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מגן אברהם סימן תיז ס"ק א

ר"ח וכו' .בשבת שלפני ר"ח מברכין החודש חוץ מלפני ר"ח תשרי דכתיב בכסא ליום חגנו.
תוספות מסכת ראש השנה דף ח עמוד ב

והשיב לר"ת שלא אמר שאין בו מוסף אלא מתכסה שלא הזכיר הכא חטאת בקרא דמלבד כמו שהזכיר עולה,
ועוד פי' מתכסה שאין מזכירין מוסף של ר"ח בתפלה.
תלמוד בבלי מסכת יומא דף כא עמוד א

והאמר רבי לוי :דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ,מקום ארון אינו מן המדה.
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א

נשא ארון את נושאיו.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מג עמוד ב

כתנאי :הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד? מלמד שלא
ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן ,דברי רבי יהודה ,אמר ליה רבי נחמיה :וכי ענש על הנסתרות
לעולם? והלא כבר נאמר עד עולם .אלא כשם שלא ענש על הנסתרות  -כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד
שעברו ישראל את הירדן.

Riddles of the Week
#1
צל"ח מסכת ברכות דף מח עמוד א

ומדקטל להו לרבנן לא הוה ליה אינש לברוכי להו .הדבר יפלא ינאי מלך וכהן גדול לא ידע לברוכי ברכת מזונא,
וכן בכל יושבי שלחנו אף דלא הוה בהו רבנן מיהו עכ"פ לא היו בורים כל כך שלא נמצא בהו חד שיהיה יודע
ברכת המזון .ונראה עפ"י מה שכתבו התוס' לעיל דף כ' ע"ב בד"ה נשים בברכת המזון וכו' ,דלפי פירש"י
שהטעם משום שלא נטלו חלק בארץ א"כ גם בכהנים ולוים יש ספק אם חייבים מן התורה .ועיין בחידושינו שם
]ד"ה והרשב"א בחידושיו[ אם שייך ערבות בכהנים .ואמנם עתה נימא דאפילו אם נימא שגם כהנים ישנם בכלל
ערבות ,מ"מ אני אומר דגם כלל ישראל לא נכנסו בערבות כי אם על מצות שהן מן התורה אבל על מצות
שהוסיפו חכמים מדבריהם לא נכנסו בערבות ,וכן משמע בסוטה דף ל"ז ע"ב בתוס' בד"ה אמר רב משרשיא,
שעל תרי"ג מצות קבלו ערבות ע"ש ,והרי מצות דרבנן אינם נכללים במספר תרי"ג מצות .ולדעת רבינו הגדול יש
אפילו ליתן טעם לשבח למה לא נכנסו בערבות גם על מצות דרבנן ,הוא משום דהרמב"ם פסק והובא בש"ע
ח"מ סי' קל"א סעיף י"ג מי שלא פירש קצב הדבר שהוא ערב כגון שאמר כל מה שתתן לו אני ערב וכו'
להרמב"ם אין זה הערב חייב כלום וכו' .ומעתה בשלמא תרי"ג מצות כבר שמענו וידענו קצבה שפיר נשתעבדנו
בערבות ,אבל מצות שעתידין חכמים לגזור זה דבר שלא היה לו קצב בשעה שקבלנו הערבות ,לכך לא חל
ערבות על מצות שהם מדרבנן .גם מבואר לעיל דף ט"ו ע"א בתוס' בסוף ד"ה ורבי יהודה וכו' ,שאם אחד הוא
תרתי דרבנן אינו יכול להוציא למי שהוא רק חד דרבנן.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצב סעיף ג

אף על פי שיצא כבר מברך להוציא את אחר ידי חובתו.
באור הלכה סימן תכב סעיף ב

הלל  -כתב רבינו ירוחם בהלל אף על פי שיצא מוציא בין ביחיד בין בצבור ודוקא שאינו בקי שאינו יודע לענות
אבל אם יודע לענות אם יצא אינו מוציא אא"כ עונה אחריו הללויה עכ"ל וכתב המ"א דריש דבריו הוא פשוט וכן
מבואר בהדיא בש"ס בשלהי פ"ג דר"ה בהלל ובמגילה אף על פי שיצא מוציא.

#2
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תר סעיף ב

קידוש ליל שני )ילבש בגד חדש( )הגהות מיימוני פ' כ"ט מהלכות שבת( או מניח פרי חדש ואומר שהחיינו; ואם
אין מצוי )בגד חדש או( פרי חדש ,עם כל זה יאמר שהחיינו.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תר סעיף ג

אם חל יום ראשון בשבת ,אומרים שהחיינו ,בשופר ביום שני.

