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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
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בבב' מרמיפא לן דסקינו ושמואל מדרב אלא ידענא האי ולא ידענא האי לא : בסמוך פכחבמי בשבס להיוס שחל י׳ס מדין כן למד וכו׳. בשבח להיוח חל ואם
: קי״ל דהכי ז״ל והרא״ש הרי״ף וכחבו כו׳ צדקך משפסי והודיענו שוה כ״ו:) (ר*ה כדאמיינן מנוח ה״ר וכו'.כהב השנה כל של צום ביום בר׳א ח

שיבדיל מהו הכוס על המבדיל להו איבעיא (ל״ג.) שם וכו׳. י״ע ובמוצאי ובט״ש : ולברכוח לשקיעה לר׳ה היובל
: בספלה להבדיל דצריך ואסיקנא בשפלה . : ד׳:) (דף דברכוס פ״ק די״י מימרא . וכו׳ ספלה בכל ט

 במה פרק ברייחא .וכו׳ חדשים בראשי
 ר״ח כ״ד.) (דף שבס מדליקין

 משפלל ומנחה שחריש ערביח מועד של יחולו
 ופירש״' .בעבודה המאורע מעין ואומר י*ח

 : ויבא יעלה היינו המאורע מעין
 מקדש עד וכו׳. מועד של בחולו במוסף

 מהדין למדה חדשים וראשי ישראל
: שסמוך שאכחוב

. וכו׳ מועד של בחולו להיוח שחלה שבת יא
 (דף דביצה שני בפרק בריישא

 מ׳:) (דף עירובין מערבין בכל ופרק י״ז.)
 מועד של בחולו או בר״ח שחלהלהיוש שבש

 שבס בשל ומסיים שבש בשל משחיל במוספין
 שבברייתא ואע״ס באמצע. היום קדושח ואומר

 חושם כלומר שבש בשל שמסיים אמרו זו
 הילכשא דליש הר״ן כשב לחוד שבה בשל

 שאכלו שלשה בפ׳ סדאשכחן בהא הנא כהאי
 בששים חושמים אין רבי אמר (מ"פ.) ברכוש

 ור״ח וישראל השבת מקדש לרבי לוי אוהביה
 שויס המוספין במשימה וסש״מ דר״ח ומשמע

 כרבי דאסיקנא סוב דיום המוסף לחסימה הס
 ה״נ והזמנים וישראל השבש מקדש דאמר
 חדשים וראשי וישראל השבש מקדש חושם
 שחל בי״ס כמו נמי חוסם דבחש״מ ומינה
 שויס מועד של וחולו ר״ח דהא בשבש להיוש

 לא רבינו מפרש היה כן ואס פנינים לכל הס
 נראה ולפיכך שבח בשל ומשלים לכשוב הו״ל

 לא שבש בשל ומסיים מפרש היה שרבינו
 ענין איזה שאוסר אלא קאמר חסימה לענין

 וכדומה וכו׳ במלכושך ישמחו כמו שבת של
 אלא החתימה בענין דברה לא ברייתא והאי

 וראשי וישראל השבת מקדש לרבי לוי מדאושביה
 לחש״מ וה״ה מחשס בעי הכי אלמא חדשים

: כמ״ש
 בש׳ .וכו׳ בשבת באחד להיות שחל וי״ט ייב

ב׳) ל״ג (דף ברכות פומדין אין
 בי״ע הבדלה יזכירו היכן סברות כמה אמרו
יוסף ר׳ אמר ובסוף השבה אמר להיות שחל

 להיות חל ואם הכפורים. ויום ישראל מקדש הארץ
 הארץ כל על מלך מהן תפלה בכל חותם w בשבת
 דברים במה ח :הכפורים ויום וישראל השבת מקדש

 צום ביום אבל ושנה שנה כל של צום ביום אמורים
 ברכות תשע המוספים תפלת w מתפלל היובל שנת של

 הברכות אותן והם השנה ראש במוסף שהתפלל כמו
 בזמן אלא אותן מתפללין ואין יותר ולא פחות לא עצמן

ל •* נוהג שהיובל כ ב «  קודם פותח מהתפלות תפלה ט
 תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי יי׳ m ראשונה לברכה

 פי אמרי לרצון יהיו אומר התפלה בסוף חותם וכשהוא
אהב וגו׳  ובחולו m חדשים ^בראשי י :לאחוריו צועד ו
 עשרה תשע ומנחה שחרית ערבית מתפלל מועד של

 ואלהי אלהינו בעבודה ואומר הימים כשאר ברכות
 מתפלל מועד של בחולו במוסף .ויבוא יעלה אבותינו

 חדשים ובראשי טוב. ביום שמתפלל כמו המוסף תפלת
 אחרונות ושלש ראשונות שלש ברכות שבע מתפלל

ש מעין ואמצעית  מקדש בה וחותם חדש קרבן,רא
א :חדשים וראשי ישראל  מועד של בחולו שחלה ישבת י

 ערבית מתפלל בשבת להיות שחל חדש ראש וכן
 ואומר השבתות כשאר ברכות שבע ומנחה ושחרית

 בענין אמצעית בברכה מתחיל במוסף בעבודה. ויבא יעלה
 באמצע היום קדושת ואומר שבת בענין ומשלים שבת

 וישראל השבת מקדש חדשים בראשי בה וחותם ברכה
 שהוא כמו בה חותם מועד של ובחולו .חדשים וראשי
ב * בשבח להיות שחל טוב ביום חותם  טוב יויום י
 ■ בלילה רביעית בברכה מתפלל בשבת באחד להיות שחל

רצונך חוקי לעשות ותלמדנו צדקך משפטי ותודיענו

 מדליקין במה [בפרק .ובפורים בחנוכה יג
 להיות שחלה שבת : כ״ד.]

 (דף שבש מדליקין במה פרק וכו׳. בחנוכה
 יהודה ורב הונא דרב אמוראי איפליגו כ״ד.)
 מוסף לישבה דחנוכה כיון מזכיר אינו אמרי
 ואסיקנא מזכיר אמרי יוחנן ורבי נממן ורב

 שנתחייב הוא דיוס כוותייהו דהלכשא השם
: חפלוש בד׳

 (דף דשענית פ״ק .וכו׳ השעניס בימי יד
 לרב יהודה רב אדבריה י״ג:)

 תענית עליו שקיבל יחיד ודרש בריה יצחק
 גואל בין אומרה והיכן שענית שפלש מתפלל
 קובע יחיד וכי יצחק רב לה מתקיף לרופא
 בשומע יצחק רב אמר אלא לעצמו ברכה
 וממה . הפלה בשומע והלכשא ואסיקנא חפלה
 משמע לעצמו ברכה קובע יחיד וכי שאמר
 גואל בין ואומרה לעצמו ,ברכה קובע דש"צ

 כ״ד.) (שבת מדליקין במה ובפרק למפא.
 המאורע מעין אומר התענית דבימי תניא

 היינו המאורע מעין ופירפ״י תפלה בשומע
 : צרה בעת העונה בה וחותם ומ״ש . עננו

 כתב תענית בסוף . וכו׳ באב בתשעה
 יחיד אומר אחא רבי ירושלמי הרי״ף

 ניהו ומאי המאורע מעין להזכיר צריך בע׳׳ב
 אומרה והיכן וכו'. עלינו אלהינו ה׳ נחס
 אומרה. להבא שהוא דבר כל ירמיה א״ר

 בהודאה אומרה לשעבר שהוא וכל בעבודה
 לשעבר הודאה נותן נ״ד.] [ברכות כדתנן
 למימרה עלמא ונהוג לבא העתיד על וצועק
 יהודה ר׳ דאמר [אהא] וסמכי ירושלים בבונה
 על אף דרב משמיה שילת בר דשמואל בריה

 אס תפלה בשומע צרכיו אדם שואל שאמרו פי
 ברכה אותה מעין ברכה כל בסוף לומר בא

: ע״כ אומר
 עומדין אין פרק משנה .הגשמים ימוש כל טו

 גשמים גבורות מזכירין ל״ג.) (שם
ופ״ה' ופ׳ גבור אתה ברכת דהיינו המתים בתחיית ;יגר[1וח מועד וכבוד שבת קדושת אלדדנו יי׳ לנו ותתן

דתענית ! ׳ •, י '!  ואת הבדלת טוב יום לקדושת שבת קדושת בין הרגל
 מועדים אלהינו יי׳ לנו ותתן בקדושתך) ישראל עמך את והקדשת (*והבדלת הקדשת המעשה ימי מששת השביעי יום

 שהוא פי על אף חונן באתה מבדיל השנה כל של טוב יום ובמוצאי שבת ובמוצאי . וכו׳ לששון וזמנים חגים לשמחה
ג : הכום על מבדיל  במוסף הגיסים על מוכיר בחנוכה להיות שחלה שבת . הניסים על בהודאה ש מוסיפין ובפורים יבחנוכה י

 אומרה ציבור ושליח .וכו׳ עננו תפלה בשומע מוסיף שהתענה יחיד אפילו התענית יבימי T : תפלות בשאר ש שמזכיר כמו
 באב יבתשעה .ברכות עשרים מתפלל ונמצא .*(ומושיע) צרה בעת העונה בה וחותם לרופא גואל בין עצמה בפני ברכה

ו :כי האכילה העיר ועל עירך ירושלים ועל עמך ישראל ועל עלינו יי׳אלהינו רחם ירושלים בבונה מוסיפין  י׳כל ט
מתפלת הגשם מוריד אומר מאימתי . הטל מוריד החמה ובימות p[ הגשם מוריד שניה בברכה אומר הגשמים ימות

המוספיין אינו *בנ״א אמו ^גנ״א
h א״ס סור ב :שס סמ״ג קי״א סי' סור ' : סקל׳ז סי' א״ח ורp ז :ם״ז תקס״ה סי' א״ח מור ו :חרפ״ב סי' א״ח סור ה ;חצ״א סי' א״ח טור ד :ה' וסי' תכ״ה סי' ן5א״ סור ג :סי

ו : קי״ד סי' סא״ח י״ס עשין סמ״ג ח

לחם
אפילו דאמר יוחק] [כל׳ :ד׳) (דף דברכוש קמא פרק .וכו׳ מהשפלות הפלה בכל ם

:דמיא אריכתא ספפלה רמן דחקכו וכיון בכולהו מימא
:י׳׳ז) דף (כיצה שחל פרק ברייתא .ופו' שסל *שבת יא

)ל״ג עומדין(דף אין פרק .וכו' שמל וי״ט אלא ידערא פא ולא ידענא הא לא אנא :

עח סנדל
 כן ואמר עד המפלות מן מפלה בכל עד נוהג פהיוכל סמן אלא עד כו' השנה כל של צום ביום
 יעלה עד כו' חדשים בראעי :לו הוציאו פרק וביומא י״כ) (דף דברכות פ״ק .לאחריו צועד

/ ויבא ת י״ז): (דף פ״בדביצ' חדשי/ כו'וראשי מועד של בחולו במוםן» כד): מדליקין(דף במה כו  שחלה שכ
ם:' י״ז) (דף דביצה ופ״ב מ) פ׳בכלימערבין(דף חדשים. בראשי עד זכו'  שבת. עד כו' מועד של ,ובחולו ש
ט :דברכות דתוספמא זפ״ג דביצה ב' :פרק  פרק כו'. לשמחה מועדיה עד כו׳ בשבת באחד להיות שחל וי׳
) (דף מדה פ״ק חונן. באתה עד כו' שבת ■ובמוצאי לב): עומדין(דף אין מ' סוף ח'  אליעזר דרבי מתניתין ג

ד מבדיל שהוא אע״ם : שעתן דיי! ד׳־נשיס :אומר ע ' ו  : ל״ג) (דף עומדין אין פרק הנסים. על נ
/ העיר ועל עד כו' שחלה שבת  פרק הסל. מוריד עד כו' הגשמים ימות כל :כ״ד) (דף ״מ3 פרק כו

:ב') (דף דתענית קמא פרק הסל. מוריד עד כו׳ אומר מאימתי :ל״ג) עומדין(דף אין

ב ;רם ההון.בקול יזכיר שי  וכן הקחל תפלת קודם בר״ה ויבא יעלה החזן שמזכיר ^כעין הרוח מ
צ עד הרוח רמנז הרוח.מרדי משיב יאמר שש' בשש ראבי״ה כתב י,כן ו

משנה
:ידענא ושמואל מדרב

 יהודה ר' במשנה אמרו ב'.] [דף דפענית פ״ק .וכו' הגשם מוריד אומל מאימתי טו
 הראשון מזכיר האחרון] חג, [של האחרון מוב ביום התיבה לפני העובר אומר

אמל והא שם והקשו יהודה כרבי הלכה בגמרא ע״ב) ד' (דף שס ואמרו ,וכו' מזכיר אינו
רבי

מיימוניות הגתות
 I ע״ב מדליקי[ במה פרק כדאיתא תפלות בארבע שנתחייב הוא דיום בנעילה ואף ]5[

 בו ואין [ד] :עי׳ב ולברכות לתקיעה השגה לראש יובל שוה דין בית ראוהו פרק [ג]
אבל דמיא אריכתא , כגאולה רבנן דתקינו דכיון התם כראיתא לתפלה גאולה בין הפסק משום

לאומרו אץ לפיכך לתפלה גאולה בין הפסק בו יש וגר תפלה שומע לומר הרגילים ארם בגי
 בתוספתא איתא ההלכה זאת כל [ה] : גאולה בהן שיש שחרית בתפלת ולא ערבית בתפלת לא

 שפי׳ כהן חיים כר׳ ולא המועד וחול ר״ח ובמוסף ז׳ רק להתפלל סומכין אגו ועליה דברבות
 פרק בתוס׳ ועיין שירצה במקום לברכה ברכה בין המאורע ומעין ברכות י׳׳ח כל להתפלל שיש

 המגלה את קראו שלא אע״פ פורים 'בערבית הגיסים על אומר [ו] :ז׳ סימן זבאבי׳׳ה שמתו מי
 : פורים בהלכות ועיין מגילה קריאת לאחר עד לאומרו שאין עמרם רב בשדר פסק כאשר ולא
ת: באיבע שנתחייב הוא יום עד כו׳ דאמר כריב״ל הלכה מדליקין במה [ז]  ר׳ אמר [ס] תפלו

 בלחש מוסף להתפלל הקהל שיתחילו וקודם דתענית פ׳׳ק יהודה כר׳ הלכה יוחנן ר׳ אמר אפי
משיב לומר רשאי היחיד ואין הרוח משיב אומר במוסף לצלויי קמו דאמר בירושלמי משמע
; דמי ש׳׳ץ דאדכר כמאן לצלויי קמי גרסינן, ובירושלמי חננאל רביגו



■ 25 יג משנה t!6i ^ תפלה הלכות אהבה.משנה כסף
 חג של האחרון י״פ5 החיבה לפני העובר אומר יהודה ר׳ חנן ב׳.) (דף דחעניח
 אינו והאחרון מזכיר הראשון פסח של הראשוף בי״ס מזכיר אינו והראשון מזכיר האחרון

] [שם בגמרא הלכחא ואיפסקא מזכיר  המחפלל האחרון פי׳ הרי״ף וכמב . כווחיה ג׳.
 בשחריח פסח של הראשון ובייע מזכיר אינו ובשחרית גשמים גבורות מזכיר הוא מוסף הפלח
 , מזכיר אינו ובמוסף גשמים גבורות מזכיר

 המועדות כל שיצאו כדי יהודה דר' מ״נו ירושלמי
 ̂ : לעולם יפה סימן שהוא מפני בסל

ב ח כ  שכיון בירושלמי עוד שאמרו קר״ן ו
 בסל המועדות כל שיצאו שמפני

 אף פסח של הראשון בי״ס ההזכרה הפסיקו
 יזכיר כן אס עדיין גשמים זמן שהוא סי מל

 כלומר ממן עמא כל לית ומשני מבערב
 שייש לפי גשם מזטר וזה סל מזכיר זה ונמצא
 מפי שישמע עד ההזכרה בשעת בקי שאינו

 יהיה ומשני בשחרית ויזהיר עוד והקשו ש״צ
 יזכיר אחרת ולשנה מבערב שהזכירו סבור

 והוא׳ גשם מזכידם האחרים ונמצאו מבערב
 : צבור תפלס ממסבע מפלתו ממבע ומשנה מל
ז ת ט ע ב ש  פרק משנה .כו׳ במרחשון ימים מ

(ל״ג.) ברכות עומדין אין
 ושאלה המתים בתחיית גשמים גבורות מזכירין
) (דף דתענית קמא ובפרק השנים בברכת /  י

 הגשמים את שואלים במרחשון בשלשה הנן
 אלעזר א״ר ובגמרא בו בשבעה אומר ישב״ג
 עד בגולה אומר חנניא, תניא כרשב״ג הלכה
 אמר חייא בר הונא רב אמר בתקופה ששים

 ם׳ יום אי לן ,ואיבעיא כחנניא הלכה שמואל
 ס׳ דיוס ואסיקנא ס' כלפני או ס׳ כלאחר
 הגשמים < את שואלין רבינו וז״ש ס׳ כלאחר

 רבינו ומפרש תשרי תקופס אחר ס׳ ביום
 הסמוכים ומקומות וסוריא שנער היינו בגולה

: לאלו
ת יז מו קו  קמא פרק .וכו׳ צריכים שהם מ

 ליה שלחו ב׳) י׳׳ד (דף דהענית
 למימרא: דצריכין אנו כגון לרבי נינוה בני

 חפלה ובשומע דמינן כיחידים תמוז בתקופת
להו שלח השנים ובברכת דמינן כצבור או

ב תפלה ובשומע דמיתו כיחידים ת כ (דף דע״ז בפ״ק דאמרינן אע״ג הר״ן ו
( לרוב 'מזיק שהוא מסר שאני השנים בברכת אומרה לפרנסה צריך היה שאם ח/

 איז אל^ רבים נקראים שאין נלמוד מזה והזכרה שאלה לענין לבבל ישראל ארן
 מקומות כתב בחיבורו אבל השנים בברכת שאלה להם הצריך בזמן שאומרים הם ואותם

 עצמם בפני ארן נקראים ואינם הים איי כגון החמה בימות גשמיס צריכים שהם
: עכ״ל תפלה ובשומע דמו היחידים הילכך

אני  זה חילוק פירוש לי נראה לא בעניי ו
 יקרא לא למה הים דאיי רבינו שביאר

 שהזמרס המשנה בפירוש רבינו כוונת אבל ארן
 בארן f&h ׳ אינו גשמים לשאלת במשנה שנשנו

^ ירהfכ< שאוירם ובארצות ישראל  שאר א
 בזמנים אלא אז גשמים צריטם שאינם ארצות
 בזמן אלא אז הגשמים את שואלים אין אמרים
ן אותו ויעשו להם הצריך מ ז׳ הוא כאילו מ

גשם ששואלים לענין ישראל בארן במרחשון

m של שחרית תפלת עד חג של האחרון ירט של חטוספין 
 טוב יום של המוספין ומתפלת . פסח של הראשון טוב יום

 ימים טז»משבעה ‘♦ הטל מוריד אומר פסח של הראשון
 זמן בל שנים בברכת הגשמים את שואלין במרחשון
 ישראל בארץ אמורים דברים במה .הגשם שמזכיר

 הסמוכות, ובמקומות ובמצרים ובסוריא בשנער אבל
 צריך־להם שאינו’ בזמן לא להם שיצריך בזמן ששים [י] ביום הגשמים את שואלין להן והדומין לאלו
ם אדרבא לגשמים צריכין שהן מקומות יז ג תשר' תקופת אחר מי מי מ ם' נחית לא ומיהו ומאבדים ה

 את שואלין הרחוקים הים איי כגון החמה בימות
 ומקומות תפלה. *בשומע להן , צריכין שהן בעת הגשמים

 הגשם מוריד אומר ■ ימים שני טוב יום עושין שהן
 ומתפלל עצרת שמיגי של ראשון יום של מוסף בתפלת
 חותם כולה השנה נבל יח ז הגשמים ימות כל והולך

 עשרה עשתי ובברכת הקדוש האל שלישית בברכה
̂ש הימים ובעשרת ומשפט צדקה אוהב מלך  שמ̂ר

 המלך בשלישית חותם הכפורים יום מוצאי עד השנה
 מקומות ̂יש המשפט המלך עשרה ובעשתי הקדוש
 ראשונה בברכה אלו ימים בעשרת להוסיף שנהגו

 וגר הרחמים אב כמוך מי ובשנייה כר לחיים זכרנו נל]
 ■אחרונה בברכה ומוסיפין וכר רחמיך זכור ובהודאה

 בעשרת להוםיף שנהגו מקומות יש רכן וכר. חיים בספר
אבל כר ובכן ך פחד תן ובכן שלישית בברכה אלו ימים

בראש
׳ א״ח מור ג :קי״ד סי׳ מוי ג : שפי פמ״ג קי״ז נף׳ עיי א :סר״ג פ

 ישאלן מהתפלם מקו© באיזו לפרש כדי שם
 ישאלו; ספלה־ שנשומע ביאר כחיבוב ופה

 כגון לבינוי שכתב ומה .. נינוה דאנשי וכההיא:
© שאינם לומר בא־ לא הרחוקים הים איי ^ ק  נ

 שיש לומר מימה דבר שהוא׳ לפי אלא ארן
 החמת בימות גשמים צריכים שה© מקומות

 ואל הרחוקי©. הים באיי ימצא שזה אמר לזה
לה שאמרו ממה משיבני  בתקופה ס׳ פד מגו

 התם דשאני השני© בברכת שואלי© והם
 :בא״י גם גשמים שאלת זמן־ שהוא
. ופו' ימים שני י״ס עושים שה© ,ומקוסו־ת

W( תענית) דסנן אמאי ד׳:) קף 
 בגמרא אמרינן מזכיר האחרון אומר יהודה ר׳

ען היכי יומי תרי לן דאית ואק  אמר עבד
 ערבית במנחה ופוסק. במוספי! מתחיל■ רב

 פוסק, כלומר במוספין. ומתחיל ומוזר ושמרית
א שביעי דשמא במנחה  בערבית נמי ופוסק הו
 שמיני׳ הוא אם כדינו: ח׳ ספק ס' של ושמרית

 פוסרן.. אנו שוב שהתחיל כיון והלכסא ואיסיקנא
ה מלומר רבינו איחר למה לדקדק וישי  עד ז
הגש© מוריד אומר מאימטי כשכתב דלעיל כה

 מנוח■ ה״ר כתב וכן וכו׳ היו© מסים קציר הלא כדכמיב תמוז בתקופת העולם
ב : ההשלמה בעל בשם ת כ  לגשמי© שנשנו הזמנים שכל המשנה בפירוש רבינו ו
ארצות בשאר אבל ישראל ארן כאויר שאוירם ובארצות ישראל בארן אלא אינו

תו ויעשו הארן באותה לגשמיים צריכין שהם בזמן השאלה להיות צריכה  זמן א
 ואינם החמה ימות במרמשון בהם שיהיו ארצות ויש במרחשון שבעה הוא כאילו
 במרחשון האדן אנשי ישאלו והיאך וממיתים מאבדים הם אבל הגשמים להם סובים

:עכ«ל. לעין ונראית נכונה סברא זה וכל גמור שקר זה הלא הגשמים
ב ת כ  המשנה שפירוש משמע ריהסא דלפום עשירית שאלה ד׳ כלל בתשובותיו הרא״ש ו

 השאלה להיות צריכה ארצות ובשאר כתבי המשנה בפירוש כי בחיבורו מ״ש סותר
 אלמא במרחשון ז׳ הוא כאילו זמן אומו ויעשו הארן באותה לגשם צריכים שהם בזמן

 .מפלה בשומע הגשמים שואלים הים. שאיי כתב ובחבורו השנים בברכת ששואלים
בין חילוק שיש לפי ארצות כתב המשנה בפירוש כי מכוונים ימצאם בדבריו והמדקדק

 אלא: ליתיה במרמשון בשבעה ר״ג של דדינו בגמרא שם ומבואר כר״ג הלכה אלעזר רבי
 בי״ס שואלין קיים ב״ה שאין הזה בזמן אבל רגלים עולי דאיכא קייס המקדש שבית בזמן

 לא ורבינו במרחשון בשבעה שואלין דדברא פירי דאיכא בח״ל דאפילו שם משמע וכן האחרון
 דכיון לחרן לי ונראה . 'תענית מסכת בריש עליו ז״ל הר״ן תמה וכבר . מזה כלל פסק
 פירקין בריש שתירצו מה כל על חולק. בתקופה ששים עד ובגולה ו׳.) (דף שם שאמר דמי

 בז' אלא אינו וכו׳ פיר♦ דאיכא אע״ג אמרו לעיל הא ששים עד דבגולה קאמר דהיכי
 מצולה מקום שהוא בבבל איירי דבגולה דהא ולומר לחלק לרבינו נראה ולא במרמשון

קרי דהכל מיירי ח״ל דבכל משמע בגולה דמדקאמר ס׳ עד קאמר ולכך ז״ל הר״ן כדכתב

הפסיק: ולמה זה דין לסמוך הו״ל מיד וכו׳
הגשמי© דיני כל תחלה לפרש שרצה לומר וישי השנים.. בברכת שאלה בדיני ביגיהס

 וביאר מקומות שאר דין פירש ואח״כ בשאלה בץ בהזכרה בין ישראל לארן הנוגעים
ם והשלים וחזר מינה דסליק־ שאלה לענין דיג© תחילה : הזכרה לענין דינ

ח ל י ת פ״ק סוף ,נכו׳ כולה השנה כ מ בי  מנניא בל ' דרבה מימרא■ ב׳) י״ב (דף ד
ב : דרבי משמיה סבא ת כ משמע ומשפס צדקה .אוהב דמלך מנוח ה״ר ו

מוול© שופס יתברך שהוא ר״ל המשסס המלך אבל ובמשפס כצדק ברואיו שיתנהגו
החכמה הוא היודע הוא׳ אומרי© .שאס המשפס-פמו עצמו שהוא משמע נמי אי

. מאחר והבינה החכמה קונה שהוא שנראה ומבין מכם יתבאר עליו לומר שאין
א י״ב ובברכת כתוב רבינו ספרי שבמקצת ודע מ : י״א ובברכת להגיה וצריך ס״ס ו
ט ש ' ט׳ שנהגו מקומות י  בן ר*׳י בש© דר׳׳ה בתרא פרק בריש הר״ן כתב .ו

בע׳ ולא ראשונות בג׳ צרכיו אד© ישאול לא. דאמרינן דאע״ג ז״ל גיאת
 סמך מצא. זול שהרמב״ן עוד וכתב הס. רבי© שצרכי לפי כן לומר נהגו אחרונות

ה בלשון בה שכתוב סופרי© במסכתא לדבר  י״ה ושל ר״ה של שממימתן וכשם הז
אחרונות ובג׳ ראשונות בג׳ זכרנו וא״א משונה מפלת© כך הימיס משאר משונה

אלא
משגה לחם

 לעיל־ואוןלנוי דאמרי״ מאי b ליה אדחיה חנינא כר׳ דהלבמא שם דפסקו וכיון גולה ליה
כר׳ הלכחא פסקי׳ ומ!*מ . ישראל בארן במרחשון וז׳ בגולה יו© ששים אחר זמנים ב׳ אלא

 לי נראה זה התם. כדאמדינן להזכרה שאלה בין חילוק דיש וכו׳ האחרון סוב יום יהודה
בינו דברי ליישב :ז״ל י

ז ם ט אלי ש© דאסיקו משום ששי© במם רבינו כתב .וכו׳ ששים ביום הגשמים את שו
;דמיא ששים■ כלאמר ששים דיו© י׳.) (דף תענית בגמרא

ח ל י  הוא עשרה שמים בברכת ומ״ש .ע״ב) י״ב (דף דברכות. פ״ק סוף וכו׳. מלה השנה כ
תפ״ה כסימן ז״ל מייב״ש־ כן כתב וכבר עשרה אחת בברכת לומר וצריך מעות

וכתב
עוז מגדל'

שבעה י בד״א : ל״ג) עזמדין(דן־ אין «־ע . הגשם עד מ׳ ימים מ א  ימות כל עד ©' נ
) (דף דחעניח פ״ק הגשמים. ל :נ׳ : י״נ) (דף דניכזת פ״ק סוף הפרק, סוף עד כולה השנה ב

מיימוניות הגהות
 מכחד! בתפלת להזכייר מתח^ליין והעם במוסף מזמר דש״ץ שכתב עמרם רב בסדר דלא [ט]

 טזמרין מאימתי מוכיח דרישא ואומר לר׳ ול״נ התיבה לפגי העובר דמתניתין לישנא דדייק
 בתקופה ם׳ עד בגולה אומר חגגיה [י] : הגאוגים ויתר וראבי״ה כבעמוד דבר עמא וכן וכר

 בתפלרז שואלץ m התקופה מיום חדץ ימים ג״ח כשעברו נמצא מתחיל תקופה ירם לן וקיימא שיאלין עצמו כד ויום ס׳ כלאחר ם׳ יום הילכך פפא רב אמר כחנניה הלכה שמואל אמר
 שלא דידן כתלמוד נוהניך ואגד לעת מעת שואלין׳ ם׳ דבירם איתא ובירושלמי . כדפי׳ מתחיל שהוא התקופה יום גם כשתמנה לתקופה ם׳ יום שהוא ג״ט יום תחלת שהוא ערבית
 שאלת בתשובת. כתב ז״ל הרא״ש א״א כתב ואח״ב כר׳ למטר צריכין אם בכללה אשכנז או בכללה ספרד כמו כולה אחת ארץ אבל הטור [לשון * : כדפרישית אלא כלום מזח הזכיר

 תניא> סופרים דמסבת י״̂ח ובפרק ראשונות בג׳ צרכיו ישאל לא מדאמר כן שנוהגים מדרבנן איסורא דאיכא כתב בדדג [ל] : ע׳ב] להם הצורך לפי השנים בברכת אח״ב לשאול שיכולין
 אמר ולאי ושכח טעה אם אמנם ע״ה וקדמופינו רבותינו מנהג אלא לנו ואץ ע'כ התירו בקושי אלו ואן! הכפורים ויום ר״ה של ימים בב׳ אלא ואחרונות ראשונות בג' זכרנו מזכירין אץ

̂'לא דברים: באותן מחזירץ דאץ. ר׳׳ת כתב וכן אותו מחזירץ דאץ מכאן נראה חיים בספר אי להיים וכתוב או כמוך מי או זכרנו  דעל' יהודה־ ה״ר מצאתי'בתום׳ יכן כפירושי הספר פסק י
 שר״ד בש״ה־ כתב וכן הברכות ממטבעי משגה דהוי עליהם דטחזיריך מצאתי אחרות בתום׳ אבל בהג״ה. בפ״ו כדלקמן בדרג משמע וכן חכמים ממטבע משגה פאן שייך דאין מחזירין אין אלו
שאמה בישיבתו ז״ל אליעזר ה״ר שלי טפיו ששמע חיים ה״ר לי אמר וכן ראבי״ה פי׳ וכן עליהן להחזיר שלא רבינו מורי דעת והגה סופריס דמסבת מחא הוא ותימה עליהן להחזיר נוהג היה

:עליהג להחזיר נ״ל דאיו



2 aמשנה כסףפ־ב תפלה הלכות אהבה. משנה בסף

שמריש השפלל ולא מעה דקי״ל דכיון המעם ונ״ל ליה, יהבו לא בזמנה הפלה שכר ליה :השילו בקושי אלו ואף וי״ה ר״ה של בשנייימ אלא
XS מנחה שפלת זמן ממא לא דאכשי חצוש עד כ״ש שחרי׳ש י״ח ויוצא שמיס מנחה ממפלל לק״ש אביי אמר, ב׳) מ׳ דגרכוש(דף פ״ק שישחילוכו׳. השחלמצושה תפלת א

שפלח משפלל ואח״ה המנחה שפלש מחילה משפלל המנחה זמן• שהניע אחר נזכר אם אבל השם שנן ^ןמה הנץ עם אושה גומרין היו ומיקין יוחנן דא״ר כושיקין
אכשי דהא יושר שעה וחצי חצוש עד לכחוב ורבינו להרי״ף שהו״ל מדקדק יש ומ״מ .שחריש אמר ביום משפלל ונמצא לשפלה גאולה שיסמוך כדי החמה הנן עם אומה גומרין היו זשיקין

 ופירש״י שמש עם ייראוך קרא מאי זירא רבי
 וק החמה הנן עם להשפלל דמצוה קרא מאי

 : ז״ל והלא״ש והרי״ף יונה ה״ר דעש
 פ״ד ריש .וכו׳ רביעיש שעה סוף עד וזמנה

 עד השחר שפלש כ״ו) (דף דברכוש
 ואהיקנא שעוש ארבע עד אומר יהודה ר׳ מצוש
 לבינו וכשב יהודה כרבי הלכה כ׳יו) (שם ׳השה
 בפירוש מ״ש אל לרמוז היום שלישיש שהוא

 ק״ש גבי ששנינו מה אצל דברכוש פ״ק המשנה
 השעוש כל כי דע שעוש ג׳ עד גומרה

 הם הזמניוש השעוש הם המשנה בכל הנזכרוש
 וי״בשעוש ביום שעוש י״ב מהם השעוששיש

 כלוש עד אמר כאילו שעוש ג׳ עד ומ״ש בלילה
 חמוז שקופש יום היום שיהיה בין היום רביע

 ז״ל והרא״ש הרי״ף וכשבו . סבש שקופש או
 היכא חצות עד דאמרי לדרבנן דלישא ואע״ג
יהבו הפלה שכר שעוש ד׳ לאחר וצלי דעעי

יום בכל הרב התמיד שהיה

 להוסיף הוא פשוט מנהג הכפורים וביום השנה בראש
: וכר פחדך תן ובכן בשלישית

שלישי פרק
 הנץ עם להתפלל שיתחיל מצותה »השחר תפלת א

 רביעית שעה םוף עד נא] וזמנה החמה
 אחר והתפלל טעה או עבר ואם .היום שלישית שהיא
 לא אבל .תפלה חובת ידי יצא־ היום חצות‘ עד ארבע

 מן מצוה שתפלה שכשם .בזמנה תפלה חובת ידי יצא
 כמו בזמנה אותה להתפלל מדבריהם מצוה כך התורה
 שתפלת אמרנו בכבר ב : ונביאים חכמים לנו שתקנו
 ולפי זמנה. תקנו הערבים בין של תמיד כנגד המנחה

ומחצה שעות מתשע זמנה תקנו ומחצה שעות בתשע

: רל׳ג ם׳ א״ח ל1ע ג : פ״מ שי׳ ״ח6 מזר י״ע משין סמ״ג א

משנה לחם

 אלא דאה״נ ונ״ל מנחה שפלש זמן מפא לא
 וכיון יושר שעה לחצי חצוש בין דק דלא

 אסמכוה חצוס עד דאמרי רבנן דאשכחו
 עד ה״ה אבל חצוש עד ואמרו למילשייהו

 הרשב״א שמדברי אלא כנ״ל המנחה זמן שיגיע
 ב״י בס׳ וכמ״ש אמרו דוקא חצוש דעד נראה

:פ״ס סימן לא׳׳ח
 שפלש פרק בריישא וכו׳. אמרנו כבר ב

 היא איזו ע״ב) כ״ו (דף השחר
 ואי ולמעלה וממצה שעוש משש גדולה י מנחה

 .ולמעלה ומחצה שעוש מס׳ קסנה מנחה היא זו
 פ״ה כדשנן פעמא דהיינו רבינו ומפרש

 בס׳ וקרב ומחצה בח׳ נשחס שמיד דפסחים
 וקרב ומחצה בז׳ נשחפ פסח בערב ומחצה

 שבס בערב להיוש פסח ערב חל ומחצה בס׳
:אחריו והפסח וממצה בשש נשחפ

וזמן

 קטנה מנחה.הנהראת והיא
ולפי

כשגגה שהיא ־אלא כן מקומושכשב שבכמה ז״ל רבינו ספרי בכל לסעוש אפשר פאי וכשב
: השליפ מלפני היוצאה

ה ל  שפלש משנה כ״ו.) השחר(דף שפלש פרק בריש .מצושהכו׳ השחר תפלת א ג פ
[כ״ז.] בגמרא הלכשא ואיפסיק שעות ד׳ עדי אומר ר״י חצות עד השחר י

 הממה הנן עם מצותה ורמינהי מתניתא על בגמרא והקשו כותיה בבחירתא ותנן יהודה כר׳
 בריה מרי רב והאמר לא ותו מצות עד והקשו וכו׳ לותיקין ההיא שניא כי ותירצו וכו׳

 מנחה מתפלל שחרית שתים שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא פעה וכו׳ ירמיה דרבי
 שכר ואילך מכאן בזמנה שפלה שכר ליה יהבו מצות עד ואזיל מצלי יומא כולי ותירצו שתים
 יהודה דלר׳ הסוגיא מזאת למדנו ע״כ, ליה יהבו לא בזמנה שפלה שכר ליה יהבו שפלה

 ואילך שעות דמד׳ ליה יהבו לא בזמנה מפלה שכר ליה יהבו מפלה שכר ואילך שעות מד׳
 שכר לבד חצות שעד שכתב ז״ל רבינו על תימה יש וא״כ לת״ק ואילך כמחצות יהודה לר׳

̂ה דנפקא עליו סמך אשר האחרון בתירון והעלה עליוהרב״י ממה וכבר ליה יהבו ©פלה  ל
 חצות עד יהודה דלרבי כך כל ורבנן יהודה ר׳ במחלוקת ניפוש דלא משוס הא ז״ל לרבינו
 ז״ל רבינו אמר לכך יהבוליה בזמנה• שפלה שפר ולרבנן ליה יהבו לא שפלה שכר אפילו
 כלל ללמוד אין וכו׳ התפלל ולא פעה מדין אבל . חצות עד ליה יהבו מיהא מפלה דשכר
 דכיון עליו לי וקשה . הוא תפלה דשעש שאני השם ליה יהבו שפלה דשכר אע״ג דהשם

 עדו׳ קרב שמר של שתמיד מפני אלא להו נפקא לא שעות עדו׳ דקאמרי דרבק דפעמא
 זמן למת לו מניין שעות ד׳ עד אלא קרב אינו שמר של דתמיד לן דקיימא אנן א״כ שעות

 דשאני ז״ל הרשב״א וכן ז״ל הוא שמפרש למה בין קשה עוד כלל. יהודה לרבי חצות עד
 מכאן בגמרא וכשמירצו ליה יהבו לא מפלה שכר אפילו מפלה בשעת שלא אבל שפלה שעש

 וכו׳ שפלה שכר ואילך מכאן תירצו למה א״כ תפלה בשעת ר״ל וט׳ שפלה שכר ואילך
 שירצה זמן כל להתפלל יוכל מצות דעד לומר הוא מהני מצות עד דקאמר דמאי גמרא לישני
 •שפלה זמן לאו אי אבל מתפלל ולמעלה שעות משש כגון תפלה זמן אי ואילך ממצות אבל
 לא הכי הוה דאי לומר יש לזה מיהו :מתפלל אינו מצות שלאחר פעה מצי אותה כגון
 חצות דעד משני לכך דוחק וזה לבד שעה לחצי אלא מצות דעד דממניתץ מיעופא אהני

לא: ואינך ממצות אבל אין מצות עד דדוקא גמור מיעוס דמתניתין
 מה מפני ע״ב) (שם השחר מפלת פרק■ ברייתא .וכו׳ המנחה שתפלת אמרנו כבר ב

 מפני חצות עד והולך קרב שמר של תמיד שהרי מצות עד השחר תפלת אמרו
 הערבע״כ עד והולך קרב הערבים בין של תמיד שהרי הערב עד המנחה מפלת אמרו מה
)כ״ז אמרו(דף עוד  יום מבעוד שבש בערב שבש של מצלי מדרב אנן ניחזי חסדא א״ר .
 שמע אורתא עד מצלי הוו לא ורבנן הונא מדרב אדרבא יהודה כר׳ הלכה מינה שמע
 דעבד מאן כמר ולא כמר לא הלכתא איתמר דלא השתא יהודה כרבי הלכה ־דאין מינה
 יהודה כרבי דנהוג דמאן ההלכות בפי׳ יונה ה״ר וכתב ע״כ. עבד כמר ודעבד עבד כמר
 ולא דוקא המנחה פלג עד במנחה כלומר למנחה בין לערבית בין לגמרי כומיה לנהוג צריך
 הלילה עד דמנחה כרבנן לגמרי לנהוג צריך כרבנן דנהוג ומאן ואילך מכאן וערבית יומר

 כלומר דמר וכקולי דמר כקולי לנהוג אין אבל קודם ולא הכוכבים צאת אמר וערבית
 כר״י לנהוג שיכול אלא כן נראה לא רבינו ומדברי .כרבק ומנחה יהודה כרבי ערבית

 להתפלל לו ויש וכו׳ קפנה מנחה וזמן כשב שכן זה של וכקולשו זהי של וכקולמו ורבנן ,
 כדי הוא העש אותו עד קפנה מנחה זמן לזה דקרא דמאי הוא דבריו דפירוש נראה וכו׳

 אותה להתפלל יכול עצמה המנחה לענין אבל יהודה כר׳ ואילך משם ערבית לומר שיוכל
 עד ר״ל הערב דעד מפרש ז״ל ומא הערב עד דאמרי כרבנן דהיינו הממה שקיעת עד

 ואע״פ דשרווייהו כקולי נקסינן לפי!ה״ א״כ המשנה בפירוש שפירש וכמו החמה שקיעת
רשות ערבית דשפלס הכא שאני דשרווייהו קולי למנקס הכי מילי בשאר עבדינן דלא

עוז מגדל
:כ״ז)4השחר(דף מפלס סרק הכל .רגיעית שעה עד הו׳ השמי תפלת פ״ג

 מפרש היה דאם מלשונו לי נראה זה למפה ז״ל הוא שכתב כמו בזמנה לדקדק ואין
 היה אלא וכו׳ להתפלל לו ויש ולומר דבריו לסתום לו היה לא ז״ל יונה רבינו כפירוש

 וא״ש . כדכתיבנא בפי׳ משמע הדין שסתם אחר אבל וכו׳ כך לנהוג רצה אם לומר לו
 דאמרי כרבנן ומוספין תמידין מהלכות בפ״ב דבריו סתם הערבים בין של בתמיד והא

 שעות משש והוא והו׳ אותו שוחפין הערבים בין של תמיד שם שכתב הערב עד דקרב
 עבד כמר דעבד כאן כתב למה וא״ה הערב עד דאמרי כרבנן וזהו היום סוף עד וכו׳

 עבד יהודה כרבי דעבד שם כן גם לכתוב לו היה הכי כתב לא והתם עבד כמר ודעבד
 וי״ל ,יהודה כר׳ או כרבנן הוי כמאן הלכתא לן דמספקא כיון עבד כרבנן ודעבד
 היום סוף עד שם כתב להכי כדכשיבנא דתרוייהו כקולי דנקפינן ליה דאית דכיון

 לנהוג יכול אינו במנחה כזה נהג דאס ז״ל יונה רבינו כפירוש מפרש היה אס דבשלמא
 כיון אבל קשיא ניחא הוה במנחה מנהגם בזה סותרים שהיו מפני בערבית כזה כך אסר

 .היום סוף עד לו ואמר הבתירה לו נתן לכך לעשות יכול שיעשה אופן דבכל הוא דמפרש
 שאס וכו׳ר״ל להתפלל לו ויש דכתב ומאי יונה רבינו כפירוש נאמרדמפרש אפילו נמי אי

 הזכיר לא אמתי קשיא לא מ״מ לגמרי כמותו שינהוג ובלבד לנהוג יכול כרבנן לנהוג רוצה
 ואס וג5ינ יהודה כרבי לנהוג ירצה אם לומר ומוספין תמידין בהלכות יהודה ר׳• דברי
 קרב דשמיד דקאמרי אמאי ארבנן פליג לא יהודה דרבי משום ינהוג כרבנן לנהוג ירצה

 וכיון הקרבה לזמן חייש דלא משום הוא יהודה רבי דקאמר ומאי היום סוף עד והולך
 הדין שמן אע״פ המנחה פלג עד אלא היה לא היום כל מקריבים שהיו הקרבה דזמן
 . דחיישינן הוא לבד הקרבה לזמן אלא להכי חיישינן לא מ"מ הערב עד להקריב יכול
 תמיד נ״ח.) דף תנן(פסחים דהכי ומחצה שעות בס׳ אלא היתה לא ההקרבה תימא וכי

 מקפירין שהיו הקפורש דמ״מ וי״ל וממצה שעות בס׳ וקרב ומחצה (שעות) בשמונה .נשמפ
 ושפלת רביע מסר שעות בי״א כלה שהיה שנמצא לעיסוקו ורביע שעה היה השמיד אחר

 כפי משאת לפניך קפורש שפלשי שכון הכתוב שאמר וכמו תקנוה הקפורת כנגד המנחה
 ז״ל המוספות בדברי מבוארים אלה ודברי המנחה פלג עד זמנה הוי ולכך ערב מנחש

 שפלש הוי זמן אותו דעד וממ̂צ שעות ס׳ עד בשלמא הא מנ״ל המנחה פלג עד שפשפו
 המנסה דתפלת ס״ל יהודה דרבי וי״ל מנ״ל הא אבל קפנה מנחה דהיינו ניחא המנחה

 . ע״כ ערב מנחת כפי משאת לפניך קפורש תפלתי מכון דכמיב תקנוה קפורת כנגד
 והולך קרב שתמיד דאמר יהיב פעמא יהודה רבי דהא מידי ולא מקשו דלא למידק ואיכא

 וכי שעה אותה עד הוי המנחה דזמן ליה אית פעמא הך משוס וא״כ המנחה פלג עד
 יהודה לרבי ניחא נמי הכי הערב עד והולך שקרב פעמייהו דיהבו לרבנן להו דניחא היכי

 תפלתי תכון דתירצו האי מאי ועוד המנחה פלג עד והולך דקרב משוס פעמא דיהיב
 משוס מפורש פעמייהו לרבנן דפשלמא להם דהוקשה כך דבריהם דפירוש ונראה .וגו׳

 ההקרבה זמן מתחיל ערב צללי ינפו מכי הערבים פין נשחפ שמיד בפרק דרשו דאינהו
 ומחצה שעות שש אחר תיכף ולשמוע המצוה להקדים היה ובדין הלילה עד נמשכת והיא
 סוף עד דשיעורו מקרא משמע הדין מן ודאי אבל היחידים קרבנות משוס פעמא אלא
 נתן דלא וכיון ערב צללי ינפו מכי ממחלת ההקרבה זמן אלא קרא קאמר לא דהא היום

 משום הלילה עד רבנן קאמרי ולהכי הלילה עד דהוי משמע ממילא היא היכן עד שיעור
 וממצה שעות בס׳ אלא להקריב נוהגים היו דלא ואע״ג הלילה עד קרב שמיד הדין דק
 לבשר קשה יהודה לרבי אפל אזלינן דינא בתר הלילה עד זמן ליה אית הדין דמן כיון מ״מ
 תחילת אלא אמר לא קרא דהא הלילה עד הוי דינא דינאהא במר אזיל אי אזיל מאן

 היום כל דהוי משמע קאמר לא ההקרבה סוף אפל ערב צללי ינפו מכי הוי ההקרבה
 פשר יהודה רבי אזיל ואי יושר ■ ולא המנחה פלג עד דינו דהוי יהודה לרפי ליה ומנא

זמנה דהוי לומר לו היה ולא ומחצה שעות פ׳3 אלא קרב היה לא א״כ ההקרבה זמן
אלא

מיייכיניות הגהות
ג אמר [א] א ותנן הואיל יהודה בר׳ הלבה בהנא ד קאטר בכלל ועד כוותיוז בנחירת

: כדמרכח


