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הסדא 3ר אמר זירא י5ר אמר ל"מ:) (דף נאמרים ואלו בפלק הגירסא היא וכך נהנים : הצינור עם ארשיומיו משלים שנמצא
 אמן שיכלה ד1& אחרת נכרכה מהמילין הכהנים ואין עד וכו׳ כהנים לקרות רשאי הקורא אץ כ״ו:) דחעניה(דף נחרא קרק כשים. נשיאה כה יש כך ולעי עד ונו׳ בשחרית א פי״ף

 שיחזירו כדי נהנים שקורא ש"צ כלומר הקורא ינואין רכ לדעה זה ענין וניאור הצינור. מעי הלכה נממן ואמררכ כעים נשיאה נהם שיש העלות כאיזו מנאי אעליגו
ואין הצינור מעי ?רכההודאה של אמן שיכלה עד נהנים לקרותם רשאי אינו לכרך עניהם ומערש נעים נשיאת נה אין מנחה נעים נשיאה נהם יש ונעילה מוסף שמריה דאמר יוסי כרכי

אהרן של אק״כ נכרכה להתחיל רשאין הנהנים
עשר ארבעה פרק

 יומא כל ידייהו כהני ערסי דלא מעמא החם
 שאר אמו וגזרינךחעניוה שכרות משום נמנמה

 כה גזרו לא יומא ככל דליהא נעילה אכל ימים
 ערסי מ״מ והאידנא התם תו ואמרינן רכנן. ,

 דסמוך כיון דתעניתא כמנחהא ידייהו כהני
 : דמיא נעילה כמעלת ערסי קא נעילה לתפלת
 :וכו׳ לדוכן ועלה שעכר וכהן

 ל״ח:) (דף סוטה וכו׳. רצה כשיאמר ג
 עולה שאינו כהן כל אריכ״ל

 אסי ור׳ אמי רכי והא עולה אינו שוכ נעכודה
 לא מימניא כרעייהו עקרי הוו מיעקר סלקי:

 רגלייהו עקרי הוי מיעקר ועירש״י לההם. מטו
 מן מקומן היה רמוק •אכל כעכודה ממקומן

 . העכודה כרכה דגאר עד מסו ולא מדוכן
 אצכעותיהם מ״ש וכן וכו׳ להיכל פניהם ומ״ש

 שם כרייתא וכו׳. פניהם ומחזירין . כעופות
 : פנים כנגד פנים לכרך שצריכין ל״ח.) (דף

 : שם משנה וכו׳. ידיהם ומגביה^
 לרכינושהם מנ״ל ידעתי לא ינרנך. ומתחילין

 כן שלמד ואפשר . יכרכך מתמילין
 מהמילין הנהנים אין ל״ס.] [שם שאמרו ממה

 הצינור מעי אמן שיכלה עד אמרת נברכה
: כסמוך שאנאר ונמו

וכו׳. לנהנים להקרות רשאי המקרא אין ה
 המקרא אין האי שלעני זו גירסא כעי

 שלישי או שני עסוק כראש היינו להקרות רשאי
 יכרכך להקרות רשאי המקרא אין לערש וא״א

 אחר אמן שעונין הצינור מעי אמן שיכלה עד
 כקדושתו קדשנו אשר הנהנים שמנרכין הברכה

 מקרא אינו רכינו לדעת שהרי וכו׳ אהרן של
 אין כן ואם מעצמם אותו אומרים כהנים אלא

 רשאי המקרא אין דהא הסדר על אלו דברים
ומ״ש ,שלישי או שני עסוק כראש היינו וכו׳

 ואין המקרא מעי כהנים דבור שיכלה עד וכו׳
 אהרן של אק״ב אחר.ברכת אמן עונין הציבור

 ואין הנהנים מעי ברכה שתכלה עד וכו׳
 יברכך דהיימ אחרת בנרכה מתחילין הכהנים

 של אק״ב אחר אמן הציבור מעי שיכלה עד
 בכרכות משנה וכו׳. ש״ן ואין : וכו׳ אהרן
 ברכה זו אי ידע דלא רבינו וכתב ל״ד.) (דף

 כלומר שלישי או שני פסוק אם אותם מקרא
 מקרא אינו שהרי לספוקי ליכא ראשון דבעסוק

 ויש מעצמם. אוהו אומרים הנהנים אלא יברכך
 אחר אמן לענות רשאי זה לפירוש אם לספק
:רבנן עלוג דלא נימא או אהרן של אק״ב

ת א י ר ח ש  את נושאיים הכהנים ובנעילה »במוסף ב
 נשיאת אין במנחה [א] אבל כפיהם.

 שתו ושמא העם כל סעדו כבר שבמנחה מפני כפים.
ם. בנשיאת אםור ושכור יין הכהנים  ביום ואפילו כפי
 תענית מנחת גזרה במנחה כפיהן נושאין אין תענית

בתעניות אמורים דברים במה ב •י יום כל מנחת מפני
ם כגון ונעילה מנחה בו שמתפללין צו ............................. , . , ותענית כפור מ

 ש״צ שיגמור עד כו׳ רשאים ׳ הנהנים אין ו באב תשעה כגון נעילה בו שאין תענית אבל . צבור
̂ןןץ עשר ושבעה רב אמר זירא דרבי מימרא שלום. שים ̂ בת

 מתחלפת ואינה כנעילה נראית הרי החמה לשקיעת
 וכהן .כפים נשיאת בה יש ולפיכך .יום כל של במנחה
 הואיל הכפורים יום של במנחה לדוכן ועלה שעבר

הדבר  ואין כפיו נושא זה הרי שכרות שם שאין ידוע ו
לפיכך היה פםול יאמרו שלא החשד מפני אותו מורידין

־ ■ ,׳ , - ׳■ - בעת בגבולין כפים נשיאת כיצדבהיא ג הורידוהו:
וכו׳: הנהנים יעלו שלא כן,זכאי יוחנן רבי ומסקנה 1^,

וכו׳, העם את מברכים הנהנים כשהיו ז הכהנים כל רצה כשיאמר לעבודה צבור שליח שיגיע
ועולין והולכין ממקומן נעקרין הכנסת בבית העומדים

העם כלפי ואחוריהם להיכל פניהם שם ועומדים לדוכן
שליח ■שישלים עד כפיהם לתוך כפופות ואצבעותיהם

ופושטין העם כלפי פניהם ומחזירין * ההודאה ציבור
ומתחילין כתפיהם כנגד ידיהם w ומגביהין אצבעותיהן

,יברכך עונין והם מלה מלה אותם מקרא ציבור ושליח .
.......................... .......... ראשון פסוק כשמשלימין שיאמר. עד להם אמור שנאמר בראש היינו וכו׳ רשאים הנהנים ואין אח״כ
הדעת היסח דמשום וכיון עכ״ל. מסחנאדעתאי פסוק אותן ומקרא ציבור שליח וחוזר אמן. עונין העם כל בשאי דאילו יברכך מחחילין שהם ראשון עסוק
 שלא צדך המברכים הנהנים גם א״כ הוא ו^ל שני פסוס שמשלימין עד עונים והם מלה מלה שני ^ למיריJסיי לא כהניס שבברכת חיבות
, . ילכו אותם. מקרא שש״צ עד קורץ אינם שהרי : שכן.הוא וכל דעתם יסיחו J ׳ י ^ ׳
היה ם הכהג כשישלימו ח :שלישי בפסוק וכן אמן. עונין העם לקסק רשאי המקרא אין לגרוס בעיני ישר ייתר

שהיא תפלה של אחרונה ברכה ש״צ מתחיל פסוקים ג׳
 : למקומן וחוזרין הברכה שיגמור עד בדוכן שם ועומדין אצבעותיהן וקופצין הקדש כלפי פניהם מחזירין והכהנים שלום שים

 הדיבור שיכלה עד בברכה להתחיל רשאין. הכהנים ואין .הציבור מפי אמן שיכלה עד לכיהנים) רשאי(*להקרות המקרא אין ה
 מפי אמן שיכלה עד אחרת בברכה מתחילין הכהנים ואין .הכהנים מפי הברכה שתכלה עד אמן עונין הציבור ואין המקרא. מפי

 פסוק אם אותן. מקרא ברכה איזו ידע ולא דעתו תטרף שמא העם כשאר הכהנים אחר אמן לענות רשאי ציבור שליח ואין הציבור.
 ליעקר הכהניםרשאין ואין שלום. שים ציבור שליח שיתחיל עד הציבור מן פניהם להחזיר רשאין הכהנים אין (:שלישי פסוק או שני

 *[עזרא] ומתקנות הציבור. מן פניהם שיחזירו עד אצבעותיהם קשרי לכוף רשאין ואין שלום. שים ציבור שליח שיגמור עד ממקומן
אלא דעתן יסיחו ולא בעם יביטו לא העם את מברכין הכהנים כשיהיו ז :יחפין ני] עומדין אלא בסנדליהן לדוכן הכהנים יעלו שלא

יהיו

 :ל״מ:) דף (סומה נאמרים אלו בפרק מסדא
 חסדא: דרב מימרא שם וכו׳. לכוף רשאים ואינן

וכו׳. הנהנים יעלו שלא עזרא ומתקנות
 בתרא ופרק מ׳.) דף ברייתא(שם.

 רבינו בדברי יש ט״ס ומ"מ ל״א.). (דף דר״ה
 היא ריב״ז דהקנת חכתי בהני אמרינן דהא
 תקנות בעשר פ״ב.) דף (ב״ק במרובה וגם

לגרוס צריך כך אלא להא ניחא עזרא שהתקין

 רבי דרש י״ו) (דף דחגיגה בפ״ב
 שבית בזמן בכהנים המסתכל נחמני בר יהודה

 את ומברכין דוכנן על עומדין כשהיו קיים המקדש
 התוספות וכתבו כהות עיניו המפורש בשם ישראל

 והכי הדעת היסח מיחסרמשום בגבולין דאפילו
 הדא יוסי דמגילהאמררבי איתאבירושלמיבפ״ג

 שהם בשעה בכהנים להסתכל שאסור אמרה
 אמרו כלום חגי רבי אמר העם את מברפין

ולא מסתכל אנא הדעת היסח משוס אלא

ת *פ״א ם לקרו : כ׳ עשין סמ״ג קכ״גז פי׳ פור כ :כ׳ עשין המ״ג קנ״פ פי׳ א״ח פוי א נוזני

משנה לחם
: כ׳ שאלה ז״ל מזרמי אליה מהר״ר בשאלות עיין וכו׳ לנהנים להקמת רשאי המקרא אין פי׳׳ד

סיימוניות הגהות
שתא לכולהו לאשלומיגדוי דפבר אביי בד  בו שמיחד• אלא דכפורי יומא במעלי שתא דכולא פר

 שגורם ופר״ח התם כדאיתא הבפירים יום ערב מסעודת יבטל שלא כדי מדיפתי רב בר חייא
 טרדת מפגי לד.שלימם פנאי לו היה שלא אלול של פרשיות ד׳ פירוש דבלה פרשיות להגי
שה פי׳ בלה ל אין מועד בהלכות דר  זה שפי׳ מצאתי דברכות בתוספות אמנם שמחה לרבינו ד

 שנים לחזור שצריכין שמחד• רבינו כדברי שהעושים ונראד. כל בערך כן פירש בערוד וכן יותר גראד.
תב תרגום. ואחד מהרא ר עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם ראב״ן של בספרו שמצא ר״ג כ  הציבו

 קורין שד!ציבור השעה לבוץ דצריך איירי בתורה לקרות י׳ לו שאץ בכרך הדר דביחיד נ״ל
ראם המתרגם כנגד תרגום ואחד בב״ה שקורים ב׳ כנגד מקרא ב׳ ביחיד הוא גם ויקרא בב״ד•

מב״ז] *[צ״ל

אץ
עוז מגדל

ל ״ י ת פ י ר ח ש ס יש עד כז' במוסף ב ס. נשיאת נ פי : דף (תענית פרקים בשלשס פרק כ ״ז)  כ
 עד כו' כפיס נשיאת היא כיצד הורידוהו ולפיכך עד כו' לדוכן ועלה שעבר וכהן

 מחזירץ ואין :ל״ח) דף (סועה נאמריס ואלו פרק . ההודייה ציבור שליח שישליס עד אחרת בברכה
 שני עד כו' לעמת רשאי ש״ז יאץ • ויושג עומד דפרק בתוספתא .הציבור מפי אמן שיכלה עד פניהס

ף אין פרק .שלישי או ד ) דן מ  ואלו פרק . הציבור מן עד כו' להחזיר רשאי! הכהניס אין :ל״ד) עו
ת :ל״ע) (דף נאמרים תקנו מ ואלו ופ' ר״ה של י״ע פרק . בתפלה שעומד כמי עד כו' [ריב״ז] עזרא ו

:ל״ח) (דף נאמרים
תינו שפירשו כמו ת ישמע הלא למה תרגום ואחד מקרא שנים ועוד למ למה הציבור עם יקראפרשד• לעולם לימ״א רגילים אנו כאשר איירי בבקר הפרשד• דבקריאת רבו ת בבי ס  ידי ויצא הכנ

בתו הגנו כן ואע׳׳פ חו הג מנ ת בבית דעתו יכוין לא דדילמא ויפה גמור מנ ש דאיתא מהא יתימד. .ע״כ בבר שקרא בקריאתו ויצא הפרשר• לכל הכנס  וכר כניו את רבי צוד• דברים ג׳ במדר
שפירש לפר״ח וכ״ש הוד. בציבור ומסתמא דכפורי יומי במעלי לכילר.ו לאשלימינהו דסבר אביי בר ביבי דרב מד.א ועוד י׳ בלא ביחיד כשירדו רק דעת על ולא צוד• ענץ בכל רבי ומסתמא

ת בתרא פרק [א] : ע״ב פרשיות מלהשלים נפטר לא הכי ואפילו רבים שם היו וא״ב הדרשה טרדת כפני אלול של פרשיות ד׳ פי׳ דבלה פרשד. לכל דאמר כד״ם ודלא יוסי כר׳ הלכה דתעני
ב יש במנחד. גם תב ועוד המצות ספר לשון [ב] : ע׳ש נ״ב בו אץ ־נעילה גם דאמר יד.ודד, כרבי ודלא ד  הכפורים ביום ברחמי דנדדגי דהאידנא דר״א כשאלתות ראיתי וכן בשר׳׳ש נכ

ת בשאר מיחלפא ולא דמיא נעילה כתפלת נעילה ועד &מנחד• חו ם עכ׳׳ל ידייד.ו ופרסי מנ א * ; ע״כ נד.נו לא אמנ שהכהנים גם אלהינו לומר צריך שש׳צ [האידנ  נכון כפיד״ם נושאים כ
תב * ; הקבלה פי על גם ראוי ובן אמונה־ ידו וירד וכן כתיב ידו ידיו את אהרן וישא כדכתיב השמאלית מן למעלה קצת הימנית ידו להגביר. ויש [נ] ;קכ׳ח] סימן טור .לומר הטור [כ

שכינה החרכים מן מציץ המדרש ע״פ מן מציץ לקיים לגודל גודל רבץ לגודל אצבע ובין א׳ אויר אצבעות ב׳ בין אוירים ה׳ לעשות ומכרונץ אצבערתיד.ן חרכי מבין ומציץ מראשיד.ן למעלה ש
ת שהיא אמריגן דר״ה בתרא בפרק [ד] : ד.חרנים] מ ואזיל בסנדלו רצועה לו תפסוק שמא טעמא מפרש אשי ורב ציבור כבוד משום טעמא מפרש נאמרים אלו ופרק ריב״ז מתקנו למק«רי

• שוקים בבתי שרי אשי ראבי״הדלרב וכתב הוא חלוצה בן גרישה^או בן ויאמרו
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: העולם ועד העולם מן ישראל אלהי
ר ' ס או  ואלו פרק ונו׳. ככחבו השם אש ו

 במקדש ל״ש) ל״ז (סומה גאמרים
 :במויו ובמדינה כנשבו השם אומר

ת מ ש מ א :וכו׳ הצדיק שמעון ו ל  חכמים היו ו
/ ו כ  דקידושין בהרא פרק ברייחא ו

: ( א ״ ע ף ד )
א  .שאמרנו כמו עד וכו׳ כהנים ברכת אין י

נאמרים ואלו פרק ובריימוח משנה

ג ן י רי חזי שפ כו/ הכהנים כ  ממה נלמד ו
 פינוח כל וכן :בסמוך שיבא

כו/  פ״ז:) (דף דסופה בפ״ב אמרינן הכי ז
 :ס״ב) (דף בזבחים ו דיומא קמא ופרק
ש ד ק מ כו/ כהנים ברכת מברכין ב  במסכת ו

 הקרבת שאחר חנן ז׳ פרק תמיד
 האולם מעלות על עומדין היו שהר של תמיד

 שהיו שם נזכר ולא כהנים ברכס ומברכין
ל : זו פעם אלא מברכין כ  משתדלין מקום ב

כו/  החוס׳ כתבוהו עומדין אין פרק ירושלמי ו
ה פרק ט סו  צריך חסדא רב אמר ל״ח.) דף א"נ(

 אבל אחריו להשתדל והיינו ישראל החזן שיהא
 אין,שם ואם ל״ד) תנן(ברכוש דהא לעיכובא לא

 להיות יכול אלמא כפיו ישא לא החזן אלא כהן
: החזן ן ה כ

שון הל

ה ח ף (סופה נאמרים ואלו פרק דאביי מימרא כהנים. להם ואומר עד .וכו׳ הכהן הי ד ד( ה : כ״ח) ב״ ע ש א״ר ל״ס) (סופה נאמרים ואלו פרק . וכו׳ עולה כהן שכל ב
הסדא רב אמר זירא א״ר מברך מאי ברכה בלא כפי נשאתי לא מימי שמוע כן אלעזר : ל״ח) דף

הין ט בי מג כו/ עונין העם ואין : שם משנה הצץ. מן עד וכו׳ למעלה ידיהם ו מציבורא אפיה מהדר וכי וכו׳ ירמיה ר׳ אמר מאי כרעיה עקר כי וכו׳ אהרן של אק״ב משנה(שם ו
:וכו׳ עלינו שגזרת מה עשינו רבש״ע ודרש עוקבא לרב חסדא רב אדבריה אמר מאי בגמרא ומפרש אמת ברכה ובמקדש ברכות שלש אותם אומר במדינה ל״ז)

במקדש אמן עונין שאין לפי דהיינו ב׳) ק׳ (דף
י שום פאן צריך ואין י ״ ס י י ע רשאי אדם ואין בתפלה. כעומד הארץ כנגד עיניהם יהיו ״

ז ר פני נ כדי את מנרכין שהן בשעה הנהנים להסהכלנ
לשמוע ■^תכוונץ העם כל אלא .דעתם יםיחו שלא W ־ ......................

 מביטים ואינם הכהנים פני כנגד פניהם ומכוונים הברכה
 לברך אהד.מתחיל המברך הכהן היה אם ח בפניהם.•

 כמו מלה מלה * אותו מקרא ציבור ושליח .מעצמו
 לברך מתחילין אינן; יותר או שנים ש היו .שאמרנו

 והם כהנים ןי] להם ואומר ציבור שליח להם שיקרא עד
 על מלה מלה אותן מקרא והוא .יברכך ואומרים עונין

®פה  הכהנים . במקדש כהנים ברכת כיצד ט t שאמרנו הםדר מכה דרשות הני כל דיליף ל״ח) דף (
V,אין <נ S של תמיד עבודת הכהנים שישלימו אחר לדוכן עולין

ראשיהן גבי על למעלה ידיהם ומגביהין שחר. ראוהו פרק בר״ה ברייתא הדבר. על
ידיו מגביה שאין גדול מכהן חוץ פשוטות. ואצבעותיהן

 אחר עוגין העם ואין שלשה:הפםוקים. שישלימו עד בגבולין שעושין כדרך מלה מלה אותן מקרא ואחד הציץ. מן למעלה
 ועד העולם מן ישראל אלהי אלהים יי׳ ברוך עונים העם כל וכשישלימו אחת. ברכה במקדש אותה עושין אלא פמוק כל

 ובמדינה .מקום בכל האמור המפורש השם וזה.הוא .ה״א וא״ו ה״א מיו״די הנהגה השם והוא ככתבו השם את ואומר י :העולם
 פםקו הצדיק שמעון י׳ומשמת . בלבד במקדש אלא ככתבו השם את מזכירין שאין דל״ת. באל״ף והוא בכינויו אותו אומרים
 הראשונים חכמים היו ולא .הגון ושאינו חשוב שאינו אדם אותו ילמוד שלא כדי במקדש אפילו המפורש בשם מלברך הכהנים
רא: הנכבד לשמו גדולה זה כל שנים. לשבע אחת פעם אלא ההגונים ובניהם לתלמידיהם זה שם מלמדין הנו א ו  אין י

 ממשה' השמועה מפי למדו כך . ישראל בני את תברכו כה שנאמר הקדש בלשון אלא מקום בכל נאמרת כהנים ברכת
ש. בלשון תברכו כה כפים. בנשיאת תברכו כה בעמידה. תברכו כה ע״ה רבינו  כה פנים. כנגד פנים תברכו כה הקד

ב ז שאמרנו כמו במקדש שיהיה והוא .המפורש בשם תברכו כה . רם בקול תברכו  להוםיף מקום בכל רשאין הכהנים ̂אין י
 לא שנאמר בלחש ולא רם בקול לא בה וכיוצא פעמים אלף ככם עליכם יוםף אבותיכם אלהי יי׳ כגון הפםוקים שלשת על ברכה

 זו ברכה שתהיה אלהינו יי׳ מלפניך רצון יהי אומר לעלות רגליו עוקר נ״! כשהוא לדוכן עולה בהן שכל בשעה הדבר. על תוםיפו
 העם את לברך פניו שןהזיר וקודם עולם. ועד ועוןמעתה מכשול בה יהי ואל שלמה ברכה ישראל עמך את לברך שצויתנו

 מחזיר כך ואחר ישראל'באהבה. עמר את לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך
 שהבטחתנו מה עמנו עלינו.עשה שגזרת מה עשינו אומר m שמשלים אחר הציבור מן פניו וכשמחזיר לברכם. ומתחיל לציבור פניו

 וכשמחזירין לברכם לציבור פניהם את הכהנים גכשמחזירין .ישראל ל את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה
 על אלא יהיו לא פונה אדם שיהיה פינות כל וכן מקים. בכל ימין דרך ער אלא יחזירו שמברכיןלא אחר הציבור מן פניהם

ד .*ימין דרך  ומברכין האולם מעלות על ועומדין באין .שחר של תמיר אחר ביום אחת פעם כהנים ברכת מברכין במקדש י
אותן המקרא שיהיה משתדלין מקום בכל .שאמרנו כמו ממנחה חוץ תפלה כל אחר אותה מברכין במדינה אבל שאמרנו. כדרך

ישראל
׳ עשי! סמ״ג קכ״ש סי׳ א״ח פור ב :ל״ע דף יומא א ;שם ג :נ

משנה לחם למלך משנה
ד ״ י ד ט פ צ י ה נרכת כ מק יהודה דר׳ פלוגחא .וכו׳ במקדש כמי א גאמרים ואלו פרק גמתניתי! ו י ׳ . השמועה מפי למדו כך וכו׳ נאמרת כהנים ברכת אין , כו׳  מפיק דבריישא אע״ג ו

משום תברכו דכה אקרא ז״ל רבי׳ אסמכיגהו אהריני מקראי דרשות הני לכל ויברכם , לשונו וזה כשב שמיני בפרשה ז״ל דרש״י ודע כחכמים ופסק ל״ח) (דף
תברכו דכה מקרא שפיר ודייקי הברכה במגין יעשו איך לכהנים ציווי הוו הגי דכל שלמה כברכת היא רק כהניס ברכת אינה הזאת שהברכה פירש והרמב״! . ישא יאר יברכו כהניס ברכת

ה. ולהכי נפקי אסריני מקרתי שהם ודאי אבל . וכו ה״מועה מפי ל ז רבינו כ

^ כאן אף בעבודה להלן מה והעולה החעאת מעשות וירד ויברכם העם אל יליו את אהרן ד עבו ’י’ ובפ״ב נ
 ויש . ע״כ כהנים לברכת מינה ילפי היכי היא אחרת ברכה דעתך כלקא דאי היא כהניס ברצת זו ברכה אלמא ויברכם ידיו את אהרן וישא שנאמר הודאה לאחר נהנים ברכת לומר ראו מה אמרו (י״ח.) דמגילה
פלקא דאי היא כהניט ברכת זו ברכה אלמא ויביכס העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר הלין מן למעלה ידיו מגביה גדול כהן אף אומר יהודה רבי דתנן ל״ח.) ממתניתין(פועה הקשה לא דאמאי לדקדק
על כתוב דהשס משוס היינו הצין מן למעלה ידיו מגביה חינו גדול דכהן דקאמר קמא דתנא דעעמא משום להרמב״ן תברא ליכא דממתניתין וי״ל . כהניס לברכת מינה יליף היכי היא אחרת ברכה דעתך
 הקפדה שאין למדנו הרי כהניס ברכת היה לא דהתה ואף הלין מן למעלה ידיו הגביה שאהרן מלינו שהרי הקפדה זה דאין לומר יהודה רבי בא זה ועל השם מן למעלה ידיו להגביה כבוד דרך ואינו הלין

 שלא אלא אינו או כפיס ,בנשיאות אומר אתה כפיס בנשיאות תברכו כה התם דאיתא במאי השגיח לא איך הרא״ם על תמהני אך .ממתניתין ליה קשיא לא הכי ומשוס השה מן למעלה כפיו בנשיאות
כאן אף לבור ועבודת ור״ח גדול כהן להלן מה אי יונתן לר' ליה קשיא כפיס בנשיאות כאן אף כפיס בנשיאות להלן מה ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר כפים בנשיאות

כהן
עוז מגדל

 הכהן היה אם :י״ו) דורשין(דף אין פרק . כפניהם מניפים ואין עד להסתכל רשאי אדם ואץ
כד. כמקדש אלא עד כו' המכרך ל שמת : (שם) נאמרים ואלו פרק נ כו' הצדיק שמעון ומ

 י' פרק והנורא*. הנככד עד כו' חכמים היו ולא : מ״ט) (דף סופה סוף .הגון שאינו עד
 הנהנים אין :ל״ח) (דף נאמרים ואלו פרק .שאמרנו כמו עד כו' נהנים כרכת אין :ע״א) (דף יוחסין
שעה כ״.א): (דף כ״ד ראוהו פרק תוסיפו, ולא עד נו׳ רשאין  . מקום ככל עד וכו׳ עולה שהכהן ב

 איוהו פרק וכזכחים סופה כמסכת מכיא היה פרק״ ימין. עד פו' פינות כל וכן : נאמרים ואלו פרק
) מקומן(דף ש :ס'  להם אמר פרק . תמיד כמסכת שאמרנו כמו עד כו׳ נהנים כרכת מכרכין במקד

 כו' משתדלין מקום ובכל :ל') (דף פרקים כשלשה פרק וכתענית החליל ופרק ל״כ) (דף הממונה
:כ״ו) שמתו(דף מי ופרק נאמרים ואלו פרק כסופה . הפרק סוף עד

מיימוגיות הגהות
 טועה. אלא אינו בגבולין האומדן ב״א דאד״ח נאמרים באלו המפורשים הפסוקיס יאמר ולא [ה]

 כו׳ שלך וחלומותי שלך אני רבש׳׳ע וש^ש ויחנך וישמרך שאומרין בשעה לומר רגיל רבינו מורי והנה
ש״ץ שהרי ליהיר להקרות א״צ הדין מן בי הסמ׳׳גונ״ל [לשון * : ע״ב הרואה פרק כדאיתא ש  מה

 קורא לשנים נקטינן אביי אמר [ז] : ליחיד] אף להקרות דבר ועמא לן נפקא להם מאמור מקרא
הג על תגר קורא היה ר״ת [ז] : כהנים ם קורא שש״ץ הזה המנ  אבטלינית חילי איישר אי וכתב נהני

 אביי דאמר והא נפשות סכנת מפני לא אם בתפלתו להפסיק אסור וש״ץ בתפלה הפסקה דנ׳׳ל וטעמא
 שיכלה עד אומר שמתחלה ותדע ש״ץ ואינו שמש שהוא הכנסת חזן פי׳ נהנים קורא לשנים נקטינן
 בסוףפ׳׳ק משמע וכן שנים וש״צ דקורא הרי בש״ש ש״ץ שיתחיל עד אומר ולבסוף הקורא מן הדבור

 וכתב ש״ץ חזן פי׳ בערוך אמנם קיראין, היכן ורואה בדרב בצרכי העוסק שמש הוא דסנהדריןדחזן
הג לשנות של^ז כדי רביגו מורי  ער וכו׳ ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו בלחש לומר לש״צ שיש המנ

אוו מקרא וימוב בלחש כאמור קדרשך עם ומסיים כהנים רם בקול ואומר לכהנים שמגיע
א שהרי הוא ותימה לעשות רגיל הוא וכן יברכך רם בקול הו  כדלקמן ג״כ שם ואין כפים לנשיאת ראויים שהיו בשעה אלא וכו׳ ברכני אבותינו ואלהי א^הינו לומר נתקן שלא כתב בעצמו ,

 דעכשיר ברכות בתוספית כתב ר״י אבל לאומרו שאין טעם רבינו שכתב הר׳׳פ כתב וכן ההוא המנהג מן בו שחזר לי ואמר לדברי רבינו מורי והודה אינזיגשהיים במגדל י׳ בהלכה בפט׳ו
 וס״ה ׳ רש׳׳י וכן למיחת כרעיה עקר כי■ בה״ג פירש וכן [ח] : הר״פ ע׳־כ וסוטה ■ברכות בתוספות רצ׳׳ע עולים כשהכהנים גם לאומרו נכין הילכך ומוסף בשחרית תמיד לאימרו רגיל שהחזן

שלוב ושמך שלום אתה בגבורה שוכן במרום אדיר מוסיף פוף עד בה להאריך יכול וכשאין ניהגץ וכן צבור שליח מפי ברכה שתכלה עד בה דמאריכים רש״י כתב [פ] : דבינו מורי וכן
הי :החזן עם לגמור ומכוין ושלום וחיים ברכה עמך כל ועל עלינו יסתשים מלפניך רצון י
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ו ״ ט שון א פ . מסהכלין שהעם כלומד ובשיני חיכני, רב אמר ב׳) כ״ד דף (מנילה ונו׳. כיצד הל ומשמע מוחר בכך מלאכשן העיר אגשי 5רו אם שנא ושגמרא בו
דבגמרש ועוד צבועוש ידיו אמר מומיןור״י אמר דח״ק אלא יהודה ארבי פליג לא דש״ק לא עייני״ן ולאלכי״ן אלפי״ן לעייני״ן שקורין שאן וביש מיפא אנשי

: לן קיימא כוושיה אלמא וכו׳ העיר אנשי רוב אס שנא סברשו על אמרו ; סבולש לשבולש וקורי[ לשון וכבדי פה לכבדי שה״ה רבינו וסובר כפיו. אש ישא
ן ב מי מו . הנפש אש שהרג כהן ג שנא ובגמרא כפיו אש ישא לא מומין בידיו שיש כהן שם משנה וכו׳. כיצד ה כו׳ עכו״ם שעבד וכהן : ל״ב) (ברכוה עומדין אין פרק ו

 ורגליו ידיו בפניו שאמרנו מומין
 שנא כפיו אש ישא לא בהקניוש ידיו אריב״ל

 עקושוש עקומוש כפיו אש ישא לא בהקניוה ידיו
 לינמי״ש בהקניוש ופירש״י .כפיו אה ; ישא לא

 . לצידיהן עקושוש . כפופוש עקומוש . בלעו
 לכסוש שנוהגים הזה בזמן מילהא לי ומספקא

 כיון כפים• נשיאה בעש בעליה וידיהם פניהם
 נאמר אם בו המסשכלים להעם למיחש דליכא

 דלא נימא או מעכבי לא וידיו שבפניו דמומין
 גווני דבכל למכוסים מגולים בין רבנן פלוג

 רב אמר שם וכו׳. רירו שהיה מי :מעכבי
 רבינו ומפרש כפיו אש ישא לא זבלגן הונא

 וכו׳. הסומא ובן :זקנו על יורד רירו דהיינו
אם : שם ובריישא יוהנן דרבי מימרא  דש היה ו
 וכו׳. שהיו מי וכן : שם בריישוה וכו׳. בעירו
 אש ישא לא מומין בידיו שיש כהן שם משנה
 ידיו שהיו מי אף אומר יהודה רבי כפיו

מפני כפיו אש ישא לא ופואה איסעים צבועוש

:מהם המקרא שאין מכלל להם אמור שנאמר ישראל ני]

עשר חמשה פרק
ה א ש . הלשון .כפים נשיאת מונעין »דכרים ש

ם. והעבירה. .והמומין שני ה . ו ן י הי ו
 את מוציאין שאין העלגים כיצד הלשון הידים. וטומאת

 ולעייני״ן עייני״ן לאלפי״ן שקורין כגון כתיקונן האותיות
 את נושאים אין בהן וביוצא םבולת לשבולת או אלפי״ן
 נכרים דבריהם שאין לשון וכבדי פה כבדי וכך כפיהן.

 שיש כהן כיצד המומין ב י* כפיהן את נושאץ אין לכל
 אצבעותיו שהיו כגון ברגליו או בידיו או ובפניו מומין

 ישא לא בוהקניות ידיו שהיו או עקושות או עקומות
 יורד רירו שהיה מי .בו מסתכלין. שהעם לפי כפיו את

פיו. את ישא לא מעיניו הסומא,באחת וכן מדבר שהוא בשעה זקנו על  בזה רגילים היו והכל בעירו דש היה ואם כ
. מסתכלין שאין לפי מותר שרירו.זב בזה או מעיניו באחת הסומא ו  ישא לא ופואה אסטיס צבועיות ידיו שהיו מי וכן ב

 הנפש את נא] שהרג כהן כיצד העבירה כ 5בי שאיןמםתכלין לפי מותר בכך מלאכתן העיר אנשי רוב ואם כפיו. את
. כפיכם ובפרשכם וכתיב מלאו דמים ידיכם כפיו.שנאמר את ישא לא תשובה שעשה אע״פ י ג  בין כוכבים שעבד וכהן ו

 וברכה . וגו׳ הבמות כהני יעלו לא אך שנאמר לעולם כפיו את נושא אינו תשובה שעשה פי על אף בשגגה בין באונם
ושאר לעולם. כפיו את נושא אינו בו שחזר אע״פ w לעכו״ם שהמיר כהן וכן .בשמו ולברך לשרתו [נ] שנאמר היא כעבודה

העבירזזת
: נזה בעור גע״ש עשיןע׳: כמ״ג קכ״ח סי׳ א״ח עור א

ם שנן ק״ט) (דף מנחוש בסוף וכו׳.  הנהני
 צריו ואין במקדש ישמשו לא מונע בביש ששמשו

 הבמוש כהני יעלו לא אך שנאמר אמר דבר לומר
 צריך ואין רש״י ופירש .בירושלים ה׳ מזבח על

 ישמשו לא לעכו״ם שמשו אם אמר דבר לומר
 הזהיר שבספר השוספוש וכשבו בירושלים. עוד

 אש ישא לא שהמיר שכהן מכאן ראיה הביא
 שב אפילו שק וכיון רבינו דעש וזהו כפיו

 כהני יעלו לא דאך דקרא מהני לא בששובה
 משני׳ וכן מיירי נמי בששובה כששבו וגו׳ הבמוש

 בששובה שבו אפילו חוניו בביש ששמשו דכהנים
 בששובה שב שאס ואומרים חולקים ויש משמע.

 הא מנ״ל צ״ע באונס בין ומ״ש כפיו. אש נושא
 לא מוניו בביש ששמשו וכהנים הבמוש דכהני
 שהמיר כהן וכן ומ״ש אנוסים. שהיו משמע

 מאי עבדה דאי עבדה ולא כלומר לעכו״ם
דייק ולישניה נמי המיר לא אפילו המיר איריא

הכי

משנה לחם
T D S דש היה ואס וכו׳ מדבי שהוא בשעה זקנו על יורד רירו שהיה מי כ 

 מעיניו באמש הסומא בזה ז״ל רבינו מדכשב וכו׳. רגילים היו והכל בעירו
 באצבעושיו לא אבל בהני אלא בעירו דדש הך מהני דלא משמע זב שרירו בזה או

 ומי מעיניו מאמש דסומא הך גבי אלא בגמרא הוזכר כלא וכיעמג וכו׳ ועקושוש עקנמוש
 בו: מסהכלין בעירו דדש ואע״ג מפי שינוי הוי בהקניוש דידיו דהך משם וטעמא זב רירו שהיה‘

הן ג כו׳. בשגגה בין באונס בין עכו״ם שעבד כ  בזריקה שגג אמרו ק״ט) (דף מנמוש בסוף ו
 הזיד שם עוד ניחוח. ריח קרבנו אין אמר ששש ורב נימוח ריח קרבנו אמר ר״נ

 השהמוה כס עוד נימוח. ריח קרבנו אין אמר ששש ורב נימוח ריח אמר.קרבנו ר״נ בשחימה
 ששש רב וכו׳ אמר ר״נ לעכו״ס הודה וכו׳ ששש רב וכו׳ ניחוח ריח קרבנו אמר ר״נ לעכו״ם

 כהן ז״ל׳דסשס רבינו מדברי ומשמע וכו׳ קמייקא הך אשמועינן דאי וצריכא וכו׳ אמר
 קאמר דא ועל בהן שגג אפי׳ הוי והששמוה דבהודה משמע בשגגה אפי׳ עכו״ם שעבד

 וכן כפיו אש ישא דלא בשוגג עכו״ם דכשעבד כשב ■ולהכי נימוח ריח קרבנו אין ששח רב
 ובכל שגג ולא הזיד דוקא דבשחיטה כיון ושימה פ״ט. מקדש ביאה בהלכוש בפירוש כשב

 שחיטה אשמועינן ואי ולומר צריקושא למעבד בגמרא ליה למה א"כ שוגג אפילו הוי השאר
 בהששהויה אבל הזיד דוקא דשחיטה לימא וכו׳ הששחוה אבל אחש עבודה דעבד משום

משמע הוה דבגמרא דכיון ועוד ניחוח. ריח קרבנו אין בשוגג דאפי׳ ששש רב אשמועינן

למלך משנה
הוא מה הימים כל ומיו הוא אומר הוא הרי צריך אינו אומר נתן ר׳ צכור וענודת ור״ח גדול כהן

 נאמר דקתני לברייתא מפשמא והנה .ע״כ לשירות ברכה ואיתקש כפיס בנשיאות בניו אף כפיס בנשיאות
 לאו ויברכם העם אל ידיו את אהרן דוישא לקרא ליה להבירא משמע כו' להלן ונאמר תברכו כה כאן

 כפיס בנשיאות היתה להתס לברכה היכי וכי מויברכס תברכו כה ג״ש לעביל אלא מיירי כהנים בברכת
 אומר אתה הקדש בלשון תברכו כה־ לעיל לתניא למאי לומיא כפיס בנשיאות דהכא ברכה נמי הכי

הול״ל כאן.אלא נאמר הול״ל לא הכי תימא לא לאי כו' כאן נאמר לשון בכל אלא אינו או הקדש בלשון
ליליף הוא ג״ש למכת בהדיא רש״י כתב וכן .ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא לומר תלמוד

משוס אלא מיירי כהכיס בברכת לאו אהרן לוישא לקרא ליה כבירא הכי נמי נתן ורבי .כפיס נשיאות
 כפיס בנשיאות ברכתו היתה להוא היכי לכי הימים כל ובניו להוא מהיקשא לה מייתי ג״ש ליה לפרכא

 שאינו כהן כל ריב״ל לקאמר מאי כן ואס כפיס. בנשיאות תהיה כהניס ברכת דהיינו בנין ברכת נמי הכי
 נמי ואיהו מג״ש כפיס נשיאות דיליף לברייתא כת״ק ליה לכבירא אפשר עולה אינו שוב לעבודה עולה
 וכן .בהיקשא ליליף נתן כר׳ או בעבודה תברכו כה ה״נ בעגולה היתה לויברכס היכי לכי זו מג״ש יליף
 היקשא או ג׳׳ש מכח נמי הוי הולאה לאחל כהנים ברכת לומר ראו למה (י״ה.) למגילה .לפ״ב הא נמי

 ולומר לתרץ אפשר מיירי קא כהגיס .בברכת דויברכס לקרא דס״ל לרש״^ ומיהו .במובן שקצרו אלא
 קושיית משוס הוה לאצעריךלג״ש ומאי מיירי כפיס בנשיאות דויברכס לקרא ס״ל לברייתא לת״ק דלעולס

 ואין היא מופנה זו דג״ש לס״ל משוס להימג״ש מייתי ומש״ה צבור ועבודת ור״ח גלול כהן להלן למה
 א״נ . גלולור״ח כהן שכן להלן למה הקשה הכי ומשוס מופנה לאיכה ס״ל יונתן ור׳ .עליה משיבין
לעלמא ברכה אלא מיירי כהניס בברכת לאו לויברכס דקרא ה״א ג״ש לאו אי דלעולס לומר אפשר

 לקרא ילפינן ה״נ כפים נשיאות מינה לילפינן היכי כי ג״ש לן דאית עכשיו אבל שלמה ברכת -כעין הפתסואה האמת דלפי הרב קאמר היכי א״כ מבהשתחואה בכחיטה ספי אסרינן דהוה לן
̂ן הם האמת דלפי דלימא מסתייה משחימה ממירא  כהנים בברכת לויברכס לקרא ילפינן זו למג״ש למולה אפשר נמי יונתן ור׳ .מיירי כהנים בברכת לויברכס וע״ק . הפוכות סברות נאמר ולא שו

פי׳ דמשמע עכו״ם שעבד כאן ז״ל לביגו כך סשס למה גאסל לא בשוגג דבשחיטה כיון ל1גד כהן שכן להצן מה למיפרך דאיכא משוס כפים נשיאוס מיגה ילפיגן דלא ליה דפבירא אלא. מיילי א
א דלא דנימא ואף .כו׳ מיהן נאסר. לא בשוגג דבשחיטה לפרש לו והיה היא מהעבודוח אהה שחיטה דהא בששיטה איכא כפיס נשיאוח איהו יליף דקא מהיקשא מ״מ זו ג״ש יוניזן ליני ליה סניי

י דיייי V. <י׳ט ״ י דייי ר ׳ י .V טד יייידידדו י-ררט דיזיטיט * דרוירורו •ויו טיט מיי ״ ד ת דוינרכם דקיא נמי למימר טיי כ ם נני מי ם נרכס גניו דמה מיילי כ מי ס נדכה הוא אף כ מי היקש דאין כ
א5 »»י״1 ^ ?י דסנייא כפשטן הגרייסא דנרי אסו הרמנ״ן לדמע אגל יש״י געי לסיז סא זה כל מקום ‘ומכל . למסצס ד

ש צ קמאי לקושיא מיהו אי ו . ; מיייי כמיס נניכש לאו דויניכם דקרא ליס צריכוחא למשוח בגמרא הוצרכו למה ל ז רש׳י לפירוש אפי׳ ע
אוסר אינו הזיד דאפילו ר״נ לאשמועינן בהשחחוה למפלג איצריכו הא להששמויה מזריקה

 שהקשישי מה אבל ששש דרב אליבא צריכושא לאשכס דבעי אלא הכי לשנויי מצי דהוה ה״נ דאין וי״ל .אסור הזיד אבל בזריקה שוגג אלא קאמר לא דקמיישא מקמיישא שמעינן דלא
כן :צריכוחא הוי ג׳יה ששש דרב דאליבא ציע זיל רבינו לדעת : כדכתיבנא דאסור כוכבים לעבודה כהודה דהיינו עבד שלא אע"פ משמע וכו׳ שהמיר כהן ו

השנים
מיימוניוח הגהות

 רבינו מורי וכן יישראל החזן שיוזא וצריךי חסדא רב אמר והניזקץ עומדיים דאץ בירושלמי [י]
ת עד ועומד שותק והחזן אותן ויקרא כהנים ויקרא אצלו אחר שיעמוד כהן כשהחזן ידןורה חל ת  ה
הג וכן שלום שים  כהן יוחנן רבי אמר עומדין אין בפרק [א] : כהן כשהחזן להקררת בעצמו נו

ש את שהרג תב כפיו את ישא לא הנפ  שמועד ומפורסם להרוג כמפורסם דההיא ראבי״ה וכ
תב וכן לכך  דהניזקין בירושלמי מדגרסינן וראייתו במרדו בעומד אלא דלא'איירי שמחה רביגו כ

 לי השיב דבריהם וכל וכר מברכני והוא דמים ושופך עריות מגלה כהן פלוני איש תאמר שמא
מצאתי ומת התינוק את שמל וכהן המחבר. כרבינו כתב ם״ה בעל אבל כששאלתיו רביגו :מורי

עוז מגדל
ץ ט ה פ ש  :כ״ל) <לף ויושב עומד פרק בו. מסתכלין שאין עד כו' כפים נשיאת מונעים דברים ש

: ל״ג) עומדין(דף אין פרק . כפיכם ובפרשכם עד וכו׳ שהרג כהן כיצד העבירה
 : מבואר ק״ע) (דף מנחות מסכת כוף .מונעים אין העכירות ושאר עד כו' כוכבים עבודת שעבד וכהן
ץ  ועשה שהמיר ובכהן :ל״ע) (דף נאמרים ואלו פרק סוטה במסכת הברכה. והיקש העבודה ענ

ל הגולה מאור גרשום רבינו חלק תשונה  בעבודה אלא מנחות כוף נחלקו לא דע״כ ואמר בתשובה ד
:בו מכשיר היה ולכך נחלקו לא תשובה ועשה בדוכן אבל ובמקדש

בשוגג עומדין דאין דההוא לומר תמצי אם דאפילו כפיו את דגושא שמשון רבינו בתש-יבת כתוב
 מורי אמנם לעמידה אם כי הוקשו. דלא ראיה זה דאין כת,׳ המצות בספר [ב] : עכ״ל המילה אחר בלבלתו הרוה שמא ועוד חדשיו לו דכלו יימר מי ועוד מצוה לשם דמכוין הכא שאני
תב נרשום רבינו אבל [ג] ; ר בהלכה ג׳ שבפרק בהג״ה .כדלעיל היקשא מהאי כלילה נ״כ שאין יהודה רבינו בשם כתב רגינו שי כ ר ה בת מ די שיבה שעשה י  לבעל נראה וכן כפיו נושא ת

ת בתרא בפרק דאמר נחמן לרב מיבעיא דלא שהשיב שמשון רבינר תשובת מצאתי וכן המצות מפר  למאן אפילו אלא ניחוח לדיה קרבנו ושב כבי:! כ לעבודת והשתחוה בשחיטה הזיר דמנהו
אבל קרבן ררט ניחוח לריח קרבנו אין דאמר ש. מקד ת כהני יעלו לא אך כדכתיב לא דבגבולין ג״כ דב ה׳ על הבמנ ח ב  רש״י בשם רבינו לי אמר וכן שמחה רבינו פסק וכן עכ״צ בירושלים מז
תב ראבי״ה ^מגס שובת בשם כ ם מנחית מסבת ׳בסוף דתגן מהא המתבר כרביגו הגאונים ח ד ה דלא כפיל ישא לא לעכו״ם שהמיר כהן קרה פרשת בשאלתות כתב ובן וכו׳. חוניו בבית ששמשו הכ

:לשונו כאן עד תשובה עשה בשלא דהיינו כתב שמחה רבינו אמנם נפש מהורג גרע


