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אלאעל פנימי וחיצין ,פירוש פנימי המאכל שיוררפנימי לגוף וחיצון המלבוש שיצא
י לחם לאכול ובנר ללבוש:
חוץ לגוף שנאסר ונתןל
המו הלתות שבת .בריך רחמנאדסייען
1

שלכדון כועודה

א)נרמינן נשבת פרק כל כתבי מעשה בלורקיא באחד שהיה לו שולחן של זהב
משאוי ששה עשרבני אדם וכו'וכשהיומניחים אותוהיואומריםלה' הארץ
י אדם ,
ומלואה וכשהיו הכלקין אוהוהיואומרים השטים שסים שמים לה'והארץנתןלבנ
ובברכות ריש כיצר מברכין לא קשיא כאן קודם בדכה כאן לאחר ברכה
 .הנכנס למעורה
לברך המוציא צריך ליטליריו עד הפרק האמצעי לאצבעות,וצריך לימולמירביעית
לאחר ואפילו לשנים ,ולשין נטילהירי
ם על שם הכלי המחזיק רביעית ששמו אנטל,
וי"ל שהוא לשון הטבלא בהרי עשר נכרתו כלנטילי ככף ,ופירש רבינו האיי ז"ל כלפי
שאמר בפרק המקנא הנוטל יריו צריך להגביהם שמא יצאו המים אחורי הפרק ויחזרו
ויטמאו את הידים דהנן טים ראשונים מטהרים אח הירים האחרונים ממהרים את
הראשונים ,פירוש שנממאו מחמת הידים ,לשון וינטלם וינשאם .וכל החוצץ במבילה
הוצץ בנטילה "ריםכגון בצק וטים שהתההצפורןוגלד ורטייה אבלצואה שהחת הצפורן
שנאה טן הזוהמא אינה חוצצה דהנן במקואות אלו חוצצין באדם בצק וטיט שהחת
הצפורן וכו' ואלו שאין חוצצין צואה שהחת הצפורן וכו' ,והטעם משום דבצק וטיט של
יוצרים מיהרק וצואההזוהטא לאמיהרק,כךפירש ר"ת,הכל כשריםלירים ואף טחרש שץ
אבל לא מן הכוהיוהעבדדבעינן שיבא מכה ארםמישראל ,בכלהכליםנוהניןלידים ומן
הכלי ולא בחוכו  ,ובהלכוה גדולוההיבא דמסיקעלגבי נהרואיןלוכלי למישקל מיא
בהדיה לא לישקול שיא כחרא ירא לטיטשא לאירך ירא אלא לשכשכינהו לידיה בנהרא
דשו לתו רחיצה  ,דכא דאיבעיא להו כון שק.רשיריו במי כיור הכי קא מיבעיא לוע
מהו לשכשך יריה במי כיור ורחצו אהרן ובניו ממנו אמר רחמנא דאהו מיא משלפא
ליד'האבלמשכשך'דיהבגויה לא או דילטא האי ממנו לא אחא אלא לאפוקי ראי שקיל
מיניה במנאאינמי דשקיל בהדא ידא ומשא אידך אבל משכשך יריה בגויה במי כיור
ומיעבדי עבודה שפירדמידכי האי גוונא מיקרי רחיצה  ,וכןלענין טבילה בכלי שאינו
יבול לתה ממים שבהונו עליריו ירחץ יריו בתונו ושפיר דמי ,כך מצאתי  ,ואם רחץ
בהוכו יברךעל רחיצהירים ,ובארבעים כאה ינ-ך על טבילתידיםואין צריך להגביה את
יריו  ,המים שנפסלו משתייה בהמה מפולין ,והנוטל ונוהן להבירו בחפניו לא יצא,
והמזלזל בנטילת ירים נעקי מן העולם  ,ואסור לאבול במפה בלאנטילת ידים ,ואוכל
מחמה מאכיל צריך האוכל נטילהירים ולא המאכיל ,וכל האוכל בלא נגוביריםכאילו
אוכל לחם סמא ,אבל המטביל אהיריואינו צריך לגנב ,וצריך לבצועתיכף,ובירושלמי
דפרק אלו דברים להקוטה עד לפרק ולחולין עד קשרי אצבעות ותניא הנוטלידיוצריך
לגנבן והמטכילן אינו צריך לנגבן והנוטליריו צריך להנביהן שלא יסיח דעתו ויצמרך
ליטול  DYDאחרת .בא לו לבצוע בוצע ממקום שנאפה הפתיפה ,בתשובת רישז"ל
ואוחז הלחם בעשר אצבעותיו כנגד עשר תיבות שבברכת המוציא ועשר שבפסוק מצמית

חציר וגו' ועשר מצות בהכואה לא החרוש לא תחסום והרומות ומעשרות ולקם שכחה
ופאה וחלה  ,והמכיןיבי; ( ,אבין):
ב) דאם היו עשרה מהלבין בדרך אע"פ שכולן אוכלין מככר אחרכל אחד ואחד מברך
לעצטו המוצא וברכה המזון ,אבל אמרו נלך במקוםפלוני והלכו וישבו שם
אע"פ שכל אחריאחר אמל סככרו אהרמכרךלכילן,וכןביין אם הסבו אחר מברךלכולן
בפהע
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בפה"ג חוץמיין שבתוךהמזון שכל אחד ואחדמברך לעצמולפי שאיןביה הבליעהפנוי.
ירושלמי לא שנו אלא שאין להן בעל הביה אבלישלהן בעלהבית הכלפונים לבעל
הבית ,פירושופמורין בברכתהין דבעלהביה ,כך מצאהי(,אבין):
נ)צקיךלפניו פרוסה שלחטין ושלימה של שעורים מכרך על הפרוסה של חטין  ,היו
לפניו ככר וחצי של חטין מברך על השלם ופוטר את החצי מרהנן בתרומיה
 .מצאהיבירושלמי א"רחייא אםהיולפניופרומוה
הורמין מבצל שלםקטןע5חציבצלקטן
ש 5להם ש5ש או ארבע יצרפם ביחד ומגרך המוציא ,היו לפניו כנר שלשיפון ושנים
ושלשה פרוסות שלחיטין או פרוסה אחה יצרף עטהם ככר של שיפוןויברך המוציאעל
הפרומה שלחטיןויפטור לחםשלשיפון  ,כך מצאהי(,אבין):

ד)דכשהוא בוצע אוסר המוציא לחםמן הארץ דמשמע להבא ומשמע לשעבר כדאיהא

בירושלמי  ,ובסוף כהובות עתירה ארץ ישראל שהוציא גלוכקאותונלי
י פסת בר בארץ ,ומברך ואח"כבוצע ,ראיהי במדרש שבוצע ואה"ב מברך
מילת שנא'יח

עליו הכתוב אומר ובוצע ברך נאץ ה' ,אך מנהג צרפה לאחר שטברך חותך  ,ומנהג
פרובינצא לחהוך ולא הכל ולאחר הברכהיבצע מיד( ,אב"ן):
ח)דאכטאינן בברנוהוצריך שהכלה ברכה עם הפת ,פירוש עם הבציעהואין מברכין
על הפת אלא בשעה שהוא פורם א"ר חייא בר אבא הדא אמרה אמן
דנסב פונלא ומברךעליו והוא לא אתי ליריה צריך לגרךעלוי זטןוקניינות  ,א"ר הנחום
ן וצריך לומר בשכמל"ו שלא להזכיר שם שמיםלבטלה .עד כמה יפרום ר' חנגא
בריוד
ור' טינא חד אמר עדבזיה וחד אמר פחות מכויה ,הני כל שאומר אחריה שלש ברכות
אומריםלפניו במוציא ונלשאין אומר אחריו שלש ברנוה אין אומרים לפנס המוציא
ההיבוןהרי הוא פחזה הכזית שאין אומר אחריו שלש ברכות ואומרים לפניו המוציא ר'
יעקב בר חטא אמר לשארמינין נצרכה ,למדנו מזה שהאוכל פחוהמכזית מברךלפניו
ן מברךלפניו
המוציאואין מברך לאחריו שלש ברכות,וכךהשהייה בפחות מרביעיהיי
בפה"גואין מברךלאחריומעין ,w~wוהטעםשצריךברכהלפניו ראמורליהנוהמן העולם
יהזהבלא ברנהאבללאחריו א"צ שלשברכותבאכלפחותמכזיתדכהיבואכלהושכעתוברכת
כשאכלכדיאכילהיברך והבוצעלרבים לאיבצעערשיכלהאמןמפיהעונין והבוצעהוא
פושטידיו החילהלטעוםואחריויטעמוכולם  ,ירושלמי ר' אבא נשם רבהמסובין אסורין
לטעום עד שיטעה הסברך ר' יהושע בןלוי אסר שותין אע"פ שלא טעם ולאפליגי טה
דאמר רב כשהיוכולןזקוקין לככר אחד  ,ומה דא"ר יהושעבןלוי כשהיה כל אחר כוסו
בירו ,ובןיש להביא ראיה מע"פחזייה לההוא סבא דגחיןושתיוגו' הא למרת שלא המהין
אוהו שקידש ,רב כד הוה קציהוה טעים כשמאליה ומפליג בימיניה ,פירוש אף לחלק
המוציא לאנשי כיהו לא היה רוצה להפסיק דהיכף לברכהוהיה אוכל שאם היה מפסיק
שלא לצורך האכילה היהצריך לחזור ולברך כדאיתא בהפילין שחבין הפילה להפילה
חוזר ומברך  ,ולצורך האכילהאינו הפסק כסו טול ברוך מול בריך הביאו מלח הביאו
לפתן נביל לתורי נכיללתירי ואינו
ו צריך לחדר ולברך ,ואם באולו אורחיןאינו רשאי
לבצוע להם שכבר בצע לעצמו ואינ
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לעצמו לא יבצע לאחרים אלא אם כן יאכל עמהם שא
ינומחוייב ברבר שאם ירצה לא
יאכל ,אבל בדבר שהוא חובה כמו המוציא של מצהא
 ,קידוש היין אף עלפי שיצא
ו
מ
כ
ה
ז
כ
ה
,
מוציא אפילו לאיאכל וישתה עמהם רכל ישראל ערבים
שאמרו
חכמים בהלל
א
ה
ובמגילה אע"פ שיצא מוציא משום רחובה נינהו נדאי
השנה
בראש
ו
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דין ואע"פ שלא ישהה עמהם יוצאים כולם ,וכן אמר בפרק בכלמערבין ליהביה לינוקא
דילמאאחי למיסרך בכוס של קידוש בליל כפור הא למרתדאי לאו משום דאיכא למיחש
רלאליחי למיסרך הוהטעים ליה ינוקא ונפקי להו בטעימת התינוקכי המברך צריך
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 .ואם
שטעום אושימעים לאחר שלא יהא ברכה לבמלה יצא הואויצאו כל השומעים
שכחולאבירך המוציא ולא נמר סעודתויברךויאכל ,ואם הוא ממופק אםבירךלאיברך
דהמוציא דרבנן הוא1

דאב עקר רנליהם מקצת האוכלים לצאת חוץוהניחו שם אפילו אחר כשהןיוצאיןאין
יכים ברכת המזון וכשהן הוזרקאיןצריכין לברך ברכת המוציא דלקביעות
מבר
הסעורההןחוזרין,אבל לאהניחו שום ארםצריכין לברךעלהמזון וכשיחזרוצריכיןלברך
המציא ,וכן עקרו רנליהמלאכול במקום אחר,ופתהשרויביין מברכיםעליו בוראמיני
מזונות,ואגוזיםהמבושלים בדבש או שקריםמברכיןעליהן שהכל שהדבש עיקרואפילו
י שאינןבאין ללפת בהן את הפתואין הפת.
באין בהוך הסעורה ח"ב לברך עליהןלפ
פומרהן .בתשובת הגאונים עשבים שעולין מאליהןואינןנזרעין פברכין עליהם שהכל
ןמברך
וליתא לדרב דאמרבוראמינידשאים.מי שאכלמינימזונותותמריםורסוניםושההיי
באחרונהעל כלמיןומיןבפני עצמו מפני שהןחלוקין בברכותיהן,בך מצאתי.ומצאתי
בהלכות רביהודאי גאון ז"ל אמר רב פפא הלכהא דברים הבאים מחמת הסעורה בתוך
הסעורהכנון בשרודניםוכלמיני בישול שררכן לאכול בהן פתוירקיובצליאיןהעונין
ברכה לאלפניהן ולא לאחריהן ,דברם הבאים שלא מחמה המעודה בתוך הסעודה ננון
הביצה ודיימא טעונין ברכה לפניהן ולא לאחריהן ; דברים הבאים לאחר סעודה כגון
המריורמוניושארמגריואייתינוןואכיללהון בתוךהסעודהטעונים ברכהלפניהן ולאחריהן
זאחביצה ודייסא rt'aדאכיל להו בהוך הסעודהאין צריכין ברכה לאחריהן דכים דמין
מזון נינהו מיפמרי בברכת המזון,למרנו מהוךדברי הנאון רדברים הבאיםהרנילין להא
ר"ל אע"פשאיןבאין עכשיו רבדרכן לבוא ללפת בו את הפת תליא מילתא דפה פומרהן
לפניהם וברכת המזון לאחריהן ,ומהוך דברינוזה למרנוגביפסחהמרור שבא ארר המצה
אע"פ שבא לחובת מרור ולא ללפה בו אח הפהכיון שרגילות ירקות שבאין ללפה בהן
ן,
את הפת פת פוטרתןולהכי אין מברכין על המרור בוראפרי האדמה ,והמשכיליבי
(אברהםבן-נחן):
ו)'ש שאומרים דתאניםוענבים שאין ררכן לבוא עם הפה אפילובאין בתוך הסעודה
ן אע"פ שהוא בא לשרות שהוא
העינין ברכה לפנ.הן ולאחריהן כרב ששת,ויי
ן ואאר.
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כמחמת הסעורה אברך לפניו ואין הפת פוטרהו ומבר
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מזוג אבל מים שאין גורמין ברכה לעצמן פת פוטרהן אם שתה אוהן בתוךהסעודה ,אבל

אם שהה אוהן לאחר המעורה מברך לפניהם ולאחריהם,ויין הבא לאחר המעודהאין
צריך לברך לאחריו כשאר דברים הבאים לאחר הסעורה שהרי סופו לברך ברכה המזון
(ביין עצמו)ועדיתי שלש ברכותלעצמן מברכה אחתמעין שלש שפוטרהו כך פירשרבינו
יעקב מ"כ ,אבלרבינו שלמהז"לזקינו פירשדעל המים בהוך הסעודהצריך לברךעל כל
פעם ופעם רהוא כנמלך שאין אדם קובע סעודתועל המים שכךשנינו השותה מים לצמאו

מברך שהכללמעוטי חנקתיה אומצא ההם הוא דלא מברך הא לאו הכי מברך עלכל
פעם ופעם ,וא.ה דאמר כיון דמיא קמיה לא מברך אלא זיכנא קסייהא .ומצאתי
בחשובות הגאותם וחנקהיה אומצא לאיברךלפניו משוםדאניס אבללאחריו מברך בורא
נפשות,וכן כהב רבפלטויז"ל ,ונראין רברי רב עמרםראין צריך ברכה לא לפניו ולא
לאחריוראין בשתייה זו שום הנאה וכגון השותה סם או אוכל אוכלין לרפואהשאין כאן
הנאה שתייה ואכילה כלל לאיברךלפניו ולא לאחריו  ,וכן מה שאמרו הכמים אחר
אכילהך אכול מלח ואחר כל שתייהך שהה מים ואינך ניזוק שהוא לרפואה,אין צריך
ברכהכלל ( ,אבין):
ןאיןצריך לברך בוראפרי הנפן אבל
ז)ננבנרכדר 2פרק הרואה אףעלפי שאמרושינוייי
מברך הוא הטוב והמטיב והוא דאיכא אחר דשתי בהריה אבל אס הוא
שותה
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ן חדשויין
ישותה לבדו אפילולשינוי אלףייננתאינו מברך הטוב והמטיב ,ירושלמייי
ישן צריך לברך  ,רבי על בל חבית וחבית דהוה פתח הוה מברךעליה הטוב והמטיב
ופירש רבינו שמואל בנמוקי ערביפסחים והוא שמשובחמן הראשון ,ומביא ראיה מזה
ןדבוב והטעולההיה פוהח לבסוף כדתך כל הארץ,
הירושלמי רוצה לוארכי מסהמאהיי
(אבק) :ואם אמר הבו נבריך ונמלידיו אףעלפי שבירך עלהיין צריך לברך פעם
אחרת אם ירצה לשתות שהוא נמלך ,אבל לאכל אינו רשאי משנטלידיו ער שיברך
ברכתהמזון:
א והתקדשתםאלומים ראשונים ,והייתם קרושים אלומים אחרונים ,כי קרוש
ח)נקני
זה שמן המזב' ,אני ה' אלהיכםזו ברנה,ושנינו כשם שמזוהם פסול לעבודה
נךידים מזוהמות פסולות לברכה,וכתב רב אחא משבחאז"ל דבל דבר שאינו קרבלנבי
המזבח נקרא מזוהם אבל דבר הקרבלגבי מזבחאיםמזוהם,ואין צריךליחוליריו קודם
ברבה כשאכל רבר הקרבלגבי המזבח  ,אלא משום דאטרו אחר כל אכילהך אכול מלח
ואיבא למיחש דאיכא בה מלח סדומית שמסמא אתהעינים 14 ,משוםדמים אחרונים הרגו
את הנפש ולאחר ברכהיסלםודיו ,ואותו שנוטל הכוס לברךוידיו מזוהמותצריך לימול
יריו ולברךעליהן על נטילתידים,לפי שמים הראשונים מצוה ולא חובהטויריו לא שטף
במים הא שטף טהור בהמיה אלא מכאןלנמילתיריםטן התורה ,ומים אחרונים מצוה
וחובהועריפי מראשוניםכדאמרינן בעירובין בארבעהדברים שפטרו במחנה ורחיצתידים
אחת מהן זאמרינן ההם לא שנו אלאמים ראשונים אבלמים אחרונים הזבה שהן משום
מכנה ומשום זוהמאהן הם הראשונים והאחרוניםותרוייהו אממכוהרבנן אקראי אםכן
ישלברך עליהן,ואיליתליהשיעוראלאלחראמינייד 1מנקיבכלמירידמנקי בעפר וינית
המים לאחרונים והדלקת נר בשבתנמי הובה ונהגו כל בנות ישראל לברך עליה לפי
שהיא חובהומצוה ובזה הושוו כל הגאונים  ,אבל אם אכל דבר שאינו מזוהם בוראיאין
צריךלברך עליהםראין כאן פצוה אלא חובה בלבד:
221עלהלכית כהבאיבעי אינישלמישתי טיא או המרא בהר רמשייריהמים אחרונים
או לטעוםמירי מברך ושתי והדר סברך על המזון דכיון ראסר הבו ונבריך אסור
למישתי בלא ברכה אפילו חסרא עד כאן ,וסברא הוא דהא אסח דעתיה ,אבל לכתחילה
למיטעם אולמישתי כלוםבין נטילתידים לברכת המזון אמור רהאאמרינן תיכףלנטילת
ידים ברכת המזון ,ויראהלי שסובר הגאון ראסורלמישתי בלא ברכה שצריךלברך לפני
השתיה והאכילה .רוצה לזמר דלא כיש טפרשים בלא ברכה דמים שבין תבשיל של דנ
לתבשיל של נשרהן רשותואיןצריךלברךעליהן אלא שביןגבינה לבשר חובה הןואעפ"כ
יששאיטריםשאיןצריךלברךעליהם:
ט) 1בנהלכות ת"ר שמעוןשיירא אמצעיים רשות אמר רבנחמןלאשנו אלאבין תבשיל
להבשיל אבלביןתבשיללגבינה חובהוהאי בשר דקאמרגבינה בתר בשר
משמע ,וראמר רב חסדא אכל בשר אמור לאכול גבינההיית בלא קינוח הפה אבלמי
שיקנח פומיהוידיה שריליה למיכל ,אבל אכל נבינה מותר לאכול בשר בלא קינוח
הפהובעי למימשאידיה במיאופומיה ביני ביני,ואפילו באותה סעודה קאטר וכן כהב
רי טנוחתו כבוד בספר הישר אמר רב נחמן לא שנו אלאבין הבשיל לתבשיל אבלבין
ישיל לנבינה חובה פירש רב יהוראי נאון בשאלתות ,שנשאלו לפניו נראהלי בין
הב
הבשיל דבשר לתבשיל דחלב רשות הוא לאכולדהוי כמונוהו מעם בר נותן טעם שהרי
לא אכל בשר ולא גבינה ואין בו לא ממשותגבינה ולא ממשות בשר אבלבין תבשיל
דבשר לנבינה הוכהואע"גדליכא ממשות בשרדלא אגל בשר איכא טמשותגבינהאבלבין
בשרלגבינה בעי קינוח הפה והדהה ,והא ראמר מר עוקבא אנא להא מילהא חלא בר
חמרא אנא וכו'היינו בלאשיהוי ובלאמינוח הפה דהא דבעומיניה דר'יוחנן כטה ישהה
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ינו'היינו בלאקינוח הפה אבלבקינוח לאבעישיהוי ,ובשר שאכל אחרגבינה לא בעו
קינוח ושיהוי כללולא הדחתיריםביום אבל בלילה דלא חזיליהבעי הדחה ,וכן גבינה
שאכלאחר בשרבעיקינוחאושיהויונטילתידים ,ומותרלאכולגבינהוהדר בשרבלאקינוח
ובלא שיהוי ובלא נמיי ,וכן טוכח בהלכות נדולות אמר רב חסדא אכל נכינה מוהר
לאגול בשר בלאקינוח,גבינה אסורלאכולבשרבלאקינוח,וראיה לרבררמקילינן בדברים
יהגלילי סבר לה טועה ראםכןאפילו
שאין מפעפעין אתהירים וחמפיש משום דכר'ייס
בבישול מותר כדאיהא בשבת פרק ר' אליעזר דמילה ובסיף פרק קמא דיבסות במקומו
של ר'יוסיהגלילי היואוכלין בשר עוף בחלב
 .ולרב חמיא ראמר אכל בשר אסור
לאכולגבינהבלאקינוח ובלא הרחה ביוםובלילהבלאקינות והרחה ולאפליג אדרבנחמן
ם,
דאמר לא שנו אלא בין תבשיל להבשיל אבל בין גבינה להבשיל דבשר ולא כלו
וכאידך לישנאדייקאלעיל בשאלהות דרב יהוראי ז"ל ,ואע'פ שרבינו חננאלפליג אהאי
פיסקאוכן הרב אלפסי לאו דכמכא נינהו ולמקום שאינןבני הורה הששו ובקעה מצאו
וגדרו בה גררוכןעיקר.ולא כמושפירשרשיי ז"לור'שמואלז"לדוק והשכח ,כפריהז"ל:
וכיצד מזמנין בשלשה אומרים נברךשאכלנו משלווהןעונין ברוך שאכלנו משלוובטיבו
חיינו ,והוא יחזור אחריהן ,וכן עד עשרה ,ואם הם חמשה ואין אחר מהם
יורע כל הברכה אחרמהן אומר נברך ואחרהזן ואחד ברנת הארץ ואחד בונה ירושלים
ואחד הטוב והמטיב ,מדתניא בתוספתאוראיה מהירושלמי כרבינו האלפסי ,אבל אם
ן ברכה אחת מווחלקת
אחדידעחצי ברכה והשני כמוהוחצי ברכהאינןיכולין לברךיאי
לשנים .ואחד שבא ומצאם שאומרים נביך אוסר ברוך ומבורך ואם מצאם שאומרים
ברוך אומר אמן  ,ואם הלך אחר מהן לשוק קוריןלו ועונה ומזטנין עליו אע"פ שאינו
שםכיון ששוסע
 .אבל לעשרה דאיכא שם שמים לא עד שישב שם,ירושלמיעונין אמן
אע"פ שלא אכלואיןעונין ברוך שאכלנואלא אםכן אכל,ירושלמי עשרה אומרים נברך
לאלהינו על המזון שאכלנו ,וברכת המזון בכל לשון כדהנן בסוטה בפרק אלונאמרין
ושתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחדבזמן שמקצהןרואין אלו אתאלוהרי אלומצטרפין
ואם לאו כל אחת ואחת מזמנת לעצמה ואםיש שמשביניהם השמש מצרפן .ירושלמי
אם אוכלין בשני בתים ועובריןאלו את אלומ~מנין כאחת ,ר' ברכיה מוקים לאמורא על
הרעאמציעאבי מדרשאומזמנין אלו עם אלו ,וסדר ברכה המזון הלא מפורש בגמרא
ן להאריך ?
ואי
) רושעה שאכלודגן ואחדירק מצטרפין ואפילו לא טיבל אלא בציר או ששהה כום
י
יי
ן מצטרףלנברךלאלהינו ,ולהוציא רביםידי חובהן עד שיאכל כזית דגן
אע"פ שאכלו ושבעו שיעור ההורה והוא לא אכל אלא כזית שהוא מדברי סופריםכיון
שאם אכל ושבעיש בו חובת ברכת המזון כסו שאכל ושבע דמי ומוציאם
 .ואם הלך
על שמע והוא
לו אחד מעשרה גומרין כמו שאנו אומרים בירושלמי גבי אין
יר
ספ
רו
וס
יים ואין מוציאין
בהלכות שבת וקריאת התורה .ואשה וקטן וסומא חייבים מדבריפ
אתהחייבמ; התורה ,ירושלמי שנים שאכלו פת ואחדירקטצטרפין לזימון ושלא כדברי
רבינו האלפסי ז"ל ,ועד מתי מברך כל זמן שאינו רעב מחמה אותה הסעורה שאכל,
שאר הדברים הם פשוטים ולא הארכתי בהן:
ן מברכיו בהם"ז עלהיין אלאעלהייןהראוילנסךעלגבימזבחלהוציא אהשריחו
יא)דאי
רע ומגונה ואף על נב דמנניה במסננת משום הקריבהו נא לפחהך וגו' אבל
ן מבושל וקונר'מון מכרכיןעליו וסקדשין עליו ,ומפורש
ברכת הנהנין מברניןעליו.ויי
במקומו
 .ואע"פ שאמרו עשרה דברים נאכרו בכוס של ברכה טעוןחי ומלא כו' ואמרינן
עליו עד שיהן להוכן מים,יש
טורים חכמים לר' אליעזר בכום של ברכה שאין
ם
מפרשים דעך ברכת הארץ צריך להיוהוחי ומוסיף
מברפכיי
יבברכת הארץ,והנימילי באוהן
יינות
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ספר
ת שלהן (דארץ 'שראל)שהיוצריכיןעל חד הלתאמיא אבלביינות שלנו שאין בהן
.ינו
 .ויש גירסת
יוזקכל כך הוא מותרחי,וכך כתב רבינו שמואל בהמוכר את הפירות
ספרים שכתוב בהן בערביפסחים והני טילי אחמרא אבל אמיא לא והנימילידלא קבע
עלייהואבלקבעעלייהוליתלן בה ,רוצים לזמר ראם קבע סעודתועלהמים מברךעליהם

ברכת המזק שכן אנו טברכין עלמים ערב השעה באב בסעורה הטפמקה ,אבל רבינו
שטואל לא גריס לה,והכין מסתברא דאין לברך ברכת המזון על המים אפילו קבע
י שיאיתא בריש בכלמערבין ומשההפין חוץ מן המים ומן
עלייהודהאמים לאוטיזןזיינ
ן( ,אב"ן)1
הסלח ומשוםרמיני מזוןבעינ
למעוטי כום שבור כראיהא בבבא קמא לנבי כלים ,
יב)דרבינךיעקב מ"כ כתבחי
שבירחןזוהיא מיהתן ,ותדע שכן רוב עשרה בכום הם ,וא"ר יוחנן אנו
איןלנו אלא הרחה ושטיפההי ומלא ,הדחת הכום מבפנים ושמיפהמבחוץ ,ופסקרבינו
שמואלז"לכיון כאמוראי בתראיהיועושין עמור ועמוף הא למרת שכל עשרת הדברים
יש לנו לעשות,ועוד היום מנהנ צרפת בשעת ברכה להיות המברך מתעטף בכסוהו או
נותן כובע בראשו ,ובסעודתהתניםראיהישהיועושין עטור בנטלישהיו נותנין כוסות
ן על השלחןסביב כום המברך וכשהיה המברךמגיע לברכת הארץהיומוסיפים
טלאותיי
מאותן הכוסותעל בום המברך וזהו שאמרו ומוסיף בברכת הארץ( ,אבק):
יג) אמרינן נברכוה סשהתיקןלהן לישראל ברכתהזן בשעה שירד להם המן ,ויהושע
ברכת הארץ כשנכנסו לארץ ישראל ,דוד ושלמה תקנו בונה
יעל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ,ושלמהתיקן על הבית הגדול
קן
יק
הי
ירושלים ,דור ת
זהקדוש שנקרא שמךעליו  ,והמוב והמטיב ביבנה הקנוה על הרוגי ביהר שזבלו טדמם
שדוהיהם וכרמיהם שבע שנים כדאיהא באיבה רבתי ועשו מהם גדרלשרותיהם ולכרמיהם
ולא הסריחו  ,וזהו הטוב שלא הכריחו והמטיב שנתנו לקבורה ,ושלום( ,אבין) ,וזה
ומקבעיה בברכת הטווןלפישראו שהיאמטבע קצרהואיירידזוטר מירכםקבעוה אחרשלש
ן,
ברכות דאורייתא ,אחר שעשו ההבראהלאכילי הרוגיביהר שלשלוה אחר ברכת המזי
ואחרי שכל עיקרהלא נהקנה אלא עלהיין לא אמרו לברךעלשינוי דבר השוב והמטיב
ן כך קבלהי מפי ר'יומף ב"ר שמעון סדנפירא נ"ע ,ואמרינן בברכות
כי אם עלשינויהיי
ש"מ הטוב והמטיב לאו דאורייתא שהרי פותח בה בברוך ואין חותם בה בברוך ,ויש
מדקדקים טדקאטרואית חותם בה בברוךטכלל דהיא מטבע ארוך כמנהג העולם ופותחבה
בברוך דאין להדין ברכה המסוכה לחברהה ,וגםאינה תוהמת בכרוך אע"גשהיא מטבע
ארוך ,ואסר רב פפא המב והמטיב צריכה שתי טלכיות לבר מדירה ,והטעם אע"ג

דשלש ברכות דאורייהא הם מסוכותואינןפוהחות בברוך משום דאממינו להו רבנן אקרא
דכתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיךזו ברכתהזן  ,על הארץ זו ברכת הארץ,
הטובהזו בונהירושלים וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון ,שכל מקוםמי IP'nw

זו לאתיקן את %כדאסרינןלעיליהילכךצריךלהזכירבהן מלכותכאילואינן:סמוכותולפי

שקבעום סמוכותקבעו המלכות שלהם בהטוב והמטיב(,אבין)
) אדמרהמ כךברוך אתה ה'אלהינו סלך העלם מלכנו המלך הטוב והמטיב ,ולא
יי
נהגו העם כך  ,הוא גומלנו הוא גמלנו .הוא יגמלנו לעד וכו' כך מנהנ
צרפת לומר והטעםכענין ה'סלן ה'טלך ה'ימלוך לעולם ועד( ,אבין):
סו)דכונה3לברך את בעל הביה כדאיתא בברכוה בעל הבית בוצע כדי שיבצעבעין
יפה,אין הפירוששיחןלכל האורחין ככר אחר שאם יבצעבעיןיפהאין לו
פהיאכל ,אבל בעל הביהיבצעבעיןיפהולא יחסר לחמו ,ואורחמברךברי שיברך את
בעל הבית ,בתוספהא ראיתי הטעם ואכלתלדשבעת וברכת אח ה' אלהיך לרבוה את
געל הבית ,ויברך אחר ברכת המזון בוראפריהגפן דאסח דעתיהמיניהכיון דאמר הבו
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נבריך כראמרלעיל ,ואחריומעין שלש בתופפתא אלו ברכות שמקצתן בהן וכו' על
י הגלילי חותם
הסזון שהיא ברכת המוציא ובברכה אחרונה שהיא הטוב והמטיב ר'יוס
בה ומאריך,ואין הלכה כמותו שהרישנינו בערניפסחים המובוהממיב פותה בה בברוך
ואינו תוהם בברוך אלא הלנה כהנא קמא שמקצר ואינו חותם כברכה המצות והפירות,
ואון רשאי להאריך בהן דבמקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך הא למדת שברכת
המזב הוא מטבע קצר ולא ארוך ,אך באורחהתירו להאריך בהמוב והטטיב ,ומה שאש
קוריןמעין שלשזהו קודם שתקנו הטוב והמטיב אבל לאחר שתקנו המוב והמנדב תקנו
כסוכן ברכה אחתמעין ד' ,ואומרבסוףוהעלגו בהוכח ושמחנו בה ונברכך אלהיםהיים
כיאל טוב ומסיב אתהוכו':
ט),דוכנכםאחת מחמשתהמיני'מברךבוראפריהאדמהולבסוףבוראנפשוהרבותוחסרונן,
פירושודיחסרונןכמו שאמרבהפלהקצרה ולכלגויהתויהדי מחמורה .מחנן
ואבל אהקמח;מברךשהכלוכןקמחקלוישבשלובסי'שהוארפואהמברךשהכלולבסוףבורא
נפשוהרבותוחסרונן ,בשלןבין שלמין ביןובקמחבין בפתואין הפרוסותקיימותאפילוע"י
הערובות דבש או דבראחר מברךלפניו בוראמינימזונות ולבמוףמעין שלש,וכלשישבו
באוהו הערובה הרבה מחמשההמינים או מעט חוץ מהבשיל שלפחשאע"פ שיש בו קמת
מברךעליובוראפרי האדמהולבסוף בורא נפשות רבות,וכן קמח שלפולים שהקמחאינו
עשוי לאכילה אלא לדבק ,וברכה מעין ארבע פותח בה בברוך ובהזכרה השם ומלכות
ותוהם בה בברוך בהזכרת השם בלא מלכותשאיןצריך שהי סלכיות כברבה אחה  ,ואם
עשאן לאלו הסשה המינין פת אומר הטוציא ולבמוף ארבע ברכות שלימות אע"פ שלא
נזכר בפסוק אלא חטה ושעורה כולם מיקרו לחם:
יז) ולמסכה בנורים גר מביאבכוריםואינו קוראשאינויכוללומר אשר נשבעלאנותינו,
גרכשהואמתפללבינולביןעצמו אומר אלהי אבותישראל,בינולבין הצבור
אומראלהיאבוהיכם ,א"כיש לשאולהאיך הגרים טתפללים בבית הכנמה כמונוומברכים
(עלינו) ברכה המזוןשאינויכול לומר נורך ה' אלהינועל שהנחלת לאבוהינו ,יש לומר
מראמר בירושלמי ר'יודה אומראףגר מביא וקורא שנאמר ולא יקרא שמך אברם והיה
י אב המוןגויםוגו' ,בהחילה אברם אב לארם ,ובכוף אב לכל הגוים ,
שמך אברהםכ
ואמר ר'יוחנן הלכה בר'יהורה ,למרנו טזה שיכול לוסר אשר נשבעה' לאבוהינו ,ומעהה
דינו כישראל גטור להזניראלהינו ואלהי אבותינו בברכת המזון והפלה ,וכן עמא דבר
(אבין הירחי) .בירושלמי רפרק כיצד מברכין ר'יוחנן נכב זיתא ובירךלפניו ולאחריו
ר'חייא בר אבא אסתכל ביה אמרליה ר'יוחנן כבלי למה אתה מסתכלביליתלך כל
שהוא ממין שגעה טעון מרכהלפניו ולאחריו:
בירושלמי פרקאין סעמידין אמר ר' אמי צריכין אנו למיחשעל מה דברייתא חששין,
א ,תבשילאהותי ערסא,
אסורלטיהןפריטינופומיה,ריפתא תחותגושיחיי
ולמיצעסנינאגו אהרוגא אוגופוגלא ,ובערבי פסחיםאוכלין ומשקין תחת המטה אפילו
סחופים בכלי ברזל רוח רעה שורהעליהן:
יח)דכאה שנהגו העולם שלא לשהות בשעת התקופות מצאתילפי שבארבע הקופות
יש ארבעממוניםובין ממונה לסמונהניהן רשותלמלאך הסוהלהשמין ובשעת
ההקופהנוהןטיפת מרה במים והשוהה כריסו נצבה  ,ושלום(,אבין):

.

השתמה
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אינו עוברעליו  ,בין

בין מבושל ,ואמר ר' וירא אמר רב אינו עובר עלזו אם קרעו
אע"פ
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אע"פ שלא קרעושתי וערב ומחובכותל דאמור לבשלובהדי בשר בקררהלכהחילהוהמעם
דכחל עם בשר רומה לבשר בחלב ,ואסרו כך חכמים דלאאתילאחלופי ,אבל בלא בשר
מותר לכתחילה כיון,שקרעו קצת דשובאין החלב כנוס בכחל ואע"פ שחוזר ונבלע תוך
הכחל לא נשתנה טעמו של כחלמפני בליעה ,זו ולא אחי.לאחלו~י ולהתיר בשר בחלב,
ועל כרחין מותרבקדרהבהדי בשר קאמר שמתםבישול אית אלא בקדרת בשרוכן מוכחת
המתיאשאין מדברת בצלי כלל הניא כלישנא ,קמא דרב כחל שבשלו בקדרה בחלבו
שקרעו קצת ובשלו נלא .בשר מותר ,ולנהח'לה קאטר ,-בדאמר רבנחסן לקטן כיצד
קורעו .הכחל פירוש לבשלו אף בהדי בשר בקדרה,ואמתניתין קאידקתני הכחל קורעו
ומוציא את חלבו ומבשלו בכל ענין קורעו שתיוערב וטחו בכותל ומבשלו בקדרה אפילו
י ואנא איכול בקדירה בהדי בשר קא אמר דאילצלי פשיטא דלא
בהדי בשר ,קרעל
בעינן שתי וערב אלא לקדירהבהדי בשר ,ולקרירה בלא בשר בקריעה קצתמני ,אמר
להו רב נחמן זויקו להכחלי  ,כמוהני ארמאיזוקאני נפוחים כנאדות ,וכן פירש בערוך
זויקו לה נחלי בשלו לה כחל וכשיהבשליהיה כנאד נפוח ומלא טן החלבכיון שלאיהא
קרוע שתי וערב ובקדירה בלא בשר ובקריעה קצת  ,ופריך והא אנן תנן קורעו כלומר
שהי וערב ומחו בכוחלושני ההואלקדירה ,פירושלההירו בהדי בשר אבל בלא בשר
בקריעה קצתמניא,ופריך והאקהני בברייתא כחל שבשלודיעבד דאמור בקריעה קצת
אף בלא בשר ,ורב נחמן שרי אף לכתחילה דרב נחסן מביראליה כלישנא קמא דרב
כפר"ח דקיימא.לן כלישנא קמא דרב דהניא כוותיה( ,ולא כדברירשיי ראמר ובשלו היינו
צליוזויקוהיינושפודו,וכןאומררשיי,לבשל הכחל אם קורעושהי וערב וטחו בכותלאפילו
לבשלו לבדו בקדירה [צ"ל בלא] בישל בה בשר ולחודיה ראם כןלישניליהכי תניא
בברייהאבדיעברבבישולגרב נחסן דשרי לכתחילה בצלי קאמר ,לכך כתב רבינו יעקב
ט"כ בספר הישר):

.

%ב12דובמנילה

ה צואת באחד עשר בי"ב בי"ג בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא
א)כמניל
יוהר ,ואיהוקם הלבתאהכירבני כפריםועיירות גדולותקורין בארבעה עשר
ן דמדפר;יםבי"ד כרכים המוקסין חומה
כרכהיב עלכן היהורים הגורזים ומיניה דייקינ
טוסות יהושע בן נון שחלק את הארץ לשנים עשר שבטיםקורין בחמשה עשר  ,אלא
שהנוזריםמקדימיןליום הננ'מה ,והואיוםשניוחמישי שדרךבני הכפרים להכנםבעיירות
וכרכים ביוםדיןוכדי שיספקו מיםומזון לאחיהם שבכרכיםקורין באחר עשר בשנים עשר
ובשלשה עשר ורמז מן המקראלקיים אתימי הפורים האלה בזמניהם,ועיירוה .בארבעה
עשר בלבד וכרכים בחמשה עשר ,והני מילידקורין בני הכפרים נאחר עשר באצנים
עשר בשלשה עשר בשעת הדחק כנון שהדרכים מקולקלים מפני האורבים או מפני דבר
אחרואינםיכולים לבוא בכל פעם המיר אל הנרבים או אל העיירות ,אי גטי כגון
המפרש בים והיוצא כשיירא ואי אפשרלו לשם למצוא מגילה עמו לקרוחה בוטנה,
אבלבוסן שאין להם פתר טלבואיהררכים מתוקנים מבלי חטת המציק אין קורין אוהה
אלא בוסנה וגם גחנו טעם בדבר ספני הסכנה  ,ועוד מפניהענייםכדי לחלקלהם מעות
פורים לפיכךאיןקורין אותה אלא בזמנה שהוא ארבעה עשרלבני עיירות וחמשה עשר
לבני כרכים ,וכן עמא דבר:
ב)1כרף1כ 5הסמוךלז וכל הנראהעטזנדון ככרך ועד כטה ערמזל ,כמהמתן לטברי
א 4
ונרךשישבתהילה כבהים ולבסוףהוקף בחומה נדון ככפררכהיב ואישכיימכור
בית טושב עיר חומה שחוש ולבסוף ישב ולא שישב ולבסיף הוקף ,ומבמלין הלסור
סערה

.
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הווהועבודתבית המקדש לקרוה את הממלה ,וכרך שהיהה טוקפת חומה ntD'D
יהושע ב!נון אף עלפישאין החומה קיימהעכשיוהואיל והמקום ניכר מעם שהיתה
מוקפת מהחילהקורין בחמשה עשרדכהיב אשרלו חומה לאקרי אע"פשאיןלועכשיו
והיהלו קודםלכן:
ם חל פורים בשבת כגון ט"ולבני כרכים איןקורין אה המנילה בשבת משום
נ)דבוב
גזירה דרבה דאמר גזירה שמאימלנה בידו וכו' אלא שואליןורורשיןבעניית
שליום:
ד)קראך את המגילה בארר הראשוןויצאו וראוועדיין לא יצאוהמפיחיםכתיקנןוהיה
באניסן אפל ועיברו ב"ר את השנה קורין אותה עור באררשני ,איןבין
ארר הראשון לארר השני אלא טקרא מגילה ומתנות לאביונים האלענין המפדותענית
זה וזהשוין:
אחת
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ת
טאי
ה) אמר רב ארא רמ1יפר עשרתבנירטן ועשר בעי
טעמא 'כולהובהריהדרינפיק נשמהייהו א"ריונה א"רויראוי"ג רויזתא צריך
למיטתחיה בזקיפה מאי מעמא כולהו בחד זקיפא אזרקיפו  ,א"ר חנינא בר פרא דרש
ר' טילא איש כפר המרהא כל השירותכולןאריח עלגבילבינה ולבינהעלנביאריח חוץ
משירהזו שהיא אריח עלגבי אריח ולבינה על גבי לבינה מאי מעמאכרי שלא ההא
תקומה למפלתן:
)1דץקדרא את המג'לה למפרע לאיצא קראהעל פה קראה תרגום בכללשון לאיצא,
אבלקורין אוההללועזותבלעז,והלועז ששסע אשורית יצא .וללועזות בלעז
והוא שכחובה בלעז כרתניא גפפית לגפנים עברית לעבריםיוניתליונים יצא ,קראה

כיר31ין ומהנמנםבגון שקרא טעט ושההוחוזר וקורא מעת ושהה וחוזר וקורא מעמ ושהה
עד שקראה כולה יצא ; קראהסירוסיןכגון שקורא פסוק אחד ומדלג פסוק השני וקורא
פסוקשלישי וחוזר וקורא פסוק השנישהניח לאיצאמשוםרמיהחזי כקורא למפרע:
ז) רן"ך השסים בה הסופר אוהיות או פסוקים וקראן הקורא כטתורגטן על פה וטוסיף
רבריםכרילברר,ועמו של רבר יצא בסואם קראם עלפה ,ואםהיו בהאותיוה
ממושטשותאומקורעוה אם רישומןניכר כשירה ואם לאו פסולהוהנימילי בכולה אבל

במקצתה כשירה ורובה ככולה :
ח)זקנך רבנן השמים בה הסופר פסוק אחר לא יאמר אגמור את כולה ואחזור ואקרא
אוהו הפסוק אלא קורא מאוהו הפסוק ואילך ,נכנסלבית הכנסת ומצא ציבור
שקראו חציה לא יאמר אקרא חציה עם הציבור ואחזור ואקרא חציה ראשון אלא קורא
שתחילתה ועד סופה ומהנאםהיכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא ניםתיר ולא
תיר כגון דקרוליהועני ולאירע לאהדורי סבראוכי מרכרוליהמירכר:
מ)ןץ'ך :כותבה רורשה ומגיהה אםכיון לבויצא ואם לאו לא יצאוכנון דכתיבא כולה
ומנחא קמיה וקריפסוקאבטנילהאדמנחאקמיה ,ומהיכן קורא ארם אתהסגילה
י חובתור' מאיר אומר כולה ר' יהורהאומר מאישיהודיואפילו הכי צריכה
ויוצא בהיר
שתהא כהובה כולה ר'יומי אומר מאחרהדברים,וקיימאלן בר' מאיר
י)ךץירעךץ כתובה כסם ובסיקרא בקוסום ובקנקנתום עלהנייר ועל הרפתרא לאיצא עד
שתהא כחובהאשוריאעל הספר זבדיו  ,בןעיר שהלך לכרך1ב 1כרך שהלך
לעיר אם עתיר לחזור לסקוסו בלילי "ר ונהעכב ולא חזר קורא כמקומו אבל אםאינו
עתיד לחזור למקומובלילי י"ר קורא עמהם כרכתיב עלכן היהורים הפרזית וגו' ומהפרוז
בןיומו נקרא פרוז מוקף בןיומו נקרא מוקף ,ער כאן דברי רבינו יצחק האלפסיז"ל:
יא) לנמסכתמגילה דברי שלום ואמת מלמר שמגילה צריכה שירפוס כאמהה של
תורה ,פר"ח כמזוזה שהיאעיטיה של הורה שיש נחעול מלכות שמים

.
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של
יעולמצותושנית ט111ה?ריבהשירטוטתפיליןאיבןכליביןשירטוט,ופירש"יויל
באאלמה
"כור
המ
וערה כס"ה ,וכןראיתי בירושלמי כתיב הכא ואמתוכהיב ההם אמת קנה ו

הא למרת שאמהה של תורה ועא ספר הורה( ,אבין):
י בריש מסכת סופרים בהלכות ספר תורה והלכה למשה מסיני שממרגלין
יב)רכ~צאת
בקנה,ואמרינן במגילה נקראת ספר שאם הפרה בחוטי פשהן פסולה
ן כשירה ובלבדשיהיו משולשין  ,וכהב
ונקראת איגרת שאם המיל בה שלשהחוטיגירי
רבינוהאי כי המנהג שלהן לפשטה כאיגרת ושנו כורך וקורא כמפר הורה ,ורב נתן
נאון כתב רהקורא בציבורכורך וקוראכספר הורהואינופושטהכאיגרה,וכןהמנהגבשהי
ישיבוה ובניתרבוהינו שבבבל וברוב מקומוה ישראל:
יג) דכתביבינויעקבדאחרישנקראהספרצריכהעיבודלשמה ככפרהורהותגיל,1ייני'ן
ופהיחתההי"ן וקופי"ןוחטרהנגיחיהי"ןוהגידלהי"ןותגיההיין וקוצייודי"ן
והיקף טילושירמש וחפירתנידיןודיו הכל כספר הזרה,ואין להקל בה אלא מה שחברה
ל הדפתראלאיצא ער שתהא כתובה אשוריתעל המפרובריו,
התלמודלאיגרת ,וזוהבהע
ן חמורה מספר הורהלעניןשירטוט שלא המצא בהלמוד לספר תורה אלא במסכה
ועדיי
סופרים ,ובמנילה שנינו שצריכה שירמוס כך פירש רבינו הם ; .gvומהוך דברינו
יש לרקרק שאין לפושטה כאיגרת דאין לנו להקל במגילהכי אם בתפירה שאינה
מוצאת מכלל מפר הורה שהרי הפורה היא בגיטין בשלש  ,אך אם הפשטנה כאיגרת
הרי היא מוצאה לגטרי מכלל מפר תורה בדבר זה ולכך לא נקם ההלמוד להקל בה
משום דנקראת איגרת אלאבהפיה לבר שהואמקיים ספר ואםירצה יקל בה כאיגרת
ן( ,אב"ן)  ,ואותיות ההניןוכל היקון המגילה הלא
לפשתןלהת בינותהגירין ,והמביןיבי
נכהב בהלכוהתפיליןבעזיה:
יד)אכלך רב מגילה בזמנהקורין אוהה ביחיד ,שלא בזמנהקורין אוהה בעשרה רב
ן בזמנהבין שלא בזמנה בעשרה ,הוה עובדא וחש לה רב להא
אסי אמרבי
דרב אסי ואע"ג דהש לה להא דרבאסי קורין אוהה בזמנה ביהיר כרב דר'יוחנן קאי
נוותיה ,דא"ריוחנן הקורא את הסגילה הכהובהבין הבהובים לא יצא ולא אמרן אלא
בציבור אבלביחיד יצא טכלל דיחיד מוהר לקרוהה ולברךלפניה ולאחריה בזמנהוכן
נתברבינוהאלפסי,וכן כהברש"י ררבהיה מחזר למצוא עשרה ולעשות מצוהטןהמובחר
והיכא דלא אשנה הוה קרי לה ביחיר בזמנה:
סו) דןקדרא את המגילה למפרע לאיצא  ,ירושלמי ר' מונא בשם ר'יורא אם שהה
כדי לגמור את כולהחוזר לראש  ,וכתב רב נטרונאי זצ"ל בהלל ומגילה
וק"ש אם שהה כרי לגמור את כולה חוזר -4אש דא"ר יוחנן שמע תשע תקיעות
בהשע שעוהביוםיצא ,ואע"ג דאמרא
נימואל הלבה פר'יודא שחוזר לראש הא קיימא
יש
לןבכוליהלמורא דרב ושמואל ור'יוחנן הלבה בר'יוחנן וחוזר למקום שפסק ,וכתברבינו
משהז"ל בהלכותיובלילה מברךמגילהניסיםשהחיינווביום מגילה ניסים וממעםומזולא
ביאר טעמו  ,ויש לומר מראיהא פרקלולב ועיבה הטדליק נרהניכה סברך נ' והרואה
כברךשתיםמכאןואילך המדליק מברךשתיםוהרואה טברך אחהמאי ממעט זמןולמעוטי
נם נם כל יומא ויומא איתיה כלומר שלא היה שמן להרליק אלא יום אחר ונעשה
נסוהדליק שמנהימיםשהיה הנס סהגרל והולך,וגבי מקרא כוילהנטי איתא להאיטעמו.:
דכת'ב נקהלו היחוריםבי'נבו ובאר בו  ,והרע שהרי בקירושדיו.טאין מברךזמן אלא
בלילה ולאביום ,אך בצרפת ובפרובינצא וספרר נהגו לנמרזמן בלילהוביום ,ואמרלי
הטעם קרובי הרב ר' אביגרור ש"צ משום העיקרקריאת המנילהביום הוא כנתיבוהימים
האלה לאיעברוולילות לאהזכירו אלמאעיקרזכירהביוםהוא:
נ אדםלגדות הטגילהבלילה ולשנוהה ביום שנאמריומםיצוה ה' חמרוובלילה
א)דדקייב
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בזיוהעמ'זאינאדאמריאלהי אקראיומםולאתענהומ',הרישמזכירהיוםההילה במקראות,
וכן מתקנת עזרא שהכפרים מקדימין ליום הכניסהוקורין אותה שלא בזמנההיומשכימים
ובאיםליום הכנימה נמצא שלאהיו חוששין לקרוהה בלילהכיעיקר קריאההביוםהיא
וכן נתבריי מ"כ שאומר זמןביוםובלילה  ,וכן עמא רבר  ,ומה שנהגו בצרפת אחר
קריאת המנילה לזמר ארורהטןוארוריםבניו ,ברוךמררני ברוכה אסתר ,איהא נירוש'
דמגילה ובמסכה סופרים ובבראשית רבה בפימקא וה' אמר המכסהאני מאברהם ,רב
 .ר"ת
אמרצריךשיאמרארור המןוארוריםבניו ,וא"ר פנחסוצריךלומרחרבונאזכור למוב
בשםררי ר'יונתןכיממילהאי פסוקא אשר הגלה נבוכרנצר הוה אמרנבוכרצר שחיקממיא
לטהשכלנגוכדנצרשבירמיהחי הוה ברם הבא מת הוה,ויש קצת סמך במגילהומיתיים
ה מנהגם;
אויישלאיבסוטיבפוריאעררלאירעביןברוך מררכילארור המן נמצא שכךהי
משום ר'רייזצ"ל ,ועלכן מנהגהתינוקוהבצרפתובפרובינצא לקחתחלוקי הנתל ולכתוב
עליהםהמןומקישיםזועלזוכשהקוראמזכירהמן,שנא'ושםרשעיםירקב,ושלום(,אבין)?
ים)דנדןגן בצרפת ובפרובינצא לומר ההזן בקול רם לפרסם ,הנס והוזר ההזן וקוראם
י,ומררכי היהודי,
אחרי הצובורהפסוקים האלהלהרבות השמחה,אישיחור
ליהורים,כימררני ,אבל מהשנהגו בהעניות בפרשתויחל משה לי"נ טרוח שמהחיל
י שברית כרותה להם שאינם חוזרוה ריקם,
החון ואזמר הציבור וחוור הוא וקוראם,לפ
ויהבאר בהלכותתעניות בעזיה ,וכתב ר' משה גאוןז"ל במגילה מעין ברכה דילה
חהמינן בה,ולפי שאמר הרב אח ריבנווגו'ברוך הנפרעזכז' שלא האמרנפרע לישראל
טצריהם ולאהושיעם אמר רבא האלהמושיע ,וכן כתב ר'נתן גאוןשכך נהגו במתיבהא
בא"יאמ"ה הרב אתריבנו ולא אמרינןהאל רהא אמרינן ה'אלהינו:
הופוריםאסורין בהספר ותעניתנראמרינןבפיק רריה והלנתא בטלה מגילת
כ)יךתנדכ
העבית והלכתא לא בטלה ולא קשיא כאן בחנוכה ופורים לא במלה ובשאר
י בטלה הא למרת רלא בטלה בחנונה ופורים ואמורים בהספר והעניה ער היום,
יומ
והטעם משום דאית בהו פרסומי ניסא  ,אבל הןמותרין במלאכה במקום שנהגו ,רשמתה
ומשתהויוםטוב ,שמחה מלמד שאמור בהספד ,משתה מלמר שאמורבהענית ,יום טוב
מלמד שאסור בעשיית מלאכה,ואילו לבסוף כתיב לעשוה אוסםימי משהה ושמחהואילו
יו)צלא בתים הא לטרח שטיהרבעשיית מלאכה ובמקוםשנהגו:
נ4
בא)דבלי
ו
נ
א
ן שנהנו להתענות ערבהפורים לאלזכר תענית אסתר שהריאין עושין
ימיםלילהויום,ועורכיאוהן בפסההיו שנאמרויעבר מרדכיויעשיכל אשר
צוההעליו אמהר מלמר שעבריום א' של פסח בתעניתכדמוכחי קראי והמן נתלה בט"ז
הנימן זכר לרבר וישבות המ"ן ממחרת  ,אלא על שם שנקהלו היהודים אשר בשושן
בי"ג בו ואמר מר זמן קהלה לכל הוא ,וכן פירש בירושלמי ומצפרא כדופיין ונקהלו
להתענוה,וע"פ ר"ה( ,אבין):
בב)דכצעב רב עמרם "1לרלאחר קריאת המגילה ביוםובלילה אומר ובאלציוןגואלונץ
קדושארסירראוקרישוכן מנהגבשתיישיבות,ואני לאראיהי בשוםמקוםולא
שמעתי שיאמרוובאלציוןבלילה אלאמהחילין ואתה קדושלפי שאיןעיקר הגאולה אלא
ביוםשלא יאסרו האומוה דרך הנננים ברחו להם בלילה אלא בעצומו שליוםלעיני כל
מצרים שנאסרויהי בעצם היום הזה(,אב"ן):
בג) רכועב רב עמרם שאין אומרים ה%בפוריםלפישאין אומרים הללעל נם הנעשה
בחוצה לארץ ,ונופלין עלפניהםלפי שאינו רוטהלחנוכה ולמועדים שאומר
בהןהלל ונאסר זההיום עשה ה' נגילה ונשמהה בוואילו בפורים אין אומרין אוהו מאי
טעמא שנגאלו ישראלממיההלחיים ואנוצריכין לרחמים שיגאלנו באחרונה כבראשונה,
ואין נראהלי רהא אמר רבא קריאתה 11הלילא הא לאו הכי הוה אמרינן וכמו שאגו
ן

נוסרים
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נוסרים את ההלל הוא ,שקריאת המגילה והזכרת הנם הוא במקום הלל,ועלכןיסד
הפייט קוראימגילה הםירננולאל,כיבמקוםתהלההיתהלישראל ,ואין קמרנפילתאפים
ך ה' ביום צרה דצרה בפורים לא מדכרינן,
כייום משתה ושמחההוא,ואין לומרבויענ
וכן עמא דבר( ,אבין):
נד)ןןרדצךןלילך בדרךואין בידומנילה לקרוהה בזמנהוירצה להקרים קריאתהבי"א
אובי"בוכמו שהקלועלהכפריםליוםהכניסה לא יקראנה אלאבי',דבין רב
ובין רב אסילאפליני בהא רשלא בזמנהמורורבעשרה וסברךלפניהולאחריה וביח"רלא
יברךעליהבלל[כיהיכא]דעברזמןקריאתה ,דאמר קראולאיעבור,ויקראנהכקורא בתורה:
) הפורים מתפלל ואומר על הנסיםבהודאהערבית שחרית ומנחה,ומי שאומר
בה)בנידב
בסוף כשם שעשית להםנםכן עשה עמנו ה' אלהינו וכו' לאיהבן ,רהודאה
היא ולא בקשה ,וראיתי בימי חרפי בלוני"ל העיר הקרושה שהיו טונעין את החזן
מלאומרו,וקוראין ויבא עמלקט' הפסוקים לכ' הקוראים וכתב רביהודאיגאון ז"ל שאם
ירצו לקרות פרשה שלפני זאת יקראו אך זאת שהיאמענין היום לא ידלגו ומשלוח
טנות איש לרעהו שתי מנות לאדם אחד ,ומתנותלאביונים שתי מתנוהלשניעניי
ם,
אביי ורבא מחלפי סעורתייהו להדרי שלאהיועשיריםוהיה כל אחד ואחד שולחלחבירו
שתי מנות שתיקן כל אחר בביהו הרי שהיומקיימים מנות בכל שנה איש לרעהו
ימתנות לאביונים ,על זה נהגובליל התעניתלפניקריאתהמגילה לתת טעות פורים זכר
למהנוה אביהם:
כו) שנזקך צרפת שנהגו להת מעותפוריםביום הפורים לעניי ישראל בצאהם מבהכ"נ
ומביאים התינוקות נכריוה המניקות ונותנים להן וקרארבינו שלמהעליהן
המקרא הזה וכסף הרביהי להוזהב עשו לבעל ,שהםבהחילההורגלו לכך על שםומתנות
לאביונים ועכשיו באות הנכריותונוטלות אותן ואמור לעשותכן,ויש שמונעין שלא להת
להם עד אחרי הפורים  ,ונשיםחייבות במקראמגילה שאףהןהיו באותו הנס שהנם בא
ייהודית מבנות חשמונאי ,וכן
עלירי אסתר,וכןחייבות בנר חנוכה שהנם באעליר
חייבות בארבע כולת שבשכרנשיםצדקניות שברור נגאלוישראלממצרים כדאיתא בפרק
המקנא ,ושלום(,אב"ן):
כז) נננ31לרנ מתרים מה שנהגו כל ישראללעשות מרורות גדולותבליליהפוריםוקופצים
עליהםוהואמשוורהארפוריאדאיהאבגמ'רסנהרריןפרק ארבעמיתוה (ס"מ)
הנותן מזרעו למולך אמר רביהורהאינוחייב עד שיעבירנו דרך העברההיכי דמי אמר
אביי שרגאדליבניכמיצעינוראמהאיגימאונוראמהאי כסא רבא אמרכי משוורהאדפוריא
פירוש האש באמצע וקופציןעליהמהאי נימאלהאי גיסא .שור לשון קפיצה כמו דאיתא
בחלק שורבן שור קופץ בן קופץ ,כך מצאתי:
א
מ
ע
מ
י משהה
כח)אכלר רבא סעודתפורים שאכלה בלילהלאיצאיעי חובתו מאי ימ
כהיב  ,לאמיבעיאבליל מוצאי פורים דלא יצא שכבר עבר אע"פ שהואליל
מ'ולמוקפין ,אלא אפילו בליל כניסתו מקש שהואפורים לא יצא מרכתיב לעשות אותם
ימי משחה ושמחה אלסא דעיקר סעודת שמחה ביום הוא דהוי ,וכשם שאסוריום י"ד
י משתה ואמר רבא לאסור את
כהספד והעניה כך אכזריום מ"ו דכתיב לעשות אותםימ
של זה בזה
 .אמרינןבבבא קמא מגבתפורים לקריםואיןהעני רשאי לקנותאפילורצועה
אחה לסנרלו  ,וכל זהכדי להרבות השמחה והמשתה:

.

.

שנינו

הלכות הלל

.

בערכין פרקאיןנערכין (דףי')מאי שנאהני הואיל וגומרין3הן את ההלל רא"ר
שנהיחיד גומר בהן אר ההלל ,ואלו.
יוחנן משוס ר'שמעוןבן יהוצרקי"ח יום ב
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י חנוכהויום טוב ראשון של פסחויום טוב של עצר
ה /
דן ,שמונה.מי ההב ושמונהימ
ובטלה כ"איום  ,ס'ימי החגישמונהימי חנוכה ושני ימים טובים הראשונים של פסח
ושני ימים טובים של עצרת,ובירושלמי שמונה עשריוםולילה אחהיתיר גומר בהן את
ההללי"מ ראשוןשל פסחולילו הכתיבהשיריהיה לכםכליל התקדש חגוגו'לילה המקודש
לחגטעון שירה teS1 ,שהחג הלוק בקרבנותיו מה שאיןכן בפסח נומרין בהן את ההלל
כלימית החג,ובירושלמיפרקהחלילכלזמןשהחלילנוהג ההללנוהג,ולמהגומרין אתההלל
י החג כנגר הלולב שמתחרש כל שבעה ולמהמן כלאיליןמלייא חליל שזה
כל שבעהימ
לקיצין וזהלקיצין:החביב וזה חביב והלזחביב בחביב ,ובר"ח וכפוראיןנו הללכראיתא
בפרק אין נערנין אמר הקב"ה מפרי חיים ופטרי מתים פהוחים לפני וישראל יאמרו
שירהי ובפוריםראין בוהללרקריאת המגילה במקום ההלל היא,והללשמצותוביום כשר
כל היום ,והלל של פסח שמצוהו בלילה כשר כלהלילה דתנן במגילה זה הכלל כל דבר
שמצותו ביום נשר כל היום ורבר שמצותו בלילה כשר כלהלילה ,ובאלו כ"איום בין
בציבורביןביחיד לפניו טברכיןעליולנטור ככל המצות שמכרכין לפניעשייהן,זאהריו
מקום שנהגולברךיברך,וה.ום הזה נהטלברךלפניו ולאחריו:
כל ישראל לקרותו בציבור אחר הפלת השחר ומתחיל החזן ומברך בקול רם
לגמור את ההללועונים אמןוקוריןוגומרין וקורא הורו והם כמוהו ולכל פפוק
יענו הודו ,כך מנהנ צרפת ופרובינצא וספרד,ויששעונין מה שהוא אומר,וכן באנא ה'
י!
הושיעה נא אומר וכופל ועונין אחריו זנן גפנ
נט)ד:נצרפרצ נהגו לכפול טאודך ולמטהלפי שמשםואילךמי שאמר פסוק זהלא אמר
~ה וכל פסוק הוא השוב כפרשה בפני עצמהוכופלין אותהכמי שנזמר
י,אחיו,ושמואל ,כולם,וכךהסימן בגמרא בערביפסחים
את המרר,ומיאמרום,דוד,יש
באודך ולטתה דיא"ש אדי"ש כ"שד"ך,ואיןכך הנהג ספרד ,ואולי שסוברים הא דאיהא
בערבי פסחיםרבי כופל בה דבריםר' אלעזר בן פרטאמוסיף בה דברים ומוסיף לכפול
מאורך ולטטה דפליגי בהאדרביבופל עד הצליחה נא ור' אלעזר מוסיף עד סוף ההלל
יהלכהכרבי מחבירו,וכן טנהג פרובינצא וספרר ,וכן בהלל דראש חרש לאחר הפלת
השחר מברך לקרות את ההללוקורין בדילוגעדלמעינומים ,ה' זכרנו יברך ואשנו
נברךיה 1ג ,'1מה אשיב לה' עד תכליתו  ,וקורא החזן הורוועונין אחריו כמוהו וכן
בכל הפסוקים ,וכן אנא מכופלועונים נמוהו ,משם ואילך הוא אומר ברוך הבא והם
אומרים בשם ה'  ,הוא אומר ברכנוכם והם אומרים מבית ה' ,הוא אוטר אל ה' והם
אומרים כאר לנו ,הוא אומר אסרו חג בענוהים והם אומרים עד קרנות הטזבח  ,הוא
אומר הודו לה' ועונים כמוהו וחותמיםיהליוך מעשיך ה%ישכחוך וכמוסיך ,יורוך חוסיך,
כפי גודלנסיך ,וכתיב כל הנשטה ההללי
ה הללויה]  ,בא"י מלך מהולל בהשבתה,
בך כהב רב עמרםז"ל:
ד:נףזלכות גדולות דרב יהוראי ובפסוקות הא מאמרו רבנן י,חיוםיחיד גומר בהן
את ההללובנולה כ"א ,לאויחיר טמש קאטר אלא כל היכא הלא כנ'פי
,כבהו ישראל קרו להויח.דים ואף כטה אלפים ,וכד מיכנפן כולהו ישראל בעו למיסר
הלילא בכל יוטא על צרה שנגאלים טמנה ,דא"כדיחיר ממש אבלציבורנכליוםגומרים
אוהו והא רבאיקלעבבבל ברישירהא ואשכה ציבורא דגלו הלילא ואיקפד וגומאי איאפד
והאציבור נינהו אלאלאו ש"מ האף ציבורכיהירים ה 11כל היכא דלאמיכנפי כלישראל,
ועלכן איקפדדניחיריםהוו ואין להם(בידו) לנוטרו כראש הודש ,כיון דהזא דמדלני
שבקינהו ,ולכדים אנו מזה דאף בעיבורבימיםשאין
בה;איןלברךבו החילהוסוף
ר
וז
גנ
כי אם בכל ישראל ,ויחיד ממשאף בימים ש
יים אוהואינו גומר
מרמי
לא)
נאונים שאומרים ביחיד ממש בימים שגומרים אוהו דינו כציבור לגעור ולברך
* כ"ס גסיזור ר"ע.
לפניו

יתנהג

י)

דיש

י

ד:מנהינ
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מפר
לפניוולאחריו אבלביטיםשאיןבמריןאין רשותליהד לקרותו כל1 , 5ע 5מה שנתב
שהצ.בור.
בת"נ נשאללפנירבינוהאיי ו'לוהשיב רלא בא ללטרשהיתיראינוגומרבימים
גומרים דודאירינו כציבור לגמור אבל לא לברך לפניו ולאחריו  ,אלא בא ללמור שאף
ביסיםשאין גומרין אותו קורא ואינו מברך ,ולהוציא מהגאונים האומרים שאין קורא
גלל ,ודקאמר לאויאיד ממש ר"ל ומה שאמרנו באלו היטיס יחיד נומר אנל בימים
אחריםאינו גומר לאתיסא שהפיד בלבדאינו טמר בשארהימים אלא אף הציבוראינם
ע לבבלואשכחציבורא דקרוהלילא
גומריןאלאבאלו כ"איום,שאםלא תאמרכן רבכיאייד
ואיקפר עדדחזאדמדלגיושבקינהווהאציבורנינהו אלא לאו ש"מדאףציבור מכמהאלפים
הלילא אלא באלו כ"איום נגולה וטו מעמןועיקר,כבאלו כ"איוםאףיחיד ממש
לא
גמרבילא ברבהובימיםשאיןגומריןיתיר קורא ברילוג בלא ברכהוציבור מברכין לפניו
גומר
ולאחריוומרלגין :
לב)דרה נטרונאי כתביהיד בראש הדשאיןלו רשות כלל לא לקךות ולא לגמור שכן
פירשוהראשוניםיחיד רא"רשמעוןבןיהוצדקציבור הואשכיון שבטלוהקרבית
ציבורויתירשוין בהלל ,וכשםשהציבורגומרים אתההלל באלוכ"איוםכך כליחירויתיר
נומר ומברך לפניו ולאחריו,וכן מנהג בשתיישיבות ,וזהו שאמריהיד לאיתחיל ואם
התחיל גומר ר"ליחיר שמעה ובירך לקרוא את ההלל ונזכר שפטור עמר ער הורו לה'
יתחיל.
שבסוף ההלל ולא יחתום שלא יוציא שם שמים לבטלה ,וסרקאמר יחיד לא
בברכה מכלל רציבורמתחילין כך פירש ר"ח ,למדנו בי היחיד בימיםשאין גומריןאין
לו לקרותכלל:

ך נהנו כל ישראל לגלותו בלא נרכה כדכתב בהלכות נרולות והא דאמר רבא
לג)רו
בימיםשהיחיד גומר בהןבין פרק לפרק פוסק באמצע הפרקאינו פוסק והימים'
שאיןהיחיד נומרבהן אתההלל אף באמצע הפרק פומק ,רנמצאריחיר קורא בימיםשאין
גוטרין ,אין סבאן ראיה רשמא כשקורא בתורה וצריךלפסוק אובשכחוההתיל,וכן ההוא.
הרב בר שבאאילעלבי רבאיויאוימיםשאיןהיחיך גומר בהן הוה ועללשלוייבשלמיה
ולא פסקליה ,בהדי ציבורא הוהקאי:
אותו.
לד)ךרב:ינד שלמה הצרפתי ז"ל כתבראין לברך ביחיד בהלל בימיםשאין נומרין
דאינו אלא מנהג דהלל דר"ח לאודאורייתא ואמנהג לא מברכינן נראיתא
בסוכה פרק לולב וערבה גבי ערבה תביט חביטולא בריך אלמא קסבר ערבה מנהג
נביאים ואמנהנ לא מברכינן ,ואףעל גב דאמר בריש מסכת יום טוב בשניימיםמובים
שלגליות והאירנאדידעינן בקניעא רירחא מאי מעמא עברינן תרי יומי משום דשלתו
מתם הזהרו במנהג אבותיכםבידיכםזימניןרגזריגוירה ואתי לאיקלקולי ופן ישתכח מהן
סודהעיבור ואעפ"נ אנומקרשיןומבריליןביוםטובשני,רשאני ההם דהוהליה ספקיו"ש
ראשון שהואמן ההורה אבל הללרר'חאינו אלא מנהג( ,אבין
)ק1כו' שמעינן.
לה)דרבינך יעקב מ"כ כהב מהא רא"ריוחנן משום ר' שמעון בן יהוצר
שאין חובהלקרות אלאבאלוהימים וצא ולטדטיקא פריךבתענית בפרקא
דחסידי(זףנ"מ)וליגוני באחדבניסן לא היהבו מעטרשהיה בוהלל וקרבןמוסףוקרבןעצים.
ועלה אמר רבא זאת אוסרתרשל רראש ולרש לאוראורייתא רא"ריוחנן משום ר' שמעון
בןיהוצרק וכו'ואמר התםרבאיקלע לבבל חזינהו רהוו קרו הלילא סברלאפסוקינהוכיון
דחזא דמדלגי אמר שמעמינה פנהג אבותיהם בידיהםהרי במקומו של רב לא היה טנהג
ד שכן.
לקרותו ובכבל היה מנהג ,הא לסדת שהמנהג לקרשו ולברךעליו ואפילויהי
נהגו לברך ולקרות בבבל ,דלא רמילההיא דאמר בפרקלולב וערבהאייתי ליה ערבה
חביט חביט ולא בריך קסבר כנהג נביאים היא דההם טלטולא בעלמא אבל נבי הלל
טייב לברך דאסנהגא נמי מברכינן כראמרינןגבישניימים טובים שלנליוה בריש ביצה
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הזהרו מנהג אבותיכם ביריכם ומביכ'נן ומקדשינן אמנהנ אבות ,וכן אהלל רמנהנ
אבות  ,אבל אמנהג נביאים רטלמול לא מברכינן ,ועור רלאמייתי ראיה דלא מברכינן
אמנהגא אלא מרלא בריך מייתי ראיה דמנהנא הוא  ,תרע דמברכינן טראיקלע רב
לבבל וברכו כדי לקרותו אמחול הכי סבר לאפסוקינהו כסבור דמועים הן ,ולא מצית
למיסר דרב כאמצע הלל נכנס ראם כן הוה ליה למימר ררב איקלע לכנישתא אלא
מתוך שברכו כבר לאפסוקינהו הילכך לא שנא ציבור ולא שנאיחידקור.ן בראש חודש
ומברכין ,רעל כרחך ר' יוחנן דאמרנומרין לאפליג במילחיה למימר הכא גומרין אבל
בשארימיםאין גומרין אלאקוריןבדילוג דאם כן ראורייהא הוא בראש חרש וחולו של
מוער אלא שבדילוג ,והוא בא ללמדנו שאלו הן מדאורייתא ולא דראש חדש וחול
המועד ,ולא נתכוון לומר אלא שבאלוחייב אדםלקרותולא בשאר ימים ,ולשוןגומרין
היינוקורין כדאיתא גבי קריאת שמע והיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה והתם
י מעיינת בה שפיר וכאלה רבות בהלמוד נומרין לשון כליאה ,
מוכחדקורין קאמר ב
ואין לומר שגומריןזהומסיימין,ואי תימא אמאינקטיחיד ,אומראני דלאגרסינן הכא
או בערכיןיהירבכל הספרים ואיגרסינןליה היינו מעמא דקתני בשנים עשריום בשנה
החליל מכה לפני המזבח בשחימו :פסח ראשון ובשחימת פסחשני ויו"ט הראשון וכו'
וקאבעי בגמרא מאי שנאהני הואילוגומריןבהן את ההלל ראמר ר'יוחנןי"איוםיחיר
גומר למעוטי שהיותראשוןושני דהנןבמתניתיןדאין שוחמין את הפסהעל הנחירואע"פ
שבכל הספרים מצאתייחיד:
לו)דעדך נראהלי מהשכתוב בהלכות רהיכא דלאכנישיכולהו ישראלקרויחירלגני
הלל שהוא מתוקן לשחימת פסח שהוא ציבור וכל ישראל כדאיתא בערבי
פסכם ,אבל הכא באלוי'חיוםהויין כולהוציבורכעיןיחירלגבי כולהו ישראל וראיה
טובה היא זו:
לי
) לראיתי תשובה הסותרת מה שכתב בהלכות נרולותואין בה ממש,דאיגרמינן
יחיד בדבריהםכן הוא ,ועור דאמרינן בתענ'וה תנא יתיר לא יההיל
ואם התחיל גומר ופירש ר"ח לא יהחיל בברכה ואם ההחיל גומר בברכה  ,כגון טקום
י רבים,
שנהגו לברך ולקרותביןיחידבין רבים דמאהר דהוא מנהג טהלייחיד מהל
צאולמד מערבה דהוא מנהגויהיר חייב רכל ארם חייב והואיל והוא מנהג גם לברך
הוא צריך ,ולא דמי ברכת הלל לערבהלגבי ברכה ואינן גומרין ממש לאפונן רראש
חדש דאין אוסרים אבל קורין ומכל מקום מברכין רהא אמרינן בפרטת בפרק הרואה
בימים שאיןיחיר גומר רלא פסקינן אלא במקום ברכה כגון במגילה ובק"ש ואפילו
בתהלה לדור דמובטח לו שהוא בן העולם הכא לאאיירי הלמורא דלא פסקינן כפרית ,
וכן פוסק בהלנות גדולות רטברכים תחילה וסוף ולהלכה פוקחזי היאך הציבור מחג
ו על התחתונה,
ונהוג כוותהוןוכתלמוד שלנועיקר הלכה ואמנהגאממכינןוכל המשנהיד
ואפילו בכ"איום שהיחיר גומר בהן לא מצינו ברכה אלא מנהג והוא הדיןנמי בשאר
ימים דסמנינן אמנהגאומברבינן:
ןומוספי ראש חדש,
לח)דאדכןךקדישומוציאים את התורהוקורביון בפנהם בפרשתתמייי
וקורין ארבעה בכל יום שיש מוכף כדאמרינן במגילה כל יומא דמפי
מחבריהטפי לה חד גברא  ,ראש חודש והזלו של מועד דאית בהו מוסף ארבעה ,יום
טוב דאיכא איסור מלאכה בלאו חמשה  ,יום הכפורים דאימור כרת ששה ,שבת דאיסור
סקילה שבעה וקורין בפרשת צו ובראש חדש ארבעה ואמצעי רולג שאין בו אלא ת'
שיאמרו שלא
פסוקים וחוזר וקורא ואמרת ואחרוז אינו דולג גזירה משום
,
משלשה
יקרא האחרון אלא שני פסוקים והקורא בתורה לא יפחות
ם
י
ק
ו
ס
פ
י
י
א
צ
ו
י
ה
ובירושלמי
ובמסכה סופרים מצאתי האחרון דולג דנכנסים שכיחי יוצאים לא שכיחי  ,ויש
לחוש

.
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בבלי( ,אבין):
לט)ןףאירד מקומותשמרלניןוביום השבתשסוברים שבראש חרשאיןלו מקום לפרשה
זו  ,ולאיתכן לדלג דהא אין סשיירין בפרשה פחוה משלשה פסוקים ואין
לחוש אם קוראההשלישי כקורא בהורה והואלאבירך עליהלבדה(,אבין):
חדשים לעמך נחת זמן כפרה ,ששעיר ראש חרש היה מכפר על מומאה
מ)
מקרש וקדשיו ,כדאיהא בשבועות מה נשתנהשעיר של ראש חרש שנאסר
לה' אמר הקב"ה הביאו כפרהלפני על שמיעמתי את הירח ,וזהו שכתוב בפרשת
ואת שעיר החמאת 1ג '1ואוהה נחן לכם וגו' ושם נעשהלפניך וכו',
ויהיביום השמיני
ואל תתמה מאין [יספיקו] לנו בהמות להקריב כל הקרבנות שנחמרו מחרבן הבית עד
עטורכהןבאורים ותומים ,שהרי הכתוב מבשרבוכל צאן קדריקבצולך 1ג ,'1ובקרבנוה
נרבה אבל קרבנות רחובה עבריומו במלקרבנו מרנהיב עולת שבת בשבהו ( ,אבין)נ
מא)בוכילו2א בפלוגהארר'יאשיהור'יונתן ראש חורשיוכיחשיש בו קרבזמוכףוסוהר
בעשיית מלאכה ,מה לראש חודש שכן אינו קרוי מקרא קדש תאמר
ן הוא שיהא אסור
כחו של מוער שקרוי מקרא קדש והואיל והואקרוי מקרא קדשדי
*ית מלאכה  ,ועוד רהנן זה הכלל כליום שיש בוביטול מלאנה לעם וא.ן בו קרבן
בעשי
מוסף כגון תענית צבור ותשעה באבקירין שלשה ,ושאין בו ביטול מלאכה לעם ויש
בו קרבן מוסף כגון ראשי חרשים וחולו של מועד קורין ר' ,למדנו כאלה שראש חודש
מותר בעשיית מלאכה:
ן שהנשיםאינן עושות מלאכה אינן אלא בתורה מנהג כדאיהא בפרק מקום
מב) לזד
שנהגו כל הדברים הלו אוהן במנהג ,נשייא דלא למיעבד עבידהא בריש
ירחא מנהגא  ,וולא למיעבד באפוקי שבהא עד ותהמני מיורא מנהגא ,ודלא למיעבר
עד דההפני העניהא מנהגא ,וראמרינן בראש השנהונעביר משואוה אמלא ולא נעביר
אהמר ומשני משוםבימול מלאנהלעםשניימים ,ר"למנשי שהםעםבפני עצמן:
מג)דכהצאתי טעםלמנהג בפרקירר'אליעזרויאמראליהם אהרןפרקונומי הזהבישמעו
הנשים ולא רצוליהן נזמיהןלבעליהן ואמרו להם אחם רוצים לעשוה פסל
ומסכהשאין בולהצילונהן להם הקב"השכרז בעולם הזה שהן משטרוחראשי הדשיםיזהר
מן האנשים ,ולעולם הבא הן עתידוה לההחדש בראשי חדשים ,ועוד מצאהי שלא רצו
להביא נזמיהם לעגל והביאו נדבהן למלאכת המשכן בזריזות שנאסר ויבאו האנשיםעל
הנשים והוקם המשנן באחר בניסן נתן להם הקב"ה שנרן לעשותיו"ט בראש חורש ניסן
ובשאר ראשי חדשים( ,אב"ן):
לבנהבהידושהמברךברוך אשרבטאטרו ברא שחקים,פועל אמתשפעולתו
מד)
אמת על המקום הוא אומר ,וער כמה מברכין ער ט"ו יום שהתמלא
פגימתה,וצריך לברך מעומד ולרחף כשהוא מברך ,ומצאהי בירושלמי ובמסכת מופרים
איןמברכין עלהירח אלא במוצאי שנת כשהוא מבושםובכליםנאיםומיישררגליוכנגרה
ורוקדלפניה שלש פעמים ואומר ברוך אשר במאמרו וכו' ברוך בוראך ברוךיוצרך ברוך
מק-שך ,כשם שאני רוקד כנגרךואיני נוגע בך כך אםירקדו אחריםויעמדוכנגרי לא
יגעובי ,הפולעליהם איטההוכו'( ,אב"ן):
מה) ראש חרש שחל להיות בשבת ערביה שחרית ומנחה מהפלל שבע ואומר קדושת
היום באמצעואומר ברכהרביעיתלפני עצמה ופותח בעבודהומסייםבעבודה
ואומרמעין המאורע בעבודהיעלה ויבוא ,וא"צ להזכיר ביעלה ויבוא של שבת שכבר
הזכירו ועוד שלא מצינו לעולם הזכרה שבת בעבורהכי אם בברכה רביעית ,וכן אהה
רןלידם טובים ולחוליהםשלא יהא נזכר שכת בעבורה(,אב"ן):
ואם

ראשי
גי

והריאה

.

הלחוק ר'ח
ספר
 2שכח ולא הזניר של ראש הדש בהצלת שהרית וצנחה מחזירין אותי,
מז) ד4וכ
נערביתאין משיריןאיתו לפי שאיןמקרשין אח ההרש אלאביום אבל טעה
ולא הזניר בברכה הסזוןאין מחזירין אותי ראיבעי לא אניל פה ,ואם טעה ש"צ ולא
הזניר של ראש חדש בעבודה וו:כר בהודאה הוזרלעבירה:
בריך רוןכ:נאדכייעז.
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א)3נדרימ ירושלמי נדר להתענוה ושכח ואגל אבד העניהו ,ר' אבא בשם רבנן
דהמן והיא שאמךיוכ פקם הא אם אמריום זה מהענה ומשלים  ,ולא
אמרן אלא אם אבל אבל אם נועם לא .בה:כוה גדולותיהיר השהענה ושכח ולא
ו ביטבת ,
אמר עננו ביטימע הפלה יאטרנה לאחר שים שלום לפני אלהי נצור ואפיל
ויש לזמר כשההבנה להעניה חלום שטוהר אף בשבה בדאיהא ביצזאוה השבת ולא יהא
עננו המור טן ההעניה עצמו אבל בלא העניה חלום לא ראין מהריעין בשבה בעננו,
וכי היטאוכי היח.ר קיבע ברכה לעצמו דיש לוסר ראחר שאין זה אלא בשובח ואין
הדבר הדיר אין זה קביעוה ברכה וצ"ע ( ,אבין)  ,בפרק במה מדליק.ן ימים שיש בהן
קרבן מוסף וכו' אין טחזירין אוהו:
ו
י
ה
ח
ה
ר
ר
א
ס
י
נ
כ
ה
ל
ש
עליו דברים רעים '
ב) וכרקב רב נטרונאי ש"צ
שמי
ין שבשמים צריך להיוה נקיכפים ובר לבב וצדיק
ל
א
שמרצהבין ישר שמ
יה
ני
נכ
רו
לז
וישר ואם אינוכן עליו הכרוב אומרנהני עלי בקולה על כן שנאהיה זה שליה ציבור
ן היורר לפני ההיצה ,ואף בחול בלא העניה כל שבן בהעניוה ומראש
שאינוהגי
השנה וער יום הכפורים שארם צריך לו:רבוה בהחנונים שצריך שיהא ביהו ריקםמן
העבירה שלא יצאעליו שם רע בילרוהו זבל שכןמי שארנבים עליו ,אבל שליח ציבור
סימא אם טהוקנים מעשיו כשר מהלכה כרבנן רסומא פורס על שסע ואף עלפי שלא
ראה מארוה מימיו:
ר ואהרן וחורהכבובידיו ,מכא; ':מרואיןפוחהין משלשהבני אדםהעוברים
ג)ד:בילכ:דנ
לפני התיבה בהעניה ציבור שהרי משה רבינו ע"ה בטלחסה עמלקשהיו
ישראלשרויין בצער ואוררן וחור הסכו ביריו,ורן צריך בתעניתלהיוה שלשה עם הש"צ
לעבורלפני התיבה לההעניה ויאמרו עמו סליחותותחנונים ואםירצו ביזהר הרשוהבידם
זהנ.א וזליהם ברנה  ,כך טצאתי:
ד) כעגלות מהרים ומה שכהוב בר,שובוהאין אולר עננו אלא במנחה העניה בלבד,אין
להסוה ;ל זה טדהניא בנפהמדלי~;ין ימיםשאין בהם קרבן מוסף כגון שני
וחמישי של העניוה ערבית שחרית ומנחה ט .סלל י"ח ואומר מעין המאורע בשומע
הפלה ,ובירושלמי דברכוה פרקד' ובהעניוה במרקשניזעירא בשם ר' ירמיה אמריחיר
בתענית ציבור צריך להזכיר טעין המאורעוהיכן אוסרהבין גואל לרופא ר'ינאי בשם
ר' ישמעאל אמר בשומע הפלה וש"צ בין גואל לרופא ר'יוסי בשם רב אףיחיר שגזר
על עצמו העניה צריך להזכיר מעין המאורעוהיכן אומר זעירא בשם רב הונא ליל
שבת.1ימו  ,פירוש ערביה שהרית וטנחה  ,לסדנו שנכל הפלותיו יאמר ענת ,הא לא
קשיא ריש לומר שהגאוניםכרי שלא יפשע ויאכל אמרו כך ועצה טובה קמיל שמאיאחזנו
חולי או בילמוס ויאבל ונמצא שקרן בהפלהו ,שבז בהומפהא הביאו הגאוניםיש ששרוי
בהעניהואין מהפלל הפלה העניה ויש שאינושרוי וטהפלל הפלת העניה באן בכניסהה
באןביציאהה ,פירוש בכניכהה מהפללבערביה שלפני ההעניה אע"פ שעהיר לוכל הלילה
וביציאתהתעניהאע"פ שהואשרויבהעניתאיןטהפלל בערביהעננו,למדנו מזהשיכוללומר
ענת
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ספר
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הלכותתעניות

עננובערביתשחרית ומנחה ,אלא במלוההגאונים שמא יפשע ויאכל
ובנימוקי רבינו שלמה בפרק במה מדליקין מייתי לה:
ה) ד)3נהג כל ישראל לזמר ולכלול הסליחות באמצע ברכה מלח לנו אבזם כו' דומה
לרומה כראטר אם בא לומרמעין כל ברכה וברנה בסוף כל ברכה וברכה
אומר(,אבין) .וכתב רבעמרם כך מנהנבשהיישיבוהלומר שבע סליחותבתעניתציבור
בשחרית ובמנחהשליט,ואםישפנאי אומרים חמש ,ואמררב שר שלום נאון בתעניתאין
מנהגשלנו לומר סליחות אלא כאמצע הפלהולא אחרשים שלום ולא ראים ולא שמענו
מי שעשה כך וכבר כהבתי הטעם ,והרב רבינויצחק פסק שכל הענית שאירע בשני
ובחמישי קורץ בשחרית בפרשתהיום ובטנתהויהל משה דהדיר קורם  ,או יקראו שנים
בפרשת השבוע והשלישי בויחל:
ר רב עמרם כל העניות האסורות בכה אמר ה'קורין בשחרית ובטנהה ויהל
0ד4ימ
ולאכן כתב רב שר שלום ,כל תענית ציבור והענית שגו~רין על הנשמים
ועל כל דבר הצריך להםקוריןויחל שחרית ומנחהבין בשני בין בחמישי ובין בשאר
הימים שמהעגים בהן לפי שבכל פרק ופרק צריך לקרות מענין הזמןהצריכיןלו והוא
ששנינו בחמישי ובשני ובשבת במנחה חוורין לכסררןואיןעסין להן מן המנין שנאמר
וידבר סשה את מוערי ה' מצוהן שיהוקורין.כל אחד ואחד בזמנן:
ן להם משה לדרוש בעניינו שליום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת
ז)דרדק
וו הלכות החגבחג ,ואילמלאכן פעמים בא התענית בבראשית או בויקרא ,ומה
ענין אלו פרקים לתעניה ציבור והלאתענית ציבור צריך לקרות בובדבריריצוי ובקשה
ולא נמצאה פרשה בהורה במרות האלוכי אםבויחל;ועור טעםלדבר שכך אמרו הגאונים
ויעבר ה'עלפניו ויקרא מלמר שנתעטף כש"צ ואטר כל זמן שיעשו ישראללפני כסדר
הזה אמחול להם כל עונותיהם ,וכל שכן במנחה בהעניתשקורי;ויחל שאלטלא הענית
אין קריאה כמגהה בהולכלל,עלכן בכלהעניוהקוריןויחל בשחריה ומנחה rTnפתשעה
באבקורין בשחריתכי תוליר ,וכןמנהגבשתיישיבוה:
ח)דכל העניתיש בו נשיאוהכפים במנחה חוץ מיה"ככי בטקום המנחהיש נשיאות
כפים בנעילה ,וכן מנהנ בשתי ישיבות והכין הנן לה בפירקידחמירי (ס"ז)
בהעניות בג' פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ויש מהן פעמים ביום ,ביום
כפזר בשחרית ומוסף ונעילה ולא במנחה דתניא ר' יוסי אומר מנחהאין בה נשיאות
כפיםנעילהיש בה נשיאות כפים ס"ט נעילה דליתא בכל יומא לאגזרינן  ,מנחהדאיהא
בכל יומא ושכיהא שכרותנורינן ,ואע"נ רהאירנא לא שכיהא שכרות ,ואמר ההםוהאירנא
מ"ט פרסי כהני ידייהו במנחתא רתעניתכיון רסמוך לשקיעת החמה מצלו לה כהפלסו
נעילה רמיא  ,ושכור אסורלישא אתכפיו רלטה נסמכה פרשה נזיר לברכתכהנים בפרשת
נשא ללמדך טה איר אסורביין אף הנושא את כפיו אסורביין,ואףשהוי בעלמא ,דהנן
ביציאות השבת לא ישב אדםלפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל ולא לאכול וכו' ואם
התטילואין טפסיקין להפלה הטנחה אע"פ שהיא חוכה אבל להפלה ערבית לסאן ראמר
הפלת ערביה רשות אין מפסיקין אבל למאז ראמר חובה מפסיקין ויהיב מעמא דלמנחה
ראין טפמיקין דלא שכיחא שכרות שיהא אסור לההפלל רשהוי בעלמא הוא ותניא שתוי
אל יהפלל ואם התפלל הפלתו הפלה אבל לא ישא את כפיו אף אם הוא שתוי לבר לא
ישא אחכפיו ורומיארנזיר דאכורביין מכלוכל ,כך קבלהי טרבוהינו בצרפה(,אבין).
ובדברים שבין בניבבללבני ארץ ישראל ,אנשי מורחפורסין אתכפיהם במנחהכתענית
וכן כתשעה באב במנחה .ואנשי מערבאין  I'Q11Dאלא בשחריה וביום הכפורים בשחרית
ובנעילה ולא במנחה
ט)מצאתני במסבה חמריםבהעניות כרכותוקללוה ,בשבע העניוה אחרונותשלנשמים
כדאמרן(,אב"ן) *
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האשרין ברחיצה ובמיכה ובנעילת הסנרל ובהשמיש הממה אבל בתעניות אחרותקורין
ויחל ,ומעהה הא רחנן במגילה פרקבניהעירבתעניות ברכות וקללות אע"פ שאנוקורין
בתעניותויהלאהיא שפיר ,ומכאןישלי ממך לקרות בתעניותויהל ,ושעםהברור והאמת
מבוארלעיל( ,אבין) :
ב נתן גאון שאין טנהג אצלם ליחיד לזמרי"ג מדות בתפלהו ולאומרם לברו
דכותךי
כי אם בציבור והלואי נשהציבור מהקבציןומתענין ומכוונים לבם לאביהם
שבשמים שהקב"ה ישסע להם שנאמר הן אל כנירוגו' ,וברית כרוחהלי"ג מרות שאינן
חוזרות ריקם שנאמר הנה אנכי כורת בריתוגו'על כןאיןברין לאומרם אלאבציבור,
ולפי שאינן חוזרוו; ריקםהיה מנהג לרבינו יעקב מ"כ שתיכף שהיה משלימםהיה אומר
י הברית כרוהה להם ואנו
ונקה וסלחתלעוננונלי הפסק שלא להמתין לחו,להזריעב
מבקשים טמנו מה שהתנהלנו והבטיחנו( ,אבין):
יא)דדעענירן ציבור שהחזן לא ההענהאיןלולירדלפניההיבהולזמרעננו,ויורידולפניהם
מי שההענה לומר עננו באמת כך מצאהי בהשובות הגאונים ,ובהעניות
ובמסכתע"ז איפסיקא הילכהא דמתענה לשעות מהפלל הפלה הענית ,ואמר שמואל כ5
העניה שלא קנלהעליו מאהמוללאושמיה תעניה,והיכןמקבלהבהפלת המנחה וכשומע
תפלה יאמר אהאלפניך לטהר בתעניתיתירוהרצני  ,א"כ המהענה לשעות צריך לקבל
ולומר אהא לפניךלטחר בהעמתיחיד [עדהציהיום]והרצני,והאוטר אהאלפניך למחר
בהעניהיחיר עד חציהיוםולכשיגיעחצי היום ואמרלהשלימו אע"פ שלאקיבלעליו כל
היום בלי ספק מתפלל הפלת הענית ,ואם גזרו הציבורהענית איןצריך לקבלה מאתמול
ראנן ארעתא דציבור גררינן וממכינן כדא"ריוחנן ,ואפילו לאידע טהענה למהר עמהם
ומהפלל הפלתהענית ,ועוד מההוא רפרק מקום שנהגונוהניןעליו חוטרי מקום שהלך
לשם ,כך מצאתי:
ן בברכות כל היושב בשבת בתעניתקורעין לו גזרדינו של שבעים שנה
יב)דאכ:רינ
ואוקמוה רבנן קשישי בתענית הלום אגל בתענית ררשוה ודאי אסורן
דאמרינן ביציאוה השבה יפה הענית לחלום כאש לנעורה  ,ואמר רביוסף ובו ביום ואסר
רבהזאפ" נשבה,מאי הקנהיהליהיב בהעניהא לחעניהו,פירושאע"פשסוע'ללו ההענית
שנהכפרו בו כלעונוהיו וניון שנן הוא אין לךעינג בזה מכל מקום לא קיים מצות
עונג שבת באכילה ושתייה לכך צריך לההענוה באחד בשבה לההכפרעל זה ,כךקבלתי
מרבותי בשםרבינוהאייז"ל ,אבל בהענית דרשות ודאי אסור לההענות בשבת דאמרינן
בירושלטי דנדרים פרק ת' אפור לההענות ער שש שעוה א"ל מהניהין היא יררו גשמים
קורם חצות לא ישליטו ער כדו; צפרא הוא אחר חצות ישלימו כבר עבר רובו של יום
בקרושה ,ובהלכות רבינו האלפסיזילמייהי לה ( ,אבין):
ינ)דלהועענות בערב שבה מצאתי דאמרינן בסוף מגילה הענית א"ר יוסיכל הנשבע
לההענות בערב שנת ובערביום פוב הרי זו שבועת שוא שמקצת ערב
שבה כשבה ומקצת ערביום טובכיום מוב ,ואע"פ שאסור לההחיל ולההענות אם ההחילו
מיבעיאלןהני בני מ רב דיהבי בתעניתאבמעלי שבהא
דבסזף פרקבכל
בי ,וטסקנא הילכהא שהענה ומשלים( ,אבין):
רו
נה
משלימיי פהולאשלוממיע
ןי"ג מדות בשם רבינויעקב ס"נ,ה' ה' ה :ב'מדיה ראיהא בפס'קהא והאמר
יי)פרנרד
ציוןעזבני ה' וה' שכחני אטרח כנסה ישראללפני הקב"ה רבש"ע אוהן שתי
יומהרגטי אית חילאבידי ,רחום
מדוה מובוהשלךעזבתם ושכתהם,אללשון בתישלאל.ד
שמרחםעל עטוסים בדין ,וחנון ולענוים 'הן חן ,באלמהרמסייעין אותו  ,ארךאפים אף
לרשעים כדאיהא בשבת פרקרבי עקיבא ובהנהומא ורב הסד ממה נלאי חסר וא"ת
דאמרי

"
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דאמרי מעכיר ראשון ראשוןוכך היא המדה ,טרה שביעית ואמה שמאמת דבריו ולא
3פל דבר אחר מכל דברו הטוב  ,נוצר חסד לאלפים הרי מרה טובה יהירה על מדה
פויענוה אחת לחמש מאותדאילו במרת פורענות כשבפוקרעון אבותונו'ועלרבעיםואילו
במרה סובה כתיב ועושה חמד לאלפים וגו' ,נושאעון זה העושה לתיאבון לאכול נבילוה
ומרפות ועריות שאינו מוצא בהיגזר ,ופשע פשעים אלו הטררים ובה"א מלך מואב פשע
בי כראיתא בסוף יוטא זה שמוצא בהיתר ומהכוין להקניט ולהנעיםיוצרו  ,וחטאה אלו
י החטא בשננה ,ונקה מנקה הוא לשבים ,כיק בשמו(,אב"ן)
השננוח וכ"ה אוטר נפשכ
אבל רבינופעריהוהגאונים אומרים שהשם הראשון אינומן הסנין שהמעם מפסיקוומונים
פןהשני ,ואש דאטרינן ברש ה' ה'אני הוא קורם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחמא
הארם ויעשה תשובה דבשלמא לאחר שיחטא יקבלנו בנישובה וזהו מדה רחטנוה אבל
קורם שיחמא אין לשומו מדת רחמנות אלא ר"ל הוא ראשון והוא אהרון ,אלא יש
לומר נוצר חסד לאלפים הן שהי מדוה דאילו נוצר חסד לעשרה דורונו הרי טרה טיבה
כהב רבה
יהירה על טדוה פורענוה עשר לארבעה דורוה ולאלפים אחה לחמשמאות ,וכן
האיי ,ורב חסר ב"ה אומרים מטהכלפי חמדוהנידבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון
ןואטה] ,פדה ששית,הרישמונהנוצרחסדלאלפים בשהיםוה'ה'אינוטונה
וכךהיא המדה
אלא אחר מהן ,ואיבא דאמרי ארך אפים שתי מדות לרשעים ולצדיקים כדאיהא בשבה
פרק ר' עקיבא ובפרק חלק ובפרק שור שנגח ,ונוצר המד מדה אחת ורב חסר מדה אחה,
כי מדת רחמים והסר הן רבים ,זנן כהיב כרוב רחמיו וכרוב חכדיו,כי רבים רהטיו,
טפלת כהרים  ,אך נ"ל עיקר כפר"ת וראיה מן הפסיקתא ,וא"ת קודם שנברא העולםאיך
לשופו פרת רחמים יראה לי מראיהא בפסחים פרק מקום שנהגו ובפרקי רר'אליעזר
שמקשובה נבראת קורם שנברא העולם והקרים רפואה למכה כרכהיג במרם הריםיולדי
וע' השב אנוש עד דכא והאמר שובובני אדם( ,אב"ןהירח'):
מו) דף~ענירן ציבור איה ליה תפלה נעילה דהנן בשלשה פרקים בשנהכהנים נושאים
אה כפיהם ארבע פעמים ביום בטהריה וטופף ובמנחהובנעילה שקרים
בהקניות ומעמדות וביום הכפורים ,ואמרינן עלה במרא בהעניוה ובטעטרוהסי אית
בהו מוסף ולא טהמהינןמי איה בהו נעילה אלמא רנעילה איה להו  ,ומדודנןלקמן כל
יום שיש בו הללאין בו טעמד בשחריה קרבן עצים אין פ;מד בנעילה קרבן מוסףאין
מעטר כטנחה ,וביום הכפורים אין בו קרבן  ,D'SVאלמא דבה;ניה איה כהו נעילה ,וכי
איה בהו טהנך תשעה יומי רומן עצי כהנים אין טעמה בנעילה מפני שהוא י,ט לרכרי
ר'ע ולדברי בן עזאיאין מעמד בהפלה הטנחה ,ובפרק הקורא עוטר ויושב א,בעיא להו
הענית ציבור בכמה ראש חרש ומועד ראיכא קרבן מוסף כו' אבלהכאלאאודילמא הנא
נט' איבא מוסף הפון והיניהו הפלה נעילה  ,והניא בתוספתא הענית בא' בנימןאין
י טעמד לא במנחה ולא בנעילה מפני שיש בו קרבן מוסף וקרבן עצים ,ותניא נמי
במה בין העניה ציבור לתענית יתיר העניה ציבור הכהנים נושאים אה כפיהם ד' פעמים
ביום מה שאיןכן בהעניהיחיר ,ובפסחים פרק טקום שנהגו אמר ר' יוחנן ט' באב אינו
כתעייה ציבורלמאי לאולבין השמשות ל 44למלאכה מלאכה הנינא מקום שנהגו וכו' אלא
מאיאינו כתעניתציבור לתפלתנעילה שמע מינה דיש הפלה תילה בתענית ציבור ולא
בהשקה באב ,ובהקנית בריש פרקא רחסירי (נ"ך) ירושלמי על משנה כשלשה פרקים
בשנה כהנים נושאים את כפיהםר' פעט'ם ביום אה שמע טינה הלתא את שמע שטתענים
במעמרות ושסהפללין ארבע ואין כשיאוה כפים אלא ביום ,פירוש מדקתני ד' פעמים
ג.וםולאבלילה  ,ובירושלמי פרק הפלה השחר ראש הרש שחל להיותגה;ניות אע"פשאין
נעילה בראש חדש טזכ.ר של ראש חדשבנעילה ,ובריש ההיא פירקאברסיסןמנין לנעילה
אמר ר'לוי גםכי הרבו הפלה אננני שוס; מכאן שכל המרבה בהפלתו נענה ,ובפסח.ם
פרק
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פרקהמיר נשחטלפי שהתפלהיתירה מהקרבנוה ראת ההפלה הנוספת טובהכהבלרכל
הטאוחר בפסוקטובמשלפניודכתיב למהלירוב :בתיכם ,כ' תבאו לראוהפני ,ובפרשכם
כפיכם ,גםכי הרבו הפלה  ,נמצא שההפלה עד'פא מנשיאות נפים וטראיית פנים ומן
הקטרת והזבחים ,שכן ררך הארם לומר לחב'רו אם התןליחצי טטעך לא רצית'ך ואפילו
כל ממונך ואפילו מסרת לי נפשך אחרון אחרון עריף ,והיינו דאטר בפרק אין עומרין
אמר ר'אלעזרגדולה תפלה מגל הקרבנות שנאמר למהלי רוב יבחינם ונהיב בתריה
נםכי תרבו תפלה:
ד2נירדשלמי כהפלת השחר ובפרק המד נשחט ובפרק אחרון רתעניות  ,אימהי היא
נעילהרבנן רקיסרי אמרין א'הפלגין רגיר' יוחנן רב אמר בנעילת שערי
שמים ,פירוש עד שקיעת החמה ,ור'יוחנן אמר בנעילת שערי היכל,פי'אחרי שמקמ"ר
קטרת שלביןהערביםומרליקאתהנרות ,דהניא בפרקתמיר נשחהאיןלך דבר שמתעכב
אחר תמיד שלבין הערבים אלא קטרת ונרות ופסח רכהיב בנרותבין הערבים ושלמה
אז עבורת פנים ונועל את ההיכל ,וביום כפור אחר המיר שלב.ן הערבים מקדשיריו
ורגליו ומובל ולובשבגרי זהב ומקרש ונכנס להקטיר ולהימיב ,ובירושלמי דפרק באלו
הכלמודים בהוצאה כף ומחתה לאחר התמיר וההמיר קרב בט' שעוה ומחצה ואחריו
מובל שהי טבילות ומקרש ארבעהקירושיןויגיעלחצי שעה אחרונה דקאי שטשא אריש
היקליהואעירן צלותאדנעילה שנועל דלתיההיכללכ'יוחנן ,ואסר ר'יודן מהניחאמסייע
ליה לר'יוחנן נשלשה פרקים הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום בשחרית
במוסף ובמנחה ובנעילת שערים איתלן למיסר שערי שמים ביום אלאנעילת שעריהיכל
ביום הוו דאי לרבכיון ששקעה חמהאינויום ודאי  ,ובהלכות כפור הארכהי בפלוגתא
חרבבנעילתוכו',ובפרקידחסירי והשתאדקיימאלן כר'יוסימאי מעמאפרמיכהניידייהו
בטנחתא דתעניהאכיוןדסמוך לשקיעה החמה מצלולהכנעילה דמיאוהאכר'יוהנןקייטא
לןדבעינן פרימת כפיםביום:
ט2 ),נבמגלר 2סתרים לפני השעה באב ,שנינו בפסיקהא טפרשת בראשיה ער שבעה
עשר בתמוז מפטרינן לענין הפרשיות רומה לדומה ,משם ואילך
י דהיובתא,
הכל לפי הזמן ולפי המאורע ,הלהא דפורענוהא ושבעה דנחמהא והריר
הלתא דפורענוהא דש"ח ,פירוש דברי ירמיהו  ,שמעו דבר ה' ,חזון ישעיהו ,ושבעה
דנחמתא נו"ע ארק"ש ,פירוש נחמו נחמו ,ותאמרציון,עניה מערה  ,אנכי אנכי,רני
עקרה  ,קומי אורי ,טוש אשיש  ,והרהי דהיובתא ררשו ,שובה  ,חזון ישע.הו לאלה
הדבריםלפני מ' באב ,טוש אשיש לאהם נצביםלפני ראש השנה ,ררשו לעשרה ימים
בין ר"ה לכפיר כרא'הא בראש השנה ררשו ה' בהמצאו ביחירומי בה' אלהינו בכל קראנו
אליובציניר ויח'ר אימהי בעשרהימים שב.ן רה ליו"כ ,ושובה לאחריו"כ רא"ר יצחק
יפה צעקה לארםביןקורם מר דיןבין לאחר נזרדין ,ועוד דשובה מפטיריןביואלהנהיג
ביהויוררלכם גשם מורה ומלקוש בראשון ,ובחננירוניןעל המיםמזכיין נשםסמיךלגשם,
ויש טקומוה בספרד שאוסרים בשבת של עשרת'מי תשובה שובה ,ויש שאומרים אוהו
בשבה שלפני עשרה הימים להזכיר על ההשובה ,ודברי שניהם לאיהכן לפי הפסיקתא
בשוש אשיש הוא משבעה רנחמהאלפני ראש השנה ודרשו  ntlef1מהרהי דהיוגהא והן
לבסוף ,כך קבלהי בצרפת בשם רבינו יעקב מ"כ (,אבין הירחי):

בריך רהמנאדסייען.

הלכות תשעה באב

()11נמתני)טשנכנם אב ממעשין בשמחה ,שכה שחלט'באב לתוהבהונה אסור לספר
הפני ככור השבה,גמראמאימתי אסורלספר
ולכבסובהמישי
ולבבם
מוהריי
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ולכבכ מראשהישוערהתעניתכבר ר'מאיר רשב"ג אומראית אסור אלא אותה שבת
םילהקל בר' מאיר ער התענית ולא אחרי ההענית
בלבר אמררבי הלכהכדברי שניה
ההענית באוהה שבת
ולא מר"ח ,למדנו מזה דימים

וכרשב"ג אותה שבת בלבד
שלפני
מלבר אסורין ולאחר ההענית מותרין ,וכן לכבס ולהניח מללבוש ער לאחר ההענית
אמור ,וכבוםוגיהוץלהעביר חומרתאלצחצחואסור,וכלי פשתןאיןבהן משוםגיהוץומוהר
בין של פשהן
לגהצן אבל אסור ללבשן  ,כללו של דברכלים חדשיםלבנים
םישנים אוכלים
י
ל
כ
ל
ב
א
בין של שארמיניןביןמגוהציןעכשיוביןמהחילה אסור ללבשןהמגוהציי
 .וכהב רבינוהאייז"ל שאם נזדמן לאשה
חרשיםצבועיןמגוהצין קודםלכן מותרללובשן
מבילה בזמנה בשבת שחל השעה באב להיוה נהוכהואין לה בגרים להחליף וכן אם
נטנפו כליה מותרת לרחוץ'ולכבס רלא אסירא רחיצה באותה שבה יותר מבחולו של
מוער,ותנן מכבסין במועדהזכין והזבות נרותויולרות וכלהעולים מטומאה לטהרה
ים וכן אםאי! אלא חלוק אחד מוהר לכנסו בחולו של מוער ,ובן אם
לי
אר
הר אלו מוה
י
ל
יפוכליוואיןלולהחליף ,ואנימוסיףעל רבריו השהא בט'באבשאסור להושיט אצבעו
כמנ
י טבילותטובלים בררכןבין בט' באב
קטנהבמים התירו מבילת נדה בזמנהדתנןכל
ב
י
י
ח
ביןביום הבפורים ,לרחוץ ולכבס בשבת שחל מ' באבלהיות בהזכה לאכ"שדשריואין

מפק ברבר( ,אב"ן):
נ רבינוהאיי  sהארתניא כל מfצוה הנוהגוה באבfל נוהגוה בט'באtבלחומרא
יח)דכוזנ
הואלענין איסור רחיצה וסיכה ונעילה הסנדל והשמיש הסטה אבל להקל
ולזמר מקצת היום ככולו כאבל לא אלא כלהיום כולו אסור בבל אלו ,ויהאבנדוימי
שסיקל באלו באוהו היום ,וכן בהעניה ציבור  ,ונהברבינוהאיי אע"ג ראמרבירושלמי
דהעניות ובפמהים פרק מקום שנהגו א"ר זעירא נשייאדנהיגן רלא למישהי חמרא ורלא
למיכל בשרא מן דעייל אב ער אפוקי העניהא מנהנא שבו פסקה אבן שתיה ,מ"טכי
י אם במ' באב משש
השתוהיהרמון ,נהגו כל ישראל רלא למשחט מרישירהא ראבכ
ם
ו
י
ב
ו
ה
י
נ
ע
ז
ו
ר
ל
שעות ולמעלהלפי שער אוהוהיוםנמנעו מלשחוט שלאיבאלאכו
ששן
אדם אוכל אין לגזור ולחוש ,וכן מנהג בבבל :
לחייבי טבילות טובלים כדרכן בין בט' באבבין ביום הכפורים ,ואסור להושיט
ים)כ:
אצבעו במים בט' באב כדרך שאסור ביו"כ ,ואםהיה מלוכלך רוחץ כדרכוואינו
חושש ירושלמי היה הולך אצל רבו יעבור במים או בנהר עד צוארו ואינו חושש ואם
נטנפוכליו מרחיצן במיםואית חושש:
ן ואסעורה
ט' באב לאיאכל אדם שני תבשילין לאיאכל בשר ולא ישההיי
ב)
המפסקת קאי,ובשר דאסורכלזמן שהוא כשלמים שהוא זמן שמחה מכאן ואילך
ן מנתו מוהר ,וכהברכינו האיז"ל שני הבשילן שאמרוכגון אורז וערשים
מותרוכןיי
המבושלים שהן שנימיני תבשילים אסור ,ובשר אפילו הבשיל אחד אמור ובסעורה
המפמקת ,והרברבינויצחקבןגיאוה כהב כל שני הכשיליןהן דרך כבור ואסרום חכמים
אפילו הן ממין אחר של קטניה או מרק וכל שכן משנימינין רלא יאכל ,הבשימן
י מטעמים כהרגומו ,ורומיא רבשר שמחלק ארםלשהי קדרות
מטעמים כרבהיב ועשהל
לשנימיני הבשילין  ,ובתומפהאדיום מזב ובירישלמי מודים שאם בישלשנימינין
י ביצה או שחתך קפלוטות החח הרג שהןשני תבשילין,
בקדרה או שפרפר דג על גב
ואני מוסיף על דבריו שכן בפרק ע"פשנינו ושוין בדג וביצה שעל'י 'שהן שנ.הבשילין
י הבשילין והבכענין ההוספהאוהירושלמי,
לפסח ילחגיגה וכן ההיא ד'ום טובלעניןעירוב
אך נהגו כל ישראל לפרש דרוקא משוםריבוי הבשילין הוא דאכר מתניהין משום דהוא
דרך כבוד ואסור הא לאו הכי לא שהרי בכל יום כך היאאיכל הבשיל אחדכעיןשני
ימינ
ו]בשילין ,ומים למרנו הנישניהבשילין הוא דאסור האכלשנימאכלןחי
יןוהא
פ'ר

.
ערב

הני

מני

ס2ר הלכות תשעה באב
ארוה הרבה לא ושני הכשילין אמרו אף אם יהונאכליןחיי; וממלא הפלינוברברי
ם*

המנהיג

מ

79

(אב"; הירחי) ,ולא אמרן אלא בסעורה המפסקת בה והוא דאכיל לה משש שעות ולמעלה
אבל אם אכיללהקורם שששעוה(ולמטה) אףבסעורההמפסיק בה או משש שעותולמעלה
ן .וכל זמן שמותר לאכול סותר
בסעודה שאין מפסיק בהסיתרלאכול בשר ולשתותיי
לרחוץ,ואפילו שאכל ושתה כל צרנו בסעודה המפסקת ויש ביום שעות לאכול ולשתות
ורוצה לאכול הרשות בירו ולרחוץ ולמוך  ,וכן כילם בערב יום הכפורים ,כך כהב
רבינוהאי ז"ל
 :באב שחללהיות בשבתוכן ערב ט' באב שחללהיות בשבת אוכל ושותה
כא)דיעשעך
כל צרכו ומעלהעל שלחנו כסעורת שלמה בשעתו ואוכל בשר ושותה
ן ואפילו במעודה המפסקת דאי לא הימאהכי אלא בסעורה שאינה מפסקה מה מעלה
יי
יהיה בזה לשבת יותר טחול,וכןעיקרואין ספק ברבר ( ,אבין) .וכן פירשו כל חבטי
ישראל  ,אנל מה שכהב רב נטרונאי ראף פ' נאכ שהללהיות בשנת או ערב ט"ב אטור
לאכול בשר ולשהותיין במעורה המפסקתאינועיקר כלל .וכתב רבהאיז"לוהנימילי
ן מראש חרש וער התענית אבל במקום שנהגויעשו
במקום שלא נהגו לפרוש מבשר.1י
במנהגם .ובפסוקות אע"ג רמהפלל אדם ש%מוצאי שבח בשבח ואומר
ה
ל
ר
ב
ה
ל
ע
ם
ו
ב
ה
אם חלערב ט'באב בשבהאיןלולהבריל על הבוםרביוןדבעי למימר המבריל נפקאליי
ה
שבתא מפומיהואיחייבליה בתוספהענוי ולא מצי כדאמר ליה רבלר'ירמיהמיבדלת
ואמרליהאין ברילנא למרנושכיון שקיבל עליו שבת אסור במלאכה הנא נמי ,אבלע5
הנר ועל הבשמיםיכול לברך,רליכא לסימרליבריל אבסא ולטעמיהינוקא דרילמאאתי
לממרך כדאיהא בפרקשנידעירוביןגבי קירוש רכפור  ,אבל בהשלמת תעניתויבדיל
על הכום שהרי שנינומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדילוהולך כל השבת כולה ער
 .ואב אזמרדליברךעליהוליטעמיהינוקארליבא חששראתילמיסרך אלא
רביעי בשבת
בקירוש רבפור שהיא משנה לשנה ,אבל בשחל מ' באב בשבת שאינו משנה לשנה לא,
ודומיא רברית מילה שכתבתי בשם רבני צרפת שאם בא בתענית ציבורמנרכינןעליה
הינוקאומהאי מעמא ,ומבואר בכפור ובבריתמילה(,אבין) ן
וליטעמי
בב)ד13דן שכהב רב עמרם ט' באב שחללהיות בשבתשרוחים אותו למחרתו או שחל
במוצאי שבת דאוכל כמעורת שלמה וכו' ,ובסעורה שמפסיק בה אם רצה
ן טנתו הרשות בידו,אין נראה רהא בחולנסי אף בסעורה
לאכול בשר מליח ולשהותיי
ן מגתו ( ,%אב"ן):
ת
ו
ה
ש
ל
ו
ר
נ
ע
ש
ת
י
ל
ט
בשר
ם
י
מ
ל
ש
ה
המפסקת מתיר בגמראלאכול
יי
זמן
בג) בממכת סופריםראיתיהקירא בחמש המגילות מברך על מקרא מגילה ,ובנביאים
וכתובים לקרוא בכהכי הקרש ,ולאחר קריאת ספר קינות אומרעל נהרות
בבלוגו' אל הסלע(,אבין)  ,וצריך לקונןעלירושלים ולם"ם בנחסה ,וכן עמא רבר:
כר) מקומות שנהגו להפסיק בערב ט' באב גחול בהבשיל של ערשים שהוא בענין
אבל כשיהויזר יעקבנזיר אמר עשו ליעקב טה טיבו של תבשיל זה אמר לו
שמת אברהם אבינו מה ערשהעגולכגלגלאףהעולם עשויכנלנל ומה עדשה והאיןלופה
בך אבל אסור לרברהרא הוא דכהיב וידום אהרן ,ושלום ,ויששמפסיקין בביציםשאין
להם פהועגולים כגלגל וכענין אבל,ויש שטובלים פתן באפרואוכלין ,ובגמרא בתעניות
ירושלמי בסוף,מן רהוא אכיל כל צרכיה הוה צבע פיהוקיהגו קיממא אמר  11היא עיקר
מעזרה מ' באבלקיים מה שנאסר ויגרם בחצץ שני וגו' ,מגלת סתרים ובבבליר' יהורה

י

יש

ב"ר

*יאכן כמ"כ א"עונסעודס למעסיק כס גו'קקי כלע"כ ע"ככ"מ1ע טסנה'61 ,ןסוטקשי"כדכריו.
פי'כסיגר ~ puסכן מס כונסדיוריו.
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הלכהןתעלה כאב הטנהיג

ן תנורוכירים ואוכל ורומה
נ"ראלעאי היהנוטל פת במלחוקיתון שלמיםוהיהיושבבי
כמי שמתו מוטללפניו:
כה)ודהמנהנ שאין שאלת שלום בש' באב ,בתוספתא רתעניוהובירושלמיאין שואלין
בשלום חברים בתשעה כאב אבל משיאן אח ההדיוטות בשפה רפה.
ולארם אשה בהשעין באב בירושלמי רתעניות פ"ק ר' אבא כר כהנא אמר קומי ר'יוסי
זר' אחא בשם ר' יעקב בר אידי אמור לארס אשה בערב השעה באב הדא דהימא שלא
לעשות סעורת אירוסין הא לארם יארם ושמואל אמר אף בט' באב יארם שלא יקרמנו
אחר  ,ובכחולה נשאת ירושלמי איהא להא ,טלה סתרים:
בו)
רב עמרם בתשעה באב ערכית שחריה ומנחה אומר רחם בבונהירושלים
ואניראיתי בצרפה ופרובינצא לומר ערבית שיתת רחם ובמנחה נחם  ,וי"ל
כי עד המנחההריהואכמי שמתו מוטללפניוואיןראוי לקבל תנחומין עדהמנחה שהיא
כנסתם הגולל ,וכן מנהג לשחוט משם ואילך ( ,אבין) ורבמעריה אמר במנחה בלבד
לזמראיתו ,וכן  NDVדבר כרב סעריה  ,ירושלמי יתיר המהפלל בהשעה באב צריך
למכירמעין המאורעמהו אומר רחם ה'אלהינו 1ג'1היכן אומרה א"רכל דבר שהוא להבא
אימרה כעבורהוכל רבר שהוא לשעבראומר בהוראהואין המנהגבן ,והמעםלפ .שצריך
לומר בכל ברכה מעיןכל כרכה וברכה אםירצה כמו שאם היה צריך לרפואה אומרה
בכרנההיל.ם ,ולפרנסה אוסר בברכת השנים ,לכןראוי לאומרו בבונה ירושלים הרומה
לאותה ברכה ( ,אבין):
ו
נ
ג
ע
ו
כו) דאמר רבפלטוי ש"צ אומר בהשעה באב.סליחות
בבמת
ח
ל
ס
בין נואל
ני
לה
לרופא,ויתיר בשומע הפלה,דלאגרע משארהעניותוכן מנ
גבשהי ישיבות.
ומ' באס שחל במוצאי שבתאין אומרויה נועם ולא סדר קדושה שכל מקום שאין אומר
ויהינועםאין אומר סדר קדושה ,כמו אם חליום מוב באמצע שבת שאין אומרויהי נועם
במוצאי שבתשאין בו מעשהירינו:
כח) דרה צתה ז"ל אמרראין אומרויהי נועם אלא ובאלציון נואל ואהה קדושיכול.ה
טררא אבל ואני זאת בריתי אינו אוטר מפני שקראו קינות וא"א לומר ואני
זאתבריחילפישייט נסור לא ימו'טו  ,ורב האי כהב בבבל ובכל סביבותיהאין אומרים
ויה
 .נועם ואומר תחתיו קינוה ,אבל טנפנו לומר ערביה שהרית ומנחה (רחם)ואני זאת
בריהי ולמה לא נאסר והעם עוסקים באיוב ובענוה וג.רמיה ,אכל ראיתי בצרפת
ופרובינצא שסרלגין בובאלציון ואני זאת בריהיוגן באבללפי שאין גאולה בלילה ,גם
ביום זהאין להזכיר גאולה ,וכן שמעווי שבארץ ישראלמדלנין היום שירת הים ,ולמנצח
מזמור מדלגיו כגל מקוםבצרפת ופיוכינצא ,וכן בבית האבלאין נכון לומר בו שירה ולא
ואני זאת בריתי בשום סופו ,ובתשעה באכוכןכאבלשניבושאמור לקרותבהורהובנביאים
ובכתיבים משוס שנאמר פקודי ה'ישרים משמחילב( ,אבין):
כס) ךבנהשעה באב כשהייה קורין כי הוליר בנים משום ונושנהמ ומבואר בהלכות
פסח (גי'ד') ,ומפטירים אסוף אסיפם ,ובמנחה ויחל כשאר תעניות
ומפטירים שובה וכ
ן כתב רב האי שמנהגןלהפטיר בשובה ואחריו אומרים מדר קדושה ,
אך נהגו בכל מקום להפטיר דרשו ו.ישר  ,רשובה ראויה לעשרת
י חשיבה לפניהן או
מ
י
לאחריהן הכל כסנהנ המקום( ,אב"ן הירחי)  ,והא דתניא תשעה באב שחל להיות בשני
וקורין ג'גברי כהן ולוי ומפטיר אחר,ר"להשלישי ,וכן בתעניתציביר
ובהמישי
יר ,וכהברבינו האי במקום שנהגו להוציא כפר תורה בשחרית בלאתיקו
יו
קפ
במנחהסיכ
וכן מפ
ישלא יאמראשר .העם שככה לו ובמנחה בתיקו ואומר אשרי העם ,אלישנו ממנהגם
מפני ההחלוקה  ,ושלום:
בריך רחמנאדסייען.
מנהג

דכניעב
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