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  .יח �ד מגילה

  ].שבעמוד זה [?מהיכ	 לומדי� שיש לומר בתפלה ברכות דלהל	 ובסדר דלהל	

  

  המקור  הברכה  

   �כיו� שנבנית ירושלי� בא דוד   את צמח דוד  .טו
  "אלהיה� ואת דוד מלכ�' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה"

   �כיו� שבא דוד באה תפלה   שומע תפלה  .טז
  "שמחתי� בבית תפלתיוהביאותי� אל הר קדשי ו"

   �כיו� שבאת תפלה באת עבודה    עבודה�רצה   .יז
  "עולותיה� וזבחיה� לרצו� על מזבחי"

  "זובח תודה יכבדנני "�כיו� שבאת עבודה באה תודה    הודאה�מודי�   .יח

   �וישא אהר� את ידיו אל הע� ויברכ� "  ברכת כהני�  
"וירד מעשות החטאת והעולה והשלמי�

1
  

  ,)דהיא ברכת כהני�( "ושמו את שמי על בני ישראל"  שלו�שי�   .יט
  ברכה דהקדוש ברו� הוא שלו� ו� "ואני אברכ�" ואז 

  

מגילה שהיתה כתובה בלעז וקראה בלעז
2

  ? הא� יצא ידי חובה
  

  כתובה בלעז אחר וקראה באותו לעז  כתובה יוונית וקרא יוונית  

  לא יצא  יצא למבי	 לעז יווני

  למי שלא 
  ז יוונימבי	 לע

 יצא:ג"לרב ושמואל אליבא דרשב
3

  
 לא יצא:לחכמי�

4
  

  א� קראוה בלעז שמבי� יצא

  

  :מגילה יח

  ?לא יצא) בהפסקות(יהודה שא� קראה סיגורי	 ' מונא משו� ר' הא� ההלכה כר
  

  לרב ביבי והסכמת רב יוס�  בסורא ובפומבדיתא  

   הלכה�ירמיה אמר רב '  אמר ר:בסורא  בדעת רב
   הלכה�מר רב כהנא אמר רב  א:בפומבדיתא

  אי� הלכה

הלכה  אי� הלכה בדעת שמואל
5

  
  

                                                           

1
ל את ברכת "כ י" א,'והקשתה הגמ. והיינו אחר שהקריב את הקרבנות אז ביר� את הע� ברכת כהני� 

 הרי שצרי� "זובח תודה יכבדנני"דכיו� שכתוב , ותירצה. ולא אחר הודאה, כהני� אחר רצה שהיא עבודה
דהא א� הודאה , וכ� מסתבר כיו� שעבודה והודאה היא דבר אחד, לעשות את ההודאה מיד אחר העבודה

 .ולכ� עושי� את ברכת כהני� אחר הודאה, היא עבודתו של מקו�

2
  . דזה הוא קראה על פה שלא יצא� אכ� א� היתה כתובה בלשו� הקודש וקרא בלעז לא יצא  
3

 .ג די� לשו� יוונית כלשו� הקודש"אל שאליבא דרשבוזה חידוש� של רב ושמו 

4
ג "ג הא� אפשר לכתוב ספרי� בכל לשו� דחכמי� מתירי� ורשב"נחלקו חכמי� ורשב:) ד� ח(לעיל ', פי 

 � דג� חכמי� שמתירי� בכל לשו� אוסרי� ' אול� לגבי מגילה סוברת הגמ, אוסר ומתיר רק ביוונית
ג שסובר שבעלמא כל לשו� "אכ� אליבא דרשב". ב� וכלשונ�ואל היהודי� ככת"משו� דכתיב במגילה 

במגילה מותר ' ולכ� אפי, ל שמעלת יוונית כלשו� הקודש"מ דס" ש�אסורה ובכל אופ� מתיר יוונית 
  .כ� בלשו� יוונית �ה כמו שגבי לשו� הקודש הדי� הוא שא� א� לא הבי� יצא "וה, לשיטתו בלשו� יוונית

5
 .יהודה' ה כא� דחייש לדעת ר"קו� אחר דחייש ליחידאה והדכ� מצינו שיטת שמואל במ 


