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כדגים וברכת
עשת מצות שתי בבללן יש

אלו. בפרקים אלו מצורג שתי וביאור יום. בבל ישראל את כתנים לברך שניית בתפלת. יום בכל ת׳ את לעבור אחת

משנה כסף ראשון פרק תפלה חלכות אתבת. משנה כסף
מן דבר לעקור חכמים ביד כח יש איג .ביום אחח פעם קצרה חפלה לעצמו הוא מנ״ל חדע כלומר . וכו׳ ועבדחם שנאמר יום בכל להחפלל עשה מצות א (£*א

מפסיקין דרבנן דלתפלה בסוכה ומ״ש פ״מ.) דף (יבמוח רבה בפרק'האשה כדאיסא התורה אלמא לבבכם בכל ולעבדו מדכתיב חפלה היינו ועבדתם דהאי
או אותה להתפלל שהות לו נשאר או ההוא ביום אחת תפלה התפלל שכבר לפי היינו : חפלה דהיינו היא בלב עבודה סתם

דלא לומר אפשר וכו׳ שנאנס שמי ועוד ומ״ש התורה. מן חייב שהוא ביותר קצרה תפלה יאמר תפלה זו ולעבדו ספרי ולשון .וכו' לעבדו שצונו הה׳ המצוה לו אשר בסה״מ הרב וכתב
 שנצעוימ פה רבינו כתב לא למה וא״ת

 שמפורש לבבכם בכל ולעבדו מדכתיב זו מצוה
 •מצוה לאו דלעבדו משום וייל התפלה צווי בו

 תשמעו [שמוע אם דפרים סיפורי אלא היא
 ארצכם ממר * ונתתי ולעבדו ה׳ את לאהבה

 תעבוד אותו מדכתיב זו מצוה דאתיא וא״ת
 דאה״נ וי״ל תדבק וני ששית במצוה מנה שהרי
 פסה״מ ז״ל וכמ״ש נקנו מינייהו דחדא אלא

 קראי דאינך א"נ פעמים הצווי זה נכפל וכבר
 לשפלה בין לאזהורי אתו תעבוד ודאותו דולעבדו

 רבי של ובמשנתו בספרי וכמבואר לתלמוד בין
 דועבדתם קרא והאי הגלילי ר״י של בנו אליעזר

 דבר לשום ולא לתלמוד שדרשוהו מצינו לא
 מיוחדת מצוה שהיא לאוקמי לן אית אמר

 חפלה זו שבלב עבודה היא זו אי ומ״ש לתפלה.
 ד ע״א) ב׳ (דף תענית בריש אמרינן הכי
 במ״ש רבינו על השיג ז״ל שהרמב״ן ודע

 שכבר השורה מן מצוה היא שהתפלה
 כמו מדרבנן תפלה בגמרא חכמים ביארו
 לענין ע״א) כ״א (דף דברכות בפ״ג שאמרו

 ואינו המזון על ומברך ק״ש שקורא קרי בעל
 המזון וברכת ק״ש המעם והעלו מתפלל

 [ל״ח.] סוכה ובגמרא דרבנן תפלה דאורייתא
 מפסיקין אין התחילו ואם דשנא תפלה גפ,י אמרו

 אלמא שלחנו על נושלו דחנן מלולב והקשו
 הא קושיא מאי תימה בדרך והשיבו מפסיק

 ז׳׳ל לו ראינו וכפר מדרבנן הא דאורייתא
 בזה כשב וכך התורה מן אדם שחייב שכתב

 מן אינם התפלה שזמני עשירית במצות המאמר
 התורה. מן היא עצמה התפלה חובת אבל התורה

 המזון על מברך קרי שבעל בעיני נכון אינו זה וגם
 מתפלל ואינו התורה מן שהוא מפני לאחריו

 ועוד בקרי ימים כמה עמד אפילו שימבול עד
:פ״ש פ׳ א״רו שור י״ש משין פמ״ג אובמנחה בשחרית התפלל ולא שנאנס שמי

 היה הרב של דבריו לפי התפלל אס נסתפק
 מפני ומתפלל חוזר שאינו בר.שלה ספק בכל לעולם פסקו והם ולהתפלל לחזור צריך
 מן עלינו המושלת הזאת החובה תהיה מחי יום בכל מצוה אינה ואם מדרבנן שהיא

 אינו התפלה ענין כל ודאי אלא אמת פעם ימיו בכל או בשנה אמד יום שיתפלל התורה
 מן עשה שמצות רפינו ודעת היא. אסמכתא חפלה זו ולעבדו בספרי שדרשו ומה חובה

 יום בכל שתהיה צריכה זו ועבודה ה׳ את ועבדתם ממיש יום בכל להתפלל התורה
 יסבלהו שלא ממה וזה ימיו בכל אחת פעם שהיא לומר נבא אולי יום בכל אינה שאם

 התורה מן התפלות מנין אין אבל יום בכל להתפלל הוא החיוב ע״כ וא״כ הדעת
 התפלה משפע כלומר התורה. מן הזאת התפלה משנה ואין :סגי ביום אחת בפעם אלא

 בבעל שאמרו מה ומעתה בו. לאדם שיזדמן נוסח זה באי אלא ושננתס מלשון והוא הזאת
אומר אבל ביום פעמים שלש זה בנוסח זו חסלה מתפלל שאינו היינו מתפלל שאינו קרי

לחם
 ק״ש בהל׳ התחיל לא למה י״ל .וכו׳ שנאמר יום בכל להתפלל עשה מצות א ״א5(

 כדתיקספר וי׳׳ל תפלה בהלכות כאן שהתחיל כמו ק״ש לקרות מ״ע
 . לבד שבתורה ממ״ע לאחת חשבה לא ולכך רגע בכל לייחד אדם חייב יחוד דמצות מרדים

 ועבדתם דכתיב משום לתרץ כתב ספר קרית ובעל יום. בכל דהוי מכאן לו דמנין קשה ועוד
ולחם מימיך ואת לחמך את וברך אומר דקרא ובסיפא תפלה אלא עבודה ואין •ה׳ את

מגדל
ל להתפלל עשה מצות פ״א  אלהיהם ה׳ את ועצדתס דנתיג נקיא נפפרי . התורה מן עד כז׳ מס ננ

ל ולענדו כתינ ועוד תענוד ואותו כתינ ועוד ספלה זו ולענדו  נפשכם ובכל לננכס ננ
 תירא אלהיו ה׳ את מהנא המצות כנל תפלה לעיקר מניין אמרו הגלילי יוסי ר׳ של ננו ר״א של ונמשנתו

 שחנר נס״ה ז״ל ר״מ לי׳ וכן נו. להתפלל שם ללכת כלומר נמקדשו ענדהו נתורתו ענדהו תענוד אוחו
^ ונירושלמי ערנ. בלשון ס כן לק״ש קנע תורה שנתנה כשם התוספתא ולשון איחא נמי השחר תפלח ד

 אינו התפלל לא ספק התפלל ספק אמרו
 לו נסתפק כשלא דוקא היינו ומתפלל חוזר
 לו נסתפק אם אבל ההוא היום תפלות בכל

 דפנסתפק נאמר אם ואפילו ומתפלל חוזר כן
 תפלה דמתפלל י״ל פעור נמי היום תפלות בכל

 תפלה מצלי הוה לא יהודה רב וכן קצרה
 מתפלל היה יום בכל אבל ביום ג״פ גמורה
 הוצרכו ולא שכתבתי הדרך ע"פ קצרה תפלה

 הדבר להיות בגמרא זו קצרה תפלה להזכיר
ממקומה. דאורייתא מצוה תיעקר שלא פשוע

: רבינו דעת ליישב כנ״ל
 כשם בתוספתא .וכו׳ התפלות מנין ואין

 חכמים נפנו כך לק״ש קבע תורה שנחנה
פו׳ שורה שנתנה כשם רבינו ומפרש לתפלה קבע
 התפלות מנין שאין אלמא היום לתפלות קבע

 ולא וי״ג וכו׳ התפלה משנה ולא התורה מן
 הוא דמשנה אחד והכל וכו׳־ התפלה ממבע
 שהוא מנוח ה״ר שכתב כמו או ושננתם מלשון
: אורייתא פתשגן שתרגומו תורה משנה מלשון
 לתפלה אין כלומר .וכו׳ קבוע זמן לשפלה ואין

 נצעוינו זה ביום לומר קבוע זמן
 שעה לה אין וכן נצעוינו לא זה וביום להתפלל
 נצמוינו פלונית בשעה לומר ביום קבועה

 התפלה זמן עבר זו שעה עברה ואם להתפלל
 בכלל זה וגם לשפלה כשרות השעות כל אלא
 קבע תורה שנשנה כשם בתוספתא ששנו מה

: לתפלה קבע חכמים נתנו כך לק״ש
 פרק משנה .וכו׳ ועבדים נשים ולפיכך ב

 ועבדים נשים כ׳:) (דף שמתו מי
 מצוה,זו חיוב אלא בחפלה: חייבים וקעניס

 זו חפלה ממבע שאין כיון כלומר .וכו׳ כך
 עד או להתפלל נתחייבנו מה א"כ התורה מן

 מתחנן אדם שיהא אמר לכך וליזיל ליצלי כמה
 בפרק מדאמרינן כן רבינו ולמד וכו׳. ומתפלל

 לעולם שמלאי רבי דרש ל*ב.) עומדין(דף אץ
ה' דכחיב וכו׳ במשה מציט שכן צרכיו ישאל

 אלמא כן למדנו דממרע״ה וכיון ואראה נא אעברה בתריה וכתיב החילות אתה אלהים
 מ״ש וכנגד > התורה מן זו תפלה שאיןמעבע למ״ש ישוב הרי הוא הכי מדאורייתא

:וכו' מתפלל יש אמר התורה מן התפלות מנין שאין
 ר׳ של• במשנתו מדאמרינן כן שלמד נ׳׳ל . וכו׳ המקדש נכח מתפללים יהיו והכל נ

 בתורתו עבדהו תעבוד ואותו שירא אלהיך ה׳ את הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר
 מקום בכל במ״ש ומימ לו אשר בסה״מ רבינו וכ״כ נכחו להתפלל כלומר במקדשו עבדהו
 שיהיו בין נאלז שיהיו בין למתפללים שחוזר או פירושים שני בו לפרש אפשר שיהיה
 פין המקדש שיהא מקום בכל למקדש שחוזר או המקדש נכח יתפללו לארן בחוצה

עולמים ביש כשנפנה בין ובגבעון ובנוב בשילה או בגלגל כשיהיה בין במדבר כשיהיה
לעולם

משנין
:בה צרכיך שואל שאתה למה יום בכל היא ג"כ השפלה כן אם יום בכל צריך ומים

.וכו׳ אדם שיהא : כ׳:) שמתו(דף מי פרק ריש משנה .וכו׳ ועבדים נשים ולפיכך ב
: ממשה לן מנא .וכו׳ יסדר לעולם שמלאי ר׳ דרש ל״ב) עומדין(דף אין סרק

 לא כתב ספר קרים ובעל התורה. מן שזה לרבינו לו מנין לשאול] [יש שבח. נותן ואח״ב
; יפלא בעיני וגס היכא לי אתסרש

וכו
עוז
 התורה מן אינן התפלה שזמני כלומר מרנ נלשץ שחצר נס״ה ז״ל ר״מ וסי׳ לתפלה זמן חכמים נתנו
 אמרם מנין וזהו זמנים לה סדרו וחכמים למעלה שנארנו כמו התורה מן היא מצמה התפלה חונת אלא

ם נשים ולתיהך הקרנן: כזמני זמניהם סדרו כלומר תקנום תמידין כנגד תפלות ד ענ  הזמן שלא מד כו׳ ו
 אותן. וילמדו הכל נפי מד ונו׳ זו מצוה חיונ אלא כ״א): (דף שמחו מי ופרק קורא פיה pפ גרמא.

^ : ל״נ) (דף עומדין אין פ

ת א ו צ  ועבדתם שנאמר יום בכל להתפלל »עשה מ
 שעבודה למדו השמועה אלהיכם.מפי יי את

 חכמים אמרו לבבכם בכל ולעבדו שנאמר תפלה היא זו
 מן התפלות מנין ואין תפלה. זו שבלב עבודה היא זו אי

 ואין התורה. מן הזאת התפלה משנה ואין התורה,.
 ועבדים בנשים ולפיכך ב ז התורה מן קבוע זמן לתפלה
 גרמא הזמן שלא עשה .מצות שהיא לפי בתפלה חייבין

 ומתפלל מתחנן אדם שיהא הוא כך זו מצוה חיוב אלא
 בך ואחר הוא ברוך הקדוש של שבחו ומגיד יום בכל

̂ל  כך ואחר ובתחנה בבקשה להם צריך שהוא צרכיו ש̂.
 אחד כל לו שהשפיע הטובה על לה׳ והודיה שבח נותן
 ואם ובקשה בתחנה מרבה רגיל היה אם ג ’ כחו לפי
 וכן שירצה. עת ובכל יכלתו כפי מדבר שפתים ערל היה
 פעם מתפלל יש . יכלתו כפי אחד כל התפלות מנין
 יהיו והכל הרבה. פעמים מתפללין ויש . ביום אחת

 הדבר היה וכן שיהיה. מקום בכל המקדש נכח מתפללין
 ישראל שגלו גכיון ף ♦* עזרא ועד רבינו ממשה תמיד
 האומות ושאר ויון בפרס נתערבו הרשע נבוכדנצר בימי

 נתבלבלו הבנים ואותן הגוים בארצות בנים להם ונולדו
 מלשונות מעורבת ואחד אחד כל שפת שפתם,והיתה

 צורכו כל לדבר יכול אינו מדבר שהיה וכיון הרבה
 מדבר חצי ובניהם שנאמר בשיבוש אלא אחת בלשון

 עם וכלשון יהודית לדבר מכירים ואינם וגו׳ אשדודית
לשונו תקצר מתפלל מהן אחד כשהיה זה ומפני ועם

לשאול
 : י״ע משין סמ״ג ג :ק״ו סי׳ א״ח סור ג

ואחיה הקב״ה של שבחו אדם יסדר
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ההוא המקדש שיהיה מקום בכל להשי״ח בו עובדים אשר המקדש כח5 ל ממפל לעולם
: מספללים נכחו

 ומהם זקנים ק׳״כ מנא ע״ב) י״ז (דף דמגילה בפ״ב .וכו׳ דינו וביה עזרא שראה וכיון ד
ל*ג.) דף עומדין(ברכות אין ובפרק הסדר. על ברכות י׳ח תקנו נביאים כמה

 ברכות לישראל להם תקנו הגדולה כנסת אנשי
: והבדלות וקדושות תפלות

סרק .וכו' התפלות מנץ שיהא תקנו וכן

 ופרק לתעניות בתרא סרק ובירושלמי נעילה. תפלת איכא ויה״כ ומעמדות ובתעניות אמרינן
 היכל שערי ■ נעילת אמר ושמואל שמיס שערי נעילת אמר רב נעילה מאי השחר תפלח

 בראש השמש בעוד להתפלל מתחיל היה דרב בירושלמי התם ואמרינן הר״ן גירסת היא כך
היה סגי בצלותיה מאריך דרב ע״י מתנא רב. ואמר היכל שערי נעילת זמן דהיינו האילנות

נעילת רבינו ומפרש שמיס. שערי לנעילת מגיע
 כלשון הוא ברוך הקדוש שכח להגיד או חפציו לשאול
 יישראה וכיון אחרות. לשונות עמה שיערכו עד הקדש
 עשרה שמנה להם ותקנו עמדו כך דינו ובית עזרא

 ושלש לה׳ שבח ראשונות שלש .הסדר 1נא על ברכות
 הדברים כל שאלת בהן יש ואמצעיות .הודיה אחרונות

 הציבור ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שהן
 ותהיה אותן וילמדו הכל כפי ערוכות שיהיו כדי כולן.

 הלשון כעלי כתפלת שלימה תפלה העלגים אלו תפלת
 והתפלות הברכות כל תקנו זה ענין ומפני הצחה.

 ערוך ברכה כל ענין שיהא כדי ישראל כל בפי מסודרות
 כמנין התפלות מנין שיהא תקנו וכן ה ♦* העלג בפי

 וכל תמידין שני כנגד יום בכל תפלות שתי .הקרבנות
 קרבן כנגד שלישית תפלה בו תקנו מוסף קרבן שיש יום
m הנקראת היא בקר של תמיד כנגד שהיא ותפלה .מוסף 

 הערבים בין של־ תמיד שכנגד ותפלה .השחר תפלת
שכנגד מנחה תפלת הנקראת היא  היא המוספין ותפלה,

 מתפלל אדם שיהא התקינו וכן ו :המוספין תפלת נקראת
ד איכרי שהרי בלילה אחת תפלה י  הערבים בין של ^

וגו׳ העולה היא שנאמר הלילה כל והולכין מתעכלין
 וישמע ואהמה אשיחה וצהרים ובקר ערב שנאמר כענין
ומנחה. שחרית כתפלת חובה w ערבית תפלת ואין .קולי
 מושבותיהם מקומות בכל ישראל כל נהגו כן ע״פ ואף

 וכן ז ז חובה ני] כתפלת עליהם וקבלוה ערבית להתפלל
 ביום החמה לשקיעת סמוך מנחה תפלת אחר תפלה תקנו

 שמים שערי ננעלו כלומר נעילה תפלת הנקראת התפלה היא וזו התענית מפני־־ ובקשה תחנה להוסיף כדי בלבד התענית
 ערבית שלש. יום בכל התפלות נמצאו ח ג החמה לשקיעית סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה השמש בעד

 יום כל של שלש . ארבע חדשים ובראשי ובמועדים ובשבתות .ומנחה ושחרית
 אלו *תפלות ט ז נעילה ותפלת אלו ארבע . חמש הכיפורים . וביום המוספין ותפלת

 הרשות כולו היום כל להתפלל אדם רצה אם עליהם. מוסיפין אבל מהן פוחתין אין
כל דו.ו  בכל דבר שיחדש צריך לפיכך נדבות מקריב כמו שיוסיף התפלות אותן בי

ת. מעין האמצעיות מן וברכה ברכה  כדי דיו אחת בברכה אפילו חידש ואם הברכו
 מוסיפין m אין לעולם אחרונות ושלש ראשונות ושלש .חובה ולא נדבה שהיא להודיע

 נדבה תפלת מתפללין הציבור *אין י : דבר בהן משנין ואין מהן פוחתין ולא בהן
דבה. קרבן מביאין הציבוד שאין לפי  חובת אחת שתים מוסף יחיד אפילו יתפלל ולא נ

להתפלל שאסור שהורה מי הגאונים מן ויש .מוסף קרבן מתנדבין שאין לפי נדבה ואחת היום
ת : הי״א סי' א״ח סור א ל פ ת

ה
 חפלוח ט״ב) כ״ו (שם השחר הפלח

 כגגד אמר חנינא בר ר״י חקנוס מי כנגד
 תקנום המידץ כנגד אמר ריביל תקנום אבות
 ׳־ריב״ל כוותיה ותניא ב׳ח דר״י כוותיה ותניא
 אמרינן דכי משום ריב״ל סברת רבינו וכתב

 תיובתיה תיהוי נימא אמרינן כווחיה דחניא
 דאתיא משמע מ"מ דשני ואע״ג ב׳׳ח דר״י
 דאתיא ממאי מפי ב״ל כר״י ברייתא האי

 ותניא כריב״ח. ביח לר״י דמסייע ברייתא אידך
 אמרו מה ומפני לריב״ל דמסייע בברייתא

 וסדרים איברים שהרי קבע לה אץ■ הערב תפלת
 כל והולכים קרבים מבערב נתעכלו שלא

 שהרי היום כל מוססין אמרו מה ומפני הלילה
 אומר יהודה ר' היום כל קרב מוסף קרבן

 עד קרב מוסף קרבן שהרי שעות ז' סד
:ג׳ בפרק משפמו ויי,א שעות שבע

 : וכו׳ וצהרים ובקר ערב שנאמר כענין י
 בפרק .וכו' חובה ערבית תפלת ואין

 איפליגו ע״ב) כ״ז דף (ברכות השחר הפלת
 או רשות ערפיח תפלת אי ואמוראי תנאי
 כדברי הלכה אמר אביי הרי״ף וכתב חובה

 האומר כדברי הלכה אמר ורבא חובה האומר
 דלא היכא וה"מ כרבא הלכה לן וקיימא רשות

 כבר ערבית לתפלת דצלי היכא אבל כלל צלי
 וכתב לרישיה הדר סעי ואי חובה עליה שויה

:כחובה לשוויה עלמא נהגו והאידנא עוד
.וכו' המנחה תפלת אחר תפלה תקנו וכן ז

כ״ו:) (דף דתעניות בפרא בפרק

 כלומר הממה לשקיעת סמוך שמיס שערי
 היכל שערי ונעילת הממה השקע שיסיים מיכף
 עדיין יום הוא שיסיים שאחר לומר היינו
 לגבי■ באיסורי כוותיה דהלכתא כרב ופסק

 דתעניות בתרא בפרק אמרינן ועוד .שמואל
 לשקיעת סמוך לה מצלו נעילה בתפילת

; הממה
שיחדש. צריך לפיכך וכו׳ אלו תפלות ט

כ״א.) דף שמתו(ברכות מי בפרק
 היום כל אדם שיתפלל הלואי יוחנן רבי אמר
 עכ״ל. יחדש שלא אע"פ הראב״ד כתב :כולו
 האי רבינו בשם כתבו ז׳ל והרא״ש יונה וה׳יר

 רבינו וכדברי חידוש ידי על דוקא דהיינו
 שזהו כתבתי ק״ז סימן חיים אורח ובביאור

 יונה שה״ר ע״פ אף הרי״ף דעת כן .גם
 . וכו׳ ראשונות ושלש : בזה חלוק
 ויתבאר ל׳יג.) (דף שם עומדין אין בפרק

: בספ״ב
 שאין לפי עד וכו׳ מתפלל הצבור אין יי

 הרי״ף כתב כן .מוסף קרבן מתנדבין
 קרבן מצינו הראב״ד כתב שמפו. מי פרק

 וכתב .עכ״ל להן והדומה וכו' בציבור נדבה
 תקריבו בספרי דתניא ואע״ג מנוח ה״ר

 תרגמה נדבה עולת מביאין שהצבור מלמד
 שקלים מביאץ אין לכתחלה אפל לשכה אמופר
 ולא עוד וכתב . נדבה לעולת כוונתם שתהא
 נסתפק שאס שתים מוסף יחיד אפילו יתפלל

 ואפילו ומתפלל חוזר אינו מוסף התפלל אם
: בנדבה

בימי

הראב׳״ד השגת
חב : ׳01 אלו תפלות *)  שלא אע״פ ז״ל הראנ״ד ה

:לשונו כאן עד יחדש

יוחנן ר' אמי לא הודאות אלא שאינו וי״נו שנח תפלת אנל רחמים לנקש דעתו

ב ;מתפללי! הצנור אין *) ת נ  מצינו ז״ל הראנ״ד ו
 המותר מן הנאה עולה והיא נצנוי נדנה קינן

 שאמרו ומה מצויה היחה שלא אלא למזנח קין שהיא
 שאמר מה ונן נדנה המוספים תפלת יחיד יתפלל שלא

 שאין לפי ויו״ס נשנתות נדנה להתפלל שאסור הגאון
 דעת אני נלנד היום חונת אלא נדנוח נהן מקרינין

 הלואר אמר לא ,יוחנן דיני אלה נכל עמי יש אחרת
 רחמים תפלת שהיא י״ח אלא היום כל אדם שיתפלל
 ויתכוין עליו דעתו שתתחולל כדי ניניהן ושוהה ונקשה

ת יוצר ברכות וכן היא לנעלה ניכה ויודה ויחזור יודה ואם ס י נ ת ו עיני :עכ״ל להן והדומה .הפירות וניכת המצות ונרכת ז

משנה לחם
 רבי איתמר ע״ב) כ״ו (דף השחר תפלת פרק .יכו׳ התפלות מנין שיהא שקנו ובן ה

 כנגד תפלות אמר לוי בן יהושע רבי תקנום אבות תפלות אמר חנינא בר יוסי
 ושם לוי פן יהושע דר׳ כוותיה ותניא חנינא פר יוסי דר׳ כוותיה ותניא תקנום חמידין
 הברייתא אבל מנינא בר יוסי דר׳ אליבא לוי בן יהושע לרבי דמסייעא הברייתא פגמ׳ יישבו

 לפסוק דיש ודאי נראה כן ואם דריב״ל אליבא יישבו לא חנינא פר יוסי לרבי דמסייעא
 בר יוסי כר׳ דלא הוי לא תקנום שמידין כנגד רבינו שכתב ואעפ״י חנינא בר יוסי כרבי

ואם אקרבנות רבנן דאסמכינהו חנינ& פר יוסי דרבי לדעתו בגמרא פירשו מנינאדכפר

עוז סגדל
.0 שראה וביון  שני כנגד עד ׳0 תקנו ובן :י״ז) (דף דמגילה ופ״נ (ל״ג) עומדץ אין פיק '

׳ נו שיש יום וכני ;כ״ו) (דף השחר תפלת פיק תמידין.  השחר תפלח פרק המוספין. תפלת עד ס
 חפלה תקנו וכן : כ״ס השחר תפלת ופיק מ') (דף דשנת פ״ק חונה. כתפלת עד התקינו וכן :ל״ח) (דף
׳  דיומא נתרא ופרק פרקים בשלשה בפ׳ ורמוזה ז׳) (דף השחר תפלת דפרק בירושלמי החמה. לשקיעת עד ס

׳ נכזצאו :פ״ח) (דף ׳ ובמועדים יבשברזוח :כ״י) עומדין(דף אין פרק ומנחה. עד ס  פרק נעילה. עד ס
ת ; השחר תפלת ׳ אלו תפלו ב ;שם שמחו מי פרק דבר. עד ס ת  .עכ״ל יחדש שלא אע״פ ז״ל הראנ״ד ב
 אותן וכל ;ל״א) (דף עומדין אין פרק בידו הרשות עד שכתב מה ממקומו למד דנר כל כי אומר ואני

 דבר. עד ׳0 ראשונות ושלש : במעשה בירושלמי ומפורש בנבלי שמתו מי פרק חונה. ולא עד כו׳ התפלות
 שפסקנו ממה היא הגאונים הסכמת הפיק. סוף עד כו' הצנורמתפללי! אין :ל״ג) עומדי!(דף אין פיק
ב ;תקנום תמידי! כנגד התפלות כי עומדין אי! סרק ת כ ונרכת וכו׳ בצבור נדבה קרבן מצינו ז״ל הראב״ד ו

• רי״י ופשטיר נהיא נהיא נרי ואמינאגגיניה עליהם להשיג לי. איו הס ■ז״ל המפרשים והנרות דיעות כי ז״ל ר״מ על תפיסה בזה שאין מאחר אומר ואני עכ״ל. להן והדומה ־סירות

: תקנום חמידין דכנגד רבינו קאמר שפיר מקום מכל תקנום דאבות דנאמר אפי׳ כן
 איברים דהרי קבע לה אין ערבית תפלת אמרו מה ומפני בברייתא שם התקינו. וכן ו

 שם חובה. ערבית תפלס ואין :הלילה■ כל והולכין קרבין מבערב שנתעכלו ופדרים
 רשות כמ״ד דהוי וכו' קבע לה דאין מחני׳ על אמרו ע״ב) כ״ז השחר(דף תפלת בפרק

:באיסורי כרב והלכתא רשות דאמר סבר.כמאן דרב ושמואל רב ופליגי
)כ״א שמתו(דף מי בס׳ זה ענין וכו׳. אלו תפלות ט  הסברות כל ביאר ז״ל ב״י והרב .

:ז״ל רבינו דעת נתבאר ושם א״ח בסור ק״ז בסי׳ בפירושו
בימי

מייימוניות דזגהות
ח תקנו נביאים במה ומהם זקנים ק׳ב תנא דמגילה ב׳ פרק ]6[  ; ע״כ הפדר על ברכות י׳

 רני משום שאמר יהודה כר׳ הילכתא דלית מוסף תפלת להתפלל צריך יחיד ואפילו [ב]
 עיר בחבר ושלא דאמרי כרבנן אלא עיר בחבר אלא המוספין תפלת אין עזריה בן אליעזר

 רדלא ■רשות ראמר כמאן הלכתא דאמר ברבא [ג] ; חננאל רבינו בשם התוספות פסקו וכן
 קטן דבאונס פסק ר״י אמנם בדדג כתבי וכן [ד] :הסמוך בהגה״ה עיין חננאל רבינו פירש וכן כאביי

 ממרחינן דלא דשבת קמא פ׳ דאגזרינן המייניה שרא או העוברת מצוה משום או לבטלה יכול
 בתים׳ שם עיין שירד אותו מטריחין אץ ינאי ר״ דבי אמרי מטתו על עלה בירושלמי וכן ליה

 קבלת אותה מתפלל אם אבל כלל לד.תפלל רוצה כשאינו ה״מ רשות שהוא דמה בה׳׳ג וכתב
שמר; המצות ספר וכן י׳ כדלקמן.בפרק מר״ח חוץ חוזר טעה שאם חובה כתפלת ודינה עליו  מ

. ץ ג׳ בהלכה; ו׳ פרק גהגה״ה לקמן עיין [ה]
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ב ״  דף רכומ5( השמי חפלש פרק נריישא .וכו׳ האפיקורוסץ ו5ר ר״ג ביפי א פ
 האפיקורוסים נרכש לשקן שיודע אדם יש כלום לחכמים ר״ג אמר ע״נ) כ״ח

 רכו שבימיו לפי היה לשקנה ר״ג שהוצרך שמה ספק ואין ושקנה הקסן שמואל. עמד
 להשחיל להם היה שקגו האפיקורסים דמפני א״כ וא״ש מנוח ה״ר וכתב :האפיקורוסין
דאגב לומר ויש שקוה שהי אל לאפיקורסים

SS שא'! וימים תפלת ל־: ם. מקריגץ טובי
 ולצאש להמיר אמריהם להפוש העם שימנעו

 שקוה למומרים שאין להודיע שקנו הדש מכלל
דעשו בשמצא אמורים דברים במה :עכ״ל
 בכל אומר ר״ג כ״ח:] [ברכוש משנה וכו׳.

 מעין אומר יהושע ר׳ י״ח אדם ישפלל יום
 משפלל בפיו שפלשו שגורה אם אומר ר״ע י״ח
פ״ט:] [שם ובגמרא י׳ח. מעין לאו ואם י״ח

: גאולים נהיה ובזה לנו לסלוח נמצא שהיה פי׳ לנו
 בר [אידי אביי בר ביבי דרב מימרא שם . וכו׳ הממה בימוח אמורים דברים במה ד

 וי״ע אמו״ש בין הגשמים אימוח בין פריך דבגמרא מנוח ה״ר וכשב אבין]
רשאי■ לאימרודי אמי דלא מובסח שאם משמע לאיערודי אשי דילמא ומשני מכלל ונכלליה

 לו ובקששי עכ״ל. כפיס נשיאוש גבי כדאמרינן
:מצאתי ולא מבר

 נחמן דרב מימרא שס .שבשוש במוצאי וכן
: שמואל אמר

 שני פרק . וכו׳ מובים ובימים ובשבתות ה
י״ו.) (דף [ביצה] עוב דיום

 בש״א בשבש להיוח שחל פוב יום רבנן שנו
ושל עצמה בפני שבס של שמונה מחפלל בשחר

שם: ר־־חיי לשוב איתן וטםיתיץ לישראל ה

;נלבד1היום חובת אלא נדכה בהן

שני פרק
י א מ י מצירים והיו בישראל האפיקורוסין רבו ר״ג ב

 מדכרינן דוכשא דבכל כשמואל דהלכה ומשמע
 דרבן וכיון מחבירו כר׳׳ע דהלכה וידוע הביננו
 הלכה הו״ל אמש בסברא אינן ור״י גמליאל

 ומול חונן אחה כנגד הביננו ופירש״י . כר״ע
 לנו סלח כנגד לנו לסלוח השיבנו כנגד לבבנו
 בנאוש כולם. וכן גאולה כנגד גאולים להיוש
כנגד והוא דשא בנאוש כמו גוה לשון ,ארצך

 בה חושם אף אומר רבי באמצע היום קדושש
 קמיה שנא שני והזמנים וישראל השבח מקדש

 א״ל והזמנים והשבס ישראל מקדש דרבינא
 מיקדשא שבש ליה מקדשי ישראל שבש אמו

 וישראל השבש מקדש אימא אלא וקיימא
 וכדמשרן כרבי הלכה יוסף רב אמר והזמנים

 ליה מקדשי ישראל שבש אפו ופירש״י רבינא
 בשלמא שבח לשל ישראל קדושש שהקדמש

לקדוששן ישראל קדושש להקדים צריך זמנים

 הוא עמד אדם בני צרכי מכל גדולה שזו שראה וכיון וברכה ברכה כל מעין אמר רב י״ח מעין מאי
מלפני שאלה בה שתהיה אחת ברבה והתקין דינו ובית אמי^ר^ן

 שתהיה כדי בתפלה אותה וקבע האפיקורוסין לאבד השם ^
 תשע שבתפלה הברכות כל נמצאו .הכל כפי ערוכה
ל ז ברכות עשרה כ ב «  אדם מתפלל יום שבכל תפלה ב
אמורים דברים במה .הסדר על אלו ברכות עשרה תשע

..............................._____ אם נאבל לקרות תמהר ולשונו מכוונת דעתו כשמצא
& ואילו הם נשקדשו ישראל קדושח ידי שעל שלש יתפלל מהתפלל לשונו שקצרה או ודחוק טרוד היה

היוקוכמיסחדשיסוקוראיס לא ישראל נתקדשו מ(זיו אחת וברבד? ראשונות שדעתך והתועים השנים. שלכת
ו<ן״פא ־'קדפא » 1י' פמי-ם '’יי '®״י• ”יי’* י!״ ״י“’ י’’” ״' תו ד צא ו השיבס יפספו דעתך על במשפפ והתועים ב ה j . חו ה וזו כ ר ב קנו ה ת בקביעות תלויה ואינה בראשית ימי מששת ש

דקיימא דלב״ה דאשכחן ומכיון מכ״ל. דין ביש ומול דרכיך את לדעת אלהינו יי הביננו [א] .האמצעיות בה״ג וכן נ״ל עיקר וכן כדברך לשפוט ללמד
ל יייה ״״י יש״י• לשיז ע״כ מו גאולים להיות לנו היה לסלוח ליראתך לבבנו את י ח להיוש שחל סוב ביום אפילו כוושייהו לן ר
̂ל’ ®® ״. מרזיאדד ®’׳’®'’®י ®י ש ד בשבח שכן כל שבע אלא משפלל אינו בשבח < ״ ״ ו משפלל דאינו מודו ב״ש דאפי׳ טוב יום דלאו מארבע ונפוצם ארצך בנאות ושכננו ודשננו ממכאוב ךעקךjjppijj, 3 יצןןp, 5, אןקס ״ה3הק 5שעז

ץ כמו והחנינה החמלה שהוא בידיעשך כלומר ב ק ם ת עי תו ה ך ו ת ע ד טו ב שפ על י ם ו עי ש ף הר ך תני ד להיוש שחל טוב ביום אמרו שלא שבע אלא י
̂* בברכש נזכר וכן אלהים וידע חו י’®'® השיש מ ש ם וי ן צדיקי י בנ ך ב ר קון עי תי ב ך ו ל כ ת הי ח מי צ ב :טוב ויום שבש להזכיר אלא ח׳ משפלל בשבח ו
ד קרן לני שיא ואנחה היגון ממנו דו ד ל ד ב ת ע כ רי ע ב ר ו ̂},»ףןף ישי לבן נ וכו׳: מלך בה חושמין השנה כראש ̂̂ן
בפרק השנה. ראש של המוספין חפלה אבל ו ״ r■‘ I'' “׳ ־ו‘̂׳ ׳<*־'( ן ׳-ן! gj,, ברחמים לבדו עלינו
ה וכשב .מהם עשה טועים שאנו הטובים דרכיו ת ה א ענ ר ת ב ד מר כ א ה שנ הי ם ו ר אני יקראו ט ה ו ענ א

 בכל עונה הוא אתה כי אשמע ואני מדברים הם עוד ד״צלי אמאן אביי דלייט ואע״ג מנוח ה״ר
־ תפלה שומע יי אתה בריף צוקה יטצילמנל פודה עת '”־•־'א

 בימות אבל ♦ החמה בימות אמורים דברים במה T והלאות הלי״ף כתבו וק גאון הסכים וכן
שאלה לומר שצריך מפני הביננו מתפלל אינו הגשמים היה לסלוח מטח ה״ל עוד וכשב . יונה וה״ל

אינו טובים וימים שבתות במוצאי וכן .השנים .בברכת
 תפלת בכל ברכות שבע מתפלל טובים ובימים ובשבתות ה נ הדעת בחונן הבדלה לומר שצריך מפני הביננו מתפלל
 בשבתות .היום אותו מעין אמצעית וברכה אחרונות ושלש ראשונות שלש .היום אותו של תפלות מארבע ותפלה
 בה חותמים טוב ויום שבת היה ואם .והזמנים ישראל מהךש בה חותם וברגלים השבת. מקדש אמצעית בברכה חותמין
 שבת היה ואם .הזכרון ויום ישראל מקדש הארץ כל על מלך בה חותמין השנה כראש .והזמנים וישראל השבת מקדש
 . ומנחה ושחרית ערבית בתפלת אמורים דברים במה ו :הזכרון ויום וישראל גהשבת מקדש הארץ כל על מלך בה חותם
 ראשונה אמצעיות. ושלש יום כל של אחרונות ושלש ראשונות שלש ברכות תשע מתפלל השנה ישלראש תפלתהמוספין אכל

 בכל מתפלל הכפורים ״ביום ז :מעניינה מהן אחת בכל וחותם שופרות. שלישית זכרונות. שנייה מלכיות. ענינה האמצעיות מן
כל על מלך מהן אחת בכל וחותם .היום מעין ואמצעיות אחרונות ושלש ראשונות שלש .ברכות שבע תפלות מחמש תפלה

הארץ
:סרכ״א הרי״ט סי׳ א״ח טור ה וע״ש הקצ״א סי׳ טור ד :דר״ה פ״ק ג :י״ט עטין סמ״ג ק״י סי׳ טור ג :קי״ג סי׳ א״ח טור א

 בפרק השנה. ראש של המוספין
 ומה ל״^) (דף השנה דראש בהרא

: מעניינה מהן אמש בכל ומוחם שכשב
 ברייסא . וכו׳ ספלה בכל מתפלל בי״ה ז

 ומה ח׳:) (דף דנדה קמא סרקא
: וכו׳ מהן אמה־ בכל וחוסס שכחב

אס

לחם
 הקטן שמואל עמד אמרו ע״ב) כ״ח (דף השחר חפלה סרק .וכו׳ ר״ג בימי א &״ב

:דינו ובית הוא רבינו אמר ולכך גמליאל רבן בפני ותקנה
 י״ח אדם מתפלל ויום יום כל אומר גמליאל ר׳ במשנה שם . אמורים דברים במה ב

 מתפלל בפיו שפלשו שגורה אם אומר עקיבא ר׳ י״ח מעין אומר יהושע ר׳
:מסבירו כוושיה דהלכשא עקיבא כר׳ ופסק י״ח מעין לאו ואם י״ח

: שם מבוארת .וכו׳ הברכה וזוהי נ
 אביי בר ביבי דרב מימרא כ״ט) (דף שס וכו׳. החמה בימות אמורים דברים במה ד

 אתי ומטר טל ותן ארצך בנאות ודשננו מכלל ונכלליה זוטרא מר עליה ומשקיף
 דיטעה דחיישינן דהא לי ונראה וז״ל א״ח בטור ק״י בסי׳ הרב״י וכשב . ע״כ לאימרודי

 קצרים בדברים ביותר לניעות עשוי שאדם מפני הוא י״ח מבשפלת הביננו בשפלת יותר
 למנהג כן לומר שהוצרך ונראה .כאן עד שיבוש שלש או שמיס לדלג יכול אדם שבקל
ברך אומרים הגשמים בימות בין הממה בימות שבין קי״ז בסי׳ וז״ל הטור שכתב אשכנז

מיימוגיות הגהות
 .ע^׳ש החולקין הרבה כאמוראין ידלא הבינגו דמצלי אמאן דלייט כאביי לן דקיימא פר״י ]6[

 זהר הבינגו דמצלי אמאן אביי דלייט יאע״ג וכתב המחבר כרבינו כתב המצות בספר אמנם
:עכ״ל אונס <סוס בלא תמיד כן לעשות עצמו שמרגיל למי

משנה
 זה. תירוז לשרן הוצרך ולכך לברכה ומטר טל ושן אומרים הגשמים שבימות אלא עלינו
 הסם דאיהא זוטרא דמר אחריהא קושיא על בגמרא כששירצו כן דאס תירוצו על לי וקשה

 הדעת בחונן הבדלה הכי אי שם הקשו לאיטרודי אתי ואמרו וכו׳ ודשננו מכלל ונכלליה
 די״ח ברכה שהיא חונן דאתה לברכה דהביננו ברכה בין לחלק יש הא הקשו ומאי וכו׳ נמי
 יותר צלוחא לאמצע צלוסא שחלש בין ולחלק לשרן בגמרא הוצרכו ולמה ז״ל הוא שמלק כמו
 .קצרה היא שהברכה כיון צלוחא בשמלת דהוי גב על אף החילוק זה לחלק לו היה טוב
 קרוב שהוא כיון מיקרי צלוחא שחלת מקום דמכל אשכנזים למנהג לפרן לי נראה לכך

:הברכה מתחלש יותר רחוק הוא ארצך בנאוה ודשננו אבל הברכה לתחלת הרבה
 ואסיקנא זוטרא מר עליה דהקשה ע״ג ואף נחמן דרב מימרא שם • וכו׳ שבחוש במוצאי וכן

: הפוסקיס פסקו וכן בתיובחא איסיקנא לא זה כל עם בקשיא
 שאל(ביצה טוב יום פרק .וכו׳ ויו״ט שבת היו ואס .וכו׳ טובים ובימים ובשבתות ה

: והזמנים וישראל השבס מקדש דהוסס שם מבואר י״ז) דף

עוז מגדל
ב ״  הכפויים כיום :דניצה שני ופ׳ כ״ח) (דף השחר חפנת פ׳ מעניינה. עד נו׳ המינים רנו ר״ג בימי פ

 פוף ח׳) (דף פ״ק בנדה לה ומייתי פ״ז) (דף הכפורים יום פרק הכפורים. יום עד כו׳
■ :שעתן דיין נשים אינע אליעזר רבי דאמר מתניתין גמרא


