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 מםורת הש״ם

 6) חגיגה ו. זנחיס קטו
 ג) ןתיססתא פ״ח ע״שן,
 ג) חמיל ס״ז מ״נ, ד) רש״ל,
 ה) ולעילטו:],ו) [לעיל צג.],
 t) [לקמן מ:ן, ח) נ״א הנ״ל
 שלמטה. רש״א, נו) קע׳׳ג
 ריבוא ריניאות וה׳ אלסיס
 ריבואות ות״ת רינואות ועול
 שלשים ריבואות וחמשיס
 אלפים והי אלפים ומאתים

 בריתות כר. רש״ל,

 תורה אור השלם
 1. אלה דברי הברית
 אשר צוה ץ את נישה
 לכרת את בני ישראל
 בארץ מואב מלבד
 הברית אשר כרת אתם
 בחרב: דברים כח סט
 2. ושמרתם את דברי
 הברית הזאת ועשיתם
 אתם למען תשכילו את

 בל אשר תעשון:
 דברים כט ח
 3. ארור האיש אשר
 יעשה פסל ומסכה
 תועבת ין מעשה ידי
 הרש ושם בסתר וענו כל

 העם ואמרו אמן:
 דברים כו טו
 4. ודזןה כי יביאך ין
 אלהי־י אל הארץ אשר
 אתה בא שמה לךשתה
 ונתתה את הברכה על
 הר גרזים ואת הקללה

 על הר עיבל:
 דברים יא כט
 5. אלה יעמדו לברך את
 העם על הר גךזים
 בעברכם את היךדן
 שמעון ולוי ויהוךה

 ויששכר ויוסף ובגןמן:
 דברים כו יב
 6. ואלה יעמדו על
 הקללה בהר עיבל
 ראובן גד ואשר וזבולן
 דן ונפתלי: דברים כז יג

 מוסף רש״י
 כללות נאמרו בסיני.
 הרבה דברים נאמרו
 סתומים בסיני שלא
 נתפרשו כל צרכן וסירשי לו
 לאתר שהוקס המשכן באהל
 באהל מיעל, שהרי לא
 נתפרשו שס הלכות עבולה
 ככל הצריך אלא מזבח
 אלמה תעשה לי וזבחת
 עליו את עולותיך ואמ
 שלמיך ושמות כ) ולא פירש
 מתן למיהן הפשיטן
 ונימוח! של עולות והקרבת
 אימורין של שלמיס !חגיגה
״ז זבחים קטו:<.  ו וכעי
 ופרעות באהל מועד.
 משהוקם המשק ודיבר
 עמו מעל הכפורת, שס
 פירש לו הכמוב, כלכתיב
 ויקרא אל משה מלבר ת׳
 אליו מאהל מועל לאמר,
 ובספר תורת כהניס להיינו
 ויקרא נתפרשו כל הלכות
 קרנן, וכן רבריס הרנה
״ז זבחים  וחגיגה ו. וכעי
. ונשתלשו בערבות  שם:
 מואב. מפי משה לישראל
 שנאמר (לנריס א< נענר
 הירדן נארץ מואנ הואיל
 משה נאר את התורה וגו׳
 !מגיגה ו:) משנה תורה
 שמזר משה ואמרה להס על

 הסלר !זבחים קמו ו.

 לז: אלו נאמרין פרק שביעי סוטה
 ארבעים ושמנה בריסוס. לכל אחד מישראל שש עשרה תלמא זימני
 מ״ח הוי: מוציא הר גריזים. לפי שלא אמר יהושע עליהן כל המורה
 אלא מצוח שבפרשה: ומכניס אהל מועד. שלאחר שהוקם המשכן
 נדבר הקב״ה עם משה בישוב ולמדו כל המורה כדכמיב וידבר ה׳
 אליו מאהל מועד לאמר (ויקרא א):
 כללוה נאמרו בסיני. בסמס נאמרה
 מורה בסיני ולא נמפרשה לו כגון
 בסיני נאמר (שמות p וזבחת עליו
 אח עולוחיך ואמ שלמיך ולא סירש
 ממן דמים כיצד הקטרח אימוריס
 והפשט ונחוח וכליל של עולה וכספר
 ויקרא באהל מועד פירשה: ונשהלשו
 בערבות מואב. מפי משה לישראל.
 ת״ק סבירא ליה כר׳ ישמעאל הלכך
 הר סיני ואהל מועד חדא היא ור׳
 שמעון ס״ל כר״ע הלכך מרי נינהו:
 ר״ש ברבי יהודה אומר ארבעים
 ושמנה בריתוה. לכל אחד של שש
 מאות אלף ושלשת אלפים וחמש
 מאוח וממשים כמכין שהיו י)(בסיני)
 [במדבר] שכל אחד נעשה ערב על
 כל אחיו. ה״ג בחוססמא(פ״ח ע״ש) א״ר
 לדברי ר״ש בן יהודה אין לנו כל מצוה
 ומצוה שלא נכרחו עליה מ״ח בריחוח
 של שש מאות אלף ושלשמ אלפים
 וחמש מאוח וממשים רש בכל אחמ
 שש מאוח אלף ושלשח אלפים חמש
 מאוח וחמשיס: מאי בינייהו. מאי
 מוסיף רבי ובמאי סליגי: אמר רב
 משרשיא ערגא ומרבא דמרגא.
 אם נעשה כל אחד ערב על ערבומו
 של חבירו או לא. רבי שמעון בן
 יהודה סבר לא נעשה כל אחד ערב
 על חבירו אלא שישמרו אמ המצוח
 נמצא כל אחד ואחד ערב על מ״ח
 בריחוח של כל אחד ואחד אבל לא
 נעשה כל אחד ואחד ערב על
 ערבוח של חבירו אלא על חוכחו
 של חבירו. ואחא רבי למימר לדברי
 ר׳ שמעון שבא למנוח אח בריחוח
 הערבומ יש לו למנוח ארבעים ושמנה
 בריחוח של ששים ריבוא לכל אחד
 וככל אחד האלה יש ששים ריבוא
 שכולם נתערבו זה בזה על חובותס
 ועל ערבותם נמצא כל אחד מקבל
 עליו ערבות של ששים ריבוא בשביל
 חובוח של חבירו וכל אחד מששים
 ריבוא הללו קבל עליו בריחוח ששים
 ריבוא בשביל ערבומ שנמערבז אחיו
 על חביריהס וזה קבל עליו אף ערבוח
 של ערבים: כל הפרשה. של הר גריזיס
 לא נאמרה אלא בנואף ונואפח: בארור
 סגי ליה. בתמיה כופר בעיקר הוא
 וסגי ליה בארור: אלא זה הבא על
 הערוה. אשח איש והוליד ממזר ומחוך
 בושתו שאסור לבא בקהל ואינו מוצא
 אשה הוא הולך לבין העובדי כוכבים
 ועובד עבודת כוכבים ארורים אלה
 שעשאוהו לעבוד פסל ומסכה. וכן דורש
 אח כולן כל אחמ לפי פשטה. אומו של
 עריוח כגון שוכב עם חוחנחו ואשח
 אביו ועם אחותו כולם באשת איש
 ולמיקם בחרי ארורי. שוכב עם כל בהמה
 אשח איש שעשמה מעשה בהמה מ

 ארבע ארבע וארבע הרי שמונה שמונה
 ושמונה הרי שש עשרה וכן בםיני וכן בערבות
 מואב שנא׳ 1אלה דברי הברית אשר צוה ה׳
 את משת וגו׳ וכתיב 2ושמרתם את דברי
 הברית הזאת וגו׳ נמצא מ״ח בריתות על כל
 מצוה ומצוה ר״ש מוציא הר גריזים והר עיבל
 ומכניס אתל מועד שבמדבר ובפלוגתא דהני
 תנאי דתניא רבי ישמעאל אומר א< כללות
 נאמרו בסיני ופרטות באתל מועד ר׳ עקיבא
 אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו
 באתל מועד ונשתלשו בערבות מואב ><ואין
 לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובת בתורה
 שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות
 ר׳ שמעון בן יהודת איש כפר עכו אמר
 משום רבי שמעון אין לך מצוה ומצוה
 שכתובת בתורת שלא נכרתו עליה ארבעים
 ושמנת בריתות של שש מאות אלף ושלשת
 אלפים וחמש מאות וחמשים אמר רבי לדברי
 רבי שמעון בן יחודח איש כפר עכו שאמר
 משום רבי שמעון אין לך כל מצוח ומצוח
 שבתורת שלא נכרתו עלית ארבעים ושמנח
 בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים
 וחמש מאות וחמשים נמצא לכל אחד ואחד
 מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים
 וחמש מאות וחמשים מאי בינייחו אמר רב
 משרשיא ערבא וערבא דערבא איכא
 בעייתו דרש רבי יחודח בן נחמני מתורגמניח
 דרבי שמעון בן לקיש כל חפרשח כולת לא
 נאמרת אלא בנואף ונואפת 3ארור חאיש
 אשר יעשח פסל ומםכח וגו׳ בארור םגי ליח
 אלא זה הבא על הערוח וחוליד בן וחלך לבין
 עובדי כוכבים ועבד עבודת כוכבים ארורין
 אביו ואמו של זה שכך גרמו לו ת״ר 4וגתת
 את הברכה על תר גריזים ואת הקללה וגו׳
 מת תלמוד לומר אם ללמד שתתא ברכה
 על הר גריזים וקללה על הר עיבל הרי
 כבר נאמר 5אלת יעמדו לברך את העם
 על הר גריזים וכתיב 6ואלת יעמדו על
 הקללה בהר עיבל אלא להקדים ברכה
 לקללה יכול יהיו כל הברכות קודמות
 לקללות תלמוד לומר ברכה וקללה ברכה
 אחת קודמת לקללת ואין כל תברכות
 קודמות לקללות ולהקיש ברכה לקללח
 לומר לך מה קללה בלוים אף ברכת בלוים
 ומה קללה בקול רם אף ברכה בקול רם

 רבי שמעון מוציא הד גריז־ם. הט מסיים לה בירושלמי וכן היה
 ר״ש אומר אין לך כל דבר ודבר מן התורה שאין כרומ
 עליה חקע״ו בריחומ שתים עשרה בברוך ולא ידענא אמאי י״ב
 ושמא בטח כנגד כל שבט ושבט וי״ב בארור י״ב בכלל ר״ב בפרט

 הט מ״ח ברימומ ללמוד וללמד לשמור
 ולעשוח הרי קצ״ב בריחומ וכן בהר
 סיני וכן בערבוח מואב הרי מקע״ו

 בריחוח:
 ונשתלשו בערבות מואב.
 וא״ח מאי איצטטך
 למימר שלישי דערבומ מואב והא לא
 איירי ר׳ ישמעאל בערבומ מואב כלל
 יש לומר משום סיסא נקט לה דבעי
 למימר אין לך כל דבר מצוה ומצוה:
 רבי שמעון בן יהודה אומר.
 ירושלמי עד כדון דברים
 שנכללו ונפרמו דבטם שנכללו ולא
 נפרטו [אמר ליה] כן אמר ר׳ יוחנן
 משוס ר׳ ישמעאל דבר שהיה ככלל
 רצא מן הכלל ללמד לא ללמד על
 עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו
 יצא אמר לו לא בדבר אחד דילמא בשני
 דבטם בממיה והכא בשני דברים
 אנן קיימין אמר ר׳ חנחומא מטון
 דכחיב בסוף אמן כמו שכולו דבר
 אחד כמיב אשר לא יקים אח דבט
 החורה וט יש חורה נופלח רבי
 שמעון בן אליקיס אומר זה החזן
 שהוא עומד רבי שמעון בן חלפחא
 אמר זה י0הבימ שלמטה דאמר רב
 הונא בר יהודה בשם שמואל דעל
 הדבר הזה קרע יאשיהו ואמר עלי
 להקים ר׳ אחא בשם ר׳ חנחוס בר׳
 חייא למד ולימד שמר ועשה והיחה
 סיפקו בידו להחזיק ולא החזיק הרי
 זה ככלל ארור ר׳ ירמיה בשם רבי
 חייא בר׳ אבא לא למד ולא לימד לא
 שמר ולא עשה ולא היחה סיפקו
 בידו להחזיק והחזיק הרי זה בבלל
 ברוך דאמר רבי חנא א״ר ירמיה
 עתיד הקב״ה לעשות צל לבעלי מצומ
 בצילן של בעלי תורה שנא׳ >קהלת 1)
 כי בצל החכמה כצל הכסף ואומר עץ
 חיים היא למחזיקים בה (משלי 0:
 אמר רב משרשיא ערכא וערבא
 דערבא. כמדומה דהט
 בעי למימר דלר״ש בן יהודה קבל
 עליו כל אחד מישראל לחרי״ג מצוח
 «)קצ״ח טבוא טבואוח וח׳ אלפים
 טבואוח וחי״ג טבואוח ושבע אלפים
 ומאתים בריתות לשש מאוח אלף
 ושלשת אלפים וממשים וחמש מאומ
 בשביל ערבומן אם יעברו עליהן
 ולרבי אליבא דרבי שמעון ששים
 טבוא פעמים ושלשת אלפים וחקנ״ה
 פעמים חשבון זה בריתות קיבלו עליהן:
 ברכה אחת קודמת לקללה.
 ירושלמי יכול משהיו
 אומרים כרכוח היו אומטם קללוח
 מלמוד לומר הברכה והקללה קללה

 באחת וברכה באחמ:
 ונאמר

 ומה קללה בלשון הקודש אף ברכה בלה״ק
 ומה קללה בכלל ופרט אף ברכה בכלל ופרט
 ומה קללה אלו ואלו עונין ואומרים אמן אף
 ברכה אלו ואלו עונין ואומרים אמן:
 מתני׳ ברכת כהנים כיצד ג,אבמדינה
ובמקדש ברכת אחת נבמקדש אומר את תשם  אומר אותת שלש ברכות :

 ככתבו
 שמנאפח. מקלל אביו ואמו הבא על אשח איש מזלזל באביו ובאמו שגידלו גידולין רעים בביחס. משגה עור מסחה אשח איש שהיא סומא בדבר ואינה
 יודעמ עונשו כמוהו. משיג גבול רעהו בא על אשמו הרי הוא השיג גכול. מכה רעהו בסחר גורס לו בלחש סחטו שממומ בבדיקת מיס המטס.
 לוקח שוחד להכופ נפש לוקח שוחד להיוח עוקב אחר המנאף ולסמומ לו אשמ איש וגורס לו מימה. מטה משפט גר ימוס
 איני יודע לדורשו: יכול כל הברכות כולן קודמות לקללות. שיגמרו כל הברכוח מחילה עד כרוך אשר יקים וגו׳ ואח״כ יפמחו בקללה:
 כלשון הקודש. כדילפינן קול קול ממשהי): מתני׳ הכי גרסינן במתני׳ כרכה כהנים כיצד (כוי) במדינה אומר אותה שלש ברכוה. שמפסיקין
 הכהנים בין פסוק לפסוק ועונין הציבור אמן: במקדש ברכה אתת. לפי שאין עונין אמן במקדש ואין צריך כאן שום הפסק והכי מפרש בגמראי):

 ככמבו

 עין משפט
 נר מצוה

 כמ א מיי׳ סי״ל מהל׳
 תפלה הל׳ ג סמג
 עשי! נ טיש״ע איית סי׳

 קכח סעיף יג:
 ל ב מיי׳ שס הל׳ ט:

 לא ג מיי׳ שס הלכה י:

 תוספות שאנץ
 אלא זה הבא על הערוה
 אשת איש והוליד ממזר
 ומתוך בושתו שאסור לבא
 בקהל ואינו מוצא אשה
 הולך לבין העמים ועובד
 עבודת כוכבים. וארורים
 אלו שעשאוהו לעבוד פסל
 ומסכה וכן דורש כלם כל
 אחת לפי פשטה אותן של
 עריות כגון שוכב עם
 חותנתו ואשת אביו ועם
 אחותו כלם באשת איש
 ולמיקם בתרי ארורי שוכב
 עם כל בהמה זו אשת איש
 שעשתה מעשה בהמה
 שמנאפת. מקלל אביו ואמו
 בא על אשת איש מזלזל
 באביו ואמו שגידלו
 למעשה רעים. משגה עור
 מפתה אשת רעהו שהיא
 סומא בדבר ואינה יודעת
 העונש כמוהו. משיג גבול
 רעהו בא על אשת רעהו
 הרי הוא מסיג גבול רעהו
 שנאסרה אשתו לו. מכה
 רעהו בסתר א) לוקח שוחד
 להרוג נפש להיות עוקבת
 אחר המנאף ולפתות לו
 אשת איש וגורם לו מיתה.
 מטה משפט גר יתום פ״ה
 איני יודע לדרשו. ורבינו
 שמשון מקוצי מפרש זה
 הבא על אשת איש והוליד
 ממנה בן ממזר ומתוך
 שבנו ממזר הולך לדור
 בעיר אחרת באp מרחק
 באשר ימצא. ונמצא שהוא
 גר ויתום שהוא כגר שאין
 לו אב שזה שהולידו אינו
 מודה שהוא כנו וגם אמו
 אלמנה שנאסרה על בעלה
 ויושבת עגונה כאלמנות

 חיות:

 א) צ״ל מכה רעהו נסתר
 גורס לו נלחש סתריו שתמות
 ננליקת מיס המריס לוקח
 שיחל להטת נפש לוקח שוחל
 להיוח עוקנ אחר המנאך וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 לכ א מיי׳ פי״ל מהל׳
 חפלה הלכה ג שמג
 עשין נ טוש״ע א״ח סי׳
 קכמ סעיף יב [וברב אלפס
 פרק הקורא אמ המגילה
 לף רעל. וברא״ש שס סימן

 י׳׳ח]:
 לג ב ג מיי׳ שס הל׳ מ:
 לד ד ה מיי׳ שס הלכה
 יא וסמג שס טוש׳׳ע
 שס סעיף יל [וברב אלפס

 שס וברא״ש שס]:
 לה ו מיי׳ פ״ה מהל׳
 ביאת מקדש הלכה

 טז יז:
 לו ז ח מיי׳ פי׳׳ד מהל׳
 גשיאוח כסיס הלכה י
 יא נטוש״ע שס סעי׳ יל]:
 לז ט מיי׳ שם הל׳ ג [יא]
 יב סמג עשי! כ טוש׳׳ע

 א״ח סי׳ קכח סעיף י:
 לח י מיי׳ שס הלכה יא
 טור ש״ע שס סעיף

 יל:
 לט כ מיי׳ שס הלכה ח

 טוש״ע שס סעיף י:

 תוספות שאנץ
 מה משרת בעמידה אף
 מברך בעמידה י״מ דכהן
 בעל תשובה ראוי הוא
 לדוכן ולא מקשי׳ ליה
 לפסול עבודה דכהן
 שנשתמד דכתיב לא יקרב
 אלי לשרתני ותק בפי
 בתרא דמנחו׳ כהנים
 ששימשו בבית חוניו לא
 ישמשו בירושלם הא בנוב
 וגבעון מותרין וכ״ש בדמן
 הוה לדוכן ואמרי׳ נמי התם
 הרי אלו כבעלי מומין ולא
 מצינו בשום מקום שבעל
 מום שפסול לדוכן אלא
 א״כ היו מומין שבגלוי
 שהעולם מסתכלין בו. אף
 בניו בנשיאות כפים ולא
 תקשי תו שכן כהן גדול
 דאין משיבין על ההיקש
 וכתיב כל הימים ואל תקשי
 לך תו ראש חדש ועבודת
 צבור ל״ה: לשנים קורא
 כהנים פייה כשיש שם שני
 כהנים לברך שליח צבור
 כשגמר ברכת הודאה (עד
 חוץ מבית הכנסת) ל׳׳ה:

 אלו נאמרין פרק שביעי סוטה לח.
 ונאמד להלן אלה יעמדו לכרך. מימה אדרבה אימא ונאמר
 להלן ואכלת ושבעמ וכרכח מה להלן בכל לשון כדאמר
 לעיל >לף לג.) וי״ל דמכןמברא ליה טפי למילף ברכת כהניס
 מברכמ הר גריזיס דשמיהן מפורש במורה דהברכומ עצמן נמי
 מפורשות שהיה היפך הקללומ
 המפורשות ארור האיש לברכה אבל
 לשון ברכת המזון אינה מפורשמ
 בתורה: ורבי יהודה אומר הרי
 הוא אומר כה. אבל לרבנן לא משמע

 להו עיכוכא כה אלא ככה:
 קשיא ליה לד׳ יונתן. אינו לשון
 הברייתא אלא לשון פי׳
 הגמרא וה״ג לה כסיפט ר׳ יונמן
 אומר אי מה להלן וכו׳: וכתיב כל
 הימים. מימה אכמי עבודמ יחיד
 מהיכא לן דאימרבי דאיכא נשיאות
 כפיס והא ככל הימים איכא נמי
 עבודח צבור כגון ממיד ונראה דודאי
 לדברי הכל אימעיט עבודח יחיד
 מנשיאומ כפיס ור׳ יונתן נמי אגב
 שיטפיה נקט ליה ולא הוה נשיאוח
 כפים בכל יום אלא בעבודפ ממיל
 כדמנן כפ״ה דסדר ממיד (לף לכ:)
 דלאחר שנתנו איברים על גבי כבש
 ומלחוס ירדו ובאו להן ללשכת הגזיח
 אמר להן הממונה ברכו ברכה אחמ
 והם ברכו קראו עשרת הדברות שמע
 והיה אס שמוע ויאמר וברכו את העם
 ג׳ ברכות אמת ויציב ועבודה וברכת
 כהניס והוא הלין במוספין ובממיד

 של בין הערבים:
 ואיתקש כרכה לשירות. לעיל
 קאי לקאמר מקיש
 בניו לו אימא לענין שירות לוקא
 אימקוש להט קאמר כיון לאיתקוש
 לשירומ הוא הרין לברכה להא אימקוש
 ברכה לשירומ: או אינו אלא ככינוי.
 רבינו הלל פי׳ בספרי בכינר בגון אל
 אלהים צבאות ולא מסתבר דהיט תיסק
 אדעמא לשבושי קרא למימר יברכך
 אלהיס במקום שם בן ארבע אומיומ
 אלא בטנר יש לומר כקטאתו באל״ף
 דל״ת: הרי הוא אומר בכל המקום
 אשר אבא אליך וברכתיך. הכי תני
 בספרי בכל מקום אשר אני נגלה
 שם תהא מזכיר אמ שמי והיינו
 לקמתמה הכא בכל מקום ס״ד וכי
 בכל מקום אשר אני מצוה שמי להזכיר
 דהיינו אסילו בגבולין מכרכו דבכל
 מקום אשר אבא אליך משמע אני
 בעצמי שיהא שם גילוי שכינה אלא
 מקרא מסורס הוא בכל מקום אשר
 אבא אליך שאני נגלה שם שם אני
 מצוך להזכיר שמי המיוחד לי והיינו
 לוקא בביח הבחירה והיינו דקמני
 בספרי בכל מקום אשר אני נגלה שם
 מהא מזטר אמ שמי ונראה דמזה
 הטעם נמנעו כהנים לברך בשם
 המיוחל משמח שמעון הצליק כלאמרי׳
 בפרק טרף בקלפי(יומא לף לט:< לפי
 שלא זכו שוב לגילוי שטנה ונראה
 לר״י כהן שבירך ברכח כהנים בישיבה
 לא עשה ולא כלום הואיל ואיחקוש
 ברכה לשירות וגבי שירוח אמר בפ״ב לזבחים >לף כג:) ליושב מחלל עבולה הילכך אף כאן צריך לחזור ולברך מעומר: או אינו אלא בלהש.
 מימה לר״י אמאי לא נפקא לן מיניה מג״ש דברכה ברכה מהר גטזים מה להלן בקול רם אף כאן בקול רם ומצינו למימר דלא איצטריך אלא לר״י
 דלא יליף ליה מגזירה שוה אלא מכה: לשנים קורא כהנים. בירושלמי סרק אין עומדין אמר רב חסדא צריך שיהא המזן ישראל רב נחמן
 בר יצחק אומר אם היה כהן א׳ אומר כהן שנים אומר נהנים אמר רב תסדא אפי׳ כהן קורא כהנים שאין קורא כהנים אלא לאותו השבט:

 כל

 ככתבו. ביו״ד ה״י: בכינויו. באל״ף דל״ת: מגד כתפותיהם.

 מסט שצטך נשיאומ כסיס כדאמט׳ בבריימא בגמרא: ובמקדש.
 למעלה מראשיהם מפני שמכרטן אמ העם כשם המפורש ושטנה
 למעלה מקשט אצבעומיהם: שאין מגביה למטלה מן הצי; אס

 ידיו. מפני שהשם כמוב עליו:
 גמ׳ בנשיאות כפים. שיגביהו אמ
 ידיהם: קשיא ליה לרבי יונתן.
 אהך גזירה שוה אי בגז״ש ילפת לה
 איכא למיפרך מה למלואים שכן קרבן
 ציבור כלכתיב (ויקרא p) ררד מעשומ
 החטאת והעולה והשלמים וכולן של
 ציבור כדכחיב קחו שעיר עזים וגו׳ מ
 וראש חדש הוה כדכחיב ביום החלש
 הראשון באחד לחדש תקים וגו׳(שמוח מ)
 והוא היה יום שמיני למלואיס כדחניאג)
 בסדר עולם אותו היום נטל עשר
 עטרות: ר' נסן אומר אינו צריך.
 משום דסרכא ליה גז״ש מייתי ליה
 בהקישא: אן» בניו בנשיאוס פפים.
 ולא מיקשי מו שנן כ״ג דאין משיבין
 על ההיקשי): ופהיב פל הימים. ולא
 חיקשי לך חו ראש חדש ועבודמ צבור:
 ואיתקש ברפה לשיריה. כלומר ואע״ג
 דבהאי קראי לאו ברכה כמיבא אלא
 שירות לעמוד לשרת בשם ה׳ הוא ובניו
 כל הימים איתקוש ברכה ושירות
 כקרא אחטנא כדאמרי׳ לעיל לשרמו
 ולברך בשמו: (א) בשם המיותר.
 ככתבו: בהל המקום ם״ד. וכי בכל
 מקום שם המיוחד נזכר הכחיב(שמוח ג)
 זה שמי וזה זכרי לא כשאני נכחב
 אני נקרא (פסחים דף נ.) ועוד וכי
 בכל מקום שטנה באה ושורה דכמיכ
 אבא אליך והוא לא יחד מקום להזכרמ
 השס: מסורס הוא. מהוסך. בכל
 המקום אשר אבא אליך באהל מועד
 שבמדבר ובשילה ובבימ עולמים: או
 אינו אלא אפילו פנים הנגד עורן*.
 שאין הציבור צטטן להסב סניהם
 לצד הכהניס: לשנים קורא פהנים.
 כשיש שם שני כהניס לכרך שליח צבור
 כשגמר ברכת הודאה קורא אותן
 כהניס והן הופכין פניהן שהיו הסוכין
 לצד המיכה להמפלל(0 דהא אמרינן
 לקמן מ יהי רצון מלפניך שתהא ברכה
 זו כר: אמור להם. מקרא דלהם
 נפקא לן ששליח צבור מזהיר אומן
 לברך: כהן קורא המים. אס שליח
 צבור כהן הוא קורא ומזהיר אמ
 חגיטו העומדים לפניו להחזיר
 פניהם ולברך את ישראל ואם
 ישראל הוא אינו קורא בהניס:

 משלהם

 ככתבו ובמדינה בכינויו אבמדינה כהנים
 נושאים את ידיהן כנגד כתפיתן נובמקדש
חוץ מכהן גדול שאינו  על גבי ראשיחן ג
 מגבית את ידיו למעלה מן הציץ ר׳ יחודח
 אומר אף בהן גדול מגביה ידיו למעלה מן
 הציץ שנאמר 1וישא אהרן את ידיו אל העם
 ויברכם: גמ' תנו רבנן 2כת תברכו יבלשון
 הקודש אתה אומר בלשון הקודש או אינו
 אלא בכל לשון נאמר כאן כת תברכו ונאמר
אלת יעמדו לברך את תעם מת לתלן  לתלן ג
 בלשון תקודש אף כאן בלשון תקודש רבי
 יתודת אומר אינו צי"7 תרי תוא אומר כת
 עד שיאמרו בלשון הזה תניא אידך כת
 תברכו הבעמידה אתה אומר בעמידה או
 אינו אלא אפי׳ בישיבת נאמר כאן כת תברכו
 ונאמר להלן אלה יעמדו לברך מה להלן
 בעמידה אף כאן בעמידה ר׳ נתן אומר אינו
 צריך הרי הוא אומר 4לשרתו ולברך בשמו
 מת י משרת בעמידה אף מברך בעמידה
 ומשרת גופית מנלן 8דכתיב 5לעמוד לשרת
 תניא אידך כת תברכו בנשיאות כפים אתה
 אומר בנשיאות כפים או אינו אלא שלא
 בנשיאות כפים נאמר כאן כה תברכו ונאמר
 להלן ׳׳וישא אתרן את ידיו אל תעם ויברכם
 מה להלן בנשיאות כפים אף כאן ׳בנשיאות
 כפים קשיא לית לר׳ יונתן אי מה להלן כהן
 גדול וראש הורש ועבודת צבור אף כאן
 כחן גדול וראש חודש ועבודת ציבור ר׳ נתן
 אומר אינו צריך הרי הוא אומר 5חוא ובניו
 כל הימים מקיש בניו לו מה הוא בנשיאות
 כפים אף בניו בנשיאות כפים וכתיב כל
 תימים ואיתקש ברכת לשירות ותניא אידך
 כה תברכו את בני ישראל חבשם תמפורש
 אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא
 בכינוי ת״ל 7ושמו את שמי שמי חמיוחד לי
 יכול אף בגבולין כן נאמר כאן ושמו את
 שמי ונאמר לחלן 8לשום את שמו שם מח
 לתלן בית חבחירת אף כאן בבית חבחירת
 רבי יאשיה אומר אינו צרך הרי הוא אומר
 9בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא

 אליך בכל מקום ס״ד אלא מקרא זה מםורם
 הוא בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך
 שם אזכיר את שמי'והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית הבחירה שם אזכיר את
 שמי בבית הבחירה תניא אידך כת תברכו את בני ישראל אין לי אלא בני
 ישראל גרים נשים ועבדים משוחררים מנין ת״ל 2אמור לתם למלתו תניא אידך
 כת תברכו טפנים כנגד פנים אתח אומר פנים כנגד פנים או אינו אלא פגים כנגד
 עורף ת״ל אמור לחם באדם חאומר לחבירו תניא אידך כת תברכו ׳בקול רם
 או אינו אלא בלחש ת״ל אמור לחם כאדם שאומר לתבירו אמר אבייא< 2נקטינן
 לשנים קורא כחנים ולא׳ אינו קורא כחן שנא׳ אמור לחם לשנים ואמר רב חםדא
 נקטינן כחן קורא כחנים ואין ישראל קורא כחנים שנאמר אמור לחם אמירח

 משלהם

 מסורת הש״ם

 א) [פירושו ממצא ברש׳׳י
 עירובין ה. דייה והאמר],
 כ) [ויקרא ט], ג) נשנמ פז:],
 ד) ןנ״ק סג:], ה) ןדףלט.],

 תורה אור השלם
 1 . דשא אסרן את ןךיו
 אל העם ויברכם וירד
 מזגשת החטאת והעלה
 והשלמים: ויקרא ט כב
 2. דבי־ אל אהרן ואל
 בניו לאמר כה תברכו
 את בני ישךאל אמור
 להם: במדבר ו כג
 3. אלה ןעמדו לברי את
 העם על הר גרדם
יזץ  בעביככ את הי
 שמעון ולוי ףהוךה

 ויששכר ויוסף ובגימן:
 דברים כז יב
 4. בעת ההוא הבדיל י;
 את שבט הלוי לשאת
 אה ארון ברית ין לעמד
 לפני ין לשרתו ולברך

 בשמו עד היום הזה:
 דברים י ח
 5. בי בו בהר ין אלהיך
 מכל שבטיך לעמד
 לשךת בשם ין הוא ובניו
 בל הןמים: דברים יח ה
 6. וישא אהרן את ןךיו
 אל העם ויבךכם וירד
 מ׳גשת החטאת והעלה
 והשלמים: ויקרא ט כב
 ד. ושמו אה שמי על בני

 ישראל ואני אברכם:
 במדבר ו כו
 8. כי אם אל המקום
 אשר יבהר ין אלהיכם
 מכל שבטיכם לשום את
 שמו שם לשכנו תדרשו

 ובאת שמה:
 דברים יב ה
 9. מזבח אךמה תעשה
 לי וזבחת עליו את
 עלהיך ואת שלמיך את
 צאנך ואת בקךך בבל
 המקום אשר אזכיר את
 שמי אבוא אליך
 ובו־כתיך: שמות כ כ
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 הגהות הב״ח
 (6) רש׳׳י ד״ה ואימקש
 וכו׳ נשמו הס״ל ואח״כ
 מ״ה בשם המפורש
 בשם המיוחד: (3) ד״ה
 לשניס וכו׳ להתפלל הא
 דאמרי׳ וכו׳ זו כוי. נ״ב
 ס״א ואינו בכלל ברכה
 הא דאמרינן כה תברכו

 פנים כפנים:

 גליון הש״ם
 גסי דכת־כ לעמוד
 לשרת. מה דקשה הא
 נאומו קרא עצמו בס׳ עקב
 כתיב לעמוד לפני ה׳
 לשרתו ולברך גשמו. עי׳
 בספר זית רענן פ׳ עקב
 ובתשובת שבות יעקב מ״ב
 סי׳ א׳. ובסמ״ג מ״ע מצוה
 כ׳ כתב להיתר ור׳ נתן
 נסקא ליה עמירה מלכתי׳
 לעמוד לשרתו ולברך בשמו
 עכ״ל וצ״ע ועי׳ מוספומ
 מנחות לף קט ע״א ל״ה

 לא:

 מוסף רש״י
 נקטינן. מסורמ מאבותינו,
ץ נ ו עד  מנהג מרבותינו (



 מסורת הש״ם

 6) [מנמומ מל.], ג) ברכות
 לל., >) לקמן מה:, י) ר״ה
 לה., ה) פסחים פה:, י) פרה
 פרק י3 מ״נ, ז) ןאיונ ימ],
 ח) [לעיל ע״א], מ) רש״ל,

 תורה אור השלם
 1. ושמו את שמי על בני

 ישראל ואני אברכם:
 במדבר ו כז
 2. ואברכה מברכיך
 ומקללך אאר ונבךבו בך

 כיל משפחת האךמה:
 בראשית יב ג
 3. וישא אהרן את יךיו
 אל העם ויברכם ףךר
 מעשת ההטאת והעלה
 והשלמים: ויקרא ט כב
 4. טוב עין הוא יכךך בי

 נתן מלחמו לדל:
 משלי כב ט
 5. כי חנם מזרה דזךשת

 בעיני כל בעל כנף:
 משלי א יז
 6. אל תלחם את לחם
 ךע עין ואל תתאיו
 למטעמתיו: משלי בג ו
 ד. וענו ואמרו ןדינו לא
 שפכו את הדם הזה

 ועינינו לא ראו:
 דברים כא ז

H10! s 
 מוסף רש״י

 אם הבטתתו שנושא
 את כפיו וחוזר
 לתפלתו. כלומר אס נטוח
 הוא שאין לעתו מטורפת
 מאימת הצבור וברכות
 לד.<. לא בא לידינו
 ופטרנוהו בלא מזונות.
 והיינו ידינו לא שפנו, לא
 נהרג על ילינו שפטרנוהו
 בלא מזונות והוצרך ללסטס
 את הבריות ועל ירי כך
 נהרג (לקחן מה:).
 והנחנוהו בלא לוייה.
 ימירי בלא תבורה, והיינו
 ועינינו לא ראו (שםן. עם
 שאחורי כהנים אינן
 בכלל ברכה. ואע״ס
 שעס שגשלות בכלל ברכה,
 הני למצו למימי קמי נהנים
 ויפנו כהניס אליהם
 ויברכוס והס לא באו, אינן
. ו  נכלל ברכה נר׳-ח לה.
 אפילו מחיצה של
 ברזל אינה מפסקת בין
 ישראל לאביהם
 שבשמים. שאין הפסק
 לפני המקוס, שהכל גלר
 וידוע לפניי ואין סתימה

 לפניו ופםחים פה:).

 לה: אלו נאמרין פרק שביעי סוטה
 כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה. ירושלמי במסכת משלהם תהא. אזהרה זו הכהניס יזהירו: ושמו אס שמי. תלה הכתוב
ד הדבר בהן להיות ברכה זו שיממ שמו על עמו ולא עשאה צורך ישראל  נזיר סרק כהן גלול מהו שיטמא אדם לנשיאת כסיס אחר ל
 אבא כר כהן אמר קמיה ד יוסי בשם ר׳ אחא מטמא כהן לנשיאת אלא צורך מקום: ואברכה מברהיך. לאילו ואני אברכם אישראל
 כפים שמע ר׳ אחא ואמר אנא לא אמרי ליה כלום חזר ואמר או קאי כר״ע דאמר באלו טריסוח (חולין דף מט.) למלכו ברכה לישראל
 מפי כהניס מפי הגבורה לא למדנו
 כשהוא אומר ואני אברכם הר אומר
 הכהנים מברטם אמ ישראל והקב״ה
 מסכים על ידם: לפרקים. בחגים
 ובמועדים: שאינו טולה בטבורה.
 קודם שיסיים שליח צבור רצה צדך
 לעלוח על הדוכן: וירד מטשוס.
 אלמא בעוד עבודה בידו בירך ואח״כ
 וירד מעשוח אלמא השמא הוא דגמר:
 מעיקרא הוו עקרי פרעייהו. ממקומן
 בעבודה אבל רחוק היה מקומן מן
 הדוכן ולא מטו עד דגמרה ברכח
 העבודה: וסנן נמי. בברכוח אם
 הבטחחו כר. רישא הכי איחא העובר
 לסני המיבה לא יענה אמן אחר
 הכהנים מפני הטירוף ואס אין שם
 כהן אלא הוא לא ישא את כפיו שלא
 חיטרף דעחו בשובו לחפלחו ולא ידע
 להתחיל מיד בשים שלום ואס הבטחמו
 שהוא מלומד בדבר ולא תטרף דעתו
 נושא את כסיו וחוזר לתסלתו: רשאי.
 לישא את כפיו: והא לא עלה בעבודה.
 אלא דעקר פורתא וש״מ סגי בהכי
 שעוקר מעט רגליו לילך לצל הדוכן
 בעבודה: לברך. בהמ״ז: לטוב טין.
 שונאי בצע וגומלי חסד בממונן:
 מפירין בצרי טין. ואין אוכלים משלהם:
 פי תנם מזורה הרשת. לעיל מיניה
 משמעי בצרי עין נארבה לדם וגר
 כל הון יקר נמצא וגוי. כי חנם מזורה
 הרשת לשון יזורה על נוהו גפריתי). כך
 דרכם של ציירים לזרוח חטים ושעורים
 ברשחס כדי שיבואו העופוח לאכול
 ואלו צד העין מנס מאבדין מזונות
 שזורין ברשתם בעיני כל בעל כנף
 שאף הן מכידן בהן ואין נהנין
 ממזונומיהן: פי פמו שטר בנפשו.
 שער זה על כרחנו לשון פעל הוא
 ונקודמו מוכחח עליו שחציו קמץ וחציו
 פחח וטעמו למטה כאילו זה האוכל
 מירר והשעיר בנפשו של צר עין וכך
 הוא לשון כחאנים השוערים(ירמיה מו).
 ומנחם בן סרוק פירשו לשון שיעור
 ממיר הוא משער כמה יאכל זה ועד
 ממי: ופטרנוהו בלא מזונות. כלומר
 למזונוח הוצרך ולא היה לו וראה
 אחד נושא מזונוח ובא לחוטפם ממנו
 לאונס רעבון ועמל זה עליו והרגו:
 הלא לזייה. חבורה שילך עמהם:
 שבשדות. דאניסי במלאכתן ואין יכולין
 לבא: דלא אניסי. העומדין בבהכ״נ
 אמורי הכהניס לא אניסי אלא שאין
 הכרכה משובה עליהם לעקור רגליהם
 ולכא לפני הכהנים להיומ מתברכים
 פנים כנגל פנים כדת הלכך אינם ככלל
 ברכה כדאמרי׳יז) כה תברכו פנים כנגל
 פנים: מבירסא דשתורי. לשון בירה.
 שחורי מקום: אישתייר בי טשרה. מקצתן
 עולין לדוכן והעשרה עונין אמן. לא
 אישמייר בי עשרה לא משיב לכרכה

 משלתם תהא ותילכתא כוותיה דאביי אולית
 הילכתא מותיר, דרב חסדא: (סימן מתארה
 לברכ״ה דוכ״ן בעבוד״ה כרם מכי״ר נהנ״ה
 בעגל״ה): אמר ר׳ יהושע בן לוי מנין
 שהקב״ה מתאות לברכת כהנים שנאמר
 1ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

כל כהן שמברך  ואמר רבי יהושע בן לוי ב
 מתברך ושאינו מברך אין מתברך שנאמר
 2ואברכת מברכיך ואמר ר׳ יתושע בן לוי

כל כהן שאינו עולת לדוכן עובר בשלשת  אינ

 עשה כת תברכו אמור לתם ושמו את שמי
 רב אמר חוששין שמא בן גרושה או בן חלוצה
 הוא ולא פליגי הא דםליק לפרקים הא דלא
 סליק לפרקים ואמר ר׳ יהושע בן לוי יכל
 כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה
 שנאמר 3וישא אהרן את ידיו אל העם
 ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה
 ותשלמים מת לתלן בעבודת אף כאן בעבודת
 איני ותא ר׳ אמי ורבי אםי םלקי רבי אמי ורבי
 אסי מעיקרא הוו עקרי ברעייתו ממטא לא
 הוה מטו התם וכדתני ר׳ אושעיא הלא שנו
 אלא שלא עקר את רגליו אבל עקר את
 רגליו עולת ב< ותבן נמי י אם חבטחתו שנושא
 את כפיו וחוזר לתפלתו רשאי ותוינן בת הא
 לא עקר אלא דנד פורתא חכא נמי דעקר
 פורתא ואמר ריב״ל אין נותנין כום של ברכת
 לברך אלא לטוב עין שנאמר 4טוב עין תוא
 יבורך כי נתן מלחמו לדל אל תיקרי יבורך
 אלא יברך ואמר ר׳ יתושע בן לוי מנין שאפי׳
 עופות מכירין בצרי תעין שנאמר 5כי חנם
 מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף ואמר רבי
 יהושע בן לוי כל הנהנה מצרי העין עובר
 בלאו שנאמר 6אל תלחם את לחם רע עין
 וגו׳ כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתח
 יאמר לך וגו׳ רב נחמן בר יצחק אמר עובר
 בשני לאוין אל תלחם ואל תתאו וא״ר יחושע
 בן לוי אין עגלה ערופה באח אלא בשביל
 צרי העין שנאמר 7וענו ואמרו ידינו לא שפכו
 את תרם תזת וכי ג<על לבנו עלתה שזקני ב״ד
 שופכי דמים הם אלא לא בא לידינו ופטרנוהו
 ולא ראינוהו והנהנוהו לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות לא ראינוהו וחנחנוהו
 בלא לוייה אמר אדא א״ר שמלאי ׳בית הכנםת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן
 למי מברכין אמר ר׳ זירא לאחיהם שבשדות איני ״והתני אבא בדיה דרב
 מנימין בר חייא חעם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה לא קשיא טחא
 דאניםי חא דלא אניםי ותתני רב שימי מבירתא דשיחורי בית חכנםת שכולה
 כתנים מקצתן עולין ומקצתן עונין אמן לא קשיא יהא דאישתייר בי עשרה חא
 דלא אישתייר בי עשרת גופא תנא אבא בריח דרב מנימין בר חייא עם
 שאחורי כתנים אינן בכלל ברכת פשיטא אריכי באפי גוצי לא מפסקי
 תיבת לא מפםקא מחיצת מאי ת״ש ה<דאמר רבי יהושע בן לוי 3אפילו
 מחיצח של ברזל אינח מפסקת בין ישראל לאביתם שבשמים איבעיא לתו
 צדדין מחו אמר אבא מר בר רב אשי ת״ש דתנן י נתכוון י< לתזות לפניו

 והזה
 לחודייהו הילכך כולן עולין ומברטן לאחיהם שבשדומ: אריפי באפי גוצי לא מפסקי. בין כהניס מהיומ בכלל ברכה דאס כן אין לדבר סוף:

 והזה

 דילמא לא שמע מיניה אלא טון
 דאמר ר׳ יהודה בר פזי בשם ר״א
 כל כהן שעמד בבהכ״נ ואינו נושא
 אמ כפיו עובר בעשה וסכר למימר
 שמצוח עשה לוחה למצומ ל״ח אמר
 אנא לא אמרית ליה אייתוניה ואנא
 מלקי ליה נו<ןר׳ אבוה הר יתיב וממני
 בבי כנישתא דקיסרין והר ממן מיתנא
 ואתא עונתא דנשיאת כפיס ולא
 שאלון ליה] אתא עונתא דמיצליא
 ושאלון ליה אמר להון על נשיאות
 כפים לא שאילמון לי ועל מיצלא אתון
 שאלון כד שמעון כן הוה כל חד וחד

 מנהון משמט גרמיה וערק:
 חא דסליק לפרקים. ה״ה אי לא
 סליק אלא דמחזיק נפשיה ע״י
 ממנומ כהוגה כמו שאמר בסרק הזרוע
 (חולין לף קלג.) אמר אביי מריש הוה
 חטיפנא מחנחא וכו׳ עד משקל נמי
 לא שקילנא לבר ממעלי יומא דטפורי
 לאחזוקי נפשי בכהני ולפרוס ידיה
 אנסי ליה עידניה: הא דאניסי הא
 דלא אניםי. בסוף מסכח ר״ה (לף לה.)
 אמט׳ ללוקא הני שבשלוח אניסי
 אבל הני לקיימי במחא לא אניסי:
 מהיצה מאי. י״ל ללוקא בללא
 אביסי קמבעיא ליה אבל
 בלאניסי פשיטא למי גרע מאחיהם
 שבשלומ וא״מ אי לא אניסי אמאי
 עטפי מעם שאחורי הכהנים בלא
 הפסק מחיצה י״ל עם שאחורי הכהניס
 מראין בעצמן כאילו אין הברכה
 חשובה בעיניהם דכמיב אמור להם
 פנים כנגד פנים והן עומדים אחוד
 עורף אבל בהפסק מחיצה טון ללא
 קיימי אמורי עורף לאו מילמא היא דלא
 חזינן דקסיד קרא בהט. מההיא לסוף
 מס׳ ר״ה >דף לה.) משמע דה״ה לחפלה
 והכי משמע נמי בסרק כיצד צולין
 (פשטם דף פה:) דמנן אבר שיצא מקצמו
 לחוץ מן האגף ולפנים בלפנים מן
 האגף ולחוץ כלחוץ אמר רב וכן לפפלה
 ופליגא לר׳ יהושע בן לר לאמר רבי
 יהושע בן לוי אפי׳ מחיצה וכו׳ מלקא
 פשיט סממא לגמ׳ ממילח׳ לריב״ל ש״מ

 לקיימא

 עין משפט
 נר מצוה

 מ א מיי׳ פי׳׳ד מהל׳
 נשיאות כפיס הל׳ ח
 סמג עשין כ טוש׳׳ע א״ח

 סי׳ קכח סעיף י:
 מא ב מיי׳ שס פט״ו הל׳
 יב [טור או״ח סי׳
 קנח] [יברנ אלפס פרק
 הקורא את המגילה לף
 רעל. וברא״ש שס סימן

 כ3]:
 מב ג מיי׳ שס סמג שס
 טוש״ע א״ח סי׳ קכמ

 סעיף ב:
 מג ד ה מיי׳ שס הל׳ יא

 טוש׳׳ע שס סעיף ח:
 מד ו מיי׳ שס הל׳ י סמג
 שס טיש״ע שס סעיף

 כ:
 מה ז מיי׳ שס סט״ו הל׳
 ט סמג שס טוש״ע

 שס סעיף כה:
 מו ח ט מיי׳ שס הל׳ מ

 טוש׳׳ע שס סעי׳ כד:
 מז י מיי׳ שס הלכה ט

 טוש״ע שס סעי׳ כה:
 מח כ מיי׳ שם הל׳ ח
 טוש״ע שס סעיף כל

 וסימן נה סעיף כ:
 ל [מיי׳ פ״י מהל׳ סרה

 אלומה הל׳ 1] :

 תוספות שאנץ
 ת״ש דא״ר יהושע בן לוי
 אפי׳ מחיצה של ברול אינה
 מפסקת בין ישראל
 לאביהם שבשמי• וקשה
 דלענין מה מיירי אי לענין
 צירוף קשה מדאמרי׳ פרק
 כל גגות ציבור בקטנה
 ויחיד בגדולה אין
 מצטרפין וא׳׳כ פליג עליה
 דר׳ יהושע בן לוי ואי לעגין
 לצאת בו ידי חובתו א״ר
 יהושע בן לוי ראפי׳
 מחיצה ברזל וכו• אבל
 לעולם אינו מצטרף וא״כ
 הכי קאמר רב התם וכן
 בתפלה פרק אין צולין גבי
 פסח הנאכל בחבורה מן
 האגף ולפנים כלפנים מן
 האגף ולחוץ כלחוץ אגף
 הייגו משקוף ואמר רב עלה
 •כן לתפלה והיכי קאמר רב
 שלא יצא ידי חובתו והתנן
 היה עובר אחורי בית
 ־:כנסת ושמע קול שופר או
 קול מגילה אם כוון לבו
 יצא ופר״י דהתם עובר
 אחורי בית הכנסת ושמע
 קולא) מודה דיצא ידי
 חובתו אבל לענין דבר
 שבקדושה צריך כגון קדיש
 ־ברכו וקדושה לדין וה

 אמר רב דמפסקת:

 f< צ״ל ללא בעי עשרה שפיר
 צא יל״ח אבל לעני! לנר
 ןנקלושה לצריך עשלה כגון

 ונוי.



 עין משפט
• נר מצוה  אלו נאמרין פרק שביעי םוטה י ״

 מט א מיי׳ פ״י מהל׳
 פרה אלומה הל׳ ז:

 נ ב מיי׳ פי״נ מהל׳ מפלה
 הל׳ ט סמג עשין נה
 טוש״ע א״ח סימן קמו

 סעיף ב:
 נא ג מיי׳ פט״ו מהל׳ נ״נ
 הל׳ ה סמג עשין כ
 טוש״ע א״ח סימן קנח

 סעיף ו:
 נב ד מיי׳ שס פי״ל הלכה
 ינ סמג שס טוש״ע

 שס סעיף יא:
 נג ה מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ט:
 נד ו מיי׳ שם טוש״ע שס

 סעיף טו:

 תוספות שאנץ
 כיון תפתח ספר תורה
 אסור לדבר אפי׳ בדברי
 תורה. פי׳ רשב״ם אבל אי
 מהדר אפיה לית לן בה
 דאמר פ״ק דברכות רב
 ששת מהדר אפיה וגריס.
 ואינו נראה לר״ת דא״כ
 היה ליה לתלמודא לאיתויי
 הא דרב ששת ולומר
 שמותר בזה הענין. על כן
 נראה לי דרב ששת א) לא
 פליג דבדבר הלכה שרי:

 א) 5״ל ררנ ששח פליג וס״ל
 לללנר הלכה שלי.

 לקיימא לן טוחיה וכמלומה להכי פסק רבינו חננאל לככל לוכמא
 קי״ל כד יהושע כן לר ומקשה מפ׳ כל גגומ (עירוכין דף צב.) לימיב
 ר׳ זירא ורבה כר רכ חנן רחיב אכיי גכייהו ויתכי וקאמט שמע מינה
ט קטנה בגלולה וכו׳ על צבור  ממחני׳ טורי גלולה בקטנה ואין טו
 בגלולה ושליח צבור בקטנה יוצאין
 יט חובתן צבור בקטנה וש״צ בגלולה
 אין יוצאין ילי חובתן תשעה בגלולה
 וא׳ בקטנה מצטרפין חשעה בקטנה
 וא׳ בגדולה אין מצטרפין וה״ה גלולה
ט גדולה  בגדולה דליבא למימר טו
 בגדולה אלמא לענין תפלה לא אמר
 אפילו מתיצה של ברזל אין מפסקת
 ונראה דלא דמי דהיכא דאיבא עשרה
 בגדולה ושליח צבור עמהן ואחד
 בגדולה טוצא בה מתוך שמוציא בני
 הגדולה יוצא גם זה שבאמרמ כה״ג
 אמדנן דוקא אפילו מחיצה וכו׳ שהט
 מוציא אפילו אחיו שכשדוח כדאיחא
 במסכמ ראש השנה (דף לה.) אבל
 היכא דצדך לצרופינהו ודאי לא
 מצטרפי וההיא דפ׳ אין עומדין(ברכות
 לף לב:) דא״ר אלעזר מיום שחרב בימ
 המקדש נפסקה חומח ברזל בין
 ישראל לאביהן שבשמים לא שייכא
 להכא דההיא אמר לגבי הא שאין
 תפלתן מקוכלמ כמו בזמן שבהמ״ק
 קייס מיהו לענין זה אין מפסקת אס
 ימברבו הצבור ע״י כרכמ כהניס
 שעמהן בבית הכנסת או יוציא ש״צ
 ידי חובמן גס זה ימברך ויוצא ידי
 חובמו עמהן דכלפי אבינו שבשמים

 לא תלי בהפסק מחיצה:
 והזה על הצדדין שכפניו הזאתו

 והזה לאתריו. ואף שם היו כלים הצריטן הזאה: הזאתו פסולה.
 דבעינן כוונה לטהרה כדכמיב (במלכר יט) והזה הטהור על הטמא
 שיהא ממכרן לו: על הצדדין שבפניו. צדטן שיש ממנו ולהלן ולא צדדין
 שישנו ממנו ולאחור. והט נמי העומלין בצדדין של כהן הימנו ולהלן

 אוהזת לאתריו לאחריו והזה לפניו הזאתו

 פםולה לפניו והזה על צדדין שבפניו הזאתו
 כשרה אמר רבא בר רב הונא בכיון שנפתח
 ספר תורה אםור לספר אפילו בדבר הלכה
 שנאמר 1ובפתחו עמדו כל תעם ואין עמידת
 אלא שתיקח שנא׳ 2וחוחלתי כי לא ידברו
 כי עמדו לא ענו עוד ר׳ זירא אמר רב חסדא
 מהכא 3ואזני כל העם אל ספר התורח ואמר
כל כהן שלא נטל ידיו לא  ר׳ יהושע בן לוי ג
 ישא את כפיו שנאמר 4שאו ידיכם מרש
 וברכו את ת׳ 6ישאלו תלמידיו את ר׳ אלעזר
 בן שמוע במה הארכת ימים אמר להן מימי
 לא עשיתי בית תכנםת קפנדריא ולא פסעתי
 על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא
 ברכת מאי מברך אמר רבי זירא אמר רב
 תסדא יאשר קדשנו בקדושתו של אהרן
 וצונו לברך את עמו ישראל באהבת כי
 עקר כרעיה מאי אמר היהי רצון מלפניך ת׳
 אלהינו שתתא ברכת זו שצויתנו לברך
 את עמך ישראל לא יהא בה מכשול ועון
 וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר אדבריה
 רב חםדא לרב עוקבא ודרש ירבובו של
 עולם עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו

 מה

 בכלל ברכה הן לכלסניו למי אבל של
 אחר הימנו אע״ס שאינן אחריהן
 ממש כלאחטו למי: ובפתתו.
 וכשהחחיל. ובעזרא כמיב: עמדו.
 שמקו: שלא נטל ידיו. לפני עלותו
 לדוכן: במה הארפה ימים. איזה
 זכות בידך שהארכמ ימים: קפנדריא.
 לקצר דרכו דרך כהכ״נ לימס כפחח
 זה ולצאח כנגדו. ולשון קסנדטא
 מפרש בברכות (דף סב:) אדמקיפנא
 אדט איעול בהא עד שאני מקיף
 סביב השורומ הללו אכנס בזה
 ואקצר דרכי ודט שורומ במים: ולא
 פסעתי על ראשי עם קודש. שהיו
 יושבים התלמילין בבית המדרש על
 גבי קרקע והמהלך ביניהם כשהן
 יושבין ונכנס לישב במקומו מרחיב
 פסיעוחיו בעל כרחו והוא לשון
 מפסע (א) ונראה כמססע על ראשיהם
 לפיכך צריך להקליס או ישכ לו
 מבחוץ: ולא נשאתי פפי לברד• שכהן
 היה: בלא גרפה. ברכה דמפרש ואזיל
 מאי מברך: ופי עקר הרעיה. בעבודה
 למיסק והוא מחזיר פניו כלפי
 מיבה מאי אמר: ופי מהדר אפיה
 מציבורא. כשגומר ברכומיו מחזיר
 פניו לצל המיבה עד שיגמור שליח
 צבור המברך את עמו ישראל בשלום:

 מה

 כשרה. בירושלמי בסרק אין עומלין אמט׳ הלא אמרה העומלין מן הצדדין בכלל ברבה: כיון שנפתה ספר תודה אסור לספר אפי׳
 בדכר הלכה. מקשינן מפרק קמא דברכות (לף מ.) דאמר רב ששמ הוה מהדר אפיה וגריס אמר אינהו נטלהו ואנן בלילן ומצינו למימר
 דמהדר אפיה שאני אי נמי רב ששת שאני משום דהוה מאור עינים והוה פטור מקריאה משוס דהוה דברים שככמב אי אמה רשאי לאומרן
 על פה וכיון דפטור מקריאה אפילו כשעמ שמיעה היה יבול לעסוק בדבר הלכה והיינו דקאמר אנן בדירן כגון דבט הלכה (כגון) דבטם
 לעל סה ואינה ו בלילהו דברים שבכתב מיהו מסמברא כפירוש ר״ח דפי׳ המס דוקא רב ששמ וכיוצא בו דמורמו אומנמו אבל האידנא
 כרבא סבירא לן דאמר רבא טון שנסחח ס״מ וכו׳ והאי דהוה מהדר אסי׳ י״ל דלא הויא אורחא דמילתא לאיעסוקי בדבר הלכה באנפי

 ציבורא בעוד שהן עסוקין כשמיעת המורהנ):
 כל כהן שלא נטל ידיו. פירש רש״י אמר לי רבי אם נטל ידיו שחדמ ונטהר כהן אינו צריך ליטול ידיו כשעולה לדוכן וכמדומה שהועתק
 מהגהת מלמיד שהט אין לשונו משמע כך דפירש שלא נטל ידיו לסני עלוחו לדוכן משמע ממש סמוך ועוד דמיימי גמרא קרא שאו
 ידיכם קדש וברכו משמע תיכף לנטילת ידים ברכת כהניס למשמע ליה השתא לככרכת כהניס משתעי קרא דהיא בנשיאות ידים ומשמע
 בירושלמי פ״ח דברכומ דבברכה דמשמעי קרא בעינן נטילמ ידיס סמוך לה דמייתי לה התם אברכמ המזון והכי איתא שלשה מטפומ
 הן מיכף לסמיכה שחיטה שנאמר וסמך ושחט תיכף לנטילת ידים ברכה שנא׳ שאו ידיכם וברכו מיכף לגאולה מפלה שנא׳ יהיו לרצון אמרי
 פי וגו׳ וכתיב בתריה יענך ה׳ ביום צרה ובס׳ כיצד מברטן(ברכות מג.) משמע דההיא ברכה אייט בברכח המזון מיהו שמעינן מינה דבעינן
 תיכף נטילת ידים בברכה דמשמעי ביה קרא והכא מיימי לה אברכמ כהניס ועוד אי מיירי הכא בשלא נטל ידיו בשחרית אמאי נקט
 כהן לנשיאות כפים מיפוק ליה משום רבד תורה שצריך ליטול ידיו כדאמרי׳ בפ״ק דברכומ (לף יא:) ובפ״ב (שס יל:) אמר רבי חייא בר רב
 אשי זימנין סגיאין הוה קאימנן קמיה דרב למנויי לן פירקא בסיפרא דבי רב ומקדים וקאי ומשי ידיה ומברך ומנח תפילין והדר אמר לן
 ואמר נמי התם >)לבעי לאהלוט במר מיא לנט״י לק״ש מיל ומה לי ק״ש ומה לי ברכמ כהנים אי משוס דצדך ברכה לסניה הבא נמי
 צטך ברכה לפניה כדאמר לקמן להט מסתבר להכא בנטילת ידים תיכף לברכה מיירי ושיעור מטסה איכא למישמע ממטסמ סמיכה לשחיטה
 דאמד׳ בפ׳ כל הפסולין (זבחים לג.) כל הסמיכומ שהיו שם קורא אני בהם מיכף לסמיכה שחיטה חוץ מזו שהימה בשער נקנור שאין
 מצורע יכול ליכנס שם אלמא כדי מהלך משער נקנור עד בימ המטבחים לא חשיבה מטסה ובמסכמ מדומ (פ״ה מ׳׳א) משמע דלא הר

 טסי מעשדם ושמים אמה מקום דדסח רגלי ישראל ומקום דריסח רגלי הכהנים שכל אחד היו י״א אמה:
 וכי מהדר אפיה מצכורא מאי אמר. סדר נשיאמ כפיס מסי׳ רבינו שלמה עוקר רגליו בעבודה ממקומו ובא לסני החיבה ומחסלל יהי רצון
 שמהא ברכה זו וכו׳ ומאדך בה עד שיאמרו אמן של הודאה מפי הצבור וקורא כהנים אם שנים הס ואם אחד אינו קורא ש״צ והוא
 מחזיר פניו מאליו כדאביי דאמר לעיל לאמד אינו קורא וכשכלה דבור מהקורא מברטן אשר קדשנו כו׳ ואחר כך מחחילין בברכה וכשכלה
 אמן אחרון מפי צבור הן מחזירין וכופפין קשרי אצבעוחיהן אס רוצין ושליח צבור מחחיל שיס שלום והנהנים יחפללו רבונו של עולם עשינו
 מה שגזרת וכו׳ ומאטטן בה עד שמכלה ברכה מפי שליח צבור עוקרין רגליהן והולטן להן: בשאלחוח פרשח רקח קרח כהן שעבד עבודמ
(נרטמ לב:) כהן שהרג אמ הנפש לא ישא אמ כפיו ורביגו גרשום  כוכביםי) לא ישא את כפיו דגרע מהורג אמ הנפש דאמרינן 3פ׳ אין עומטן
 מאור הגולה השיב בחשובוחיו מושא כסיו וקורא ראשון בחורה דטון דחזר בחשובה חוזר לקדושמו דמנן בסוף מסכת מנחות (לף קט.) אך
 לא יעלו כהני הבמומ אל מזבח ה׳ בירושלים כי אס אכלו מצוח כחוך אחיהם והרי הן כבעלי מומין שחולקין ואוכלין וכשם שבעלי מומין
 נושאין את כפיהם וקורא ראשון בתורה ואף זה שאם לא תאמר כן נמצאמ מרפה ידיהן של בעלי משובה שיאמרוה אר לאותה בושה אר לאומה
 כלימה רמנעו מעשומ משובה ואמר ר׳ יוחנןי) כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה ותנא דבי רבי ישמעאלי)
 הואיל והלך זה ונעשה כהןח< לאלילים אדחה אבן אחר הנופל וטי: [וע״ע מוס׳ מנחות קט. ד׳׳ה לא ישמשו ומוס׳ תענית מ. ד״ה אי מהן:

 על

 מסורת הש״ם

 א) מגילה כז:, ב) [ועי׳ מוס׳
 ברכימ ח. ד״ה רנ ששת],
 ג) [דף טו.]׳ ד)נס״א:כהן
 שהשתמד, ה) כס״א נוסף:
 נשמדומן, ו) [סנהדרין קג.],
 t) [קדושין כ:], ח) כס׳׳א:

 כומר,

 תורה אור השלם
 1. ויפתח עזרא הספר
 לעיני כל העם כי מעל
 כל העם הןה וכפתהו

 עמדו כל העם:
 נחמיה ח ה
 2• ןהוהלתי בי לא יךברו

 בי עמדו ילא ענו עוד:
 איוב לכ טז
 3. ויקרא בו לכגי דזרהוב
 אשר לפני שער המים מן
 האור עד מחצית היום
 נגד האנשים והנשים
 ,־המבינים ןאןני בל העם

 אל ספר התורה:
 נחמיה ח ג
 4. שאו ידכם קרש

 וברכו את ין:
 תהלים קלד ב

 הגהות הב״ה
 (א) דש׳׳י ל׳׳ה ולא פסעתי
יל  וכו׳ לשון מפסע ואז
 ונראה. נ״נ עי׳ פ׳ מצות

 חליצה לף קה ע״נ:

 מוםף רש״י
 קפנדריא. מקצר הילוכו
 לרן נית הכנסת !חנילה
. ולא פסעתי על 0  מ
 ראשי עם קודש. כשהיו
 התלמידין ננימ המדרש על
 גני קרקע, ההולך על גני
 משינתן לישנ למקומו,
 נראה כסוסע על ראשי
 העם (שס<. ולא נשאתי
 כפי. לדוכן לנרכת כהניס,
 לפי שהנהנים צדכין לברך
 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך
 העולס אשר קלשנו
 (נמצותיו וצונו) בקלושתו

 של אהרן >שס).



 מםורת הש״ס

 א) 1נד״ף ונרא׳׳ש נפרק
 הקורא את המגילה עומד
 וכן נטור א״מ סי׳ קמט ליתא
 להנן שמי תינומ ויניח
 נמקומו וכן נראה מפרש״י
 להכא ד״ה איכא פיתתא וכו׳
 שלא היה גלסתס הכי ועיין
 ננ״י ותמצא פרש״י מנואר

 על לרך זהן, ב) ןע״א],

 תורה אור השלם
 1 . השקיפה ממעון
 קךשף מן השמים וברך
 את עמך את ישךאל
 ואת האךמה אשר
 נתךנה לנו באשר נשבעת
 לאבתינו ארץ זבת חלב
 וךבש: דברים כו טו
 2. אחרי ין אליהיכם
 תלכו ואתו תיךאו ואת
 מעותיי תשמרו ובקלו
 תשמעו ואתו תעבדו ובו
 תלבקו-ן: דברים יג ה
 3. בלבו ין מלאכיו גברי
 כח עשי דברו לשמע

 בקול דברו:
 תהלים קג כ
 4. שיר המעלות הנה
 ברכו את יי כל עבדי ין
 העמדים בבית ין
 בלילות: תהלים קלד א
 5. ברוך ין מעיון שבן

 ירושלם הללו ןה:
 תהלים קלה כא
 6. יברכך י! מעיון עשה

 שמים וארץ:
 תהלים ק לד ג
 7. אם עונינו ענו בנו ין
 עשה למען שמך בי רבו

 משובתינו לך חטאנו:
 ירמיהו יד ז
 8. נלקוה ישראל מושיעו
 בעת צרה למה תהיה
 כגר בארץ וכאךח נטה
 ללון: ירמיהו יד ח

 הגהות הב״ה
 (א) רש״י ל״ה לעקור וכו׳
 וכשיכלה הדיבור מפי
 הקורא מברכים אשר:

 גליון הש״ס
 גט׳ טפני ככוד צבור.
 מגילה לף כל ע׳׳נ יומא ע

 ע״א גיטי! דף ס ע״נ:

 עין משפט Jm* • אלו נאמרין פרק שביעי סוטה
• u נר מצוה י 

 מה שהבטתתנו. שמסכים על ידינו כדבתיב ואט אברכם (במדבר י):
 להון* קשרי אצבעותיהם. שפושטין אצבעומיהם כשמברכין ולאחר
 שגמרו סוגרין אגרוף שלהם כשאר בני אדם. קשרי אצבע הס החליומ
 שכוססין ופושטין בהם: אין הקורא. שליח צבור שקורא כהנים
 שיחזירו סניהם לברך: אמן. של ברכח
 הודאה: דיבור. כהנים: לטקור
 רגליהם. מן הדוכן אלא עומדין
 כס וסין לסני החיבה. יש ללמוד מכאן
 סדר נשיאוח כסיס כך הוא עוקר
 רגליו בעבודה ממקומו וכא לסני
 התיבה ומתפלל יהי רצון שמהא ברכה
 כו׳ כדלעילי) ומאריך בה על שתכלה
 אמן של הודאה מסי צבור ושליח
 צבור קורא כהנים אס שנים הס ואס
 יחיד הוא אינו קורא והוא מחזיר פניו
 מאיליו כדאביי דאמר לעיל (דף לח.)
 לא׳ אין קורא כהניס (א) וכשכלה דיבור
 מפי קורא מברך אשר קדשנו כו׳
 ואח״כ מחחילין בברכה וכשכלה אמן
 אחרון מפי צבור הן מחזירין פניהם
 ובופפין קשריהם אם רוצים ושליח
 צבור מחחיל שים שלום והכהנים
 מתפללין רבש״ע עשינו מה שגזרמ
 עלינו כו׳ ומאריכין בה עד שמכלה
 ברכה מפי שליח צבור ועוקרין רגליהם
 והולכין להם: טד שיכלה אמן. של
 ברכח המורה. וכל הני משוס דמרי
 קלי לא משתמעי: טד שהגלל ס״ת.
 במטפחומיו כדי שלא יהו הטללים
 טרודים מלשמוע הפטרה מפי
 המפטיר: להפשיט אה ההיבה בצבור.
 כל זמן שהצבור בבהב״נ. שהיה דרכם
 להביא ס״מ מביח אחר שמשממר כו
 לבימ הכנסמ וסורסין בגדים נאים
 סביב התיבה ומניחין אומה במוכה
 וכשיוצאין משם ונוטלין ס״ח להוליכו
 לביח המשחמר בו לא יפשיטו הבגדים
 מן החיבה בפני הצבור שטורח צבור
 לעכב שם עם ס״מ אלא מוליך ס״מ
 לביתו ומניחו והעם יוצאים אחריו
 ואח״ב הוא בא ומפשיט את החיבה:
 איפא פיהחא אהרינא. משנטל ס״ת
 לצאח דרך פחחו הרוצה לצאת בפתח
 אחר יוצא ואפי׳ לא יצא ס״ח. ליכא
 פיחחא אחריגא נכון שיצא ס״ת
 חחילה ולא יצא האלם בפחח לפני
 ס״ח: בר אהינא אסברה לי. חכם
 ששמו בר אהינא אסברה לי הבינני
 טעמו של דבר: העם מה הם אומרים.
 שיראו מסבירי פנים ומודים לפניו
 על כרכוחיו להראוח שהן נוחוח להן:
 ברפו ה׳ מלאפיו ברפו ה׳ פל צבאיו
 ברפו ה׳ פל מעשיו. שלש מקראוח
 הן מגל ג׳ ברכוח: במוספי דשבתא.
 שהוא נשיאת כפיס חלש שאינו בחול
 צריך לחדש את דברי העס: ברוך ה׳
 מציון. אינו באוחו מזמור והיינו דקא
 פריך ונימא יכרכך ה׳ מציון דכחיב
 בההוא עניינא: במנתסא דמעניתא.
 שנושאין בו כפים מה שאין כן בשאר
 מנחומ משוס שכרומ כדאמרינן
 במסבח חעניח בפ׳ במרא (דף ט0:

 בהזכרמ

 עד

 מה שהבטחתנו 1השקיפה ממעון קדשך מן
 חשמים וגו׳ אמר רב חסדא אאין הכהנים
 רשאים לכוף קישרי אצבעותיחן עד שיחזרו
 פניחם מן חצבור א״ר זירא א״ר חסדא באין
 תקורא רשאי לקרות כתנים עד שיכלח אמ
 מפי חצבור גואין חכחנים רשאין לתתחיל
 בברכח עד שיכלח דיבור מפי חקורא י ואין
 הצבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה
 מפי הכהנים הואין הכהנים רשאין לתתחיל
 בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הצבור
 ואמר רבי זירא אמר רב חםדא ־אין הכהנים
 רשאין לחחזיר פניהם מן הצבור עד שיתחיל
 שליח צבור בשים שלום ׳ואינן רשאין לעקור
 רגליהם ולילך עד שיגמור שליח צבור שים
 שלום וא״ר זירא אמר רב חםדא ״אין הצבור
 רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכח מפי
 הקורא טואין תקורא רשאי לקרות בתורה עד
 שיכלה אמן מפי הצבור י ואין המתרגם
 רשאי להתחיל בתרגום עד שיכלה פםוק
 מפי הקורא כואין הקורא רשאי לחתחיל
 בפםוק אחר עד שיכלת תרגום מפי תמתרגם
 אמר רבי תנחום א״ר יחושע בן לוי לחמפטיר
 בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה ואמר
 רבי תנחום אמר רבי יחושע בן לוי אין
 מתמפטיר רשאי לתפטיר בנביא עד שיגלל

 ס״ת ואמר רבי תנחום אמר רבי יתושע בן
 לוי נאין שליח צבור רשאי לתפשיט את
 תתיבח בצבור 8מפני כבוד צבור ואמר רבי
 תנחום אמר רבי יתושע בן לוי םאין תצבור
 רשאין לצאת עד שינטל םפר תורת א< ויניח
 במקומו ושמואל אמר עד שיצא ולא פליגי
 ע תא דאיכא פיתחא אחרינא חא דליכא
 פיתחא אחרינא אמר רבא בר אתינא אסברת
 לי 2אחרי ת׳ אלתיכם תלכו בזמן שחכתנים
 מברכים את העם מח חן אומרים אמר ר׳
 זירא אמר רב חסדא 3ברכו ת׳ מלאכיו
 גבורי כח וגו׳ ברכו ח׳ כל צבאיו משרתיו
 עושי רצונו ברכו ח׳ כל מעשיו בכל מקומות
 ממשלתו ברכי נפשי את ח׳ במוספי דשבתא
 מח תן אומרים אמר רבי אםי 4שיר תמעלות
 תנת ברכו את ת׳ כל עבדי ת׳ וגו׳ שאו
 ידיכם קדש וברכו את ת׳ 5ברוך ת׳ מציון
 שוכן ירושלים הללויה ולימא נמי 6יברכך ת׳
 מציון דכתיב בההוא עניינא אמר יהודה בריה
 דר״ש בן פזי מתוך שתתחיל בברכותיו של
 הקב״ת מסיים בברכותיו של תקב״ת במנחתא
 דתעניתא מאי אמרי אמר רב אחא בר
 יעקב י אם עונינו ענו בנו ח׳ עשח למען
 8מקוח ישראל מושיעו בעת צרח

 תחיח כגר בארץ וגו׳ למת תחיח
 נדהם כגבור לא יוכל להושיט וגו׳

 בנעילה
 דיומא בעי רחמי להיינו ממנחה ואילך כלכתיב (עזרא ט) ואני יושב משומם על מנחת הערב ובמנחת הערב קממי מתעניתי ובקרעי בגדי ומעילי
 ואכרע על ברכי ואפרוש כפי אל ה׳ אלקים הלכך המירו למבעי רחמי בעידנא דפרסי ידייהו דעמ רצון הוא וענו ציבורא אמן כדמשמע
 3פ׳ הרואה (ברכות נה:) האי מאן דחזי חלמא ולא ידע מאי חזי ליקו קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ולימא רבון העולמים חלום חלממי וכוי:

 בנעילה

 שיבלה אמן מסי הצבור. פירש ר״י אע״ג דאמרינן בפרק
 שלשה שאבלו(ברכות דף מז.) אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה
 אמן מפי העונין ואמר רב חסדא מפי רוכ העונין רכל העונה אמן
 יומר מדאי אינו אלא טועה מיהו לענין ברכת כהנים כיון דמשום

 לשמוע הוא לא משממע כל זמן
 שעונין דהוו להו מרי קלי קולוח
 העונין וקול כהנים המברכים ולא
 משתמעי ואי תקשי לדברי הרב א״כ
 לא ישאו שנים כסיהס דהא אמרינן
 בפ״ג דמגילה >לף כא:< במורה אחל
 קורא ואחד מתרגם וקמני סיפא
 דאסי׳ שנים בנביא אין קורין וטעמא
 מפרש בירושלמי דפ רק אין עומדין
 משוס שאין שני קולוח נכנסין באוזן
 אחד ואנן אומדס לעיל לשנים קורא
 נהנים אלא מאי אימ לך למימר ברכוח
 איידי דחביבי להו יהבו דעמייהו
 ומשממעי תרי קלי בדאמר גבי מגילה
 קראוה שנים יצא גבי אמן נמי יהבי
 לעחייהו ולישממע חרי קלי חריץ ללא
 למו תרי קלי וקורין לבר אחל למרי
 קלי שקורין שני דברים בגון אמן והני
 ברנומ בדמנן בפרק ראוהו ב״ד
 (ר״ה ט:) שופר של ר״ה של יעל פשוט
 ופיו מצופה זהב ובי חצוצרות משמי
 צדדיו שמצומ היום בשופר ופריך
 בגמ׳ (שם כז.) וחרי קלי מי משממעי
 והחניא זכור ושמור בדיבור אחד
 נאמרו מה שאין הפה יכול לדכר
 ומה שאין האוזן יכול לשמוע ע״כ
 היכא דהקולות משונומ כגון קול
 אמד זכור והשני שמור אין האוזן
 יכולה לשמוע כלל וקול שופר וקול
 חצוצרות י״ל דאין משונין להכי מסיק
 התם דמשחמעי איידי דחביכי אי
 נמי בעי דלישמעי נמי הברכה הני
 דמאריכין באמן אע״ס שטועין וכל
 שעה שהן בעצמן עונין אין שומעין
 קול חבריהם וחפוס לשון אחרון דהא
 מסיק התם תרי קלי מחד גברא לא
 משתמעי כגון זבור ושמור מפי
 הגבורה ממרי גברי משתמעי משמע
 אפי׳ דומיא דזבור ושמור איידי
 דחביבי וקול שופר וקול חצוצרומ מרי
 קלין משונין זה מזה דומיא דזכור
 ושמור ומשממעי איידי דחביב:
 במנחתא דתעניתא מאי אמרי.
 אע״ג דפסקינן בפ׳
 בשלשה פרקים >חעניח ד׳ ט:) כר׳ יוסי
 דאמר ליכא נשיאומ בסים במנחחא
 דחעניחא משום דשכיח שכרוח ואמי
 לאחלופי בשאר יומי י״ל הכא אליבא
 סממא דמחני׳ דהמס בעי דקמני ד׳
 פעמים ביום אי נמי אפי׳ לד יוסי
 כדאמר החם מאחר דקי״ל כר׳ יוסי
 האידנא מ״ט פרסי כהני ידייהו
 במנחחא לחענימא כיון לסמוך לשקיעח
 החמה קפרסי בתפלה כתפלח נעילה
 דמי: אם עונינו ענו כנו. א״ח הני
 פסוקים דמנחמא מאי הסברת פנים
 איכא בהו י״ל משוס דהיו ממענין
 על הצרה שלא מבא על הצבור ואמר
 בפ״ק דתענית (לף יב:) זבפ׳ בפרא
 דמגילה (לף ל:) דבריבעא בתרא

 נה א מיי׳ סי״ל מהל׳
 נשיאות כסיס הל׳ ו
 סמג עשי! כ טוש׳׳ע א׳׳ת

 סימן קנח סעיף טז:
 נו ב ג ד ה מיי׳ שס
 הלכה ה טוש״ע שם

 סעיף יח:
 נז ו ז מיי' שם הלכה ו

 טוש״ע שס סעיף נח:
 נח ח ט מיי׳ פי״נ מהל׳
 תפלה הלנה ו שמג
 עשין כה טוש״ע א״ת סימן

 קמא סעיף ה:
 נט י כ מיי׳ שס הלכה יא
 סמג שס טוש״ע א״ח

 סי׳ קמה סעיף א:
 0 ל מיי׳ שס הל׳ יג סמג
 שס טוש״ע א״ח סימן

 רסנ סעיף ה:
 פא מ מיי׳ שס שמג שס
 טוש׳׳ע א״ת סימן
 קמז סעיף ז וסי׳ רפל

 סעיף ו:
 םכ נ טוש״ע א׳׳ח סימן

 קממ:
 פג ס ע מיי׳ סי״נ מהל׳
 תפלה הלנה נד סמג
 עשין כה טוש״ע א״ת סי׳

 קמט:

 תוספות שאנץ
 אין הכהנים רשאין לכוף
 קשרי אצבעותיהם. פייה
 שכופפין אותן וכוי. עד
 שיכלה אמן מפי הצבור:
 אין שליח צבור רשאי
 להפשיט את התיבה
 בצבור. פייה שהיה דרכם
 להביא ספר תורה מבית
 אחר שמשתמר לבית
 הכנסת ופורסין בגדים
 :אים סביב התיבה ומניחין
 אותה בתוכה וכשיוצאין
 :גשם ונוטלין ספר תורה
 להוליכו לבית המשתמר
 לא יפשיטו הבגדים בפני
 תצבור שטורח הצבור
 לעכב שם עם ספר תורה
 *לא מוליך ספר תורה
 •העם יוצאין אחריו ואחר
 כך בא ומפשיט התיבה:

 שמך
 למח

 כאיש



 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פ״י מהלכות תפצה

 הלכה ג שמג עשי! יט
:  טוש׳׳ע אריח סי׳ קכו סעיף נ
 נא ב מיי׳ שס טוש׳׳ע שס וסי׳

 נג סי׳׳ו:
 נב ג מיי׳ שס הלכה י סמג שס

 טוש״ע או״ח סימן קימ
:  סעיף ג ונסי׳ קכו סעיף ג

י סהל׳ נשיאת ״ י  ננ ד מיי׳ פ

 כפים הל׳ ס סמג עשין כ
 טוש״ע או״ח סימן קכח סעיף

ט:  י
ו שס הלכה י  נד ה מיי׳ פט״

 טוש״ע שס סעיף כ:
 נה ו טוש״ע או׳׳ח סי׳ נג סעיף

:  טז
 נו ז מיי׳ ס״י מהל׳ מפלה

 הלכה א י סמג עשי! יט
: ו סעיף נ  טוש׳׳ע או״ח סי׳ קנ
 נז ח מיי׳ פ״א שם הלכה 7

 וס״ו הל׳ ג סמג שם טוש׳׳ע
 או׳׳מ סי׳ קיב סעיף א:

׳ה שס הל׳ יא  נח ט מיי׳ פ׳

 סמג עשי! יט טוש״ע או״ח
 סי׳ קכג סעיף א:

ג  נט י מיי׳ פייה שס הל׳ י סמ

 שס טוש״ע או״ח סי׳ קיג
 סעיף א:

 רבינו חננאל
פתא ה במרז י ן ל נ י מח ] 
ל נפחים]. ׳ קורנס ש . פי א ח פ נ  ד
ה ם הרי ז בי ך טו ר יברכו מ ו א  ה
ם ו ש פירוש, מ ות. נ  דרך המי
בר י כשתי רשיות. העו חז  דמי
. י ח וכו ע ט ה ו ב י ת י ה  לפנ
ח צבור היורד  אוקימנא שלי
ה לפני התיבה, פעם ל ח ת  ב
, ג׳  ראשונה מסרב, ב׳ מהבהב
ט את רגליו ויורד. אבל ש ו  פ
ה ע ט ל זה ש ו ש  היורד תחתי
, אינו רשאי לסרב  בתפלתו
ת ו י ר אמצע מ י א  כלל. ורב אס
ן להן סדר. פי׳, בג׳  אי
נות הכל נות ובג׳ אחרו  ראשו
ש להם סדר, ואם טעה  שוין שי
ור דאה או בשים שלום חו  בהו
 לעבודה. ולרב אסי אם טעה
ו בנ ו קודם השי אמר סלח לנ  ו
ור ולומר אתה  אינו צריך לחו
ו ו ואחרי בנ ו השי ן לאחרי נ  חו
ו  סלח לנו, ואחרי שאמר השיבנ
 יאמר ראה נא בעגינו וכן בכל
ל ״ י י ק ח. ו ו  ברכות האמצעי
 כרב אסי, דרב הונא לגבי רב
א נחשב. ותו ד הו  אסי כתלמי
יע ליה וקשיא ן מסי  דמתניתי
ג דשני, אע״  לרב הונא. ו
. ותו  אשנויי לא סמכינן
p ישראל מסייע ד א  דתלמו
 ליה דגרסינן בירושלמי ר׳
י יתיב בחד בי  אליעזר הו
נא ואטרח על  כנישתא, על חז
פה צל ד דייעול, ולא על, לסו  ח
 לגביה דר״א, א״ל לא יכעום
ן דלא הוינא מתער  מרי עלי בגי
 לא עלית, א״ל עליך לא כעסתי
ן דאטרח עליך.  אלא על הדי
י אישתיק באופנים, טא  בטו
 אתון שיילין לר׳ אבון, אמר
י זה  להו בשם ר׳ יהושע בן לו
ם ל ממקו ו יתחי  שעובר תחתי
ת ל ח ח  שפסק, א״ל והתנינן מ
ה זה, אמר לון ע ט  ברכה ש
ן קדושתא כמה ן דעניתו ו  מכי
ת ברכה. הלכך בין ל ח  שהיא ת
ה ע ח ציבור ט ד בין שלי חי  י
ן נות חוור למג  בשלש ראשו
 אברהם, טעה בשלש אחרונות
ת ו  חוזר לעבודה, טעה באמצעי
 אינו חוזר כלל אלא אומר
וכרה ודיו. והוא  במקום שז
 דלא סיים צלותיה ולא עקר
 כרעיה, אבל אי עקר כרעיה
ת חוזר. אל ו ׳ באמצעי  אפי
ש ל ש א ב ו ל ם צרכי ד ל א א ש  י
ש ל ש ת ולא ב ו נ  ראשו
ת. פירוש, קים להו ו נ  אחרו
 לרבנן דדוקא ליחיד, אבל
ן הצבור כגון אלי  שאלה ששו
מי  זכרנו לחיים בעשרח י
בה וכיוצא בהן שרי, דהא  תשו
דאה הו דה ו  שלש אחרונות עבו
 ושים שלום שאלה נינהו ושרי,
לת צבור נינהו. ם דשאי  משו
ן מינה דאסור לבל מאן נ  ושמעי
י או מוסיף או גורע בג׳  דמשנ
ע ב ט מ  ברכות ראשונות מן ה
ם בברכות, ואלו ו תכמי ע ב ט  ש
ע ברכות ב ט חים מ י  חזנים שמנ
 ואומרים קדושות לאו שפיר
ת ו י  עבדי, אבל המאריך באמצע
ה ש  בתפלתו לית לן בה, דהא מ
 רבינו פעם האריך בתפלתו
 ארבעים יום ופעם קיצר ואמר

 אל נא רפא נא לה.

 אין עומדין פרק חמישי ברכות לד.
 י) אמד מודים מודים משתקין אותו. ירושלמי הלא דתימא בצבור
 אבל ביחיל תחנונים הם: ל) אמד פםוקא פםוקא וכפליח.
 פי׳ בקונטרס משמקין אומו למחזי כעושה ב׳ רשויות ובה״ג ובפר״ח
 מפרש איפכא פסוקא פסוקא אין משתקין אומו מיהו מגונה הוי
 אך לשון הגמרא לא משמע כפי׳
 ואותן בני אלם שאומרים 3׳ או ג׳
 פעמים שמע ישראל ביוה״כ משתקין
 אותם לפירש״י ולפר״ח מגונה מיהא
 הוי או שמא אין לחוש רק כשקורא
 ק״ש בעונתה ומקבל עליו עול מלכות
 שמיס ומ״מ טוב שלא לומר אך מה
 שאומרים ה׳ הוא האלהיס ז׳ פעמים
 ביוה״כ ויום ערבה כנגל ז׳ רקיעים
 משבחים לבורא שהוא לר למעלה מז׳
 מנהג כשר הוא וגם מצינו בקרא שתי
 פעמים ה׳ הוא האלהיס גבי אליהו
 (מלטס א יי1): מהיכן חוא מתחיל

 מתחלת הברכה שטעה בה. ירושלמי
 בטיטי אשתתק באופנים אתון שיילון
 לר׳ בון אמר להו בשם ריב״ל זה
 שעבר תחתיו יתחיל ממקום שפסק
 ופריך והתנן מתחיל מתחלת הברכה
 שטעה בה אמר להו מטון לעניתון
 קלושת השם כמי שהוא מחלמ הברכה
 למי: לא יענה אמן אחר הכהנים
 מפני הטרוף. תימה תיפוק ליה
 למפסיק תפלה אס עונה אמן וי״ל
 מאחר שלא אמר האי טעמא ש״מ
 לעניית אמן לא חשיב ליה הפסקה
 מאחר שצורך תפלה הוא אבל לקרות
 כהנים לדוכן אומר ר״ת שאין ש״צ
 יכול לקוראם לחשיב הפסקה לתפלה
 אס קוראם אלא אחל מבני הקהל
 קוראם והא לאמרינן בסוטה פ׳ אלו
 נאמרים (ל׳ לח.) לשנים קורא כהנים
 וכו׳ לאו אשליח צבור קאי אלא אחזן
 כלתניא בספרי (פרשת נשא) אמור
 להם מלמל שהחזן אומר להם אמרו
 וחזן לאו היינו שליח צבור לחזן היינו
 המתעסק בצרכי צבור וכן משמע
 נמי בסוטה (ל׳ לט0 ללאו אשליח
 צבור קאי למעיקרא קאמר אין
 הכהניס רשאין להתחיל בברכה על
 שיכלה הלבור מפי הקורא פי׳ הקורא
 כהניס ואח״כ אומר אין שליח צבור
 רשאי וכו׳ משמע דשנים הם ויש שהיו
 רוצים לומר לכמו כן אין ש״צ רשאי
 להקרות יברכך לכהניס לכמו כן הוי
 הפסקה אמנם רבינו יהולה פי׳
 לבהליא יש במלרש טעמי יתרות
 וחסרות אמור להם מלמל ששליח
 צבור אומר להם על כל לבור ולבור
 וכן יש שרוצים להתיר לשליח צבור
 עצמו לקרות כהניס אפילו לפי׳ ר״ת
 או״א ברכנו בברכה כלמשמע כסוטה
 שעונין בסיום ברכת הולאה אלמא

 א<הברותא כלפי שמיא מי איכא אי לא כוון

 דעתיה מעיקרא מחינן ליה במחפתא דנפחא
 עד דמכוין דעתיה: מתני' ״(האומר
העובר  יברכוך טובים הרי זה דרכי מינות) א
 לפני התיבה וטעה יעבור אחר תחתיו ולא
הוא מתחיל יהא סרבן באותה שעה מהיכן ג  ב

 מתחלת הברכה שטעה ״זה י העובר לפני
 התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפני
ואם אין שם כהן אלא הוא לא ישא  הטרוף ה
ואם חבטחתו שהוא נושא את כפיו (  את כפיו י
 ותוזר לתפלתו רשאי: גמ' ת״ר יהעובר לפני
 התיבה צריך לםרב ואם אינו מסרב דומה
 לתבשיל שאין בו מלח ואם מסרב יותר מדאי
 דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח כיצד הוא
 עושה פעם ראשונה יסרב שניה ״מהבהב
 שלישית פושט את רגליו ויורד ״ת״ר שלשה
 רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן שאור ומלה
 וסרבנות אמר רב הונא יטעה בשלש
 ראשונות חוזר לראש באמצעיות חוזר לאתה
 חונן באתרונות חוזר לעבודת ורב אסי אמר
 אמצעיות אין לחן סדר מתיב רב ששת מחיכן
 חוא חוזר מתחלת הברכה שטעה זח
 ״תיובתא דרב הונא אמר לך רב הונא
 אמצעיות כלהו תדא ברבתא נינהו אמר רב
 יהודת ״לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא
 בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות אלא
 באמצעיות דא״ר חנינא ראשונות דומת לעבד
 שמסדר שבח לפני רבו אמצעיות דומה לעבד
 שמבקש פרס מרבו אחרונות דומת לעבד
ונפטר והולך לו ״ ת״ר  שקבל פרם מרבו ט
 מעשה בתלמיד אחד ״1שירד לפני התיבה
 בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר מדאי א״ל
 תלמידיו רבינו כמה ארכן הוא זה אמר להם
 כלום מאריך יותר ממשה רבינו דכתיב ביה
את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו׳ 1 

 שוב מעשה בתלמיד א׳ שירד לפני התיבה בפני ר״א והיה מקצר יותר מדאי
 א״ל תלמידיו כמה קצרן הוא זה א״ל כלום מקצר יותר ממשה רבינו דכתיב
אל נא רפא נא לה א״ר יעקב אמר רב חםדא כל חמבקש רחמים על חבירו 2 

 אין צריך להזכיר שמו שנאמר אל נא רפא נא לה ולא קמדכר שמה דמרים:
 ת״ר ״יאלו ברכות שאדם שוחה בתן באבות תחלה וסוף בהודאה תחלה וסוף
 ואם בא לשוה בסוף כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכת וברכת מלמדין
אר״ש בן פזי אריב״ל משום בר קפרא הדיוט כמו שאמרנו  אותו שלא ישהה 8

 כהן
 למה לפי׳ להויא הפסקה היינו לוקא בימיהם מיל כשסיימו ברכמ הולאה לא היו אומרים
 >שם< לקאמר אין הקורא רשאי לקרות כהנים על שיכלה אמן מפי הצבור סי׳ אמן

 משמע שלא היו אומרים אלא כהניס מיל אבל עכשיו שהורגלו לומר אלהינו בלשון ברכה ותפלה אין זו הפסק ללא גרע מעניית אמן
«: אמצעיות אין להן שדר. פי׳ בקונטרס ואס ללג ברכה אחת ואחר כך נזכר בה שלא  להכא ללא חשיבא הפסק כלפרישיתא
 במקומה אומרה במקום שנזכר. ולא נהירא להא מנן במגילה (פ״ג ל׳ יו.) הקורא את המגילה למפרע לא יצא ותניא (שס< וכן בהלל וכן
 בק״ש וכן בתפלה לכך נראה כפירוש רשב״ס ורב אלפס לאין להן סלר לקאמר היינו שיתחיל במקום שללג הברכה ומשם ואילך יאמר הבל
 על הסלר אבל ולאי לא יתחיל באתה חונן כמו בג׳ ראשונות וג׳ אחרונומ שחוזר לראש וראיה מלמניא בחוספמא למכילתיף) הקורא את שמע
 והשמיט בה פסוק אחד לא יקרא אותו פסוק בפני עצמו אלא מתחיל מאותו פסוק ואילך וגומר עד סופה ותניא נמי בפ״ב למגילה (ל׳ יח:)
ב למגילה לענין הך מילתא כדפרישית ובה״ג פסק  שאס השמיט פסוק א׳ במגילה שקורא על הסדר מאותו פסוק ואילך והתם משוי תפלה
 ברב אסי דאמר אמצעיות אין להן סדר חדא דרב הונא כתלמיד לגבי רב אסי כדאמרינן בכמה מקומות אמר רב הונא אמר רב אסי
 ועוד דלרב הונא צריך לדחוק ולשנויי מתני׳ דכולהו חדא ברבתא נינהו ואשנויי דחיקי לא ניקום ונסמוך ועוד דרב אסי ורב ששת קיימי
 בחד שיטתא ועוד דבשל סופרים הלך אחר המיקל וא״כ אדם שטעה ודלג ברכה אחת באמצעיות או שלא אמר המלך המשפט בין ר״ה
 ליוה״כ דקי״ל בפ״ק (לף ינ0 דמחזירין אותו לא יחזור לאתה חונן אלא לאומה ברכה שדלג ומשם ואילך יאמר על הסדר כדפי׳ רשב״ס
 והיכא שטעה בג׳ ראשונות כגון שטעה בחתימתן או לא הזכיר בין ר״ה ליוה״כ בברכת אבות זכרנו או בתחיית המתים מי כמוך או
 שלא אמר המלך הקדוש חוזר לראשונה והיכא שטעה בשלש אחרונות כגון שטעה כמו כן בחתימתן או שלא הזכיר בין ראש השנה
 ליוה״כ בשים שלום בספר חיים טובים או וכתוב לחיים טובים בהודאה חוזר לעבודה וטעמא דטון שכולה שבח הוי כברכה א׳. ותענית
 צבור שש״צ קובע ברכה לעצמו שאומר עננו בין גואל לרופא אם שכחה מזכר בה קודם סיום תפלה אין מחזירין אותו טון שהיה צריך לחזור
 ולומר על הסדר כפי׳ רשב״ם א״כ הויא ברכה לבטלה אס מחזירין אותו אבל לפי׳ הקונטרס היה אומרה במקום שנזכר ואין כאן ברכה
 לבטלה: אל ישאל אדם צרכיו לא בג׳ ראשונות ולא בג׳ אחרונות. פי׳ ר״ח ורבינו האי דוקא ליחיד אבל צרכי צבור שואלין ולכך אנו אומרים
: מלמדין אותו שלא ישחת. וא״ת » ס  זכרנו וקרובן רעלה ויבא בהם ומדע דדוקא יחיד קאמר שהרי עיקר ברכות אחרונות צרכי צבור ה
 וישחה ומה בכך וי״ל שלא יבא לעקור דברי חכמים שלא יאמרו כל אחד מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת חכמי׳ וחיישינן(א) ליוהרא:

 קידה

 חברוסא כלפי שמיא. מנהג שנוהג אדם בחברו ינהג אצל המקום ולא
 יזהר בתפלתו: מחינן ליה. כלומר מלמדין אותו שימין ומטן אותו
 אם ירגיל בכך: מרזפסא. קורנס. ותשם אמ המקבת בידה מתרגמינן
 מרזפתא (שופנרס ל<: מתני׳ ולא יהא סרבן באומה שטה. לפי

 ששאר יורדין לפני התיבה כשאומרים
 לו לך רד צדך לסרב פעם אמת
 כלומר איני כדאי לכך כדאמרי׳ לקמן
 בשמעתין אבל זה לא יסרב מפני
 שגנאי הוא שתהא המפלה מופסקת
 כל כך: מחחלח הברכה שטעה זה.
 אם דלג א׳ מן הברכומ ואמר אתרת
 ואינו יודע לשוב ולאחוז סדרו יתחיל
 העובר חחתיו אותה ברכה שדלג זה
 ואומר משם ולהלן: לא ימנה אמן
 אחר הכהנים. הש״צ בסוף כל ברכה
 וברכה: מפני הטרוןי. שלא תטרף
 דעתו ויטעה לפי שש״צ הוא צדך
 להחחיל ברבה שניה ולומר לפני
 הכהנים כל תיבה ותיבה כדאמדנן
 במס׳ סוטה (לף לט:) ובענותו אמן
 לא יוכל למין מהר ולהתחיל בברכה
 שלאחדו: אם אין ש© כהן אלא הוא.
 החזן: לא ישא אס כפיו. שמא לא יוכל
 לחזור לתפלתו לדעמ למין להתחיל
 בשים שלום שדעתו מטורפת מאימת
 הצבור: ואם הבטחסו. כלומר אם
 בטוח הוא שאין דעתו מטורפת
 מאימת הצבור: גמ׳ יסרב.
 כשאומדם לו לך יעשה עצמו כלא
 רוצה כלומר איני כדאי: שהקדיחחו.
 לשון שרפה כמו כי אש קדחה באפי
 (לברים לב): מהבהב. כלומר מזמין
 עצמו כמו ננער לעמוד: אין להן
 סדר. ואס דלג ברכה אחת ואח״כ
 נזכר בה אומרה אף שלא במקומה:
וממילא  מחחלח הברכה שטעה זה. 8
 משתמע דגומר ממנה והלאה אלמא
 על סדרה צריך לחזור ולאומרה:
 חדא ברכסא נינהו. ודקתני מתני׳
 מתחלת הברכה שטעה זה היינו
 אמה חונן: ונפטר. נוטל רשות:
 א׳׳צ להזכיר שמו. של חולה: חחלה
 וסוןז. במודים ולך נאה להודות:

 כהן

 מסורת הש״ם

 6) מגילה דף כה״ 5) שם [ועמ״ש

 לעיל לג: גירסמ הרי״ף ורא״ש],
 ג) נ״א נה, י) [סוטה לס:],
 ה) [פירוש ינענע נראשו],

 0 גיטין ע. ע״ש, ז) [צ״ל מיונתא

 דרנ אסי לימא מהוי מיונסא דרנ
 הונא וכו׳ p היה הגירסא לפני
 רש״י וע׳ נסוף ס׳ קרנן נמנאל],
 ח) מכילמא לר״י פרשמ נשלח,

 p) [לפי שמצוה להמפלל נמקוס

: הלכך קמני  נמוך כראימא לעיל י
 ירד ע׳ רש״י ר׳׳ה לנ. ר״ה ירי]:,
 י) [תוספתא פ״א הי״א],
 כ) [שייך לרףלג:], ל) [ג״י שייך

 לשס], מ) [וע״ע מוס׳ מגחוס מד.
נ ה״ד],  ד׳׳ס כל כהן נוי], ג) נס״
ג ח. ד״ה אס ״  ס) [וע״ע מוס׳ ע

 נא],

 תורה אור השלם
ת י ין א ל לפנ פ נ ת א  1. ו
ת או־בעים א ם ו ו ם הי י ע ב ר  א
י י כ ת ל פ נ ת ר ה ש ה א ל י ל  ה

: ד אתבם י מ ש ה ־ ין ל  אמו
 דברים ט כה
ר י ל ין לאנ שה א י ק נ ע ץ י  2. ו

א לה: א נ פ א ר ל נ  א
 במדבר יב יג

 הגהות הב״ח
ם׳ ד״ה מלמדין ונו׳  (א) תו
 וחיישינן ליוהרא. ג״נ כלומר

 ועוד מיישינן ציוהרא:

 גליון הש״ם
ד אדינ״ל. ׳ אד״ש בן ס ם  נ
ה נראשימ פרשה  נמדרש רנ
 צט אימא רינ״נ נשס רינ״צ
 אמר כ׳׳ג תמלמ כל נרכה שוחה
 והמלך נמחלמ נל נרכה ובסוף
ה שומה. רני סימון מ  כל נ
 נשס רינ׳׳ל אמר המלך משהיה
י ד״ה ׳  כורע לא היה נזקף: דש׳
לא פפי ת הברכה ובו׳ ו ל ח ת  פ
ן נמנאל שמצא  בוי. עיין נקרנ
 גירסא נקלף. מיונחא דרנ אסי
 לימא מהר מיונמא דר״ה אמר

: ה ׳  לן ד

 מוסף תוספות
ף, וגם ״ש הוסי  n בתום• רי
מר להם על ץ או ״ ש ה ש מ  מ
ב י ש ר ודבור דלא ח  כל דבו
״ש ס׳ רי . ג בתו ו הפסקה ה  ל
ה וק״ש. ל י ג מ ה ל ל פ  כתב. ת

S 101!^ 

 מוסף רש״י
ט . ו א י מ י ש פ ל א כ ת ו ר ב ח ] 
ה ׳ ׳ הקנ  כמנהג מטרו נוהג נ
 לדבר לפניו שלא נממכוין וחוזר
ן  ומראה לו נטפלו שלא טו
ד מ ו א  נראשונה !מגילה בה.). ה
י כ ר ה ד י ז ר ם ה י ב ו ך ט ו כ ר ב  י
. שאינו כולל רשעיס ת ו נ י  מ
 נשנחו של מקום, ומכמיס
 למדו (כרימומ י:) מחלמה
נ  שדחה רע ומנאה הכמו
 נין סממני הקטורח שמצריכן
 הבמונ נהרצאמן להיותן באגודה
 אממ ומגילה שם. ועיי מנחות

. י א ש ו ר ת ל פ ת ר ל ז ו ח . ו {  מ.
 לישא אמ כפיו (סוטה לח:).
. שרפמו, ח ל ו מ ת ח י ד ק ה  ש
 כמו ט אש קדחה, כלומר נמנה
ט (ערוני! נד 4 ו מלח יומר מ  נ
. ה פ ן י ט ו ע י מ ה ו ש בן ק  רו
ט מהס יפה ע  כשיש לאדם מ
נ שיהא צו  לגופו לרפואה וטו
 קצת משלא יהא לו כליס, אנל
 רובן קשה, כשיש לו הרבה(גיסיו

. ־בכה) . ממן 1נ ס ר  מ.). פ

^ !0' S 

 רב ניםים גאון
ו רבנן אלו ברכות שאדם נ  ת
חה בהן כוי. פי׳  שו
p ישראל בפ׳ ד א  בתלמו
ן חי מתי קורין הכל שו  מאי
ח צבור ר׳ דאה עם שלי  בהו
דים כו  זעירא אמר ובלבד במו
ח יותר  חני ובלבד שלא ישו
ת נויקין  מדאי ובגמ• דדי אבו
 (בבא קמא דף מ» איתא שדרו
) [שבע] שנה עי ף(  של אדם לסו
לי הוא דלא  נעשה נחש והני מי
טה בפ׳ בגמ׳ דסו דים ו  כרע במו
ן >דף מ)  אלו נאמרים בכל לשו
ח צבור אומר  אמרי בזמן ששלי
ה הם אומרים:  מודים העם מ



הלכות ברכת כוהנים פרק יד

א  בשחרית במוסף ובנעילה, הכוהנים נושאין את כפיהן; אבל במנחה, אין נשיאת כפיים, מפני שבמנחה כבר סעדו כל

העם ושמא שתו הכוהנים יין, ושיכור אסור בנשיאת כפיים.  ואפילו ביום התענית, אין נושאין כפיהם במנחה:

.גזירה‐‐מנחה של תענית, מפני מנחה של כל יום

ב  במה דברים אמורים, בתענית שמתפללין בו מנחה ונעילה כגון צום כיפור, ותענית ציבור; אבל תענית שאין בו

נעילה כגון תשעה באב, ושבעה עשר בתמוז, הואיל ותפילת מנחה שלהן סמוך לשקיעת החמה‐‐הרי זו נראית כנעילה

ואינה מתחלפת במנחה של כל יום, ולפיכך יש בה נשיאת כפיים.  וכוהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום

הכיפורים‐‐הואיל והדבר ידוע שאין שם שכרות, הרי זה נושא את כפיו; ואין מורידין אותו, מפני החשד, שלא יאמרו

.פסול היה, ולפיכך הורידוהו

ג  כיצד היא נשיאת כפיים בגבולין:  בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, כשיאמר רצה, כל הכוהנים העומדין בבית

הכנסת, נעקרין ממקומן והולכין ועולין לדוכן; ועומדין שם, פניהם למול ההיכל ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם

כפופות לתוך כפיהן, עד שישלים שליח ציבור ההודיה; מחזירין פניהם כלפני העם, ופושטין אצבעותיהן, ומגביהין

ידיהם כנגד כתפיהן, ומתחילין "יברכך" (במדבר ו,כד); ושליח ציבור מקרא אותם, מילה מילה, והם עונין, שנאמר

"אמור, להם" (במדבר ו,כג), עד שמשלימין פסוק ראשון, וכל העם עונין אמן.  וחוזר שליח ציבור ומקרא אותם

.פסוק שני מילה מילה, והם עונים, עד שמשלימין פסוק שני, וכל העם עונין אמן.  וכן בפסוק שלישי

ד  כשישלימו הכוהנים שלושה הפסוקין, מתחיל שליח ציבור בברכה אחרונה של תפילה שהיא שים שלום, והכוהנים

.מחזירין פניהם כלפי הקודש, ואחר כך קופצין אצבעותיהם; ועומדין שם בדוכן עד שיגמור הברכה, וחוזרין למקומן

ה  אין המקרא רשאי להקרות לכוהנים, עד שיכלה אמן מפי הציבור; ואין הכוהנים רשאין להתחיל בברכה, עד

שיכלה הדיבור מפי המקרא; ואין הציבור עונים אמן, עד שתכלה הברכה מפי הכוהנים; ואין הכוהנים מתחילין

בברכה אחרת, עד שיכלה אמן מפי הציבור.  ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכוהנים כשאר העם, שמא

.תיטרף דעתו ולא יידע איזו ברכה מקרא אותם, אם פסוק שני, או שלישי

ו  אין הכוהנים רשאין להחזיר פניהם מן הציבור, עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום; ואינן רשאין לעקור רגליהם

ממקומן, עד שיגמור שליח ציבור שים שלום; ואינן רשאין לכוף קשרי אצבעותיהן, עד שיחזירו פניהם מן הציבור.

.ומתקנות רבן יוחנן, שלא יעלו הכוהנים לדוכן בסנדליהן, אלא עומדים יחפים

ז  כשיהיו הכוהנים מברכין את העם, לא יביטו בעם, ולא יסיחו דעתן; אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ, כעומד בתפילה.

ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכוהנים, בשעה שהם מברכין, כדי שלא יסיח דעתו; אלא כל העם מתכוונין לשמוע

.הברכה, ומכוונין פניהם כנגד פני הכוהנים, ואינן מביטין בפניהם

ח  אם היה הכוהן המברך אחד, מתחיל לברך מעצמו, ושליח ציבור מקרא אותו מילה מילה, כמו שאמרנו.  היו שניים

או יתר, אינן מתחילין לברך, עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה ואומר להם כוהנים, והם עונים ואומרין "יברכך"

.(במדבר ו,כד); והוא מקרא אותן מילה מילה, על הסדר שאמרנו

ט  כיצד ברכת כוהנים במקדש:  הכוהנים עולין לדוכן, אחר שישלימו עבודת תמיד של שחר, ומגביהין ידיהם למעלה

על גבי ראשיהם ואצבעותיהם פשוטות, חוץ מכוהן גדול שאינו מגביה ידיו למעלה מן הציץ; ואחד מקרא אותם,

מילה מילה, כדרך שעושין בגבולין, עד שישלימו שלושת הפסוקים.  ואין העם עונין אחר כל פסוק, אלא עושין אותה

.במקדש ברכה אחת.  וכשישלימו, כל העם עונין, ברוך ה' אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם

י  ואומרין את השם, ככתבו, והוא דבר הנהגה מיוד הא ואו הא, וזה הוא השם המפורש האמור בכל מקום.  ובמדינה,

אומרין אותו בכינויו, והוא אלף דאל נון יוד, שאין מזכירין את השם ככתבו אלא במקדש בלבד.  ומשמת שמעון

הצדיק, פסקו הכוהנים מלברך בשם המפורש, אפילו במקדש‐‐כדי שלא ילמוד אותו, מי שאינו הגון; ולא היו חכמים

.הראשונים מלמדין שם זה לתלמידיהן ובניהם ההגונים, אלא אחת לשבע שנים.  כל זה, גדולה לשמו הנכבד והנורא

יא  אין ברכת כוהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקודש, שנאמר "כה תברכו את בני ישראל" (במדבר ו,כג):  כך

למדו שומעי שמועה ממשה רבנו‐‐"כה תברכו", בעמידה; "כה תברכו", בנשיאת כפיים; "כה תברכו", בלשון הקודש;



"כה תברכו", פנים כנגד פנים; "כה תברכו", בקול רם; "כה תברכו", בשם המפורש, והוא שיהיה במקדש, כמו שאמרנו

.

יב  אין הכוהנים רשאין בכל מקום, להוסיף ברכה על שלושת הפסוקין, כגון "ה' אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם...

(דברים א,יא), וכיוצא בו‐‐לא בקול רם, ולא בלחש:  שנאמר "לא תוסיפו, על הדבר" (דברים ד,ב

יג  בשעה שכל כוהן עולה לדוכן, כשהוא עוקר רגליו לעלות, אומר יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו, שתהיה הברכה הזאת

שציוויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה, ואל יהי בה מכשול ועוון, מעתה ועד עולם.  וקודם שיחזיר פניו לברך

את העם, מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל,

באהבה; ואחר כך מחזיר פניו לציבור, ומתחיל לברכם.  וכשמחזיר פניו מן הציבור אחר שהשלים, אומר עשינו מה

שגזרת עלינו, עשה עימנו מה שהבטחתנו, "השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל" (דברים

.(כו,טו

יד  [יג] כשמחזירין הכוהנים פניהם לציבור לברכם, וכשמחזירין פניהם מן הציבור אחר שמברכין, לא יחזירו אלא

.דרך ימין, בכל מקום; וכן כל פונות שיהיה אדם פונה, לא יהיו אלא דרך ימין

טו  [יד] במקדש‐‐מברכין ברכת כוהנים פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר:  באים ועומדים על מעלות האולם,

ומברכין כדרך שאמרנו.  אבל במדינה‐‐מברכין אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה, כמו שאמרנו.  ובכל מקום,

.משתדלין שיהיה המקרא אותן ישראל‐‐שנאמר "אמור, להם" (במדבר ו,כג), מכלל שאין המקרא מהן

הלכות ברכת כוהנים פרק טו

.א  שישה דברים, מונעין נשיאת כפיים‐‐הלשון, והמומין, והעבירה, והשנים, והיין, וטומאת הידיים

ב  הלשון כיצד:  העילגין שאין מוציאין את האותייות כתקנן, כגון שקורין לאלפין עיינין, ולעיינין אלפין, או

לשיבולת סיבולת, וכיוצא בהן‐‐אין נושאין את כפיהם.  וכן כבדי פה וכבדי לשון, שאין דבריהם ניכרין לכול‐‐אין

.נושאין את כפיהם

ג  [ב] המומין כיצד:  כוהן שיש מומין בידיו או בפניו או ברגליו, כגון שהיו אצבעותיו עקומות או עקושות, או שהיו

ידיו בהקנייות‐‐לא יישא את כפיו, לפי שהעם מסתכלין בו.  מי שהיה רירו יורד על זקנו בשעה שהוא מדבר, וכן

סומה באחת מעיניו‐‐לא יישא את כפיו; ואם היה דש בעירו והיו הכול רגילין בזה הסומה באחת מעיניו, או בזה

שרירו זב‐‐מותר, לפי שאין העם מסתכלין בו.  וכן מי שהיו ידיו צבועות איסטיס ופואה, לא יישא את כפיו; ואם רוב

.אנשי אותה העיר, מלאכתן בכך‐‐מותר, לפי שאין מסתכלין בו

ד  [ג] העבירה כיצד:  כוהן שהרג את הנפש, אפילו בשגגה‐‐אף על פי שעשה תשובה, לא יישא את כפיו:  שנאמר

"ידיכם, דמים מלאו" (ישעיהו א,טו), וכתיב "ובפרישכם כפיכם, אעלים עיניי מכם" (שם).  וכוהן שעבד עבודה

זרה‐‐בין באונס, בין בשגגה‐‐אף על פי שעשה תשובה, אינו נושא את כפיו לעולם:  שנאמר "לא יעלו כוהני הבמות . .

." (מלכים ב כג,ט); וברכה כעבודה, שנאמר "לשרתו ולברך בשמו" (דברים י,ח).  וכן כוהן שנשתמד לעבודה זרה‐‐אף

.על פי שחזר בו, אינו נושא את כפיו לעולם.  ושאר העבירות, אין מונעין

ה  [ד] השנים כיצד:  כוהן נער‐‐לא יישא את כפיו, עד שיתמלא זקנו.  והיין כיצד:  מי ששתה רביעית יין חי בבת

אחת‐‐אינו נושא את כפיו, עד שיסור יינו מעליו, לפי שהוקשה ברכה לעבודה.  שתה רביעית בשתי פעמים, או שנתן

לתוכה מעט מים‐‐מותר; ואם שתה יתר מרביעית‐‐אף על פי שהיה מזוג, ואף על פי ששתהו בכמה פעמים‐‐לא יישא

את כפיו, עד שיסור יינו מעליו.  וכמה היא רביעית, אצבעיים על אצבעיים על רום אצבעיים וחצי אצבע וחומש

.אצבע.  וזה האצבע שמושחין בו בכל התורה כולה, הוא הגודל; והוא הנקרא בוהן היד

ו  [ה] טומאת הידיים כיצד:  כוהן שלא נטל ידיו, לא יישא את כפיו; אלא נוטל ידיו במים עד הפרק, כדרך שמקדשין

לעבודה, ואחר כך מברך, שנאמר "שאו ידיכם, קודש; וברכו, את ה'" (תהילים קלד,ב).  והחלל אינו נושא את כפיו,

.לפי שאינו בכיהונו

ז  [ו] כוהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעין אותו נשיאות כפיים‐‐אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק



במצוות, או שהיו הברייות מרננין אחריו, או שלא היה משאו ומתנו בצדק‐‐הרי זה נושא את כפיו, ואין מונעין

אותו:  לפי שזו מצות עשה על כל כוהן וכוהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרין לאדם רשע הוסף רשע והימנע מן

.המצוות

ח  [ז] ואל תתמה ותאמר, ומה תועיל ברכת הדיוט זה‐‐שאין קיבול הברכה תלוי בכוהנים, אלא בהקדוש ברוך הוא:

שנאמר "ושמו את שמי, על בני ישראל; ואני, אברכם" (במדבר ו,כז)‐‐הכוהנים עושים מצוה שנצטוו בה, והקדוש

.ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחפצו

ט  [ח] עם שהן אחורי הכוהנים, אינן בכלל הברכה; והעומדין מצידיהן, הרי הן בכלל הברכה.  ואם הייתה מחיצה בין

.הכוהנים ובין העם המתברכין, אפילו היא חומה של ברזל, הואיל ופניהן למול פני הכוהנים, הרי הן בכלל הברכה

י  [ט] נשיאת כפיים בעשרה, וכוהנים מן המניין.  בית הכנסת שכולו כוהנים, כולן נושאין את כפיהן; ולמי הן

מברכין, לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום; ומי עונה אחריהם אמן, הנשים והטף.  ואם נשאר שם עשרה כוהנים

.יתר על אלו שעלו לדוכן‐‐העשרה עונין אמן, והשאר מברכין

יא  [י] ציבור שלא היה בהן כוהן אלא שליח ציבור לבדו, לא יישא את כפיו; ואם הבטחתו היא שהוא נושא את כפיו

וחוזר לתפילתו, רשאי.  ואם אין להן כוהן כלל‐‐כשיגיע שליח ציבור לשים שלום, אומר אלוהינו ואלוהי אבותינו,

ברכנו בברכה המשולשת בתורה האמורה לאהרון ולבניו כוהנים עם קדושיך, כאמור "יברכך ה', וישמרך.  יאר ה' פניו

אליך, ויחונך.  יישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום.  ושמו את שמי, על בני ישראל; ואני, אברכם" (במדבר ו,כד‐כז).

.ואין העם עונין אמן, ומתחיל ואומר שים שלום

יב  [יא] כוהן שנשא כפיו בבית הכנסת זו, והלך לבית הכנסת אחר, ומצא ציבור שמתפללין, ולא הגיעו לברכת

.כוהנים‐‐נושא ידיו להן, ומברכם; ואפילו כמה פעמים ביום

יג  כוהן שלא עקר רגליו ממקומו לעלות לדוכן בשעה שאמר שליח ציבור רצה, שוב אינו עולה באותה התפילה; אבל

.אם עקר רגליו לעלות‐‐אף על פי שלא הגיע לדוכן אלא לאחר העבודה, הרי זה עולה ומברך

יד  [יב] כל כוהן שאינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצות עשה אחת‐‐הרי הוא כעובר על שלושה עשה:  "כה תברכו"

(במדבר ו,כג), "אמור, להם" (שם), "ושמו את שמי" (במדבר ו,כז).  וכל כוהן שאינו מברך, אינו מתברך.  וכל כוהן

המברך‐‐מתברך, שנאמר "ואברכה, מברכיך" (בראשית יב,ג
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