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 המשיח לימוס כפשוסו כונחו ־ואם
:דרכו* את יראה האמת

 קריאתן מל הרג שכונס ליישג נוכל אכן סמגיה אמר
: המגילה קריאת רק ההיוב על יהיה שלא

 עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין לרעיו. מנות ובשלוח בסעודתו
 האלו האמללים לב שהמשמח .וגרים ואלמנות ויתומים

 לב ולהחיות שפלים רוח להחיות שנאמר לשכינה דומה
 עתידץ הכתובים וכל הנביאים ספרי *כל יח . נדכאים
 היא והרי אסתר ממגילת [ה] הוץ המשיה לימות ליכטל

 ואע״פ לעולם. במלין שאינן פה שבעל תורה של וכהלכות תורה הומשי כהמשה קיימת
הפורים וימי שנאמר יבטלו לא הפורים ימי מעיני. נסתרו וכי הראשונות הצרות נשכחו כי שנאמר יבטל הצרות זכרון שכל

:מזרעם יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו ל« האלה

פורים הלכות על מיימוניות הגהות

הראב״ר השגת
 מכל דכר עמל לא א״א וכו׳. מביאים ספרי *כל

 אפילו אמרו כך אבל למוד. פאיןבו ספר שאין הספרים
 תבמל לא מגילה בהם מלקרוס ספרים שאר יבמלו

:עכ״ל t בצבור מלקרותה

ב ת  לעבדים סורים מתנות לחלפ שנהגו אדם בני ראיתי רש״י לסני אחד תלמיד כ
 ומתנות שנאמד לסי ךכי בעיני קשה הדבר ״והיה ישראל בבית העובדים ולשסחות

 מקיים כאילו בעצמו ומדמה האביונים את נוזל ולשפחות לעבדים הנותן וזה לאביונים
 המתביישים העניים התחילו שמתחלה ולסי ישראל באביוני הנאמרים לאביונים ומתנות
 אן» לתת נהגו אביהן לבתי הילדים להחזיר מניקות עבו״ם ביד שלהן תינוקות לשלוח

 לים צרור לזרוק ממנו טוב רבי ומדברי זה בדבר נוהג רבי ואין ומניקות לשפחוא
 עשו וזהב להם הרביתי וכסף עליהם רבי וקורא לעכו״ם אף נעשה היום שמתנות שמראה

 ופרקו העגל מעשה להן בא המשכן לעבודת והביאו לישראל זהב הקב״ה שהרבה לבעל
 אורחים באו קבלם ישראל אורחים באו אורחים מקבל שהיה לאדם משל הזהב נזמי

ך, זה שוטה שאמר הראשון את אבד קבלם עכו״ם כ ב רכו  רבעו מורי בשם נמצא וכן ד
 להרגילם אסור בכך הרגילו שלא חדשה דבעיר כתב ולפיכך אפרים רבינו בשם ששמע

 עם עכו״ם עניי מפרנסין כדתנן שלום דרכי מפגי הדבר לבטל אין שהרגילו במקום אבל
 דרכי מפני ישראל ככשלום שלומם ושואלים בשביעית ידיהם ומחזיקין וכו׳ ישראל עניי

 אחר מיד יצא לא בבה״כ היושב אבל שבת במוצאי להיות שחל סוריס .ע״כ , שלום
 פורים וביום מגילת וקריאת התפלה אחר עד שם ישאר אלא שבתות מוצאי כבשאר ברכו

באמצע חל סורים אם וכן בעצמו קורא או עמו ומתפללין לו קודאין אלא מביתו יצא לא

 ילד שלעולם והורה הנהיג מהר״ם אבל .בביתו קורא אלא ביתו מפתח יצא לא השבוע
 וחולץ לאבלו חוזר לביתו וכשישוב מגילה מקרא לשמוע ושחרית ערבית הכנסת לבית

 דאין לו דנראה מהר״ם כתב שמחות הלכות ובסוף פ״א אבל בהלכות ועיין מנעליו .
 ערבית •מתפללין פורים בליל פורים. מנהג . אבל בהלכות וע״ש כלל בסורים נוהג אבלות

 שאץ בסדרו עמרם רב כתב כאשר ודלא המגילה את קראו לא שעדיין אע״ס הנסים על
 מעין שאומר יו״ט מכל פורים שנא דמאי מגילה קריאת אדר עד הנסים על אומרים

 מתפלת חלוק ערבית תפלת לעולם מצינו ולא קדשו לא שעדיין אע״פ בערבית המאורע
בזו. מזבירין לעולם אלא יוצר ו  המגילה. וקורין קדיש משלימין ערבית תפלת ולאחר בזו
 סמוך קדוש ואתה אמרה שאסתר לפי קדושה וסדר קדוש ואתה ש״צ מתחיל כך אחר

 ויהי מתחיל הוא שבת מוצאי ואם .מגילה מקרא דרשינן דמיניה יומם אקרא אלהי לפסוק
 אכל לך ויתן פסוקים ואומר .לאומרו שאין כתב ראב״ן אמנם , אחרת כפעם ואומר נועם

; בלילה גאולה שאין לפי אומרים אין לציון ובא
 המגילה וקורא למקומו ס״ת ומחזירין עמלק בויבא וקורין ס״ת ומוציא יוצר מתפלל שחרית

יצא, ומררכי יהודי, איש רם. בקול לומר ונהגו קדושה. וסדר באשרי פותח כן ואחרי
 דעתם יתנו כך שמתוך לזרזם התינוקות לשמח מנהג אלא זה ואין ,מרדכי כי , ליהודים
:ע״כ ,בלילה הגיא אשר לומר ונהגו .כן נוהגין שאין מקומות ויש מגילה מקרא לשמוע

משנה מגיד פ״ג חנוכה הלכות משנה מגיד
ג ״ / כשמלכי שני בבית א פ ו כ י״מ:)לא (דף דר״ה ס״ק וכשאמרו מוחרין ולאמריהם לפניהם אבל עצמן הן אלא ותעגיח במהמדליקין פ׳5 וידוע פשוש הזה המאורע ספר ו

וזהו בעלה ולאמריהס לפניהם אבל ביומן דוקא ופורים חנוכה לענין חענית מגילה בעלה בהון למספד דלא ממכה יומי בכסליו בכ״ה ת״ר כ״א;) בשבת(דף
:באדר בי״ג מתענין שאנו ונצחום חשמונאי ביה מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל עמאו להיכל יונים שכשנכנסו

«׳ בקריאת שחייב כל ד אלא להדליק בו היה ולא כ״ג של בחותמו מונח שהיה אמד פך אלא מצאו ולא בדקו ממכה בנר חייבות נשים ריב׳׳ל אמר כ״ג.) (שבת שם .ו
 לילות שמנה בו והדליקו נם בו ונעשה אמד יום

 מצוה נ״ח אמרו ושם יו״ע קבעום אחרת לשנה
 כדעת רבינו שדעת ודע .ביתו פתח על להניח

 בהספד אסורים איק ופורים שחנוכה האומר
ותענית

ת“ א י ב ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכי שני ב
 הוא פשוע והשאר הנס באותו היו הם שאף
א״כ פעורין שחש״ו מפורש ושם מייבין שהן

:כמגילה היא ^הרי בתורה לעסוק אותם ולא'הניחו דתם ובטלו  מבוארת מימראשם
ואמרו  להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו .ובמצות

 לישראל להם וצר .הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו
 הכהנים חשמונאי בני ונברו והצילם מידם והושיעם אבותינו אלהי עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד

 החורבן עד שנים מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים
 אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסליו בחדש בכ״ה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו ב : השני

 והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך
 והלל שמחה ימי בכסליו כ״ה שתחלתן ימים;האלו שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ג טהור: שמן

 הנקראין הן אלו וימים .הנם ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ^ומדליקין
 שחייב כל ד המגילה: כקריאת סופרים מדברי מצוה בהן הנרות והדלקת הפורים. כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה

אקב״ו אמ״ה בא״י הן. ואלו ברכות שלש מברך הראשון בלילה אותה 'והמדליק חנוכה נר בהדלקת חייב המגילה בקריאת
להדליק היפו: סי׳ מור ג : שס סמ׳ג פרטא סי׳ מור ב :ה׳ דרננן עשין סמ״ג הרע סי׳ מור א

משנה לחם
 משוס סעסא לאו התם דדילמא ודחו מיקל ורשב״ג ר״מ משום שאמר יעקב ר׳ דברי

 אדעסא ליה דיהיב הוא דפורים דאדעחא אלא הוי גזלן הבית בעל דעת על דמעביר
 ואסיקו אוסר ב״א ר״ש דסניא ר"מ הא אלא לומר וחזרו ליה יהיב לא אחרינא דעידי

 להלכות להו ומשמע הוי גזלן בעה״ב דעת על דהמעביר ברייתא ר״מ דסבר מההיא
 מעיקרא דקאמר דמאי מילתא איגלאי א״כ הכי ר״מ סבר דמסקנא דכיון ז״ל ולהרא״ש

ט׳ רשאי העני ואין  דפוריס דאדעתא המם דילמא בגמרא דאדחו ודחיה פעסא מהך ו
ט׳  דלית כיון הוי גזלן בעה״ב דעת על דמעביר מפום דמעמא כיון וא״כ קמה לא ו

תיה הלכמא  בהלכות כתבו לא ולהכי הוי עעמא חד דכולא דמגבת דההיא ה״ה בהא טו
 גורסים דיש כתב ז״ל ירוחם רבינו אבל .רשאי העני דאין ההיא האומנין אס השוכר <פ׳

 דהלכתא ודאי דכן וכיון ר״ע משום שאסר ר״מ דברי וכו׳ רשאי העני דאין בההיא
 משום התם דדילמא דחיה ההיא זה ולפי מסבירו כר״ע קי״ל דהא ברייתא כההיא

ט׳ דאדעמא  הבית בעל דעת על מעביר משום הוי לא ברייתא דההיא וסעמא לה קמה ו
א וכן הוי סלן  רצועה מהם ליקח רשאין העני דאין ההיא שהביא ז״ל המור דעת מ

ה: כדעת הוא זה הזכיר שלא ז״ל רביט ודעת .וכו׳ ה״
ט׳ הנביאים ספרי כל  הספרים מכל דבר יבטל] [לא ז״ל הראביד ע״ז השיג .ו

/ למוד ט שאין ספר שאין ו כ שר״ל ז״ל רבינו בדברי הבין שהוא כונסו נראה ו

 ואמר דליתיה וכמאן הדברים מן לדבר מהם לומדים לגמרי.ואין ימבמלו הנביאים שספרי
 וא״כ הרבה. דברים ממנו לומדים אנו מהם וספר ספר כל שהרי כן הדבר שאין

 הכוונה דאין אמר לכך (לסודין בו שאין ספר שאין אמרו וזה ,הדינים אותם ימבמלו
 שעה בכל בהם קוראים שאין אע"פ אלא יהיו קיימים אלא שיגנזו ז״ל רבינו כמ״ש

: קורין אסהר במגילת מ״מ רחוק עת לשום אלא
 מענית מגילת במלה לא דר״ה בפ״ק וכשאמרו ה״ה כסב .וכו׳ שני בבית א (£*ג

 והלכמא אמרו י״ס:) (דף דר״ה פ״ק .וכו׳ ופורים חנוכה לענין
 בשאר כאן ופורים בחנוכה כאן ל״ק אהלכתא הלכסא קשיא במלה לא ;הלכתא בטלה

 א״כ דוקא ביומייהו ר״ל ושרים בחנוכה בטלה דלא ז״ל רבינו דעת לפי וא״ס • יומי
 ודקאמר ולאחריהם לפניהם הוא בטלה דקאמר ומאי ופורים בחנוכה ואידי אידי לימא

 בין ביומייהו בין לגמרי הוי דבטלה משני מינה דעדיפא וי״ל . ביומייהו היינו בסלה לא
 לגמרא לה דקים דמילסא קושסא דמחרן הוא דגמרא דסתמא ועוד ולאחריהם לפניהם

בסלה: יומי ובשאר בטלה לא ופורים דבחנוכה
ק ד לי ד מ ה  בירך ולא אותה הרואה וכל ט׳ ברכות ג׳ מברך הראשון בלילה אומה ו

 ולא אומה הרואה בה ואמרו מבוארת מימרא ז״ל ה״ה כתב שהים. מברך
רך*. ן בדבריו ט״ס שיש לי ונראה בי רי צ ק  מברך אומה הרואה וכל בה ואמרו להגיה ו

כלומר : דופק שום נלא נמוג מחוקנת ספרינו וגי׳ וויניציא נדמוס הגי' *כ״ה
מיימוניות הגהות

אסתר מגילת אף אמר ר״ל יסף ולא גרול קול טעטא מה ליבטל עתידין אינן תורה סדריוה׳ ליבטל עתידים והנתוגיס הנביאים אמר ד״י לקיש וריש יוחנן ר׳ נרסינן ירושלמי !ה]
והלכות



קעומשנה מנידפ״ג חנוכה הלכות . זמניםמשנה מגיד

 שאע״פ זיל דעתו גירך ולא אוחו הרואה רגינו ופירש שהים• מברך הרואה בה ואמרו
 .זיל הגאוגיס קצס דעס וזה מברך ביחו בחון עליו שהדליקו כגון המצוה מן שיצא

 להדליק עתיד ואיגו ביהו בסוך עליו הדליקו ולא הדליק בשלא כהבמסמברא ׳״ל והרשב״א
ה. על ומברך ומוזר המצוה מן יוצא מציגו דלא לברך צריך אינו לא״ה הא הלילה  ויש הראי

 בהוך עליו שמדליקין אע"פ דפרישו מרבוותא
 מה על להם ואין הראיה על לברך הביח

לבעל ראיתי וכן ,עכ״ל.

פ ע״  שאלו כ״ג.) מדליקין(שיה במה וב^ ההלל על שמברכין ידוע זה .ונו׳ שקריאת א
 ויגדך אביך שאל אמר רנב״י תסור מלא אמר אויא רב צונו היכן חנוכה ברכת גבי

 בו מערכין הדמאי מדהנן דבריהם של על שמברכים שאמרו מה על ■עמרם רב והקשה
אמרם ואי השמשות ובין ערום או״י ומפרישץ עליו ומזמנין עליו ומברנין בו ומשהתפין

בעינא

 העיטור לבעל רחיתי וכן ..עכ״ל שיסמוכו
 בספינה או בקרון ששמד דוקא ורואה שכתב

 אסריס מפרשים פירשו וכן בביתו הדליק שלא
 נאות יותר סתם רואה שהזכירו הגמרא ולשון

:רבינו לדעת
 ערכין ממסכת פ״ב . וכו׳ ויום יום בכל ה

) (דף  שהיחיד ימים ארשב״י י/
 ימי שמונת ק אלו ההלל את בהן גומר

:בהלכות כאן ונתבוה .ממכה
אע״פ

 והא מברך היכי ברכה בעי בדרבנן
 ודאי אביי ותירן וליכא קדוש מחניך והיה

 בעי לא דבריהם ספק ברכה בעי דדבריהס
 שני יו״ש והא זה תירו; על והקשו ברכה
 בי החס ותירצו מברבינן וקא דדבריהם דספק
ז ורבא ביה ליזלזלו דלא היכי  קושית על תיי

 .ק מעשרים הארן עמי רוב רבא אמר1 הדמאי
 לא דרבא לפרש ז״ל והגאומס רבינו ודעה
 אמרינן בהדיא דהא דאביי טעמא אהאי פליג

 לא ספק ק״ש קרא ספק כ״א.) (דף בברכות
 דרבק ק״ש מ״ט ק״ש וקולא חוזר אימ קרא

אלמא

ט׳ לאבותינו נסים ושעשה חנוכה של נר להדליק ו
 בירך ולא אותה [א] הרואה וכל וכו׳. וקיימנו ושהחיינו

.ושהחיינו [ב] לאבותינו נסים שעשה שתים. מברך
 מברך והרואה שתים מברך המדליק הלילות ובשאר

: הראשון בלילה אלא שהחיינו מברכין שאין אחת
 ההלל את נומרין אלו הימים משמונת ויום יום ייבכל ה

] לנמור אקב״ו לפניו ומברך ג  בין יחיד בין ההלל את [
 מברך סופרים מדברי מצוה ההלל שקריאת אע״פ .צבור
העירוב. ועל המנילה על שמברך כדרך וצונו אק״ב עליו

אין דמאי מעשר בנון הספק מפני לו עשייתן ועיקר מדבריהם שהוא דבר אבל עליו מברכין דבריהם של ודאי שכל
מברכין :שס סמ״ג מרפג סי׳ מור א

משנה לחם
 הספק על תקנתו שעיקר דמאי כמו שיהיה דבר דנל כן אינו רבא דלדברי וכו׳ דמאי
 ספק דכל כסב איך וא״כ הן מעשרין ע״ה שרוב שאני ובדמאי עליה דמברכינן ודאי

 הסוגיא שמפרש נראה חשובה באותה ז״ל ורבינו עליו. מברכין שאין דמאי כמו שיהיה
 שעיקר דבר אבל ברכה בעי ועירוב חנוכה נר כגון דדבריהם ודאי וה״פ אחר באופן
 על הקנתו שעיקר מיו״ט זה על והקשו ברכה בעי לא דמאי כגון הספק על הקנתו
ק רבא ובא ביה ליזלזלו דלא מפום וסירלו ברכה בעי והיכי הספק חי  שעיקר דבר דכל ו
 בדמאי מנרכינן דלא ומעמא מברכין ביו״ט שהרי כאביי דלא מברכין הספק על הקנהו

 לא בהא אי<& מברכינן אי לנו שנסתפק ספק לענין אבל p מעשרין ע״ה שרוב מפני
 שביעי .ספק בשמיני שאמרו ממה וראיה מברכינן דלא מודו דכ״ע כלל סוגיין איירי
 זה ולפי ׳םשובס. באותה רבינוז״ל שם שביאר מה זהו מברכינן לא ברוכי יתבינן מיסב

 חנוכה בהל׳ כאן להזכיר לו היה לא כרבא דקי״ל דכיון שהקשיתי הקושיא קשה ג״כ
 עכ״פ ומ״מ למעלה. שהקשינו כמו דמאי מעשר כגון כסב איך ועוד יזלזלו. דלא טעמא

מפרש שהוא בדבריו הבין ולא ז״ל רבינו של תשובה אותה ראה לא ז״ל שה״ה צ״ל

 מברר הרואה כל שאמר כל מלת המימרא לשון על שהוסיף ז״ל רבינו לשק דייק כלומר
 אפילו אותה שיראה אופן דבכל לומר כוונתו אותה הרואה וכל ז״ל רביט דמ״ש וקאמר

 ז״ל דעתו וכו׳ אותה הרואה בה ואמרו וז״ש .כל קאמר ולכך ביתו בתוך עליו שהדליקו
:וכו׳ ז״ל שדעתו מפני הוא הרואה כל שכתב מה על

 לפרש זה בלשון האריך ז״ל ה״ה .עליו מברך מד״ס מצוה הלל שקריאת אע״פ ה
 מסולף שנראה הסוגיא בפירוש דעתו לבאר אני וצריך ז״ל רבינו לדעת הסוגיא

 דשם מילה הלכות בסוף מ״ע הביאה לוניל לחכמי בתשובותיו ז״ל רבינו שכתב ממה
 ודאי) זכר איט שהוא מילתו(מפט על מברכין אין האנדרוגינוס וכן וז״ל ז״ל רבינו כתב

 דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא חורה ספק והלא וז״ל ז״ל לוני״ל חכמי ממנו ושאלו
 ע״ה שרוב מפני הדמאי מן חון (עליו) מברכינן דאורייתא ספק אבל (עליו) מברכינן
 באותה כמבואר ז״ל רבינו השיב ושם וכו׳ מדליקין במה בפרק כדאיתא הן מעשרין
 הוא לוניל חכמי דדעח ונראה .אדם כל ביד מצוי שהספר להעתיקה חש ואיני חשובה
 משום בחנוכה מברכינן דהיכי כ״ג) (דף שם דהקשו כך מדליקין במה דפ׳ הסוגיא לפרש
 ותירן מדבריהם מצוה שמצותו אע״פ עליו מברכין אין בדמאי הא דדבריהם מצוה דהיא
 שהוא דבר כל פי׳ ברכה בעי לא דדבריהם ספק ברכה בעי דדבריהם ודאי ואמר אביי
 שיהיו בין ועירוב מנוכה נר כגון מדרבנן שיהיו בין המצות בכל כלומר מדבריהם ודאי

 בהם תקנו אשר הברכות הנה בודאי מצות שהם כיון בו וכיוצא מעשר כגון מדאורייתא
 כל כלומר דדבריהם ספק אבל ברכה בעי ולכך ודאית מדבריהם מצוה נקראו חכמים

 בין לא או המצוה עשיתי אם הספק לי בין.שנפל ספק אלא ודאית אינה שהמצוה דבר
 נקרא הברכה הנה שיהיה אופן איזה בכל הספק מפני חכמים חקטה עצמה שהמצוה

 ותירצו מדבריהם ספק שהוא מיו״ט והקשו ברכה בעי לא ולכך דדבריהם ספק בהן
 ספק דודאי ואמר אביי על ונחלק רבא ובא ביה לזלזלו דלא היכי כי דיו״ט דטעמא
דאמרינן ואע״ג וכו׳ הן מעשרין ע״ה שרוב מפני הוא דדמאי וטעמא ברכה בעי דבריהם

דרבנן הוי שק״ש מפני ברכה בעי לא ק״ש קרא דספק כ״א) (דף שמחו מי בפרק
מן המצוה שע/!< המצוה ברכת אבל היא-מדרבנן עצמה דהמצוה היכא דוקא היינו

ע״ה דרוב טעמא לאו אי דמברכינן ודאי ההורה מן המעשר שעיקר דמאי כגון המורה
 למדין נמצינו המפרשים, לדעת זה חילוק מדליקין במה בפ׳ ז״ל הר״ן וכדכחב מעשרין

 היכא אבל מברכינן הורה של היא שהמצוה כלומר דאורייתא ספק דבכל זה דעת לסי
 היא זו .מברכינן דלא ודאי ק״ש שקרא לו וידוע בק״ש בירך ספק כגון מדרבנן דהמצוה .

 דלא הוא דרבנן ספק דעל ז״ל רביט דברי על השיגו כן ומפני .לוניל חכמי של דעתם
 ז״ל הראב״ד דעת היא וזו כרבא דקי״ל מברכינן דאורייתא ספק על אבל מברכינן
 קצת בחילוף ז״ל רבינו לדעת כן הוא הסוגיא שפירוש כאן הבין ז״ל וה״ה .בהשגות

 דדבריהם ספק דכל ודאי דס״ל כלומר אאביי■ פליג לא דרבא הוא ז״ל שדעתו הוא שסובר
 לחלק ליה מסתבר דלא וכו׳ ק״ש קרא דספק שממו דמי ההיא מכח ברכה בעי לא

 מדאורייתא היא דהמצוה להיכא מדבריהם היא שהמצוה היכא בין ז״ל המפרשים כחילוק
 לתרן שהוצרך ומה ברכה בעי דלא לחביי רבא מודה ענין ובכל שוה דהכל ליה דמשמע
 כלומר הספק על תקנתו עיקר הוי דדמאי משום הוא וכו׳ מעשרין ע״ה רוב בדמאי
 ולכך מהם מצוה והוא דדבריהם כודאי הוי דכן וכיון הספק על תקנוהו מתחילה שרבנן

 שבכל זה דעת לפי נמצא .וכו׳ מעשרין ע״ה דרוב משום טעמא לאו אי עליו לברך ראוי
 שחכמים כלומר הספק על תקנתו שעיקר בדבר אבל עליו מברכין אין לי שנסתפק ספק
 מעשרין ע״ה דרוב מטעמא דמאי זולת דמברכין ודאי דמאי כמו הספק מן עליו תקנו

 תקנתו עיקר יו״ט דהרי ביה ליזלזלו דלא טעמא ביו״ט צריכנא לא זה לפי וא״כ הן
א, הספק על  רבינו בדעת ז״ל ה״ה שמפרש זה פירוש כפי סובא לתמוה יש וא״כ הו
W כרבא קי״ל והא ביה ליזלזלו דלא משום גיו״ט טעמא ז״ל רבינו כתב איך דא״כ 

 אלא הוא מש״ה לאו דיו״ס וטעמא לזלזולי דאתי לטעמא צריכא לא ולדידיה דאביי לגבי
כגון הספק מן לא עשייתן ועיקר כתב דאיך וע״ק הספק. על תקנתו דעיקר משוס

 בברכות!:;,כו׳ אמרינן בהדיא דהא אאביי פליג לא דרבא כתב איך דאלח״ה כך הסוגייא
 תקנתו שעיקר דדבר הוא אביי דקסמר דמאי כיון אאביי דפליג לומר אתה צריך דעכ״פ

 לאו דאי לבסוף ז״ל ה״ה שאמר כמו אהא פליג דרבא ודאי מברכינ^א׳׳כ הספק על
 הספק על תקנתו דעיקר משוס דמברכינן בדמאי קאמר הוה מעשרין ע״ה דרוב טעמא

 אב?י דמאי^דקאמר דמפרש ז״ל רבינו בדברי הבין ז״ל ה״ה אי ובשלמא כדכתיבנא
 הספק על תקנתו שעיקר בין דדבריהם ספק בכל איירי ברכה בעי לא דדבריהם ספק

 לנו שנסתפק דספק דקאמר אמאי אאביי פליג דלא דקאמר ניחא לנו שנסתפק ספק בין
 אהא מברכין אין הספק על תקנתו דעיקר דהיכא דקאמר אמאי אלא מברכינן דלא

 הקנתו כשעיקר אלא איירי דסוגייןלא רבינוז״ל כפירוש מפרש אי אבל עליה פליג לחודיה
 היכי א״כ ברכה בעי לא דדבריהם ספק אביי קאמר דא ועל לחודיה הספק על

 רבינו בדברי חזקה קושיא לאקשויי איכא ותו כדאמרנו. א״ו עליה רבא פליג דלא קאמר
 נהדיא כדכסב מילה ספק כגון עליו מברכין אין הורה של אפילו ספק דכל דס״ל ז״ל

 קרא לא ספק ק״ש קרא ספק שני פרק ק״ש בהל׳ כתב איך דא״כ מילה בהלכות
 המצוה לעשות לו והיה דרבק בדבר ספיקא הוי הא ולאחריה לפניה ומברך וקורא חוזר
 ברכה בלא ק״ש לקרות לו היה ה״נ ברכה בלא המצוה עושה דבמילה וכמו ברכה בלא

 שהוא דבר שכל יונה ה״ר כדעת ז״ל רבינו של שדעתו כתב ס״ז סי׳ בטא״ח והרב״י
 נינהו דרבנן דהברכות דכיון האומרים מדברי ולאפוקי עליו מברכים תורה של ספק
 דעתו ז״ל שרבינו ממ״ש נראה לענ״ד ואצלי .ע״כ ומברך מוזר אינו דרבנן ספיקא משום
 שהרב״י ואצלי מספיקא עליו מברכין שאין פסק- במילה שהרי יונה ה״ר מדעת הפוך

 שכתב דכוי הדם כיסוי גבי כ״ח סימן בסי״ד ז״ל שהרב אדידיה דידיה פליג עצמו ז״ל
 לברך שצריך ז״ל יונה ה״ר בשם שכתב ז״ל הרא״ש לשון הביא עליו לברך שאין הפור

 מברכים אין מדאורייתא דהמצוה דאפילו ואמר עליו מלק והוא בכוי הדם כיסוי על
 .ז״ל יונה ה״ר כדעת שלא ז״ל הרמב״ם דעת הוא שכן ז״ל הוא וכתב מספיקא עליו

ה. דידיה קשיא א״כ יונה ה״ר כדעת בהשגות ז״ל הראב״ד שדעת שם כתב והרב״י  אדידי
 ספק ג״כ לו שיש ר״ל אינו קרא ספק שם שאמר שמה ולומר הקושיא לתרן וג״ל

 אמרן שלא לו שודאי ספק לו אין שבברכות ר״ל אלא ומברך חוזר אינו דאז■ בברכות
 וכי בירך אם לו ונסתפק שקרא יודע אס אבל שכתב שלאחריה לחלוקה דומה והוא
 בברכות לו פשוט נמי קמייסא בחלוקה במדא ליה ומספקא בחדא ליה פשיסא דהחם היכי
 ומיהו אמרן שלא לו שפשוט כיון ומברך מוזר ולהכי בקריאה אלא ספק לו אמק״ואין שלא
 בברכותיה ויקראנה יחזור לא ברכותיה בלא שקראה אע״פ ק״ש שקרא לו פשוט היה אם

 דהיכא דסובר ס״ו בסימן ז״ל הרב״י כתבו הרא״ה כדעת סבור ז״ל דהרב״י דאפשר
ולהכי י״ח יצא דכבר בברכות ולקרותה לחזור יכול איט ברכות בלא מתחילה שקראה

 שלא אע״פקרא בודאי אבל ספק דוקא כלומר קרא אם ספק ז״ל רבינו כתב
הברכות

קר״א

 וגו׳ יפו!* לא וזכרם להלן ונאמר יסן» ולא גדול קול כאן נאמר ליבטל עתידין אין והלכות
 שלא יהודה בר ר״י בשם שמענו רש׳י כתב וכן [א] : ע״כ ,לו עולם הליכות הלכות

 דדוקא בס״ה וכתב בספינה ליושב או עדיין בביתו הדליק שלא אלא'למי זו ברכה הוזקקה
 על לברך צריך דאין נראה בביתו להדליק דעתו דאם שמחה רכינו וכתב נשוי. אינו אס

 דמפדר אפובה דהוה מידי ראבי״ה כתב וכן כביתו ההדלקה על בולן שיסדר עד הראיה
תו  הנרות זה נוסח ההדלקה אחר לומר שיש פ״ב סופרים במס' [כ] ;ע״כ ,אכסא כולהו ל

ע״י לאבותינו עשית אשר הנפלאות ועל הנסים ועל הישועות על מדליקים אנו הללו

מיימוניות הגהות
 רשות לנו ואין הם קדושים האלו הנרות חנוכה ימי שמונת ובלהקדושים כהניך

 ברוך ישועתך ועל נפלאותיך על לשמך להודות כדי בלבד לראותן אלא לאורן להשתמש
 לומר נהג מהר״ם [ג] : ע״כ , ז״ל מהר״ם רגיל היה וכן .נסים עשה ואשר שהחיינו

 ההלל את גמר שלא נמצא אחת אוח וישכח ידלג דאם מטעם פעם בבל ההלל את לקרוא
ב:  היו ותיקין במו לקרות פירושו הוי לגמור בי בזה לדקדק דאין ז׳ל הרא׳׳ש [ואומר ע׳

:תפ״ח] פי׳ א״ח בטור הוא כן אותה קורין פי׳ אותה גומרין
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משנה מגידג פרק חנוכה הלכות זמנים. פש™ כסף

א ך ל עי לא דדנריהס סאק כל אלמא . מד״ס לשלם ההלל קריאה אלא שמד״ם הוא נלכד חמכה של הלל ו וגזרו ן5רנ דמקיגו כיון דרנא סטמא אלא וכחכי מיהדר ג
הארן טמי לרוב משום אלא בברכה לתקוני להו הוו ממש דבריהם של כמצוה הרמאי טל כליל לכם יהיה השיר קבלה מדברי טשה בהן ויש א״א בהשגות וכהוב

הגאונים למדו ומכאן .לרבנן להו דמי כדאורייחא לימרו דלא היכרא רבנן טבוד הן מטפרין מקנו שנביאים אמרו פסמים פרבי ובאמס-שבסרק המגיד ה׳ טליו וכחב ט״כ .חג ההקדש
דרבא סבור ז״ל הר״א אבל ז״ל הרמב״ן כדטח וזה טליה מברכין שאין מילה לסשק ז״ל שהביאו ואט״ה הוא מדבריהם קבוטים נימים לאומרו אבל ממנה שנגאלים צרה כל טל הלל

 זה ולדמיון לסמך אלא אינו פסוק אומו במרכין
א רביט ■דמה מ  טל וק״ל טכ״ל. הנראה ו

 טשה בו שיש שכתב הראב״ד טל אם ,בריהם7
 שהוא שכחב רבינו טל כמשיג קבלה מדברי
 בו שיש הוא שכן נודה אם אף והלא מד״ס
 ד״ם למקרייה דמי שפיר קבלה מדברי עשה
 רבינו, דברי טל להוסיף או להשיג רצה מה וא״כ

ם  אותו בערכין שהביאו שאע״ה שכחב ה״ה ג
 מדבריו נראה ולדמיון לסמך אלא אינו עסוק
 להראב״ד הוא מודה ממש לראיה הובא שאילו

 בסוף וכתב מד״ס שהוא לומר ראוי היה שלא
 בסה״מ להדיא רביט והרי רבינו דעה זה דבריו
 שמנה בה״ג על מולק הא׳ בשרש לו אשר

 והשיג עשה מצות מגילה ומקרא ההלל קריאת
 מצות תרי״ג בכלל למנות ראוי שאין רביט עליו
 קבלה דברי מגילה מקרא והרי מדרבנן שהם

 ואפ״ה ולדמיון לסמך הביאום לא הם משרשים
 שה״ה לומר ואין .דרבנן מצות אותםרביט קורא
 היה לא לראיה הובא שאילו להראב׳׳ד יודה
 דברי אבל ד״ה לא גם ד״ס לקרותו ראוי

 מגילה מקרא על המצות בס' רבינו ומ״ש קבלה.
 נמי נקט אמריני הנך דנקט איידי דרבנן מצות

 הורה דברי דלאו דמלהא וקושטא מגילה מקרא
ט שהרי מקריא קבלה דברי אבל היא בי  י

תב וחנוכה מגילה הלנות במחלת  בכללן יש נ
 אחת לומר לו והיה מד״ס עשה מצות שתי

 נקט דוקא והכא קבלה מדברי ואמת מד״ס
 מיקריא ד״ם קבלה דברי מצות דאף ודאי אלא
 ז״ל והרמב״ן לראיה. הובא בין לסמך הובא בין

 בו דרשו ערכין ובמס׳ כתב השגותיו בספר
ט׳ השיר  אבל הוא קבלה מדברי שזה ואע״פ ו

לשם

הראב״ד השגת
 שני יו׳ט על מנרנין *ולמה
. ׳ ו נ  לאניי הטעם ה1 א׳א ו

 שאין ואמי עליו חלק רנא אבל
 שרוב מפני אלא לדמאי הטעם

 אחר הפק אנל הה מעשרין מ׳ה
:מגרכין בדרבנן אפילו

 .ונו׳ סופרים מדברי *לעולם
 מדברי עשה בהם ויש א׳א

לנס: יהיה השיר קבלה

 על מברכץ *ולמה עליו. מברכץ
 מפני אלא תקנוהו לא והם שני יו״ט

 י׳ולא ו :בו יזלזלו שלא כדי הספק
 שמדברי הוא בלבד חנוכה של הלל

 *לעולם ההלל קריאת אלא סופרים
 שגומריץ הימים בכל סופרים מדברי

 יום עשר ושמנה ההלל. את בהן
 ההלל את בהן לגמור מצוה בשנה

 וראשון חנוכה. ימי ושמנת החג. ימי שמנת הן. ואלו
 הכפורים ויום השנה ראש י=אבל עצרת. ויום פסח של
 ימי לא ופחד ויראה תשובה ימי שהן לפי הלל־ בהן אין

 המגילה שקריאת בפורים הלל תקנו ולא יתירה. שמחה
 ימים שני טוב יום שעושין מקומות ן :ההלל היא

 ושמנה .החג ימי תשעה .יום כ״א ההלל את נומרין
 עצרת. של ימים ושני פסח. של ימים ושני חנוכה. ימי

 ההלל קריאת חדשים בראשי יאבל
 זה *ומנהג מצוה. ואינו מנהג

 . בדילוג קודאין לפיכך בצבור
 מברכין שאין עליו מברכין ואין [ד]
] המנהג על ה  .כלל יקרא לא ויחיד [

בדילוג וימרא ישלים התחיל ואם

הראב״ד השגת
 א״א • וכו' גצכור וה ^ומנהג

 כתכגי ונגר פלוס אינו יה
 שהתחיל ליחיד שכתכ ומה עליו.

 אלא כלום אמר לא בדילוג לקרוא
 כחתימת וחותם שירצה כמו יקרא

:עכ״ל ,הצבור

כדרך
:מנג סי׳ סור גחקפד סי׳ טור ב :סרמד 6חנ סי׳ טור א

 בדרבנן אפילו ספק כל ולרבא אדאביי פליג
 הגאונים וקבלת בהשגות כתוב וכן ברכה בעי

: תכריע
א ו ל  אמרו בפירוש .וכו׳ מנוכה של הלל ו

 אמרינן י״ד.) (ברכות קורא היה פ׳
 מבעיא דרבנן הלל פוסק דאורייתא ק׳׳ש ק״ו

 אלמא הזכירו בסתם ושם דרבנן הלל אלרא
 ואומרין בזה מפקפקין ויש דרבנן הוא זמן בכל
 בהשגות כתב ז״ל והר״א .התורה מן ממנו שיש
ק ויש״ א״א  יהיה השיר קבלה מדברי עשה ב
 שבפרק ובאמת .ע״כ מג התקדש כליל לכם

 תקנו שנביאים אמרו קי״ז) (דף פסתיס ערבי
 לאמרו אבל ממנה שנגאלין צרה כל על הלל

 שהביאו ואע״ט הוא מדבריהם קבועין בימים
 לסמך אלא אינו פסוק אותו י׳:) בערכין(דף

 :הנראה והוא רבינו דעת זה ולדמיון,
ה מנ ש  בערכין פ״ב מימרא .וכו׳ יום עשר ו

 שהזכיר הסעס ביארו ושם י׳:) (דף
 ולא ויוה״כ בר״ה קורים אין למה רבינו

: בצורים
כו׳. שני שם שעושין מקומות ז ם־ו מי  גם י

י׳) (לף שם ההיא במימרא זה י
ל :יום כ״א ובגולה ב  שם .וכו׳ בר״ח א

 לימא מועד דאיקרי ר״ח שאלו י׳:) בערכין(דף
 בשלשה ופרק מלאכה בעשיית איקדיש לא ותירצו

 בר״ח לבבל איקלע רב כ׳׳ח:) (תענית פרקים
מו מזנהו  כיון לאפסוקינהו סבר הלילא קרו ד
 בידיהם אבותיהם מנהג אמר מדלגי דקא דחזא

 התחיל ואם יתסיל לא יחיד תנא שם ואמרו
כ. גומר  בבאור מוכיח רב של והמעשה ע״

היתה לא ישראל בכל פשוט מנהג שאפילו
 נמו המושיעם לשם שישירו הנביא יאמר

 נמנה היה לא הראיה היסה הכתוב מן שאילו שאמר הרי הפסח אכילת בליל שמשוררים
אמרו פססיס ערבי שבס׳ ואמת שכתב ה״ה על קשה ועוד .דרבנן במצות אבל מצות בתרי״ג

 ישראל בארן קורין היו לא בדלוג ואפילו קריאתו
 דהא לאפסוקינהו סבר לימרו לא מקום בכל פשוט מנהג היה שאם לבבל רב ממנה שבא

שאין רבינו כתב במנהג תלויה שקריאתו ומפני .מקום בכל בדלוג לקמתו היה מנהג
, הלל תקנו שנביאים כו' (סוכה וערבה לולב בע׳ שאמרו ממה ראיה והביאו מפרשים קצת אמרו וכן עליו מברכין וזה מד״ס היה לא הקבועים הימים גם תקנו שאילו שנראה ו

מ״ד
משנה לחם

לחלל דאהי יו״ט כזלזול זלזול זה אין מ״מ בסוכה יחבי ולא דמזלזלי ואע״ג ביה ליזלזולי ברכה בלא מילה שיעשה שכתב מילה גבי אבל ולברך למזור לו ואין יצא כבר הברכות
ולא בימוד עליו ותקנו גזרו שחכמים כלומר הספק על חקנסו שעיקר דבר ובכל יו״ט נסתפק ואם ופטור נקבה היא אם או במילה וחייב זכר הוא אם ספק שהוא מפני הוא

שני יו״ט וכן ביחוד עליו לגזור נמט דחכמים דמאי כמו הספקות שאר בכלל הניחוהו שיש ידע כבר הכא אבל לקולא אזלינן ודאי אז מל לא או ברכה חיוב עליו חל אם לו
 מה על שהקשימי הראשונה ולקושיא .ויברך יחזור ולהכי אמרה■ ולא ברכה חיוב עליו

 דלא לכיעמא צריך ג״כ דרבא לומר בדעתי עלה ז״ל רבינו בדברי ז״ל ה״ה שהבין
 מברכין ואין מנהג הוא הא שני יו״ט על מברכינן היכי ליה מקשי דאל״כ ביה לזלזלו

 לדעת ז״ל י״ת הקשה וכן ההלל קריאת גבי שכתב כסו ז״ל רבינו לדעת המנהג על
ט׳ בהם גומר שהיחיד ימים בד״ה קורא היה בפרק מנהג על מברכין שאין שסובר מי  ו

 מברכים כן ומפני ביה ליזלזלו דלא לעעמא רבא צריך ז״ל רבינו דלדעת ודאי ולהכי
 הספק על תקנחו שעיקר דבר דכל דסבור הוא אביי על שמולק ומה מנהג שהוא אע״פ

. מעשרין ע״ה שרוב מפני מהדמאי חון מברכינן  שהוא דבר אבל ז״ל רבינו ומ״ש הן
 והוא הספק על הקנחו שעיקר דבר ר״ל מברכין אין וכו׳ עשייתן ועיקר מדבריהם

 נוסה דודאי האתר מהצד הספק מצדדי אחד נוסה יוחר שבדמאי לדמאי דומה ספק
 שהוא כלומר דמאי מפשר כגון רבינוז״ל כתב ולזה מעשריןהן ע״ה שרוב מפני לברך [שלא]
 ולפרש לדחוק בדעתי עלה זה כל .לברך שראוי מצד לברך ראוי שאין לצד יומר נועה
 הספק מפני אלא חקטהו לא והס וכו׳ מברכין ולמה אומר שלשונו אעשה מה אבל

אין שפירש מה ולפי הספק על הוא שני שיו״ט מפני הוא לו שהוקשה שמה דמשמע
אין חשובה באומה רבינו שמפרש מה שלפי ועוד ,מנהג הוא שלדידן מפני אלא הקושיא
ט׳ דלזלזלו טעמא ליה ליח שרנא שנראה כלל עולה הזה התירון  רבא ופא שם כתב שכן ו

 שהרי ברכה עליו תקנו לא הספק על תקנתו שעיקר דפר דכל מאמר אל וכו׳ ופריק
 היכי דאל״כ ביה לזלזולי ליחו דלא טעמא ליה דלית משמע הוא הספק מפני שני יו״ס

 על ביה לזלזולי ליחו דלא עעמא איכא הא וכו׳ הוא הספה מפני שני יו״ס שהרי קאמר
 דכל חשובה באותה שכתב ממה ז״ל רבינו דעת למדנו וס״מ .צל״ע ז״ל רפינו דברי כן

 מברכים אין מדרבנן שהיא בין התורה מן שהמצוה בין בברכות לנו שנסתפק דבר
 ז״ל הוא סופר דאינו מברכינן לא ברוכי ימבינן מיתב בסוכה שאמרו ממה ראיה והביא

אלא סוכה במסכת האלפסי הרב כדכחב אהדדי דסתרי משוס מגרכינן דלא דטפמא
דלא טעמא שייך דלא מספיקא מברכינן לא ולכך ספק דהוי משוס דסעמא סובר

הגהות ;
 שלאחר גדולה בבהגהה גברכה התחיל ואם ופד׳ח גומר התחיל ואם יתחיל לא תניא [ד]

 אבל ויטר״י במחזור כתב ובן מברך היה לא רש״י וכן אלפס ר״י poB [ה]'וכן ז ע״ב ,זו
 לבטלה כרבה הוה דלא כתב מקוצי השר וכן שני איו״ט דחוה מידי לברך דיש כתב ר״ת
 אע״ם מברכות נשי דהני ואתפילין אלולב חזות מידי בה להתחייב האדם שרוצה כיון

הו חייבות שאינן חינןג מ א ל עיין ו שמחה רבעו ובן ט׳ בפ״גבהלכה ציצית בהל׳ ע״ב,ו

מ ודאי אז בייי  דרוב בדמאי כמו סעמא דאיכא לאו אי מדבריהם מצוה דהוי משום מ
 לנו הניחו אלא ביחוד בו לסקן חכמים עליו נמנו שלא דבר כל אכל הן מעשרין ע״ה

 בפרק יונה מברכין.וה״ר המצוהולא עושין ודאי אז שבתורה הספקות ככל בו שנדון הלבר
 בשבת מדאמרינן ראיה והביא עליו מברכין הורה של ספק שהוא דבר דכל כתב שמתו מי
 הסס ואמרינן מעשר ממנו שמפרישין בשעה הדמאי על מברכין דאין מדליקין במה פ׳

 אין דבריהם של ספק שהוא מפני דוקא דמשמע דבליהס של ספק שהוא מפני טעמא
 הרא״ש כתב בזה וכיוצא .ע״כ עליו מברכין דאורייתא סאק היה אם הא עליו מברכין

א. דאורייתא שספק מפני עליו דמברכיס כוי גבי הדם כסוי סרק כריש גשמו ז״ל  הו
ה של ספק דמאי דהא עליו לתמוה ויש ר  לא או מעשר הוציא אם ספק דהוא הוא מ

 וחייב היא חיה דשמא לכוי דומה הוא והרי ההורה מן להפרישו וחייב מעשר הפריש
 .לטי מדמאי מילק ואיך הא נמי דכותה ופעור הוא בהמה או מדאורייחא לכסות
 הוא דדמאי דס״ל משמע בהשגות ז״ל והראב״ד ז״ל לרבינו בשאלתם לוני״ל וחכמי

 ע״ה שרוב מפני הדמאי מן חון מברכין דאורייסא ספק על בשאלהס כחנו שכן דאורייתא
 אלא דדבריהם ספק נקרא ולא להו קרי דאורייהא ספק דדמאי משמע ,ע״כ מעשרין

 קאמר דהכי ז״ל יהודה הר׳ דברי ולפרש לדחוק יש ואולי מדבריהם. היא שהברכה מפני
 ע״ה דרוב רובא בתר אזלינן התורה דמן כלומר דבריהם ספק דהוי מפני דמאי דוקא

 ודאי אבל ברכה בעי לא ולכך זו חששא חשפו דרבנן אלא דרבה וכהירוצא הם מעשרין
 ע״ה דרוב משום דבריהם של ספק דקראו ומאי ברכה בעי חורה של ספק דהוי היכא

 הספק על חקנתו שעיקר דדבר אביי דסובר רבינו לדעת וא״ח ודוחק. הס מעשרין
 בהל' ז״ל ה״ה וצדכחב הספק על נעשתה כתחילתה ממן בדיקת והא עליו מברכין אין

 הוא וחביטול התורה מן הוא הביטול מצות דמ״מ וי״ל מברכינן. איך וא״כ ומצה חמן
:ז״ל הר״ן שם טעם נחן כבר חמן אביטול מברכינן דלא ואע״ג דמברכינן

א ך ל כו׳. בלבד מנוכה של הלל ו  שיש ואומרים בזה ויש.מפקפקים ז״ל הה״מ צסב ו
מפקינן דלא מפני מדרבנן ודאי הוא. מנוכה של ההלל כלומר התורה מן ממנו

ציה
מיי־מוניות

 השירים זשיר וקינות רות בטניצת ואפילו בתורה בעוסק אלא יהא לברךרלא שיש כתב
 נזכרות שאין ואע״ג מגילת מקרא על אקב״ו אט״ה כא״י שמברבץ סופרים כמס' יש

 עמרם רב בשם בתג ובן מנהג היה התלמוד לחכמי שגם הלל וב׳ש בתלמוד מקום בשום
תג ובן ההלל את לקרות מברך בר״ח התיבה לפני העובר בסדרו שכתב  ואפי׳ ר׳ח כשם ב

עם אלא אמר שלא נוהג היה ומהר״ם .בדלקמן בו להפסיק מדאברו לברך צריך יחיד
הצבור



3ז3קפז , ־ בםףמ«ה ג פיק חנוכה הלכות .משנה מגיד
 ומכאן הוא נניאים מנהג קסכר אלמא כריך ולא חכים מכיס שכיעי כיום ערבה גבי מ״ד:)
 שצבור ומנהגנו סברוח הרבה בזה ויש זו כדעח הגאונים מן ויש המנהג על מברכין שאין

 שאמרו למה פירוש הוא יקרא לא ויחיד רבינו ומ״ש .ברכה בלא אומרו ויחיד עליו מברכין
 :מנהגנו כסבתי וכבר אחרים פירושים בזה ויש .יחחילוכו׳ לא יחיד חנא כיח:) (תענית

 להשוות רבינו דעת .וכו׳ הפסח ימי בפאר ■וכן
 נראה וזה חדשים לראשי פסח של מולו

 שחלק ז״ל מהרמב״ן חון המפרשים כל כדעת
 יחיד אפילו פסח של דבחולו ואמר ביניהם ,

 היתה כך תקנה שעיקר בדלוג לקרותו מחוייב
:עליו ולברך בדלוג הפסח בחול לאומרו

ד ח.. צ י כן גם המנהג זה .וכו׳ מדלגין כ
: בינינו

ל ט  . וכו׳ ההלל לקריאת כשר היום כ
 המגילה את הקורא פרק משנה

:כ׳:) (מגילה למפרע
א ה קי  הקורא י״ז) (דף שם .וכו' ההלל את ה

 ובגמרא יצא לא למפרע המגילה אס
א ;בהלל וכן חנא ר  ר״ה סוף .וכו׳ ושהה ק
 וכבר בזה שוין ומגילה דהלל מוכיח ל״ד;) (דף

;שני פרק מגילה לענין הדין נתבאר
ם מי  (ברכות קורא היה פ׳ .וכו׳ שגומרין י

 גומר שהיחיד ימים רבא אמר י״ד)
 באמצע פוסק לפרק פרק בין ההלל את בהן

 בהם גומר היחיד שאין וימים פוסק אינו הפרק
 ומדברי .פוסק הפרק באמצע אפילו ההלל אס

 כדין ואינו דבר לכל פוסק שהוא נראה ־רבינו
 כמבואר ידועים לדברים אלא מפסיק שאינו ק״ש
 אין שהרי בדין וכן ק״ש^ מהלכות ב׳ פרק

 במנהג. היא ותלויה! לאחריו מתוקנת ברכה
 שבימים שפירשו ראיתי ז״ל המפרשים רוב אבל

 וימים ממש כק״ש הוא ההלל את גומר שהיחיד
 הפרק באמצע הוא הרי גומר היחיד שאין
הן  גומר שהיחיד בימים לפרק פרק כבין ג

:ז״ל דעתם זהו
ל י . את שגומריןבו יום כ כו׳  פרק בסוכה ו

 ומקום ול״ס) ל״ח (דף הגזול לולב
 שס לא ובגמרא .יברך אחריו לברך שנהגו
 לפניו אבל לאחריו אלא במנהג שתלוי פירוש

:לברך מצוה
א ש י  במשנה וכו׳..שם לכפול שנהגו מקומות י

אלו: מנהגין מבוארין ובגמרא
ב .וכו׳ חכמים בימי ההלל קריאת מנהג י

(דףל"ח:) בגמ׳ מבואר הזה המנהג
 שנתן הסימן פעמים קכ״ג שהן רבינו ומ״ש .שם

:חהליס במדרש מבואר הכל להם
כן ג  גם .וכו׳ פ׳ לראש מגיע כשהקורא ו

 וכן כרקיס ראשי לענות מצוה שם זה
 נא הושיעה ה׳ אנא אחריו שעונין שם מפורש

;שם מבואר והכל . נא הצליחה ה׳ אנא
ובגמ׳ במשנה שם .וכו׳ הקורא היה
ל״ח)•־ (דף

ה מ כ

 היא משה דחקנת שחרית וחמישי ובשני בשבח התורה דקריאס נימא מי דאטו אינו
 וכלהו הוה ונביא היא שלמה דתקנת ועירובין כשניות גונא כהאי נמי ומובא מד״ם שאינה
 שנגאלין צרה כל על הכל את לגמור עשה שמצות ז״ל מדבריו שנראה ועוד .מיקרו מד״ס

סותר רבינו ולשון .דרבנן הוא ימים בי״ח לאומרו אבל לכך תקנוהו שביניהם שנביאים כיון
 קריאת אלא וכו׳ חנוכה של הלל ולא שכתב יה

ז״ל לו שמציס וכיון מד״ס לעולם הלל  בספר ז״ל לו שמציס וכיון
ס היא דרבנן הלל שמצות שכתב המצות  לשונו נ

 הראב״ד ודברי לפרשו לנו יש כך כן מוכיח כאן
:עיון צריכין והה״מ

כן ז  הרב כתב .וכו׳ הפסח ימי בשאר ו
 של חולו להשוות רבינו דעת המגיד

 מון המפרשים כל כדעת נראה וזה לר״ח פסח
 ברכות הל׳ ובסוף ביניהם שחילק ז׳׳ל מהרמב״ן

 פסת של חוה״מ של שהלל בפירוש רבינו כתב
עליו: מברכין אין

 וספר הראשון החלק נשלם ובכאן
 מלכי למלך ההודאה .זמנים

האדונים: ואדוני המלכים

ואם יד

 קודאין הפסח ימי בשאר וכן .הצבור שקוראין כדרך
 'מתחילין.מדלגין כיצד ח חדשים: כראשי- בדילוג
 ואומר מים-,ייומדלג למעינו חלמיש עד ההלל מתחלת

 אשיב מה ואומר ומדלג הללויה עד כו׳ יברך זכרנו ה׳
 עד יה קראתי המצר מן ואומר ומדלג הללויה עד לה׳
 דילוג מדלגין ויש הפשוט. המנהג הוא זה ההלל. סוף

 את והקורא ההלל. לקריאת בשר היום כל ט :אחי
 אע״פ וקרא וחזר ^ושהה“ קרא .יצא לא למפרע ההלל

 את בהן שגומרין ימים .יצא כולו את לגמור כדי ששהה
 הפרק באמצע אבל לפרק פרק בין להפסיק לו יש ההלל

 באמצע אפילו בדילוג בהן שקוראין וימים יפסיק. לא
מברך ההלל את בו שגומרין יום כל י :פוסק [י] הפרק
 מעשיך כל אלהינו ה׳ יהללוך מברך כיצד מברך. אחריו לברך שנהגו ומקום לפניו.

 לך ה׳ אתה כי. לשמך יודו ברנה ישראל בית עמך וכל רצונך עושי וחםידים וצדיקים
ה׳ ברוך האל אתה עולם ועד ומעולם לזמר לשמך ונעים להודות טוב ה  המלך את

ש :[ז] ועד לעולם ימלוך תמיד וקיים חי המפואר המשובח המהולל א'י  שנהגו מקומות י
 שנהגו ומקום .פעמים שתי ודבר דבר כל כופלין ההלל סוף עד עניתני כי מאודך לכפול
ב כופלין: אין לכפול שלא שנהגו ומקום יכפול לכפול  חכמים בימי ההלל קריאת מנהג י

 וכל הללויה ואומר מתחיל ההלל את שמקרא הגדול שמברך אחר .היה כך הראשונים
 הללו ואומר וחוזר הללויה עונץ העם וכל ה׳ עבדי הללו ואומר וחוזר הללויה עונין העם
 וכל עולם ועד מעתה מבורך ה׳ שם יהי ואומר וחוזר הללויה עונין העם וכל ה׳ שם את

 ושלש מאה הללויה ההלל בכל עונין שנמצאו עד דבר, כל על וכן הללויה עונין העם
 ופרק פרק כל לראש מגיע כשהקורא וכן יג אהרן: של שנותיו להם סימן פעמים ועשרים

 חוזרין העם כל ממצרים ישראל. בצאת אומר כשהוא כיצד שאמר. מה ואומרץ חוזרין הן
 עונין העם וכל לועז מעם ישראל בית אומר והקורא ממצרים. ישראל ■בצאת ואומרין
 ואומרץ.אהבתי חוזרין העם וכל תחנוני קולי את ה׳ ישמע כי אהבתי שיאמר עד הללויה

 את הללו ואומרץ חוזרין העם גויסכל כל ה׳ את הללו הקורא כשיאמר וכן וכו׳. ה׳ ישמע •כי
ד :גויס כל ה׳  .נא הושיעה ה׳ אנא אחריו עונין והם נא הושיעה ה׳ אנא אומר הקורא י

ה] שאינו אע״פ  הצליחה ה׳ אנא עונים והם נא הצליחה ה׳ אנא אומר הוא פרק. ראש [
 קטן ההלל את המקרא היה ואם .הבא ברוך אומרים העם וכל הבא ברוך אומר הוא .נא
 הראשון המנהג זהו ההלל. בכל מלה מלה אומרין שהן מה אחריהם עינה אשה או עבד או

ובעניית בקריאתו משונות מנהגות המקומות בכל ראיתי אלו בזמנים אבל .לילך ראוי ובו
:לאחד דומה מהם אחד ואין העם

כמה
גטורפי׳הנג: כטויסי׳הרמד: אטורסי׳סכב:

לחם ■
 מהאי להו דמפקיק השאר אבל י׳:) (דף בערכין כדאמר וכו׳ לכם יהיה מהשיר ליה

 קשה וא״ח מדרבנן. דהכל ז״ל רבינו ודעת התורה מן ממנו וז״א התורה מן הוא קרא
 ירחא דריש הלילא אומרת זאת רבא אמר כ״ח:) (דף דסעניות בפ״ד אמרו דאיך לכולהו

 ויש .מעמד דדחי כיון ההורה מן הוי השאר ובכל דבחנוכה משמע דאורייתא לאו
 מה״ת השאר כל אבל בתורה כלל סמך לו אין ר״ל דאורייתא [לאו] דקאמר דמאי לומר
 כליל לכס יהיה השיר בפסוק קבלה מדברי סמך להם דיש משום ז״ל רבינו לדעת

ג, התקדש  והוי צרה בכל הלל לומר מקנו נביאים מ״מ סמך ליה דלית אע״ג וחנוכה ח
:ז״ל רש״י שם וכדכתב סמך קצת

ם ט מי  מתוקנת ברכה אין שהרי הדין וכן ז״ל הה"מ כתב וכו׳. ההלל בהם שגומרים י
 דלא משמע י״ד) (דף בגמ׳ דהא זה ז״ל להה״מ לו דמנין קשה וכו׳. לאחריו

 ק״ש ק״ו אמרינן שיפסיק מהו ובמגילה בהלל שם אמרו שכן מק״ו מק״ש אלא למדו
 אמרת והכי כנדון להיות הדין מן לבא דיו וא״כ כ״ש לא דרבנן הלל פוסק דאורייתא

 • דאמרינן אחרת סברא לו חידש התרצן אבל הבעיין סברס דזה וי״ל . מק״ש מפי דפסיק
 אלא כלום בכך ואין למימר ליה למה לבד פוסק לומר די והיה כלום בכך ואין פוסק

 שיראה כמו ופוסק כלום בכך אין אלא בק״ש דפסקינן סובר שאתה כמו לא קאמר הכי
 וכו׳ משיב דלא שבא בר רב בגמ׳שאני שאמר ומה ,וכו׳ בדין וכן דאמר הסברא מפני
 לא ולכך ליה חשיב דלא הכבוד מפני שאלה בזה שאין ז״ל רבינו לדעת לומר רוצה אינו
דלא לומר הכוונה אלא ז״ל רבינו לדעת לשאול רשאי הכבוד מפני שלא דאפילו שאל

 ע״ב מברך, היה ואז חצנור
ע״»/ יפסוק לא כחם נ י • ע׳

משנה
שאמר ומה לצורך, שלא פסק דהוי מפני לו פסק לא ולכך כלל חשבו דלא מפני פסק

:קצת צורך בו שיש לדבר ר״ל לכל פוסק הה״מ
 שם ואמרו .זה כל מבואר ל״ח:) הגזול(דף לולב בפרק .וכו' ההלל קריאת מנהג יב

 בראשי לענות שמטה מכאן לה׳ הודו אומרים והם לה׳ הודו אומר הוא
 וי״ל .הודו אומרים והם הודו אומר שהוא ז״ל רבינו זה הזכיר לא דלמה וקשה .פרקים
הראשון המנהג אחר אחר מנהג שהיה למנהג אלא אינו זה כשאמר דרבא ז״ל רבינו דסובר

לענות שמצוה להודיענו כדי הודו יענו והס הודו לומר הוצרכו ולכך התם וכדמשמע
 עושים שהיו כמו הפרקים בראשי עונין היו לא הזה האחרון שבמנהג מפני כלומר וכו׳

 אבל זה היכר ועשו תשתכח שלא כדי לדבר דוגמא לעפות הוצרכו לכך הראשון במנהג
 הפרקים בראשי הפסקות עושים היו שהרי זה להיכר צריכים טינו לא הראשון במנהג

 דאפילו ז״ל רבינו סובר דינים לנו ללמד שהם שם האמורים הדברים שאר כל אבל
 נ״ל זה ההוא. לזמן צריכים שהם מהן דינים שלמדנו מפני זה היה הראשון במנהג

:ז״ל רבינו של דעתו
 הוא אמרו דשם הימה .וכו׳ הבא ברוך אומרים והס הבא ברוך אומר הוא יד

 ובברוך ופירש״י כעונה לשומע מכאן ה׳ בשם אומרים והם הבא ברוך אומר
 לשאינו נלמוד מכאן הללויה ולא עצמן בתיבות לא עונין ואין עליו סומכים היו הבא
 אומרים והם שאומר ז״ל רבינו דעת וכפי .וכו׳ לבו וכיון שמע אס וכו׳ לקרות לא יודע

:וצ״ע הגמ׳ הפך הם דבריו וא״כ כלל זה דין ללמוד אין הבא ברוך
מנהג

מיימוניות הגהות ׳
י לההיז צריך בירושלמי [ח] : ע״כ יחדיו, שמו ונרוממה שנאמר מה לקיים גומר היחיד שאין בימים שאפילו פסקו התוס׳ אמנם [ו] :  לעוליפ נ

: ע״ב ,חסדו ־ ׳ בנעימה ולקרותו בתהלה לברך צריך סופרים במסי גרסינן [ז]


