה״ג הרש״ה במח״ו הביא יש מי שהביא פורה ויש שהביא פוטה.
ד( על טורייא דמייא .תקנתי רמייא כמו שהוא לנכון בםרע״ג ובטור וכרי״ץ גיאות
ע״ש.
ובמח״ו .ה( בשם אדמם ארמימם אנסיפיול ופתחיאל .בסרע״ג שם בשם אדמם ארימם ארמימימס
אנסים יאל ופתחאל ,ובמח״ו אדמם ארימם ארמימס אנסיםיאל ופתחיאל ,וכ״ה בטור ,וברי״ץ
גיאות ארימס ארמימם אנםיםיאל ופתחיאל .ו( אלהינו ואלהי אבותינו התל עלינו כוי .כן הובא
בסדע״ג שם באיזה שינויים ובטור או״ח סי׳ רצ״ט .והמקור הוא בירושלמי ברכות פ״ה ה״ב
והטור ציין ״ירושלמי״.
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ישראל ויקיים עלינו עצתו ועצת הצדיקים לטובה ,ולא יעזבנו ה׳ אלהינו ולא יטשנו
ולא יכליטנו ולא יהפירנו לא בעולם הזה ולא לעולם הבא ,ועם הצדיקים שנםטרו
בשלום ,שלום שלום יהי עלינו ,הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזטרת
יה ]ה׳[ ויהי לי לישועה ונו׳ )ישעי׳ י״ב ב׳() ,ז( ושוחה טלא לונטיו ,ומטעים את
בני ביתו:
]תקכד[ )א( ומה טעם מברכין על הבשמים במוצאי שבת ,טםני שניטלה
הנשמה יתירה שבאדם ותהנה הנותרת מן הבשמים ותתרווה ותתחזק בצירוף
הברכות:
]תקבה[ )א( והכי אמר רב נטרונאי גאון ,במוצאי שבת בבורא מאורי האש
כך עושין בשתי ישיבות שמסתכלין בכפות ידיהם ,ובן ראינו רבותינו שהיו עושין,
ואומרים נסתכל בידינו )ב( כדי שנהנה מן האור) ,ג( ששנינו בפרקי דר׳ אליעזר בן
ו(
בטור
של

ושותה
סי׳

או״ח

מלא

רצ״ט

שם

ונוסף
שבתות

והגאון

דכל

ושורף

א(
רבינו

יום

יר׳כ

בליקוטין והובא

של

קנ״ט.

ושבלי

טעם

הלקט
על

מברכים

ל״אע״ב

.רף
י׳

קנ״א

סי׳

מ״ט

)צד

שנהנה

מן

שיאותו
כופף

הוא

האור.

נאות

מן

והובא

ג״כ

'תשובה

סי׳

אין

ראיה

עד

שזה
מדברי

בני

איברי
להבדלה
כל

במדרש

בצפרנים

דבר

אין

הרא״ש

ע״כ

עצמותי
חהלים

הגאונים

ובחמדה

גנוזה

ביתו

זה

בוהק
זה

המצות,

אני
הערה

שנוי
של

בשם

אם

תשובות

בשם
ועוד

ובבבלי

ואף כי
עב״ל
ועיין

רמז

תשכ״ג

צפרנים

לעשות

בהם

פריעה

זכר

משבחך

בפסיקתא
איבדי

הארכתי.

הוא

רבתי

רק

מן

שו״ט

בהגה

על

וכך

בן

על

חשך

הורקנום.

הגאונים
הנר

צפרניו
אריח

בש״ע

אריח

רבתי

וז״ל

ובהן
ציין
ל״ה

פ״ב
שערי

ואומרים

עד

סי׳

שלפניו

הוא

בצפרנים

של

מזמור

שכבר

ה״ל

אדם

העוף,

תחלה

הגאונים

סי׳

המאמר

הנר

עד

ומברך

אני

שלי

ב(

כדי

רצ״ח

ב״י

ומליקת

דפוס

ליק

הוא

אין מ ב ר מ ן ע ל

פסיקתא

בהוצאה

מברכין

בשם תשובות

ועיין

וכ״ה

דע״ג
במח״ו

מנהג

להביט

זוכרים על

סדור

יומא.

ובתשובות

מנהגנו

מצאתי

מה

הגאונים

ריש

אליעזר

הרשב״א

מן

ע״ב(

דשבת
סי׳

ז״ל

לקוח

במקום

רע״ג.

שהביא

ירושלמי

מצוה

ששנינו

דר׳

יקר

)י״א

שם

יד

חוזר

משום

תשובות

אין

אור

ב׳

אחר

כתב

ובתשובות

וסיים

סי׳

קי״ד

ושם

במו״ש

כר.

במרדכי

והנה

בפרקי

יומא

הגאונים

ק״ג

ומובא

הביא

מזה

ושם

כי

נר

סי׳

מ״ט

הבדלה,
של

בלקוטי

פושטן

סי׳

בתלמוד

רבינו

קי״א

שם

יעקב

במוצאי

כשיוצא

רש״י

בר

צד

בשמים

117,

שבת

ובפרדס

ועיין

הפרדס

בשם

בכל

ג׳

דפוס

ניחוש

תהלים

ליק

לי
צד

.381

במח״ו

דטעם

בשמים

במוצאי

סי׳

גיאות

ריש

הובא

בסדור

״כדרך

ששנינו

במרדכי

האור

והמרדכי

אין

ברי״ץ

ועיין

זה

שם

ג(

סי׳

תקל״ב

שבח

צ״ג

ואח״כ

בסרע״ג.
הובא

סי׳

יקר

גם

ולאלתר

דטעם

תשובה

אחר

תחתיהן

הגאונים

ורבות

אולם

וכן

כפו

והילקוט

ומקיים

קי״א

הובא

הובא

כלום,

ובשם

גאון

שערי

ומחשיך

ובתשובות

בהן

רב

כתב

נטרונאי

מנהג״.

שמרגיש

הזהר.

)נ״ב

נאמר

במחי׳ו

ע״ב(

וכן

לעולם.

שנינו

בר

מובאים

)ל״ב

בסרע״ג

מפני

יקר

הובא

שם

ק״ג

וזה

באריכות

ע״א(

לתוך

ולא
הובא

םיים

וכן

שאנו

בשם

בםרע״ג

ר׳

הסריח

יותר.

בפרדם

האור

מםתכלין

לאורו,

צד

יעקב

בר

וכן

םי׳

18

וזה

שהן

ומאחר

גם

בשם

במו״ש

כר.

להלן

אמר

תשובות

על

גיהנם

ההם

בפרדם

ועיין
שלי

ר׳

הבשמים

אומר

יעקב

קי׳ל

והכי

ליתא

פרות

פי׳

א(

וכך

אצבעותיו

שם

הבשמים

ובהערות

לאורו

מפי

השלם

(117

אור

של

הליקוטין
סי׳

והובא

בר

יצחק

ע״ג(

כר.

]תמכה[

ומן

מריח

מברכין

בבשמים.

)נ״ח

וגם

אור

כן

שלמה

הספר

כר

טעם

שבת

ולכך

שבסוף

גיהנם

ומה

השבת

ומסריח,

בלקוטים

ם

רע״ג

עוד

ורב

סעדיה

עמרם

שם
לטעום

ברכה.

]תקכל[

ה׳

לוגמיו

בשם

ומטעים
וכתב

את

בני

ביתו.

הוא
כתב

לשון

רב

צריכין

בסדרו

והובא
מכוס

ומה

שיאותו
הראשון,
שהביא
שהביא

רצ״ח

משבחך

בכל

להסתכל

אור

פסיקתא

רבתי

ב׳

וע״ש

אות

מדור רש״י

263

הורקנוס שאומד מצוד ,להסתכל בציפורניו) ,ד( ומשוס הכי פשטינן ידים להבדלה
למיחזי אי איכא נהורא מברך ,ואי ליכא נהורא לא מברך ,ואי חזי בחבריה או במידי
אחרינא שסיר דמי) .ה( מדאורייתא מנלן דמבדילין על נהורא ,דכתיב וירא אלהים
את האור כי טוב )בראשית א׳ ד( ,והדר ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
)שם שם(:
]תקכו[ )א( אור של כבשן לא מברכינן עליה דלא לנהורא עביד ,ואור
של תנור ואור של כירה )ב( בתחילה מברכין עליו ,ובסוף אין מברכין עליו) .נ( ואור
של בית )הכסא( ]הכנסת[ היכא דאיכא אדם חשוב )ד( דמדליקין משום לינה ,אע״נ
דלא צריך לנהורא לא מברכין עליה ,היכא דליכא אדם חשוב לנהורא קא מדליק
ומברכין עליה) .ה( אמר רב יהודה יאמר רב) ,ו( אין מחזירין על האור כדרך שמחזירין
על המצוות ,ואע״פ שכת׳ )ז( בפרקי דר׳ אליעזר בן הורקנס ר׳ מונא אמר כיצד אדם
)מסתכל( ]מבדיל[ בכוס ישל יין ,מקריב ידו לאור ]האש[ ואומר בורא מאורי האש.
]ואם היה בדרך םושט ידו לאור הכוכבים שהן של אש ומסתכל בצסרניו ואומר בורא מאורי
האש[)ח( רואה שמים בעבים ואינו רואה את הכוכבים ,תולה אבן מן הארץ ,ואומר המבדיל
בין קודש לחול) ,ט( ואעם״כ לא סבירא לן דמבדיל אלא על היין ,ואסילו כסת אין
ד( ומשום הכי פשטינן ידים להבדלה למיחזי אי איכא נהורא מברך כוי .זה לא הובא
בס רע״ג רק שם נמצא מאמר גדול אשר ליתא בסדור שלפנינו המתחיל וכן אנו רגילין להטיל
מים בכוס של ברכה לאחר ששותהו ושוטפים אותו ושותהו כוי .והלשון הזה שלפנינו ומשום הכי
פשטינן הובא גם בפרדס שם סי׳ קי״א ולקוח מ ב ה ״ ג ה ׳ קידוש והבדלה ושם הגי׳ כך ומשום
הכי פשטינן ידים בהבדלה למיחזי אי איכא נהורא או לא ,דכיון דלאו בורא האש מברכינן אלא
בורא מאורי האש ,אי איכא נהורא מברך ,אי לא משתמש לנהורא לא מברך ,ואי חזאי
ה( מדאורייתא מנלן דמבדילין על נהורא .בה״ג שם
בחבריה או במידי אחרינא שפיר דמי.
במאמר שלפניו והוא בירושלמי ברכות פ״ח ה״ז )י״ב ע״ג(.
ג( בתחלה
] ת ק כ ן [ א( אור של כבשן .בה״ג שם והוא מגמרא ברכות ג״ג ע״א.
מבדכין עליו ובסוף אין מבדכין .עליו .כ״ה בבה״ג כ״י רומי הוצאת הרב הילדעסהיימער וכן הוא
במח״ו סי׳ קג״א צד  117אבל בבה״ג הנדפס וכן הובא ברי״ץ גיאות )דף י״ז ע״א( בשם
בה״ג בתחילה אין מברכין ובסוף מברכין ,ובגמרא ברכות שם תני חדא אור של תנור ושל
כירים מברכין עליו ותגיא אידך אין מברכי! עליו ל״ק הא בתחלה הא לבסוף ופירש״י של תנור
בסוף מברכין עליו .ועיין בהערות הרש״ה ז״ל במח״ו שם .ג( ואור של בית תכסא .תקגתי של
בית הכנסת והיה כתוב של ביה״כ וטעה המעתיק .והוא בגמרא ברכות שם אור של בהכ״ג כו׳
ל( דמדליקין משום לינה .בבה״ג הגדפס הגי׳ משום ליתיה ובבה״ג כ״י
והובא בבה״ג שם.
רומי )צד  (47הגי׳ דמדליקין אמטלתיה ובמח״ו צד  117הגי׳ דמדליקין משום צוותא וברי״ץ
גיאות שם דמדליקין משוס דיליה ,ורש״י בגמרא ברכות שם בדאיכא אדם חשוב לכבודו הדליקוה.
ו( אין מחזירין על האור כדרך שמחזירין על
ה( אמר רב יהודה אמר רב .ברכות נ״ג ע״ב.
המצוות ,ואע״פ שכתב בפרקי דר״א בן הורקנום כוי .הובא בסרע״ג ל״ב ע״א רק שם הגי׳
משובשת ע״ש אבל הביא ג״כ את הפדר״א ,ובפרדס סי׳ קי״ב מתחיל בסגנון אחר אין מבדילין
אלא על היין ולא על הפת ולא על המים ואח״כ הובא גם שם אע״פ שכתוב בפרקי דר׳ אליעזר
בן הורקנום ר׳ מיינא אמר כיצד מבדיל כוי .אבל במח״ו צד  118הנוסח כמו שהוא לפנינו בסדור.
ם( רואה
ז( בפרקי דר׳ אליעזר בן הורקנם .הוא בפדר״א פ״כ ושם משונה הנוםחא קצת.
שמים בעבים .בפדר״א ואם נתקדרו השמים תולש אבן מן הארץ וכן במח״ו ובפרדס ובסדור
 (pואעפ״כ לא םבידא לן דמבדיל אלא על היין .הוא לשון
רע״ג ובטור ובשבה״ל הגי׳ תולש.
רע״ג שם ,ובפרדס אעפ״כ לא סבירא לן לאבדולי אלא עליו .והציג המו״ל .סי׳ כוכב להודות כי
בלתי מובן אבל יש לתקן אלא על יין.
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מבדילין) ,י( דהכי אמר רב עמרם ריש מתיבתא אין טבדילין על הפת כל עיקר ,ומה
טעם שאין הבדלה דומה לקידוש ,שקידוש אי איםשר שלא לסעור דקא אמרינן אין
קידוש אלא במקום סעודה) ,יא( וכיון ששלחן קבוע וסעודתו קבועה ושלחנו קבועה
ופת מתוקנת לפניו שנוטל פת ומבדיל עליה ,הילכך אין מכדילין על הסת .וכן מנהנ
בשתי ישיבות:
]תקכז[ )א( ר׳ יצחק אומר כל שאינו מבדיל במוצאי שבת על היין ,או
אינו שומע מן המבדילין אינו רואה סימן ברכה לעולם ,וכל מי שמבדיל על היין
במוצאי שבת )ושומע( ]או שומע[ מן המבדילין )ב( הקב״ה קורא אותו קדוש ,ועושה
אותו מםגולתו) ,ג( שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ונוי קדוש )שמות י״ט ו׳(,
וכתיב והייתם לי סגולה מכל העמים )שם שם ה׳() ,ד( ואמר ר׳ יוחנן שלשה מנוהלי
העולם הבא ,אילו הן ,הדר בארץ ישראל ,והמגדל בניו לתלמוד תורה ,והמבדיל על
היין במוצאי שבתות ,והוא דשייר מקידושא להבדלה) ,ה( אמר רב חםדאיהילכך מאן
דאית ליה חד כסא ולית בה שיעור קידושא והבדלה שביק ליה להבדלה ,וקידוש
היום מקדש .אריסתא ,דלא יכיל לאבדולי אריסתא ,וכי תקגו רבגן הבדלה על
חטרא תיקנו:
]תקכח[ )א(והיכא דלא שכיח חמרא ואיכא בתוך התחום ]דוכתא דשכיח
בה חמרא[וביממא דשבתא ]הוא[ דיכיל למיזל ]ובלילה לא יכיל למיזל ,ליזל[ביממא
ומבדיל אע׳יג דלא נסקא ]שבתא[ ,אי נטי יתיב וקא שתי וסשיטא ליה מילתא
דלאורתא לית ליד ,חמרא דמבדיל קא בעי מיקם מן סגיא דשבתא ואע״ג דאיכא
עידגא טובא) .ב( והיכא דלא שכיח חמרא כלל ושיכרא היא חמר מדינה
יבדיל אשיכרא:
»( דהכי אמר רב עמרם ריש מתיבתא אין מבדילין על הפת כל עיקר .בסדר רע״ג
דן* ל״ב ע״א הובא ד ה כ י א מ ר רב עמרם ריש מתיבתא אין מבדילין על הפת כל עיקר .ועיין
בתום׳ פסחים ק״ו ע״ב ׳ד״ה מקדש וברא״ש .פרק ע״פ סי׳ י״ז וכן הובא במח״ו ובפרדס שם
בשם רב עמרם .יא( וביון ששלחן קבועה וסעודתו קבועה .חסר וכצ״ל :וסעודתו קבוע ואי •אפשר
לו שלא 'לסעוד מקדש על הפת ,במוצאי שבת בלום םעידתו קבועה ושלחנו קבוע ופת מתוקנת
לפניו שנוטל פת ומבדיל עליה ,הלכך אין מבדילין על הפת וכך מנהג בשתי ישיבות .ב״ה בסדור
רע״ג שם וכן הובא לנכון במת״ו ובפרדס סי׳ קי״ב יש הוספת דברים ע״ש.

]תקכץ[

א( ר׳ יצחק אומר .יש לתקן ר׳ צדוק אומר כמו שהוא בסדור רע״ג
ידף ל״ב ע״א ונובע מן פדד״א פ״כ והובא בטור או״ח סי׳ רצ״ו ,ובמח״ו צד  1L9הובא ג״כ
ב( הקב״ה קורא אותו קדוש ועושה אותו מסגולתו .כן הובא בסדור רע״ג שמ
ר׳ יצחק אומר.
ובפדר״א איתא הקב״ה קונת אותו לסגולתו .ובמח״ו הוא.כמו לפנינו בסדור וכן הובא בטור שם.
ג( שנאמר ואתם תהיו לי וגוי .כ״ה בםרע״ג וסיים עוד .והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה׳ ואבדיל
אתכם מן העמים להיות לי ]ויקרא כ׳ כ״ו[ ,ובפדר״א לפנינו הובא כך שני ואבדיל.אתכם וגוי,
ל( וא״ר יוחנן .פסחים קי״ג ע״א והובא בסרע״ג שם .ה( אמד רב
]ואומר[ והייתם לי סגולה.
חםדא הילכך .בגמרא שם לא מובא בשמו וכן ליתא בסרע״ג ולא בטור או״ח םי׳ רצ״ו בשמו.
וכן הובא בשם רע״ג באו״ז ח״ב םי׳ צ״א.
 [ r D p f i lא( והיכא דלא שכיח חמרא כוי .לקוח מן בה״ג ה׳ קידוש והבדלה ורשום
ב( והיכא דלא שכיח חמרא כלל ושיכרא הוא חמר
שם ״פסק״ והובא באו״ז ח״ב םי׳ י״ד.
מדינה מבדיל אשיכרא .בה״ג שם.
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]תקכפ*[)א( א ט ד רב תחלי פא בר אמי אמר שמואל מתפלל אדם של
מוצאי שבת בשבת ומבדיל על הבוס) ,ב( ואסור ליה למיעבד עבידתא עד לאורתא,
וכד חזי נורא לאורתא מברך בורא מאורי האש) ,ג( ואסור לו לאדם לטעום קודם
שיבדיל ',ואם שכח וטעם טבדיל )ד( ]דאטר רבא הלכתא טעם מבדיל ,ואם לא הבדיל
במו״ש מבדיל[ לטהר ויום שני ויום שלישי כל היום ,והוא שלא טעם) ,ה(דאטרי
כני ר׳ חייא מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה ,עד כמה,
]א״ר זירא[ עד יום רביעי בשבת) ,ו( כי הא דיתיב ר׳ זירא קמיה דרבא ,ואמרי לה
קמיה דרב יוחנן ,ויתיב וקאטר לגבי גיטין חד יומא ,ותרתי ותלת בתר שבתא ,ארבעה
וחמשה ומעלי ]יומא[ קמי שבתא ,אלמא עד יום רביעי ,דאמר ר׳ •זירא עד ולא עד
בכלל ,והני מילי אתויי כסא דחמרא וברוכי בורא פרי הגפן והמבדיל ,אבל לא על
האור דקיימא לן )ז( אין מברכין על האור אלא במוצאי שבתות ובמוצאי יום הכסורים,
משום דהוה אסור להשתמש בנורא ,אבל כימים טובים דשרי ביה לאישתמיש בנורא
לא צרכינן לברוכי עליה בהבדלה דימים טובים:
]תקל[ )א( והכי שדר רב נטרונאי גאון יום הכפורים אע״פ שחל להיות
בחול מברכין על האור ,מפני שאסור להשתמש בה ביום הכסורים ,ולית •הילכתא
)כ( כר׳ יהודה אמר שמואל דאמר אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל
ותחלת ברייתו הוא) ,ג( אלא כי הא דאמר ר׳ זירא בר אבא ,ואיכא דמתני לה ר׳
בגימן בר׳ יפת אמר ר׳ יוחגן מכרכין על האור בין כמוצאי שבת בין במוצאי יום
הכסורים .וכן עמא דבר) .ד( מיהו משוגה הוא יום הכםורים משכת דבמיצאי שבת
מברכין על האור היוצא מן העצים ומן האבנים; ובמוצאי יום הכפורים אין מברכין
אלא על אור ששבת) .ה( מאי שבת ,ששבת ממלאכת עבודה) ,ו( וכדתניא עששית
דולקת והולכת בשבת ובמוצאי שבת מברכין עליה) ,ז( ותו קא מתניתין תני חרא אור
היוצא מן העצים ומן האבנים מברכין עליה ,ותניא אידך אין מברכין' עליה ,ומשנינין
לא קשיא כאן במוצאי שבת ,כאן כמוצאי יום הכסורים אין מברכין עליה ,ובאור
] ת ק כ ט [ א( אמר רב תחליפא בר אמי אמר שמואל .בה״ג שם וגורם רב תחליפא
בר אבימי אמר שמואל והוא בגמרא ברכות ב״ז ע״ב ולפניגו בגמרא אמר רב יהודה אמר־
ג( ואסור לו לאדם
ב( ואסור ליה למיעבד עבידתא עד לאורתא .לשון בה״ג שם.
שמואל.
ל( דאמר רבא כר .הוספתי כמו שהוא בסדור
לטעום קודם שיבדיל .סדור רע״ג ל״ב ע״א.
רע״ג והשמיט המעתיק מן מבדיל עד מבדיל והוא בפסחים ק״ו ע׳יב .ה( דאמרי בגי ר׳ הייא.
ו( כי הא דיתיב רב זירא קמיה דרבא ואמרי לה קמיה ר׳ יוחנן .בםרע״ג כי
שם ק״ו ע״א.
הא דיתיב ר׳ זירא קמיה דר׳ אםי ואמרי לה קמיה דר׳ יוחנן ובגמרא פסחים שם כי הא דיתיב
ז( אין מברמן על האור אלא
ר׳ זירא קמיה דר׳ אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דר׳ יוחנן.
במוצאי שבתות .פסחים ג״ג ע״ב.
א( והכי שדר רב נטרונאי גאון .סדע״ג שם ,והובא בפרדם סי׳ קיי״ג ובמת״ו
]תקל[
ג( אלא מ הא דאמר ר׳ זירא בר
ב( כר׳ יהודה אמר שמואל .פסחים נ״ד ע״א.
צד .119
אבא .בסדור רע״ג הגי׳ כי הא דר׳ הייא בר אבא ,וכ״ה בפרדס שם סי׳ קי״ג וכן במח״ו
צד  .120וזה ליתא בגמרא פסחים ני׳׳ד ע״א רק שם הובא כלשון שהביא -איכא דמתני לה ר׳
בנימין בר יפת א״ר יוחנן .ל( מיהו משונה הוא יוה״כ משבת כוי .סדור רע״ג ל״ב ע״ב והובא
ה( ומאי שבת ששבת ממלאכת עבודה .כ״ה גם
בפרדם םי׳ קי״ג )כ״ד ע״ג( ומח״ו צד .120
בפרדם ובמח״ו והגיה שם הרש״ה שצ״ל ממלאכת עבירה .אבל בםרע״ג איתא ומאי שבת ששבת
ממלאכה .ו( ובדתניא• .ברכות נ״ג ע״א .ז( ותו קא מתגיתין .פסחים ג״ר ע״א.
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היוצא מן העצים ומן האבנים הוא דלא מברכין ,אבל באור ששבת מברכין) .ח( ובגמרא
דארץ ישראל מתני ,אמר ר׳ לוי במוצאי שבת זימן הקב״ה לאדם הראשון שני רעפין
והקישן ]זה לזה[ ויצא האור ,ובירך עליהם בורא מאורי האש) .ט( שמואל אמר
]לפיכך[ מברכין עליה במוצאי שבתות שהיא תחילת ברייתו) ,י( ורב הונא בשם רבא
ור׳ אבוד .בשם ר׳ יוחנן אמר אף במוצאי יום הכפורים מברכין עליה ,מפני שכבר
שבתה האור כל היום כולו) ,יא( ולעולם כדאמרינן על אור ששבת ,אבל לא על
היוצא מן העצים ומן האבנים:
]תקלא[ )א( ומי שצריך לעשות מלאכה במוצאי שבת קודם שיתפלל ,צריך
לברך המבדיל בין קודש לחול ,ואחר כך עושה מלאכה) ,ב( דאמר ר׳ אלעזר בן
אנטיננוס משום ר׳ אליעזר בר׳ ינאי אסור לעשות חפציו לאדם קודם שיבדיל ,וכי
טבדיל טזכיר אזכרות השם וטלכות ,בטה דברים אטורים קודם שיתסלל ,אבל לאחר
שהתסלל כיון שהבדיל כתפילה אינו צריך לברך קודם טלאכה ,ואע״פ שלא הבדיל
על הכוס:
]תקלב[ )א( פועם בשמים בטוצאי שבת ,טשום דכל יום השבת שובת אור
של גיהנם ולא הסריח כלום ,ולאלתר כשיצא חוזר ומסריח ,לכך מריח בבשמים .כך
אמר ר׳ שלמה גאון בשם ר׳ יעקב בר יקר:
]תקלג[ )א( ועל הנר שמדליקין בכית הכנסת במוצאי שבת גראה למורי
שאין מברכין ,וצריך להביא נר אחר לברך עליו ,מפני שאותו נר עשוי לכבוד ,ונר
העשוי לכבוד אין מברכין) ,ב( ומוקמינן לה בברכות בדאיכא אדם חשוב ,ומיהו היכא
דלא מדלקיה אלא משום אימתא דגנכי ולא משום ככור מברך עליה ,ופעמים שאומר
מורי כגון אנו אין מדליקין לכבוד אלא להאיר ,שאילו היה לנו איר הלבנה נכנס
בבית הכנסת דיינו .והנוהג להביא נר אחר לשם אורה ומברך עליה ,מגהג יסד .הוא,
וישר כחו:
]תלןלד[ )א( למוצאי שבת שליח ציבור יורד לפני התיבה ופותח והוא רחום
יכםר עון וגר ,ואומר ברכו וסורס את שמע בשתים לפניה ושתים לאחריה כמגהג,
ח(
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ואומר קדיש ,הבדלה בחונן הדעת ,ולאחר שיגמר שמונה עשרה אומר שליח ציבור
קדיש עד דאמירן ,ופותח ויהי נועם עד אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי ,וכן
מנהג שחוזר ושונה השליח ציבור אותו הפסוק והציבור אחריו אומר ואתה קדוש
וכל םדר קדושה כל עיקר עד עושה שלום במרומיו ,ומביאין לו כוס יין ומבדיל ,ואם
חל יו״ט בשבוע הבאה אין אומר ויהי נועם וסדר קדושה כל עיקר ,אלא לאחר סיום
תפילה לחש אומר קדיש עם תתקבל ומבדיל וטועם מלא לוגמיו ,כשבא לשתות
ברבים מיסב את פניו ,ואומר ויתן לך וכר ועומד הנער שלא הגיע לחיגוך ואומר
קדיש עם יהא שלמא דכא ,ואינו אומר תתקבל) .ב( בעל הבית קודם שיבדיל אומר
מקראות הללו הגה אל ישועתי וגו׳ ושאבתם מים בששון וגו׳ ליהודים היתד ,אורה
ושמחה וגו׳ בשמחה נועדנו בבית זה ,קול ששון ושטחה וברכה טובה והצלחה מרובה,
וישועה קרובה ואהבה וחיבה עליגו ,בבית זה יהא אדיר בעזרגו ,סימן טוב בביתגו,
ויברכנו יוצרנו ,יוצר כל ,ברוך כל ,סיטן טוב יהי לגו בכל ,אגא שוכן שמים ,ברכגו
בטוב כפלים ,ונייחד]ך[בכל יום פעמים ,שמחנו אדוןטעוזנו שטחנו בטובך הדריכנו טוב
ומטיב אתה ,גן עדן נטעת ,לעם אשר בחרת ,שמחנו אלהי מעוזנו ,שטחנו ובטובך
הדריכנו ,ומבדיל) .ג( ולאחר ששתה מטיל מים רבים בכוס של הבדלה ]ושותה[ ,ומה
שנשאר מן המים נוטל ידיו ]ו[פניו)ורגליו( ,כדי לחבב את המצוות ,לסי ששיירי מצוד,
מעכבין את הפורענות .ומד ,שאומרים זמירות במוצאי שבת מנהנ יפה וכשר הוא
דומה לבני מדינה המלוים להוצאת המלך בקולות וכנורות ונבלים ,כך ישראל מלוים
ליציאת שכת המלכה בשמחה ובשירים) ,ד( כך נזרקה מסי ר׳ יוסף טוב עלם:
]תקלה[ )א( ר א ש חדש שחל להיות בשבת אין מזכיר של שבת ביעלה
ויבא ,לפי שיעלה ויבא אינו בא אלא מפני ראש חדש בלבד ,ותפלת שבת כבר
נאמרה בישמח משה) ,ב( ודמי להא דאמר רבא יום טוב שחל להיות בשבת שליח
ציבור העובר לםגי התיבה ערבית איגו צריך להזכיר של יום טוב) ,ג( וכי תקנו רבנן
מגן אבות בדברו ,לא תקנו אלא .בשבת ,טסני שבליל שבת ניתן רשות לשדים לשלוט
ולהזיק ,וחשו חכמים ליחיד הבא מן השדה ולא התפלל עם הציבור שלא יתפלל
בבית הכנסת יחידי ויסתכן) ,ד( כמםורש התם ,והתקינו שיהא החזן מתפלל תפילה
זו בין כך ובין כך עד שיתםלל היחיד ולא ישאר יחידי.
]תקלו[ )א( וגמצא בתשובות הגאונים סייע למורי צדק .ראש חדש וחולו
של מועד שחלו להיות בשבת ערבית שחרית ומנחה מתפלל שבע של שכת,
נ(
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וגמצא
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רבנן

מגן

אבות.

ד״ל
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כמפורש

בתשובת
הובא

בשבת.

של
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בתשובת
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בשם
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צדק
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המאמר
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קל״א
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שם.

ר״ה

וחולו
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הזה
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למורי
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מנהג
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וכן
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)ב( ואומר יעלה ויבא בעבודה ,ושבת אומר ]ברכה[ רביעית ]כפני עצמה[ ,וכיון שאומרה
רביעית בפני עצמה ל א הוצרך להזכירה שוב בעבודה ,ועוד ש ל א מצינו ]אזכרת[ שבת
או יום הכםורים או יום טוב בעבודה כ ל עיקר ,ועוד אי  YDאיפשר להזכיר ש ל שבת
בעבודה א ם כן כ ל ש ב ת ושבת ש ל שאר יטות השנה יזכיר ש ל ש ב ת בעבודה ]אלא
ש ל ש ב ת ויו״ט וכיפור בעבודה[ אינה כ ל עיקר בלא ראשי חדשים ובלא בחולו ש ל
טועד ובלא ביטים טובים ,ובערבית ובשחרית ובמנחה אוטר יעלה ויבא .וכן מנהג
בשתי ישיבות:
] ת ק א [ )א( ויום ט ו ב ש ח ל להיות בשבת בברכת המזון צריך להזכיר רצה
והחליצנו ויעלה ויבא כ ל א ח ת ואחת לעצמה ,רצה תחילה ,ואחר כך יעלה ויבא,
מפני שתדיר ואינו תדיר תדיר קודם ,וכן בראש ח ד ש וחולו ש ל מועד שחלו להיות
בשבת אומר תחילה רצה ,ואחר כך יעלה ויבא .וכן הלכה בשתי ישיבות:
]תקלח[ )א( ת נ י א ק ט ן ק ו ר א בתורה וטתרנם ,וטפטיר בנביא ומתרנם ,אבל
אין פורס ע ל שמע עד שהוא בן ש ל ש עשרה שנה ויום אחד ,ויביא שתי שערות,
ואין מוציא א ת הרבים ידי חובתו ל א לפרום על שמע ,ולא לברך ברכת המזון ,ולא
לקרות א ת המגילה ,ולא לתקוע שופר בעשרה ,ולא לקדש לבני ביתו בלילי שבתות
ובלילי ימים טובים ,ולומר הגדה בלילי פסח ,ולהדליק גר ש ל חנוכה ,עד שיהא בן
ש ל ש עשרה שגה ויום אחד ,וכן חרש וכן שוטה ,זה הכלל )ב( כ ל שאיגו מחויב
בדבר אינו טוציא א ת הרבים ידי חובתן:
]תקלט[ )א( ב ר א ש ח ו ד ש ערבית שחרית וטנחה אוטר בעבודה יעלה ויבא,
ובברכת המזון בהודאה) ,ב( דתני רבי אושעיא ימים שיש בהן קרבן מוסף ,בנון ראש
חודש ובחולו ש ל מועד ערבית ושחרית ומנחה מ ת פ ל ל שמונה עשרה ואומר מעין
• המאורע בעבודה ,ואם לאו מחזירין אותו ,ואין בהן קדושה ע ל הכוס )נ( ויש בהן
הזכרה בברכת המזון) ,ד( אטר רבי תנחום אטר רבי יוסי טעה ולא הזכיר ש ל ראש
חודש בעבודה ונזכר בהודאה חוזר לעבודה] ,בשים שלום חוזר לעבודה[ ואם םיים
חוזר לראש .אטר רב ס ם א ]כריה דרב אחא בר אדא[ האי דאמרת אם סיים חוזר
לראש ,ל א שגו א ל א שעקר א ת רגליו ,א ב ל אם ל א עקר א ת רגליו חוזר לעבודה,
ואומר
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אמר ליה מנא לך האי מילתא] ,א״ל[ מאבא מרי שטיע לי ,ואבא מרי מרב) .ה( ואמר
רב ענן )ו( טעה ולא הזכיר של ראש חודש בערבית אין מחזירין אותו ,מפני שיכול
לומר בשחרית ,כשחרית אין מהדרין אותו מפני שיכול לומר במנחה ,ועלה )ז( אמר
רבי יוסי כציבור שנו )ח( משום טירהא דציבורא אבל יחיד הדר:
]תקמ[ )א( ונהגו העם לברך בראש חודש לקרוא את ההלל ,אבל רבינו
תהא נשמתו בצרור החיים אינו מברך עליו .והי לך תשובתו :ששאלתם יחיד שקרא
את ההלל בימים שאינם מי״ח ימים של תורה ,אם חובה על הציבור לברך יברך גם
׳היחיד ,אבל.אני איני מברך עליו לא עם הציבור ולא ביחיד ,שאינו אלא מנהג ,ואין
מנהג צריך ברכה) ,ב( כדאטרינן בערכה שקיל חביט הביט ולא בריך קא סבר מגהג
נביאים'הוא ,לפיכך אני אין מברך עליו אשר קדשנו במצותיו וצונו ,אבל אני מברך
עליו ברוך אתה ה׳ מלך העולם המהולל כפי עמו משובה ומפואר בשירי דור עברך
ברוך אתה ה׳ )ג( מלך מהולל בתשבחות:
ה ל כ ו ת סדר ת ע נ י ו ת :
]תקמא[ )א( אילו ימים שמתענין בהם מן התורה ,ומי שמתענה בהם לא
יאכל ולא ישתה עד הערב) .ב( באחד בניסן מתו בו בני אהרן ,בעשרה בו מתה מרים
הנביאה ונסתלקה הבאר ,בששה ועשרים בו מת יהושע בן נון .בעשרה באייר מת
עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון הברית) ,ג( בעשרים ושמונה בו מת שמואל הנביא
וספדו עליו כל ישראל .בעשרים ושלשה בסיון )ד( בטלו הקרכנות מלעלות לירושלים
ביטי ירבעם בן נבט ,בעשרים וחמשה בו נהרג ר׳ שמעון בן גמליאל ור׳ ישמעאל בן
אלישע ,ור׳ חנינה סגן הנהנים) .ה( ]בעשרים ושבעה בו נשרף ר׳ חנניא בן תרדיון
מ ( ואמר רב ענן .ברכות ל׳ ע״ב ושם הגי׳ אמר רב ענן אמר רב .ו( טעה ולא הזמר
של ר״ת בערבית .בגמרא לפנינו גי׳ אחרת ובשם רב ענן הובא מאמר אחר וזה שהוא בסדור
בשמו הובא שם במאמר שלפניו אבל לא בשמו ועיין במח״ו שם הגי׳ נשתנים וע״ש בהערות
מ( משום טרחא
ז ( א״ר יוסי .בגמרא הגי׳ א״ר יוחנן .ובמח״ו אמר רב אבא.
הרש״ה ז״ל.
דציבורא אבל יחיד הדר .עיין רש״י בגמרא שם.
צ( ונהגו העם לברך בראש חודש לקרוא את ההלל .הובא במח״ו סי׳ רכ״ו
]תקמ[
 (3כדאמרינן
)צד  (192ועיין בתום׳.ברכות י״ד-ע״א ד״ה ימים הביאו את המחזור ויטרי.
ג( מלך מהולל בתשבתות .במח״ו םיים
בערבה .הוא בםוכה פ׳ לולב וערבה דף מ״ד ע״ב.
ולאחריו יהללוך כדרכה ולא שמעתי יותר כי לא דקדקתי ברכותיי וחתם שלמה בר יצחק
ובמח״ו שם נמצא הוספה ורשם ת׳ )פ׳ תוספות( והיא תשובה שהשיב ר״ת על רש״י זקנו ע״ש.
והתשובה נמצאת בספר הישר לר״ת סי׳ תמ״א.
]תקמא[ א( אלו ימים שמתענין בהם מן התורה .נובע מן מגילת תענית בפרק
אחרון והובא בבה״ג ה׳ תשעה באב ובסדור רע״ג דף ל״ד ע״א ובמח״ו סי׳ רע״א )צד (229
וכן הובא בטור או״ח תק״פ בשם בה״ג (3 .באחד בניסן מחו בני אהרן .ב״ה בבה״ג ובםרע״ג
ובמח״ו אבל במגילת תענית איתא בשמונת בניסן מתו בני אהרן ,ויש לתקן כמו שהוא לפנינו.
וכן בירושלמי יומא פ״א ה״א ופסיקתא דר״כ פסקא אחרי מות )קע״ד ע״ב( וי״ר סוף .פ״כ
ותנחומא הקדום אחרי סי׳ י׳ ותנחומא הנדפס מכבר אחרי סי׳ ז׳ הובא א״ר חייא בר אבא
באחד בניסן מתו בניו של אהרן .ג( בעשרים ושמונה בו מת שמואל הנביא .עיין מגן אברהם
ל( בטלו הקרבנות .ב״ה גם כםרע״ג ובמח״ו ,ובמגילת תעגית ובבה״ג איתא בטלו
סי׳ תק״פ.
ש( ]בעשרים ושבעה בו כוי .הוספתי במו שהוא במגילת תענית ובבה״ג ובמח״ו שמ
בכורים.
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וספר תורה עטו[ בשבעה עשר בתטוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר,
ושרף אסוםטומוס את התורה) ,ו( והעמיד צלם בהיכל](?) .באחד באב מת אהרן הכהן[.
בטי באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל ,וחרב הבית בראשונה ובשנייה,
ונלכדה כיתר ונחרשה העיר) .ח( בשמונה ]עשר[ בו ככה נר מערבי ביטי אחז.
)ט( בשבעה באלול מתו מוציאי דבת הארץ במגפה .בשלשה בתשרי נהרג גדליה בן
אחיקם) .י( ]בחמישי בתשרי מתו עשרים איש מישראל ונחבש ר׳ עקיבא בבית
האסורין ומת[ ,בשבעה בו גגזר על אבותינו שימותו בחרב וברעב׳ובדבר .בעשרה בו
טתו עושי העגל) .יא( בששה בטרחשוון עורו עיני צרקיהו ושחטו בניו לעיניו .בשמונה
בכסליו שרף יהויקים את המגילה אשר כתב ברוך מסי ירמיהו הנביא) .יב( בשמונה
בטבת' נכתבה התורה בלשון יווגית בימי תלמי המלך ,והחשך בא לעולם שלשה
ימים) .יג( ]בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא[) .יד( בעשרה בטבת סמך מלך בבל
על ירושלים .בחמשה בשבט מתו הצדיקים שהיו בימי יהושע בן נון) .טו()בעשרה(
]בעשרים[ ושלשה בו גתקכצו כל ישראל על שבט בגימין על ]דבר[ סלגש בגבעה ועל
צלם מיכה .בשבעה באדר מת משה רבינו .בתשעה בו גזרו תענית על שנחלקו בית
שמאי ובית הלל זה על זה .אילו תעניות שקיבלו ישראל על עצמן מן התורה ,ועוד
נזרו אבותינו שיהיו מתענין בשני וחמישי מפני שלשה דברים ,על חורבן הבית ועל
התורה שנשרפת ,ועל חרסת השם ולעתיד לבא הקב״ה מהפכן לששון ,שנאמר
והפכתי אבלם לששון וגו׳ )ירמי׳ ל״א י״ב(:
]תקמב[ )א( אמר ר׳ זעירא אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו תענית אפילו
ובםרע״ג גשמטה שורה שלימה ובצ״ל בעשרים וחמשה בו נהרג רשב״ג ]וו׳ ישמעאל בן אלישע
ור׳ חנינא סגן הבחנים בעשרים ושבעה בו[ נשרף ר׳ חנינא בן תרדיו] וספר חורה עמו.
ו( והעמיד צלם בהיכל .עיין ירושלמי תענית פ״הה״ה וברש״י תענית ל״ו ע״ב] (r .באחד באב
ח( בשמונה
מת אהרן הכהן[ .הוספתי כמו שהוא במגילת תענית ובבה״ג ובסרע״ג ובמח״ו.
]עשר[ בו .כן תקנתי ונשמט מלת י ״עשר״ והובא לגכון בסדור רע״ג ובמח״ו .ובה״ג איתא
 (pבשבעה באלול מתו מוציאי דבת הארץ במגפה .בטור הובא בטעות בי״ז
בשבע־ עשר.
»( בתמישי
באלול וצ״ל בז׳ באלול .ועיין בב״י שם שהביא תשובת הרא״ש סוף כלל י״ז.
בתשרי כוי .הוספתי כמו שהוא בסדור רע״ג ובמח״ו .ובבה״ג בטעות בעשרה בו וצ״ל בתמישי
יא( בששה במרתשוון .כ״ה במגילת תענית ובבה״ג
בו והובא לגכון גם בטור או״ח.סי׳ תק״פ.
ובמח״ו ,אבל בטור שם בשבעה במרחשון ואין ספק שהיה כתוב בו׳ וחשב המדפים שהיא ז׳
והציג בשבעה .יב( בשמונה בטבת נכתבה התורה בלשון יונית בימי תלמי המלך .מובא במאור עינים
י פ״ז בשם רע״ג ע״ש.׳ יג( בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא .הוספתי כמו שהוא במגילת
תענית ובבה״ג ובסרע״ג ובטור שם .ובמגילת תענית דפוס ווארשוי כתב המפרש וז״ל שמעתי
בשם גדול אחד דאז נולד אותו האיש .וראיתי במת״ו נשמט איזו מלות וכצ״ל בתשעה בו ]לא
כתבו רבותינו על מה הוא ,ובעשרה בו[ סמך מלך בבל על ירושלים ונשמט מן מלת בו עד
יל( בעשרה בטבת סמך מלך בבל .במגילת תענית נמצא גם בעשרה בטבת מת
מלת בו.
עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה .וראיתי בבה״ג שהביא בתשעה בטבת .לא כתבו רבותינו על מה
« ( בעשרה ושלשה בו.
הוא ובו ביום מת עזרא הסופר ונחמי׳ בן חבליה ,ובמח״ו חסר זה.
תקנתי בעשרים ושלשה כמו שהוא במגילת תענית ובמת״ו ,אבל בבה״ג בטעות בשלשה בו צ״ל
בעשרים ושלשה בו וכן הובא בטור בשלשה ועשרים.
]תסמב[ א( אמר ר׳ זעירא .הובא בבה״ג שם הל׳ תשעה באב ובסדור רע״ג ל״ד
ע״ב ובמח״ו צד  280והוא בגמרא תענית י״א ע״ב.
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אוכל ושותה כל הלילה לטהר מתסלל תפילת תענית) .ב( ר׳ עקיבה איקלע לגינזק
בעו מניד ,טתענין לשעות או אין מתענין לשעות ,קנקנים של גוים אסורים או טותרין,
במה שימש משה כל שכעת ימי המילואים ,לא הוה בידיה ,אתא שאיל בי טדרשא
אמרו ליה הילכתא מתענין לשעות ,וקנקנים של נוים לאחר שנים עשר ]חדש[ מותרין,
ובמה שימש משה בשבעת ימי המילואים בחלוק לבן ,רב כהנא אמר בחלוק לבן
שאין בו אימרא:
]תקטג[ )א( תנו רבנן עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר ,ר׳
אליעזר אמר עד קרות הגבר ,אמר רבא לא שנו אלא שלא ישן ,אבל ישן אינו אוכל,
איתיביה אביי ישן ועמד הרי זה אוכל ,התם שלא סילק .איכא דאמרי אמר רבא לא
שנו אלא שלא ישן אבל ישן איגו אוכל ,איתיביה אביי ישן ועמד הרי זה אוכל,
התם במתנמנם ,היכי דמי מנמנם אמר רב אשי גים ולא גיס תיר ולא תיר ,כגון דקרו
ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדברו ליה מדכר:
]תקטד[ )א( אטר רב יהודה ]אמר רב[ לוה אדם תעניתו ופורע ,כי אמריתיה
קטיה דשטואל ,אטר לי סשיטא ,לא יהא אלא נודר נדר )ב( מי לא משלם ואזיל.
)ג( רב יהושע כריה דרב אידי איקלע לבי רב אשי אטרו ליה ליטעם מר טיךי אטר
להם בתעגיתא יתיבגא ,אמרו ליה ליזוף טר וליסרע ,לא סבי לה טר להא דאטר רב
יהודה ]אמר רב[ לוה אדם תעגיתו ופורע ,אמר להם תעגית חלום הוא ,דאמר רבא
בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תעגית להלום כאש לגעורת ,רב חסדא
אמר ובו ביום ,ואמר רב יוסף ואפילו בשבת) .ד( בעי מגיה אשיאן תגא דכי רב אמי
מר׳ אמי מי ששרוי כתעגיתו טהו שיטעום ,אכילה ושתיה קיבל עליה והא לא אכיל,
או דילמא הגאה קביל עליה ,והא קא מתהגי ,אמר ליה טועם ואין בכך כלום .תניא
נטי הכי טטעטת איגה צריכה ברכה ,שרוי בתעגית טועם ואין בכך כלום ,ועד כמה,
רב אמי ורב אסי אמרו עד כדי רביעיתא) .ה( אדבריה רב יהודה לרב יצחק כריה יחיד
שקיבל עליו תענית מתפלל תפלה של תענית ,והיכן אומרה ,בין גואל לרוסא ,מתקיף
לה רב יצחק וכי יחיד קובע ברכה לעצמו ,אלא אמר רב יצחק בשומע תפילה) ,ו( ואי
אשתלי ולא אדכיר אומרה קמי יהיו לרצון אמרי פי ,ומי שיושב בתענית בשבת או
ביום טוב שאין בו שומע תפילה ,אומרה ביהיו לרצון אמרי פי) .ז( וציבור שמתענה,
ב( ר ׳
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ושליח ציבור לא מתענה) ,יורדין( ]יורידו[ לפניהם מי שמתענה ,ויאמר ענינו ,אבל מי שלא
מתענה אי אפשר לומר ענינו) .ח( ויחיד שקיבל עליו תענית צריך שיקבלו מבעוד
יום) ,ט( ולימא בתפלת המנחה אהא בתענית למחר) .י( רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא
בתר דמצלי אמר'הכי ,רכון העולמים נלוי וידוע לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם
חוטא ומקריב קרבן ,ומקריב לפניך חלבו ודמו ומתכפר לו ,ועכשיו ישבתי בתענית
ונתמעטו חלבי ודמי ,יהי רצון טלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו שיחשב לפניך חלבי
ודמי שנתמעטו ממני כקרבן מונח על גבי המזבח ותרצני:
]תקטה[ )א( והכי אמר רבינו נתן שאין מגהג אצלנו לומר שלש עשרה מדות
בתפילתו לבדו אלא בציבור ,ואין רשות ליחיד לאמרו בתפילה לבדו אלא בציבור,
ולואי כשהציבור מתםללין ביום תענית ועושין צדקה ומכקשין רחמים ומכונין לבם
לאביהם שבשמים הקב״ה מרחם עליהם ואין מואס תפילתן של רבים ועונה להם,
שנאמר הן אל כביר ולא ימאס )איוב ל״ו ה׳() ,ב( וכרת הקב״ה ברית עם משה ועם
אבותינו שאין תםילתן חוזרת ריקם ,שנאמר הנה אנכי כורת ברית )שמות ל״ד י׳(,
לפיכך אין אומרין אותו אלא בציבור) .ג( אמר ר׳ אלעזר גדולה תענית מן הצדקה
שזה בגופו וזה בממוגו:
]תקטו[ )א( תנו רבנן אדם שיש לו עבירה בידו ואינו רוצה לחזור בה
ומתוודה ,למה הוא דומה למי שתופס שרץ בידו ואפילו טובל בכל מימות שבעולם
לא עלתה לו טבילה ,זרקו מיד עלתה לו טבילה ,שנאמר ומודה ועוזב ירוחם )משלי
ב״ח י״ג( ,ואומר נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים )איכה נ׳ מ״א() .ב( אמר מר
׳זוטרא כריה דרב טוביה אמר רב מאי דכתיב היתד ,לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי
בקולה על כן שנאתיה )ירמיה י״ב ח׳( זה שליח ציבור שאינו הגון היורד
לפני התיבה:
כל המאמר הוא מן רבינו נתן הנזכר בםרע״ג בהתחלה ,וכן הטור או״ח סי׳ תקם״ו הביא זה ג״כ
בשם ר׳ נתן ועיין שם בב״י ,והובא נם במח״ו צד  .232ס( ויחיד שקיבל עליו תענית .זה לא
 (Pולימא בתפלת המנחה .םרע״ג שם בשינוים
.הובא לא בבה״ג ולא במח״ו רק בםרע״ג.
קטנים > .י( רב ששת כוי .ברכות י״ז ע״א ,ועיין טור סי׳ תקס״ג מה שהביא שם ועיין בב״י
והובא במח״ו ולא הובא בבה״ג.
]תקטר [,א( והכי אמר רבינו נתן שאין מנהג אצלינו לומר שלש עשרה מדות כוי.
לקוח מן סדור רע״נ דף ל״ה ע״ב ,וכן הובא במח״ו סי׳ רע״א )צד  (232וכן הובא בטור או״ח
םי׳ תקם״ה ,וכן הובא באבודרהם בסדר תפלות התענית ובמנהיג ה׳ תענית סי׳ יי ,ובשבלי הלקט
סי׳ כ״ט הביא זה ויבנהו ר׳ נתן גאון ,ועיין שם הגדולים אות נ׳ םי׳  20ובתערות שם בסוף
הספר םי׳ ג״ה .ב( וכרת הקב״ה ברית עם משה .ר״ה י״ז ע״ב והובא בםרע״ג שם .ג( א״ר
אלעזר גדולת תענית יותר מן הצדקה .ברכות ל״ב ע״ב והובא בבה״ג ה׳ ט״ב ותענית בסופו,
ובסדור רע״ג במאמר שלפניו ל״ה ריש ע״א.
]תקמו[ א( ת״ר אדם שיש בידו עבירה .בה״ג שם וסדור רע״ג שם ומח״ו  232וגם
שם נאמר ת״ר ,והוא מגמרא תענית ט״ז ע״א ,ולפנינו הובא בשם רב אדא בר אהבה .ב( אמר
מר זוטרא .תענית ט״ז ע״ב ע״ש והובא בבה״ג שם .ובסדור רע״ג הסגיר המו״ל מאמר •שלם
וכתב שם בהערה הסגרתי עד שאינו הגון כי אין כאן מקומו ובטעות נעתק לכאן עכ״ל ,אבל
טעות אין כאן רק המלות ״ואם לאו למה הוא דומה״ הם מיותרות ומן היתה לי נחלתי אמר רב
זוטרא הוא לגכון כמו שהובא בבה״ג ולפנינו בסדור ובמת״ו.
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]תקטז[ )א( תנו רבנן םעשה בר׳ אליעזר שירד לסני התיבה ואםי עשרים
וארבעה )כ( רננות ולא נענה ,ירד אחריו ר׳ עקיבה ואמר ]אבינו מלכנו חטאנו לסניך[,
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה ,אבינו מלכנו רחם עלינו ,ונענה .כסטרין העם
לומר שזה נחל מזה ]יצאה בת קול ואמרה לא שזה נחל מזה[ ,אלא שזה מעביר על
מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו:
]תקמח[ )א(  p ^ r i ^ Tלסני התיבה מעבירין אדם הנון ]הראוי[ להתפלל
ולהתענות) ,ב(כדתנן נכי תענית ,עמדו בתפילה מעבירין לפני התיבה ]זקן[ ורגיל,
ומי )שאין( ]שיש[ לו מים וביוון ריקם ,כדי שיהא לבו שלם בתפילה) :ג( תנו
רבנן אפילו שיש שם זקן וחכם ,אןן מורירין לפני התיבה אלא רניל) ,ואין לו(
]ר׳ יהודה אומר םיטפל ואין לו ךש לו[ יגיעה בשדה ,וביתו ריקם ,ופרקו נאה,
ושפל .ברך ,ומרוצה לעם ,ויש לו ניעיטה ,וקולו ערב ,ובקי לקרות בתורה ובנביאים־
ובכתובים ,ולשנות במשגה ובמדרש בהלכות ובהגדות ,ובקי בכל הברכות כולן,
ואסרינן מטופל ואין לו ,היינו ביתו י ריקם ,ומשני אמר רב חםדא שביתו ריקם מן
העבירות .ותו אמרינן וסרקו נאה: ,אמר אביי שלא יצא עליו שט רע בילדותו,
שנאמר היתד ,לי נחלתי כאריה ביער ]נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה[ )ירמי׳ י״ב חי(
ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב; ואמרי לד ,אמר ר׳ )אחא( ]חמא[ אמר ר׳
אלעזר זה שליח ציבור היורד לפני התיבה שא־נו הנון:
1

]תקמט[ )א( ושאילו מקמי מתיבתא שליח ציבור שיודעין עליו
דברים רעים מהו להוציאו ולהכניס אחר תחתיו ,ואותיבו הכי ,דבר זה צריך שאלה
בודאי הדין נותן להוציאו ולהכניס אחר תחתיו מי שמחצה לאביהם שבשטים,
דהוא צריך צדיק וישר ונקי מכל דוסי ,ואם אינו כן כבר אמרו היתד ,לי נחלתי
כאריה ביער )ירמי׳ י״ב חי( ,זה שליח ציבור היורד לפני התיבה שאינו הנון ,סתמיו,
אפילו בחול ,ואסילו בלא יום תענית ,וכל שכן בראש השנה וביום הכסורים וביום
תענית שצריך להרבות ברחמים וצריך להיות בהן )ב( כמו ששנינו ר׳ יהודה אמר
מטםל ואין לו ]כוי[ עד שלא יצא עליו שם רע בילדותו ,השתא כל כך אנו צריכים
אפילו בילדותו ,מרננים עליו כל שכן מםלקין אותו) :נ( ובשביל שליח ציבור

]תקמץ[ (b

ת״ר מעשה בר׳ אליעזר .מובא בבה״ו .שם ובסדור רע״ג שם.ובמח״ו והוא
נ( רננות .בגמרא הגי׳ ברכות ובבה״ג ובסרע״ג ובמח״ו הוא כמו
בגמרא תענית כ״ה ע״ב.
לפגיגו רנגות.

]תקמח[ (b
צד

.232

וכשמעבירין לשני התיבה.

ג( כדתנן גבי תענית.

לקוח מסדור רע״ג ל״ה ע״א והובא במח״ו

תענית ט׳יו ע״א.

ג( ת״ר אפילו שיש שם זקן וחכם.

תענית ט״ז ע״א.

]תקמט[ (b

ושאילו מקמי מתיבתא .נובע מסדור רע׳־ג דף ל״ה ע״א ושם הגי׳ מקמי

מתיבא ,והיינו שאלו מן הישיבה ,וכן הביא בעל שבלי הלקט סי׳ י׳ זה נשאל לישיבה והשיבו .ועיין
בפרדס סי׳ כ״ו כעין זה ועיין או׳׳ז ח״א סי׳ קט״ז

בשם ספר המקצועות ובמחיץ צד  ?33הגי׳

שאילו מקמי ריש מתיבתא ועיין בתשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ נ״א שתביא זח כשש רב
האיי גאון ע״ש.

ג( כמו ששניט מטפל ואין לו.

תענית ט״ז ע״א:

נ( ובשביל שליח גיבור

סומא שדרו .היינו שלחו ג״כ מן הישיבה ,והוא ג״כ בסדור רע״ג שם ,ובס׳ המקצועות באו״ז שם
מובא זה בשם רב יהודאי גאון.
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סומא שדרו סומא כשר הוא ואיןימםלקין אותו בזמן שמעשיו מתוקנץ) .ד( ולומר
סליחות כך ראוי כשמגיע שליח ציבור לחנון המרבה לםלוח אינו חותם ,אלא
מתחיל בסליחות] ,ובהתחלת סליחות[ הרבה מנהגות ,יש שמתחילין כי על רחמיך
הרבים ,ויש שמתחילין בפסוקי ריצוי וסליחה ,ויש שמתחילין לא בחסד ולא במעשים
באנו לפניך ,ויש שמתחילין שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו:
]תקן[ )א( ת ע נ י ת של צום הרביעי שבעה עשר בתמוז ,צום החמישי
תשעה באב ,צום השביעי שלשה בתשרי ,צום העשירי עשרה בטבת ,וכל התעניות
אין קורין בהן אלא בויחל משה ,בין בשחרית בין במנחה :וכך מגהג בשתי
ישיבות :וכל תענית שגוזרין ציבור) ,כ( בין בשני ,בין בחמישי בין באחד כשבת,
]בין[ בשלישי וברביעי קורין ויחל משה בין בשחרית כין במנחה ,ובכולן יש
נשיאת כפים )ג( ]במנחה חוץ מיו״כ שתחת מנחה נושאין כפיהם[ בנעילה :וכן
מנהנ בשתי ישיבות:
]תקנא[ )א( אמר רבא בר מחםיא אמר רב חטא בר גוריא אמר רב יפה
תענית לחלום כאש לנעורת ,ואמר רב חסדא בו ביום ,ורב יוסף אמר אפילו בשבת:
)ב( אמר רב חמא בר נוריא אמר רב סרת אמר ר׳ יוחנן הרואה חלום ונפשו ענומה
עליו יטיבנו בסני שלשה בני אדם ויאמר חלטא טבא חזאי ,והן עונין טבא הוא,
טבא ליהוי רחטנא וכר ,ואוטר שלש הפיכות ושלש פדות ושלש שלוטות:
הילכות אבל.
]תקנב[ )א( אבל מן כד עייל יומא שביעאה אפילו כל דהו טותר
]ברחיצה[ ובכל מילי דהוד ,גהיגא )כ()בימי( ]קמי[ אבלו ,דקיימא לן מקצת היום
ככולו .ואי שכיב שבבא מקמי רגל הד יומא או תרין יומין ,אפילו שיתא יומי,
ואע״ג דלסגיא דחי לה רגל לאבילות מיניה לא אמרינן מקצת היום ככולו אלא
כולא יומא דמעלי גהיג ביה אבילות )ג( עד דעייל רגל ,אבל שביעי ודאי ׳אמרינן
מקצת היום ככולו:
יד(
במחי׳ו

ולומר

צד

סליחות.

רע״ג

והובא
כי

בחמשי.
ורשם
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צד

הובא
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ובפרדס
שם

ושם
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ובכולן
אסיפם
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וכן
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וכך
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מנהג
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]תקנג[ )א( מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה) .ב( מי
שמת לו מת ביום שבת לא יתאבל עד יום ראשון ,ולא יקרע את בגדיו בו ביום
עד למחרתו ,ואם היה יום שמועה בשבת שמת לו מת ,לא יתאבל עד יום ראשון,
ולא יחשוב שבעת ימי אבלו אלא מיום ראשון ,ואס מת לו מת שני ימים קודם
השבת ,או אסילו יום אחד) ,נ( שבת עולה לו משבעת ימי אבלו ,ואינה מפסקת,
מאי טעמא עוננ כתיב בה:
]תקנד[ )א( רגלים מ סם י ק ין ואינן עולין מאי טעמא שמחה כתיב בהו.
היכי דמי אין עולין ,כגון שקברו ברגל ,אבל קברו לפגי הרגל ,אסילו יום אחד ,אסילו
שעה אחת ,בטלה הימנו גזרת שבעה ,ורגל גופי׳ דהוו ]להו[ ארבסר ,והא דקאמרת
קברו ברנל אינה עולה ,הני מילי לענין שבעה ,אבי* לענין שלשים עולה :ואם
קברו שמונה ימים קודם הרגל בטלה הימנו נזירת שלשים .בסיסחא ועצרת ובראש
השנה ויום הכסורים וסיכות אם ימות אדם קודם אילו הרגלים אסילו יום אחד או
שגים ויבא הרגל עליו סוםק ,ואינו נוהג שבעת ימי אבלו יותר ,ונתבטלה הימנו
גזירת שבעה ,ולאחר המועד מוגה שלשים יום)עד( ]עם[ ימי המועד• ,דקיימא לן הלכה
כרבן גמליאל) ,ב( דתגן ר׳ גמליאל אומר ראש השגה ויום הכפורים כרגלים ,מאי
טעמא הוקשו כל המועדים זה לזה) .ג( ואמר רב גידל בר מגשר ,אמר שמואל
הלכה כרבן גמליאל:
]תקנה[ השלים שבעה קודם הרגל ,נתבטל הימנו גזירת שלשים ,ומותר
לכבס ולרחוץ ולעשות כל צרכו ,ואע״ג דליכא אבילות בשבת וביום טוב ,אבל
דברים שבצנעה נוהג ,כמו תשמיש המיטה ,ורחיצת פניו ידיו ורגליו בחטין:
]תקנו[ )א( ישראל שקבר ביום טוב ראשון מלקינן ליה ,ומיתר ללוות
את המת ביום טוב ראשון בתוך התחום) .ב( ועבדים דישראל אסור להם למיקבר
]טיתא[ ביום טוב ראשון) ,ג( ]דאטר דכא טת ביום טוב ראשון מתעסקים בו עממים
ביום טוב שגי[ מתעסקים בו ישראל ואסילו בשגי ימים טובים של ראש השגה ,מה
שאין כן בביצה ומאי עממים גוים ,אבל עבדים לעגין מלאכה דשבת ויום טוב
איתקש למריה דאםור למיעבד ,דכתיב לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך
ועבדך ואמתך )דברים ה׳ י״ד( ,כל מלאכה דאםור למריה למיעבד ,אסירי לדידהו
למיעבד ,ואי קברי מחינן להו:
]תקנג[ א( מבטלץ תלמוד תורה .בה״ג שם והובא בפרדם ובמח״ו והוא בגמרא
כתובות י״ז ע״א .ובבה״ג ובפרדס הובא אתר זה עוד מאמר אחד אמרו עליו על ר׳ יהודה ברבי
 (3מי שמת לו מת בשבת לא יתאבל
אילעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת כר.
עד יום ראשון כר ואם היה יום שמועה בשבת שמת לו מת כר ולא יחשוב שבעת ימי אבלו
אלא מיום ראשון .בבה״ג שלפנינו איתא :מי שבאתה לו שמועה בשבת עולה לו שבח מן המגין וקורע
באתר בשבת ,וכן הביא הטור יריד סוף סי׳ ת״ב בשם בה״ג השבת עולה לו ליום א׳ ולמחר
נ( שבת עולה לו משבעת ימי אבלו ואינה מפסקת .מ״ק י״ט ע״א
קורע ,וכן הביא המרדכי.
והובא בבת״ג וכתב והלכתא שבת עולה כר.
]תקנד[ א( רגלים מפסיקין .הובא בבה״ג שם ובמח״ו ע׳  235והוא בגמרא שם.
 (3דתנן .מ״ק י״ט ע״א .ג( ואמר רב גידל .שם כ״ד ע״א והובא בבה״ג.
 (3ועבדים כר .בה״ג שם.
] ת ס נ ן [ א( ישראל שקבר ביו״ט ראשון .בה״ג שם.
ג( דאמר רבא .הוספתי כמו שהוא בבה״ג וגם בכ״י ב׳ מהסדור ובמח״ו והמאמר הוא ביצה ר ע״א.
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1תקמ[ אם ש מ ע שמת אביו או אמו או אחד מקרוביו בתוך שלשים
יום י נוהג שבעת ימי אבילות וגדרת שלשים יום .ואם לאחר שלשים יום ביאה
השמועה אינו נוהג אלא יום אחה ומקצת היום׳ ככולו:
]תקנח[ )א( תנו ר ב נ ן כל האמור בפרשת כהנים כהן מיטמא להם אבל
מתאבל עליהם ,י הוסיפו אחיו ואחותו ]הבתולה[ מאמו ,ואחותו נשואה בין מאביו
בין מאמו ,ומתאבל אדם עם אשתו ואשד ,עם בעלה ועם אביו.ועם אמו ועם'אחותו
בפניהם ,אבל בחוץ אינו מתאבל:
]תמנט[ )א( תנו ר ב נ ן חולה שמת לו מת אין מודיעין לו שמא תיטרף
דעתו ,ואין מקרעין לו ,ומשתקין את הגשים מלפניו ,וטקרעין -לקטנים מפני עגמת
גפש) ,ב( וקורע על י חמיו ועל חמותו מפגי אשתו) .ג( אמר רסרם בר םפא
אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו שמא ירגילם לידי שחוק .וגמצא מתגגה על הבריות:
1תקס[ )א( יתנו ר ב נ ן אבל שבעת ימים חייב בכפיית המיטה )וכסיית(
]וכפיית[ הראש ,ואין מברין• אותו ,אלא.על מיטות )זקופות( ]כפויות[:
נתקסא[ )א( תנו.ר ב גן ההולך לבית אבל אם לבו גם בו יברוהו על)ה(מיטה
כסויה ,ואם לאו• יברוהו על מיטה זקופה) .ב( רבא .איתיליד ליה מילתא ,על לגביה
אבא בר מרת דחוה אבא בר )משמיה( ]מגיומי[ ,רבא זקיף) ,רבה( ]אבא[ בר
מגיומי )לא .זקיף( ]כסה[ ,אמר כמה לית ביה ׳דעתא בהאי מדרבנן:
]תקסב[ תנו רבנן )א( ההולך ממקום לטקום אם יכול לטעט בעסקים
יטעט ,ואם לאו יגלגל עמהם:
]תקסג[ )א( תנו רב גן מאימתי כופין את המיטות ,משיצא מפתח ביתו,
1ברי ר׳ אליעזר ,ר׳ יהושע אומר משיםתום הגולל .מעשה כשמת ר׳ גמליאל
הזקן כשיצא מפתח ביתו ,אמר להם ר׳ אליעזר כפו טיטתכס ,וכשגסתם הגולל
אמר להם ר׳ יהושע כפו מיטתכם ,אמרו לו כבר כפיגו על פי הזקן:
]תקסד[ )א( יתנו רבנן מאימתי זוקסין את המיטה בערב שבת מן המגחה
ולמעלה) ,ב( אמר ר׳ אבא בר רב הונא אעפ״כ אינו יושב עליה עד שתחשך,
למוצאי שבת אע״מ שאינו נוהנ אלא יום אחד חוזר וכופה אותה:
1תקםה[ )א( תנו רבנן הכופה ]את מפתו[׳ לא מיטתו בלבד הוא כופה
אלא כל חמימות שיש לו בתוך ביתו ,ואפילו עשר טיטות בעשרה מקומות כופה
]תקנח[
]תקנט[
ג(

אמר

ובבה״ג

רפרם
הובא

א(
א(

בר

פפא.

בגמרא

כמו

שהוא

בסדור.

א(

1תקס[

]תקסא[
ליה

איתיליד

רב

ת״ר

א(

מילתא.

]תקסב[
]תקסג[
]תסםךי[
הוגא.

ת״ר

כל

ת״ר

האמור

חולה

בגמרא

ת״ר

בה״ג

א(
א(
א(
אמר

]תססה[ א(

אבל

ההולך

רבה
ת״ר

שם

לו

אמר

שבעת

ובגמרא

מ״ק
פפא

חייב.

אבל.

הגי׳
למקום.

כופין

מאימתי

המטות.
גמרא

באבל

הובא

מ״ק

מ״ק

את

כ״ו

ביה

ובמח״ו

בבה״ג

שם

ע״ב

הכופה

בבה״ג

ע״א
שם

והובא

והובא

בבה״ג

והובא

בבה״ג

בבה״ג

שם.

הונא.
כוי.

גמרא

שם

אבל

לא

יניח

ע׳

שם
תינוק

כו׳
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שם.

רבא

מלתא.

גמרא
שם

וקורע

על

חמיו.

רבתי

והובא

כ״ו

כ״ז

ע״ב

(3

ע״ב.

תנא

איתרע

כוי.

בר

רב

ימים

לבית

ממקום

מאימתי
ת״ר

שמת

ההולך

שם

ב פ ר ש ת כהנים.
מת.

מ ״ ק כ׳

ו ה ו ב א ב ב ה ״ ג ו ב מ ח ״ ו ע׳
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שם.

והובא

בבה״ג

שם.

שם.

(3

שם.
אמר

ר׳

אבא

בר
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את כולן ,ואפילו ]חמשה[ אחין שמת אחד מהן כולן כוסין מיטותיהן .ואםיהיתה
••מיטה מיוחדת לכלים אין צריך לכפותה) ,ב( אלא זוקסה .רבן שמעון בן גמליאל
אומר דרגש טתיר את הקרביטין והוא נופל מאליו .אמר ר׳ יעקב בר אידי אטד
ר׳ יהושע• בן לוי הלכה כד׳ שמעון בן גמליאל ,מאי דרגש ,אמר שמואל )ג( ערםא
)דגואי( ]דגדא[;
]תקםו[ )א( תנו ר ב גן ישן על גבי מיטה ,על גבי כסא ,על גבי )עריצי(
]אודיגי[ וגדולה מכולן על גבי קרקע לא יצא ,אמר ר׳ יוחגן שלא קיים כפיית המיטה;
]תסםז[ ועל המתים שאמרנו חייב לקרוע) ,א( וכל קריעה מעומד ,שגאמר
ויקם איוב ויקרע את מעילו) ,איוב א׳ כ׳()ב( ואם עמד בשעת יציאת גשמה על כל
מתי ישראל חייב לקרוע טפח) ,ג( ועל כל מתים מרחה מיטתו הרי זה משובח ,על
י אביו ועל אטו הרי זה מגונה .היה ערב שכת או יום טוב ).ד( או שהיו גשמים
מזלסין על טיטתו הרי זה משובח) :ה( ]על כל המתים כולן רצה חולץ רצה אינו
חולץ ,על אביו ואמו חולץ) .ו( על כל המתים כולן רצה מטעט ]בעסקו[ ,רצה
איגו מטעט )ז( ]על אביו ואמו טטעט) .ח( על כל המתים כולן רצה מססר לאחר
שלשים יום ,רצה איגו מספר[ על אביו ועל אמו מגדל פרע )ט( עד שיגעךו בו
חביריו) .י( על כל המתים כולן גכגס לבית המשתה לאחר שלשים ,על אביו ועל
אמו לאחר שנים עשר חודש) .יא( אמר רבה בר רב הונא )יב( ולשמחה מריעות
מותר ]ליכנס[ לאלתר ,והתניא לשמחה ולמריעות שלשים יום ,לא קשיא
)ינ( הא )כשר שופא( ]כארישותא[ ,הא )כפנרימא( ]כפורענותא[) .יד( על כל
ב( א ל א
הגמ׳ שם.
והערוך
ישן

זוקפת.

ג( ע ר ס א
א׳

הביא

ערך

עלי׳

גד

בפירש״י

ועיין

]תקפו[
]תקםז[
בשעת

עמד
גשמים

לעיל
זה

דר׳

משובח

דמילתא
ואני

דר׳

ז(

את

ואמו

עד

שיגערו

חבריו

י(

על

בכה״ג

וגם

ובתום׳•

שם.

בפורענוחא
וע״ש

בפי׳

בפורענוחא.

המתים
במח״ו,

יג(
כמו
הערוך
יל(

כשר

כ׳

כל

וחתם

שלמד,

בר

בכ״י

ונמצא

לה,

•

ה(

כמו
על

הבית

אמר רבה

שופא

הא

ובבה״ג
וגם
בולן

כוי.

ואין

אדם י

בר

בפנרימא.
עיין

מן

ויטרי

טפח.

חולץ.

על

אביו

ע״ב.

ובמח״ו

בטעות
יא(

הלשון
שם
בטעות

גמרא

שם
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עד

עד

אמר

משובש

רבה

הא

ותקנתי
הובא

בבה״ג.

הערה
ע״ב

בר

הא
בערוך
הא

ד׳

והובא

כבה״ג

שם.
מ(

על

חבריו.

פירש״י

וצ״ל

שיגערו.

רב

מריעות.

בארשייתא

והובא

בו

הרי

דשמעתא

אביו.

שיגרעו

יב( ו ל ש מ ח ה

והמאמר

ב״ב

והובא

שיגערו

מה

תקפ״ב

על

שכתב

המאמר

ומסקנא

מ״ק

ואם
שהיו

דשמעתא

עם

אחר

ב ס ו ף סי׳

 (pע ד

בפירש״י

במחזור
קורע

המתים

שם

להסיום

סע״א

ד( א ו

ומסקגא

ובסוף םיים:

כ״ב

נ(

ע״ש.

שלפנינו

במח״ו

רצה

הנה.

ע״א

צד

שם.

מגלן .כוי.

ואין ש י י כ ו ת

חולץ,

ש ם •שם.
בר

א׳

שתראה

ב״ב

מדאי,

ב״ב

להלן

המעתיק

בגמרא

דטעומד

שם

בכ״י

ממעט.

שם

יותר

המשתה

שם

ב׳

כל

רצה

ש ל ש י ם יום.
פרע

הובא

ח ו ל ץ ר צ ה אינו

הוספתי,

השלם.

ע״ב,

מתים•.

יצחק.

והשמיט

בגמרא

ובערוך
על

עולא

ל כ ב ו ד שר.

ש ם ועיין

קריעה

וכן

קאמר

לבית

המתים

מ״ק

כ״ה

ג( ו ע ל

המתים

לאחר

נכנס

הא

כל

עשויה

בבה״ג

משובה.

הספר.

כוי[.

כיו/

כולן

אבל בגמרא

שהוא

פי׳

ואחר

רחבה

כל

מטה

כולן ר צ ה

שכבר.גידל

כולן

וכתב

מטה

זה

לה

פה

מספר

גבי

דף שלם

המתים

על

ממעט

כל

זה

לפנים

ו(

המתים

כל

כל

החסר

על

קאמר

בברכת

כולן ר צ ה
בו

הרי

חםר

על

יוחנן

הוספתי

]על

מ ״ ק כ׳־׳ה

ע״א.

כי

אבל.

אביו

א(

וכל

קריעת

מעומד.

דחובה

הובא:

בבה״גיה׳

א(

על

מיניה,

ערסא

ת״ר

יציאת

אמנם

דגדא

ישן

מיטתו

יוחנן

ג״כ

לשון בה״ג,

איתא:

הגי׳ א מ ר

ערםא

בגמרא.

גשמה.

מזלפין

דמילתא

וכ׳יה

דגדא.

במת״ו

כן ה ו א

שם ובבה״ג

דרגש

וכ״ה ב ג מ ר א

אין צ ר י ך ל כ פ ו ת ו

שם ושם

א ל א זוקפו ,כלשון
דגדא

הונא.

ב״ה

עיין ב פ י ר ש ״ י

בארישותא•
ערך

הא

ארישתא

בפונדנא

צ״ל
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המתים כולן קורע טפח ,על אביו ועל אטו עד שיגלה את לבו) .טו(אטר רבד,
בר אבהו מאי קרא דכתיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם )ש״ב א׳ י״א( ,ואין אחיזה
פחותה טטסח) .טז( על כל המתים כולן אפילו לבוש עשרה בגדים ועשרה חלוקין
קורע העליון ,על אביו ועל אמו קורע את כולן )יז( ואפירקוסתו ]איגד ,מעכבת(/
אחד האיש ואחד האשד .,רבי שמעון ]בן אלעזר[ אומר אשד ,קורעת תחתון
ומחזרתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליון) .יח( על כל המתים כולן רצה מבדיל
קמי שפה ,רצה איגו מבדיל ,על אביו ועל אמו מבדיל .ר׳ יהודה אומר כל
קרע שאיגו מבדיל קמי שפה שלו ,אינו אלא קרע של תיפלה .א״ר אבהו מאי
טעמא ד״ד יהודה דכתיב ויחזק )דוד( בבגדיו ויקרעם לשגים קרעים )ט״ב ־ב׳ י״ב(
טטשטע שנאטר ויקרעם איני יודע שהם שנים ,אלא שגראה כשגים) .יט( על כל
המתים כולן שולל לאחר שבעה ,ומאחה לאחר שלשים ,על אביו ועל אמו שולל
לאחר שלשים ,ואינו מאחה לעולם .והאשה שוללתו לאלתר מפני כבודה .כי אתא
רבין א״ר יוחנן על כל המתים כולן )כ( ]רצה קורע ביד רצה קליע בכלי ,על אביו
ועל אמו קורע ביד .א״ר חייא בר אבא א״ר ילהנן על כל המתים כולן[ קורע
מבפנים ,על אביו ועל אמו קורע מבחוץ.
]תקסדו[ )א( תנו רבנן חכם שטת בית טדרשו בטל) ,ב( ובטל מלםסק
סדריו .אב בית דין שמת בתי מדרשות שבעירו בטלין) .ג( ובני הכנסת באים לבית
הכנסת ומשגין את מקומן .היו יושכין בצפון יושבין בדרום ,בדרום יושבין בצפון.
נשיא שמת כתי מדרשות כולן במילין ,ימי אבילות שלשים יום ,שבעה מהם
אסורים בטלאכה ובסיכה וברחיצה ובנעילת הסנדל ותשמיש הטיטה ובהעברת תער,
לאחר שבעה אסור בכל אילו ,אך עושה מלאכתו ומשמש מיטתו ונועל טנעלו,
לאחר שלשים יום הרי הוא ככל אדם .ואשד ,במיתת אביה אסורה בתשמיש הטיטה
עם בעלה בשבעה ימי אבלה ,ואח״כ מותרת לבעלה .ובשבת וברגל אינה נוהגת
בהם אבילות ,אלא לובשת צניף נקי בראשה ובגד נקי:
]תקסט[ )א( אלו דברים שאבל אסור בהן ,במלאכה ברחיצה בסיכה
בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ,ולקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה
במדרשות בהלכות והנדות ,ואם היו רבים ציייכים לו מותר) .ב( מעשה ומת בנו
נח( על כל
טו( אמר רבה בר אבהו .בגמרא ובבה״ג ובמח״ו הגי׳ אמר ר׳ אבהו.
המתים אפילו לבוש עשרה בגדים ועשרה חלוקין .גמרא שם וכן הובא בבה״ג והמלות ״עשרה
•ז( ואפירקוםתו אינה מעכבת .בגמרא ובבה״ג ובמח״ו הגי׳ ואפיקרםותו ועיין
בגדים״ ליתא.
ים( על כל
בפסיקתא דר״כ פםקא שקלים הערה ק״ד ושם הארכתי ואין להכפיל הדברים.
» (pעל כל
המתים כולן רצה מבדיל קמי שפה .גמרא מ״ק שם ב״ב ע״ב והובא בבה״ג.
כ( ]רצה קורע כוי[ .הוספתי כמו שהוא
המתים כולן שולל .גמרא שם והובא בבה״ג שם.
לנכון שם שם.
נ( ״ובטל מלפסק סדריו״ .זה ליתא
]תקסח[ א( ת״ר חכם שטת .מ״ק ב״ב ע״ב.
בגמרא והובא גם במח״ו .ג( ״ובני הכנסת באים לבית הכנסת״ .בגמרא ובבה״ג שם הוא אצל
גשיא שמת.
]תקסט[ א( אלו דברים כוי .מ״ק כ״א ע״א;והובא בבה״ג שם.
של רבי יוסי הגלילי .בגמרא ובבה״ג ליתא מלת הגלילי,

ב( מעשה ומת בנן
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של ר׳ יוסי הגלילי בציפורי ונכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו) ,ג( ומתה
בתו של רבי בבית שערים ,ודרש כל היום כולו:
]תקע[ )א( תנו רבנן אבל שלשה ימים הראשונים אסור בשאילת שלום,
משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל ,מיכאן ואילך שואל ומשיב) :ב( אמר רב
יהודה מת שאין לו מנחמים באים עשרה בני אדם ויושבים במקומו .ההוא ]שכבא[
דחוה בשיבבותיה דרב יהודה דבר עשרה בהדיה ואזיל ויתיב כדוכתיה ,אתחזי ליה
בחילמיה ואמר ליה תנוח דעתך שהנחת דעתי:
]תקעא[ )א( אמר ר ב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כל אבל שלא
פרע ושלא פרם חייב מיתה) .ב( אבל דלא קרע ולא שקל מן מזייה חייב מיתה.
)ג( אמר רפרם בר פסא תנא באבל רבתי אבל אסור לשמש מיטתו בימי אבלו.
ומעשה באחד ששימש מיטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו) .ד( מי שמתו
מוטל לפניו ,אוכל בכית אחר או עושה מחיצה ואוכל) .ה( המוליך עצמות של
מת ,לא יתנם על גבי החמור וירכוב עליהן ,ואם מפגי פחד מותר:
] ת ק ע ט )א( תנו רבנן אבל שבת ראשונה אל יצא מפתח ביתו ,שנייה
יוצא מפתח ביתו ,ואינו יושב במקומו ,שבת שלישית יושב במקומו) ,ב( ]ואינו
נותן שלום לכל אדם ,ואם אחרים נותנים לו שלום מחזיר להם בשפה רפה ובכובד
ראש[ רביעית הרי הוא ככל אדם) .ג( ר׳ יהודה אומר רגל ראשון ושני אסור,
שלישי מותר ,אין לו בגים גושא אשה לאלתר )ד( ]טשום ביטול סו״ר ,הגיחה לו
בנים קטנים נושא לאלתר[ מפני םרנ]ם[תן:
]תקעג[ )א( תנו רבנן תכסוהו אביליו זה אחר זה הכביד שערו טיקל
בתער ומכבס בגדיו במים) .ב( א״ר חםדא בתער ולא במספרים ,במים ולא בנתר
)ג( ולא בחול:
]תקעד[ )א( תנו רבנן אסור לעשות סעודת אירוסין וגישואין כל שלשים
ג(
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יום ,אבל אם היד .טבחו טבוח ויינו סזוג וסתו אפוייה ומת אביו של חתן או אםה
של כלה ,מכניםין את המת לחדר ,ואת החתן ואת הכלה לחוסה ,ובועל בעילת
טצוה וסורש ,ואחר כך קובר את מתו ונוהג שבעת ימי משתה ,ואחי׳כ נוהג שבעה
ימי אבלות ,ובאותם הימים הוא ישן בין האנשים ,ואשתו ישנה בין הנשים ,ואין
טונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום ,ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה
]אבל אמו של חתן ואביה של כלה לא[:
]תקעה[ )א( ת נ ו רבנן הנוסס הרי הוא כחי לכל דבריו ,אץ קושרין את
לחייו .ואין םוקקין את נקביו ,ואין נותנין כלי מתכות ודבר המיקר על טבורו
)ב( ]עד שעה שיטות ,שנאמר עד אשר לא ירתק חבל הכסף )קהלת י״ב וי( ,ואין
סכין ואין מדיחין אותו[ אין מטילין אותו לא על גבי החול ולא על גבי המלח
עד שעה שימות ,ואין מאמצין את עיניו ,והנוגע בו הרי זד .שוסך דמים ,למה הוא
הוא דומה לנר המטפטף כיון שגגע בו אדם מיד נכבה) .נ( איתתא דמית נברא אסור
לאינש אחרינא לשדורי לה כסא דברכתא דאבילות ,ט״ט משום נברא נוכראה ]אסיר
ליה לשדורי כסא לאיתתא דלאו דיליה ,אבל ודאי אית תטן אבוד .או בנה או
אחוד .שסיר דמי לשדורי לה אינהו כסא דאבילותא[:
]תקעו[ )א( כ ל ה פ ורש י ן מן הציבור אין מתעסקין עמהם לכל דבר,
אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטסין לבנים ,ובאין ואוכלין ושותין ושמחים,
מסני שאבדו שונאי של מקום ואין מתאבלין עליהם )ב( ]ועליהם הכתוב אומר
הלא משנאיך ה׳ אשנא )תהלים .קליט כ״א(:
]תקעז[ )א( א מ ר ר ב יהודה אמר רב כל המתקשה על המת יותר מדאי
על מת אחר הוא בוכה .תייר אל תבכו למת יותר מדאי! ואל תנודו לו יותר
מכשיעור ,שלשה ימים לבכי ,שבעה להספד ,שלשים לגיהוץ ולתססורת ,מכאן
 .ואילך אמר הקב״ה אין אתם מרחמים עליו יותר ממני:
]תקעח[ )א( א י ר יהושע בן לוי שלשה דברים סח לי מלאך המות,
כשתכנס אצל החולה לבקמ אל תשב לו למראשותיו ולא לטרנלותיו ,מפני שאני
מיכן ו&יכן ומעיינו ,אלא התעטף ושב לפניו כתלמיד לפני רבו .וכשהנשים חוזרות
מאחורי מיטתו של מת לא תעמוד לפניהם ,מפני שאני מרקד בפניהם וםייסי
שלוסה ומרפרף ביניהם ,ויש לי רשות לחבל .וכיצד הוא מת ,שלש טיפות נוטפות
מן החרב ,באחת מת ,באחת םניו מוריקות ,באחת מסריח) ,ב( וזו משמונה דברים
שצריך אדם לרחוץ ידיו[ מי שיוצא מן בית המרחץ ואינו רוחץ ידיו! ומי שמנע
ברנליו ,וטי שנוטל ציסרניו ,ומי שנועל מנעליו או חולצם ומי שנוגע במת ,ומי
] ת ק ע ה [ א( ת״ר הגוסס .שמחות ס״א ה״ה והובא בבה״ג.
הוספתי כמו שהוא לנכון שם.

נ( ]עד שעה שיטות כרן.

ג( איתתא דמית גברא .הוא לשון הבה״ג במאמר שלפניו ורשום

״פסק״ ואגי הוספתי סיום המאמר כמו שהובא בבה״ג שם.
] ת ק ע ו [  (bכ ל הסורשין מן הציבור .מם׳ שמתות פ״ב ה״י והובא בבה״ג סוף ה׳ אבל.
נ ( ]ועליהם הכתוב אומר כו׳ עד תוך סי׳ תקע״ח מי שיוצא מן בית המרחץ.

הוספתי ונמצא

לנכון במרדו צד .242
] ת ק ע ז [  (bאמר ר ב יהודה אמר רב .מ״ק כ״ז ע״ב והובא בבה״ג שם.
]תקעןץ[ א( א״ר יהושע בן לוי שלשה דברים ס ח לי מלאך המות .עיין ברכות נ״א ע״א
בסגטן אחר.

ג( וזו משמונה דברים .עיין חופת אליהו שער שמונה.
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שמפלה את כליו ,ומי שנוגע באמתו ואינו רוחץ ידיו ,אם תלמיד חכם תלמודו
משתבח ממנו ,אם בור הוא יצא מדעתו קודם מיתתו:
]תקעט[ )א( א״ר יוחנן הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא
לך בשלום ,שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום )בראשית ט״ו ט״ו( ,והנפטר
מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום ,שהרי דוד אמר לאבשלום לך
בשלום )ש״ב ט״ו ט׳( והלך ונתלה ,יתרו אמר למשה לך לשלום )שמות ד׳ י״ח(
והלך והצליח:
]תקפ[ )א( מי ש מ ת לו מת ולא נודע לו ,ומדע לבני עירו מותרים
היודעים לזמנו לסעודת מצור ,שאכלו מן התורה אינו הל עליו עד שעת אנינות
לב ,שהרי שבעה ושלשים אינו מונה אלא ממשמע ,מ״ר:
]תקפא[ )א( ע ט י פ ת ראש לאבל כל שבעה יומם ולילה ,אבל הרבה יש
שאין נוהגים מפני שהאומות העולם משחקים עליהם ]ומתוך כך הם באים לידי
שחוק ומתגנין בשחקם על הבריות )ב( כדאמרינן אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו
מפני שמביאו לידי שחוק ,ונמצא מתעה על הבריות .לא אמרו כבוד אשתו,בחמיו
ובחסותו אלא שבעה ימים בלבד ,ובפניה ,אבל שלא בפגיה לא ,וכ״ש כניסתם
לבית השמחה שנים עשר חורש ,שכך שנינו כופה טיטתו ונוהג עמה אבילות,
אין כאן אלא כסיית המטה בלבד:
]תקפב[ )א( ו כ ש ש א ל ת ם א ם ]אכילים[ מן המניין הוא לא פרש שאלתו,
אכן ידע אם לעניין עשרה לקדושה ולתפילה ולברכת המזון הוא שואל ,מן המניין הוא
)ב( ששנינו בכתובות חתנים ואבילים מן המניין ,ואוקימגא כי תניא האי לברכת המזון,
וברכת רחבה אין לנו עכשיו ,רב)ה( אמר ודאי אכילים אינם מן המניין ,דהא )ג( רב
ור׳ יוחנן דאמרי תרוויהו ברכת אכילים בעשרה ,ואין אכילים ימן המבין[) ,ד( ומםקנא
דשמעתא דמילתיה דר׳ יוחנן )בחובה( ]ברחבה[ קאמר לה ,שלמה בר יצחק:
]תקעט[ א( א״ר יוחנן .ברכות ם״ד ע״א ושם הגי׳ ר׳ אבין הלוי ובסוף מ״ק הגי׳
א״ר לוי בר חיתא ,ובבה״ג ובמח״ו א׳׳ר לוי .וכן בפרדם סוף סי׳ ר״צ הובא אייר לוי.
א( מי שמת לו מת .הובא בפרדם סוף סי׳ ר״צ וכן הובא במח״ו צד 242
]תקפ[
ורשום ״מכאן ואילך ליקוטין מדברי רביגו שלמה והוראותיו על פי מעשה״ ומתחיל מי שמת לו מת.
]תקפא[ א( עטיפת ראש לאבל כוי .הובא בפרדם שם ובמח״ו שם ובפרדס יש לתקן
כמו שהובא לפנינו ובמח״ו (3 .כדאמרינן אבל לא יניח תינוק לתוך חיקו .מ״ק כ״ו ע״ב.
]תקפב[ א( וכששאלתם אם ]אכילים[ מן המניין כוי .במח״ו צד  249הובא כך :נשאל
לרבינו שלמה אם אכילים מן המניין לכל דבר אם לאו ,והשיב וששאל אם אכילים מן המנין,
ב( ששנינו בכתובות .דף ח׳ ע״ב.
הוא לא פריש שאילתו כו׳ ובסוף חתם •שלמה בר יצחק.
ד( ומםקנא דשמעתא
ג( דהא רב ור׳ יוחנן דאמרי תרוייהו .עיין כתובות שם ח׳ םע״א.
׳דמילתיה דר׳ יוחנן דחובה קאמר לת .תקנתי ברחבה קאמר לה ובגמרא שם ח׳ ע״ב אלא כי
קאמר ר׳ יוחנן ברחבה פירש״י ברחבה כשמברין את האבל סעודה ראשונה משל אחרים
כדאמרינן במ״ק )כ״ז ע״ב( היו מברין אותו ברחבה ומברכין שם ברכת אבלים וע״ש בתום׳.
וכבר העירותי לעיל סי׳ תקם״ז הערה ד׳ שבכי״א נשמט דף שלם וחסר שם עד ד״ה ומםקנא
דשמעחא — .עד הנה הלכתי בעקבות החכם ר׳ שלמה באבער ז״ל וערכתי את הערותיו אשר
השאיר אחריו ברכה ואנכי באתי אחריו למלאות את דבריו והוספתי הגהות ומראה מקומות
לבצע מתשבחו הטובה ,וההערות שמכאן ועד סוף הספר הכינותי אני יעקב פריימאנן.
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עניני איסור והיתר.
]תקפג[ )א( כ ל הטרסות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף וזו אחת מהם,
)ב(שטוטת ירך בבהטה טריפה ,שמוטת יד בבהמה כשרה ,שטוטת ירך בעוף טרפה,
שמוטת גף בעוף )כשרה( תיבדק בריאה) .ג( וגם נשאל מרבנו שלמה על כנף עוף
שנשבר ,ואמר בכגף לא טטרפא ,אבל חתניה ]ו[ מן הפרק והשלך ,וכן אם נשבר
למעלה לצד הגוף חיישינן לריאה וצריך לבודקה בנפיחה) .ד( נחתך הבשר במקום
צומת הגידין יבדוק במקום צומת הגידין] .בבהמה יש שלש גידין[ אם גשתייר מכל
אחד ואחד )בעובי שלשה( ]כעובי שליש[ כשרה) ,ה( בעוף יש שלש עשרה ,אם
נסםק אחד טהם טרפה) .ו( נשבר העצם ברכובה העליונה ויוצא לחוץ אם רוב בשר
קיים ,בהמה טותרת והאבר אסור ,ואם אין רוב בשר )חוסה( קיים זה וזה אסור,
למטה מן הא־כובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ,ואם לאו אבר אסור ובהמה
מותרת) ,ז( כמקום בשר צומת הגידין .ועוד הורו רבותיגו הגאונים ז״ל בהמה שנשברו
רגליה ונשבר העצם מן הארכובה ולמטה והעור בין קיים וכין אינו קיים כשרה,
ולמעלה אם העור קיים כשרה ואם לאו טרסה ,וכן הורה רבגו חגגאל בר חושיאל:
]תקפד[ )א( ש ל ש ה סרקים ברגל העוף .ס״ק התחתון הוא ארכובה שעליו
כעין קשקשים )ב( ]אם גחתך בחציו או ברובו כשר'העוף ,אלא שפרק השבירה עצמו
אסור משום אבר מן החי ,אבל[ אם נחתך בראש הסרק עצמו מקום שנדבקים שם
צוטת הגידין סרק ראשון לשני טרפה ,שבאותו הראשון נצמתו הנידין .וסרק
]השני• שם צומת הגירין[ מחציו ולמטה כיון שגשבר העצם )ג( אע״ג שיוצא לחוץ
צריך לבדוק צומת הגידין ,ולכך אם נשבר העצם ובשר ועור חופין את רובו)ד( האבר
והעוף כשרה) ,ה( ואם אין עור ובשר חוסין את רובו האבר כולו אסור והעוף מותר,
]תקפנ[ א(
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ושרק שלישי אותו הרחב הדבק לנוף אם נשבר אותו העצם ואין עור ובשר חוםין
אותו אסור האבר וגם העוף ,ואם עור ובשר חוסין את רובו מותר גם העוף נם
האבר .וכיצד בודקין )את( ]אם[ עור ובשר חופין את רובו לא שיפתח וירחיב את
המכה אלא ימתח האבר כמות שהיה ומקריב השברים זה לזה כמות שהיו שלמים
ואז יעיין בעור ובשר אם חוסין רובו או מיעוטו) :ו( ועוד מצא רבי בתוספתא תגיא
נשבר העצם ויצא לחוץ ואין עור ובשר מקיפין אותו פסול כיצד הוא עושה,
נוטלו וטשליכו ושאר מותר:
]תקפה[ )א( ירך שנתבשל בו ניד הנשר ,אם יש בו בנותן טעם הרי זה
אסורה ,ואם נתבשל אותו ירך עם בשר אחר אם אותו ירך נותן טעם באותו בשר
שנתבשל אסור דירךעצטו נעשה חתיכה אםירא) ,ב( ולא שנו אלא שנתבשל אבל
צלי קולף ואוכל עד שטגיע לגיד:
]תקפו[ )א( ט י פ ת חלב על חתיכת בשר בקדירה ואין בחתיכה ששים
לבטל הטיסה וצריך לשעורי בס׳ באותה חתיכה מאי תקנתיה לנעוריה יפה דסליט
האיסור ונפיק ההיא חתיכה טידי נבילה ולשער הטיסה:
]תקפז[ )א( ראיתי באחד שאכל כחל לפני סעודת חלב ואסור ׳לאכול
חלב באותה סעודה אם לא קינח שיניו או שהה כדי שתסתלק בשר שטן שיניו
ומסעודה לסעודה אין שיעור אפילו לאכול מיד בסעודה אחרת הלב ואס לא ]חטט[
בשר הנכנס בתוך שיניו:
]תקפח[ )א( ראיתי בבית רבי לב שנתבשל בקדירה בגופו של אפרוח
נסרך בו כברייתו והתירו רבי בששים באפרוח ולא אכל ממנו שהיה נפשו קצה
עליו .אם היה נסרך באבר לבדו שהאבר נסרך משאר הגוף שאין באבר ששים
האבר עצמו נעשה נבילה ואסור כל החתיכות כולן ,אבל אם נמצא הלב בקדירה׳
שאינו נסרך כלל המרק ובשר טצטרסין לבטלו בששים) ,ב( ]אמר ר׳ יוחנן כשהן
משערין הפרוד בששים[ משערין אותו שיהא אחד מששים ברוטב ובקיפה ובחתיכה
ובקדירה :קיפד ,דק דק של בשר המתאםפין בשולי קדירה )אי׳ איי( ]איכא דאמרי[ בקדירה
;
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עצמה )ג(דאומרין משליכין החרסין מן החתיכות בדלי מים כמה יצאו מן המים לחוץ על
יד אם מוציאין ששים מכמות שהאיסור מוציא כטל האיסור ואם לאו אסור) .ד( ואיכא
דאמרי במאי דבלעה קדירה אם ראינו כשנפל שם קודם שנתמעך ]שנתמעט[ ואנן
משערינן אותו לאחר שנתבשל לכמות ]שנםל[ שם דאין בהיתר ששים בו אומדין
 .כמה בלעה קדירה מן )ההיא( ]ההיתר[ לסי ש]כש[נסל שם תהילה היה שם היתר
הרבה ונתטעט בבליעת הקדרה ,אבל בקדרה עצמה לא משערינן) .ה( וכיון דאיסליגו
בהא רבנן דאורייתא היא ,אבל יש לומר דלא משערינן בקדירה עצמה אלא במאי
דבלעה קדירה )ו( והגי מילי היכא דמשעיינן האיסור כטו שנפל שם תחילה דהתם
ודאי משערינן בהיתר דבלעה קדירה אבל אם באנו לשער האיסור כמו שהוא בא
עכשיו לפנינו מצומק בבישול אז אין משערין במאי דבלעה קדירה )ז( דאטו דהיתרא
בלעה ודאיםורא לא בלעה שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות )שהוא( ]שהיה[
)ח( וכי לא משערינן בקדירה עצמה הני מילי להקל כגון שהוא היתר אבל אם הוא
של איסור כגון קדירה ]חולבת[ שבישלו בשר או כף חולבת שביחשו בה מאכל
בשר אזליגן .לחומרא וחשבינן כל הקדירה חתיכות איסור ואם על כולן היתר רבה
בששים מותר ואם לאו אסור) .ט( וכן ראה רבי מעשה לפני רבו בכף:
]תקפט[)א( פירוש של ר׳ יהודה בר גתן .על כבד דבוק שגחבשל עם חתיכות
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ואין בחתיכה שיעים )ב( לבטל את עצמו אסר כל החתיכות כולן אפילו הן אלף מפני
שהן מינה ,חתיכות מין בשר וכן שאר חתיכות ,ואע״ג שהאיסור מחטת דם בא הרי
נעשתה נבילה .ואם אינו דבוק וחתיכות הרבה עמו )ו(לא אסר אלא כסי טעמו
טפני שהכבד אוסרת ואינה נאסרת )נ( שאינה עשויה לפלוט ואינה חוזרת ובולעת
]ונאסרת[ בנותן טעם ,ואם היה שם בתחילת)ו( בישולו ועד שליקתו ששים לבטל
עצמו )ו(אץ לחוש לא לםליטתו ולא לבליעתו והוא עצטו מותר ,הילק־ כבד נפרד
מבושל או שלוק עם התיבות ויש ששים הכל מותר .ותמיד ,אני הואיל והכבד
עצמי היתר היה לנו לשער במאי תפיק מיניה ,דכי א6רינן בדידיה משע־ינן
כשהחתיכה איסור) ,ד( ואף לי נדמה כן אלא שאיני רוצה להתיר אי לאו דאיכא
ששים בדידיה) .ה( ומעשה בא לפני רבי בכבד שאינו דבוק ואסר ואע״נ שיהא שם
•ששים ,במינו לא בטיל ,וכשנזכר אותה ששנינו )ו( הכבד אוסרת ואינו נאסרת אמר
לי ככל הדברים שפירשתי ,וכי משערינן קדירה ואילסס גופה משערינן וכן רבי נוהג:
]תקצ[ ועוד םידרא של כבד) .א( אט נקרע מן התמגולת לגמרי ואהר כך נתבשל
בין בצלי בין בקדירה עם התבשיל ושאר הבשר משערינן בששים בין הבשר ושאר
כל התבשיל ,הבשר לאו מין כבד ,הכבד דם גמור הוא ,אלא שהתורה היתירה
כנגד הדם ונשאר התרנגולת הדם המרק והירקות ומין בשאיגו מיגו הוא ומשעריגן
ליה בששים כשאר איםורין שבתורה בנותן טעם והיינו נמי כששים רק אם חתכו
התרנגולת וגשאר הכבד )ב( ונמצא תלוי בהרקה או בקיסקולת של תרנגולת כל אותה
חתיכה שהכבד בה נידונית ככבד שכולה כחתיכה של איסור וכי משערינן בדירה
משערינן ואינה ככבד דאילו לאו מין בשר הוא ,וכשהוא בפני עצמו נחשוב בשר
התרנגולת ובמרק וכקיסה ,דכולהו לאו מין כבד אבל עכשיו דמשערינן בכולה חתיכה בשר
התרנגולת מזו חתיכה היא ומםלקינן כשר התרנגולת כאילו אינו ,ואס נשאר במרק
ותבשיל כדי ששים.הכל מותר ,חוץ מן החתיכה שהכבד תלוי בה ואם לאו אסור,
)ג( רבץ רב ובין רבא כר׳ יהודה סבירא להו דאליבא דר׳ יהודה כיון שנתנה טעם
בחתיכה חתיכה עצמה נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן ותרוייהו םבירא להר אליבא
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דרב יהודה )ד( כל שהוא מין ומין ודבר אחר עמו סלק את מינו כמי שאינו ושאינו
מינו רבה עליו ומבטלו ׳)ה( וכן מפורש בהקומץ רבד)/.ו( ורב חםדא ורבי חנינא דר׳
חייא כולהו אליבא דר׳ יהודה אי לאו שמעתתא ומותיר ,םבירא ליה ,ובשאר דבר
איסור שנפל להיתר אין לדמות לזה ,אפילו בשר בבשר מין ושאינו מינו הוא ,חזאי
היתר והאי איםוה כן מפורש במנחות ,וכן הלכה:
וכן ה כ ש י ר ו ,
]תקצא[ וכבד שנמצא בבישול והוא ניטל ממקומו ,אם בבישול ההוא ששים
כשיעורא דכבד ,מותר אותו תבשיל והכבד אסור ,אין בבישול ששים כשיעור הכבד,
התבשיל אסור והכבד מותר ,אבל אם עדיין אינו ניטל ממקומו שהוא עדיין בעוף כמו
שהוא בעודנו ]חי[ ,אז תהא כל התבשיל כולו אסור ,ואם אין בתבשיל ההוא ששים
כשיעור העוף ההוא שנתבשל בהאי תבשיל ,נחשב העוף כמו שהוא כבד עצמו ,כל
העוף כולו אסור בשביל שלא נעקר כבד מאותו עוף ,ואם אבר מן העוף נחתך עם
הכבד והכבד תלוי בו ונתבשל בתוך תבשיל ,נחשב האבר ההוא כאילו היה כבד כולו
ויחשוב כששים ,שאם יש ששים כשיעור אבר ההוא מן הכבד שהכבד תלוי בו אז
יהא הוא ותבשיל כולו אסור ואפילו הוא האבר שבו תלוי )הבכר( ]הכבד[ אכל
הכבד לבד מותר ,וכן לבהמה וכן לחיה וכן לעוף:
]תקצב[)א( ו ש ש א ל ת ם מהו לבשל הכבד לבדה בקדירה חדשה ,מצינו
בהלכה דרב יהודאי ]גאון בין לבדו בין בהדי בישרא אסור ,הגאון[ מוסלא ומובהק
בדורו ]הוא[ ,דאע״גדשלנו לישא וליתןבדבר ,אין בנו כה להתיר מד ,שהוא אסר:
]תקצג[ )א( ו ש ש א ל ת ם תרגגולת שנתבשלה ונמצא בה כבד שלה פחות
מכזית ,זורק את הכבד והתרנגולת מותרת ,מה טעם מפגי שהכבד הוא עצמו אותו
דם שסולט מן הכבד ,בודאי דם שפלט ממנו לא היד ,יותר מששים בתרגגולת,
ושיעורו של דם בכזית ותרנגולת מותרת:
]תקצד[ )א( סגן לויה השיב בתשובותיו )ב( לר׳ שלמה בר׳ יהודה על בשר
בחלב שהוא נוהג במשהו ,ור׳ מאיר כי־׳ שמואל העיד שכך אמר לו ר׳ יצחק הלוי,
ה( וכן מפורש בהקומץ רבה .מנחות

ד( כל שהוא מין ומין .שם ק׳ ע״ב וק״ח ע״א.
כ״ג ע״א .ו( ורב חםדא ורבי חנינא .שם ע״ב.
]תקצב[ א( וששאלתם מהו לבשל הכבד וכר .פרדס םי׳ רכ״ה ,לקוטי פרדס דף ב׳
ע״א ,וכמפתח לשרית הגאונים לר״י מיללער ע׳  70םי׳ ם״ז הביא בשם האשכול :כבד ר׳ יהודאי
אםיר לבשוליה לחודיה בקדירה ושדר ממתיבת׳ מר ר׳ יהודאי מופלא ומופלג ואע״פ שיש לישא
וליתן מ״מ אין בנו כח להתיר מה שאסר.
]תקצג[ א( וששאלתם תרנגולת שנתבשלה .בשרית הגאונים מן הגניזה אשר במצרים
]נויארק תרס״ט[ ע׳  92הובאה תשובה זו ה״ל שם :ותרנגולת שנתבשלה ונמצא בה כבד פתות
מכזית זורק את הכבד ואוכל את התרנגולת ומותרת לכתתילה ואפילו חית יתיר מכזיתא זורק
את הכבד ואוכל תרנגולת מה טעם מפני שכבד הרי הוא בעצמו :מה אוסר את תרנג׳ דם שפלט
מן הכבד בודאי דם שפלט אינו הווה יותר מששים בתרנגולת לפיכך אינו אלא אסור הכבד
ומותרת וכר.
]תקצר[ א( סגן לויה השיב .כל הסימן הובא בפרדם סי׳ רל״ח דף מ״ד ע״ב.
ב( לר׳ שלמה בר יהודה .בפרדס שם :לרב שלום בר׳ יהודה ,וכ״ה בשבלי הלקט ח״ב סי׳ כ״ז,
עי׳ במבוא שם דף ט׳ ובהערת רש״ב ם״ק קפ״ח ובמ״ע החדשי  1887ע׳ .603
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לא מתוך ההלכה נהגתי כך ,שהרי בכל מקום לא מציינו בשר בחלב במשהו) ,נ( אבל
רבו ר׳ אלעד לא למד מסכת ע״ז ,ומשום דלא איפשיט ליה החמיר עליו במשהו
ומשום כבוד רבו נוהג במשהו) .ד( שאלו את הרב ר׳ שלמה בר שמשון על בשר
בחלב ואמר שיעורו בששים) ,ד (,והעיד מעשה בא לפני ר׳ יעקב בר יקר על כף חולבת
שהגיםו בה קדירה מלאה בשר ושיער בששים לפי שנכנס בקדירה ולא לסי כולה.
והרב ר׳ יצחק בר׳ יהודה הורה בששים ולא היה מחמיר בדבר ,לבד הגאון ר׳
יצחק הלויי מפני כבוד רבו ,וכל גאוני לותיר הורו לנהונ בששים .ולפני רבי הובאה
כף אחת שבה ממרםים תבשילי בשר ,ואירע שמרסו ממנה קדירה הלוכד״ ושאלו
את פי רבי מהו ,התחיל רבי לחקור ולשאול)ולהביא( ]למביא[ הכף ,מתי היתה הכף
בתבשיל של בשר ,וענה המביא דכף כבר עברו ג׳ ימים והתיר רבי את הקדירה ,ואף כי
היתד ,בה שיעור ששים בצמצום .ואני שאלתי את סי רבי ,מדוע היה חוקר כל כך
מאחר שיש ששים ,ואטד ידעתי אני שנותן טעם לסגם מותר לגמרי ,מאחר ששהתה
הכף לילה אחד מיכאן ואילך פגוטה הכף וטותר ואפילו אין בו ששים ,ויש
שחולקין עלי בזד) ,ו(מהא דאמרינן בפסחים.
]תקצה[ )א( ה ל ב בין צלי בין מבושל בין תלוש בין מחובר )בבשר(
כשר העוף ,לסי כשהוא מתחמם מצמית ועוצר את הדם שבתוכו ואינו סולט.
ותו אמרינין לא קרעו ]קורעו[ אחר בישולו) .ב( והכבד אם הוא מחובר ומסורק העוף
לאיברים או בצלי או מבושל צריך לשער כגגד הכבד והאבר שנדבק בו ,ואם
אינו מפורק ומחובר לאיברים והוא צלי או מבושל ונמצא כבד דבוק בו )ו(געשד ,כל
העוף חתיכה אחד וצריך בם׳ לשער כיוצא בו ,ואם תלוש משערין כגגד הכבד
לבדו אבל כשהוא דבוק ובצלי ואין בעוף ס׳ מקלף ומחתך מגבו של עוף מבחוץ
ובכנםים וברגלים ואוכל ומשליך את שאר הגוף ההוא.
]תקצו[ )א( כ ב ד וראש שנתבשלו יחד בפרור כולן אםורין ,מפני שהכבד
פולט הדם ונבלע הדם בבשר )ב(ואע״נ דתניא הכבד אוסרת ואינו נאסרת מפני
שפולטת ואינה בולעת ,לא רצה ר׳ לםטוך עליה ,שלא הוברר אם כן הלכה ,לפיכך
אוסר את הכבד ההוא.
1תקצ?[ )א( ר א ש ורנלים של כבש שנתבשלו בפרור ונטלה הראש
והרגלים לא נמלחו ,וקדירה מלאה בשר היתד ,טבושלת אצלה על הכירה,
והיתד ,שסחר ,ממרסת בכף בפרור ובקדירה ,ושאלו את רבי ואמר שאף הקדירה
ג( אבל רבו ר׳ אלעזר .הוא ר׳ אליעזר הגדול ,ע׳ במבוא .ל( שאלו את הרב ר׳ שלמה
בר שמשון .בפרדם שם :ר׳ שלמה בר׳ שמעון וצ״ל בר שמשון כדאיתא נמי במרדכי חולין סי׳
ה( והעיד מעשה בא לפני ר׳ יעקב בר יקר .שם בפרדס ,ועיי״ש םי׳ רמ״ז ועוד ר׳
תרפ״ה.
יהודה בר יקר ,וצ״ל והעיד ר׳ יעקב בר יקר כדאיתא בם׳ האורה ח״א סי׳ ק״י ע׳  136ועיי״ש
בהערת רש״ב סק״ט .ו ( מ ה א דאמרינן בפסחים .עיי״ש מ״ד ע״ב ובתום׳ שם ד״ה ורבנן ובתום׳
ע״ז ם״ז ע״ב ד״ה ואידך ובפרדס םי׳ רמ״ג ובם׳ האורה ח״א סי׳ קי״ד ע׳  154ושם בה״ב סי׳
צ״ה ע׳  210ובתחצ״ו סי׳ ע״ה ובמעה״ג סי׳ י״ד.
]תקצה[ א( הלב בין צלי .מעשה הגאונים םי׳ א׳ ועיין שם בהערות.
הוא מחובר .שם סי׳ ב׳.

]תקצו[
]תקצז[

א( כבד וראש שנתבשלו .פרדס סי׳ רל״ב.

נ( והכבד אם

ב( ואע״ג דתניא .חולין ק״י ע״ב.

א( ראש ורגלים של כבש .האורה ח״ב ע׳  210סי׳ צ״ו בשינוי לשון ובקיצור.
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אשורה .שהרי דם האיברים בבשר הרגלים ,מידי דהוד .אבשר בעלמא שהוא
נקודה ,ובשיעור ששים אי איפשר לשער ,מאחר שדם האיברים בלוע בבשר
רגלים ,תו להו רגלים כבשר ,וחד חתיכה דאיםורא ,הילק־ הכל אסור )ב( כדתניא
היוצר ,לאכול בשר קודם שתצא ינטשה חותך כזית ממקום שחיטה ומדיחו
יפה ישר ,וטולחו ואהר כך מביאו וממתין עד שתצא נסשה ,אלמא סולחה ומדיחה
ודם הנבלע בכף אי איסשך לשער בקדירה בששים אין מםשר דשעמים שנטלה
הששחה הכף ונותנת בפרור ובקדירה )נ( לילד ,שלא נתנה בפרור אבל תולה אותה
להחמיר .ואמר רבי איני מאמין לששחד ,אלא כל זמן שלא ראיתם ממש מניסה
ככף .בשרור אין לנו להחזיק איסור בקדירה והתיר רבי את ׳הקדירה.
]תקצה[ )א( ה ה י א קדירה שבישלו בר ,בשר והחמו בד ,חמין סעם אחרת
ובשעת שפיתתה על הכירה שגגו ונתנו בה כף חולבת ,חזרו ומלגו תרננולת בחמין,
ובא מעשה לפני רבי ואמר שהקדירה והכף ישכרו ותרנגולת תיאכל מפני שמלגו
ככלי שני וכלי שני אינו מבשל.
]תקצט[ )א( פ ע ם אחת מצא רבי בקערה שלפניו עצם קטן אחד על הירך
)ב( אצל הרגל התלוי שאותו בשר שקורין רטייה וזרקה לכלב מסגי שהגידין צומתין
בו אבל שאר הכשר שנתבשל עטו התיר רבי לסי שאין בנירין בנותן טעם.
]תר[)א( ה ה ו א בר אווזא דאתא לקמיה בסעודתא דלא אימלח אסילו לצלי,
ולא אכל רבי,מיניה מאי טעמא )ב( דאין הבשר יוצא מידי דמו עד שטולחו יסד,
יפה וידיחנו יפה יפה ,ואע״ס דלצלי איסשר בלא מליחה] ,נהי דלא בעי מליחה[
כל כך במליחה לקדירה ,מליחה לצלי טיהא בעי) ,נ( דאמרינן מולחין )ב(בשר לצלי
אבל לא לקדירה ,כלומר אבל אינו צריך למלוח כל כך כלקדירר) ,ד( דאיירי בצלי,
ואע״נ שלא אכל ממנו רבי ,הנית לתינוקות לאכול בו )ד(,דאמרינן קטן אוכל
נבילות אין אנו מצווין להפרישו״ וכל שכן הכא דאינו איסור נמור כנבילות.
]תרא[)א( ה נ ה ו תרי יוני דאיתנייהו בבית רבי ,הדיחום וםלחום בכלי מנוקב ,ולאחר
ששהו שיעור מליחה *הניחו בכלי )ב(אחד שאינו מנוקב ונתסצו שם מן מי מליחתן,
כםבורין הם לומר )ב( מלוח הרי הוא כרותח ,ואמר רבי הואיל ושהו בכלי מנוקב
תחילה מותר ,שהרי אילו נתנו לתוך הקדירה עצמה ונתבשלו מותרין /הכא נםי לא
חולין ל״ג ע״א וקכ״א ע״ב ,ומכאן ועד סוף הסימן ליחא בם׳ האורה שם.

 (3כדתניא.

ג( לילה שלא נתנה בפרור אבל תולה אותה להחמיר .ז ה ל י ת א ב כ י ״ ב ובם׳ הסדרים והלשון מגומגם.

]תלןצח[ א(

ההיא קדירה .האורה ח״ב ע׳

 207סי׳ ש״ד.

] ת ל ן צ ט [ אי( פעם א ת ת מצא רבי .פרדס סי׳ רל״ב ום׳ האורה ח״א םי׳ ק״ט ע׳
ועיי״ש בהערתירש״ב ם״ק כ״ח וכ׳יט.

133

 (3אצל הרגל התלוי שאותו בשר שקורי] ר מ ה  .בכייב

אצל הרגל החולין בו אותו בשר וכוי ,ובם׳ הסדרים :התלוי בו אותו בשר שקורי] וכוי.
]תר[

א( ההוא בר אווזא .האורה ח׳יא שם ע׳

חולין קי״ג ע׳א.

נ( דאמרינ; מולהין בבשר לצלי אבל לא לקדירה .עי׳ ביצה י״א ע א ותום׳

פסחים עיייד ע יא ידיד .האי

וחולי; י״ד ע״א ד״ה וגסבין.

דאיידי דצלי הוא דאיב דמא.
]תרא[

.182

 (3דאין הבשר יוצא מידי דמו.
ד( דאיירי בצלי.

ה( דאמרינן קטן אוכל נבילות .יבמות קי״ד ע׳׳א וגטין נ״ה ע א.

אן הנהו תרי יוגי דאיתנייהו בבית רבי .האורה שם ע׳

כי׳ ו׳ ע׳  6ועיי ש

בסוף הערה

כרותח .הילין צ״ז עיב.

בס׳ האורה שם:

ייז שצ״ל

בתוס׳

הולין קייב ע׳יב.

 182ומעשה הגאונים
ב( מלוח הרי הוא
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שנא )ג( לציר שלה הנופל באחרונה אינו אלא מי מלח ואין כאן שום דם ,ואי לא
נשתהו בכלי מנוקב וחזר ונתן לתוך הציר )ד( חותכין וזורקין והנשאר מותר.
]תרב[)א(בשר שנתבשל בקדירה ,דרך הוא שנותנין עליה מלח מפני הטעם,
ובשבת אינו נוהג למולחו אלא למה שהוא אוכל בשבת ,אבל למלוח ולהצניע ]אסור[
דמליחה אב מלאכה הוא )כ( כדתנן הצד את הצבי והמולחו חייב ,אע״נ שיכול
לומר אמלח חתיכה זו ואכלנה עכשיו וחוזר ונמלך ואינו אוכלה )ג( כדרבא דהוה
מערים ביום טוב ומלח נרמא נרמא ,אעס׳׳כ אינו רוצה לעשות כן במבושל ,והואיל
ואין הבשר מבושל נפסל בלא מלח .ובשר חי למלחו בשבת אי איפשר ,דלא שייך
הוא לאיערומא ,דהא לא ניתן ליאכל וליבשל בשבת.
]תרג[ )א( ח ל ב ובשר שני שמות הן משערינן בששים) .ב( ושומן הלב
ושל בין דקין ההוא לא מקרי בשר אלא חלב מיקרי) ,ג( כדאמרינן חלב העשוי ככובע
הוא ,וכיון שנפל בו חלב )ב(משד,ו מחלב של איסור נאסר ,ושל צלעות לשל חזה ושל
אליה ההוא בשר שמן נקרא ,ומין בשר הוא ולא מין חלב ,ואם נתבשל עם חלב של
איסור בנותן טעם ואם עם בשר איסורו במשהו .איזהו חלב איסור ,חלב הכליות
וחלב הכרם וחלב שעל נבי הדקין אבל שומן הירך מין בשר הוא .וחתיכה שאסרוה
לאו מינה היא ,ובנותן טעם הולכין אחר האוסר ואחר הנאסר להחמיר ,כנון בשר
שנאסרה בחלב של איסור אוסרת חלב של היתר במשהו והולכין אחר האוסר.
ואוסרת נמי בשר היתר במשהו דהולכין אחר )האוסר( ]הנאסר[ )ד( כדאמרינן חתיכה
עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה )ובצורכי( ]ובצירופי[
איסור)ה( נר׳ לבר׳ מאיר מזירת ומצטרסין כנון חלב בחלב בקדירה ואין באחד מהן
כדי ליתן טעם ומצטרפין ואוםרין והכא חידוש הוא:
] ת ר ד [ ו כ ן הלכה בכל איסורין )א( דבל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו
כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו ,והוא שבשעה שנסל האיסור מצא
את מינו )ב( כדאמרינן לא שנא אלא שנסל קיתון של מים תחילה) .נ( וכן
הלכה כרב ושמואל )ד(דכל איסורי שלא במינו בנותן טעם ורבא הוה מבתראי
ל( חותכין וזורקין .עי׳ בפרדס
ג( וציד שלה .מכאן ועד סוף הסימן ליתא .במעה״ג.
סי׳ רכ״ו ונראה שהוא המשך המעשה שהובא בתחצ״ו סי׳ ע״ו ובא״ז ח״א סי׳ תע״ו.
א( בשר שנתבשל .מעשה הגאונים שם סי׳ ו׳ כמו שהוא לפניני ובם׳ האודה.
]חלב[
שם ע׳  134בשינוי לשון ועיין בפרדס ס״ס רכ״ו ובשבלי הלקט סי׳ פ״ת . .ג( כדתנן .שבת
נ( כדרבא .ביצה י״א ע״ב ולפנינו בש״ר אדא בר אהבה וכ״ה בס׳ האורה
ע״ג ע״א במשנה.
שם ועי׳ במעה״ג הערה כ״ג.
א( חלב ובשר .לשון מעה״ג ס״ס ט״ו ע׳  .10ועי׳ במרדכי ע״ז סי׳ תתנ״ד
]תרג[
ואגוד סי׳ ארס״ו ,ולפי עדות הריב״ן היה רש״י מסופק בזה ואזיל לחומרא ,עי׳ תתצ״ו סי׳ ע״ג
נ( ושומן הלב ובו׳ .גם זה שם במעה״ג סי׳ ט״ז וכ״ה בפרדס תוך סי׳
והאורה ח״א ע׳ .134
רמ״ו והאורה שם סוף ע׳  .133ג( כדאמדינן חלב העשוי בכובע .חולין מ״ט ע״ב .ל( בדאמדינן
תתיכה עצמה נעשית נבילה .שם ק׳ ע״א .ה( גר׳ לבד׳ מאיר בגזירת .צ״ל נראה לד׳ דהלכה
כר׳ מאיר בגזירותיו ,וכ״ה במעה״ג והאורה שם ובפרדס איתא נראה לן.
ג( וכן
ב( כדאמרינן .ע״ז ע״ג ע״א.
א( דכל מין ומינו .מנתות כ״ג ע״א.
]תרד[
הלכה כרב ושמואל .פםחים כ״ט ע״ב וע״ז ע״ג ע״ב ,ועי׳ בא״ז ע״ז סי׳ רס״ה .ל( דכל איסורי
שלא במיגו וכו׳ .בם׳ האורה ח״א ע׳  134הובא זה הפסק בדיוק טפי וז״ל :וכן הלכה כרב
ושמואל.דכל איסורין שבתודה במינן במשהו ושלא במינן בנ״ט וכו׳.
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וקם בשיטתיה דאמר ובא )ה( במרק כל שעה הילכתא חמץ בזמנו בין במינו ביין
שאינו מינו כמשהו ,רכל איסורין שבתורה במינו במשהו ,ושלא במינו נמי
במשהו דגזרינן שלא במינו אטו מינו בחמץ.
נתרה[ )א( יכן הורה ר׳ בחמץ' מותן טעם לפגם מותר) ,ב( כר׳ שמעון
דמפיק טעמא מקרא דנבילה) ,נ( ורבא ]ד[הוה מבתראי קם בשיטתיה דפםק
הילכתא דנותן טעם ]לפנס[ מותר ,במסכת ע׳׳ז פסיק ליה ,ויש ראיות כמה וכמה,
)ד( דבסרק אין מעמידין אמרינן למאי נחוש להאי ,משום נותן טעם ,נותן טעם לפגם
הוא ,מכלל דםשיטא ליה דנותןטעם לפגם מותר ,היכא דידעינין בודאי דאין לחוש
בקדירה בת יומא ,נותן טעם לפש הוא ,כי האי )ה(דאמרינןבפרק אין מעמידן אייבו
קא מנכית ואכיל פת של נוים אבי מיעדי דמתא ,ואמרינןלא תשתעון בהדי אייבו
דקא אכיל נהטא דאסיי ,וטעמא משום חתגות הוא ולא משום גיעול ,ושמעינן מהבא
דפת אפילו קדירה בת יומא גותגת טעם לפגם הוא ,וגם רבי אינו פורש מלאכול
פיתם משום גיעולים ,תדאי נותן טעם לפגם הוא ודומה לו מאיסות בפת.
]תרו[ ההוא קדירה בת יוטא שאכלו כה חלב )א( וסעם אחת שכחו ונתנו בה
בשר חם והשליכוה)ו( לקרן זוית והיו נוים אוכלין בה חלביהם ,שכחו בה קיבה כשירה
והתיר רבי את החלב לפי שנשתמש בה)ם( בצונן) .ב( ומעשה בקטן אחד ששתה חלב
בספל אחד ,ונשתייר ציחצוחי חלב בו בססל והשליכו לתוך קיתון של מים ,והיה
סיר מלא בשר שופת ורותח על הכירה ,ונתנו ממים שבקיתון לתוך הקדירה ,ושיער
רבי בששים)' .נ( איסור הנופל בקדירה צריך שיהא ששים ברוטב וקיפד ,ובחתיכה
ובקדירה.
נתח[)א( ח ל ב שחלבו נוי ואין ישראל רואהו אע״ס שאין עמו בהמה
טמאה אסור שלא תצא לידי חורבה ממגו ופורץ ]גדר וכו׳[.
 .נתרה[ )א( רבי אוסר לאכול חלב אחר תבשיל של דגים בלא קינוח
משום הא דאמר ר׳ ץחגן אסור לאכול חלב אחר התבשיל ולא אחר תבשיל של
בשר ]אלא[ אסילו אחר תבשיל של דגים משום שמגוגית שבסרלר ושבקערה.
 .ה( בפרק כל שעה .׳פסחים שם.
א( כן הורה ר׳ בחמץ .האורה ח״ב ע׳  210סי׳ צ״ה ודלא כפרדס סי׳ רמ״ג
]תרה[
ותחצ״ו סי׳ הי ,ומשם נראה שהתשובה ההיא לר׳ יצחק בר׳ יהודה .ג( כר׳ שמעון .ע״ז ם״ז ע״ב.
נ( ורבא ]ד[הוה מבתראה .שםם״ח סוף ע״ב ועי׳ בהערת רש״ב בהאורה שם אות גי .ל(רבפרק
אין מעמידין .שם ל״ט ע״ב .ס( דאמרינן .שם ל״ה ע״ב ,ועי׳ בפרדם סי׳ ד״נ.
]תךן[ א( ופעם אחת שכחו וכוי .האורה ח״א סוף ע׳  ,187פרדס רמ״ח .ג( ומעשה
בקטן .שם קודם לזה .ג( איסור הנופל בקדירה .עי׳ האורה סוף ע׳  133וע׳ .154
]תרץ[ א( .חלב שחלבו גוי .האורה ח״ב ע׳  207סי׳ פ״ג וכ״ה באמרכל דף ל״ג ע״ב
שכן בתב רש״י וכיש מחמירין שהביא בפרדם סי׳ רמ״ח והאורה ח״א סוף ע׳  187ושיטת
המקילין שם היא כדעת רב שר שלום גאון שמתיר היכא שיודע שאין דבר טמא בעדר וגם
רבינו שמתה התיר בסדר .עולם שלו )שם באמרכל( .ודע שדברי הפרדס בסי׳ רמ״ח נובעים
כוס׳.העתים לר״י בר׳ ברזילי הברצלוני ובס׳ כפתור ופרה פ״ה ]דפוס ירושלים תרנ״ז ע׳ ס״ת[
הביא דבריו ,ועי׳,בפרדס סי׳ דנ״ה.
א( רבי אוסר .פרדס ריש סי׳ רמ״ו ,מעשה הגאונים סי׳ ט״ו ע׳  '9ונשנה
]תרח[
בפרדם ריש סי׳ רמ״ז בקיצור לשון קצת וכלשונו שם הובא גם כן בהאורה ת״א ריש ע׳ .136
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]תרט[ )א( ה מ ו ל ח כשר לקדירה צריך להשהוייה כדי צלייה ובעי הנחה
על נבי כלי מנוקב) .ב( מלוח הרי הוא כרותח היינו מלוח שאינו נאכל מחמת מלחו,
כך שמעתי.
]תרי[ )א( הלב שאחוז בעור שנתבשל עם העוף זורק הלב והעוף מותר.
]תריא) 1א( הילכתא כוותיה דר׳ יוחנן דביצה אסורה )לעניין מליחה( ולעניין
דג מלוח לא חזינן כל כי האי גוונא) ,כ(דהלכה כר׳ דאמר לא אמר אביי אלא
לעניין ביצה ,ועל כך סומכין כל נדולי הדור ואוכלין מלוחי נוים כךחזקיה ונתנו
אל יסוד בסתם דגים מלוחים ,מפגי שדגים מלוחים טמאים ]אין[ עולין ונמלחין
עמהם ומלוח הרי הוא כרותח ,ולכך אלתו דג שקורין הריג״ש נהגו העם בהם היתר
מפני שאין טמאים עולין עמהם) ,ג( ולבדן הם נמלחים;
]תריב[ )א( וחלב הנמלח בבשר )אם( משנתנו טעם זה בזה נעשו שניהם
חתיכה אחת ,כדקיימא לן חתיכה עצמה נעשית נבילה ,וכל טעם היוצא מן החלב ,בין
טעם חלב שבו בין טעם בשר שבו) ,ש(הכל אסור מפני שכולו נבילה ,וכשמתערב חלב זה
עם)זה( חלב הגבינה הוה ליה מין במינו ,חלב נבילה בחלב היתר ,וכבר פסקו חתיכה
עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כללן) ,ב( ללא אמרינןבה נותן טעם הוא
מפני שאף טעם חלב שבו שהיה מתחילה נעשה כולו נבילה) ,נ( וכן הלכה כרב.
)ד( וגם פסקינן בפסחים הלכה מין במינו בכל שהוא )ה( ואני הייתי נוהג היתר עד
הנה ובלבד שלא יתנו חלב אחר.
]תריג[)א( ההיא תרנגולת שנטצא בה טחט באותו בשר שעל קרקבנה )ב( שהיא
עד כמו אנוה והוא נקוב משני צדדים ,ונתערבה אותה ]תרנגולת[ בתרנגולת אחרות ,והביאו
א( המולח בשר וכוי .עי׳ בה״ג ה׳ דם ,ד״ו דףקל״ג סוף ע״ב :ושיעור ממלח
]תרט[
בשרא כל שאינו נאכל מ ח מ ת מילחו ומשהי לה למילחיה עליה שיעור טוייה יאמר שמואל אין
מולחין בשר אלא על נכי כלי מנוקב ]חולין קי״גע״א[ (3 .מלוח הרי הוא כרותח וכוי .האורה
ת״א ע׳  :134ולא אמרינן הרי הוא כמבושל אלא דבר שמליח כל כך שאינו נאכל מ ת מ ת
מלחו וכוי.
א( הלב שאחוז• בעור .עיין בפרדס םי׳ רכ״ה ובמעה״ג ס״ס ג׳ ע׳ .4
]תרי[
ב( דהלכה כרי .לא ידעתי
]תריא[ א( הילכתא כוותיה דר׳ יוחנן .ע״ז ל״ח ע״ב.
כוונתו ומקורו ועי׳ ברי״ף שם שבתב וקאמד גאון דלא איפםיקא הלבתא בד׳ יוחנן אלא בביצה
נ( ולברן הם נמלחים .עיין
צלויה אבל בדג מליח הלכתא כחזקיה ובר קפרא דשרו וכוי.
האורה ע׳ .134
]תריב[ א( וחלב הנמלח בבשר .ב״ה בח״א מס׳ האורה ע׳  137ובפרדס ס״ס דמ״ז
וכל הסימן שבכאן הוא חלק האמצעי מתשובת רש״י בפירושו לחולין קט״ז ע״ב ובפרדס סי׳
רל״ט ובח״ב מם׳ האורה ע׳  211סי׳ ק״ג ובא״ז ח״א סי׳ תשע״ו והובא ג״כ בכלבו סי׳ ק״ו
]ד״ו דף קכ״ב ע״א[ .ועי׳ בם׳ האורה ח״ב ע׳  209סי׳ צ״ר .ב( ולא אמרינן בה .וכ״ה בפרדס
ג( וכן הלכה כרב .מכאן ועד
ס״ס רמ״ז אבל כרש״י חולין שם ובהאורה שם איתא :בר נ״ט.
סוף הסימן ליתא בהאורה  137ובפרדס רמ״ז .ד( וגס פסקינן בפסחים .דף ב״ט ע״ב .ה( ואני
הייתי נוהג היתר וכוי .הובא בם׳ המכריע לר״י מטראני סי׳ ל״ג בשם תשובות רבינו שלמה
הקטן בר׳ שמעון זצוק״ל ,ובפירש״י בחולין קט״ז ע״ב סיים :כן מצאתי בנימוקי רבינו שלמה בר
מאיד ]עי׳ מש״כ אודותיו הח׳ גראסם בספרו  Gallia Judaicaע׳  [162ובדפוס שונצינו ליתא
שורה האחרונה וסיים :אבל פירשא שרי כה״ג ,מוחלב הנמצא קרוש עד כאן היא קבע הלכה.
]תריג[ א( ההיא תרנגולת .עי׳ בם׳ האורח ח״ב ע׳  211סי׳ צ״ח ובס׳ הישר לר״ת
דף מ׳ ע״ג סי׳ ק״ח .ג( שהיא עד כמו אגור ,וצ״ל שהוא עב כמו אגוז .בס׳ הסדרים :שהוא
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לפני רבי אותו קורקבן עם הבשר שעליו ולא רצה רבי לומר לא איסור ולא היתר.
היתר מפני שחשש שמא הבשר מן הקורקבן הוא ויש עליו דין קורקבן )נ( דתנן
ניקב הקורקבן טריפה ,לאיסור מפני שמא מן הזפק הלא וכשר ראם ניקב הזפק כשר,
באותו חוט בשר מחובר הזפק וקורקבן יחד ,שבראשה אחד הזפק ובראשה אחד
קורקבן ,הילכך לא אמר לא איסור ולא היתר ,ועמדו כלם בספק.
־]תריד[ )א( ועל המליגה היאך אנו שופכין הקילוח של רותחין על העוף בכלי
שני נהי דאין כלי שני מבשל שהרי דופניו קרים הם מכל מקום הניצוק של רתיחה
ששופכין בשטיפה על העוף מבשל בשרו ודמו עמו .והשיבני רבי אין מרתיחין
אותו כל כך אלא פושרין .ואמרתי הרי מי שלפניו עופות הרבה למלונ מרתיחין
ביותר כדי למולנן באחד והדבר נראה שהרי העור נכווץ ונפשט מעל הבשר מכח
קילוח הרתיחה שנוסל עליו ואם כן נתתה דבריך לשיעורין .ואני מצאתי בסדר
בשר על נכי נחלים שצריך ליתן תחילה החמין בכלי שני ואחר כך נותנים לתוכו
העוף למולנו) .ב( ורבי אמר לי הן ודאי כמה ימים נהגתי בזה איסור נמור אבל לאחר
)כן( זמן מצאתי וראיתי בתורת כהנים )נ( בפרשת צו את אהרן שאין עירוי מבשל
בכלי שני אלא הכלי בולע מחמת העירוי דקתני התם אהאי קרא וכלי חרם וכו׳
אין לי אלא שבישל בו ,כלוטר אין לי שיהא טעון שבירה אלא אם כן בישל בו,
עירה לתוכו רותח טניין ,דהוי על ידי עירוי רותח כעל ידי בישול ,חלטוד לוטר
אשר ]תבושל[ בו ישבר ,ואפילו על ידי עירוי נמי טעון שבירה ,אין לי אלא
כלי חרס ,שעירה לתוכה רותח שיהא טעון שבירה ,כלי נחושת שעירה לתוכו
רותח מניין ,שיהא טעון מריקה ושטיפה ,ת״ל אשר תבושל בו ישבר ואם
בכלי נחושת ,ליתן את האמור בכלי חרש לכלי נחושת .ומיכן אנו למדין שעל
ידי העירוי הכלי בללע ,לפיכך הן טעונין טריקה ושטיפה משום דבלע ,אכל מבשל
אינו מ״מ /דאילו העירוי מבשל מאי קא מיבעיא ליה ,פשיטא דעל ידי עירוי טעון
שבירה כעל ידי בישול ,אלא שמע מינה מים הרותחין הנשםכין על התרנגולת אין
מבשלין)ואין( ]את[ העוף לאוסרו אלא אם העוף נמלנ)ד( בלא שטיפת צואר) ,הכלי(
העוף בולע את הדם על ידי עירוי הרותחין ,ומכל מקום אני מחמיר בזה אכל אין
איסור בכך ,והמחמיר תבא עליו ברכה.
1תרטו[ )א( פעם אחת סיסר יהודי אחד לר׳ )ב( שטטמבריא מנהג ששמונה
חוטין שבציצית אינם שזורים שנים יחד אלא ]כמו[ שהם טווים מטילין אותו בכנסי
טלית ,ונראה בעיניהם שאם ישוור שנים יחד נמצא שמרבה בחוטין ,אבל בכל מלכות
לותיר מיהא שמרין אותו כדי שיהיו קיימין מלינתק .ומצא רבי ראייה בספרי שצריך
עשוי כמין אגור ,ובכי״ב :שהוא עשוי כמו אגוז וכ״ה בםה״י לר״ת שם .ג( דתנן .חולין נ״ו ע׳יא.
]תליד[ א( ועל המליגה .האורה ח״ב ע׳  207םי׳ פ״ה ותחצ״ו ם״ם ט״ב ,ועי׳ בח״א
נ( ורבי אמר לי .בם׳ האורה ע׳  207ובתחצ״ו שם םיים פה:
מס׳ האודה ע׳  142םי׳ קי״ב.
יפה אמר ]סידר[ המסדר  . . .דאין מולגין אוחן אלא בבלי שגי ,והשאר שהובא פה בסדור
נ( בפ׳ צו את אהרן .פרק זי .ועי׳ האורה ע׳  188ס״ס ק״י ושם ע׳  136הערה
ליתא שם.
נ״ג .ל( בלא שטיפת צואר .עי׳ בתחצ״ו סי׳ פ״ב ובהערת המו״ל שם אות ו׳.

]תלמו[
שצ״ל מטבריא.

א( פעם אחת .בל הסימן חסד בכי״ב ובס׳ הסדרים.

י

נ( שמטמבריא .אפשד
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לשזור אותו ,דהכי דריש בספרי )ג( בפרשה שלח לך סתיל תכלת שצריך שיהא
טווי ושזור ,אין לי אלא תכלת לבן מניין ט׳ ,דמדכתב דאינו נקרא פתיל אלא עד
שיהא שזור דלשון סתיל )ד( היינו כא׳ כתוב פתלתול שהוא טווי ושזור.
זד .תיקון נקיות בשר.
]תרמז[ )א( ח ל ב ודם וגידין שכתוב כהן כרת ,דכתיב כי נפש כל בשר
דמו בנפשו הוא וגו׳ )ויקרא י״ז י״ד( מיכן אתה למד שהדם מובלע בכשר ,ואפור
לאכול בשר עד שידיחנו במים וימלחנו במלח יפה יפה ,ויניחנו על כלי מנוקב עד
שיפלוט כדי שילך הדם ,ואחר כך ינער המלח וידיח במים ג׳ פעמים) ,ב(דאמר ר׳ חייא
אין הבשר מוציא דמו אלא אם כן ידיחנו במים יפה לימלחנל יפה יפה .ואמר רב הלנא
)נ(מולחו והופכו) .ד( ואסור לבשל את הכבד )ו(לא לבדו ולא עם בשר אלא לעלות
אותה לבדה באש ,ואסור )ה( למיתליה למעלה טן הבשר אלא לטטה מן הבשר .ואסור
לבשל את החלב שהוא עם בני מעיים שבני מעיים מקיפין אותו ,ואסור לבשל )ו( את
החלב שבראש ואסור לקולסו אלא יצלה אותו על האש .ואסור לבשל את התרנגולת
עד שימלחנה ,ואסור עד שיועיא כל המוח שבראש מפני הדם ,וצריך שיקח כל
החלב למעלה שבכליות ושל למטה מן ד:,ליות וכל הלב )ז( שיש על העופות שתחת
הכליות ישליכנה ולא ישאר כשעורה אחת של חלב דאםור אפילו כשעורה אחת
וחייב כרת .צריך שיטול גיד הנשר ,כולו ויחתוך מן הירך כולה ללא ישאר מניד דגשה כחוט
השערה ,וישבור העצמות שבירך שיש בהם שורש גיד הגשה ,וישליך אותו לחוץ,
ויטול השמנונית שבירך .ליטול החלב והקדום שעל גבי טחול וישלוף הוורידין שבתוך
הטחול טן החלב .ליטול הקרום שעל גבי הכליות והחוטין שבתוך הכליות .ויטול
הקרום שעל נכי הכםלים וחוטין שבתוך הכסלים שהן)ב׳( ה׳ חוטין ,ג׳ בכסל הימין
שכל אחד ואחד נחלק לב׳ חוטין ,וכ׳ חוטין שבכםל שמאל שכל אחד נחלק לנ׳
חוטין ,שהן כולן שנים עשר חוטין ,ויבדוק אחריהם וישרש אותן עד שיטול את כולן
ולא יניח מהן אסילל כחוט השערה ,לאם הניח חייב .וחייב ליטול החלב שעל גבי
הקיבה לשעל נבי המםס לבית הכוסות ושעל הכרם בולה ,וימול החלב שעל הקפה
ג( בפרשה שלח לך .פיםקא קט״ו ,וכ״פ בםמ״ג עשין ב״ו ]בד״ו דף ק״ח ע״ג[ ובהגמיי״מ
פ״א מה׳ ציצית אות ת׳ ,ועי׳ בתשובות הרמב״ם שהביא הכסף משנה שם בהלכה זו ובהשגת
הראב״ד שם הלכה י׳ .ל( היינו כאלו כתוב פתלתול .עי׳ בפרדם ריש סי׳ ל״ו ובהערת הרש״ה
במח״ו ע׳  633אות תי.
 (3דאמר ר׳ חייא .וכ״ה
]תרטז[  (bחלב ודם .האורה ח״ב ע׳  227סי׳ ק״נ.
בבי״ב ובם׳ הסדרים ובחופת אליהו ]שהעתיק רח״מ הורוויץ בם׳ כבוד חופה[ ריש ע׳ ,50
נ ( מולחו והופכו.
ובהאורה שם איתא דאמר .שמואל כמו שהוא לפנינו בחולין קי״ג ע״א.
ל( ואסור לבשל את הכבד וכוי .הובא גם כן בם׳ האורה
לפנינו בגמרא שם מולח.ומדיח.
ה ( למיתליה .בכי״ב ובס׳ הסדרים לצלותה ,וכ״ה בהאורה שם.
ת״א ע׳  129ס״ס ק״ז***.
ז( שיש על העופות
ו( את החלב שבראש .בהאורה שם ובכי״ב ובסדרים :את המוח שבראש.
שתתת הכליות .בכי״ב ובסדרים :על העופות שתחת הכלי ,וצ״ל על העצמות שתחת הכליות
וכ״ה בהאורה שם ובח״א סי׳ ק״ח ע׳  130ששם הובא כל הענין מכאן ועד כל חלב וכל דם
לא תאכלו .ובמח״ו העתיק הסימנים מם׳ התרומה מע׳  765ואילך ,ובסוף הרמזים מה׳ איסור
והיתר הביא שם בע׳  767סי׳ ע״ט דין ניקוי הבשר וניקורו ,ומתחיל צריך אדם שיטול כל תלב
שעל הכליות וכו׳ והעתיק עד ואת החוטין שבצואר שאםורץ משום דם ,כמו שהוא לפנינו בסדור.
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בדקין ,ויטול החוטין שתחת הידים כולן והחומץ שיש בראש תחת הלשון /ויטול
החוטין שבצואר שהן אסורין משום דם שבתוכו /ואל יניח חוט אחד בכל.הבהמה,
שיש בהן אסורין משום דם דש בהן טשום חלב ,וכל האוכל שיעור נתיר חטה
אחת מן החלב או מן הדם חייב כרת ,משום כל חלב וכל דם לא תאכלו)ויקרא ג׳ י״ז(
ולא פירש איזה חלב אסור לאכול /ואם אתה אומר כל החלב שבתוך הבהמה אסור
נמצא אתה אוסר כל הבהמה כולד) /,ח( אלא חכמים פירשו איזה חלב אסור ואיזה
חלב מותר בתורה שבעל פה ,שהחכמים הוגים בה יוטם ולילה) .ט( אסור לבשל כחל
בקדירה מפני שיש בה חלב אלא צולה אותה כאש .והאוכל בשר אסור לאכול
חלב באותה סעודה .וחוטין שבעוקץ שבזנב אסור משום חלב ,וצריך לבל אדם
שיהא זריז ליטלו ולנקר כל הזנב לפי שהן נמשכין באורך כל הזנב ,ושאינו מנקרו
ואוכלו עובר משום חלב .סליק נקיות בשר דרכינו שלמה.
]תריז! )א( א מ ר שמואל חמשה דברים אסרו חכמים סכין קערה ככר ומיצוי ודגים
ועופות) .ב( סכין ששחט בה אסור לאכול בה רותח לפי שהיא פולטת דם) ,ג( קערה
שטלח בה בשר אסור לאכול בה רותח לסי שהיא פולטת דם) ,ד( ככר שגחתך עליה
בשר אסורה באכילה ,במה דברים אמורים בזמן שנראת כדם אבל אם נראית כטים אדומים
מותר כאכילה) ,ה( מיצוי םלת שהניח הבשר עליו אסור באכילה ,במה דברים אמורים
שלא המתין לה עד שיפסקו המים האדומים אבל אם המתינו לה מותרת באכילה,
)ו( דנים ועופות שנמלחו זה עם זה אסורים כאכילה במה דברים אמורים שהעופות
למעלה ודגים'למטה אבל אם היו דגים למעלה ועופות לטטה מותרות) .ז( אמר רבא
בשר שחוטה ובשר טריפה שנמלחו ביחד זה עם זה אסור באכילה במה דברים
אמורים בזטן שהשחוטה מלטטה ובשר טריפה מלטעלה אבל טריפה טלטטה ושחיטה
מלמעלה מותר באכילה) .ח( ואמר רבא נוי שהביא בשר טריפה בשפוד אחד וישראל
הביא בשר כשר בשפוד אחד והניחו שפודיהן בתנור אחד אסור באכילה מפני
שטפעםע טמא ובלע טהור) .ט( דג טמא ודג טהור שנמלחו זה עם זה אםורין באכילה
ח( אלא חכמים פירשו .בס׳ האורה ובכי״ב וגם בס׳ הסדרים איתא :אלא פירש הקדויט
נו( אסור לבשל כחל וכוי והאוכל בשר אסור לאכול חלב באותה סעודה .שם בהאורה
ב״ה.
ע׳  ,227וזה ליתא בכי״ב ובם׳ הסדרים.
 .א( אמר שמואל חמשה דברים אסרו חכמים .פירקא דרבינו הקדוש ]שהו״ל
]תרץ[
ר״ש שאנבלום בספרו שלשה ספרים נפתתים ,לבוב תרל״ז[ בבא דחמשה ע׳ כ׳ סי׳ ב״ח וכבוד
חופה לרח״מ הודוויץ .סוף ע׳  49וליתא במעשה תורה בכלבו סי׳ קי״ח ובחופת אליהו
רבה שבסוף ס׳ ראשית חכמה .ועי׳ בד״ס חולין קי״א ע״נ אות פ׳ הסימן שהביא שם
ב( סכין ששחט בה אסור לאכול בה רותח .לפנינו בגמ׳ שם הגירסא :אסור
מכ״י רומי.
לחתוך בה ,ועי׳ בד״ם שם אות צ׳ .ג( קערה שמלח בה .שם .ל( ככר שנחתך .שם קי״ב ע״א.
ה( מיצוי סולת .שם ,וכוונתו למימרא דר״נ אמר שמואל אין מניחין כלי ת ח ת הבשר עד שיכלה
כל האדמימות שבו ,וםלת דנקט הוא עפ״י האוקימתא דגמ׳ בפסחים ע״ד ע״ב וכמו שפירש״י
שם ד״ה בםמידא .ו( דגים ועופות .חולין קי״ב ע״ב ועי׳ בד״ם שם אות ו׳ דבכל הכ״י וברי״ף
וברא״ש ובאו״ז ת״א ריש סי׳ תע״ב ובתוה״ב דף ם״ח ע״ב הגירםא א״ר נחמן אמר שמואל.
ז( אמר רבא בשר שחוטה .שם בגמרא רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר
מ( ואמר רבא גוי
טרפה אתא לקמיה דרבא וכו׳ ,ועיי״ש דף קי״ג ע״א בתוס׳ ד״ה טהור.
שהביא .עי׳ בה״ג הוצאת מהר״ע הילדעסהיימער זצ״ל ע׳  656ובהערה מ״א שם (p .דג טמא
ודג טהור .חולין קי״ג ע״א.
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כיצד דג טמא מליח ודג טהור תסל אסור טפני שסולט טמא ובולע טהור אכל דג
טהור מלוח ודג טטא תפל מותר:
]תריח[ )א( ומן הצאן להוציא את הנוגח שהמית את האדם והאי נוגח ורובע
ונרבע דקתני על פי עד אחד או על סי הבעלים )ב(וטודה בקנס פטור .והילכתא
להדיוט שרי ולגבור ,אסור אבל על פי עדים בר סקילה היא ולהדיוט נמי אסור:
עירובי תבשיל.
]תריט[ )א( פ ס ח ושאר יום טוב שחל להיות בחמישי בשבת ,מגיח אדם עירובי
תבשילין טערב יו״ט ,שאין אוסין וטבשלין טיויט לשבת אלא אם כן עירב בפת ותבשיל.
)ב( וכן הוא עושה ,לוקח פת ומניח על גביו בשר או ביצה או דג כשהן מבושלין
ומזכה להו )ו(לכל ישראל בגי העיר על ידי אחר ,כגון על ידי בנו ובתו הגדולים
או על ידי אשתו ,ולוקח מידן ומברך ,בא״י אמ״ה אקבו״צ על מצות עירוב; ואומר
בדין יהא שרא לנו לאםויי ולבשולי ולאטמוגי ולאדלוקי שרגא ולתקוגי כל צרכין
מיומא טבא לשבתא לנו ולכל בני ישראל הדרים בעיר הזאת .ומיחד לו טקום.
)ג( פעם אחת הניחו עירוב תבשילין ערב יום טוב •,ולמחר ביום ראשון מצאו הפת
לבדל הנשאר ,והבשר שעמו נאכל )ד( והרצו הדברים לפגי רבי על שלחגו ,ואנמר רבי
אילו לא בא הדבר לפנינו עד למחר לא היה תקנה בדבר ,אבל עכשיו יש תקנה
)ה( דאטר רב מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב להכירו ומתנה ,ולוקח בשר מן הקערה
שלפניו ואחת מן הבכרות ואומר ,אם היום חול ולמחר קודש הרי זה עירוב ,ואם
היום קודש ולמחר חול אין צריכין לכך )ו( ואין בדברי כלום:
פרשיות ש ל ימים טובים והפטרותיהן.
]תרכ[ )א( ביומא קמא דסיסחא קרינן בפרשת בא אל פרעה ויקרא משה לכל
זקני ישראל ויאמר אליהם משכו עד מארץ מצרים על צבאותם ,ומפטיר קרי בפרשת
]תריח[ א( ומן הצאן וכוי .עי׳ תמורה ב״ח ע״ב ובדש״י שם.
פטור .עי׳ זבחים ע״א ע״א תום׳ ד״ה ע״כ ע״א וגירםת הצ״ק ברש״י שם.
]תריט[ א( פסח ושאר י״ט .מח״ו ע׳  ,287ה א ו ר ה ח״ב ע׳  196סי׳ מ״ח ,ועי׳
במעשה הגאונים ע׳  18סי׳ כ״ג .ב( וכן הוא עושה .מכאן ועד סוף הסי׳ הובא ג״כ במח״ו ס״ס
דפ״ד ע׳  .252ג( פעם אתת הניתו ע״ת .במח״ו ע׳  287א י ת א הניחו בבית רבי .וביש״ש פ״ה
דביצה סי׳ י״ח הביא שמצא כתוב במנהגי ר׳ אברהם קלוזנר פ ״ א הניחו ע״ת וכו׳ כמו שהוא
לפנינו ,ועי׳ במנהגי מהרא״ק דפוס ריווא שי״ט דף ל״ה ע ״ א ב ה ג ה ותראה שהלשון מגומגם
וזה שהביא ביש״ש ליתא שם ,והשוה לזה מה שכתבתי במבוא לס׳ לקט יושר ע׳  XIXסוף
 (7והרצו הדברים לפני ר׳ על שלחנו .במהרא״ק ש ה ב י א ביש״ש איתא :והיו מגידים
סי׳ חי.
ה( דאמר רב .ביצה ו׳ ע ״ א  ,י״ז ע ״ א ולפנינו הגירסא אמר רבא וכ״ה
לד״י בשעת הסעודה.
במעה״ג שם ועי׳ בד״ס שם י״ז ע״א אות לי .ובמח״ו ע׳  258ועי  287הגי׳ א ״ ד מתנה אמר
ו( ואין בדברי כלום.
רב ,ובכי״ב דאמר רבי יצחק וכ״ה ביש״ש בשם מהרא״ק ד א מ ר ד״י.
בכי״ב םיים :בדין יהא שרא לן וכו׳ וייחד לה מקום ד׳ על די .ועי׳ במח״ו והאורה שם• .י
(3

ומודה בקנס

א( ביומא קמא דפסחא .בשינוי לשון בהאורה ח״א סי׳ ע״ד )ע׳  ,(81ונראה
]תרכ[
שהוא מםרע״ג דף מ״א ע״ב ומתאים עם סדר פרשיות של י״ט הנדפס בתורתן של ראשונים
לרח״מ הודוויץ ,פפד״מ תרמ״ב ,ח״א ע׳  88ובהלכות רא״ו )שהו״ל שזח״ה( ע׳  182ובבה״ג
שהו״ל הרה״ג מהר״ע הילדעסהיימעד ע׳  ,617ועי׳ בפרדם סי׳ ל״ג.
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פנחס בחדש הראשון בארבעה עשר ומפטיר ביהושע )ב( ויאמר יהושע אל )כל( העם
התקדשו עד ויהי שמעו בכל הארץ .יום ב׳ באמור אל הכהנים שוי או)שה( ]כשב[
עד וידבר משה את מועדי ה /ומפטיר קורא כדאתמול ,ובנביא במלכים מן )ג( וישלח
המלך עד ואחריו לא קם כמוהו ,יום נ׳ בבא אל פרעה קדש לי כל בכור עד
פוף כל םיםקא ,יום ד׳ באלה המשפטים אם כסף תלוה את עמי עד בחלב אטו,
]יום ה׳ בכי תשא פסל לך עד לא תבשל גדי[ יום )ד( ]ו׳[ בבהעלותך
וידבר ד׳ אל משה במדבר סיני עד לגר ולאזרח הארץ ,ובהדין ד׳ יומי
דחולי מועדא קרו תלתא בעניינא של יום וחד בפינחס מן והקרבתם דפסח
עד ונסכו סוף פיסקא .יום ז׳ ויהי בשלח פרעה עד כי אני ה׳ רופאך ,ומםטיר
בפינחס מן והקרבתם דפםח עד סוף סיםקא ,ובנביא בשמואל וידבר דוד עד סוף
פיםקא שירה) ,ד( עם עקש תתפל זה פרעה .יום ח׳ בראה אנכי כל הבכור עד סוף
םידרא ,ואם שבת הוא מתחיל בעשר תעשר ומפטיר והקרבתם עד סוף סיסקא,
ובנביא בישעיה )ה( עוד היום בנוב לעמוד עד קדוש ישראל .כד איקלע שבתא בחולא
דמועדא בפסה קורין בכי תשא ראה אתה אומר אלי עד לא תבשל נדי ומפטיר
והקרבתם ובנביא ביחזקאל )ו( היתה עלי יד ה׳ עד ונתתי' רוחי ,וסימן )ז( משך תורא
קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא .פרשיות של ימים טובים והפטרות םדורין
למעלה )ח( בסדר הילכות פסח:
ה ל כ ו ת יום טוב.
]תרכא[) ,א( ]שני ימים טובים של נליות )ב( אחד מחובר )ואחד( שנתלש
בו ביום טוב ראשון )ג( ]בנון ענבים שבצק ,ואחד עופות ודנים שניצודו ביום טוב
נ( ויאמר יהושע .וכ״ה בה״ג שם וזהו מיהושע ג׳ ה׳ עד ו׳ כ״ז ,ובםרע״ג שם :ומפטיר
ביהושע מן בעת ההיא עד ויריחו סוגרת ומסוגרת ,ועוד מ ו ס י ף ויהי ה׳ את יהושע ,ובראש
מוסיף ש נ י פסוקים ויאמר יהושע אל העם התקדשו ,ויאמר יהושע אל הבהנים .ועי׳ בפרדם
ג( וישלח המלך .מלכים ב׳ כ״ג א׳—ב״ה ,וכ״ה בסרע״ג ובפרדס שם וברי״צ
ובהאורה שם.
גיאות ח״ב ע׳ ק״ו .אמגם בבה״ג שם ובמח״ו ע׳  302איתא שמתחילין במלכים ב׳ כ״ב א׳
ל( עם
ובתורתן,של ראשוגים ובם׳ האורה שם כתבו שמפטירין ויצו המלך )שם כ״ג כ״א(.
עקש תתפל זה פרעה .שמואל ב׳ ב״ב כ״ז ועיי״ש בתרגום וברש״י ,וכ״ה במת״ו ע׳  809עם
עקש תתפל זה פרעה ואין ר׳ מגית לדלג באותה הפטורה לפי שבאותו דילוג מדבר ביציאת
מצרים ,וכן גוהגין במלכות ]לותיר[ וגומרין כל השירה ,ועי׳ בספר מתכים )שהוצאתי לאור
ס( עוד היום בגוב
בשנת תרם״ט( ע׳  .34ונראה שבםדור צ״ל :עד סוף פםקא כל השירה.
לעמוד .ישעיה י׳ ל״ב עד י״ב וי .ו( היתה עלי .יתזקאל ל״ז א׳—י״ד ,ולעיל בסי׳ תמ״א כתב
ח( בסדר הילכות פסח .בסי׳ תל״ו,
עד סוף הפרשה .ז( משך תורא וכוי .מגילה ל״א ע״א.
תל״ח ,תל״ט ,תמ״א ,תמ״ג וכוי.
]תרכא[ א( ]שני י״ט של גליות .ליתא בכי״א והשלמתי התםרון עפ״י כי״ב וס׳
הסדרים .וכל המאמר הובא בפרדם סי׳ קמ״ז ,במח״ו ע׳  287סי׳ ע״ח ,האורת ת״ב ע׳ 196
סי׳ ג׳ ,מעשה הגאונים ע׳  30סי׳ מ״ה ,ושם כתוב לפני התשובה :וזו הוראה של רבינו שלמה
בר׳ שמשון ועיי״ש מש״כ בהערה רל״א .ב( אחד מחובר .בסדרים איתא :אתד מתובר שנתלש
ביו״ט ראשון כגון ענבים שנבצרו מותרין בשני ממה נפשך הואיל ובי קדושות הן ומותרין למוצאי
ג( ]כגון ענבים וכו׳ .הוספתי ע״פ הפרדס ,מח״ו
יו״ט הראשון בכדי שיעשו וכן רבי נהג.
ומעה״ג שם ,והמעתיק השמיט מי״ט ראשון עד י״ט ראשון.
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ראשון[ מותרין בשני ממה נפשך ,הואיל ושתי קדושות הן ,אי יום טוב ראשון
קודש ושני חול ,מותרין למוצאי יום טוב ראשון בכדי שיעשו ,ואי יום טוב ראשון
חול ושני קודש )ד(בל שכןדמותרין ,דחולמכין ליום טוב ,וקרבי נהנ ,ומביא ראיה
לדבריו מהא דגרסינן )ד(בס״ק דביצה איתמר שני ימים טובים של נליות ,רב אמר
נולדה בזה מותרת בזה ,ואצרינן)ה( ]הלכתא כוותיה -דרב בין לקולא ובין לחומרא )ו( ועוד
אטריגץ גבי שני ימים טובים של גליות[ שאירע יום שני בערב שבת ולא הניח העירוב
מכחול ,טגיח אדם עירובו טיום טוב לחבית ומתגה ,אם היום חול ולמחר קודש יהא
עירוב ,ואם היום קודש ומחר חול אין בדברי כלום ואין צריך לעירוב ,דחול מכין
לשבת ,אלמא דשתי קדושות הן ואחד מהן חול) .ז( ועוד דגרסינן בעיתבין ההוא
בר טביא דאתיא בי ריש גלותא דאתציד ביום טוב ראשון ואישתחיט ביום טוב
שני ,רב נחמן ורב חםדא אכלו ,ורב ששת לא אכיל ,טאן דאביל טשום דשתי
קדושות הן ,ומאן דלא אכיל משום דתני איסי בן יהודה וכן היה ר׳ יוסי אוסר
בשני ימים טובים של ראש השנה דקא אמרינן קדושה אחת הן ומסקינן ומודה
רבי יוסי בשני ימים טובים של נליות ]דשתי קדושות הן דאפילו למאן דאמר[
וכן היה ר׳ יוסי אוסר בשתי ימים טובים של גליות אנן מיהא קיימי לן דשתי
קדושות הן ,ושמע מינה מחובר שנתלש ביום טוב ראשון מותר ביום טוב שני
ממה נפשך ,ואל תשיבני בכדי שיעשו והכי משמע ולערב אםורין בכדי שיעשו
אם ניצודו ביום טוב ראשון למוצאי יום טוב האחרון אםורין בכדי שיעשו ,שיום.
ראשון קודש הוא ,ובעינן שלא יהא מהני מיום טוב לחלל ,ואם ניצודו ביום טוב
שני לערב יום טוב שני אםורין בכדי שיעשו )ח(דאימר קודש הוא[.
]תרכב[)א( על החנוני ששאלת ,דע כי אטיתים דברים ואין לך קל שבקלים שאינו
בקי בהילכות מחובר וגולד ,כי כבר פסק רב פפא)ב( גוי שהביא דורון לישראל וכו׳ ומהכא
אתה למד שאפילו מן הגוי מותר לקבל) .ג( ועוד מההוא ליפתא דאתא למחוזא נפק רבא
חזא דהואי כמוש ,אמר הא ודאי מאתמול עקירה ,ואי משום חוץ לתחום ,אדעתא דגוים
אתא ,ושרא רבא למיזבן מיניה ,והרי לך שלקחו אותו מן הגרם ,ובלבד שלא יהא מאותו
המין כמחובר או שיהא ניכר כי מאתמול נתלש) .ד( ומה שהביא ראיה מר׳ יצחק בר
יקר ,אני הייתי שם ,ולא מפני זאת חבת עליו ,אלא מחרוזות דנים היתד ,,שראה
אותה בבתי נוים טערב יום טוב ולטחר הכירה בטביעת עין והביאה ,ועל זאת הניד
ד( בפ״ק דביצה .דף ד׳ ע״ב .ם( ]הלכתא כוותיה דרב וכר .חסר בכ״יב והשלמתי ע״פ
ז( ועוד דגרםינן בעירובין .ל״ט ע״ב ,ובמח״ו
ו( ועוד אמרינן .ביצה י״ז ע״א.
ס׳ הסדרים.
מתחיל כאן סי׳ ע״ט .ס( דאימר קדש הוא .ובסדרים םיים :מ״ר .וכ״ה במח״ו ובאו״ה כ״י סי׳
מ״ד וכעין זה הוא ג״כ בפרדס ,ועי׳ ברש״י שם בעירובין ל״ט סוף ע״ב ד״ה פסק וביצת כ״ד
סוף ע״ב ד״ה ולערב אםורין ובתתצ״ו סי׳ י״א.
]תרכב[ א( על התנוגי ששאלת .וכ״ה בם׳ האורה שם ע׳  196סי׳ ג״א ובכי״ב
ובסדרים :על )דחטיני( התנוני ששאלתם ודע כי אמתכם דבריו .ובמח״ו ע׳  :288ועל המתובר
ששאלת ,דע כי אמיתים דבריי .נ( גוי שהביא דורון .ביצה כ״ד ע״ב .ג( ועוד מההוא ליפתא.
עירובין מ׳ ע״א .ד( ומה שהביא ראיה מר׳ יצחק בר יקר .ב״ה בכי״א ובספר הסדרים ,במת״ו
ובהאורה שם .ובכי״ב איתא :מרבי יעקב בר יקד .ועי׳ בתחצ״ו סי׳ י״א ובמעשה הגאונים
ע׳  27סי׳ מ״ב.
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לרבותינו שיש שם בני אדם שאינן מהוגנין ויקילו בדבר ויביאו הניצודין ביום טוב
ויאמרו מאתמול ניצודו אבל בדבר שאינו במינו במחובר אין לחוש.
]תו־כג[)א( ו ש ש א ל ת ם ישראל שהשכיר פועלים קודם הרגל לבנות לו בנין כולו,
והתחילו לבנות קודם יום טוב ולא הספיקו לגמור ,מהו שיגמרו במועד לפי שאינם רוצים
ליבטל ואם לא יהיו מניחין לגמור שוב לא יהיו נומרין וכבר הוא אבוד ונננב .כך דעתי
נוטה שאסור להם לגמור במועד) ,ב( דאמר שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום ,דהיינו
נוי שקיבל מלאכה מישראל קודם יום טוב בתוך התחום אסיר ,דאזיל בני אותה העיר
וחזו דעביד גוי עבידתיה ביוטא טבא ונפיק מיניה חורבא ,דלא ידעו דקיבלה נוי מישראל
קודם יום טוב ,ומשמע דכי אסר שמואל כגון במלאכה שהיא ידועה שהיא של ישראל
ורגילין לבא שם .ואמר רב פסא אי איכא מתא דישראל דדרין לשם ומיקרבי להתם
אםור דחזו ליה בני ההוא מתא ,ומםקינן הכי דבחולו של מועד דשכיחי אינשי דאזלו
)ג(מדוכתא לדוכתא אפילו חוץ לתחום אסור .ואמר]ינן[ מר זוטרא )ד( בדיה דרב נתן בנו
ליה אסדנא במועד מקבלי קיבולת חוץ לתחום ,איקלעו )ה( רבא ורב ספרא ורב הונא
בר חיננא ולא עיילו לגויה ,דקסברי אפילו חוץ לתחום אסור דרנילי לטיזל לחתם.
]תרכד[)א( ו ש ש א ל ת ם מהו לשכור גוים לכתחילה במועד להוליך קורות עצי בניין
ממקום למקום כדי שלא יאבדו ,מותר לעשות כך ,ובלבד שאם יכול לעשות בצינעה
עושה ,ואם אינו יכול לעשות בצינעה יעשה כמו שיכול) ,ב(דתנן מכניס אדם סירותיו
מפני'הגנבים ושולה סשתנו מן המשרה כשביל שלא תאבד .ואמרי׳ רב יוסף הוו ליה
הנך כשורי עיילינהו ביומא פגי כל) .ג( יצחק בר׳ יהודה.
]תרם־![)א( ו ש ש א ל ת ם מהו לאגוד ולזפות חביות בחולו של מועד לכתחילה ,כמו
כן אנו נוהגין במקומגו ,לסי שסמכו על דברהאבד ומותר ובלבד )ב( שלא יכין במועד.
)ג(ולתקןסרםות הסוסים בגגרי ברזל )ד( דכי שמין לו בחולו שלמועד יש לומר כדבר
דאבד דמי ושרי על ידי אומן גוי לצורך המועד ,כל הגי• מותר במקום שנהגו) ,ה( אבל
ליתן כלים לכובס גוי וליתן כלים לגוי אומן לתופרן מתחילה קיבולת הוה ואסירי.

1תרכג[

א( וששאלתם ישראל שהשכיר פועלים .מח״ו שם םי׳ פ״א ,האורה ע׳ 197
ג( מדוכתא
 (3דאמר שמואל .מ״ק י״ב ע״א.
סי׳ ג״ב ,מעשה הגאונים ע׳  29סי׳ מ״ג.
לדוכתיא .עיין כד״ס שם אות צ׳ .ד( כריה דרכ נתן .וכ״ה בכי״ב ,במה״ו והאורה ומעה״ג שם,
 (0רבא .וכ״ה בכי״ב ובםדו־ים
ובס׳ הסדרים איתיא בדיה דרב נחמן כמו שהוא לפנינו בגמ׳.
ובמח״ו שם ,בס׳ האורה שם גרים רבה ובמעה״ג רב ,ובגמ׳ שלפנינו ליתא לא זה ולא זה ועי׳
בד״ס שם אות בי.
]תרכל[ א( וששאלתם מהו לשכור גוים .מח״ו שם ע׳  289סי׳ פ״ב והאורה שם
ע׳  197סי׳ נ״ג בסתם כמו שהוא לפנינו בסידור ,ובפרדס סי׳ ק״נ ובלקוטי הפרדס דף כ״א ע״א
ובמעשה הגאונים ע׳  82סי׳ מ״ה וברוקח סי׳ ש״ד בשם ר׳ נתן בר מכיר שהשיב לר׳ מנתם
ג( דתנן .מ״ק י״ב ע״ב.
אחיו ]מאסף ס׳ מעשה המכירי ,עי׳ מבוא לס׳ מעה״ג ע׳ .[XII
ג( יצחק בר׳ יהודה .וכ״ה בסדרים ובמח״ו שם וכבר העיר רש״ב ז״ל בהאורה שם הערה ד׳
שחתימת ד״י בר״י שייכה להלן ,ובכי״ב ליתא.
]תרכד [,א( וששאלתם מתו לאגוד .פרדס תוך סי׳ קנ״ב; מת״ו ע׳  289סי׳ פ״ג,
מעשה הגאונים ע׳  33בשם ר׳ יצחק בר׳ יהודה ובהאורה ח״ב ע׳  214סי׳ ק״ט£יבסתם.
ג( ולתקן פרסות הסוסים .שם בפרדס ובמעה״ג
 (3שלא יכין .בכי״ב ובסדרים :שלא יתכוון.
ל( דכי שמין לו .בכי״ב ובסדרים דכי טריח
ובמח״ו סי׳ פ״ה והאורה שם ע׳  198סי׳ נ״ד.
לו .ס( אבל ליתן כלים וכוי .מח״ו שם םי׳ פ״ו ,ומה שהובא שם בשם ר״ת הוא .הוספה.
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] ת ר ב ו [ ) א ( ו ש ש א ל ת ם מהו להתחיל)ב( בקיבולת ענבים בדריםתן לגת בחולו
של מועד כדבר האבד דמי ומותר)נ(מהא דרב הונא חצדו ליה חצדא בחולו של מועד
ומסק׳ דהא דתניא במחובר אסילו כולו אבוד אסור יחידאה היא ,ועוד דרב )הונא( הצת
ליה חצדא ואיקסד שמואל ,דחצדא דחיטי היא ולא פסיד ,אבל עינבי ודאי מסיד משום
דמכחש כחשי כי שביק להו .ועוד כשמתחילין לבצור בכרמים ונותנים רשות ליכנס בהם,
כל מי שאינו בוצר כרמו הוה ודאי דבר האבד ומותר לבצור ולדרום בנת:
] ת ר כ ז [ ) א ( ו ש ש א ל ת ם מהו לילך אצל נוי המביא ביום טוב עשבים וליטול ממנו
אנודות עשב לבהמה או תבן או עומרים ואומר מה שאתה נוטל )ב( נשאר מהם כיוצא בהם
אני אתן לך את השאר ,דבר זה אסילו מישראל אסור ,לסי שהוא אזכרת סכום המקח.
)ג( ותכן הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרה ביצים ,עשרה אגוזים
שכן דרך בעל הבית להיות טונה בתוך ביתו) ,ד( ר׳ שמעון בן אלעזר אומר ובלבד שלא
יזכיר לו סכום מקח ,והני טילי בחנוני ישראל ]אבל[ חנוני גוי שרגיל לילך אצלו גזירה שמא
יביא בשב׳ מחוץ לתחום ואסור לטלטלו ,ונבי בהמתו)ה( תניא נוי שליקט עשבים מאכיל
אחריו ישראל )ו(והאמר רב הונא מעמיד אדם בהמתו על נבי עשבים ]בשבת[ דטשמע
במחוברין לפי שהן טוכנין למאכל בהמה ,אבל לא על נבי מוקצה )ז( לפי שתלושין
ומונחין טוקצין הן ,ונוי שליקט עשבים )ח( מוקצין הן אצל ישראל ,ומתרצינן דקאים
עליה באפיה ואזלא ואכלה אכל להאכיל בידים אסור ,וכיון דדבר מוקצה אסור ליתן
לבהמתו הילכך הבא בשביל ישראל מחוץ לתחום אסור ליתן לסני בהמתו) .ט( יצחק
בר יהודה.
] ת ר כ ח [ )א( י ת ד של שסוד שתוחבין בו ירכי העוף והוא ארוך יותר
מדאי )ב( ואסור לחתכו בסכין ולא לשרוף ראשו באור כדי שיתקצר משום תיקון
כלי ,ואין זה דומה לתוחב באור לסי )ש(שתי נידות ,דהתם נראה כמדליק כדרכו
שצריך שתי נידות.
! ת ר כ ו [ א( וששאלתם מהו להתחיל .ג״ז שם בפרדס ובמעה״ג ובמח״ו סי׳ פ״ח
ובהאורה שם םי׳ נ״ה ,ובכי״ב חסד כל הסימן (3 .בקיבולת ענבים .בם׳ הסדרים בלקיטת ענבים
בדריכתן בגת .נ( מהא דרב הונא .מ״ק י״ב ע״ב.
] ת ר כ ז [ א( וששאלתם מהו לילך אצל גוי .מת״ו ע׳  290סי׳ פ״ט ,האורה שם סי׳
נ״ו ושבלי הלקט סי׳ רמ״ד .ובכי״ב ובסדרים :אצל גוי המכירו בי״ט וליטול ממנו וכוי.
 (3נשאר מהם ובו׳ .בכי״ב :משאר בני אדם כיוצא בהן אני נותן לך את השאר למחר.
ל( ד׳ שמעון בן אלעזר .בכי״ב ובסדרים ר׳ ישמעאל בן אלעזר.
ג( ותנן .ביצה כ״ט ע״ב.
ה( תניא .שבת קכ״ב ע״א .ו( והא מר רב הוגא .בגמרא אמר ד״ה אמד רבי חנינא .ז( לפי
ם( מוקצין הן אצל ישראל.
שתלושין ומונחין מוקצין הן .בכי״ב ובסדרים :ומונתין באיסורין.
בכי״ב ובסדרים יש כאן הוספה :ומקשינן מילא מים לבהמתו משקה אחריו ישראל אפילו ברשות
הרבים ,מכאן מתירין לשתות מים אפילו שהובאו בשביל ישראל מדלא קאמר לשתות וגם אמר
 (pיצחק
כל דבר שיכול לילך לשם ולעשותו כמו לילך לנהר ולשתות מותר ומתרצינן וכו׳.
בר יהודה .בכי״ב ליתא.

1תרכח[

א( יתד של שפוד .מה״ו שם סי׳ צ׳ והאורה סי׳ נ״ז והובא כמרדכי ביצה
סי׳ תרצ״א (3 .ואסור לחתכו בסכין .וכ״ה בכי״ב ובסדרים ,אבל במת״ו איתא ובא מעשה לפני
ר  /ובהאורה שם ואס)ו(ר רבי וכ״ה במרדכי שם.
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]ו־1רכט[ )א(ושומץ ביום טוב כותתין כדרכן ,אבל סלסלין טוחנן קודם יום
טוב או טוחנן בקערה או בכל דבר ,אבל לא ברחיים שלהם )ב(כדאמרינן בביצה,
ורחיים שלהם )ג( קרי מולצין שלנו ,תדע )ד( מדנרסינן התם )מ(טטאה משום שלשה
כלים ,הבחל שבתוכו הוא נקוב נקבין דקין אבל הוא בעצמו טמא משום כלי כברה
והעליון משום כלי מתכות והתחתון משום כלי בית קיבול.
] ת ר ל [ )א( מ ו ת ר לחוף ולסרוק בחולו של מועד ,שאף בשבת ויום טוב
נחלקו בו ,שהרי היאך נאסר את הדבר ,משום תלישת שער ,השתא נילוח במועד
מותר לבא מן השבייה ,ועל כל אדם לא נאסר אלא כדי שלא יכנסו לרנל )שלהם
משולין( ]כשהם מנוולין[ )ב( לחוף ולסרוק אסור.
הילכות פסח.

]תרלא[)א( ואילו אסורין בססח מורייס הלחם ואםילו לאחר הססח אסור .חומץ
שמחמיצין אותו בשעורין ושכר שעושין אותו בלחם קלוי אסור ונם לאחר הססח ,וכן
הטין שעורין וכוסטין ושיבולת שועל ושיפון טין חטין הן ,כל אילו אם נפלו עליהם
.מים או שבאו בספינה ונשרו במים או ששרו בגורן מן הגשמים אסורין בפסח ולאחר
הפסח אסורין אםילו לקנות מהם כלום ,אלא או לזרותם או להשליכם במים ,אפילו
טחנן כדי להניחם אחר הפסח אסור .אבל הדוחן וכל מיני קיטניות מותרין)ב( אפילו שהן
במים בין בפסח בין לאחר הפסח אבל חמשת המינין אסור והן חייבין בחלה .אוח
מותר ואינו חייב• בחלה ,אבל הקרירות שנשתמש בהם כל השנה כולה מיני חטין וקמח
רוחץ אותן יפה ושומרן ולאחר הפסח מותרין) .ג( ובורמי דגללי משפשפן וכלי בחל
מיתיחין כמים על גבי האש אחת מתוך חברתה והגדולה יעשה לה שפה מן הטיט
סביבות סיד .שתים אצבעות ומרתיחה מליאה מים והיא מותרת .וכל כלי עץ כגון
] ת ר ל ט [ א( ושלמין בי״ט .מת״ו שם סי׳ צ״א באריכות יותר ,וגהאורה שם סי׳ ג״ח
כמו שהוא לפנינו ושם בע׳  224סי׳ קמ״ד הובא עוד תפעם בקיצור :ראיתי את רבי שכותש
שומין בקערה בי״ט כדרכן אבל פלפלין טותנן מערב י״ט .ורש״ב ז״ל העיר שם על דברי המת״ו
 (3כדאמרינן בביצה .דף כ״ג ע״א ועיי״ש דן*
ולא רמז-על דברי האורה לעיל בסי׳ נ״ח.
ג( קרי מולצי״ן .בכי״ב ובסדרים מולצי״ל ,ובמח״ו שם וע׳  256סי׳ ט׳ טולינט
י״ד ע״א.
ד( מדגרםינן התם.
ובתום׳ ביצה י״ד ע״א ד״ה איכא :מוליניט ועי׳ לעיל םי׳ ש״ס הערה ו׳.
שם כ״ג ע״ב.
א( מותר לחוף ולסרוק .האורה ע׳  217סי׳ ק״כ ,מח״ו ע׳  289סי׳ פ״ד
]תרל[
תוך תשובות ר׳ יצחק בר׳ יהודה ,ובתחצ״ו ס״ס מ׳ תוך תשובות רש״י ,ובמרדכי מ״ק סי׳ תתל״ט
 (3לתוף
בשם ה״ד שמחה מויטרי ובשבלי הלקט סי׳ רכ״ט :וכן מצאתי בתשובות הורת רבי.
ולסרוק אסור .בתמיה .במח״ו ובהאורה :לחוף ולסרוק מיבעיא.
] ת ר ל א [ א( ואילו אסורין בפסה .הלכות קצובות דרב יהודאי גאון בתורתן של ראשוגים
 (3אפילו שהן במים בין בפסה בין לאחד
לרח״מ הורוויץ ח״א ע׳  20ופרדס סי׳ קל״ח.
הפסת .וצ״ל אפי׳ שרו במים ,וכ״ה בתש״ר ובפרדס ,ובכי״ב ובסדרים :אפילו שרו במים לפני
הפסח אבל תמשת המינין וכוי .נ( ובורמי דגללי .וכ״ה בסדר הפסת לר׳ יוסף טוב עלם ]ביוצר
לשה״ג ד״ה אלהי הרוחות[ ובורמי דגללי שריין בהדתה .והר״ש מפליי״ש ת מ ה עליו בפירושו
)עי׳ א״ז ח״ב  (116bוכתב שהפייט תפס הדחה.מפגי ה ח ר ו ז שלו ובאמת צריכין הגעלה ,ועי׳
ברי״ף פ״ב דפסתים במשנה חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח ובמנהיג ה׳ פסח סי׳ י׳ ובפרדס
סי׳ קכ״ה דן* כ״ד ,ריש ע״ג .ובפרדס סי׳ קל״ח הלשון מגומגם ,ועי׳ בתש״ר שם,
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קערות וכסות ירתיח במים ביורה ושופך עליהם וירחיצם והן מותרין) .ד( ]והסכינים
ירתיחם בתוך היורק והן מותרין[ וכל כלי עץ המשמש בהם עיסה כל השנה ושוהה
העיסה באותו כלי -עד חומצתו אסור לשמש בהן בסםח בין ברחיצה בין ברתיחה
אםורין ,אבל כלי עץ שלא החמיץ את העיסה אלא לש בין בצונן בין בעירוי מותרין
בפסח ברחיצה ובגרירה .והנסה והכברה מותרין ברחיצה.
]תרלב[ )א( ועיסה של פסח צריך ללושה בזריזות שלא תבא לידי חימוץ
)ב( ואחר לישתו רוחצי] את ידיהם והכלים וישליך המים במקום גבוה שלא יעמדו
שלא יבואו לידי חימוץ^ והמצות צריכין לאופן יסד ,ואם תמצא עוגה אחת בתוכן
ואינה אפויה דמושכין ממנה חוטין תשרף מיד) .נ( וזקן או חולה שאינו יכול לאכול
המצה שהיא קשה שורה במים או ביין או במרק בכל עניין שירצה בלתי שתהא
העונה אפויה יסה.
]תרלג[ )א( ומותר לאפות מצה על נכי קרקע ועל נבי כלי חרם ובתוך
הפורני רק שתהא בזריזות ויהא האופה זריז וזהיר ומהיר בבישול אסוייתה וכשיתחמם
כלי חרם מבפנים מותר ומבחוץ אסור לחממו .ואין עושין פת מיום טוב להכירו ולא
כל מיני בישול אלא אם כן יאכל ממנו ואם נשתייר ממנו מותר.
]תרלד[ )א( ואסור לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב אכל שאינה מסוכנת
טותר לשחוט ולפשוט כל צרכו .ואסור כל בישול עיסה ותבואה מכל חמשת המינין
משום חימוץ אבל בשאר ימים טובים מותר לעשות כל מיני עיסה ,וכל טיני קטנית
מותר לבשל בפסח ובכל ימים טובים:
סליק סידור רבנו ש ל מ ה זצ״ל
חזק.
ל( ]והסכינים ירתיחם וכו׳ .הוספתי ע״פ כי״ב והסדרים וכ״ה בפרדס והוסיף שם :כ מ ו
ש א מ ר נ ו ל מ ^ ל ה ]בדיני הגעלה בסי׳ קכ׳יד מספר האורה![ ובתש״ר ריש ע׳  21ליתא מה
/
שהבאתי בסדור מסובב בתצאי מדובע.
ג( ואתר לישתו וכו׳ לידי
]תרלב[ א( ועיסה של פםת .שם בתש״ר ובפרדס.
ג( וזקן או חולה.
חימוץ .כ״ז ליתא בפרדס והמעתיק השמיט מן לידי חימוץ/קמא לבתרא.
ג״ז ליתא בפרדם ,וחסר שם עד ואין אופין פת בסימן ה ב א / .

]תדלג[
]תרלד[ א(

א( ומותר לאפות .שם בתש״ר.
ואסור לשחוט .שם בתש״ר ובפרדס.

י

Schrlften des Vereins Hekize Nirdamlm
3. Folge, No. 11,

דים

P

!ר

רז

am

wm

היוצאים לאור
ירי

נרדמים

על

 י ציp מ

חברת

( חזרה ונתיסדה בשנת חרסייט,)הוקמה מחדש בשנת תרמ״ה

. התרע״ב.שלישית.שנה

SIDDUR RASCHI

Ritualwerk, R. Salomo ben Isaak zugeschrleben.

B E R L I N
1911

ראשי החברה:
אברה• ברלינר,
דור סימאנםען ,קאפינהאנין

ברלין ,נשיא הכבוד

אהרן סריימאנן,

יושב ראש.

פפד״מ

סנן היושב ראש.

שמואל אברהם סאזנאנםקי,

ווארשא

המזכיר.
בנימין זאב באכער ,בודאפעשט.

אלחנן אדלר ,לונדון.

מרדכי בראנן ,ברםלא. .

חיים בראדי ,םראנ.
אברהם אליהו הרכבי ,פטרסבורנ.
ישראל הלוי ,סריש.

א ל כ ס נ ד ר מארכס ,נויארק.

שמואל צבי מרנליות ,םירינצי.
יעקב פריימאנן ,העלישויא.

דוד ילץ ,ירושלם.
אברהם עפשטיין ,ווינא.

שניאור זלמן ש ע ב ט ר  ,נויארק.

