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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
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 מהרה להוסיף שצריך אלא ממאוח אעם שהרי ליה מיבעי הידיס טהרח עסיק ידיו.שמריחע״פ אף
 שום להם יודע. ואינו מלוכלכות ידיו שאין אעפ״י לכתוב הו״ל איחא דאם ועוד טהרחן על

 וכ״כ לאכילה ידים נמילת גבי ברכות מהלכות בפ״י שכתב כמו שימול עד ישא לא טומאה
וזולתו,ממורי מארי,ז״ל אבא לפני למעשה הלכה הרמב״ם בן אברהם ה״ר כתב וז״ל בא״ח

לברכת יגש בתפלה העומד כהן שכל התורה
: עכ׳׳ל ולהפלה ̂לק׳ע־ נןי ̂^̂̂ל ישא לא נער כהו כיצד השנים ד t מונעין אין העבירות

ץ ל י ̂ ״י ל ח ה בכיהונו. שאינו לפי כפיו את נושא חינו ו :בטעמו פשוט ששתה מי כיצד ייוהיין זקנו. שיתמלא ש עד כפיו את
בירושלמי, דאמרינן וכו׳. לו היה שלא כהן ו את שיסיר עד כפיו את נושא איני אהת בבת יין רביעית

 כהן פלוד איש תאמר שמא דהניזקין רביעית שתה ברכה־לעבודה. שהוקשה לפי מעליו יינו
J אברכם ואני ת״ל הוא דמים ושופך עריות מגלה

♦ D מ מעט לתוכו שנתן או ם פעמ בשת ן — — או במצות מדקדק שאינו דהיינו רבינו ומפרש מוו̂ז
פי על אף מזוג שהיה פי על אף מרביעית יותר שתה אף ברביעית עבודה מה שמו3 ולברך לשרתו
את שיסיר עד כפיו את ישא לא פעמים בבמה ששתאו "י שתה ומ״ש ברביעית. כפים נשיאות

 אצבעים על אצבעים רביעית היא וכמה' מעליו. יינו
 וזה בגודל. אצבע וחומש אצבע וחצי אצבעים ברום

 הגודל הוא כולה התורה בכל בו שמושחין האצבע
 שלא כהן כיצד. הידים גטומאת ה :יד בהן הנקרא והוא
 עד ידיו את נוטל אלא כפיו את ישא לא ידיו את נטל

 שנאמר מברך כך ואחר לעבודה שמקדשין כדרך הפרק
 את נושא אינו והחלל .יי׳ את וברכו קדש ידיכם שאו
 מכל דבר לו היה שלא כהן ו :בכיהונו שאינו לפי כפיו
חכם• שאינו ע״פ אף כפים• נשיאת המונעין הדברים אלו

 אחריו מרננים הבריות שהיו או במצות ש מדקדק ואינו
 כפיו את נושא זה הרי בצדק ומתנו משאו היה שלא או

תו. מונעין יואק  כהן כל על עשה מצות שזו לפי או
 הוסף רשע לאדם אומרים ואין כפים לנשיאת שראוי וכהן
 תועיל ומה ותאמר תתמה ואל ז •* המצות מן והמנע רשע

 אלא בכהנים תלוי הברכה קבול שאין .זה הדיוט ברכת
 ישראל בני על שמי את ושמו שנאמר הוא ברוך בהקדוש

 והקב״ה בה שנצטוו מצותן עושים הכהנים .אברכם ואני
 אחורי שהם עם ח - כחפצו ישראל את מברך ברחמיו
 הם הרי מצדיהן והעומדים .הברכה בכלל אינם הכהנים

פני מול ופניהם הואיל ברזל של חומה היא אפילו המתברכים ובין הכהנים בין מחיצה היתה ואם הברכה. בכלל

 כתב המרה וגבי חשובה שעשה אע״פ כתב מעשה שהיה עכו״ם עבד דגבי הפי
 מנ״ל צ״ע ומ"מ y בו שחזר

הן ד  את לישא ראוי זקנו נתמלא רבנן חנו ב׳) כ״ד דמולין(דף קמא פרק סוף וכו׳. נער כ
 היודע דקטן מ״ב) דף הגזול(סוכה לולב בפרק דאמרינן דאע״ג התוספות וכתבו כפיו.

 הגרנות בבית תקומה לו מהלקין כפיו לפרוש
 לבסם כדי הגדולים עם פורש שהוא היינו התם
 זקנו נתמלא שלא כל עצמו בפגי אבל הקול
 פרק ריש כיצד. והיין : כפיו את נושא אינו

 דלכולי אמרינן ב׳) כ״ו (דף דחענית בתרא
 ומ״ש כפים. בנשיאת אסור שיכור עלמא

 ביאר כבר כפיו. את לישא אסור למוד דברביעית
דכתיב לעבודה ברכה דאיתקש משום שהטעם

 מותר. מים מעט צסוכו שנתן או פעמים בשתי
תו׳(דף(פ״ה)[י״ג]:). בפ״ג מדאסיקנא הוא  דכרי

 או בו הפסיק אם דאמר אליעזר כרבי דהלכה
 נכנס אס פעור שהוא כל מים לתוכו שנתן

 בנשיאס פטור מקדש דבביאת וכיון למקדש
 לעבודה ברכה דאיתקש דהא ,מותר כפיס

 את לישא שנאסור ודיינו היא בעלמא אסמכתא
 ואם ומ״ש :חייב למקדש גכנס שאם היכא כפיו
 ואע״פ מזוג שהוא אע״פ מרביעית יותר שתה

 הוא כפיו. אח ישא לא פעמים בכמה ששחאו
 כל מים לתוכו נתז דאם דהא התם מדאסיקנא

מ ברביעית דוקא פטור שהוא  יותר שתה אם א
 ומשמע חייב מים לתוכו שנתן אעפ״י מרביעית

 בו הפסיק אם דאמרינן למאי דה״ה לרבינו
 : חייב מרביעית ביותר אבלי ברביעית דדוקא
ה מ כ (פסחים ע״פ בפרק וכו׳. רביעית היא ו

:ק״מ)
ת ה א מ  ידיו נטל שלא כהן כיצד הידים טו

 אלו פרק דריב״ל מימרא וכו׳.
 נטל שלא ופירש״י ל״ט) דף (סוטה נאמרים

 שנטל ואע״פ כלומר לדוכן עלותו לפני ידיו
 כן נראה ואין התוספות. הסכימו וכן שחרית
כשנטל ואי הידים טומאת שכתב רבינו מדברי

 הרג דאילו ־ נודע לא אבל אחריו, מרננים שהעם
 הנפש את שהרג כהן יוחגן, ר׳ אמר הא בודאי

: כפיו את ישא לא
ם ח  נאמרים אלו פרק הכהנים. אחורי שהם ע

 דרב בריה אבא תנא ל״ח:) (סוטה
 אינם הכהנים שאחורי עם חייא בר מנימין

ם : הברכה בכלל מדי העו  שם וכו׳'. מצדיהן ו
 להזות ח״ש מאי צדדים להו איבעיא ל״ט) (ל״ח
 הזאתו לפניו והזה. לאחריו לאחריו והזה לפניו

 על והזה לפניו בעינן^’דכוונה כלומר פסולה
 שיש צדדים כלומר כשרה הזאתו שבפניו הצדדים

 וה"נ ולאחור ממנו שיש צדדים ולא ולהלן ממנו
 ממש אחריהם שאינו אע״פ הכהנים שלאחר

 הכהנים שאלזורי העם כלומר דמי’. כלאחריו,
 לצדדים משוכין אלא אחוריהם כנגד מכוונין ואין
 משוס חילק ולא ורבינוסחם ברכה׳. בכלל אינן

 עם דבכלל פשיניא כה״ג דכל ליה דמשמע
 :למעטינהו איצנמייך ולא נינהו הכהנים שאחורי

אם  פרק דריב״ל מימרא , וכו׳. מחיצה היתה ו
 ופניהם הואיל ומ״ש ל״ח). נאמרים(שם אלו

 צדדים שכנגד עם למעט לא הכהנים פני מול
 דלא לומר אלא דמו כלפניהס דהנהו שלפניהם

 שאחורי עם מפסקת אינה ומחיצה הואיל תימא
 בכלל למיהוי הו״ל מחיצה ביניהם שאין כהנים
 : הכהנים פני מול ופניהם כתב לכך ברכה

נשיאת

: שם הכל ג :שס זסמ״ג שוי ב : שס וכמ״ג שור
הנים הב

לחם
ם ד שני  ז״ל רבינו זה דהוציא נראה זקנו. שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער כהן כיצד ה

 ראוי וכו׳ זקנו נתמלא ע״ב) כ״ד (דף דחולין קמא בפרקא שאמרו ממה
 בין חילוק דיש ותירצו כפיו את לישא היודע דקטן מההיא הקשו ובסו׳ כפיו את לישא

י צריך לבדו דכשהוא לבדו שהוא להיכא גדולים עם כשהוא ו  ז״ל רבינו ובדברי זקן ^
 קטן ומ״ש זקן מילוי צריך שלעולם אלא הכי מתרן לא דרבינו ונראה זה. חילוק הוזכר לא

 תרומה לו חולקין כך לעשות שיודע דעת לכלל שהגיע שכיון ר״ל כפיו את לישא היודע
, מילוי קודם כפיו את דישא לא אבל קן  עומד הקורא דפרק ממתניהין היקשי מ״מ וא״ת ז

 קא דהכי נושא שערות ב׳ הביא דאם דמשמע כפיו את נושא אינו דקטן שס דאמר ויושב
 ב׳ משיגיא שמע על הוא פורס אבל שמיני בס׳ שמע קריאת פריסת גבי זיל רבינו דייק

/ ליה׳מהא דדייק ודאי ונראה שערות י נ ח  רבינו אשכח דלא שמע קריאת פריסת דגבי וי״ל מ
 אחר במקום דמשכחס כפים נשיאות גבי אבל הכי דייק בהיפך אחר במקום גילוי ז״ל

 אחרינא משום קטן דנקס ומאי הכי דייקינן לא דחולין ס״ק כדאמר זקנו נתמלא דבעינן
 נתמלא שלא זמן כל כפיו את נושא אינו גדול אפי׳ כפיס נשיאת גבי אבל נקטיה
 זקן מילוי בעינן קבע בדרך יהיה שלא אפילו צבור שליח דגבי לומר יש והשתא הזקן.

 דייקינן לא זקן מילוי דצריך צבור שליח גבי דאשכחן דכיון התוספות שחילקו כמו ולא
 ; לבדה שמע קריאת פריסת לענין הוא שערות שתי משהביא שכתב ומה להכי ממתני׳

היין  יינו את שיסיר עד כפיו את נושא אינו אחת בבת יין רביעית ששתה מי כיצד ו
 אפילו יכול חשת אל ושכר יין רבנן שנו (פ״ה)[י״ג]:) (דף דכריתות בפ״ג וכו׳, מעליו

 רביעית כדי לשכר כדי וכמה לשכר כדי אלא אסור אין ושכר תיל מגתו אפילו שהוא כל
 עליו ומוזהרין שהוא כל עליו' מוזהרין יין מה לך לומר יין ת״ל מה א*כ יום מ׳ בן יין

 מה א״כ ושכר לומר תלמוד מנין משכרין שאר יין אלא לי אין יין אומר יהודה ר׳ מגתו
 ושכר תשת אל יין אומר אליעזר ר׳ באזהרה משקין שאר ועל במיסה היין על יין ה״ל
שהוא כל מים לתוכו נתן או הפסיק אם הא שכרותו כדרך תשתהו(אלא) אל חשת] [אל

משנה
 נשיאת גבי כאן הכי רבינו פסק ולכך אליעזר כרבי דהלכה שם ואמרו ע״כ וכו׳ פטור

 קעיליס דבילה אכל דחניא הא אזלא כמאן שם עוד .לעבודה ברכה כפיסדאיסקש
 דברי על תימה ומכאן יהודה. כרבי כמאן לוקה \שימש למקדש ונכנס חלב או דבש ושתה
 יהודה כרבי פסק מקדש ביאת מהלכות א׳ פ׳5ו אליעזר כרבי כאן פסק דהוא ז״ל רבינו
 מן או החלב מן אפילו המשכרין משקין משאר שיכור והוא ועבד נכנס ואס דאמר

 .כדכתיבנא בגמרא אוקמה דהכי יהודה כר׳ והיינו כשרה ועבודתו לוקה זה הרי הדבילה
 מזגה או בה והפסיק רביעית שתה או שכתב עצמו אליעזר כרבי פסק דשם קשה ועוד
 בן יין דאמר כרבנן כן גם דפסק וע״ק וכו׳ יום מ׳ תוך מגיתו יין שסה או במים

 דבגמרא וטעמא דלעיל הני אכל מוסיף אליעזר דרבי סבי דהוא לפרש ונראה . יום מ׳
 יהודה ורבי קמא אתנא מוסיף אליעזר רבי וא״כ דמשכר מידי כל סבר אליעזר ורבי אמרו
 כלומר אלא אליעזר כרבי אחיא דלא למימרא לאו יהודה כר׳ כמאן בגמרא שאמרו ומה
 והוא הסברא זאת בפירוש אמר יהודה דר׳ משום הוא יהודה ר׳ שהזכיר ומה כרבנן דלא
ה : כדכתיבנא בה מודה אליעזר דרבי הדין ש ק הו  הא תאמר ואם לעבודה. ברכה ש
 לפרשת מברך כהן פרשת נסמכה למה אלא אמרו לא כיו:) (דף פרקים בשלשה בס׳
 רבינו דסובר וי*ל לה, מסקי הפרשיות דמסמיכות ונראה וכו' נזיר מה לך לומר נזיר
 וסמיכות מיניה מפקינן דרשה כולה בשמו ולברך לשרתו קרא אמר דבגמרא שם כדמשני ז״ל

 מום דבעל לענין לנזיר דמקשינן כיון וא״ת שם כדאמר מום לבעל אלא אחי לא הפרשה
 נמי מומר כהן א"כ לקולא מקשינן דרבנן דבר דהוי דכיון שם כדאמרו לקולא דהוי משום
ר ולומר לנזיר לאקושי לך אית אדרבה לעבודה אקיש ואמאי לקולא לנזיר אקיש  מהנזי
 משוס מילתא להא למשרת ליה לאקושי הוי דסברא וי״ל נמי. כהן אף וחזר שהמיר אפילו

 כדנפקיה תשובה שעשה אעפ״י כפיו את ישא שלא שאמרו הנפש את שהרג מכהן גרע דלא
: הא גרע דלא דה״נ נראה וא״כ כפיכם דופרשכם מקרא

עוז מגדל
שנים ד כיצד והיין :ויושג עומד ופרק נ״ד) (דף דחולין פ״ק .זקנו עד כיצד ה ט ׳ ה שהוקשה מ  גינ

ה : נאמדה אלו פרק וההיקש פרקים נשלשה פרק . לעמדה . יד עד<הן נו׳ יניעית שח
ת :ק״ט) (דף נסרא פ׳ גפסחים .אצנעים על אצנעים ושיעור :פרקים נשלשה פרק מא  ידים טו
. וגרם עד נו׳ כיצד ׳ ה ח ויושג: עומד פרק אלפסי ר״י וגהלכוה ל״ע) (דף נאמרים ואלו פרק א

החלל ^ .גכיהונו עד כו' נושא אינו ו נאמרים ואלו פרק . הנרנה נכלל עד כו׳ נו היה שלא בהן : דנחונות נסרא ופרק נתלמוד מקומוס ונכמה ס״ע) (דף סין עשרי ס

מיימוניות הגהות
 כדמשמע אהד ויום שנים י״ג בן משהוא כפיו לישא יכול אהרים עם אבל ביהיד דווקא חיינו [ד]

ב פ׳  ציבור ומצא עדיין התפלל שלא כהן וכן 1[ה : המצות ספר הגזול. לולב ובפרק דמגילה ב
! ראבי׳ה וכן הגאון בשם בערוך כתב וכן מעכבת התפלה ואין כפיו את נושא מתפללין



65 לגמשנה כחתפט־ו כפים נשיאת הלכות אהכה.משנה כסף
b ת א שי עומדין: אץ א׳ ירושלמי והשף. הגשים אחריהם טונה ומי ושנדרום שבצאון וכתב רניגו שהחליף באחוה כאיהם נושאץ אין נ״ג:) (מגילה. עומד הקורא ארק משנה בעשרה. כאים נ

ב :המנין מן וכהנים ומ״ש מעשרה: ״ ה ר י נאמרים אלו ארק וכו׳. כהנים שכולה ב בו ה אין ארק משנה .רשאי עד וכו׳ כהן בהם היה שלא צ מדין(ברכו : ל״ד) עו
ם למי לדוכן עולים כולן כהנים שכולה גה״כ שמלאי רבי אמר אידי רב ל"ח:)אמר (סופה א ד כהן להם אין י ע כו' אין שלום: שים ו שו מ״ םעונין ו אסוק כל אחר כלומר אמן הע
ואין דה״א וי"מ בכלבק כתב וכן כנ״ל מכרכים כשהכהנים אלא אמן עונין שאין ואסוק עולין מקצחן כהנים שכולה בה"כ שימי רב שבשדוס.והתני לאחיהם זירא רבי אמר מברכין

 בי דאשתיור הא ל״ק אמן ־עונין ומקצתן לדוכן
 ואירש״י . עשרה בי אשתיור דלא הא עשרה

 ועשרה לדוכן עולין מקצתן עשרה בי אשתיור
 לא עשרה בי אשתיור לא אמן עונין הנשארין

 עולים כולם והילכך לחודייהו ברכה חשיב
 שמ״ש צ״ל ולאיכך . שבשדות לאחיהם ומברכין

 דה״ה וכו׳ כהנים עשרה שם נשארו ואם רבינו
 מהם עשרה כהנים מעשרה יותר שם יש אם

 העשרה ואלו עולין והשאר לדוכן עולין אינן
 כהנים דברכת ע״ג ואף אמן אחריהם עונין

 דישראל התם שאני המנץ מן וכהנים כעשרה
 כהנים הם דכולם הכא אבל אמן העונים ה::
ם ואין  כהנים לברכת משיבי לא ישראל ביני.

ומה . עשרה הם העונים אא״כ אמן לענות^

 נהירא ולא שמי את ושמו אחר אמן עונץ
א הן י כו/ כפיו שנשא כ  בר״ה פשוט כך ו

:כ״ח) (דף ב״ד ראוהו פרק ’
הן כו/ רגליו עקר שלא כ  נאמרים אלו פרק ו

ל :ל״ח:) דריב״ל(סופה מימרא ב  אם א
כו/ רגליו עקר : אושעיא רבי תני שם ו

ב ל י כו/ לדוכן עולה שאינו כהן כ  שם ו
 לדוכז עולה שאינו כהן כל אריב״ל

 דוקא דלאו רבינו וסובר עשה בשלש עובר
 לשון דליכא משוס כעובר זה הרי אלא עובר

 סברו שאין כהן כל : תברכו כה אלא צווי
כו/ המברך כהן וכל וכו׳ :דריב״ל מימרא שם ו

ק ת סלי כו ל ה ה ל פ ת

 כפים נשיאת ט 5 הברכה ככלל הם הרי הכהנים
 שכולן הכנםת »בית . המנין מן וכהנים בעשרה

 מברכים הם ולמי כפיהם. את נושאים כולם כהנים
 אהריהם עונה ומי .שבדרום ולאהיהם שבצפון לאחיהם

 יותר כהנים עשרה שם נשארו ואם . והטף הנשים אמן
:מברכין והשאר אמן עונין העשרה לדוכן שעלו אלו על

 לא לבדו ציבור שליה אלא כהן בהן היה שלא ציבור י
 ■את נושא שהוא הבטחתו היתה ואם כפיו. את ישא
 כלל כהן להם אין ואם .רשאי ש לתפלתו וחוזר כפיו

 ואלהי ש אלהינו אומר שלום לשים ציבור שליח כשיגיע
 על הכתובה בתורה המשולשת בברכה ברכנו אבותינו

 ישא ויחנך אליך פניו יי׳ יאר וישמרך יי׳ יברכך. כאמור קדושך עם כהנים ובניו אהרן מפי האמורה עבדך משה ידי
 שים ואומר ומתחיל אמן עונין העם ואין .אברכם ואני ישראל בני על שמי את m ושמו שלום לך וישם אליך פניו יי׳

 לברכת הגיעו ולא שמתפללין ציבור ומצא אחר הכנסת לבית והלך הכנסת בבית כפיו את שנשא כהן י*א שלום;
 שליח שאמר בשעה לדוכן לעלות ממקומו רגליו עקר שלא כהן .ביום פעמים כמה ואפילו .ומברכן להן ידיו נושא כהנים
 זה הרי עבודה אחר אלא לדוכן הגיע שלא אע״פ לעלות רגליו עקר אם אבל .תפלה באותה עולה אינו שוב רצה ציבור
 כה שנאמר עשה שלש על כעובר זה הרי אחת עשה מצות שבטל אע״פ m לדוכן עולה שאינו כהן כל y ;ומברך עולה

מברכיך: ואברכה שנא׳ מתברך המברך בהן וכל מתברך אינו מברך שאינו כהן וכל שמי. את ושמו להם אמור ישראל בני את תברכו

דעמיא בסיעתא תפלה הלכות סליקו 'י ” ”“
עוז מגד̂י

רנין. והשאר פד נו׳ נעשרה כפים נשיאת  היה שלא צבור : מפרים וגמסכיז נאמרים ואלו פרק מג
d ם1של שים עד כו' כהן להם אין ואם עומדין; אין סרק רשאי. עד וכו' כהן שם i' .

ף ניח ראוהו פרק ואברכם עד כו' כפיו שנשא בהן : סופרים במסכת ד עקר שלא כהן :כ״ח) דין(
: ל״ח) (דף נאמרים ואלו פרק .הפרק סוף עד כו'

מיימומות הגהות
שיאת תתבטל שלא כדי [ו)  את יישא לא כפייר את שיישא אהר כהן שם ייש אבל בסים נ

טחתו אם ואפילו כפיו תב וכן לתפלתו וחוזר בפיו את נושא שהוא הב  ליזהר ויש רביגו. מורי כ
לעלות. ידך טול לו יאמר שלא יזהירו לצהנים מים הנותן את ונם עלה אדם לו יאמר שלא

רבינו מורי וכתב .י״א בהלכה כדלקמן בעבודה פורתא רגליו לעקור צריך העולה ציבור ושליח
 לכל לבר שכיון מי אלא שלום שים ולומר להקרות תחתיו אחר יעמוד שלא ליזהר שצריך
ת י׳יח כל תחילת עמרם רב בסדר כתב וכן זקנים ק״כ שתקנו ברכות לי״ח בלל שייך אין אבל [ז] : מתפלל ש׳צ שהיה בשעה שח ולא ש'צ עם התפלה תב וסופם ברכו  הטוב עד מודים וכ

אה ולך שמך רך שלום שים להודות נ מב ח ד  שהברכה משמע כהנים ברבת אחר שלום שים לומר ראו מה דקאמר דמגילה ב׳ פרק בריש להדיא משמע וכן מורי כתב וכן בשלום ישראל עמו את ע
ת מ׳פאר יותר זו ברכה ואמצעית דברים אריכות על שואל למה הכי לאו דאי שלום בשים מתחיל ת י״ח בנוסח ולקטן שם ועיין ברכו ב וכן [ס] : ברכו ת  כלומר זה פסוק שי״ל הרוקח בעל כ

שה עובר אינו עלה אדם לו אמר לא אם אמנם [ט] : ע׳כ לאומרו שאין שכתב כרש״י ודלא רגיל בינו1 מורי וכן ברכות באותן שהבטחתנו במר עמנו עשה  בן שמעון ר׳ בירושלמי כדאמרינן בע
ח כד פזי בפרק בדטשמע עלה לו אמרו אם אפילו בעשה עובר אינו טוב ביום אחת פעם עלה אם אבל לעלות להם יאמרו שלא כדי פירוש לברא נפיק אלעזד ר׳ עמודי אחורי קאי הוד• חייש הו

ת שם עיין אחת פעם בבר שעלה אחר פירוש מברך לא בעי אי מברך בעי אי הכי דקאטר דין בית ראוהו : בתוספו

תפילין הלכות
תורה וספר ומזוזה

טן. וזהו עשה מצות המש בכללן יש ר פ

 לכתוב ד) ;השערים בפתחי מזוזה לקבוע ג) :היד על לקשרם ב) ;הראש על תפילין להיות א)
;תורה ספרי שני לו שיהיו כדי לעצמו שני ספר המלך לכתוב ה) : לעצמו תורה ספר איש כל

;אלו בפרקים אלו מצות כל וביאור

משנה כסףראשק פרקמשנה כסף
א ״ # ע א ( ב ר ״י (מנחות רבה ובהקומן במכילתא .וכו׳ אלו פרשיות א ל ף צו בהלכות ז״ל ומ״ש ב׳). ד דפשיפאדמענבא וק״ל למפה כפוף ימין רגל זהו עירש״י יו״ד של ס״חקו

כ"פ) התם(דף כדאמרינן למסה שכפוף שמאל לצד שהוא ר״ח ופירש האות גוף עיקר דזהו דאיכא משוס הכי למכתב איצפריך שמוח ואלה שבספר יביאך כי והיה
לו : ואתחנן פרשה תורה במשנה יביאך כי והיה אפי דיו״ד בפסיקתא נמי ואמרינן רגלו קרוי דלצדימץ למפה כפוף יו״ד של ראשה מה מפגי במנחות וכו׳. אהח אות של קוצו ו
זה ולפי כפוף מהיו״ד מפני שם אמרו וגם למעלה אחת ונקודה למפה אחת נקודה לו יש כתב ואפילו זו אח זו מעכבות שבמזוזה פרשיות ששי חנן כ״ח) (דף בחרא הקומן פרק
 זו מעכבות שבתפילין פרשיות ד׳ מעכבן. אחד
 (דף ובגמרא מעכבן. אחד כתב ואפילו זו את

 יהודה רב אמר פשיסא זו את זו מעכבות ל״ד)
ב : יו״ד של לקוצו אלא נצרכה לא ת כ הרא״ש ו

ט א ב ל  יביאך כי והיה לי. קדש שהן אלו. ייפרשיות א
 אם והיה ושמעז. שמות. ואלה שבספר יי׳

 בעור אותן ומחפין עצמן בפני שנכתבות הן . שמוע
מעכב אלו פרשיות מארבע אחת אות של קוצו ואפילו היד. על אותן וקושרין הראש על אותן ומניחין תפילין ונקראין

 ואפשר למפה, כפוף וגם למעלה תג ליו״ד יש
 כפוף ויו״ד למעלה חג היינו יו״ד של דקוצו

: ימיגי רגל היינו
וכן

: כ״ב עשץ שמ״ג ל״ג א״ח(פי׳ מור א
עוז מגדל

א ״ ף הקומן סרק .שלמות נכתבות עד כו׳ אלו פרשיות ארבע פ ד ה( ג : סופדס וכמסנח ל״ה) י

את


